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 ବଲାଙ୍ଗିର, ୧୩।୩ (ସମ ଗିସ): ବଲାଙ୍ଗିର ସହରରର 
ଚାଲଗିଥିବା ରବଆଇନ କଫସ ଗିରପ କାରବାର ଉପରର 
ପଲୁ ଗିସର କଡ଼ା ପ୍ରହାର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ ଗିମ ଗଠନ କର ଗି ଏହ ଗି 
କାରବାର ଉପରର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବଲାଙ୍ଗିର 
ପଲୁ ଗିସ କଫସ ଗିରପ ମାଫଗିଆଙୁ୍ ବଡ଼ ଝଟକା ରଦଇଛ ଗି। 
କଫସ ଗିରପ ଚାଲାଣ ଓ ରବଆଇନ କାରବାର ବନ୍ଦ 
କର ଗିବା ଦ ଗିଗରର ବଲାଙ୍ଗିର ପଲୁ ଗିସର ଏହା ଏକ ବଡ଼ 
ସଫଳତା। ରସାମବାର ବଲାଙ୍ଗିର ପଲୁ ଗିସ ପାଖାପାଖି 
୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାର କଫସ ଗିରପ ଓ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ 
ଜବତ କର ଗିଛ ଗି। ୪ ଜଣ ମହ ଗିଳା ସରମତ ୩୭ ଜଣଙୁ୍ 
ଗ ଗିରଫ କର ଗିଛ ଗି। ରକବଳ ଏତ ଗିକ ଗି ନୁହଁ; ପଶ୍ ଗିମବଙ୍ର 
କଲଗିକତାଠାରର ଥିବା ଏକ ଡ୍ରଗ୍ସ କମ୍ାନରୀର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 
ମଧ୍ୟ ଅକାମରୀ କର ଗିଛ ଗି। ଗ ଗିରଫ ଅଭଗିଯକୁ୍ତମାରନ ବଲାଙ୍ଗିର 
ସହର, ବରଗଡ଼, କଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରରଦଶର ରବାଲଗି 
ପଲୁ ଗିସ ସଚୂନା ରଦଇଛ ଗି।

 �ପଲୁସି ପଞ୍ଝାରେ କଫ୍ ସେିପ୍  Ñରକଟ୍ 

େଂି-ମଝାଷ୍ଟେ ସହ ୩୭ ଗେିଫ

}ପଷୃ୍ା-୯}ପଷୃ୍ା-୯

 ଲସ୍  ଆଞ୍ଜେଲସ, ୧୩ା୩ (ଏଞ୍େନ୍ ଗି): ଲସ୍  
ଆରଜେଲସ୍ ରର ଅନୁଷ୍ ଗିତ ୯୫ତମ ଓସ୍ାର 
କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମରର ଭାରତ ନୂଆ କୃତ ଗିତ୍ବ ହାସଲ କର ଗିଛ ଗି। 
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ୨ଟ ଗି ଓସ୍ାର ପରୁସ୍ାର 
ହାରତଇଛ ଗି। ସପୁ୍ ରହ ଗିଟ୍  ଚଳଚ୍ ଗିତ୍ର ଆର୍ ଆର୍ ଆର୍  ଯାଦୁ 
ବଜାୟ ରହ ଗିଛ ଗି। ଏହ ଗି ଫଗିଲ୍ମର ‘ନାଟୁ ନାଟୁ’ ଗରୀତକୁ ‘ରରେଷ୍ 
ମଳୂ ସଙ୍ରୀତ (ରବଷ୍ଟ ଅର ଗିଜଗିନାଲ ସଙ୍)’ ପରୁସ୍ାର 
ମ ଗିଳ ଗିଛ ଗି। ରସହ ଗିପର ଗି ‘ଦ ଏଲଗିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ହ୍ବ ଗିସ୍ ପସ୍ଯ’ ‘ରରେଷ୍ କ୍ଷଦୁ୍ର 
ଡକୁ୍ୟରମଣ୍ଟାରରୀ ଫଗିଲ୍ମ’ ପରୁସ୍ାର ହାରତଇଛ ଗି। ରତରବ 

ଡକୁ୍ୟରମଣ୍ଟଟ୍ଗି ଫଗିଚର ଫଗିଲ୍ମ ‘ଅଲ୍  ଦାଟ୍  ବ୍ ଗିଥ୍ସ’ ପରୁସ୍ାର 
ରଦୌଡ଼ରୁ ବାହାର ଗି ଯାଇଛ ଗି। ଏହ ଗି ତ ଗିରନାଟ ଗି ରରେଣରୀରର 
ଭାରତକୁ ମରନାନରୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପବୂ୍ଯରୁ 
ଏସ୍ ଏସ୍  ରାଜରମୌଲଗିଙ୍ ନ ଗିରଦ୍୍ଯଶ ଗିତ ଆର୍ ଆର୍ ଆର୍ ର 
ନାଟୁ ନାଟୁ ଗରୀତକୁ ରରେଷ୍ ମଳୂ ସଙ୍ରୀତ ପାଇଁ ‘ରଗାରଲଡେନ 
ରଗଲାବ୍ସ’ ପରୁସ୍ାର ମ ଗିଳ ଗିଥିଲା। ଓସ୍ାର ସମ୍ ଗିଳନରୀରର 
ନାଟୁ ନାଟୁ ଗରୀତ ରଲଖିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରରବାଷ ଏବଂ ସଙ୍ରୀତ 
ନ ଗିରଦ୍୍ଯଶକ ଏମ୍ ଏମ୍  କ ଗିରବାନରୀ ଟ୍ରଫଗି ଗ୍ହଣ କର ଗିଥିରଲ। 
ଏହ ଗି ଅବସରରର କ ଗିରବାନରୀ ଅଭଗିଭାଷଣ 

ଇତହିାସ ରଚଲିା ଭାରତ

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

}ପଷୃ୍ା-୯

ବଶି୍ଝାସେ ପ୍ରତୀକ ‘୫-ଟ’ି
 ଭୁବଞ୍ନଶ୍ୱର, ୧୩।୩ (ସମ ଗିସ): ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରରୀ 

ନବରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ ପର ଗିକଳ୍ ଗିତ ‘୫-ଟ ଗି’ 
ରକବଳ ଏକ ଉପକ୍ରମ ନୁରହଁ, ସାଧାରଣ 
ରଲାକଙ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏରବ ବ ଗିଶ୍ାସର 
ପ୍ରତରୀକ ପାଲଟ ଗିଛ ଗି। ପ୍ରଶାସନରର 
ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଦୁନ୍ଯରୀତ ଗିରର ଅଙୁ୍ଶ, ସାଧାରଣ 
ରଲାକଙ୍ ରସବାକୁ ‘୫-ଟ ଗି’ ସନୁ ଗିଶ୍ ଗିତ 
କର ଗିଛ ଗି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରଣ 
ରକ୍ଷତ୍ରରର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଭୂମ ଗିକା ଗ୍ହଣ କର ଗିଛ ଗି। 
ରାଜଧାନରୀରୁ ଉପାନ୍ତ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରରତ୍ୟକ 

ସାଧାରଣ ରଲାକ ‘୫-ଟ ଗି’ର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ବୁଝ ଗି 
ପାର ଗିଛନ୍ତଗି; ଏହା ଦ୍ାରା ଉପକୃତ ରହାଇ 
ପାରୁଛନ୍ତଗି। ମାତ୍ର ବ ଗିଡ଼ମ୍ବନା ରହଉଛ ଗି ରାଜ୍ୟର 

ବ ଗିରରାଧରୀଦଳ ରନତାଙ୍ ପାଇଁ ‘୫-ଟ ଗି’ ଏରବ ବ ଗି 
ଅରବାଧ୍ୟ। ରସ ସତରର ଏ ସମ୍କ୍ଯରର ଜାଣନ୍ତଗି 

ନାହ ିଁ ନା ସବୁ ଜାଣ ଗିଶଣୁ ଗି ଅବୁଝା ଥିବା ଆଚରଣ 
ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କରୁଛନ୍ତଗି ତାହା ସାଧାରଣରର ସଂଶୟ 

ସଷୃ୍ଟ ଗି କର ଗିଛ ଗି। ବ ଗିରରାଧରୀଦଳ ରନତାଙ୍ ଏପର ଗି 
ଆଚରଣକୁ କଟାକ୍ଷ କର ଗିଛନ୍ତଗି ସରକାରରୀ 

ଦଳର ମଖୁ୍ୟ ସରଚତକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଦୁୁଲଗି। 
ବ ଗିରରାଧରୀଦଳ ରନତାଙ୍ ତଥାକଥିତ ଅଜ୍ଞତାକୁ 

କଟାକ୍ଷ କର ଗିବା ସହ ‘୫-ଟ ଗି’କୁ ସଶୁାସନର 
ମହାମନ୍ତ୍ର ରବାଲଗି ଅଭ ଗିହ ଗିତ କର ଗିଛନ୍ତଗି ମଖୁ୍ୟ 
ସରଚତକ ରେରୀ ମଦୁୁଲଗି। 

ଓଡ଼ଗିଶାର ସାମଗ୍ ଗିକ ବ ଗିକାଶ ପାଇଁ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରରୀ ରକବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ରଦଖିନାହାନ୍ତ ଗି; 
ରାଜ୍ୟକୁ ରଦଶର ଶରୀଷ୍ଯ ବ ଗିକଶ ଗିତ ରାଜ୍ୟରର 

ପର ଗିଣତ କର ଗିବା ପାଇଁ ଅବ ଗିରତ ଉଦ୍ୟମ 
କରୁଛନ୍ତଗି। ‘୫-ଟ ଗି’ ରହଉଛ ଗି 

ଶାସନରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ
ଓଡ଼ଶିା ରୂପାନ୍ତରଣର ପ୍ରମଖୁ ମାଧ୍ୟମ

}ପଷୃ୍ା-୯

 ଭୁବଞ୍ନଶ୍ୱର, ୧୩।୩ (ସମ ଗିସ): ବଗିଭ ଗିନ୍ନ 
ଅପରାଧିକ କାଯ୍ଯ୍ୟକଳାପରର ସଂଶ୍ ଗିଷ୍ଟ ଥାଇ 
ଜାମ ଗିନରର ଥିବା ବ ଗିରରାଧରୀ ଦଳ ରନତା ଜୟ 
ନାରାୟଣ ମ ଗିରେଙ୍ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼଼଼଼ ଗିବାରର ଲାଗ ଗିଛ ଗି। 
୨୦୧୮ ମସ ଗିହା ବ ଗିରଜପରୁ ଉପନଗିବ୍ଯାଚନ 
ସମୟରର ଦଗିରଲଶ୍ର ସାହୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରର 
ଜାମ ଗିନରର ଥିବା ଜୟନାରାୟଣ ମ ଗିରେ ଓ ଅନ୍ୟ ୧୨ 
ଜଣଙୁ୍ ୧୭ ତାର ଗିଖରର ଅଦାଲତରର ହାଜର 
ରହବାକୁ ଭୁବରନଶ୍ର ଅତ ଗିର ଗିକ୍ତ ରଦୌରାଜଜ୍   
ନ ଗିରଦ୍୍ଯଶ ରଦଇଛନ୍ତଗି। ଅନୁରୂପ ଭାବରର ୨୦୧୦ 
ବରଗଡ଼ ଜଗିଲ୍ା ଝାରବନ୍ଧ ଥାନା ଅଧିକାରରୀଙୁ୍ 
ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରର ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାର ଗିଖରର 
ଶଣୁାଣ ଗି ରହବାକୁ ଅଦାଲତ ତାର ଗିଖ ଧାଯ୍ଯ୍ୟ 
କର ଗିଛନ୍ତଗି। ଦ ଗିରଲଶ୍ର ସାହୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରର 
ଜାମ ଗିନରର ଥିବା ଜୟନାରାୟଣ ହାଇରକାଟ୍ଯଙ୍ 
ଧାଯ୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଯାବଳରୀକୁ ଖିଲାପ କର ଗିଥିବାରୁ ତାଙ୍ର 

ଜାମ ଗିନ ରଦ୍ କର ଗିବାକୁ ବ ଗିମଲ ଭୁଏ ନାମକ 
ଜରଣ ବ୍ୟକ୍ତ ଗି ଅଦାଲତରର ରୁଜୁ କର ଗିଥିବା 
ମାମଲାର ଶଣୁାଣ ଗି ୧୭ ତାର ଗିଖରର ରହବ 
ରବାଲଗି ସଚୂନା ମ ଗିଳ ଗିଛ ଗି। 

ସଚୂନାରଯାଗ୍ୟ ରଯ ୨୦୧୦ ମସ ଗିହାରର 
ଜୟ ନାରାୟଣ ମ ଗିରେଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରର ବ ଗିରଜପ ଗି 
ରନତା ରାଧାରାଣରୀ ପଣ୍ା ଓ ପ୍ରଦରୀପ ପରୁରାହ ଗିତ 
ପ୍ରମଖୁ ବରଗଡ଼ ଜଗିଲ୍ାର ଝାରବନ୍ଧ ଥାନାର 
ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରରୀ ବାସରୁଦବ ଛତ୍ର ଗିଆଙୁ୍ 

ଆକ୍ରମଣ କର ଗିଥିରଲ। ଆକ୍ରମଣ ରବରଳ 
ବାସରୁଦବ ପାଇକମାଳ ଥାନାରର କାଯ୍ଯ୍ୟରତ 
ଥିରଲ। ଏହ ଗି ଆକ୍ରମଣ ପରର ଜୟନାରାୟଣ 
ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ବ ଗିରରାଧରର ପାଇକମାଳ 

ଥାନାରର ରକସ ନମ୍ବର ୧୭୫/୨୦୧୦ ଓ 
ଆଇପ ଗିସ ଗିର ଧାରା ୧୪୭ ଅଥ୍ଯାତ୍   ଦଙ୍ା ସଷୃ୍ଟ ଗି 
କର ଗିବା, ଧାରା ୩୪୧- ଅନ୍ୟାୟ ଭାରବ କାହାକୁ 
ଅଟକାଇ ରଖିବା, ୪୫୨- ଥାନା ଭ ଗିତରକୁ 
ରବଆଇନ୍   ଭାରବ ପ୍ରରବଶ କର ଗିବା, 

ଆଇନ ଫଝାଶରେ ଜୟନଝାେଝାୟଣ
ଦରିଲଶ୍ୱର ସାହୁ ହତ୍ା ମାମଲାରର 
୧୭ ତାରଖିରର ହାଜର ରନାଟସି
୨୦୧୦ ଝାରବନ୍ଧ ଥାନା ଅଧିକାରୀ 

ଆକ୍ରମଣର ଶଣୁାଣ ି୨୩ରର

 ସମ୍ବଲପରୁ,୧୩।୩ (ସମ ଗିସ): ହାଇରକାଟ୍ଯ ରବଞ୍ଚ 
ପ୍ରତ ଗିଷ୍ା ଦାବ ଗି ରନଇ ସମ୍ବଲପରୁରର ରହାଇଥିବା 
ଆରନ୍ଦାଳନରର ନ ଗିଲମ୍ବ ଗିତ ୫୪ ଆଇନଜରୀବରୀଙ୍ 
ଲାଇରସନ୍ସ ରଦ୍ ଆରଦଶ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ରହାଇଛ ଗି। 

ବାର୍   କାଉନସ ଗିଲ୍   ଅଫ ଇଣ୍ଗିଆ (ବ ଗିସ ଗିଆଇ) ପକ୍ଷରୁ 
ଏ ରନଇ ରାଜ୍ୟ ବାର୍   କାଉନସ ଗିଲ ସମ୍ାଦକକୁ 
ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରର ସଚୂନା ଦ ଗିଆଯାଇଛ ଗି। ବ ଗିସ ଗିଆଇ 
ଦ୍ାରା ନ ଗିଯକୁ୍ତ ୩ ଜଣ ଗିଆ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରରୀ 

ଦଳ (ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଗିଂ ଟ ଗିମ୍  ) ପ୍ରଦତ୍ତ ର ଗିରପାଟ୍ଯକୁ 
ସମରୀକ୍ଷା କର ଗି ଏହ ଗି ନ ଗିଲମ୍ବନ ଆରଦଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର 
ରହାଇଥିବା ବ ଗିସ ଗିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛ ଗି। ମାତ୍ର 
ରସମାରନ ରକୌଣସ ଗି ପର ଗିସ୍ଗିତ ଗିରର ମଧ୍ୟ ଭବଗିଷ୍ୟତରର 

ଏଭଳଗି ରକୌଣସ ଗି କାଯ୍ଯ୍ୟ ନ କର ଗିବା ପାଇଁ ୧୦ ଦ ଗିନ 
ମଧ୍ୟରର ଲଗିଖିତ ପ୍ରତ ଗିଶରୁତ ଗି ରଦବାକୁ ବ ଗିସ ଗିଆଇ ନ ଗିରଦ୍୍ଯଶ 
ରଦଇଛ ଗି। ରତରବ ସମ୍କୃ୍ତ ଓକ ଗିଲମାନଙ୍ କାଯ୍ଯ୍ୟକଳାପ 
ଉପରର ଜଗିଲ୍ାଜଜ୍   ନଜର ରଖିରବ। 

ହାଇଞ୍�ାର୍ଟ ଞ୍ବଞ୍ଚ ଆଞ୍୍ାଳନ ଘରଣା

୫୪ ଓକଲିଙ୍କ ନଲିମ୍ବନ ଆରଦଶ ପ୍ରତ୍ଝାହୃତ

 ୧୦ ଦନି ଭତିରେ ରଦରବ ଲଖିିତ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
 ଜଲି୍ଝାଜଜ୍   େଖିରବ ଓକଲିଙ୍କ ଉପରେ ନଜେ
 ରମ’ ଦ୍ତିୀୟ ସପ୍ଝାହରେ ପେବର୍୍ସୀ ସମୀକ୍ଝା 
 ଜଝାେ ିେହବି ସପୁ୍ରମିରକଝାଟ୍ସ ଅବମଝାନନଝା ମଝାମଲଝା

}ପଷୃ୍ା-୯



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଏେବା ସରଗଜୁବାର ଏକ ପ୍ରସଦି୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟେନ 
ସ୍ଳ। ଅଦନକ ସ୍ବାନରୁ ଦଲବାଦକ  ଆସ ି

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

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

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

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

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

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

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

	 ୧୮୭୯-ବଶି୍ବ	ପ୍ରସଦି୍ଧ	ବବୈଜ୍ଞାନକି	ଆଲବର୍ଟ	
ଆଇନ୍	ଷ୍ଞାଇନ୍	ଙ୍କ	ଜନ୍ମ।	

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

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

	 ୨୦୧୮-	ମେଞାନ୍		ବବୈଜ୍ଞାନକି	ଷ୍ବିେନ୍		େକଂିଙ୍କ	
ବବି�ଞାଗ।

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

ଦେବାତଲଦର ରଖÒେବା ସେୁଠବାରୁ ଉତ୍ତମ ଦେବାଲ ି
ମବାନ୍ୟତବା ରେଛି।ି ରେ ିପ୍ଲବାଷ୍କି୍  ଦେବାତଲଦର 

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

ଗଙ୍ଗବାଜଳକୁ ପଜୂବାଘଦର କମି୍ବା ମନ୍ଦରି 
ପବାଖଦର ରଖÒପବାରଦିେ। ଏେବାକୁ ସ୍ପଶ୍ଯ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଲକି୍  ବହଲା 
‘ଯ�ାନ’େ 

ଆକ୍ସନ୍  ସନି୍ 
ପ୍ଶଂସକ କହବିଲ, 

ଆଉ ଏକ �୍ଲକ୍ �ଷ୍ଟର୍  

ବକମତି ିେଖÒବ� 
ଗଙ୍ାଜଳ

ଆଜେି ଇତହିାସ

ବଟନସି୍  �ଲ୍ ବେ ଗନିଜି୍ ବେକରବ

ମବରଲଙ୍କ ସହ 
ବୋ�ଟ୍ େ Ñମ୍ପପ୍  ୱାକ୍ 

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

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

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

�ଶି୍େ

�ଚିତି୍ର 
ପବ୍  

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

କ�ୋହଲ ି 
କରେଷ୍ଠ କେଳୋଳି

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘୫-ଟ’ି 
ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାର 
ପ୍ରମାଣ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସମସ୍ଟାେ ସମଟାଧଟାନ

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ମହଳିା 
ମହାବଦି୍ାଳୟକୁ ମଳିଲିେ ଅଧ୍ୟକ୍ା

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

ପାଣପିାଗ କ୍କନ୍ଦ୍ରେ ସଚୂନା 
ଅନୁଯାୟ୍ରୀ ୧୫ ତାେଖିକ୍େ କ୍କନୁ୍ଦଝେ, 

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

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

ବନାଗ୍ରି 
ସମୀକ୍ା ନଆିଁଲଗଟାଙ୍କୁ  ନସି୍ଟାେ ନଟାହ ିଁ

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

୧୫େକୁ  ପଶ୍ମିଟା ଝଡ଼ ବରଟ୍ା  �ବଜୁିଳ ିଘଡ଼ଘଡ଼ ିସହ  
୫୦ କମି ିଲବଗଲର ପବନ 
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ରାଉରକେଲା /କୋଇଡା, ୧୩ା୩(ସମସି):

ସ୍କୁଲରେ ତନି ି ତନି ି ଜଣ ରେୋରେୟୋ 
ଥୋଉଁ ଥୋଉଁ ଜରଣ ଅଷ୍ଟମ ରେଣୀ ଛୋତ୍ରକକୁ 
ରେୋରେଇରେ ନରିୟୋଜତି କେୋଯବିୋ 
ଏବଂ ରେୋରେଇରେ ସହୋୟତୋ 
କେକୁ ଥିବୋ ରବରେ ଗେମ ଡୋଲ ି ପଡ଼ ି
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛୋତ୍ରେ ମପୃତକୁ ୟୁ ରହବୋ ଘଟଣୋ 
ରକୋଇଡୋ ସରମତ ସମଗ୍ର ସକୁନ୍ଦେଗଡ଼ 
ଜଲି୍ୋରେ ଆରଲୋଡନ ସପୃଷ୍ଟ ିକେଛି।ି ରତରବ ଏପେ ି
ଏକ ସରମୱେଦନେୀେ ଘଟଣୋରେ େକି୍ୋ ବଭିୋଗ 
ଠୋେକୁ  ପକୁଲସି ପ୍ରେୋସନ ସମରତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀେବ 
ରହୋଇଯବିୋ ସମତେଙ୍କୁ  ଚକତି କେଛି।ି ଏପେ ି ଏକ 
ଦକୁ ଃଖଦ ଘଟଣୋ ରକୋଇଡୋ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଣ୍ଣତ ରଡଙ୍କୁ େୋ 
ରସବୋଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଛୋତ୍ରୋବୋସରେ ଘଟଛି।ି ରକୋଇଡୋ 
ଥୋନୋ ଅନ୍ତଗଣ୍ଣତ ଅେୋଘୋଟ ଗ୍ରୋମେ ରଟରଟ ହନୋଗୋଙ୍ 
ପକୁଅ ରଗରଲଟ ହନୋଗୋ ରଡଙ୍କୁ େୋ ରସବୋଶ୍ରମ 
ହରଷ୍ଟଲରେ େହ ି ଅଷ୍ଟମ ରଶ୍ରଣୀରେ ପୋଠ 

ପଢ଼କୁ ଥିଲୋ। ଗତ ୬ ତୋେଖି ସନ୍ୟୁୋରେ ହରଷ୍ଟଲରେ 
ଅରନ୍ତବୋସୀଙ୍ ପୋଇଁ ରେୋରେଇ ରହଉଥିବୋ ରବରେ 
ଛୋତ୍ର ହରନଗୋକକୁ  ଡୋକ ି ଗେମ ଡୋଲ ି ହଣ୍ୋ ଚକୁ ଲୋେକୁ  
ଓହ୍ୋଇବୋକକୁ  କକୁହୋଯୋଇଥିଲୋ।ରତରବ ଡୋଲହିଣ୍ୋଟ ି
ଗେମ ଓ ଓଜନଆି ଥିବୋେକୁ  ପଲିୋଟେି ହୋତେକୁ  
ଖସ ି ପଡ଼ଥିିଲୋ। ଫେରେ ଗେମ ଡୋଲ ି ଛଟିକି ି
ଛୋତ୍ର ରଦହରେ ପଡ଼ ି ଯୋଇଥିଲୋ। ଏହ ି ଘଟଣୋରେ 
ରସ ରପୋଡଯିୋଇ ଗକୁେକୁ ତେ ରହୋଇଥିଲୋ। ଏହୋ 
ପରେ ତୋକକୁ  ରକୋଇଡୋ ଡୋକ୍ତେଖୋନୋକକୁ  ତକୁ େନ୍ତ 

ନଆିଯୋଇ ଚକିତି୍ୋ କେୋଇଥିରଲ। ସ୍ତି ି
ସଂକଟୋପନ୍ନ ରହବୋେକୁ  େୋଉେରକଲୋ 
ସେକୋେୀ ଡୋକ୍ତେଖୋନୋକକୁ  ସ୍ୋନୋନ୍ତେ 
କେୋଯୋଇଥିଲୋ। ଚକିତି୍ୋଧୀନ 
ଅବସ୍ୋରେ େବବିୋେ ପଲିୋଟେି 
ମପୃତକୁ ୟୁ ରହୋଇଯୋଇଥିଲୋ। ମପୃତକୁ ୟୁ 
ଖବେ ପୋଇ ସ୍କୁଲରେ ରେୋକେ ଛୋୟୋ 
ରଖେ ି ଯୋଇଥିଲୋ। ରହରଲ ଏଠ ି ପ୍ରେ୍ନ 
ଉଠକୁ ଛ ି ହରଷ୍ଟଲରେ ଚୋେ ି ଚୋେ ି ଜଣ 
ରେୋରେୟୋ ଓ ଅନୟୁ କମଣ୍ଣଚୋେୀ ଥୋଉ 
ଥୋଉ ଛୋତ୍ରମୋନଙ୍କୁ  ରେୋରେଇ କୋଯଣ୍ଣୟୁରେ 
ରକମତି ି ନରିୟୋଜତି କେୋଗଲୋ। ଏହୋ 
ପ୍ରଥମ ଥେ କ ି ଏହପିେ ି ନୟିମତି 
ଅରନ୍ତବୋସୀ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କୁ  କୋମରେ 
ନରିୟୋଜନ କେୋଯୋଉଛ ି ତୋକକୁ  ରନଇ 

ଏରବ ଉଠଛି।ି ରସପରଟ ଏରନଇ 
ପ୍ରଧୋନ େକି୍ୟତ୍ରୀଙ୍ କହବିୋ କଥୋ ରଯ 
ଘଟଣୋ ରବରେ ରସ ସ୍କୁଲରେ ନଥିରଲ। 
ଏହ ି ଘଟଣୋ ଘଟବିୋେ ୬ ଦନି ପରେ 
ବ ି ରକୌଣସ ି ବଭିୋଗୀୟ ଅଧିକୋେୀଙ୍ 
ଦପୃ ଷ୍ଟରିେ େହଲିୋନ ିରକମତି ିରବୋଲ ିପ୍ରେ୍ନ 
ଉଠଛି।ି ବଭିନି୍ନ ଗଣମୋଧ୍ୟମରେ ଖବେ 
ପ୍ରକୋେ ପରେ ଅଧିକୋେୀଙ୍ ତତ୍ପେତୋ 
ରଦଖୋ ରଦଇଛ।ି ରସୋମବୋେ ବଡିଓି, 

ତହସଲିଦୋେ ଘଟଣୋ ସ୍େରେ ପହଁଞ୍ ି ତଦନ୍ତ 
ଆେମ୍ଭ କେଛିନ୍ତ।ି ଏମତି ି ଅଭୋବନୀୟ ଘଟଣୋ 
ପରେ ଅଭଭିୋବକମୋରନ ସ୍କୁଲ କର୍ପୃ ଣ୍ଣପକ୍ଙ୍ ତୀବ୍ର 
ସମୋରଲୋଚନୋ କେବିୋ ସହ ଉଚ୍ଚତେେୀୟ ତଦନ୍ତ 
ଦୋବ ିକେଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିଘଟଣୋରେ ସ୍କୁଲ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍ 
ଠୋେକୁ  ଆେମ୍ଭ କେ ି ଅଭଭିୋବକ ପଯଣ୍ଣୟୁନ୍ତ ସମରତେ 
ମମଣ୍ଣୋହତ ରହୋଇ ପଡ଼ଛିନ୍ତ।ି ରସୋମବୋେ ଡଡିବ୍ଲୟ୍ୁଓ 
ପବତି୍ରରମୋହନ ପ୍ରଧୋନ ରଡଙ୍କୁ େୋ ରସବୋଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ 
ପେଦିେଣ୍ଣନ କେ ି ଘଟଣୋେ ପକୁଙ୍ୋନକୁ ପକୁଙ୍ ତଦନ୍ତ 
କେଥିିରଲ। ରସ ହରଷ୍ଟଲ ଅରନ୍ତବୋସୀଙ୍ ସହ 
କଥୋବୋର୍ଣ୍ଣୋ କେଥିିରଲ। ହରଷ୍ଟଲେ ରେୋରେୟୋ 
ଛୋତ୍ରକକୁ  ଡୋକ ି ଡୋଲ ି ହଣ୍ୋ ଧେବିୋକକୁ  କହଥିିରଲ। 
ରଡକ୍  ଚ ି ଖସ ି ପଡ଼ବିୋେକୁ  ଛୋତ୍ରେ ରଗୋଡରେ ଢୋେ ି
ରହୋଇ ଯୋଇଥିଲୋ। ଏହୋପରେ ତକୁ େନ୍ତ ଛୋତ୍ର 
ନକିଟସ୍ ପୋଣ ି ଟୋଙି୍ ଭତିେକକୁ  ରଡଇଁ ପଡ଼ଥିିଲୋ। 
ଏହୋପରେ ତୋକକୁ  ଚକିତି୍ୋ ପୋଇଁ ପଠୋଯୋଇଥିଲୋ। 
ରତରବ ସବକୁ  ଠକିଠୋକ୍   ଥିବୋ ରବରେ େବବିୋେ 
ଚକିତି୍ତି ଅବସ୍ୋରେ ତୋେ ମପୃତକୁ ୟୁ ରହୋଇଥିଲୋ। 
ଏହ ି ଘଟଣୋରେ ତଦନ୍ତ କେୋଯୋଇ ତଦନ୍ତ 
େରିପୋଟଣ୍ଣ ଜଲି୍ୋପୋେଙ୍କୁ  ପ୍ରଦୋନ କେୋଯବି ରବୋଲ ି
ରସ କହଛିନ୍ତ।ି ରତରବ ଏହ ି ଘଟଣୋରେ ପ୍ରଧୋନ 
େକି୍କତ୍ରୀ କରମଣ୍ଣଲୋ ବଲିକୁ ଙ୍ଙ୍ ଦୋୟତି୍ୱହୀନତୋକକୁ 
ରନଇ ପ୍ରେ୍ନ ଉଠବିୋ ସହ ଏହୋ ତଦନ୍ତ ସୋରପକ୍ 
ରବୋଲ ିଡଡିବ୍ଲୟ୍ୁଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧୋନ କହଛିନ୍ତ।ି

ବରି୍ସା ମଣୁ୍ସା ହକ ି
ଷ୍ସାଡୟିମରେ  
ର୍ସା-ଲଗି୍  େ ଚତୁର୍ ଦନି ବଶି୍ବ ଚାମ୍ଅିନ ଜମଚ୍ଚାନୀକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ

  କମ୍ଲିସା ଇଣ୍ଆି..ଇଣ୍ଆି
ଚତକୁ ଥଣ୍ଣ ଦନିେ ରପ୍ରୋ ଲଗି୍   ମୟୁୋଚ୍   ଇଣ୍ଆି ଓ ଜମଣ୍ଣୋନୀ ମଧ୍ୟରେ 
ଅନକୁ ଷ୍ତି ରହୋଇଥିଲୋ। ଏହ ି ମୟୁୋଚରେ ଇଣ୍ଆି ବହକୁତ ଭଲ 
ପ୍ରଦେଣ୍ଣନ କେଥିିଲୋ। ପ୍ରତଟି ି ରଗୋଲରେ ଜନ ସମକୁଦ୍ର ପୋଲଟ ି
ଥିବୋ ଗୟୁୋରଲେୀେକୁ  ଇଣ୍ଆି..ଇଣ୍ଆି..ଧ୍ୱନ ିକମ୍ ିଉଠଥିିଲୋ। 

  ରଦଶୀ ଗୀତରେ ଝୁମରିଲ
ଷ୍ଟୋଡୟିମ୍   ଠୋରେ ରତଲକୁ ଗକୁ, ପଞ୍ୋବୀ, ହନି୍ଦୀ ଓ ଓଡ଼ଆି 
ଗୀତ ବୋଜକୁ ଥିଲୋ। ଏହୋସହ ରଦେୀ ସମୱେଲପକୁେୀ ଗୀତ ମଧ୍ୟ 
ବୋଜକୁ ଥିଲୋ। ବରିେେ କେ ି ରଲ ରଲ ରଲ ବଉଲ..ଗୀତ 
ବୋଜବିୋ ପରେ ଝକୁ ମ ିଉଠଥିିରଲ ହଜୋେ ହଜୋେ ଦେଣ୍ଣକ।

  ଚତି୍ରକେଙ୍କ ରରେଜ୍ 
ଷ୍ଟୋଡୟିମ୍   ବୋହୋରେ ତ୍ରେିଙ୍ୋ ଚତି୍ର ଗୋଲରେ ଅଙ୍ୋ ଯୋଉଥିଲୋ। ଏହ ି ଚତି୍ର ଯକୁବକ ଚତି୍ରକେ ମୋରନ 
ଆନ୍ତଜଣ୍ଣୋତୀୟ ହକ ିରବରେ ଆଙ୍କୁ  ଥିରଲ। ରପ୍ରୋ ଲଗି୍   ମୟୁୋଚରେ ମଧ୍ୟ ରସମୋନଙ୍ ଉପସ୍ତି ିେହଛି।ି ମୋତ୍ର 
ରପ୍ରୋ ଲଗି୍   ମୟୁୋଚେ ଚତକୁ ଥଣ୍ଣ ଦନିରେ ପ୍ରୋୟ ୩ ଜଣ ଯକୁବତୀ ଏହ ିରପେୋ ଆପରଣଇ ଥିବୋ ପେଲିକ୍ତି 
ରହୋଇଥିଲୋ। ରସମୋନଙ୍ ପୋଖରେ ବରିେେ କେ ିଯକୁବତୀ, ମହେିୋ ଓ େେିକୁ ମୋରନ ଭଡି ଜମୋଇଥିରଲ।

  ଭସାେତୀୟ ଦଳକୁ ଚଅିର୍   ଅପ୍   ଲସାଗ ି୍ବଳ ଉତ୍ସାହ
ଭୋେତ ଦେକକୁ ଚଅିର୍   ଅପ୍   କେବିୋ ପୋଇଁ ହଜୋେ ହଜୋେ ଦେଣ୍ଣକଙ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେ 
ଉତ୍ୋହ ରଦଖିବୋକକୁ ମେିଥିିଲୋ। ଏହ ିକ୍ରମରେ ହୋତରେ ଜୋତୀୟ ପତୋକୋ ଧେ,ି ଇଣ୍ଆି 
ଜସସି ପନି୍,ି ଗୋଲରେ ତ୍ରେିଙ୍ୋ ଆଙି୍ ଥିରଲ। ମୟୁୋଚ ଆେମ୍ଭେକୁ  ରେେ ପଯଣ୍ଣୟୁନ୍ତ ଉତ୍ୋହ 
ରଦଖିବୋକକୁ ମେିଥିିଲୋ।

ହର୍ ମନ୍ ପ୍ୀତ୍   ସଂିହଙ୍କ 
ସସଲଫି ସରେଜ୍  

ଆଜ ି ଭୋେତ ୩ୟ ଥେ ପୋଇଁ ବଜିୟୀ ରହବୋ ପରେ ଭୋେତୀୟ ଦେ ଆଜ ି
ରବଶ୍   ଖକୁସ ି ଓ ଉତ୍ୋହତି ରଦଖୋଯୋଉଥିରଲ। ଆଜେି ବଜିୟ ପରେ ହକ ି
ପଡ଼ଆିେକୁ  ରଫେଲିୋ ରବରେ ଭୋେତୀୟ ଅଧିନୋୟକ ହେମନପ୍ରତି୍   ସଂିହଙ୍ 
ସହ ରସଲଫି ରନବୋ ପୋଇଁ ଗୟୁୋରଲେୀେକୁ  ଆେମ୍ଭ ରହୋଇ ଯୋଇଥିଲୋ 
ପ୍ରତରିଯୋଗୀତୋ। ରତରବ ସକୁେକ୍ୋ ବେୟ ଭୋଙ୍ ି ଦେଣ୍ଣକମୋରନ ତୋଙ୍ 
ପୋଖକକୁ ଆସ ିନପୋେବିୋେକୁ  ହେମନ ନରିଜ ଦେଣ୍ଣକଙ୍ ଠୋେକୁ  ରମୋବୋଇଲ 

ମୋଗ ି ଜଣଙ୍ ପରେ ଜଣଙ୍େ ରସଲଫି ରନବୋକକୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି
ରଦଇଥିରଲ। ଯୋହୋକକୁ ରବଶ୍   ଆକେଣ୍ଣଣୀୟ ଦପୃ େୟୁ ରହୋଇଥିଲୋ।

ଗେମ ଡସାଲ ିପଡ଼ ିରେସାରେଇରେ ନରିୟସାଜତି ଛସାତ୍ର ମତୁୃୟୁ ଘଟଣସା

ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ତଦନ୍ତ ରସିପାରଚ୍ଚ ପ୍ଦାନ କସଲ ଜଲି୍ା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ

ର ା ଉ ର କ େ ଲ ା , ୧ ୩ ା ୩ ( ସ ମ ସି ) : 
େୋଉେରକଲୋେ ଉନ୍ନୟନ ମପୂେକ 
କୋଯଣ୍ଣୟୁକକୁ  ତଦୋେଖ କେବିୋ ପୋଇଁ 
‘୫-ଟ’ି ସଚବି ଭ ି ରକ ପୋଣ୍ଆିନ୍   
ସକୁନ୍ଦେଗଡ଼ ଆସଥିିବୋ ରବରେ 
ମକୁୟୁନସିପିୋଲଟି ି ହଲରେ ରଛଣ୍ 
କରଲୋନୀ ନୋଗେକି ମଞ୍େ 
ତେଫେକୁ  ଏକ ପ୍ରତନିଧିି ଦେ ମଣ୍େୀ 
ଶ୍ରୀ ପୋଣ୍ଆିନଙ୍କୁ  ସୋକ୍ୋତ କେ ି

ମକୁୟୁନସିପିୋଲଟ ି ତେଫେକୁ  ଅବଜଣ୍ଣନୋ 
ବୋବଦକକୁ ଆଦୋୟ କେୋ ଯୋଉଥିବୋ 
ଫି’କକୁ  ଆଦୋୟ ନକେ ିଏହ ିଅଥଣ୍ଣକକୁ  ସ୍ୱଚ୍ଛ 
ଭୋେତ ସମୱେେରେ ଅନ୍ତଭକୁ ଣ୍ଣକ୍ତ କେବିୋ 
ପୋଇଁ ଦୋବ ି କେଥିିରଲ। କରଲୋନୀେ 
େହ େହ ରଲୋକ ଦତେଖତ ଥିବୋ 
ଏକ ଦୋବପିତ୍ରରେ ରେସନ କୋଡଣ୍ଣ 
ନଥିବୋ ଆଥ ସିକ ଦକୁ ବଣ୍ଣେ ରଶ୍ରଣୀେ 
ରଲୋକମୋନଙ୍କୁ  ବଜିକୁ  ସ୍ୱୋସ୍ୟୁ କଲୟୁୋଣ 

ରଯୋଜନୋରେ ଅନ୍ତଭକୁ ଣ୍ଣକ୍ତ କେବିୋ ପୋଇଁ 
ଅନକୁ ରେୋଧ କେଯୋଇଥିଲୋ। ଏହ ି
ରଲୋକ ହତିକେ ଦକୁ ଇଟ ି ଦୋବକିକୁ  ୫ଟ ି
ସଚବି ଶ୍ରୀ ପୋଣ୍ଆିନ୍   ହପୃଦରବୋଧ 
କେ ି ଅତ ି େୀଘ୍ର ଏହୋ ଉପରେ 
ବହିତି ପଦରକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କେରିବ 
ରବୋଲ ି ପ୍ରତନିଧିି ମଣ୍େୀଙ୍କୁ  ପ୍ରତେିରୁତ ି
ରଦଇଥିରଲ। ଏହ ିପ୍ରତନିଧିି ମଣ୍େୀରେ 
ମଞ୍େ ଆବୋହକ ଜୟନ୍ତ କକୁମୋେ ମଶି୍ର, 

ସଂରଯୋଜକ ବଜିୟ କକୁମୋେ ବେୋେଙ୍ 
ସରମତ ଅଜତି ପ ପୂଜୋେୀ, ଏସ. ପ ି
ରବରହେୋ େୋଜକରିେୋେ ମଶି୍ର, ରଦବ 
ନନ୍ଦନ ତ୍ରପିୋଠୀ, ଶ୍ରୀଚେଣ ମହୋନ୍ତ,ି 
ପ୍ରଫକୁଲ ସୋମଲ, ମପୃତକୁ ୟୁଞ୍ୟ ମହୋପୋତ୍ର, 
ସପୂଯଣ୍ଣୟୁ ନୋେୋୟଣ ପଣ୍ୋ, ରକ୍ତ୍ରବୋସୀ 
ରସଠୀ, ହେହିେ େତପଥୀ, ଅକ୍ୟ 
ନୋୟକ, ଉରପନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତହିୋେୀ, କ୍ୀରେୋଦ 
ଚନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ର ପ୍ରମକୁଖ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ସେଣ୍ଡ କସଲାନୀ ନାଗରକି ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ‘୫-ର’ି ସଚବିଙୁ୍କ ଦାବପିତ୍ର ପ୍ଦାନ
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ରାଉରକେଲା,୧୩ା୩(ସମସି): ପାନପପାଷ ତାଲୁକ ଆଇନ 
ପେବା କମଟି ି ପକ୍ଷରୁ ରାଉରପକଲା ଅଦାଲତପର ପଲାକ 
ଅଦାଲତ ଆପ�ାଜତି ପ�ାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିପର ୧୦୩ଟ ି
ମାମଲାପର େମାଧାନ କରାଯାଇ ପମାଟ ୫୪ ଲକ୍ଷ ୪ �ଜାର 
୪୪୯ ଟଙ୍ା ଅେଲୁ କରାଯାଇଛ।ି ଏଥିପର ପମାଟର ଯାନ 
ଦୁର୍ଘଟଣା ୬ଟ ି ମାମଲା ର�ଥିିବା ପବପେ ପାରବିାରକି ବବିାଦ 
ମାମଲା ୬ଟ ି ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମାମଲା ୯୧ଟ ି ର�ଥିିବା େଚୂନା 
ମେିଛି।ିପମାଟ ୨୦ଟ ି ପମାଟର ଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାରୁ ୬ଟ ି
ମାମଲା େମାଧାନ କରାଯାଇ ୫୩ ଲକ୍ଷ ୨୦ �ଜାର ଟଙ୍ା 
ଅେଲୁ ପ�ାଇଥିବା ପବପେ ପମାଟ ୧୯୧ଟ ି ରାଜସ୍ୱ ମାମଲା 
ମଧ୍ୟରୁ ୯୧ଟ ିମାମଲା େମାଧାନ କରାଯାଇ ୮୪ �ଜାର ୪୪୯ 
ଟଙ୍ା ଅେଲୁ କରାଯାଇଛ।ି ବରଷି୍ଠ ଓକଲି ଗରିଶି ଚନ୍ଦ୍ର ମ�ାପାତ୍ର 
ଏବଂ ଆରତୀ ପଚୌଧରୁୀ ମାମଲା ପରଚିାେନା କରଥିିପଲ। 
ଏ� ି ଅବେରପର ରାଷ୍ୀ� ମ�େିା ଆପ�ାଗଙ୍ େ�ପଯାଗପର 
ପାନପପାଷ ତାଲୁକ ଆଇନ ପେବା କମଟି ିପକ୍ଷରୁ ଆପ�ାଜତି 
ମ�େିା େଶକ୍କିରଣ କାଯ୍ଘ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱତୀ� ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ାଜଜଙ୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାପର ଅନୁଷ୍ଠତି ପ�ାଇଥିଲା। ଏଥିପର ବକ୍ା ଭାପବ 
ବରଷି୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଗରିଶି ଚନ୍ଦ୍ର ମ�ାପାତ୍ର ପଯାଗ ପଦଇ 
ବବିା� ବପିଛେଦ, ଭରଣ ପପାଷଣ, ନାରୀର େମ୍ରୂ୍୍ଘ ଅଧିକାର, 
ରପରାଇ ବବିାଦ, ପଯୌତୁକ ଜନତି ମତୁୃ୍ୟ, ଦୁଷ୍କମ୍ଘ, ପଯୌନ ମାମଲା 
ଉପପର ବପିଶଷ ଆପଲାଚନା କରଥିିପଲ। ପେ�ଭିେ ି ଅନ୍ୟତମ 
ବକ୍ା ଆରତୀ ପଚୌଧରୁୀ ପଯୌନ ଅଭପିଯାଗ, କମ୍ଘସ୍ଥେପର ଗଭ୍ଘ 
ଅବସ୍ଥାପର ଛୁଟ ିତଥା ଅଧିକାର, ନାରୀମାନଙ୍ର ବଭିନି୍ନ ଅଧିକାର 
ବଷି�ପର ଆଇନଗତ ଦଗି ଉପପର ଆପଲାଚନା କରଥିିପଲ।

ରାଉରକେଲା/କୋଇଡା/ଲହୁଣପିଡ଼ା,୧୩ା୩(ସମସି):

େନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ପକାଇଡା ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଘତ ମାଲଦା 
ଗାଁପର ରଟଥିିବା ବ�ୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଢାବା ମାଲକି 
ରପମଶ ଚତମା୍ ଓରଫ ମଣୁ୍ାଙ୍ ବପବ୍ଘାରଚତି 
�ତ୍ୟାକାଣ୍ର ପର୍୍ଘାଫାେ କରଛି ିପକାଇଡା ପଲୁେି। 
ଏ� ି �ତ୍ୟାକାଣ୍ ମାଙ୍ାନଜି ପଚାରା ଚାଲାଣ 
ଶତରୁତାକୁ ପନଇ ରଟଥିିଲା ପବାଲ ି ରାଉରପକଲା 
ଏେପ ି ମପୁକଶ କୁମାର ଭାମ ୁ ସ୍ପଷ୍ କରଛିନ୍ତ।ି 
ଏ� ି ରଟଣାପର ମଖୁ୍ୟଅଭଯିକୁ୍ �ତ୍ୟାକାରୀ ଗଡୁୁ 
ଓରଫ େଦାନନ୍ଦ ମାନକ(ି୩୨)କୁ ପକାଇଡା ପଲୁେି 
ଗରିଫ କରବିା େ� ତା ନକିଟରୁ ଏକ ପସି୍ତଲ 
ଏବଂ ୮ ରାଉଣ୍ ଜୀବନ୍ତ ଗେୁ ି ଜବତ କରଛି ି
ପଲୁେି। ପତପବ ଏ� ି ରଟଣାପର ଆଉ ଜପଣ 
ଅଭଯିକୁ୍ ପ୍ରକାଶ ପାତ୍ର ପଫରାର ର�ଛି।ି ତାର 
ରର ଝାଡଖଣ୍ ରାଜ୍ୟପର ପବାଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ପୋମବାର ଦନି ବଣାଇ ଁ ଠାପର ଆପ�ାଜତି 
ୋମା୍ଦକି େମ୍େିନୀପର ରାଉରପକଲା ଏେପ ି
ମପୁକଶ କୁମାର ଭାମ ୁେଚୂନା ପଦଇ କ�ପିଲ ଗତ 
ପଫବୃଆରୀ ମାେ ୨୬ ତାରଖି େନ୍୍ୟାପର ରଟଥିିବା 
ଗେୁ ି କାଣ୍ ରଟଣାପର ମାଲଦାର ଢ଼ାବା ମାଲକି 
ରପମଶ ଚତମା୍ର ମତୁୃ୍ୟ ରଟଥିିବା ପବପେ ତାର 
େ�ପଯାଗୀ ରାମ ପରୂ୍ତ୍ଚିକୁ ଗେୁ ି ବାଜବିାରୁ ଗରୁୁତର 
ପ�ାଇଥିପଲ। ରପମଶଙ୍ ଛାତପିର ଗେୁ ିବାଜବିାରୁ 

ରଟଣା ସ୍ଥେପର ତାଙ୍ର ମତୁୃ୍ୟ ରଟଥିିଲା। 
େ�ପଯାଗୀ ରାମ ପରୂ୍ତ୍ଚିଙ୍ ଡା�ାଣ କାନ୍ ନକିଟପର 
ବାଜ ି ଗରୁୁତର ଭାପବ ଆ�ତ ପ�ାଇଥିପଲ। 
ଏେପଙି୍ େଚୂନା ମତୁାବକ �ତ୍ୟାକାରୀ ଗଡୁୁ 
ଓରଫ େଦାନନ୍ଦ ମାନକରି ରର ପ�ଉଛ ିପକନୁ୍ଦଝର 
ଜଲି୍ା ପଯାଡା ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଘତ ବପନଇପକଲା 
ଶାସ୍ତୀନଗର ଅଞ୍ଚେପର। ପେ ବଡବଲି, ପଯାଡା 
ଅଞ୍ଚେପର ପବଆଇନ ଖଣଜି େମ୍ଦ ମାଙ୍ାନଜି 
ଓର୍   ପରବି�ନପର େମ୍କୃ୍ ଥିଲା। ଖଣରୁି ମାଙ୍ାନଜି 
ପଚାର ି କର ି ବକି୍ରୀ କରୁଥିଲା। େଦାନନ୍ଦ ମାନକ ି
ପକାଇଡା ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଘତ ମାଲଦା ଅଞ୍ଚେପର ଏ� ି
ପବଆଇନ ଖଣ ିକାରବାରକୁ ଚୋଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ 
କରଥିିଲା। ମାତ୍ର ମାଲଦାର ଢାବା ମାଲକି ରପମଶ 
ଚତମା୍ ଓରଫ ମଣୁ୍ା େଦାନନ୍ଦକୁ ତାର ଏରଆିକୁ 

ପରୁାଇବାକୁ ବପିରାଧ କରଥିିଲା। ଖଣ ି ମାଫିଆ 
େଦାନନ୍ଦ ମାନକ ି ମାଲଦା ଅଞ୍ଚେପର ପବଆଇନ 
ଖଣ ି କାରବାର କରବିା ପାଇ ଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା 
ପବପେ ରପମଶ ଏ�ାର ବପିରାଧ କରଥିିଲା। 
ଯା�ାକୁ ପନଇ ଉଭ�ଙ୍ ମଧ୍ୟପର ଶତରୁତାର 
େତୂ୍ରପାତ ପ�ାଇଥିଲା। ପତପବ ଉଭ�ଙ୍ ମଧ୍ୟପର 
ଏ� ିରଟଣାକୁ କଛି ିଦନି ଶତରୁତା ଲାଗ ିର�ବିା ପପର 

ଏ�ା ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରଥିିଲା। ପବୂ୍ଘରୁ ମଧ୍ୟ ୨/୩ 
ଥର ବଚୋ ପ�ାଇଥିଲା। ପଯଉଥଁି ପାଇ ଁ ରାସ୍ତାରୁ 
କଣ୍ା �ଟାଇବାକୁ ଯାଇ ରପମଶକୁ ଜୀବନରୁ 
ମାର ି ପଦବାକୁ େଦାନନ୍ଦ ପଯାଜନା କରଥିିଲା। 
ତଦନୁଯା�ୀ ଗତ ପଫବରୁ �ାରୀ ୨୬ ତାରଖି ଦନି 
ରପମଶ ଓ ତା�ାର ପରବିାର �ପଟଲ୍   ବନ୍ଦ କର ି
ମାପର ପରବ ମପନଇବାକୁ ଓରାରାଟ ଯାଇଥିପଲ। 
େନ୍୍ୟାପର ପ�ାପଟଲକୁ ରପମଶ ଓ ତାର ପରବିାର 
େ� ପଫରଥିିପଲ। ପେ� ି େମ�ପର ଦୁଇ ଜଣ 
ବାଇକ୍  ପର ଆେ ି େଧିାେେଖ ରପମଶ ଉପରକୁ ୪ 
ରାଉଣ୍ ଗେୁ ି ମାର ି ପଦଇ ଚାଲ ି ଯାଇଥିପଲ। ଏ� ି
ରଟଣାପର ରପମଶର ଛାତପିର ଗେୁ ି ବାଜବିାରୁ 
ରଟଣା ସ୍ଥେପର ତାର ମତୁୃ୍ୟ ପ�ାଇଥିବା ପବପେ 
ତାର େ�ପଯାଗୀ ରାମ ପରୂ୍ତ୍ଚିର କାନ୍ପର ଗେୁ ି

ବାଜବିାରୁ ପେ ଗରୁୁତର ପ�ାଇଥିପଲ। ପତପବ 
ମାଙ୍ାନଜି ପଚାରା ଚାଲାଣକୁ ପକନ୍ଦ୍ର କର ି ଏଭେ ି
�ତ୍ୟାକାଣ୍ ରଟଲିା ପବାଲ ିୋମ୍ାଦକି େମ୍େିନୀପର 
ଏେପ ି ଶ୍ୀ ଭାମ ୁ ସ୍ପଷ୍ କରଛିନ୍ତ।ି ଗରିଫ ଅଭଯିକୁ୍ 
େଦାନନ୍ଦ ନକିଟରୁ �ତ୍ୟାକାଣ୍ପର ବ୍ୟବ�ୃତ ଏକ 
୭.୬ ଏମ୍   ଏମ୍   ପବାରର ପସି୍ତଲ ଓ ୭.୬ ଏମ୍   ଏମ୍   
ପବାରର ୮ ରାଉଣ୍ ଜୀବନ୍ତ ଗେୁ ି ପଲୁେି ଜବତ 
କରଛି।ି ପବୂ୍ଘରୁ �ତ୍ୟାକାଣ୍ ଦନି ମଧ୍ୟ ପଲୁେି ରଟଣା 
ସ୍ଥେରୁ ୩ ରାଉଣ୍ ପଖାକା ଓ ପଗାଟଏି ରାଉଣ୍ 
ଜୀବନ୍ତ ଗେୁ ି ଜବତ କରଥିିଲା। ପତପବ ପଫରାର 
ପ୍ରକାଶ ପାତ୍ରକୁ ଧରବିା ପାଇ ଁ ପଲୁେି ତଦନ୍ତ ଜାର ି
ରଖିଛ ିପବାଲ ିଏେପ ିଶ୍ୀ ଭାମ ୁେଚୂନା ପଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଅପରପପକ୍ଷ ମତୃ ରପମଶ ଚତମା୍ ନପିଜ ମାଙ୍ାନଜି 
ପଚାରା ଚାଲାଣ କରବିା େ� ଅନ୍ୟ ଖଣ ିମାଫିଆଙ୍ 
େ� ତାର ପଯାଗେତୂ୍ର ର�ଥିିଲା।ଉପଲ୍ଖପଯାଗ୍ୟ 
ରପମଶ ମାେଦାପର ଢାବା କରବିା େ� ଲୁ�ାପଥର 
ପଚାରା କାରବାର କରୁଥିବା ଅଭପିଯାଗ ପ�ାଇଛ।ି 
ଏ� ି ଅଭପିଯାଗପର ପେ ଗରିଫ ପ�ାଇ ପଜଲ 
ଯାଇଥିବା ପବପେ ଗତ ୪/୫ ଦନି ପବୂ୍ଘରୁ ପଜଲରୁ 
ଜାମନିପର ଖଲାେ ପ�ାଇ ଆେଥିିଲା। ମାଲଦା 
ଅଞ୍ଚେପର ବନ୍ଦ ପଡ଼ଥିିବା ବ�ୁ ମାଙ୍ାନଜି ଖଣରୁି 
ରୀତମିତ ମାଙ୍ାନଜି ପଚାର ି ପ�ଉଥିବା ପବପେ 
ରପମଶ ପେମାନଙ୍ ପାଇ ଁ କାମ କରୁଥିବା କାମ 
କରୁଥିଲା ପବାଲ ିଶଣୁବିାକୁ ମେୁିଛ।ି

ପସି୍ତଲ ସହ ୮ ରାଉଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ତ 
ଗଳୁ ିଜବତ 

ହତ୍ାକାଣ୍ଡ ପଛରର ମାଙ୍ାନଜି 
ର�ାରା �ାଲାଣ ଶତରୁତା : ଏସ୍ ପ ି

ମାଲଦା ଗଳୁକିାଣ୍ଡ ଘଟଣାରର ଜରଣ ଗରିଫ

ରାଉରକେଲା, ୧୩ା୩(ସମସି):

ରାଉରପକଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଇସ୍ପାତ 
ପଜପନରାଲ୍   �ସ୍ପଟିାଲ୍   (ଆଇଜଏିଚ୍  )
ର ଅସ୍ଥଶିଲ୍ୟ ବପିଶଷଜ୍ଞମାପନ ୭୩ 
ବଷ୍ଘ ବ�ସ୍ା ମ�େିା କୁନ୍ତୋ ୋ�ୁଙ୍ 
ବାମ ଏବଂ ଡା�ାଣ କ�ୁଣ ି େଫେ 
ଅପସ୍ତାପଚାର େମ୍ନ୍ନ କରଛିନ୍ତ।ି ପେ 
ଏେଏମଏେ-୨ ବଭିାଗପର ଏେଓଏେଟ ି
ରୂପପ କାଯ୍ଘ୍ୟରତ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ୋ�ୁଙ୍ 
ମାତା ଅଟନ୍ତ।ି ଏକ େଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାପର 
ଉଭ� କ�ୁଣ ି �ାଡ ଭାଙ୍ିବା ଅବସ୍ଥାପର 
ପେ ପଫବୃଆରୀ ୧୬ ତାରଖିପର ଇସ୍ପାତ 
ପଜପନରାଲ �ସ୍ପଟିାଲର ଅପଥ୍ଘାପପଡ଼କି୍   
ୱାଡ୍ଘପର ଭର୍ତ୍ଚି ପ�ାଇଥିପଲ। ଉଭ� କ�ୁଣ ି
ଭାଙ୍ିବା ଏକ ୋଧାରଣ ରଟଣା ନୁପ�ଁ। 
ଅସ୍ଥଶିଲ୍ୟ ଅପପରେନର େଫେତା ପାଇଁ 

ଅପପରେନ ପବୂ୍ଘବର୍ତ୍ଘୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଅତ୍ୟନ୍ତ 
ମ�ତ୍ୱପରୂ୍୍ଘ ଯା�ାକୁ ଆଇଜଏିଚର 
େଏିମଓ ଡାକ୍ର ଏଲ ପକ ବଶି୍ୱାେଙ୍ 
ପନତୃତ୍ୱପର ଅସ୍ଥଶିଲ୍ୟ ବପିଶଷଜ୍ଞ ଦେ 
ଦ୍ୱାରା େମ୍ନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାମ 
କ�ୁଣରି ଅପସ୍ତାପଚାର ପଫବୃଆରୀ 
୧୮ ତାରଖିପର େମ୍ନ୍ନ କରାଯାଇଥିବା 
ପବପେ ଡା�ାଣ କ�ୁଣ ି ଅପସ୍ତାପଚାର 

ମାର୍ଚ୍ଘ ୨ ତାରଖିପର ଅସ୍ଥଶିଲ୍ୟ େନି�ିର 
କନ୍ସଲଟାଣ୍, ଡାକ୍ର ପଦୌଲତ େରଫଙ୍ 
ଦ୍ୱାରା େମ୍ନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙୁ୍ 
ନେ୍ଚିଂ ଶଷି୍ର େଶୁ୍ୀ ପଗାଧେୂ ି ପବପ�ରା, 
ନେ୍ଚିଂ ବ୍ରଦର, କମଲାକର ଅମ୍ାତ ି ଏବଂ 
େନି�ିର �ସ୍ପଟିାଲର ପଟକ୍େିଆିନ 
ମପ�ଶ୍ୱର ନା�କ େ�ା�ତା କରଥିିପଲ। 
ଅତରିକି୍ େଏିମଓ, ଡାକ୍ର ବ ିପକ ନା�କ, 

ପଡପଟୁ ି େଏିମଓ, ଡାକ୍ର ମପନାରଞ୍ଜନ 
ୋମନ୍ତରା� ଏବଂ ଆଇଜଏିଚ୍   ନପିଚେତକ 
ବଭିାଗର େଦେ୍ୟମାପନ ପରାଗୀଙ୍ 
ନପିଚେତକ ପରଚିାେନା କରଥିିପଲ। 
ଅପସ୍ତାପଚାର େମ�ପର ଅପପରେନ୍   
ଥିଏଟର-୧ର ଇନଚାଜ୍ଘ େନି�ିର ନେ୍ଚିଂ 
େଷି୍ର େଶୁ୍ୀ ଏ ମଞି୍ଜ ଏବଂ ତାଙ୍ ଦେ, ଓଟ ି
ପଟକ୍େିଆିନ, େଏିେଏେଡ ି ପଟକ୍େିଆିନ 
ଏବଂ ପରେେରଙ୍ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକୀ� 
େ�ା�ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 
େନି�ିର ନେ୍ଚିଂ େଷି୍ର େଶୁ୍ୀ ମାରଆିନା 
ଲାକ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍ ଟମି୍   ତଥା େଜ୍ଘରୀ 
ୱାଡ୍ଘ ପରେେର ଏବଂ ଡାକ୍ରଖାନାର 
ପରେେରଙ୍ ଦା�ତି୍ୱପର ଥିବା େଜ୍ଘରୀ 
ୱାଡ୍ଘ ଦ୍ୱାରା ଯତ୍ନଶୀେ ଅପସ୍ତାପଚାର 
ପବୂ୍ଘବର୍ତ୍ଘୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ଘୀ େ�ା�ତା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଥିଲା।

ଇସ୍ାତ ରଜରେରାଲ୍   ହସ୍ଟିାଲ୍ ରର ଅସ୍ଶିଲ୍ୟ ଅର୍ରୋପଚାର ସଫଳ

ରାଉରକେଲା,୧୩ା୩(ସମସି): ରାଉରପକଲା େପୁର 
ପସ୍ପୋଲଟି ି �ସ୍ପଟିାଲକୁ ଏମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପରଚିାେନାନକର ି
ଆପପାପଲା �ସ୍ପଟିାଲ ଗପୃ �ାତପର ପେଲ୍ ଫ କରୃ୍ତ୍ଘପକ୍ଷ 
ପଟକ ି ପଦବାକୁ ରାଉରପକଲା ନାଗରକି େରୁକ୍ଷା କମଟି ି
ବପିରାଧ କରବିା େ� ରାଜ୍ୟ େରକାର ରଟଣାପର 
�ସ୍ତପକ୍ଷପ କରବିାରୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍ ଅନୁପରାଧ 
କରାଯାଇଛ।ି ରାଉରପକଲା ମ�ାନଗର ନଗିମ 
କାଯ୍ଘ୍ୟାେ�ପର ରାଜ୍ୟ େରକାରଙ୍ ‘୫-ଟ’ି େଚବି ଭ ି
ପକ ପାଣ୍ଆିନଙୁ୍ ନାଗରକି େରୁକ୍ଷା କମଟି ି ପକ୍ଷରୁ ଏକ 
ପ୍ରତନିଧିି ଦେ ୋକ୍ଷାତ କର ିତାଙ୍ ଜରଆିପର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ 
ଉପର୍ଶ୍ୟପର ସ୍ାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରଥିିପଲ। 
ସ୍ାରକପତ୍ରପର ରାଉରପକଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବ ି ଗଡ଼ୁକି 
ମଧ୍ୟପର ତାେପଚର ବମିୋଗଡ଼ ପରେପଥ ତୁରନ୍ତ 
ନମି୍ଘାଣ କାଯ୍ଘ୍ୟ ପଶଷ କରବିା ପାଇ ଁଜମ ିଅଧିଗ୍ର�ଣ ରାଜ୍ୟ 
େରକାର େମ୍ରୂ୍୍ଘ କରବିା େ� ପରେପଥ କାଯ୍ଘ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ତି 
କରବିାକୁ େରକାର ପଦପକ୍ଷପ ପନବା େ� େମ୍କୃ୍ ଜଲି୍ାର 
ଜଲି୍ାପାେମାନଙୁ୍ ଏ ଦଗିପର ତ୍ୱରତି ପଦପକ୍ଷପ ପନବାକୁ 
ଅନୁପରାଧ କରାଯାଇଛ।ି ଏ�ା େ� ରାଉରପକଲାକୁ ଏକ 
ସ୍ୱତନ୍ତ ପରେ ଡଭିଜିନ ପରାଷଣା କରବିା, ରାଉରପକଲା 
େରକାରୀ ସ୍ୱ�ଂଶାେତି ମ�ାବଦି୍ୟାେ�କୁ ଏକ ୋଧାରଣ 
ବଶି୍  ?ବଦି୍ୟାେ� ଭାପବ ପରାଷଣା କରବିା, ରାଉରପକଲା 

େଫ୍ଟଓ୍  ବା�ାର ପାକ୍ଘର ଉନ୍ନତକିରଣ କରବିା, ରାଉରପକଲା 
ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇ ଁ ଜମ�ିରା ପ�ାଇଥିବା 
ବାେଚୁ୍ୟତମାନଙୁ୍ କ୍ଷତପିରୂଣ ପ୍ରଦାନ ଓ ଥଇଥାନ 
କରବିା, ରାଉରପକଲା ବମିାନ ବନ୍ଦରର ଉନ୍ନତ ି କରଣ 
କରବିା େ� ପଦଶର ପ୍ରମଖୁ େ�ରକୁ ବମିାନ ଚୋଚେ 
କରବିା ପାଇ ଁ ପଦପକ୍ଷପ ପନବା, େନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ାପର 
ଏମ୍  ଏେଏମ୍  ଇ ର ବକିାଶ କରବିା େ� ପବକାରଙ୍ 
�ାତପର କାମ ପଯାଗାଇ ପଦବା, ରାଉରପକଲା ଇସ୍ପାତ 
କାରଖାନାର ନୂତନ ଆଧନୁକିକରଣ ଓ େମ୍ପ୍ରୋରଣ 
କାଯ୍ଘ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍  ୱତି କରବିା ପାଇ ଁମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଏବଂ ୫ଟ ି
େଚବି ପଦପକ୍ଷପ ପନବାକୁ ସ୍ାରକପତ୍ରପର ଅନୁପରାଧ 
କରାଯାଇଛ।ି ଏ� ି ପ୍ରତନିଧିି ଦେପର ରାଉରପକଲା 
ନାଗରକି େରୁକ୍ଷା କମଟିରି ପ୍ରମଖୁ େଦେ୍ୟ ତଥା 
ରାଉରପକଲା ବଧିା�କ ଶାରଦା ନା�କ, ରରନୁାଥପାଲୀ 
ବଧିା�କ େବୁ୍ରତ ତରାଇଙ୍ େପମତ ବଷୁି୍ ମ�ାନ୍ତ,ି �ର�ିର 
ରାଉତରା�, େଞ୍ଜୀବ ମ�ାନ୍ତ,ି ଅମଲୂ୍ୟ କୁମାର ବରାେ, 
ଗରିଶି ମ�ାପାତ୍ର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପେଠୀ, ବଜି� କୁମାର ବରାେ, 
ବମିାନ ମାଇତ,ି ଅଜତି ନା�କ, ଶ୍ୀମନ୍ତ ପବପ�ରା, 
ବେନ୍ତ ନା�କ, ରାଜ କପିଶାର ପ୍ରଧାନ, ଉପପନ୍ଦ୍ର ନା�କ, 
ଲକ୍ଷୀଧର ନା�କ, ପ୍ରଭାତ ମ�ାନ୍ତ ି ପ୍ରମଖୁ େପମତ 
ଅନ୍ୟମାପନ ୋମଲି ଥିପଲ।

 � ସପୁର ରପେସାଲଟି ିହପେଟିାଲକୁ ଏମ୍ସ ଦ୍ାରା ପର�ିାଳନା ଓ ଅନ୍ାନ୍ ଦାବ ି

ରାଉରରକଲା ୋଗରକି ସରୁକ୍ା କମଟି ି
ପକ୍ରୁ ‘୫-ଟ’ି ସଚବିଙୁ୍ ସ୍ାରକପତ୍ର

ରାଉରକେଲା, ୧୩ା୩ (ସମସି): ରାଉରପକଲା ଇସ୍ପାତ 
କାରଖାନାର ପ୍ରକଳ୍ପ ବଭିାଗ ଅଞ୍ଚେପର କାଯ୍ଘ୍ୟରତ ଠକିା 
ଶ୍ମକିଙ୍ ପାଇଁ ୫୧ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଶବିରି ଆରଏେପରି 
ଏଚଆରଡ ି ପକନ୍ଦ୍ର ଠାପର ଆପ�ାଜତି ପ�ାଇଥିଲା। କାମ୍ଚିକ 
ଠକିା ଶ୍ମକି ପେଲ ପକ୍ଷରୁ ଆଇଜଏିଚ ଓ କମ୍ଘଚାରୀ ରାଜ୍ୟ 
ବୀମା କପପ୍ଘାପରେନ ମପଡଲ �ସ୍ପଟିାଲ ଏବଂ ଇଏେଆଇେ ି
ଡେିପପନୋରୀର େ�ଭାଗତିାପର ଅନୁଷ୍ଠତି ଏ� ି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା 
ଶବିରିପର ଆର୍  ଏସ୍  ପ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ବଭିାଗର ନବି୍ଘା�ୀ ନପିର୍୍ଘଶକ 

ପ୍ରଦପି କୁମାର ୋ�ୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶବିରି ପରଦିଶ୍ଘନ କରବିା େ�ତି 
ଡାକ୍ର ଓ ଠକିା ଶ୍ମକିଙ୍ େ� ମତବନିମି� ମଧ୍ୟ କରଥିିପଲ। 
ଏ� ି ଅବେରପର ଏଚଆର୍  ଡ ି ବଭିାଗର େଜିଏିମ େଶୁ୍ୀ ରାଜଶ୍ୀ 
ବାନାଜ୍ଘୀ, କାମ୍ଚିକ ଓ ପ୍ରଶାେନ ବଭିାଗର େଜିଏିମ ବ ି କୁଲ୍ ୁ
ଉପସ୍ଥତି ଥିପଲ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ େଏିଲେ ି କାମ୍ଚିକ ବଭିାଗର ଜଏିମ 
େଞ୍ଜ� ପମ�ପରାତ୍ରା ଅତଥିିମାନଙୁ୍ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା େ� 
ଶବିରି ପରଚିାେନା ବଷି�ପର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରଥିିପଲ। ଠକିା 
ଶ୍ମକିମାନଙ୍ର ଉର୍ଚତା, ଓଜନ, ବଡ ି ମାେ ଇପଣ୍କ୍ସ, ଚକ୍ଷ ୁ
ପରୀକ୍ଷା, ରକ୍ ଚାପ, ରକ୍ ଶକ୍ଘରା, ବ୍ଲଡ ଗପୃଙି୍, ପ�ପାଟଟିେି ବ ି
ଏବଂ ଶ୍ବଣ ଓ ପଲ୍ସ �ାର ଭେ ି ୋଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା େମ୍ନ୍ନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଶବିରିପର ଚହି୍ନଟ ପରାଗୀମାନଙୁ୍ ମାଗଣାପର 
ଔଷଧ ବତିରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆର୍  ଏସ୍  ପ ିକାମ୍ଚିକ ଠକିା ଶ୍ମକି 
ପେଲର ମ୍ୟାପନଜର େଶୁ୍ୀ େଙ୍ୀତା ଏମ୍   େନୁି୍ଦର ଓ ବଭିାଗୀ� ଦେ 
କାଯ୍ଘ୍ୟକ୍ରମ ପରଚିାେନା କରଥିିପଲ। ଉପଲ୍ଖନୀ� ୨୦୧୩ ଅପପ୍ରଲ 
ମାେପର ଆରମ୍ଭ ପ�ାଇଥିବା ପଯାଜନା ଅଧୀନପର ଅଦ୍ୟାବଧି ୧୨, 
୮୩୬ ଜଣ ଠକିା ଶ୍ମକିଙ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା େମ୍ନ୍ନ ପ�ାଇଛ।ି

ରାଉରକେଲା, ୧୩ା୩(ସମସି): ରାଉରପକଲା 
ଆଇନ ମ�ାବଦି୍ୟାେ� ନାକ୍   ଟମି୍   ଦ୍ୱାରା ମଲୂ୍ୟା�ନ 
ପ�ାଇ ‘ବ’ି ପଗ୍ରଡର ମାନ୍ୟତା �ାେଲ କରଛି।ି 
ପ୍ରକାଶ ଥାଉକ ି ଓଡ଼ଶିାର ଅନ୍ୟ ପକୌଣେ ି ଆଇନ 
ମ�ାବଦି୍ୟାେ� ଅଦ୍ୟାବଧି ନାକ୍   ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତା 
ପାଇନା�ାଁନ୍ତ।ି ଏପନଇ ପୋମବାର ଆଇନ 
ମ�ାବଦି୍ୟାେ�ର ପରେିରପର ଆପ�ାଜତି ୋମା୍ଦକି 
େମ୍େିନୀପର ପରଚିାେନା କମଟିରି େଭାପତ ିୋରଦା 
ପ୍ରୋଦ ନା�କ ୋମା୍ଦକିଙୁ୍ େଚୂନା ପଦଇ କ�ପିଲ 
ପଯ ଏ� ି �ାେଲ କରବିା ପାଇ ଁ ମ�ାବଦି୍ୟାେ�ର 
ପରଚିାେନା କମଟି,ି ଛାତ୍ର େଂର, ଅଧ୍ୟାପକ, 
କମ୍ଘଚାରୀ ଏବଂ େମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ର ଅବଦାନ 
ତଥା ମଧେୁଦୂନ ଆଇନ ମ�ାବଦି୍ୟାେ�ର କୁେପତ ି
ପ୍ରପଫେର ଡଃ କମଲଜତି େଂି�ଙ୍ ଅବଦାନକୁ 
ପ୍ରଶଂେନୀ�। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଆଇନ ମ�ାବଦି୍ୟାେ� 
ତୁେନାପର ଏ� ିମ�ାବଦି୍ୟାେ�ପର ଟୁ୍ୟେନ ଫି ବ�ୁତ 
କମ୍   ପବାଲ ିପେ କ�ଥିିପଲ। ମ�ାବଦି୍ୟାେ�ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଡକ୍ଟର ପଦପବନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପବପ�ରା େଚୂନା ପଦଇ 
କ�ପିଲ ଏ� ିମ�ାବଦି୍ୟାେ�ପର ୪୩୯ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ଏଠାପର ଅଧ୍ୟ�ନ କରୁଥିବା ପବପେ ୨୦୨୨- ୨୩ 
ପର ଶତ ପ୍ରତଶିତ େଟି୍   ପରୂଣ ପ�ବା ନଚିେତି ଭାପବ 
ପଗୌରବର ବଷି�। ଏପବ ୪ ଜଣ ନ�ିମତି ଅଧ୍ୟାପକ, 

୩ ଜଣ ଅତଥିି ଅଧ୍ୟାପକ, ୧୦ ଜଣ ଅଣଶକି୍ଷକ 
କମ୍ଘଚାରୀ ଅଛନ୍ତ।ି ୫ ଏକର ଜମପିର ଅବସ୍ଥତି ଏ� ି
ମ�ାବଦି୍ୟାେ�ପର ୯ଟ ିପଶ୍ଣୀ ଗ�ୃ, ସ୍ୱତନ୍ତ ପରୁୁଷ 
ଓ ମ�େିା କମନରୁମ, ଲାଇପବ୍ରରୀ, ଜମିନାେଅିମ୍  , 
ପଲଡଜି �ପଷ୍ଲ, ଶକି୍ଷକ ଓ ଷ୍ାଫଙ୍ ପାଇ ଁ ୧୪ଟ ି
ବାେଗ�ୃର େବୁଧିା ଓ ବନିାମଲୂ୍ୟପର ପସ୍ପାପକନ 
ଇଂଗ୍ଲଶି ପକାେ୍ଘ ଆଦ ି ନାକ୍   ଟମିକୁ େପନ୍ତାଷ 
ପ୍ରଦାନ କରଥିିଲା। ଫେପର ମ�ାବଦି୍ୟାେ�କୁ 
୨.୨୯ ପଏଣ୍ ମେିଥିିଲା। ଏ�ାକୁ ଭରି୍ତକିର ି ଚେତି 
ବଷ୍ଘ ଏଲଏଲଏମ୍   ଓ ଇଣ୍ପିଗ୍ରପଟଡ ଲ’ ପାଇଁ 
ଆପବଦନ କରାଯାଇଛ ି ପବାଲ ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର 
ପବପ�ରା େଚୂନା ପଦଇଥିପଲ। ଏ� ି ଅବେରପର 
ପରଚିାେନା କମଟିରି କାଯ୍ଘ୍ୟକାରୀ େଭାପତ ି
େଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମ�ାନ୍ତ ି କ�ପିଲ କପଲଜପର 

ଶତପ୍ରତଶିତ ଛାତ୍ର ଆଡମଶିନ, ଏବଂ ନାକ୍   
ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପକ୍ଷତ୍ରପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍ ପଦପକ୍ଷପ 
ପ୍ରଶଂେନୀ�। ଏ� ି ୋମ୍ାଦକି େମ୍େିନୀପର 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ମଧ୍ୟପର ଅଧ୍ୟାପକ ମ�ମ୍ଦ ରଫିକ, 
ଅଧ୍ୟାପକିା ଡକ୍ଟର ପ୍ରଜ୍ଞାପରମତିା ପଣ୍ା, ପରଚିାେନା 
େମତିରି କାଶୀନାଥ ପଣ୍ା, ଛବ ି ମ�ାନ୍ତ,ି ପଜ୍ୟାତ ି
ଦୁଲରୋ ପଟପଟ, ଡଃ ଦପିବନୁ୍ଦ କୁମାର ପଣ୍ା, 
ଡକ୍ଟର େମ୍ାଦକିା ମ�ାନ୍ତ,ି ମପନାରଞ୍ଜନ ମ�ାନ୍ତ,ି 
ପଦବାଶଷି ପବପ�ରା, ଅକ୍ଷ� ଦାଶ, େ� େମ୍ାଦକ 
ପଦବାଶଷି ମ�ାନ୍ତ ିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପେଠୀ େ� ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ମାପନ ଉପସ୍ଥତି ଥିପଲ। କାଯ୍ଘ୍ୟକ୍ରମ ପରଚିାେନାପର 
ମ�ାବଦି୍ୟାେ�ର େମସ୍ତ କମ୍ଘକର୍ତ୍ଘା େ�ପଯାଗ 
କରଥିିପଲ। ପଶଷପର କାଯ୍ଘ୍ୟକାରୀ େଭାପତ ି ଶ୍ୀ 
ମ�ାନ୍ତ ିଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଘଣ କରଥିିପଲ।

‘ୋକ୍  ’ ଟମି୍   ଦ୍ାରା ରାଉରରକଲା ଆଇେ 
ମହାବଦି୍ୟାଳୟକୁ ‘ବ’ି ରରେଡର ମାେ୍ୟତା

ଆର୍ ଏସ୍ ପ ିପକ୍ରୁ ଠକିା ଶ୍ରମକିଙ୍ ସ୍ାସ୍୍ୟ ପରୀକ୍ଣ ଶବିରି

ପାନରପାଷ ତାଲୁକ ଆଇନ ରସବା ପକ୍ଷରୁ ରଲାକ ଅଦାଲତ

୧୦୩ଟ ିମାମଲାରର 
୫୪ ଲକ୍ ଟଙ୍ା ଆଦାୟ 

ଲହୁଣୀପଡ଼ା, ୧୩ା୩(ସମସି) : ଚାନ୍ଦପିପାଷ 
ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଘତ କରଡା ପରୁୁଣାପାଣ ି ଜଙ୍ଲ 
ଭତିପର ଜପଣ ଅଚହି୍ନା ବ୍ୟକ୍ ି ମତୃପଦ� 
ପଲୁେି ଉଦ୍ାର କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ମେିଥିିବା େଚୂନା ମତୁାବକ କରଡା 
ପରୁୁଣାପାଣ ି ଜଙ୍ଲ ମଧ୍ୟପର ଜପଣ ବ୍ୟକ୍ଙି୍ 
ଶବ ପଡ଼ଥିିବା ଖବର ପଲୁେି ପାଇବା ପପର 
ଚାନ୍ଦପିପାଷ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତ୍ରନିାଥ ପେଠୀ 
ରଟଣା ସ୍ଥେପର ପ�ଞ୍ଚ ି ଅଚହି୍ନା ବ୍ୟକ୍ ି
ମତୃପଦ� ଉଦ୍ାର କରବିା େ� ଜବତ 
କରଥିିଲା। ଉକ୍ ବ୍ୟକ୍ଙି୍ ବ�େ ପ୍ରା� ୫୫ 
ବଷ୍ଘ ପ�ବ। ଏ�ା �ତ୍ୟା ନା ଆତ୍ା�ତ୍ୟା 
ତଦନ୍ତ ପପର ଜଣାପଡ଼ବି ପବାଲ ି ପଲୁେି 
େତୂ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଚାନ୍ଦପିପାଷ ଥାନା 
ପକଶ ନଂ ୫/୨୩ ପର ମାମଲା ରୁଜୁ 
କର ି ରଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଥିବା ଥାନା 
ଅଧିକାରୀ ଶ୍ୀ ପେଠୀ େଚୂନା ପଦଇଛନ୍ତ।ି

ଅଚହି୍ା ବ୍ୟକ୍ରି ଶବ ଉଦ୍ାର

ରାଉରକେଲା, ୧୩ା୩(ସମସି): 
େ�ରର ପେକ୍ଟର-୧୭ ଅଞ୍ଚେପର 
ର�ୁଥିବା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍ ରରୁ 
ଆଜପବଷ୍େ ପଖାଲ ିକୋକନା 
ବୁଲାଇପଲ ପଚାର। ପେକ୍ଟର-୧୭ 
ଅଞ୍ଚେପର ର�ୁଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ 
ଓ �ପରକୃଷ୍ ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଦୁଇ 
ଭାଇ ର�ନ୍ତ।ି ଏ� ିଦୁଇ ଭାଇ 
ରାଉରପକଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାପର 
ଚାକରି ିକରନ୍ତ।ି ଦୁଇ ଭାଇ 
ଚାକରିୀକୁ ଯାଇଥିବା େମ�ପର 
ଖାଲ ିରର ପଦଖି ପଚାରମାପନ 
ଏପର ିକାଣ୍ କରଛିନ୍ତ।ି ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍ 
େଚୂନା ମତୁାବକ ରପର ଥିବା 
ତାଙ୍ ସ୍ୱଗ୍ଘତ ମା’ଙ୍ େନୁାଗ�ଣା 
େ�ତି ଲୁଗାପଟା, ବାେନକୁେନ 
ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରରକରଣା ୋମଗ୍ରୀ 
ପଚାରୀ ପ�ାଇଛ।ି େମସ୍ତ ଜନିଷିପତ୍ର 
େମ୍କ୍ଘପର ଦୁଇଭାଇ ଭଲଭାପବ 
ପଦଖିବାପପର ପ୍ରକୃତ କ’ଣ କ’ଣ 
ଜନିଷି ପଚାର ିପ�ାଇଛ ିଜଣାପଡ଼ବି 
ପବାଲ ିକ�ଛିନ୍ତ ିରବୀନ୍ଦ୍ର।

ଘରର କଳାକୋ 
ବୁଲାଇରଲ ରଚାର



ମଙ୍ଗଳବାର 
୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩୦୬ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
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ସୁନ୍ଦରଗଡ଼,୧୩ା୩(ସମସି):ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 
ଜଲି୍ାର ମକୂ ଓ ବଧିରମାନେ ଅବନେଳତି 
ନୋଇ ରେଥିିବା ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ମକୂ 
ଓ ବଧିର ସଂଘ ଅଭନି�ାଗ କରଛି।ି ଜଲି୍ା 
ମକୂ ଓ ବଧିର ସଂଘନର ୨୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସଭ୍ୟ 
ସଭ୍ୟା ରେଛିନ୍।ି ମାତ୍ର ଅଦ୍ୟାବଧି ସଂଘର 
ସ୍ାୟୀ କା�ଧ୍ବ୍ୟାଳୟ ନୋଇପାରେିାେ ିଁ। 
ଦବି୍ୟାଙ୍ଗଙୁ୍ େ୍ୟାୟ ଓ ସରୁକ୍ା ପ୍ରଦାେ 
ଦଗିନର ଏେ ି ଜଲି୍ାନର ବ୍ୟତକି୍ରମ ନଦଖା 
ନଦଉଛ।ି ସାମାଜକି ବକିାଶ ନ�ାଜୋନର 
୯୫ ପ୍ରତଶିତ ମକୂ ଓ ବଧିର ଭାଇ ଭଉଣୀ 
ନରାଜଗାରକ୍ମ ନୋଇ ପାରେିାୋନ୍।ି 
ଏଣ ୁ ପ୍ରଶାସେକି ମାଧ୍ୟମନର ସ୍ାେୀୟ 
ନରାଜଗାର େ�ିକୁ୍ ିସଷୃ୍ ିକରବିା, ଅଶକି୍ତି 
ଓ ଅଣ ତାଲମିପ୍ରାପ୍ତଙୁ୍ ନରାଜଗାର ପାଇଁ 

ଆର୍ ଥିକ ସୋୟତା ପ୍ରଦାେ କରବିା, ରାଜ୍ୟ 
ଓ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତନି�ାଗତିାନର 
ଅଂଶଗ୍ରେଣ ପାଇଁ ସ୍ାୟୀ ପାଣ୍ ି ଦଗିନର 
ପଦନକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କରବିା, ସଚୂୋ ଆଦାେ 
ପ୍ରଦାେ ପାଇଁ ତାଲମିପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ 
ସାନଙ୍ତକି ଭାଷା ଆଇଏସଏଲ ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍ 
େ�ିକୁ୍ ି ଦଆି �ବିା, ମକୂ ଓ ବଧିରଙ୍ 
ଏକ ପ୍ରତଶିତ େ�ିକୁ୍ନିର ଅେ୍ୟ ନରେଣୀର 
ଦବି୍ୟାଙ୍ଗଙୁ୍ େ�ିକୁ୍ ି ଓ ଆତ୍ମ େଭିଧ୍ବର 
ନରାଜଗାର ଦଆି େ �ବିା, ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ 
ନପେସେ, ଶକି୍ା ଓ ତାଲମି ଦଗିନର 
ଅବନେଳା ପ୍ରଦଶଧ୍ବେ େ କରବିାକୁ ସଂଘ 
ଦାବ ି କରଛି।ି ସଂଘର କା�ଧ୍ବ୍ୟକାରୀ 
ସଭାପତ ିଅେୁଜ ପନେଲ ଏବଂ କା�ଧ୍ବ୍ୟକାରୀ 
ସମ୍ାଦକ ଅଞ୍ ୁୋଏକ ଦାବ ିଜଣାଇଛନ୍।ି 

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୩ା୩(ସମସି): ଭଷ୍ା ର୍ାୋ 
ଅନ୍ଗଧ୍ବତ ଖପରଖିମେ-କଞି୍ମିଧ୍ବା ରାସ୍ତାନର 
ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ ିଧକ୍ାନର ଜନଣ ବାଇକ୍   
ଆନରାେୀଙ୍ ମତୁ୍ୟ ଘେଛି।ି ରବବିାର 
ସନ୍୍ୟାନର ଗ୍ରାମର ଲଲନି୍ଦ୍ର ବାଗ (୩୫) 
ତାଙ୍ ପଲସର ବାଇକନର କଞି୍ମିଧ୍ବାରୁ େଜି 
ଘରକୁ ନେରୁଥିବା ନବନଳ ଉକ୍ ଅଜଣା 
ଗାଡେି ିତାଙୁ୍ ଧକ୍ା ନଦଇ ନେରାର ନୋଇ 
�ାଇଥିଲା। ସ୍ାେୀୟ ନଲାନକ ତାଙୁ୍ ଉର୍ାର 

କର ି ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସରକାରୀ ଡାକ୍ରଖାୋକୁ 
ପଠାଇଥିନଲ। ମାତ୍ର ନସଠାନର ଡାକ୍ର 
ତାଙୁ୍ ମତୃ ନଘାଷଣା କରଥିିନଲ। ଅଭନି�ାଗ 
ପାଇ ପଲୁସି ମତୃକଙ୍ ଶବକୁ ଡାକ୍ରଖାୋରୁ 
ଜବତ କର ି ବ୍ୟବନଛେଦ କରାଇବା 
ପନର ପରବିାର ନଲାକଙୁ୍ େସ୍ତାନ୍ର 
କରଛି।ି ଏନେଇ ର୍ାୋନର ମାମଲା ରୁଜୁ 
ନୋଇଥିବା ନବନଳ ଦୁଘଧ୍ବେଣା ଘୋଇଥିବା 
ଗାଡକୁି ଚହି୍ନେ କରବିାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲଛି।ି

ଲେଫି୍ପଡ଼ା,୧୩।୩(ସମସି)

ଗ୍ରୀଷ୍ଋତୁ ପବୂଧ୍ବରୁ ପାେୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା 
ନେଇ ପ୍ରଶାସେ ପକ୍ରୁ ତୁୋକୁତୁୋ 
ନବୈଠକ ବସ ି ଅଞ୍ଚଳର ପାେୀୟ ଜଳର 
ଉତ୍କେ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରବିା ପାଇଁ 
ଆନଲାଚୋ କର ି ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙୁ୍ 
େନିଦ୍ଧ୍ବଶ ଦଆି�ାଇର୍ାଏ। କନୁି୍ ବଭିାଗୀୟ 
ଅଧିକାରୀ ଗାଁ କୁ ଗାଁ ବୁଲ ି ସମସ୍ୟାର 
ସମାଧାେ କରବିା ଦୂରର କର୍ା ଏପରକି ି
ପାଣ ି ସମସ୍ୟା ନଭାଗଥୁିବା ଗାଁ ନଲାନକ 
ବ୍ଲକକୁ ଆସ ି ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଥିନଲ ସରୁ୍ା 
ନକୌଣସ ି ସେୁଳ ମଳି ି ୋେ ିଁ। ଏମତି 
ଅଭନି�ାଗ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ନଲଫି୍ପଡ଼ା 
ବ୍ଲକ ଗରିଙି୍ଗନକଲା ପଞ୍ଚାୟତ ବନୁି୍ଦଝରଆି 
ଗାଁ କୁବ୍ଖିମେପଡ଼ାରୁ ଆସଛି।ି ବ୍ଲକ 
ମଖୁ୍ୟାଳୟରୁ ପାଞ୍ଚ କନିଲାମେିର ଦୂରନର 
ଅବସ୍ତି କୁବ୍ଖିମେପଡ଼ା। ଏେ ି ପଡ଼ାର 
ଜେସଂଖ୍ୟା ୬୦ରୁ ଉର୍ଧ୍ବ। ଏଠକିାର ନଲାନକ 
ଦୀଘଧ୍ବ ବଷଧ୍ବ ଧର ି ରାସ୍ତା ଓ ପାେୀୟ ଜଳ 
ସମସ୍ୟା ନ�ାଗୁଁ ୋେ ିଁ େଥିବା ଅସବୁଧିାର 
ସମ୍ଖୁୀେ ନେଉଛନ୍।ି ତେି ି ବଷଧ୍ବ ନେଲା 
�ାୋକ ି ଜନଣ �ବୁ ସମାଜନସବୀଙ୍ 
ପ୍ରନଚଷ୍ାନର ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙୁ୍ 

ଲଖିିତ ଜଣାଇଥିନଲ ମଧ୍ୟ ଆଜ ି ପ�ଧ୍ବ୍ୟନ୍ 
େଳକୂପେଏି ବସ ି ପାରଲିା ୋେ।ି େଳନର 
ପଡ଼ାନଲାନକ ବାଧ୍ୟ ନୋଇ ପାଖନର 
ନବାେ ି �ାଉଥିବା ୋଳ ପାଖନର ଚୂନଖାଳ ି
ନଗାଳଆି ପାଣକୁି ବ୍ୟବୋର କରରି୍ାନ୍ ିତାୋ 
ମଧ୍ୟ ଖରା ଦନିେ ଶଖୁି �ାଇର୍ାଏ।ଅେ୍ୟପନେ 
ପଡ଼ାବାସୀ ବଡ଼ିଓି ଓ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଙୁ୍ ମଧ୍ୟ 
ଜଣାଇଥିନଲ କନୁି୍ ବଡ଼ିଓି ଏନ�ାଜୋ ଆମ 

ୋତନର ୋେ ିଁ ନବାଲ ି କେଥିିନଲ।ଗତବଷଧ୍ବ 
ମନ୍ତୀ ପ୍ରତାପ ନଜୋ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଗସ୍ତନର 
ଆସ ି ବଭିନି୍ନ ବ୍ଲକ ପରଦିଶଧ୍ବେ କର ି ପାଣ ି
ସମସ୍ୟା ନେଇ ସମୀକ୍ା ନବୈଠକ କର ି
ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙୁ୍ ତାଗଦି କର ି
ନକୌଣସ ି ଗ୍ରାମନର ପାଣ ି ସମସ୍ୟା େରେୁ 
ନସଥି ପ୍ରତ ି ଦୃଷ୍ ି ନଦବା ପାଇଁ କେଥିିନଲ। 
କନୁି୍ ସବୁ କାଗଜ କଲମନର ସମିୀତ। 

ଏେ ି ପଡ଼ାର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ଅଳ୍ପ ଶକି୍ତି 
,ପ୍ରଶାସେ ନେଉକ ି ଜେ ପ୍ରତେିଧିି କାୋର ି
େଜର େପଡ଼ ି ପରତିାପର ବଷିୟ। 
�ର୍ାଶୀଘ୍ର ନଲଫି୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକନର ଥିବା ଆର୍   
ଡବ୍ଲ ଲୁ ଏସ ଏସ ନଜଇଙ୍ ବନିରାଧନର ଦୃଢ଼ 
କା�ଧ୍ବ୍ୟାେୁଷ୍ାେ ଗ୍ରେଣ କରବିା ସେ ପାଣ ି
ସମସ୍ୟା ଦୂର କରବିା ପାଇଁ ପଡ଼ାବସୀଙ୍ 
ପକ୍ରୁ ଦାବ ିନେଉଛ।ି

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୩ା୩(ସମସି)

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ାନର ଗତ ବଷଧ୍ବ ଭଳ ିଚଳତି 
ବଷଧ୍ବ ମଧ୍ୟ ଶେ ଶେ ପରୀକ୍ାର୍ଧ୍ବୀ ମାଟ୍କି 
ପରୀକ୍ା ନଦଉ ୋୋନ୍।ି ଏଣ ୁ ଏଠାନର 
ପ୍ରତ ି ବଷଧ୍ବ ଏନତ ସଂଖ୍ୟକ ପରୀକ୍ାର୍ଧ୍ବୀଙ୍ 
ଅେୁପସ୍ତି ିଉଦ୍  ନବଗର କାରଣ ନୋଇଛ।ି 
ଚଳତି ମାଟ୍କି ପରୀକ୍ାନର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ଜଲି୍ାର ୪୦୪େ ିବଦି୍ୟାଳୟର ୨୩,୩୭୫ 
ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ପାଇ ଁ୧୨୧େ ିନକନ୍ଦ୍ରନର 
ପରୀକ୍ା ନଦବାର ବ୍ୟବସ୍ା କରା �ାଇଛ।ି 

୨୦େ ି ନୋଡାଲ ନକନ୍ଦ୍ର ରେଛି।ି ମାତ୍ର ଗତ 
୧୦ ତାରଖିନର ଅେୁଷ୍ତି ପ୍ରର୍ମ ଭାଷା ଓଡଆି 
ପରୀକ୍ାନର ୨୨,୯୭୧ ଜଣ ପରୀକ୍ାର୍ଧ୍ବୀଙ୍ 
ମଧ୍ୟରୁ ୨୨,୩୧୧ ଜଣ ପରୀକ୍ା ନଦଇଥିବା 
ନବନଳ ୬୬୦ ଜଣ ଅେୁପସ୍ତି 
ରେଥିିନଲ। ନସେପିର ି ନସାମବାର 
ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ାନର ଅେୁପସ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 
୬୫୫କୁ ବୃର୍ ି ପାଇଛ।ି ନସାମବାର 
ଦ୍ତିୀୟ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ା ରେଥିିଲା। 
ଏେ ି ଦ୍ତିୀୟ ଭାଷା ପରୀକ୍ାର ୨୨,୯୭୧ 
ଜଣ ପରୀକ୍ାର୍ଧ୍ବୀଙୁ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୨୨,୭୨୦ 

ଜଣ ପରୀକ୍ା ନଦଇଥିନଲ। ନତନବ 
ଏନତ ସଂଖ୍ୟକ ପରୀକ୍ାର୍ଧ୍ବୀ ପରୀକ୍ା େ 
ନଦବାର କାରଣ ଚର୍ଧ୍ବାର ପରଧିିକୁ ଆସଛି।ି 

ଆଦବିାସୀ ବେୁଳ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ାନର 
ରାଜ୍ୟ ବାୋରକୁ ଦାଦେ ରେମକିଙ୍ ସଅୁ 
ଛୁେୁଛ।ି ୋଲ ି ଇୋ ପ୍ରସୁ୍ତତନିର କେକଣା 

ସନୱେ ଏଥିନର ନରାକ ଲାଗେୁାେ ିଁ। ଇୋ 
ଗଢା ସମୟନର ଇୋ ରେମକିମାନେ ଇୋ 
ତଆିର ିକରବିା ପାଇ ଁତାଙ୍ ପାଠୁଆ ପଲିାଙୁ୍ 
ମଧ୍ୟ ନେଇ ଘରୁ ଚାଲ ି �ାଉଛନ୍।ି େୂତେ 
ସ୍ଲୁ ମାେଙ୍ନର ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ 
ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଦଶଧ୍ବାଇବା ପାଇ ଁ ସ୍ଲୁ ଆସ ୁ
େଥିବା ପଲିାଙ୍ ମଧ୍ୟ ୋମ ନଲଖା�ାଇ 
େମଧ୍ବ ପରୂଣ କରା �ାଉଛ।ି େମଧ୍ବ ପରୂଣ 

ସମୟନର ୭୫ ପ୍ରତଶିତ ଉପସ୍ାେ 
େୟିମନର ନକାେଳ ମନୋଭାବ ନପାଷଣ 
କରା�ାଉଥିବାରୁ ନସମାନେ ମାଟ୍କି 

ପରୀକ୍ାନର େମଧ୍ବପରୂଣ କର ି ପରୀକ୍ା 
ନଦବାକୁ ଆସେୁାୋନ୍।ି ପରୀକ୍ା ନକନ୍ଦ୍ର 
ଠକି ଭାନବ େରୂିପଣ େନେବା ପଛନର 
ମଧ୍ୟ ଅେୁପସ୍ତିରି କାରଣ ରେଥିିବା 
କୁୋ�ାଉଛ।ି ପରୀକ୍ା ପ୍ରତ ି ଶକି୍ାନର 
ଦୁବଧ୍ବଳ ପଲିାଙ୍ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅେ୍ୟତମ କାରଣ 
ନୋଇପାନର। ଏତଦବ୍ୟତୀତ ଆେୁର ି
ଅନେକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ସମା୍କୁ ଆସଛୁ।ି 
ଏଣ ୁ ଗଣ ଶକି୍ା ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ଏୋର 
ଅେୁଧ୍ୟାେ କରା�ବିାକୁ ଶକି୍ାବତି ତର୍ା 
ଶକି୍ାନପ୍ରମୀମାନେ ଦାବ ିକରୁଛନ୍।ି 

ଜଲି୍ାରୁ ୬୬୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଚ୍ଚ ମାଟ୍କି ପରୀକ୍ାରଚ୍ଚୀ ଅନୁପସ୍ତି ଜଲି୍ାରୁ ୬୬୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଚ୍ଚ ମାଟ୍କି ପରୀକ୍ାରଚ୍ଚୀ ଅନୁପସ୍ତି 
ଗଣ ଶକି୍ଷା ବଭିଷାଗ 

ପକ୍ରୁ ତଦନ୍ତ ଦଷାବ ି

ସବଚ୍ଚଭାରତୀୟ ଅଖଣ୍ଡ ଭୂୟାଁ ମହାସମାଜରର ୨ ରକନ୍ଦ୍ର କମଟି ି
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୩ା୩(ସମସି)

ସବଧ୍ବଭାରତୀୟ ଅଖଣ୍ଡ ଭୂୟା ଁ
ମୋସମାଜନର ୨େ ି ନକନ୍ଦ୍ର କମେି ି
ରେଛି।ି ଏପରକୁି ଉଭୟ କମେି ି େଜିକୁ 
ନବୈଧ କମେି ି ନବାଲ ି ଦାବ ି କର ି ବଭିନି୍ନ 
କା�ଧ୍ବ୍ୟାକଳାପ ଜାର ି ରଖିଛନ୍।ି େଳନର 
ବବିାଦ ନଦଖା ନଦଇ ଅସ୍ାଭାବକି 
ପରସି୍ତି ିସଷୃ୍ ିନୋଇଛ।ି ନଗାେଏି 
ନକନ୍ଦ୍ର କମେିନିର ଡାକ୍ର ପ୍ରେୁଲ୍ 
କୁମାର ମାଝୀ ସଭାପତ ି ରେଥିିବା 
ନବନଳ ଅେ୍ୟ ନକନ୍ଦ୍ର କମେିନିର 
ନମଘୋଦ ୋଏକ ସଭାପତ ି
ରେଛିନ୍।ି ନସେପିର ି ରେୀ ୋଏକ 
ସଭାପତ ି ରେଥିିବା କମେିନିର 
ଧବୃ କାନଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ 
ରେଥିିବା ନବନଳ ୭ ଜଣ ଉପସଭାପତ,ି 
୩ ଜଣ ନଲଖାଏ ଁ ସମ୍ାଦକ ଓ ଉପ 
ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ, ୫ ଜଣ ନଲଖାଏଁ 
ସେକାରୀ ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ଓ 
ସଙ୍ଗଠେ ସମ୍ାଦକ, ୨ ଜଣ ନଲଖାଏଁ 
ଆଇେ ପରାମଶଧ୍ବଦାତା ଓ ସମୀକ୍କ ତର୍ା 
ଜନଣ ନଲଖାଏ ଁ ନକାଷାଧ୍ୟକ୍, ସେକାରୀ 
ନକାଷାଧ୍ୟକ୍, ମଖୁ୍ୟ ଉପନଦଷ୍ା ଓ 

ବରଷି୍ ଉପନଦଷ୍ା ରେଛିନ୍।ି ନସେପିର ି
ଡାକ୍ର ମାଝୀ ସଭାପତ ି ରେଥିିବା ନକନ୍ଦ୍ର 
କମେିନିର ଦାନମାଦର ମାଝୀ ସାଧାରଣ 
ସମ୍ାଦକ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅମାତ ସମ୍ାଦକ 
ଅଛନ୍।ି ଏତଦବ୍ୟତୀତ, ଉକ୍ କମେିନିର 
୧୫ ଜଣ ଉପ ସଭାପତ,ି ୧୯ ଜଣ 
ସେକାରୀ ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ଓ ୧୦ ଜଣ 
ଉପନଦଷ୍ାଙ୍ ସନମତ ଜନଣ ନକାଷାଧ୍ୟକ୍ 

ଓ ୨ ଜଣ ସେକାରୀ ନକାଷାଧ୍ୟକ୍ 
ରେଛିନ୍।ି ଉଭୟ କମେି ି େଜିକୁ ପ୍ରକୃତ 
ନକନ୍ଦ୍ର କମେି ି ନବାଲ ି ଦାବ ି କର ି ତାଙ୍ 
କା�ଧ୍ବ୍ୟକଳାପ ଜାର ିରଖିବା ସେ ପରସ୍ପର 
ଉପରକୁ କାଦୁଆ େିଙ୍ଗାେିଙ୍ଗ ି ନେବାନର 
ଲାଗଛିନ୍।ି ଉକ୍ ନକନ୍ଦ୍ର କମେି ି ଗତ ବଷଧ୍ବ 
ଡନିସମ୍ବର ୧୮ ତାରଖିନର ଅଖଣ୍ଡ ଭୂୟାଁ 
ସମାଜର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼, ରାଉରନକଲା, 
ବଣାଇ, କୁଚଣି୍ଡା, ନଦବଗଡ଼, ଛତଶିଗଡ଼ 

ଓ ଝାରଖଣ୍ଡ କମଧ୍ବକର୍ଧ୍ବାଙ୍ ଉପସ୍ତିନିର 
ସବୁଳୟିା ସ୍ତି ମାଦ୍ୀ କାନଲା ସ୍ତୃ ିସଦେ 
ଠାନର ସବଧ୍ବସମ୍ତକି୍ରନମ ମନୋେୀତ 
ନୋଇଥିବା ଦଶଧ୍ବା�ାଉଛ।ି ସମାନ୍ରାଳନର 
ଅେ୍ୟ ନକନ୍ଦ୍ର କମେି ି ଗଠେ କରା�ବିା 
େ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ େୁନେ ଁ ଏବଂ ଏୋ 
ସମ୍ବଧିାେ ବନିରାଧି ନବାଲ ି ଉକ୍ କମେିରି 
ସଭାପତ ି ରେୀ ମାଝୀ ବବୃିତ ି ନଦଇଛନ୍।ି 
ଅପରପକ୍ନର, କୁତ୍ରା ବ୍ଲକର ଡାେଜିରିାନର 
ଅେୁଷ୍ତି ସବଧ୍ବ ଭାରତୀୟ ଅଖଣ୍ଡ ଭୂୟାଁ 
ମୋ ସମାଜର ୩୬ ତମ ମୋସଭାନର 
ନମଘୋଦ ୋଏକ ସଭାପତ ି ରେଥିିବା 
ନକନ୍ଦ୍ର କମେି ି ଧ୍ୱେୀ ମତନର ପାଞ୍ଚ ବଷଧ୍ବ 
ପାଇ ଁ ଗଠତି ନୋଇଛ।ି ଉକ୍ ନକନ୍ଦ୍ର 
କମେିରି କମଧ୍ବକର୍ଧ୍ବାମାନେ ତାଙ୍ ସମାଜର 
ସାମାଜକି ସମ୍ବଧିାେ ଅେୁ�ାୟୀ ନକବଳ 
ମୋସଭାନର େ ିଁ ନକନ୍ଦ୍ର କମେି ି ଗଠେର 
େୟିମ ରେଥିିବା କେୁଛନ୍।ି 

ତଳସ୍ତରର କଛି ିକମେି ିରେୀ ମାଝୀଙ୍ 
ନକନ୍ଦ୍ର କମେି ିଅଧୀେନର ରେଥିିବା ନବନଳ 
କଛି ି କମେି ି ରେୀ ୋଏକଙ୍ ନକନ୍ଦ୍ର କମେି ି
ଅଧୀେନର ରେଛି।ି େଳନର ଉକ୍ ସମାଜ 
୨ ଭାଗନର ବଭିକ୍ ନୋଇ ଅସ୍ାଭାବକି 
ପରସି୍ତି ିସଷୃ୍ ିନୋଇଛ।ି

ପରସ୍ପରକୁ କଷାଦୁଅ 
ଫିଙ୍ଷାଫିଙ୍,ି 

ଅସ୍ଷାଭଷାବକି ପରସି୍ତି ି

ଆଦବିାସୀପଡ଼ା ରଟାଲା କୁବ୍ଖିମନରର ଜଳ ସଙ୍କଟ

ଚୂଆର ର�ାଳଆି ପାଣ ିଚୂଆର ର�ାଳଆି ପାଣ ି
ର�ାଷରମଣ୍ାଇ ପାରୁନ ିର�ାଷରମଣ୍ାଇ ପାରୁନ ି

ଲେଫି୍ପଡ଼ା,୧୩।୩(ସମସି)

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ନଲଫି୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକ ନେଉଛ ି
ଓଡ଼ଶିାର ସୀମାନ୍ ବ୍ଲକ ,ବନିଶଷ କର ିବ୍ଲକର 
୬ େ ିପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବାୋଲ, ସରେଗଡ଼, 
ମଶାବରିା,ଗଣୁ୍ଡଆି ଡେି ି , ଅଲାପକା,ଓ 
େୁନମଧ୍ବଇ ଏେ ି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଡ଼ୁକି ଛତଶିଗଡ଼ 
ସୀମାନ୍ନର ଅବସ୍ତି।ଏେ ିସୀମାନ୍ ଅଞ୍ଚଳର 
ଅଧିବାସୀ ସତ ପ୍ରତଶିତ ଆଦବିାସୀ 
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ।ବନିଶଷ କର ି ଏେ ି ଅଞ୍ଚଳ 
ନେଉଛ ି ଅଣ ଜଳ ନସଚତି ନସଥିପାଇ ଁ
ଏେ ି ଆଦବିାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ�ାତ 
ଦ୍ବ୍ୟ ମେୁଲ,ଚାର,ଲାଖ,ଝୁଣା ଇତ୍ୟାଦ ି
ସଂଗ୍ରେ କର ି େଜିର ଜୀବକିା େବିଧ୍ବାେ 
କରରି୍ାନ୍।ିନତନବ ଏେ ି ଆଦବିାସୀମାନେ 
ୋଡ ଭଙ୍ଗା ପରରିେମନର ସଂଗ୍ରେ କରୁଥିବା 
ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ବ୍ୟର ଉଚତି ମଲୂ୍ୟ 
ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚତି ରେୁଛନ୍।ି ନଲଫି୍ପଡ଼ା 
ବ୍ଲକନର ସରକାରୀ ପଞ୍କୃିତ ଅନେକ 
ମେୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ରେଥିିବା ନବନଳ 

ଅନେକ ଅସାଧ ୁକୁଚଆି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ ି
ନ�ଉମଁାନେ କ ିମେୁଲ ନଗାୋଳଙୁି୍ ଉଚତି 
ମଲୂ୍ୟ େନଦଇ ଠକ ି ଚାଲଛିନ୍ ି ଏପରକି ି
ଏେ ି କୂଚଆି ନବପାରୀଙୁ୍ ଏେ ି ପଞ୍ୀକୃତ 
ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନପ୍ରାତ୍ାେେ ନଦଉଥିବା 
ଅଭନି�ାଗ ନେଉଛ ି,ଅେ୍ୟପନେ ଛତଶିଗଡ଼ 
ନବପାରୀ ସୀମାନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀଙୁ୍ 
ଉଚତି ମଲୂ୍ୟ ନଦଇ ମେୁଲ କଣିବିାକୁ ପ୍ରୟାସ 
କନଲ �ାୋକ ି ଗତ ବଷଧ୍ବ ଡୁମାବାୋଲର 
କଛି ିଅସାଧ ୁବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙୁ୍ ଧମକଚମକ 
ନଦଉଥିବା ଅଭନି�ାଗ ରେଛି।ିଅେ୍ୟପନେ 
ମେୁଲ ନ� ନକବଳ ମଦ ତଆିରନିର 
ବ୍ୟବୋର େୁଏ ତା େୁନେଁ ମଦରୁ ଅନେକ 
ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ତଆିର ି ନୋଇର୍ାଏ।ନ�ପର ି
ସରକାର ଧାେର ମାେ େରି୍ଧ୍ବାରଣ କର ି
ମଣ୍ଡ ି ଜରଆିନର ଧାେ କଣିଛୁନ୍ ି ନସେପିର ି
ମେୁଲର ମଧ୍ୟ ମାେ େରି୍ଧ୍ବାରଣକର ି
ମଣ୍ଡ ି ଜରଆିନର କଣିନିଲ ମେୁଲ 
ନଗାୋଳ ି ଉଚତି ମଲୂ୍ୟ ପାଇ ପାରନନ୍ 
ନବାଲ ି ସାଧାରଣନର ଦାବ ି ନେଉଛ।ି

ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଚତି ମଲୂ୍ୟ ମଳୁିନ ି
ଅସାଧ ୁକୁଚଆି ବ୍ୟବସାୟୀ ଠକ ିଚାେଛିନ୍ ି

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୩ା୩(ସମସି): ସ୍ାେୀୟ 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରଷି୍ ୋଗରକି ସରକାରୀ 
କମଧ୍ବଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ରୁ ନସାମବାରଦେି 
ଦୁଆର ସମ୍କଧ୍ବ ଅଭ�ିାେ ଆରମ୍ଭ ନୋଇଛ।ି 
ସଂଘନର ୫୭୦ ଜଣ ନସବା େବୃିତ 
କମଧ୍ବଚାରୀ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରେଣ କରଛିନ୍।ି 
ମାତ୍ର ୩୦୦ ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସଦସ୍ୟ ନ�ାଗାନ�ାଗ 
ରକ୍ା କରୁ େଥିବାରୁ ସଂଘର କା�ଧ୍ବ୍ୟକାରୀ 
ନବୈଠକନର ଘରକୁ ଘର ବୁଲ ି ନସମାେଙ୍ 
ସ୍ାସ୍୍ୟବସ୍ା ଓ ସାମାଜକି ସମ୍ାେନବାଧ 
ସମ୍କଧ୍ବନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଭାନବ ଜାଣବିା ପାଇଁ 
ଦୁଆର ସମ୍କଧ୍ବ ଅଭ�ିାେର ପରକିଳ୍ପୋ 
କରା�ାଇଥିଲା। ଏଣ ୁଉକ୍ େଷି୍ପତ ିଅେୁ�ାୟୀ, 
ଆଜ ି ସଂଘର ସମ୍ାଦକ ରାଜକନିଶାର 
ମୋରଣାଙ୍ ନେତୃୱେନର ଲଳତି ନମାେେ 
ଦାସ ,ଶ୍ୟାମ ସନୁ୍ଦର ଆଚା�ଧ୍ବ୍ୟ, ସନନ୍ାଷ 
କୁମାର ପାଲ ଓ ନଗାବନି୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସଆୁର 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଆରଆରଆଇେ ି କନଲାେୀ 
ତର୍ା ଇବ େଗର ଗସ୍ତ କରଥିିନଲ।। ଏେ ି
ଗସ୍ତ କାଳନର ନସମାନେ ବଷଧ୍ବୀୟାେ ନସବା 

େବୃିତ କମଧ୍ବଚାରୀ କାଶୀୋର୍ ନବନେରା, 
ଭ୍ରମରମଣ ି ପନେଲ, େରଶି ଚନ୍ଦ୍ର ମରିେ, 
ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରକି ଓ ସଚଦିାେନ୍ଦ 
ୋଏକଙୁ୍ ତାଙ୍ ବାସଭବେନର ସାକ୍ାତ 

କର ି ନସମାେଙ୍ ସ୍ାସ୍୍ୟବସ୍ା ପଚାର ି ବୁଝ ି
ଥିନଲ। ନସମାନେ ତାଙ୍ ପରବିାର ବଗଧ୍ବଙ୍ 
ନନେେ, ରେର୍ା ଓ ସମ୍ାେ ନବାଧ ରେଥିିବା 
ଜାଣ ିଆଶ୍ୱସ୍ତ ନୋଇଥିନଲ। 

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୩ା୩(ସମସି): ଭଷ୍ା ର୍ାୋ 
ପଲୁସି ଖମାରବାୋଲ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମରକ୍ୀ 
ମନେନ୍ଦ୍ର ତାଣ୍ଡଆି (୪୪)ଙୁ୍ ନପ୍ରମ ପ୍ରତାରଣା 
ଅଭନି�ାଗନର ଗରିେ କର ି ନସାମବାର 
ନକାେଧ୍ବ ଚାଲାଣ କରଛି।ି ମାତ୍ର ଅଦାଲତନର 
ଜାମେି ୋମଞ୍ରୁ ନେବାରୁ ତାଙୁ୍ ସ୍ାେୀୟ 
ବଚିାର ବଭିାଗୀୟ ନଜଲ ୋଜତକୁ ପଠାଇ 
ଦଆି�ାଇଛ।ି ଖମାରବାୋଲ ଗ୍ରାମର 
ଜନେୈକ ବ୍ୟକ୍ ିତାଙ୍ ପତ୍ୀଙ୍ ଏତଲା କ୍ରନମ 

ପଲୁସି ଦ୍ାରା ଗରିେ ନୋଇ ବେୁ ଦେି 
�ାଏ ବଚିାର ବଭିାଗୀୟ ନଜଲ ୋଜତନର 
ରେଥିିନଲ। ଏେ ି ସନୁ�ାଗନର ମନେନ୍ଦ୍ର 
ସମ୍କୃ୍ ମେଳିାଙ୍ ସେତି ନପ୍ରମ ସମ୍କଧ୍ବ 
ସ୍ାପେ କର ିଶାରରିୀକ ସମ୍କଧ୍ବ ରଖିଥିନଲ। 
ନସାମବାର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସରକାରୀ 
ଡାକ୍ରଖାୋନର ଉଭୟଙ୍ ଡାକ୍ରୀ ମାଇୋ 
କରା�ାଇଛ।ି ନସେପିର ି ଅଦାଲତନର 
ପୀଡତିାଙ୍ ବୟାେ ନରକଡଧ୍ବ ନୋଇଛ।ି 

ଆରମ୍ଭ ରହଲା ଦୁଆର ସମ୍ପକଚ୍ଚ ଅଭଯିାନ
ରସବା ନବୃିତ ସଂଘର ଅଭନିବ ପ୍ରୟାସ

ରପ୍ରମ ପ୍ରତାରଣା ଅଭରିଯା�ରର �ହୃରକ୍ୀ �ରିଫ 

ଦୁଘଚ୍ଚଟଣାରର ବାଇକ୍  ଆରରାହୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ 

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୩ା୩(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା 
ଡ୍ାଇଭର ମୋସଂଘ ପକ୍ରୁ ଆସନ୍ା ୧୫ 
ତାରଖିନର ଧମଧ୍ବଘେ ଓ ଅଖଚକ ବନ୍ଦ 
ଡକରା ଦଆି�ାଇଛ।ି ବଭିନି୍ନ ଡ୍ାଇଭର 
ସଙ୍ଗଠେ ପକ୍ରୁ ବଭିନି୍ନ ସମୟନର ବଭିନି୍ନ 
ଉପାୟନର ଚାଳକଙ୍ ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ 
ସରକାରଙୁ୍ ଅବଗତ କରା�ାଇଛ।ି କନୁି୍ 
ସରକାର ଦାବ ି ପରୂଣ ପରବିନତଧ୍ବ ବଭିନି୍ନ 

ଆଳ ନଦଖାଇ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲଛିନ୍।ି 
ଏଣ ୁ ଚାଳକମାେଙ୍ ସରୁକ୍ା, ସମ୍ାେ ଓ 
ଅଧିକାର ସକାନଶ ଆସନ୍ା ୧୫ ତାରଖିରୁ 
ଅେଦି୍ଥିଷ୍ କାଳ ପାଇଁ ରଜ୍ୟବ୍ୟାପ ିଧମଧ୍ବଘେ 
ଓ ଅଖଚକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦଆି�ାଇଛ।ି ଉକ୍ 
ଧମଧ୍ବଘେକୁ ସେଳ କରବିା ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିା 
ଡ୍ାଇଭର ମୋସଂଘର ସଭାପତ ି ସନନ୍ାଷ 
ଜୁରା ଅେୁନରାଧ କରଛିନ୍।ି

ବାେଶିଙ୍କରା,୧୩।୩(ସମସି)

ତଲସରା ର୍ାୋ ଅନ୍ଗଧ୍ବତ ସବନଡଗା-
କରମଡ଼େି ି ମଖୁ୍ୟ ରାସ୍ତାନର �ାଉଥିବା 
ରଣପରୁ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାନର ରବବିାରଦେି 
ସାନଢ ୪ୋ ତଲସରା ନପାଲସି ପାନଟ୍ାଲଂି 
କରୁଥିବା ସମୟନର ନଚାରା ନକାଇଲା 
ନବାନଝଇ ପକିଅପକୁ ଜବତ କରଛି।ି 
ନଚାରା ନକାଇଲା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା 
ପକିଅପ ଡ୍ାଇଭର ସର୍ଦିାେନ୍ଦ ଭୁଏ 
ଓ ନଦନବନ୍ଦ୍ର କାନ୍କୁ ଗରିେ କରଛି।ି 
ଗରିେ ୨ ଅଭ�ିକୁ୍ କେଛିନ୍ ି ନଚାର ି
ନକାଇଲା ନ�ାଗାଣକାରୀମାନେ 
ନେନଲ ଶଙ୍ରାର ମନୋଜ ସାେୁ ଓ 
ଅେ୍ୟ ଜନଣ ନଲଫି୍ପଡ଼ାର ଓ ନଚାରା 
ନକାଇଲା ନେବା ବ୍ୟକ୍ ି ବଡ଼ଗାଁର ନବାଲ ି
ଜଣାପଡ଼ଛିାି ଅଭ�ିକୁ୍ ମନୋଜ ସାେୁଙୁ୍ 
ଗରିେ କରା�ାଇଛ।ି ୩ ଜଣ ଅଭ�ିକୁ୍କୁ 

ନସାମବାର ନକାେଧ୍ବଚାଲାଣ କରା�ାଇଛ।ି 
ଏେ ି ମାମଲାନର ସମ୍କୃ୍ ଥିବା ଆଉ ୨ଜଣ 

ଅଭ�ିକୁ୍ଙୁ୍ ଗରିେ କରବିା ପାଇଁ ପଦନକ୍ପ 
େଆି�ାଉଛ ି ନବାଲ ି ପଲୁସି କେଛି।ି

ସନୁ୍ଦର�ଡ଼ ଜଲି୍ାର ମକୂ ଓ ବଧିର ଅବରହଳତି 

ରଚାରା ରକାଇଲା ରବାରେଇ �ାଡ ିଜବତ, ୩ �ରିଫ

ଡ୍ାଇଭର ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ ପକ୍ରୁ ଧମଚ୍ଚଘଟ ଡାକରା 

ରାଏଡହି ିଗ୍ାମଲର 
ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ 
ଅଭଲି�ାଗ 

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୩ା୩(ସମସି): ରାଏଡେି ି ଗ୍ରାମନର 
ଜନେୈକ ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍ େତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଅଭନି�ାଗ 
ନୋଇଛ।ି ଗ୍ରାମର ବସନ୍ କସିାେ ରାସ୍ତାନର 
�ାଉଥିବାନବନଳ ତାଙ୍ ଗାଁର ସଶୁୀଲ କ୍ତ୍ର ି େଠାତ୍   
ତାଙୁ୍ ଆକ୍ରମଣ କରଥିିନଲ ଏବଂ ତଣ୍ଚିପି ି େତ୍ୟା 

ଉଦ୍ୟମ କରଥିିନଲ। ଏଥିନର ନସ ନଚତାଶେୂ୍ୟ 
ନୋଇଗନଲ। ବସନ୍ଙ୍ ମା ଏବଂ ପତ୍ୀ ତାଙୁ୍ ଉର୍ାର 
କର ି ସଗଥିପାଲ ି ନଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ୟ ନକନ୍ଦ୍ରନର ଭର୍ଥି 
କରଥିିନଲ। ପରବର୍ଥି ସମୟନର ତାଙୁ୍ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ସରକାରୀ ଡାକ୍ରଖାୋକୁ ସ୍ାୋନ୍ର କରା�ାଇଥିଲା। 

ବାେଶିଙ୍କରା,୧୩।୩(ସମସି):ବାଲଶିଙ୍
ରା ବ୍ଲକ ତଲସରା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଉଳନଡଗା 
ଗ୍ରାମନର ଶେନିଦବ ମନ୍ଦରି ପାଇଁ ୩ ଦେି 
ଧର ି କା�ଧ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଅେୁଷ୍ତି ନୋଇ�ାଇଛ।ି 
ଗ୍ରାମର ମେଳିାମାନେ େକିେସ୍ ନପାଖରୀରୁ 
ଜଳ ଭାର ି ପଜୂାମଣ୍ଡପନର ସ୍ାପେ 
କରଥିିନଲ। ୯ ତାରଖି ଦେି ଶେ ିମନ୍ଦରିନର 
ରତ୍ମଦୁ ଓ ଧାେ୍ୟଭରଣ କରା�ାଇଥିଲା। 
୧୦ ତାରଖି ଦେି ୧୦୮ ନ�ାଡ଼ା କର୍ଧ୍ବା 
ନୋଇ ନୋମ�ଜ୍ଞ କରା�ାଇଥିଲା। ୧୧ 
ତାରଖିନର ମନ୍ଦରି ପ୍ରତଷି୍ା ଏବଂ ବଗି୍ରେ 
ସ୍ାପେ କରା�ାଇଥିଲା। ଉକ୍ ଉତ୍ବନର 

ମଖୁ୍ୟକର୍ଧ୍ବା ରୂନପ ନଜୋମଣ ି ପନେଲ 
ଓ ତାଙ୍ ସେଧମଥିଣୀ ଶକୁନ୍ଳା ପନେଲ 
ତୁଲାଇଥିନଲ। ପଜୂକ ଭାନବ ଆଶନୁତାଷ 
ଆଚା�ଧ୍ବ୍ୟ, �ମେୁାଲାଲ ନୋତା, 
ନବୈଦ୍ୟୋର୍ ପଣ୍ଡା, ଓମ ଠାକୁର ପ୍ରମଖୁ 
ତୁଲାଇଥିନଲ। ମଖୁ୍ୟ ଭୂମକିାନର ନମନଘନ୍ଦ୍ର 
ନବନେରା, ନକଶବ ପନେଲ, ପ୍ରଶାନ୍ 
ପନେଲ, ସଶୁାନ୍ ପନେଲ, ବାୟାଧର 
ନବନେରା ସକ୍ରୟି ଭୂମକିା ଅଂଶଗ୍ରେଣ 
କରଥିିବାନବନଳ ଶେ ି ମନ୍ଦରି ଏବଂ ଶବି 
ମନ୍ଦରି କମେିରି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା 
ସୋୟତା କରଥିିନଲ। 

�ନମିନ୍ଦରିର ବଗି୍ରହ ସ୍ାପନ ଓ ମନ୍ଦରି ପ୍ରତଷି୍ା

ଲେଫି୍ପଡ଼ା,୧୩।୩(ସମସି):ସ୍ାେୀୟ ନଲଫି୍ପଡ଼ା ସାପ୍ତାେକି ବଜାର ପରସିରନର ଆର୍  ଏମ 
ବାଜାଜ ଉଜ୍ଜଳପରୁ ପକ୍ରୁ ନଲାନ୍   ନମଳା ଅେୁଷ୍ତି ନୋଇ�ାଇଛ।ି ନମଳାନର କମ୍ାେୀର 
୩୦େ ିମନଡଲର ବଭିନି୍ନ ଗାଡ ିଉପଲବ୍ଧ ରେଛି ିନ�ଉଁଥିନର ଗ୍ରାେକ ସଲୁଭ ଡକୁ୍ୟନମଣ୍ ନର 
ପାଇ ପାରନିବ ଏବଂ ପରୁୁଣା ନ� ନକୌଣସ ିଦୁଇ ଚକଆି ଗାଡ଼ ିଏକ୍ସନଚଞ୍ କର ିଭଲ ଭାଲୁ୍ୟଏସନ୍   
ପାଇ ପାରନିବ ନବାଲ ିଆର୍  ଏମ ବାଜାଜର ମ୍ୟାନେଜର ନରାେତି କୁମାର ପ୍ରଧାେ କେଛିନ୍।ି

ଆର୍  ଏମ ବାଜାଜ ପକ୍ରୁ ଋଣ ରମଳା
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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



www.sakalaepaper.com

iõ&û$Kúdiõ&û$Kúd
ମଙ୍ଗଳବାର

 ୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ  ୨୦୨୩

ùfLû I ùfûKcZ &ûAñ: sakalaeditorial@gmail.com

ଅଗ୍ନୀମଳିେ ପଳୁ�ୋହତିଂ ୟଜ୍ଞସ୍ୟ ଳେବ ମତୃ୍ଜିମ୍  , ଳହୋତୋ�ଂ �ତ୍ନଧୋତମମ୍  
ଅଗ୍ିିଃ ପଳୂବବେଭ�ୃିଷଭି�ିନୀଳ୍୍ୟୋ ନୂତଳନୈ�ୁତ ସ ଳେବୋଁ ଏହ ବକ୍ଷତ ି

-ଋକ୍   ଳବେସଂପାଦକୀୟସଂପାଦକୀୟ
88

ଶ୍ାମ ସନୁ୍ଦର ସାମଲ
କଟକ, ଳମୋ: ୯୭୭୮୬୩୫୯୨୬

ଦ�ାଳଦ�ାବନି୍ଦ ମହାପାତ୍ର
ଳମୋ:୯୪୩୮୧୯୨୨୨୪

ù$÷^òK ‘iKûk’ I Gjûe aòùgh #%ô&Zâ, &ZâòKû #û$òùe &âKûgòZ #ûùfLýe 
C¡éZò, Z[ý, cZûcZ, aòùgæhY iµéq ùfLKu iµì‰ð ^òRÊö ùi[ô&ûAñ 

‘iKûk’ K©ðé&l C©e$ûdú ùjùa ^ûjóö

ùNûhYû

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

 ଚତି୍ତ�ଞ୍ଜନ ପଷୃ୍,ି ନମିଭାପଡ଼ଭା, ରମଭା:୯୭୭୮୧୭୭୫୦୧
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ମଙ୍ଗଳବାର 
୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଅବଶଷିାାଂଶ

ଭୁ ବ ନ େ ଶ୍ୱ ର / ସ ମ୍ୱ ଲ ପୁର , ୧ ୩ ା ୩ 
(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତବାୟ 
ସହଯ�ାଗ ସମତି ି (ବୟନକିା)
ର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତ ି ଭାଯବ ପ୍ରକାଶ 
ଯମଯହରଙ୍କୁ  ବଯିଜଡ ି ପକ୍ଷରକୁ  ପ୍ରାର୍ଥୀ 
କରା�ାଇଛ।ି ଶ୍ଥୀ ଯମଯହର ଆଜ ି
ତାଙ୍ ପ୍ରାର ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ କରଛିନ୍ତ।ି ଶ୍ଥୀ 
ଯମଯହରଙ୍କୁ  ଦଳଥୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଯନାନଥୀତ 
କରା�ାଇଥିବାରକୁ  ଯସ ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତଥୀ 
ନବଥୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦଳର ସଂଗଠନ 
ସମ୍ାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ 

କଣ୍ାମାଳ ବଧିାୟକ ମହଧିର ରଣାଙ୍କୁ  
ଧନ୍ୟବାଦ୍   ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି 
ପ୍ରକାଶ ରାଉକ ିସାମ୍ାଦକିତାର କା�୍୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିବା ଶ୍ଥୀ ଯମଯହର 
ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିାଯର ହସ୍ତତନ୍ତର 
ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ପ୍ରମକୁଖ 
ଭୂମକିା ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ।ି ଯସ 
ବୟନକିାର ନଯିଦ୍୍ଶକ ଭାଯବ 
ନଦି୍ଦ୍ନ୍୍ଦଯର ନବି୍ାଚତି ଯହାଇଥିଯଲ। 
ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରଖିଯର ସଭାପତ ି
ନବି୍ାଚନ ଅନକୁ ଷ୍ତି ଯହବ।

ପ୍ରକାଶ ମେମେର ବମିେଡ ିପ୍ରାର୍ଥୀ

ମ�ାକକରା

ପକୁରକୁ ଷ-ନାରଥୀଙ୍ ଯ�ାଡ଼ଯିର ସନିା ଯହ
ସଷୃ୍ ିଯହାଇବ ସଜ୍ନା,

ପକୁରକୁ ଷ-ପକୁରକୁ ଷ ପକୁଣ ିନାରଥୀ-ନାରଥୀ
ଯ�ାଡ଼ଯିଲ କ ିଯହବ କଳ୍ପନା।

ବାଇଆଙ୍ ମନ କାମନା,
ସଷୃ୍ ିନାଶ �ବି ସଂସ୍ତୃ ିବ ି�ବି

ଅପ-ସଂସ୍ତୃରି ଭାବନା ॥

୨୪ ଘଣ୍ାମର...
ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତଥୀଙ୍ କା�୍୍ୟାଳୟ ଏବଂ ୫-ଟ ି ସଚବିଙ୍କୁ  
ଅବଗତ କରଥିିଯଲ। ଏହାର କଛି ି ସମୟ ମଧ୍ୟଯର ଶ୍ଥୀ 
ପାଣ୍ଆିନ୍   ସ୍ାସ୍୍ୟ ବଭିାଗର କରୃ୍ପ୍କ୍ଷ ଏବଂ କଟକ ଜଲି୍ା 
ପ୍ରଶାସନକକୁ ହସ୍ତଯକ୍ଷପ ପାଇ ଁ ନଯିଦ୍ଶ୍ ଯଦଇଥିଯଲ। 
ଏହା ପଯର ଶଶିକୁଟକିକୁ ଭକୁ ବଯନଶ୍ୱରର ଏକ ଘଯରାଇ 
ଡାକ୍ତରଖାନାଯର ଭର୍ଥି କରା�ାଇ ତା ଜଥୀବନ ରକ୍ଷା 
କରା�ାଇ ଥିଲା। ଯସହପିର ିଯସଯପଟେମର୍ ୨୮ ତାରଖିଯର 
ଭକୁ ବଯନଶ୍ୱର-ପକୁରଥୀ ଜାତଥୀୟ ରାଜପରଯର ଜଯଣ 
ନାବାଳକି ଦକୁ ଘ୍ଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଯହାଇ ପଡ଼ଥିିବା ସମ୍କଯ୍ର ଶ୍ଥୀ 
ପାଣ୍ଆିନ୍   ସଚୂନା ପାଇବା ପଯର ତାଙ୍କୁ  ଡାକ୍ତରଖାନାଯର 
ଭର୍ଥି କରାଇବା ବ୍ୟବସ୍ା କରଥିିଯଲ। ନଜି ଗାଡ଼ଯିର ତାଙ୍କୁ  
ଡାକ୍ତରଖାନା ଯନଇଥିଯଲ। ଅପରପଯକ୍ଷ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା 
ଅନ୍ତଗ୍ତ ରାଇରଙ୍ଗପକୁର ତହସଲିର ଅଳଁାଯଡାଭା ଗ୍ରାମଯର 
ଯଗାଶାଳା ପାଇ ଁ ନଜିସ୍ ଜମ ି ବ୍ୟବସ୍ା କରବିାକକୁ ୫-ଟ ି
ସଚବିଙ୍କୁ  ଯ�ାନ୍   କର ି ଯସ୍ଚ୍ାଯସବଥୀ ମାଯନ ଅନକୁଯରାଧ 
କରଥିିଯଲ। ଏହାର କଛି ି ଦନି ପଯର ସମ୍କୃ୍ତ ଯଗାଶାଳା 
ପାଇ ଁ ସମ୍ରୂ୍ ୍ ମାଗଣାଯର ୫ ଏକର ଜମ ି ଯ�ାଗାଇ 
ଯଦବା ବ୍ୟବସ୍ା ଯହାଇଥିଲା। ଏହ ି ପ୍ରସ୍ତାବକକୁ ରାଜ୍ୟ 
କ୍ୟାବଯିନଟଯର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ାପନ କରା�ାଇ ମଞ୍ଜକୁରଥୀ 
ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଥିଲା।

ନଆଁି�ଗାଙ୍କୁ ...
ଆହକୁର ିବ୍ୟାପକ କରା�ବି।  ଗତ ଜାନକୁଆରଥୀ ମାସରକୁ  ଏ 

ପ�୍୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟଯର ୧୪ ହଜାର ୭୬୦ଟ ିଜଙ୍ଗଲ ସ୍ାନଯର 
ନଅିାଁ ଲାଗଛି।ି ଯସଥି ମଧ୍ୟରକୁ  ୧୪ ହଜାର ୩୯୩ଟ ିସ୍ାନଯର 
ଯକ୍ଷତ୍ରସ୍ତରଥୀୟ ଅଧିକାରଥୀ ଏବଂ କମଚ୍ାରଥୀମାଯନ ତକୁରନ୍ତ 
ନୟିନ୍ତଣ କରବିାଯର ସମର ୍ ଯହାଇଛନ୍ତ।ି ଓଡ଼ଶିା �ଯରଷ୍ 
ମନଟିରଂି ସଷି୍ମ ସହ ପ୍ରାୟ ୮ ହଜାର ଯମାବାଇଲ ଯ�ାନ 
ପଞ୍ଜଥୀକରଣ କରା�ାଇଛ ି ଏବଂ ଯସଗକୁଡକି ଯକ୍ଷତ୍ରସ୍ତରଯର 
କା�୍୍ୟକ୍ଷମ ରହଛି।ି �ାହାଦ୍ାରା ବନାଗ୍ ି ସମ୍କଯ୍ର ତକୁରନ୍ତ 
ଖବର ମଳିବିା ସହ ନୟିନ୍ତଣଯର ସହାୟକ ଯହାଇପାରକୁଛ।ି 
ରାଜ୍ୟର ୪୯ଟ ି ଜଙ୍ଗଲ ଉପଖଣ୍ଯର ୩୯୯ଟ ି ଅଗ୍ ି
ପ୍ରତଯିରାଧ ସ୍୍ାଡ୍ ଗଠନ କରା�ାଇଛ ି ଯବାଲ ି ମକୁଖ୍ୟ 
ସଚବିଙ୍କୁ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରକୁ  ଅବଗତ କରା�ାଇଛ।ି ଏହ ି
ଯବୈଠକଯର ଜଙ୍ଗଲ, ପରଯିବଶ ଏବଂ ଜଳବାୟକୁ ପରବିର୍୍ନ 
ବଭିାଗ ଅତରିକି୍ତ ମକୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚବି ଡଃ ଯମାନା ଶମା୍, 
ମକୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଯଦବଥୀଦର୍ ବଶି୍ୱାଳ, ଓଡ଼ଶିା ମହାକାଶ 
ଉପଯ�ାଗ ଯକନ୍ଦ୍ର ମକୁଖ୍ୟ କା�୍୍ୟ ନବିା୍ହଥୀ ଅଧିକାରଥୀ ପ୍ର�କୁଲ୍ 
କକୁମାର ମଲ୍କି ପ୍ରମକୁଖ ଉପସ୍ତି ଥିଯଲ।

‘ନାଟକୁ  ନାଟକୁ ’...
 ଯଦଇଥିଯଲ। ଯସ ନଜିର �ାତ୍ରା ବଷିୟଯର ଉଯଲ୍ଖ 
କର ି ଥିଯଲ। ଏହ ି ସମୟଯର ନଯିଦ୍୍ଶକ ରାଜଯମୌଲଙି୍ 
ସହ ମକୁଖ୍ୟ ଭୂମକିାଯର ଅଭନିୟ କରଥିିବା ଅଭଯିନତା 
ରାମଚରଣ ଏବଂ ଜକୁ ନୟିର ଏନ୍ ଟଆିର୍ ଙ୍ ସଯମତ ଅନ୍ୟ 
କଳାକାର ଉପସ୍ତି ଥିଯଲ। ଯସହପିର ି ‘ଯଶ୍ଷ୍ କ୍ଷକୁଦ୍ର 
ଡକକୁ୍ୟଯମଣ୍ର ି�ିଲ୍ମ’ ପକୁରସ୍ାର ପାଇଥିବା ‘ଦ ଏଲ�ି୍ୟାଣ୍ 
ହ୍ଦସିପସ୍’ର ନଯିଦ୍୍ଶକ କାର୍ଥିକ ି ଯଗାନସାଲ୍ ଯଭସ 
ଏବଂ ନମି୍ାତା ଗକୁନତି ଯମାଙ୍ଗା ପ୍ରଶସ୍ତ ି �ଳକ ଗ୍ରହଣ 
କରଥିିଯଲ। ଭାରତଥୀୟ ସମୟ ଯସାମବାର ସକାଳ ୫ଟା 
ସମୟଯର ଲସ୍  ଆଯଞ୍ଜଲସଯର ଏହ ି ଓସ୍ାର କା�୍୍ୟକ୍ରମ 
ଆରମ୍ଭ ଯହାଇଥିଲା। ଏହ ି ସ�ଳତା ପଯର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି
ଯଦ୍ରୌପଦଥୀ ମକୁମକୁ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତଥୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦଥୀ, ପ୍ରତରିକ୍ଷା 
ମନ୍ତଥୀ ରାଜନାର ସଂିହ, ସ୍ଦରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତଥୀ ଅମତି ଶାହା, 
ଓଡ଼ଶିା ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତଥୀ ନବଥୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦଲି୍ଥୀ ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତଥୀ 
ଅରବନି୍ ଯକଜ୍ୱିାଲ, କଂଯଗ୍ରସ ଯନତା ରାହକୁଲ ଗାନ୍ଥୀ, 
ଅଭଯିନତା ରଜନଥୀକାନ୍ତ, ଚରିଞ୍ଜବିଥୀ, ହ୍ତିକି ଯରାସନ, 
ମଯହଶ ବାବକୁ  ପ୍ରମକୁଖ ‘ଆର୍ ଆର୍ ଆର୍ ’ ଓ ‘ଦ ଏଲ�ି୍ୟାଣ୍ 
ହ୍ଦସିପସ୍’ ଟମି୍ କକୁ  ଶକୁଯଭଚ୍ା ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତଥୀ 
ଏହ ିସ�ଳତାକକୁ  ଅସାଧାରଣ କହଛିନ୍ତ।ି ଏହା ଭାରତକକୁ 
ଯଗୌରବାନ୍ଦତି କରଥିିବା ଉଯଲ୍ଖ କରଛିନ୍ତ।ି ଯସହପିର ି
ପଯିନାଚଓିକକୁ  ଯଶ୍ଷ୍ ଆନଯିମଯଟଡ �ିଚର �ିଲ୍ମ, 
ଯକ ହକୁଇ କ୍ଦାନ ଯଶ୍ଷ୍ ସହାୟକ ଅଭଯିନତା, ଯଜମ ି ଲ ି
କଟଥିସ ଯଶ୍ଷ୍ ସହାୟକ ଅଭଯିନତ୍ରଥୀ, ‘ନଭଲନଥୀ’କକୁ  ଯଶ୍ଷ୍ 
ଡକକୁ୍ୟଯମଣ୍ର ି �ିଚର �ିଲ୍ମ, ଏନ୍  ଆୟରସି ଗକୁଡବାୟକକୁ 
ଯଶ୍ଷ୍ ଲାଇଭ ଆକ୍ସନ ସଟ୍, ଅଲ୍  କ୍ଦାଇଟ ଅନ ଦ ଯୱଷ୍ର୍୍ 
ଫ୍ରଣ୍କକୁ ଯଶ୍ଷ୍ ସଯିନମାଯଟାଗ୍ରା�ି, ଦ ଯହ୍ଦଲକକୁ  ଯମକଅପ୍  
ଆଣ୍ ଯହୟାର ଷ୍ାଇଲଂି, ବ୍ାକ ପାନ୍ଥରକକୁ  କଷ୍କୁ୍ୟମ 
ଡଜିାଇନ, ଅଲ୍  କ୍ଦାଇଟ ଅନ୍  ଦ ଯୱଷ୍ର୍୍ ଫ୍ରଣ୍କକୁ ଯଶ୍ଷ୍ 
ଅନ୍ତଜ୍ାତଥୀୟ �ିଚର �ିଲ୍ମ, ଦ ବୟ, ଦ ଯମାଲ, ଦ �ିକ୍ସ 

ଏବଂ ଦ ହସ୍କକୁ ଯଶ୍ଷ୍ ଆନଯିମଯଟଡ ସଟ୍ �ିଲ୍ମ, ଯଶ୍ଷ୍ ସଙ୍ଗଥୀତ (ଓରଜିନିାଲ ଯସ୍ାର) ପାଇଁ ଯଭାଲକର 
ବାଟ୍ଲମାନ, ଅବତାର; ଦ ଯୱ ଅଫ୍  ୱାଟରକକୁ ଯଶ୍ଷ୍ ଭଜିକୁଆଲ ଇଯ�କଟେ, ଯଶ୍ଷ୍ ଅରଜିନିାଲ ସ୍କ୍ନିଯପ୍ ପାଇଁ 
ଏଭ୍ଥିିଙ୍ଗ ଏଭ୍ୱିାନ ଅଲ୍  ଆଟ୍  ୱାନ୍ସକକୁ, ଯରେଯଣ୍ନ ଯଫ୍ରଜର ଯଶ୍ଷ୍ ଅଭଯିନତା, ମଯିଶଳ ଯୟାହଙ୍କୁ  ଯଶ୍ଷ୍ 
ଅଭଯିନତ୍ରଥୀ ଏବଂ ଯଶ୍ଷ୍ ଚଳଚ୍ତି୍ର ପାଇଁ ଏଭ୍ଥିିଙ୍ଗ ଏଭ୍ୱିାନ ଅଲ୍  ଆଟ୍  ୱାନ୍ସକକୁ ଓସ୍ାର ପକୁରସ୍ାର ମଳିଛି।ି

ବଶି୍ାସର ପ୍ରତଥୀକ...
ଏହାର ଅଂଶବଯିଶଷ। ଟମି୍   ୱାକ୍, ଯଟକ୍  ଯନାଯଲାଜ,ି ଟାଇମ୍  , ଟ୍ାନ୍ସପଯରନ୍ସ,ି ଟ୍ାନ୍ସ�ରଯମସନ ‘୫-

ଟ’ି କକୁ ଆଧାର କର ି ଓଡ଼ଶିାର ଶାସନ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ବ୍ୟାପକ ପରବିର୍୍ନ ଅଣା�ବିା ସମ୍ଭବ ଯହାଇ ପାରଛି,ି 
ପରଣିତସି୍ରୂପ ଓଡ଼ଶିାଯର ନବ ରୂପାନ୍ତରଣ ସଷୃ୍ ି ଯହାଇଛ।ି ସାମଗ୍ରକି ବକିାଶ ଉଯଦ୍ଶ୍ୟକକୁ ସକୁନଶି୍ତିକିରଣ 
କରା�ାଉଛ।ି ୫-ଟକିକୁ ନଜି କା�୍୍ୟଯକ୍ଷତ୍ରଯର ସକୁନଶି୍ତି କରବିା ଓ ଏହାର ସ�ଳ କା�୍୍ୟାନ୍ୟନ କର ିରାଜ୍ୟ ଓ 
ରାଜ୍ୟବାସଥୀଙ୍ ଉନ୍ନତକିଯଳ୍ପ କା�୍୍ୟ କରବିାକକୁ ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତଥୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାରଥୀଙ୍କୁ  ସବ୍ଦା ପରାମଶ୍ 
ଯଦଇ ଆସଛିନ୍ତ।ି ପ୍ରଶାସନ ପରଚିାଳନା ଓ ଯସବା ପ୍ରଦାନଯର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସଷୃ୍ ିକରଛି ି୫-ଟ।ି ଯତଣକୁ ଏହାର 
କା�୍୍ୟଦକ୍ଷତା ସଂକ୍ରାନ୍ତଯର ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ପ୍ରଶ୍ନକକୁ କଟାକ୍ଷ କରଛିନ୍ତ ିମକୁଖ୍ୟ ସଯଚତକ ଶ୍ଥୀ ମକୁଦକୁ ଲ।ି ଯସ କହଛିନ୍ତ ିଯ� 
ରାଜ୍ୟଯର ରୂପାନ୍ତରଣ ଆଣବିା ଉଯଦ୍ଶ୍ୟଯର ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତଥୀ ଯ�ଉଁ ପରକିଳ୍ପନା କରଥିିଯଲ ତାହାର ବାସ୍ତବ ରୂପ 
ଯହଉଛ ି୫-ଟ।ି ଏଯବ ଏହା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସଥୀଙ୍ ପାଇଁ ମହାମନ୍ତଯର ପରଣିତ ଯହାଇଛ।ି ଗାଁଯର ରହକୁଥିବା 
ଯଲାକଟଏି ସରକାରଥୀ ଯସବାରକୁ  ବଞ୍ତି ଯହଯଲ, କଛି ିସମସ୍ୟା ଯଭାଗଯିଲ ସଧିାସଳଖ ୫-ଟଙି୍କୁ  ଯ�ାଗାଯ�ାଗ 
କର ି ଅଭଯି�ାଗ ଜଣାଉଛନ୍ତ ି ଆଉ ତାହାର ତକୁ ରନ୍ତ ସମାଧାନ ଯହଉଛ।ି ସବକୁ  ସରକାରଥୀ କା�୍୍ୟାଳୟ ଏବଂ 
ଜନସାଧାରଣଙ୍ ମନଯର ଆତ୍ମବଶି୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରଛି।ି ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ାଯର ସ୍ରିତା ଆଣଛି।ି ପ୍ରଶାସନକି 
ବ୍ୟବସ୍ାକକୁ ଚଳଚଞ୍ଳ କରଛି।ି ଏପରକି ି ବଯିରାଧଥୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାଯନ ମଧ୍ୟ ୫-ଟଙି୍କୁ ସଯମା୍ଧିତ କରକୁଛନ୍ତ।ି 
ସରକାରଥୀ ବ୍ୟବସ୍ା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍ ପାଇ ଁଏହା ଯକଯତ ଜରକୁରଥୀ ଏଥିରକୁ  ବକୁଝା ପଡକୁଛ ିଯବାଲ ିଶ୍ଥୀ ମକୁଦକୁଲ ିକହଛିନ୍ତ।ି

 ପ୍ରଶାସନ ଓ ଯଲାକଯସବା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ‘୫-ଟ’ିର ଭୂମକିା ବତିକ୍ରକୁ  ଊର୍୍ଦ୍ଯର ଏ କରା ପ୍ରଯତ୍ୟକ ଅନକୁଭବ 
କର ିସାରଛିନ୍ତ।ି ମାତ୍ର ୧୫ ମାସ ମଧ୍ୟଯର ବଶି୍ୱର ବୃହର୍ମ ହକ ିଷ୍ାଡ଼ୟିମ ନମି୍ାଣ, ଧା�୍୍ୟ ସମୟ ପବୂ୍ରକୁ  ପଶ୍ମି 
ଓଡ଼ଶିା ସହ ଦକ୍ଷଣି ଓଡ଼ଶିାକକୁ  ସଂଯ�ାଗ କରକୁ ଥିବା ବଜିକୁ  ଅର୍ଯନୈତକି କରଡ଼ିର ନମି୍ାଣ ସମ୍ୂର୍୍ ‘୫-ଟ’ି 
ଉପକ୍ରମର ଯଶ୍ଷ୍ ଉଦାହରଣ। ଅନକୁ ରୂପ ଭାବଯର ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନମଳୂକ କା�୍୍ୟର ସମ୍ୂର୍୍କରଣ, 
ସ୍କୁଲ ଓ ସ୍ାସ୍୍ୟ ଯକନ୍ଦ୍ରର ରୂପାନ୍ତରଣ ଆଦ ି ‘୫-ଟ’ି ଉପକ୍ରମ ଦ୍ାରା ସମ୍ଭବ ଯହାଇ ପାରଛି।ି ଦକୁ ନ୍ଥୀତ ି
ବଯିରାଧଯର ଶନୂ୍ୟ ସହନଶଥୀଳତା ଅବଲମ୍ନ କରା�ାଇ ପ୍ରଶାସନଯର ସ୍ଚ୍ତା ଅଣା�ବିା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର 
ଯ�ଉଁ ପଦଯକ୍ଷପ ନଆି�ାଇଛ ିତାହାକକୁ  ସାରା ଯଦଶ ପ୍ରଶଂସା କରଛି।ି ମାତ୍ର ୩୦ ମାସ ମଧ୍ୟଯର ୧୮୦ରକୁ  
ଊର୍୍ଦ୍ ଦକୁ ନ୍ଥୀତଗି୍ରସ୍ତଙ୍ ବଯିରାଧଯର କା�୍୍ୟାନକୁ ଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କରା�ାଇଛ,ି �ାହା ଯଦଶ ପାଇଁ ଉଦାହରଣଥୀୟ 
ଯହାଇ ପାରଛି।ି ଦକ୍ଷଣି ଓଡ଼ଶିାର ଯକାରାପକୁଟ ବକି୍ରମଯଦବ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟଠାରକୁ  ଆରମ୍ଭ କର ିମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ାର ଯଗାଶାଳା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିାଯର ବଭିନି୍ନ ଧାମଥିକ ପଥୀଠର ବକିାଶ ଠାରକୁ  ଆରମ୍ଭ କର ି ଗଞ୍ଜାମର 
ତାରାତାରଣିଥୀ, ସମ୍ଲପକୁରର ସମଯଲଇ, ବରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗଥୀରର ନୃସଂିହନାର, ସକୁନ୍ରଗଡ଼ ଜଲି୍ାର 
ଯଘାଘର ଓ ବାଯଣଶ୍ୱର ମନ୍ରିର ରୂପାନ୍ତରଣ ପ�୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ୟକ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ‘୫-ଟ’ି ଉପକ୍ରମ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ 
ଭୂମକିା ଗ୍ରହଣ କରଛି।ି ୩୧ଟ ିବଭିାଗର ୨୬୩ଟ ିଯସବା ଯମା ସରକାର ଅଧଥୀନକକୁ  ଆସଛି।ି ଗତ ୩ ବଷ୍ 
ମଧ୍ୟଯର ପ୍ରାୟ ୪ ଯକାଟ ିମତାମତ ଏଥିଯର ସଂଗ୍ରହ ଯହାଇଛ।ି ସାମଗ୍ରକି ଦୃଷ୍ରିକୁ  ସମସ୍ତ ବଭିାଗର ୯୪.୯ 
ପ୍ରତଶିତ �ିଡ୍  ବ୍ୟାକ୍   ଉଯଲ୍ଖନଥୀୟ ରହଛି।ି

ଆଇନ ଫାଶମର...
ଧାରା ୩୫୪- ସରକାରଥୀ କା�୍୍ୟଯର ବ୍ୟାଘାତ ସଷୃ୍ ିକରବିା ସହ ସରକାରଥୀ କମ୍ଚାରଥୀଙ୍କୁ  କା�୍୍ୟଯର ବାଧା 

ଯଦବା, ଧାରା ୩୩୨-ସରକାରଥୀ କମ୍ଚାରଥୀଙ୍କୁ  ମାଡ଼ ମାରବିା, ଧାରା ୨୯୪- ଅଶ୍ଥୀଳ ଭାଷା ପ୍ରଯୟାଗ କରବିା, 
ଧାରା ୩୦୭- ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଏସ୍  ସଏିସଟ ି ଆଇନର ଯସକ୍ସନ-୩ ଅର୍ାତ୍   ହରଜିନ ଯବାଲ ି ଜାତଆିଣ 
ଆଯକ୍ଷପ କରବିା ଭଳ ିମାମଲା ରକୁ ଜକୁ  ଯହାଇଥିଲା। ଏହ ିମାମାଲାଯର ଜୟ ନାରାୟଣ ହାଇଯକାଟ୍ଯର ଆଗକୁଆ 
ଜାମନି ଆଯବଦନ କରଥିିଯଲ। ମାତ୍ର ହାଇଯକାଟ୍ ବଧିାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍ ସ୍ତନ୍ତ ଯକାଟ୍କକୁ 
ମାମଲା ଶକୁଣାଣ ିପାଇଁ କହଥିିଯଲ। ଆଜ ିଏହ ିମାମାଲାଯର ଶକୁଣାଣ ିକର ିଯକାଟ୍ ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରଖି ପ�୍୍ୟନ୍ତ 
ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ  ଅନ୍ତରଥୀଣ ସକୁରକ୍ଷା ଯଦଇଛନ୍ତ।ି ଆଜରି ଏହ ି ଶକୁଣାଣ ି ଭକୁ ବଯନଶ୍ୱର ଅତରିକି୍ତ ଯଦୌରା ଜଜ୍   
ସସ୍ତିା ପାଢ଼ଥୀଙ୍ ଯକାଟ୍ଯର ଅନକୁଷ୍ତି ଯହାଇଥିବା ଯବଯଳ ଜୟ ନାରାୟଣ ମଶି୍, ପ୍ରଦଥୀପ ପକୁଯରାହତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 
୭ ଜଣ ଅଭ�ିକୁକ୍ତ ହାଜର ଯହାଇଥିଯଲ। ଯତଯବ ଅନ୍ୟତମ ଅଭ�ିକୁକ୍ତ ରାଧାରଣଥୀ ପଣ୍ା ଆଜ ିହାଜର ଯହାଇ ନ 
ଥିବା ଯବଯଳ ସମସ୍ତ ଅଭ�ିକୁକ୍ତଙ୍କୁ  ଆସନ୍ତା ୨୩ଯର ହାଜର ଯହବାକକୁ କକୁହା�ାଇଛ।ି ଏହାସହ ତତ୍ାଳଥୀନ ରାନା 
ଅଧିକାରଥୀ ବାସକୁଯଦବ ଛତ୍ରଆିଙ୍କୁ  ମଧ୍ୟ ହାଜର ଯହବାକକୁ ନଯିଦ୍୍ଶ ଦଆି�ାଇଛ।ି

 ଅପରପଯକ୍ଷ ୨୦୧୮ ବଯିଜପକୁର ଉପ ନବି୍ାଚନଯର ଦଯିଲଶ୍ୱର ସାହକୁ  ହତ୍ୟାକାଣ୍ ଘଟଣାଯର ହାଇଯକାଟ୍ରକୁ  
ସର୍୍ମଳୂକ ଜାମନି ପାଇ ଯସାଯହଲା ଯଜଏମ୍  ଏ�ସ ି ଯକାଟ୍ରକୁ  ଜାମନିଯର ଜୟ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତ।ି ଏହ ି
ମାମଲାଯର ଆସନ୍ତା ୧୭ଯର ଯକାଟ୍ଯର ହାଜର ଯହବା ପାଇଁ ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍ ସଯମତ ଅନ୍ୟ ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ  
ଯକାଟ୍ ନଯିଦ୍୍ଶ ଯଦଇଛନ୍ତ।ି ସଚୂନାଯ�ାଗ୍ୟ ଯ� ଦଯିଲଶ୍ୱର ହତ୍ୟା ଘଟଣାଯର ଶାରଥୀରକି ଅସକୁସ୍ତା ଆଳ ଯଦଖାଇ 
ଯକାଟ୍ଯର ହାଜର ଯହଉନାହାନ୍ତ।ି ମାତ୍ର ସମାନ ସମୟଯର ଯସ ବଭିନି୍ନ ଦଳଥୀୟ କା�୍୍ୟକ୍ରମ, ରାଲ ିଓ ଧାରଣାଯର 
ଯ�ାଗ ଯଦଉଛନ୍ତ।ି ନକିଟଯର ଜୟ ନାରାୟଣ ସମଲ୍ପକୁର ସମଲ୍ପକୁରଯର ଜଯଣ ମହଳିା ଆଇଆଇସଙି୍କୁ  ଆକ୍ରମଣ 

କରଥିିଯଲ। ଏହାକକୁ ଦୃଷ୍ଯିର ରଖି ଘଟଣାର ଅଭଯି�ାଗକାରଥୀ ବମିଳ ଭକୁ ଏ ଜୟ 
ନାରାୟଣଙ୍ ଜାମନି୍   ଆଯବଦନ ଖାରଜ୍   କରବିାକକୁ ଅଦାଲତଯର ଦ୍ାରସ୍ ଯହାଇଥିଯଲ। 
ବଭିନି୍ନ ସଂଗଥୀନ ମାମଲାଯର ଅଭ�ିକୁକ୍ତ ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍ ଜାମନି୍   ରଦ୍ ଓ ଗରି�ଦାରଥୀ 
ଭୟଯର ଆଗକୁଆ ଜାମନି୍   ଆଯବଦନ କରଥିିବା ଚଚ୍୍ା ଯହଉଛ।ି 

ରଂି-ୋଷ୍ଟର ସେ...
ଏକ ସ୍ଦତନ୍ତ ଟମି କକୁଚଆି କ�ସରିପ ବ୍ୟବସାୟଥୀଠାରକୁ  ଆରମ୍ଭ କର ି କଟକ 

ଚାଉଳଆିଗଞ୍ଜର ମକୁଖ୍ୟ ଯବପାରଥୀ ତକୁ �ାନ ବଯେଇ ପ�୍୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଯନଟୱକ୍ର ୩୭ 
ଜଣଙ୍କୁ  ଗରି� କରଛି।ି ଗରି� ଯହାଇଥିବା ଅଭ�ିକୁକ୍ତଙ୍ ଭତିଯର ଚାରଜିଣ ମହଳିା 
କ�ସରିପ ବ୍ୟବସାୟଥୀ ରହଛିନ୍ତ।ି ଅଭ�ିକୁକ୍ତଙ୍କୁ  ଗରି� କରବିା ସହ ସମକୁଦାୟ ୧୨ 
ହଜାର ୯୬୦ ଯବାତଲ କ�ସରିପ ଜବତ କରଛି;ି �ାହାର ଆନକୁମାନକି ମଲୂ୍ୟ 
୩୫ ଲକ୍ଷ ଯହବ ଯବାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏହାସହ ୪ଟ ିଗାଡ଼ ି(ଓଡ ି୦୫ ବଡି ି୨୯୩୫, 
ଓଡ ି୦୩ କକୁ୍ୟ ୭୦୦୯, ଓଡ ି୦୫ ପ ି୭୬୬୬, ଓଡ ି୧୭ ଏକ୍ସ ୯୫୪୫) ଏବଂ 
ଦକୁ ଇଟ ିବାଇକ୍  (ଓଡ ି୧୭ ଏଲ ୯୦୫୩ ଓ ଓଡ ି୦୩ ଡବ୍ ଲୁ ୦୦୫୯) ପକୁଲସି ଜବତ 
କରଛି।ି ଅଭ�ିକୁକ୍ତଙ୍ ପାଖରକୁ  ୧୭ଟ ି ଯମାବାଇଲ ଯ�ାନ, ଯଗାଟଏି ଯଦଶଥୀ ପସି୍ତଲ, 
ସକୁନା ଗହଣା, ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଓ ନଗର ୭ ହଜାର ପାଞ୍ ଶହ ଟଙ୍ା ଜବତ କରଛି ିପକୁଲସି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷଯର ଏହ ିକାରବାରର ଯଚର କଲକିତାଯର ଥିବା ଯବଯଳ ପ୍ରରମ ରର ପାଇଁ 
ଏକ ଡ୍ରଗ୍ସ କମ୍ାନଥୀ ବଯିରାଧଯର କା�୍୍ୟାନକୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କରଛି ିପକୁଲସି। କଲକିତାଠାଯର 
ଥିବା ଯଡଯ�ାଡଲି ଡ୍ରଗ୍ସ ପ୍ରାଇଯଭଟ ଲମିଯିଟଡ କମ୍ାନଥୀର ଆକାଉଣ୍ଯର ଦକୁ ଇ ଯକାଟ ି
ଟଙ୍ା ଜମା ରହଥିିବା ପକୁଲସି ସଚୂନା ଯଦଇଛ।ି ସ୍ାନଥୀୟ ଟାଉନ ରାନାଯର ଅନକୁଷ୍ତି ଏକ 
ସାମା୍ଦକି ସମ୍ଳିନଥୀଯର ପକୁଲସି ଏଯନଇ ସଚୂନା ଯଦବା ସହ ଏହ ିକାରବାରଯର ସମ୍କୃ୍ତ 
ଥିବା ଅନ୍ୟ ମା�ିଆ, କ�ସରିପ ଯ�ାଗାଉଥିବା କମ୍ାନଥୀ କରୃ୍ପ୍କ୍ଷଙ୍ ବଯିରାଧଯର ମଧ୍ୟ 
ତଦନ୍ତ କରା�ବି ଯବାଲ ିଏସପ ିନଥୀତନି କକୁଶଳକର ସଚୂନା ଯଦଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ିସାମା୍ଦକି 
ସମ୍ଳିନଥୀଯର ଚଢ଼ଉ ଟମି ସହ ଏସଡପିଓି ଯତା�ାନ ବାଗ, ଟାଉନ ରାନାଧିକାରଥୀ 
ବଶି୍ୱଜତି ମନଯବାଧ ପ୍ରମକୁଖ ଉପସ୍ତି ଥିଯଲ।

୫୪ ଓକ�ିଙ୍ ନ�ିେ୍ବନ...
ଏସମ୍କଯ୍ର ଜଲି୍ାଜଜଙ୍ ସହତି ଯହାଇଯକାଟ୍ଙ୍କୁ  ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦଆି�ାଇଛ।ି ଯସହପିର ି
ଜଲି୍ାଜଜଙ୍ ରଯିପାଟ୍କକୁ ଆସନ୍ତା ଯମ’ ଦ୍ତିଥୀୟ ସପ୍ାହଯର ବସିଆିଇ ପକ୍ଷରକୁ  ସମଥୀକ୍ଷା 
କରା�ବି। ଅପରପକ୍ଷଯର ଜଲି୍ାଜଜ୍  ଙ୍ ଯକାଟ୍ଯର ଭଙ୍ଗାରକୁ ଜା ତରା ସକୁପ୍ରମି୍  ଯକାଟ୍ଙ୍ 
ଅବମାନନା ଯନଇ ଚାଲଥିିବା ମାମଲାର ଶକୁଣାଣ ି ଜାର ି ରହବି। ନଲିମ୍ତି ଓକଲିଙ୍ 
ମଧ୍ୟଯର ଅଯନକ �କୁବ ଓକଲି ଅଛନ୍ତ।ି ଯ�ଉଁମାଯନ ତାଙ୍ କ୍ୟାରଅିର୍   ଆରମ୍ଭର 
ପ୍ରାରମକି ଯସାପାନଯର ରହଛିନ୍ତ।ି ଏହାବ୍ୟତତି ସଦ୍ୟ କଯରାନା ତାଡ଼ନାରକୁ  
ମକୁକ୍ତ ିପାଇଥିବା ଏହ ିଓକଲିମାନଙ୍ ଆର୍Òକ ଅବସ୍ା ପ୍ରଭାବତି ଯହାଇଛ।ି ଯତଯବ 
ନଲିମ୍ତି ଯହବା �ଳଯର ଯସମାନଙ୍କୁ  ଏଥିପାଇଁ �ଯରଷ୍ ଦଣ୍ ମଳିସିାରଛି ିଯବାଲ ି
ବସିଆିଇ ପକ୍ଷରକୁ  କକୁହା�ାଇଛ।ି ସଚୂନାଯ�ାଗ୍ୟ, ସମ୍ଲପକୁରଯର ହାଇଯକାଟ୍ର 
ସ୍ାୟଥୀ ଯବଞ୍ ପ୍ରତଷି୍ା ଦାବଯିର ଆଯନ୍ାଳନ ଦଥୀଘ୍ଦନିରକୁ  ଚାଲଆିସକୁଥିଲା। 
ସକୁପ୍ରମି୍  ଯକାଟ୍ଙ୍ ବାରଣ ସଯର୍୍ଦ ସମ୍ଲପକୁରଯର ଓକଲିମାଯନ ଆଯନ୍ାଳନ ଜାର ି

 �ଶାରଧା ଚଟି୍  ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲା
ୋଇମକାଟ୍ମର ନମିଦ୍୍ଶକିା ମେବଯାନଥୀଙ୍ ୋେନି ଖାରେ
କଟକ,୧୩ା୩(ସମସି): ପଶ୍ମିବଙ୍ଗର ବହକୁ ଚଚ୍ଥିତ 
ଶାରଧା ଚଟି୍  �ଣ୍ ଠଯକଇ ମାମଲାଯର ଗରି� ଯହାଇଥିବା 
କମ୍ାନଥୀର ନଯିଦ୍୍ଶକିା ଯଦବ�ାନଥୀ ମକୁଖାଜ୍ଥୀଙ୍ ଯଜଲ୍  ରକୁ  
ମକୁକକୁଳବିା ଆଶା ମଉଳ ି �ାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିା କ୍ରାଇମ୍  ରୋଞ୍ 
ଅରଯ୍ନୈତକି ଅପରାଧ ଶାଖା(ଇଓଡବ୍ ଲୁ)ଯର ତାଙ୍ 
ବଯିରାଧଯର ରକୁଜକୁ  ମାମଲାଯର ଜାମନି ପାଇ ଁ ଯସ 
ହାଇଯକାଟ୍ଙ୍ ଦ୍ାରସ୍ ଯହାଇଥିଯଲ। ଯହଯଲ ହାଇଯକାଟ୍ 
ତାଙ୍ ଜାମନି ଆଯବଦନକକୁ ଖାରଜ କରଯିଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଯକାଲକାତା ହାଇଯକାଟ୍ ପକ୍ଷରକୁ  ଯକାଲକାତାର ବଭିନି୍ନ 
ମାମଲାଯର ତାଙ୍କୁ  ପବ୍ୂରକୁ  ଜାମନି ମଳିସିାରଥିିଯଲ ମଧ୍ୟ 
ଓଡ଼ଶିା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ ଆଦ ି ଯକଯତକ ରାଜ୍ୟଯର ଠଯକଇ 
ଅଭଯି�ାଗ ମାମଲାଯର ଏଯବ ବ ି ଯସ ଯଜଲ୍  ଯର ଅଛନ୍ତ।ି 
୨୦୧୩ ଏପ୍ରଲି୍   ୨୨ରକୁ  ସବିଆିଇ ତାଙ୍କୁ  ଗରି� କରସିାରଛି।ି

ରଖିଥିଯଲ। ଗତ ଡଯିସମ୍ର ୧୨ଯର 
ଆଯନ୍ାଳନ ସମୟଯର ଅପ୍ରଥୀତକିର 
ପରସି୍ତି ି ସଷୃ୍ ି ଯହାଇଥିଲା। ଓକଲିଙ୍ 
ସହ କଛି ି ସାଧାରଣ ଯଲାକ ଜଲି୍ାଯକାଟ୍ 
ପରସିରଯର ପଶ ିଭଙ୍ଗାରକୁ ଜା କରଥିିଯଲ। 
ଏହ ିଘଟଣାଯର ପ୍ରାୟ ୩୨ ଜଣ ଓକଲିଙ୍କୁ  
ଗରି� କରା�ାଇଥିଲା ଏବଂ ୫୪ ଜଣଙ୍ 
ଲାଇଯସନ୍ସ ରଦ୍ କରା�ାଇଥିଲା। ଯତଯବ 
ଗତ ଯ�ବୃଆରଥୀ ୧୧ ତାରଖିଯର ଗରି� 
ଯହାଇ ଯଜଲଯର ଥିବା ଓକଲିମାନଙ୍କୁ  
ସର୍୍ମଳୂକ ଜାମନିଯର ଖଲାସ 
କରା�ାଇଥିଲା। କନି୍ତକୁ  ଏହ ି ମାମଲାର 
ସମ୍ୂର୍୍ ବଚିାର ଯହାଇନଥିଲା। �ାହାର 
ଆଗାମଥୀ ଶକୁଣାଣ ି ଅଯପ୍ରଲ୍   ୧୭ ତାରଖିକକୁ 
ଧା�୍୍ୟ କରା�ାଇଛ।ି 

ବୟନେିା ସଭାପତ ି
ନବିଚ୍ଚାଚନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୩।୩(ସମସି): ବଧିାନସଭା ଗହୃ 
ସାଧାରଣ ଯଲାକଙ୍ ସମସ୍ୟା ଆଯଲାଚନା ପାଇଁ 
ଉଦ୍ଷି୍। ମାତ୍ର ବଯିଜପ ିଯନତାମାଯନ ନଜି ରାଜଯନୈତକି 
ସ୍ାର ୍ ପାଇ ଁ ଗହୃଯର ଉଦ୍  ଭଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତ,ି 
ଗହୃକକୁ ଅଚଳ କରକୁଛନ୍ତ।ି ମମତିା ଯମଯହର ହତ୍ୟା 
ଅଭ�ିକୁକ୍ତ ଯଗାବନି୍ ସାହକୁ ମତୃକୁ ୍ୟ ମାମଲାକକୁ ଯନଇ 
ଅ�ରା ହଥୀନ ରାଜନଥୀତ ି କରକୁଛନ୍ତ।ି ଜଯଣ ଅପରାଧଥୀକକୁ 
ସାଧାରଣତଃ ଅପରାଧ ମାନସକିତାସମ୍ନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତ ି ହ ିଁ 
ସ୍ାଭାବକି ସମରନ୍ କରରିାଆନ୍ତ ି ଏବଂ ଏ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର 

ତାହା ଯଦଖା�ାଉଛ ି ଯବାଲ ି ବଯିରାଧଥୀ ବଯିଜପକିକୁ 
ସମାଯଲଚନା କରଛି ି ବଯିଜଡ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷଯର 
ବଧିାନସଭାଯର ଆଗତ ମକୁଲତବଥୀ ପ୍ରସ୍ତାବଯର 
ଗହୃ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତଥୀ ତକୁଷାରକାନ୍ତ ି ଯବଯହରା ସ୍ପଷ୍ 
ଭାବଯର ଯଗାବନି୍ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ବଧିିବର୍ ତଦନ୍ତ 
କରା�ାଉଥିବା ଉଯଲ୍ଖ କର ି ବଯିରାଧଥୀ ଦଳର 
ଅଭଯି�ାଗକକୁ ନରିାଧାର ଯବାଲ ିଅଭହିତି କରଛିନ୍ତ।ି 
 ମନ୍ତଥୀ ଶ୍ଥୀ ଯବଯହରା କହଛିନ୍ତ ି ଯ� ମମତିା ହତ୍ୟା 
ମାମଲାର ମକୁଖ୍ୟ ଅଭ�ିକୁକ୍ତ ଯଗାବନି୍ ସାହକୁ ବଲ୍ାଙ୍ଗରି 
ଜଲି୍ା କଣ୍ାବାଞ୍ଜ ି କାରାଗାରଯର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଥିିବା 
ଜଣାପଡ଼ଥିିଲା। ଜାତଥୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆଯୟାଗଙ୍ 
ନୟିମ ଅନକୁସାଯର ଯଗାବନି୍ ସାହକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର 
ବଚିାର ବଭିାଗଥୀୟ ତଦନ୍ତ କରା�ାଉଛ।ି ତଦନ୍ତରକୁ  ଅଧିକ 
ତର୍ୟ ମଳିଯିଲ ଆବଶ୍ୟକତାକକୁ ଯଦଖି ନୂଆ ଦ�ା ମଧ୍ୟ 
ଲଗା�ାଇ ପାଯର। ଯତଣକୁ ଯଗାବନି୍ ସାହକୁଙ୍ ମତୃକୁ ୍ୟର 
ସତ୍ୟ ଉଯନ୍ମାଚନ କରବିାଯର ଓଡ଼ଶିା ପକୁଲସି ବ�ିଳ 

ଯବାଲ ି ବଯିରାଧଥୀ ଦଳ ଯ�ଉ ଁ ଅଭଯି�ାଗ ଆଣକୁଛନ୍ତ ି
ତାହା ଭରି୍ହିଥୀନ। ଏହ ି ମାମଲା ବଚିାରାଧଥୀନ ଥିବାରକୁ  
ଏ ସମ୍କଯ୍ର ଅଧିକ କଛି ିମନ୍ତବ୍ୟ ଯଦବା ଠକି୍   ନକୁଯହ।ଁ 
ଯତଯବ ରଯିପାଟ୍ ଅନକୁସାଯର ଗତବଷ୍ ଡଯିସମର୍ ୨୦ 
ତାରଖିଯର କଣ୍ାବାଞ୍ଜ ିଉପ କାରାଗାରଯର ଯଗାବନି୍ଙ୍ 
ମତୃଯଦହ ଝକୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ାଯର ଠାବ କରା�ାଇଥିଲା। 
ଉପକାରାଗାରର ଯଜଲର୍   ତରା ଅଧଥୀକ୍ଷକଙ୍ ରଯିପାଟ୍ 
ଆଧାରଯର କଣ୍ାବାଞ୍ଜ ି ରାନାଯର ଏକ ଅପମତୃକୁ ୍ୟ 
ମାମଲା ରକୁଜକୁ  କରା�ାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ଯହାଇଥିଲା। 

ମତୃ ଯଗାବନି୍ ସାହକୁ ମମତିା 
ଯମଯହର ହତ୍ୟ ମାମଲାର 
ମକୁଖ୍ୟ ଅଭ�ିକୁକ୍ତ ଥିଯଲ। 

ପରବର୍ଥି ସମୟଯର ମାମଲାର ଅନକୁସନ୍ାନ ଦାୟତି୍ୱ 
ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍  ରୋଞ୍କକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରା�ାଇଥିଲା। 
ଯସହପିର ି ଯଗାବନି୍ ମତୃକୁ ୍ୟ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଏଯବ 
କଣ୍ାବାଞ୍ଜ ି ବଚିାରବଭିାଗଥୀୟ ମାଜଯିଷ୍ଟ୍ରଟ୍  ଙ୍ ଦ୍ାରା 
କରା�ାଉଛ।ି ମତୃଯଦହ ମଳିବିା ପଯର ତାହାର 
ଭଡିଓିଗ୍ରା�ି କରା�ାଇଛ।ି ମତୃକୁ ୍ୟ ସମୟଯର ଯଗାବନି୍ 
ପନି୍ ି ଥିବା ଜ୍ୟାଯକଟ୍  ରକୁ  ଯ�ଉ ଁ ହାତ ଯଲଖା ଚଠି ି
ମଳିଥିିଲା ତାହାକକୁ ଭକୁ ବଯନଶ୍ୱରଯର ଥିବା ରାଜ୍ୟ 
ହସ୍ତଲଖିନ ବକୁ ୍ୟଯରାଙ୍ ପାଖକକୁ ଅନକୁସନ୍ାନ ପାଇଁ 
ପଠା�ାଇଛ ି ଏବଂ ଏଯବ ଏହ ି ରଯିପାଟ୍କକୁ ଅଯପକ୍ଷା 
ରହଛି।ି ନୟିମ ଅନକୁସାଯର ମତୃକଙ୍ ପାଖରକୁ  ମଳିଥିିବା 
କାଗଜପତ୍ର ଅଦାଲତଙ୍ ଜମିାଯର ରଖା�ାଏ। ଏହ ିଚଠି ି
ଯନବା ପାଇ ଁଯଗାବନି୍ଙ୍ ପରବିାର ସଦସ୍ୟ ଅଦାଲତଯର 
ଆଯବଦନ କରପିାରଯିବ ଏବଂ ଅଦାଲତଙ୍ ଅନକୁମତ ି
ମଳିଯିଲ ଯସମାଯନ ଏହାକକୁ ଯନଇପାରଯିବ। ଯତଣକୁ ଏହ ି
ମାମଲାଯର ପକୁଲସି ସଂକ୍ରାନ୍ତଯର ବଯିରାଧଥୀଙ୍ ଅଭଯି�ାଗ 

ନରିାଧାର ଯବାଲ ିମନ୍ତଥୀ କହଛିନ୍ତ।ି ମନ୍ତଥୀ ଗହୃଯର ବବୃିର୍ ି
ରଖକୁଥିବା ସମୟଯର ଉଭୟ ବଯିଜପ ିଓ କଂଯଗ୍ରସ୍   ଦଳର 
ସଦସ୍ୟମାଯନ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରଥିିଯଲ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷଯର 
ବଯିଜଡ ିବଧିାୟକ ଡକଟେର ଅରକୁଣ କକୁମାର ସାହକୁ କହଛିନ୍ତ ି
ଯ� ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଯର ସମ୍କୃ୍ତ ଅଭ�ିକୁକ୍ତଙ୍ 
ପ୍ରତ ି ସହାନକୁଭୂତ ି ପ୍ରଦଶ୍ନ କର ି ବଯିରାଧଥୀ ଦଳର 
ସଦସ୍ୟମାଯନ ହଥୀନ ରାଜନଥୀତ ି କରକୁଛନ୍ତ।ି ଯଗାବନି୍ 
ସାହକୁ ମତୃକୁ ୍ୟ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲକୁଥିବା ସମୟଯର 
ଏହାକକୁ ଯନଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଆଯଦୌ ସମଥୀଚନି 
ନକୁଯହ।ଁ ବଯିରାଧଥୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାଯନ ଗହୃକକୁ 
ଅଦାଲତ ପ୍ରଯକାଷ୍ଯର ପରଣିତ କର ି ସାରଯିଲଣ।ି 
ନଯିଜ ଜଯଣ ଜଯଣ ତଦନ୍ତକାରଥୀ ଅଧିକାରଥୀ ଅବା 
ବଯିଶଷଜ୍ଞ ସାଜଛିନ୍ତ।ି ଯସମାଯନ ଯକଉଠଁାରକୁ  ଉଦ୍ଭଟ 
ତର୍ୟ ପାଉଛନ୍ତ ି ତାହା ଜଣାନାହ ିଁ। ଜଯଣ ଅପରାଧ 
ମାନସକିତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କୁ  ଯକବଳ ଅପରାଧ 
ମାନସକିତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତ ି ହ ିଁ ସମରନ୍ କରପିାରନ୍ତ।ି 
ଓଡ଼ଶିାର ସାଯଢ଼ ଚାରଯିକାଟ ି ଯଲାକଙ୍ ସମସ୍ୟା 
ସମ୍କଯ୍ର ଆଯଲାଚନା ପାଇ ଁ ବଧିାନସଭା ଉଦ୍ଷି୍। 
କନି୍ତକୁ ଯ�ଉ ଁ ଘଟଣା ସମ୍କଯ୍ର ଆଯଲାଚନା ଯହାଇ 
ସାରଛି ିତାକକୁ ପକୁଣ ିରଯର ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଘରବିା 
ପାଇ ଁ ବଯିରାଧଥୀ ଯ�ଉ ଁ ରଣନଥୀତ ି ଆପଯଣଇଛନ୍ତ ି
ତାହାକକୁ ଯକହ ିଗ୍ରହଣ କରଯିବ ନାହ ିଁ ଯବାଲ ିଡକଟେର ସାହକୁ  
କହଛିନ୍ତ।ି ମକୁଲତବଥୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଯଲାଚନାଯର ଶାସକ 
ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଲତକିା ପ୍ରଧାନ, ଯବ୍ୟାମଯକଶ ରାୟ, 
ରକୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରରଥୀ ଓ ବଯିରାଧଥୀ ଦଳର ଯମାହନ 
ମାଝ,ି ନାଉରଥୀ ନାୟକ, ମକୁଯକଶ ମହାଲଙି୍ଗ, ସ�ୂ୍୍ୟବଂଶଥୀ 
ସରୂଜ, ସତାତନ ବଜିକୁଳ,ି ଲଳଯିତନ୍କୁ ମହାପାତ୍ର, ଭବାନଥୀ 
ଯଭାଇ, ଶଙ୍ର ଓରାମ ପ୍ରମକୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିଯଲ।

 �ବକିରାଧୀଙ୍କୁ  ବକିେଡରି େଟକୁ  ସମାକଲାଚନା
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ଉଲୁଣ୍ଡା,୧୩।୩(ସମସି): ସବୁର୍ଣ୍ଣପରୁ 
ଜଲି୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଲା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୀଳନମୀ କକ୍ଷରର 
ଆଜ ି ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ଏବଂ ଆରକ୍ଷମୀ 
ଅଧମୀକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ଲକ ସ୍ତରମୀୟ ମଳିତି ଅଭରି�ଲାଗ 
ଶଣୁଲାଣ ି ଓ ଉପଶମ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି 
ର�ଲାଇ�ଲାଇଛ।ି ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍କ ଦଲାୟତି୍ୱରର 
ଥିବଲା ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ସ�ୂଣ୍ଣ୍ୟନଲାରଲାୟଣ 
ଦଲାଶ ଓ ଆରକ୍ଷମୀ ଅଧମୀକ୍ଷକ ଅମରରଶ 
ପଣ୍ଲା �ଗୁ୍ମ ଅଭରି�ଲାଗ ଶଣୁଲାଣ ି ଶବିରିରର 
ର�ଲାଗଦଲାନ କର ି ଜନସଲାଧଲାରଣଙ୍କ ବଭିନି୍ନ 
ଆପତ୍ ି ଓ ସମସ୍ୟଲା ନ�ିତି ୩୧ଟ ି ପଞ୍କୃିତ 
ଅଭରି�ଲାଗ ଦରଖଲାସ୍ତ ଗ୍ର�ଣ କରଥିିରଲ। 
ତନ୍ମଧ୍ୟରର ବ୍ୟକ୍ତଗିତ ଦରଖଲାସ୍ତ ୨୨ ରଗଲାଟ ି
ଗ୍ର�ଣ କରଲା�ଲାଇଥିବଲା ରବରଳ ୯ ଟ ି
ସଲାମ�ୁକି ଦରଖଲାସ୍ତ ଗ୍ର�ଣ କରଲା�ଲାଇଛ।ି 
୧୫ଟ ି ଦରଖଲାସ୍ତର ତୁରନ୍ତ ସମଲାଧଲାନ 
କରଲା�ଲାଇଥିବଲା ରବରଳ ଅନ୍ୟ ଦରଖଲାସ୍ତ 
ଗଡୁକୁି ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରର ସମଲାଧଲାନ 

କରବିଲା ପଲାଇଁ ସମ୍କୃ୍ତ ବଭିନି୍ନ ବଭିଲାଗର 
ବଭିଲାଗମୀୟ ଅଧିକଲାରମୀଙୁ୍କ ପ୍ରଦଲାନ କରଲା�ଲାଇଛ।ି 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତମୀ ସ�ଲାୟତଲା ପଲାଣ୍ରୁି ସଲା�ଲା�୍ୟ ପଲାଇଁ 
ରଗଲାଟଏି ଦରଖଲାସ୍ତ ଆସଛି ି ଓ ଶବିରିରର 

�ଲାତଲମିଣୁ୍ଲା ଗ୍ରଲାମର ୧୧ ଜଣ ଅଧିବଲାସମୀଙୁ୍କ 
ଜଙ୍ଗଲ ଜମ ି ଅଧିକଲାର ଆଇନ ଅନୁସଲାରର 
ବଲାସଗ�ୃ ପଟ୍ଲା ର�ଲାଗଲାଇ ଦଆି�ଲାଇଥିଲଲା। 
ଏ�ଲା ସ�ତି ବ୍ଲକର ଦୁଇଟ ି ଭନି୍ନକ୍ଷମ 

ଦମ୍ତ୍ଙୁି୍କ ଅରେଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଲାର ଦୁଇଟ ି
ରେକ୍   ପ୍ରଦଲାନ କରଲା�ଲାଇଥିଲଲା। ଉଲୁଣ୍ଲା 
ବଡିଓି କରଶି୍ମଲା ରବଶ୍ଲାଙ୍କ ତତ୍ତଲାବଧଲାନରର 
ଅଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ତି �ଗୁ୍ମ ଅଭରି�ଲାଗ ଶଣୁଲାଣ ି
କଲା�ଣ୍ଣ୍ୟକ୍ରମରର ଜଲି୍ଲା ମଖୁ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ 
ଅଧିକଲାରମୀ ତଥଲା କଲା�ଣ୍ଣ୍ୟନବିଣ୍ଣଲା�ମୀ ଅଧିକଲାରମୀ 
ନ�ିଲାର ରଞ୍ନ କ�ଁର, ଉପଜଲି୍ଲାପଲାଳ 
ବମୀରମ�ଲାରଲାଜପରୁ ଅରଶଲାକ କୁମଲାର ରଭଲାଇ, 
ଏସ୍  ଡପିଓି ବମୀରମ�ଲାରଲାଜପରୁ ର�ଲାଲଲାମଣମୀ 
ରଭଲାଇ,ଜଲି୍ଲା ମଖୁ୍ୟ ର�ଲାଗଲାଣ ଅଧିକଲାରମୀ 
ସରୁରଶ ପଲାଣଗି୍ରଲା�ମୀ, ଅବକଲାରମୀ ଅଧିକ୍ଷକ 
ସମୁତମୀ ତ୍ପିଲାଠମୀ, ତ�ସଲିଦଲାର ଉଲୁଣ୍ଲା 
ଦଲି୍ମୀପ ମଲାଝ,ି ଜଲିଲ୍ା ଶ୍ମ ଅଧିକଲାରମୀ ଡରିଲଶ୍ୱର 
ଖଲାକଲା, ଜଲି୍ଲା ଶକି୍ଷଲା ଅଧିକଲାରମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରଭଲାଇ, 
ଉଲୁଣ୍ଲା ପଞ୍ଲାୟତ ସମତି ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଲା ଶଲାନ୍ତଲିତଲା 
ମଶି୍, ବଭିନି୍ନ ଜଲିଲ୍ା ସ୍ତରମୀୟ ଅଧିକଲାରମୀ, 
ତ�ସଲି ଓ ବ୍ଲକସ୍ତରମୀୟ କମଣ୍ଣେଲାରମୀ, ସଲାମଲ୍ାଦକି 
ପ୍ରମଖୁ ର�ଲାଗଦଲାନ କରଥିିରଲ। 

ସସଡାନପରୁ, ୧୩ଡା୩ (ସମସି)

ନଦମୀ ନଲାଳରର ଭତ୍୍ଦି ରସଲାନପରୁ ଜଲି୍ଲା। ଏ� ିଜଲି୍ଲା ରଦଇ 
ପ୍ରଲାୟ ୧୦୦ କରିଲଲାମଟିର ବ୍ୟଲାପମୀ ପ୍ରବଲା�ତି ର�ଉଛ ି
ଓ�ଶିଲାର ବୃ�ତ୍ମ ନଦମୀ ମ�ଲାନଦମୀ। ଅଙ୍ଗ, ରତଲ, 
ସଖୁରତଲ୍   ଆଦ ି ଆ�ୁର ି ବ�ୁ ରଛଲାଟ ବଡ ନଦମୀ ଏ� ି
ଜଲି୍ଲାରର ପ୍ରବଲା�ତି ର�ଉଛ।ି ପନପିରବିଲା େଲାଷ ପଲାଇଁ 
ଜଲି୍ଲାରର ମ�ଜୁଦ ଅଛ ି ଜଳ ଉତ୍ସ। ତଥଲାପ ି ଆରମ 
ପନପିରବିଲା େଲାଷରର ଜଲି୍ଲାର େଲା�ଦିଲା ବ ି ରମଣ୍ଲାଇ 
ପଲାରୁନଲା�ୁଁ। ପରତିଲାପର ବଷିୟ ଜଲି୍ଲାବଲାସମୀଙ୍କ େଲା�ଦିଲା 
ମତୁଲାବକ ପନପିରବିଲା ଏଠ ି େଲାଷ ର�ଲାଇ ପଲାରୁନଥିବଲା 
ର�ଲାଗୁଁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ରଲାଜ୍ୟ ଉପରର ନଭିଣ୍ଣର କରବିଲାକୁ 
ପଡୁଛ।ି ରସଲାନପରୁ ବଜଲାରରର ଏରବ ମଳୁିଛ ିଛତଶିଗ� 
ରଲାଜ୍ୟରୁ ଆସଥୁିବଲା ଭଳକି ି ଭଳ ି ପନପିରବିଲା। ମଟର, 
ଗଲାଜର, ଶମିଲଲା ଲଙ୍କଲା, ବଟି୍   ଆଦ ି ପନପିରବିଲା 
ଛତଶିଗ�ରୁ ଆସଛୁ ିରସଲାନପରୁ ସ�ରକୁ। 

ରତରବ େଲାଷମୀଙ୍କ ପନ ି ପରବିଲା ସଂରକ୍ଷତି ରଖିବଲା 
ପଲାଇଁ ଜଲି୍ଲାରର ରକୌଣସ ିଶମୀତଳ ଭଣ୍ଲାର ନଲା� ିଁ। ରତଣ ୁକମ୍   
ଦଲାମରର ର�ଉ ପରଛ େଲାଷମୀ ଶମୀଘ୍ର ବକି୍ର ିକର ିଦଅିନ୍ତ ିନଜିର 
କଷ୍ଟ ଉପଲାଜ୍ଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏଭଳ ିସମୟ ଆରସ ଏକ କରିଲଲା 
ଟମଲାରଟଲାକୁ ୧ ଟଙ୍କଲାରର ବକି୍ର ି କରବିଲା ପଲାଇଁ ବଲାଧ୍ୟ �ୁଅନ୍ତ ି
ଜଲି୍ଲାର େଲାଷମୀ। ରକୌଣସ ି ବଜଲାର କ ି ମଣ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଲା 
ନଥିବଲାରୁ ପରବିଲା େଲାଷମୀ ମଲାରନ ଅଭଲାବ ି ବକି୍ରରି ଶମୀକଲାର 
ର�ଉଥିବଲା ବଲାରମ୍ଲାର ଅଭରି�ଲାଗ �ୁଏ।

ରତରବ ସ୍ଲାନମୀୟ ପରବିଲା ବ୍ୟବସଲାୟମୀଙ୍କ କ�ବିଲାର 

କଥଲା ଏ� ି ସବୁ ପନପିରବିଲା ଆମ ଜଲି୍ଲାରର �ରଥଷ୍ଟ 
ପରମିଲାଣରର ଉପଲବ୍ଧ ର�ଉ ନଲା� ିଁ। ଜଲି୍ଲାର ଅଳ୍ପ କଛି ି
ଅଞ୍ଳରର ପରବିଲା େଲାଷ ର�ଉଛ।ି ରକବଳ ବଲାଇଗଣ, 
ଟମଲାରଟଲା, ଲଙ୍କଲା ଆଦ ି ପରବିଲା ଆମ ଜଲି୍ଲାରର କଛି ି
େଲାଷମୀ ଉତ୍ଲାଦନ କରୁଛନ୍ତ।ି ଖଲାଉଟଙି୍କ େଲା�ଦିଲା ମତୁଲାବକ 

ପନପିରବିଲା ସ୍ଲାନମୀୟ ଅଞ୍ଳରର େଲାଷ ର�ଉ ନଥିବଲାରୁ 
ଆମକୁ ବଲାଧ୍ୟ ର�ଲାଇ ଛତଶିଗ�ରୁ ଆଣବିଲାକୁ ପଡୁଛ।ି 
ଛତଶିଗ�ରୁ ଆଣରିଲ ଆମକୁ ଉେତି ମଲୂ୍ୟରର ଏ� ି
ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଳି ି�ଲାଉଛ।ି ବଡ ବଡ ରଭଲାଜ ିପଲାଇଁ ସ୍ଲାନମୀୟ 
େଲାଷମୀଙ୍କ ପନପିରବିଲା �ରଥଷ୍ଟ ର�ଉନଲା� ିଁ।

ଉଦ୍ୟଲାନରପ୍ରମମୀ ସରୁରଶ ମଶି୍ କ�ଛିନ୍ତ ି ଜଲି୍ଲାରର 
ବ�ୁ ନଦମୀ ଥିରଲ ମଧ୍ୟ �ରଥଷ୍ଟ ଜମିକୁି ଜଳରସେନର 
ସବୁଧିଲା କରଲା�ଲାଇ ପଲାରୁନଲା� ିଁ। ର�ତକି ି ଅଞ୍ଳକୁ ଉଠଲା 
ଜଳରସେନର ବ୍ୟବସ୍ଲା ର�ଲାଇଛ ି ରସ� ି ଜମରିର େଲାଷମୀ 
ରକବଳ ଧଲାନ େଲାଷ କରୁଛନ୍ତ।ି ଉତ୍ଲାଦତି ପନପିରବିଲା 
ପଲାଇଁ ବଜଲାର ବ୍ୟବସ୍ଲା ନଲା� ିଁ। ମଣ୍ ି ବ୍ୟବସ୍ଲା ନଥିବଲାରୁ 
ଅଭଲାବମୀ ବକି୍ରରି ଶମୀକଲାର ର�ଉଛନ୍ତ ି େଲାଷମୀ। ଧଲାନ ଭଳ ି
ପନପିରବିଲା େଲାଷରର ବମୀମଲାର ସବୁଧିଲା ନଲା� ିଁ। ଧଲାନେଲାଷ 
ସବୁଧିଲାଜନକ େଲାଷ ଏ�ଲା ପଲାଇଁ ବଲିରର ରକୌଣସ ି ବଲାଡ 
ନ ରଦରଲ ବ ି େଳବି। କନୁି୍ତ ପରବିଲା େଲାଷରର ତଲାର 
ବଲାଡ ଆବଶ୍ୟକ। ପନ ି ପରବିଲା େଲାଷ ପଲାଇଁ ଅରପକ୍ଷଲାକୃତ 
ଅଧିକ ଖର୍ଣ୍ଣ ଲଲାଗଥୁିବଲାରୁ ଜଲି୍ଲାର ରଛଲାଟ େଲାଷମୀମଲାରନ 
ମଙୁ୍ଗ ନଲା�ଲାନ୍ତ।ି ରକବଳ କଛି ି ବଡ େଲାଷମୀ ପରବିଲା େଲାଷ 
କରୁଛନ୍ତ।ି

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରର ରସଲାନପରୁ ଉଦ୍ୟଲାନ ବଭିଲାଗର 
କ�ବିଲାର କଥଲା ର�ଲଲା ରଲଲାରକ ବୁଝରିଲଣ,ି ବଭିନି୍ନ 
ଗଲାଁରର ଧଲାନ ସ� ପରବିଲା େଲାଷ ଆରମ୍ଭ କରଲଣ।ି ରତରବ 
ରକବଳ ର� ରସଲାନପରୁକୁ ଛତଶିଗ�ରୁ ପନ ି ପରବିଲା 
ଆସଛୁ ି ତଲା�ଲା ନୁର�ଁ। ଆମ ରଲାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ଲାକୁ 
ଛତଶିଗ�ରୁ ପ୍ରତ୍ୟ� ପନପିରବିଲା ଆରସ। ରଲାୟପରୁରୁ 
ରସଲାନପରୁ ରଦଇ ପ୍ରତଦିନି କଟକକୁ �ଲାଏ ପନପିରବିଲା 
ଭତ୍୍ଦି ର�ଲାଇଥିବଲା ଶତଲାଧିକ ଟ୍ରକ୍  । ରତରବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଲାର 
ଖଲାଦ୍ୟରପୟ ରନଇ ଆରମ ଆଉ ରକରତ ଦନି �ଲାଏଁ 
ପରଡଲାଶମୀ ରଲାଜ୍ୟ ଗଡୁକି ଉପରର ନଭିଣ୍ଣର କରୁଥିବଲା ରବଲାଲ ି
ସଲାଧଲାରଣରର ପ୍ରଶ୍ନ ସଷୃ୍ଟ ିର�ଲାଇଛ।ି 

ସ�ାନପରୁ ବଜାରସର ରାଜ୍   କରୁଛ ିଛତଶିଗଡ଼ ିପରବିା
ସବୁଳୟଡା,୧୩ଡା୩ (ସମସି): ସବୁର୍ଣ୍ଣପରୁ 
ଜଲି୍ଲା ବମୀରମ�ଲାରଲାଜପରୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଣ୍ଣତ 
ଜରଟସଂି�ଲା ଗ୍ରଲାମ ନକିଟରର ଥିବଲା �ର�ିର 
ରଜଲାର ରପଲାଲ ଏରବ ମରଣ�ନ୍ତଲା ପଲାଲଟଛି।ି 
ଏ� ି ରପଲାଲ ଉପରର ବରିଲାଟକଲାୟ ଗତ୍ଣ୍ଣ 
ର�ବଲା ସ� ରଗଟ ି ଉଠ ି ଲୁ�ଲା ଛଡ ବଲା�ଲାର ି
ର�ଛି।ି ଫଳରର ଏଠଲାରର ରଲାତ୍ ିସମୟରର 
ରଛଲାଡବଡ ଦୁରଣ୍ଣଟଣଲା ରଟୁଥିବଲା ସ୍ଲାନମୀୟ 
ରଲଲାରକ ପ୍ରକଲାଶ କରଛିନ୍ତ।ି ବଭିଲାଗ ପକ୍ଷରୁ 
ତରବରଆି ଭଲାରବ ଏ�ଲାକୁ ନମି୍ନ ମଲାନର 
ସଲାମଗ୍ରମୀ ବ୍ୟବ�ଲାର କର ିମରଲାମତ ିକରଥିିବଲା 
ଅଭରି�ଲାଗ ର�ଲାଇଛ।ି ଫଳରର ଏ�ଲା ଅଳ୍ପ 
ଦନି ମଧ୍ୟରର ରସ� ି ସ୍ଲାନରୁ ରଗଟ ି ଉଠବିଲା 
ସ� ବପିଦପରୂ୍ଣ୍ଣ ରଲାସ୍ତଲା ପଲାଲଟ�ିଲାଇଛ।ି ଏ� ି
ରପଲାଲ ରଦଇ ପ୍ରରତକ ଦନି ସମ୍ଲପରୁ, 

ବଲଲାଙ୍ଗରି, ରରେଲାରଖଲାଲ, ଭୁବରନଶ୍ୱର, 
କଟକ ସ� ବଭିନି୍ନ ସ୍ଲାନକୁ ଶ� ଶ� 
ରଲଲାକ ଓ �ଲାନବଲା�ଲାନ �ବିଲାଆସବିଲା 
କରଥିଲାଏ। ଏ� ି ମରଣ�ନ୍ତଲା ରପଲାଲ ରଦଇ 
ପ୍ରରତକ ଦନି ପ୍ରଶଲାସନ ଅଧିକଲାରମୀ ଓ 
ବଭିଲାଗମୀୟ କମଣ୍ଣେଲାରମୀମଲାରନ �ବିଲା ଆସବିଲା 
କରୁଥିରଲ ମଧ୍ୟ ତଲାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟ ି ପଡୁଥିବଲା 
ଅନୁମଲାନ କରଲା�ଲାଉଛ।ି ସରକଲାରମୀ �ନ୍ତମୀ 
ଓ ଠକିଲାଦଲାରଙ୍କ ମଧ ୁ େନ୍ଦକିଲା ର�ଲାଗୁଁ 
ନମି୍ନମଲାନର କଲାମ ର�ଲାଇଥିବଲା ରନଇ 
ଜନସଲାଧଲାରଣ ଅଭରି�ଲାଗ ର�ଉଛ।ି 
ଜନସଲାଧଲାରଣ ସରୁକ୍ଷଲା ପଲାଇଁ ଜଲି୍ଲା ପ୍ରଶଲାସନ 
ଏଥିପ୍ରତ ିଦୃଷ୍ଟ ିରଦବଲା ସ� ବ�ିତି ପଦରକ୍ଷପ 
ସ� ଖବୁ ଶମୀଘ୍ର ଏ� ିରପଲାଲ ମରଲାମତ ିପଲାଇଁ 
ଦଲାବ ିର�ଉଛ।ି

ହରହିର ସଜାର ସପାଲ ମରଣଯନ୍ା, 
ମରାମତ ିଦାବ ି

ସସଡାନପରୁ, ୧୩ଡା୩ (ସମସି)

ମଲାର୍ଣ୍ଣ ୧୪କୁ ସଲାରଲା ବଶି୍ୱରର ଇଣ୍ରନଲାସନଲାଲ 
ରଡ ଅଫ୍   ଆକ୍ସନ ଫର୍   ରଭିସଣ୍ଣ ଭଲାରବ 
ପଲାଳନ କରଲା�ଲାଉଛ।ି ନଦମୀର ଦଲାନ ଏବଂ 
ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍କଣ୍ଣରର ଏକ ସରେତନତଲା ସଷୃ୍ଟ ି
ଉରର୍ଦଶ୍ୟରର ଏ� ି ଦବିସ ପଲାଳତି ର�ଉଛ।ି 
ମଲାନବ ସଭ୍ୟତଲାର ବକିଲାଶ ସ� ନଦମୀ କଭିଳ ି
ପ୍ରବଲା�ମଲାନ ର�ଉଛ ି ତଲା�ଲା ଆଜରି ଦନି 
ସେୂଲାଏ। ଏଭଳ ିଦନିରର ମ�ଲାନଦମୀର ଅବସ୍ଲା 
ରଦଖି ପରରିବଶବତି୍  ମଲାନଙ୍କ ମନରର 
ରକ୍ଷଲାଭ ସଷୃ୍ଟ ି �ୁଏ। ମଲାର୍ଣ୍ଣ ଅଧଲାରୁ ମ�ଲାନଦମୀ 
ଶଖୁିବଲାକୁ ବସଲିଲାଣ।ି ମ�ଲାନଦମୀର ର�ଉଁ 
ଆରଡ ଆଖି ପକଲାଇରଲ ବଲାଲୁକଲାମୟ ରଦଖଲା 

�ଲାଉଛ।ି କଲାଳକ୍ରରମ ବଲାଲରିର ରପଲାତ ିର�ଲାଇ 
�ଲାଉଛ ି ନଦମୀ ଶ�୍ୟଲା। ଓ�ଶିଲାର ଜମୀବନ 
ରରଖଲା କୁ�ଲା�ଲାଉଥିବଲା ମ�ଲାନଦମୀରର 
ପ୍ରତବିଷଣ୍ଣ ପଲାଣ ି କମବିଲାକୁ ବସଛୁ।ି ରେୈତ୍ 

ମଲାସ ଆରମ୍ଭରୁ ବଭିନି୍ନ ସ୍ଲାନରର ମ�ଲାନଦମୀର 

ର୍ଲାତ ଶଖୁିବଲାକୁ ବସଲିଲାଣ।ି କଛି ି ବଷଣ୍ଣ 
ପବୂଣ୍ଣରୁ ରଲଲାରକ ଗଲାରଧଲାଉଥିବଲା ସ୍ଲାନରର 
ଏରବ ଆଉ ପଲାଣ ି ନଲା� ିଁ। ଧିରର ଧିରର 
ମ�ଲାନଦମୀରର ଏଭଳ ି ର୍ଲାତ କରୁଥିବଲାରୁ 

ପରରିବଶବତି୍  ମଲାରନ େନି୍ତଲାରର ପ�ରିଲଣ।ି 
ନଦମୀରର ଜଳସ୍ତର କମରିଲ ଜଳଜମୀବମଲାରନ 
ପ୍ରଭଲାବତି ର�ରବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରର ଏରବଠୁ 
ମ�ଲାନଦମୀରର ପଲାଣ ିସମସ୍ୟଲା ରଦଖଲା ରଦରଲ 
ଏପ୍ରଲି ରମ ମଲାସରର କଭିଳ ିସ୍ତି ିର�ବ ତଲା�ଲା 
ସ�ଜରର ଅନୁରମୟ।

ଏରବ ମ�ଲାନଦମୀର ଉଭୟ ପଲାଶ୍ଶଣ୍ଣରର 
ଖରଲାଦନିରର ରକବଳ ଦୁଇଟ ି ରଛଲାଟ ଧଲାର 
ରବଲା�ୁଛ।ି ନମୀଦର ଉଭୟ ପଲାଶ୍ଶଣ୍ଣର ଦୁଇଟ ି

ଧଲାରକୁ ରଦଖିରଲ ଦୁଇଟ ି ରଜଲାର ଭଳ ି
ଲଲାରଗ। ରସଲାନପରୁର ମତ୍ସ୍ୟଜମୀବମୀ େନ୍ଦ 
ନଲାଏକ କ�ଛିନ୍ତ ି ର�ଉଁ ର୍ଲାତରର ଦରିନ 
ବନିଲା ସମସ୍ୟଲାରର ଡଙ୍ଗଲା ରନବଲା ଆଣବିଲା କର ି
ର�ଉଥିଲଲା କଛି ି ବଷଣ୍ଣ ର�ବ ରସ�ଠିଲାରର 
ପଲାଣ ିଅଭଲାବରୁ ଡଙ୍ଗଲା ମଧ୍ୟ �ବିଲା ସମ୍ଭବ ର�ଉ 
ନଲା� ିଁ। ମ�ଲାନଦମୀର ଜଳ ସମସ୍ୟଲା ରନଇ େନି୍ତଲା 
ପ୍ରକଟ କରଛିନ୍ତ ିବୁଦ୍ଜିମୀବମୀ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରର ମ�ଲାନଦମୀ ଉପରର 
ଛତଶିଗ�ର ଏକପଲାଖିଆ ରଲାଜୁତ ି ଉପରର 
ରରଲାକ ଲଗଲା �ଲାଇ ପଲାରୁନଲା� ିଁ। ମ�ଲାନଦମୀ 
ଜଳ ବବିଲାଦର ସମଲାଧଲାନ ପଲାଇଁ ଗଠତି 
ଟ୍ରବୁି୍ୟନଲାଲ୍  ର ପଲାଞ୍ ବଷ୍ଦିଆ ଅବଧି ପରଛ 
ସରଗିଲଲା ର�ରଲ ରକୌଣସ ି ନଷି୍କସଣ୍ଣ ବଲା�ଲାର ି
ପଲାରଲିଲା ନଲା� ିଁ। ଓ�ଶିଲା-ଛତଶିଗ� ମଧ୍ୟରର 
ମ�ଲାନଦମୀ ଜଳ ବବିଲାଦ ସଷୃ୍ଟ ି ର�ବଲାରୁ 
୨୦୧୮ ମଲାର୍ଣ୍ଣ ୧୨ ତଲାରଖିରର ରକନ୍ଦ ସରକଲାର 
ଏକ ଟ୍ରବୁି୍ୟନଲାଲ ଗଠନ କରଥିିରଲ। ରତରବ 
ମ�ଲାନଦମୀ ଜଳ ହ୍ଲାସର ମଖୁ୍ୟ କଲାରଣ 
ସଲାଜଥିିବଲା ଛତଶିଗ� ସରକଲାରଙ୍କ ଶତଲାଧିକ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିଣ୍ଣଲାଣ ଉପରର ଆଜ ି �ଲାଏଁ ରରଲାକ 
ଲଗଲା�ଲାଇ ପଲାରଲିଲା ନଲା� ିଁ।

ଆଜ ିଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନୟାଲ ଡେ ଅଫ୍   ଆକ୍ସନ ଫର୍   ରଭିସ୍ସ

 � ମୟାର୍୍ସ ଅଧୟାରୁ ମହୟାନଦୀ ଶଖୁିଲୟା
 � ଟ୍ବୁି୍ନୟାଲ ଅବଧି ସରଲିୟା, ଓଡ଼ଶିୟାକୁ ଲୟାଭ ମଳିଲିୟା ନୟାହ ିଁ

ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧଷୀକ୍କଙ୍କ ଯଗୁ୍ମ ଅଭସିଯାଗ ଶଣୁାଣ ିଶବିରି

ମନମଣୁ୍ଡା, ୧୩ଡା୩ (ସମସି): ରବୌଦ୍ ଜଲି୍ଲା 
କଣ୍ଲାମଲାଳ ନବିଣ୍ଣଲାେନ ମଣ୍ଳମୀ ମନମଣୁ୍ଲା 
ନବିଲାସମୀ ବରଷି୍ ବରିଜଡ ି ରନତଲା ପ୍ରକଲାଶ 

େନ୍ଦ ରମର�ର ଓ�ଶିଲା ରଲାଜ୍ୟ �ସ୍ତ ତନୁ୍ତବଲାୟ 
ସ�ର�ଲାଗ ସମତି ି ଲଃି(ବୟନକିଲା)ର 
ସଭଲାପତ ି ପଦବମୀ ପଲାଇଁ ନଲାମଲାଙ୍କନ ପତ୍ 

ଦଲାଖଲ କରଛିନ୍ତ।ି କଣ୍ଲାମଲାଳ ବଧିଲାୟକ 
ମ�ଧିର ରଣଲାଙ୍କ ଖଲାସ୍   ବ୍ୟକ୍ତ ିଭଲାରବ ପରେିତି 
ଶ୍ମୀ ରମର�ରଙୁ୍କ ବଜୁି ଜନତଲା ଦଳ ସପୁଲାରସି 
କରଥିିବଲା ବରିଜଡ ି ରନତଲା ସଧୁଲାଂଶ ୁ ରଣଲାଙ୍କ 
ଠଲାରୁ ଜଲାଣବିଲାକୁ ମଳିଛି।ି ଉକ୍ତ ପଦବମୀ ପଲାଇଁ 
ବରଗ� ଜଲି୍ଲାର ସଞ୍ୟ ରମର�ର ମଧ୍ୟ 
ନଲାମଲାଙ୍କନ ପତ୍ ଦଲାଖଲ କରଥିିବଲା ଜଲାଣବିଲାକୁ 
ମଳିଛି।ି ଆସନ୍ତଲା ୧୬ ତଲାରଖିରର ନଲାମଲାଙ୍କନ 
ପତ୍ ପ୍ରତ୍ୟଲା�ଲାର ଓ ୧୮ ତଲାରଖିରର 
ନବିଣ୍ଣଲାେନ ର�ଛି।ି ବରିଜଡ ିସମଥଣ୍ଣନ ପ୍ରକଲାଶ 
ରମର�ରଙ୍କ ପ୍ରତ ି ର�ଥିିବଲାରୁ ତଲାଙ୍କ ବଜିୟ 
ସମ୍ଭଲାବନଲା ର�ଛି।ି

ସସଡାନପରୁ, ୧୩ଡା୩ (ସମସି): ଆସନ୍ତଲା ମଲାର୍ଣ୍ଣ ୧୮ 
ତଲାରଖିରର ଦଲି୍ମୀରର ର�ବଲାକୁ ଥିବଲା ଇଣ୍ରନ୍ୟଲାସନଲାଲ୍   
ରଫମ୍   ଆୱଲାଡଣ୍ଣ ପଲାଇବଲା ପଲାଇଁ ମରନଲାନମୀତ ର�ଲାଇଛନ୍ତ ି
ରସଲାନପରୁର ଦନ୍ତ େକିତି୍ସକ ଡଲାକ୍ତର ପରମଲାନନ୍ଦ ମଶି୍। 
ଦଲି୍ମୀର ଏକ ତଲାରକଲା ର�ଲାରଟଲରର ଆରୟଲାଜତି ର�ବଲାକୁ 
ଥିବଲା ଏ� ି ସ୍ୱତନ୍ତ କଲା�ଣ୍ଣ୍ୟକ୍ରମରର ବରଷି୍ ଅଭରିନତ୍ମୀ ଶଳି୍ପଲା 
ରସଟ୍ମୀ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭଲାରବ ର�ଲାଗ ରଦଇ ଏ� ି ପରୁସ୍ଲାର 
ପ୍ରଦଲାନ କରରିବ। ରଦଶରର ବଭିନି୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରର କୃତତି୍ୱ 
ଅଜଣ୍ଣନ କରଥିିବଲା ରଶ୍ଷ୍ ବ୍ୟକ୍ତବିରିଶଷଙୁ୍କ ପ୍ରତବିଷଣ୍ଣ ଶଲାସଲା 

ମଡିଆି ସଲୁ୍ୟସନ ପ୍ରଲାଇରଭଟ ଲମିରିଟଡ ପକ୍ଷରୁ ଏ� ିଆୱଲାଡଣ୍ଣ ପ୍ରଦଲାନ କରଲା�ଲାଇଥଲାଏ। ଏ� ି
କଲା�ଣ୍ଣ୍ୟକ୍ରମରର ଅଭରିନତ୍ମୀ ଶଳି୍ପଲା ରସଟ୍ମୀଙ୍କ ବ୍ୟତତି ଆ�ୁର ିବ�ୁ ବଶିଷି୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ ି, ରଲାଜରନତଲା, 
ଡଲାକ୍ତର ତଥଲା ଅଭରିନତଲା ଏବଂ ଅଭରିନତ୍ମୀ ମଲାରନ ର�ଲାଗଦଲାନ କରରିବ।

ଡାକ୍ତର ପରମାନନ୍ଦଙୁ୍କ ମଳିବି ଅନ୍ଜଚ୍ଚାତଷୀୟ ସେମ୍   ପରୁସ୍ାର

ହରଭଙ୍ଡା, ୧୩ଡା୩ (ସମସି): ରବୌଦ୍ ଜଲି୍ଲା 
�ରଭଙ୍ଗଲା ବ୍ଲକ କରଞ୍କଟଲା ପଞ୍ଲାୟତ 
କଲା�ଣ୍ଣ୍ୟଲାଳୟଠଲାରର ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ଓ ଆରକ୍ଷମୀ 
ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ �ଗୁ୍ମ ଜନଶଣୁଲାଣ ି ଓ ସମଲାଧଲାନ 
ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ର�ଲାଇ�ଲାଇଛ।ି ଏ� ି
କଲା�୍ୟକ୍ରମରର ରବୌଦ୍ ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ସତ୍ୟ 
ରଞ୍ନ ସଲା�ୁ, ଆରକ୍ଷମୀ ଅଧିକ୍ଷକ ରଲାଜ 
ପ୍ରସଲାଦ, ଉପ ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ରବମୀନ୍ଦନଲାଥ 
କ�ଁର, �ରଭଙ୍ଗଲା ବ�ିଓି ସ୍ୱପ୍ନତିଲା ନଲାୟକ, 
ତ�ସଲିଦଲାର ଶମ୍ଭଭୁୁସନ ମଶି୍, ପରୁୁଣଲା 
କଟକ ଥଲାନଲା ଅଧିକଲାରମୀ ରଜ୍ୟଲାତ୍ସଲା କଲାଉଁରମୀ, 
ଜଲି୍ଲା ସ୍ୱଲାସ୍୍ୟ ବଭିଲାଗ, ଜଲି୍ଲା ର�ଲାଗଲାଣ 
ଅଧିକଲାରମୀଙ୍କ ସରମତ ଜଲି୍ଲାସ୍ତରମୀୟ ବ�ୁ 
ଅଧିକଲାରମୀ ର�ଲାଗ ରଦଇଥିରଲ। ଏଥିରର 
ଜନସଲାଧଲାରଣଙ୍କ ଅଭରି�ଲାଗ ଶଣୁବିଲା ସ� 
ସମଲାଧଲାନ କରଲା�ଲାଇଥିଲଲା। 

ଏ� ି ଶବିରିରର ୧୨୮ ଟ ି ଅଭରି�ଲାଗ 
ଦଲାଖଲ ର�ଲାଇଥିଲଲା ରସଥିରୁ ୧୨୧ଟ ି

ବ୍ୟକ୍ତଗିତ, ୭ଟ ିଗ୍ରଲାମ୍ୟ ସଲାମ�ୁକି ଅଭରି�ଲାଗ 
ଆସଥିିବଲା ରବରଳ ୨୩ଜଣଙୁ୍କ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତମୀ 
ସ�ଲାୟତଲା ପଲାଣ୍ରୁି ୧ଲକ୍ଷ ୫୬ �ଜଲାର,୧୭ 
ଜଣଙୁ୍କ ଜଲି୍ଲା ରରଡ କ୍ରସରୁ ୯୪�ଜଲାର 

ସ�ଲାୟତଲା ପ୍ରଦଲାନ କରଲା�ଲାଇଥିବଲା ରବରଳ 
ତୁରନ୍ତ ୧୨୮ ଅଭରି�ଲାଗ ରୁ ୯୦ଟ ି
ଅଭରି�ଲାଗ ପତ୍ ତତ୍ଲାଳ ସମଲାଧଲାନ 
କରଲା�ଲାଇଥିଲଲା।

ଜଲି୍ାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧଷୀକ୍କଙ୍କ ଯଗୁ୍ମ ଜନଶଣୁାଣ ି

ଉଲୁଣ୍ଡା,୧୩।୩(ସମସି): ଉଲୁଣ୍ଲା ସଦରସ୍ତି ଗଣ୍ଲାବଲା�ଲାଲ ଛକରୁ 
କଫ ସରିପ୍   ଜବତ କରବିଲା ସ� ଜରଣ �ବୁକଙୁ୍କ ପଲୁସି ରକଲାଟଣ୍ଣ 
େଲାଲଲାଣ କରଛି।ି ଅଭ�ିକୁ୍ତ ଜଣକ ର�ରଲ ଦବି୍ୟ ଜଗଦଳଲା। ଗତକଲାଲ ି
ସନ୍୍ୟଲା ସମୟରର ପଲୁସି ପଲାରଟ୍ରଲାଲଂି କରୁଥିଲଲା। ରସ� ି ସମୟରର 
ସମ୍କୃ୍ତ �ବୁକ ଜଣକ କଫସରିଫ ବକି୍ର ି କରୁଥିବଲା ରବରଳ ପଲୁସି 
େେଲାଉ କରଥିିଲଲା। ଏ� ି ସମୟରର ରସଠଲାରୁ ୧୪ ରବଲାତଲ କଫ 
ସରିଫ ଜବତ କରବିଲା ସ� ଅଭ�ିକୁ୍ତ ଦବି୍ୟକୁ ଗରିଫ କରଥିିଲଲା। ଏ 
ରନଇ ଆଜ ିଏକ ମଲାମଲଲା ୩୬।୨୩ରୁଜୁ କର ିଅଭ�ିକୁ୍ତକୁ ରପଲାଲସି 
ରକଲାଟଣ୍ଣ େଲାଲଲାଣ କରଥିିବଲା ଆଇଆଇସ ିସେୂନଲା ରଦଇଛନ୍ତ।ି 

ବୟନକିା �ଭାପତ ିପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରସିଲ ପ୍ରକାଶ ସମସହର

ନୂଆପଡ଼ଡା,୧୩ଡା୩(ସମସି): ଜଲି୍ଲାର 
ସବଣ୍ଣପରୁଲାତନ ଓକଲି ସଂରର କମଣ୍ଣକତ୍ଣ୍ଣଲା 
ନବିଣ୍ଣଲାେନ ପ୍ରକ୍ରୟିଲା ରଶଷ 
ର�ଲାଇଥିବଲାରବରଳ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମଲାର 
ପଲାେମୀ ଏବଂ ପ୍ରକଲାଶ କୁମଲାର ସ୍ୱଲାଇଁ 
�ଥଲାକ୍ରରମ ଦୁର�ଁ ସଭଲାପତ ି ଏବଂ 
ଉପସଭଲାପତ ି ଭଲାରବ ନଦି୍ୱଦ୍ୱଣ୍ଣରର 
ନବିଣ୍ଣଲାେତି ର�ଲାଇଛନ୍ତ।ି ଏ�ଭିଳ ି
ଅନ୍ୟ ପଦବମୀଗ�ୁକି ମଧ୍ୟରର 
ପରୁୁରଷଲାତ୍ମ ରସଲାନମୀ ସମ୍ଲାଦକ ଏବଂ 
ଅନୁପ ଶମଣ୍ଣଲା �ଗୁ୍ମ ସମ୍ଲାଦକ ଭଲାବରର 
ନଦି୍ୱର୍ନଣ୍ଣରର ନବିଣ୍ଣଲାେତି ର�ଲାଇଥିବଲା 
ଜଣଲାପ�ଛି।ି ଏ� ି ପଦବମୀ ଗ�ୁକି ପଲାଇଁ 
ଗତ ୪ରୁ ୬ତଲାରଖି �ଲାଏଁ ନଲାମଲାଙ୍କନପତ୍ 

ଦଲାଖଲ କରଲା�ଲାଇଥିବଲାରବରଳ ୯ତଲାରଖି 
ନଲାମଲାଙ୍କର ପତ୍ �ଲାଞ୍ କରଲା�ବିଲାପରର 

୧୨ତଲାରଖି ପ୍ରତ୍ୟଲା�ଲାରର ଦନି ଧଲା�ଣ୍ଣ୍ୟ ଥିଲଲା। 
ସଭଲାପତ,ି �ଗୁ୍ମ ସମ୍ଲାଦକ ପଦପଲାଇଁ ଜରଣ 

ରଲଖଲାଏଁ ନଲାମଲାଙ୍କନ ରଦଇଥିବଲାରବରଳ 
ଉପସଭଲାପତ ି ଏବଂ ସମ୍ଲାଦକ ପଦ ପଲାଇଁ ୨ 

ଜଣ ରଲଖଲାଏଁ ନଲାମଲାଙ୍କନ ରଦଇଥିରଲ। 
ନଲାମଲାଙ୍କନ ପତ୍ ପ୍ରତ୍ୟଲା�ଲାର ପରର ଜରଣ 
ରଲଖଲାଏଁ ପ୍ରଲାଥଣ୍ଣମୀ ର�ଥିିରଲ। ରସଲାମବଲାର 
ନବିଣ୍ଣଲାେନ ଫଳଲାଫଳ ରରଲାଷତି 
ର�ବଲାପରର ସମରସ୍ତ ନଦି୍ୱର୍ନଣ୍ଣରର 
ନବିଣ୍ଣଲାେତି ର�ଲାଇଥିରଲ। ପ୍ରସନ୍ନ କୁମଲାର 
ପଲାେମୀ ୬ ଥର ନଦି୍ୱର୍ନଣ୍ଣରର ସଭଲାପତ ି
ପଦ ପଲାଇଥିବଲାରବରଳ ପ୍ରକଲାଶ ସ୍ୱଲାଇଁ 
ଏ�ଲାକୁ ମଶିଲାଇ ତନି ିଥର ଉପସଭଲାପତ ି
ପଦରର ଅଳଙୃ୍କତ ର�ଲାଇଛନ୍ତ।ି ଏଥିରର 

ନବିଣ୍ଣଲାେନ ଅଧିକଲାରମୀ ଭଲାରବ େନ୍ଦ�ଲାସ ସଲା�ୁ 
ଦଲାୟତି୍ୱରର ର�ଥିିରଲ। 

କରଙ୍ଡାମଡାଲ/ସବଡାସେନ,୧୩ଡା୩(ସମସି): 
ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍କ ନରିର୍ଦଣ୍ଣଶକ୍ରରମ ବତ୍ଣ୍ଣମଲାନ 
ଜଲି୍ଲାବ୍ୟଲାପମୀ ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ଲାୟତ 
କଲା�ଣ୍ଣ୍ୟଲାଳୟରର ଗଲାଁରର ପ୍ରଶଲାସନ କଲା�ଣ୍ଣ୍ୟକ୍ରମ 
କରଲା�ଲାଉଛ।ି ଏ�କି୍ରମରର ରବଲାରଡନ 
ବ୍ଲକର କରଙ୍ଗଲାମଲାଲ ପଞ୍ଲାୟତରର ଗଲାଁରର 
ପ୍ରଶଲାସନ କଲା�ଣ୍ଣ୍ୟକ୍ରମ ର�ଲାଇଥିଲଲା। 
ଏଥିରର ରବଲାରଡନ ବଡିଓି ପ୍ରୟିରଞ୍ନ 
କୁମଲାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଲା କରଥିିବଲାରବରଳ ବ୍ଲକର 
ସମସ୍ତ ବ୍ଲକସ୍ତରମୀୟ ଅଧିକଲାରମୀମଲାରନ 
ର�ଲାଗ ରଦଇଥିରଲ। ଏଥିରର ବ୍ଲକର 
ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ଲାୟତରୁ ଆସଥିିବଲା ଅଭରି�ଲାଗ 

ଗଡୁକୁି ତୁରନ୍ତ ସମଲାଧଲାନ କରଲା�ଲାଇଥିଲଲା। 
ଅନ୍ୟମଲାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସ୍ଲାନମୀୟ ସରପଞ୍ 
ରଲାମଲଲାଲ ପଣ୍ଲା, କଲା�ଣ୍ଣ୍ୟନବିଣ୍ଣଲା�ମୀ ଅଧିକଲାରମୀ 
ବଲାପଜୁମୀ ମଲାଝମୀ, ରବଲାରଡନ ତ�ସଲିଦଲାର 
ରଲାରଜଶ କୁମଲାର ରମର�ର, ସ�କଲାରମୀ 
�ନ୍ତମୀ, ପଞ୍ଲାୟତ ଅଧିକଲାରମୀ ରନଶ୍ୟଲାମ 
ବଲାଗ, ଏପଓି ରବ ିନଲାରଲାୟଣ ରଲାଉତ, ଅଜୁଣ୍ଣନ 
ପଣ୍ଲା, ବଏିସ୍  ଏସ୍  ଓ �ରିତଶ ଆଡବଲାଇ, 
ବପିସି ି ରୁରଦ୍ରଶ୍ୱର ନଲାଗଙ୍କ ସରମତ ପଲୁସି, 
ଫରରଷ୍ଟ, ର�ଲାଗଲାଣ, ଶକି୍ଷଲା, ସ୍ୱଲାସ୍୍ୟଭଳ ି
ସମସ୍ତ ବଭିଲାଗର ଅଧିକଲାରମୀମଲାରନ ର�ଲାଗ 
ରଦଇଥିରଲ।

 କରଙ୍ଗାମାଲ ପଞ୍ାୟତସର ‘ଗାଁସର ପ୍ରଶା�ନ’

କଫ୍   �ରିପ୍   ଜବତ, ଜସଣ ଗରିେ

 �ଜଲି୍ୟା ଓକଲି ସଂଘ 
ନବି୍ସୟାଚନ ପ୍ର�ନ୍ନ �ଭାପତ,ି ପ୍ରକାଶ ସ୍ାଇଁ ଉପ�ଭାପତ ି

ଓଡ଼ଶିାର ଜଷୀବନସରଖାକୁ ଉସପକ୍ା
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ମଙ୍ଗଳବାର 
୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ପରୁୀ,୧୩ା୩(ସମସି): ମାଟ୍କି ପରୀକ୍ାରର 
ରକୌଣସ ିପ୍ରକାର ଅନୟିମତିତା କମିା୍ ଅବରେଳାକୁ 
ବରଦାସ୍ତ କରାଯବି ନାେ ିଁ। ପରୀକ୍ା ରଯପର ି
ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସେ ସମ୍ପନ୍ନ ରେବ ତା’ ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ରଦଇଛନ୍ ି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରତରବ ପରୁୀ 
ଜଲି୍ାରର ଅନୟିମତିତାକାରୀଙ୍କ ବରିରାଧରର 

ଶକି୍ା ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ଶନୂ୍ୟ ସେନଶୀଳତା ନୀତ ି
ଅବଲମ୍ନ କରାଯାଇଛ।ି ପରୀକ୍ାର ପ୍ରଥମ 
ଦନିରର ଜଲି୍ା ଶକି୍ାଧିକାରୀ ଡ. ବଶି୍ୱଜତି ର�ାଷ 
ବ୍ରହ୍ମଗରି ି ବ୍ଲକର ଏକ ପରୀକ୍ା ରକନ୍ଦ୍ର ପରଦିଶ୍ଶନ 
କର ି ଜରଣ ଶକି୍ୟତି୍ୀଙୁ୍କ ପରୀକ୍ା ପରଚିାଳନାରର 
ଅବରେଳା କରଥିିବାରୁ ନଲିମ୍ତି କରଥିିରଲ। 
ରସେପିର ି ଦ୍ତିୀୟ ଦନିରର ଅଥ୍ଶାତ୍   ଗତ ଶନବିାର 
କପ ି ପାଇ ଁ ଶକି୍କ ଏବଂ ଅଭଭିାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
ଡଲି୍  ର ସାଂ�ାତକି �ଟଣା ପଦାକୁ ଆସଥିିଲା। 

ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ମଲୂଚାଲର ଅଡଓି ରସାସଆିଲ 
ମଡିଆିରର ଭାଇରାଲ ରୋଇଥିଲା। ନମିାପଡ଼ା 
ବ୍ଲକର େରପିରୁ ଆଦଶ୍ଶ ବଦି୍ୟାଳୟର ଏେ ି�ଟଣାକୁ 
ରନଇ ରବଶ୍   ଚର୍୍ଶା ଚାଲଥିିବା ରବରଳ ରବବିାର 
ଜଲି୍ା ଶକି୍ାଧିକାରୀ ଶ୍ୀ ର�ାଷ ଓ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା 
ଶକି୍ାଧିକାରୀ େମିାଂଶ ୁଭୂଷଣ ସମରଥ ଏେ ିପରୀକ୍ା 
ରକନ୍ଦ୍ର ଗସ୍ତ କର ି ଦୃଢ଼ କାଯ୍ଶ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରେଣ 
କରଛିନ୍।ି ଏେ ି ରକନ୍ଦ୍ରର ପରୀକ୍ା ଅଧୀକ୍କ, ସେ 
ଅଧୀକ୍କଙ୍କ ସରମତ ସମସ୍ତ କମ୍ଶଚାରୀଙୁ୍କ ଆସନ୍ା 
୨୦ ତାରଖି ପରୀକ୍ା ରଶଷ ରେବା ପଯ୍ଶ୍ୟନ୍ ବଦି୍ୟାଳୟ 
ପରସିରକୁ ପ୍ରରବଶ ନରିଷଧ କରାଯାଇଛ।ି ଏେ ି
ପରୀକ୍ା ରକନ୍ଦ୍ରରର ସମସ୍ତ କମ୍ଶଚାରୀଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ 
ବଦି୍ୟାଳୟରୁ ବଦଳ ିକର ିଆଣ ିନଯିକୁ୍ତ କରାଯାଇଛ।ି 
ଅନ୍ୟପକ୍ରର ପରୀକ୍ା ରକନ୍ଦ୍ରରର ତରୁଟ ି ପ୍ରଦଶ୍ଶନ 
କରଥିିବାରୁ ରଡଲାଙ୍ଗ ମେତାବ ୋଇସ୍ଲୁର 
ରକନ୍ଦ୍ର ଅଧୀକ୍କଙୁ୍କ କାରଣ ଦଶ୍ଶାଅ ରନାଟସି 
ଜାର ି ରୋଇଛ।ି ଏପର ି ପରୀକ୍ା ପରଚିାଳନା 
ପରୁୀ ଜଲି୍ାରର ପବୂ୍ଶରୁ ରକରବ ରଦଖାଯାଇ 
ନ ଥିଲା ରବାଲ ି ସାଧାରଣରର ଚର୍୍ଶା ରେଉଛ।ି

କଟକ,୧୩ା୩(ସମସି): ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ 
ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଆସଥୁିବା କ୍ଦୁ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ 
ସମା୍ଦପତ୍ଗଡ଼ୁକିର ସ୍ୱାଥ୍ଶରକ୍ା ନମିରନ୍ ରାଜ୍ୟର 
କ୍ଦୁ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ସମା୍ଦପତ୍ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ଏକ 
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ କ୍ଦୁ୍ର ଓ 
ମଧ୍ୟମ ସମା୍ଦପତ୍ ମୋସଂ� ଗଠନ କରାଯାଇଛ।ି 
କଟକର ପାନ୍ଥ ନବିାସଠାରର ଆରୟାଜତି ସଂଗଠନର 
ସାଧାରଣ ପରଷିଦ ରବୈଠକରର ଆବାେକ ତଥା 
ବରଷି୍ ସାମା୍ଦକି ‘କଳଙି୍ଗ ପ୍ରଭା’ର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ 
କୁମାର ପରଡ଼ିା ଅଧ୍ୟକ୍ତା କରଥିିରଲ। ଅତଥିି ଭାରବ 
ସମଦୃଷ୍ ି ପାକ୍କି ପତ୍କିାର ସଧୁୀର ପଟ୍ଟନାୟକ, 
ବଶିଷି୍ ସମାଜରସବୀ ଅକ୍ୟ କୁମାର ଦାଶ, ରଦୈନକି 
ପଯ୍ଶ୍ୟରବକ୍କ ତଥା କଳଙି୍ଗ କ୍ରନକିାଲର ସମ୍ପାଦକ 
ଡ. ପବତି୍ ରମାେନ ସାମନ୍ରାୟ ରଯାଗରଦଇ କ୍ଦୁ୍ର 
ଓ ମଧ୍ୟମ ସମା୍ଦପତ୍ଗଡ଼ୁକି କଭିଳ ି ଅବରେଳତି 
ରେଉଛନ୍ ିରସ ସମ୍ପକ୍ଶରର ଆରଲାକପାତ କରଥିିରଲ। 
ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ରମୌଳକି ଓ ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା 
ରକବଳ କ୍ଦୁ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ସମା୍ଦପତ୍ଗଡ଼ୁକି େ ିଁ 
ପ୍ରକାଶ କରଥିାନ୍।ି କ୍ଦୁ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ସମା୍ଦପତ୍ 
ପ୍ରକାଶନର ଉଦାେରଣ ରଦଇ ଓଡ଼ଆି ଭାଷାର 

ସରୁକ୍ା ପାଇ ଁ କୁଜବିର ପତ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
ମୋତ୍ା ଗାନ୍ୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ୀ ସମାଚାର ଏକଦା 
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସାରଥୀ ରୋଇପାରଥିିଲା। 
ଆଜ ି ମଧ୍ୟ କ୍ଦୁ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ସମ୍ାଦପତ୍ମାନଙ୍କର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ରେଛି।ି ସ୍ାନୀୟ ଖବର ପ୍ରକାଶନ ରକ୍ତ୍ରର 
କ୍ଦୁ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ସମ୍ାଦପତ୍ଗଡ଼ୁକିର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଶ 
ଭୂମକିା ଥିବାରବରଳ ଏପର ି ସମ୍ାଦପତ୍ ପ୍ରତ ି
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେରଯାଗ ରଯାଗାଇରଦବା ପାଇଁ 
ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ ି ଆକଷ୍ଶଣ କରାଯବିା ନମିରନ୍ 
ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରେଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମଖୁ୍ୟତଃ କ୍ଦୁ୍ର 
ଓ ମଧ୍ୟମ ସମ୍ାଦପତ୍ଗଡ଼ୁକୁି ବଜି୍ାପନ ପ୍ରଦାନ 

ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତ ି ପ୍ରଣୟନ, ଆର୍  ଏନ୍  ଆଇ 
ସ୍ୱୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ ସମ୍ାଦପତ୍ର ମାଲକି ସମ୍ପାଦକ, 
ପ୍ରକାଶକମାନଙୁ୍କ ରଗାପବନୁ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ବୀମା 
ରଯାଜନାରର ପରସିରଭୁକ୍ତ କରବିା, ସରକାରଙ୍କ 
ସ୍ୱୀକୃତ ି ଅନୁରମାଦନ ପାଇଁ ଆରବଦନ କରଥିିବା 
ସମ୍ାଦପତ୍ଗଡ଼ୁକି ପ୍ରତ ିରକାେଳ ମରନାଭାବ ଗ୍ରେଣ 
ସେ ସ୍ୱୀକୃତ ି ପ୍ରଦାନ କରବିା ଇତ୍ୟାଦ ି ଉପରର 
ଆରଲାଚନା ରୋଇଥିଲା। ସଂଗଠନକୁ କ୍ରୟିାଶୀଳ 
କରବିା ପାଇଁ ପରୂ୍୍ଶାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମଟି ି
ଗଠନ ରୋଇଥିଲା। ‘ନବୀନ’ର ସମ୍ପାଦକ ତଥା 
ବରଷି୍ ସାମ୍ାଦକି ରବ ି ରଥଙୁ୍କ ପଣୁ ି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 

ସଭାପତ ି ଭାରବ ନବି୍ଶାଚତି କରାଯାଇଥିବାରବରଳ 
ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାରବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାଶ, 
ଉପସଭାପତ ି ଭଜରାମ ମୋପାତ୍, ଜଗଦୀଶ 
ମଶି୍, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଅକ୍ୟ କୁମାର ନାୟକ, 
େୃଷରିକଶ ମୋନ୍,ି ଯଗୁ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଭାରବ ରମାକାନ୍ 
ପରଜିା, ନତି୍ୟ ନରିଞ୍ଜନ ପଣ୍ା, ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ ଭାରବ 
ଆର୍୍ଶତ୍ାଣ ପତ ି ଓ ୧୧ ଜଣ କାଯ୍ଶ୍ୟକାରୀ କମଟି ି
ସଦସ୍ୟ ଭାରବ ନବି୍ଶାଚତି ରୋଇଥିରଲ।

ସଂଗଠନର ଉପରଦଷ୍ା ଭାରବ ଡ. ପବତି୍ 
ରମାେନ ସାମନ୍ରାୟ, ସଧୁୀର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, 
ରଜନୀକାନ୍ ସାମନ୍ରାୟ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ପରଡ଼ିା 
ମରନାନୀତ ରୋଇଥିରଲ। ସକୁରଦବ ପରଡ଼ିା, 
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବାବୁଲ ିରବରେରା, ମଜି୍ଶା ରଜୁିଆନ 
ରବଗ, ଜ୍ାନଦର୍ ରବରେରା, ବଦ୍ର ି ମଶି୍, ପ୍ରକାଶ 
ଚନ୍ଦ୍ର ଖରଟାଇ, େୃଷରିକଶ ମୋନ୍,ି ଗରିଧିାରୀ 
ପଟ୍ଟନାୟକ, କମଳାକାନ୍ ଦାଶ, ଡମ୍ରୁଧର ଦାଶ, 
ସରରାଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନତି୍ୟ ନରିଞ୍ଜନ ପଣ୍ା ପ୍ରମଖୁ 
ଅଂଶଗ୍ରେଣ କରଥିିରଲ। ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରୁ ପ୍ରାୟ 
୫୦ଜଣ ସମ୍ପାଦକ ରଯାଗରଦଇଥିରଲ। ରଶଷରର 
ରମାକାନ୍ ପରଜିା ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଶଣ କରଥିିରଲ।

ପରୁୀ,୧୩ା୩(ସମସି): ମୋପ୍ରଭୁଙ୍କ ରସବାପଜୂା 
ସାଙ୍ଗକୁ ଉର୍ଶକି୍ା ରକ୍ତ୍ରର ରଯପର ିରସବାୟତ 
ପରବିାରର ପଲିାମାରନ ନଜିକୁ ପ୍ରତଷି୍ତି 
କରପିାରରିବ ରସଥିପାଇ ଁ ଅଣ୍ା ଭଡ଼ିଛିନ୍ ି
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଶ୍ୀମନ୍ରି ପରଚିାଳନା 
କମଟି।ି ରସମାନଙ୍କ ଲାଗ ି ଆବଶ୍ୟକ ଶକି୍ା 
ଭରି୍ଭୂିମ ି ରଯାଗାଇରଦବା ଲକ୍୍ୟରର ଶ୍ୀମନ୍ରି 
ଆଦଶ୍ଶ ଗରୁୁକୁଳର ପରକିଳ୍ପନା କରାଯାଇଛ।ି 
ମାଟରିତାଟା ରମୌଜାରର ଏେ ି ଗରୁୁକୂଳ ନମି୍ଶାଣ 
କରାଯବି। ଏଥିପାଇ ଁ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଜାର ି ରେଥିିବା 
ରବରଳ ରସାମବାର ଏୋର ରଲ ଆଉଟ୍   
ପ୍ଲାନକୁ ମଳିଛି ି ଅନୁରମାଦନ। ରସାମବାର 
ଶ୍ୀମନ୍ରି ପ୍ରଶାସନ କାଯ୍ଶ୍ୟାଳୟରର ଗଜପତ ି
ମୋରାଜା ଦବି୍ୟସଂିେ ରଦବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାରର 
ଶ୍ୀମନ୍ରି ପରଚିାଳନା କମଟି ିରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
ରୋଇଥିଲା। ଏଥିରର ଗରୁୁକୁଳ ନମି୍ଶାଣ ନମିରନ୍ 
ବସୃି୍ତତ ଆରଲାଚନା କରାଯାଇ ଏୋର ରଲ 
ଆଉଟ୍   ପ୍ଲାନକୁ ଅନୁରମାଦନ ଦଆିଯାଇଛ।ି

୩୨ ଏକର ଜମରିର ଏେ ିଆଦଶ୍ଶ ଗରୁୁକୁଳ 
ପ୍ରତଷି୍ା ରେବ। ଏଥିରର ଏକାରଡମକି ଭବନ 
ସରମତ ଯଜ୍ଶାଳା, ରଖଳପଡ଼ଆି, ମନ୍ରି, 
େରଷ୍ଲ ଆଦ ି ନମି୍ଶାଣ କରାଯବି। ରତରବ 
ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର ଏୋର ଡ୍ରଇଁ ତଆିର ିକରାଯାଇ ବ୍ୟୟ 
ଅଟକଳ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯବି। ଏୋପରର ରଟଣ୍ର 

ଡକାଯାଇ ନମି୍ଶାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ରେବ। ଭୂମ ି
ପଜୂନରର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 
ରଯାଗରଦରବ। ଆଗାମୀ ୨୦୨୪ ଶକି୍ା ବଷ୍ଶରୁ 
ଏଠାରର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯବିା ରନଇ 

ରବୈଠକରର ନଷି୍ପର୍ ି ନଆିଯାଇଛ।ି ଏୋର 
ପରଚିାଳନା ଲାଗ ି ପବୂ୍ଶରୁ ବଲି୍ଶା ଫାଉରଣ୍ଶନ 
ସେ ବୁଝାମଣାପତ୍ (ଏମ୍  ଓୟ)ୁ ସ୍ୱାକ୍ରତି 
ରୋଇଛ।ି ରବୈଠକରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
ଶ୍ୀମନ୍ରି ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବୀରବକି୍ରମ ଯାଦବ, 
ଏସ୍  ପ ି ଡ. କନୱର ବଶିାଲ ସଂିଙ୍କ ସରମତ 

ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପରଚିାଳନା 
କମଟି ି ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ସଚୂନାଥାଉ 
କ,ି ଗରୁୁକୁଳରର ୫୦ ପ୍ରତଶିତ ରସବାୟତ 
ପଲିା ନଃିଶଳୁ୍କରର ଏଠାରର ରେ ି ପାଠପଢ଼ରିବ। 

ପରୁୀ ଆଖପାଖର ୫୦ ପ୍ରତଶିତ ପଲିା ମଧ୍ୟ 
ପଢ଼ପିାରରିବ। ସବିଏିସ୍  ଇ ଢାଞ୍ଚାରର ଶକି୍ାଦାନ 
କରାଯବି। ରସବକ ପଲିାମାରନ ଫମ୍ଶାଲ ଶକି୍ା 
ସେତି ଶ୍ୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍ତୃ,ି ପରମ୍ପରା ଓ 
ପଜୂାବଧିି ଏବଂ ସନାତନ ଧମ୍ଶ ଉପରର ଜ୍ାନ 
ଆେରଣ କରପିାରରିବ ରବାଲ ିସଚୂନା ମଳିଛି।ି

ଶ୍ରୀମନ୍ ଦିର ଆଦରଚ୍ଚ 
ଗରୁୁକୁଳ ‘ଲେ-ଆଉଟ୍ପ୍ଲାନ’କୁମଞ୍ରୁୀ

 �ଖବୁ୍  ରରୀଘ୍ର ନ ଦିମଚ୍ଚାଣ ପାଇଁ ଡକାଯ ଦିବ ଟେଣ୍ଡର
 �ଭୂମ ଦି ପଜୂନଟର ସାମ ଦିଲ ଟେଟବ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତରୀ
 �୨୦୨୪ ର ଦିକ୍ାବରଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ଟେବ ପାଠପଢ଼ା

ପରୁୀ,୧୩ା୩(ସମସି): ବଡ଼ଦାଣ୍ସ୍ତି 
ଲକ୍ଷୀ ମାରକ୍ଶଟ କରମ୍ପ୍ଲକ୍ସରର ଅଗ୍କିାଣ୍ 
ପରର ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ 
ଆସଛୁ।ି ଏେ ି ମାରକ୍ଶଟ କରମ୍ପ୍ଲକ୍ସ ଛଡ଼ିା 
ରୋଇଥିବା ଜାଗାର ସଂିେଭାଗ ଜମ ି
ମୋପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରର ରେଥିିବା ସଚୂନା 
ମଳିଛି।ି ମାରକ୍ଶଟ କରମ୍ପ୍ଲକ୍ସର ମାଲକିଙ୍କ 
ନାଁରର ଅଳ୍ପ କଛି ିଜମ ିରେଥିିବାରବରଳ 
ରସ ରକଉଁ ପରସି୍ତିରିର ପ୍ରାୟ ୨୫ 
ରଡସମିଲି ଜମରିର ଏୋକୁ ତଆିର ି
କରଛିନ୍ ି ତାୋର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚାଲଛି।ି 
ଅନ୍ୟପକ୍ରର ମୋପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରର 
ରସେ ି ଜମ ି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ବିା 
ପରର ଶ୍ୀମନ୍ରି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ 
ରଖାଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ଯଦ ି
ମନ୍ରି ପ୍ରଶାସନ ଅକ୍ତଆିରକୁ ଏେ ିଜମ ି
ଆରସ ରତରବ ଶ୍ୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ରି 
ଅଭ୍ୟଥ୍ଶନା ରକନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ରଯଉଁ ଜମ ି
ରଖାଜା ଯାଉଛ ି ତାୋର ସମାଧାନ 
ରୋଇପାରନ୍ା ରବାଲ ି ଚର୍୍ଶା ରେଉଛ।ି

ନଅିାଁ ଲଭିବିା ପରର  ରକାଠାର 
କ’ଣ ଅବସ୍ା ରେଛି ିଏବଂ କ୍ୟକ୍ତ ିଯାଞ୍ଚ 

ରବରଳ ଲକ୍ଷୀ ମାରକ୍ଶଟ କରମ୍ପ୍ଲକ୍ସକୁ ରନଇ 
ଅରନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ାକୁ ଆସବିାରର 
ଲାଗଛି।ି

ପରୁୀ ତେସଲିଦାର କ୍ୀରରାଦ 
କୁମାର ରବରେରା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସଚୂନା 
ରଦଇ କେଛିନ୍ ିରଯ, ପ୍ରାୟ ୨୫ ଡସିମିଲି 
ବଶିଷି୍ ଏେ ି କରମ୍ପ୍ଲକ୍ସର ସମ୍ଖୁ ଭାଗର 
୨୧ ଡସିମିଲିରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଶ ଜମ ି ମୋପ୍ରଭୁ 
ଶ୍ୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରର ରରକଡ୍ଶ 

ଥିବାରବରଳ ପଛପାଶ୍ୱ୍ଶର ପ୍ରାୟ ୩ 
ରଡସମିଲି ଜମ ିକରମ୍ପ୍ଲକ୍ସର ମାଲକି ସ୍ୱଗ୍ଶତ 
ଅଚୁ୍ୟତ ମୋନ୍ଙି୍କ ନାମରର ରେଛି।ି

ରତରବ ତେସଲିଦାରଙ୍କ ଏେ ି
ସଚୂନା ପରର ପ୍ରଶଉ୍ଠୁଛ ି ଯଦ ି ସମ୍ପରୂ୍୍ଶ 
ଜମ ି ମାଲକିଙ୍କ ନାଁରର ରରକଡ୍ଶଭୁକ୍ତ 
ରୋଇନାେ ିଁ ରତରବ ମାରକ୍ଶଟ କରମ୍ପ୍ଲକ୍ସ 
ତଆିର ି ରେଲା କପିର?ି ମୋପ୍ରଭୁଙ୍କ 
ନାଁରର ଥିବା ଜମ ି କରମ୍ପ୍ଲକ୍ସ ମାଲକିଙୁ୍କ 

ରକଉ ଁ ଆଧାରରର ଦଆିଯାଇଛ ି ନା 
ଜବରଦଖଲରର ନଆିଯାଇ ରକାଠା 
ତଆିର ି କରାଯାଇଛ ି ତାୋ ସ୍ପଷ୍ ରେବା 
ଦରକାର। ଯଦ ି କଛି ି ରବଆଇନ ଅଛ ି
ରତରବ ଶ୍ୀମନ୍ରି ପ୍ରଶାସନ ଏୋକୁ ନଜି 
ଅକ୍ତଆିରକୁ ଆଣବିାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରବି 
ନା ନାେ ିଁ? ଶ୍ୀମନ୍ରି ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ 
ଅଜୟ କୁମାର ରଜନା କେଛିନ୍,ି 
ଏୋ ଆମ ନଜରକୁ ଆସଛି।ି ଏୋର 

ରଖାଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ।ି ଜମରି 
ୋଲ୍   ଓ ଶାବକ ପଟ୍ଟା ସେ ଆନୁଷଙ୍ଗକି 
କାଗଜପତ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛ।ି ଯଦ ିଏେ ି
ଜାଗା ମୋପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋଇଥିବ ଏବଂ 
କାୋ ନାମରର ଏୋ ରରକଡ୍ଶଭୁକ୍ତ ନ ଥିବ 
ରତରବ ନଶି୍ତି ପଦରକ୍ପ ନଆିଯବି।

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମ ି ମନ୍ରି ପ୍ରଶାସନ 
ଅକ୍ତଆିର କରବିା ଦରକାର ରବାଲ ି
ବୁର୍ଜିୀବୀ ମେଲରର ଚର୍୍ଶା ରେଉଛ।ି 

ଏେ ି ଜମ ି ଯଦ ି ଶ୍ୀମନ୍ରି ପ୍ରଶାସନକୁ 
ଆସନ୍ା ରତରବ ଶ୍ୀଜଗନ୍ନାଥ ଅଭ୍ୟଥ୍ଶନା 
ରକନ୍ଦ୍ର ନମି୍ଶାଣ ପାଇଁ ରଯଉଁ ଜମ ି
ରଖାଜା ଚାଲଛି ି ତାୋର ସମାଧାନ 
ରୋଇପାରନ୍ା ରବାଲ ି କୁୋଯାଉଛ।ି 
ସଚୂନାଥାଉ କ,ି ବେୁ ବାଦବବିାଦ ପରର 
ଜାତୀୟ ସ୍ାରକୀ କରୃ୍୍ଶପକ୍ (ଏନଏମ୍  ଏ) 
ଶ୍ୀମନ୍ର ପରକି୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନମି୍ଶାଣ ଲାଗ ି
ରଯଉଁ ଏନ୍  ଓସ ି ରଦଇଛନ୍ ି ରସଥିରର 

ମନ୍ରିଠାରୁ ୧୦୧.୫୦ ମଟିର 
ବାୋରର ଅଭ୍ୟଥ୍ଶନା ରକନ୍ଦ୍ର 
ନମି୍ଶାଣ କରବିାକୁ କେଛିନ୍।ି 
ଅଭ୍ୟଥ୍ଶନା ରକନ୍ଦ୍ରର ଉର୍ତା 

୭.୫ ମଟିର ମଧ୍ୟରର ରେବି ଏବଂ 
ଏୋ ପ୍ରାୟ ୭,୯୧୭ ବଗ୍ଶଫୁଟ ଜମରିର 
ତଆିର ି କରାଯବି। ଯଦ ି ମାରକ୍ଶଟ 
କରମ୍ପଲ୍କ୍ସର ୨୧ ରଡସମିଲି ଜମ ି
ଆସଯିାନ୍ା ରତରବ ଏୋର ସମାଧାନ 
ରୋଇପାରନ୍ା। ମନ୍ରିଠାରୁ ମାତ୍ 
୨୦୦ ମଟିର ମଧ୍ୟରର ରକନ୍ଦ୍ର କରାଗରଲ 
ଶ୍ର୍ାଳୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରକୌଣସ ି
ପ୍ରକାର ଅସବୁଧିା େୁଅନ୍ା ନାେ ିଁ।

େକ୍ଷୀମଲାଲକକେଟରସଂିହଭଲାଗଜଲାଗଲାମହଲାପ୍ରଭୁଙ୍କର

 �ଟଖାଳତାଡ଼ କରୁଛ ଦି ଶ୍ରୀମନ୍ ଦିର ପ୍ରରାସନ
 �ଅକ୍ ଦିଆରକୁ ଆଣ ଦିବାକୁ ଦାବ ଦି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୩ା୩(ସମସି): ଉତ୍କଳ 
ଚାମ୍ର ଅଫ୍ କମସ୍ଶ ଆଣ୍୍ ଇଣ୍ଷ୍ଟଜି୍ 
(ୟସୁସିଆିଇଏଲ୍) ପକ୍ରୁ ଓଏସ୍ଏଲ୍ 
ପ୍ରତଷି୍ାତା ମେମିା ମଶି୍ଙୁ୍କ  ‘ଜୀବନବ୍ୟାପୀ 
ସାଧନା ପରୁସ୍ାର’ (ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ 
ଆଚଭିରମଣ୍ ଆୱାଡ୍ଶ-୨୦୨୩)’ ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛ।ି ଉଦ୍ୟମତିା ଲକ୍୍ୟ ଓ 
ଜ୍ାନ, ଅଦମ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ସେତି ସାମାଜକି 
ବକିାଶମଳୂକ ଅଭଯିାନ ପ୍ରତ ି ରେଥିିବା 
ଦୃଷ୍ାନ୍ମଳୂକ ଆଭମିଖୁ୍ୟ ପାଇ ଁ ଶ୍ୀ ମଶି୍ଙୁ୍କ 
ୟସୁସିଆିଇଏଲ୍ ଏେ ି ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ 
କରଛି।ି ପାରାଦୀପସ୍ତ ବଜୁି କନରଭନସନ୍ 
େଲଠାରର ଅନୁଷ୍ତି ଶଳି୍ପ ସମ୍ଳିନୀରର 
ରରରା ଅଧ୍ୟକ୍ ସରି୍ାନ୍ ଦାସ ଶ୍ୀ ମଶି୍ଙୁ୍କ  ଏେ ି
ପରୁସ୍ାର  ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି ଏେ ିଅବସରରର 
ଆଇଓସଏିଲ୍ ପାରାଦୀପ ରଫିାଇନାରୀର 
ଇଡ ିଓ ରଫିାଇନାରୀ ମଖୁ୍ୟ ମରୁକଶ ରମାେନ, 
ଇଫ୍ ରକାର ୟନୁଟି୍ ମଖୁ୍ୟ ରକ.ରଜ. ପରଟଲ୍, 
ରାଉରରକଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଇଡ ି
(ଏମ୍ଏମ୍) ରସାମନାଥ ତ୍ପିାଠୀ, ଟାଟା ଷ୍ଲି 
ମାଇନଂି ଲମିରିଟଡ୍ର ଏମ୍ ଡ ି ପଙ୍କଜ ସତଜିା 
ଓ ଏଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ ର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଖୁ୍ୟ ରାଜୀବ 
ଭଟ୍ଟନାଗର  ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ଏଥରର ଖସୁ ି
ପ୍ରକାଶ କର ିଶ୍ୀ ମଶି୍ କେଛିନ୍ ିରଯ, ଅତ୍ୟନ୍ 
ବନିମ୍ରତା ଓ କୃତଜ୍ତାର ସେ ଉତ୍କଳ ଚାମର୍ 
ଅଫ୍ କମସ୍ଶ ଆଣ୍୍ ଇଣ୍ଷ୍ଟଠିାରୁ ରସ ଏେ ି
ପରୁସ୍ାର ଗ୍ରେଣ କରୁଛନ୍।ି ଏେ ିପରୁସ୍ାରକୁ 

ରସ  ଓଏସ୍ଏଲ୍ ପରବିାରର ୧୦,୦୦୦ 
ରଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିସମପ ପିତ କରଛିନ୍।ି ରସମାନଙ୍କ 
କଠନି ପରଶି୍ମ ଓ ସମପ ପିତ ଭାବ ରଯାଗ ୁ
ଓଏସ୍ଏଲ୍ ଗରୁପ ଏେ ି ବଗିତ ବଷ୍ଶଗଡ଼ୁକିରର 
ଏେ ି ସଫଳତା ଓ ଉପଲବ୍ରି କାୋଣୀ 
ରଚନା କରପିାରଛି।ି ଓଡ଼ଶିାର ଏେ ିପ୍ରାନ୍ରର 
ବାଣଜି୍ୟ ଓ ଶଳି୍ପ ଉରଦେଶ୍ୟର ପ୍ରସାର କରବିା 
ଦଗିରର ଉରଲ୍ଖନୀୟ କାଯ୍ଶ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ମୁ ଁ
ୟସୁସିଆିଇଏଲୁ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛ।ି ଏେ ି
ମେତ ଉରଦେଶ୍ୟରର ରସ ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ଉରଲ୍ଖନୀୟ ସଫଳତା କାମନା କରୁଛନ୍।ି 
ଉରଲ୍ଖରଯାଗ୍ୟ, ଓଡ଼ଶିାର ଶଳି୍ପ ଅଭବୃିର୍ ି
ରକ୍ତ୍ରର ମେମିା ମଶି୍ଙୁ୍କ ଅଗ୍ରଦୂତ ଭାରବ 
ବଚିାର କରାଯାଏ। ଶ୍ୀ ମେମିା ମଶି୍ଙ୍କ 
ଦୂରଦୃଷ୍ପିରୂ୍୍ଶ ରନତୃତ୍ୱରର ୧୯୭୮ରର 

ଷ୍ରିଭରଡାରଂିରୁ ଓଏସ୍ଏଲ୍ ର ଯାତ୍ା ଆରମ୍ଭ 
ରୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାୋ ଏରବ ୧୦,୦୦୦ରୁ 
ଅଧିକ କମ୍ଶଚାରୀ କାଯ୍ଶ୍ୟ କରୁଥିବା ବଶିାଳ 
ବ୍ୟବସାୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରର ପରଣିତ ରୋଇଛ।ି

ଓଏସ୍ଏଲ୍ ର ଏରବ ବଭିନି୍ନ ରକ୍ତ୍ର 
ବ୍ୟବସାୟ ରେଛି ି ଯାୋ ବ୍ୟାପକ ବଗ୍ଶର 
ଆଞ୍ଚଳକି ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାେକଙ୍କ 
ଆବଶ୍ୟକତା ପରୂଣ କରୁଛ।ି ଓଡ଼ଶିାରର 
ଖଣ ିକାଯ୍ଶ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସେ ପରଚିାଳନା 
କରବିାର ୪ ଦଶର୍ରୁି ଅଧିକ ବଷ୍ଶର 
ଅଭଜି୍ତାକ ରନଇ ଓଏସ୍ଏଲ୍ ପାଖରର ଖଣ ି
ପରଚିାଳନା ଓ ବକିାଶ, ଓଭରବରଡ୍ଶନ୍ 
ଅପସାରଣ କରବିା, ଓରପାନ୍-ପଟି୍ ସରଫ୍ଶସ୍ 
ମାଇନଂି ଓ ଖଣଜି ପଦାଥ୍ଶର ପରବିେନରର 
ବ୍ୟାପକ ଅଭଜି୍ତା ଓ ଦକ୍ତା ରେଛି।ି

ୟସୁସିଆିଇଏଲ୍ପକ୍ଷରୁଓଏସ୍ଏଲ୍ପ୍ରତଷି୍ଲାତଲା
ମହମିଲାମଶି୍ରଙୁ୍କ‘ଜୀବନବ୍ଲାପୀସଲାଧନଲାପରୁସ୍ଲାର’

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୩।୩(ସମସି): ଗତ ୩ 
ବଷ୍ଶ ଅଥ୍ଶାତ୍   ୨୦୨୦, ୨୦୨୧ ଓ ୨୦୨୨ରର 
ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଲ� ୁ ଖଣଜି ଦ୍ରବ୍ୟ ରଚାର ି
�ଟଣାରର ରମାଟ ୧୩୫୯ଟ ି ମାମଲା 
ରୁଜୁ ରୋଇଛ।ି ଏେ ି ମାମଲାରର ୧୨୨୪ 
ଜଣ ଅଭଯିକୁ୍ତ ଗରିଫ ରୋଇଥିବା ରବରଳ 
୨୭ ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ/କମ୍ଶଚାରୀ 
ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ଖୁୀନ ରୋଇଛନ୍।ି 
୮୫ ପ୍ରତଶିତ ମାମଲା ରକବଳ ରଖାର୍୍ଶା 
ଜଲି୍ାରର େ ିଁ ରୁଜୁ ରୋଇଛ।ି ରଖାର୍୍ଶାରର 
ରମାଟ ୧୧୬୧ଟ ିମାମଲା ରୁଜୁ ରୋଇଥିବା 
ରବରଳ ୧୧୭୪ ଜଣ ଗରିଫ ରୋଇଥିବା 
ଥିବା ଗେୃରର ରାଜ୍ୟ ଖଣ ିଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ପ୍ରଫୁଲ୍ ମଲ୍କି ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି

ଗତ ୩ ବଷ୍ଶରର ରଖାର୍୍ଶାରର ନୟିମତି 
ଭାରବ ରୁଜୁ ରେଉଥିବା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା 
ବୃର୍ ିପାଇବାରର ଲାଗଛି।ି ଯାୋ ପ୍ରଶାସନ 
ପାଇଁ ଆେ୍ାନ ସଷୃ୍ ି କରଛି।ି ରକବଳ 
ରଖାର୍୍ଶା ନୁରେଁ, ବଗିତ ୩ ବଷ୍ଶରର ରାଜ୍ୟର 
ରମାଟ ୧୨ଟ ିଜଲି୍ାରର ଲ� ୁଖଣଜି ଦ୍ରବ୍ୟ 
ବରିଶଷକର ି ବାଲ ି ରଚାରାଚାଲାଣ 
ମାମଲା ସାମ୍ାକୁ ଆସଛି।ି ରାଜ୍ୟ ଖଣ ି ଓ 
ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ ମଲ୍କିଙ୍କ ରାଜ୍ୟରର 
ଲ� ୁ ଖଣଜି ଦ୍ରବ୍ୟ ବରିଶଷକର ି ବାଲ ି

ରଚାରା ଚାଲାଣ, ରୁଜୁ ରୋଇଥିବା ମାମଲା 
ଏବଂ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ଖୁୀନ ରୋଇଥିବା 
ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବସୃି୍ତତ ତଥ୍ୟ 
ବଧିାନସଭାରର ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି 
ରାଜ୍ୟରର ବଭିନି୍ନ ସମୟରର ଲ� ୁ ଖଣଜି 
ଦ୍ରବ୍ୟ ରଚାରା ଚାଲାଣ ଏବଂ ସରକାରୀ 
କମ୍ଶଚାରୀଙ୍କ ଉପରର ମାପଆିଙ୍କ 
ଆକ୍ରମଣ ଆରଲାଡ଼ନ ସଷୃ୍ ି କରଛି।ି 
ନକିଟରର ବାରଲଶ୍ୱର ଉପ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ 

ଉପରର ବାଲ ି ମାଫିଆଙ୍କ ମରଣାନ୍କ 
ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଏୋ ପରର ସ୍ାନୀୟ 
ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ରୁ କାଯ୍ଶର୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ 
ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରେଣ କରାଯାଇଥିବା ଅପରରସନ 
‘ସ୍ୟାଣ୍ଷ୍ମ୍ଶ’ର ଖବୁ୍   ଚର୍୍ଶା ରୋଇଥିଲା। 
ଏୋପରର ବାରଲଶ୍ୱରରର ବାଲ ି
ମାଫିଆମାରନ ପ୍ରାୟତଃ ନଜି କଳା 
କାରନାମା ବନ୍ ରଖିଥିବା ରବରଳ 
ସମାନ କାଯ୍ଶ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରର 
ଗ୍ରେଣ କରବିାକୁ ଦାବ ି ରେଲାଣ।ି ରାଜ୍ୟ 
ସରକାର ଗତ ୨୦୨୧ ମସେିା ଅଗଷ୍ରର 
ରାଜ୍ୟରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲ ି ନୀତ ି ପ୍ରସୁ୍ତତ 

କରଥିିବା ରବରଳ ଏୋକୁ ତୁରନ୍ ପ୍ରଭାବୀ 
ଢଙ୍ଗରର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଲାଗ ୁ କରବିାକୁ 
ପରରିବଶ୍  ବତି ଏବଂ ବରିଶଷଜ୍ମାରନ 
ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି ଯାୋଫଳରର ଓଡ଼ଶିା 
ବାଲରୁି େରାଉଥିବା ଶେ ଶେ ରକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ୋନୀକୁ ରରାକପିାରବି 
ଏବଂ ପରରିବଶ ଉପରର ପଡ଼ୁଥିବା 
କୁପ୍ରଭାବକୁ ରରାକାଯାଇପାରବି ରବାଲ ି
ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି

 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ଲ� ୁ
ଖଣଜି ଦ୍ରବ୍ୟ ରଚାରା ଚାଲାଣ ଜନତି 
�ଟଣା ରଖାର୍୍ଶା ପରର ସବ୍ଶାଧିକ 
ଯାଜପରୁରର ରଦଖାଯାଇଛ।ି ଗତ ୩ 
ବଷ୍ଶରର ଯାଜପରୁରର ଦ୍ତିୀୟ ସବ୍ଶାଧିକ 
୧୦୩ଟ ିମାମଲା ରୁଜୁ ରୋଇଥିବା ରବରଳ 
ଭଦ୍ରକରର ୩୩ଟ ିମାମଲା ରୁଜୁ ରୋଇଛ।ି 
ରସେପିର ି ମୟରୂଭଞ୍ଜରର ୨୩ଟ ି ମାମଲା 
ରୁଜୁ ରୋଇଥିବା ରବରଳ ବାରଲଶ୍ୱରରର 
୧୭ଟ ି ମାମଲା ରୁଜୁ ରୋଇଛ।ି ବଳକା 
୭ଜଲି୍ାରର ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ଏକ 
ଅଙ୍କରର ସୀମତି ରେଛି।ି ରତରବ 

ରଖାର୍୍ଶା ଜଲି୍ାରର ୨୦୨୦ ମସେିାରର 
ଏସଂକ୍ରାନ୍ୀୟ ୨୬୮ଟ ି ମାମଲା ରୁଜୁ 
ରୋଇଥିବା ରବରଳ ୨୦୨୧ରର ୩୭୮ 
ଏବଂ ୨୦୨୨ରର ୫୧୫ଟ ି ମାମଲା 
ରୁଜୁ ରୋଇଛ।ି ଉରଲ୍ଖରଯାଗ୍ୟ ରଯ 
ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବାଲ ିମାଫିଆମାରନ ସକ୍ରୟି 
ରେଥିିବା ରବରଳ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମଖୁ ୧୪ଟ ି
ନଦୀଶଯ୍ୟା ଯଥା ମୋନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, 
ରବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସବୁର୍୍ଶରରଖା, 
ଋଷକୁିଲ୍ୟା, ସାଳନ୍ୀ ପର ି ନଦୀରର ବଷ୍ଶ 
ବଷ୍ଶ ଧର ି ବାଲ ି ମାଫିଆମାରନ ବାଲ ି
ରଚାରାଚାଲାଣରର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରନଇ 
ଅଭରିଯାଗ ରୋଇ ଆସଛୁ।ି ଏୋକୁ 
ବଚିାରକୁ ରନଇ ଗତ ୨୦୨୧ ମସେିା 
ଅଗଷ୍ରର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲ ି
ନୀତ ି ଆଣଥିିରଲ। ସରକାର ରଯଉଁ ବାଲ ି
ନୀତ ି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛିନ୍ ି ରସଥିରର ବାଲ ି
ମାଫିଆଙ୍କ ବରୁିର୍ରର ଦୃଢ଼ କାଯ୍ଶ୍ୟାନୁଷ୍ାନ 
ଗ୍ରେଣ କରବିା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ା ରେଛି।ି 
ଏୋ ଆଇନରର ପରଣିତ ରୋଇ 
କଡ଼ାକଡ଼ ି ଭାରବ ଲାଗ ୁ ରେରଲ ବାଲ ି
ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରର ସଫଳତାର 
ସେ ଲଗାମ ଲଗାଯାଇପାରନ୍ା 
ରବାଲ ି ଆରଲାଚନା ରେଉଛ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୩।୩(ସମସି): ରାଜ୍ୟରର 
୧ଲକ୍ ୫୭ େଜାର ୪୩୨ ଜଣ ବାଂଲାରଦଶୀ 
ଶରଣାଥ୍ଶୀ ଅଛନ୍।ି ମାଲକାନଗରିରିର ସବ୍ଶାଧିକ 
୧ଲକ୍ ୪େଜାର ୨୩୩ 
ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପରୁରର 
୪୬,୮୪୮ ଜଣ 
ରେଛିନ୍।ି ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରର 
୪୪୧, ରଖାର୍୍ଶାରର ୪୬୫୩, ଯାଜପରୁରର 
୩୭୯, କଳାୋଣ୍ରିର ୯୦, ବାରଲଶ୍ୱରରର 
୭୫, ଅନୁଗଳୁରର ୧୫, ରକାରାପଟୁରର 
୧୯୪, ରାୟଗଡ଼ାରର ୩୦୪ ଜଣ ରେଛିନ୍ ି
ରବାଲ ି ଗେୃ ରାଷ୍ଟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ ି ରବରେରା 

ଗେୃରର ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି ବରିଜପ ି ବଧିାୟକ 
ସରୂଜ ସଯୂ୍ଶ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ର ଉର୍ରରର 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ରବରେରା ଏେ ି ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି 

୩୭୪୦ ଜଣ ବାଂଲାରଦଶୀ 
ଅ ନୁ ପ୍ର ର ବ ଶ କ ା ର ୀ 
ରବଆଇନ ଭାରବ 
ଆସଛିନ୍।ି ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରର 

ସବ୍ଶାଧିକ ୧୬୪୯ ଓ ଜଗତସଂିେପରୁରର 
୧୧୧୨ ଜଣ ରେଛିନ୍।ି ନବରଙ୍ଗପରୁରର 
୧୦୬, ମାଲକାନଗରିରିର ୬୫୫, ରଖାର୍୍ଶାରର 
୧୭, ଭଦ୍ରକରର ୧୯୯, ବରଗଡ଼ରର ୨ ଜଣ 
ଅନୁପ୍ରରବଶକାରୀ ରେଥିିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କେଛିନ୍।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୩।୩(ସମସି): ଗତ ୧୦ ବଷ୍ଶ ଭତିରର ରଜଲ୍   ଭତିରର 
୫୪୬ ଜଣ କଏଦୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ �ଟଛି।ି ରସେପିର ି ଗତ ୧୦ ବଷ୍ଶ 
ଭତିରର ପ୍ରାୟ ୫୧ ଜଣ ଅଭଯିକୁ୍ତ ପଲୁସି ୋଜତରର ପ୍ରାଣ େରାଇଛନ୍।ି 
ବଧିାନସଭାରର ବଧିାୟକ ରସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ର 
ଉର୍ରରର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ ିରବରେରା ଏେ ିତଥ୍ୟ ରଦଇଛନ୍।ି
 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରର, ୨୦୧୩ରର ୪୬ ଜଣ କଏଦୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ 
�ଟଛି।ି ରସଥିରର ବଚିାରାଧୀନ ୩୫ ଜଣ ଥିବା ରବରଳ ରଦାଷୀ ୧୧ଜଣ, 
୨୦୧୪ରର ବଚିାରାଧୀନ କଏଦୀ ୨୧ ଓ ରଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ୨୨ ଜଣ 
କଏଦୀଙୁ୍କ ମଶିାଇ ୪୩ ଜଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ରୋଇଛ।ି ୨୦୧୫ରର ବଚିାରାଧୀନ 

୨୯ ଓ ରଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ୧୭ ଜଣ କଏଦୀଙୁ୍କ ମଶିାଇ ରମାଟ ୪୬ ଜଣଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ୟ ରୋଇଛ।ି ୨୦୧୬ରର ୪୮ଜଣ କଏଦୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ �ଟଥିିଲା। 
ରସଥିରର ୩୪ଜଣ ବଚିାରାଧୀନ କଏଦୀ ଥିବା ରବରଳ ରଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ 
କଏଦୀ ୧୪ଜଣ। ୨୦୧୭ରର ବଚିାରାଧୀନ ୨୯ ଓ ରଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ୧୮ 
ଜଣ କଏଦୀଙୁ୍କ ମଶିାଇ ରମାଟ ୪୭ ଜଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ରୋଇଛ।ି ୨୦୧୮ରର 
ବଚିାରାଧୀନ ୨୭ ଓ ରଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ୨୪ ଜଣ କଏଦୀଙୁ୍କ ମଶିାଇ 
ରମାଟ ୫୧ ଜଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ରୋଇଛ।ି ୨୦୧୯ରର ବଚିାରାଧୀନ ୩୫ ଓ 
ରଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ୧୮ ଜଣ କଏଦୀଙୁ୍କ ମଶିାଇ ରମାଟ ୫୩ ଜଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ 
ରୋଇଛ।ି ୨୦୨୦ରର ବଚିାରାଧୀନ ୪୭ ଓ ରଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ୩୧ ଜଣ 

କଏଦୀଙୁ୍କ ମଶିାଇ ରମାଟ ୭୮ ଜଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ରୋଇଛ।ି ୨୦୨୧ରର 
ବଚିାରାଧୀନ ୪୦ ଓ ରଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ୨୧ ଜଣ କଏଦୀଙୁ୍କ ମଶିାଇ 
ରମାଟ ୬୧ ଜଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ରୋଇଛ।ି ୨୦୨୨ରର ୭୩ ଜଣ କଏଦୀଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ୟ �ଟଛି।ି ଏଥିରର ବଚିାରାଧୀନ ୪୯ ଓ ରଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ୨୪ 
ଜଣ କଏଦୀ ଅଛନ୍।ି ରସେପିର ିଗତ ୧୦ ବଷ୍ଶ ଭତିରର ପ୍ରାୟ ୫୧ ଜଣ 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ପଲୁସି ୋଜତରର ପ୍ରାଣ େରାଇଛନ୍।ି ୨୦୧୩ରର ୬ ଜଣ, 
୨୦୧୪ରର ୨ ଜଣ, ୨୦୧୫ରର ୮ ଜଣ, ୨୦୧୬ରର ୪ ଜଣ, ୨୦୧୭ରର 
୩ ଜଣ, ୨୦୧୮ରର ୪ ଜଣ, ୨୦୧୯ ଓ ୨୦୨୦ରର ୭ ଜଣ ରଲଖାଏ,ଁ 
୨୦୨୧ ଓ ୨୦୨୨ରର ୫ ଜଣ ରଲଖାଏଁ ଅଭଯିକୁ୍ତଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ରୋଇଛ।ି

ଲଘ ୁଖଣ ଦିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଟ�ାରା �ାଲାଣ 

୩ବରକେଲର୧୩୫୯ମଲାମେଲା,୧୨୨୪ଗରିଫ

  କପ ଦି ପାଇଁ ଡ ଦିଲ୍   ଅଡଦିଓ ଭାଇରାଲ ଘେଣାଟର କାଯଚ୍ଚ୍ୟାନୁଷ୍ାନ

ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କସହସବୁକମକେଚଲାରୀହଟଲିେ

ମଲାଟ୍କିପରୀକ୍ଷଲାସରବିଲାପରକେ୍ନ୍ତ
ବଦି୍ଲାଳୟକୁପ୍ରଲବଶମନଲା

ରଲାଜ୍ଲର୧େକ୍ଷ୫୭ହଜଲାର୪୩୨ଶରଣଲାରକେୀ

ମାଲକାନଗ ଦିର ଦିଟର 
ସବଚ୍ଚାଧିକ ୧.୪ ଲକ୍

୧୦ବରକେଲର୫୪୬କଏଦୀଙ୍କମତୁୃ୍

ଓଡ଼ଦିରା ରାଜ୍ୟ କ୍ଦୁ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ 
ସମ୍ାଦପତ୍ର ମୋସଂଘ ଗଠଦିତ ବରଷି୍ସଲାମଲ୍ାଦକିରବିରରଲହଲେମହଲାସଂଘସଭଲାପତ ି

ଟଖାର୍ଚ୍ଚାଟର ୮୫ ପ୍ରତ ଦିରତ ମାମଲା
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ରରଗଡ଼ି ିପଞ୍ାୟତରର ଜନ ଅଭରି�ାଗ ଶଣୁାଣ ି

ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ରୁ ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘର ଆର୍ାଳନ

ଗମୁ୍ମା,୧୩।୩(ସମସି): ଗଜପତ ି ଜଲି୍ମା ଗମୁ୍ମା ବ୍ଲକ ରେଗଡ଼ି ି
ପମାଞ୍ମାୟତ ପେସିେରେ ଗ୍ମାମ୍ୟମଖୁୀ ପ୍ରଶମାସନେ ସଞ୍କୁ୍ତ 
ଜନ ଅଭରି�ମାଗ ଶଣୁମାଣ ି ଶବିେି ଅନୁଷ୍ତି ର�ମାଇଥିଲମା। 

ଏଥିରେ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭମାରବ ଜଲି୍ମାପମାଳ ଲଙି୍ଗେମାଜ ପଣ୍ମା 
ର�ମାଗ ରେଇଥିରଲ। ଅଭରି�ମାଗ ଶଣୁମାଣ ି ସମ୍ପକ୍କରେ ଗମୁ୍ମା 
ବ୍ଲକେ ରେଗଡ଼ି,ି ବ.ିକଳମାରକମାଟ, ଡୁମ୍ମାଡ଼ମା, ତେଭମା ଓ ଗମୁ୍ମା 

ପଞ୍ମାୟତେ ରଲମାକଙୁ୍ ପବୂ୍କେୁ ସଚୂନମା େଆି�ମାଇଥିଲମା। ୫ଟ ି
ପଞ୍ମାୟତେୁ ରମମାଟ ୧୪୦ଟ ି ଅଭରି�ମାଗେ ସମମାଧମାନ ପମାଇଁ 
ପଞ୍ୀକେଣ ର�ମାଇଥିଲମା। ସମସ୍ତ ଅଭରି�ମାଗ ରଗମାଷ୍ୀଗତ 

ର�ମାଇଥିବମା ରବରଳ ୪୭ଟ ି ବ୍ୟକ୍ତଗିତ ସମସ୍ୟମା େ�ଥିିଲମା। 
ବଭିନି୍ନ ଗ୍ମାମରେ ପମାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟମା, ଅସମ୍ପରୂ୍୍କ େ�ଥିିବମା 
ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନମଳୂକ କମା�୍କ୍ୟ ସମ୍ପରୂ୍୍କ କେବିମା ରନଇ 

ଆସଥିିବମା ସମସ୍ୟମାେ ସମମାଧମାନ ର�ମାଇଥିଲମା। ମଖୁ୍ୟତଃ 
ଗମୁ୍ମା ପମାଇକ ସମା� ି ବମାସନି୍ମା ବସିଧୁମା ଝେଣମା ପମାଣ ି ଉପରେ 
ନଭି୍କେ କେ ି ଜଳକଷ୍ଟ, ରେଗଡ଼ି ି ଅଞ୍ଳରେ ଜଳମାଭମାବ, 
ଅଞ୍ଳରେ ରମମାବମାଇଲ ଟମାୱମାେ, ପ୍ରଧମାନମନ୍ତୀ ଆବମାସ, 
ସ୍ମାସ୍୍ୟ ରସବମା ଓ ଗମୁ୍ମା ବ୍ଲକରେ କରଲଜ ନମି୍କମାଣ ପ୍ରଭୃତ ି
ବଷିୟରେ ଅଭରି�ମାଗ ର�ମାଇଥିଲମା। ବ୍ୟକ୍ତଗିତ ଗ�ୁମାେ ି
ଶଣୁବିମା ପରେ ୧୦୧ଜଣ ଆେବିମାସୀଙୁ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଜମ ି ପଟ୍ମା 
ପ୍ରେମାନ କେଥିିରଲ ଜଲି୍ମାପମାଳ ଶ୍ୀ ପଣ୍ମା। ଏଥିସ� ଜଲି୍ମାପମାଳ 
ଶ୍ୀପଣ୍ମା ସମସ୍ୟମାେ ସମମାଧମାନ କେବିମାକୁ ଅଧିକମାେୀଙୁ୍ 
ନରିଦ୍୍କଶ ରେଇଥିରଲ। ରସ�ପିେ ି ଅନ୍ୟତମ ଅତଥିି ଭମାରବ 
ଆେକ୍ୀ ଅଧିକମାେୀ ଏସ ସ୍ମାତ ିକୁମମାେ, ଜଲି୍ମା ପେଷିେ ଅଧ୍ୟକ୍ 
ଜ ି ତେୁିପତ ି େମାଓ, ପଡ଼ି ି ରେମାମମାଞ୍ଳ ଖମମାେୀ, ଏସଡସି ି
ଅଧ୍ୟକ୍ମା ରମମାେୀୟମ େଈତ, ବଡିଓି ଅନୁପ ଅଭରିଷକ 
ରବର�େମା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ମା ସରୁନମ ି ମଣ୍ଳ, ଜଲି୍ମା ପେଷିେ 
ସଭ୍ୟମା ରେଣକୁମା ପମାତ୍ର, ଡଏିଫଓ ଏସ. ଆନନ୍, ଏସଡପିଓି 
େମାମକୃଷ୍ଣ ପତ,ି ବଭିନି୍ନ ବଭିମାଗେ ଅଧିକମାେୀ ଓ ସ୍ମାନୀୟ 
ସେପଞ୍/ସମତିସିଭ୍ୟ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। କମା�୍କ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗମୁ୍ମା 
ବ୍ଲକ ପ୍ରଶମାସନ ପେଚିମାଳନମା କେଥିିରଲ। 

ଜ.ିଉେୟଗେି,ି୧୩।୩(ସମସି): କଳଙି୍ଗମାସ୍ତି କଳଙି୍ଗମା 
�ବୁକ ସଂଘ ପକ୍େୁ ରସମାମବମାେ କଳଙି୍ଗମାରେ େମାଜ୍ୟସ୍ତେୀୟ 
ଭଲବିଲ ଟୁର୍୍କମାରମଣ୍ଟ ଉେଘମାଟତି ର�ମାଇଛ।ି ଉେଘମାଟନୀ 
ଉତ୍ସବରେ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭମାରବ ଜଲି୍ମା ପେଷିେ ଉପମାଧ୍ୟକ୍ମା 
ସମାଧବମାଣୀ ନମାୟକ ର�ମାଗ ରେଇଥିବମା 
ରବରଳ ସମ୍ମାନତି ଅତଥିି ଭମାରବ ସ୍ମାନୀୟ 
ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ମା ସଷୁମମା ପ୍ରଧମାନ, କଳଙି୍ଗମା 
ସେପଞ୍ ବକ୍ ି ମଲ୍କି, ସମାମ୍ମାେକି 
ସମୀେ କୁମମାେ ପମାଢ଼ୀ, ଜ.ିଉେୟଗେି ି
ଥମାନମା ଅଧିକମାେୀ ଅଜୟ କୁମମାେ ସ୍ମାଇଁ, 
ଇଞ୍ନିୟିେ ମମାରକ୍କସ୍   ମଲ୍କି, େଟଙି୍ଗିଆ 
ସେପଞ୍ ବଷୁି୍ଣରେବ ପ୍ରଧମାନ, ତମାଲମାେମିମା�ମା 
ସେପଞ୍ ବଳଭଦ୍ର କ�ଁେ ର�ମାଗ 
ରେଇଥିରଲ। ସମମାଜରସବୀ ଆମନ ଚନ୍ଦ୍ର 
ନମାୟକ କମା�୍କ୍ୟକ୍ରମ ପେଚିମାଳନମା କେଥିିରଲ। ମଖୁ୍ୟଅତଥିି 
ଆନୁଷ୍ମାନକି ଭମାରବ ପ୍ରତରି�ମାଗତିମାେ ଉେଘମାଟନ କେଥିିରଲ। 
ଉେଘମାଟନୀ ମ୍ୟମାଚ ଭଞ୍ନଗେ େୟମାଲ ସକି୍ ଓ ଫୁଲବମାଣୀ 

ଏଗ୍କିଲଚେ େଳ ମଧ୍ୟରେ ର�ମାଇଥିଲମା। ରେଫେୀ ଭମାରବ 
ଆନ୍ଦ୍ରୀୟ ନମାୟକ ରଖଳ ପେଚିମାଳନମା କେୁଥିବମା ରବରଳ 
ସମାନୁ ପ୍ରଧମାନ, ସମୁତି କ�ଁେ, ଅସତି ପ୍ରଧମାନ ଲମାଇନମ୍ୟମାନ 
ଭମାରବ େମାୟତି୍ୱ ତୁଲମାଉଛନ୍।ି ଏ� ି ପ୍ରତରି�ମାଗତିମାରେ ୧୪ଟ ି

େଳ ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ମାେୁ ଅଂଶ କେୁଥିବମା ରବରଳ ୧୩ େନି ଧେ ି
ଚମାଲବି। ୨୫ ତମାେଖି େନି ଫମାଇନମାଲ ମ୍ୟମାଚ ରଖଳମା�ବି। 
ପେୁସ୍ମାେ େମାଶ ିଭମାରବ ବରିଜତମା େଳକୁ ୩୩,୩୩୩ ଟଙ୍ମା 

ଓ ଉପବରିଜତମା େଳକୁ ୨୨,୨୨୨ ଟଙ୍ମା ସ�ତି ଟ୍ରଫି ପ୍ରେମାନ 
କେମା�ବିମା ରବମାଲ ି କମଟି ି ତେଫେୁ ରଘମାଷଣମା କେମା�ମାଇଛ।ି 
ଆରୟମାଜକ କଳଙି୍ଗମା �ବୁକ ସଂଘେ ମନଖନ୍   ନମାୟକ, 
ରକଶବେମାଜ୍   ନମାୟକ, ସରନ୍ମାଷ ସମା�ୁ, ତୁଷମାେ କ�ଁେ, 

ସ୍ତୃେିଞ୍ନ ନମାୟକ, ଜନିେ ନମାୟକ, ନୂତନ ମଲ୍କି, ଆନଶି 
େମାଜ୍   ମଲ୍କି, ବରିେଶୀ ମ�ମାେଣମା ଏବଂ �ବୁକ ସଂଘେ ସମସ୍ତ 
କମ୍କକର୍୍କମା ସ�ର�ମାଗ କେଥିିରଲ।

୧୦୧ ଜଙ୍ଗଲ ଜମ ିପଟ୍ା ବାଣ୍ରିଲ ଜଲି୍ାପାଳ

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଭଲବିଲ୍   ପ୍ରତରି�ାଗତିା ଉଦ୍  ଘାଟତି

ଗାଡ଼ ିଧକ୍ାରର �ବୁକ ମତୃ 

ବପିଳୁ ପରମିାଣର ବରିେଶୀ ମେ ଜବତ

ଟକିମାବମାଲ,ି୧୩।୩(ସମସି): ଟକିମାବମାଲ ି
ଥମାନମା ପେସିେ ସେକମାେୀ ବମାସଭବନରେ 
ଶ୍ୀନବିମାସ ରଘମାଟମାଲ (୪୫) ନମାମକ 
ଜରଣ କନରଷ୍ଟବଳ ଗମାମଛୁମା ସ�ମାୟତମାରେ 
ଫ୍ୟମାନରେ ଝୁଲ ି ଆତ୍ମ�ତ୍ୟମା କେଛିନ୍।ି 
ରସ ଫୁଲବମାଣୀ ଟମାଉନ ଥମାନମା ଅନ୍ଗ୍କତ 
ଡମାକପମାଲମା ଗ୍ମାମେ ରବମାଲ ି ଜଣମାପଡ଼ଛି।ି 
ରସ ୯୦ ବ୍ୟମାଚେ (ଓଏସଏଫ) ଭମାବରେ 
କମା�୍କ୍ୟରେ ର�ମାଗରେଇଥିରଲ। ଓଏସଏଫ 
ଛମାଡ଼ ି ୬ ବଷ୍କ ପରୂବ୍କ ଓଡ଼ଶିମା ପଲୁସିରେ 
ପ୍ରଥରମ ଫୁଲବମାଣୀ ମଖୁ୍ୟକମା�୍କ୍ୟମାଳୟରେ 
କନରଷ୍ଟବଳ ଭମାରବ କମା�୍କ୍ୟ କେବିମା ପରେ 
ରକମାଟଗଡ଼, ଜ.ିଉେୟଗେିରିେ କମା�୍କ୍ୟ 

କେଥିିରଲ। ୨୦୨୧େୁ ଟକିମାବମାଲ ି ଥମାନମାରେ 
କମା�୍କ୍ୟେତ ଥିରଲ। ପେବିମାେ ରଲମାକଙ୍ 
କ�ବିମା ଅନୁସମାରେ ଗମାଁରେ ଏକ ନୂଆ ଘେ 
ନମି୍କମାଣ ଆେମ୍ଭ କେବିମା ପରେ ଜମବିମାଡ଼କୁି 
ରନଇ ସେମାରବରଳ ଉେମାସ ମନରେ 
େ�ୁଥିରଲ। ରସମାମବମାେ ଟକିମାବମାଲ ିଥମାନମାରେ 
ପ୍ର�େମା ପମାଇଁ ତମାଙୁ୍ ସ�କମ୍କୀ ଡମାକବିମା 
ରବରଳ ଶ୍ୀନବିମାସ େ�ୁଥିବମା କ୍ମାଟ୍କସ୍କେ 
କବମାଟ ଭତିେ ପଟୁ ବନ୍ ଥିବମା ରେଖିଥିରଲ। 
ଝେକମାରେ ଥିବମା ଏକ ରଛମାଟଆି ଗର୍୍କେୁ 
ରେଖିବମା ରବରଳ ରସ ଫ୍ୟମାନରେ ଝୁଲଥିିବମା 
ରେଖିବମାକୁ ମଳିଥିିଲମା। କନରଷ୍ଟବଳଙ୍ 
ଆତ୍ମ�ତ୍ୟମା ଖବେ ପମାଇ ଜ.ିଉେୟଗେି ି

ଉପଖଣ୍ ପଲୁସି ଅଧିକମାେୀ ଡ.ିତେୁିପତ ିେମାଓ 
ପଟ୍ନମାୟକ, ବମାଲଗିଡ଼ୁମା ଉପଖଣ୍ ପଲୁସି 
ଅଧିକମାେୀ ରେମା�ତି ବମ୍କମା ଘଟଣମାସ୍ଳରେ 
ପ�ଞ୍ ିତେନ୍ କେବିମା ସ� ମତୃ ଶ୍ୀନବିମାସଙ୍ 
ପେବିମାେ ରଲମାକଙ୍ ସ� ଆରଲମାଚନମା କେବିମା 
କେଛିନ୍।ି ତ�ସଲିେମାେ ତଥମା ମମାଜରି୍ରେଟ 
ଓ ପେବିମାେ ରଲମାକଙ୍ ଉପସ୍ତିରିେ 
ମତୃରେ� ରଖମାଲମା�ମାଇ ବ୍ୟବରଛେେ ନମିରନ୍ 
ଫୁଲବମାଣୀ ଜଲି୍ମା ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ସମାଳୟକୁ 
ପଠମା�ମାଇଥିଲମା। ଟକିମାବମାଲ ି ପଲୁସି ଏରନଇ 
ଏକ ଅପମତୁୃ୍ୟ ମମାମଲମା େୁଜୁ କେ ି ଅଧିକ 
ତେନ୍ କେମା�ମାଉଥିବମା ଥମାନମା ଅଧିକମାେୀ 
କଲ୍ୟମାଣୀମୟୀ ରସଣ୍ ସଚୂନମା ରେଇଛନ୍।ି

କନରଟେବଳଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ତେନ୍ତ ଜାର ି

କମାଶୀନଗେ,୧୩।୩(ସମସି): ଓଡ଼ଆି ଭମାଷମାକୁ ଶମାସ୍ତୀୟ ମମାନ୍ୟତମା 
ପରେ ସେକମାେୀ ଭମାଷମା େୂରପ ଗ୍�ଣ କେମା�ମାଇଛ।ି ର�ରଲ ଏରବ 
ଓଡ଼ଆି ବ୍ୟବ�ୃତ ର�ଉଛ ି ନଗଣ୍ୟ ରକ୍ତ୍ରରେ। କମାଶୀନଗେ ବ୍ଲକ 
ଓ ଏନଏସେି ସଂଖ୍ୟମାଧିକ ରେମାକମାନ ଓ ବ୍ୟବସମାୟ ପ୍ରତଷି୍ମାନେ 

ନମାମଫଳକରେ ଓଡ଼ଆି ଭମାଷମାେ ଚହି୍ନବର୍୍କ ନଥିବମା ରେଖିବମାକୁ ମଳିଛି।ି 
ଅଣଓଡ଼ଆି ବମା ଇଂେମାଜୀରେ ରସସବୁ ରଲଖମା �ମାଇଥିବମା ରବରଳ 

ନବନମିମିତ ଇନରଡମାେ ଷ୍ଟମାଡୟିମେ ନମାମଫଳକେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଧମାଡ ି
ବ ିରଲଖମା �ମାଇଛ ିବଡ଼ ବଡ଼ ଇଂେମାଜୀ ଅକ୍େରେ। ତମା’ ତଳକୁ ରଛମାଟ 
ରଛମାଟ ଅକ୍େରେ ଓଡ଼ଆି ରଲଖମା�ମାଇଥିବମା ରେଖିବମାକୁ ମଳିଛି।ି 
ଓଡ଼ଆି ଭମାଷମା ଆଇନ ର�ମାଇଛ ିସତ, କନୁି୍ ତମା’େ କଡ଼ମାକଡ଼ ିଅନୁପମାଳନ 

ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ େଆି�ମାଉନମା� ିଁ। େମାଜ୍ୟ 
ସେକମାେ ଓଡ଼ଆି ଭମାଷମା ପ୍ରତ ି �ମା�ମା ଗେୁୁତ୍ୱ 
ରେଇଛନ୍।ି ର�ରଲ ଗଜପତ ିଜଲି୍ମା ପ୍ରଶମାସନ 
ଓ ସ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଶମାସନେ ଏଥିପମାଇଁ ସମାମମାନ୍ୟ 
ଗେୁୁତ୍ୱ ବ ି ରେଉନଥିବମା େକ୍ଣି ଓଡ଼ଶିମା 
ସମା�ତି୍ୟ ସମ୍ଳିନୀେ େମାଜ୍ୟ ସଭମାପତ ି କବ ି
ପ୍ରଶମାନ୍ ମଶି୍ କ�ଛିନ୍।ି ସବୁ ସେକମାେୀ, 
ରବସେକମାେୀ କମା�୍କ୍ୟମାଳୟ, ଶକି୍ମାନୁଷ୍ମାନ ଓ 
ବ୍ୟବସମାୟ ପ୍ରତଷି୍ମାନ ନମାମ ଫଳକରେ ପ୍ରଥମ 
ଧମାଡ ି ର�ପେ ି ଶଦୁ୍ଧ ଓ ସନୁ୍େ ଓଡ଼ଆିରେ 

ରଲଖମା�ବି ଓ େମାପ୍ତେକି ଚଠିପିତ୍ର ଓଡ଼ଆିରେ କେମା�ବି, ରସ େଗିରେ 
ନଷି୍ମାପେ ଓ େୃଢ଼ ପେରକ୍ପ ପ୍ରଶମାସନ ରନବମାପମାଇଁ େମାବ ିକେଛିନ୍।ି

ବମାଲଗିଡ଼ୁମା,୧୩।୩(ସମସି): ବମାଲଗିଡ଼ୁମା ବଜୁି ପଟ୍ନମାୟକ ମନି ି
ଷ୍ଟମାଡୟିମରେ ଆରୟମାଜତି ଏସଡଏିଏ କପ୍   େମାଜ୍ୟସ୍ତେୀୟ େବିମାେମାତ୍ର 
ଭଲବିଲ ପ୍ରତରି�ମାଗତିମାରେ ଗମୁ୍ମା ସକି୍ େଳ ଚମ୍ପଅିନ ର�ମାଇଛ।ି 
ଉେ�ମାପନୀ େବିସ ରେ ଜଲି୍ମା ପେଷିେ ଅଧ୍ୟକ୍ମା ନନ୍ନିୀ ମଳକି, 

ବମାଲଗିଡ଼ୁମା ବଧିମାୟକ ଚକ୍ରମଣ ିକ�ଁେ, କନ୍ଧମମାଳ ସମାଂସେଙ୍ ବମାଲଗିଡ଼ୁମା 
ପ୍ରତନିଧିି ଟୁନମା େମାସ, ଏନଏସ ଅଧ୍ୟକ୍ ରଗମାବନି୍ ପ୍ରଧମାନ ଓ ଉପମାଧ୍ୟକ୍ମା 
ଶମାନ୍ ି ନମାୟକ ର�ମାଗ ରେଇଥିରଲ। ଗତ ମମାର୍୍କ ୫ ତମାେଖି େୁ ଆେମ୍ଭ 
ର�ମାଇଥିବମା ଏ� ି େମାଜ୍ୟ ସ୍ତେୀୟ ଭଲବିଲ ପ୍ରତରି�ମାଗତିମାେ ସଫଳ 
ଆରୟମାଜନ ଓ ସ�ର�ମାଗ ରନଇ ଉପଖଣ୍ କ୍ରୀଡ଼ମା ସଂଘ ପକ୍େୁ 

ନମିନ୍ତତି ଅତଥିି ବୃନ୍ଙୁ୍ ସମ୍ଦ୍ଧ୍କନମା େଆି�ମାଇଥିଲମା। େମାଜ୍ୟ ସେକମାେ 
କ୍ରୀଡ଼ମାକୁ ଗେୁୁତ୍ୱ ପ୍ରେମାନ କେୁଥିବମା ରବରଳ ଗ୍ମାମମାଞ୍ଳରେ କ୍ରୀଡ଼ମାେ 
ବକିମାଶ ଓ ପ୍ରତଭିମାବମାନ କ୍ରୀଡ଼ମାବତି ସଷୃ୍ଟ ି କେବିମା ରନଇ ବଭିନି୍ନ 
ପେରକ୍ପ ଗ୍�ଣ କେଛିନ୍।ି କନ୍ଧମମାଳ ଜଲି୍ମାରେ ଢ଼ମାବମା ଭଲବିଲ 

ପ୍ରତ ି�ବୁ ରଗମାଷ୍ୀଙ୍ ରବଶ ଆଗ୍� 
େ�ଥିିବମା ରବରଳ ଏ� ିପମାେମ୍ପେକି 
ଢ଼ମାବମା ଭଲବିଲକୁ ଅଧିକ 
ରଲମାକପ୍ରୟି କେବିମା ପମାଇଁ କନ୍ଧମମାଳ 
ସମାଂସେ ଡ. ଅଚୁ୍ୟତ ସମାମନ୍ଙ୍ 
ଅନୁେମାନ, ବମାଲଗିଡ଼ୁମା ବଧିମାୟକ ଓ 
ସମାଂସେ ପ୍ରତନିଧିିଙ୍ ସ�ର�ମାଗରେ 
ଉପଖଣ୍ କ୍ରୀଡ଼ମା ସଂଘ ପକ୍େୁ 
ଏ� ି େମାଜ୍ୟସ୍ତେୀୟ େବିମାେମାତ୍ର 
ପ୍ରତରି�ମାଗତିମା ଆରୟମାଜନ 
କେମା�ମାଇଥିବମା କୁ�ମା�ମାଇଛ।ି 
େମାଜ୍ୟ ସ୍ତେୀୟ ଏ� ି ଭଲବିଲ 
ପ୍ରତରି�ମାଗତିମାେ ଫମାଇନମାଲ ମ୍ୟମାଚ 
ବମାେଖମମା ଓ ଗମୁମା ସକି୍ ମଧ୍ୟରେ 
ରଖଳମା �ମାଇଥିଲମା। ଗମୁମା ସକି୍ ୩-୧ 

ରସଟରେ ବଜିୟୀ ର�ମାଇଛ।ି ବଜିୟୀ ଓ େନସ୍କଅପ ଟମିକୁ ଟ୍ରଫି ସ� 
ନଗେ ଅଥ୍କରେ ପେୁସ୍ତୃ କେମା�ମାଇଥିଲମା। ଉପଖଣ୍ କ୍ରୀଡ଼ମା ସଂସେ 
ସମ୍ପମାେକ ସଶୁମାନ୍ କୁମମାେ େମାସ ପେଚିମାଳନମା କେଥିିବମା ରବରଳ 
ସେସ୍ୟ ଗଙ୍ଗମାଧେ ପଣ୍ମା, ତୀଥ୍କବମାସୀ ଘରଡ଼ଇ, େଞ୍ତି କୁମମାେ ମ�ମାନ୍,ି 
ଶ୍ୀନବିମାସ ରେମାେମା ଓ ବୁଲୁ ସମା�ୁ ସ�ର�ମାଗ କେଥିିରଲ।

ନାମଫଳକର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ ିଓଡ଼ଆିରର ରଲଖିବାକୁ ୋବ ି
େମାେଙି୍ଗବମାଡ଼,ି୧୩।୩(ସମସି): ଅଜଣମା 
ଗମାଡ଼ ି ଧକ୍ମାରେ ଜରଣ �ବୁକଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ 
ଘଟଛି।ି େବବିମାେ ବଳିମ୍ତି େମାତ୍ରରିେ 
ଘଟଣମା ଘଟଛି ି େମାେଙି୍ଗବମାଡ଼ ି ଥମାନମା 
ଅଧିନ ୫୯ ନମ୍େ ଜମାତୀୟ େମାଜପଥ 
ମଣୁ୍ମାନମାଜୁ ଘମାଟେି ଏକ ବୁଲମାଣରିେ। 
ମତୃକ ଜଣକ ର�ରଲ ନୂଆଗମଁା ଥମାନମା 
େମାଜଘେମା ଗ୍ମାମେ ଲକ୍ଷୀଚନ୍ଦ୍ର େଗିମାଲ। 
ଖବେ ପମାଇ ପଲୁସି େମାତରିେ � ିଁ 
ଘଟଣମାସ୍ଳରେ ପ�ଞ୍ ିମତୃରେ� ଜବତ 
କେଥିିଲମା। ରସମାମବମାେ ମତୃରେ� 
ବ୍ୟବରଛେେ କେ ି ପେବିମାେ ରଲମାକଙୁ୍ 
�ସ୍ତମାନ୍େ କେମା�ମାଇଛ।ି େୁଘ୍କଟଣମା 
ରନଇ ଏକ ମମାମଲମା େୁଜୁ କେମା�ମାଇଥିବମା 
ରବରଳ ଘଟଣମାେ ତେନ୍ ଚମାଲଥିିବମା 
ଥମାନମା ଅଧିକମାେୀ ରକୌଶକି ମମାଝୀ ସଚୂନମା 
ରେଇଛନ୍।ି

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏସଡଏିଏ 
କପ୍   ଭଲବିଲ ପ୍ରତରି�ାଗତିା ଗମୁା ସକି୍ସ ଚାମ୍ଅିନ

ଶକୁରେବ ପାଇରଲ 
ଶକି୍ଷକ ରଗୌରବ ସମ୍ାନ

େ ମା େ ି ଙ୍ଗ ବ ମା ଡ଼ି , ୧ ୩ । ୩ ( ସ ମ ି ସ ) : 
େମାେଙି୍ଗବମାଡ଼ ି ବ୍ଲକ ସୀମନବମାଡ଼ ି ଗ୍ମାମେ 
ଅବସେପ୍ରମାପ୍ତ ପ୍ରଧମାନଶକି୍କ ଶକୁରେବ 
ପ୍ରଧମାନଙୁ୍ ଶକି୍କ ରଗୌେବ ସମ୍ମାନ 
ମଳିଛି।ି ଭୁବରନଶ୍ୱେସ୍ତି ବଜୁି ଶକି୍କ 
କମ୍କଚମାେୀ କଲ୍ୟମାଣ ସମତି ି ପକ୍େୁ ଏ� ି
ସମ୍ମାନ ପ୍ରେମାନ କେମା�ମାଇଛ।ି ପ୍ରବମାେ 
ପେୁୁଷ ବଜୁି ପଟ୍ନମାୟକଙ୍ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ୀ 
ଅବସେରେ େବବିମାେ ଭୁବରନଶ୍ୱେସ୍ତି 
ରଲମା�ଆି ଏକମାରଡମୀରେ ଗଣଶକି୍ମା 
ମନ୍ତୀ ସମୀେ େଞ୍ନ େମାସ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି 
ଭମାରବ ର�ମାଗରେଇ ଏ� ି ସମ୍ମାନ ପ୍ରେମାନ 
କେଥିରଲ। ଏ� ି ଅବସେରେ ସମତିେି 
ସଭମାପତ ି ଶବି ପ୍ରସମାେ ସ୍ମାଇଁ, ମ�ମାସଚବି 
ଉମମାକମାନ୍ ମ�ମାପମାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି 
ଥିରଲ। ଏ�ମାକୁ ରନଇ ଶକି୍କ ଶକୁରେବଙୁ୍ 
ବଭିନି୍ନ ମ�ଲେୁ ପ୍ରଶଂସମାେ ସଅୁ ଛୁଟଛି।ି

ଗମୁ୍ମା,୧୩।୩(ସମସି): ଗଜପତ ିଜଲି୍ମା ଗମୁ୍ମା ବ୍ଲକ ଡୁମ୍ମାଡମା ପଞ୍ମାୟତେ 
ନୂତନ ପଞ୍ମାୟତ କମା�୍କ୍ୟମାଳୟ ଗ�ୃ ଜଲି୍ମାପମାଳ ଲଙି୍ଗେମାଜ ପଣ୍ମାଙ୍ ଦ୍ମାେମା 
ଉେଘମାଟତି ର�ମାଇଛ।ି ରସ�ପିେ ି ମଶିନ ଜୀବକିମା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 
ଆେବିମାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ମା ପକ୍େୁ ଗମୁ୍ମା ସ୍ତି 
ସମାପ୍ତମା�କି �ମାଟ ପେସିେରେ ଶୀତଳ ଗ�ୃ ଓ 
ଚମାଷୀଙୁ୍ ଓଜନ ରମସନି ଏବଂ ଛତମା ପ୍ରେମାନ 
କେଥିିରଲ ଜଲି୍ମାପମାଳ। ଜଲି୍ମାପମାଳ ଗମୁ୍ମା ବ୍ଲକେ 
ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମଳୂକ କମା�୍କ୍ୟେ ଶଭୁମାେମ୍ଭ 
କେଛିନ୍।ି ଗମୁ୍ମା ବ୍ଲକ ଅଧିନସ୍ ଡୁମମ୍ାଡ଼ମା 
ପଞ୍ମାୟତେ ନୂତନ ପଞ୍ମାୟତ କମା�୍କ୍ୟମାଳୟ ଗ�ୃ, 
ଗମୁ୍ମା ସ୍ତି ଶୀତଳ ଗ�ୃ ଓ ବ.ିକଳମାକଟରେ 
ସ୍ୟଂ ସ�ମାୟକ ରଗମାଷ୍ୀ ସରିଲଇ ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ଶବିେି ଉେଘମାଟନ କେବିମା ସ� ଉନ୍ନୟନ 
କମା�୍କ୍ୟ ପେେିଶ୍କନ କେଥିିରଲ। େବି୍ୟଶକ୍ତ ି
େଳକୁ ଏ� ିଶୀତଳଗ�ୃ ପ୍ରେମାନ କେବିମା ସ� ପ୍ରତେିନି ବକି୍ର ିକେୁଥିବମା 
ଚମାଷୀଙୁ୍ ୨୦ଟ ିଓଜନ ରମସନି, ରଗମାଟଏି ବଡ଼ ଛତମା, େୁଇଟ ିପେବିମା 
ରଟ୍ର ଓ ବୟିଟୁ ି ପମାଲ୍କେରେ ତମାଲମି ରନଇଥିବମା ଛମାତ୍ରୀଙୁ୍ ଅଥ୍କେମାଶ ି ଓ 

ମମାନପତ୍ର ପ୍ରେମାନ କେଥିିରଲ ଜଲି୍ମାପମାଳ। କମା�୍କ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତଥିି ଭମାରବ 
ଜଲି୍ମା ପେଷିେ ଅଧ୍ୟକ୍ ଜ.ି ତେୁିପତ ି େମାଓ, ଏସଡସି ି ଅଧ୍ୟକ୍ମା ମେୟିମ 
େଇତ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ମା ସରୁନମ ି ମଣ୍ଳ, ବଡିଓି ଅନୁପ ଅଭରିଷକ 

ରବର�େମା, ପଏିଆଇଟଡ଼ିଏି ଫମାଲଗନୁ ମମାଝୀ, ଏସଓ ରଜ୍ୟମାତେିଞ୍ନ 
ରବର�େମା, ପ୍ରବୀଣ କୁମମାେ ସମା�ୁ, ରଗୌତମ ସ୍ମାଇଁ, ଜୀବନ େମାସ ଓ 
ବଭିମାଗୀୟ ଅଧିକମାେୀ ର�ମାଗରେଇଥିରଲ।

ଶୀତଳଗହୃ ଓ ପଞ୍ାୟତ କା�ଚ୍ଚ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଲ ଜଲି୍ାପାଳ

ପମାେଳମାରଖମଣୁ୍,ି୧୩।୩(ସମସି): ଗଜପତ ି
ଜଲି୍ମା ରଗମାଷମାଣ ି ବ୍ଲକ ଗମାେବନ୍ଧ ଓ ଗେୁମାଣ୍ ି
ଥମାନମା ପକ୍େୁ ପଥୃକ ଭମାରବ ଚଢଉ କେମା�ମାଇ 
ବପିଳୁ ପେମିମାଣେ ରଚମାେମା ବରିେଶୀ ମେ 
ଜବତ କେମା�ମାଇଛ।ି ଗଜପତ ିଜଲି୍ମା ଆେକ୍ୀ 
ଅଧିକ୍କ ସ୍ମାତୀ ଏସ୍  . କୁମମାେଙ୍ ନରିଦ୍୍କଶ 
କ୍ରରମ ଉଭୟ ଥମାନମା ପକ୍େୁ େବବିମାେ 
େମାତରିେ ପଥୃକ ପଥୃକ ଭମାରବ ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ଥମାନମା ଅଞ୍ଳରେ ଚଢଉ କେମା�ମାଇଥିଲମା। 
ଗମାେବନ୍ଧ ଥମାନମା ଅଧିକମାେୀ ରଗମାବନି୍ ରଗୌଡଙ୍ 

ତତ୍ତମାବଧମାନରେ ପଲୁସି େଳ ଲମାବଣ୍ୟଗଡ଼ 
ଏବଂ ଗମାେବନ୍ଧ ଗ୍ମାମମାଞ୍ଳେ େୁଇଟ ିସ୍ମାନରେ 
ଚଢଉ କେମା�ମାଇଥିଲମା। ୩ ଘଟଣମାରେ 
ରମମାଟ ୧୮୭ଲଟିେ ବରିେଶୀ ମେ ଜବତ 
କେମା�ମାଇଥିବମା ରବରଳ ରଗମାଟଏି ବମାଇକ 
ଜବତ ସ� ଜଣକୁ ଗେିଫ କେମା�ମାଇଛ।ି 
ଏରନଇ ଗମାେବନ୍ଧ ଥମାନମାରେ ୩ଟ ିମମାମଲମା େୁଜୁ 
ର�ମାଇଥିବମା ପଲୁସି ସତୂ୍ରେୁ ପ୍ରକମାଶ। ରସ�ପିେ ି
ଗେୁମାଣ୍ ିଥମାନମା ଅଞ୍ଳରେ ବ୍ୟମାପକ ପେମିମାଣେ 
ରଚମାେମା ବରିେଶୀ ମେ ଚମାଲମାଣ ର�ଉଥିବମା 

ଖବେ ପମାଇ ଥମାନମା ଅଧିକମାେୀ େବୀନ୍ଦ୍ର ପମାତ୍ରଙ୍ 
ତତ୍ତମାବଧମାନରେ ଚଢଉ କେମା�ମାଇଥିଲମା। 
ଚଢଉ ରବରଳ ୧୦୩.୫ ଲଟିେ 
ପେମିମାଣେ ମେ ଜବତ କେମା�ମାଇଥିଲମା। 
ଘଟଣମାରେ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଏସ୍  . ଚେିଞ୍ବିଲୁିଙୁ୍ 
ଘଟଣମାସ୍ଳରେ ଗେିଫ କେମା�ମାଇଥିବମା 
ଜଣମାପଡ଼ଛି।ି ଏରନଇ ଗେୁମାଣ୍ ି ଥମାନମାରେ 
ଏକ ଅବକମାେୀ ମମାମଲମା େୁଜୁ କେମା�ମାଇ 
ଅଭ�ିକୁ୍ତକୁ ରକମାଟ୍କ ଚମାଲମାଣ କେମା�ମାଇଥିବମା 
ଥମାନମା ଅଧିକମାେୀ ପମାତ୍ର ସଚୂନମା ରେଇଛନ୍।ି

ରଛଳଗିଡ଼,୧୩।୩(ସମସି): ଗଜପତ ି ଜଲି୍ମା ଆର୍  .ଉେୟଗେି ି ବ୍ଲକ 
ରଛଳଗିଡ଼ ଡ୍ମାଇଭେ ମ�ମାସଂଘ ପକ୍େୁ ଆସନ୍ମା ୧୫ ତମାେଖି ଠମାେୁ 

ଅନଦି୍ଧମିଷ୍ଟ କମାଳ ପ�୍କ୍ୟନ୍ ଧମ୍କଘଟ କେମା�ବି। ବନ୍ ରବରଳ ଚକଅଖ 
ଗଡ଼ବି ନମା� ିଁ। ଏରନଇ ଆର୍  .ଉେୟଗେି ିବ୍ଲକେ ବଭିନି୍ନ ଗ୍ମାମମାଞ୍ଳରେ 

ପ୍ରଚମାେପତ୍ର ମେମା�ମାଇଥିବମା ରେଖିବମାକୁ 
ମଳୁିଛ।ି ମଖୁ୍ୟତଃ ୧୦େଫମା େମାବ ିପେୂଣ ପମାଇଁ 
ଓଡ଼ଶିମା ଡ୍ମାଇଭେ ମ�ମାସଂଘେ ଆ�୍ମାନକୁ 
ରଛଳଗିଡ଼ ଡ୍ମାଇଭେ ସଂଘ ତଥମା ଆର୍  .
ଉେୟଗେି ି ବ୍ଲକରେ ଥିବମା ବଭିନି୍ନ ଡ୍ମାଇଭେ 
ସଂଘ ସମଥ୍କନ କେ ିଏ� ିଆରନ୍ମାଳନ ଡମାକେମା 
େଆି�ମାଇଛ।ି ଏପେ ି ପ୍ରଚମାେପତ୍ର ଓ ବ୍ୟମାନେ 
ଆର୍  .ଉେୟଗେି,ି ରଛଳଗିଡ଼, ମର�ନ୍ଦ୍ରଗଡ଼, 
ଚନ୍ଦ୍ରଗେି,ି ଚମାନ୍ପିଟୁ, ରମମା�ନମା, ଲୁ�ମାଗଡୁ ି
ଆେ ି ଗ୍ମାମମାେ ମଖୁ୍ୟ ବଜମାେ ଅଞ୍ଳରେ 
ରେଖିବମାକୁ ମଳୁିଛ।ି

ରମାବାଇଲ ଟାୱାର ସ୍ାପନ ପାଇଁ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ୋବପିତ୍ର
ଫୁଲବମାଣୀ,୧୩ମା୩(ସମସି): ରମମାବମାଇଲ ରନଟୱମାକ୍କ େମାବରିେ 
କନ୍ଧମମାଳ ଜଲିମା ଫିେଙି୍ଗଆି ବ୍ଲକ ଡମିେିଗିଡୁମା ପଞ୍ମାୟତବମାସୀ େୀଘ୍କ 
େନି ର�ବ ପଞ୍ମାୟତ କମା�୍କ୍ୟମାଳୟରେ ତମାଲମା ପକମାଇଛନ୍।ି ସମସ୍ୟମା 
ସମମାଧମାନ ପମାଇଁ ପ୍ରଶମାସନ ଆନ୍େକିତମା ନ ରେଖମାଇବମାେୁ ରଲମାରକ 
ରସମାମବମାେ ଜଲିମାପମାଳଙୁ୍ ଏକ େମାବପିତ୍ର ପ୍ରେମାନ କେଛିନ୍।ି 
୪୮ ଘଣ୍ଟମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟମା ସମମାଧମାନ ନ ର�ରଲ ଜଲିମାପମାଳଙ୍ 
କମା�୍କ୍ୟମାଳୟ ସମ୍ଖୁରେ ଅନଦି୍ଧମିଷ୍ଟ କମାଳ ପ�୍କ୍ୟନ୍ ଧମାେଣମା େଆି�ବି 
ରବମାଲ ିରଚତମାବନୀ ରେଇଛନ୍।ି ପଞ୍ମାୟତ ମଖୁ୍ୟମାଳୟରେ ରମମାବମାଇଲ 
ରନଟୱମାକ୍କ ସ୍ମାପନ କେବିମାକୁ ଗ୍ମାମବମାସୀ ବ�ୁ ବଷ୍କ ର�ଲମା େମାବ ି

କେଆିସଛୁନ୍।ି ଗତ ସମାଧମାେଣ ନବି୍କମାଚନ ସମୟରେ ରନତମାମମାରନ 
ଆସ ିରଭମାଟ ରେରଲ ରନଟୱମାକ୍କ ସଂର�ମାଗ କେମା�ବି ରବମାଲ ିପ୍ରତଶିରୁତ ି
ରେଇଥିରଲ। ର�ରଲ କଛି ିଫଳ ର�ମାଇନ ିରବମାଲ ିଗ୍ମାମବମାସୀ 

କ�ଛିନ୍।ି ସେପଞ୍ ବଭିନି୍ନ କମା�୍କ୍ୟମାଳୟକୁ �ମାଇ ଏସମ୍ପକ୍କରେ େମାବ ି
ଜଣମାଇଛନ୍।ି ପ୍ରତବିମାେରେ ଗତ ନରଭମ୍େ ମମାସରେ ରଲମାରକ 
ପଞ୍ମାୟତ କମା�୍କ୍ୟମାଳୟରେ ତମାଲମା ପକମାଇଥିରଲ। କଛି ିେନି ପରେ 
ବଡିଓି ଏବଂ ତ�ସଲିେମାେ ଗ୍ମାମରେ ପ�ଞ୍ ିରଫବୃଆେୀ ରଶଷ ସଦୁ୍ଧମା 
ଗମାଁରେ ଟମାୱମାେ ସ୍ମାପନ କେମା�ବି ଏବଂ ସମସ୍ୟମାେ ସମମାଧମାନ ର�ବ 
ରବମାଲ ିପ୍ରତଶିରୁତ ିରେଇଥିରଲ। ଏ�ମା ପରେ ପଞ୍ମାୟତ କମା�୍କ୍ୟମାଳୟେୁ 
ତମାଲମା ରଖଲମା�ମାଇଥିଲମା। କନୁି୍ ଆଜ ି�ମାଏଁ ଏ� ିସମସ୍ୟମାେ ସମମାଧମାନ 
ର�ମାଇନମା� ିଁ ରବମାଲ ିଗ୍ମାମବମାସୀ କ�ଛିନ୍।ି ପ୍ରତବିମାେରେ ପଣୁ ି
ଗ୍ମାମବମାସୀ ଗତ ୧ତମାେଖିେୁ ପଞ୍ମାୟତ କମା�୍କ୍ୟମାଳୟ ତମାଲମା ପକମାଇଛନ୍।ି 

ଏ�ମା ସରର୍ବେ ରକ� ି
େୃଷ୍ଟ ିରେଇ ନ 
ଥିବମା ଗ୍ମାମବମାସୀ 
ଅଭରି�ମାଗ 
କେଛିନ୍।ି ବମାଧ୍ୟ 
ର�ମାଇ ରସମାମବମାେ 
ଜଲି୍ମାପମାଳଙୁ୍ 
େମାବପିତ୍ର 
ପ୍ରେମାନ କେଥିିବମା 
ଗ୍ମାମବମାସୀ 
କ�ଛିନ୍।ି 
ପେରକ୍ପ ଗ୍�ଣ 
କେମା ନ ଗରଲ 

ବୁଧବମାେେୁ ଜଲି୍ମାପମାଳଙ୍ କମା�୍କ୍ୟମାଳୟ ସମ୍ଖୁରେ ଅନଦି୍ଧମିଷ୍ଟ କମାଳ 
ପ�୍କ୍ୟନ୍ ଧମାେଣମା େଆି�ବି ରବମାଲ ିେଘପୁତ ିକ�ଁେ, ମମାନସ କୁମମାେ 
େଗିମାଲ, ମଲିନ େଗିମାଲ, ଚରି୍େଞ୍ନ େଗିମାଲ ପ୍ରମଖୁ କ�ଛିନ୍।ି

ଫି େ ିଙ୍ଗି ଆ , ୧ ୩ ମା ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
କନ୍ଧମମାଳ ଜଲି୍ମା ଫିେଙି୍ଗଆି 
ପଲୁସି ଏକ ଅରଟମା ସ� ୭୫ 
କରିଲମା ଗରଞ୍ଇ ଜବତ କେଛି।ି 
ଏ ସମ୍ପକ୍କରେ ଜରଣ ଗରଞ୍ଇ 
ରଚମାେମା ଚମାଲମାଣକମାେୀକୁ ଗେିଫ 
କେ ି ରକମାଟ୍କ ଚମାଲମାଣ କେମା�ମାଇଛ।ି 
ଏକ ଅରଟମାରେ ଗରଞ୍ଇ ଚମାଲମାଣ 
ର�ଉଥିବମା ରନଇ ପଲୁସିକୁ ଗପୁ୍ତ 
ସଚୂନମା ମଳିଥିିଲମା। ସଚୂନମା ପମାଇବମା ପରେ ଥମାନମା ଅଧିକମାେୀ ତପନ 

କୁମମାେ ନମା�ମାକଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରେ ପଲୁସିେ ଏକ 
େଳ ଫିେଙି୍ଗଆି ଠମାେୁ ସମାଡଙି୍ଗଆି ପରୂ୍୍କ ବଭିମାଗ 
ମଖୁ୍ୟ େମାସ୍ତମାେ ରଲଣ୍ଡଗିମାଁ ଘମାଟ ିନକିଟରେ ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ଅରଟମାକୁ ଧେବିମାରେ ସଫଳ ର�ମାଇଥିଲମା। �ମାଞ୍ 
କେମା�ବିମାରେ ଅରଟମାେୁ ୭୫ କରିଲମା ଗରଞ୍ଇ 
ବମା�ମାେଥିିଲମା। ଏ� ି ଘଟଣମାରେ ଗେିଫ 
ର�ମାଇଥିବମା ଅଭ�ିକୁ୍ତ ଜଣକ ବମାଲଗିଡୁମା ଥମାନମା 
ଲଣ୍ମାଗମାଁେ ରଗମାକୁଳ େଣମା ରବମାଲ ିଜଣମାପଡ଼ଛି।ି 
ଏସମ୍ପକ୍କରେ ଫେଙି୍ଗଆି ଥମାନମାରେ ଏକ ମମାମଲମା 

େୁଜୁ କେମା�ମାଇଛ।ି ଅଭ�ିକୁ୍ତକୁ ରକମାଟ୍କ ଚମାଲମାଣ କେମା�ମାଇଛ।ି 

ଅରଟା ସହ ୭୫ କରିଲା ଗରଜେଇ ଜବତ: ଜରଣ ଗରିଫ



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
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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 ବଜିୟବଶି୍ବରିଜତା 
ଜମ୍ଡାନୀ ହାେଲିା

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

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

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

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

ଫାଇନାଲରେ ଭାେତ-ଅର୍ରେଲଆି ମକୁାବଲିା
ବଶି୍ ରଟଷ୍ଟ ଚାମ୍ଅିନରପି୍  

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

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

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

 ଅପରପକ୍ଷଜର ମହ ସିଳା ବ ସିଭାଗଜର
ଜଫବୃଆରୀ ମାସର ଜଶ୍ଷ୍ଠ ଜେଳାଳସି

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

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

ଭକୋରତ ପକୋଇଁ ଦୁଇଟ ଷି ସଗକୋଲ୍  ସଦଇଥÒବକୋ ଅଭଷିସେକ (ରକୋହକୋଣ)
ହ୍କୋରୀ 

ବରୁ କ୍  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ମହଳିା ୍ମିୟିେ ଲଗି୍   : ବାଙ୍ାରଲାେେ ପଞ୍ଚମ ପୋଜୟ

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