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}ପଷୃ୍ଠା-୯

 ଲସ୍  ଆଞ୍ଜେଲସ, ୧୩ଠା୩ (ଏଞ୍େନ୍ ସି): ଲସ୍
ଆଞ୍ଜେଲସ୍ଞ୍େ ଅନୁଷ୍ ଠିତ ୯୫ତମ ଓସ୍କାେ
କକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଞ୍େ ଭକାେତ ନୂଆ କୃତ ଠିତ୍ବ ହକାସଲ କେ ଠିଛ ଠି।
ପ୍ରଥମ ଥେ ପକାଇଁ ଭକାେତ ୨ଟ ଠି ଓସ୍କାେ ପେୁସ୍କାେ
ହକାଞ୍ତଇଛ ଠି।ସପୁ୍େହ ଠିଟ୍ଚଳଚ୍ ଠିତ୍ରଆର୍ଆର୍ଆର୍ରକାଦୁ
ବଜକାୟେହ ଠିଛ ଠି।ଏହ ଠିଫଠିଲ୍ମେ‘ନକାଟୁନକାଟୁ’ଗୀତକୁ‘ଞ୍ରେଷ୍
ମଳୂ ସଙ୍ୀତ (ଞ୍ବଷ୍ଟ ଅେ ଠିଜଠିନକାଲ ସଙ୍)’ ପେୁସ୍କାେ
ମ ଠିଳ ଠିଛ ଠି।ଞ୍ସହ ଠିପେ ଠି‘ଦଏଲଠିଫ୍ୟକାଣ୍ଟହ୍ବ ଠିସ୍ପସ୍ଯ’‘ଞ୍ରେଷ୍କ୍ଦୁ୍ର
ଡକୁ୍ୟଞ୍ମଣ୍ଟକାେୀ ଫଠିଲ୍ମ’ ପେୁସ୍କାେ ହକାଞ୍ତଇଛ ଠି। ଞ୍ତଞ୍ବ

ଡକୁ୍ୟଞ୍ମଣ୍ଟଟ୍ଠି ଫଠିଚେ ଫଠିଲ୍ମ ‘ଅଲ୍ ଦକାଟ୍ ବ୍ ଠିଥ୍ସ’ ପେୁସ୍କାେ
ଞ୍ଦୌଡ଼େୁ ବକାହକାେ ଠି ରକାଇଛ ଠି। ଏହ ଠି ତ ଠିଞ୍ନକାଟ ଠି ଞ୍ରେଣୀଞ୍େ
ଭକାେତକୁ ମଞ୍ନକାନୀତ କେକାରକାଇଥିଲକା। ଏହକା ପବୂ୍ଯେୁ
ଏସ୍ଏସ୍ େକାଜଞ୍ମୌଲଠିଙ୍କ ନ ଠିଞ୍ଦ୍୍ଯଶ ଠିତ ଆର୍ଆର୍ଆର୍େ
ନକାଟୁନକାଟୁଗୀତକୁଞ୍ରେଷ୍ମଳୂସଙ୍ୀତପକାଇଁ‘ଞ୍ଗକାଞ୍ଲଡେନ
ଞ୍ଗଲକାବ୍ସ’ ପେୁସ୍କାେ ମ ଠିଳ ଠିଥିଲକା। ଓସ୍କାେ ସମ୍ ଠିଳନୀଞ୍େ
ନକାଟୁନକାଟୁଗୀତଞ୍ଲଖିଥିବକାଚନ୍ଦ୍ରଞ୍ବକାଷଏବଂସଙ୍ୀତ
ନ ଠିଞ୍ଦ୍୍ଯଶକଏମ୍ଏମ୍କ ଠିେବକାନୀଟ୍ରଫଠିଗ୍ରହଣକେ ଠିଥିଞ୍ଲ।
ଏହ ଠିଅବସେଞ୍େକ ଠିେବକାନୀଅଭଠିଭକାଷଣ

ଇତହିାସ ରଚଲିା ଭାରତ

‘ନାଟୁ ନାଟୁ’ ଓ ‘ଦ ଏଲଫି୍ାଣ୍ଟ 
ହ୍ସି୍ ପର୍ସ’କୁ ଓସ୍ାର

}ପଷୃ୍ଠା-୯

ବଶି୍ାରର ପ୍ରତୀକ ‘୫-ଟ’ି

 ବ୍ରହ୍ମପରୁ, ୧୩।୩(ସମ ସିସ): ପକାଟପେୁ ଥକାନକା
ଅଞ୍ଚଳଞ୍େବହୁଚଚ୍୍ଚିତ ଅଜୟେଇତ ହତ୍ୟକା ମକାମଲକାେ
ବ ଠିଚକାେ କେ ଠି ଜଠିଲ୍କା ଜଜ୍ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଞ୍ବଞ୍ହେକା
ପକାଟପେୁଥକାନକାପକାଳଞ୍�କାଳଗ୍ରକାମେଅଭଠିରକୁ୍ତଚନ୍ଦ୍ରଜଠିତ
ମଣ୍ଡଳଙୁ୍କ ଆଜୀବନ କକାେକାଦଣ୍ଡଞ୍େ ଦଣ୍ଡଠିତ କେ ଠିଛନ୍ଠି।
ଏଥିସହ ୧୦ ହଜକାେ ଟଙ୍କକା ଜେ ଠିମକାନକା ନ ଠିଞ୍ଦ୍୍ଯଶ
ଞ୍ଦଇଛନ୍ଠି। ଜେ ଠିମକାନକା ଅନକାଦକାୟ ଅତ ଠିେ ଠିକ୍ତ ୬ମକାସ
କକାେକାଦଣ୍ଡ ଞ୍ଭକାଗ ଠିବକାକୁ ନ ଠିଞ୍ଦ୍୍ଯଶ େହ ଠିଛ ଠି। ଅଜୟ ଓ
ଚନ୍ଦ୍ରଜଠିତଙ୍କମଧ୍ୟଞ୍େବନୁ୍ତକାଥିଲକା।ଚନ୍ଦ୍ରଜଠିତେକାଜମ ଠିସ୍ତ ଠି
ଭକାଞ୍ବ କକାମ କେୁଥିବକାଞ୍ବଞ୍ଳ ଅଜୟଙ୍କ ନକାବକାଳକ
ଭକାଇ ତକାଙ୍କ ପକା�ଞ୍େ କକାମ କେୁଥିଞ୍ଲ। ଅଜୟ ନ ଠିଜ
ଭକାଇକୁ ସବୁଞ୍ବଞ୍ଳ ମକାେପ ଠିଟ କେୁଥିଞ୍ଲ। ଏଥିସହ
ଅଜୟଓଚନ୍ଦ୍ରଜଠିତଙ୍କପତ୍ୀଙ୍କମଧ୍ୟଞ୍େ�େକାପସମ୍ପକ୍ଯ
ଥିବକାଜକାଣ ଠି ଚନ୍ଦ୍ରଜଠିତ ୨୦୧୯ଏପ୍ର ଠିଲ୭ଞ୍େଅଜୟଙୁ୍କ
ମଦପ ଠିଇବକାପକାଇଁନ ଠିକଟସ୍ଥଏକଜଙ୍ଲକୁ

ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଜୟ ରଇତ ହତ୍ା ମାମଲା

ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ

 ଭୁବଞ୍ନଶ୍ୱର, ୧୩।୩ (ସମ ସିସ):ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ
ନବୀନ ପଟ୍ଟନକାୟକଙ୍କ ପେ ଠିକଳ୍ ଠିତ ‘୫-ଟ ଠି’
ଞ୍କବଳ ଏକ ଉପକ୍ରମ ନୁଞ୍ହଁ, ସକାଧକାେଣ
ଞ୍ଲକାକଙ୍କପକାଇଁଏହକାଏଞ୍ବବ ଠିଶ୍କାସେ
ପ୍ରତୀକ ପକାଲଟ ଠିଛ ଠି। ପ୍ରଶକାସନଞ୍େ
ସ୍ୱଚ୍ଛତକା,ଦୁନ୍ଯୀତ ଠିଞ୍େଅଙୁ୍କଶ,ସକାଧକାେଣ
ଞ୍ଲକାକଙ୍କ ଞ୍ସବକାକୁ ‘୫-ଟ ଠି’ ସନୁ ଠିଶ୍ ଠିତ
କେ ଠିଛ ଠି ଏବଂ େକାଜ୍ୟେ େୂପକାନ୍େଣ
ଞ୍କ୍ତ୍ରଞ୍େଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଭୂମ ଠିକକାଗ୍ରହଣକେ ଠିଛ ଠି।
େକାଜଧକାନୀେୁ ଉପକାନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ପ୍ରଞ୍ତ୍ୟକ

ସକାଧକାେଣ ଞ୍ଲକାକ ‘୫-ଟ ଠି’େ ଗେୁୁତ୍ୱକୁ ବୁଝ ଠି
ପକାେ ଠିଛନ୍ଠି; ଏହକା ଦ୍କାେକା ଉପକୃତ ଞ୍ହକାଇ
ପକାେୁଛନ୍ଠି। ମକାତ୍ରବ ଠିଡ଼ମ୍ବନକା ଞ୍ହଉଛ ଠି େକାଜ୍ୟେ

ବ ଠିଞ୍େକାଧୀଦଳଞ୍ନତକାଙ୍କପକାଇଁ‘୫-ଟ ଠି’ଏଞ୍ବବ ଠି
ଅଞ୍ବକାଧ୍ୟ।ଞ୍ସସତଞ୍େଏସମ୍ପକ୍ଯଞ୍େଜକାଣନ୍ଠି

ନକାହ ିଁନକାସବୁଜକାଣ ଠିଶଣୁ ଠିଅବୁଝକାଥିବକାଆଚେଣ
ପ୍ରଦଶ୍ଯନକେୁଛନ୍ଠିତକାହକାସକାଧକାେଣଞ୍େସଂଶୟ

ସଷୃ୍ଟ ଠିକେ ଠିଛ ଠି।ବ ଠିଞ୍େକାଧୀଦଳଞ୍ନତକାଙ୍କଏପେ ଠି
ଆଚେଣକୁ କଟକାକ୍ କେ ଠିଛନ୍ଠି ସେକକାେୀ

ଦଳେ ମ�ୁ୍ୟ ସଞ୍ଚତକ ପ୍ରଶକାନ୍ ମଦୁୁଲଠି।
ବ ଠିଞ୍େକାଧୀଦଳଞ୍ନତକାଙ୍କତଥକାକଥିତଅଜ୍ଞତକାକୁ
କଟକାକ୍କେ ଠିବକା ସହ ‘୫-ଟ ଠି’କୁ ସଶୁକାସନେ
ମହକାମନ୍ତ ଞ୍ବକାଲଠି ଅଭ ଠିହ ଠିତ କେ ଠିଛନ୍ଠି ମ�ୁ୍ୟ
ସଞ୍ଚତକରେୀମଦୁୁଲଠି।

ଓଡ଼ଠିଶକାେ ସକାମଗ୍ର ଠିକ ବ ଠିକକାଶ ପକାଇଁ
ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଞ୍କବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଞ୍ଦଖିନକାହକାନ୍ ଠି;
େକାଜ୍ୟକୁଞ୍ଦଶେଶୀଷ୍ଯବ ଠିକଶ ଠିତେକାଜ୍ୟଞ୍େ
ପେ ଠିଣତ କେ ଠିବକା ପକାଇଁ ଅବ ଠିେତ ଉଦ୍ୟମ
କେୁଛନ୍ଠି।‘୫-ଟ ଠି’ଞ୍ହଉଛ ଠି

ଶାସନରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ
ଓଡ଼ଶିା ରୂପାନ୍ତରଣର ପ୍ରମଖୁ ମାଧ୍ୟମ
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 ଭଜେନଗର,୧୩।୩(ସମ ସିସ): ଗଜେକାମ ଜଠିଲ୍କା
ଉତ୍ତେ ଘମୁସୁେ ବନ�ଣ୍ଡଞ୍େ ଗତ କ ଠିଛ ଠି ମକାସ
ବ୍ୟବଧକାନଞ୍େ ଲଗକାତେ ହକାତୀ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଣକା
ବନ ବ ଠିଭକାଗ ପକାଇଁ ଚ ଠିନ୍କାେ କକାେଣ ପକାଲଟ ଠିଛ ଠି।
ଞ୍ସକାମବକାେ ସକକାଞ୍ଳ ପଣୁ ଠି
ଏକ ଦନ୍କାହକାତୀେ ମତୃଞ୍ଦହ
ଠକାବ ଞ୍ହକାଇଛ ଠି। ବନ�ଣ୍ଡ

ଅଧୀନ ମଜୁକାଗଡ଼ ବନକାଞ୍ଚଳ
ବ ଠିଜେଗ ଠିେ ଠିବ ଠିଟ୍ଗମ୍କାେୀଞ୍ଗକାଚ୍ଛକା
ଗ୍ରକାମନ ଠିକଟଝ ଠିଲ ଠିମ ଠିଲ ଠିଡ୍ୟକାମ୍ନ ଠିକଟଞ୍େମତୃଦନ୍କା
ହକାତୀ ଉଦ୍କାେ ଞ୍ହକାଇଛ ଠି। ହକାତୀେ ବୟସ ୧୨େୁ
୧୪ ବଷ୍ଯ ଞ୍ହବ ଞ୍ବକାଲଠି ଅନୁମକାନ କେକାରକାଉଛ ଠି।
ମତୁୃ୍ୟେ କକାେଣ ଜଣକାପଡ଼ଠିନକାହ ିଁ। ଡ ଠିଏଫ୍ଓ

ସଦୁଶ୍ଯନ ଞ୍ବଞ୍ହେକା ବ ଠିଭକାଗୀୟ ଅଧିକକାେୀଙ୍କ ସହ
ଘଟଣକାସ୍ଥଳକୁରକାଇତଦନ୍କେ ଠିବକାସହବ୍ୟବଞ୍ଚ୍ଛଦ
େ ଠିଞ୍ପକାଟ୍ଯଆସ ଠିବକାପଞ୍େମତୁୃ୍ୟେକକାେଣଜଣକାପଡ଼ଠିବ
ଞ୍ବକାଲଠି କହ ଠିଛନ୍ଠି। େକାତ ଠିଞ୍େ ପକାଣ ଠି ପ ଠିଇବକା

ଉଞ୍ଦ୍ଶ୍ୟଞ୍େ ହକାତୀପଲ ଉକ୍ତ ସ୍ଥକାନକୁ ଆସ ଠିଥକାଇ
ପକାେନ୍ଠିଞ୍ବକାଲଠିବନବ ଠିଭକାଗଅନୁମକାନକେୁଛ ଠି।

ହକାତୀ ମତୁୃ୍ୟ �ବେ ଜଣକାପଡ଼ଠିବକା ପଞ୍େ
ଡଠିଏଫ୍ଓଞ୍ବଞ୍ହେକାଙ୍କସଞ୍ମତଏସ ଠିଏଫ୍

ଉତ୍ତର ଘମୁରୁର ବନଖଣ୍ଡରର ମତୃ ଦନ୍ା ଠାବ

୩ ମଠାସଞ୍ର 
୩ ହଠାତୀ ମତୃ

 ଭୁବଞ୍ନଶ୍ୱର, ୧୩।୩ (ସମ ସିସ): ବଠିଭ ଠିନ୍ନ
ଅପେକାଧିକ କକାର୍ଯ୍ୟକଳକାପଞ୍େ ସଂଶ୍ ଠିଷ୍ଟ ଥକାଇ
ଜକାମ ଠିନଞ୍େ ଥିବକା ବ ଠିଞ୍େକାଧୀ ଦଳ ଞ୍ନତକା ଜୟ
ନକାେକାୟଣମ ଠିରେଙ୍କଅଡ଼ୁଆବଢ଼଼଼଼ ଠିବକାଞ୍େଲକାଗ ଠିଛ ଠି।
୨୦୧୮ ମସ ଠିହକା ବ ଠିଞ୍ଜପେୁ ଉପନଠିବ୍ଯକାଚନ
ସମୟଞ୍େଦଠିଞ୍ଲଶ୍େସକାହୁହତ୍ୟକାମକାମଲକାଞ୍େ
ଜକାମ ଠିନଞ୍େଥିବକାଜୟନକାେକାୟଣମ ଠିରେଓଅନ୍ୟ୧୨
ଜଣଙୁ୍କ ୧୭ ତକାେ ଠି�ଞ୍େ ଅଦକାଲତଞ୍େ ହକାଜେ
ଞ୍ହବକାକୁ ଭୁବଞ୍ନଶ୍େ ଅତ ଠିେ ଠିକ୍ତ ଞ୍ଦୌେକାଜଜ୍
ନ ଠିଞ୍ଦ୍୍ଯଶଞ୍ଦଇଛନ୍ଠି।ଅନୁେୂପଭକାବଞ୍େ୨୦୧୦
ବେଗଡ଼ ଜଠିଲ୍କା ଝକାେବନ୍ ଥକାନକା ଅଧିକକାେୀଙୁ୍କ
ଆକ୍ରମଣମକାମଲକାଞ୍େଆସନ୍କା୨୩ତକାେ ଠି�ଞ୍େ
ଶଣୁକାଣ ଠି ଞ୍ହବକାକୁ ଅଦକାଲତ ତକାେ ଠି� ଧକାର୍ଯ୍ୟ
କେ ଠିଛନ୍ଠି।ଦ ଠିଞ୍ଲଶ୍େସକାହୁହତ୍ୟକାମକାମଲକାଞ୍େ
ଜକାମ ଠିନଞ୍େଥିବକାଜୟନକାେକାୟଣହକାଇଞ୍କକାଟ୍ଯଙ୍କ
ଧକାର୍ଯ୍ୟସତ୍ତ୍ଯକାବଳୀକୁଖିଲକାପକେ ଠିଥିବକାେୁତକାଙ୍କେ

ଜକାମ ଠିନ େଦ୍ କେ ଠିବକାକୁ ବ ଠିମଲ ଭୁଏ ନକାମକ
ଜଞ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତ ଠି ଅଦକାଲତଞ୍େ େୁଜୁ କେ ଠିଥିବକା
ମକାମଲକାେ ଶଣୁକାଣ ଠି ୧୭ ତକାେ ଠି�ଞ୍େ ଞ୍ହବ
ଞ୍ବକାଲଠିସଚୂନକାମ ଠିଳ ଠିଛ ଠି।

ସଚୂନକାଞ୍ରକାଗ୍ୟ ଞ୍ର ୨୦୧୦ ମସ ଠିହକାଞ୍େ
ଜୟ ନକାେକାୟଣ ମ ଠିରେଙ୍କ ଞ୍ନତୃତ୍ୱଞ୍େ ବ ଠିଞ୍ଜପ ଠି
ଞ୍ନତକାେକାଧକାେକାଣୀପଣ୍ଡକାଓପ୍ରଦୀପପଞୁ୍େକାହ ଠିତ
ପ୍ରମ�ୁ ବେଗଡ଼ ଜଠିଲ୍କାେ ଝକାେବନ୍ ଥକାନକାେ
ଭକାେପ୍ରକାପ୍ତ ଅଧିକକାେୀ ବକାସଞୁ୍ଦବ ଛତ୍ର ଠିଆଙୁ୍କ

ଆକ୍ରମଣ କେ ଠିଥିଞ୍ଲ। ଆକ୍ରମଣ ଞ୍ବଞ୍ଳ
ବକାସଞୁ୍ଦବ ପକାଇକମକାଳ ଥକାନକାଞ୍େ କକାର୍ଯ୍ୟେତ
ଥିଞ୍ଲ। ଏହ ଠି ଆକ୍ରମଣ ପଞ୍େ ଜୟନକାେକାୟଣ
ଓ ଅନ୍ୟମକାନଙ୍କ ବ ଠିଞ୍େକାଧଞ୍େ ପକାଇକମକାଳ

ଥକାନକାଞ୍େ ଞ୍କସ ନମ୍ବେ ୧୭୫/୨୦୧୦ ଓ
ଆଇପ ଠିସ ଠିେ ଧକାେକା ୧୪୭ ଅଥ୍ଯକାତ୍ ଦଙ୍କା ସଷୃ୍ଟ ଠି
କେ ଠିବକା,ଧକାେକା୩୪୧-ଅନ୍ୟକାୟଭକାଞ୍ବକକାହକାକୁ
ଅଟକକାଇ େଖିବକା, ୪୫୨- ଥକାନକା ଭ ଠିତେକୁ
ଞ୍ବଆଇନ୍ଭକାଞ୍ବପ୍ରଞ୍ବଶକେ ଠିବକା,

ଆଇନ ଫାଶରର ଜୟନାରାୟଣ
ଦରିଲଶ୍ୱର ସାହୁ ହତ୍ା ମାମଲାରର 
୧୭ ତାରଖିରର ହାଜର ରନାଟସି
୨୦୧୦ ଝାରବନ୍ଧ ଥାନା ଅଧିକାରୀ 

ଆକ୍ରମଣର ଶଣୁାଣ ି୨୩ରର

}ପଷୃ୍ଠା-୯}ପଷୃ୍ଠା-୯



ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗ୍ବାଲୟିର ନଗର ନଗିମର 
କମଶିନର କଦିଶବାର କବାନୟବାଲ ଏଦେ 
ପ୍ରଶବାସନକି କବାର୍ଯ୍ୟ ପବାଇଁ ନୁଦେଁ, ନଜି 

ଝଅି େବାେବାଘର ପବାଇଁ ଚର୍୍ଯବାଦର ଅଛନ୍।ି ତବାଙ୍କ 
ଝଅି ଦେେବାଂଶୀ େବାେବାଘରଦର ଦସ ନଆିରବା 
ଅତଥିଙୁ୍କ ସବାମଲି କର ିସମସ୍ତଙ୍କ େୃଷ୍ଆିକର୍ଯଣ 
କରଛିନ୍।ି ଦକେ ିଦକଦେ େବାେବାଘରଦର ଗରେି 
ତଥବା ଅସେବାୟ ଦଲବାକଙୁ୍କ ଦେବାଦେଲକୁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ 
କରେିବା କଥବା ଭବାେ ି ନ ଥବାନ୍।ି ମବାତ୍ର କଦିଶବାର 
ଗରେି, ଅନବାଥ, ଅସେବାୟ ଦେସବାେବାରବା 
ଦଲବାକଙୁ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରତି କରଛିନ୍।ି ରବାେବା ତବାଙ୍କର 
ମବାନେକିତବା ସେ ମେତପଣଆିକୁ େଶ୍ଯବାଇଛ।ି 

ଏେ ି ଅସେବାୟ ଦଲବାଦକ ଏକ ଏନଜଓି େ୍ବାରବା 
ପରଚିବାଳତି ଆଶ୍ରମ ସ୍ଗ୍ଯ ଦସେବା ସେନଦର 
ରୁେନ୍।ି ଦସେପିର ି କଦିଶବାର ମଧ୍ୟ ଏେ ି ସଂସ୍ବା 
ସେ ଜଡ଼ତି ଅଛନ୍।ି ତବା’ସେ େବାେବାଘର ଭଳ ି
ଏକ ପେତି୍ର େନିଦର ଏମବାନଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ରଣ 
କରେିବା ଦସୌଭବାଗ୍ୟର କଥବା ଦେବାଲ ି କଦିଶବାର 
କେଛିନ୍।ି କଦିଶବାରଙ୍କ ଏେ ି କବାର୍ଯ୍ୟଦର ତବାଙ୍କ 
ପରେିବାର ଦଲବାକ ମଧ୍ୟ ସବାମଲି ଦେବାଇଛନ୍।ି 
ତବାଙ୍କ ସ୍ତୀ ଓ ଝଅି ଖବାେ୍ୟ ପରରେିବା ସେ 
ଉପେବାର ମଧ୍ୟ ଦସମବାନଙୁ୍କ ପ୍ରେବାନ କରଛିନ୍।ି 
କଦିଶବାରଙ୍କ ଏେ ି କବାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଦେ ସମଦସ୍ତ 
ପ୍ରଶଂସବା କରୁଛନ୍।ି 

ପ୍ରଦତ୍ୟକ ଥର ପ୍ୟବାରସି୍  ଦେଶନ ୱକ୍ ଦର କଛି ି ନବା କଛି ି ନଆିରବା ଘେଣବା 
ଦେଖେବାକୁ ମଳିଥିବାଏ। ଏେ ି ଦଶବା’ ମବାଧ୍ୟମଦର ଅଦନକ ନଜିର ଜନିରିକୁ 
ଉପସ୍ବାପନ କରନ୍।ି ଏଥର ଏେ ି ଦଶବା’ଦର ଦଲବାକପ୍ରୟି ବ୍ବାଣ୍ଡ ‘ଦକବାପରନି୍ ’ 

ନଜିକୁ ଅଲଗବା ଦେଖବାଇେବାକୁ ଦଚଷ୍ବା କରଛି।ି ଦସଥପବାଇଁ ରନ୍ ଦୱଦର ନଆିରବା ଢଙ୍ଗଦର 
ନଜିର କଦଲକ୍ସନ୍ କୁ ପ୍ରେଶ୍ଯନ କରେିବାଦର ଏେବା ସେଳ ଦେବାଇଛ।ି ଉକ୍ତ  ବ୍ବାଣ୍ଡ ମଣରି ଓ 
ଦେଦକନବାଦଲବାଜ ି ମଧ୍ୟଦର ଥେବା ତବାଳଦମଳ େଶ୍ଯବାଇେବାକୁ ଦଚଷ୍ବାକର ି ସନୁ୍ଦରୀ ମଦେଲଙ୍କ ସେ 
Ñମ୍ପ୍ କୁ ଓହ୍ବାଇଛ ି ଦରବାେଟ୍ େଗ୍। ଏେ ି ଦରବାଦେବା କୁକୁର ଦେଖେବାକୁ କଳବା ଓ େଳେଆି ରଙ୍ଗର। 
ଦତଦେ Ñମ୍ପ୍ ଦର ଦଲବାକଙ୍କ ନଜର ଦରତକି ି ସନୁ୍ଦରୀ ମଦେଲଙ୍କ ଉପଦର ପଡ଼ ି ନବାେ ିଁ, ତବା’ଠୁ ଅଧକ 
େୃଷ୍ଆିକର୍ଯଣ କରଛି ି ଏେ ି ଦରବାେେକି୍ େଗ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ପବାଇଁ ଦକୌଣସ ି ଦେଶନ ଦଶବା’ଦର ମଦେଲ ଓ 
ଦରବାେଟ୍ ଏକବାସବାଥିଦର ନଜର ଆସଛିନ୍।ି ଏେବାର ଭେିଓି ମଧ୍ୟ ସବାମବାଜକି ଗଣମବାଧ୍ୟମଦର ଦସୟବାର୍  କରବାରବାଇଛ।ି 
ଦରଉଁଥରୁ ଦେଖେବାକୁ ମଳୁିଛ,ି ଦରବାେଟ୍ କୁକୁର ସନୁ୍ଦରୀ ମଦେଲଙ୍କଠବାରୁ ଜ୍ୟବାଦକଟ୍ େବାଣଛୁ।ି ଅେଶ୍ୟ ବ୍ବାଣ୍ଡର ଏେ ିନଆିରବା 
ପରକିଳ୍ପନବାକୁ ଦଲବାଦକ ଖବୁ୍  ପସନ୍ଦ କରଛିନ୍।ି

େଲଉିଡ୍ ର କଙି୍ଗପ୍   ଖବାନ୍  ଶବାେବାରୁଖଙ୍କ େିଲ୍ମ ‘ପଠବାନ୍’ 
େକ୍ସ ଅେିସ୍ ଦର ସପୁର୍ େଟି୍  ସବାେ୍ୟସ୍ତ ଦେବାଇଛ।ି ଚବାର ି
େର୍ଯ ପଦର କଙି୍ଗପ୍   ଖବାନ୍  େଡ଼ ପରେବାକୁ ଦେର ି ଏକ 

ଧମବାକବାେବାର େିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍।ି ଏେ ି େିଲ୍ମ ସବାରବା େଶି୍ଦର ୧୦୦୦ 
ଦକବାେ ି ଆୟ କରଛି।ି ଏଦେ ଶବାେବାରୁଖ୍ ଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମବାଦନ ତବାଙ୍କ 
ଆଗବାମୀ େିଲ୍ମ ‘ରେବାନ’ ଓ ‘େଙି୍କ’କୁ ଅଦପକ୍ବା କରଛିନ୍।ି ଇତମିଧ୍ୟଦର 
‘ରେବାନ୍’ର  ୬ ଦସଦକଣ୍ଡର ଏକ ଆକ୍ସନ ସନି୍  ଲକି୍  ଦେବାଇଛ।ି  
ରବାେବାକ ି ଦସବାସଆିଲ ମେିଆିଦର ଦେଶ୍  ଭବାଇରବାଲ୍  ଦେେବାଦର 
ଲବାଗଛି।ି   ଶବାେବାରୁଖ୍  ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପ୍ୟବାଣ୍ଟ ସେ ମ୍ୟବାଚଂି ସବାେ୍ଯ ପନି୍ଧ 

ଗଣୁ୍ଡବାଙୁ୍କ ଦେଲ୍ େଦର ପେୁିଥେବାର ଦେଖବାରବାଇଛ।ି ଏେ ିସମୟଦର ତବାଙ୍କ ମେୁଁଦର ସଗିବାଦରଟ୍  ରେଛି।ି ଶବାେବାରୁଖ୍ ଙ୍କ 
ଏେ ିଦେଶୀ ଅେତବାରକୁ େଶ୍ଯଦକ ଦେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରଛିନ୍।ି  ଏେ ିସନି୍ କୁ ଦେଖ ଶବାେବାରୁଖ୍ ଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମବାଦନ ଏେ ି
େିଲ୍ମ େ୍ଲକ୍ େଷ୍ର୍  ଦେେବା ସେ ଆୟ ମବାମଲବାଦର ଏେବା େକ୍ସ ଅେିସ୍ ର ସେୁ ଦରକେ୍ଯ କବାେ ିଦେେ ଦେବାଲ ିକେେିବାକୁ 

ଲବାଗଦିଲଣ।ି  ‘ରେବାନ୍’ ଏକ ଆକ୍ସନ୍  ଥ୍ଲିର୍  େିଲ୍ମ। ସବାଉଥ୍ ର ଆଗଧବାଡ଼ରି ନଦିଦ୍୍ଯଶକ ଏଟ୍ ଲ ି କୁମବାର ଏେବାର 
ନଦିଦ୍୍ଯଶନବା ଦେଇଛନ୍।ି ସେୁଠୁ େଡ଼ କଥବା ଦେଉଛ,ିଏଥଦର ଶବାେବାରୁଖ େେଲ୍  ଦରବାଲଦର ଅଭନିୟ କରେିବା 
ସେ ୬େ ି ଭନି୍ନ ଲୁକ୍ ଦର ନଜର ଆସଦିେ। ଏଥଦର ଶବାେବାରୁଖ୍ ଙ୍କ େ୍ୟତୀତ ନୟନତବାରବା, େଜିୟ ଦସତୁପତ,ି 
ପ୍ରୟିବାମଣ,ି ସବାନ୍ୟବା ମଲଦେବାତ୍ରବା ମଧ୍ୟ ଲଡି୍  ଦରବାଲ୍ ଦର ଦେଖବାରଦିେ। ‘ରେବାନ୍’ ଜୁନ୍  ୨ ତବାରଖିଦର େନି୍ଦୀ, 
ତବାମଲି, ଦତଲୁଗ,ୁ କନ୍ନେ ଏେଂ ମଲବାୟବାଲମ୍  ଭବାରବାଦର ରଲିଜି୍  ଦେେ। 

ଭ ିନ୍ନ ଭନି୍ନ ସବାମଗ୍ୀରୁ ଧନୂ୍  
େବାେବାରପିବାଦର, ଏେବା ସବାଧବାରଣ 
କଥବା। ଏମତିେି ି ପ୍ରତଭିବାଶବାଳୀ େ୍ୟକ୍ତ ି

ମବାଠଆି ଦେଉ କ ିେବାସନକୁସନ, କବାଠ, ପ୍ଲବାଷ୍କି୍  
େସୁ୍ତ ଆେରୁି ମନଛୁଆଂ େୁ୍ୟନ୍   େବା ଧନୂ୍  େବାେବାର 

କରପିବାରନ୍।ି କନୁି୍  ଶଳିବା େବା ପଥର ଚେବାଣରୁ 
ଧ୍ନ ିେବାେବାରେିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଛତଶିଗଡ଼, 
ଅମ୍କିବାପରୁରୁ ପବାଖବାପବାଖÒ ୨୦ କ.ିମ,ି େୂରଦର ଥେବା 
ଛନି୍ଦଦକବାଲବା ଗ୍ବାମଦର  ଦକଦତଗଡ଼ୁଏି ପବାେବାଡ଼ 
ରେଛି।ି ଏେ ିପବାେବାଡ଼ଦର େଡ଼ େଡ଼ ପଥର ରେଛି।ି 
ଏେ ିପବାେବାଡ଼ଦର ଥେବା ଏକ େଶିବାଳ ପଥରରୁ 
ଦକୌଣସ ିଧବାତୁକୁ ପେିଦିଲ ଦରଭଳ ିଶବ୍ଦ େବାେବାଦର 

ଦସଭଳ ିଶବ୍ଦ େବାେବାରଥିବାଏ। ଏେ ିପଥରକୁ 
ସ୍ବାନୀୟ ଦଲବାଦକ  ଠନି୍ ଠନି ିପଥର କୁେନ୍।ି 

ଏେବା ସରଗଜୁବାର ଏକ ପ୍ରସଦି୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟେନ 
ସ୍ଳ। ଅଦନକ ସ୍ବାନରୁ ଦଲବାଦକ  ଆସ ି

ଏେ ିପଥରକୁ େଜବାଇ ଏଥÒରୁ ଧନୁ୍  େବାେବାର କରନ୍।ି ଏେ ିପର୍ଯ୍ୟେନ ସ୍ଳର ଦେଖବାଶଣୁବା େବାୟତ୍ିଦର ଥେବା ରବାମପ୍ରସବାେ 
ଏେ ିପଥରକୁ େବାଦଡ଼ଇ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ଧବାତୁର ଧନୂ୍  େବାେବାର କର ିଦଲବାକଙୁ୍କ ଶଣୁବାନ୍।ି  ଆଉ ପଥର ପଛଦର ଥିେବା କବାେବାଣୀ 

େଖବାଣନ୍ ିମଧ୍ୟ। ଦଲବାକକଥବା ଅନୁସବାଦର,   ରବାଜବା େଶରଥଙ୍କ ସମୟଦର ଜଦଣ ସବାଧ ୁଥÒଦଲ। ଦସ ଅଭଶିବାପ ପବାଇ 
ଏେ ିପଥରଦର   ପରଣିତ ଦେବାଇଥÒଦଲ। ୬େୁେ ଉର୍ତବାର ଏେ ିପଥରେ ିଦେଶ୍  ରେସ୍ୟମୟ।  

ଏେବାକୁ ଦକୌଣସ ିେ୍ୟକ୍ତ ିଉଠବାଇ ପବାରୁ ନ ଥÒେବାଦେଦଳ  ଦଜସେି ିଲଗବାଇ ଉଠବାରବାଏ। ପର୍ଯ୍ୟେକ  
ଏେ ିପଥରରୁ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ଧନୂ୍  େବାେବାର କର ିସଙ୍ଗୀତର ମଜବା ନଅିନ୍।ି ଦତଦେ  

ଏେ ିପଥର ଅନ୍ୟ ପଥର ଠବାରୁ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ଭନି୍ନ। ଏେ ିପଥରେରୁି େବାେବାରୁଥେବା ଧନୂ୍ କୁ 
ଦନଇ ଏଦେ ଗଦେରଣବା କରବାରବାଉଛ।ି 

କ ିଛ ି ଦରକେ୍ଯଧବାରୀ ଏଭଳ ି ଅଛନ୍,ି ଦରଉଁମବାନଙ୍କ 
ଦରକେ୍ଯ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େସି୍ତି କରଥିବାଏ। ଦସେଭିଳ ି ଜଦଣ  
େ୍ୟକ୍ତ ିଦେଦଲ ଅଦ୍ରେଲଆିର ଓସ୍ବାର ଲନିବାଗ। ଦସ ଦେନସି୍  

େଲ୍ ଦର ଅଜେ କବାରନବାମବା କର ିଗନିଜି୍ େଶି୍ ଦରକେ୍ଯଦର ସ୍ବାନ 
ପବାଇଛନ୍।ି ଦତଦେ ଦସ ଏେ ି ଦରକେ୍ଯକୁ ନଆିରବା ତରକିବାଦର 
କର ିଦେଖବାଇଛନ୍।ି ମଣୁ୍ଡଦର ଦସଭଂି ଦେବାମ୍  ଲଗବାଇ ଦସଥଦର 
ଦେନସି୍  େଲକୁ ୩୦ ଦସଦକଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ଦସ  ରଖଥଦଲ। ଅେଶ୍ୟ  
ଗତ ନଦଭମ୍ର ୩୦ ତବାରଖିଦର ଦସ ଏେ ିଦରକେ୍ଯ କରଥିଦଲ। 
ଏେବାର ଏକ ଭେିଓିକୁ ଏଦେ ସବାମବାଜକି ଗଣମବାଧ୍ୟମଦର ଦସୟବାର୍  

କରବାରବାଇଛ।ି ଭେିଓିେଦିର  ଦସ ଏକ ଦଚୌକଦିର େସ ିମଣୁ୍ଡଦର 
ସଇୁମଂି କ୍ୟବାପ୍  ଲଗବାଇଥେବାର ଦେଖବାରବାଇଛନ୍।ି ଜଦଣ ମେଳିବା 
ତବାଙ୍କ ମଣୁ୍ଡଦର େେୁଳ ପରମିବାଣର ଦସଭଂି ଦେବାମ୍  ଲଗବାଉଛନ୍।ି 
ଏେବା ପଦର ଓସ୍ବାର ଛଡ଼ିବା ଦେବାଇ େବାତଦର ଦେନସି୍  େଲ୍ କୁ 
କବାନ୍ଥକୁ େିଙୁ୍ଗଛନ୍ ି ଏେଂ େଲ୍ ତବାଙ୍କ ମଣୁ୍ଡଦର ଲବାଗଥିେବା 
ଦସଭଂି ଦେବାମ୍ ଦର ଆସ ି ପଡ଼ୁଛ।ି ଏେପିର ି ଭବାଦେ ଦସ ୩୦ 
ଦସଦକଣ୍ଡଦର ୧୨େ ି ଦେନସି୍  େଲ୍ କୁ ନଜି ମଣୁ୍ଡଦର ରଖେବାଦର 
ସେଳ ଦେବାଇଛନ୍।ି ଦସେପିର ିଗନିଜି୍ େଶି୍ ଦରକେ୍ଯ ଅନୁସବାଦର, 
ଏେବା ପେୂ୍ଯରୁ ମଧ୍ୟ ଲନିବାଗଙ୍କ ନବାଁଦର ଏକବାଧକ ଦରକେ୍ଯ ଅଛ।ି 

	 ୧୮୭୯-ବଶି୍ବ	ପ୍ରସଦି୍ଧ	ବବୈଜ୍ଞାନକି	ଆଲବର୍ଟ	
ଆଇନ୍	ଷ୍ଞାଇନ୍	ଙ୍କ	ଜନ୍ମ।	

	 ୧୯୧୪-ତୁକକି	ଓ	ସବକିଆ	ମଧ୍ୟବେ	ଶଞାନ୍	ିବୁଝଞାମଣଞା	ସ୍ବଞାକ୍ଷେତି।	
	 ୧୯୩୧-	ଭଞାେତେ	ପ୍ରଥମ	ସବଞାକ୍		ଚଳଚ୍ତି୍ର	‘ଆଲମ୍ଆେଞା’	
ପ୍ରଦଶ୍ଟନ	କେଞାଗଲଞା।

	 ୧୯୯୮-	ବସଞାନଆି	ଗଞାନ୍ଧୀ		କଂବରେସ	ଅଧ୍ୟକ୍ଷଞା	ବେବଲ।		
	 ୨୦୧୬-	େୁଷ୍		ସେିଆିେୁ	ତଞା’େ	ବସୈନ୍ୟ	ପ୍ରତ୍ୟଞାେଞାେ	ପଞାଇଁ	
ବ�ଞାଷଣଞା	କଲଞା।	

	 ୨୦୧୮-	ମେଞାନ୍		ବବୈଜ୍ଞାନକି	ଷ୍ବିେନ୍		େକଂିଙ୍କ	
ବବି�ଞାଗ।

କାଚ ବ�ାତଲବେ େଖÒ�ା ସବ�ବାତ୍ତମ 
େବାସୁ୍ତଶବାସ୍ତ ଅନୁସବାଦର, ଗଙ୍ଗବାଜଳକୁ କବାଚ 

ଦେବାତଲଦର ରଖÒେବା ସେୁଠବାରୁ ଉତ୍ତମ ଦେବାଲ ି
ମବାନ୍ୟତବା ରେଛି।ି ରେ ିପ୍ଲବାଷ୍କି୍  ଦେବାତଲଦର 

ରଖଛୁନ୍,ି ଦତଦେ ଧ୍ୟବାନ େଅିନୁ୍ ଦର, ତବାେବା 
ରସିବାଇକଲ୍  ପ୍ଲବାଷ୍କିରୁ ତଆିର ିଦେବାଇ ନ 
ଥÒେ। ଗଙ୍ଗବାଜଳକୁ, ପତି୍ତଳ, ରୁପବା କମି୍ବା 
ତମ୍ବା ଢବାଳଦର ରଖÒପବାରଦିେ। 
ପଜୂାଘବେ େଖÒପାେବି�
େବାସୁ୍ତେଦି୍ ମବାଦନ କୁେନ୍ ିଦର, 

ଗଙ୍ଗବାଜଳକୁ ପଜୂବାଘଦର କମି୍ବା ମନ୍ଦରି 
ପବାଖଦର ରଖÒପବାରଦିେ। ଏେବାକୁ ସ୍ପଶ୍ଯ 

କରେିବା ପେୂ୍ଯରୁ ସ୍ବାନ ଓ ସେବାେସ୍ତ ପନି୍ଧେବା 
ଆେଶ୍ୟକ। ଗଙ୍ଗବାଜଳକୁ ଛୁଇଁେବା ପେୂ୍ଯରୁ େବାତ 

ମଧ୍ୟ ସେବାସତୁୁରବା ଥÒେବା ଆେଶ୍ୟକ। ମଇଳବା େବାତଦର 
ଗଙ୍ଗବାଜଳ ଛୁଇଁେବା େ୍ବାରବା ପଣୁ୍ୟେଳ ହ୍ବାସ ଦେବାଇରବାଏ। 

ସଫାସତୁୁୋ ପେବି�ଶ ଆ�ଶ୍ୟକ
ଦରଉଁଠ ିଗଙ୍ଗବାଜଳ ରଖଛୁନ୍,ି ତବାେବାର ଆଖପବାଖ ପରଦିେଶ ସେବାସତୁୁରବା 
ଦେେବା ଆେଶ୍ୟକ। ଦସଠବାଦର ଅଳଆି ଜମବା ଦେବାଇ ରେେିବା ଉଚତି 
ନୁଦେଁ। 

ପ୍ାକୃତକି ଆବଲାକେ �୍ୟ�ସ୍ା 
ଦରଉଁଠ ିଗଙ୍ଗବାଜଳ ରଖବାରବାଇଛ,ି ଦସଠବାଦର ଆମରି ଦଭବାଜନ େଜ୍ଯନୀୟ। 
ଏେବା ନ ମବାନଦିଲ ନକବାରବାତ୍ମକ ଶକ୍ତ ିେୃଦ୍ଧ ଦେବାଇଥବାଏ। ଗଙ୍ଗବାଜଳକୁ 
ଦକଦେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧବାରୁଆ ସ୍ବାନଦର ରଖÒେବା ଉଚତି ନୁଦେଁ। ପ୍ରବାକୃତକି 
ଆଦଲବାକ ଆସଥୁÒେବା ସ୍ବାନଦର ଗଙ୍ଗବାଜଳ ରଖÒପବାରଦିେ।    

ସନାତନ ଧମବବେ ଗଙ୍ାନଦୀକୁ ବଦ�ୀଙ୍କ ମାନ୍ୟତା 
ଦଅିାଯାଇଛ।ି ବଯ ବକୌଣସ ିବଲାକ ତୀରବଭ୍ରମଣ 
ପାଇଁ ଗବଲ, ଗଙ୍ାଜଳ ଆଣ�ିାକୁ ଭୁଲନ୍ ି
ନାହ ିଁ। ପ୍ବତ୍ୟକ ମାଙ୍ଳକି କାଯବ୍ୟ ଓ 
ସଂସ୍ାେ କାଯବ୍ୟବେ ଗଙ୍ାଜଳେ 
ଆ�ଶ୍ୟକତା ରାଏ। ଗଙ୍ାଜଳ ଘବେ 
େଖÒ�ା ଦ୍ାୋ ସକାୋତ୍ମକ ଶକ୍େି 
ସଞ୍ାେ ବହାଇରାଏ। ବତବ� ଶଭୁଫଳ 
ପ୍ାପ୍ ିପାଇଁ ଗଙ୍ାଜଳକୁ ବକଉଁଠ ିଓ 
କପିେ ିେଖÒବ�, ବସ ସମ୍ପକକିତ କଛି ିଟପି୍ସ। 
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ମମଷ: ଚତୁରତବାର ସେ କବାର୍ଯ୍ୟ େବାସଲ କରଦିେ। କମ୍ଯଦକ୍ତ୍ରଦର  
ପଦେବାନ୍ନତ ି ଦେବାଇପବାଦର । ମେଳିବାମବାଦନ ସ୍ବାଭମିବାନୀ ଦେଦେ। 
ରବାଜନୀତଦିର ଉର୍ସମ୍ବାନ ପବାଇଦେ। େବାଣଜି୍ୟଦର ଭଲ ଆୟ ଦେେ।
ବୃଷ: େନିେଦିର କବାର୍ଯ୍ୟମନ୍ଥର ସେ ଖର୍୍ଯବାନ୍ ଦେଖବାଦେେ। ସବାଂସବାରକି ଭୁଲ୍  
େୁଝବାମଣବା ରେେି। ସମବାଜଦର  ଦଲବାକପ୍ରୟିତବା ହ୍ବାସ ପବାଇେ। େବାଣଜି୍ୟଦର 
ଆୟେ୍ୟୟ ସମବାନ ରେେି। 
ମଥିନୁ: ପରଶି୍ରମର େଳ ପବାଇଦେ। ରବାଜନୀତଦିର ପ୍ରସଦି୍ଧ େଢ଼େି। 
କମ୍ଯଦକ୍ତ୍ରଦର  କତ୍ତ୍ଯେ୍ୟନଷି୍ଠ ରେଦିେ। ମେଳିବାମଦନ ଉତ୍ବାେତି ରେଦିେ। 
େବାଣଜି୍ୟଦର ଲବାଭବାନ୍ତି ଦେଦେ। ଶକି୍ବାଥ୍ଯୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରେଦିେ। 

କକଚ୍ଚଟ: ଦକୌଣସ ି କବାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦନଇ ଚନି୍ବାଦର ରେଦିେ। ରବାଜନୀତଦିର 
େଦିରବାଧୀ େୃଦ୍ଧ ପବାଇଦେ। କମ୍ଯଦକ୍ତ୍ରଦର ଅେଦେଳବା ରେେି। 

େବାଣଜି୍ୟଦର େ୍ୟୟ େେୁଳତବା ରେେି। ଶକି୍ବାଥ୍ଯୀ ଅସ୍ରମନବା ଦେଦେ। 
ସଂିହ: କମ୍ଯଦକ୍ତ୍ରଦର ସଖୁସଦନ୍ବାର ପ୍ରବାପ୍ ି ଦେେ। ଅତଥିିଙ୍କ ଆଗମନ 
ଦେବାଇପବାଦର। ରବାଜନୀତଦିର ସନୁବାମ ପବାଇଦେ। େବାଣଜି୍ୟଦର 
ଆଶବାଜନକ େଳ ପବାଇଦେ। ଶକି୍ବାଥ୍ଯୀ ପ୍ରସନ୍ନ ରେଦିେ। 
କନ୍ା: େନିେ ି େ୍ୟସ୍ତେବି୍ତ ରେଦିେ। ରବାଜନୀତଦିର ଉଦତ୍ତଜନବା 
ପରସି୍ତ ି ଦେଖବାଦେଇ ପବାଦର । ମେଳିବାମବାଦନ େଦତବାତ୍ବାେ ରେଦିେ। 
େବାଣଜି୍ୟ ଚନି୍ବାଜନକ ରେେି। ଶକି୍ବାଥ୍ଯୀ ଭ୍ରମଦର ପଡ଼ଦିେ।

ତୁଳା: ଭେରି୍ୟତ ଦରବାଜନବା କବାର୍ଯ୍ୟକବାରୀ ଦେେ। ରବାଜନୀତଦିର 
ଦନତୃତ୍ େୃଦ୍ଧ ଦେେ। ମେଳିବାମବାଦନ ଆତ୍ମନଭି୍ଯରଶୀଳ ଦେଦେ। 

େବାଣଜି୍ୟଦର ଆୟେୃଦ୍ଧ ଦେେ। ଶକି୍ବାଥ୍ଯୀ ଉତ୍ବାେତି ରେଦିେ।
ବଛିା: େଡ଼ଧରଣର ସେଳତବା ପବାଇପବାରନ୍।ି ରବାଜନୀତଦିର ସକ୍ୟି 
ଭୂମକିବା ରେେି। କମ୍ଯଦକ୍ତ୍ରଦର ପଦେବାନ୍ନତ ିଦରବାଗ ରେଛି।ି େବାଣଜି୍ୟଦର 
ଶଭୁେଳ ମଳିେି। ଶକି୍ବାଥ୍ଯୀ ଉତ୍ତୀର୍୍ଯ ଦେଦେ। 
ଧନୁ: େବାରମ୍ବାର ଦଚଷ୍ବା କର ି ସେୁଳ ପବାଇଦେ। ମେଳିବାମବାଦନ ଧମ୍ଯ 
ପରବାୟଣବା ଦେଦେ। େବାଣଜି୍ୟଦର ଲବାଭ ମଳିେି। ମେଳିବାମବାଦନ 
ଜନଦସେବାଦର ବ୍ତୀ ଦେଦେ।

ମକର:କମ୍ଯଦକ୍ତ୍ରଦର େବାଧବାେଘି୍ନ ରେେି। ରବାଜନୀତଦିର ଶତରୁେୃଦ୍ଧ 
ଦେଦେ। ଚବାକରିଦିର ସମସ୍ୟବା ଦଘରଦର ରେଦିେ। େବାଣଜି୍ୟଦର କ୍ତ ି
ଦେବାଇପବାଦର। ଶକି୍ବାଥ୍ଯୀ ଚନି୍ବାଦର ରେଦିେ।
କୁମ୍ଭ: େନୁ୍ଧେବାନ୍ଧେଙ୍କ ସେଦରବାଗ ପବାଇଦେ। ଉଭଦୟ ଦପ୍ରମ ଓ େବାମ୍ତ୍ୟ 
ଜୀେନ  ସଖୁମୟ ରେେି। ରବାଜନୀତଦିର ପ୍ରଶଂସବା ପବାଇଦେ। େବାଣଜି୍ୟଦର 
ସଦନ୍ବାରଜନକ େଳ ମଳିେି। ଶକି୍ବାଥ୍ଯୀ ଉତ୍ବାେତି ରେଦିେ।
ମୀନ: ଦେେ ଓ ମନ ଭଲ ରେେି। ଆଥ୍ଯକ ସ୍ଚ୍ଛଳତବା ରେେି। 
ରବାଜନୀତଦିର ଦନତୃତ୍ େୃଦ୍ଧ ପବାଇେ। ଶଳି୍ପ ଓ େବାଣଜି୍ୟଦର ଲବାଭବାନ୍ତି 
ଦେଦେ।ଶକି୍ବାଥ୍ଯୀ ଅନୁଶବାସନ ପ୍ରୟି ଦେଦେ। 

ଲକି୍  ବହଲା 
‘ଯ�ାନ’େ 

ଆକ୍ସନ୍  ସନି୍ 
ପ୍ଶଂସକ କହବିଲ, 

ଆଉ ଏକ �୍ଲକ୍ �ଷ୍ଟର୍  

ବକମତି ିେଖÒବ� 
ଗଙ୍ାଜଳ

ଆଜେି ଇତହିାସ

ବଟନସି୍  �ଲ୍ ବେ ଗନିଜି୍ ବେକରବ

ମବରଲଙ୍କ ସହ 
ବୋ�ଟ୍ େ Ñମ୍ପପ୍  ୱାକ୍ 

ପରେେୁ �ାହାେୁଛ ିେହସ୍ୟମୟ ଶବ୍ଦ
ଆଇଏଏସ୍ ଙ୍କ �ଦାନ୍ୟତା
ଝଅି �ାହାଘେବେ ଅସହାୟଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ରଣ  

ବ୍ ିଦେନ୍ ଦର ଏମତି ିଏକ ନଆିରବା ପବ୍  ଏଦେ େକି୍ ିଦେେବା ପବାଇଁ ଅଛ,ି ରବାେବାର ନମି୍ଯବାଣ ଦେଶ୍  
ଅସବାମବାନ୍ୟ। ଏେ ିପବ୍ ର ଦଗବାେଏି ପେ ଅଂଶ ତବା’ର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଠବାରୁ ୪ େୁେ କମ୍  ଅଛ।ି 
ଏେବାର ଏଭଳ ିଗଠନ ଦରବାଗ ୁପବ୍ େରି ନବାମ  ‘େ କରୁକଡ୍  େବାଉସ୍’ ରଖବାରବାଇଛ।ି େବାେବାରୁ 

ପବ୍ େକୁି ଦେଖଦଲ ଲବାଗେି ଏେ ିଘର ଦଗବାେଏି ପେକୁ ଢଳ ିରେଛି।ି କନୁି୍ ସେୁଠବାରୁ ଦରବାଚକ 
େରିୟ ଦେଉଛ ିପବ୍ ର ଭତିର ଅଂଶ। ପବ୍  ଭତିରକୁ ଗଦଲ ଦେଖବାରେି ଦର, ଏେବାର ପ୍ରଦତ୍ୟକ 
ଦକବାଠର ିଦେଶ୍  ଦତଢ଼ବାଦମଢ଼ବା େବା ସମତୁଲ ନୁଦେଁ। ଏେ ିପବ୍ କୁ େଶି୍ର  ସେୁଠବାରୁ ଦତଢ଼ବାଦମଢ଼ବା 
ପବ୍  ଦେବାଲ ିକୁେବାରବାଉଛ ିଏେଂ ଏଦେ ଏେବାକୁ େକି୍ ିକରେିବା ପବାଇଁ ଦରବାଜନବା ରେଛି।ି ଦୱଷ୍ 
ମଡି୍ ଲ୍ୟବାଣ୍ଡପ୍  ସର େମି୍ ଦଲଦର ଥÒେବା ଏେ ିନଆିରବା ଘରକୁ ବ୍ଦିେନ୍ ର ସେୁଠବାରୁ ଅଜେ ପବ୍  
ଭବାଦେ ଗଣନବା କରବାରବାଉଛ।ି ୧୭୬୫ ମସେିବାଦର ଏେବା ଏକ େବାମ୍ଯେବାଉସ୍  ଭବାଦେ ନମି୍ଯବାଣ 

�ଶି୍େ

�ଚିତି୍ର 
ପବ୍  

କରବାରବାଇଥଲବା। ୧୮୩୦ଦର ଏେବା େବାମ୍ଯେବାଉସ୍ ରୁ 
ପବ୍ ଦର ପରେିତ୍ତ୍ଯନ କରବାରବାଇଥÒଲବା। ଏେ ିଅଞ୍ଚଳେ ି
ମବାଇନଂି ଏରଆି ଦେବାଇଥେବାରୁ ଏେବାର ଦଗବାେଏି 
ପବାଶ୍୍ଯ େେ ିରବାଇଥଲବା। ଘର ଭତିଦର ଥÒେବା କେବାେ ଓ 
ଝରକବା, ସେୁକଛି ିଉପରତଳ ଦେବାଇ ରେଛି।ି ଏେବାକୁ 
ଦେଖÒଦଲ ମଦନେୁଏ ଦର, ସେୁକଛି ିଅସମବାନ୍ର 
ଦେବାଇ ରେଛି।ି ଏେ ିପବ୍ ର କମ୍ଯଚବାରୀମବାଦନ 
ଦଲବାକଙୁ୍କ କଏନ୍ ର େଭିନି୍ନ ପ୍ରକବାର ଦକୌଶଳ 
ଦେଖବାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକତି କରଥିବାନ୍।ି ଏେବା ଦେଉଛ ି
ବ୍ଦିେନ୍ ର ସେୁଠବାରୁ ପରୁୁଣବା ପବ୍  ଏେଂ ଦଲବାକଙୁ୍କ 
ଭ୍ରମତି କରେିବା ପବାଇଁ ଏେ ିପବ୍ ର ଭତିର ଅଂଶକୁ 
ଏଭଳ ିଦତଢ଼ବାଦମଢ଼ବା ଭବାଦେ ନମି୍ଯବାଣ କରବାରବାଇଛ।ି 
କଦରବାନବା ମେବାମବାରୀ ପଦର ପବ୍ ର େ୍ୟେସବାୟ ହ୍ବାସ 
ଦେବାଇଥÒେବାରୁ ଏେବାର  ମବାଲକି ଏଦେ ଏେବାକୁ େକି୍ ି
କରଦିେେବାକୁ ଚବାେୁଁଛନ୍।ି         
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 ଖେଳ ପଷୃ୍ଠା ଖେେନ୍ତୁ ଖେଳ ପଷୃ୍ଠା ଖେେନ୍ତୁ

କ�ୋହଲ ି 
କରେଷ୍ଠ କେଳୋଳି

ଭତୁ ବଖେଶ୍ୱର,୧୩।୩(ସମସି): ପ୍ରତଟି ି କ୍ଷେତ୍ରକ୍େ 
େୂପାନ୍ତେଣ ସନୁଶି୍ତି କେୁଛ ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ‘୫-ଟ’ି 
ଉପକ୍ରମ। ତ୍ୱେତି କ୍ସବା ପ୍ରଦାନ କ୍େଉ ଅବା ବକିାଶେ 
ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ପ୍ରତପିାଦନ, ସବୁଠ ି େେଛି ି ‘୫-ଟ’ି ସ୍ାଷେେ। 
ଏୋେ ଆଉ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାେେଣ କ୍ଦଖିବାକୁ ମଳିଛି ି
ସନୁ୍ଦେଗଡ଼କ୍େ। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚବି (୫-ଟ)ି ଭକି୍କ 
ପାଣ୍ଆିନ୍   ୨୪ ଘଣ୍ା ଭତିକ୍େ ସମସ୍ୟାେ ସମାଧାନ 
କେଛିନ୍ତ।ି ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ମେଳିା ମେଳିା ମୋବଦି୍ୟାଳୟକ୍େ 
ଖାଲ ିଥିବା ଅଧ୍ୟଷେ ପଦବ୍ରୀ ପେୂଣ କୋଯାଇଛ।ି ଗତକାଲ ିଶ୍୍ରୀ 
ପାଣ୍ଆିନ ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ଗସ୍ତକ୍େ ଯାଇଥିବା ଅବସେକ୍େ ଉକ୍ତ 
ମୋବଦି୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ କ୍ସଠାକାେ ଅଧ୍ୟାପକ, କମ୍ମଚାେ୍ରୀ 
ଏବଂ ଛାତ୍ର୍ରୀମାନଙ୍କ ସେ ଆକ୍ଲାଚନା କେଥିିକ୍ଲ। ଶ୍୍ରୀ 
ପାଣ୍ଆିନ୍   କ୍ସମାନଙ୍କେ ଭଲମନ୍ଦ ପଚାେ ି ବୁଝଥିିକ୍ଲ। 

ଏେ ିଅବସେକ୍େ ଶ୍୍ରୀ ପାଣ୍ଆିନ୍  ଙୁ୍କ ଛାତ୍ର୍ରୀମାକ୍ନ କେଥିିକ୍ଲ 
କ୍ଯ ଆମ ମୋବଦି୍ୟାଳୟକ୍େ ଅଧ୍ୟଷେ ପଦବ୍ରୀ ଖାଲ ିେେଛି।ି 
ଏଥିକ୍ଯାଗୁଁ ମୋବଦି୍ୟାଳୟ ପେଚିାଳନାକ୍େ ପ୍ରଶାସନକି 

ସମସ୍ୟା କ୍ଦଖା କ୍ଦଉଛ।ି କ୍ତଣ ୁଆପଣ ଏୋେ ସମାଧାନ 
ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନଅିନୁ୍ତ କ୍ବାଲ ି ଛାତ୍ର୍ରୀମାକ୍ନ ‘୫-ଟ’ି 
ସଚବିଙୁ୍କ ଅନୁକ୍ୋଧ କେଥିିକ୍ଲ। ଆଉ ଏେ ିସମସ୍ୟା ଦୂେ 
କୋଯବି କ୍ବାଲ ିମଧ୍ୟ ଶ୍୍ରୀ ପାଣ୍ଆିନ୍   କ୍ସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
କ୍ଦଇ କ୍େେ ି ଆସଥିିକ୍ଲ। ଆଜ ି ତପସ୍ନି୍ରୀ ମଶି୍ଙୁ୍କ ଉକ୍ତ 
ମୋବଦି୍ୟାଳୟେ ଭାେପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟଷୋ ଭାକ୍ବ ନଯିକୁ୍ତ ିମଳିଛି।ି 

କ୍କବଳ ଏେ ି ଘଟଣା ନୁକ୍େଁ; ଏପେ ି ଅକ୍ନକ ଉଦାେେଣ 
ଅଛ ିକ୍ଯଉଁଠ ିମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚବି ତୁେନ୍ତ େସ୍ତକ୍ଷେପ କେ ି
ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କେଛିନ୍ତ।ି ଗତବର୍ମ ଜୁନ୍   ମାସକ୍େ 
ଶ୍୍ରୀ ପାଣ୍ଆିନ୍   ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେତି ଦୁବାଇ ଗସ୍ତକ୍େ 
ଯାଇଥିବା ସମୟକ୍େ ଏକ ଦୁଇ ଦନିଆି ନବଜାତକେ 
ଜ୍ରୀବନ େଷୋ କେଥିିକ୍ଲ। କଟକକ୍େ ଥିବା ଏକ ଘକ୍ୋଇ 
ଡାକ୍ତେଖାନାକ୍େ ପେୁୁକ୍ରାତ୍ତମ ମୋପାତ୍ରଙ୍କ ପତ୍୍ରୀ ଏକ ଶଶି ୁ
ପତୁ୍ରକୁ ଜନ୍ମ କ୍ଦଇଥିକ୍ଲ। କନୁି୍ତ ପ୍ରସବ ପେବତ୍ତ୍ମ୍ରୀ ସମସ୍ୟା 
ଜଟଳି େୂପ ଧାେଣ କେବିାେୁ ଡାକ୍ତେ ତାଙୁ୍କ କ୍ଭଣ୍କି୍ଲଟେ 
ସବୁଧିା ଥିବା କ୍କୌଣସ ି ବଡ଼ ଡାକ୍ତେଖାନାକୁ କ୍ନବା ପାଇଁ 
ପୋମଶ୍ମ କ୍ଦଇଥିକ୍ଲ। କ୍େକ୍ଲ ଆର୍ ଥିକ ଅବସ୍ା ଭଲ 
ନଥିବାେୁ ପେୁୁକ୍ରାତ୍ତମ ଏଥିକ୍େ ଅସମର୍୍ମ କ୍ୋଇଥିକ୍ଲ। 
ଏ ସମ୍ପକ୍ମକ୍େ ଜକ୍ଣ କ୍ସଚ୍ାକ୍ସବ୍ରୀ ଟ୍ଟି୍   କେ ି

ଭତୁ ବଖେଶ୍ୱର,୧୩।୩(ସମସି): ଜଙ୍ଗଲକ୍େ 
ନଆଁି ଲଗାଉଥିବା କ୍ଲାକଙୁ୍କ ଆକ୍ଦୌ 
ଛଡ଼ାଯବିନ।ି କ୍ସମାନଙ୍କ ବକି୍ୋଧକ୍େ 
କଡ଼ା କାଯ୍ମ୍ୟାନୁଷ୍ାନ କ୍ନବା ପାଇ ଁ ୋଜ୍ୟ 
ସେକାେଙ୍କ ପଷେେୁ ନକି୍ଦ୍୍ମଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ୋଜ୍ୟକ୍େ ମନୁର୍ୟକୃତ ନଆଁି କ୍ଯାଗ ୁ
ବନାଗ୍ ି ବଢ଼ୁଥିବାେୁ କଡ଼ାକଡ଼ ି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ 
କୁୋଯାଇଛ।ି ୋଜ୍ୟକ୍େ ବନାଗ୍ ି ସ୍ତିେି 
ସମ୍ରୀଷୋ କ୍ବକ୍ଳ ମଖୁ୍ୟ ସଚବି ପ୍ରଦ୍ରୀପ କ୍ଜନା 
ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନକୁ ନକି୍ଦ୍୍ମଶ କ୍ଦଇଛନ୍ତ।ି

କ୍ସେପିେ ି ବନାଗ୍କୁି ନୟିନ୍ତଣ 
କେବିା ପାଇ ଁ ବଭିାଗ୍ରୀୟ ଦଷେତା ବୃଦ୍ଧ ି
କୋଯବି। ଏଥି ନମିକ୍ନ୍ତ ବଭିନି୍ନ ସ୍ତେକ୍େ 

ବ୍ୟାପକ ସକ୍ଚତନତା ସଷୃ୍ ି କୋଯବି। 
ପାଲା, ଦାସକାଠଆି, କ୍ଘାଡ଼ାନାଚ ଏବଂ 
ପର୍ପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମକ୍େ ସକ୍ଚତନତା 

ସଷୃ୍ ି କେବିାକୁ କ୍ବାଲ ି ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ 
ସଚବି କେଛିନ୍ତ।ି ବନାଗ୍ ି ସମ୍ପକ୍ମକ୍େ 
ସ୍ାନ୍ରୀୟ ଅଧିକାେ୍ରୀଙୁ୍କ ସଚୂନା କ୍ଦବା ଏବଂ 
ନୟିନ୍ତଣକ୍େ ସେକ୍ଯାଗ କେବିା ପାଇ ଁ ଏେ ି
ଅଭଯିାନକ୍େ ବଭିନି୍ନ ସ୍ଚ୍ାକ୍ସବ୍ରୀ ସଂସ୍ା, 

ସ୍ାନ୍ରୀୟ ଜନ ପ୍ରତନିଧିି, ମେଳିା ସ୍ୟଂ ସୋୟକ 
କ୍ଗାଷ୍୍ରୀ ଏବଂ ସାମାଜକି କମ୍ମ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ସାମଲି 
କୋଯବିାକୁ କ୍ଯାଜନା କୋଯାଇଛ।ି

ୋଜ୍ୟକ୍େ ଜାନୁଆେ୍ରୀେୁ ଜୁନ ମାସ 
ମଧ୍ୟମକ୍େ ବନାଗ୍େି ବ୍ୟାପକତା ଅଧିକ 
ଆଶଙ୍କା େେଥିିବାେୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ 
ତୃଣମଳୂ ସ୍ତେେୁ ଦୃଢ଼ କେବିାକୁ ଜଲି୍ାସ୍ତେ୍ରୀୟ 
ବଭିାଗ୍ରୀୟ ଅଧିକାେ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ପୋମଶ୍ମ 

ଦଆିଯାଇଛ।ି ବଭିନି୍ନ ଡଭିଜିନ ଏବଂ 
ୋଜ୍ୟସ୍ତେକ୍େ ୨୪ ଘଣ୍ଆି ନୟିନ୍ତଣ କଷେ 
କ୍ଖାଲାଯାଇଛ।ି କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତେକ୍େ କାଯ୍ମ୍ୟେତ 
କମ୍ମଚାେ୍ରୀ ଏବଂ ଏେ ିଅଭଯିାନକ୍େ ସାମଲି 
ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତଙୁି୍କ ଆବଶ୍ୟକ୍ରୀୟ ଉପକେଣ 
କ୍ଯାଗାଇବା ସେ କ୍ସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକ 
ସଂଖ୍ୟକ ନଅିାଁ ଲଭିା ଯନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କେବିାକୁ 
ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚବି ବଭିାଗ୍ରୀୟ ଅଧିକାେ୍ରୀ 
ମାନଙୁ୍କ ନକି୍ଦ୍୍ମଶ କ୍ଦଇଛନ୍ତ।ି ୋଜ୍ୟେ 
ଜଙ୍ଗଲ ଗଡ଼ୁକିକ୍େ ଅଗ୍କିାଣ୍କୁ କ୍ୋକବିା 
ନମିକ୍ନ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ାେ ସଦୃୁଢ଼୍ରୀକେଣ 
କୋଯାଉଛ।ି ଏଥି ନମିକ୍ନ୍ତ ପ୍ରଶାସନକି 
ଓ କ୍ଗାଷ୍୍ରୀ ସେକ୍ଯାଗତିାକୁ 

‘୫-ଟ’ି 
ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାର 
ପ୍ରମାଣ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସମସ୍ଟାେ ସମଟାଧଟାନ

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ମହଳିା 
ମହାବଦି୍ାଳୟକୁ ମଳିଲିେ ଅଧ୍ୟକ୍ା

ଭତୁ ବଖେଶ୍ୱର,୧୩।୩(ସମସି): ପଣୁ ି
ଆସଛୁ ି ପଶ୍ମିା ଝଡ଼। ୧୫େୁ ୋଜ୍ୟକ୍େ 
ଆେମ୍ଭ କ୍େବ ପଶ୍ମିା ଝଡ଼େ ପ୍ରଭାବ। 
ଏୋଦ୍ାୋ ୋଜ୍ୟେ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନକ୍େ 
ବଜୁିଳ ି ଘଡ଼ଘଡ଼ ି ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ମା କ୍େବ। 
କଛି ି ସ୍ାନକ୍େ କୁଆ ପର୍େ ମାଡ଼ ସେତି 
ପବନେ କ୍ବଗ ଘଣ୍ା ପ୍ରତ ି ୪୦-୫୦ 
କମି ି େେବି। ୧୫କ୍େ କଛି ି ଜଲି୍ାକ୍େ 
ବର୍ମା ଆେମ୍ଭ କ୍େବାକୁ ଥିବା କ୍ବକ୍ଳ 
ପେବତ୍ତ୍ମ୍ରୀ ଦୁଇ ଦନିକ୍େ ଏୋେ ପ୍ରକ୍କାପ 
ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବ। ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ା ପାଇଁ କ୍ୟକ୍ଲା 
ଆଲଟ୍ମ ଜାେ ିକୋଯାଇଛ।ି 

ପାଣପିାଗ କ୍କନ୍ଦ୍ରେ ସଚୂନା 
ଅନୁଯାୟ୍ରୀ ୧୫ ତାେଖିକ୍େ କ୍କନୁ୍ଦଝେ, 

ମୟେୂଭଞ୍ଜ, ବାକ୍ଲଶ୍ୱେ, ଯାଜପେୁ, 
ଭଦ୍ରକ, କ୍େଙ୍କାନାଳ, କ୍କନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, 
କ୍କାୋପଟୁ, ୋୟଗଡ଼ା, ଗଜପତ ି ଓ 
କନ୍ଧମାଳ ଜଲି୍ାକ୍େ ବଜୁିଳ ି ଘଡ଼ଘଡ଼ ି
ସେତି ବର୍ମା ଆଶଙ୍କା ଥିବାେୁ ଏେ ି
ଜଲି୍ାଗଡ଼ୁକି ପାଇଁ କ୍ୟକ୍ଲା ଆଲଟ୍ମ ଜାେ ି
କୋଯାଇଛ।ି ବର୍ମାେ ପେମିାଣକ୍େ ବୃଦ୍ଧ ି
ସେ ପବନେ କ୍ବଗ ୪୦-୫୦ କମି ି
ପ୍ରତ ି ଘଣ୍ା ସମ୍ଭାବନା େେଛି।ି ସକ୍ତଜ 
େଳ ଗଛ, କଦଳ୍ରୀ, ଅମତୃଭଣ୍ା, 
ଆଖ ୁ ଆଦକି୍େ ଭାୋ କ୍ଦଇ େଖିବାକୁ 
ପୋମଶ୍ମ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଅମଳ 
ଉପକ୍ଯାଗ୍ରୀ େଳ, ପନପିେବିାକୁ ଯର୍ା 
ଶ୍ରୀଘ୍ର ଅମଳ କେ ି ସେୁଷେତି ସ୍ାନକ୍େ 

େଖିବାକୁ କୁୋଯାଇଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଟ 
ଗତ ଦୁଇ ଦନି କ୍େବ ୋଜ୍ୟେ ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ାନକ୍େ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧ ି କ୍ୋଇଛ।ି 
କ୍ସାମବାେ ୋଜ୍ୟେ ୫ ଟ ି ସ୍ାନକ୍େ 
ତାମପାତ୍ରା ୩୮ ଡଗି୍୍ରୀ କମି୍ା ଏୋଠାେୁ 
ଅଧିକ କ୍େକଡ୍ମ କୋଯାଇଛ।ି ୩୮.୭ 
ଡଗି୍୍ରୀ ସେ ସମ୍ଲପେୁ ୋଜ୍ୟେ ସବ୍ମାଧିକ 
ଉତ୍ତପ୍ତ ସେେକ୍େ ପେଣିତ କ୍ୋଇଛ।ି 
ପାଣପିାଗ କ୍କନ୍ଦ୍ରେ ସଚୂନା ଅନୁଯାୟ୍ରୀ 
ଆସନ୍ତା ୩ ଦନି ମଧ୍ୟକ୍େ ତାପମାତ୍ରାକ୍େ 
ବକି୍ଶର ପେବିତ୍ତ୍ମନ କ୍େବାକୁ ନ ଥିବା 
କ୍ବକ୍ଳ ଆସନ୍ତା ୩ ଦନି ପକ୍େ ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ାନକ୍େ ୨-୩ ଡଗି୍୍ରୀ ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା 
ହ୍ାସ କ୍େବାେ ସମ୍ଭାବନା େେଛି।ି

ବନାଗ୍ରି 
ସମୀକ୍ା ନଆିଁଲଗଟାଙ୍କୁ  ନସି୍ଟାେ ନଟାହ ିଁ

 �କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ାନୁଷ୍ାନ ପାଇଁ ମଖୁ୍ ସଚବିଙ୍କ ନଲିଦ୍୍ଯଶ
 �ଲକ୍ତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦକ୍ତା ବୃଦ୍ଧକୁି ଗରୁୁତ୍ୱ 
 �୪୯ଟ ିଜଙ୍ଗେ ଉପଖଣ୍ଡଲର ୩୯୯ଟ ିସ୍କ୍ାଡ ଗଠନ

୧୫େକୁ  ପଶ୍ମିଟା ଝଡ଼ ବରଟ୍ା  �ବଜୁିଳ ିଘଡ଼ଘଡ଼ ିସହ  
୫୦ କମି ିଲବଗଲର ପବନ 
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ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୩ୋ୩(ସମସି)

ଅନୁଗ�ୋଳ ସହରଗର ପ୍ୋୟ ୪ଗ�ୋଟ ି ଟଙ୍ୋ 
ବ୍ୟୟଗର ନରି୍ମିତ ଇଗ�ୋ ପୋ�୍କ ରକ୍ଷଣୋଗବକ୍ଷଣ 
ଅଭୋବରୁ ଏଗବ ଜରୋଜୀର୍୍କ ଅବସ୍ୋଗର ରହଛି।ି 
�ଗରୋନୋ �ଟ�ଣୋ ଗ�ୋ� ୁ ର୍ୋସୋଧି� �ୋଳ ବନ୍ଦ 
ରହ ିରହବିୋ ପଗର ପ୍ୋୟ ଏ� ବର୍କ ଗହବ ଏହ ିପୋ�୍କ 
ଜନସୋଧୋରଣଙ୍ ପୋଇଁ ଗ�ୋଲଛି।ି ଗ�ୋଲବିୋ ପଗର 
�ଛି ି ଦନି ଗପୌର ପରରିଦ ପୋ�୍କର ପରଚିୋଳନୋ 
ଦୋୟତି୍ୱ ନଜି ପୋ�ଗର ରଖିଥିଲୋ। �ନୁି୍ �ଛି ିର୍ୋସ 
ପଗର ଏଗବ ଗପୌର ପ୍ଶୋସନ �ୋଜପରୁର ଜଗନୈ� 
ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍ ଲଜି ସତୂ୍ରଗର ଗଦଇଛ।ି �ନୁି୍ ଏଗବ 
ପୋ�୍କଟ ିସମ୍ଣୂ୍କ ଜରୋଜୀର୍୍କ ଅବସ୍ୋ�ୁ ଚୋଲ�ିୋଇଛ।ି 
ଲଜିଗର ଗନବୋ ପଗର ସମ୍ପୃକ୍ ବ୍ୟକ୍ ି ଗବୋଟଂି 
ପୋଇଁ �ଛି ି ଗବୋଟ ଆଣଥିିବୋ ଗବଗଳ ପୋ�୍କର 
ଗସୌନ୍ଦ�୍କ୍ୟ ପୋଇଁ ଗ�ୌଣସ ି �ୋ�୍କ୍ୟ �ରୁନୋହୋନ୍।ି 
ଅନୁଗ�ୋଳ ସହରଗର ଅନ୍ୟ ଗ�ୌଣସ ି ଆଗର୍ୋଦ 
ପ୍ଗର୍ୋଦ ଜୋ�ୋ ନଥିବୋରୁ ଏହ ି ପୋ�୍କ ଉପଗର 
ଜନସୋଧୋରଣ ନଭି୍କର �ରୁଛନ୍।ି ପୋ�୍କଟ ି
ଜରୋଜୀର୍୍କ ଗହୋଇ�ୋଇଥିଗଲ ର୍ଧ୍ୟ ଗପୌର ପ୍ଶୋସନ 
ଲଜି ଗଦଇ ନଜିର �ର୍୍କବ୍ୟ ସୋରଗିଦଇଛ।ି ପୋ�୍କ 
ଭତିଗର �ଛପତ୍ର ଶଖୁି �ୋଇଛ।ି ପୋଗଚରୀ, ଘର 

ଓ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ଜନିରି ଭୋଙ୍ରୁିଜ ି �ୋଇଛ।ି ଏଥିପ୍ତ ି
ଗପୌର �ର୍ପୃ ୍କପକ୍ଷଙ୍ ନଜର ପଡୁନ।ି 

ଅନୁଗ�ୋଳ ସହରର ଶକି୍ଷ�ପଡ଼ୋଗର ପ୍ୋୟ 
୭ଏ�ର ଜର୍ ି ପରତି୍ୟକ୍ ଅବସ୍ୋଗର ପଡ଼ ି
ରହଥିିଲୋ। ସହରର ସର୍ସ୍ତ ଅଳଆି ଆବଜ୍କନୋ, 
ନୋଦ୍କର୍ୋ ପୋଣ ି ଗସଠୋଗର ଜର୍ ି ରହୁଥିଲୋ। ଏହୋ 
ଗଦଖି ତତ୍ୋଳୀନ ନ�ରପୋଳ ଗସଠୋଗର ଏ� 
ସନୁ୍ଦର ପରଗିବଶ ତଆିର ି �ରବିୋ�ୁ ଉଦ୍ୟର୍ 
�ରଥିିଗଲ। ସର�ୋରଙ୍ ପରଗିବଶ ବଭିୋ��ୁ 
ଆର୍ ମି� ଅନୁଦୋନ ପୋଇଁ ଚଠି ିଗଲଖିଗଲ। ଫଳଗର 

ପରଗିବଶ ବଭିୋ� ତରଫରୁ ଗସଠୋଗର ବ୍ୟୋପ� 
ବପୃକ୍ଷ ଗରୋପଣ �ରବିୋ ସହ ପରତି୍ୟକ୍ ଗହୋଇ 
ପଡ଼ଥିିବୋ ଗପୋ�ରୀର ପନୁରୁଦ୍ୋର ପୋଇଁ ଗର୍ୋଟ ୩ 
ଗ�ୋଟ ି୯୮ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ୋ ର୍ଞ୍ରୁୀ �ଗଲ। ପ୍ୋର୍ର୍�ି 
ପ�୍କ୍ୟୋୟରର ୧ଗ�ୋଟ ି ୯୮ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ୋ ଅନୁଦୋନ 
ଗଦଗଲ। ଗସହ ିଟଙ୍ୋ �ର୍୍କ �ର ି୪ଏ�ର ଜୋ�ୋଗର 
ବଭିନି୍ନ ପ୍�ୋର ବପୃକ୍ଷ ଗରୋପଣ �ରୋ �ୋଇଥିଲୋ। 
୩ଏ�ର ବଶିଷି୍ଟ ଗପୋ�ରୀର ପନୁରୁଦ୍ୋର 
�ରୋ �ୋଇ ଗସଠୋଗର ଗବୋଟଂି ବ୍ୟବସ୍ୋ �ରୋ 
�ୋଇଥିଲୋ। ଏହୋଛଡୋ ଗପୌର ପରରିଦ ନଜିସ୍ୱ 
ପୋଣ୍ରୁି ପୋ�୍କ ଭତିଗର ଗ�ୋଲୋ ଜରି୍, ପଲିୋଙ୍ 
ପୋଇଁ ବଭିନି୍ନ ପ୍�ୋର ଗ�ଳନୋ, ସ�ୋଳ ଓ ସନ୍୍ୟୋ 
ଭ୍ରର୍ଣ ପୋଇଁ ରୋସ୍ତୋ, ପୋ�୍କ ଭତିଗର ବଭିନି୍ନ ସ୍ୋନଗର 
ସଗିର୍ଣ୍ଟ ଗଚୌ� ିଓ ଆହୁର ିଅଗନ� ସନୁ୍ଦର ସନୁ୍ଦର 
ଜନିରି ତଆିର ି �ରୋଇ ଥିଗଲ। ୨୦୧୮ ଏପ୍ଲି 
୧ତୋର�ିଗର ତତ୍ୋଳୀନ ରୋଜସ୍ୱ ବଭିୋ� ର୍ନ୍ତୀ 
ର୍ଗହଶ୍ୱର ର୍ହୋନ୍ ିଏହୋ�ୁ ଉଦଘୋଟନ �ରଥିିଗଲ। 
ପୋ�୍କଟ ି ଅତ ି ଚର୍ତ୍ୋର ଗହୋଇଥିଲୋ। ପ୍ତଦିନି 
ଶତୋଧି� ଗଲୋ� ଏଠୋ�ୁ ଆସ ି ଗବୋଟଂିର ର୍ଜୋ 
ଗନଉଥିଗଲ। ଗ�ବଳ ଅନୁଗ�ୋଳ ସହର �ୋହ ିଁ� ି
ଜଲି୍ୋର �ୋଁ �ହଳରୁ ର୍ଧ୍ୟ ଗଲୋଗ� ଏଠୋ�ୁ 
ଆସଥୁିଗଲ। ଗହଗଲ �ବୁ ଶୀଘ୍ର ଏହ ି ପୋ�୍କ ତୋର 
ସର୍ୋ ହରୋଇଛ।ି �ଗରୋନୋ �ଟ�ଣୋ ଗ�ୋ� ୁର୍ୋସ 
ର୍ୋସ ଧର ିବନ୍ଦ ଗହୋଇ ରହଲିୋ। ଗସହ ିସର୍ୟଗର 
ଆଗଦୌ ରକ୍ଷଣୋଗବକ୍ଷଣ ପ୍ତ ି ଧ୍ୟୋନ ଦଆି�ଲୋ 
ନୋହ ିଁ। ଗ�ଗତଗବଗଳ ଗ�ୋଲଲିୋ ଗସଗତଗବଗଳ 
ପୋ�୍କଟ ିଜରୋଜୀର୍୍କ ଅବସ୍ୋଗର ଗଦଖିବୋ�ୁ ର୍ଳିଲିୋ। 

ପୋ�୍କ ଚୋରପିଗଟ ଥିବୋ ପୋଗଚରୀ ଭୁଶଡ଼ୁ ି ପଡ଼ଛି।ି 
ବହୁ ସଂ�୍ୟୋଗର �ଛ ଉପଡୁ ିପଡ଼ଛି।ି ଚୋରଆିଗଡ 
ଘୋସ ଓ ବୁଦୁବୁଦୁ�ଆି ଜଙ୍ଲ ସପୃଷ୍ଟ ି ଗହୋଇଛ।ି 
ପୋଦଚଲୋ ରୋସ୍ତୋ ଭୋଙ୍ରୁିଜ ି �ୋଇଛ।ି ସଗିର୍ଣ୍ଟ 
ତଆିର ି ବଭିନି୍ନ ପଶପୁକ୍ଷୀଙ୍ ର୍ରୂ୍ମି ଭୋଙ୍ ି �ଲୋଣ।ି 
ଗ�ୋଲୋ ଜରି୍ର �ନ୍ତପୋତ ିଭୋଙ୍ ି�ୋଇଛ।ି ଭତିଗର 
ଥିବୋ �ୁଡ଼ଆି ଓ ଅନ୍ୟ ଘର ର୍ଧ୍ୟ ଭୋଙ୍ ି �ୋଇଛ।ି 

�ଆୁଗଡ ଚୋହ ିଁଗଲ ��ୁ�ୁୋ ଓ ପୋନ ର୍ସଲୋ ଚରିୋ 
ପ୍ୟୋଗ�ଟ, ପଲଥିିନ ଓ ର୍ଦ ଗବୋତଲ ପଡ଼ଛି।ି 
ଗପୋ�ରୀ ପୋଣରୁି ଦୁ�୍କନ୍ ବୋହୋରୁଛ।ି ପୋ�୍କଟ ି
ଶ୍ୀହୀନ ଗହୋଇ ପଡ଼ଛି।ି ପବୂ୍କରୁ ଗ�ଉରଁ୍ୋଗନ ଏହ ି
ପୋ�୍କ�ୁ ଗଦଖିଛନ୍ ିଆଜ ିଗଦଖିଗଲ ଆଉ ଜୋଣ ିପୋରୁ 
ନୋହୋନ୍।ି ଅନୁଗ�ୋଳ ସହରଗର ଆଗର୍ୋଦପ୍ଗର୍ୋଦ 
ଓ ଚତିବଗିନୋଦନ ପୋଇ ଁଆଉ ଗ�ଉଠଁ ିଗହଗଲ ପୋ�୍କ 

�ର୍ି୍ୋ ଭଲ ସ୍ୋନଟଏି ନୋହ ିଁ। ଗତଣ ୁ ଏହ ି ପୋ�୍କଗର 
ସବୁ ସର୍ୟଗର ଭଡ଼ି ଗହଉଥିଲୋ। �ୋନ�ିୋତ୍ରୋ ଓ 
ପବ୍କ ପବ୍କୋଣୀଗର ଗଲୋଗ� ଏଠୋ�ୁ ନଜି ପରବିୋର 
ସହ ଆସ ି ବୁଲୋବୁଲ ି �ରୁଥିଗଲ। ଏଗବ ଆଉ 
ଗସସବୁ �ରବିୋ ସମ୍ଭବ ଗହୋଇ ପୋରୁ ନୋହ ିଁ। ସହରର 
ଗଲୋଗ� ବୋରର୍ୋ୍ର ଗପୌର �ର୍ପୃ ୍କପକ୍ଷଙୁ୍ ପୋ�୍କର 
ପନୁରୁଦ୍ୋର ପୋଇଁ ଅଭଗି�ୋ� �ରଛିନ୍।ି �ନୁି୍ 

ଗ�ହ ି ଶଣୁ ୁ ନୋହୋନ୍।ି ଏଗବଠୋରୁ ଏଥିପ୍ତ ି ଧ୍ୟୋନ 
ନଗଦଗଲ ଆ��ୁ ପୋ�୍କର ଅବସ୍ୋ ଆହୁର ିସୋଂଘୋତ�ି 
ଗହୋଇ�ବି। ଗ�ଉ ଁ ୪ଗ�ୋଟ ି ଟଙ୍ୋ �ର୍୍କ ଗହୋଇଛ ି
ତୋହୋ ପୋଣଗିର ପଡ଼ବି ଗବୋଲ ି ସୋଧୋରଣଗର 
ଆଗଲୋଚନୋ ଗହଉଛ।ି ଅନୁଗ�ୋଳ�ୁ ନୂତନ ରୂପ 
ଗଦବୋ�ୁ ଅଣ୍ଟୋ ଭଡିଥିିବୋ ଜଲି୍ୋପୋଳ ଏହ ିପୋ�୍କ ପ୍ତ ି
ଦପୃ ଷ୍ଟ ିଗଦବୋ�ୁ ଜନସୋଧୋରଣ ଦୋବ ି�ରଛିନ୍।ି

  ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଶାଳୀନ ଭାଷା 
ପ୍ରୟ�ାଗ ଅଭୟି�ାଗ 

ଥାନାରର ଏତଲା ରେରଲ 
ରରାଗୀଙ୍କ ବାପା
ବଅଁରପୋଳ,୧୩ୋ୩(ସମସି): ବଅଁରପୋଳ ଗ�ୋଷ୍ୀ 
ସ୍ୱୋସ୍୍ୟଗ�ନ୍ଦ୍ରଗର �ୋ�୍କ୍ୟରତ ଜଗନୈ� ଡୋକ୍ରଙ୍ �ରୋପ 
ଭୋରୋ ଓ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହୋରଗର ଅତଷି୍ ଗହୋଇ ଜଗଣ 
ବ୍ୟକ୍ ି ବଅଁରପୋଳ ର୍ୋନୋର ଦ୍ୋରସ୍ ଗହୋଇଛନ୍।ି ସଚୂନୋ 
ଅନୁ�ୋୟୀ ବଅଁରପୋଳ ବ୍ଲ� ଗ�ୋତର୍ରୋ ପଞ୍ୋୟତ 
ଅନ୍�୍କତ ଶୋଳ�ୋଡ଼ଆି ଗ୍ୋର୍ର ଶୋନ୍ନୁ ସୋର୍ଲ ନଜି ଝଅିର 
ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଓ ବ୍ଲଡ �ରୁପ ପରୀକ୍ଷୋ �ରବିୋ ପୋଇ ବଅଁରପୋଳ 
ଗ�ୋଷ୍ୀ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟଗ�ନ୍ଦ୍ର�ୁ ଆସଥିିଗଲ। ଗ�ୌଣସ ି �ୋରଣ 
ବଶତଃ ଗସ ଗସଠୋଗର ଉକ୍ ଡୋକ୍ରଙ୍ ଗରୋରର ଶ�ିୋର 
ଗହୋଇଥିଗଲ। ଡୋକ୍ର ତୋଙୁ୍ ଏଠୋରୁ ବୋହୋର ି �ବିୋ�ୁ 
�ହ ି �ରୋପ �ରଥିିବୋ ଶୋନ୍ନୁ ଅଭଗି�ୋ� �ରଛିନ୍।ି 
ଗ�ବଳ ଆଜରି ଏହ ିଘଟଣୋ ନୁଗହଁ, ଉକ୍ �ବୁ ଡୋକ୍ରଙ୍ 
ଆଚୋର ବ୍ୟବହୋରଗର ବହୁ ବରଷି୍ ନୋ�ର�ି ର୍ଧ୍ୟ ନ�ିଟ 
ଅତୀତଗର ଅପର୍ୋନତି ଗହୋଇଛନ୍ ିଗବୋଲ ିଅଭଗି�ୋ� �ର ି
ଏଭଳ ିଡୋକ୍ରଙୁ୍ �ରିଫ �ରୋ�ୋଉ �ରି୍୍ୋ ତୁରନ୍ ଏଠୋରୁ 
ସ୍ୋନୋନ୍ରତି �ରୋ�ୋଉ ଗବୋଲ ିଅଭଗି�ୋ�ଗର ଦଶ୍କୋଇବୋ 
ସହ ଜଲି୍ୋ ର୍�ୁ୍ୟ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଅଧି�ୋରୀ ଏଥିଗର ହସ୍ତଗକ୍ଷପ �ର ି
ତଦନ୍ �ରନୁ୍ ଗବୋଲ ିଅନୁଗରୋଧ �ରଛିନ୍।ି

  �ବୁକଙ୍କ ମତୁୃୟୁକୁ ୟନଇ 
ଆୟ�ାଚନା 

କଗି�ୋରନ�ର,୧୩ୋ୩(ସମସି): �ଗିଶୋରନ�ର ର୍ୋନୋ 
ବଏଜୋ ଗ୍ୋର୍ର ଜୟନ୍ ପ୍ଧୋନଙୁ୍ ଗ�ହ ି ହତ୍ୟୋ �ର ି
ଦୁଘ୍କଟଣୋ ରୂପ ଗଦବୋ�ୁ ଅପଗଚଷ୍ଟୋ �ରଥିିବୋ ଗନଇ ଏଗବ 
ସୋଧୋରଣଗର ଚର୍୍କୋର ବରିୟ ଗହୋଇଛ।ି ପ୍�ୋଶ ଗ�, �ତ 
୧୦ ତୋର�ି ରୋତଗିର ଜୟନ୍(୩୪) ପ୍ଗତ୍ୟ� ଦନି ପର ି
�ଗିଶୋରନ�ର ଏ� ଗଦୋ�ୋନରୁ �ୋର୍ ସୋର ି ବଏଜୋ�ୁ 
�ୋଉଥିବୋ ଗବଗଳ �ୋଁ ରୋସ୍ତୋଗର ତୋଙୁ୍ ରକ୍ୋକ୍ ଅବସ୍ୋଗର 
ପଲୁସି �ଗିଶୋରନ�ର ଗ�ୋଷ୍ୀ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଗ�ନ୍ଦ୍ରଗର ଭର୍ମି 
�ରଥିିଗଲ। ଗହଗଲ ଡୋକ୍ର ତୋଙୁୁ୍ ର୍ପୃତ ଗଘୋରଣୋ 
�ରଥିିଗଲ। ପଲୁସି ଶବ�ୁ ଜବତ �ର ି ଦୁଘ୍କଟଣୋଗର 
ର୍ପୃତୁ୍ୟ ଗହୋଇଛ ି ଗବୋଲ ି ଏ� ର୍ୋର୍ଲୋ ରୁଜୁ�ର ି ତଦନ୍ 
ଚଳୋଇଛ।ି ଗହଲ ଜୟନ୍ଙ୍ ପରବିୋର ଗଲୋଗ� ଏହୋ 
ଏ� ହତ୍ୟୋ�ୋଣ୍ଡ ଗବୋଲ ି ର୍ୋନୋଗର ଅଭଗି�ୋ� �ରଥିିବୋ 
ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି ଜୟନ୍ଙୁ୍ �ଛି ିଦୁବପୃ ୍କର୍ ହତ୍ୟୋ �ରଥିିବୋ ଗନଇ 
ସୋଧୋରଣଗର ଆଗଲୋଚନୋ ଗହଉଛ।ି

ପାଣରିର ପଡ଼ବି 
୪ର�ାଟ ିଟଙ୍କା ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜରାଜୀର୍ଚ୍ଚ ଅବସ୍ାରର ଇର�ାପା�ଚ୍ଚ

  �ଜି୍  ୟର ୟେଇ ଚୁପ୍   ବସଛି ିୟ�ୌର ପ୍ରଶାସନ

ପୋଲଲହଡ଼ୋ,୧୩ୋ୩(ସମସି): ଚଳତି ବର୍କ 
ର୍ୋଟ୍�ି ପରୀକ୍ଷୋର ଗସୋର୍ବୋର ଦ୍ତିୀୟ 
ଦନିଗର �ପ ି �ର ି ୭ଜଣ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ 
ଧରୋପଡ଼ଛିନ୍।ି ପୋଲଲହଡୋ ଉପ�ଣ୍ଡଗର 
ଜଲି୍ୋ ସ୍୍ୋଡ୍କ ଦ୍ୋରୋ ୭ ଜଣ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ 
ପରୀକ୍ଷୋଗର �ପ ି �ରୁଥିବୋ ଗବଗଳ ଧରୋ 
ପଡ଼ଥିିଗଲ। 

ର୍ୋଲ୍ୟ�ରି ି ସର�ୋରୀ ଉର୍ 

ବଦି୍ୟୋଳୟଗର ସର୍ଦୁୋୟ ୧୭୫ଜଣ 
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷୋ ଗଦଉଛନ୍।ି 
ଗସୋର୍ବୋର ଇଂରୋଜୀ ପରୀକ୍ଷୋ ଥିବୋ 
ଗବଗଳ ୭ ଜଣ �ପ ି�ର ିଧରୋପଡ଼ଛିନ୍।ି 
ଗସହପିର ି ଉପ�ଣ୍ଡଗର �ତ ସୋହତି୍ୟ 
ପରୀକ୍ଷୋ ଦନି ୨୮ଜଣ ଅନୁପସ୍ତି ଥିବୋ 
ଗବଗଳ ଗସୋର୍ବୋର ଇଂରୋଜୀ ପରୀକ୍ଷୋଗର 
୨୯ ଜଣ ଅନୁପସ୍ତି ଥିବୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି

ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୩ୋ୩(ସମସି)

ସୋତଗ�ୋଶଆି ବ୍ୟୋଘ୍ର ପ୍�ଳ୍ପର ବଭିନି୍ନ ଜଙ୍ଲ ହୁ ହୁ ଗହୋଇ 
ଜଳୁଛ।ି ବଗିଶର �ର ି ପରୁୁଣୋଗ�ୋଟ ଓ ଟ�ିରପଡ଼ୋ 
ବନୋଞ୍ଳଗର ଅଧି�ୋଂଶ ଜଙ୍ଲ ଜଳୁଛ।ି ପ୍ବଳ �ରୋ 
ସୋଙ୍�ୁ ଜଙ୍ଲ ଭତିଗର ଶଖୁିଲୋ ପତ୍ର ପଡ଼ଥିିବୋରୁ 
ନଅିୋଁ ଆଖି ପଛୁିଳୋଗ� ଚୋରଆିଗଡ ବ୍ୟୋପ ି �ୋଉଛ।ି 
ଚୋରଆିଗଡ଼ ନଅିୋଁ ଆଉ ଧଅୂୋଁ। ବନ �ର୍୍କଚୋରୀର୍ୋଗନ 
ନଅିୋଁ�ୁ ଆୟର୍ �ରବିୋ�ୁ ଉଦ୍ୟର୍ ଜୋର ିରଖିଛନ୍।ି �ନୁି୍ 

ତୋହୋ ସମ୍ଭବ ଗହଉନୋହ ିଁ। ବହୁ ର୍ଲୂ୍ୟବୋନ 
�ଛ ଓ ସରୀସପୃପ ଗପୋଡ ି �ୋଉଛନ୍।ି 
�ତ�ୋଲ ି ଟ�ିରପଡ଼ୋସ୍ତି ଗନଚର 
�୍ୟୋମ୍ ନ�ିଟଗର ଥିବୋ ଜଙ୍ଲ ଜଳୁଥିଲୋ। 
ଫଳଗର ଗନଚର �୍ୟୋମ୍ର ଗଟଣ୍ଟ �ଡୁ�ି 
ନଅିୋଁ ଲୋ�ବିୋ ଭୟ ରହଛି।ି �୍ୟୋମ୍ଗର 
ବୋହୋର ରୋଜ୍ୟର ବହୁ ପ�୍କ୍ୟଟ� ଏଗବ 
ଅଛନ୍।ି ଗସହପିର ି ଜଙ୍ଲ ନ�ିଟବର୍୍କୀ 
�ୋଁ �ଡୁ�ିଗର ଗଲୋଗ� ଭୟଭୀତ 

ଅବସ୍ୋଗର ଅଛନ୍।ି �ଇନ୍ଦ ି ପୋହୋଡ ଜଳୁଛ।ି ପୋହୋଡ�ୁ 
ଲୋ� ି �ୋଁଟ ି ରହଥିିବୋରୁ ନଅିୋଁ ବ୍ୟୋପବିୋର ଭୟ ଗଦ�ୋ 
ଗଦଇଛ।ି ଗଲୋଗ� ନଗିଜ ଜ� ି ରହଛିନ୍।ି ନଗିଜ ପୋଣ ି
ଧର ି ନଅିୋଁ ଲଭିୋଉଛନ୍।ି ରୋତଗିର ନଅିୋଁ ଲୋ�ଗିଲ ଜଣୋ 
ପଡ଼ବି ନୋହ ିଁ ଗବୋଲ ି�ୋଁ ଗଲୋଗ� ପୋଳ ି�ର ିରୋତସିୋରୋ 
�ୋଁ�ୁ ଜ� ି ରହଛିନ୍।ି �ୋରଣ �ତ�ଛି ି ବର୍କ ପବୂ୍କରୁ 
ଜଙ୍ଲରୁ ନଅିୋଁ ବ୍ୟୋପ ି�ୋଁଟ ିସମ୍ରୂ୍୍କ ଗପୋଡ ି�ୋଇଥିଲୋ। 
ଗସ ଭୟ ଏଗବବ ିଗଲୋ�ଙ୍ ର୍ନରୁ ଲଭିନିୋହ ିଁ। ଜଙ୍ଲ 
ନ�ିଟଗର ଗବଗହରୋସୋହ,ି ର୍ଝପିଡ଼ୋ, ଟ�ିରପଡ଼ୋ 
ସଗର୍ତ ଅଗନ� �ୋଁ ରହଛି।ି ଗତଣ ୁ ବନ ବଭିୋ� ଏଥି 
ପ୍ତ ି ଆହୁର ି ଅଧି� ସଜୋ� ଗହବୋର ଆବଶ୍ୟ�ତୋ 
ରହଛି।ି ଏଗନଇ ସୋତଗ�ୋଶଆି ଡଏିଫ୍  ଓ ସଗରୋଜ 

�ୁର୍ୋର ପଣ୍ଡୋ �ହଛିନ୍ ି ନଅିୋଁ ନ ଲୋ�ବିୋ�ୁ ପ୍ତ ି �ୋଁ 
�ୋଁଗର ସଗଚତନତୋ ସଭୋ �ରୋ�ୋଉଛ।ି ପ୍ୋୟ ୯୮ଟ ି
ର୍ହଳିୋ ଗ�ୋଷ୍ୀଙୁ୍ ଗପ୍ୋତ୍ୋହନ ରୋଶ ି ଦଆି�ବିୋ ସହ 
ନଅିୋଁ ଲଭିୋ �ୋର୍ଗର ନଗିୟୋଜତି �ରୋ�ୋଇଛ।ି ପ୍ଗତ୍ୟ� 
ବନୋଞ୍ଳଗର �ଗଣ୍ଟରେୋଲ ରୁର୍ ଗ�ୋଲୋ �ୋଇଛ।ି ପ୍ଗତ୍ୟ� 
�ଗଣ୍ଟରେୋଲ ରୁର୍ ଅଧୀନଗର ୨/୩ଟ ି ଟରି୍ ର�ୋ�ୋଇଛ।ି 
�ବର ପୋଇବୋ ର୍ୋଗତ୍ର ଗସର୍ୋଗନ �ୋଇ ନଆଁି�ୁ ଆୟର୍ 
�ରୁଛନ୍।ି ସୋତଗ�ୋଶଆିଗର ପ୍ୋୟ ୧ହଜୋର �ରି୍ ି
ଫୋୟୋର ଲୋଇନ �ରୋ�ୋଇଛ।ି ଗତଣ ୁ ସବୁ ପ୍�ୋର 
ପ୍ତଗିରଧ� ବ୍ୟବସ୍ୋ ଗ୍ହଣ �ରୋ�ୋଇଛ ି ଗବୋଲ ି
ଡଏିଫଓ ସଚୂନୋ ଗଦଇଛନ୍।ି ତର୍ୋପ ି ଜଙ୍ଲ ନଅିୋଁ�ୁ 
ନୟିନ୍ତଣ �ରୋ�ୋଇ ପୋରୁନୋହ ିଁ। 

ଜଳୁଛ ି
ସାତୟକାଶଆି  ଟ�ିରପଡ଼ା ଓ ପରୁୁଣାର�ାଟ ବନାଞ୍ଚଳ ସ୍ତି ିଅଣାୟତ୍ତ

ପାଳ�ିର ି
ରାତରିର ପହରା 

ରେଉଛନ୍ ିଗାଁ 
ରଲାର�

ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୩ୋ୩(ସମସି): ଜଲି୍ୋସ୍ତରୀୟ 
ଓଡ଼ଶିୋ ଦବିସ ଓ ଜଲି୍ୋ ପ୍ତଷି୍ୋ ଦବିସ 
ପୋଳନ ନରି୍ଗନ୍ ପ୍ସୁ୍ତତ ିଗବୈଠ� ଆଜ ିଜଲି୍ୋ 
�ୋ�୍କ୍ୟୋଳୟ ସମ୍ଳିନୀ �କ୍ଷଗର ଅତରିକି୍ 
ଜଲି୍ୋପୋଳ(ସୋଧୋରଣ) ରଜନୀ�ୋନ୍ ସ୍ୱୋଇଁଙ୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋଗର ଅନୁଷ୍ତି ଗହୋଇ�ୋଇଛ।ି 
ଓଡ଼ଶିୋ ଦବିସ ଦନି ପ୍ତୁ୍ୟରରୁ ଜଲି୍ୋ ସଚୂନୋ 
ଓ ଗଲୋ� ସମ୍�୍କ �ୋ�୍କ୍ୟୋଳୟ ତରଫରୁ 
‘ବଗନ୍ଦ ଉତ୍ଳ ଜନନୀ’ �ୋନ �ରୋ�ୋଇ 
ସହର ପରକି୍ରର୍ୋ �ରୋ�ବିୋ ସହ ବଭିନି୍ନ 
ଶକି୍ଷୋନୁଷ୍ୋନ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍ ଦ୍ୋରୋ ପ୍ଭୋତ 
ଗଫରୀ �ରୋ�ବି। ସହରଗର ଥିବୋ 
ବରପତୁ୍ରର୍ୋନଙ୍ ପ୍ତରି୍ରୂ୍୍କୀଗର ରୋଜ୍ୟ 
ସର�ୋରଙ୍ ଦ୍ୋରୋ ସ୍ରି�ିପୃତ ର୍�ୁ୍ୟ ଅତଥିି 
ଓ ଜଲି୍ୋପୋଳ ସଦି୍ୋର୍୍କ ଶଙ୍ର ସ୍ୱୋଇଁଙ୍ ଦ୍ୋରୋ 
ର୍ୋଲ୍ୟୋପ୍କଣ �ରୋ�ବି। ଓଡ଼ଶିୋ ଦବିସ 

ଉପଲଗକ୍ଷ ବଭିନି୍ନ ପ୍ତଗି�ୋ�ତିୋ ଚଳତି 
ର୍ୋସ ୨୭ ତୋର�ିଗର ଅନୁଷ୍ତି ଗହବ। 
ଗସହପିର ିରକ୍ଭଣ୍ଡୋର ଓ ପତଞ୍ଳୀ ଗ�ୋ� 
ସର୍ତି ି ଦ୍ୋରୋ ରକ୍ଦୋନ ଶବିରି ଆଗୟୋଜନ 
�ରୋ�ବି। ସନ୍୍ୟୋଗର ସଭୋଘଗର 
ସୋଧୋରଣ ସଭୋ ଓ ବଭିନି୍ନ ପ୍ତଗି�ୋ�ତିୋର 
�ପୃତୀ ପ୍ତଗି�ୋ�ୀର୍ୋନଙୁ୍ ପରୁସ୍ପୃତ 
�ରୋ�ବି। ପଗର ଜଲି୍ୋ ସଂସ୍ପୃତ ି ପରରିଦ 
ଆନୁ�ୂଲ୍ୟଗର ସ୍ୋନୀୟ �ଳୋ�ୋରର୍ୋନଙ୍ 
ଦ୍ୋରୋ ସୋଂସ୍ ପୃତ�ି �ୋ�୍କ୍ୟକ୍ରର୍ ଆଗୟୋଜନ 
�ରୋ�ବି। ପ୍ୋରମ୍ଭଗର ଜଲି୍ୋ ସଚୂନୋ ଓ 
ଗଲୋ� ସମ୍�୍କ ଅଧି�ୋରୀ ଗ�ୈଳୋଶ ଚନ୍ଦ୍ର 
ଗବଗହରୋ ସର୍ସ୍ତଙୁ୍ ସ୍ୱୋ�ତ ଜଣୋଇବୋ ସହ 
ବ�ିତ ବର୍କର ବବିରଣୀ ପୋଠ �ରଥିିଗଲ। 
ଓଡ଼ଶିୋ ଦବିସ ଓ ଜଲି୍ୋ ପ୍ତଷି୍ୋ ଦବିସ 
ଗ�ୋଟଏି ଦନିଗର ପଡୁଥିବୋରୁ ବଭିନି୍ନ 

ଗ�ୋଠୋବୋଡ�ୁି ଆଗଲୋ�ର୍ୋଳୋଗର ସମ୍ପୃକ୍ 
ଅନୁଷ୍ୋନର ନଗିଜ ନଗିଜ ସଜୋଇ ପୋଳନ 
�ରଗିବ। ଗବୈଠ�ଗର ଅନ୍ୟର୍ୋନଙ୍ 
ର୍ଧ୍ୟଗର ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ୋପୋଳ (ରୋଜସ୍ୱ) 
ସଗନ୍ୋର �ୁର୍ୋର ପ୍ଧୋନ, ଜଲି୍ୋ ପରରିଦର 
ର୍�ୁ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧି�ୋରୀ ତର୍ୋ �ୋ�୍କ୍ୟ 
ନବି୍କୋହୀ ଅଧି�ୋରୀ ଲଳତି ଗର୍ୋହନ 
ଗବଗହରୋ, ଜଲି୍ୋ ର୍�ୁ୍ୟ ଚ�ିତି୍ୋ ଓ ଜନ 
ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଅଧି�ୋରୀ ଡୋ.ତ୍ରଗିଲୋଚନ ପ୍ଧୋନ, 
ଅନୁଗ�ୋଳ ଗପୌରପୋଳ�ିୋର ନବି୍କୋହୀ 
ଅଧି�ୋରୀ �ରିଜିୋ ଶଙ୍ର ର୍ଲ୍�ି, ଅତରିକି୍ 
ଜଲି୍ୋ ଶକି୍ଷୋ ଅଧି�ୋରୀ ପ୍ତଭିୋ ବୋର�ିଙ୍ 
ସଗର୍ତ ବଭିନି୍ନ ବଭିୋ�ର ଜଲି୍ୋ ସ୍ତରୀୟ 
ଅଧି�ୋରୀ, ଗସ୍ୱଚ୍ୋଗସବୀ, ଶକି୍ଷୋନୁଷ୍ୋନର 
ଶକି୍ଷ� ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ, ବୁଦ୍ଜିୀବୀ ପ୍ର୍�ୁ 
ଉପସ୍ତି ଥିଗଲ।

ଓଡ଼ଶିା ଓ ଜଲି୍ା ପ୍ରତଷି୍ା େବିସ ପାଳନ ନମିରନ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ ିରବୈଠ�

ବଇଣ୍ୋ,୧୩ୋ୩(ସମସି): ଆଠର୍ଲ୍�ି 
ଉପ�ଣ୍ଡର ର୍ୋ’ ର୍ୋଗହଶ୍ୱରୀ ପୋଲୋ ପରରିଦ 
ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ୋ ୨୬ଗର ଆଠର୍ଲ୍�ି 
ବ୍ଲ� ପୋଇ�ସୋହ ି ବଶି୍ୱନୋର୍ ଶବି ର୍ନ୍ଦରି 
ପ୍ୋଙ୍ଣୋଗର ବୋରମି� ସମ୍ଳିନୀ ଅନୁଷ୍ତି 
ଗହବ। 
ଏଗନଇ ପରରିଦ ପକ୍ଷରୁ ର୍ନ୍ଦରି 
ନ�ିଟଗର ଏ� ପ୍ସୁ୍ତତ ି ଗବୈଠ� ଅନୁଷ୍ତି 
ଗହୋଇ�ୋଇଛ।ି ସଂଘର ସଭୋପତ ିବ୍ରଜବନୁ୍ 
ପ୍ଧୋନଙ୍ ସଭୋପତତି୍ୱଗର ଅନୁଷ୍ତି 

ଗବୈଠ� �ଧୁିଷ୍ଟରି ନୋୟ�, ବଗିରନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ଧୋନ, ପଙ୍ଜ �ୁର୍ୋର ଗବଗହରୋ, ଜ�ତ 
ଗର୍ୋହନ ର୍ଶି୍, ନଗରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୋହୁ, ପ୍ଭୋତ 
�ୁର୍ୋର ପ୍ଧୋନଙ୍ ସଗର୍ତ ବହୁ �ଳୋ�ୋର 
ଗ�ୋ�ଗଦଇଥିଲ। ଏଥିଗର ଗହବୋ�ୁ ଥିବୋ 
ସମ୍ଳିନୀ �ଭିଳ ିଆଗୟୋଜନ ଗହବ ଏବଂ 
ଆଠର୍ଲ୍�ି ଓ �ଗିଶୋରନ�ର ବ୍ଲ�ର 
ସର୍ସ୍ତ ପୋଲୋ �ଳୋ�ୋର ଅଂଶଗ୍ହଣ �ର ି
ପୋଲୋ ପରଗିବରଣ �ରଗିବ ଗସ ସମ୍�୍କଗର 
ଆଗଲୋଚନୋ �ରୋ�ୋଇଥିଲୋ।

ପାଲା ସମ୍ଳିନୀ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ିରବୈଠ�

�ପ�ିର ିଧରା ପଡ଼ରିଲ ୭; ୨୯ ଅନୁପସ୍ତି

କଗି�ୋରନ�ର/ବଇଣ୍ୋ,୧୩ୋ୩(ସମସି): 
ଅନୁଗ�ୋଳ ଜଲି୍ୋ ଠୋ�ୁର�ଡ଼ ପ୍ୋର୍ର୍�ି 
ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଗ�ନ୍ଦ୍ରଗର ଆଜ ି ନୂତନ �ପୃହର 
ଭୂର୍ ି ପଜୂନ �ୋ�୍କ୍ୟକ୍ରର୍ ଅନୁଷ୍ତି 
ଗହୋଇ�ୋଇଛ।ି ଏଥିଗର ଆଠର୍ଲ୍�ି 
ବଧିୋୟ� ରଗର୍ଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୋଏ ର୍�ୁ୍ୟ ଅତଥିି 
ଭୋଗବ ଗ�ୋ�ଗଦଇଥିଗଲ। �ୋ�୍କ୍ୟକ୍ରର୍ଗର 
ଏଥିଗର ଅନ୍ୟତର୍ ଅତଥିି ଭୋବଗର 

ଠୋ�ୁର�ଡ଼ ସରପଞ୍ ଚୋରୁଲତୋ ର୍ଶି୍, 
ଜଲି୍ୋ ପରରିଦ ସଦସ୍ୟ �ଧୁିଷ୍ଟରି ସଂି, 
ବ୍ଲ� ବଗିଜଡ଼ ି ସଭୋପତ ି ବପୃନ୍ଦୋବନ ସୋହୁ, 
ପବୂ୍କତନ ସରପଞ୍ ସତ୍ୟୋନନ୍ଦ ରୋଉତ, 
ର୍ଗନୋଜ ରୋଉତଙ୍ ସଗର୍ତ ସ୍ୋନୀୟ 
ଜନପ୍ତନିଧିି, ଦଳୀୟ �ର୍୍କ�ର୍୍କୋ ଓ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ 
ବଭିୋ�ର �ର୍୍କଚୋରୀ ର୍ୋଗନ ଉପସ୍ତି 
ଥିଗଲ।

ଠା�ୁରଗଡ଼ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟର�ନ୍ଦ୍ରର ନୂତନଗହୃର ଭୂମପିଜୂା

ବଇଣ୍ୋ,୧୩ୋ୩(ସମସି): �ଗିଶୋରନ�ର ବ୍ଲ� ବଇଶଣିୋ ଗ୍ୋର୍ଗର ରବବିୋର ରୋତଗିର 
ଅଗ୍�ିୋଣ୍ଡ ଘଟ ିବଭୁିତ ିସ୍ୱୋଇଙଁ୍ ୪ ବ�ରୋ ଚୋଳଘର ଗପୋଡ ି�ୋଇଛ।ି ବଳିର୍୍ତି ରୋତ ି�ଭିଳ ି
ନଅିୋ ଁଲୋ�ଲିୋ ତୋହୋ ଜଣୋପଡ଼ନିଥିବୋ ଗବଗଳ ଘଗର ଥିବୋ ସର୍ସ୍ତ ଆସବୋ ପତ୍ର, ଧୋନ ଚୋଉଳ, 
ଟଙ୍ୋ, ବସ୍ତ୍ର ସହ ସବୁ �ଛି ିଜଳ�ିୋଇଛ।ି ସ୍ୋନୀୟ ଅଞ୍ଳବୋସୀ ନଅିୋଁ�ୁ ଲଭିୋଇବୋ ପୋଇଁ ଉଦ୍ୟର୍ 
�ରଥିିଗଲ ର୍ଧ୍ୟ ନଅିୋ�ୁଁ ଆୟର୍ �ର ିପୋରନିଥିଗଲ। ତୁରନ୍ ଏଥିପ୍ତ ିଅନୁଗ�ୋଳ ଜଲି୍ୋପୋଳ 
ଦପୃ ଷ୍ଟ ିଗଦଇ ସର�ୋରୀ ସୋହୋ�୍ୟ ଗ�ୋ�ୋଇ ଗଦବୋ ପୋଇ ଁସୋଧୋରଣଗର ଦୋବ ିଗହୋଇଛ।ି

ଜଳଗିଲା ୪ ବଖରା

କିଗ� ୋରନ�ର ,୧୩ ୋ୩(ସମ ିସ ) 
�ଗିଶୋରନ�ର ପ୍ୋରମ୍ଭ�ି ଶକି୍ଷ� ଶକି୍ଷୋ 
ଅନୁଷ୍ୋନଗର ବ୍ଲ�ର ୫୦ଜଣ ପ୍ୋର୍ର୍�ି 
ଓ ଉର୍ ପ୍ୋର୍ର୍�ି ବଦି୍ୟୋଳୟର ଶକି୍ଷ� 
ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙ୍ ୩ଦନିଆି ତୋଲରି୍ ଶବିରି 
ଆଜ ିଗଶର ଗହୋଇଛ।ି 
ଏହ ିତୋଲରି୍ �ୋ�୍କ୍ୟକ୍ରର୍ଗର ଏସଆରଜ ି
ଚନି୍ମୟୀ ର୍ହୋପୋତ୍ର, ବଆିରଜ ି ର୍ଶି୍ 
ପ୍ଧୋନ, ସଆିରସସି ି ସଦୁୋର୍ ଚରଣ 
ପ୍ଧୋନ, ବବପୃବୋହୋନ ପ୍ଧୋନ, 

ଗ�ୋପବନୁ୍ ସୋହୁ ପ୍ର୍�ୁ ଗ�ୋ�ଗଦଇ 
ପ୍ୋର୍ର୍�ିସ୍ତରଗର ଭୋରୋ ଶକି୍ଷଣ ଓ 
ସଂ�୍ୟୋ (ଏଫ୍  ଏଲଏର୍) ସର୍୍ନ୍ଗର 
ଶକି୍ଷ� ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙୁ୍ ତୋଲରି୍ ପ୍ଦୋନ 
�ରଥିିଗଲ। ତୋଲରି୍ �ୋ�୍କ୍ୟକ୍ରର୍�ୁ 
ଏବଇିଓ ନଗରୋର୍ର୍ ପ୍ଧୋନ 
ପରଚିୋଳନୋ �ରଥିିବୋ ଗବଗଳ ଶକି୍ଷ� 
ଶକି୍ଷୋ ଅନୁଷ୍ୋନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ �ୁର୍ୋର 
ସୋହୁ, ପ୍ଶକି୍ଷ� ସବୁ୍ରତ ପୋଣଗି୍ୋହୀ 
ସହୋୟତୋ �ରଥିିଗଲ।

ଶକି୍ଷ�ଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାଲମି �ାରଚ୍ଚଥ୍ୟକ୍ରମ
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ପାଲଲହଡ଼ା,୧୩ା୩(ସମସି)

ଅନୁଗ�ୋଳ ଜଲି୍ୋ ପୋଲଲହଡ଼ୋ ଥୋନୋ 
କୋଇସଁରିପିୋଲ ି ଛକଠୋଗର ଏକ ମମ୍ମନୁ୍ଦ 
ସଡ଼କ ଦୁର୍ମଟଣୋଗର ଜଗଣ ଯବୁକଙ୍କ ମତୁୃୟୁ 
ରଟଛି।ି ଗସୋମବୋର ସକୋଳ ପ୍ୋୟ ୮ଟୋଗର 
ପୋଲଲହଡ଼ୋ ବୋଇପୋସ୍   ଛକଠୋରୁ ଜଗଣ 
ବୟୁକ୍ ି ସୋଇକଲ ଗଯୋଗ� କୋଇସଁରିପିୋଲ ି
ଠୋଗର ଥିବୋ ନଜି ଗଦୋକୋନକୁ ଆସଥୁିଗଲ। 
ଏହ ି ସମୟଗର ୪୯ ଓ ୧୪୯ ନଂ ଜୋତୀୟ 
ରୋଜପଥକୁ ସଂଗଯୋ� କରୁଥିବୋ ଛକଠୋଗର 
ତୋଳଗେରରୁ ଗକନୁ୍ଝର ଆଡ଼କୁ ଯୋଉଥିବୋ 
ଏକ ଟ୍ରକ୍   ବୟୁକ୍ ି ଜଣଙୁ୍କ ପଛପଟୁ ଧକ୍ୋ 
ଗଦଇ ଉପଗର େଢ଼ଯିୋଇଥିଲୋ ଏବଂ 
ବୟୁକ୍ଙି୍କ ସୋଇକଲଟକୁି ପ୍ୋୟ ୧ କମି ି ପଯ୍ମୟୁନ୍ 
ଗରୋଷୋଡ଼ ି ଗନଇ ରଟଣୋସ୍ଥଳରୁ ଗେରୋର 
ଗହୋଇଯୋଇଥିଲୋ। ରଟଣୋ ସ୍ଥଳଗର ହ ିଁ ଯବୁକଙ୍କ 
ମତୁୃୟୁ ଗହୋଇଥିଲୋ। ପଗର ପୋଲଲହଡ଼ୋ ପଲୁସି୍   
ସସିଟିଭି ି ଯୋଞ୍ଚ କର ି �ୋଡ଼ଟିକୁି ପୋଇଥିବୋ 

ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି ମତୃବୟୁକ୍ ି ଜଣକ ଗେଙ୍କୋନୋଳ 
ଜଲି୍ୋ ରୋଗସୋଳ ଅଞ୍ଚଳର ୩୯ ବଷ୍ମୀୟ କୁନୋ 
ଗବଗହରୋ ଗବୋଲ ି ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି ମତୃ ବୟୁକ୍ଙି୍କ 

ପରବିୋରକୁ କ୍ଷତପିରୂଣ ଦୋବଗିର ସ୍ଥୋନୀୟ 
ଗ୍ୋମବୋସୀ ରୋସ୍ୋଗରୋକ କରଥିିଗଲ। କୋଇସଁରି ି
ପୋଲ ିଛକ ଏକ ମଖୁୟୁ ଛକ ଗହୋଇଥିବୋ ଗବଗଳ 

ଜୋତୀୟ ରୋଜପଥ ୪୯ ଏବଂ ୧୪୯ର ମଳିନ 
ସ୍ଥଳ ଗହୋଇଥିବୋ ଗବଗଳ ସଂଗଯୋ� ସ୍ଥଳୀର 
ନମି୍ମୋଣ ଗ�ୈଳୀ ସମ୍ରୂ୍୍ମ ଭୁଲ ଏବଂ ଏହୋ 

ସବୁଗବଗଳ �ହଳ ି ରହଥିୋଏ ଓ ଏଠୋଗର 
ପଲୁସିର ଗକୌଣସ ି ବୟୁବସ୍ଥୋ ନଥିବୋରୁ ଏପର ି
ସ୍ଥତି ିଉପଜୁୁଛ ିଗବୋଲ ିଅଞ୍ଚଳବୋସୀ ଅଭଗିଯୋ� 
କରଛିନ୍।ି ଉକ୍ ଛକକୁ ଗ�ୋଗଲଇ ଛକ ସହତି 
ଟ୍ରୋେିକ୍   ବୟୁବସ୍ଥୋ କରବିୋ ଓ ପରବିୋରକୁ 
କ୍ଷତ ି ପରୂଣ ଗଦବୋ ପୋଇଁ ଗ୍ୋମବୋସୀ ଅଡ ି
ବସଥିିଗଲ। ରଟଣୋସ୍ଥଳଗର ଉପଜଲି୍ୋପୋଳ 
ସ�ୁୋନ୍ କୁମୋର ପତ ି ପହଞ୍ଚ ି ଗଲୋକମୋନଙୁ୍କ 
ବୁଝୋ ସଝୁୋ କରବିୋ ସହତି ପରବିୋର ବ�୍ମଙୁ୍କ 
ଗରଡକ୍ରସ ତରେରୁ ୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କୋ, ହରଶି୍ଚନ୍ଦ୍ର 
ଗଯୋଜନୋରୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କୋ ସହତି କୁନୋଙ୍କ ତନି ି
ସନ୍ୋନଙ୍କ ପଢ଼଼ୋପଢ଼଼ ି ପୋଇଁ ସମସ୍ ସହୋୟତୋ 
ପ୍ଦୋନ କରବିୋକୁ ପ୍ତ�ିରୁତ ି ଗଦଇଥିଗଲ। 
ତୋସହତି ଗ�ୋଟଏି ସପ୍ୋହ ମଧ୍ୟଗର 
ଏନ୍  ଏଚ୍  ଏଆଇର ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ସହତି 
ଆଗଲୋେନୋ କର ିଛକର ସଠକି ନମି୍ମୋଣ ପୋଇଁ 
ଆଗଲୋେନୋ କର ି ପଦଗକ୍ଷପ ଗନଗବ ଗବୋଲ ି
ପ୍କୋ� କରବିୋ ପଗର ଗ୍ୋମବୋସୀ ରୋସ୍ୋଗରୋକ 
ପ୍ତୟୁୋହୋର କରଥିିଗଲ।

କେନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୩ା୩(ସମସି)

ଗକନ୍ଦ୍ରୋପଡ଼ୋ ଜଲି୍ୋଗର ୮୨ ଜଣ ଭନି୍ନକ୍ଷମ ବଦିୟୁୋଳୟ ଓ 
�ଣ�କି୍ଷୋ ବଭିୋ�ଗର �କି୍ଷୋ ଗୱେଚ୍ୋଗସବୀ ଭୋଗବ ଦୀର୍ମ 
୧୧ ବଷ୍ମ ଗହବ ନରିବଚ୍ନି୍ନ ଭୋଗବ କୋଯ୍ମୟୁ କର ିଆସଛୁନ୍।ି 

ପ୍ତଦିନି ୨ଟ ି ଭନି୍ନକ୍ଷମ ପଲିୋଙୁ୍କ ରଗରୋଇ �କି୍ଷୋ ଗଦବୋ 
ସହ ୨ଟ ିବଦିୟୁୋଳୟକୁ ଯୋଇ ଭନି୍ନକ୍ଷମ ପଲିୋଙୁ୍କ ସୋଧୋରଣ 
ପଲିୋଙ୍କ ସହ �କି୍ଷୋ ପ୍ଦୋନ କରୁଛନ୍।ି ଭନି୍ନକ୍ଷମ ଗହୋଇ 
ମଧ୍ୟ ପ୍ଗତୟୁକ ଦନି ୪ରୁ ୫ଟ ି ପଞ୍ଚୋୟତର ପ୍ଗତୟୁକ 
ବଦିୟୁୋଳୟର ଭନି୍ନକ୍ଷମ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙୁ୍କ ସମୋଜର ମଖୁୟୁ 

ଗ୍ୋତଗର ପଞ୍ଚୋଇବୋର ଦୋୟୀତ୍ୱ ନବି୍ମୋହ କରୁଛନ୍;ି 
କନୁି୍ ବର୍୍ମମୋନ ସଦୁ୍ୋ ଗସମୋନଙୁ୍କ େୋକରି ି ନୟିମତି 
କରୋଯୋଇନୋହ ିଁ। ଗସମୋନଙୁ୍କ ମୋସକି ଗବତନ 
୪୬୭୦ଟଙ୍କୋ ପୋରଶି୍ରମକି ଦଆିଯୋଉଛ।ି ଭୋରତ 
ସରକୋରଙ୍କ ଭନି୍ନକ୍ଷମ ଆଇନ ଅନୁଯୋୟୀ ଗସମୋନଙୁ୍କ 
୬ ବଷ୍ମଗର ନୟିମତି କରବିୋ ପରବିଗର୍୍ମ ବଦିୟୁୋଳୟ 
ଓ �ଣ�କି୍ଷୋ ବଭିୋ� ଏହ ି ନୟିମତିରୁ ବଞ୍ଚତି କରୁଛ।ି 
ଏମତିକି ି ନୟିମତି ଭୋଗବ ମୋସକି ଗବତନ ମଳୁିନ।ି ପ୍ତ ି
୬ ମୋସଗର ଥଗର ଦରମୋ ଦଆିଯୋଉଛ।ି ଏହୋଦ୍ୋରୋ 
ଗସମୋନଙ୍କ ପରବିୋର ପ୍ତଗିପୋଷଣ କରବିୋଗର ବୋଧକ 
ସଷୃ୍ ି ଗହଉଛ।ି ଦନି ମଜୁରଆିଠୋରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍   
ପୋରଶି୍ରମକି ଗସମୋନଙୁ୍କ ଦଆିଯୋଉଛ।ି ଗ�ଷଗର 
ଗସମୋଗନ ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ୋପୋଳ ପତିୋମ୍ୱର ସୋମଲଙୁ୍କ ଗଭଟ ି
ମଖୁୟୁମନ୍ତୀଙ୍କ ଉଗଦେ�ୟୁଗର ଏକ ଦୋବପିତ୍ର ଗଦଇଛନ୍।ି 
ବଦିୟୁୋଳୟ ଓ �ଣ�କି୍ଷୋ ବଭିୋ�ଗର ସ୍ଥୋୟୀ ନଯିକୁ୍ ିପ୍ଦୋନ 
ସହ ଗସମୋନଙ୍କ ପରବିୋର ପ୍ତଗିପୋଷଣ ନମିଗନ୍ ସମସ୍ 
ସରକୋରୀ କମ୍ମେୋରୀଙ୍କ ଭଳ ି ଗସମୋନଙ୍କ ଦରମୋ ବୃଦ୍ ି
କରବିୋ ପୋଇ ଁ ଅନୁଗରୋଧ କରୋଯୋଇଛ।ି ଦୋବ ି ପରୂଣ ନ 
ଗହଗଲ ଓଡ଼�ିୋର ସମସ୍ ଭନି୍ନକ୍ଷମ ଆଇଇଭମିୋଗନ ଧୋରଣୋ 
ଗଦବୋପୋଇ ଁବୋଧ୍ୟ ଗହଗବ ଗବୋଲ ିଗେତୋବନୀ ଗଦଇଛନ୍।ି

କ୍ଷତପିରୂଣ ଦାବରିର ର�ାକଙ୍କ ରାସ୍ାରରାକଟ୍ରକ୍ଧକ୍କାରେ
ଜରେମତୃ

‘ଆମକୁ ନୟିମତି କରାଯାଉ’

ରଘନୁାଥପରୁ,୧୩।୩(ସମସି): ‘୫-ଟ’ି 
ସେବି ଭଗିକ ପୋଣ୍ୟିୋନଙ୍କ ରରନୁୋଥପରୁ 
ବ୍ଲକ �ସ୍କୁ ଗନଇ ଜଲି୍ୋପୋଳ ପୋରୁଲ 
ପଟୱୋରୀ ରରନୁୋଥପରୁ ବ୍ଲକ ‘୫-ଟ’ି 
ସ୍ଲୁ ଓ ମହୋନଦୀଗର ନମି୍ମୋଣଧୀନ 
ଥିବୋ ଜଇପରୁ-କଟକିଟୋ ଗସତୁ ସ୍ଥଳ 
ପରଦି�୍ମନ କରଛିନ୍।ି ଅପରୋହ୍ଣଗର 
ରରନୁୋଥପରୁ ପରୂ୍୍ମେନ୍ଦ୍ର ବଦିୟୁୋମନ୍ରିଗର 
ପହଞ୍ଚ ସ୍ଲୁ ପରଦି�୍ମନ କରଥିିଗଲ। 
ପଗର ମହୋନଦୀର ଜଇପରୁଠୋଗର 
ନମି୍ମୋଣଧୀନ ଜଇପରୁ କଟକିଟୋ ଗସତୁର 
ଦୁଇ ପୋ�୍ଶ୍ମ ପରଦି�୍ମନ କରଥିିଗଲ। ଏହ ି

ପରଦି�୍ମନ ସମୟଗର ପରୂ୍୍ମ ଓ �ହୃ 
ନମି୍ମୋଣ ବଭିୋ� ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତୀ ନମିୋଇଁ 
ଦୋସ, ସହକୋରୀ ଯନ୍ତୀ ବନିୟ ସୋହୁ, 
ରରନୁୋଥପରୁ ବଡିଓି ତପନ ଗସନୋପତ,ି 
ବ୍ଲକ �କି୍ଷୋ ଅଧିକୋରୀ ବଜିୟ ୱେୋଇଁ, ଯନ୍ତୀ 
ରୋଜଲକ୍ଷୀ ୱେୋଇଁ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ଥତି ଥିଗଲ। 
ସେୂନୋଗଯୋ�ୟୁ, ରରନୁୋଥପରୁ ବ୍ଲକଗର 
୧୫ଟ ି ହୋଇସ୍ଲୁ ‘୫-ଟ’ିଗର ସୋମଲି 
ଗହୋଇଛ।ି ଏ�ଡ଼ୁକିଗର କୋମ େୋଲଛ।ି 
ଗକଉଁ ସ୍ଲୁକୁ ‘୫-ଟ’ି ସବୁବି ପରଦି�୍ମନ 
କରଗିବ ତୋହୋକୁ ଗନଇ କମ୍ମେୋରୀଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଗର ତତ୍ପରତୋ ବୃଦ୍ ିପୋଇଛ।ି

ସ୍�ୁ, ଜଇପରୁ-କଟକିଟା ରେତୁସ୍ଥଳ 
ପରଦିରଚ୍ଚନ କର� ଜଲି୍ାପାଳ

ରୋ�ାର �ାଇଟ୍  ଭାଙ୍ଗ ି
ମହଳିା ଆହତ

ପାରାଦୀପ,୧୩।୩ (ସମସି): ପୋରୋଦ୍ୀପ ଗପୌର ପରଷିଦ 
ଅଧୀନ ୫ ନମ୍ୱର ୱୋଡ୍ମ ବୋଲଝିରୋଗର ଲୋ�ଥିିବୋ ଏକ 
ଗସୋଲୋର ଲୋଇଟ୍   ଗସୋମବୋର ହଠୋତ ଭୋଙ୍ି ତଗଳ ପଡ଼ ି
ଯୋଇଛ।ି ଏଥିଗର ଜଗଣ ମହଳିୋ ଆହତ ଗହୋଇଛନ୍।ି 
ପୋରୋଦ୍ୀପ ଗପୌର ପରଷିଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହ ି ଗସୋଲୋର 
ଲୋଇଟଟ ି ଲୋ�ଥିିଲୋ। ରକ୍ଷଣୋ ଗବକ୍ଷଣ ଅଭୋବରୁ ଏଭଳ ି
ରଟଥିିବୋ ସ୍ଥୋନୀୟ ବୋସନି୍ୋ ଅଭଗିଯୋ� କରଛିନ୍।ି ପନୁବ୍ମୋର 
ଏହ ି ଖଣୁ୍ଟକୁ ଉଠୋଇ ଲ�ୋଇବୋ ପୋଇଁ ସ୍ଥୋନୀୟ ବୋସନି୍ୋ 
ଦୋବ ିଜଣୋଇଛନ୍।ି

ରାହାମାରର ନଯିକୁ୍ ି
କମଚ୍ଚରାଳା

େୁଜଙ୍ଗ,୧୩ା୩(ସମସି): ରୋହୋମୋଗର ଏକ ନଯିକୁ୍ ି
କମ୍ମ�ୋଳୋ ଅନୁଷ୍ତି ଗହୋଇଯୋଇଛ।ି ରୋଗକ� 
ବୋରକିଙ୍କ ଗପୌଗରୋହତିୟୁଗର ଗବସରକୋରୀ ସଂସ୍ଥୋଗର 
ନଯିକୁ୍ ି ଭରି୍କି ଦକ୍ଷତୋ ବୃଦ୍ ି ପ୍�କି୍ଷଣଗର ବହୁ ସଂସ୍ଥୋ 
ଗଯୋ�ଗଦଇଥିଗଲ। ଏହ ି କୋଯ୍ମୟୁକ୍ରମଗର ଯବୁ ଯବୁକ 
ଯୁବୂତୀ ଗଯୋ�ଗଦଇଥିବୋ ଗବଗଳ ମହୋବୀର ଗସବୋ 
ସଂର ନୋଳଆିପୋଳର ସମ୍ୋଦକ ପ୍କୋ�େନ୍ଦ୍ର ୱେୋଇଁ 
କୋଯ୍ମୟୁକ୍ରମକୁ ସଂଗଯୋଜନୋ କରଥିିଗଲ। ଜ�ନ୍ନୋଥ 
ଗସଠୀ, ମମୁନୁ ି ୱେୋଇଁ, ସ୍ତୃପି୍ୟିୋ ବଶି୍ୋଳ, ଗଦବୋ�ଷି 
ପ୍ଧୋନ, ଦୀପୋ ପୋଣ,ି �ଭୁଦ�ଶିନୀ ନୋୟକ ପ୍ମଖୁ ଏହ ି
କମ୍ମ�ୋଳୋକୁ ପରେିୋଳନୋ କରଥିିଗଲ।

ଭକାସଲିପେୁରେେକାତ୍ରକକାଳୀନ
କ୍ରିକଟ୍ଟୁର୍ଣ୍କାରମଣ୍ଟ

 ହରି୍କାଳଏନ୍ଏସିନରିଣ୍କାଚନ
୫ମ ଦନିରର ବରିଜପ ି

େମର୍ ଥିତ ୩ ପ୍ାର୍ଚ୍ଚଥୀଙ୍କ 
ନାମାଙ୍କନ

ହକି୍ାଳ, ୧୩ା୩(ସମସି): ହଗିନ୍ୋଳ ଏନ୍  ଏସ ି ନବି୍ମୋେନ 
ନମିଗନ୍ େୋଲଥିିବୋ ନୋମୋଙ୍କନପତ୍ର ଦୋଖଲର ୫ମ ଦନିଗର 
ଗସୋମବୋର ୩ ଜଣ ବଗିଜପ ିସମଥ ଶିତ ପ୍ୋଥ୍ମୀ ନୋମୋଙ୍କନପତ୍ର 
ଦୋଖଲ କରଛିନ୍।ି ୱୋଡ୍ମ ନଂ ୫ ପୋଇ ଁଦୀପକରଞ୍ଜନ ବଶି୍ୋଳ, 
ୱୋଡ୍ମ ନଂ ୮ ପୋଇ ଁଗ�ୋଲୋପ ମହମ୍ମଦ ଓ ୱୋଡ୍ମ ନଂ ୯ ପୋଇଁ 
କୋର୍ଶିକ ପ୍ଧୋନ ପ୍ୋଥ ଶିପତ୍ର ଦୋଖଲ କରଥିିଗଲ। ନବି୍ମୋେନ 
ଅଧିକୋରୀ ଉପଜଲି୍ୋପୋଳ �ବିୋନନ୍ ୱେୋଇ ଁ ଉକ୍ ପ୍ୋଥ ଶିପତ୍ର 
ଗ୍ହଣ କରଥିିଗଲ। ବଗିଜପ ିପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜଳ ିଗବଗହରୋ 
ନଗିଜ ପ୍ୋଥ୍ମୀଙ୍କ ସହ ରହ ିନୋମୋଙ୍କନ ଦୋଖଲ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। 
ଆସନ୍ୋ ୧୫ ତୋରଖି ନୋମୋଙ୍କନପତ୍ର ଦୋଖଲର ଗ�ଷ ଦବିସ 
ରହଥିିବୋ ଗବଗଳ ସମସ୍ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆ�ୋୟୀମୋଗନ ଏଗବ 
ବ ିଟଗିକଟ ପୋଇ ଁଲବ ିକରୁଥିବୋ ଗଦଖୋ ଯୋଇଛ।ି

କେଙ୍ାନାଳ, ୧୩ା୩(ସମସି): 
ଗେଙ୍କୋନୋଳ ଜଲି୍ୋଗର େଳତିବଷ୍ମ 
ମୟୁୋଟ୍ର ିକି୍   ପରୀକ୍ଷୋ �ୋନ୍ ି �ଙୃ୍ଖଳୋର 
ସହତି େୋଲଥିିବୋ ଗବଗଳ ଇଂରୋଜୀ 
ପରୀକ୍ଷୋଗର କପକିର ି ଜଗଣ 
ପରୀକ୍ଷୋଥ୍ମୀ ଧରୋପଡ଼ଛିନ୍।ି ପରଜଙ୍ 
ବ୍ଲକ ଅନ୍�୍ମତ �ଡ଼ପଳୋ�ଣୁୀ ବୋପଜୁୀ 
ଉଚ୍ଚ ବଦିୟୁୋଳୟର ଜଗଣ ପରୀକ୍ଷୋଥ୍ମୀ 
କପକିର ି ଜଲି୍ୋ �କି୍ଷୋଧିକୋରୀଙ୍କ 
ସ୍୍ୱୋଡ୍ମଗର ଧରୋପଡ଼ଛିନ୍।ି ଆଜ ି
ଅନୁଷ୍ତି ପରୀକ୍ଷୋଗର ୪୬୮ଜଣ 

ପରୀକ୍ଷୋଥ୍ମୀ ଅନୁପସ୍ଥତି ରହଛିନ୍।ି 
ଜଲି୍ୋଗର ୯୬ଟ ି ଗକନ୍ଦ୍ରଗର 
୧୬ହଜୋର୧୮୩ଜଣ ପରୀକ୍ଷୋଥ୍ମୀ 
ପରୀକ୍ଷୋ ଗଦଇଥିବୋ ଗବଗଳ 
୧୫ହଜୋର୭୧୫ ଉପସ୍ଥତି ରହଛିନ୍।ି 
ଗସହପିର ିମଧ୍ୟମୋ ପରୀକ୍ଷୋଗର ୧୦ଜଣ 
ପରୀକ୍ଷୋଥ୍ମୀ ପରୀକ୍ଷୋ ଗଦଉଥିବୋ 
ଗବଗଳ ୫ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥତି ରହଛିନ୍।ି 
ଏସଓଏସସ ି ପରୀକ୍ଷୋଗର ୧୧୯ଜଣ 
ପରୀକ୍ଷୋ ଗଦଉଥିବୋ ଗବଗଳ ୨୨ଜଣ 
ଅନୁପସ୍ଥତି ରହଥିିବୋର ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି

କେଙ୍ାନାଳ, ୧୩ା୩(ସମସି): 
ଗସନୋ ବୋହନିୀଗର ଅଗ୍ବିୀର ନଯିକୁ୍ ି
ର ୍ୟୋଲ ି ଅଗ୍ପିଥ ସ୍ମିଗର ଅବବିୋହତି 
ପରୁୁଷଙ୍କ ପୋଇଁ େୟନ ପ୍କ୍ରୟିୋ ନମିଗନ୍ 
ଅନ୍  ଲୋଇନ୍   ନୋମ ପଞ୍ଜୀକରଣ 
ପବୂ୍ମରୁ ଗେବୃୟୋରୀ ୧୬ରୁ ମୋଚ୍ଚ୍ମ 
୧୫ତୋରଖି ପଯ୍ମୟୁନ୍ ରହଛି।ି ଉକ୍ 
ନୋମ ପଞ୍ଜୀକରଣର ସମୟସୀମୋ 
ବର୍୍ମମୋନ ୨୦ମୋଚ୍ଚ୍ମ ୨୦୨୩କୁ ବୃଦ୍ ି
କରୋଯୋଇଛ।ି ଗେଙ୍କୋନୋଳ ଜଲି୍ୋର 
ଇଚୁ୍କ ଓ ଗଯୋ�ୟୁପ୍ୋଥ୍ମୀ ଅନ୍  ଲୋଇନ୍  ଗର 
ନୋମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରପିୋରଗିବ ଗବୋଲ ି

ସମ୍ୱଲପରୁସ୍ଥତି ଗସନୋବୋହନିୀ ନଯିକୁ୍ ି
ଅଧିକୋରୀ ଅବ�ତ କରୋଇଛନ୍।ି 
ଅନ୍  ଲୋଇନ୍   ପରୀକ୍ଷୋ ଏପ୍ଲି ୧୭ରୁ 
ଆରମ୍ଭ ଗହବ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ପରୀକ୍ଷୋ 
ପ୍କ୍ରୟିୋ ଏବଂ ଅଭୟୁୋସ ପୋଇଁ ମକ୍  ଗଟଷ୍ 
ସମ୍ୱନ୍ତି ଭଡିଓି ଗୱବସୋଇଟଗର 
ଉପଲବ୍ଧ ଅଛ।ି ଉକୃ୍ଷ୍ କ୍ରୀଡୋବତି୍  , 
ଆଇଟଆିଇ, ଏନ୍  ସସି ି ତଥୋ 
ଡଗିପ୍ଲୋମୋଧୋରୀଙ୍କ ଗବୋନସ ମୋକ୍ମର 
ସବୁଧିୋ ରହଛି।ି ଅଧିକ ବବିରଣୀ ପୋଇଁ 
ଗୱବ୍  ସୋଇଟ୍   ପରଦି�୍ମନ କରବିୋପୋଇଁ 
ପରୀକ୍ଷୋଥ୍ମୀଙୁ୍କ ସେୂନୋ ଦଆିଯୋଇଛ।ି

ରାଜନଗର,୧୩।୩(ସମସି): ରୋଜନ�ର ବ୍ଲକ 
ସୋନବଡଗ�ୋପୋଳପରୁ ପଞ୍ଚୋୟତ ଗ�ୋସ�ିୋଁସ୍ଥତି 
ମହମିୋ ଆଶ୍ରମଗର ୨ ଦନି ଧର ି େୋଲଥିିବୋ ଅଗଲଖ 
ଅଖଣ୍ ବ୍ରହ୍ମଧନୂୀ ଯଜ୍ଞ ଉଦ୍  ଯୋପତି ଗହୋଇଯୋଇଛ।ି 
ସୋଧ ୁ ବ୍ରହ୍ମୋବଧତୁ �ଦୋଧର ବୋବୋ ଯଜ୍ଞଗର 
ଅଗ୍ସି୍ଥୋପନ କରଥିିଗଲ। ଏହ ି ଯଜ୍ଞଗର ବ୍ରହ୍ମୋବଧତୁ 
�ଦୋଧର ବୋବୋ, ଦୁଷ୍ମନ୍ ବୋବୋ, ସୋଧ ୁ ଅନ୍ଯ୍ମୟୁୋମୀ 
ଦୋସ, ପରୀକ୍ଷତି ଦୋସ, ଅଭୟ ଦୋସ, ଶ୍ରୀକୋନ୍ ଦୋସ, 
ପରୀକ୍ଷୀତ ଗବୈରୋ�ୀ ପ୍ମଖୁ ସୋଧସୁନ୍ଥ ଗଯୋ�ଗଦଇ 
ପ୍ବେନ ପ୍ଦୋନ କରଥିିଗଲ। ଏହ ି ଅବସରଗର 
ଆଗୟୋଜତି ଭଜନ କୋଯ୍ମୟୁକ୍ରମଗର ପଟ୍ୋମଣୁ୍ୋଇ 
କୋଳନ୍ ିଭକ୍ ମହମିୋ ଭଜନ ଅନୁଷ୍ୋନ ଏବଂ ଆକୁଳୀ 
େରଣ ରୋଉତ, ନୋରୋୟଣ ରୋଉତ, �କୁଗଦବ ରୋଉତ, 

ଅନନ୍ କଗି�ୋର ରୋଉତ, ଲୋଲ ବହିୋରୀ ମହୋନ୍,ି 
ଗ�ୋଗଲଖ େନ୍ଦ୍ର ରୋଉତ, ସକୁୋନ୍ ବଶି୍ୋଳ ପ୍ମଖୁ 
ମହମିୋଭଜନ ପରଗିବ�ଣ କରଥିିଗଲ। ଗସୋମବୋର 
ଅଖଣ୍ ବ୍ରହ୍ମଧନୂୀ ଯଜ୍ଞଗର ପରୂ୍୍ମୋହୂତ ି ପ୍ଦୋନ 
କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ପଗର ସୋଧସୁନ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଗ୍ୋମ 
ପରକି୍ରମୋ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଏହ ି କୋଯୟୁକ୍ରମକୁ �ରତ 
ରୋଉତ, ଅଜତି ରୋଉତ, ନକୁଳ ରୋଉତ, କୁଞ୍ଜବହିୋରୀ 
ବଶି୍ୋଳ, ବ୍ରଜକଗି�ୋର ରୋଉତ, ପରୂ୍୍ମୋନନ୍ ବଶି୍ୋଳ, 
ପୋଗରଶ୍ର ରୋଉତ, ବୁବୁ ବଶି୍ୋଳ, ହୃଷଗିକ� ବଶି୍ୋଳ, 
ସଜୁତି ରୋଉତ, ମଙୁ୍ଳ ି ପ୍ଧୋନ ପ୍ମଖୁଙ୍କ ସଗମତ 
ଗ�ୋସ�ିୋଁ ଗ୍ୋମବୋସୀ ପରେିୋଳନୋ କରଥିିଗଲ। ଏହ ି
ଯଜ୍ଞଗର ଆଖପୋଖର �ତୋଧିକ ମହମିୋ ଆଶ୍ରତି ଭକ୍ 
ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ୋଳୁ ଗଯୋ� ଗଦଇଥିଗଲ।

ମ୍ାଟ୍କି୍   ପରଥୀକ୍ଷାରର କପକିର ି
ଜରଣ ଧରାପଡ଼ରି�

ଅଗ୍ବିଥୀର ନଯିକୁ୍ ିÑ� ିପାଇଁ 
ଅନ୍  �ାଇନ୍   ନାମ ପଞ୍ଥୀକରଣ

ରଘନୁାଥପରୁ,୧୩।୩(ସମସି): ରରନୁୋଥପରୁ 
ବ୍ଲକ ଧରୋଧରପରୁ ପଞ୍ଚୋୟତର ଭୋସଲିପରୁ 
ଗକୋକପିଡ଼ଆିଗର ଜୟଜ�ନ୍ନୋଥ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ 
ଗବୈକୁଣ୍ଠନୋଥ ରୋତ୍ରକିୋଳୀନ କ୍ରଗିକଟ୍   ଟୁର୍୍ମୋଗମଣ୍ଟ 
ଉଦ୍  ଯୋପତି ଗହୋଇଛ।ି ଏହ ି ଟୁର୍୍ମୋଗମଣ୍ଟଗର ୧୬ଟ ି
କ୍ରଗିକଟ୍   ଦଳ ଭୋ� ଗନଇଥିଗଲ। େୋଇନୋଲ 
ଗଖଳ ରୋହୋମୋ କ୍ରଗିକଟ୍   ଦଳ ଓ ପଣୁ୍ଆ କ୍ରଗିକଟ୍   
କ୍ଲବ ମଧ୍ୟଗର ନଦି୍୍ମୋରତି ୮ଓଭର ଗଖଳ ଅନୁଷ୍ତି 
ଗହୋଇଥିଲୋ। ରୋହୋମୋ କ୍ରଗିକଟ୍   ଦଳ ଟସ୍   ଜତି ି
ପ୍ଥଗମ ବୟୁୋଟଂି ଆରମ୍ଭ କର ି ୮ଓଭରଗର ୯୬ 
ରନ୍   କର ି ବଜିୟୀ ଗହୋଇଥିବୋ ଗବଗଳ ପଣୁ୍ଆ 
କ୍ରଗିକଟ୍   ଦଳ ୮୫ ରନ୍   କର ି ରନ୍  ସ୍ମ ଅପ୍   
ଗହୋଇଥିଗଲ। ଧରୋଧରପରୁ ସରପଞ୍ଚ ନଳନିୀପ୍ଭୋ 
ମଦୁୁଲ ି ମଖୁୟୁଅତଥିି ଭୋଗବ ଗଯୋ�ଗଦଇ ବଜିୟୀ 
ଦଳକୁ ଟ୍ରେି ସହ ୧୫ହଜୋର ଟଙ୍କୋ ପ୍ଦୋନ 
କରଥିିବୋ ଗବଗଳ ଓ ପରୋଜତି ଦଳକୁ ରନସ୍ମ କପ୍   
ସହ ୧୨ହଜୋର ଟଙ୍କୋ ପରୁସ୍ୋର ପ୍ଦୋନ କରଥିିଗଲ। 
ଏହ ି କ୍ରଗିକଟ୍   ଟୁର୍୍ମୋଗମଣ୍ଟଗର ବକିୋ� ର�ଡ଼, 
ଦୀପକ ଗବଗହରୋ, ପ୍�ୋନ୍ ଗବଗହରୋ, ରଙୁି୍କ ମତି୍ର 
ଗଖଳ ପରେିୋଳନୋ କରଥିିଗଲ। ଜୟଜ�ନ୍ନୋଥ 
କ୍ରଗିକଟ୍   କ୍ଲବର ବୃନ୍ୋବନ ଦୋସ, ର�୍ମକିୋନ୍ ଦୋସ, 
��କିୋନ୍ ଦୋସ, ବଲରୋମ ଦୋସ, କୁନୋ ଦୋସ, 
ସଗୁରନ୍ଦ୍ର ଦୋସ, ସଯୂ୍ମୟୁକୋନ୍ ଦୋସ, �ଚ୍ଚଦିୋନନ୍ ଦୋସ, 
ଦଗିନ� ଗବଗହରୋ, କପଳିୋସ ଦୋସ, ପପନୁୋ ଦୋସ, 
ଗସୌମୟୁରଞ୍ଜନ ଦୋସ ସଗମତ ସମସ୍ କମ୍ମକର୍୍ମୋ 
ପରେିୋଳନୋଗର ସଗହଯୋ� କରଥିିଗଲ।

ରାହାମା ଚାମ୍ଅିନ
ର�ାେ�ିାଁରର ଅର�ଖ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଧନୂଥୀ ଯଜ୍ଞ
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ଗଦାଧର ମଲ୍ ଲିକଙ୍କ ବ ଲିୟ�ାଗୟର ୟ�ାକ

ରାଜନଗର,୧୩।୩(ସମସି): ରାଜନଗର ବ୍ଲକର 
ନଳତିାପାଟଆିଠାରର ୩ ଦନି ଧର ି ଚାଲଥିିବା 

ଭତିରକନକିା ମର�ାତ୍ସବ ଉଦ୍  ଯାପତି ର�ାଇଛ।ି ରେଷ 
ଦନିରର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାରବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ନି୍ରୀ ପାତ୍ର ରଯାଗ 
ରଦଇଥିରଲ। ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ାପାଳ ଅମ୍ତି ଋତୁରାଜ 
ଉଦ୍  ଯାପନ୍ରୀ ସଂଧ୍ାରର ରପୌରରା�ତି୍ୟ କରଥିିରଲ। 
ଓଡ଼େିା ପଯ୍ଯ୍ୟଟନ ନଗିମ ଅଧ୍କ୍ଷ ରଲନନି ମ�ାନ୍,ି 
ସ୍ାନ୍ରୀୟ ବଧିାୟକ ଧରୁବ ସା�ୁ, ପାଟକୁରା ବଧିାୟକିା 
ସାବତି୍ର୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ, ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଆରକ୍ଷ୍ରୀ ଅଧ୍ରୀକ୍ଷକ 
ମଦକର ସନ୍୍ରୀପ ସମ୍ପଦ, ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ରପୌର ପରଷିଦ 
ଅଧ୍କ୍ଷ ର�ମନ୍ ସା�ୁ ଅତଥିି ଭାରବ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ। 
ଏ� ି ଅବସରରର ଲକ୍ଷ୍ରୀଧର ରଲଙ୍ା, ଡ. ରରମେ ଚନ୍ଦ 
ଦାସ, ଚାଷ୍ରୀ କ୍ଷ୍ରୀରରାଦ ରାଉତ, ନାଟ୍ୟକାର ରଗାରଲଖ 
ମ�ାରଣା, କଣ୍ଠେଳି୍୍ରୀ ରଦବ୍ରୀ ଆେଷି ମଶି୍ରଙୁ୍ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ 

କରାଯାଇଥିଲା। ରେଷ ସଂଧ୍ାରର ଗାୟକିା ଅନ୍ରା 
ଚକ୍ରବର୍୍ଯ୍ରୀ, କଣ୍ଠେଳି୍୍ରୀ ଆେରୁତାଷ ମ�ାନ୍,ି ସ୍ୱୟମ୍   ପାଢ଼୍ରୀ 

ପ୍ରମଖୁ ସଙ୍୍ରୀତ ପରରିବଷଣ 
କରଥିିରଲ। ଅନ୍ରାଙ୍ 
ଅନୁରରାଧରର ଜଲି୍ାପାଳ 
ଅମ୍ତି ଋତୁରାଜ ମଞ୍ଚରର 
ସମସ୍ତଙ୍ ସ� ନାଚଥିିରଲ। 

ଭ ି ତ ର କ ନ ି କ ା 
ମର�ାତ୍ସବର ପ୍ରଥମ 
ଅ ଧି ର ବ େ ନ ର ର 
ଭତିରକନକିାର ରଜୈବ 
ବବିଧିତା ସମ୍ପକ୍ଧିତ କମ୍ଯୋଳା 
ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଥିଲା। 
ଭତିରକନକିାର ରଜୈବ 

ବବିଧିତା, ଗଛଲତା 
ଓ ଜ୍ରୀବଜନୁ୍ଙ୍ 
ବ ି ଷ ୟ ର ର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ ରକରତ 
ଜାଣଛିନ୍,ି ତା�ା 
ପରଖିବା ପାଇଁ 
ର ସ ମ ା ନ ଙ୍ 
ମଧ୍ରର ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରତରିଯାଗତିା ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଥିଲା। କନଷି୍ ବଭିାଗ 
ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତରିଯାଗତିାରର ଆଦ୍ୟାୋ ପରଡ଼ିା, ଏସପ ି
ରସୌମ୍ୟକାନ୍ ପ୍ରୟିଦେ୍ଯ୍ରୀ, ବନ୍ରୀତା ତାଡୁ, ତକ୍ଯ 
ପ୍ରତରିଯାଗତିାରର ରଦବ୍ରୀପ୍ରୟିା ସ୍ୱାଇଁ, ଅରୁଣତିା ପରଡ଼ିା, 

ନନ୍ନି୍ରୀ ଭୂୟାଁ, ରପାଷ୍ଟର ରପଟଂି ପ୍ରତରିଯାଗତିାରର 
ବଶି୍ପ୍ରକାେ କଅଁର, ରଜ୍ୟାତ୍ଧିମୟ୍ରୀ ରଲଙ୍ା, ଅକ୍ଷତିା 

ରଜନା, ରସ୍ଲାଗାନ ପ୍ରତରିଯାଗତିାରର ଅରୁଣତିା ପରଡ଼ିା, 
ରଜ୍ୟାତମି୍ଯୟ୍ରୀ ରଲଙ୍ା, ସଧୁାଂେ ୁରେଖର ରସଠ୍ରୀ, ର�ନ୍ାଳ 
ବୃକ୍ଷକୁ ଜାଣବିା ପ୍ରତରିଯାଗତିାରର ଏସପ ି ରସୌମ୍ୟକାନ୍ 
ପ୍ରୟିଦେ୍ଯ୍ରୀ, ସ୍ତୃପି୍ରକାେ ରବ�ୁରା, ରଦବ୍ରୀପ୍ରୟି ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଥମ, 

ଦ୍ତି୍ରୀୟ ଓ ୩ୟ ସ୍ାନ ଅଧିକାର କରଥିିରଲ। ରସ�ପିର ି
ବରଷି୍ ବଭିାଗ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତରିଯାଗତିାରର ଶ୍ରାବଣ୍ରୀ ପରଡ଼ିା, 

ତକ୍ଯରର ଅଭପି୍ା ନାୟକ, ରପାଷ୍ଟର ରପଟଂିରର ସତ୍ୟବ୍ରତ 
ରବର�ରା ପ୍ରଥମ ସ୍ାନ ଅଧିକାର କରଥିିରଲ। ଦ୍ତି୍ରୀୟ 
ଦନିରର ମଧ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙ୍ ମଧ୍ରର ର�ନ୍ାଳ ବୃକ୍ଷକୁ 
ଜାଣବିା ଓ ଭତିରକନକିା ସରୁକ୍ଷା ସମ୍ପକ୍ଧିତ ରସ୍ଲାଗାନ 
ପ୍ରତରିଯାଗତିା ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଥିଲା। ର�ନ୍ାଳ ବୃକ୍ଷକୁ 
ଜାଣବିା ପ୍ରତରିଯାଗତିାରର ଅଭରିଷକ ରଜନା, ରଦବସ୍ତିା 
ରସଠ୍ରୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂୟାଁ, ରସ୍ଲାଗାନ ପ୍ରତରିଯାଗତିାରର 
ନମ୍ତା ରବରା, ସ୍ତୃସି୍ଗି୍ା ମଶି୍ର, ରରାଜାରାଣ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ 
ପ୍ରଥମ, ଦ୍ତି୍ରୀୟ ଓ ୩ୟ ସ୍ାନ ଅଧିକାର କରଥିିରଲ। ବ୍ଲକ 
େକି୍ଷାଧିକାର୍ରୀ ମରନାରଞ୍ଜନ ରସଠ୍ରୀ ଓ ଅତରିକି୍ତ ବ୍ଲକ େକି୍ଷା 
ଅଧିକାର୍ରୀ ଅଜତି ବାରକିଙ୍ ସ�ତି ସଆିରସସିମିାରନ 
କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରଚିାଳନା କରଥିିରଲ। ୨ ଦନି ଧର ି ୨୫୦ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙୁ୍ ଭତିରକନକିା ମଧ୍ରର ବୁଲାଯବିା ସ� 
ଭତିରକନକିାର ରଜୈବ ବବିଧିତା, ଜ୍ରୀବଜନୁ୍, ଲୁଣାଜଙ୍ଲ 
ସମ୍ପକ୍ଯରର ଏକ୍ସପଟ୍ଯମାରନ ବୁଝାଇଥିରଲ।

ରାଜନଗର,୧୩।୩(ସମସି): କଇଁଛଙ୍ ତ୍ରୀଥ୍ଯସ୍ଳ୍ରୀ 
ଗ�୍ରୀରମଥାରର ଏରବ ଅଲଭିରଡିରଲଙ୍ ଗଣଅଣ୍ାଦାନ 
ପ୍ରକ୍ରୟିା ଜାର ି ର�ଛି।ି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଲଭିରଡିରଲ କଇଁଛ 
ଗ�୍ରୀରମଥାର ବଭିନି୍ନ ଦ୍୍ରୀପ ଏବଂ ବସି୍ତ୍ରୀର୍୍ଯ ରବଳାଭୂମରିର 
ଅଣ୍ାଦାନ କରୁଛନ୍।ି ଏ� ି ଅଣ୍ାଦାନ ପକ୍ରୟିା ସମୟରର 
୪ଟ ି ଅଲଭିରଡିରଲ କଇଁଛଙ୍ ଗତବିଧିି ଜାଣବିା ପାଇଁ 
ଧାତବ ଫକଳ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ପବୂ୍ଯ ବଷ୍ଯରର ଧାତବ 
ଫକଳ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ୪ଟ ି ଅଲଭି ରଡିରଲ କଇଁଛ 
ଚଳତିବଷ୍ଯ ଗ�୍ରୀରମଥାର ନାସ୍ରୀ-୨ରର ଗଣ ଅଣ୍ାଦାନ 
ପକ୍ରୟିାରର ସାମଲି ର�ାଇଛ।ି ୪ଦନି ଧର ି ନାସ୍ରୀ-୨ରର 
ବରିଳ ଅଲଭିରଡିରଲ କଇଁଛଙ୍ ଗଣ ଅଣ୍ାଦାନ ସମୟରର 
ଏ� ିଧାତବ ଫଳକ ବନ୍ଧା ଅଲଭି ରଡିରଲକୁ ବନ ବଭିାଗ 
କମ୍ଯଚାର୍ରୀ ଠାବ କରଥିିରଲ। ଗ�୍ରୀରମଥା ଓ ଋଷକୂିଲ୍ୟାରର 
ଅଣ୍ା ରଦବା ସମୟରର ଏ� ି ଅଲଭିରଡିରଲ କଇଁଛଙ୍ 

ରଗାଡରର ଧାତବ ଫଳକ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ଚଳତି ବଷ୍ଯ 
ଗ�୍ରୀରମଥାରର ଧାତବ ଫଳକ ବନ୍ଧା ୪ଟ ିଅଲଭିରଡିରଲ 
ବାଲୁକା େଯ୍ୟାରର ଗାତ ରଖାଳ ି
ଅଣ୍ାଦାନ କରଛିନ୍।ି ଗ�୍ରୀରମଥାର 
ନାସ୍ରୀ-୨ରର ଚଳତି ୯ ତାରଖିଠାରୁ 
ବରିଳ ଅଲଭି ରଡିରଲ କଇଁଛ ଗଣ 
ଅଣ୍ାଦାନ ପକ୍ରୟିା ଜାର ି ରଖିଛନ୍।ି 
ଆଜ ି ସରୁ୍ଦା ୫ ଲକ୍ଷ ୩�ଜାର ୭୧୯ 
କଇଁଛ ଅଣ୍ା ରଦଇ ସାରରିଲଣ।ି ୯ 
ତାରଖିରର ୮୮ �ଜାର ୬୦୫, ୧୦ 
ତାରଖିରର ୨ ଲକ୍ଷ ୧୪ �ଜାର ୫୮, 
୧୧ ତାରଖିରର ୧ ଲକ୍ଷ ୭୩ �ଜାର 
୪େ�, ୧୨ ତାରଖିରର ୨୭�ଜାର ୬୫୬ କଇଁଛ ଗଣ 
ଅଣ୍ାଦାନ ପକ୍ରୟିାରର ସାମଲି ର�ାଇଛନ୍।ି

ସଚୂନାରଯାଗ୍ୟ, ବରିଳ ଅଲଭିରଡିରଲ କଇଁଛଙ୍ 
ଗତବିଧିି ଜାଣବିା ପାଇଁ କଇଁଛଙ୍ ରଗାଡରର ଧାତବ 

ଫଳକ ବନ୍ଧା ବା ଟ୍ୟାଗଂି କରାଯାଇଥାଏ। ୨୦୦୨ରର 
ଭାରତର ବେିଷି୍ଟ କଇଁଛ ବଷିାରଦ ସ୍ୱଗ୍ଯତ ଚନ୍ଦରେଖର 

କର ପ୍ରକୃତରି ବସି୍ୟ ଅଲଭିରଡିରଲ କଇଁଛଙ୍ ପ୍ରକୃତ 
ସ୍ାୟ୍ରୀ ଠକିଣା ଓ ଜ୍ରୀବନ ରେୈଳ୍ରୀ ଜାଣବିା ପାଇଁ ପତିଳ 

ଟ୍ୟାଗ କରଥିିରଲ। ପରବର୍୍ଯ୍ରୀ ସମୟରର 
ପତିଳ ଗ୍ୟାଗ ର�ାଇଥିବା ଏବଂ 
ଅଣ୍ାରଦଇ ଗଭ୍ରୀର ସମଦୁ୍ର ଭତିରକୁ 
ଯାଇଥିବା ଅଲଭିରଡିରଲ କଇଁଛଙ୍ 
ଠକିଣା ପାଇ ନ ଥିରଲ। ରସରବଠୁଁ 
ଏ� ି ର�ସ୍ୟମୟ ସାମଦୁ୍ରକି ଜ୍ରୀବ 
ଅଲଭିରଡିରଲଙ୍ ଜ୍ରୀବନ ରେୈଳ୍ରୀ 
ସମ୍ପକ୍ଯରର ଜାଣବିା ପାଇଁ ରାଜନଗର 
ବନ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ୪ଟ ି ଅଣ୍ାରଦଇ 
ରଫରୁଥିବା ଅଲଭିରଡିରଲ କଇଁଛଙ୍ 

ରଗାଡରର ଧାତବ ଫଳକ ଲଗାଯାଇଥିଲା।

୪ଦଲିନୟର ଅଣ୍ାୟଦୟେଣ ଲି ୫ େକ୍ଷ ୪ ହଜାର ଅେଲିଭ୍ ର ଲିଡ୍ ୟେ

ଅଣ୍ାୟଦୟେ ୪ ଧାତବ ଫଳକବନ୍ା କଇଁଛ

ସ୍ ମୃତ ଲି ଛାଡ଼ ଲିଗୋ ଭ ଲିତରକନ ଲିକା ମୟହାତ୍ସବ ୟକନ୍ଦାପଡ଼ାୟର ‘ସରକାୟର ୟଦା- 
ଆେମ କନ୍ ଫୟରନ୍ସ’ ଉଦ୍  ଯାପ ଲିତ
ରକନ୍ଦାପଡ଼ା, ୧୩ା୩(ସମସି): ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ସ�ରର ଇଦଘା ରରାଡରର ତନଜରିମ 
-ଇମାମ -ଅ�ମ୍ମଦ ରଜା କମଟି ିପକ୍ଷରୁ �ଜରତ ଅଲ�ାଜ �ାଫିଜ ମ�ମ୍ମଦ କମାଲୁଦ୍ନି 
�ବବିଙି୍ ସଭାପତତି୍ୱରର ୨ ଦନିଆି ବେିାଳ ସନୁ୍ନ ି ସମାରବେ ଅନୁଷ୍ ିତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି 
ଏ� ିସମାରବେରର ବରରଲ୍ରୀ େରଫିର ପରିର ତରକିତ �ଜରତ ମଫୁତ ିସଗରି ଅ�ମ୍ମଦ 
ରଜାଖନପରୁ୍ରୀ ସା�ାବ, ବ�ିାର ନାନପରୁର �ଜରତ ରମୌଲାନା ପ୍ରରଫସର ଅଝ�ରୁଲ 
କାଦରି୍ରୀ ଚତୁ୍ଯରବଦ୍ରୀ ସା�ାବ, ବରରଲ୍ରୀ େରଫିର �ଜରତ ଅଲ୍ାମା ରମୌଲାନା ଫୁରକାନ 
ରଜା ମନଝର୍ରୀ ସା�ାବ, �ଜରତ ରମୌଲାନା ସୟଦ ସାଗଲି ଇମାମ କାଦର୍ରୀ ସା�ାବ, 
ଜନାବ ମଫୁତ ିମେୁରଫ ରଜା ମସିବା�୍ରୀ ସା�ାବ, ରମୌଲାନା ଗଲୁାମ ମ�ମ୍ମଦ ଅସରଫ୍ରୀ 
ସା�ାବ, ଜଗତସଂି�ପରୁର ନକିରବ �ନୁି୍ସ୍ାନ ଜନାବକାର୍ରୀ ଆଲାମଗରି ସା�ାବ ରଦୱ୍ରୀ 
ଓ ଝାଡଖଣ୍ର ସାୟରର ଇସଲାମ �ଜରତ ଜନାବକାର୍ରୀ ଜୁରନଦଜାମ ି ସା�ାବ ଏବଂ 
ଜନାବ ଅଖତର କାେଫି ସା�ାବ ପ୍ରମଖୁ ଭାରତର ପ୍ରସରି୍ଦ ରମୌଲାନା ଓ ସାୟରମାରନ 
ରଯାଗରଦଇ �ଜରତ ମ�ମ୍ମଦ ସଲ୍ଲାର�ା ଅରଲ୍ୈ� ଓ ସଲ୍ମଙ୍ ଆଦେ୍ଯବାଣ୍ରୀ, ନମାଜ 
ପାଠ, ମା, ବାପାଙ୍ ରସବା, ରଦେର ଏକତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ତା ଓ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖିବା 
ପାଇଁ ପରାମେ୍ଯ ରଦଇଥିରଲ। ଏ� ି ସମାରବେରର ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ସ�ର ଏବଂ ଆଖପାଖ 
ଅଞ୍ଚଳରରୁ ୧୦�ଜାରରୁ ଅଧିକ ରଲାକ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ। ସୟଦ ନୁରୁଦ୍ନି, ରସକ 
ତଜମଲୁ ର�ାରସନ, ଗୟାସଦୁ୍ନି ଖାଁ, �ାଜ ି ମ�ମ୍ମଦ ଫାରୁକ, �ାଜ ି ସୟଦ ଅର�ସାନ 
ଅଲ୍୍ରୀ, ମକୁ୍ତାର ଖାଁ, ରସକ ଗୟାସଦୁ୍ନି, କାରଲା, ଟକି,ି ଯ�ରି,ି ରସକ ରମାଦସରି 
ର�ାରସନ, �ସମତ ଖାଁ, ରସକ ତାଲବି, ସନୁ୍ନ ି ନଜୱାନ କମଟି,ି ଖାକ ସାରାରନ �କ 
ଅଲ ଇଣ୍ଆି କମଟିଙି୍ ଦ୍ାରା ଏ� ିବେିାଳ ସମାରବେ ପରଚିାଳତି ର�ାଇଥିଲା। ଏଥିରର 
ସ�ରଯାଗ କରଥିିବାରୁ ପଲୁସି ଓ ପ୍ରୋସନକୁ ତନଜରିମ-ଇମାମ-ଅ�ମ୍ମଦ ରଜା କମଟି ି
ପକ୍ଷରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଅପ୍ଯଣ କରାଯାଇଛ।ି

ବଡ଼କୂଳୟର ଗ୍ାମୀଣ ପାକ୍କ ଉଦ୍  ଘାଟ ଲିତ

ମ�ାକାଳପଡ଼ା, ୧୩।୩(ସମସି): ମ�ାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡକୂଳ ପଞ୍ଚାୟତରର ଏକ 
ଗ୍ରାମ୍ରୀଣ ପାକ୍ଯ ଉଦ୍  ଘାଟତି ର�ାଇଛ।ି ମ�ାକାଳପଡ଼ା ବଧିାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚ୍ରୀ 
ନାୟକ ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାରବ ରଯାଗରଦଇ ବଡକୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ ମନ୍ରି କରମ୍ପଲ୍କ୍ସ 
ପରସିରରର ପତତିପାବନ ଗ୍ରାମ୍ରୀଣ ଆରମାଦ ପାକ୍ଯକୁ ଉଦ୍  ଘାଟନ କରଥିିରଲ। ବଡକୂଳ 
ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଜ୍ଞାପରମତିା କରଙ୍ ରପୌରରା�ତି୍ୟରର େତାଧିକ ବାଇକ୍   ରୋଭାଯାତ୍ରାରର 
ଜାତ୍ରୀୟ ରାଜପଥ ମଙ୍ଳା ଛକ ନକିଟରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ପାରଛାଟ ିରନଇଥିରଲ। ଏ� ିପଞ୍ଚାୟତର 
କରମକୁଳ ଗ୍ରାମରର ମେିନେକ୍ତ ି ଗ�ୃକୁ ପ୍ରଥରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟକ ଉଦ୍  ଘାଟନ କରଥିିରଲ। 
ଏ�ା ପରର ବଡକୂଳ ଗ୍ରାମରର ମ�ଳିା ମ�ାସଂଘର ଏକ କାଯ୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗ�ୃ, ବଡକୂଳ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରକନ୍ଦ ପରସିରରର ରମଡକିାଲ ବଯ୍ଯ୍ୟବସୁ୍ତ ପରଚିାଳନା ଗ�ୃକୁ ରସ ଉଦ୍  ଘାଟନ 
କରଥିିରଲ। ଏ� ିକାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମରର ମ�ାକାଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମତି ିଅଧ୍କ୍ଷା କଳ୍ନା ରାଉତ, 
ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଦସ୍ୟ ସରୁବାଧ ରଲଙ୍ାଙ୍ ସରମତ ସମତି ିସଭ୍ୟା ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ହରାଭରତ ପକ୍ଷରୁ ୭ମ ରକ୍ତଦାନ � ଲିବ ଲିର

ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ,୧୩।୩(ସମସି): ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜକି ଅନୁଷ୍ାନ �ରାଭାରତ 
ପକ୍ଷରୁ ୭ମ ରକ୍ତଦାନ େବିରି ବାଲପିାଟଣାଠାରର ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି ୪୨ 
ୟନୁଟି ରକ୍ତ ସଂଗ୍ର� କରାଯାଇଥିଲା। ଏ� ି େବିରିକୁ ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍କ୍ଷ ପ୍ରଦୁ୍ୟମ୍ନ 
ସାମନ୍ରାୟ ଉଦ୍  ଘାଟନ କରଥିିରଲ। ବାଲପିାଟଣା ସରପଞ୍ଚ ଅଜତି ନାୟକ, ରବ୍ରୀନ୍ଦ 
ପାତ୍ର, େକି୍ଷକରନତା ମଧସୁଦୂନ ସ୍ୱାଇଁ, ବରଷି୍ ରନତା ଅରୋକ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମଖୁ ରଯାଗ 
ରଦଇଥିରଲ। ମରନାଜ ନନ୍, ପ୍ରୟିବ୍ରତ ସା�ୁ, ରାଜଦ୍ରୀପ ମଲ୍କି, ସରୁଜ ସ୍ୱାଇଁ, େଭୁମ 
ମଲ୍କି, ଚନି୍ମୟ ରଜନା ରଦବ୍ରୀଦର୍ ରଚୌଧରୁ୍ରୀ, ଚଙିି୍ ମଲ୍କି, ସତ୍ୟବ୍ରତ ମଲ୍କି, ପବତି୍ର 
ରଜନା ପ୍ରମଖୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିରଲ

ନୂଆ ମନ୍ ଲିର ଓ ବ ଲିଗ୍ହ ପ୍ରତ ଲିଷ୍ା ଉତ୍ସବ
ରଡରାବେି, ୧୩ା୩(ସମସି): କାଉପଡ଼ା ଗ୍ରାମରର ସନୁମିାତା ଠାକୁରାଣ୍ରୀଙ୍ ପ୍ରୀଠରର ଶ୍ର୍ରୀ 
ଶ୍ର୍ରୀ �ନୁମାନଜ୍ରୀଉଙ୍ ନୂତନ ମନ୍ରି ଓ ବଗି୍ର� ପ୍ରତଷି୍ା ଉତ୍ସବ ସମ୍ପନ୍ନ ର�ାଇଛ।ି ପରଡାେ୍ରୀ 
ଚାଟରାଚକଡା, ରଗାଲରା�ାଟ କୁରୁଜଙ୍ା ଓ ପରଲଇ ପଞ୍ଚାୟତ ରଲାରକ ରଯାଗ 
ରଦଇଥିରଲ। ନତିାଇ ପ୍ରଧାନ କର୍୍ଯା ଥିରଲ। ପରଚିାଳନାରର ଗ୍ରାମର ରଗୌରାଙ୍ ପ୍ରଧାନ, 
ମର�ନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଭାତ ପ୍ରଧାନ, ରତ୍ାକର ରଲଙ୍ା, ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ମରନାଜ ମଲକି, 
ବଂେ୍ରୀଧର ମ�ାନ୍,ି ବଳରାମ ପରଡ଼ିା, ପ୍ରଦ୍ରୀପ୍ତ ମଶି୍ର ଓ ରଦରବନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ରଲଙ୍ାଙ୍ 
ସରମତ ସମରସ୍ତ କାଉପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସ୍ରୀ ସ�ରଯାଗ କରଥିିରଲ।

ରାଜନଗର,୧୩।୩(ସମସି): ଭତିରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ 
ପରସିରରର ‘ପଲ୍୍ରୀରର ପ୍ରୋସନ’ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି 
ର�ାଇଯାଇଛ।ି ସରପଞ୍ଚ ଇତଶି୍ର୍ରୀ ମ�ାପାତ୍ରଙ୍ 
ଅଧ୍କ୍ଷତାରର ଆରୟାଜତି କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ�ସଲିଦାର 
ଅଶ୍ନି୍ରୀ ଭୂୟାଁ ଉଦ୍  ଘାଟନ କରଥିିରଲ। ବଡିଓି ସମ୍ରୀର 
ରବର�ରା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମତି ି ଉପାଧ୍କ୍ଷ ଗରଣେଚନ୍ଦ 
ଗଡୁଆି ସରମତ ବ୍ଲକସ୍ତର୍ରୀୟ ପ୍ରୋସନକି ଅଧିକାର୍ରୀ 
ରଯାଗରଦଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ ବଭିନି୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ 
ରଯାଜନା ସମ୍ପକ୍ଯରର ଉପସ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙୁ୍ 
ଅବଗତ କରାଇଥିରଲ। ଏ� ି ଅବସରରର 

ତ�ସଲିଦାର ଭୂୟାଁ ୧୨ଟ ିବଦି୍ୟାଳୟ ସରମତ ୫୩ଟ ି
ପଟ୍ା ବଣ୍ଟନ କରଥିିରଲ। ଏ� ି କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମରର ୨୦୪ 
ଅଭରିଯାଗର େଣୁାଣ ି କରାଯାଇଥିଲା। ମଖୁ୍ୟତଃ 
ରାସନକାଡ୍ଯ, ଭର୍ା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପ୍ରଭୃତ ି
ଅଭରିଯାଗ ଆସଥିିଲା। ଏ� ି କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପଞ୍ଚାୟତ 
କାଯ୍ଯ୍ୟ ନବି୍ଯା�୍ରୀ ଅଧିକାର୍ରୀ ବଜିୟ ରସଠ୍ରୀ, ଜଆିରଏସ 
ପରମାନନ୍ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ୱାଡ୍ଯସଭ୍ୟସଭ୍ୟା 
ପରଚିାଳନା କରଥିିରଲ।

ରଡରାବେି: ରବଣପିରୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାଯ୍ଯ୍ୟାଳୟରର 
ମଧ୍ ରସାମବାର ‘ପଲ୍୍ରୀରର ପ୍ରୋସନ’ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 

ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍କ୍ଷ ରଦବାେଷି 
ଆଚାଯ୍ଯ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ ରମା�ନ ସା�ୁ ଓ ସମତିସିଭ୍ୟା 
କବତିା ରସଠ୍ରୀ, ପ୍ରଦ୍ରୀପ୍ତ ରକେର୍ରୀ ସାମଲ ପ୍ରମଖୁ 
ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ବଡ଼ିଓି ଦାସରଥି ରଜନା ରଯାଗରଦଇ 
୧୦୮ଟ ିଅଭରିଯାଗର େଣୁାଣ ିକରଥିିରଲ। ରକରତକ 
ଅଭରିଯାଗର ତ୍ୱରତି ସମାଧାନ ର�ାଇଥିବା ରବରଳ 
ଅନ୍ୟ ଅଭରିଯାଗଗଡ଼ୁକୁି ବଭିାଗ୍ରୀୟ ଅଧିକାର୍ରୀଙ୍ 
ନକିଟକୁ ବଡ଼ିଓି ପଠାଇ ରଦଇଥିରଲ। ବ୍ଲକ ପ୍ରୋସନ 
ପକ୍ଷରୁ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲରର ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗର 
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର୍ରୀ ରଯାଗରଦଇ ନଜି ନଜି 

ବଭିାଗର ଅଭରିଯାଗ ଗ୍ର�ଣ କରଥିିରଲ। ରଡରାବେି 
ରଗାଷ୍୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ େବିରି 
ପକାଯାଇ ରଲାକଙ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ପର୍ରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। 
ରାେନ ସାମଗ୍ର୍ରୀ, ଭର୍ା, ବାସଗ�ୃ ରଯାଜନାରୁ 
ବଞ୍ଚତି �ତିାଧିକାର୍ରୀ ରସମାନଙ୍ ଅଭରିଯାଗ ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିରଲ। ତ�ସଲିଦାର ଅକ୍ଷୟ ପରଡ଼ିା, ଅତରିକି୍ତ 
ବଡ଼ିଓି ଭଞ୍ଜକରିୋର ନାୟକ, ଅତରିକି୍ତ ତ�ସଲିଦାର 
ସଜୁତି ସ୍ୱାଇଁ, ବ୍ଲକ ସ�କାର୍ରୀ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାର୍ରୀ 
ସାବତି୍ର୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜବିକିା ମେିନର ସଂରଯାଜକ 
�ମିାଂେ ୁ ଭୂଷଣ ଭଦ୍ର, ବ୍ଲକ ମଙ୍ଳ ଅଧିକାର୍ରୀ ରେ୍ମ ି

ରଦବ୍ରୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ରଯାଗାଣ ବଭିାଗର କନଷି୍ 
ଯନ୍ତ୍ରୀ ବଭୁିପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓ ରଦବାେଷି ଧଳ, ଉଦ୍ୟାନ 
କୃଷ ି ବଭିାଗ ସ�କାର୍ରୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷ ି ଅଧିକାର୍ରୀ 
ରକଦାରନାଥ ବାରକି ପ୍ରମଖୁ ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗର 
ଅଧିକାର୍ରୀ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ପଞ୍ଚାୟତ କାଯ୍ଯ୍ୟନବି୍ଯା�୍ରୀ 
ଅଧିକାର୍ରୀ ଦୁଲାେଷି ଗପୁ୍ତା, ଅନଲି ରସଠ୍ରୀ ପ୍ରମଖୁ 
ପରଚିାଳନାରର ସ�ରଯାଗ କରଥିିରଲ।
ମହାକାଳପଡ଼ା: ରସାମବାର 

ମ�ାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଭାଗ�ୃ ପରସିରରର 
ଅଭରିଯାଗ େଣୁାଣ ି େବିରି ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇ ଯାଇଛ।ି 

ରତରବ ଏ� ି େବିରିରର 
ମାତ୍ର ୧୮ଟ ି ଅଭରିଯାଗ 
ଆସଥିିଲା। ଅତରିକି୍ତ 
ଜଲି୍ାପାଳ ଶ୍ର୍ରୀକାନ୍ 
ପରଡ଼ିା, ପ୍ରକଳ୍ 
ନରିଦ୍େକ ରାରଜନ୍ଦ 
ପଣ୍ା, ସଡ଼ିଏିମଓ ଅନତିା 
ପଟ୍ନାୟକ, ଜଲି୍ା 
ରଯାଗାଣ ଅଧିକାର୍ରୀ, 
ଉପଖଣ୍ ସମାଜ ମଙ୍ଳ 
ଅଧିକାର୍ରୀ ପ୍ରଭାସଚନ୍ଦ 
ଦାସ, ବଡ଼ିଓି ରଦବାେଷି 

ରାଉତ, ତ�ସଲିଦାର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରପିାଠ୍ରୀ, 
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାର୍ରୀ ଇତଶି୍ର୍ରୀ ପଣ୍ା, ସଡ଼ିପିଓି 
କବକିା ମଳକି, ସ�କାର୍ରୀ ନବି୍ଯା�୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତୃରିରଖା 
ଖଟୁଆ, ବ୍ଲକ ରଯାଗାଣ ଅଧିକାର୍ରୀ ପେୁ୍ଯରାମ ସା�ୁଙ୍ 
ସ� ସମସ୍ତ ବଭିାଗର ଅଧିକାର୍ରୀ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 
ବଟ ମ�ାପରୁୁଷ ବଦି୍ୟାଳୟ ଜମଜିମା ସମସ୍ୟା 
ରନଇ ଅଭରିଯାଗ ର�ାଇଥିଲା। ୧୭ଟ ି ବ୍ୟକ୍ତଗିତ 
ଅଭରିଯାଗରୁ କଛି ି ଅଭରିଯାଗର େଣୁାଣ ି ର�ାଇଥିବା 
ଅନ୍ୟସବୁ ଅଭରିଯାଗ ବଚିାର କରାଯବି ରବାଲ ି
କୁ�ାଯାଇଥିଲା। 

‘ପଲ୍ୀୟର ପ୍ର�ାସନ’ ପାଇଁ ୟକଉଁଠ ଲି ଆଗ୍ହ, ୟକଉଁଠ ଲି ଅନାଗ୍ହୟକନ୍ଦାପଡ଼ା ୟରେଡଲିଟ୍  ୟକା-ଅପୟରଟ ଲିଭ 
ୟସାସାଇଟ ଲିର ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ର ଉତ୍ସବ
ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ,୧୩।୩(ସମସି): ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ରକ୍ରଡଟି ରକା-
ଅପରରଟଭି ରସାସାଇଟ ି ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ୋଖାର ୨୦ତମ ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ର 
ଉତ୍ସବ ସମାରରା�ରର ପାଳତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି ୋଖା ପରଚିାଳକିା 
ରସୌଭାଗ୍ୟ ମଞ୍ଜର୍ରୀ ନାୟକଙ୍ ରପୌରରା�ତି୍ୟରର ଆରୟାଜତି 
ବର୍୍ଯାଢ୍ୟ ଉତ୍ସବରର ରସାସାଇଟ ି ସଭାପତ ି ପ୍ରରମାଦ ସା�ୁ 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାରବ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ। କୃଷକ ଶ୍ରମକି ଓ କ୍ଷଦୁ୍ର 
ମଧ୍ମ ବ୍ୟବସାୟ୍ରୀଙ୍ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମବାୟ ଆରନ୍ାଳନକୁ 
ସଫଳ କରବିାର ଆବେ୍ୟକତା ର�ଛି।ି ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ରକ୍ରଡଟି 
ରସାସାଇଟ ିସ୍ାୟ୍ରୀ ଜମା ଉପରର ସବ୍ଯାଧିକ ସଧୁ ଓ କୃଷକ ଶ୍ରମକି 
ଓ ବ୍ୟବସାୟ୍ରୀଙ୍ ଆଥ ୍ଧିକ ଉନ୍ନତ ି ପାଇଁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ା 
ର�ଛି ିରବାଲ ିମତ ପ୍ରକାେ କର ିସବୁବଗ୍ଯର ରଲାକମାରନ ଏ�ାର 
ଫାଇଦା ରନବାକୁ ପରାମେ୍ଯ ରଦଇଥିରଲ। ଏ� ି ଉତ୍ସବରର 
ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ରଫରଡରାଲ ବ୍ୟାଙ୍ ୋଖା ପରଚିାଳକ ରକ୍ଷତ୍ର 
ଅଧିକାର୍ରୀ, ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ରକ୍ରଡଟି ରସାସାଇଟ ି ଜଗତସଂି�ପରୁ 
ୋଖା ପରଚିାଳକ ପଙ୍ଜ ମଲ୍କି, ରାଜକନକିା ୋଖା ପରଚିାଳକ 
ସକୁାନ୍ ପତ,ି ବରଷି୍ ସାମ୍ୱାଦକି ପତତିପାବନ ଭଦ୍ର, ଅକ୍ଷୟ ସା�ୁ, 
ଜଗନ୍ନାଥ ଆଚାଯ୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରରମାଦ ସା�ୁ ଓ ବ୍ୟବସାୟ୍ରୀ ନରିାକାର ସା�ୁ 
ପ୍ରମଖୁ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ।

ପ୍ରସ ଲିଦ୍ଧ ୟକାୟରା ପଞ୍ୟୁଦାଳ 
ସରୁୁଖରୁୁୟର ସମ୍ପନ୍ନ
ନକିରିାଇ,୧୩।୩(ସମସି): ରକାରରା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରସରି୍ଦ 
ପଞ୍ଚରୁଦାଳ ଜରଟଶ୍ର ମ�ାରଦବଙ୍ ପ୍ରୀଠରର ଅନୁଷ୍ତି 
ର�ାଇଯାଇଛ।ି ଥାନପତ ି ଶ୍ର୍ରୀ ବଂେ୍ରୀରଗାପନିାଥଙ୍ ରଦୈନକି 
ନ୍ରୀତକିାନ୍ ି ପରର ବମିାନରର ବରିଜର�ାଇ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଦକ୍ଷଣି କର ି
ରମଳଣପଡ଼ଆିରର ବରିଜ କରଥିିରଲ। ପରର ପରର ଧମୂାତ ମଠ, 
ଚାରଗିାଁମଠ, ରନଉଳବିାଲଆି, ତନାର, ରଘବୁରଦାସ, ଉଇବାବା, 
ଅଳପଆୁ, ପାଳକଣା, କନ୍ଆି ଇତ୍ୟାଦ ିବମିାନ ରମଳଣ ପଡ଼ଆିରର 
ବରିାଜମାନ ର�ାଇଥିରଲ। ମ�ନ୍ ଅଭୟଚରଣ ଦାସଙ୍ 
ତତ୍ତାବଧାନରର, ଅନଲି ରାଉତ, ରଦବବ୍ରତ ବରାଳ, ଦଲି୍୍ରୀପ 
ବରାଳ, କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରଚିାଳନା କରଥିିରଲ।

ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ,୧୩।୩(ସମସି): ରକନ୍ଦପଡ଼ା ଜଲି୍ା ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ବରଷି୍ ନାଗରକି ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ 
ସ୍ାନ୍ରୀୟ ଟାଉନ କ୍ଲବ ପରସିରରର ଦବିଂଗତ ଡା. ଗଦାଧର ମଲ୍କିଙ୍ ବରିୟାଗରର ଏକ 
ଶ୍ରର୍ଦାଞ୍ଜଳ ି ସଭା ଅନୁଷ୍ଟତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି ପ୍ରରଫସର ଅନରୁିର୍ଦ ରାଉଳଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱରର 
ଆରୟାଜତି ସଭାରର ବରଷି୍ ରନତା ଡା. ବାସରୁଦବ ପାତ୍ର, େକି୍ଷାବତି ଲକ୍ଷ୍ରୀଧର ପାତ୍ର, ପ୍ରରଫସର 
ଭରତ ଚନ୍ଦ ପାତ୍ର, ପ୍ରରଫସର ରକୈଳାସ ପାତ୍ର, ଜଲି୍ା ସାମ୍ୱାଦକି ୟନୁୟିନ ଉପସଭାପତ ିଅକ୍ଷୟ 
ସା�ୁ, ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧାନ େକି୍ଷକ କଣୁ୍ରଚିରଣ ସ୍ୱାଇଁ, େକି୍ଷାବତି ରାଜକୁମାର ବଶି୍ାଳ, ବରଷି୍ 
ସାମ୍ୱାଦକି ପତତିପାବନ ଭଦ୍ର, ଡା ଅରଲଖ େମ୍ଯା, େଚନିନ୍ନ ଦାସ, ବଜିୟ ସା�ୁ, ତ୍ରରିଲାଚନ 
ରଜନା, ପ୍ରରମାଦ ନାୟକ, ଚତୁଭୁ୍ଯଜ ରାଉଳ, ବଂେ୍ରୀଧାର ନାୟକ, ପ୍ରଦ୍ରୀପ ରଥ, ପ୍ରରମାଦ 
ସା�ୁ, ରରମେଚନ୍ଦ ରଦ, ସଞ୍ଜୟ ବମ୍ଯା ପ୍ରମଖୁ ସ୍ୱଗ୍ଯତ ମଲ୍କିଙ୍ ସ୍ତୃ ିପ୍ରତ ିଶ୍ରର୍ଦାସମୁନ ଅପ୍ଯଣ 
କରଥିିରଲ। ରେଷରର ଟାଉନ କ୍ଲବ ସଭାପତ ି ରରମେ ଚନ୍ଦ ରଦ ଧନ୍ୟବାଦ ରଦଇଥିରଲ।

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କମ୍କଚାରୀ ସଂଘର କମ୍କକର୍୍କା ଚ�ନ
ରାଜନଗର,୧୩।୩(ସମସି): ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ସାନବଡରଗାପାଳପରୁସ୍ତି 
ତୁଳସ୍ରୀ ଆଇଡଆିଲ ପବ୍ଲକି ସ୍ଲୁ ପରସିରରର ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ସରକାର୍ରୀ 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କମ୍ଯଚାର୍ରୀ ସଂଘର ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି େକି୍ଷାବତି୍   ବଜିୟ 
ରଜନାଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱରର ଅନୁଷ୍ତି ରବୈଠକରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କମ୍ଯଚାର୍ରୀଙ୍ ବଭିନି୍ନ 
ରମୌଳକି ସମସ୍ୟା ଉପରର ଆରଲାଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏ� ିଅବସରରର ସଂଘର 
କମ୍ଯକର୍୍ଯା ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାପତ ିଭାରବ କୃପାସନୁି୍ଧ ସାମଲ, ଉପସଭାପତ ି

ଭାରବ ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ, ଗରଣଶ୍ର ନାୟକ, ନରିଞ୍ଜନ େତପଥ୍ରୀ, ବଳରାମ ତ୍ରପିାଠ୍ରୀ, 
ଉମାକାନ୍ ବଶି୍ାଳ, ସମ୍ପାଦକ ବଜିୟ ରଜନା, ସ� ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ, ଯଗୁ୍ମ 
ସମ୍ପାଦକ ଭାରବ ଘନେ୍ୟାମ ବଳ, ବ୍ରହ୍ାନନ୍ ରାଉତ, ରକାଷାଧ୍କ୍ଷ ଭାରବ େରତଚନ୍ଦ 
ରଥ ଏବଂ ଉପରଦଷ୍ଟା ମଣ୍ଳ୍ରୀରର ଦାେରଥି ରଲଙ୍ା, ପରରମଶ୍ର ନାୟକ, 
ସକୁାନ୍ ତ୍ରପିାଠ୍ରୀ, ରକ୍ଷତ୍ରବାସ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ସବୁାସଚନ୍ଦ ଦାସ, ବ୍ରୀରକରିୋର ରଜନା, 
ଅଜୁ୍ଯନ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ରବ ି ନାରାୟଣ ରଲଙ୍ା ପ୍ରମଖୁଙୁ୍ ମରନାନ୍ରୀତ କରାଯାଇଛ।ି
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ମଙ୍ଗଳବାର 
୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ସମଲଙି୍ଗୀ ବବିାହ ପ୍ରସଙ୍

ଇସଲାମାବାଦ,୧୩ା୩(ଏଜେନ୍ ସି): ପାକସି୍ାନର ପରୂ୍ବତନ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ାନ ଖାନଙ୍କ ସମସ୍ା ଦନିକୁ ଦନି ରଢରିାରର 
ଲାଗଛି।ି ପରୂ୍ବରୁ ରକରତକ କାରଣକୁ ରନଇ ଇମ୍ାନଙୁ୍କ 
ଗରିଫ କରରିା ଲାଗ ି ରେହରାଜ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ମ 
କରାଯାଇଥÒଲା ରରରେ ରସାମରାର ଏଠାକାର ଏକ ଅଦାଲତ 
ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ରରିରାଧରର ଜାମନି ରହି୍ରୀନ ଗରିଫ ପରୱାନା 
ଜାର ିକରାଯାଇଛ।ି ଏଠାକାର ଏକ ସ୍ାନ୍ରୀୟ ଅଦାଲତର ମହେିା 
ରଚିାରପତ ି ରଜରା ରଚୗଧରୁ୍ରୀଙୁ୍କ ଧମକ ରଦରା ମାମଲାରର 
ସଭିଲି୍ ଜଜ୍ ଜଲି୍ା ରସସନ ରକାର୍ବ  ଇମ୍ାନଙ୍କ ରରିରାଧରର 
ଏହ ି ୱାରରଣ୍ଟ ଜାର ି କରଛିନ୍।ି ଇମ୍ାନଙ୍କ ରରିରାଧରର ଗରିଫ 
ରହି୍ରୀନ ପରୱାନା ଜାର ି କରାଯରିା ପରର ତାଙୁ୍କ ତୁରନ୍ ଗରିଫ 
କରରିାକୁ ଅଦାଲତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ  ପଲୁସିକୁ ନରିଦ୍୍ବେ ଦଆିଯାଇଥÒଲା। 
ପଲୁସି ଏକ ରହଲକିପ୍ଟର ରଯାରଗ  ଇମ୍ାନଙ୍କ ରାସଭରନ 
ନକିରରର ପହଞ୍ଥିÒଲା। ଇମ୍ାନଙୁ୍କ ମାର୍୍ବ ୨୯ରର ଅଦାଲତରର 
ହାଜର କରାଇରାକୁ ସଂପକୃ୍ତ ଅଦାଲତ ନରିଦ୍୍ବେ ରଦଇଛନ୍।ି 
ଉ ରଲ୍ଖରଯାଗ୍, ଗତ ରର୍ବ ଅଗଷ୍ଟରର ଇମ୍ାନ ଖାନ ତାଙ୍କ ସହାୟକ 
ୋହରାଜ ଗଲିଙ୍କ ସହ ଏକ ରାଜରନତୖକି ରାଲ ି କରଥିିରଲ 
ଏରଂ ତାଙୁ୍କ ରଜଲରର ନଯି୍ବାତନା ଦଆିଯାଉଥିରା ଅଭରିଯାଗ 
କରଥିିରଲ। ଇମ୍ାନ ଖାନ ରଚିାରପତ ି ରଜରା ରଚୗଧରୁ୍ରୀଙୁ୍କ 
ଧମକ ରଦଇ କହଥିିରଲ ରଯ, ରସ ନଜିକୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ରଖିରା ଉଚତି୍। 
କାରଣ ତାଙ୍କ ରରିରାଧରର କାଯ୍୍ବ ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯରି। 

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରର ମନ୍ତାଳୟ 
ରେରବିାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପଦଯାତ୍ା
ମମୁ୍ବଇ, ୧୩ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି): ରଭିନି୍ନ ଦାର ିରନଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରର ରଭିନି୍ନ ମନ୍ତାେୟ 
ଘରାଉ କରରିାକୁ ଚାର୍ରୀ ସଂଗଠନଗଡୁକି ନାସକିରୁ ପଦଯାତ୍ା ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି 
ମମୁ୍ବଇ-ଆଗ୍ରା ଜାତ୍ରୀୟ ରାଜପଥ (ଏନ୍ ଏଚ୍ )ରର ଚାର୍ରୀଙ୍କ ଲମ୍ବାଧାଡ ିରଦଖିରାକୁ 
ମେିଛି।ି ରସମାରନ ହାତରର ଲାଲ୍  ପତାକା ଏରଂ ସରକାର ରରିରାଧ୍ରୀ ରସଲାଗାନ 
ରଦଇ ଆରଗଇ ଚାଲଛିନ୍।ି ରର୍ବା ନ ରହରାରୁ ଖରାପ ରହାଇଯାଇଥିରା ପଆିଜ, 
ରକାର ି ଏରଂ କପା ଫସଲ ପାଇଁ ଚାର୍ରୀ କ୍ଷତପିରୂଣ ଦାର ି କରଛିନ୍।ି ଚାର୍ରୀ 
ଫସଲର ଉଚତି ମଲୂ୍ ଚାହୁଁଛନ୍।ି ଚାର ଜମରି ଯାଞ୍ ରହଉ, ସରକାର ସାର, 
କ୍ରୀରନାେକ, ରହିନ ଏରଂ ଜେରସଚନ ପାଇଁ ରଦୁି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରନୁ୍ ରରାଲ ି
ଚାର୍ରୀ ଦାର ି କରୁଛନ୍।ି ସଚୂନାରଯାଗ୍ ରଯ କଛି ି ଦନି ତରେ ନାସକିର ଜରଣ 
ଚାର୍ରୀ ଉଚତି ଦାମ ନ ମେିରିାରୁ ନଜି ପଆିଜ ରକ୍ଷତରର ନଆିଁ ଲଗାଇ ରଦଇଥିରଲ।

ରବାଟ୍  ଓଲଟ ି୨୨ ଜଣଙ୍କ ମତୁୃୟୁ

ଆଣ୍ାନାନାର ସିଜ�ା, ୧୨ା୩(ଏଜେନ୍ ସି): ମାଡାଗାସ୍ାରରର ପ୍ରରାସ୍ରୀଙୁ୍କ ରନଇ 
ଯାଉଥିରା ଏକ ରରାଟ୍  ଓଲର ିଯରିାରୁ ୨୨ ଜଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ ରହାଇଛ।ି ଏମାରନ ନଜି 
ରଦେ ଛାଡ ିଫ୍ାନ୍ସର ମରୟାରର ଦ୍୍ରୀପ ଅଭମିରୁଖ ଯାଉଥିରଲ। ରରାଟ୍ ରର ରମାର 
୪୭ ଯାତ୍୍ରୀ ଥିରଲ। ରରିପାର୍ବ ଅନୁଯାୟ୍ରୀ ମାଡାଗାସ୍ାରର ଅଙ୍କାରଜାରମ୍ବାରରାନାରର 
ଏହ ି ଦୁଘ୍ବରଣା ଘରଥିିଲା। ପଲୁସି ଅଧିକାର୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟ୍ରୀ ଦୁଘ୍ବରଣାରୁ ଉଦ୍ାର 
ପାଇଥିରା ୨୩ ଯାତ୍୍ରୀ ଆପରାଧିକ ମାମଲାରୁ ରର୍ତ୍ତିରା ଲାଗ ିପୋଉ ଥିରଲ। ପ୍ରତଦିନି 
ଅରନକ ରଲାକ ରରଆଇନ ଭାରର ରପିଜ୍ଜନକ ସମଦୁ୍ର ପଥ ରଦଇ ୟରୁରାପ ଯରିାକୁ 
ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍।ି ରସମାରନ ଏହ ି ସମୟରର ଦୁଘ୍ବରଣାର େକିାର ରହଉଛନ୍।ି 

ଉରମଶ ହତୟୁାକାଣ୍ଡ; ୫ ଅଧିକାରୀ ନଲିମ୍ତି
ବଜରଲସି, ୧୩ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି): ପ୍ରୟାଗରାଜର ଉରମେ ପାଲ୍  ହତ୍ାକାଣ୍ଡର ସମ୍ରୂ୍୍ବ 
ରଡଯନ୍ତ ରରରଲ ିରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରଜଲ୍ ରର ରହାଇଥିଲା। ଏହ ିମାମଲାରର ପ୍ରୋସନ 
ପକ୍ଷରୁ ରଡ କାଯ୍ବ୍ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ।ି ରଜଲ୍ ରର ଥିରା ଅସରଫ ସହ 
ସାକ୍ଷାତ କରାଇରାକୁ ରନଇ ରଜଲର ରାଜ୍ରୀର ମଶି୍ା, ଉପ-ରଜଲର ଦୁରଗ୍ବେ 
ପ୍ରତାପ ଏରଂ ତନି ିଜଣ ରଜଲ୍  ୱାଡ୍ବରଙୁ୍କ ନଲିମ୍ବତି କରଦିଆିଯାଇଛ।ି ଏହା ସହତି 
ରଜଲ୍  ଅଧିକ୍ଷକ ଆରରକ େକୁ୍ାଙୁ୍କ ରନାରସି ଜାର ି କର ି ଜରାର ମଗାଯାଇଛ।ି 
ପରୂ୍ବରୁ ଏହ ିମାମଲାରର ରରରଲ ିପଲୁସି ପଲିଭିତି ରଜଲ୍ ର କନରଷ୍ଟରେ ମରନାଜ 
କୁମାର ରଗୗଡଙୁ୍କ ଗରିଫ କରଥିିଲା। ରସ ରନିା ଆଇଡରିର ଅସରଫ ସହ ଅତକି 
ଗ୍ାଙ୍ଗର ରଲାକଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରାଉ ଥିଲା। ରରଆଇନ ସାକ୍ଷାତ କରାଇରାକୁ 
ରନଇ ଏ ପଯ୍ବ୍ନ୍ ୨ କନରଷ୍ଟରେଙ୍କ ସହତି ୫ ଜଣଙୁ୍କ ଗରିଫ କରାଗଲାଣ।ି 

ଅଗ୍ବିୀର ଆରବଦନ ଅବଧି ବଢଲିା
ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୧୩ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି): ଅଗ୍ରି୍ରୀର ନଯିକୁ୍ତ ିପ୍ରକ୍ୟିାରର ସାମଲି ରହରା ପାଇଁ 
ଆରରଦନ ତାରଖିକୁ ଭାରତ୍ରୀୟ ରସନା ରୃଦ୍ ିକରରିଦଇଛ।ି ଏରର ଆୋୟ୍ରୀ ମାର୍୍ବ 
୧୫ ପରରିରର୍ତ୍ବ ୨୦ ପଯ୍ବ୍ନ୍ ଆରରଦନ କରପିାରରିର। ଏ ରନଇ ଭାରତ୍ରୀୟ ରସନାର 
ରୱରସାଇରରର ରନାରସି୍  ଜାର ି କରାଯାିଛ।ି ଭାରତ୍ରୀୟ ରସନାରର ଅଗ୍ରି୍ରୀର 
ନଯିକୁ୍ତ ିଅଧିନରର ରଷ୍ଟାର କପିର, କଲକ୍ବ ଏରଂ ରରକ୍ସିଆିନ ସହତି ଅରନକ ପଦରର 
ନଯିକୁ୍ତ ିରହର। ଚେତି ଥର ଅଗ୍ରି୍ରୀର ନଯିକୁ୍ତ ିପ୍ରକ୍ୟିାରର ପରରିର୍ତ୍ବନ କରାଯାଇଛ।ି 
ଏରର ପ୍ରଥରମ ଲଖିିତ ପର୍ରୀକ୍ଷା ରହର। ଏଥିରର ପାସ୍  କଲା ପରର ଆୋୟ୍ରୀ 
ରାଲରିର ସାମଲି ରହାଇପାରରିର। ଏହ ିପର୍ରୀକ୍ଷା ଏପ୍ରଲି ୧୭ରର ଅନୁଷ୍ତି ରହର। 

କରାଚୀରର ଇଣ୍ଡରି�ା ବମିାନର 
ଜରୁରୀ ଅବତରଣ; ଯାତ୍ୀ ମତୃ
ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୧୩ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି): ଦଲି୍୍ରୀରୁ କତାରର ରାଜଧାନ୍ରୀ ରଦାହା 
ଯାଉଥିରା ଇଣ୍ଡରିଗା ରମିାନ ପାକସି୍ାନର ରରରିାର ରାତରିର କରାଚ୍ରୀ 
ରମିାନରନ୍ଦରରର ଜରୁର୍ରୀ ଅରତରଣ କରଛି।ି ଜରଣ ୬୦ ରର୍ବ୍ରୀୟ ଯାତ୍୍ରୀଙ୍କ 
ସ୍ାସ୍୍ାରସ୍ା ରଗିଡିରିାରୁ ରମିାନର ଗତପିଥ ପରରିର୍ତ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। 
ରତରର ରମିାନରନ୍ଦରରର ପହଞ୍ରିା ପରୂ୍ବରୁ ଯାତ୍୍ରୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ ରହାଇଯାଇଥିଲା। 
କରାଚରି ଜନି୍ନା ରମିାନରନ୍ଦରରର ରମିାନର ଚାେକ ଦେର ସଦସ୍ ଯାତ୍୍ରୀଙୁ୍କ 
ରନଇ ରମଡକିାଲ ରମି୍  ପାଖରର ପହଞ୍ ି ଥିରଲ। ରତରର ଡାକ୍ତର ରସଠାରର 
ତାଙୁ୍କ ମତୃ ରଘାରଣା କରଥିିରଲ। ମତୃକ ନାଇରଜରଆିର ଅରଦୁଲ୍ା ରରାଲ ି
ଜଣାପଡଛି।ି ପରର ଅନ୍ ଏକ ରମିାନରର ଯାତ୍୍ରୀଙୁ୍କ ରଦାହା ପଠା ଯାଇଥିଲା। 

ଔଜରୟା, ୧୩ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି): ଉର୍ତରପ୍ରରଦେ 
ଔରରୟାର ରଧିନୁାରର ଜରଣ ଏମ୍ ଏ ଛାତ୍୍ରୀ 
ଭଗରାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମରୂ୍ତ୍ତି ସହ ରରିାହ କରଛିନ୍।ି 
ରସ ରରିାହର ସମସ୍ ର୍ରୀତନି୍ରୀତ ିମଧ୍ୟ ପାେନ 
କରଛିନ୍।ି ର୍ାଣ୍ଡରାଜା ସହତି ନାଚ ି ନାଚ ି
ରରଯାତ୍୍ରୀ ଆସଥିିରଲ। ଛାତ୍୍ରୀ ହାତରର 
କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମରୂ୍ତ୍ତି ଧର ିଅଗ୍ ିଚାରପିରର ୭ ରଘରା 
ରୁଲୁଥିରଲ। ରସ ଭଗରାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରର 
ନଜି ମଥାରର ସନୂି୍ଦର ପନି୍ଥିିରଲ। ମାତାପତିା 
କନ୍ାଦାନ କରଥିିରଲ। ଯରୁତ୍ରୀ କହଛିନ୍ ି
ରଯ ଏରର ରସ କାହ୍ାଙ୍କର ଏରଂ କାହ୍ା 
ତାଙ୍କର ରହାଇଯାଇଛନ୍।ି ଗତ େନରିାର 
ଛାତ୍୍ରୀ ରକ୍ଷା ରସାଲାଙ୍କ୍ରୀ ଭଗରାନ କୃଷ୍ଣଙୁ୍କ 

ରରିାହ କରଥିିରଲ। ରାପାମାଆ ଧମୂଧାମରର 
ରରିାହ କରାଇ ଥିରଲ। ରସମାରନ କୃଷ୍ଣଙୁ୍କ 
ଦାନ ଏରଂ ରଯୗତୁକ ମଧ୍ୟ ରଦଇଛନ୍।ି 
ଝଅିଜ୍ାଇଙୁଁ୍କ ସନୁାରୂପାର ଅେଙ୍କାର ପ୍ରଦାନ 
କରଛିନ୍।ି ଏହା ସହତି ଜ୍ାଇଁଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ 
ରୁପାର ପଲଙ୍କ ରନାଉଛନ୍।ି ରକ୍ଷାଙ୍କ ପତିା 
ରଣଜତି ସଂିହ କହଛିନ୍ ି ରଯ ରସ ଝଅିର 
ନଷି୍ପର୍ତରିର ରହୁତ ଖସୁ।ି ଭଗରାନଙୁ୍କ 
ରରିାହ କର ି ଝଅି ସରୁରରରେ ଖସୁରିର 
ରହରି। ଝଅି ରରିାଦରୁ ଦୂରରଇ ରହରି। 
ରକ୍ଷା କହଛିନ୍ ି ରଯ ଭଗରାନଙୁ୍କ ରସ 
ରହୁତ ରର୍ବ ରହଲା ଭଲ ପାଉଛନ୍।ି ରସ 
କୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ସରୁରରରେ ନଜି ପାଖରର ରଖନ୍।ି 

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୧୩ା୩(ଏଜେନ୍ ସି)

ସମଲଙି୍ଗ୍ରୀ ରରିାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ସପୁ୍ରମିରକାର୍ବର 
ଏକ ୫ ଜଣଆି ସାମ୍ବଧିାନକି ଖଣ୍ଡପ୍ରୀଠ ରଚିାର 
କରରିର। ସମଲଙି୍ଗ୍ରୀ ରରିାହକୁ ଆଇନ ସମ୍ମତ କରରିା 
ରନଇ ସପୁ୍ରମିରକାର୍ବରର ଦାଖଲ କରାଯାଇଥÒରା 
ଆରରଦନ ପରରିପ୍ରକ୍ଷ୍ରୀରର ରସାମରାର 
ପ୍ରଧାନରଚିାରପତ ି ଜଷ୍ଟସି୍  ଡ ି ୱାଇ 
ଚନ୍ଦଚୂଡ ଏହ ି ନରିଦ୍୍ବେନାମା ଜାର ି
କରଛିନ୍।ି ସମଲଙି୍ଗ୍ରୀ ରରିାହ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ 
ରନଇ ରଗାରଏି ପକ୍ଷରର  ସାମ୍ବଧିାନକି 
ଅଧÒକାରର ପ୍ରେ୍ ଉଠୁଥÒରା 
ରରରେ ଅନ୍ପରର ସ୍ତନ୍ତ 
ରରିାହ ଆଇନର ଦଗିକୁ 
ମଧ୍ୟ ରଚିାର କରରିାକୁ 

ପଡରି। ଏହାର୍ତ୍ରୀତ ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗରର ରଚିାର 
କରରିାକୁ ରହରଲ ପ୍ରଜନନ ଦଗିକୁ ମଧ୍ୟ ଗରୁୁତ୍ 
ରଦରାକୁ ପଡରି। ରତଣ ୁ ଏକ ସାମ୍ବଧିାନକି ଖଣ୍ଡପ୍ରୀଠ 
ଦ୍ାରା ଏହାର  େଣୁାଣ ି  କରାଯରିା ଉଚତି ରହର 
ରରାଲ ିପ୍ରଧାନରଚିାରପତ ିଜଷ୍ଟସି୍  ଚନ୍ଦଚୂଡ କହଛିନ୍।ି 
ସମ୍ବଧିାନର ଧାରା ୧୪୫(୩)କୁ ସମ୍ମାନ ରଦରା ସହତି 

ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗରର େଣୁାଣ ି
କରାଯରି ରରାଲ ି

ରସ କହଛିନ୍।ି 
ସପୁ୍ରମିରକାର୍ବ ପକ୍ଷରୁ 
ଦ ି ଆ ଯ ା ଇ ଥ Ò ର ା 

ସଚୂନା ଅନୁସାରର 
ଜଷ୍ଟସି୍  ପ ି ଏସ 

ନରସଂିମା ଏରଂ ଜଷ୍ଟସି୍  
ରଜ ର ି ପଦ୍୍ତିୱାଲାଙ୍କ  ରନତୃତ୍ରର 

ଗଠତି  ୫ ଜଣଆି ସାମ୍ବଧିାନକି ଖଣ୍ଡପ୍ରୀଠ ଏପ୍ରଲି ୧୮ 
ତାରଖିରର ଏହାର େଣୁାଣ ିକରରିର।  ଉରଲଳେଖରଯାଗ୍ 
ରଯ, ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗରର ସରର୍ବାର୍ ନ୍ାୟାେୟରର େଣୁାଣ ି
ରହରା ପରୂ୍ବରୁ ରକନ୍ଦ ସରକାର ଗତକାଲ ି ତାଙ୍କର 
ମତାମତ ସତ୍ପାଠ ମାଧ୍ୟମରର ଦାଖଲ କର ି ଏହାକୁ 
ମଞ୍ରୁ୍ରୀ ନ ରଦରାକୁ ଅପଲି କରଥିÒରଲ। ସମଲଙି୍ଗ୍ରୀ 
ରରିାହକୁ ସ୍୍ରୀକୃତ ି ଦଆିଗରଲ ଭାରତ୍ରୀୟ ସଂସ୍ତୃ ି
ଏରଂ ପରମ୍ରାରର ରଗାରଏି ପରରିାରକୁ ରନଇ 
ରଯଉଁ ପରକିଳ୍ପନା ରହଛି ିତାହାର ମହର୍ତ୍ ରହରି ନାହ ିଁ 
ରରାଲ ିରକନ୍ଦ ସରକାର ରକାର୍ବଙୁ୍କ କହଥିÒରଲ। ରତରର 
ରସାମରାର  ସପୁ୍ରମିରକାର୍ବ ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗରର ରଚିାର 
କରରିାକୁ ୫ଜଣଆି ସମ୍ବଧିାନକି ଖଣ୍ଡପ୍ରୀଠଙୁ୍କ ସପୁାରସି୍ 
କରଛିନ୍।ି ତନି ି ସପ୍ାହ ମଧ୍ୟରର ଆରରଦନକାର୍ରୀଙୁ୍କ 
ଜରାର ରଖିରାକୁ  ମଧ୍ୟ ରକନ୍ଦ ସରକାର କହଛିନ୍।ି 
ଏହ ି ମାମଲାର େଣୁାଣ ି ସଧିା ପ୍ରସାରଣ ରହର।

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୧୩ା୩(ଏଜେନ୍ ସି)

ନକିରରର ବ୍ରିରନ ଗସ୍ରର ଯାଇ ଲଣ୍ଡନରର 
ରଭିନି୍ନ ମଞ୍ରର କଂରଗ୍ରସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍୍ରୀ 
ରଦଇଥÒରା ଭାରଣକୁ ରନଇ ରରିଜପ ି କଂରଗ୍ରସକୁ 
ରଘରଛି।ି ରସାମରାର ସଂସଦର ଦ୍ତି୍ରୀୟ ପଯ୍ବ୍ାୟ 
ରରଜଟ୍  ଅଧÒରରେନ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥÒଲା ରରରେ 
ଉଭୟ ଗହୃରର ରରିଜପ ି ରନତାମାରନ ରାହୁଲଙୁ୍କ 
ରାରଗ୍ବର କର ି କଂରଗ୍ରସ ଉପରର ରର୍ତିଛନ୍।ି ରରିଦେ 
ମାରରିର ଭାରତ୍ରୀୟ ରଲାକତନ୍ତ ର୍ରସ୍ାକୁ ରନଇ 
ନଜି ଭାରଣରର ଯାହା କହଛିନ୍ ି ତାହା ରଦେ ପ୍ରତ ି
ଅପମାନ। ରତଣ ୁ ରାହୁଲ ଗହୃରର କ୍ଷମା ପ୍ରାଥ୍ବନା 
କରୁନୁ୍ ରରାଲ ି ରରିଜପ ି ଦାର ି କରରିା ପରର  ଗହୃ 
କାଯ୍ବ୍ ଚାଲପିାରନିଥÒଲା। ଫେରର ରଲାକସଭା ଏରଂ 
ରାଜ୍ସଭାକୁ ମଲୁତର୍ରୀ ରଘାରଣା କରାଯାଇଥÒଲା। 
ରସାମରାର ରଲାକସଭା ଗହୃ କାଯ୍ବ୍ ଆରମ୍ଭ ରହରା 
ପରର  ପ୍ରତରିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାତ ସଂି ରାହୁଲଙ୍କ 
ଉପରର ରର୍ତିରା ଆରମ୍ଭ କରଥିÒରଲ। ଲଣ୍ଡନରର 
ରାହୁଲ ରଦଇଥÒରା ଭାରଣର କଛି ିଅଂେର ଉଦାହରଣ 
ରଦଇ ରାଜନାଥ କହଥିÒରଲ ରଯ, ଭାରତ୍ରୀୟ ଗଣତନ୍ତ 

ର୍ରସ୍ା ଉପରର ଆକ୍ମଣ କରାଯରିା ସହତି ସମସ୍ 
ସାମ୍ବଧିାନକି ର୍ରସ୍ା ଉପରର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ମଣ 
କରାଯାଉଛ ି ରରାଲ ି ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ଅଭଭିାରଣରର 
କହଛିନ୍।ି ଏପରକି ି ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତକି ର୍ରସ୍ାକୁ 

ସରୁକ୍ଷାରଦ୍ା ଲାଗ ିରସ ରରିଦେ୍ରୀ େକ୍ତଙି୍କ ସହୟତା ମଧ୍ୟ 
ରଲାଡଛିନ୍।ି କନୁି୍ ଏଭେ ିଘରଣା ରଦେର ସମ୍ମାନ ଏରଂ 
ରନତୖକିତା ପ୍ରତ ିଗଭ୍ରୀର ଆଞ୍ ଆଣଛି।ି  ରଦେର ଛର ି
ଏରଂ ସମ୍ମାନକୁ ମେନି କରଥିÒରା ରାହୁଲଙୁ୍କ ଗହୃରର 
ନନି୍ଦା କରାଯରିା ସହତି ତାଙୁ୍କ କ୍ଷମାପ୍ରାଥ୍ବନା କରରିାକୁ 

କୁହାଯାଉ ରରାଲ ି ରାଜନାଥ ରାଚସ୍ପତ ି ଓମ୍  ରଲି୍ବାଙ୍କ 
ନକିରରର ଦାର ି କରଥିÒରଲ। ଅନ୍ ରହୁ ରରିଜପ ି
ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ କଂରଗ୍ରସ ଉପରର ରର୍ତିରା ସହତି 
ରାହୁଲ କ୍ଷମା ପ୍ରାଥ୍ବନା କରନୁ୍ ରରାଲ ିଦାର ିକରଥିÒରଲ। 

ରଦେର ଜରୁର୍ରୀକାେ୍ରୀନ ସ୍ତ ି
ରରରେ ସଷୃ୍ଟ ି ରହାଇଥÒରା 
ସାମ୍ବଧିାନକି ସଙ୍କର ରରରେ 
କଂରଗ୍ରସ ନଥÒଲା କ ି ରରାଲ ି
ରସମାରନ ପ୍ରେ ୍ କରଥିÒରଲ। 
ଅନ୍ପକ୍ଷରର ଆଦାନ୍ରୀ 
ପ୍ରସଙ୍ଗରର ଯାଞ୍ କରରିା ଲାଗ ି
ଯଗୁ୍ମ ସଂସଦ୍ରୀୟ କମରି ି ଗଠନ 
ଦାରରିର କଂରଗ୍ରସ ଏରଂ ଅନ୍ 
ରରିରାଧ୍ରୀ ଦେ ରକନ୍ଦ ସରକାରଙୁ୍କ 
ରଘରଥିÒରଲ। ୋସକ ଏରଂ 

ରରିରାଧ୍ରୀ ଦେଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରହାହାଲ୍ା ଲାଗ ିରହରିାରୁ 
ଦନି ଦୁଇରା ପଯ୍ବ୍ନ୍ ଗହୃ ମଲୁତର୍ରୀ ରଖାଯାଇଥÒଲା। 
ପରରର୍ତ୍ବ୍ରୀ ପଯ୍୍ବ ାୟରର ଗହୃ କାଯ୍ବ୍ ଆରମ୍ଭ ରହରା 
ପରର ମଧ୍ୟ ରହାହାଲ୍ା ଥମ ିନଥÒଲା। ରତଣ ୁଉଭୟ ଗହୃକୁ 
ରସାମରାର ମଲୁତର୍ରୀ ରଘାରଣା କରାଯାଇଥÒଲା।

ବଚିାର କରରିବ ୫ଜଣଆି ଖଣ୍ଡପୀଠ

ଏପ୍ରଲି 
୧୮ରେ 

ପେବର୍ତ୍ଗୀ 
ଶଣୁାଣ ି

ଲଣ୍ଡନଜର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଲୀଙ୍କ �ାଷଣକୁ ଜନଇ କଂଜରେସକୁ ଜେର ସିଲା ବ ସିଜେପ ସି

ରାହୁଲ କ୍ଷମାମା�ବିା ଦାବରିର �ହୃ ହୁଲସୁ୍ଲ

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୧୩ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି)

ଦଲି୍୍ରୀ ରଧିାୟକଙ୍କ ଦରମା ୬୬ ପ୍ରତେିତ 
ରୃଦ୍ ି ପାଇଛ।ି ରରଜର ଅଧିରରେନ ପରୂ୍ବରୁ 
ରଧିାୟକଙ୍କ ଦରମା, ରପନ୍ ସନ୍  ଏରଂ 
ଅନ୍ାନ୍ ଭର୍ତା ରୃଦ୍ ି ପ୍ରସ୍ାରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି
ରଦ୍ରୗପଦ୍ରୀ ମମୁୁ୍ବ ମଞ୍ରୁ ି ରଦଇଛନ୍।ି ଏରର 
ରଧିାୟକଙୁ୍କ ମାସକୁ ୫୪ ହଜାର ରଙ୍କା 
ରଦେରର ୯୦ ହଜାର ରଙ୍କା ଦରମା 
ମେିରି। ଭର୍ତା ସହତି ରଧିାୟକ ମାସକୁ 
ଲରକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ରଙ୍କା ପାଇରର। ଦଲି୍୍ରୀ 
ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ମନ୍ତାେୟ ରଜି୍ଞପ୍ ି ଜାର ି
କର ି ଏହ ି ସଚୂନା ରଦଇଛ।ି ଗତ ରର୍ବ 
ଜୁଲାଇ ମାସରର ରଧିାୟକଙ୍କ ଦରମା, 
ରପନ୍ ସନ ଏରଂ ଅନ୍ାନ୍ ଭର୍ତା ରୃଦ୍ ିପ୍ରସ୍ାର 
ରଧିାନସଭାରର ପାରତି ରହାଇଯାଇଥିଲା। 

ଦଲି୍୍ରୀ ସରକାର ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ରଧିାୟକ, 
ମଖୁ୍ ସଚରି, ରାଚସ୍ପତ ି ଏରଂ ରରିରାଧ୍ରୀ 
ରନତାଙ୍କ ଦରମା ରୃଦ୍ ି ପ୍ରସ୍ାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙୁି୍କ 
ପଠାଇ ଥିରଲ। ଏହାକୁ ରଫରୃଆର୍ରୀ ୧୪ରର 
ମଞ୍ରୁ ିମେିଥିିଲା। ଚେତି ରର୍ବ ରଫରୃଆର୍ରୀ 
୧୪ରୁ ରଧିାୟକ ରଦ୍୍ତିତ ଦରମା ପାଇରର। 

୧୨ ରର୍ବ ପରର ଦଲି୍୍ରୀରର ରଧିାୟକଙ୍କ ଦରମା 
ରୃଦ୍ ି ପାଇଛ।ି ରଧିାୟକଙ୍କ ମେୂ ଦରମାକୁ 
୨୦ ହଜାରରୁ ୩୦ ହଜାର ରଙ୍କା, ରଦନୖକି 
ଭ ର୍ତ ା ହଜାରରରୁ ୧୫୦୦ 

ରଙ୍କାକୁ 

ରୃଦ୍ ିକରାଯାଇଛ।ି ପରୂ୍ବରୁ ସରୁକଛି ିମେିାଇ 
୭୨ ହଜାର ରଙ୍କା ଦରମା ମେିଥିିଲା। 

ସଚୂନାରଯାଗ୍ ରଯ ରତଲଙ୍ଗାନା 
ରଧିାୟକଙୁ୍କ ୨୦ ହଜାର ରଙ୍କା ଦରମା 
ମେୁିଛ।ି କନୁି୍ ଏହା ସହତି ରସମାନଙୁ୍କ ୨.୩ 
ଲକ୍ଷ ରଙ୍କାର ନୟିମତି ଭର୍ତା ଦଆିଯାଉଛ।ି 
ହମିାଚେ ପ୍ରରଦେରର ରଧିାୟକଙୁ୍କ ୫୫ 
ହଜାର ରଙ୍କା ଦରମା, ୯୦ ହଜାର ରଙ୍କାର 
ନୟିମତି ଭର୍ତା, ୧୮୦୦ ରଙ୍କାର ରଦନୖକି 
ଭର୍ତା, ୧୫ ହଜାର ରଙ୍କାର ରରଲରିଫାନ 
ଖର୍୍ବ, ୩୦ ହଜାର ରଙ୍କାର ସଚରିସ୍ର୍ରୀୟ ଭର୍ତା 
ମେୁିଛ।ି ରକରେରର ମାତ୍ ୨ ହଜାର ରଙ୍କା 
ଦରମା ଏରଂ ୨୫ ହଜାର ରଙ୍କାର ନୟିମତି 
ଭର୍ତା ଦଆିଯାଉଛ।ି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦେରର 
୧୨ ହଜାର ରଙ୍କା ଦରମା ଏରଂ ୧.୧୩ 
ଲକ୍ଷ ରଙ୍କାର ନୟିମତି ଭର୍ତା ମେୁିଛ।ି

ମହଳିା ବଚିାେପତଙୁି୍ ଇମ୍ାନଙ୍ ଧମକ

�ରିଫ କରବିାକୁ ରହଲକିପ୍ଟର 
ଧର ିପହଞ୍ଲିା ପଲୁସି

ପ୍ରତ ିମାସରର ମଳିବି ଲରକ୍ଷ ୭୦ ହଜାରଦଲି୍ଗୀ ବଧିାୟକଙ୍ 
ଦେମା ୬୬% ବୃଦ୍ ି

ରତଲଙ୍ାନାରେ 
ଦେମା ୨୦ ହଜାେ; 
ଭର୍ା ୨.୩ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍ା

ଭ�ବାନ କୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ବାହାରହରଲ ଏମ୍ ଏ ଛାତ୍ୀ

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୧୩ା୩(ଏଜେନ୍ ସି): ଆହ୍ାରାଦ 
ହାଇରକାର୍ବ ପରସିରରର ଥିରା ମସଜଦିକୁ 
ହରାଇରା ପାଇ ଁସପୁ୍ରମିରକାର୍ବ ରସାମରାର 
ନରିଦ୍୍ବେ ରଦଇଛନ୍।ି ଆସନ୍ା ତନି ି
ମାସ ମଧ୍ୟରର ଏହ ି କାଯ୍୍ବ  ରେର 
କରରିାକୁ ସରର୍ବାର୍ ନ୍ାୟାେୟ କହଥିÒଲା 
ରରରେ ନକିରସ୍ ରକୗଣସ ି ଅଞ୍େରର 
ମସଜଦି ପ୍ରତଷି୍ା ପାଇ ଁ ଜମ ି ଅଧÒଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଇପାରର ରରାଲ ିରକାର୍ବ କହଛିନ୍।ି 
ସପୁ୍ରମିରକାର୍ବ ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗରର ଆହ୍ାରାଦ 
ହାଇରକାର୍ବଙ୍କ ପରୂ୍ବ ରାୟକୁ କାଏମ 
ରଖ ଏହା କହଛିନ୍।ି ୱାକଫ୍ ମସଜଦି 
ହାଇରକାର୍ବ ଏରଂ ୟପୁ ି ସନୁ୍ନ ି ରସଣ୍ଟଟ୍ାଲ 
ୱାକଫ ରରାଡ୍ବ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ଆରରଦନକୁ 
ରକାର୍ବ ଖାରଜ କରରିଦଇଛନ୍।ି ଜଷ୍ଟସି୍ 
ଏମଆର ୋହ ଏରଂ ଜଷ୍ଟସି୍ ସ ି ର ି
ରରକୁିମାରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପ୍ରୀଠ କହଛିନ୍ ି ରଯ, 
ଯଦ ି ତନି ି ମାସ ମଧ୍ୟରର ମସଜଦିକୁ 
ହରା ନ ଯାଏ ରତରର ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗରିା 
ପାଇ ଁ ଅଧିକାର୍ରୀଙୁ୍କ କ୍ଷମତା ଦଆିଯରି।

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୧୩ା୩(ଏଜେନ୍ ସି):  ୨୦୨୦ 
ଏପ୍ରଲିରୁ ଚ୍ରୀନ୍  ଏଲଏସ ି ନକିରରର 
ଉରର୍ତଜନା ସଷୃ୍ଟ ି କରଆିସଛି।ି ସ୍ରୀମାକୁ 
ରନଇ ଭାରତ ଏରଂ ଚ୍ରୀନ ମଧ୍ୟରର ରହ ି
ଆସଥିÒରା ରୁଝାମଣାକୁ ଚ୍ରୀନ ଖାତରି ନ 
କର ିସ୍ରୀମା ଅଞ୍େରର ପରରିର୍ତ୍ବନ କରରିାକୁ 
ଉଦ୍ମ କରଥିÒରା ରରରେ ଏଥÒପାଇ ଁଭାରତ 
ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମଚୁତି ଜରାର ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ରତରର ଏଭେ ିପରସି୍ତ ିହ ିଁ  ଭାରତ-ଚ୍ରୀନ 
ମଧ୍ୟରର ଦ୍ପିାକ୍ଷକି ସମ୍କ୍ବ କ୍ଷରୁ୍ କରଛି ି
ରରାଲ ିରସାମରାର ରରରୖଦେକି ମନ୍ତାେୟ 
ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାେ କରାଯାଇଥÒରା ରାର୍ତିକ 
ରରିପାର୍ବରର କୁହାଯାଇଛ।ି ରସହପିର ି
୨୦୦୮ ମମୁ୍ବାଇ ଆତଙ୍କରାଦ୍ରୀ ଆକ୍ମଣରର 
ପ୍ରୀଡତିଙ୍କ ପରରିାରକୁ ନ୍ାୟ ରଦରାରର 
ପାକସି୍ାନ ରଫିେ ରହାଇଥିରା କୁହାଯାଇଛ।ି

ସପୁ୍ରମିରକାଟଚ୍ଚଙ୍କ ନରିଦ୍ଚ୍ଚଶ

ଆହ୍ାବାଦ ହାଇରକାଟଚ୍ଚ 
ପରସିରରୁ ମସଜଦି୍ ହଟାଅ

ସୀମା ପରସି୍ଥତ ିଭାରତ-
ଚୀନ ସମ୍ପକଚ୍ଚକୁ କ୍ଷଣୁ୍ଣ କରଛି ି

ସମଲଙି୍ଗ୍ରୀ ରରିାହ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରକନ୍ଦ ସରକାର ରରିରାଧ 
କର ିଗତକାଲ ିସପୁ୍ରମିରକାର୍ବରର ସତ୍ପାଠ ଦାଖଲ 
କରଥିÒଲା ରରରେ ରସାମରାର ରକନ୍ଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିନ 
ରଜିଜୁି ଏ ସମ୍କ୍ବରର ମନ୍ର୍ ରଖଛନ୍।ି ରସ କହଛିନ୍,ି 
କାହାର ିର୍କ୍ତଗିତ ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ଏରଂ ଅଧÒକାର କ୍ଷରୁ୍ 
କରରିା ସରକାରଙ୍କ ଆଭମିଖୁ୍ ନୁରହଁ। ଏପରକି ିକାହାର ି
ର୍କ୍ତଗିତ କାଯ୍ବ୍କୋପ କମି୍ବା ଆଚରଣ  ଉପରର ମଧ୍ୟ 
ସରକାର ଆରଲାଚନା କରରିାକୁ ଚାହାନ୍ ିନାହ ିଁ। କନୁି୍ 
ଭାରତ୍ରୀୟ ପରମ୍ରାରର ରରିାହ ଏକ ପରତି୍ ଅନୁଷ୍ାନ 
ରହାଇଥÒରାରୁ ଏହାକୁ ଗରୁୁତ୍ ଦଆିଯାଉଛ।ି

‘ବ୍ୟକ୍ ସିଗତ ଅଧÒକାର କ୍ଣୁ୍ଣ କର ସିବା 
ସରକାରଙ୍କ ଆ�ସିମଖୁ୍ୟ ନୁଜହଁ’

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୧୩ା୩(ଏଜେନ୍ ସି)

ଏସ ଏସ ରାଜାରମୗେଙି୍କ ନରିଦ୍୍ବେତି 
ଆରଆରଆର ଚେଚତି୍ର ସଙ୍ଗ୍ରୀତ ନାରୁ  
ନାରୁ ଏରର ସାରା ରେିର୍ର ଗଞୁ୍ରତି 
ରହାଇଛ।ି ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ ରକୗଣସ ି
ଭାରତ୍ରୀୟ ଚେଚତି୍ର ଏକ ଗ୍ରୀତ ଭାରର 
ନାରୁ ନାରୁ ସମ୍ମାନଜନକ ‘ମେୂ ସଙ୍ଗ୍ରୀତ’ 
ଆୱାଡ୍ବ ପାଇଥÒଲା ରରରେ ଏହ ି ପରୁସ୍ାର 
ରତିରଣ ଉତ୍ସରରର ମଞ୍ରର ଉପସ୍ତ ସମସ୍ 
କୋକାର ନାରୁ ନାରୁରର ରମିଗୁ୍ଧ ରହରା 
ଏହାର ଉଦାହରଣ ରରାଲ ିକୁହାଯାଇପାରର। 
ରତଲୁଗ ୁ ଭାରାରର ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣ୍ରୀକୁ 
ରନଇ ପ୍ରସୁ୍ତ ଏହ ି ସଙ୍ଗ୍ରୀତ ସାରା ରେିର୍ର 
ଗଞୁ୍ରତି ରହରା କଛି ି କମ୍  କଥା ନୁରହ।ଁ 
ପରୂ୍ବରୁ ଏହ ିସଙ୍ଗ୍ରୀତକୁ ‘ରଗାରଲଡେନ ରଳୋରାଲ 
ଆୱାଡ୍ବ’ ମେିସିାରଥିÒଲା ରରରେ ଏରର 
ଏହାକୁ ଓସ୍ାର ସମ୍ମାନ ମେିରିା ଘରଣା 
ଭାରତ୍ରୀୟ ଚେଚତି୍ ଜଗତ ପାଇ ଁ ରହୁ 

ସଫେତା ଆଣଛି।ି ଅରେ୍ 
ପ୍ରାୟ ୧୫ ରର୍ବ ତରେ  ସଙ୍ଗ୍ରୀତ 
ନରିଦ୍୍ବେକ ଏ ଆର ରରହମାନଙ୍କ 
‘ସଳେମଡଗ୍  ମରିଲନାୟର’ର ଗ୍ରୀତ 
‘ଜୟ ରହା’ ଓସ୍ାର ପରୁସ୍ାର 
ଲାଭ କରଥିÒଲା। କନୁି୍ ଏହା 
ଭାରତ୍ରୀୟ ଚେଚତି୍ ନଥÒଲା। 
ପ୍ରଥମ ଭାରତ୍ରୀୟ ଚେଚତି୍ 
ଭାରର ଆରଆରଆର ଏହ ି
ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରଛି।ି ରତରର 
ନାରୁ ନାରୁ’ର ଏହ ି ସଫେତା 
ପାଇ ଁରଯଉ ଁଦୁଇଜଣଙ୍କ ରରିେର 
ଭୂମକିା ରହଥିÒଲା ରସମାରନ 
ରହଉଛନ୍ ି ନୃତ୍ ନରିଦ୍୍ବେକ 
ରପ୍ରମ ରକ୍ଷତି ଏରଂ ସଙ୍ଗ୍ରୀତ 
ନରିଦ୍୍ବେକ ଏମ ଏମ କରିରାନ।ି 

ଏହ ି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ 
ସମ୍କ୍ବରର ଅରନକ କଛି ି ଜାଣ ି
ନଥÒରା ରରରେ ଆଜ ି ନାରୁ 

ନାରୁ ରସମାନଙୁ୍କ ରେି ୍ ରଦିତି କରଛି।ି ଏହ ି
ଗ୍ରୀତର ସରୁଂି ପାଇ ଁନୃତ୍ ନରିଦ୍୍ବେକ ରପ୍ରମଙୁ୍କ 
ଅକ୍ାନ୍ ପରଶି୍ମ କରରିାକୁ ପଡଛି।ି ମାତ୍ ୪ 
ମନିଟି୍ ର ଏହ ି ଗ୍ରୀତର ସରୁଂି ପାଇ ଁ ୨୦ ଦନି 
ସମୟ ଲାଗଥିÒଲା ରରରେ ଏଥÒରର ୪୩ର ି
ରରିମକ୍  ରହଛି।ି ଅତ୍ନ୍ ଗରରି ପରରିାରରୁ 
ଆସଥିÒରା ରପ୍ରମ ନଜିର ଆଥ୍ବକ ସମସ୍ା 
ପାଇ ଁ ଏକଦା ରଚନ୍ନାଇ ରମରାଇନ ରଚି୍ ରର 
ଆତ୍ମହତ୍ା ଉଦ୍ମ କରଥିÒରଲ। କନୁି୍ ଆଜ ି
ତାଙ୍କର ସଫେତା ତାଙୁ୍କ ରେି ୍ ଚେଚତି୍ 
ଜଗତରର ପ୍ରତଷି୍ା ରଦଇପାରଛି।ି ରସହପିର ି
ଏହ ି ଗ୍ରୀତର ନରିଦ୍୍ବେନା ରଦଇଥÒରା ଏମ 
ଏମ କାରରାନ ିମଧ୍ୟ ସାଂସାରକି ଜ୍ରୀରନ ପ୍ରତ ି
ର୍ରୀତସ୍ପହୃ ରହାଇ ଏକଦା ସନ୍ନସ୍ା ରହରାକୁ 
ଚାଲଯିାଇଥÒରଲ ରରାଲ ି ଜଣାପଡଛି।ି ଏହ ି
ଗ୍ରୀତ ରଚନା ପାଇ ଁ ଚନ୍ଦ ରରାରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 
ରହୁ ପରଶି୍ମ କରରିାକୁ ପଡଛିି ତାଙ୍କ 
ରଚତି ୨୦ର ି ଗ୍ରୀତ ମଧ୍ୟରୁ  ରେରରର 
ନାରୁ... ନାରୁ...କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା

ଓସ୍ାର ପରୁସ୍ାରପ୍ରାପ୍ତ ନାଟୁ… ନାଟୁ…
 ଆତ୍ମହତ୍ା ପାଇଁ  ଉଦ୍ମ କେଥିÒରଲ ରପ୍ରମ୍ , ସନ୍୍ାସଗୀ ରହବାକୁ ଯାଇଥÒରଲ କରି୍ ବାନଗୀ
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ସମ୍ପ୍ରତ ି ଓଡ଼ଶିୋ ଭୋ�ତ� େରୁ ତ ଅଭବୃିଦ୍ଶିନୀେ 
�ୋଜ୍ୟମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଳ� ଅନ୍ୟତମ। ଓଡ଼ଶିୋ� 

କୃଷଭିତି୍କି ଅରବେନନୀତ ି ଏଳବ ଶଳି୍ପ ଓ ଳସବୋ ଳକ୍ଷତ୍ର� 
ବକିୋଶ େଗିଳ� େରୁ ତ ଅଗ୍ରସ� ଳହଉଛ।ି �ୋଜ୍ୟ� 
ବୃତ୍ଗିତ ଢୋଞ୍ୋ ଓ ଅରବେଳନୈତକି ଭତି୍ଭୂିମ ି ଳକ୍ଷତ୍ରଳ� 
ଉଳ୍ଳେଖନନୀୟ ପ�ବିତ୍ବେନ ଳେଖୋଳେଇଛ।ି ଶ୍ରମ 
ଶକ୍�ି ଳେଳତ ଅଧିକ�ୁ ଅଧିକ ପ୍ୋରମକି କୃଷ ି
ଳକ୍ଷତ୍ର�ୁ ଶଳି୍ପ ଓ ଳସବୋ ଳକ୍ଷତ୍ରକୁ ସ୍ୋନୋନ୍ତ�ତି ଳହବ, 
ବକିୋଶ� ମୋତ୍ରୋ ଓ ମଣୁ୍ଡ ପଛିୋ ଆୟ ସ୍ତ� ଳସଳତ 
ଅଧିକ�ୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ ି ପୋଇବୋକୁ ୍ୋଗବି। କୃଷ,ି ଶଳି୍ପ 
ଏବଂ ଳସବୋ ଆେ ି ତଳିନୋଟ ି ପ୍ମଖୁ ଳକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ�ୁ 
ଶଳି୍ପ ଓ ଳସବୋ ଅରବେଳନୈତକି ଅଭବୃିଦ୍�ି ଇଞ୍ନି 
ସେୃଶ। �ୋଜ୍ୟ� ଳମୋଟ ଘଳ�ୋଇ ଉତ୍ୋେନଳ� 
କୃଷ�ି ଅବେୋନ ୨୨.୫%। ଳସହପି� ି ଶଳି୍ପଳକ୍ଷତ୍ର� 
ଅବେୋନ ୪୧.୩% ଥିବୋ ଳବଳେ ଳସବୋ ଳକ୍ଷତ୍ର� 
ଅବେୋନ ୩୬.୨%।୨୦୨୨- ୨୩ ଆର ଥିକ ବଷବେଳ� 
�ୋଜ୍ୟ� କୃଷ ି ଓ ଆନୁଷଙ୍କି ଳକ୍ଷତ୍ର� ଅଭବୃିଦ୍ ି
ପ୍େଶବେନ ୬%ଳ� ସ୍�ି �ହଥିିବୋ ଳବଳେ ଶଳି୍ପ ଓ 
ଳସବୋ ଳକ୍ଷତ୍ର� ଅଭବୃିଦ୍ ି େରୋକ୍ରଳମ ୬.୦୫% ଓ 
୮.୭୯% ଳହୋଇଛ।ି ଏହୋ ନଶି୍ତି �ୂଳପ �ୋଜ୍ୟ 
ଅରବେନନୀତ ି ପୋଇଁ ଶଭୁଙ୍କ�। ଗତ ଳେବୃଆ�ନୀ ମୋସ 
୨୩ ତୋ�ଖିଳ� �ୋଜ୍ୟ ବଧିୋନ ସଭୋଳ� ଉପସ୍ୋପତି 
୨୦୨୨-୨୩ ବଷବେ� ଅରବେଳନୈତକି ସଳଭବେ �ଳିପୋଟବେଳ� 
ଏହ ିତର୍ୟ ପ୍କୋଶତି ଳହୋଇଛ।ି

 ଶସ୍ୟ ଉତ୍ୋେନଳ� �ୋଜ୍ୟ ସ�କୋ� ଏକୋଧିକ 
ନନୀତଗିତ ସଂସ୍ୋ� ଆଣଛିନ୍ତ।ି କୃଷ ିବ୍ୟତନୀତ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ 
ଆନୁଷଙ୍କି ଳକ୍ଷତ୍ର େରୋ ମତ୍୍ୟଚୋଷ, ଖଣଜି ତରୋ େୁଗ୍ଧ 
ଉତ୍ୋେନ ଳକ୍ଷତ୍ରଳ� �ୋଜ୍ୟକୁ ଆଶୋତନୀତ ସେେତୋ 
ମେିଛି।ି ଓଡ଼ଶିୋ ମଳି୍ଟ ମଶିନ, ଛତୁ ମଶିନ, ମସ୍ୋ 
ମଶିନ ଆେ ି କୃଷ-ିଅରବେନନୀତକୁି ବେଷି୍ଠ କ�ବିୋ ସହ 
କୃଷ�ି ନେିକୁ୍ ି ସ୍ତ�ଳ� ନୂତନ ସମ୍ୋବନୋ ସଷୃ୍ ି
କ�ପିୋ�ଛି।ି ୨୦୨୦-୨୧ ବଷବେଳ� ମତ୍୍ୟ ଉତ୍ୋେନ 
୯୮୯.୮ ହଜୋ� ଳମଟ୍କି୍   ଟନକୁ ବୃଦ୍ ି ପୋଇଥିବୋ 

ଳବଳେ ମତ୍୍ୟ �ପ୍ୋନ ି ୨୫୫.୧ ହଜୋ� ଳମଟ୍କି୍   
ଟନ୍  କୁ ବୃଦ୍ ି ପୋଇଛ।ି ଳସହପି� ି �ୋଜ୍ୟଳ� େୁଗ୍ଧ 
ଉତ୍ୋେନ ୨,୩୭୩ ଳମଟ୍କି୍   ଟନ୍  କୁ ବୃଦ୍ ି ପୋଇଛ।ି 
୨୦୨୧-୨୨ ବଷବେଳ� ଅଣ୍ଡୋ ଉତ୍ୋେନ ୩୦୭ ଳକୋଟକୁି 
ବୃଦ୍ ି ପୋଇଛ।ି ଏହ ି ବଷବେ �ୋଜ୍ୟଳ� ୧୧୩ .୮ ୍କ୍ଷ 
ଳମଟ୍କି୍   ଟନ୍   ଖୋେ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ୋେତି ଳହୋଇଥି୍ୋ।

 ଳସବୋ ଳକ୍ଷତ୍ର େରୋ ବ୍ୟୋଙ୍କକ୍    ଳସବୋ, ପ�ବିହନ, 
ଳେୋଗୋଳେୋଗ, ନମିବେୋଣ ଓ ପେବେ୍ୟଟନ ଆେ ି ଳକ୍ଷତ୍ରଳ� 
�ୋଜ୍ୟ ଆଖିେୃଶଆି ଅଗ୍ରଗତ ି କ�ଛି।ି୨୦୨୧-୨୨ 
ବଷବେଳ� ସମବୋୟ ବ୍ୟୋଙ୍କକ୍   ଗଡ଼ୁକି� ଋଣ ଳମୋଟ ବ୍ୟୋଙ୍କକ୍    
ଋଣ� ୩୮% ଥି୍ୋ। ପେବେ୍ୟଟନ ଭତି୍ଭୂିମକୁି ଅଧିକ 
ସେୃୁଢ଼ କ�ବିୋ ପୋଇଁ �ୋଜ୍ୟ ସ�କୋ� ପେବେ୍ୟଟନ 
ମୋଷ୍� ପୋ୍ନ୍   ପ୍ସୁ୍ତତ କ�ଛିନ୍ତ।ି ୨୦୨୧-୨୨ ବଷବେଳ� 
�ୋଜ୍ୟ� ଖଣଜି ଉତ୍ୋେନ ୨୨% କୁ ବୃଦ୍ ି ପୋଇଛ।ି 
ଳସହପି� ି ୨୦୨୨-୨୩ ବଷବେଳ� ଜଏିସଭଏିକୁ 
ନମିବେୋଣ ଳକ୍ଷତ୍ର� ଅବେୋନ ୫.୬୨% ଳହୋଇଛ।ି 
ପ�ବିହନ ଳକ୍ଷତ୍ରଳ� ଚେନ୍ତ ି ୨୦୨୨-୨୩ ବଷବେଳ� 
ସଡ଼କ ଓ ଳ�େ ପ�ବିହନ� ଜଏିସଭଏି ପ୍ତ ି
ଅବେୋନ େରୋକ୍ରଳମ ୫୬% ଓ ୨୫% ଳହବ 
ଳବୋ୍ ିଆକେନ କ�ୋ େୋଇଛ।ି ପ�ଳିବଶ� ସ�ୁକ୍ଷୋ 
ଓ ବକିଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ� ଉପଳେୋଗ ନମିଳନ୍ତ ସ�କୋ� ଇ- 
େୋନ ନନୀତ ିପ୍ଣୟନ କ�ଛିନ୍ତ।ି

୨୦୨୦-୨୧ ବଷବେଳ� ଶଳି୍ପୋୟନ ଳକ୍ଷତ୍ର ଳମୋଟ ଶ୍ରମ 
ଶକ୍�ି ୨୮.୪୭% ନେିକୁ୍ ିପ୍େୋନ କ�ଛି।ି ଳକୋଭଡି୍   
ମହୋମୋ�ନୀ ଜନତି ୍କ୍ୋଉନ ଓ ସଟ୍ୋଉନ୍   ଳେୋଗୁଁ 
ଓଡ଼ଶିୋ� ଶଳି୍ପ ଳକ୍ଷତ୍ରଳ� ସବବେନମି୍ନ ୧.୪% ହ୍ୋସ 
ଘଟଥିି୍ୋ। େନୀଘବେ ୧୦ ବଷବେ ମଧ୍ୟଳ� �ୋଜ୍ୟ ଶଳି୍ପୋୟନ 
ଅଭବୃିଦ୍ ି ଳ୍ୋତଳ� ଅଗ୍ରସ� ଳହୋଇଆସଛୁ।ି ପଞୁ୍ ି
ବନିଳିେୋଗ ନମିଳନ୍ତ ନଳିବଶକମୋନଙ୍କ ସକୋଳଶ 
ସ�କୋ� ଅନୁକୂେ ଶଳି୍ପ ବୋତୋବ�ଣ ସଷୃ୍ ି କ�ବିୋ 
େଗିଳ� ପେଳକ୍ଷପ ମୋନ ଳନଇଛନ୍ତ।ି ୨୦୧୬, 
୨୦୧୮ ଓ ୨୦୨୨ଳ� ଶଳି୍ପ� େରୁ ତ ପ୍ସୋ� ନମିଳନ୍ତ 
�ୋଜ୍ୟ ସ�କୋ� ଳମକ୍   ଇନ୍   ଓଡ଼ଶିୋ କନ୍  ଳକ୍ଭ୍  ମୋନ 
ଆଳୟୋଜନ କ� ିଆସଛୁନ୍ତ।ି ସଙି୍୍ ଉଇଳଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ୋ 
ମୋଧ୍ୟମଳ� ଆନ୍ତଜବେୋତକିସ୍ତ��ୁ ନଳିବଶକମୋନଙୁ୍କ 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସବୁଧିୋ ଓ ଳପ୍ୋତ୍ୋହନ ପ୍େୋନ କ�ବିୋ 
େଗିଳ� ନନୀତଗିତ ନଷି୍ପତ୍ ିଗ୍ରହଣ କ�ୋେୋଉଛ।ି ନୂଆ 
ଶଳି୍ପନନୀତ ି୨୦୨୨ ଆଗୋମନୀ ୫ ବଷବେ ମଧ୍ୟଳ� ଓଡ଼ଶିୋକୁ 
ଏକ ପ୍ମଖୁ ଶଳି୍ପ ହବ୍  ଳ� ଗଢ଼ ି ଳତୋେବିୋ ନମିଳନ୍ତ 
ପ୍ତଶିରୁତବିଦ୍। ୨୦୨୨-୨୩ ବଷବେଳ� ୨୫ ଳଗୋଟ ିଶଳି୍ପ 
ପ୍କଳ୍ପ ସଙି୍୍ ଉଇଳଣ୍ଡୋ ଅନୁଳମୋେନ ୍ୋଭ କ�ଛିନ୍ତ।ି 
ଉକ୍ ୨୫ ଳଗୋଟ ି ଶଳି୍ପ ସଂସ୍ୋଳ� ୫,୮୨୭ ଳକୋଟ ି

ଟଙ୍କୋ� ନଳିବଶ ଉପ୍ବ୍ଧ ଳହବ ଓ ୨୫,୨୯୨ ଶ୍ରମ 
ଶକ୍ଙୁି୍କ ନେିକୁ୍ ି ସଳୁେୋଗ ମେି ି ପୋ�ବି। ଳସହପି� ି
ପୋ୍ଷ୍କି ଶଳି୍ପ ଓ ଇସ୍ୋତ ଶଳି୍ପ ଳକ୍ଷତ୍ରଳ� େରୋକ୍ରଳମ ୩ 
ଳଗୋଟ ି ଓ ୮ ଳଗୋଟ ି ପ୍କଳ୍ପକୁ ମଞ୍�ୁନୀ ମେିବିୋ ସହ 
ଉକ୍ େୁଇ ପ୍କଳ୍ପଳ� ବହୁ ନେିକୁ୍ ି ସଳୁେୋଗ ଉପ୍ବ୍ଧ 
ଳହୋଇପୋ�ବି। ଳସହପି� ି ଖୋେ୍ୟ ପ୍କ୍ରୟିୋକ�ଣ, 
ଭତି୍ଭୂିମ ିନମିବେୋଣ, ଆଇଟ,ି ଳପଳଟ୍ୋ ଳକମକିୋ୍ ଆେ ି
ଳକ୍ଷତ୍ରଳ� ପଞୁ୍ ି ନଳିବଶକୁ ଳପ୍ୋତ୍ୋହତି କ�ବିୋ ସହ 
ବ୍ୟୋପକ ନେିକୁ୍ ିସଳୁେୋଗ ସଷୃ୍ ିକ�ବିୋ ନମିତି୍ �ୋଜ୍ୟ 
ସ�କୋ� ଳେୋଜନୋ କ�ଛିନ୍ତ।ି ନୂତନ ଶଳି୍ପ ନନୀତ ି
ପ୍ବତ୍ବେନ କ�ବିୋ ସହ ଗହଣୋ, ବୟନ, ପ�ବିହନ, 
�ପ୍ୋନ,ି ପେବେ୍ୟଟନ ଓ ଳବସୋମ�କି ବମିୋନ ଚେୋଚେ 
ଳକ୍ଷତ୍ରଳ� ଅପବୂବେ ସଳୁେୋଗ ସଷୃ୍ ିଳହୋଇଛ।ି ଆପୋଳ�ଲ୍   
ଓ ଳଟକ୍ସଟୋଇଲ୍   ଳକ୍ଷତ୍ରଳ� ପୋ୍ଣ୍ଟ ଓ ଳମସନିୋ� ି
ଉପଳ� ୫୦ ଳକୋଟ ି ଟଙ୍କୋ େୋଏ ଳପ୍ୋତ୍ୋହନ �ୋଶ,ି 
୍ଜଷି୍କି୍   ନନୀତଳି� ପଞୁ୍ ିନଳିବଶ� ୩୦% ସବସ ି୍  ି
ଓ �ପ୍ୋନ ି ନନୀତଳି� �ପ୍ୋନ ି ମ ୂ୍ ୍ୟକୁ ୪ ଗଣୁୋ ବୃଦ୍ ି
କ� ି୩.୫ ୍କ୍ଷ ଳକୋଟ ିଟଙ୍କୋ କ�ବିୋକୁ ୍କ୍ଷ୍ୟ ଧୋେବେ୍ୟ 
କ�ୋେୋଇଛ।ି 

ଓଡ଼ଶିୋଳ� ଏକ ସ୍ୋୟନୀ ତରୋ ଳ୍ୋକୋଭମିଖୁନୀ 
ସ�କୋ� ଳେୋଗୁଁ ଶଳି୍ପ, ବୋଣଜି୍ୟ, କୃଷ,ି ଶକି୍ଷୋ, 
ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ, ପ�ବିହନ ଓ ଗମନୋଗମନ ଆେ ି ଳକ୍ଷତ୍ରଳ� 
ଅଭୂତପବୂବେ ବକିୋଶ� ଧୋ�ୋ ସଷୃ୍ ି ଳହୋଇପୋ�ଛି।ି 
ଅଭବୃିଦ୍�ି ପୋହୋଚ ସେେତୋ� ସହ ଅତକି୍ରମ 
କ�ୁଥିବୋ�ୁ ଓଡ଼ଶିୋ ଭୋ�ତ� ଏକ ମଳ୍୍ �ୋଜ୍ୟ 
ପୋ୍ଟ ିେୋଇଛ।ି ପ୍ତକୂିେ ବଶି୍ୱସଙ୍କଟ ସଳତ୍ବେ ୨୦୨୨-
୨୩ ବଷବେଳ� �ୋଜ୍ୟ� ଅଭବୃିଦ୍ ି କୋେବେ୍ୟେକ୍ଷତୋ 
ଳେଶ� ସବୁଠୋ�ୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତ�ଳ� ବଜୋୟ �ହଛି।ି 
ଳବୈଷୟକି ଜ୍ଞୋନଳକୌଶେ� ଉପଳେୋଗ, ପ୍ତଳିେୋଗନୀ 
ଓ ସହଳେୋଗନୀ ବୋତୋବ�ଣ ଓ ଏକ ସ୍ୋୟନୀ ସ�କୋ� 
ଳେୋଗୁଁ ଓଡ଼ଶିୋ ଆଗୋମନୀ େନିଳ� ଏକ ପ୍ୋଚୁେବେ୍ୟଭ�ୋ 
�ୋଜ୍ୟଳ� �ୂପୋନ୍ତ�ତି ଳହବୋକୁ େୋଉଛ।ି

ସଳଭବେ �ଳିପୋଟବେ ଅନୁେୋୟନୀ ୨୦୨୨-୨୩ ବଷବେଳ� 
ଓଡ଼ଶିୋ� ଅଭବୃିଦ୍ ି ହୋ� ୭.୮୨%, େୋହୋକ ି
ଜୋତନୀୟ ହୋ� ୭% �ୁ ଅଧିକ। ୨୦୨୩-୨୪ ବଷବେଳ� 
ତୋହୋ ୮% �ୁ ୮.୫% ଳହବ ଳବୋ୍ ି ଆକେନ 
କ�ୋେୋଇଛ।ି ୨୦୨୨-୨୩ ବଷବେଳ� ଓଡ଼ଶିୋ� 
ବୋଷଥିକ ମଣୁ୍ଡପଛିୋ ଆୟ ୧,୫୦,୬୭୬ ଟଙ୍କୋ 
ଳହୋଇଥିବୋ ଳବଳେ ଜୋତନୀୟ ମଣୁ୍ଡ ପଛିୋ ଆୟ ବୋଷଥିକ 
୧,୭୦,୬୨୦ ଟଙ୍କୋ। ଏହୋ ସତ୍ୟ ଳେ ମଣୁ୍ଡ ପଛିୋ ଆୟ 
ଏପ� ିଭୋବଳ� ବୃଦ୍ ିପୋଇଳ୍ ନକିଟ ଭବଷି୍ୟତଳ� 
ଏହୋ ଜୋତନୀୟ ମଣୁ୍ଡ ପଛିୋ ଆୟକୁ ଟପେିବି। ଳସହପି� ି

ଓଡ଼ଶିୋ� ଜଏିସ୍ପି ି୨୦୨୨-୨୩ ବଷବେଳ� ୭.୨ ୍କ୍ଷ 
ଳକୋଟ ିଳହୋଇଥିବୋ ଳବଳେ ୨୦୨୧-୨୨ ବଷବେଳ� ଏହୋ 
୬.୪ ୍କ୍ଷ ଳକୋଟ ିଥି୍ୋ, େୋହୋକ ି୧୨.୬% ଅଧିକ। 

 ବତି୍ନୀୟ େୋୟତି୍ ଓ ବଳଜଟ ପ�ଚିୋେନୋ ନୟିମ 
ପ୍ଣୟନ ଳହବୋ ପଳ� େନୀଘବେ ୧୭ ବଷବେ ଧ� ି ଓଡ଼ଶିୋ 
କ୍ରମୋଗତ ଭୋଳବ �ୋଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହଳ� ଉେବୃତ 
ସ୍ତିଳି� �ହ ିଆସଛୁ।ି ଶଙୃ୍ଖେତି ବତି୍ନୀୟ ପ�ଚିୋେନୋ 
ଳେୋଗୁଁ ଭତି୍ଭୂିମ ି ନମିବେୋଣ ଳକ୍ଷତ୍ରକୁ ଅଧିକ�ୁ ଅଧିକ 
ପୋଣ୍ ି ଳେୋଗୋଇ େଆିେୋଉଛ।ି ଳମୋଟ �ୋଜସ୍ୱ� 
୬୬% ଳକବେ ବକିୋଶମେୂକ କୋେବେ୍ୟ ନମିଳନ୍ତ ବ୍ୟୟ 
କ�ୋେୋଉଛ।ି ସୋମୋଜକି ଭତି୍ଭୂିମ ିେରୋ ଶକି୍ଷୋ ଓ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ 
ଳକ୍ଷତ୍ରଳ� �ୋଜସ୍ୱ� େରୋକ୍ରଳମ ୧୬% ଓ ୬.୫% 
ଖଚ୍ଚବେ କ�ୋେୋଉଛ।ି ଆଗୋମନୀ ବଷବେମୋନଙ୍କଳ� �ୋଜ୍ୟ� 
ସମସ୍ତ ଳକ୍ଷତ୍ରଳ� ପ୍ଗତ�ି ସେୁେ ଉପ୍ବ୍ଧ ଳହବୋ 
ସହ ସୋମୋଜକି ତରୋ ଆର ଥିକ ଳକ୍ଷତ୍ରଳ� ବକିୋଶ� 
ସମ୍ୋବନୋ ଉଜ୍ଜ୍ୱେ ଳବୋ୍ ି �ୋଜ୍ୟ ସ�କୋ� େୃଳଢ଼ୋକ୍ ି
ପ୍କୋଶ କ�ଛିନ୍ତ।ି ୨୦୨୨-୨୩ ବଷବେଳ� �ୋଜ୍ୟ� ଋଣ 
�ୋଶ ିଜଏିସ୍ପି�ି ମୋତ୍ର ୧୫.୬% ଅଳଟ, େୋହୋକ ି
ଅନ୍ୟ �ୋଜ୍ୟମୋନଙ୍କ ତୁେନୋଳ� କମ୍  । ପଞୁ୍ ି ବ୍ୟୟ 
�ୋଜ୍ୟ ପ୍ଗତ�ି ଇଞ୍ନି ସେୃଶ। ଏହୋ� କ୍ରମୋଗତ 
ବୃଦ୍ ି ବକିୋଶ� ଧୋ�ୋକୁ ଅଧିକ ଳବଗବୋନ କ�ଛି।ି 
ବଗିତ ୧୦ ବଷବେ ଧ� ିପଞୁ୍ ିବ୍ୟୟ ୮.୬ ଗଣୁ ବଢ଼଼ଛି।ି 
୨୦୨୨ ୍ଳିସମ୍ୱ� ମୋସଳ� ପ୍କୋଶତି ସଏିମଆଇଇ 
�ଳିପୋଟ୍  ଳ�ବେ ଓଡ଼ଶିୋ� ଳବକୋ�ନୀ ହୋ� ୦.୯% ଥିବୋ 
ଳବଳେ ଜୋତନୀୟ ହୋ� ୮.୩% ଥି୍ୋ।

କ୍ରନୀ୍ୋ, ସଡ଼କ ପ�ବିହନ, ଳ�େ ପ୍କଳ୍ପ, ବମିୋନ 
ଚେୋଚେ, ବେୁି୍ୟତ୍   ଳେୋଗୋଣ, ମୋଗଣୋ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ, 
ଶକି୍ଷୋ, ପୋନନୀୟଜେ ଳେୋଗୋଣ, ଉଠୋ ଜେଳସଚନ ଓ 
ଇନ୍  ଷ୍ଟମି ଳଷ୍ୋଳ�ଜ ପ୍କଳ୍ପ ଆେ ି ସମସ୍ତ ଳକ୍ଷତ୍ରଳ� 
�ୋଜ୍ୟ ସ�କୋ� େକ୍ଷତୋ ଓ ପୋ�େଶଥିତୋ ହୋସ୍ 
କ�ଛିନ୍ତ।ି ‘ମଶିନ ଶକ୍’ିକୁ ଔଳେ୍ୟୋଗକି ଳକ୍ଷତ୍ରଳ� 
�ୂପୋନ୍ତ�ତି କ�ବିୋକୁ ୍କ୍ଷ୍ୟ �ଖୋେୋଇଛ।ି 

 ସତୁ�ୋଂ ଓଡ଼ଶିୋ ଜୋତନୀୟ ସ୍ତ�ଳ� ଏକ 
ସସୁ୍, ସମଦୃ୍ ତରୋ ଅଗ୍ରଣନୀ �ୋଜ୍ୟଳ� ପ�ଣିତ 
ଳହବୋକୁ େୋଉଛ।ି ଅରବେଳନୈତକି �ଳିପୋଟବେ ଓଡ଼ଶିୋ� 
ଳେଉଁ ସଳୁନ୍ ି ଚତି୍ର ଉପସ୍ୋପତି କ�ଛି,ି ତୋହୋ 
ଆଗୋମନୀ ଭବଷି୍ୟତଳ� �ୋଜ୍ୟକୁ ଏକ େୃଢ଼ ତରୋ 
ମଜଭୁତ ଅରବେନନୀତଳି� �ୂପୋନ୍ତ�ତି କ�ବିୋ ସହ 
ଜନସୋଧୋ�ଣଙ୍କ ଆସ୍ୋଭୋଜନ ଳହବୋ ନଶି୍ତି। 
ବଶି୍ୱ ଅରବେନନୀତଳି� ସ୍ୱୋଭୋବକି ସ୍ତି ି ସଧୁ�ୁ ି ଆସଳି୍ 
ଓଡ଼ଶିୋ� ଅରବେଳନୈତକି ବକିୋଶ ଆହୁ� ିଅଧିକ ତ୍�ୋନ୍ୱତି 
ଳହବ, ଏଥିଳ� ସଳଦେହ ନୋହ ିଁ। n

ଓଡ଼ଶିାର ଗତଶିୀଳ ଅର୍ଥନୀତ ି

ମୋନବ ସଭ୍ୟତୋ ଗଢ଼ ି ଉଠବିୋ େନିଠୋ�ୁ ନେନୀ 
ଏକ ଉପକୋ�ନୀ ପ୍ୋକୃତକି ଜେ ଉତ୍ ଭୋଳବ 

ସବବେେୋ ମଣଷିକୁ ସହୋୟତୋ ଳେୋଗୋଇ ଆସଛି।ି 
ନେନୀ ଉପତ୍ୟକୋଳ� ଅଳନକ ସମଦୃ୍ ସଭ୍ୟତୋ ଗଢ଼ ି
ଉଠଥିିବୋ ଇତହିୋସଳ� ବର୍ଣଥିତ। ଳହଳ୍ ବତ୍ବେମୋନ 
ନେନୀ ଜେ� ଅପବ୍ୟବହୋ� କ�ୋେୋଉଛ।ି ଶଳି୍ପୋୟନ 
ଳେୋଗୁ ଁ ନେନୀ ଜେ େୂଷତି ଳହବୋ ସହ ଅପଚୟ 
ଳହଉଛ।ି ନେନୀ ଜେକୁ ଶଳି୍ପ କୋେବେ୍ୟଳ� ବ୍ୟବହୋ� 
କ�ୋେୋଉଥିବୋଳବଳେ ଏହୋ� ସଂ�କ୍ଷଣ ପୋଇ ଁଳକୌଣସ ି
ବକିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ୋ କ�ୋେୋଉନୋହ ିଁ। ଳସହପି� ି ବେୁି୍ୟତ୍   
ଉତ୍ୋେନ, ଜେଳସଚନ ପୋଇ ଁବଡ଼ ବଡ଼ ୍୍ୟୋମ୍   ନମିବେୋଣ 

କ�ୋେୋଉଛ।ି ନେନୀ� ଗତପିର ବେେୋ େୋଉଛ।ି 
ଏଥିଳେୋଗୁ ଁମ�ୁଡ଼,ି ବନ୍ୟୋ, ଭେ ିପ�ସି୍ତି ିସଷୃ୍ ିଳହଉଛ।ି 

ଳକବେ ଭୋ�ତନୀୟ ଜନଜନୀବନ ନୁଳହଁ, ସମଗ୍ର 
ପଥୃିବନୀ� ମଖୁ୍ୟ ଜନୀବନ ଜନୀବକିୋ� ଅବ୍ମ୍ୱନ ଳକ୍ଷତ୍ର 
ଳହଉଛ ି ପ୍ମଖୁ ନେନୀ। କନୁି୍ତ ଆଜ ି ଭୋ�ତ� ପ୍ମଖୁ 
ନେନୀମୋଳନ ନଜି� ଗତପିରଳ� ବୋଧୋବଘି୍ନ� ସମ୍ଖୁନୀନ 
ଳହଉଛନ୍ତ।ି େନିକୁ େନି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଆବଜବେନୋ 
ନେନୀ ଜେକୁ ଭୟଙ୍କ� ଭୋଳବ ପ୍େୂଷତି କ�ବିୋ ସହ 
ଏହୋ� ଗଭନୀ�ତୋକୁ ପ୍ଭୋବତି କ�ୁଛ।ି ଭୋ�ତ� 
ବଶିଷି୍ ଜନନୋୟକ ତରୋ ପବୂବେତନ ପ୍ଧୋନମନ୍ତ୍ରନୀ 
ଅଟେ ବହିୋ�ନୀ ବୋଜଳପୟନୀ ତୋଙ୍କ ଶୋସନ ସମୟଳ� 
ଭୋ�ତଳ� ନେନୀ ସଂଳେୋଗନୀକ�ଣ ଳେୋଜନୋକୁ ଗ�ୁୁତ୍ 
ଳେଇ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପେଳକ୍ଷପ ଳନଇଥିଳ୍। 
ବତ୍ବେମୋନ� ପ୍ଧୋନମନ୍ତ୍ରନୀ ନଳ�ନ୍ଦ୍ର ଳମୋେନୀଙ୍କ ଗଙ୍ୋ 
ସଳେଇ ଅଭେିୋନ ଏକ େୃଷ୍ୋନ୍ତମେୂକ ଳେୋଜନୋ 

କହଳି୍ ଅତୁ୍ୟକ୍ ି ଳହବନୋହ ିଁ। ନେନୀଜେ ମନୁଷ୍ୟ� 
ପୋନନୀୟ� ମଖୁ୍ୟ ଅବ୍ମ୍ୱନ ଳହବୋ ସହ କୃଷ ିକୋେବେ୍ୟ, 
ବଭିନି୍ନ ବ୍ୟବସୋୟ, ଗହୃପୋେତି ପଶପୁକ୍ଷନୀଙ୍କ ମଖୁ୍ୟ 
ଆଧୋ� ଏହପି� ିବଭିନି୍ନ ଭୋବଳ� ଆମମୋନଙୁ୍କ ଳସବୋ 
ପ୍େୋନ କଳ�। କନୁି୍ତ େୁିଃଖ� ପ୍ସଙ୍ ଳହଉଛ ିଳେଉଁ 
ନେନୀ ଆମମୋନଙୁ୍କ ପଇିବୋ ପୋଣ ିଳେଉଛ ିଆମ୍ମୋନଙୁ୍କ 
ଚୋଷ� ଳକ୍ଷତକୁ ସଜୁେୋ ସେୁେୋ କ�ୁଛ,ି ଆଳମ ଳସହ ି
ନେନୀଜେକୁ ପ୍େୂଷତି କ�ବିୋଳ� ପଛୋଉ ନୋହ ିଁ। 

ଳକବେ ସହ�ୋଞ୍େ ନୁଳହଁ, ଭୋ�ତ� ଗ୍ରୋମ୍ୟ 
ଜନଜନୀବନ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ନେନୀ� ଅବବୋହକିୋ� ସ୍ତୃକୁି 
ଳନଇ ଗଢ଼ ିଉଠଛି।ି ସମ୍ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱ� ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ଶିୋେନୀ 
ଳେଶମୋଳନ ନଜି ନଜି ଳେଶ� ନେନୀ� ସ�ୁକ୍ଷୋ ପୋଇଁ 
ଅଳନକ େୃଷ୍ୋନ୍ତମେୂକ କୋେବେ୍ୟକ୍ରମ ହୋତକୁ ଳନଉଛନ୍ତ।ି 
ଳକବେ ଳସତକି ିନୁଳହଁ, ସଡ଼କ� ବକିୋଶ ଳହୋଇ ନ 
ଥିବୋ ସମୟଳ� ଆନ୍ତିଃ ନେନୀ ପ�ବିହନ ବ୍ୟବସ୍ୋ 

ଥି୍ୋ ମଖୁ୍ୟ ଳେୋଗୋଳେୋଗ� ମୋଧ୍ୟମ। 
ଶୋସ୍ତ୍ରଳ� ନେନୀମୋନଙୁ୍କ େବି୍ୟଜନନନୀ 

ଭୋବଳ� ପଜୂୋ କ�ୋେୋଇ ଳସମୋନଙ୍କ ପ୍ତ ି ସମ୍ୋନ 
ଜଣୋେୋଇଛ।ି ଆଜପିେବେ୍ୟନ୍ତ ଆହ୍ୋବୋେ� ବଭିନି୍ନ 
ଘୋଟଳ� ଗଙ୍ୋ ଆ�ତ ି ଳେଉଁମୋଳନ ଳେଖିଥିଳବ 
ବୋ ହ�ଦି୍ୋ�ଳ� ଗଙ୍ୋ ପଜୂନ ମହୋଆେତ ିେଶବେନ� 
ଳେଉଁମୋଳନ ସଳୁେୋଗ ପୋଇଥିଳବ ଳସମୋଳନ 
ଜୋଣଥିିଳବ ଳେ ନେନୀକୁ ଆମ ପବୂବେଜମୋଳନ ଳକଳତ 
ସମ୍ୋନ� ସ୍ୋନ ଳେଉଥିଳ୍। ନେନୀ� ସ�ୁକ୍ଷୋ ପୋଇଁ 
ସଳଚତନତୋ ସଷୃ୍ ି କ�ବିୋ ଉଳଦେଶ୍ୟଳ� ପ୍ତବିଷବେ 
ମୋଚ୍ଚବେ ୧୪ ତୋ�ଖି ଆନ୍ତଜବେୋତକି ନେନୀ ସ�ୁକ୍ଷୋ େବିସ ବୋ 
‘ଇଣ୍ଟ�ନ୍ୟୋସନୋ୍ ଳ୍ ଅଫ୍   ଆକ୍ସନ୍   େ� �ଭିର୍  ସ୍  ’ 
ଭୋଳବ ପୋେତି ଳହୋଇରୋଏ। ଏହ ିଅବସ�ଳ� ବଭିନି୍ନ 
�ୋଷ୍ଟଳ� ଳଶୋଭୋେୋତ୍ରୋ, ସଳଚତନତୋ କୋେବେ୍ୟକ୍ରମମୋନ 
ଗ୍ରହଣ କ�ୋେୋଇରୋଏ। n

ସଙ୍କଟରର ଜୀବନରରଖା

ପଣ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅନ୍ତରଚ୍ଚ୍ାମୀ ମଶି୍ର
ଳଢଙ୍କୋନୋେ, ଳମୋ: ୮୮୯୫୨୩୦୭୨୨

ଆଧନୁକି ଓଡ଼ଶିୋ� କୋୟୋକଳ୍ପଳ� ଳେଉ ଁଳକଳତକ 
କୃତନୀ ଓଡ଼ଆିଙ୍କ ଳେୋଗେୋନ �ହଛି ିତୋ’ ମଧ୍ୟଳ� 

ଓଡ଼ଶିୋଳ� ବମିୋନ ଳସବୋ ଭତି୍ଭୂିମ ିନମିବେୋଣ ତରୋ ନୋଗ�କି 
ବମିୋନ ଉଡ୍ଡୟନ ସଂସ୍ୋ� ଳମୌେକି ସଂ�ଚନୋଳ� 
ସ୍ୱଗବେତିଃ କ୍ୟୋପ୍  ଳଟନ୍   �ୋଜକଳିଶୋ� ମଶି୍ରଙ୍କ ନୋମ 
ଅନ୍ୟତମ। ଓଡ଼ଶିୋ� ପ୍ବୋେ ପ�ୁୁଷ ବଜୁି ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ 
ପଳ� ତେନୀୟ ଶଷି୍ୟ କ୍ୟୋପ୍  ଳଟନ୍   �ୋଜକଳିଶୋ� ମଶି୍ର 
ଜଳଣ ସୋହସନୀ ବମିୋନ ଚୋେକ ଭୋବଳ� ପ୍ସଦି୍ ି ଅଜବେନ 
କ�ଥିିଳ୍। ଏଥିସହତି ଳସ ଥିଳ  ୍ ଜଳଣ ଉଚ୍ଚମନୋ 
ସ୍ୱୋଭମିୋନନୀ ସୋହସନୀ ଓ ସେେ କ୍ରନୀଡ଼ୋବତି୍  । ସ୍ୱକନୀୟ ମହୋନ 
ଗଣୁ ଓ ଉେୋ� ଳଚତନୋ ଳେୋଗୁ ଁଳସ ସମଗ୍ର ଭୋ�ତଳ� 
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ�ଚିୟ ସଷୃ୍ ିକ�ପିୋ�ଥିିଳ୍।

ଳଢଙ୍କୋନୋେ ଜଲି୍ୋ� ଉତ୍�-ପବୂବେ ସନୀମୋଳ� 
ଅବସ୍ତି ବ�ିୋଶୋେ ଗ୍ରୋମ� ବଖି୍ୟୋତ ଜମେିୋ� ବମି୍ୱୋଧ� 
ମଶି୍ରଙ୍କ ଦ୍ତିନୀୟ ପତୁ୍ର େୋଶ�ଥି ଓ ପତୁ୍ରବଧ ୂହ�ପ୍ୟିୋଙ୍କ� 
ଦ୍ତିନୀୟ ପତୁ୍ର ଭୋବଳ� �ୋଜକଳିଶୋ� ୧୯୨୯ ମସହିୋ 
ଜୁନ୍ ମୋସ ୯ ତୋ�ଖିଳ� ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କ�ଥିିଳ୍। 
ବମି୍ୱୋଧ�ଙ୍କ� ଅଠ�ଳଗୋଟ ି �ୋଜସ୍ୱ ଗ୍ରୋମଳ� ପ୍ୋୟ 
ସୋତଶହ ଏକ� ଳପୈତୃକ ସ୍ୱଉପୋଜଥିତ ଚୋଷ ଜମଥିି ୋ୍। 
୧୮୬୬-୬୮ଳ� ଳେଳତଳବଳେ ଓଡ଼ଶିୋଳ� 
ନ’ଅଙ୍କ େୁଭଥିକ୍ଷ ପଡ଼ଥିି ୋ୍, ଳସଳତଳବଳେ ବମି୍ୱୋଧ� 
ମଶି୍ର ଳଢଙ୍କୋନୋେ� ତତ୍ୋେନୀନ �ୋଜୋ ଭଗନୀ�ର ମହନୀନ୍ଦ୍ର 

ବୋହୋେୂ�ଙୁ୍କ େଶହଜୋ� ଭ�ଣ ବୋ ଚୋେଶି ହଜୋ� ବସ୍ତୋ 
ଧୋନ େୋନ କ�ଥିିଳ  ୍ ଏବଂ ଏହ ି ଧୋନ �ୋଜୋ ଗ�ବି 
ଜନସୋଧୋ�ଣଙୁ୍କ ବୋଣ୍ଟଳିେବୋ େେଳ� ଳଢଙ୍କୋନୋେଳ� 
ଳକୌଣସ ିବ୍ୟକ୍ ିଅନୋହୋ�ଳ� ମ�ନିଥିଳ୍। 

ନଜି ଗ୍ରୋମଳ� ପ୍ୋରମକି ଶକି୍ଷୋ ଳଶଷ କ ୋ୍ ପଳ� 
�ୋଜକଳିଶୋ� ଳଢଙ୍କୋନୋେ ଉଚ୍ଚ ବେି୍ୟୋେୟଳ� ଅଧ୍ୟୟନ 
କ�ଥିିଳ୍। ଶକି୍ଷୋ ଳଶଷ ଳହବୋ 
ପଳ� ପଳ� ତୋଙ୍କ ପ�ବିୋ� 
ଉପଳ� ଅଚୋନକ ବପିତ୍ ି
ପଡ଼ଥିି ୋ୍। ଳସଳତଳବେକୁ 
ତୋଙ୍କ ପତିୋମହଙ୍କ� ମତୁୃ୍ୟ 
ଳହୋଇେୋଇଥି ୋ୍। ଜଳଣ 
ପ୍ତପିତ୍ଶିୋେନୀ ବ୍ୟକ୍ ି ବମି୍ୱୋଧ� 
ମଶି୍ରଙ୍କଠୋ�ୁ ଏକଶହ ଭ�ଣ ଧୋନ 
କ�ଜ ଳନଇଥିଳ୍। ବମି୍ୱୋଧ�ଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ୟ ପଳ� ତୋଙ୍କ ପତୁ୍ରମୋଳନ 
ଳସହ ି ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍କ ଧୋନ ମୋଗବିୋ�ୁ 
ଳସ ଧୋନ ଳେ�ୋଇବୋ ପ�ବିଳତ୍ବେ 
ସମଗ୍ର ପ�ବିୋ�କୁ ବେନୋମ 
କ�ବିୋ ନମିତି୍ ମରି୍ୟୋଳ�ୋପ 
ପ�ଥିିଳ୍। ସମଗ୍ର ପ�ବିୋ� ଚନି୍ତୋ ଓ ଆତଙ୍କଳ� 
ଥିବୋଳବଳେ େବୁକ �ୋଜକଳିଶୋ�ଙ୍କ ଆଇନଗତ େୃଢ଼ 
କୋେବେ୍ୟୋନୁଷ୍ଠୋନ େେଳ� ଘଟଣୋ� ଉଚ୍ଚସ୍ତ�ନୀୟ ତେନ୍ତ� 
କ�ୋେୋଇ ଅଭଳିେୋଗ ମରି୍ୟୋ ପ୍ମୋଣତି ଳହ ୋ୍। 

ଏହ ି ଘଟଣୋ ପଳ� �ୋଜକଳିଶୋ� କ୍କିତୋ 

େୋଇ ବଜୁି ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ ନକିଟଳ� ପହଞ୍ଥିିଳ୍। 
ଳସଳତଳବେକୁ େୁଦ୍ବେଷବେ ବଜୁି ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ େୁିଃସୋହସକି 
ଇଳଣ୍ଡୋଳନସଆି ବମିୋନ ଅଭେିୋନ ଘଟଣୋ ସମଗ୍ର 
ବଶି୍ୱଳ� ଚୋଞ୍୍୍ୟ ସଷୃ୍ ି କ�ଥିି ୋ୍। �ୋଜକଳିଶୋ� ବଜୁି 
ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ ନକିଟଳ� ନଜି� ଇଚ୍ୋ ଜଣୋଇଳ୍। 
େବୁକଙୁ୍କ ଳପ୍�ଣୋ ଓ ଳପ୍ୋତ୍ୋହନ ଳେବୋଳ� ବଜୁି 

ପଟ୍ଟନୋୟକ ଥିଳ  ୍ ସେୋସବବେେୋ 
ପ୍ସୁ୍ତତ। �ୋଜକଳିଶୋ� ବଜୁି 
ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ ପ୍ତ୍ୟକ୍ଷ 
ତତ୍ତୋବଧୋନଳ� ଓଡ଼ଶିୋ େୋ୍ଇଙ୍ 
କବ୍ଳ� ବମିୋନ ଚୋେନୋ ଶକି୍ଷୋ 
କଳ  ୍ ତରୋ ଜଳଣ ସେୁକ୍ଷ 
ପୋଇ୍ଟ ଭୋବଳ� ନଜି� 
ପ�ଚିୟ ସଷୃ୍ ି କଳ୍। ଳସ 
ଇଣ୍ଡଆିନ୍ ଏୟୋ� ୋ୍ଇନ୍ସଳ� 
୫.୮.୧୯୫୭ ଠୋ�ୁ 
୩୦.୬.୧୯୮୭ ପେବେ୍ୟନ୍ତ ତ�ିଶି 
ବଷବେ�ୁ ଊଦ୍ବେବେ ସମୟ ଧ� ିପୋଇ୍ଟ 
ଓ ଆଭଏିସନ୍ ଅେିସ� ଭୋବଳ� 
ଚୋକ�ି ି କ� ି ବହୁ କୃତତି୍� 

ଅଧିକୋ�ନୀ ଳହୋଇଛନ୍ତ।ି ଅବସ� ପଳ� ମଧ୍ୟ ଳସ ଓଡ଼ଶିୋ 
ସ�କୋ�ଙ୍କ ବମିୋନ ଚେୋଚେ ବଭିୋଗ� ନଳିଦେବେଶକ 
ଭୋବଳ� ତୋ. ୨୭.୭.୧୯୮୭ �ୁ ତୋ. ୧୭.୨.୧୯୯୨ 
ପେବେ୍ୟନ୍ତ କୋେବେ୍ୟକ� ି ପ୍ଶଂସୋଭୋଜନ ଳହୋଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ି
ସମୟଳ� ଳସ ନଜି ଗ୍ରୋମ ବ�ିୋଶୋେଳ� ଳଗୋଟଏି ଏୟୋ� 

ଷ୍ଟପି୍ ନମିବେୋଣ କ�ୋଇଥିଳ୍। ସମ୍ପ୍ରତ ି ବଜୁି ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ 
ନୋମଳ� ନୋମତି ଳସହ ି ଅନୁଷ୍ଠୋନକୁ  �ୋଜ୍ୟ ସ�କୋ� 
ବଜୁି ପଟ୍ଟନୋୟକ ଏଳ�ୋଳସ୍ସ୍ ଏକୋଳ୍ମନୀଳ� ପ�ଣିତ 
କ�ବିୋ ପୋଇ ଁଳଘୋଷଣୋ କ� ିଳବୈମୋନକି ପ୍ଶକି୍ଷଣ କୋେବେ୍ୟ 
ଆ�ମ୍ କ�ଛିନ୍ତ।ି କୋପଳଟନ ମଶି୍ର ବମିୋନ ଚେୋଚେ 
ବଭିୋଗ� ନଳିଦେବେଶକ ଥିବୋ ସମୟଳ� ବଭିୋଗନୀୟ 
କମବେଚୋ�ନୀ ମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଆଭଏିସନ୍ ଷ୍ୋଫ୍ କଳ ୋ୍ନନୀ 
ନମିବେୋଣ କ�ୋଇଥିଳ୍। �ୋଜ୍ୟ� ଅଳନକ ଜଲି୍ୋଳ� 
ଏୟୋ�ଷ୍ଟପି୍ ତଆି� ି କ�ବିୋଳ� ତୋଙ୍କ� ଅବେୋନ 
ଅବସି୍�ଣନୀୟ। ଳେଉ ଁ ସମୟଳ� ପବୂବେତନ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରନୀ 
ସ୍ୱଗବେତ ବଜୁି ପଟ୍ଟନୋୟକ ମୋସକି ୧ ଟଙ୍କୋ େ�ମୋଳ� 
କୋେବେ୍ୟ କ�ୁଥିଳ  ୍ଳସହ ିସମୟଳ� କ୍ୟୋଳପଟେନ୍ ମଶି୍ର ମଧ୍ୟ 
୧ ଟଙ୍କୋ େ�ମୋଳ� ନଳିଦେବେଶକ ହସିୋବଳ� କୋେବେ୍ୟ କ� ି
ନଜି� ମହୋନତୋ ଳେଖୋଇ ପୋ�ଥିିଳ୍। 

୧୯୫୭ଳ� କ୍ୟୋଳପଟେନ୍ ମଶି୍ରଙ୍କ� ବବିୋହ ଭଦ୍ରକ� 
କମେୋ ଙ୍କ ସହ ଳହୋଇଥି ୋ୍। ବହୁ ପବୂବେ�ୁ ତୋଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ 
ଳହୋଇସୋ�ଛି।ି ତୋଙ୍କ େୁଇ ପଅୁ େଲି୍ନୀପ ଓ ପ୍େନୀପ ତରୋ 
କନ୍ୟୋ ସଂେକୁ୍ୋ �ହଛିନ୍ତ।ି �ୋଜକଳିଶୋ�ଙ୍କ ତନିଭିୋଇଙ୍କ 
ମଧ୍ୟ�ୁ ଳକବେ ସୋନଭୋଇ ଳହମନ୍ତ କୁମୋ� ମଶି୍ର 
ଭୁବଳନଶ୍ୱ�ଳ� ଅଛନ୍ତ।ି ଗତ ତୋ. ୩.୩.୨୩ �ଖିଳ� 
ପୋପନୋଶନିନୀ ଏକୋେଶନୀଳ� କ୍ୟୋଳପଟେନ୍ �ୋଜକଳିଶୋ� 
ମଶି୍ର ଳଶଷ ନିିଃଶ୍ୱୋସ ତ୍ୟୋଗ କ� ି ଶ୍ରନୀଜଗନ୍ନୋରଙ୍କ 
ପେୋ�ବଦିେଳ� ଆଶ୍ରୟ ଳ ୋ୍ଡ଼ଛିନ୍ତ।ି ତୋଙ୍କ 
ଅବତ୍ବେମୋନଳ� ଓଡ଼ଶିୋ କୋହ ିଁକ ି ସମଗ୍ର ଭୋ�ତ ଜଳଣ 
ସେୁକ୍ଷ ଓ ସୋହସନୀ ଳବୈମୋନକିଙୁ୍କ ହ�ୋଇ ୋ୍। ଓଁ ଶୋନ୍ତ ି!! n

ବଦିାୟ ସଦୁକ୍ଷ ରବୈମାନକି କ୍ାପ୍  ରଟନ୍   ମଶି୍ର

ଆବରି୍ଭାବ- ୯.୬.୧୯୨୯
ତରି�ଭାଧଭାନ- ୩.୩.୨୦୨୩

ରାଜ୍ରର ଉତ୍କଟ ରେଉଛ ିଜଙ୍ଗଲ ନଆିଁ 

ପ୍ରତରିରାଧ ସମ୍ଭବ! 
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ଶିୋଳ� ବନୋଗ୍ ି ଅଣୋୟତ୍ ଳହୋଇପଡ଼ଛି।ି ଆମ� ଗବବେ ଓ ଳଗୌ�ବ� 

ସଂ�କ୍ଷତି ଜଙ୍୍ ଶମିେିପିୋେଠୋ�ୁ ଆ�ମ୍ କ� ିକୁ୍ି୍ ହିୋ ଓ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ପ୍ୋୟ ସବୁ 
ଗ�ୁୁତ୍ପରୂ୍ଣବେ ବନଖଣ୍ଡଳ� ନଆଁି ଜେୁଛ।ି �ୋଜଧୋନନୀ ଉପଖଣ୍ଡ ଶଖି�ଚଣ୍ଡନୀ ପୋହୋଡ଼ଳ� ଅଗ୍ ି
ବତି୍ୋତ ଳେୋଗୁଁ ଆଖପୋଖ ଅଞ୍େ ପ୍ତ ି ବପିେ ଳେଖୋଳେଇଛ।ି ସପ୍ୋହକ ତଳେ ଓଡ଼ଶିୋ 
ବନୋଗ୍ଳି� ଜୋତନୀୟସ୍ତ�ଳ� ତଳେ ଥି୍ୋ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ଳେଶ ଏକ ନମ୍ୱ� ସ୍ୋନଳ� 
�ହଥିି୍ୋ। ହଠୋତ୍   କ’ଣ ଳହ୍ୋ ଳକଜୋଣ ିଏଳବ ଓଡ଼ଶିୋ ବନୋଗ୍ଳି� ଜୋତନୀୟସ୍ତ�ଳ� ଏକ 
ସପ୍ୋହ ଧ� ିପ୍ଧମ ସ୍ୋନଳ� �ହଛି।ି ଏଳବ ଓଡ଼ଶିୋ� ୧୪୩ଟ ିସ୍ୋନଳ� ଜଙ୍୍ଳ� ନଆଁି 
୍ୋଗଥିିବୋ ଉପଗ୍ରହ ଚତି୍ର�ୁ ସଚୂନୋ ମେିଛି।ି ପ୍ଶ୍ନ ଉଠୁଛ ିଳେ ୧୧୨ଟ ିସ୍ୋନଳ� ୍ୋଗଥିିବୋ 
ଜଙ୍୍ ନଆଁିକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କ� ିଜୋତନୀୟ ତୋ୍କିୋଳ� ସପ୍ମ ସ୍ୋନକୁ ଖସଥିିବୋଳବଳେ 
ଓଡ଼ଶିୋ ଏ ଳକ୍ଷତ୍ରଳ� ବେିେ ଳହୋଇ ପ୍ରମ ଳହବୋ� ଅଳ୍ୋଡ଼ୋ ଳ�କ୍ବେ କ�ବିୋ ନଶି୍ତି 
ଉଦ୍  ଳବଗଜନକ। ଆମ ଜଙ୍୍ ବଭିୋଗ� ପୋ�ବିୋ� ପଣଆି ଓ ନଷି୍ଠୋ ପ୍ତ ିଏ ପ�ସି୍ତିଳି� 
ଅଙୁ୍େ ି ଉଠବିୋ ସ୍ୱୋଭୋବକି। ଓଡ଼ଶିୋଳ� ଚେତି ବଷବେ ଏ େୋଏଁ ୬୩୦ ବନୋଗ୍�ି ଖବ� 
ମେିଛି।ି 

ଜଙ୍୍ଳ� ନଆଁି ୍ୋଳଗ ଏବଂ ତୋହୋକୁ ଆୟତ୍ କ�ବିୋକୁ ପଳଡ଼। ଏଥିଳ� ପ୍ୋକୃତକି 
କୋ�ଣ ଅଳପକ୍ଷୋ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଅଗ୍କିୋଣ୍ଡ ଘଟଣୋ ଅଧିକ ରୋଏ। ଳତଳବ ଅଗ୍ ିନବିବେୋପନ ଓ 
ଜଙ୍୍ ସ�ୁକ୍ଷୋ ଏକ ବଭିୋଗନୀୟ କୋେବେ୍ୟ। ଏଥିଳ� ତରୁଟ ିବୋ ଉେୋସନୀନତୋ �ହଳି୍ ଜଙ୍୍ 
ସମ୍ପେ ଓ ବନ୍ୟପ୍ୋଣନୀ ବଳିଶଷ ଭୋଳବ ପ୍ଭୋବତି ଳହୋଇରୋ’ନ୍ତ।ି ଏହୋ ସତ ଳେ ଏ ବଷବେ 
ବଗିତ ୬ ମୋସ ଧ� ି ବଷବେୋ ଳହୋଇନଥିବୋ�ୁ ଜଙ୍୍ ନଆଁି� ପ୍ଳକୋପ ବୃଦ୍ ି ପୋଇଛ।ି 
ଳତଳବ ଏହୋ� ଅରବେ ନୁଳହଁ ଳେ ନଆଁିକୁ ଆୟତ୍ କ�ବିୋ ପୋଇଁ ଉପେକୁ୍ ପେଳକ୍ଷପ ନ 
ଳନଇ ପ୍କୃତକୁି ଳେୋଷ ଳେଇ ଆଳମ ବସେିବିୋ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନଆଁିକୁ ଆୟତ୍ କ�ବିୋକୁ 
ଳହଳ୍ ପୁ୍ ସି୍   ଓ ପ୍ଶୋସନକୁ ସତକବେ �ହବିୋକୁ ପଡ଼ବି ଏବଂ ଜଙ୍୍ ବଭିୋଗକୁ ଳ୍ୋକଙ୍କ 
ସହଳେୋଗଳ� ଏ ଳକ୍ଷତ୍ରଳ� ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭେିୋନ ଗ୍ରହଣ କ�ବିୋକୁ ପଡ଼ବି। ସମୋଜବଳି�ୋଧନୀ, 
ଜଙ୍୍ ମୋେିଆ, କୋଠଳଚୋ� ଓ ଅସୋମୋଜକି ତତ୍ତଙ୍କ ଉପଳ� ସଳଚତନତୋ ବୋତ୍ବେୋ 
ଳକୌଣସ ି ପ୍ଭୋବ ପଳଡ଼ ନୋହ ିଁ। ଳସମୋନଙ୍କ ବଳି�ୋଧଳ� େୃଷ୍ୋନ୍ତମେୂକ କୋେବେ୍ୟୋନୁଷ୍ଠୋନ 
ଳ୍ୋଡ଼ୋ।

ଜଙ୍୍ ନଆଁିକୁ ଳ�ୋକବିୋକୁ ଜୋତନୀୟସ୍ତ�ଳ� ନୂଆ ଜ୍ଞୋନଳକୌଶେ� ଉପଳେୋଗ 
ଆ�ମ୍ ଳହ୍ୋଣ।ି ଏଳବ ଳଗୋଆଳ� ଳେଖୋଳେଇଥିବୋ ବନୋଗ୍କୁି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କ�ବିୋ 
ପୋଇଁ ହୋଇଳକୋଟବେଙ୍କ ନଳିଦେବେଶଳ� ଳ୍ୋନ ଓ ଳହ୍ଳିକପଟେ� ବ୍ୟବହୋ� କ�ୋେୋଇଥି୍ୋ। 
ଆକୋଶମୋଗବେ�ୁ ପୋଣ ିଏବଂ ନଆଁି ୍ ଭିୋ ଗ୍ୟୋସ ପ୍ଳୟୋଗ କ�ୋେବିୋ େେଳ� ବନୋଗ୍ ିରମଛି।ି 
ଓଡ଼ଶିୋ� ଳେଉଁ ଅଗମ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତ�ନୀଣ ଅଞ୍େଳ� ବନୋଗ୍ ି ଳେଖୋଳେଇଛ,ି ଳସଠୋଳ� 
ଆକୋଶମୋଗବେ�ୁ ଏହୋକୁ ଆୟତ୍ କ�ବିୋ� ଳକୌଶେ ଅବ୍ମ୍ୱନ କ�ୋେବିୋ ଉଚତି। ଆହୁ� ି
ମଧ୍ୟ ବନୋଗ୍ ିନୟିନ୍ତ୍ରଣଳ� ଳଗୋଟଏି �ୋଜ୍ୟ� ଳଶ୍ରଷ୍ଠ ସେେ ନନୀତ ିଓ କୋେବେ୍ୟୋନୁଷ୍ଠୋନକୁ ଅନ୍ୟ 
�ୋଜ୍ୟଳ� ପ୍ଳୟୋଗ କ�ୋେବିୋ� ଆବଶ୍ୟକତୋ �ହଛି।ି

ବନ ବଭିୋଗ� ସଳଚତନତୋ ଅଭେିୋନ ଓ କୋେବେ୍ୟ�ୁ ମଳନ ଳହଉଛ ି ଏହୋ ପୋଖଳ� 
ଅରବେ� ଅଭୋବ ନୋହ ିଁ। ୍ୋଗଥିିବୋ ନଆଁିକୁ ପ୍ରଳମ ଆୟତ୍ ନ କ� ିଗୋଁ ଗୋଁଳ� େୋସକୋଠଆି 
ଓ ପୋ୍ୋ ଆେ ିମୋଧ୍ୟମଳ� ବନୋଗ୍ ିବଳି�ୋଧନୀ ସଳଚତନତୋ ସଷୃ୍ ିକଳ୍ ବଳିଶଷକଛି ି୍ୋଭ 
ମେିବି ନୋହ ିଁ। ବଗିତ ଳକଳତ ବଷବେ ଧ� ିଓଡ଼ଶିୋ� ଜଙ୍୍ ସମ୍ପେ ବଢ଼଼ବିୋଳ� ୍ୋଗଥିି୍ୋ। 
ବଣ ଜଙ୍୍� ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଭ୍ �ହଳି୍ ଏହୋ ବନ୍ୟପ୍ୋଣନୀ, ଜନୀବମଣ୍ଡେ ଓ ପ�ଳିବଶ 
ଉପଳ� ଉତ୍ମ ପ୍ଭୋବ ପକୋଏ। ଓଡ଼ଶିୋଳ� ଆଗଭେ ି ଆଉ ଳପୋ୍ୁଚୋଷ ନୋହ ିଁ। ଳତଣ ୁ
ଜଙ୍୍ ସମ୍ପେ ଏହ ିମନୁଷ୍ୟକୃତ ଅଗ୍କିୋଣ୍ଡ�ୁ ଅଳନକୋଂଶଳ� ସ�ୁକ୍ଷତି ଳହୋଇଛ।ି ଆମ� 
ସଳଦେହ ଳହଉଛ ିଳେ ଳହକଟେ� ବୋ ଳକ୍ଷତ୍ରୱୋ�ନୀ ସମନ୍ୱୟ ଓ ଳ୍ୋକବେ� ଅଭୋବ�ୁ ଜଙ୍୍ 
ନଆଁି ବ୍ୟୋପଛୁ ି ଏବଂ େୁବବେେ ବନ ପ�ଚିୋେନୋ ସ୍ତି�ି େୋଇେୋ ଳନଇ କୋଠଳଚୋ� ଓ 
କୋଠମୋେିଆ ଏହ ି ସଂଘଟତି ଅଗ୍କିୋଣ୍ଡ ଭଆିଉଛନ୍ତ।ି ସ୍ୋନନୀୟ ଆେବିୋସନୀ ଓ ଜନତୋଙୁ୍କ 
ଜଙ୍୍ ସ�ୁକ୍ଷୋ ତରୋ ବନୋଗ୍ ିନୟିନ୍ତ୍ରଣଳ� ଅଗ୍ରୋଧିକୋ� େଆିେୋଉ। ସମନ୍ୱୟ ବ୍ୟବସ୍ୋକୁ 
ଅଧିକ ସେୃୁଢ଼ ଓ ସସୁଂହତ କ�ୋେୋଉ। ଳତଳବ େୋଇ ଏ କୋମଳ� ସେେତୋ ମେିବି। 
ଳଗୋଆ େେ ିପୋ� ି୍ ୋ, ଆଳମ କୋହ ିଁକ ିପୋ�ବିୋ ନୋହ ିଁ? n

ମଶିନ ଶକ୍:ି ବକିାଶର ସରୂ୍ଯ୍ଥ୍ାଦୟ
ଳେଶ� ପ୍ଗତ ିନମିଳନ୍ତ ମହେିୋମୋନଙୁ୍କ ସୋମୋଜକି ଓ ଅରବେଳନୈତକି େୃଷ୍�ୁି 

ସଶକ୍ନୀକ�ଣ କ�ବିୋ� ଆବଶ୍ୟକତୋ �ହଛି।ି ସସୁ୍ ସମୋଜ ଗଠନଳ� ନୋ�ନୀ 
ପ୍ମଖୁ ଭୂମକିୋ ଗ୍ରହଣ କ�ରିୋଏ। ସମୋଜଳ� ପ�ୁୁଷ ଅଳପକ୍ଷୋ ନୋ�ନୀ� ସ୍ୋନ ଳକୌଣସ ିଗଣୁଳ� 
କମ୍   ନୁଳହଁ। ଏହୋକୁ େୃଷ୍ଳି� �ଖି ଓଡ଼ଶିୋଳ� ୨୦୦୧ ମସହିୋ ମୋଚ୍ଚବେ ୮ ତୋ�ଖିଳ� ‘ମଶିନ ଶକ୍’ି 
ଗଠନ କ�ୋେୋଇଥି୍ୋ। ଏହୋ ମୋଧ୍ୟମଳ� ମହେିୋ ସ୍ୱୟଂସହୋୟକ ଳଗୋଷ୍ଠନୀଗଡ଼ୁକୁି ସଂଗଠତି କ� ି
ଳସମୋନଙ୍କ� ସୋମୋଜକି, ଅରବେଳନୈତକି ତରୋ ସୋମଗ୍ରକି ବକିୋଶ ଉପଳ� ଗ�ୁୁତ୍ େଆିେୋଉଛ।ି 
ବତ୍ବେମୋନ ୬ ୍କ୍ଷ ଳଗୋଷ୍ଠନୀ ମୋଧ୍ୟମଳ� ୭୦ ୍କ୍ଷ ମହେିୋ ଏଥିଳ� ସୋମ ି୍  ଳହୋଇଛନ୍ତ।ି ‘ମଶିନ 
ଶକ୍’ି ଜ�ଆିଳ� ମହେିୋ ସ୍ୱୟଂ ସହୋୟକ ଳଗୋଷ୍ଠନୀ ଋଣ ଳନଇ ବଭିନି୍ନ କ୍ଷଦୁ୍ର ବ୍ୟବସୋୟ େରୋ 
ସଳି୍ଇ, ମସ୍ୋ ପ୍ସୁ୍ତତ,ି େିନୋଇ୍ ତଆି�,ି କୁକୁଡ଼ୋ ପୋେନ, ପୋମ୍ପଡ଼, ଆଚୋ� ଓ ବ୍ୟୋଗ 
ତଆି� ିଇତ୍ୟୋେ ିକୋେବେ୍ୟକ� ିଆତ୍ମନଭିବେ�ଶନୀେ ଳହୋଇପୋ�ଛିନ୍ତ।ି ସହ�ଳ� ‘ମଶିନ ଶକ୍’ି� 
ମହେିୋ ଳଗୋଷ୍ଠନୀଙୁ୍କ ଆହୋ� ଳେୋଜନୋ, ଜେସୋରନୀ ଳେୋଜନୋ, �ୋଜସ୍ୱ କ� ଆେୋୟ, ସ୍ୱଚ୍ ଭୋ�ତ 
ମଶିନ ଆେ ିକୋେବେ୍ୟକ୍ରମଳ� ସୋମ ି୍  କ�ୋେୋଇ ସ୍ୱୋବ୍ମ୍ୱନୀ କ�ୋେୋଉଛ।ି କଳ�ୋନୋ ମହୋମୋ�ନୀ 
ସମୟଳ� ମହେିୋ ସ୍ୱୟଂ ସହୋୟକ ଳଗୋଷ୍ଠନୀ ମୋସ୍ ପ୍ସୁ୍ତତ ିସହତି ଜନ ସଳଚତନତୋ ସଷୃ୍ ିକ�ବିୋ, 
ଘଳ�ଘଳ� �ୋସନ ପହଞ୍ୋଇବୋ ଭେ ିଅଳନକ କୋେବେ୍ୟଳ� ସୋମ ି୍  ଳହୋଇ ଉେୋହ�ଣ ସଷୃ୍ ି
କ�ଛିନ୍ତ।ି �ୋଜ୍ୟ ସ�କୋ� ୨୦୨୩-୨୪ ଆର ଥିକ ବଷବେଳ� ‘ମଶିନ ଶକ୍’ି ବଭିୋଗ ପୋଇଁ ୨,୫୫୪ 
ଳକୋଟ ିଟଙ୍କୋ� ବଳଜଟ ବ୍ୟବସ୍ୋ କ�ଛିନ୍ତ।ି ସ୍ୱୟଂ ସହୋୟକ ଳଗୋଷ୍ଠନୀମୋନଙୁ୍କ ଉଳେ୍ୟୋଗନୀଳ� 
ପ�ଣିତ କ�ବିୋ ୍କ୍ଷ୍ୟଳ� �ୋଜ୍ୟ ସ�କୋ� ବନିୋ ସଧୁଳ� ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜ ିଋଣକୁ ୩ ୍କ୍ଷ ଟଙ୍କୋ�ୁ 
୫ ୍କ୍ଷ ଟଙ୍କୋକୁ ବୃଦ୍ ିକ�ଛିନ୍ତ।ି କମ୍ୁୟନଟି ିସଳପୋଟବେ ଷ୍ୋଫ୍   ଏବଂ କୋେବେ୍ୟନବିବେୋହନୀ କମଟି�ି 
ସେସ୍ୟୋଙ୍କ ପୋଇଁ ଳବୈେୁତକି ସ୍ଟୁ� ନମିଳନ୍ତ ସହୋୟତୋ ଳେୋଗୋଇ େଆିେବିୋ� ବ୍ୟବସ୍ୋ 
କ�ୋେୋଇଛ।ି ବତ୍ବେମୋନ �ୋଜ୍ୟ ସ�କୋ�ଙ୍କ� ୨୧ ଟ ିବଭିୋଗ ମଶିନଶକ୍�ି ମହେିୋମୋନଙୁ୍କ 
କୋମ ଳେୋଗୋଇ ଳେଉଛନ୍ତ।ି ସୋ�ୋ ବଶି୍ୱଳ� ମଶିନଶକ୍ ିମହେିୋମୋନଙ୍କ� ଉତ୍ୋେତି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ 
ମୋଳକବେଟଂି କ�ବିୋ� ବ୍ୟବସ୍ୋ କ�ୋେୋଇଛ।ି ‘ମଶିନ ଶକ୍’ି ମୋଧ୍ୟମଳ� ମହେିୋମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଳ� 
ନୂତନ ସଳୂେବେ୍ୟୋେୟ ଳହୋଇଛ।ି n
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ମଙ୍ଗଳବାର 
୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଅବଶଷିାାଂଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୩ା୩(ସମସି): ଉତ୍କଳ 
ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ୍  ଇଣ୍ଷ୍ଟ ୍ରିଜ୍ 
(ୟରୁ ୍ରିର ୍ରିଆଇଏଲ୍) ପକ୍ଷରୁ ଓଏସ୍ଏଲ୍ 
ପ୍ରତ ୍ରିଷ୍ାତା ମହ ୍ରିମା ମ ୍ରିଶ୍ରଙୁ୍  ‘ଜୀବନବ୍ାପୀ 
ରାଧନା ପରୁସ୍ାର’ (ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ 
ଆଚ୍ରିଭମମଣ୍ଟ ଆୱାର୍ସ-୨୦୨୩)’ ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛ ୍ରି। ଉଦ୍ମ ୍ରିତା ଲକ୍ଷ୍ ଓ 
ଜ୍ାନ, ଅଦମ୍ ରଂକଳ୍ପ ରହ ୍ରିତ ରାମାଜ୍ରିକ 
ବ ୍ରିକାଶମଳୂକ ଅଭ୍ରିଯାନ ପ୍ରତ ୍ରି ରହ ୍ରିଥିବା 
ଦୃଷ୍ାନ୍ତମଳୂକ ଆଭ୍ରିମଖୁ୍ ପାଇ ଁ ଶ୍ରୀ ମ ୍ରିଶ୍ରଙୁ୍ 
ୟରୁ ୍ରିର ୍ରିଆଇଏଲ୍ ଏହ ୍ରି ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ 
କର ୍ରିଛ ୍ରି। ପାରାଦୀପସ୍ଥତ ବ ୍ରିଜୁ କମନଭେନ୍ସନ୍ 
ହଲା୍ମର ଅନୁଷ୍ ୍ରିତ ଶ ୍ରିଳ୍ପ ରମ୍ ୍ରିଳନୀମର ମରରା 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ର ୍ରିଦ୍ାନ୍ତ ଦାର ଶ୍ରୀ ମ ୍ରିଶ୍ରଙୁ୍  ଏହ ୍ରି ପରୁସ୍ାର  
ପ୍ରଦାନ କର ୍ରିଛନ୍ତ୍ରି। ଏହ ୍ରି ଅବରରମର 
ଆଇଓର ୍ରିଏଲ୍ ପାରାଦୀପ ର ୍ରିଫାଇମନରୀର 
ଇର୍ରି ଓ ର ୍ରିଫାଇନମନରୀ ମଖୁ୍ ମମୁକଶ 
ମମାହନ, ଇମଫକାର ୟନୁ ୍ରିଟ୍ ମଖୁ୍ ମକ.ମଜ. 
ପମଟଲ୍, ରାଉରମକଲା ଇସ୍ାତ କାରଖାନାର 
ଇର୍ରି (ଏମ୍ଏମ୍) ମରାମନାଥ ତ୍ ୍ରିପାଠୀ, ଟାଟା 
ଷ୍ ୍ରିଲ ମାଇନ ୍ରିଂ ଲ ୍ରିମ ୍ରିମଟଡ୍ର ଏମ୍ ୍ରି ପଙ୍ଜ ରତ ୍ରିଜା 
ଓ ଏଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଖୁ୍ ରାଜୀବ 
ଭଟ୍ଟନାଗର  ଉପସ୍ଥ୍ରିତ ଥିମଲ। ଏଥମର ଖରୁ ୍ରି 
ଜାହ ୍ରିର ୍ରି କର ୍ରି ଶ୍ରୀ ମ ୍ରିଶ୍ର କହ ୍ରିଛନ୍ତ୍ରି ମଯ, ଅତ୍ନ୍ତ 
ବ ୍ରିନମ୍ରତା ଓ କୃତଜ୍ତାର ରହ ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ବର 
ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ୍  ଇଣ୍ଷ୍ଟ ୍ରିଠାରୁ ମର ଏହ ୍ରି 
ପରୁସ୍ାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତ୍ରି। ଏହ ୍ରି ପରୁସ୍ାରକୁ 

ମର  ଓଏସ୍ଏଲ୍ ପର ୍ରିବାରର ୧୦,୦୦୦ 
ମଲାକଙ୍ ପ୍ରତ ୍ରି ରମପ ପିତ କର ୍ରିଛନ୍ତ୍ରି। ମରମାନଙ୍ 
କଠ୍ରିନ ପର ୍ରିଶ୍ରମ ଓ ରମପ ପିତ ଭାବ ମଯାଗ ୁ
ଓଏସ୍ଏଲ୍ ଗରୁପ ଏହ ୍ରି ବ ୍ରିଗତ ବର୍ସଗଡ଼ୁ ୍ରିକମର 
ଏହ ୍ରି ରଫଳତା ଓ ଉପଲବ୍ ୍ରିର କାହାଣୀ 
ରଚନା କର ୍ରିପାର ୍ରିଛ ୍ରି। ଓଡ଼୍ରିଶାର ଏହ ୍ରି ପ୍ରାନ୍ତମର 
ବାଣ ୍ରିଜ୍ ଓ ଶ ୍ରିଳ୍ପ ଉମଦେଶ୍ର ପ୍ରରାର କର ୍ରିବା 
ଦ ୍ରିଗମର ଉମଲେଖନୀୟ କାଯ୍୍ସ  କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ 
ୟରୁ ୍ରିର ୍ରିଆଇଏଲୁ୍ ଧନ୍ବାଦ ଜଣାଉଛ ୍ରି। ଏହ ୍ରି 
ମହତ ଉମଦେଶ୍ମର ମର ମରମାନଙ୍ ପାଇ ଁ
ଉମଲେଖନୀୟ ରଫଳତା କାମନା କରୁଛନ୍ତ୍ରି। 
ଉମଲେଖମଯାଗ୍, ଓଡ଼୍ରିଶାର ଶ ୍ରିଳ୍ପ ଅଭ୍ରିବୃଦ୍ ୍ରି 
ମକ୍ଷତ୍ମର ମହ ୍ରିମା ମ ୍ରିଶ୍ରଙୁ୍ ଅଗ୍ରଦୂତ ଭାମବ 
ବ ୍ରିଚାର କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ମହ ୍ରିମା ମ ୍ରିଶ୍ରଙ୍ 
ଦୂରଦୃଷ୍ ୍ରିପରୂ୍୍ସ ମନତୃତ୍ୱମର ୧୯୭୮ମର 

ଷ୍ ୍ରିମଭମରାର ୍ରିଂରୁ ଓଏସ୍ଏଲ୍ର ଯାତ୍ା ଆରମ୍ଭ 
ମହାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଏମବ ୧୦,୦୦୦ରୁ 
ଅଧିକ କମ୍ସଚାରୀ କାଯ୍୍ସ  କରୁଥିବା ବ ୍ରିଶାଳ 
ବ୍ବରାୟ ରାମ୍ରାଜ୍ମର ପର ୍ରିଣତ ମହାଇଛ ୍ରି।

ଓଏସ୍ଏଲ୍ର ଏମବ ବ ୍ରିଭ ୍ରିନ୍ନ ମକ୍ଷତ୍ର 
ବ୍ବରାୟ ରହ ୍ରିଛ ୍ରି ଯାହା ବ୍ାପକ ବଗ୍ସର 
ଆଞ୍ଚଳ୍ରିକ ଓ ବ ୍ରିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍ 
ଆବଶ୍କତା ପରୂଣ କରୁଛ ୍ରି। ଓଡ଼୍ରିଶାମର 
ଖଣ ୍ରି କାଯ୍୍ସ କୁ ରଫଳତାର ରହ ପର ୍ରିଚାଳନା 
କର ୍ରିବାର ୪ ଦଶଦ୍୍ରିରୁ ଅଧିକ ବର୍ସର 
ଅଭ୍ରିଜ୍ତାକ ମନଇ ଓଏସ୍ଏଲ୍ ପାଖମର ଖଣ ୍ରି 
ପର ୍ରିଚାଳନା ଓ ବ ୍ରିକାଶ, ଓଭରବମର୍ସନ୍ 
ଅପରାରଣ କର ୍ରିବା, ଓମପାନ୍-ପ ୍ରିଟ୍ ରମଫ୍ସସ୍ 
ମାଇନ ୍ରିଂ ଓ ଖଣ ୍ରିଜ ପଦାଥ୍ସର ପର ୍ରିବହନମର 
ବ୍ାପକ ଅଭ୍ରିଜ୍ତା ଓ ଦକ୍ଷତା ରହ ୍ରିଛ ୍ରି।

ୟସୁସିଆିଇଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଓଏସ୍ଏଲ୍ ପ୍ରତଷି୍ଠାତଠା 
ମହମିଠା ମଶି୍ରଙୁ୍  ‘ଜୀବନବ୍ଠାପୀ ସଠାଧନଠା ପରୁସ୍ଠାର’ ଭୁବନେଶ୍ୱର/ସମ୍ୱଲପୁର,୧୩ା୩ 

(ସମସି): ଓଡ଼୍ରିଶା ରାଜ୍ ହସ୍ତତନ୍ତବାୟ 
ରହମଯାଗ ରମ ୍ରିତ ୍ରି (ବୟନ୍ରିକା)
ର ରାଜ୍ ରଭାପତ ୍ରି ଭାମବ ପ୍ରକାଶ 
ମମମହରଙୁ୍ ବ ୍ରିମଜର୍ରି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥ୍ସୀ 
କରାଯାଇଛ ୍ରି। ଶ୍ରୀ ମମମହର ଆଜ୍ରି 
ତାଙ୍ ପ୍ରାଥ ପିପତ୍ ଦାଖଲ କର ୍ରିଛନ୍ତ୍ରି। ଶ୍ରୀ 
ମମମହରଙୁ୍ ଦଳୀୟ ପ୍ରାଥ୍ସୀ ମମନାନୀତ 
କରାଯାଇଥିବାରୁ ମର ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦଳର ରଂଗଠନ 
ରମ୍ାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାର ଓ 

କଣ୍ଟାମାଳ ବ ୍ରିଧାୟକ ମହ ୍ରିଧର ରଣାଙୁ୍ 
ଧନ୍ବାଦ୍   ଓ କୃତଜ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତ୍ରି। 
ପ୍ରକାଶ ଥାଉକ୍ରି ରାମ୍ବାଦ ୍ରିକତାର କାଯ୍ସ୍ 
ଆରମ୍ଭ କର ୍ରିଥିବା ଶ୍ରୀ ମମମହର 
ପଶ୍ ୍ରିମ ଓଡ଼୍ରିଶାମର ହସ୍ତତନ୍ତର 
ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରରାର ମକ୍ଷତ୍ମର ପ୍ରମଖୁ 
ଭୂମ ୍ରିକା ଗ୍ରହଣ କର ୍ରିଛନ୍ତ୍ରି। ମର 
ବୟନ୍ରିକାର ନ ୍ରିମଦେ୍ସଶକ ଭାମବ 
ନ ୍ରିଦ୍ଦ୍ସନ୍୍ଦମର ନ ୍ରିବ୍ସାଚ ୍ରିତ ମହାଇଥିମଲ। 
ଆରନ୍ତା ୧୮ ତାର ୍ରିଖମର ରଭାପତ ୍ରି 
ନ ୍ରିବ୍ସାଚନ ଅନୁଷ୍ ୍ରିତ ମହବ।

ପ୍ରକଠାଶ ମମମହର ବମିଜଡ ିପ୍ରଠାର୍ୀ

ମ�ଠାକକରଠା

ପରୁୁର-ନାରୀଙ୍ ମଯାଡ଼୍ରିମର ର ୍ରିନା ମହ
ରଷୃ୍ ୍ରି ମହାଇବ ରଜ୍ସନା,

ପରୁୁର-ପରୁୁର ପଣୁ ୍ରି ନାରୀ-ନାରୀ
ମଯାଡ଼୍ରିମଲ କ ୍ରି ମହବ କଳ୍ପନା।

ବାଇଆଙ୍ ମନ କାମନା,
ରଷୃ୍ ୍ରି ନାଶ ଯ ୍ରିବ ରଂସ୍ତୃ ୍ରି ବ ୍ରି ଯ ୍ରିବ

ଅପ-ରଂସ୍ତୃ ୍ରିର ଭାବନା ॥

୨୪ ଘଣ୍ଠାମର...
ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙ୍ କାଯ୍ସ୍ାଳୟ ଏବଂ ୫-ଟ ୍ରି ରଚ୍ରିବଙୁ୍ 
ଅବଗତ କର ୍ରିଥିମଲ। ଏହାର କ ୍ରିଛ ୍ରି ରମୟ ମଧ୍ୟମର ଶ୍ରୀ 
ପାଣ୍୍ରିଆନ୍   ସ୍ାସ୍ଥ୍ ବ ୍ରିଭାଗର କରୃ୍୍ସପକ୍ଷ ଏବଂ କଟକ ଜ୍ରିଲୋ 
ପ୍ରଶାରନକୁ ହସ୍ତମକ୍ଷପ ପାଇ ଁ ନ ୍ରିମଦେ୍ସଶ ମଦଇଥିମଲ। 
ଏହା ପମର ଶ ୍ରିଶଟୁ ୍ରିକୁ ଭୁବମନଶ୍ୱରର ଏକ ଘମରାଇ 
ରାକ୍ତରଖାନାମର ଭର୍ପି କରାଯାଇ ତା ଜୀବନ ରକ୍ଷା 
କରାଯାଇ ଥିଲା। ମରହ ୍ରିପର ୍ରି ମରମପଟେମ୍ବର ୨୮ ତାର ୍ରିଖମର 
ଭୁବମନଶ୍ୱର-ପରୁୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥମର ଜମଣ 
ନାବାଳ ୍ରିକ ଦୁଘ୍ସଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ମହାଇ ପଡ଼୍ରିଥିବା ରମ୍କ୍ସମର ଶ୍ରୀ 
ପାଣ୍୍ରିଆନ୍   ରଚୂନା ପାଇବା ପମର ତାଙୁ୍ ରାକ୍ତରଖାନାମର 
ଭର୍ପି କରାଇବା ବ୍ବସ୍ଥା କର ୍ରିଥିମଲ। ନ ୍ରିଜ ଗାଡ଼ ୍ରିମର ତାଙୁ୍ 
ରାକ୍ତରଖାନା ମନଇଥିମଲ। ଅପରପମକ୍ଷ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜ୍ରିଲୋ 
ଅନ୍ତଗ୍ସତ ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ତହର ୍ରିଲର ଅଳଁାମରାଭା ଗ୍ରାମମର 
ମଗାଶାଳା ପାଇ ଁ ନ ୍ରିଜସ୍ ଜମ ୍ରି ବ୍ବସ୍ଥା କର ୍ରିବାକୁ ୫-ଟ ୍ରି 
ରଚ୍ରିବଙୁ୍ ମଫାନ୍   କର ୍ରି ମସ୍ଚ୍ାମରବୀ ମାମନ ଅନୁମରାଧ 
କର ୍ରିଥିମଲ। ଏହାର କ ୍ରିଛ ୍ରି ଦ ୍ରିନ ପମର ରମ୍କୃ୍ତ ମଗାଶାଳା 
ପାଇ ଁ ରମ୍ରୂ୍୍ସ ମାଗଣାମର ୫ ଏକର ଜମ ୍ରି ମଯାଗାଇ 
ମଦବା ବ୍ବସ୍ଥା ମହାଇଥିଲା। ଏହ ୍ରି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ 
କ୍ାବ ୍ରିମନଟମର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ମଞ୍ଜରୁୀ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ନଆଁି�ଗଠାଙୁ୍...
ଆହୁର ୍ରି ବ୍ାପକ କରାଯ ୍ରିବ।  ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାରରୁ ଏ 

ପଯ୍୍ସ ନ୍ତ ରାଜ୍ମର ୧୪ ହଜାର ୭୬୦ଟ ୍ରି ଜଙ୍ଗଲ ସ୍ଥାନମର 
ନ ୍ରିଅାଁ ଲାଗ ୍ରିଛ ୍ରି। ମରଥି ମଧ୍ୟରୁ ୧୪ ହଜାର ୩୯୩ଟ ୍ରି ସ୍ଥାନମର 
ମକ୍ଷତ୍ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କମ୍ସଚାରୀମାମନ ତୁରନ୍ତ 
ନ ୍ରିୟନ୍ତଣ କର ୍ରିବାମର ରମଥ୍ସ ମହାଇଛନ୍ତ୍ରି। ଓଡ଼୍ରିଶା ଫମରଷ୍ 
ମନ୍ରିଟର ୍ରିଂ ର ୍ରିଷ୍ମ ରହ ପ୍ରାୟ ୮ ହଜାର ମମାବାଇଲ ମଫାନ 
ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଛ ୍ରି ଏବଂ ମରଗରୁ ୍ରିକ ମକ୍ଷତ୍ସ୍ତରମର 
କାଯ୍୍ସ କ୍ଷମ ରହ ୍ରିଛ ୍ରି। ଯାହାଦ୍ାରା ବନାଗ୍ ୍ରି ରମ୍କ୍ସମର ତୁରନ୍ତ 
ଖବର ମ ୍ରିଳ ୍ରିବା ରହ ନ ୍ରିୟନ୍ତଣମର ରହାୟକ ମହାଇପାରୁଛ ୍ରି। 
ରାଜ୍ର ୪୯ଟ ୍ରି ଜଙ୍ଗଲ ଉପଖଣ୍ମର ୩୯୯ଟ ୍ରି ଅଗ୍୍ରି 
ପ୍ରତ ୍ରିମରାଧ ସ୍୍ବାର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛ ୍ରି ମବାଲ୍ରି ମଖୁ୍ 
ରଚ୍ରିବଙୁ୍ ବ ୍ରିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛ ୍ରି। ଏହ ୍ରି 
ମବୈଠକମର ଜଙ୍ଗଲ, ପର ୍ରିମବଶ ଏବଂ ଜଳବାୟ ୁପର ୍ରିବର୍୍ସନ 
ବ ୍ରିଭାଗ ଅତ ୍ରିର ୍ରିକ୍ତ ମଖୁ୍ ଶାରନ ରଚ୍ରିବ ରଃ ମମାନା ଶମ୍ସା, 
ମଖୁ୍ ବନ ରଂରକ୍ଷକ ମଦବୀଦର୍ ବ ୍ରିଶ୍ୱାଳ, ଓଡ଼୍ରିଶା ମହାକାଶ 
ଉପମଯାଗ ମକନ୍ଦ୍ର ମଖୁ୍ କାଯ୍୍ସ  ନ ୍ରିବ୍ସାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫୁଲେ 
କୁମାର ମଲେ ୍ରିକ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥ୍ରିତ ଥିମଲ।

‘ନଠାଟୁ ନଠାଟୁ’...
 ମଦଇଥିମଲ। ମର ନ ୍ରିଜର ଯାତ୍ା ବ ୍ରିରୟମର ଉମଲେଖ 
କର ୍ରି ଥିମଲ। ଏହ ୍ରି ରମୟମର ନ ୍ରିମଦେ୍ସଶକ ରାଜମମୌଲ୍ରିଙ୍ 
ରହ ମଖୁ୍ ଭୂମ ୍ରିକାମର ଅଭ୍ରିନୟ କର ୍ରିଥିବା ଅଭ୍ରିମନତା 
ରାମଚରଣ ଏବଂ ଜୁନ ୍ରିୟର ଏନ୍ ଟ ୍ରିଆର୍ ଙ୍ ରମମତ ଅନ୍ 
କଳାକାର ଉପସ୍ଥ୍ରିତ ଥିମଲ। ମରହ ୍ରିପର ୍ରି ‘ମଶ୍ରଷ୍ କ୍ଷଦୁ୍ର 
ରକୁ୍ମମଣ୍ଟର ୍ରି ଫ୍ରିଲ୍ମ’ ପରୁସ୍ାର ପାଇଥିବା ‘ଦ ଏଲ୍ରିଫ୍ାଣ୍ଟ 
ହ୍ଦ ୍ରିରପର୍ସ’ର ନ ୍ରିମଦେ୍ସଶକ କାର୍ପିକ ୍ରି ମଗାନରାଲ୍ ମଭର 
ଏବଂ ନ ୍ରିମ୍ସାତା ଗନୁ ୍ରିତ ମମାଙ୍ଗା ପ୍ରଶସ୍ତ୍ରି ଫଳକ ଗ୍ରହଣ 
କର ୍ରିଥିମଲ। ଭାରତୀୟ ରମୟ ମରାମବାର ରକାଳ ୫ଟା 
ରମୟମର ଲସ୍  ଆମଞ୍ଜଲରମର ଏହ ୍ରି ଓସ୍ାର କାଯ୍ସ୍କ୍ରମ 
ଆରମ୍ଭ ମହାଇଥିଲା। ଏହ ୍ରି ରଫଳତା ପମର ରାଷ୍ଟପତ ୍ରି 
ମଦ୍ରୌପଦୀ ମମୁୁ୍ସ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମମାଦୀ, ପ୍ରତ ୍ରିରକ୍ଷା 
ମନ୍ତୀ ରାଜନାଥ ର ୍ରିଂହ, ର୍ଦରାଷ୍ଟ ମନ୍ତୀ ଅମ ୍ରିତ ଶାହା, 
ଓଡ଼୍ରିଶା ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦ ୍ରିଲେୀ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ 
ଅରବ୍ରିନ୍ ମକଜ୍ ୍ରିୱାଲ, କଂମଗ୍ରର ମନତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ୀ, 
ଅଭ ୍ରିମନତା ରଜନୀକାନ୍ତ, ଚ ୍ରିରଞ୍ଜ୍ରିବୀ, ହ୍ ୍ରିତ ୍ରିକ ମରାରନ, 
ମମହଶ ବାବୁ ପ୍ରମଖୁ ‘ଆର୍ ଆର୍ ଆର୍ ’ ଓ ‘ଦ ଏଲ୍ରିଫ୍ାଣ୍ଟ 
ହ୍ଦ ୍ରିରପର୍ସ’ ଟ ୍ରିମ୍ କୁ ଶମୁଭଚ୍ା ଜଣାଇଛନ୍ତ୍ରି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଏହ ୍ରି ରଫଳତାକୁ ଅରାଧାରଣ କହ ୍ରିଛନ୍ତ୍ରି। ଏହା ଭାରତକୁ 
ମଗୌରବାନ୍ଦ ୍ରିତ କର ୍ରିଥିବା ଉମଲେଖ କର ୍ରିଛନ୍ତ୍ରି। ମରହ ୍ରିପର ୍ରି 
ପ ୍ରିମନାଚ୍ରିଓକୁ ମଶ୍ରଷ୍ ଆନ୍ରିମମମଟର ଫ୍ରିଚର ଫ୍ରିଲ୍ମ, 
ମକ ହୁଇ କ୍ଦାନ ମଶ୍ରଷ୍ ରହାୟକ ଅଭ୍ରିମନତା, ମଜମ ୍ରି ଲ ୍ରି 
କଟପିର ମଶ୍ରଷ୍ ରହାୟକ ଅଭ୍ରିମନତ୍ୀ, ‘ନଭଲନୀ’କୁ ମଶ୍ରଷ୍ 
ରକୁ୍ମମଣ୍ଟର ୍ରି ଫ୍ରିଚର ଫ୍ରିଲ୍ମ, ଏନ୍  ଆୟର ୍ରିର ଗରୁବାୟକୁ 
ମଶ୍ରଷ୍ ଲାଇଭ ଆକ୍ସନ ରଟ୍ସ, ଅଲ୍  କ୍ଦାଇଟ ଅନ ଦ ମୱଷ୍ର୍୍ସ 
ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ମଶ୍ରଷ୍ ର ୍ରିମନମାମଟାଗ୍ରାଫ୍ରି, ଦ ମହ୍ଦଲକୁ ମମକଅପ୍  
ଆଣ୍ ମହୟାର ଷ୍ାଇଲ୍ରିଂ, ବ୍ାକ ପାନ୍ଥରକୁ କଷୁ୍୍ମ 
ର୍ରିଜାଇନ, ଅଲ୍  କ୍ଦାଇଟ ଅନ୍  ଦ ମୱଷ୍ର୍୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ମଶ୍ରଷ୍ 
ଅନ୍ତଜ୍ସାତୀୟ ଫ୍ରିଚର ଫ୍ରିଲ୍ମ, ଦ ବୟ, ଦ ମମାଲ, ଦ ଫ୍ରିକ୍ସ 

ଏବଂ ଦ ହର୍ସକୁ ମଶ୍ରଷ୍ ଆନ୍ରିମମମଟର ରଟ୍ସ ଫ୍ରିଲ୍ମ, ମଶ୍ରଷ୍ ରଙ୍ଗୀତ (ଓର ୍ରିଜ୍ରିନାଲ ମସ୍ାର) ପାଇଁ ମଭାଲକର 
ବାଟ୍ସଲମାନ, ଅବତାର; ଦ ମୱ ଅଫ୍  ୱାଟରକୁ ମଶ୍ରଷ୍ ଭ ୍ରିଜୁଆଲ ଇମଫକଟେ, ମଶ୍ରଷ୍ ଅର ୍ରିଜ୍ରିନାଲ ସ୍କ୍୍ରିନମପ ୍
ପାଇଁ ଏଭ୍ ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏଭ୍ ୍ରିୱାନ ଅଲ୍  ଆଟ୍  ୱାନ୍ସକୁ, ମରେମଣ୍ନ ମଫ୍ରଜର ମଶ୍ରଷ୍ ଅଭ୍ରିମନତା, ମ ୍ରିମଶଳ ମୟାହଙୁ୍ 
ମଶ୍ରଷ୍ ଅଭ୍ରିମନତ୍ୀ ଏବଂ ମଶ୍ରଷ୍ ଚଳଚ୍୍ରିତ୍ ପାଇଁ ଏଭ୍ ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏଭ୍ ୍ରିୱାନ ଅଲ୍  ଆଟ୍  ୱାନ୍ସକୁ ଓସ୍ାର ପରୁସ୍ାର 
ମ ୍ରିଳ ୍ରିଛ ୍ରି।

ବଶି୍ଠାସର ପ୍ରତୀକ...
ଏହାର ଅଂଶବ୍ରିମଶର। ଟ ୍ରିମ୍   ୱାକ୍ସ, ମଟକ୍  ମନାମଲାଜ୍ରି, ଟାଇମ୍  , ଟ୍ାନ୍ସପମରନ୍ସ ୍ରି, ଟ୍ାନ୍ସଫରମମରନ 

‘୫-ଟ ୍ରି’ କୁ ଆଧାର କର ୍ରି ଓଡ଼୍ରିଶାର ଶାରନ ମକ୍ଷତ୍ମର ବ୍ାପକ ପର ୍ରିବର୍୍ସନ ଅଣାଯ ୍ରିବା ରମ୍ଭବ ମହାଇ 
ପାର ୍ରିଛ ୍ରି, ପର ୍ରିଣତ ୍ରିସ୍ରୂପ ଓଡ଼୍ରିଶାମର ନବ ରୂପାନ୍ତରଣ ରଷୃ୍ ୍ରି ମହାଇଛ ୍ରି। ରାମଗ୍ର ୍ରିକ ବ ୍ରିକାଶ ଉମଦେଶ୍କୁ 
ରନୁ ୍ରିଶ୍ ୍ରିତ ୍ରିକରଣ କରାଯାଉଛ ୍ରି। ୫-ଟ ୍ରିକୁ ନ ୍ରିଜ କାଯ୍ସ୍ମକ୍ଷତ୍ମର ରନୁ ୍ରିଶ୍ ୍ରିତ କର ୍ରିବା ଓ ଏହାର ରଫଳ 
କାଯ୍ସ୍ାନ୍ବୟନ କର ୍ରି ରାଜ୍ ଓ ରାଜ୍ବାରୀଙ୍ ଉନ୍ନତ ୍ରିକମଳ୍ପ କାଯ୍ସ୍ କର ୍ରିବାକୁ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ରାଜ୍ର 
ପ୍ରଶାରନ ୍ରିକ ଅଧିକାରୀଙୁ୍ ରବ୍ସଦା ପରାମଶ୍ସ ମଦଇ ଆର ୍ରିଛନ୍ତ୍ରି। ପ୍ରଶାରନ ପର ୍ରିଚାଳନା ଓ ମରବା 
ପ୍ରଦାନମର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ରଷୃ୍ ୍ରି କର ୍ରିଛ ୍ରି ୫-ଟ ୍ରି। ମତଣ ୁ ଏହାର କାଯ୍ସ୍ଦକ୍ଷତା ରଂକ୍ରାନ୍ତମର ହାର୍ାସ୍ଦ 
ପ୍ରଶ୍ନକୁ କଟାକ୍ଷ କର ୍ରିଛନ୍ତ୍ରି ମଖୁ୍ ରମଚତକ ଶ୍ରୀ ମଦୁୁଲ୍ରି। ମର କହ ୍ରିଛନ୍ତ୍ରି ମଯ ରାଜ୍ମର ରୂପାନ୍ତରଣ 
ଆଣ ୍ରିବା ଉମଦେଶ୍ମର ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ମଯଉଁ ପର ୍ରିକଳ୍ପନା କର ୍ରିଥିମଲ ତାହାର ବାସ୍ତବ ରୂପ ମହଉଛ ୍ରି 
୫-ଟ ୍ରି। ଏମବ ଏହା ରମଗ୍ର ରାଜ୍ବାରୀଙ୍ ପାଇଁ ମହାମନ୍ତମର ପର ୍ରିଣତ ମହାଇଛ ୍ରି। ଗାଁମର ରହୁଥିବା 
ମଲାକଟ ୍ରିଏ ରରକାରୀ ମରବାରୁ ବଞ୍ଚ ୍ରିତ ମହମଲ, କ ୍ରିଛ ୍ରି ରମର୍ା ମଭାଗ ୍ରିମଲ ର ୍ରିଧାରଳଖ ୫-ଟ ୍ରିଙୁ୍ 
ମଯାଗାମଯାଗ କର ୍ରି ଅଭ ୍ରିମଯାଗ ଜଣାଉଛନ୍ତ୍ରି ଆଉ ତାହାର ତୁରନ୍ତ ରମାଧାନ ମହଉଛ ୍ରି। ରବୁ ରରକାରୀ 
କାଯ୍ସ୍ାଳୟ ଏବଂ ଜନରାଧାରଣଙ୍ ମନମର ଆତ୍ମବ୍ରିଶ୍ୱାର ଜାଗ୍ରତ କର ୍ରିଛ ୍ରି। ରାଜ୍ର ଶାରନ ବ୍ବସ୍ଥାମର 
ସ୍ଥ୍ରିରତା ଆଣ ୍ରିଛ ୍ରି। ପ୍ରଶାରନ ୍ରିକ ବ୍ବସ୍ଥାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କର ୍ରିଛ ୍ରି। ଏପର ୍ରିକ ୍ରି ବ ୍ରିମରାଧୀ ଦଳର ରଦର୍ମାମନ 
ମଧ୍ୟ ୫-ଟ ୍ରିଙୁ୍ ରମମ୍ବାଧିତ କରୁଛନ୍ତ୍ରି। ରରକାରୀ ବ୍ବସ୍ଥା ଏବଂ ଜନରାଧାରଣଙ୍ ପାଇ ଁଏହା ମକମତ ଜରୁରୀ 
ଏଥିରୁ ବୁଝା ପରୁଛ ୍ରି ମବାଲ୍ରି ଶ୍ରୀ ମଦୁୁଲ୍ରି କହ ୍ରିଛନ୍ତ୍ରି।

 ପ୍ରଶାରନ ଓ ମଲାକମରବା ମକ୍ଷତ୍ମର ‘୫-ଟ ୍ରି’ର ଭୂମ ୍ରିକା ବ ୍ରିତକ୍ସରୁ ଊଦ୍୍ଦ୍ସମର ଏ କଥା ପ୍ରମତ୍କ 
ଅନୁଭବ କର ୍ରି ରାର ୍ରିଛନ୍ତ୍ରି। ମାତ୍ ୧୫ ମାର ମଧ୍ୟମର ବ ୍ରିଶ୍ୱର ବୃହର୍ମ ହକ୍ରି ଷ୍ାଡ଼ ୍ରିୟମ ନ ୍ରିମ୍ସାଣ, ଧାଯ୍ସ୍ 
ରମୟ ପବୂ୍ସରୁ ପଶ୍ ୍ରିମ ଓଡ଼୍ରିଶା ରହ ଦକ୍ଷ ୍ରିଣ ଓଡ଼୍ରିଶାକୁ ରଂମଯାଗ କରୁଥିବା ବ ୍ରିଜୁ ଅଥ୍ସମନୈତ ୍ରିକ କର ୍ରିଡ଼ର 
ନ ୍ରିମ୍ସାଣ ରମ୍ୂର୍୍ସ ‘୫-ଟ ୍ରି’ ଉପକ୍ରମର ମଶ୍ରଷ୍ ଉଦାହରଣ। ଅନୁରୂପ ଭାବମର ବ ୍ରିଭ ୍ରିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମଳୂକ 
କାଯ୍ସ୍ର ରମ୍ୂର୍୍ସକରଣ, ସ୍ଲୁ ଓ ସ୍ାସ୍ଥ୍ ମକନ୍ଦ୍ରର ରୂପାନ୍ତରଣ ଆଦ୍ରି ‘୫-ଟ ୍ରି’ ଉପକ୍ରମ ଦ୍ାରା ରମ୍ଭବ 
ମହାଇ ପାର ୍ରିଛ ୍ରି। ଦୁନ୍ସୀତ ୍ରି ବ ୍ରିମରାଧମର ଶୂନ୍ ରହନଶୀଳତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇ ପ୍ରଶାରନମର 
ସ୍ଚ୍ତା ଅଣାଯ ୍ରିବା ମକ୍ଷତ୍ମର ମଯଉଁ ପଦମକ୍ଷପ ନ ୍ରିଆଯାଇଛ ୍ରି ତାହାକୁ ରାରା ମଦଶ ପ୍ରଶଂରା 
କର ୍ରିଛ ୍ରି। ମାତ୍ ୩୦ ମାର ମଧ୍ୟମର ୧୮୦ରୁ ଊଦ୍୍ଦ୍ସ  ଦୁନ୍ସୀତ ୍ରିଗ୍ରସ୍ତଙ୍ ବ ୍ରିମରାଧମର କାଯ୍ସ୍ାନୁଷ୍ାନ 
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ ୍ରି, ଯାହା ମଦଶ ପାଇଁ ଉଦାହରଣୀୟ ମହାଇ ପାର ୍ରିଛ ୍ରି। ଦକ୍ଷ ୍ରିଣ ଓଡ଼୍ରିଶାର 
ମକାରାପଟୁ ବ ୍ରିକ୍ରମମଦବ ବ ୍ରିଶ୍ୱବ ୍ରିଦ୍ାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ୍ରି ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜ୍ରିଲୋର ମଗାଶାଳା, 
ଉପକୂଳ ଓଡ଼୍ରିଶାମର ବ ୍ରିଭ ୍ରିନ୍ନ ଧାମପିକ ପୀଠର ବ ୍ରିକାଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ୍ରି ଗଞ୍ଜାମର ତାରାତାର ୍ରିଣୀ, 
ରମ୍ବଲପରୁର ରମମଲଇ, ବରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରର ନୃର ୍ରିଂହନାଥ, ରୁନ୍ରଗଡ଼ ଜ୍ରିଲୋର ମଘାଘର 
ଓ ବାମଣଶ୍ୱର ମନ୍ ୍ରିରର ରୂପାନ୍ତରଣ ପଯ୍ସ୍ନ୍ତ ପ୍ରମତ୍କ ମକ୍ଷତ୍ମର ‘୫-ଟ ୍ରି’ ଉପକ୍ରମ ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ 
ଭୂମ ୍ରିକା ଗ୍ରହଣ କର ୍ରିଛ ୍ରି। ୩୧ଟ ୍ରି ବ ୍ରିଭାଗର ୨୬୩ଟ ୍ରି ମରବା ମମା ରରକାର ଅଧୀନକୁ ଆର ୍ରିଛ ୍ରି। ଗତ 
୩ ବର୍ସ ମଧ୍ୟମର ପ୍ରାୟ ୪ ମକାଟ ୍ରି ମତାମତ ଏଥିମର ରଂଗ୍ରହ ମହାଇଛ ୍ରି। ରାମଗ୍ର ୍ରିକ ଦୃଷ୍ ୍ରିରୁ ରମସ୍ତ 
ବ ୍ରିଭାଗର ୯୪.୯ ପ୍ରତ ୍ରିଶତ ଫ୍ରିଡ୍  ବ୍ାକ୍   ଉମଲେଖନୀୟ ରହ ୍ରିଛ ୍ରି।

ଆଇନ ଫଠାଶମର...
ଧାରା ୩୫୪- ରରକାରୀ କାଯ୍ସ୍ମର ବ୍ାଘାତ ରଷୃ୍ ୍ରି କର ୍ରିବା ରହ ରରକାରୀ କମ୍ସଚାରୀଙୁ୍ କାଯ୍ସ୍ମର 

ବାଧା ମଦବା, ଧାରା ୩୩୨-ରରକାରୀ କମ୍ସଚାରୀଙୁ୍ ମାଡ଼ ମାର ୍ରିବା, ଧାରା ୨୯୪- ଅଶ୍ୀଳ ଭାରା ପ୍ରମୟାଗ 
କର ୍ରିବା, ଧାରା ୩୦୭- ହତ୍ା ଉଦ୍ମ ଏବଂ ଏସ୍  ର ୍ରିଏରଟ ୍ରି ଆଇନର ମରକ୍ସନ-୩ ଅଥ୍ସାତ୍   ହର ୍ରିଜନ 
ମବାଲ୍ରି ଜାତ ୍ରିଆଣ ଆମକ୍ଷପ କର ୍ରିବା ଭଳ୍ରି ମାମଲା ରୁଜୁ ମହାଇଥିଲା। ଏହ ୍ରି ମାମାଲାମର ଜୟ ନାରାୟଣ 
ହାଇମକାଟ୍ସମର ଆଗଆୁ ଜାମ ୍ରିନ ଆମବଦନ କର ୍ରିଥିମଲ। ମାତ୍ ହାଇମକାଟ୍ସ ବ ୍ରିଧାୟକ ଓ ରାଂରଦଙ୍ 
ପାଇଁ ଉଦେ୍ରିଷ୍ ସ୍ତନ୍ତ ମକାଟ୍ସକୁ ମାମଲା ଶଣୁାଣ ୍ରି ପାଇଁ କହ ୍ରିଥିମଲ। ଆଜ୍ରି ଏହ ୍ରି ମାମାଲାମର ଶଣୁାଣ ୍ରି କର ୍ରି 
ମକାଟ୍ସ ଆରନ୍ତା ୨୩ ତାର ୍ରିଖ ପଯ୍ସ୍ନ୍ତ ଜୟ ନାରାୟଣଙୁ୍ ଅନ୍ତରୀଣ ରରୁକ୍ଷା ମଦଇଛନ୍ତ୍ରି। ଆଜ୍ରିର ଏହ ୍ରି 
ଶଣୁାଣ ୍ରି ଭୁବମନଶ୍ୱର ଅତ ୍ରିର ୍ରିକ୍ତ ମଦୌରା ଜଜ୍   ରସ୍ ୍ରିତା ପାଢ଼ୀଙ୍ ମକାଟ୍ସମର ଅନୁଷ୍ ୍ରିତ ମହାଇଥିବା ମବମଳ 
ଜୟ ନାରାୟଣ ମ ୍ରିଶ୍ର, ପ୍ରଦୀପ ପମୁରାହ ୍ରିତ ଏବଂ ଅନ୍ ୭ ଜଣ ଅଭ୍ରିଯକୁ୍ତ ହାଜର ମହାଇଥିମଲ। ମତମବ 
ଅନ୍ତମ ଅଭ୍ରିଯକୁ୍ତ ରାଧାରଣୀ ପଣ୍ା ଆଜ୍ରି ହାଜର ମହାଇ ନ ଥିବା ମବମଳ ରମସ୍ତ ଅଭ୍ରିଯକୁ୍ତଙୁ୍ ଆରନ୍ତା 
୨୩ମର ହାଜର ମହବାକୁ କୁହାଯାଇଛ ୍ରି। ଏହାରହ ତତ୍କାଳୀନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାରମୁଦବ ଛତ୍ ୍ରିଆଙୁ୍ ମଧ୍ୟ 
ହାଜର ମହବାକୁ ନ ୍ରିମଦେ୍ସଶ ଦ ୍ରିଆଯାଇଛ ୍ରି।

 ଅପରପମକ୍ଷ ୨୦୧୮ ବ ୍ରିମଜପରୁ ଉପ ନ ୍ରିବ୍ସାଚନମର ଦ୍ରିମଲଶ୍ୱର ରାହୁ ହତ୍ାକାଣ୍ ଘଟଣାମର 

ହାଇମକାଟ୍ସରୁ ରର୍୍ସମଳୂକ ଜାମ ୍ରିନ ପାଇ ମରାମହଲା ମଜଏମ୍  ଏଫର ୍ରି ମକାଟ୍ସରୁ 
ଜାମ ୍ରିନମର ଜୟ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତ୍ରି। ଏହ ୍ରି ମାମଲାମର ଆରନ୍ତା ୧୭ମର 
ମକାଟ୍ସମର ହାଜର ମହବା ପାଇଁ ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍ ରମମତ ଅନ୍ ୧୨ ଜଣଙୁ୍ 
ମକାଟ୍ସ ନ ୍ରିମଦେ୍ସଶ ମଦଇଛନ୍ତ୍ରି। ରଚୂନାମଯାଗ୍ ମଯ ଦ୍ରିମଲଶ୍ୱର ହତ୍ା ଘଟଣାମର 
ଶାରୀର ୍ରିକ ଅରସୁ୍ଥତା ଆଳ ମଦଖାଇ ମକାଟ୍ସମର ହାଜର ମହଉନାହାନ୍ତ ୍ରି। ମାତ୍ 
ରମାନ ରମୟମର ମର ବ ୍ରିଭ ୍ରିନ୍ନ ଦଳୀୟ କାଯ୍ସ୍କ୍ରମ, ରାଲ୍ରି ଓ ଧାରଣାମର ମଯାଗ 
ମଦଉଛନ୍ତ୍ରି। ନ ୍ରିକଟମର ଜୟ ନାରାୟଣ ରମ୍ବଲପରୁ ରମ୍ବଲପରୁମର ଜମଣ 
ମହ ୍ରିଳା ଆଇଆଇର ୍ରିଙୁ୍ ଆକ୍ରମଣ କର ୍ରିଥିମଲ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ ୍ରିମର ରଖି ଘଟଣାର 
ଅଭ୍ରିମଯାଗକାରୀ ବ ୍ରିମଳ ଭୁଏ ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍ ଜାମ ୍ରିନ୍   ଆମବଦନ ଖାରଜ୍   
କର ୍ରିବାକୁ ଅଦାଲତମର ଦ୍ାରସ୍ଥ ମହାଇଥିମଲ। ବ ୍ରିଭ ୍ରିନ୍ନ ରଂଗୀନ ମାମଲାମର 
ଅଭ୍ରିଯକୁ୍ତ ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍ ଜାମ ୍ରିନ୍   ରଦେ ଓ ଗ ୍ରିରଫଦାରୀ ଭୟମର ଆଗଆୁ 
ଜାମ ୍ରିନ୍   ଆମବଦନ କର ୍ରିଥିବା ଚଚ୍୍ସା ମହଉଛ ୍ରି। 

ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ ଆଜୀବନ...
ରାକ ୍ରିମନଇଥିମଲ। ମରଠାମର ଚନ୍ଦ୍ରଜ୍ରିତଙ୍ ରହ ଅଜୟ ଓ ତାଙ୍ ନାବାଳକ 
ଭାଇ ମଦ ପ ୍ରିଇଥିମଲ। ମଦ ପ ୍ରିଇ ରାର ୍ରିବା ପମର ଅଜୟଙ୍ ତଣ୍ଟ୍ରି କାଟ ୍ରି 
ଚନ୍ଦ୍ରଜ୍ରିତ ଓ ନାବାଳକ ଭାଇ ହତ୍ାକର ୍ରି ମରଠାମର ଗାତମଖାଳ ୍ରି ମପାତ ୍ରି 
ମଦଇଥିମଲ। ପମର ମରମାମନ ଘରକୁ ମଫର ୍ରିଯାଇଥିମଲ। ଅଜୟ ରାତ ୍ରିମର 
ଘରକୁ ନ ମଫର ୍ରିବାରୁ ବାପା ପନୁ ୍ରିଆ ଚନ୍ଦ୍ରଜ୍ରିତଙୁ୍ ଏ ବ ୍ରିରୟମର ପଚାର ୍ରିଥିମଲ। 
ମହମଲ ମର କ ୍ରିଛ ୍ରି ଜାଣ ୍ରି ନ ଥିବା କହ ୍ରିଥିମଲ। ଅଜୟ ନ ୍ରିମଖାଜ ଘଟଣାର ୪ 
ଦ୍ରିନ ପମର ଚନ୍ଦ୍ରଜ୍ରିତ ଗାଁ ମବୈଠକମର ଅଜୟଙୁ୍ ହତ୍ା କର ୍ରିଥିବା ସ୍ୀକାର 
କର ୍ରିଥିମଲ। ଏମନଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମଲାକ ପଲୁ ୍ରିରକୁ ଅବଗତ କର ୍ରିଥିମଲ। ପଲୁ ୍ରିର 
ଚନ୍ଦ୍ରଜ୍ରିତ ଓ ଅଜୟଙ୍ ନାବାଳକ ଭାଇକୁ ମନଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳମର ମାଟ ୍ରି ମଖାଳ ୍ରି 
ଅଜୟଙ୍ ମତୃମଦହ ଉଦ୍ାର କର ୍ରିଥିଲା। ଏ ମନଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁକର ୍ରି 
ପଲୁ ୍ରିର ଚନ୍ଦ୍ରଜ୍ରିତଙୁ୍ ଗ ୍ରିରଫ କର ୍ରିବା ରହ ନାବାଳକକୁ ଜୁମଭନାଇଲ ଜଷ୍ ୍ରିର 
ମବାର୍ସମର ହାଜର କରାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଜ୍ରିତ ଗ ୍ରିରଫ ପରଠାରୁ ରେହ୍ମପରୁ 
ମଣ୍ଳ କାରାଗାରମର ବ ୍ରିଚାରାଧୀନ ବନ୍ୀ ଭାମବ ରହ ୍ରିଛନ୍ତ୍ରି। ମକାଟ୍ସମର 
ଉକ୍ତ ମାମଲାର ବ ୍ରିଚାର ମବମଳ ୧୬ ଜଣଙ୍ ରାକ୍ଷୀଙ୍ ବୟାନ ମରକର୍ସ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଉପଯକୁ୍ତ ରାକ୍ଷ୍ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରମର ଜ୍ରିଲୋ ଜଜ୍   ମବମହରା 
ଚନ୍ଦ୍ରଜ୍ରିତଙୁ୍ ଆଜ୍ରିବନ ମଜଲ୍   ଦଣ୍ ପ୍ରଦାନ କର ୍ରିଛନ୍ତ୍ରି। ରରକାରଙ୍ ପକ୍ଷରୁ 
ପ ୍ରିପ ୍ରି ତ୍ ୍ରିମଲାଚନ ପର ୍ରିଡ଼ା ମାମଲା ପର ୍ରିଚାଳନା କରୁଥିମଲ।

ଉତ୍ତର ଘମୁସୁର...
ବ୍ରିକ୍ରମ ମଦବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମରଞ୍ଜର ବ ୍ରିମ୍ବାଧର ରାହୁ, ବନପାଳ 

ବଂଶୀଧର ବ ୍ରିମଶାୟୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳମର ପହଞ୍ଚ ୍ରି ତଦନ୍ତ କର ୍ରିଥିମଲ। ପମର 

 �ଶାରଧା ଚଟି୍  ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲା
ହଠାଇମକଠାଟ୍ମର ନମିଦ୍୍ଶକିଠା ମେବଯଠାନୀଙ୍ ଜଠାମନି ଖଠାରଜ
କଟକ,୧୩ା୩(ସମସି): ପଶ୍ ୍ରିମବଙ୍ଗର ବହୁ ଚଚ୍ପିତ ଶାରଧା ଚ ୍ରିଟ୍  ଫଣ୍ ଠମକଇ ମାମଲାମର 
ଗ ୍ରିରଫ ମହାଇଥିବା କମ୍ାନୀର ନ ୍ରିମଦେ୍ସଶ ୍ରିକା ମଦବଯାନୀ ମଖୁାଜ୍ସୀଙ୍ ମଜଲ୍  ରୁ ମକୁୁଳ ୍ରିବା ଆଶା 
ମଉଳ୍ରି ଯାଇଛ ୍ରି। ଓଡ଼୍ରିଶା କ୍ରାଇମ୍  ରୋଞ୍ଚ ଅଥ୍ସମନୈତ ୍ରିକ ଅପରାଧ ଶାଖା(ଇଓରବ୍ ଲୁ)ମର ତାଙ୍ 
ବ ୍ରିମରାଧମର ରୁଜୁ ମାମଲାମର ଜାମ ୍ରିନ ପାଇ ଁମର ହାଇମକାଟ୍ସଙ୍ ଦ୍ାରସ୍ଥ ମହାଇଥିମଲ। ମହମଲ 
ହାଇମକାଟ୍ସ ତାଙ୍ ଜାମ ୍ରିନ ଆମବଦନକୁ ଖାରଜ କର ୍ରିମଦଇଛନ୍ତ୍ରି। ମକାଲକାତା ହାଇମକାଟ୍ସ 
ପକ୍ଷରୁ ମକାଲକାତାର ବ ୍ରିଭ ୍ରିନ୍ନ ମାମଲାମର ତାଙୁ୍ ପବୂ୍ସରୁ ଜାମ ୍ରିନ ମ ୍ରିଳ ୍ରିରାର ୍ରିଥିମଲ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼୍ରିଶା, 
ଝାଡ଼ଖଣ୍ ଆଦ୍ରି ମକମତକ ରାଜ୍ମର ଠମକଇ ଅଭ୍ରିମଯାଗ ମାମଲାମର ଏମବ ବ ୍ରି ମର ମଜଲ୍  ମର 
ଅଛନ୍ତ୍ରି। ୨୦୧୩ ଏପ୍ର ୍ରିଲ୍   ୨୨ରୁ ର ୍ରିବ ୍ରିଆଇ ତାଙୁ୍ ଗ ୍ରିରଫ କର ୍ରିରାର ୍ରିଛ ୍ରି। ମରହ ୍ରିପର ୍ରି ରାଜ୍ 
କ୍ରାଇମ୍  ରୋଞ୍ଚ ଇଓବ୍ ଲୁମର ରବ୍ରିନାରାୟଣ ସ୍ାଇଙଁ୍ ପକ୍ଷରୁ ୭୫ହଜାର ଠମକଇ ରଂକ୍ରାନ୍ତମର 
ଏହ ୍ରି ଚ ୍ରିଟ୍  ଫଣ୍ ରଂସ୍ଥା ତଥା ଏହାର ପର ୍ରିଚାଳନା ନ ୍ରିମଦେ୍ସଶକ ରଦୁୀପ୍ତ ମରନ୍   ଓ ନ ୍ରିମଦେ୍ସଶ ୍ରିକା 
ମଦବଯାନୀଙ୍ ନାମମର ଏକ ଅଭ୍ରିମଯାଗ ମହାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକ୍ରି, ଶାରଧା ଚ ୍ରିଟ୍  ଫଣ୍ 
ରଂସ୍ଥା ପଶ୍ ୍ରିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼୍ରିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ ଆଦ୍ରି ରାଜ୍ର ରାଧାରଣ ମଲାକଙ୍ଠାରୁ ୨୫୬୯ 
ମକାଟ ୍ରି ଠକ ୍ରିମନଇଥିବା ଅଭ୍ରିମଯାଗ ମହାଇଥିଲା। ଯାହାର ତଦନ୍ତ ର ୍ରିବ ୍ରିଆଇ କରୁଥିଲା।

ଭୁବମନଶ୍ୱରରୁ ଏକ ଯଗୁ୍ମ ଟାସ୍ ଡ୍  ମଫାର୍ସ 
ଅପରାହ୍ନମର ପହଞ୍ଚ ୍ରିବା ପମର 
ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପାର ୍ରିପାଶ୍ଦ ପିକ 
ସ୍ଥ୍ରିତ ୍ରି ଯାଞ୍ଚ କର ୍ରିବା ରହ ତଦନ୍ତ କର ୍ରି 
ମଫର ୍ରିଥିମଲ। ପମର ପ୍ରାଣୀ ଚ ୍ରିକ ୍ରିତ୍ା 
ଅଧିକାରୀ ନ ୍ରିଶ ୍ରିକାନ୍ତ ବଳ, ପ୍ରାକ୍ତନ 
ମରଞ୍ଜର ଅନୁପମ ବାନାଜ୍ସୀ ହାତୀ ଶବ 
ବ୍ବମଚ୍ଦ କର ୍ରିବା ରହ ଶରୀରର 
ବ ୍ରିଭ ୍ରିନ୍ନ ଅଂଶ ରଂଗ୍ରହ କର ୍ରିଥିମଲ। 
ବ୍ବମଚ୍ଦ ପମର ମରଠାମର 
ମତୃମଦହ ମପାତ ୍ରି ଦ ୍ରିଆଯାଇଛ ୍ରି। ବର୍ସ 
ଆରମ୍ଭରୁ ଏହ ୍ରି ବନଖଣ୍ମର ୩ଟ ୍ରି 
ହାତୀ ମତୁୃ୍ ଘଟଣା ବନ ବ ୍ରିଭାଗ ପାଇଁ 
ଚ ୍ରିନ୍ତାର ବ ୍ରିରୟ ପାଲଟ ୍ରିଛ ୍ରି।

ବୟନେିା ସଭାପତ ି
ନବିଚ୍ଚାଚନ



  ମେମ୍କୋ କକୋରଖକୋନକୋ ଚକୋଲବିକୋ ଆଶକୋ େଉଳଲିକୋ 
୨୦ରୁ ପଦଯାତ୍ା କରବିେ ଶ୍ରମକି ଓ କମ୍ମଚାରୀ

ଦାନଗଦ,ି୧୩।୩(ସମସି): ଦୀର୍ଘ ବର୍ଘ ଧର ି ବନ୍ଦ ରହଥିିବା ମେମ୍ା କାରଖାନାକୁ 
ପନୁବ୍ଘାର ଚାଲୁ କରବିା ପାଇ ଁ ଗତ ମେବୃଆରୀ ୨୭ମର କଳଙି୍ଗନଗର େଜଦୂର 
ୟନୁୟିନ କାରଖାନା କରୃ୍୍ଘପକ୍ଷ ଓ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନକୁ ପତ୍ର ମଲଖି ୧୪ ଦନି ସେୟ 
ମଦଇଥିଲା। ମସାେବାରକୁ ୧୪ ଦନି ପରୂଛି ି ମହମଲ କାରଖାନା କରୃ୍୍ଘପକ୍ଷ କେିା୍ 
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରେକି ସଂଗଠନ ସହତି ମକୌଣସ ି ଆମଲାଚନା କରାଯାଇ ନାହ ିଁ। 
େଳମର ଆଜ ି ଶତାଧିକ ଶ୍ରେକି ଓ କେ୍ଘଚାରୀୋମନ ମେମ୍ା କାରଖାନାର େଖୁ୍ୟ 
ୋଟକ ସମ୍ଖୁମର ସକାଳ ୧୦ଟାମର ଏକତ୍ରତି ମହାଇ ଏକ ମବୈଠକ କରଥିିମଲ। 
ୟନୁୟିନ ସଭାପତ ି େହମ୍ଦ ଜାମହଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟତାମର ଅନୁଷ୍ତି ମବୈଠକମର ଜଲି୍ା 
ପ୍ରଶାସନ ଓ କାରଖାନା ୋଲକିଙ୍କ େନେଖୁୀ କାଯ୍ଘ୍ୟ ବରୁିଦ୍ଧମର ଶ୍ରେକି ଓ କେ୍ଘଚାରୀ 
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରଥିିମଲ। ୟନୁୟିନ ତରେରୁ ଏକ ୧୪ ଦନିଆି ମନାଟସି ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ 
ଓ କାରଖାନା ୋଲକିଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ିପତ୍ରମର ଉମଲ୍ଖ କରାଯାଇଥିଲା 
କ ିଦୀର୍ଘ ତନି ିବର୍ଘ ମହଲା କାରଖାନା କରୃ୍୍ଘପକ୍ଷଙ୍କ ଭୁଲ ନଷି୍ପତ ିପାଇ ଁଆଜ ିପା୍ଣ୍ଟ୍   ବନ୍ଦ 
ମହାଇଛ।ି ଯାହାଦ୍ାରା ଏହ ିପା୍ଣ୍ ପାଇ ଁବସି୍ାପତି ମହାଇଥିବା ୧୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଘ ପରବିାର 
ଓ ଏହ ିକାରଖାନାମର ନମିୟାଜତି ମହାଇଥିବା ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେକି ଓ କେ୍ଘଚାରୀ 
ମଭାକ ଉପାସମର ତାଙ୍କ ପରବିାର ଅତବିାହତି କରୁଛନ୍ ିଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବରି୍ୟତ ପାଇଁ 
ଚନି୍ାମର ସମ୍ରୂ୍୍ଘ ଭାଙ୍ଗ ିପଡ଼ଛିନ୍।ି ମସଥିପାଇ ଁକାରଖାନାର ସେସ୍ତ ଗତବିଧିିକୁ ବମିରାଧ 
କରବିା ସହତି ଆଗାେୀ ଦନିମର କାରଖାନାର ଭୁବମନଶ୍ୱର ସ୍ତି କମପ୍ଘାମରଟ ଅେିସ 
ବନ୍ଦ କରାଯବି ମବାଲ ିମଚତାବନୀ ଦଆିଯାଇଛ।ି ନରିୀହ ଶ୍ରେକିର ଦୁଃଖକୁ େଖୁ୍ୟେନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍କ ଜଣାଇବା ପାଇ ଁସେସ୍ତ ଶ୍ରେକି ଓ କେ୍ଘଚାରୀ ମେମ୍ା ପା୍ଣ୍ରୁ 
ଏକ ପଦଯାତ୍ରାମର ବାହାର ିନବୀନ ନବିାସ ଯବିାକୁ େଧ୍ୟ ନଷି୍ପତ ିମହାଇଛ।ି ଏହ ିବରିାଟ 
ପଦଯାତ୍ରା ଆଗାେୀ ୨୦ ତାରଖିରୁ କାରଖାନା ୋଟକ ସମ୍ଖୁରୁ ଆରମ୍ଭ ମହବ ମବାଲ ି
ସ୍ରି କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରେକି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମଚତାବନୀ ଦଆିଯାଇଛ।ି

ନବି�ାଜ ନାୋଳକ ଉଦ୍ାର
ପାଣକି�ାଇଲ,ି୧୩।୩(ସମସି): ପାଣମିକାଇଲ ି ଛକ ନକିଟରୁ ଜମଣ ନାବାଳକକୁ 
ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପଲୁସି ମହପାଜତମର ଦଆିଯାଇଛ।ି ସଚୂନା େତୁାବକ ନାବାଳକଙ୍କ 
ରର ମେଙ୍କାନାଳମର ମହାଇଥିବା ମବମଳ ମସ ମକୌଣସ ିକାରଣରୁ ଚାଲଆିସ ିସନ୍୍ୟା 
ସେୟମର ପାଣମିକାଇଲରି ଏକ ମଦାକାନ ନକିଟମର ବସ ି କାନୁ୍ଦଥିବା ଜମଣ 
ମଦାକାନୀ ମଦଖିଥିମଲ। ଏମନଇ ମଦାକାନୀ ଜଣକ ସ୍ାନୀୟ ମଲାକଙ୍କ ସହାୟତାମର 
ପଲୁସିକୁ ଖବର ମଦଇଥିମଲ। ଖବରପାଇ ପାଣମିକାଇଲ ିପଲୁସି ପହଞ୍ ିନାବାଳକଙୁ୍କ 
ଉଦ୍ଧାର କର ିନଜି ମହପାଜତମର ରଖିଥିବା ମବମଳ ନାବାଳକ ଜଣକ ମେଙ୍କାନାଳ 
ପଙୁି୍ଗଆ ଅଞ୍ଳର ରଞ୍ଜନ େଣୁ୍ାଙ୍କ ପଅୁ ମରକୁଣ୍ା (୧୬) ମବାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ବଚକ୍   ୋଉନ୍ସ ଅଭବିଯାଗବର ବକାର୍ମ ଚାଲାଣ
ସ�ୁନି୍ା,୧୩।୩(ସମସି): ବ୍ୟାଙ୍କ ମଚକ୍   ଠମକଇ ଅଭମିଯାଗମର ସକୁନି୍ଦା ପଲୁସି ଜଣଙୁ୍କ 
ମକାଟ୍ଘ ଚାଲାଣ କରଛି।ି ମସ ମହମଲ ସଦୁାେ ଚରଣ ମବମହରା। ସଚୂନା େତୁାବକ ଗତ 
୨୦୧୯ େସହିାମର ହାତବିାରୀ ଗ୍ାେର ସଦୁାେ ଏକ ୋଇନାନ୍ସ କମ୍ାନୀକୁ ବ୍ୟାଙ୍କଟ୍   ମଚକ୍   
ଠମକଇ କରଥିିବା ମନଇ ସକୁନି୍ଦା ଥାନାମର ଏକ ଲଖିିତ ଅଭମିଯାଗ ମହାଇଥିଲା। ସକୁନି୍ଦା 
ପଲୁସି ଲଖିିତ ଅଭମିଯାଗକୁ ଭରି୍କିର ିଆଜ ିତାଙୁ୍କ ମକାଟ୍ଘ ଚାଲାଣ କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

େରୀ ଗାନ୍ୀ ଅଚୁୟୁତାନନ୍ଦ ସାମଲଙ୍କ ଜୟନ୍ୀ ସମାବରାହ 

ବରୀ, ୧୩।୩(ସମସି): ବରୀ ବକ୍ ଅନ୍ଗ୍ଘତ ବାଲବିଲି ିଗ୍ାେ ତାରଣିୀ େନ୍ଦରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣମର  
ବରୀ ଗାନ୍ୀ ତଥା ସମବ୍ଘାଦୟ ମନତା ସ୍ବଗ୍ଘୀୟ ଅଚୁ୍ୟତାନନ୍ଦ ସାେଲଙ୍କ ୮୮ତେ ଜୟନ୍ୀ 
ସୋମରାହ ବରୀ ଆଶ୍ରେ ଆନୁକୂଲ୍ୟମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ଭାଗବାନ 
ପଢଆିରୀଙ୍କ ସଭାପତତି୍ବମର ଅନୁଷ୍ତି ମହାଇଥିଲା। ଏହ ି ସୋମରାହକୁ ବଶିଷି୍ଟ 
ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ାେୀ, ରାଜ୍ୟ ନଶିା ନବିାରଣ େଖୁ୍ୟ ଆବାହକ, ପବୂ୍ଘତନ ବଧିାୟକ 
ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ ଆନୁଷ୍ାନକି ଭାମବ ଉଦରାଟନ କର ି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟମର ଶ୍ରୀ 
ସାେଲଙୁ୍କ ସେପ ପିତ ବ୍ୟକ୍ତ ିଭାମବ ଅଭହିତି କରବିା ସମଙ୍ଗ ସମଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ 
ଓ କାଯ୍ଘ୍ୟଧାରାକୁ ପଙୁ୍ାନୁପଙୁ୍ ଭାମବ ଚତି୍ରଣ କରଥିିମଲ, ଅତ ି ଦୁଃଖର ସହ ମସ 
କହଥିିମଲ ମଯ ଆଜ ିତାଙ୍କ ଜୟନ୍ୀକୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ତିମିର ପାଳନ ପାଇ ଁଆମେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି
କରୁଥିବା ମବମଳ ଠକି୍ ଗତୋସ ଏହ ିତାରଖିମର ତମିରାଧାନ ମହାଇଗମଲ, ଏହା ହ ିଁ 
ମହଉଛ ିଭାଗ୍ୟର ବଡ଼ିେନ୍ା, ବଶିଷି୍ ସୋଜମସବୀ ତଥା ବ୍ାହ୍ମଣୀ ବଞ୍ାଓ ଆମନ୍ଦାଳନର 
ଅନ୍ୟତେ ପମୁରାଧା କୁଳେଣ ି ଶକୁ୍ଳ ଅଚୁ୍ୟତ ବାବୁଙୁ୍କ ଗାନ୍ବିାଦର ଜମଣ ସଚ୍ା କେ୍ଘୀ 
ଭାମବ କହଥିିମଲ, ଅନ୍ୟୋନଙ୍କ େଧ୍ୟମର ଅଭେିନୁ୍ୟ ସାେନ୍ସଂିହାର କମଲଜର 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ.ମଦମବନ୍ଦ୍ର ସାେଲ,  େହାବନିାୟକ କମଲଜର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ  ଡ.ସବୁାସ ବଶି୍ଵାଳ,  ବରଷି୍ ସାୋ୍ଦକି ପଦ୍ମନାଭ ମଜନା,  ନଶିା ନବିାରଣ 
ଆବାହକ େଳୟ ତ୍ରୀପାଠୀ, ବରଷି୍ ସାୋ୍ଦକି ରବ ିେହାପାତ୍ର, ବଶିଷି୍ କୃରକ ମନତା 
ନେିାଇ ଁ ରାୟ, ଶଶି ୁ ମଲଖକ ନେି୍ଘଳ ଗରି,ି ମଦମବନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ, ଅମଶାକ ସାେଲ, 
ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସାେଲ, ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କର, କାହୁ୍ ଚରଣ ମବମହରା, ରମେଶ ସାେଲ, ଅକ୍ଷୟ 
ସାେଲ, ନେି୍ଘଳ ଦାସ, ସଯୂ୍ଘ୍ୟେଣୀ ସାେଲ, ସୀତା ମଦଓ, ବପିନି ସାେଲ  ମବୈକୁଣ୍ଠନାଥ 
ସାେଲ, ବର ିଆଶ୍ରେର କେ୍ଘକର୍୍ଘାୋମନ ପ୍ରାଥ୍ଘନା ଗାନ କରଥିିମଲ। ଏହ ିସୋମରାହକୁ 
ନେିାଇ ଁରାୟ ଅତଥିି ପରଚିୟ ପ୍ରଦାନ କରବିା ସହତି ସଂମଯାଜନା କରଥିିମଲ।

ଷ୍ଲି୍  କାର�ାନା ପାଇଁ ଭୂମପିଜୂା
ଯଖପରୁା,୧୩।୩(ସମସି): କଳଙି୍ଗନଗର ଶଳି୍ାଞ୍ଳମର ଇମ୍ା କମ୍ାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟଲି 
କାରଖାନା ପାଇ ଁ ଭୂେପିଜୂା କରାଯାଇଛ।ି କଳଙି୍ଗନଗର ଶଳି୍ାଞ୍ଳର ଯଖପରୁାର 
କୁଡୁେ ି ସାହ ି ନକିଟମର ଇମ୍ା କମ୍ାନୀର ଏକ ଷ୍ଟଲି କାରଖାନା ପାଇ ଁ ଭୂେ ି ପଜୂନ 
ଅନୁଷ୍ତି ମହାଇଯାଇଛ।ି ଇମ୍ା କମ୍ାନୀ ଏହ ି ଅଞ୍ଳମର ୧୨୫ ଏକରମର ଏକ 
ଷ୍ଟଲି ପା୍ଣ୍ କରବିାକୁ ଯାଉଛ।ି ଏଥିପାଇ ଁ ପ୍ରଶାସନ ତରେରୁ ସେସ୍ତ ବମନ୍ଦାବସ୍ତ 
କରାଯାଇଛ।ି ଭୂେ ି ପଜୂନ କାଯ୍ଘ୍ୟକ୍ରେମର ଯଖପରୁାର ମକୈଳାଶ ମଜନା କର୍୍ଘା 
ଭାବମର ବସ ି ପଜୂା ପାଠ କରଥିିମଲ। ଭୂେ ି ପଜୂନମର ଇମ୍ା କମ୍ାନୀ ତରେରୁ 
ଶ୍ରୀରାେ ଦାସ ଓ ଅନ୍ୟ କେ୍ଘଚାରୀୋମନ ଉପସ୍ତି ଥିମଲ।

ଧମ୍ମଶାଳା,୧୩ା୩(ସମସି)

ଧେ୍ଘଶାଳା ଜାରକା େମହାତ୍ସବ ପଡ଼ଆିମର 
ଗତକାଲ ି ସନ୍୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ମହାଇଥିବା 
୪୫ତେ ଜାରକା ମେଳଣ ଆଜ ି
ଅପରାହ୍ଣମର ଉଦ୍  ଯାପତି ମହାଇଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି ମେଳଣମର ୧୪ଟ ି ବଡ଼ ବେିାନ ଓ 
୧୦ଟ ି ମଛାଟ ବେିାନ ମଯାଗମଦଇ ମହାଲ ି
ମଖଳଥିିମଲ। ଗତ ଦୁଇବର୍ଘ ଧର ିେହାୋରୀ 
କମରାନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ମହାଇଥିବା ଜାରକା 
ମେଳଣ ଏବର୍ଘ ପଣୁ ି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ୀପନାମର 
ପାଳତି ମହାଇଛ।ି ଦୀର୍ଘ ଦୁଇବର୍ଘ ପମର 
ମେଲଣ ମହଉଥିବାରୁ ମଦଖଣାହାରୀଙ୍କ 

େନମର ଖବୁ୍   ଆନନ୍ଦ ମଖଳଯିାଇଛ।ି ମଦାଳ 
ବେିାନମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବଜିୟ କର ି ମେଳଣ 
ପଡ଼ଆିକୁ େହାଆଡ଼େ୍ରମର ଭଜନ କୀର୍୍ଘନ 
ସହକାମର ଆସ ି ଆସ୍ାନମର ବସଥିିମଲ। 
କେଟିରି ଉପସଭାପତ ି ଅଜୟ କୁୋର 
େହାପାତ୍ର ଓ ସମ୍ାଦକ ଜଳଧର ସାହୁ 
ଜାରକା ଥାନପତ ି ବେିାନଙୁ୍କ ନେିନ୍ତଣ 
ଜଣାଇ ଆସବିାପମର ମସ ପ୍ରଥେ ଚାରାମର 
ବସଥିିମଲ। ଏହ ି ମେଳଣମର ଅତଥିି ଭାମବ 
ବ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାତ କୁୋର ବଳବନ୍ରାୟ, 
ଜଲି୍ା ପରରିଦ ସଭ୍ୟା ପ୍ରଣତ ି ମଲଙ୍କା, 
ସ୍ତୃମିରଖା ମବମହରା, ବଡିଓି ମଦମବନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରସାଦ ବଳ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାମକଶ 

କୁୋର ତ୍ରପିାଠୀ ମଯାଗମଦଇଥିମଲ। ଏହ ି
ମେଳଣମର ଉର୍ରଶାସନ, ଦକ୍ଷଣିଶାସନ, 
ବାଲଗିର,ି ନରସଂିହପରୁ, ଗଙ୍ଗାଧରପରୁ, 
ବଙ୍ଗାଳସିାହ,ି ଭୁରଣ୍ପରୁ, ପ୍ରଥୋଖଣ୍,ି 
ଅଚୁ୍ୟତପରୁ, ଚହଟା ମଗାପୀନାଥ, 
ମଚାରେହୁାଁ ଆଦ ି ୧୪ଟ ି ବଡ଼ ବେିାନ ସହ 
୧୦ଟ ିମଛାଟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେିାନ ମଯାଗମଦଇ 
ମହାର ି ମଖଳଥିିମଲ। ପ୍ରବଳ ଖରାକୁ ମଦଖି 

ମେଳଣକୁ ଆସଥୁିବା ମଲାକୋନଙ୍କ ପାଇଁ 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କେ୍ଘଚାରୀ ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ 
ଜଳଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଥିଲା। 
ମଦଖଣାହାରୀୋମନ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମହାର ି
ମଖଳ ମଦଖିବା ସହ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର 
ରରକରଣା ସାେଗ୍ୀ କଣିାକଣି ି କରଥିିମଲ। 
ଶାନ୍ ି ଶଙୃ୍ଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମେଳଣ କେଟି ି
ଓ ପଲୁସି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ା ଗ୍ହଣ 

କରାଯାଇଥିଲା। କେଟି ିପକ୍ଷରୁ ଉପସଭାପତ ି
ଅଜୟ କୁୋର େହାପାତ୍ର, ସମ୍ାଦକ 
ଜଳଧର ସାହୁ, ସଭ୍ୟ କମିଶାର ନାୟକ, 
ସତ୍ୟପ୍ରୟି େହାନ୍,ି ଅମଶାକ କୁୋର ବରାଳ, 
େମନାଜ ଦାସ, ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ, ଅନରୁିଦ୍ଧ 
ରାଉତ, ଅଜାେ୍ର ସାହୁ, ନକୁଳ ସାହୁ, 
ସରପଞ୍ ସଦୁାେ ମବମହରା ପ୍ରେଖୁ ମେଳଣ 
ପରଚିାଳନାମର ସହମଯାଗ କରଥିିମଲ।

ବାଲ�ୁିଦା/�ୁନ୍ଳ,୧୩।୩(ସମସି)

ବଡ଼ଚଣା ବ୍କ ଚାରନିଙ୍ଗଳ ସରକାରୀ ଉଚ୍ ବଦି୍ୟାଳୟର 
ରୁପାନ୍ରଣ ନାମଁର ନେି୍ନୋନର କାେ ମହାଇଥିବା 
ଅଭମିଯାଗ ଆସବିା ପମର ଏହାର ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ 
ମହାଇଛ।ି ୍ଲୁର ରୁପାନ୍ରଣର ଦାୟତି୍ୱ ମନଇଥିବା 
ଠକିାଦାର ମଯନମତନ ପ୍ରକାମର କାେ କର ି ମେରାର 
ମହାଇଯାଇଥିବା ମବମଳ ଏହାକୁ ମନଇ ହଇରାଣ 
ହରକତ ମହଉଛନ୍ ି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ। ବଦି୍ୟାଳୟର 
ସମ୍ଖୁ ମଗଟ ଆଜ ି ପଯ୍ଘ୍ୟନ୍ ଟାଇଲ ଖଞ୍ଜାଯାଇନ ି କ ି
ବଦି୍ୟାଳୟର ନାେ ମଲଖାଯାଇନାହ ିଁ। ଅମନକ ବାହାର 
ମଲାକ ଚାରନିଙ୍ଗଳକୁ ଆସମିଲ ୍ଲୁର ନାେ ପଚାର ି
ବୁଝୁଛନ୍।ି ସମତ ମଯପର ି ଏହ ି ପରୁାତନ ବଦି୍ୟାଳୟଟ ି
ତାର ଠକିଣା ହରାଇ ବସଛି।ି ଏପରକି ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 
ପାଇଁ ପାଣ ି ଟାଙି୍କ, ଟ୍ୟାପ୍  , ମଶୌଚାଳୟ କାଯ୍ଘ୍ୟକ୍ଷେ 
ମହାଇପାରନିାହ ିଁ। ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ମଶୌଚାଳୟ ବନିା 
ଚାଲଛି ି ବଦି୍ୟାଳୟ। ଜଲି୍ାର ବୃହର୍େ ୍ଲୁ ଭାମବ 
ପରଗିଣତି ଏହ ିବଦି୍ୟାଳୟମର ୧୨୦୦ରୁ ଊଦ୍ଧ୍ବ୍ଘ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 

ଅଧୟନରତ ଥିବା ମବମଳ ପଇିବା ପାଣ ିଓ ପରଶି୍ରାଗାର 
ପାଇଁ ବହୁ ସେସ୍ୟାରର ସମ୍ଖୁୀନ ମହଉଛନ୍।ି ଏପର ି
ଅମନକ ସେସ୍ୟା ଓ ନେି୍ନୋନର କାଯ୍ଘ୍ୟକୁ ମନଇ 
ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଳର ଜନସାଧାରଣ, ଅଭଭିାବକ ଓ 
ବୁଦ୍ଧଜିୀବ ିେହଲମର ଅସମନ୍ାର ଲାଗ ିରହଛି।ି ଏ ମନଇ 

ବାରେ୍ାର ଖବର ପ୍ରକାଶନ ପମର ଏମବ ପ୍ରଶାସନକି 
ତତ୍ପରତା ମଦଖାମଦଇଛ।ି ଗତ ୯ତାରଖିମର ଜଲି୍ା 
ଉପଶକି୍ଷାଧିôକାରୀ ରାମଜଶ ସ୍ାଇଁ ଚାରନିଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ 
ବଦି୍ୟାଳୟ ପରଦିଶ୍ଘନମର ଆସ ି ବଦି୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ା 
ସମ୍କ୍ଘମର ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ନକିଟମର ଜଣାଇବା ପମର 

ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା ପରରିଦ କାଯ୍ଘ୍ୟାଳୟ ପତ୍ରସଂଖ୍ୟା 
୨୩୩୨/୧୦.୦୩.୨୦୨୩ମର ବଦି୍ୟାଳୟର କାେର 
ତଦାରଖ ପାଇଁ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ନମିଦ୍୍ଘଶ 
ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆଜ ିମସାେବାର ବଭିନି୍ନ ୍ଲୁ 
ପରଦିଶ୍ଘନମର ଅଧିକାରୀ ୋମନ ଆସଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଏହ ି କ୍ରେମର ଚାରନିଙ୍ଗଳ ମନାଡ଼ାଲ ଉଚ୍ ବଦି୍ୟାଳୟକୁ 
ଗ୍ାେ୍ୟ ଜଳମଯାଗାଣ ଓ ପରେିଳ ବଭିାଗର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତୀ 
ସଶୁାନ୍ କୁୋର ଗରି ିକାଯ୍ଘ୍ୟର ସ୍ତି ିସେୀକ୍ଷା କରଥିିମଲ। 
ବଦି୍ୟାଳୟମର ମଯଉଁସବୁ କାଯ୍ଘ୍ୟ ଅଧାପନ୍ରଆି 
ମହାଇ ପଡ଼ରିହଛି ି ତାହାକୁ ବୁଲ ି ମଦଖିବା ପମର ଜଲି୍ା 
ପ୍ରଶାସନ ନକିଟମର ସେସ୍ତ ରମିପାଟ୍ଘ ଦାଖଲ କରମିବ 
ମବାଲ ି ପ୍ରକାଶ କରବିା ସହ ପ୍ରକାରନ୍ମର ଅବ୍ୟବସ୍ା 
ଓ କାଯ୍ଘ୍ୟମର ଅବମହଳାକୁ ସ୍ୀକାର କରଥିିମଲ। ଏହ ି
ସେୟମର ବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ବଜିୟା ରାୟ, 
ନଳୀପରୁ ସରପଞ୍ ମସକ୍   ଅବଦୁଲ ଗନ,ି ବଶି୍ୱଜତି୍   
କାନୁନମଗା, ଶଙ୍କର ୋହାଲ ିଓ କେ୍ଘଚାରୀ ପରୂ୍୍ଘଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ 
ପ୍ରେଖୁ ପରଦିଶ୍ଘନମର ଆସଥିିବା ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ବଦି୍ୟାଳୟ 
ପରସିର ବୁଲ ିମଦଖାଇଥିମଲ। 

ଯାଜପରୁ,୧୩।୩(ସମସି): ବଡଚଣା ବ୍କ 
ସହିା ପଞ୍ାୟତ କାଇୋଟଆି ଶବର ସାହରି 
ରମେଶ ମଦହୁରୀଙ୍କ ଏକ ୋତ୍ର ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ 
ପତୁ୍ର ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙୁ୍କ ସହାୟତା 
ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଜ ି ଜଲି୍ା 
ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ରମର 
ପହଞ୍ଛି।ି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜନ୍ମରୁ 
୧୦୦ ପ୍ରତଶିତ ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ। 
ତାଙ୍କର ୋତ୍ର ମଗାଟଏି ମଗାଡ 
ରହଛି।ି କନୁି୍ ଆଜ ି ପଯ୍ଘ୍ୟନ୍ ମସ 
ମକୌଣସ ି ସରକାରୀ ମଯାଜନାମର ସାେଲି 
ମହାଇନଥିମଲ। ଏ ସମ୍କ୍ଘମର ଗତ ୪ 
ତାରଖିମର ‘ସକାଳ’ମର ‘୧୦୦ ପ୍ରତଶିତ 
ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ମହାଇବ ି େଳୁିନ ି ଭତା’ ଶୀର୍ଘକ 
ଖବର ପ୍ରକାଶତି ମହାଇଥିଲା। ଏହାପମର 

ଏହ ି ରଟଣା ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନର ନଜରକୁ 
ଆସଥିିଲା। ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ମଗାଟଏି ମଗାଡ 
ଥିବାରୁ ମସ ଭଲ ଭାବମର ଚଳପ୍ରଚଳ 

କରପିାରୁନଥିମଲ। ମଗାଟଏି 
ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯବିା 

ପାଇଁ ମଡଇଁ ମଡଇଁ ଯାଉଥିଲା। 
ଅତ୍ୟନ୍ ଅଥ୍ଘାଭାବ କାରଣରୁ ମସ 

ଆଜ ି ପଯ୍ଘ୍ୟନ୍ ୍ଲୁ ୋଡନିଥିବା ମବମଳ 
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମକୌଣସ ି ସହାୟତା 
େଳିନିଥିଲା। ଆଜ ି ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନର ଶଶି ୁ
ସରୁକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନରିଞ୍ଜନ କର, ଜଲି୍ା 
ସାୋଜକି ସରୁକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ 

ମବମହରା, ଜଲି୍ା େଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ସାଳୟର 
ଡାକ୍ତର ଶବି ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ 
ରମର ପହଞ୍ ି ତଦନ୍ କରଥିିମଲ। ଏହ ି ଟମି୍   
ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଚାଲବିା ପାଇଁ ଏକ କୁତ୍ରେି 
ମଗାଡ ମଦବା ସହତି ୋସକି ଆଥ ପିକ 

ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ମଦଇଥିମଲ। ଅନ୍ୟୋନଙ୍କ େଧ୍ୟମର ଶଶି ୁ
ସରୁକ୍ଷା ବଭିାଗର କେ୍ଘଚାରୀ ସାଗର କୁୋର 
ବାରକି ଏହ ିଟେିମର ସାେଲି ମହାଇଥିମଲ। 
ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳ ି ସହାୟତା 
ମରାରଣା କରାଯବିା ପମର ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ 
ପରବିାର ମବଶ ଖସୁ ିଅନୁଭବ କରଛିନ୍।ି

ଦଶରଥପରୁ,୧୩।୩(ସମସି): ସ୍ାନୀୟ 
କଟକିଟା ସ୍ତି ଯାଜପରୁ ଆଇଟଆିଇ 
ପରସିରମର ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର େଲ୍କି 
ସ୍ତୃ ି ସଂସଦର ବାରପିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି 
ମହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଅବସରମର ସାହତି୍ୟ 
ଆମଲାଚନା ଓ କବତିା ପାମଠାତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି 
ମହାଇଥିଲା। ପ୍ରଥେ ଅଧିମବଶନମର ବରଷି୍ 
କବ ିରାେଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱମର କବ ି
ଜମିତନ୍ଦ୍ର ମବମହରା, ପ୍ରଜ୍ା ପ୍ରବତପିକା ଦାସ 
ଓ ପ୍ରୟିଙ୍କା ରାୟଙ୍କ ସଂମଯାଜନାମର କବ ି
ଯଯାତ ି ସାହୁ, ପରୂ୍୍ଘଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅଧ୍ୟାପକ 
ନତି୍ୟାନନ୍ଦ େହାନ୍,ି ନରିଞ୍ଜନ ପତ,ି 
ନାରାୟଣ େହାଳକି, ଅଧ୍ୟାପକ ଅନୀଲ 
େହାନ୍,ି ଶଶିରି ପଣ୍ା, ସମରାଜ ବଶି୍ୱାଳ 
ଚନ୍ଦ୍ରମଶଖର ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ୭୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଘ 
କବ ିସ୍ରଚତି କବତିା ପାଠ କରଥିିମଲ।

ଦ୍ତିୀୟ ଅଧିମବଶନମର କବ ି
ନାଟ୍ୟକାର ସବୁାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମବମହରାଙ୍କ 
ସଭାପତତି୍ୱ କରଥିିବା ମବମଳ ସମ୍ାଦକ 
ପ୍ରଭାତ କୁୋର େଲ୍କି ସ୍ାଗତ ଭାରଣ 

ମଦଇଥିମଲ। େଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାମବ 
ମଗାକର୍ପିକା ପତ୍ରକିାର ସମ୍ାଦକ ରୋକାନ୍ 
ମଜନା ଓ େଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାମବ ବ୍ୟାସନଗର 
େହାବଦି୍ୟାଳୟର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଶବି ଚରଣ ୋଝୀ ଓ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ 
ଅଧ୍ୟାପକ ଦାମୋଦର ମବମହରା ମଯାଗ 
ମଦଇ ସାହତି୍ୟ ଭତିମର ସାେନ୍ବାଦ ଓ 
ଅହଂକାରକୁ ନନି୍ଦା କରବିା ସମଙ୍ଗ ସମଙ୍ଗ 
ସାହତି୍ୟ ସହଜ ସରଳ ସାଧାରଣ େଣରିର 
ହୃଦୟ ଛୁଇଁବା ସମଙ୍ଗ ସମଙ୍ଗ ସୋଜ 
ପରବିର୍୍ଘନ ଦଗିମର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଘ ଭୂେକିା 
ବହନ କର ି ପାରବି ମବାଲ ି େତବ୍ୟକ୍ତ 
କରଥିିମଲ। ସୋଜ ମସବାମର ନଜିକୁ 
ଉତ୍ସଗ୍ଘ କରଥିିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମସୈନକି 
ଗତକୃିଷ୍ଣ ଦାସ, ସାେ୍ାଦକି ମଦମବନ୍ଦ୍ର 
ସାେଲ, ସଙ୍ଗୀତ ନମିଦ୍ଘଶକ ନହିାରଞ୍ଜନ 
ପତ ି ଓ ବଶିଷି୍ଟ କବ ି ଚନ୍ଦ୍ରମଶଖର ସାହୁଙୁ୍କ 
ସେ୍ଦ୍ଧପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସବ୍ଘ ମଶରମର 
କବ ି େମନାଜ ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଘଣ 
କରଥିିମଲ।

ବ ୍ା ସ ନ ଗ ର , ୧ ୩ ା ୩ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ବ୍ୟାସନଗର ନାଗରକି କେଟି ି
ଆନୁକୂଲ୍ୟମର ଓ େଳିତି କ୍ରୟିାନୁଷ୍ାନ 
କେଟି ି ସହମଯାଗମର ସହରର 
ବୁଦ୍ଧଜିବିୀଙ୍କ ଏକ େଳିତି ମବୈଠକ 
ଡା.ମହେନ୍ କମିଶାର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାମର 
ଅନୁଷ୍ତି ମହାଇଯାଇଛ।ି ଗତ ମେବୃଆରୀ 
୧୩ ତାରଖିମର ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ବ୍ୟାସନଗର 
ସହରର ବଭିନି୍ନ ସେସ୍ୟା ସମ୍କ୍ଘମର 
ଦାବ ି ଉପସ୍ାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାବ ି
େଧ୍ୟମର େ୍ାଏ ଓଭର ବ୍ଜି, ଗଳମିପାଲ, 
ସେସ୍ତ ମରେନର ରହଣ,ି ମଷ୍ଟସନର ନାେ 
ପରବିର୍୍ଘନ କରାଯାଇ ନୟି ୁ ବ୍ୟାସନଗର 
କରାଯବିା, ମହାଲଡଂି ଟକିସ ବୃଦ୍ଧ ି ବନ୍ଦ 
, ୧୦୦ ଶଯ୍ୟା ବଶିଷି୍ଟ େଲଟ ି ମପେଶାଲଷି୍ଟ 
ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରତଷି୍ା, ବ୍ୟାସସମରାବର 
ଓ ବ୍ୟାସନଗର ବକିାଶ ମକ୍ଷତ୍ରମର 
ବାଧକ ସାଜଥିିବା ଏନ୍  ଜଟି ି ହଟାଇବା 
ରହଥିିଲା। ଦାବ ି ଗଡ଼ୁକି ୋସକ ଭତିମର 

ପରୁଣ ନମହମଲ ଆମନ୍ଦାଳନାତ୍ମକ 
କାଯ୍ଘ୍ୟପନ୍ା ଗ୍ହଣ କରାଯବି ମବାଲ ି
ନାଗରକି କେଟିରି ସମ୍ାଦକ ତଥା େଳିତି 
କ୍ରୟିାନୁଷ୍ାନ କେଟିରି ଅନ୍ୟତେ ଆବାହକ 
ଦୁମଯ୍ୟାଧନ ରାଉତ ମବୈଠକମର ପ୍ରକାଶ 
କରଥିିମଲ। ଏହା ଉପମର ଆବାହକ 
ଦୁର୍ମନ୍ କୁୋର ନାୟକ, ଚନ୍ଦ୍ରମଶଖର ପଣ୍ା, 
ହୃଦାନନ୍ଦ ସାେଲ, ପ୍ରେୁଲ୍   କୁୋର ନାୟକ, 
ହୃରମିକଶ ସାହୁ, ଚନ୍ଦ୍ରେଣ ି ସାେଲ ପ୍ରେଖୁ 
ଆମଲାଚନାମର ଅଂଶଗ୍ହଣ କର ିପ୍ରଶାସନ 
ଏହ ି ଦାବ ି ମନଇ ମକୌଣସ ି କାଯ୍ଘ୍ୟାନୁଷ୍ାନ 
ମନଇନଥିବାରୁ ଆସନ୍ା ଏପ୍ରଲି ୫ରୁ 
ସ୍ାନୀୟ କଳଙି୍ଗନଗର ଏ.ଡ଼.ିଏମ୍  . 
ଅେିସ୍   ସମ୍ଖୁମର ଧାରଣା ମଦବା ପାଇଁ 
ସ୍ରି କରାଯାଇଛ।ି ଏଥିସହତି ଆସନ୍ା 
୧୯ତାରଖିମର ମଗାପବନୁ୍ ଛକଠାମର 
ଏକ ପ୍ରତବିାଦ ସଭା ମହବା ସହ ବଭିନି୍ନ 
ପଯ୍ଘ୍ୟାୟମର ଜନଆମନ୍ଦାଳନ ମହବ ମବାଲ ି
ଉକ୍ତ ମବୈଠକମର ନଷି୍ପତ ିନଆିଯାଇଛ।ି

ଚାରନିଙ୍ଗଳ େଦିୟୁାଳୟବର ନମି୍ନମାନର କାଯ୍ମୟୁ ଘରଣାର ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ

ଜାରକା ବମଳଣ 
ଉଦ୍  ଯାପତି

ଭନି୍ନକ୍ଷମ ସତୟୁାନନ୍ଦଙ୍କ ପା�ବର ପହଞ୍ଲିା ପ୍ରଶାସନ

ଶଶି ୁସରୁକ୍କୋ ମ�କୋଜନକୋମର କରକୋ�ବି ସକୋେଲି &âbûa &âbûa

ଧମ୍ମଶାଳା,୧୩।୩(ସମସି): ଧେ୍ଘଶାଳା ବ୍କମର ରହଛି ି ୪୫ଟ ି
ପଞ୍ାୟତ। ଅପରାଧ ନୟିନ୍ତଣ ଓ ଶାନ୍ ି ଶଙୃ୍ଳା ତଦାରଖ ନେିମନ୍ 
ରହଛି ିଧେ୍ଘଶାଳା ଓ ମଜନାପରୁ ଦୁଇଟ ିଥାନା ସହ ମକାତପରୁ ୋଣ୍,ି 
ଜାରକା ଓ ଚମଢଇଧରା ବଟି୍   ହାଉସ। କନୁି୍ ବଡିେନ୍ା ଏହ ିବ୍କର କଛି ି
ପଞ୍ାୟତ ଏମବ ପମଡାଶୀ ବ୍ହ୍ମବରଦା, ବଡଚଣା ଓ ବାଲଚିନ୍ଦ୍ରପରୁ 
ଥାନା ଅଧୀନମର ରହଛି।ି ମତମବ କହବିାକୁ ଗମଲ ଏହ ି ବକ୍ର 
ଜନସାଧାରଣ ନଜି ନଜିର ୋେଲା େଇସଲା ପାଇ ଁ ରାତ ି ପାହମିଲ 
୫ଟ ି ଥାନା ଉପମର ନଭି୍ଘରଶୀଳ। ମସୋନଙ୍କ ବ୍କ ବା ନବି୍ଘାଚନ 
େଣ୍ଳୀ ମଗାଟଏି ମହାଇଥିବା ମବମଳ ଥାନା ଆଉ ଏକ ନବି୍ଘାଚନ 
େଣ୍ଳୀ ଅଧୀନମର ରହଛି।ି ମକୌଣସ ି ୋେଲା ମହମଲ ସୋଧାନ 
ପାଇ ଁରାଜମନୈତକି ଦୃଷ୍ଟ ିମକାଣରୁ ପ୍ରଭାବ ଶନୂ୍ୟ ମହାଇ ପଡ଼ୁଛ।ି ୋଲ ି
େକଦ୍ୋ ମହଉ ବା ମଚାର ି ରାହାଜାନୀ ଏସବୁର ଅଭମିଯାଗ କରବିା 
ପାଇ ଁଏହ ିବ୍କର ଜନସାଧରଣଙୁ୍କ ପମଡାଶୀ ଥାନା ଦୁଆରକୁ ଯବିାକୁ 
ପଡ଼ଥିାଏ। ରାଜନୀତକି ସ୍ତରମର ସରପଞ୍ ହୁଅନୁ୍ ବା ଅନ୍ୟମଲାକ 
ପ୍ରତନିଧିି ୋମନ ଆମପାର ସୋଧାନ ପାଇ ଁ ମଚଷ୍ଟା କରବିା ସମ୍ଭବ 
ପରନୁମହ।ଁ ଏହ ି ସବୁ ପଞ୍ାୟତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ାଥ୍ଘ ଦୃଷ୍ଟରୁି 
ଧେ୍ଘଶାଳା ବଧିାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ରାୟ ଆଜ ି ବଧିାନସଭାମର 
ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗମର ଦାବ ି ଉପସ୍ାପନ କରଛିନ୍।ି ବର୍୍ଘୋନ ଦୁଇଟ ି ଥାନା 
ରହଛି।ି ମଯମହତୁ ଧେ୍ଘଶାଳା ମଗାଟଏି ବକ୍, ଧେ୍ଘଶାଳା ଥାନାକୁ ଭାଙ୍ଗ ି

ଆଉ ମଗାଟଏି ନୂତନ ଥାନା ମଖାଲ ିପମଡାଶୀ ଥାନା ଅଧୀନମର ଥିବା 
ପଞ୍ାୟତ ଗଡ଼ୁକୁି ନୂଆ ଥାନା ଅଧୀନକୁ ଆଣବିା ପାଇ ଁଶ୍ରୀ ବଳବନ୍ରାୟ 
ବଧିାନସଭାମର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍।ି

ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ, ୪୫ଟ ି ପଞ୍ାୟତରୁ ମଜନାପରୁ ଥାନାମର 
ବର୍୍ଘୋନ ବକ୍ର ୧୮ଟ ି ପଞ୍ାୟତ ରହଥିିବା ମବମଳ ଧେ୍ଘଶାଳା 
ଥାନାମର ରହଛି ି ୨୫ଟ ି ପଞ୍ାୟତ। ନକିଟମର ମସଥିେଧ୍ୟରୁ 
୨ଟ ି ପଞ୍ାୟତ ନୂତନ ଥାନା ମହାଇଥିବା ବ୍ହ୍ମବରଦାମର ସମ୍ଣୂ୍ଘ 
ଭାବମର ସାେଲି ମହାଇଛ।ି ମଜନାପରୁ ଥାନାର ସମ୍ାରୁ ପଞ୍ାୟତର 
କଦୁଆୋଗରୁା ଗାଁ ରହଛି ି ବଡଚଣା ଥାନା ଅଧୀନମର। ମସହପିର ି
ଏହ ି ବ୍କର ପଟୁଣଆି ପଞ୍ାୟତ ରହଛି ି ଧେ୍ଘଶାଳା, ବଡଚଣା ଓ 
ବାଲଚିନ୍ଦ୍ରପରୁ ଆଦ ି୩ଟ ିଥାନା ଅଧୀନମର। ଏହ ିବ୍କର ଅମରଇକଣା 
ଓ କଦେପାଳ ପଞ୍ାୟତ ପବୂ୍ଘରୁ ରହ ିଆସଛି ିବାଲଚିନ୍ଦ୍ରପରୁ ଥାନାମର। 
ବ୍ହ୍ମବରଦା ଥାନା ନୂତନ କର ିମହବା ପମର ଧେ୍ଘଶାଳା ଥାନାରୁ ବାଦ୍   
ପଡ଼ଛି ି ମଦଓଦା ଓ େଙ୍ଗଳପରୁ ପଞ୍ାୟତ। ମତମବ ପମଡାଶୀ ଥାନା 
ଅଧୀନମର ରହଥିିବା ଏହ ିସବୁ ପଞ୍ାୟତକୁ ଧେ୍ଘଶାଳାକୁ ମେରାଇ ଆଣ ି
ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଥାନା ପ୍ରତଷି୍ା ପାଇ ଁଶ୍ରୀ ବଳବନ୍ରାୟ ଆଜ ିଗହୃମର 
ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି ଗହୃ ରାଷ୍ଟ୍ରେନ୍ତୀ ଏହାର ଉତର ରଖି ଆଗାେୀ ଦନିମର 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ାଥ୍ଘ ଦୃଷ୍ଟରୁି ମଯଉଠଁ ିଥାନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛି ି
ତାହାର ପନୁବପିଚାର କରାଯାଇ ନଷି୍ପତ ିନଆିଯବି ମବାଲ ିକହଥିିମଲ।

ଘର ଓ ଥକୋନକୋ ଅଲଗକୋ ଅଲଗକୋ ନବି୍କୋଚନେଣ୍ଡଳୀମର

ନୂତନ ଥାନା ବ�ାଲେିା ପାଇଁ େଧିାନସଭାବର ଦାେ ିକବଲ େଧିାୟକ

୪ ଦଫା ଦାେବିର ଧାରଣା ବଦେ 
େୟୁାସନଗର ନାଗରକି କମରି ି

ସ୍ ମୃତ ିସଂସଦର ୋର୍ଷିବକାତ୍ସେବର କେତିା ପାଠ

ମଙ୍ଗଳବାର 
୧୪ ମାର୍୍ମ, ୨୦୨୩୧୦ ଉପକୂଳ
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ଧାନକଣିାକୁ ନନଇ ଚାଷୀ ଅସନୁ୍ଷ୍ଟ

ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୩ା୩(ସମସି): ପଟସରା ପଞ୍ାୟତର ଚାଷୀ ନାଁ ପଞ୍ଜିକରଣ 
କର ଜି ମଧ୍ୟ ଧାନ ବ ଜିକ୍ ଜି କର ଜିପାରୁ ନାହାନ୍ ଜି। ଏହାକୁ ନନଇ ସରପଞ୍ ପ୍ରମଖୁ ରାଉତଙ୍କ 
ନନତୃତ୍ୱନର ୫୯ଜଣ ଚାଷୀ ଜଜିଲା ନ�ାଗାଣ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ଅଭଜିନ�ାଗ କର ଜିଛନ୍ଜି। 
ଚାଷୀ ଅଭଜିନ�ାଗ ପତ୍ରନର ଦର୍ାଇଛନ୍ ନ�, ଖର ଜିଫ ଧାନ ବ ଜିକ୍ ଜି ପାଇଁ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ 
କରା�ାଇଥିଲା। ପଞ୍ଜିକରଣ ପନର ନମନସଜ ଆସ ଜିଥିଲା। ଠ ଜିକ ସମୟନର କ ଜିନୁ୍ ଧାନ 
ବ ଜିକ୍ ଜି ନହାଇପାର ଜିଲା ନାହ ିଁ। ଏପର ଜିକ ଜି ଧାନ କ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ା ପାଖକୁ ବାରମ୍ାର 
ଗନଲ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପାଇଥିବା ନଟାକାନନର ଅଧା ଧାନ ନନବା ପାଇଁ କୁହା�ାଉଛ ଜି। 
ନଟାକନ ଅନୁସାନର ଚାଷୀ ଘନର ଧାନ ଗଚ୍ ଜିତ ରଖିଥିନଲ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବ ଜିକ୍ ଜି କର ଜିପାରୁନାହ ିଁ 
ନବାଲଜି ଅଭ ଜିନ�ାଗ କର ଜିଛନ୍ଜି। ନତଣ ୁତୁରନ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ନଟାକନ ଅନୁ�ାୟୀ ସମସ୍ତ ଧାନ 
କ୍ୟ କର ଜିବାକୁ ଚାଷୀ ରର୍ ଜିରଞ୍ନ ନଜନା, ପ୍ର ଜିୟବ୍ରତ ସ୍ାଇଁ, ରନମର ଦାସ, ସଂଗ୍ାମ 
ରାଉତ, ନଗାନଲଖ ନବନହରା, ଧରୁବ ଚରଣ ଓଝା, ନଗାପୀନାଥ ନାୟକ, ରନମର ଚନ୍ଦ୍ର 
ନଜନା, ହୃଷ ଜିନକର ନବନହରା ପ୍ରମଖୁ ୫୯ଜଣ ଚାଷୀ ଦାବ ଜି କର ଜିଛନ୍ଜି।

କଡି୍ ସ କଙି୍ଗ୍  ଡମ୍  ନ୍ଲେ ସ୍ଲୁର ବାଷଷିକ ଉତ୍ସବ

ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୩ା୩(ସମସି):ଜଗତସ ଜିଂହପରୁ କନଲଜଛକନର ଥିବା କ ଜିଡସ୍   
କ ଜିଙ୍ଗଡମ ନପଲେ ସ୍ଲୁର ବାଷଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଦଜିକବଜି ରାରଳା ଦାର ସଂସ୍ତୃ ଜି ଭବନ 
ପର ଜିସରନର ଅନୁଷ୍ ଜିତ ନହାଇ�ାଇଛ ଜି। ମଖୁ୍ୟ ଅତ ଜିଥି ଭାନବ ଜଗତସ ଜିଂହପରୁ ବ ଜିଧାୟକ 
ପ୍ରରାନ୍ ମଦୁୁଲଜି, ମଖୁ୍ୟ ବକ୍ାଭାନବ ବ ଜିର ଜିଷ୍ଟ ର ଜିର ୁ ସାହ ଜିତ ଜିକା ନଜ୍ୟାତଷିମୟୀ ମହାନ୍ ଜି, 
ସମ୍ାନ ଜିତ ଅତ ଜିଥି ଭାନବ ଜଗତସ ଜିଂହପରୁ ନପୌରାଧ୍ୟକ୍ା ଅର୍୍ନା ସ ଜିଂହ, ପାର ଜିଷଦ 
ନସାନାଲଜି ସ ଜିଂହ ପ୍ରମଖୁ ନ�ାଗ ନଦଇଥିନଲ। ସ୍ଲୁ ଅଧ୍ୟକ୍ା ନ ଜିନବଦଜିତା ମହାନ୍ ଜି 
ଅତ ଜିଥି ପର ଜିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର ଜିଥିବାନବନଳ ର ଜିକ୍ାବ ଜିତ ଅମଲୂ୍ୟ ମ ଜିଶ୍ର ସଭା ପର ଜିଚାଳନା 
କର ଜିଥିନଲ। ଏହ ଜି ଅବସରନର ବ ଜିଭ ଜିନ୍ନ ପ୍ରତ ଜିନ�ାଗ ଜିତାନର କୃତ ଜିତ୍ୱ ଅଜ୍ନ କର ଜିଥିବା 
କୁନ ଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଅତ ଜିଥି ପରୁସ୍ତୃ କର ଜିଥିନଲ। ନରଷନର କୁନ ଜିକୁନ ଜି ପ ଜିଲାଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ସାଂସ୍ତୃ ଜିକ କା�୍୍ୟକ୍ମ ପର ଜିନବଷଣ କରା�ାଇଥିଲା।

ସାଗରମାଳା ୍ରନି�ାଜନାର ତୃତୀୟ 
ନକ୍ା ଅନୁ�ାୟୀ କା�୍ଯ୍ୟ କରବିାକୁ ଦାବ ି

ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୩ା୩(ସମସି): ଜଗତସ ଜିଂହପରୁ ଜଜିଲ୍ା ଉପକୂଳ ନଦଇ �ାଉଥିବା 
ସାଗରମାଳା ପର ଜିନ�ାଜନାନର ନ ଜିମ୍ାଣ ନହବାକୁ ଥିବା ଉପକୂଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 
ନାଉଗାଁ ଓ ବାଲଜିକୁଦା ବଲେକର ମଧ୍ୟ ନଦଇ ଏରସମା ବଲେକକୁ ସଂନ�ାଗ କରୁଛ ଜି। 
ଏସମ୍ପକ୍ନର ପ୍ରସୁ୍ତତ ତୃତୀୟ ନକ୍ାକୁ ତୁରନ୍ କା�୍୍ୟ କର ଜିବାକୁ ସମ୍ପକୃ୍ ଅଞ୍ଳର 
ଜନପ୍ରତ ଜିନ ଜିଧି, ବୁଦ୍ ଜିଜୀବୀ, ସମାଜନସବୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଜନଅଭଜିନ�ାଗ ରଣୁାଣ ଜି 
ର ଜିବ ଜିରନର ଜଜିଲ୍ାପାଳଙୁ୍କ ନଭଟ ଜି ଦାବ ଜିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କର ଜିଛନ୍ଜି। ସଚୂନା ଅନୁସାନର 
ବାଲଜିକୁଦା ବଲେକର ଆମ୍ରାଳ, ବଡଗାଁ, ନବାର ଜିକ ଜିନା, ତ ଜିତ ଜିରା ପଞ୍ାୟତର ଜନପ୍ରତ ଜିନ ଜିଧି 
ଜଜିଲ୍ା ପର ଜିଷଦ ସଭ୍ୟ ଜଟାଧାରୀ ଦାସ, ସରପଞ୍ ଆନଲାକ ସ୍ାଇଁ, ପ ଜିଏସ ନମମ୍ର 
ନରାଜାଲଜିନ୍   ନଲଙ୍କା, ସରପଞ୍ ସବୁ୍ରତ ମହାନ୍ ଜି, ପ ଜିଏସ ନମମ୍ର ହର ଜିଶ୍   ଚନ୍ଦ୍ର ରତପଥୀ, 
ସରପଞ୍ ରାଜକଜିନରାର ନବନହରା, ସରପଞ୍ ସାଗର ଜିକା ପର ଜିଡ଼ା, ସରପଞ୍ ରନମରଚନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ାଇଁ, ପ ଜିଏସ ଜୟଶ୍ରୀ ଦପ୍ଦଳଜିନୀ ମଲ୍ ଜିକ, ସମ ଜିରା ପର ଜିଡ଼ା, ପରୂ୍୍ଚନ୍ଦ୍ର ନଲଙ୍କା ପ୍ରମଖୁ 
ରତାଧିକ ଜନପ୍ରତ ଜିନ ଜିଧି ପ୍ରମଖୁ ଦାବ ଜି କର ଜିଛନ୍ଜି ନ�, ପ୍ରତ ଜିକ୍ାରତ ନକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କ 
ସାଗରମାଳା ପର ଜିନ�ାଜନାନର ନ ଜିମ୍ାଣ ନହବାକୁ ଥିବା ଉପକୂଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 
ନଗାପାଳପରୁଠାରୁ ଦୀଘା ପ�୍୍ୟନ୍ ୩୮୨ କ ଜିମ ଜି ରାଜରାସ୍ତା କା�୍୍ୟର ପ୍ରସୁ୍ତତ ଜି 
ନହାଇଥିବା ତୃତୀୟ ନକ୍ାଟ ଜିକୁ ନକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ତ ଜି ପ୍ରଦାନ କର ଜିବା ପନର 
ନ ଜିମ୍ାଣ ପ୍ରକ୍ ଜିୟା ଆନଗଇଛ ଜି। ନତଣ ୁ ସମ୍ପକୃ୍ ଅଞ୍ଳନର ଏହ ଜି ତୃତୀୟ ନକ୍ା ଅନୁ�ାୟୀ 
ନ ଜିମ୍ାଣ କା�୍୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ ଜିତ କରା� ଜିବାକୁ ନସମାନନ ଦାବ ଜି କର ଜିଛନ୍ଜି।

ପାରାଦୀପ,୧୩।୩(ସମସି): ଉତ୍କଳ ଚ୍ୟାମ୍ର 
ଅଫ୍   କମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟଜି ପକ୍ରୁ ପାରାଦୀପ୍  ନର 
ଦୁଇଦଜିନ ଜିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟଜିଆଲ୍   ମ ଜିଟ୍   ଉଦ୍  �ାପ ଜିତ 
ନହାଇ�ାଇଛ ଜି। �ବୁପ ଜିଢଜି ର ଜିଳ୍ପ ପ୍ରତ ଜି ଆଗ୍ହ ପ୍ରକାର 
କର ଜିବାକୁ ଏଥିନର ଆହ୍ାନ ଦ ଜିଆ�ାଇଛ ଜି।
 ପାରାଦୀପ୍  ର ବ ଜିଜୁ କନନଭନସନ ହଲନର 
ଆନୟାଜଜିତ ଦ ଜିତୀୟ ସନ୍୍ୟାନର ଓଡ଼ଜିରାର ଅଗ୍ଣୀ 
କମ୍ପାନୀ, ଏଣ୍ଟରପ୍ର ଜିନନୟରମାନଙୁ୍କ ନନଇ ଏକ 
ନବୈଠକ ଅନୁଷ୍ ଜିତ ନହାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଚ୍ୟାମ୍ର 
ଅଫ୍   କମସ୍ର ସଭାପତ ଜି ଡ ବ୍ରହ୍ା ମ ଜିଶ୍ରଙ୍କ 

ସଭାପତ ଜିତ୍ୱନର ଦଜିତୀୟ ସନ୍୍ୟାକାଳୀନ ସଭାନର 
ପାରାଦୀପ୍   ନତୈଳ ବ ଜିନରାଧନାଗାରର କା�୍୍ୟ 
ନ ଜିବ୍ାହୀ ନ ଜିନଦ୍୍ରକ ମନୁକର ନମାହନ, ଇଫନକାର 
ନ ଜିନଦ୍୍ରକ ନକ ନଜ ପନଟଲ, ରାଉରନକଲା ଷ୍ଟ ଜିଲ 
ପ୍ାଣ୍ଟର କା�୍୍ୟ ନ ଜିବ୍ାହୀ ନ ଜିନଦ୍୍ରକ ନସାମନାଥ 
ତ୍ର ଜିପାଠୀ, ଟାଟା ଷ୍ଟ ଜିଲ ମାଇନ ଜିଂର ପର ଜିଚାଳନା 
ନ ଜିନଦ୍୍ରକ ପଙ୍କଜ ସତୀ�ା, ପାରାଦୀପ୍   ବନ୍ଦର 
ଟ୍ାଫଜିକ୍   ମ୍ୟାନନଜର୍   ଜୀ ଏଡଜିସନ୍  , ପାରାଦୀପ୍   
ବନ୍ଦର ନକାଷାଧକ୍ ଡଜି ଏନ୍   ସ ଜିନ୍ ଜି, ଆନସ୍ଲର 
ମ ଜିତ୍ତଲର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଖୁ୍ୟ ରାଜୀବ ଭଟନାଗର, 

ପ ଜିପ ଜିଏଲ୍  ର ମହାପ୍ରବନ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ଖଣୁ୍ଟଜିଆ, 
ନରରାର ଅଧ୍ୟକ୍ ସ ଜିଦ୍ାନ୍ ଦାସ ନ�ାଗ ନଦଇ 
ରାଜ୍ୟନର କ ଜିଭଳଜି ର ଜିଳ୍ପର ବ ଜିକାର ନହବ ନସ ନନଇ 
ଆନଲାଚନା କର ଜିଥିନଲ। ବ ଜିନରଷ କର ଜି ରାଜ୍ୟ 
ସରକାର ବତ୍ତ୍ମାନ ରାଜ୍ୟନର ନୂତନ ର ଜିଳ୍ପ ପ୍ରତ ଜିଷ୍ା 
ପାଇଁ ଆଗ୍ହ ପ୍ରକାର କର ଜିଛନ୍ଜି। ଏହ ଜି ସମୟନର 
�ବୁପ ଜିଢଜି ର ଜିଳ୍ପ ପ୍ରତ ଜି ଆଗ୍ହ ପ୍ରକାର କର ଜି ଆଗକୁ 
ବଢ଼ଜିବାକୁ ନସମାନନ ଆହ୍।।ନ ନଦଇଥିନଲ। 
ଏହ ଜି ଅବସରନର ଫାଲକନ୍   ଗରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ 
ତାରା ରଞ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଏସଏଲ୍   ଗରୁପ ଅଫ୍   

କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତ ଜିଷ୍ାତା ତଥା ର ଜିଳ୍ପପତ ଜି ମହ ଜିମାନନ୍ଦ 
ମ ଜିଶ୍ର, ନକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାନଡମୀ 
ପରୁସ୍ାରପ୍ରାପ୍ତ ସସୁ୍ ଜିତା ଦାସଙୁ୍କ ଲାଇଫ ଟାଇମ 
ଆଚଜିଭନମଣ୍ଟ ଆୱାଡ଼୍ନର ପରୁସ୍ତୃ କରା�ାଇଥିଲା 
ନବନଳ ପର ଜିନବରବଜିତ୍   ଇଂ ଅମନରର ନନରର 
ସାମନ୍, ପାରାଦୀପ୍   ଏରସମା ର ଜିଳ୍ପାଞ୍ଳ ଉନ୍ନୟନ 
ପର ଜିଷଦ ଓ ମନୀଷା ଚାର ଜିନଟବୁଲ ଟ୍ଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ 
ପରୁସ୍ତୃ କରା�ାଇଥିଲା। ଏହ ଜି ଦୁଇ ଦ ଜିନ ଜିଆ 
କା�୍୍ୟକ୍ମକୁ ବ ଜିର ଜିଷ୍ ଶ୍ରମ ଜିକ ନନତା ବାପ ଜି ସଖ୍ନଲ 
ପର ଜିଚାଳନା କର ଜିଥିନଲ।

ପାରାଦୀପରର ଅନୁଷ୍ ଠିତ ଉରଦୟାଗୀ ମ ଠିଟ୍   ଉଦ୍ ଯାପ ଠିତ

�ବୁ୍ଢ଼ି ିଶଳି୍ପ ପ୍ରତ ିଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରବିାକୁ ଆହ୍ାନ

ଜଗତସଂିହପରୁ/ବାଲକୁିଦା,୧୩।୩(ସମସି)

ବାଲଜିକୁଦା ବଲେକ ପ୍ରନକାଷ୍ନର ନସାମବାର ଜନ ରଣୁାଣ ଜି 
ର ଜିବ ଜିର ଅନୁଷ୍ ଜିତ ନହାଇ�ାଇଛ ଜି। ନଲାକଙ୍କ ଅଭଜିନ�ାଗନର 
ପ୍ରରାସନ ଅଣନଜିଃଶ୍ାସୀ ନହାଇ ପଡ଼ଜିଛ ଜି। ଏଥିନର 
ସମଦୁାୟ ୧୭୭ ଅଭଜିନ�ାଗ ଆସ ଜିଥିଲା। ୧୧୮ଟ ଜି 
ସମସ୍ୟାର ତତ୍କାଳୀନ ସମାଧାନ କରା�ାଇଥିଲା। 
୧୬୮ଟ ଜି ବ୍ୟକ୍ ଜିଗତ ଓ ମାତ୍ର ୯ଟ ଜି ନଗାଷ୍ୀଗତ ତଥା 
ଗ୍ାମ ସମସ୍ୟା ରହ ଜିଥିଲା। ମଖୁ୍ୟତଃ ଆବାସ ନ�ାଜନା 
ସମ୍ପକନ୍ର ଲମା୍ ଅଭ ଜିନ�ାଗ ରହ ଜିଥିଲା। ନକାଠାଘର 
ଥିବା ଦର୍ାଇ କ ଜିମା୍ ପର ଜିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଘର 
ପାଇଥିବା ଦର୍ାଇ ଅଭଜିନ�ାଗର ସମାଧାନକୁ ନନଇ 
ଅନନକ ଅଭଜିନ�ାଗକାରୀ ଅସନନ୍ାଷ ବ୍ୟକ୍ କର ଜିଥିନଲ। 

 ଗ୍ାମ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭ ଜିତନର ଅପଣ୍ଡରା ପଞ୍ାୟତ 
ନୂଆଗାଁନର ୧୦୦ ପର ଜିବାର ମଧ୍ୟରୁ ୬୦ ପର ଜିବାର ଦଳଜିତ 
ନଶ୍ରଣୀର। ନସଠାକାର ଭୂ-ତଳ ଜଳ ଲୁଣ ଜିଆ ଓ ଆଇରନ 
�କୁ୍। ପ୍ରରାସନ ପକ୍ରୁ ନସଠାକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ା 
ଅପହଞ୍। ଏଣ ୁ ଗ୍ାମବାସୀ ନ ଜିଜସ୍ ଅଥନ୍ର ଦୀଘ୍ ୧୦ 
ବଷ୍ ତନଳ ଗ୍ାମର ବ ଜିଭ ଜିନ୍ନ ସ୍ାନନର ନବାର ଜିଂ ନଖାଳ ଜିବା 
ପନର ଏକ ସ୍ାନନର ପାନୀୟ ଉପନ�ାଗୀ ଜଳ ଠାବ 
କର ଜିଥିନଲ; �ାହା ସମ୍ପରୂ୍ ୍ବ ଜିରଦୁ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ନ ନହନଲ 
ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପନ�ାଗୀ ଥିଲା। ଏଣ ୁଗ୍ାମାବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟକ 
ପର ଜିବାର ପ ଜିଛା ଅଥ ୍ଆଦାୟ କର ଜି ପାଇପ ନ�ାନଗ ନସହ ଜି 
ନବାର ଜିଂରୁ ମଟର ସଂନ�ାଗ କର ଜି ପାଣ ଜି ନନଉଥିନଲ। 
ଫଳନର ନସମାନଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ 
ନହାଇଥିଲା। ମଟରଟ ଜି ପୁରୁୂଣା ନହାଇ�ାଇଥିବାରୁ ଏହା 
ପ୍ରତ୍ୟକ ମାସନର ଖରାପ ନହାଇ ଅନନକ ଅଥ୍ ଖର୍୍ 
ନହଉଛ ଜି। ବତ୍୍ତମାନ ମଟରର ଦର ଅନନକ ବୃଦ୍ ଜି ପାଇଛ ଜି। 
ଫଳନର ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଏହା କ ଜିଣ ଜିବା ପାଇ ଁ କଷ୍ଟ 
ନହଉଛ ଜି। ଗ୍ାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ନ�ାଗାଣ ବ ଜିଭାଗ ଦ୍ାରା 
ସରକାର ପାନୀୟ ଜଳ ନ�ାଗାଣ ପାଇ ଁ ଅନନକ ଅଥ୍ 
ବ୍ୟବସ୍ା କରୁଥିବା ନବନଳ ଗ୍ାମବାସୀ ଏକ ନୂତନ 

ନମାଟର ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁ ନ ଜିନବଦନ କର ଜିଛନ୍ଜି। ଏହାକୁ 
ଜଜିଲ୍ାପାଳ ଗରୁୁତର ସହ ନନବା ସହ ବତ୍୍ତମାନ ଏହ ଜି 
ଗ୍ୀଷ୍ ସମୟନର ମଟର ଖରାପ କାରଣରୁ ପାନୀୟ ଜଳରୁ 
ବଞ୍ ଜିତ ନହଉଥିବା ନୂଆଗାଁନର ତୁରନ୍ ପଦକ୍ପ ନନବାକୁ 
ଗ୍ାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ନ�ାଗାଣ ବ ଜିଭାଗ �ନ୍ତୀ ଭରତ 
ଭୂଷଣ ନଲଙ୍କାଙୁ୍କ ନ ଜିନଦ୍ର୍ ନଦଇଥିନଲ। ଏ ନନଇ ନଜଇ 
ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦ ଜିନ ମଧ୍ୟନର ଘଟଣା ସ୍ଳ ନଦଖି ସ୍ଜିତ ଜି ଅନୁଧ୍ୟାନ 
କର ଜି ତୁରନ୍ ସମାଧାନ କର ଜିନବ ନବାଲଜି କହ ଜିଥିନଲ। 

 ଓଷକଣା ପଞ୍ାୟତନର ଦୀଘ୍ ୪ ବଷ୍ ଧର ଜି ୩୦୦ରୁ 
ଅଧିକ ବାଦ୍କ୍୍ୟ, ଦ ଜିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବ ଜିଧବା ଭତ୍ତା ମ ଜିଳୁ ନ ଥିବା 
ନନଇ ସରପଞ୍ ତରୁଣ ମହାନ୍ ଜି ଅଭ ଜିନ�ାଗ କର ଜିଥିନଲ। 
ଅନ୍ୟ ପଞ୍ାୟତନର ଏହା ପ୍ରଦାନ କରା�ାଉଥିବା 
ନବନଳ ଓଷକଣା ପଞ୍ାୟତ ପ୍ରତ ଜି ପ୍ରରାସନର ନବୈମାତୃକ 
ମନନାଭାବ ନପାଷଣ ନୀତ ଜିକୁ ସମାନଲାଚନା କର ଜିଥିନଲ। 
ଏହ ଜି ପଞ୍ାୟତନର ଏନବ ବ ଜି ୩୦ରୁ ଅଧିକ ପର ଜିବାର 
ଆବାସ ଓ ଖାଉଟ ଜି କାଡ଼୍ନର ସଂନ�ାଗ ନହାଇ ନ ଥିବା 
ନବନଳ ପାଇଖାନା ନ ଜିମ୍ାଣ କର ଜି ଅନନକ ହ ଜିତାଧିକାରୀ ବ ଜିଲ୍   
ପାଇବାରୁ ବଞ୍ ଜିତ ଥିବା ପ୍ରକାର କର ଜିଥିନଲ। ଏଣ ୁଜଜିଲ୍ାପାଳ 
ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ନଦଇ ଗର ଜିବ ବୃଦ୍ ବୃଦ୍ା ଓ ବ ଜିଧବା, ଦ ଜିବ୍ୟାଙ୍ଗଙୁ୍କ 
ଭତ୍ତା ତୁରନ୍ ପ୍ରଦାନ କର ଜିବାକୁ ଦାବ ଜି କର ଜିଥିନଲ। 

 ମହାମହ ଜିମ ଉର୍ ବ ଜିଦ୍ୟାଳୟ ଧନୁହରନବଲାର ଜିର 
ପରୁାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପକ୍ରୁ ବ ଜିଦ୍ୟାଳୟନର ର ଜିକ୍ା ପ୍ରଦାନ 
କରା�ାଉଥିବା ଘର ବ ଜିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ାନର ଥିବା ନନଇ 
ଅଭଜିନ�ାଗ କର ଜିଥିନଲ। ଏହ ଜି ନଶ୍ରଣୀ ଗହୃର ଛାତରୁ ଅତଡ଼ା 

ଖସଥୁିବା କାରଣରୁ ପ ଜିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତ ଜି ବ ଜିପଦ ରହ ଜିଥିବା 
ନସମାନନ ଅଭଜିନ�ାଗ କର ଜିଥିନଲ। ଏହ ଜି ବ ଜିଦ୍ୟାଳୟ ୫-ଟ ଜି 
ନ�ାଜନାନର ସାମ ଜିଲ ନହାଇଛ ଜି। ଏଣ ୁ ସମସ୍ତ ନଶ୍ରଣୀଗହୃ 
ନୃତନ ଭାନବ ନ ଜିମ୍ାଣ କର ଜିବା ପାଇ ଁ ଦାବ ଜି କର ଜିଥିନଲ। 

 ଇଚ୍ାପରୁ ପଞ୍ାୟତ ସାନ ବାଖରାବାଦ ଗ୍ାମନର 
ନ ଜିମ୍ାଣ ନହବାକୁ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ଜି ଗହୃ ଗ୍ାମର କ ଜିଛ ଜି 
ବ୍ୟକ୍ ଜିଙ୍କ ବ ଜିନରାଧ ନ�ାଗ ୁନ ଜିମ୍ାଣ ନ ନହାଇ ପଡ଼ଜି ରହ ଜିଛ ଜି। 
ଏଣ ୁ ପ୍ରରାସନ ପକ୍ରୁ ଏହାର ସମାଧାନ କର ଜିବା ସହ 
କୁନ ଜି କୁନ ଜି ପ ଜିଲାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଗହୃ ବ୍ୟବସ୍ା ଗ୍ହଣ କର ଜିବାକୁ 
ଅଭ ଜିନ�ାଗ କର ଜିଥିନଲ। ଏହ ଜି ଘଟଣା ନନଇ ଗଣ୍ଡନଗାଳ 
ପର ଜିସ୍ଜିତ ଜି ସଷୃ୍ଟ ଜି ନହବା ସହ ବାଲଜିକୁଦା ଥାନାନର ମାମାଲା 
ରୁଜୁ ନହାଇଛ ଜି। ଅପଣ୍ଡରା ପଞ୍ାୟତନର ଭତ୍ତା, ରାସନ କାଡ୍ 
ପାଇବାରୁ ଅନନକ ବଞ୍ ଜିତ ନହଉଥିବା ନନଇ ଜଜିଲ୍ାପାଳଙୁ୍କ 
ପବ୍ୂତନ ସରପଞ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ାଇ ଁଅଭ ଜିନ�ାଗ କର ଜିଥିନଲ। 
ପଞ୍ାୟତନର ଅନନକ ନ�ାଗ୍ୟ ହ ଜିତାଧିକାରୀ ଥିବା ସନତ୍ତବେ 
ଅନନକ ବୃଦ୍ ବୃଦ୍ା ବ ଜିଧବା ମହ ଜିଳା ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ ଜିତ 
ନହଉଛନ୍। ଏହା ଫଳନର ନସମାନନ ଔଷଧ କ ଜିଣ ଜିବାକୁ ଅଥ୍ 
ପାଉ ନ ଥିବା ଅଭଜିନ�ାଗ କର ଜି ଏହାର ତୁରନ୍ ସମାଧାନ 
କର ଜିବାକୁ ଦାବ ଜି କର ଜିଥିନଲ। ବଡ଼ଙ୍ଗା ପଞ୍ାୟତର ବଡ଼ 
ରଡ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ାମର ଭାନୁପ୍ର ଜିୟା ରାୟଙ୍କ ନାମ ଆବାସ ନ�ାଜନା 
ତାଲଜିକାନର ୨୦ ନମର୍ ସ୍ାନନର ଥିବା ନବନଳ ତାଙ୍କ 
ରରରୁ ପର ଜିବାରର ଅନ୍ୟ ନକହ ଜି ମଧ୍ୟ ଘର ପାଇ ନାହାନ୍ ଜି। 
କ ଜିନୁ୍ ଘର ତାଲଜିକା �ାଞ୍ କରୁଥିବା ଟ ଜିମ୍   ପଡ଼ଜିରା ଘରର 
ନକାଠା ଘରକୁ ଭାନୁଙ୍କର ଦର୍ାଇ ଆବାସ ତାଲଜିକାରୁ ତାଙ୍କ 

ନାମ ନକାଠା ଘର ଥିବା କହ ଜି କାଟ ଜି ନଦଇଛନ୍ଜି। ଏହାକୁ 
ନନଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇ ଁନସ ଅଭଜିନ�ାଗ କର ଜିବା ସହ 
ପନୁଃ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତଦନ୍ ପାଇ ଁ ନ ଜିନବଦନ କର ଜିଛନ୍ଜି।

 ନସହ ଜିପର ଜି ଅଳାଭର ପଞ୍ାୟତ କଣ ଜିଆ ଗ୍ାମର 
ହାବ ଜି ନଗାଛାୟତ ତାଙ୍କ ରରରୁ ଜନଣ ମାନସ ଜିକ 
ବ ଜିକାରଗ୍ସ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ପର ଜିବାର ମଧ୍ୟରୁ ନକହ ଜି ବ ଜି ଘର 
ପାଇ ନ ଥିବା ନବନଳ ପ୍ରରାସନ ପକ୍ରୁ ନକାଠା ଘର 
ଦର୍ାଇ ତାଲଜିକାରୁ ବାଦ ଦଜିଆ�ାଇଥିବା ଅଭଜିନ�ାଗ 
ଆଣ ଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇ ଁ ଦାବ ଜି କର ଜିଛନ୍ଜି। ନଗାଚର ଜମ ଜିନର 
ମନନରଗା ନ�ାଜନାନର ନଜସ ଜିବ ଜି ସହାୟତାନର 
ନପାଖରୀ ନଖାଳାକୁ ନନଇ ଅଭଜିନ�ାଗ କର ଜିବା ସହ 
ଶ୍ରମ ଜିକମାନନ ବାଦ ପଡୁଥିବା ନଦଖିବାକୁ ମ ଜିଳ ଜିଛ ଜି 
ନବାଲଜି ସପୁ୍ର ଜିମନକାଟ୍ ଆଇନଜୀବୀ ସରୁାନ୍ କାନୁନନଗା 
ଅଭଜିନ�ାଗ କର ଜିଥିନଲ। ମନନରଗା ନ�ାଜନା ଦ ଜିଗହରା 
ନହଉଥିବା ନବନଳ ଶ୍ରମ ଜିକ ପାଉଣା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ ଜିତ 
ନହଉଛନ୍ଜି। ଏହାକୁ ପ ଜିଡ ଜି ନପ୍ରାତ୍ସାହ ଜିତ କରୁଥିବା ଅଭଜିନ�ାଗ 
ଆଣ ଜି ଏହାର ତଦନ୍ କର ଜିବାକୁ ଅନୁନରାଧ କର ଜିଥିନଲ।

 ଏହ ଜି ର ଜିବ ଜିରନର ଜଜିଲ୍ାପାଳ ପାରୁଲ ପଟୁଆରୀ, 
ଜଜିଲ୍ା ଆରକ୍ୀ ଅଧୀକ୍କ ରାହୁଲ ପ ଜିଆର, ପ ଜିଡ ଜି ରୁଦ୍ର 
ନାରାୟଣ ଦାର, ଉପ ଜଜିଲ୍ାପାଳ ଧନମନ୍୍ଦ୍ର ମଲ୍ ଜିକ, 
ବାଲଜିକୁଦା ପଞ୍ାୟତ ସମ ଜିତ ଜି ଅଧ୍ୟକ୍ ପ୍ରକାରଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, 
ବ ଜିଡ଼ ଜିଓ ଜଜିନତନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ତହସ ଜିଲଦାର ଅଂରମୁାନ 
ରତପଥୀ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଜିତ ରହ ଜି ନଲାକଙ୍କ ସମସ୍ୟା 
ରଣୁ ଜିବା ସହ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇ ଁବ୍ୟବସ୍ା କର ଜିଥିନଲ। 

ବାଲକୁିଦା ବଲେକ୍  କା�୍ଯ୍ୟାଳୟନର ଅଭନି�ାଗ ଶଣୁାଣ ିଶବିରି

ନଲାକଙ୍କ ଅଭନି�ାଗନର ପ୍ରଶାସନ ଅଣନଃିଶ୍ାସୀ

ବାଲକୁିଦା,୧୩।୩(ସମସି): ବାଲଜିକୁଦା ତହସ ଜିଲ ଅଧୀନ ଓରଣ୍ଡ 
ପଡ଼ାଗ୍ାମ ବ ଜିଲ ସାହ ଜିର ନମାହନ ନଲଙ୍କାଙ୍କ ୨ ବଖରା ଚାଳଘର ବ ଜିଳମ୍ ଜିତ 
ରାତ ଜିନର ନପାଡଜି 
ପାଉଁର ନହାଇ�ାଇଛ ଜି। 

ଘନରଥିବା ୧୫ ବସ୍ତା ଧାନ ଜଳଜି� ଜିବାସହ ନଗାଟ ଜିଏ ଗାଈ 
ଜୀବନ୍ ଦଗ୍ଧ ନହାଇଛ ଜି। ରାତ ଜି ୩ଟାନର ଗାଈର ଚଜିତ୍କାର ରଣୁ ଜି 
ନସ ବାହାରକୁ ଆସ ଜି ନଦଖନ୍ଜି ତ ତାଙ୍କର ୨ ବଖରା ଘର 
ସନମତ ଗହୁାଳ ଘର ଜଳୁଛ ଜି। ନ ଜିଅାଁର ପ୍ରଭାବ ଏନତ ପ୍ରଖର 
ଥିଲା ନ�, ନଚଷ୍ଟା କର ଜି ସଦୁ୍ା ଗାଈକୁ ଉଦ୍ାର କର ଜିବାନର 
ସକ୍ମ ନହାଇ ନ ଥିନଲ। ଖବର ପାଇ ବାଲଜିକୁଦା 
ଦମକଳ ନକନ୍ଦ୍ରରୁ ନ ଜିଆଁଲ ଜିଭା ଗାଡ଼ ଜିସହ କମ୍ଚାଚାରୀ 
ପହଞ୍ ଜିବାନବନଳକୁ ସବୁ ନପାଡଜି ପାଉଁର ନହାଇ�ାଇଥିଲା।

ନଚାର ିଅଭନି�ାଗନର ଗାଡ଼ ିଚାଳକ ଗରିଫ
ପାରାଦୀପ,୧୩।୩(ସମସି): ପାରାଦୀପ ଅଭୟଚାନ୍ଦପରୁ ଥାନା ଅଧୀନ ଆଇଓସ ଜିଏଲର ୨ ନମ୍ର 
ନଗଟ ମଧ୍ୟ ନଦଇ ଶ୍ରମ ଜିକଙୁ୍କ ନନବା ଆଣ ଜିବାନର ନ ଜିନୟାଜଜିତ ଏକ ବସ୍   ନଚାର ଜି ଅଭ ଜିନ�ାଗନର ଧରା 
ପଡ଼ଜିଛ ଜି। ଗାଡ଼ ଜିରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ କ ଜିନଲା ଓଜନର ନଷ୍ଟନ୍  ନଲସ ଷ୍ଟ ଜିଲ ଆଇରନ ନପଲେଟ ଜବତ ନହାଇଛ ଜି। ଗାଡ଼ ଜି 
ଚାଳକ ନକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଜିଲ୍ା ତନ୍ଜିଆପାଳ ଥାନା ଅଧୀନ ସନୁ ଜିତପରୁର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ ଗ ଜିରଫ ନହାଇଛ ଜି।

ଜଳଗିଲା ୨ 
ବଖରା ଘର 

ତ ି ର୍ ତ୍ତେ ା ଲ , ୧ ୩ ା ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ନଗାପାଳପରୁ ଗ୍ାମର ବ ଜିର ଜିଷ୍ଟ ର ଜିକ୍କ 
ନନତା ସ୍ଗ୍ତ ଅଜ୍ୁନ ଦାରଙ୍କ ପତ୍ୀ 
କମଳା ଦାର(୯୦)ଙ୍କ ପରନଲାକ 
ନହାଇ�ାଇଛ ଜି। ମତୃ୍ୟ ର�୍ୟା 
ନ ଜିକଟନର ପତୁ୍ର ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ, 
କ୍ୀନରାଦ, ଧୀନରନ୍ଦ୍ର, ପତୁ୍ର ବଧ ୂ
ସମ ଜିତା, ବ ଜିଜୟାଲକ୍ଷୀ, ରର୍ ଜିତାଙ୍କ 
ନାତ ଜିନାତୁଣ ଜି, ପର ଜିବାର ବଗ୍, ଆତ୍ୀୟ 
ସ୍ଜନ ଉପସ୍ଜିତ ଥିନଲ। ତାଙ୍କ ମତୃ୍ୟ 
ଖବର ପାଇ ବହୁ ବ ଜିର ଜିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ ଜି ତାଙ୍କ 
ନରଷ ଦର୍ନ କର ଜି ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଳଜି ଅପ୍ଣ 
କର ଜିଥିନଲ। ନସ ଜନଣ ଧମ୍ପ୍ରାଣା, 
ମ ଜିଷ୍ଟଭାଷୀ ଓ ପନରାପକାରୀ ମହ ଜିଳା 
ଥିନଲ। ତାଙ୍କର ନରଷକୃତ୍ୟ ଗ୍ାମ 
ର୍ରାନନର ସମ୍ପନ୍ନ ନହାଇଥିଲା।

ବାଲକୁିଦା,୧୩।୩(ସମସି): ଓଷକଣା 
ଗ୍ାମନର ବ ଜିଦୁ୍ୟତ୍   କାଟ୍  କୁ ନନଇ ଉନତ୍ତଜନା 
ପ୍ରକାର ପାଇଛ ଜି। ବାଲଜିକୁଦା ଟାଟା ବ ଜିଦୁ୍ୟତ 
ବ ଜିଭାଗ କମ୍ଚାରୀ ଗାଁନର ହଟହଟା ନହାଇଛନ୍ଜି। 
ଓଷକଣା ଗ୍ାମର ପ୍ରାୟ ୫୦ ଦଳଜିତ ପର ଜିବାରର 
ବନକୟା ଥିବା ବ ଜିଦୁ୍ୟତ ଅଥ୍ର ୬୦ ପ୍ରତ ଜିରତ 
ଅଥ୍ ପ୍ରଦାନ କର ଜିବାକୁ କହ ଜିଥିନଲ। ବ ଜିଲ୍   ପଇଠ 
ନ କନଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ ଜିଦୁ୍ୟତ ସଂନ�ାଗ କାଟ 
କାରା� ଜିବ ନବାଲଜି ଧମକ ନଦଇଥିନଲ। ନଲାନକ 
କାକୁତ ଜି ମ ଜିନତୀ ନହବା ସହ ନସମାନଙ୍କ 
ବନକୟା ଅଥ୍ରୁ ୩୦ ପ୍ରତ ଜିରତ ନଦବାକୁ ରାଜଜି 
ନହାଇଥିନଲ। ଏପର ଜିକ ଜି ଅନନକ ପର ଜିବାରର 
ବ ଜିଲ୍   ଭୁଲ୍  ନର ମ ଜିଟରନର ଥିବା ତରୁଟ ଜିଗତ 
କାରଣରୁ ନହାଇଥିବା ନସମାନନ କହ ଜିଥିନଲ। 
ଦ ଜିନ ମଜୁର ଜିଆ ଭାନବ କା�୍୍ୟ କର ଜି ପର ଜିବାର 
ପ୍ରତ ଜିନପାଷଣ କରୁଥିବା ପର ଜିବାର ପକ୍ରୁ 

୫ହଜାରରୁ ୬ହଜାର ପ�୍୍ୟନ୍ ଅଥ୍ ପ୍ରଦାନ 
କର ଜିବା ବତ୍ତ୍ମାନ ସମୟନର ଅସମ୍ଭବ ନବାଲଜି 
ନଲାନକ ପ୍ରକାର କର ଜିଥିନଲ; କ ଜିନୁ୍ ବ ଜିଦୁ୍ୟତ 
କମ୍ଚାରୀ ଗହୁାର ଜି ରଣୁ ଜିବା ପର ଜିବନତ୍ତ୍ ପରୁା 
ସାହ ଜିର ବ ଜିଦୁ୍ୟତ ସଂନ�ାଗ କାଟ୍   କର ଜିଥିନଲ। 
ନତଣ ୁ ସାହ ଜିର ନଲାକମାନନ ତାତ ଜିବା ସହ 
ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟନର �କୁ୍ ଜିତକ୍ ଘଟ ଜିଥିଲା। 
ନପଲା ନଠଲା ମଧ୍ୟ ନହାଇଥିଲା। ଏହାକୁ 
ନନଇ ବ ଜିଦୁ୍ୟତ ବ ଜିଭାଗ କମ୍ଚାରୀ ସ୍ାନୀୟ 
ଅନନ୍ପରୁ ଫାଣ୍ଡଜିନର ଅଭଜିନ�ାଗ କର ଜିଥିନଲ। 
ଦଳଜିତ ପର ଜିବାର ପକ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପାଲଟା 
ଅଭଜିନ�ାଗ ଟାଟା କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ବ ଜିନରାଧନର 
କରା�ାଇଥିଲା। ଫାଣ୍ଡଜି ଅଧିକାରୀ ଅଭୟ ପର ଜିଡ଼ା 
ଉଭୟ ପକ୍ଙୁ୍କ ଡକାଇ ଆନପାଷ ସମାଧାନ 
କର ଜିଥିନଲ। ସନ୍୍ୟାନର ଉକ୍ ୫୦ ପର ଜିବାରକୁ 
ବ ଜିଦୁ୍ୟତ ସଂନ�ାଗ ନହାଇଛ ଜି।

ବଦୁି୍ୟତ୍   କାଟ୍  କୁ ନନଇ ଗାଁନର ଉନତେଜନା
ତରି୍ତ୍ତୋଲ,୧୩ା୩(ସମସି): ‘ବରଦାନ’ 
ତରଫରୁ କଟକ ବ ଜିଡାନାସୀସ୍ଜିତ ବସୁ ୍ ନ୍ରା 
ଅନାଥ ଆଶ୍ରମନର ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ 
ବ ଜିତରଣ କରା�ାଇଛ ଜି। ଅନୁଷ୍ାନର ପ୍ରତ ଜିଷ୍ାତା 
ସବୁାର ଜିଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନନର 
ଅନୁଷ୍ ଜିତ ଏହ ଜି କା�୍୍ୟକ୍ମନର ସହ ପ୍ରତ ଜିଷ୍ାତା 
ପ୍ର ଜିୟଦରଷିନୀ ରାଉତ, ପର ଜିଚାଳକ ଅଶ୍ ଜିନୀ ନନ୍ଦ, 
ସଭାପତ ଜି ର ଜିବ ସନୁ୍ଦର ନଚୌଧରୁୀ, ସମ୍ପାଦକ 
ନଲାନୀ ନବନହରା, ସହସମ୍ପାଦକ ପ୍ର ଜିୟଙ୍କା 
ନବନହରା ଉପସ୍ଜିତ ଥିନଲ।

ବସନୁ୍ଧରା ଅନନ୍ବାସୀଙୁ୍କ ୍ାଠ୍ୟ ଉ୍କରଣ ବଣ୍ଟନ

ର୍କନ୍ଦାପଡ଼ା, ୧୩ା୩(ସମସି): ନସାମବାର ଦ୍ ଜିତୀୟ ଦ ଜିନ ମାଟ୍ ଜିକ ପରୀକ୍ାନର ନକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
ଜଜିଲ୍ାନର ସମଦୁାୟ ୫୨୩ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଜିତ ରହ ଜିଥିବା ନବନଳ ୫ ଜଣ କପ ଜି କର ଜି 
ଧରାପଡ଼ଜିଥିବା ର ଜିକ୍ା ବ ଜିଭାଗ ପକ୍ରୁ ସଚୂନା ମ ଜିଳ ଜିଛ ଜି। ଦ୍ ଜିତୀୟ ଭାଷା ଇଂରାଜୀନର କପ ଜି 
କରୁଥିବା ନବନଳ ଧରାପଡ଼ଜି ଏମାନନ ବୁକ୍   ନହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଜିଛ ଜି। ମାଟ୍ ଜିକ ପରୀକ୍ା 
ପାଇଁ ୧୯ ହଜାର ୪୧୪ ଜଣ, ମଧ୍ୟମା ପରୀକ୍ା ପାଇଁ ୩୦୫ ଜଣ, ଏକ୍ ନରଗଲୁାର 
ପରୀକ୍ାଥ୍ୀ ଭାନବ ୫୯ଜଣ ଏବଂ ପତ୍ର ବ ଜିନ ଜିମୟନର ପରୀକ୍ା ପାଇଁ ୧୬୩ ଜଣ ଏହ ଜିପର ଜି 
ନମାଟ ୧୯ ହଜାର୯୪୧ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ା ପାଇଁ ଫମ୍ ଫଜିଲପ କର ଜିଥିନଲ। 
ନସଥିମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମାନର ୮୦ ଜଣ, ପତ୍ର ବ ଜିନ ଜିମୟନର ୨୬ ଜଣ, ଏକ୍ ନରଗଲୁାର 
୧୦ଜଣ ଏବଂ ହାଇସ୍ଲୁ ପରୀକ୍ାନର ୪୧୭ ଏହ ଜିପର ଜି ନମାଟ୍   ୫୨୩ ଜଣ ପରୀକ୍ାଥ୍ୀ 
ଦ୍ ଜିତୀୟ ଦ ଜିନର ପରୀକ୍ାନର ଅନୁପସ୍ଜିତ ଥିବା ଜଜିଲ୍ା ର ଜିକ୍ା ବ ଜିଭାଗ ପକ୍ରୁ ସଚୂନା ମ ଜିଳ ଜିଛ ଜି।

ର୍କନ୍ଦାପଡ଼ା, ୧୩ା୩(ସମସି): ନକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉଠା ଜଳନସଚନ 
ବ ଜିଭାଗନର ଇଞ୍ଜିନ ଜିୟର ଭାନବ ଦୀଘ ବଷ୍ ଧର ଜି କା�୍୍ୟ କର ଜି 
ଗତ ବଷ୍ ଅବସର ନନଇଥିବା ଇଂ ଜଟାଧାରୀ ପର ଜିଡ଼ା(୬୧)
ଙ୍କ ପରାନଲାକ ଘଟ ଜିଛ ଜି। ନତନବ ନସ ମସ୍ତଜିଷ୍ାଘାତ ନହତୁ 
ଭୁବନନଶ୍ନର ଚଜିକ ଜିତ୍ସ ଜିତ ନହଉଥିନଲ। ତାଙ୍କ ମରରରୀରକୁ 
ପ୍ରଥନମ ଇଛାପରୁସ୍ଜିତ ବାସଭବନ ଓ ପନର ଜନମ୍ାଟ ଜି ବ ଜିଚଣା 
ଗ୍ାମକୁ ନ ଜିଆ�ାଇ ନରଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରା�ାଇଥିଲା।

ଧମ୍ଯପ୍ରାଣାଙ୍କ ୍ରନଲାକ  �କପ ଠି କର ଠି ଧରାପଡ଼ଠିରେ ୫ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ମାଟ୍କି୍  ୍ରୀକ୍ାର ଦ୍ତିୀୟ ଦନିନର 
୫୨୩ ୍ରୀକ୍ାର୍ଯୀ ଅନୁ୍ସ୍ତି

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଞ୍ନିୟିରଙ୍କ ୍ରନଲାକ 

କୁଜଙ୍ଗ,୧୩ା୩(ସମସି): ବ ଜିଶ୍ାଳୀ �ାତ୍ରା 
ପଡ଼ଜିଆଠାନର ବ ଜିଶ୍ ମହ ଜିଳା ଦ ଜିବସ ପାଳ ଜିତ 
ନହାଇ �ାଇଛ ଜି। ଗ୍ାମ ପଞ୍ାୟତ ମ ଜିରନ ରକ୍ଜି 
ମହାସଙ୍ଘ ପକ୍ରୁ 
ପାଳ ଜିତ ଏହ ଜି 
ଉତ୍ସବନର ଇନୁ୍ଦମତୀ 
ସ୍ାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ତା 
କର ଜିଥିନଲ। ଅତ ଜିଥି 
ଭାନବ କୁଜଙ୍ଗ 
ପଞ୍ାୟତ ସମ ଜିତ ଜି 
ଅଧ୍ୟକ୍ା ନ ଜିନାରାଣୀ 
ସାହୁ ଓ ପବୂ୍ତନ 
ଜଜିଲ୍ା ପର ଜିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ା ସବଜିତା ମହାପାତ୍ର ନ�ାଗ 
ନଦଇଥିନଲ। ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ସ୍ାନୀୟ 
ସରପଞ୍ ମନନାରମା ମଲ୍, ସମ ଜିତ ଜିସଭ୍ୟା 
ସତ୍ୟଭାମା ସାମଲ, ଏମବଜିନକ ତନୁବାଳା 
ସାହୁ, ମହାସଙ୍ଘର ସମ୍ପାଦଜିକା ନ ଜିମ୍ଳା ପାତ୍ର 

ପ୍ରମଖୁ ନ�ାଗ ନଦଇଥିନଲ। ଏହ ଜି କା�୍୍ୟକ୍ମନର 
ମହାସଙ୍ଘର ସମସ୍ତ ସ ଜିଆରପ ଜି, ଇସ ଜି ସଦସ୍ୟା, 
ମହ ଜିଳା ସ୍ୟଂ ସହାୟ ଜିକା ନଗାଷ୍ୀର ସଦସ୍ୟା 

ଅଂର ଗ୍ହଣ କର ଜିଥିନଲ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମ ଜିତ୍ର କାନବରୀ 
ତରାଇ କା�୍୍ୟକ୍ମ ପର ଜିଚାଳନାନର ସହନ�ାଗ 
ପ୍ରଦାନ କର ଜିଥିନଲ। ଏହ ଜି ଅବସରନର ନକତକ 
ସଫଳ ମହ ଜିଳାଙୁ୍କ ନସମାନଙ୍କ କୃତ ଜିତ୍ୱ ପାଇଁ 
ଅତ ଜିଥିମାନନ ସମ୍ଦ୍ଷିତ କର ଜିଥିନଲ। 

ବଶି୍ାଳୀନର ମହଳିା ସମାନବଶ



ମଙ୍ଗଳବାର 
୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩୧୨ ଢେଙ୍କାନକାଳ
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କାମାକ୍ାନଗର, ୧୩ା୩(ସମସି):

ଢେଙ୍କାନକାଳ ଜଲି୍କା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଢେଙ୍ଗଗୁ ଟଆି 
ପଞ୍କାୟତ କଗୁଢେଇ ଗ୍କାମଠକାଢର େେଉିଠଥିିବକା 
ଜଏିମ୍   ଆଇରନ ଆଣ୍ଡ୍    ଷ୍ଲି୍   କକାରଖକାନକାରଗୁ  ନେି୍ଗତ 
କଳକାଧଆୂଁ ଢ�କାେଗୁଁ ଆଖପକାଖ ଅଞ୍ଳବକାସୀଙ୍ 
ଅତଷି୍ଠ ଢ�କାଇ ପଡ଼ଢିେଣ।ି ଢେକାରଗୁ ଙ୍ ଚକାରଣ ସ୍କାନ 
କଳକା ଧଆୂଁ ଆସ୍ତରଣଢର ଆଚ୍କାଦତି ଢ�କାଇର�ଛି।ି 
�କା�କା ଫଳଢର ଢେକାରଗୁ  ନକାନକାପ୍ରକକାର ଢରକାେଢର 
ଆକ୍କାନ୍ତ ଢ�କାଇ ମତୃଗୁ ୟୁ ମଗୁଖଢର ପଡଗୁ ଛନ୍ତ।ି 
ଘରବକାଡ଼ଢିର ଥିବକା ଢଖକାେକାକୂଅ, ଢପକାଖରୀ, 
ବେଚିକା େଗୁଡ଼କିଢର କଳକାପକାଉଁଶ ଉଡ଼ ି ପଡଗୁ ଥିବକା 
ଢ�କାେଗୁଁ ପକାନୀୟ ଜଳ ଦୂଷତି ଢ�ଉଛ।ି ପନପିରବିକା 
ଚକାଷ ଉପଢର ସମ୍ରୂ୍୍ଗ ବୟୁକାଘକାତ ସଷୃ୍ ି ଢ�ଉଛ।ି 
�କା�କାକଗୁ ଢନଇ େତ ୪ ତକାରଖିଢର େଖିିତ 
ଭକାଢବ ଅଷ୍ଶମ୍ଗୁ କୃଷକ ଜକାେରଣ ମଞ୍ ରକାଜୟୁ 
ପ୍ରଦୂଷଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଢବକାଡ୍ଗ ସଚବି ଭଗୁ ବଢନଶ୍ୱର 
କକା�୍ଗୟୁକାଳୟଢର ଅଭଢି�କାେ କରଥିିଢେ। 

ଅଭଢି�କାେ ପଢର ଢେଙ୍କାନକାଳ ଜଲି୍କାପକାଳଙ୍ 
ନଢିଦ୍୍ଗଶକ୍ଢମ ଉପଜଲି୍କାପକାଳ କକାମକାକ୍କାନେର ଓ 
ପରଜଙ୍ଗ ତ�ସେିଦକାର କଛିଦିନି ତଢଳ ତଦନ୍ତ 
କର ିଢଫରଥିିବକା ସଚୂନକା ର�ଛି।ି 

ଜଏିମ୍   ଆଇରନ ଆଣ୍ଡ୍    ଷ୍େି କକାରଖକାନକାଢର 
ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଙ୍ଗେ ଜମ ି ଜବରଦଖେକଗୁ ଢନଇ 
ଜଲି୍କା ପ୍ରଶକାସନକଗୁ ବକାରମ୍କାର ଅଭଢି�କାେ 
ଢ�କାଇଆସଗୁଥିଢେ ମଧ୍ୟ ଢକୌଣସ ି ସମକାଧକାନ 

ନ ଢ�ବକାରଗୁ  ସ୍କାନୀୟ ସକାମକାଜକି କମ୍ଗୀ ଶକାନ୍ତନଗୁ  
ଭଗୁ କ୍କା କକାରଖକାନକା ବଢିରକାଧଢର ଜକାତୀୟ ସବଗୁ ଜ 
ପ୍ରକାଧିକରଣ(ଏନ୍  ଜଟି)ିଙ୍ ଦ୍କାରସ୍ ଢ�କାଇଥିଢେ। 
କକାରଖକାନକାକଗୁ ପରଦିଶ୍ଗନ କର ି ସତୟୁପକାଠ 
ମକାଧ୍ୟମଢର ରଢିପକାଟ୍ଗ ଦକାଖେ ନମିଢନ୍ତ ଏକ 
�ଗୁେ୍ମ କମଟି ି େଠନ େକାେ ି ଏନ୍  ଜଟି ି ନଢିଦ୍୍ଗଶ 
ଢଦଇଥିଢେ। �କା�କାକଗୁ ଢନଇ ୨୦୨୨ ଜଗୁ ନ୍   ୮ 
ତକାରଖିଢର �ଗୁେ୍ମ କମଟି ିକକାରଖକାନକାକଗୁ ପରଦିଶ୍ଗନ 

କର ଏନଜିଟିଙ୍ ନକିଟଢର ସତୟୁପକାଠ ଦକାଖେ 
କରଥିିଢେ। ଢମୌସଗୁମୀର ପରବର୍୍ଗୀ ସମୟଢର 
କକାରଖକାନକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପଢର ପଗୁନଃ�କାଞ୍ 
ଏନଜଟିଙି୍ ନଢିଦ୍୍ଗଶ ମଧ୍ୟ ର�ଥିିେକା। ନଢିଦ୍୍ଗଶ 
ଅନଗୁ ସକାଢର େତ ୧୦ ତକାରଖିଢର ଢେଙ୍କାନକାଳ 
ଅତରିକି୍ ଜଲି୍କାପକାଳ ଉଦୟନକାଥ ମ�କାପକାତ୍ର, 
ପରଜଙ୍ଗ ତ�ସେିଦକାର ଶରିୟିେ ସଗୁଭ୍କା ପଢଟେ, 
ଅନଗୁ ଢେକାଳ ଶକାଖକା ଆଞ୍ଳକି ପ୍ରଦୂଷଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ଢବକାଡ୍ଗ ଅଧିକକାରୀ ଅନଗୁ ପମ ମଲ୍କି, ବନପକାଳ, 
କେକିତକାସ୍ତି ଢକନ୍ଦୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ଢବକାଡ୍ଗ ଅଧିକକାରୀ(ସପିସିବି)ି, ଜଙ୍ଗେ ଓ 
ପରଢିବଶ ଜଳବକାୟଗୁ ପରବିର୍୍ଗନ ଢକନ୍ଦ ଓ ରକାଜୟୁ 
ସରକକାରଙ୍ ଅଧିକକାରୀ କକାରଖକାନକା ପ୍ରଦୂଷଣ 
ସଂକ୍କାନ୍ତୀୟ ଅଭଢି�କାେର ଅନଗୁ ଧ୍ୟକାନ କରଥିିଢେ। 
ପକାଉଁଶ େଦକା ଉପଢର ବୃକ୍ ଢରକାପଣ, ଭଙ୍ଗ ି
�କାଇଥିବକା ପଢଚରକିଗୁ  �ଥକାଶୀଘ୍ର ସମ୍ରୂ୍୍ଗ କରବିକା, 
ଧଳୂ ି ଉପଢର ପକାଣ ି ସଞି୍ନ କରବିକାରଗୁ  କକାରଖକାନକା 
କରୃ୍୍ଗପକ୍ଙ୍ଗୁ  ନଢିଦ୍୍ଗଶ ଦଆି�କାଇଛ।ି କକାରଖକାନକାର 

ଢ�ଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦେି ଉପଢର ଅଭଢି�କାେ 
ଢ�କାଇଥିେକା ତକା�କା ଉପଢର ଢକନ୍ଦୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଢବକାଡ୍ଗ ଟମି୍   ଅନଗୁ ଧ୍ୟକାନ କରଗୁ ଛନ୍ତ ିଢବକାେ ି
ଢବକାେ ିଶ୍ୀ ମଲ୍କି କ�ଛିନ୍ତ।ି ଢକନ୍ଦୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ 
ବଭିକାେର ଢଟକ୍କିକାେ ଟମି୍   ମନଟିରଂି କରଗୁ ଛନ୍ତ।ି 
ଢସମକାଢନ ରଢିପକାଟ୍ଗ ଢଦେକା ପଢର ଏନ୍  ଜଟିଙି୍ 
ପକାଖଢର ରଢିପକାଟ୍ଗ ଦକାଖେ କରକା�ବି ଢବକାେ ି
ଅତରିକି୍ ଜଲି୍କାପକାଳ ଉଦୟନକାଥ ମ�କାପକାତ୍ର 
ସଚୂନକା ଢଦଇଛନ୍ତ।ି ପ୍ରଦୂଷଣ ବଭିକାେ ଓ ଜଲି୍କା 
ପ୍ରଶକାସନ ପକ୍ରଗୁ  କରଖକାନକାକଗୁ  �କାଞ୍ ପକାଇଁ 
ଅସବିକା ଜକାଣ ିକକାରଖକାନକା କରୃ୍୍ଗପକ୍ ପକାଉଁଶ େଦକା 
ଉପଢର ପକାେ େକାଙି୍ ବକା ଢ�ଉ ଅବକା ରକାସ୍ତକାଢର 
ଜଳ ସଞି୍ନ ତତ୍ପରତକା ଢଦଖକାଉଛ।ି ଅଧିକକାରୀ 
ଅନଗୁ ଧ୍ୟକାନ କର ି�ବିକା ପଢର ଢ�ଉଁ ଆଉ ଢସପର ି
କରକା�କାଉନ ି ଢବକାେ ି ସକାମକାଜକି କମ୍ଗୀ ଶ୍ୀ ଭଗୁ କ୍କା 
ଅଭଢି�କାେ କରଛିନ୍ତ।ି ଏଥିପ୍ରତ ି ଜଲି୍କାପକାଳ 
ଦୃଷ୍ ି ଢଦଇ ଦୃଢ଼ କକା�୍ଗୟୁକାନଗୁ ଷ୍ଠକାନ ଢନବକାକଗୁ 
ସକାଧକାରଣଢର ଦକାବ ିଢ�କାଇଛ।ି

ପରଜଙ୍ଗ, ୧୩ା୩(ସମସି):

ଢେଙ୍କାନକାଳ ଜଲି୍କା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଟଆି ଛକ 
ନକିଟସ୍ ବ୍କାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଢପକାେଠକାରଗୁ  ଆରମ୍ 
କର ି ସରକାଙ୍ଗ, ପତିରି ି ଢଦଇ କକାମକାକ୍କାନେର, 
ଭଗୁ ବନ ଅଭମିଗୁଢଖ ନୂତନ ଭକାଢବ ୫୩ ନମର୍ 
ଜକାତୀୟ ରକାଜପଥକଗୁ ସମ୍ପ୍ରସକାରଣ କରକା�କାଇ ୪ 
ଢେନ ବଶିଷି୍ କରକା�କାଇଛ।ି ଉକ୍ ରକାଜପଥରଗୁ  
�କାତୀେଗୁ ଚକାଣ ି ଛକ ନକିଟଢର ର�ଥିିବକା 
ଢପଢ୍କାେ ପମ୍ ନକିଟ ଢଦଇ ଏ�କାକଗୁ 
ବକାଇପକାସ୍   କରକା�କାଇଛ।ି କନି୍ତଗୁ ଏ�କା ପବୂ୍ଗରଗୁ  
ଏକ ମକାତ୍ର ରକାସ୍ତକା ପରଜଙ୍ଗ ବଜକାର ମଧ୍ୟଢର 
ବକାର�ିକାପଗୁର ଢଦଇ �କାନବକା�କାନଠକାରଗୁ  ଆରମ୍ 
କର ି �କାତ୍ରୀମକାଢନ �କାତକାୟକାତ କରଗୁ ଥିଢେ। 
ବର୍୍ଗମକାନ ନୂତନ ଭକାଢବ ନମିମିତ ରକାଜପଥଟ ି
ପରୂ୍୍ଗକାଙ୍ଗ ଅବସ୍କାଢର ର�ଥିିଢେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାୟ 
୬୦ ଭକାେ େକାଡ଼ ି ଓ �କାତ୍ରୀମକାଢନ ପରଜଙ୍ଗ 
ବଜକାର ମଧ୍ୟଢର �କାତକାୟକାତ ହ୍କାସ ପକାଇଛ।ି 
�କାତୀେଗୁ ଚକାଣ ି ଛକ ଏନ୍  ଏଚ୍  ରଗୁ  ବକାର�ିକାପଗୁର 
ଦଗୁ େ୍ଗକା ମନ୍ରି ନକିଟସ୍ ଏନ୍  ଏଚ୍   ପ�୍ଗୟୁନ୍ତ ଦୀଘ୍ଗ 

୫ କଢିେକାମଟିର ରକାସ୍ତକାଟ ିମରକାମତ ିଅଭକାବରଗୁ  
ଅବଢ�ଳତି ଭକାଢବ ପଡ଼ରି�ଥିିେକା। ଫଳଢର 
ଢେକାକଙ୍ �କାତକାୟକାତ କରବିକା କଷ୍ସକାଧ୍ୟ 
ଢ�କାଇ ପଡ଼ଗୁଥିେକା। କକାରଣ ବକାଇପକାସ୍   
ରକାସ୍ତକାଠକାରଗୁ  ପରଜଙ୍ଗ ବକାର�ିକାପଗୁର ରକାସ୍ତକାଟ ି
ଜନସକାଧକାରଣଙ୍ ପକାଇ ଁ ଅତ ି ଜରଗୁ ରୀ ଅଢଟ। 
ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ୨୯ ପଞ୍କାୟତକଗୁ ଢନଇ େଠତି 
ଢ�କାଇଥିବକା ଢବଢଳ ବ୍ଲକ, ଢମଡକିକାେ, 

ଥକାନକା, ଢକକାଟ୍ଗ ତ�ସେି କକା�୍ଗୟୁକାଳୟ, 
ଅଗ୍ଶିମ ଢକନ୍ଦ ବଦିଗୁ ୟୁତ୍   କକା�୍ଗୟୁକାଳୟ, ସ୍ଗୁେ 
କଢେଜଠକାରଗୁ  ଆରମ୍ କର ି ଅନୟୁ ସମସ୍ତ 
ସରକକାରୀ ଢବସରକକାରୀ କକା�୍ଗୟୁକାଳୟ ର�ଛି।ି 
ଜନସକାଧକାରଣଙ୍ ପ୍ରଢତୟୁକ କକା�୍ଗୟୁ ପକାଇଁ 
ପରଜଙ୍ଗ ଆସବିକାକଗୁ ବକାଧ୍ୟ ଢ�କାଇଥକାନ୍ତ।ି 
ଏ� ି ଅଣଓସକାରଆି ରକାସ୍ତକାକଗୁ ୯ ଢକକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବୟୁୟ ଅଟକଳଢର ଅଳ୍ପ ମକାତ୍ରକାଢର ସମ୍ପ୍ରସକାରଣ 

କରକା�କାଇ କକା�୍ଗୟୁ ଆରମ୍ ଢ�କାଇ�କାଇଛ।ି କନି୍ତଗୁ 
ବର୍୍ଗମକାନ ପରସି୍ତିଢିର ଢପଢ୍କାେ ପମ୍ଠକାରଗୁ  
�କାତୀେଗୁ ଚକାଣ ି ନୂତନ ଏନ୍  ଏଚ୍   ପ�୍ଗୟୁନ୍ତ 
ସୀମତି ରକାସ୍ତକାଟ ି ମରଣ�ନ୍ତକା ପକାେଟଛି।ି 
ଫଳଢର ଢେକାକଙ୍ �କାତକାୟକାତ କକାଠକିର 
ପକାଠ ଢ�କାଇପଡ଼ଛି।ି 

ଅଳ୍ପ ଦୂରତକା ରକାସ୍ତକାଢର ଠକିକାଦକାର ଢ�ଉ 
କମିକ୍ା ବଭିକାେୀୟ ଅଧିକକାରୀ �ଗୁଅନ୍ତଗୁ ଉଭୟଙ୍ 
ଖକାମଖିଆେ ନୀତ ି ଢ�କାେଗୁ ଁ ରକାସ୍ତକା ଉପଢର 
ପକାଣ ିସଞି୍ନ ନ ଢ�ବକାରଗୁ  ଶ� ଶ� ସଂଖୟୁକାଢର 
�କାତକାୟକାତ କରଗୁ ଥିବକା େକାଡ଼ରି ଧଳୂଢିର 
ଜନ�କାତ୍ରୀ ଅତଷି୍ଠ ଢ�କାଇ�କାଉଛନ୍ତ।ି ବର୍୍ଗମକାନ 
ସ୍ଗୁେ କଢେଜ ପରୀକ୍କା ସମୟ ସକାଙ୍ଗକଗୁ 
ଗ୍କାମକାଞ୍ଳଢର ୧୦ ଢଦକାଳ ପ�୍ଗୟୁନ୍ତ �କାତ୍ରକା ତକା 
ସକାଙ୍ଗକଗୁ ବଭିକାଘର ସମୟ, ଏ� ି ସବଗୁ  ଦୃଷ୍ରିଗୁ  
ରକାସ୍ତକାଢର ଜନସଂଖୟୁକା ବୃଦ୍ ି ପକାଉଥିବକାରଗୁ  
ଏମକାନଙ୍ ପକାଇ ଁ ଦକାଉସକାଧଗୁଛ ି େକାଡ଼ରି ଧଳୂ।ି 
ତଗୁ ରନ୍ତ ବଭିକାେୀୟ ଅଧିକକାରୀ ଏ� ି ସମସୟୁକା 
ଉପଢର ଦୃଷ୍ ି ରଖିବକାକଗୁ ଜନସକାଧକାରଣଢର 
ଦକାବ ିଢ�ଉଛ।ି

ଜଏିମ୍ଆଇରନକାରଖାନାରପ୍ରଦୂଷଣସଂକ୍ାନ୍ତପନୁଃଯାଞ୍ଚକଲେଏନ୍ଜଟିିଗଠତିକମଟି ି

ଅନୁଧ୍ାନ କଲେ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ, ଲକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକାର୍ରୀ

ଛଞି୍ା ଯାଉନ ିପାଣ;ି ରାସ୍ାଧଳୂଲିର ଯାତ୍୍ରୀ ଅତଷି୍ଠ

ଢେଙ୍ାନାଳ, ୧୩ା୩(ସମସି): ଢେଙ୍କାନକାଳ ଜଲି୍କା 
କକାମକାକ୍କାନେର ଛକ ନକିଟଢର ମଉଜର ଢଦଖକାଇ ଢେକାକଙ୍ଗୁ  
ଭୟଭୀତ କରବିକା ଅଭଢି�କାେଢର ପଗୁେସି ଜଣଙ୍ଗୁ  େରିଫ 
କରଛି।ି ଅଭ�ିଗୁକ୍ ଜଣକ କକାମକାକ୍କାନେର ଏନ୍  ଏସରି ସଢନ୍ତକାଷ 
ଢଦ�ଗୁରୀ ଢବକାେ ିଜଣକାପଡ଼ଛି।ି ଏ� ିଘଟଣକାଢର ଅନୟୁ ଦଗୁ ଇଜଣ 
ଢେକାଡ଼ସିକା�ରି ଦପିଗୁ ଢବଢ�ରକା ଓ ନୂଆ ଆଳଗୁ ତଗୁ ମକା ଗ୍କାମର ବବଗୁ େ 
ଢଷଣ୍ଢ ଢଫରକାର ଥିବକା ପଗୁେସି ସଚୂନକା ଢଦଇଛ।ି ଢରକଗୁଳକା 
ଗ୍କାମର ସଢବ୍ଗଶ୍ୱର ପକାତ୍ର �କାଉଥିବକା ଢବଢଳ କକା� ିଁକ ି େକାଡ ି
ନକିଟକଗୁ ଆସେିଗୁ  ଢବକାେ ି କ�ବିକା ସ� ୩ଜଣ ଅଭ�ିଗୁକ୍ ତକାଙ୍ 
ସ�ତି ବଚସକା କରଥିିଢେ। ପଢର ଅଭ�ିଗୁକ୍ମକାଢନ ମକାଉଜର 
ଢଦଖକାଇ ଅନୟୁଢେକାକମକାନଙ୍ଗୁ  ଭୟଭୀତ କରକାଇଥିଢେ।

ଲୋକଙୁ୍ମାଉଜରଲଦଖାଇବା
ଘଟଣାଲରଜଲଣଗରିଫ

ଢେଙ୍ାନାଳ, ୧୩ା୩(ସମସି): ଢେଙ୍କାନକାଳ ଢପୌରକାଞ୍ଳ ୱକାଡ୍ଗ 
ନଂ-୧ ଅନ୍ତେ୍ଗତ ଶୟୁକାମକାଚରଣପଗୁରଠକାଢର ୧୩ତମ ପଞ୍ଗୁଢଦକାଳ 
ଅନଗୁ ଷ୍ଠତି ଢ�କାଇ�କାଇଛ।ି ସନ୍ୟୁକାଢର ସକା�ରି ରକାଧକାକୃଷ୍ଣ ଠକାକଗୁର 
୩ ବମିକାନଢର �କାତ୍ରକାପଡ଼ଆିଢର ସମଢବତ ଢ�କାଇ ଢମଳନ 
�କାତ୍ରକାଢର ଭକ୍ମକାନଙ୍ଗୁ  �କାତ୍ରକା ମଣ୍ପଢର ଦଶ୍ଗନ ଢଦଇଥିଢେ। 
ଏଥିଢର ଅଞ୍ଳର ସମସ୍ତ ପରବିକାର ତଥକା ଭକ୍ବୃନ୍ ମ�କାଉତ୍ସବଢର 
ଢ�କାେଦକାନ କରଥିିଢେ। ଏ� ିଉପେଢକ୍ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ଆସର, 
େଉଡ ି ଢଖଳ, ନକାମସଂକୀର୍୍ଗନ, ପଜୂକା ତଥକା ପ୍ରସକାଦଢସବନର 
ବୟୁବସ୍କା କରକା�କାଇଥିେକା। ଏ ଉତ୍ସବ ଆଢୟକାଜନଢର ଆଞ୍ଳକି 
ପରଷିଦର ସଭକାପତ ି ଢ�କାେୀନକାଥ ମ�କାନ୍ତ,ି ସମ୍କାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ 
ସକା�ଗୁ, ସ୍ୱର୍୍ଗଭକାନଗୁ  ଦକାସ, ଅରଗୁ ଣଭୂଷଣ ମ�କାନ୍ତ,ି ଢକକାଷକାଧ୍ୟକ୍ 
ପଦ୍ମନକାଭ ରକାଉତ, �ଢଶକାବନ୍ତ ମଶି୍, ପ୍ରଢଫସର ଭବକାନୀ ଶଙ୍ର 
ଢ�କାତକା ପ୍ରମଗୁଖଙ୍ ସ�ତି ଶତକାଧିକ କମ୍ଗୀ ଢ�କାେଢଦଇ ଉତ୍ସବକଗୁ 
ପରଚିକାଳନକା କରଥିିଢେ।

ଢେଙ୍ାନାଳ, ୧୩ା୩(ସମସି): ଆସନ୍ତକା ୧୪ ତକାରଖିଠକାରଗୁ  
୨୨ ତକାରଖି ପ�୍ଗୟୁନ୍ତ ଉର୍ରପ୍ରଢଦଶ, �କାଉଁପଗୁର ବକା�କାଦଗୁ ର 
ସଂି ପବୂ୍ଗକାଞ୍ଳ ବଶି୍ୱବଦିୟୁକାଳୟଢର ‘ଅଲ୍   ଇଣ୍ଆି ଇନ୍ତକାର ବଶି୍ୱ 
ବଶି୍ୱବଦିୟୁକାଳୟ କକି୍  ବକଂି(ପଗୁରଗୁ ଷ ଓ ମ�ଳିକା) ପ୍ରତଢି�କାେତିକା 
-୨୦୨୩’ ଅନଗୁ ଷ୍ଠତି ଢ�ବକାକଗୁ �କାଉଛ।ି ପଗୁରଗୁ ଷ ବଭିକାେ ୧୪ 
ତକାରଖିରଗୁ  ୧୭ ତକାରଖି ମଧ୍ୟଢର ଅନଗୁ ଷ୍ଠତି ଢ�ବ। ଉତ୍କଳ ବଶି୍ୱ 
ବଦିୟୁକାଳୟ ଟମି୍  ଢର ଜଢଣ ଢକକାଚ୍   ରଢିତନ୍ଦ ବଶି୍ୱକାଳଙ୍ ସ�ତି 
୯ଜଣ ପଗୁରଗୁ ଷ ଢଖଳକାଳୀ ଅଂଶଗ୍�ଣ କରଛିନ୍ତ।ି ଢସଥିମଧ୍ୟରଗୁ  
ଦଗୁ ଇଜଣ ସକାତମକାଇଲ୍   ଜନତକା ମ�କାବଦିୟୁକାଳୟରଗୁ  +୩ ତୃତୀୟ 
ବଷ୍ଗର ସଗୁଚଲି୍   ରକାଉତ ୫୭ ଢକଜ ି ବେ୍ଗଢର ଓ +୩ ପ୍ରଥମ 
ବଷ୍ଗର ସଗୁଧିନ୍ଦନକାଥ ପଟ୍ଟନକାୟକ ୮୫ ଢକଜ ି ବେ୍ଗଢର ସକାମଲି୍   
ଅଛନ୍ତ।ି ଢସମକାନଙ୍ ସଫଳତକା କକାମନକା କର ିଢେଙ୍କାନକାଳ ଜଲି୍କା 
କକି୍  ବକଂି ଆଢସକାସଏିସନ୍  ର ସମ୍କାଦକ ତଥକା ସଦସୟୁମକାଢନ 
ଶଗୁଢଭଚ୍କା ଜଣକାଇଛନ୍ତ।ି

ସବଚ୍ଚଭାରତ୍ରୀୟ ଇନ୍ାର ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ କକି୍  ବକିିଂ ପ୍ରତଲିଯାଗତିା

ଲେଙ୍ାନାଳରୁ 
ଭାଗଲନଲବ ଦୁଇ ଛାତ୍

ଶ୍ାମାଚରଣପରୁଲର 
ପଞ୍ଲୁଦାଳ ପାଳତି

କାମାକ୍ାନଗର, ୧୩ା୩(ସମସି): 
ଢେଙ୍କାନକାଳ ଜଲି୍କା କକାମକାକ୍କାନେର ବ୍ଲକ 
ଅଁଳକାଢବଢରଣୀସ୍ତି ନକାଚଗୁ ରକାେ ରକାଇସ୍   
ମଲି୍   ସମ୍ଗୁଖଢର ଗ୍କାମବକାସୀ ଧକାରଣକା 
ଢଦଇଛନ୍ତ।ି ଅଭଢି�କାେ ମଗୁତକାବକ ଗ୍କାମ 
ନକିଟଢର ଥିବକା ନକାଚଗୁ ରକାେ ଏଗ୍ଢିଟକ୍   
ପ୍ରକାଇଢଭଟ େମିଢିଟଡ୍   ରକାଇସ ମଲି୍  ରଗୁ  
ଦୀଘ୍ଗଦନି ଢ�ବ ବକା�କାରଗୁ  ଥିବକା ଦୂଷତି 
ବଜ୍ଗୟୁବସ୍ତଗୁ ପକାଇଁ ଚକାଷଜମ ିନଷ୍ ଢ�ବକା ସ�, 
ଦୂଷତି ଧଆଁୂ ପକାଇଁ ଗ୍କାମର ଢେକାକମକାଢନ 
ଢରକାେକାକ୍କାନ୍ତ ଢ�ଉଛନ୍ତ।ି ଢସପଢଟ ଗ୍କାମ 
ରକାସ୍ତକାଢର ଉକ୍ ରକାଇସ ମଲି୍  ର ଭକାରୀ�କାନ 

ଚଳକାଚଳ ପକାଇଁ ରକାସ୍ତକାଟ ିଶୀଘ୍ର ନଷ୍ ଢ�ବକା 
ସ� �କାତକାୟକାତଢର ବକାଧକା ଉପଗୁଜଗୁ ଛ।ି ଢତଣଗୁ 

ଏ ଢନଇ ପବୂ୍ଗରଗୁ  କମ୍କାନୀ କରୃ୍୍ଗପକ୍ଙ୍ଗୁ  
ବକାରମ୍କାର ଗ୍କାମବକାସୀ େଖିିତ ଅଭଢି�କାେ 

କରଥିିଢେ ମଧ୍ୟ ମଲି୍   କରୃ୍୍ଗପକ୍ କର୍୍ଗକାପକାତ 
କରଗୁ ନକା�କାନ୍ତ।ି ଢତଣଗୁ ଏ ଢନଇ ଆଜ ି
ବକାଧ୍ୟ ଢ�କାଇ ଗ୍କାମବକାସୀ ମଲି୍   ସମ୍ଗୁଖଢର 
ଧକାରଣକା ଢଦଇଛନ୍ତ।ି ଢତଢବ ଦୀଘ୍ଗ ସମୟ 
ଧକାରଣକାଢର ବସବିକା ପଢର ପଗୁେସି ପ�ଞ୍ ି
ଗ୍କାମବକାସୀଙ୍ଗୁ  ବଗୁ ଝକାସଗୁଝକା ଜକାର ି ରଖିଛ।ି 
ଏପଢଟ ଏ ଢନଇ ଅଁଳକାଢବଢରଣୀ ସରପଞ୍ 
ଆଜ ି ଉପଜଲି୍କାପକାଳଙ୍ଗୁ  ଅଭଢି�କାେ 
କରଥିିବକା ଢବଢଳ ଖଗୁବ୍  ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କର ି
ଆବଶୟୁକ ପଦଢକ୍ପ ନଆି�ବି ଢବକାେ ି
କ�ଛିନ୍ତ ି କକାମକାକ୍କାନେର ଉପଜଲି୍କାପକାଳ 
ଢଜୟୁକାତଶିଙ୍ର ସକା�ଗୁ ।

କଙ୍ଡାହାଡ, ୧୩ା୩(ସମସି): 
କକାମକାକ୍କାନେର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତ୍ଗେତ ବକାଇସଙି୍ଗକା 
ପଞ୍କାୟତ କନ୍ରସଙି୍ଗକା ଗ୍କାମର ଐତ�ିକାସକି 
ପଞ୍ଗୁଢଦକାଳ ପବ୍ଗ ଆରମ୍ ଢ�କାଇଛ।ି କଢରକାନକା 
ମ�କାମକାରୀ ଢ�କାେଗୁଁ େତ ୨ ବଷ୍ଗଧର ି �କାତ୍ରକା 
ଢ�କାଇ ନ ଥିବକା ଢବଢଳ ଏବଷ୍ଗ ଐତ�ିକାସକି 
�କାତ୍ରକା ପଡ଼ଆିଢର ଓଡ଼ଶିକାର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାନ୍ତରଗୁ  
ଘର ଉପକରଣ କଣିବିକାର ସଗୁଢ�କାେ 
ପକାଇଥିବକା ଢବଢଳ କଗୁନକିଗୁନ ି ପେିକା ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରକକାର ଢଦକାଳ,ି �କାଦଗୁ ଢଖଳ, କଟକର 
ଠଗୁ ଙ୍କାପଗୁରୀ, ଦ�ବିରକା, ଆଳଗୁ ଦମ୍   ସ� 
ସକାଢେପଗୁର ଢରକାସଢେକାେକା ଓ ଢେଙ୍କାନକାଳ 
ଜଲି୍କାର ପ୍ରସଦି୍ ବରକା ଓ ମଟନ ଢଝକାଳ 
ଖକାଇବକାର ମଜକା ଢନଉଛନ୍ତ।ି ରକାମଆିଳ 

ନଦୀତଟ ଓ ରକାଢମଶ୍ୱର ଶବି ମନ୍ରି 
ମଢନକାରମ ପରଢିବଶ ଢେକାକଙ୍ଗୁ  ଆକଷମିତ 
କରଛି।ି ପକାଞ୍ଦନି ବୟୁକାପ ି ଏ� ି ପରମ୍ରକା 
ଚକାେଆିସଗୁଥିବକା ଢବଢଳ ପବୂ୍ଗ ଅଢପକ୍କା 
ବ�ଗୁଜନ େ�ଳ ି ସମକାେମ ଢ�ବକାର ଆଶକା 
ଥିବକାରଗୁ  ପଗୁେସି ପ୍ରଶକାସନ ପକ୍ରଗୁ  ସମସ୍ତ 
ବୟୁବସ୍କା କରକା�କାଇଛ।ି ଏ� ି �କାତ୍ରକାଢର 
ବଭିନି୍ନ ଢଛକାଟବଡ଼ ବୟୁବସକାୟୀମକାଢନ 
ଢରକାଜେକାର କରବିକାର ସଗୁଢ�କାେ 
ପକାଇଥକାନ୍ତ।ି ପ୍ରଢତୟୁକ ଦନି ସନ୍ୟୁକାଢର 
ବଭିନି୍ନ ମଢନକାରଞ୍ଜନ କକା�୍ଗୟୁକ୍ମ ଦଶ୍ଗକଙ୍ଗୁ  
ଆକଷମିତ କରଗୁ ଛ।ି ପ୍ରକାୟ ୧୦୦ ବଷ୍ଗ ତଢଳ 
ଏ� ି ପଞ୍ଗୁଢଦକାଳ ପବ୍ଗ ଆରମ୍ ଢ�କାଇଥିବକା 
ପଗୁରଗୁ ଖକା ଢେକାକମକାଢନ କ�ଛିନ୍ତ।ି

କଙ୍ଡ଼ାହାଡ଼, ୧୩ା୩(ସମସି): ଢେଙ୍କାନକାଳ 
ଜଲି୍କା କଙ୍ଡ଼କା�କାଡ଼ ବ୍ଲକ କଙ୍ଡ଼କା�କାଡ଼ ଗ୍କାମଢର 
ପଞ୍ଗୁଢଦକାଳ �କାତ୍ରକା ପକାଳତି ଢ�କାଇ�କାଇଛ।ି 
ପ୍ରଥଢମ ଗ୍କାମର ରକାଧକାକୃଷ୍ଣ �ଗୁେଳ ମରୂ୍ମିକଗୁ  
ସଗୁସଜ୍ତି ବମିକାନଢର ରକାଧକାକୃଷ୍ଣଙ୍ଗୁ  ନଆି�କାଇ 
ରକାଢମଶ୍ୱର ଶବି ମନ୍ରିଢର ପ�ଞ୍ଥିିେକା। 
ଢସ�ଠିକାରଗୁ  ଆରମ୍ ଢ�କାଇଥିେକା ଗ୍କାମ ପରକି୍ମକା। 
ଏଥିଢର ବକାଜକା, ବକାଣ, ଆଖି ଝେସବିକା ଭଳ ି
େକାଇଟ୍   ସ� ନକାମ ସଂକୀର୍୍ଗନ, ଢେକାପକାଳ 
ଭକାଇମକାନଙ୍ େଉଡ଼ଢିଖଳଢର ପ୍ରକମ୍ତି 
ଢ�କାଇଥିେକା କଙ୍ଡ଼କା�କାଡ଼। ଗ୍କାମର ପ୍ରଢତୟୁକ 
ସକା�ଢିର ରକାଧକାକୃଷ୍ଣଙ୍ଗୁ  ଢଭକାେ େେକାଇ ଅଶୀବ୍ଗକାଦ 
ଢନଇଥିଢେ। ରକାଧକାକୃଷ୍ଣ ବମିକାନ ପରକି୍ମକା 
କରବିକା ସ�ତି ଆଖ ପକାଖ ଗ୍କାମ ତଥକା କନ୍ରକା, 

ପଟଢବଡକା, ଢସକାେଙ୍ଗକା, ଶସକାପଶ ି ରକାଧକାକୃଷ୍ଣଙ୍ଗୁ  
ଅମନ୍ତ୍ରଣ କରକା�କାଇ ଢମଳନ ପଡ଼ଆିଢର 
ଢଦଖିବକାକଗୁ  ମଳିଥିିେକା। ରକାତ ି ୧୨ଟକାଢର 
କଙ୍ଡ଼କା�କାଡ଼ ଗ୍କାମର କଳକାକକାର ବୃନ୍ମକାଢନ 
ସକାଂସ୍ତୃକି କକା�୍ଗୟୁକ୍ମ ଆରମ୍ କରଥିିଢେ। 
‘ମଣଷି େଛର ଛକାଇ’ ଓ ‘ମଛି ସଂସକାର’ ନକାଟକ 
ମଞ୍ସ୍ କରଥିିଢେ। ଏ� ିସକାଂସ୍ତୃକି କକା�୍ଗୟୁକ୍ମକଗୁ 
ଢଦଖିବକା ପକାଇ ଁ �ଜକାର �ଜକାର ସଂଖୟୁକାଢର 
ଢେକାକଙ୍ ସେକାେମ ଢ�କାଇଥିେକା। ଏ� ି ସମସ୍ତ 
କକା�୍ଗୟୁକ୍ମକଗୁ କଙ୍ଡ଼କା�କାଡ଼ ଗ୍କାମ ପରଚିକାଳନକା 
କମଟିରି ସଭକାପତ ି ପ୍ରକକାଶ ବଶି୍ୱକାଳ, ସମ୍କାଦକ 
ତ୍ରଢିେକାଚନ ପଣ୍କା, ଶଗୁଢଭନ୍ଗୁ ପକାଳ, ବଷି୍ଣଗୁଚରଣ 
ସଂି�, ଶମ୍ଗୁନକାଥ ସଂି�, ସଢବ୍ଗଶ୍ୱର ବକାରକିଙ୍ ସ�ତି 
ସମସ୍ତ ଗ୍କାମବକାସୀ ବୃନ୍ ସ�ଢ�କାେ କରଥିିଢେ।

କଙ୍ଡ଼ାହାଡ଼ ଗ୍ାମଲର ପଞ୍ଲୁଦାଳ ପାଳତି

କନ୍ଦରସଙି୍ଗା ଗ୍ାମଲର ପଞ୍ଲୁଦାଳ ପାଳତି

ଢେଙ୍ାନାଳ, ୧୩ା୩(ସମସି): 
ଢେଙ୍କାନକାଳ ରକ୍ଭଣ୍କାରଢର ରକ୍ର 
ଅଭକାବ ଥିବକା ଜକାଣ ି ବଢିଜଡ ି ସଭକାପତ ି
ତଥକା ଓଡ଼ଶିକାର ମଗୁଖୟୁମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ 
ପଟ୍ଟନକାୟକଙ୍ ନଢିଦ୍୍ଗଶକ୍ଢମ ବଜିଗୁ  
ଛକାତ୍ର ଜନତକା ଦଳର ରକାଜୟୁ ସମ୍କାଦକ 
ବଶି୍ୱରଞ୍ଜନ ସକା�ଗୁ  ଓ ଜଲି୍କା ଉପସଭକାପତ ି
ଆଶଗୁଢତକାଷ କରଙ୍ ପ୍ରଢତୟୁକ୍ ତତ୍ତକାବଧକାନ 
ଓ ଜଲି୍କା ଛକାତ୍ର ସଭକାପତ ି ତଥକା ଓଡ଼ଶିକା ଢମକା 
ପରବିକାରର ଜଲି୍କା ସଂଢ�କାଜକ ସଗୁରଜ 
ମ�କାପକାତ୍ରଙ୍ ଢନତୃତ୍ୱଢର ଢେଙ୍କାନକାଳ 
ରକ୍ଭଣ୍କାରଠକାଢର ଦଗୁ ଇଦନିଆି ରକ୍ଦକାନ 
ଶବିରି ଅନଗୁ ଷ୍ଠତି ଢ�କାଇ�କାଇଛ।ି ଏ� ି
ଶବିରିଢର ଢମକାଟ୍   ୧୫୦ ୟଗୁନଟି୍   ରକ୍ 
ସଂେ�ୃୀତ ଢ�କାଇଥିେକା। ସଚୂନକାଥକାଉକ,ି 
ରକ୍ ବନିକା ଢ�ପର ି କକା�କାର ି ଜୀବନ 
ନ �କାଏ ଢସଥିପକାଇଁ ଓଡ଼ଶିକା ମଗୁଖୟୁମନ୍ତ୍ରୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନକାୟକ ଜୀବନ ବନି୍ଗୁ 
କକା�୍ଗୟୁକ୍ମ ମକାଧ୍ୟମଢର ସକାରକା ଓଡ଼ଶିକାଢର 
ରକ୍ଦକାନ ଶବିରି କର ି େରବିଙ୍ ଜୀବନ 
ବଞ୍କାଇବକାଢର ସ�କାୟକ ଢ�କାଇଛନ୍ତ।ି ଏ� ି

ଅବସରଢର ଢେଙ୍କାନକାଳଢର ରକ୍ ଅଭକାବ 
ଥିବକା ଖବର ଜକାଣବିକା ପକାଢର ଜଲି୍କା ସଭକାପତ ି
ତଥକା ରକାଜୟୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫଗୁ ଲ୍ ମଲ୍କି, ଓଡ଼ଶିକା 
ଢମକା ପରବିକାର ଇନ୍  ଚକାଜ୍ଗ ତଥକା ବଧିକାୟକ 
ସଗୁଧିର ସକାମେ, ସକାଂସଦ ମଢ�ଶ ସକା�ଗୁ  
ପ୍ରମଗୁଖଙ୍ ପରକାମଶ୍ଗକ୍ଢମ ଏ� ି ରକ୍ଦକାନ 
ଶବିରି ଆଢୟକାଜନ କରକା�କାଇଥିେକା। ଏ� ି
ଶବିରିଢର ଓମ୍   ପ୍ରକକାଶ ନକାୟକ, ରଞ୍ଜନ 
ସକା�ଗୁ , ଅମତି୍   ସକା�ଗୁ , ଅଭଜିତି୍   ମ�କାପକାତ୍ର, 

ସଗୁବ୍ତ ଦକାସ, ସଢନ୍ତକାଷ ଢସଠୀ, ଧନଞ୍ଜୟ 
ମଲ୍କି, ଅରଗୁ ଣ ନକାୟକ, ଓମ୍  କକାର 
ପକାଢଣ୍, ଶବିଗୁ  ଦକାସ, ଢସୌମୟୁରଞ୍ଜନ ସକା�ଗୁ , 
ଢସୌମୟୁରଞ୍ଜନ ମ�କାନ୍ତ ି ପ୍ରମଗୁଖ ସ�ଢ�କାେ 
କରଥିିବକାଢବଢଳ ମଗୁଖୟୁ ଚକିତି୍ସକାଳୟ 
ରକ୍ଭଣ୍କାର ପକ୍ରଗୁ  ଡକା. ଜୟନକାରକାୟଣ 
ପକାଢ଼ୀ, ପରମକାନନ୍ ପଣ୍କା, ଭୀମଢସନକା 
ଢବଢ�ରକା, ତପନ ଢଜନକା ଓ ବରଗୁ ଣ ସକା�ଗୁ  
ପ୍ରମଗୁଖ ଶବିରିଢର ରକ୍ ସଂଗ୍� କରଥିିଢେ।

ବଲିଜଡ ିପକ୍ଷରୁ ୧୫୦ ୟନୁଟି୍   ରକ୍ତ ସିଂଗ୍ହ

ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ ି
ପ୍ରତବିାଦଲର 
ରାଇସ୍   ମଲି୍   
ସମ୍ଖୁଲର 
ଧାରଣା

ଢେଙ୍ାନାଳ, ୧୩ା୩(ସମସି): ଢନ�ରଗୁ  �ଗୁବଢକନ୍ଦ ଢେଙ୍କାନକାଳ 
ଓ ସକାମକାଜକି ସକାଂସ୍ତୃକି ବକିକାଶ ସଂଘର ମଳିତି ପ୍ରୟକାସଢର 
କଙ୍ଡ଼କା�କାଡ଼ ବ୍ଲକଢର କୟୁକାଚ୍   ଦ ଢରନ୍   ଢଫଜ୍  -୩ ଅନଗୁ ଷ୍ଠତି 
ଢ�କାଇ�କାଇଛ।ି ଏଥିଢର କଙ୍ଡ଼କା�କାଡ଼ ବ୍ଲକ �ଗୁବକମକାଢନ ଏକତ୍ରତି 
ଢ�କାଇ ଏକ ରକାେ ି ମକାଧ୍ୟମଢର ବଷ୍ଗକାଜଳକଗୁ କପିର ି ସଂରକ୍ତି 
କରକା�ବି ଢସଇ ବଷିୟଢର ଗ୍କାମବକାସୀଙ୍ଗୁ  ଜଣକାଇଥିଢେ। ଏକ 
ଶପଥ ପକାଠ କରବିକା ସ�ତି ଚତି୍ରକାଙ୍ନ କକା�୍ଗୟୁକ୍ମ କର ି ବଷ୍ଗକାଜଳ 
ସଂରକ୍ଣ ଉପଢର ଏକ ବକାର୍୍ଗକା ଢଦଇଥିଢେ। ଏଥିଢର ସକାମକାଜକି 
ସକାଂସ୍ତୃକି ବକିକାଶ ସଂଘର ସଦସୟୁକା ଢସୌମୟୁକା ମଶି୍ ଉପସ୍ତି ର�ବିକା 
ସ�ତି େକଁାଢର ବଷ୍ଗକା ଜଳକଗୁ କପିର ିସଂରକ୍ଣ କରବିକା ଢସ� ିଉପଢର 
ଏକ ସଢଚତନତକାର ବକାର୍୍ଗକା ଢଦଇଥିଢେ।

ସାମାଜକି ବକିାଶ ସିଂଘର କ୍ାଚ୍   ଦ ଲରନ୍   କାଯଚ୍ଚ୍କ୍ରମ
କାମାକ୍ାନଗର, ୧୩ା୩(ସମସି): କକାମକାକ୍କାନେର 
ଥକାନକା ନୂଆ ଆଳତଗୁ ମକା ଗ୍କାମର ବଭିନି୍ନ ସମସୟୁକା 
ଢନଇ ଶତକାଧିକ ଗ୍କାମବକାସୀ ଦଗୁ ଷ୍ମନ୍ତ ନନ୍ ଏବଂ 
ଧମ୍ଗକାନନ୍ ପରଡ଼ିକାଙ୍ ସ� ଆସ ି କକାମକାକ୍କାନେର 
ଉପଜଲି୍କାପକାଳ ଢଜୟୁକାତଶିଙ୍ର ସକା�ଗୁଙ୍ଗୁ  
ଢଭଟଥିିଢେ। ଗ୍କାମଢର ଅଢନକ ସମସୟୁକା ଥିଢେ 
ମଧ୍ୟ ଗ୍କାମର ବକିକାଶ ପକାଇଁ ମଗୁଖୟୁତଃ କେୟୁକାଣ ମଣ୍ପ, 
ଅବ୍ଗକାନ �ସ୍ଟିକାେ ଏବଂ ଘରକଗୁ ଘର ବଶିଗୁଦ୍ ପକାନୀୟ 
ଜଳ ପକାଇଁ ଓଭରଢ�ଡ୍   ଟକାଙି୍ ଅତୟୁନ୍ତ ଜରଗୁ ରୀ ଢବକାେ ି
ଗ୍କାମବକାସୀ କ�ଛିନ୍ତ।ି ଏଥିପକାଇଁ ସରକକାରୀ ଜମ ି

ଢ�କାେକାଇଢଦବକା ପକାଇଁ ଗ୍କାମବକାସୀ ଉପଜଲି୍କାପକାଳଙ୍ଗୁ  
ଦକାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି ଗ୍କାମଢର ଥିବକା ସରକକାରୀ ଜମକିଗୁ  କଛି ି
ମଗୁଷ୍ଢିମୟ ଢେକାକ ଅକ୍ଆିର କର ି ରଖିଛନ୍ତ।ି �କା�କାକଗୁ 
ଢନଇ ସରକକାରଙ୍ ତରଫରଗୁ  ଅଢନକ କେୟୁକାଣମଳୂକ 

କକା�୍ଗୟୁ ଗ୍କାମଢର ଢ�କାଇ ପକାରଗୁ ନକା� ିଁ। ଏଥି ପକାଇଁ 
ଗ୍କାମର ଶତକାଧିକ ଢେକାକ ଆଜ ି ଉପଜଲି୍କାପକାଳଙ୍ଗୁ  
ଢଭଟ ି ଏଥି ପ୍ରତ ି ଦୃଢ଼ କକା�୍ଗୟୁକାନଗୁ ଷ୍ଠକାନ ଢନବକାକଗୁ 
କ�ଥିିଢେ। ଉପଜଲି୍କାପକାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ଢଦଇଛନ୍ତ ି୭ ଦନି ଭତିଢର ଏ�କାର କଛି ିସମକାଧକାନ 
ବକା�କାର କରଢିବ। ଅନୟୁମକାନଙ୍ ମଧ୍ୟଢର ଢ�ମନ୍ତ 

ଦକାସ, ସଢନ୍ତକାଷ ମ�କାନ୍ତ,ି ଶଗୁଭ୍କାଂଶଗୁ ମ�କାନ୍ତ,ି ବଢିରନ 
ମ�କାନ୍ତ,ି େଟିଗୁ  ମ�କାନ୍ତ,ି େଦକାଧର ମ�କାନ୍ତ ି ଆଦ ି ନୂଆ 
ଆଳତଗୁ ମକା ଗ୍କାମବକାସୀ ଉପଜଲି୍କାପକାଳଙ୍ ନକିଟଢର 
ଦକାବ ିରଖିଛନ୍ତ।ି

ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ା ଲନଇ ଉପଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ଲଭଟଲିେ ଗ୍ାମବାସ୍ରୀ



ମମୁ୍ବଇ,୧୩ା୩(ଏଜେନ୍ ସି):

ଘର�ୋଇ ପଞୁ୍ଜିବଜୋ� ଉପର� ରଘୋଟ ଜି 
�ହ ଜିଥବୋ କଳୋ ବୋଦଲ ହଟ ଜିବୋ� ନୋମ 
ଧ�ୁୁନୋହ ିଁ। କ୍ରମୋଗତ ଭୋରବ    ବଜୋ� 
କୋ�ବୋ� ଉପର� ପଡଜିଛ ଜି ଚଡକ। 
ଆରମ� ଜିକୋର� ରଦଖୋରଦଇଥବୋ ବ୍ୋଙ୍ଜିଙ୍ଗ 
ସଙ୍ଟ ଘର�ୋଇ ପଞୁ୍ଜିବଜୋ�କୁ ଧ�ୋଶୋୟୀ 
କ� ଜିଛ ଜି। ଆରମ� ଜିକୋ� ଦୁଇ ଦୁଇଟ ଜି ବ୍ୋଙ୍ 
ସ ଜିଲ ଜିକନ୍ ଭ୍ୋଲଜି ବ୍ୋଙ୍(ଏସ୍ ଭ ଜିପ ଜି) ପର� 
ସ ଜିଗ୍ ରନଚ� ବ୍ୋଙ୍ ରଦବୋଳଜିଆ ରହବୋ ଷ୍ଟକ୍ 
ବଜୋ�କୁ ଧ୍ବସ୍ତ ବ ଜିଧ୍ବସ୍ତ କ� ଜିରଦଇଛ ଜି। ଏହୋ� 
ପ୍ରଭୋବର� ଆଜଜି ବରମବେ ଷ୍ଟକ ଏକ୍ସରଚଞ୍ 
(ବ ଜିଏସ୍ଇ) ରସନ୍ ରସକ୍ସର� ପୋଖୋପୋଖÒ ୯୦୦ 
ପଏଣ୍ଟ ହ୍ୋସ ଘଟ ଜିଛ ଜି। ରତଣ ୁ ବ ଜିରଦଶୀ ପଞୁ୍ଜି 
ପ୍ରବୋହର� ହ୍ୋସ ସହ ଭୋ�ତୀୟ ମଦୁ୍ୋ ଟଙ୍ୋ 

ଦୁବ୍ବଳ ରହବୋ ର�ୋଗ ୁ ଘର�ୋଇ ପଞୁ୍ଜିବଜୋ� 
ଧ�ୋଶୋୟୀ ରହୋଇଛ ଜି। ସ ଜିଲ ଜିକନ୍ ଭ୍ୋଲଜି 
ବ୍ୋଙ୍ ସଙ୍ଟ ଆ�ମ୍ଭ ରହବୋଠୋ�ୁ କ୍ରମୋଗତ 
ଭୋରବ ତ ଜିରନୋଟ ଜି କୋ�ବୋ� ଦ ଜିବସର� 

ରସନ୍ ରସକ୍ସର� ୨୧୦୦ ପଏଣ୍ଟ�ୁ 
ଅଧକ ହ୍ୋସ ଘଟ ଜିଛ ଜି। ଘର�ୋଇ 

ପଞୁ୍ଜିବଜୋ�ର� ଏହ ଜି ହ୍ୋସ ର�ୋଗ ୁ
ନ ଜିରବଶକଙ୍ ସମ୍ପତ୍ଜିର� 

୪ ଲକ୍ଷ ରକୋଟ ଜି ଟଙ୍ୋ 
ହ୍ୋସ ଘଟ ଜିସୋ� ଜିଲୋଣ ଜି। 

ପଞୁ୍ଜିବଜୋ�� ଏଭଳଜି 

ସ୍ଥତ ଜିର� ନ ଜିରବଶକମୋରନ ରଘୋ� ଆଶଙ୍ୋର� 
�ହ ଜିଛନ୍ଜି। 

ରସୋମବୋ� କୋ�ବୋ� ଆ�ମ୍ଭ ରହବୋ 
ମୋତ୍ରରକ ବରମବେ ଷ୍ଟକ ଏକ୍ସରଚଞ୍ (ବ ଜିଏସ୍ଇ) 
ରସନ୍ ରସକ୍ସର� ଉତ୍ୋହ� ସହ ୩୭୫ ପଏଣ୍ଟ 
ବୃଦ୍ଧ ରଦଖÒବୋକୁ ମ ଜିଳ ଜିଥଲୋ। ରହରଲ ଏହୋ� 
ପ�ବତ୍୍ବୀ ସମୟର� ବଜୋ�ର� ଏହ ଜି ଉତ୍ୋହ 
ଆଉ ରବଶୀ ସମୟ ତ ଜିଷ୍ ଜି ପୋ� ଜି ନ ଥଲୋ। 
ସ ଜିଲ ଜିକନ୍ ଭ୍ୋଲଜି ପର� ସ ଜିଗ୍ ରନଚ�  ବ୍ୋଙ୍ 
ରଦବୋଳଜିଆ ରହବୋ ସମ୍ପକକିତ ଖବ� ପ୍ରଚୋ� ଜିତ 
ରହବୋ ପର� ହଠୋତ୍ ରସନ୍ ରସକ୍ସର� 

୮୯୭.୨୮ ପଏଣ୍ଟ ବୋ ୧.୫୨ ପ୍ରତ ଜିଶତ ହ୍ୋସ 
ଘଟ ଜି ୫୮,୨୩୭.୮୫ ପଏଣ୍ଟର� କୋ�ବୋ� 
ରଶଷ ରହୋଇଛ ଜି। ରସହ ଜିପ� ଜି ନ୍ୋସନୋଲ ଷ୍ଟକ 
ଏକ୍ସରଚଞ୍ ନ ଜିଫ୍ଜି ୨୫୮.୬୦  ପଏଣ୍ଟ ବୋ 
୧.୪୯ ପ୍ରତ ଜିଶତ ତଳକୁ ଖସ ଜି ୧୭,୧୫୪.୩୦ 
ପଏଣ୍ଟର� କୋ�ବୋ� ରଶଷ କ� ଜିଛ ଜି। ବଜୋ�� 
ଏଭଳଜି ସ୍ଥତ ଜି ରଦଖÒ ନ ଜିରବଶକୋ�ୀମୋରନ 
ପ୍ରବଳ ମୋତ୍ରୋର� ଷ୍ଟକ୍ ଗଡୁ ଜିକ� ବ ଜିକ୍ର ଜି ଆ�ମ୍ଭ 
କ� ଜିବୋ ଫଳର� ଆଜଜି� କୋ�ବୋ�ର� 
ବ୍ୋଙ୍ଜିଙ୍ଗ, ଆଥ୍ବକ ଏବଂ ଅରଟୋ ରକ୍ଷତ୍ର� ଷ୍ଟକ୍ 
ମଲୂ୍ର� ବୃହତ୍ ହ୍ୋସ ଘଟ ଜିଥଲୋ। ଅପ�ପରକ୍ଷ  
ରଫରଡ�ୋଲ � ଜିଜଭ୍ବ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହୋ� 
ପ୍ରମଖୁ ସଧୁ ହୋ�ର� ବୃଦ୍ଧ ଘଟୋଇବୋ ରନଇ 
ନ ଜିରବଶକଙ୍ ମଧ୍ୟର� ଆଶଙ୍ୋ ବଢ଼ଜି�ୋଇଥଲୋ, 
ଏଥର�ୋଗ ୁ ଘର�ୋଇ ଷ୍ଟକ୍ ବଜୋ�ର� 
କୋ�ବୋ� ବ ଜିରଶଷ ଭୋରବ ପ୍ରଭୋବ ଜିତ ରହୋଇଛ ଜି। 
ପଞୁ୍ଜିଜିବଜୋ�ର� ରହୋଇଥବୋ ଏହ ଜି ହ୍ୋସ ର�ୋଗ ୁ
ନ ଜିରବଶକଙୁ୍ ବହୁ ମୋତ୍ରୋର�  କ୍ଷତ ଜି ସହ ଜିବୋକୁ 
ପଡଜିଛ ଜି। ଏମ ଜିତ ଜିକ ଜି ନ ଜିରବଶକଙ୍ ସମ୍ପତ୍ଜିର� 
୪ ଲକ୍ଷ ରକୋଟ ଜି ହ୍ୋସ ଘଟ ଜିଛ ଜି। ରସୋମବୋ� 
କୋ�ବୋ�ର� ବ୍ୋଙ୍ଜିଙ୍ଗଗ୍, ଆଥ୍ବକ ରସବୋ ଏବଂ 
ଅରଟୋ  ଆଦଜି ରକ୍ଷତ୍ର� ରସୟୋ� ମଲୂ୍ର� 
ଅଧିକ ହ୍ୋସ ପ� ଜିଲକ୍ଷ ଜିତ ରହୋଇଥିଲୋ।

ମଙ୍ଗଳବାର 
୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩ ୧୩ବଶି୍ବ ବାଣଜି୍ୟ
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cê$âû aò^òcd cìfý iê^ûeê&û $e ÁKþ cûùKðUþ ù&ùUâûf-WòùRfþ

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

l Wfûe 82.25 l &ûCŠ 99.42
l dêùeû 87.95 l ùd^þ 0.61

l iê^û : 52,300 (ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ)
l eê&û : 66,000 (ùKRò)

aRûe Kûeaûe (&G<ùe)

l ùi^þþùiKè  58,237.00
l ^ò`Öò  17,154.00

fòUe &òQû (Uuûùe)

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

ଭୁବଜନଶ୍ୱର, ୧୩ା୩(ସମ ସିସ):  ଟ ଜିପ ଜି ରସଣ୍ଟଟ୍ୋଲ୍ 
ଓଡ଼ଜିଶୋ ଡ ଜିଷ୍ଟ ଜିବୁ୍ସନ୍ ଲଜିମ ଜିରଟଡ୍ (ଟ ଜିପ ଜିସ ଜିଓଡଜିଏଲ୍) 
ଏହୋ� କମ୍ବଚୋ�ୀମୋନଙ୍ କଲ୍ୋଣକୁ ସବ୍ବଦୋ 
ପ୍ରୋଥମ ଜିକତୋ ପ୍ରଦୋନ କ�ୁଛ ଜି ଏବଂ ସଂସ୍ଥୋ� 
ଆବଶ୍କତୋ ଓ ନ ଜିୟୋମକ (ଓଇଆର୍ ସ ଜି)
� ଅନୁରମୋଦନ ଅନୁସୋର� ସ୍ଥୋନୀୟ ର�ୋଗ୍ 
�ବୁପ ଜିଢ଼ଜିଙ୍ ପୋଇଁ ନ ଜି�କୁ୍ ଜି ସରୁ�ୋଗ ସଷୃ୍ଟ ଜି କ� ଜିବୋକୁ 
ପ୍ରତ ଜିବଦ୍ଧ �ହ ଜିଛ ଜି। ଗତ ତ ଜିନ ଜି ବଷ୍ବର� କମ୍ପୋନୀ 
୧୮ଟ ଜି ବ ଜିଭୋଗର� ୬୩୫ ସ୍ଥୋନୀୟ �ବୁପ ଜିଢ଼ଜିଙୁ୍ 
ନ ଜି�କୁ୍ ଜି ରଦଇଛ ଜି। ୨୦୨୦ ଜୁରରେ  ଶଭୁୋ�ମ୍ଭ ରହବୋ 
ପ�ଠୋ�ୁ କମ୍ପୋନୀ ରବୈଧୋନ ଜିକ ନ ଜିୟମଗଡ଼ୁ ଜିକୁ 
ପୋଳନ କ� ଜିବୋ, ସୋମୋଜଜିକ ସ�ୁକ୍ଷୋ, ନ ଜି�ୋପତୋ 
ଏବଂ ଏହୋ� କମ୍ବଚୋ�ୀମୋନଙ୍ କ୍ୋ� ଜିୟ�ର� 
ଅଭଜିବୃଦ୍ଧ ଜି ଲୋଗ ଜି ବ ଜିଭ ଜିନ୍ନ ଅଭଜି�ୋନ ଗ୍ରହଣ କ� ଜିଛ ଜି। 
ଇପ ଜିଏଫ୍ ଓ ଇଏସ୍ଆଇସ ଜି ଭଳଜି ସୋମୋଜଜିକ ସ�ୁକ୍ଷୋ 
ସ୍ଜିମ୍ ର� ସବୁ କମ୍ବଚୋ�ୀଙୁ୍ ସୋମ ଜିଲ କ� ଜିବୋ ଲୋଗ ଜି 
କମ୍ପୋନୀ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କ� ଜିଛ ଜି। ଏହୋ ସହ ଜିତ 
ସମସ୍ତ କମ୍ବଚୋ�ୀଙୁ୍ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ୋ� ଏକ ଗରୁପ 
ବ୍କ୍ ଜିଗତ ଦୁଘ୍ବଟଣୋ (ଜଜିପ ଜିଏ) ବୀମୋ ପଲଜିସ ଜି ଓ 
ମହୋମୋ�ୀ ସମୟର� ରକୋଭ ଜିଡ୍ ଜନ ଜିତ ମତୁୃ୍ ଲୋଗ ଜି 
ଏକ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ୋ� ଜୀବନ ବୀମୋ ପଲଜିସ ଜିର� 
ଅନ୍ଭୁ୍ବକ୍ କ�ୋ�ୋଇଥÒବୋ ଟ ଜିପ ଜିସ ଜିଓଡଜିଏଲ୍ � ମଖୁ୍ 
କୋ�୍ବ୍ନ ଜିବ୍ବୋହୀ ଅଧିକୋ�ୀ ଏମ୍ ରସନ୍ବୋଗମ କହ ଜିଛନ୍ଜି।

ବ୍ାଙ୍କିଙ୍ଗ ସଙ୍ଟରର ପଞୁ୍କିବଜାର ଧ୍ବସ୍ତ
ୱାଶ ସିଂଟନ୍ , ୧୩ା୩(ଏଜେନ୍ ସି): 
ଆରମ� ଜିକୋର� ବତ୍୍ବମୋନ ବ୍ୋଙ୍ଜିଙ୍ଗ 
ସଙ୍ଟ ଗ�ୁୁତ� �ୂପ ଧୋ�ଣ କ� ଜିଛ ଜି। 
ଗତ ଦୁଇ ଦ ଜିନ ମଧ୍ୟର� ଆରମ� ଜିକୋର� 
ଦୁଇଟ ଜି ବ୍ୋଙ୍ର� ତୋଲୋ ଝୁଲ ଜିଛ ଜି। ସ ଜିଲ ଜିକନ୍ 
ଭ୍ୋଲଜି ବ୍ୋଙ୍ (ଏସ୍ ଭ ଜିବ ଜି) 
ରଦବୋଳଜିଆ ରହବୋ ପର� 
ବତ୍୍ବମୋନ ଆରମ� ଜିକୋ�ଆଉ 
ଏକ ବ୍ୋଙ୍  ସ ଜିଗ୍ ରନଚ� 
ବ୍ୋଙ୍  ଏହୋ ମଧ୍ୟର�  
ରଦବୋଳଜିଆ ରହୋଇ�ୋଇଛ ଜି। 
�ଦଜିଓ ଆରମ� ଜିକୋ ସ�କୋ� 
ରଲୋକଙୁ୍ ଆଶ୍ୋସନୋ ରଦଇ 
କହ ଜିଛନ୍ଜି ର� ଜମୋକୋ�ୀଙ୍ 
ଟଙ୍ୋ ସ�ୁକ୍ଷ ଜିତ ଏବଂ ରସମୋରନ 
ରସମୋନଙ୍ ଟଙ୍ୋ ପ୍ରତ୍ୋହୋ� କ� ଜିବୋକୁ 
ସକ୍ଷମ ରହରବ।  

ବୋସ୍ତବର� ସ ଜିଗ୍ ରନଚ� ବ୍ୋଙ୍ 
ଷ୍ଟୋଟ୍ବଅପ୍ ଗଡୁ ଜିକଠୋ�ୁ ଅଥ୍ବ ଜମୋ 
ରନଇଥୋଏ ଏବଂ ରସମୋନଙୁ୍ ଆବଶ୍କ 
ଷ୍ଟୋଟ୍ବଅପ୍ ପୋଇଁ ଋଣ ଭୋବର� ରଦଇଥୋଏ। 
ଏସ୍ ଭ ଜିବ ଜି ଏହ ଜି ଟଙ୍ୋକୁ ଆରମ� ଜିକୋ� 
ବଣ୍ଗ୍  ର� ବ ଜିନ ଜିର�ୋଗ କ� ଜିଛ ଜି। ବତ୍୍ବମୋନ 
ରଫରଡ�ୋଲ ବ୍ୋଙ୍ ଦ୍ୋ�ୋ ସଧୁ ହୋ� 

ବୃଦ୍ଧ ଜି ପର� ବଣ୍ର� ହ୍ୋସ ଘଟ ଜିଛ ଜି। 
ଏଭଳଜି ପ� ଜିସ୍ଥଜିତ ଜିର� ର�ରତରବରଳ 
ଆରମ� ଜିକୋର� ମୋନ୍ୋବସ୍ଥୋ ଧ୍ବନୀ 
ଶଣୁୋଗଲୋ, ଷ୍ଟୋଟ୍ବଅପ୍ ଗଡୁ ଜିକ ବ୍ୋଙ୍�ୁ 
ଟଙ୍ୋ ଉଠୋଇବୋ ଆ�ମ୍ଭ କ� ଜିରଲ। 

ଷ୍ଟୋଟ୍ବଅପ୍ ପୋଇଁ ଅଥ୍ବ ରଦବୋ ପୋଇଁ ବ୍ୋଙ୍ 
୨୧  ବ ଜିଲ ଜିୟନ ଡଲୋ� ମଲୂ୍� ବଣ୍ ବ ଜିକ୍ର ଜି 
କ� ଜିଥିଲୋ। ଏହ ଜି ବଣ୍ ବ ଜିକ୍ର ଜିର� ବ୍ୋଙ୍ 
ପ୍ରୋୟ ୧.୭୫ ବ ଜିଲ ଜିୟନ ଡଲୋ� ଅଥ୍ବୋତ୍ 
୧୫,୦୦୦ ରକୋଟ ଜି ଟଙ୍ୋ କ୍ଷତ ଜି ସହ ଜିଛ ଜି। 

ଏହ ଜି ଘଟଣୋ ପର� ବତ୍୍ବମୋନ 
ଆରମ� ଜିକୋ �ୋଷ୍ଟପତ ଜି ରଜୋ ବୋଇରଡନ 
ଦୁଇ ବ୍ୋଙ୍� ରଦବୋଳଜିଆ ରହବୋ 
ପ୍ରସଙ୍ଗର� ଏକ ବଡ ବ ଜିବୃତ୍ ଜି ରଦଇଛନ୍ଜି। 
ବୋଇରଡନ ଟୁଇଟ୍ କ� ଜି କହ ଜିଛନ୍ଜି ର� 

ବ୍ୋଙ୍ଗଡୁ ଜିକ� ପତନ ପୋଇଁ ର�ଉଁମୋରନ 
ଦୋୟୀ ରସମୋନଙ୍ ବ ଜିର�ୋଧର� କରଠୋ� 
କୋ�୍୍ବ ୋନୁଷ୍ୋନ ଗ୍ରହଣ କ�ୋ� ଜିବ। ଉଭୟ 
ବ୍ୋଙ୍� ଆକୋଉଣ୍ଟଧୋ�ୀଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ସ୍ତଜି 
ପ୍ରଦୋନ କ� ଜି ରସ କହ ଜିଛନ୍ଜି ର� ରଲୋକଙ୍ 

ଟଙ୍ୋ ସ�ୁକ୍ଷ ଜିତ �ହ ଜିଛ ଜି। ଏହୋ 
ସହ ଜିତ ବଡ ବ୍ୋଙ୍ଗଡୁ ଜିକ� 
ଅନୁଧ୍ୟୋନ ଏବଂ ନ ଜିୟମୋବଳୀ 
ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କ�ୋ� ଜିବ 
�ୋହୋ ଦ୍ୋ�ୋ ଆଗକୁ ଆଉ 
ଏଭଳଜି ପ� ଜିସ୍ଥଜିତ ଜି� ସମ୍ଖୁୀନ 
ରହବୋକୁ ପଡଜିବନୋହ ିଁ। 
ଆରମ� ଜିକୋ� �ୋଷ୍ଟପତ ଜି 
ଅନ୍ ଏକ ଟୁଇଟର� 

ରଲଖିଛନ୍ଜି ର� ଆରମ ଆରମ� ଜିକୀୟ 
ରଲୋକ ଏବଂ ଆରମ� ଜିକୀୟ ବ୍ବସୋୟ 
ଜଗତକୁ ନ ଜିଶ୍ ଜିତ କ� ଜିବୋକୁ ଚୋହଁୁଛୁ ର� 
ରସମୋନଙ୍� ବ୍ୋଙ୍ ଜମୋ ସ�ୁକ୍ଷ ଜିତ ଏବଂ 
ର�ରତରବରଳ ରସମୋରନ ଆବଶ୍କ 
କ�ନ୍ଜି ରସରତରବରଳ ରସମୋରନ 
ତୋହୋକୁ ରନଇପୋ� ଜିରବ। ଅପ�ପରକ୍ଷ  
ବ୍ୋଙ୍ଜିଙ୍ଗ ସଙ୍ଟ� ମକୁୋବ ଜିଲୋ ପୋଇଁ 
ଆରମ� ଜିକୋର� ଏକ  ଜ�ୁ�ୀକୋଳୀନ 
ରବୈଠକ ଚୋଲଜିଛ ଜି।

ସେନ୍ସେକ୍ସ୯୦୦ପଏଣ୍ଟଖେଲିା
ନସିେଶକହରାଇସଲ
୪ଲକ୍ଷସକାଟି
ତନିିକାରୋରଦେିେସର
ସେନ୍ସେକ୍ସ୨୧୦୦ପଏଣ୍ଟଖେଲିା
ଆର୍ଥକ,େ୍ାଙି୍ଙ୍ଗଓଅସଟା
ଷ୍ଟକ୍ସରେୃହତ୍ହ୍ାେ

େଲିକିନ୍ଭ୍ାଲିପସରଭୁଶଡ଼ୁଲିାେଗି୍ସନଚରେ୍ାଙ୍

ଦୁଇ  ଦ କିନରର ୨ଟ କି ବ୍ାଙ୍ ବୁଡ କିଲା

ରଦବୋଳଜିଆ ସ ଜିଲ ଜିକନ ଭ୍ୋଲଜି ବ୍ୋଙ୍(ଏସ୍ ଭ ଜିବ ଜି)
କୁ  କ ଜିଣ ଜିବ ହଂକଂ ଏବଂ ସୋଙ୍ୋଇ ବ୍ୋଙ୍ କରପ୍ବୋର�ସନ 
(ଏଚ୍ଏସ୍ ବ ଜିସ ଜି)। ସ ଜିଲ ଜିକନ ଭ୍ୋଲଜି ବ୍ୋଙ୍� ଅଂଶଧନ କ ଜିଣ ଜିବୋ 
ରନଇ ରଘୋଷଣୋ କ� ଜିଛ ଜି ଏଚ୍ଏସ୍ ବ ଜିସ ଜି। ଏଚ୍ଏସ୍ ବ ଜିସ ଜି ଏକ ପୋଉଣ୍ 
ଅଥ୍ବୋତ୍ ୯୯ଟଙ୍ୋର� ସ ଜିଲ ଜିକନ ଭ୍ୋଲଜିକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କ� ଜିଛ ଜି। ଏ ରନଇ 
ରସୋମବୋ� ବ୍ୋଙ୍ ପକ୍ଷ�ୁ ସଚୂନୋ ଦ ଜିଆ�ୋଇଛ ଜି। ଏଚ୍ ଏସ୍ ବ ଜିସ ଜି ବ୍ୋଙ୍ 
ରଦବୋଳଜିଆ ସ ଜିଲ ଜିକନ ଭ୍ୋଲଜି� ବ୍ ଜିରଟନ ଶୋଖୋକୁ ୯୯ଟଙ୍ୋ ୨୮ 
ପଇସୋର� କ ଜିଣ ଜିରନଇଛ ଜି। ଏଠୋର� ସଚୂନୋର�ୋଗ୍ ର�, ସ ଜିଲ ଜିକନ 
ଭ୍ୋଲଜି ବ୍ୋଙ୍ ଉପର� ମୋର୍୍ବ ୧୦ ସଦୁ୍ଧୋ ୫.୫ ଆ�ବ ପୋଉଣ୍� ଋଣ 
ଥିଲୋ ଏବଂ ୬.୭ ଆ�ବ ପୋଉଣ୍ ଜମୋ ଅଥ୍ବ �ହ ଜିଛ ଜି। ବୁଡ଼ ଜି �ୋଉଥିବୋ 
ଏସ୍ ଭ ଜିବ ଜିକୁ ଏଚ୍ଏସ୍ ବ ଜିସ ଜି ବ୍ୋଙ୍ ଉଦ୍ଧୋ� କ� ଜିବୋକୁ ପ୍ରୋୟସ ଜୋ� ଜି �ଖିଛ ଜି।

ଏସ୍ଭେିରିବ୍ସିଟନ୍ୟନୁଟି୍କୁ୯୯
ଟଙ୍ାସରଏଚ୍ଏସ୍େେିରିଅଧଗ୍ରହଣ

ଷ୍ଟାଟ୍ଥଅପ୍
ମଖୁ୍ଙୁ୍
ସଭଟସିେ
ଆଇଟିମନ୍ତ୍ରୀ

ସ ସିଲସିକନ ଭ୍ାଲସି ବ୍ାଙ୍କ (ଏସ୍ ଭ ସିବ ସି) ଜଦବାଳସିଆ ଜେବା ଜ�ାଗ ୁଭାରତଲୀୟ ଷ୍ାଟ୍ଟଅପ୍  
ଗଡୁ ସିକ ଏଜବ ଆଶଙ୍କାଜର ରେ ସିଛନ୍ସି। ଏେ ସି ପର ସିଜରେକ୍ଲୀଜର ଜକନ୍ଦ୍ର ଇଜଲକଜ୍ାନ ସିକ୍ସ 
ଏବଂ ଆଇଟ ସି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତଲୀ ରାେଲୀବ ଚନ୍ଦ୍ର ଜଶଖର ଷ୍ାଟ୍ଟଅପ୍  ରେତ ସିଷ୍ାତା ଏବଂ ସ ସିଇଓଙୁ୍କ 
ଜଭଟ ସିବା ଜନଇ ସଚୂନା ଜଦଇଛନ୍ସି। ଏଭଳସି ସଙ୍କଟ ସମୟଜର ସରକାର କ ସିଭଳସି 
ଷ୍ାଟ୍ଟଅପ୍ ଗଡୁ ସିକୁ ସୋୟତା କର ସିପାର ସିଜବ ଜସ ଦ ସିଗଜର ଜବୈଠକଜର ଆଜଲାଚନା 
ଜେବ। ଏେ ସି ବ୍ାଙ୍କଜର ଅର୍ଟ ରାଶ ସି େମା ରଖିଥିବା ଏବଂ ନ ସିଜବଶ କର ସିଥିବା 
ଷ୍ାଟ୍ଟଅପ୍ ଗଡ଼ୁ ସିକ ବର୍୍ଟମାନ ରେଭାବ ସିତ ଜୋଇଛନ୍ସି। 

ଭୁବଜନଶ୍ୱର,୧୩ା୩(ସମ ସିସ): ଏଏସ୍ ବ ଜିଏମବେ ଜି 
ଶ୍ବ ଜିଦ୍ୋଳୟର� ‘ପ� ଜିବତ୍୍ବନଶୀଳ ଜଗତର� 
ନ୍ୋୟପୋଳ ଜିକୋ� ଭୂମ ଜିକୋ’ ଶୀଷ୍ବକ ପ୍ରଥମ ଜୋତୀୟ ୁ
ଆଇନ ସମ୍ ଜିଳନୀ ଅନୁଷ୍ ଜିତ ରହୋଇ�ୋଇଛ ଜି। ଏଥର� 
ସରବ୍ବୋର୍ ନ୍ୋୟୋଳୟ� ପ୍ରୋକ୍ନ ବ ଜିଚୋ�ପତ ଜି 
ଅନଙ୍ଗ କୁମୋ� ପଟ୍ଟନୋୟକ ମଖୁ୍ ଅତ ଜିଥି ଭୋରବ 
ର�ୋଗଦୋନ କ� ଜି ଏହୋକୁ ଉଦ୍ ଘୋଟନ କ� ଜିଥÒରଲ। 
କୋ�୍ବ୍କ୍ରମର� ଆଡ୍ ରଭୋରକଟ୍ ରଜରନ�ୋଲ 
ଓଡଜିଶୋ ଅରଶୋକ କୁମୋ� ପ� ଜିଜୋ ସମ୍ୋନ ଜିତ 
ଅତ ଜିଥିଭୋରବ ର�ୋଗଦୋନ କ� ଜି ବ ଜିଶ୍� ଦୃତ ପ୍ରଗତ ଜି 
ଓ ଆଟ ଜିଫଜିସ ଜିଆଲ ଇରଣ୍ଟଲଜିରଜନ୍ ଜି� କୋ�୍ବ୍କୋ� ଜିତୋ 
ଦ ଜିଗର� ନ୍ୋୟପୋଳ ଜିକୋ� ଗ�ୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ 
ଭୁମ ଜିକୋ �ହ ଜିଛ ଜି ରବୋଲଜି ମତବ୍କ୍ କ� ଜିଥିରଲ।  
ଏଥର� ସମ୍ୋନ ଜିତ ଅତ ଜିଥିଭୋରବ ଜୋତୀୟ 
ଆଇନ ବ ଜିଶ୍ବ ଜିଦ୍ୋଳୟ, ଓଡଜିଶୋ� କୁଳପତ ଜି 
ପ୍ରରଫସ� ରବଦ୍ କୁମୋ�ୀ ର�ୋଗରଦଇଥିରଲ। 

ପ� ଜିବତ୍୍ବନଶୀଳ ସମୋଜର� ନ୍ୋୟପୋଳ ଜିକୋ 
ଗ�ୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ଭୂମ ଜିକୋ ବହନ କର� ରବୋଲଜି 
ବ ଜିଶ୍ବ ଜିଦ୍ୋଳୟ� ପ୍ରତ ଜିଷ୍ୋତୋ କୁଳୋଧକ୍ଷ ପ୍ରରଫସ� 
(ଡ.) ବ ଜିଶ୍ଜଜିତ୍ ପଟ୍ଟନୋୟକ ତୋଙ୍� ସ୍ୋଗତ 
ଭୋଷଣର� କହ ଜିଥÒରଲ। କୋ�୍ବ୍କ୍ରମ� ଦ୍ବ ଜିତୀୟ 
ଅଧିରବଶନର� ଜୋତୀୟ ଆଇନ ବ ଜିଶ୍ବ ଜିଦ୍ୋଳୟ, 
ଓଡଜିଶୋ� କୁଳସଚଜିବ ପ୍ରରଫସ� �ଙ୍ଗୀନ୍ ପଲ୍ଲବ 
ତ୍ର ଜିପୋଠୀ, ସରବ୍ବୋର୍ ନ୍ୋୟୋଳୟ� ଆଇନଜୀବୀ  
ଅବନୀ କୁମୋ� ସୋହୁ ଓ ଅ�ୁନଭ ପଟ୍ଟନୋୟକ 
ଏବଂ ଖୋଉଟ ଜି ବ ଜିବୋଦ ସମୋଧୋନ ଆରୟୋଗ� 
ସଭୋପତ ଜି ରଦବୋଶ ଜିଷ ନୋୟକ ର�ୋଗଦୋନ କ� ଜି 
ରସମୋନଙ୍� ସଚୁ ଜିନ୍ ଜିତ ମତୋମତ �ଖିଥିରଲ। 
ଏଥର� ଏସ୍ଏସ୍ ବ ଜିଏମ୍ ସ୍ଲୁ୍ ଅଫ୍ ଲ’ � ଡ ଜିନ୍ 
ତଥୋ ସଂର�ୋଜକ ପ୍ରରଫସର୍ (ଡ.) ବ ଜିନୟ 
କୁମୋ� ଦୋସ ଏବଂ ସହ-ସଂର�ୋଜଜିକୋ  ଡ. ଝ�ୋଶ୍ୀ 
ପୋଇକ�ୋୟ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥତ ଥÒରଲ ।

ଏଏସ୍ ବ କିଏମ୍ ବ କିଶ୍ୱବ କିଦ୍ାଳୟରର 
ଜାତୀୟ ଆଇନ ସମ୍ କିଳନୀ

ଟ କିପ କିସ କିଓଡକିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ 
ସ୍ାନୀୟ ଯବୁପ କିଢ଼କିଙୁ୍ 
ନ କିଯକୁ୍ କି ସରୁଯାଗ ପ୍ରଦାନ

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୧୩ା୩(ଏଜେନ୍ ସି): 

ପ୍ରକୋଶ ପୋଇଛ ଜି ରଫବୃଆ�ୀ ମୋସ� ଖଚୁୁ�ୋ 
ମଦୁ୍ୋସ୍ୀତ ଜି � ଜିରପୋଟ୍ବ। ଏହ ଜି ଅନୁ�ୋୟୀ, 

ରଫବୃଆ�ୀର� ମଦୁ୍ୋସ୍ୀତ ଜି ହୋ�ର� ସୋମୋନ୍ 
ହ୍ୋସ ର�କଡ୍ବ କ�ୋ�ୋଇଛ ଜି, କ ଜିନୁ୍ ଏରବ ବ ଜି 
ଏହୋ ଆର୍ ବ ଜିଆଇ ଦ୍ୋ�ୋ ଧୋ�୍ବ୍ ଲକ୍ଷ୍ ସୀମୋ 
ଉପର� �ହ ଜିଛ ଜି। ୨୦୨୩ ରଫବୃଆ�ୀର� ଖଚୁୁ�ୋ 

ମଦୁ୍ୋସ୍ୀତ ଜି ହୋ� ୬.୪୪ ପ୍ରତ ଜିଶତ �ହ ଜିଛ ଜି। ଏଠୋର� 
ସଚୂନୋର�ୋଗ୍ ର�, ଜୋନୁଆ�ୀର� ଖଚୁୁ�ୋ 
ମଦୁ୍ୋସ୍ୀତ ଜି ହୋ� ୬.୫୨ ପ୍ରତ ଜିଶତ �ହ ଜିଥିଲୋ। 
ରଗୋଟ ଜିଏ ବଷ୍ବ ତରଳ ସମୋନ ମୋସର� ଖଚୁୁ�ୋ 

ମଦୁ୍ୋସ୍ୀତ ଜି ହୋ� ୬.୦୭ 
ପ୍ରତ ଜିଶତ �ହ ଜିଥିଲୋ।

ଉରଲ୍ଲଖର�ୋଗ୍ ର� 
ଭୋ�ତୀୟ � ଜିଜଭ୍ବ ବ୍ୋଙ୍ 

(ଆର୍ ବ ଜିଆଇ)କୁ ମଦୁ୍ୋସ୍ୀତ ଜି 
ହୋ� ୪�ୁ ୬ ପ୍ରତ ଜିଶତ 
ମଧ୍ୟର� �ଖିବୋକୁ ପଡଜିଥୋଏ। 

ରଫବୃଆ�ୀର� ଖୋଦ୍ ସୋମଗ୍ରୀ� ମଦୁ୍ୋସ୍ୀତ ଜି 
ହୋ� ୫.୯୫ ପ୍ରତ ଜିଶତ �ହ ଜିବୋ ଏହ ଜି ସୋମୋନ୍ 
ହ୍ୋସ ପଛ� ମଖୁ୍ କୋ�ଣ ରବୋଲଜି କୁହୋ�ୋଉଛ ଜି। 
ଜୋନୁଆ�ୀର� ଖୋଦ୍ ସୋମଗ୍ରୀ ରକ୍ଷତ୍ରର� ଦ� 

ବୃଦ୍ଧ ଜି ହୋ� ୬ ପ୍ରତ ଜିଶତ �ହ ଜିଥିଲୋ। ରଫବୃଆ�ୀର� 
ଖୋଦ୍ଶସ୍ ଏବଂ ଏହୋ ସହ ଜଡଜିତ ଉତ୍ୋଦ� 
ମଦୁ୍ୋସ୍ୀତ ଜି ହୋ� ୧୬.୭୩ ପ୍ରତ ଜିଶତ �ହ ଜିଛ ଜି। 
ରସହ ଜିପ� ଜି ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଏହୋ ଜଡଜିତ ଉତ୍ୋଦଗଡୁ ଜିକ 
ରକ୍ଷତ୍ରର� ମଦୁ୍ୋସ୍ୀତ ଜି ହୋ� ୯.୬୫ ପ୍ରତ ଜିଶତ 
�ହ ଜିଥବୋରବରଳ ଏବଂ ମସଲୋ ସୋମଗ୍ରୀ ରକ୍ଷତ୍ରର� 
ମଦୁ୍ୋସ୍ୀତ ଜି ହୋ� ୨୦ ପ୍ରତ ଜିଶତ�ୁ ଅଧିକ ରହୋଇ 
୨୦.୨୦ ପ୍ରତ ଜିଶତ ରହୋଇଛ ଜି।

ବତ୍୍ବମୋନ� ଖଚୁୁ�ୋ ମଦୁ୍ୋସ୍ୀତ ଜି ହୋ��ୁ ଏହୋ 
ଅନୁମୋନ କ�ୋ�ୋଉଛ ଜି ର� ଏପ୍ର ଜିଲ ମୋସର� 
ଆ�ବ ଜିଆଇ ଏହୋ� ମଦୁ୍ୀ ନୀତ ଜି ସମୀକ୍ଷୋ ରବୈଠକ 
ସମୟର� ପଣୁ ଜି ଥର� ର�ରପୋ ହୋ�ର�  ବୃଦ୍ଧ 
ଘଟୋଇପୋର�। ରଦଶର� ମଦୁ୍ୋସ୍ୀତ ଜିକୁ ନ ଜିୟନ୍ତ୍ରଣ 
କ� ଜିବୋ ପୋଇଁ ଗତ ବଷ୍ବ ରମ’ ମୋସଠୋ�ୁ ଆଜଜି �ୋଏ 
� ଜିଜଭ୍ବ ବ୍ୋଙ୍ ର�ରପୋ ହୋ�ର� ୨୫୦ ରବସ ଜିସ୍ 
ପଏଣ୍ଟ ବଢୋଇ ସୋ� ଜିଛ ଜି। ବତ୍୍ବମୋନ ସମୟର� 
ର�ରପୋ ହୋ�ର�  ୬.୭୫ ପ୍ରତ ଜିଶତ �ହ ଜିଛ ଜି। �ଦଜି 
ଆ�ବ ଜିଆଇ ର�ରପୋ ହୋ� ବଢୋଏ ରତରବ ଗହୃ 
ଋଣ ସହ ଅନ୍ ଋଣ ଉପର� ସଧୁ ହୋ� ବଢଜିବ।

ରେବୃଆରୀରର ଖଚୁୁରା ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ କି ଧାଯଚ୍ଚ୍ ସୀମା ଉପରର
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ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ,୧୩।୩(ଏଜେନ୍ ସି): ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ ସିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ 
ଜେଷ୍ଟଜେ ଘଜେକାଇ ନ୍ୟୁେସିଲକାଣ୍ଡ ଅନ୍ସିମ ବଲଜେ ହ ିଁ 
ଜେକାମକାଞ୍ଚକ ଢଙ୍ଗଜେ ବ ସିେୟ ହକାସଲ କେ ସିଛ ସି। ଜେଷ 
ବଲଜେ ବ ସିେୟ ସଚୂକ େନ ସଂଗ୍ରହ କେ ସି ନ୍ୟୁେସିଲକାଣ୍ଡ 
ବକାେସି ମକାେ ସିଥିଲକା। ଅଭସିଜ୍ଞ ବୟୁକାେେ ଜକନ ୱସିଲ ସିୟମସନଙ୍ 
ଅପେକାେସିତ ୧୨୧ େନେ େତକରୀୟ ପକାଳ ସି ବଳଜେ 
ନ୍ୟୁେସିଲକାଣ୍ଡ ୨ ୱସିଜକେଜେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକ୍ ହେକାଇଛ ସି। ଏଥିସହ 
ଦ୍ଇ ମୟୁକାଚ୍   ବ ସିେ ସିଷ୍ଟ ଏହ ସି େଙୃ୍ଖଳକାଜେ ନ୍ୟୁେସିଲକାଣ୍ଡ ୧-୦ଜେ 
ଅଗ୍ରଣରୀ ହକାସଲ କେ ସିଛ ସି। ନ୍ୟୁେସିଲକାଣ୍ଡେ ଏହ ସି ବ ସିେୟ ଭକାେତ 
ପକାଇଁ ଆେରୀବଚ୍ଚକାଦ ସଦୃେ ଜହକାଇଛ ସି। ଭକାେତ ବ ସିଶ୍ୱ ଜେଷ୍ଟ 
ଚକାମ୍ ସିଅନସ ସିପ୍   (ଡବ୍ଳୟ୍ୁେ ସିସ ସି) ପଏଣ୍ଟ ତକାଲସିକକାେ ଦ୍ ସିତରୀୟ 
ସ୍କାନକ୍ ଉଠସି ସ ସିଧକା ଫକାଇନକାଲଜେ ପ୍ରଜବେ କେ ସିଛ ସି। 
ଫକାଇନକାଲଜେ ସ୍କାନ ପକାଇବକାକ୍ ଜହଜଲ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକ୍ ଏହ ସି 
ସ ସିେ ସିେଜେ ୨-୦ଜେ େଙୃ୍ଖଳକା ମଳୂଜପକାଛ କେ ସିବକା େେ୍େରୀ 
ଥିଲକା। ଏଥିଜେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ ସିଫଳ ଜହବକାେ୍ ଭକାେତକ୍ 
ଫକାଇଦକା ମ ସିଳ ସିଛ ସି। ଏହ ସି ମୟୁକାଚେ ପ୍ରଥମ ପକାଳ ସିଜେ ୧୦୨ 
ଓ ଦ୍ ସିତରୀୟଜେ ୮୧ େନେ ଲଢ୍ଆ ପକାଳ ସି ଜେଳସିଥିବକା 
ନ୍ୟୁେସିଲକାଣ୍ଡ ବୟୁକାେେ ଡକାେ ସିଲ ମ ସିଜଚଲ ମକ୍କାବ ସିଲକାେ ଜଶ୍ଷ୍ଠ 
ଜେଳକାଳସି ବ ସିଜବଚସିତ ଜହକାଇଛନ୍ସି। ଆସନ୍କା ୧୭େ୍ ଦ୍ ସିତରୀୟ 
ଜେଷ୍ଟ ମୟୁକାଚ୍   ଜୱଲସିଂେନଜେ ଆେମ୍ଭ ଜହବ। 

ସ୍କାନରୀୟ ହକାଗଜଲ ଓଭକାଲ ଗ୍ରକାଉଣ୍ଡଜେ 
ଜେଳକାଯକାଇଥିବକା ଏହ ସି ମୟୁକାଚ୍  ଜେ ପ୍ରଥମ ପକାଳ ସିଜେ ୧୮ 
େନ ପଛଜେ ଥିବକା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ ସିତରୀୟ ପକାଳ ସିଜେ ୧୦୫.୩ 
ଓଭେଜେ ୩୦୨ େନକେ ସି ଅଲଆଉେ ଜହକାଇଥିଲକା। 
ଫଳଜେ ନ୍ୟୁେସିଲକାଣ୍ଡ ସମ୍େ୍ଜେ ୨୮୫ େନେ ବ ସିେୟ 
ଲକ୍ଷୟୁ ଧକାଯଚ୍ଚୟୁ ଜହକାଇଥିଲକା। େବକାବଜେ ଦ୍ ସିତରୀୟ ପକାଳ ସି 
ଆେମ୍ଭ କେ ସି ନ୍ୟୁେସିଲକାଣ୍ଡ ଜସକାମବକାେ ପଞ୍ଚମ ଦସିବସଜେ 

୭୦ ଓଭେଜେ ୮ ୱସିଜକେ ହେକାଇ ବ ସିେୟ ଲକ୍ଷୟୁ ହକାସଲ 
କେ ସିଜନଇଥିଲକା। ବ ସିେୟ ଜବଳକ୍ ୱସିଲ ସିୟମସନ ୧୨୧ ଓ 
ନ ସିଲ ୱକାଗନେ ବ ସିନକା ଜ୍କାେଜେ ଅପେକାେସିତ େହ ସିଥିଜଲ। 
 ଶେଷ ଓଭରର ଉତ୍କଣ୍ା
ଜେଷ ଓଭେଜେ ବ ସିେୟ ପକାଇଁ ନ୍ୟୁେସିଲକାଣ୍ଡକ୍ ୮ େନ ଓ 
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକ୍ ୩ ୱସିଜକେ ଆବେୟୁକ ଜହଉଥିଲକା। କ୍ ସିଜ୍  ଜେ 
ୱସିଲ ସିୟମସନ ଥିଲକାଜବଜଳ ତକାଙ୍୍ ପ୍ରତ ସିପକ୍ଷ ଦଳେ ଅସ ସିଥକା 
ଫର୍ଚ୍ଚକାଜଣ୍ଡକା ଜବକାଲସିଂ କେ ସିବକାକ୍ ଆସ ସିଥିଜଲ। ପ୍ରଥମ ବଲଜେ 
ୱସିଲ ସିୟମସନ ୧, ଦ୍ ସିତରୀୟ ବଲଜେ ମୟୁକାେ ଜହଜନେରୀ ୧ 

େନ ଜନଇଥିଜଲ। ତୃତରୀୟ ବଲଜେ ୱସିଲ ସିୟମସ ୧ େନ 
ଜନଇଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ଜହଜନେରୀ େନ୍  ଆଉେ ଜହକାଇଥିଜଲ। 
ଚତ୍ଥଚ୍ଚ ବଲଜେ ୱସିଲ ସିୟମସନ ଜଚୌକକା ମକାେ ସିଥିଜଲ। ୫ମ 
ବଲ ବକାଉନ୍େ ଥିଲକା ଓ ଅମ୍କାୟେ ତକାଙ୍୍ ୱକାଇଡ୍   ଜଦଇ 
ନଥିଜଲ। ଫଳଜେ ଅନ୍ସିମ ବଲଜେ ବ ସିେୟ ପକାଇଁ ଏକ 
େନ ଆବେୟୁକ ଜହଉଥିଲକା। ଜେଷ ବଲ ବକାଉନ୍େ 
ଥିଲକା ଓ ୱସିଲ ସିୟମସ ଏହକାକ୍ ପଲ୍୍   ମକାେ ସିବକାକ ଜଚଷ୍ଟକା କେ ସି 
ବ ସିଫଳ ଜହକାଇଥିଜଲ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଫସିଲ୍ଡେ େନ୍   ଆଉେ ପକାଇଁ 
ପ୍ରୟକାସ କେ ସିଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁେସିଲକାଣ୍ଡ ବୟୁକାେେ ୧ ବକାଇ 

େନ ଜନଇଥିଜଲ। ସ ସିଧକା ଜ୍କା ଜହକାଇଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ବୟୁକାେେ 
କ୍ ସିଜ୍  ଜେ ପହଞ୍ଚ ସି ଯକାଇଥିଜଲ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନ ସିେକାେ ଜହକାଇଥିଲକା।

ଅସମକାପ୍ତ ଦ୍ ସିତରୀୟ ପକାଳ ସି ଜ୍କାେ ୨୮/୧େ୍ ନ୍ୟୁେସିଲକାଣ୍ଡ 
ଜେଳ ଆେମ୍ଭ କେ ସିଥିଲକା। ଅପେକାେସିତ ଥିବକା ୱସିଲ ସିୟମସନ 
୭ ଓ େମ୍   ଲକାଥମ ୧୧େ୍ ଜେଳ ଆେମ୍ଭ କେ ସି ଯଥକାକ୍ଜମ 
୧୨୧ ଓ ୨୪ େନ ସଂଗ୍ରହ କେ ସିଥିଜଲ। ଜହଜନେରୀ ନ ସିଜକକାଲ୍ 
୨୦, ମକାଇଜକଲ ବ୍କାସଜୱଲ ୧୦ େନକେ ସି ଆଉେ 
ଜହକାଇଥିଜଲ ଓ ଅନୟୁମକାଜନ ଦ୍ଇଅଙ୍ ଛ୍ଇଁ ପକାେ ସି ନଥିଜଲ। 
ଏହ ସି କ୍ମଜେ ଜଡଭନ କନଜୱ ୫, ୱସିଜକେେକ୍ଷକ ବୟୁକାେେ 
େମ୍   ବ୍ଲଜଣ୍ଡଲ ୩, େ ସିମ ସକାଉଦସି ୧, ମୟୁକାେ ଜହଜନେରୀ 
୪ େନକେ ସି ପୟୁକାଭ ସିଲ ସିୟନ ଜଫେ ସିଥିଜଲ। ଜବକାଲସିଂଜେ 
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାେ ଅସ ସିଥକା ଫର୍ଚ୍ଚକାଜଣ୍ଡକା ୩, ପ୍ରବକାଥ େୟସେୂ ସିୟକା 
୨, କସନ୍ େେସିଥକା ଓ ଲକାହ ସିେ୍ କ୍ମକାେକା ଜଗକାେ ସିଏ ଜଲେକାଏ 
ୱସିଜକେ ଅକ୍ ସିଆେ କେ ସିଥିଜଲ। ବଷଚ୍ଚକା ଓ ଓଦକା ଆଉଟ୍  ଫସିଲ୍ଡ 
କକାେଣେ୍ ମୟୁକାଚ୍   ଏକକାଧିକ ବକାେ ବକାଧକାପ୍ରକାପ୍ତ ଜହକାଇଥିଲକା। 
ଲଞ୍ଚଚ୍   ପଯଚ୍ଚୟୁନ୍ ଜେଳ ସମ୍ଭବ ଜହକାଇ ନଥିଲକା ଓ ଲଞ୍ଚଚ୍   ପଜେ 
ମଧ୍ୟ ବଷଚ୍ଚକା ଜହକାଇଥିଲକା। ଫଳଜେ ଅନ୍ସିମ ଦ ସିବସଜେ ମକାତ୍ର 
୫୩ ଓଭେ ଜେଳ ସମ୍ଭବ ଜହକାଇଥିଲ। 

ସଂକ୍ ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର
ଶ୍ରୀଲଙ୍କୋ ପ୍ରଥମ ପକୋଳ ଷି- ୩୫୫/୧୦, ୯୨.୪ ଓଭେ
ନ୍ୟୁଜଷିଲକୋଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ପକୋଳ ଷି- ୩୭୩/୧୦, ୧୦୭.୩ ଓଭେ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କୋ ଦ୍ ଷିତରୀୟ ପକୋଳ ଷି- ୩୦୨/୧୦, ୧୦୫.୩ ଓଭେ
ନ୍ୟୁଜଷିଲକୋଣ୍ଡ ଦ୍ ଷିତରୀୟ ପକୋଳ ଷି- ୨୮୫/୮, ୭୦ ଓଭେ 
(ୱସିଲ ସିୟମସନ- ୧୨୧*, ଲକାଥମ-୨୪, ଡକାେ ସିଲ- ୮୧, 
ଫର୍ଚ୍ଚକାଜଣ୍ଡକା- ୩/୬୩, େୟସେୂ ସିୟକା- ୩/୯୨, େେସିଥକା- 
୧/୬୦, କ୍ମକାେକା- ୧/୬୧)।

ପ୍ରଥମ 
ଶେଷ୍ଟ ଶେଷ ବଲ୍  ଶର ନ୍ୟୁଜଲିାଣ୍ଡର ଶରାମାଞ୍ଚକ ବଜିୟ

ଇଣ୍ଡସିଆନ ଜୱଲ୍,୧୩।୩(ଏଜେନ୍ ସି): ଏଠକାଜେ ଚକାଲସିଥିବକା 
ଇଣ୍ଡସିଆନ ଜୱଲ୍ ମକାଷ୍ଟସଚ୍ଚ ଜେନ ସିସ ପ୍ରତ ସିଜଯକାଗ ସିତକାଜେ 
ପେ୍୍ଷ ଏକକ ବ ସିଭକାଗଜେ ୫ମ ସ ସିଡ୍   େ୍ଷ ସିଆେ ଡକାନ ସିଲ 
ଜମଦଜଭଜଦଭ, ୬ଷ୍ଠ ସ ସିଡ୍   ଆଜ୍ରେ େ୍ବଜଲଭ, 
ଦ୍କାଦେ ସ ସିଡ୍   େମଚ୍ଚକାନରୀେ ଆଜଲକେକାଣ୍ଡେ ଜୱେଜେଭ, 
୧୦ମ ସ ସିଡ୍   ବ୍ ସିଜେନେ କକାଜମେନ ନ୍େ ସି ପ୍ର ସି- କ୍କାେଚ୍ଚେ 
ଫକାଇନକାଲଜେ ପ୍ରଜବେ କେ ସିଥିବକା ଜବଜଳ ତୃତରୀୟ ସ ସିଡ୍   
କକାଜପେେ େ୍ଡ ବ ସିପଯଚ୍ଚୟୁୟେ ସମ୍େ୍ରୀନ ଜହକାଇ ବ ସିଦକାୟ 
ଜନଇଛନ୍ସି। ଜମଦଜଭଜଦଭ ୬-୨, ୩-୬, ୬-୧ 
ଜସଟ୍  ଜେ ଜବଲକାେ୍ଷେ ଇଲୟୁକା ଇଭକା୍କାଙ୍୍ ହେକାଇ 
ଅଗ୍ରଗତ ସି କେ ସିଛନ୍ସି। ଜସହ ସିପେ ସି େ୍ଷ ସିଆେ ଅନୟୁତମ 
ଜେଳକାଳସି େ୍ବ୍  ଜଲଭ ୭-୫, ୬-୩ ଜସଟ୍  ଜେ ଫ୍କାନ୍େ 
ହ୍ଜଗକା ହମ୍ବେଚ୍ଚଙ୍୍, ଜୱେଜେଭ ୭-୫, ୧-୬, ୭-୫ 
ଜସଟ୍  ଜେ ଫସିନଲକାଣ୍ଡେ ଏମ ସିଲ େ୍ସଭ୍୍ଓେ ସିଙ୍୍, ୨୩ତମ 
ସ ସିଡ୍   ଜପେନ୍  େ ଆଜଲେକାଜ୍ରେକା ଡକାଭ ସିଜଡକାଭ ସିକ୍   ଜଫକାକ ସିନକା 
୬-୩, ୧-୬, ୬-୪ ଜସଟ୍  ଜେ ୧୩ତମ ସ ସିଡ୍   େ୍ଷ ସିଆେ 
କକାଜେନ େକାଚକାଜନକାଭଙ୍୍ ହେକାଇ େକାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍  - ୧୬ଜେ 
ପ୍ରଜବେ କେ ସିଛନ୍ସି। ଅନୟୁଏକ ତୃତରୀୟ େକାଉଣ୍ଡ ମୟୁକାଚ୍  ଜେ 
ତୃତରୀୟ ସ ସିଡ୍   ଜେଳକାଳ ସି କକାଜପେେ େ୍ଡ୍   ଚ ସିଲ ସିେ ଜଯକାଗୟୁତକା 
ହକାସଲକକାେ ସି ଜେଳକାଳ ସି କ୍ ସିଷ୍ଟ ସିଆନ ଗକାେ ସିନଙ୍ଠକାେ୍ ୪-୬, 
୬-୭ ଜସଟ୍  ଜେ ପେକାସ୍ତ ଜହକାଇ ବ ସିପଯଚ୍ଚୟୁୟେ ସମ୍େ୍ରୀନ 
ଜହବକା ସହ ପ୍ରତ ସିଜଯକାଗ ସିତକାେ୍ ବ ସିଦକାୟ ଜନଇଛନ୍ସି। 

ଜସହ ସିପେ ସି ଜନକାେ ସି ୬-୭, ୭-୫, ୬-୨ ଜସଟ୍  ଜେ 
େକାପକାନେ ତକାଜେକା ଡକାନ ସିଏଲଙ୍୍ ହେକାଇ ଚତ୍ଥଚ୍ଚ େକାଉଣ୍ଡଜେ 
ପ୍ରଜବେ କେ ସିଛନ୍ସି।

ଇଣ୍ଡଆିନ ଶେଲ୍ସ 
ମାଷ୍ଟରଚ୍ଚ ଶେନସି୍  ପ୍ରକି୍ାେଚ୍ଚରଶର ର୍ବ୍  ଶଲଭ, ଶମଦ୍  ଶଭଶେଭ

ଚତ୍ଥଚ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡଶର ରାବାଶଲଙ୍ା, 
ଶେଗଲ୍ା, ଗଫ୍  

ଇଣ୍ଡସିଆନ ଜୱଲ ଜେନ ସିସେ ମହ ସିଳକା ଏକକ ବ ସିଭକାଗଜେ ମଧ୍ୟ 
ସ ସିଜଡଡ ଜେଳକାଳସିମକାଜନ ବ ସିେୟରୀ ଜହକାଇ ଚତ୍ଥଚ୍ଚ େକାଉଣ୍ଡଜେ 
ପ୍ରଜବେ କେ ସିଛନ୍ସି। ଏମକାନଙ୍ ମଧ୍ୟଜେ ସକାମ ସିଲ େହ ସିଛନ୍ସି 
ଅଜ୍ରେଲସିଆନ ଓପନ୍   ଚକାମ୍ ସିଅନ ଦ୍ ସିତରୀୟ ସ ସିଡ୍   ଜବଲକାେ୍ଷେ 
ଅେ ସିନକା ସକାବକାଜଲଙ୍କା, ଅଜମେ ସିକକାେ ତୃତରୀୟ ସ ସିଡ୍   ଜେଳକାଳ ସି 
ଜେସ ସିକକା ଜପଗଲ୍କା, ଜକକାଜକକା ଗଫ, ଜପଟ୍କା କ୍ ସିଜେକାଭକା, 
କକାଜେକାଲସିନ୍   ପ୍ଲ ସିଜ୍କାଭକା, ବକାେଜବକାେକା ଜକ୍େସିସ ସିଜକକାଭକା ଓ 
ଅନୟୁମକାଜନ। ତୃତରୀୟ େକାଉଣ୍ଡେ୍ ୟଜ୍କ୍ନ କ୍କାଲସିଫକାୟେ 
ଜଲସଆ ସଜ୍େଜଙ୍କା ଓହେ ସିଯ ସିବକା ଫଳଜେ ସକାବକାଜଲଙ୍କା 
ୱକାକଓଭେ ପକାଇଁ ଅଗ୍ରଗତ ସି କେ ସିଥିଜଲ। ଜସହ ସିପେ ସି ଜପଗ୍  ୍ଲକା 
୩-୬, ୬-୪, ୭-୫ ଜସଟ୍  ଜେ ୨୬ତମ ସ ସିଡ୍   େ୍ଷ ସିଆେ 
ଆନକାଷ୍ଟକାସ ସିଆ ଜପକାେକାଜପକାଭକାଙ୍୍ ହେକାଇ ଅଗ୍ରଗତ ସି କେ ସିଛନ୍ସି। 
ଗଫ୍   ୬-୪, ୬-୩ ଜସଟ୍  ଜେ ଜଚକ ଗଣେକାେୟୁେ ଲଣ୍ଡକା 
ଜନକାସଜକକାଭକାଙ୍୍ ହେକାଇ, ୧୫ତମ ସ ସିଡ୍   ଜଚକ ଗଣେକାେୟୁେ 
ଜପଟ୍କା କ୍ ସିଜେକାଭକା ୦-୬, ୬-୦, ୬-୪ ଜସଟ୍  ଜେ ୨୪ତମ 
ସ ସିଡ୍   ଲକାେଭସିଆେ ଜେଜଲନକା ଓଷ୍ଟକାଜପଜଙ୍କାଙ୍୍ ହେକାଇ 
ଚତ୍ଥଚ୍ଚ େକାଉଣ୍ଡକ୍ ଉଠସିଛନ୍ସି। ଜଚକ ଗଣେକାେୟୁେ ପ୍ଲ ସିଜ୍କାଭକା 
୬-୧, ୭-୫ ଜସଟ୍  ଜେ ୧୧ତମ ସ ସିଡ୍   ଜଭଜେକାନ ସିକକା 
କ୍ଜଡେଜମକାଜେଭକାଙ୍୍ ହେକାଇ ଚତ୍ଥଚ୍ଚ େକାଉଣ୍ଡକ୍ ଉଠସିଛନ୍ସି।

ଆଜଠିାର୍ ଅଲ ଇଂଲଣ୍ଡ ବୟୁାଡ୍  ମଣି୍ଟନ ଚାମ୍ଅିନରପି୍  

ରଲିାଏନ୍ସ ଫାଉଶଣ୍ଡରନ ଶେଭଲପ୍  ଶମଣ୍ଟ ଲଗି୍  

ବମ୍ମଂହକାମ,୧୩।୩(ଏଜେନ୍ ସି): ବ ସିଶ୍ୱ ବୟୁକାଡମ ସିଣ୍ଟନେ ଅନୟୁତମ ସମ୍କାନେନକ 
ପ୍ରତ ସିଜଯକାଗ ସିତକା ଅଲ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚକାମ୍ ସିଅନସ ସିପ୍   ମଙ୍ଗଳବକାେଠକାେ୍ ଆେମ୍ଭ ଜହବ। ଏେ ସିନକା 
ବମ୍ମଂହକାମ୍  ଜେ ଆଜୟକାେନ ଜହବକାକ୍ ଥିବକା ଏହ ସି ପ୍ରତ ସିଜଯକାଗ ସିତକା ଆସନ୍କା ୧୪େ୍ 
ଆେମ୍ଭ ଜହକାଇ ୧୯ ତକାେ ସିେଜେ ଜେଷ ଜହବ। ୧୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହେକାେ ଆଜମେ ସିକରୀୟ 
ଡଲକାେ ପେ୍୍କାେ େକାେ ସି ବ ସିେ ସିଷ୍ଟ ଏହ ସି ପ୍ରତ ସିଜଯକାଗ ସିତକାେ ୧୧୫ତମ ସଂ୍େଣଜେ 
ଭକାେତରୀୟମକାଜନ ପଣ୍ ସିଥଜେ ଚମକ ଜଦେକାଇବକା ଲକ୍ଷୟୁଜେ େହ ସିଛନ୍ସି। ୨୨ ବଷଚ୍ଚ ଜହବ 
ଜକୌଣସ ସି ଭକାେତରୀୟ ଏହ ସି ପ୍ରତ ସିଜଯକାଗ ସିତକାଜେ େକାଇେଲ ହକାସଲ କେ ସିପକାେ ସି ନକାହକାନ୍ ସି। 
ଜେଷଥେ ପକାଇଁ ୨୦୦୧ଜେ ପଜ୍ଲଲକା ଜଗକାପରୀଚକାନ୍ଦ ଓ ୧୯୮୦ଜେ ପ୍ରକକାେ ପକାଦ୍ଜକକାନ 
ଅଲ୍   ଇଂଲଣ୍ଡ ଚକାମ୍ ସିଅନ ଜହବକାେ ଜଗୌେବ ଅେଚ୍ଚନ କେ ସିଥିଜଲ। ଦରୀଘଚ୍ଚ ୧୩ ବଷଚ୍ଚ ପଜେ 
ଜକୌଣସ ସି ଭକାେତରୀୟ ଜେଳକାଳ ସି ସ ସିଡ୍   ତକାଲସିକକାଭ୍କ୍ ଜହକାଇନକାହକାନ୍ ସି। ଅଥଚ୍ଚକାତ ଜକୌଣସ ସି 
ଜେଳକାଳ ସିଙ୍୍ ସ ସିଡ୍   ମ ସିଳ ସିନକାହ ିଁ। 

ଗତ ସଂ୍େଣଜେ ଯବ୍ ଜେଳକାଳ ସି ଲକ୍ଷୟୁ ଜସନ୍   େକାଇେଲେ ନ ସିକେତେ 
ଜହକାଇଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ଏକକ ଫକାଇନକାଲଜେ ପେକାସ୍ତ ଜହକାଇ େନସଚ୍ଚଅପ ଜହକାଇଥିଜଲ। 
ଜସହ ସିପେ ସି ମହ ସିଳକା ଏକକ ଫକାଇନକାଲଜେ ସକାଇନକା ଜନହ୍ବକାଲ ୨୦୧୫ଜେ େକାଇେଲ 
ଅେଚ୍ଚନ କେ ସିବକାେ ସମ୍ଭକାବନକା ସଷୃ୍ଟ ସି କେ ସିଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ଫକାଇନକାଲଜେ ପେକାସ୍ତ ଜହକାଇ 
େନସଚ୍ଚଅପ୍   ଜହକାଇଥିଜଲ। ଦ୍ଇଥେ ଅଲସିମ୍ ସିକ୍ସ ପଦକ େସିତ ସିଥିବକା ପ ସିଭ ସି ସ ସିନ୍୍ କ୍କାେଚ୍ଚେ 
ଫକାଇନକାଲ ଅତ ସିକ୍ମ କେ ସି ପକାେ ସିନକାହକାନ୍ ସି। ଏଥେ ସ ସିନ୍୍ ଓ ଲକ୍ଷୟୁଙ୍ ଉପଜେ ସମସ୍ତଙ୍ 
ନେେ େହ ସିଛ ସି। ଦ୍ଇ ଜେଳକାଳ ସି ଦରୀଘଚ୍ଚଦ ସିନ ଧେ ସି ଆଘକାତ ସମସୟୁକା ଜଦଇ ଗତ ସି କେ ସିଥିଜଲ 
ଓ ମକାଜଲସ ସିଆ ଓପନ୍  ଜେ ପ୍ରତୟୁକାବର୍ଚ୍ଚନ କେ ସିଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭେ୍ ବ ସିଦକାୟ ଜନଇଥିଜଲ। 
ବ ସିଶ୍ୱ ମକାନୟୁତକାଜେ ଲକ୍ଷୟୁ ୧୨ ନଂ ସ୍କାନଜେ େହ ସିଥିବକାଜବଜଳ ସ ସିନ୍୍ କ ସିଛ ସି ଅଲଗକା କେ ସି 
ଜଦେକାଇଜବ ଜବକାଲସି ଆେକା କେକାଯକାଉଛ ସି। ଲକ୍ଷୟୁ ତକାଇୱକାନେ ଜଚକାଉ ତ ସିଏନ- ଜଚନ୍  ଙ୍ 
ବ ସିପକ୍ଷେ୍ ଅଭସିଯକାନ ଆେମ୍ଭ କେ ସିଜବ। ଜସହ ସିପେ ସି ଏଚ୍  ଏସ୍   ପ୍ରଣୟ ତକାଇୱକାନେ ୱକାଙ୍ 
େ୍- ଜୱଇକ୍ ଜଭେ ସିଜବ। କ ସିଦକାମ୍ବ ସି ଶ୍ରୀକକାନ୍ ଫ୍କାନ୍େ ଜତକାମକା େ୍ନ ସିଅେ ଜପକାଜପକାଭଙ୍୍ 
ଜଭେ ସିଜବ। ମହ ସିଳକା ଏକକଜେ ସ ସିନ୍୍ ଚରୀନେ ଝକାଙ୍ଗ ଇମକାନଙ୍୍ ଜଭେ ସିଜବ। ସକାଇନକା 
ଚରୀନ୍  େ ହକାସ ୟଇ୍ଙ୍୍ ପ୍ରଥମ େକାଉଣ୍ଡଜେ ଜଭେ ସିଜବ। ପେ୍୍ଷ ଡବଲ୍ଜେ ଏମ୍  ଆେ 
ଅେ୍ଚ୍ଚନ ଓ ଧରୁବ କପ ସିଳକା ଏବଂ ସକାତ୍ତ ସିକ ସକାଇେକାେ େକାଙ୍ସିଜେଡ୍ ସି ଓ ଚ ସିେକାଗ ଜସଟ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରତ ସିଜଯକାଗ ସିତକାଜେ ଅବତରୀର୍ଚ୍ଚ ଜହଜବ। ଜସହ ସିପେ ସି ମହ ସିଳକା ଡବଲ୍ଜେ ଭକାେତେ ତ୍ର ସିସକା 
େଲସି- ଗକାୟତ୍ରରୀ ଜଗକାପରୀଚକାନ୍ଦ ଏବଂ ଅଶ୍ୱ ସିନରୀ ଭଟ୍ - େ ସିେକା ଜଗୌତମ ମଧ୍ୟ ଅଭସିଯକାନ 
ଆେମ୍ଭ କେ ସିଜବ। ମ ସିକ୍ସଡ ଡବଲ୍ଜେ ଭକାେତେ ଇେକାନ ଭେନକାଗେ ଓ ତନ ସିେକା କ୍କାଜଷ୍ଟକା 
ପ୍ରତ ସିଜଯକାଗ ସିତକାଜେ ଅବତରୀର୍ଚ୍ଚ ଜହଜବ।

ଲକ୍ୟୁ, ରନ୍ି୍ଙ୍ ଉେଶର ନଜର

  ଏସୀୟ ଖ�ୋ ଖ�ୋ ପ୍ରତଖି�ୋଗତିୋ

ରମ୍ାବୟୁ ଭାରତୀୟ 
େଳଶର ଅର୍ଚ୍ଚନା, କାେମ୍ନିୀ

ଭ୍ବଜନଶ୍ୱେ, ୧୩।୩ (ସମ ସିସ): ଆସକାମେ ଜଗୌହକାେରୀଠକାଜେ ମକାର୍ଚ୍ଚ ୨୦େ୍ ୨୩ ତକାେ ସିେ 
ପଯଚ୍ଚୟୁନ୍ ଏସରୀୟ ଜେକା ଜେକା ପ୍ରତ ସିଜଯକାଗ ସିତକାେ ୪ଥଚ୍ଚ ସଂ୍େଣ ଅନ୍ଷ୍ଠ ସିତ ଜହବ। ଏହ ସି 
ପ୍ରତ ସିଜଯକାଗ ସିତକା ଲକାଗ ସି ଭକାେତରୀୟ ଜେକା ଜେକା ମହକାସଂଘ ପକ୍ଷେ୍ ମଙ୍ଗଳବକାେଠକାେ୍ ମକାର୍ଚ୍ଚ ୧୮ 
ପଯଚ୍ଚୟୁନ୍ ଜଗୌହକାେରୀଜେ ଭକାେତରୀୟ ଦଳେ ପ୍ରେ ସିକ୍ଷଣ େ ସିବ ସିେ ଅନ୍ଷ୍ଠ ସିତ ଜହବ। ଏଥିଜେ 
ଅଂେଗ୍ରହଣ କେ ସିବକା ଲକାଗ ସି କ ସିସ୍   ବ ସିଶ୍ୱବ ସିଦୟୁକାଳୟେ ଦ୍ଇେଣ ଜେଳକାଳସି ଅର୍ଚ୍ଚନକା ମକାଝ ସି ଓ 
କକାଦମ୍ବ ସିନରୀ ମକାଝ ସି ମଜନକାନରୀତ ଜହକାଇଛନ୍ସି। ଉଭୟ ଜେଳକାଳସି ମଧ୍ୟ ଜଗୌହକାେରୀ ଅଭ ସିମଜ୍େ 
ଗସ୍ତ କେ ସିଛନ୍ସି। େକାତରୀୟ ଦଳଜେ େ ସିବ ସିେଜେ ସ୍କାନ ପକାଇଥିବକାେ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନକା ଓ କକାଦମ୍ବ ସିନରୀଙ୍୍ 
କ ସିଟ୍   ଓ କ ସିସ୍  େ ପ୍ରତ ସିଷ୍ଠକାତକା ପ୍ରଜଫସେ ଅଚ୍ୟୁତ ସକାମନ୍ େଜ୍ଭଚ୍କା େଣକାଇଛନ୍ସି। ଗତ 
ମକାସଜେ ମଧ୍ୟପ୍ରଜଦେେ େବଲପେ୍ଜେ ଅନ୍ଷ୍ଠ ସିତ ୫ମ ଜେଜଲକା ଇଣ୍ଡସିଆ ୟଥ୍୍   ଜଗମ୍ଜେ 
ସ୍ୱର୍ଚ୍ଚ ବ ସିେୟରୀ ଓଡ଼ସିେକା ଦଳେ ଉଭୟ ସଦସୟୁକା େହ ସିଥିଜଲ। ଜସହ ସିଭଳସି ଏହ ସି ଦ୍ଇ 
ଉଦରୀୟମକାନ ଜେଳକାଳସି େକାତରୀୟସ୍ତେେ ଅଜନକ ପ୍ରତ ସିଜଯକାଗ ସିତକାଜେ ଏକକାଧିକ ପଦକ 
େସିତ ସିବକାେ ସଫଳତକା ପକାଇଛନ୍ସି।

  ନଖଗଶ ଟ୍ରଫିର ସପୁର-୮ ମକୁୋବଲିୋ

ପ୍ରଥମ ମୟୁାଚ୍   ଜତିଲିା ଓଡ଼େିା
ଭ୍ବଜନଶ୍ୱେ, ୧୩କା୩(ସମ ସିସ): ହକାଇଦେକାବକାଦ୍  ଜେ ଜସକାମବକାେଠକାେ୍ ଆେମ୍ଭ 
ଜହକାଇଥିବକା ନଜଗେ ଟ୍ଫସି େକାତରୀୟ ବେ ସିଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟ ସିହରୀନ କ୍ ସିଜକେ ପ୍ରତ ସିଜଯକାଗ ସିତକାେ ସପ୍େ-
୮ ମକ୍କାବ ସିଲକାେ ପ୍ରଥମ ମୟୁକାଚ୍  ଜେ ଓଡ଼ସିେକା ସହେ ବ ସିେୟ ହକାସଲ କେ ସିଛ ସି। ମକାଷ୍ଟସଚ୍ଚ 
କ୍ ସିଜକେ କ୍ଲବ୍   ପଡ଼ସିଆଜେ ଜେଳକାଯକାଇଥିବକା ଏହ ସି ମକ୍କାବ ସିଲକାଜେ ଓଡ଼ସିେକା ୫୯ େନ୍  ଜେ 
ହେ ସିୟକାଣକାକ୍ ପେକାସ୍ତ କେ ସିଛ ସି। ଏହ ସି କ୍ମଜେ ଗରୁପ୍  -ଏ’ଜେ ସ୍କାନ ପକାଇଥିବକା ଓଡ଼ସିେକା 
ତକାହକାେ ଦ୍ ସିତରୀୟ ମୟୁକାଚ୍   ମକାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ଜେ ଚଣ୍ଡସିଗଡ଼ ସହ ଓ ୧୫ ତକାେ ସିେଜେ ତୃତରୀୟ ତଥକା 
ଜେଷ ଲସିଗ୍   ମୟୁକାଚ୍   ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଜଦେ ସହ ଜେଳସିବ। 

ଏହ ସି ମୟୁକାଚ୍  ଜେ େସ୍   ହକାେ ସିବକା ପଜେ ଓଡ଼ସିେକା ଦଳ ପ୍ରଥଜମ ବୟୁକାେ ସିଂ କେ ସିବକାକ୍ 
ସଜ୍ଯକାଗ ପକାଇଥିଲକା। ଦଳ ପକ୍ଷେ୍ ସେ୍େକାମ ମକାଝରୀ ୫୧ ବଲ୍  ଜେ ୮୬ େନ୍   କେ ସିବକା 
ଫଳଜେ ଓଡ଼ସିେକା ନ ସିର୍ଚ୍ଚକାେ ସିତ ୨୦ ଓଭେଜେ ୩ ୱସିଜକେ ହେକାଇ ୨୧୩ େନ୍   କେ ସିଥିଲକା। 
ଅନୟୁମକାନଙ୍ ମଧ୍ୟଜେ ଧନପତ ସି ଜଗୌଡ଼ ୨୭, ଲକାଲପ୍ରସକାଦ ଜସକାଜେନ୍   ୨୬ ଓ ନକ୍ଳ 

ବଡ଼ନକାୟକ ୨୫ େନ୍   କେ ସିଥିଜଲ। େବକାବଜେ ୨୧୩ େନେ ବ ସିେୟ ଲକ୍ଷୟୁକ୍ ପ ସିଛକା କେ ସି 
ହେ ସିୟକାଣକା ସମକାନ ସଂେୟୁକ ଓଭେ ଜେଳସି ୬ ୱସିଜକେଜେ ୧୫୩ େନ୍   କେ ସିବକାକ୍ ସମଥଚ୍ଚ 
ଜହକାଇଥିଲକା। ବ ସିେୟରୀ ଦଳ ପକ୍ଷେ୍ ସେ୍େକାମ ମକାଝରୀ ୨େ ସି, ମହମ୍ଦ୍   େକାଫେ ଇକବକାଲ ଓ 
ଜଦବେକାେ ଜବଜହେକା ଜଗକାେ ସିଏ ଜଲେକାଏଁ ୱସିଜକେ ଅକ୍ସିଆେ କେ ସିଥିଜଲ। ଅଲେକାଉଣ୍ଡ 
ସଫଳତକା ଲକାଗ ସି ସେ୍େକାମଙ୍୍ ମୟୁକାଚ୍  େ ଜଶ୍ଷ୍ଠ ଜେଳକାଳସି ବ ସିଜବଚସିତ କେକାଯକାଇଛ ସି।

ଗରୁପ୍   ପଯଚ୍ଚୟୁକାୟଜେ େକାଉଣ୍ଡ େବ ସିନ ଲସିଗ୍   ଭ ସିର୍ ସିଜେ ମୟୁକାଚ୍   ଜେଳକାଯ ସିବ। ଏଥିଜେ 
ପଏଣ୍ଟ ଭ ସିର୍ ସିଜେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ଇେ ସି ସ୍କାନ ଅଧିକକାେ କେ ସିଥିବକା ଦଳ ଜସମ ସିଫକାଇନକାଲ 
ଜେଳସିବକାକ୍ ଜଯକାଗୟୁତକା ଅେଚ୍ଚନ କେ ସିଜବ। ଜସମ ସିଫକାଇନକାଲ ମୟୁକାଚ୍   ଦ୍ଇେ ସି ମକାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ଜେ 
ଓ ଫକାଇନକାଲ ମୟୁକାଚ୍   ୧୭ଜେ ଜେଳକାଯ ସିବ।

ୋକସି୍ାନ ଅଧିନାୟକ 
ବାବର ଆଜମଙ୍୍ ବଶି୍ାମ
ଲକାଜହକାେ, ୧୩କା୩(ଏଜେନ୍ ସି): ପକାକ ସିସ୍ତକାନେ ଅଧିନକାୟକ ବକାବେ ଆେମଙ୍ ସଜମତ 
ଅଜ୍ରେଲସିଆଜେ େ ସି-୨୦ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍   ଜେଳସିଥିବକା ୯େଣ ଜେଳକାଳସିଙ୍୍ ଆଫଗକାନ ସିସ୍ତକାନ ବ ସିପକ୍ଷ 
େଙୃ୍ଖଳକା ଲକାଗ ସି ବ ସିଶ୍କାମ ଦ ସିଆଯକାଇଛ ସି। ଏହକା ଫଳଜେ କ୍ମକାଗତ କ୍ ସିଜକେ ଜେଳସି କ୍ଲକାନ୍ 
ଜହକାଇପଡ଼ସିଥିବକା ତକାେକକା ଜେଳକାଳ ସିଙ୍୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତସି ମ ସିଳ ସିଛ ସି। ବକାବେଙ୍ ସ୍କାନଜେ ୨୪ ବଷଚ୍ଚରୀୟ 
ପେ ସିନ୍   ଜବକାଲସିଂ ଅଲେକାଉଣ୍ଡେ ସଦକାବ େକାନଙ୍୍ ଦଳେ ଜନତୃତ୍ୱ ଦ ସିଆଯକାଇଛ ସି। ପବୂଚ୍ଚେ୍ 
ବକାବେଙ୍ ଅନ୍ପସ୍ସିତ ସିଜେ ସଦକାବ ନ୍ୟୁେସିଲକାଣ୍ଡ ବ ସିପକ୍ଷ େ ସି-୨୦ େଙୃ୍ଖଳକାଜେ ଦଳେ ଜନତୃତ୍ୱ 
ଜନଇଥିଜଲ। ଘଜେକାଇ ମକାେ ସିଜେ ଜେଳ୍ଥିବକା ନ୍ୟୁେସିଲକାଣ୍ଡ ୨-୧ଜେ ଏହ ସି େଙୃ୍ଖଳକାକ୍ 
େସିତ ସିଜନଇଥିଲକା। େକାେେକାଜେ ଏହ ସି େଙୃ୍ଖଳକା ଚଳସିତମକାସ ୨୪, ୨୬ ଓ ୨୭ଜେ ଜେଳକାଯ ସିବ।  
ଏହ ସି େଙୃ୍ଖଳକା ଲକାଗ ସି ବକାବେଙ୍ ସହ ଫକେ େମକାନ, ସକାହ ସିନ ଆଫ୍ସିଦରୀ ଓ ହକାେ ସିସ୍   ଜେୌଫ୍  ଙ୍୍ 
ମଧ୍ୟ ବ ସିଶ୍କାମ ମ ସିଳ ସିଛ ସି। ଏମକାନଙ୍ ସ୍କାନଜେ କ ସିଛ ସି ଜେଳକାଳ ସି ଦଳକ୍ ଜଫେ ସିଥିଲକାଜବଜଳ 
ଆଉ କ ସିଛ ସି ନବକାଗତ ଜେଳକାଳସିଙ୍୍ ସ୍କାନ ମ ସିଳ ସିଛ ସି। ଦଳକ୍ ଜଫେ ସିଥିବକା ଜେଳକାଳ ସିମକାଜନ 
ଜହଜଲ ଇମକାଦ୍   ୱକାସ ସିମ୍  , ଆେମ େକାନ୍  , ଅବଦ୍ଲ୍କା ସଫସିକ୍   ଓ ଫହରୀମ ଅଶ୍ଫ। ନୂଆ 
ଜେଳକାଳସିଙ୍ ମଧ୍ୟଜେ ୨୦ ବଷଚ୍ଚରୀୟ ସଇମ୍   ଆୟବୂ, ୨୯ ବଷଚ୍ଚରୀୟ ତୟକାବ ତକାହ ସିେ, ୨୦ 
ବଷଚ୍ଚରୀୟ ଇେକାନ୍ଲ୍କା ଓ ୨୧ ବଷଚ୍ଚରୀୟ େମକାନ େକାନ୍  । ଜେଷ ଦ୍ଇ ଜେଳକାଳ ସି ଫକାଷ୍ଟ ଜବକାଲେ।

ନ୍ୟୁ ଆଲେିର୍ ରରୂ୍ଚ ିରଂଘ ବେିକ୍ର୍ ଓଏଫ୍  ରରି ଅଭଯିାନ

ଭ୍ବଜନଶ୍ୱେ, ୧୩।୩ (ସମ ସିସ): େ ସିଲକାଏନ୍ ଫକାଉଜଣ୍ଡସନ 
ଜଡଭଲପ୍  ଜମଣ୍ଟ ଲସିଗ୍   (ଆର୍  ଏଫ୍  ଡ ସିଏଲ୍  ) ଫ୍େବଲ୍  େ ଦ୍ ସିତରୀୟ 
ସଂ୍େଣ ମକାର୍ଚ୍ଚ ୧୪େ୍ ଜକକାଲକକାତକାଜେ ଆେମ୍ଭ ଜହବ। ଏଥିଜେ 
ଆଇଏସ୍  ଏଲ୍   ଦଳ ଓଡ଼ସିେକା ଏଫ୍  ସ ସି (ଓଏଫ୍  ସ ସି) ପ୍ରଥମଥେ ଲକାଗ ସି 
ଅଂେଗ୍ରହଣ କେ ସିବ। ଓଡ଼ସିେକା ଏଫ୍  ସ ସି ଏଥିଜେ ପବୂଚ୍ଚକାଞ୍ଚଳେ ଜଯକାଗୟୁତକା 
ଅେଚ୍ଚନକକାେରୀ ଦଳ ନ୍ୟୁ ଆଲସିପେ୍ ସେୂ୍ଚ ସି ସଂଘ, େକାମଜସଦପେ୍ ଏଫ୍  ସ ସି, 
ୟନ୍କାଇଜେଡ୍   ଏସ୍  ସ ସି, ଏେ ସିଜକ ଜମକାହନବକାଗକାନ ଏଫ୍  ସ ସି, ମହମ୍ଦକାନ 
ଏସ୍  ସ ସି ଓ ଇମକାମ ସି ଇଷ୍ଟ ଜବଙ୍ଗଲ ଏଫ୍  ସ ସି ସହ ସ୍କାନ ପକାଇଛ ସି। ଓଡ଼ସିେକା 
ଏଫ୍  ସ ସିେ େ ସିେଭଚ୍ଚ ଦଳ ଏହ ସି ପ୍ରତ ସିଜଯକାଗ ସିତକାଜେ ଜେଳସିବ। ଜଯଉଁଥିଜେ 
୧୫େଣ ଉଦରୀୟମକାନ ଓଡ଼ସିଆ ଜେଳକାଳସି େହ ସିଛନ୍ସି। ଅମ ସିତ୍   େକାଣକା 
ମେ୍ୟୁ ପ୍ରେ ସିକ୍ଷକ ଭକାଜବ ଦଳ ସହ ଗସ୍ତ କେ ସିଜବ। ଉଦ୍  ଘକାେନରୀ 
ଦ ସିବସଜେ ନ୍ୟୁ ଆଲସିପେ୍ ସେୂ୍ଚ ସି ସଂଘ ବ ସିପକ୍ଷଜେ ଜେଳସି ଓଡ଼ସିେକା 

ଏଫ୍  ସ ସି ଏହକାେ ଅଭସିଯକାନ ଆେମ୍ଭ କେ ସିବ। ଏହକାପଜେ ମକାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ଜେ 
ଏେ ସିଜକ ଜମକାହନବକାଗକାନ, ୨୦ଜେ ଇମକାମ ସି ଇଷ୍ଟ ଜବଙ୍ଗଲ, ୨୬ଜେ 
ୟନ୍କାଇଜେଡ୍   ଏଫ୍  ସ ସି, ଏପ୍ର ସିଲ ୧ଜେ ମହମ୍ଦକାନ ଏସ୍  ସ ସି ଓ ୪ଜେ 
େକାମଜସଦପେ୍ ଏଫ୍  ସ ସିକ୍ ଜଭେ ସିବ।
ଓଡ଼ଷିଶକୋ ଦଳ: ବ ସିେକାଳ ଓେକାମ, ସ ସିର୍କାନ୍ ପ୍ରଧକାନ, ନରୀେେ କ୍ମକାେ 
(ସମଜସ୍ତ ଜଗକାଲ୍  େକ୍ଷକ), େଙ୍ଧେ ବକାଗ, ପ ସିଣ୍ଟ ୍ ସକାମଲ, ଲକ୍ଷରୀଧେ 
ବଡ଼ନକାୟକ, ଶ୍ରୀକକାନ୍ ଜଭକାଇ, ହେ ସିେଙ୍େ ନକାୟକ, ୱଙ୍ଗଜଡନ ଲକାମକା, 
ଧରୀେେ ଦର୍ (ସମଜସ୍ତ େକ୍ଷଣଭକାଗ), କକାର୍୍ମକ ହନ୍କାଳ, ଅେସନ୍କା 
ତୟୁକାଗରୀ, ଚକାଙ୍ଗଜେ େ୍ନ ସିଅେ, ଋଷଭ ଜଧକାବ୍ ସିଆଲ, େକାଇଜସନ 
େ୍ଡ୍, େକାହ୍ଲ ମେ୍ରୀ, ଦରୀଜନେ ସ ସିଂ (ସମଜସ୍ତ ଅଗ୍ରଭକାଗ), ସମରୀେ 
ଜକେଜକଟ୍କା, ପଙ୍୍ଗଜେ ଲକାପଙ୍୍ଗ, େଘ ୍ମକାେକାଣ୍ଡସି, ଚ୍ରେକକାନ୍ ଦକାସ ଓ ଡ ସି. 
ସଞ୍ଜୟ (ସମଜସ୍ତ ମଧ୍ୟକ୍ମ)।

ବଲ୍ମନ,୧୩।୩(ଏଜେନ୍ ସି): ପବୂଚ୍ଚତନ େମଚ୍ଚକାନରୀ 
ଫ୍େବଲ ଅଧିନକାୟ ସିକକା ଡ ସିେଜସନ ସିଫେ 
ମକାଜେକାେସକାନ ଅବସେ ଜଘକାଷଣକା କେ ସିଛନ୍ସି। 
ଆସନ୍କା େ୍ଲକାଇ- ଅଗଷ୍ଟଜେ ଅଜ୍ରେଲସିଆ ଓ 
ନ୍ୟୁେସିଲକାଣ୍ଡଜେ ଆେମ୍ଭ ଜହବକାକ୍ ଯକାଉଥିବକା 
ଫସିଫକା ମହ ସିଳକା ବ ସିଶ୍ୱକପ୍   ଆେମ୍ଭ ଜହବକାକ୍ 
ଯକାଉଥିବକା ଜବଜଳ ଜସ ଅବସେ ଜଘକାଷଣକା 
କେ ସି ସମସ୍ତଙ୍୍ ଚକ ସିତ କେ ସିଛନ୍ସି। ଆଣ୍୍ଜେ 
ଗେ୍୍ତେ ଭକାଜବ ଆଘକାତ ପକାଇଥିବକାେ୍ ଜସ 
ଏହ ସି ନ ସିଷ୍ପର୍ସି ଜନଇଛନ୍ସି। ୨୦୧୬ ଅଲସିମ୍ ସିକ୍ସ ଫକାଇନକାଲ ମକ୍କାବ ସିଲକାଜେ 

ଜସ ୩୦ ବଷଚ୍ଚରୀୟକା ମ ସିଡ୍  ଫସିଲ୍ଡେ ମକାଜେକାେସକାନ ବ ସିେୟ 
ସଚୂକ ଜଗକାଲ ଜଦଇ େମଚ୍ଚକାନରୀ ସ୍ୱର୍ଚ୍ଚ ପଦକ େସିତ ସିଥିଲକା। 
ଫକାଇନକାଲଜେ େମଚ୍ଚକାନରୀ ୨-୧ ଜଗକାଲ୍  ଜେ ସ୍ୱ ସିଜଡନକ୍ 
ହେକାଇ ବକାେସି ମକାେ ସିଥିଲକା। େମଚ୍ଚକାନରୀ ପକାଇଁ ଜସ ୧୧୧େ ସି 
ମୟୁକାଚ୍   ଜେଳସି ୩୩େ ସି ଜଗକାଲ ଜ୍କାେ କେ ସିଛନ୍ସି। ଜସ 
େମଚ୍ଚକାନରୀେ ୧୫, ୧୭, ୧୯, ୨୦ ବଷଚ୍ଚେ୍ କମ୍   ଦଳ 
ପକାଇଁ ଅନ୍େଚ୍ଚକାତରୀୟ ଫ୍େବଲଜେ ଅଂେଗ୍ରହଣ କେ ସି 
ଉଜଲ୍େନରୀୟ ସଫଳତକା ଅେଚ୍ଚନ କେ ସିଥିଜଲ। ହଜଙ୍ଗେରୀ 
େକାେଧକାନରୀ ବ୍ଦକାଜପଷ୍ଟଜେ ଅଂେଗ୍ରହଣ କେ ସିଥିଜଲ ମଧ୍ୟ 

ଜସ େମଚ୍ଚକାନରୀ ପକାଇଁ ଜେଳ୍ଥିଜଲ।

େବୂଚ୍ଚତନ ଜମଚ୍ଚାନୀ ଅଧିନାୟକିା ମାଶରାଜରାନଙ୍ ଅବରର

ସଜସ ଷିକକୋ ସପଗଲ୍କୋ

ଡକୋନ ଷିଲ ସମଦସେସଦେ

ବ ଷିଜୟ ପସର ନ ଷିଲ ୱକୋଗନର ଓ  ସକନ୍  ୱଷିଲ ଷିୟମସନ



କସିମ ଯଥା, କଲ୍ାଣପରୁ ବାରମାସୀ, ପସୁା ବଶିେଷ, ପ୍ୟିା ଶକା- 
ଏସଡୟି ୁ-୧, ପସୁା ସଙ୍କର-୧, ପସୁା ହାଇବ୍ଡି-୨ ଆଦ ି 
ଫଳପ୍ଦ। ଏହ ିସମୟଶର  ସମସ୍ତ ପ୍କାର ମାଟଶିର 
ଲାଉ ଚାଷ ଭଲ ଶହାଇଥାଏ। ଏହାର ମଞ୍କୁି ୨୪ଘଣ୍ା 
ପାଣଶିର ଭଜିାଇ ରଖÒପାରଶିବ। ଏକ ଶହକ୍ଟର 
ଜମ ିପାଇଁ ୪.୫ କଗି୍ା ମଞ୍ ିଆବେ୍କ 
ଶହାଇଥାଏ।  ଉନ୍ନତ କସିମ ଅକ୍ା-
ନୂତନ,  ଅକ୍ା ଗଙ୍ା, ଅକ୍ା ବାିହର, 
ପସୁା ନବୀନ , ପସୁା ହାଇବ୍ଡି୍  ୩, 
କାେୀ ବହାର ଆଦ ିମଞ୍ ିଚୟନ 
କରପିାରଶିବ। ପାଳକ ଚାଷ 
ପାଇଁ ପସୁା ପାଳକ, ପସୁା 
ଶଜ୍ାତ ିଆବେ୍କ 
ଶହାଇଥÒବାଶବଶଳ 
ସାରୁ ଚାଷ 
କରପିାରଶିବ।

ଗୁ ଆଁର ଚାଷ କରବିା ପାଇଁ ଏହା 
ଶହଉଛ ିଅନୁକୂଳ ସମୟ । ଏଥÒପାଇଁ 
େରଦ ବହିାର, ପସୁା ସଦାବହାର, 

ପସୁା ନବବହାର, ପସୁା  ଶମୌସମୀ ଆଦ ି
ଉନ୍ନତ କସିମ ବ୍ବହାର କରପିାରଶିବ।  
ଏହା ଦା୍ରା ଅଧÒକ ଅମଳ ମଳିଥିାଏ। 
ଶସହପିର ିମାର୍୍ ମାସଶର ଝୁଡଙ୍ ଚାଷ 
ଆରମ୍ଭ କରପିାରଶିବ। ବଜାରଶର ଏହାର 
ଦର ଭଲ ରହଛି।ି  ପସୁା ଫାଲଗନୁ,ି ଅମ୍ା 
(ବ-ି୧୬), ସ୍ଣ୍ଣ (ବ-ି୩୮), ଜସି-ି୩, ପସୁା 
ସମ୍ପଦା  କସିମ ଚୟନ କରନୁ୍।  କାକୁଡ଼ ି
ଚାଷ ପାଇଁ ବର୍୍ମାନ ସମୟ ଅନୁକୂଳ 
ଥÒବାରୁ ଶଯଶକୌଣସ ିମରୃ୍କିାଶର ଏହ ିଚାଷ 
ସମ୍ଭବ। ଏକ ଏକର ଜମ ିପାଇଁ ୧ କଗି୍ା. 
ମଞ୍ ିଆବେ୍କ ଶହାଇଥାଏ। ଜମକୁି 
୩ରୁ ୪ଥର ଓଡ଼ ଚାଷ କର ିଉନ୍ନତ କସିମ 
(ଶଦେୀ) ସ୍ଣ୍ଣ୍ ପଣୂ୍ଣ୍ଣିମା, ସ୍ଣ୍ଣ୍ େୀତଳ 
ସଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜାପାନୀ ଲଙ୍ ଗ୍ୀନ୍ , 
ଶପାଇନଶସଟ୍ ଆଦ ିଜରୁର।ି

ଏହ ିସମୟଶର  ଶଦାରସା ମାଟଶିର  
କଲରା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଶଲ  ଭଲ ଲାଭ 
ମଳିଥିାଏ। ମଞ୍କୁି ମଞ୍ ିଲଗାଇବା ପାଇଁ 
୨.୫ରୁ ୫ମଟିର ଦୂରତା ଅବଲମ୍ନ 
କରନୁ୍।   ପ୍ଥଶମ ମାଟକୁି ହଳ କର ିପଶର 
କଲଟଶିଭଟରଶର ୩ରୁ ୪ଥର  ମାଟ ି
ସମତୁଲ କରପିାରଶିବ। ଉନ୍ନତ 

 ବର୍୍ମାନ ତାପମାତ୍ା ବୃଦ୍କୁି ଦୃଷ୍ଶିର 
ରଖÒ  କଦଳୀ ବଗଚିାଶର ଜଳଶସଚନ 

କରନୁ୍।
 ଦନିର ତାପମାତ୍ା ବଢ଼ବିାର 
ସମ୍ଭାବନା ଥÒବାରୁ ମଖୁ୍ 

କଆିରଶିର କାଣ୍ଡଶପାକ 
ପ୍ଜାପତ ିଅଣ୍ଡା ଶଦବା ଆରମ୍ଭ 
କରଶିବ। ଶତଣ ୁ ଶପାକ 
ସଶବ୍କ୍ଷଣ ଓ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 
ଏକର ପ୍ତ ି ୫ ଶଗାଟ ି
ଶଫଶରାମନ ଯନ୍ା ବସାନୁ୍।

 ମଗୁ ଓ ବରିଶିର ଧଳା ମାଛରି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ତ ି ଟ୍ାୟାଶଜାଫସ୍   
୪୦୦ ମଲି ି କମି୍ା ଏସଡିାମ୍ପିଡି  ୪୦ ଗ୍ାମ, ୨୦୦ ଲଟିର ପାଣଶିର ମେିାଇ 

ସଞି୍ଚନ କରନୁ୍। 
 ଚନିାବାଦାମଶର ନାଲ ି େଁବାଳୁଆ ଶପାକ ଲାଗବିାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛ।ି 

ଏହାର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୪୦୦ ମଲି ିଶପ୍ାଶପନଫସ୍  ୫୦% ଇସ ି କମିା୍ ୪୦ ମଲି ି
ଫ୍ ଲୁଶବଣ୍ଡଆିମାଇଡ ୪୮୦ ଏସ୍  ସ,ି ୨୦୦ ଲଟିର ପାଣଶିର ମେିାଇ ପ୍ଶୟାଗ କରନୁ୍।
 ମରୃ୍କିା ଓ କସିମ ଅନୁଯାଇ ଆଳୁ ଶରାଇବାର ୭୫ରୁ ୮୫ ଦନି ପଶର ଅମଳ 

ପାଇଁ ଉପଶଯାଗୀ ଶହାଇଥାଏ। ଅମଳର ୧୫ଦନି ପବୂ୍ରୁ ଜଳଶସଚନ ବନ୍ଦ କର ି
ଦଅିନୁ୍। ଅମଳ ପଶର ୨୪ ଘଣ୍ା ଆଳୁକୁ ଛାଇଶର େଖୁାନୁ୍।  ପଚ ିନଷ୍ ଶହାଇଯାଇଥÒବା 

ଆଳୁକୁ ବାହାର କର ିଦଅିନୁ୍।
 ଅଧÒକ ତାପମାତ୍ା ବୃଦ୍ ପାଉଥÒବାରୁ ଗାଈଶଗାରୁଙୁ୍କ ପଯ୍୍ ାପ୍ତ ପରମିାଣର ପଇିବା ପାଣଶିର 

ଲୁଣ ମେିାଇ ଦଅିନ୍।ି ଗାଈଶଗାରୁମାଶନ ଶଯପର ିଛାଇ ସ୍ାନଶର ରହଶିବ ଶସଥÒପ୍ତ ିଧ୍ାନ ଦଅିନୁ୍।
 କଖାରୁ, କଲରା, କାକୁଡ଼,ି ତରଭୁଜ ଆଦ ି ଫସଲଶର ନାଲ ି କଖାରୁ ଶପାକ ଲାଗବିାର ସମ୍ଭାବନା 
ରହଛି।ି ଏହ ିଶପାକର ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ତ ି୪୦୦ ଗ୍ାମ ସଆିନଟ୍ାନଲିଶିପ୍ାଲ୍  କମିା୍ ୬୦ 
ମଲି ିଇମଡିାଶକ୍ାପ୍ଡି ନାମକ କୀଟନାେକ, ୨୦୦ ଲଟିର ପାଣଶିର ମେିାଇ ସଞି୍ଚନ କରନୁ୍।

ମାଣ୍ଡିଆ ଫସଲରେ କାଣ୍ବଡିନ୍ଧ 
ର�ାକ: ସାଧାରଣତଃ ମାଣ୍ଡଆି 
ଫସଲଶର ଧଳା କାଣ୍ଡବନି୍ା 
ଶପାକ, ପତ୍ଡଆିଁ ଶପାକ, ଜଉ 
ଶପାକ, ଶଚରଚଉ ଶପାକ, େଣୁ୍ାଶପାକ, 
କୃଷ୍ଣ ବଣ୍ଣ୍ େଁବାଳୁଆ, ପତ୍ଖÒଆ ଶପାକ, 
ନାଲ ିମଣୁ୍ଡଅିରା େକୁ ତଥା ଝଣି୍କିା ଆକ୍ରମଣ 
କରଥିାନ୍।ି ଶତଣ ୁ ଏହ ିଶପାକମାନଙ୍କ ଠାରୁ 
ଫସଲରୁ ସରୁକ୍ଷା ପାଇଁ ନମି୍ ଆଧାରତି ଔଷଧ 
ପ୍ଶୟାଗ କରାଯବିା ଉଚତି। ବଜାରଶର 
ମଳୁିଥÒବା ୫ ପ୍କାରର ନମି୍ ଆଧାରତି ଔଷଧ 
ଅନୁଶମାଦତି ହାର ହସିାବଶର ପ୍ଶୟାଗ 
କର ିଫସଲକୁ ସରୁକ୍ଷା ଦଆିଯାଇ ପାରବି। 
ଶଯଉଁ ଆଧାରତି ନମି୍ ବଷି ୦.୦୩% (୩୦ 
ପପିଏିମ୍ )କୁ ଲଟିର ପାଣଶିର ୧୦ ମଲି,ି 
୦.୧୫% (୧୫୦୦ ପପିଏିମ୍ ) ଲଟିର 
ପାଣପି୍ତ ି୭ ମଲି,ି ୦.୩ % (୩୦୦୦ 

ପପିଏିମ୍ ) 
ଲଟିର ପାଣ ି
ପ୍ତ ି୫ ମଲି,ି 
୧.୦% (୧୦.୦୦୦ 
ପପିଏିମ୍ ) ଲଟିର ପାଣ ିପ୍ତ ି୨.୫ ମଲି,ି ୫.୦ 
% (୫୦.୦୦୦ପପିଏିମ୍ ) ଲଟିର ପାଣ ିପଛିା 
ଏକ  ମଲି ିପ୍ଶୟାଗ କରନୁ୍।
ଉପଶରାକ୍ତ ଶକୌଣସ ିଉପଲବ୍ଧ ଔଷଧକୁ 
ହସ୍ତଚାଳତି  ଶପ୍ରେୟାରଶର ସଞି୍ଚନ କଶଲ 
ଅଧÒକ ସଫୁଳ ମଳିଥିାଏ। ଚାଷୀ ନଶିଜ 
ମଧ୍ ନମି୍ ଦ୍ରବଣ ପ୍ସୁ୍ତତ କର ିଫସଲଶର 
ବ୍ବହାର କର ିପାରଶିବ। ଶୋଷକ ଜାତୀୟ 

ଶପାକ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ 
ବଡ଼ ପାତ୍ଶର 

୧୦୦ ଲଟିଣ ପାଣଶିର ୫ 
ଲଟିର ଶଦେୀ ଗାଈ ମତୂ୍ 

ମେିାନୁ୍। ଏଥÒଶର ୫ 
କ.ିଗ୍ା ଶଦେୀ ଗାଈ 
ଶଗାବର ମେିାନୁ୍। ୫ 

କଗି୍ା ନମି୍ପତ୍ ଗଣୁ୍ଡ 
କର ିମଣ୍ଡ ପ୍ସୁ୍ତତ କର ି

ଏହ ିପାତ୍ଶର ମେିାନୁ୍ 
ଏବଂ ଦ୍ରବଣକୁ ଶଗାଳାନୁ୍। 

ପ୍ତଦିନି ସଫା ବାଡ଼ଶିର ଶଘାଳକୁ 
ଶଗାଳାନୁ୍। ପଶର କପଡ଼ାଶର ଛାଣ ି
ପ୍ତ ି୫ଲଟିର ପାଣଶିର ୧୦୦ ମଲି ି
ମେିାଇ ଶପାକ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ବହାର 
କରନୁ୍।
ଶୋଷକ ଶପାକ, ମଳୂବନି୍ା ଶପାକ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ପାଇଁ ଶଗାଟଏି ପାତ୍ଶର ୧୦ ଲଟିର ଶଦେୀ 
ଗାଈ ମତୂ୍ ରଖନୁ୍। ଏଥÒଶର ନମ୍ି ପତ୍ ଗଣୁ୍ଡ 
କର ିମଣ୍ଡ କର ିମେିାନୁ୍। ଏହା ସହତି ୨ କ.ିଗ୍ା 
ଆତପତ୍ ୨ କ.ିଗ୍ା ଅମତୃଭଣ୍ଡା ପତ୍, ୨ କଗି୍ା 
ଡାଳମି୍ ପତ୍, ୨ କ.ିଗ୍ା ପଜୁିଳ ିପତ୍, ୨ କଗି୍ା 

ପଟୁୁସ କମି୍ା ଦୁଦୁରା ପତ୍ 
ମଣ୍ଡକର ିମେିାଇ ଦଅିନୁ୍। 
ମଳୂ ଦ୍ରବଣ ୧/୫ ଅଂେ 
ଶହବା ପଯ୍୍ନ୍ ଫୁଟାନୁ୍। 
୨୪ ଘଣ୍ା ଏହାକୁ 
ରଖÒବା ଉଚତି। ପଶର 
ସଫାକଳିାଶର ଦ୍ରବଣକୁ 
ଛାଣନୁ୍ ଏବଂ ପ୍ତ ିଲଟିର 
ପାଣଶିର ୧୩ ମଲି ିଏହ ି
ଦ୍ରବଣ ମେିାଇ ଶପାକ 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ବହାର 
କରନୁ୍।

ଶପାକ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହାଣ୍ଡଶିର  ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ 
ପ୍ସୁ୍ତତ କର ିବ୍ବହାର କରାଯାଇପାରବି।  
ଶପାକ ଶରାଗ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କର ିସଫଳ 
ପଦ୍ତଶିର ମାଣ୍ଡଆି ଚାଷ କଶଲ ଏକର ପ୍ତ ି
୬କ୍ଣି୍ାଲ ପଯ୍୍ନ୍ ଅମଳ ମଳିପିାରବି । ଚାଷୀ 
ଲାଭବାନ ଶହାଇପାରଶିବ। 

- କୃଷ ଡି ଅଧÒକାେୀ,  ଗେୁୁଣ୍ଡିଆ, ସନୁ୍ଦେଗଡ଼    

ସା୍ସ୍୍ ପାଇଁ ଶବଶ୍ ଲାଭକରୀ ମହୁ। କନୁି୍ ବଜାରଶର େଦୁ୍ ମହୁ ସବୁଶବଶଳ ଉପଳବ୍ଧ 
ନ ଥÒବା ଓ ଶଭଜାଲ୍  ମହୁ ସ୍ାସ୍୍ ଉପଶର କୁପ୍ଭାବ ପକାଇବା ଅନୁଭବ କରଥିÒଶଲ  
ଜୟପରୁର ମନୋ ଅଗ୍ୱାଲ, ତମନ୍ନା ଅଗ୍ୱାଲ ଓ ହୁନର  ଗଜୁରାଲ । ତନି ିଜଣ ଶବଶ୍ 

ଉର୍େକି୍ଷତି। ପ୍ାକୃତକି ଉପାୟଶର ମହୁ ସଂଗ୍ହ କରବିା ସହ  ‘େବିା ଅଗ୍ାନକି’ ଷ୍ାଟ୍ଅପ୍ ଜରଆିଶର 
ଶଲାକଙୁ୍କ େଦୁ୍ ମହୁ ଶଯାଗାଉଛନ୍।ି  ଏଥÒପାଇଁ ଏମାଶନ ଦୁଇବଷ୍ ରସିର୍୍ କରଥିÒଶଲ। ୨୦୨୦ରୁ ଉର୍ରାଖଣ୍ଡ 

ଶକଦାରନାଥର ଔଷଧୀୟ ଫୁଲ ଓ କଣ୍ଣ୍ାଟକର ଔଷଧୀୟ ଫୁଲରୁ ମହୁ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛନ୍।ି 
ଶବୈଜ୍ାନକିଙ୍କ ସହଶଯାଗ ବଭିନି୍ନ ରସିର୍୍  କରୁଛନ୍ ିଏହ ିଯବୁତୀ।  ଏହା 

ସହ ଆଦବିାସୀ ଏବଂ ମହୁମାଛ ି ପାଳକଙୁ୍କ ଶରାଜଗାର 
ମଳୁିଛ।ି    ଏମାଶନ କୁହନ୍,ି ବର୍୍ମାନ ମହୁମାଛ ି

ପାଳନ ଓ ମହୁ ଉତ୍ାଦନକୁ ଅଧÒକ ଧ୍ାନ 
ଦଆିଯାଉଛ।ି ଶକଦାରନାଥର ଔଷଧୀୟ ଗଛର 

ଫୁଲରୁ ମ ହୁମାଛ ିମହୁ ଜମା କରୁଥÒବାରୁ ଏହା ସା୍ସ୍୍ ପଶକ୍ଷ  ଶବଶ୍ ହତିକର।  ଶଦେର 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ହ କରୁଛନ୍। ଏଥÒପାଇଁ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଶଚନ୍ ପ୍ସୁ୍ତତ କର ି

ବହିାରରୁ ଲଚି,ି ରାଜସ୍ାନରୁ ଶସାରଷି, କାେ୍ୀରର ବବୁଲ, ଉର୍ରପ୍ଶଦେର 
ଜାମ,ୁ ଝାରଖଣ୍ଡର ବଣତୁଳସୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସଯୂ୍୍ମଖୁୀ ଆଦ ିଫୁଲରୁ 

ପ୍ାକୃତକି ମହୁ ସଂଗ୍ହ କରାଯାଇଥାଏ।  ଶଦେର ବଭିନି୍ନ 
ରାଜ୍ରୁ ତଆିର ି କରାଯାଉଥÒବା ଏହ ି ମହୁ ରଙ୍ ଏବଂ 

ସ୍ାଦ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ମହୁର ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ଔଷଧୀୟ ଗଣୁ 
ମଳୁିଥÒବାରୁ ମହୁ କଣିବିାକୁ ଶଦେର ବଭିନି୍ନ 

ଭାଗରୁ ଅଡ୍ର ଆସଛୁ।ି 

ମଧଶୁମହ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଗୁାର ଫି୍ ଖାଦ୍ଶପୟ ଉପଶର ଅଧÒକ ଗରୁୁତ୍ 
ଦଆିଯାଏ। ସଗୁାର ଫି୍ ବସି୍ଟୁ, ମଠିା ଆଦ ିକଥା ତ ଅଶନକ େଣୁଥିÒଶବ, 
କନୁି୍ ଏଶବ ବଭିନି୍ନ ସଗୁାର ଫି୍ ଅମତୃଭଣ୍ଡା ଚାଷ କର ି ଚର୍୍ାଶର 

ରହଛିନ୍ ି  ଉର୍ରପ୍ଶଦେ ଇଟୱା ଜଲି୍ାର  ରାଧାରାଣୀ। ଜଲି୍ା ପ୍ୋସନଙ୍କ 
ସହାୟତାଶର   ସଗୁାର ଫି୍ ଅମତୃଭଣ୍ଡା ଚାଷ କର ିଶସ ପରବିାର ଚଳାଇବାକୁ 
ସକ୍ଷମ ଶହାଇଛନ୍।ି କଶରାନା ସମୟଶର ଘର ଖର୍୍ ପାଇଁ ନାନା ସମସ୍ 
ଶଦଖାଶଦଇଥିଲା। ଶଗାଟଏି ସମୟ ଶରାଶଷଇ କଶଲ ଆଉ ଶଗାଟଏି ଓଳ ି
ବନ୍ଦ ରହୁଥÒଲା।  ଶତଣ ୁ ରାଧାରାଣୀ ଉର୍ରପ୍ଶଦେ ରାଜ୍ ଗ୍ାମୀଣ ଆଜୀବକିା 
ମେିନ ତରଫରୁ  ସହାୟତା  ଶନଇ ଚାଷ କରବିାକୁ ଗରୁୁତ୍ ଶଦଶଲ। ପଶୁଣରୁ 
ସଗୁାର ଫି୍ ତାଇବାନ ିଶରଡ୍  ଶଲଡ ିଅମତୃଭଣ୍ଡା ମଞ୍ ିଆଣଥିÒଶଲ। ଏହ ିକସିମ 
ଅମତୃଭଣ୍ଡା ଚାଷ  କରବିା ପାଇଁ  ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ  ଶସ ତାଲମି ମଧ୍ ଶନଇଛନ୍।ି 
ଏହାପଶର ଶସ ନଜି ଜମଶିର  ୧୧୦୦ ଶରଡ ଶଲଡ ି ଅମତୃଭଣ୍ଡା ଚାରା 
ଲଗାଇଥÒଶଲ।  ବର୍୍ମାନ ଗଛଶର ଫଳ ଫଳବିାକୁ ଲାଗଲିାଣ।ି ଏଥÒପାଇଁ  
ଶସ ରାସାୟନକି ସାର  ବ୍ବହାର କରନ୍ନି।ି ୧୧୦୦ ଗଛ ମଧ୍ରୁ   ବୁଲା 
ପ୍ାଣୀଙ୍କ ଶଯାଗୁଁ ତାଙ୍କର ୪୦୦ଟ ି ଗଛ ନଷ୍ ଶହାଇଯାଇଥÒଲା।  ବର୍୍ମାନ 
ତାଙ୍କ ପରବିାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ ଏହ ିଚାଷର ଶଦଖାେଣୁା କରୁଛନ୍।ି ଏହାର 
ସା୍ଦ ମଧ୍ ଶବଶ୍  ସ୍ତନ୍ତ୍ର।  ସଗୁାର ଫି୍ ଅମତୃଭଣ୍ଡା ହୃଦ୍ ଜନତି ସମସ୍ା ଥÒବା 
ବ୍କ୍ତ ିଏ ମଧଶୁମହ ଶରାଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ଦ। ଏଥÒଶର ରାସାୟନକି ସାର କା 
ଔଷଧ ପ୍ଶୟାଗ କରବିାର ଆବେ୍କତା ନାହ ିଁ।

ସୁ ନ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ା,  ବାଲେିଙ୍କରା ବକ୍୍ ଶର  ସ୍ାନାନ୍ରଣ ହାର ଜଲି୍ାଶର ସବା୍ଧିକ। 
ଏହ ିବକ୍ର ଏକ ଶଛାଟଆି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ାମ ଶହଉଛ ିଶବଶହରାଡ଼ହି।ି ଏହ ିଗାଁ’ର 
ଜୟନ୍ୀ ମଞି୍ (୩୨) ବନ ସରୁକ୍ଷା ସମତିରି ସକ୍ରୟି ସଭ୍ା ତଥା ଏକ ଗରବି 

ଶରେଣୀର ମହଳିା । ସ୍ୱାମୀ, ଝଅି ଓ ଦୁଇ ପଅୁଙୁ୍କ ଶନଇ ଜୟନ୍ୀର ସଂସାର । ପାଞ୍ଚ ବଷ୍ 
ପଶୂବ ୍ମଜୁର ିଓ ଏକ ଫସଲୀ ଧାନ ଚାଷ କର ିନଜିର ପରବିାର ପ୍ତଶିପାଷଣ କରୁଥÒଶଲ 
ଜୟନ୍ୀ। ଏଥÒଶର ଘର ଚଳାଇବା  ଭାର ି କଷ୍କର ଶହାଇପଡ଼ଥିÒଲା। ପଶର ଜୟନ୍ୀ  
ଓଡେିା ବନାଂଚଳ ଉନ୍ନୟନ ପ୍କଳ୍ପ-୨ ଓ କୃଷ ିଉତ୍ାଦନ କଷ୍୍ର ପ୍କଳ୍ପ ଜୀବନ 
ଜୀବକିା ସହାୟତାଶର ଏକ ସ୍ାୟୀ ଜୀବକିାର ପନ୍ା ଶଖାଜବିାଶର ସକ୍ଷମ 
ଶହାଇଛନ୍ ି  ।  ଜୟନ୍ୀ ଏହ ିପ୍କଳ୍ପ ଜରଆିଶର ଚାଷ କରବିା ପାଇ ଁନୂଆ 
ନୂଆ ପଦ୍ତ ିେଖିିବାକୁ ଅଂଟା ଭଡିଥିିଶଲ  ।  କଲ୍ାଣୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ 
ଶଗାଷ୍ୀକୁ ମଳିଥିିବା ଋଣ ଟଙ୍କାରୁ ଶସ ବଭିନି୍ନ ପନପିରବିା 
ଚାଷ କରଥିିଶଲ । ୨୦୨୧ ମସହିାଶର କୃଷ ି
ଉତ୍ାଦନ କ୍ଷ୍ର ପ୍କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ଶହଲା 
ପଶର ଜୟନ୍ୀଙୁ୍କ ଶନଇ ଝରଣା କୃଷ ି
ଉତ୍ାଦକ ଦଳ ଗଠନ କରାଗଲା । 
ଏହାପଶର ଜୟନ୍ୀ ନୟିମତି ଭାବଶର 
ପ୍ଶତ୍କ ଋତୁଶର ପନପିରବିା ଚାଷ 
କର ି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଶରାଜଗାର 
କରୁଛନ୍ ି । ଚଳତି ବଷ୍ ନୂତନ 
ଶକୌେଳଶର  ୮୦ ଡସିମିଲି୍  ଜମଶିର 
ସମିଳିା ଲଙ୍କା ଚାଷ କର ି୧.୦୪ ଲକ୍ଷ 

ଟଙ୍କା ଶରାଜଗାର କରଛିନ୍।ି ଯାହାକ ିଏହ ିଜଲି୍ାଶର  ଜଶଣ ମହଳିା ଚାଷୀ 
ପାଇ ଁଆଶ୍ଚଯ୍୍ ଜନକ। ଶସ ଶକବଳ ଋତୁଭରି୍କି ଚାଷ କରୁଛନ୍ ିତାହା 
ନୁଶହ,ଁ ବରଂ ବନିା ଋତୁଶର ଚାଷ କର ିମହଳିାଙ୍କ ପାଇ ଁଉଦାହରଣ 
ସଷୃ୍ ିକରଛିନ୍।ି   ବଲିାତ,ି ବାଇଗଣ, କଲରା, କାକୁଡ଼,ି ପଆିଜ, େମ୍ି 
ଓ ଲଙ୍କା ଚାଷ କର ିଏହାକୁ ସ୍ାନୀୟ ମାଶକଟ୍ଶର ବକି୍ର ିକର ି୫୦ 
ହଜାର ଟଙ୍କା ଅତରିକି୍ତ ଆୟ କରଛିନ୍।ି ପଶ୍ଚମିବଙ୍ର କାେ୍ରିୀ 
ଶରଡ ଆପଲ ବରଶକାଳରି ୧୫୦ ଟ ି ଗଛ ଜମଶିର ଲଗାଇ 
ଏକ ସନୁଶି୍ଚତି ଶରାଜଗାର ପାଇପାରଛିନ୍ ି । ଏଥିରୁ ୧୨୦୦୦ 
ଟଙ୍କା ଆୟ କରସିାରଥିିବାଶବଶଳ ଚଳତି ଋତୁଶର ଆହୁର ି

୧ ଲକ୍ଷରୁ ଉଦ୍୍ ୍ଟଙ୍କା ଆୟ କରଶିବ ଶବାଲ ିଜୟନ୍ୀ ଆୋ 
ପ୍କାେ କରଛିନ୍ ି।

େଡିର�ାର୍ଟ- ଜୟକୃଷ୍ଣ ରସଠ, ସନୁ୍ଦେଗଡ
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ମଙ୍ଗଳବାେ

୧୪ ମାର୍୍ଟ, ୨୦୨୩

କୃଷ ିପାଣପିାଗ

ଜଳବାୟ ୁଓ ମତୃ୍କିାର ପ୍ରକାରଭେଦକୁ 
ଭେଇ ପଥୃÒବୀର ବେିନି୍ନ ପ୍ରାନ୍ତଭର େନି୍ନ େନି୍ନ 
ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ାଦେ କରାଯାଏ। 
ଏଗଡ଼ୁକି ମଧ୍ୟଭର ମାଣ୍ଆିର ସ୍ାେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର। 
ଏଥÒଭର ଥÒବା ଖାଦ୍ୟ ଗଣୁ, ଭରାଗପ୍ରତଭିରାଧକ 
ଶକ୍ ିଅେ୍ୟାେ୍ୟ ଶସ୍ୟଭର ଉପଲବ୍ଧ େ ଥାଏ। 
ମାଣ୍ଆିଭର ରହଥିÒବା ଭପାଷକତତ୍୍ବ ମଧଭୁମହ, 
ରକ୍ହୀେତା, ଅଲସର୍  ପ୍ରଦାହ ଇତ୍ୟାଦ ି
ସ୍ବାସ୍୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରଥିାଏ। ମାଣ୍ଆିକୁ 
ଖାଦ୍ୟ ରୂଭପ ଗ୍ରହଣ କରବିା ଦ୍ବାରା ଏହା ଆମ 
ଅସ୍ ସମହୂକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରଥିାଏ। ଭତଣ ୁଆମ 
ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀୋଇ ଏହ ିଚାଷ କର ିେଜିର 
ଆଥ୍ଥକାବସ୍ାକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରପିାରୁଥÒବାଭବଭଳ 
ସଘେ ଧାେ ଚାଷ ପର ିମାଣ୍ଆି  ଫସଲ ମଧ୍ୟ 
ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ପାରମ୍ପରକି ପଦ୍ଧତ ି
ତୁଳୋଭର ଏହ ିପଦ୍ଧତଭିର ଅଧÒକ ଅମଳ 
ମଳିଥିାଏ। ଏଥÒଭର ଭଜୈବକି କୃଷ ି
ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କର ି
ଭରାଗ ଭପାକ େୟିନ୍ତ୍ରଣ 
କରାଯାଇଥାଏ।

ଉଦତି କୁମାର ୋଏକ

 ସଘେ ମାଣ୍ଆି ଚାଷ ପଦ୍ଧତଭିର 

ଭପାକ େୟିନ୍ତ୍ରଣ

ଆନ୍ରୋକ୍ସ ପେମୁାନଙ୍କର ଏକ ସଂକ୍ରାମକ 
ଶରାଗ। ପବୂ୍ରୁ ଗରମଦନିଶର ଏହ ିସମସ୍ା 
ଶଦଖାଶଦଉଥିବାଶବଶଳ ବର୍୍ମାନ ଏହା 

ବଷ୍ ସାରା ଶଦଖାଯାଉଛ।ି    ସାଧାରଣତଃ ଗାଈ, 
ଶମଣ୍ା, ଶଛଳ,ି ଶଘାଡ଼ା ଏବଂ ଗଧଙ୍କଠାଶର ଏହ ି
ଶରାଗ ଶଦଖାଯାଏ। ଶପ୍ାର୍  ସଷୃ୍ ିକରୁଥିବା ବାସଲିସ୍ 
ଅନ୍ରୋସସି ଦ୍ାରା ଏହା ଶହାଇଥାଏ।  ଆକ୍ରାନ୍ ପ୍ାଣୀ 
ହଠାତ୍ ମତୁୃ୍ବରଣ କରନ୍।ି  ମତୁୃ୍ ପବୂ୍ରୁ ଜ୍ର, 
ମାଂସଶପେୀଶର କମ୍ପନ ଏବଂ େ୍ାସକ୍ରୟିାଶର କଷ୍ 
ଅନୁଭବ କରନ୍।ି  ଦୂଷତି ମରୃ୍କିା, ଚାରା, ଦୂଷତି 
ମାଂସ, କମି୍ା ଅନ୍ାନ୍ ପେଖୁାଦ୍ ମାଧ୍ମଶର 
ସବ୍ାହାରୀ ଏବଂ ମାଂସହାରୀ ଜନୁ୍ଙୁ୍କ ବ୍ାପଥିାଏ।  
ଆନ୍ରୋକ୍ସଶର ସଂକ୍ରମତି ପ୍ାଣୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ ସମୟଶର 
ପ୍ବାହତି ଶହାଇଥÒବା ରକ୍ତ ମଧ୍ କ୍ଷତକିାରକ। ଆନ୍ରୋକ୍ସ 
ଜୀବାଣ ୁମରୃ୍କିାଶର ଦୀଘ୍ ବଷ୍ ଧର ିଜୀବତି ରହଥିାନ୍।ି 
ବାୟୁ ୂଏବଂ ପାଣ ିମାଧ୍ମଶର ଏହା ବ୍ାପପିାଶର। 

ଅାନ୍ଥ୍ାକ୍ସ ଭରାଗ 
ଓ ଏହାର ଉପଚାର

ଲଙ୍ା ଚାଷରୁ 
ଲକ୍ଷପତ ିଜୟନ୍ତୀ

କଭରାୋ ମହାମାରୀଭର ଅଭେକ ଜଣ େଜି ଜୀବକିା ହରାଇଥÒଭଲ। ଆଉ ଏହ ିସମୟଭର ପରବିାର ଚଳାଇବା  ଭସମାେଙ୍ ପାଇଁ ମସୁ୍ଲି୍  
ଭହାଇପଡ଼ଥିÒଲା। କନୁି୍ତ ଏପର ିସମୟକୁ ସଦୂପଭଯାଗ କରଥିÒଭଲ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ା  ଭବଭହରାଡହି ିଗ୍ରାମର ଆଦବିାସୀ ମହଳିା ଜୟନ୍ତୀ ମଞି୍ଜ। 

ଭସ  େଜିର ଦୃଢ ମଭୋବଳ, ଇଚ୍ା ଶକ୍ ିଓ ପରଶି୍ରମ ଦ୍ାରା ଜଭଣ  ସଫଳ ମହଳିା ଚାଷୀ ପାଲଟଛିନ୍ତ।ି  ଆଉ  େୂତେ ଭକୌଶଳ ପଦ୍ଧତଭିର ଭସ 
କ୍ୟାପ୍ ସକିମ୍ ଓ ପେପିରବିା ଚାଷକୁ ସ୍ାୟୀ ଜୀବକିାଭର ପରଣିତ କର ିଅେ୍ୟ ମହଳିାଙ୍ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜଛିନ୍ତ।ି

ସଫଳ 
ଚାଷୀ

ସଗୁାର ଫି୍ 
ଅମତୃେଣ୍ା

ଅଗ୍ଥାେକି୍  ଷ୍ାଟ୍ଥଅପ୍ 
ଫୁଲରୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ଭହଉଛ ିମହୁ ଏ ସପ୍ାହ ପାଇଁ ଭକଭତକ ପରାମଶ୍ଥ…

କପିର ିବ୍ୟାଭପ 
ଖାଦ୍, ନଃିଶ୍ାସ ପ୍ଶ୍ାସ କମିା୍ କଟଯିାଇଥିବା ଚମ୍ ମଧ୍ ଶଦଇ 
ଆନ୍ରୋକ୍ସ ଜୀବାଣ ୁ ପ୍ଶବେ କର ି ଶରାଗ ସଷୃ୍ ି କରପିାଶର। 
ଶରାଗର ବାହକ ଶପ୍ାର ଗଡୁକି ଅତ୍ଧିକ ପ୍ତଶିରାଧକ ଏବଂ 
ମାଟ,ି ସଂକ୍ରମତି ପ୍ାଣୀମାନଙ୍କ ଶଲାମ କମି୍ା ଶକେଶର  ବଷ୍  ବଷ୍ 
ଧର ିବଞ୍ଚ ିରହଥିାନ୍।ି  ସଂକ୍ରମତି ପ୍ାଣୀମାନଙ୍କ ରକ୍ତର ସଂପ୍େ୍ଶର 
ଆସଥୁିବା କୀଟ ଓ ଅନ୍ ଜୀବଜନୁ୍ଙ୍କ  ଦ୍ାରା ମଧ୍ ଆନ୍ରୋକ୍ସ 
ବ୍ାପଥିାଏ। ନାକ,କାନ, ମଳଦ୍ାରରୁ କଞ୍ଚାରକ୍ତ ବାହାଶର। 
େରିାକରଣ 
ମତୃ ପ୍ାଣୀଙୁ୍କ ଶପାଡ଼ ିନଷ୍  କରବିା ଭଲ।  ବକିଳ୍ପ ଭାଶବ ଚୂନ 
ସହ ଗଭୀର ଗାତ ଶଖାଲ ିଶପାତ ିଦଅିନୁ୍। େବକୁ ଏଶଣଶତଶଣ 
ପକାନୁ୍ ନାହ ିଁ। ଆକ୍ରାନ୍ ଓ ମତୃ ପେ ୁ ଥÒବା ସଂକ୍ରମତି ସ୍ାନକୁ 
ବଶିୋଧନ ନ ଶହବା ଯାଏ ଶସହ ି ସ୍ାନକୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ନୁ୍ 
ନାହ ିଁ। ସସୁ୍ ପ୍ାଣୀଙୁ୍କ ଆନ୍ରୋକ୍ସ ଶରାଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିବା 
ସହ ଶସମାନଙୁ୍କ ଆନ୍ରୋକ୍ସ ଟକିା ପ୍ଦାନ  କରନୁ୍।  

ଏ ମାସର 
ଚାଷ

ବଷ୍ଥକ ସାରା ଚାଷ କାଯ୍ଥ୍ୟ କରାଯାଉଥÒଭଲ ଭହଁ, ମାର୍୍ଥ 
ମାସଭର  ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପେପିରବିା ଚାଷ କରାଯାଇ ଚାଷୀ ଲାେବାେ 

ଭହାଇପାରନ୍ତ।ି  ଏହ ିସମୟଭର ଭକଉଁ   ପେପିରବିା ଚାଷ 
ଆରମ୍ଭ କରବିା ଲାେଦାୟକ ଆସନୁ୍ତ ଜାଣବିା। 



ଅହମ୍ମଦାବାଦ୍,୧୩ା୩(ଏଜେନ୍ ସି):ଟ୍ାଭ ସିସ୍ଜହଡ୍ଓମାନ୍ନସ
ଲାବୁଜସନଙ୍କ ଦମ୍ଦାର ବ୍ାଟ ସିଂ ସଜତ୍ବେ ଏଠାଜର ଭାରତ
ଓ ଅଜ୍ରେଲସିଆ ମଧ୍ୟଜର ଚାଲସିଥିବା ବର୍ନର-ଗାଭାସ୍କର
ଟ୍ଫସିର ଚତୁର୍ନ ତରା ଜେଷ ମ୍ାଚ୍ ଅମୀମାଂସ ସିତ ରହ ସିଛ ସି।
ଏହାଫଳଜରଭାରତ୨-୧ଜରେଙୃ୍ଖଳାେସିତ ସିବାସହ
କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ନରର ସକାଜେ ବର୍ନର-ଗାଭାସ୍କର
ଟ୍ଫସି େସିତ ସିବାଜର ସମର୍ନ ଜହାଇଛ ସି। ଏହା ପବୂ୍ନରୁ
ଜେଲସିଂଟନ୍ଜର ଜେଷ ଜହାଇଥିବା ଅନ୍ ଏକ ଜଟଷ୍ଟ

ମ୍ାଚ୍ଜର ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡ ୨ େସିଜକଟଜର ଶ୍ୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ
କର ସିବା ଫଳଜର ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ ସିତୀୟରର ଲାଗ ସି
ବ ସିଶ୍ୱ ଜଟଷ୍ଟ ଚାମ୍ ସିଅନ୍ସ ସିପ୍ (୨୦୨୧-୨୩) ଫାଇନାଲଜର
ପ୍ରଜବେ କର ସିଛ ସି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଓଭାଲଜର େୁନ୍ ୭ରୁ ୧୧
ଯାଏଜେଳାଯ ସିବାକୁଥିବାଏହ ସିଫାଇନାଲଜରଭାରତସହ

ଅଜ୍ରେଲସିଆର ମକୁାବ ସିଲା ଜହବ। ଜମାଜଟରାଜର ଜେଷ
ଜହାଇଥିବା ଚତୁର୍ନ ମ୍ାଚ୍ଜର ୧୮୬ ରନ୍ର ବଡ଼ ଜସ୍କାର
କର ସି ଫମ୍ନକୁ ଜଫର ସିଥିବା ଭାରତୀୟ ତାରକା ଜେଳାଳସି
ବ ସିରାଟ ଜକାହଲସିଙୁ୍କ ମ୍ାଚ୍ର ଜଶ୍ଷ୍ଠ ଜେଳାଳସି ବ ସିଜବଚସିତ

କରାଯାଇଛ ସି।ଜସହ ସିପର ସିଭାରତପକ୍ଷରୁ୮୬ରନ୍କର ସିବା
ସହ ସବ୍ନାଧିକ ୨୫ଟ ସି େସିଜକଟ ଜନଇଥିବା ଅଫ୍ ସ୍ ସିନର
ରବସିଚନ୍ଦ୍ରନଅଶ୍ୱ ସିନଓ୧୩୫ରନ୍କର ସିବାସହ୨୨ଟ ସିେସିଜକଟ
ଜନଇଥିବା ବାମହାତୀ ସ୍ ସିନର ରବୀନ୍ଦ୍ର ୋଜରୋଙୁ୍କ ମ ସିଳ ସିତ
ଭାଜବେଙୃ୍ଖଳାରଜଶ୍ଷ୍ଠଜେଳାଳସିବ ସିଜବଚସିତକରାଯାଇଛ ସି।
ହେଡ୍,ଲାବୁହେନ୍ଙ୍କଦମ୍ଦାରବ୍ାଟଂି
ବସିରାଟଜକାହଲସିଙ୍କ୧୮୬,େବୁମାନଗ ସିଲ୍ଙ୍କ୧୨୮ଓଅକ୍ଷର
ପଜଟଲଙ୍କ୭୯ରନ୍ସହାୟତାଜରଭାରତଏହ ସିଜଟଷ୍ଟଜର
ପ୍ରରମ ପାଳ ସି ୯୧ ରନ୍ଜର ଆଗଆୁ ରହ ସିଥିଲା। ଚଳସିତ
େଙୃ୍ଖଳାଜରଅତ୍ନ୍ତଚମତ୍ାରଜବାଲସିଂକର ସିଥିବାଅଜ୍ରେଲୀୟ

ସ୍ ସିନରମ୍ାଚ୍ରଚତୁର୍ନଦ ସିନଜରକ ସିଛ ସିଚମକଜଦୋଇଥିଜଲ।
ଯାହାଫଳଜର୫ମତରା ଜେଷଦସିନଜରକ ସିଛ ସି ନାଟକୀୟ
ଜେଳ ଜହବ ଜବାଲସି ଭାରତ ଓ ଏହାର ସମର୍ନକ ମାଜନ
ଆୋ ରଖିଥିଜଲ। ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳର ଦ୍ ସିତୀୟ ପାଳ ସିଜର

ଟ୍ାଭ ସିସ୍ ଜହଡ୍ ଓ ମାନ୍ନସ ଲାବୁଜସନ୍ଙ୍କ ଦମ୍ଦାର ବ୍ାଟ ସିଂ
ବଳଜରଅଜ୍ରେଲସିଆଏହ ସିମ୍ାଚ୍କୁଅମୀମାଂସ ସିତରଖିବାଜର
ଭାରତକୁଏକପ୍ରକାରବାଧ୍ୟକର ସିଥିଲା।ଏହ ସି ଦୁଇଜେଳାଳ ସି
ଜହଡ୍ଓଲାବୁଜସନ୍ଦ୍ ସିତୀୟେସିଜକଟଭାଗୀଦାର ସିଜର୨୯୨ଟ ସି
ବଲ୍ ଜେଳସି ୧୩୯ରନକର ସିବାଫଳଜରଅଜ୍ରେଲସିଆଏହ ସି
ମ୍ାଚ୍ ହାର ସିବନାହ ିଁ ଜବାଲସି ସ୍ଷ୍ଟକର ସିଥିଲା। ଜହଡ୍ ୧୬୩
ବଲ୍ ଜେଳସି ୧୦ ଜଚୌକା ଓ ୨ଛକା ସହ ୯୦ ରନ୍ କର ସି
ଆଉଟ ଜହାଇଥିଲାଜବଜଳ ଲାବୁଜସନ ୨୧୩ ବଲ୍ ଜେଳସି
୬୩ରନ୍ଜରଅପରାେସିତରହ ସିଥିଜଲ।୫ମଦସିନଜେଳଜର
ଅଜ୍ରେଲସିଆଦ୍ ସିତୀୟପାଳ ସିଜର୨େସିଜକଟହରାଇ୧୭୫ରନ୍

କର ସିବା ପଜର ଏହ ସି ମ୍ାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ବାହାର ସିବା ଆଉ
ଆୋନଥିବାରୁମ୍ାଚ୍କୁଜେଷକର ସିବାଲାଗ ସିଉଭୟଦଳର
ଅଧିନାୟକ ରାେସି ଜହାଇଥିଜଲ। ଏହା ଫଳଜର ଭାରତ
୨-୧ଜରେଙୃ୍ଖଳାକୁେସିତ ସିଥିଲା।

ଦନିକିଆି ଶଙୃ୍ଖଳା 
ଉପରେ ନଜେ
ପ୍ରତ ସିଦ୍ନ୍ଦ ସିତାମଳୂକ, ଜରାମାଞ୍ଚକ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ
ଜଟଷ୍ଟେଙୃ୍ଖଳା ପଜରଏଜବ ଦୁଇ ଜଦେମଧ୍ୟଜର
୩ ମ୍ାଚ୍ ବ ସିେ ସିଷ୍ଟ ଦ ସିନ ସିକ ସିଆ େଙୃ୍ଖଳା ଜେଳାଯ ସିବ।
ଦୁଇଜଦେମଧ୍ୟଜରସୀମ ସିତଓଭରେଙୃ୍ଖଳାତୀବ୍ର
ପ୍ରତ ସିଦ୍ନ୍ଦ ସିତା ଜହାଇରାଏ। ଏରର ଭାରତଜର
ଦସିନ ସିକ ସିଆ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ ଜେଳାଯ ସିବାକୁ ଥିବାରୁ ଉଭୟ
ଦଳ ଏହାକୁ ଜବେ ଗରୁୁତ୍ୱ ଜଦଉଛନ୍ତସି। ମମୁ୍ବଇର
ୋଜଙ୍ଖଜରଷ୍ଟାରସିୟମ୍ଜରମାର୍୍ନ୧୭ରୁପ୍ରରମମ୍ାଚ୍
ସହ ଏହ ସି େଙୃ୍ଖଳାର ଆରମ୍ଭ ଜହବ। ଏହା ପଜର
ବ ସିୋୋପାଟଣାର ଏସ ସିଏ-ଭ ସିର ସିସ ସିଏ ଷ୍ଟାରସିୟମ୍ଜର
ମାର୍୍ନ୧୯ଜରଦ୍ ସିତୀୟମକୁାବ ସିଲାଓଜଚନ୍ନଇରଏମ୍ଏ
ଚ ସିଦାମ୍ବରମଷ୍ଟାରସିୟମ୍ଜରମାର୍୍ନ ୨୨ଜର ତୃତୀୟତରା
ଜେଷମକୁାବ ସିଲାଅନୁଷ୍ଠ ସିତଜହବ।
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ରକାହଲ ିମ୍ାଚ୍  େ ରରେଷ୍ଠ, ଜାରେଜା-
ଅଶ୍ନି ଶଙୃ୍ଖଳାେ ରରେଷ୍ଠ ରେଳାଳି ବେ୍ଡେ-ଗାଭାସ୍କେ ଟ୍ରଫି ବଜାୟ େଖିଲା ଭାେତ

ସଂକ୍ ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର
ଅସ୍ରେଲଷିଆ ପ୍ରଥମ ପକୋଳ ଷି: ୪୮୦ (ଉସ୍ମାନେୋୋ-୧୮୦,
କାଜମରନ ଗ୍ୀନ୍-୧୧୪, ରବସିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱ ସିନ-୬/୯୧,
ମହମ୍ମଦ୍ସାମ ସି-୨/୧୩୪)।
ଭକୋରତ ପ୍ରଥମ ପକୋଳ ଷି: ୫୭୧ (ବ ସିରାଟ ଜକାହଲସି- ୧୮୬,
େବୁମାନ ଗ ସିଲ୍-୧୨୮, ଟଡ୍ ମଫଫି-୩/୧୧୩, ନାରାନ
ଲାୟନ-୩/୧୫୧)।
ଅସ୍ରେଲଷିଆ ଦ୍ ଷିତୀୟ ପକୋଳ ଷି: ୧୭୫/୨ (ଟ୍ାଭ ସିସଜହଡ୍-୯୦,
ମାନ୍ନସଲାବୁଜସନ-୬୩*)।

ବରୁ କ୍  , ଗାେ୍ଡନେ ରଫବୃଆେୀେ ରରେଷ୍ଠ କ୍ରିକଟର୍  
ରାଉରଜକଲା,୧୩।୩(ସମ ସିସ):ଚଳସିତଏଫ୍ଆଇଏଚ୍
ଜପ୍ରାଲ ସିଗ୍ଜରଭାରତୀୟଦଳଏହାରଚମତ୍ାରପ୍ରଦେ୍ନନ
ୋର ସି ରଖି ସ୍ାନୀୟ ବ ସିସ୍ନା ମଣୁ୍ଡା ଅନ୍ତେ୍ନାତୀୟ ହକ ସି
ଷ୍ଟାର ସିୟମଜରହ୍ାଟ୍ ସିକବ ସିେୟଲାଭକର ସିଛ ସି।ଜସାମବାର
ଜେଳାଯାଇଥିବାଏକମ୍ାଚଜରଭାରତ୬-୩ଜଗାଲର
ନବାଗତ ବ ସିଶ୍ୱବ ସିଜେତା େମ୍ନାନୀକୁ ହରାଇ ଜଦଇଛ ସି।
ପବୂ୍ନରୁଏହ ସିପ୍ରତ ସିଜଯାଗ ସିତାଜରେକୁ୍ରବାରଏଠାଜରଅନୁଷ୍ଠ ସିତ
ମ୍ାଚଜରମଧ୍ୟଭାରତ୩-୨ଜଗାଲଜରେମ୍ନାନୀକୁମାତ୍
ଜଦଇଥିଲା। ଏହାପଜର ରବସିବାର ଅନ୍ତମ େକ୍ସିୋଳୀ
ଦଳଅଜ୍ରେଲସିଆମଧ୍ୟ୫-୪ଜଗାଲଜରଭାରତନ ସିକଟରୁ
ହାର ସିଯାଇଥିଲା। ଫଳଜର ହର୍ମନପ୍ରୀତ୍ ସ ସିଂହଙ୍କ
ଜନତୃତ୍ୱାଧିନଘଜରାଇଦଳଏହ ସିନବନସିମଫିତଗ୍ାଉଣ୍ଡଜର

କ୍ରମାଗତହ୍ାଟ୍ ସିକବ ସିେୟଅେ୍ନନକର ସିଛ ସି।ଏଥିସହଭାରତ
ଜପ୍ରାଲ ସିଗ୍ରଚଳସିତସଂସ୍କରଣଜର୭ମମକୁାବ ସିଲାରୁ୫ମ
ବ ସିେୟ,ଜଗାଟ ସିଏଡ୍ରଓଜଗାଟ ସିଏସଟୁ୍ଆଉଟ୍ବ ସିେୟସହ
୧୭ପଏଣ୍ଟପାଇ ଜଟବଲ୍ରେୀଷ୍ନକୁଉନ୍ନୀତ ଜହାଇଛ ସି।
ଜସ୍ନ ସମାନ ୧୭ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ଜଗାଲ୍
ବ୍ବଧାନଦୃଷ୍ଟ ସିରୁଦ୍ ସିତୀୟସ୍ାନକୁେସ ସିଯାଇଛ ସି।ଭାରତ
ଏହାର ପରବତ୍୍ନୀ ମ୍ାଚଜର ବୁଧବାର ଅଜ୍ରେଲସିଆକୁ
ଜଭଟ ସିବ।

ଦ୍ତିୀୟକ୍ାଟଚ୍ଚରହରଭାରତର୪ହ�ାଲ୍:
ମ୍ାଚର ୨ୟ ମ ସିନ ସିଟ୍ଜର ଅଧିନାୟକ ଟମ୍ ଗ୍ାମ୍ବବୁଶ୍ଚଙ୍କ
ଜପନାଲ୍ ସି କର୍୍ନର ଜଗାଲ୍ ବଳଜର ପ୍ରରମ କ୍ାଟ୍ନରଜର
େମ୍ନାନୀ ୧-୦ଜର ଅଗ୍ଣୀ ରହ ସିଥିଲା। ଜତଜବ ଦ୍ ସିତୀୟ
କ୍ାଟ୍ନରଜରଭାରତଚମତ୍ାରପ୍ରଦେ୍ନନକର ସି୪ଟ ସିଜଗାଲ୍
ଜଦଇଥିଲା। ୨୦ରୁ ୨୫ ମ ସିନ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟଜର ଯରାକ୍ରଜମ
ଯଗୁରାେ ସ ସିଂହ, ଅଭ ସିଜଷକ, କାତ୍ଫି ଜସଲ୍ଭମ ଓ
ଅଧିନାୟକ ହର୍ମନପ୍ରୀତ୍ଙ୍କ ଷ୍ଟ ସିକ୍ସରୁ ଏହ ସି ଜଗାଲ୍
ବାହାର ସିଥିଲା। ୨୨ତମ ମ ସିନ ସିଟ୍ଜର େମ୍ନାନୀର ଅଭସିଜ୍ଞ
ଜେଳାଳ ସି ଜଗାଞ୍ାଜଲା ଜପଇଲାଟ୍ ଜପନାଲ୍ ସି କର୍୍ନରରୁ
ଜଗାଟ ସିଏଜଗାଲ୍ଜଦଇଥିଜଲ।ଏହାସଜତ୍ବେଭାରତପ୍ରରମ
୩୦ ମ ସିନ ସିଟ୍ଜର ୪-୨ ଜଗାଲଜର ଆଗଆୁ ରହ ସିଥିଲା।
ଏହାପଜରତୃତୀୟକ୍ାଟ୍ନରଆରମ୍ଭରୁମାଲ୍ଜଟଜହଲ୍େସିଗ
(୩୧ତମମ ସିନ ସିଟ୍)ଙ୍କ ଜଗାଲ୍ େର ସିଆଜରେମ୍ନାନୀ୩-୪
ସ୍ସିତ ସିକୁଆଣ ସିଥିଲା।ଜତଜବଅନ୍ତସିମତରା୪ର୍ନକ୍ାଟ୍ନରଜର
ଜସଲଭମ୍ (୪୫ତମ) ଓ କାତ୍ଫି (୫୦ତମ) ଆଉ
ଜଗାଟ ସିଏ ଜଲୋଏ ଜଗାଲ୍ ଜଦବାରୁ ଭାରତ ଜେଷଜର
୬-୩ ଜଗାଲଜର ବ ସିେୟ ଲାଭ କର ସି ୩ ପଏଣ୍ଟ ଅେ୍ନନ
କର ସିଥିଲା।କାତ୍ଫିଙୁ୍କମ୍ାଚରଜଶ୍ଷ୍ଠଜେଳାଳସିବ ସିଜବଚସିତ
କରାଯାଇଥିଲା। ପରୁୁଷ ଅନ୍ତେ୍ନାତୀୟ ହକ ସିଜର େମ୍ନାନୀ
ବ ସିପକ୍ଷଜରଭାରତରଏହା୩୩ତମମକୁାବ ସିଲାରୁ୧୧ତମ
ବ ସିେୟ। େମ୍ନାନୀ ୧୫ ମ୍ାଚ୍ େସିତ ସିଥିବାଜବଜଳ ୭ଟ ସି
ମକୁାବ ସିଲାଡ୍ର’ରହ ସିଛ ସି।

ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍   ର୍ା ଲଗି୍  

ବରି୍ଡା ମଣୁ୍ାରେ ଭାେତେ ହ୍ାଟ୍ରକି ବଜିୟ ବଶି୍ବରିଜତା 
ଜମ୍ଡାନୀ ହାେଲିା

ଅହମ୍ମଦାବାଦ୍, ୧୩ା୩(ଏଜେନ୍ ସି): ଗତରରର ରନସ୍ନ ଅପ୍
ଭାରତ ଆଇସ ସିସ ସି ଆନୁକୂଲ୍ଜର ପ୍ରତ ସି ଦୁଇ ବଷ୍ନଜର ରଜର
ଆଜୟାେସିତଜହଉଥିବାବ ସିଶ୍ୱଜଟଷ୍ଟଚାମ୍ ସିଅନସ ସିପଫାଇନାଲଜର
କ୍ରମାଗତଦ୍ ସିତୀୟରରପ୍ରଜବେକର ସିଛ ସି।ଫାଇନାଲଜରଭାରତ
ସହ ଅଜ୍ରେଲସିଆର ମକୁାବ ସିଲା ଜହବ। ଉଭୟ ଦଳ ୨୦୨୧ରୁ
୨୩ ମଧ୍ୟଜର ଜେଳସିଥିବା ଜଟଷ୍ଟ ମ୍ାଚ୍ଜର ସବ୍ନାଧିକ ବ ସିେୟ
ହାରହାସଲକର ସିଛନ୍ତସି।ଏହାଫଳଜରଫାଇନାଲ ଜେଳସିବାକୁ
ଜଯାଗ୍ତାଅେ୍ନନକର ସିଛନ୍ତସି।ଇଂଲଣ୍ଡରଓଭାଲଠାଜରେୁନ୍୭ରୁ
୧୧ତାର ସିେଯାଏଫାଇନାଲମକୁାବ ସିଲାଜେଳାଯ ସିବ।ବ ସିଶ୍ୱଜଟଷ୍ଟ
ଚାମ୍ ସିଅନସ ସିପ୍ର ପ୍ରରମ ଫାଇନାଲଜର ଭାରତ ରନସ୍ନ ଅପ୍ ଓ
ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡ ଚାମ୍ ସିଅନ୍ ଜହାଇଥିଲା। ଏଥିଜର ଜରାହ ସିତ େମ୍ନା
ଭାରତକୁବ ସିେୟୀକରାଇବାସହଏକଦେନ୍ ସିପଜରଜକୌଣସ ସି
ଏକଆଇସ ସିସ ସିଟ୍ଫସିହାସଲକର ସିବାକୁସମସ୍ତପ୍ରକାରଉଦ୍ମ
କର ସିଜବ। ପ୍ରରମରର ଫାଇନାଲଜର ଭାରତ ୮ େସିଜକଟଜର
ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡଠାରୁହାର ସିରନସ୍ନଅପ୍ଜରସନୁ୍ତଷ୍ଟରହ ସିଥିଲା।

ଇଜ୍ାରଜର ଅଜ୍ରେଲସିଆ ତୃତୀୟ ଜଟଷ୍ଟ େସିତ ସିବା ପଜର
ଭାରତକୁ ଫାଇନାଲ ଜେଳସିବାକୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ୍ଜର ଚତୁର୍ନ
ଜଟଷ୍ଟେସିତ ସିବାରଆବେ୍କତାରହ ସିଥିଲା।ଅଜ୍ରେଲସିଆସବ୍ନାଧିକ
ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ପ୍ରରମ ଦଳ ଭାଜବ ଫାଇନାଲଜର ପ୍ରଜବେ

କର ସିଥିଲା।ଫଳଜରଭାରତଓଶ୍ୀଲଙ୍କାମଧ୍ୟରୁ ଜଗାଟ ସିଏଦଳ
ଅଜ୍ରେଲସିଆପ୍ରତ ସିଦ୍ନ୍ଦୀ ଜହବାଆୋଜରରହ ସିଥିଜଲ।ଶ୍ୀଲଙ୍କାକୁ
ଫାଇନାଲଜରପ୍ରଜବେକର ସିବାଲାଗ ସି ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡବ ସିପକ୍ଷଜର୨
ମ୍ାଚ୍ବ ସିେ ସିଷ୍ଟଜଟଷ୍ଟସ ସିର ସିଜ୍କୁ୨-୦ଜରେସିତ ସିବାରଆବେ୍କତା
ରହ ସିଥିଲା। କ ସିନୁ୍ତ ଏହ ସି ମ୍ାଚ୍ର ଜେଷ ବଲ୍ଜର ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡ
ଜରାମାଞ୍ଚକ ପର ସିସ୍ସିତ ସିଜର ମ୍ାଚ୍ େସିତ ସିବା ପଜର ଶ୍ୀଲଙ୍କାର
ଫାଇନାଲ ଜେଳସିବାଆୋ ଧଳୂ ସିସାତ ଜହାଇଯାଇଥିଲା। ଅନ୍
ପକ୍ଷଜର ଅଜ୍ରେଲସିଆ ସହ ମ୍ାଚ୍ ଅମୀମାଂସ ସିତ ରହ ସିବା ପଜର
ଭାରତଫାଇନାଲଜେଳସିବାକୁଜଯାଗ୍ତାଅେ୍ନନକର ସିଥିଲା।

୨୦୨୧-୨୩ମଧ୍ୟଜରଅଜ୍ରେଲସିଆ୧୯ଟ ସିଜଟଷ୍ଟଜେଳସି୧୧
ବ ସିେୟସହସବ୍ନାଧିକ୧୫୨ପଏଣ୍ଟପାଇଥିଲା।ଏହାରବ ସିେୟ
ହାରମଧ୍ୟସବ୍ନାଧିକ୬୬.୬୭ଜହବାରୁଦଳପ୍ରରମସ୍ାନଜର
ରହ ସିଥିଲା। ଜସହ ସିପର ସି ଏହ ସି ସମୟଜର ଭାରତ ୧୮ଟ ସି ମ୍ାଚ୍
ଜେଳସି୧୦ଟ ସିବ ସିେୟ,୫ଟ ସିପରାେୟଓ୩ଟ ସିମ୍ାଚ୍ଅମୀମାଂସ ସିତ
ରଖି୧୨୭ପଏଣ୍ଟପାଇଛ ସି।ଭାରତରବ ସିେୟହାର୫୮.୮୦
ଜହବାରୁ ଦଳ ଦ୍ ସିତୀୟ ସ୍ାନଜର ରହ ସିଥିଲା। ବ ସିେୟ ହାର
ଅନୁଯାୟୀତାଲସିକାପ୍ରସୁ୍ତତଜହଉଥିବାଜବଜଳଦକ୍ଷ ସିଣଆଫ୍ସିକା
(୫୫.୫୬),ଶ୍ୀଲଙ୍କା (୪୮.୪୮),ଇଂଲଣ୍ଡ (୪୬.୯୭),
ପାକ ସିସ୍ତାନ(୩୮.୧୦)ରହ ସିଥିଲା।

ଫାଇନାଲରେ ଭାେତ-ଅର୍ରେଲଆି ମକୁାବଲିା
ବଶି୍ ରଟଷ୍ଟ ଚାମ୍ଅିନରପି୍  

ଆଇଏସ୍  ଏଲ୍  : ରବଙ୍ାଲୁେୁ- ଏଟରିକ ଫାଇନାଲ 
ଜକାଲକାତା,୧୩।୩(ଏଜେନ୍ ସି):ଚଳସିତଇଣ୍ଡସିଆନସପୁରଲସିଗ
(ଆଇଏସ୍ଏଲ)୯ମସଂସ୍କରଣରଫାଇନାଲମକୁାବ ସିଲା ସ୍ଷ୍ଟ
ଜହାଇଛ ସି।ଟାଇଟଲପାଇଁେନ ସିବାରଫାଇନାଲମକୁାବ ସିଲାଜର
ଜବଙ୍ାଲୁରୁ ଏଫ୍ସ ସି ଓ ଏଟ ସିଜକ ଜମାହନବାଗାନ ମହୁାଁମହୁ ିଁ
ଜହଜବ।ରବସିବାରଅନୁଷ୍ଠ ସିତଦୁଇଜଲଗ୍ବ ସିେ ସିଷ୍ଟପ୍ରରମଜସମ ସିଜର
ଜବଙ୍ାଲୁରୁ ଜପନାଲ୍ ସି ସଟୁ୍ଆଉଟଜର୯-୮ ଜଗାଲଜରଲସିଗ୍
ସ ସିଲ୍ଡ ବ ସିଜେତା ମୁ୍ମ୍ବାଇ ସ ସିଟ ସି ଏଫ୍ସ ସିକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲଜର

ପ୍ରଜବେ କର ସିଥିଲା। ଜସହ ସିପର ସି ଜସାମବାର ଦ୍ ସିତୀୟ ଜସମ ସି
ଫାଇନାଲଜର ଏଟ ସିଜକ ଜପନାଲ୍ ସି ସଟୁ୍ ଆଉଟ୍ଜର ୪-୩
ଜଗାଲଜରହାଇଦ୍ାବାଦଏଫ୍ସ ସିକୁହରାଇଫାଇନାଲଟ ସିଜକଟ
ହାସଲକର ସିଛ ସି।ପ୍ରରମଜଲଗ୍ଜଗାଲେନୁ୍ଭାଜବଅମୀମାଂସ ସିତ
ରହ ସିଥିଲା।ଜସହ ସିପର ସିଦ୍ ସିତୀୟଜଲଗମକୁାବ ସିଲାମଧ୍ୟନ ସିର୍୍ନାର ସିତଓ
ଅତ ସିର ସିକ୍ସମୟଜେଷସରୁ୍ାଜଗାଲେନୂ୍ରହ ସିଥିଲା।ଫଳଜର
ଜପନାଲ୍ ସିସଟୁ୍ଆଉଟ୍ରସହାୟତାନ ସିଆଯାଇଥିଲା।

ଦୁବାଇ, ୧୩।୩ (ଏଜେନ୍ ସି):
ଇଂଲଣ୍ଡର ହ୍ାରୀ ବରୁକ୍ ଓ
ଅଜ୍ରେଲସିଆର ଆସଜଲ ଗାର୍ନନର
ଯରାକ୍ରଜମ ଜଫବୃଆରୀ ମାସ
ଲାଗ ସି ଅନ୍ତେ୍ନାତୀୟ କ୍ର ସିଜକଟ୍
ପର ସିଷଦ (ଆଇସ ସିସ ସି)ର
ଜଶ୍ଷ୍ଠ ପରୁୁଷ ଓ ମହ ସିଳା
କ୍ର ସିଜକଟର୍ ବ ସିଜବଚସିତ
ଜହାଇଛନ୍ତସି।ଆଇସ ସିସ ସି
ପକ୍ଷରୁ ଜସାମବାର
ବ ସି ଜ େ ତ ା ଙ୍କ
ନାମ ଜଘାଷଣା
କ ର ା ଯ ା ଇ ଥି ଲ ା ।
ଭାରତର ରବୀନ୍ଦ୍ର
ୋଜରୋ ଓ
ଜ େ ଷ୍ଟ ଇ ଣ୍ଡସି େ ର
ଗଦୁାଜକେଜମାତ ସିଙୁ୍କପଛଜରପକାଇ୨୪
ବଷ୍ନୀୟ ବରୁକ୍ ଏହ ସି ପରୁସ୍କାର େସିତ ସିଛନ୍ତସି।
ଜଫବୃଆରୀମାସଜରବରୁକ୍୨ଟ ସିଅର୍୍ନେତକ
ଓ ଜଗାଟ ସିଏ େତକ ହାସଲ କର ସିଥିଜଲ।
ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡ ବ ସିପକ୍ଷ ପ୍ରରମ ଜଟଷ୍ଟଜର ଜସ
ଯରାକ୍ରଜମ ୮୯ ଓ ୫୪ ଏବଂ ଦ୍ ସିତୀୟ
ଜଟଷ୍ଟଜର୧୮୬ରନରପାଳ ସିଜେଳସିଥିଜଲ।

 ଅପରପକ୍ଷଜର ମହ ସିଳା ବ ସିଭାଗଜର
ଜଫବୃଆରୀ ମାସର ଜଶ୍ଷ୍ଠ ଜେଳାଳସି

ଜହାଇଥିବାଗାର୍ନନରଅଜ୍ରେଲସିଆକୁ
ଜରକର୍ନ ୬ଷ୍ଠରର ଲାଗ ସି ଟ ସି-୨୦
ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ ସିଅନ କରାଇବାଜର
ପ୍ରମେୁ ଭୂମ ସିକା ଗ୍ହଣ କର ସିଥିଜଲ।
ଜସ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ଜର ବ୍ାଟ ସିଂଜର

ଜମାଟ୍ ୧୧୦ ରନ ସଂଗ୍ହ
କର ସିଥିବାଜବଜଳ ୧୦ଟ ସି
େସିଜକଟ୍ ମଧ୍ୟ ନ ସିେ
ନାମଜର ଲସିପ ସିବର୍
କର ସିଥିଜଲ।ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡ
ବ ସିପକ୍ଷଜର ୧୨ ରନ
ବ୍ୟଜର ୫ େସିଜକଟ୍
ଅକ୍ ସିଆର କର ସିବା
ତାଙ୍କର ଜଶ୍ଷ୍ଠ
ପ୍ରଦେ୍ନନଥିଲା।ଆସସଲ ଗକୋର୍ଡନର

ଭକୋରତ ପକୋଇଁ ଦୁଇଟ ଷି ସଗକୋଲ୍  ସଦଇଥÒବକୋ ଅଭଷିସେକ (ରକୋହକୋଣ)
ହ୍କୋରୀ 

ବରୁ କ୍  

କ୍ମାଗତ ଚତୁର୍ଡ ଶଙୃ୍ଖଳା ବଜିୟ
ଭାରତଜରଚାଲସିଥିବା୨୦୨୨-୨୩ବର୍ନର-ଗାଭାସ୍କରଟ୍ଫସିଜରଭାରତ୨-୧ଜର
ବ ସିେୟୀ ଜହାଇଛ ସି। ବ ସିଶ୍ୱର ଅନ୍ତମ ଜଶ୍ଷ୍ଠଦଳଭାଜବବ ସିଜବଚସିତ ଅଜ୍ରେଲସିଆ
ବ ସିପକ୍ଷଜରଏହାଭାରତରକ୍ରମାଗତଚତୁର୍ନଜଟଷ୍ଟେଙୃ୍ଖଳାବ ସିେୟ।ଏହ ସିବ ସିେୟ
ଧାରା୨୦୧୬-୧୭ସ ସିେନରୁଭାରତଜରଆରମ୍ଭଜହାଇଥିଲା।ଦୁଇଜଦେମଧ୍ୟଜର
୪ମ୍ାଚ୍ବ ସିେ ସିଷ୍ଟବର୍ନରଗାଭାସ୍କରଟ୍ଫସିଆଜୟାେସିତଜହାଇଥିଲାଜବଜଳଭାରତ
କ୍ରମାଗତବ ସିେୟହାସଲକର ସିଛ ସି।ପ୍ରଜତ୍କେଙୃ୍ଖଳାକୁଭାରତ୨-୧ବ୍ବଧାନଜର
ବ ସିେୟୀ ଜହାଇଛ ସି। ୨୦୧୮-୧୯ଓ୨୦୨୦-୨୧ଜରଅଜ୍ରେଲସିଆଜରଏହ ସିେଙୃ୍ଖଳା
ଆଜୟାେସିତଜହାଇଥିଲାଜବଜଳଭାରତବ ସିେୟୀଜହାଇଥିଲା।୧୯୪୭-୪୮ରୁଦୁଇ
ଜଦେମଧ୍ୟଜରଦ୍ ସିପାକ୍ଷ ସିକଜଟଷ୍ଟେଙୃ୍ଖଳାଆଜୟାେସିତଜହାଇଆସଛୁ ସି।ଏହାମଧ୍ୟଜର
୨୮ଟ ସିେଙୃ୍ଖଳାଆଜୟାେସିତଜହାଇଯାଇଛ ସି।ଏହାମଧ୍ୟରୁଅଜ୍ରେଲସିଆ୧୨ଟ ସିଜରଓ
ଭାରତ୧୧ଟ ସିଜରବ ସିେୟୀଜହାଇଛ ସି।ମାତ୫ଟ ସିେଙୃ୍ଖଳାଜରଫଳାଫଳମ ସିଳ ସିନାହ ିଁ।

ରଲାରକଶ ୋହୁଲଙ୍କ ଆଶା
ଅଜ୍ରେଲସିଆ ବ ସିପକ୍ଷ ଜଟଷ୍ଟ େଙୃ୍ଖଳାଜର ଭାରତର ଦୁଇ ପ୍ରମେୁ ଜେଳାଳ ସି ଫାଷ୍ଟ
ଜବାଲରଯେପ୍ରୀତ୍ ବୁମ୍ରାଓେସିଜକଟରକ୍ଷକଋଷଭପନ୍ତଆଘାତଜଯାଗୁଁଜେଳସି
ପାର ସି ନାହାନ୍ତ ସି। ଏମାଜନ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡର ଓଭାଲ୍ଜର େୁନ୍ ୭ଜର ଜହବାକୁ
ଥିବାଫାଇନାଲମ୍ାଚ୍ ଲାଗ ସି ଉପଲବ୍ଧ ଜହଜବନାହ ିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟଜରେବୁମାନ
ଗ ସିଲ ଏଠାଜର େତକ ହାସଲ କର ସିବା ପଜର ଜଲାଜକେ ରାହୁଲଙୁ୍କଆଉ ସ୍ାନ
ମ ସିଳ ସିବାଆୋକମ୍।କ ସିନୁ୍ତ ଦୁଇଟ ସିକରାରାହୁଲଙୁ୍କଜଟଷ୍ଟଦଳକୁଜଫର ସିବାଆୋ
ବଢ଼଼ାଇଛ ସି। ଜଗାଟ ସିଏ ଜହଉଛ ସି େସିଜକଟରକ୍ଷକ ଜକାନା ଭରତଙ୍କ ବ ସିଫଳତା।
ଭରତ ୪ଟ ସି ଜଟଷ୍ଟରୁ ୧୦୧ ରନ୍ କର ସିଥିଲାଜବଜଳ େସିଜକଟରକ୍ଷକ ଭାଜବ
ବ ସିଫଳ ଜହାଇଛନ୍ତସି। ଚତୁର୍ନ ଜଟଷ୍ଟର ଜେଷ ଦସିନଜର ଜସ ୩ଟ ସି କ୍ାଚ୍ ମ ସିସ୍
କର ସିଛନ୍ତସି।ଜସଉଭୟଜପସ୍ଓସ୍ ସିନରଙ୍କଜବାଲସିଂଜରବଲକୁସଂଗ୍ହକର ସିବାଜର
ସଂଘଷ୍ନ କର ସିଛନ୍ତସି। ଏହ ସି ଜେଳାଳ ସିଙୁ୍କ ଫାଇନାଲଜର ସ୍ାନ ମ ସିଳ ସିବା ଆୋ କମ୍।
ତାଙ୍କ ବଦଳ ଜେଳାଳସି ଇୋନ କ ସିସାନଙୁ୍କ ବ ସିଜଦେଜର ଜେଳାଇ ଟ ସିମ୍ ଇଣ୍ଡସିଆ
ର ସିସ୍କ ଜନବାକୁ ଚାହ ିଁବ ନାହ ିଁ। ଏଭଳସି ସମୟଜର ଜଶ୍ୟସ ଆୟର ମଧ୍ୟ ଆହତ
ଜହାଇଛନ୍ତସି। ଏଣୁ ରାହୁଲଙୁ୍କ ଦଳର େସିଜକଟରକ୍ଷକ ଭାଜବ ନ ସିଆଯ ସିବା ଦଳ
ଲାଗ ସି ଲାଭେନକ ଜହାଇପାଜର। ଏହ ସି ଘଟଣା ହ ିଁ ବ ସିଜଦେ ମାଟ ସିଜର ସଫଳ
ଜହାଇଥିବା ରାହୁଲଙୁ୍କ ଜଟଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଜଫର ସିବାର ରାସ୍ତା ଫସିଟାଇପାଜର।

ଅହମ୍ମଦକୋବକୋଦ୍   ସଟଷ୍ଟସର ସରେଷ୍ଠ ସେଳକୋଳଷି ବ ଷିସବଚଷିତ ବ ଷିରକୋଟ ସକକୋହଲଷି। ମ ଷିଳ ଷିତଭକୋସବ ଶଙୃ୍ଖଳକୋର ସରେଷ୍ଠ ସେଳକୋଳଷି ବ ଷିସବଚଷିତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜକୋସରଜକୋ (ବକୋମ) ଓ ରବଷିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ ଷିନ ପରୁ୍କୋର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ଷି।

ମମୁ୍ବଇ,୧୩।୩(ଏଜେନ୍ ସି): ଅଜ୍ରେଲୀୟ
ଅଲରାଉଣ୍ଡରଜେଜସଜୋନାଜସନଓଦକ୍ଷ ସିଣ
ଆଫ୍ସିକୀୟ ମାର ସିୋନ କାପ୍ଙ୍କ ବ ସିଜ୍ାରକ
ବ୍ାଟ ସିଂ ବଳଜର ଦସିଲ୍ୀ କ୍ାପ ସିଟାଲ୍ ଏଠାଜର
ଚାଲସିଥିବା ମହ ସିଳା ପ୍ର ସିମ ସିୟର ଲସିଗ୍ଜର ଚତୁର୍ନ
ବ ସିେୟ ହାସଲ କର ସିଛ ସି। ର ସିୋଇ ପାଟ ସିଲ
ଷ୍ଟାର ସିୟମ୍ଜର ଜସାମବାର ଜେଳାଯାଇଥିବା
ଏକାଦେଲସିଗ୍ମ୍ାଚ୍ଜରଦ ସିଲ୍ୀ୬େସିଜକଟଜର
ରୟାଲ ଚାଜଲଞ୍ସ୍ନ ବାଙ୍ାଜଲାରକୁ ପରାସ୍ତ
କର ସିଛ ସି। ଏହା ଫଳଜର ପରୁୁଷଙ୍କ ଭଳସି
ବାଙ୍ାଜଲାର ଟ ସିମ୍ ପ୍ରରମ୫ଟ ସି ଲ ସିଗ୍ ମ୍ାଚ୍ରୁ

ପଞ୍ଚମ ପରାେୟ ବରଣ କର ସିଛ ସି। ମଙ୍ଳବାର
ଦ୍ାଦେଲସିଗ୍ମ୍ାଚ୍ଜରମମୁ୍ବାଇଇଣ୍ଡସିଆନ୍ସହ
ଗେୁରାଟେ୍ାଣ୍୍ଟସରମକୁାବ ସିଲାଜହବ।

 ଏହ ସି ମ୍ାଚ୍ େସିତ ସିବାକୁ ଦ ସିଲ୍ୀ ଆଗଜର
୧୫୧ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ ଜଦଇଥିଲା। ଦ ସିଲ୍ୀ
ପ୍ରରମ ରନ୍ଜର ପ୍ରରମ େସିଜକଟ ହରାଇଥିଜଲ
ମଧ୍ୟ ଆଲସିସ କ୍ାପ୍ୀ ୨୪ ବଲ୍ଜର ୩୮ ଓ
ଜେମ ସିମା ଜରାଡ୍ର ସିଜଗ୍ବଜ୍ ୨୮ ବଲ୍ଜର ୩୨
ରନ୍ କର ସି ଦଳକୁ ବ ସିେୟ ଆୋ ଜଦଇଥିଜଲ।
୧୪.୩ ଓଭରଜର ଦଳୀୟ ଜସ୍କାର ୧୦୯
ରନ୍ ଥିବାଜବଜଳ ଜରାଡ୍ର ସିଜଗ୍ବଜ୍ ଜେଷ

ଜେଳାଳସିଭାଜବ ଆଉଟ ଜହାଇଥିଜଲ। ଏହ ସି
ସମୟଜର କାପ୍ ଓ ଜୋନାଜସନ୍ ୩୧ ବଲ୍ରୁ
୪୫ ରନ୍ ଉଠାଇ ଦଳକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ବ ସିେୟ
ପ୍ରଦାନକର ସିଥିଜଲ।

ପବୂ୍ନରୁପ୍ରରଜମବ୍ାଟ ସିଂକର ସିବାଙ୍ାଜଲାର
୪ େସିଜକଟଜର ୧୫୦ ରନ୍ କର ସିବାକୁ ସମର୍ନ
ଜହାଇଥିଜଲ। ଦଳର ୩ ତାରକା ବ୍ାଟର
ସ୍ମତୃ ସି ମନ୍ାନା (୮), ଜସାଫସି ର ସିଭାଇନ୍ (୨୧)
ଓ ହ ସିରର ନାଇଟ୍ (୧୧) ୧୩ ଓଭର ଜବଳକୁ
୬୩ ରନ୍ଜର ପାଭ ସିଲ ସିୟନ ଜଫର ସିଯାଇଥିଜଲ।
ଅଜ୍ରେଲୀୟ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ାଟର ଏଲସିସ୍ ଜପରୀ

ଓଭାରତୀୟଯବୁେସିଜକଟରକ୍ଷକର ସିଚାଜଘାଷ
ଚତୁର୍ନେସିଜକଟଭାଗ ସିଦାରୀଜର୩୪ବଲ୍ରୁ୭୪
ରନ୍ ସଂଗ୍ହ କର ସିବା ଫଳଜର ବାଙ୍ାଜଲାର
ଏକସମ୍ମାନେନକ ଜସ୍କାରକର ସିବାଜରସମର୍ନ
ଜହାଇଥିଲା। ଜପରୀ୫୨ବଲ୍ଜର୪ ଜଚୌକା
ଓ୫ଛକାସହଅପରାେସିତ୬୭ଏବଂଜଘାଷ
୧୬ ବଲ୍ଜର ୩ଟ ସି ଜଲୋଏଁ ଜଚୌକା ଓ ଛକା
ସହ ୩୭ ରନ୍ କର ସିଥିଜଲ। ଦ ସିଲ୍ୀ ପକ୍ଷରୁ
ଭାରତୀୟ ମ ସିର ସିୟମ ଜପସ୍ର େ ସିୋ ପାଜଣ୍ଡଙୁ୍କ
ସବ୍ନାଧିକ୩ଟ ସି େସିଜକଟମ ସିଳ ସିଥିଲା। ମାର ସିୋନ
କାପ୍ ୪ ଓଭରଜର ୧୮ ରନ୍ ଜଦଇଥିଜଲ।

ମହଳିା ୍ମିୟିେ ଲଗି୍   : ବାଙ୍ାରଲାେେ ପଞ୍ଚମ ପୋଜୟ

ଆଜେି ମ୍ାଚ
ଅହ୍ରେଲଆି-ଜମଚ୍ଚାନୀ
ସମୟ-ରାତ ସି୭ଟା୧୦
ପ୍ରସାରଣ-ଷ୍ଟାରଜସ୍ାଟ୍୍ନ
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