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ଭଜିଲିାନ୍ସ ପଞ୍ାରେ 
ଚଣ୍ଡୀଗାଁ ସମତି ିସମ୍ାଦକ

 ବାରଲଶ୍ୱେ / ଭଦ୍ରକ, 
୧୩ା୩ (ସମସି): 
ଠକିାଦାରଙ୍କୁ  ସକିକୁୟୁରଟି ି
ଟଙ୍ା ଫେରାଇ ଫଦବା 
ପାଇଁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍ା ଲାଞ୍ଚ 
ଫେଉଥିବା ଫବଫେ ଭଜିଲିାେ୍ସ 
ଜାଲଫର ପଡ଼ଛିନ୍ ି ଜେ 
ସମ୍ପଦ ବଭିାଗ ଅଧୀେସ୍ଥ 

ବାଫଲଶ୍ୱର ଜେଫସଚେ 
ବଭିାଜେର ଅଧୀକ୍ଷଣ 
ଯନ୍ତୀଙ୍ କାଯ୍ଯୟୁାେୟ 
କୟୁାସଅିର ପ୍ରଦୀପ 
ରାଉତ। ବାଫଲଶ୍ୱର ଜେଫସଚେ ବଭିାଜେର ଅଧୀକ୍ଷଣ 
ଯନ୍ତୀଙ୍ କାଯ୍ଯୟୁାେୟଫର କୟୁାସଅିର

 ବଲାଙ୍ିେ, ୧୩।୩ (ସମସି): ବଲାଙ୍ିର ସହରଫର 
ଚାଲଥିିବା ଫବଆଇେ କେସରିପ କାରବାର ଉପଫର 
ପକୁଲସିର କଡ଼ା ପ୍ରହାର। ସ୍ୱତନ୍ତ ଟମି ଗଠେ କର ିଏହ ି
କାରବାର ଉପଫର ତଦନ୍ ଚୋଇଥିବା ବଲାଙ୍ିର 
ପକୁଲସି କେସରିପ ମାେିଆଙ୍କୁ  ବଡ଼ ଝଟକା ଫଦଇଛ।ି 
କେସରିପ ଚାଲାଣ ଓ ଫବଆଇେ କାରବାର ବନ୍ଦ 
କରବିା ଦଗିଫର ବଲାଙ୍ିର ପକୁଲସିର ଏହା ଏକ ବଡ଼ 
ସେେତା। ଫସାମବାର ବଲାଙ୍ିର ପକୁଲସି ପାଖାପାଖି 
୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାର କେସରିପ ଓ ବୟୁବହୃତ ସାମଗ୍ୀ 
ଜବତ କରଛି।ି ୪ ଜଣ ମହେିା ସଫମତ ୩୭ ଜଣଙ୍କୁ  
ଗରିେ କରଛି।ି ଫକବେ ଏତକି ି େକୁ ହଁ; ପଶ୍ମିବଙ୍ର 
କଲକିତାଠାଫର ଥିବା ଏକ ଡ୍ରଗ୍ସ କମ୍ପାେୀର ଆକାଉଣ୍ଟକକୁ 
ମଧ୍ୟ ଅକାମୀ କରଛି।ି ଗରିେ ଅଭଯିକୁକ୍ତମାଫେ ବଲାଙ୍ିର 
ସହର, ବରଗଡ଼, କଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଫଦଶର ଫବାଲ ି
ପକୁଲସି ସଚୂୋ ଫଦଇଛ।ି

 �ପଲୁସି ପଞ୍ଝାରେ କଫ୍ ସେିପ୍  Ñରକଟ୍ 

େଂି-ମଝାଷ୍ଟେ ସହ ୩୭ ଗେିଫ
ଭଜିଲିଝାନ୍ସ ଜଝାଲରେ ଜଳରସଚନ 

ବଭିଝାଜନ କ୍ଝାସୟିେ 

ଠକିାଦାରଙ୍କଠାରୁ  
୫ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା 

ନବନେ ଗରିଫ

 ଭଦ୍ରକ, ୧୩ା୩ (ସମସି): ମଣ୍ଫିର ଧାେ 
କ୍ରୟ ଲାଗ ି ଚାଷୀଙ୍ଠାରକୁ  ଲାଞ୍ଚ ଫେଉଥିବା 
ଫବଫେ ବାଫଲଶ୍ୱର 
ଭଜିଲିାେ୍ସ ହାତଫର 
ଗରିେ ଫହାଇଛନ୍ ି
ଭଦ୍ରକ ଚଣ୍ୀଗାଁ 
ଫସବା ସମବାୟ 
ସମତିରି ସମ୍ପାଦକ 
ତପେ ୋୟକ। ଚଣ୍ୀଗାଁ ସମବାୟ ସମତି ି
ଦ୍ାରା ପରଚିାେତି ଧାେମଣ୍ଫିର }ପଷୃ୍ା-୯}ପଷୃ୍ା-୯}ପଷୃ୍ା-୯}ପଷୃ୍ା-୯

 ଲସ୍  ଆରଜେଲସ, ୧୩ା୩ (ଏରଜନ୍ସ)ି: ଲସ୍  
ଆଫଜେଲସ୍ ଫର ଅେକୁଷ୍ତି ୯୫ତମ ଓସ୍ାର 
କାଯ୍ଯୟୁକ୍ରମଫର ଭାରତ େୂଆ କୃତତି୍ବ ହାସଲ କରଛି।ି 
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ୨ଟ ି ଓସ୍ାର ପକୁରସ୍ାର 
ହାଫତଇଛ।ି ସକୁପ୍ ରହଟି୍  ଚେଚ୍ତି୍ର ଆର୍ ଆର୍ ଆର୍  ଯାଦକୁ  
ବଜାୟ ରହଛି।ି ଏହ ିେିଲ୍ମର ‘ୋଟକୁ  ୋଟକୁ ’ ଗୀତକକୁ ‘ଫରେଷ୍ 
ମେୂ ସଙ୍ୀତ (ଫବଷ୍ଟ ଅରଜିେିାଲ ସଙ୍)’ ପକୁରସ୍ାର 
ମେିଛି।ି ଫସହପିର ି‘ଦ ଏଲେିୟୁାଣ୍ଟ ହ୍ବସି୍ ପସ୍ଯ’ ‘ଫରେଷ୍ କ୍ଷକୁଦ୍ର 
ଡକକୁୟୁଫମଣ୍ଟାରୀ େିଲ୍ମ’ ପକୁରସ୍ାର ହାଫତଇଛ।ି ଫତଫବ 

ଡକକୁୟୁଫମଣ୍ଟଟ୍ ି େିଚର େିଲ୍ମ ‘ଅଲ୍  ଦାଟ୍  ବ୍ଥି୍ସ’ ପକୁରସ୍ାର 
ଫଦୌଡ଼ରକୁ  ବାହାର ି ଯାଇଛ।ି ଏହ ି ତଫିୋଟ ି ଫରେଣୀଫର 
ଭାରତକକୁ ମଫୋେୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପବୂ୍ଯରକୁ  
ଏସ୍ ଏସ୍  ରାଜଫମୌଲଙି୍ େଫିଦ୍୍ଯଶତି ଆର୍ ଆର୍ ଆର୍ ର 
ୋଟକୁ  ୋଟକୁ  ଗୀତକକୁ ଫରେଷ୍ ମେୂ ସଙ୍ୀତ ପାଇଁ ‘ଫଗାଫଲଡେେ 
ଫଗଲାବ୍ସ’ ପକୁରସ୍ାର ମେିଥିିଲା। ଓସ୍ାର ସମ୍େିେୀଫର 
ୋଟକୁ  ୋଟକୁ  ଗୀତ ଫଲଖିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଫବାଷ ଏବଂ ସଙ୍ୀତ 
େଫିଦ୍୍ଯଶକ ଏମ୍ ଏମ୍  କରିବାେୀ ଟ୍ରେି ଗ୍ହଣ କରଥିିଫଲ। 
ଏହ ିଅବସରଫର କରିବାେୀ ଅଭଭିାଷଣ 

ଇତହିାସ ରଚଲିା ଭାରତ

‘ନଝାଟୁ ନଝାଟୁ’ ଓ ‘ଦ ଏଲଫି୍ଝାଣ୍ଟ 
ହ୍ସି୍ ପସ୍ସ’କୁ ଓସ୍ଝାେ

}ପଷୃ୍ା-୯

ବଶି୍ଝାସେ ପ୍ରତୀକ ‘୫-ଟ’ି
 ଭୁବରନଶ୍ୱେ, ୧୩।୩ (ସମସି): ମକୁଖୟୁମନ୍ତୀ 

େବୀେ ପଟ୍ଟୋୟକଙ୍ ପରକିଳ୍ତି ‘୫-ଟ’ି 
ଫକବେ ଏକ ଉପକ୍ରମ େକୁଫହଁ, ସାଧାରଣ 
ଫଲାକଙ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏଫବ ବଶି୍ୱାସର 
ପ୍ରତୀକ ପାଲଟଛି।ି ପ୍ରଶାସେଫର 
ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଦକୁ େ୍ଯୀତଫିର ଅଙ୍କୁଶ, ସାଧାରଣ 
ଫଲାକଙ୍ ଫସବାକକୁ ‘୫-ଟ’ି ସକୁେଶି୍ତି 
କରଛି ି ଏବଂ ରାଜୟୁର ରୂପାନ୍ରଣ 
ଫକ୍ଷତ୍ରଫର ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଭୂମକିା ଗ୍ହଣ କରଛି।ି 
ରାଜଧାେୀରକୁ  ଉପାନ୍ ପଯ୍ଯୟୁନ୍ ପ୍ରଫତୟୁକ 

ସାଧାରଣ ଫଲାକ ‘୫-ଟ’ିର ଗକୁରକୁ ତ୍ୱକକୁ ବକୁ ଝ ି
ପାରଛିନ୍;ି ଏହା ଦ୍ାରା ଉପକୃତ ଫହାଇ 
ପାରକୁ ଛନ୍।ି ମାତ୍ର ବଡ଼ିମ୍ବୋ ଫହଉଛ ି ରାଜୟୁର 

ବଫିରାଧୀଦେ ଫେତାଙ୍ ପାଇଁ ‘୫-ଟ’ି ଏଫବ ବ ି
ଅଫବାଧ୍ୟ। ଫସ ସତଫର ଏ ସମ୍ପକ୍ଯଫର ଜାଣନ୍ ି

ୋହ ିଁ ୋ ସବକୁ  ଜାଣଶିକୁଣ ିଅବକୁ ଝା ଥିବା ଆଚରଣ 
ପ୍ରଦଶ୍ଯେ କରକୁ ଛନ୍ ିତାହା ସାଧାରଣଫର ସଂଶୟ 

ସଷୃ୍ଟ ି କରଛି।ି ବଫିରାଧୀଦେ ଫେତାଙ୍ ଏପର ି
ଆଚରଣକକୁ କଟାକ୍ଷ କରଛିନ୍ ି ସରକାରୀ 

ଦେର ମକୁଖୟୁ ସଫଚତକ ପ୍ରଶାନ୍ ମକୁଦକୁ ଲ।ି 
ବଫିରାଧୀଦେ ଫେତାଙ୍ ତଥାକଥିତ ଅଜ୍ଞତାକକୁ 

କଟାକ୍ଷ କରବିା ସହ ‘୫-ଟ’ିକକୁ ସକୁଶାସେର 
ମହାମନ୍ତ ଫବାଲ ି ଅଭହିତି କରଛିନ୍ ି ମକୁଖୟୁ 
ସଫଚତକ ରେୀ ମକୁଦକୁ ଲ।ି 

ଓଡ଼ଶିାର ସାମଗ୍କି ବକିାଶ ପାଇଁ 
ମକୁଖୟୁମନ୍ତୀ ଫକବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଫଦଖିୋହାନ୍;ି 
ରାଜୟୁକକୁ ଫଦଶର ଶୀଷ୍ଯ ବକିଶତି ରାଜୟୁଫର 

ପରଣିତ କରବିା ପାଇଁ ଅବରିତ ଉଦୟୁମ 
କରକୁ ଛନ୍।ି ‘୫-ଟ’ି ଫହଉଛ ି

ଶାସେନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଚେଚଞ୍ଚେ ପ୍ରଶାସେ
ଓଡ଼ଶିା ରୂପାନ୍ତରଣର ପ୍ରମଖୁ ମାଧ୍ୟମ

}ପଷୃ୍ା-୯

 ଭୁବରନଶ୍ୱେ, ୧୩।୩ (ସମସି): ବଭିନି୍ନ 
ଅପରାଧିକ କାଯ୍ଯୟୁକୋପଫର ସଂଶ୍ଷି୍ଟ ଥାଇ 
ଜାମେିଫର ଥିବା ବଫିରାଧୀ ଦେ ଫେତା ଜୟ 
ୋରାୟଣ ମରିେଙ୍ ଅଡ଼କୁଆ ବଢ଼଼଼଼ବିାଫର ଲାଗଛି।ି 
୨୦୧୮ ମସହିା ବଫିଜପକୁର ଉପେବି୍ଯାଚେ 
ସମୟଫର ଦଫିଲଶ୍ୱର ସାହକୁ  ହତୟୁା ମାମଲାଫର 
ଜାମେିଫର ଥିବା ଜୟୋରାୟଣ ମରିେ ଓ ଅେୟୁ 
୧୨ ଜଣଙ୍କୁ  ୧୭ ତାରଖିଫର ଅଦାଲତଫର 
ହାଜର ଫହବାକକୁ ଭକୁ ବଫେଶ୍ୱର ଅତରିକି୍ତ 
ଫଦୌରାଜଜ୍   େଫିଦ୍୍ଯଶ ଫଦଇଛନ୍।ି ଅେକୁ ରୂପ 
ଭାବଫର ୨୦୧୦ ବରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ଝାରବନ୍ଧ ଥାୋ 
ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ  ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାଫର ଆସନ୍ା ୨୩ 
ତାରଖିଫର ଶକୁଣାଣ ି ଫହବାକକୁ ଅଦାଲତ ତାରଖି 
ଧାଯ୍ଯୟୁ କରଛିନ୍।ି ଦଫିଲଶ୍ୱର ସାହକୁ  ହତୟୁା 
ମାମଲାଫର ଜାମେିଫର ଥିବା ଜୟୋରାୟଣ 
ହାଇଫକାଟ୍ଯଙ୍ ଧାଯ୍ଯୟୁ ସତ୍ତ୍ଯାବେୀକକୁ ଖିଲାପ 

କରଥିିବାରକୁ  ତାଙ୍ର ଜାମେି ରଦ୍ କରବିାକକୁ 
ବମିଲ ଭକୁ ଏ ୋମକ ଜଫଣ ବୟୁକ୍ତ ିଅଦାଲତଫର 
ରକୁ ଜକୁ  ଫହାଇଥିବା ମାମଲାର ଶକୁଣାଣ ି ୧୭ 
ତାରଖିଫର ଫହବ ଫବାଲ ିସଚୂୋ ମେିଛି।ି 

ସଚୂୋଫଯାଗୟୁ ଫଯ ୨୦୧୦ ମସହିାଫର 
ଜୟ ୋରାୟଣ ମରିେଙ୍ ଫେତୃତ୍ୱଫର ବଫିଜପ ି
ଫେତା ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ା ଓ ପ୍ରଦୀପ ପକୁଫରାହତି 
ପ୍ରମକୁଖ ବରଗଡ଼ ଜଲି୍ାର ଝାରବନ୍ଧ ଥାୋର 
ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବାସକୁଫଦବ ଛତ୍ରଆିଙ୍କୁ  

ଆକ୍ରମଣ କରଥିିଫଲ। ଆକ୍ରମଣ ଫବଫେ 
ବାସକୁଫଦବ ପାଇକମାେ ଥାୋଫର କାଯ୍ଯୟୁରତ 
ଥିଫଲ। ଏହ ି ଆକ୍ରମଣ ପଫର ଜୟୋରାୟଣ 
ଓ ଅେୟୁମାେଙ୍ ବଫିରାଧଫର ପାଇକମାେ 

ଥାୋଫର ଫକସ େମ୍ବର ୧୭୫/୨୦୧୦ ଓ 
ଆଇପସିରି ଧାରା ୧୪୭ ଅଥ୍ଯାତ୍   ଦଙ୍ା ସଷୃ୍ଟ ି
କରବିା, ଧାରା ୩୪୧- ଅେୟୁାୟ ଭାଫବ କାହାକକୁ 
ଅଟକାଇ ରଖିବା, ୪୫୨- ଥାୋ ଭତିରକକୁ 
ଫବଆଇନ୍   ଭାଫବ ପ୍ରଫବଶ କରବିା, 

ଆଇନ ଫଝାଶରେ ଜୟନଝାେଝାୟଣ
ଦନିଲଶ୍ୱର ସାହୁ ହତ୍ା ମାମଲାନର 
୧୭ ତାରଖିନର ହାଜର ନୋଟସି
୨୦୧୦ ଝାରବନ୍ଧ ଥାୋ ଅଧିକାରୀ 

ଆକ୍ରମଣର ଶଣୁାଣ ି୨୩ନର



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 

ମତୁେ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ େବ୍ରୀେ ପଟ୍ଟେଠାୟକଙ୍ତୁ  ଜଠାତ୍ରୀୟ ସତୁଭଠାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଖବଠାଷ ଆପେଠା ପ୍ରବନ୍ଧେ ପତୁରସ୍ଠାର ହସ୍ଠାନ୍ର କରତୁ ଛନ୍ ିରଠାଜସ୍ବ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ 
ପ୍ରଶମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମଳିଠା ମଲ୍କି, ମତୁେ୍ୟ ସଚବି ପ୍ରେ୍ରୀପ କତୁମଠାର ଖଜେଠା ଓ ଓସ୍ ଡମଠାର ପରଚିଠାଳେଠା େଖିଦ୍୍ଯଶକ େକିତୁଞ୍ଜ ବହିଠାର୍ରୀ ଧଳ}ପଷୃ୍ଠା-୯

}ପଷୃ୍ଠା-୯



ବଳଦେବଜୀଉ ଦେବାଶ୍ରମଦେ 
ଅନାଥ ଯବୁକଙ୍କ ବବିାହ େମ୍ପନ୍ନ

ବଞି୍ଝାରପରୁ,୧୩ଝା୩,(ସମସି): ବଞି୍ଝାରପରୁ ବ୍ଲକର ପ୍ରୀତପିରୁ ପଞ୍ଝାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 
ନୂଆରଝଁା ଠଝାରର ଅବସ୍ତି ବଳରେବରୀଉ ରେବଝାଶ୍ରମ ବଭିନି୍ନ େଜୃନଝାତ୍ମକ କଝାର୍ଗ୍ୟକ୍ରମ 
ପଝାଇ ଁଚର୍୍ଗଝାରର ରହଥିଝାଏ। ଏହ ିଆଶ୍ରମରର ସ୍ଝାନ ପଝାଇଥିବଝା ଶଶିକୁନ୍ୟଝା ବଝା ଶଶିପୁତୁ୍ର 
ଆଶ୍ରମର େମ୍ଝାେକିଝା ଓ ପରଚିଝାଳକ େମଝାଜରେବରୀ େୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମଝାର େଝାେ ରେମଝାନଙ୍କ 
ଉର୍ଶକି୍ଝା ଗ୍ରହଣଠଝାରୁ ରେମଝାନଙ୍କ ବବିଝାହ ପର୍ଗ୍ୟନ୍ତ େମସ୍ତ େଝାୟତି୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରଥିଝାନ୍ତ।ି 
ପବୂ୍ଗରୁ ୪୨ ଜଣ ଆଶ୍ରମକି କନ୍ୟଝା ଓ ରକଝାଡଏି ଜଣ ପଅୁଙ୍କ ବବିଝାହ ଉତ୍ସବ ନଜିସ୍ୱ ପଝାଣ୍ ି
ଓ ପ୍ରଚଷ୍ଝାରର େମଝାଜରେବରୀ ଶ୍ରରୀ େଝାେଙ୍କ ଦ୍ଝାରଝା େମ୍ନ୍ନ ରହଝାଇ ରଝାଇଥିବଝା ରବରଳ 
ରବବିଝାର ଆଶ୍ରମର ୬୩ତମ େନ୍ତଝାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ ରେ ପଝାଳନ କରଛିନ୍ତ।ି ରଝାଜପରୁ 
ଜଲି୍ଝାର ମଙ୍ଗଳପରୁ ନକିଟବର୍୍ଗରୀ େଝାରମଝାେରପରୁ ଗ୍ରଝାମର ରଝାମଚନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ରଙ୍କର ତନିଟି ି
ଅନଝାଥ େନ୍ତଝାନ ବଳରେବ ଜରୀଉ ରେବଝାଶ୍ରମରର ସ୍ଝାନ ପଝାଇଥିରେ। ରେମଝାନଙ୍କର 
ବୟେ ଅନୁରଝାୟରୀ ପବୂ୍ଗରୁ େୁଇଟ ି ଝଅିଙ୍କ ପଝାଇ ଁ ନୂଆ େଂେଝାର ର�ଝାଜ ି ରେଇଥିରେ 
େମଝାଜରେବରୀ େୁଷ୍ମନ୍ତ େଝାେ। ରତକଝାେ ି ପଅୁ ବଝାବନର ବବିଝାହ ଉତ୍ସବ େମ୍ନ୍ନ 
ରହଝାଇଛ।ି କଟକ ନଆିଳ ିଅଞ୍ଳର ଝଅି କୁନେିତଝା(େଝାହୁ)ଙୁ୍କ ରେ ବବିଝାହ କରଛିନ୍ତ।ି

ୋତବ୍ୟ ଦହାମଓିପ୍ୟାଥିକ ଚକିତି୍ା ଶବିେି

ଯଝାଜପରୁ,୧୩।୩(ସମସି): ରଝାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣରୀ ରସ୍ୱଚ୍ଝାରେବରୀ ଓ େଝାଂସ୍ତୃକି 
ଅନୁଷ୍ଝାନ ଜଝାରତୃ ି ଫଝାଉରଡେେନ ଇଡେଆି ରଝାଜପରୁ ଜଲି୍ଝା ପକ୍ରୁ ଏକ େଝାତବ୍ୟ 
ରହଝାମଓିପ୍ୟଝାଥିକ ଚକିତି୍ସଝା ଶବିରି ଉପର ବରୁହଝାଁଠଝାରର ଅନୁଷ୍ତି ରହଝାଇରଝାଇଛ।ି 
ଏହ ିଚକିତି୍ସଝା ଶବିରିକୁ ବରୁହଝାଁ ପଞ୍ଝାୟତର େରପଞ୍ ଅନଝାହଝାର ବଝାରନଝା ଆନୁଷ୍ଝାନକି 
ଭଝାରବ ଉେଘଝାଟନ କର ି ଜଝାରତୃ ି ଫଝାଉରଡେେନ ଇଡେଆିର ଏହ ି ମହତ କଝାର୍ଗ୍ୟକୁ 
ପ୍ଶଂେଝା କରବିଝା େହ ଅନୁଷ୍ଝାନର ଉନ୍ନତ ି କଝାମନଝା କରଥିିରେ। ରଝାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍୍ୟଝା 
ଡଝାକ୍ତର ଶଭୁ୍ଝା ରଝାଉତରଝାୟ ତଝାଙ୍କ ଅଭଭିଝାଷଣରର କହଛିନ୍ତ,ି ରଝାଜପରୁ ଜଲି୍ଝାର 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ଝାନରର ଏହପିର ିସ୍ୱଝାସ୍୍ୟ ଶବିରି ପ୍ରତ୍ୟକ ମଝାେ ଆରୟଝାଜନ କରଝାରବି। 
ଏହ ି ଶବିରିରର ଚକିତି୍ସଝା ରହଝାଇଥିବଝା ରରଝାରରୀମଝାରନ ଆରଝାମରୀ େନିରର ଅନୁଷ୍ଝାନ 
େହ ରରଝାରଝାରରଝାର କର ିରେମଝାନଙ୍କର ସ୍ୱଝାସ୍୍ୟ ବଷିୟରର ମଝାରଣଝା ପରଝାମଶ୍ଗ ରନଇ 
ନରିରଝାର ରହବିଝାକୁ ପରଝାମଶ୍ଗ ରେଇଥିରେ। ବରଷି୍ ରହଝାମଓିପ୍ୟଝାଥ ଡଝାକ୍ତର ରବରୀନ୍ଦ୍ର 
କୁମଝାର ରଝାଉତରଝାୟଙ୍କ ତତ୍ତଝାବଧଝାନରର ବରଷି୍ ଚକିତି୍ସକ ଡଝାକ୍ତର ରେରବନ୍ଦ୍ର କୁମଝାର 
ରଝାଉତ ଓ ଡଝାକ୍ତର ଶଭୁ୍ଝା ରଝାଉତରଝାୟ ଶତଝାଧିକ ରରଝାରରୀଙୁ୍କ ପରରୀକ୍ଝା େହ ଔଷଧ 
ପ୍େଝାନ କରଥିିରେ। ଜଝାରତୃ ିଫଝାଉରଡେେନ ଇଡେଆିର ରଝାଜ୍ୟ େଂରରଝାଜକ ପ୍େରୀପ 
କୁମଝାର ରବରହରଝା, ରଝାଜପରୁ ଜଲି୍ଝା େଝାଧଝାରଣ େମ୍ଝାେକ େବୁଝାେ ଚନ୍ଦ୍ର ମହଝାପଝାତ୍ର, 
ଜଲି୍ଝା ରପଝାଗ୍ରଝାମ ରକଝାଅଡରିନଟର ପ୍କଝାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍କି ଓ ଅଭୟ କୁମଝାର ରଜନଝା, 
ବରଷି୍ େେେ୍ୟ ରେକ ନଜିଝାମେୁନି, ପ୍ରମଝାେ କୁମଝାର ରବରହରଝା, ରଜତ କୁମଝାର 
ମଶି୍ର, ଆବୁରଝା ଜମ୍ଝାେଙ୍କ େହ େମଝାଜରେବରୀ ରେକ ରରଝାେଝାମ ଅଲ୍ରୀ, ରପ୍ମଝାନନ୍ଦ 
େଝାେ, ରରୀତଝା େଝାେ ପ୍ଭୁତ ିଶବିରି ପରଚିଝାଳନଝାରର େହରରଝାର କରଥିିରେ।

ଦଚାେ ିଅଭଦିଯାଗଦେ ଗାଡ଼ଚିାଳକ ଗେିଫ
ପଝାରଝାଦୀପ,୧୩।୩(ସମସି): ପଝାରଝାେରୀପ ଅଭୟଚଝାନ୍ଦପରୁ ଥଝାନଝା ଅଧରୀନ 
ଆଇଓେଏିେର ୨ ନମ୍ୱର ରରଟ ମଧ୍ୟ ରେଇ ଶ୍ରମକିଙୁ୍କ ରନବଝା ଆଣବିଝାରର ନରିୟଝାଜତି 
ଏକ ବସ୍   ରଚଝାର ିଅଭରିରଝାରରର ଧରଝା ପଡ଼ଛି।ି ରଝାଡ଼ରୁି ପ୍ଝାୟ ୮୦ କରିେଝା ଓଜନର 
ରଟେନ୍  ରେେ ଟେେି ଆଇରନ ରପ୍ଲଟ ଜବତ ରହଝାଇଛ।ି ରଝାଡ଼ ି ଚଝାଳକ ରକନ୍ଦ୍ରଝାପଡ଼ଝା 
ଜଲି୍ଝା ତନ୍ତଆିପଝାଳ ଥଝାନଝା ଅଧରୀନ େନୁତିପରୁର ରବରୀନ୍ଦ୍ର େଳଝାଇ ରରିଫ ରହଝାଇଛ।ି

ମଙ୍ଗଳବଝାର 
୧୪ ମଝାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩୦୪ ଆମ ଜଲି୍ଲା
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କୁଆଖିଆ,୧୩।୩(ସମସି)

ରେେୁପରୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଠୁଆବର ଓ 
ଶ୍ରରୀବନ୍ତପରୁ ପଞ୍ଝାୟତର ମଧ୍ୟବତତିର୍ ସ୍ଝାନ 
�ରୀର ନେରୀ (ମଝାଳକିଝାରର �ରର୍ଝାତଝାକୁ 
�ରୀର ନେରୀ ବର୍ଣତିତ) ପଠଝାରର ମଝା’ ବରିଜଝା 
ବଶି୍ୱରୂପଝା ନବକୁଡେରୀୟ ବଶି୍ୱକେ୍ୟଝାଣ 
ମହଝାରଜ୍ଞ ଓ ରଝାଷ୍ଟରୀୟ େନ୍ଥ େମ୍ଳିନରୀ ଏପ୍େି 
୨ରୁ ୬ ତଝାର�ି ୫େନି ବ୍ୟଝାପ ି ଅନୁଷ୍ତି 
ରହବ। ରଜ୍ଞକଝାର୍ଗ୍ୟ ପରଚିଝାଳନଝା ନମିରନ୍ତ 
ରଠତି ଆଞ୍ଳକି କମଟି ିପକ୍ରୁ ରେଝାମବଝାର 
ଆହୂତ େଝାମ୍ୱଝାେକି େମ୍ଳିନରୀ ଜରଆିରର 
େଚୂନଝା େଆିରଝାଇଛ।ି କମଟିରି େଭଝାପତ ି
େଶରଥ ପଡେଝାଙ୍କ ରପୌରରଝାହତି୍ୟରର 
ଆରୟଝାଜତି େମ୍ଳିନରୀରର ରଜ୍ଞର ମ�ୁ୍ୟ 
ପରୁରଝାଧଝା େନ୍ଥ ପରୁୁଷ ସ୍ୱଝାମରୀ ଉେୟଝାନନ୍ଦ 
ପବ୍ଗତ ମହଝାରଝାଜଝା େଚୂନଝା ରେଇ କହରିେ 
ରର, ମଝା’ଙ୍କ ନରିଦ୍୍ଗଶକ୍ରରମ ସ୍ରିକୃିତ ରଜ୍ଞ 
ସ୍ଳରର େଝାଧ ୁ େନ୍ଥମଝାନଙ୍କର େମଝାରବଶ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହବ। ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ େନ୍ଥଙ୍କ 

ପଝାେସ୍ପଶ୍ଗରର ଏହ ିମଝାଟ ିପବତି୍ର ରହବ। ୯ଟ ି
ରଜ୍ଞ କୁଡେରର ପ୍ରତ୍ୟହ ୧୮୦୦୦ ରେ�ଝାଏ ଁ
ରମଝାଟ ୫୪ହଜଝାର ଘତୃ ଆହୂତ ି ପ୍େଝାନ 
କରଝାରବି। ପ୍ରତ୍ୟହ ରଜ୍ଞ ପରୀଠରର ଅନନ୍ତ 
ଭଝାରବତ ପଝାଠ, େନ୍ଥ ଓ ବଝାବଝାଜରୀମଝାନଙ୍କ 
ଅବସ୍ଝାନ ପଝାଇଁ େଝାଧ ୁ ଗ୍ରଝାମ ପ୍ତଷି୍ଝା, ଅ�ଡେ 
ଆନନ୍ଦ ବଜଝାର, ଧମ୍ଗେଭଝା, େନ୍ଥ େମ୍ଳିନରୀ 
ଜରଆିରର ପ୍ବଚନ ପ୍େଝାନକୁ ରରୁୁତ୍ୱ 
େଆିରବି। ରଜ୍ଞଝାରଝାମ୍ଭ େବିେରର ରଜ୍ଞଝାଙୁ୍କର 

ରରଝାପଣ, ଦ୍ତିରୀୟ େବିେରର �ରର୍ଝାତଝା 
ନେରୀରୁ ଜଳରଝାତ୍ରଝା, ରଜ୍ଞଶଝାଳଝା େଂସ୍ଝାର, 
କୁଡେମଡେଳ ପ୍କରଣ, ମଝା’ ବରିଜଝାଙ୍କ 
ଆଜ୍ଞଝାମଝାଳ ଓ ଅଗ୍ସି୍ଝାପନ ଓ ଧମ୍ଗେଭଝା 
ଆେ ି ଅନୁଷ୍ତି ରହବ। ତୃତରୀୟ େବିେରର 
େରୂ୍ଗ୍ୟପଜୂଝା, ରରଝା-ପଜୂଝା, ରରୁୁପଜୂଝା, 
ରଜ୍ଞକୁଡେରର ଆହୁତରୀ ପ୍େଝାନ, ରଝାଷ୍ଟୟି 
େନ୍ଥ େମ୍ଳିନରୀ ଓ ଶଝାମ୍ଭବରୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି 
ରହବ। ୪ଥ୍ଗ େବିେରର େଝାଧ ୁ େନ୍ଥମଝାନଙ୍କ 

ଦ୍ଝାରଝା ବ୍ଝାହ୍ମଣରୀ ନେରୀ ଜଝାବରଝା ଘଝାଟରର େଝାହ ି
ସ୍ଝାନ, ରଝାେ ପରରିବଶଣ, ରଶଷ େବିେରର 
ପରୂ୍ଣ୍ଗଝାହୂତ ି ଓ ରଜ୍ଞ ମରହଝାତ୍ସବ େମଝାପନ 
କଝାର୍ଗ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ରହବଝାର କଝାର୍ଗ୍ୟେଚୂରୀ 
ରହଛି।ି ଏହ ି ରଜ୍ଞ ମରହଝାତ୍ସବ ଅବେରରର 
େକ୍ଝାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ େମଝାରମ ରହବଝାକୁ 
ଆକଳନ କରଝାରଝାଇଛ।ି 

ରଜ୍ଞ କଝାର୍ଗ୍ୟକୁ େଚୁଝାରୁରୂରପ େମଝାପନ 
କରବିଝା େକଝାରଶ ସ୍ଝାନରୀୟ ଅଞ୍ଳର 
ନଠୁଆବର, ଶ୍ରରୀବନ୍ତପରୁ, ରଝାବରଝା, 
ଟକିରପଡ଼ଝା, ରନ୍ଧଣ ଓ ବଡକଇଁଚ ି
ପଞ୍ଝାୟତର ଜନପ୍ତନିଧିି, ମରୁବରୀ, ଧଝାମତିକ 
ବ୍ୟକ୍ତମିଝାନଙୁ୍କ ରନଇ ଆଞ୍ଳକି କମଟି ି
ରଠନ କରଝାରଝାଇଛ।ି ଏହଝାଛଡଝା ରଜ୍ଞ 
ପରଚିଝାଳନଝା ପଝାଇଁ ୭ଟ ିଉପ-କମଟି ିରଠନ 
କରଝାରଝାଇଛ। ଭକ୍ତଙ୍କ ରମନଝାରମନ ପଝାଇଁ 
କୁଆଖିଆ-ରଜନଝାପରୁ, କେଣ-କୁସ୍ତରିଝା, 
ରଝାଜପରୁରରଝାଡ-ରରଝାକଡଆି ରଝାସ୍ତଝାକୁ 
ବ୍ୟବହଝାର ଉପରର ରରୁୁତ୍ୱ େଆିରଝାଇଛ।ି 
ଉକ୍ତ କଝାର୍ଗ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶଝାନ୍ତଶିଙୃ୍ଖଳଝାର େମଝାପନ 

ପଝାଇଁ ସ୍ଝାନରୀୟ ଅଞ୍ଳର ଜନେଝାଧଝାରଣ, 
ଜଲି୍ଝା ପ୍ଶଝାେନ ପକ୍ରୁ ବ୍ୟଝାପକ େହଝାୟତଝା 
ରରଝାରଝାଇ େଆିରବି। ଆରୟଝାଜତି େଝାମ୍ୱଝାେକି 
େମ୍ଳିନରୀରର ରରଝା-ରକ୍ଝା ବଝାହନିରୀର 
ରଝାଷ୍ଟରୀୟ ମହଝାେଚବି ବଷୁି୍ରରି ି ମହଝାରଝାଜ, 
ରନୁଝା ଆ�ଝାଡଝାର ନଝାରଝା େନ୍ୟଝାେରୀ େନିବନୁ୍ଧ 
ରରି,ି ବଝାବଝାଜ ି ଆତ୍ଗତ୍ରଝାଣ େଝାେ, କମଟିରି 
େଂରରଝାଜକ ଶଶୁଝାନ୍ତ ଶତପଥରୀ, ପ୍ଚଝାର 
କମଟି ି ଅଧ୍ୟକ୍ ନଝାରଝାୟଣ ରଜନଝା, େରପଞ୍ 
ଧବୃଝାନନ୍ଦ ରେଓ, ପଶୁ୍ଗରଝାମ େଝାେ, 
ରୁଦ୍ରନଝାରଝାୟଣ ମହଝାନ୍ତ,ି େମତିେିଭ୍ୟଝା 
କୁଞ୍ଜେତଝା ପଡେଝା, ପବୂ୍ଗତନ ଜଲି୍ଝା ପରଷିେ 
େେେ୍ୟ ଆକୁଳଝାନନ୍ଦ ରଜନଝାମଣରୀ, 
ଧମ୍ଗଶଝାଳଝା ବଧିଝାୟକ ପ୍ତନିଧିି କ୍ରୀରରଝାେ 
ସ୍ୱଝାଇଁ, ହୃେଝାନନ୍ଦ ସ୍ୱଝାଇଁ, ବମି୍ୱଝାଧର ବଶି୍ୱଝାଳ, 
ରବଣଧୁର ନଝାୟକ, ପ୍ତଝାପ ନଝାୟକ, ବବୁେ 
ଶତପଥରୀଙ୍କ େରମତ ଶତଝାଧିକ ବରଷି୍ ବ୍ୟକ୍ତ ି
ରରଝାରରେଇ ରଜ୍ଞର ରୂପରର� େମ୍କ୍ଗରର 
ମତଝାମତ ରଖିଥିରେ। ନଝାରଝାୟଣ ରଜନଝା 
ଧନ୍ୟବଝାେ ଅପ୍ଗଣ କରଥିିରେ।

ଯଝାଜପରୁ,୧୩ଝା୩(ସମସି)

ପ୍ଝାକୃତକି ବପିର୍ଗ୍ୟୟ ପରଚିଝାଳନଝାରର 
ରଝାଜ୍ୟ େରକରଝାର େବୁରବରଳ ଶନୂ୍ୟ 
ମତୁୃ୍ୟହଝାର େରିରର ପ୍ଝାଧଝାନ୍ୟ ରେଇ 
ଆେଛୁନ୍ତ।ି ଏହ ି ପରରିପ୍କ୍ରୀରର ଆଜ ି
ଅପରଝାହ୍ନରର ଜଲି୍ଝାପଝାଳଙ୍କ କଝାର୍ଗ୍ୟଝାଳୟ 
ଓସ୍ୱଝାନ େମ୍ଳିନରୀ କକ୍ରର ଜଲି୍ଝାପଝାଳ ତଥଝା 
ଜଲି୍ଝା ବପିର୍ଗ୍ୟୟ ପରଚିଝାଳନଝା କରୃ୍୍ଗପ୍ଗକ୍ 
ଚକ୍ରୱତ୍ଗରୀ େଂିହ ରଝାରଠଝାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତଝାରର 
ଏବଂ ଜଲି୍ଝା ପରଷିେ େଭଝାପତ ିନଳନିରୀପ୍ଭଝା 
ରଜନଝାଙ୍କ େହ ଅଧ୍ୟକ୍ତଝାରର ଜଲି୍ଝାରର 
ରରୌଦ୍ରତଝାପ ମକୁଝାବେିଝା ଜନତି ଏକ 
ପ୍ସୁ୍ତତ ି ରବୈଠକ ଜଲି୍ଝାସ୍ତରରୀୟ ଅଧିକଝାରରୀ 
ଓ ଆଭଝାେରୀ ମଝାଧ୍ୟମରର ପ୍ରତ୍ୟକ ବ୍ଲକର 
ବଡିଓି, ତହେେିେଝାର ମଝାନଙ୍କ େହ ଅନୁଷ୍ତି 
ରହଝାଇଛ।ି ରଝାଜ୍ୟ େରକଝାରଙ୍କ ଅଭପି୍ୟଝାେ 
ଶନୂ୍ୟ ମତୁୃ୍ୟହଝାରକୁ ବଜଝାୟ ରଖିବଝା ପଝାଇଁ 
ରରୌଦ୍ରତଝାପ ମକୁଝାବେିଝାକୁ ଉର୍ରେଝାୟରୀ 
ଭଝାରବ େମ୍କୃ୍ତ ବଭିଝାରରୀୟ ଅଧିକଝାରରୀ ଏବଂ 
ଜନେଝାଧଝାରଣ କଝାର୍ଗ୍ୟ େମ୍ଝାେନ ନମିରନ୍ତ 
ଆରରଇ ଆେବିଝାକୁ ଜଲି୍ଝାପଝାଳ ଶ୍ରରୀ ରଝାରଠଝାର 
ଆହ୍ନଝାନ ରେଇଥିରେ। ଜଲି୍ଝାରର ମନୁଷ୍ୟଠଝାରୁ 
ପଶପୁକ୍ରୀ ପର୍ଗ୍ୟନ୍ତ ରରୌେ୍ୟତଝାପରୁ େରୁକ୍ଝା 
ରେବଝା ଏବଂ ରେମଝାନଙ୍କ ନମିରନ୍ତ ପର୍ଗ୍ୟଝାପ୍ତ 
ପଝାନରୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଝା କରବିଝା ନମିରନ୍ତ 
ବଡିଓି ଏବଂ ଗ୍ରଝାମ୍ୟ ଜଳ ରରଝାରଝାଣ ଓ ପରମିଳ 
ବଭିଝାର, ବଜୁିଳ ିବଭିଝାର ଉର୍ରେଝାୟରୀ ଭଝାରବ 
କଝାର୍ଗ୍ୟ େମ୍ଝାେନ କରବିଝାକୁ ଜଲି୍ଝାପଝାଳ 
ନରିଦ୍୍ଗଶ ରେଇଥିରେ।

ଏହ ିଅବେରରର ଗ୍ରଝାମ୍ୟ ଜଳରରଝାରଝାଣ 
ଓ ପରମିଳ ବଭିଝାର ଏବଂ ଟଝାଟଝା କମ୍ଝାନରୀ 
ବଜୁିଳ ିଶକ୍ତ ିବଭିଝାର ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଝାରବ 
କରଟ୍ରେଝାେ ରୁମ୍   ର�ଝାେବିଝାକୁ ଜଲି୍ଝାପଝାଳ 
ନରିଦ୍୍ଗଶ ରେଇଥିରେ। ପଶ ୁ େମ୍େ ବଭିଝାର 

ତରଫରୁ ବଭିନି୍ନ ଛକରର ବୁେଝା ରଝାଈରରଝାରୁ 
ମଝାନଙ୍କ ନମିରନ୍ତ ପର୍ଗ୍ୟଝାପ୍ତ ପଝାଣ ି କୁଡେର 
ବ୍ୟବସ୍ଝା କରବିଝାକୁ ଜଲି୍ଝାପଝାଳ େଚୂରୀତ 
କରଥିିରେ। ବ୍ଲକସ୍ତରରର ବଡିଓିମଝାରନ 
ରେମଝାନଙ୍କ ଅଞ୍ଳରର ଥିବଝା ପଝାଣ ି େମେ୍ୟଝା 
୧୫ େନି ମଧ୍ୟରର େମଝାଧଝାନ କର ି ଜଲି୍ଝା 
ବପିର୍ଗ୍ୟୟ ପରଚିଝାଳନଝା କରୁ୍୍ଗପକ୍ଙୁ୍କ ରରିପଝାଟ୍ଗ 
ରେବଝାକୁ ନରିଦ୍୍ଗଶ ରେଇଥିରେ। ଗ୍ରଝାମ୍ୟ 
ଜଳ ରରଝାରଝାଣ ଓ ପରମିଳ ବଭିଝାର ଦ୍ଝାରଝା 
ରରଉଁ ପଝାନରୀୟ ଜଳ ପ୍କଳ୍ପ ରଡୁକି କଝାର୍ଗ୍ୟ 
କରୁଛ ି ରେରଡୁକିର �ର୍୍ଗ େରକଝାରଙ୍କ 
ନତିନିୟିମ ଭଝାରବ କଝାର୍ଗ୍ୟକଝାରରୀ କରଝାରବିଝା 
ପଝାଇଁ ଆର୍  ଡବ୍ ଳୁଏସ୍  ଏସ୍   କରୃ୍୍ଗପକ୍ ଏବଂ 
ବଡିଓି ମଝାରନ ରତ୍ନବଝାନ ରହବଝାକୁ ପରଝାମଶ୍ଗ 
ରେଇଥିରେ। ରେହପିର ି ରପୌରଝାଞ୍ଳରର 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ଝାନରର ଏବଂ ଗ୍ରଝାମ ପଞ୍ଝାୟତର 
ଜନ େମଝାରମ ସ୍ଝାନମଝାନଙ୍କରର ଜଳଛତ୍ର 

କରବିଝାକୁ ନବି୍ଗଝାହରୀ ଅଧିକଝାରରୀ, ରପୌର 
ପରଷିେ ଏବଂ ବଡିଓି ଓ େରପଞ୍ମଝାନଙୁ୍କ 
ନରିଦ୍୍ଗଶ େଆିରଝାଇଛ।ି ସ୍େୁ, କରେଜ 
ମଝାନଙ୍କରର ପର୍ଗ୍ୟଝାପ୍ତ ପଝାନରୀୟ ଜଳର 
ବ୍ୟବସ୍ଝା, ଜଲି୍ଝା ସ୍ୱଝାସ୍୍ୟ ବଭିଝାର ତରଫରୁ 
ବସ୍  ରର ପ୍ଝାଥମକି ଚକିତି୍ସଝା ବ୍ୟବସ୍ଝା, 
ଓଆର୍  ଏସ୍   ପ୍ୟଝାରକଟ ଏବଂ ପଝାନରୀୟ ଜଳ 
ରଖିବଝା େହ ବସ୍  ଟେଝାଡେଡ୍   ରର ବଶିଦୁ୍ଧ ପଝାନରୀୟ 
ଜଳ ଟଝାଙି୍କ ରଖିବଝାର ବ୍ୟବସ୍ଝା କରବିଝା 
ପଝାଇଁ ଆଞ୍ଳକି ପରବିହନ ଅଧିକଝାରରୀ, ଜଲି୍ଝା 
ଶକି୍ଝା ଅଧିକଝାରରୀ, ନବି୍ଗଝାହରୀ ଅଧିକଝାରରୀ, ରପୌର 
ପରଷିେଙୁ୍କ ଜଲି୍ଝାପଝାଳ ନରିଦ୍୍ଗଶ ରେଇଥିରେ। 

ରେହପିର ି ବ୍ଲକରର, ରପୌରଝାଞ୍ଳରର, 
ଗ୍ରଝାମ୍ୟ ଊନ୍ନୟନ ବଭିଝାର, ପରୂ୍୍ଗ ବଭିଝାର 
ଅଧରୀନରର ଚଝାେୁଥିବଝା ପ୍କଳ୍ପ ରଡୁକିର 
କଝାର୍ଗ୍ୟରର ଶ୍ରମକିମଝାନଙ୍କ ପଝାଇଁ ଶ୍ରମ 
ବଭିଝାର ତରଫରୁ ଆେଥୁିବଝା ନରିଦ୍୍ଗଶନଝାମଝା 

ତୁରନ୍ତ ରେମଝାନଙୁ୍କ ଜଣଝାଇବଝାକୁ ଜଲି୍ଝା 
ଶ୍ରମ ଅଧିକଝାରରୀଙୁ୍କ ନରିଦ୍୍ଗଶ ରେଇଥିରେ। 
ରେହପିର ି ହଝାଇସ୍େୁ େଝାଟତିଫିରକଟ ପରରୀକ୍ଝା 
ଚଝାେୁଥିବଝାରୁ ଏବଂ ବଭିନି୍ନ ପରରୀକ୍ଝା ଋତୁ 
ରହଝାଇଥିବଝାରୁ ବଜୁିଳ ି କଝାଟ ନ କରବିଝାକୁ 
ଜଲି୍ଝାପଝାଳ ପରଝାମଶ୍ଗ ରେଇଥିରେ। ଅତରିକି୍ତ 
ଜଲି୍ଝାପଝାଳ (ରଝାଜସ୍ୱ)ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତଝାରର 
ଜଲି୍ଝା ଶକି୍ଝା ଅଧିକଝାରରୀ, ଜଲି୍ଝା ମ�ୁ୍ୟ ଚକିତି୍ସଝା 
ଓ ଜନସ୍ୱଝାସ୍୍ୟ ଅଧିକଝାରରୀ ଅଚଝାନକୠସ୍ତ 
କର ି ବଭିନି୍ନ ବେି୍ୟଝାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନବଝାଡ ି
ରକନ୍ଦ୍ରର େମସ୍ତ େବୁଧିଝାର ଉପେବ୍ଧତଝା ରଝାଞ୍ 
କରବିଝାକୁ ନରିଦ୍୍ଗଶ ରେଇଥିରେ। ରେହପିର ି
ଉପନରିଦ୍୍ଗଶକ, କଝାର�ଝାନଝା ଓ ବଝାଷ୍ତିଙୁ୍କ 
ଜଲି୍ଝାପଝାଳ ନରିଦ୍୍ଗଶ ରେଇ ଶ୍ରମ ବଭିଝାରର 
ନରିଦ୍୍ଗଶ ଅନୁରଝାୟରୀ କଝାର�ଝାନଝା ମଝାନଙ୍କରର 
ଶ୍ରମକିମଝାନଙ୍କର କଝାର୍ଗ୍ୟଧଝାରଝା ପରଖିବଝାକୁ 
କହଥିିରେ। ତହେେି ଅଫିେ ଏବଂ ରଝାଜସ୍ୱ 

ନରିରୀକ୍କଙ୍କ ନଜି ନଜି ଅଫିେ ରହୃର 
ମରଝାମତ ିଓ ନମି୍ଗଝାଣ କଝାର୍ଗ୍ୟ େମ୍ୱନ୍ଧରୀୟ ରରିପଝାଟ୍ଗ 
ତହେେିେଝାରମଝାରନ ଆେନ୍ତଝା ୧୫ ତଝାର�ି 
ମଧ୍ୟରର ପ୍େଝାନ କରବିଝାକୁ କହଥିିରେ। 
ଜଲି୍ଝା ଜରୁରରୀକଝାଳରୀନ ବଭିଝାର ତରଫରୁ ୨୪ 
ଘଟ୍ଆି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ କଝାର୍ଗ୍ୟ କରବିଝା ନମିରନ୍ତ 
ଆରେଝାଚନଝା େହ ଶ୍ରମକିମଝାନଙ୍କ ପଝାଇଁ ପବୂ୍ଗଝାହ୍ନ 
୧୧ଟଝାରୁ ଅପରଝାହ୍ନ ୩ଟଝା ପର୍ଗ୍ୟନ୍ତ କଝାର୍ଗ୍ୟ ବନ୍ଦ 
ରଖିବଝାକୁ ନଷି୍ର୍ ିନଆିରଝାଇଥିେଝା। 

 ରବୈଠକରର ଅନ୍ୟମଝାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ଝାପଝାଳ(ପ୍ଶଝାେନ) େୁ�ବନୁ୍ଧ 
ନଝାୟକ, ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ଡ୍  ଝାପଝାଳ (ରଝାଜସ୍ୱ) 
ଡଃ.େବି୍ୟରେଝାଚନ ମହଝାନ୍ତ, ମ�ୁ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ 
ଅଧିକଝାରରୀ ତଥଝା ନବି୍ଗଝାହରୀ ଅଧିକଝାରରୀ, ଜଲି୍ଡ୍  ଝା 
ପରଷିେ ଅରଶଝାକ କୁମଝାର ରବଉରଆି, 
ଅତରିକି୍ତ ଆରକ୍ରୀ ଅଧିକ୍କ ଏନ୍  େ ି ବଝାରକି, 
ଉପ-ଜଲି୍ଝାପଝାଳ ରରଝାପରୀନଝାଥ କୁଅଁର, 
ଆଞ୍ଳକି ପରବିହନ ଅଧିକଝାରରୀ େରୀପକ 
କୁମଝାର ରେଠରୀ, ଅଧକ୍ଣ ରନ୍ତ୍ରରୀ, ଗ୍ରଝାମ୍ୟ ଜଳ 
ରରଝାରଝାଣ ଓ ପରମିଳ ଇଂ. ଏସ୍  .ରକ. ଘଡଝାଇ, 
ଜଲି୍ଝା ଶକି୍ଝା ଅଧିକଝାରରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମଝାର ରରି,ି 
ଜଳରେଚନ ଅଧିକ୍ଣ ରନ୍ତ୍ରରୀ ଇଂ. କଝାମରେବ 
େଝାେ, ଜଲି୍ଝା ମ�ୁ୍ୟ ପଶ ୁେମ୍େ ଅଧିକଝାରରୀ ଡଃ 
ପ.ିଏନ୍  . େଝାେ, ଅଧିକ୍ଣ ରନ୍ତ୍ରରୀ, ରରେରନଜ 
ଡଭିଜିନ ଇଂ. େେିପି କୁମଝାର ମହଝାପଝାତ୍ର, 
ଅଧରୀକ୍ଣ ରନ୍ତ୍ରରୀ, ପରୂ୍୍ଗ ଇଂ.ଆରେଝାକ କୁମଝାର 
ମହଝାନ୍ତ,ି ନବି୍ଗଝାହରୀ ଅଧିକଝାରରୀ, ରଝାଜପରୁ 
ରପୌର େଂସ୍ଝା େରୂ୍ଗ୍ୟମଣ ି ପଝାଟରରଝାଶରୀ, ଜଲି୍ଝା 
େମଝାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକଝାରରୀ ମଞ୍ଜେୁତଝା ନଝାୟକ, 
ରଡପଟୁରୀ କରେକ୍ଟର ଉରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରେଙ୍କଝା, 
ଓଡ଼ଶିଝା ରଝାଜ୍ୟ ବପିର୍ଗ୍ୟୟ ପରଚିଝାଳନଝା 
କତ୍ଗର୍ୃପକ୍ ଜଲ୍ଝା ଶଝା�ଝା କଝାର୍ଗ୍ୟକ୍ରମ 
ଅଧିକଝାରରୀ ନମିଝାଇଁ ଚରଣ େଝାେଙ୍କ େରମତ 
ବଭିନି୍ନ ବଭିଝାରର ଅଧିକଝାରରୀମଝାରନ ରରଝାର 
ରେଇଥିରେ।

ଜଲି୍ାଦେ ଦେୌଦ୍ରତାପଜନତି ମତୁୃ୍ୟ ଶନୂ୍ୟ େଖିବାକୁ ଆହା୍ନ

ଏପ୍ଲି ୨େୁ ମା’ ବେିଜା ବଶି୍ୱେୂପା ନବକୁଣ୍ୀୟ ବଶି୍ୱକଲ୍ୟାଣ ମହାଯଜ୍ଞ

ଯଝାଜପରୁ,୧୩।୩(ସମସି): ବଡ଼ଚଣଝା 
ବ୍ଲକ ମଝପିଡ଼ଝା ପଞ୍ଝାୟତରର ରହଝାଇଥିବଝା 
ଅନୟିମତିତଝା େୁନ୍ଗରୀତ ି ଓ ଏଥିରର େମ୍ୃକ୍ତ 
ଥିବଝା ପଇିଓଙ୍କ ବରିରଝାଧରର କଝାର୍ଗ୍ୟଝାନୁଷ୍ଝାନ 
ପଝାଇଁ େଝାବ ି ରଜଝାର ଧରଛି।ି ଏହଝାକୁ 
ରଝାଜପରୁ ଜଲି୍ଝା ପ୍ଶଝାେନ ରରୁୁତର େହ 
ରନଇଛ।ି ଅଭରିରଝାର ଆେବିଝା ପରର ଏହଝାର 
ତେନ୍ତ ପଝାଇଁ ନରିଦ୍୍ଗଶ େଆିରଝାଇଛ।ି ତେନ୍ତ 
ରରିପଝାଟ୍ଗ ପଝାଇବଝା ପରର ଏଥିରର ମଝପିଡ଼ଝା 
ପଞ୍ଝାୟତ ନବି୍ଗଝାହରୀ ଅଧିକଝାରରୀଙ୍କ େମ୍ୃକ୍ତ ି
ଥିରେ ତଝାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧରର କଝାର୍ଗ୍ୟଝାନୁଷ୍ଝାନ 
ରହବ ରବଝାେ ିେଚୂନଝା ମଳିଛି।ି ଏହ ିେୁନ୍ଗରୀତ ି
ଘଟଣଝା ରନଇ ମ�ୁ୍ୟ ଶଝାେନ େଚବି ପ୍େରୀପ 
ରଜନଝା ତେନ୍ତ ନରିଦ୍୍ଗଶ ରେଇଥିରେ। ଆଜ ି
ବଡଚଣଝା ବ୍ଲକରର ଅନୁଷ୍ତି ବ୍ଲକସ୍ତରରୀୟ 
ଅଭରିରଝାର ଶଣୁଝାଣ ି ଶବିରିରର ରଝାଜପରୁ 

ଜଲି୍ଝାପଝାଳ ଚକବତ୍ଗର୍ରୀ େଂିହ ରଝାରଠଝାର ଓ 
ଡଆିରଡଏି ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକଝାରରୀ ଅରଶଝାକ 
ରବଉରଆି ଉପସ୍ତି ଥିବଝା ରବରଳ 
ରକରତକ ଅଭରିରଝାରକଝାରରୀ ମଧ୍ୟ େମଝାନ 
ଅଭରିରଝାର କରଥିିରେ। ଏହଝା ପରର 
େୁନ୍ଗରୀତରି ତେନ୍ତ କର ି ରରିପଝାଟ୍ଗ ପ୍େଝାନ 
କରବିଝାକୁ ବଡିଓି ରବରୀନ୍ଦ୍ର କୁମଝାର ପ୍ଧଝାନଙୁ୍କ 
ନରିଦ୍ଶ୍ଗ େଆିରଝାଇଥିେଝା। ବଡିଓିଙ୍କ 
ରରିପଝାଟ୍ଗ ପରର ପଞ୍ଝାୟତ ନବି୍ଗଝାହରୀ 
ଅଧିକଝାରରୀ ପ୍ଶଝାନ୍ତ ରଜନଝାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧରର 
ଜଲି୍ଝା ପ୍ଶଝାେନ େୃଢ଼ କଝାର୍ଗ୍ୟଝାନୁଷ୍ଝାନ 
ଗ୍ରହଣ କରବି ରବଝାେ ି େଚୂନଝା ମଳିଛି।ି 
ଏଥିରନଇ ବଡ଼ଚଣଝା ବଡିଓି ରବରୀନ୍ଦ୍ର 
କୁମଝାର ପ୍ଧଝାନଙୁ୍କ ପଚଝାରବିଝାରର ରେ 
ରମଲ୍   ରରଝାରର ଜଲି୍ଝା ପ୍ଶଝାେନକୁ ପଠଝାଇ 
ରେଇଥିବଝା େଚୂନଝା ରେଇଛନ୍ତ।ି

  ମଝପିଡ଼ା ପଞ୍ାୟତ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍   ଘଟଣା

ତେନ୍ତ େଦିପାର୍ଟ ଆେବିା ପଦେ କାଯ୍ଟ୍ୟାନୁଷ୍ାନ

ଦଝାନଗଦ,ି୧୩।୩(ସମସି): ୨୯ ରମୌଜଝା 
ଭୂମମିକୁ୍ତ ି କୂଷକ ମଞ୍ ଆହ୍ୱଝାନରର ଆଜ ି
େଝାନରେରୀ ବ୍ଲକ ଧନଞ୍ଜୟପରୁଠଝାରର ଏକ 
ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ରହଝାଇରଝାଇଛ।ି ବ୍ଲକ 
ପବୂ୍ଗତନ ଅଧ୍ୟକ୍ ବୁଡ଼ଝାନ େଂି ଜଝାମେୁଝାଙ୍କ 
େଭଝାପତତି୍ୱରର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି ରବୈଠକରର 
ତୁରନ୍ତ ୨୯ ରମୌଜଝାରର ଜମ ି ବରନ୍ଦଝାବସ୍ତ 
କଝାର୍ଗ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନରହରେ ଜଝାମପୁଶ,ି 
ଧନଞ୍ଜୟପରୁ ରମୌଜଝାର ୨୦୦ ଶହରୁ 
ଅଧିକ ଚଝାଷରୀ ପରବିଝାର ମଞ୍ େହ ସ୍ୱର 
ମଳିଝାଇ ଏଆରନ୍ଦଝାଳନକୁ ଚରମ ପର୍ଗ୍ୟନ୍ତ 
ପହଞ୍ଝାଇବଝା ପଝାଇଁ ବଜ୍ର ଶପଥ ରନଇଥିରେ। 

ଏହ ି ରବୈଠକରର ୯ ନମ୍ୱର ରଜଝାନ ଜଲି୍ଝା 
ପରଷିେ େଭ୍ୟଝା ଟନିଝା ହଝାଇବୃ ରରଝାର 
ରେଇ େଝାବକୁି େମଥ୍ଗନ ଜଣଝାଇଥିରେ। 
ତୁରନ୍ତ ପ୍ଶଝାେନ ଭୂ-ବରନ୍ଦଝାବସ୍ତ କଝାର୍ଗ୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ କରବିଝାକୁ ମଧ୍ୟ େଝାବ ି କରଥିିରେ। 
ଅନ୍ୟମଝାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ବଝାେମଝା ତୟି,ୁ ରଞ୍ଜତିଝା 
ରେହୁର,ି ମଟଝାଇଜଝାମେୁଝା, �ରୀରରଝାେଝା ରଜନଝା, 
ଜଝାମପୁଶରୀ େଭଝାପତ ି ନଟବର ଚଝାତଝାର, 
ରଝାମରଠଙ୍ଗଝା େଭଝାପତ ି ରବଙ୍ଗର ବଝାନଝାରଝା, 
ତହେଲି୍   ମହଝାନ୍ତ, େନଆି ତରିଆି, େମ୍ଝାେକ 
ରଣୁବନ୍ତ ମହଝାନ୍ତ ଓ ମଞ୍ େଭଝାପତ ିବଶି୍ୱରଞ୍ଜନ 
ସ୍ୱଝାଇ ଁପ୍ମ�ୁ େଭଝା ପରଚିଝାଳନଝା କରଥିିରେ।

ଭୂମ ିମକୁ୍ ିକୃଷକ ମଞ୍ଚେ ଦବୈଠକ

ରଝାଜନରର,୧୩।୩(େମେି): କଇଁଛଙ୍କ 
ତରୀଥ୍ଗସ୍ଳରୀ ରହରୀରମଥଝାରର ଏରବ 
ଅେଭିରଡିରେଙ୍କ ରଣଅଡେଝାେଝାନ ପ୍କ୍ରୟିଝା 
ଜଝାର ି ରହଛି।ି େକ୍ େକ୍ ଅେଭିରଡିରେ 
କଇଁଛ ରହରୀରମଥଝାର ବଭିନି୍ନ ଦ୍ରୀପ 
ଏବଂ ବସି୍ତରୀର୍ଣ୍ଗ ରବଳଝାଭୂମରିର ଅଡେଝାେଝାନ 
କରୁଛନ୍ତ।ି ଏହ ି ଅଡେଝାେଝାନ 
ପକ୍ରୟିଝା େମୟରର ୪ଟ ି
ଅେଭିରଡିରେ କଇଁଛଙ୍କ 
ରତବିଧିି ଜଝାଣବିଝା 
ପଝାଇଁ ଧଝାତବ ଫକଳ 
େରଝାରଝାଇଥିେଝା। ପବୂ୍ଗ 
ବଷ୍ଗରର ଧଝାତବ ଫକଳ 
ବନ୍ଧଝା ରଝାଇଥିବଝା ୪ଟ ିଅେଭି 
ରଡିରେ କଇଁଛ ଚଳତିବଷ୍ଗ 
ରହରୀରମଥଝାର ନଝାେରୀ-୨ରର 
ରଣ ଅଡେଝାେଝାନ ପକ୍ରୟିଝାରର 
େଝାମେି ରହଝାଇଛ।ି ୪େନି 
ଧର ି ନଝାେରୀ-୨ରର ବରିଳ 
ଅେଭିରଡିରେ କଇଁଛଙ୍କ 
ରଣ ଅଡେଝାେଝାନ େମୟରର 
ଏହ ିଧଝାତବ ଫଳକ ବନ୍ଧଝା ଅେଭି ରଡିରେକୁ 
ବନ ବଭିଝାର କମ୍ଗଚଝାରରୀ ଠଝାବ କରଥିିରେ। 
ରହରୀରମଥଝା ଓ ଋଷକୂିେ୍ୟଝାରର ଅଡେଝା ରେବଝା 
େମୟରର ଏହ ି ଅେଭିରଡିରେ କଇଁଛଙ୍କ 
ରରଝାଡରର ଧଝାତବ ଫଳକ ବନ୍ଧଝା ରଝାଇଥିେଝା। 
ଚଳତି ବଷ୍ଗ ରହରୀରମଥଝାରର ଧଝାତବ 
ଫଳକ ବନ୍ଧଝା ୪ଟ ି ଅେଭିରଡିରେ ବଝାେୁକଝା 
ଶର୍ୟଝାରର ରଝାତ ର�ଝାଳ ିଅଡେଝାେଝାନ କରଛିନ୍ତ।ି 

ରହରୀରମଥଝାର ନଝାେରୀ-୨ରର ଚଳତି ୯ 
ତଝାର�ିଠଝାରୁ ବରିଳ ଅେଭି ରଡିରେ କଇଁଛ 
ରଣ ଅଡେଝାେଝାନ ପକ୍ରୟିଝା ଜଝାର ି ରଖିଛନ୍ତ।ି 
ଆଜ ିେଦୁ୍ଧଝା ୫ େକ୍ ୩ହଜଝାର ୭୧୯ କଇଁଛ 
ଅଡେଝା ରେଇ େଝାରରିେଣ।ି ୯ ତଝାର�ିରର 
୮୮ ହଜଝାର ୬୦୫, ୧୦ ତଝାର�ିରର ୨ 

େକ୍ ୧୪ ହଜଝାର ୫୮, ୧୧ ତଝାର�ିରର ୧ 
େକ୍ ୭୩ ହଜଝାର ୪ଶହ, ୧୨ ତଝାର�ିରର 
୨୭ହଜଝାର ୬୫୬ କଇଁଛ ରଣ ଅଡେଝାେଝାନ 
ପକ୍ରୟିଝାରର େଝାମେି ରହଝାଇଛନ୍ତ।ି

େଚୂନଝାରରଝାର୍ୟ, ବରିଳ ଅେଭିରଡିରେ 
କଇଁଛଙ୍କ ରତବିଧିି ଜଝାଣବିଝା ପଝାଇଁ କଇଁଛଙ୍କ 
ରରଝାଡରର ଧଝାତବ ଫଳକ ବନ୍ଧଝା ବଝା ଟ୍ୟଝାରଂି 
କରଝାରଝାଇଥଝାଏ। ୨୦୦୨ରର ଭଝାରତର 

ବଶିଟିେ କଇଁଛ ବଷିଝାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରରଶ�ର 
କର ପ୍କୃତରି ବସି୍ମୟ ଅେଭିରଡିରେ 
କଇଁଛଙ୍କ ପ୍କୃତ ସ୍ଝାୟରୀ ଠକିଣଝା ଓ ଜରୀବନ 
ରଶୈଳରୀ ଜଝାଣବିଝା ପଝାଇଁ ପତିଳ ଟ୍ୟଝାର 
କରଥିିରେ। ପରବର୍୍ଗରୀ େମୟରର ପତିଳ 
ର୍ୟଝାର ରହଝାଇଥିବଝା ଏବଂ ଅଡେଝାରେଇ ରଭରୀର 

େମଦୁ୍ର ଭତିରକୁ ରଝାଇଥିବଝା ଅେଭିରଡିରେ 
କଇଁଛଙ୍କ ଠକିଣଝା ପଝାଇ ନ ଥିରେ। 
ରେରବଠୁଁ ଏହ ି ରହେ୍ୟମୟ େଝାମଦୁ୍ରକି 
ଜରୀବ ଅେଭିରଡିରେଙ୍କ ଜରୀବନ ରଶୈଳରୀ 
େମ୍କ୍ଗରର ଜଝାଣବିଝା ପଝାଇଁ ରଝାଜନରର ବନ 
ବଭିଝାର ପକ୍ରୁ ୪ଟ ିଅଡେଝାରେଇ ରଫରୁଥିବଝା 
ଅେଭିରଡିରେ କଇଁଛଙ୍କ ରରଝାଡରର ଧଝାତବ 
ଫଳକ େରଝାରଝାଇଥିେଝା।

୪ଦନିରେ ଅଣ୍ାରଦରେଣ ି୫ େକ୍ଷ ୪ ହଜାେ ଅେଭି୍ େଡି୍ ରେ

ଅଣ୍ାଦେଦଲ ୪ ଧାତବ ଫଳକବନ୍ା କଇଁଛ

ବଝାଲକୁିଦଝା,୧୩।୩(ସମସି): ଓଷକଣଝା 
ଗ୍ରଝାମରର ବେୁି୍ୟତ୍   କଝାଟ୍  କୁ ରନଇ ଉରର୍ଜନଝା 
ପ୍କଝାଶ ପଝାଇଛ।ି ବଝାେକୁିେଝା ଟଝାଟଝା ବେୁି୍ୟତ 
ବଭିଝାର କମ୍ଗଚଝାରରୀ ରଝାଁରର ହଟହଟଝା 
ରହଝାଇଛନ୍ତ।ି ଓଷକଣଝା ଗ୍ରଝାମର ପ୍ଝାୟ ୫୦ 
େଳତି ପରବିଝାରର ବରକୟଝା ଥିବଝା ବେୁି୍ୟତ 
ଅଥ୍ଗର ୬୦ ପ୍ତଶିତ ଅଥ୍ଗ ପ୍େଝାନ କରବିଝାକୁ 
କହଥିିରେ। ବଲି୍   ପଇଠ ନ କରେ େମସ୍ତଙ୍କ 
ବେୁି୍ୟତ େଂରରଝାର କଝାଟ କଝାରଝାରବି 
ରବଝାେ ି ଧମକ ରେଇଥିରେ। ରେଝାରକ 
କଝାକୁତ ି ମନିତରୀ ରହବଝା େହ ରେମଝାନଙ୍କ 
ବରକୟଝା ଅଥ୍ଗରୁ ୩୦ ପ୍ତଶିତ ରେବଝାକୁ 
ରଝାଜ ି ରହଝାଇଥିରେ। ଏପରକି ି ଅରନକ 
ପରବିଝାରର ବଲି୍   ଭୁଲ୍  ରର ମଟିରରର ଥିବଝା 
ତରୁଟରିତ କଝାରଣରୁ ରହଝାଇଥିବଝା ରେମଝାରନ 
କହଥିିରେ। େନି ମଜୁରଆି ଭଝାରବ କଝାର୍ଗ୍ୟ 
କର ି ପରବିଝାର ପ୍ତରିପଝାଷଣ କରୁଥିବଝା 

ପରବିଝାର ପକ୍ରୁ ୫ହଜଝାରରୁ ୬ହଜଝାର 
ପର୍ଗ୍ୟନ୍ତ ଅଥ୍ଗ ପ୍େଝାନ କରବିଝା ବର୍୍ଗମଝାନ 
େମୟରର ଅେମ୍ଭବ ରବଝାେ ିରେଝାରକ ପ୍କଝାଶ 
କରଥିିରେ; କନୁି୍ତ ବେୁି୍ୟତ କମ୍ଗଚଝାରରୀ ରହୁଝାର ି
ଶଣୁବିଝା ପରବିରର୍୍ଗ ପରୁଝା େଝାହରି ବେୁି୍ୟତ 
େଂରରଝାର କଝାଟ୍   କରଥିିରେ। ରତଣ ୁ େଝାହରି 
ରେଝାକମଝାରନ ତଝାତବିଝା େହ ଉଭୟଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ରକୁ୍ତତିକ୍ଗ ଘଟଥିିେଝା। ରପେଝା ରଠେଝା 
ମଧ୍ୟ ରହଝାଇଥିେଝା। ଏହଝାକୁ ରନଇ ବେୁି୍ୟତ 
ବଭିଝାର କମ୍ଗଚଝାରରୀ ସ୍ଝାନରୀୟ ଅନନ୍ତପରୁ 
ଫଝାଡେରିର ଅଭରିରଝାର କରଥିିରେ। େଳତି 
ପରବିଝାର ପକ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପଝାେଟଝା 
ଅଭରିରଝାର ଟଝାଟଝା କମ୍ଗଚଝାରରୀଙ୍କ ବରିରଝାଧରର 
କରଝାରଝାଇଥିେଝା। ଫଝାଡେ ି ଅଧିକଝାରରୀ ଅଭୟ 
ପରଡ଼ିଝା ଉଭୟ ପକ୍ଙୁ୍କ ଡକଝାଇ ଆରପଝାଷ 
େମଝାଧଝାନ କରଥିିରେ। େନ୍ଧ୍ୟଝାରର ଉକ୍ତ ୫୦ 
ପରବିଝାରକୁ ବେୁି୍ୟତ େଂରରଝାର ରହଝାଇଛ।ି

ବେୁି୍ୟତ୍   କାଟ୍  କୁ ଦନଇ ଗାଁଦେ ଉଦତେଜନା
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ଆନ୍ତର୍ଜାତକି ମହଳିଜା ଦବିସ ପଜାଳତି

ଯାଜପରୁ,୧୩।୩(ସମସି): ଆନ୍ତର୍ଜାତକି ମହଳିଜା ଦବିସ ପଜାଳନ ପରପି୍ରେକ୍ଷୀପ୍ର 
ପ୍ସଜାମବଜାର ଟଜାଟଜା ଷ୍ଲି କଳଙି୍ଗନଗରର ମଜାନବ ସମ୍ବଳ ବଭିଜାଗ ପକ୍ରୁ ପ୍ଲଟ୍  -୨ ହଜାଉସଂି 
କପ୍ପେଲ୍କ୍ସପ୍ର ଆପ୍�ଜାରନ କରଜାଯଜାଇଥିବଜା ଏକ ପ୍ମଗଜା କଜାଯ୍୍ୟକ୍ରମପ୍ର ଟଜାଟଜା ଷ୍ଲି୍   
କଳଙି୍ଗନଗର (ଟଏିସ ି ୍ ପ୍କ) ପକ୍ରୁ ବଭିନି୍ନ ରେକଜାର କଜାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ରରଆିପ୍ର ମହଳିଜା 
ଶ୍ରମଶକ୍ଙି୍କ ଭଜାବକୁ ସଲଜାମ କରଜାଯଜାଇଥିଲଜା। 

ଭୁବପ୍ନଶ୍ୱର କଟି୍   ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଜାଳ�ର କଟି୍   ସ୍ଲୁ ଅଫ୍   ଲ’ର ସହକଜାରଷୀ ରେପ୍େସର 
ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟଜାମଜାନ୍ତକ ମଶି୍ର ଏହ ି ଅବସରପ୍ର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭଜାପ୍ବ ପ୍ଯଜାଗ ପ୍ଦଇଥିବଜା 
ପ୍ବପ୍ଳ ଟଏିସ୍  ପ୍କର ପ୍ମକଜାନକିଜାଲ୍   ପ୍ମପ୍ଟେନଜାନ୍ସ ବଭିଜାଗର ଚଫି୍   ଶଙ୍କର ବଶି୍ୱଜାସ, 
ଟଜାଟଜା ଷ୍ଲି୍  ର ମହଳିଜା କମଚ୍ଜାରଷୀ ଓ ବରଷି୍ଠ ଅଧିକଜାରଷୀମଜାପ୍ନ ଉପସ୍ତି ଥିପ୍ଲ। ଏହ ି
କଜାଯ୍୍ୟକ୍ରମପ୍ର ଟଜାଟଜା ଷ୍ଲି୍  ର ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହଳିଜା କମଚ୍ଜାରଷୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିପ୍ଲ 
ପ୍ଯଉଥଁିପ୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣକଜାରଷୀମଜାନଙ୍କ ମଧ୍ୟପ୍ର ଅନ୍  -ଦ-ିସ୍ପଟ୍   ରେତପି୍ଯଜାଗତିଜା ଓ ସଜାଂସ୍ କୃତକି 
କଜାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠତି ପ୍ହଜାଇଥିଲଜା ଯଜାହଜା ଦଶକ୍ଙୁ୍କ ବଜାନ୍ ି ରଖିଥିଲଜା। ଚଳତି ବର୍ର 
ବରି�ବସୁ୍ ସମଜାନତଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରବିଜା ଅନୁସଜାପ୍ର ଏହ ିଉତ୍ସବର କଜାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଆପ୍�ଜାରନ 
କରଜାଯଜାଇଥିଲଜା ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକଜାରଷୀଙ୍କ ଲଜାଗ ିଏଥିପ୍ର ବଭିନି୍ନ ରେକଜାର ପ୍କୌତୁହଳପରୂ୍୍ 
କଜାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ସଜାମଲି ରହଥିିଲଜା। ଟଏିସ୍  ପ୍କର ମହଳିଜା କମଚ୍ଜାରଷୀମଜାନଙ୍କ ଲଜାଗ ି
େପ୍ଟଜାଗ୍ରଜାେି ରେତପି୍ଯଜାଗତିଜା ଓ ରଲି୍  -ରେସୁ୍ତ ିରେତପି୍ଯଜାଗତିଜା ୨୦୨୩ ମଜାର୍ ୍୮ରୁ ଶଭୁଜାରମ୍ଭ 
କରଜାଯଜାଇଥିଲଜା ଓ ବପି୍ରତଜାମଜାନଙୁ୍କ ଏହ ି କଜାଯ୍୍ୟକ୍ରମପ୍ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରଜାଯଜାଇଥିଲଜା।

ଦୁଇ ଟ୍ରକ୍  ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍ଜା; ଚଜାଳକ ଆହତ

ପାଣକି�ାଇଲ,ି୧୩।୩(ସମସି): ପଜାଣପି୍କଜାଇଲ ି ଥଜାନଜା ଅନ୍ତଗ୍ତ ୧୬ ନମ୍ବର ରଜାତଷୀ� 
ରଜାରପଥର ବଡ଼ତ୍ଷୀପ୍ଲଜାଚନପରୁ ନକିଟପ୍ର ଲୁହଜା ପ୍ବଜାପ୍େଇ ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ଏକ 
ପଜାଇପ ପ୍ବଜାପ୍େଇ ଟ୍ରକ ଧକ୍ଜା ପ୍ଦବଜାରୁ ପଜାଇପ ପ୍ବଜାପ୍େଇ ଟ୍ରକର ଚଜାଳକ ଆହତ 
ପ୍ହଜାଇଥିବଜା ରଣଜାପଡ଼ଛି।ି ସଚୂନଜା ଅନୁସଜାପ୍ର, ଲୁହଜା ପ୍ବଜାପ୍େଇ ଟ୍ରକ୍  ଟ ି ପ୍କଜାଇଡଜାରୁ 
ପ୍ଗଜାପଜାଳପରୁ ଅଭମିପୁ୍ଖ ଯଜାଉଥିଲଜା। ଏହ ିସମ�ପ୍ର ତଜାମଲିନଜାଡୁରୁ ପଜାଇପ ପ୍ବଜାପ୍େଇ 
କର ି କଟକ ଯଜାଉଥିବଜା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ (ଟଏିନ୫୧ଏେ୩୫୪୩) ଆସ ି ଲୁହଜା 
ପ୍ବଜାପ୍େଇ ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍ଜା ପ୍ଦଇଥିଲଜା। 

ସଜାହଜାପେୁରେ ରଦଜାଳ ରମଳଣ

ପାଣକି�ାଇଲ,ି୧୩।୩(ସମସି): ପ୍କଜାରଜାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ତ ସଜାହଜାପରୁପ୍ର ପ୍ବଶ୍   
ଧମୁଧଜାମପ୍ର ପ୍ଦଜାଳ ପ୍ମଳଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠତି ପ୍ହଜାଇଯଜାଇଛ।ି ଚଳତି ବର୍ ଏହ ିପ୍ମଳଣ 
ଉତ୍ସବ ୩୮ବର୍ପ୍ର ପଦଜାପ୍ଣ କରଥିିବଜା ପ୍ବପ୍ଳ ଉତ୍ସବପ୍ର ୨୦ରୁ ଉର୍୍ଦ ରଜାଧଜାକକୃଷ୍ଣଙ୍କ 
ପ୍ଦଜାଳ ବମିଜାନ ସଜାମଲି ପ୍ହଜାଇଥିପ୍ଲ। ସ୍ଜାନଷୀ� ଅଞ୍ଚଳର ଗଜାଁ ଗଜାଁ ମଧ୍ୟପ୍ର ସସୁପେକ୍ ଓ 
ଭଜାଇଚଜାରଜା ବକୃର୍ଦ ି ପଜାଇଁ ରେପ୍ତ୍ୟକ ବର୍ ସ୍ଜାନଷୀ� ମହଜାବଷୀର ଆଞ୍ଚଳକି ଯବୁକ ସଂଘ 
ପକ୍ରୁ ଏହ ିପ୍ଦଜାଳ ପ୍ମଳଣ ଉତ୍ସବର ଆପ୍�ଜାରନ କରଜାଯଜାଉଛ।ି ଚଳତିବର୍ ରଲି୍ଜାର 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ଜାନରୁ ଆସଥିିବଜା ପ୍ଦଜାଳ ବମିଜାନ ଏଥିପ୍ର ସଜାମଲି ପ୍ହଜାଇଥିପ୍ଲ। ବମିଜାନପ୍ର 
ରଜାଧଜାକକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦଶ୍ନ କରବିଜା ସହ ମନିଜା ବରଜାରର ପ୍ବଶ ମରଜା ଉଠଜାଇଥିପ୍ଲ ଦଶ୍କ। 

ସମଜାରରସବୀଙ୍କ ପେର�ଜାକ 
ଧମଚ୍ଚଶାଳା,୧୩।୩(ସମସି): ଧମଶ୍ଜାଳଜା ବ୍ଲକ 
ଉତ୍ତରରେତଜାପ ଗ୍ରଜାମର ସମଜାରପ୍ସବଷୀ ରଜାମକଷ୍ଣ 
ସଜାହୁ(୭୨)ଙ୍କ ନରସଂିହପରୁ ଗ୍ରଜାମପ୍ର ପରପ୍ଲଜାକ 
ଘଟଛି।ି ରଷୀବନ ତମଜାମ ବଭିନି୍ନ ସଜାମଜାରକି କଜାଯ୍୍ୟକ୍ରମପ୍ର 
ତଜାଙ୍କର ବପି୍ଶର ଭୂମକିଜା ରହ ି ଆସଥିିଲଜା। ତଜାଙ୍କ 
ବପି୍�ଜାଗପ୍ର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ ରେଭଜାତ ବଳବନ୍ତରଜା�, ବଡିଓି 
ପ୍ଦପ୍ବନ୍ଦ୍ର ବଳ, ସରପଞ୍ଚ ନମିଜାଇ ଁମଲକି, ରେଭଜାକର ସଜାହୁ, 
ପ୍ଗୌତମ ସଜାହୁ, ରଜାମହର ି ସଜାହୁ, ସମତି ି ସଭ୍ୟଜା ଖିରଜାବ୍ଷୀ 
ତନ� ରେମଖୁ ପ୍ଶଜାକ ରେକଜାଶ କରଛିନ୍ତ।ି ଗ୍ରଜାମ ଶ୍ମଶଜାନପ୍ର 
ବଡ଼ ପତୁ୍ ମପ୍ନଜାର କୁମଜାର ସଜାହୁ ମଖୁଗ୍ଷୀ ପ୍ଦଇଥିପ୍ଲ।

ପାଣକି�ାଇଲ,ି୧୩।୩(ସମସି)

ସକୁନି୍ଜା ଥଜାନଜା ଅନ୍ତଗ୍ତ ବତ୍ଣ୍ଜା ଗ୍ରଜାମପ୍ର ସ୍ୱ�ଂ 
ସହଜା�କ ପ୍ଗଜାଷ୍ଠଷୀର ମହଳିଜାଙ୍କ ଠଜାରୁ ୨ରଣ 
ଦୁବକୃ ୍ତ୍ତ ଟଙ୍କଜା ଲୁଟପି୍ନବଜାରୁ ମହଳିଜା ମଜାପ୍ନ 
ସକୁନି୍ଜା ଥଜାନଜାପ୍ର ଅଭପି୍ଯଜାଗ କରଥିିପ୍ଲ। କନୁି୍ତ 
ଥଜାନଜାପ୍ର ପ୍କୌଣସ ି ସେୁଳ ନ ମଳିବିଜାରୁ ଆର ି
ମହଳିଜାମଜାପ୍ନ ପଜାଣପି୍କଜାଇଲ ିସ୍ତି ରଲି୍ଜା ଆରକ୍ଷୀ 
ଅଧଷୀକ୍କଙ୍କ ଦ୍ଜାରସ୍ ପ୍ହଜାଇ ଅଭପି୍ଯଜାଗ କରଥିିବଜା 
ରଣଜାପଡ଼ଛି।ି ସଚୂନଜା ମତୁଜାବକ ଗତ ମଜାସ ୨୧ 
ତଜାରଖି ଦନି ବତ୍ଣ୍ଜା ଗ୍ରଜାମର ଲକ୍ଷଷୀନଜାରଜା�ଣ 
ସ୍ୱ�ଂ ସହଜା�କ ପ୍ଗଜାଷ୍ଠଷୀର ସଭଜାପ୍ନତ୍ଷୀ ସଂଯକୁ୍ଜା 
ନଜା�କ, ସପେଜାଦକିଜା ତପି୍ଳଜାତମଜା ପପ୍ଲଇ ଏବଂ 
ସ୍ଜାନଷୀ� ଶ୍ରଷୀକକୃଷ୍ଣଜା ସ୍ୱ�ଂ ସହଜା�କ ପ୍ଗଜାଷ୍ଠଷୀର 
ସଦସ୍ୟଜା ସରୁେ�ିଜା ସଜାହୁ ଏବଂ ତଜାଙ୍କ ଶଜାଶ ୂ
ହଜାତବିଜାରଷୀ ସ୍ତି ପ୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟଜାଙ୍କ ଅଫ୍   ଇଣ୍ଆିରୁ 
ଋଣ ଟଙ୍କଜା ଉଠଜାଇ ଏକ କଜାର ପ୍ଯଜାପ୍ଗ ବତ୍ଣ୍ଜା 
ପ୍େରୁଥିପ୍ଲ। ପ୍ସହ ି ସମ�ପ୍ର ବଜାହଜାବଳପରୁ-

ବତ୍ଣ୍୍ଜା ରଜାସ୍ଜାର ପ୍ପଜାଲଆି ପଜାଖପ୍ର ଦୁଇ ରଣ 
ଯବୁକ ଏକ ବଜାଇକପ୍ର ଆସ ି ମହଳିଜାଙ୍କ ସହ 
କଜାର ଚଜାଳକଙୁ୍କ ବନୁ୍କ ପ୍ଦଖଜାଇ ୫ଲକ୍ ଟଙ୍କଜା 
ଲୁଟ ି ପ୍ନବଜା ସହ ଗଜାଡ଼ରି ପଛ ଚକଜା ମଜାରଣଜାସ୍ତ୍ର 
ଦ୍ଜାରଜା ହଜାଣପି୍ଦଇ ପଳଜାଇଥିପ୍ଲ। ଏପ୍ନଇ 
ମହଳିଜାମଜାପ୍ନ ନ୍ୟଜା� ପଜାଇଁ ସକୁନି୍ଜା ଥଜାନଜାପ୍ର 
ଲଖିିତ ଅଭପି୍ଯଜାଗ କରଥିିପ୍ଲ। କନୁି୍ତ ଅଭପି୍ଯଜାଗ 
କରବିଜାର ୨୦ ଦନି ବତିଯିଜାଇଥିପ୍ଲ ମଧ୍ୟ ସକୁନି୍ଜା 
ଥଜାନଜା ପକ୍ରୁ ଲୁପ୍ଟରଜାଙୁ୍କ ଠଜାବ କରଜାଯଜାଇ 
ପଜାରନିଜାହ ିଁ। ଏପରକି ି ତଦନ୍ତପ୍ର ପ୍କୌଣସ ି
ଅଗ୍ରଗତ ି ପ୍ହଉନଥିବଜାରୁ ସ୍ୱ�ଂ ସହଜା�କ 
ପ୍ଗଜାଷ୍ଠଷୀର ମହଳିଜାମଜାପ୍ନ ଆର ି ପଜାଣପି୍କଜାଇଲ ି
ସ୍ତି ରଲି୍ଜା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍କଙ୍କ ଦ୍ଜାରସ୍ ପ୍ହଜାଇ 
ଏକ ଲଖିିତ ଅଭପି୍ଯଜାଗ ଅତରିକି୍ ଆରକ୍ଷୀ 
ଅଧିକ୍କ ନଜାରଜା�ଣ ବଜାରକିଙୁ୍କ ରେଦଜାନ କଛନ୍ତ।ି 
ଏ ଘଟଣଜାପ୍ର ଯଥଜାଶଷୀଘ୍ର ପଦପ୍କ୍ପ ନଆିଯବି 
ପ୍ବଜାଲ ିଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍କଙ୍କ କଜାଯ୍୍ୟଜାଳ�ରୁ ପକ୍ରୁ 
ସଚୂନଜା ମଳିଛି।ି

ଆେକ୍ୀ ଅଧୀକ୍କଙ୍କ ଦ୍ଜାେସ୍ଥ ରହର� ଏସ୍ ଏଚ୍  ର ିମହଳିଜାଥାନାରେ 
ମଳିଲିାନ ିନ୍ାୟ

�ୁଆଖିଆ,୧୩।୩(ସମସି)

ରସଲୁପରୁ ବ୍ଲକ ଖଣ୍ତିର ରୂପଜାନ୍ତରକିରଣ 
ସରକଜାରଷୀ ଉର୍ ବଦି୍ୟଜାଳ� ପରସିରପ୍ର 
ବୁର୍ଦମତୂ୍ତ୍ଧି ସ୍ଜାପନ ଓ ଗରୁୁପରୂନଜା ଉତ୍ସବ 
ଅନୁଷ୍ଠତି ପ୍ହଜାଇଯଜାଇଛ।ି ବଦି୍ୟଜାଳ�ର 
୧୯୮୮ ମସହିଜା ମଜାଟ୍ରକି ବ୍ୟଜାଚ୍   ପକ୍ରୁ 
ଆପ୍�ଜାରତି ବନୁ୍ମଳିନ କଜାଯ୍୍ୟକ୍ରମ 
ଅବସରପ୍ର ବଦି୍ୟଜାଥ୍ଷୀମଜାନଙ୍କ ଦ୍ଜାରଜା 
ରେଦତତ୍ତବୁର୍ଦପ୍ଦବଙ୍କ ରେତମିତୂ୍ତ୍ଧି ବଦି୍ୟଜାଳ� 
ପରସିରପ୍ର ସ୍ଜାପନ କରଜାଯଜାଇଥିଲଜା। 
ଗରୁୁମଜାନଙ୍କର ଗରୁୁ ଶକି୍ଜାବତି୍   ବକୃନ୍ଜାବନ 
ଦଜାଶ ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭଜାବପ୍ର ପ୍ଯଜାଗପ୍ଦଇ 
ବଦି୍ୟଜାଳ� ପରସିରପ୍ର ସ୍ଜାପତି ବୁର୍ଦମତୂ୍ତ୍ଧିକୁ 
ଉପ୍ନ୍ମଜାଚନ କରଥିିପ୍ଲ। ବଦି୍ୟଜାଳ�ର 
ରେଧଜାନଶକି୍କ ସନୁନ୍ କୁମଜାର ରଜାଉତଙ୍କ 

ପ୍ପୌପ୍ରଜାହତି୍ୟପ୍ର ଆପ୍�ଜାରତି ଗରୁୁପରୂନ 
ଉତ୍ସବପ୍ର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ବକୃନ୍ଜାବନ ସଜାରଙୁ୍କ 
ସମ୍ଜାନତି କରଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ଉକ୍ ଉତ୍ସବପ୍ର 
ସମ୍ଜାନତି ଅତଥିି ପବୂତ୍ନ ଶକି୍�ତି୍ଷୀ 

ନପି୍ବଦତିଜା ଦଜାସ, ରସଲୁପରୁ ସରପଞ୍ଚ 
ସପୁ୍ରନ୍ଦ୍ର କୁମଜାର ତଆିଡ,ି ଆଇନରଷୀବଷୀ ଅରୁଣ 
କୁମଜାର ବଡ଼ପ୍ରନଜା, ବଦି୍ୟଜାଳ� ପରଚିଜାଳନଜା 
କମଟିରି ସଭଜାପତ ି ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସଜାହଜାଣଷୀ 

ରେମଖୁ ପ୍ଯଜାଗପ୍ଦଇ ଥିପ୍ଲ।
ପ୍ସହପିର ି ୧୯୮୮ ବ୍ୟଜାଚ୍  ର 

ଶତଜାଧିକ ବଦି୍ୟଜାଥ୍ଷୀ ଓ ପ୍ସମଜାନଙ୍କ ପରବିଜାର 
ବଗ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କର ିବଦି୍ୟଜାଳ� ପଜାଇଁ କଛି ି
କରବିଜାକୁ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ନଇଥିପ୍ଲ। ରେପ୍ତ୍ୟକ 
ବର୍ ବଦି୍ୟଜାଳ�ପ୍ର ବନୁ୍ ମଳିନ କଜାଯ୍୍ୟକ୍ରମ 
ରରଆିପ୍ର ବଦି୍ୟଜାଳ�ର ଆବଶ୍ୟକତଜାକୁ 
ପରୂଣ କରବିଜା ଦଗିପ୍ର ବଦି୍ୟଜାଥ୍ଷୀମଜାନଙ୍କ 
ସହଜା�ତଜା ରେଦଜାନ କରବିଜା ପଜାଇଁ ରେସ୍ଜାବ 
ରଖଜାଯଇଥିଲଜା। ବଦି୍ୟଜାଥ୍ଷୀମଜାପ୍ନ 
ଗରୁୁବନ୍ନଜା କରବିଜା ସହ ଅତଥିିମଜାନଙୁ୍କ 
ଉତ୍ତରଷୀ� ପ୍ଦଇ ସମ୍ଜାନତି କରଥିିôପ୍ଲ। 
କଜାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଆପ୍�ଜାରନ କରବିଜାପ୍ର ରେମଖୁ 
ଭୂମକିଜା ଗ୍ରହଣ କରଥିିବଜା ପରୁଜାତନ ଛଜାତ୍ 
ସପ୍ରଜାର ପ୍ବପ୍ହରଜାଙୁ୍କ ଅତଥିିମଜାନଙ୍କ ଦ୍ଜାରଜା 
ସମ୍ଜାନତି କରଜାଯଜାଇଥିଲଜା। 

ବୁଦ୍ଧମରୂ୍ତ୍ତି ସ୍ଥଜାପନ ଓ ଗେୁୁପରୂନ ଉତ୍ସବ

ଯାଜପରୁ,୧୩।୩(ସମସି): ଯଜାରପରୁର 
ଅଗ୍ରଣଷୀ ସଜାହତି୍ିୟକ ତଥଜା ଶକି୍ଜାବତି 
ଗରିଧିଜାରଷୀ ସ୍ୱଜାଇଁଙ୍କ ହକୃଦଘଜାତପ୍ର 
ପରପ୍ଲଜାକ ପ୍ହଜାଇଯଜାଇଛ।ି ପ୍ସ ରପ୍ଣ 
ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ମଳଜାପ ି
ମଷି୍ଭଜାରଷୀ ଓ ଛଜାତ୍ ବତ୍ସଳ 
ଶକି୍କ ଏବଂ ସଜାରସ୍ୱତ 
ସଜାଧକ ଭଜାବପ୍ର 
ପରଚିତି ଥିବଜାପ୍ବପ୍ଳ 
ବହୁ ପସୁ୍କ ରଚନଜା 
କର ି ଓଡ଼ଶିଜାର ଭଜାରଜା, 
ସଜାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତକୁି 
ରୁର୍ଦମିନ୍ତ କରଯିଜାଇଛନ୍ତ।ି 
ଶଶିମୁଜାନଙ୍କ ଉପ୍ଦେଶ୍ୟପ୍ର ପ୍ସ ଅପ୍ନକ 
କବତିଜା ପସୁ୍କ ରଚନଜା କରବିଜା ସପ୍ଙ୍ଗ 
ସପ୍ଙ୍ଗ ଯଜାରପରୁର ଇତହିଜାସ ସପେକ୍ପ୍ର 
ପସୁ୍କ ରଚନଜା କର ି ଯଜାରପରୁର 

ସଜାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତ ି ବରି�ପ୍ର ବହୁ 
ଅନଜାପ୍ଲଜାଚତି କଥଜା ତଜାଙ୍କର ପସୁ୍କପ୍ର 
ଉପ୍ଲ୍ଖ କରଛିନ୍ତ।ି ତଜାଙ୍କ ବପି୍�ଜାଗପ୍ର 
ଅନନ୍ୟଜାର ସଭଜାପତ ି ସପ୍ନ୍ତଜାର କୁମଜାର 

ନନ୍, ସପେଜାଦକ ଡଜା.କଜାହୁ୍ 
ଚରଣ ମଶି୍ର, ଉପ 
ସଭଜାପତ ି ବଭୂିତ ି ଭୂରଣ 
ମହଜାପଜାତ୍, ସଂଗଠନ 
ସପେଜାଦକ ହକୃରପି୍କଶ ପତ,ି 
ସଜାଂସ୍ କୃତକି ସପେଜାଦକ 
ପଜାଣ୍ବ ଚରଣ ସଜାହୁ, 
ଗଣମଜାଧ୍ୟମ ସଂପ୍ଯଜାରକ 
ଆଦତି୍ୟ ମହଜାନ୍ତ,ି ଅଧ୍ୟଜାପକ 

ପରୂ୍୍ଚନ୍ଦ୍ର ସଜାମଲ, ଶକି୍ଜାବତି ଦଶରଥ 
ସମଜାଲ, ରେପ୍େସର ଉଦ� ନଜାରଜା�ଣ 
ପରଡ଼ିଜା, ଅଧ୍ୟକ୍ ଅପ୍ଶଜାକ କୁମଜାର ଦଜାସ 
ରେମଖୁ ପ୍ଶଜାକ ରେକଜାଶ କରଥିିପ୍ଲ।

ବଶିଷି୍ଟ ଶଶି ୁସଜାହତିୟିିକଙ୍କ ବରି�ଜାଗରେ ରଶଜାକ

ବଡ଼ଚଣା,୧୩।୩(ସମସି): ରଲି୍ଜା ରେଶଜାସନ 
ପକ୍ରୁ ଆର ି ବଡ଼ଚଣଜା ବ୍ଲକ କଜାଯ୍୍ୟଜାଳ�ଠଜାପ୍ର 
ରଲି୍ଜାପଜାଳ ଚକ୍ରୱତ୍ଧି ସଂିହ ରଜାପ୍ଠଜାର ଓ 
ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍କ ଭନିଷୀତ ଅଗ୍ରୱଜାଲଜାଙ୍କ ଦ୍ଜାରଜା 
ରଲି୍ଜାସ୍ରଷୀ� ମଳିତି ଅଭପି୍ଯଜାଗ ଶଣୁଜାଣ ି
ଅନୁଷ୍ଠତି ପ୍ହଜାଇଯଜାଇଛ।ି ଊକ୍ ରନ ଅଭପି୍ଯଜାଗ 
ଶଣୁଜାଣପି୍ର ଅତରିକି୍ ରଲି୍ଜାପଜାଳ(ରଜାରସ୍ୱ) 
ଡଃ.ଦବି୍ୟପ୍ଲଜାଚନ ମହଜାନ୍ତ, ମଖୁ୍ୟ ଉନ୍ନ�ନ 
ଅଧିକଜାରଷୀ ତଥଜା ନବିଜ୍ାହଷୀ ଅଧିକଜାରଷୀ, ରଲି୍ଜା 
ପରରିଦ ଅପ୍ଶଜାକ କୁମଜାର ପ୍ବଉରଆି, ପ୍ଡପଟୁ ି
କପ୍ଲକ୍ଟର, ଅଭପି୍ଯଜାଗ ନବକପି୍ଶଜାର ନଜା�କ, 
ଅତରିକି୍ ରଲି୍ଜା ରନସ୍ୱଜାସ୍୍ୟ ଅଧିକଜାରଷୀ(କୁଷ୍ଠ) 
ଡଜା. ଶବି ରେସଜାଦ ସଜାହୁ, ବଡଚଣଜା ବଡିଓି 
ରବଷୀନ୍ଦ୍ର କୁମଜାର ରେଧଜାନ, ଦପଣ୍ ତହସଲିଦଜାର, 
ଶଭୁଦଶ୍ନ ମଶି୍ରଙ୍କ ସହତି ବଭିନି୍ନ ଲଜାଇନ୍   
ଡପିଜାଟ୍ପ୍ମଟେର ଅଧିକଜାରଷୀ ଓ ରଲି୍ଜାସ୍ରଷୀ� 
ଅଧିକଜାରଷୀ ରେମଖୁ ପ୍ଯଜାଗ ପ୍ଦଇଥିପ୍ଲ। ଆରରି 
ଅଭପି୍ଯଜାଗ ରେପ୍କଜାଷ୍ଠକୁ ସମଦୁଜା� ୪୪ଟ ି

ଅଭପି୍ଯଜାଗ ଆସଥିିବଜା ପ୍ବପ୍ଳ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୩୯ଟ ି
ବ୍ୟକ୍ଗିତ ଅଭପି୍ଯଜାଗ ଓ ୫ଟ ିସମହୁ ଅଭପି୍ଯଜାଗ 
ଥିଲଜା। ପ୍ସହପିର ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ ରଲିେି ପଜାଣ୍ରୁି 
ସହଜା�ତଜା ରେଦଜାନ ନମିପ୍ନ୍ତ ୨ଟ ି ଅଭପି୍ଯଜାଗ 
ଥିବଜା ପ୍ବପ୍ଳ ରଲି୍ଜା ପ୍ରଡ୍  କ୍ରସ ପଜାଣ୍ରୁି ଚକିତି୍ସଜା 
ନମିପ୍ନ୍ତ ଆଥ ୍ଧିକ ସହଜା�ତଜା ରେଦଜାନ ରନତି 
୩ଟ ି ଅଭପି୍ଯଜାଗ ରହଥିିଲଜା। ରଲି୍ଜାପଜାଳ ଏବଂ 
ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍କ ଅଭପି୍ଯଜାଗ ସ୍ଳପ୍ର ୧୩ଟ ି

ଅଭପି୍ଯଜାଗର ତ୍ୱରତି ସମଜାଧଜାନ କରଥିିପ୍ଲ। 
ରେକଜାଶ ଥଜାଉ କ,ି ମଜାର୍୍ ୨୦ ତଜାରଖି 

ପ୍ସଜାମବଜାର ବଞି୍ଜାରପରୁ ବ୍ଲକ କଜାଯ୍୍ୟଜାଳ�ଠଜାପ୍ର 
ଏବଂ ୨୭ ତଜାରଖି ପ୍ସଜାମବଜାର ବରଷୀ ବ୍ଲକ 
କଜାଯ୍୍ୟଜାଳ� ଠଜାପ୍ର ମଳିତି ଯଗୁ୍ମ ଅଭପି୍ଯଜାଗ 
ଶଣୁଜାଣ ି ଶବିରି ଅନୁଷ୍ଠତି ପ୍ହବ। ଏହ ି ସମସ୍ 
ଅଭପି୍ଯଜାଗ ଶଣୁଜାଣ ିକଜାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ପବୂ୍ଜାହ୍ ୧୦ଟଜାରୁ 
ଅପରଜାହ୍ ୨ଟଜା ପଯ୍୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠତି ପ୍ହବ।

ଅଭରି�ଜାଗ ଶଣୁରି� ରଲି୍ଜାପଜାଳ ଓ ଏସ୍  ପ ି ପାଣକି�ାଇଲ,ି୧୩।୩(ସମସି): ବଭିନି୍ନ ସମ�ପ୍ର ବଭିନି୍ନ ସ୍ଜାନପ୍ର ବବିଜାହ, 
ବ୍ରତଘର ଆଦ ି ପ୍ଭଜାରପି୍ର ବଳପିଡୁଥିବଜା ଖଜାଦ୍ୟ ସଜାମଗ୍ରଷୀ ନଷ୍ ପ୍ହଉଥିବଜା ପ୍ବପ୍ଳ 
ଏହଜାକୁ ଲକ୍୍ୟ କର ିପଜାଣପି୍କଜାଇଲରି ଅଗ୍ରଣଷୀ ପ୍ସ୍ୱଚ୍ଜାପ୍ସବଷୀ ଅନୁଷ୍ଠଜାନ ଆପ୍ମ ଆପଣଙ୍କ 
ପଜାଇଁ ପ୍ହଲ୍ଂି ଗରୁପ ତରେରୁ ବଳକଜା ଖଜାଦ୍ୟକୁ ପ୍ଭଜାକଲିଜା, ଗରବି ତଥଜା ଅସହଜା� 
ପ୍ଲଜାକଙ୍କ ପଜାଖପ୍ର ପହଁଚଜାଇବଜାକୁ ରେ�ଜାସ କରଜାଯଜାଉଛ।ି ଗତକଜାଲ ି ପ୍ଗଜାପ୍ଳଇପରୁ 
ପଞ୍ଚଜା�ତ ହଜାଟସଜାହ ିଗ୍ରଜାମର ମଙୁ୍ଗଳ ିପ୍ବଜାରଙ୍କ ବବିଜାହ ପ୍ଭଜାରପି୍ର ରେଜା� ୨୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ 
ପ୍ଲଜାକଙ୍କର ଖଜାଦ୍ୟ ବଳ ିପଡ଼ଥିିଲଜା। ଏପ୍ନଇ ପ୍ସ ଆପ୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପଜାଇଁ ପ୍ହଲ୍ଂି ଗରୁପର 
ସଦସ୍ୟମଜାନଙୁ୍କ ପ୍ଯଜାଗଜାପ୍ଯଜାଗ କରଥିିପ୍ଲ। ଏହଜାପପ୍ର ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମଜାପ୍ନ 
ଉକ୍ ଖଜାଦ୍ୟ ସଜାମଗ୍ରଷୀକୁ ପଥରପଦଜା ପଞ୍ଚଜା�ତର ପ୍ବଙ୍ଗଜାସଜାହ ିତଥଜା ୧୬ନମ୍ବର ରଜାତଷୀ� 
ରଜାରପଥ ରଜାସ୍ଜାକଡ଼ପ୍ର ଥିବଜା ଅସହଜା� ପ୍ଲଜାକଙୁ୍କ ବଟେନ କରଥିିପ୍ଲ।

ରୱେଚ୍ଜାରସବୀଙ୍କ ଦ୍ଜାେଜା ବଳକଜା ଖଜାଦୟି ବଣ୍ଟନ

ପ ା ଣ କି � ା ଇ ଲି, ୧ ୩ । ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ପଜାଣପି୍କଜାଇଲ ିଥଜାନଜା ଅନ୍ତଗ୍ତ ୧୬ନମ୍ବର 
ରଜାତଷୀ� ରଜାରପଥର ଶମ୍ଜା ଟଜାଙି୍କ 
ନକିଟପ୍ର ଟ୍ରଜାପ୍ଭରଜାକୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍   ସଜାଇଡ୍   
ମଜାରବିଜାରୁ ଟ୍ରଜାପ୍ଭରଜା ଦୁଘ୍ଟଣଜାଗ୍ରସ୍ 
ପ୍ହଜାଇଛ।ି ପ୍ତପ୍ବ ଟ୍ରଜାପ୍ଭରଜାପ୍ର 
ଥିବଜା ଯଜାତ୍ଷୀ ଅଳ୍ପପ୍କ ବତ୍ତ୍ଧି ଯଜାଇଥିବଜା 
ରଣଜାପଡ଼ଛି।ି ସଚୂନଜା ମତୁଜାବକ ଉକ୍ 
ଟ୍ରଜାପ୍ଭରଜା (ଓଡ୨ି୨ଡ୪ି୪୦୦)ଟ ି
କଟକରୁ ଧଜାମନଗର ଯଜାଉଥିବଜା ସମ�ପ୍ର 
ପଜାଣପି୍କଜାଇଲ ିସ୍ତି ଶମ୍ଜା ଟଜାଙି୍କ ନକିଟପ୍ର 
ଏକ ଟ୍ରକ(ଓଡ୩ି୪ଡ୯ି୫୮୫) 

ଟ୍ରଜାପ୍ଭରଜାକୁ ସଜାଇଡ୍   ମଜାରଥିିଲଜା। େଳପ୍ର 
ଟ୍ରଜାପ୍ଭରଜାଟ ିଭଜାରସଜାମ୍ୟ ହରଜାଇ ରଜାସ୍ଜା କଡ 
ଡଭିଜାଇଡରପ୍ର ପଟିପି୍ହଜାଇ ଦୁଘଟ୍ଣଜାଗ୍ରସ୍ 
ପ୍ହଜାଇଥିଲଜା। ପ୍ସପପ୍ଟ ଘଟଣଜାସ୍ଳରୁ 
ଉକ୍ ଟ୍ରକଟ ି ଚପେଟ ମଜାରଥିିବଜା ପ୍ବପ୍ଳ 
ଏହଜାକୁ ପଜାଣପି୍କଜାଇଲ ି ଛକପ୍ର କଜାବୁ 
କରଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ପପ୍ର ଘଟଣଜା ସ୍ଳପ୍ର 
ରଜାରପଥ ପଜାପ୍ଟ୍ରଜାଲଂି ପଲୁସି ଅଧିକଜାରଷୀ 
ଅପ୍ଶଜାକ କୁମଜାର ବଳ ପହଞ୍ଚ ି ଦୁଘ୍ଟଣଜା 
ଘଟଜାଇଥିବଜା ଟ୍ରକକୁ ରବତ କରବିଜା 
ସହ ମଦ୍ୟପଜାନ କର ି ଗଜାଡ଼ ି ଚଳଜାଉଥିବଜା 
ଚଜାଳକକୁ ଥଜାନଜାପ୍ର ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତ।ି

ଟ୍ରଜାରଭେଜା ଦୁର୍ଟଣଜାଗ୍ରସ୍ତ; ବର୍ତ୍ତିର� �ଜାତ୍ୀ
ଯଜାଜପୁରଟାଉନ,୧୩।୩(ସମସି): 
ପ୍ଗୌତମ ବୁର୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ି ଭବନପ୍ର ପ୍ଦୈନକି 
ଓଡ଼ଆି ଖବର କଜାଗର “କ୍ରଜାନ୍ତଧିଜାରଜା”ର 
ସପ୍ତବଂିଶ ବଜାର୍ଧିକ ଉତ୍ସବ ମହଜାସମଜାପ୍ରଜାହର 
ପଜାଳତି ପ୍ହଜାଇଯଜାଇଛ।ି ପଣ୍ତି ଭୂପତ ିଭୂରଣ 
ମଶି୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତଜାପ୍ର ଅନୁଷ୍ଠତି ଏହ ିସଭଜାପ୍ର 
ପବ୍ୂତନ ମନ୍ତଷୀ ତଥଜା ଭଣ୍ଜାରପି୍ପଜାଖରଷୀ ବଧିଜା�କ ରେେୁଲ୍ କୁମଜାର ସଜାମଲ ମଖୁ୍ୟ 
ଅତଥିିରୂପ୍ପ ପ୍ଯଜାଗପ୍ଦଇ ସମ୍ବଜାଦପତ୍ ହ ିଁ ପ୍ଦଶର ରଜାଗ୍ରତପହରଷୀ ପ୍ବଜାଲ ି
ମତବ୍ୟକ୍ କରଥିିପ୍ଲ। ପବୂତ୍ନ ପ୍ପୌରପଜାଳ ଭବରେସଜାଦ ଦଜାସ କ୍ରଜାନ୍ତଧିଜାରଜାର 
ବଜାର୍ଧିକ ସଂଖ୍ୟଜାର ଉପ୍ନ୍ମଜାଚନ କର ି ଶଭୁ କଜାମନଜା ରଣଜାଇଥିପ୍ଲ। ଅତରିକି୍ 

ଆ�କୁ୍ ଭୂପ୍ଲଖ ଓ ବପ୍ନ୍ଜାବସ୍ ଅକ୍� 
କୁମଜାର ମଲ୍କି ସଜାମ୍ବଜାଦକି ମଜାନଙ୍କର ନଷି୍ଠଜା 
ହ ିଁ ସମ୍ବଜାଦପତ୍ର ଶକ୍ ି ପ୍ବଜାଲ ି କହଥିିପ୍ଲ। 
ଯଜାରପରୁ ପ୍ପୌରଜାଧ୍ୟକ୍ଜା ରଞ୍ଜଲୁତଜା ପ୍ହଜାତଜା, 
ଚଳର୍ତି୍ ନପି୍ଦେଶ୍କ ସଧୁଜାକର ବସନ୍ତ ଓ 
ବପି୍ରଡ ି ରଜାର୍ୟ ସପେଜାଦକ ବଶି୍ୱରଞ୍ଜନ 

ମଲ୍କି ସମ୍ଜାନତି ଅତଥିି ରୂପ୍ପ ପ୍ଯଜାଗପ୍ଦଇ ସଜାମ୍ବଜାଦକିତଜାର ପ୍ଗୌରବ 
ବରି�ପ୍ର ଆପ୍ଲଜାଚନଜା କରଥିିପ୍ଲ। ମଖୁ୍ୟ ସପେଜାଦକ ପ୍ଗଜାବନି୍ ଚନ୍ଦ୍ର ସଜାମଲ 
ଖବର ରେକଜାଶନ ଓ ନରିର ଅନୁଭୂତ ିବର୍୍ନଜା କରଥିିପ୍ଲ। ଏହ ିଅବସରପ୍ର 
ବଶିଷି୍ ବ୍ୟକ୍ମିଜାନଙୁ୍କ ସମ୍ବର୍୍ଦନଜା ରେଦଜାନ କରଜାଯଜାଇଥିଲଜା।

ସଂିହପରୁ,୧୩।୩(ସମସି): ବଞି୍ଜାରପରୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ତ ଓପ୍ଳଇ ଚନ୍ନପରୁ 
ପଞ୍ଚଜା�ତ କଣଛନ୍ଜା ଗ୍ରଜାମର ସମଜାରପ୍ସବଷୀ ନକୃ ସଂିହ ଚରଣ ମହଜାନ୍ତଙି୍କ ଏକଜାଦଶଜାହପ୍ର 
ସ୍କୃତଚିଜାରଣ ସଭଜା ଅନୁଷ୍ଠତି ପ୍ହଜାଇଯଜାଇଛ।ି ଅବସରରେଜାପ୍ତ ରେଧଜାନଶକି୍କ ନଜାରଜା�ଣ 
ଚନ୍ଦ୍ର ଦଜାସଙ୍କ ସଭଜାପତତି୍ୱପ୍ର ପ୍ସବଜା ନବିକୃତ୍ତ ରେଧଜାନଶକି୍କ ରେଦଷୀପ ପ୍ରନଜା, ନରିଞ୍ଜନ 
ଦଜାସ, ବ୍ରରକପି୍ଶଜାର ଦଜାସ, ସପୁ୍ରନ୍ଦ୍ର ମହଜାନ୍ତ,ି ପ୍ବଣଧୁର ଦଜାସ, ବଂଶଷୀଧର ପ୍ବପ୍ହରଜା, 
ରଜାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଜାସ, ଗରୁୁଚରଣ ପ୍ବପ୍ହରଜା, କପଳି ଚରଣ ଦଜାସ, ବପି୍ନଜାଦ ବହିଜାରଷୀ ଦଜାସ, 
ନରିଞ୍ଜନ ଥଜାପ୍ଟଜାଇ, ଧପ୍ନଶ୍ୱର ଦଜାସ ରେମଖୁ ପ୍ଯଜାଗପ୍ଦଇ ସ୍କୃତଚିଜାରଣ କରଥିିପ୍ଲ।

ସମଜାରରସବୀଙ୍କ ସ୍ ମୃତଚିଜାେଣ ସଭଜା

ସମଜ୍ାଦପତ୍ ହ ିଁ ରଦଶେ ରଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହେୀ
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ଭଦ୍ରକ, ୧୩ା୩(ସମସି): ଧାମରା ବନ୍ଦର ପରସିରରର ୫୨ତମ ଜାତୀୟ 
ସରୁକ୍ା ସପ୍ାହ ଗତ ୪ ତାରଖିରୁ ଆରମ୍ଭ ରହାଇ ୧୦ ତାରଖିରର 
ରେଷ ରହାଇଛ।ି ଏହ ି ସପ୍ାହବ୍ାପୀ କାର୍୍ଯ କ୍ରମରର ବନ୍ଦର ମଖୁ୍ 
କାର୍ଯ୍ନବି୍ଯାହୀ ଅଧିକାରୀ ସେୁାନ୍ତ ମଶି୍ର ପତାକା ଉର୍ାଳନ କର ି
ଉଦ୍  ଘାଟନ କରବିା ସହତି କମ୍ଯଚାରୀଙ୍କ ଉରଦେେ୍ରର ଚଳତିବଷ୍ଯର 
ବଷିୟବସୁ୍-େନୂ୍ କ୍ତ ି ଉପରର ଉଦ୍  ରବାଧନ ରେଇଥିରେ। ଆୋନ ି
ଗପୃ ଅଧ୍ୟକ୍ ରଗୌତମ ଆୋନଙି୍କ ରରେରତି ସରୁକ୍ା ବା୍୍ଯା ବନ୍ଦରର 
ସମସ୍ କମ୍ଯଚାରୀଙ୍କ ଉରଦେେ୍ରର ପଠନ କରାରାଇଥିୋ ଏବଂ 
ସପ୍ାହବ୍ାପୀ ବଭିନି୍ନ ସରୁକ୍ାମଳୂକ ରେତରିରାଗତିାମାନ ବନ୍ଦର ସରୁକ୍ା 
ବଭିାଗ ତରଫରୁ ଆରୟାଜନ କରାରାଇଥିୋ। ସରୁକ୍ା ସପ୍ାହର 
ରେଷ ସନ୍୍ାରର ବନ୍ଦର ମଖୁ୍ ପରଚିାଳନା ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ୀବ ଗପୁ୍ା 
କାର୍ଯ୍କ୍ରମକୁ ଉଦ୍  ରାପତି କରବିା ସହତି ସରୁକ୍ାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ରେଇ କପିର ି
ଭାରବ କାର୍ଯ୍ କରେ ରକୌଣସ ିରେକାରର କ୍ତ ିରହବ ନାହ ିଁ ରସ ଉପରର 
ଆରୋକପାତ କରଥିିରେ। ସବ୍ଯରେଷରର ବଜିୟୀ ରେତରିରାଗୀଙୁ୍କ 
ପରୁସ୍ତୃ କରଥିିରେ ଓ ସରୁକ୍ା ବଭିାଗର ସମସ୍ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ କୃତଜ୍ଞତା 
ଜ୍ଞାପନ କରବିା ସରଗେ ସରଗେ ସମସ୍ ଅତଥିି, କମ୍ଯଚାରୀ ଓ କମ୍ଯଚାରୀଙ୍କ 
ପରବିାରକୁ ସାଧବୁାେ ଅପ୍ଯଣ କରଥିିରେ।

ଧାମନଗର, ୧୩ା୩(ସମସି):

ଜଲି୍ାପାଳ ଓ ଏସ୍  ପଙି୍କ ମଳିତି ଜନେୁଣାଣ ି
େବିରି ରସାମବାର ଧାମନଗର 
ବ୍ଲକ ସମ୍ଳିନୀ କକ୍ରର ଅନୁଷ୍ତି 
ରହାଇରାଇଛ।ି ଜଲି୍ାପାଳ ସରିଧେେ୍ବର 
ବଳରିାମ ରବାନ୍ଦର ଓ ଏସ୍  ପ ି ବରୁଣ 
ଗଣୁ୍ୁପାେ ି ଏହ ି େବିରିରର ରରାଗରେଇ 
ସମେୁାୟ ୫୧ଟ ି ଅଭରିରାଗ େୁଣଥିିରେ। 
ରସଥିମଧ୍ୟରୁ ୪୮ ଟ ି ବ୍କ୍ଗିତ ସମସ୍ା 
ଭ ି୍ କି ଓ ୩ଟ ି ସାମହୂକି ସମସ୍ା ଭ ି୍ କି 
ଅଭରିରାଗ ଥିୋ। 

ଜଲି୍ା ପରଷିେ, ଭଦ୍ରକର ମଖୁ୍ 

ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ରେତାପ ରେୀତମିୟ, 
ଉପଜଲି୍ାପାଳ ମରନାଜ ପାତ୍ର, ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ 
ଚକିତି୍ାଧିକାରୀ ଡା. ସରନ୍ତାଷ ପାତ୍ର, ଜଲି୍ା 
ପରଷିେ, ଭଦ୍ରକର ଉପାଧ୍ୟକ୍ା ଟୁନବିାଳା 
ବଶି୍ାଳ, ଧାମନଗର ଏନ୍  ଏସ ି ଅଧ୍ୟକ୍ା 

ନରିବେତିା ରଜନା, ଧାମନଗର ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍ୟକ୍ା େମମିଷ୍ା ରବରହରା, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ 
ଜଗବନୁ୍ ରେଧାନ ରେମଖୁ ଏହ ି େବିରିରର 
ରରାଗରେଇଥିରେ। ଜଲି୍ାସ୍ରୀୟ ଏବଂ 
ଉକ୍ ବ୍ଲକସ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀମାରନ 

ମଧ୍ୟ ଉକ୍ େବିରିରର ଉପସ୍ତି ରହ ି
ଅଭରିରାଗ ୋୁଣାଣ ି କାର୍ଯ୍ରର 
ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ସହରରାଗ କରଥିିରେ। 
େୁଇଜଣ େବି୍ାଗେକୁ ସାମାଜକି ସରୁକ୍ା 
ରରାଜନାରର େୁଇଟ ିହ୍େି ରଚୟାର ବଣ୍ନ 

କରାରାଇଥିୋ। ଅତରିକି୍ ରଗାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ 
ଅଧିକାରୀ େମମିଷ୍ା ମଲ୍କି, ସହକାରୀ 
ନବି୍ଯାହୀ ରନ୍ତୀ ପରୂ୍୍ଯଚନ୍ଦ୍ର ରହମ୍୍ରମ ରେମଖୁ 
ଏହ ି େବିରି ପରଚିାଳନାରର ଆନୁଷଗେିକ 
ସହରରାଗ କରଥିିରେ।

ଭଦ୍ରକ, ୧୩ା୩(ସମସି):

େୀଘ୍ଯ ଚାର ି େେନ୍ ି ପରର ଭଦ୍ରକର 
ମର୍ଯ୍ାୋସମ୍ପନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସାଂସ୍ତୃକି 
ଅନୁଷ୍ାନ ୟନୁାଇରଟଡ୍   କ୍ଲବ୍  ର ପରଚିାଳନା 
ସମତି ି ପନୁଗ୍ଯଠତି ରହାଇଛ।ି ଗତକାେ ି
ସାଧାରଣସଭାର ସେସ୍ମାରନ 
ଏକ ଅଧିରବେନରର ରରାଗରେଇ 
ଅବସରରନବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସଭାପତ ି
ଅମରରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ି ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାେକ 
ବଜିୟ ରଜନାଙ୍କ ଅନୁରରାଧକୁ ସମ୍ାନ 
ରେଇ ଏକ ନୂଆ ପରଚିାଳନା ସମତି ି
ସବ୍ଯସମ୍ତକି୍ରରମ ରଚନା କରଥିିରେ। ଏହ ି
ପନୁଗ୍ଯଠତି ପରଚିାଳନା ସମତି ି ତତ୍  କାଳ 
କାର୍ଯ୍ଭାର ଗ୍ରହଣ କରବି ରବାେ ି ନଷି୍ପ୍ ି
ମଧ୍ୟ ଗହୃୀତ ରହାଇଥିୋ। ଏହ ି କ୍ରମରର 
ବେିାେ ରଗାପାେ େଖାନୀ ସଭାପତ ି
ଓ ଅନୁପ ନାୟକ ଉପସଭାପତ ି ରୂରପ 
ମରନାନୀତ ରହାଇଥିରେ। ରସହପିର ି
ସାଧାରଣ ସମ୍ପାେକ ରୂରପ ନୁର୍   ମହମ୍େ 
ଖାନ୍   ଓ ରଗୁ୍ମ ସମ୍ପାେକ ରୂରପ ସରୁରେ 
ପୋଇ ତଥା ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ ରୂରପ ସରନ୍ତାଷ 

ରଜନା ମରନାନୀତ ରହାଇଥିରେ। ଏମାରନ 
ସମରସ୍ ରବୁ ସେସ୍ ରହାଇଥିବାରୁ 
ଏମାନଙୁ୍କ େଙୃ୍ଖଳତି କାର୍ଯ୍ରେୈଳୀର ଅଭଜି୍ଞତା 
ରେବା ପାଇଁ ଅନୁ୍ନ ୨ବଷ୍ଯ ନମିରନ୍ତ ବରଷି୍ 
ସେସ୍ମାନଙୁ୍କ କାର୍୍ଯ କାରଣିୀର ସେସ୍ତା 
ରେୋନ କରାରାଇଥିୋ। ରସମାରନ 
ରହରେ ପବୂ୍ଯତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାେକ 
ଅଧ୍ୟାପକ ବଜିୟ ରଜନା, ରଗୁ୍ମସମ୍ପାେକ 
ତଥା ପବୂ୍ଯତନ ବଧିାୟକ ନରରନ୍   ପୋଇ, 

ପବୂ୍ଯତନ ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ ବଜିୟ େଖାନୀ, 
ପବୂ୍ଯତନ ଉପରେଷ୍ା ତଥା ଓଡ଼େିା କ୍ରରିକଟ୍   
ଆରସାସଏିସନ୍  ର ପବୂ୍ଯଅଧ୍ୟକ୍ ଧୀରରନ୍   
ପୋଇ, ପବୂ୍ଯତନ କାର୍ଯ୍କାରଣିୀ ସେସ୍ 
େକ୍ଷୀକାନ୍ତ ଷଡ଼ଗେୀ, ରତକିାନ୍ତ ପରଡ଼ିା, 
ରେେୀପ ମହାନ୍ତ,ି ଭଦ୍ରକ ରପୌରପାଳକିାର 
ପାରଷିେ େଲି୍ୀପ ନାୟକ, ବେିଷି୍ ଫୁଟ୍  ବେ 
କ୍ରୀଡ଼ାବତି୍   ଅରୁଣ ମଜୁମ୍  ୋର ଓ ୟନୁାଇରଟଡ୍   
କ୍ଲବ୍   କ୍ରରିକଟ୍  ର ପବୂ୍ଯତନ ଅଧିନାୟକ େରତ 

ପହୁାଣ। ରସହପିର ି ପବୂ୍ଯତନ ସଭାପତ ି
ଅରମରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ,ି ଉପସଭାପତ ି ପାଥ୍ଯ 
ସାରଥୀ ଗହୁାଠାକୁରତା ରାୟ ଓ ଭଦ୍ରକର 
ଫୁଟ୍  ବେ କମି୍େନ୍ତୀ ଜନାବ୍   ହାଜୀ ମରହମଦୁ୍   
ଖାନ୍   ରେମଖୁଙୁ୍କ ଉପରେଷ୍ା ରୂରପ ଗ୍ରହଣ 
କରାରାଇଥିୋ। ମରନାନୟନ ରେକୟିା 
ପରର ବଭିନି୍ନ ଅବସ୍ା ଓ େୂରାବସ୍ା ମଧ୍ୟରର 
ଅବରିାମ ସଂଘଷ୍ଯ କର ି ସାରା ଓଡ଼େିାରର 
କ୍ଲବ୍   ପାଇଁ ପରଚିୟ ଓ ରେତଷି୍ା ଆଣଥିିବାରୁ 

ପବୂ୍ଯପରଚିାଳନା ସମତିରି ସେସ୍ମାନଙୁ୍କ 
ରେେଂସାକରବିା ସହ ରସମାନଙ୍କ ତ୍ାଗ 
ନମିରନ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ଅପ୍ଯଣ କରାରାଇଥିୋ। 
ଏହା ସହତି ଫୁଟ୍  ବଲ୍  , ଭେବିଲ୍  , କ୍ରରିକଟ୍  , 
ଆଥରେଟକି୍  ସ ଭଳ ି କ୍ରୀଡ଼ା ରକ୍ତ୍ରରର 
ସନୁାମ ଅଜ୍ଯନ କରଥିିବା କ୍ରୀଡ଼ାବତି୍  ମାନଙୁ୍କ 
ଧନ୍ବାେ ଅପ୍ଯଣ କରାରାଇଥିୋ। ଏହ ି
ଅବସରରର ସଂକ୍ପି୍ ବକ୍ବ୍ ରେୋନ 
କରଥିିବା ରେମଖୁ ବରଷି୍ ସେସ୍ମାରନ 
ଥିରେ ରେରଫସର୍   ଡ. ଜ୍ଞାରନନ୍ଦ୍ର କୁମାର େମ୍ଯା, 
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା କ୍ରରିକଟ୍   ଆରସାସଏିସନ୍  ର 
ସଭାପତ ି ଉରପନ୍ଦ୍ର ବାରକି, ସମ୍ପାେକ ତଥା 
ଓସଏିର ପବୂ୍ଯଅଧ୍ୟକ୍ ଧୀରରନ୍   ପୋଇ, 
ଚ ି୍ ରଞ୍ନ ବଶି୍ାଳ, ମକରଧର ପରଡ଼ିା, 
ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ ବଭିାସ ନନ୍ଦ, 
ପବୂ୍ଯତନ ବଧିାୟକ ନରରନ୍   ପୋଇ। 
ନନନବି୍ଯାଚତି ସମ୍ପାେକ ନୁର୍   ମହମ୍ଦ୍   ଖାନ୍   
ସେସ୍ମାନଙୁ୍କ ନୂଆପରଚିାଳନା ସମତି ି
ଉପରର ଆସ୍ା ରେକଟ କରଥିିବାରୁ ଧନ୍ବାେ 
ଅପ୍ଯଣ କରବିା ସହ କ୍ଲବ୍  ର ସମ୍ାନ ବୃଧେ ିପାଇଁ 
ରତ୍  ପରରାନାସ୍ ି ଉେ୍ମ କରରିବ ରବାେ ି
ରେତେିରୁତ ିରେଇଥିରେ।

ଚାର ିଦଶନ୍ ିପରର ୟନୁାଇରେଡ୍   କ୍ଲବ୍  ର ପରଚିାଳନା ସମତି ିପନୁରଚ୍ଚଠତି

ଧାମନରରରର ମଳିତି ଜନଶଣୁାଣ ିଶବିରି; ୫୧ ଅଭରି�ାର ଆରତ

ଭଦ୍ରକ, ୧୩ା୩(ସମସି): ମଳିତି ରୋଥମକି 
େକି୍କ ମହାସଂଘ ଡାକରାରର ଆଜ ି ଭଦ୍ରକ 
ବ୍ଲକର େକି୍ାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ାଳୟକୁ 
ରଘରଥିିରେ େତାଧିକ ରୋଥମକି େକି୍କ। 
ନୂତନ ରପନ୍  ସନ୍   ଭୁକ୍ ରୋଥମକି େକି୍କ 
ସଂଘର ବ୍ଲକ ସଭାପତ ି ନଳିାଦ୍ରୀ ଭୂଷଣ 
ତ୍ରପିାଠୀ ଏବଂ ସମ୍ପାେକ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ େକୁ୍ଳଙ୍କ 
ରନତୃତ୍ୱରର ରୋଥମକି େକି୍କମାରନ 
ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ, େକି୍ାମନ୍ତୀ ଓ ୫ଟ ି ସଚବିଙୁ୍କ 
୩ େଫା ୋବ ି ସମ୍ଳତି ଏକ ୋବପିତ୍ର 
ରେୋନ କରଥିିରେ। ରୋଥମକି େକି୍କମାରନ 
ଗତ ନରଭମ୍ର ମାସରର ୋବ ି ପରୂଣ 
ନମିରନ୍ତ ଭୁବରନଶ୍ରରର ୪ େନି ଧର ି
ଆରନ୍ଦାଳନ କରଥିିରେ। ମଖୁ୍ ୋସନ 

ସଚବିଙ୍କ େଖିିତ ରେତେିରୁତ ିପରର ଆରନ୍ଦାଳନ 
ସ୍ଗତି କରାରାଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର 
ଆଜ ି ପର୍ଯ୍ନ୍ତ େକି୍କମାନଙ୍କ ନମିରନ୍ତ 
କଛି ି ରଘାଷଣା କର ି ନାହାନ୍ତ।ି ରୋଥମକି 
େକି୍କମାରନ ୬ ବଷ୍ଯର େକି୍ା ସହାୟକ 
ସମୟକୁ ମଳୂ ଚାକରିରିର ଗଣନା କର ି
୬ଟ ି ରନାସ୍  ନାେ ଇନ୍  କ୍ରରିମଣ୍ ରେୋନ 
କରବିା, ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରର ରବତନ ରେୋନ 
ଓ ପରୁୁଣା ରପନ୍  ସନକୁ ରେଚଳନ କରବିା 
ୋବରିର େୀଘ୍ଯେନି ରହବ ଆରନ୍ଦାଳନ ଚାେୁ 
ରଖିଛନ୍ତ।ି ଚଳତିବଷ୍ଯ ମାଟ୍କି ପରୀକ୍ା 
ପରଚିାଳନାକୁ ବଜ୍ଯନ କରବିା ସହତି 
ରରେସ୍  ରକାଡ୍ଯକୁ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ଯନ କରଛିନ୍ତ।ି 
ସରକାର ରୋଥମକି େକି୍କଙ୍କ ୋବ ିରକୁ୍ରିକୁ୍ 

ରବାେ ି କହୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ନଷି୍ପ୍ ି ରନବାରର 
ଟାଳଟୁଳ ନୀତ ି ଅବେମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତ।ି 
ଆଗାମୀ ୧୫ ତାରଖିଠାରୁ ୋବ ି ପରୂଣ 
ପର୍ଯ୍ନ୍ତ ସମସ୍ େକି୍କ ଭୁବରନଶ୍ର ରୋୟର 
ପଏିମ୍  ଜରିର ଆରନ୍ଦାଳନରର ସାମେି ରହରବ 
ରବାେ ି ଆଜ ି ବରିକ୍ାଭ ସମୟରର ରନତୃ 
ମଣ୍ଡଳୀ ଆହ୍ାନ ରେଇଛନ୍ତ।ି େକି୍କ ରନତା 
ସକୁାନ୍ତ ନାୟକ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ନାୟକ, ରେୋନ୍ତ 
ବାରକି, ପୀତାମ୍ର ମଶି୍ର, ରସକ୍   ସୋଉଦେନି, 
ଜଲି୍ା ସଭାପତ ି ଅରବନି୍ଦ େୀକ୍ତି, ରାଜ୍ 
ସଂଗଠନ ସମ୍ପାେକ ତବରରଜ ଖାନ୍   ରେମଖୁ 
ବେି୍ାଳୟ ଛାଡ଼ ି ନଜିର ୋବ ି ପରୂଣ 
ନମିରନ୍ତ ଆରନ୍ଦାଳନରର ସାମେି ରହବାକୁ 
େକି୍କମାନଙୁ୍କ ଆହ୍ାନ ରେଇଛନ୍ତ।ି

୩ ଦଫା ଦାବରିର ପ୍ାଥମକି ଶକି୍ଷକଙ୍କ ବରିକ୍ଷାଭ
ଭଣ୍ାରପି�ାଖରୀ, ୧୩ା୩(ସମସି): ଭଣ୍ଡାରରିପାଖରୀ ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ତଗ୍ଯତ ଜଳମଣୁ୍ଡଆ ପଞ୍ାୟତ ଅନ୍ତଗ୍ଯତ କରଞ୍ ି ଗ୍ରାମବାସୀ 
ତଥା ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେି୍ାଳୟ ରୋକ୍ନ ମହାୟକୁ୍ ଡଃ. େୁଃୋସନ 
ଓଝାଙୁ୍କ ‘ସଂସ୍ତୃ ସମ୍ଭାର ରାଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ାନ’ ରେୋନ କରାରାଇଛ।ି 
େଲି୍ୀସ୍ତି ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ତୃ ବେି୍ାଳୟ ପରୁୀ ୋଖା ଓ 
ରୋକଭାଷା ରେଚାର ସମତିରି ମଳିତି ଆନୁକୂେ୍ରର ଅନୁଷ୍ତି 
ଦ୍େିବିସୀୟ ଅନ୍ତଜ୍ଯତୀୟ ପାଠଚକ୍ର ଉଦ୍  ଘାଟନୀ ଉତ୍ବରର ଏହ ି
ସମ୍ାନ ରେୋନ କରାରାଇଛ।ି ରେରଫସର ଅରେଖଚନ୍ଦ୍ର ଷଡଗେୀଙ୍କ 
ସଭାପତତି୍ୱରର ଅନୁଷ୍ତି ଉତ୍ବରର େବି୍ ଅତଥିି ଭୁବରନଶ୍ର 
ନମିଗକଳ୍ପତରୁ ଆଶ୍ରମର ପଜୂ୍ ସ୍ାମୀ ବ୍ାହ୍ାନନ୍ଦ ସରସ୍ତୀ, 
ଓଡ଼େିା ହାଇରକାଟ୍ଯ ବଚିାରପତ ି ଡଃ. ବେୁି୍ତ୍   ରଞ୍ନ ଷଡଗେୀ 
ମଖୁ୍ଅତଥିି, ରନପାଳ କାଠମାଣୁ୍ଡସ୍ତି ବଶି୍ ସଂସ୍ତୃ ସଗେଠନ 
ଅନ୍ତ୍ଯରାଷ୍ଟୀୟ ସଚବି ରେରଫସର କାେୀନାଥ ରନୈପରୁଣ, ରାଜସ୍ାନ 
ରୋକ୍ନ େକି୍ାମନ୍ତୀ ବ୍ଜକରିୋର େମ୍ଯା, ବାଗୋରୋରସ୍ତି 
ରୋକଭାଷା ରେଚାର ସମତି ିଉପାଧ୍ୟକ୍ ରରମେ ରରାଷୀ ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଭାରବ ରରାଗରେଇ ଡଃ. ଓଝାଙ୍କ ଅବୋନ ପାଇଁ ‘ସଂସ୍ତୃ 
ସମ୍ଭାର ରାଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ାନ’ରର ସମ୍ାନତି କରଥିିରେ। ଡଃ. ଓଝା 
ଏକାଧାରରର ଜରଣ ବାଗ୍ମୀ, ପଣ୍ଡତି, ଆଧ୍ୟାତ୍କିତାବାେୀ, 
ରେୋସକ ଓ େକି୍ାବତି୍   ଭାରବ ଏହ ିସମ୍ାନ ପାଇଁ ହକୋର ରବାେ ି
ଅତଥିିମାରନ ମତରେକାେ କରଥିିରେ। ତରୁିପତ ିରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ତୃ 
ବେି୍ାଳୟ ସାହତି୍ ବଭିାଗୀୟ ମଖୁ୍ ଡଃ. ସତ୍ନାରାୟଣ 
ଆଚାର୍ଯ୍ ଉତ୍ବ ପାଇଁ ଧନ୍ବାେ ରେଇଥିରେ। ବାରକିପରୁ 
ଉତ୍କଳମଣ ି ସାହତି୍ ସଂସେ, ରୋଣକୃଷ୍ଣ ଧଳ ପାଠାଗାର, 
ଭଣ୍ଡାରରିପାଖରୀ ସାହତି୍ ସଂସେ ଆେ ିବଭିନି୍ନ ଅନୁଷ୍ାନ ପକ୍ରୁ 
ଡଃ. ଓଝାଙୁ୍କ ଅଭନିନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରାରାଇଛ।ି

ଭଣ୍ାରପି�ାଖରୀ, ୧୩ା୩(ସମସି): 
ଭଣ୍ଡାରରିପାଖରୀ ବ୍ଲକର ପାଟୁଳ ି ପଞ୍ାୟତ 
ଅନ୍ତଗ୍ଯତ ରମାବାରକପରୁ ପଡ଼ଆିରର 
ରୋଳ ରମଳଣ ରବବିାର ରାତରିର 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇ ରସାମବାର ରେତୁ୍ଷରର 
ଉଦ୍  ରାପତି ରହାଇରାଇଛ।ି ଗ୍ରାମର 
ମା’ମଗେଳା ରମଳଣ କମଟି ିଆନୁକୂେ୍ରର 
ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ବମିାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙୁ୍କ 
ରୋଭାରାତ୍ରାରର ଆଣ ି ରମଳଣ 
ପଡ଼ଆିରର ଏକତ୍ରତି ରହାଇଥିରେ। 

ରସଠାରର ରଭାଗୋଗ ି କରାରବିା ପରର 
ଫଗରୁଖଳ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିୋ। ଗତ 
୩୧ ବଷ୍ଯ ଧର ି ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଆସଥୁିବା 
ଏହ ି ରମଳଣକୁ କମଟି ି ସଭାପତ ି େକ୍ଷଣ 
ନାୟକ, ସମ୍ପାେକ ରରମେଚନ୍ଦ୍ର ରବରହରା, 
ମାନସ ଗରି,ି ଅକ୍ୟ ରଜନା, ରାରଜନ୍ଦ୍ର 
ପତ ି ରେମଖୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିରେ। 
ଏହ ି ଅବସରରର ସାଂସ୍ତୃକି କାର୍ଯ୍କ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିୋ। ସ୍ାନୀୟ ରୋରକ 
ଏହ ିରମେଣକୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିରେ।

ରମାବାରକପରୁରର ରଦାଳ ରମଳଣ ଉଦ୍  �ାପତି

ଭଦ୍ରକ, ୧୩ା୩(ସମସି): ଜାତୀୟ ତମାଖ ୁ
ନରିଷଧ ଆଇନର କାର୍ଯ୍କାରୀତା ରନଇ 

ରସାମବାର ଚାନ୍ଦବାେ ି ବ୍ଲକର ମରତା 
ବଜାରରର ଚଢ଼ଉ କରାରାଇଥିୋ। ଜଲି୍ା 

ମଖୁ୍ ଡାକ୍ରଖାନାର ଏପରିଡମରିୋଜଷି୍ 
ଡା. କାେୀନାଥ ପଣ୍ଡା, ଖାେ୍ ନରିାପ୍ା 
ଅଧିକାରୀ ବଭୂିେ୍ ୋସ ଓ ଅଣ 
ସଂକ୍ରାମକ ରରାଗର ସହକାରୀ ପରଚିାଳକ 
େୀପକ ରାଉତ ରେମଖୁ ସ୍ାସ୍୍ ବଭିାଗ 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପେୁସି ବଭିାଗର 
ଅଧିକାରୀ ଓ କମ୍ଯଚାରୀମାରନ ଏହ ି ଚଢ଼ଉ 
କାର୍ଯ୍କ୍ରମରର ସାମେି ଥିରେ। ବଭିନି୍ନ 
ରୋକାନକୁ ରାଞ୍ କର ିନରିଷଧ ଥିବା ତମାଖ ୁ
ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ ସବୁକୁ ଜବତ କରାରବିା ସହ 
୧୭ ଜଣ ରୋକାନୀଙ୍କଠାରୁ ୩,୪୦୦ ଟଙ୍କା 
ଜରମିାନା ଆୋୟ କରାରାଇଥିୋ। ଜବତ 
ଦ୍ରବ୍ ସବୁକୁ ପେୁସି ଉପସ୍ତିରିର ନଷ୍ କର ି
େଆିରାଇଥିୋ। ମରତା ଫାଣ୍ଡରି ଏସ୍  ଆଇ 
ବୁଧେରିାମ ମହାନ୍ତ ି ଚାନ୍ଦବାେ ି ପେୁସି 
ଏସ୍  ଆଇ ଅନୁରାଗ ମହାନ୍ତ,ି କରନଷ୍ବଳ 
ଆେକିନ୍ଦ ବଶି୍ାଳ, ହାବେିୋର ମନୁନି୍ଦ୍ର 
ରଗାସ୍ାମୀ ରେମଖୁ ଏହ ି ଧରପଗଡ଼ 
କାର୍ଯ୍କ୍ରମରର ସହରରାଗ କରଥିିରେ।

ମରତା ବଜାରରର ରକାଟ୍  ପା ଚଢ଼ଉ

ଡଃ. ଦୁଃଶାସନ ଓଝାଙୁ୍କ ମଳିଲିା 
‘ସଂସ୍ କୃତ ସମ୍ାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ାନ’

ଭଦ୍ରକ, ୧୩।୩(ସମସି): ମଉୋ ଗ୍ରାମସ୍ତି 
ଖଣ୍ଡତଡ଼ା ବେି୍ାଳୟ ୨୦୦୫ ବ୍ାଚର ଗରୁୁ 
ସମ୍ଧେ୍ଯନା ଓ ବନୁ୍ମଳିନ କାର୍୍ଯ କ୍ରମ ବେି୍ାଳୟ 
ପରସିରରର ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇରାଇଛ।ି ଉକ୍ 
ବ୍ାଚର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନ ଏହ ି ଅବସରରର 
ରରାଗରେଇ େବିସ ବ୍ାପୀ କାର୍୍ଯ କ୍ରମରର 
ଅଂେଗ୍ରହଣ କରଥିିରେ। ଉରୋ ବେି୍ାଳୟର 
ଅବସରରୋପ୍ ରେଧାନ େକି୍କ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ 
ସଭାପତତି୍ୱରର ଉକ୍ କାର୍୍ଯ କ୍ରମ ପରଚିାଳତି 
ରହାଇଥିୋ। ଏହ ି କାର୍୍ଯ କ୍ରମରର େକି୍କ 
ଓ େକି୍ୟତି୍ରୀଙୁ୍କ ସମ୍ଧେମିତ କରାରାଇଥିୋ। 
ସମ୍ଧେମିତ ପଜୂ୍ େକି୍କ େକି୍ୟତି୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
ବଂେୀଧର ଖଣୁ୍ଆି, ସବୁାସ ପରଡ଼ିା, ବୁଧେରିାମ 
େତପଥୀ, ବଜିୟ ନାୟକ, ରଗାପାଳଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, 
ରେୋନ୍ତ ୋସ, ତରୁେତା ବାରକି, ପାଥ୍ଯସାରଥୀ 
ୋେ, ବୀରରନ୍ଦ୍ର ବାରକି, କାେମ୍ନିୀ ଖିୋର, 
ମନୀଷା ପତ,ି ଅନୁସୟା ସ୍ାଇଁ, ବନ୍ଦନା ମହାନ୍ତ,ି 
ରଜ୍ାତମି୍ଯୟୀ ପଣ୍ଡା, ଜାକଆି ସେୁତାନ 
ଅନ୍ତମ। େକି୍କ ଓ େକି୍ୟତି୍ରୀମାରନ ତାଙ୍କ 
ସମ୍ଧେ୍ଯନାର ରେତୁ୍ତରରର ରସମାନଙ୍କ ଅତୀତର 

ସ୍ତୃ ି ପଣୁଥିରର ଉଜ୍ୀବତି ରହାଇରାଉଛ ି ରବାେ ି
ଉରଲ୍ଖ କରଥିିରେ। ସାମ୍ପ୍ରତକି ପରସି୍ତିରିର 
ଅତୀତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ାରଣକୁ 
ଅନୁକରଣ କରବିାର ଆବେ୍କତା ଉପେବ୍ଧ 
ରହଉଛ।ି ଏହପିର ି ଗରୁୁପଜୂନ କାର୍ଯ୍କ୍ରମ 
ଦ୍ାରା ସମାଜରର ବହୁମାତ୍ରାରର ସଂସ୍ାର 
ରେରବେ କରପିାରବି। ବେି୍ାଳୟର ରଥାବଧିି 
ଉନ୍ନତକିରଣ ପାଇଁ େକି୍କେକି୍ୟତି୍ରୀମାରନ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ପରାମେ୍ଯ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନ 
ରତ ପରନାସ୍ ି ରଚଷ୍ା କରରିବ ରବାେ ି ରେତେିରୁତ ି
ରେଇଥିରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନ ରସମାନଙ୍କ 

ଉଦ୍  ରବାଧନରର ଜୀବନର ରେଥମ ପାହାଚ 
ବେି୍ାଳୟ ଜୀବନ ରହାଇଥିବା ରବରଳ, 
ଜୀବନରର ରସମାନଙ୍କ ସଫଳତା ତତ୍କାଳୀନ 
ଗରୁୁମାନଙ୍କ ସଠକି୍   ମାଗ୍ଯେେ୍ଯନ ରରାଗୁଁ ସମ୍ଭବ 
ରହାଇପାରଛି ି ରବାେ ି କହଥିିରେ। ରୋରମ୍ଭରର 
ଗରୁୁବନ୍ଦନା ସହତି େବିଂଗତ େକି୍କ ସ୍ଗ୍ଯତ 
େରତଚନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ାଳଙ୍କ ସ୍ତୃ ି ଉରଦେେ୍ରର 
ନରିବ ରୋଥ୍ଯନା କରାରାଇଥିୋ। ନରିଞ୍ନ ରାୟ 
ମହାପାତ୍ର ଓ ହମିାଂେ ୁମହାନ୍ତ ିଓ ୨୦୦୫ ବ୍ାଚର 
ସମସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ସମସ୍ କାର୍୍ଯ  
ସମ୍ପାେନ ରହାଇଥିୋ।

ଭଦ୍ରକ, ୧୩ା୩(ସମସି): ଭଦ୍ରକ ସାହତି୍ 
ପରଷିେରର ଓଡ଼ଆି ୋସ୍ତୀୟ ଭାଷା େବିସ ଓ 
କବତିା ପାରଠାତ୍ବ ସଭାପତ ି ଡ. ରାଧାରାଣୀ 
ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାରର ଭଦ୍ରକ ସାହତି୍ 
ପରଷିେ ଗହୃ, କୁଆଁସଠାରର ଅନୁଷ୍ତି 
ରହାଇଥିୋ। ପରଷିେର ସମ୍ପାେକ ବଜିୟ 
ବହଳୀ ସମ୍ପାେକୀୟ ବବିରଣୀ ରଖିବା 
ପରର, ଓଡ଼ଆି ଭାଷାର ବକିାେ ଓ ଭବଷି୍ତ 
ସମ୍ପକ୍ଯରର ଡ. ରେଭାତ ନଳନିୀ ମହାପାତ୍ର, ଡ. 
ଅବନୀ ରେଧାନ, ସମାଜରସବୀ େୋରଟନୁ୍ଦ 
ମହାନ୍ତ,ି ହରେି ୋସ, ଗୀତାରାଣୀ ଆଇଚ, 
ରେଭାତ ରଜନା, କବ ି ରତକିାନ୍ତ ରବରହରା, 
େକ୍ଷୀକାନ୍ତ ବାରକି ରସ ସମ୍ପକ୍ଯରର ଆରୋଚନା 
କରଥିିରେ। ଭାଷାକୁ ଅଧିକ ରେକାଭମିଖୁୀ 
କରବିାପାଇ ଁେଧୁେ ରେରୟାଗ ଉପରର ବକ୍ାମାରନ 

ଗରୁୁତ୍ୱ ରେଇଥିରେ। ଭାଷା ନେୀଟଏି ପର ି
ଏଥିରର ଅନ୍ ଭାଷା ମେିବିା ସ୍ଭାବକି; ମାତ୍ର 
ଭାଷା ନଜିର ସ୍ାତନ୍ତ୍ ରକ୍ା କରବିା ମଧ୍ୟ ଅତ ି
ଜରୁରୀ। ଭାଷାର ଗତେିୀଳତା ପାଇ ଁ ତାହାର 
ସାହତି୍କୁ ଆହୁର ି ବଳଷି୍ କରବିାପାଇଁ 
ସାହତି୍ର ସବୁ ବଭିାଗକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ େଆିରବିା 
େରକାର ରବାେ ି ଆରୋଚନାରର ମତ 
ରେକାେ ପାଇଥିୋ। କବତିା ପାରଠାତ୍ବରର 
ନାଟ୍କାର ନମି୍ଯଳ ରାଉତ, ରେୀତେିତା 
ପଣ୍ଡା, ମକୁ୍କିାନ୍ତ ମଲ୍କି, େପି୍ମିୟୀ ସାହୁ, 
ସରରାଜନିୀ ନାୟକ, ଡା.ଅନେି ୋେ, 
ରଗୌରାଗେ ବାରକି, ଅରୂପ ନାୟକ ଆେ ି
୩୦ରୁ ଊଧେ୍ବ୍ଯ କବ ି କବତିା ପାଠ ସହତି 
ଆରୋଚନାରର ଅଂେଗ୍ରହଣ କରଥିିରେ। 
କବ ିବପି୍ଳବ ରହାତା ଧନ୍ବାେ ରେଇଥିରେ।

ଓଡ଼ଆି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଦବିସ 
ଓ କବତିା ପାରଠାତ୍ସବ

ଭଦ୍ରକ, ୧୩ା୩(ସମସି): ପରୁୁଣାବଜାର ହନଫି 
କ୍ଲବ ଆନୁକୂେ୍ରର ପରୁୁଣାବଜାରସ୍ତି ମହାବୀର 
ପଡ଼ଆିଠାରର ସବ୍ଯଭାରତୀୟ ଏକ୍ରାମେୁ ହକ୍  (ଜୁେୁ) 
ସ୍ାରକୀ ଫୁଟବେ ଟୁର୍୍ଯାରମଣ୍ ଗରୁପ୍   ବରି ଦ୍ତିୀୟ କ୍ାଟର 
ଫାଇନାେ ମ୍ାଚରର ସଂଘଷ୍ଯ କ୍ଲବ ଭୁବରନଶ୍ର ବଜିୟୀ 
ରହାଇଛ।ି ଏହ ିମ୍ାଚ ସଂଘଷ୍ଯ କ୍ଲବ ଭୁବରନଶ୍ର ସହତି 
ଖଡ଼ଗପରୁ ଏରସାସଏିସନ ମଧ୍ୟରର ରହାଇଥିୋ। 
ଏଥିରର ଭୁବରନଶ୍ର େଳ ୫ଟ ି ରଗାେ ରସ୍ାର 
କରଥିିବା ଜବାବରର ଖଡ଼ଗପରୁ ରଗାଟଏି ରଗାେ 
ରେଇ ଟୁର୍୍ଯାରମଣ୍ରୁ ବେିାୟ ରନଇଥିରେ। ଏହ ି
ମ୍ାଚରର ରରଫରୀ ଭାବରର ମାନସ ବଶି୍ାଳ, ମଜି୍ଯା 
ଇଜାଜ ରବଗ, ଉ୍ମ ବାରକି, ମହମ୍େ ଆବେି ରଖଳ 
ପରଚିାଳନା କରଥିିରେ। ମଖୁ୍ ଅତଥିିଭାରବ ତ୍ାଗଭୂମ ି
ରେତଷି୍ାତାର ସଭାପତ ି ଅଜୟ ନାୟକ, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି 

ଭାରବ ରପୌରାଧ୍ୟକ୍ା ଗେୁମକ୍ୀ େେୱାଜୀ ହବବି, ହର ି
ନନ୍ଦ,ି ମଲ୍କି ଇସୋମ, ନତି୍ାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡତି, ଅୟବୁ ଖାଁ, 
ମହମ୍େ ବାର,ି ସହେି ଅରହମେ ରେମଖୁ ରରାଗରେଇ 
ରଖଳାଳମିାନଙ୍କ ସହତି କରମଦେ୍ଯନ କରଥିିରେ। 
ସଞ୍ାଳକ ଭାରବ ମାଷ୍ର ମସୁ୍ାକ ରଗୌହର ୋୟତି୍ୱ 
ତୁୋଇଥିରେ। ଆରୟାଜକ ହନଫି କ୍ଲବର ସଭାପତ ି
ହାଜୀ ଉସମାନୁେ ହକ୍  , ଜାହେି ହବବି, ମରି କାେଆି, 
ଟକି,ି ୋୋ, ରମାତ,ି ରାଜନ, ସେମି ଓ େେିାୱର 
ରେମଖୁ ଉପସ୍ତି ରହଥିିରେ। ଫୁଟ୍  ବଲ୍   ମ୍ାଚକୁ ରେଖିବା 
ପାଇଁ ସହସ୍ାଧିକ େେ୍ଯକ ରଖଳକୁ ମନଭର ି ଉପରଭାଗ 
କରୁଛନ୍ତ ିଏବଂ ରଖଳାଳଙୁି୍କ ମଧ୍ୟ କରତାଳରିର ଉତ୍ାହତି 
କରୁଛନ୍ତ।ି ୧୪ ତାରଖି ଗରୁପ-ବରି ଦ୍ତିୀୟ ରସମ ି
ଫାଇନାେ ମ୍ାଚ ସଂଘଷ୍ଯ କ୍ଲବ ଭୁବରନଶ୍ର ସହତି 
ପପେୁାର କ୍ଲବ ରେଙ୍କାନାଳ ମଧ୍ୟରର ରହବ।

 �ସର୍ବଭାରତୀୟ ଏକ୍ାମଲୁ ହକ୍   ଫୁଟ୍  ରଲ୍   ପ୍ରତଯି�ାଗତିା 

୫-୧ରର ସଂଘଷଚ୍ଚ କ୍ଲବ୍  ବଜିୟ୍ରୀ

‘ରରୁୁପଜୂନ ଦ୍ାରା ସମାଜ ସଂସ୍ାରତି ର�ାଇପାରବି’ଧାମରା ବନ୍ଦର ପରସିରରର 
ଜାତ୍ରୀୟ ସରୁକ୍ଷା ସପ୍ା� ପାଳତି
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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 ଗାଡ଼୍ରିମର 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 ପାଇଁ 
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।

ରଂି-ମଠାଷ୍ଟର ସହ...
ଏକ ର୍ଦତନ୍ତ ଟ ୍ରିମ କୁଚ ୍ରିଆ କଫର ୍ରିରପ ବ୍ବରାୟୀଠାରୁ 

ଆରମ୍ଭ କର ୍ରି କଟକ ଚାଉଳ୍ରିଆଗଞ୍ଜର ମଖୁ୍ ମବପାରୀ ତୁଫାନ 
ବମେଇ ପଯ୍ସ୍ନ୍ତ ଥିବା ମନଟୱକ୍ସର ୩୭ ଜଣଙୁ୍ ଗ ୍ରିରଫ 
କର ୍ରିଛ ୍ରି। ଗ ୍ରିରଫ ମହାଇଥିବା ଅଭ୍ରିଯକୁ୍ତଙ୍ ଭ ୍ରିତମର ଚାର ୍ରିଜଣ 
ମହ ୍ରିଳା କଫର ୍ରିରପ ବ୍ବରାୟୀ ରହ ୍ରିଛନ୍ତ୍ରି। ଅଭ ୍ରିଯକୁ୍ତଙୁ୍ 
ଗ ୍ରିରଫ କର ୍ରିବା ରହ ରମଦୁାୟ ୧୨ ହଜାର ୯୬୦ ମବାତଲ 
କଫର ୍ରିରପ ଜବତ କର ୍ରିଛ ୍ରି; ଯାହାର ଆନୁମାନ ୍ରିକ ମଲୂ୍ ୩୫ 
ଲକ୍ଷ ମହବ ମବାଲ୍ରି ଜଣାପଡ଼୍ରିଛ ୍ରି। ଏହାରହ ୪ଟ ୍ରି ଗାଡ଼ ୍ରି (ଓର୍ରି 
୦୫ ବ ୍ରିର ୍ରି ୨୯୩୫, ଓର୍ରି ୦୩ କୁ୍ ୭୦୦୯, ଓର୍ରି ୦୫ ପ ୍ରି 
୭୬୬୬, ଓର୍ରି ୧୭ ଏକ୍ସ ୯୫୪୫) ଏବଂ ଦୁଇଟ ୍ରି ବାଇକ୍  
(ଓର୍ରି ୧୭ ଏଲ ୯୦୫୩ ଓ ଓର୍ରି ୦୩ ରବ୍ ଲୁ ୦୦୫୯) ପଲୁ ୍ରିର 
ଜବତ କର ୍ରିଛ ୍ରି। ଅଭ ୍ରିଯକୁ୍ତଙ୍ ପାଖରୁ ୧୭ଟ ୍ରି ମମାବାଇଲ ମଫାନ, 
ମଗାଟ ୍ରିଏ ମଦଶୀ ପ ୍ରିସ୍ତଲ, ରନୁା ଗହଣା, ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଓ ନଗର ୭ 
ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଶହ ଟଙ୍ା ଜବତ କର ୍ରିଛ ୍ରି ପଲୁ ୍ରିର।

ଅନ୍ପକ୍ଷମର ଏହ ୍ରି କାରବାରର ମଚର କଲ୍ରିକତାମର 
ଥିବା ମବମଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଡ୍ରଗ୍ସ କମ୍ାନୀ ବ ୍ରିମରାଧମର 
କାଯ୍ସ୍ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କର ୍ରିଛ ୍ରି ପଲୁ ୍ରିର। କଲ୍ରିକତାଠାମର 
ଥିବା ମରମଫାର୍ରିଲ ଡ୍ରଗ୍ସ ପ୍ରାଇମଭଟ ଲ୍ରିମ ୍ରିମଟର କମ୍ାନୀର 
ଆକାଉଣ୍ଟମର ଦୁଇ ମକାଟ ୍ରି ଟଙ୍ା ଜମା ରହ ୍ରିଥିବା ପଲୁ ୍ରିର 
ରଚୂନା ମଦଇଛ ୍ରି। ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ ଥାନାମର ଅନୁଷ୍ ୍ରିତ ଏକ 
ରାମ୍ବାଦ ୍ରିକ ରମ୍ ୍ରିଳନୀମର ପଲୁ ୍ରିର ଏମନଇ ରଚୂନା ମଦବା ରହ 
ଏହ ୍ରି କାରବାରମର ରମ୍କୃ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ ମାଫ୍ରିଆ, କଫର ୍ରିରପ 
ମଯାଗାଉଥିବା କମ୍ାନୀ କରୃ୍୍ସପକ୍ଷଙ୍ ବ ୍ରିମରାଧମର ମଧ୍ୟ 
ତଦନ୍ତ କରାଯ ୍ରିବ ମବାଲ୍ରି ଏରପ ୍ରି ନୀତ ୍ରିନ କୁଶଳକର ରଚୂନା 
ମଦଇଛନ୍ତ୍ରି। ଏହ ୍ରି ରାମ୍ବାଦ ୍ରିକ ରମ୍ ୍ରିଳନୀମର ଚଢ଼ଉ ଟ ୍ରିମ ରହ 
ଏରର୍ରିପ ୍ରିଓ ମତାଫାନ ବାଗ, ଟାଉନ ଥାନାଧିକାରୀ ବ ୍ରିଶ୍ୱଜ୍ରିତ 
ମନମବାଧ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥ୍ରିତ ଥିମଲ।

ଭଜି�ିଠାନ୍ସ ଜଠା�ମର...
 ପ୍ରଦୀପ ରାଉତ ବସ୍ତା ଥାନା ରମନ୍ତାରପରୁ ଅଞ୍ଚଳର ମଲାକନାଥ 
ମଜନା ନାମକ ଠ ୍ରିକାଦାରଙ୍ ଦୁଇଟ ୍ରି ପ୍ରକଳ୍ପର ର ୍ରିକୁ୍ର ୍ରିଟ ୍ରି 
ବାବଦମର ଜମା ଥିବା ୯୩ ହଜାର ୨୦୦ ଟଙ୍ା ମଫରାଇ 

ମଦବା ଲାଗ ୍ରି ୫ ହଜାର ଟଙ୍ା ଲାଞ୍ଚ ମାଗ ୍ରିଥିମଲ। ଏ ରମ୍କ୍ସମର ଠ ୍ରିକାଦାର ମଲାକନାଥ ଭ ୍ରିଜ୍ରିଲାନ୍ସ ଏରପ ୍ରିଙ୍ ଠାମର 
ଅଭ୍ରିମଯାଗ କର ୍ରିଥିମଲ। ପମର ଭ ୍ରିଜ୍ରିଲାନ୍ସ ଏରପ ୍ରିଙ୍ ନ ୍ରିମଦେ୍ସଶମର କ୍ାର ୍ରିଅର ପ୍ରଦାପ ରାଉତଙୁ୍ ଗ ୍ରିରଫ କର ୍ରିବା 
ଲାଗ ୍ରି ଭ ୍ରିଜ୍ରିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାମନ ଜାଲ ବ ୍ରିଛାଇଥିମଲ। ରାଧା ମପାରାକମର ଭ ୍ରିଜ୍ରିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାମନ ଅଧୀକ୍ଷଣ 
ଯନ୍ତୀଙ୍ କାଯ୍ସ୍ାଳୟ ପର ୍ରିରର ବାହାମର ଛପ ୍ରି ରହ ୍ରିଥିଲା ମବମଳ ଠ ୍ରିକାଦାର ମଲାକନାଥ ମଜନା ରାରାୟନ ମବାଳା 
୫ ହଜାର ଟଙ୍ା ମନଇ କ୍ାର ୍ରିଅର ଶ୍ରୀ ରାଉତଙୁ୍ ମଦଇଥିମଲ। ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଟଙ୍ା ଗ୍ରହଣ କର ୍ରି ରଖିବା ପମର 
ରାଧା ମପାରାକମର ଲୁଚ୍ରି ରହ ୍ରିଥିବା ଭ ୍ରିଜ୍ରିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାମନ କାଯ୍ସ୍ାଳୟମର ପଶ ୍ରି ରାଉତଙୁ୍ ମାଡ଼ ୍ରି ବର ୍ରିଥିବା 
ରହ ତାଙ୍ ପାଖରୁ ରାରାୟନ ମବାଳା ୫ହଜାର ଟଙ୍ା ଜବତ କର ୍ରିବା ରହ ୍ରିତ ତାଙୁ୍ ଗ ୍ରିରଫ କରଥିମଲ। ମତମବ 
ଅଭ୍ରିଯକୁ୍ତ ପ୍ରଦାପ ରାଉତଙୁ୍ ଗ ୍ରିରଫ କରାଯ ୍ରିବା ପମର ତାଙ୍ ଭଦ୍ରକ ସ୍ଥ୍ରିତ ବାରଭବନ, ବାମଲଶ୍ୱର ରହରସ୍ଥ 
ରତରଙ୍ଗ କମଲାନୀର ଭଡ଼ାଘର ଓ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତୀଙ୍ କାଯ୍ସ୍ାଳୟମର ଭ ୍ରିଜ୍ରିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିବାର 
ଭ ୍ରିଜ୍ରିଲାନ୍ସ ଆର୍ରିରନାଲ ଏରପ ୍ରି ମମହଶ୍ୱର ମରଠୀ ରଚୂନା ମଦଇଛନ୍ତ୍ରି।

ଭଜି�ିଠାନ୍ସ ପଞ୍ଠାମର ଚଣ୍ୀଗଠାଁ...
୨୪୦ କ୍ ୍ରିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବ ୍ରିକ ୍ରିବା ଲାଗ ୍ରି ଚଣ୍୍ରିଗାଁର ଚାରୀ ଶ୍ରୀଧର ରାମଲ ମଟାକନ ପାଇଥିମଲ। ରମ ୍ରିତ ୍ରି ରମ୍ାଦକ/କ୍ରୟ 
ଅଧିକାରୀ ତପନ ନାୟକ ଚାରୀ ଶ୍ରୀଧରଙ୍ଠାରୁ କ୍ ୍ରିଣ୍ଟାଲ ପ ୍ରିଛା ୪୦ଟଙ୍ା ହ ୍ରିରାବମର ୯୬୦୦ ଟଙ୍ା ଦାବ ୍ରି କର ୍ରିଥିମଲ। 
ମରାମବାର ରନ୍୍ାମର ଚାରୀ ଶ୍ରୀଧର ରମ୍ାଦକ ତପନଙୁ୍ ତାଙ୍ ଏମରଇ ଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଖରାମଟାପା ଗାଁମର 
ମଭଟ ୍ରିଥିମଲ। ମରଠାମର ରମ୍ାଦକ ତପନଙ୍ ରହ ୍ରିତ ଶ୍ରୀଧର ମଳୂଚାଲ କର ୍ରିଥିମଲ। ମଶରମର ୯ ହଜାର ଟଙ୍ା 
ଉମକାôଚମର କଥା ଛ ୍ରିର ୍ରିଥିଲା। ଶ୍ରୀଧରଙ୍ଠାରୁ ତପନ ୯ ହଜାର ମନଉଥିବା ମବମଳ ଭ ୍ରିଜ୍ରିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାମନ ତାଙୁ୍ 
କାବୁ କର ୍ରି ମନଇଥିମଲ। ଭଦ୍ରକ ଭ ୍ରିଜ୍ରିଲାନ୍ସ ର ୍ରିଏସ୍  ପ ୍ରି ରମନ୍ତାର ରାମନ୍ତରାୟଙ୍ ମନତୃତ୍ୱମର ବାମଲଶ୍ୱର ଇନ୍ରିରମପକଟେର 
ଦଶରଥ ମହମ୍ବ୍ରମ ଓ ଅନ୍ମାମନ ଏହ ୍ରି ଚେଉମର ରାମ ୍ରିଲ ଥିମଲ। ରମ୍ାଦକ ତପନଙୁ୍ ଗ ୍ରିରଫ କରାଯାଇଛ ୍ରି ମବାଲ୍ରି 
ର ୍ରିଏସ୍  ପ ୍ରି ଶ୍ରୀ ରାମନ୍ତରାୟ କହ ୍ରିଛନ୍ତ୍ରି। ଏହ ୍ରି ଘଟଣାମର ଭ ୍ରିଜ୍ରିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ମହାଇଛ ୍ରି।

‘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 ସ୍କ୍୍ରିନମପ୍ 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 ଶନୂ୍ 
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, ରନୁ୍ରଗଡ଼ ଜ୍ରିଲୋର ମଘାଘର ଓ ବାମଣଶ୍ୱର ମନ୍ ୍ରିରର 
ରୂପାନ୍ତରଣ ପଯ୍ସ୍ନ୍ତ ପ୍ରମତ୍କ ମକ୍ଷତ୍ମର ‘୫-ଟ ୍ରି’ ଉପକ୍ରମ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ 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 

 �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।

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। 

ବୟନେିା ସଭାପତ ି
ନବିଚ୍ଚାଚନ



ଯ�ୋଡୋ, ୧୩ୋ୩ (ସମସି)

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଲି୍ା ଖଣଜି ପାଣ୍ ି
ଅନୁଦାନରର ର�ାଡା ଖଣ ି ଅଞ୍ଚଳରର 
ଟ୍ାଫିକ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନତି ସମସ୍ୟାରୁ 
ଜନ ସାଧାରଣଙୁ୍ ମକୁ୍ ି ରଦବା ପାଇଁ 
୨୦୨୦ମସହିାରୁ ର�ାଡା ସହରରର 
ଫ୍ାଏଓଭରର ନମି୍ାଣ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି 
�ାହାକ ି ବର୍୍ମାନ ନମି୍ାଣ କା�୍୍ୟ ରେଷ 
ପ�୍୍ୟାୟରର ପହଞ୍ଚଛି।ି ଆଉ ୬ମାସ ପରର 
ର�ାଡ଼ା ସହର ଓ ଖଣ ିଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନୂତନ 
ଫ୍ାଏଓଭରରର ଗମନାଗମନ ସବୁଧିା 
ପାଇପାରରିବ।

ଏହ ିଫ୍ାଏଓଭର ରାଜ୍ୟର ସବ୍ବୃହତ 
ଊର୍ଦ୍୍ଗାମୀ ରପାଲ ଭାରବ ପରଗିଣତି ରହବ 
ରବାଲ ିଓବସିସି ିପ୍ରକାେ କରଛି।ି ମଳିଥିିବା 
ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ, ଫ୍ାଏଓଭରଟ ି ଜଲି୍ା 
ଖଣଜି ପାଣ୍ରୁି ନମିମିତ ରହଉଛ।ି ଏହାର 
ଅଟକଳ ୨୦୬ ରକାଟ ି ଟଙ୍ାରୁ ଊର୍ଦ୍୍।

୨୦୨୦ ନରଭମ୍ବର ୧୨ରର ଏହ ି
ଓଭରବ୍ଜି୍  କୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ େଳିାନ୍ୟାସ 
କରଥିିରଲ। ଡଏିଭ ି ସ୍ଲୁ ନକିଟରୁ 
ର�ାଡା ସରକାରୀ ଡାକ୍ରଖାନା ପ�୍୍ୟନ୍ 
ନମି୍ାଣ ରହଉଥିବା ଏହ ି ୩ ରଲନ୍   ବେିଷି୍ଠ 
ଫ୍ାଏଓଭର ୨.୯୮୦ କମି ି ଲମ୍ବ। ଏହା 
ନମି୍ାଣ ସରରିଲ ରାଜ୍ୟର ସବ୍ବୃହତ୍   
ଫ୍ାଏଓଭର ଭାରବ ଗଣା�ବି। କାରଣ 

ରାଜ୍ୟର ଆଉ ରକୌଣସ ି ଫ୍ାଏଓଭର 
ଏରତ ଦୂର ପ�୍୍ୟନ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାରବ 
ନମିମିତ ରହାଇନାହ ିଁ। ୫୨୦ନଂ ଜାତୀୟ 
ରାଜପଥର ରଣାସାଳଠାରୁ କମାରର�ାଡା 
ପ�୍୍ୟନ୍ ରାଜପଥର ପ୍ରାୟ ୪.୪୮୭କମି ି
ଦୂରତା ଏହ ି ଫ୍ାଏଓଭର ଦ୍ାରା ପ୍ରେମତି 
ରହାଇପାରବି। ଫା୍ଏ ଓଭରର ନମି୍ାଣ 
କା�୍୍ୟ ଡରିସମ୍ବର ମାସ ୩୧ ତାରଖି ସରୁ୍ା 
ସମ୍ରୂ୍୍ କରବିା ପାଇଁ ନରି୍୍ାରତି ରହାଇଛ।ି 
ରହରଲ ରକରତକ ସ୍ାନରର ରବୈଧାନକି 
ସମସ୍ୟା ରହଥିିବାରୁ ସମ୍ରୂ୍୍ ରହବାରର 
ବଳିମ୍ବ ରହାଇପାରର ରବାଲ ି ଫ୍ାଏଓଭର 
ନମି୍ାଣର ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଧିକାରୀ 
ଭାଗୀରଥି ପଣ୍ା ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି ରସ 
ଅଧିକ ସଚୂନା ରଦଇ କହଛିନ୍ ିର�, ୪୦୦ 
ରମଟ୍କି୍   ଟନ୍   କ୍ଷମତା ଏହ ି ଫା୍ଏଓଭରର 

ରହଛି।ି ସହର ମଧ୍ୟରର 
ନମି୍ାଣ କରା�ାଉଥିବା ସଭମିସ 
ରରାଡ ରପଭରମଣ୍ଟ କ୍ାଲଟି ି
କଂକ୍ରଟି (ପକୁି୍ୟସ)ି ମାଧ୍ୟମରର 
କରା�ାଉଛ।ି �ାହାକ ି ଏହା 
ପ୍ରାୟ ୨୦ବଷ୍ରୁ ଅଧିକ ପ�୍୍ୟନ୍ 
ସ୍ାୟୀ ରହାଇରହବି। ଏହାର 
ନମି୍ାଣ ରେଷ ରହବା ପରର ୪ବଷ୍ 
ପ�୍୍ୟନ୍ ଏହାର ରକ୍ଷଣା ରବକ୍ଷଣ। 
କରା�ବି। ଏହାର ରସୌନ୍ଦ�୍୍ୟକରଣ ପାଇଁ 
ରାସ୍ା କଡ଼ରର ସନୁ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ରରାପଣ 
କରା�ବି। ଆରଲାକୀକରଣ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ 
ମାନର ବଦୁି୍ୟତ୍   ଲାଇଟ୍   ଲଗା�ବି। 
ଫ୍ାଏ ଓଭର ସମ୍ର୍ୂ୍ ରହବା ପରର 
ର�ାଡା ସହରବାସୀ ଟ୍ାଫିକ ସମସ୍ୟା ଓ 
ଧଳୂ ି ଧଅୂାଁରୁ ମକୁ୍ ି ପାଇରବ। ସହରରର 

ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ା କମ�ିବି। ଏହ ିରାସ୍ାରର 
ର�ାଡା ସହରର ପ୍ରମଖୁ ସ୍ଲୁ ରହଛି।ି ଦୀର୍ 
ଦନିରୁ ଟ୍ାଫିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଛାତ୍ୀଛାତ୍, 
ଅବଭିାବକ ଦାବ ି କର ି ଆସଥୁିରଲ। 
ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ାରରାକ ରହଉ ଥିଲା। 
ସରକାରଙ୍ ଦୂର ଦୃଷ୍ ି ପଦରକ୍ଷପ ପାଇଁ 
ର�ାଡା ଫ୍ାଏଓଭର ନମି୍ାଣ ରେଷ ରହରଲ 
ର�ାଡା ସହର ଏକ ସମରୃ୍ ଓ ସସୁ୍ ସହର 
ଭାରବ ପରଗିଣତି ରହବ। ବ୍ୟବସାୟୀକ 

ଦୃଷ୍ ି ରକାଣରୁ ଫା୍ଏଓଭର ନ ଥିବାରୁ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ ଅନୁରମାଦତି ଖଣଜି 
ପରବିହନ ରହାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା। ଏଥି ପାଇଁ 
ଖଣ ି ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆୋନୁପାତକି ଭାରବ 
ମଳି ିପାରୁ ନ ଥିଲା। ଏ ସମ୍କର୍ର ର�ାଡା 
ଟ୍କ୍   ମାଲକି ସଂରର ସମ୍ାଦକ ସେୁାନ୍ 
କୁମାର ବାରକି ପ୍ରତକି୍ରୟିାରର କହଛିନ୍ ିର�, 

ଏହା ଦ୍ାରା ଟ୍କ୍   ମାଲକିମାରନ ଆଶ୍ୱସ୍ 
ରହରବ। କାରଣ ସହରରର ଭରି୍ଭୂିମରି 
ଅଭାବ ରହତୁ ଖଣଜି ପରବିହନ ଟ୍କ୍   ଦନି 
ରବରଳ ଚଳାଚଳ କର ିପାରୁ ନ ଥିରଲ। କନୁି୍ 
ଏଣକି ି ଅନବରତ ଭାରବ ଟ୍କ୍   ଚଳାଚଳ 
କର ିପାରରିବ। ଏଥିରର ଆଥ ମିକ ଅଭବୃିର୍ରି 
ବକିାେ ରଟବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ 
ପ୍ରୋସନ ଖଣ ି ଅଞ୍ଚଳରର ବକିାେ ଧାରାକୁ 
ତ୍ୱରାନ୍ବତି କରୁଥିବାରୁ ରଲାକଙ୍ ମଧ୍ୟରର 

ଆସ୍ା ଭାଜନ ରହାଇପାରରିବ। ର�ାଡା 
ବକିାେ ପରଷିଦ ସଭାପତ ି ନରିଞ୍ଜନ 
ବହଦିାର କହଛିନ୍ ି ର�, ର�ାଡା ବାସୀଙ୍ 
ଦୁର୍୍ୋ ଦୂର ରହବ। ଛାତ୍ୀଛାତ୍ଙ୍ 
ଅସବୁଧିା ଦୂର ରହବ। ଜନସାଧାରଣ 
ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇରବ। ସହର ଏକ 
ଭବ୍ୟ ସହର ଭାରବ ପରଚିୟ ପାଇବ।

ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟଶେ ଓଡ଼େିୟାେ ସର୍ଯରୃହତ୍   ଫ୍ୟାଏ ଓଭେ ବ୍ଜି୍  

ଯ�ୋଡ଼ୋର ଜୀବନଯ�ୈଳୀଯର ଆଣବି ପରବିର୍ତ୍ତନ

ଚମ୍ପୁଆ, ୧୩ୋ୩ (ସମସି): ଚମ୍ଆୁ ଉପଖଣ୍ରର 
ବଭିନି୍ନ ବାଦ୍ୟ�ନ୍ତ ଦ୍ାରା ଉପଜୁୁଥିବା େବ୍ଦ 
ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରରାକବିା ଲାଗ ି କଡା ପଦରକ୍ଷପ 
ଗ୍ରହଣ କରା�ବି ରବାଲ ି ଉପଜଲି୍ାପାଳ େକୁାନ୍ 
ମାଝୀ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି ରମଳା ମରହାତ୍ସବ ଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି ବଭିନି୍ନ ଆନୁଷ୍ଠାନକି କା�୍୍ୟକ୍ରମରର 
ବରିେଷ ଭାବରର ବବିାହ ଆଦ ିକା�୍୍ୟରର ମଳିଥିିବା 
ଅନୁମତକୁି ଖାତରି ନ କର ି ଅଧିକ ରଡସମିଲ୍  ରର 
ଡରିଜ ବଜାଇ କରା�ାଉଥିବା େବ୍ଦ ପ୍ରଦୁଷଣକୁ 
ରରାକା�ବିା ସହ କା�୍୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା�ବି। 
ଏପରକି ି ଅନୁମତ ି ଠାରୁ ଅଧିକ େବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର 
କରଲ ବାଦ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ କରା�ବି ରବାଲ ିଶ୍ୀ 
ମାଝୀ ପ୍ରକାେ କରଛିନ୍।ି ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ ବବିାହ, 
ବ୍ତରର ଆଦ ି କା�୍୍ୟକ୍ରମ ଗଡୁକି ପାଇଁ ପ୍ରୋସନ 
ଠାରୁ ଅନୁମତ ି ରନବା ରବରଳ ୬୦ ରଡସମିଲ୍  ର 
େବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରବିାକୁ ଲଖିିତ ଭାରବ ସଚୂନା 
ଦଆି�ାଉଥିରଲ ମଧ୍ୟ କାଁ ଭାଁ ରକରତ ଜଣଙୁ୍ ଛାଡ ି
ରଦରଲ ବହୁ ରଲାକ ଏହାକୁ ନ ମାନ ି୨ ଗଣୁରୁ ଊର୍ଦ୍୍ 

େବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍।ି ବର୍୍ମାନ ପରସି୍ତିରିର 
ର�ଉଁ ଡରିଜର େବ୍ଦ କ୍ଷମତା ର�ରତ ଅଧିକ ତାହା 
ରଲାକଙ୍ର ରସରତ ପ୍ରୟି ରହଇପାରୁଛ।ି ବରିେଷ 
ଭାବରର ବର�ାତ୍ୀ ମାରନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା 
ଡରିଜ ଦ୍ାରା ଅଧିକ େବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ରହଉଥିରଲ 

ମଧ୍ୟ ବାହାରର ଗଡୁକିରର ଏଥିପ୍ରତ ି ଧ୍ୟାନ 
ଦଆି�ାଉନାହ ିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରର ପ୍ରରେସନ 
ପାଇଁ ସରକାରୀ ନୟିମ ଅନୁ�ାୟୀ ରାତ୍ 
୧୦ ରଟକିା ନରି୍୍ାରଣ କରା�ାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ 
ବରରର ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ଦଆିନ�ାଇ 
ମଧ୍ୟରାତ୍ ପ�୍୍ୟନ୍ ପ୍ରରେସନ କରା�ାଉଛ।ି 
ଉଚ୍ଚ େବ୍ଦ ପରରିବେକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା 
ରବରଳ ସାଧାରଣ ରଲାକଙୁ୍ ବହୁ ହଇରାଣ 
ହରକତ୍   ରହବାକୁ ପଡୁଛ।ି ଏହାକୁ ଆଖି 
ଆଗରର ରଖି ଅନୁମତ ି ପତ୍ରର ଦଆି 
�ାଉଥିବା ନୟିମ ପାଳନ କରା�ାଉଛକି ି
ନାହ ିଁ ତାହାର ତଦାରଖ କରବିାକୁ ପଲୁସି୍   
ପ୍ରୋସନକୁ ଦାୟତି୍ୱ ଦଆି�ବି ଏବଂ 

ଆବେ୍ୟକ ସ୍ରଳ ଦୃଢ କା�୍୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ 
କରା�ବି। ମଖୁ୍ୟ ବଜାର ଓ ଡାକ୍ରଖାନା ନକିଟରର 
ଉଚ୍ଚ େବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନ କରବିା, ଉଚ୍ଚ େକ୍ ସମ୍ର୍୍ 
ବାଣ ଫୁଟାଇରଲ କା�୍୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା�ବି 
ରବାଲ ିଉପଜଲି୍ାପାଳ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି 

�ବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ପୋଇଁ ନଆି�ବି କଡ଼ୋ ପଦଯଷେପ

ଯେଲଯ�ୋଇ,୧୩।୩(ସମସି): ରକନୁ୍ଦଝର ବନଖଣ୍ ରତଲରକାଇ ବନାଞ୍ଚଳ ୧୩ଟ ି ସଂରକ୍ଷତି 
ଜଙ୍ଗଲକୁ ରନଇ ଗଢ଼ ିଉଠଥିିବାରବରଳ ଏହାର ସରୁକ୍ଷା ପାଇ ଁବନ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦରକ୍ଷପ 
ଗ୍ରହଣ କରା�ାଇଛ।ି ମାତ୍ ରକରତକ ଅମାନଆି ଓ େକିାରଙି୍ ପାଇ ଁଜଙ୍ଗଲ ଏରବ ନଅିାଁ ଅାଁ ଭତିରର 
ରହଛି।ି ଏହାର ମକୁାବଲିା ପାଇ ଁବନ କମ୍ଚାରୀ ମାରନ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାର ିରଖିଛନ୍।ି ରକରତକ 
ସ୍ାନରର ନଅିାଁ ଆୟତ ରହଉଥିବା ରବରଳ ଆଉ ରକଉଠଁ ିକମଚ୍ାରୀ ଅଭାବରୁ ବଭିାଗକୁ ନାରକଦମ୍   
ରହବାକୁ ପଡୁଛ।ି ରତଲରକାଇ ବନାଞ୍ଚଳର ସହର, େକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, �ବୁକ ସଂର, ଜଙ୍ଗଲ ସରୁକ୍ଷା କମଟି ି
ଓ ରକନୁ୍ଦପତ୍ ରତାଳାଳଙୁି୍ ରନଇ ବଭିନି୍ନ ସରଚତନତା କା�୍୍ୟକ୍ରମ କରା�ାଉଛ।ି ଏହାପରର ମଧ୍ୟ 
ରକରତକ ଅମାନଆି ରଲାକ ନଜିର ସ୍ୱାଥ ୍ହାସଲ ପାଇ ଁଜଙ୍ଗଲରର ନଅିାଁ ଲଗାଉଛନ୍।ି ଆଉ ରକରତକ 
ମହୁଲ ଫୁଲ ଓ ରକନୁ୍ଦପତ୍ 
ସଂଗ୍ରହ କରବିାକୁ ଜଙ୍ଗଲ 
ନଅିାଁ ଲଗାଉ ଥିବା ବଭିାଗ 
ପକ୍ଷରୁ କୁହା�ାଇଛ।ି 
�ାହାଫଳରର ଜଙ୍ଗଲ ଓ 
ବନ୍ୟଜନୁ୍ ବପିଦ ଆଡ଼କୁ 
ରଠଲ ି ରହାଇ�ାଉଛନ୍।ି 
ଅନ୍ୟପରଟ ବନ ବଭିାଗ 
ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଅିାଁ 
କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରବିାକୁ ସଂରଷ ୍ ଜାର ି ରଖିଛ।ି ଏଭଳ ି ସ୍ତିରିର ବନକମଚ୍ାରୀ ଓ ଅମାନଆିଙ୍ 
ମଧ୍ୟରର ଛକାପଞ୍ା ଲାଗ ିରହଛି।ି ବନାଞ୍ଚଳରର କଳଆିହତା, ବମିଳା, ତାଳପଦା ଓ ରତଲରକାଇ ୪ଟ ି
ବଟି ରହଥିିବା ରବରଳ ଏଇ କଛି ିଦନିରହବ କଳାପାଟ,୍ ସରିଖଶ୍ୱର,ି ଧିରଙ୍ଶ୍ୱର,ି ସମାରକାଇ, ବନ୍ଧନ 
ଝରୀ, ମାଙ୍ଡ଼ ଚୁଆ ସଂରକ୍ଷତି ଜଙ୍ଗଲରର ନଅିାଁ ଲାଗଥିିବାରବରଳ ବନ କମଚ୍ାରୀ ମାରନ ନଅିାଁକୁ 
ଆୟର୍ କରବିାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାର ି ରଖିଛନ୍।ି ରତଲରକାଇ ବନାଞ୍ଚଳରର ପ�୍୍ୟାପ୍ତ ଫାୟାର ଫାଇଟଂି 
ସ୍୍ବାଡ୍ ନ ଥିବାରୁ ନଅିାଁ ଲଭିାଇବାରର ଅସବୁଧିା ରହଉଥିବା ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହା�ାଇଛ।ି ସମଦୂାୟ ୩୦ 
କମଚ୍ାରୀ ୪ଟ ିବଟି୍  ରର ନରିୟାଜତି ରହାଇଥିବା ରବରଳ ହାତୀ ସରୁକ୍ଷା କମଚ୍ାରୀଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ନଅିାଁ ଲଭିା 
କା�୍୍ୟରର ନରିୟାଜତି କରା�ାଉଛ ିରବାଲ ିବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ େବିାଜୀ ରମାହନ ରାଓ କହଛିନ୍।ି

ଆନନ୍ଦପପୁର,୧୩।୩(ସମସି): ଆନନ୍ଦପରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ 
କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦର ସଭାଗହୃରର ଫୁଲବଲ ରଖଳର ବକିାେ ରନଇ 
ଏକ ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠତି ରହାଇ�ାଇଛ।ି ଆନନ୍ଦପରୁ ଫୁଟବଲ 
ରଖଳର ଏନୁ୍ଡ଼େିାଳ ଥିବା ରବରଳ ରାଜ୍ୟସ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ଜଲି୍ାସ୍ରର ବହୁ ରଖଳାଳ ିଏଠାରୁ �ାଇ ସନୁାମ 
ଅଜ୍ନ କରଛିନ୍।ି ବର୍୍ମାନ ଆନନ୍ଦପରୁରର ଫୁଟବଲ ରଖଳ ପ୍ରତ ି
�ବୁପଢ଼ିଙି୍ର ଆଗ୍ରହ କମ�ିାଉଥିବାରବରଳ ଏହାର ପନୁରୁର୍ାର 
କରବିା ଉରର୍େ୍ୟରର ଗରୁୁବାର କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦର ଉପ ସଭାପତ ି
ନରିାକାର ଦରଳଇଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ଅନୁଷ୍ଠତି ରବୈଠକରର 
ସଂସଦର ସମ୍ାଦକ ନବରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସହସମ୍ାଦକ 

ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍,ି ରରମେ କୁମାର ସଂି, ପବୂତ୍ନ ବରଷି୍ଠ 
ରଖଳାଳ ି ବରିନାଦ ମଶି୍, ଗଗନ ସଂି, ମରୁଲଧିର ମଶି୍, ଦୁଲାଲ 
ଦାେ, ରଦବବ୍ତ କରନ୍  , ରଜ୍ୟାତରିଞ୍ଜନ ରଜନାଙ୍ ସହ ବରଷି୍ଠ 
ସାମ୍ବାଦକି ରଲାକନାଥ ସଂି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ମଶି୍, ମନ ସଂି ପ୍ରମଖୁ 
ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ଆସନ୍ା ରସରପଟେମ୍ବର ମାସରର ଆନନ୍ଦପରୁ 
ଉପଖଣ୍ର ବଭିନି୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ରଖଳାଳଙୁି୍ ଚହି୍ନଟ 
କରା�ାଇ ଆନନ୍ଦପରୁ ଷ୍ାଡୟିମଠାରର ୧୫ଦନିଆି ପ୍ରେକି୍ଷଣ 
େବିରି କରା�ବିାସହ ଆଗାମୀ ଦନିରର ଜଲି୍ା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ରର 
ଫୁଟବଲ ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟରର ରଖଳାଳଙୁି୍ ସରୁ�ାଗ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 
ସମ୍ାଦକ ନବ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରକାେ କରଛିନ୍।ି ଏହାସହତି 

ଯେଲଯ�ୋଇ, ୧୩ୋ୩ (ସମସି): ଚୁଲ ିନଅିାଁରର ଜଳଗିଲା ୪ ବଖରା ଚାଳ ରର। ଏଭଳ ିରଟଣା 
ରଦଖିବାକୁ ମଳିଛି ି ରତଲରକାଇ ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ତ ଡମିରିଆି ଗାଁ ମନ୍ଦରି ସାହରିର। ଗାଁର ଅଜୟ 
ରପରଣ୍ଇଙ୍ ରରର ରକୌଣସ ିଅସାବଧାନତା କାରଣ ର�ାଗୁଁ ଚୁଲରୁି ନଅିାଁ ଚାଳକୁ ଧରଥିିଲା। ଫଳରର 
ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନଅିାଁର ପ୍ରରକାପ ଏରତ ବଢ଼ଲିା ର� ରର ଭତିରୁ ରକୌଣସ ିଜନିଷି ବାହାର କରପିାରରିଲନ ି
ପରବିାର ରଲାକ। ନଅିାଁର ରୂପ ଏରତ ଭୟଙ୍ର ଥିଲା ର� କ୍ଷଣକି ମଧ୍ୟରର ରରକୁ ଜାଳରିପାଡ ିଧ୍ଂସ 
କରରିଦଇଥିଲା। ରର ଭତିରର ଥିବା ସମସ୍ ଆସବାବପତ୍ ସହ ତରଭୁଜ ଚାଷକର ି ରଖିଥିବା 
୪୦ ହଜାର ଟଙ୍ା ସହତି ସନୁା ଓ ଧାନଚାଉଳ ଜଳରିପାଡ ି ପାଉଁେ ରହାଇ�ାଇଛ।ି ଖବର ପାଇ 
ଅଗ୍ଶି୍ମ ବାହନିୀ ରଟଣାସ୍ଳରର ପହଞ୍ଚ ିନଅିାଁକୁ ଆୟତ କରଥିିରଲ ରହଁ ୪ବଖରା ରର ସମ୍ରୂ୍୍ ନଷ୍ 
ରହାଇ�ାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍କ୍ରର ଖବର ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପାରଙ୍ଗଲା ମଣୁ୍ା ରଟଣା ସ୍ଳରର ପହଞ୍ଚ ି
ରବସାହାରା ପରବିାରକୁ ୫୦ରକଜ ି ଚାଉଳ। ଏକ ପଲଥିିନ ସହତି ରରାରଷଇ ପାଇଁ ଆବେ୍ୟକ 
ସରଞ୍ଜାମ ର�ାଗାଇ ରଦଇଥିରଲ। ଉକ୍ ପରବିାରକୁ ସହାୟତା ର�ାଗାଇରଦବାକୁ ସ୍ାନୀୟ 
ତହସଲିଦାର ଅଶ୍ୱନିୀ କୁମାର ନାଏକ ପ୍ରତେିରୁତ ିରଦଇଛନ୍।ି

ଆନନ୍ଦପପୁର,୧୩।୩(ସମସି): ରଷପିରୁା ନକିଟସ୍ ମରୁାବାଲ ି ଗ୍ରାମରର ମା ସରନ୍ାଷୀ ରଦବୀଙ୍ 
ମନ୍ଦରି ଓ ବଗି୍ରହ ପ୍ରତଷି୍ଠା ଅନୁଷ୍ଠତ ରହାଇଛ।ି ମରୂାବାଲ ି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍ 
ସହର�ାଗରର ଏହ ିପ୍ରତଷି୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଳତି ରହାଇଥିଲା। କର୍୍ାଭାରବ ନରହର ିସାହୁ, ନାରାୟଣ ସାହୁ, 
ବଂେୀଧର ସାହୁ, ସଂକଳ୍ପରର ବସଥିିବାରବରଳ ସରନ୍ାଷୀ ମା’ଙ୍ ବଗି୍ରହ ସ୍ାପନ କରା�ାଇଥିଲା। 
ଅଙୁ୍ରାରରାପଣ, ମନ୍ଦରି ପ୍ରତଷି୍ଠା ପରର ରହାମ ଓ ଜ୍ାନ�ଜ୍ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠତି ରହାଇଥିଲା। ପଙ୍ଜ 
ସାହୁ, ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ, ଚକ୍ରଧର ସାହୁ, ଚନି୍ମିଣ ିସାହୁ, ଶ୍ୀକାନ୍ ସାହୁ, ଦୀପକ ସାହୁ, ବନ୍ଦନା ନାୟକ, 
ଟନି ି ସାହୁ, ପଜୂା ସାହୁ, କଲ୍ୟାଣ ି ଚକ୍ର, ବଜି ି ସାହୁ, ମନିାକ୍ଷୀ ସାହୁ, ଲାଜୁ ସାହୁ, ଅନରୁିଧ ସାହୁ, 
େବୁି ସାହୁ, ତପନ ସାହୁ, ଜୀବନ ସାହୁ, ବାପ ି ସାହୁ, ଆୟଷୁ ନାୟକ ପରଚିାଳନା କରଥିିରଲ। 

ଯେନୋପଦ,ି୧୩ୋ୩(ସମସି) : ଚଳତିବଷ୍ ରଫବୃଆରୀ 
ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ତାପମାତ୍ ବୃର୍ ି ପାଇଥିବା ଅନୁଭବ 
ରହାଇଛ।ି ବର୍୍ମାନ ମାଚ୍ଚ୍ ମାସ ଦ୍ତିୀୟ ସପ୍ତାହ ସର ି
ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ରହବାକୁ ବସଥିିବା ରବରଳ ବଲିବାଡି

଼
 

ଖାଲଖମା ଗଡ଼ଆି ରପାଖରୀ ଆଦ ି େଖୁି ଗଲାଣ।ି 
ପାଣବିନିା ମାଟ ି ଫାଟବିାକୁ ବସଲିାଣ।ି ପେପୁକ୍ଷୀମାରନ 
ତୃଷ୍ା ରମଣ୍ଟାଇବା ସକାରେ ପାଣ ି ମରୁନ୍ଦ ନପାଇ 
ଛଟପଟ ରହଉଛନ୍।ି ଏହ ି ସମୟରର ରବୈତରଣୀ 
ଡ ି

଼
ଭଜିନ ଅଧିନ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରୁ ବାହାରଥିିବା ପ୍ରାୟ 

ସବୁ ରକନାଲ ଗଡ଼ୁକି େଖୁିଲା ପଡ଼ି
଼
ଛ।ି ରକନାଲର ରକଉଁ 

ରକାଣରର ବ ି ପାଣ ି ରଟାରପ ମଳୁିନ।ି ଖରାର ତାତରିର 
ପେପୁକ୍ଷୀମାରନ ଡହଳବକିଳ ରହାଇ ରୋଷ ରମଣ୍ଟାଇବା 
ସକାରେ ମରୁନ୍ଦ ପାଣ ି ପାଇଁ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଖୁୀନ 
ରହଉଥିବା ପରଲିକ୍ଷତି ରହଉଛ।ି ଜୀବଜଗତ ହାହାକାର 
ରହଉଥିବାରବରଳ ରକନାଲ ବଭିାଗ କାମର ବାହାନା କର ି
ସମୟ ଗରଡ଼ଇ ଚାଲଛି।ି ଏହ ିପରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର ପେପୁକ୍ଷୀଙ୍ 
ସ୍ୱାଥ୍କୁ ଲକ୍ଷକର ି �ଥାେଘି୍ର ରକନାଲ ମାନଙ୍ରର ପାଣ ି
ଛାଡ ି

଼
ବାକୁ ସାଧାରଣରର ଦାବ ିରହଉଛ।ି

ଘଷପିପୁରୋ,୧୩।୩(ସମସି): ରସପିରୁା ବ୍କ ଦରଡ଼ପିାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ରଟାଲକନାଣ୍ ି ଗ୍ରାମ 
ରଗୌରରଗାପାଳ ଜୀୟ ୁ ଆଶ୍ମ ପରସିରରର ରସପିରୁା ବ୍କ �ାଦବ ମହାସଂରର କମ୍ୀ ସମ୍ଳିନୀ 
ଅନୁଷ୍ଠତି ରହାଇଛ।ି ଏଥିରର ଜାତଭିର୍କି ଜନଗଣନା, �ାଦବ ସଂସ୍ତୃ ିଓ ପରମ୍ରାକୁ ଉଦ୍  ଜୀବତି 
କରବିା ପାଇଁ ସମସ୍ �ାଦବ ପରବିାରକୁ ଏକଜୁଟ କର ିଜଲି୍ା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବକିାେରର ସହଭାଗ ି
ରହବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦଆି�ାଇଥିଲା। �ାଦବ ପରବିାରର ରକୌଣସ ି ବ୍ୟକ୍ ି ଦୁଃସ୍ ଓ ଅସହାୟ 
ଅବସ୍ାରର ପଡ଼ରିଲ �ାଦବ ମହାସଂର ପକ୍ଷରୁ ରସମାନଙ୍ ପରବିାରକୁ ସହାୟତା ର�ାଗାଇ 
ଦଆି�ବିାକୁ ଜଲି୍ା ସଭାପତ ି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବାରକି ଓ ଜଲି୍ା ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ପରୂ୍୍ଚନ୍ଦ୍ର 
ନାୟକ କହଛିନ୍।ି ବ୍କ �ାଦବ ମହାସଂର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଭା କରା�ାଇ ଅତଥିିଙୁ୍ ସମ୍ବର୍ମିତ 
କରା�ାଇଥିଲା। ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାରବ ରକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ାର �ାଦବ ମହାସଂରର ସଭାପତ ି ପ୍ରଦୀପ 
କୁମାର ବାରକି୍   ଏବଂ ଜଲି୍ା ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ପର୍ୂ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ଉପରଦଷ୍ା 
ରାହାସ ବହିାରୀ ବାରକି, ପରୁୁରଷାର୍ମ ଦାସ, ଦାେରଥି ପ୍ରଧାନ, ଜଲି୍ା ଉପସଭାପତ ି ହରହିର 
ରବରହରା, ନୃସଂିହଚରଣ ଦାସ, �ବୁ ସଭାପତ ିପ୍ରୋନ୍ କୁମାର ପରଲଇ, ଜଲି୍ା ମହଳିା ସଭାପତ ି
ସରୁଥୀ ରଣା, ବ୍କ ମହଳିା ସଭାପତ ି ଉଷାରାଣୀ ରବରହରା, ଜଲି୍ା ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ପବତି୍ 
ପରଳଇ, ସଂସ୍ତୃ ି ଗରବଷକ ନରିଞ୍ଜନ ବାରକି, ଜରିତନ୍ଦ୍ର ରବରହରା ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 
ବ୍କ �ବୁ �ାଦବ ସଂର ସଭାପତ ି ଅମଲୂ୍ୟ କୁମାର ବାରକି କା�୍୍ୟ ସମ୍ାଦନ କରାଥିରଲ। 

ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ �ୋଦବ ସମ୍ଳିନୀ

ଚୁଲ ିନଅିୋଁରୁ ୪ ବଖରୋ ଘର ଭସ୍ୀଭୂତ 

ଫୁଟବଲ ଯଖଳର ବକିୋ� ଯନଇ କ୍ୀଡ଼ୋ ସଂସଦ ପଷେରୁ ଯବୈଠକ

ଭଲ,ି ବ୍ୟାଡମଣି୍ଟନ୍  , କ୍ରରିକଟ୍   ଓ ଆଥରଲଟକି୍   
ରଖଳାଳମିାନଙୁ୍ ଚହି୍ନଟ କରା�ାଇ ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରତରି�ାଗତିାରର ସରୁ�ାଗ ପ୍ରଦାନ 

କରା�ବିା ସହ ପ୍ରରତ୍ୟକ ବଷ ୍କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦ 
ପକ୍ଷରୁ ପବ୍ୂତନ ରଖଳାଳମିାନଙୁ୍ ସମ୍ବର୍ମିତ 
କରା�ବିାକୁ ଆରଲାଚନା ରହାଇଥିଲା।

ମୋ’ ସଯ୍ୋଷୀ ମନ୍ରି ପ୍ରତଷି୍ୋ ଉତ୍ସବ ମୋ’ ସଯ୍ୋଷୀ ମନ୍ରି ପ୍ରତଷି୍ୋ ଉତ୍ସବ 

  ଜଳେନୂ୍ ପଡ଼ଛି ିଶେନୟାଲ
ପୋଣ ିମଯୁନ୍ ପୋଇଁ 
ପ�ପୁଷେୀ ଛଟପଟଅମୋନଅିୋଁଙ୍କ ପୋଇଁ ଜଳପୁେ ିଜଙ୍ଗଲ

ଲଭିୋଇବୋକୁ ବନ ବଭିୋଗର ସଂଘଷତ୍ତ 

ମଙ୍ଗଳରୟାେ 
୧୪  ମୟାର୍୍ଯ  ୨୦୨୩୧୦ କେନ୍ଦୁ ଝର
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ଯ�ୋଡ଼ୋ, ୧୩ୋ୩ (ସମସି): ର�ାଡା ବ୍କ ଭଦ୍ାସାହ ି
ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରର ଥିବା କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ପ ପରସିରରର 
ଏକ ଫିନାଇଲ ପ୍ରସୁ୍ତ ି କମ୍ୋଳା ଅନୁଷ୍ଠତି 
ରହାଇ�ାଇଛ।ି ଆଥା ଫାଉରଣ୍ସନର ଅଂେୀଦାର 
ନରଭର୍ାମ ଖଣ ିକମ୍ାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହ ିେବିରି ଅନୁଷ୍ଠତି 
ରହାଇଥିବା ରବରଳ ସ୍ାନୀୟ ଭଦ୍ାସାହ ି ପଞ୍ଚାୟତରର 
ଥିବା ବଭିନି୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ରଗାଷ୍ଠୀର େତାଧିକ 
ମହଳିା ର�ାଗ ରଦଇଥିରଲ। ଫିନାଇଲ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ପାଇଁ 
ରକଉ ଁ ରକଉ ଁ କଞ୍ଚାମାଲର ଆବେ୍ୟକ, ଏହା କପିର ି
ମଳିପିାରବି ଓ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରର ପ୍ରେକି୍ଷକିା 
ସରନିା ଖାତୁନ ପ୍ରେକି୍ଷଣ ରଦଇଥିରଲ। ନରଭର୍ାମ ଖଣ ି
କମ୍ାନୀର ମାନବ ସମ୍ଭଳ ଅଧିକାରୀ ପୟିଷୁ ପାରଣ୍ 
ଓ ଉପ-ସଭାପତ ି ସଦାନନ୍ଦ ରଣା ଏହ ି କମେ୍ାଳା 
ନମିରନ୍ କା�୍୍ୟପନ୍ା ନଧିା୍ରଣ କରବିା ସହତି ସମସ୍ 
ଆରୟାଜନ ମଧ୍ୟ କରଥିିରଲ। ଭଦ୍ାସାହ ି ସରପଞ୍ଚ 
ପ୍ରମଳିା ନାଏକ, ୱାଡ୍ରମମ୍ବର ବୀଣାପାଣ ି ମଣୁ୍ା ଓ 
ମମତା ମହାକୁଡ଼ ପ୍ରମଖୁ କା�କ୍୍ରମରର ସାମଲି ରହାଇ 
ମହଳିାମାନଙୁ୍ ଉତ୍ସାହତି କରଥିିରଲ। ରତରବ ଏହ ି
ପ୍ରେକି୍ଷଣ ଦ୍ାରା ମହଳିା ମାରନ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ରହବା ସହତି 
ସ୍ୱୟଂସହାୟକିା ରଗାଷ୍ଠୀ ମାରନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ 
କରବିାକୁ ଚାହ ିଁରଲ ନରଭର୍ାମ ଖଣ ି କମ୍ାନୀ ପକ୍ଷରୁ 
ସହର�ାଗ କରା�ବି ରବାଲ ିନରଭର୍ାମ ଖଣ ିକମ୍ାନୀର 
ଉପ-ସଭାପତ ି ସଦାନନ୍ଦ ରଣା ପ୍ରକାେ କରଛିନ୍।ି

ମୋରୱୋଡ଼ ିସମୋଜର ବନୁ୍ ମଳିନ
ଯ�ୋଡୋ,୧୩ୋ୩ (ସମସି): ରକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା ର�ାଡା 
ସହର ସ୍ତି ଗରଣେ ଭବନ ଠାରର ମାରୱାଡ଼ ି
ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ବନୁ୍ଧମଳିନ କା�୍୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ରହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହ ି କା�୍୍ୟକ୍ରମରର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି 
ଭାରବ ର�ାଡା ରପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ୍ୟ ଡାକ୍ର ଜଗଦୀେ 
ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଉପ ନଗରପାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାତ୍, ର�ାଡା 
ବୃର୍ାଶ୍ମର ସପୁରୀରଟନରଡଣ୍ଟ ବଜିୟଲକ୍ଷୀ ରାଉତ, 
ଡାକ୍ର ଓମପ୍ରକାେ ରମାହତା ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି 
ଥିରଲ। କା�୍୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରର ନମି୍ଳା ରମାହତାଙ୍ 
ଦ୍ାରା ଗରଣେ ବନ୍ଦନା କରା�ାଇଥିଲା। ଏହା 
ସହତି ବାରମବାର ି ଅଞ୍ଚଳର ମଲୁ ି ରଦବୀ ଓ ସାବତି୍ୀ 
ରଦବୀଙ୍ ପାଇଁ ସମାଜର ସଦସ୍ୟ ମାରନ ଦୁଇ 
ମନିଟି୍   ରମୌନ ରହ ି ଶ୍ର୍ାଞ୍ଜଳ ି ଜ୍ାପନ କରଥିିରଲ। 
ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ରପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ର ସାହୁ ମାରୱାଡ଼ ି
ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ କରା�ାଇଥିବା ସାମାଜକି କା�୍୍ୟକୁ 
ପ୍ରସଂୋ କରବିା ସହତି ଆଗାମୀ ଦନିରର ଏହ ି
କା�୍୍ୟ ପାଇଁ �ଥା ସମ୍ଭବ ସହାୟତା କରରିବ ରବାଲ ି
କହଥିିରଲ। ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଡାକ୍ର ଓମ ପ୍ରକାେ 
ରମାହତା ର�ାଗରଦଇଥିରଳ। ସନୁଲି ବାରସାତଆି 
ଧନ୍ୟବାଦ୍   ଅପ୍ଣ କରଥିିରଲ। ଏହ ି କା�୍୍ୟକ୍ରମରର 
ସମାଜର ବରଷି୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଓମପ୍ରକାେ ତୱିାର,ି ଗଙ୍ଗା 
ବଷୁି୍ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଚରିଞ୍ଜଲିାଲ େମ୍ା, ଅରୋକ ତୱିାରୀ, 
ବରିନାଦ ରକଜ୍ୱିାଲ, ମରୁକେ େଙି୍ଗାନଆି, ମରୁକେ 
ରଜୈନ, ରାରକେ ରମାହତା, ରଗାପାଲ ସଦାରାମକା, 
େ୍ୟାମ ଅଗ୍ରୱାଲ, କେିନ ପଟ୍  ୱାର ି ପ୍ରମଖୁଙ୍ ସରମତ 
ସମାଜ ର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ ିଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 

ଆନନ୍ଦପପୁର, ୧୩।୩ (ସମସି): ଆନନ୍ଦପରୁ ବ୍କର 
ବାରଗିାଁ ରଦହୁରୀସାହ ିନକିଟରର ଥିବା ୩୩ ରକଭ ି
ବଦୁି୍ୟତ ତାରର ମାଟତିରଳ ରପାତା ରହାଇଥିବା 
ଆଇରନ ପାଇପ ି ଲାଇନ ଉପରର ରଲାକଙ୍ 
ରସପଟେ ିପାଇଁ ବଦୁି୍ୟତ ବଭିାଗ ପଚୁିପଟ ିପକାଉଥିବା 
ରବରଳ ରକରତକ ଦୁ୍ବୁତ ରସପଟେ ି ପଚୁିପଟକୁି 
ରଖାଲ ିରନଇ�ାଉଥିବା ଚନି୍ାର କାରଣ ରହାଇଛ।ି 
ଏହାକୁ ରଦଖି ସ୍ାନୀୟ ରଲାକମାରନ ଠକିାଦାର ଙୁ୍ 
ପଚାରବିାରୁ ରକୌଣସ ି ଉର୍ର ନରଦଇ ମନ ଇଚ୍ା 
ଖରା ରବରଳ ମାଟ ିରଖାଲ ିସମସ୍ ରସପଟେ ିଉପକରଣ 
ଉଠାଇ ରନଉଥିବା ଅଭରି�ାଗ ରହାଇଛ।ି�ାହା 
ଫଳରର ୩୩ରକବ ି ବଦୁି୍ୟତ ତାର ତରଳ ମାଟ ି

ରଖାଳା�ାଇ ରପାତା ରହାଇଥିବା ଆଇରନ 
ପାଇପକୁି ବଦୁି୍ୟତ ସଂର�ାଗ ନରହବା ପାଇଁ ଏ 
ପର ିବ୍ୟବସ୍ା କରା�ାଇଥିଲା। ରହରଲ ଠକିାଦାର 
ରସପଟେ ି ପଚୁିପଟକୁି ରନଇ�ାଇ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍ 
ଏବଂ ସ୍ାନୀୟ ଚାଷୀ ମାନଙୁ୍ ମତୁୃ୍ୟ ମଖୁକୁ 
ରଠଲରିଦଉଥିବା ଅଭରି�ାଗ ରହାଇଛ।ି ଏପର ି
ପରସି୍ତି ି ର�ାଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦନିରର ବଦୁି୍ୟତ 
ଅରଟଣ ରଟରିଲ କଏି ଦାୟୀ ରହବି ରବାଲ ି ଜନ 
ସାଧାରଣବଭିାଗୀୟ କରୃ୍ପକ୍ଷକୁ ଅଭରି�ାଗ 
କରଛିନ୍।ିଉପରସି୍ ଅଧିକାରୀ ମାରନ �ବିା ପରର 
ଦନି ଦ୍ପି୍ରହରର ଠକିାଦାର ମାଟ ି ରଖାଲ ି ରସପଟେ ି
ପଚୁିପଟ ିରଖାଲଥିିବା ରଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି 

ଯ�ନ୍ଦପୁଝର, ୧୩ୋ୩(ସମସି): ପସିପିଏିନ୍  ଡଟି ିଆକଟେର 
ସରଳୀକୃତ ଭାରବ କା�୍୍ୟକାରୀ କରବିା ପାଇଁ 
ଜଲି୍ାସ୍ରୀୟ ଉପରଦଷ୍ା କମଟି ିରବୈଠକ ରକନୁ୍ଦଝର 
ଜଲି୍ା ସଦର ମହକୁମାସ୍ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ କା�୍୍ୟାଳୟସ୍ 
ମନି ିକନ୍  ଫରରନସ୍   ହଲ୍  ଠାରର ଜଲି୍ାପାଳ ଆେଷି 
ଠାକରରଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ଅନୁଷ୍ଠତି ରହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଉକ୍ ରବୈଠକରର ଜଲି୍ାପାଳ ଶ୍ୀ ଠାକରର କହଥିିରଲ 
ର� ଓଡ଼େିା ସରକାରଙ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଓ ପରବିାର କଲ୍ୟାଣ 
ବଭିାଗ ନରିର୍େ୍କ୍ରରମ ରବଆଇନ୍   ଲଙି୍ଗ ନରୂିପଣ 
ରରାକବିା ଲାଗ ିସରକାର ନୂତନ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ 
କରଛିନ୍।ି ରକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ାରର ସମଦୁାୟ ୨୧ଟ ି
କା�୍୍ୟକାରୀ ଅଲଟ୍ାସାଉଣ୍ଡ୍    କ୍ନିକି୍   କାମ କରୁଛ।ି 
ଏହ ି ପରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର ର�ଉ ଁ ବ୍ୟକ୍ ି ଅଣ ପଞ୍ଜକୃିତ 
ଅଲଟ୍ାସାଉଣ୍ଡ୍    କ୍ନିକି୍   କମି୍ବା ରବଆଇନ୍   ଲଙି୍ଗ 

ନରୂିପଣ କରା�ାଉଥିବା କ୍ନିକି୍  ର ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ 
କରରିବ ସଚୂନା ପ୍ରଦାନକାରୀଙୁ୍ ୩ଟ ି କସି୍ରିର 
୨୫ ହଜାର ଟଙ୍ା ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ରାେ ି ପ୍ରଦାନ 
କରା�ବି। ସଚୂନା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍ ନାମ, ଠକିଣା 
ସମ୍ର୍ୂ୍ ରଗାପନ ରଖା�ବି। ରସମାରନ ରକୌଣସ ି
ଆଇନ୍  ଗତ ମାମଲାରର ସମ୍ଖୁୀନ ରହରବ ନାହ ିଁ। 
ଉକ୍ ରବୈଠକରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରର ଅତରିକି୍ 
ଜଲି୍ା ଜନସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଅଧିକାରୀ (ପରବିାର କଲ୍ୟାଣ) 
ଡାକ୍ର ପ୍ରଣତନିୀ ନାୟକ, ରଡପଟୁ ି କରଲକଟେର 
ଜୁଡସିଆିଲ୍   ବସନୁ୍ଧରା ଭତିରିଆି, ପ୍ରସତୂୀ ବଭିାଗର 
ଡାକ୍ର ଆେଷି ମହାନ୍,ି ଏସ୍  .ଏ. ନୃସଂିହ ନାରାୟଣ 
ନନ୍ଦ, ଆସଷି୍ାଂଟ୍   ମ୍ୟାରନଜର ଏଲ୍  .ଏ.ଆଇ.ଏସ୍  . 
ସ�ୂ୍୍ୟପ୍ରକାେ ପଣ୍ାଙ୍ ସରମତ ଉପରଦଷ୍ା କମଟିରି 
ସମସ୍ ସଦସ୍ୟମାରନ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ନାରଦପରୁ,୧୩ା୩(ସମସି): ୫୨୦ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର 
ରମିଳୁ ି ଠାରୁ ବରିଲଇପଦା ପ�୍୍ୟନ୍ ପ୍ରାୟ ଦନିମାନଙ୍ରର 
ଗାଡ ି ଧକ୍ାରର ଗାଈରଗାରୁଙ୍ ଜୀବନ �ାଉଥିବାରୁ ସ୍ାନୀୟ 
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍ ମଧ୍ୟରର ଅସରନ୍ାଷ ରଦଖାରଦଇଛ।ି

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍ ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ, କଛି ି ଦନି ଧର ି ଉକ୍ 
ରାଜପଥ ଉପରର ଗାଈରଗାରୁଙୁ୍ ସରୁକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ଗାଡ ିଧକ୍ାରର 
ମତୁୃ୍ୟବରଣ କରୁଛନ୍।ି ଆଜ ିନାରଦପରୁସ୍ତି େେି ୁମନ୍ଦରି ନକିଟରର 
ଟ୍କ ଧକ୍ାରର ଏକ ଷଣ୍ଢର ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇଥିବା ରବରଳ ଗତକାଲ ି
ବାସରୁଦବପରୁ ଛକ ନକିଟରର ଏକ ବାଛୁର ି ଗାଡ ି ଧକ୍ାରର 
ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇଥିଲା। ରତରବ ବୁଲାଗାଈରଗାରୁ ମାରନ ରାଜପଥ 
ଉପରର ରଣ୍ଟା ରଣ୍ଟା ଧର ି ବୁଲାବୁଲ ି କରୁଥିରଲ ରହ ଁ ରାଜପଥ 
କରୃ୍ପ୍କ୍ଷ ଗାଈରଗାରୁଙୁ୍ ରାଜପଥ ଉପରୁ ହଟା�ାଉନଥିବାରୁ 
ଅକାଳରର ମତୁୃ୍ୟମଖୁରର ପଡୁଥିବା ରଦଖା�ାଉଛ।ି ବଭିନି୍ନ 
ସମୟରର ଗାଡଧିକ୍ାରର ମତୃ ଗାଈରଗାରୁ ଓ କୁକୁର କୁ ରାସ୍ା 
ଉପରୁ ବଭିାଗୀୟଙ୍ ଖାମଖିଆଲ ି ଓ ଅବରହଳା ର�ାଗୁ ଁ ସଠକି 
ସମୟରର ଉଠା�ାଉ ନଥିବା ରଲାରକ ଅଭରି�ାଗ କରଛିନ୍।ି 
ଏଥିପ୍ରତ ି ତୁରନ୍ ଦୃଷ୍ରିଦବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି

ବୋଲବିନ୍ଧ,୧୩ୋ୩ (ସମସି): 
ଝୁମ୍ରୁା ରଗାଷ୍ଠୀେକି୍ଷାଧିକାରୀ 
କା�୍୍ୟାଳୟରର ନୂତନ 
ଅତରିକି୍ େକି୍ଷାଧିକାରୀ ଭାରବ 
ନବକରିୋର ସାମଲ ର�ାଗଦାନ 
କରଛିନ୍।ି ପବ୍ୂରୁ ରସ �ାଜପରୁ 
ଜଲି୍ା ଅଧୀନସ୍ ବର ି ବ୍କର 
ରବୈତାଳୁପାଟନା ରନାଡାଲ ଉଚ୍ଚ 
ପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ୟାଳୟରର ପ୍ରଧାନ 
େକି୍ଷକ ଭାରବ କା�୍୍ୟରତ ଥିରଲ। 
ଝୁମ୍ରୁା ବ୍କ ପ୍ରାଥମକି େକି୍ଷକ 
ସଂରର କମକ୍ର୍ା୍ ରାରଜନ୍ଦ୍ର 
ସାହୁ, ବଜିୟ କୁମାର ରବରହରା, 
ବରିନାଦ ବହିାରୀ ମହାନ୍, 
ତନ୍ମୟକୁମାର ଗରି,ି ନରିାକାର 
ରବରହରା ପ୍ରମଖୁ ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ 
ରଦଇ ଏବଇିଓ ଶ୍ୀ ସାମଲଙୁ୍ 
ସ୍ୱାଗତ କରଥିିରଲ।

ଫିନୋଇଲ ପ୍ରସ୍ପୁେ �ମ୍ମଶୋଳୋପସିପିଏିନ୍  ଡଟି ିଆକ୍ଟ୍  ର ଜଲି୍ୋସ୍ତରୀୟ ଉପଯଦଷ୍ୋ କମଟି ିଯବୈଠକ
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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।

ଧମଚ୍ଚଶାଳା,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

ଧମଚ୍ଚଶାଳା,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 ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩୧୨ ଭଦ୍ରକ
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ଭଦ୍ରକ/ଅସରୁାଳ,ି ୧୩ା୩(ସମସି): ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା 
ଧଲାମନଗର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଗଢଆିଳ ି ଗଲାଁର ଗଣେଶ 
ସଲାହୁଙ୍କ ପଅୁ ଅଜୟ(୩୩) ଣସଲାମବଲାର ସକଲାଳୁ 
ଭଦ୍ରକସ୍ତି ଓରଅିନ ଣହଲାଣେଲ ସମ୍ଖୁଣର ଅଜେଲା 
ଗଲାଡ଼ ି ଧକ୍ଲାଣର ପ୍ଲାେ ହରଲାଇଛନ୍।ି ଅଜୟ ସପରବିଲାର 
ଭଦ୍ରକଣର ଘରଭଡ଼ଲା ଣନଇ ରୁହନ୍।ି ତଲାଙ୍କ ପତିଲା 
ଗଣେଶ ସଲାହୁ ଣକଲାରଲାପେୁଣର ଶକି୍ଷକତଲା କରୁଥିଣଲ। 
ଅବସର ଗ୍ରହେ କଲଲା ପଣର ଣସ ଭଦ୍ରକଣର ରହୁଥିଣଲ। 
ତଲାଙ୍କର ୩ପଅୁ ଓ ମତୃ ଅଜୟ ଣହଉଛନ୍ ି ମଝଆି 
ପଅୁ। ତଲାଙ୍କ ମତୁୃୟୁଣର ଗଢଆିଳ ଗଲାଁଣର ଣଶଲାକଲାକୁଳ 
ପରଣିବଶ ସଷୃ୍ ିଣହଲାଇଥିଲଲା। ତଲାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ନଜି 
ଗ୍ରଲାମ ଗଢଆିଳକୁି ଅେଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ଗ୍ରଲାମ ପରକି୍ରମଲା କର ି
ଣଶଷଣର ଗଲାଁ ମଶଲାେଣିର ଶବ ଦଲାହ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 
ସ୍ଲାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସଣରଲାଜ ସ୍ଲାଇଁ, ସମତି ିସଭୟୁ ଅନନ୍ 
ମଶି୍ର ପ୍ମଖୁ ଶ୍ରଦ୍ଲାଞ୍ଜଳ ିଅପ୍ପେ କରଛିନ୍।ି

ପାନୀୟଜଳ ସମସ୍ାର ସମାଧାନ 
କଲେ ଜଲି୍ାପରଷିଦ ସଭ୍ା

ଦ�ାବଲ, ୧୩ା୩(ସମସି): ଧଲାମନଗର ବ୍ଲକ ଣଦଲାବଲ 
ପଞ୍ଚଲାୟତ ୬ ନମ୍ବର ୱଲାର୍ପର ନଅଘରଆି ସଲାହଣିର 
ଦୀଘ୍ପଦନି ଣହବ ପଲାନୀୟ ଜଳ ସମସୟୁଲା ଲଲାଗ ିରହଥିିଲଲା। 
ଏପରକି ି ପଲାଖଣର ଉଚ୍ଚ ପଲାେେିଲାଙି୍କ ଥିଣଲବ ି ଉକ୍ତ 
ଗ୍ରଲାମକୁ ପଲାନୀୟ ଜଳ ସଂଣଯଲାଗ ଦଆି ଯଲାଇନଲାହ ିଁ। 
ବଲାରମ୍ବଲାର ଗ୍ରଲାମବଲାସୀ ଅଭଣିଯଲାଗ କଣଲ ମଧ୍ୟ ଣକୌେସ ି
ସଫୁଳ ମଳି ି ନ ଥିଲଲା। ଣତଣବ ଣଦଲାବଲ ଣଜଲାନ୍  ର 
ଜଲି୍ଲା ପରଷିଦ ସଭୟୁଲା ଉମମିଳଲା ବଶି୍ଲାଳଙ୍କ ନକିେଣର 
ଗ୍ରଲାମବଲାସୀ ଅଭଣିଯଲାଗ କରବିଲା ପଣର ତଲାଙ୍କ ହଲାତପଲାଣ୍ରୁି 
ଏକ ନଳକୂପ ଉକ୍ତ ଗ୍ରଲାମଣର ଶ୍ରୀମତୀ ବଶି୍ଲାଳ ପ୍ଦଲାନ 
କରଥିିଣଲ। ଆଜ ିଜଲି୍ଲା ପରଷିଦ ସଭୟୁଲା ଶ୍ରୀମତୀ ବଶି୍ଲାଳ 
ଉକ୍ତ ଗ୍ରଲାମକୁ ଯଲାଇ ଣଲଲାକଙୁ୍କ ଣଭେଥିିଣଲ। ଅନୟୁମଲାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଣର ଯବୁଣନତଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତ,ି ପ୍ତଲାପ ମହଲାନ୍,ି 
ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଲାହୁ, ମଣହଶ୍ର ସଲାହୁ, ଶ୍ରୀନବିଲାସ ସଲାହୁ, 
ରଲାଜକଣିଶଲାର ସଲାହୁ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଣଲ।

ଗାଡ଼ ିଧକ୍ାଲର ଯବୁକ ମତୃ

ଭଦ୍ରକ, ୧୩ା୩(ସମସି

ଣସଲାମବଲାର ସଂସଦ ଭବନର ଣକନ୍ଦ୍ର 
ଣରଳମନ୍ତୀଙ୍କ କଲାଯ୍ପୟୁଲାଳୟଣର ଣକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ 
ଅଶ୍ନିୀ ଣବୈଷ୍ଣବଙୁ୍କ ଭଦ୍ରକ ସଲାଂସଦ 
ମଞ୍ଜଲୁତଲା ମଣ୍ଡଳ ସଲାକ୍ଷଲାତ କର ି ଭଦ୍ରକରୁ 
ପରୁୀ ଓ ପରୁୀରୁ ଭଦ୍ରକ ମଧ୍ୟଣର ନୂତନ 
ପଲାଣସଞ୍ଜର ଣମମ ୁ ଣରେନ ପ୍ଚଳନ, 

ଯଲାଜପରୁ ବରିଜଲା ଣକ୍ଷତ୍ର-ଆଖଣ୍ଡଳମେୀ-
ଧଲାମରଲା-ଭଦ୍ରକ ମଧ୍ୟଣର ଣରଳ ସଂଣଯଲାଗ 
କରେ ଓ ଣରଳ ଲଲାଇନ ପ୍ତଷି୍ଲା, ଭଦ୍ରକ 
ଧଲାମରଲା ମଧ୍ୟଣର ପଲାଣସଞ୍ଜର ଣରେନ୍   
ଚଳଲାଚଳ ସହ ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ ଣକ୍ଷତ୍ର 
ଅଧୀନସ୍ ସମସ୍ତ ଣରଳ ଣଷ୍ସନର ଉନ୍ନତ ି
ପଲାଇଁ ଲଖିିତ ପତ୍ର ଣଦଇ ଆଣଲଲାଚନଲା 
କରଛିନ୍।ି 

ପ୍କଲାଶ ଥଲାଉକ,ି ଗତ ୬ ରଣିସମ୍ବର 
୨୦୨୨ ତଲାରଖିଣର ଭୁବଣନଶ୍ରଣର 
ଦକ୍ଷେି ପବୂ୍ପ ଣରଳ ବଭିଲାଗର ଣଜଣନରଲାଲ 
ମୟୁଲାଣନଜରଙ୍କ ସହ ଭଦ୍ରକ ସଲାଂସଦ 
ଶ୍ରୀମତୀ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ବଧିଲାୟକ 
ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍କି, ଭଣ୍ଡଲାରଣିପଲାଖରୀ 
ବଧିଲାୟକ ପ୍ଫୁଲ୍ ସଲାମଲ, ପ୍ଲାକ୍ତନ 
ବଧିଲାୟକ ମକୁ୍ତକିଲାନ୍ ମଣ୍ଡଳ ଓ ଣଖଲାଦ୍୍ପଲା 

ଣରଳ ରଭିଜିନ ପରଲାମଶ୍ପ ଦଲାତଲା କମେିରି 
ସଭୟୁ ଶଶିରି ମଶି୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ତିଣିର ଏକ 
ସମୀକ୍ଷଲା ଣବୈଠକଣର ଆଣଲଲାଚନଲା 
କର ି ଭଦ୍ରକ-ପରୁୀ ଓ ପରୁୀ-ଭଦ୍ରକ 
ମଧ୍ୟଣର ନୂତନ ପଲାଣସଞ୍ଜର ଣମମ ୁ
ଣରେନ ଣରଳବଲାଇ ଣବଲାର୍ପ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜରୁ 
ଣହଲାଇଥିବଲା ଓ ଣକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀଙ୍କ ଉକ୍ତ ଣରେନ୍  ର 
ଶଭୁଲାରମ୍ଭ ତଲାରଖି ନଷି୍ପତ୍ ି ପଣର ଚଲାଲୁ 

ଣହବ ଣବଲାଲ ିଲଖିିତ ସଚୂନଲା ଣଦଇଥିଣଲ। 
କନୁି୍ ପରବତ୍୍ପୀ ସମୟଣର ଣସ ଣରେନେକୁି 
ଭଦ୍ରକ ପରବିଣତ୍୍ପ ବଲାଣଲଶ୍ର ଜଲି୍ଲା 
ଜଣଳଶ୍ର ପଯ୍ପୟୁନ୍ ସମ୍ପ୍ରସଲାରେ ଣହଲାଇ 
ଚଲାଲୁ ଆରମ୍ଭ ଣହଲାଇଥିଲଲା। ଯଲାହଲା ଭଦ୍ରକ 
ଜଲି୍ଲାର ଜନସଲାଧଲାରେଙ୍କ ଭଲାବଲାଣବଗକୁ 
କଣଠଲାର କୁଠଲାରଘଲାତ କରଥିିଲଲା। ଯଲାହଲାର 
ପରେିଲାମ ଜନ ଅସଣନ୍ଲାଷ ତୀବ୍ର ଣହଲାଇ 
ଏକ ଜନ ଆଣ୍ଲାଳନ ସଷୃ୍ ିଣହଲାଇଛ।ି ଫଳ 
ସ୍ରୂପ ଜନସଲାଧଲାରେ ଓ ବଭିନି୍ନ ସଲାମଲାଜକି 
ସଂଗଠନ ଣରଳଣରଲାକ ସହତି ଧଲାରେଲା, 
ଣଘରଉ ଭଳ ି କଲାଯ୍ପୟୁ ହଲାତକୁ ଣନଇଛନ୍।ି 
ଏଥି ସହତି ସଲାଂସଦ ଓ ଭଦ୍ରକ ବଧିଲାୟକଙ୍କ 
ଣନତୃତ୍ୱଣର ଉକ୍ତ ଣରେନ୍   ଭଦ୍ରକ ପରବିଣତ୍୍ପ 
ଜଣଳଶ୍ରରୁ ଶଭୁଲାରମ୍ଭ ଣହଲାଇ ଥିବଲାରୁ ଏକ 
ସଲାମ୍ବଲାଦକି ସମ୍ଳନୀ ମଲାଧ୍ୟମଣର ବଣିଜର ି
ତରଫରୁ ଏହଲାକୁ ଦୃଢ଼ ବଣିରଲାଧ କରଲାଯଲାଇ 

ଥିଲଲା। ବଲାେଜିୟୁ ବୟୁବସଲାୟ ସହ ସରକଲାରୀ 
କମ୍ପଚଲାରୀ, ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ, ଭକ୍ତ, ଣରଲାଗୀ 
ଆଦ ିସମସ୍ତ ବଗ୍ପର ଜନସଲାଧଲାରେ ଭଦ୍ରକ 
ଣଷ୍ସନକୁ ଗମନଲାଗମନର ମଖୁୟୁ ମଲାଧ୍ୟମ 
ଭଲାଣବ ବୟୁବହଲାର କରଥିଲାନ୍।ି ଣସଥିପଲାଇଁ 
ଦୀଘ୍ପବଷ୍ପ ଣହବ ଭଦ୍ରକରୁ ଭୁବଣନଶ୍ର 
ମଧ୍ୟଣର ଣମମ ୁଣରେନ ଚଳଲାଚଳ କରୁଥିଲଲା। 
ପଣର କଣରଲାନଲା ଜନତି କଲାରେରୁ 

ବ୍ କରଲାଯଲାଇ ପରବତ୍୍ପୀ ସମୟଣର 
ତଲାହଲା ବଲାଣଲଶ୍ରକୁ ସ୍ଲାନଲାନ୍ରତି 
କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ପନୁଃରଲାୟ ଏକ ନୂତନ 
ଣମମ ୁ ପଣସଞ୍ଜର ଣରେନ୍   ଭଦ୍ରକରୁ ପରୁୀ 
ପଯ୍ପୟୁନ୍ ଣରଳବଲାଇ ଣବଲାର୍ପ ଦ୍ଲାରଲା 
ଅନୁଣମଲାଦତି ଣହଲାଇ ଉକ୍ତ ଣରେନେ ିଭଦ୍ରକ 
ପରବିଣତ୍୍ପ ଜଣଳଶ୍ରକୁ ସମ୍ପ୍ରସଲାରେ 
କରଲାଯଲାଇ ବତ୍୍ପମଲାନ ଚଲାଲୁ ଣହଉଛ।ି 
ଧଲାମରଲାଣର ଆଦଲାନୀ ଣପଲାେ୍ପ, ଏୟଲାରଷ୍ଟପି, 
ଏଲ୍  ଏନ୍  ଜ ି େମମିନଲାଲ ସହତି ଭଦ୍ରକଣର 
ଣବଦଲାନ୍ ଣଫକର ପ୍ତଷି୍ଲା ପଲାଇଁ ଭଦ୍ରକ 
ଣଷ୍ସନର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆହୁର ି ବୃଦ୍ ି ପଲାଇଛ।ି 
ବତ୍୍ପମଲାନ ଚଲାଲୁ ଣହଉଥିବଲା ଭଦ୍ରକ ଓ 
ଜଣଳଶ୍ରରୁ ୨େ ି ପଣସଞ୍ଜଲାର ଣରେନ୍   
ଭଦ୍ରକ ଣରଳ ଣଷ୍ସନ ପହଞ୍ଚବିଲା ଣବଳକୁ 
ଣକୌେସ ି ବଗଣିର ଯଲାତ୍ରୀମଲାନଙ୍କ ପଲାଇଁ 
ସଟି୍   େଏି ନ ଥଲାଏ। ଏେ ୁ ଉକ୍ତ ଣରେନ୍  ଣର 

ଭଦ୍ରକରୁ ଯଲାଉଥିବଲା ଯଲାତ୍ରୀମଲାଣନ ବଗ ି
ମଧ୍ୟଣର ଛଡ଼ିଲା ଣହଲାଇ ଯବିଲା ବୟୁତୀତ ଅନୟୁ 
ଣକୌେସ ିଉପଲାୟ ନ ଥଲାଏ। ଏହଲାକୁ ବଣିରଲାଧ 
କର ିଅଣନକ ସମୟଣର ଣରଳ ଣରଲାଣକଲା, 
ଧଲାରେଲା ସହ ଜନ ଆଣ୍ଲାଳନ ତୀବ୍ର 
ଣହବଲାଣର ଲଲାଗଛି।ି ଣକନ୍ଦ୍ର ଣରଳମନ୍ତୀଙ୍କ 
ସହତି ଉକ୍ତ ଆଣଲଲାଚନଲା ଣବଣଳ 
ସଲାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ମଣ୍ଡଳ ଏବଲାବଦଣର 

ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର ବଚିଲାରକୁ ନଆିଯଲାଇ ଭଦ୍ରକରୁ 
ପରୁୀ ମଧ୍ୟଣର ନୂତନ ପଲାଣସଞ୍ଜର ଣରେନ 
ପ୍ଚଳନ ଣହବଲା ସହ ଓ ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ 
ଣକ୍ଷତ୍ରର ସମସ୍ତ ଣଷ୍ସନର ଉନ୍ନତକିରେ 
ଣହବ ଣବଲାଲ ିମନ୍ତୀ ପ୍ତଶିରୁତ ିଣଦଇଥିଣଲ। 
ଏହ ିସଲାକ୍ଷଲାତ ସମୟଣର ପବୂ୍ପତନ ବଧିଲାୟକ 
ମକୁ୍ତକିଲାନ୍ ମଣ୍ଡଳ, ଜଲି୍ଲା ପରଷିଦ ସଭୟୁ 
ପ୍ଦୀପ ମଲ୍କି ଓ ଭଦ୍ରକ ଣପୌରପଲାଳକିଲାର 
ସଲାଂସଦଙ୍କ ପ୍ତନିଧିି ପ୍େୟ ଦଲାସ ଉପସ୍ତି 
ଥିଣଲ। ଯଦ ିଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ ଣମମ ୁ
ପଣସଞ୍ଜର ଣରେନ୍   ଣରଳବଲାଇ ଣବଲାର୍ପର 
ପବୂ୍ପ ନଷି୍ପତ୍ ି ଅନୁଯଲାୟୀ ଭଦ୍ରକଠଲାରୁ ପରୁୀ 
ମଧ୍ୟଣର ଚଳଲାଚଳ ନ ହୁଏ ଆଗଲାମୀ 
ଦନିଣର ବଣିଜର ି ଓ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର 
ଜନସଲାଧଲାରେ ପକ୍ଷରୁ ଆଣ୍ଲାଳନଲାତ୍ମକ 
ପନ୍ଲା ଗ୍ରହେ କରଣିବ ଣବଲାଲ ି ନଷି୍ପତ୍ ି
ନଆିଯଲାଇଛ।ି

କେନ୍ଦ୍ର କେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ  ସାକ୍ାତ େକେ ଭଦ୍ରେ ସାଂସଦ

ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ ଲଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ଲରଳଲଟେସନର ଉନ୍ନତ ିଦାବ ି

  ଭଦ୍ରେ-ଧାମୋ ଓ ଭଦ୍ରେ-ପକୁେ୍ରୀ କମମକୁ ଚଳାଚଳ ଦାବ ି

ଆଗରପଡ଼ଲା, ୧୩ଲା୩(ସମସି) 
ବସନ୍ ଋତୁ ଚଲାଲୁଥିବଲା ଣବଣଳ ପ୍ଚଣ୍ଡ 
ଣରୌଦ୍ରତଲାପ ଣଯଲାଗୁଁ ଦନି ୧୦େଲାରୁ 
ଅପରଲାହ୍ନ ୪େଲା ପଯ୍ପୟୁନ୍ ଘରୁ ବଲାହଲାରବିଲା 
କଷ୍କର ଣହଲାଇପଡ଼ୁଛ।ି ଏହଲା ସଲାଙ୍ଗକୁ 
ବନ୍ ତହସଲି ଅଧୀନଣର ଥିବଲା ୨୫େ ି
ପଞ୍ଚଲାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ଏଣବବ ି ମଖୁୟୁତଃ 
ଆଗରପଡ଼ଲା ଓ ତଲାର ଆଖପଲାଖ ଅଞ୍ଚଳ 
ଯଥଲା- ମହଲାନ୍ପିଡ଼ଲା, ସଲାହୁପଡ଼ଲା, କଲାଣ୍ଡବଲା, 

ଣଗଲାପନିଲାଥପରୁ, ଅେଣିଜଲା ଆଦ ି ସଲାଳ୍ ି
ନଦୀ କୂଳ ଗ୍ରଲାମର ଣକଲାେ ଅନୁଣକଲାେଣର 
ଶହ ଶହ ଇେଲାଭଲାେ ି ଜଳୁଥିବଲା ଣଦଖିବଲାକୁ 
ମଳୁିଛ।ି ଏହ ି ଣବଆଇନ ଇେଲାଭଲାେ ି ଣପଲାଡ଼ ି
ଣଯଲାଗୁଁ ବଲାୟମୁଣ୍ଡଳ ପ୍ଦୂଷତି ଣହବଲା ସହ 
ଇେଲାଭଲାେରି ଧଆୂଁ ଓ ତଲାତଣିର ଜନଜୀବନ 
ଅସ୍ତବୟୁସ୍ତ ଣହଲାଇପଡ଼ଛି।ି ଣହଣଲ ପ୍ଶଲାସନର 
ଏଥିପ୍ତ ିନଘିଲା ନଲାହ ିଁ। ତହସଲିଦଲାର ଓ ତଲାଙ୍କ 
କମ୍ପଚଲାରୀ ଏହ ିବଷିୟଣର ଅବଗତ ଥଲାଇ ମଧ୍ୟ 

ଣକୌେସ ିକଲାଯ୍ପୟୁଲାନୁଷ୍ଲାନ ଗ୍ରହେ କରୁ ନ ଥିବଲା 
ଓ ପଣରଲାକ୍ଷଣର ଇେଲାଭଲାେ ି ମଲାଲକିମଲାନଙୁ୍କ 
ସହଣଯଲାଗ କରୁଥିବଲା ଅଭଣିଯଲାଗ ଣହଉଛ।ି
ଇେଲା ପକଲାଇବଲା ପଲାଇଁ ନୟିମ କଲାନୁନ 
ପ୍େୟନ କରଲାଯଲାଇଥିଣଲ ସଦୁ୍ଲା ଣକବଳ ହଲାତ 
ଗେତ ି ଣକଣତକ ଇେଲାଭଲାେ ି ମଲାଲକିଙ୍କଠଲାରୁ 
ରୟଲାଲେି ି ଓ ଜରମିଲାନଲା ଆଦଲାୟ କର ି
ପ୍ଶଲାସନକି ଅଧିକଲାରୀମଲାଣନ ଣସମଲାନଙ୍କ 
କତ୍୍ପବୟୁ ସମ୍ଲାଦନ କରୁଛନ୍।ି ପ୍ଶଲାସନ 

ପକ୍ଷରୁ ଚମିନି ି ଭଲାେ ି ଗଡ଼ୁକୁି ବଲାଷମିକ ଲଜି୍   
ସତୂ୍ରଣର ଲଲାଇଣସନ୍ସ ପ୍ଦଲାନ କରଲାଯଲାଉଥିବଲା 
ଣବଣଳ ଏହ ି ସଲାଧଲାରେ ଇେଲାଭଲାେ ି ପଲାଇଁ 
ଣକୌେସ ିସବୁଧିଲା ନଲାହ ିଁ। ଣକବଳ ରୟଲାଲେି ିଓ 
ଫଲାଇନ ଆଦଲାୟ ବୟୁବସ୍ଲାଣର ଣପଲାଡ଼ଲା ଚଲାଲଛି ି
ଶହ ଶହ ଇେଲାଭଲାେ।ି ଏହ ିଫଲାଇନ ବୟୁବସ୍ଲା 
ପେୁ ି ଣକଣତକ ହଲାତଗେତ ି ମଲାଲକିଙ୍କ 
ଣକ୍ଷତ୍ରଣର ଲଲାଗ ୁଣହଲାଇଥିବଲା ଣବଣଳ ଅଣନକ 
ଇେଲା ମଲାଫିଆମଲାଣନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇେଲା ଣପଲାଡ଼ ି
ଚଲାଲଥିିଣଲ ମଧ୍ୟ ଇେଲାମଲାଫିଆ ଓ କଛି ି
ପ୍ଶଲାସନକି ଅଧିକଲାରୀଙ୍କ ସଲଲାସତୁରଲା ଣଯଲାଗୁଁ 
ତଲାହଲା ସରକଲାରୀ ଣରକର୍ପ ଭୁକ୍ତ ଣହଉ ନ 
ଥିବଲା ଅଭଣିଯଲାଗ ଣହଉଛ।ି ଅପରପକ୍ଷଣର 
ବତ୍୍ପମଲାନ ଗ୍ରଲାମଲାଞ୍ଚଳଣର ବଭିନି୍ନ ଣଯଲାଜନଲାଣର 
ଅଣନକ ନୂତନ ଗହୃ ନମି୍ପଲାେ ଚଲାଲଥିିବଲା 
ଣଯଲାଗୁଁ ବହୁଳ ଭଲାବଣର ଇେଲାର ଆବଶୟୁକତଲା 
ଣଦଖଲା ଣଦଇଛ।ି ଯଲାହଲାର ଫଲାଇଦଲା 
ଣନଉଛନ୍ ି ଇେଲା ମଲାଫିଆମଲାଣନ। ସଲାଧଲାରେ 
ବପିଏିଲ୍   ଉପଣଭଲାକ୍ତଲା କମି୍ବଲା ଇ୍ରିଲା ଆବଲାସ 

ଓ ବଜୁି ପକ୍ଲାଘର ହତିଲାଧିକଲାରୀମଲାଣନ 
ଣବଆଇନ ଇେଲାଭଲାେ ି ଣପଲାଡ଼ବିଲା ପଲାଇଁ 
ପ୍ଶଲାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଲାର ି ଣହଲାଇଥିବଲା ଫଲାଇନ 
ବୟୁବସ୍ଲା ଓ କଲାଯ୍ପୟୁଲାନୁଷ୍ଲାନ ଭୟଣର 
ପଛଘଞୁ୍ଚଲା ଣଦଉଥିବଲା ଣବଣଳ ଇେଲାଭଲାେ ି
ମଲାଫିଆମଲାଣନ ପ୍ଶଲାସନକି ନୀତ ି ନୟିମକୁ 
ଣଖଲାଲଲାଣଖଲାଲ ି ଭଲାଣବ ଉଲ୍ଂଘନ କର ି ଜନ 
ବସତ ିମଧ୍ୟଣର ଇେଲାଭଲାେ ିଣପଲାଡ଼ ିଚଲାଲଛିନ୍ ି
ଏବଂ ଚଢ଼ଲାଦରଣର ଇେଲା ଗଡ଼ୁକୁି ବପିଏିଲ 
ଉପଣଭଲାକ୍ତଲା କମି୍ବଲା ଇ୍ରିଲା ଆବଲାସ ଓ ବଜୁି 
ପକ୍ଲା ଘର ହୀତଲାଧିକଲାରୀଙୁ୍କ ବକି୍ର ି କରୁଛନ୍।ି 
ଜନବସତ ି ନକିେଣର ବହୁଳ ସଂଖୟୁଲାଣର 
ଣବଆଇନ ଇେଲାଭଲାେ ି ନମି୍ପଲାେ କର ି
ଚଲାଲୁଥିବଲାରୁ ବଲାୟମୁଣ୍ଡଳ ଉତ୍ପ୍ତ ଓ ପ୍ଦୂଷତି 
ଣହଉଛ।ି ଯଲାହଲାଫଳଣର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ବଲାହ 
ସହ ଇେଲାଭଲାେରି ତଲାତଣିର ଜନଜୀବନ 
ବୟୁତବିୟୁସ୍ତ ଣହଲାଇପଡ଼ଛି।ି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ 
ବଭିଲାଗୀୟ କତୃ୍୍ପପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ତ ିଦୃଷ୍ ିଣଦବଲାକୁ 
ସଲାଧଲାରେଣର ଦଲାବ ିଣହଉଛ।ି

ଇଟାଭାଟ ିନଆିଲଁର ଜନଜୀବନ କେବେ

ଧାମନଗର, ୧୩।୩(ସମସି)

ଧଲାମନଗର ସହରଣର ଏକ ଣମଳେ ଣଶଲାଭଲାଯଲାତ୍ରଲାଣର 
ବହୁ ରଣିଜ ଣଗଲାେଏି ସ୍ଲାନଣର ଏକ ସମୟଣର ବଲାଜବିଲା 
ଣଲଲାକଙୁ୍କ ଅତଷି୍ କରଛି।ି ଧଲାମନଗର ଏନ୍  ଏସ ି ଅନ୍ଗ୍ପତ 
ଶଲାମପରୁ ଣମଳେ ପଡ଼ଆିଣର ପ୍ତବିଷ୍ପ ଭଳ ି ଏ ବଷ୍ପ 
ବହୁ ଆରମ୍ବରଣର ଣମଳେ ଯଲାତ୍ରଲା ଣହଲାଇଥିଲଲା। ଗରୁବଲାର 
ବଳିମ୍ବତି ରଲାତରୁି ଶକୁ୍ରବଲାର ସକଲାଳ ପଯ୍ପୟୁନ୍ ଶ୍ରୀଜୀଉଙୁ୍କ 
ଣଶଲାଭଲାଯଲାତ୍ରଲାଣର ଣମଳେ ପଡ଼ଆି ପଯ୍ପୟୁନ୍ ନଆିଯଲାଇଥିଲଲା। 
ଏହ ି ଣଶଲାଭଲାଯଲାତ୍ରଲାଣର ଣଗଲାେଏି ସ୍ଲାନଣର ଏକ ସମୟଣର 
୮େ ି ରଣିଜ ବଲାଜୁଥିଲଲା। ଅତ ି ଅଧିକ ଶବ୍ଦଣର ରଣିଜ 
ଗରୁକି ବଲାଜୁଥିବଲାଣବଣଳ ଆଖପଲାଖର ଣଲଲାଣକ ରଲାତଣିର 
ଣଶଲାଇପଲାର ି ନ ଥିଣଲ। ରଣିଜର ଅତ ି ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦଣର ଘରର 
କବଲାେ ଝରକଲା ଣଦଲାହଲ ି ଯଲାଉଥିଲଲା। ଏପରକି ି ନକିେଣର 

ଥିବଲା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଣମରସିନି ଣଷ୍ଲାରର ଔଷଧ ତଣଳପଡ଼ ି
ନଷ୍ ଣହଲାଇଥିବଲା ଣବଣଳ ଜଣେ ବୟୁକ୍ତ ି ଶବ୍ଦ ପ୍ଦୂଷେଣର 

ଆକ୍ରଲାନ୍ ଣହଲାଇ ରଲାକ୍ତରଖଲାନଲାଣର ଚକିତି୍ତି ଣହଉଥିବଲା 
ଜେଲାଯଲାଇଛ।ି ପଲାଖଣର ଣଗଲାଷ୍ୀ ସ୍ଲାସ୍ୟୁଣକନ୍ଦ୍ର ଥିବଲାଣବଣଳ 
ରଲାତ ିପଲାହଣିଲ ମଲାରେକି ପରୀକ୍ଷଲା। ଣସଥିପ୍ତ ିକଲାହଲାର ିନଜର 
କମି୍ବଲା ଖଲାତରି ନ ଥିଲଲା। ଏପରକି ି ମଲାରେକି ପରୀକ୍ଷଲା ସକଲାଳ 
୮େଲାଣର ଣହବଲାକୁଥିବଲାଣବଣଳ ସକଲାଳ ସଲାତେଲା ଦଶମନିେି 
ପଯ୍ପୟୁନ୍ ରଣିଜ ଗରୁକି ବଲାଜୁଥିଲଲା। ସକଲାଣଳ ରଲାସ୍ତଲାଣର 
ଯଲାତ୍ରୀବଲାହୀ ବସ୍   ରଣିଜ ଣଶଲାଭଲାଯଲାତ୍ରଲା ପଲାଇଁ ଅେକ ିରହଥିିଲଲା। 
ଫଳଣର ଜରୁରୀ କଲାମଣର ଯଲାଉଥିବଲା ଣଲଲାଣକ ଓ ପରୀକ୍ଷଲାଥ୍ପୀ 
କଛିସିମୟ ବଲାେଣର ଅେକ ି ରହଥିିବଲା ଣଦବଲାକୁ ମଳିଥିିଲଲା। 
ସ୍ଲାନୀୟ ପଲୁସି ନରିବଦ୍ରଷ୍ଲା ଣହଲାଇ ଏହଲା ଣଦଖଥୁିବଲାଣବଣଳ 
ଏପର ି ଘେେଲା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସଲାଧଲାରେଙୁ୍କ ଆଶ୍ଚଯ୍ପୟୁ 
ଚକତି କରଛି।ି ଧଲାମନଗର ଅଞ୍ଚଳଣର ଶବ୍ଦ ପ୍ଦୂଷେ 
ଦନିକୁଦନି ଉତ୍କେ ଣହଉଥିବଲାଣବଣଳ ଜଲି୍ଲା ପ୍ଶଲାସନ 
ପଦଣକ୍ଷପ ଣନବଲାକୁ ଜନସଲାଧଲାରେଣର ଦଲାବ ିଣହଉଛ।ି

ଡକିେ ଶବ୍ଦକେ ଦକୁ େକୁ େେିା ଧାମନଗେ

ପେୁସି ନରିବଦ୍ରଟୋ, ମାଟ୍କି ପରୀଷୋରୀ୍ଙୁ୍ ଅଣଲଦଖାମଞ୍ରୁୀଦରାଡ଼,୧୩ା୩(ସମସି): 
ଭଣ୍ଡଲାରଣିପଲାଖରୀ ଥଲାନଲା ନପଙ୍ଗ ଗ୍ରଲାମର 
ଜଣେ ଚଲାଷୀ ସଲାଇବର ଠକଙ୍କ ହଲାବୁଡ଼ଣର 
ପଡ଼ ି ପ୍ଲାୟ ୬୫ହଜଲାର େଙ୍କଲା ହରଲାଇଛନ୍।ି 
ପ୍ଲାପ୍ତ ଅଭଣିଯଲାଗ ଅନୁଯଲାୟୀ, ଗ୍ରଲାମର 
ବକିଲାଶ ରଞ୍ଜନ ନଲାୟକ ଗତ ୨୭ତଲାରଖିଣକ 
ସରସଦଲା ଣଷ୍େ ବୟୁଲାଙ୍କ ଶଲାଖଲାକୁ ଆସଥିିଣଲ। 
ଣସଠଲାଣର ତଲାଙ୍କ ବଲାପଲାଙ୍କ ଜମଲାଖଲାତଲାଣର 
ଆସଥିିବଲା ଧଲାନବକି୍ରୟ େଙ୍କଲାକୁ ଣସ ନଜି 
ଖଲାତଲାକୁ ରେଲାନ୍ସଫର କରଥିିଣଲ। ପ୍ଲାୟ 

୪୦ହଜଲାର େଙ୍କଲା ଜମଲାକର ି ବକିଲାଶ ଘରକୁ 
ଣଫରଥିିବଲା ଣବଣଳ ଦନି ପ୍ଲାୟ ୨େଲା ଣବଣଳ 
ତଲାଙ୍କ ଣମଲାବଲାଇଲକୁ ଏକ ଣମଣସଜ 
ଆସଥିିଲଲା। ବକିଲାଶଙ୍କ ଆକଲାଉଣ୍ଟେ ି ବ୍ଲକ 
ଣହଲାଇଯଲାଇଥିବଲା ସଚୂନଲା ଦଆିଯଲାଇଥିଲଲା। 
ଏହଲା ସଲାଇବର ଠକଙ୍କ ଣମଣସଜ ଣବଲାଲ ି
ବକିଲାଶ ଜଲାେ ି ନ ପଲାର ି ଦଆିଯଲାଇଥିବଲା 
ଲଙି୍କ ଉପଣର କ୍ଲକି୍   କରଥିିଣଲ। ଏହଲାପଣର 
ସଣଙ୍ଗ ସଣଙ୍ଗ ତଲାଙ୍କ ଆକଲାଉଣ୍ଟରୁ 
ଦୁଇେ ି ପଯ୍ପୟୁଲାୟଣର ୬୪୯୮୬େଙ୍କଲା 

କେଯିଲାଇଥିଲଲା। ଏ ଣନଇ ବକିଲାଶ ସଣଙ୍ଗ 
ସଣଙ୍ଗ ସଲାଇବର ଥଲାନଲାଣର ଅନ୍  ଲଲାଇନ୍   
ଣଯଲାଣଗ ଅଭଣିଯଲାଗ କରଥିିବଲା ଣବଣଳ 
ଠକଙ୍କ ସମ୍କ୍ପଣର ଣକୌେସ ି ସରୁଲାକ ମଳି ି
ନ ଥିଲଲା। ଏହଲାସହତି ଅନୟୁ ଉପଲାୟ ନ ପଲାଇ 
ଭଣ୍ଡଲାରଣିପଲାଖରୀ ଥଲାନଲାଣର ମଧ୍ୟ ଣସ ଲଖିିତ 
ଭଲାଣବ ଜେଲାଇଛନ୍।ି ପଲୁସି ମଲାମଲଲା ରୁଜୁ 
କର ି ତଦନ୍ କରୁଥିଣଲ ସଦୁ୍ଲା ଏପଯ୍ପୟୁନ୍ 
ସଲାଇବର ଠକଙ୍କ ବଷିୟଣର ଣକୌେସ ି
ସରୁଲାକ ମଳିପିଲାରନିଲାହ ିଁ।

ଚାଷୀଙ୍ ଟଙ୍ା େୁଟଲିନଲେ ସାଇବର୍  ଠକ

ମଞ୍ରୁୀଦରାଡ଼, ୧୩ା୩(ସମସି): ଭଣ୍ଡଲାରଣିପଲାଖରୀ ଥଲାନଲା ମଲାଳଦଲା 
କଲୟୁଲାେପରୁ ଗ୍ରଲାମଣର ଜଲାଗଲାବଲାରକୁି ଣକନ୍ଦ୍ର କର ି ଗଣ୍ଡଣଗଲାଳ ଣହବଲାରୁ 
ଏଥିଣର ଜଣେ ଗରୁୁତର ଣହଲାଇଥିବଲା ଜେଲାଯଲାଇଛ।ି ଗଲାରଁ ୨ଭଲାଇ ହରହିର 
ଣବଣହରଲା ଓ ରଲାମଚନ୍ଦ୍ର ଣବଣହରଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟଣର ଜଲାଗଲାବଲାର ି ବବିଲାଦ 
ଲଲାଗରିହଥିିଲଲା। ଗତ ୭ତଲାରଖି ହରହିର ଓ ତଲାଙ୍କ ୨ପଅୁ ସନଆି ଏବଂ 
ଅରବି୍  ବବିଲାଦୀୟ ଜଲାଗଲାଣର ମଲାେ ିଣଖଲାଳୁଥିଣଲ। ଖବର ପଲାଇ ରଲାମଚନ୍ଦ୍ର 
ଘେେଲାସ୍ଳଣର ପହଞ୍ଚ ି ଏହଲାକୁ ବଣିରଲାଧ କରବିଲାରୁ ବଲାପପଅୁ ତନିଜିେ 
ତଲାଙୁ୍କ ଗଲାଳଗିଲୁଜ କରଥିିଣଲ। ଏହଲାସହତି ରଲାମଚନ୍ଦ୍ରଙୁ୍କ ମଲାରଧର କରଥିିବଲା 
ଣବଣଳ ପତୁୁରଲା ସନଆିର ଶଲାବଳ ମଲାରଣର ଦଲାଦଲା ଗରୁୁତର ଣହଲାଇଥିଣଲ। 
ଗରୁୁତର ଅବସ୍ଲାଣର ଦଲାଦଲା ରଲାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଣବ ଭୁବଣନଶ୍ରସ୍ତି ଏକ ଘଣରଲାଇ 
ରଲାକ୍ତରଖଲାନଲାଣର ଚକିତି୍ତି ଣହଉଛନ୍।ି ଏ ଣନଇ ରଲାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଅୁ ଆଶଷି 
ଣବଣହରଲା ଥଲାନଲାଣର ଲଖିିତ ଭଲାଣବ ଜେଲାଇବଲା ପଣର ପଲୁସି ଅଭଯିକ୍ତ 
ସନଆିକୁ ଗରିଫ କର ିଣକଲାେ୍ପ ଚଲାଲଲାେ କରଛି।ି ଅନୟୁ ଦୁଇ ଆକ୍ରମେକଲାରୀ 
ବଲାପ ପଅୁଙୁ୍କ ଗରିଫ ପଲାଇ ଁ ରଲାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରବିଲାର ଦଲାବ ି କରଛିନ୍।ି 

ପତୁୁରାର ଶାବଳ ମାଡ଼ଲର 
ଦାଦା ଗରୁୁତର

ଭଦ୍ରକ, ୧୩ା୩(ସମସି): ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର ଜଣେ ଠକ ଶକି୍ଷକ ଣନତଲା 
ଉତ୍ମ ଦଲାସଙୁ୍କ ଣସଲାମବଲାର ଶକି୍ଷଲା ବଭିଲାଗ ନଲିମ୍ବନ କରଛି।ି ଭଦ୍ରକ 
ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷଲାଧିକଲାରୀ ଚକ୍ରଧର ମଲ୍କି ଗରିଫ ଣହଲାଇ ଣଜଲ୍  ଣର ଥିବଲା 
ଶକି୍ଷକ ଉତ୍ମ ଦଲାସଙୁ୍କ ନଲିମ୍ବତି କରଛିନ୍।ି

ସଚୂନଲାଣଯଲାଗୟୁ ଣଯ, ପବୂ୍ପରୁ ବଲାରମ୍ବଲାର ଠକଲାମ ିଅଭଣିଯଲାଗଣର 
ଶକି୍ଷକ ଉତ୍ମ ଦଲାସ ଣଜଲ ଯଲାଇଛନ୍।ି କନୁି୍ ଜଲାମନିଣର ଆସ ି ପେୁ ି
ନଜି କଳଲା ଣବପଲାର ଆରମ୍ଭ କର ିଦଅିନ୍।ି ଗତ ୯ ତଲାରଖିଣର ଣକଲାେ୍ପ 
ୱଲାଣରଣ୍ଟ ବଳଣର ଭଦ୍ରକ େଲାଉନ ଥଲାନଲା ପଲୁସି ଉତ୍ମଙୁ୍କ ୨େ ିଣଚକ୍   
ବଲାଉନ୍ସ ମଲାମଲଲାଣର ଗରିଫ କର ିଣକଲାେ୍ପ ଚଲାଲଲାେ କରଥିିଲଲା। ଏଣବ 
ଉତ୍ମ ଭଦ୍ରକ ଣଜଲ୍  ଣର ରହଛିନ୍।ି ଜଲି୍ଲାଣର ଏକଲାଧିକ ଠଣକଇ 

ମଲାମଲଲା ସହ ଅନୟୁ ଜଲି୍ଲାଣର ତଲାଙ୍କ ନଲାମଣର ଠଣକଇ ଜନତି 
ମଲାମଲଲା ରହଛି।ି ନଜିକୁ ଜଣେ ପ୍ତଷି୍ତି ଶକି୍ଷକ ଣନତଲା କହ ି ଲକ୍ଷ 
ଲକ୍ଷ େଙ୍କଲା ନଯିକୁ୍ତ ିଆଦ ିବଲାବଦଣର ଣସ ଲୁେ ିଚଲାଲ ିଏକଲାଧିକବଲାର 
ଗରିଫ ଣହଲାଇଥିଣଲ ବ ି ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା ଶକି୍ଷଲାଧିକଲାରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ତଲାଙୁ୍କ 
ସରୁକ୍ଷଲା ଣଯଲାଗଲାଇ ଆସଥୁିଲଲା। ତଲାଙୁ୍କ ଣକଣବ ନଲିମ୍ବତି କରଲାଯଲାଇ 
ନ ଥିଲଲା। ଫଳଣର ଠକ ଶକି୍ଷକ ଉତ୍ମ ଜଲି୍ଲା ଓ ଜଲି୍ଲା ବଲାହଲାଣର 
ବହୁ ଣଲଲାକଙୁ୍କ ଠକବିଲାଣର ସମଥ୍ପ ଣହଉଥିଣଲ। ଶକି୍ଷକ ଉତ୍ମ 
ଏଣବ ରଲାହଲାେଗିଡ଼଼ଆି ସରକଲାରୀ ପ୍ଲାଇଣମରୀ ସ୍ଲୁଣର ସହକଲାରୀ 
ଶକି୍ଷକ ଭଲାଣବ କଲାଯ୍ପୟୁ କରୁଥିବଲା ଣବଣଳ ତଲାଙ୍କ ପତ୍ୀ ସସ୍ତିଲା 
ମହଲାନ୍ ି ମଧ୍ୟ ଏହ ି ସ୍ଲୁଣର ଶକି୍ଷକତଲା କରୁଥିବଲା ଜେଲାଯଲାଇଛ।ି

ମଞ୍ରୁୀଦରାଡ଼, ୧୩ା୩(ସମସି)

ଭଣ୍ଡଲାରଣିପଲାଖରୀ ବ୍ଲକ କୃଷ ିବଭିଲାଗ ପକ୍ଷରୁ 
୪େ ି ି ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜ ି ଗରୁପକୁ ଆଥ ମିକ ସହଲାୟତଲା 
ପ୍ଦଲାନ କରଲାଯଲାଇଛ।ି ବ୍ଲକ ଣଗଲାଷ୍ୀ କୃଷ ି
ଅଧିକଲାରୀ ଝୁନୁମୟୀ ମହଲାନ୍ଙି୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଲାଣର 
ଅନୁଷ୍ତି ଣହଲାଇଥିବଲା କଲାଯ୍ପୟୁକ୍ରମଣର 
ବରିଓି ଣଦବଦତ୍ ଦଲାସ, ସହକଲାରୀ କୃଷ ି
ଅଧିକଲାରୀ ଣଦବଲାଶଷି ତ୍ରପିଲାଠୀ ଓ ମଶିନ 

ଶକ୍ତ ିସଂଣଯଲାଜକ ସବୁ୍ରତ ପଣ୍ଡଲା ଣଯଲାଗଣଦଇ 
ଗରୁପ ସଦସୟୁଲାଙୁ୍କ ୧୦ହଜଲାର େଙ୍କଲା ଣଲଖଲାଏଁ 
ଣଚକ୍   ପ୍ଦଲାନ କରଥିିଣଲ। କୃଷ ି ସମ୍କମିତ 
ଆନୁଷଙ୍ଗକି କଲାଯ୍ପୟୁ ପଲାଇଁ ଆବତ୍୍ପନ ପଲାଣ୍ରୁି 
ସହଲାୟତଲା ରଲାଶ ି ଣଯଲାଗଲାଯଲାଇଥିବଲା ବଭିଲାଗ 
ପକ୍ଷରୁ ଜେଲାଯଲାଇଛ ିକଲାଯ୍ପୟୁକ୍ରମକୁ ବେିଏିମ୍   
ମଲାନସ ରଞ୍ଜନ ମହଲାପଲାତ୍ର, ଏେଏିମ୍   
ମଲାନସ ଣଜନଲା, ତଲାରେିୀ ନଲାୟକ ପ୍ମଖୁ 
ପରଚିଲାଳନଲା କରଥିିଣଲ।

ଚଲା୍ବଲାଲ,ି ୧୩ଲା୩(ସମସି): ରଣିଜ ସଲାଉଣ୍ଡ ବୟୁବସ୍ଲାକୁ ସମ୍ରୂ୍୍ପ ଭଲାଣବ ନଣିଷଧ କରବିଲା ସହ ଶବ୍ଦ ପ୍ଦୂଷେରୁ 
ସରୁକ୍ଷଲା ପଲାଇଁ ଚଲା୍ବଲାଲ ି ଏନ୍  ଏସ ି ଅଧିବଲାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭଦ୍ରକ ଉପଜଲି୍ଲାପଲାଳ ମଣନଲାଜ ପଲାତ୍ରଙୁ୍କ ଚଲା୍ବଲାଲ ି
ତହସଲିଦଲାରଙ୍କ ଜରଆିଣର ଦଲାବପିତ୍ର ପ୍ଦଲାନ କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଏଣବ ଚଲା୍ବଲାଲ ିଏନ୍  ଏସ ିସଣମତ ପଞ୍ଚଲାୟତଣର 
ବବିଲାହ ଓ ପବ୍ପ ପବ୍ପଲାେୀଣର ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସମ୍ନ୍ନ ରଣିଜ ସଲାଉଣ୍ଡ ବଲାଜବିଲାରୁ ଶଶି ୁଓ ବରଷି୍ ନଲାଗରକିଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ତ ି
ବପିଦ ସଷୃ୍ ିଣହଉଛ।ି ଏଥିସହ ଶବ୍ଦ ପ୍ଦୂଷେ ପ୍ତ ିକଲାହଲାର ନଜର ରହୁନ।ି ଆଇନ କରଲାକଡ଼ ିପଲାଳନ ଣହଉ ନ 
ଥିବଲାରୁ କେକେଲା ମଲାନବିଲାକୁ ଜନସଲାଧଲାରେ ଭୁଲଯିଲାଉଛନ୍।ି ଏହ ିବୟୁବସ୍ଲାର ସଧୁଲାର ଆେବିଲା ସହ ଚଲା୍ବଲାଲ ି
ଏନ୍  ଏସ ିଓ ବ୍ଲକଣର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚଲାୟତଣର ରଣିଜ ବ୍ ପଲାଇଁ ଚଲା୍ବଲାଲବିଲାସୀ ଦଲାବପିତ୍ର ପ୍ଦଲାନ କରଛିନ୍।ି

ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜ ିଗରୁପକୁ ଆର ଥିକ ସହାୟତା

ଡଲିଜ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଉପଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ଦାବପିତ୍ର 

ନେିମ୍ତି ଲହଲେ ଠକ ଶଷିେକ



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।
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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

www.sakalaepaper.com

1515
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): ମହ ସିଳା ପ୍ର ସିମ ସିୟର
ଲସିଗ୍ (ରବ୍ଲ ବ୍ୁ ପ ସିଏଲ୍)ର ଚଳସିତ ପ୍ରରମ
ସଂସ୍କରଣଜର ଜସାମବାର ଜେଳାଯାଇଥିବା
ମକୁାବ ସିଲାଜର ସ୍ମତୃ ସି ମନ୍ାନାଙ୍କ ଜନତୃତ୍ୱାଧୀନ
ରୟାଲ ଚ୍ାଜଲଞ୍ସ୍ନ ବାଙ୍ାଜଲାର ଓ ଜମଗ୍
ଲାନ ସିଂଙ୍କ ଦ ସିଲ୍ୀ କ୍ାପ ସିଟାଲ୍ ପରସ୍ରକୁ
ଜଭଟ ସିଛନ୍ତସି।ଟସ୍ ହାର ସିବ୍ାଟ ସିଂପାଇଁଆମନ୍ତ୍ରଣ
ପାଇଥିବା ବାଙ୍ାଜଲାର ନ ସିର୍୍ନାର ସିତ ୨୦
ଓଭରଜର ୪ େସିଜକଟ ହରାଇ ୧୫୦ ରନ
ସଂଗ୍ହ କର ସିଛ ସି। େବାବଜର ଦସିଲ୍ୀ ର ସିଜପାଟ୍ନ

ଜଲୋଜହବା ଜବଳକୁ ୧୧ ଓଭରଜର ୩
େସିଜକଟହରାଇ୮୮ରନସଂଗ୍ହକର ସିଛ ସି।

ପ୍ରରଜମ ବ୍ାଟ ସିଂ କର ସିଥିବା ବାଙ୍ାଜଲାର
ତରଫରୁ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ାଟର ଏଲସିସ ଜପରୀ
୫୨ବଲରସମ୍ମେୁୀନଜହାଇ୪ଜଚୌକାଓ୫
ଛକା ସହ ଦରୁ ତ ୬୭ ରନକର ସି ଅପରାେସିତ
ରହ ସିବା ସହ ଦଳର ଜସ୍କାରକୁ ଜଦଢ଼େହ
ରନଜରପହଞ୍ଚାଇଥିଜଲ।ଅନ୍ମାନଙ୍କମଧ୍ୟଜର
ପ୍ରାରମ୍ଭ ସିକ ବ୍ାଟର ସ୍ମତୃ ସି ମନ୍ାନା ୮, ଜସାଫସି
ର ସିଭାଇନ୍ ୨୧, ହ ସିଦର ନାଇଟ୍ ୧୧ ରନକର ସି

ଆଉଟଜହାଇଥିବାଜବଜଳଜଶ୍ୟଙ୍କାପାଟ ସିଲ୪
ରନକର ସିଅପରାେସିତରହ ସିଥିଜଲ।େସିଜକଟରକ୍ଷକ
ବ୍ାଟରର ସିଚାଜଘାଷମାତ୍ର୧୬ଟ ସିବଲ୍ଜେଳସି
୩ଟ ସିଜଲୋଏଜଚୌକାଓଛକାସହଦରୁ ତ୩୭
ରନ ସଂଗ୍ହ କର ସିଥିଜଲ। ଜବାଲସିଂଜର ଦ ସିଲ୍ୀ
ପାଇଁେ ସିୋପାଜଣ୍ଡସବ୍ନାଧିକ୩,ତାରାଜନାର ସିସ
ଜଗାଟ ସିଏ େସିଜକଟ ଜନଇଥିଜଲ। ବାଙ୍ାଜଲାର
ଏପଯ୍ନ୍ନ୍ତ ୪ଟ ସି ମ୍ାଚ୍ ଜେଳସି ସବୁଥିଜର
ପରାସ୍ତ ଜହାଇଛ ସି ଓ ପଏଣ୍ଟତାଲସିକାଜରୋତା
ଜୋଲସିପାର ସିନାହ ିଁ।ଅନ୍ପଜଟଦସିଲ୍ୀ୪ମ୍ାଚ୍

ଜେଳସି୩ବ ସିେୟଓଜଗାଟ ସିଏପରାେୟସହ୬
ପଏଣ୍ଟହାସଲକର ସି ଦ୍ ସିତୀୟସ୍ାନଜରରହ ସିଛ ସି।
ମମୁ୍ବାଇଇଣ୍ଡସିଆନ୍୪ଟ ସିମ୍ାଚ୍ଜେଳସିସବୁଥିଜର
ବ ସିେୟୀଜହାଇ୮ପଏଣ୍ଟହାସଲକର ସିେୀଷ୍ନଜର
ରହ ସିଛ ସି।

ସଂକ୍ ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର
ରୟାଲଚ୍ାଜଲଞ୍ସ୍ନବାଙ୍ାଜଲାର:୧୫୦/୪,
୨୦ ଓଭର (ଜପରୀ- ୬୭*, ର ସିଚା- ୩୭,
ର ସିଭାଇନ୍- ୨୧, ନାଇଟ୍- ୧୧, ମନ୍ାନା- ୮,
େ ସିୋ-୩/୨୩,ଜନାର ସିସ-୧/୨୫)।

ମହଳିା ୍ମିୟିେ ଲଗି୍   : ଏଲସି୍   ରପେୀଙ୍କ ଅର୍୍ଡଶତକ

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