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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। 

22
ମଙ୍ଗଳବାର
୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, 
୨୦୨୩

www.sakalaepaper.com

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।ି         



wVOLUME- 40 wISSUE- 256 wBHUBANESWAR wTUESDAY w14 MARCH 2023 wPAGE- 16 w` 6.00

PRINTED AT BHUBANESWAR n JEYPORE n SAMBALPUR n PANIKOILI

wବର୍ଷ-୪୦ wସଂଖ୍ୟା- ୨୫୬ wଭୁବନେଶ୍ବର wମଙ୍ଗଳବୟାର w୧୪ ମୟାର୍୍ଷ ୨୦୨୩ wପଷୃ୍ୟା- ୧୬ wଟ.୬.୦୦

www.thesakala.in

RNI REGD NO: 42041/83

www.sakalaepaper.com

/thesakalanews

/TheSakala

 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 ିଁ
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ମଙ୍ଗଳବାର 
୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଆରଟଇି ପ�ୋଟ୍ୋଲପର ନୋମପଲଖୋ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ବଳୋଙ୍ଗଗୀ ଜୋଗରଣ ଯୋତ୍ୋ ଉଦ୍  ଯୋ�ତି

ବାରପିଦା, ୧୩।୩(ସମସି): ଓଡ଼ଶିାରେ 
ଆଦବିାସୀଙ୍କ ପାୋେକି ବଚିାେ ବ୍ୟବସ୍ା 
ମାଝୀ ପାେଗାନା, ମାନକ ି ମଣୁ୍ା, ପାହାଡ ି
ପଧାନ ି ଆଦ ି ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ସ୍ୀକୃତ ି ରଦବା 
ସରଗେ ସରଗେ ପାେମ୍ପେକି ମଖୁ୍ୟଙୁ୍କ ଭତ୍ା, 
ସାନ୍ାଳୀ, ରହା, ମଣୁ୍ାେୀ ଭାଷାକୁ ଦ୍ତିୀୟ 
ୋଜ୍ୟ ଭାଷାେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ଦାବରିେ 
ମାସା ଆମମି ୋଜ୍ୟ ସାଧାେଣ ସମ୍ପାଦକ 
ଅଜୁଜୁନ ମମୁୁଜୁଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରେ ୫ ଜଣ ତେିଂିେୁ 
ଭୁବରନଶ୍ୱେ ୋଜଭବନ ଅଭମିରୁଖ 
ସାଇକଲଯାତ୍ା ଆେମ୍ଭ କେ ି ୧୨ ଦନି 
ପରେ େବବିାେ ବାେପିଦାରେ ପହଞ୍ଛିନ୍।ି 
ମଗୁଜୁାବାଡ ି ନକିଟସ୍ ଜୁବୁଲ ି ମଣ୍ପ 
ସମ୍ଖୁରେ ମାସା ଆମମି ୋଜ୍ୟ ସଭାପତ ି
ସକୁୁଲାଲ ମାଣ୍ମି, ଜଲି୍ା ସଭାପତ ି ମରୁକଶ 
ମାଣ୍ମି, ବାେପିଦା ଟାଉନ ସଭାପତ ିଦଲି୍ୀପ 

ମାଝୀ, ଜଲି୍ା ସାଧାେଣ ସମ୍ପାଦକ ରଚୈତନ୍ୟ 
ରସାରେନ, ଜଲି୍ା ଉପସଭାପତ ିଲକ୍ଷୀକାନ୍ 
ବାରକେ, ଫାତୁ ଭାଇ ଓ ମଲିନ ବାବୁଙ୍କ 
ସରମତ ସ୍ାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ ରଦଇ 
ସ୍ାଗତ କେଥିିରଲ। ରସହପିେ ି ରବତନଟୀ 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗଜୁତ ରବତନଟୀ ଥାନାଛକରେ 
ଡ଼ମାନ ରହମ୍ୱ୍ରମ , ଶ୍ୟାମସନୁ୍ଦେ ରସାରେନ, 
ଫାଗ ୁ ମମୁୁଜୁ, ଶ୍ୟାମସନୁ୍ଦେ ମମୁୁଜୁ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ 
ହାଁସଦାଙ୍କ ଦ୍ାୋ ସ୍ାଗତ କୋଯାଇଥିଲା। 
ପରେ ବଗେଳାଛକରେ ୋଘନୁାଥ ମମୁୁଜୁଙ୍କ 
ରନତୃତ୍ୱରେ ଆଦବିାସୀ େୀତନିୀତରିେ 
ପାେମ୍ପେକି ନୃତ୍ୟ ପେରିବଷଣ କେଥିିରଲ। 
ରଶଷରେ ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ ସଭା ଅନୁଷ୍ତି 
ରହାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ େବୀନ୍ଦ୍ର 
ମାଣ୍ମି, ଲକ୍ଷଣ ମମୁୁଜୁ, ଲପିା ସଂି ଓ ନବ 
ମାଣ୍ମି ପ୍ରମଖୁ ଯାତ୍ାରେ ସାମଲି େହଛିନ୍।ି 

ବାରପିଦା,୧୩।୩(ସମସି)

ଆେଟଇି ପାେଦଶଜୁୀ ରପାଟଜୁାଲ ଅଧୀନରେ ୨୦୨୩-
୨୪ ଶକି୍ାବଷଜୁ ପାଇଁ ନାମରଲଖା ପ୍ରାଥମକି ଶକି୍ା 
ନରିଦ୍ଜୁଶାଳୟ ପକ୍େୁ ପ୍ରକ୍ୟିା ଜାେ ି େହଛି।ି ଘରୋଇ 
କେଲୁେ ୨୫ ପ୍ରତଶିତ ସଂେକ୍ତି ସଟିରେ ଆଥ ମିକ 
ଅନଗ୍ରସେ ବଗଜୁେ ପଲିା ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ରିବ। 
ରସଥିପାଇଁ ପଲିାଙ୍କ ପଞ୍ୀକେଣ ପ୍ରକ୍ୟିା ମାର୍ଜୁ ୧୬ରେ 
ରଶଷ ରହବ; ରହରଲ ଘରୋଇ କେଲୁଗଡ଼ୁକି ପବୂଜୁ ବଷଜୁେ 
ତଥ୍ୟ ଏଯାଏଁ ରପାଟଜୁାଲରେ ଅପରଲାଡ୍   କେ ି ନାହାନ୍।ି 
ନରି୍ଜୁାେତି ସମୟସୀମା ରଶଷ ରହାଇଥିରଲ ବ ି ଯଦଓି 
ବଇିଓଙ୍କ କାଯଜୁ୍ୟାଳୟ ପକ୍େୁ ପଞ୍ୀକେଣ ପ୍ରକ୍ୟା ଜାେ ି
େହଛି ି ସମସ୍ତ ଘରୋଇ କେଲୁଗଡୁକି ରପାଟଜୁାଲରେ 
ନଜିକୁ ପଞ୍କୃିତ କୋଇ ରନବା ପାଇଁ ବଭିାଗ ନରିଦ୍ଜୁଶ 

ରଦଇଛ;ି ମାତ୍ ମୟେୂଭଞ୍ ଜଲି୍ାେ ୨୪ଟ ି ଘରୋଇ 
ବଦି୍ୟାଳୟ ପଞ୍କିେଣ କେ ି ନଥିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି 
ସଚୂନା ଅନୁସାରେ ମୟେୂଭଞ୍ ଜଲି୍ାରେ ୩୧୦ଟ ି

ଘରୋଇ କେଲୁ େହଛି।ି ତନ୍ମଧ୍ୟେୁ ୨୮୬ଟ ି ବଦି୍ୟାଳୟ 
ଆଟମିଇ ପାେଦଶଜୁୀ ରପାଟଜୁାଲରେ ନଜିେ ପଞ୍କିେଣ 
କୋଇଛନ୍।ି ବାକ ି୨୪ଟ ିକେଲୁ ପଞ୍କିେଣ କେନିାହାନ୍।ି 

ସମସ୍ତ ଘରୋଇ କେଲୁେ ପଞ୍କିେଣ ରପାଟଜୁାଲରେ 
ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କୋଯବିା ସହ ଅଣପଞ୍କୃିତ ଓ ସଓିଆେ 
ନଥିବା ବଦି୍ୟାଳୟଗଡ଼ୁକି ବରିୋଧରେ ବଭିାଗ କରଠାେ 
ଆଭମିଖୁ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କେବି ରବାଲ ି କହଛି।ି ରତରବ 
ଖବୁଶୀଘ୍ର ଅଣପଞ୍କୃିତ କେଲୁଗଡ଼ୁକିେ ପଞ୍କିେଣ ପାଇଁ 
ବଇିଓଙ୍କ କାଯଜୁ୍ୟାଳୟ ପକ୍େୁ ସ୍ତନ୍ତ୍ର କାଯଜୁ୍ୟକ୍ମ ଗ୍ରହଣ 
କୋଯବି। ଅଣପଞ୍କୃିତ କେଲୁଗଡ଼ୁକିେ କତୃ୍ଜୁପକ୍ଙୁ୍କ 
ବଇିଓ କାଯଜୁ୍ୟାଳୟ ଡକାଯାଇ ଅନଲାଇନ୍   ପଞ୍କିେଣ 
କୋଯବି। ରସହପିେ ି କଛି ି କେଲୁେ ତଦାେଖ ପ୍ରକ୍ୟିା 
ଦୀଘଜୁଦନି ରହବ ବ୍ଲକ ଓ ଜଲି୍ା ଶକି୍ାଧିକାେୀଙ୍କ 
କାଯଜୁ୍ୟାଳୟରେ ପଡ଼ ି େହଛି।ି ପ୍ରଥମ ପଯଜୁ୍ୟାୟେ 
ପଞ୍କିେଣ ୧୬ ତାେଖିରେ ରଶଷ ରହବାକୁ ଥିବାରବରଳ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ଆରବଦନେ ଯାଞ୍ ପ୍ରକ୍ୟିା ବ୍ଲକ ଶକି୍ା 
ଅଧିକାେୀ ଆସନ୍ା ୨୦ ତାେଖି ମଧ୍ୟରେ ରଶଷ କେରିବ। 

ମାର୍ଜୁ ୨୩ ଓ ୨୪ ତାେଖି ଦନି ପ୍ରଥମ ପଯଜୁ୍ୟାୟ ସଟି୍   
ଆଲଟରମଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍   ଲରଟେୀ ପ୍ରକ୍ୟିା ଅନୁଷ୍ତି 
ରହବ। ଅନଲାଇନ୍   ମାଧ୍ୟମରେ କେଲୁେ ସଟି୍   ଆବଣ୍ଟନ 
କୋଯବି। ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପଯଜୁ୍ୟାୟ ନାମରଲଖା 
ମାର୍ଜୁ ୨୭େୁ ଅରପ୍ରଲ ୨୪ ତାେଖି ପଯଜୁ୍ୟନ୍ ସମ୍ପନ୍ନ ରହବ 
ରବାଲ ି ଗଣଶକି୍ା ବଭିାଗ କହଛି।ି ଅପେପରକ୍ ଦ୍ତିୀୟ 
ପଯଜୁ୍ୟାୟ ନାମରଲଖା ପାଇଁ ପଞ୍କିେଣ ଏପ୍ରଲି ୧୦େୁ 
୨୪ ତାେଖି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ତି ରହବ। ଦ୍ତିୀୟ ପଯଜୁ୍ୟାୟେ 
ଦେଖାସ୍ତ ଏପ୍ରଲି ୨୬ ତାେଖି ସରୁ୍ା ଯାଞ୍ କୋଯବିାକୁ 
ଥିବାରବରଳ ଏପ୍ରଲି ୨୮ ତାେଖିରେ ଅନ୍  ଲାଇନ 
ଲରଟେୀ ମାଧ୍ୟମରେ କେଲୁଗଡୁକିେ ସଟି୍   ଆବଣ୍ଟନ 
କୋଯବି। ଆସନ୍ା ଏପ୍ରଲି ୨୯େୁ ରମ’ ୬ ତାେଖି 
ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ତିୀୟ ପଯଜୁ୍ୟାୟ ନାମରଲଖା ସମ୍ପନ୍ନ ରହବ ରବାଲ ି
ବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ା ବଭିାଗ ସତୂ୍େୁ ସଚୂନା ମଳିଛି।ି

ବାରପିଦା,୧୩।୩ (ସମସି)

ମୟେୂଭଞ୍ ଜଲି୍ାେ ଅବଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଭାଷା-ସାହତି୍ୟ, 
କଳା-ସଂକେତୃ,ି ପଯଜୁ୍ୟଟନ ଏବଂ ଐତହି୍ୟେ ସେୁକ୍ା 
ତଥା ବକିାଶ ପାଇଁ ଭଞ୍ମାଟେି ଗାେମିାମୟ ବଷିୟରେ 
ଉତ୍େପଢିଙୁି୍କ ସରଚତନ କେ ି ଜଲି୍ାେ ୪ଟ ି ଯାକ 
ଉପଖଣ୍ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଂକେତୃକି ଓ ସାମାଜକି 
ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତଷି୍ା ଏବଂ ଭାଇଚାୋେ ପେମ୍ପୋକୁ 
ସଦୃୁଢ କେବିା ନମିରନ୍ ଚାଲଥିିବା ୭ମ ବାଷମିକ 
ବଳାଗେୀ ଜାଗେଣ ଯାତ୍ା ଏବଂ ମହାୋଜା ଶ୍ୀୋମଚନ୍ଦ୍ର 
ଭଞ୍ରଦଓଙ୍କ ରଜ୍ୟାତେିଥେ ଜଲି୍ା ପେକି୍ମା ବାେପିଦା 
ଛଉ ପଡ଼ଆି ନକିଟରେ ଉଦଯାପତି ରହାଇଯାଇଛ।ି 

ଏହ ିଯାତ୍ା ମାର୍ଜୁ ୧୦ ତାେଖିେୁ ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ୩ଦନି 
ଧେ ିଜଲି୍ାେ କୁଳଅିଣା, କଳାବାଡଆି, ଝାେରପାରଖାେଆି, 
ସାେସକଣା, ବାଗେେିରିପାଷ,ି ଦ୍ାେଶଣୁ,ି ବରିଶାଇ, 
ବଜିାତଳା, ୋଇେଗେପେୁ, ବହଳଦା, ଜାମଦା, ଗଢ, 
ଭାଲୁବସା, ଯଶପିେୁ, େେୁଅାଁ, ଶକୃୁଳ,ି ଖିଚଂି, କେଞ୍ଆି, 
ଠାକୁେମଣୁ୍ା, ଚମ୍ପାଝେ, ଶେତ, କପ୍ତପିଦା, ଉଦଳା, ଖଣୁ୍ଟା, 

ହେପିେୁ ଗଡ଼, ବଡସାହ,ି ମାଣତ୍,ି ପାଟଳପିେୁା, ରବୈଶଗିୋ, 
ରବତନଟ,ି ଚତି୍ଡା, ରମାେଡା, ରକାଷ୍ା, ବାଘଡା, 
ଶଳୁଆିପଦା, ରଦଉଳ ି ରହାଇ ବାେପିଦା ପାଲବଣ ି

ବାଇପାସ ନକିଟରେ ୧୨ ତାେଖି ସଂଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଥିିଲା। 
ପରେ ଏକ ସାଂକେତୃକି ରଶାଭାଯାତ୍ାରେ ସହେ ପେକି୍ମା 
କେ ି ବାେପିଦାେ ଐତହିାସକି ଛଉପଡ଼ଆି ନକିଟରେ 

ଉଦଯାପତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ସହେ ପେକି୍ମା ସମୟରେ 
ସଂକେତୃ ି ରସୈନକିମାନଙ୍କେ ନୃତ୍ୟ ସହତି ରୋହତି 
କୁମାେ ରଭାଇଙ୍କେ ରକେଟଂି ବଲ କଳା ପ୍ରଦଶଜୁନ ରବଶ 
ଚତି୍ାକଷଜୁକ ଥିଲା। ଛଉପଡ଼ଆି ନକିଟରେ ରଶାଭାଯାତ୍ା 

ପହଞ୍ବିା ପରେ, ବଳାଗେୀ ମରହାତ୍ସବେ ପ୍ରତଷି୍ାତା 
ସମ୍ପାଦକ ଶେତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବେଷି୍ ଉପରଦଷ୍ା 
ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାହନ ରସନାପତ,ି ବେଷି୍ ସଦସ୍ୟ ଉଦୟନାଥ 
ରଜନା, ରଗାଲକ ମହାନ୍,ି ହୃଷରିକଶ ଦାସ, ଇନୁ୍ଦମତ ି
ମହାନ୍,ି ପୀତାମ୍ୱେ ମଲ୍କି ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 

ବଳାଗେୀ ମରହାତ୍ସବ କମଟିେି କାଯଜୁ୍ୟକାେୀ ସମ୍ପାଦକ 
ଦୀପକ କୁମାେ ନାୟକ ଏବଂ ବଳାଗେୀ ରସନାେ ଅଧ୍ୟକ୍ 
କୁମାରେଶ ନାୟକଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରେ କାଯଜୁ୍ୟକ୍ମରେ ଭାଗ 
ରନଇଥିବା ୪୦େୁ ଊର୍ଦ୍ଜୁ ସଂକେତୃ ିରସୈନକିଙ୍କ ତନିଦିନି ବ୍ୟାପ ି
ଅକ୍ାନ୍ ପେଶି୍ମ ଫଳରେ ଦୀଘଜୁ ୬୨୦ କମି ିବ୍ୟାପ ିଯାତ୍ା 
ସଫଳ ରହାଇଥିବାେୁ ରସମାନଙୁ୍କ ସାଧବୁାଦ ଜଣାଇଥିରଲ। 
ରଜ୍ୟାତେିଥ ଏବଂ ଜାଗେଣ ଯାତ୍ାକୁ ବଭିନି୍ନ ସଂଗଠନ, 
ନାଗେକି ସମାଜ, ମହଳିା ସଂଗଠନ, ବୁର୍ଜିବିୀମାରନ 
ଉଚ୍ଛଛ୍ୱସତି ସ୍ାଗତ ସମ୍ୱର୍ଜୁନା ଜ୍ାପନ କେଥିିରଲ। 
ରଶଷରେ ବଳାଗେୀ ସଂକେତୃ ି ରସୈନକି ମାରନ ମହାୋଜା 
ଶ୍ୀୋମ ଚନ୍ଦ୍ର ରଜ୍ୟାତକୁି ସାକ୍ୀେଖି ସଂକେତୃ ି ସେୁକ୍ା 
ଶପଥପାଠ କଲା ପରେ ପବତି୍ ଶ୍ୀୋମଚନ୍ଦ୍ର ରଜ୍ୟାତକୁି 
ନବିଜୁାପତି କେ ି କାଯଜୁ୍ୟକ୍ମ ଉଦଯାପତି କୋଯାଇଥିଲା।

ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନିାହାନ୍ ିଜଲି୍ାର ୨୪ ବଦି୍ାଳୟ
  ସରକୋରଗୀ ନପିଦ୍୍ଶନୋମୋକୁ ସରକୋରଗୀ ନପିଦ୍୍ଶନୋମୋକୁ 
ପବଖୋତରି ପବଖୋତରି 
  ୧୬ପର ସରବି ପ୍ରଥମ ୧୬ପର ସରବି ପ୍ରଥମ 
�ଯ୍୍ୋୟ ଆପବଦନ�ଯ୍୍ୋୟ ଆପବଦନ

ସାଂସ୍ କୃତକି ଓ ସାମାଜକି ସମନ୍ୱୟ ବକୃ ଦ୍ ିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ

୩ ଦନି ପରକି୍ରମା କର ି
ଫେରଲିା ଫ୍ୟାତରିଥ

ବାରପିଦା, ୧୩।୩(ସମସି): ବାେପିଦା ଜଲି୍ା ଓକଲି ସଂଘେ ନବିଜୁାଚନ ଆସନ୍ା 
୨୫ ତାେଖିରେ ଅନୁଷ୍ତି ରହବ। ଏ ରନଇ ରସାମବାେ ଚୂଡାନ୍ ପ୍ରାଥଜୁୀ ତାଲକିା ମଖୁ୍ୟ 
ନବିଜୁାଚନ ଅଧିକାେୀ ବେଷି୍ ଆଇନଜୀବ ି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ାୋ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି 
ନାମାନଙ୍କପତ୍ ଦାଖଲ ଗତ ୪େୁ ୬ ତାେଖି ମଧ୍ୟରେ ରଶଷ ରହାଇଛ।ି ରସହପିେ ି
୧୧ତାେଖି ନାମାନଙ୍କପତ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାେ ରଶଷ ଦବିସ ଥିଲା। ରସାମବାେ ପ୍ରକାଶତି 
ଚୂଡାନ୍ ପ୍ରାଥଜୁୀ ତାଲକିା ଅନୁଯାୟୀ ସଭାପତ ି ପଦ ପାଇ ଁ ପ୍ରବୀେ କୁମାେ ବସା ଓ 
ପ୍ରଦୀପ କୁମାେ େଥ ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦତିା କେୁଛନ୍।ି ରସହପିେ ିଉପସଭାପତ ିପାଇ ଁସତ୍ୟବ୍ରତ 
ମହାନ୍ ି ଓ ସଜୁାତା ମଶି୍, ସମ୍ପାଦକ ପାଇ ଁ ରବୈଦନାଥ ସାହୁ ଓ ବପି୍ଳବ ବାେକି, ଯଗୁ୍ମ 
ସମ୍ପାଦକ(ପାଠାଗାେ) ପାଇ ଁ ବବତିା କୁମାେୀ ରବରହୋ ଓ ମତୃ୍ୟଞ୍ୟ ସଂିହ, ଯଗୁ୍ମ 
ସମ୍ପାଦକ (ପ୍ରଶାସନକି) ପାଇ ଁକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍,ି ପଙ୍କଜ କୁମାେ ମହାକୁଡ ଓ ୋଜୀବ 
ରଲାଚନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦତିା କେୁଛନ୍।ି ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ ପଦ ପାଇ ଁ ଅେବନି୍ଦ ସାହୁ, 
ପଦ୍ମରଲାଚନ ମହାନ୍ ଓ ଶାନ୍ନୁ କୁମାେ ପାଲ ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦତିା କେୁଥିବା ରବରଳ କାଯଜୁ୍ୟକାେୀ 
କମଟି ିସଦସ୍ୟଭାରବ ୧୧ଜଣ ପ୍ରାଥଜୁୀ େହଛିନ୍।ି ଯଗୁ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଭାରବ ସ୍େୂପ କୁମାେ 
ମଶି୍ ପନୁବଜୁାେ ଏକକ ପ୍ରାଥଜୁୀ ଥିବାେୁ ନଦି୍ନ୍ଦଜୁରେ ନବିଜୁାଚତି ରଘାଷଣା ଔପଚାେକିତା 
େହଯିାଇଛ।ି ଆସନ୍ା ୨୫ ତାେଖି ସକାଳ ୮ଟାେୁ ଅପୋହ୍ନ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ନବିଜୁାଚନ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହବ। ଉକ୍ତ ଦନି ବଜିୟୀ ପ୍ରାଥଜୁୀଙ୍କ ନାମ ରଘାଷତି ରହବ ରବାଲ ିମଖୁ୍ୟ ନବିଜୁାଚନ 
ଅଧିକାେୀଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରକାଶ। ନବିଜୁାଚନକୁ ଶାନ୍ଶିଙୃ୍ଖଳାେ ସହ ସମ୍ପାଦନ କେବିାକୁ 
ଓକଲି ସଂଘେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟାଙ୍କ ରସ ସହରଯାଗ କାମନା କେଛିନ୍।ି

ମଇଦାନରର ୨୬ ପ୍ରାରଚ୍ଚଜୀ 

ବାରପିଦା, ୧୩।୩(ସମସି): ଶମିଳିପିାଳ ଅଭୟାେଣ୍ୟରେ କମଛୁ ିବନାଗ୍।ି ଶନବିାେ 
୬୦େୁ ଊର୍ଦ୍ଜୁ ସ୍ାନରେ ନଅିାଁ ଲାଗଥିିବା ରବରଳ ରସାମବାେ ୨୭ଟ ି ସ୍ାନରେ ନଅିାଁ 
ଲାଗଥିିବା ରନଇ ସାରଟଲାଇଟ ସଚୂନାେୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି କ୍ମାଗତ ଭାରବ ଜଗେଲ 
ସଂଲଗ୍ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରଚତନତା ଶବିେି ସହତି ସମସ୍ତଙୁ୍କ ନଅିାଁ ଲଭିାଇବା 
ଓ ବନାଗ୍େି ନେିାକେଣରେ ଜଡତି କୋଯବିା ଫଳପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ରହାଇଛ।ି ରବ୍ଲାୟେ 
ସାହାଯ୍ୟରେ ଫାୟାେ ଲାଇନ ସଷୃ୍ ିରହାଇଥିବାେୂ ବନାଗ୍ ିଆୟତ୍ କୋଯାଇପାେୁଛ।ି 
ତଥାପ ିଦୀଘଜୁ ଦନି ଧେ ିବଷଜୁା ନରହବା ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆେମ୍ଭ ବନାଗ୍ ିସଷୃ୍ ିଜାେ ି
େହଛି।ି ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶମିଳିପିାଳ ଅଭୟାେଣ୍ୟରେ ରସାମବାେ ଉତ୍େ 
ଡଭିଜିନରେ ୧୯ଟ ି ଓ ଦକ୍ଣି ଡଭିଜିନରେ ୮ଟ ି ସ୍ାନରେ ନଅିାଁ ଲାଗଥିିବା 
ସାରଟଲାଇଟ ସଚୂନା ଜଣାପଡ଼ବିା ପରେ ଲଭିାଇବା କାଯଜୁ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି ରତରବ 
ଶମିଳିପିାଳ ଅଭୟାେଣ୍ୟରେ ଶଖୁିଲାପତ୍ ପଡ଼ଥିିବାେୁ ନଅିାଁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପଯିାଉଛ।ି 
ନଅିାଁେ ପ୍ରରକାପେୁ ବୃର୍ ି ପାଉଥିବାେୁ ସମ୍ପରୂ୍ଜୁ ଆୟତ୍ କେବିା ପାଇଁ ବନ ବଭିାଗ 
ପାଇଁ କାଠକିେ ପାଠ ରହାଇଛ।ି ନଅିାଁରେ ଅଭୟାେଣ୍ୟେ ବଭିନି୍ନ ରେଞ୍େ ଏକେ 
ଏକେ ସ୍ାନରେ ବହୁ ମଲୂ୍ୟବାନ ଗଛ ରପାଡ ିପାଉଁଶ ରହାଇଯାଉଛ।ି ରଫବୃଆେୀ 
ମାସରେ ୧୫୭ଟ ିଓ ମାର୍ଜୁ ମାସରେ ବତ୍ଜୁମାନ ସରୁ୍ା ୩୫୦େୁ ଊର୍ଦ୍ଜୁ ସ୍ାନରେ ନଅିାଁ 
ଲାଗଥିିବା ଜଣାପଡ଼ବିା ପରେ ତାହାକୁ ଆୟତ୍ କୋଯାଇ ପାେଛି ିରବାଲ ିଶମିଳିପିାଳ 
ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂେକ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନରିଦ୍ଜୁଶକ ତଥା ଆଞ୍ଳକି ମଖୁ୍ୟ ବନ ସଂେକ୍କ କହଛିନ୍।ି

ଶମିଳି�ିୋଳ ଅଭୟୋରଣ୍ପର କମଛୁ ିବନୋଗ୍ ି

ରସାମବାର ୨୭ଟ ିସ୍ାନରର ଲାଗଥିିଲା ନଅିାଁ

ବାରପିଦା, ୧୩।୩(ସମସି): ମହାୋଜା ଶ୍ୀୋମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ରଦଓ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟରେ 
ନୃତତ୍ତ୍ୱ, ଜନଜାତ ିଶକି୍ା ବଭିାଗ ଏବଂ ୋଜୀବ ଗାନ୍ୀ ଯବୁବକିାଶ ସଂସ୍ାନେ ମଳିତି 
ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ୩ ଦନିଆି ନଶି୍ତି ଲଗିେ ସମାନତା ସମ୍ୱନ୍ୀୟ ଏକ ପ୍ରଶକି୍ଣ ଶବିେି 
ଉଦଘାଟତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ସ୍ାତରକାତ୍େ ପେସିେେ ଅଧ୍ୟକ୍ ପ୍ରରଫସେ ପ୍ରରମାଦ 
ଶତପଥୀଙ୍କ ରପୌରୋହତି୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ତି ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ସାମାଜକି କମଜୁୀ ଚାମ ି
ମମୁ ୁଜୁ, ନୃତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଜନଜାତ ିଶକି୍ା ବଭିାଗେ ବଭିାଗୀୟ ମଖୁ୍ୟ ଡ଼ଃ ବସନ୍କୁମାେ ମହାନ୍ 
ପ୍ରମଖୁ କାଯଜୁ୍ୟକ୍ମକୁ ଉଦଘାଟନ କେଥିିରଲ। ପ୍ରାେମ୍ଭକି ର୍ାତରେ ଡ଼ଃ ଭୁବରନଶ୍ୱେ 
ଶବେ କାଯଜୁ୍ୟକ୍ମେ ସ୍େୂପ ସମ୍ପକଜୁରେ ଅବଧାେଣା ପ୍ରଦାନ କେଥିିରଲ। ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଶ୍ୀ 
ମମୁ ୁଜୁ ଉଦାହେଣ ରଦଇ ମହଳିା ସଂଶକ୍ତକିେଣେ ପ୍ରକୃତ ଉରଦ୍ଶ୍ୟ ଏବଂ କାଯଜୁ୍ୟକାେତିା 
ସମ୍ପକଜୁରେ ବର୍ଜୁନା କେଥିିରଲ। ଅବସେପ୍ରାପ୍ତ ଅଥଜୁନୀତ ି ପ୍ରଧ୍ୟାପକ ଡ଼ଃ ତେୁଣ ଓଝା 
ମହଳିାଙ୍କ ଅଥଜୁରନୈତକି ସ୍ାଧୀନତା ତଥା ସ୍ତି ି ସମ୍ପକଜୁରେ ଉପସ୍ାପନା କେଥିିରଲ। 
ଅଥଜୁନୀତ ିବଭିାଗେ ମଖୁ୍ୟ ଡ଼ଃ ମନିତୀ ମଲ୍କି ମହଳିା ବରିୋଧୀ ହଂିସା ଓ ଏହାେ ପ୍ରତକିାେ 
ସମ୍ପକଜୁରେ ଆରଲାଚନା କେଥିିରଲ। ନୃତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଜନଜାତ ିଶକି୍ା ବଭିାଗେ ସହରଯାଗୀ 
ପ୍ରରଫସେ ଡ଼ଃ ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ ପେରିବଶ ଏବଂ ନାେୀବାଦ ଉପରେ ଆରଲାକପାତ 
କେଥିିରଲ। ରସାମବାେ କାଯଜୁ୍ୟକ୍ମକୁ ସମାଜରସବା ବଭିାଗେ ମଖୁ୍ୟ ଡ. ଶରୁଭନୁ୍ଦ 
ଶତପଥୀ, ନୃତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଜନଜାତ ିବଭିାଗେ ଆରସାସଏିଟ୍   ପ୍ରରଫସେ ଡ. ରମାନାଲ ି
ରଗାସ୍ାମୀ ଏବଂ ଆସଷି୍ାଣ୍ଟ ପ୍ରରଫସେ ଡ. ପ୍ରୟିଙ୍କା ଦାସ ପେଚିାଳନା କେଥିିରଲ।

ବାରପିଦା/ଦାନ୍ଆିମହୁାଁ, ୧୩।୩(ସମସି): 
ଜାତୀୟ ୋଜପଥ ୧୮ନଂ. ନକିଟ 
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପେୁଠାରେ ଏକ ଯାତ୍ୀବାହୀ 
ବସ ଓଲଟ ି ପଡ଼ବିାେୁ ୨୦େୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ୀ 
ଆହତ ରହାଇଛନ୍।ି ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ 
୨ ଜଣ ଗେୁୁତେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ୋଇେଗେପେୁେୁ ଭୁବରନଶ୍ୱେ ଅଭମିରୁଖ 
ଯାଉଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ବସଟ ି େବବିାେ 
ବଳିମ୍ୱତି ୋତରିେ ଦୁଘଜୁଟଣାଗ୍ରସ୍ତ 
ରହାଇଥିଲା। ୋତ୍ ିପ୍ରାୟ ୧ଘଟକିା ସମୟରେ 
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପେୁ ରେଳ ଉଡନ୍ା ରପାଲ ପାେ 
ରହବାପରେ ଚାଳକ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇବାେୁ 
ବସଟ ି ଜାତୀୟ ୋଜପଥ କଡ଼କୁ ଓଲଟ ି
ପଡ଼ଥିିଲା। ଫଳରେ ୨୦େୁ ଊର୍ଦ୍ଜୁ ଯାତ୍ୀ 
ଆହତ ରହାଇଥିରଲ। ଜରଣ ଯାତ୍ୀ ବସ 
ତରଳ ଚାପ ି ରହାଇ େହଯିାଇଥିରଲ। 
ଖବେ ପାଇ ପଲୁସି ଓ ଅଗ୍ଶିମ ବାହନିୀ 

ଘଟଣାସ୍ଳରେ ପହଞ୍ ି ଉର୍ାେ ପ୍ରକ୍ୟିା 
ଆେମ୍ଭ କେଥିିରଲ। ଆହତଙୁ୍କ ଉର୍ାେ 
କେ ି ପ୍ରଥରମ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପେୁ ସ୍ାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ର 
ଓ ପରେ ଗେୁୁତେ ଯାତ୍ୀଙୁ୍କ ବାେପିଦା 
ସ୍ତି ପଆିେଏମ ରମଡକିାଲ କରଲଜ 
ଓ ହସ୍ଟିାଲରେ ଭତ୍ମି କୋଯାଇଥିଲା। 
ରସଥିମଧ୍ୟେୁ ୨ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ା ଗେୁୁତେ 
ଥିବାେୁ କଟକ ବଡ ଡାକ୍ତେଖାନାକୁ 
ସ୍ାନାନ୍େ କୋଯାଇଛ।ି ରସମାରନ 
ରହରଲ େରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମମୁୁଜୁ ଏବଂ ଯଶବନ୍ 
ରସାରେନ। ଜାତୀୟ ୋଜପଥ ସହତି 
ରେଳ ରପାଲ ମଶି୍ଣ ସ୍ଳ ସମତଳ ଠକି 
ରହାଇ ନ ଥିବାେୁ ରସଠାରେ ବାେମ୍ୱାେ 
ଦୁଘଜୁଟଣା ଘଟୁଛ।ି ପବୂଜୁେୁ ରସାନାଚାନ୍ଦ ି
ବସ ମଧ୍ୟ ଅନୁେୂପ ଦୁଘଜୁଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ 
ରହାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ୋଜପଥ କତୃ୍ଜୁପକ୍ 
ଏଥିପ୍ରତ ି ଦୃଷ୍ ି ରଦବାକୁ ଦାବ ି ରହଉଛ।ି

ନଶି୍ତି ଲଙି୍ଗ ସମାନତା ତାଲମି ଶବିରି ଉଦ୍  ଘାଟତି

ବସ୍   ଓଲଟ ି୨୦ରୁ ଊଦ୍ଦ୍ଚ୍ଚ ଯାତ୍ଜୀ 
ଆହତ; ୨ ଗରୁୁତର

ଜଲି୍ୋ ଓକଲି   
ସଂଘ ନବି୍ୋଚନ 

ବାରପିଦା, ୧୩।୩(ସମସି)

ଦଶମ ରଶ୍ଣୀ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ମାଟ୍କି ପେୀକ୍ା 
ଚାଲଥିିବାରବରଳ ବଦୁି୍ୟତ ସଂରଯାଗ 
ବଚି୍ଛନି୍ନ କୋଯବିା ପ୍ରତବିାଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀ 
ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ରଫୋଦ ରହାଇଛନ୍।ି କୁଳଅିଣା 
ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ପେୁୁଣାପାଣ ିଗ୍ରାମବାସୀ ଏ ରନଇ 
ରସାମବାେ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ରଫୋଦ ରହାଇଛନ୍।ି 
ଜଲି୍ାପାଳ ଅନୁପସ୍ତି ଥିବାେୁ ରଡପଟୁ ି
ଜଲି୍ାପାଳ ସଜୁୟ କୁମାେ ପତଙୁି୍କ ଏକ ଦାବପିତ୍ 
ପ୍ରଦାନ କେଛିନ୍।ି ପେୁୁଣାପାଣ ି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 
୬୦ ପେବିାେେ ବଦୁି୍ୟତ ସଂରଯାଗ ରନଇଛନ୍।ି 

ରତରବ ଶନବିାେ ଟାଟା ପାୱାେ ନଦ୍ଜୁନ ଓଡ଼ଶିା 
ବଦୁି୍ୟତ ବତିେଣ ସଂସ୍ା ରକୌଣସ ି ସଚୂନା 
ନରଦଇ ଗ୍ରାମକୁ ସମ୍ପରୂ୍ଜୁ ବଦୁି୍ୟତ ସଂରଯାଗ 
ବଚି୍ଛନି୍ନ କେଛି।ି କାେଣ ସମ୍ପକଜୁରେ ପଚାଚବିାେୁ 
ରକରତଜଣ ବଦୁି୍ୟତ ଗ୍ରାହକ ରସମାନଙ୍କେ 
ବରକୟା ରଦଇନଥିବାେୁ ଉପରୋକ୍ତ ପଦରକ୍ପ 
ନଆିଯାଇଥିବା ସଂସ୍ା ଦଶଜୁାଇଛ।ି ରତରବ ଅଳ୍ପ 
ରକରତଜଣ ଖିଲାପ ିଉପରଭାକ୍ତାଙ୍କ ପାଇ ଁପେୁା 
ଗାଁ ଅନ୍ାେକୁ ସମରସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କେପିାେୁନାହାନ୍।ି 
ନୟିମତି ବଦୁି୍ୟତ ରଦୟ ରଦଉଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ 
ପ୍ରତ ି ଟପିଏିନଓଡଏିଲ ସଂସ୍ାେ ଅବଚିାେ 
ରବାଲ ି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତବିାଦ ଜଣାଇଛନ୍।ି 

ବତ୍ଜୁମାନ ମାଟ୍କି ପେୀକ୍ା ଚାଲ ି ଥିବାେୁ ଗାଁେ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଅକଥନୀୟ ଅସବୁଧିା ରଭାଗଛୁନ୍।ି 
ପଲିାଙୁ୍କ ୋତ ି ସମୟରେ ଅଭଭିାବକ ଡବିେି ି
ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍।ି ରତଣ ୁ
ଜଲି୍ାପାଳ ସମସ୍ୟାେ ସମାଧାନ ପାଇ ଁନାୋୟଣ 
ମମୁୁଜୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଏକ, ଶ୍ୀକାନ୍ ମହାନ୍, 
ଟକିନି ମହାନ୍, ପ୍ରତାପ ନାଏକ, ଦୁଗଜୁା ଚେଣ 
ରସାରେନ, କାତ୍ମିକ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ ଓ ରଗାପାଳ 
ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ ପ୍ରମଖୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣାଇଛନ୍।ି 
ଏହ ିସମସ୍ୟାେ ସମାଧାନ ନରହରଲ ଗ୍ରାମବାସୀ 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କାଯଜୁ୍ୟାଳୟ ସମ୍ଖୁରେ ଧାେଣା 
ରଦରବ ରବାଲ ି ରଚତାବନୀ ରଦଇଛନ୍।ି

 �ମୋଟ୍କି �ରଗୀକ୍ୋ ପବପଳ ବଦୁି୍ତ୍  ସଂପଯୋଗ ବଚି୍ନି୍ନ

ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ରେରାଦ ରହରଲ ଗ୍ାମବାସଜୀ

ବାରପିଦା, ୧୩।୩(ସମସି): ଜଲି୍ାେ 
ବଦି୍ୟାଳୟଗଡ଼ୁକିରେ ଶକି୍ାଦାନରେ ଜଡତି 
ଥିବା ଦବି୍ୟାଗେ ଶକି୍କ, ଶକି୍ୟତି୍ୀମାନଙୁ୍କ ବଭିାଗ 
ଅଣରଦଖା କେୁଥିବା ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଛ।ି ଦୀଘଜୁ 
ଦନି ରହଲା ସମ୍ପକୃ୍ତ ଶକି୍କମାନଙୁ୍କ ସ୍ାୟୀ ନଯିକୁ୍ତ ି
ମଳିନିାହ ିଁ କ ିଦେମା ମଧ୍ୟ ବୃର୍ ିକୋଯାଉନାହ ିଁ। 
ଫଳରେ ଶକି୍କ ଓ ଶକି୍ୟତି୍ୀମାରନ ରସାମବାେ 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ଜେଆିରେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ 
ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉରଦ୍ଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବପିତ୍ 
ପ୍ରଦାନ କେଛିନ୍।ି ୋଜ୍ୟ ଭନି୍ନକ୍ମ ଅନ୍ନମିରବସୀ 
ଶକି୍ା ରସଚ୍ଛଛ୍ୱାରସବୀ ସଂଗଠନେ ଜଲି୍ା ଶାଖା 
ପକ୍େୁ ୨୬ଟ ିବ୍ଲକେ ବଦି୍ୟାଳୟରେ କାଯଜୁ୍ୟେତ 
୫୧ଜଣ ଶକି୍କ ଶକି୍ୟତି୍ୀ ବଦି୍ୟାଳୟ ଓ 
ଗଣଶକି୍ା ବଭିାଗରେ ଭନି୍ନକ୍ମ ଅନ୍ନମିରବସୀ 
ଶକି୍ା ରସ୍ଚ୍ଛାରସବୀ ଭାବରେ ଦୀଘଜୁ ୧୧ ବଷଜୁ 
ଧେ ି ଶକି୍ାଦାନ ପ୍ରକ୍ୟିାରେ ଜଡତି େହଛିନ୍।ି 
କନୁି୍ ବତ୍ଜୁମାନ ସରୁ୍ା ଚାକେିରିେ ନୟିମତି 
କୋଯାଇନାହ ିଁ। ମାସକି ରବତନ ୪୭୬୦ 
ଟଙ୍କା ମଳୁିଥିବାରବରଳ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୃର୍ ିରହାଇ 

ନାହ ିଁ। ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଭନି୍ନକ୍ମ ଆଇନ 
ଅନୁଯାୟୀ ୬ ବଷଜୁରେ ନୟିମତି କେବିା 
ପେବିରତ୍ଜୁ ବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ା ବଭିାଗ 
ପ୍ରତବିଷଜୁ ରଗାଟଏି ଛରଟଇକେ ି ନୟିମତିେୁ 
ବଞ୍ତି କେୁଛନ୍।ି ମାସକି ରବତନ ୪୭୬୦ 
ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରତମିାସରେ ରଦବା ପେବିରତ୍ଜୁ ପ୍ରତ ି୬ 
ମାସରେ ଥରେ ଦଆିଯାଉଛ;ି ଯାହାକ ିପେବିାେ 
ପ୍ରତରିପାଷଣ କେବିାରେ ବାଧକ ସଷୃ୍ ିରହଉଥିବା 
ରବରଳ ଯାହା ଜରଣ ଦନିମଜୁେଆିଠାେୁ 
ବ ି ବହୁତ କମ୍   ରବାଲ ି ଅଭରିଯାଗରେ 

ଦଶଜୁାଇଛନ୍।ି ରତଣ ୁମଖୁ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଦଫା ଦାବ ି
ରନଇ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ଜେଆିରେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ଉରଦ୍ଶ୍ୟରେ ଦାବ ି ପତ୍ ପ୍ରଦାନ କେଛିନ୍।ି 
ଆଗାମୀ ଦନିରେ ଦାବ ି ପେୂଣ ନରହରଲ 
ଭନି୍ନକ୍ମ ଶକି୍କ ଶକି୍ୟତି୍ୀମାରନ ବଧିାନସଭା 
ସମ୍ଖୁରେ ବରିକ୍ାଭ ପ୍ରଦଶଜୁନ କେରିବ ରବାଲ ି
ସଂଘ ପକ୍େୁ ରଚତାବନୀ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ସଭୁଦ୍ାମଣ ି ରଜନା, ଏସ.ରକ ରମାଟେଅଲ୍ୀ 
ଓ ବଭିନି୍ନ ବ୍ଲକେ ଭନି୍ନକ୍ମ ଶକି୍କ ଓ ଶକି୍ୟତ୍ୀ 
ଦାବପିତ୍ ରଦବା ସମୟରେ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ସ୍ୋୟଗୀ ନଯିକୁ୍ ିଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମୋ ଦୋବପିର ସ୍ୋରକ�ତ୍

ଦାବ ିପରୂଣ ନ ରହରଲ ଦବି୍ାଙ୍ଗ ଶକି୍ଷକଙ୍ ଆର୍ାଳନ

ମାସା ଆମଚ୍ଚଜୀ ସାଇକଲ ଯାତ୍ଜୀ ଦଳକୁ ସ୍ାଗତ

ବଫି�ାଇ,୧୩ା୩(ସମସି): ବରିଶାଇ 
ପଞ୍ାୟତ କାଯଜୁ୍ୟାଳୟ ସନ୍ନକିଟ 
ହାଟସାହଠିାରେ ଚାଲଥିିବା ରଷାହଳ 
ପ୍ରହେ ଅଖଣ୍ ନାମଯଜ୍ ଉଦ୍  ଯାପତି 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି କାଯଜୁ୍ୟକ୍ମରେ 
ପଳାସବଣୀ, ପାହାଡ଼ପେୁ (ସାେସକଣା) 
ଗେିସିଚନ୍ଦ୍ରପେୁ (ଖଣୁ୍ଟା), ରଗାଳମଣୁ୍ାକଟା 
(ବରମ୍ୱ ଛକ), ଅଳଆି (ରଭାଳାଗଡ଼ଆି), 
ହାଟସାହ ି (ବରିଶାଇ) ଆଦ ି ଗ୍ରାମେ 
ସଂକୀତ୍ଜୁନ ଦଳ ରଯାଗରଦଇ ହେନିାମ 

ଶଣୁାଇଥିରଲ। ଏହ ି ନାମ ସଂକୀତ୍ଜୁନରେ 
ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଳେ ଶତାଧିକ ଶ୍ର୍ାଳୁ 
ଉପସ୍ତି େହଥିିରଲ। କମଟି ି ସଭାପତ ି
ରଦାଳରଗାବନି୍ଦ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ଅନୀଲ 
କୁମାେ ଗେି,ି େବୀନ୍ଦ୍ର ବନି୍ାଣ ି ସରମତ 
ସମସ୍ତ କମଜୁକତ୍ଜୁା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଳିତି 
ସହରଯାଗରେ ନାମଯଜ୍ ସମାପନ 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ 
ଦହହିାଣ୍ ି ଭଗୋ, ନଗେ ପେକି୍ମା 
ଆଦ ି କାଯଜୁ୍ୟକ୍ମ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିଲା।

ହାଟସାହରିର ଅଖଣ୍ଡ ନାମଯଜ୍ଞ ଉଦ୍  ଯାପତି
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ଆନନ୍ଦପରୁରର ମାଟ୍ ରିକ ପରୀକ୍ା କଡ଼ାକଡ଼ରି ସ୍କୁଲ୍ରେକଟକୁେିଧେିପଶଲିାଦକୁ ର୍ବୃତ୍ତ
କେନ୍ଦୁଝର,୧୩ା୩ (ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନପଦୁର ପଞ୍ାୟତର 
ଭାଲଆିଡ଼ହି ି ପ୍ାଥମେି ବଦି୍ାଳୟକର କସାମବାର ୩ଟାକର କସହ ି ଗାଁର ଜକେ 
ମଦ୍ପ ଦଦୁ ବ୍ଦ୍ଦତ୍ତ ଏେ େଟଦୁ ର ି କନଇ ହଠାତ ସ୍ଦୁଲକର ପଶ ି ସମସ୍ତଙ୍ଦୁ  ଭୟଭୀତ 
େରଥିିଲା। େଛି ିୋରେ ନଥାଇ ଶକି୍ଷୟତି୍ୀଙ୍ ଠାରଦୁ  ଆରମ୍ଭ େର ିପଲିାଙ୍ଦୁ  କଦୌଡ଼ାଇ 
ଥିଲା। ଏଥିକର ଜକେ ଛାତ୍ୀ ଓ ଜକେ ଶକି୍ଷୟତି୍ୀ ସାମାନ୍ ଆହାତ କହାଇଥିକଲ। 
ଅନ୍ ଜକେ ଶକି୍ଷୟତି୍ ିଯାଇ ସଦର ଥାନାକର ଅଭକିଯାଗ େରଥିିକଲ। ସକଗେ ସକଗେ 
ପଦୁଲସି ଗାକଁର ପହଞ୍ ିଦଦୁ ବ୍ଦ୍ଦତ୍ତେଦୁ କ�ାଜାକ�ାଜ ିେରଦୁ ଛ।ି କହକଲ ଏ ବାବଦକର କେହ ି
ବ ିମଦୁହଁ କ�ାଲବିାେଦୁ ନାରାଜ ଥିବା କବକଳ ରକିପାଟଦ୍ଦ କଲ�ାକହବା ସଦୁଦ୍ା ଦଦୁ ବ୍ଦ୍ଦତ୍ତେଦୁ 
ଧରାଯାଇନଥିବା ଜୋପଡ଼ଛି।ି 

   ପରୀକ୍ା ରକନ୍ଦ୍ରରର ମହୁମାଛ ରି ଆକ୍ରମଣ
୫୦େକୁ ଊର୍ଦ୍ବୃପେୀକ୍ାରବୃୀଆହତ
କେନ୍ଦୁଝର,୧୩ା୩ (ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ା ହରଚିନ୍ନପଦୁର ବାଳେିା ଉଚ୍ଚ 
ବଦି୍ାଳୟକର ମାଟ୍େି ପରୀକ୍ଷା କଦଉଥିବା ୫୦ ଅଧିେ ପରୀକ୍ଷାଥଦ୍ଦୀ ମହଦୁମାଛ ି
ଆକ୍ରମେକର ଆହତ କହାଇଛନ୍।ି ସଚୂନା ଅନଦୁସାକର ହରଚିନ୍ନପଦୁର ଆରଆଇ 
ଅଫିସ ନେିଟକର ଥିବା ଏେ ଗଛକର ମହଦୁମାଛ ିରହଦୁଥିକଲ। ରବବିାର ଏେ ଶାଗଦୁୋ 
ମହଦୁମାଛଙି୍ଦୁ  ଘଉଡ଼ାଇ ଥିଲା। ଫଳକର ମହଦୁମାଛ ିପଲ୍ ଏପଟ କସପଟ କହଉଥିକଲ। 
କସାମବାର ହରଚିନ୍ନପଦୁର ବାଳେିା ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ାଳୟେଦୁ ମାଟ୍େି ପରୀକ୍ଷା କଦବାେଦୁ 
ଯାଉଥିବା କବକଳ ମହଦୁମାଛ ି ପଲିାଙ୍ଦୁ  ଅତେକିତ ଆକ୍ରମେ େରଥିିକଲ। ଫଳକର 
୫୦ରଦୁ  ଅଧିେ ପଲିା ଆହତ କହାଇଛନ୍।ି କସମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରଦୁ  ମକନାହରପଦୁର ଉଚ୍ଚ 
ବଦି୍ାଳୟର ସଦୁମତ ି ମହାନ୍, ସବତିା ମହାନ୍, ସ୍ୱସ୍ତେି ନାଏେ, ପଟିାପଟି ି ସ୍ତି 
ରାଧାେ୍ଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ାଳୟର ବଶି୍ୱନାଥ ଜଦୁଆଗେଙ୍ ସକମତ ୪ ଜେ ପରୀକ୍ଷାଥଦ୍ଦୀ ଅଧିେ 
ଆହତ କହାଇଥିକଲ। କସମାନଙ୍ଦୁ  ପ୍ାଥମେି ଚେିତି୍ା ପକର ପରୀକ୍ଷା କଦଇଥିକଲ। 
ଅନ୍ପକ୍ଷକର ରାଧାେ୍ଷ୍ଣପଦୁର ହାଇସ୍ଦୁଲ ପଟିାପଟିରି ଶକି୍ଷେ େକିଶାର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ ି
ମହଦୁମାଛ ି ଆକ୍ରମେକର ବାଇେରଦୁ  ପଡ଼ ି ଗଦୁରଦୁ ତର କହାଇଥିବା �ବର ମଳିଛି।ି 
କତକବ ମହଦୁମାଛ ିଆକ୍ରମେ ସକତ୍ତବେ ସମସ୍ତ ପଲିା ପରୀକ୍ଷା କଦଇଥିବା �ବର ମଳିଛି।ି

ରତଲରକାଇର୍ଲକ୍ରେନଯି କୁକ୍ଭିତି୍ତକି
ପୋମଶବୃଶରିେି
କେନ୍ଦୁଝର/କେଲକୋଇ, ୧୩ା୩ (ସମସି): କତଲକୋଇ ବ୍ଲେ ପରସିରକର ରାଜ୍ 
ଦକ୍ଷତା ବେିାଶ ପ୍ାଧିେରେ ଓ ଜଲି୍ା ପ୍ଶାସନ ତରଫରଦୁ  ନଯି ଦୁକ୍ଭିତି୍ତେି ପରାମଶଦ୍ଦ 
ଶବିରି ଅନଦୁଷ୍ତି କହାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିକର କତଲକୋଇ ବ୍ଲେର ଅତରିକି୍ କଗାଷ୍ୀ 
ଉନ୍ନୟନ ଅଧିୋରୀ କଦାଳକଗାବନି୍ ବଶି୍ୱାଳ ସଭାପତତି୍ୱ େରଥିିବା କବକଳ ମଦୁ�୍ 
ଅତଥିି ଭାକବ ବ୍ଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବକି୍ରମ ନାୟେ, ସମ୍ାନୀତ ଅତଥିି ଭାକବ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା 
ରଞ୍ତିା ମହାନ୍ ଓ ଜଲିା ପରଷିଦ ସଦସ୍ କେଦାର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ଧାନ ପ୍ମଦୁ� କଯାଗ 
କଦଇଥିକଲ। ଜଲି୍ା ନକିୟାଜନ ଅଧିୋରୀ ଗକେଶ୍ୱର ନାୟେ ଶକି୍ଷତି ଯଦୁବେ 
ଯଦୁବତୀମାକନ େଭିଳ ିବଭିନି୍ନ କକ୍ଷତ୍କର କବୈଷୟେି ଓ ଧନ୍ାମଳୂେ ତାଲମି କନଇ 
ଆତ୍ମନଭିଦ୍ଦରଶୀଳ କହାଇପାରକିବ ଓ ସରୋରଙ୍ କଯାଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ 
ପାରକିବ କସ ବଷିୟକର ପରାମଶଦ୍ଦ କଦଇଥିକଲ। ଅତରିକି୍ କଗାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ 
ଅଧିୋରୀ କଦାଳକଗାବନି୍ ବଶି୍ୱାଳ ସଭାକର ଉପସ୍ତି ଥିବା ଯଦୁବେ ଯଦୁବତୀମାନଙ୍ଦୁ  
ସରୋରଙ୍ ସହ ଅନଦୁବନ୍ତି କହାଇଥିବା ସଂସ୍ାମାନଙ୍କର ଥିବା ସଦୁବଧିା 
ସଦୁକଯାଗର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପରାମଶଦ୍ଦ କଦଇଥିକଲ। ବ୍ଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା 
ଓ ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଦସ୍ ସରୋରଙ୍ ଏହ ିଉଦ୍ମେଦୁ ପ୍ଶଂସା େରଥିିକଲ। ଏହ ି
ୋଯଦ୍ଦ୍କ୍ରମକର କତଲକୋଇ ବ୍ଲେ ପ୍ଶାସନ ସହକଯାଗକର ଅନଦୁଷ୍ତି କହାଇଥିଲା 
ଏବଂ ଏଥିକର ବ୍ଲେ ଲାଇଭଲହିଦୁଡ୍   କୋର୍କିକନଟର ଅମରି ପ୍ଧାନ ସଭା ପରଚିାଳନା 
େରବିା ସହ ଧନ୍ବାଦ ଅପଦ୍ଦେ େରଥିିକଲ।

ମକୁକକୁଳାରରେନ୍ରେଖସପିଡ଼ଲିାଗାଈ
ଘ ଷ ିପଦୁର ା , ୧ ୩ ା ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ମଦୁେଦୁଳା କରେନକର ପଡ଼ଲିା ଗାଈ। 
ଘଷପିଦୁରା ଅଗ୍ଶିମ ବାହନିୀ 
ପହଞ୍ ି ଗାଈେଦୁ ଉଦ୍ାର େରଥିିବା 
ଜୋପଡ଼ଛି।ି ସଚୂନା ମଦୁତାବେ 
ଘଷପିଦୁରା ବ୍ଲେ ପଦୁରଦୁ ୋବାନ୍କଗାର୍ା 
ପଞ୍ାୟତ ତଗିରିଆି ଗ୍ାମକର 
ନମିଦ୍ଦାେ େରାଯାଇଥିବା କରେନ 
ଦୀଘଦ୍ଦ ଦନି ମଦୁେଦୁଳା ପଡ଼ଥିିବାରଦୁ  
ଅସାବଧାନତା ବସତଃ ଅକନେ 
ସମୟର କରେନକର �ସପିଡ଼ ି କଗାରଦୁ  ଗାଈ ସକମତ ଜନସାଧାରେ କ୍ଷତବକି୍ଷତ 
କହଉଥିବା ନଜରେଦୁ ଆସଛି।ି ଦଦୁ ଇ ଦନି ତକଳ କସହ ିମଦୁେଦୁଳା କରେନକର ଏେ ଗାଈ 
�ସପିଡ଼ ି ଗଦୁରଦୁ ତର ଆହାତ କହାଇଥିଲା। ଗ୍ାମର େଛି ି ଯଦୁବେ ଗାଈଟେିଦୁ କରେନରଦୁ  
ବାହାର େରବିାକର ବଫିଳ କହବା ପକର ଘଷପିଦୁରା ଅଗ୍ଶିମ େମଦ୍ଦଚାରୀଙ୍ଦୁ  �ବର 
କଦଇଥିକଲ। ଅଗ୍ଶିମ େମଦ୍ଦଚାରୀ ପହଞ୍ ି ଗାଈଟେିଦୁ ସଦୁରକ୍ଷତି ଭାବକର କରେନରଦୁ  
ଉଦ୍ାର େରଥିିକଲ। ଗାଈଟ ିସାମାନ୍ ଆହାତ କହାଇଥିବା ଜୋପଡ଼ଛି।ି ଦୀଘଦ୍ଦ କହଲା 
କରେନ ମଦୁେଦୁଳା ପଡ଼ଥିିବାରଦୁ  କଲାେଙ୍ ହତି ଦ୍ଷ୍ରିଦୁ  ଯଥାଶଘି୍ର କରେନ ଉପକର ସ୍ଲାବ 
ପୋଇବା ଜରଦୁ ର ିକବାଲ ିଗ୍ାମବାସୀ ପ୍ଶାସନ ନେିଟକର ଦାବ ିକଦାହରାଇଛନ୍।ି 

ଆନନ୍ପଦୁର, ୧୩ା୩ (ସମସି)

ଚଳତି ବଷଦ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କହାଇଥିବା ମାଟ୍େି 
ପରୀକ୍ଷାକର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ଶାସନ 
ପକ୍ଷରଦୁ  ବଭିନି୍ନ ପ୍ୋର ସତେଦ୍ଦତାମଳୂେ 
ପଦକକ୍ଷପ ଗ୍ହେ େରାଯାଇଛ।ି କହକଲ 
ପ୍ଶ୍ନପତ୍ ପ୍ଘଟେଦୁ କନଇ ବଦୁ ଦ୍ଜିୀବୀ 
ମହଲକର ପ୍ତକି୍ରୟିା ପ୍ୋଶ ପାଇଛ।ି 
ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସଦୁପରକିଟକଡେଣ୍ଟ ଦାୟତି୍ୱକର 
ଥିବା କେକତଜେ ପ୍ଧାନ ଶକି୍ଷେଙ୍ 
ସମ୍ପେଦ୍ଦୀୟ ମାକନ ଆରମ୍ଭ କହାଇଥିବା 
ସକମଟଭି-୨ କର ପରୀକ୍ଷା କଦଉଥିବାରଦୁ  
କସହ ି ସଦୁପରକିଟକଡେଣ୍ଟମାନଙ୍ ଜରଆିକର 

ପ୍ଶ୍ନପତ୍ ପ୍ଘଟ କହଉଥିବା କେନ୍ଦୁଝର 
ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧିୋରୀଙ୍ଠାକର ଗଦୁରଦୁ ତର 
ଅଭକିଯାଗ କହାଇଛ।ି ଆଜ ି ପ୍ଶାସନ 
ପକ୍ଷରଦୁ  ବଭିନି୍ନ କଜରକ୍ସ କସଣ୍ଟରମାନଙ୍କର 
ଚଢ଼ଉ େରାଯାଇଛ।ି ଉପଜଲି୍ାପାଳ ଅନୀଲ 
େଦୁମାର କସଠୀ, ଏସ୍  ର୍ପିଓି ପ୍ଶାନ୍ େଦୁମାର 
କବକହରା, ଆନନ୍ପଦୁର କପୌରାଞ୍ଳର 
କେକତେ କଜରକ୍ସ କଦାୋନକର ଚଢ଼ଉ 
େର ି କଦାୋନୀମାନଙ୍ଦୁ  ତାଗଦି େରଥିିବା 
ଜୋଯାଇଛ।ି କଜରକ୍ସ କଦାୋନକର 
ସମ୍ଭାବ୍ ଉତ୍ତରର ମାଇକକ୍ରା କଜରକ୍ସ 
କହଉଥିବା ଅଭକିଯାଗ କହବାରଦୁ  ଆନନ୍ପଦୁର 
ସହରର ୪ କଗାଟ ି କଜରକ୍ସ କଦାୋନ 

ଉପକର ଚଢ଼ଉ େରାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା 
କେନ୍ଦ୍ରଠାରଦୁ  ୨ େମି ିଦୂରତା ଭତିକର ପରୀକ୍ଷା 
ସମୟକର ସମସ୍ତ କଜରକ୍ସ କଦାୋନ ବନ୍ 
ରହବି କବାଲ ି ଆଜ ି ପ୍ଶାସନ ପକ୍ଷରଦୁ  
କନାଟସି ଜାର ିେରାଯାଇଥିବା ଜୋଯାଇଛ।ି 
ଆନନ୍ପଦୁର ଉପ�ଡେର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନକର 
ଥିବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗଦୁର୍େିକର ବ୍ାପେ 
ପଦୁଲସି ବାହନିୀ ମଦୁତୟନ େରାଯାଇଛ।ି 
ଶକି୍ଷାବଭିାଗ ପକ୍ଷରଦୁ  ପଦାଧିୋରୀମାକନ 
ବଭିନି୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ପରଦିଶଦ୍ଦନ େର ି ଶଙ୍୍ଖଳତି 
ଭାକବ ପରୀକ୍ଷା ପରଚିାଳନାର ତଦାର� 
େରଦୁ ଥିକଲ କହଁ ଏପର ି ବ୍ତକି୍ରମ କଯାଗଦୁ 
ବଦୁ ଦ୍ଜିୀବୀ ମହଲକର ଚନି୍ାପ୍େଟ କହାଇଛ।ି

ଆନନ୍ପଦୁର, ୧୩ା୩ (ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲିା ଘଷପିଦୁରା 
ତହସଲି ଅନ୍ଗଦ୍ଦତ ଶାଳକଦଇ ବାଲଘିାଟେଦୁ ବକିରାଧ େର ି
ଆଜ ିଶତାଧିେ ମହଳିା ଓ ଗ୍ାମବାସୀ ରାସ୍ତା ଅବକରାଧ େର ି
ବାଲ ିପରବିହନ ବନ୍ େରବିାେଦୁ ଦାବ ିଉଠାଇଛନ୍।ି ବାଲ ି
ପରବିହନ କହଉଥିବା ରାସ୍ତା ଏହ ିଅଞ୍ଳର ଏେମାତ୍ ମଦୁ�୍ 
ରାସ୍ତା କହାଇଥିବାରଦୁ  ଏହ ିରାସ୍ତାକର ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳ 
ଅଞ୍ଳବାସୀଙ୍ ଧନଜୀବନ ପ୍ତ ିବପିଦ ସଷ୍୍ ିେରଛି।ି ଏହ ି
ରାସ୍ତା କଦଇ ଉକ୍ ଗ୍ାମର ୪ କଗାଟ ି ବଦି୍ାଳୟ ଓ ୨ଟ ି
ଅଗେନବାର୍ ି କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ କଦୈନନ୍ନି ଯାତାୟତ 
େରଥିାନ୍।ି କହକଲ ଦନିରାତ ି ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳ 
କଯାଗଦୁ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଦଦୁ ଘଦ୍ଦଟୋର ସମ୍ଦୁ�ୀନ କହଉଛନ୍।ି ଏହ ି
ରାସ୍ତାକର ବର୍ ବର୍ ହାଇୱା ଓ ରେମ୍ପର କଯାକଗ ବାଲ ି

ପରବିହନ କହଉଥିବାରଦୁ  ଧଆୂଁ ଧଳୂକିର ଅଞ୍ଳବାସୀ ଅତଷି୍ 
କହାଇପଡ଼ଥିିବା କବକଳ ବଭିନି୍ନ ସଂକ୍ରାମେ କରାଗକର ବହଦୁ 
କଲାେ ମତ୍ଦୁ ୍ ମଦୁ�କର ପଡ଼ଥିିବା ଅଭକିଯାଗ କହାଇଛ।ି 
ଏକନଇ ଅଞ୍ଳବାସୀଙ୍ ପକ୍ଷରଦୁ  ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ଙ୍ 
ଦ୍ଷ୍ ି ଆେଷଦ୍ଦେ େରାଯବିା ସହ ପ୍ଶାସନ ନେିଟକର 
ଅଭକିଯାଗ େରାଯାଇଥିକଲ ମଧ୍ୟ କେୌେସ ି ପଦକକ୍ଷପ 
ଗ୍ହେ େରାଯାଉନଥିବାରଦୁ  ଅଞ୍ଳବାସୀଙ୍ ମଧ୍ୟକର 
ଅସକନ୍ାଷ ଲାଗରିହଛି।ି ପ୍ତବିାଦକର ଶାଳକଦଇ ଓ 
ଏହାର ଆ�ାପା� ଅଞ୍ଳର କେକତେ ମହଳିା, ଗ୍ାମବାସୀ 
ରାସ୍ତା ଅବକରାଧ େରଥିିକଲ। ବାଲଘିାଟରଦୁ  ଶାଳକଦଇ 
ରାସ୍ତାକର ବାଲ ିପରବିହନ ବନ୍ ନେକଲ ଧାରୋରଦୁ  ଉଠବିଦୁ  
ନାହ ିଁ କବାଲ ି ମହଳିାମାକନ ଆକନ୍ାଳନରଦୁ  ଓହରବିଦୁ  ନାହ ିଁ 

କବାଲ ିେହ ିଅଟଳ ରହଥିିକଲ। �ବରପାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପଦୁର 
ପଦୁଲସି ଓ ଏସ୍  ର୍ପିଓି ପ୍ଶାନ୍ େଦୁମାର କବକହରା ଘଟୋ 
ସ୍ଳକର ପହଞ୍ ି ଆକନ୍ାଳନୋରୀଙ୍ଦୁ  ବଦୁ ଝାସଦୁଝା େରବିା 
ପକର ମହଳିାମାକନ ଆକନ୍ାଳନରଦୁ  ଓହରଥିିକଲ। କତକବ 
ବାଲ ିପରବିହନେଦୁ କେନ୍ଦ୍ର େର ିଲାଗ ିରହଥିିବା ଅସକନ୍ାଷ 
ବକି୍ାରତି ଅବସ୍ାକର ପହଞ୍ଥିିବା ଅନଦୁମାନ କହାଇଛ।ି

ଆନନ୍ପଦୁର: କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପଦୁର ଥାନା 
ଅଧୀନକର ଥିବା ଶାଳକଦଇ ଗ୍ାମକର ଦଦୁ ଇ ବ୍ଦ୍ଙ୍ଦୁ  
ମରୋତ୍ମ ଆକ୍ରମେ ଘଟୋକର ଉକତ୍ତଜନା ପ୍ୋଶ 
ପାଇଛ।ି ଚଳତିବଷଦ୍ଦ ମେର କମଳାକର ଦଦୁ ଇକଗାଷ୍ୀ 
ମଦୁହାଁ ମଦୁହକିହାଇଥିବା କବକଳ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟକର 
ଲାଗରିହଥିିବା ଛୋପଞ୍ା ବାଲଘିାଟ ବକିରାଧାଭାଷକର 
ବକି୍ାରତି କହାଇଛ।ି ଭାରୀଯାନ କଯାକଗ ବାଲ ି
ପରବିହନ ବନ୍ ପାଇଁ ଆକନ୍ାଳନ ଚାଲଥିିବା କବକଳ 
କେକତେ ଯଦୁବେ ମରୋତ୍ମେ ଆକ୍ରମେ େରଥିିକଲ। 
ନାରେ ଦକଳଇ (୬୫) ଆହାତ କହାଇ ଆନନ୍ପଦୁର 
ଉପ�ଡେ ଚେିତି୍ାଳୟକର ଭତ୍ତକି କହାଇଥିବା କବକଳ 
େରଦୁ ୋ ଦକଳଇ (୫୮) ସାଇେଁଦୁଳ କଗାଷ୍ୀ 
ସ୍ୱାସ୍୍କେନ୍ଦ୍ରକର ଭତ୍ତକି କହାଇଛନ୍।ି �ବର ପାଇ ପଦୁଲସି 
ଘଟୋସ୍ଳକର ପହଞ୍ ି ପରସି୍ତି ି ଅନଦୁଧ୍ୟାନ େରଦୁ ଥିକଲ 
କହଁ ଉକତ୍ତଜନା ଲାଗରିହଛି।ି

ସମ୍ାର୍ୟଉତ୍ତେପ୍ରଘଟଆଶଙ୍ାରେପ୍ରଶାସନକିଚଢ଼ଉ

ରାଲଘିାଟକକୁରରିୋଧକେିମହଳିାଙ୍ୋସ୍ାଅରରୋଧ

ମେଣାନ୍ତକଆକ୍ରମଣ୨ଗକୁେକୁତେ

େଦୁ ରଦୁ ମଦୁଙ୍ା, ୧୩ା୩ (ସମସି): ପାଟୋ ବ୍ଲେ 
ମଦୁ�୍ାଳୟ ଆଞ୍ଳେି ମହାବଦି୍ାଳୟକର 
ଯଦୁକ୍ ୩ ବଜି୍ାନ ଓ େଳାର କୋର ୨ 
ପରୀକ୍ଷାକର ଦ୍ତିୀୟ ଦନି ବଜି୍ାନକର ୧୯୧ 
ଜେ ଛାତ୍ୀଛାତ୍ ପରୀକ୍ଷା କଦଇଥିବା କବକଳ 
େଳାକର ୨୭୦ ଜେ ପରୀକ୍ଷାଥଦ୍ଦୀ ପରୀକ୍ଷା 
କଦଇଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରୀକ୍ଷା ନୟିନ୍ତ୍ରେ 
ବକିରନ୍ଦ୍ର େଦୁମାର ସାହଦୁ  ସଚୂନା କଦଇଛନ୍।ି 
ଆଜ ି ସମ୍ାନ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲଥିିବା କବକଳ 
ଜକେ ଘକରାଇ ମହାବଦି୍ାଳୟର 
େମ୍ପଦ୍ୁ ଟର ଛାତ୍ ଅସାଧଦୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ୱନ 
େର ିେପ ିେର ିଧରା ପଡ଼ଛିନ୍।ି କସାମବାର 

କୋର ୨ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲଥିିବା କବକଳ 
େନେ ମଞ୍ରୀ ମହଳିା ମହାବଦି୍ାଳୟର 
୨ ଜେ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍୍ୱାର୍ଦ୍ଦ ପହଞଁ୍ôଚ ପରୀକ୍ଷା 
କଶଷପଯଦ୍୍ଦ ନ୍ ଜଗରିହ ି ଜେେଦୁ ଏମପ ି
େରଛିନ୍।ି ଏମପ ିକହାଇଥିବା ଛାତ୍ ଜେେ 
ଏେ ଘକରାଇ ମହାବଦି୍ାଳୟର କବାଲ ି
ଜୋପଡ଼ଛି।ି ଅବଜରଭରର ଭାକବ 
ତାରେିୀ ଠାେଦୁରାେୀ ମହାବଦି୍ାଳୟର 
ଅଧ୍ୟାପେ କଯାଗ କଦଇଥିକଲ। ଅନଦୁ ରୂପ 
ଭାକବ ତଦୁ ରଦୁ ମଦୁଗୋସ୍ତି ଦଧିବାମନ ର୍ଗି୍ୀ 
ମହାବଦି୍ାଳୟ ବଜି୍ାନକର ୫୦ ଓ େଳାକର 
୧୨୯ପରୀକ୍ଷାଥଦ୍ଦୀ ପରୀକ୍ଷା କଦଇଛନ୍।ି

ଘଷପିଦୁରା/ଆନନ୍ପଦୁର,୧୩ା୩(ସମସି): ଆନନ୍ପଦୁର ବ୍ଲେ ହରରି୍ାପାଳ ପଞ୍ାୟତ ପାଇେଚାଟରା 
ଗ୍ାମର ବଟେ୍ଷ୍ଣ ରାଉତ ଦୀଘଦ୍ଦଦନି କହବ ପରବିାର ସହତି ଭଗୋ ଚାଳ ଛପର ଘକର ଭାଗ୍େଦୁ 
ଆଦର ି ପଡ଼ ି ରହଛିନ୍।ି କେକବ ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କଯାଜନାକର ଘରଟଏି ମଳିବି କସ 

ପର ବାରଣ୍ାରର ବ ରିତୁଛ ରି ଜୀବନପର ବାରଣ୍ାରର ବ ରିତୁଛ ରି ଜୀବନ କପିକେିଧୋପଡ଼ରିଲକରଲଜଛାତ୍ର

ଆନନ୍ପଦୁର, ୧୩ା୩ (ସମସି): ଘଷପିଦୁରା ବ୍ଲେର ପରି୍ଏିସ୍   ବଣ୍ଟନ 
ଦାୟତି୍ୱକର ବଭି୍ାଟ କଯାଗଦୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟେିା କଗାଷ୍ୀ ମହଳିା ଅସକନ୍ାଷ ବ୍କ୍ 
େର ିଆଜ ିବରି୍ଓିଙ୍ ୋଯଦ୍୍ଦ ାଳୟକର ସାକ୍ଷାତ ଆକଲାଚନା େର ିଏହାର 
ପ୍ତବିାଦ େରଛିନ୍।ି ଦୀଘଦ୍ଦ ସମୟ ଧର ି ମହଳିାମାକନ ଯଦୁକ୍ ି ଉପସ୍ାପନ 
େରବିା ପକର ଚଳତିମାସ କଶଷ ସଦୁଧା ଆବଣ୍ଟନ ଦାୟତି୍ୱ ଚୂର୍ାନ୍ 
େରାଯବି କବାଲ ି
ପ୍ତଶିରୁତ ି କଦବାରଦୁ  
ଏ ସ୍   ଏ ଚ ଜ ି
ମ ହ ି ଳ ା ମ ା କ ନ 
କ ଫ ର ି ଯ ା ଇ ଥି ବ ା 
ଜ େ ା ଯ ା ଇ ଛ ି । 
ସରୋରୀ ନୟିମ 
ଅନଦୁସାକର ସ୍ୱୟଂ 
ସହାୟେ କଗାଷ୍ୀଙ୍ଦୁ  ବଣ୍ଟନ ଦାୟତି୍ୱ କଦବାେଦୁ େଡ଼ା ନକିର୍ଦ୍ଦଶ ରହଥିିବା 
କବକଳ ଟଙ୍ା ଜମା େରବିାର ଦୀଘଦ୍ଦଦନି ପକର ମଧ୍ୟ କସମାନଙ୍ଦୁ  
ସଦୁକଯାଗ ମଳିଦୁନାହ ିଁ। ମଳିଥିିବା ସଚୂନାନଦୁଯାୟୀ, �ାଳଆିକମଣ୍ଟା, କଦଓଗାଁ 
ଓ ଅଳତୀ ପଞ୍ାୟତକର ଏସ୍  ଏଚଜ ି ମହଳିାମାକନ ଗତ ୧୦ ମାସ ତଳଦୁ  

ପରି୍ଏିସ୍   ବଣ୍ଟନ ପାଇ ଁ ଅନଦୁମତ ି ପାଇବା ପକର ଟଙ୍ା ଜମା େରଥିିକଲ 
ମଧ୍ୟ କସମାନଙ୍ଦୁ  ଆବଣ୍ଟନ ଦାୟତି୍ୱ ଦଆିଯାଇନାହ ିଁ। ଘଷପିଦୁରା ବ୍ଲେକର 
୬ଟ ି ପଞ୍ାୟତକର ଏସଏଚଜମିାକନ ପରି୍ଏିସ୍   କଯାଗାେ ଦାୟତି୍ୱ 
କନଇଛନ୍।ି ଅନ୍ ୧୯ଟ ି ପଞ୍ାୟତକର ପଞ୍ାୟତ ନବିଦ୍ଦାହୀ ଅଧିୋରୀଙ୍ 
ମାଧ୍ୟମକର ବଣ୍ଟନ ୋଯଦ୍୍ଦ  ଚାଲଛି।ି �ାଳଆିକମଣ୍ଟା ସରପଞ୍ ବ୍ନ୍ାବନ 

କଜନାଙ୍ ଅଭକିଯାଗ ଅନଦୁଯାୟୀ 
ତାଙ୍ ପଞ୍ାୟତର ଲଦୁ େଖିିଆ ସ୍ୱୟଂ 
ସହାୟେ କଗାଷ୍ୀ ପକ୍ଷରଦୁ  ଗତ 
ଜଦୁଲାଇ ମାସ ୩୦ ତାର�ିକର 
୬ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍ା ଜମା 
େରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲାଇକସନ୍ସ 
ପାଇ ଁ ୧୫ ଶହ ଟଙ୍ା ଜମା 
େରାଯାଇଥିକଲ ମଧ୍ୟ କସମାନଙ୍ଦୁ  

ଏଯାବତ ବଣ୍ଟନ ଦାୟତି୍ୱ ଦଆିଯାଇନାହ ିଁ। ଅଳତୀ ପଞ୍ାୟତର ମା’ 
ଗାୟତ୍ୀ ଏସ୍  ଏଚଜ ି ଗରୁଫ ମାଧ୍ୟମକର ଜଦୁଲାଇ ମାସକର ୪ଲକ୍ଷ ୪୩ 
ହଜାର ଟଙ୍ା ଜମା ଦଆିଯାଇଥିଲା। କହକଲ ବତ୍ତଦ୍ଦମାନ ସଦୁଧା ଆବଣ୍ଟନ 
ଦାୟତି୍ୱ ଏସଏଚଜ ି ମହଳିାମାନଙ୍ଦୁ  ମଳିନିଥିବା ଅଭକିଯାଗ କହାଇଛ।ି

ଆନନ୍ପଦୁର, ୧୩ା୩ (ସମସି): ଆନନ୍ପଦୁର 
ସାହତି୍ ସଂସଦର ଉନବଂିଶତମ 
ରାଜ୍ସ୍ତରୀୟ ସାହତି୍ ମହାସଭା ସ୍ାନୀୟ 
ମଦ୍ୁ ନସିପିାଲଟି ି େଲ୍ାେମଡେପଠାକର 
ଅନଦୁଷ୍ତି କହାଇଯାଇଛ।ି ସଂସଦର 
ସଭାପତ ି ଗଦାଧର ମଶି୍ର ଓ ସମ୍ପାଦେ 
ର୍. ଶମ୍ଭଦୁନାଥ ରାଉତଙ୍ ତତ୍ତ୍ୱବଧାନକର 
ସୋଳ ୧୦ ଘଟେିା ସମୟକର ସଂସଦର 
ସାହତି୍ ପତାୋେଦୁ ଆନନ୍ପଦୁର 
କପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦଦୁ ଗଦ୍ଦାଚରେ ଦକଳଇ 
ଉକତ୍ତାଳନ ଉକତାଳନ େରଥିିକଲ। 
ପକର ରାଜ୍ସ୍ତରୀୟ େବତିା ପାକଠାତ୍ବ 
ଅନଦୁଷ୍ତି କହାଇଥିଲା। ବଶିଷି୍ େବ ି ର୍. 
ଅକ୍ଷୟ େଦୁମାର ମହାନ୍ଙି୍ ସଭାପତତି୍ୱକର 
ମଦୁ�୍ ଅତଥିି ଭାକବ ଆନନ୍ପଦୁର 
କପୌରାଧିୋରୀ ଅକଶାେ େଦୁମାର ରାଉତ, 
େବ ିପନିାେୀ ମଶି୍ର, ମକହନ୍ଦ୍ର େଦୁମାର ମଲେି, 
େବୟତି୍ୀ ସବତିା ମହରା କଯାଗ କଦଇ 
ସାହତି୍ ୋଳଜୟୀ କବାଲ ି ମତବ୍କ୍ 
େରଥିିକଲ। ପକର ଅଧ୍ୟାପେ ରଘଦୁଦପି୍ୀ 
ନାୟେ ଓ େବ ି ଦୀପେ େଦୁମାର ସ୍ୱାଇଙଁ୍ 
ସଂକଯାଜନାକର ରାଜ୍ର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରଦୁ  
ଶତାଧିେ େବ,ି େବୟତି୍ୀ, ସାହତି ି୍ େ, 
କଲ�େ କଯାଗ କଦଇ ସ୍ୱରଚତି େବତିା 

ଆବ୍ତ ି େରଥିିକଲ। ଅପରାହ୍ନ ୨ ଘଟେିା 
ସମୟକର ରାଜ୍ସ୍ତରୀୟ ସାହତି୍ 
ମହାସଭାକର ସଂସଦର ସଭାପତ ି
ଗଦାଧର ମଶି୍ରଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱକର 
ସମ୍ପାଦେ ର୍. ଶମ୍ଭଦୁନାଥ ରାଉତ ବବିରେୀ 
ପ୍ଦାନ େରବିା ସହତି ଅତଥିିମାନଙ୍ର 
ପରଚିୟ ପ୍ଦାନ େରଥିିକଲ। ମଦୁ�୍ଅତଥିି 
ଭାକବ େବ ିଶଙ୍ଷଦ୍ଦେ ପରଡ଼ିା, ମଦୁ�୍ବକ୍ା 
ଭାକବ ପ୍କଫସର ସଦୁଧା ଦାଶ, ସମ୍ାନୀତ 
ଅତଥିି ଭାକବ େବ ି ପତିାମ୍ୱର ତକରଇ, 
ଗାଳ୍େି ରାଜଦୁ  ଦାସ ଓ େବ ି ଚତି୍ତରଞ୍ନ 
ନାୟେ କଯାଗ କଦଇ ଓର୍ଆି ଭାଷା 
ସାହତି୍ର ଅମରଗାଥା ସମ୍ପେଦ୍ଦକର 
ବର୍ଦ୍ଦନା େରଥିିକଲ। ଏହ ି ଅବସରକର 
ର୍. ଗଗୋଧର ବଳ ସ୍ଦୁତ ି ସମ୍ାନ ସହ 
ସାହତି୍ର ବଭିନି୍ନ କକ୍ଷତ୍କର ପାରଦଶକିତା 
ଲାଭ େରଥିିବା ଓଡ଼ଶିାର ୧୪ ଜେ 
ଲବ୍ଧ ପ୍ତଷି୍ତି ବ୍କ୍ତି୍ୱଙ୍ଦୁ  ସମ୍ୱଦ୍କିତ 
େରାଯାଇଥିଲା। କଶଷକର ସଂଗଠନର 
ସମ୍ପାଦେ ଶାନ୍ନଦୁ  େଦୁମାର ମଶି୍ର ଧନ୍ବାଦ 
ଅପଦ୍ଦେ େରଥିିକଲ। ୋଯଦ୍୍ଦ କ୍ରମେଦୁ େବ ି
ନତି୍ାନନ୍ କବକହରା, କଗାପୀନାଥ 
କଜନା, ବାଞ୍ାନଧିି ସାହଦୁ, ତ୍କିଲାଚନ 
ସା ପ୍ମଦୁ� ପରଚିାଳନା େରଥିିକଲ।

ଆନନ୍ଦପରୁରର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାହ ରିତ୍ୟ ମହାସଭା ପ ରିଡ ରିଏସ୍   ଦାୟ ରିତ୍ୱ 
ଆବଣ୍ଟନରର ବ ରିଭ୍ାଟ ପ୍ରତଶିରୁତିପରେରେେରିଲଏସ୍ଏଚ୍ଜିମହଳିା

କନଇ ଚାତେ ପର ି ଚାହ ିଁ ରହଛିନ୍।ି େନି୍ଦୁ 
ବରି୍ମ୍ୱନାର ବଷିୟ ଗ୍ାମକର େଛି ିେଦୁଜକିନତା 
ବଟେ୍ଷ୍ଣଙ୍ଦୁ ଘରଟଏି େରାଇ କଦକବ େହ ି
ଆଜ ି ପଯଦ୍୍ଦ ନ୍ ଠେ ି ଚାଲଛିନ୍।ି ବଟେ୍ଷ୍ଣ 
ଜକେ ବପିଏିଲ ହତିାଧିୋରୀ କହାଇଥିକଲ 
ମଧ୍ୟ ତାଙ୍ଦୁ  ଘରଟଏି ମଳିପିାରନିାହ ିଁ। ବଟେ୍ଷ୍ଣ 
ଏକବ ପଦୁଅ ଝଅି ବାହାଘର େର ିଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ 
ସ୍ତୀ ଦଦୁ ଇଜେ ଚାଳ ଛପର ଘକର ଦଦୁ ବକିସହ 
ଜୀବନ ୋଟଦୁଛନ୍।ି ଆନନ୍ପଦୁର କଗାଷ୍ୀ 
ଉନ୍ନୟନ ଅଧିୋରୀ ଘଟୋେଦୁ ଉପଲବ୍ଧ ି େର ି
ବଟେ୍ଷ୍ଣଙ୍ଦୁ ଆବାସ କଯାଜନାକର ସାମଲି 
େରବିାେଦୁ ଗ୍ାମବାସୀ ଦାବ ି େରଛିନ୍।ି
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ଝରାଡହି,ି୧୩ା୩(ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ଲା ବହଳଦଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସନଲା 
ଗ୍ଲାମପଞ୍ଲାୟତ ଟଲାଙ୍ଗରଯ�ଲାଡଲା ହଲାଟ 
ପଡ଼ଆି ପରସିରଯର ଝଲାରଖଣ୍ଡ ମକୁ୍ଯିମଲାର୍୍ଗଲା 
ଦଳର ରଲାଇରଙ୍ଗପରୁ ନବି୍ଗଲାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 
ପ୍ରଭଲାରୀ ସନୁଲାରଲାମ ଟୁଡୁଙ୍କ ଯନତୃତ୍ୱଯର 
ଅନୁଷ୍ତି ଯବୈଠକଯର ଯଜଏମଏମ ଦଳର 
ଅସନଲା ପଞ୍ଲାୟତ ସମତି ିପନୁର୍ଗଠନ 

କରଲା�ଲାଇଛ।ି ଯବୈଠକଯର ଉପସ୍ତି 
ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟ ଓ ସମର୍ଗକମଲାନଙୁ୍କ ଯନଇ 
ଆରଲାମୀ ନବି୍ଗଲାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଯିର ରଖି 
ଦଳୀୟ ଆଭମିଖୁ୍ୟ ବଷିୟଯର ପଙୁ୍ଲାନୁପଙୁ୍ 
ଆଯ�ଲାଚନଲା କରଲା�ବିଲା ସହତି ଅସନଲା 
ପଞ୍ଲାୟତ କମଟିରି ସଦସ୍ୟ ଚୟନ 
କରଲା�ଲାଇଥି�ଲା। ସଭଲାପତ ିଭଲାଯବ ଜତିରଲାୟ 
ଯସଲାଯରନଙୁ୍କ ଚୟନ କରଲା�ଲାଇଥିବଲାଯବଯଳ 

ଧନୁ ବଲାଯକେ (ଉପ ସଭଲାପତ)ି, ରଲାମରଲାଇ 
ଯସଲାଯରନ (ସମ୍ଲାଦକ), ରଲାମରଲାୟ ମଲାଣ୍ଡ୍ଡି 
(ସହ ସମ୍ଲାଦକ) ଓ ଯକଲାଷଲାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭଲାଯବ 
ବଲାଜ ବଲାଯକେଙୁ୍କ ସବ୍ଗସମ୍ମତ ିକ୍ରଯମ ଚୟନ 
କରଲା�ଲାଇଛ।ି 

ଯେଷଯର ଯଜଏମଏମ ବହଳଦଲା 
ବ୍ଲକ ସମ୍ଲାଦକ ଯରଲାବନି୍ଦ ନଲାଏକ ଧନ୍ୟବଲାଦ 
ଅପ୍ଗଣ କରଥିିଯ�।

ବଲାଙ୍ଗିରଯିପଲାଷ,ି୧୩ଲା୩(ସମସି): ବଯିେଲାଇ ବନ୍ୟପ୍ରଲାଣୀ 
ବନଲାଞ୍ଳ ଆନୁକୂ�୍ୟଯର ରଲାଇରଙ୍ଗପରୁ ବନଖଣ୍ଡ 
ଅଧିକଲାରୀ ନଳନିୀକଲାନ୍ତ ଯବଯହରଲାଙ୍କ ନଯିଦ୍୍ଗେକ୍ରଯମ 
ଜଙ୍ଗ� ନଆଁି ଯରଲାକବିଲାକୁ ଏକ ସଯଚତନତଲା କଲା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ତି ଯହଲାଇ�ଲାଇଛ।ି ବଯିେଲାଇ ବନଲାଞ୍ଳ ଅଧିକଲାରୀ 
ଯସକ୍ସନର ନଶି୍ନି୍ତଲା ପଞ୍ଲାୟତର ଯରଲାହରିଲାପଲାଳଗ୍ଲାମଠଲାଯର 
ଅନଷ୍ତି ଯବୈଠକଯର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭଲାଯବ ନଶି୍ନି୍ତଲା 
ପଞ୍ଲାୟତର ସରପଞ୍ େକୁ୍ରଲା ସଂି ଯ�ଲାରଯଦଇଥିଯ�। 

କପିର ି ଭଲାବଯର ଜଙ୍ଗ�କୁ ସରୁକ୍ଷଲା ଦଆି�ଲାଇ ପଲାରବି 
ଯସ ସଂକ୍ରଲାନ୍ତଯର ବୁଝଲାଇବଲା ସହ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନଆଁିକୁ 
ମଣଷି ହ ିଁ ଆୟତ କରପିଲାରବି ଯବଲା� ିପ୍ରକଲାେ କରଥିିଯ�। 
ରହରିଲାପଲାଳ ବନ ସରୁକ୍ଷଲା ସମତିରି ସଭ୍ୟସଭ୍ୟଲା, 
ଗ୍ଲାମର ମଖୁିଆ, ନଶି୍ନି୍ତଲା ବନପଲାଳ ରରୁୁଚରଣ ମଣ୍ଡଳ, 
ବନରକ୍ଷୀ ମଲାନସ ରଞ୍ଜନ ମହଲାକୁଡ ଉପସ୍ତି ରହ ି
ବନଲାଗ୍ ି ଜନସଯଚତନତଲା କଲା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରଚିଲାଳନଲାଯର 
ସହଯ�ଲାର କରଥିିଯ�।

ବଡସାହ/ିସାନକେରେ,୧୩ା୩(ସମସି): 
ବଡସଲାହ ି ବ୍ଲକ ସଲାନଯକରକ ପଞ୍ଲାୟତ 
ଟକିଲାୟତପରୁ ଗ୍ଲାମଯର ମହଳିଲା ସ୍ୱୟଂ 
ସହଲାୟକିଲା ଯରଲାଷ୍ୀଙୁ୍କ ଯନଇ ରତ ୬ 
ଜୁ�ଲାଇ ୨୦୨୨ଯର ସଏି�ଏଫ୍   ରଠନ 
କରଲା�ଲାଇଥି�ଲା; ମଲାତ୍ର ଏହ ି ସଏି�ଏଫ୍   
ରଠନଯର ବ୍ୟଲାପକ ଅନୟିମତିତଲା 
ଯହଲାଇଥିବଲା ଯନଇ ତତ୍କଳୀନ ଗ୍ଲାମବଲାସୀ ଓ 
ସ୍ୱୟଂ ସହଲାୟକିଲା ଯରଲାଷ୍ୀର େତଲାଧିକ ମହଳିଲା 
ଅଭଯି�ଲାର କରଥିିଯ�। ଏ ସଂକ୍ରଲାନ୍ତଯର 
ଉକ୍ ପଞ୍ଲାୟତର ମହଳିଲା ଯରଲାଷ୍ୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 
ବ.ିଡ.ିଓ ଓ ବପିଏିମଙୁ୍କ �ଖିିତ ଅଭଯି�ଲାର 
କରଲା�ଲାଇଥି�ଲା। ମଲାତ୍ର ଅଦ୍ୟଲାବଧି 

ଅଭଯି�ଲାର ଉପଯର ଯକୌଣସ ିକଲା�୍ଗ୍ୟଲାନୁଷ୍ଲାନ 
ଗ୍ହଣ କରଲା�ଲାଇ ନ ଥିବଲାରୁ ଅସଯନ୍ତଲାଷ 
ପ୍ରକଲାେ ପଲାଇଛ।ି ଏହଲାର ପ୍ରତବିଲାଦଯର 
ମହଳିଲା ସ୍ୱୟଂ ସହଲାୟକିଲା ଯରଲାଷ୍ୀ ପକ୍ଷରୁ 
୨୬ ଜୁ�ଲାଇଯର ପଣୁ ି ଡପିଏିମଙୁ୍କ 
ଏକ ଅଭଯି�ଲାର ପତ୍ର ଦଆି�ଲାଇଥି�ଲା। 
ଯବଆଇନ ଭଲାଯବ ରଠନ କରଲା�ଲାଇଥିବଲା 
ସଏି�ଏଫକୁ ଭଲାଙ୍ଗି ତୁରନ୍ତ ପନୁର୍ଗଠନ 
କରବିଲାକୁ ଦଲାବ ି ଯହଲାଇଛ।ି ନଯଚତ 
ଆରଲାମୀ ଦନିଯର ଏହଲା ଆଯନ୍ଦଲାଳନର 
ରୂପ ଯନବ ଯବଲା� ି ଯସମଲାଯନ ଯଚତଲାବନୀ 
ମଧ୍ୟ ଯଦଇଥିଯ�; ମଲାତ୍ର ଇତମିଧ୍ୟଯର 
୯ମଲାସ ବତି�ିଲାଇଥିଯ� ଯହଁ ବଭିଲାର ପକ୍ଷରୁ 

ଯକୌଣସ ିପଦଯକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କରଲା�ଲାଇନଲାହ ିଁ। 
ଅନ୍ୟପକ୍ଷଯର ସଲାନଯକରକ ସରପଞ୍ 
ସହଦରୀ ସଂି ଓ ସମତିସିଭ୍ୟଲା ପଲାବ୍ଗତୀ ସଂି 
ମଧ୍ୟ ସଏି�ଏଫ୍   ରଠନଯର ଅନୟିମତିତଲା 
ଯହଲାଇଥିବଲା ଦେ୍ଗଲାଇ ଯସଲାମବଲାର ଡପିଏିମଙୁ୍କ 
ଏକ ଦଲାବପିତ୍ର ପ୍ରଦଲାନ କରଛିନ୍ତ।ି 
ପଞ୍ଲାୟତର ଜନପ୍ରତନିଧିି ଯହଲାଇଥିଯ� ମଧ୍ୟ 
ଯସମଲାନଙ୍କ କଛି ି ସଚୂନଲା ଦଆି�ଲାଇନଲାହ ିଁ। 
ଯତଣ ୁ ଏହଲାକୁ ଭଲାଙ୍ଗି ନୂତନ ସଏି�ଏଫ୍   
ରଠନ କରବିଲାକୁ ଦଲାବ ି ଯଦଲାହରଲାଇଛନ୍ତ।ି 
ରତ ୬ ଜୁ�ଲାଇ ୨୦୨୨ଯର ରଲାଜୀବ 
ଭବନଯର ସମସ୍ତ ମହଳିଲା ଯରଲାଷ୍ୀର 
ମହଳିଲାଙୁ୍କ ଠକି୍   ତର୍ୟ ନ ଯଦଇ ୧୮ ଜଣଙୁ୍କ 

ଡଲାକ ି �ୁଚଲାଛପଲାଯର ସଏି�ଏଫ୍   କମଟି ି
ରଠନ କରଲା�ଲାଇଛ।ି କମିଟିରି ସଭଲାପତ ି
ଓ ସମ୍ଲାଦକ ବଛଲା�ଲାଇଥି�ଲା। ଏହଲା ଜଲାଣବିଲା 
ପଯର ପଞ୍ଲାୟତର ବଭିନି୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହଲାୟକିଲା 
ଯରଲାଷ୍ୀର େତଲାଧିକ ମହଳିଲା ରଲାଜୀବ 
ଭବନଯର ପହଞ୍ ିକମଟି ିରଠନକୁ ବଯିରଲାଧ 
କରବିଲା ସହତି ଯହଲାହଲା�୍ଲା କରଥିିଯ�। 
ଦଲାୟତି୍ୱଯର ଥିବଲା ସଆିରପ ି (କମ୍ୁୟନଟି ି
ରଯିସଲାସ୍ଗ ପସ୍ଗନ) ମହଳିଲାମଲାନଙୁ୍କ ଏହ ି
ଚୟନ ବଲାତ�ି କରବିଲା ପଲାଇଁ ଦଲାବ ି
କରଥିିଯ�। ପଯର ମହଳିଲା ମଲାଯନ ବ୍ଲକ 
କଲା�୍ଗ୍ୟଲାଳୟକୁ ଆସ ି ବଡିଓି ଓ ବପିଏିମଙୁ୍କ 
ଏକ ଅଭଯି�ଲାରପତ୍ର ଯଦଇଥିଯ�।

 �ଏସ୍ଏଚ୍ଜରିସଏିଲଏଫ୍ଗଠନରରଅନୟିମତିତାଅଭରି�ାଗ

ଡପିଏିମ୍ଙ୍କୁ ଅଭରି�ାଗ;ଆର୍ାଳନରେତାବନୀ
ଝରାଡହି,ି୧୩ା୩(ସମସି): ବହଳଦଲା ବ୍ଲକ 
ଝରଲାଡହି ି ଗ୍ଲାମପଞ୍ଲାୟତ ବହଳଦଲାଯରଲାଡ 
(ଝରଲାଡହି)ି ଯରଳଯଷ୍ସନ ଆରଯର 
ଯସଯଙ୍ଗ� ଅଭ�ିଲାନ କମଟି ିପକ୍ଷରୁ ରଲାଷ୍ଟୀୟ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତରଲା ପବୂ୍ଗତନ ସଲାଂସଦ ସଲା�ଖଲାନ 
ମମୁୁଙଁ୍କ ନଯିଦ୍୍ଗେକ୍ରଯମ ଏବଂ ଓଡ଼େିଲା ପ୍ରଯଦେ 
ଯସଯଙ୍ଗ� ଅଭ�ିଲାନ ପଲାରରଲାନଲା କଲା�ୁରଲାମ 

ମମୁୁ୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଲାଯର ଯଜଏମଏମ ସପୁ୍ରଯିମଲା 
ତରଲା ଦେିମ ରରୁୁ େବୁି ଯସଲାଯରନ ଓ 
ଝଲାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଯହମନ୍ତ ଯସଲାଯରନଙ୍କ 
କୁେପତୁ୍ତଳକିଲା ଦଲାହ କରଲା�ଲାଇଥି�ଲା। 
ଆଦବିଲାସୀ ଯସଯଙ୍ଗ� ଅଭ�ିଲାନ ଓଡ଼େିଲା 
ପ୍ରଯଦେ ଶ୍ୀ ମମୁ ୁ୍ଗ ୁ ଏକ ଯପ୍ରସ ବବୃିତ୍ତଯିର 
ଜଣଲାଇଛନ୍ତ ି ଯ� ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଯହମନ୍ତ 

ଯସଲାଯରନ ଓ େବୁି ଯସଲାଯରନଙୁ୍କ ଦେିମ 
ରରୁୁ ମଲାନ୍ୟତଲା ଦଆି�ଲାଇଥିବଲା ସଯତ୍ତବେ 
ସଲାନ୍ତଲାଳ ି ଆଦବିଲାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦଲାୟ ଯ�ଲାକ 
ଯହଲାଇ ସଲାରଲାନଲା ଧମ୍ଗ ଯକଲାଡ ନଂ 
ମଲାନ୍ୟତଲା ବଯିରଲାଧଲାଚରଣ କରବିଲା ସହତି 
ଆଦବିଲାସୀମଲାନଙ୍କ ସବ୍ଗଯଶ୍ଷ୍ ଇଷ୍ 
ଯଦବତଲା ମଲାରଲାଂବୁରୁ (ପଲାରସନଲାର ପବ୍ଗତ)

କୁ ଯଜୈନଧମ୍ଗଲାବ�ମୀ୍ଙୁ୍କ ହସ୍ତଲାନ୍ତର କରବିଲା 
ସଲାନ୍ତଲାଳୀଙ୍କ ଆସ୍ଲା ଓ ବଶି୍ଲାସକୁ ବଶି୍ଲାସଘଲାତ 
କରଛି।ି ପବୂ୍ଗତନ ସଲାଂସଦ ସଲା�ଖଲାନ ମମୁୁ୍ଗ 
ଓ ସମୁତି୍ରଲା ମମୁ ୁ୍ଗଙ୍କ ଯନତୃତ୍ୱଯର ମଲାରଲାଂବୁରୁ 
ବଞ୍ଲାଅ ଭଲାରତ�ଲାତ୍ରଲା ବହିଲାର, ଯବଙ୍ଗ�, 
ଆସଲାମ, ଝଲାରଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼େିଲାଯର ଯରଲାଟଏି 
ମଲାସରୁ ଅଧିକ ଯହ�ଲା ଚଲା�ଥିିବଲାଯବଯଳ 

ଝଲାରଖଣ୍ଡ ସରକଲାର ଏ�ଲାଏ ଁ ଯକୌଣସ ି
ସଲାକଲାରଲାତ୍ମକ ପଦଯକ୍ଷପ ଯନଇ ନଲାହଲାନ୍ତ।ି 
ଏଥିସହତି ଝଲାରଖଣ୍ଡ ରଲାଜ୍ୟଯର ଆଦବିଲାସୀ 
ଅ�ଚକି ି ଭଲାଷଲାକୁ ପ୍ରରମ ରଲାଜ ଭଲାଷଲାର 
ମଲାନ୍ୟତଲା ପଲାଇ ଁ ଯକୌଣସ ି ପଦଯକ୍ଷପ ଯନଇ 
ନଲାହଲାନ୍ତ।ି ଫଳଯର େକି୍ଷତି �ବୁଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ 
ଚଲାକରି ି ପଲାଇବଲାରୁ ବଞ୍ତି ଯହଲାଇଛନ୍ତ।ି ଅଣ 
ମଳୂବଲାସୀମଲାନଙୁ୍କ ଚଲାକରି ିବକି୍ର ିକରଲା�ଲାଉଛ।ି 
ବରିଲାଟ ଝଲାରଖଣ୍ଡ ରଲାଜ୍ୟ ଯନଇ ଯକୌଣସ ି
ପଦଯକ୍ଷପ ମଧ୍ୟ ଯନଇ ନଲାହଲାନ୍ତ।ି ଯତଣ ୁ
ଝଲାରଖଣ୍ଡ ସରକଲାରଙ୍କ କଲା�୍ୟକଳଲାପକୁ 
ସଂଘ ତରଫରୁ ଯଘଲାର ବଯିରଲାଧ କରବିଲା 
ସହତି ବଭିନି୍ନ ଜଲାରଲାଯର କୁେପତୁ୍ତଳକିଲା ଦଲାହ 
କରଲା�ଲାଇଥି�ଲା। ଝଲାରଖଣ୍ଡ ସରକଲାର ଏ 
ବଷିୟଯର ଯକୌଣସ ି ପଦଯକ୍ଷପ ନ ଯନଯ� 
ଆସନ୍ତଲା ୨୦୨୪ ନବି୍ଗଲାଚନଲାଯର ବଯିରଲାଧ 
କରଲା�ବି ଯବଲା� ି ଯଚତଲାବନୀ ଯଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଏହ ି କଲା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମଯର ଯସଯଙ୍ଗ� ଅଭ�ିଲାନ 
ପକ୍ଷରୁ ଆନନ୍ଦ ହଲାସଦଲାଃ, ସମଲାୟ ଯସଲାଯରନ, 
ଯମଲାହନି ଯହମ୍୍ରମ, ସମଲାୟ ବଲାଯକେ, ମଯହନ୍ଦ୍ର 
ଟୁଡୁ, �ଲା�ଯମଲାହନ କକିେ,ୁ କଲାରଲାନ ମମୁ,ୁ 
ପଲା�ୁ ମମୁ ୁ୍ଗ, ଭରଲାନ ଯହମ୍୍ରମ, ରଇୁଦଲା ମମୁ,ୁ 
ରଲାମ ମମୁୁ୍ଗ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଯ�।

ଯଶପିରୁ,୧୩ା୩(ସମସି)

�େପିରୁ ନବି୍ଗଲାଚନମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ବଜୁି 
ଜନତଲା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମହଲାଦ୍୍ଗଲାପଳେଲାଠଲାଯର 
ବଜୁି ପଟ୍ଟନଲାୟକଙ୍କ ୧୦୭ତମ ଜୟନ୍ତୀ 
ଉପ�ଯକ୍ଷ ଏକ ମହଳିଲା ସମଲାଯବେ ଅନୁଷ୍ତି 
ଯହଲାଇ�ଲାଇଛ।ି ଏହ ି ସମଲାଯବେଯର ବ୍ଲକ 
ମହଳିଲା ସଭଲାପତ ି ଯଜ୍ୟଲାସ୍ଲାମୟୀ ନଲାୟକ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଲା କରଥିିଯ�। କୁସମୁୀ ବ୍ଲକ ମହଳିଲା 
ସଭଲାପତ ି ସକୁୁମତ ି ଟୁଡୁ ଓ ବ୍ଲକ ସଭଲାପତ ି
ସଯୁ�ଲାଚନଲା ଯହମ୍୍ରମ, େକୃୁଳ ି ବ୍ଲକ ମହଳିଲା 
ସଭଲାପତ ି ଦୁର୍ଗଲା ସ,ି ଜଲି୍ଲା ପରଷିଦ ସଭ୍ୟଲା 
ମନିତୀ ନଲାଏକ, ମନିତ ି ତରିଆି, ବୁଦୁନୀ 
ମଦୁ,ି ପତୁୁ� ହଲାଇବରୁ , ପବୂ୍ଗତନ ଜଲି୍ଲା 
ପରଷିଦ ସଭ୍ୟଲା ସଲାରନିଲା ଯହମ୍୍ରମ, ସ୍ୱତନ୍ତ 

ଉନ୍ନୟନ ପରଷିଦ ଏକ୍ସଯପଲାଟ୍ଗ ସଭ୍ୟଲା 
ରେଲାନ୍ତ ି ମହଲାକୁଡ଼, ବ୍ଲକ କଲା�୍ଗ୍ୟକଲାରୀ 
ସଭଲାପତ ି କୁଞ୍ଜଳତଲା ମହଲାନ୍ତ,ସ୍ୱତନ୍ତ 
ଉନ୍ନୟନ ପରଷିଦ ଉପଲାଦ୍ଧକ୍ଷ୍ୟଲା କମଳଲା 
ତରିଆି, ଅସ୍ତକୁଅଁର ସରପଞ୍ ପ୍ୟଲାରୀ 
ଟୁଟ,ି ମଲାଣ୍ଡଆି ଦଦି ି ସବୁଲାସ ମହଲାନ୍ତଙ୍କ 
ସଯମତ ବହୁ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମହଳିଲା ଯନତ୍ରୀ 
ଯ�ଲାରଯଦଇଥିଯ�। ସଂଯ�ଲାଜକ ଯଦବଲାେଷି 
ମହଲାନ୍ତ ି ସ୍ୱଲାରତ ଭଲାଷଣ ଯଦବଲାପଯର ସଭଲା 
ଆରମ୍ଭ ଯହଲାଇଥି�ଲା। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ 
ପଟ୍ଟନଲାୟକ ମେିନ େକ୍ ି ଦ୍ଲାରଲା ମହଳିଲା 
ସ୍ୱୟଂ ସହଲାୟକ ଦଳକୁ ବଭିନି୍ନ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର 
ସହଯ�ଲାର ଯଦଇ ମହଳିଲାଙୁ୍କ ସ୍ୱଲାବ�ମ୍ୀ 
କରଆିସଥୁିବଲା ଯବଯଳ ମହଳିଲାଙୁ୍କ ସମ୍ମଲାନ, 
ସମଲାନତଲା ଓ ସେକ୍କରଣ କରବିଲାକୁ ଚଲାଷ, 

ବ୍ୟବସଲାୟ, ବଭିନି୍ନ ବଭିଲାରଯର ମହଳିଲାଙୁ୍କ 
ଅଗ୍ଲାଧିକଲାର ଯଦବଲା ଏକ ସ୍ୱଲାରତ ଯ�ଲାର୍ୟ 
ପଦଯକ୍ଷପ ଯବଲା� ି ମତ ଯଦଇଥିଯ�। 
ଅନ୍ୟମଲାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ସମଲାଯବେଯର 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା -୨ ସଭଲାପତ ି କଲାେୀନଲାର 
ଯହମ୍୍ରମ, ପବୂ୍ଗତନ ଉପବଲାଚସ୍ପତ ି ସଲାନନ୍ଦ 
ମଲାଣ୍ଡ୍ଡି, ସହ -ପ�୍ଗ୍ୟଯବକ୍ଷକ ପ୍ରଫୁଲ୍ ସଂିହ, 
ସ୍ୱତନ୍ତ ଉନ୍ନୟନ ପରଷିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡଲା. 
ଯଦବଲାେଷି ମଲାଣ୍ଡ୍ଡି, ଯକଲାର କମଟି ି ସଦସ୍ୟ 
ଚକ୍ରଧର ଯହମ୍୍ରମ, ଜଲାହରି ଖଲାନ, ମଙ୍ଗ� 
ସଂି ମଦୁ,ି ମଲାନଯରଲାବନି୍ଦ ନଲାଏକ, ମଯହେ 
ଯହମ୍୍ରମ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଯ�। ଏହ ି
ଅବସରଯର ବଭିନି୍ନ ବ୍ଲକର ମହଳିଲା କଂଯଗ୍ସ 
କମ୍ଗୀ ବଯିଜଡଯିର ଯ�ଲାରଦଲାନ କରଥିିଯ�। 
ଯସମଲାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ପଷୁ୍ପ ରଚୁ୍ଛ ଯଦଇ 

ସ୍ୱଲାରତ କରଲା�ଲାଇଥି�ଲା। ବ୍ଲକ ସଭଲାପତ ି
ବଯିେଶ୍ର ମହଲାନ୍ତ, ଚକ୍ରଧର ଯହମ୍୍ରମ, 
ଯଦବଲାେଷି ମହଲାନ୍ତ,ି ଯଦବଲାେଷି ସଲାହୁ, 
ବଯିବକଲାନନ୍ଦ ଯବଯହରଲା, ଦପ୍ଗ ମହଲାନ୍ତଙ୍କ 
ସଯମତ ବହୁ ବଯିଜଡ ି କମ୍ଗକତ୍ତ୍ଗଲା, କମ୍ଗୀ 
କଲା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମଯର ସହଯ�ଲାର କରଥିିଯ�। 
େୁଳଅିଣା: କୁଳଅିଣଲା ବ୍ଲକ ବଲାଇରଣବଲାଡଆିର 
ଧନୂ ି ମଠ ପରସିରଯର ନବି୍ଗଲାଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀସ୍ତରୀୟ ବଯିଜଡରି ଏକ ମହଳିଲା 
ସମଲାଯବେ ଅନୁଷ୍ତି ଯହଲାଇଥି�ଲା। ଏଥିଯର 
ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିିଭଲାଯବ ବଲାଙ୍ଗିରଯିପଲାଷ ିବଧିଲାୟକ 
ସଦୁଲାମ ମଲାଣ୍ଡ୍ଡି ଯ�ଲାରଯଦଇ କଲା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମକୁ 
େଭୁଲାରମ୍ଭ କରଥିିଯ�। ବ୍ଲକ ସଭଲାପତଙି୍କ 
ତତ୍ତଲାବଧଲାନଯର ଅନୁଷ୍ତି ସଭଲାଯର ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଲା ଦୀପକିଲା ସଂି, ମହଳିଲା ମେିନ େକ୍ ି

ସଭଲାପତ ିନନ୍ଦୀନ ିମହଲାନ୍ତ, ଯଜଲାନଲା� ମହଳିଲା 
ସଭଲାପତ ି ବୀଣଲା ପଲାଣ ି ସଲାହୁ, ବଲାରପିଦଲା 
ଯପୌରପଲାଳକିଲା ଉପସଭଲାପତ ି ଦୀପ୍�ିତଲା 
ମଶି୍, ଜଲି୍ଲା ପରଯିଷଲାଦ ସଭଲାପତ ି ଭଲାରତୀ 
ହଲାଁସଦଲା, ଜଲି୍ଲା ପରଷିଦ ସଭ୍ୟ ପଲାବ୍ଗତୀ 
ସଂି, ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଟୁଡ଼ୁ, ଦୁର୍ଗଲାଚରଣ ମଲାଣ୍ଡ୍ଡି, 
ବଲାଙ୍ଗିରଯିପଲାଷ ି ବ୍ଲକ ସଭଲାପତ ି ଅନମିଲା 
ଯବଯହରଲା, େଲାମଲାଖଣୁ୍ଲା ବ୍ଲକ ସଭଲାପତ ି
ରୀତଲାରଲାଣୀ ସଂି ପ୍ରମଖୁ ଯ�ଲାରଯଦଇ ନଜିର 
ବକ୍ବ୍ୟ ରଖିଥିଯ�। ସଭଲାଯର େତଲାଧିକ 
ମହଳିଲା ବଯିଜଡ ିକମ୍ଗୀ ଉପସ୍ତି ଥିଯ�।

ଉଦଳା: ଆନ୍ତଜ୍ଗଲାତକି ମହଳିଲା 
ଦବିସ ପରଯିପ୍ରକ୍ଷୀଯର ଉଦଳଲା ନବି୍ଗଲାଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀସ୍ତରୀୟ ପଲାଳନ ଉତ୍ସବ ଆଜ ି
ଅତୁ� ପଡ଼ଆିଯର ମହଲାସମଲାଯରଲାହଯର 

ଆଯୟଲାଜତି ଯହଲାଇ�ଲାଇଛ।ି ସେକ୍ ମହଳିଲା 
ସମଦୃ୍ଧ ଓଡ଼େିଲାର ନଲାରଲା ଯଦଇ ବଜୁି ଜନତଲା 
ଦଳ ସମ୍ମଲାନ, ସମଲାନତଲା ଓ ସେକ୍କରଣ 
ବଲାତ୍ତ୍ଗଲାକୁ ପ୍ରମଖୁତଲା ଯଦଇ ନଲାରୀ ବକିଲାେ 
ହ ିଁ ବଲାସ୍ତବ ବକିଲାେ ଯବଲା� ି ଅତଥିିମଲାଯନ 
ବକ୍ବ୍ୟ ଯଦଇଥିଯ�। ନଲାରୀ ବକିଲାେର 
ମଙ୍ଗ ଧରଯି� ହ ିଁ ବଜୁି ବଲାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସଲାକଲାର 
ଯହଲାଇପଲାରବି ଯବଲା� ି ଦଳର ଯନତ୍ରୀମଲାଯନ 
ମତ ଯଦଇଥିଯ�। ବଭିନି୍ନ ନଲାରୀ କ�୍ୟଲାଣ 
ଯ�ଲାଜନଲା ମଲାଧ୍ୟମଯର ଓଡ଼େିଲାର ବକିଲାେ ପଲାଇଁ 
କ୍ରଲାନ୍ତ ି ଆଣଛିନ୍ତ ି ନବୀନ ସରକଲାର। ଏହ ି
ମହଳିଲା ଦବିସ ପଲାଳନ ଉତ୍ସବଯର ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ଲା ପରଷିଦ ସଭଲାଯନତ୍ରୀ ଭଲାରତୀ ହଂସଦଲା 
ସଭଲାପତତି୍ୱ କରଥିିବଲା ଯବଯଳ ଜଲି୍ଲା 
ବଯିଜଡ ିମହଳିଲା ସଭଲାପତ ିଦପି୍ୀ�ତଲା ମଶି୍, 

କଲା�୍ଗ୍ୟକଲାରୀ ସଭଲାପତ ି ସବତିଲା ହଲାଁସଦଲା, 
ମହଳିଲା ରଲାଜ୍ୟ ଯନତ୍ରୀ ଶ୍ଲାବଣୀ ଦଲାସ, ସୀମଲା 
ସଲାହୁ, ଉଦଳଲା ନରର ସଭଲାପତ ି ବଜିୟଲା 
ବଲାରକି, ଉପନରରପଲାଳ ��ି ି ଯଭଲାଳ, 
ମନଲା�କିଲା ରଲାଉତ, ଜଲି୍ଲା ପରଷିଦ ସଦସ୍ୟ 
�ଳତିଲା ବଯିେଲାଇ, ଇଂ ସେୁଲାନ୍ତ ି ସଂି, ଊମ୍ଡିଳଲା 
ଯସଠୀ, ଊମ୍ଡିଳଲା ଯ�ଙ୍କଲା ସଯମତ ବହୁ ନଲାରୀ 
ଯନତ୍ରୀ ଉପସ୍ତି ଥିଯ�। ଉଠଲା ଜଳଯସଚନ 
ନରିମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମଯରେ ପତ୍ରୀ, ଏସଡ଼ ି
ସ ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡଲା. ଯଦବଲାେଷି ମଲାରଲାଣ୍ଡ,ି 
ପବୂ୍ଗତନ ବଧିଲାୟକ ଶ୍ୀନଲାର ଯସଲାଯରନ 
ରଲାଜ୍ୟ ସରକଲାରଙ୍କ ଜନକ�୍ୟଲାଣ ଯ�ଲାଜନଲା 
ସମ୍କଯର ଅଭଭିଲାଷଣ ରଖିଥିଯ�। ଏହ ି
ସମଲାଯବେଯର ଦୁଇ ହଜଲାରରୁ ଊଦ୍ଧବେ୍ଗ ମହଳିଲା 
ଯ�ଲାରଯଦଇଥିଯ�।

ନବ୍ିାେନମଣ୍ଡଳୀସ୍ତରୀୟବରିଜଡରିମହଳିାସମାରବଶ

ଆଦବିାସୀଙ୍ଦଶିମଗକୁରକୁ ଓଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ
ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କକୁଶପକୁତ୍ତଳକିାଦାହ

ରାଇରଙ୍ଗପରୁ,୧୩ା୩(ସମସି)

ବଲାମନଘଲାଟ ି ଉପଖଣ୍ଡ ସଦର ମହକୁମଲା 
ରଲାଇରଙ୍ଗପରୁ ଉପଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍କ 
କଲା�୍ଗ୍ୟଲାଳୟ ସମ୍ମଳିନୀ କକ୍ଷଯର ଆଜ ି
ଏକ �ରୁ୍ମ ଜନ େଣୁଲାଣ ି ଅଭଯି�ଲାର େବିରି 
ଅନୁଷ୍ତି ଯହଲାଇ�ଲାଇଛ।ି ବଲାମନଘଲାଟ ି
ଉପଜଲି୍ଲାପଲାଳ ସଯରଲାଜ କୁମଲାର ଦଲାେଙ୍କ 

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତଲାବଧଲାନଯର ଆଯୟଲାଜତି 
ତରଲା ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ବନିୀତ ଭରଦ୍ଲାଜଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଲାଯର ଅନୁଷ୍ତି ଉକ୍ େବିରିଯର 
ଜଲି୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଋଷଯିକେ 
ଦ୍ୟଲାନଯଦଓ ଖି�ଲାରୀ, ରଲାଇରଙ୍ଗପରୁ 
ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକଲାରୀ ଯରଲାକୁଳଲା 
ନନ୍ଦ ସଲାହୁ ଯ�ଲାର ଯଦଇଥିଯ�। ପ୍ରଲାରମ୍ଭଯର 
ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ଜନସଲାଧଲାରଣଙ୍କଠଲାରୁ ଆସଥୁିବଲା 

ଆପତ୍ତ ି ଅଭଯି�ଲାରରଡୁକିର ସମଲାଧଲାନ 
ତ୍ୱରତି କରବିଲାକୁ ବଭିଲାରୀୟ ଅଧିକଲାରୀଙୁ୍କ 
ପରଲାମେ୍ଗ ଯଦଇଥିଯ�। େବିରିଯର ୭୭ଟ ି
ଅଭଯି�ଲାରର େଣୁଲାଣ ିକରଲା�ଲାଇଥିବଲାଯବଯଳ 
୬୩ ଟ ି ବ୍ୟକ୍ରିତ ସମସ୍ୟଲା ଭତି୍ତକି ଏବଂ 

୧୪ଟ ିଗ୍ଲାମବଲାସୀଙ୍କ ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟଲା ଭତି୍ତକି 
ସଲାମହୁକି ଅଭଯି�ଲାର ଥି�ଲା। 

୨ଟ ି ଅଭଯି�ଲାରର ତତ୍କଲାଳ ସମଲାଧଲାନ 
କରଲା�ଲାଇଥି�ଲା। ସହଲାୟତଲା ରଲାେ ି
ବଲାବଦଯର ଜଣକୁ ୫ ହଜଲାର ଟଙ୍କଲା 
ଜଲି୍ଲା ଯରଡ଼କ୍ରସ ପଲାଣ୍ରୁି ଜଲି୍ଲାପଲାଳ 
ମଞ୍ଜରୁ କରଛିନ୍ତ।ି ଅନ୍ୟଲାନ୍ୟ ଆପତ୍ତ ି

ଅଭଯି�ଲାରରଡୁକିର ବଷିୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଯର 
ସବଯିେଷ ତଦନ୍ତ କର ି ଅନୁଧ୍ୟଲାନ ପବୂ୍ଗକ 
ବହିତି କଲା�୍ଗ୍ୟଲାନୁଷ୍ଲାନ ଯନବଲାକୁ ବଭିଲାରୀୟ 
ଅଧିକଲାରୀମଲାନଙୁ୍କ ନଯିଦ୍୍ଗେ ଯଦଇଥିଯ�। 
ଯବୈଠକଯର ବଲାମନଘଲାଟ ି ଉପଖଣ୍ଡ 

ଅଧୀନସ୍ ସମସ୍ତ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ 
ବଭିଲାରୀୟ ଅଧିକଲାରୀ, ରଲାଇରଙ୍ଗପରୁ 
ଯପୌରପଲାଳକିଲା କଲା�୍ଗ୍ୟନବି୍ଗଲାହୀ 
ଅଧିକଲାରୀ, ଯରଲାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକଲାରୀ, 
ତହସ�ିଦଲାର, ଯରଲାଷ୍ୀ େକି୍ଷଲା ଅଧିକଲାରୀ, 
ବଭିନି୍ନ �ଲାଇନ ବଭିଲାରର ଅଧିକଲାରୀ ପ୍ରମଖୁ 
ଉପସ୍ତି ଥିଯ�।

ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟମଳିତିଜନଶକୁଣାଣିଶବିରି

ଶଣୁାଣ ିକହଲା 
୭୭ ଅଭକିଯାଗ

ଶେୃୁଳ/ିରରୁଅାଁ, ୧୩।୩(ସମସି)

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ ଉନ୍ନୟନ 
ପରଷିଦର ଉପଲାଧ୍ୟକ୍ଷଲା କମଳଲା ତରିଆି 
�େପିରୁ ନବି୍ଗଲାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀର ରରୁଅଲାଁ 
ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ନ ଗ୍ଲାମକୁ ରସ୍ତ କରଥିିଯ�। 
ଏହ ିଅବସରଯର ଯସ ବଭିନି୍ନ ରଲାଁଯର ପହଞ୍ ି
ଯ�ଲାକଙ୍କ ସହତି ଆଯ�ଲାଚନଲା କରଥିିଯ�। 

ଗ୍ଲାମର ଜଲାହରିଲା ପୀଠକୁ କପିର ି ଉନ୍ନତ ି
କରଲା�ଲାଇ ପଲାରବି ଯସ ଯନଇ ଯ�ଲାକଙ୍କ 
ସହତି ଆଯ�ଲାଚନଲା କରଥିିଯ�। 
ଜନସଲାଧଲାରଣଙ୍କ କରଲାକୁ ଶ୍ୀମତୀ ତରିୀଆ 
ରରୁୁତ୍ୱ ଯଦଇଥିବଲାରୁ ସଲାଧଲାରଣ ଯ�ଲାକଙ୍କ 
ମନଯର ବଶି୍ଲାସ, ଭରସଲା ସହତି ଖସୁରି 
ବଲାତଲାବରଣ ସଷୃ୍ ି କରପିଲାରଛିନ୍ତ।ି ତଲାଙ୍କ 
ସହତି ଜଲି୍ଲା ପରଷିଦ ସଦସ୍ୟଲା ମନିତ ି

ତରିଆି, �େପିରୁ ନବି୍ଗଲାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 
ମହଳିଲା ସଂଯ�ଲାଜକିଲା ବୀଣଲାପଲାଣ ି ଘଣଲା, 
କଲା�୍ଗ୍ୟକଲାରୀ ସଭଲାଯନତ୍ରୀ ହଷ୍ଗମଣ ିମହଲାନ୍ତ 
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଯ�। 

ବୁଡଲାମରଲା ଗ୍ଲାମ ପଞ୍ଲାୟତର ମେିନ 
େକ୍ ି ସଭଲାଯନତ୍ରୀ ଯକୌେ�୍ୟଲା ମହଲାନ୍ତ ଓ 
ସମ୍ଲାଦକିଲା ସନ୍୍ୟଲା ରଲାଣୀ ପ୍ରଧଲାନ ସହ�ଲାର 
କରଥିିଯ�।

ବଡସଲାହ,ି୧୩ଲା୩(ସମସି): ବଡସଲାହ ି ବ୍ଲକ ପରସିରଯର 
ଯସଲାମବଲାର ଅଙ୍ଗନବଲାଡ ି କମ୍ଗୀମଲାନଙୁ୍କ ସଯଚତନ କରବିଲା 
ପଲାଇଁ ଦମକଳ ଯକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମକ୍  ଡ୍�ି କଲା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ତି ଯହଲାଇଥି�ଲା। ଯକନ୍ଦ୍ର ଅଧିକଲାରୀ ସତ୍ୟ ପଯ�ଇଙ୍କ 
ଯନତୃତ୍ୱଯର କମ୍ଗଚଲାରୀମଲାଯନ ର୍ୟଲାସ ଓ ଯପଯ୍ଲା�ରୁ ନଆିଁ 

ବ୍ୟଲାପଯି� କପିର ି ନଜିକୁ ବଞ୍ଲାଇଯବ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ କପିର ି
ଉଦ୍ଧଲାର କରଲା�ଲାଇପଲାର ି ଯସ ଯନଇ ଯକୌେଳ ପ୍ରଦେ୍ଗନ 
କର ି କମ୍ଗୀମଲାନଙୁ୍କ ସଯଚତନ କରଥିିଯ�। ସଡିପିଓି 
ରଲାଜଶ୍ୀ ମହଲାପଲାତ୍ରଙ୍କ ସହତି ବ୍ଲକର େତଲାଧିକ କମ୍ଗୀ 
ଯ�ଲାରଯଦଇଥିଯ�।

ସ୍ୱତନ୍ତଉନ୍ନୟନପରଷିଦଉପାଧ୍ୟକ୍ାଙ୍ରରକୁଆଁଗସ୍ତ ଗଛଡାଳପଡ଼ି
ମହଳିାଙ୍ମତୃକୁ ୍ୟ
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ,୧୩ା୩(ସମସି): 
ଜଯଣ ମହଳିଲାଙ୍କ ଉପଯର ରଛଡଲାଳ 
ପଡ଼�ିବିଲାରୁ ତଲାଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି।ି 
ରବବିଲାର ଅପରଲାହ୍ନଯର ରଲାଇରଙ୍ଗପରୁ 
ଟଲାଉନ ରଲାନଲା ଅଞ୍ଳ ଦଲାଣ୍ଡଯବଲାଷ 
ରଲାଁ ନକିଟଯର ରଛକଟଲା ଚଲା�ଥିି�ଲା। 
ରଛ ତଯଳ ଜଯଣ ମହଳିଲା େଖୁି�ଲା 
କଲାଠ ସଂଗ୍ହ କରୁଥିବଲାଯବଯଳ 
ଡଲାଳ ପଡ଼�ିବିଲାରୁ ଯସ ରରୁୁତର 
ଯହଲାଇପଡ଼ଥିିଯ�। ପରବିଲାର ଯ�ଲାଯକ 
ରରୁୁତର ମହଳିଲା ରଲାଇରଙ୍ଗପରୁ 
ଡଲାକ୍ରଖଲାନଲାଯର ଭତ୍ତ୍ଡି କରଥିିଯ�। 
ଅବସ୍ଲା ସଙ୍କଟଲାପନ୍ନ ଯହବଲାରୁ ଯମଲାଟକ ି
କକିେ ୁ(୫୫)ଙୁ୍କ ବଲାରପିଦଲା ଯନବଲାକୁ 
ପରଲାମେ୍ଗ ଯଦଇଥିଯ�। ଯହଯ� ବଲାଟଯର 
ତଲାଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି।ି ଟଲାଉନ ପ�ୁସି 
େବ ଜବତ କର ିବ୍ୟବଯଚ୍ଛଦ କରଛି।ି 
ପଯର ପରବିଲାରବର୍ଗକୁ ହସ୍ତଲାନ୍ତର କର ି
ଏକ ମଲାମ�ଲା ରୁଜୁ କରଛି।ି

ହାଟସାହରିରରଷାହଳ
ପ୍ରହରଅଖଣ୍ଡନାମ�ଜ୍ଞ
ବକିଶାଇ,୧୩ା୩(ସମସି): ବଯିେଲାଇ ପଞ୍ଲାୟତ କଲା�୍ଗଳୟ 
ସନ୍ନକିଟ ହଲାଟସଲାହ ିଠଲାଯର ହଲାଟ ସଲାହ ିସଂକୀତ୍ତ୍ଗନ ମଣ୍ଡଳୀ 
କମଟି ି ଆନୁକୂ�୍ୟଯର ସପ୍ମ ବଲାଷ୍ଡିକୀ ଯଷଲାହଳ ପ୍ରହର 
ନଲାମ �ଜ୍ଞ ସଂକୀତ୍ତ୍ଗନ ଅନୁଷ୍ତି ଯହଲାଇ�ଲାଇଛ।ିଆଯୟଲାଜତି 
କଲା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମ ଯର ପଳଲାସବଣୀ, ପଲାହଲାଡ଼ପରୁ(ସଲାରସକଣଲା), 
ରରିସିଚନ୍ଦ୍ରପରୁ (ଖଣୁ୍ଲା), ଯରଲାଳମଣୁ୍ଲାକଟଲା (ବଯମଛ୍କ), 
ଅଳଆି (ଯଭଲାଳଲାରଡ଼଼ଆି) ହଲାଟସଲାହ(ିବଯିେଲାଇ)ଆଦ ି
ଗ୍ଲାମର ସଂକୀତ୍ତ୍ଗନ ଦଳ ଯ�ଲାରଯଦଇ କଳୁଷ ବନିଲାେନ 
ହରନିଲାମ େଣୁଲାଇଥିଯ�।ଏହ ି ନଲାମ ସଂକୀତ୍ତ୍ଗନ ଯର 
ଆଖପଲାଖ ଅଞ୍ଳର େତଲାଧିକ ଶ୍ଦ୍ଧଲାଳୁ ଉପସ୍ତି ରହବିଲା ସହ 
ନଲାମ ସଂକୀତ୍ତ୍ଗନକୁ ଉପଯଭଲାର କରଥିିଯ�। କମଟି ିସଭଲାପତ ି
ଯଦଲାଳଯରଲାବନି୍ଦ ସଲାହୁ, ସମ୍ଲାଦକ ଅନୀ� କୁମଲାର ରରି,ି 
ରବୀନ୍ଦ୍ର ବନି୍ଲାଣ ିସଯମତ ସମସ୍ତ କମ୍ଗକତ୍ଗଲା ଓ ଗ୍ଲାମବଲାସୀଙ୍କ 
ମଳିତି ସହଯ�ଲାରଯର େଲାନ୍ତ ି େଙୃ୍ଳଲାର ସହତି ନଲାମ�ଜ୍ଞ 
ସମଲାପନ ଯହଲାଇ�ଲାଇଛ।ିଉଦ�ଲାପନୀ ଉତ୍ସବଯର ଦହ ିହଲାଣ୍ଡ ି
ଭଙ୍ଗଲା, ନରର ପରକି୍ରମଲା ଅତ ିମଯନଲାରମ ଯହଲାଇଥି�ଲା

ରଜଏମ୍ଏମ୍ରଅସନାପଞ୍ାୟତକମଟିିଗଠତିଜଙ୍ଗଲନଆିଁରରାକବିାରନଇସରେତନତାରବୈଠକ

ଅଙ୍ଗନବାଡିକମ୍ୀଙ୍କୁ ରନଇମକ୍ଡ୍ଲି୍

ଯଶପିରୁଯଶପିରୁ କୁଳଅିଣାକୁଳଅିଣା ଉଦଳାଉଦଳା
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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

ଗୋଡ଼ ିଧକ୍ୋଯର ଗୋଈଯଗୋରୁଙ୍କ 
�ୋଉଛ ିଜୀବନ 

ଯ�ୋଗଯଦଯଲ 
ନୂେନ ଏବଇିଓ

ଲୁହୋ ପୋଇପ୍   ଉପରୁ ସରୁଷେୋ ପଟ ିଯଖୋଲଯିନଯଲ ଦୁବ୍ତ୍ତର୍
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ମଙ୍ଗଳବାର
୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ସ�ୋର,୧୩ୋ୩(�ମ�ି)

୧୬ ନମ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବେବେ 
ଉତ୍ତବରଶ୍ୱର େଜାର ପେୂ୍ବପାଶ୍ୱବର ସର୍ଭିସ ରାସ୍ା 
ପାଇଁ ଜମ ି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବେବେ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ ପରେିାରର 
ସଦସ୍ୟମାବନ ବସାର େଧିାୟକ ପର୍୍ବରାମ ଧଡ଼ାଙ୍କ 
ବନତୃତ୍ୱବର ଜଲିାପାେଙ୍୍କ ସାକ୍ଷାତ କର ି ଆବଲାଚନା 
କରେିା ସହତି ଏକ ଦାେପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି 
ଏହ ି ଦାେ ି ଅନ୍ସାବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଛଟକିଆି 
ରାସ୍ା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ କାର୍ବ୍ୟ ଚାଲଥିିୋ ବେବେ 
ଉତ୍ତବରଶ୍ୱର ପେୂ୍ବପାର୍ଶ୍ବବର ଦ୍ଇଟକିଆି ସର୍ଭିସ ରାସ୍ା 
କରାରେିା ପାଇଁ ଜମ ି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
ବହୋକ୍ ରାଉଛ।ି ମାତ୍ର ଏଠାବର ବ�ାଟକିଆି ସର୍ଭିସ 
ବରାଡ କରାରାଇ ଆେର୍ୟକ ମତ୍ାେକ ଜମ ିଅଧିଗ୍ରହଣ 
କରାରେିା ପାଇଁ ଦାେ ିକରାରାଇଛ।ି ବସମାନଙ୍କର ଦାେ ି
ଅନ୍ସାବର ଉତ୍ତବରଶ୍ୱରଠାବର ପେ୍କି ଅଣ୍ଡର ପାସ 
େଦେବର ବର୍ଇକଲି ଅଣ୍ଡର ପାସ ନମି୍ବାଣ ବହଉଥିୋ 
ବେବେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପଦୂର ୋ�ଡ୍ ି ଛକ ନକିଟବର ମଧ୍ୟ 

ବସହପିର ି ଏକ ବର୍ଇକଲି ଅଣ୍ଡର ପାସ ନମି୍ବାଣ 
ବହାଇସାରଛି।ି ଫେବର ପେୂ୍ବପାର୍ଶ୍ବବର �ାଡ�ିଡ୍କି 
ଆସ ିସେ୍ଧିାବର ଅତକି୍ରମ କରପିାରେି। ବସ ବକ୍ଷତ୍ରବର 

ଅରଥାବର ସରକାର ବଲାକମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ାରକ୍ 
ଉବଛେଦକର ି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରେିା ଆେର୍ୟକତା ନାହ ିଁ 
ବୋଲ ି ରକ୍୍ ି ଦର୍ବାଇଛନ୍।ି ବସହପିର ି େହ୍ କାେର୍ 

ଏଠାବର େ୍ୟକ୍�ିତ ଜମବିର ଘରଦ୍ାରକର ିେ୍ୟେସାୟ 
କର ି ଜୀେକିା ନେି୍ବାହ କର୍ଥିୋ ବଲାକମାବନ 
ଅରଥାବର ହଇରାଣର୍ ରକ୍ଷା ପାଇ ରାଇପାରବନ୍ 
ବୋଲ ି ଦାେ ି କରାରାଇଛ।ି ଏହ ି ଆବଲାଚନା ବେବେ 
ଜଲି୍ାପାେ ଦତ୍ତାବତ୍ରୟ ର୍ାଓସାବହେ ସବିନ୍ଧ ଏହାକ୍ 
ସହୃଦୟତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କର ି ଏକ କମଟି ି �ଠନ 
ପାଇଁ ସହମତ ିପ୍ରକାର କରଛିନ୍।ି ଏହ ିକମଟିବିର ଜବଣ 
ଏଡଏିମ୍  , ଏନ୍  ଏଚ୍   ପଡି ିଏେଂ ତହସଲିଦାର ରହବିେ। 
କମଟି ି ଏହାକ୍ ତଦନ୍ କର ି ରବିପାଟ୍ବ ବଦୋ ପବର 
ଏହାକ୍ ମଖ୍୍ୟ ରାସନ ସଚେିଙ୍କ ନକିଟକ୍ ପଠାରେି 
ବୋଲ ି ଜଲିାପାେ ପ୍ରତରିରୁତ ି ବଦଇଛନ୍।ି ବସ ପର୍ବ୍ୟନ୍ 
ଏଠାବର ଜମ ି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ବ୍ୟ େନ୍ଦ ରହେି ବୋଲ ି
ଜଣାରାଇଛ।ି ଏହ ି ପ୍ରତନିଧିି ଦେବର େଧିାୟକ ଶ୍ୀ 
ଧଡ଼ାଙ୍କ ସହତି ସବନ୍ାଷ ମହାନ୍,ି ହମିାଂର ୍ ବରଖର 
ରାଉତ, ସନ୍୍ୟାସ ସାହ୍, ରବମର ସାହ୍, ମନୀନ୍ଦ୍ର 
ବେବହରା, ଅବରାକ କର, ର୍ୟାମସନ୍୍ଦର ଚଣ୍ଡକ, 
�ଙ୍ାଧର ସାହ୍ ଓ ବ�ାଲକ େହିାରୀ ପହ୍ାଣ ପ୍ରମଖ୍ 
ଉପସ୍ତି ରହ ିଦାେପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରଥିିବଲ।

ଜସେଶ୍ୱର,୧୩ୋ୩(�ମ�ି)

ଜବେଶ୍ୱର େ୍କ ଅଧିନସ୍ ସମ୍ପତ୍ତଆି ଗ୍ରାମ 
ପଞ୍ାୟତ ଉନ୍ୟନ ମଞ୍ ତରଫର୍ ଆଜ ି
ଜବେଶ୍ୱର ସ୍ତି ସପିଆିଇ(ଏମ) ଦେୀୟ 
ଅଫିସବର ଏକ ସାମ୍ୱାଦକି ସମ୍େିନୀ ଅନ୍ଷ୍ତି 
ବହାଇରାଇଛ।ି ସମ୍ପତ୍ତଆି ପଞ୍ାୟତର 
ମହାଦ୍ନଭିତୀ ସମ୍ପକ୍ବବର ଏହ ି ସାମ୍ୱାଦକି 
ସମ୍େିନୀବର ସଚୂନା ଦଆିରାଇଛ।ି ସାମ୍ୱାଦକି 
ସମ୍େିନୀବର ୋମପନ୍ୀ ବନତା ଦଲି୍ୀପ 
�ରି ି ସର୍ାପତତି୍ୱ କରଥିିବଲ। ସାମ୍ୱାଦକି 
ସମ୍େିନୀବର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଅନ୍ୟତମ 
ୋମପନ୍ୀ ବନତା ଦୀପ୍ମିାନ ଆଚାର୍ବ୍ୟ, 
ମଞ୍ର ଆୋହକ ଦୀଲ୍ପି ରତପଥୀ, ଜୀେନ 
ପରଡ଼ିା, ଚନ୍ଦନ ରତପଥୀ, ରାଜକ୍ମାର 
ଆଚାର୍ବ୍ୟ, ସର୍ାନ୍ କାମେିା, ରମ୍ଭନ୍ାଥ 
ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମଖ୍ ଉପସ୍ତି ଥିବଲ। ୨୦୧୬-

୧୭ ର୍ ୨୦୨୧-୨୨ ଆଥ ଭିକ େଷ୍ବ ମଧ୍ୟବର 
ଏହ ି ପଞ୍ାୟତର ଉନ୍ୟନମେୂକ କାର୍ବ୍ୟବର 
େ୍ୟାପକ ଦ୍ନ୍ବୀତ ି ବହାଇଥିୋ ଅର୍ବିରା�ବର 
ଦର୍ବାରାଇଛ।ି ପଞ୍ାୟତବର ଉନ୍ୟନମେୂକ 
କାର୍ବ୍ୟ ସମ୍ପକ୍ବବର ସଚୂନା ପାଇୋ ପାଇଁ 

ସଚୂନା ଅଧିକାର ଆଇନ େେବର ଆବେଦନ 
କରାରାଇଥିବଲ ମଧ୍ୟ କାମ ସମ୍ପକ୍ବୀୟ ବକୌଣସ ି
ବରକଡ୍ବ ପଞ୍ାୟତ ଅଫିସବର ନ ରହେିା ଏହ ି
ଦ୍ନ୍ବୀତକ୍ି ପ୍ରମାଣତି କର୍ଛ।ି େବିରଷ କର ି

ଏସଇଏମ, ପଅିନ ନରିକ୍୍ବିର ଅନୟିମତିତା, 
ଘାଟ, ବପାଖରୀ ଖନନ, ନେକୂପ ମରାମତ,ି 
ନଲିାମ ଅଥ୍ବ, ମନବର�ା ଆଦ ିଉନ୍ୟନମେୂକ 
କାର୍ବ୍ୟବର ଅଥ୍ବକ୍ ଆତ୍ମସାତ କରାରାଇଛ ି
ବୋଲ ି ସଚୂନା ଦଆିରାଇଛ।ି ଏ ସମ୍ପକ୍ବବର 
ମଞ୍ ତରଫର୍ ଜବେଶ୍ୱର େଡିଓି, ଜଲି୍ାପାେ, 
େରି୍ା�ୀୟ ସଚେି, ୫-ଟ ି ସଚେି ଓ ର୍ଜିଲିାନ୍ସ 
େରି୍ା� ନକିଟବର ଲଖିିତ ର୍ାବେ ଅର୍ବିରା� 
କରଥିିବଲ ମଧ୍ୟ ବକୌଣସ ିକାର୍ବ୍ୟାନ୍ଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ 
କରାରାଉନାହ ିଁ। ଆଉ �ତ ୧୦ ତାରଖିବର 
ବକେେ ତରେରଆି ର୍ାବେ ଜଲି୍ା ପଞ୍ାୟତ 
ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ କର ି ବଫରରିାଇଛନ୍।ି 
ଏସମ୍ପକ୍ବବର ତଦନ୍ ପେୂ୍ବକ ବଦାଷୀଙ୍କ 
େବିରାଧବର କାର୍ବ୍ୟାନ୍ଷ୍ାନ ନଆିରାଉ 
ନବହବଲ ମଞ୍ ଆବନ୍ଦାେନାତ୍ମକ ପନ୍ା ଗ୍ରହଣ 
କରେି ବୋଲ ି ଏହ ି ସାମ୍ୱାଦକି ସମ୍େିନୀବର 
ବଚତାେନୀ ଦଆିରାଇଛ।ି

ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କୁ  ଭେଟଭିେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣଭର କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ ି

କମଟି ିଗଠନ କରବିାକକୁ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ି

ସମ୍ପତ୍ଆି ପଞ୍ାୟତଭର ଦକୁ ନଚ୍ଚୀତ ିଅେଭି�ାଗ

ତଦନ୍ତ ପବୂଚ୍ଚକ କା�ଚ୍ଚ୍ୟାନକୁ ଷ୍ାନ ଭନବାକକୁ ଦାବ ି

ସମ୍ପତ୍ଆି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ାୟତ 
ଉନ୍ନୟନ ମଞ୍ ତରଫରକୁ  

ସାମ୍ାଦକି ସମ୍ଳିନୀ

ଅସହାୟ ପରବିାରକକୁ 
ସହାୟତା
ଜସେଶ୍ୱର, ୧୩ୋ୩ (�ମ�ି): େୃଦ୍ଧ ୋପା 
ସୀତାଂର ୍ ମାଇତ ି ଦୀଘ୍ବଦନି ଧର ି ପକ୍ଷାଘାତ 
ବରା�ବର ପୀଡତି ଥିୋବେବେ େୃଦ୍ଧା ମାଆ 
ଅନ୍ପରୂ୍୍ବା ମାଇତ ି ଏକ ମାତ୍ର ର୍ନି୍କ୍ଷମ ଝଅି 
ଟ୍ନକ୍ ଧର ି ଆଖିର୍ ଲ୍ହ �ଡ଼ାଉଛନ୍।ି େୃଦ୍ଧା 
ମାଆ ପରେିାକ୍ ପ୍ରତବିପାଷଣ ପାଇଁ ର୍କି୍ଷା 
େୃତ୍ତକ୍ି ଆପଣାଇ ବନଇଛନ୍।ି ବ�ାଟଏି ଓେ ି
ଚ୍ଲ ି ଜେ୍ଛ ି ତ ଆଉ ବ�ାଟଏି ଓେ ି ବର୍ାକଲିା 
ରହେିାକ୍ ପଡ୍ଛ।ି ଏର୍େ ି ଏକ ଘଟଣା 
ବଦଖିୋକ୍ ମେିଛି ି ୋବଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା �ଡ୍୍ 
ପଞ୍ାୟତର �ଡ୍୍ପାହ ି ଗ୍ରାମବର। ଜବେଶ୍ୱରର 
ବହଲ୍ପ ଫର୍   ୟ ୍ ଫାଉବଣ୍ଡସନକ୍ ଗ୍ରାମୋସୀ 
ଖେର ବଦୋ ପବର ସଂ�ଠନର ସମସ୍ 
ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟାମାବନ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏେଂ 
ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ନୂତନ େସ୍ତ୍ର ଏେଂ ପନପିରେିା 
ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି 

ବାଜାର କେକାତା 
ଭଶ୍ା’ରକୁ ମ ଉଦ୍  ଘାଟତି
ବସ୍ୋ/ରୂପ�ୋ,୧୩ୋ୩(�ମ�ି): େସ୍ା େଜାର 
ଈଶ୍ୱରେତ୍ତ୍ବୀ ମନ୍ଦରି ସାମ୍ାବର ରେେିାର 
ବକସଏିମର ‘ୋଜାର କଲକାତା’ ବରା’ର୍ମକ୍ 
ରାଜ୍ୟ େଜ୍ି ମହେିା ଜନତା ଦେର କାର୍ବ୍ୟକାରୀ 
ସର୍ାପତ ି ସେ୍ାସନିୀ ବଜନା ଉଦ୍  ଘାଟନ 
କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ଉତ୍ସେବର ସରପଞ୍ ରଚତିା 
ମହାନ୍,ି ପେୂ୍ବତନ ସରପଞ୍ ଅନୀଲ କ୍ମାର 
ମହାନ୍,ି ପ୍ରାକ୍ନ ଏେଡ଼ିଓି ରଙ୍କର କ୍ମାର କର, 
ସମତି ି ସର୍୍ୟ ସବ୍୍ରତ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଦୀପ େଶି୍ୱାେ, 
ଚନି୍ମୟ ରତପଥୀ ପ୍ରମଖ୍ ଉପସ୍ତି ଥିବଲ। 
ବରା’ର୍ମର ବପ୍ରାପାଇଟର କାେଚିରଣ ମହାନ୍ ି
ଧନ୍ୟୋଦ ଅପ୍ବଣ କରଥିିବଲ।

ଅସସୁ୍ଥ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛୱାଡ଼ ି
ସ୍ତୀର ଦ୍ତିୀୟ ବବିୱାହ
ଜସେଶ୍ୱର,୧୩ୋ୩(�ମ�ି): ୋବଲଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ା ଜବେଶ୍ୱର େ୍କ ବ�ାପୀବମାହନପର୍ 
ପଞ୍ାୟତର ଛବମୌଜ ଗ୍ରାମର କ୍ଞ୍ଜେହିାରୀ 
ଦତ୍ତଙ୍କ ସହ ୋଲଆିପାେ ଥାନା ସନ୍ାର୍ଇ 
ଗ୍ରାମର ବଦେ କ୍ମାର ରଣଜତିଙ୍କ ଝଅି 
ଦୀପକିା ରାଣୀଙ୍କ ସହ ୨୦୨୦ ମସହିାବର 
ବେୈଦକି ରୀତ ି ନୀତ ି ଅନ୍ସାବର ୋହାଘର 
ବହାଇଥିଲା। ଉର୍ୟଙ୍କର ୧୩ ମାସର ରରି ୍
କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହଛି।ି ବତବେ �ତ ଦ୍ଇଦନି 
ତବେ କ୍ଞ୍ଜେହିାରୀଙ୍କ ବଦହ ଅସସ୍୍ ବହୋର୍ 
ର୍୍େବନଶ୍ୱର ସ୍ତି ନୀୋଚେ ହସ୍ଟିାଲକ୍ 
ଅପବରସନ ପାଇଁ ରାଇଥିବଲ। ନବିଜ ସ୍ତ୍ରୀ 
ଦୀପକିାରାଣୀ ନଜିର ସ୍ଟ୍ବିର ସ୍ାମୀଙ୍୍କ ବନଇ 
ଜବେଶ୍ୱର ବଟେସନବର ଛାଡଥିିବଲ। ବହବଲ 
ସ୍ାମୀକ୍ ବମଡକିାଲ ପଠାଇ ଦୀପକିାରାଣୀ 
ଆଉ ଘରକ୍ ବଫର ିନ ଥିବଲ। ପରେିାର ପକ୍ଷର୍ 
ଦ୍ଇଦନି ଧର ିଅବନକ ବଖାଜା ବଖାଜ ିକରେିା 
ପବର, ଆଜ ିଅପରାହ୍ନବର ଦୀପକିା ତାଙ୍କ ନଜି 
ଆଡ୍ ବଫାନ କରେିା ସହ େତ୍ତ୍ବନା ପଞ୍ାୟତ 
ଖରଦିା ଗ୍ରାମର ଅନନ୍ କ୍ମାର ବଜନାଙ୍କ ପଅ୍ 
କମୋକାନ୍ ବରନା (ଜ�ା) ନାମକ ରେ୍କକ୍ 
ବନାଟରୀବର ୋହା ବହାଇଛନ୍ ିବୋଲ ିସଚୂନା 
ବଦଇଥିବଲ। ବତବେ ସ୍ାମୀ କ୍ଞ୍ଜେହିାରୀ 
ର୍୍େବନଶ୍ୱର ନୀୋଚେ ହସ୍ଟିାଲବର 
ଅପବରସନ ପାଇଁ ଆଡମସିନ ବହାଇଥିୋ 
ବେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ବଫାନବର ବରା�ାବରା� 
କର ି ବନହ୍ରା ବହାଇ ନରିାର ବହାଇଥିବଲ। 
ବତବେ ଗ୍ରାମୋସୀ ଆତ୍ମୀୟସ୍ଜନ 
ଦୀପକିାରାଣୀକ୍ େହ୍ ବଖାଜାବଖାଜ ି କର ି
ଜବେଶ୍ୱର ସ୍ତି ଅନ୍କୂେ ମନ୍ଦରି ନକିଟବର 
ଥିୋ ଜାଣେିାକ୍ ପାଇ ବସଠାର୍ ଉର୍ୟ 
ବପ୍ରମକି ଓ ବପ୍ରମକିାକ୍ ଉଦ୍ଧାର କର ି େରି୍ାଘର 
କରାଇଥିୋ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରାହାକ୍ ବନଇ 
ଜବେଶ୍ୱରବର ଚର୍୍ବା ବଜାର ଧରଛି।ି

ଆପ୍   ପକ୍ଷରକୁ   
ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୋ
ବସ୍ୋ/ରୂପ�ୋ,୧୩ୋ୩(�ମ�ି): େସ୍ା େ୍କ 
ଆମ ଆଦମୀ ପାଟଭି ପକ୍ଷର୍ େରିାେ ପଟ୍ଆବର 
େସ୍ା େଜାର ପରକି୍ରମ କର ି େସ୍ା େ୍କ 
ସମ୍ଖ୍ବର ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ ସର୍ା େସ୍ା ସର୍ାପତ ି
ସବରାଜ କ୍ମାର ରାଉେଙ୍କ ସର୍ାପତତି୍ୱବର 
ଅନ୍ଷ୍ତି ବହାଇଛ।ି ୋଦ୍ଧ୍ବକ୍ୟ ର୍ତ୍ତା, େଧିୋ 
ର୍ତ୍ତା, େକିୋଙ୍ ର୍ତ୍ତା ମାସକ୍ ପାଞ୍ସହ େୃଦ୍ଧ ି
କର ି ଦ୍ଇ ହଜାର ପାଞ୍ସହ ଟଙ୍କା ବଦୋ ଓ 
ଅଠର େଷ୍ବର୍ ଊଦ୍ଧ୍ଶ୍ବ ମହେିାଙ୍୍କ ହଜାବର ଟଙ୍କା 
ପ୍ରଦାନ କରେିା ବନଇ ଦାେ ି କରଥିିବଲ। 
ଏ ବନଇ ଏକ ଦାେପିତ୍ର ମଖ୍୍ୟମନ୍ତୀଙ୍୍କ 
ଉବଦେର୍ୟବର େଡିଓିଙ୍କ ଜରଆିବର ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିବଲ। ଉକ୍ ପଥପ୍ରାନ୍ ସର୍ାବର ଆମ 
ଆଦମୀ ପାଟଭିର ଜଲି୍ାସର୍ାପତ ି କ୍ମାର 
ସ୍ର୍୍ବର୍ାରତ ମଲ୍କି, େ୍କ ଉପସର୍ାପତ ିଅମୀୟ 
ମହାନ୍,ି େଷ୍ି୍ପଦ �ରି,ି ନାରୀବନତ୍ରୀ ଜୟନ୍ୀ 
ଦାସ, ବହମଲତା ପ୍ରଧାନ, ବସାମନାଥ ରାଉତ, 
ସଂଗ୍ରାମ କବିରାରୀ ମଶି୍, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, 
ଶ୍ୀକାନ୍ ପାତ୍ର, ସେ୍ାସ �ରି,ି ସେ୍ାସ ବେବହରା 
ପ୍ରମଖ୍ ଊପସ୍ତି ଥିବଲ।

ଚନ୍ଦସେଶ୍ୱର,୧୩ୋ୩(�ମ�ି): ୋବଲଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ା ସୀମାନ୍ ବର୍ା�ରାଇ ୫୭ନଂ 
ଜବେଶ୍ୱର-ଚନ୍ଦବନଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 
ସଂଲଗ୍ନ ସାହାୋଜପିର୍-ଦୀଘା ସୀମା ନଦୀ 
ଓ ଆଡ଼ଆି ୋଲ ି ବଚାରାଚାଲାଣକାରୀ 
ୋଲ ି ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଣ ବମଲା 
ରହ୍ଛ।ି ଏବନଇ ସ୍ାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ 
ବର୍ା�ରାଇ ତହସଲିଦାରଙ୍୍କ ଅେ�ତ 
କରେିା ପବର ବସାମୋର ସକାବେ େବିରଷ 
ସତୂ୍ରର୍ ବର୍ା�ରାଇ ତହସଲିଦାର ସର୍ାନ୍ 
କ୍ମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଖେର ପାଇ କଖଡ଼ା 
ରାଜସ୍ ନରିୀକ୍ଷକଙ୍୍କ ନବିଦେ୍ବର ବଦଇଥିବଲ। 

ତହସଲିଦାର ଶ୍ୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 
ନବିଦେ୍ବରକ୍ରବମ କଖଡ଼ା ରାଜସ୍ ନରିୀକ୍ଷକ 
ନରିକିାନ୍ ସଂି ୋଜତିପର୍ ପଞ୍ାୟତର 
ଦକ୍ଷଣି ସରଷିା ବମୌଜାର୍ ସରକାରୀ 
ବ�ାଚର ଜମବିର ବଜସେି ି ସାହାର୍ୟବର 
ବେଆଇନ ର୍ାବେ ମାଟ ି ବଖାେ ି ଟ୍ାକ୍ଟର 
ସାହାର୍ୟବର ପଶ୍ମିେଙ୍କ୍ ଚାଲାଣ 
ବହଉଥିୋ ବେବେ ଉକ୍ ଜା�ାବର ଚଢ଼ାଉ 
କର ି ପଶ୍ମିେଙ୍ର ଏକ ୋଲ ି ବୋବଝଇ 
�ାଡରି ଡ୍ାଇର୍ର ସବମତ ଟ୍ାକ୍ଟରକ୍ ଜେତ 
କର ି ତାେସାର ି ସାମଦ୍୍କି ଥାନା ପଲ୍ସି 
ଜମିାବର ବଦଇଥିୋ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ବୱାଲ ିବବୱାବେଇ ଟ୍ୱାକ୍ଟର ଜବତ

ବସ୍ୋ/ରୂପ�ୋ,୧୩ୋ୩(�ମ�ି): ୋବଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା 
େସ୍ାବର ଏକ ଅର୍ାେନୀୟ ଘଟଣା ଘଟଛି।ି ଘବରାଇ 
ସ୍ଲ୍ବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ପ୍ରତବିରା�ତିା 
କରାରାଇ କୃତୀ ପଲିାଙ୍୍କ ପର୍ସ୍ାର ଦଆିରେି ବୋଲ ି
ସଚୂନା ବଦଇ ଅର୍ରି୍ାେକଙ୍୍କ େୀମା କରେିା ନମିବନ୍ 
ୋଧ୍ୟ କରେିା ଘଟଣା ତୀବ୍ର ଅସବନ୍ାଷ ପ୍ରକାର 
ପାଇଛ।ି ପ୍ରକାର ବର ରନେିାର କଛି ି ରେ୍କ ଏକ 
ସଂ�ଠନ ନାମବର େସ୍ା ଅଞ୍େବର ଥିୋ ସମସ୍ 
ଘବରାଇ ସ୍ଲ୍ବର ପ୍ରତବିରା�ତିା କର ି ପଲିାଙ୍୍କ 
ପର୍ସ୍ାର ଦଆିରେି ବୋଲ ି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପକ୍ 

ଡାକଥିିବଲ। ସାଙ୍ବର ଅର୍ରି୍ାେକଙ୍୍କ ବନଇ 
ଆସେିାକ୍ ଅନ୍ବରାଧ କରଥିିବଲ। ଅର୍ରି୍ାେକମାବନ 
ପଲିାଙ୍୍କ ବନଇ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପବର ପହଞ୍େିା ପବର 
ବସଠାବର େୀମା କଂପାନୀର ଏବଜଣ୍ଟମାବନ 
େୀମା କରେିାକ୍ େ୍ଝାଇଥିବଲ। ରାହାକ୍ ବନଇ 
ଅର୍ରି୍ାେକ ମହଲବର ତୀବ୍ର ଉବତ୍ତଜନା ପ୍ରକାର 
ପାଇଥିଲା। େୀମା କରେିା ପାଇଁ ପଲିାଙ୍୍କ େ୍ୟେହାର 
କରେିା ଓ ପରୀକ୍ଷା ସମୟବର କଂପାନୀର ଏର୍େ ି
ଦାୟତି୍ୱହୀନତା କାର୍ବ୍ୟକ୍ ସେ୍ ମହଲବର ନନି୍ଦା 
କରାରାଇଛ।ି

ଛୱାତ୍ରଛୱାତ୍ରୀଙୁ୍ ପରୁସ୍ କୃତ କରବିୱା 
ନୱଁାବର ବୀମୱା କରବିୱାକୁ ପ୍ରୟୱାସ

ଅେେିାବକ ମହେଭର ତୀବ୍ର ପ୍ରତକି୍ୟିା 

ବସ୍ୋ/ରୂପ�ୋ,୧୩ୋ୩(�ମ�ି): େସ୍ା େ୍କ ଅନ୍�୍ବତ 
ପତ୍ରଝଡ଼ା ପଞ୍ାୟତ େଦି୍ୟାଧରପର୍ େସ୍ବିର େଦ୍ି୍ୟତ 
ସଟ୍  ସକଭିଟ ବରା�୍ଁ ସ୍�୍ବତ ବକାମର ହକଙ୍କ ୧୦ େଖରା 
ସବମତ ଆସୋେପତ୍ର ବପାଡରିାଇଥିଲା। ଏହ ି
ଖେର ପାଇ �ତକାଲ ିକଂବଗ୍ରସ ପକ୍ଷର୍ ନେବଜ୍ୟାତ ି
ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନବିଦେ୍ବରବର ଏକ ଟମି୍   �ାଁବର ପହଞ୍ ି
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି ଏହ ିପ୍ରତନିଧିି ଦେବର 
େସ୍ା କଂବଗ୍ରସ ବନତା େଜିନ ନାୟକ େ୍କ କଂବଗ୍ରସ 
ସର୍ାପତ ିସତ୍ୟନାରାୟଣ �ପ୍୍ା, ସମୋୟ ସର୍ାପତ ି
ମବନାଜ କ୍ମାର ମହାନ୍,ି ଜଲି୍ା କଂବଗ୍ରସ କମଟି ି

ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଧ୍ାଂର ୍ ବରଖର ବରନା, 
ସଦାନ୍ଦପର୍ ପଞ୍ାୟତ କଂବଗ୍ରସ ସର୍ାପତ ି କମେ 
ବଲାଚନ ବଜନା, ପେୂ୍ବତନ ସମତି ି ସର୍୍ୟ ରେୀନ୍ଦ୍ର 
ଦାସ, ରେ୍ ବନତା ଜ�ଦୀର ସାହ୍, େସ୍ା ନେି୍ବାଚନ 
ମଣ୍ଡେୀ ଛାତ୍ର କଂବଗ୍ରସ ସର୍ାପତ ି ଅେନିାର ନାୟକ 
ପ୍ରମଖ୍ ଉପସ୍ତି ଥିବଲ। ବସହପିର ି ବସ୍ଛୋବସେୀ 
ସଂ�ଠନ �ଞ୍୍ଜର ପକ୍ଷର୍ ଅଗ୍ନ ି େପିନ୍ଙ୍୍କ ସହାୟତା 
ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛ।ି ସଂ�ଠନ ପକ୍ଷର୍ େପିନ୍ଙ୍୍କ 
କମ୍ୱେ, ମରାରୀ, ବେଡସଟି, ବରାତା, ଦଉଡ଼,ି 
ଚାଉେ ଆଦ ିପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛ।ି 

ଅଗ୍ ିବପିନ୍ନ ପରବିୱାରକୁ ସହୱାୟତୱା
ଲଙ୍ଗସେଶ୍ୱର,୧୩ୋ୩(�ମ�ି): ସଂିଲା ଥାନା 
ଅନ୍�୍ବତ ୋେଆିପାଟ ି ଗ୍ରାମବର ସାେ୍ବଜନୀନ 

ବଦାେ ମବହାତ୍ସେ ଅେସରବର ରରି ୍ ପ୍ରତରି୍ା 
ଅବନ୍ୱଷଣ କାର୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ଷ୍ତି ବହାଇରାଇଛ।ି 

ଏହ ିକାର୍ବ୍ୟକ୍ରମବର େବିଜଡ ିରାଜ୍ୟ ମହେିା 
କାର୍ବ୍ୟକାରୀ ସର୍ାପତ ି ସେ୍ାସନିୀ ବଜନା 
ମଖ୍୍ୟଅତଥିି, ମଖ୍୍ୟେକ୍ାର୍ାବେ ୋବଲଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ା କୋକାର ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫ୍ଲ 
ବଘାଷ ବରା�ବଦଇ ଆଜରି ରରି ୍ କାଲରି 
ର୍େଷି୍ୟତ ଏେଂ ସମସ୍ ରରିଙ୍୍କ ମଧ୍ୟବର 
ଅନ୍ନଭିହତି �ଣ୍ ଲ୍ଚରିହଛି ିବୋଲ ିମତେ୍ୟକ୍ 
କରଥିିବଲ। ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ର୍ାେବର ଜଲି୍ା 
କୋକାର ସଂଘ ୋେଆିପାଟ ି ରାଖାର 
ସର୍ାପତ ିେଜିୟ କ୍ମାର ବଜନା, ରେ୍ବନତା 
ପ୍ରଦୀପ କ୍ମାର େଶି୍ୱାେ, ବହାଲ ି କମଟିରି 
ସର୍ାପତ ି ରେୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବଦ, େଙ୍ାେଚିରଣ 
ର୍କ୍ା, ଅନର୍ିଦ୍ଧ ବଜନା ପ୍ରମଖ୍ ବରା�ବଦଇ 
ପ୍ରତବିରା�ୀଙ୍୍କ ଉତ୍ସାହତି କରଥିିବଲ। 

ଏହ ି ଅେସରବର କୃତୀ ପ୍ରତବିରା�ୀଙ୍୍କ ପର୍ସ୍ତୃ 
କରାରାଇଥିଲା।

ବ�ୱାଳ ଉତ୍ସବବର ଶଶି ୁପ୍ରତଭିୱା ଅବନୱେଷଣ କୱାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ଶୱାନ୍ଆି ବ�ି୍ୟୱାଳୟବର ଅବସର ସମୱେର୍୍ଯନୱା

ଖଇରୋ,୧୩।୩(�ମ�ି): ନରିାବର ଜବଣ କେ ି
ଓ କେକାରର୍ାବେ ଖଇରା ଅଞ୍େବର ବେଶ୍   
ଜଣାରଣ୍ା। ଆଦର୍ବ ପ୍ରଧାନ ରକି୍ଷକ େସନ୍ କ୍ମାର 
ଦାସଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ କେତିା ସଙ୍କେନ ‘ଚ�ଲା 
ହଅନ ି ମା’ ମାମନ୍’ି ରନେିାର ବଲାକାପ ଭିତ 
ବହାଇଛ।ି ଓଡ଼ରିା ନମି୍ ମାଧ୍ୟମକି ରକି୍ଷକ ସଂଘର 
ଖଇରା ରାଖା ସର୍ାପତ ି ପ୍ରଫ୍ଲ୍ କ୍ମାର ଦାସଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାବର ସାରବକାଣା ଉର୍ ପ୍ରାଥମକି 
େଦି୍ୟାେୟ ପରସିରବର ଆବୟାଜତି ସର୍ାବର 
ଅେସରପ୍ରାପ୍ ଆଦର୍ବ ହନି୍ଦୀ ରକି୍ଷକ ନରହର ି

ମହାନ୍ ି ମଖ୍୍ୟ ଅତଥିି, କ୍ପାରୀ ମା’ ଅମ୍ୱକିା 
ସାହତି୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ଉବମର କ୍ମାର 
ମହାନ୍,ି ରକି୍ଷକ ସଂଘର କମ୍ବକତ୍ତ୍ବା େଜିୟ କ୍ମାର 
ଦ୍ବିେଦୀ, ନାରାୟଣ ବପଡ଼ା, ରଙ୍କଷ୍ବଣ ବଜନା 
ପ୍ରମଖ୍ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ର୍ାବେ ବରା�ବଦଇ କେ ି
େସନ୍ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବତ୍ୟକଟ ିବଲଖା ଉର୍ବକାଟୀର 
ଏେଂ ସମାଜର ପ୍ରବତ୍ୟକେ�୍ବଙ୍କ ପାଇଁ 
ସମବୟାପବରା�ୀ ବୋଲ ି କହଥିିବଲ। ସହକାରୀ 
ରକି୍ଷକ ବ�ୌରାଙ୍ ଚରଣ ମଖ୍ି ଧନ୍ୟୋଦ ଅପ୍ବଣ 
କରଥିିବଲ।

‘ଚଗଲୱା ହୁଅନ ିମୱା’ ମୱାମନୁ’ି ପସୁ୍ତକ ବଲୱାକୱାପ ପିତ

ପଶ୍ମିବୋଡ,୧୩ୋ୩(�ମ�ି): ଜବେଶ୍ୱର େ୍କ 
�ଣରକି୍ଷକ/ଏକ୍ସକ୍ୟାଡ଼ର ରକି୍ଷକ ସଂଘ ଜବେଶ୍ୱରର 
ଆବୟାଜନବର ରାନ୍ଆି ପ୍ରାଥମକି େଦି୍ୟାେୟବର 
ଏକକାେୀନ ୩ ଜଣ ରକି୍ଷକଙ୍କ ଅେସରକାେୀନ ସର୍ା 
ଅନ୍ଷ୍ତି ବହାଇରାଇଛ।ି ଏଥିବର ରକି୍ଷକ ସବରାଜ 
କ୍ମାର ବଜନା ସର୍ାପତତି୍ୱ କରଥିିବଲ। ମଖ୍୍ୟଅତଥିି 
ର୍ାବେ ଜବେଶ୍ୱର ଏେଇିଓ ଅଜୟ କ୍ମାର ବଜନା ଓ 
ମଖ୍୍ୟେକ୍ା ର୍ାବେ ଅେସରପ୍ରାପ୍ ଖଣ୍୍ଟା େ୍କ ମୟରୂର୍ଞ୍ଜର 
ଏେଇିଓ କପବିେଶ୍ୱର ମହାନ୍ ି ବରା�ବଦଇ ରକି୍ଷକତା 
ଏକ େୃତ୍ତ ି ନ୍ବହଁ େରଂ ନରିା ବୋଲ ି ପ୍ରତପିାଦନ କର ି
ରକି୍ଷକର ଅେସର ନ ଥାଏ ବୋଲ ିକହଥିିବଲ। ସମ୍ାନତି 

ଅତଥିିର୍ାବେ ରାନ୍ଆି ସରକାରୀ ଉପ୍ରା େଦି୍ୟାେୟର 
ସରକାରୀ ରକି୍ଷକ ଦଲି୍ୀପ ବସଠୀ, କ୍ମଦ୍ ରଞ୍ଜନ ବଜନା 
ନଖିିେ ଉତ୍କେ ରକି୍ଷକ ସମ୍ପାଦକ ଜବେଶ୍ୱର, େରଷି୍ 
ସାମ୍ୱାଦକି ଦ୍�୍ବା ରଙ୍କର �ରି,ି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ବ୍ୟ, 
ସବ୍ୋଧ େହିାରୀ ପାେ ଓ ମବହଶ୍ୱର ବଘାଷ େକ୍େ୍ୟ 
ରଖିଥିବଲ। �ଣରକି୍ଷକ/ଏକ୍୍ସ   କ୍ୟାଡର ସଂଘ ଜବେଶ୍ୱରର 
ସମ୍ପାଦକ, ରକି୍ଷକ େ୍ଦ୍ଧବଦେ ବଜନା ମଞ୍ ଆହ୍ୱାନ ଓ 
ଅତଥିି ପରଚିୟ କରଥିିବଲ। ରକି୍ଷକ ନରିକିାନ୍ ପାଣଗ୍ରାହୀ 
ଧନ୍ୟୋଦ୍   ଅପ୍ବଣ କରଥିିବଲ। ଅେସର ଗ୍ରହଣ କରଥିିୋ 
ରକି୍ଷକ ପରୂ୍୍ବଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ର୍ାନ୍ ଚରଣ ମାହାଲ ଓ େନ୍ଦନା 
ମଶି୍ଙ୍୍କ ମାନପତ୍ର ଓ ଉପବଢ଼ୌକନ ଦଆିରାଇଥିଲା।



ମଙ୍ଗଳବାର 
୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩୧୨ ମୟୂରଭଞ୍ଜ
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ମଦ ଜବତ; ଜଣେ ଗରିଫ 
ବହସାହ,ି୧୩ା୩(ସମସି): ବଡସାହ ିଥାନା ଅଧୀନ ବବଲାମ ଗ୍ାମର ପ୍ରଚୁର 
ବେଶୀ ଓ ବବିେଶୀ ମେ ବବଆଇନ କାରବାର ବହଉଥିବାର ପଲୁସି ଖବର 
ପାଇ ଚଢଉ କରଛି।ି ଫଳବର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ବଗ୍ାସାରୀ ବୋକାନରୁ ୩ଟ ି
ବଅିର ବବାତଲ ଓ ୯ଟ ିନବି ମେ ଜବତ ବହାଇଛ।ି ଏହ ିଚଢଉବର ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ଶ୍ୀ ରାଉତଙୁ୍କ ଗରିଫ୍   କରାଯାଇ ବନାଟସି ବେଇ ଛଡାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି

ମହଳିାଙ୍କୁ  ଗାଳଗିକୁଲଜ; ମାମଲା ରକୁ ଜକୁ  
ବଡ଼ସାହ,ି୧୩ା୩(ସମସି): ବଡସାହ ିଥାନା ଅଧୀନ କୃପାସନୁି୍ପରୁ ଗ୍ାମର 
ବଜାସ୍ାରାଣୀ ହାଁସୋ (୩୩)ଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ସ୍ାମୀ ବଗାବନି୍ଦ ବଗାପାଳ ବହମ୍ରମ୍ବ, 
ଶାଶ,ୂ ନଣନ୍ଦ ଓ େଅିର ଗାଳଗିଲୁଜ କରବିା ସହତି ମାଡମାର ି ମାନସକି 
ଓ ଶାରୀରକି ନଯି୍ାତା ବେଉଥିବା ଥାନାବର ଲଖିିତ ଅଭବିଯାଗ କରଛିନ୍।ି 
୨୦୧୦ବର ଉଭୟଙ୍କର ବବିାହ ବହାଇଥିବା ବବବଳ ବସମାନଙ୍କର େୁଇଟ ି
ଝଅି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍।ି ବଜାସ୍ାରାଣୀଙ୍କର େୁଇଟ ି ଝଅି ବହବା ସହତି ତାଙ୍କ 
ଚରତି୍ରକୁ ସବନ୍ଦହ କର ିବସମାବନ ସବୁ ବବବଳ ନଯି୍୍ାତନା ବେଉଥିବାର 
ଅଭବିଯାଗରୁ ଜଣାଯାଇଛ।ି ଗତ ୧୨ ତାରଖିବର କାମ ଥିବାରୁ ବଜାସ୍ାରାଣୀ 
ବାରପିୋ ଯବିାକୁ ବାହାରବିାରୁ ସ୍ାମୀ ତାଙୁ୍କ ଏକ କାଠ ଫାଳଆିବର 
ଆକ୍ରମଣ କରଥିିବାର ଜଣାଯାଇଛ।ି ତାଙ୍କ ଅଭବିଯାଗକୁ ଭତି୍ ିକର ିପଲୁସି 
ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କର ିତେନ୍ ଜାର ିରଖିଛ।ି

ଦକୁ ଇ ଟ୍ାକ୍ଟର ଜବତ; ଚାଳକ ଗରିଫ
କୁଆମରା,୧୩ା୩(ସମସି): ବସାମବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନବର ବବଆଇନ ଭାବବ 
ବମାରମ ଓ ପଥର ଆଣଥୁିବା େୁଇଟ ିଟ୍ାକ୍ଟରକୁ ଖଣୁ୍ା ପଲୁସି ଜବତ କରଛି।ି 
ଡ୍ାଇଭର ଖଣୁ୍ା ଥାନା କୁସମୁଘାଟ ି ଗ୍ାମର ସବବଶ୍୍ୱର ବବବହରାଙୁ୍କ ଗରିଫ 
କର ିବକାଟ୍ ଚାଲାଣ କରଛି।ି ବସହପିର ିଅନ୍ ଏକ ଟ୍ାକ୍ଟର ବଯାବଗ ଖଣ୍ାବୁଡା 
ଅଞ୍ଚଳରୁ ବବଆଇନ ପଥର ବବାବଝଇ କର ିଆସଥୁିବା ବବବଳ ପଲୁସି ବକୌଣସ ି
ସତୂ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚଢଉ କରବିା ସହ ସମ୍କୃ୍ତ ଡ୍ାଇଭର ଜୁରାଡହି ିଗ୍ାମର 
ରଘନୁାଥ ସଂିଙୁ୍କ ଗରିଫ କର ି ବକାଟ ୍ ଚାଲାଣ କରଛିନ୍।ି ଉଭୟ ଟ୍ାକ୍ଟରକୁ 
ଜବତ କର ିଥାନାବର ରଖାଯାଇଛ।ି ପଲୁସି ପଥୃକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରଛି।ି 

ଣଲାକ ଅଦାଲତ; ୪ ଲକ୍ଷ ଆଦାୟ
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ,୧୩ା୩(ସମସି): ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ବକାଟ୍ବର ଶନବିାର ଜଲି୍ା 
ସ୍ତରୀୟ ବଲାକ ଅୋଲତ ଅନୁଷ୍ତି ବହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ିବଲାକ ଅୋଲତବର 
ବମାଟ ୨୦ଟ ି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଏମସଟି ି ବଗାଟଏି ମାମଲାର ଫଇସଲା 
ବହାଇ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୋୟ ପାଇଁ ସମାଧାନ ବହାଇଛ।ି ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା 
ଓ ବେୌରାଜଜ େୀପକ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାବର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି ବଲାକ 
ଅୋଲତବର ତାଙ୍କ ସହତି ସବଜଜ୍   ସ୍ତୃସି୍ଗି୍ା ୋସ, ଏସଡଜିଏିମ ସେି୍ାଥ୍ 
ଶଙ୍କର ବସନାପତ,ି ବଜଏମଏଫସ ି ଅଭବିେକ ବପାଥାଳ ଉପସ୍ତି ରହ ି
ମାମଲା ଗଡ଼ୁକିର ଶଣୁାଣ ିକରଥିିବଲ। ବକାଟ୍ର କମ୍ଚାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଣ୍୍ଡିଙ୍କ 
ସବମତ ଅନ୍ମାବନ ପରଚିାଳନାବର ସହବଯାଗ କରଥିିବଲ।

ବାଲ ିଟ୍ାକ୍ଟର ଜବତ; ଚାଳକ ଗରିଫ
ମମାରଡ଼ା,୧୩ା୩(ସମସି) : ବଘାଳମହୁାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗଣ୍ଗହୁାଳ ି ନକିଟ 
ଜମ୍ୀରା ନେୀରୁ ବାଲ ିବବାବଝଇ କର ିଏକ ଟ୍ାକ୍ଟର ରବବିାର ପବ୍ୂାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 
୧୦ଟା ସମୟବର ବଚାରାବର ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବବବଳ ହଳେୀପାଳସ୍ 
ରାଜାବନ୍ ନକିଟ ରାସ୍ତାବର ଚତି୍ରଡା ଫାଣ୍ ିପଲୁସି ହାତବର ଧରାପଡ଼ଥିିବା 
ଜଣାଯାଇଛ।ି ଗାଡ ି ଚାଳକ ଗବଣଶ ଚବପୟାର(୪୨)ଙୁ୍କ ପଲୁସି ଗରିଫ 
କରବିା ସହ ସମ୍କୃ୍ତ ଟ୍ାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରଛି।ି ଏ ସମ୍କ୍ବର ପଲୁସି ଏକ 
ମାମଲା ରୁଜୁ କର ିଅଭଯିକୁ୍ତକୁ ବକାଟ୍ଚାଲାଣ କରଛି।ି 

ଇଂରାଜୀଣର କପକିର ିଧରାପଡ଼ଣିଲ 
୩ ମାଟ୍କି୍  ପରୀକ୍ଷାର୍ୀ

ବାରପିଦା, ୧୩।୩(ସମସି): ମାଟ୍କି ପରୀକ୍ଷାର ଦ୍ତିୀୟ େନି ବସାମବାର 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ାରୁ ୩ଜଣ ପରୀକ୍ଷାଥୀ୍ କପକିର ିଧରାପଡ଼ଛିନ୍ ିବବାଲ ିଜଲି୍ା 
ଶକି୍ଷାଧିକାରୀ ନବକବିଶାର ଗରିଙି୍କଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ବସହପିର ିବସାମବାର 
୧୩୪୯ଜଣ ପରୀକ୍ଷାଥ୍ୀ ଅନୁପସ୍ତି ରହଥିିବା ବସ ସଚୂନା ବେଇଛନ୍।ି

ପ୍ରତମିାଣଦଈପକୁରଣର ପଞ୍କୁଣଦାଳ 
ମବୈଶଙି୍ଗା, ୧୩ା୩(ସମସି): ଫଗଣୁ ମାସକୁ ବୋଳଯାତ୍ରାର ପବ୍ ବବାଲ ି
କୁହାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ବୋଳ ପରୂ୍ଣ୍ଡିମା ପାଞ୍ଚେନି ପବୂରୁ୍ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନବର 
ପାଳତି ବହାଇ ପନ୍ଦର େନି ପବର ଉଦ୍  ଯାପତି ବହାଇଥାଏ। ବବୈଶଙି୍ଗା ଥାନା 
ଅନ୍ଗ୍ତ ୨୨ଟ ିପଞ୍ଚାଯତବର ଏହ ିବୋଳଯାତ୍ରା ବହଉଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଫଗ ୁ
େଶମୀବର ଜାମନଣ୍ା, ଏକାେଶୀବର ଜୁଗପରୁା, ପରୂ୍ଣ୍ଡିମାବର ପଞି୍ଚାବଣଆି, 
ତୃତୀୟାବର ମଛପୋ, ପବର ପଞ୍ଚମୀବର ପ୍ରତମିାବେଇପରୁ ବହାଲ ିପଡ଼ଆିବର 
ପଞ୍ଚବୁୋଳ ୫ େନି ଧର ି ଚାଲଥିାଏ। ଏହ ି ପଞ୍ଚବୁୋଳବର ଅଧିଷ୍ାତା ବେବ 
ଭାବବ ବଗାବନି୍ଦରାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବୋଳଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତତ୍   
ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରାନ୍ରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯଗୁଳମତୂ୍୍ଡି ବମିାନବର ଆସ ିଏହ ି
ଠାକୁରଙ୍କ ମଶି ି ବହାଲ ି ବଖଳନ୍ ି ବବାଲ ି କମି୍ବେନ୍ୀରୁ ଜଣାଯାଏ। ଚଳତିବେ୍ 
ବଫବୃଆରୀ ୨୨ ତାରଖିରୁ ୨୫ ତାରଖି ପଯ୍୍ ନ୍ ଅଧିଷ୍ାତା ବେବ ବଗାବନି୍ଦରାଏ 
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂତନ ମନ୍ଦରି ପ୍ରତଷି୍ା କରାଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ 
ମନବର ଉତ୍ାହ ବେଖାବେଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ କରାଯାଇଛ।ି ଚଳତି ବେ୍ ପ୍ରାୟ ୧୫ 
େନି ପବ୍ୂରୁ ବହାଲ ି ପଡ଼ଆିବର ଗ୍ାମବାସୀମାବନ ସାଜସଜ୍ାବର ଲାଗଥିାନ୍।ି 
ଆଖପାଖର ୫/୧୦ ଖଣ୍ ଗ୍ାମର ପ୍ରବତ୍କଙ୍କ ଘବର ଝଅିଝଆିଣୀଙ୍କ ଭଡ଼ି 
ସାଙ୍ଗଙୁ୍କ େୂରେୂରାନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବଲାକଙ୍କ ଭଡ଼ି ପରଲିକ୍ଷତି ବହାଇଥିଲା।

ପାଣଟ୍ାଲଂି ଟମି୍  କକୁ  ଦନ୍ାର ଆକ୍ରମେ 
ମବତନଟୀ,୧୩।୩(ସମସି): ବବତନଟୀ ବରଞ୍ଜ ଅଧୀନ ବଡାମପରୁ 
ବସକ୍ସନବର ବଚିରଣ କରୁଥିବା ୮ଟକିଆି ହାତୀପଲ ରବବିାର ରାତ ି
ପାବଟ୍ାଲଂି ଟମି ଉପବର ଆକ୍ରମଣ କର ି ଗାଡକୁି ଭାଙ୍ଗବିେଇଛନ୍।ି ସଚୂନା 
ମତୁାବକ ୮ଟକିଆି ହାତୀପଲବର ୪ଟ ିମାଈ, ୨ଟ ିେନ୍ା ଏବଂ େୁଇଟ ିଶାବକ 
ଅଛନ୍।ି ରାବବିାର ରାତବିର ବଗାଡଗିାଁ ବନରକ୍ଷୀ ଶଭୁାଶେି ସାହୁ ଏବଂ 
ବଡାମପରୁ ବସକ୍ସନ କମ୍ଚାରୀ ବବତନଟୀ ବରଞ୍ଜ ଅଧୀନ ଛାତନା, ଭୁଡୁରୁବଣ ି
ଅଞ୍ଚଳବର ହାତୀପଲର ଗତବିଧିିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବଲ। ଏହ ି ସମୟବର 
ବନବଭିାଗର ପାବଟ୍ାଲଂି ଟମି ସହତି ଛାତନା ଏବଂ ଭୁଡୁରୁବଣ ି ଗ୍ାମବାସୀ 
ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଳବର ଉପସ୍ତି ରହଥିିବଲ। ରାତ ିପ୍ରାୟ ସାବଢ୧୦ଟା ପାଖାପାଖି 
ସମୟବର ୮ଟକିଆି େଳରୁ ଏକ ହାତୀ ପାବଟ୍ାଲଂି େଳକୁ ବଗାଡାଇ ବଗାଡାଇ 
ଆକ୍ରମଣ କରଥିିଲା। ଆକ୍ରମଣବର ବନବଭିାଗର ଗାଡ ିକ୍ଷତଗି୍ସ୍ତ ବହାଇଛ।ି 

ଦବିାରାତ୍ର ଭଲବିଲ୍   ଟକୁ ର୍୍ାଣମଣ୍ଟ
ମବୈଶଙି୍ଗା,୧୩ା୩ (ସମସି): ବବୈଶଙି୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ତ ନଛପିରୁଆି ବନହରୁ 
ଯବୁକ ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ବର ଶନବିାର ଅପରାହ୍ନବର ୮ଟ ି ଟମି୍  କୁ ବନଇ 
େବିାରାତ୍ର ଏକ େବିସୀୟ ଭଲବିଲ୍   ଟୁର୍ଣ୍ାବମଣ୍ ଅନୁଷ୍ତି ବହାଇଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି ଟୁର୍ଣ୍ାବମଣ୍ବର ମାଣକିପରୁ, ନଛପିରୁଆି, ରଙ୍ଗଡା, କେଳଆି, 
କଣ୍ପିରୁ, ବତାଟାପଡ଼ା, ବମର୍୍ା ଓ େୁମେୁା େଳ ଭାଗ ବନଇଥିବଲ। 
ଫାଇନାଲ ବଖଳବର ମାଣକିପରୁ ଟମି୍   ରଙ୍ଗଡା ଟମି୍  କୁ ହରାଇ ଚାମ୍ଅିନ 
ବହାଇଥିଲା। ବଖଳ ବଶେବର ପରୁସ୍ାର ବତିରଣୀ ଉତ୍ବ ଆବୟାଜତି 
ବହାଇଥିଲା। ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାତ୍୍ଡିକ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ହରବିମାହନ 
ୋଶ, ରବନିାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, କରୁଣାକର ସାହୁ, ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ି ରହ ି
ଚମ୍ଆିନ ଓ ରନସ୍ ଅପ୍   େଳକୁ କପ୍   ପ୍ରୋନ କରଥିିବଲ।

କପ୍ପିଦା,୧୩ା୩ (ସମ୍ାଷ ଶତପଥୀ)

ଗଛମଳୂ ସାଜଛି ିସାହାଭରସା। ଅଭଶିପ୍ତ ଭଳ ି
ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ ି୮୩ ବେ୍ୀୟ ବୃଦ୍ା। ବୟସର 
ଅପରାହ୍ଣବର ଖରା ଶୀତ ବେ୍ା ସହତି ସଂଗ୍ାମ 
କର ି ଜୀବନ ବତିାଉଛନ୍ ି ଏହ ି ବୁଢମିାଆ 
ଜଣକ। ବେଶ ସ୍ାଧୀନତା ବେଖିଥିବା ଏହ ି
ବୁଢମିାଆ େବିନ ସ୍ପ୍ନ ବେଖିଥିଲା, ବେଶରୁ 
ଗରବିୀ ହଟବି, େୁଇବବଳା େୁଇମଠୁା 
ଖାଇବାକୁ ମଳିବି, କନୁି୍ ବସହେିନିର ସ୍ପ୍ନ 
ଆଜବି ି ସ୍ପ୍ନ ବହାଇ ରହଯିାଇଛ।ି ଜୀବନର 
ବଶେ ପାହାଚବର ଆଜ ି ଗଛ ମଳୂ ହ ିଁ ତାଙ୍କ 
ପାଇଁ ଭରସା। ଖାଇବା ପଇିବା ରହବିା ଆେ ି
ସବୁବନଇ ଗଛମଳୂ ପାଲଟଛି ି ନଜିର ଘର। 
ପରଣିତ ବୟସବର ବଗାଡ ଚାଲବିା ପାଇଁ 
ଅନୁମତ ି ନ ବେବଲ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଘର ଭକି୍ଷା 
କର ି ଯାହା ଆଣନ୍ ି ବସଥିବର ବପଟକୁ ୋନା 

ଯାଇଥାଏ। କପ୍ତପିୋ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ତ ଜଡେିା 
ଗ୍ାମପଞ୍ଚାୟତର ଜାମବଣ ି ଗ୍ାମର ବଜମା 
ସଂି(୮୩)। ଆଜ ି ବଡ଼ େୁଃଖକଷ୍ଟବର ଗଛ 
ମଳୂବର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍।ି ଆହା 
ପବେ କହବିାକୁ ସାହା ବକହ ି ନାହାନ୍।ି 
ବଜମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଶଣୁଲୁି, ବାବଲଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ା ଔପୋ ବ୍ଲକ ଖଣୁ୍ାପାଟଣା ଗ୍ାମବର ବସ 
ବବିାହ କରଥିିବଲ। ବବିାହ ପବର େୁଇ ଝଅି 
ଓ ଏକମାତ୍ର ପଅୁକୁ ବନଇ ବବଶ ହସଖସୁବିର 
ସଂସାର ଚାଲଥିିଲା। କଛିେିନି ଯବିା ପବର 
କଳାବାେଲ ବଘାଟଲିା ପର ି ଏହ ି ପରବିାରକୁ 
େୁଃଖର ବ୍ାତ ବଘାଟ ିଆସଥିିଲା। ପଲିାମାବନ 
ବଛାଟ ବଛାଟ ବହାଇଥିବା ବବବଳ ସ୍ାମୀ ଗରୁା 
ସଂି ଆରପାରକୁି ଚାଲଯିାଇଥିବଲ। ବହୁ େୁଃଖ 
କଷ୍ଟବର ଜୀବନ ବତିାଇବା ସହତି ବଜମା 
ଭାଙ୍ଗ ି ପଡ଼ ି ନଥିବଲ। େୁଇ ଝଅିଙୁ୍କ ବଡ କର ି
ବବିାହ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିବଲ। ବତବବ କଛି ି

େନି ନ ଯାଉଣ ୁ ଏକମାତ୍ର ପଅୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ 
ହାରଥିିଲା। ଫଳବର ସମ୍ରୂ୍ଣ ୍ ଭାବବର ଭାଙ୍ଗ ି
ପଡ଼ଥିିବଲ ବଜମା ସଂି। କଛି ି େନି ପଯ୍୍ନ୍ 
ମାନସକି ଭାରସାମ୍ ହରାଇ ପଡ଼ ି ରହଥିିବଲ 
ବସହ ିସ୍ାନବର। ପବର ବସ ବଫରଆିସଥିିବଲ 
ବପୈତୃକ ଘର ଜଡେିା ଗ୍ାମପଞ୍ଚାୟତର 
ଜାମବଣକୁି। ବବଶ କଛି ି େନି ଭାଇଭାଉଜଙ୍କ 
ବମଳବର ହସଖସୁବିର ରହଥିିବଲ ସତ, କନୁି୍ 
ଏହା ବବଶେିନି ଚାଲ ିନଥିଲା। ବଗିତ ଆଠରୁ 
େଶ ବେ୍ ବହବ ବଜମା ସଂି ଭାଇଭାଉଜଙ୍କ 
କଳ ିପାଇ ଁଘର ଛାଡ ିଏକ ବରିାଟକାୟ ବତନୁ୍ଳ ି
ଗଛ ମଳୂବର ଜୀବନ ବତିାଇଆସଛୁନ୍।ି ବୋ୍ 

େନିବର ବସ ନକିଟବର ଥିବା ଜଣଙ୍କ ଘର 
ପଛ ଓଳା ତବଳ େନି କାଟଥିାନ୍।ି ବୟସାଧିକ 
କାରଣରୁ ବତ୍୍ମାନ ତାଙ୍କ େୁଇ ବଗାଡ ଓ ଅଣ୍ା 
ମଧ୍ୟ ଆଉ ଠକି ଭାବବ କାମ କରୁନ।ି ତଥାପ ି
ବସ େୁଇ ହାତବର େୁଇଟ ି ବାଡ ି ଧର ି ଧିବର 
ଧିବର ଆଖପାଖକୁ ଭକି୍ଷା ପାଇ ଁ ଯାଆନ୍।ି 
ଯାହାକଛି ି ଆଣନ୍ ି ବସହ ି ସ୍ାନବର ଥିବା 
ଏକ ଚୁଲବିର ବରାବେଇ କର ି ଖାଇଥାନ୍।ି 
ବଯଉେଁନି ବେହ ଖରାପ କାରଣରୁ ଭକି୍ଷା ପାଇ ଁ
ନ ଯାଇପାରନ୍ ିବସେନି ଓପାସବର ବଶାଇବାକୁ 
ପଡ଼ଥିାଏ ବବାଲ ି େୁଃଖଭରା କଣ୍ଠବର 
କହଥିିବଲ। ଗତ େଶ ବେ ୍ବହବ ବଜମା ଏଭଳ ି

େୁଃଖକଷ୍ଟବର ଚଳୁଥିବଲ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ 
ଆରମ୍ କର ି ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ପଯ୍୍ ନ୍ କାହାର ି
ଆଡ ନଜର ପଡ଼ନିାହ ିଁ। ଏବନଇ ଆମ ପ୍ରତନିଧିି 
କପ୍ତପିୋ ବଡିଓିଙ୍କର ପ୍ରତକି୍ରୟିା ବନବାରୁ 
ଜଲି୍ା ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାଇ ତୁରନ୍ 
ପେବକ୍ଷପ ବନବାକୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ବେଇଥିବଲ। 
ଅସହାୟ ବୃଦ୍ାଙ୍କର ନାଁ ଅଛ ି ଆଧାର ନାଁ ଅଛ ି
ରାସନ କାଡ୍, ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଜାଣ ି ନ 
ଜାଣବିାର ଅଭନିୟ କରୁଛନ୍,ି ବଶେ ଜୀବନବର 
ଅନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତାବର ବୃଦ୍ାଶ୍ମବର 
ଟବିକ ଆଶ୍ୟ ବଯାଗାଇ ବେବାପାଇ ଁଗ୍ାମବାସୀ 
ନବିବେନ କରଛିନ୍।ି

ଅଧାବାଟରେ ଛାଡ଼ ିଚାଲଗିରଲ ସ୍ାମୀ, ପଅୁ

ଗଛମଣୂଳ କଟକୁ ଛ ି
ଣଜମାଙ୍ ଜୀବନ

ଖଣୁ୍ା,୧୩ା୩(ସମସି)

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା ବଗାପବନୁ୍ ନଗର ବ୍ଲକ ସାନଖଣୁ୍ା ପଞ୍ଚାୟତ 
ଅନ୍ଗ୍ତ ସରୁୁକୁନା ଗ୍ାମର ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲବର ଆେବିାସୀ 
ସମ୍ପ୍ରୋୟର େଶିମ ଜାବହରା ବାହାବଙ୍ଗାପବ୍ ପାଳତି 
ବହାଇଯାଇଛ।ି ଆେବିାସୀ ସମ୍ପ୍ରୋୟର ଏହ ି ପାରମ୍ରକି 
ପବ ୍ବା ପଜୂାର ପାଳନ ଅବସବର ଗ୍ାମର ମହଳିା ଓ ପରୁୁେ 
ଶ୍ଦ୍ାଳୁମାବନ ବଯାଗ ବେଇଥିବଲ। ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଶାଳ 
ଜଙ୍ଗଲବର ଥିବା ସାନ୍ାଳ ସମ୍ପ୍ରୋୟର ପଜୂାସ୍ଳ ବା ଜାହରିା 
ପୀଠବର ଏହ ି ବାହାବଙ୍ଗା ପବ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍କି ପରବିବଶବର 
ଅନୁଷ୍ତି ବହାଇଆସଥିାଏ। ପ୍ରକୃତରି ଉପାସକଭାବବ 
ପରଚିତି ଥିବା ସମ୍କୃ୍ତ ସମ୍ପ୍ରୋୟର ବଲାବକ ମଖୁ୍ତଃ ଜଙ୍ଗଲ 
ଉପବର ନଭିର୍ କରଥିାନ୍।ି ସାନ୍ାଳମାବନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶାଳ 
ପତ୍ର , ମହୁଲ ଫୁଲ, ପତ୍ର ଓ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ବଭିନି୍ନ ଦ୍ରବ୍ 
ସଂଗ୍ହ କର ିତାଙ୍କର ବେୈନନ୍ଦନି ଜୀବନର ଆବଶ୍କତା ବା 
ଗଜୁରାଣ ବମଣ୍ାଇଥାଆନ୍।ି ପ୍ରକୃତ ିସହ ଓତଃବପ୍ରାତଭାବବ 

ଜଡ଼ତି ଥିବାରୁ ଏହ ି ପଜୂା ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରକୃତ ି ବେବୀଙୁ୍କ 
ପଜୂାର୍୍ନା କରବିା ହ ିଁ ମଖୁ୍ ଉବର୍ଶ୍ ବବାଲ ି ପଜୂକ େୁଗା୍ 
ମାରାଣ୍ ି ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ବତବବ ଏହ ି ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ 

ସଂଗ୍ହ କରବିାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯବିା ପବ୍ୂରୁ ଏବଂ ପାରମ୍ରକି 
ପ୍ରଥା ଅନୁସାବର ଜାହରିାଶାଳବର ଇଷ୍ଟ ବେବାବେବୀଙ୍କ 
ନକିଟବର ପ୍ରଥବମ ସମପଣ୍ କରବିା ସହ ଶାଳଗଛର 

ପଜୂା କରବିା ପରମ୍ରା ରହ ି ଆସଛି।ି ଏଥିସହ ଏହ ି ପଜୂା 
ମାଧ୍ୟମବର ସମଗ୍ ମାନବ ଜାତରି କଲ୍ାଣ, କୃେ ିବକ୍ଷତ୍ରବର 
ଉତ୍ାେନ ବୃଦ୍ ି କାମନା କର ି ଜଙ୍ଗଲ ବେବୀଙୁ୍କ ସନୁ୍ଷ୍ଟ 
କରବିା ପାଇଁ ପୀଠସ୍ଳବର କୁକୁଡ଼ା, ବଛଳ ି ଆେରି ବଳ ି
େଆିଯାଏ। ଯର୍୍ବାରା ଜଙ୍ଗଲବର ବକୌଣସ ି ଅଘଟଣ ବହବା 
ଆଶଙ୍କା ନ ଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ିବେବୀ ସନୁ୍ଷ୍ଟ ବହବଲ ଚାେ ପାଇଁ 
ପାଣରି ଅଭାବ ରହ ି ନ ଥାଏ ବବାଲ ି ବସମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ 
ମଧ୍ୟ ରହଛି।ି ବତଣ ୁଏହ ିପଜୂା ସମ୍କୃ୍ତ ସମ୍ପ୍ରୋୟ ପାଇଁ ବବଶ୍   
ଗରୁୁତ୍ୱ ବହନ କବର। ଉତ୍ବର ଆରମ୍ବର ଜାହରିା ଶାଳର 
ପଜୂକଙୁ୍କ ପାରମ୍ରକି ରୀତନିୀତ ିଅନୁସାବର ଧମୁସା ମାେଳ 
ବଜାଇ ନାଚଗୀତ ମାଧ୍ୟମବର ପଜୂାସ୍ଳକୁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କର ି
ଅଣାଯାଇଥାଏ ପଜୂାବଧିି ବଶେ ବହବା ପବର ଶ୍ଦ୍ାଳୁମାବନ 
ପଜୂକଙ୍କ ନକିଟରୁ ଶାଳଗଛର ନୂତନ ଫୁଲ ଗ୍ହଣ 
କରବିା ପବର ମହଳିାମାବନ ବଖାସା ଏବଂ ପରୁୁେମାବନ 
କାନବର ଲଗାଇ ନାଚଗୀତ କରଥିାନ୍।ି ବସହପିର ି ଡୁକୁରା 
ଶାଳଜଙ୍ଗଲବର ମଧ୍ୟ ଏହ ିପବ୍ ପାଳତି ବହାଇଛ।ି

ଆଦବିାସୀଙ୍ ନଆିରା ପବ ୍ଦଶିମ ଜାଣହରା ବହାବଙ୍ା

ବମିଶାଇ,୧୩ା୩(ସମସି): ବବିଶାଇ ମନ୍ଦରି 
ସାହ ି କମଟି ି ଆନୁକୂଲ୍ବର ସ୍ାନୀୟ ମନ୍ଦରି 
ପଡ଼ଆିଠାବର ନୃତ୍, ଗୀତ, କ୍ରୀଡା ବକୌତୁକ 
ଓ ଏକାଙି୍କକାର ସପ୍ତମ ବାେ୍ଡିକ ମବହାତ୍ବ 
‘ନଉି ବସନ୍ ଉତ୍ବ -୨୦୨୩’ ଉେଯାପତି 
ବହାଇଯାଇଛ।ି ଶୀତ ଲହରୀକୁ ବେିାୟ ଏବଂ 
ବସନ୍ ଋତୁକୁ ସ୍ାଗତ ଜଣାଇବା ଉବର୍ଶ୍ 
ବନଇ ବବିଶାଇ ଅଞ୍ଚଳବର ଏହ ିଉତ୍ବ ପାଳନ 

ବହାଇ ଆସଛୁ।ି ଏହ ି ଉତ୍ବବର କମଟି ି ଦ୍ାରା 
ବଭିନି୍ନ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତବିଯାଗତିା ଆବୟାଜନ 
କରାଯାଇଥିବା ବବବଳ ଅଜାଙ୍କ ବେୌଡ଼, 
ମହଳିାମାନଙ୍କ ଭରା ମାଠଆି ବେୌଡ଼, ସ୍ାମୀ 
ସ୍ତୀ ବେୌଡ଼ ପ୍ରତବିଯାଗତିା ବବଶ ଚତି୍ାକେ୍କ 
ରହଥିିଲା। ବସହପିର ି ସନ୍୍ା ସମୟବର 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରାନ୍ରରୁ ଆସଥିିବା ଆେବିାସୀ 
ପାରମ୍ରକି ନୃତ୍ବର ପଡ଼ଆି େୁଲକିଥିିଲା। 

ପରୁସ୍ାର ବତିରଣ ଉତ୍ବବର ମଖୁ୍ ଅତଥିି 
ଭାବବର ପ୍ରାକ୍ତନ ସାଂସେ ଇଂ. ରାମଚନ୍ଦ୍ର 
ହାଁସୋ, ଅନ୍ତମ ଅତଥିି ଭାବବର ୩୪ନଂ 
ଜଲି୍ା ପରେିେ ସେସ୍ା ବନୁି୍ଦସ୍ତିା ବେଓ, 
ବବିଶାଇ ସରପଞ୍ଚ କରୁଣା ସାଗର ମାଣ୍୍ଡି, 
ପବ୍ୂତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଚୈତନ୍ ହାନ୍ସୋ, 
ବରିଧାନ ମାଣ୍୍ଡି, ଖଡମ ବବଡା ସମତି ି ସଭ୍ 
ବାସନ୍ୀ ହାନ୍ସୋ ପ୍ରମଖୁ କୃତୀ ପ୍ରତବିଯାଗୀଙୁ୍କ 
ପରୁସ୍ତୃ କରଥିିବଲ। ଉକ୍ତ କାଯ୍୍କ୍ରମକୁ 
କମଟିରି ସଭାପତ ି ବେବାଶେି କୁମାର 
ମହାନ୍, ଉପସଭାପତ ି ନବିଲଶ କୁମାର ରାମ, 
ସମ୍ାେକ ଅମବଲଶ କୁମାର ସ,ିସହ ସମ୍ାେକ 
କସିାନ ମମୁୁ୍,ବକାୋଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାେବ ବହମ୍ବ୍ରମଙ୍କ 
ତତ୍ତ୍   ୱାବଧାନବର କମଟିରି ସଭ୍ କାଶ ୁମାଝୀ, 
ବଦ୍୍ନ ମାଝୀ, ପରବମଶ୍ୱର ନାଏକ, ସଞ୍ଜୟ 
କୁମାର ବସଠୀ, ସତୁିନ ମହାନ୍,ି ସଶୁାନ୍ କୁମାର 
ମହାନ୍ଙି୍କ ସବମତ ସମସ୍ତ ସେସ୍ମାବନ 
କାଯ୍୍କ୍ରମ ପରଚିାଳନାବର ସହବଯାଗ 
କରଥିିବଲ। ଏହ ି ଅବସରବର ସାମ୍ବାେକିଙୁ୍କ 
ଉତ୍ରୀୟ ବେଇ କମଟି ି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ାନତି 
କରାଯାଇଥିଲା।

ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକୀ ‘ନଉି ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ’ ଉଦ୍  ଯାପତି

ପାରମ୍ପରକି ନୃତ୍ୟଣର ଦକୁ ଲକୁ କଲିା ପଡ଼ଆି

ରାଇରଙ୍ଗପରୁ,୧୩ା୩(ସମସି): ରଙ୍ଗତୁଳୀ 
କଳାକାରଙ୍କ ଭୂମକିା ସମାଜବର ଅନନ୍ 
ଅବର୍ଣନ୍ୀୟ। ରଙ୍ଗ ତୁଳସୀର ସ୍ପଶ ୍ କଥା କବହ 
ଅବନକ ଅକୁହା କଥା। କଳାର ସ୍ାନ ଅନନ୍।ବସହ ି
କଳାରଯାେୁର ସ୍ପଶ ୍ ବେଉଥିବା ରଙ୍ଗତୂଳୀ 
କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନଜୀବକିା ଓ ସାମାଜକି 
ସରୁକ୍ଷା ଆଜ ି ବପିନ୍ନ। ଡଜିଟିାଲ ଯଗୁବର କଳା 
ସଂସ୍ତୃ ିହଜ ିଓ ବୁଡ ିଯାଉଛ।ି ଚତି୍ରକଳାକୁ ବନଇ 
ପ୍ରତବିପାେଣ କରୁଥିବା କଳାକାର ପରବିାର ଆଜ ି
ବଭାକଉପାସ େନି କାଟୁଛନ୍।ି କଳାର ସ୍ାନକୁ 
ଡଜିଟିାଲ ବନଉଛ।ିଯାହାଫଳବର କଳାକାର 
କଳାବୃତ୍ ି ହରାଉଛ।ି ବତଣ ୁ କଳାକାଳଙ୍କ 
ଜୀବନ ଜୀବକିାକୁ ବନଇ ୧୧ େଫା ୋବ ି ଆଜ ି
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ାର ବାମନଘାଟୀ ଉପଖଣ୍ବର 
ବାମନଘାଟୀ ରଙ୍ଗତୂଳୀ କଳାକାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 
ବବିକ୍ଷାଭ କରାଯବିାସହ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଲଖିିତ 
ଏକ ୋବପିତ୍ର ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛ।ି ରଙ୍ଗତୂଳୀ 
କଳାକାରଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କର ିଶ୍ମ ବଭିାଗ ଅଧିନବର 
ପଞ୍ଜୀକରଣ, ସ୍ତନ୍ତ୍ର କଲ୍ାଣ ବବାଡ ୍ ଗଠନ, 
େୁଘ୍ଟଣା ଜନତି ସହାୟତା, ମତୁୃ୍କାଳୀନ 

ସହାୟତା, ବପନସନ ବଯାଜନା, ୫୦ ବେ୍ 
ପବର ଆଥ ୍ଡିକ େୁବ୍ଳ ରଙ୍ଗତୂଳୀ କଳାକାରଙୁ୍କ 
ବପନସନ, ସରକାରଙ୍କ ବଭିନି୍ନ କାଯ୍୍ାଳୟବର 
ବପଣ୍ଙି୍ଗ ଓ ସାଇନ୍   ବବାଡ଼୍ କାମବର 
ଠକିାୋରୀ ପ୍ରଥା ଉଠାଇ ସଧିାସଳଖ କାମ 
ବଯାଗାଇବେବା, ରଙ୍ଗତୂଳୀ କଳାକାରଙ୍କ ସ୍ାଥ୍ 
େୃଷ୍ଟରୁି ବଜି୍ାପନବର ଡଜିଟିାଲ ୱାଲବପଣ୍ଙି୍ଗ 
ଷ୍ଟକିର ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ ଉଠାଇବା, ବଜି୍ାପନବର 
ପରବିବଶ ଓ ଜବିୀକା ବନିାଶକାରୀ ବଫ୍ଲକ୍ସ 
ବ୍ବହାର ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ ବାରଣ କରବିା, ପରବିାରକୁ 
ଗଣୁାତ୍କ ଶକି୍ଷା ଓ ସ୍ାସ୍୍ବସବା ବଯାଗାଇବା, 

କଳାକାରଙ୍କ କମ ୍ନଯିକୁ୍ତ ିପାଇଁ ବଧିାନସଭାବର 
ବବଜଟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିା, ବଗାଷ୍ୀ କମଶ୍ାଳା ଗହୃ 
ବଯାଗାଇବେବା ଆେ ି ୋବ ି ରହଛି।ି ରାଜ୍ 
ସାଧାରଣ ସମ୍ାେକ ରଞ୍ଜନ ମଶି୍ଙ୍କ ସବମତ 
ବାମନଘାଟୀ ଉପଖଣ୍ ରଙ୍ଗତୂଳୀ କଳାକାର 
ସଂଘ ସଭାପତ ି ବଛାଟରାୟ ବାବସ୍, ସମ୍ାେକ 
ରତ୍ାକର ପାତ୍ର, ବସକ ସାମସରୁ୍ନି, ସାକଲିା 
ବାରେିା ଟୁଡୁ ସବମତ ବହୁ ରଙ୍ଗତୂଳୀ କଳାକାର 
ଉପସ୍ତି ଥିବଲ। ଆଗାମୀ େନିବର ପ୍ରଶାସନ 
ପେବକ୍ଷପ ନ ବନବଲ ଆବନ୍ଦାଳନ ପାଇଁ 
ଓହ୍ାଇବବ ବବାଲ ିବଚତାବନୀ ବେଇଛନ୍।ି 

ଯଶପିରୁ,୧୩ା୩(ସମସି): ରାଜ୍ ସଡକ 
ପରବିହନର ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍   
ବକନୁ୍ଦଝରରୁ ଟାଟା ଅଭମିବୁଖ ଯାଉଥିବା 
ବବବଳ ବସଥିବର ଗବଞ୍ଜଇ ଥିବା ଯଶପିରୁ 

ପଲୁସିକୁ ସଚୂନା ମଳିଥିିଲା। ବସ୍  ଟ ି
ଆସଥୁିବାବବବଳ ପବୂରୁ୍ ହାଟ ପଡ଼ଆି 
ନକିଟସ୍ ବସ୍  ଷ୍ଟାଣ୍ ପାଖବର ପଲୁସି ଛକ ି
ରହଥିିଲା। ଗାଡଟି ି ପହଞ୍ଚବିା ପବର ପଲୁସି 

ବସ୍  କୁ ଅଟକାଇବା ସହତି ଯାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଗାଡରୁି 
ଓଲ୍ାଇ ବେଇ ଯାଞ୍ଚ କରଥିିଲା। ଗାଡରୁି ଏକ 
ବସ୍ତା ବାହାରଥିିଲା। ବସଥିବର ୨୩ କବିଲା 
ଗବଞ୍ଜଇ ଥିବା ପଲୁସି ଜାଣବିାକୁ ପାଇଥିଲା। 

ତାହାକୁ ପଲୁସି 
ଜବତ କରଥିିଲା। 
ମାଜବି୍ରେଟ ଭାବବ 
ସ୍ାନୀୟ ତହସଲିୋର 
କ୍ରବିସନସଆି ତକିୀ୍, 
ଉପଖଣ୍ ଥାନାଧିକାରୀ 
ସେୁଶ୍ନ ଗାବଙ୍ଗାଇ, 
ଥ ା ନ ା ଧି କ ା ର ୀ 
ପଞ୍ଚାନନ ମହାନ୍,ି 
ମହଳିା ଅଧିକାରୀ 
ଜୟଲଳତିା ସ୍ାଇ,ଁ 
ସହକାରୀ ସବ୍  -
ଇନ୍ସବପକ୍ଟର ପଶୁର୍ାମ 
ବ ବ ବ ହ ର ା ଙ୍କ 
ସବମତ ଅନ୍ ପଲୁସି 
କମଚ୍ାରୀ ଉପସ୍ତି 
ଥିବଲ। ପଲୁସି ବସ୍   
କମଚ୍ାରୀ ବାସବୁେବ 

ବଶି୍ୱାଳ (ବଢଙ୍କାନାଳ), କାହୁ୍ନ ବାବସ୍ 
(ତରିଂି), ଆଶେି ରଞ୍ଜନ ବାରକି (କଟକ)
ଙୁ୍କ ଗରିଫ କରବିା ସହତି ବସ୍  କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ 
କର ିତେନ୍ ଚଳାଇଛ।ି

ସରକାରୀ ବସ୍ ରକୁ  ଗଣଜେଇ ଜବତ; ୩ ଗରିଫ

ରଙ୍ତୂଳୀ କଳାକାର ସଂଘ ପକ୍ଷରକୁ  ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କୁ  ଦାବପିତ୍ର 
ବାରପିଦା, ୧୩।୩(ସମସି): ବାରପିୋ ଷ୍ଟାଡୟିମ ପଡ଼ଆିବର ଓଡ଼ଶିା କ୍ରବିକଟ ଆବସାସଏିସନ 
ଓ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଆଥବଲଟକି ଆବସାସଏିସନର ମଳିତି ସହବଯାଗବର ଜଲି୍ା ସ୍ତରୀୟ ଓସଏି 
ଭଜିନ-୨୦୨୪ ଆନ୍ଃ କ୍ଲବ କ୍ରବିକଟ ଲଗି ଟୁର୍ଣା୍ବମଣ୍ର ପଞ୍ଚମ େନିର ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚବର 
ଡଆିରବକ-ଏ େଳ ବଜବକସସିକୁି ୬ଉଇବକଟବର ପରାସ୍ତ କରଛି।ି ପ୍ରଥବମ ବ୍ାଟଂି କର ି
ଡଆିରବକ-ଏ େଳ ୨୬ ଓଭରବର ସମସ୍ତ ଉଇବକଟ ହରାଇ ୧୨୩ରନ ସଂଗ୍ହ କରଥିିଲା। 
ବପିକ୍ଷ େଳର ବମାହତି କଂକାରଆି ୩ଟ ି ଉଇବକଟ ଅକ୍ତଆିର କରଥିିବଲ। ଜବାବବର 
ଡଆିରବକ-ଏ େଳ ୨୬.୧ ଓଭରବର ୪ ଉଇବକଟ ହରାଇ ବଜିୟ ଲକ୍ଷ୍ ହାସଲ କରଥିିବଲ। 
େଳ ପକ୍ଷରୁ ଅମତିାଭ ୋସ ୪୧ରନ କର ି ମ୍ାନ ଅଫ େ ି ମ୍ାଚ ବହାଇଥିବାବବବଳ 
ବପିକ୍ଷ େଳର ସଭୁାଶେି ବେ ୨ଟ ି ଉଇବକଟ ବନଇଥିବଲ। ବସହପିର ି କବଲଜ ପଡ଼ଆିବର 
ବଖଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ତିୀୟ ମ୍ାଚବର କରଞ୍ଜଆି େଳ ମୟରୂଭଞ୍ଜ-ବ ିେଳକୁ ୧୦ ଉଇବକଟବର 
ପରାସ୍ତ କରଛି।ି ପ୍ରଥବମ ବ୍ାଟଂି କର ି ମୟରୂଭଞ୍ଜ-ବ ି େଳ ୧୫.୧ ଓଭରବର ୯ଉଇବକଟ 
ହରାଇ ୭୫ ରନ ସଂଗ୍ହ କରଥିିଲା। ସବୁତି ବସଠୀ ଓ ବକ୍ଷତ୍ରବାସୀ ବାରକି ୩ଟ ିଉଇବକଟ 
ଅକ୍ତଆିର କରଥିିବଲ। ଜବାବବର କରଞ୍ଜଆି େଳ ୭.୪ ଓଭରବର ବକୌଣସ ି ଉଇବକଟ ନ 
ହରାଇ ବଜିୟ ଲକ୍ଷ୍ ହାସଲ କରଥିିବଲ। େଳ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ୀମନ୍ ସାହୁ ୩୯ରନ କରଥିିବଲ ଓ 
ସବୁତି ବସଠୀ ମ୍ାନ ଅଫ େ ିମ୍ାଚ ବବିବଚତି ବହାଇଛନ୍।ି ଅମତିାଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବେବାଶେି 
ଗପୁ୍ତା, େଲି୍ୀପ ୋସ ଓ ସଶୁାନ୍ ମହାନ୍ ିବଖଳ ପରଚିାଳନା କରଥିିବା ବବବଳ ସମ୍ବତି ମହାରଣା ଓ 
ରାବକଶ କୁମାର ବବବହରା ବସ୍ାରଂିବର ସହାୟତା କରଥିିବଲ। ଅତଥିି ଭାବବ ଆବସାସଏିସନର 
ଉପ ସଭାପତ ିବବିବକାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମବନାଜ ସାଓ ବଯାଗବେଇ ବଖଳାଳଙୁି୍କ ଉତ୍ାହତି 
କରଥିିବଲ। ଅନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ସାଧାରଣ ସମ୍ାେକ ବଜିୟ କୁମାର ୋସ ଓ କ୍ରବିକଟ ସହ 
ସମ୍ାେକ ହରପ୍ରସାେ ପାତ୍ର ଏବଂ ସହ ସମ୍ାେକ ବବୈେ୍ନାଥ ରଥ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିବଲ।

ଆନ୍ତଃ କ୍ଲବ୍  କ୍ରଣିକଟ୍ ; ଡଆିରଣକ ‘ଏ’ ଓ କରଜେଆି ବଜିୟୀ



ମମୁ୍ବଇ,୧୩ା୩(ଏଜେନ୍ ସି):

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

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

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

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

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

ପଞୁ୍ଜିବଜୋ�� ଏଭଳଜି 

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

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

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

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

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

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

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

aRûe Kûeaûe (&G<ùe)

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

fòUe &òQû (Uuûùe)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ସେନ୍ସେକ୍ସ୯୦୦ପଏଣ୍ଟଖେଲିା
ନସିେଶକହରାଇସଲ
୪ଲକ୍ଷସକାଟି
ତନିିକାରୋରଦେିେସର
ସେନ୍ସେକ୍ସ୨୧୦୦ପଏଣ୍ଟଖେଲିା
ଆର୍ଥକ,େ୍ାଙି୍ଙ୍ଗଓଅସଟା
ଷ୍ଟକ୍ସରେୃହତ୍ହ୍ାେ

େଲିକିନ୍ଭ୍ାଲିପସରଭୁଶଡ଼ୁଲିାେଗି୍ସନଚରେ୍ାଙ୍

ଦୁଇ  ଦ କିନରର ୨ଟ କି ବ୍ାଙ୍ ବୁଡ କିଲା

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

ଏସ୍ଭେିରିବ୍ସିଟନ୍ୟନୁଟି୍କୁ୯୯
ଟଙ୍ାସରଏଚ୍ଏସ୍େେିରିଅଧଗ୍ରହଣ

ଷ୍ଟାଟ୍ଥଅପ୍
ମଖୁ୍ଙୁ୍
ସଭଟସିେ
ଆଇଟିମନ୍ତ୍ରୀ

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

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

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

ଏଏସ୍ ବ କିଏମ୍ ବ କିଶ୍ୱବ କିଦ୍ାଳୟରର 
ଜାତୀୟ ଆଇନ ସମ୍ କିଳନୀ

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

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୧୩ା୩(ଏଜେନ୍ ସି): 

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

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

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

ମଦୁ୍ୋସ୍ୀତ ଜି ହୋ� ୬.୦୭ 
ପ୍ରତ ଜିଶତ �ହ ଜିଥିଲୋ।

ଉରଲ୍ଲଖର�ୋଗ୍ ର� 
ଭୋ�ତୀୟ � ଜିଜଭ୍ବ ବ୍ୋଙ୍ 

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

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

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

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

ରେବୃଆରୀରର ଖଚୁୁରା ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ କି ଧାଯଚ୍ଚ୍ ସୀମା ଉପରର

ଆର୍େଆିଇକୁ
ଝଟ୍କା



ମଙ୍ଗଳବାର 
୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩୧୪ ଖେଳ ଦୁନଆି
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ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ,୧୩।୩(ଏଜେନ୍ ସି): ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ ସିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ 
ଜେଷ୍ଟଜେ ଘଜେକାଇ ନ୍ୟୁେସିଲକାଣ୍ଡ ଅନ୍ସିମ ବଲଜେ ହ ିଁ 
ଜେକାମକାଞ୍ଚକ ଢଙ୍ଗଜେ ବ ସିେୟ ହକାସଲ କେ ସିଛ ସି। ଜେଷ 
ବଲଜେ ବ ସିେୟ ସଚୂକ େନ ସଂଗ୍ରହ କେ ସି ନ୍ୟୁେସିଲକାଣ୍ଡ 
ବକାେସି ମକାେ ସିଥିଲକା। ଅଭସିଜ୍ଞ ବୟୁକାେେ ଜକନ ୱସିଲ ସିୟମସନଙ୍ 
ଅପେକାେସିତ ୧୨୧ େନେ େତକରୀୟ ପକାଳ ସି ବଳଜେ 
ନ୍ୟୁେସିଲକାଣ୍ଡ ୨ ୱସିଜକେଜେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକ୍ ହେକାଇଛ ସି। ଏଥିସହ 
ଦ୍ଇ ମୟୁକାଚ୍   ବ ସିେ ସିଷ୍ଟ ଏହ ସି େଙୃ୍ଖଳକାଜେ ନ୍ୟୁେସିଲକାଣ୍ଡ ୧-୦ଜେ 
ଅଗ୍ରଣରୀ ହକାସଲ କେ ସିଛ ସି। ନ୍ୟୁେସିଲକାଣ୍ଡେ ଏହ ସି ବ ସିେୟ ଭକାେତ 
ପକାଇଁ ଆେରୀବଚ୍ଚକାଦ ସଦୃେ ଜହକାଇଛ ସି। ଭକାେତ ବ ସିଶ୍ୱ ଜେଷ୍ଟ 
ଚକାମ୍ ସିଅନସ ସିପ୍   (ଡବ୍ଳୟ୍ୁେ ସିସ ସି) ପଏଣ୍ଟ ତକାଲସିକକାେ ଦ୍ ସିତରୀୟ 
ସ୍କାନକ୍ ଉଠସି ସ ସିଧକା ଫକାଇନକାଲଜେ ପ୍ରଜବେ କେ ସିଛ ସି। 
ଫକାଇନକାଲଜେ ସ୍କାନ ପକାଇବକାକ୍ ଜହଜଲ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକ୍ ଏହ ସି 
ସ ସିେ ସିେଜେ ୨-୦ଜେ େଙୃ୍ଖଳକା ମଳୂଜପକାଛ କେ ସିବକା େେ୍େରୀ 
ଥିଲକା। ଏଥିଜେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ ସିଫଳ ଜହବକାେ୍ ଭକାେତକ୍ 
ଫକାଇଦକା ମ ସିଳ ସିଛ ସି। ଏହ ସି ମୟୁକାଚେ ପ୍ରଥମ ପକାଳ ସିଜେ ୧୦୨ 
ଓ ଦ୍ ସିତରୀୟଜେ ୮୧ େନେ ଲଢ୍ଆ ପକାଳ ସି ଜେଳସିଥିବକା 
ନ୍ୟୁେସିଲକାଣ୍ଡ ବୟୁକାେେ ଡକାେ ସିଲ ମ ସିଜଚଲ ମକ୍କାବ ସିଲକାେ ଜଶ୍ଷ୍ଠ 
ଜେଳକାଳସି ବ ସିଜବଚସିତ ଜହକାଇଛନ୍ସି। ଆସନ୍କା ୧୭େ୍ ଦ୍ ସିତରୀୟ 
ଜେଷ୍ଟ ମୟୁକାଚ୍   ଜୱଲସିଂେନଜେ ଆେମ୍ଭ ଜହବ। 

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

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

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

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

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

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

ପ୍ରଥମ 
ଶେଷ୍ଟ ଶେଷ ବଲ୍  ଶର ନ୍ୟୁଜଲିାଣ୍ଡର ଶରାମାଞ୍ଚକ ବଜିୟ

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

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

ଇଣ୍ଡଆିନ ଶେଲ୍ସ 
ମାଷ୍ଟରଚ୍ଚ ଶେନସି୍  ପ୍ରକି୍ାେଚ୍ଚରଶର ର୍ବ୍  ଶଲଭ, ଶମଦ୍  ଶଭଶେଭ

ଚତ୍ଥଚ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡଶର ରାବାଶଲଙ୍ା, 
ଶେଗଲ୍ା, ଗଫ୍  

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

ଆଜଠିାର୍ ଅଲ ଇଂଲଣ୍ଡ ବୟୁାଡ୍  ମଣି୍ଟନ ଚାମ୍ଅିନରପି୍  

ରଲିାଏନ୍ସ ଫାଉଶଣ୍ଡରନ ଶେଭଲପ୍  ଶମଣ୍ଟ ଲଗି୍  

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

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

ଲକ୍ୟୁ, ରନ୍ି୍ଙ୍ ଉେଶର ନଜର

  ଏସୀୟ ଖ�ୋ ଖ�ୋ ପ୍ରତଖି�ୋଗତିୋ

ରମ୍ାବୟୁ ଭାରତୀୟ 
େଳଶର ଅର୍ଚ୍ଚନା, କାେମ୍ନିୀ

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

  ନଖଗଶ ଟ୍ରଫିର ସପୁର-୮ ମକୁୋବଲିୋ

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

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

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

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

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

ନ୍ୟୁ ଆଲେିର୍ ରରୂ୍ଚ ିରଂଘ ବେିକ୍ର୍ ଓଏଫ୍  ରରି ଅଭଯିାନ

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

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

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

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

ଜସ େମଚ୍ଚକାନରୀ ପକାଇଁ ଜେଳ୍ଥିଜଲ।

େବୂଚ୍ଚତନ ଜମଚ୍ଚାନୀ ଅଧିନାୟକିା ମାଶରାଜରାନଙ୍ ଅବରର

ସଜସ ଷିକକୋ ସପଗଲ୍କୋ

ଡକୋନ ଷିଲ ସମଦସେସଦେ

ବ ଷିଜୟ ପସର ନ ଷିଲ ୱକୋଗନର ଓ  ସକନ୍  ୱଷିଲ ଷିୟମସନ



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

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

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

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

 ବର୍୍ମାନ ତାପମାତ୍ା ବୃଦ୍କୁି ଦୃଷ୍ଶିର 
ରଖÒ  କଦଳୀ ବଗଚିାଶର ଜଳଶସଚନ 

କରନୁ୍।
 ଦନିର ତାପମାତ୍ା ବଢ଼ବିାର 
ସମ୍ଭାବନା ଥÒବାରୁ ମଖୁ୍ 

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

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

ସଞି୍ଚନ କରନୁ୍। 
 ଚନିାବାଦାମଶର ନାଲ ି େଁବାଳୁଆ ଶପାକ ଲାଗବିାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛ।ି 

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

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

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

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

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

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

ଶପାକ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ 
ବଡ଼ ପାତ୍ଶର 

୧୦୦ ଲଟିଣ ପାଣଶିର ୫ 
ଲଟିର ଶଦେୀ ଗାଈ ମତୂ୍ 

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

କଗି୍ା ନମି୍ପତ୍ ଗଣୁ୍ଡ 
କର ିମଣ୍ଡ ପ୍ସୁ୍ତତ କର ି

ଏହ ିପାତ୍ଶର ମେିାନୁ୍ 
ଏବଂ ଦ୍ରବଣକୁ ଶଗାଳାନୁ୍। 

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

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

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

- କୃଷ ଡି ଅଧÒକାେୀ,  ଗେୁୁଣ୍ଡିଆ, ସନୁ୍ଦେଗଡ଼    

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

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

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

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

ପାଳନ ଓ ମହୁ ଉତ୍ାଦନକୁ ଅଧÒକ ଧ୍ାନ 
ଦଆିଯାଉଛ।ି ଶକଦାରନାଥର ଔଷଧୀୟ ଗଛର 

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

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

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

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

ଭାଗରୁ ଅଡ୍ର ଆସଛୁ।ି 

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

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

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

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

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

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

େଡିର�ାର୍ଟ- ଜୟକୃଷ୍ଣ ରସଠ, ସନୁ୍ଦେଗଡ
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ମଙ୍ଗଳବାେ

୧୪ ମାର୍୍ଟ, ୨୦୨୩

କୃଷ ିପାଣପିାଗ

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

ଉଦତି କୁମାର ୋଏକ

 ସଘେ ମାଣ୍ଆି ଚାଷ ପଦ୍ଧତଭିର 

ଭପାକ େୟିନ୍ତ୍ରଣ

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

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

ଅାନ୍ଥ୍ାକ୍ସ ଭରାଗ 
ଓ ଏହାର ଉପଚାର

ଲଙ୍ା ଚାଷରୁ 
ଲକ୍ଷପତ ିଜୟନ୍ତୀ

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

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

ସଫଳ 
ଚାଷୀ

ସଗୁାର ଫି୍ 
ଅମତୃେଣ୍ା

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

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

ଏ ମାସର 
ଚାଷ

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍   ର୍ା ଲଗି୍  

ବରି୍ଡା ମଣୁ୍ାରେ ଭାେତେ ହ୍ାଟ୍ରକି ବଜିୟ ବଶି୍ବରିଜତା 
ଜମ୍ଡାନୀ ହାେଲିା

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

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

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

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

ଫାଇନାଲରେ ଭାେତ-ଅର୍ରେଲଆି ମକୁାବଲିା
ବଶି୍ ରଟଷ୍ଟ ଚାମ୍ଅିନରପି୍  

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

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

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

 ଅପରପକ୍ଷଜର ମହ ସିଳା ବ ସିଭାଗଜର
ଜଫବୃଆରୀ ମାସର ଜଶ୍ଷ୍ଠ ଜେଳାଳସି

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

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

ଭକୋରତ ପକୋଇଁ ଦୁଇଟ ଷି ସଗକୋଲ୍  ସଦଇଥÒବକୋ ଅଭଷିସେକ (ରକୋହକୋଣ)
ହ୍କୋରୀ 

ବରୁ କ୍  

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

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

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

ମମୁ୍ବଇ,୧୩।୩(ଏଜେନ୍ ସି): 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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