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  ପଷୃ୍ଠା            ଦେଖନ୍ତୁ୨

େୀପକିଠାଙ୍ତୁ  ପ୍ରଶଂସଠା କର ି
ଦ୍ଠାଲ୍  ଦେଦେ କଙ୍ଗନଠା

ପାଥେୟ ଥେଉ ‘୫-ଟ’ି ଆଦର୍ଶ ବାସନୁାେ ିଁ  ‘କୁସମୁ’
 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୪।୩ (ସମସି): ପାରମ୍ପରକି ଉତ୍ସରୁ ବଦୁିୟୁତ 

ଉତ୍ାଦନ ପାଇଁ କଞ୍ାମାଲର ହ୍ାସ, ପରବିବଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଦକୁି 
ଦୃଷ୍ବିର ରଖି ଅଣପାରମ୍ପରକି ଉତ୍ସରୁ ବଦୁିୟୁତ୍   ଉତ୍ାଦନ ଉପବର 
ସାରା ବଶି୍ୱ ଗରୁୁତ୍ାବରାପ କରୁଛ।ି ଅନୁରୂପ ଭାବବର ବଦଶବର 
ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ ି ଓ ଅଣପାରମ୍ପରକି ଉତ୍ସରୁ ବଦୁିୟୁତ୍   ଉତ୍ାଦନ 
ନମିବତେ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରୁୁତ୍ାବରାପ କରୁଛତେ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
କଷିାନ୍   ଉର୍ା ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ ଉତ୍  ଥାନ ମହା ଅଭଯିାନ (ପଏିମ୍  - 
କୁସମୁ) କାଯ୍ୟୁକ୍ରମବର ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍କୁି ନବିଯାଗ 
କର ି ଅଫ୍   ଗ୍୍ରୀଡ୍   ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ ି ପାୱାର ପ୍ାଣ୍ଟ୍    ସ୍ାପନ କରଛିତେ।ି 
ଏହା ଦ୍ାରା ଗ୍ାମାଞ୍ଳର କୃଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରମଖୁ ଗ୍୍ରୀଡ୍   ଉପବର 
ନଭି୍ରଶ୍ରୀଳତା କମାଇବାକୁ ଲକ୍ଷୟୁ ରଖାଯାଇଛ।ି ପନୁଶ୍ଚ 
କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ ି ନରିାପତ୍ା ସରୁକ୍ଷତି କରବିା ସହ ଅଣ 
ର୍ରୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ସରୁ ବଦୁିୟୁତ୍   ଉତ୍ାଦନ ୪୦ ପ୍ରତଶିତକୁ ବୃଦ୍ ି

କରବିାକୁ ସରକାର ବଯାରନା କରଛିତେ।ି ବଡ଼ିମ୍ବନା ବହଉଛ ି
ବଯଉଁ ଲକ୍ଷୟୁ ବନଇ ଏହ ିକାଯ୍ୟୁକ୍ରମ ହାତକୁ ନଆିଯାଇଛ;ି ବସୁ୍ତଃ 

ତାହା କାଯ୍ୟୁକାର୍ରୀ ବହାଇପାର ି ନାହ ିଁ। ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହ ି
‘ପଏିମ୍  କୁସମୁ୍ ’ ବାସହ୍ରୀନ ବହବାପର ିଲାଗଛୁ।ି ବଦୁିୟୁତ୍   ଉତ୍ାଦନ 
ତ ଦୂରର କଥା; କୃଷବିକ୍ଷତ୍ରକୁ ବସୌରଚାଳତି ପମ୍ପ ରରଆିବର 
ରଳବସଚନ, ବୟୁକ୍ଗିତ ଓ ଫିଡ଼ର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ାପନ ବକ୍ଷତ୍ରବର 
ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ସ୍ତି।ି ‘କୁସମୁ’ ବଯାରନାର ବକିଳ ସ୍ତି ି ବଖାଦ 
ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍୍ନା କରଛିତେ।ି ବଡ଼ିମ୍ବନା ବହଉଛ ି ଏହ ି
ବଯାରନାବର ଓଡ଼ଶିା ସବ୍ାଧିକ ଅବବହଳାର ଶକିାର ବହାଇଥିବା 
ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଓ ନବ୍ରୀକୃତ ଶକ୍ ିବଭିାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍  .
ବକ.ସଂିହ ସ୍୍ରୀକାର କରଛିତେ।ି 

ବବିରଡ ି ସାଂସଦ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର 
ଉତ୍ରବର ବକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ସଂିହ ବଯଉଁ ତଥୟୁ ବଦଇଛତେ ି ତାହା 
ଅତୟୁତେ ଉଦ୍  ବବଗରନକ। ‘କୁସମୁ’ ବଯାରନା ମାଧ୍ୟମବର 
ମଖୁୟୁତଃ ତବିନାଟ ି ଉପାଦାନ ବଶ୍ଣ୍ରୀବର ଶକ୍ ି

ରଠାଜ୍ୟ ଚଠାଷୀଙ୍ ଶକ୍ ିନରିଠାପତ୍ଠାଦର ବଠାଧକ ଦକନ୍ଦ୍ର

ଫଡିର ଓ ବଦ୍ିୟୁତ୍   ଉତ୍ପାଦନରର ସଫଳତପା ଶନୂ

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୪।୩ (ସମସି): ରାରୟୁ ସରକାରଙ୍କର 
୫-ଟ ି ଆଦଶ୍କୁ ପାବଥୟ କର ି ସମବାୟ ବଭିାଗର 
ନବନଯିକୁ୍ ଅଧିକାର୍ରୀମାବନ ଦାୟତି୍ ସମ୍ପାଦନ କରତୁେ। 
ପାରଦଶଶିତା, ପ୍ରଯକୁ୍ବିଦିୟୁା, ଟମି୍   ୱାକ୍, ସମୟ ଓ 
ରୂପାତେରଣକୁ ପ୍ରାଥମକିତା ବଦଇ ସରକାର୍ରୀ କାଯ୍ୟୁ 

କରତୁେ ବବାଲ ି ପରାମଶ୍ ବଦଇଛତେ ି ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରୀ ନବ୍ରୀନ 
ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବନଯିକୁ୍ ସମବାୟ ଅଧିକାର୍ରୀମାନଙ୍କ 
ଦଗିଦଶନ୍ କାଯ୍ୟୁକ୍ରମବର ଆଭାସ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମବର ବଯାଗ 
ବଦଇ ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ଙୁ୍କ ଶବୁଭଚ୍ା ରଣାଇଛତେ।ି 
ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିତେ ି ବଯ ରାରୟୁର ବକିାଶବର ସମବାୟ 
ମବଡଲ୍   ଅଥନ୍୍ରୀତରି ଉବଲେଖନ୍ରୀୟ ଭୂମକିା ରହଛି।ି ବଭିନି୍ନ 

ବକ୍ଷତ୍ରକୁ ମଶିାଇ ରାରୟୁବର 
୬ ହରାର ସକ୍ରୟି ସମବାୟ 
ରହଛି।ି ୧୯୫୦ ମସହିାବର 
କୃଷ ି ଋଣର ୩ ପ୍ରତଶିତ 
ବ ଯ ା ଗ ା ଇ ପ ା ରୁ ଥି ବ ା 

ସମବାୟ ବଭିାଗ ସମ୍ପ୍ରତ ି ୬୦ ପ୍ରତଶିତ ଋଣ ସହାୟତା 
ପ୍ରଦାନ କରପିାରଛି।ି ଏହ ି କ୍ରମବର ସମବାୟ ବଭିାଗର 
ତଦାରଖ ଓ ତଦାରଖ ବୟୁବସ୍ାକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ କରବିା 
ଦଗିବର ନବନଯିକୁ୍ ଇନ୍ସବପକ୍ଟର ଓ ଅଡଟିରମାବନ 
ସବଚତନ ରହବିା ଆବଶୟୁକ। ନରି ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତପିାଦନ 
ସ୍ରୂପ ଅଧିକାର୍ରୀମାବନ ବଭିାଗ ଓ ବୟୁବସ୍ା 

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୪।୩ (ସମସି): ‘୫-ଟ’ି ଏକ 
ବପି୍ଳବ, ଏକ ଆବ୍ାଳନ ଓ ଏକ ପ୍ରଗତଶି୍ରୀଳ 
ଚତିୋଧାରା। ରାରୟୁବର ‘୫-ଟ’ି ଲାଗ ୁ ବହବା 
ପବର ବଭିନି୍ନ କାଯ୍ୟୁ ତ୍ରାନ୍ବତି ବହଉଛ।ି  
‘୫-ଟ’ି ଦ୍ାରା ସ୍ଚ୍ତା ଆସଛି;ି ସାଧାରଣ 
ବଲାବକ ନରିକୁ ସ୍ତଃପ୍ରବୃତ୍ ଭାବବ ‘୫-ଟ’ି ସହ 
ନରିକୁ ବଯାଡ଼ୁଛତେ।ି ବଯଉଁମାବନ ପ୍ରଗତଶି୍ରୀଳ 
ବଚିାରଧାରାର ପରପିନ୍୍ରୀ ବସମାବନ ‘୫-ଟ’ିକୁ 
ବବିରାଧ କରୁଛତେ ି ବବାଲ ି ଆର ି ଶନୂୟୁକାଳବର 
ବବିରାଧ୍ରୀ ଦଳ ବନତାଙୁ୍କ କଡ଼ା ରବାବ୍   ବଦଇଛତେ ି
ବବିରଡ ିବଧିାୟକ ଡ. ଅରୁଣ ସାହୁ। ବସ କହଛିତେ ି
ବଯ ବବିରାଧ୍ରୀ ଦଳ ବନତା ଗତକାଲଠିାରୁ ‘୫-
ଟ’ି ବାହୁନୁଛତେ।ି ‘୫-ଟ’ି ପ୍ରସଙ୍ଗବର ଅବନକ 
ହାସୟୁାସ୍ପଦ ମତେବୟୁ ବଦଉଛତେ।ି ପ୍ରକୃତବର ‘୫-

ଟ’ି କଣ ତାଙ୍କର ବୁଝବିାର ସାମଥ୍ୟୁ ନାହ ିଁ ନା ସବୁ 
ବୁଝ ି ବସ ଅବୁଝା ବହଉଛତେ ି ତାହା ରଣାନାହ ିଁ; 
ମାତ୍ର ‘୫-ଟ’ି ଭୂତ ତାଙୁ୍କ ମାଡ଼ବିସଛି ି ବବାଲ ି 
ଡ. ସାହୁ କଟାକ୍ଷ କରଛିତେ।ି

ଆର ି ଶନୂୟୁକାଳବର ବବିରାଧ୍ରୀ ଦଳ 
ବନତା ରାରୟୁବର ଶକି୍ଷା ବୟୁବସ୍ା ସମ୍ପକ୍ବର 
ମତ ରଖିବା ଅବସରବର ଚଳତି ମାଟ୍କି 

ପର୍ରୀକ୍ଷାବର ଡ୍ରପ ଆଉଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା 
ବବବଳ ଏକ ବବିାଦ୍ରୀୟ ଟପି୍ପଣ୍ରୀ ବଦଇଥିବଲ। 
ରୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ଏପର ି ବବୃିତକୁି କଡ଼ା 
ସମାବଲାଚନା କରଥିିବଲ ବବିରଡ ିବଧିାୟକ ଡ. 
ସାହୁ। ବସ କହଥିିବଲ ବଯ ବବିରାଧ୍ରୀ ଦଳ ବନତା 
ବାରମ୍ବାର ଅବନକ ହାସୟୁାସ୍ପଦ କାହାଣ୍ରୀର 
ଅବତାରଣା କରୁଛତେ।ି ‘୫-ଟ’ି ସ୍ଲୁ ରୂପାତେରଣ 
ପ୍ରଗତରି ଲକ୍ଷଣ। ଓଡ଼ଶିାର ବଯ ବକୌଣସ ି ଗାଁକୁ 
ଯବିବ ବସଠାବର ପ୍ରଗତରି ଲକ୍ଷଣ ବଦଖିବବ। 
‘୫-ଟ’ି ରରଆିବର ସାରା ରାରୟୁବର ରାସ୍ାଘାଟ, 
ବସତୁ ନମି୍ାଣଠାରୁ ବନଇ ରଳବସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଓ ହସ୍ପଟିାଲ ଆଦରି ଭତି୍ଭୂିମ ି ନମି୍ାଣ ଏବଂ 
ରୂପାତେର୍ରୀକରଣ କରାଯାଉଛ।ି ଏପରକି ି 
‘୫-ଟ’ି ବୟୁବସ୍ାକୁ ବଦଶର ଅନୟୁ 

ନବନଯିତୁକ୍ ସମବଠାୟ ଅଧିକଠାରୀଙ୍ତୁ  ମତୁଖ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ େଗି୍ େଶ୍ଶନ

ରଠାଜ୍ୟଦର ଅଧିକ ସତୁେୃଢ଼ ଦେଉଛ ିସମବଠାୟ ବ୍ୟବସ୍ଠା 
ସମବଠାୟ ବଭିଠାଗଦର ନଯିତୁକ୍ ିପଠାଇଦେ ୧୮୪ ଅଧିକଠାରୀ
ନଯିତୁକ୍ ିପ୍ରକ୍ୟିଠାଦର ସ୍ୱଚ୍ଛତଠାକତୁ ନବନଯିତୁକ୍ଙ୍ ପ୍ରଶଂସଠା

‘୫-ଟ’ି ସ୍ତୁେ 
ରୂପଠାନ୍ରଣ  

ପ୍ରଗତରି 
େକ୍ଷଣ

‘ବଥି�ାଧୀ ଦଳ ଥନତାଙୁ୍ ଲାଗଛି ି‘୫-ଟ’ି ଭୂତ’
ପ୍ରଗତଶିୀଳ ବଚିଠାରଧଠାରଠାର ବଦିରଠାଧଠାଚରଣକତୁ ଶଠାସକ େଳର ନନି୍ଠା

 ଭୁବନେଶ୍ବର,୧୪ା୩(ସମସି): ସମ୍ପ୍ରତ ି ଆବମରକି୍ରୀୟ 
ବୟୁାଙି୍କଙ୍ଗଟ୍  ସଙ୍କଟକୁ ବନଇ ସାରା ବଶି୍ବର ପଞୁ୍ଜବିରାର 
ଧରାଶାୟ୍ରୀ ବହଉଛ।ି ବଯବତବବବଳ ଘବରାଇ 
ବରାରବର ଷ୍କ୍  କାରବାର ମା୍ା ରହଛି ି ବସବତବବବଳ 
ସନୁା ବରାରବର ଉତ୍ସାହ ବଦଖÒବାକୁ ମଳିଛି।ିବସୟାର 
ବରାରବର ବଦଖାବଦଇଥÒବା ମା୍ାବସ୍ା ମଧ୍ୟବର ହଠାତ୍ 
ସାରା ବଶି୍ୱବର ସନୁା ଓ ରୂପା ମଲୂୟୁ ବେର ବେଯିାଇଛ।ି  

ଏମତିକି ି ମାତ୍ର ବଗାଟଏି ଦନିବର ବରାରବର ସନୁା ୧୦ 
ଗ୍ାମ ପଛିା ୧୧୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୁପା ୩୫୦୦ ଟଙ୍କା 
ମହଙ୍ଗା ବହାଇଛ।ି ଏହ ିକାରଣରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଘବରାଇ  
ବରାରବର ସନୁା ଓ ରୂପା ମଲୂୟୁବର ମଧ୍ୟ ବହୁତ 
ବୃଦ୍ ି ଘଟଛି।ି ରବିପାଟ ୍ ଅନୁଯାୟ୍ରୀ ବସାମବାର 

ରାରଧାନ୍ରୀ ଭୁବବନଶ୍ରବର ସନୁା ମଲୂୟୁବର 
୧୦ ଗ୍ାମ ପଛିା ୧୧୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ 

 େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୪ା୩ (ଏନେେ୍)ି: ଭାରତ ୨୦୨୨ବର ବଶ୍ିର 
ଅଷ୍ମ ସବ୍ାଧିକ ପ୍ରଦୂଷତି ବଦଶ ବହାଇଛ।ି ମାତ୍ର ପବୂ ୍ବଷ୍ ଅବପକ୍ଷା 

ସ୍ତିବିର ସାମାନୟୁ ସଧୁାର ଆସଛି।ି ୨୦୨୧ବର ଏହ ି ତାଲକିାବର 
ଭାରତ ପଞ୍ମ ସ୍ାନବର ରହଥିିଲା। ଏହା ସବତ୍୍ ବାୟ ୁପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରମଖୁ 

କାରକ ପାଟଶିକୁବଲଟ ମୟୁାଟର (ପଏିମ୍ ) ୨.୫ର ସ୍ର ଚତିୋରନକ ରହଛି।ି 
ଏହା ହ୍ାସ ପାଇ ୫୩.୩ ମାଇବକ୍ରାଗ୍ାମ/ଘନ ମଟିର ବହାଇଯାଇଛ।ି ବଶ୍ି 

ସ୍ାସ୍ୟୁ ସଂଗଠନ (ହୁ) ପକ୍ଷରୁ ରାର ିସରୁକ୍ଷତି ସ୍ରୀମାଠାରୁ ଏହା ୧୦ ଗଣୁ ଅଧିକ। 

ସ୍ସି୍  ଏବରନ୍ସ ି ‘ଆଇକୁୟୁ ଏୟାର’ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାର ି ‘ବଶ୍ି ବାୟ ୁ ମାନକ’ 
ରବିପାଟ୍ବର ଏହ ି Ñଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ବାୟବୁର ପଏିମ୍  ୨.୫ର ସ୍ରକୁ 
ବନଇ ବବୈଜ୍ାନକି ଏବଂ ସ୍ାସ୍ୟୁ ବବିଶଷଜ୍ମାବନ କରଥିିବା ଅନୁଧ୍ୟାନ ଉପବର ଏହ ି
ରବିପାଟ୍ ପଯ୍ୟୁବବସତି। ଏଥିବର ସରକାର୍ରୀ ତଥା ବବସରକାର୍ରୀ ଅନୁଷ୍ାନ ଦ୍ାରା 
ପରଚିାଳତି ୩୦ ହରାର ବକନ୍ଦ୍ରରୁ ତଥୟୁ ସଂଗ୍ହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ିରବିପାଟ୍ବର 
ବଶ୍ିର ସବ୍ାଧିକ ପ୍ରଦୂଷତି ୨୦ ସହର ମଧ୍ୟବର ଏସଆିର ୧୯ଟ ି ସହର ସାମଲି 
ରହଛି।ି ଏଥିବର ଭାରତର ୧୪ଟ ି ଏବଂ ଆଫି୍କାର ବଗାଟଏି ସହର 

ଭା�ତ ବରି୍ବ� ଅଷ୍ଟମ ସବ୍ଶାଧିକ ପ୍ରଦୂଷତି ଥଦରଦନିକଥ� ସନୁା ୧୧୦୦, �ୁପା ୩୫୦୦ ଟଙ୍ା ମେଙ୍ା

}ପଷୃ୍ା-୯}ପଷୃ୍ା-୯

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୪।୩ (ସମସି): ବଗାଷ୍୍ରୀ 
ସହଭାଗତିାବର ବନାଗ୍ ିପ୍ରଶମନ ପାଇଁ ସରକାର 
ସ୍ତନ୍ତ ରଣନ୍ରୀତ ି ପ୍ରସୁ୍ତ କରଛିତେ।ି ପଞ୍ାୟତକୁ 
ୟନୁଟି ଭାବବ ବନଇ ସରପଞ୍, ଯବୁକ ସଂଘ, 
ସ୍ୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍୍ରୀ, ଏନ୍  ରଓିମାନଙୁ୍କ ରଙ୍ଗଲ 
ନଆିଁ ବରାକବିା ପ୍ରକ୍ରୟିାବର ସାମଲି କରାଯବିା 
ସହ ତୃଣମଳୂସ୍ରରୁ ରନସବଚତନତା ଓ 
ସହଭାଗତିାକୁ ବୟୁାପକ କରାଯବି। ରାରୟୁର 
ବକଉଁ ବନଖଣ୍ଡବର ନଆିଁ ବକବତବବବଳ 
ଲାଗଛୁ ି ଓ ଏହା ବକବତ ସମୟ ମଧ୍ୟବର 
ପ୍ରଶମତି ବହଉଛ ି ତାହାର ପ୍ରତଦିନି ସମ୍ରୀକ୍ଷା 
କରାଯବି। ଅନୟୁପବଟ ରଙ୍ଗଲ ନଆିଁକୁ କପିର ି
ବରାକାଯାଇପାରବି ବସବନଇ ଓସ୍  ଡମା 
ପକ୍ଷରୁ ବନ ଅଧିକାର୍ରୀମାନଙୁ୍କ ତାଲମି ପ୍ରଦାନ 
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ତାଲମି ପ୍ରଦାନ 
ଦ୍ାରା ଆଗକୁ ବନାଗ୍ ି ବରାକବିାବର ଫଳପ୍ରଦ 
ବହବ ବବାଲ ିରାରୟୁ ସରକାର ଲକ୍ଷୟୁ ରଖିଛତେ।ି 
ଆଗକୁ ଗ୍୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ ି ପାଇବାକୁ ଥିବାରୁ 
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ବିର ରଖି ରଲିୋପାଳମାବନ ଆଗାମ୍ରୀ 
ଦୁଇମାସ ପଯ୍ୟୁତେ ପ୍ରତଦିନି ତୃଣମଳୂ ସ୍ରରୁ 

ତଥୟୁ ସଂଗ୍ହ କର ିରାରୟୁ ସରକାରଙୁ୍କ ରବିପାଟ୍ 
ପ୍ରଦାନ କରବିବ। ମଖୁୟୁ ଶାସନ ସଚବି ପ୍ରଦ୍ରୀପ 
ବରନା ରଙ୍ଗଲ ନଆିଁ ବରାକବିା ବନଇ ନକିଟବର 
କରଥିିବା ସମ୍ରୀକ୍ଷା ବବୈଠକ ଆଧାରବର ଏହ ି

ରଣନ୍ରୀତ ିପ୍ରସୁ୍ତ ବହାଇଛ।ି
 ସମ୍ପ୍ରତ ି ରାରୟୁବର ପାଖାପାଖି ୨୦୦ଟ ି

ସ୍ାନବର ବଡ଼ ଧରଣର ବନାଗ୍ ି ଚହି୍ନଟ ବହବା 
ସହତି ବଛାଟ ନଆିଁକୁ ହସିାବକୁ ବନବଲ ଏହ ି
ସଂଖୟୁା ୨ ହରାର ପାର୍   କରଛି।ି ବତଣ ୁ ଏହ ି
ନଆିଁକୁ କପିର ି ପ୍ରଶମତି କରାଯବି ବସବନଇ 
ଖସଡ଼ା ପ୍ରସୁ୍ତ ବହାଇଛ।ି ବଶି୍ୱସ୍ ସତୂ୍ରରୁ 
ମଳିଥିିବା ଖବର ଅନୁଯାୟ୍ରୀ, ରାରୟୁର ବନାଗ୍ ି
ବରାକବିା ପାଇଁ ରଲିୋ ସ୍ରବର କମଟି ି ଗଠନ 
କରାଯବି। ଏଥିବର ରଲିୋପାଳ, ଏସ୍  ପ ିଓ ସମ୍ପକୃ୍ 
ବନଖଣ୍ଡର ଡଏିଫ୍  ଓଙୁ୍କ ସାମଲି କରାଯବି। 
ତୃଣମଳୂ ସ୍ରବର ବଡିଓି, ଆଇଆଇସ ି ଓ 
ବରଞ୍ଜରମାବନ ନରି ନରି ଅଧ୍ରୀନବର ଥିବା 
ରଙ୍ଗଲ ନଆିଁ ସମ୍ପକ୍ବର ରଲିୋପାଳ, ଏସ୍  ପ ି ଓ 
ଡଏିଫ୍  ଙୁ୍କ ତଥୟୁ ପ୍ରଦାନ କରବିବ। ବସହପିର ି
ନଆିଁର ଭୟାବହତାକୁ ବଦଖି ଆବଶୟୁକ ସ୍ବଳ 
ଓଡ୍ରାଫ ଯବାନଙୁ୍କ ନଆିଁ ଲଭିା କାଯ୍ୟୁବର ସାମଲି 
କରାଯବି। ବଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ପକୃ୍ ି ବେ଼ାଇବାକୁ 
ଅଧିକାର୍ରୀମାବନ ପଦବକ୍ଷପ ବନବା ସହତି 
ବଯଉଁମାବନ ବନାଗ୍ ି ବରାକବିା 

ଜଲି୍ଠାପଠାଳ, ଏସ୍  ପ ିଓ ଡଏିଫ୍ ଓଙ୍ତୁ  
ଦନଇ ଗଠନଦେବ କମଟି ି

ନଆିଁ ଆୟତ୍ ପଠାଇଁ ବନ ଅଧିକଠାରୀଙ୍ତୁ  
ତଠାେମି ଦେଉଛ ିଓସ୍  ଡମଠା

ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଦଳ ନଦିୟଠାଜତିଦେଦବ 
ଓଡ୍ଠାଫ୍   ଓ ଅଗ୍ଶିମ େଳ 

ମଠାନ୍ଠା ଷ୍ଟକ୍  କଠାରବଠାରଦର 
ସତୁନଠା ବଜଠାର ଉଠତୁ ଛ ି

}ପଷୃ୍ା-୯}ପଷୃ୍ା-୯

}ପଷୃ୍ା-୯

}ପଷୃ୍ା-୯

ଥଗାଷ୍ୀ ସେଭାଗତିାଥ� 
ବନାଗ୍ ିପ୍ରରମନ �ଣନୀତ ି
ପ୍ରତେିନି ଜଲି୍ଠାର ସ୍ତି ିସମୀକ୍ଷଠା କର ିରଦିପଠାଟ୍ଶ ଦେଦବ ଜଲି୍ଠାପଠାଳ
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ସ୍ବଳ୍ପ ସମୟରେ ର�ୋକଙ୍କ 
ଦୃଷ୍ ଟିଆକର୍ଷଣ ତଥୋ 
ର�ୋକପ୍ ଟିୟତୋ ସୋଉଁଟ ଟିବୋ 

ପୋଇଁ ଆଜଟିକୋ�ଟି ର�ୋକମୋରେ 
ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ ପ୍କୋେ ଚମତ୍ୋେ ଟିତୋ 
ରଦଖୋଉଛନ୍ଟି। ରସହ ଟିପେ ଟି ରକହ ଟି 
ରକହ ଟି ମହତ୍ ଉରଦେଶ୍ୟରେ ବ ଟି 

ରେକର୍ଷ କେୁଥବୋ ରଦଖୋଯୋଇଛ ଟି। 
ଏହ ଟି ପେ ଟିରପ୍କ୍ଷୀରେ  ଜୋକ୍ସେ ଇଟୋ�ଟିଆରେୋ 

ସ ଟିଡ୍ େଷୀରେ ୨୪ ଘଣ୍ୋରେ ୮,୦୦୮ ପଲୁ୍ ଅପ୍  କେ ଟି ଗ ଟିେ ଟିଜ୍ ବ ଟିଶ୍ବ ରେକର୍ଷରେ 
ସ୍ୋେ ପୋଇଛନ୍ଟି। ରତରବ ଏହ ଟି  ପଲୁ୍ ଅପ୍  କେ ଟିବୋ ପଛରେ ତୋଙ୍କେ 
ମହତ୍ ଉରଦେଶ୍ୟ ଥ�ୋ। ରସ ର ଟିରମନ୍ ସ ଟିଆ ଅର୍ରେ�ଟିଆ େୋମକ ଏକ 
ଚ୍ୟୋେ ଟିଟ ଟି  ପୋଇଁ ପୋଣ୍ ଟି ସଂଗ୍ରହ କେ ଟିବୋ �କ୍୍ୟରେ ଏରତ ସଂଖ୍ୟକ ପଲୁ୍ ଅପ୍  
କେ ଟିଛନ୍ଟି। ରସହ ଟିପେ ଟି ୨୪ ଘଣ୍ୋ ମଧ୍ୟରେ ରସ ୬ ହଜୋେ ର�ୋେ ପୋଣ୍ ଟି 
ସଂଗ୍ରହ କେ ଟିବୋରେ ସଫଳ ରହୋଇଛନ୍ଟି। ରତରବ ରସ ପ୍ୋୟ ୪୦୦,୦୦୦ 
ରଟିରମନ୍ ସ ଟିଆ ରେୋଗଷୀଙ୍କ ପୋଇଁ ପୋଣ୍ ଟି ସଂଗ୍ରହ କେ ଟିପୋେ ଟିଛନ୍ଟି। ରସ ଏକ 
ରକୟୋର୍ ରହୋମ୍ ରେ କୋମ କେ ଟିବୋ ପରେ ଏ ଦ ଟିଗରେ କୋଯ୍ଷ୍ୟ କେ ଟିବୋ 
�ୋଗ ଟି ମେ ବଳୋଇର�। ରସ କହ ଟିଛନ୍ଟି, ପ୍ତ ଟିଟ ଟି ପଲୁ୍ ଅପ୍ ବୋବଦକୁ ରସ 
ଏକ ର�ୋେ ସଂଗ୍ରହ କେ ଟିବୋ �କ୍୍ୟ େଖଥର�।  ଏହ ଟି ପଲୁ୍ ଅପ୍  କେ ଟିବୋ 
ସମୟରେ ତୋଙ୍କ ହୋତ ମଧ୍ୟ ଛ ଟିଡ଼ ଟି ଯୋଇଥ�ୋ, କ ଟିନୁ୍ ମହତ୍  ଉରଦେଶ୍ୟ ରେଇ 
ରସ ଏହ ଟି କୋଯ୍ଷ୍ୟ କେୁଥବୋେୁ ଅଟକଟି େ ଥର�। 

	 	୧୪୯୩-	ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର	
କଲମ୍ବସ୍		ବଶି୍ବ	ଭ୍ରମଣ	କର	ି
ଷପେନ୍		ଷଫରଷିଲ।	

			୧୮୯୨-	ପ୍ରଥମ	ଥର	
ନ୍ୟୁୟକ୍କଷର	ଅଷ�ଟୋଷମ�କି୍		
ବଟୋଲଟୋଟ୍		ଷମସନି୍	ର	ବୟୁବହଟୋର	
କରଟୋଗଲଟୋ।	

    ୧୯୧୯-	ଉସ୍	ମଟୋନଆି	
ବଶି୍ବବଦିୟୁଟୋଳୟର	ଉଦ୍	ଘଟୋ�ନ	
ଷହଟୋଇଥଲଟୋ।	

				୧୯୪୭-ପଞ୍ଟୋବଷର	ଦଙ୍ଟୋ	
ଷହଲଟୋ।

		୨୦୦୨-	ବଟୋସସିଷଲଟୋନଟୋଷର	
ୟଷ୍ରଟୋପରୀୟ	ସଂଘର	ଶଖିର	
ସମ୍ଳିନରୀ	ଆରମ୍ଭ	ଷହଲଟୋ।		

		 ୨୦୦୯-	ଷଦଶର	ପ୍ରଥମ	
ମହଳିଟୋ	ପଟୋଇଲଟ୍	ସରଲଟୋ	
ଠକରଟୋଲ୍	ଙ୍କ	ଷଦହଟୋନ୍ତ।	

ୟୁରେୋପେ �ଟିଥେୁ ଟିଆଠୋରେ ଏକ ବ ଟିରଶର 
ପେମ୍ପେୋ ଓ େ ଟିଆେୋ ଉତ୍ସବ େହ ଟିଛ ଟି। 
ଏଠୋରେ ମ ଟିଡ୍  ସମର୍  ରଫଷ୍ ଟିଭୋଲ୍  ବୋ 

ରସଣ୍ଟ୍   ରଜୋେ୍ସ ରଫଷ୍ ଟିଭୋଲ୍  େୋମକ ଏକ ବ ଟିରଶର 
ପବ୍ଷ ପୋଳେ ରହୋଇଥୋଏ। ଏହ ଟି ପବ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ 

ବର୍ଷ ଜୁନ୍  ୨୪ ତୋେଖରେ ପୋଳେ କେୋଯୋଏ। ଏହ ଟି 
ପବ୍ଷରେ ର�ୋକମୋରେ ରହୋ�ଟିକୋ ଦହେ ଭଳଟି ରଗୋଟ ଟିଏ 

ସ୍ୋେରେ ଅଗ୍ଟି ସଂରଯୋଗ କେ ଟି, ତୋହୋେ ଚୋେ ଟିପରଟ 
ବୁ�ଟିଥୋନ୍ ଟି। ଏହ ଟି ଅଗ୍ ଟି ଉତ୍ସବେ ଆରୟୋଜେ ରବଶ୍  
ଉଚ୍ଚରେ କେୋଯୋଇଥୋଏ। ମୋେ୍ୟତୋ େହ ଟିଛ ଟି ରଯ, ଏହ ଟି 

ଅଗ୍ ଟିେ ଶ ଟିଖୋ ରଯରତ ଉପେକୁ ଉଠଟିବ, ଫସ� ରସତ ଟିକ ଟି 
ଭ� ରହବ ଏବଂ ସମୋଜରେ ରସତ ଟିକ ଟି ଖସୁ ଟିେ ପେ ଟିରବଶ 
େହ ଟିବ। ଆଉ କ ଟିଛ ଟି ର�ୋକ େଷୀରେୋଗ ଜଷୀବେ ପୋଇଁ 
ଏହ ଟି େ ଟିଆଁ ଉପେ ରଦଇ ରରଇଁଥୋନ୍ ଟି। ଏହ ଟି ଉତ୍ସବରେ 
ମହ ଟିଳୋଙ୍କ ପୋଇଁ ଏକ େ ଟିଆେୋ ମୋେ୍ୟତୋ େହ ଟିଛ ଟି। ଏହ ଟି 
ଉତ୍ସବେ ସକୋରଳ ଯବୁତଷୀମୋରେ କୋକେ ବ ଟିନୁ୍ରେ 
ମହୁଁ ର�ୋଇଥୋନ୍ ଟି। ଏଭଳଟି କେ ଟିବୋ ଦ୍ବୋେୋ ରସମୋେଙ୍କେ 
ବ ଟିବୋହ ଶଷୀଘ୍ର ରହୋଇଥୋଏ ରବୋ�ଟି ମୋେ୍ୟତୋ େହ ଟିଛ ଟି। 
ରସହ ଟିଭଳଟି ଏହ ଟି ଦ ଟିେ  େବବଟିବୋହ ଟିତ ରଯୋଡ଼ଟିକୁ ଫର୍୍ଷ 
େୋମକ ଏକ ଗଛ ରଖୋଜଟିବୋ ପୋଇଁ ଅନ୍ୋେ େୋତ ଟିରେ 
ଯ ଟିବୋକୁ ପରଡ଼। ଏହୋକୁ ମ୍ୟୋଜଟିକ୍  ଫର୍୍ଷ କୁହୋଯୋଏ। 
ଏହୋକୁ ରଖୋଜଟି ଆଣ ଟିର�, ରବୈବୋହ ଟିକ ଜଷୀବେ ସଖୁମୟ 
ରହୋଇଥୋଏ ରବୋ�ଟି କୁହୋଯୋଏ। ରଯଉଁ ଯବୁତଷୀମୋରେ 
ଶଷୀଘ୍ର ବ ଟିବୋହ କେ ଟିବୋକୁ ଚୋହଁୁଛନ୍ଟି, ରସମୋରେ ଫର୍୍ଷେ 
ମୋଳ ପ୍ସୁ୍ତ କେ ଟି ଏହ ଟି ଦ ଟିେ  େଦଷୀରେ ଭସୋଇ ଦଟିଅନ୍ଟି। 
ଯଦଟି େଦଷୀରେ  ଦୁଇଟ ଟି ମୋଳୋ ପେସ୍ପେ ସହ ଟିତ ମ ଟିଶ ଟିଯୋଏ, 
ତୋରହର� କୁହୋଯୋଏ ରଯ, ବରର୍ଷ  ଭ ଟିତରେ ଉକ୍ତ 
ଯବୁତଷୀଙ୍କେ ବୋହୋଘେ ରହୋଇଯୋଏ। 

ଓଜେ କମୋଇବୋ ଏବଂ େ ଟିଜକୁ ସ୍ ଟିମ୍  
ଫଟିଟ୍  େଖÒବୋକୁ ଚୋହୁଥଁÒବୋ ର�ୋକଙ୍କ 
ଭ ଟିତରେ ଏରବ କ ଟିରଟୋ ରୋଏଟ୍  

ରବଶ୍  ଆଦୃତ ରହୋଇଛ ଟି। ବ ଟିରଶରକେ ଟି 
ରସ�ଟିବ୍ ଟିଟ ଟିମୋରେ ଏଭଳଟି ରୋଏଟ୍  
ଆପଣୋଉଥବୋେ ରଦଖୋଯୋଉଛ ଟି। 
ଏରବ ସୋ�ୋେଣ ର�ୋରକ ମଧ୍ୟ ଏଥେୁ 
ଅେୁପ୍ୋଣ ଟିତ ରହୋଇ କ ଟିରଟୋ ରୋଏଟ୍  
ରେଉଥବୋ ରଦଖୋଯୋଉଛ ଟି। ଏହ ଟି ରୋଏଟ୍  ଦ୍ବୋେୋ 
ଖବୁ୍  ଶଷୀଘ୍ର ଓଜେ କମ ଟିଯୋଉଛ ଟି। କୋେଣ ଏଥÒରେ 
କମ୍  କୋରବ୍ଷୋହୋଇରରେଟ୍  ଓ ଅ�କ ରପ୍ୋଟ ଟିନ୍   ଥୋଏ। ଓଜେ ହ୍ୋସ କେ ଟିବୋ ପୋଇଁ 
ପ୍ସୁ୍ତ ରହୋଇଥିବୋ ଏହ ଟି ରୋଏଟ୍ ରେ କ୍ୟୋର�ୋେଷୀ କମ୍  ଥୋଏ। କ ଟିନୁ୍ ସ୍ବୋସ୍୍ୟ 
ବ ଟିରଶରଜ୍ଞମୋରେ ଏହ ଟି କ ଟିରଟୋ ରୋଏଟ୍  ଦ୍ବୋେୋ ଜଟ ଟିଳ ରେୋଗେ ଆଶଙ୍କୋ ଥିବୋ 
ରଚତୋଇ ରଦଇଛନ୍ଟି। ଏହୋକୁ ରେଇ ‘ଫ୍ରଣ୍ଟିୟସ୍ଷ ଇନ୍  େୁ୍ୟଟ୍ ଟିଅେ୍ସ’ ଏବଂ ‘ରସରଭନ୍  
ରମରଟିସ ଟିନ୍ ’େ ଏକ େ ଟିରପୋଟ୍ଷ ପ୍କୋଶ ଟିତ ରହୋଇଛ ଟି। ଏହୋ ବ୍ୟତଷୀତ ଆରମେ ଟିକୋ ଓ 
କୋେୋରୋେ ସ୍ବୋସ୍୍ୟ ଅେୁଷ୍ୋେ ପକ୍େୁ ପ୍ୋୟ ୧୨୩ଟ ଟି ଅଧ୍ୟୟେେ ବ ଟିରଳେରଣ କେୋଯୋଇଛ ଟି। 
ଗରବରକମୋରେ ଏଥÒେୁ ଜୋଣ ଟିବୋକୁ ପୋଇଛନ୍ଟି ରଯ, କ ଟିରଟୋ ରୋଏଟ୍  ବୋ କ ଟିରଟୋରଜେଟିକ୍  
ରୋଏଟ୍  ରକବଳ କୋରବ୍ଷୋହୋଇରରେଟ୍  ସ୍େକୁ ହ୍ୋସ କରେେୋହ ିଁ, ବେଂ ଶେଷୀେେ 
ରମଟୋବ�ଟିଜଟିମ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଭୋବ ଟିତ କେ ଟିଥୋଏ। ବ ଟିରଳେରଣ ଆ�ୋେରେ ଗରବରକମୋରେ କହ ଟିଛନ୍ଟି 
ରଯ, ଏହ ଟି ଖୋଦ୍ୟେ େ ଟିେନ୍େ ବ୍ୟବହୋେ ରଯୋଗୁ ଁଶେଷୀେରେ ବ୍ୟୋଡ୍  ରକୋର�୍ରେ� ମୋତ୍ୋ ଦ୍ବ ଟିଗଣୁ ଟିତ 
ରହୋଇଯୋଏ। ଏଥରଯୋଗୁ ଁଛୋତ ଟିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣୋ, ହୃଦ୍ ଘୋତ ରହବୋେ ଆଶଙ୍କୋ ବଢଟିଯୋଏ। ରଯଉମଁୋରେ ପବୂ୍ଷେୁ 
ହୃଦ୍ ରେୋଗ କ ଟିମୋ୍ ଯକୃତ ଜେଟିତ ସମସ୍ୟୋରେ ପଷୀରଟିତ, ରସମୋରେ ରୋକ୍ତେଙ୍କ ପେୋମଶ୍ଷ ପରେ ହ ିଁ ଏହ ଟି ରୋଏଟ୍ 
ଅେୁସେଣ କେ ଟିବୋ ଉଚଟିତ। କ ଟିରଟୋ ରୋଏଟ୍ ରେ ଚବବିଜୋତଷୀୟ ଖୋଦ୍ୟ ଅ�Òକ ଥÒବୋେୁ ଶେଷୀେକୁ ଅେ୍ୟ ରକରତକ 
ରପୋରକତତ୍୍ବ ଠ ଟିକ୍ ଭୋରବ ମ ଟିଳ ଟିପୋରେ େୋହ ିଁ। ରତଣ ୁଏହ ଟି ରୋଏଟ୍  ଅ�Òକ ସମୟ ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ଅେୁସେଣ କର�, ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ 
ପ୍କୋେ ରେୋଗ ସଷୃ୍ ଟି ରହୋଇଥୋଏ। ଜଜ୍ଷ ୱୋଶ ଟିଂଟନ୍  ୟେୁ ଟିଭସବିଟ ଟିେ ସ୍�ୁ ଅଫ୍  ରମରଟିସ ଟିନ୍ େ ପ୍ରଫସର୍  ବେେୋର୍ଷ 
କହ ଟିଛନ୍ଟି ରଯ, କ ଟିରଟୋ ରୋଏଟ୍  ଦଷୀଘ୍ଷ ଦ ଟିେ �େ ଟି ରସବେ କେ ଟିବୋ ଦ୍ବୋେୋ ଅନ୍େୋଳଷୀ କ୍ୟୋେ୍ସର୍ , ହୃଦ୍ ରେୋଗ ଓ ଆଲ୍ ଝ ଟିମସ୍ଷ 
ଭଳଟି ଜଟ ଟିଳ ରେୋଗ ସଷୃ୍ ଟି କେ ଟିବୋେ କୋେଣ ରହୋଇପୋରେ। ରସହ ଟିପେ ଟି ରସ�ଟିବ୍ ଟିଟ ଟି ଫଟିରଟରେସ୍  ରକୋଚ୍  ପ୍ସୋଦ 
େନ୍କୁମୋେ ସ ଟିରକ୍ଷ କ ଟିରଟୋ ରୋଏଟ୍ କୁ ରେଇ କୁହନ୍ଟି, ଅଗ୍ୋଶୟ, ଯକୃତ, ଥୋଇେଏଡ୍ , କ ଟିଡ୍ େଷୀ ରେୋଗରେ ପଷୀଡ଼ଟିତ 
ର�ୋରକ କ ଟିରଟୋ ରୋଏଟ୍ ରସବେ କେ ଟିବୋ ଉଚଟିତ୍  େୁରହ।ଁ ଏଥରେ କମ୍  ପେ ଟିମୋଣରେ  କୋରବ୍ଷୋହୋଇରରେଟ୍  ଓ ଅ�କ 
ପେ ଟିମୋଣରେ ଫ୍ୟୋଟ୍  ଥବୋେୁ ହୃଦ୍ ରେୋଗ ରହବୋ ଆଶଙ୍କୋକୁ ଦୁଇଗଣୁ ବଢୋଇ ଦଟିଏ। ଏଥରଯୋଗୁ ଁ ହୃଦ୍ ଘୋତ ରହବୋ 
ଆଶଙ୍କୋ ବଢଟିଯୋଏ। ଯଦଟି ଜରଣ ସସୁ୍ ର�ୋରକ କ ଟିରଟୋ ରୋଏଟ୍  ଗ୍ରହଣ କେୁଛନ୍ଟି ରତରବ ରୋକ୍ତେଙ୍କ ପେୋମଶ୍ଷ ରେଇ 
ଅତ ଟିକମ୍ ରେ ତ ଟିେ ଟିମୋସ ଏହୋକୁ ଗ୍ରହଣ କେ ଟିବୋ ଠ ଟିକ୍  ରହବ। 
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ମମଷ: ରକୌଣସ ଟି ବ ଟିରୟକୁ ରେଇ ଉରତ୍ଜଟିତ ରହୋଇପୋେନ୍ଟି । ହଠୋତ୍  ଦୂେଯୋତ୍ୋ 
କେ ଟିବୋକୁ ପଡ଼ଟିପୋରେ। ବୋଣ ଟିଜ୍ୟରେ �ୋଭ ମ ଟିଳ ଟିବ। ମହ ଟିଳୋମୋରେ ପେ ଟିଶ୍ରମଷୀ 

ରହରବ। ଆବଶ୍ୟକତୋେୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ରହୋଇପୋରେ।

ବୃଷ: ଆଥ୍ଷକ ସ୍େରେ ପେ ଟିବତ୍୍ଷେ ଆସ ଟିବ। ମହ ଟିଳୋମୋରେ କମ୍ଷତତ୍ପେ େହ ଟିରବ। 
ବୋଣ ଟିଜ୍ୟ �ୋଭଜେକ େହ ଟିବ। ମହ ଟିଳୋମୋରେ ଦୃଢ଼ମେୋ ରହରବ। ବ୍ୟବହୋେେ 
ପୋଇଁ ର�ୋକପ୍ ଟିୟତୋ ଅଜ୍ଷେ କେ ଟିରବ ।

ମଥିନୁ: ଅେ୍ୟ କଥୋରେ େ ଟିଜେ ବହୁମ�ୂ୍ୟ ସମୟକୁ େଷ୍ କେନୁ୍ େୋହ ିଁ। 
ପେ ଟିବୋେ- ବଗ୍ଷଙ୍କ ସହ ଦୂେସ୍ୋେକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଯୋଇପୋେନ୍ଟି। କମ୍ଷରକ୍ତ୍ରେ 

କୋଯ୍ଷ୍ୟଭୋେ ବୃଦ୍ଧ ପୋଇବ। ସୋଙ୍ଗସୋଥଷୀଙ୍କ ସହରଯୋଗ ପୋଇରବ। 

କକଚ୍ଚଟ : ଅେୁକୂଳ ପେ ଟିସ୍ତ ଟିେ ସଠଟିକ୍  ଉପରଯୋଗ କେ ଟିରବ। ପେ ଟିବୋେରେ 
ସଖୁସମଦୃ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ପୋଇବ। ମହ ଟିଳୋମୋରେ ଆତ୍ମବଟିଶ୍ବୋସେ ସହ କୋଯ୍ଷ୍ୟ କେ ଟିରବ। 

େୂତେ େ ଟିରବଶ ପୋଇଁ ଭ� ସରୁଯୋଗ େହ ଟିଛ ଟି।

ସଂିହ: ସତ୍ୟ�ମ୍ଷ ପେୋୟଣ ରହୋଇପୋେନ୍ଟି। ସୋହ ଟିତ୍ୟ ପ୍ତ ଟି େୁଚ ଟି ବଢ଼ଟିବ। 
ଅେୋବଶ୍ୟକ ଖଚ୍ଚ୍ଷେୁ ଦୂରେଇ େୁହନୁ୍। ପେ ଟିବୋେ ସହ ଦଟିେଟ ଟି ଭ�ରେ କଟ ଟିବ। 
ଚକ୍ ୁପ୍ତ ଟି ଯତ୍ନବୋନ୍  ରହବୋକୁ ପଡ଼ଟିପୋରେ।

କନ୍ା: ସ୍ବୋସ୍୍ୟ ଅବସ୍ୋରେ ଅବେତ ଟି ରଦଖୋରଦଇପୋରେ। ଭ ଟିନ୍ନ ଭ ଟିନ୍ନ 
ର�ୋକଙ୍କ ମତୋମତ ଶଣୁ ଟି ଦ୍ବନ୍୍ବରେ ପଡ଼ଟି ଯୋଇପୋେନ୍ଟି। ବ୍ୟବସୋୟଷୀମୋରେ 
ଆଶୋେୁଯୋୟଷୀ �ୋଭ ପୋଇରବ େୋହ ିଁ।

ତୁଳା: ପ୍ ଟିୟଜେଙ୍କ ସହରଯୋଗ ପୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ଟିରବ। କ୍ୟୋେ ଟିୟେ ପୋଇଁ େୂତେ 
ପଥ ଉରେମୋଚେ ରହବ। େୂତେ େ ଟିଯକୁ୍ତ ଟି ପୋଇବୋେ ସରୁଯୋଗ େହ ଟିଛ ଟି । ଅତ୍ୟନ୍ 

ଜେୁେଷୀ କୋଯ୍ଷ୍ୟ ପେୂଣ ରହୋଇପୋରେ।

ବଛିା: କ୍ୟୋେ ଟିୟେ ସମ୍ନ୍ଷୀୟ ବଡ଼ ସଫଳତୋ ପୋଇପୋେନ୍ଟି। ରପ୍ମ ଓ ଦୋମ୍ପତ୍ୟ 
ଜଷୀବେରେ େ ଟିବ ଟିଡ଼ତୋ ବୃଦ୍ଧ ପୋଇବ। ଦୋୟ ଟିତ୍ବଭୋେ ଅଧିକ େହ ଟିବୋେୁ ମୋେସ ଟିକ 
ଅବସୋଦେ ଶ ଟିକୋେ ରହୋଇପୋେନ୍ଟି।

ଧନୁ: ସମୋଜେ ମଙ୍ଗଳ ପୋଇଁ କ ଟିଛ ଟି କୋଯ୍ଷ୍ୟ କେ ଟି ପ୍ଶଂସ ଟିତ ରହୋଇପୋେନ୍ଟି। େୂତେ 
ରଯୋଜେୋକୁ କୋଯ୍ଷ୍ୟକୋେଷୀ କେ ଟି ଆଥ୍ଷକସ୍ତ ଟିରେ �ୋଭୋେ୍ବ ଟିତ ରହୋଇପୋେନ୍ଟି। େ ଟିଜ 

ବ୍ୟବହୋେ ପୋଇଁ ଅେ୍ୟମୋେଙ୍କ ପୋଖରେ ଉଦୋହେଣ ପୋ�ଟ ଟିରବ।

ମକର: ବେ ଟିଷ୍ ଅଧିକୋେଷୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକ୍ଷ େ ଟିବ ଟିଡ଼ ରହବ। ଶତରୁମୋେଙ୍କ 
କୂଟଚକ୍ୋନ୍େୁ ଦୂରେଇ େୁହନୁ୍। ପୋେ ଟିବୋେ ଟିକ ଜଷୀବେ ଶୋନ୍ ଟିପରୂ୍୍ଷ େହ ଟିବ। 
ଜଷୀବେ ସୋଥଷୀଙ୍କ ସ୍ବୋସ୍୍ୟ ଅବସ୍ୋକୁ ରେଇ ଚଟିନ୍ ଟିତ େହ ଟିରବ।

କୁମ୍ଭ: ଉନ୍ନତ ଟିେ େୂତେ ପଥ ଉେମମୁକ୍ତ ରହବ। କ ଟିଛ ଟି ଶଭୁ ଖବେ ପୋଇ ଉତ୍ସୋହ ଟିତ 
ରହୋଇପୋେନ୍ଟି। ପେ ଟିବୋେରେ ସଖୁସମଦୃ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ପୋଇବୋକୁ �ୋଗ ଟିବ। ଛୋତ୍ଛୋତ୍ଷୀ 
ର�ଖୋପଢ଼ୋରେ ମରେୋେ ଟିରବଶ କେ ଟିରବ।

ମୀନ: ଦଟିେଟ ଟିରେ ଜଗ ଟିେହ ଟି ଚଳନୁ୍। ଅତ୍ୟଧିକ ଚଟିନ୍ୋ କେ ଟି ପେ ଟିସ୍ତ ଟିକୁ ବ ଟିଗୋଡ଼ ଟି 
ରଦଇପୋେନ୍ଟି। ସହକମ୍ଷଷୀଙ୍କ ସହ ବୋଦବଟିଦୋଦ ରଦଖୋରଦଇପୋରେ। ଆୟ 

ତୁଳେୋରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ େହ ଟିବ।
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ଓସ୍ୋେେ ୯୫ ତମ ସଂସ୍େଣରେ ଏସ୍ .ଏସ୍  
େୋଜରମୌ�ଷୀଙ୍କ ଫଟି�ମ ‘ଆର୍ ଆର୍ ଆର୍ ’ ଇତ ଟିହୋସ 
େଚଟିଛ ଟି। ଏହ ଟି ଫଟି�ମେ ହ ଟିଟ୍ ଗଷୀତ ‘େୋଟୁ-େୋଟୁ’କୁ 

ରଶ୍ରଷ୍ ଅେ ଟିଜଟିେୋଲ୍  ଗଷୀତ ପୋଇଁ ଓସ୍ୋେ ଆୱୋର୍ଷ ମ ଟିଳ ଟିଛ ଟି। 
ଓସ୍ୋେ ଜଟିତ ଟିବୋରେ ‘େୋଟୁ-େୋଟୁ’ ରହଉଛ ଟି ପ୍ଥମ 

ଭୋେତଷୀୟ ପ୍ରକ୍ସେରେ େ ଟିମବିତ ଫଟି�ମ ଗଷୀତ। ଏହ ଟି 
ଗଷୀତରେ ଅଭଟିେୟ କେ ଟିଥବୋ ଜୁେ ଟିୟର୍  ଏନ୍ ଟ ଟିଆର୍  ଓ 

େୋମଚେଣଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼ୁ ପ୍ଶଂସୋେ ସଅୁ ଛୁଟ ଟିଛ ଟି। ଓସ୍ୋେ 
ପେୁସ୍ୋେ ଉତ୍ସବରେ ରଯୋଗ ରଦଇଥବୋ ବ�ଟିଉଡ୍  ଅଭଟିରେତ୍ଷୀ ଦଷୀପ ଟିକୋ 
ପୋଦୁ୍ୟରକୋନ୍ ଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ରବଶ୍  ପ୍ଶଂସୋ କେୋଯୋଉଛ ଟି। ଏହ ଟି ଆୱୋର୍ଷ ରଶୋ’ରେ ରସ 
ଉପସ୍ୋପ ଟିକୋ ଭୋରବ ରଯୋଗ ରଦଇଥର�। ଦଷୀପ ଟିକୋଙୁ୍କ କଳୋେଙ୍ଗେ ଏକ ଅଫ୍  
ରସୋ�ଜେ ଗୋଉନ୍ ରେ ରଦଖବୋକୁ ମ ଟିଳ ଟିଥ�ୋ। ‘େୋଟୁ େୋଟୁ’ ଗଷୀତକୁ ଦଷୀପ ଟିକୋ 
ଦଶ୍ଷକଙ୍କ ସୋମୋ୍ରେ ଉପସ୍ୋପେୋ କେ ଟିଥର�। ଇତ ଟିମଧ୍ୟରେ ସବୁରବରଳ 
ବ ଟିବୋଦଷୀୟ ବୟୋେବୋଜଟି କେ ଟି ଚଚ୍ଚ୍ଷୋରେ େହୁଥବୋ ଅଭ ଟିରେତ୍ଷୀ କଙ୍ଗେୋ 
େୋେୋୱତ୍ , ରସୋସ ଟିଆ� ମ ଟିର ଟିଆରେ ଦଷୀପ ଟିକୋଙ୍କେ ଜବେଦସ୍ ପ୍ଶଂସୋ 
କେ ଟିଛନ୍ଟି। ରସ ଦଷୀପ ଟିକୋଙ୍କେ ଏକ ଭ ଟିର ଟିଓକୁ େ ଟିଟୁଇଟ୍  କେ ଟି ର�ଖଛନ୍ଟି- 
‘ଦଷୀପ ଟିକୋ ପୋଦୁରକୋନ୍ ବହୁତ ସନୁ୍େ ରଦଖୋଯୋଉଛନ୍ଟି। ସମଗ୍ର ରଦଶକୁ 
ଏକୋଠ ଟି �େ ଟି ଏଭଳଟି ଏକ ମଞ୍ଚରେ  ଠ ଟିଆ ରହବୋ, ରଦଶେ ଛବଟି ଓ 
ପେ ଟିଚୟକୁ େ ଟିଜ କୋନ୍ରେ େଖ  ଏରତ ଶୋଳଷୀେତୋ ଓ ଆତ୍ମବଟିଶ୍ବୋସେ 
ସହ କହ ଟିବୋ ଆରଦୌ ସହଜ କଥୋ େୁରହଁ। ଭୋେତଷୀୟ ମହ ଟିଳୋ ରଶ୍ରଷ୍ ରବୋ�ଟି 
ଦଷୀପ ଟିକୋ ପ୍ତ ଟିପୋଦ ଟିତ କେ ଟିଛନ୍ଟି।’ କଙ୍ଗେୋ ଦଷୀପ ଟିକୋଙ୍କେ ପ୍ଶଂସୋ କେୁଥବୋ 
ରଦଖ ରଟ୍ୋ�ସ୍ଷ କଙ୍ଗେୋଙୁ୍କ ରଟ୍ୋଲ୍  କେ ଟିବୋ ଆେମ୍ଭ କେ ଟି ରଦଇଛନ୍ଟି। କ ଟିଛ ଟି 

ୟଜୁସ୍ଷ ର�ଖଛନ୍ଟି- ‘�ୋଗଛୁ ଟି ଫଟି�ମ ଆଉ ଆସେୁୋହ ିଁ, ରସଥପୋଇଁ 
ଦଷୀପ ଟିକୋଙ୍କ ପ୍ଶଂସୋ କେୋଯୋଉଛ ଟି।’ ଆଉ କ ଟିଛ ଟି ଜଣ 

ର�ଖଛନ୍ଟି- ‘ଇଏତ ବହୁେୂପଷୀ ଏଣୁ୍ଅ, 
ରକରବ ବ ଟି େଙ୍ଗ ବଦରଳଇ 

ରଦରବ। ’

ଦୀପକିାଙ୍କୁଦୀପକିାଙ୍କୁ
ପ୍ରଶଂସା କର ି

ଟ୍ାଲ୍  ଟେଟେ

କଙ୍ଗନାକଙ୍ଗନା

ଅୋଜଟିକୋ�ଟି ରଛୋଟପ ଟି�ୋଙୁ୍କ ସ୍ଲୁ୍ େୁ 
କମ୍ପ୍ୁୟଟର୍  ଶ ଟିକ୍ୋ ଦ ଟିଆଯୋଉଛ ଟି। ଏହ ଟି 
ଶ ଟିକ୍ୋ ରକବଳ ରଟିଜଟିଟୋଲ୍  ରକ୍ତ୍ ପୋଇଁ 

କୋମରେ ଆସଛୁ ଟି। କ ଟିନୁ୍ କମ୍ପ୍ୁୟଟର୍  ଇଞ୍ଟିେ ଟିୟେମୋେଙୁ୍କ 
ବୋଦ୍  ରଦର� କମ୍ପ୍ୁୟଟର୍ େ ଗଠେ ସମ୍ପକ୍ଷରେ ଏମ ଟିତ ଟି 

ଅରେକ କ ଟିଛ ଟି ତଥ୍ୟ ଅଛ ଟି, ଯୋହୋକ ଟି ସୋ�ୋେଣ ର�ୋକମୋେଙ୍କ 
ପୋଇଁ ଅପହଞ୍ଚ। କ ଟି’ ରବୋର୍ଷେ ସବୁ ଅକ୍େଗଡ଼ୁ ଟିକ ପୋଇଁ 
ଥÒବୋ ବଟନ୍ େ ଆକୋେ ଭ ଟିନ୍ନ ଭ ଟିନ୍ନ ଥୋଏ। କ ଟିନୁ୍ ଏହୋ କୋହ ିଁକ ଟି 
େଖୋଯୋଇଥୋଏ, ଏହୋ ପଛରେ ଏକ କୋେଣ େହ ଟିଛ ଟି। କ ଟି’ 
ରବୋର୍ଷରେ ‘ଏଣ୍ର୍ ’ ବଟନ୍  ଓ�ଟୋ ‘ଏଲ୍ ’ ଭଳଟି ଥୋଏ। ଏଣ୍ର୍  
ବଟନ୍ କୁ ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ ପ୍କୋେ ପ୍ରୟୋଗ ଅେୁସୋରେ ବୋେମୋ୍େ 

କମୋଣ୍ ରଦବୋକୁ ହୁଏ। ରତଣ ୁ ଏହୋେ ସୋଇଜ୍ କୁ ଏମ ଟିତ ଟି 
କେୋଯୋଇଛ ଟି ରଯ, ଯୋହୋକ ଟି କ ଟିରବୋର୍ଷ ଉପେୁ ହୋତ େ 

ଉଠୋଇ ‘ଏଣ୍ର୍ ’ କମୋଣ୍ ରଦଇ ରହବ। ଏହୋ ସହ ଟିତ 
ଆଙୁ୍ଗଠଟି କ ଟି’ ରବୋର୍ଷେ  ରଯଉଁଠ ଟି ବ ଟି େହୁେୋ କୋହ ିଁକ ଟି, 

ତୋହୋେ କମୋଣ୍ ରଦବୋ ପୋଇଁ ‘ଏଣ୍ର୍ ’ ବଟନ୍ କୁ 
ଓ�ଟୋ ‘ଏଲ୍ ’ ଅକ୍େ ଭଳଟି କେୋଯୋଇଛ ଟି। 

ରକବଳ ରସତ ଟିକ ଟି େୁରହଁ, କ ଟି ରବୋର୍ଷେ 
‘ରସ୍ପସ୍ ବୋର୍ ’କୁ ଅେ୍ୟ କ ଟି’ଠୋେୁ 

�ମ୍ୋ କେୋଯୋଇଛ ଟି। 

ଏହୋେ କୋେଣ ରହଉଛ ଟି, ଟୋଇପ୍ କେ ଟିବୋ ସମୟରେ, ରଯଉଁ 
‘କ ଟି’କୁ ସବୁଠୋେୁ ଅ�Òକୋ ଦବୋଯୋଇଥୋଏ, ତୋହୋ ରହଉଛ ଟି 
ରସ୍ପସ୍ ବୋର୍ । କୋେଣ ପ୍ରତ୍ୟକ ଶବ୍ଦ ଭ ଟିତରେ ରସ୍ପସ୍  ବୋ 
ବ୍ୟବ�ୋେ ରହବୋକୁ ପରଡ଼। ରତଣ ୁପ୍ରତ୍ୟକ ଶବ୍ଦ ଭ ଟିତରେ 
ରସ୍ପସ୍  ରଦବୋ ପୋଇଁ ପ୍ତ ଟିଥେ ରକୌଣସ ଟି ଏକ ଭ ଟିନ୍ନ ‘କ ଟି’କୁ 
ଦବୋଇବୋ ସମ୍ଭବ େୁରହଁ। ରତଣ ୁ ରସ୍ପସ୍  ବୋର୍ କୁ ବଡ଼ 
େଖୋଯୋଇଛ ଟି, ଯୋହୋଦ୍ବୋେୋ ଦୁଇଟ ଟି ହୋତେ ଆଙୁ୍ଗଠଟିରେ 
ରଯ ରକୌଣସ ଟି ସମୟରେ ରସ୍ପସ୍ ବୋର୍ କୁ 
ଦବୋଇ ରହବ। ଏହୋଦ୍ବୋେୋ ଟୋଇପ ଟିଙ୍ଗଟ୍   ସ୍ପ ଟିଡ୍  
ବଢ଼ଟିଯୋଏ। ପେୁୁଣୋ ଟୋଇପ୍  େୋଇଟର୍ ରେ 
ମଧ୍ୟ ରସ୍ପସ୍ ବୋର୍ କୁ ବଡ଼ 
େଖୋଯୋଇଥÒ�ୋ। 

ଜରଣ ଗୋନ୍ବୋଦଷୀ ସମୋଜରସବଷୀ ଓ 
ସ୍ବୋ�ଷୀେତୋ ସଂଗ୍ରୋମଷୀ ଭୋରବ ମୋଳତଷୀ 
ରଚୌ�େୁଷୀ ଏକ ସପୁେ ଟିଚ ଟିତ େୋମ। ମୋଳତଷୀ 

ରଚୌ�େୁଷୀ ୧୯୦୪ ମସ ଟିହୋ ଜୁ�ୋଇ ମୋସ ୨୬ 
ତୋେ ଟିଖରେ  କ�ଟିକତୋରେ  ଜେମଗ୍ରହଣ କେ ଟିଥÒର�। 
ତୋଙ୍କ ବୋପୋ ଥର� ବୋେ ଟିଷ୍େ କୁମଦୁେୋଥ ରସେ 
ଓ ମୋତୋ ରନେହ�ତୋ ରସେ। ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ 
େବଷୀନ୍ଦ୍ରେୋଥଙ୍କ ପ୍ତ ଟିଷ୍ ଟିତ ବ ଟିଶ୍ବଭୋେତଷୀରେ 
ରଯୋଗରଦବୋ ପରେ ତୋଙ୍କ ଜଷୀବେରଶୈଳଷୀ ବଦଳଟି 
ଯୋଇଥ�ୋ। ରସଠୋରେ  ପଢୁଥବୋ ସମୟରେ 
ଗୋନ୍ଜଷୀ ଓ େବଷୀନ୍ଦ୍ରେୋଥଙ୍କ ଆଦଶ୍ଷେ ଗଭଷୀେ 
ପ୍ଭୋବ ପଡ଼ଟିଥ�ୋ ତୋଙ୍କ ଉପରେ । ରତଣ ୁ ରସ 
ସ୍ବୋ�ଷୀେତୋ ସଂଗ୍ରୋମରେ ରଯୋଗରଦବୋ ପୋଇଁ 
ଆଗଭେ ରହୋଇଉଠଟିଥର�।  ରସହ ଟି ସମୟରେ 
ଓଡ଼ଟିଆ ଯବୁକ େବକୃଷ୍ଣ ରଚୌ�େୁଷୀ, ଗୋନ୍ଜଷୀଙ୍କ 
ସୋବେମତଷୀ ଆଶ୍ରମେୁ ଶୋନ୍ ଟି େ ଟିରକତେରେ ଶ ଟିକ୍ୋ 
ଗ୍ରହଣ ପୋଇଁ ପହଞ୍ଚ ଟିର�। ମୋଳତଷୀ ରଚୌ�େୁଷୀ ଯବୁକ 
େବକୃଷ୍ଣ ରଚୌ�େୁଷୀ  ବ୍ୟକ୍ତ ଟିତ୍ବରେ ପ୍ଭୋବ ଟିତ ରହୋଇ 
ତୋଙୁ୍କ ବ ଟିବୋହ କେ ଟିଥର�। ୧୯୨୭ରେ ଦୁରହଁ ଶୋନ୍ ଟି 

େ ଟିରକତେ ଛୋଡ଼ ଟି ଓଡ଼ଟିଶୋ ଆସ ଟିଥର�। ବ ଟିବୋହ ପରେ 
ମୋଳତଷୀଙ୍କ କମ୍ଷଭୂମ ଟି ପୋ�ଟ ଟିଗ�ୋ ଓଡ଼ଟିଶୋ।  େ ଟିଜେ 
ପ୍ରଚଷ୍ୋେୁ ରସ ଇଞ୍ଚଡ଼ୁ ଟି ଓ କୁଜଙ୍ଗେୁ ଶରହେୁ 
ଊର୍ଦ୍ଷ ମହ ଟିଳୋଙ୍କ ରେତୃତ୍ବ ରେଇ  ୧୯୩୦ ମସ ଟିହୋ 

�ବଣ ସତ୍ୟୋଗ୍ରହରେ  ରଯୋଗ ରଦଇଥିର�। ରସ 
ସ୍ବୋ�ଷୀେତୋ ସଂଗ୍ରୋମରେ ରଯୋଗରଦଇ ଅରେକ 
ଥେ ଗ ଟିେଫ ମଧ୍ୟ ରହୋଇଥର�। ରଜଲ୍ ରେ ଥବୋ 
ସମୟରେ ଅେ୍ୟ କଏଦଷୀମୋେଙୁ୍କ ରସ ଗୋନ୍ଜଷୀଙ୍କ 
େଷୀତ ଟି ଆଦଶ୍ଷ ବ ଟିରୟରେ କହୁଥର�। େୋେଷୀମୋେଙ୍କ 
େ ଟିେକ୍େତୋ ହ ିଁ ରସମୋେଙ୍କ ବ ଟିକୋଶେ ବୋ�କ ରବୋ�ଟି 
ରସ ଅେୁଭବ କେ ଟିଥର� । ରତଣ ୁରସ େ ଟିଜ ଗ୍ରୋମରେ 
ସୋଂଧ୍ୟ ପୋଠଶୋଳୋ ଆେମ୍ଭ କେ ଟିଥିର�।  ସ୍ୋ�ଷୀେତୋ 
ସଂଗ୍ରୋମେ ପ୍ଜୋମଣ୍ଳ ଆରନ୍ୋଳେରେ ରସ ଏରତ 
ମୋତ୍ୋରେ ଜଡ଼ଟିତ ଥିର� ରଯ,  ଇଂରେଜ ସେକୋେ 
ତୋଙୁ୍କ  ‘ରଜୋଆନ୍  ଅଫ୍  ଆକ୍ଷ’  େୋମରେ ସରମ୍ୋ�େ 
କେୁଥିର�। ରସ ଅେୁଗଳୁେ ବୋଜଟିେୋଉତ 
ଛୋତ୍ୋବୋସ, ଉତ୍ଳ େବଜଷୀବେ ମଣ୍ଳ ଓ 
ଚମ୍ପତ ଟିମଣୁ୍ୋେ ଜଷୀବେ ବ ଟିଦ୍ୟୋଳୟ ପ୍ତ ଟିଷ୍ୋ 
କେ ଟିଥିର�। ବ ଟିଶ୍ୱକବଟି େବଷୀନ୍ଦ୍ରେୋଥ ତୋଙୁ୍କ ରନେହରେ 
‘ମ ଟିେୁ’ ଓ ଗୋନ୍ ଟିଜଷୀ ତୋଙୁ୍କ ‘ତୁଫୋେଷୀ’ େୋମରେ 
ରୋକୁଥି�ୋ ରବରଳ ଓଡ଼ଟିଶୋବୋସଷୀଙ୍କ ପୋଇଁ ରସ 
ଆଦେଣଷୀୟ ‘େୂମୋ’ (େୂଆ ମୋ’) ଭୋରବ ପେ ଟିଚ ଟିତ 
ଥିର�। ୧୯୮୮ ମସ ଟିହୋରେ ତୋଙୁ୍କ ଯମେୁୋ�ୋଲ୍  
ବଜୋଜ୍  ପେୁସ୍ୋେରେ ସମ୍ୋେ ଟିତ କେୋଯୋଇଥÒ�ୋ। 
୯୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ୧୯୯୮ ମସ ଟିହୋ ଆଜଟିେ 
ଦ ଟିେରେ ରସ ଇହ�ୋମ ତ୍ୟୋଗ କେ ଟିଥÒର�। 

ସମାଜଟସବୀ ମାଳତୀ ଟ�ୌଧକୁରୀ 

ଆଜ ିବାେକୁଡ଼ଥିଟେ 

ଅୋଜଟିକୋ ସମୟରେ ଗେ ଟିବ ତଥୋ ଅସହୋୟ ର�ୋକଙୁ୍କ 
ସୋହୋଯ୍ୟ କେ ଟିବୋ ପୋଇଁ ଅରେକ ର�ୋକ ଆରଗଇ 
ଆସଛୁନ୍ଟି।  ଅହମ୍ଦୋବୋଦେ ପ୍ରଣତ ଟି କୋମ୍ ଦୋର୍  ଏପେ ଟି 

କ ଟିଛ ଟି କେ ଟି ଏରବ ଚଚ୍ଚ୍ଷୋରେ । ରସ ଏକ କମ୍ପୋେ ଟିେ ପେ ଟିଚୋଳେୋ 
େ ଟିରଦେ୍ଷଶ ଟିକୋ ଭୋରବ କୋଯ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଟି। ତୋ’ସହ ‘ମଞ୍ବୁୋ’ େୋମକ 
କ ଟିରଚନ୍ କୁ ପେ ଟିଚୋଳ ଟିତ କେନ୍ଟି। ରସ ତୋଙ୍କେ ଏହ ଟି କ ଟିରଚନ୍ 
ମୋଧ୍ୟମରେ, ହଜୋେ ହଜୋେ ର�ୋକଙ୍କ କ୍�ୁୋ ରମଣ୍ୋଉଛନ୍ଟି। ଏହ ଟି 
କ ଟିରଚନ୍ ରେ ପ୍ତ ଟିଦ ଟିେ ହଜୋେ ହଜୋେ ଗେ ଟିବ, ଅସହୋୟଙ୍କ �ୋଗ ଟି 
ଖୋଦ୍ୟ ପ୍ସୁ୍ତ କେୋଯୋଏ। ପ୍ରଣତ ଟିଙ୍କ ଶୋଶ ୂମଞ୍ ୁଏମ ଟିତ ଟି ଏକ 

ଶାଶଙୂ୍ ସ୍ବପ୍ନ ପରୂଣ କଟେ ଟବାେୂ

କଟିବାର୍ଡଟର ‘ଏଣ୍ଟର୍ ’ କ’ି  କଟିବାର୍ଡଟର ‘ଏଣ୍ଟର୍ ’ କ’ି  
ଓେଟା ‘ଏଲ୍ ’ ଭଳ ିଥାଏ କାେ ିଁକ ିଓେଟା ‘ଏଲ୍ ’ ଭଳ ିଥାଏ କାେ ିଁକ ି

କାକରଟର ମକୁେଁ ଟଧାଇଟେ ଶୀଘ୍ର େକୁଏ ବବିାେ

ଆଜରି ଇତେିାସ

ଟରକର୍ଡ ପଛଟର  
ମେତ 

ଉଟଦେଶ୍ୟ

ଭଗବୋେଙ୍କ ସଷୃ୍ ଟିରେ  ଏମ ଟିତ ଟି ଅରେକ ଜଟିେ ଟିର 
ଅଛ ଟି, ଯୋହୋେ େହସ୍ୟ ରଭଦ କେ ଟିବୋରେ ମଣ ଟିର 
ଅସମଥ୍ଷ। ଏଭଳଟି ଏକ ସ୍ୋେ ରହଉଛ ଟି ଇେୋନ୍ େ 

ହେମଜୁ ଦ୍ବଷୀପ। ଏହ ଟି ଦ୍ବଷୀପରେ ଥବୋ ପୋହୋଡ଼ଗଡ଼ୁ ଟିକେ 
ମୋଟ ଟିକୁ ର�ୋରକ ମସ�ୋ ଭଳଟି ବ୍ୟବହୋେ କେନ୍ଟି। ଏହୋ 
ପୋଟ ଟିକୁ ସଆୁଦଟିଆ �ୋଗ ଟିବୋ ସହ ସ୍ବୋସ୍୍ୟ ପୋଇଁ ରବଶ୍ ଭ� 
ରହୋଇଥୋଏ ରବୋ�ଟି ସ୍ୋେଷୀୟ ର�ୋରକ ବ ଟିଶ୍ବୋସ କେନ୍ଟି। 
ଏହ ଟି ପୋହୋଡ଼ଗଡ଼ୁ ଟିକ ରଦଖବୋକୁ ମଧ୍ୟ ରବଶ୍  ସନୁ୍େ। 
ହେମଜୁରେ ଥବୋ ପୋହୋଡ଼ଗଡ଼ୁ ଟିକରେ ଅ�କ ମୋତ୍ୋରେ 
ଆଇେନ୍  ଓ ଅେ୍ୟୋେ୍ୟ ଖଣ ଟିଜ ପଦୋଥ୍ଷ େହ ଟିଥବୋେୁ ଏହୋ 
ଦୂେକୁ େଙ୍ଗରବେଙ୍ଗ େଜେ ଆରସ। ରସଥପୋଇଁ ଏହ ଟି 
ଦ୍ବଷୀପଟ ଟି ସ୍ୋେଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ‘ରେନ୍ ରବୋ ଆଇ�୍ୟୋଣ୍’ 
ଭୋରବ ପେ ଟିଚ ଟିତ। ଏଭଳଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତୋ ପୋଇଁ ଏହ ଟି ଦ୍ବଷୀପକୁ 
ହଜୋେ ହଜୋେ ସଂଖ୍ୟୋରେ ପଯ୍ଷ୍ୟଟକ ଆସନ୍ଟି। ରକଉଁ 
େଙ୍ଗେ ମୋଟ ଟି କ ଟିଭଳଟି ସ୍ବୋଦ ପ୍ଦୋେ କେ ଟିବ ଏହୋ ସ୍ୋେଷୀୟ 
ଅ�ବୋସଷୀଙୁ୍କ ରବଶ୍  ଜଣୋ। ଅବଶ୍ୟ ବୋହୋେୁ ଆସଥୁବୋ 
ପଯ୍ଷ୍ୟଟକମୋରେ ଏହ ଟି ମୋଟ ଟି ଖୋଇବୋ ପୋଇଁ ପ୍ଥରମ 

େୃଦ୍ ଘାତର କାରଣ ଟୋଇପାଟର 

କଟିଟା ରାଏଟ୍ ! 

ଇନ୍ଦ୍ରଧନକୁ ର ପାୋଡ଼ : ଟେଉଁଠ ିମଟିଳ ଖାଇବାଟୋଗ୍ୟ ମାଟ ି

ଦ୍ବନ୍୍ବରେ େୁହନ୍ଟି, ପରେ ଖୋଇଥୋନ୍ ଟି। ସ୍ୋେଷୀୟ ର�ୋରକ 
ଏହୋେ �ୋଲ୍  ମୋଟ ଟିେୁ ସସ୍  ତ ଟିଆେ ଟି କେ ଟି ରବ୍ଡ୍  ସହ ଟିତ 
ଖୋଇଥୋନ୍ ଟି। ଏହୋସହ ଟିତ ପ୍ସୋ�େ ସୋମଗ୍ରଷୀ, ରପଣ୍ଟିଂ 
ପୋଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହ ଟି ପୋହୋଡ଼ଗଡ଼ୁ ଟିକେ ମୋଟ ଟିକୁ ବ୍ୟବହୋେ 
କେୋଯୋଏ। ଏହ ଟି ମୋଟ ଟିରେ ଆଇେନ୍  ସହ ୭୦ ପ୍କୋେ 
ଖଣ ଟିଜ ପଦୋଥ୍ଷ ମ ଟିଳ ଟିଥୋଏ । ଏହୋ ବ ଟିଶ୍ବେ ଏକମୋତ୍ 
ଦ୍ବଷୀପ , ରଯଉଁଥରେ ଖୋଇବୋରଯୋଗ୍ୟ ମୋଟ ଟି େହ ଟିଛ ଟି। 

ପୋକଶୋଳୋଟ ଟିଏ ଚୋହୁଁଥର�, ରଯଉଁଠ ଟି ଗେ ଟିବଙ୍କ 
ପୋଇଁ ଖୋଦ୍ୟ ତ ଟିଆେ ଟି ରହୋଇପୋେୁଥବ।  ଶୋଶଙୂ୍କ 
ଏହ ଟି ଇଚ୍ୋକୁ ପେୂଣ କେ ଟିବୋ ପୋଇଁ ପ୍ରଣତ ଟି 

ଏଭଳଟି ଏକ ରେୋରରଇ 
ଘେେ ପେ ଟିକଳ୍ପେୋ 

କେ ଟିଥବୋ 
କହ ଟିଛନ୍ଟି। ପ ଟି�ୋ 
ତଥୋ ବୟସ୍ଙ୍କ 
ସ୍ବୋସ୍୍ୟକୁ 

ଦୃଷ୍ ଟିରେ େଖ 
ରଯଉଁ ଖୋଦ୍ୟ 
ପ୍ସୁ୍ତ 
କେୋଯୋଏ, 

ତୋ’ଉପରେ ଖବୁ୍ ଧ୍ୟୋେ େଖୋଯୋଏ। ଭୋତ, ରୋ�ଟି, 
େୁଟ ଟି, ତେକୋେ ଟି ବ୍ୟତଷୀତ ଇଡ୍ �ଟି, ରଦୋସୋ, 
ପୋଓଭୋଜଟି, ପ ଟିଜୋ, ରଛୋର�, କୁ�ରଚ ଭଳଟି 
େୋନ୍ଣୋ ମଧ୍ୟ ଗେ ଟିବଙୁ୍କ ପେରୋଯୋଏ। ରଯଉଁ 
ଅଞ୍ଚଳରେ ରସ ତୋଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଟ୍କ୍  ରେଇ ପହଞ୍ଚନ୍ଟି, 
ତୋହୋେ ଦ ଟିେକ ପବୂ୍ଷେୁ � ଟିଫ୍ ର�ଟ୍  ମୋଧ୍ୟମରେ 
ଖୋଦ୍ୟ �ୋଗ ଟି ରସମୋେଙୁ୍କ  େ ଟିମନ୍ତ୍ରଣ ଦଟିଆଯୋଏ। 
ରସହ ଟିପେ ଟି ପ୍ରଣତ ଟିଙ୍କେ ଏହ ଟି କ ଟିରଚନ୍ ରେ ୧୩ 
ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସୋମ ଟି� ଅଛନ୍ଟି। ରେୋରରଇ ସହ 
ପ୍ରଣତ ଟି ଗେ ଟିବଙୁ୍କ େ ଟିଜ ହୋତରେ ଖୋଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ 
ପେର ଟିଥୋନ୍ ଟି। ପ୍ରଣତ ଟିଙ୍କ ଏହ ଟି ମହୋନ୍  କୋଯ୍ଷ୍ୟ 
ପୋଇଁ  ର�ୋରକ ପ୍ଶଂସୋ କେ ଟିବୋ ସହ ରସ 
ଅେ୍ୟମୋେଙ୍କ ପୋଇଁ ଉଦୋହେଣ ସଷୃ୍ ଟି କେ ଟିଛନ୍ଟି। 

ନତିଦିନି େଜାଟର ଗରବିଙ୍କୁ  
ଟୋଗାଉଛନ୍ ିଖାଦ୍ୟ
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ବୁଧବାର 
୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜଙୁି୍ ମଳିବି ମାର୍ଚ୍ଚଟଂି ସବୁଧିା

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୪ା୩(ସମସି): ବର୍ଷ ତମାମ 
ବକି୍ ିହେବ ମେଳିା ସ୍ୱୟଂ ସୋୟକ ହ�ାଷ୍ଠୀଙ୍କ 
ଉତ୍ାଦତି ସାମଗ୍ଠୀ। ଏଥିପାଇ ଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 
ହ�ାଲା ବଜାର। ମେଳିା ସ୍ୱୟଂ ସୋୟକ 
ହ�ାଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ଉତ୍ାଦତି ଗ୍ାମଠୀଣ ସାମଗ୍ଠୀ 
ପେଞ୍ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପା�ହର। ମେଳିାଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଉତ୍ାଦତି ସାମଗ୍ଠୀର କରାଯବି ବକି୍ବିଟା। 
ମଶିନ୍   ଶକ୍କୁି ହେଇ କରାଯବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ାଣଂି। 
ମଶିେ ଶକ୍ ି ବଭିା� ମାଧ୍ୟମହର ମେଳିାଙୁ୍କ 

ସଶକ୍ କରବିା ସେ ହସମାେଙୁ୍କ ସ୍ୱାବଲମଠ୍ୀ 
ଏବଂ ହରାଜ�ାରକ୍ଷମ ହେବା ପାଇ ଁ ବଭିନି୍ନ 
ପଦହକ୍ଷପ େଆିଯାଉଛ।ି ଗ୍ାମାଞ୍ଳ ତଥା 
ସେରାଞ୍ଳର ମେଳିାମାହେ ଏହବ ବଭିନି୍ନ 
ହକ୍ଷତ୍ରହର ହସମାେଙ୍କର ପାରଦଶଶିତା 
ପ୍ରଦଶଶିତ କରପିାରଛିନ୍।ି ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଠୀ େବଠୀେ 
ପଟ୍ଟୋୟକ ମଶିେ ଶକ୍ ି ଓ ଓର୍  ମାସ୍   
ମାଧ୍ୟମହର ସ୍ୱୟଂ ସୋୟକ ହ�ାଷ୍ଠୀର 
ମା’ମାେଙ୍କ ୋତହର �ରୁୁ ଦାୟତି୍ୱ ହଦଇଛନ୍।ି 
ଭୁବହେଶ୍ୱର ସହମତ ଯାଜପରୁ ଓ ବାହଲଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ାହର ବ ି ହେବ ମଶିେ ଶକ୍ ି ବଜାର। 

ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 
ଅେୁହମାଦେ ମଧ୍ୟ ମଳିସିାରଛି।ି ଏଥିପାଇଁ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଜାର ି ରେଛି।ି ରାଜ୍ୟର ମେଳିା 
ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜଙି୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ସାମଗ୍ଠୀକୁ ଏକ 
େୂଆ ଦଗି୍  ଦଶ୍ଷେ ହଦବା ଓ ହସମାେଙ୍କ ପାଇଁ 
ମାହକ୍ଷଟଂିର ସବୁଧିା ହଯା�ାଇହଦବା 
ପାଇଁ ଯାଜପରୁ ସଠପିରୁହର ହେବ 
‘ମଶିନ୍  ଶକ୍ ି ଭହିଲଜ୍   ବା ଗ୍ାମ’ 
କରାଯବି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟସରକାର 

ଓ ମଶିେ ଶକ୍ ି ବଭିା� ତରଫରୁ 
ଅେୁହମାଦେ ମଳିସିାରଛି।ି �ବୁଶଠୀଘ୍ର ଏେ ି
ମଶିନ୍   ଶକ୍ ି ଭହିଲଜ୍   େମି୍ଷାଣ କରାଯାଇ 
ମା’ମାେଙୁ୍କ ଆେୁର ି ସଶକ୍ କରବିା ପାଇଁ 
େଷି୍ପତ୍ ି ହୋଇଛ।ି ଏେ ି ମଶିନ୍   ଶକ୍ ି ଭହିଲଜ୍   
ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସେ ଓ ଓମ୍  ବାଡ୍  ସ ି
ସେହଯା�ହର େମି୍ଷାଣ କରାଯବି। ହସେପିର ି
ବାହଲଶ୍ୱ ଜଲି୍ାହର ମଧ୍ୟ ମଶିନ୍   ଶକ୍ ି
ବଜାର େମି୍ଷାଣ କରାଯାଇ ମେଳିାମାେଙୁ୍କ 
ଅଥ୍ଷହେୈତକି ହକ୍ଷତ୍ରହର ସଶକ୍ କରବିା ସେ 
ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜଙି୍କ ଦ୍ାରା ଉତ୍ାଦତି ସାମଗ୍ଠୀର 

ବକି୍ବିଟା ପାଇଁ ସହୁଯା� ମଳିପିାରବି। 
 ରାଜ୍ୟର ମେଳିା ମୋସଂଘର ମେଳିା 

ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜରି ସଦସ୍ୟାମାହେ ମଶିେ ଶକ୍ ି
ବଜାରର ସମସ୍ତ ଦାୟତି୍ୱ ସମ୍ଭାଳହିବ। 
ମେଳିା ଏସ୍  ଏଚଜଙି୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ସାମଗ୍ଠୀ 

ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାରର ପଠିା, େଳଦଠୀ, ବଡ଼,ି 
ପାମ୍ପଡ଼, ସବାଇ େସ୍ତଶଳି୍ପ, ହ�ାକ୍ା, ହ�ାଟ 
ସାମଗ୍ଠୀ ବ୍ୟତଠୀତ ବଭିନି୍ନ େସ୍ତଶଳି୍ପ ସାମଗ୍ଠୀ 
ଆଦରି ବ୍ୟବସାୟକିରଣ ପାଇଁ ବର୍ଷତମାମ 
ସବୁଧିାସହୁଯା� ପାଇପାରହିବ। ଏୋସେତି 
ଗ୍ାମାଞ୍ଳର ସାମଗ୍ଠୀକୁ ସେଜ ଉପାୟହର 
ବ୍ାଣଂି ଓ ପ୍ୟାହକଜଂି କରାଯାଇ ବକି୍ ି
କରାଯବି। ଏଥିପାଇଁ ମଶିେ ଶକ୍ ି ପକ୍ଷରୁ 
ଏଭଳ ି ପଦହକ୍ଷପ େଆିଯାଉଥିବାହବହଳ 
ମା’ମାେଙ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତତ ସାମଗ୍ଠୀ ବକି୍ବିଟା ଓ 

ମାହକ୍ଷଟ ଲହିଙ୍କଜ୍   ପାଇଁ ମଶିେ ଶକ୍,ି 
ଓଡ଼ଶିା ଜଠୀବକିା ମଶିେ ଓ ଓର୍  ମାସ ପକ୍ଷରୁ 
ସେହଯା� ହଯା�ାଇ ଦଆିଯବି। ଏୋସେତି 
ଏେ ି ବଜାରହର ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜଙି୍କ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ସାମଗ୍ଠୀର ପ୍ରଦଶ୍ଷେଠୀ କରାଯବି। ହଯହକୌଣସ ି
ସମୟହର ଗ୍ାେକମାହେ ‘ମଶିେ ଶକ୍ ି
ବଜାର’ ଯାଇ ମା’ଙ୍କ ୋତତଆିର ି ସାମଗ୍ଠୀ 
ହଦଖିବା ସେ କଣିପିାରହିବ। ପ୍ରଥମ 
ପଯ୍ଷ୍ୟାୟହର ରାଜ୍ୟ ଗ୍ାମଠୀଣ ବକିାଶ ପ୍ରତଷି୍ାେ 
ପରସିରହର ଏେ ି ମଶିେ ଶକ୍ ି ବଜାର 
କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରଛି।ି 
ଭୁବହେଶ୍ୱରହର �ବୁ୍  ଶଠୀଘ୍ର ଏେ ିବଜାର କାମ 
ହଶର ହେବାପହର ବକି୍ବିଟାର ବ୍ୟବସ୍ା 
କରାଯବି। ସେଜ ଓ ସରଳ ଉପାୟହର ବକି୍ ି
ବଟା କରବିା ପାଇଁ ମେଳିାମାେଙୁ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ଦଆିଯବିା ସେ ମାହକ୍ଷଟଂି ସବୁଧିା ପାଇଁ 
ସେହଯା� ହଯା�ାଇଦଆିଯବି। ଉତ୍ାଦକ 
ହ�ାଷ୍ଠୀମାେ କରାଯାଇ ବକି୍ବିଟା ପହର 
ଲାଭାଂଶ ସଧିାସଳ� ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜଙି୍କ େକିଟକୁ 
ଯବି। ଆସନ୍ା ୫ବର୍ଷ ମଧ୍ୟହର ସାରା 
ରାଜ୍ୟହର ୫ଶେଟ ି ମଶିନ୍   ଶକ୍ ି ବଜାର 
ପ୍ରତଷି୍ା କରାଯବିାର ଥିବାହବହଳ ପ୍ରାଥମକି 
ପଯ୍ଷ୍ୟାୟହର ଏେ ି ୩ ସ୍ାେହର ମଶିନ୍   ଶକ୍ ି
ବଜାର ହ�ାଲାଯବିାର େଷି୍ପତ୍ ି ହୋଇଛ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୪।୩(ସମସି): ରାଜ୍ୟହର 
ମଶିେ ଶକ୍ ିକାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ମ ୨୦୦୧ ମସେିାରୁ 
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛ।ି ମେଳିା ସଶକ୍କିରଣ 
ହେଉଛ ିଏେ ିକାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ମର ମ�ୁ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। 
ଘରର ଚାର ିୁ  କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ବାୋର ି
ମଶିେ ଶକ୍ ି ମାଧ୍ୟମହର ମାମାହେ 
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟ ପାଇ ପାରଛିନ୍।ି 
ଆଥ ଶିକ ସୋୟତା, ତାଲମି୍   ଓ ମଶିେ 
ଶକ୍ ି ମାଧ୍ୟମହର ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
ସଷୃ୍ ି କରଥିିବା ସହୁଯା�ର ଉପହଯା� 
କର,ି ରାଜ୍ୟର ୬ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସୋୟକ 
ହ�ାଷ୍ଠୀର ୭୦ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଷ ମେଳିା ସଶକ୍ 
ହୋଇପାରଛିନ୍।ି ମେଳିା ସଶକ୍କିରଣ 
କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ମହର ଓଡ଼ଶିା ଏକ ଅଗ୍ଣଠୀ 
ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରଛି।ି ହତଣ ୁ ମଶିେ 
ଶକ୍ ି କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ମ ମାଧ୍ୟମହର ମେଳିା 
ସଶକ୍କିରଣକୁ େରଲୁିଟ୍   କେବିା ରାଜ୍ୟର 
୭୦ ଲକ୍ଷ ମେଳିାଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଅପମାେ ଓ 
ଏୋ ଦୁଭ୍ଷା�୍ୟଜେକ ହବାଲ ି ରାଜ୍ୟ 
ମଶିେ ଶକ୍ ି ମନ୍ତ୍ରଠୀ ବାସନ୍ଠୀ ହେମ୍୍ରମ 
କେଛିନ୍।ି ବହିରାଧଠୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆ�ତ 
ମଲୁତବଠୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ‘ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଦୂହରଇ 
ଯାଇଛ ି ମଶିେ ଶକ୍ ି ବଭିା�। ମେଳିା 
ସଶକ୍କିରଣ ୋମହର ହକାଟ ି ହକାଟ ି
ଟଙ୍କା େରଲୁିଟ୍  ’ ସମ୍ପକ୍ଷହର �େୃହର ତଥ୍ୟ 
ରଖି ରାଜ୍ୟହର ମଶିେ ଶକ୍ ି ମାଧ୍ୟମହର 
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଭିନି୍ନ କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ମହର 
ମେଳିାମାହେ କପିର ି ସାମାଜକି-
ଅଥ୍ଷହେୈତକି ସ୍ତରହର ଆତ୍ମେଭି୍ଷର 

ହୋଇପାରଛିନ୍ ି ହସହେଇ ମନ୍ତ୍ରଠୀ ବସୃି୍ତତ 
ତଥ୍ୟ ରଖିଥିହଲ। 
 ଆହଲାଚୋହର ଉତ୍ର ରଖି ମନ୍ତ୍ରଠୀ 
କେଥିିହଲ ହଯ କ୍ୟାବହିେଟ େଷି୍ପତ୍ ିକ୍ହମ 
ସରକାର ବଭିନି୍ନ ବଭିା� ଅଧଠୀେହର 
ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ହସବା ହଯା�ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ା 

କର ି ସ୍ୱୟଂ ସୋୟକ ହ�ାଷ୍ଠୀମାେଙୁ୍କ 
ହରାଜ�ାର କ୍ଷମ କରାଇପାରଛିନ୍।ି ଏେ ି
ସେଭା�ତିା କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ମ ସାରା ହଦଶହର 
ଅେେ୍ୟ। ବଭିନି୍ନ ସରକାରଠୀ ବଭିା�ହର 
ଏକଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସୋୟକ ହ�ାଷ୍ଠୀ 
କାଯ୍ଷ୍ୟରତ ଅଛନ୍।ି ସ୍ୱୟଂ ସୋୟକ 
ହ�ାଷ୍ଠୀମାହେ େୟିମତି ଋଣ ପରହିଶାଧ 
କର ି୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ଋଣ ଉପହର 
ସମସ୍ତ ସଧୁ ହପର ି ପାଉଛନ୍।ି ଚଳତି 
ଆଥ ଶିକ ବର୍ଷହର ଏପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ୩ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ 
ସୋୟକ ହ�ାଷ୍ଠୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ �ାତାକୁ 
୧୬୫ ହକାଟ ି ଟଙ୍କାର ସଧୁ ହଫରସ୍ତ 
କରାଯାଇଛ।ି ହମାଟ ୨୦୦ ହକାଟ ି
ଟଙ୍କା ସଧୁ ହଫରସ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାଯ୍ଷ୍ୟ 
ର�ାଯାଇଛ।ି ମେଳିାମାହେ େୟିମତି 

ଋଣ ପରହିଶାଧ କ୍ଷମତା କାରଣରୁ 
ହସମାହେ ସଧୁ ହଫରସ୍ତ ପାଇ ପାରୁଛନ୍।ି 
ରାଜ୍ୟହର ଏସଏଚଜଙି୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣର 
ଏେପଏି ପରମିାଣ ୪ ପ୍ରତଶିତ ଅହଟ। ଏ 
ହକ୍ଷତ୍ରହର ଆମ ରାଜ୍ୟ ସମଗ୍ ହଦଶହର 
ଏକ େମି୍ନ ଏେପଏି ରାଜ୍ୟ ଭାବହର 

ପର�ିଣତି ହେଉଛ ି ହବାଲ ି ମନ୍ତ୍ରଠୀ 
କେଥିିହଲ। ଅେ୍ୟ ପକ୍ଷହର ରାଜ୍ୟହର 
ପ୍ରତ ି ଜଲି୍ାହର ଜଲି୍ା ସ୍ତରଠୀୟ ମଶିେ 
ଶକ୍ ି ବଜାର ଓ ଇଣଷ୍ଟଆିଲ ପାକ୍ଷ ପାଇଁ 
ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଉଛ।ି ଓଡ଼ଶିାର ମେଳିା 
ସଶକ୍କିରଣର କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ମ ସାରା ହଦଶ 
ବହିଦଶହର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟ ସଷୃ୍ ି
କରପିାରଛି।ି ଏଥିପାଇଁ ଅେ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ 
ସ୍ୱୟଂ ସୋୟକ ହ�ାଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାହେ 
ଓ ବଭିା�ଠୀୟ ଅଧିକାରଠୀମାହେ ମଶିେ 
ଶକ୍ ି କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ମ ପରଦିଶ୍ଷେହର 
ଆସଛୁନ୍।ି ଏତଏବ ବହିରାଧଠୀ 
ବଧିାୟକଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆ�ତ ମଲୁତବଠୀ 
ପ୍ରସ୍ତାବ ତଥ୍ୟ ଉପହର ଆଧାରତି 
େୁହେଁ ହବାଲ ି ମନ୍ତ୍ରଠୀ କେଥିିହଲ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୪।୩(ସମସି): ରାଜ୍ୟବାସଠୀଙୁ୍କ 
ମଳିବି ଆଶ୍ୱସ୍ତ।ି ଅସେ୍ୟ ତାତହିର ଲା�ବି 
ହରାକ୍  । ପଶ୍ମିା �ଡ଼ ପ୍ରଭାବହର ଭଜିବି ରାଜ୍ୟର 
ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଳ। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ 
ବର୍ଷାର ପ୍ରହକାପ ହଦ�ାଯବିାକୁ ଥିବା ହବହଳ 
କଛି ି ସ୍ାେହର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅେୁଭୂତ ହେବ। 
ଏେ ି ବର୍ଷା ହଲାକଙୁ୍କ �ରମରୁ ତ୍ରାେ ି ହଦବା ସେ 
ଜଙ୍ଗଲ େଆିଁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶମତି କରବି ହବାଲ ି
ଆଶା କରାଯାଉଛ।ି ଆଞ୍ଳକି ପାଣପିା� ହକନ୍ଦ୍ରର 
ସଚୂୋ ଅେୁଯାୟଠୀ ୧୪ ତାର�ିହର କଛି ି ଜଲି୍ାହର 
ପଶ୍ମିା �ଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା 
ହବହଳ ୧୫ହର ଉପକୂଳ ଏବଂ ଏୋ ପାଶଦ୍୍ଷବତ୍୍ଷଠୀ 
ଜଲି୍ା ଯଥାକ୍ହମ ବାହଲଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟରୂଭଞ୍ଜ, 
ହକନୁ୍�ର, ଯାଜପରୁ, ହେଙ୍କାୋଳ, ହକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, 
ହକାରାପଟୁ, ରାୟ�ଡ଼ା ଓ �ଜପତହିର ବର୍ଷା 

ହେବାର ସମ୍ଭାବୋ ରେଛି।ି ୧୬ ତାର�ିରୁ ବର୍ଷାର 
ପ୍ରହକାପ ବୃର୍ ି ହେବା ସେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବଜୁିଳ ି
ଘଡ଼ଘଡ଼ରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରେବି। ଏୋ ସେତି 
କଛି ି ଜଲି୍ାହର ପବେର ହବ� ଘଣ୍ା ପ୍ରତ ି ୪୦-
୫୦ କମି ି ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ରେବି ହବାଲ ି ହକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ 

କୁୋଯାଇଛ।ି ଏେ ିସ୍ତି ିପାଇଁ ଆସନ୍ା ୧୮ ତାର�ି 
ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ା ପାଇଁ ପାଣପିା� 
ହକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ହୟହଲା ଆଲଟ୍ଷ ଜାର ିକରାଯାଇଛ।ି 
ହସାଆ ପରଚିାଳତି ପରହିବଶ ଓ ଜଳବାୟ ୁହକନ୍ଦ୍ର 
(ସଇିସ)ି ପକ୍ଷରୁ ସଚୂୋ ଦଆିଯାଇଛ ି ହଯ ପବୂ୍ଷ 
ଦ�ିକୁ ଅପର ଏୟାର ଟ୍ରଫ୍   ଲାଇନ୍  ର ପ୍ରଚଳେ 

ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଳକୁ ବହଙ୍ଗାପସା�ରରୁ ଜଳଠୀୟ 
ବାଷ୍ପ ପ୍ରବାେ ହଯା�ୁ ଁଏେ ିବର୍ଷା ସମ୍ଭାବୋ ରେଛି।ି 
ମାର୍୍ଷ ୧୬ ରୁ ୧୯ ତାର�ି ମଧ୍ୟହର ଉପକୂଳ 
ଏବଂ ଦକ୍ଷଣି ଓଡ଼ଶିାର ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ା�ଡ଼ୁକିହର 
ବଜୁିଳ ିଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ ିସେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବୋ 

ଥିବା ହବହଳ ଆଭ୍ୟନ୍ରଠୀଣ 
ଜଲି୍ା�ଡ଼ୁକିହର ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ପରମିାଣର 
ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବୋ ରେଛି।ି 
ଉତ୍ର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିାହର 

ମାର୍୍ଷ ୧୬ ରୁ ୧୮ ତାର�ି ମଧ୍ୟହର ଘଡ଼ଘଡ଼ ି ଓ 
କୁଆପଥର ସେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବୋ ଥିବା 
ହକନ୍ଦ୍ରର େହିଦ୍୍ଷଶକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାେୁ କେଛିନ୍।ି 
ଏୋର ପ୍ରଭାବହର ମାର୍୍ଷ ୧୫ ତାର�ିରୁ ଦେିର 
ତାପମାତ୍ରା କମବି। ମାର୍୍ଷ ୧୬ ତାର�ିରୁ 
ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ାେହର ଦେିର ତାପମାତ୍ରା 

୩୩ �ଗି୍ଠୀ ହସଲ୍ ସୟିସ୍   ରେବିାର ସମ୍ଭାବୋ 
ଥିବାହବହଳ ଏଭଳ ି ସ୍ତି ି ମାର୍୍ଷ ୨୧ ତାର�ି 
ଯାଏ ଜାର ି ରେବି ହବାଲ ି �. ସାେୁ କେଛିନ୍।ି

ବର୍ଷା ଦ୍ାରା ରାଜ୍ୟହର ଜଙ୍ଗଲ େଆିଁ ବେୁ 
ପରମିାଣହର ପ୍ରଶମତି ହେବାର ସମ୍ଭାବୋ 
ରେଛି।ି ପା�ାପାଖି ୪ ମାସ ହେବ ରାଜ୍ୟହର ବର୍ଷା 
ହୋଇ େ ଥିବାରୁ େଆଁି ବ୍ୟାପବିା ସେଜ ହେଉଛ।ି 
େଆଁି ଲଭିାଇବାକୁ ବେୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିହଲ 
ମଧ୍ୟ ବେ ବଭିା� ବଫିଳ ହେଉଛ।ି ମାତ୍ର ୨-୩ 
ଦେି ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏୋ େଆଁି 
ଲଭିାଇବାହର ସୋୟକ ହେବ ହବାଲ ି ପାଣପିା� 
ହକନ୍ଦ୍ରର ହବୈଜ୍ାେକି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କେଛିନ୍।ି 
ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟର ୧୪୭ ଟ ି ସ୍ାେହର ବଡ଼ 
ଧରଣର ଜଙ୍ଗଲ େଆଁି ଲା�ଥିିବା ହବହଳ ବେୁ 
ସ୍ାେହର ହଛାଟ ହଛାଟ ଜଙ୍ଗଲ େଆିଁ ଜାର ିରେଛି।ି

ଲ�ୋକକଥୋ

ଜୟୋରାୟଣ ଭୟ କ ିବଢ଼ଲିା
ପଡ଼ଲିା ଆଇେ ଫାଶ,

ହକହତ କୁଲୁକୁଲୁ େଉଥÒହଲ ୋଏ
ଏହବ ଉହଠ ଦଠୀଘ୍ଷଶଦ୍ାସ !
କଲା କରମର ହଦାର,

େଅିଁା �ଳିଥିÒହଲ ଅଙ୍ଗାର ବାୋହର 
କରହିଲ କ ିହେବ ହରାର !!

‘୭୦ �କ୍ଷ ମହଳିୋଙ୍କୁ  ଅପମୋନ ଲେଇଛନ୍ ିବଲି�ୋଧୀ’

 �ମଲୁତବୀ ପ୍ରସ୍ାବରର ବଭିାଗୀୟ ମନ୍ତୀଙ୍ ଉତ୍ତର
 �ମଶିନ ଶକ୍ରି ମଳୂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହଳିା ସଶକ୍ ି୍ ରଣ 
 �ଏସଏଚଜଙି୍ ବଷ୍ୟାଙ୍ ଋଣ ଏନପଏିର ମାତ୍ର ୪ ପ୍ରତଶିତ
 �ରେଶରର ଅନଷ୍ୟତମ ନମି୍ନତମ ଏନପଏି ରାଜଷ୍ୟ ଓଡ଼ଶିା 
 �ଓଡ଼ଶିାର ମହଳିା ସଶକ୍ ି୍ ରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ ପରଚିୟ ସଷୃ୍ ି୍ରଛି ି

ଭୁ ବ ନ େ ଶ୍ୱ ର / ଝ ା ର ସୁଗୁଡ଼ ା , ୧ ୪ । ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ରକ୍େଠୀେତା ହଯା�ୁଁ ଅସସୁ୍ ହୋଇ ବ୍ଜରାଜେ�ର 
ବଧିାୟକିା ଅଳକା ମୋନ୍ ି ଭୁବହେଶ୍ୱରସ୍ତି ଏକ 
ଘହରାଇ େସପଟିାଲହର ଭତ୍ଶି ହୋଇଛନ୍।ି ତାଙ୍କ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟବସ୍ା ବୁ�ବିା ପାଇଁ ‘୫-ଟ’ି ସଚବି ଭ.ିହକ.
ପାଣଆିନ୍  , ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରଠୀ ପ୍ରମଳିା ମଲ୍କି ଏବଂ 
ବହିଜ� ି ରାଜ୍ୟ ସାଂ�ଠେକି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ 

ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବଧିାୟକିା ମୋନ୍ଙୁି୍କ �ାକ୍ର�ାୋହର 
ସାକ୍ଷାତ କର ି ଶଠୀଘ୍ର ଆହରା�୍ୟ କାମୋ କରଛିନ୍।ି 
ବ୍ଜରାଜେ�ର ବଧିାୟକିା ଅଳକା ମୋନ୍ ି �ତ 
୬ ତାର�ି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟାହର ହସ ଅସସୁ୍ ହେବାରୁ 
ତାଙୁ୍କ �ାରସ�ୁଡ଼ୁାସ୍ତି ଜଲି୍ା ମ�ୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଳୟ ଏବଂ 
ପହର ଭୁବହେଶ୍ୱରସ୍ତି ଉକ୍ େସପଟିାଲହର ଭତ୍ଶି 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହବ ହସ ସସୁ୍ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି

ଅଳକୋଙ୍ ସ୍ୋସ୍ଥ୍ୟବସ୍ୋ ବକୁ ଝଲି� ‘୫-ଟ’ି ସଚବି 
ଓ ବଲିେଡ ି�ୋେଥ୍ୟ ସୋଂଗଠନକି ସମ୍ୋେକ

ବୋଲ�ଶ୍ୱ� ଓ ଯୋେପକୁ�ଲ� ବ ିଲ�ୋ�ବି ମଶିନ ଶକ୍ ିବେୋ�

 �ପବୂଚ୍ଚରୁ ଭୁବରନଶ୍ୱର ପାଇଁ ରହାଇଛ ିନଷି୍ପତ୍ତି
 �ଯାଜପରୁରର ରହବ ‘ମଶିନ୍   ଶକ୍ ିଗ୍ାମ’

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୪।୩(ସମସି): ଭାରତହର ହତୈଳ 
ଓ ପ୍ରାକୃତକି ବାଷ୍ପ ହକ୍ଷତ୍ରହର ଅଧିକ �ହବରଣା 
ସେ ବକିାଶ ପାଇଁ ଓଏେଜସି ି ଆନ୍ଜ୍ଷାତକି ସଂସ୍ାର 
ସେହଯା� ହେଇଛ।ି ଏଥିପାଇଁ ଓଏେଜସି ି ଚାହରାଟ ି
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ସେ ବୁ�ାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରଛି।ି 
ଏେ ି ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ସେହଯା� ଓ ସେଭା�ତିାହର 
ହଦଶହର ହତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତକି ବାଷ୍ପ ହକ୍ଷତ୍ରହର ବଡ଼ 
ସମ୍ଭାବୋ ଆସପିାରବି। ବହିଜ� ି ସାଂସଦ ମାେସ 
ରଞ୍ଜେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଏ ସମ୍ପକଶିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ର 
ରଖି ହପହଟ୍ରାଲୟିମ୍   ଓ ପ୍ରାକୃତକି ବାଷ୍ପ ରାଷ୍ଟମନ୍ତ୍ରଠୀ 
ରାହମଶ୍ୱର ହତଲଠୀ ଉପହରାକ୍ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍।ି 

ସଚୂୋହଯା�୍ୟ ହଯ ହଦଶହର ପ୍ରାକୃତକି 
�୍ୟାସ ବୃର୍ ି ଓ �ହବରଣା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କଛି ି

ଅନ୍ଜ୍ଷାତଠୀୟ ସେହଯା� ହଲାଡ଼ବିାର ହଯାଜୋ ଅଛ ି
କ ିୋେ ିଁ ହସହେଇ ରାଜ୍ୟସଭାହର ହକନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟମନ୍ତ୍ରଠୀଙୁ୍କ 
ବହିଜ� ି ସାଂସଦ ମାେସ ରଞ୍ଜେ ମଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରଶ୍ନ 
କରଥିିହଲ। ଯଦ ି ସରକାର ଏହେଇ କଛି ି ପଦହକ୍ଷପ 
େଆିଯାଇଛ ି ହସହେଇ ବସୃି୍ତତ ତଥ୍ୟ ହଦବାକୁ ଶ୍ଠୀ 
ମଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରଶ୍ନହର ଉହଲ୍� କରଥିିହଲ। ଉତ୍ରହର 
ମନ୍ତ୍ରଠୀ କେଛିନ୍ ି କାୋ�ାର କାଲ�ାରଠୀ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ, 
ଅହଷ୍ଟଲଆିର ସାଉଥ ହେଲ୍ସ ବଶି୍ୱ ବଦି୍ୟାଳୟ, 
ଋରର କାଜାେ ହଫ�ରାଲ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ଏବଂ 
ମହ୍ାର ହକାଲହକାଭ ଇେଷ୍ଟୁି୍ୟଟ୍   ଅଫ୍   ସାଇେ୍ସ 
ଆଣ ହଟହକ୍ନାହଲାଜ ି ସେ ଓଏେଜସି ି ଏମଓୟ ୁ
ସ୍ୱାକ୍ଷର କରଛି।ି ଏୋ ଦ୍ାରା ଏ ହକ୍ଷତ୍ରହର ଅଧିକ 
�ହବରଣା ସେ େୂଆ ସ୍ାେ ଅେୁଧ୍ୟାେ କରହିେବ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୪।୩(ସମସି): ୧୦ ବର୍ଷହର 
ରାଜ୍ୟହର ୭୮୪ ୋତଠୀଙ୍କ ଜଠୀବେ ଯାଇଛ।ି 
�ତ ୨୦୧୨ରୁ ୨୦୨୨ ମସେିା ମଧ୍ୟହର ଏେ ି
ୋତଠୀଙ୍କ ଜଠୀବେ ଯାଇଛ।ି ହକବଳ ୋତଠୀ 
େୁହେଁ ୧୦ ବର୍ଷହର ୯୨୫ ମଣରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ 
େରାଇଛନ୍।ି ୋତଠୀ ମଣରି ଲହଢ଼ଇହର 
ଏହତ ସଂ�୍ୟକ ହଲାକଙ୍କ ଜଠୀବେ 
ଯାଇଥିବା ହବହଳ ଏେ ି ଘଟଣା ଦେିକୁ 
ଦେି ବୃର୍ ି ପାଇବାହର ଲା�ଛି।ି ରାଜ୍ୟର 
ବଭିନି୍ନ ବେ�ଣ ଅଧଠୀେହର େୟିମତି 
ବ୍ୟବଧାେହର ୋତଠୀ ମତୁୃ୍ୟ ହେଉଛ।ି 
ୋତଠୀମାହେ ଜେବସତକୁି ମାଡ଼ ିଆସଥୁିବାରୁ 
ହସମାେଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କର ି
ହଲାକମାହେ ମଧ୍ୟ ମତୁୃ୍ୟମ�ୁହର ପଡ଼ୁଛନ୍।ି 

 ବଡ଼ କଥା ହେଉଛ ିହଯ ୋତଠୀ ମତୁୃ୍ୟହର 
ସାମଲି ଥିବା ଅପରାଧଠୀମାେଙ୍କ ଉପହର 
ହକୌଣସ ି ଆଖି ଦୃଶଆି କାଯ୍ଷ୍ୟାେୁଷ୍ାେ 
ହୋଇପାରୁ ୋେ ିଁ। ଯାୋଦ୍ାରା ହସମାହେ 
ଏେ ି କାଯ୍ଷ୍ୟରୁ ବରିତ ରେୁୋୋନ୍।ି ଏେ ି
ସବୁ ମାମଲାହର �ରିଫ ହେଉଥିବା 

ଶକିାରଠୀମାହେ ଅଳ୍ପ ଦେିହର ଜାମନି୍  ହର 
ଆସ ି ସମାେ କାଯ୍ଷ୍ୟହର େହିୟାଜତି 
ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ୋତଠୀ ମତୁୃ୍ୟ ଓ 
ୋତଠୀ ଆକ୍ମଣହର ମଣରି ମତୁୃ୍ୟ ହେଇ 
ବଧିାୟକ ଲଳହିତନୁ୍ ବଦି୍ୟାଧର ମୋପାତ୍ରଙ୍କ 
ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲଖିିତ ଉତ୍ରହର ଆଜ ିଜଙ୍ଗଲ, 
ପରହିବଶ ଓ ଜଳବାୟ ୁ ପରବିତ୍୍ଷେ ବଭିା� 
ମନ୍ତ୍ରଠୀ ପ୍ରଦଠୀପ କୁମାର ଅମାତ ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ 

ଏୋ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ମନ୍ତ୍ରଠୀ 
େଜି ଉତ୍ରହର କେଛିନ୍ ି
ହଯ ୧୦ ବର୍ଷହର ୭୮୪ 
ୋତଠୀ ପ୍ରାଣ େରାଇଥିବା 
ହବହଳ ୯୨୫ ମଣରିଙ୍କ 
ଜଠୀବେ ଯାଇଛ।ି ହସେପିର ି ୋତଠୀ 
ଆକ୍ମଣହର ୨୧୨ ଜଣ ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ 
ଅକମ୍ଷଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍।ି ହତହବ 

ୋତଠୀ ମତୁୃ୍ୟ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ୩୯ ମାମଲାର 
ତଦନ୍ କରାଯାଇ ୫୦ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ସମ୍ପକୃ୍ ି
ହେଇ ଚାଜ୍ଷସଟି୍   ହୋଇଥିବା ହବହଳ 
ଅଦ୍ୟାବଧି ହତହବ ହକୌଣସ ିଅଭଯିକୁ୍କୁ ଦଣ 
ହୋଇୋେ ିଁ ହବାଲ ିମନ୍ତ୍ରଠୀ ସଚୂୋ ହଦଇଛନ୍।ି 
୨୦୧୭ ୋତଠୀ �ଣୋ ଅେୁସାହର ରାଜ୍ୟହର 
୧୯୭୬ଟ ି ୋତଠୀ ଅଛନ୍।ି ୋତଠୀ ସରୁକ୍ଷା 
େମିହନ୍ ଜଙ୍ଗଲହର ବୃକ୍ଷହରାପଣ ଠାରୁ 

ଆରମ୍ଭ କର ି ଚାରଣ ଭୂମ ି ସଷୃ୍,ି ଜଳାଶୟ 
�େେ, ଶକିାରଠୀ େହିରାଧ ଶବିରି କରବିା, 

ହବୈଜ୍ାେକି ଜ୍ାେହକୌଶଳ ଦ୍ାରା 
ବ୍ୟାପକ ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ା 
କରାଯାଇଛ ି ହବାଲ ି ମନ୍ତ୍ରଠୀ 
ସଚୂୋ ହଦଇଛନ୍।ି

 ହସେପିର ି ବଧିାୟକ 
କୁସମୁ ହଟହଟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଅେ୍ୟ 

ଏକ ପ୍ରଶ୍ନହର ଉତ୍ର ହଦଇ ମନ୍ତ୍ରଠୀ �ତ ୫ 
ବର୍ଷହର ୋତଠୀ ମତୁୃ୍ୟ ସଂ�୍ୟା ସଚୂୋ ହଦବା 
ସେ ଏେ ି୫ ବର୍ଷ ଭତିହର ପ୍ରାକୃତକି କାରଣରୁ 
୪୪ଟ ିୋତଠୀଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ ହୋଇଥିବା କେଛିନ୍।ି 
ହସେପିର ି ଶକିାରଠୀଙ୍କ ୋତହର ୧୦ ୋତଠୀଙ୍କ 
ଜଠୀବେ ଯାଇଥିବା ହବହଳ ବରି ପ୍ରହୟା� 
ଦ୍ାରା ହକବଳ ରାଉରହକଲା �ଭିଜିେହର 
ହ�ାଟଏି ୋତଠୀର ମତୁୃ୍ୟ ହୋଇଛ।ି ବଦୁି୍ୟତ 
ଆଘାତହର ୨୬ ୋତଠୀଙ୍କ ଜଠୀବେ ଯାଇଥିବା 
ହବହଳ ବଦୁି୍ୟତ ଆଘାତହର ସଚୁନି୍ତି ଭାହବ 
୩୫ ୋତଠୀ ମରଛିନ୍।ି ହରଳ ଦୁଘ୍ଷଟଣାହର 
୧୭ ୋତଠୀଙ୍କର ଓ ସଡ଼କ ଦୁଘ୍ଷଟଣାହର ୪ 
ୋତଠୀ ମତୁୃ୍ୟ ହୋଇଛ।ି ଅେ୍ୟାେ୍ୟ ଦୁଘ୍ଷଟଣା 
କାରଣରୁ ୮୫ ୋତଠୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ହୋଇଥିବା 
ହବହଳ ଆନ୍ଥରାକ୍ସ ହରା�ହର ୨୪ ଓ େରପସି୍   
ହରା�ହର ୧୦ ୋତଠୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ହୋଇଛ।ି 
ଅେ୍ୟାେ୍ୟ ହରା�ହର ୧୨୪ ୋତଠୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ 
ହୋଇଥିବା ହବହଳ ୩୬ ୋତଠୀଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟର 
କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ ରେଛି।ି ଚଳତି ବର୍ଷ ୧୧ ୋତଠୀଙ୍କ 
ଜଠୀବେ ଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରଠୀ ସଚୂୋ ହଦଇଛନ୍।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର/ବାଲୁଗାଁ,୧୪ା୩(ସମସି): କବ,ି ଔପେ୍ୟାସକି, 
�ଠୀତକିାର ତପେ ପଟ୍ଟୋୟକଙ୍କର ପରହଲାକ ହୋଇଛ।ି 
ମତୁୃ୍ୟହବଳକୁ ତାଙୁ୍କ ୭୨ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର 
ଅପରାହ୍ନ ସାହେ ୩ଟାହର ତାଙ୍କର ପରହଲାକ ହୋଇଛ।ି ଦଠୀଘ୍ଷ 
୪ବର୍ଷ ହେଲା ହସ କଡି୍  େଠୀ ଜେତି ହରା�ହର 
ପଠୀଡ଼ତି ଥିହଲ। �ତ କଛିଦିେି ହେବ ହସ ଅସସୁ୍ 
ହୋଇପଡ଼ବିାରୁ ତାଙ୍କ ଭୁବହେଶ୍ୱରର ଏକ ଘହରାଇ 
�ାକ୍ର�ାୋହର ଭତ୍ଶି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ୟଶଯ୍ୟା େକିଟହର ପତୁ୍ର ସମ୍ତି୍   ପଟ୍ଟୋୟକ ଓ 
ଭଉଣଠୀ ମଠୀେତ ି ପଟ୍ଟୋୟକ ଉପସ୍ତି ଥିହଲ। ତାଙ୍କ 
ମରଶରଠୀରକୁ ବାଲୁ�ାଁସ୍ତି ଘରକୁ େଆିଯାଇଥିଲା। 
�ାଁ’ର ଶ୍ମଶାେହର ହଶରକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥଲା। 

ତାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟହର ବଭିନି୍ନ ମେଲହର �ଭଠୀର ହଶାକ ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାେସରଞ୍ଜେ ମଙ୍ଗରାଜ 
ହଶାକବ୍ୟକ୍ କରବିା ସେ ଶ୍ର୍ାଞ୍ଜଳ ି ଜ୍ାପେ କରଛିନ୍।ି ସ୍ୱ�୍ଷତ 
ପଟ୍ଟୋୟକ ଜହଣ ସେୁାମଧେ୍ୟ କବ ି ତଥା ଔପେ୍ୟାସକି ଥିହଲ। 
ହସ ଜହଣ ପ୍ରତଭିାବାନ୍   ବ୍ୟକ୍ତି୍ୱ ଥିହଲ। ସାରସ୍ୱତ ଜ�ତହର 
ଅହେକ କାବ୍ୟ, �ଠୀତ ି କବତିା ଓ ଉପେ୍ୟାସ ରଚୋ କର ି
ଓଡ଼ଆି ସାେତି୍ୟକୁ ଋର୍ମିନ୍ କରଥିିହଲ। ହସ ବେୁ ହଲାକପ୍ରୟି 
�ଠୀତ ସବୁ ରଚୋ କରଥିହଲ। ତାଙ୍କର ପରହଲାକ ସାରସ୍ୱତ 
ଜ�ତହର ଅପରୂଣଠୀୟ କ୍ଷତ ିହବାଲ ିଶ୍ଠୀ ମଙ୍ଗରାଜ ହଶାକବାତ୍୍ଷାହର 
କେଛିନ୍।ି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍  �ତ ି କାମୋ କରବିା 

ସେତି ହଶାକସନ୍ପ୍ତ ପରବିାରବ�୍ଷଙୁ୍କ ସମହବଦୋ ଜଣାଇଛନ୍।ି
୧୯୫୧ ମସେିା ଜୁନ୍   ୨୬ତାର�ିହର �ଞ୍ଜାମର ଛତ୍ରପରୁହର 

ଜେ୍ମଗ୍େଣ କରଥିିହଲ ତପେ। ତତ୍ାଳଠୀେ ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ ବଦୁି୍ୟତ୍   
ହବା�୍ଷହର ଚାକରିଠୀ କର ି ଅବସର ହେଇଥିହଲ। ହସ ପରୁଠୀଠାହର 

ରେ ି ‘ସମେ୍ୟ’ ୋମକ ପ୍ରକାଶେ ସଂସ୍ା ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିହଲ। ତାଙ୍କର ଅହେକ କବତିାକୁ ଇଂରାଜଠୀହର 
ଅେୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛ।ି ତାଙ୍କର ପସୁ୍ତକ��ୁକି 
ମଧ୍ୟହର ‘ଅନ୍ାରର ପାଦଚହି୍ନ’,’ଦୁଃ� ହ�ାଟଏି 
�ାଁର ୋଁ’, ‘ଅରଣ୍ୟ�େେ ପଥ‘, ‘ସ୍ତୃତିଠୀଥ୍ଷ’, ‘ଅଶରୁ 
ଅନ୍କାର’, ‘ହେଉ ହେଉ ଅନ୍କାର’, ‘�ରା ଶଶିରି’, 
‘ଋତୁର ବାସ୍ାହର’, ‘ହଫରବିାର ମରୂ୍୍ଷୋହର’ ଏବଂ 
କାବ୍ୟତାରା ଆଦ ି ରେଛି।ି ‘ମୁ ଁ ଆସଛି ି ହଦଖି 

ହମା କଳା ବଦେକୁ’ ପାଠକ ଓ ହଶ୍ାତାଙ୍କ ମାେସପଟହର 
ପ୍ରଭାବ ବସି୍ତାର କରଥିିଲା। ଏଥିପାଇ ଁ ତାଙୁ୍କ ‘�ଙ୍କାର ପରୁ୍ାର’, 
‘ଆକାଶବାଣଠୀ ସ୍ୱର୍୍ଷପଦ’, ‘ହ�ାର୍୍ଷା ହ�ୌରବ ସମ୍ାେ’, ଚଲିକିା 
ସମ୍ାେ ଆଦ ି ଭଳ ି ଅହେକ ପରୁ୍ାର ପ୍ରଦାେ କରାଯାଇଥିଲା। 
ତାଙ୍କର ସବ୍ଷହମାଟ୍   ୪୮ଟ ି ପସୁ୍ତକ ପ୍ରକାଶତି ହୋଇଥିବାହବହଳ 
ହସଥି ମଧ୍ୟହର ରେଛି ି ୩୦ଟ ି କବତିା ପସୁ୍ତକ, ୫ଟ ି �ଠୀତ ି
କବତିା, ୧୧ଟ ି ଉପେ୍ୟାସ ଓ ୨ଟ ି ୋଟକ ରଚୋ କରଛିନ୍।ି 

 ବେୁ ସାେତି୍ିୟକ, କବ ିଓ ବଶିଷି୍ ବ୍ୟକ୍ ିତାଙ୍କ ହଶର ଦଶ୍ଷେ 
କରଥିିହଲ। ଏଥିପାଇଁ ପକ୍ଷଠୀଘର ସାେତି୍ୟ ପତ୍ରକିା ଓ ଭୁବହେଶ୍ୱର 
ସାେତି୍ୟ ସମାଜ ଟ୍ରଷ୍ ପକ୍ଷରୁ ହଶାକ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛ।ି

ପ୍ୋକୃତକି ଗଥ୍ୟୋସ୍  ଉତ୍ୋେନ ଓ ଗଲବଷଣୋ 
ପୋଇଁ ୪ ସଂସ୍ୋ ସହ ବକୁ ଝୋମଣୋ

ଆଶ୍ୱସ୍ ୍ରବି 
ପଶ୍ମିା ଝଡ଼ େଙ୍ଗ� ନଆିଁ �ଭିବିୋ ପୋଇଁ ବଷ୍ୋ ଭ�ସୋ

 �ଆଜଠୁି ବରଚ୍ଚା; ଗରମରୁ ମଳିବି ତ୍ରାହ ି
 �ବଜୁିଳ ିଘଡ଼ଘଡ଼ ିପାଇଁ ସତ୍ଚ୍ଚ ସଚୂନା

କବ ିଔପନଥ୍ୟୋସକି ତପନ ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍ ପ�ଲ�ୋକ ୧୦ ବଷ୍ଲ� ଗ�ୋଣ ି୭୮୪ ହୋତୀଙ୍ େୀବନ

 �ହାତୀ-ମଣରି ଲରେଇରର ୯୨୫ ରଲା୍ଙ୍ ମତୁୃଷ୍ୟ
 �୧୦ ବରଚ୍ଚରର ଜଣଙୁ୍ ବ ିରହାଇନାହ ିଁ େଣ୍ଡ ବଧିାନ 

ଭୁବନେଶ୍ୱର/କଟକ,୧୪।୩(ସମସି): ଆରମ୍ଭ 
ପବୂ୍ଷରୁ �ାଡ଼ ି ଚାଚଳକ ମୋସଂଘର ଚକା ଜାମ୍   
ଆହନ୍ାଳେକୁ ଲା�ଛି ି ହଜାରଦାର୍   �ଟକା। 
ରାଜ୍ୟ ଘହରାଇ ବସ୍   ମାଲକି ସଂଘ, ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରକ୍   
ମାଲକି ସଂଘ ଏେ ି ଆହନ୍ାଳେକୁ ସମଥ୍ଷେ କର ି
େଥିବା ହବହଳ ଆଉ କଛି ି�ାଡ଼ ିଚାଳକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ 
ଏଥିରୁ ଓେର ିଯାଇଛନ୍।ି ଅପରପହକ୍ଷ ଆହନ୍ାଳେ 
ୋମହର �ଣୁା�ଦ୍ଶି କହଲ ଅବା ଆଇେ ୋତକୁ 
ହେହଲ ଦୃଢ଼ କାଯ୍ଷ୍ୟାେୁଷ୍ାେ ହେବ ହବାଲ ିପଲୁସି 
କମଶିେର �ାଡ଼ ିଚାଳମ ମୋସଂଘକୁ ହଚତାବେଠୀ 
ହଦଇଛନ୍।ି ଅେ୍ୟପହଟ ଏହବ ମାଟ୍ରକି୍   ଏବଂ 
ଅେ୍ୟ ପରଠୀକ୍ଷା ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆହନ୍ାଳେ େଷି୍ପତ୍ରୁି 
ଓେର ି ଯବିା ପାଇଁ ପରବିେେ ମନ୍ତ୍ରଠୀ ଟୁକୁେ ି
ସାେୁ ଅେୁହରାଧ କରଛିନ୍।ି �ବୁ୍   ଶଠୀଘ୍ର ଏକ 
ଉର୍ସ୍ତରଠୀୟ କମଟି ି�ଠେ କରାଯାଇ ସଂଘର ଦାବ ି
ସମ୍ପକ୍ଷହର ଆହଲାଚୋ କରାଯବିା ସେ ବେିତି 
କାଯ୍ଷ୍ୟାେୁଷ୍ାେ େଆିଯବି ହବାଲ ି ମନ୍ତ୍ରଠୀ କେଚିନ୍।ି

ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରକ୍   ମାଲକି ସଂଘର ସାଧାରଣ 

ସମ୍ପାଦକ ରବ ିଶତପଥଠୀ କେଛିନ୍,ି ଆସନ୍ା କାଲ ି
ହେବାକୁ ଥିବା ଆହନ୍ାଳେହର ଆହମ ସାମଲି 
ହେବୁ ୋେ ିଁ। ରାଜ୍ୟର ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରକ୍   
ସ୍ୱାଭାବକି ଭାହବ ଚଳାଚଳ କରବି। ଧମ୍ଷଘଟ 
ୋମହର ବଶିଙୃ୍ଖଳା ସଷୃ୍ ିକରବିା ଗ୍େଣଠୀୟ େୁହେଁ। 
ଟ୍ରକ୍   ଚଳାଉଥିବା ଚାଳକଙ୍କ ଏେ ି ଆହନ୍ାଳେ 

ସେତି ହକୌଣସ ିସମ୍ପକ୍ଷ ୋେ ିଁ। ବତ୍୍ଷମାେ ରାଜ୍ୟହର 
ଅହେଇ ଲକ୍ଷରୁ ୩ ଲକ୍ଷ �ାଡ଼ ିଚାଲଥିିବା ହବହଳ 
ଡ୍ାଇଭର୍   ମୋସଂଘହର ଏହତ ସଂ�୍ୟକ ସଦସ୍ୟ 
ହକଉଁଠୁ ଆସହିଲ ହବାଲ ି ଶ୍ଠୀ ଶତପଥଠୀ ପ୍ରଶ୍ନ 
କରଛିନ୍।ି �ାଡ଼ ିଚାଳକ ଓ ହେଲ୍ପର ମାେଙ୍କର �ାଡ଼ ି
ସେତି ବଠୀମା ରେୁଛ।ି ସରକାର ବଠୀମା ହଦବାର 
କଛି ି ଆବଶ୍ୟକତା ୋେ ିଁ। ହଯଉଁ ପରବିେେ 
କମ୍ପାେଠୀର କମ୍ଷଚାରଠୀଙ୍କର ଇପଏିଫ୍   କାଟୁଛ ି

ହସମାହେ ହପେସନ୍   ପାଇହବ। ସରକାରଙ୍କ 
ଉପହର ଏେ ି ହବା� ଲଦହିଦବା ଉଚତି େୁହେଁ 
ହବାଲ ିଶ୍ଠୀ ଶତପଥଠୀ କେଛିନ୍।ି ଅପରପହକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ 
ଘହରାଇ ବସ୍   ମାଲକି ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ହଦହବନ୍ଦ୍ର 
ସାେୁ କେଛିନ୍,ି ଏହବ ରାଜ୍ୟହର ମାଟ୍ରକି୍   ପରଠୀକ୍ଷା 
ଚାଲଛି।ି ଏପର ି ସମୟହର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶତି ଭାହବ 
ଧମ୍ଷଘଟ କରବିା ଠକି୍   େୁହେଁ। ହତଣ ୁଆସନ୍ା କାଲ ି
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଘହରାଇ ବସ୍   ସ୍ୱାଭାବକି ଭାହବ 
ଚଳାଚଳ କରବି। ପରବିେେ ମନ୍ତ୍ରଠୀ ଟୁକୁେ ି ସାେୁ 
କେଛିନ୍,ି ରାଜ୍ୟ ସରକାର �ାଡ଼ ିଚାଳକଙ୍କ ଦାବ ି
ପ୍ରତ ିସହଚତେ ଅଛନ୍।ି ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଠୀ ହସମାେଙ୍କର 
ଦାବକୁି ସେୃଦୟତାର ସେ ଗ୍େଣ କରଛିନ୍।ି 
ଆ�ାମଠୀ ପଦହକ୍ଷପ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଉର୍ସ୍ତରଠୀୟ 
ହବୈଠକହର �ାଡ଼ ି ଚାଳକ ମୋସଂଘର ଦାବ ି
ସମ୍ପକ୍ଷହର ଆହଲାଚୋ କରାଯବି। ହତଣ ୁ
ଆସନ୍ା କାଲ ି ମୋସଂଘ ଆହନ୍ାଳେରୁ ଓେର ି
ଯାଇ ସରକାର ଓ ଜେସାଧାରଣଙୁ୍କ ସେହଯା� 
କରନୁ୍ ହବାଲ ି ମନ୍ତ୍ରଠୀ ଅେୁହରାଧ କରଛିନ୍।ି

ଗାଡ଼ ିଚାଳ୍ 
ମହାସଂଘ୍ୁ ଝଟ୍  ୍ ା ସ୍ୋଭୋବକି �ହବି ଟ୍ରକ୍   ଓ ବସ୍   ଚଳୋଚଳ

ଆର୍ାଳନ ଛାଡ଼ ି
ଆରଲାଚନା୍ୁ ଆସନୁ୍: ମନ୍ତୀ
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ବାରପିଦା, ୧୪ା୩(ସମସି)

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା ସଦରମହକୁମଲା ବଲାରପିଦଲାଠଲାରୁ 
୧୭କମି ି ଦୂର ଶଲାମଲାଖଣୁ୍ଲା ବ୍ଲକରର ରହଛି ି ଐତହିଲାସକି 
ବଲାଲଡ଼ହିଲା ବନ୍ଧ। ଏରବ ଏହ ିବନ୍ଧ ରୂପଲାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ୟିଲାରର 
ର�ଲାଡ଼ ିରହବକୁ �ଲାଉଛ।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ୍ରୀନ ପଟ୍ଟନଲାୟକଙ୍କ 
ନରିଦ୍ଦେଶରର ‘୫-ଟ’ି ସଚବି ଭରିକ ପଲାଣ୍ଆିନ ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ଲା ଗସ୍ତରର ଆସ ିଏହ ିବନ୍ଧ ପରଦିଶଦେନ କରବିଲା ପରର 
ଏହଲାର ରୂପରରଖ ବଦଳବିଲାକୁ �ଲାଉଛ।ି ଜଳସମ୍ପଦ 
ବଭିଲାଗ ସହଲାୟତଲାରର ଜଲି୍ଲା ପ୍ରଶଲାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଧର 
ଉନ୍ନତ ି ଓ ରସୌନ୍ଦ�ଦେ୍ୟକରଣ ପଲାଇ ଁ ୧୨ ରକଲାଟ ି ଟଙ୍କଲା 
ବ୍ୟୟ ଅଟକଳର ଏକ ପ୍ରସ୍ତଲାବ ସଚବି ଶ୍୍ରୀ 
ପଲାଣ୍ଆିନଙୁ୍କ ପ୍ରଦଲାନ କରଲା�ଲାଇଛ।ି

ପଶ୍ମିରର ଶମିଳିପିଲାଳ ପଲାହଲାଡ଼ର 
ଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଧର ଜଳରଲାଶରିର ତଲା’ର 
ପ୍ରତବିମି୍ବ ଅବର୍ଦେନନ୍ରୀୟ। ବରଦେଲାଋତୁରର 
ପବୂଦେଭଲାଗରର ଉପର ତଳକୁ ଥଲାକ ଥଲାକ 
ରହଲାଇ ପଡୁଥିବଲା ଜଳରଲାଶରି ଦୃଶ୍ୟ 
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବରିମଲାହତି କରଥିଲାଏ। ରଲାଜଲା 
ରଲାଜୁଡ଼ଲା ଅମଳର ଏହ ି ବନ୍ଧ ଶମିଳିପିଲାଳର 
ପଲାଦରଦଶରର ଅବସ୍ତି।ି ୧୯୧୨ ମସହିଲାରର 
ତତ୍ଲାଳ୍ରୀନ ମହଲାରଲାଜଲା ଶ୍୍ରୀରଲାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜରଦଓ ପ୍ରଜଲାଙ୍କ 
ପଲାଣ ି ସମସ୍ୟଲା ଦୂର ପଲାଇଁ ନମିଦେଲାଣ କରଥିିରଲ ଏହ ି ବନ୍ଧ। 
ଶମିଳିପିଲାଳରୁ ଉତ୍ପତ୍ ିପଳପଳଲା ନଦ୍ରୀ ଉପରର ନମିମିତ ଏହ ି
ବନ୍ଧ ନମିଦେଲାଣର ଦଲାୟତି୍ୱ ନବିଦେଲାହ କରଥିିରଲ ରଟେଟ ଇଂଜନିୟିର 
ରଜଆର ନଏଡ଼ ମଲାଟମିନ ଲୁଇଡ଼, ସହକଲାର୍ରୀ �ନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୁଦେନ 
ଭୂୟଲା ଁ ଓ ଚକ୍ ି ମହଲାନ୍ତ।ି ପଳପଳଲା ନଦ୍ରୀଟ ି ଶମିଳିପିଲାଳରୁ 
ବଲାହଲାର ି କଣ୍ଲାପଲାଳ ନକିଟରର ବୁଢ଼ଲାବଳଙ୍ଗ ନଦ୍ରୀ ସହତି 

ମଶିଛି।ି ବରଦେଲାଦନିର 
ଜଳରଲାଶ ି ନଦ୍ରୀକୁ ରବଲାହ ି
�ଲାଉଥିବଲାରୁ ପରବତ୍ଦେ୍ରୀ 

ସମୟରର ଅଞ୍ଚଳରର 
ଚଲାରଜମ ିପଲାଣ ିଅଭଲାବରୁ ଟଲାଙ୍ଗରଲା 

ରହୁଥିଲଲା। ମହଲାରଲାଜଲାଙ୍କ ସମୟରର 
ଜଳରସଚନ ପଲାଇ ଁବନ୍ଧ ବନ୍ଧଲା �ଲାଇଥିବଲା ରବରଳ ବତ୍ଦେମଲାନ 
ଜଳରସଚନ ବଭିଲାଗ ଏହଲାର ଦଲାୟତି୍ୱ ରନଇଛ।ି ୨୦୫ ବଗଦେ 
କମି ି ବ୍ୟଲାସଲାର୍ଦେର ଏହ ି ବନ୍ଧରୁ ଜଳରସଚନ ପଲାଇଁ ଦ୍ରୀରଦେ 
କମି ିଧର ିରକନଲାଲ ନମିଦେଲାଣ ପରର ବରଦେଲା ଦନିର ସଂରକ୍ଷତି 
ଜଳରଲାଶକୁି ନୟିନ୍ତତି ଜଳରସଚନ ଜରଆିରର ଶଲାମଲାଖଣୁ୍ଲା 
ବ୍ଲକର ୧୨ଟ ିଗ୍ଲାମ ଚଲାରଜମକୁି ଜଳରସଚତି ରହଲାଇଥଲାଏ। 

ରତରବ ଜୁଲଲାଇ, ଅଗଟେ ଓ ରସରପଟେମ୍ବରରର ବନ୍ଧର ଉଦବୃତ୍ 
ଜଳରଲାଶ ି ଉପର ରଦଇ ତଳକୁ ଥିବଲା ବଡ଼ବଡ଼ ଥଲାକଥଲାକ 
ପଲାହଲାଚରର ପଡ଼ ି ତଳକୁ ରବଲାହ�ିବିଲା ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙୁ୍କ 
ଆକରମିତ କରଥିଲାଏ। ଜଳରଲାଶରି ର୍ଲାତପ୍ରଖର ନ 
ଥିବଲାରୁ ରଛଲାଟଠଲାରୁ ବୟସ୍କ ଏହଲାର ଆନନ୍ଦ ଉଠଲାଇଥଲାନ୍ତ।ି 
ରଲଲାରକ ଏଠଲାରର ଗଲାରଧଲାଇବଲା ଠଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
ଜଳକ୍୍ରୀଡ଼ଲା, ଫରଟଲା ସଟୁ, ରସଲଫି ଓ ବଣରଭଲାଜ ି ପଲାଇଁ 
ଭଡ଼ି ଜମଲାଇଥଲାନ୍ତ।ି ବରିଶରକର ି ରଲଲାରକ ବରଦେଲା ଋତୁରର 
ଆସ ିମଜଲା ରନଇଥଲାନ୍ତ।ି ଏହ ିସମୟରର ପ୍ରତବିରଦେ ଏଠଲାରର 
ଓଡ଼ଆି ସହତି ବଭିନି୍ନ ଆଞ୍ଚଳକି ଭଲାରଲାର ଆଲବମ ଓ 
ଚଳଚ୍ତି୍ର ସଟୁଂି ରହଲାଇଥଲାଏ। ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା ସରମତ 
ପରଡ଼ଲାଶ୍ରୀ ଜଲି୍ଲା ଓ ରଲାଜ୍ୟରୁ ଆଗନୁ୍ତକଙ୍କ ସଅୁ ଛୁଟଥିଲାଏ 

ଏଠଲାକୁ। ଉନ୍ନତ ି କରଣ ପ୍ରସ୍ତଲାବରର ପ�ଦେ୍ୟଟକଙ୍କ ପଲାଇଁ 
ପଲାଦ ଚଲଲା ରସତୁ, ବନ୍ଧ ତଳ ପଲାଶ୍ଶଦେରର ସରୁକ୍ଷଲା ବ୍ୟବସ୍ଲା, 
ପକି୍  ନକି ସ୍ଲାନ ନମିଦେଲାଣ, ଏକ ରରଟୁେରଲାଣ୍ ଓ କଲାରଫ, 
ଗମନଲାଗମନ ରଲାସ୍ତଲାର ପ୍ରଶସ୍ତକିରଣ ଆଦ ିରହଛି।ି ବନ୍ଧର 
ଉପରଭଲାଗରର ରଲାଜଲାଙ୍କ ସମୟରର ନମିମିତ ଡଲାକବଙ୍ଗଳଲା 
ଓ ରଲାତ୍ରଆିଶ୍ୟସ୍ଳ୍ରୀ ଏରବ ଭୂତରକଲାଠରିର ପରଣିତ 
ରହଲାଇଥିବଲାରବରଳ ଏରବ ରଲାଜସ୍ୱ ବଭିଲାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ 
ଡଲାକବଙ୍ଗଳଲା ନମିଦେଲାଣ କରଲା�ବି। ଅତ୍ରୀତରର ଏହ ି ସ୍ଲାନ 
ପ୍ରଜଲାମଣ୍ଳ ଅରନ୍ଦଲାଳନର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ଲାନ ଭଲାରବ 
ବରିବଚତି ରହଲାଇଥିଲଲା। ସ୍ଲାନଟକୁି ପ�ଦେ୍ୟଟନ ବଭିଲାଗ 
ହଲାତକୁ ରନଇ ଉନ୍ନତକିରଣ ପଲାଇଁ ଜଲି୍ଲାବସ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ରୀରଦେ 
ଦନିର ଦଲାବ ିପରୂଣ ରହବଲାକୁ �ଲାଉଛ।ି

ବାରପିଦା, ୧୪।୩(ସମସି)

ଚଳତି ବରଦେ ଶମିଳିପିଲାଳରର ଅଠର ରଦଉଳ ପଜୂଲା ଆସନ୍ତଲା 
୨୭ତଲାରଖିରୁ ଆରମ୍ଭ ରହବ। ଏ ରନଇ ବଲାଥଡୁ ି ସମଲାଜ 
ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ ମଙ୍ଗଳବଲାର ବଲାରପିଦଲାଠଲାରର 
ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ଓ ଶମିଳିପିଲାଳ ବ୍ୟଲାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନରିଦ୍ଦେଶକ 
ତଥଲା ଆଞ୍ଚଳକି ମଖୁ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକଙୁ୍କ ରଭଟ ି ସହର�ଲାଗ 
ରଲଲାଡଛିନ୍ତ।ି ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲାର ସବଦେପରୁଲାତନ ବଲାଥଡୁ ି
ସମ୍ପ୍ରଦଲାୟ ବନଲାଗ୍କୁି ପ୍ରଶୟ ରଦଉ ନ ଥିବଲା ରବରଳ ଏହଲାକୁ 
ରରଲାକବିଲା ପଲାଇଁ ବୃଟେପିଲାତ ରନଇ ରକଉଁ ଆବହମଲାନ କଲାଳରୁ 
ଅଠର ରଦଉଳ ପଜୂଲାଚ୍ଦେନଲା କର ି ଆସଛୁନ୍ତ।ି ଶମିଳିପିଲାଳ 
ଅଭୟଲାରଣ୍ୟରର ହଜଲାରର ବରଦେ ପରୁୁଣଲା ଏକ ପ୍ରଲାଚ୍ରୀନ ମନ୍ଦରି 
ରହଛି।ି ର�ଉଁଠଲାରର କ ିପତୃିପରୁୁର ଅମଳରୁ ବଡଲାମ ରଦବତଲା 
ବଲା ଠଲାକୁର ପଜୂଲାଚ୍ଦେନଲା ପଲାଇଆସଛୁନ୍ତ।ି ଉକ୍ତ ମନ୍ଦରିକୁ ଅଠର 
ରଦଉଳ କୁହଲା�ଲାଇଥଲାଏ। ମନ୍ଦରିରର ବଲାଦଲାମ ଠଲାକୁରଙୁ୍କ ବଲାଥଡୁ ି
ଜନଜଲାତ ି ପଜୂଲାଚ୍ଦେନଲା କର ି ଆସଛୁନ୍ତ।ି ଏଠଲାରର ପଜୂଲାଚ୍ଦେନଲା 
କରଲ ବୃଟେପିଲାତ ରହଲାଇଥଲାଏ ଏବଂ ବନଲାଗ୍ ିସ୍ତିରିର ନୟିନ୍ତଣ 
ରହଲାଇଥଲାଏ ରବଲାଲ ି ରସମଲାନଙ୍କ ବଶି୍ଲାସ ରହଛି।ି ରତଣକୁର ି
ଉକ୍ତ ପଜୂଲାଚ୍ଦେନଲା ପଲାଇଁ ମୟରୂଭଞ୍ଜ, ରକନୁ୍ଦଝର, ବଲାରଲଶ୍ର 
ସରମତ ପରଡଲାଶ୍ରୀ ରଲାଜ୍ୟର ହଜଲାର ଶ୍ର୍ଲାଳୁ ପ୍ରତବିରଦେ ଭଗବଲାନ 
ବଡଲାମ ଠଲାକୁରଲାଙୁ୍କ ପଜୂଲା କରଥିଲାନ୍ତ।ି ଉକ୍ତ ସ୍ଲାନରର ପଜୂଲାଚ୍ଦେନଲା 
ସମୟରର ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟଲାର ସମ୍ଖୁ୍ରୀନ ରହଉଥିବଲା ରବରଳ 
ସମଲାଧଲାନ ରନଇ ଦଲାବ ି ଜଣଲାଇଛନ୍ତ।ି ଓଡ଼ଶିଲା, ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ଓ 
ଝଲାରଖଣ୍ ରଲାଜ୍ୟ ବଲାଥଡୁ ି ସମଲାଜର ସଭଲାପତ ି ତଥଲା �ଶପିରୁ 
ବ୍ଲକର ପବୂଦେତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲାନରଗଲାବନି୍ଦ ନଲାଏକଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରର 
ରଲାଜ୍ୟ ସଲାଧଲାରଣ ସମ୍ପଲାଦକ ରୂରପଶ କୁମଲାର ଗରି,ି ଉଦଳଲା 
ବଧିଲାୟକ ଭଲାସ୍କର ମରେଇ, କରଞ୍ଜଆିର ପବୂଦେତନ ବଧିଲାୟକ 
ବଜିୟ ନଲାଏକ, ରଲାଜକରିଶଲାର ନଲାଏକ ଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନଲାଏକ 
ପ୍ରମଖୁ ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ବନି୍ରୀତ ଭରଦ୍ଲାଜ ଓ ଶମିଳିପିଲାଳ ବ୍ୟଲାଘ୍ର 

ସଂରକ୍ଷଣର ରକ୍ଷତ୍ର ନରିଦ୍ଦେଶକ ତଥଲା ଆଞ୍ଚଳକି ବନ୍ୟପ୍ରଲାଣ୍ରୀ 
ସଂରକ୍ଷକ ଡ. ପ୍ରକଲାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରଗଲାଗରିନନଙୁି୍କ ବଲାରପିଦଲା ସ୍ତି 
କଲା�ଦେ୍ୟଲାଳୟରର ପଥୃକ ଭଲାରବ ରଭଟ ି ସମସ୍ୟଲାର ସମଲାଧଲାନ 
ରନଇ ଆରଲଲାଚନଲା କରଛିନ୍ତ।ି ଦଲାବ ିଅନୁ�ଲାୟ୍ରୀ, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରର 
ପଇିବଲା ଏବଂ ଗଲାରଧଲାଇବଲା ଉରଦ୍ଶ୍ୟରର ପଲାଣ ିବ୍ୟବସ୍ଲା, ସ୍ୱଲାସ୍୍ୟ 
ଓ ଆଶ ୁଚକିତି୍ଲା ବ୍ୟବସ୍ଲା, ଅଠର ରଦଉଳକୁ ସଂର�ଲାଗ କରୁଥିବଲା 
୩ ପଲାଦଚଲଲା ରଲାସ୍ତଲା ସଂର�ଲାଗ ବ୍ୟବସ୍ଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ ଐତହିଲାସକି 

ମନ୍ଦରିର ସରୁକ୍ଷଲା ରନଇ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କରବିଲା ରନଇ ଦଲାବ ି
ଜଣଲାଇଛନ୍ତ।ି କଲା�ଦେ୍ୟସଚୂ୍ରୀ ଅନୁ�ଲାୟ୍ରୀ ଆସନ୍ତଲା ୨୭ତଲାରଖିରର 
�ଶପିରୁ, ଭୂଆସଣୁ-ିରଲାଅଲାଁ ଓ ଖଣୁ୍ଲା ନକିଟ ଭୁରପଲାଳ-
ରଲାଣ୍ରୀରଭଲାଳ ପଲାଦଚଲଲା ରଲାସ୍ତଲାରର ଶ୍ର୍ଲାଳୁଗଣ ପଲାରମ୍ପରକି 
ରଶୈଳ୍ରୀରର ପ୍ରରବଶ କରରିବ। ପ୍ରରବଶ ପବୂଦେରୁ ଦୁଆରଶଣୁ୍ରୀ 
ଠଲାକୁରଙୁ୍କ ପଜୂଲାଚ୍ଦେନଲା କରଲା�ବି। ଅଠର ରଦଉଳରର ପହଞ୍ଚବିଲା 
ପରର ୨୯ ତଲାରଖିରର ବଡଲାମ ଠଲାକୁରଙ୍କ ବଲାରମିକ ପଜୂଲା ଅନୁଷ୍ତି 
ରହବ। ୨୦୨୧ ଶମିଳିପିଲାଳ ବନଲାଗ୍ରି କରଲାଳ ମଧ୍ୟରର ଗତ ି
କରୁଥିବଲା ରବରଳ ବଲାରମିକପଜୂଲା ସରବିଲା ପରର ବରଦେଲା ରହବଲାରୁ 
ଜଙ୍ଗଲ ନଅିଲାଁ ଆୟତ୍କୁ ଆସଥିିଲଲା ରବଲାଲ ିପ୍ରତନିଧିି ଦଳ ପ୍ରକଲାଶ 
କରଛିନ୍ତ।ି ବଲାତୁଡ ିସମ୍ପ୍ରଦଲାୟ ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷକଭଲାରବ ରସମଲାନଙ୍କ 
ଦଲାୟତି୍ୱ ନବିଦେଲାହ ପଲାଇଁ ପ୍ରଶଲାସନର ସହର�ଲାଗ ରଲଲାଡଛିନ୍ତ।ି

ରୂପାନ୍ତରଣରର ସାମଲି ରେବ ଐତେିାସକି ବାଲଡେିା ବନ୍ଧ

ସ�ୌନ୍ଦରଚ୍ଚ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ୧୨ ସକାଟ ିବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ାବ

ଜଲି୍ାବାସୀଙ୍କ 
ଦୀର୍ଘଦନିର 
ଦାବ ିପରୂଣ 

ରେବ

୨୭ରର ରେବ ଅଠର ରଦଉଳ ପଜୂା

ପ୍ରଶା�ନର �ହସରାଗ ସ�ାଡ଼�ିା ବାଥଡ଼ୁ ି�ମାଜ

  ପଜୂା ପରର ଶମିଳିପିାଳରର 
ରୋଇଥାଏ ବର୍ଘା
  ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କକୁ  ରେଟରିଲ ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ

ବାରପିଦା, ୧୪।୩(ସମସି): ମଲାଟ୍କି 
ପର୍ରୀକ୍ଷଲାରର କପକିର ି ମଙ୍ଗଳବଲାର 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲାରୁ ୨ଜଣ ପର୍ରୀକ୍ଷଲାଥଦେ୍ରୀ 
ଧରଲା ପଡ଼ଛିନ୍ତ।ି ତୃତ୍ରୀୟ ଦନିରର ସଂସ୍କତୃ/
ହନି୍ଦ୍ରୀ (ତୃତ୍ରୀୟ ଭଲାରଲା) ବରିୟର ପର୍ରୀକ୍ଷଲା 
ରହଲାଇଥିବଲା ରବରଳ ଅସଲାଧ ୁ ଉପଲାୟ 
ଅବଲମ୍ବନ ସମୟରର ଧରଲାପଡ଼ଥିÒବଲା ଜଲି୍ଲା 
ଶକି୍ଷଲାଧିକଲାର୍ରୀ ନବ କରିଶଲାର ଗରିଙି୍କଠଲାରୁ 
ପ୍ରକଲାଶ। ରସହପିର ି ମଙ୍ଗଳବଲାର 
୧୪୧୫ଜଣ ପର୍ରୀକ୍ଷଲାଥଦେ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ତି ଥÒରଲ।

କପ ିକର ିଧରାପଡ଼ସି� 
୨ ମାଟ୍କି ପରୀକ୍ାଥଚ୍ଚୀ

ବାରପିଦା, ୧୪।୩(ସମସି): 
ଶମିଳିପିଲାଳ ଅଭୟଲାରଣ୍ୟରର କମଛୁ ି
ବନଲାଗ୍।ି ରସଲାମବଲାର ୨୭ଟ ି ସ୍ଲାନରର 
ନଅିଲାଁ ଲଲାଗଥିିବଲା ରବରଳ ମଙ୍ଗଳବଲାର 
୨୩ଟ ିସ୍ଲାନରର ନଅିଲାଁ ଲଲାଗଥିିବଲା ରନଇ 
ସଲାରଟଲଲାଇଟ ସଚୂନଲାରୁ ଜଣଲାପଡଛ।ି 
କ୍ମଲାଗତ ଭଲାରବ ଜଙ୍ଗଲ ସଂଲଗ୍ 
ଗ୍ଲାମବଲାସ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସରଚତନତଲା 
ଶବିରି ସହତି ସମସ୍ତଙୁ୍କ ନଅିଲାଁ ଲଭିଲାଇବଲା 
ଓ ବନଲାଗ୍ରି ନରିଲାକରଣରର ଜଡତି 
କରଲା�ବିଲା ଫଳପ୍ରଦ ସଲାବ୍ୟସ୍ତ ରହଲାଇଛ।ି 
ରବ୍ଲଲାୟର ସଲାହଲା�୍ୟରର ଫଲାୟଲାର ଲଲାଇନ 
ସଟୃେ ି ରହଲାଇଥିବଲାରୂ ବନଲାଗ୍ ି ଆୟତ୍ 
କରଲା�ଲାଇପଲାରୁଛ।ି ତଥଲାପ ି ଦ୍ରୀରଦେ ଦନି 
ଧର ି ବରଦେଲା ନ ରହବଲା ଓ ଗ୍୍ରୀର୍ମ ପ୍ରବଲାହ 

ଆରମ୍ଭ ବନଲାଗ୍ ି ସଟୃେ ି ଜଲାର ି ରହଛି।ି 
ସଚୂନଲା ଅନୁ�ଲାୟ୍ରୀ, ଶମିଳିପିଲାଳ 
ଅଭୟଲାରଣ୍ୟରର ମଙ୍ଗଳବଲାର 
ଉତ୍ର ଡଭିଜିନରର ୧୧ଟ ି ଓ ଦକ୍ଷଣି 
ଡଭିଜିନରର ୧୨ଟ ି ସ୍ଲାନରର ନଅିଲାଁ 
ଲଲାଗଥିିବଲା ସଲାରଟଲଲାଇଟ ସଚୂନଲା 
ଜଣଲାପଡ଼ବିଲା ବନବଭିଲାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଆିଁକୁ 
ଲଭିଲା�ଲାଇଛ।ି ଚଳତି ବରଦେ ରଫବୃଆର୍ରୀ 
ମଲାସରର ୧୫୭ଟ ିଓ ମଲାଚ୍ଦେରର ବତ୍ଦେମଲାନ 
ସରୁ୍ଲା ୩୭୭ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଲାନରର ନଅିଲାଁ 
ଲଲାଗଥିିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ବିଲା ମଲାରତ୍ର ଆୟତ୍ 
କରଲା�ଲାଇ ପଲାରଛି ି ରବଲାଲ ି ଶମିଳିପିଲାଳ 
ବ୍ୟଲାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନରିଦ୍ଦେଶକ 
ତଥଲା ଆଞ୍ଚଳକି ମଖୁ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ 
କହଛିନ୍ତ।ି

ଶମିଳିପିାଳର ୨୩ଟ ିସ୍ାନର ନଅିାଁ �ଭି�ିା

କପ୍ପିଦା,୧୪ା୩(ସମସି): ଶଲାଳଚୁଆ 
ପଞ୍ଚଲାୟତ କଲା�ଦେ୍ୟଲାଳୟ ପରସିରରର ଏକ 
ଡଲାକରମଳଲା ଅନୁଷ୍ତି ରହଲାଇ�ଲାଇଛ।ି 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲାର ଡଲାକମଙ୍ଗଳ 
ପକ୍ଷରୁ ଉପଅଧ୍ରୀକ୍ଷକ ସପନ କୁମଲାର 
ପଲାଣଗି୍ଲାହ୍ରୀ ରମଳଲାରର ସଭଲାପତତି୍ୱ 
କରଥିିରଲ। ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭଲାରବ 
ଶଲାଳଚୁଆ ସରପଞ୍ଚ ଅନୁପମଲା ପଲାତ୍ର, 
ମଖୁ୍ୟବକ୍ତଲା ଭଲାରବ ଶଲାଳଚୁଆ ନଲାଏବ 
ସରପଞ୍ଚ ସରମତ ଅଙ୍ଗନବଲାଡ ି କମଦେ୍ରୀ, 
ସୟଂସହଲାୟକ ରଗଲାଷ୍୍ରୀର କମଦେ୍ରୀ 
ର�ଲାଗରଦଇଥିରଲ। ସଭଲାପତ ି ଶ୍୍ରୀ 
ପଲାଣଗି୍ଲାହ୍ରୀ ସକୁନ୍ୟଲା ସମରୃ୍ ି ର�ଲାଜନଲା 
ସମ୍ପକଦେରର ବରିଶର ଆରଲଲାଚନଲା କରବିଲା 

ସହ ଗ୍ଲାମଲାଞ୍ଚଳରର ଡଲାକବଭିଲାଗର ବଭିନି୍ନ 
ଜନହତିକଲାର ି ର�ଲାଜନଲା ସମ୍ପକଦେରର 
ଆରଲଲାକପଲାତ କରଥିିରଲ। ଏହ ି
ଅବସରରର ଡଲାକବ୍ରୀମଲା ଓ ଅନ୍ୟଲାନ୍ୟ 
୨୦୦ଟ ି ଜମଲାଖଲାତଲା ରଖଲାଲଲା�ଲାଇଥିଲଲା। 
କଲାର୍ଦେକ୍ମରର ଅନ୍ୟମଲାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
ଶଲାଳଚୁଆ ରପଲାଟେମଲାଟେର ଶ୍ୟଲାମସନୁ୍ଦର 
ମଲାଣ୍ମି, ଞ୍ଜଲାନରଞ୍ଜନ, ସଭୁଲାଗ୍ୟ ମହଲାନ୍ତ,ି 
ଧରଣ୍ରୀଧର ନଲାଏକ, ଚନି୍ମୟ ରବରହରଲା, 
ନନ୍ଦକରିଶଲାର ସଂି, ବ୍ରୀରରନ୍ଦ୍ର ରଲାଉତ ଓ 
ଗରଣଶ୍ର ମଦୁୁଲ ି ପ୍ରମଖୁ ର�ଲାଗରଦଇ 
କଲା�ଦେ୍ୟକ୍ମରର ସହର�ଲାଗ କରଥିିରଲ। 
ରଶରରର ପ୍ରଶଲାନ୍ତ ରବରହରଲା ଧନ୍ୟବଲାଦ 
ଅପଦେଣ କରଥିିରଲ।

ପଞ୍ାୟତ ପର�ିରସର ମହାଡାକସମଳା 

ଜାମଦା, ୧୪।୩(ସମସି): ଜଲାମଦଲା 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଦେତ କଇଁପରୁ ସ୍ୱଲାସ୍୍ୟ 
ଉପରକନ୍ଦ୍ରର ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ଲା ଅଧିକଲାର୍ରୀ 
ଡଲା ବଷୁି୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମମୁୁଦେଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 
ତତ୍ତଲାବଧଲାନରର ଏକ ସ୍ୱଲାସ୍୍ୟ ରମଳଲା 
ଅନୁଷ୍ତି ରହଲାଇ�ଲାଇଛ।ି ରମଳଲାରର 
କଇଁପରୁ ଗ୍ଲାମର ଆଶଲା ରରଖଲା ନଲାଥ 
ଓ ବଲାରଆି ଗ୍ଲାମର ଆଶଲା ରସବତ୍ରୀ 
ରସଲାରରନ ସରମତ ଅରନକ ଗଭଦେବତ୍ରୀ, 

ବୃର୍ବୃର୍ଲା ତଥଲା କରଲଜ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ର୍ରୀ 
ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ଶ୍୍ରୀ ମମୁ ୁଦେ ର�ଲାଗ 
ମଲାଧ୍ୟମରର ଶର୍ରୀରକୁ କପିର ି ସସୁ୍ 
ରଖଲା�ଲାଇପଲାରବି ରସ ସମ୍ପକଦେରର 
ମନ୍ତବ୍ୟ ରଦବଲା ସହତି ଗଭଦେବତ୍ରୀଙ୍କ 
ସ୍ୱଲାସ୍୍ୟ ପର୍ରୀକ୍ଷଲା ସମ୍ପକମିତ ବଭିନି୍ନ 
ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଲାପନ କରଥିିରଲ। ଆଶଲା 
କମଦେ୍ରୀମଲାରନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଲାସ୍୍ୟ ସମ୍ପକମିତ 
ବଭିନି୍ନ ମତ ଉପସ୍ଲାପନ କରଥିିରଲ।

କଇଁପରୁ ସ୍ାସ୍୍ୟ ଉପସକନ୍ଦ୍ରସର ସ୍ାସ୍୍ୟସମଳା

ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ �ୁହାଖଣ ିଶ୍ରମକିଙ୍ ଦାବପିତ୍ର

ରାଇରଙ୍ଗପରୁ,୧୪ା୩(ସମସି): କୁସମୁ୍ରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଦେତ ସରୁଲଇପଲାଟ ରଲୌହଖଣରିର 
ଛରଟଇ ଶ୍ମକିଙ୍କ ନ୍ୟଲା�୍ୟ ଦଲାବ ି ରନଇ ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙୁ୍କ ବଲାମନରଲାଟ୍ରୀ ମଲାଇନ୍ସ ୱଲାକସଦେ 
ୟନୁୟିନ ତରଫରୁ ଏକ ୪ ଦଫଲା ସମ୍ବଳତି ସ୍ଲାରକପତ୍ର ପ୍ରଦଲାନ କରଲା�ଲାଇଛ।ି 
ସରୁଲଇପଲାଟ ରଲୌହଖଣ ି ବନ୍ଦ ର�ଲାଗୁଁ ଶତଲାଧିକ ଖଣଶି୍ମକି କଲାମଧନ୍ଦଲା ନ ପଲାଇ 
ଛରଟଇ ରହଲାଇ ଦୁଦ୍ମିନରର ଦନି କଲାଟୁଛନ୍ତ।ି ସରୁଲଇପଲାଟ ରଲୌହଖଣ ି ବନ୍ଦ ର�ଲାଗୁଁ 
ଶ୍ମକିମଲାରନ ରସମଲାନଙ୍କର ବରକୟଲା ପଲାଉଣଲା ଗ୍ଲାଚୁ୍ୟଟ,ି ରପ୍ରଲାଭରିଡଣ୍ ଫଣ୍ ଓ 
ରବଲାନସ୍   ଆଦ ିପଲାଇନଲାହଲାନ୍ତ।ି ରତଣ ୁଶ୍ମକିଙୁ୍କ ବରକୟଲା ରଦବଲା ସହତି ଲୁହଲାଖଣକୁି 
ପଣୁ ିକଲା�ଦେ୍ୟକ୍ଷମ କରବିଲାକୁ ଶ୍ମକିମଲାରନ ଦଲାବ ିଜଣଲାଇଛନ୍ତ।ି ଏ ରନଇ ଶ୍ମକିମଲାରନ 
ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙୁ୍କ ଲଖିିତଭଲାରବ ଜଣଲାଇଛନ୍ତ।ି ସଂଗଠନର ମଖୁ୍ୟ ସଶୁଲି ମହଲାକୁଡ, 
ଚଲାନ୍ଦ୍ରଇ, ମରନଲାଜ ରହମ୍ବ୍ରମ୍  , ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଲାଣ୍ମିଙ୍କ ସରମତ ବହୁ ଶ୍ମକି ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ଜଲି୍ାସ୍ରୀୟ ଆନ୍ତଃ କ୍ଲବ୍  କ୍ସିକଟ୍  �ଗି୍ ; 
ସଜସକ��ି ିବଜିୟୀ

ବାରପିଦା, ୧୪।୩(ସମସି): ବଲାରପିଦଲା ଟେଲାଡୟିମ ପଡ଼ଆିରର ଓଡ଼ଶିଲା କ୍ରିକଟ 
ଆରସଲାସଏିସନ ଓ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଆଥରଲଟକି ଆରସଲାସଏିସନର ମଳିତି ସହର�ଲାଗରର 
ଚଲାଲଥିିବଲା ଜଲି୍ଲାସ୍ତର୍ରୀୟ ଓସଏି ଭଜିନ - ୨୦୨୪ ଆନ୍ତତଃ କ୍ଲବ କ୍ରିକଟ ଲଗି ଟୁର୍ଦେଲାରମଣ୍ର 
ରଷ୍ ଦନିର ଏକ ମଲାତ୍ର ମ୍ୟଲାଚରର ରଜରକସସି ିଦଳ କରଞ୍ଜଆି ଦଳକୁ ୯ ଉଇରକଟରର 
ପରଲାସ୍ତ କରଛି।ି ପ୍ରଥରମ ବ୍ୟଲାଟଂି କର ି କରଞ୍ଜଆି ୩୦.୫ ଓଭରରର ସମସ୍ତ ଉଇରକଟ 
ହରଲାଇ ୧୩୩ ରନ ସଂଗ୍ହ କରଥିିରଲ। ବପିକ୍ଷ ଦଳର ସଞ୍ଜ୍ରୀବ କୁମଲାର ମହଲାପଲାତ୍ର ୫ଟ ି
ଉଇରକଟ ରନଇଥିରଲ। ଜବଲାବରର ରଜରକସସି ି ୧୮ଓଭରରର ମଲାତ୍ର ରଗଲାଟଏି 
ଉଇରକଟ ହରଲାଇ ବଜିୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଲାସଲ କରଥିିରଲ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସଞ୍ଜ୍ରୀବ କୁମଲାର ମହଲାପଲାତ୍ର 
ଓ ସ୍ତୃ ିରଞ୍ଜନ ନଲାୟକ ୪୦ ରନ ରଲଖଲାଏ ଁକରଥିିରଲ। ରତରବ ସଞ୍ଜ୍ରୀବ କୁମଲାର ମହଲାପଲାତ୍ର 
୪୦ରନ ସଂଗ୍ହ ସହତି ୫ ଟ ିଉଇରକଟ ରନଇଥିବଲାରୁ ମ୍ୟଲାନ ଅଫ ଦ ିମ୍ୟଲାଚ ବରିବଚତି 
ରହଲାଇଛନ୍ତ।ି ଅମତିଲାଭ ପଟ୍ଟନଲାୟକ ଓ ଦଲି୍୍ରୀପ ଦଲାସ ରଖଳ ପରଚିଲାଳନଲା କରଥିିବଲା ରବରଳ 
ସମ୍ବତି ମହଲାରଣଲା ରସ୍କଲାରଂିରର ସହଲାୟତଲା କରଥିିରଲ। ଅତଥିି ଭଲାରବ ର�ଲାଗ ରଦଇ ବରଷି୍ 
ରନତଲା ତଥଲା କ୍୍ରୀଡଲା ସଂଗଠକ ଜ୍ରୀବନ କୁମଲାର ସଲାହୁ ରଖଳଲାଳଙୁି୍କ ଉତ୍ଲାହତି କରଥିିରଲ। ଅନ୍ୟ 
ମଲାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଆରସଲାସଏିସନର ସଲାଧଲାରଣ ସମ୍ପଲାଦକ ବଜିୟ କୁମଲାର ଦଲାସ ଓ କ୍ରିକଟ 
ସହ ସମ୍ପଲାଦକ ହରପ୍ରସଲାଦ ପଲାତ୍ର ଏବଂ ବରଷି୍ ସଦସ୍ୟ ବଜିୟ ଦଲାସ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ମନ୍ଦରି ପରଚିାଳନା କମଟି ିଗଠତି
ଶକୃୁଳ/ିରରୁଅାଁ, ୧୪।୩(ସମସି): ରରୁଅଲା ଁବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଦେତ ଟଙି୍ଗରିଆିସ୍ତି ବଲାବଲା ବୁରଦ୍ଧଶ୍ର 
ଶବିମନ୍ଦରି ପ୍ରଲାଙ୍ଗଣରର କତ୍ଦେଲା ମରନଲାଜ ନଲାଏକଙ୍କ ଆବଲାହଲାକତ୍ୱରର ଗ୍ଲାମବଲାସ୍ରୀଙୁ୍କ ରନଇ 
ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ରହଲାଇ�ଲାଇଛ।ି ମନ୍ଦରି କଲା�ଦେ୍ୟ ସମ୍ପରୂ୍ଦେ କରବିଲା ଏବଂ 
ରସୌନ୍ଦ�ଦେ୍ୟକରଣକୁ ସଚୁଲାରୁ ରୁରପ ତୁଲଲାଇବଲା ପଲାଇ ଁରବୈଠକରର ଆରଲଲାଚନଲା ରହଲାଇଥିଲଲା। 
ଏହ ି ଅବସରରର ନୂତନ ମନ୍ଦରି ପରଚିଲାଳନଲା କମଟି ି ଗଠନ କରଲା�ଲାଇଥିଲଲା। ପରର 
ସବଦେସମ୍ତକି୍ରମ କର୍ଦେଚନ୍ଦ୍ର ବଲାରକି ଓ ପ୍ରତଲାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହଲାନ୍ତଙୁ୍କ �ଥଲାକ୍ରମ ସଭଲାପତ ି ଓ 
ଉପସଭଲାପତ ି ଭଲାରବ ମରନଲାନ୍ରୀତ କରଲା�ଲାଇଥିଲଲା। ରସହପିର ି ଭଲାବଗ୍ଲାହ୍ରୀ ନଲାଏକ ଓ 
ଦପି ୁମହଲାନ୍ତଙୁ୍କ ସମ୍ପଲାଦକ ଓ ସହ ସମ୍ପଲାଦକ ଦଲାୟତି୍ୱ ଦଆି �ଲାଇଥିବଲା ରବରଳ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ରୀକଲାନ୍ତ 
ଦଲାସଙୁ୍କ ରକଲାରଲାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭଲାରବ ନ�ିକୁ୍ତ କରଲା�ଲାଇଛ।ି ଉପରଦଟେଲା ମଣ୍ଳ୍ରୀରର ସ୍ରୀତଲାକଲାନ୍ତ 
ବଲାରର�ଲାଡ଼ଆି, ଜତିରମଲାହନ ମହଲାନ୍ତ, ରଦବରଲାଜ ବଲାରକି, ସବୁଲାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହଲାନ୍ତ, ବୁଧରୁଲାମ 
ମହଲାନ୍ତ, ଉମଲାକଲାନ୍ତ ମହଲାନ୍ତ, ସରରଲାଜ କୁମଲାର ନଲାଏକ, ରଗଲାବନି୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନଲାଏକ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ ଚନ୍ଦ୍ର 
ନଲାଏକ ପ୍ରମଖୁଙୁ୍କ ନଆି�ଲାଇଛ।ି ରସହପିର ିସଭ୍ୟଭଲାରବ ଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ରୀ ମଣ୍ଳ, ପଙ୍କଜ ମଣ୍ଳ, 
ମଣରିଲାଜ ମଣ୍ଳ, ସନୁ୍ରୀଲ ରଲଲାହଲାର, ସନଲାତନ ନଲାଏକ, ବନମଲାଳ୍ରୀ ମହଲାନ୍ତ, ଗରଣଶ 
ଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଳ, କୁରବର ମହଲାନ୍ତ, ନରିଲା ମହଲାନ୍ତ, ପଟୁୁ ମହଲାନ୍ତ, ରଲାଜଲା ମହଲାନ୍ତ, ନରରନ୍ଦ୍ର ପତୂ୍ମି 
ଓ ସନଲାତନ ତରିଆି ପ୍ରମଖୁଙୁ୍କ ମରନଲାନ୍ରୀତ କରଲା�ଲାଇଛ।ି ଅନ୍ୟମଲାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର କମଟିରି 
ସଭ୍ୟ ସଦଲାନନ୍ଦ ମହଲାନ୍ତ, ରବଣଧୁର ମହଲାନ୍ତ, ପ୍ରଦ୍ରୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଲାସ, ଶତରୁରନ ନଲାଏକ, ଭୂପତ ି
ନଲାଏକ, ସଲାଗର ନଲାଏକ, ସଦୁଶଦେନ ନଲାଏକ, ମଲାୟଲାଧର ନଲାଏକ, ରଦଲାଳରଗଲାବନି୍ଦ ନଲାଏକ, 
ରଗଲାପଲାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନଲାଏକ, ଭକ୍ତବନୁ୍ଧ ପଲାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ରବୈଠକରର ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ନବ ଗଠତି 
କମଟି ିମନ୍ଦରି ପରଚିଲାଳନଲା କରବିଲା ସହତି ଉନ୍ନତ ିପଲାଇ ଁ�ଥଲାସମ୍ଭବ କଲା�ଦେ୍ୟ କରବି ରବଲାଲ ି
ସମ୍ପଲାଦକ ଭଲାବଗ୍ଲାହ୍ରୀ ନଲାଏକ ମତ ପ୍ରକଲାଶ କରଛିନ୍ତ।ି

ବାରପିଦା, ୧୪।୩(ସମସି): ବଲାରପିଦଲା ୱଲାଲଗିଞ୍ଜସ୍ତି ଅରବନି୍ଦ ସରକଲାର୍ରୀ ଉଚ୍ 
ପ୍ରଲାଥମକି ବଦି୍ୟଲାଳୟରର ବ୍ଲକସ୍ତର୍ରୀୟ ତନି ି ଦନିଆି ଶକି୍ଷଣ ସଲାମଗ୍୍ରୀ କମଦେଶଲାଳଲା 
ଅନୁଷ୍ତି ରହଲାଇ�ଲାଇଛ।ି ବଲାରପିଦଲା ରଗଲାଷ୍୍ରୀ ଶକି୍ଷଲା ଅଧିକଲାରଣି୍ରୀ ପ୍ରଭଲାତ୍ରୀ 
ପଟ୍ଟନଲାୟକ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଓ ସହକଲାର୍ରୀ ରଗଲାଷ୍୍ରୀ ଶକି୍ଷଲା ଅଧିକଲାର୍ରୀ ବ୍ରଜରମଲାହନ 
ମମୁୁଦେ ସମ୍ଲାନତି ଅତଥିି ଭଲାରବ ର�ଲାଗରଦଇ କମଦେଶଲାଳଲାକୁ ଉଦରଲାଟନ କରଥିିରଲ। 
କମଦେଶଲାଳଲାରର ବଲାରପିଦଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଦେତ ସମସ୍ତ ୧୩ଟ ିକ୍ଲଟେରର ଆଞ୍ଚଳକି ସଲାଧନ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସଂର�ଲାଜକ ତଥଲା ବଭିନି୍ନ ପ୍ରଲାଥମକି ଓ ଉଚ୍ ପ୍ରଲାଥମକି ବଦି୍ୟଲାଳୟରୁ ୨ଜଣ 
ରଲଖଲାଏ ଁଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷୟତି୍ର୍ରୀ ତଥଲା କଳଲା ଶକି୍ଷକ ଅଂଶ ଗ୍ହଣ କରଥିିରଲ। ତନି ି
ଦନି ଧର ି ଚଲାଲଥିିବଲା ଏହ ି କମଦେଶଲାଳଲାରର ଶକି୍ଷଣ ଫଳଲାଫଳ, ଦକ୍ଷତଲା ଭତି୍କି 
ଓ ଦ୍ରୀରଦେସ୍ଲାୟ୍ରୀ ଶକି୍ଷଣ ସଲାମଗ୍୍ରୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଲା�ଲାଇଥିଲଲା। ସଲାଧନ କମଦେ୍ରୀ ବବତିଲା 
କୁମଲାର୍ରୀ ସଲାହଲା ଓ ନଲାରଲାୟଣ କଙି୍କର ଦତ୍ ର�ଲାଗରଦଇ ତଲାଲମି ରଦଇଥିରଲ। 
ରତରବ ଏହ ି ଶକି୍ଷଣ ସଲାମଗ୍୍ରୀ ଗଡୁକି ରଶ୍ଣ୍ରୀ ଗହୃରର ଶକି୍ଷଲାଦଲାନ ସମୟରର 
ଶକି୍ଷକମଲାନଙୁ୍କ ରବଶ ସହଲାୟକ ରହବ ରବଲାଲ ି ଶ୍୍ରୀ ମମୁ ୁଦେ କହଛିନ୍ତ।ି ପରବତ୍ଦେ୍ରୀ 
ସମୟରର ବ୍ଲକସ୍ତର୍ରୀୟ ଶକି୍ଷଣ ସଲାମଗ୍୍ରୀ ପ୍ରଦଶଦେନ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ତି ରହବଲା ସହ ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ଆଞ୍ଚଳକି ସଲାଧନ ରକନ୍ଦ୍ର ସଂର�ଲାଜକ ନଜି ନଜି କ୍ଲଟେରରର ଥିବଲା ବଦି୍ୟଲାଳୟର 
ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତି୍ର୍ରୀଙୁ୍କ ରନଇ କମଦେଶଲାଳଲା ମଲାଧ୍ୟମରର ଏପର ି ଶକି୍ଷଣ ସଲାମଗ୍୍ରୀ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିଲା ପଲାଇ ଁତଲାଲମି ଦଆି�ବି ରବଲାଲ ିଶ୍୍ରୀମତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନଲାୟକ କହଛିନ୍ତ।ି

ବ୍ଲକ୍ ସ୍ରୀୟ ଶକି୍ଣ �ାମଗ୍ୀ କମଚ୍ଚଶାଳା

କଳାବାଡିଆ/ବାଙ୍ଗିର ିପପାଷ ,ି୧୪ା୩(ସମସି): 
ବଲାଙ୍ଗରିରିପଲାର,ି ଝଲାରରପଲାଖରଆି ଓ କୁଳଅିଣଲା ଥଲାନଲା 
ଅଞ୍ଚଳରର ଛତୁଫୁଟଲିଲା ଭଳ ି ରବନୟିମ କବଲାଡଖିଲାନଲା 
ରଖଲାଲଛି।ି ସବୁ ସମୟରର ରଚଲାର ି ଜନିରି କଣି ି
କବଲାଡବିଲାଲଲା ଚଚ୍ଦେଲାରର ରହୁଛନ୍ତ।ି ବଲାଙ୍ଗରିରିପଲାର ି ଥଲାନଲା 
ବୁଡଲାମରଲା ଗ୍ଲାମ ଆନନ୍ଦ କୁମଲାର ନଲାଏକଙ୍କ ଫଲାମଦେ ହଲାଉସରୁ 
ଗତ ୬ ତଲାରଖିରର ୩ଟ ି ରଡକ, ଟୁଲୁ ପମ୍ପ, ପଲାୱଲାର 
ଟଲିର ଚକ, ଲୁହଲା କରଡ଼ଇ ସହତି ଆସବଲାବପତ୍ର ରଚଲାର ି

ରହଲାଇଥିଲଲା। ଏ ରନଇ ପଲୁସି ପଲାଖରର ଅଭରି�ଲାଗ ପରର 
ରଚଲାର ିଜନିରି କଣି ିଥିବଲା ସଲାରସକଣଲା ବ୍ଲକ ଧଲାଙ୍ଗଡିରିଶଲାଳ 
ପଞ୍ଚଲାୟତ ମଲାଟଆିରବଡଲା ଗ୍ଲାମର କବଲାଡବିଲାଲଲା ଅସତି 
ପଣ୍ଲା ସରମତ ୩ ଜଣ ରଚଲାରକୁ ପଲୁସି ଗରିଫକର ି
ରକଲାଟଦେଚଲାଲଲାଣ କରଛି।ି ସଂକଚଲା ଗ୍ଲାମର ସବୁଲାଶରି ଧିର, 
ଉପରମଣୁ୍ଲାକଟଲା ଗ୍ଲାମର ଅଜୁ ନଲାଏକ, ଦରନଇ ପ୍ରଧଲାନକୁ 
ପଲୁସି ରକଲାଟଦେ ଚଲାଲଲାଣ କରଛି।ି ପଲୁସି ରଚଲାରରିର 
ବ୍ୟବହଲାର କରଲା�ଲାଇଥିବଲା ଏକ ରଟରମ୍ପଲାକୁ ଜବତ କରଛି।ି

ସଚାର ି
ଜନିଷି କଣି ି
୩ ଗରିଫ; 

ସଟସ୍ା ଜବତ



ବୁଧବାର 
୧୫  ମାର୍ଚ୍ଚ  ୨୦୨୩ ୦୫କେନ୍ଦୁ ଝର
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ତୁରୁମଙୁ୍ଗା, ୧୪ଗା୩ (ସମସି): ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଚନିାମାଳପିଶ,ି 
ପଲାଣଘାଟ ି ଓ ଏରେରଡେଇ ପଞ୍ାୟତ ମଖୁ୍ାଳୟରେ ବରିେପ ି
ପକ୍ଷେୁ ବୁଥ୍  ସ୍ତେୀୟ କମ୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି ଆରୟାେତି 
ସାଂଗଠନକି ସଭା ପାଟଣା ମଡେଳ ସଭାପତ ିେରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମ�ାନ୍ତଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମଡେଳ ପ୍ରଭାେୀ ତଥା ପବୂ୍ମତନ େଲିା ପେଷିଦ ଅଧକ୍ଷା 
ମମତିା ନାଏକ, ବଧିାନସଭା ସଂରଯାେକ ସଦୁଶ୍ମନ ମ�ାନ୍ତ, 

ରଲାକସଭା ବସି୍ତାେକ ଲାଲାେୀ ର�ାୋ, େଲି୍ା କାଯ୍ମ୍କାେଣିୀ 
ସଦସ୍ ପ୍ର�ଲ୍ାଦ ପରଲଇ, େଲି୍ା ସଂରଯାେକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମ�ାନ୍ତ, 
ମଡେଳ ସାଧାେଣ ସମ୍ାଦକ ଶଶଭୂିଷଣ ମ�ାନ୍ତଙ୍କ ସ� ପ୍ରମଖୁ ରନତା 
ସାମଲି ର�ାଇଥିରଲ। ଆଗାମୀ ସାଧାେଣ ନବି୍ମାଚନରେ ତୃଣମଳୂ 
ସ୍ତେରେ ବରିେପକୁି କଭିଳ ିପ୍ରତ ିବୁଥସ୍ତେରେ ସସୁଙ୍ଗଠତି କେ ିସଶକ୍ତ 
କୋଯାଇ ପାେବି ରସ ରନଇ ଆରଲାଚନା ର�ାଇଥିଲା।

ଆନନ୍ଦପରୁ, ୧୪ଗା୩ (ସମସି)

ଆନନ୍ଦପେୁ କରଚେ ି ବସ୍  ଷ୍ାଡେରେ 
ରଖାଲା ଯାଇଥିବା ‘ଆ�ାେ’ ରକନ୍ଦ୍ରରେ 
ପାନୀୟ େଳେ ଅଭାବ ରଯାଗ ୁ ରଲାରକ 
ଖାଇସାେ ି ପଇିବା ପାଣ ି ପାଇଁ କଷ୍ 
ରଭାଗଥୁିବା ଅଭରିଯାଗ ର�ାଇଛ।ି ଏପେକି ି
�ାତ ରଧାଇବାକୁ ବା�ାେକୁ ଯବିାକୁ 
ପ�ୁଥିବାେୁ ଅସରନ୍ତାଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି 
ଏପେ ି ଅବ୍ବସ୍ା ଦୀଘ୍ମ ଦନି ର�ବ ଲାଗ ି
େ�ଥିିବାେୁ ଏଠାକୁ ରଦୈନନ୍ଦନି ଆସଥୁିବା 
�ତିାଧିକାେୀମାରନ ନା� ିଁ ନଥିବା ଅସବୁଧିାେ 
ସମ୍ଖୁୀନ ର�ଉଥିବା େଣାଯାଇଛ।ି ଏ� ି
ଆ�ାେ ରକନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍ ଏକମାତ୍ର 
ପାନୀୟ େଳ ଟାଙି୍କରେ କଣା ର�ାଇ ଗତ 

ବରଷ୍ମ ର�ବ ଦନିୋତ ିପାଣ ିଭାସଯିାଉଥିବା 
ରବରଳ ଟାଙି୍କ େ�ଥିିବା ଛାତ ଭୁଶ�ୁ ି
ପଡ଼ବିାେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି 
ଏ� ି ଅବ୍ବସ୍ା ଲାଗ ି େ�ଥିିରଲ ମଧ୍ୟ 
ଆନନ୍ଦପେୁ ରପୌେ କ୍  ରୃ୍୍ମପକ୍ଷ ରକୌଣସ ି ଦୃଷ୍ ି
ରଦଉନଥିବାେୁ ସାଧାେଣରେ ଅସରନ୍ତାଷ 
ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ଆ�ାେ ରକନ୍ଦ୍ରେ ବଭିନି୍ନ 
ସମସ୍ା ସମ୍କ୍ମରେ ଦାୟତି୍ୱରେ ଥିବା 
ବାଲୁରଙ୍କଶ୍ୱେ ସ୍ୱୟଂ ସ�ାୟକିା ରଗାଷ୍ୀ ପକ୍ଷେୁ 
ଆନନ୍ଦପେୁ ରପୌେ କରୃ୍୍ମପକ୍ଷଙୁ୍କ ବାେମ୍ାେ 
ଅବଗତ କୋଯାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ରକୌଣସ ି
ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ର�ଣ କୋଯାଉନଥିବା ଚନି୍ତାେ 
କାେଣ ର�ାଇଛ।ି ଗତ ୨୦୧୬ ମସ�ିା 
େୁନ୍   ମାସ ୩୦ ତାେଖିରେ େନସାଧାେଣଙ୍କ 
ଉରଦ୍ଶ୍ରେ ଉତ୍ସଗୀକୃତ ଏ� ି ସଲୁଭ 

ରଭାେନାଳୟ ଆ�ାେ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦଘାଟନ କେଥିିରଲ। 
ବେୁି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ େନ୍ମ ଶତବାଷଷିକ ପାଳନ 
ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ ଓଡ଼ଶିା ଗଠନେ ୮୦ ବଷ୍ମ ପରୂ୍ଷି 
ଅବସେରେ ଭଦ୍ରକ ଆନନ୍ଦପେୁ କେଞ୍ଆି 
ମଖୁ୍ ୋସ୍ତାେ ଆନନ୍ଦପେୁ କରଚେ ି ଛକ 
ନକିଟରେ ଯାତ୍ରୀ ଓ େନସାଧାେଣଙୁ୍କ 
ସଲୁଭ ମଲୂ୍ରେ ଆ�ାେ ରଯାଗାଇ ରଦବା 
ପାଇଁ ରଖାଲାଯାଇଥିବା ଏ� ି ଆ�ାେ ରକନ୍ଦ୍ର 
େକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ ଓ ମୋମତ ିଅଭାବେୁ ଦନିକୁ 
ଦନି ଦୟନୀୟ ର�ାଇପ�ୁଛ।ି ଏରନଇ 
ଆନନ୍ଦପେୁ ରପୌେ ଅଧିକାେୀ ଅରଶାକ 
କୁମାେ ୋଉତଙ୍କ ଦୃଷ୍ ି ଆକଷ୍ମଣ କେବିାେୁ 
ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ାେ ସମାଧାନ କୋଯବି 
ରବାଲ ିକ�ଛିନ୍ତ।ି

ଆନନ୍ଦପରୁ, ୧୪ଗା୩ (ସମସି)

ଆନନ୍ଦପେୁ, ଘଷପିେୁା, �ାଟ��ି ିଓ �େଚିନ୍ଦନପେୁ 
ବ୍ଲକେ ବଭିନି୍ନ ସା�,ି ବସ୍ତ,ି ପଡ଼ାରେ ବଦୁି୍ତ 
ସଂରଯାଗ ନମି୍ମାଣ କାଯ୍ମ୍ କେୁଥିବା ଠକିାସଂସ୍ାକୁ 
ପ୍ରାପ୍ ମଳୁିନଥିବାେୁ ଠକିାଦାେମାରନ 
ଧାେଣାରେ ବସ ିେ� ିଏ�ାେ ପ୍ରତବିାଦ 
କେଥିିବା େଣାଯାଇଛ।ି ନମି୍ମାଣ କାଯ୍ମ୍ 
ରଶଷ ର�ବାେ ୩ ବଷ୍ମ ବତିଯିାଇଥିରଲ 
ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତନିାମା ସ୍ୱାକ୍ଷେତି କମ୍ାନୀ 
କରୃ୍୍ମପକ୍ଷ ବଭିନି୍ନ ଆଳ ରଦଖାଇ 
ଠକିାଦାେମାନଙୁ୍କ �ଇୋଣ �େକତ 
କେୁଥିବା ରବରଳ ଏଯାଏ ପାଉଣା 
ନରଦଇ ବଭିନି୍ନ ଆରୋପ ଉଠାଉଥିବା 
ଅଭରିଯାଗ ର�ାଇଛ।ି ଏରନଇ 
ଠକିାଦାେଙ୍କ ଅନୁରୋଧ �ାଇରକାଟ୍ମେ 
ଆଇନେିୀବୀ ସଭୁାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦୁଇ 
ଅଣ ଓ�ଆି ଠକିାସଂସ୍ାେ ୭ େଣ ଅଧିକାେୀଙୁ୍କ 
ରନାଟସି ୋେ ି କେବିା ସ�ତି ତୁେନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ 
ରଦବାକୁ େଣାଇଛନ୍ତ।ି ମଳିଥିିବା ଅଭରିଯାଗେୁ 
ସଚୂନାନୁଯାୟୀ, ରକନୁ୍ଦଝେ େଲି୍ାରେ ଦନିଦୟାଲ 

ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ ରେ୍ାତ ି ରଯାେନା କାଯ୍ମ୍ 
କେବିାକୁ ଦୁଇ ଅଣ ଓ�ଆି ସଂସ୍ା ଚୁକ୍ତନିାମା 
ସ୍ୱାକ୍ଷେତି କେବିା ପରେ ଏ� ିକାଯ୍ମ୍କୁ ରକରତକ 
ବଦୁି୍ତ ି ଠକିାଦାେଙୁ୍କ ଦାୟତି୍ୱ ରଦଇଥିରଲ। 
ତଦନୁଯାୟୀ ଉପଯକୁ୍ତ ସମୟରେ ଅଥ୍ମାତ ୨୦୨୦ 

ମସ�ିାରେ ଏ� ି ରଯାେନାେ ସମସ୍ତ ନମି୍ମାଣ 
କାଯ୍ମ୍ ରଶଷ ର�ାଇଥିଲା। ପ୍ରତ ି ୧୫ ଦନିରେ 
ଆବଶକୀୟ ଅଥ୍ମ ରପୈଠ କେବିା ପାଇଁ ଅଣଓ�ଆି 
ଠକିାସଂସ୍ା ନଷି୍ପତ ିକେଥିିବା ରବରଳ ବଭିନି୍ନ ଆଳ 

ରଦଖାଇ କାଯ୍ମ୍ ରଶଷ ପଯ୍ମ୍ନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଲକ୍ଷ ୪୦ 
�ୋେ ଟଙ୍କା ରପୈଠ କେନିଥିରଲ। ନମି୍ମାଣ କାଯ୍ମ୍ 
ସେବିାେ ପ୍ରାୟ ୩ ବଷ୍ମ ବତିଯିାଇଥିବା ରବରଳ 
ଏ� ି ଟଙ୍କା ମଳୁିନଥିବାେୁ ବଦୁି୍ତ୍   ଠକିାଦାେ 
ଧରମ୍ମନ୍ଦ୍ର କୁମାେ ମଲକି, େୁବେିାଣୀ ରେନା, 

ଗତକିାନ୍ତ ଆଇଚ, େତକିାନ୍ତ ଖନୁ୍ଆି 
ଉକ୍ତ ଅଣଓ�ଆି ଠକିାସଂସ୍ା କାଯ୍ମ୍ାଳୟ 
ସମଖୁରେ ଧାେଣାରେ ବସେି�ଥିିରଲ। 
ଧାେଣାେୁ �ଟାଇବା ଓ ଏ� ି ଘଟଣାକୁ 
ଚପାଇ ରଦବା ପାଇଁ ଠକିାସଂସ୍ା 
କରୃ୍୍ମପକ୍ଷ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ରଦଇ 
ଧାେଣା ରଦବାେୁ ଠକିାଦାେମାରନ 
ଧାେଣାେୁ ଓ�େଯିାଇଥିରଲ। 
ପେବର୍ୀ ପଯ୍ମ୍ାୟରେ ଉକ୍ତ 
ଅଣଓ�ଆି ଠକିାସଂସ୍ାେ ଅଫିସ 
ଉଠଯିାଇଥିବା ରବରଳ ଦାୟତି୍ୱରେ ଥିବା 
ଅଧିକାେୀମାରନ ବଭିନି୍ନ ଆଳ ରଦଖାଇ 

�ଇୋଣ �େକତ କେୁଥିବା ଗେୁୁତେ ଅଭରିଯାଗ 
ର�ାଇଛ।ି ଏଣ ୁରକନୁ୍ଦଝେ େଲିାପାଳ ଏ� ିଠରକଇ 
ଘଟଣାରେ �ସ୍ତରକ୍ଷପ କେ ି ନ୍ାୟ ରଦବାକୁ 
ଠକିାଦାେମାରନ ଦାବ ିକେଛିନ୍ତ।ି

ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକର ମଳୁିନ ିପାନୀୟ ଜଳ
ଟାଙ୍କିରର କଣା ରହାଇ ଭାସଛୁ କି ପାଣ କି

 ଗ୍ାମକଜୟାତ ିନମି୍ାଣ ୋର୍ୟର ମଳୁିନ ିପାଉଣା 

ଧାରଣାକର ବସକିେ ଠେିାଦାର

ଘଷପିରୁଗା,୧୪ଗା୩(ସମସି): ରକନୁ୍ଦଝେ 
ବନ୍ପ୍ରାଣୀ ବନଖଡେ ଆନନ୍ଦପେୁ ଉପଖଡେ 
ଖେୁେୀବଣ ିଓ ଗୟଳମଡୁୋ ବନ ସେୁକ୍ଷା ସମତି ି
ସ�ରଯାଗରେ ସଷୃ୍ ି କୋଯାଇଥିବା ନୂତନ 
େଙ୍ଗଲେ ରକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଦଶ୍ମନ ସ� ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନ 
କାଯ୍୍ମ େ ସମୀକ୍ଷା କେଛିନ୍ତ ିୋେ୍ ଆମ େଙ୍ଗଲ 
ରଯାେନାେ ଉପରଦଷ୍ା ନାୋୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। 
ଏ� ିପେଦିଶ୍ମନରେ ଆନନ୍ଦପେୁ �ଏିଫଓ ଅଭୟ 

କୁମାେ ଦରଳଇ, ର�ପଟୁ ିରେଞ୍େ ନବକରିଶାେ 
ନାୟକ, ଫରେଷ୍େ ସବ୍ସାଚୀ ରେନା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର 
ରସଠୀ ସ�ତି ସ୍ାନୀୟ ବନସେୁକ୍ଷା ସମତିେି 
ସଦସ୍ ପ୍ରମଖୁ ସାମଲି ର�ାଇ ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଳେ 
ଅଧିବାସୀଙ୍କ େୀବନ େୀବକିା, ଚାଲଚିଳନ, 
ପଇିବା ପାଣ ିସମସ୍ା, ୋସ୍ତାଘାଟ, ନୂତନ େଙ୍ଗଲ 
ସଷୃ୍ ିଦଗିରେ ବନ ସେୁକ୍ଷା ସମତିେି ଭୂମକିା ଏବଂ 
ଏ�ାେ କାଯ୍୍ମ  ଦକ୍ଷତାେ ତଦାେଖ କେଥିିରଲ। 

ଗାଈକଗାରୁଙୁ୍ କସବା କରାଗାଉଛ ି
ନନ୍ୀ କଗାକସବା ସମତି ି

ଯ�ଗାଡ଼ଗା, ୧୪ଗା୩ (ସମସି): ଆେ ି ରଯାଡ଼ା ଇଷ୍ଠାରେ ଏକ ଗାଈେ ରଗା�ଟ ି
କଟ ି ଯାଇଥିବା ରସଠାେ କଛି ି ରଲାକ ରଦଖିବାକୁ ପାଇଥିରଲ ଜ୍ଝ ରସଠାକାେ 
ଗରେନ୍ଦ୍ର ରଚୌଧେୁୀ ନାମକ େରଣ ବ୍କ୍ତ ିଗାଈଟେି ଅସସୁ୍ ଅବସ୍ା ରଦଖି ରସ ନନ୍ଦୀ 
ରଗାରସବା ସଂଘକୁ ସଚୂନା ରଦଇଥିରଲ। ସଚୂନାଟ ିମଳିବିା ପରେ ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ 
ନନ୍ଦୀ ରଗାରସବା ଟମି୍   ରସଠାକୁ ଯାଇ ଗାଈଟକୁି ଚକିତି୍ସା କେଥିିରଲ। ରଗାମାତାଟ ି
ସମ୍ରୂ୍୍ମ ଭାରବ ଠକି୍   ର�ାଇ ଯାଇଥିଲା। ନନ୍ଦୀ ରଗାରସବା ସମତିେି ଏପେ ିମ�ତ 
କାଯ୍ମ୍କୁ ରଲାକମାରନ ପ୍ରଶଂସା କେୁଥିବା ରଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିଲା। ନନ୍ଦୀ ରଗାରସବା 
ରଯା�ା ଅଞ୍ଳରେ ସମସ୍ତ ଆ�ତ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଗାଈ, ବଳଦ, ଷଣ୍ଢ ଗ�ୁକିେ ରସବା 
ନଃିସ୍ୱାଥ୍ମ ପେ ଭାରବ ଖବୁ୍   ଶ୍ରଦ୍ାରେ କେଆିସଛୁ।ି ଏ� ି ମ�ତ୍   କାଯ୍ମ୍ ପାଇଁ ଏ� ି
ରସବା ଅରନକ ଥେ ପେୁସ୍ତୃ ମଧ୍ୟ ର�ାଇଛ।ି 

ବରଷି୍ଠ ନାଗରେି ତୀର୍ରାତ୍ାରୁ ବଞ୍ତି
ଆନନ୍ଦପରୁ, ୧୪ଗା୩ (ସମସି): ବେଷି୍ ନାଗେକିମାନଙୁ୍କ ନଶିଳୁ୍କ ତୀଥ୍ମଯାତ୍ରା ରସବା 
ମଳୁିଥିବା ରବରଳ ଆନନ୍ଦପେୁ ଅଞ୍ଳେ ବେଷି୍ ନାଗେକିମାରନ ରସ� ି ସବୁଧିାେୁ 
ବଞ୍ତି ର�ଉଥିବାେୁ ଅସରନ୍ତାଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ୋେ୍ ସେକାେଙ୍କ ଏ� ିନଶିଳୁ୍କ 
ତୀଥ୍ମଯାତ୍ରା ରସବା ରଯାଗ ୁ ବୟସ୍ ବୃଦ୍ବୃଦ୍ା ଓ ବେଷି୍ ନାଗେକିମାରନ ଅରନକ 
ତୀଥ୍ମସ୍ାନ ଭ୍ରମଣ କେ ି ପେଣିତ ବୟସରେ ଅପେୂନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବା ରବରଳ 
ସରୁଯାଗ ପାଉନଥିବା ବେଷି୍ ନାଗେକିମାରନ ଅସରନ୍ତାଷ ବ୍କ୍ତ କେଛିନ୍ତ।ି 
ଏ� ି ନଶିଳୁ୍କ ତୀଥ୍ମଯାତ୍ରା ରସବା ସମ୍କ୍ମରେ ସ୍ାନୀୟ ପ୍ରଶାସନେୁ ରକୌଣସ ି ସଚୂନା 
ମଳୁିନଥିବା ରବରଳ ଆନନ୍ଦପେୁ ଅଞ୍ଳରେ ବେଷି୍ ନାଗେକିମାରନ ଅସରନ୍ତାଷ 
ପ୍ରକାଶ କେଛିନ୍ତ।ି ଆନନ୍ଦପେୁ, ଖାଳଆିରମଣ୍ା ଓ ମରେଇଗାଁଠାରେ ପଞ୍କୃିତ ବେଷି୍ 
ନାଗେକି ପେଷିଦ ଥିରଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷେୁ ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ାନମାନଙୁ୍କ ରକୌଣସ ି
ସଚୂନା ମଳୁିନଥିବାେୁ ରକରତକ ବେଷି୍ ନାଗେକି ପ୍ରତକି୍ୟିା ପ୍ରକାଶ କେଛିନ୍ତ।ି 
ଏଣ ୁଆନନ୍ଦପେୁ ଉପଖଡେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷେୁ ପଞ୍କୃିତ ବେଷି୍ ନାଗେକି ପେଷିଦେ 
କମ୍ମକର୍୍ମାଙୁ୍କ ବଧିିବଦ୍ ସଚୂନା ରଦଇ ସେକାେଙ୍କ ଏ� ିନଶିଳୁ୍କ ତୀଥ୍ମଯାତ୍ରା ରସବାରେ 
ସାମଲି କେବିାକୁ ବେଷି୍ ନାଗେକି ମକୁୁନ୍ଦ ଚେଣ ଚକ୍ ଦାବ ିେଣାଇଛନ୍ତ।ି 

ଭତ୍ାରୁ ବଞ୍ତି କୋଇେସିତୁାର ୫ ଜଣ 
ଯତଲଯ�ଗାଇ, ୧୪ଗା୩(ସମସି): ବାଦ୍୍ମକ୍ େନତି ଅସ�ାୟତା ସରର୍ବେ ଭର୍ାେୁ 
ବଞ୍ତି େ�ବିା ଏବଂ ରବୈଧବ୍େ ବଷ୍ମ ବଷ୍ମ ବତିଯିାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଭର୍ା ନ ମଳିବିା 
ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଳରେ ଅସରନ୍ତାଷ ବ୍କ୍ତ କେଛି।ି ଏଭଳ ିକଛି ି�ତିାଧିକାେୀ େ�ଛିନ୍ତ ି
ରତଲରକାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ମତ ଭୀମକାଡେ ପଞ୍ାୟତ ଅନ୍ତଗ୍ମତ ରକାଇଲସିତୂା ଗ୍ରାମରେ। 
ଗ୍ରାମେ ଲକ୍ଷୀ ରପରଠେଇ(୬୧), ବୁଧ ୁ ମାଝୀ(୬୬), ବନମାଳୀ ନାଏକ(୭୧), 
ଶାନ୍ତ ିନାଏକ(୬୬) ଏବଂ କୁମଦୁନିୀ ନାଏକ (ବଧିବା) ଭର୍ା ପାଇବାକୁ ରଯାଗ୍ 
ର�ାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଭର୍ାେୁ ବଞ୍ତି ର�ାଇେ�ଛିନ୍ତ।ି ପଞ୍ାୟତ ଠୁ ଆେମ୍ଭ କେ ିବ୍ଲକ 
ପଯ୍ମ୍ନ୍ତ ରଦୌ� ିରଦୌ� ିନେିାଶ ର�ରଲଣ।ି ବାଦ୍୍ମକ୍ ଭର୍ା ପାଇଁ ରନତାଠୁ ଅଧିକାେୀ 
ପଯ୍ମ୍ନ୍ତ ଗ�ୁାେ ିକେ ିକେ ିଲକ୍ଷୀ, ବୁଧ,ୁ ବନମାଳୀ ଓ ଶାନ୍ତ ିନୟାନ୍ତ ର�ାଇ ପଡ଼ଥିିବା 
ରବରଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମତୁୃ୍େ ଦୁଇ ବଷ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ବଧିବା ଭର୍ା ପାଇବାେୁ ବଞ୍ତି 
ର�ାଇ େ�ଛିନ୍ତ ିକୁମଦୁନିୀ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାମେ ସମସ୍ତ ରଯାଗ୍ �ତିାଧିକାେୀଙୁ୍କ ଭର୍ା 
ପ୍ରଦାନ କେବିାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବ ିକେଛିନ୍ତ।ି 

ଆ ନ ନ୍ଦ ପୁ ର , ୧ ୪ ଗା ୩ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ଆନନ୍ଦପେୁ ଉପଖଡେେ ଆୋଧ୍ୟ ରଦବତା 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନେୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦେିକୁ 
ସମଲ୍ପେୁ ରଦରବାର୍େ ବଭିାଗେ 
ଆ�ସିନାଲ ଆସଷି୍ାଣ୍ କମଶିନେ 
ପେଦିଶ୍ମନ କେ ିବଭିନି୍ନ ସମସ୍ା ଉପରେ 
ଆରଲାଚନା କେଥିିରଲ। ମଙ୍ଗଳବାେ 
ଆନନ୍ଦପେୁ ଉପେଲି୍ାପାଳ ତଥା ଉପଖଡେ 
ରଦରବାର୍େ ଅଧିକାେୀ ଅନଲି କୁମାେ 
ରସଠୀ, ୋେସ୍ୱ ଅଧିକାେୀ ପ୍ରଦୀପ 
କୁମାେ ପାଢ଼ୀ, ରକନୁ୍ଦଝେ ରଦରବାର୍େ 
ବଭିାଗ ଇନରିପେକେ୍ ତ୍ରରିଲାଚନ 
ନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ତିରିେ ସମଲ୍ପେୁ 
ରଦରବାର୍େ ବଭିାଗେ ଆଡ଼ସିନାଲ 
ଆସଷି୍ାଣ୍ କମଶିନେ ୋରେଶ 

ରୋଶନ ନନ୍ଦ ଦଧିବାମନେୀଉଙ୍କ 
ମନ୍ଦେିକୁ ପେଦିଶ୍ମନ କେଥିିରଲ। ୋୋ 
ୋେୁଡ଼ା ଅମଳେୁ ନମି୍ମାଣ ର�ାଇଥିବା 
ଶ୍ରୀେୀଉ ମନ୍ଦେି ସମ୍ଖୁରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁ �ସ୍ତ ଓ ପାଦ ରଧାଇବା ନମିରନ୍ତ 

ଏକ ପାଣେି ସବୁ୍ବସ୍ା କୋଯବିା, 
ୋସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତକିେଣ ରନଇ ଲକ୍ଷୀ ମା’ଙ୍କ 
ମନ୍ଦେି ପାଶବେ୍ମ ପ୍ରାଚୀେକୁ ନୂତନ ଭାରବ 
ନମି୍ମାଣ କେବିା, ଠାକୁେଙ୍କ ନକିଟରେ 
ନୀତରିଭାଗେ ମାନ ବୃଦ୍ ିଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ 

ପାଇ ଁ ପ୍ରସାଦ ରସବାେ ସବୁ୍ବସ୍ା, 
ଫକୀେରମା�ନ ମାରକ୍ମଟ ଠାରେ ଥିବା 
ଠାକୁେଙ୍କେ ରଦାକାନ ଘେ ଓ ଯାତ୍ରୀ 
ନବିାସେ ପନୁେୁଦ୍ାେ, ଠାକୁେଙ୍କ େମକୁି 
ରବଆଇନ୍   େବେଦଖଲ କେଥିିବା 
ବ୍କ୍ତଙି୍କ ବେୁିଦ୍ରେ କାଯ୍୍ମ ାନୁଷ୍ାନ 
ସ� ରସବାୟତମାନଙ୍କ ଦେମା 
ବୃଦ୍,ି ନୂତନ ମନ୍ଦେି ପେଚିାଳନା 
କମଟି ି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆରଲାଚନା 
ର�ାଇଥିଲା। ମନ୍ଦେିେ ପେଚିାଳକ 
ସରୁେନ୍ଦ୍ର କୁମାେ ମଶି୍ର, ପରୁୋ�ତି 
ଶେତ ମଶି୍ର, ମନ୍ଦେିେ ରସବାୟତ 
ପଦ୍ମନାଭ ମଶି୍ର, ସନାତନ ପାଢ଼ୀ, 
ଯରଶାବନ୍ତ କେ, ବଶି୍ୱନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କ 
ସ� ବ�ୁ ସଦସ୍ ଉପସ୍ତି େ�ଥିିରଲ। 

ତୁରୁମଙୁ୍ଗା, ୧୪ଗା୩ (ସମସି): ପାଟଣା ବ୍ଲକ 
ବୁଢ଼ୀକାପ�ୁ ି ପଞ୍ାୟତରେ ଗେବି �ତିାଧିକାେୀଙ୍କ 
ପାଇ ଁଉଦ୍ଷି୍ ୋସନ ଚାଉଳକୁ ତଞ୍କତା କେ ି�ଡ଼ପ 
କେୁଥିବା ଭ�ିଓି ଏରବ ସାମାେକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ 
ଭାଇୋଲ ର�ବାରେ ଲାଗଛି।ି ସଚୂନାରଯାଗ୍ 
ରଯ ପାଟଣା ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ୀକାପ�ୁ ି ପଞ୍ାୟତେ 
ଚାଉଳ ବଣ୍ନ ପ୍ରକ୍ୟିା ମା’ କୀଚରକଶ୍ୱେୀ ସ୍ୱୟଂ 
ସ�ାୟକିା ରଗାଷ୍ୀେ ମ�ଳିା ପ୍ରଦାନ କେୁଛନ୍ତ।ି 
ରତରବ ରଫବରୁୟାେୀ ଓ ମାର୍୍ମ ମାସେ ଚାଉଳ 
ବତିେଣରେ ବ୍ାପକ ତଞ୍କତା ର�ାଇଥିବା 
ଅଭରିଯାଗ ରସାସଆିଲ ମଡ଼ିଆିରେ ଭାଇେଲ ପରେ 

େଣାପଡ଼ଛି।ି ବୁଢ଼ୀକାପ�ୁ ିଗ୍ରାମେ ତେୁଲତା ମ�ାନ୍ତ 
ରେସନ କା�୍ମରେ ୫ େଣ ସଦସ୍ଥିବା ରବରଳ 
ତାଙୁ୍କ ୫୦ କଗି୍ରା ଚାଉଳ ପେବିରର୍୍ମ ୪୦କଗି୍ରା, 
ରଗାଲାପ ମ�ାନ୍ତଙ୍କ ୫େଣ ସଦସ୍ଙୁ୍କ ୫୦ କଗି୍ରା 
ପେବିରର୍୍ମ ୩୦ କଗି୍ରା, ମେୁଲୀଧେ ମ�ାନ୍ତଙୁ୍କ ୫୦ 
କଗି୍ରା ପେବିରର୍୍ମ ୩୦ କଗି୍ରା ଏବଂ ରନଉଳପଶ ି
ଗ୍ରାମେ ଧରନଶ୍ୱେ ମ�ାନ୍ତଙୁ୍କ ୫୦ କଗି୍ରା ଚାଉଳ 
ପାଇବା ପେବିରର୍୍ମ ୩୦ କଗି୍ରା ଚାଉଳ ଦଆିଯବିା 
ଘଟଣା ଏରବ ସାମା୍କୁ ଆସଛି।ି �ତିାଧିକାେୀଙୁ୍କ 
ଚାଉଳ ଓେନ କେବିା ପାଇ ଁ ନରିୟାେତି େରଣ 
ବ୍କ୍ତ ିଧମକ ରଦଉଥିବା ଭ�ିଓି ମଧ୍ୟ ରମାବାଇଲେୁ 

ରମାବାଇଲ ନଅିାଁ ପେ ି ବ୍ାପବିାରେ ଲାଗଛି।ି 
ଗେବି �ତିାଧିକାେୀ ଚାଉଳକୁ �ଡ଼ପ କେଥିିବା 
ସ୍ୱୟଂ ସ�ାୟକିା ରଗାଷ୍ୀ ବରିୋଧରେ ଆଇନଗତ 
କାଯ୍୍ମ ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ର�ଣ କେବିା ସ� ଚାଉଳ 
ବତିେଣ ପକ୍ୟିାେୁ ସମ୍କୃ୍ତ ଏସ୍  ଏଚ୍  େ ି ଗରୁପଙୁ୍କ 
ବାଦ ରଦଇ ରଯାଗାଣ ସା�ାୟକଙ୍କ େେଆିରେ 
ବତିେଣ ପାଇ ଁ ସ୍ାନୀୟ ରଲାରକ ଦାବ ି କେଛିନ୍ତ।ି 
ଏରନଇ ପାଟଣା ରଯାଗାଣ ଅଧିକାେୀ ସନୁତିା 
ମାୋଡେଙୁି୍କ ପଚାେବିାେୁ ଭୁଲବଶତଃ ଏଭଳ ିର�ାଇ 
ଥାଇପାରେ। ପନୁବ୍ମାେ ଏପେ ିଘଟଣା େଣାପଡ଼ରିଲ 
କାଯ୍୍ମ ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ର�ଣ କୋଯବି ରବାଲ ି କ�ଛିନ୍ତ।ି

ଘଷପିରୁଗା,୧୪ଗା୩(ସମସି): ନେିେ ଦୃଢ ଇଛାଶକ୍ତ ିଆଗରେ 
�ାେ ମାନଛି ିବୟସ। ଏମତି ିଏକ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ ରଦଖିବାକୁ 
ମଳିଛି ିଘଷପିେୁା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ମତ ଅଳତ ିଗ୍ରାମରେ। ବେଯାତ୍ରୀ 
ସ� ବାୋ ରୋଷଣୀ �ରିେ ସାଉଁଡେରେ ବେ ବା�ାେ ିଥିବା 
ରବରଳ ବେଯାତ୍ରୀ ଦଳ ନାଚଗୀତରେ ମସଗଲୁ ଥିରଲ। କନୁି୍ତ 
ବେେ ରେରେ ୋଧ ୁ ଦାସକୁ ଶର� ବଷ୍ମ ପେୂଥିିରଲ ମଧ୍ୟ 
ରସ ନେିକୁ ସମ୍ଭାଳ ି ପାେନିଥିରଲ। େରିେ ସାଊଁଡେ ତାରଳ 
ତାରଳ ଆଶାବା� ି ଧେ ି ନରିେ ଗାଁ ଦାଡେରେ ନାଚଥିିରଲ। 
ଏ� ି ଦୃଶ୍କୁ ଅରନକ ରମାବାଇଲରେ କଏଦ କେଥିିରଲ। 
ଅରନକ ସମୟ ଧେ ି ଗାଁଦାଡେରେ ଶର�ବଷ୍ମେ ବୃଦ୍ଙ୍କେ 
ନାଚ ରଦଖିବାକୁ ଅରନକ ରଦଖଣା�ାେଙି୍କ ଭ�ି େମ ି
ଯାଇଥିଲା। ଏଭଳ ି ଘଟଣାକୁ ରନଇ ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ରେ ବ� 
ରୋଚକ ପେସି୍ତି ିସଷୃ୍ ିର�ାଇଥିଲା। 

ନାତ ିବାହାଘରକର 
ନାଚକିେ ଶତାୟ ୁକଜକଜ

ଦଧିବାମନଜୀଉ ମନ୍ରିେୁ କଦକବାତ୍ର ଅଧିୋରୀଙ୍ ପରଦିଶ୍ନ 

ଶକ୍ କିରକନ୍ଦ୍ରରର 
ବ କିରେପ କିର 
ସାଂଗଠନ କିକ 
ରବୈଠକ
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ଫେରାର ଟ୍ାକ୍ଟର ଚାଳକ ଗରିେ 
ବେତନଟୀ,୧୪।୩(ସମସି): ଗତ ୮ତାରଖିରର ମଣତାପାଳ 
ବାଉଶନଦୀ ଶଯ୍ାରୁ ରବଆଇନ ବାଲ ି ଉର୍ାଳନ ଏବଂ 
ର�ାରା�ାଲାଣ କାଯ୍ଯ୍ରର ନରି�ାଜତି ଏକ ଟ୍ାକ୍ଟରକୁ ପଲୁସି 
ଜବତକର ି ଥାନାକୁ ଆଣଥିିଲା। ଏହ ି ଘଟଣାରର ରେରାର 
�ାଳକକୁ ଆଜ ି ପଲୁସି ଗରିେ କର ି ରକାଟ୍ଯ�ାଲାଣ କରଛି।ି 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ଟ୍ାକ୍ଟର �ାଳକ ଜଣକ ରହଉଛ ି ମକୁ୍ତାପରୁ ପଞ୍ା�ତ 
ଅଧୀନ ପଡପଡ଼ା ଗ୍ାମର ନବୀନ ରସାରରନର ପଅୁ ଧମ୍ଯା(୨୮)। 
ତାର ଜାମନି ନାମଞ୍ରୁ ପରର ବ�ିାର ବଭିାଗୀ� ହାଜତକୁ 
ପଠାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି

ଶବି ମନ୍ରି ଶଳିାନ୍ାସ 
ମହୁଲଡହିା,୧୪ା୩(ସମସି): ଠାକୁରମଣୁ୍ା ବ୍ଲକ �ମ୍ାଝର ନକିଟ 
ନୂଆଗାଁରର ଏକ ଶବିମନ୍ରିର ଶଳିାନ୍ାସ ଗତ ୯ ତାରଖିରର 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ମହଳିା, ଶଶିବୁକିାଶ ଓ ମଶିନ ଶକ୍ତ ି
ମନ୍ୀ ବାସନ୍ୀ ରହମ୍ୱ୍ରମ ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାରବ ରଯାଗରଦଇ ମନ୍ରିର 
ଶଳିାନ୍ାସ କରଥିିରଲ। କଣ୍ଆିଲ ିନଦୀରୁ ମହଳିାମାରନ କଳସ 
ଆଣବିା ପରର ପଜୂାର୍୍ଯନା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ ସରକାରଙ୍କ 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ରୁି ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁରମାଦନରର ଏହ ିଶବି ମନ୍ରି 
ନମି୍ଯାଣ ରହବ। ଗ୍ାମର ରଇବୁ ମହାନ୍, ସବୁାସନିୀ ମହାନ୍, ସଯୂ୍ଯ୍ 
ମହାନ୍, ପଦ୍ମରଲା�ନ ମହାନ୍ ପ୍ରମଖୁ ରଯାଗରଦଇଥିରଲ। 

ନଫି�ାଜ ଯବୁକର ଝୁଲନ୍ା 
ମତୃଫେହ ଉଦ୍ାର 
କପ୍ପିଦା,୧୪ା୩(ସମସି): କପ୍ପିଦା ଥାନା ଶାଳ�ୁଆ ପଞ୍ା�ତ 
ମାଟହୁିଡ ି ଗ୍ାମର ଡୁବୁରାଏ ସରରନଙ୍କ ପଅୁ ବୁଦୁ୍ସଏ (୨୬) 
ଘରରାଇ କଳହକୁ ରକନ୍ଦ୍ରକର ି ଆଜକୁ ୧୦ଦନି ତରଳ ନରିଖାଜ 
ରହାଇଯାଇଥିରଲ। ବହୁ ରଖାଜାରଖାଜ ିପରର ରକୌଣସ ିପ୍ା ନ 
ମଳିବିାରୁ ପରବିାର ରଲାରକ ଥାନାରର ଅଭରିଯାଗ କରଥିିରଲ। 
ଗତକାଲ ିବୁଦୁ୍ଙ୍କ ଗଳତି ଝୁଲନ୍ା ମତୃରଦହ ନକିଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରର 
ରଦଖି ପରବିାର ରଲାକ ଥାନାରର ଖବର ରଦଇଥିରଲ। ପରର 
ପଲୁସି ପହଞ୍ ି ଶବକୁ ଜବତ କର ି ବ୍ବରଛେଦ ନମିରନ୍ ଉଦଳା 
ପଠାଇଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ପରବିାରକୁ ମତୃରଦହ ହସ୍ାନ୍ର 
କରାଯାଇଛ।ି 

ଫୋକାନ ଫ�ାଡ଼ ିଓ ଫଚାର ି
ମାମଲାଫର େୁଇ ଫକାରଚ୍ଚଚାଲାଣ
ବେୈଶଙି୍ା, ୧୪ା୩(ସମସି): ରବୈଶଙି୍ଗା ଥାନା କଳମା ଛକ 
ଉପକଣ୍ ମା’ ପଶ୍ମିା ମନ୍ରି ନକିଟରର ୨୦୨୧ ମସହିା ଡରିସମ୍ୱର 
୨୫ ତାରଖିରର ହନୁି୍-ମସୁଲମାନ ମଧ୍ୟରର ରକୌଣସ ି ଶତରୁତାକୁ 
ରନଇ ସଷୃ୍ ି ରହାଇଥିବା ଗଣ୍ରଗାଳରର ଜଙ୍ଖରାଇ ଗ୍ାମର 
ରଶଖ ଜଲିାନଙି୍କ ମତୁୃ୍ ଘଟଥିିଲା। ଏହାକୁ ରନଇ ୨୬ ତାରଖି 
ରାତରିର ତପନ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ରଗାବନି୍ରା�ପରୁ ଗ୍ାମରର 
ଥିବା ଔଷଧ ରଦାକାନରୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧର ି ପ୍ରତରିଶାଧ ପରା�ଣ 
ରହାଇ ସଂଘବଦ୍ ଭାରବ ଲୁଟପାଟ କରବିା ସହତି ରଦାକାନରର 
ନଆିଁ ଲଗାଇ ରଦଇଥିରଲ। ପଲୁସି ତଦନ୍ରୁ �ଷାଖଣ୍ ଗ୍ାମର 
ରଶଖ ଜଇରୁଦ୍ନିଙ୍କ ପଅୁ ରଶଖ ରସଉଜୁ ଓରେ ରସଉଜୁଦ୍ନିଙୁ୍କ 
ରକାଟ୍ଯ �ାଲାଣ କରଥିିଲା। ଏକାଧିକ ଅଭଯିକୁ୍ତ ରେରାର 
ରହାଇଯାଇଥିରଲ। ଦୀଘ୍ଯଦନି ପରର ରବୈଶଙି୍ଗା ଥାନାଧିକାରୀ 
ପ୍ରଭାଂଶ ୁରଶଖର ମଶି୍ରଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରର ଏକ ପଲୁସି ଟମି୍   ଅନ୍ ଦୁଇ 
ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଧରବିାରର ସକ୍ଷମ ରହାଇଥିଲା। ରସମାରନ ରହରଲ 
ରଗାବନି୍ରା�ପରୁ ଗ୍ାମର ରସକ ଆ�େୁ (୨୦) ଓ ରସକ ମଜବୁର 
ରରହମାନ(୨୨)। ଆଜ ିରସାମବାର ପବୂ୍ଯାହ୍ନରର ଏହ ିଦୁଇଜଣଙୁ୍କ 
ରବତନଟୀ ରଜଏମଏେସ ି ରକାଟ୍ଯରର ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। 
ରସମାନଙ୍କ ଜାମନି ନାମଞ୍ରୁ ରହବାରୁ ବାରପିଦା ସ୍ଥତି ବ�ିାର 
ବଭିାଗୀ� ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି

ଦାନ୍ଆିମହୁାଁ,୧୪।୩(ସମସି): ପରୀକ୍ଷାମଳୂକ 
ଭାରବ ୨୦୨୨ ମସହିାରର ରକରତକ ହାତଗଣତ ି
�ାଷୀଙୁ୍କ ରନଇ ଦାନ୍ଆିମହୁାଁ ଅଞ୍ଳରର ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଥିବା ହଳଦଆି ତରଭୁଜ �ାଷ ଏରବ 
ନୂଆ ପର�ି� ସଷୃ୍ ି କରଛି।ି ଏହ ି �ାଷ ଅରନକ 
ଯବୁ�ାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରରାଜଗାରର ନୂଆ ସରୁଯାଗ 
ସଷୃ୍ ି କରଛି।ି ଏକଦା ସବାଇଘାସ ଏବଂ ଦଉଡ ି
ପାଇଁ ଦାନ୍ଆିମହୁାଁ ସାପ୍ାହକି ହାଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ପର�ି� ରହଆିସଥିିବା ରବରଳ ଏରବ ମଠିା ମକା 
ଏବଂ ହଳଦଆି ତରଭୂଜ �ାଷ �ାହଦିା ସମଗ୍ 
ରାଜ୍ରର ରହଛି।ି ନହଣ୍ାରଶାଳ ଗ୍ାମର ଗ୍ାମ୍ 
କୃଷ ି କମ୍ଯ�ାରୀ ବବରତାଷ ମହାନ୍ଙ୍କ ରବୈଷ�କି 

ସହା�ତାରର ପ୍ରଥରମ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା 
ମଠିାମକା �ାଷ। ଧାନ�ାଷ ପରର ଜମ ି ପଡ଼ଆି 
ରହୁଥିବାରୁ ଏହାର ସଦୁପରଯାଗ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଥିଲା ମଠିାମକା �ାଷ। ଏରବ ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଛ ି ହଳଦଆି ତରଭୂଜ �ାଷ। ଗତବଷ୍ଯ 
୫ଜଣ �ାଷୀଙୁ୍କ ରନଇ ମାତ୍ର ସାରେ ତନି ି ଏକର 
ଜମରିର ପରୀକ୍ଷାମଳୂକ ଭାରବ ହଳଦଆି 
ତରଭୂଜ �ାଷ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି �ାଷରୁ 
ଆଶାତୀତ ଲାଭ ମଳିବିା ପରର �ଳତିବଷ୍ଯ 
୧୮ରୁ ୨୦ଜଣ �ାଷୀ ୨୫ଏକରରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଯ ଜମରିର 
ତରଭୂଜ �ାଷ କରଛିନ୍।ି ତରଭୂଜର ଭତିର 
ଅଂଶ ହଳଦଆି ତ ଆଉ କଛି ିତରଭୂଜର ବାହାର 

ଅଂଶ ହଳଦଆି। ଏହ ି ତରଭୂଜ ଅଧିକ ସସୁ୍ୱାଦୁ। 
ତରଭୂଜ �ାଷ କରଥିିବା ଖଡରିଶାଳ କରଲାନୀ 
ସାହରି ମହିରି ମହାନ୍ ଏବଂ କୁରଢେଇ ଗ୍ାମର 
ସଧୁୀର ମହାନ୍ଙ୍କ ସ�ୂନା ମତୁାବକ ଧାନ�ାଷ 
ପରର ଜମ ି ପଡ଼ଆି ପଡୁଥିବାରୁ 
ଗ୍ାମ୍ କୃଷ ିକମ୍ଯ�ାରୀ ଭବରତାଷ 
ମହାନ୍ ଏହ ି ନୂଆ ପ୍ରଜାତରି 
ତରଭୂଜ ମଞ୍ ି ରଯାଗାଇଥିରଲ। 
‘ରନାନ୍   � ୁସଡି୍ସ’ କମ୍ାନୀର ରଟକ୍କିାଲ ଇନ�ାଜ୍ଯ 
ତପନ କୁମାର ଦାଶଙ୍କ ପରାମଶ୍ଯରର ରସ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ ତରଭୂଜ �ାଷ। ଧାନ�ାଷ 
ପରର ନରଭମ୍ୱର ମାସର ରଶଷ ଭାଗକୁ �ାରା 

ଲଗାଇବା ପରର ଡରିସମ୍ୱର ରଶଷ ଭାଗକୁ ମଲ୍  �ଂି 
ପଦ୍୍ରିର ତରଭୂଜ �ାରା ଗଡୁକୁି ଲଗାଇଥିରଲ। 
ରସ ପ୍ରଥମବଷ୍ଯ ପରୀକ୍ଷାମଳୂକ ଭାରବ ୫୫ 
ହଜାର ଟଙ୍କାର ପଞୁ୍ ି ବନିରିଯାଗରର ହଳଦଆି 

ତରଭୂଜ �ାଷ କରଥିିରଲ। 
େଳରର ସଧୁୀର ରମାଟ ୩ଲକ୍ଷ 
୫ହଜାର ଟଙ୍କାର ବ୍ବସା� 
କରଥିିରଲ। ଅଥ୍ଯାତ ସଧୁିର ୫ଗଣୁ 

ଲାଭ ପାଇଛନ୍।ି ରସହଭିଳ ି ଦବି୍ାଙ୍ଗ ମହିରି 
ମଧ୍ୟ ହଳଦଆି ତରଭୂଜ �ାଷରୁ ଆଶାତୀତ 
ଲାଭ ପାଇଛନ୍।ି ସଧୁୀର ଏବଂ ମହିରିଙ୍କ ମହୁଁରୁ 
ଲାଭଜନକ ହଳଦଆି ତରଭୂଜ �ାଷର ଅନୁଭୂତ ି

ବାବଦରର ଶଣୁବିାପରର �ଳତିବଷ୍ଯ ୧୮ରୁ 
୨୦ଜଣ ଯବୁ�ାଷୀ ଧାନ ଅମଳ ପରର ହଳଦଆି 
ତରଭୂଜ �ାଷ କରଛିନ୍।ି କୁରଢେଇ, ଦାନ୍ଆିମହୁାଁ, 
ଧନପରୁ, ଖଡରିଶାଳ ସରମତ ଦହରିକାଟୀ 
ପଞ୍ା�ତର ଖମାରୀ ଗ୍ାମରର ୨୫ଏକରରୁ 
ଊଦ୍ଦ୍୍ଯ ଜମରିର ନୂଆ ପ୍ରଜାତରି ତରଭୂଜ �ାଷ 
କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ପ୍ରଜାତରି ତରଭୂଜ ପ୍ରତ ି
ଗ୍ାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରବଶ୍   ଆଦୃତ ରହଛି।ି ଠାରୁ 
ଓଡ଼ଶିା ସରମତ ପରଡାଶୀ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ, ଝାଡଖଣ୍ 
ଆଦ ି ଅଞ୍ଳକୁ ପଠାଯାଉଛ।ି ଦାନ୍ଆିମହୁାଁ 
ଅଞ୍ଳରର ହଳଦଆି ତରଭୂଜ �ାଷ କର ି ବହୁ 
ଯବୁ�ାଷୀ ରରାଜଗାରକ୍ଷମ ରହାଇପାରଛିନ୍।ି 

ରାସବ�ାେନି୍ଦପରୁ/ଚତି୍ରଡା, ୧୪ା୩ 
(ସମସି): ରାସରଗାବନି୍ପରୁ ବ୍ଲକ 
ସୀମାନ୍ରର ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରର ମତୁୃ୍ବରଣ 
କରଥିିବା ଧାନୀ ରହମ୍ୱ୍ରମଙ୍କ ପରବିାରକୁ 
ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ସରକାର ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଥ ଥିକ 
ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରବିା ସହତି ତାଙ୍କ 
ପରବିାରର ଜଣକୁ ସରକାରୀ �ାକରି ି
ରଦରବ ରବାଲ ିପ୍ରତଶିରୁତ ିରଦଇଛନ୍।ି ସ�ୂନା 
ଅନୁସାରର, ଗତମାସ ୨୫ ତାରଖିରର 
ରାସରଗାବନି୍ପରୁ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ସନମଢୁୋ 
ବଣ ି ପଞ୍ା�ତ ପରମାନନ୍ ଗ୍ାମର ଧାନୀ 
ରହମ୍ୱ୍ରମ ନଜି ଦୁଇ ପଅୁ ସହତି ଏକ 
ବାଇକ୍  ରର ପଶ୍ମିବଙ୍ଗର ଜରଣ ବନୁ୍ଙ୍କ 
ଘରକୁ ଯାଉଥିରଲ। ରେରବିା ବାଟରର 
ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ରକଶର ରରଖା ରରଞ୍ ଅଧୀନ 
ବାଲମିଣୁ୍ ି ଜଙ୍ଗଲରର ଏକ ହାତୀ ତାଙ୍କ 
ସାମ୍ାକୁ �ାଲଆିସଥିିଲା। ଦୁଇ ପଅୁ ଭ�ରର 

ଗାଡ ି ଛାଡ ି ରଦୌଡ଼ ି ପଳାଇଥିବା ରବରଳ 
ଧାନୀ ରଦୌଡପିାର ିନ ଥିରଲ। େଳରର ହାତୀ 
ହାବୁଡରର ପଡ଼ଯିାଇଥିରଲ। ହାତୀ ଦଳ ିତାଙୁ୍କ 
ମାରରିଦଇଥିଲା। ଏହ ି ଘଟଣା ଘଟଥିିବା 

ସ୍ଥାନଟ ି ପଶ୍ମିବଙ୍ଗର ରହାଇଥିବାରୁ 
ରସଠାକାର ରାଜ୍ ସରକାରଙ୍କ ନ�ିମ 
ଅନୁଯାଇ ମତୃକଙ୍କ ପରବିାରକୁ ୫ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍କା ଓ ପରବିାରର ଜଣକୁ �ାକରି ି ମଳିବିା 

କଥା। ରତରବ ମତୁୃ୍ ବରଣ କରଥିିବା ମହଳିା 
ଜଣକ ଓଡ଼ଶିାର ଅଧିବାସୀ ରହାଇଥିବାରୁ 
କ୍ଷତପିରୂଣ ପ୍ରଦାନ ରନଇ କଛି ି ପ୍ରତବିନ୍କ 
ସଷୃ୍ ି ରହାଇଥିଲା; ରହରଲ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗର 
‘ରସଭ ଏଲେିାଣ୍’ ୋଉରଣ୍ସନ ଟ୍ଷ୍ର 
ମଖୁ୍ ଡକ୍ଟର ରଦବବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉଦ୍ମରର 
କ୍ଷତପିରୂଣ ରଦବାକୁ ରାଜ ି ରହାଇଥିରଲ 
ରସଠାକାର ସରକାର। ଖଡ଼ଗପରୁ 
ଡ଼ଏିେଓଙ୍କ ନରିଦ୍୍ଯଶରର ମଙ୍ଗଳବାର 
ସନମଢୁୋବଣ ି ପଞ୍ା�ତର ସରପଞ୍, 
ରକଶରରରଖା ରରଞ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥତିରିର 
ମତୃକଙ୍କ ପରବିାର ସଦସ୍ ଦୁଗ୍ଯା ରହମ୍ୱ୍ରମଙୁ୍କ 
୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି 
ଏଥିସହତି ମତୃକଙ୍କ ପରବିାରର ଜଣକୁ 
ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ରାଜ୍ ସରକାର ଖବୁ ଶୀଘ୍ର 
�ାକରି ି ରଦରବ ରବାଲ ି ରକଶରରରଖା 
ରରଞ୍ର ଅଶ୍ୱନୀ ଦାସ କହଛିନ୍।ି

ରାସବ�ାେନି୍ଦପରୁ/କମାରଡହିା, ୧୪ା୩ 
(ସମସି): ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ରଯାଗୁ ଁଉଜୁଡଗିଲା 
ଧାନ େସଲ। ହାତୀପଲ ଖାଇଗରଲ ରହକ୍ଟର 
ରହକ୍ଟର ଧାନ େସଲ। ହାତୀପଲ ଦାଉରୁ 
ରଲାକଙୁ୍କ ସରୁକ୍ଷା ରଦଇ ପାରୁନ ିବନବଭିାଗ। 
ହାତୀ ଧାନ େସଲ ଖାଇବା ସହତି ଦଳ�ିକଟ ି
ନଷ୍ କରରିଦଉଛନ୍।ି େଳରର ସବ୍ଯସ୍ୱାନ୍ 
ରହାଇଯାଉଛନ୍ ି ରାସରଗାବନି୍ପରୁ ବ୍ଲକ 
ଛାତନା ପଞ୍ା�ତର ଛାତନା ଗ୍ାମର �ାଷୀ। 
ଅଭରିଯାଗ ଅନୁସାରର, ବଡାମପରୁ େରରଷ୍ 
ଅଧୀନ ଛାତନା ସଂରକ୍ଷତି ଜଙ୍ଗଲରର ୮ଟ ି
ଝାଡ଼ଖଣ୍ୀ ହାତୀପଲ ଅଛନ୍।ି ଜଙ୍ଗଲରର 
ନଆଁି ଲାଗଯିାଇଥିବାରୁ ଖାଦ୍ ପାଇଁ 
ହାତୀପଲ ଛାତନା ଉଠାଜଳରସ�ନ 
ଅଞ୍ଳକୁ ସଞ୍ ରହବାମାରତ୍ର େସଲ 
ଖାଇବାକୁ ପଳାଇ ଆସଛୁନ୍।ି �ାଷଜମରିର 
ପାଣ ିମାଡାଇବା ପାଇ ଁବ୍ବହୃତ ପାଣକୁିଣ୍ରୁ 
ପାଣ ି ପଇିବା ସହ ଧାନ ଗଛ ଖାଉଛନ୍।ି 

ଛାତନା ପାଣପିମ୍ -୨ରର ୧୨ ରହକ୍ଟରରୁ 
ଊଦ୍ଦ୍୍ଯ ଧନା �ାଷ ରହାଇଛ।ି �ାଷୀମାରନ 
ଧାରକରଜ କର ିେସଲ କରଛିନ୍।ି ହାତୀପଲ 
୯୦ ଭାଗ ଜମରି ଧାନ ଗଛ ଖାଇଗରଲଣ।ି 
ହାତୀ ଘଉଡାଇବାରର ବନବଭିାଗର 
କମ୍ଯ�ାରୀ ଅଭାବ ରଯାଗ ୁ ତାହା ସେଳ 
ରହାଇପାରୁନାହ ିଁ। ଗତକାଲ ି ରାତରିର 

ତୁଳସୀରାମ ମହାନ୍, ରଲମ୍ୱୱୁ ହାସଁଦା, ରୂପା� 
କସି୍ ୁ ରଲାଧା ମାରାଣ୍,ି ଦବିାକର ମହାନ୍, 
ବଶି୍ୱନାଥ ଟୁଡୁ, ଭୀମ ମମୁୁ୍ଯ, େକରି ହାଁସଦା, 
ବାଲା� ଟୁଡୁ, ସନୁାରାମ ରହମ୍ୱ୍ରମ, ହରଶି 
ମହାନ୍ ପ୍ରମଖୁ �ାଷୀଙ୍କ ବ୍ାପକ େସଲ ନଷ୍ ି
ରହାଇଛ।ି ତୁରନ୍ ହାତୀପଲକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା 
ସହ କ୍ଷତପିରୂଣ ଦାବ ିକରଛିନ୍ ି�ାଷୀ।

ଝରାଡହି,ି୧୪ା୩(ସମସି): ବହଳଦା ବ୍ଲକ 
ଗଦିଘିାଟ ି ଗ୍ାମପଞ୍ା�ତ ଅଧୀନରର ରହଛି ି
ରନସା ବନ୍। ଏହ ି ବନ୍ ୫୦ ବଷ୍ଯ ପବୂ୍ଯରୁ ନମି୍ଯାଣ 
ରହାଇଥିଲା। ଗଦିଘିାଟ ିଗ୍ାମପଞ୍ା�ତ ରହରଗଡ଼ା 
ପଥରଗଣ ିଡୁଙୁ୍ଗରଠିାରୁ ଏକ କମି ିଦୂର ହଳଦବିଣୀ 

ଜଙ୍ଗଲକୁ ରନଇ ଏହ ି ବନ୍ା ନମି୍ଯାଣ ରହାଇଛ।ି 
ରହରଲ ନମି୍ଯାଣ ରହବା ପରଠାରୁ ଆଜଯିାଏଁ 
ପରଙ୍କାଦ୍ାର କରାଯାଇନାହ ିଁ। ଗତ ଅଗଷ୍ରୁ ବଷ୍ଯା 
ରହାଇ ନ ଥିବାରୁ ଏରନ ରନସାବନ୍ ପ୍ରା� ଶଖୁିଲା 
ପଡ଼ଛି।ି େଳରର ଏହ ି ବନ୍ ଉପରର ନଭି୍ଯର 

କରୁଥିବା �ାଷୀମାରନ ଏରବ �ାଷବାସ ଛାଡ ି
ଦାଦନ ଖଟବିାକୁ ପରଡାଶୀ ରାଜ୍କୁ ଯାଉଛନ୍।ି 
ଏହାବ୍ତୀତ ରନସାବନ୍ଠାରୁ କୁଲଗୀ, ବହଳଦା 
ରଦଇ ଯାଇଥିବା ରନସା ନାଳ ଉପରର ପାଇପ 
ମାଧ୍ୟମରର େିଲଟର କର ି ପଇିବା ପାଣ ି ନଭି୍ଯର 
କରୁଥିବା ରଲାରକ ଏରବ ସମସ୍ାର ସମ୍ଖୁୀନ 
ରହଉଛନ୍।ି ପାଇପରର ଅପରସି୍ାର ପାଣ ି
ରଯାଗାଣ ରହଉଥିବାରୁ ରଲାରକ ବ୍ବହାର ନ 
କର ି ଦୂରରୁ ପାଣ ି ସଂଗ୍ହ କରୁଛନ୍।ି ରସହପିର ି
କାଙି୍କ ଗ୍ାମପଞ୍ା�ତ ରକନାଲ ସଂରଯାଗ 
ରହାଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ାମରର ଥିବା ରପାଖରୀ 
ମଧ୍ୟ ଶଖୁିବାରର ଲାଗଲିାଣ।ି ରତଣ ୁ ପ୍ରଶାସନ 
ରନସା ବନ୍କୁ ରଖାଳାଯବିା ସହତି ହଡିକୁ ଉର୍ 
କରାଗରଲ ଗଦିଘିାଟ ିଗ୍ାମପଞ୍ା�ତର ଇ�ାଡହି,ି 
ରହରଗଡ଼ା, ଗଦିଘିାଟ,ି ରପାଇଲାକୁଦା, ତାରାଣା, 
ଗ�ଳକଟା, ଠାକୁରବାଡରି ଅଧିକାଂଶ ଜମରିର 
ପାଣ ିମଡାଯାଇପାର ିଏବଂ ଅଞ୍ଳବାସୀ ଉପକୃତ 
ରହରବ। ରତଣ ୁ ରନସା ବନ୍କୁ ରଖାଳାଯାଇ 
�ାଷୀଙ୍କ ନମିରନ୍ ବକିାଶରର ବ୍ବସ୍ଥା 
କରାଯବିାକୁ ସାଧାରଣରର ଦୃେ ଦାବ ିରହଉଛ।ି 

ଯବୁଚାଷୀଙୁ୍ ସ୍ାବଲମ୍ୀ କରଛି ିହଳେଆି ତରଭୁଜ

ମଳୂ ପଞୁ୍ରି  
୫ �ଣୁା ଲାଭ

ହାତୀ�ଲର ଉ�ଦ୍ରବ; ବ୍ା�କ େସଲ ନଷ୍ଟମଳିଲିା ୫ଲକ୍ଷ କ୍ଷତ�ିରୂଣ ରାଶ ି

�ନନ ଓ ହଡ଼ି ଉର୍ କରବିାକୁ ଗ୍ାମବାସୀଙ୍ ୋବ ି
ଅବଫହଳତି ଅବସ୍ାଫର ଫନସାବନ୍ଧ

ବେତନଟୀ, ୧୪।୩ (ସମସି): 
ଆଦବିାସୀମାନଙ୍କ ପାରମ୍ରକି ବ�ିାର 
ବ୍ବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରର ମାଝୀ ପାରଗାନା, ମାନକ ି
ମଣୁ୍ା, ପାହାଡ ି ପଧାନ ି ପ୍ରମଖୁ ବଧିିବଧିାନକୁ 
ସ୍ୱୀକୃତ ି ରଦବା ସହତି ପାରମ୍ରକି ମଖୁ୍ଙୁ୍କ 
ଭ୍ା, ସାନ୍ାଳୀ,ରହା, ମଣୁ୍ାରୀ ଭାଷାକୁ 
ଦ୍ତିୀ� ରାଜଭାଷାର ମାନ୍ତା ରଦବା 
ଦାବରିର ମାସା ଆମ୍ଯୀର ରାଜ୍ ସାଦାରଣ 
ସମ୍ାଦକ ଅଜୁ୍ଯନ ମମୁୁ୍ଯ ତରିଂିରୁ ଭୁବରନଶ୍ୱର 
ରାଜଭବନ ଅଭମିରୁଖ ସାଇକଲ ଯାତ୍ରା 
ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ରସାମବାର ରସ 
ରବତନଟୀଠାରର ପହଞ୍ବିା ପରର ଭବ୍ 
ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ୱଦ୍୍ଯନା ଦଆିଯାଇଥିଲା। 

ରବତନଟୀ ଥାନାଛକରର ରଡାମାନ 
ରହମ୍ୱ୍ରମ, ଶ୍ାମସନୁ୍ର ରସାରରନ, େଗ ୁ
ମମୁୁ୍ଯ, ଶ୍ାମସନୁ୍ର ମମୁୁ୍ଯ, �ନ୍ଦ୍ରକାନ୍ ହାଁସଦା 
ପ୍ରମଖୁ ପଷୁ୍ପଗଛୁେ ରଦଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିରଲ। 
ଆଦବିାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦା�ର ଭାଷା, ସଂସ୍ତୃ,ି 
ପରମ୍ରାକୁ ବଜା� ରଖିବା ସହତି ଏହାକୁ 
ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତ ି ଏବଂ ମାନ୍ତା ପ୍ରଦାନ 
ଦାବରିର ରାଜ୍ପାଳଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରବିାକୁ 
ସାଇକଲ ରଯାରଗ ରସ ରାଜଭବନ 
ଅଭମିରୁଖ ଯାତ୍ରା କରବିା ପଦରକ୍ଷପକୁ ପ୍ରଶଂସା 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ିଅବସରରର ରବତନଟୀ 
ଅଞ୍ଳର ଅରନକ ଆଦବିାସୀ ଅନୁଷ୍ାନ ପକ୍ଷରୁ 
ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ୱଦ୍୍ଯନା ଦଆିଯାଇଥିଲା।

ଉଦଳା, ୧୪ା୩(ସମସି): ତାତ ି
ବଢ଼ବିା ଆରମ୍ଭ ରହଉଣ ୁ ଉଦଳା ଥାନା 
ପରସିରରର ଜଳଛତ୍ର ଉଦଘାଟତି 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ଉପଖଣ୍ ପଲୁସି ଅଧିକାରୀ 
ସାଥ୍ଯକ ରା� ଜଳଛତ୍ରକୁ ଉଦଘାଟନ 
କରଥିିରଲ। ଉଦଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ 
ନରିରାଜ ସମାଲଙ୍କ ତତ୍ତାବଧନରର 
ପଥ�ାରୀଙୁ୍କ ଦହ ି ଓ ରଲମ୍ୱୱୁ ସରବତ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିରଲ। ଉଦଘାଟନୀ 
ଉତ୍ସବରର ସମସ୍ ପଲୁସି ଅଧିକାରୀ, 
କମ୍ଯ�ାରୀ, ବହୁ ସ୍ୱଛେରସବୀ ଏବଂ 
ସାମ୍ୱାଦକି ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ।

ଯଶପିରୁ,୧୪ା୩(ସମସି): ବ୍ଲକ ସଭାଗହୃରର 
ଗ୍ୀଷ୍ମପ୍ରବାହ, ଅଂଶଘୁାତ ମକୁାବଲିା ଓ ଶମିଳିପିାଳ 
ନଅିାଁକୁ ଆ�୍ କରାଯବିା ରନଇ  ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତ ି
ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ବଡ଼ିଓି 
ସ୍ତୃରିଞ୍ନ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ଅନୁଷ୍ତି 
ରବୈଠକରର ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗୀ� କମ୍ଯ�ାରୀ, 
ପଞ୍ା�ତ ପ୍ରତନିଧିି, ରସ୍ୱଛୋରସବୀ ଉପସ୍ଥତି 
ଥିରଲ। ପ୍ରାରମ୍ଭକି ସ�ୂନା ରଯାଗାଣ ଅଧିକାରୀ 
ହରିଣ୍ରକଶରୀ ଦାସ ରଦବାପରର ଜଳ ଓ 
ପରମିଳ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଳକୂପ ମରାମତ ି
ଓ ଜଳରଯାଗାଣ ସମ୍କ୍ଯରର ଆରଲା�ନା 
କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିଯ୍୍ଯ � 
ପର�ିାଳନା ବଭିାଗ ନରିଦ୍୍ଯଶନାମା ଅନୁସାରର 
ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହ ିଏହାର ମକୁାବଲିା କରବି 
ରବାଲ ି ବଡ଼ିଓି ସ�ୂନା ରଦଇଥିରଲ। ଯଶପିରୁ 
ରଗାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ରକନ୍ଦ୍ର ମଖୁ୍ ଅଧିକାରୀ ଡା. 
ଧଣୁ୍ା ମଣୁ୍ା ନଅିାଁ ପାଖରୁ ଦୂରରଇ ରହବିା, ଘରୁ 

ଖରାରର ବାହାରରିଲ ଛତା, ରଜାତା, �ଷମା, 
ପାଣ ି ରବାତଲ ରନଇ ଅତ ି ଜରୁରୀ ରହରଲ 
ରନଇ ବାହାରବିାକୁ ପରାମଶ୍ଯ ରଦଇଥିରଲ। 
ରସହପିର ି ଦନିକୁ ଦନି ନଅିାଁ ଅଧିକ ବ୍ାପୀ 
ବାରର ଲାଗଛି।ି ରତଣ ୁମକୁାବଲିା ପାଇ ଁଏସଏିେ 
ଯଦୁମଣ ି ରକରରକଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ 
ସହରଯାଗ କାମନା କରଥିିରଲ। ଏଥିସହତି 
ଆଗାମୀ ଗ୍ୀଷ୍ମଋତୁ ପାଇ ଁ ଯଶପିରୁ ବ୍ଲକର 
ସମସ୍ ପଞ୍ା�ତର ପ୍ରମଖୁ ସ୍ଥାନରର ଜଳଛତ୍ର 
ରଖାଲବିା ପାଇ ଁ ରବୈଠକରର ଆରଲା�ନା 
ରହାଇଥିଲା। ନଅିାଁକୁ ଆ�୍ ନମିରନ୍ ସମସ୍ 
ନବି୍ଯା�ତି ପ୍ରତନିଧିିମାରନ ସହରଯାଗ କରରିବ 
ରବାଲ ି କହଛିନ୍।ି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କୁମଦୁନିୀ 
ଦରଳଇ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା କନକଲତା ଦାସ, 
ସହକାରୀ କାଯ୍୍ଯ କାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶଭୁ୍ା ସ୍ୱାଇ,ଁ ଜପିଓି 
ରଗୌରୀଶଙ୍କର ରା�, ସଡିପିଓି ଶବିାନୀ ଗହୁା 
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ। 

ଅଂଶଘୁାତ ମକୁାବଲିା �ାଇଁ ପ୍ରଶାସନକି ଫବୈଠକ

ଥାନା �ରସିରଫର 
ଜଳଛତ୍ର ଉଦ୍ ଘାରତି

ସାଇକଲ ଯାତ୍ରୀଙୁ୍ ଫବତନରୀଫର ସମ୍ଦ୍ଚ୍ଚନା

ହାତୀ ଆକ୍ରମଣଫର 
ମହଳିାଙ୍ ମତୁୃ୍ ଘରଣା
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ବୁଧବାର
୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ମାସକୁ ମଳିବି ୨୫୦୦ ମାସକୁ ମଳିବି ୨୫୦୦ 
ଟଙ୍ାର ବବକାରୀ ଭତ୍ାଟଙ୍ାର ବବକାରୀ ଭତ୍ା

ରାୟପରୁ, ୧୪ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି):ରାୟପରୁ, ୧୪ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି): ଛତଶିଗଡ଼ ସରକାର  ଛତଶିଗଡ଼ ସରକାର 
ମାସକୁ ୨୫୦୦ ଟଙ୍ାର ବେକାରୀ ଭତ୍ା ପ୍ରଦାନ ମାସକୁ ୨୫୦୦ ଟଙ୍ାର ବେକାରୀ ଭତ୍ା ପ୍ରଦାନ 
କରେିାକୁ ଯାଉଛନ୍।ି ଏହ ି ରାଶ ି ଏପ୍ରଲି ମାସଠାରୁ କରେିାକୁ ଯାଉଛନ୍।ି ଏହ ି ରାଶ ି ଏପ୍ରଲି ମାସଠାରୁ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯେି। ଏହା େବ୍ଷେ ପଯଷେ୍ୟନ୍ ମଳିେି। ପ୍ରଦାନ କରାଯେି। ଏହା େବ୍ଷେ ପଯଷେ୍ୟନ୍ ମଳିେି। 
ଏହାକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ େୃଦ୍ ି କରାଯାଇପାବର। ଏହ ିଏହାକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ େୃଦ୍ ି କରାଯାଇପାବର। ଏହ ି
ଭତ୍ା ପାଇଁ ସରକାର ମାଗଷେଦଶଶିକା ଜାର ି କର ିଭତ୍ା ପାଇଁ ସରକାର ମାଗଷେଦଶଶିକା ଜାର ି କର ି
ବଦଇଛନ୍।ି ଏହା ପରଠାରୁ ନାମ ପଞ୍କିରଣ ପାଇଁ ବଦଇଛନ୍।ି ଏହା ପରଠାରୁ ନାମ ପଞ୍କିରଣ ପାଇଁ 
ନଯିକୁ୍ ି କାଯଷେ୍ୟାଳୟବର ବେକାର ଯେୁକଯେୁତୀଙ୍ ନଯିକୁ୍ ି କାଯଷେ୍ୟାଳୟବର ବେକାର ଯେୁକଯେୁତୀଙ୍ 
ଭଡି଼ ଲାଗ ିରହଛି।ି ଏହ ିବଯାଜନାବର ନଯିକୁ୍ ିପାଇଁ ଭଡି଼ ଲାଗ ିରହଛି।ି ଏହ ିବଯାଜନାବର ନଯିକୁ୍ ିପାଇଁ 
ବଯାଗ୍ୟ ଯେୁକଯେୁତୀଙୁ୍ େବ୍ଷେ ପାଇଁ ବେକାରୀ ବଯାଗ୍ୟ ଯେୁକଯେୁତୀଙୁ୍ େବ୍ଷେ ପାଇଁ ବେକାରୀ 
ଭତ୍ା ଦଆିଯେି। େବ୍ଷେ ଭତିବର ଚାକରି ିନ ମଳିବିଲ ଭତ୍ା ଦଆିଯେି। େବ୍ଷେ ଭତିବର ଚାକରି ିନ ମଳିବିଲ 
ଅେଧିକୁ ଆଉ େବ୍ଷେ ପାଇଁ େୃଦ୍ ିକରାଯେି। ବତବେ ଅେଧିକୁ ଆଉ େବ୍ଷେ ପାଇଁ େୃଦ୍ ିକରାଯେି। ବତବେ 
ବକୌଣସ ିପରସି୍ତିବିର ଏହ ିଅେଧି ୨ େ୍ଷେରୁ େଢେି ବକୌଣସ ିପରସି୍ତିବିର ଏହ ିଅେଧି ୨ େ୍ଷେରୁ େଢେି 
ନାହ ିଁ। ଆବେଦନକାରୀ ଛତଶିଗଡ଼ର ମଳୂ ଅଧିୋସୀ ନାହ ିଁ। ଆବେଦନକାରୀ ଛତଶିଗଡ଼ର ମଳୂ ଅଧିୋସୀ 
ବହାଇଥିବଲ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରପିାରବିେ। ବହାଇଥିବଲ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରପିାରବିେ। 
ଏପ୍ରଲି ୧ ସଦୁ୍ା ଆବେଦନକାରୀଙ୍ େୟସ ୧୮ରୁ ଏପ୍ରଲି ୧ ସଦୁ୍ା ଆବେଦନକାରୀଙ୍ େୟସ ୧୮ରୁ 
୩୫ ମଧ୍ୟବର ବହାଇଥିେ। ଅତକିମ୍ ବର ବସମାବନ ୩୫ ମଧ୍ୟବର ବହାଇଥିେ। ଅତକିମ୍ ବର ବସମାବନ 
ଦ୍ାଦଶ ବରେଣୀ ପାସ୍  କରଥିିବେ। ଅତକିମ୍ ବର ଦୁଇ ଦ୍ାଦଶ ବରେଣୀ ପାସ୍  କରଥିିବେ। ଅତକିମ୍ ବର ଦୁଇ 
େ୍ଷେ ତବଳ ନଯିକୁ୍ ି ପାଇଁ ବରାଜଗାର ବକନ୍ଦ୍ର ନାମ େ୍ଷେ ତବଳ ନଯିକୁ୍ ି ପାଇଁ ବରାଜଗାର ବକନ୍ଦ୍ର ନାମ 
ପଞ୍କିରଣ କରଥିିୋ ଆେଶ୍ୟକ।ପଞ୍କିରଣ କରଥିିୋ ଆେଶ୍ୟକ।

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୧୪ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି)

ବଦଶବର ଏଚ୍ ୩ଏନ୍ ୨ ଭୂତାଣ ୁ ମାମଲା 
ଦରୁ ତଗତବିର େଢେିାବର ଲାଗଛି।ି 
କବରାନା ପବର ଏହ ି ଭୂତାଣ ୁ ପଣୁଥିବର 
ଭୟ ସଷୃ୍ ି କଲାଣ।ି ଏ ପଯଷେ୍ୟନ୍ ଏହ ି
ଭୂତାଣ ୁ ୭ ଜଣଙ୍ ଜୀେନ ବନଲାଣ।ି 
ପ୍ରଥବମ କର୍ଷୋଟକର ୮୨ େ୍ଷେୀୟ 
େ୍ୟକ୍ ି ଏଥିବର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବଲ। 
ଏହା େ୍ୟତୀତ ଗଜୁରାଟ ଏେଂ 
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରବର ଜବଣ ବଲଖାଏଁ ବରାଗୀ 
ମଙ୍ଗଳୋର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍।ି ଗତ 
୯ ତାରଖି ସଦୁ୍ା ଏଚ୍ ୩ଏନ୍ ୨ର 
୩୦୩୮ ମାମଲା ସାମ୍ ନାକୁ ଆସଛି।ି 
ଜାନୁଆରୀବର ୧୨୪୫ ଏେଂ 
ବେେୃଆରୀବର ୧୩୦୭ ବରାଗୀ 
ଚହି୍ନଟ ବହାଇଥିବଲ। ଏବେ ଦଲି୍ୀ ଏେଂ 
ପଣୁବର ଅଧିକ ଶଶି ୁ ଏହ ି ଭୂତାଣବୁର 
ଆକ୍ାନ୍ ବହଉଛନ୍।ି ପବୁଣର ୫ େ୍ଷେରୁ 
କମ୍  ଶଶି ୁସେଷୋଧିକ ପ୍ରଭାେତି ବହଉଛନ୍।ି 
ଗତ କଛି ିସପ୍ାହ ବହଲା ସହରର ସମସ୍ତ 

ଆଇସୟି ୁେୁଲ୍  ବହାଇଯାଇଛ।ି ଅଧିକାଂଶ 
ପୀଡ଼ତି ନଶ୍ିାସପ୍ରଶ୍ାସ ବନୋବର 
ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଖୁୀନ ବହଉଛନ୍।ି ଖାସ 
ଏେଂ ଜ୍ର ମଧ୍ୟ ରହୁଛ।ି ନବିମାନଆି ଭଳ ି
ଲକ୍ଷଣ ବଦଖାବଦଉଛ।ି ଶଶିଙୁ୍ଠାବର 
ଆଣ୍େିାବୟାଟକି ଔ୍ଧର ପ୍ରଭାେ 
ପଡୁନାହ ିଁ ବୋଲ ି େବିଶ୍ଜ୍ଞ କହୁଛନ୍।ି 

ଅନ୍ୟପକ୍ଷବର ଉତ୍ରପ୍ରବଦଶ ସରକାର 
ଏଚ୍ ୩ଏନ୍ ୨ ମାମଲା େୃଦ୍କୁି ବଦଖି ସେୁ 
ହସ୍ଟିାଲ ଏେଂ ସ୍ାସ୍୍ୟବକନ୍ଦ୍ର ଗଡୁକୁି ସତକଷେ 
କର ି ରଖିଛନ୍।ି ସ୍ାସ୍୍ୟ େଭିାଗ ରାଜ୍ୟବର 
ବଚତାେନୀ ଜାର ି କରଛି।ି ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର 

ପ୍ରବତ୍ୟକ ଜଲି୍ାବର ଏଥିପାଇଁ ବନାଡାଲ 
ଅଧିକାରୀ ନଯିକୁ୍ ିକରାଯେି। 

ଡାକ୍ରଙ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏଚ୍ ୩ଏନ୍ ୨ର 
ଲକ୍ଷଣର ପ୍ରଭାେ କଛି ି ଦନି ପଯଷେ୍ୟନ୍ 

ରହଥିାଏ। ବରାଗୀ ପ୍ରତବିରାଧି କ୍ଷମତା 
ଥିୋ ବଲାବକ ଏଥିବର ସେଷୋଧିକ ପ୍ରଭାେତି 
ବହାଇପାରନ୍।ି ଡ୍ରପ୍ ବଲଟ ମାଧ୍ୟମବର 
ଏହ ି ବରାଗ େ୍ୟାପେିାବର ଲାଗଛି।ି 
ଇଣ୍ଆିନ କାଉନସଲି ଅଫ୍  ବମଡକିାଲ 

ରସିର୍ଷେ (ଆଇସଏିମଆର) ଏହାକୁ ବନଇ 
ମାଗଷେଦଶଶିକା ଜାର ିକରଛି।ି ଏଥିବର ମନଇଚ୍ା 
ଔ୍ଧ ବସେନ ନ କରେିା ପାଇ ଁ ବଲାକଙୁ୍ 
ପରାମଶଷେ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଆଣ୍େିାବୟାଟକି 

ଔ୍ଧ େ୍ୟେହାର ନ କରେିାକୁ କୁହାଯାଇଛ।ି 
ବସହପିର ି ବକନ୍ଦ୍ର ସ୍ାସ୍୍ୟ ମନ୍ତାଳୟ ଏହ ି
ବରାଗକୁ ଋତୁକାଳୀନ କହଛି।ି ବତଣ ୁ
ମାମଲା େୃଦ୍ ିପାଇୋ ସାଧାରଣ କଥା ବୋଲ ି
କୁହାଯାଇଛ।ି

ୱାଶ ସିଂଟନ, ୧୪ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି): 
ମାନୋଧିକାର ଉଲ୍ଙ୍ଘନ ମାମଲାବର 
ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆଇନା ବଦଖାଉ ଥିୋ 
ଆବମରକିାବର ଏହ ି ଅପରାଧ େଢେିାବର 
ଲାଗଛି।ି ଏହ ି ବଦଶବର ଘଣୃା ଅପରାଧ 
ମାମଲା ୧୨ ପ୍ରତଶିତ େୃଦ୍ ି ପାଇଛ।ି ଏହା 
ମଧ୍ୟବର କୃଷ୍ଣକାୟଙ୍ େବିରାଧବର ସେଷୋଧିକ 

ମାମଲା ରହଛି।ି ଏଫ୍ େଆିଇ ପକ୍ଷରୁ 
ବସାମୋର ଜାର ି ବହାଇଥିୋ ‘୨୦୨୧ର 
ଘଣୃା ଅପରାଧ’ ରବିପାଟଷେବର ଏହ ି ସଚୂନା 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ରବିପାଟଷେ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୦ 
ତୁଳନାବର ୨୦୨୧ବର ଘଣୃା ଅପରାଧର 
ଅଧିକ ୯୪୫ ମାମଲା ଆସଛି।ି ଏହାର 
୬୪.୫ ପ୍ରତଶିତ ମାମଲା େର୍ଷେବେୈ୍ ମ୍ୟ, 

ଜାତ ି କମିା୍ େଂଶକୁ ବନଇ ବଭଦଭାେ 
ଉପବର ପଯଷେ୍ୟବେସତି। ବସହପିର ି୧୫.୯ 
ପ୍ରତଶିତ ଲଙି୍ଗଗତ ଏେଂ ୧୪.୧ ପ୍ରତଶିତ 
ମାମଲା ଧମଷେ ଆଧାରତି। ୨୦୨୧ବର ଘଣୃା 
ଅପରାଧର ୯୦୬୫ ମାମଲା ସାମ୍ ନାକୁ 
ଆସଥିିଲା। ଏଥିବର ଉତ୍ୀଡ଼ନର ୫୫ 
ପ୍ରତଶିତ, ହତ୍ୟାର ୧୮ର ଏେଂ ୧୯ 

ଦୁଷ୍କମଷେ ମାମଲା ରହଥିିଲା। ଏହା େ୍ୟତୀତ 
୪୩ ପ୍ରତଶିତ ମାମଲା ଧମକଚମକର 
ଏେଂ ୭ ପ୍ରତଶିତ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ତଥା ସମ୍ପତ୍ ି
କ୍ଷତ ି ଉପବର ଆଧାରତି ଥିଲା। ୨୦୨୧ବର 
୪୩୩ ମାମଲା ବସ୍ନ୍  ସଂସ୍ତୃକୁି ମାନୁଥିୋ 
ବଲାକଙ୍ େବିରାଧବର ବହାଇଥିଲା। 
ବସହପିର ି ଏସୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବଲାକଙ୍ 
େବିରାଧବର ଘଣୃା ଅପରାଧର ୩୦୫ 
ମାମଲା ରୁଜୁ ବହାଇଥିଲା।

ବସିଦ ସିଶା, ୧୪ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି): ମଧ୍ୟପ୍ରବଦଶ େଦିଶିା 
ଜଲି୍ାର ବଖରଖଡ଼ ି ପଠାର ଗ୍ାମବର ୭ େ୍ଷେୀୟ 
ଶଶି ୁ ବୋରବେଲକୁ ଖସ ି ପଡ଼ଛି।ି ପଲୁସି ଏେଂ 
ଏନ୍ ଡଆିରଏଫ୍  ଟମି୍  ପହଞ୍ ି ଉଦ୍ାରକାଯଷେ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
କରଛି।ି ଏହ ି ବୋରବେଲର ଗଭୀରତା ୬୦ େୁଟ 
ବୋଲ ି କୁହାଯାଉଛ।ି ଦବିନଶ ଅହରିୋରଙ୍ ପଅୁ 
ବଲାବକଶ ୪୩ େୁଟବର ଅଟକ ିରହଛି।ି ତା ନକିଟକୁ 
ପାଇପବର ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ା ଯାଉଛ।ି ଶଶିକୁୁ ଉଦ୍ାର 
ପାଇ ଁ ବୋରବେଲ ନକିଟବର ସମାନ୍ର ଭାବେ ୫୦ 
େୁଟର ଗାତ ବଖାଳା ଯାଉଛ।ି ଏହ ି କାଯଷେ୍ୟବର ୪ଟ ି
ବଜସେି ିଲାଗଛି।ି ୨୫ େୁଟ ବଖାଳା ସରଲିାଣ।ି ମାଟ ି
ୋହାର କରେିାକୁ ସମସ୍ୟା ବହୋରୁ ବପାକବଲନ 
ବମସନି ଲଗାଯାଇଛ।ି େଦିଶିା ଜଲି୍ାପାଳ ଉମାଶଙ୍ର 
ଭାଗଷେେ କହଛିନ୍ ିବଯ ମଙ୍ଗଳୋର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା 
ସମୟବର ବଲାବକଶ ମାଙ୍ଡଙ୍ ପଛବର ଧାଉଥଁିଲା। 
ଏହ ି ସମୟବର ବଖାଲାବର ଥିୋ ବୋରବେଲବର 
ବସ ଖସ ି ପଡଥିିଲା। ଏହାର ସଚୂନା ମଳିେିା ପବର 

ଉଦ୍ାରକାଯଷେ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ବହାଇଥିଲା। ୪୫ େୁଟବର 
ସଡୁଙ୍ଗ ବଖାଳାଯାଇ ଶଶିକୁୁ ଉଦ୍ାର କରାଯେି। 
ଅନ୍ୟପକ୍ଷବର ବସାମୋର ସନ୍୍ୟାବର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 
ଅହମଦନଗର ଜଲି୍ାବର ବୋରବେଲକୁ ଖସ ିପଡେିାରୁ 

ଜବଣ ପାଞ୍ େ ଷ୍େୀୟ ଶଶିରୁ ମତୁୃ୍ୟ ବହାଇଛ।ି ୧୫ େୁଟ 
ଗଭୀରତାବର ଅଟକ ିରହଥିିୋ ଶଶିକୁୁ ଏନ୍ ଡଆିରଏପ 
ଟମି୍  ୋହାର କର ିହସ୍ଟିାଲବର ଭତ୍ଶି କରଥିିଲା। କନୁି୍ 
ଚକିତି୍ାଧୀନ ଅେସ୍ାବର ଶଶିରୁ ମତୁୃ୍ୟ ବହାଇଥିଲା।

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୧୪ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି): ସବୁରଖା ଯାଦେ ‘େବଦେ ଭାରତ 
ଏକ୍ସବପ୍ରସ’ର ପ୍ରଥମ ମହଳିା ବଲାକ ପାଇଲଟ ବହାଇଛନ୍।ି ବକନ୍ଦ୍ର 
ବରଳମନ୍ତୀ ଅଶ୍ନିୀ ବେୈଷ୍ଣେ ନବିଜ ଟ୍ଟି କର ିଏହ ିସଚୂନା ବଦଇଛନ୍।ି 
ବସ ବଲଖିଛନ୍ ି ବଯ େବଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସବପ୍ରସ ନାରୀ ଶକ୍ ି ଦ୍ାରା 
ପରଚିାଳତି। ସବୁରଖା ଯାଦେ ମମୁ୍ଇ-ପବୁଣ-ବସାଲାପରୁ ମାଗଷେବର 
େବଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସବପ୍ରସ ଚଲାଉଛନ୍।ି ସଚୂନାବଯାଗ୍ୟ ବଯ ୨୦୧୯ରୁ 
ଏହ ି ବରେନ୍  ଚାଲଥିିଲା। ପ୍ରଥବମ ଏହ ି ଏକ୍ସବପ୍ରସ ବରେନ ନୂଆଦଲି୍ୀ-
କାନପରୁ-ଆହ୍ାୋଦ-ୋରାଣସୀ ମାଗଷେବର ଗତ ିକରଥିିଲା।

ନାପ ସିତ୍ୟ, ୧୪ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି): ମ୍ୟାନ୍ ମାର ବସନାର 
ଅତ୍ୟାଚାର ସୀମା ଟପଛି।ି ବଦଶବର ଏକଛତ୍ରଶାସନ 
ଚଲାଇଥିୋ ବସନା ଗଣତନ୍ତ ସମଥଷେକଙୁ୍ ହତ୍ୟା 
କରେିା ଜାର ି ରଖିଛ।ି ଏବେ ସାନ୍  ରାଜ୍ୟର ଏକ 
ଗ୍ାମବର ଥିୋ ବେୌଦ୍ ମଠ ଉପବର ଆକ୍ମଣ 
କର ିବସନା ୨୮ ଜଣଙୁ୍ ଗଳୁ ିମାର ିହତ୍ୟା କରଛି।ି 
ଏକ େବି୍ାହୀ ସଂଗଠନ କାବରନ୍ ି ନ୍ୟାସନାଲଷି୍ 
ଡବିେନ୍ସ ବୋସଷେ (ବକଏନ୍ ଡଏିଫ୍ ) ଏହ ି ଦାେ ି

କରଛି।ି ବସନା ପ୍ରାୟ ୨ େ୍ଷେ ତବଳ କ୍ଷମତା ଦଖଲ 
କରଥିିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ଭାରତର ଏହ ିପବଡାଶୀ 
ରାଷ୍ଟ୍ରବର ବସନା ଏେଂ େବି୍ାହୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟବର 
ସଂଘ୍ଷେ ଜାର ି ରହଛି।ି ବକଏନ୍ ଡଏିଫ୍  ଅନୁଯାୟୀ 
ଶନେିାର ୋୟବୁସନା ଏେଂ ସ୍ଳବସନାର ମଳିତି 
ଟମି୍  ଏକ ଗ୍ାମ ଉପବର ଆକ୍ମଣ କରଥିିଲା। 
ବଲାବକ ବସନାକୁ ବଦଖି ଜୀେନ େଞ୍ାଇୋ ପାଇଁ 
ଏକ ବେୌଦ୍ ମଠ ଭତିବର ଲୁଚ ିଯାଇଥିବଲ। ବତବେ 

ବସନା ବସମାନଙୁ୍ ଛାଡ଼ ିନ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙୁ୍ ବଗାଟଏି 
ଧାଡ଼ବିର ଛଡି଼ା କର ିଗଳୁ ିମାର ିବଦଇଥିଲା। ମତୃକଙ୍ 
ମଧ୍ୟବର କଛି ି ବେୌଦ୍ ଭକି୍ଷ ୁ ମଧ୍ୟ ସାମଲି ଅଛନ୍।ି 
୨୦୨୧ ପରଠାରୁ ମ୍ୟାନମାରବର ଜାର ିହଂିସାବର ଏ 
ପଯଷେ୍ୟନ୍ ୨୯୦୦ ବଲାକ ପ୍ରାଣ ହରାଇବଲଣ।ି ୪୦ 
ହଜାର ବଲାକ ୋସ ହରାଇଛନ୍।ି ୮୦ ଲକ୍ଷ ଶଶି ୁ
େଦି୍ୟାଳୟ ଯାଇପାରୁ ନାହାନ୍।ି ୧.୫ ବକାଟ ି ଶଶି ୁ
କୁବପା୍ଣର ଶକିାର ବହାଇଛନ୍।ି

ଡରାଉଛ ିଏଚ୍ ୩ଏନ୍ ୨ ଭୂତାଣ ୁ

ୟପୁବିର ବେତାବନୀ; ଗଜୁରାଟବର ପ୍ରଥମ ମତୁୃୟୁ
ୋଜ�ାର, ୧୪ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି): ରାଜସ୍ାନ 
ଜାବଲାର ଜଲି୍ାର ସାବଞ୍ାରବର ଏକ 
ଘବରାଇ କମ୍ପାନୀର ଜବଣ ଆକାଉଣ୍ାଣ୍ 
ବଗାଟଏି ପବର ବଗାଟଏି ୫୬ ବେଲେଡ୍  ଗଳି ି
ବଦଇଛନ୍।ି ପବର ରକ୍ୋନ୍ ି କରେିାରୁ 
େନୁ୍ମାବନ ତାଙୁ୍ ଏକ ହସ୍ଟିାଲବର ଭତ୍ଶି 
କରଛିନ୍।ି ଡାକ୍ର ବସାବନାଗ୍ାେି କରେିା 
ପବର ଚକତି ବହାଇ ଯାଇଥିବଲ। ତାଙ୍ 

ବେକବର ଗରୁୁତର ଆଘାତ ଲାଗଥିିଲା। 
ବପଟବର ବେଲେଡ୍  ଭତ୍ଶି ବହାଇ ରହଥିିଲା। 
ଶାରା ଶରୀର କୁବଣ୍ଇ ବହଉଥିଲା। ଶରୀର 
ଭତିରର ଅବନକ ସ୍ାନ କଟ ିଯାଇଥିଲା। ୭ 
ଡାକ୍ର ଟମି୍  ୩ ଘଣ୍ା ପଯଷେ୍ୟନ୍ ଅବତ୍ାପଚାର 
କର ି ଏହ ି ଯେୁକଙ୍ ଜୀେନ େଞ୍ାଇ 
ଥିବଲ। ବପଟରୁ ସମସ୍ତ ବେଲେଡ୍  ୋହାର 

କରଥିିବଲ। ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ଦାତାର 
ୋସଦିୋ ୟସପାଲ ସଂିହ (୨୬) େବିଜପ ି
ଜଲି୍ାଧ୍ୟକ୍ଷ ରେେଣ ସଂିହ ରାଓଙ୍ ଏସ୍ ଏମ୍  

ରାଓ ବଡଭଲପସଷେବର ଆକାଉଣ୍ାଣ୍ ଭାବେ 
କାମ କରୁଛନ୍।ି ବସ ରେେିାର ରାତବିର 
ବଦହ ଅସସୁ୍ ଥିୋ ବନଇ ସାଙ୍ଗମାନଙୁ୍ 
ବୋନ୍  କରଥିିବଲ। ପବର ସାଙ୍ଗ ଆସ ିତାଙୁ୍ 
ମନବମାହନ ହସ୍ଟିାଲବର ଭତ୍ଶି କରଥିିବଲ। 

ବସଠାବର ସ୍ାସ୍୍ୟାେସ୍ା େଗିଡିେିାରୁ ଅନ୍ୟ 
ଏକ ହସ୍ଟିାଲକୁ ବନଇଥିବଲ। ପ୍ରଥବମ 
ଡାକ୍ର ୟଶପାଳଙ୍ ଏକ୍ସ-ବର କରଥିିବଲ। 

ଏଥିରୁ ବେଲେଡ ଥିୋ ଜଣାପଡେିା ପବର 
ବସାବନାଗ୍ାେି ଏେଂ ଏବଣ୍ାବସ୍ାପ ି
କରାଯାଇଥିଲା। ବେଲେଡ୍  ଥିୋ ସ୍ଷ୍ ବହୋ 
ପବର ସ୍ତିକୁି ବଦଖି ତାଙ୍ର ତୁରନ୍ 
ଅବତ୍ାପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। 

ଏ ପରଚ୍ଚ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣ ି୭ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ
ପଣୁଣଣର ଆଇସୟି ୁଫୁଲ୍ ; ସଂକ୍ରମତି 
ଣେଉଛନ୍ତ ିଶଶିୁ

ମନଇଚ୍ା ଔଷଧ ନ ଖାଇବାକୁ 
ଆଇସଏିମଆର୍ ର ପରାମଶଚ୍ଚ

ଆକାଉଣ୍ାଣ୍ ଗଳିବିେବେ ୫୬ ବବଲେଡ୍ 

ରକ୍ତବାନ୍ତ ିକଣଲ; ୩ ଘଣ୍ାର 
ଅଣତ୍ାପଚାରଣର ବଞ୍ଲିା ଜୀବନ

ଆବମରକିାବର ଘଣୃା ଅପରାଧ ୧୨% ବୃଦ୍ ି

୬୪.୫% ମାମଲା ଜାତ ି
ଏବଂ ବର୍ଚ୍ଚଣବୈଷମ୍ୟର

ସବୁରଖା ଯାେବ ‘ବବଦେ ଭାରତ 
ଏକ୍ସବପ୍ରସ’ର ପ୍ରଥମ ମହଳିା ବୋକ ପାଇେଟ

୬୦ ଫୁଟର ବବାରବେେକୁ ଖସେିା ଶଶିୁ

�ଜ୍ଷ୍ନୌ, ୧୪ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି): ଅନ୍ଜଷୋତୀୟ 
େମିାନ ପବର ଏବେ ଏକ୍ସବପ୍ରସ ବରେନବର 
ଯାତ୍ରୀଙ୍ ଉପବର ପରସି୍ା ମାମଲା ସାମ୍ ନାକୁ 
ଆସଛି।ି ଅମତୃସରରୁ ବକାଲକାତା 
ଯାଉଥିୋ ଅକାଳ ତଖ୍ତ ଏକ୍ସବପ୍ରସବର 
ଜବଣ ବରେନ୍  ଟବିକଟ ଏକ୍ାମନିର 
(ଟଟିଇି) ମନୁା କୁମାର (୩୯) 
ମହଳିା ଯାତ୍ରୀଙ୍ ମଣୁ୍ ଉପବର ପରସି୍ା 
କରଛିନ୍।ି ଉକ୍ ମହଳିା ବଷ୍ସନ 
ଉପ-ଅଧିକ୍ଷକଙ୍ ପତ୍ୀ ଥିବଲ। ତାଙ୍ 
ଅଭବିଯାଗବର ଲବକ୍ଷ୍ୌର ଚାରୋଗ 
ଜଆିରପ ି ଟଟିଇିଙୁ୍ ଗରିେ କରଛି।ି 
ବସାମୋର ମଧ୍ୟରାତ୍ରବିର  ଏହ ିଘଟଣା 
ଘଟଥିିଲା। ଏହ ିସମୟବର ଏକ୍ସବପ୍ରଟ 
ବରେନଟ ି ଆକେରଗଞ୍ ବଷ୍ସନଠାରୁ 
୨ ଘଣ୍ା ଦୂରବର ଥିଲା। ବରଳୋଇ 
ଅଭଯିକୁ୍ଙୁ୍ େରଖାସ୍ତ କରବିଦଇଛ।ି ବସ 
େହିାର ବେଗସୁରାଇ ଜଲି୍ାର ୋସଦିୋ ଏେଂ 
ସାହାରନପରୁବର ମତୁୟନ ଥିବଲ। ମହଳିା 
ନଜି ସ୍ାମୀଙ୍ ସହ ଏ-୧ ବକାଚର ୩୧ ଏେଂ 
୩୨ ନଂ ସଟି୍ ବର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବଲ। ପୀଡ଼ତିାଙ୍ 
ସ୍ାମୀ ବଦଇଥିୋ ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ ଟଟିଇି ୪୧ 

ନଂ ସଟି୍ ବର େସଥିିବଲ। ବସ ରାତ ିପ୍ରାୟ ୧୨ଟା 
୩୦ବର ତାଙ୍ ପତ୍ୀଙ୍ ନକିଟକୁ ଆସ ିମଣୁ୍ବର 
ପରସି୍ା କରଥିିବଲ। ମହଳିା ପାଟ ିକରେିା ପବର 

ତାଙ୍ ସ୍ାମୀ ଏେଂ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାବନ ମଶି ି
ଟଟିଇିଙୁ୍ ପଟି ିଥିବଲ। ବରେନ୍  ଲବକ୍୍ଷୌ ପହଞ୍େିା 
ପବର ତାଙୁ୍ ଜଆିରପକୁି ହସ୍ତାନ୍ର କରଥିିବଲ। 
ଜଆିରପ ି ଇନ୍ସବପକ୍ଟରଙ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମହଳିା 
ନଜି ପତଙି୍ ସହ ବକାଲକାତା ଯାଉଥିବଲ। 
ଏହ ିସମୟବର ନଶିାଗ୍ସ୍ତ ଟଟିଇି ଆସ ିଏପର ି
ଖରାପ କାମ କରଥିିବଲ। 

ମହଳିାଙ୍ ଉପବର ପରସି୍ା କର ିଟଟିଇି ଗରିଫ୨୮ ଜଣଙୁ୍ ହତୟୁା କୋ ମୟୁାନ୍ ମାର ବସନା

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୧୪ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି)

ବ୍ବିଟନବର କଂବଗ୍ସର ପେୂଷେତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ 
ଗାନ୍ୀ ବଦଇଥିୋ ମନ୍େ୍ୟକୁ ବନଇ ସଂସଦବର 
ଝଡ଼ ଉଠଛି।ି େବିଜପ ି ସଦସ୍ୟମାବନ ଏହାକୁ 
େବିରାଧ କର ି ଗହୃବର ବହାହାଲ୍ା କରଛିନ୍।ି 
ରାହୁଲ ସେଷେସାଧାରଣବର ଗାନ୍ୀ କ୍ଷମା ମାଗନୁ୍ 
ବୋଲ ି ବସମାବନ ଦାେ ି କରଛିନ୍।ି େବିଦଶବର 
ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତର ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରାଯେି 
ନାହ ିଁ ଏେଂ ଏହାକୁ ଚୁପ୍  ରହ ି ବଦଖିପାରେୁି ନାହ ିଁ 
ବୋଲ ିବକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ପୀୟୁ୍  ବଗାୟଲ କହଛିନ୍।ି ଏହା 
ପ୍ରତେିାଦବର କଂବଗ୍ସ ସଦସ୍ୟ ଶଳି୍ପପତ ି ବଗୌତମ 
ଆଦାନୀଙୁ୍ ଉପବର ଜାର ି ହବିଣ୍ନେଗଷେ ରବିପାଟଷେ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦୀ କ୍ଷମା 
ମାଗନୁ୍ ବୋଲ ିକହଥିିବଲ। େଭିନି୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବନଇ 
ଉଭୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ମହୁାଁମହୁ ିଁ ବହାଇଥିବଲ। ଏହା 
ନ ଥମେିାର ସଂସଦର ଉଭୟ ଗହୃ ବଲାକସଭା 
ଏେଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ େୁଧୋର ୧୧ଟା ପଯଷେ୍ୟନ୍ 

ମଲୁତେୀ କରବିଦଇଛନ୍।ି ଏହା ସହତି ଦ୍ତିୀୟ 
ପଯଷେ୍ୟାୟ େବଜଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ତିୀୟ ଦନି ମଧ୍ୟ 
ବଧାଇ ବହାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିବଯାଗୁଁ େହୁ ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍ଷେ 
େଲି୍  ଉପବର ଚର୍ଷୋ ବହାଇପାରୁନାହ ିଁ। ସରକାର 
‘ଅଥଷେ େଲି୍ ’ ପାରତି କରାଇୋକୁ ସେଷୋଧିକ ଗରୁୁତ୍ 
ବଦଉଛନ୍।ି ଏହା ସହତି ରାଜ୍ୟସଭାବର ୨୬ େଲି୍  
ଏେଂ ବଲାକସଭାବର ୯ େଲି୍  ପଡରିହଛି।ି 

ୋୟନାଡ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ୀ ଲଣ୍ନବର  
ଭାରତୀୟ ପ୍ରତଷି୍ାନ ଉପବର ଆକ୍ମଣ କରାଯାଉଛ ି

ବୋଲ ି କହଥିିବଲ। ଏହାକୁ ବନଇ େବିଜପ ି କ୍ଷମା 
ଦାେ ି କରଛି।ି ଏହ ି ମନ୍େ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ଦଳ େବିରାଧ 

କରେିା ଉଚତି ବୋଲ ି କହଛି।ି 
ବତବେ କଂବଗ୍ସ ଶାସକ ଦଳର 
ଅଭବିଯାଗକୁ ଏଡାଇ ବଦଇଛ।ି 
ଗଣତନ୍ତକୁ ଉଲ୍ଙ୍ଘନ କରୁଥିୋ 
ବଲାକ ଏ େ ି୍ ୟବର କଥା 
ବହଉଛନ୍ ି ବୋଲ ି କଂବଗ୍ସ 
ଆବକ୍ଷପ କରଛି।ି ଏହା ପେୂଷେରୁ 
ସକାବଳ ପ୍ରମଖୁ ମନ୍ତୀମାନଙ୍ 
ବେୈଠକବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିବଲ। ଏଥିବର 
ପରେତ୍ଷେୀ ରଣନୀତ ି େ ି୍ ୟବର 
ଚର୍ଷୋ ବହାଇଥିଲା ବୋଲ ି
କୁହାଯାଉଛ।ି ଏହ ି ବେୈଠକବର 
ବକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ପ୍ରହ୍ାଦ ବଯାଶୀ, 
ନୀତୀନ ଗଡକରୀ, କରିନ 
ରଜିଜୁି, ପୀୟୁ୍  ବଗାୟଲ ପ୍ରମଖୁ 

ସାମଲି ବହାଇଥିବଲ। ପବର ବକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ଅନୁରାଗ 
ଠାକୁର ଶଖି୍  େବିରାଧୀ ଦଙ୍ଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବସାନଆି 

ଗାନ୍ୀ ଏେଂ ରାହୁଲଙ୍ ସମାବଲାଚନା କରଥିିବଲ। 
ଉଭବୟ ଅପରାଧୀଙୁ୍ ଘଣ୍ା ବଘାଡାଉଥିୋ 
ଅଭବିଯାଗ କରଥିିବଲ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷବର ରାଜ୍ୟସଭାବର 
ଆଜ ି ଭାରତକୁ ଓସ୍ାର ମଳିେିା ପ୍ରସଙ୍ଗବର ଚର୍ଷୋ 
ବହାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଦୀପ ଧନଖର 
ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଥିବଲ। ପବର କଂବଗ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ମଲ୍କିାଜୁଷେନ ଖଡବଗଙ୍ଠାରୁ ବନଇ ଏସ୍ ପରି 
ଜୟାେର୍ନଙ୍ ପଯଷେ୍ୟନ୍ ସମବସ୍ତ ଦୁଇ ଚଳର୍ତି୍ରକୁ ଭୁର ି
ଭୁର ି ପ୍ରଶଂସା କରଥିିବଲ। ଏହ ି ସମୟବର ଖଡବଗ 
ଓସ୍ାର ୋହାନାବର ବମାଦୀଙୁ୍ ସମାବଲାଚନା 
କରଥିିବଲ। ବସ ସରକାରଙୁ୍ କଟାକ୍ଷ କର ିକହଥିିବଲ 
ବଯ ଏହ ି ପରୁସ୍ାରର ବରେୟ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ବନବେନ ି ବୋଲ ି ଆଶା କରୁଛୁ। ଏହାକୁ ନବିଦ୍ଷେଶନା 
ବଦଇଥିୋ କମିା୍ ବଲଖିଥିୋ କହବିେନ।ି ବମାଦୀ ଜୀ 
ଏହ ି ଚଳର୍ତି୍ରର ନବିଦ୍ଷେଶନା ବଦଇଛନ୍।ି ଖଡବଗ 
ଏହା କହେିା ସମୟବର ଗହୃବର ହାସ୍ୟବରାଳ ବଖଳ ି
ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଶଣୁ ି ପୀୟୁ୍  ବଗାୟଲ ଏେଂ ଏସ 
ଜୟଶଙ୍ର ନଜି ହସକୁ ବରାକ ିପାର ିନ ଥିବଲ। 

ସଂସଦରୁ ଥମନୁ ି
ରାେୁଲ ଝଡ଼ ବଧାଇଗୋ େ୍ତିୀୟ ପଯ୍ଯୟୁାୟର େ୍ତିୀୟ େନି

ଉଭୟ ଗେୃ ମଲୁତବୀ
ଓସ୍ାର ବାୋନାଣର  ଣମାଦୀଙୁ୍କ 
ସମାଣଲାଚନା କଣଲ ଖଡ୍ ଣଗ
ସରକାର ପରୁସ୍ାରର ଣରେୟ 
ଣନଣବନ ିଣବାଲ ିଆଶା

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୧୪ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି): ବଭାପାଳ ଗ୍ୟାସ 
କାଣ୍ ପୀଡ଼ତିଙୁ୍ ଅତରିକି୍ କ୍ଷତପିରୂଣ ପାଇଁ ଦାଏର 
ବହାଇଥିୋ ଆବେଦନକୁ ସପୁ୍ରମିବକାଟଷେ ମଙ୍ଗଳୋର 
ଖାରଜ କରବିଦଇଛନ୍ ି । ଏହ ି ଘଟଣାର ପୀଡତିଙୁ୍ 
ଆଉ ଅତରିକି୍ ସହାୟତା ମଳିେି ନାହ ିଁ । ବକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦାଏର ବହାଇଥିୋ କୁ୍ୟବରଟଭି୍ 
ଆବେଦନ ଉପବର ଶଣୁାଣ ି କର ି ସପୁ୍ରମିବକାଟଷେବର 
୫ଜଣଆି ଖଣ୍ପୀଠ ଏହ ି ରାୟ ବଦଇଛନ୍।ି 

୧୯୮୪ ବଭାପାଳ ଗ୍ୟାସ ଦୁଘଷେଟଣା ପୀଡ଼ତିଙ୍ 
ପାଇଁ ଆବମରକିୀୟ କମ୍ପାନୀ ୟନୁଅିନ କାେଷୋଇଡ 
(େତ୍ଷେମାନ ‘ବଡା ବକମକିାଲ୍ସ’ ମାଲକିାନାବର) 
ଠାରୁ ଅତରିକି୍ କ୍ଷତପିରୂଣ ଦାେ ି କର ି ବକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ୨୦୧୦ବର ଏକ କୁ୍ୟବରଟଭି୍ ପଟିସିନ 
ଦାୟର କରଥିିବଲ। ଏହ ି ଆବେଦନବର ୟନୁୟିନ 
କାେଷୋଇଡରୁ ପ୍ରାୟ ୭୮୦୦ ବକାଟ ି ଟଙ୍ା ଅତରିକି୍ 
କ୍ଷତପିରୂଣ ଦାେ ି କରାଯାଇଥିଲା। ସଚୂନାବଯାଗ୍ୟ, 

୧୯୮୪ ଡବିସମ୍ର ୪ ତାରଖି ରାତବିର 
ବଭାପାଳ ସ୍ତି କାେଷୋଇଡ୍ କମ୍ପାନୀରୁ େ ି୍ ାକ୍ 
ମଥିାଇଲ ଆଇବସାସାଇବନଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲକି୍ ବହାଇ 
ଚାରଆିଡକୁ େ୍ୟାପଯିାଇଥିଲା । ବସହ ି ସମୟବର 
ରାତ ି ବହାଇଥିୋରୁ ବଲାବକ ଘବର ବଶାଇଥିବଲ। 
ବତଣ ୁ  େ ି୍ ାକ୍ ଗ୍ୟାସ ବଯାଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୧୬ ହଜାର 
ବଲାକଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ବହାଇଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ବଲାକ 
େକିଳାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବହାଇଯାଇଥିବଲ ।

ସପୁ୍ମିଣକାରଚ୍ଚଣର ଣଭାପାଳ 
ଗ୍ୟାସ୍ କାଣ୍ଡ ଅତରିକି୍ତ କ୍ଷତପିରୂଣ ୋବ ିଆବବେନ ଖାରଜ
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‘ଜୟ ହ�ୋ’ - ‘ନୋଟୁନୋଟୁ’!!
ଏସ୍  ଏସ୍   ୋଜମେୌଳୀଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍େ ‘ଆର୍  ଆର୍  ଆର୍  ’େ ମଲାକପ୍ୟି ଗୀତ ‘ନାଟୁନାଟୁ’ 

ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଗନ୍  ସାଲ୍  ମେସ୍   ଏବଂ ଗନୁତି ମୋଙ୍ାଙ୍କ ‘� ିଏଲଫି୍ୟାଣ୍ଟ ହୁଇସ୍  ପେ’ ଲସ୍   
ଆମଜେଲସ୍  ମେ ଅନୁଷ୍ତି ୯୫ ତେ ଓସ୍ାେ ପେୁସ୍ାେ ଉତ୍ସବମେ ୋେତ ପାଇଁ ଇତହିାସ 
େେନା କେଛି।ି ‘ନାଟୁନାଟୁ’ ପ୍ତମି�ାଗତିାେ ଆଗମେ ଥିବା ମଲଡ ିଗା ଗା ଓ େହିାନାକୁ 
ପଛମେ ପକାଇ ମେୌଳକି ଗୀତ ବଗ୍ଗମେ ଓସ୍ାେ ପେୁସ୍ାେ ଜତିଛି।ି ମସହେିଳ ି ‘� ି
ଏଲଫି୍ୟାଣ୍ଟ ହୁଇସ୍ପେ’ ମରେଷ୍ ପ୍ାୋେକି ‘ଡକୁମେଣ୍ଟାେୀ’ େତି୍ର ବଗ୍ଗମେ ଓସ୍ାେ ପେୁସ୍ାେ 
ପାଇଛ।ି ଓସ୍ାେ ପେୁସ୍ାେ ଜତିବିା ସମିନୋ ଜଗତେ ବଶି୍ୱସ୍ତେୀୟ ଉଚ୍ଚତେ ପେୁସ୍ାେ। 
ୋେତକୁ ମଗାଟଏି ବର୍ଗମେ ଏେଳ ି ମ୍ୈତ ସଫଳତା ଆେ ପାଇଁ ନଶି୍ତି ଗବ୍ଗେ ବରିୟ। 
ଆେ େଳଚ୍ଚତି୍ର ଶଳି୍ପ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ତିେ େହୂୁର୍ତ୍ଗ।

ଏହାପବୂ୍ଗେୁ େଳତିବର୍ଗ ଜାନୁଆେୀମେ ‘ନାଟୁନାଟୁ’ ମେୌଳକି ଗୀତ ବଗ୍ଗମେ ପ୍ଥେ 
ୋେତୀୟ ଗୀତ ୋମବ ମଗାଲ୍  ମଡନ୍   ମଗ୍ଲାବ୍   ପେୁସ୍ାେ େଧ୍ୟ ଲାେ କେଥିିଲା। ୨୦୦୯ମେ 
ସଙ୍ୀତ ନମିଦ୍୍ଗଶକ ଏ ଆର୍   େହୋନ ଓ ଗୀତକିାେ ଗଲୁଜାେ ମେୌଳକି ମରେଷ୍ ଗୀତ ‘ଜୟ 
ମହା’ ପାଇଁ ପ୍ଥେ ୋେତୀୟ ୋମବ ଓସ୍ାେ ପେୁସ୍ାେ ଲାେ କେଥିିମଲ ମହଁ ଏହା ବ୍ରଟିଶି୍   
େଳଚ୍ଚତି୍ର ‘ସ୍ଲେଡଗ୍   େଲିୟିନେ’ ପାଇଁ େଳିଥିିଲା। ଅତଏବ ‘ନାଟୁନାଟୁ’େ ସଙ୍ୀତ ନମିଦ୍୍ଗଶକ 
ଏମ୍  ଏମ୍   କେିବାେ,ି ଗୀତକିାେ େନ୍ଦ୍ରମବାସ୍   ଏବଂ ‘ଆର୍  ଆର୍  ଆର୍  ’େ ସେଗ୍ର ଟମି୍   ଏଥିପାଇଁ 
ଧନ୍ୟବା�େ ମ�ାଗ୍ୟ। କହବିା ବାହୁଲ୍ୟ ମ� ‘ଆର୍  ଆର୍  ଆର୍  ’ ଏକ ସବ୍ଗାଧିକ ମଲାକପ୍ୟି 
ଓ ଆୟକାେୀ େଳଚ୍ଚତି୍ର ଏବଂ ଏହାେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍   ଆୟ ୧୨୦୦ ମକାଟ ି ଟଙ୍କାେୁ ଅଧିକ। 
‘ନାଟୁନାଟୁ’ ଗୀତେ ମକାେଓିଗ୍ରାଫି ବା ନୃତ୍ୟ ସଂମ�ାଜନା ଅତ୍ୟନ୍ତ େେତ୍ାେ। ଗୀତେ 
ତାମଳ ତାମଳ ଅେମିନତା ଜୁନୟିେ ଏନ୍  ଟଆିର୍   ଓ ୋେେେେ ମ�ଉଁ ନୃତ୍ୟ ପ୍�ଶ୍ଗନ 
କେଛିନ୍ତ,ି ତାହା ଏହ ିେତି୍ରକୁ ସ୍ମେେୀୟ କେପିାେଛି।ି

ବଶି୍ୱ ସମିନୋମେ ମେୌଳକି କାହାେୀ ଓ ସଙ୍ୀତ ସବୁ ସେୟମେ ପ୍ଶଂସତି 
ମହାଇଥାଏ। ଏହାେ �ୀର୍ଗସ୍ାୟୀ େଲୂ୍ୟ େହଛି।ି ୋେତୀୟ ସମିନୋ ଇତହିାସମେ 
ପ୍ଥେ ଥେ ପାଇଁ ‘ଆର୍  ଆର୍  ଆର୍  ’ େଳଚ୍ଚତି୍ରେ ‘ନାଟୁନାଟୁ’ ଏହ ିବର୍ଗମେ ଓସ୍ାେ ଜତିବିା 
ଆେ ସମିନୋ ଶଳି୍ପେ ପ୍ତଷି୍ା ବଢ଼଼ାଇବ ଏବଂ ମପ୍େୋେ ଉତ୍ସ ମହବ। ଏହ ି ଗୀତେ 
ସଟୁଂି ୟମୁରେନ୍  େ ୋଷ୍ଟ୍ରପତ ିମଜମଲସ୍ଙି୍କ ସେକାେୀ ବାସେବନ ଆଗମେ �ଦୁ୍ଧ ପବୂ୍ଗେୁ 
ସଟୁଂି ମହାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ୧୯ ୋସ ସେୟ ଲାଗଥିିଲା। ଗୀତକିାେ େଧ୍ୟ ଗୀତ 
େେନା କେବିାକୁ ମବଶ୍   ଲେ୍ା ସେୟ ମନଇଥିମଲ। ଏଥିେୁ େମନହୁଏ ମରେଷ୍ତ୍ୱ ହାସଲ 
ପାଇଁ �ୀର୍ଗ ଓ ନଷି୍ାପେ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଆବଶ୍ୟକ। ‘ନାଟୁନାଟୁ’ ମକବଳ ଗୀତଟଏି ନୁମହଁ, 
ବେଂ ଗୀତ ୋଧ୍ୟେମେ ସ୍ୱୟଂସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଗ କ୍ଦୁ୍ର େଳଚ୍ଚତି୍ରଟଏି। �ଏି ମ�ଉଁଠ ି ଏହାକୁ ଶଶୁଛୁ ି
ବା ମ�ଖଛୁ,ି ମସଠ ିଗୀତ ଓ ବା�୍ୟେ ତାମଳ ତାମଳ ତା’େ ପା� ଆମପ ଆମପ ନାେ ି
ଉଠୁଛ।ି

ଏ ତ ଗଲା ‘ନାଟୁନାଟୁ’େ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉପମୋଗେ ଅଧ୍ୟାୟ, ମ�ଉଁଠ ିଆଖି ମ�ଖଛୁ,ି 
କାନ ଶେୁଛୁ ିଓ ଅଙ୍ପ୍ତ୍ୟଙ୍ ନାେୁଛ।ି ମସହେିଳ ି�ଗୁପତ୍   ଏକ ସମେ୍�ନଶୀଳ, ହୃ�ୟସ୍ପଶ୍ଗୀ 
ୋେତୀୟ ପ୍ାୋେକି େତି୍ର (ଡକୁମେଣ୍ଟାେୀ) ‘� ି ଏଲଫି୍ୟାଣ୍ଟସ ହୁଇସ୍ପେସ୍ଗ’ ମ�ଶ ପାଇଁ 
ଆଉ ଏକ ଓସ୍ାେ ମଗୌେବ ଆେଛି।ି ଏହା ମକବଳ ଓସ୍ାେ ଜେିନିାହ ିଁ ପ୍ଥେ ୋେତୀୟ 
ଫିଲ୍ମ ୋମବ ଏହ ିବେିଳ ଓ ସମ୍ାନଜନକ ପେୁସ୍ାେ ହାସଲ କେ ିଇତହିାସ େେଛି।ି ୋତ୍ର 
୪୦ େନିଟି୍   ଅବଧିେ ଏହ ିତାେଲି୍   ଫିଲ୍ମ େ�ୁୃେଲାଇ ଜାତୀୟ ଉ�୍ୟାନମେ େଖୁ୍ୟତଃ ସଟୁଂି 
ମହାଇଛ।ି ଏହାେ କଥାବସୁ୍ତ ଅତ ି ସେଳ। ଶକିାେୀଙ୍କ ୍ାୋ ଆହତ ଏକ �ୁବ୍ଗଳ ହାତୀ 
ଛୁଆକୁ ଏକ �ମ୍ତ ିଉଦ୍ଧାେ କେ ିତାକୁ ପାଳଛିନ୍ତ ିଏବଂ ମସୋନଙ୍କ େଧ୍ୟମେ ଏକ ଅନ୍ତେଙ୍ 
ସମ୍କ୍ଗ ଗଢ଼ଉିଠଛି।ି ଏଥିମେ କାହାେୀେ ଧାୋ ଅତ ିସକୂ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ସମିନୋମଟାଗ୍ରାଫି (େତି୍ର 
ଉମର୍ତାଳନ) ଅତ୍ୟନ୍ତ େେତ୍ାେ ଓ ଆଶ୍�୍ଗ୍ୟଜନକ। ଏହ ି ବୃର୍ତେତି୍ରଟ ି ପ୍କୃତମିକାଳମେ 
ବେିନି୍ନ ଜୀବଜନୁ୍ତଙ୍କ ସହ ମଗାଟଏି ସେ�ୁାୟେ ସ�ସ୍ୟ ୋମବ େେରି ବଞ୍ବିାେ ବାର୍ତ୍ଗା 
ମ�ଉଛ।ି ମସହ ି େତି୍ରେ ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଗ େେତି୍ର କହୁଛ,ି ଆମେ ଜଙ୍ଲ ଉପମେ ଆରୋ 
କେ ିବଞ୍ଛୁୁ, ମତେ ୁଏହାକୁ ସେୁକ୍ତି େଖଛୁୁ। ଏହ ିେଳଚ୍ଚତି୍ର ମ�ଶକୁ ଏକ ଶକ୍ଶିାଳୀ ବାର୍ତ୍ଗା 
ମ�ଉଛ ିଏବଂ ଏହାେ ପ୍ୋବ �ଶ୍ଗକଙ୍କ ଉପମେ ନଶି୍ତି ପଡ଼ବି।

ୋେତମେ ବୃର୍ତଚ୍ଚତି୍ରେ ନେି୍ଗାେ ଗେୁାତ୍ମକ ଓ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ �ୃଷ୍େୁି କମ୍   ନୁମହଁ। 
ମତମବ ଏହା କାହ ିଁକ ି ମକଜାେ ି ଟେି ି ପେ�ାେ ବାହାେକୁ ବମିଶର �ାଇପାେୁ ନାହ ିଁ। 
ଆନ୍ତଜ୍ଗାତକି େଞ୍ମେ ପହଞ୍ବିା ମସୋନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ମହାଇପଡୁଛ।ି ‘� ିଏଲଫି୍ୟାଣ୍ଟ 
ହୁଇସ୍ପେସ୍ଗ’କୁ ଓସ୍ାେ ସ୍ୱୀକୃତ ି େଳିବିା ପମେ ହୁଏତ ୋେତୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟାେୀ ବଗ୍ଗେ 
ୋଗ୍ୟ ମଖାଲବି।

ଆମେେକିାେ ଲସ୍   ଆମଜେଲସ୍  ମେ େବବିାେ ୋତମିେ ଆମୟାଜତି ବର୍ଣ୍ଗାଢ଼୍ୟ ଓସ୍ାେ 
ପେୁସ୍ାେମେ ୋେତେ ମ୍ୈତ ଓସ୍ାେ ଲାେ ଆେ ମ�ଶସାୋ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବେ ପେମିବଶ 
ସଷୃ୍ ିକେବିା ସ୍ୱାୋବକି। ଏଥିପାଇଁ ତ ସବୁ େହଲେୁ ବମିଜତାଙୁ୍କ ଅେନିନ୍ଦନେ ସଅୁ ଛୁଟୁଛ।ି 
କନୁି୍ତ ବଶି୍ୱେ ସବ୍ଗବୃହତ୍   େମନାେଜେନ ଉମ�୍ୟାଗ ବଲଉିଡ୍  , ମ�ଉଁଠ ିହନି୍ଦୀ ୋରାେ ପ୍ୋବ 
ଓ ପ୍ତଷି୍ା ଅଧିକ, ମସ ୋରାେ ମକୌେସ ିଗୀତ, ସଙ୍ୀତ ଓ େତି୍ର ଓସ୍ାେ ପାଇଁ େମନାନୀତ 
ନ ମହବା େନି୍ତାଜନକ। ମସତକିମିବମଳ ପ୍ାନ୍ତୀୟ ବା ଆଞ୍ଳକି ୋରାେ ଗୀତ ‘ନାଟୁନାଟୁ’ 
(ମତଲୁଗ)ୁ ଓ ‘� ିଏଲଫି୍ୟାଣ୍ଟ ହୁଇସ୍ପେସ୍ଗ’ (ତାେଲି) ଓସ୍ାେ ଜତିବିା ୋେତୀୟ ସମିନୋେ 
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େବରି୍ୟତେ ବାର୍ତ୍ଗା ବହନ କେୁଛ।ି ଓସ୍ାେ ଓ କାନ୍ସ ଆନ୍ତଜ୍ଗାତକି େଳଚ୍ଚତି୍ର େମହାତ୍ସବ 
ଆ� ିବଶି୍ୱସ୍ତେୀୟ ଗେୁାତ୍ମକ େଳଚ୍ଚତି୍ରେ େହି୍ନଟ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ଶିାଳୀ କରଟ ିପ୍ରେୟିା ୋମବ 
ଖ୍ୟାତଲିାେ କେ ିଆସଛି।ି ଏଥିମେ ପେୁସ୍ତୃ ବା ଏପେକି ିପ୍�ଶ୍ତିତ େଳଚ୍ଚତି୍ର ଓ ବୃର୍ତେତି୍ର 
ଆ� ିସେଗ୍ର ବଶି୍ୱ ପାଇଁ େଳଚ୍ଚତି୍ର ଶଳି୍ପେ ଏକ ବମିଶର ୋନ ନଦି୍ଧ୍ଗାେେ କେଥିାଏ। ଏଥେ 
ଓସ୍ାେ ଉତ୍ସବମେ ୋେତୀୟ େଳଚ୍ଚତି୍ର ନେି୍ଗାେ ମକୌଶଳେ �ୁଇଟ ିବମିଶର େମଡଲ୍   ମକବଳ 
ଉତ୍ସବ ହଲ୍   େତିମେ ନୁମହଁ, ବେଂ ସାୋ ବଶି୍ୱମେ ଟେି ିପେ�ାମେ ମ�ଉଁେଳ ିଅନୁେେନ 
ସଷୃ୍ ିକେଛି ିତାହା ଆେ ସେସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗବ୍ଗେ ବରିୟ। ‘ଜୟ ମହା’ ଓ ‘ନାଟୁନାଟୁ’!! n

ମ�ଉଁୋମନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମସୋମନ ସାଂସାେକି 
ବନ୍ଧନେକୁ୍ ଏବଂ ନେିାସକ୍ ୋବମେ 

ଈଶ୍ୱେ ସେପ ୍ତିତ ମହାଇ ପେବି୍ରାଜକେ ଜୀବନ 
�ାପନ କେବିା କଥା। ୋଜା େହାୋଜାୋନଙ୍କ ସହ 
ମସୋନଙ୍କ ମକୌେସ ିସମ୍କ୍ଗ େହବିା ପେମ୍ୋବେୁିଦ୍ଧ। 
ୋତ୍ର ସ୍ୱାେୀ ବମିବକାନନ୍ଦ ଥିମଲ ଜମେ େନି୍ନ ଧେେେ 
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହେ କଲାପମେ ମସ 
ପ�ବ୍ରଜମେ କାଶ୍ମୀେେୁ କନ୍ୟାକୁୋେୀ ପ�୍ଗ୍ୟନ୍ତ 
ୋେତେ ବେିନି୍ନ ସ୍ାନ ଭ୍ରେେ କମଲ। ସ୍ୱେକ୍ମୁେ 
ମ�ଖିମଲ ୋେତମେ �ାେଦି୍ର୍ୟେ େତି୍ର। ମଲାମକ � ି
ଓଳ ିଖାଇବାକୁ ପାଉ ନ ଥିମଲ କ ିଶେୀେ ମରାଡ଼ାଇବା 
ପାଇଁ ଲୁଗାଖମଡେ ପାଉ ନ ଥିମଲ। ପନୁଶ୍ ଅନ୍ଧବଶି୍ୱାସ 
ଓ କୁସଂସ୍ାେମେ ସେମସ୍ତ ବୁଡ଼ ି େହଥିିମଲ। ସ୍ୱାେଜିୀ 
ପେବି୍ରାଜକ ଜୀବନମେ ୋଜା େହାୋଜାୋନଙ୍କ 
ୋଜପ୍ାସା�ମେ େଧ୍ୟ ଅବସ୍ାନ କମଲ। ୋତ୍ର ଏହା 
ଜମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଇଁ ସ୍ପହୃେୀୟ ମହାଇ ନଥିବାେୁ 
ମସ ସୋମଲାେତି ବ ିମହମଲ। ତାଙ୍କ ଶରି୍ୟ ହେପି� 
େତି୍ର ଏ ସମ୍କ୍ଗମେ ସ୍ୱାେଜିୀଙୁ୍କ ପ୍ଶ୍ନ କେବିାେୁ 
ସ୍ୱାେଜିୀ ଉର୍ତେ ମ�ଇଥିମଲ ‘ଗେବି ପ୍ଜାୋନଙ୍କ 
ମ�ମତ ଇଚ୍ା େହଥିିମଲ େଧ୍ୟ ସତକା�୍ଗ୍ୟ କେବିା 
ନେିମନ୍ତ ମସୋନଙ୍କ ସାେଥ୍ଗ୍ୟ ନାହ ିଁ। ଅପେପକ୍ମେ 
ପ୍ଜାୋନଙ୍କ େଙ୍ଳ କେବିା ପାଇଁ ୋଜାୋନଙ୍କ 
ସ୍ପହୃା ନାହ ିଁ। େୁଁ ମସହ ି ସ୍ପହୃାକୁ ଜାଗ୍ରତ କେପିାେମିଲ 
ମସୋନଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ ପ୍ଜାୋନଙ୍କ �ୁଦ୍୍ଗଶା �ୂେୀେୂତ 
ମହବ।’ 

 ୧୮୯୧ ମଫବୃଆେୀ ୋସମେ ସ୍ୱାେଜିୀ 
ଅଲୱାେମେ (ୋଜସ୍ାନ) ପେଭି୍ରେେ କଲାମବମଳ 
ୋଜ୍ୟେ �ୱିାନ ମେଜେ ୋେେନ୍ଦ୍ରଜୀ ତାଙ୍କ 
ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଜ୍ାନମେ ପ୍ୋବତି ମହାଇ ୋଜା େଙ୍ଳ 
ସଂିହଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସାକ୍ାତ କୋଇଥିମଲ। ସ୍ୱାେଜିୀଙ୍କ 
ଅସାଧାେେ ପାଡେତି୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଜ୍ାନମେ େଗୁ୍ଧ 
ମହାଇ ମସ କଛି ି �ନି ୋଜପ୍ାସା�ମେ େହବିାକୁ 
ସ୍ୱାେଜିୀଙୁ୍କ ଅନୁମୋଧ କେଥିିମଲ। ୋତ୍ର ସ୍ୱାେଜିୀ 
ମଗାଟଏି ସର୍ତ୍ଗମେ ୋଜ ିମହାଇଥିମଲ। ସର୍ତ୍ଗଟ ିମହଲା, 
ମ�ଉଁ ଅଶକି୍ତି ନସି୍ୱ ଗେବି ଜନତା ତାଙୁ୍କ ସାକ୍ାତ୍   
କେବିାକୁ ଆସଛୁନ୍ତ ି ମସୋମନ ଶକି୍ତି ଓ ପ୍ତଷି୍ତି 
ବ୍ୟକ୍େିାନଙ୍କ େଳ ି ଅବାଧ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ୋବମେ 
ତାଙୁ୍କ ସାକ୍ାତ କେପିାେମିବ। ୋଜା ୋଜ ି ମହମଲ 
ଓ ସବୁଧେ୍ଗ ଓ ଜାତେି ମଲାମକ ସ୍ୱାେଜିୀଙ୍କ ସାନ୍ନଧି୍ୟ 

ଲାେ କମଲ। ସାତ ସପ୍ାହେ େହେ ି ପମେ ସ୍ୱାେଜିୀ 
ମସଠାେୁ ବ�ିାୟ ମନମଲ। 

 ପେବର୍ତ୍ଗୀ ସେୟମେ (୧୮୯୧ ଜୁନ୍   େୁ 
ଅମକଟାବେ) ସ୍ୱାେଜିୀ ମକ୍ତ୍ରୀେ େହାୋଜା ଅଜତି 
ସଂିହଙ୍କ ନେିନ୍ତ୍ରେ େକ୍ା କେ ିତାଙ୍କେ ଆତଥି୍ୟ ଗ୍ରହେ 
କମଲ। ୋଜା ମକବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ବରିୟବସୁ୍ତ ଉପମେ 
ତାଙ୍କ ସହ ଆମଲାେନା କମଲ ନାହ ିଁ, ବେଂ ପ୍ଶାସନ 
ଓ ଆଇନ୍   ସମ୍କ୍ଗମେ େଧ୍ୟ ଆମଲାେନା କମଲ। 
ସ୍ୱାେଜିୀଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଜ୍ାନ ତାଙୁ୍କ େଗୁ୍ଦ କେଥିିଲା। 
ମସ ନଃିସନ୍ତାନ ଥିବାେୁ ପତୁ୍ରକାେନା କେ ିସ୍ୱାେଜିୀଙ୍କ 
ଆଶୀବ୍ଗା� ମଲାଡ଼ଥିିମଲ। ସ୍ୱାେଜିୀଙ୍କ ଆଶୀବ୍ଗା�ମେ 
ତାଙ୍କ ପତୁ୍ର ଲାେ ମହାଇଥିଲା। ୋଜା ତାଙ୍କ ସହ 
ଏମତ ଅନ୍ତେଙ୍ ମହାଇଗମଲ ମ� ମସ ସ୍ୱାେଜିୀଙ୍କ 

ଶୟନ କକ୍ମେ ଉପମବଶନ କେ ିତାଙ୍କେ ପା� ରର ି
ମ�ଉଥିମଲ। ସ୍ୱାେଜିୀଙ୍କ ଆଥ ୍ତିକ ସଂକଟ ସେୟମେ 
ତାଙ୍କ ୋ’ଙ୍କ ପାଖକୁ ୋଜା ପ୍ମତ୍ୟକ ୋସ ଟ.୧୦୦/-
ଙ୍କା ପଠାଉଥିମଲ। ମସଠ ିେହବିା ସେୟମେ ସ୍ୱାେଜିୀ 
ମବମଳମବମଳ ଗେବି ଓ ନଃିସ୍ୱ ପ୍ଜାଙ୍କ ରେକୁ 
�ାଇ ମସୋନଙ୍କଠାେୁ ଆନନ୍ଦମେ ମୋଜନ ଗ୍ରହେ 
କେୁଥିମଲ। ଥମେ ପ୍ବେନ ସେବିା ପମେ ଏକ ମୋେ ି
ହାତେୁ ମସ େୁଟ ିଓ ତେକାେୀ ଖାଇଥିମଲ। 

 ଗଜୁୋଟ ଲେିଡ଼ ି ୋଜ୍ୟେ ଠାକୁେ �ମଶାବନ୍ତ 
ସଂିହଜୀ ସାମହବଙ୍କ ୋଜପ୍ାସା�ମେ ସ୍ୱାେଜିୀ 
କଛି�ିନି ଅବସ୍ାନ କେଥିିମଲ (୧୮୯୨ ମେ, ଜୁନ)ା 
ଠାକୁେ ସାମହବ ଥିମଲ ଜମେ ବ ି୍ ାନ ଓ ସଜ୍ଜନ। 
ମସ ଇଂଲଡେ ଓ ଆମେେକିା ଭ୍ରେେ କେଥିିମଲ ଓ 
ପ୍ଗତଶିୀଳ ଥିମଲ। ଠାକୁେ ସାମହବ ସ୍ୱାେଜିୀଙ୍କ 

ଠାେୁ �ୀର୍ଗ �ନି ଧେ ିଅମନକ ଆଧ୍ୟାେôିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶେୁ ି
େଗୁ୍ଧ ମହାଇଥିମଲ ଓ ତାଙ୍କେ ଶରି୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହେ କେ ି
ନଜି ୋଜ୍ୟମେ ସ୍ୱାେଜିୀଙୁ୍କ େେି�ନି ପାଇଁ ଅବସ୍ାନ 
କେବିା ପାଇଁ ଅନୁମୋଧ କେଥିିମଲ। ୋତ୍ର ସ୍ୱାେଜିୀ 
କହଥିିମଲ, “ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁମହଁ; କାେେ ମୋମତ 
ଏକ ବ୍ରତ ଉଦ୍  �ାପନ କେବିା ପାଇଁ ପଡ଼ବି। କେ୍ଗେୁ 
�� ିମକମତମବମଳ େକୁ୍ ିପାଇଁ ବରିୋେ ଲାେ ନେିମନ୍ତ 
ଅବକାଶ େଳିବି, ମସମତମବମଳ େୁଁ ଆପେଙ୍କ 
ନକିଟମେ ପହଞ୍�ିବି।ି” ୋତ୍ର ସ୍ୱାେଜିୀ ନଜିେ 
ଜୀବନକାଳ େଧ୍ୟମେ ମକମବ ବରିୋେ ପାଇଁ ସେୟ 
ପାଇ ନଥିମଲ। 

 େହୀଶେୂ ଭ୍ରେେ ସେୟମେ (୧୮୯୨ 
ନମେେ୍େ) �ୱିାନ ରେୀ ମକ ମଶରାଦ୍ର ି ଆୟାେଙ୍କ 

ସହ ସ୍ୱାେଜିୀଙ୍କ ପେେିୟ ମହଲା। ମସ 
ସ୍ୱାେଜିୀଙୁ୍କ ୋଜପ୍ାସା�କୁ ମନଇଗମଲ। 
େହାୋଜା କଥା ପ୍ସଙ୍ମେ ସ୍ୱାେଜିୀଙୁ୍କ 
ପୋେମିଲ, “ମୋେ ୋଜପେରି�େ 
କେ୍ଗକର୍ତ୍ଗାଙ୍କ ସମ୍କ୍ଗମେ ଆପେଙ୍କ 
ଧାେୋ କ’େ?” ମସ ଆଶା କେୁଥିମଲ 
ସ୍ୱାେଜିୀ ମସୋନଙ୍କ ପ୍ଶଂସା କେମିବ। 
ୋତ୍ର ସ୍ୱାେଜିୀ ଉର୍ତେ ମ�ମଲ, “ଆପେ 
େହାନୁେବ, ୋତ୍ର ଆପେ ଏେଳ ି
ୋଜପେରି�ବଗ୍ଗଙ୍କ ୍ାୋ ପେମିବଷ୍ତି 
ମ�ଉଁୋମନ ସବ୍ଗତ୍ର ଓ ସବ୍ଗ�ା ସୋନ।” 
ସ୍ୱାେଜିୀଙ୍କ ନେି୍ଗୀକ ଉର୍ତେ ଶେୁ ିେହାୋଜା 
ସ୍ତମ୍ଭୀେୂତ ମହମଲ ଓ ଏକାନ୍ତମେ ତାଙୁ୍କ 
କହମିଲ “ଆପେ ସବ୍ଗସମ୍ଖୁମେ ଏେଳ ି
ଉର୍ତେ ମ�ମଲ ଆପେଙ୍କ ଜୀବନ 
ବପି�ାପନ୍ନ ମହାଇପାମେ।” ସ୍ୱାେଜିୀ 
କହମିଲ, “ନଜିେ ଜୀବନେକ୍ା ପାଇଁ ଜମେ 
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସତ କହବିାକୁ କୁଣ୍ତି ମହବା 
ଠକି୍   ନୁମହଁ।” ଆଉ�ମିନ େହାୋଜା 
ସ୍ୱାେଜିୀଙୁ୍କ ପୋେମିଲ, “େୁଁ ଆପେଙ୍କ 
ପାଇଁ କ’େ କେପିାମେ?” ସ୍ୱାେଜିୀ 

ଉର୍ତେ ମ�ମଲ, “ୋେତ ପାଖମେ ଅଛ ି�ାଶ୍ଗନକି ଓ 
ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଜ୍ାନ। ତା’କୁ ପାଶ୍ାତ୍ୟ ଜଗତକୁ �ାନ କେ ି
ମସଠାେୁ ୋେତ ଗ୍ରହେ କେବି କୃର,ି ଶଳି୍ପ, ବଜି୍ାନ 
ଶକି୍ା। ମସଥିପାଇଁ ମୋମତ ପାଶ୍ାତ୍ୟ �ବିାକୁ ମହବ।” 
ୋଜା ତାଙ୍କ ପାଶ୍ାତ୍ୟ �ାତ୍ରାେ ସେ�ୁାୟ ବ୍ୟୟୋେ 
ବହନ କେବିା ପାଇଁ ପ୍ସ୍ତାବ ମ�ମଲ। ବ�ିାୟ 
ସେୟମେ �ୱିାନ ମକମତାଟ ି ଟଙ୍କା ବଡ଼ିା ତାଙ୍କ 
ହସ୍ତମେ ପ୍�ାନ କେବିାକୁ ୋହ ିଁବାେୁ ସ୍ୱାେଜିୀ ତାହା 
ଗ୍ରହେ ନ କେ ିମକବଳ ମକାେନି୍   �ବିା ପାଇଁ ୍ତିୀୟ 
ମରେେୀେ ମଗାଟଏ ମେଳ ଟମିକଟ ଗ୍ରହେ କମଲ। 

 ପେବର୍ତ୍ଗୀ ସେୟମେ େ�ୁୋଇମେ ପହଞ୍ ି
ୋେନାଡ଼େ ୋଜା ୋସ୍େ ମସତୁପତଙି୍କ ସହ 
ସ୍ୱାେଜିୀଙ୍କ ସାକ୍ାତ ମହାଇଥିଲା। ଗେବିୋନଙ୍କ 
ଶକି୍ା, କୃରେି ବକିାଶ ଓ ସମବ୍ଗାପେ ିୋେତେ ବେିନି୍ନ 

ସେସ୍ୟା ସମ୍କ୍ଗମେ ମସ ତାଙ୍କ ସହ ଆମଲାେନା 
କମଲ। ୋଜା ସ୍ୱାେଜିୀଙ୍କ ପ୍େଡେ ଜ୍ାନମେ ବେିଗୁ୍ଧ 
ମହାଇ ଆମେେକିାମେ ଅନୁଷ୍ତି ମହବାକୁ �ାଉଥିବା 
ବଶି୍ୱଧେ୍ଗ ସମ୍ଳିନୀମେ ୋେତକୁ ପ୍ତନିଧିିତ୍ୱ କେବିା 
ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ଅନୁମୋଧ କମଲ ଓ ମସଥିପାଇଁ ସେସ୍ତ 
ଖଚ୍ଚ୍ଗ ୋେ ବହନ କେବିାକୁ ପ୍ସ୍ତାବ ମ�ମଲ। ୋତ୍ର 
ସ୍ୱାେଜିୀ ତା’କୁ ହଠାତ୍   ଗ୍ରହେ ନକେ ିଠକି୍   ସେୟମେ 
ନଷି୍ପର୍ତ ିଜୋଇମବ ମବାଲ ିକହମିଲ। 

 ୧୮୯୩ ମଫବୃଆେୀମେ ସ୍ୱାେଜିୀ ପହଞ୍ମିଲ 
ହାଇଦ୍ରାବା�ମେ। ମଷ୍ସନ୍   ପ୍ଲାଟଫେ୍ଗମେ ତାଙୁ୍କ 
ଉଚ୍ଛ୍ୱସତି ସେ୍ଦ୍ଧ୍ଗନା �ଆି�ାଇଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବା�େ 
ନଜିାମ୍  ଙ୍କ ନେିନ୍ତ୍ରେ ରେମେ ମସ ୋଜପ୍ାସା�କୁ �ାଇ 
�ୁଇ ରଣ୍ଟାକାଳ ହନୁି୍ଦଧେ୍ଗ, ଖ୍ୀଷ୍ଧେ୍ଗ ଓ ଇସଲାେ 
ଧେ୍ଗେ ମେୌଳକି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପମେ ଆମଲାେନା 
କେଥିିମଲ। ସ୍ୱାେଜିୀଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶେୁ ି ନଜିାମ୍   
କହଥିିମଲ “େୁଁ ବାସ୍ତବମେ ଧନ୍ୟ। ଆପେଙ୍କ ବମି�ଶ 
�ାତ୍ରା ପାଇଁ େୁଁ ଏକହଜାେ େଦୁ୍ରା ପ୍�ାନ କେୁଛ।ି 
ଆପେ ଗ୍ରହେ କମଲ େୁଁ କୃତଜ୍ ମହବ।ି” ୋତ୍ର 
ସ୍ୱାେଜିୀ ତା’କୁ ଗ୍ରହେ ନ କେ ି“େୁଁ ପମେ ଜୋଇବ”ି 
କହ ି ବ�ିାୟ ମନମଲ। ଇତ୍ୟବସେମେ ୋନ୍ଦ୍ରାଜେ 
େକ୍ଗେ ସ୍ୱାେଜିୀଙ୍କ ଆମେେକିା �ାତ୍ରାେ ଆମୟାଜନ 
କେୁଥା’ନ୍ତ।ି ହଠାତ୍   େହାୋଜା ଅଜତି ସଂିହଙ୍କ 
ସେବି େନୁ୍  ସ ି ଜଗମୋହନ ଲାଲ୍   ଆସ ି ପହଞ୍ମିଲ। 
ସ୍ୱାେଜିୀଙ୍କ ଆଶୀବ୍ଗା�ମେ ପତୁ୍ରଲାେ କେଥିିବାେୁ 
ମସହ ିଉପଲମକ୍ ଏକ ଉତ୍ସବମେ ମ�ାଗମ�ବା ପାଇଁ 
ମସ ବନିୀତ ଅନୁମୋଧ କମଲ। ସ୍ୱାେଜିୀ ଅନୁମୋଧକୁ 
ଏଡ଼ାଇ ନପାେ ି ମକ୍ତ୍ରୀ ଗମଲ ଓ ମସଠାମେ ତନି ି
ସପ୍ାହ ଅବସ୍ାନ କମଲ। ନବଜାତ ୋଜକୁୋେଙୁ୍କ 
ସ୍ୱାେଜିୀ ଆଶୀବ୍ଗା� ମ�ମଲ। ୋଜା ଆମେେକିା 
�ାତ୍ରାେ ସେସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ା କେମି�ମଲ। ମଗୈେକି ବସ୍ତ୍ର, 
ପଗଡ଼ ିଓ ଆବଶ୍ୟକ ପେଧିାନ ରେୟ କେ ିସ୍ୱାେଜିୀଙୁ୍କ 
�ଆିଗଲା। ମସ ଆମେେକିା �ାତ୍ରାେ ପାଇଁ ଟମିକଟ 
ବ୍ୟବସ୍ା େଧ୍ୟ କମଲ। ପବୂ୍ଗେୁ ମସ ସଚ୍ଚ�ିାନନ୍ଦ, 
ବବି�ିରିାନନ୍ଦ ନାେମେ ପେେିତି ଥିମଲ। େହାୋଜା 
ଅଜତି ସଂିହଙ୍କ ଅନୁମୋଧରେମେ ମସ ବମିବକାନନ୍ଦ 
ନାେ ଗ୍ରହେ କେ ି ଆମେେକିା �ାତ୍ରା କମଲ। 
ତା’ପମେ ମସ ମହମଲ ବଶି୍ୱବ�ିତି ଓ ବଶି୍ୱବଜିୟୀ 
ସ୍ୱାେୀ ବମିବକାନନ୍ଦ। 

ତାଙ୍କେ ଆମେେକିା �ାତ୍ରା ପଛମେ ୋେତମେ 
ଉପ�ୁ୍ଗ୍ୟକ୍ ୋଜାୋନଙ୍କେ ଅବ�ାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାେ 
କୋ�ାଇ ନପାମେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀୋନଙ୍କ ପ୍ତ ି
ୋଜାୋନଙ୍କ ସମ୍ାନ, ସମ୍କ୍ଗ ଓ ଅବ�ାନ ସାମ୍ପ୍ରତକି 
ସେୟମେ ବେିଳ। ପନୁଶ୍ ମ�ଉଁ ଲକ୍୍ୟ ମନଇ 
ସ୍ୱାେୀ ବମିବକାନନ୍ଦ ୋଜାୋନଙ୍କ ସହ ସମ୍କ୍ଗ 
େଖଥୁିମଲ ତାହା େଧ୍ୟ ସଫଳ ମହାଇଥିଲା। କାେେ 
ମସୋମନ ସ୍ୱାେଜିୀଙ୍କ ଆ�ଶ୍ଗମେ ଅନୁପ୍ାେତି ମହଇ 
ମ�ଶମସବାମେ ବ୍ରତୀ ମହାଇଥିମଲ ଓ ଅମନକ 
ଜନହତିକେ କା�୍ଗ୍ୟ କେଥିିମଲ। n

ରୋଜୋରୋଜୁଡ଼ୋ ଓ ସ୍ୋମୀ ବହିବକୋନନ୍ଦ

େୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟାବସାୟକି ସଫଳତାକୁ ପ୍ାଧାନ୍ୟ 
ମ�ଇ ତନି ି �ଶନ୍ଧ ି ଧେ ି ଓଡ଼ଆି ଗେନାଟ୍ୟ 

ତଥା �ାତ୍ରାନାଟକ ଆମନ୍ଦାଳନ ଜନା�ୃତେି 
ନକିଟତେ ମହାଇଥିମଲ ବ ି ସୋମଲାେନାେୁ ବାଦ୍   
ପଡ଼ନିାହ ିଁ। ଆକର୍ଗେୀୟ ପେମିବରେ ମଶୈଳୀେ 
ଉ�୍ୟେ ହ ିଁ �ାତ୍ରାଜଗତମେ ଉର୍ତେ ଆଧନୁକିତା 
ମବାଲ ି ଧେନିଆି�ାଇପାମେ। କନୁି୍ତ ଏହ ି ପେବିର୍ତ୍ଗନ 
ଅନ୍ତୋଳମେ ଉତ୍ଳୀୟ ସଂସ୍ତୃ ି ଓ ପେମ୍ୋ କ୍ରୁ୍ଣ 
ମହଉଛ ିମବାଲ ିଅେମି�ାଗ ଆସଛୁ।ି 

ଶତାବ୍ୀ ସହ ପା� େଳିାଇ କଳା-ସାହତି୍ୟ ନଜି 
ନଜି ଧେ୍ଗ େକ୍ା କେ ିଅଗ୍ରସେ ମହବା ବମିଧୟ। କନୁି୍ତ 
ସଂସ୍ତୃେି ଅବକ୍ୟ କସ୍ମନି୍   କାମଳ ଗ୍ରହେୀୟ ନୁମହଁ। 
ହୁଏତ �ାତ୍ରାନାଟକ ବ୍ୟୟସାମପକ୍। କନୁି୍ତ ଏହାେ 
ଅଥ୍ଗ ନୁମହଁ ମ� କ୍େକି େମନାେଜେନ ଆଳମେ 
�ାତ୍ରାନାଟକ ଉତ୍ଳୀୟ ପେମ୍ୋ, ସଂସ୍ତୃ ି ଓ 
ଐତହି୍ୟଠାେୁ ବହୁ �ୂେମେ େହ ି �ଶ୍ଗକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତ ି
ଲାେ କେ ି�ାଉଥିବ।

ଓଡ଼ଆି �ାତ୍ରାନାଟକେ ଇତହିାସ ବହୁ ପ୍ାେୀନ। 
ଏହା ନାଟ୍ୟ ସାହତି୍ୟେ ଅଗ୍ରେୀ େୂେକିାମେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଗ 
ମହାଇ ପେବିର୍ତ୍ତିତ େୂପମେଖ ମନଇ ଏ�ାବତ୍   
ଆସପିାେଛି।ି ଉତ୍ଳେ ବେପତୁ୍ର ତଥା ଗେନାଟ୍ୟେ 
ଆ�ସି୍ରଷ୍ା ନାଟ୍ୟକାେ ମବୈଷ୍ଣବ ପାେଙି୍କ ସଷୃ୍ ିମସୌେେ 
ତତ୍ାଳୀନ ସୋଜ ପ୍ତ ିଆବଣ୍ଟତି କେଥିିଲା ଅମନକ 
ଉପାମ�ୟ ସମନ୍ଦଶ। ତାଙ୍କ େେତି ନାଟକଗଡ଼ୁକି 
େଧ୍ୟେୁ ଅଧିକାଂଶ ନାଟକେ ଉପଜୀବ୍ୟ ବସୁ୍ତ ଥିଲା 
ମପୌୋେକି ଆଖ୍ୟାନ ଓ ଉପାଖ୍ୟାନ, ୋଜତନ୍ତ୍ର ଓ 
ସାେନ୍ତବା�ୀ ସେ୍ୟତାେ ପ୍ୋବ, ପ୍ତପିର୍ତ,ି ଶାସନ, 
ଅନୁଶାସନ ପବ୍ଗ ଇତ୍ୟା�।ି ଏହାଛଡ଼ା ସାୋଜକିତା, 
ସେସ୍ୟା, ଧେ୍ଗ ଓ ସଂସ୍ତୃ ି ଏବଂ କଳ୍ପନାେ େରିେତି 
ଉପା�ାନମେ ମସଗଡ଼ୁକିମେ ଆବଶ୍ୟକତା 

ଅନୁ�ାୟୀ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ୀତ, ଡୁଏଟ୍  , ଫାସ୍ଗ ପ୍େୃତ ି
ମ�ାଡ଼ା �ାଇଥିଲା। ଫଳମେ ପେମିବରେ 
ୋଧ୍ୟେମେ ଶକି୍େୀୟ ବାର୍ତ୍ଗା ସହ େମନାେଜେନେ 
�ମଥଷ୍ ମଖାୋକ୍   �ଶ୍ଗକୋନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ 
ମହଇପାେୁଥିଲା। ଗ୍ରୋଞ୍ଳେ ନେିାଡ଼େ୍େ େକୁ୍େଞ୍ମେ 
ନାଲ,ି ମନଳ ି ଜେ ି ଲଗା ମପମ୍ାୋକ୍ସ ଲାଇଟ୍   ଓ 
ହାର୍  ମୋନୟିେ, ତବଲା, େଦ୍୍ଗଳ, େ�ୃଙ୍, କେତାଳ 
ପ୍େୃତ ି ସାଂଗୀତକି ଉପକେେ ସହାୟତାମେ ଏହା 
ପ୍�ଶ୍ତିତ ମହଉଥିଲା। 

ପେବର୍ତ୍ଗୀ କାଳମେ �ାତ୍ରାନାଟକ େେନା 
କେ ି ନଜି ନଜି ପ୍ତେିା ପ୍କଟତି କେଥିିମଲ ପ୍େଖୁ 

ସ୍ରଷ୍ା ବାଳକୃଷ୍ଣ େହାନ୍ତ,ି ମଗାବନି୍ଦେନ୍ଦ୍ର ସେୁମ�ଓ, 
ଜଗନ୍ନାଥ ପାେ,ି ବାଳକୃଷ୍ଣ କେ, କାେପାଳ େରିେ, 
େକିାେୀ େେେ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୃଷ୍ଣପ୍ସା� ବସ ୁ
ପ୍େଖୁ। ଏୋନଙ୍କ େେନା କଞି୍ତି୍   ପେେିାଜ୍ତିତ 
ମହାଇଥିମଲ ବ ି ମବୈଷ୍ଣବ ପାେଙି୍କ େେନା ଅନୁସତୃ 
ମବାଲ ି ଆମଲାେତି। ଉର୍ତେ ଆଧନୁକିତା �ଗୁାମେ 
�ାତ୍ରା ଜଗତମେ ପା� ଥାପମିଲ େରନୁାଥ ପଡୋ, 
ଶ୍ୟାେସନୁ୍ଦେ େହାପାତ୍ର, ଉୋକାନ୍ତ ମବମହୋ, 
ନବକମିଶାେ ସାହୁ ଓ କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ର ପେଡ଼ିା ପ୍େଖୁ 
ନାଟ୍ୟକାେ। ଏୋନଙ୍କ େେତି ନାଟକଗଡ଼ୁକି ଥିଲା 

େଖୁ୍ୟତଃ ମପୌୋେକି, ଐତହିାସକି, ସାୋଜକି 
ଓ କାଳ୍ପନକି। �ୀର୍ଗ ବର୍ଗ �ାଏଁ ସାୋ ଓଡ଼ଶିାମେ 
ଏଗଡ଼ୁକିେ ପେମିବରେ ଅବ୍ୟାହତ ଥିଲା।

ୋେତୀୟ ଥିଏ୍କିାଲ େଭୁ୍  ମେଣ୍ଟ ବଗ୍ଗମେ 
�ାତ୍ରାନାଟକ ୋଲଆିସଥୁିମଲ େଧ୍ୟ ଆଜ ି ବ ି ତା’େ 
ଆଙ୍କିତା ଓ ଆତ୍ମକିତା ପେମ୍ୋ ଓ ସଂସ୍ତୃେି 
ପକ୍ପାତୀ ମହବା ଉେତି ମବାଲ ିେମନ ହୁଏ। ସାମ୍ପ୍ରତକି 
ଓଡ଼ଆି �ାତ୍ରାନାଟକେ େଞ୍ାୟନ ଆଜ ି ଆଚ୍ା�ତି 
ମହାଇଛ ିସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଗ ଆଧନୁକିତ୍ୱେ େଙ୍ୀନ୍   ଆବେେମେ। 
ଅବଶ୍ୟ ତା’େ ପ୍ୋବମେ ଆଜ ିଉପକୃତ ମହାଇଛନ୍ତ ି
ଅମନକ ମରେଷ୍ ଓ ମଗୌେ ନାଟ୍ୟକାେ, ନମିଦ୍୍ଗଶକ, 

ଅେମିନତା, ଅେମିନତ୍ରୀ, ସଙ୍ୀତଜ୍, କଣ୍ଶଳି୍ପୀ, 
େଞ୍ ଶଳି୍ପୀ ଓ କଳା ନମିଦ୍୍ଗଶକୋମନ। ସମିନ ଓ େଞ୍ 
ଜଗତେ ବହୁ ମପସା�ାେ ପ୍ତେିା ଏଥିମେ କାେ 
କେ ି ଖ୍ୟାତ ି ଅଜ୍ଗନ କେବିା ସାଙ୍କୁ ଆଶାନୁେୂପ 
ପାେରିେେକି ପାଉଛନ୍ତ।ି �ାତ୍ରାଜଗତ ସମୁ�ାଗ ମ�ଇଛ ି
ବହୁ ନବାଗତ ଓ ବେଷି୍ ପ୍ତେିାଧେଙୁ୍କ। ତା’ନମହମଲ 
ଶକି୍ାବତି୍  , ବୁଦ୍ଧଜିୀବୀ, �ନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀ 
ଏଥିମେ ସାେଲି ମହଇପାେ ି ନଥା’ମନ୍ତ। ମସୋନଙ୍କ 
ଆଗ୍ରହ ଓ ଆେେିଖୁ୍ୟେ େଲୂ୍ୟାୟନ କେପିାେଛି ି
ଆଜେି �ାତ୍ରାଜଗତ। ଏହା ଅନସ୍ୱୀକା�୍ଗ୍ୟ। ଅବଶ୍ୟ 

ଜମେ ମଲଖକେ କାହାେୀ ନୂତନତ୍ୱ ଅମପକ୍ା 
େରିେତି ଉପା�ାନମେ ପ୍ସୁ୍ତତ ମହଇଥିମଲ ବ ି ତା’େ 
ଆନୁରଙ୍କିତାକୁ ବେିନି୍ନ କଳାମକୌଶଳ ୋଧ୍ୟେମେ 
�ଶ୍ଗକଙ୍କ ନକିଟମେ ପହଞ୍ାଇ ପ୍ଶଂସା ସାଉଁଟୁଛ।ି 
କନୁି୍ତ ଅପସଂସ୍ତୃେି ପ୍ାମୟାଗକି ମଶୈଳୀ ମ�ାଗୁଁ 
�ାତ୍ରାନାଟକ ଗେୁାତ୍ମକ ଅବକ୍ୟେଖୁୀ ମହଉଛ ିମବାଲ ି
ଅେମି�ାଗ ମହଉଛ।ି 

ଏଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ �ାତ୍ରାପାଟ୍ତିୋନଙ୍କେ 
ମ�ାଜନାକୁ �ାୟୀ କୋ�ାଇପାମେ। �ଥା ମେମଲାଡ଼ ି
ପେମିବରେ ମବମଳ ଅଦ୍ଧ୍ଗନଗ୍ନ ନୃତ୍ୟ, େେତି୍ରୋନଙ୍କ 
େହୁଁମେ ୍ଅିଥ୍ଗ ମବାଧକ ସଂଳାପ, ହଂିସାତ୍ମକ ଅେନିୟ 
ଇତ୍ୟା�।ି 

ଅନ୍ୟ ଏକ �ୃଷ୍ମିକାେେୁ ଗଜୋେ, ଗଜପତ,ି 
କନ୍ଧୋଳ, ମବୌ�, ମେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗଳୁ, 
ମକଉଁଝେ, ସେ୍ଲପେୁ ଆ� ି ଜଲି୍ାମେ ଅନୁଷ୍ତି 
�ଡେ�ାତ୍ରାମେ କାେନା �ଡେକୁ ପେୂାପେୂ ି ହଟାଇ 
ମ�ଇଛ ି ଏହ ି �ାତ୍ରାନାଟକ। �ାହାକ ି ମଶୈବ ଓ ଶାକ୍ 
ପେମ୍ୋେ ପ୍ତୀକ େୂମପ ପ୍ାେମ୍ଭେୁ ଗହୃୀତ ଓ ସ୍ୱୀକୃତ 
ମହଇଆସଛୁ।ି ଏଥିପାଇଁ ଅତୀତମେ ସେକାେୀ 
ନମିଦ୍୍ଗଶନାୋ ଜାେ ିମହଇଥିମଲ ବ ିତାହା କା�୍ଗ୍ୟକାେୀ 
ମହଇନପାେବିା �ୁେ୍ଗାଗ୍ୟେ କଥା। 

ଏହା ନଃିସମନ୍ଦହ ମ� ଅପସଂସ୍ତୃକୁି ପେହିାେ 
କେ ି �ାତ୍ରାନାଟକ ନଶି୍ତି ୋମବ ଓଡ଼ଶିାମେ ବଞ୍ ି
େହବି। ଏହାେ େବରି୍ୟତ ବ ିଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। କାେେ ତନିେୁି 
ୋେ ି ରଣ୍ଟା ଧେ ି ସହସ୍ର �ଶ୍ଗକଙୁ୍କ ବାନ୍ଧ ି େଖିବା 
କମ୍   କଥା ନୁମହଁ। େଞ୍ ୋୟାମେ �ଶ୍ଗକୋମନ 
େନ୍ତ୍ରେଗୁ୍ଧ ହୁଅନ୍ତ।ି ରନରନ କେତାଳମିେ କମ୍ ି ଉମଠ 
ମପ୍କ୍ାଳୟ। ଆମଲାକେ ବର୍ଣ୍ଗାଳୀ େତିମେ ଝଲସ ି
ଉମଠ ସହସ୍ରାଧିକ େକ୍ ୁ ଓ ପେମିବଶ। ଏହା ବ ି
ସୋଜକୁ �ଏି ବହୁ ଉପାମ�ୟ ସମନ୍ଦଶ ଓ ବାର୍ତ୍ଗା। 
ସଷୃ୍ ିକେପିାମେ ସବୁବଗ୍ଗେ ମଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସେନ୍ତ ି
େମନାେଜେନେ ସମ୍ଭାେ।

ସମ୍ପ୍ରତ ି ଓଡ଼ଶିା ସେକାେ �ାତ୍ରା ପାଟ୍ତିମେ 
ଅଶ୍ୀଳତାକୁ ନମିରଧ କେବିା ପାଇଁ ନମିଦ୍୍ଗଶ ଜାେ ି
କେଛିନ୍ତ।ି ନମିଦ୍୍ଗଶେ ଅବୋନନା କେୁଥିବା 
�ାତ୍ରାପାଟ୍ତିୋନଙ୍କ ବମିୋଧମେ �ୃଢ଼ କା�୍ଗ୍ୟାନୁଷ୍ାନ 
ଲାଗ ି େଧ୍ୟ ଜଲି୍ାପାଳ, ଆେକ୍ୀ ଅଧୀକ୍କୋନଙୁ୍କ 
ନମିଦ୍୍ଗଶ �ଆି�ାଇଛ।ି ସେକାେଙ୍କ ଏହ ି ପ�ମକ୍ପ 
ନ୍ୟାମୟାେତି ଓ ସ୍ୱାଗତମ�ାଗ୍ୟ। n

ସୋବ୍ବଜନୀନ ଯୋତ୍ୋହର ଅଶ୍ୀଳତୋ
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ବୁଧବାର 
୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ଠାର ଅବଶଷିଠାାଂଶ

ରାଉରକେଲା,୧୪ା୩(ସମସି): କ�ୋଇଡୋ 
ବ୍ଲ� ଅନ୍ତର୍ଗତ କଡଙ୍ଗୁଳୋ କେବୋଶ୍ରମ ସ୍ଗୁଲ 
ଛୋତ୍ୋବୋେକେ ରେମ ଡୋଲ ି ଢୋଳ ି କ�ୋଇ 
ଅଷ୍ଟମ କଶ୍ରଣୀ ଛୋତ୍ ମତୃଗୁ ୟୁ ଘଟଣୋକେ 
େୋଜୟୁ େେ�ୋେଙ୍କ ଅନଗୁେଚୂତି ଜୋତ ି ଓ 
ଜନଜୋତ ି ଉନ୍ନୟନ ବଭିୋର ପକ୍ଷେଗୁ  ତ୍ୱେତି୍   
�ୋର୍ଗୟୁୋନଗୁଷ୍ୋନ ଗ୍ର�ଣ �େୋରୋଇଛ।ି ଦୋୟତି୍ୱକେ 
ଅବକ�ଳୋ ପୋଇଁ କଡଙ୍ଗୁଳୋ କେବୋଶ୍ରମ 
ସ୍ଗୁଲେ ପ୍ରଧୋନଶକି୍ଷୟତି୍ୀ �ୋକମ୍ଗଲୋ ବଲିଗୁ ଙ୍ 
ଏବଂ କ�ୋଇଡୋ ବ୍ଲ� ମଙ୍ଳ େମ୍ପ୍ରେୋେଣ 
ଅଧି�ୋେୀ (ଡବ୍ଲୟ୍ୁଇଓ) ବ�ିୋଶ େଞ୍ଜନ 
ନୋୟ�ଙ୍କଗୁ  ଚୋ�େିୀେଗୁ  ନଲିମ୍ୱନ �େୋରୋଇଛ।ି 
ଏ� ି ଘଟଣୋକେ େମ୍କୃ୍ତ କେୋକେୟୋ ତୋେଣିୀ 
ନୋୟ��ଗୁ ଚୋ�େିୀେଗୁ  ବ�ଷି୍ୋେ �େୋରବିୋ 
େ� ତୋଙ୍କଗୁ  କ�ୋଇଡୋ ଥୋନୋ ପଗୁଲେି ରେିଫ 
�େଥିିବୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି ଏ�ୋେ� ଅନୟୁ 
ଦଗୁ ଇଜଣ କେୋକେୟୋ ଧିକେନ୍ଦ୍ର �ଗୁମୋେ େୋଉତ 
ଏବଂ �ୋର୍ତ୍ତି� ଚନ୍ଦ୍ର ନୋୟ�ଙ୍କଗୁ  ମଧ୍ୟ ଚୋ�େିୀେଗୁ  
ବ�ଷି୍ୋେ �େୋରୋଇଛ।ି ଅପେପକକ୍ଷ ଏ� ି
େମସ୍ତ ଘଟଣୋ େମ୍�୍ଗକେ ଜଲି୍ୋ ମଙ୍ଳ 

ଅଧି�ୋେୀ (ଡଡିବ୍ଲୟ୍ୁଇଓ) ପବତି୍ କମୋ�ନ 
ପ୍ରଧୋନଙ୍କଗୁ  େୋଜୟୁ ଅନଗୁେଚୂତି ଜୋତ ିଓ ଜନଜୋତ ି
ଉନ୍ନୟନ ବଭିୋର ପକ୍ଷେଗୁ  �ୋେଣ ଦଶ୍ଗୋଅ 
କନୋଟସି୍   ଜୋେ ି �େୋରବିୋ େ� ୩ ଦନି 
ଭତିକେ ବସୃି୍ତତ େକିପୋଟ୍ଗ ପ୍ରଦୋନ �େବିୋ ପୋଇଁ 

ନକିଦ୍୍ଗଶନୋମୋ କ�ୋଇଥିବୋ େଚୂନୋ ମଳିଛି।ି 
ଏତଦବୟୁତୀତ ଜଲି୍ୋ କେଡକ୍ରେ ପୋଣ୍େିଗୁ  ମତୃ 
ଛୋତ୍େ ପେବିୋେ�ଗୁ ୩୦ �ଜୋେ ଟଙ୍କୋ ପ୍ରଦୋନ 
�େୋରୋଇଛ।ି େଚୂନୋକରୋରୟୁ କ�ୋଇଡୋ ଥୋନୋ 
ଅନ୍ତର୍ଗତ କଡଙ୍ଗୁଳୋ କେବୋଶ୍ରମ �କଷ୍ଟଲକେ େ� ି
ଅଷ୍ଟମ କଶ୍ରଣୀକେ ପଢ଼ଗୁଥିବୋ ଅେୋଘୋଟ ଗ୍ରୋମେ 
କଟକଟ �ନୋରୋଙ୍କ ପଗୁଅ କରକଲଟ �ନୋରୋ�ଗୁ 
ରତ ୬ ତୋେଖି େନ୍ୟୁୋକେ କେୋକେୟୋ ତୋେଣିୀ 
ନୋୟ� ଡୋ� ି ରେମ ଡୋଲ ି �ଣ୍ୋ ଚଗୁ ଲୋେଗୁ  
ଓହ୍ୋଇବୋ�ଗୁ ��ଥିିକଲ। କତକବ ଡୋଲ ି�ଣ୍ୋଟ ି
ରେମ ଓ ଓଜନଆି ଥିବୋେଗୁ  କରକଲଟ �ୋତେଗୁ  

�ଣ୍ୋଟ ି ଖେ ି ପଡ଼ଥିିଲୋ। ଫଳକେ ରେମ 
ଡୋଲ ି ଛଟି�ି ି ଛୋତ୍ କଦ�କେ ପଡ଼ ି ରୋଇଥିଲୋ। 
େୋଉେକ�ଲୋ େେ�ୋେୀ ଡୋକ୍ତେଖୋନୋକେ 
ଚ�ିତି୍ୋଧୀନ ଅବସ୍ୋକେ  ରତ ୧୨ ତୋେଖି ଦନି 
ଛୋତ୍େ ମତୃଗୁ ୟୁ ଘଟଥିିଲୋ। କ�ୋଇଡୋ ବଡିଓି, 

ତ�େଲିଦୋେ, ଜଲି୍ୋ ମଙ୍ଳ 
ଅଧି�ୋେୀ ପବତି୍କମୋ�ନ 
ପ୍ରଧୋନ କେବୋଶ୍ରମ ସ୍ଗୁଲ 
ପେଦିଶ୍ଗନ �େ ି ଘଟଣୋେ 

ତଦନ୍ତ �େଥିିକଲ। �କଷ୍ଟଲେ କେୋକେୟୋଙ୍କ 
ଉପସ୍ତିକିେ କେୋକେୟୋ ତୋେଣିୀ ନୋୟ� 
ଛୋତ୍ କରକଲଟ�ଗୁ ଡୋ� ି ଡୋଲ ି �ଣ୍ୋ ଧେବିୋ�ଗୁ 
��ଥିିକଲ। କଡକ୍  ଚ ି ଖେ ି ପଡ଼ବିୋେଗୁ  ଛୋତ୍େ 
କରୋଡକେ ଡୋଲ ିଢୋଳ ିକ�ୋଇ ରୋଇଥିଲୋ। ଏ� ି
ଘଟଣୋକେ କେ ରଗୁେଗୁ ତେ ଚ�ିତି୍ତି ଅବସ୍ୋକେ 
ତୋେ ମତୃଗୁ ୟୁ କ�ୋଇଥିଲୋ ଏ� ି ଘଟଣୋକେ 
ଡଡିବ୍ଲୟ୍ୁଇଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧୋନ ��ଛିନ୍ତ ି କର 
ଅନଗୁେଚୂତି ଜୋତ ିଓ ଜନଜୋତ ିଉନ୍ନୟନ ବଭିୋର 
ପକ୍ଷେଗୁ  ପକେ ମତୃ ଛୋତ୍ଙ୍କ ପେବିୋେ�ଗୁ ୨ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍କୋ ଅନଗୁ�ମ୍ୋମଳୂ� େୋଶ ିପ୍ରଦୋନ �େୋରବି।

ବ୍ଟିଶି୍   କଠାଉନସଲି୍   ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଷମ୍   
ଷ୍ମଧଠାବୃତ୍ ିପଠାଇଁ ଆଷ୍ବଦନ ଆହଠ୍ାନ
ଭୁବକେଶ୍ୱର,୧୪ା୩(ସମସି): ବ୍ଟିଶି୍   �ୋଉନେଲି ପକ୍ଷେଗୁ ୨୦୨୩-
୨୪ ପୋଇ ଁ‘କଷ୍ଟମ୍  ’ କମଧୋବୃର୍ତ ିପୋଇ ଁଆକବଦନ ଆ�୍ୱୋନ �େୋରୋଇଛ।ି 
ଭୋେତ ଏବଂ ଅନୟୁ ଦକ୍ଷଣି ଏେୀୟ କଦଶରଗୁଡ଼�ି ପୋଇଁ ୨୬ଟ ିକମଧୋବୃର୍ତ ି
ଓ କଫକଲୋେପି୍   େଂେକ୍ଷତି େ�ଛି।ି ୟଗୁକ�େ ୬ଟ ିଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷୋ ଅନଗୁଷ୍ୋନ 
ରଥୋ: କ�ୋକଭଂଟ୍ ିୟଗୁନଭିେ୍ତିଟ,ି ୟଗୁନଭିେ୍ତିଟ ିଅଫ୍   ବୋଥ୍  , ୟଗୁନଭିେ୍ତିଟ ିଅଫ୍   
ମକଚେଷ୍ଟେ, ୟଗୁନଭିେ୍ତିଟ ିଅଫ୍   େୋଉଥ୍  �ମ୍ଟନ୍  , ଇକମ୍େଆିଲ୍   �କଲଜ୍   
ଲଣ୍ନ୍   ଏବଂ ଦ ୟଗୁନଭିେ୍ତିଟ ି ଅଫ୍   ଏଡନିବର୍ଗ ଏ� ି କମଧୋବୃର୍ତ ି ପୋଇଁ 
ବଛୋରୋଇଥିବୋ ମ�ଳିୋ ସ୍ଲୋେମୋନଙ୍କଗୁ �ୟୁୋେୟିେକେ ଅଗ୍ରରତ ି
�େବିୋ ପୋଇ ଁେୋ�ୋରୟୁ �େବି।   ବ୍ଟିଶି୍   �ୋଉନେଲି ଡୋଇକେ�୍ଟେ, 
ଏଜଗୁକ�େନ୍  ,(ଭୋେତ)ଋତି�ିୋ ଚନ୍ୋ ପୋେଗୁକ୍   ��ନ୍ତ ି କର, ଏ� ି
କମଧୋବୃର୍ତ ି ଦକ୍ଷ ମ�ଳିୋମୋନଙ୍କଗୁ କେମୋନଙ୍କେ େଜୃନଶୀଳତୋ, 
ଅଭନିବତୋ ଏବଂ ଏ� ି କକ୍ଷତ୍କେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତୋ େଖଗୁଥିବୋ 
ମ�ଳିୋମୋନଙ୍କଗୁ ଏ�ୋଠ ି�େ ିଅଧି� େମଦୃ୍ଧ ଓ ଫଳପ୍ରଦ �େବି। ରତ 
�ଛି ି ବେ୍ଗ ମଧ୍ୟକେ ଆକଭେମୋକନ ୨୦୦ ଭୋେତୀୟ ମ�ଳିୋଙ୍କଗୁ ବଶି୍ୱେ 
ଅଗ୍ରଣୀ ଅନଗୁଷ୍ୋନରଗୁଡ଼�ିକେ ଶକି୍ଷୋଲୋଭ �େବିୋ ପୋଇଁ େଗୁକରୋର କଦଇଛଗୁ  
ଏବଂ ଆମ ଲକ୍ଷୟୁ କ�ଉଛ ି ଆରୋମୀ ଭବେିୟୁତ ପୋଇଁ ମ�ଳିୋମୋନଙ୍କଗୁ  
ଅଧି� େ�ୋୟତୋ କରୋରୋଇବୋ ଜୋେ ି େଖିବୋ ଏ� ି ଆକବଦନେ 
କଶେ େମୟ େୀମୋ ବଶି୍ୱ ବଦିୟୁୋଳୟ ଅନଗୁରୋୟୀ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ େ�ଥିିବୋ 
କବକଳ ମୋଚ୍ଚ୍ଗ ଏବଂ କମ ମୋେ ମଧ୍ୟକେ କ�ୋଇଥୋଏ। ଏେମ୍�୍ଗକେ 
ଅଧି� ତଥୟୁ ପୋଇବୋ�ଗୁ www.britishcouncil.org/
study-work-abroad/in- uk/scholarship-
women-stem ପେଦିଶ୍ଗନ �େପିୋେକିବ।

ଗରମ ଡଠାଲ ିପଡ଼ ିଷ୍ରଠାଷ୍େଇଷ୍ର ନଷି୍�ଠାଜତି ଛଠାତ୍ର ମତୁୃୟୁ ଘଟଣଠା

ସ୍ଲୁ ପ୍ରଧଠାନଶକି୍ଷ�ତି୍ରରୀ ଓ ବ୍ଲକ ଡବ୍ଲୟ୍ୁଇଓ ନଲିମ୍ତି

 �୩ ରରାରେୟା ଚାକରିୀରୁ ବହଷି୍କୃତ
 � ଡଡିବ୍ଲୟ୍ୁଇଓଙୁ୍ ସରକାରଙ୍ କାରଣ ଦରଚ୍ଚାଅ ର�ାଟସି୍   
 �ମଖୁୟୁ ଅଭଯିକୁ୍ତ ରରାରେୟା ତାରଣିୀ �ାୟକ ଗରିଫ

େଟେ,୧୪ା୩(ସମସି): ଓଡ଼ଶିୋ ମୋଧ୍ୟମ�ି ଶକି୍ଷୋ 
ପେେିଦ (କବୋଡ୍ଗ) ଦ୍ୋେୋ ପେଚିୋଳତି ଦଶମ 
କଶ୍ରଣୀ େକମେଟଭି୍  -୨ ପେୀକ୍ଷୋେ ମଙ୍ଳବୋେ 
ଥିଲୋ ତୃତୀୟ ଦନି। ବଭିନି୍ନ ପେୀକ୍ଷୋ କ�ନ୍ଦ୍ରକେ 
ତୃତୀୟ ଭୋେୋ ବେିୟକେ ପେକି୍ଷୋଥ୍ଗୀମୋକନ 
ପେୀକ୍ଷୋ କଦଇଛନ୍ତ।ି ଏ� ିପେୀକ୍ଷୋକେ େୋଜୟୁକେ 
୧୭ �ଜୋେ ୪ଶ� ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀ ଅନଗୁ ପସ୍ତି 
େ�ଥିିବୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି କେଥିେଗୁ  ବୋେ୍ତି� 
�ୋଇସ୍ଗୁଲ େୋଟ୍ତିଫିକ�ଟ୍  କେ ୧୬ �ଜୋେ ୬୯୫ 

ଜଣ, େଂସ୍ତୃ ମଧ୍ୟମୋକେ ୫୬୧ ଜଣ ଏବଂ 
େୋଜୟୁ ମଗୁକ୍ତ ବଦିୟୁୋଳୟକେ ୧୪୪ ପେୀକ୍ଷୋଥ୍ଗୀ 
ମଙ୍ଳବୋେ ପେୀକ୍ଷୋ କଦବୋ�ଗୁ  ଆେନିୋ�ୋନ୍ତ।ି 
କତକବ ତୃତୀୟ ଭୋେୋ ବେିୟକେ କମୋଟ୍   ୫ 
ଲକ୍ଷ ୩୬ �ଜୋେ ୪୩୬ ଜଣ ପେୀକ୍ଷୋଥ୍ଗୀଙ୍କ 
ମଧ୍ୟେଗୁ  ୫ ଲକ୍ଷ ୧୯ �ଜୋେ ୩୯ଜଣ ପେୀକ୍ଷୋ 
କଦଇଛନ୍ତ।ି ଅନୟୁପକ୍ଷକେ ୨୭ଜଣ �ପ�ିେ ି
ଧେୋପଡ଼ଥିିବୋ କବୋଡ୍ଗ ଉପେଭୋପତ ି ଡ. 
ନ�ିୋେ େଞ୍ଜନ ମ�ୋନ୍ତ ି େଚୂନୋ କଦଇଛନ୍ତ।ି

 �ଦରମ ରରେଣୀ ସରମେଟଭି୍  -୨ ପରୀକ୍ାର ତକୃ ତୀୟ ଦ�ି

ତୃତରୀ� ଭଠାେଠା ପରରୀକ୍ଷଠାଷ୍ର ୧୭,୪୦୦ ଅନୁପସ୍ତି

ବଠାସନୁଠାହ ିଁ...
ଭରି୍ତଭୂିମ ି ନମି୍ଗୋଣ �େୋରୋଇଥୋଏ। ଉପୋଦୋନ- 

‘ଏ’ ୧୦ �ଜୋେ କମରୋୱୋଟ୍   ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତ ି ଉତ୍ୋଦନ 
�େପିୋେଗୁଥିବୋ ବକି�ନ୍ଦ୍ରୀ�େଣ ବଦିଗୁ ୟୁତ୍   ଗ୍ରୀଡ୍   ଶଗୁଷ୍ 
ଜମକିେ ସ୍ୋପନ �େୋରବି। ଅନୟୁପକ୍ଷକେ ଚୋେୀ, 
େମବୋୟ ବଭିୋର, �ୃେ� ଉତ୍ୋଦ� େଙ୍ଠନ ଓ 
ପଚେୋୟତରଗୁଡ଼�ି ୫ଶ� �କିଲୋୱୋଟ୍  େଗୁ  ୨ କମରୋୱୋଟ୍   
ମଧ୍ୟକେ ପୋୱୋେ ପ୍ଲୋଣ୍ଟ୍    ନମି୍ଗୋଣ �େକିବ। ରୋ�ୋ 
ଫଳକେ �ୃେ ି ଓ ଆନଗୁେଙ୍�ି �ୋର୍ଗୟୁକେ ଆବଶୟୁ� 
ବଦିଗୁ ୟୁତ୍   ଗ୍ରୀଡ୍  େଗୁ  ମଳିପିୋେବି। ଚୋେୀମୋନଙ୍କଗୁ  ଏଥିପୋଇଁ 
େୋଜୟୁେ ପ୍ରମଗୁଖ ବଦିଗୁ ୟୁତ୍   ଉତ୍ୋଦ� ଗ୍ରୀଡ୍   ଉପକେ 
ନଭି୍ଗେ �େବିୋ�ଗୁ ପଡ଼ବି ନୋ� ିଁ। କେ�ଭିଳ ି ଉପୋଦନ 
- ବ ି କଶ୍ରଣୀକେ କେୌେଶକ୍ତ ି ପେଚିୋଳତି �ୃେ ି ପମ୍ ଓ 
ଉପୋଦୋନ-େ ିକଶ୍ରଣୀକେ େୋଧୋେଣ �ୃେ ିପମ୍ ବୟୁବସ୍ୋ�ଗୁ 
କେୌେଚୋଳତି �େ ି ଗ୍ରୀଡ୍   େ� େଂରଗୁକ୍ତ �େବିୋ�ଗୁ ଲକ୍ଷୟୁ 
େଖୋରୋଇଛ।ି କତକବ ଏ� ି େବଗୁ  କକ୍ଷତ୍କେ େୋଜୟୁେ 
ଚୋେୀମୋକନ ଅବକ�ଳତି କ�ୋଇ େ�ଛିନ୍ତ।ି 

ମୋଚ୍ଚ୍ଗ ୧୪ େଗୁଦ୍ଧୋ େୋଜୟୁ େେ�ୋେ ଓଡ଼ଶିୋେ 
ଜଳକେଚନ ଓ ଆନଗୁେଙ୍�ି �ୃେ ି�ୋର୍ଗୟୁ ପୋଇ ଁଉପୋଦୋନ- 
ଏ କଶ୍ରଣୀକେ ୫୦୦, ଉପୋଦୋନ-ବ ି କଶ୍ରଣୀକେ 
୫୭୪୧ ଓ ଉପୋଦୋନ -େ ି କଶ୍ରଣୀକେ ୫୦୦୦୦ 
ପ୍ର�ଳ୍ପ ଅନଗୁକମୋଦନ ପ୍ରସ୍ତୋବ କ�ନ୍ଦ୍ର େେ�ୋେଙ୍କ 
ନ�ିଟକେ ପ�ଚେଛି।ି ଏ�ୋମଧ୍ୟେଗୁ  ପ୍ରୋୟ େମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୋବ�ଗୁ 
ଅନଗୁକମୋଦନ �େୋରୋଇଛ।ି ମୋତ୍ ବଡ଼ିମ୍ୱନୋ କ�ଉଛ ି
ଅନଗୁକମୋଦତି ପ୍ର�ଳ୍ପେ ସ୍ୋପନ କକ୍ଷତ୍କେ କ�ୌଣେ ି
ପଦକକ୍ଷପ ନଆିରୋଇ ନୋ� ିଁ। ଉପୋଦୋନ- ଏ କଶ୍ରଣୀେ 
୫୦୦ ପ୍ର�ଳ୍ପେଗୁ  କରୋଟଏି କ�କଲ ପ୍ର�ଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସ୍ୋପନ 
କ�ୋଇନୋ� ିଁ। କେ�ଭିଳ ି ଉପୋଦୋନ-ବ ି କଶ୍ରଣୀକେ 
୫୭୪୧ ଅନଗୁକମୋଦତି ପ୍ର�ଳ୍ପ ମଧ୍ୟେଗୁ  ୧୨୨୩ଟ ି ପ୍ର�ଳ୍ପ 
ସ୍ୋପନ କ�ୋଇପୋେଛି।ି କେ�ଭିଳ ି ଉପୋଦୋନ -େ ି
କଶ୍ରଣୀ ଅନଗୁକମୋଦତି ୫୦୦୦ ପ୍ର�ଳ୍ପ ମଧ୍ୟେଗୁ  କରୋଟଏି 
କ�କଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ର�ଳ୍ପ ସ୍ୋପନ କ�ୋଇପୋେନିୋ� ିଁ। େୋଜୟୁେ 
�ୃେ�ଙ୍କ ସ୍ୱୋଥ୍ଗ�ଗୁ ଅଗ୍ରୋଧି�ୋେ କଦଉଥିବୋ �� ିବୋ�ୋବୋ 
କନଉଥିବୋ କ�ନ୍ଦ୍ର େେ�ୋେଙ୍କେ �ୃେ� ବକିେୋଧୀ 
କଚକ�େୋ�ଗୁ ଏଭଳ ି ତଥୟୁ ପଦୋକେ ପ�ୋଇଛ।ି କ�ନ୍ଦ୍ର 
େେ�ୋେଙ୍କେ ଏଭଳ ି�ୃେ� �ଲୟୁୋଣ�ୋେୀ କରୋଜନୋେଗୁ  
ବୋଦ ପଡ଼ଥିିବୋ କ�ତଗୁ  େୋଜୟୁେ ଚୋେୀମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟକେ 
ଅେକନ୍ତୋେ କଦଖିବୋ�ଗୁ ମଳିଗୁଛ।ି 

 କ�ବଳ ଓଡ଼ଶିୋ ନଗୁକ�;ଁ କଦଶକେ ମଧ୍ୟ େମୋନ 
ସ୍ତି।ି େୋେୋ କଦଶକେ ୪୯୧୩ କମରୋୱୋଟ୍   ବଦିଗୁ ୟୁତ୍   
ଉତ୍ୋଦନ ନମିକନ୍ତ େଖୋରୋଇଥିବୋ ଲକ୍ଷୟୁ ପେୂଣ କ�ବୋ 
ତ ଦୂେେ �ଥୋ; ଏ� ି କରୋଜନୋକେ େଫଳତୋ ମଳିଛି ି
ମୋତ୍ ୨%। କଫବରୁ ଆେୀ ୨୮ ତୋେଖି େଗୁଦ୍ଧୋ େଂର�ୃୀତ 
ତଥୟୁ ଅନଗୁେୋକେ େୋେୋ କଦଶକେ ‘�ଗୁେଗୁମ’ କରୋଜନୋକେ 
ମୋତ୍ ୮୯.୪୫ କମରୋୱୋଟ୍   ବଦିଗୁ ୟୁତ୍   ଉତ୍ୋଦନ 
�େବିୋକେ େକ୍ଷମ କ�ୋଇଛନ୍ତ।ି କେ�ପିେ ି କକ୍ଷତ 
ନମିକନ୍ତ କେୌେ ପମ୍ କକ୍ଷତ୍କେ େଫଳତୋ ମୋତ୍ ୨୦% 
େ�ଥିିବୋ କବକଳ ବୟୁକ୍ତରିତ ଓ ଫିଡ଼େ କକ୍ଷତ୍କେ ଏ� ି
େଫଳତୋ ଅତୟୁନ୍ତ ନରଣୟୁ। ଜକନୈ� ଚୋେୀ ବମି୍ୱୋଧେ 
ପ୍ରଧୋନ ��ଛିନ୍ତ ି କର, ଗ୍ରୋମୋଚେଳକେ କେୌେ ଗ୍ରୀଡ୍   
ସ୍ୋପନ କ�କଲ ଚୋେୀମୋନଙ୍କ େମେୟୁୋେ ଏ�ୋ ଏ� ବଡ଼ 
େମୋଧୋନ କ�ବ। ପୋୱୋେ ପ୍ଲୋଣ୍ ସ୍ୋପନ ପୋଇ ଁ କ�ନ୍ଦ୍ର 
େେ�ୋେ ଆଥ ୍ତି� େ�ୟତୋ ପ୍ରଦୋନ ପବୂ୍ଗ� ଓଡ଼ଶିୋେ 
ଚୋେୀଙ୍କଗୁ  ନୟୁୋୟ ପ୍ରଦୋନ �େବିୋେ ଆବଶୟୁ�ତୋ େ�ଛି।ି

ପଠାଷ୍ଥ� ଷ୍ହଉ...
ପ୍ରତ ିନଜିେ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତୋେ ପ୍ରମୋଣ କଦବୋ ଜେଗୁ େୀ ଏବଂ 
ଏ�ୋ େୋଜୟୁ ପଣୟୁୋରୋେେ କବୈଜ୍ୋନ�ି ପେଚିୋଳନୋ�ଗୁ 

ନଶି୍ତି �େପିୋେବି କବୋଲ ିମଗୁଖୟୁମନ୍ତ୍ରୀ ��ଛିନ୍ତ।ି 
�ୋର୍ଗୟୁକ୍ରମକେ କରୋର କଦଇ େମବୋୟ ବଭିୋର 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନଗୁ  େବୟୁେୋଚୀ ନୋୟ� ��ଛିନ୍ତ ି କର 
େମବୋୟ ବଭିୋର, କରୋରୋଣ ବଭିୋର ଓ �ୃେ ି ବଭିୋର 
ମଧ୍ୟକେ କେତଗୁ  ଭୋକବ �ୋର୍ଗୟୁ �େଗୁ ଛ।ି ଖୋଦୟୁ ନଅିଣ୍ଆି 
େୋଜୟୁେଗୁ  ଖୋଦୟୁ ବଳ�ୋ େୋଜୟୁକେ ପେଣିତ କ�ବୋେ 
େଫଳତୋକେ େମବୋୟ ବଭିୋରେ ରଗୁେଗୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ଅବଦୋନ 
େ�ଛି।ି କେ�ଭିଳ ିେମବୋୟ ବଭିୋରେ ପେଚିୋଳନୋକେ 
୫-ଟ ି ନୀତ ି ଅକନ� େୂପୋନ୍ତେଣ ଆଣଛି।ି େୋଜୟୁ 
ମଗୁଖୟୁ ଶୋେନ େଚବି ପ୍ରଦୀପ �ଗୁମୋେ କଜନୋ ��ଛିନ୍ତ ି
କର, କ�ବଳ େମବୋୟ ବଭିୋର ନଗୁକ�ଁ େୋଜୟୁେ 
ପ୍ରତଟି ି ବଭିୋରେ କ�ୋଇଥିବୋ େୂପୋନ୍ତେଣ ପଛକେ 
ମଗୁଖୟୁମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ �ୋତ େ�ଛି।ି େୋଷ୍ଟୋୟର୍ତ ବୟୁୋଙ୍କ ନଥିବୋ 
ଅଚେଳରଗୁଡ଼�ିକେ କ�ନ୍ଦ୍ରୀୟ େମବୋୟ ବୟୁୋଙ୍କରଗୁଡ଼�ି 
ଉକଲ୍ଖନୀୟ ପ୍ରଦଶ୍ଗନ �େଗୁ ଛନ୍ତ।ି କେ�ଭିଳ ି
ନବନରିଗୁକ୍ତ ଅଧି�ୋେୀ �ୃେ ି ଋଣ ବୟୁବସ୍ୋ ଅଧି�େଗୁ  
ଅଧି� ଚୋେୀଙ୍କଗୁ  େୋମଲି �େନ୍ତଗୁ କବୋଲ ି କେ ଆ�୍ୱୋନ 
କଦଇଛନ୍ତ।ି ଏ� ିଅବେେକେ ନବନରିଗୁକ୍ତ ଇନ୍ସକପ�୍ଟେ 
କେୌମୟୁୋଶ୍ରୀ ବୋେ�ି ଓ ଅଡଟିେ େଗୁଭଦ୍ୋ ଶଗୁଭଦଶ୍ତିନୀ 
ନରି ଗୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରୟିୋ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନେିକପକ୍ଷ କ�ୋଇଥିବୋ ��ଛିନ୍ତ।ି 
କେ�ଭିଳ ି୫-ଟ ିେଚବି ଭ ିକ� ପୋଣ୍ଆିନ ନବନରିଗୁକ୍ତ 
ଅଧି�ୋେୀମୋନଙ୍କ େ� ଆକଲୋଚନୋ �େ ିପୋେଦଶ୍ତିତୋ 
େକ୍ଷୋ �େବିୋ େ� କଲୋ�ଙ୍କଗୁ  େ�କରୋର �େବିୋ ପୋଇଁ 
ଆ�୍ୱୋନ କଦଇଛନ୍ତ।ି ଏ� ି�ୋର୍ଗୟୁକ୍ରମକେ ପ୍ରମଗୁଖ ଶୋେନ 
େଚବି େଞ୍ଜୀବ ଚଢଡୋ ସ୍ୱୋରତ ଭୋେଣ କଦଇଥିବୋ 
କବକଳ େମବୋୟ େମତି ି ନବିନ୍� ଧନୟୁବୋନ ଅପ୍ଗଣ 
�େଥି୍  ିକଲ। ଉକଲ୍ଖକରୋରୟୁ କର େୋଜୟୁକେ ୧୮୪ 
ଜଣ ନୂତନ େମବୋୟ ଅଧି�ୋେୀ ନରି ଗୁକ୍ତ କ�ୋଇଥିବୋ 
କବକଳ ତନ୍ମଧ୍ୟେଗୁ  ୧୧୪ ଜଣ େମବୋୟ େମତିେି 
ଇନ୍ସକପ�୍ଟେ, ୫୫ ଜଣ ଅଡଟିର୍   ଓ ୧୫ ଜଣ େୋଜୟୁ 
ପଣୟୁୋରୋେ େ��ୋେୀ ପ୍ରବନ୍�, ଅଧୀକ୍ଷ� ଓ େ� 
ଅଧୀକ୍ଷ� ଭୋବକେ ନରିଗୁକ୍ତ ିପୋଇଛନ୍ତ।ି

‘ବଷି୍ରଠାଧରୀ ଦଳ...
େୋଜୟୁମୋକନ ଉଦୋ�େଣ ଭୋବକେ ଗ୍ର�ଣ 

�େଛିନ୍ତ।ି କଲୋ�ଙ୍କ ମନକେ, �ୃଦୟକେ, ମସ୍ତଷି୍କେ 
‘୫-ଟ’ି ଘେ �େକିନଇଛ।ି କରଉଁମୋକନ ପ୍ରରତଶିୀଳ 
ବଚିୋେଧୋେୋେ ପେପିନ୍ୀ କେମୋକନ ‘୫-ଟ’ି�ଗୁ ବକିେୋଧ 
�େଗୁ ଛନ୍ତ।ି କତଣଗୁ ବକିେୋଧୀ ପ୍ରରତଶିୀଳ ବଚିୋେଧୋେୋ�ଗୁ 
ଗ୍ର�ଣ �େନ୍ତଗୁ କବୋଲ ି ଡ. େୋ�ଗୁ  ଅନଗୁକେୋଧ �େଛିନ୍ତ।ି 
େୋଜୟୁକେ େମସ୍ତ ସ୍ଗୁଲେ େୂପୋନ୍ତେଣ କ�ବ କବୋଲ ି
କେ ��ଛିନ୍ତ।ି ଅନୟୁପକ୍ଷକେ ବକିେୋଧୀ ଦଳ କନତୋଙ୍କ 
ପୋ�ସି୍ତୋନ ପତୋ�ୋ(େବଗୁ ଜ େଙ୍) ମନ୍ତବୟୁେ ଜବୋବ୍   
କଦଇ ଅେଗୁ ଣ ��ଛିନ୍ତ ି କର ବକିେୋଧୀ ଦଳ କନତୋଙ୍କଗୁ  
‘୫-ଟ’ି ଭୂତ ଏପେ ି ମୋଡ଼ବିେଛି ି କର କେ ସ୍ଗୁଲେ 
େବଗୁ ଜ େଙ୍�ଗୁ କନଇ ପୋ�ସି୍ତୋନକେ ପ�ଚେ ି ରକଲଣ।ି 
କେମୋକନ େବଗୁ ଜ େଙ୍େ ପନପିେବିୋ ଖୋଇବୋ 
ଛୋଡ଼ଦିଅିନ୍ତଗୁ। ନଜି ବୋେକିେ ଥିବୋ େବଗୁ ଜ େଙ୍େ 
ରଛ�ଗୁ �ୋଟ ି ପ�ୋନ୍ତଗୁ। ଭୋେତୀୟ ଜୋତୀୟ ପତୋ�ୋକେ 
ମଧ୍ୟ େବଗୁ ଜ େଙ୍ େ�ଛି।ି ଏପେ�ି ିବକିଜପେି ଦଳୀୟ 
ପତୋ�ୋକେ ମଧ୍ୟ େବଗୁ ଜ େଙ୍ େ�ଛି।ି କତଣଗୁ ବକିଜପ ି
ଓ ବକିେୋଧୀଦଳ କନତୋ େବଗୁ ଜ େଙ୍�ଗୁ ତୟୁୋର �େନ୍ତଗୁ 
କବୋଲ ିପେ�ିୋେକେ ��ଛିନ୍ତ ିଅେଗୁ ଣ।

ଦନିକଷ୍ର ସନୁଠା...
କ�ୋଇ ୫୩,୦୦୦ ଟଙ୍କୋକେ ପ�ଚେଛି।ି ଏ�ୋପବୂ୍ଗେଗୁ  
କେୋମବୋେ େଗୁନୋ ମଲୂୟୁ ୫୧,୯୦୦ ଟଙ୍କୋ େ�ଥିଲୋ। 
କେ�ପିେ ି େଗୁ ପୋ �କିଲୋ ପଛିୋ ଆଜ ିେବ୍ଗୋଧ� ୩୦୦୦ 
ଟଙ୍କୋ ବୃଦ୍ଧ ଘଟ ି  ୬୮,୫୦୦ ଟଙ୍କୋକେ ପ�ଚେଛି।ି 

କେୋମବୋେ େଗୁ ପୋ �କିଲୋ ପଛିୋ ୬୫,୦୦୦ ଟଙ୍କୋ 
େ�ଥିଲୋ।

ଭଠାରତ ବଶି୍ବର...
େୋମଲି େ�ଛି।ି ଏକବ ଦଲି୍ୀ ଆଉ େବ୍ଗୋଧି� ପ୍ରଦୂେତି 
େୋଜଧୋନୀ କ�ୋଇ େ�ନିୋ� ିଁ। ଏ� ିତୋଲ�ିୋକେ ଦଲି୍ୀ 
ଚତଗୁ ଥ୍ଗ ଏବଂ ନୂଆଦଲି୍ୀ ନବମ ସ୍ୋନକେ େ�ଛି।ି 
ଆଫି୍�ୀୟ କଦଶ ଚୋଡେ େୋଜଧୋନୀ  ଅନଜୋକମନ 
ଅଷ୍ଟମ ସ୍ୋନକେ େ�ଛି।ି ପୋ�ସି୍ତୋନେ ଲୋକ�ୋେ ପ୍ରଥମ, 
ଚୀନ୍ େ କ�ୋଟନ ଦ୍ତିୀୟ, ଭୋେତେ ଭୱିୋଡୀ ତୃତୀୟ 
ସ୍ୋନକେ େ�ଛି।ି େବ୍ଗୋଧି� ପ୍ରଦୂେତି କଦଶକେ ଚୋଡ 
ପ୍ରଥମ, ଇେୋ� ଦ୍ତିୀୟ ପୋ�ସି୍ତୋନ ତୃତୀୟ, ବୋ�ୋେନି 
ଚତଗୁ ଥ୍ଗ, ବୋଂଲୋକଦଶ ପଚେମ ସ୍ୋନକେ େ�ଛି।ି

ଷ୍ଗଠାଷ୍ରୀ 
ସହଭଠାଗତିଠାଷ୍ର...

ଦରିକେ ଭଲ �ୋମ �େଗୁଥିକବ କେମୋନଙ୍କଗୁ ବଭିୋର 
ପକ୍ଷେଗୁ  ପଗୁେସ୍ତୃ �େୋରବି କବୋଲ ି ନଷି୍ପର୍ତ ି କ�ୋଇଛ।ି 
ଏ�ୋଦ୍ୋେୋ ସ୍ୋନୀୟ କଲୋ�ମୋନଙ୍କ ଜଙ୍ଲ େଗୁେକ୍ଷୋ ପ୍ରତ ି
ଉର୍ତେ ଦୋୟତି୍ୱ ବଢ଼଼ବି ଓ ଜଙ୍ଲ ନଆଁି ଲୋରବିୋକେ ହ୍ୋେ 
କ�ବ କବୋଲ ିେୋଜୟୁ େେ�ୋେ ଆଶୋ େଖିଛନ୍ତ।ି େୋଜୟୁେ 
ଅକନ� ସ୍ୋନକେ ବନୋଗ୍ ିମନଗୁେୟୁ�ୃତ ଭୋକବ କ�ଉଛ।ି 
ଏଥିପୋଇ ଁବ�ଗୁ ଜଙ୍ଲକେ ନଆଁି ଲୋରଗୁଛ।ି ଏ�ୋ�ଗୁ େୋଜୟୁ 
େେ�ୋେ ରଗୁେଗୁତ୍ୱେ େ� କନବୋ େ� ଜଙ୍ଲ ନଆଁି 
ଲରୋଇବୋକେ େୋମଲି େ�ଗୁଥିବୋ ଖଳ ପ୍ର�ୃତେି କଲୋ�ଙ୍କ 
ବକିେୋଧକେ �ଡ଼ୋ �ୋର୍ଗୟୁୋନଗୁଷ୍ୋନ ଗ୍ର�ଣ �େବିୋ�ଗୁ 
ଜଲି୍ୋ ପ୍ରଶୋେନଙ୍କଗୁ ମଗୁଖୟୁ େଚବି ନକିଦ୍୍ଗଶ କଦଇଛନ୍ତ।ି 

ଭୁବକେଶ୍ୱର,୧୪।୩(ସମସି): ଇଞ୍ଜନିେିଂି ଚମତ୍ୋେ 
କ�ଉଛ ି େୋଉେକ�ଲୋେ ବେି୍ଗୋ ମଗୁଣ୍ୋ �� ି ଷ୍ଟୋଡୟିମ୍  । 
ମୋତ୍ ୧୫ ମୋେ େମୟ ଭତିକେ ଓଡ଼ଶିୋ ଛଡ଼ିୋ �େଛି ି
ନୂଆ �ରି୍ତ୍ଗୀମୋନ। ଓଡ଼ଶିୋ େେ�ୋେଙ୍କ ଏ� ିଅଭୂତପବୂ୍ଗ 
େଫଳତୋ�ଗୁ କନଇ ଆେନ୍ତୋ �ୋଲ ି ନୟୁୋେନୋଲ 
ଜଓିଗ୍ରୋଫିକ୍   ଚୟୁୋକନଲକେ ପ୍ରଦଶ୍ତିତ କ�ବ େଗୁପେ 
ଷ୍ଟକ୍  ଚର୍  । ୧୫ ତୋେଖି ବଗୁ ଧବୋେ େୋତ ି୮ଟୋକେ ଏ� ି
�ୋର୍ଗୟୁକ୍ରମେ ପ୍ରୋେୋେଣ କ�ବ। େଚୂନୋ ଅନଗୁେୋକେ େବଗୁ  
ପ୍ର�ୋେ ପ୍ରତ�ୂିଳ ସ୍ତି ି ଓ ଆ�୍ୱୋନେ େମେଗୁଖୀନ କ�ୋଇ 
ଓଡ଼ଶିୋ େେ�ୋେ େବ୍ଗୋଧି� ଆେନ ବଶିଷି୍ଟ େବ୍ଗବୃ�ତ 
�� ି ଷ୍ଟୋଡୟିମ୍   ନମି୍ଗୋଣ �େ ି କଦଖୋଇକଲ। କଦଶେ 

ବଡ଼ ବଡ଼ େୋଜୟୁ ପଛ�ଗୁ �ଟ ି ରୋଇଥିବୋ କବକଳ 
ମଗୁଖୟୁମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନୋୟ�ଙ୍କ କନତୃତ୍ୱକେ ଓଡ଼ଶିୋ 
ଏ� ିଆ�୍ୱୋନ�ଗୁ ଗ୍ର�ଣ �େଥିିଲୋ। କ�ବଳ ଗ୍ର�ଣ �େ ି

ନଥିଲୋ ବେଂ ନଦି୍ଧ୍ଗୋେତି େମୟ ଭତିକେ ଷ୍ଟୋଡୟିମ୍  େ 
ନମି୍ଗୋଣ କଶେ �େ ିକଦଖୋଇଲୋ। �� ିବଶି୍ୱ�ପ୍   ୨୩୦୦ 
ନମି୍ଗୋଣ �ମ୍ଗଚୋେୀ, ୧୦ �ଜୋେ କମଟ୍କି୍   ଟନ୍   ଇସ୍ୋତ, 
୪୨୦୦୦ �ଗୁୟୁବକି୍   ମଟିର୍   �ଂକ୍ରଟି୍  �ଗୁ କନଇ ମୋତ୍ 
୧୫ ମୋେକେ ଛଡ଼ିୋ କ�ଲୋ ବଶି୍ୱେ େବ୍ଗ ବୃ�ତ୍   �� ି

ଷ୍ଟୋଡୟିମ୍  । �� ିବଶି୍ୱ�ପ୍  କେ ଅଂଶଗ୍ର�ଣ ପୋଇଁ ଓଡ଼ଶିୋ 
ଆେଥିିବୋ ଅନ୍ତଜ୍ଗୋତୀୟ କଖଳୋଳୀ, ଅଫିେଆିଲ ଏବଂ 
ଅତଥିି ଓଡ଼ଶିୋ େେ�ୋେଙ୍କଗୁ  ଭୂୟେୀ ପ୍ରଶଂେୋ �େଥିିକଲ। 
ବଶି୍ୱେ େବ୍ଗୋଧି� ଆେନ ବଶିଷି୍ଟ ଷ୍ଟୋଡୟିମ୍   ନମି୍ଗୋଣ 
�େଥିିବୋେଗୁ  ମଗୁଖୟୁମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଗୁ  ମଳିଛି ି ରନିଜି୍   ବଗୁ କ୍   ଅଫ୍   
ୱୋଲ୍ଲ୍ଗ କେ�ଡ୍ସ୍ଗ। ଏକବ ପ୍ରତଷି୍ତି ଚୟୁୋକନଲ ନୟୁୋେନୋଲ 
ଜଓିଗ୍ରୋଫିକ୍  େ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର �ୋର୍ଗୟୁକ୍ରମ େଗୁପର୍   ଷ୍ଟକ୍  ଚର୍  କେ 
ଷ୍ଟୋଡୟିମ୍   ନମି୍ଗୋଣ ଆେଭେ ଠୋେଗୁ  କନଇ �� ି ବଶି୍ୱ�ପ୍   
ଆକୟୋଜନ ପର୍ଗର୍ଟ୍ୟନ୍ତ �ୋର୍ଗୟୁୋବଳୀ�ଗୁ କନଇ ପ୍ରସ୍ତଗୁତ 
କ�ୋଇଛ ି ଡ�ଗୁୟୁକମଣ୍ୋେୀ। େମଗ୍ର େୋଜୟୁ ପୋଇଁ ଏ�ୋ 
କରୌେବେ ବେିୟ କବୋଲ ି�ଗୁ�ୋରୋଇଛ।ି

ନୟୁଠାସନଠାଲ ଜଓିଗ୍ଠାଫିକ୍   ସପୁର ଷ୍ଟ୍ରକ୍  ଚର୍  ଷ୍ର ବସ୍ିଠା ମଣୁ୍ଠା ହକ ିଷଠାଡ�ିମ୍  

ଆଜ ିରାତ ି୮ରର ପ୍ରସାରଣ



ଏଟଏିମ୍ରେଲାଗଲିାନଆିଁ

ବାଲବିନ୍ଧ,୧୪ା୩(ସମସି): ଝୁମ୍ରୁା ବଜାରର ମଖୁ୍ୟ ରାସ୍ା ବ୍ଲକ ଛକ ନକିଟରର 
ର�ାମବାର ବଳିମ୍ତି ରାତ୍ରିର ବ୍ୟାଙ୍କ୍    ଆଫ୍   ଇଣ୍ଆି ଏଟଏିମ୍  ରୁ ଟଙ୍ା ଲୁଟ ଉଦ୍ୟମ 
ଘଟଣା ଝୁମ୍ରୁା ବଜାରରର ଚର୍ଚ୍ାର ରକନ୍ଦ୍ରବନୁି୍ ପାଲଟଛି।ି �ଚୂନା ମତୁାବକ ଝୁମ୍ରୁା 
ବ୍ଲକ ଛକ ନକିଟରର ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍ ଆଫ୍   ଇଣ୍ଆି ଏଟଏିମ୍  ରୁ ଟଙ୍ା ଲୁଟ କରବିା ପାଇଁ 
ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ରବରଳ ରକୌଣ� ି କାରଣ ବ�ତଃ �ଟଚ୍�କକିଟ ର�ାଇ ଏଟଏିମ୍   
ବକ୍ସରର ନଆିଁ ଲାଗ ିଯବିାରୁ ଦୁବ୍ଚ୍ତ୍ତମାରନ ଚମ୍ଟ ମାରଥିିରଲ। ର�ମାରନ ବ୍ୟବ�ାର 
କରୁଥିବା ଗ୍ୟାସ୍   କଟର୍   ଏକ ରରଗରୁଲଟର ଛାଡ ିପଳାଇଥିରଲ। �କାଳ �ମୟରର 
ଘର ମାଲକି କବାଟ ରଖାଲ ି ବା�ାରକୁ ବା�ାରବିା �ମୟରର ଏମଟଏିମ୍   ରୁମ୍  ରୁ 
ଧଆୁଁ ବା�ାରୁ ଥିବାର ରଦଖିବାକୁ ପାଇଥିରଲ। ର� �ରଗେ �ରଗେ ଝୁମ୍ରୁା ଥାନା ଓ 
ଏଟଏିମ୍   କୁମ୍ାନୀକୁ ଖବର ରଦଇଥିରଲ। ପଲୁ�ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରର ପ�ଞ୍ ି ଦମକଳ 
ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ଖବର ରଦଇଥିରଲ। ଦମକଳ କମଚ୍ଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରର ପ�ଁଚ ିନଆିଁ କୁ 
ଆୟତ କରଥିିରଲ। ଖବର ରଲଖା ର�ବା �ଦୁ୍ା ଏଟଏିମ୍   କମ୍ାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରର 
ଲଖିିତ ଅଭରିଯାଗ ର�ାଇ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଛାଡ ି ଯାଇଥିବା ଗ୍ୟାସ୍   କଟର 
ରରଗରୁଲଟରକୁ ଜବତ କର ିପାରପିାର୍ଶ୍ କିକ ସ୍ଥତି ିଅନୁଧ୍ାନ କରୁଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ 
ବରରନ୍ଦ୍ର ର୍ଅିଳ �ଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି

ୋସ୍ାରେଜଳଗିଲାଚଳନ୍ାହାଇୱା

ଯ�ାଡ଼ା, ୧୪ା୩ (ସମସି): ଚଳନ୍ା �ାଇୱା ଟ୍ରକ୍  ରର ଲାଗଲିା ନଅିାଁ। �ୁତୁ�ୁତୁ ର�ାଇ 
ଜଳଗିଲା ଟ୍ରକ୍  । ରକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା, ରଯାଡ଼ା, କଳାପା�ାଡ଼ ନକିଟରର ଏକ ଆଇରନ୍   
ଫାଇନ୍ସ ରବାରଝଇ �ାଇୱା ଟ୍ରକ୍  ରର ଏ� ିଅଗ୍କିାଣ୍ ଘଟଛି।ି ଟ୍ରକ୍  ଟ ିକାର୍ଆି ଖଣରୁି 
ଆଇରନ୍   ଫାଇନ୍ସ ରବାରଝଇ କର ିରଦଓଝର ଅଭମିରୁଖ ଯାଉଥିବା ରବରଳ ୫୨୦ 
ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କଳାପା�ାଡ଼ ନକିଟରର ଟ୍ରକ୍  ର ପଛପରଟ �ଠାତ୍   ନଅିାଁ 
ଲାଗଯିାଇଥିଲା। ରତରବ �ାଇୱା ଡ୍ାଇଭର ନଅିାଁ ଲାଗଥିିବା ଜାଣବିାକୁ ପାଇବାପରର 
ରାସ୍ାକଡ଼ରର ଟ୍ରକକୁ ଛଡିା କର ି ନଅିାଁ ଲଭିାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କର ି ବଫିଳ ର�ବା 
��ତି ଆ�ତ ର�ାଇଥିରଲ। ଏରନଇ ସ୍ଥାନୀୟ ରଲାରକ ତୁରନ୍ ଅଗ୍ରି୍ମ ବଭିାଗକୁ 
ଖବର ରଦଇଥିରଲ। ଅଗ୍ରି୍ମ ବା�ନିୀ ର�ଠାରର ପ�ଞ୍ ିନଅିାଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରଥିିରଲ 
ର�ଁ ଗାଡ଼ରି ପଛପଟ ରପାଡ଼ ିପାଉଁର୍ ର�ାଇଯାଇଥିଲା। ର�ପରଟ ଆ�ତ ଡ୍ାଇଭର 
�ତ୍ୟନ୍ଦ୍ରଙୁ୍ ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ନକିଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନଆିଯାଇଛ।ି ଡ୍ାଇଭର �ତ୍ୟନ୍ଦ୍ରଙ୍ 
କ�ବିା କଥା, ଡା�ାଣ ପଟ ପଛ ଟାୟାର ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ର�ବା କାରଣରୁ ର�ଥିରୁ 
ନଅିାଁ ଲାଗ ିଏ� ିଅଗ୍କିାଣ୍ ଘଟଥିିଲା। 

ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମକିବଦି୍ାଳୟେବାର୍ଷିକଉତ୍ସବ

ହାଟଡହି,ି ୧୪ା୩(ସମସି): �ାଟଡ�ି ି ବ୍ଲକ ଓରାଳ ି ସ୍ଥତି �ଯୂଚ୍୍ୟ ଇନଷ୍ଚୁି୍ୟଟ 
ରମଡକିାଲ �ାଇନ୍ସ ଆଣ୍ ର�ିର୍ଚ୍ ର�ଣ୍ଟର ଓ �ବୁା�ଚନ୍ଦ୍ର +୨ ବଜି୍ାନ ଉର୍ ମାଧ୍ମକି 
ବଦି୍ୟାଳୟର ବାର୍କିକ ଉତ୍ବ ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି ବଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍କ୍ଷ �ବୁ୍ରତ 
କୁମାର �ା�ୁଙ୍ ଅଧ୍କ୍ଷତାରର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାରବ ବନ୍ କରଲଜର ପ୍ାକ୍ତନ ଅଧ୍କ୍ଷ ଡ. 
ର୍ରୁଭନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଶି୍ର, ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଅମତ୍ ଦର୍ଚ୍ନ ଓ ଭଲ ଖବରର ମଖୁ୍ୟ �ମ୍ାଦକ ତଥା 
ବରି୍ଷି୍ ପ୍ବଚକ �ଂଗ୍ାମ ଆଚାଯଚ୍୍ୟ, �ମ୍ାନୀତ ଅତଥିି ର�ଣ୍ଟ ଜାଭୟି�ଚ୍ �ାଇସ୍ଲୁର 
ପ୍ତଷି୍ାତା ଉଦୟନାଥ କର, �ବୁାର୍ଚନ୍ଦ୍ର ବଜି୍ାନ ଉର୍ ମାଧ୍ମକି ବଦି୍ୟାଳୟର ମଖୁ୍ୟ 
ପରାମର୍ଚ୍ଦାତା �ଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ(ବୁବୁ), ବଦି୍ୟାଳୟ ଟ୍ରଷ୍ ିବରିଞ୍ନିାରାୟଣ 
ଦା� ପ୍ମଖୁ ରଯାଗରଦଇଥିରଲ। ଏ� ି ଅବ�ରରର କ୍ତ ି ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍ ଅତଥିିଙ୍ 
ଦ୍ାରା ପରୁଷ୍ତ୍ କରାଯାଇଥିଲା। �ଞ୍ଜୟ ମଜୁମ୍  ଦାର ଅତଥିିମାନଙ୍ର ପରଚିୟ 
ଓ �ଂରଯାଜନା କାଯଚ୍୍ୟକ୍ରମ କରଥିିରଲ। ଏ�ବ�ିଟିରି ଅଧ୍କ୍ଷ ରାମକ୍ଷ୍ଣ ପରଡ଼ିା 
ଧନ୍ୟବାଦ ଅପଚ୍ଣ କରଥିିରଲ। କ୍ଷରିରାଦ ଓଝା, �ଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦା�, ର୍ାନ୍ ିସ୍ାଗତକିା 
ସ୍ାଇଁ, ପ୍ରମାଦନିୀ ରାଉତ, ରଜ୍ୟାତମିଚ୍ୟୀ ପଣ୍ା, ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷୀ ରଜନା, ର୍ଭୁସ୍ତିା 
ରଜନା, ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳୀ ରଜନା, ବଳରାମ �ା, ମନୁା ପରଡ଼ିା, ଭାନୁମତ ିବାରକି ପ୍ମଖୁ 
କାଯଚ୍୍ୟକ୍ରମ ପରଚିାଳନାରର ��ରଯାଗ କରଥିିବା ରବରଳ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍ ଦ୍ାରା 
�ାଂସ୍ତ୍କି କାଯଚ୍୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା।

ରଜେକ୍ସରଦାକାନକୁସଲି୍କଲାପ୍ରଶାସନ

ହାଟଡହି,ି ୧୪ା୩(ସମସି): �ାଟଡ�ି ି ବ୍ଲକ ବରଞ୍ା ଛକର ମା’ ତାରଣିୀ ଡଜିଟିାଲ 
ରଜରକ୍ସକୁ ପ୍ର୍ା�ନ ମଗେଳବାର �ଲି୍   କରଛି।ି ଖବରରୁ ଜଣାଯାଇଛ ି ମାଟ୍ରକି୍   
ପରୀକ୍ଷା �ମୟରର ପରୀକ୍ଷା ରକନ୍ଦ୍ରର ୨ କମି ି ଦୂରତା ମଧ୍ରର ରଜରକ୍ସ ରଦାକାନ 
ବନ୍ କରବିାକୁ ପ୍ର୍ା�ନ ନୟିମ କର ି କପ ି ରରାକବିାକୁ ପ୍ୟା� କରୁଛ।ି ରତରବ 
ଆଜ ିପରୀକ୍ଷା ଚାଲଥିିବା �ମୟରର ବରା�ୀ ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ   ପରୀକ୍ଷାରକନ୍ଦ୍ର ନକିଟ 
ବରଞ୍ା ଛକ ଠାରର ଥିବା ରଜରକ୍ସ ରଦାକାନ ରଖାଲା କରବିା ��ତି ପ୍ବଳ ଭଡି 
ଲାଗରି�ଥିିଲା। ରଜରକ୍ସ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ର୍୍ନପତ୍ରର ୫୦ଟ ି ପ୍ର୍୍ନରୁ ୪୧ଟ ି ପ୍ର୍୍ନ 
ପରୀକ୍ଷାରର ପଡ଼ଥିିବା ପ୍ର୍୍ନ ��ତି ମରି୍ଯିାଉଥିବା ପ୍ଚାର ର�ାଇଥିଲା। ଏ�ାକୁ ରନଇ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଓ ଅଭଭିାବକଙ୍ ମଧ୍ରର ପ୍ବଳ ଭଡି ଲାଗରି�ଥିିବା ରବରଳ ଏଭଳ ି
ପ୍ର୍୍ନପତ୍ ରକଉଁଠୁ ଆ�ଥୁିଲା ତାକୁରନଇ ଚର୍ଚ୍ା ରଯାରଧରଥିିବା ରବରଳ ପରୀକ୍ଷାର 
ସ୍ଚ୍ଛତାକୁ ରନଇ ପ୍ର୍୍ନ ଉଠଛି।ି ଯଦ ିଏ�ା �ତ୍ୟ ର�ାଇଥାଏ ରତରବ ପ୍ର୍୍ନ ରକଉଁଠୁ 
ଆ�ଛୁ ିତା�ା ତଦନ୍ କରବିା ଜରୁରୀ ରବାଲ ିକୁ�ାଯାଉଛ।ି

ବୁଧବାର 
୧୫  ମାର୍ଚ୍ଚ  ୨୦୨୩୧୦ କେନ୍ଦୁ ଝର
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ଯେନ୍ଦୁଝର,୧୪ା୩ (ସମସି)

ରକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା �ାତୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ବନ୍ୟପ୍ାଣୀଙୁ୍ ରନଇ �ବୁରବରଳ ଚର୍ଚ୍ାରର 
ର�ଛି।ି �ାତୀ ମଣରି୍ ଲରେଇ, �ାତୀ 
ଆକ୍ରମଣରର ଧନଜୀବନ �ାନୀ ଓ ର୍କିାରୀ, 
ବଦୁି୍ୟତ ଆଘାତ, ରରଳ୍  ଲାଇନ ଦୁଘଚ୍ଟଣା 
କାରଣରୁ �ାତୀ ମତୁ୍୍ୟ ବର୍ଚ୍ ତମାମ 
ଚର୍ଚ୍ାରର ର�ଥିାଏ। କଛିଦିନି ପବୂଚ୍ରୁ 
ଅରଟଇ �ଂରକ୍ଷତି ଜଗେଲରର ଲାଗଥିିବା 
ଟ୍ରାପ୍   କ୍ୟାରମରାରର ମ�ାବଳ ବାଘ 
ଫରଟା ରଦଖାଯବିା ପରର ବନ ବଭିାଗ 
ଅଧିକ ତତ୍ପର ର�ାଇଛ।ି �ାତୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ବନ୍ୟଯନୁ୍ଙ୍ର ରାତ୍କିାଳନି ଗତବିଧିି 
�ମ୍କଚ୍ରର ଜାଣବିା ପାଇଁ ବନବଭିାଗ 
ଅଭନିବ ପ୍ୟା� ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ଓଡ଼ରି୍ାର 
ପ୍ଥମକର ି ରାତ୍ ି �ମୟରର �ାତୀ, 
ବନ୍ୟଜନୁ୍ ଏବଂ ର୍କିାରୀଙ୍ ଗତବଧିି 
ଅନୁଧ୍ାନ ନମିରନ୍ ଥମଚ୍ାଲ ଇନଫ୍ାରରଡ 
ରଡ୍ାନ ବ୍ୟବ�ାର କରାଯାଉଛ।ି ଏ�ାର 
�ଫୁଳ ମଳୁିଥିବା ରକନୁ୍ଝର ଡଏିଫ୍  ଓ 
ଧନରାଜ ଏଚ୍  ଡ ି ପ୍କାର୍ କରଛିନ୍।ି ପବୂଚ୍ରୁ 

�ାତୀ ଗତବିଧିି ନମିରନ୍ ବନଖଣ୍ ତରଫରୁ 
ତରିନାଟ ିରଡ୍ାନ ବ୍ୟବ�ାର କରାଯାଉଥିଲା। 
ମାତ୍ ରାତ୍ ି �ମୟରର ଏ� ି ରଡ୍ାନ୍   ଗଡୁକି 
ଫଳପ୍ଦ ର�ଉନଥିଲା। ରତଣ ୁ ୬ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍ା ବ୍ୟୟରର ଏକ ଥମଚ୍ାଲ ଇନଫ୍ାରରଡ 
ରଡ୍ାନ୍   କ୍ୟାରମରା ଅଣାଯାଇ ତାର 

ବ୍ୟବ�ାର କରାଯାଇଛ।ି ଗତ କଛିଦିନି 
ପରୂବଚ୍ ଚମ୍ୁଆ ବନାଞ୍ଳ ଚମକପରୁ 

ନକିଟରର ଏକ ଆ�ତ �ାତୀର ଗତବିଧିି 
�ମ୍କଚ୍ରର �ଠକି ତଥ୍ୟ ମଳୁିନଥିଲା। 
ର�ରତରବରଳ �ାତୀର ଗତବିଧିି ଜାଣବିା 
ପାଇଁ ବନବଭିାଗ ଉର୍ କ୍ଷମତା�ମ୍ନ୍ନ 
ଥମଚ୍ାଲ ଇନଫ୍ାରରଡ୍   ରଡ୍ାନ କଣିଥିିଲା। 
ରଡ୍ାନ ରଯାଗୁଁ �ାତୀଟରି ଗତବିଧିିକୁ 
ଆନୁଧ୍ାନ କରାଯାଇ ଚକିତି୍ା ଚାଲଥିିଲା। 
ଏ� ି ରଡ୍ାନ ରଯାଗୁଁ �ାତୀଙ୍ର ପ୍କ୍ତ 
ଚଳପ୍ଚଳ ଅନୁର୍ୀଳନ, ରାତ୍ରିର ଦୁଘଚ୍ଟଣା 
�ମ୍ଭାବନା ର�ଥିିବା ସ୍ଥାନରୁ �ାତୀଙୁ୍ ଅନ୍ୟ 

ଦଗିକୁ ଘଉଡାଇ ଦୁଘଚ୍ଟଣା ରରାକବିା, 
�ାତୀଦଳରର ରକରତ ରଛାଟବଡ �ାତୀ 
ଅଛନ୍ ି �ଠକି ତଥ୍ୟ, ଦୁଘଚ୍ଟଣାରର 
ର୍ୀକାର ର�ାଇ ଆ�ତ �ାତୀଙ୍ ଠାବ 
ଇତ୍ୟାଦ ି ଏ� ି ରଡ୍ାନ୍   ଦ୍ାରା ଜାଣବିା 
��ଜ ର�ାଇପାରୁଛ।ି ପରର ରଡ୍ାନଟକୁି 
ଚମ୍ୁଆ ରରଞ୍ଜକ୍  ର ବାରମବାରୀ, ପାଟଣା 
ରରଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲବିନ୍ଧ ଫରରଷ୍ବଟି୍   
ଅଞ୍ଳ, ଘଟଗାଁ ବନାଞ୍ଳ �ରମତ ବଭିନି୍ନ 
ଅଞ୍ଳରର �ାତୀର ଓ ର୍କିାରୀମାନଙ୍ର 
ଗତବିଧିି �ମ୍କଚ୍ରର ଜାଣବିା ନମିରନ୍ 

ବ୍ୟବ�ାର କରାଯାଉଛ।ି ଏ�ାର �ଫୁଳ 

ମଧ୍ ବନବଭିାଗକୁ ମଳୁିଛ ି ରବାଲ ି
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ବରିର୍ର୍କର ି�ାତୀ, ବନ୍ୟଜନୁ୍ 
ଓ ଜଗେଲ ମଧ୍ରର ପ୍ରବର୍ କରୁଥିବା 
ର୍କିାରୀ ମାନଙ୍ �ମ୍କଚ୍ରର ଏ� ି ରଡ୍ାନଟ ି
ର�ମାନଙ୍ର ରଦ�ର ତାପମାତ୍ାକୁ 
ଅନୁର୍ୀଳନ କର ି ଚହି୍ନଟ କରବିାର କ୍ଷମତା 
ରଖିଛ।ି ଏପରକି ି ରଡ୍ାନ୍   ଉଡୁଥିବା 
ଅଞ୍ଳରର ରକରତାଟ ି ବନ୍ୟଜନୁ୍ ବା �ାତୀ 
ଅଛନ୍,ି ବନ୍ୟଜନୁ୍ଙ୍ ନକିଟରର ର୍କିାରୀ 
ର�ଛିନ୍ ି କ ି ନା, ର� �ମ୍କଚ୍ରର ଏ�ା 
�ଠକି ଚତି୍ ରଦଇପାରୁଛ।ି ରତଣ ୁ�ାତୀ ବା 
ବନ୍ୟଜନୁ୍ ରାତ୍ ି �ମୟରର ରରଳଲାଇନ, 
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆଡକୁ ଯବିା ରବରଳ 
ବନବଭିାଗ �ତକଚ୍ ର�ାଇ ରରଳବଭିାଗକୁ 
�ଚୂନା ରଦବାରର ��ାୟକ ର�ଉଛ।ି 
�ାତୀ ବଦୁି୍ୟତ ଲାଇନ୍   ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫମଚ୍ର 
ନକିଟତର ର�ାଇ ଦୁଘଚ୍ଟଣା ର୍କିାର 
ର�ବାରୁ ଏ�ା ଉଧାର କରପିାରବିାରର 
��ାୟକ ର�ବ ରବାଲ ି କୁ�ାଯାଉଛ।ି 
ର୍କିାରୀମାନଙ୍ର ଗତବିଧିି ଉପରର 
ରଡ୍ାନଟ ି ଅନୁର୍ୀଳନ କ୍ଷମତା ରଖିଥିବାରୁ 
ବନବଭିାଗ ପାଇଁ ଏ�ା ଉପାରଦୟ ର�ଉଛ।ି

ଜଙ୍ଗଲରର ଉଡୁଛ ିବନ ବଭିାଗର ର୍ାନ୍ 

ବନ୍ଜନୁ୍ଓଶକିାେୀଙ୍କଗତବିଧିିଉପରେନଜେ

ଚମ୍ଦୁଆ,୧୪।୩ (ସମସି): ଚମ୍ଆୁ ଥାନା ଅନ୍ଗଚ୍ତ କଙ୍ଡ଼ାପାଟ 
ରବୈତରଣୀ ନଦୀ ରପାଲତଳୁ ଜରଣ ଅଚହି୍ନା ଯବୁତୀଙ୍ ମତ୍ରଦ� 
ଉଦ୍ାର କରାଯାଇଛ।ି ଖବର ରଲଖା ର�ବା ପଯଚ୍୍ୟନ୍ ଯବୁତୀଙ୍ 
ରକୌଣ� ିପରଚିୟ ମଳିପିାରନିଥିବା ତଦନ୍କାରୀ ଅଧିକାରୀ ର୍ାନୁ୍ନୁ 
କୁମାର ରଜନା �ଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି ଖବର ଅନୁ�ାରର ଆଜ ି
ଦ୍ପି୍�ର �ମୟରର ସ୍ଥାନୀୟ ରଲାକ ନଦୀରର ଏକ ର୍ବ ଭା�ଥୁିବାର 
ଚମ୍ଆୁ ପଲୁ�ିକୁ ଖବର ରଦବାପରର ପଲୁ�ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରର 
ପ�ଞ୍ ି ଅଗ୍ରି୍ମ ବଭିାଗ ��ାୟତାରର ଯବୁତୀକୁ ନଦୀରୁ ଉଦ୍ାର 
କରଥିିରଲ। ଏ ରନଇ ଚମ୍ଆୁ ପଲୁ�ି ଅପମତୁ୍୍ୟ ମାମଲା ରକ� 
ନଂ ୧୨/୨୦୨୩ ରଜୁ କରବିା ��ତି ଅଧିକ ତଦନ୍ ଚଳାଇଛନ୍।ି 

ଯେଲଯୋଇ, ୧୪ା୩ (ସମସି)

ଓଡ଼ରି୍ା ରାଜ୍ୟ ବଦୁି୍ୟତ୍   ରବାଡଚ୍ (ଓଏସ୍   
ଇବ)ି ଅଧୀନରର ର�ଥିିବା ଗ୍ା�କଙ୍ 
ପରୁୁଣା ବରକୟା ବଦୁି୍ୟତ୍   ବଲି୍  କୁ �ମ୍ରୂ୍ଚ୍ 
ଛାଡ଼ କରବିା ପାଇଁ ଆଜ ି ଆଞ୍ଳକି 
ବଦୁି୍ୟତ୍   ପରଚିାଳନା �ମନ୍ୟ କମଟି ି
ଜଗରମା�ନପରୁ ର୍ାଖା ପକ୍ଷରୁ ଏକ 
ପ୍ତନିଧିି ଦଳ ସ୍ଥାନୀୟ ରଗାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ 
ଅଧିକାରୀଙ୍ ଜରଆିରର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଓ ର୍କ୍ତ ି
ମନ୍ତୀଙୁ୍ ଏକ ସ୍ାରକପତ୍ ପ୍ଦାନ କରଛିନ୍।ି 
ଏ�ା ��ତି ରଲାକ�ଭା �ାଂ�ଦ, ବଧିାୟକ 
ରତଲରକାଇ, ଜଲି୍ାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ, 
ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତୀ ବଦୁି୍ୟତ୍   ବଭିାଗ, ନବିଚ୍ା�ୀ 

ଯନ୍ତୀ ବଦୁି୍ୟତ୍   ବଭିାଗ, ତ��ଲିଦାର 
ରତଲରକାଇ, ଥାନାଧିକାରୀ ରତଲରକାଇ, 
କନଷି୍ ଯନ୍ତୀ ବଦୁି୍ୟତ୍   ବଭିାଗ ଓ ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍କ୍ଷ ରତଲରକାଇଙୁ୍ ପକ୍ଷ ରଖାଯାଇଛ।ି 
ଅଭରିଯାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଜଗରମା�ନପରୁ 
ର୍ାଖା ଅଧୀନରର ର�ଥିିବା ୫ଟ ି
ପଞ୍ାୟତ ଯଥା-ଜଗରମା�ନପରୁ, 
ବଞି୍ଜବା�ାଳ, ଛାମଣୁ୍ା, �ରଲଇ ରକନା ଓ 
ରଦାବଲାପାଳ ଆଦ ି ପଞ୍ାୟତର ବଦୁି୍ୟତ୍   
ଉପରଭାକ୍ତାଙୁ୍ ଟାଟାପାୱାର କମ୍ାନୀର 
କମଚ୍ଚାରୀମାରନ ପବୂଚ୍ରୁ ର� ି ଆ�ଥିିବା 
ବରକୟା ବଦୁି୍ୟତ୍   ବଲି୍   ରପୈଠ କରବିାକୁ 
ନାଲ ି ଆଖି ରଦଖାଉଥିବା ��ତି ବଦୁି୍ୟତ୍   
କାଟ ି ରଦବାକୁ କ� ି ଆରକ୍ରାର୍ ମଳୂକ 

ଭାରବ ଭୟବତି କରୁଛନ୍।ି ଏ�ାକୁ 
ବଦୁି୍ୟତ୍   କମଟି ି ପକ୍ଷରୁ ପବୂଚ୍ରୁ ର�ଥିିବା 
(ଓଏ�ଇବ)ି ଅଧୀନରର ବରକୟା ବଲିକୁ 
�ମ୍ରୂ୍ଚ୍ ଛାଡ କରବିା ଓ ଟାଟାପାୱାର 
କମ୍ାନୀର ବଦୁି୍ୟତ୍   ବଲିକୁ ନୟିମତି 
ପ୍ଦାନ କରବିାକୁ ଦାବ ି ଉପସ୍ଥାପନା 
କରାଯାଇଛ।ି ଆ�ନ୍ା ୨୪ ତାରଖି �ଦୁ୍ା 
ଅଭରିଯାଗର �ମାଧାନ କରାନଗରଲ 
�କାଳ ଠାରୁ ୪୯ ନମ୍ର ଜାତୀୟ 
ରାଜପଥକୁ ଅବରରାଧ କରାଯବି ରବାଲ ି
ଆଞ୍ଳକି ବଦୁି୍ୟତ୍   ପରଚିାଳନା �ମନ୍ୟ 
କମଟି ିଜଗରମା�ନପରୁ ର୍ାଖାର �ଭାପତ ି
ଅନନ୍ ମାଝୀ, �ମ୍ାଦକ ଜୟଧର ଖଣୁ୍ଟଆି ଓ 
କମଟି ି ପକ୍ଷରୁ ରଚତାବନୀ ଦଆି ଯାଇଛ।ି

ଘଷପିଦୁରା,୧୪ା୩(ସମସି): ଘର୍ପିରୁା 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗଚ୍ତ ବଡପଦନା ଗ୍ାମରର 
କଛି ି ଦନି ର�ଲା ଉତ୍ପାତ ମଚାଇଥିବା 
ମାଙ୍ଡ଼କୁ ରର୍ର୍ରର କାବୁ କଲା 
ବନବଭିାଗ। �ଚୂନା ମତୁାବକ କଛି ିଦନି 
ର�ବ ଏକ ମାଙ୍ଡ ବଡ଼ପଦାନା ଗ୍ାମରର 
ବୁଲାବୁଲ ି କରବିା �� ରଲାକଙ୍ �ାତରୁ 
ଖାଦ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ଖାଇବା �� ରକରତକ 
ସ୍ଥାନରର ରଲାକଙୁ୍ କାମଡୁ ିରଗାଡାଉଥିଲା। 
ମାଙ୍ଡ ଆକ୍ରମଣରର ଦୁଇ ତନି ି ଜଣ 
ଆ�ାତ ର�ବା ପରର ଗ୍ାମବା�ୀ ଆତଙି୍ତ 
ଅବସ୍ଥାରର ର� ି ବନବଭିାଗ କମଚ୍ଚାରୀଙୁ୍ 

ଖବର ରଦଇଥିରଲ। ଆଜ ି �କାଳୁ 
ରାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ବନପାଳ ମଳୟକୁମାର 
�ା�ୁଙ୍ ରନତ୍ତ୍ୱରର ଫରରଷ୍ଗାଡଚ୍ 
ଅବନିାର୍ ପରଡ଼ିା ଏକ ଉଦ୍ାରକାର ି ଦଳ 
�� ପ�ଞ୍ ି ମାଙ୍ଡଟକୁି ରକୌର୍ଳ କ୍ରରମ 
କାବୁ କରଥିିରଲ। ପରର ମାଙ୍ଡଟକୁି 
�ାତରକାର୍ଆି ଜଗେଲକୁ ନଆିଯାଇ ଛାଡ ି
ଦଆିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 

ବରକୟାବଦୁି୍ତ୍ବଲି୍କୁସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଛାଡ଼ଦାବିରଜାେଧେଲିା ଉତ୍ାତକେୁଥିବା
ମାଙ୍କଡ଼କୁକାବୁ
କଲାବନବଭିାଗ

ଚମ୍ଦୁଆ,୧୪।୩ (ସମସି): ଚନ୍ଦ୍ରରର୍ଖର 
ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟରର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲଥିିବା 
ରବରଳ ରକୌଣ� ି �ଚୂନା ନରଦଇ 
ଅଚାନକ ଚମ୍ଆୁ ଉପଜଲି୍ାପାଳ �କୁାନ୍ 
କୁମାର ମାଝୀ ପରୀକ୍ଷା ରକନ୍ଦ୍ର କରବିା ��ତି 
ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରନଇ ଅ�ରନ୍ାର୍ ପ୍କାର୍ 
କରଛିନ୍।ି ମଳିଥିିବା �ଚୂନା ଅନୁ�ାରର 
ଯକୁ୍ତ ୩ କଳାର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲଥିିବା ରବରଳ 
ପରୀକ୍ଷା ରକନ୍ଦ୍ରର �ପୁରରିଟଣ୍ ତଥା 

କରଲଜ ଅଧ୍କ୍ଷ �ପୁର ଭାଇଜଂି ପାଇ ଁଅନ୍ୟ 
କରଲଜକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଥିିଲା। 
ଏ ରନଇ ଉପଜଲି୍ାପାଳ ଅଧ୍କ୍ଷ ଦାୟତି୍ୱ 
ତୁଲାଉଥିବା ଅଧ୍ାପକଙୁ୍ ଚଠି ିରଦଖାଇବା 
ପାଇ ଁ କ�ବିା ପରର ର� ଚଠି ି ରଦଖାଇ 
ପାରନିଥିରଲ। ଅନ୍ୟ ବଳକା ଷ୍ାଫ୍   ଥିବା 
�ରତ୍ତଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ରରର୍ଖର ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟର 
ର�ଣ୍ଟର �ପୁରରିଟରଣ୍ଟଣ୍ଟ କପିର ି ଅନ୍ୟ 
କରଲଜକୁ ଯାଉଛନ୍ ି ର� ରନଇ ପ୍ର୍୍ନ 

କରଥିିରଲ। ରକୌଣ� ି ଦୁଘଚ୍ଟଣା ଘଟରିଲ 
କଏି ଦାୟ ିର�ବି ରବାଲ ିଦାୟତି୍ୱରର ଥିବା 
ଅଧ୍କ୍ଷଙୁ୍ ପ୍ର୍୍ନ କରଥିିରଲ। କରଲଜର 
ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅ�ରନ୍ାର୍ ପ୍କାର୍ 
କରବିା �� ତାଙ୍ ଅଗଚରରର ଏପର ି
ପଦରକ୍ଷପ କା� ିଁକ ି ନଆିଯାଉଛ ି ରବାଲ ି
କ�ଥିିରଲ। କରଲଜର ପରଚିାଳନାଗତ 
ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରନଇ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ବରିକ୍ତ ି
ପ୍କାର୍ କରଥିିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି 

ପେୀକ୍ାରକନ୍ଦ୍ରପେଦିଶଣ୍ଣନକରଲଉପଜଲି୍ାପାଳ

ନଦୀେୁଯବୁତୀଙ୍କମତୃରଦହଉଦ୍ାେ

ଆନନ୍ପଦୁର ୧୪ା୩ (ସମସି): ଆନନ୍ପରୁ 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗଚ୍ତ ଜଙ୍ାର ଗ୍ାମର �ରନ୍ାର୍ 
ଘରଡ଼ଇଙ୍ ପତୁ୍ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ଘରଡ଼ଇ 
ଆନନ୍ପରୁ �ରକାରୀ ବାଳକିା ଉର୍ 
ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ପରୀକ୍ଷା ରଦବାକୁ ଯାଉଥିବା 
ରବରଳ ବଳଭଦ୍ର ନାରାୟଣ �ାଇସ୍ଲୁ 
�ମ୍ଖୁରର ବାଇକ୍   ଦୁଘଚ୍ଟଣାରର ଗରୁୁତର 
ଆ�ତ ର�ାଇଛ।ି ରୁଦ୍ର ଗରୁୁତର ର�ାଇ 
ଉପଖଣ୍ ଚକିତି୍ାଳୟରର ଭତ୍ତକି ର�ାଇଥିବା 
ରବରଳ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ତି ର�ାଇଥିବା 
ଜଣାଯାଇଛ।ି ଖବରରନବାରୁ ଜଣାଯାଏ 
ଏକ ବାଇକ୍   ରଯାରଗ ରୁଦ୍ର ଓ ଚନ୍ନ 
କୁମାର ରବର�ରା �ରକାରୀ ବାଳକିା ଉର୍ 

ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ପରୀକ୍ଷା ରଦବାକୁ ଯାଉଥିରଲ। 
ବଏିନ୍   �ାଇସ୍ଲୁ �ମ୍ଖୁରର ବପିରୀତ ଦଗିରୁ 
ଆ�ଥୁିବା ଏକ ବାଇକ୍   ��ତି ର�ମାନଙ୍ 
ଧକ୍ା ର�ାଇଥିଲା। ଧକ୍ାରର ରୁଦ୍ରଙ୍ର ମଣୁ୍, 
�ାତ, ରଗାଡ଼, ପାଟ ି ଓ ଛାତରିର ଗରୁୁତର 
ଆଘାତ ଲାଗଥିିବା ରବରଳ �ରଗେ �ରଗେ 
ଉପଖଣ୍ ଚକିତି୍ାଳକୁ ନଆିଯାଇଥିଲା। 
ର�ଠାରର ର� ଗରୁୁତର ଅବସ୍ଥାରର ଚକିତି୍ତି 
ର�ଉଥିବା ରବରଳ ପରୀକ୍ଷା ରଦବାରୁ ବଞ୍ତି 
ର�ାଇଛନ୍।ି ଅପରପରକ୍ଷ ବାଇକ୍   ଚାଳକ 
ରଟାଲଙ୍ପଡ଼ା ଗ୍ାମର ଝାରଡ଼ଶ୍ୱର ଓଝା 
ଗରୁୁତର ଅବସ୍ଥାରର କଟକ ରମଡକିାଲକୁ 
ସ୍ଥାନାନ୍ର ର�ାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛ।ି 

ବାଇକ୍ଦୁରଣ୍ଣଟଣାରେପେୀକ୍ାରଣ୍ଣୀଗେୁୁତେ

ପରୀକ୍ା 
ରେବାରୁ 
ବଞ୍ତି

ଯେନ୍ଦୁଝର,୧୪ା୩ (ସମସି)

ଅଖିଳ ଭାରତ ରାଜ୍ୟ �ରକାରୀ କମଚ୍ଚାରୀ ମ�ା�ଂଘର 
ଆ�୍ାନକ୍ରରମ ଓଡ଼ରି୍ା ରାଜ୍ୟ �ରକାରୀ କମଚ୍ଚାରୀ 
�ମନ୍ୟ �ମତି ି ନଷି୍ପତ୍ତ ି କ୍ରରମ ରକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା ର୍ାଖା 
ତରଫରୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଓ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ଉରଦେର୍୍ୟରର 
୭ ଦଫା �ମ୍ଳତି ସ୍ାରକପତ୍ ରକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ 
ଜରଆିରର ପ୍ଦାନ କରାଯାଇଛ।ି �ମନ୍ୟ �ମତି ି
ପକ୍ଷରୁ ପ୍ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦାବଗିଡୁକି ମଧ୍ରର 
ସ୍ରଦୟ ରପନ୍  �ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଲୁିପ୍କିରଣ ଓ ପବୂଚ୍ 
ରପନ�ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପନୁଃ ପ୍ଚଳନ, ଚୁକ୍ତଭିତି୍ତକି 
ଦନି ମଜୁରଆି ଓ ଆଉଟର�ା�କିଂ କମଚ୍ଚାରୀଙୁ୍ ନୟିମତି 
କରବିା, ଖାଲ ିପଡ଼ଥିିବା ପଦବୀ ପରୂଣ କରବିା, ଘରରାଇ 

କରଣ ବନ୍ କରବିା, ଅଷ୍ମ ରବତନ କମରି୍ନ ଗଠନ 
କରବିା, ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୦ ରୁ ଜୁନ୍   ୨୦୨୧ ପଯଚ୍୍ୟନ୍ 
ବରକୟା ୧୮ ମା�ର ମ�ଗୋ ଭତ୍ତା ତୁରନ୍ ପ୍ଦାନ 
କରବିା, ଅନୁକମ୍ାମଳୂକ ନଯିକୁ୍ତ ିଉପରର ଲଗାଯାଇଥିବା 
ପ୍ତବିନ୍ଧକକୁ ପ୍ତ୍ୟା�ାର କରବିା ଓ ରଟ୍ରଡ ୟନୁୟିନ 
କ୍ଷମତାର �ରୁକ୍ଷା ରଦବା �ମନ୍ୟ �ମତି ି ପକ୍ଷରୁ ଦାବୀ 
କରାଯାଇଛ।ି ଏ� ି ସ୍ାରକପତ୍ ପ୍ଦାନ �ମୟରର 
�ଭାପତ ି �ରରକ୍ଷ୍ଣ ରବଜ,�ାଧାରଣ �ମ୍ାଦକ �ଜୁତି 
କୁମାର ନାୟକ, କାଯଚ୍୍ୟାଳୟ �ମ୍ାଦକ ପବତି୍ ପାତ୍, 
ରକାର୍ାଧ୍କ୍ଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଣଗି୍ା�ୀ, କାଯଚ୍୍ୟକାରୀ �ଭାପତ ି
�ୀତା ରଭାଳ, ମାଧବାନନ୍ ନାୟକ, ଉପରଦଷ୍ା ନଳିମଣ ି
ପାଣଗି୍ା�ୀ, ବରିନାଦ ବ�ିାରୀ ବଳ ଏବଂ ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ 
ବଭିାଗର ବ�ୁ କମଚ୍ଚାରୀ ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ।

ସେକାେୀକମଣ୍ଣଚାେୀସମନ୍ୱୟସମତିେିଦାବପିତ୍ର

ଆନନ୍ପଦୁର, ୧୪ା୩ (ସମସି): ଘର୍ପିରୁା ବ୍ଲକ ବଳରାମପରୁ 
ପଞ୍ାୟତ କଇନପିରୁା ଗ୍ାମରର ଅଷ୍ପ୍�ର ନାମଯଜ୍ ଓ 
ତନିଦିନିଆି ରଗୌରଭକ୍ତ �ମ୍ଳିନୀ ପାଳତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି 
ଗ୍ାମବା�ୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ �ାଥୀ କ୍ଲବ �ଦ�୍ୟଙ୍ ��ରଯାଗରର 
ଏ� ି ତନିଦିନିଆି ରଦବକମଚ୍ର ପ୍ଥମଦନି ରଗୌରଭକ୍ତ 
ରାଜବଲ୍ବ �ା�ୁ, ମର�ଶ୍ୱର �ା�ୁ, ବଷୁି୍ଣଚରଣ ରବର�ରା, 
ଚନି୍ାମଣ ି �ା�ୁ, ର୍ରତ �ା�ୁ, �ରନ୍ାର୍ �ା�ୁ, ରଗୌରାଗେ 
�ା�ୁ, ଭରତ �ା�ୁ, କୁଞ୍ଜବ�ିାରୀ �ା�ୁ, ବଭୂିତଭୂିର୍ଣ �ା�ୁ 
ରର୍ାଭାଯାତ୍ାରର କଳ� ଆଣ ିଘଟସ୍ଥାପନ କରବିା ପରର ର୍ଭୁ 
ଅଧିବା� ଆରମ୍ଭ ର�ାଇଥିଲା। କଇନପିରୁା �ଂକୀତ୍ତଚ୍ନମଣ୍ଳୀ 
ଦ୍ାରା ଆରମ୍ଭ ର�ାଇଥିବା ଅଖଣ୍ �ରନିାମରର ଆଖପାଖ 
ଅଞ୍ଳରୁ ଅରନକ �ଂକୀତ୍ତଚ୍ନ ମଣ୍ଳୀ ଓ ରଗୌରଭକ୍ତମାରନ 
ରଯାଗ ରଦଇ �ରନିାମରର୍ ପାନ କରଥିିରଲ। ପରଦନି 
�ମସ୍ �ଂକୀତ୍ତଚ୍ନ ମଣ୍ଳୀ ନଗର ପରଭି୍ରମଣ କରବିା ପରର 
ଦଧି�ାଣ୍ ିଭଗୋଯାଇଥିଲା। ଏ� ିଅବ�ରରର ଏକ ରଗୌରଭକ୍ତ 
�ମ୍ଳିନୀରର ବରଗଡ଼ ଓ �ମଲ୍ପରୁର ଦୁଇ ମ�ଳିା �ଂକୀତ୍ତଚ୍ନ 
ଦଳକୁ ନାମାବଳୀ ପ୍ଦାନ କରାଯାଇ ଆଧ୍ାତ୍କି �ମଦ୍୍ଚ୍ନା 
ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଏ� ି ରଦବକମଚ୍ରର ବରିର୍ର୍ ଅତଥିି ଭାରବ 
ବଳରାମପରୁ ର�ବା �ମବାୟ �ମତିରି �ଭାପତ ିପନଚାନନ 
ରବର�ରା ରଯାଗ ରଦଇ ବଭୂିକ୍ପା ଲାଭ କରଥିିରଲ।

କଇନପିେୁାରେରଗୌେଭକ୍ତସମ୍ଳିନୀ

ବନାଧିୋରୀଙ୍କ ପଯ�ାନ୍ନେ ି
ଯେନାପ�,ି୧୪ା୩(ସମସି): ରକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା 
�ଦଗଡ଼ ବନାଞ୍ଳ ଅଧିକାରୀ �ମୁତି୍   ମ�ାନ୍ଙି୍ 
ପରଦାନ୍ନତ ିର�ାଇଥିବା ଜାଣବିାକୁ ମଳିଛି।ି ପ୍କାର୍ ଥାଉକ,ି ଶ୍ରୀଯକୁ୍ତ 
ମ�ାନ୍ ି ଫରରଷ୍ ରଟ୍ରନଂି ପରର ଚାକରି ି ଜୀବନର ପ୍ଥମ ସ୍ଥାନ 
ଭାରବ ୨୦୧୯ ମ��ିା ଅରକଟାବର ମା�ରର �ଦଗଡ଼ ବନାଞ୍ଳ 
ଅଧିକାରୀ ଭାରବ ନଯିକୁ୍ତ ିପାଇଥିରଲ। ର� ବନାଞ୍ଳ ଅଧିକାରୀରୁ 
��କାରୀ �ଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀକୁ ପରଦାନ୍ନତ ି ପାଇଛନ୍।ି 



୧୧ବାଲେଶ୍ବର
www. sakalaepaper.com

ବୁଧବାର
୧୫  ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ବସ୍ତା/ରୂପସତା,୧୪ତା୩(ସମସି)

ପାଣ ିପାଇଁ ପଞ୍ାୟତ ଅଫିସ ଆଗରେ ଗୋବାଲଟ ି
ଧେ ି ଧାେଣାରେ ବସରିଲ ଗ୍ାମବାସୀ। ଏମତି ି
ଘଟଣା ରେଖିବାକୁ ମଳିଛି ିବସ୍ା ବ୍ଲକ େଘନୁାଥପେୁ 
ପଞ୍ାୟତ ଅସ୍ ିଗ୍ାମରେ। ଏହ ିଗ୍ାମରେ ୪୫୦େୁ 
ଅଧିକ ରଲାକ ବସବାସ କେନ୍।ି ଏହ ି ୪୫୦ 
ରଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ୩ଟ ିସେକାେୀ ନଳକୂପ େହଥିିବା 
ରବରଳ ୩୦େୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ନଳକୂପ େହଛି।ି 
ମାତ୍ର ପ୍ରତବିର୍ଷ ଭୂତଳ ଜଳ ନମି୍ନଗାମୀ ରହଉଥିବାେୁ 
ସମସ୍ ନଳକୂପ ଅଚଳ ରହାଇପଡ଼ୁଛ।ି ରତଣ ୁ
ରଲାରକ ସ୍ାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ େୀଘ୍ଷ ୧୧ ମାସ 
ରହବ ସେପଞ୍ଙ୍କଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି ବଡିଓିଙ୍କ 
ପର୍ଷ୍ୟନ୍ ଅଭରିରାଗ କେଆିସଥୁିରଲ ବ ି ରକୌଣସ ି
ସଫୁଳ ମଳିନିାହ ିଁ। ରଲାକଙ୍କ ଅଭରିରାଗ 

ପାଇଁ ବସଧୁା ରରାଜନାରେ ରଗାଟଏି ପ୍ରକଳ୍ପ 
ବସାରାଇଛ।ି ମାତ୍ର ଠକିାୋେଙ୍କ ମନମଖୁି କାର୍ଷ୍ୟ 

ଏବଂ ବେୁି୍ୟତ ବଭିାଗରେ ମନମାନୀ ରରାଗୁଁ 
ରସଥିେୁ ପାଣ ି ମଳି ି ପାେୁନାହ ିଁ। ରାହା ଫଳରେ 

ରଲାରକ ବହୁ ଅସବୁଧିାେ ସମ୍ଖୁୀନ ରହଉଛନ୍।ି 
ଗ୍ାମଟ ି ସବୁର୍୍ଷରେଖା ନେୀଠାେୁ ୨ କରିଲାମଟିେ 

େୂେରେ ରହାଇଥିବାେୁ ଗାଡଆି ରପାଖେୀ ପାଣ ି
ଶୀଘ୍ର ଶଖୁିରାଉଛ।ି ରାହା ପାଇଁ ପାଣ ି ରଟାପାଏ 
ପାଇଁ ରଲାରକ ନାହ ିଁ ନଥିବା ଅସବୁଧିାେ ସମ୍ଖୁୀନ 
ରହଉଛନ୍।ି ଗ୍ାମ ପାଶ୍ଶ୍ଷବର୍୍ଷୀ ଅଞ୍ଳରେ େବ ି
ଫସଲ ପାଇଁ ବସାରାଇଥିବା ଘରୋଇ ଜଳ 
ଉତ୍ସେ ପାଣ ି ବ୍ୟବହାେ କେୁଛନ୍।ି ଏମତିକି ି
ଗହୃପାଳତି ପଶମୁାରନ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ପାଣ ି ଉପରେ 
ନଭି୍ଷେ କେ ି ଚାରଜମରିେ କୀଟନାଶକ ମଶିା 
ପାଣ ିପଇି ମତୁୃ୍ୟବେଣ କେୁଛନ୍ ିରବାଲ ିରଲାରକ 
ଅଭରିରାଗ କେଛିନ୍।ି ଅଭରିରାଗ ପରେ ରକୌଣସ ି
ସଫୁଳ ନ ମଳିବିାେୁ ଆଜ ି ଗ୍ାମେ ମହଳିାମାରନ 
ଗୋବାଲଟ ି ଧେ ି ପଞ୍ାୟତ ଅଫିସ୍   ସମ୍ଖୁରେ 
ଧାେଣାରେ ବସଥିିରଲ। ସେପଞ୍ଙ୍କ ତେଫେୁ 
ସାତେନି ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନେ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ମଳିବିା 
ପରେ ଧାେଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ରହାଇଥିଲା।

ସସତାର,୧୪ତା୩(ସମସି)

ରସାେ ତହସଲି ଅନ୍ଗ୍ଷତ ଖଞ୍ାମାହାଲ 
ଖଣ ି ଖାୋନେ ମଖୁ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକି 
ରପଣ୍ଠସ୍ଳୀ ରହଉଛ ି ବାଗଡ଼ୁ।ି ଏହାେ 
ଚତୁପାଶ୍ଶ୍ଷରେ ରେବଗେି ି ଠାେୁ 
ରବାଇତା ବଷୁି୍ପେୁ ପାହାଡ଼ ରଘେ ି
େହଥିିବା ମାଣପିେୁ, ଶଙି୍ାଖଣୁ୍ା, 
ରଗାପୀନାଥପେୁ, ମହୁମହୁାଣ, ମାଣତ୍ରୀ 
ଏବଂ ରକଶେୀପେୁେ ପଞ୍ାୟତ 
ମଧ୍ୟରେ ଶତାଧିକ ଗ୍ାମେ ହଜାେ 
ହଜାେ ରଲାରକ ଖଣ ି ଖାୋନ, 
କ୍ରସେ ଓ ମାଲ ପେବିହନରେ 
ଲାଗେିହଛିନ୍।ି ଏଥିସହତି ବହିାେ, 
ଝାଡଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ମବଙ୍, ଛତଶିଗଡ଼ ଆେ ି
ପ୍ରରେଶେୁ ବହୁ ଡ୍ାଇଭେ, ଅପରେଟେ, 

ରଟକ୍ନସିଆିନମାରନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ େହ ି
ଖଣ ି ଖାୋନ ଓ କ୍ରସେରେ ନରିୟାଜତି 
ରହାଇଛନ୍।ି ଗତ ରକରତବର୍ଷ ରହଲା 
ଏହାେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଳରେ ବସବାସ 
କେୁଥିବା ରକରତକ ଅପୋଧୀ ଏବଂ 
େୁବୃ୍ଷର୍ ବଭିନି୍ନ ରଚାେ,ି ଡକାୟତ,ି 

ୋହାଜାନୀ, ଲୁଟ୍  , ଛନି୍ାଇ, ଗଣୁ୍ଡାୋଜ, 
ନଶିା କାେବାେ ଭଳ ି ଅପୋଧିକ 
ମାମଲାରେ ସମ୍ୃକ୍ତ େହ ି ବଶିଙୃ୍ଖଳା 
ପେସି୍ତି ି ସଷୃ୍ ି କେବିାରେ ଲାଗଛିନ୍।ି 
ବରିଶର କେ ି ରବୁବଗ୍ଷରେ ଏକାଧିକ 
ଗ୍ୟାଙ୍ ଏଠାରେ େନିକୁ େନି ସକ୍ରୟି 
ରହାଇ ଉଠୁଛ।ି ଏକ ବରିଶର ସତୂ୍ରେୁ 

ଜଣାପଡ଼ଛି ିରର ଏହ ିଅଞ୍ଳରେ ଶରହେୁ 
ଅଧିକ ରଚାୋ ବନୁ୍କ ଏଠାକାେ 
ରବୁପଢ଼ିଙି୍କ ହାତରେ େହଛି।ି ଏସବୁ 
ବନୁ୍କ ବହିାେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆେ ି ଅଞ୍ଳେୁ 
ଆମୋନୀ ରହାଇ ଆସଥୁିବା ସଚୂନା 
ମଳିଛି।ି ଏହ ି ଅଞ୍ଳରେ ବାେମ୍ାେ 

ଗଳୁଚିାଳନା ଏହାକୁ 
ପ୍ରମାଣତି କେୁଛ।ି 
ଖଣଖିାୋନ, ମଟେ 

ପେବିହନେୁ ମଳୁିଥିବା ଅଥ୍ଷକୁ େୃଷ୍ରିେ 
େଖି ଏହ ିଅପୋଧିମାରନ ମେ ଗରଞ୍ଇ, 
ଚେସ, ବ୍ାଉନ୍  ସଗୁାେ ଭଳ ିନଶିା ଦ୍ରବ୍ୟ 
କାେବାେ ମଧ୍ୟ କେୁଛନ୍।ି ବାଗଡୁରିେ 
ପେୁାତନ ସଟି ି ସ୍ଲୁ, ଜବାହେ 
ନରବାେୟ ବେି୍ୟାଳୟ, ହାଇସ୍ଲୁ ଭଳ ି
ବହୁ ଶକି୍ାନୁଷ୍ାନ ଏବଂ ମଣ ି ପାହାଡ 

ଭଳ ି ଧାମମିକ ଅନୁଷ୍ାନ ଥିବାରରାଗୁଁ 
ଏଠାରେ ଏକ ରଶୈକ୍କି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍କି 
ବାତାବେଣ େହଛି।ି ମାତ୍ର ଏହ ି ନରି୍ଦମିଷ୍ 
ରକରତକ ଉତ୍  ଶଙୃ୍ଖଳ ରବୁକଙ୍କ 
ଆଚେଣ ଏଠାକାେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଝଅି, 
ରବାହୂମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି ବପିେେ କାେଣ 
ପାଲଟଛି।ି ଏଠାେୁ ରସାେ ଥାନା ୭/୮ 
କରିଲାମଟିେ େୂେ ରହାଇଥିବାେୁ 
ରକୌଣସ ି ଘଟଣା ଘଟବିା ସମୟରେ 
ସରଙ୍ ସରଙ୍ ପଲୁସି ପହଞ୍ବିା ପବୂ୍ଷେୁ 
ରସମାରନ ଜଙ୍ଲ ୋସ୍ା ଓ ପାହାଡ଼ 
ରେଇ ପାର୍   ରହାଇରାଉଛନ୍।ି ଏ ସବୁକୁ 
େୃଷ୍ରିେ େଖି ସେକାେ ବାଗଡ଼ୁଠିାରେ 
ଏକ ଫାଣ୍ଡ ି ସ୍ାପନ ପାଇଁ ଅଞ୍ଳବାସୀ, 
ୋଜରନତା, ବୁଦ୍ଜିୀବୀମାରନ ୋବ ି
କେଛିନ୍।ି

ଜସେଶ୍ୱର ବତାର 
ଆସସତାସଏିସନ ନବି୍ତାଚନ 
ପତାଇଁ ଚୂଡ଼ତାନ୍ତ ପ୍ତାର୍ଥୀ  
ତତାଲକିତା ପ୍କତାଶ
ପଶ୍ମିବତାଡ,୧୪ତା୩(ସମସି): ଜରଳଶ୍ୱେ ବାେ 
ଆରସାସଏିସନେ ନବି୍ଷାଚନ ଅଧିକାେୀଙ୍କ ଗତ 
୧୩ ତାେଖିରେ ରଘାରଣା ଅନୁରାୟୀ ସଭାପତ,ି 
ସମ୍ାେକ ଓ ରକାରାଧ୍ୟକ୍ ପେବୀ ବ୍ୟତୀତ 
ଅନ୍ୟ ପେ ଗଡ଼ୁକିରେ ପ୍ରାଥ୍ଷୀମାରନ ନଦି୍ୱର୍ନ୍ଷରେ 
ନବି୍ଷାଚତି ରହାଇଥିବା ଜରଣଇଛନ୍।ି ରସମାରନ 
ରହରଲ ଉପସଭାପତ ିଭାରବ ଭବାନୀ ଶଙ୍କେ 
ଭଞ୍, ରଗୁ୍ମ ସମ୍ାେକ ଭାବରେ ସବତିା ୋଣୀ 
ସାହୁ, ସହକାେୀ ସମ୍ାେକ ଭାରବ ଜଗେଶି 
ପାଳ, ଲାଇରବ୍େୀ ସମ୍ାେକ ଭାରବ ବରିେନ୍ଦ୍ର 
ନାଥ ମହାନ୍,ି ସହକାେୀ ଲାଇରବ୍େୀ ସମ୍ାେକ 
ଭାରବ ୋମକୃଷ୍ ନନ୍ଙି୍କ ସହ କାର୍ଷ୍ୟନବି୍ଷାହୀ 
ସଭ୍ୟ ଭାରବ ଅଜତି୍   ସେୁ, ଅସମି୍   ରେ, ବଷୁି୍ପେ 
ୋସ ମହାପାତ୍ର, ଲକ୍ଷୀ ନାୋୟଣ ପ୍ରମାଣକି, 
ରେଜଆି ସଲୁତାନ ରବଗମ୍  , ସରୋଜ ଭୂୟାଁ ଓ 
ସ୍ଗି୍ା ପାଣଗି୍ାହୀ ପ୍ରମଖୁ ଆଇନଜୀବୀ ନଦି୍ୱର୍ନ୍ଷରେ 
ନବି୍ଷାଚତି ରହାଇଛନ୍।ି ସଭାପତ ିପେ ପାଇଁ 
କୁଞ୍ ବହିାେୀ ୋସ ଓ ପତତି ପାବନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରେ, ସମ୍ାେକ ପେ ପାଇଁ ବଜିନ କୁମାେ 
ରେ, ମେନ ରମାହନ ୋଉଳ ଓ ମରନାେଞ୍ନ 
ମଶି୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୀମଖୁି ନବି୍ଷାଚନ ରହବାକୁ 
ଥିବାରବରଳ ରକାରାଧ୍ୟକ୍ ପେ ପାଇଁ ବରିନାେ 
ଗେି ିଓ େଲି୍ୀପ ମହାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବି୍ଷାଚନ 
ରହବ।

ପ୍ତାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ 
ସଶତାକସଭତା
ବତାଲଆିପତାେ,୧୪ତା୩(ସମସି): ଜାମଶଳୂୀ ସ୍ତି 
ଲକ୍ଷୀ ନାୋୟଣ କରଲଜେ ପବୂ୍ଷତନ ଅଧ୍ୟକ୍ ଡ଼ଃ 
ବୁରେ୍ଧଶ୍ୱେ ପତଙି୍କ ବରିୟାଗରେ ରସାମବାେ 
କରଲଜ ସମ୍ଳିନୀ କକ୍ରେ ଏକ ରଶାକସଭା 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇରାଇଛ।ି ଭାେପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ 
ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ େବି୍ୟଇନୁ୍ ଗେିଙି୍କ ରପୌରୋହତି୍ୟରେ 
ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ିରଶାକସଭାରେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ 
ରେବବ୍ତ ୋସ, ଡ଼ଃ ଶବିନାୋୟଣ ମହାପାତ୍ର, 
ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ସଂଗ୍ାମ ରକଶେୀ ନାୟକ, ବେଷି୍ 
ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼ଃ ସକୁାନ୍ ଗେି,ି ପୋଥ୍ଷ ବଜି୍ାନ 
ବଭିାଗ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାତ େଞ୍ନ ୋସ, 
ବେଷି୍ ଅଧ୍ୟାପକ ପେମାନନ୍ ମହାନ୍ ିପ୍ରମଖୁ 
ଡ଼ଃ ପତଙି୍କ ନୀତନିଷି୍ ଓ ଆେଶ୍ଷଗତ ଜୀବନ 
ସମ୍କ୍ଷରେ ଆରଲାଚନା କେଥିିରଲ। ଅଧ୍ୟାପକ 
ତାପସ ତନୟ ନନ୍ୀ, ପ୍ରଭାତ େଞ୍ନ ୋସ, 
ଅଧ୍ୟାପକ ନରଗନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପାତ୍ର, ଆଶରୁତାର 
ରତ,ି ରଡରମାନର୍ରେଟେ ଶ୍ରୀକାନ୍ ମହାପାତ୍ର, 
ସଞ୍ୟ ରେ, ଅଧ୍ୟାପକିା ମତିାୋଣୀ ରଜନା, 
ରକଶବ ୋସ, େଲି୍ୀପ ହାଜେିା, ଶମ୍ଭନୁାଥ 
ମାଝୀ, ମଖୁ୍ୟକେିାଣୀ ରଗାପୀନାଥ ପଣ୍ଡା, 
ବଂଶୀଧେ ନାୟକ, ଲପିକିା ମାନ୍ନା, ଶଶୀକାନ୍ 
ରଜନା, ସରନ୍ାର ନାୟକ, ଅଧ୍ୟାପକ ବଂଶୀଧେ 
ମହୁେୀ, ବଙି୍କମ ଚନ୍ଦ୍ର ରମୈକାପ ପ୍ରମଖୁ ଡ଼ଃ ପତଙୁି୍କ 
ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଳ ିଅପ୍ଷଣ କେଥିିରଲ।

ବତାଘତାଯତଥୀନ ସ୍ ମୃତ ି
ପରଷିଦର ସସେଇ 
କତାଯ୍୍ୟକ୍ରମ 
ବତାଲଆିପତାେ,୧୪ତା୩(ସମସି): ବାଘାରତୀନ 
ସ୍ତୃ ିପେରିେେ ଆବାହକ ଅେବନି୍ ରବରହୋଙ୍କ 
ରନତୃତ୍ୱରେ ଶ୍ରଦ୍ାରକ୍ତ୍ର ପେସିେରେ ଏକ 
ସରଫଇ କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇରାଇଛ।ି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେଙି୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛଭାେତ 
ଅଭରିାନ ଆହ୍ାନକୁ ସମ୍ାନ ଜଣାଇ ବାଘାରତୀନ 
ସ୍ତୃ ିପେରିେେ ସେସ୍ୟମାରନ ଶ୍ରଦ୍ାରକ୍ତ୍ର 
ପେସିେରେ ସରଫଇ କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମ କେଥିିରଲ। 
ଏହ ିସରଫଇ କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଘାରତୀନ 
ସ୍ତୃ ିପେରିେେ ସେସ୍ୟ ରେରବନ୍ଦ୍ର କୁହ୍ାେୀ, 
ମନ୍ମଥ ପାତ୍ର, ବଶି୍ୱଜତି ରସଠୀ, କ୍ୀତଶି ରଜନା, 
ସରୋଜ ପଣ୍ଡା, ମନ୍ମଥ ୋସ, କାଳୀଚେଣ 
ବାେକି, ମନ୍ମଥ ନାୟକ, ସଧୁାଂଶ ୁେଣଜତି, 
ସଞ୍ୟ ୋସ, ସେୁାମ ୋସ, କୁମେୁ ରଜନା, 
ସବୁାର ସଂି, ଅମରିତଶ ରବରହୋ, ହୀରତଶ 
ରବରହୋ, ହମିାଂଶ ୁୋସ ପ୍ରମଖୁ ସହରରାଗ 
କେଥିିରଲ।

ଦଥୀନକମୃଷ୍ଣ କସଲଜସର 
ସଶତାକସଭତା
ପଶ୍ମିବତାଡ,୧୪ତା୩(ସମସି): େୀନକୃଷ୍ 
କରଲଜେ ପବୂ୍ଷତନ ଅଧ୍ୟକ୍ ଡ. ବୁରେ୍ଧଶ୍ୱେ 
ପତଙି୍କ ବରିୟାଗରେ ଏକ ରଶାକସଭା ଅନୁଷ୍ତି 
ରହାଇରାଇଛ।ି ଅଧ୍ୟକ୍ ୋଧାେଞ୍ନ ରସନାପତ ି
ଅଧ୍ୟକ୍ତା କେ ିଶକି୍ାୋନ କେୁଥିବା ରକୌଣସ ି
ଶକି୍କ କମିା୍ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କେ ବଶିଷି୍ ଗଣୁାବଳ ି
ତାଙୁ୍କ ସବୁେନି ଅମେ କେ ିେଖଥୁିବାରବରଳ 
ଶ୍ରୀ ପତ ିସମସ୍ଙ୍କ ହୃେୟରେ ସ୍ାନତି ରହରବ 
ରବାଲ ିକହଥିିରଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡ. 
ଚରି୍େଞ୍ନ ଭଞ୍, ସନ୍ୟାସୀ ପାତ୍ର, ପରୂ୍୍ଷଚନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରଧାନ, ରଗାପାଳ କରିଶାେ, ହୃରରିକଶ ପେଡ଼ିା 
ପ୍ରମଖୁ ସ୍ୱଗ୍ଷତ ପତଙି୍କ ମଣରିପଣଆି, ବ୍ୟବହାେ, 
ଛାତ୍ରବତ୍ସଳତା, ଆେଶ୍ଷ ଓ ନଷି୍ାପେ ମଣରି 
ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍କିବାେତିା ସମ୍କ୍ଷରେ ସଚୂନା 
ରେଇଥିରଲ। ଅଧ୍ୟାପକ/ଅଧ୍ୟାପକିା, କମ୍ଷଚାେୀ ଓ 
ବହୁ ଛାତ୍ର ସ୍ୱଗ୍ଷତ ପତଙି୍କ ଉରର୍ଦଶ୍ୟରେ ୨ ମନିଟି୍   
ନୀେବ ପ୍ରାଥ୍ଷନା କେଥିିରଲ।

ଖରାଦନି ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣ ୁଜଳକଷ୍ଟ

ପାଣ ିପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଦେ ଗ୍ାମବାସୀ

ଚନ୍ଦସନଶ୍ୱର,୧୪ତା୩(ସମସି): ରଶ୍ରଣୀଗହୃରେ 
ରଗାଟଏି ପରଟ ପଲିାମାରନ ବସ ି ପାଠ 
ପଢ଼଼଼଼ୁଥିଲା ରବରଳ ଅନ୍ୟପରଟ ଚନିାବାୋମ 
ଓ ବେି ିବସ୍ା ଗୋ ରହାଇ େହଛି।ି ବାରଲଶ୍ୱେ 
ଜଲି୍ା ରଭାଗୋଇ ବ୍ଲକେ ନୟାପାଲ ି
ପ୍ରାଥମକି ବେି୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳ ିଏକ ଘଟଣା 
ରେଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ରଭାଗୋଇ ବ୍ଲକ 
ଖେେିପପିଳ ପଞ୍ାୟତ ଅନ୍ଗ୍ଷତ ନୟାପାଲ ି
ପ୍ରାଥମକି ବେି୍ୟାଳୟେ ରଶ୍ରଣୀଗହୃରେ 
ଚନିାବାୋମ ଓ ବେି ି ବସ୍ା ଗୋ କେ ି
େଖାରାଇଛ।ି ରସହ ି ରଶ୍ରଣୀଗହୃରେ ରଛାଟ 
ରଛାଟ ପଲିାମାରନ ବସ ି ପାଠ ପଢ଼଼଼଼ୁଛନ୍।ି 
ଏ ରନଇ ସାଧାେଣରେ ଅସରନ୍ାର ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଛ।ି ଏରନଇ ପ୍ରଧାନଶକି୍କ ଅରଶାକ 
ମହାପାତ୍ରଙୁ୍କ ପଚାେବିାେୁ ରସ ଏହାେ 
ସରନ୍ାରଜନକ ଉର୍େ ରେଇପାେ ିନ ଥିରଲ। 
ଏରନଇ ରଭାଗୋଇ ରଗାଷ୍ୀ ଶକି୍ାଧିକାେୀ 
କମଳାରଲାଚନ ବଶି୍ୱାଳଙୁ୍କ ପଚାେବିାେୁ ରସ 
କହଥିିରଲ ରର, ଏଭଳ ି କାର୍ଷ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାେ 

ରକୌଣସ ି ପ୍ରକାରେ ଗ୍ହଣୀୟ ନୁରହଁ। ରତରବ 
ଏହ ିଘଟଣାରେ ରସ ବ୍ୟକ୍ତଗିତ ଭାରବ ତେନ୍ 
କେ ିକାର୍ଷ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ କେରିବ ରବାଲ ିଶ୍ରୀ 
ବଶି୍ୱାଳ କହଛିନ୍।ି

ଅପରାଧୀଙ୍କ ଚରାଭୂଇଁ ପାେଟଛି ିବାଗଡ଼ୁ ି

ପଲୁସି େତାଣ୍ ିପ୍ତଷି୍ତା ପତାଇଁ ଦତାବ ି

ପ ଶ୍ ିମ ବ ତା ଡ , ୧ ୪ ତା ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
େୀନକୃଷ୍ ମହାବେି୍ୟାଳୟେ 
୧୯୮୪-୮୫ ମସହିାେ ରକୁ୍ତେୁଇ 
ବଜି୍ାନ ଅଧ୍ୟୟନ କେୁଥିବା 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କେ ଏକ ବନୁ୍ମଳିନ 
ଉତ୍ସବ ବ୍ଲକବଜାେ ତାେୁଣ୍ୟ ମଳିନୀ 
କକ୍ରେ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇରାଇଛ।ି 
ଏହାକୁ ପବୂ୍ଷତନ କରଲଜ ଅଧ୍ୟକ୍ 
ବପିନି ବହିାେୀ ବଶି୍ୱାଳ ଅଧ୍ୟକ୍ତା 
କେଥିିବା ରବରଳ ବଶିଷି୍ କବ ି
ବ୍ରଜନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଗେି ିମଖୁ୍ୟଅତଥିିଭାରବ 
ରରାଗରେଇଥିରଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରେ ଜରଳଶ୍ୱେ ବକିାଶ ମରହାତ୍ସବ 
କମଟିେି ସମ୍ାେକ ମରନାେଞ୍ନ 
ୋସ, ଶକି୍ାବତି୍   ସରନ୍ାର ପାତ୍ର ଓ 
ସଶୁାନ୍ ନାୟକ ପ୍ରମଖୁ ଅତଥିିଭାରବ 
ରରାଗରେଇଥିରଲ। ଉପସ୍ତି 

ପେୁାତନ ଛାତ୍ରଙୁ୍କ ରନଇ ଏକ କମଟି ି
ଗଠନ କୋରାଇଛ।ି ଏଥିରେ 
ଡ. କାଳପିେ ମହାନ୍ ି ସଭାପତ,ି 
ସେିଶି ଚନ୍ଦ୍ର ରଚୌହାନ ସମ୍ାେକ, 
ଭକ୍ତଲିତା ପେଡ଼ିା ରକାରାଧ୍ୟକ୍ ଓ 
ଅନନ୍ ୋସ, ରକୋେନାଥ େର୍, 
ୋରଜଶ ରବୋଙୁ୍କ ରନଇ ସଂରରାଜକ 
ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କୋରାଇଛ ି ରବାଲ ି
କମଟି ି ପକ୍େୁ ସଚୂନା େଆିରାଇଛ।ି 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେିକରିଶାେ 
ମହାନ୍,ି ପ୍ରେୀପ ବାେକି, ଅଜତି୍   
ପ୍ରଧାନ, ତାପସ ପ୍ରଧାନ, ଉେୟହେ ି
ପାତ୍ର, ସନ୍ୀପ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମଖୁ 
ରରାଗରେଇଥିବା ରବରଳ ଆସନ୍ା 
ରମ ୨୮ରେ ଏହାେ ଅନ୍ୟ ଏକ 
ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ରହବ ରବାଲ ି
ସଚୂନା ରେଇଥିରଲ।

ଜସେଶ୍ୱର/ପଶ୍ମିବତାଡ଼,୧୪ତା୩(ସମସି): ବାରଲଶ୍ୱେ ଜଲି୍ା ଜରଳଶ୍ୱେ ବ୍ଲକ କ୍ୀରୋେ ପ୍ରସାେ 
ରନାଡାଲ ଉପ୍ରା ବେି୍ୟାଳୟ ରକାଟସାହ ି ସନ୍ନକିଟ ରଖଳ ପଡ଼ଆିଠାରେ ରଗୌେରଗାପାଳ ରପ୍ରମୀ 
ସଂଗଠନ ପକ୍େୁ ଜରଳଶ୍ୱେ ନବି୍ଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀେ ଜରଣ ସଂଗ୍ାମୀ ରନତା, ସ୍ୱାଭମିାନ,ି କ୍ରାନ୍କିାେୀ, 
ନଭି୍ଷୀକ ଜନରନତା, େେେବିନୁ୍, େେେୀରନତା ସ୍ୱଗ୍ଷତ ରଗୌେରଗାପଲ ୋସଙ୍କ ସ୍ତୃ ିଉରର୍ଦଶ୍ୟରେ 
ଚଳତି ମାସ ୨୬ ତାେଖି େନି ବଶିାଳ େକ୍ତୋନ ଶବିେି ପାଇ ଁଏକ ପ୍ରସୁ୍ତ ିରବୈଠକ ଅପୋହ୍ନରେ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିଲା। ରବୈଠକରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ ତଥା ନଶ୍ମିପେୁ ପଞ୍ାୟତେ ସମତି ିସେସ୍ୟ 
ବ୍ଜରମାହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାରେ କାଳଚିେଣ ୋସ, ସତ୍ୟଶଭୁମ ମଶି୍ର, ଚନ୍ନ କେ ଓ ୋସ 
ବହିାେୀ େଣାଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନରେ ପ୍ରସୁ୍ତ ିରବୈଠକ ସହ ସାମା୍େକି ସମ୍ଳିନୀ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିଲା। 
ୋରଜନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ପ୍ରାକ୍ତନ ବ୍ଲକ ବରିଜଡ ିସଭାପତ ିଭୂପତ ିମଧି୍ଷା, ସ୍ାନୀୟ ସେପଞ୍ ମଞ୍ବୁାଳା ପ୍ରଧାନ, 

ହସଉିର୍ଦନି ବକ୍ସ, ବଶି୍ୱନାଥ ୋସ ମହାପାତ୍ର, େରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ସେପଞ୍ ୋରଜଶ ରଜନା, େବୀନ୍ଦ୍ର 
ନାଥ ଗେି,ି ସମତିସିେସ୍ୟ ମକୁୁନ୍ ରଜନା, ହେଶି୍ନ୍ଦ୍ର ମହାଳକି, େନିାୋଣୀ ରବରହୋ, ସବତିା ପେଡ଼ିା, 
ଚାେୁବାଳା ରଜନା, ଅେବନି୍ ସାହୁ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାରବ ରରାଗରେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରୋନ କେବିା 
ସହତି କଭିଳ ିଅଧିକ େକ୍ତ ସଂଗ୍ କୋରାଇପାେବି ରସ ରନଇ ଆରଲାଚନା କେଥିିରଲ।

ଦରେଣୀଗହୃଦର 
ଚନିାବାୋମ ଓ ବରି ିବସ୍ା

ଲଙ୍ଗସେଶ୍ୱର,୧୪ତା୩(ସମସି): ବାଲଆିପାଳ ବ୍ଲକ ବଣଆିଡହିା ପଞ୍ାୟତ ଅନ୍ଗ୍ଷତ ରଡମେୁଆି 
ଗ୍ାମରେ େଘନୁାଥ ଟୁଡୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ତତ୍ତାବଧାନ ଓ ପ୍ରୟିନାଥ ମମୁୁ୍ଷଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱରେ ଆଜ ି
େଘନୁାଥ ମମୁୁ୍ଷ ‘୫-ଟ’ି ଅନୁଶକି୍ଣ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ବସ୍ା ବଧିାୟକ ନତି୍ୟାନନ୍ ସାହୁ 
ଉେଘାଟନ କେଥିିରଲ। ଏଥିରେ ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାବରେ ପବୂ୍ଷତନ ଜଲି୍ାପେରିେ େବୀନ୍ଦ୍ର ଅଣ୍ଡଆି 
ରରାଗରେଇ ଗ୍ାମାଞ୍ଳେ ଏଭଳ ିଅନୁଶକି୍ଣ ରକନ୍ଦ୍ର ରଖାଲାରବିା ଦ୍ୱାୋ ବହୁ ଗେବି ଆେବିାସୀ 
ପଲିାମାରନ ରରଉଁମାରନ ଟଙ୍କା ଅଭାବେୁ ଶକି୍ା ପାଇବାେୁ ବଞ୍ତି ରହଉଛନ୍।ି ରସମାରନ ଏହ ି
ରକନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼଼଼଼ପିାେରିବ। ଏଭଳ ି ପେରକ୍ପ ନଶି୍ତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିିଭାରବ ଘଣ୍ଆୁ ସେପଞ୍ ସଶୁଲି ପ୍ରଧାନ, ବାଲଆିପାଳ ସେପଞ୍ ରହମନ୍ ୋସ, ବଣଆିଡହିା 
ସମତିସିଭ୍ୟ କଟ ି ମାୋଣ୍ଡ,ି ପବୂ୍ଷତନ ଜଲି୍ାପେରିେ ହେରଗାପାଳ ସଂିହ, ମତୁୃ୍ୟଞ୍ୟ ନାଏକ, 
ଲରମ୍ାେେ ମାହାନା, ଭଗବାନ ଗେି,ି ଚନ୍ନ ରଜନା, ୋଜକରିଶାେ ପାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ରରାଗରେଇ 
ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରୋନ କେଥିିରଲ। ରଶରରେ ୋମକୃଷ୍ ପ୍ରଧାନ ଧନ୍ୟବାେ ଅପ୍ଷଣ କେଥିିରଲ।

ଖଇରତା,୧୪।୩(ସମସି): ବାରଲଶ୍ୱେ ଜଲି୍ା ଖଇୋ 
ଅଞ୍ଳେୁ ବଭିନି୍ନ ଅୋଲତରେ କାର୍ଷ୍ୟ କେୁଥିବା 
ଆଇନଜୀବୀଙ୍କେ ଏକ ରବୈଠକ େବବିାେ 
େନି ଖଇୋ ଶକି୍କ ସଂଘ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ତି 
ରହାଇରାଇଛ।ି ବେଷି୍ ଆଇନଜୀବୀ ରଗାପାଳ 
ୋୟମହାପାତ୍ର ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ତା କେଥିିରଲ। 
ସଂଘେ କମ୍ଷକର୍୍ଷା ମରନାନୟନ ପ୍ରସଙ୍ରେ କଛି ି
ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରସ୍ାବ େଖିଥିବା ରବରଳ ଏହା 
ପେବର୍୍ଷୀ ରବୈଠକକୁ ଘଞୁ୍ାଇରେବାକୁ ଅନ୍ୟକଛି ି
ମତ ରେବା ପରେ ଉକ୍ତ ମରନାନୟନ ପ୍ରକ୍ରୟିା 
ଓ ନାମକେଣ ପେବର୍୍ଷୀ ରବୈଠକରେ କେବିାକୁ 
ସବ୍ଷସମ୍ତ ି କ୍ରରମ ନଷି୍ପର୍ ି ଗ୍ହଣ କୋରାଇଥିଲା। 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେିଞ୍ନ ରବରହୋ, 

ୋମଚନ୍ଦ୍ର ୋଶ, ଭେତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ରଧୁିଷ୍େି 
ନାୟକ, କାଶନିାଥ ମେୁୁଲ,ି ଉରପନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ, 
ଲଙି୍ୋଜ ମହାନ୍,ି ଉରମଶ ୋସଙ୍କ ସରମତ 

ଖଇୋେୁ ଜଲି୍ା, ସବଡଭିଜିନାଲ, ହାଇରକାଟ୍ଷ 
ତଥା ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଷରେ କାର୍ଷ୍ୟ କେୁଥିବା 
ଆଇନଜୀବୀମାରନ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ବତାସଲଶ୍ୱର/ନଥୀେଗରି,ି୧୪ତା୩(ସମସି): ତନି ି
େନି ଧେ ିରନରହେୁ ରବୁ ରକନ୍ଦ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 
ଜଲି୍ାସ୍େୀୟ ରଖଳ ପ୍ରତରରାଗତିା ନୀଳଗେି ି
ବ୍ଲକ ମାଟଆିଲ ି ପଞ୍ାୟତରେ ଅନୁଷ୍ତି 
ରହାଇରାଇଛ।ି ଏଥିରେ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାବରେ 
ନୀଳଗେି ି ବ୍ଲକେ ପବୂ୍ଷତନ ରଚୟାେମ୍ୟାନ 
ବାସନ୍ୀ ସଂି ରରାଗୋନ କେଥିିରଲ। 
ଅନ୍ୟତମ ଅତଥିି େୂରପ ସମତି ିସଭ୍ୟ ଶଶଧେ 
ମହାପାତ୍ର ରରାଗୋନ କେ ି ଅଭଭିାରଣ 
େଖିଥିରଲ। ସମାଜରସବୀ ମରନାେଞ୍ନ ସଂି 

ରରାଗରେଇଥିରଲ। ରନରହେୁ ରବୁରକନ୍ଦ୍ର ରବୁ 
ଅଧିକାେୀ େରମଶ ଆର୍   କପରୁ୍   ରରାଗରେଇ 
ରଖଳାଳଙୁି୍କ ଉତ୍ସାହତି କେଥିିରଲ ଓ ଉତ୍  କଳା 
କଳଚୁୋଲ ଅଧ୍ୟକ୍ ତଥା ରନରହେୁ ରବୁ 
ରକନ୍ଦ୍ର ପବୂ୍ଷତନ ରସ୍ୱଚ୍ଛାରସବୀ ବକି୍ରମ ବାେକି 
ରରାଗୋନ କେଥିିରଲ। ମା’ମହବଳ ିଆେବିାସୀ 
କ୍ଲବ ଅଧ୍ୟକ୍ ଲକ୍ଷୀଧେ ସଂି ସମସ୍ଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାେ 
ଅପ୍ଷଣ କେଥିିରଲ। ଏହ ିକାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମରେ ବଭିନି୍ନ 
ବ୍ଲକେ ପାଖାପାଖି ୩୦୦େୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ଅଂଶଗ୍ହଣ କେଥିିରଲ।

‘୫-ଟ’ି ଅନୁଶକି୍ଷଣ ଦେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍  ଘାଟତି

ଜଲି୍ାସ୍ରୀୟ କ୍ୀଡ଼ା ପ୍ରତଦି�ାଗତିା

ଖଇରାଦର ଓେେିଙ୍କ ଦବୈଠେ

ନାବାଳେିାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ା
ଚନ୍ଦସନଶ୍ୱର,୧୪ତା୩(ସମସି): ରଭାଗୋଇ ବ୍ଲକ 
ସାହାବାଜପିେୁ ପଞ୍ାୟତ ଭଟ୍ଟପେୁ ଗ୍ାମରେ ଜରଣ 
ନାବାଳକିା ଆତ୍ହତ୍ୟା କେଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ମତୃ 
ନାବାଳକିା ଜଣକ ରହରଲ ଭଟ୍ଟପେୁ ଗାଁେ ସ୍ୱଗ୍ଷତ 
ରହମନ୍ ଧଡ଼ାଙ୍କ ଝଅି ମମତା ଧଡ଼ା (୧୭)। ମଳିଥିିବା 
ସଚୂନା ଅନୁରାୟୀ, ବାଲ୍ୟକାଳେୁ ବାପା ରଛଉଣ୍ଡ 
ମମତା ରଜରଜମା, ମାଆ ଓ ଭାଇ ସହତି ଘରେ 
େହୁଥିରଲ। ମଙ୍ଳବାେ ସକାରଳ ମାଆ ଘେ କବାଟ 
ବନ୍ ଥିବା ରେଖି ଡାକ ପକାଇଥିରଲ। ରକୌଣସ ିଉର୍େ 
ନ ମଳିବିାେୁ କବାଟ ଭାଙ୍ ି ରେଖିବାରବଳକୁ ଝଅି 
ମମତା ରବକରେ େସ ିଲଗାଇ ଆତ୍ହତ୍ୟା କେଥିିବା 
ରେଖିବାକୁ ପାଇ ତାଳସାେ ିସାମଦୁ୍ରକି ଥାନା ପଲୁସିକୁ 
ଖବେ ରେଇଥିରଲ। ଖବେ ପାଇ ଥାନା ଏଏସଆଇ 
ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ୋସ ଘଟଣାସ୍ଳରେ ପହଞ୍ ି ସରଙ୍ 
ସରଙ୍ ଜରଳଶ୍ୱେପେୁ ରଗାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ରନଇଥିରଲ। ମାତ୍ର ରସଠାରେ ଡାକ୍ତେ ତାଙୁ୍କ ମତୃ 
ରଘାରଣା କେଥିିରଲ। ଏରନଇ ପଲୁସି ଶବକୁ ଜବତ 
କେ ିଏକ ଅପମତୁୃ୍ୟ ମାମଲା େୁଜୁ କେବିା ସହତି ଶବ 
ବ୍ୟବରଚ୍ଛେ ପରେ ପେବିାେକୁ ହସ୍ାନ୍େ କେଛି।ି

ସସବତା ସମବତାୟ ସମତି ିପକ୍ଷରୁ 
ବଥୀମତା ରତାଶ ିପ୍ଦତାନ
ଖଇରତା,୧୪ତା୩(ସମସି): ଖଇୋ ବ୍ଲକ ବଇଁଚଖଣୁ୍ା 
ଗ୍ାମେ ଶମ୍ଭନୁାଥ ପଣ୍ଡା େୀଘ୍ଷ ୬ ମାସ ତରଳ ଏକ 
ବରିଧେ ସାପ କାମଡୁାରେ ମତୁୃ୍ୟବେଣ କେଥିିରଲ। 
ମତୁୃ୍ୟ ପବୂ୍ଷେୁ ଶମ୍ଭନୁାଥଙ୍କେ ଖଇୋ ରସବା ସମବାୟ 
ସମତିରିେ ବୀମା କେଥିରଲ। ଆଜ ି ତାଙ୍କ ସ୍ତୀ 
ସତ୍ୟାଭାମା ପଣ୍ଡାଙୁ୍କ ଶାଖା ପେଚିାଳକ ଜେୁନାଥ 
ସ ୫ ଲକ୍ ଟଙ୍କାେ ଏକ ରଚକ ପ୍ରୋନ କେଛିନ୍।ି 
ଏଥିରେ ସମତିେି ସଭାପତ ି ରସୌମ୍ୟେଞ୍ନ ନାୟକ, 
ସମତିେି ସମ୍ାେକ ଶ୍ରୀକାନ୍ ପରଲଇ, ଉେୟନାଥ 
ୋଉତ, େଲି୍ୀପ ୋଉତ ଓ ଲକ୍ଷୀପୟିା ନାୟକ ପ୍ରମଖୁ 
ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ରକ୍ତୋନ ଶବିରି ପ୍ରସୁ୍ତ ିଦବୈଠେ

ଲଙ୍ଗସେଶ୍ୱର,୧୪ତା୩(ସମସି): ସଂିଲା ଥାନାରେ େୀଘ୍ଷେନି 
ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ନୂତନ ଥାନାଧିକାେୀ ଭାବରେ 
ରରାଗରେଇଛନ୍ ି ଇନସିରପକ୍ଟେ ଶବି ପ୍ରସାେ ଭଦ୍ରା। ଏହା 
ପବୂ୍ଷେୁ ଶ୍ରୀ ଭଦ୍ରା ଜରଳଶ୍ୱେ ଥାନାରେ ଅତେିକି୍ତ ଆଇଆଇସ ି
ଭାବରେ କାର୍ଷ୍ୟେତ ଥିରଲ। ଶ୍ରୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ରରାଗୋନ ପରେ 
ବଭିନି୍ନ ମହଲେୁ ତାଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ କୋରାଇଛ।ି ସଂିଲା ଥାନା 
ଅଞ୍ଳରେ ଆଇନଶଙୃ୍ଖଳା ପେସି୍ତି ି ନୟିନ୍ତଣ ପାଇଁ ପେରକ୍ପ 
ଗ୍ହଣ କୋରବି ରବାଲ ିଶ୍ରୀ ଭଦ୍ରା ସଚୂନା ରେଇଛନ୍।ି

ନୂତନ ଥାନାଧିୋରୀଙ୍କ ଦ�ାଗୋନ

ପରୁାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବନୁ୍ମଳିନ
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  ବାଲ ିବବାବେଇ ଟ୍ାକ୍ଟର ଜବତ; ଚାଳକ ଗରିଫ
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ,୧୪ା୩(ସମସି): ଗତ କଛିଦିନି ହେବ ୋଟବାଦଡା 
ଅଞ୍ଚଳହେ ହବଆଇନଭାହବ ହ�ାୋ ବାଲ ି �ାଲାଣ ସ�ୂନା ପାଇ ପଲୁସି 
�ଢଉ ଜାେ ି େଖିଥିଲା। ହସାମବାେ ସନ୍ଧ୍ାହେ ୋଟବାଦଡା ନକିଟ 
ସେଜମଡେିହିେ ୋଇେଙ୍ଗପେୁ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପଲୁସି �ଢ଼ାଉ କେ ିଏକ 
ହ�ାୋ ବାଲ ିହବାହେଇ ଟ୍ାକ୍ଟେକୁ ଜବତ କେବିା ସେତି �ାଳକକୁ ଗେିଫ 
କେ ି ଥିଲା। ୋଇେଙ୍ଗପେୁ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାହେ ଏ ହନଇ ଏକ ମାମଲା 
େୁଜୁ ହୋଇଛ।ି ମଙ୍ଗଳବାେ ଟ୍ାକ୍ଟେ �ାଳକ ମଣ୍ ୁହସାଏ (୨୨)କୁ ହକାଟ୍ଟ 
�ାଲାଣ କୋଯାଇ ଥିବା ସ�ୂନା ୋଇେଙ୍ଗପେୁ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିକାେୀ 
ନୀେଦ କୁମାେ ମଲ୍କି ସ�ୂନା ହଦଇଛନ୍।ି

  ଅସ୍ାଭାବକି ଶଶିପୁତୁ୍ର ଜନ୍ମପବର ମତୃ
ସାରସକଣା,୧୪ା୩(ସମସି): ଅସ୍ାଭାବକି ଶଶି ୁ ଜନ୍ମ ପହେ ମତୁୃଧ୍ବେଣ 
କେଛି ି ଶଶି।ୁ ଶଶିଟୁେି ଶେୀେ ଓ ମଣୁ୍ଡଟ ି ସାଧାେଣ ଶଶିେୁୁ ଅଧିକ ବଡ଼ 
ଥିବାହବହଳ ଆଖି ହଡାଳା ବାୋେକୁ ବାୋେଥିିବା ହଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି 
ଜନ୍ମ ପହେ ଶଶିେୁ ପାଟ ିଆଖି ବ�ିତି୍ର ଭାହବ ହଦଖାଯାଉଛ।ି ଏଭଳ ିଅଭୂତ 
ଶଶି ୁହଦଖିବାକୁ ମଳିଛି ିସାେସକଣା ବ୍ଲକେ କୁଲାପଟା ଗ୍ାମହେ। ପ୍ରକାଶ 
ଥାଉକ ି କୁଲାପଟା ଗ୍ାମେ ବାବଲୁ ମୋେଣାଙ୍କ ସ୍ତୀ �ୁଡାମଣ ି ୋଁସଦାଙ୍କ 
ଗଭ୍ଟଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ପହେ ବାଙ୍ଗେିହିପାଷ ିଡାକ୍ତେଖାନାକୁ ଆଣଥୁିବାହବହଳ 
ବାଟହେ ଶଶିଟୁ ିଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଜନ୍ମପହେ ପଲିାଟେି ପାଟ ିଓ ନାକ ନ 
ଥିବାହବହଳ ମଣୁ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ�ିତି୍ର ହଦଖାଯାଉଛ।ି ହତହବ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ଭତିହେ 
ପ୍ରସବ ହେବାପହେ ଶଶିଟୁ ିଅଳ୍ପ ସମୟ ପହେ ମତୁୃଧ୍ବେଣ କେଛି।ି 

  ବଚାର ିସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ାର; ୩ ବଚାର ଗରିଫ

କରଞ୍ଆି,୧୪ା୩(ସମସି): ହସାମବାେ କେଞ୍ଆି ବ୍ଲକ ତାହଟା ପଞ୍ଚାୟତ 
ବାୋପାଣପଶ ି ଗ୍ାମେ ୋଜକହିଶାେ ବାେକିଙ୍କ ତାହଟା ହମଡକିାଲ 
ଛକ ନକିଟହେ ଥିବା ହେଲ୍ଙି୍ଗ ହଦାକାନେୁ ହ�ାେ ି କେଥିିବା କେଞ୍ଆି 
ବ୍ଲକ ଖଡକୁିଦେ ଗାଁେ ମନୁ ହକଦାେ ହୋ (୨୭) ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ାୋ 
ଧୋପଡ଼ଥିିଲା। ହଦାକାନ ମାଲକି ଏ ହନଇ କେଞ୍ଆି ଥାନାହେ ଖବେ 
ହଦଇଥିହଲ। ପହେ ହଲାହକ ମନୁକୁ ପଲୁସିକୁ ଜମିା ହଦଇଥିହଲ। ପଲୁସି 
ତାକୁ ପ�ୋ ଉ�ୋ କେବିା ପହେ ହସ ଅନଧ୍ ତନି ି ଜଣଙ୍କ ସେତି ମଶି ି
ହ�ାେ ି କେଥିିବା ସ୍ୀକାେ କେଥିିଲା। ସ�ୂନା ଅନୁସାହେ, ଯଶପିେୁ ବ୍ଲକ 
ନୂଆଗାଁନାଳୁଆେ ଅଣ୍ଡ ଏଲଆିସ ଅଜୟ ଦାସ (୨୪) ହଶଖେ କହଲାନୀ 
ବାସନି୍ା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେହଯାଗୀ ୋଇେଙ୍ଗପେୁ ଥାନା ମେୁଲଡେିା ଗାଁେ 
େକାଶ ଓେଫ ମହେନ୍ଦ୍ର ସର୍୍ଟାେ (୩୦)କୁ ହସମାହନ କେଞ୍ଆି ହଶଖେ 
କହଲାନୀହେ େେୁଥିବା ଘେୁ ଗେିଫ କେଥିିଲା ପଲୁସି। ହସମାହନ 
ହଦାକାନେୁ କଟେ, ଦୁଇଟ ି ହେଲ୍ଙି୍ଗ ହମସନି ତଥା ଅନଧ୍ାନଧ୍ ସାମଗ୍ୀ 
ହ�ାେ ି କେ ି ଲୁ�ାଇ େଖିଥିହଲ। କେଞ୍ଆି ପଲୁସି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ୀ ସେ 
ହଗାଟଏି କାେକୁ ଉଦ୍ାେ କେଛି।ି ପଲୁସି ଏକ ମାମଲା େୁଜୁକେ ିଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ 
ହକାଟ୍ଟ �ାଲାଣ କେଛି ି ହବାଲ ି କେଞ୍ଆି ଥାନା ଭାେପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାେୀ 
ସ�ୁନ୍ଦ୍ର ମୋଳକି ସ�ୂନା ହଦଇଛନ୍।ି ସ�ୂନାହଯାଗଧ୍ ହଯ, ପବୂ୍ଟେୁ ହଶଖେ 
କହଲାନୀହେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରହତଧ୍କ ଘେୁ ବଭିନି୍ନ ସମୟହେ ହ�ାେ ିହୋଇଥିଲା। 
ଏ ହନଇ ହଶଖେ କହଲାନୀ ବାସନି୍ାଙ୍କ ପକ୍ଷେୁ ଥାନାହେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା 
ଦଆିଯାଇଥିଲା; କନୁି୍ ପଲୁସି ହକୌଣସ ିକାଯ୍ଟଧ୍ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍େଣ କେନିଥିଲା। 

  ଡଆିରଏମଙ୍କ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମରୀକ୍ା 

ରାଇରଙ୍ଗପରୁ,୧୪ା୩(ସମସି): ବଦାମପାୋଡ଼ ହେଳ ହଟେସନକୁ 
ମଙ୍ଗଳବାେ �କ୍ରଧେପେୁ ହେଳ ମଣ୍ଡଳ ଡଆିେଏମ ଦନିକିଆି ଗସ୍ତହେ ଆସ ି
ଉନ୍ନୟନ କାଯ୍ଟଧ୍େ ସମୀକ୍ଷା କେଥିିହଲ। ଡଆିେଏମ ଅେୁଣ ଜାହତାେ ୋହ�ାେ 
ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ହକାଚ୍   ହଯାହଗ ବଦାମପାୋଡ଼ ହେଳ ହଟେସନହେ ପେଞ୍ଚଥିିହଲ। 
ହସ ପେଞ୍ଚବିା ପହେ ସ୍ାନୀୟ ହଲାହକ ତାଙୁ୍କ ସ୍ାଗତ ଜଣାଇଥିହଲ। ପହେ 
ହସ ହେଳହଟେସନେ ପେଦିଶ୍ଟନ କେବିା ସେତି ଆଗାମୀ ଦନିହେ ହଟେସନ 
ପେସିେହେ ତୃଣମଳୂସ୍ତେହେ ହେବାକୁ ଥିବା ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନମଳୂକ 
ନମି୍ଟାଣ କାଯ୍ଟଧ୍େ ସମୀକ୍ଷା କେଥିିହଲ। ହକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଅମତୃ ଭାେତ 
ହଟେସନ ବକିାଶ ହଯାଜନାହେ ଏ�ାହେ ଅତଧ୍ାଧନୁକି ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ, 
ଉଦଧ୍ାନ ନମି୍ଟାଣ, ଆହପ୍ରା� ହୋଡ, ହେଟେୋଉସ ସେ ଅନଧ୍ ଉନ୍ନତମିଳୂକ 
କାଯ୍ଟଧ୍ କୋଯବିା ସମ୍ପକ୍ଟହେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କେଥିିହଲ। ତାଙ୍କ ସେତି ବଭିନି୍ନ 
ଅଧିକାେୀ ଉପସ୍ତି ଥିହଲ। ଅପୋହ୍ାହେ ହସ �କ୍ରଧେପେୁ ହେଳମଣ୍ଡଳ 
କାଯ୍ଟଧ୍ାଳୟ ଆଭମିହୁଖ ଯାତ୍ରା କେଥିିହଲ।

  ବାଲ ିବବାବେଇ ଟ୍କ୍   ଜବତ, ଚାଳକ ଗରିଫ
କୁଆମରା,୧୪ା୩(ସମସି): ଆଜ ିଅପୋହ୍ହେ ହବଆଇନ ବାଲ ିହବାହେଇ 
କେ ି ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍କ୍  କୁ ଖଣୁ୍ା ପଲୁସି ଜବତ କେଛି।ି ଟ୍କଟ ି ହସାନ 
ନଦୀେୁ ହବଆଇନ ଭାହବ ବାଲ ି�ାଲାଣ କେୁଥିବାହବହଳ ପଲୁସି ୋତହେ 
ଧୋପଡ଼ଥିିଲା। ପହେ ପଲୁସି ଟ୍କକୁ ଜବତ କେବିା ସେତି �ଳକ ହଗା�ପେୁା 
ଗ୍ାମେ େୁେୟିା ହେମ୍ରମ (୨୭)କୁ ଗେିଫ କେ ିହକାଟ୍ଟ �ାଲାଣ କେଛି।ି 

  ପଥର ଖାଦାନବର ଚଢଉ; ୩୦ ହଜାର ଜରମିାନା

ଖଣୁ୍ା,୧୪ା୩(ସମସି): ମୟେୂଭଞ୍ ଜଲି୍ା ଖଣୁ୍ା ତେସଲି ଅଧୀନ ତଥା 
ଶମିଳିପିାଳ ପଦହଦଶେ ନକିଟବର୍୍ଟୀ ଗ୍ାମଗଡୁକିହେ ହବଆଇନ ଭାହବ 
କଳାପଥେ ଓ ମାଙ୍କଡା ପଥେ ଉହର୍ାଳନ ହେଉଛ।ି ଏେ ିଖବେ ପାଇ ଖଣୁ୍ା 
ୋଜସ୍ ବଭିାଗ ପକ୍ଷେୁ �ଢ଼ଉ କୋଯାଇ ଦୁଇ ପଥେ ଉହର୍ାଳନକାେୀଙ୍କ�ାେୁ 
୩୦ େଜାେ ଟଙ୍କା ଜେମିାନା ଆଦାୟ କୋଯାଇଛ।ି ହତହବ ଏେ ିହବଆଇନ 
ପଥେ ଉହର୍ାଳନହେ ଜହଣ ସେପଞ୍ଚ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି ସ�ୂନା 
ଅନୁଯାୟୀ ଖଣୁ୍ା ତେସଲି ପକ୍ଷେୁ ଆଜ ିବଭିନି୍ନ ସ୍ାନହେ �ଢଉ କୋଯାଇଥିବା 
ହବହଳ ସପନ�ୁଆ ପଞ୍ଚାୟତେ ସନୁହପାଖେୀ�ାହେ ଲୁଧିଆ ମାେୀଙ୍କ 
ଦ୍ାୋ ହବଆଇନ ଭାହବ କଳା ପଥେ ଉହର୍ାଳନ କୋଯାଇ ଓ ଗଚ୍ତି 
େଖାଯାଇଥିବା ହଦଖିବାକୁ ପାଇଥିହଲ। ହସଗଡ଼ୁକୁି ଜବତ କୋଯବିା ସେ 
ସମ୍ପକୃ୍ତ ବଧ୍କ୍ତଙି୍କ ନକିଟେୁ ୧୫ େଜାେ ଟଙ୍କା ଜେମିାନା ଆଦାୟ କୋଯାଇଛ।ି 
ହସେପିେ ିଏେ ି�ଢ଼ଉ ସମୟହେ ବକିାଶ ସଂି ଜଡ଼ଡିେିା ଗ୍ାମହେ ହବଆଇନ 
ଭାହବ ମାଙ୍କଡା ଖାଦନ �ଳାଉଥିବା ଅଭହିଯାଗହେ ତାଙ୍କ�ାେୁ ମଧ୍ୟ ୧୫ 
େଜାେ ଟଙ୍କା ଜେମିାନା ଆଦାୟ କୋଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି

ବବୈଶଙି୍ଗା,୧୪ା୩(ସମସି)

ଗ୍ୀଷ୍ମ ଆେମ୍ଭେୁ ହଦଖାହଦଲାଣ ିଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା। 
ଟାଙି୍କ ଅଛ,ି ହେହଲ ପାଣ ି ନାେ ିଁ। ଫଳହେ 
ଡେକ ବକିଳ ହେଉଛନ୍ ି ହଲାହକ। ହଲାକଙୁ୍କ 
ଜଳକଟେେୁ ମକୁ୍ତ ିହଦବାକୁ ସେକାେଙ୍କ ଅହନକ 
ହଯାଜନା କେଥିିହଲ ବ ିପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାେୀ 
ଇଚ୍ାଶକ୍ତ ି ଅଭାବେୁ ସେକାେୀ ହଯାଜନା 
ହଲାକଙ୍କ କାମହେ ଆସନୁାେ ିଁ। ହବତନଟୀ 
ଭଳ ି ଆଦବିାସୀ ଅଧଷୁତି ଅଞ୍ଚଳହେ ହକଉଁ� ି
ବସଧୁା ହଯାଜନାହେ ବସଥିିବା ପାଣ ି ଟାଙି୍କ 
ମାସ ମାସ ଧେ ିଅ�ଳ ହୋଇ ପଡ଼ଛି ିତ ଆଉ 
ହକଉଁ� ି ପାଣ ି ପାଇଁ ଡେଳ ବକିଳ ହେଉଛନ୍ ି
ହଲାହକ। ହତହବ ସବୁ�ୁ ଆଶ୍ଚଯ୍ଟଧ୍ଜନକ 
କଥା ହେଉଛ ି ହଯ, ହକାଟଏି ଟଙ୍କାେ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଉଦ୍  ଘାଟନ ହୋଇଥିହଲ ବ ିହକୌଣସ ିକାମହେ 
ଆସନୁାେ ିଁ। ଏେ ି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ହଖାଦ ବଧିାୟକ 
ଉଦ୍  ଘାଟନ କେଛିନ୍;ି ହେହଲ ଏଥିପ୍ରତ ି ନା 
ବଭିାଗ ନା ପ୍ରଶାସନ, ନା ଜନପ୍ରତନିଧିି କାୋେ ି
ନଜେ ପଡୁନାେ ିଁ। ଏଭଳ ିଏକ �ତି୍ର ହଦଖିବାକୁ 
ମଳିଛି ି ବତନଟୀ ବ୍ଲକ ଯଗୁଳ ପଞ୍ଚାୟତହେ। 
ସ�ୂନା ଅନୁସାହେ, ଘହେ ଘହେ ବଶିଦୁ୍ 
ପଇିବା ପାଣ ିହଯାଗାଇବାକୁ ସେକାେ ବସଧୁା 
ହଯାଜନାହେ ଯଗୁଳ ଗ୍ାମପଞ୍ଚାୟତହେ ଏକ 

ପ୍ରକଳ୍ପ ନମି୍ଟାଣ କେଛିନ୍;ି ହେହଲ ପାଣେି ନାଁ 
ଗନ୍ ନାେ ିଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଅ�ଳ ହୋଇ ପଡ଼ଥିିବା 
ହବହଳ ହଗଟହେ ତାଲା େୁଲୁଛ।ି ଏେ ି ପ୍ରକଳ୍ପ 
ନମିହନ୍ ଦୁଇଟ ିଓଭେହେଡ଼ ଟାଙି୍କ ନମି୍ଟାଣ ପାଇଁ 
୯୧ ଲକ୍ଷ ୬୭ େଜାେ ଟଙ୍କା ଖର୍୍ଟ ହୋଇଥିଲା। 
ହସଥିେୁ ହଗାଟଏି ୧ ଲକ୍ଷ ଲଟିେ ଏବଂ ଅନଧ୍ଟ ି
୪୦େଜାେ ଲଟିେ କ୍ଷମତା ବଶିଟିେ। ଏଥିସେତି 
ଗାଁ ମଖୁଧ୍ ୋସ୍ତାେ ଏକାଧିକ ସ୍ାନହେ ପାଣ ି
ପାଇପ ବଛିାଇ ଟଧ୍ାପ୍   ବଧ୍ବସ୍ା କୋଯାଇଥିଲା। 

ଏେ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ୨୦୨୧ମସେିା ଜୁଲାଇ ମାସହେ 
ଆେମ୍ଭ ହୋଇଥିବାହବହଳ ୨୦୨୨ ମସେିା 
ଏପ୍ରଲି ମାସହେ ସାେବିାେ ଥିଲା; ହେହଲ 
ସମ୍ପକୃ୍ତ �କିାଦାେଙ୍କ ବନିା ସ�ୂନା ଫଳକହେ 
ହବପାେୁଆ କାମ ପାଇ ଁ ଉକ୍ତ କାଯ୍ଟଧ୍ ୨୦୨୨ 
ଅଗଟେ ମାସହେ ସାେଥିିଲା। ଅତ ି ତେବେଆି 
ଭାହବ ଟାଙି୍କହେ ପାଣ ିେେୁଛ ିକ ିନାେ ିଁ ପେୀକ୍ଷା ନ 
କେ ିସ୍ାନୀୟ ବଧିାୟକଙୁ୍କ ଡାକ ିହସହପ୍ଟମେ୍ହେ 
ଉଦଘାଟନ କେଦିଆିଯାଇଥିଲା। ହେହଲ 
ଆେମ୍ଭେୁ େ ିଁ ଟାଙି୍କ ଦୁଇଟହିେ ପାଣ ି େେ ି
ନ ଥିଲା। ଟାଙି୍କେ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନହେ ଫାଟ 

ଥିବାେୁ ପାଣ ି ସବୁ େେ ି ଯାଉଥିଲା। ଏ ହନଇ 
ବାେମା୍େ ଅଭହିଯାଗ ପହେ ବ ି ମୋମତ ି
କୋଯାଉ ନାେ ିଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଅ�ଳ ହେବାେ ୫ 
ମାସ ବତିଯିାଇଥିହଲ ବ ି ପଞ୍ଚାୟତକୁ େସ୍ତାନ୍େ 
ହୋଇନାେ ିଁ ହବାଲ ି ଯଗୁଳ ସେପଞ୍ଚ ବଜିୟ 
ସଂି କେଛିନ୍।ି ଗ୍ାମବାସୀ ଆେୁେ ି ଅଭହିଯାଗ 
କେଛିନ୍ ି ହଯ, ନମି୍ଟାଣ ସମୟହେ ହକୌଣସ ି
ବଭିାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତଦାେଖ କେବିାକୁ ଆସ ୁ ନ 
ଥିହଲ। ବଛିାଯାଇଥିବା ପାଇପଗଡୁକି ଏହବ 

ଫାଟଗିଲାଣ।ି ହକବଳ ଗାଁହେ ଥିବା ନଳକୂପ 
େ ିଁ ହଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁ ସାୋୋ ପାଲଟଛି।ି ପାଣ ି
ମହୁନ୍ ପାଇ ଁ ହଲାହକ ପ୍ରତଦିନି କସେତ 
କେୁଛନ୍।ି ପାଣ ି ସମସଧ୍ା ହନଇ ବଭିାଗୀୟ 
ଯନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ବାେମା୍େ ଅବଗତ କୋଯାଇଥିହଲ 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯ୍ଟଧ୍କ୍ଷମ ହୋଇପାେୁନ।ି 
ଫଳହେ ଉତକ୍ଷପି୍ତ ଗ୍ାମବାସୀ ହଫବୃଆେୀ ଦୁଇ 
ତାେଖିହେନ ପଞ୍ଚାୟତ କାଯ୍ଟଧ୍ାଳୟ ପେସିେହେ 
ବଭିାଗୀୟ ସେକାେୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦୁହଯ୍ଟଧ୍ାଧନ ମଣୁ୍ଡା 
ଓ କନଷି୍ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବଭୂିତଭୂିଷଣ ସାମଲଙୁ୍କ ଅଟକ 
େଖିଥିହଲ। ପହେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ୭ ଦନି 

ମଧ୍ୟହେ କାଯ୍ଟଧ୍କ୍ଷମ କେହିବ ହବାଲ ି ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ହଦବାେୁ ହସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ାେ କୋଯାଇଥିଲା। 
ହେହଲ ଆଜ ି ପଯ୍ଟଧ୍ନ୍ ମୋମତ ି ହୋଇନ ି
ହବାଲ ିଅଭହିଯାଗ କେଛିନ୍ ିସ୍ାନୀୟ ସେପଞ୍ଚ। 
ଆଗାମୀ ଦନିହେ ପାଣ ିସମସଧ୍ା ସମାଧାନ ନ 

ହେହଲ ଶତାଧିକ ଗ୍ାମବାସୀ ୋଜୋସ୍ତାକୁ 
ଓହ୍ାଇହବ ହବାଲ ି ହ�ତାବନୀ ହଦଇଛନ୍।ି 
ହତହବ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାେୀ କେଛିନ୍ ି ହଯ 
ମୋମତ ି କାଯ୍ଟଧ୍ ସେଗିଲାଣ ି ଓ ଟାଙି୍କ ସମ୍ପଣୂ୍ଟ 
କାଯ୍ଟଧ୍କ୍ଷମ।

ବାରପିଦା, ୧୪।୩(ସମସି)

ଗ୍ୀଷ୍ମ ପ୍ରବାେ ମକୁାବଲିା ପାଇ ଁ ମଙ୍ଗଳବାେ 
ଅପୋହ୍ହେ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କାଯ୍ଟଧ୍ାଳୟହେ 
ଜଲିା୍ପାଳ ତଥା ଜଲି୍ା ବପିଯ୍ଟଧ୍ୟ ପେ�ିାଳନା 
ପ୍ରାଧିକେଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବନିୀତ ଭେଦ୍ାଜଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାହେ ଏକ ହବୈ�କ ଅନୁଷ୍ତି 
ହୋଇଯାଇଛ।ି ଗ୍ୀଷ୍ମ ପ୍ରବାେହେ ଜନ 
ଜୀବନ ପ୍ରଭାବତି ହଯପେ ି ନେୁଏ ହସଥିପ୍ରତ ି
ସ୍ାସ୍ଧ୍ହସବା, ପାନୀୟ ଜଳ ହଯାଗାଣ, ବଦୁିଧ୍ତ 
ହଯାଗାଣ, ଶ୍ରମ, ପେବିେନ, ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ଓ 
କୃଷ ି ହକ୍ଷତ୍ରହେ ସତକ୍ଟତା ଅବଲମନ୍ କେବିାକୁ 
ଜଲି୍ାପାଳ ପୋମଶ୍ଟ ହଦଇଛନ୍।ି ଆଭାସୀ 
ମାଧ୍ୟମହେ ଅନୁଷ୍ତି ହବୈ�କହେ ଓଡ଼ଶିା ବପିଯ୍ଟୟ 
ପେ�ିାଳନା ପ୍ରାଧିକେଣ ଏବଂ ଏସଆେସଙି୍କ 
ଦ୍ାୋ ଜାେ ିହୋଇଥିବା ମାଗ୍ଟଦଶଶିକାକୁ କଡାକଡ଼ ି
ଭାହବ ଅନୁପାଳନ କେବିା ପାଇ ଁବଭିନି୍ନ ବଭିାଗ 
ଅଧିକାେୀଙୁ୍କ ନହିଦ୍ଟଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି କ୍ରମଶଃ 
ଖୋ ବଢ଼ୁ ଥିବାେୁ ଅଂଶଘୁାତେ ପ୍ରତକିାେ 
ବଧ୍ବସ୍ା ଉପହେ ଜଲି୍ାପାଳ ଗେୁୁତ୍ାହୋପ କେ ି
ଜଲି୍ାେ ପ୍ରହତଧ୍କ ସ୍ାସ୍ଧ୍ହକନ୍ଦ୍ରହେ ପଯ୍ଟଧ୍ାପ୍ତ 
ପେମିାଣ ଓଆେଏସ ମେଜୁଦ େଖିବା ସେତି 
ଅଂଶଘୁାତ ପ୍ରହକାଷ୍କୁ କାଯ୍ଟଧ୍କ୍ଷମ କେବିାକୁ ଜଲି୍ା 
ମଖୁଧ୍ �କିତି୍ାଧିକାେୀଙୁ୍କ ପୋମଶ୍ଟ ହଦଇଛନ୍।ି 
ଜଲିା୍େ ସ୍ାସ୍ଧ୍ ହକନ୍ଦ୍ରହେ ୨୪ ଘଣ୍ଆି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
କକ୍ଷ ହଖାଲବିା ସେତି ଜଲି୍ା ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ, 
ଜଲି୍ା ପେଷିଦ, ବ୍ଲକ, ତେସଲି, ହପୌେପାଳକିା, 
ବଜି୍ାପତି ଅଞ୍ଚଳ ପେଷିଦ, ଆେଡବ୍ଲ ୱୁଧ୍ଏସଏସ 

ଇତଧ୍ାଦ ିସେକାେୀ କାଯ୍ଟଧ୍ାଳୟହେ ୨୪ ଘଣ୍ଆି 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାଯ୍ଟଧ୍କ୍ଷମ କେବିା ପାଇ ଁନହିର୍୍ଟଶ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ହସେପିେ ି ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳହେ ଅ�ଳ 
ନଳକୂପ ଗଡୁକି ଶୀଘ୍ର କାଯ୍ଟଧ୍କ୍ଷମ କେବିା ପାଇଁ 
ବଭିାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ପୋମଶ୍ଟ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ଜଳକ୍ଲଟିେ ଅଞ୍ଚଳଗଡୁକି �ହି୍ଟ କେ ି ହଲାକଙୁ୍କ 
ଟଧ୍ାଙ୍କେ ହଯାହଗ ପଇିବା ପାଣ ି ହଯାଗାଇ 
ହଦବାକୁ ହବୈ�କ ହେ ସ୍େି ହୋଇଛ।ି 
ହସେପିେ ି ଶ୍ରମକିଙୁ୍କ ପବୂ୍ଟାହ୍ ୧୧ଟାେୁ ଅପୋହ୍ 
୩ଟା ପଯ୍ଟଧ୍ନ୍ ହକୌଣସ ିନମି୍ଟାଣ ତଥା ଅନଧ୍ାନଧ୍ 
କାଯ୍ଟଧ୍ହେ ନହିୟାଜତି କୋନଯାଏ ହସଥିପ୍ରତ ି
ଗେୁୁତ୍ ହଦବାକୁ ଜଲି୍ା ଶ୍ରମ ଅଧିକାେୀଙୁ୍କ ନହିର୍୍ଟଶ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଯାତ୍ରୀବାେୀ ବସଗଡୁକିହେ 
ପାନୀୟ ଜଳ, ଓଆେଏସ ପହକଟ ଏବଂ 

ଆଶ ୁ �କିତି୍ା ସାମଗ୍ୀ ମେଜୁଦ େଖିବା 
ପାଇ ଁ ବସ ମାଲକିଙୁ୍କ ପୋମଶ୍ଟ ଦଆିଯାଇଛ ି
ଏବଂଓଭେ ହଲାଡଂି ହୋକବିା ପାଇ ଁ ଆେଟଓି/
ଏଆେଟଓିଙୁ୍କ ନହିର୍୍ଟଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଜେୁେୀ 
ଆବଶଧ୍କତା ନ ଥିହଲ ବଦୁିଧ୍ତ ସେବୋେକୁ 
ନ କାଟବିାକୁ ଟାଟା ପାୋେ କରୃ୍୍ଟପକ୍ଷଙୁ୍କ 
ଜଲିାପାଳ କଡା ନହିର୍୍ଟଶ ହଦଇଛନ୍।ି ବାେପିଦା 
ଓ ୋଇେଙ୍ଗପେୁ ହପୌେପାଳକିା ସେତି 
ଉଦଳା ଓ କେଞ୍ଆି ବଜି୍ାପତି ଅଞ୍ଚଳ ପେଷିଦ 
ପକ୍ଷେୁ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନହେ ଜଳଛତ୍ର ହଖାଲବିାକୁ 
ପୋମଶ୍ଟ ଦଆିଯାଇଛ।ି ତେସଲିଦାେ, ହଗାଷ୍ୀ 
ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାେୀ ଓ ସେପଞ୍ଚମାହନ ନଜିସ୍ 
ଖର୍୍ଟହେ ଜଳଛତ୍ର ହଖାଲପିାେହିବ। ହସେପିେ ି
ଅଗ୍କିାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତହିୋଧ କେବିା ଦଗିହେ 

ଅଗ୍ଶିମ ହସବା ଅଧିକାେୀଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗକି 
ଉପକେଣ ପ୍ରସୁ୍ତତ େଖିବାକୁ ନହିର୍୍ଟଶ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ହସେପିେ ି ବନାଗ୍କୁି ହୋକବିା 
ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ପୋମଶ୍ଟ ଦଆିଯାଇଛ।ି ନେିାତ ି
ଆବଶଧ୍କ ନଥିହଲ ଖୋହେ ବାୋେକୁ ନ 
ବାୋେବିା ପାଇ ଁହଲାକଙୁ୍କ ସହ�ତନ କେବିାକୁ 
ମଧ୍ୟ କୁୋଯାଇଛ।ି ପ୍ର�ୁେ ପାଣ,ି ଦେ,ି ହଲମ୍ୱୁ 
ପାଣ ି ଇତଧ୍ାଦ ି ପଇିବା ଓ ସଙ୍ଗହେ ହନବା ସେ 
ଛତା, କଳା �ଷମା, ହଟାପ ିବଧ୍ବୋେ କେବିା 
ପାଇ ଁ ଜନସାଧାେଣଙୁ୍କ ନହିବଦନ କେଛିନ୍।ି 
ହସେପିେ ି ଗେୃପାଳତି ପଶଗୁଡୁକୁି ଖୋହେ 
ବାୋେକୁ ନ ଛାଡବିାକୁ ମଧ୍ୟ କୁୋଯାଇଛ।ି 
ସକାଳୁଆ ସ୍ଲୁ ସମ୍ପକ୍ଟହେ ବଦିଧ୍ାଳୟ ଓ 
ଗଣଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ଦ୍ାୋ ଜାେ ି ହୋଇଥିବା 

ନହିର୍୍ଟଶନାମାେ କାଯ୍ଟଧ୍କାେତିା ପାଇ ଁ ଜଲି୍ା 
ଶକି୍ଷାଧିକାେୀଙୁ୍କ ନହିର୍୍ଟଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଶକି୍ଷକ 
ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀମାହନ ପଲିାଙୁ୍କ ପାଣ ିହବାତଲ ଆଣବିା 
ପାଇ ଁ ପୋମଶ୍ଟ ହଦହବ। ହକୌଣସ ି ଅଂଶଘୁାତ 
ଜନତି ମତୁୃଧ୍ ଖବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ୨୪ ଘଣ୍ା 
ମଧ୍ୟହେ ଅବଗତ କୋଇ ସ୍ାନୀୟ ତେସଲିଦାେ, 
ଅତେିକି୍ତ ତେସଲିଦାେ କମିା୍ ୋଜସ୍ ଅଧିକାେୀ 
ଓ ଡାକ୍ତେଙ୍କ ଦ୍ାୋ ଯଗୁ୍ମ ତଦନ୍ କୋଯାଇ 
୪୮ଘଣ୍ା ମଧ୍ୟହେ ଶବ ବଧ୍ବହଚ୍ଦ େହିପାଟ୍ଟ 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର େଲିଫି କମଶିନେଙୁ୍କ ଅବଗତ କୋଯବିା 
ନୟିମ ସମ୍ପକ୍ଟହେ ଆହଲା�ନା କୋଯାଇଥିଲା। 
ଅଂଶଘୁାତ ଜନତି ମତୁୃଧ୍ ହଯମତି ି ଆହଦୌ ନ 
ହେବ ହସଥିପାଇ ଁ ସମହସ୍ତ ଯତ୍ନବାନ ହେବାେ 
ସେହଯାଗ କାମନା କେଥିିହଲ। ହବୈ�କହେ 
ଜଲି୍ା ଆେକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଋଷହିକଶ ଦଧ୍ାନ ହଦଓ 
ଖିଲାେୀ, ଅତେକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସନୁୀଲ 
ଅଗ୍ୋଲ, ଜଲି୍ା ପେଷିଦେ ମଖୁଧ୍ ଉନ୍ନୟନ 
ଅଧିକାେୀ ହଦୌଲତ �ନ୍ଦ୍ରକାେ, ଜଲି୍ା ମଖୁଧ୍ 
�କିତି୍ାଧିକାେୀ ଡା େୁପଭାନୁ ମଶି୍ର, ଜଲି୍ା ଜେୁେୀ 
ବଭିାଗ ହଡପଟୁ ି କହଲକଟେ ସଜୁୟ କୁମାେ 
ପତ ିଓ ଜଲି୍ା ସ�ୂନା ଓ ହଲାକସମ୍ପକ୍ଟ ଭାେପ୍ରାପ୍ତ 
ଅଧିକାେୀ ବକିାଶ େଞ୍ନ ମୋନ୍ ି ପ୍ରମଖୁଙ୍କ 
ସହମତ ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ା ସ୍ତେୀୟ ବଭିାଗୀୟ 
ପଦାଧିକାେୀ ଉପସ୍ତି ଥିବାହବହଳ ଆଭାସ ି
ମାଧ୍ୟମହେ ଜଲିା୍େ ସମସ୍ତ ବଡିଓି, ତେସଲିଦାେ, 
ହପୌେପାଳକିା /ବଜି୍ାପତି ଅଞ୍ଚଳ ପେଷିଦେ 
କାଯ୍ଟଧ୍ନବି୍ଟାେୀ ଅଧିକାେୀ, ସଡିପିଓି ଓ ବଭିନି୍ନ 
ଲାଇନ ବଭିାଗେ ଅଧିକାେୀ ଉପସ୍ତ ଥÒହଲ।

ଯଶପିରୁ,୧୪ା୩(ସମସି): ଆଜ ି ଯଶପିେୁ 
ବ୍ଲକ ବଜୁିଜନତା ଦଳ ତେଫେୁ ଏକ 
ସାଙ୍ଗ�ନକି ହବୈ�କ ବ୍ଲକ ସଭାପତ ି
ବହିଶଶ୍ୱେ ମୋନ୍ଙ୍କ ସଭାପତତି୍ହେ 
ଅନୁଷ୍ତି ହୋଇଯାଇଛ।ି ହବୈ�କହେ ଜଲି୍ାେ 
ସେ ପଯ୍ଟଧ୍ହବକ୍ଷକ ଜହନ୍ମଜୟ ହଲଙ୍କା, 
ସବୁ୍ରତ ଛାହଟାଇ, ମୟେୂଭଞ୍ ଜଲି୍ା ସ୍ତନ୍ତ୍ର 
ଉନ୍ନୟନ ପେଷିଦେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଦବାଶଷି ମାଣ୍ଡଶି, 
ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କମଳା ତେିଆି, ଜଲି୍ା-୨ ସଭାପତ ି
କାଶୀନାଥ ହେମ୍୍ରମ, ଜଲି୍ା ପେଷିଦ ସଭଧ୍ା 
ମନିତୀ ନାଏକ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟାକ୍ଷଧ୍ା କୁମଦୁନିୀ 
ଦହଳଇ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା କନକଲତା ଦାସ, 
ମେଳିା ସଭାପତ ି ହଜଧ୍ାସ୍ାମୟୀ ନାୟକ, 

ପବୂ୍ଟତନ ବଧିାୟକ ମଙ୍ଗଲ ସଂି ମଦୁ,ି ୋଜଧ୍ 
ଯଗୁ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଜାେେି ଖାଁ, �କ୍ରଧେ 
ହେମ୍୍ରମ, ହଗାଲକ ନାୟକ, ପବୂ୍ଟତନ ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନହଗାବନି୍ ନାୟକ, ମହେଶ �ନ୍ଦ୍ର 
ହେମ୍୍ରମ, ୨୦ଟ ି ପଞ୍ଚାୟତେ ସଭାପତ ି ଏବଂ 
ଜଲି୍ା ସମ୍ପାଦକ ଖହଗଶ୍ୱେ ସାେୁ, ବଶି୍ୱନାଥ 
ସାେୁ, ଶମ୍ଭନୁାଥ ମୋକୁଡ଼, ଯବୁ ସଭାପତ ି
ପ୍ରଭାତ ମୋନ୍ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିହଲ। 
ଆଗାମୀ ଦନିହେ ତୃଣମଳୂ ସ୍ତେହେ ଦଳକୁ 
ସଦୃୁଢ କେବିା ନମିହନ୍ ଆହଲା�ନା 
ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ା ୩୧ ତାେଖି ସଦୁ୍ା 
ଏଭଳ ି କାଯ୍ଟଧ୍କ୍ରମ ପ୍ରତ ି ପଞ୍ଚାୟତହେ 
କୋଯବି ହବାଲ ିଦଳ ପକ୍ଷେୁ ସ�ୂନା ମଳିଛି।ି

କରଞ୍ଆି,୧୪ା୩(ସମସି): ମୟେୂଭଞ୍ ଜଲି୍ା େେୁଅା ଁ
ବ୍ଲକହେ ଉନ୍ନୟନ କାଯ୍ଟଧ୍ ସମନ୍୍ହେ ଜନପ୍ରତନିଧିିଙୁ୍କ 
ଅବଗତ କୋଯାଉନଥିବା ଅଭହିଯାଗ ହେଉଛ।ି ଏ 
ସଂକ୍ରାନ୍ହେ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା କମଳା ମୋନ୍ ପବୂ୍ଟେୁ 
ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଲଖିିତ ଭାହବ ଜଣାଇଥିହଲ। ହତହବ ବ୍ଲକ 
କରୃ୍’ପକ୍ଷ ସମସଧ୍ାେ ସମାଧାନ କେବିାହେ ଟାଳଟୁଳ 

ନୀତ ିଅବଲମନ୍ କେୁଥିବା ଅଭହିଯାଗ କେ ିମଙ୍ଗଳବାେ 
ପବୂ୍ଟାହ୍୧୦ଟାେୁ ସମଥ୍ଟକଙ୍କ ଗେଣହେ ବଡ଼ିଓିଙ୍କ 
ପ୍ରହକାଷ୍ ସାମା୍ହେ ହସ ଆମେଣ ଅନଶନହେ ବସଛିନ୍।ି 
ଖବେେୁ ପ୍ରକାଶ ହଯ, ଇଟଘିେ ଗ୍ାମହେ ପ୍ରସ୍ତାବତି 
କଲଧ୍ାଣ ମଣ୍ଡପ ନମି୍ଟାଣ କାଯ୍ଟଧ୍ ସମ୍ପାଦନ କେବିା ପାଇଁ 
ବଭିାଗ ପକ୍ଷେୁ ଜହଣ �କିାଦାେ ନଯିକୁ୍ତ କେ ିହଲଆଉଟ 

ହଦଇଛନ୍।ି ପଞ୍ଚାୟତ ସମତି ି ଏେ ି କାଯ୍ଟଧ୍ ସମ୍ପାଦନ 
କେୁଥିବା ସ୍ହଳ ସମ୍ପକୃ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମତି ି ସଭଧ୍ା ତଥା 
ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷାଙୁ୍କ ଏ ବାବଦହେ ହକୌଣସ ିଆହଲା�ନା 
କେନିାୋନ୍।ି ଫଳହେ ଜନପ୍ରତନିଧିିଙୁ୍କ ଅନ୍ାେହେ େଖି 
ବଡ଼ିଓି, ସେକାେୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କନଷି୍ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମଖୁ ମନମଖୁୀ 
କାଯ୍ଟଧ୍ �ଳାଉଥିବା ହସ ଅଭହିଯାଗ କେଛିନ୍।ି

କାମବର ଆସନୁ ି
ବସଧୁା ବରାଜନା କ�ୋଟଏି ଟଙ୍ୋର ପ୍ର�ଳ୍ପ ଅଚଳ

  ବଭିାଗରୀୟ ଅଧିକାରରୀ-ଠକିାଦାର ମଧଚୁନ୍ଦକିା
  ପାଣ ିମବୁଦେ ପାଇଁ ଗ୍ାମବାସରୀ ଅଭବିରାଗ କର ିଥକବିଲଣ ି

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସୁ୍ତ ିବବୈଠକ

୨୪ ଘଣ୍ଆି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ �କ୍ଷ କ�ୋଲୋ ରଖିବୋ�ୁ ନକିଦ୍ଦେଶ

ଯଶପିରୁକର ବକିେଡରି ସୋଂଗଠନ�ି କବୈଠ�
ବବିଶାଇ,୧୪ା୩(ସମସି): ୋଇେଙ୍ଗପେୁ ଥାନା 
ଅଞ୍ଚଳେ ଜହଣ ବବିାେତିା ଯବୁକେ ଅନଧ୍ଜହଣ 
ଯବୁତୀ ସେତି ହପ୍ରମ ସମ୍ପକ୍ଟକୁ ହନଇ େତଧ୍ା 
ଉଦଧ୍ମ ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳହେ �ାଞ୍ଚଲଧ୍ ସଟୃେ ିକେଛି।ି 
ଘଟଣାେୁ ପ୍ରକାଶ ହଯ, ୋଇେଙ୍ଗପେୁ ଟାଉନ 
ଥାନା ଅଳଁାଡୁବା ଗାଁେ ବାସନି୍ା ସହୋଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କ 
ପଅୁ ଅଜୁ୍ଟନ ଓେଫ ବାପନୁ (୨୯) ହପସାହେ 
ଜହଣ ପେବିେନ ବଧ୍ବସାୟୀ। ବବିାେ ପବୂ୍ଟେୁ 

ଅଜୁ୍ଟନଙ୍କ ବହିଶାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳେ ଜହଣ ଶକି୍ଷତିା 
ଆଦବିାସୀ ଯବୁତୀ ସେତି ହପ୍ରମ ସମ୍ପକ୍ଟ ଗଢ ି
ଉ�ଥିିଲା। କାଳକ୍ରହମ ସମ୍ପକ୍ଟ ନବିଡ଼ି ହେବାେୁ 
ଯବୁତୀ ଜଣକ ବବିାେ କେବିାକୁ ଯବୁକଙୁ୍କ 
ନହିବଦନ କେଥିିହଲ; କନୁି୍ ହପ୍ରମକି ବବିାେ 
କେବିା ପ୍ରତଶିରୁତ ିହଦଇ ଦନି ଗଡ଼ାଇ �ାଲଥିିହଲ। 
ଏପହଟ ୬ମାସ ତହଳ ଅଜୁ୍ଟନ ଅନଧ୍ ଜହଣ 
ଯବୁତୀଙ୍କ ସେତି ବବିାେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛ।ି 
ହପ୍ରମକିା ଜଣକ ଏୋେ ପ୍ରତବିାଦ କେ ି ତାଙୁ୍କ 
ବବିାେ କେବିାକୁ ଜଦି ଧେଥିିହଲ; କନୁି୍ ଅଜୁ୍ଟନ 

ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ହଦଇ ସମ୍ପକ୍ଟ େଖି ଆସଥିିହଲ 
ମଧ୍ୟ ବବିାେ କେବିାକୁ ଏଡାଇ ଆସଥିିହଲ। କ୍ରହମ 
ଅଜୁ୍ଟନ ଓ ଯବୁତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟହେ ସମ୍ପକ୍ଟ ତକି୍ତତା 
ସଟୃେ ି ହୋଇଥିଲା। ଅଜୁ୍ଟନ ହପ୍ରମକିାକୁ ୋସ୍ତାେୁ 
େଟାଇ ହଦବାକୁ ହଯାଜନା କେଥିିହଲ। ପବୂ୍ଟ 
ହଯାଜନା ମତୁାବକ ଗତ ଗେୁୁବାେ ୋତହିେ 
ଅଜୁ୍ଟନ ହପ୍ରମକିାଙ୍କ ଗ୍ାମହେ ପେଞ୍ଚପି ତାଙ୍କ 
ଗାଡ଼ହିେ ୋଇେଙ୍ଗପେୁକୁ ଆଣଥୁିହଲ; କନୁି୍ 
ୋଇେଙ୍ଗପେୁହେ ପେଞ୍ଚବିା ପବୂ୍ଟେୁ ହପ୍ରମକାଙୁ୍କ 

ଜୀବନହେ ମାେ ି ହଦବା ପାଇ ଁ ନଜି ହଦଶୀ 
ବନୁ୍କେୁ ଗଳୁ ି କେଥିିହଲ। ଗଳୁଟି ି ହପ୍ରମକିାଙ୍କ 
ଡାୋଣ ଜଙ୍ଘହେ ପଶ ିବାୋେ ିଯାଇଥିଲା। ପହେ 
ଗେୁୁତ୍େ ଅବସ୍ାହେ ହପ୍ରମକିାଙୁ୍କ ଅଜୁ୍ଟନ ଆଣ ି
ନଜି ସମ୍ପକ୍ଟୀୟ ଓ ବନୁ୍ ବାନ୍ବଙ୍କ ଘହେ େଖିବା 
ବଧ୍ବସ୍ା କେଥିିହଲ। ହେହଲ ହକୌଶଳକ୍ରହମ 
ଯବୁତୀ ଜଣକ ଜହଣ ବଧ୍କ୍ତଙି୍କ�ାେୁ ହମାବାଇଲ 
ପାଇ ନଜି ମାମଙୁୁ୍କ ଜଣାଇଥିହଲ। ଏ ହନଇ ମାମ ୁ
ବହିଶାଇ ଥାନାହେ ଜଣାଇଥିହଲ। ବହିଶାଇ 
ଥାନାଧିକାେଣିୀ ମନି ି ହଭାଇ ସଦଳବଳ 
ହପ୍ରମକିେ ହଫାନକୁ ଟ୍ାକଂି କେ ିପଛିା କେଥିିହଲ। 
ୋଇେଙ୍ଗପେୁ ନକିଟ ଭେଣ୍ଡଆିହେ ପଲୁସି 
ପଛିା କେୁଥିବା ଜାଣ ି ଯବୁତୀଙୁ୍କ ଛାଡ ି ଅଜୁ୍ଟନ 
ହଫୋେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପହେ ପଲୁସି ଆେତ 
ଯବୁତୀଙୁ୍କ ଉଦ୍ାେ କେ ିପ୍ରାଥମକି �କିତି୍ା ବଧ୍ବସ୍ା 
କେଥିିହଲ। ପଲୁସି ଅଜୁ୍ଟନକୁ ହଖାଜ ିଅଳଁାଡୁବାେେୁ 
ଧେଥିିଲା। ଆେତ ଯବୁତୀଙୁ୍କ ବାେପିଦା 
ଡାକ୍ତେଖାନାକୁ ସ୍ାନାନ୍େ କୋଯାଇଛ।ି ପଲୁସି 
ଅଜୁ୍ଟନ ପାଖେୁ ୩ଟ ିଅଫୁଟା ଜୀବନ୍ ଗଳୁ,ି ହଦଶୀ 
ବନୁ୍କ ଓ ବଧ୍ବେୃତ ୩ଟ ିଗାଡକୁି ଜବତ କେଛି।ି 
ପଲୁସି ଏକ ମାମଲା େୁଜୁକେ ି ଅଜୁ୍ଟନକୁ ହକାଟ୍ଟ 
�ାଲାଣ କେଛି।ି

ବବିୋହ ପୋଇଁ େଦି୍   �ରବିୋରୁ କପ୍ରମ�ିୋ�ୁ ଗଳୁ ି

ବଦଶରୀ ବନୁ୍କ ଜବତ; 
ବପ୍ରମକି ଗରିଫ

େନପ୍ରତନିଧିିଙୁ୍ ଅଣକେ�ୋ: ବ୍ଲକ୍  ଉପାଧ୍ୟକ୍ାଙ୍କ ଅନଶନ



ଜଓି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ପପୋଷ୍ଟପପଡ୍  
ଫ୍ୋମଲି ିପ୍ୋନ୍ ‘ଜଓି ପ୍ସ୍’ ଆରମ୍ଭ
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୪ା୩(ସମସି): ଏକ ମାସ ମାଗଣା ଟ୍ାଏଲ୍ ସବୁଧିା ସହ ରଲିାଏନ୍ସ 
ଜଓି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଫାମଲି ିପା୍ନ୍ ‘ଜଓି ପ୍ସ୍’ର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ।ି ଜଓି ପ୍ସ୍ 
ପ୍ାନ୍ ର ନୂତନ ସଂଯଯାଗ ଯନବା ଲାଗ ିଗ୍ାହକଙୁ୍ ୩୯୯ ଟଙ୍ା ଯେବାକୁ ଯହବ। 
ଯସହ ିପ୍ାନ୍ ଯର ତଯିନାଟ ିଅତରିକି୍ତ କଯନକ୍ସନ ଯଯାଡ଼ାଯାଇପାରବି। ପ୍ରତ ିଅତରିକି୍ତ 
କଯନକ୍ସନ ପାଇଁ ଗ୍ାହକଙୁ୍ ୯୯ ଟଙ୍ା ଯଲଖାଏଁ ଯେବାକୁ ପଡ଼ବି। ଜଓି ପ୍ସ୍ 
ପ୍ାଯରେ ଯଗାଟଏି ପରବିାରର ୪ଟ ିକଯନକ୍ସନ ପାଇଁ ପ୍ରତ ି ମାସଯର ୬୯୬ ଟଙ୍ା 
(୩୯୯+୯୯+୯୯+୯୯) ଯେବାକୁ ଯହବ। ଏହ ିପ୍ାନ୍ ସହତି ମାସକି ୭୫ 
ଜବି ି ଡାଟା ମଳିବି, ଯାହା ବନିା ଯକୌଣସ ି ଯେୈନକି ଲମିଯିଟଡ୍  ଆୋନପ୍ରୋନ 
କରାଯାଇପାରବି। ଚାରଟି ି କଯନକ୍ସନ ବଶିଷି୍ଟ ଫାମଲି ି ପା୍ଯରେ ପ୍ରତ ି ମାସଯର 
ସମି୍ ପଛିା ହାରାହାର ି ଖର୍ଚ୍ଚ ୧୭୪ ଟଙ୍ା ରହବି। ଯଯଉଁ ଗ୍ାହକମାଯନ ଅଧିକ 
ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ ିଯସମାଯନ ପ୍ରତ ିମାସଯର ୧୦୦ ଜବି ିଡାଟା ପ୍ାନ୍ ମଧ୍ୟ 
ଯନଇପାରଯିବ। ଏହ ିପ୍ାନ୍ ଯର ପ୍ରଥମ କଯନକ୍ସନ ଲାଗ ି୬୯୯ ଟଙ୍ା ଯେବାକୁ 
ପଡ଼ବି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅତରିକି୍ତ କଯନକ୍ସନ ପାଇଁ ୯୯ ଟଙ୍ା ଯଲଖାଏଁ ଯେବାକୁ 
ପଡ଼ବି। ଯମାଟ ୩ଟ ି ଅତରିକି୍ତ କଯନକ୍ସନ ନଆିଯାଇପାରବି। ଏହ ି ଅବସରଯର 
ଜଓି ପକ୍ଷରୁ କଛି ିବ୍ୟକ୍ତଗିତ ପ୍ାନ୍ ର ମଧ୍ୟ ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ।ି ଏଥିଯର ୨୯୯ 
ଟଙି୍ଆ ୩୦ ଜବି ି ପ୍ାନ୍ ଏବଂ ଅସୀମତି ଡାଟା ପା୍ନ୍ ଯଯଉଁଥିପାଇଁ ଗ୍ାହକଙୁ୍ 
ମାସକି ୫୯୯ ଟଙ୍ା ଯେବାକୁ ପଡ଼ବି।

ବରଷି୍ଠ ନୋଗରକିଙୁ୍ ପରଳଯୋତ୍ୋପର 
ପଣୁ ିମଳିପିୋପର ରଆିତ ି

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୪ା୩(ଏନେେ୍)ି ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି ଯରଳଯାତ୍ୀଙ୍ ପାଇ ଁଭଲ ଖବର। 
କାରଣ ଏହ ି ବରଷି୍ଠ ନାଗରକିଙୁ୍ ପଣୁ ି ଥଯର ମଳିପିାଯର ଯଟ୍ନ୍ ଟଯିକଟଯର 
ରଆିତ।ି  ଏଥିପାଇ ଁଏକ ସଂସେୀୟ କମଟି ିଯକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙୁ୍ ଅନୁଯରାଧ କରଛି।ି 
ବଯିଜପ ିସାଂସେ ରାଧାଯମାହନ ସଂିଙ୍ ଯନତୃତ୍ୱଯର  ଗଠତି ଯରଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର 
ଏକ ସଂସେୀୟ ଷ୍ଟାଣଂି କମଟି ି ଯରଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ବରଷି୍ଠ ନାଗରକିଙୁ୍ ପ ୂଚ୍ଚବରୁ 
େଆିଯାଉଥିବା ରଆିତକୁି ସହାନୁଭୂତରି  ବଚିାର କରବିାକୁ ଅନୁଯରାଧ କରଛି।ି 
ଯସାମବାର ସଂସେର ଉଭୟ ଗହୃଯର ସପୁାରସି ରଯିପାଟଚ୍ଚ ଉପସ୍ାପତି ଯହାଇଛ।ି 
କମଟି ି କହଛି ି ଯଯ କଯରାନା ପବୂଚ୍ଚରୁ ଯରଳବାଇ ଯଟ୍ନ ଟକିଟଯର ୬୦ ବରଚ୍ଚରୁ 
ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପରୁୁରଙୁ୍ ୪୦ ପ୍ରତଶିତ ଏବଂ ୫୮ ବରଚ୍ଚ ବୟସର ମହଳିାମାନଙୁ୍ 
୫୦ ପ୍ରତଶିତ ରହିାତ ି ପ୍ରୋନ କରୁଥିଲା। ଯମଲ୍  / ଏକ୍ସଯପ୍ରସ / ରାଜଧାନୀ / 
ଶତାବ୍ୀ/ େୁଯରାଯନ୍ା ଯଟ୍ନଯର ସମସ୍ତ ଯରେଣୀ ପାଇ ଁଏହ ିରଆିତ ିେଆିଯାଇଥିଲା।  
ରଯିପାଟଚ୍ଚଯର ଆହୁର ିମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛ ିଯଯ ୨୦୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦ଯର ଯକାଭଡି -୧୯ 
ମହାମାରୀର ପ୍ରସାରକୁ ଯରାକବିା ପାଇ ଁବରଷି୍ଠ ନାଗରକିଙ୍ ପାଇ ଁଯଟ୍ନ ଟକିଟଯର 
େଆିଯାଉଥବା ରଆିତ ି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନିଆିଯାଇଥିଲା। ଯକାଭଡି ପ୍ରତବିନ୍ଧକ 
ବର୍ଚ୍ଚମାନ ଯଶର ଯହାଇଛ।ି ଏପର ିପରସି୍ତିଯିର ସ୍ପିର ଯରେଣୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଏସ ି
ଯରେଣୀର ବରଷି୍ଠ ନାଗରକିମାନଙୁ୍ େଆିଯାଇଥିବା ରଆିତକୁି ସହାନୁଭୂତରି ସହ 
ବଯିବଚନା କରାଯବିା ଉଚତି ଏବଂ ଏହାକୁ ପନୁବଚ୍ଚାର ଆରମ୍ଭ କରବିା ଉଚତି୍।

ବୁଧବୋର 
୧୫ ମୋର୍ଚ୍ଚ, 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 82.49 l &ûCŠ 100.78
l dêùeû 88.35 l ùd^þ 0.61

l iê^û : 53,000 (େୂଆଦଲି୍ଲୀ)
l eê&û : 68,500 (ùKRò)

aRûe Kûeaûe (&G<ùe)

l ùi^þþùiKè  57,900.00
l ^ò`Öò  17,043.00

fòUe &òQû (Uuûùe)

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

ୱାଶଂିଟନ୍ ,୧୪ା୩(ଏନେେ୍)ି

ଆଯମରକିାଯର ସଲିକିନ୍ ଭ୍ୟାଲ ି ବ୍ୟାଙ୍ 
(ଏସ୍ ଭବି)ି ଯେବାଳଆି ଯହବା ପଯର 
ପଯର ସଗି୍ ଯନଚର ବ୍ୟାଙ୍ ମଧ୍ୟ ସାମୟକି 
ଭାଯବ ବନ୍ଦ ଯହାଇଯାଇଛ,ି ଯାହାକୁ  ଯନଇ 
ସାରା ପଞୁ୍ବିଜାର ଯୋହଲଯିାଇଛ।ି ଏହା 
ମଧ୍ୟଯର ଆଯମରକିାର ବ୍ୟାଙି୍ଙ୍ଗ ଯକ୍ଷତ୍କୁ 
ଯନଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସଛି।ି 
ମଡୁସି୍  ଇନଯଭଷ୍ଟସଚ୍ଚ ସଭଭିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶତି 
ରଯିପାଟଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଯମରକିାର ଆଉ 
୬ ବ୍ୟାଙ୍କୁ ଡୁବଯିବିାର ଭୟ ରହଛି।ି 
ଏହ ି ବ୍ୟାଙ୍ଗଡୁକି ଯହଉଛ ି ଫାଷ୍ଟ ରପିବ୍କି୍ 
ବ୍ୟାଙ୍, ଜଓିନ୍ସ, ଯେଷ୍ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲଆିନ୍ସ, 
ଯକାଯମରକିା, ୟଏୁମ୍ ବ ି ଫାଇନାନ୍ସଆିଲ୍ 
କପଚ୍ଚ ଏବଂ ଇନ୍ ଟ୍ଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସଆିଲ୍ 
କଯପଚ୍ଚାଯରସନ। ମଡୁସି୍ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ସବୁ 
ବ୍ୟାଙ୍ର ଯରଟଂିକୁ ଡାଉନଯଗ୍ଡ୍ କରଛି।ି 
ଅପରଯପକ୍ଷ  ଆଯମରକିାର ନୟିାମକ 
ଏବଂ ଯଫଯଡରାଲ ରଜିଭଚ୍ଚ ଏହା ନଶି୍ତି 
କରଛିନ୍ ି ଯଯ ପରସି୍ତି ି ୨୦୦୮ କମି୍ା 
ଯଲହମାନ ବ୍ରେସଚ୍ଚ ଭଳ ିନୁଯହଁ, କନୁି୍ ଯରଟଂି 

ଏଯଜନ୍ସମିାଯନ ଏଥିଯର ସହମତ ନୁହଁନ୍।ି 
ଏହାସହତି ମଡୁସି୍ ଏହ ି ବ୍ୟାଙ୍ଗଡୁକିର 
ବ୍ୟାଙ୍ ଜମାକାରୀଙୁ୍ ବୀମାଭୁକ୍ତ ଜମା 
ଉପଯର ନଭିଚ୍ଚରଶୀଳତା ଏବଂ ଯସମାନଙ୍ 
ସମ୍ପର୍ ି ଯପାଟଚ୍ଚଯଫାଲଓିଯର କ୍ଷତ ି ଯହବାର 
ଆଶଙ୍ା ବରିୟଯର ଯଚତାଇ ଯେଇଛ।ି

ଯସାମବାର ମଡୁସି୍  ନୁ୍ୟୟକଚ୍ଚ ଭରି୍କି 
ସଗି୍ ଯନଚର ବ୍ୟାଙ୍ର ଋଣ ମଲୂ୍ୟାୟନକୁ 
ଜଙ୍କ୍  ବଗଚ୍ଚଯର ସ୍ାନତି କରଛି।ି  ଏଠାଯର 
ସଚୂନାଯଯାଗ୍ୟ ଯଯ, ପବୂଚ୍ଚରୁ ଯରଟଂି 

ଏଯଜନ୍ସ ି  ସଗି୍ ଯନଚର ବ୍ୟାଙ୍କୁ ‘ସ’ି ଯରଟଂି 
ଯେଇଥିଲା। ଏହାବ୍ୟତୀତ ସଗି୍ ଯନଚର 
ବ୍ୟାଙ୍ର ଭବରି୍ୟତ ମଲୂ୍ୟାୟନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର 
କରଯିନଇଛ।ି ଆଯମରକିାର ବ୍ୟାଙି୍ଙ୍ଗ 
ଯକ୍ଷତ୍ ପାଇଁ ମଡୁଙି୍ ଏହ ି ପେଯକ୍ଷପ ଏକ 
ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଭାବଯର ବଯିବଚନା 
କରାଯାଉଛ।ି ବର୍ଚ୍ଚମାନର ସଙ୍ଟକୁ  
ଆଯମରକିାର ବ୍ୟାଙି୍ଙ୍ଗ ଇତହିାସଯର 
ତୃତୀୟ ବୃହତ ବପିଯଚ୍ଚ୍ୟୟ ଯବାଲ ିବବିଯଚନା 
କରାଯାଉଛ।ି ଆଜରି କାରବାରଯରା 

ଆଯମରକିାର ବ୍ୟାଙ୍ଗଡୁକିର ଯସୟାର 
ମଲୂ୍ୟଯର ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ାସ ଯରକଡଚ୍ଚ 
କରାଯାଉଛ।ି  ଫାଷ୍ଟ ରପିବ୍କି୍ ବ୍ୟାଙ୍ 
ଯସୟାର ମଲୂ୍ୟଯର ଯରକଡଚ୍ଚ ୬୨% ଏବଂ 
ଯେଷ୍ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲାଇନ୍ସ ୪୭% ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି 
ଡଲାସ୍ ଭରି୍କି ଯକାଯମରକିା ବ୍ୟାଙ୍ର 
୨୮%, ୟଏୁମ୍ ବ ି ଫାଇନାନ୍ସଆିଲ୍ କପଚ୍ଚର 
୧୬%, ଏବଂ  ଜଓିନ୍ସର  ଯସୟାର ମଲୂ୍ୟଯର 
୨୬% ହ୍ାସ ଘଟଛି।ି 

ଯସାମବାର ଆଯମରକିାଯର ବଜାର 
କାରବାର ଆରମ୍ଭ ଯହବା ମାଯତ୍ ବ୍ୟାଙି୍ଙ୍ଗକ୍   
ଯକ୍ଷତ୍ର ଯସୟାରଗଡୁକିର ମଲୂ୍ୟଯର 
ହ୍ାସ ଘଟବିା ବଜାରଯର ହା ହା କାର  
ଯଖଳଯିାଇଥଲା। ପ୍ରାୟ ଏକ ଡଜନ ଆଞ୍ଚଳକି 
ବ୍ୟାଙ୍ଯର କାରବାର ସାମୟକି ଭାଯବ ବନ୍ଦ 
ଯହାଇଯାଇଥିଲା।  ଏହାପବୂଚ୍ଚରୁ ଆଯମରକିାର 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଯଜା ବାଇଯଡନ୍  ଉଭୟ ବ୍ୟାଙ୍ର 
ଜମାକାରୀଙୁ୍ ଆଶ୍ାସନା ଯେଇଛନ୍ ି ଯଯ 
ଯସମାନଙ୍ ଟଙ୍ା ସରୁକ୍ଷତି ଅଛ।ି ଯଯଉମଁାଯନ 
ବ୍ୟାଙ୍ଗଡୁକିର ପତନ ପାଇ ଁୋୟୀ ଯସମାନଙ୍ 
ବଯିରାଧଯର କଯଠାର କାଯଚ୍ଚ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ 
ଗ୍ହଣ କରାଯବି ଯବାଲ ି ଯସ କହଛିନ୍।ି

ଆପମରକିୋର ଆଉ ୬ ବ୍ୋଙ୍କୁ ଡୁବଯିବିୋର ଭୟ
ଚନି୍ୋ ବଢ଼ୋଉଛ ିଆପମରକିୋର ବ୍ୋଙି୍ଙ୍ଗ ସଙ୍ଟ

୪ ଦନିପର ପସନ୍ ପସକ୍ସ ୨୪୦୦ ପଏଣ୍ଟ ଖସଛି ି

  ଷ୍ଟକ୍ବଜାରରରହ୍ାସଧାରାଜାର ି
  ସଚୂକାଙ୍କରର୩୩୭ପଏଣ୍ଟହ୍ାସ
  ନରିବଶକହରାଇରେଣି୧୦େକ୍ଷରକାଟ ି

ମମୁ୍ବଇ,୧୪ା୩(ଏନେେ୍)ି: ଘଯରାଇ ପଞୁ୍ବିଜାରଯର ଆଜ ି
ବ ିଜାର ିରହଛି ିକଳା ବାେଲ। କ୍ରମାଗତ ଭାଯବ  ୪ େନି ଧର ି  
ବଜାର କାରବାର ତଳମହୁଁା ଯହାଇ ରହଛି।ି ଆଯମରକିାଯର 
ଯେଖାଯେଇଥବା ବ୍ୟାଙି୍ଙ୍ଗ ସଙ୍ଟର ଏହା ଯହଉଛ ି 
ଘଯରାଇ ପଞୁ୍ବିଜାର ଉପଯର ପ୍ରଭାବ। ଆଯମରକିାର 
େୁଇ େୁଇଟ ି ବ୍ୟାଙ୍ ସଲିକିନ୍  ଭ୍ୟାଲ ି ବ୍ୟାଙ୍(ଏସ୍ ଭପି)ି 
ଏବଂ ସଗି୍ ଯନଚର ବ୍ୟାଙ୍ ଯେବାଳଆି ଯହବା ପଯର ଷ୍ଟକ୍  

ବଜାର ଧରାଶାୟୀ ଯହାଇଛ।ି ଏହାର ପ୍ରଭାବଯର ଆଜ ି
ବଯମ୍ ଷ୍ଟକ ଏକ୍ସଯଚଞ୍ (ବଏିସ୍ ଇ) ଯସନ୍ ଯସକ୍ସଯର ୩୩୭ 
ପଏଣ୍ଟ ହ୍ାସ ଘଟଛି।ି ଯତଣ ୁବଯିେଶୀ ପଞୁ୍ ିପ୍ରବାହଯର ହ୍ାସ 
ସହ ଭାରତୀୟ ମଦୁ୍ା ଟଙ୍ା େୁବଚ୍ଚଳ ଯହବା ଯଯାଗ ୁଘଯରାଇ 
ପଞୁ୍ବିଜାର ଧରାଶାୟୀ ଯହାଇଛ।ି କ୍ରମାଗତ ଭାଯବ 
ଚାଯରାଟ ି କାରବାର େବିସଯର ଯସନ୍ ଯସକ୍ସଯର ୨୪୦୦ 
ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧକ ହ୍ାସ ଘଟଛି।ି ଘଯରାଇ ପଞୁ୍ବିଜାରଯର 
ଏହ ି ହ୍ାସ ଯଯାଗ ୁ ନଯିବଶକଙ୍ ସମ୍ପର୍ଯିର ପାଖାପାଖÒ ୧୦ 
ଲକ୍ଷ ଯକାଟ ି ଟଙ୍ା ହ୍ାସ ଘଟସିାରଲିାଣ।ି ପଞୁ୍ବିଜାରର 
ଏଭଳ ି ସ୍ତଯିର ନଯିବଶକମାଯନ ବଜାର ଉପରୁ ସମ୍ପରୂ୍ଚ୍ଚ 
ଆସ୍ା ହରାଇଛନ୍।ି 

ମଙ୍ଗଳବାର କାରବାରଯର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବଯମ୍ ଷ୍ଟକ 
ଏକ୍ସଯଚଞ୍ (ବଏିସ୍ ଇ) ଯସନ୍ ଯସକ୍ସଯର ବୃଦ୍ଧ ଯେଖÒବାକୁ 
ମଳିଥିଲା। ଯହଯଲ ପରବର୍ଚ୍ଚୀ ସମୟଯର ଏହ ିଉତ୍ାହ ଆଉ 

ଯବଶୀ ସମୟ ତଷି୍ଠ ି ପାର ି ନ ଥଲା। ଆଯମରକିାର ଆଉ 
୬ ବ୍ୟାଙ୍କୁ ଡୁବଯିବିାର ଭୟ ରହ ି ଥÒବା ଯନଇ ରଟଂି 
ଏଯଜନ୍ସ ି ମଡୁସି୍  ଇଯନଯଭଷ୍ଟସଚ୍ଚ ଯଚତାଇ ଯେବା ସମ୍ପକଭିତ 
ଖବର ପ୍ରଚାରତି ଯହବା ପଯର ପଞୁ୍ ିବଜାରଯର ଏହ ିହ୍ାସ 
ଯେଖÒବାକୁ ମଳିଥିଲା। କାରବାରଯର ଯସନ୍ ଯସକ୍ସଯର 
୩୩୭.୬୬ ପଏଣ୍ଟ ବା ୦.୫୮ ପ୍ରତଶିତ ହ୍ାସ ଘଟ ି ୫ 
ମାସର ସବଚ୍ଚନମି୍ନ ସ୍ତର ୫୭,୯୦୦ ପଏଣ୍ଟଯର କାରବାର 

ଯଶର ଯହାଇଛ।ି ଯସହପିର ି ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ ଏକ୍ସଯଚଞ୍ 
ନଫି୍ି ୧୧୧  ପଏଣ୍ଟ ବା ୦.୬୫ ପ୍ରତଶିତ ତଳକୁ ଖସ ି
୧୭,୦୪୩.୩୦ ପଏଣ୍ଟଯର କାରବାର ଯଶର କରଛି।ି 
ଯସାମବାର କାରବାରଯର ବ୍ୟାଙି୍ଙ୍ଗ, ଆଥଚ୍ଚକ, ପଞୁ୍ ିସାମଗ୍ୀ 
ଏବଂ ଅଯଟା ଯକ୍ଷତ୍ର ଷ୍ଟକ୍  ମଲୂ୍ୟଯର ବୃହତ୍  ହ୍ାସ ଘଟଥିଲା। 
ଅପରପଯକ୍ଷ  ଯଫଯଡରାଲ ରଜିଭଚ୍ଚ ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର ଏହାର 
ପ୍ରମଖୁ ସଧୁ ହାରଯର ବୃଦ୍ଧ ଘଟାଇବା ଯନଇ ନଯିବଶକଙ୍ 
ମଧ୍ୟଯର ଆଶଙ୍ା ବଢ଼ଯିାଇଥଲା, ଏଥଯଯାଗ ୁଘଯରାଇ ଷ୍ଟକ୍  
ବଜାରଯର କାରବାର ବଯିଶର ଭାଯବ ପ୍ରଭାବତି ଯହାଇଛ।ି 
ପଞୁ୍ିବିଜାରଯର ଯହାଇଥବା ଏହ ିହ୍ାସ ଯଯାଗ ୁନଯିବଶକଙୁ୍ 
ବହୁ ମାତ୍ାଯର କ୍ଷତ ି ସହବିାକୁ ପଡଛି।ି ଯକବଳ ଆଜ ି  
ନଯିବଶକଙ୍ ସମ୍ପର୍ଯିର ୨ ଲକ୍ଷ ଯକାଟରୁି ଅଧକ ହ୍ାସ ଘଟଛି।ି  

ମଡୁସି୍  
ରପିପୋଟଚ୍ଚ

ସୋମ୍ୋଦକି 
ସମ୍ଳିନୀ ଛୋଡ଼ ି

ଚୋଲଗିପଲ 
ବୋଇପଡନ୍ 

ସଲିକିନ୍ ଭ୍ାଲ ି ବ୍ାଙ୍କ ସଙ୍କଟ ବର୍ତ୍ତମାେ 
ଆନମରକିା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ା 
ପାଲଟଛି।ି ନସାମବାର ନେନେନବନେ 
ଆନମରକିାର ରାଷ୍ଟ୍ରପେ ି ନୋ ବାଇନେନ୍ ଙୁ୍କ 
ଏହ ି ବଷିୟନର ପଚରାୋଇଥିଲା, ନସ 
ଏହାର  ଉର୍ର ନଦଇ େ ଥିନଲ। େନେ 
ସାମ୍ବାଦକି ୋଙୁ୍କ ପଚାରଥିିନଲ ନେ ସଲିକିନ୍ 

ଭ୍ାଲ ି ବ୍ାଙ୍କ ସଙ୍କଟ ବଷିୟନର ଏ ପେତ୍ତ୍ନ୍ତ 
ରାଷ୍ଟ୍ରପେ ିକ’େ ୋେଛିନ୍ତ ିଏବଂ ଏପର ିଘଟୋ 
କାହ ିଁକ ି ଘଟଲିା। ରାଷ୍ଟ୍ରପେ ି ଆନମରକିଲୀୟ 
ନଲାକଙୁ୍କ ଏହା େଶି୍େି କରପିାରନିବ କ ି
ଏପର ି ଘଟୋ ଆଉ ନକନବ ଘଟବି ୋହ ିଁ। 
ଅପରପନଷେ ନସ ଏନେ ରାଗ ି ୋଇଥିନଲ 
ନେ, ବାଇନେନ୍  ସାମ୍ବାଦକି ସମ୍େିେଲୀ ଛାେ ି

ଚାଲେିାଇଥିନଲ। ସାମ୍ବାଦକି ସମ୍େିେଲୀ ଛାେ ି
ବାଇନେନ୍  ଚାଲେିବିାର ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟୋ 
େୁନହଁ, ଏହାପବୂତ୍ତରୁ ଚାଇୋର ଗପୁ୍ତଚର 
ନବଲୁନ୍ ଘଟୋନର ମଧ୍ୟ ନେନେନବନେ 
ବାଇନେନ୍ ଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାୋଇଥିଲା, 
ନସନେନବନେ ନସ ଏହପିର ି ଭାନବ ଉର୍ର 
େ ନଦଇ ଚାଲେିାଇଥନଲ।

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୪ା୩(ଏନେେ୍)ି

ଏଣକି ି ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଯର ଆଉ ମଳିବିନାହ ିଁ 
ଔରଧ ସାମଗ୍ୀ।  କାରଣ ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ 
ଯହାଇଯବି ଇ-ଫାମଚ୍ଚାସୀ ବ୍ୟବସ୍ା। ଯକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ଇ-ଫାମଚ୍ଚାସୀ ବ୍ୟବସ୍ାଯର ଏଯବ ୟ-ୁ
ଟର୍ଚ୍ଚ ଯନଇଛନ୍।ି ଏହାଫଳଯର ଇ-ଫାମଚ୍ଚାସୀ 
ବା ଅନ୍ ଲାଇନ୍  ଔରଧ ବକି୍ର ି ଉପଯର 
ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ 
ଯାଉଛନ୍।ି ଇ-ଫାମଚ୍ଚାସୀ ଉପଯର ପ୍ରତବିନ୍ଧକ 
ଲଗାଇବାକୁ ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ର ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଯଗାଷ୍ଠୀ ବଚିାର କରୁଛ।ି  ଗତ ମାସଯର 
ଔରଧ ବକି୍ର ିନୟିମ ଉଲ୍ଂଘନ କରବିା ଯନଇ 
ଯକନ୍ଦ୍ର ସ୍ାସ୍୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ୨୦ ଟ ି
କମ୍ପାନୀକୁ ଯନାଟସି  ଜାର ି କରାଯାଇଥିଲା।

ଯସାମବାର ଯକନ୍ଦ୍ର ସ୍ାସ୍୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର 
ସତୂ୍ରୁ ପ୍ରକାଶ ଯଯ ଇ-ଫାମଚ୍ଚାସୀ 
ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ 
ଏଯବ ଆଯଲାଚନା ଚାଲଛି।ି ଏଥିପାଇଁ 
ଏକ ନୂତନ ବଲି୍ ଉପଯର ମଧ୍ୟ ସରକାର 
ବଚିାର କରୁଥବା ଜଣାଯାଇଛ।ି ଆଯଲାଚନା 
ଚାଲଥିିବାଯବଯଳ ଇ-ଫାମଚ୍ଚାସ ି ଉପଯର 
ନଯିରଧାଯେଶ ଜାର ି କରାଯାଇଛ।ି 
ଇ-ଫାମଚ୍ଚାସୀ େ୍ାରା ଯରାଗୀଙ୍ ତଥ୍ୟର 
ଯଗାପନୀୟତା, ବନିା ଯପ୍ରସକ୍ରପି୍ ସନ୍ ଯର 
ଔରଧ ବକି୍ର ିଏବଂ ମନଇଚ୍ା ମଲୂ୍ୟ ନଦି୍ଧଚ୍ଚାରଣ 
କରାଯାଉଛ।ି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ ବପିେଜନକ। 
ଏହ ି କାରଣରୁ ଖଚୁୁରା ବଜାର େୁବଚ୍ଚଳ 
ଯହଉଛ।ି ଇ-ଫାମଚ୍ଚାସୀ ଔରଧ ସମ୍ନ୍ଧୀୟ 
ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ହ ମଧ୍ୟ କରପିାରବି ଯାହା 

ଯରାଗୀର ସରୁକ୍ଷା ସହତି ଜଡତି ବପିେକୁ 
ବଢ଼ାଇବ। ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ଏ ବାବେଯର 

ଚୂଡ଼ାନ୍ ନଷି୍ପର୍ ି ନଆିଯାଇ ନାହ ିଁ, କନୁି୍ ଗତ 
ମାସଯର ବଯଜଟ୍ ଅଧିଯବଶନଯର ଔରଧର 

ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ବକି୍ରକୁି ବ୍ୟାପକ ଭାଯବ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
କରବିା ପାଇଁ ଆଇନଯର ସଂଯଶାଧନ 
ଆଣବିାକୁ ସରକାର ସଚୂନା ଯେଇଥÒଯଲ। 
ନୂତନ ଔରଧ, ଯମଡକିାଲ୍ ଡଭିାଇସ୍ ଏବଂ 
କସଯମଟକି୍ସ ବଲି୍ ୨୦୨୩ର ସଂଯଶାଧିତ 
ଚଠିା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ କୁହାଯାଇଛ ି ଯଯ 
ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମଯର ଯକୌଣସ ି ଔରଧ 
ବକି୍ରୟ କମି୍ା ବତିରଣକୁ ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରପିାରଯିବ। ସରକାରୀ ସତୂ୍ 
ଅନୁଯାୟୀ, ଏହପିର ି ଇ-ଫାମଚ୍ଚାସଗିଡୁକିର 
କାଯଚ୍ଚ୍ୟକାରତିାକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିା, 
ଯପ୍ରସକ୍ରପିସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଔରଧ ଯେବା 
ଏବଂ ଯରାଗୀଙ୍ ତଥ୍ୟର ଯଗାପନୀୟତା 
ବଜାୟ ରଖିବା ଯହଉଛ ି ଏହାର ମଖୁ୍ୟ 
ଉଯଦେଶ୍ୟ।

ତବପଲଶ ପୋପଡେ,ଏମ୍  ଜଗନ୍ୋଥ 
ଏଲ୍ ଆଇସରି ନୂଆ ଏମ୍ ଡି

ଇ-ଫୋମଚ୍ଚୋସୀ ପନଇ ପକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍ ୟ-ୁଟର୍ଚ୍ଚ

ଅନ୍ ଲୋଇନ୍  ଔଷଧ ବକି୍ ିଉପପର ଲୋଗପିୋପର ପ୍ରତବିନ୍ଧକ

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୪ା୩(ଏନେେ୍)ି: ଭାରତୀୟ 
ଜୀବନ ବୀମା ନଗିମ (ଏଲ୍ ଆଇସ)ି 
ମଙ୍ଗଳବାର ଏହାର େୁଇ ନୂଆ 
ପରଚିାଳନା ନଯିଦେଚ୍ଚଶକ (ଏମଡ)ିଙ୍ 
ନଯିକୁ୍ତ ିଯନଇ ଯଘାରଣା କରଛି।ି ଯସୟାର 
ବଜାରକୁ ଯେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 
ଏଲଆଇସ ି ଏହାର ପରଚିାଳନା 
ନଯିଦେଚ୍ଚଶକ ଭାଯବ  ତବଯଲଶ ପାଯଣ 
ଏବଂ ଏମ୍  ଜଗନ୍ାଥଙୁ୍ ନଯିକୁ୍ତ ି
ଯେଇଛ।ି ଉଭୟ ଚଳତି ସପ୍ାହଯର 
ନଗିମରୁ ଅବସର ଯନଉଥିବା େୁଇ 
ପରଚିାଳନା ନଯିଦେଚ୍ଚଶକ ରାଜ କୁମାର 
ଏବଂ ବସି ି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ ସ୍ାନ ଯନଯବ। 
ସଚୂନାଯଯାଗ୍ୟ ଯଯ, ଏଲଆଇସଯିର 
ବର୍ଚ୍ଚମାନ ଚାର ି ଜଣ ପରଚିାଳନା 
ନଯିଦେଚ୍ଚଶକ ଅଛନ୍।ି ଏଲଆଇସ ି ଯଶୟାର 

ବଜାରକୁ ଯେଇଥିବା ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ, 
ଏମ୍  ଜଗନ୍ାଥ ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ 
ଅଥଚ୍ଚାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଏମଡ ି ପେ 
ସମ୍ଭାଳଛିନ୍।ି ଯସ ହାଇଦ୍ାବାେର େକ୍ଷଣି 
ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଞ୍ଚଳକି ପରଚିାଳକ। 
ଏମ ଜଗନ୍ାଥ ଅବସର ଯନଉଥିବା 
ପରଚିାଳନା ନଯିଦେଚ୍ଚଶକ ରାଜ କୁମାରଙ୍ 
ସ୍ାନଯର ନଯିକୁ୍ତ ଯହାଇଛନ୍।ି ଯସହଭିଳ ି
କାଯଚ୍ଚ୍ୟକାରୀ ନଯିଦେଚ୍ଚଶକ ତବଯଲଶ 
ପାଯଣଙୁ୍ ପଯୋନ୍ତ ି ଯେଇ ପରଚିାଳନା 
ନଯିଦେଚ୍ଚଶକ ଭାବଯର ନଯିକୁ୍ତ କରାଯାଇଛ।ି  
ତବଯଲଶ ପାଯଣଙ୍ ନଯିକୁ୍ତ ି ୧ ଏପ୍ରଲି 
ଠାରୁ ଲାଗ ୁ ଯହବ। ବଜି୍ଞପ୍ ି ଅନୁଯାୟୀ, 
ତବଯଲଶ ପାଯଣ ଏଲଆଇସରି 
ବର୍ଚ୍ଚମାନର ପରଚିାଳନା ନଯିଦେଚ୍ଚଶକ ବସି ି
ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ ସ୍ାନଯର ନଯିକୁ୍ତ ଯହଯବ।

 ନଗାପେଲୀୟୋ ଏବଂ ୋଟା ସରୁଷୋ ଚନି୍ତା

ନୂଆପଫୋନପର ହଟପିୋପର ପବୂଚ୍ଚରୁ ଇନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଡ ଆପ୍ : ରପିପୋଟଚ୍ଚ

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୪ା୩(ଏନେେ୍)ି: ଯଫାନ କଣିବିା ସମୟଯର ଯସଥିଯର 
ପବୂଚ୍ଚରୁ କଛି ି ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ ଯହାଇଥାଏ। ଯସହ ି ଆପ୍ ଗଡୁକି 
କ›ଣ ପାଇଁ ପବୂଚ୍ଚରୁ ରହଛି ି ଯସଥି ପ୍ରତ ି ଯକହ ି ପ୍ରାୟତଃ ଧ୍ୟାନ ଯେଇ 
ନ ଥାନ୍।ି ଯତଯବ ଯସହ ି ଆପ୍ ଗଡୁକି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍ର 
ଯଗାଆପନୀୟତା ଏବଂ ଡାଟାକୁ ଯଚାର ି କରପିାଯର ଯବାଲ ି ଏଯବ 
ସରକାର ଚନି୍ା ପ୍ରକଟ କରଛିନ୍।ି ଯତଣ ୁ ସାଇବର ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ 
ଯଗାପନୀୟତା ସମ୍ପକଚ୍ଚଯର ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ ପେଯକ୍ଷପ 
ଯନବାକୁ ଯାଉଛନ୍।ି ଆଗାମୀ େନିଯର ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ାଟଚ୍ଚଯଫାନ୍ 
ନମିଚ୍ଚାତାମାନଙୁ୍ ପବୂଚ୍ଚରୁ ଇନଷ୍ଟଲ ଯହାଇଥିବା ଆପ୍ ହଟାଇବାକୁ 
ନଯିଦେଚ୍ଚଶ ଯେଇପାରନ୍।ି  ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍ ଦ୍ାରା ପ୍ରସ୍ତାବତି 
ନୂତନ ସରୁକ୍ଷା ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରମଖୁ ଅପଯରଟଂି ସଷି୍ଟମ୍ 

ଅପଯଡଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ସ୍କକ୍ନିଂିକୁ ଅନୁମତ ି ଯେଇପାରଯିବ ଯବାଲ ି
ଏକ  ରଯିପାଟଚ୍ଚରୁ ଜଣାଯାଇଛ।ି ଯେଓିଏହ ି ନୂତନ ନୟିମ ସମ୍ପକଭିତ 
ମାଗଚ୍ଚେଶଭିକା ଏ ପଯଚ୍ଚ୍ୟନ୍ ସ୍ରି ଯହାଇନାହ ିଁ, କନୁି୍ ଏହା ବଶି୍ର ଦ୍ତିୀୟ 
ବୃହତ ସ୍ାଟଚ୍ଚଯଫାନ ବଜାର ଭାରତ ଉପଯର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ 
ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି ସାମସଙ୍ଗ, ସାଓମ,ି ଭଯିଭା ଏବଂ 
ଆପଲ୍ ସଯମତ ଅଯନକ ବଡ କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍ ଏହ ିନଷି୍ପର୍ ିଦ୍ାରା 
କ୍ଷତଗି୍ସ୍ତ ଯହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି ରଯିପାଟଚ୍ଚଯର କୁହାଯାଇଛ ି
ଯଯ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍ ଯଫାନଯର ଗପୁ୍ଚର ତଥା ତଥ୍ୟର 
ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ଯନଇ ଆଇଟ ି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହ ି ନୂତନ ନୟିମ 
ଉପଯର ବଚିାର କରୁଛ।ି ସତୂ୍ରୁ ମଳିଥିିବା ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ (ଜଯଣ 
ଅଧିକାରୀ) କହଛିନ୍ ି ଯଯ ପବୂଚ୍ଚ-ସ୍ାପତି ଆପ୍ ସରୁକ୍ଷା େୃଷ୍ଟରୁି ଏକ 
ସମ୍ଭାବତି ଲଙି୍ ଯହାଇପାଯର। ସରକାର ନଶି୍ତି କରବିାକୁ ଚାହଁୁଛନ୍ ି
ଯଯ ଚୀନ୍ ସଯମତ ଯକୌଣସ ିବଯିେଶୀ ଯେଶ ଏହାର ଫାଇୋ ଉଠାଇ 
ପାରଯିବନାହ ିଁ କାରଣ ଏହା ଜାତୀୟ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଯଟ।

ଉଯଲ୍ଖନୀୟ କଥା ଯହଉଛ,ି ୨୦୨୦ରୁ ଚାଇନଜି୍ ଆପ୍ଗୁଡକିର 
ସଭଭିଲାନ୍ସ ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାଢ଼ଯିେଇଛନ୍।ି ଏହ ି ଧାରାଯର ପ୍ରଥମ 
ପଯଚ୍ଚ୍ୟାୟଯର ଟକିଟକ୍ ସଯମତ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଚାଇନଜି୍ ଆପ୍ 
ଉପଯର ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସବଚ୍ଚଭାରତୀୟ ସ୍ତରଯର ମଧ୍ୟ 
ଅଯନକ ଯେଶ ହୁ୍ୟୋଇ ଏବଂ ହକିଭଜିନ ଭଳ ି ଚାଇନା କମ୍ପାନୀରୁ 
ଯଟଯକ୍ନାଯଲାଜରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯର ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍।ି 
ବଶି୍ର ଅଯନକ ଯେଶ ଏହା ଭୟ କରୁଛନ୍ ି ଯଯ ଚୀନ୍ ଏହ ି ତଥ୍ୟକୁ 
ବଯିେଶୀ ନାଗରକିଙ୍ ଉପଯର ଗପୁ୍ଚର ବ୍ୟବହାର କରପିାରବି, 
କନୁି୍  ଚୀନ୍ ସରକାର ଏହ ି ଅଭଯିଯାଗକୁ ଅସ୍ୀକାର କରୁଛନ୍।ି



ଇଣ୍ଡିଆନ ୱେଲ୍ସ,୧୪।୩(ଏୱେନ୍ସ ଡି): ଏଠାୱେ ଚାଲଡିଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ୱେଲ୍ସ 
ମାଷ୍ଟର୍ସ ୱେନ ଡିର ପ୍ରତ ଡିୱ�ାଗ ଡିତାୱେ ପେୁୁଷ ଏକକ ବ ଡିଭାଗୱେ ୱପେନ୍   �ବୁ 
ୱେଳାଳ ଡି ତଥା େପ୍   ର ଡିଡ୍   ୱେଳାଳ ଡି କାୱଲ୍ସାର ଆଲକାୋେ, ୧୧ତମ ର ଡିଡ୍   
ଇୋଲୀେ ୋନ ଡିକ ର ଡିନେ, 
ଚତୁଥ୍ସ ର ଡିଡ୍   ଆୱମେ ଡିକାେ 
ୱେଲେ ଫ୍ଡିଜ୍  , ସ୍ ଡିେେଲାଣ୍େ 
ଷ୍ଟାନ ଡିରଲାର ୋେ ଡିଙ୍ା 
ଓ ଅନ୍ୟମାୱନ ଚତୁଥ୍ସ 
ୋଉଣ୍ୱେ ପ୍ରୱବଶ 
କେ ଡିଛନ୍ଡି। ଅଲକାୋେ 
ତୃତୀୟ ୋଉଣ୍ 
ମୁ କ ା ବ ଡି ଲ ା ୱ େ 
୭-୬, ୬-୩ 
ୱରଟ୍  ୱେ ୩୧ତମ 
ର ଡିଡ୍   ଡଚ୍   ୱେଳାଳ ଡି 
େୱଲାନ ଗ୍ ଡିଏକପେେୁଙୁ୍ 
ହୋଇ ଅଗ୍ଗତ ଡି 
କ େ ଡି ଛ ନ୍ଡି । 

ୱରହ ଡିପେ ଡି ର ଡିନେ ୭-୬, ୬-୪ ୱରଟ୍  ୱେ ଫ୍ାନ୍ସେ ଆଡ୍ ଡିଆନ ମାନ୍ାେ ଡିୱନାଙୁ୍ 
ପୋସ୍ତ କେ ଡି ପେବର୍୍ସୀ ୋଉଣ୍ୱେ ପ୍ରୱବଶ କେ ଡିଛନ୍ଡି। 
ୱରହ ଡିପେ ଡି ଫ୍ଡିଜ୍   ୬-୧, ୬-୨ ୱରଟ୍  ୱେ ୩୦ତମ ର ଡିଡ୍   

ୱ େ ଳ ା ଳ ଡି 
ଆ ୱ େ୍ସ ଣ୍ଡି ନ ା େ 

ୱ ର ବ ା ଷ୍ଟ ଡି ଆ ନ 
ୱବଜ୍  ଙୁ୍ ହୋଇ 

ଆଗକୁ ବଢ଼ଡିଛନ୍ଡି। 
ୋେ ଡିଙ୍ା ୬-୨, 

୬-୭, ୭-୫ 
ୱରଟ୍  ୱେ ୭ମ ର ଡିଡ୍   

ୱ ଡ ନ ମ ା କ୍ସ େ 
ୱ ହ ା ଲ ଗ ା େ 

େୁ ନ୍   ଙୁ୍ 

ହୋଇ ପ୍ର ଡି- କ୍ାେ୍ସେ ଫାଇନାଲୱେ ପ୍ରୱବଶ କେ ଡିଛନ୍ଡି। 
ବ୍ ଡିୱେନ ଅଭଡିଜ୍ଞ ୱେଳାଳ ଡି ଆଣ୍ଡି ମୱୁେ କ ଡିନୁ୍ ତୃତୀୟ 

ୋଉଣ୍ୱେ ପୋସ୍ତ ୱହାଇ ବ ଡିଦାୟ ୱନଇଛନ୍ଡି। 
ମୱୁେ ୬-୭, ୨-୬ ୱରଟ୍  ୱେ ନ ଡିେ 

ୱଦଶଣ େ୍ୟାକ ଡ୍ାପେଙ୍ଠାେୁ 
ହାେ ଡିଛନ୍ଡି। ଅନ୍ୟଏକ ୋଉଣ୍ 

ଅଫ୍   ୩୨ ମକୁାବ ଡିଲାୱେ 
ହୱଗେେୀେ ମାେ୍ସନ ଫୁକ୍  ୱରାଭ ଡିକ୍ସ 

୬-୪, ୬-୨ ୱରଟ୍  ୱେ ୱରଲାଭାକ ଡିଆେ 
ଆୱଲକ୍ସ ୱମାଲକାନଙୁ୍ ହୋଇ ପ୍ର ଡି- 

କ୍ାେ୍ସେୱେ ପ୍ରୱବଶ କେ ଡିଛନ୍ଡି।
ପ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଟରରର 

ସ୍ ରିଆରରକ, 
ର ରିବୱାକ ରିନୱା, 

ରୱାଡୁକୱାନୁ
ଇଣ୍ଡିଆନ ୱେଲ୍ସ 

ମହ ଡିଳା ଏକକ 
ବ ଡିଭାଗୱେ େପ୍   

ର ଡିଡ୍   ୱପାଲାଣ୍େ 
ଇ ଗ ା 
ସ୍ ଡିଆ ୱ େ କ , 

୧୦ମ ର ଡିଡ୍   
କାୋେସ୍ତାନେ ଏଲଡିନା େ ଡିବାକ ଡିନା, ବ୍ ଡିୱେନ ତାେକା ଇମ୍ା ୋଡୁକାନୁ 
ପ୍ର ଡିକ୍ାେ୍ସେ ଫାଇନାଲୱେ ପ୍ରୱବଶ କେ ଡିଛନ୍ଡି। ସ୍ ଡିଆୱେକ ତୃତୀୟ ୋଉଣ୍ 
ମ୍ୟାଚ୍  ୱେ ୬-୩, ୭-୬ ୱରଟ୍  ୱେ ୩୨ତମ ର ଡିଡ କାନାଡାେ ବାଇଆଙ୍ା 
ଆୱ୍ରେସ୍ଙୁୁ୍ ହୋଇ ଅଗ୍ଗତ ଡି କେ ଡିଛନ୍ଡି। ୱରହ ଡିପେ ଡି ୋଡୁକାନୁ ୬-୧, ୨-୬, 

୬-୪ ୱରଟ୍  ୱେ ୧୩ତମ ର ଡିଡ୍   ବ୍ାେଡିଲେ ବ ଡିଟ୍ ଡିଜ୍   ହାୱଡଡ ମଇଆଙୁ୍, 
େ ଡିବାକ ଡିନା ୬-୩, ୭-୫ ୱରଟ୍  ୱେ ୱପେନେ ପାଉଲା ବୱଡାରାଙୁ୍ ହୋଇ 

ଚତୁଥ୍ସ ୋଉଣ୍ ଅଥ୍ସାତ ପ୍ର ଡିକ୍ାେ୍ସେ ଫାଇନାଲୱେ ପ୍ରୱବଶ କେ ଡିଛନ୍ଡି।

ବୁଧବୱାର 
୧୫ ମୱାର୍୍ଟ ୨୦୨୩୧୪ ଖେଳ ଦୁନଆି
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ଭରିଜ୍ ରି ଟ୍ରଫରି ଆନ୍ତଃର�ୱାନ୍   ବ ରିଶ୍ୱବ ରିଦ୍ୱାଳୟ କ୍ ରିରକର

ଶତକୀୟ ବ ରି�ୟ ହୱାସଲରର 
ଆଲକୱାରୱା� ଦ୍ ରିତୀୟ ଦରୁ ତତମ
ଇଣ୍ଡିଆନ ୱେଲ୍ସ ପେୁୁଷ ଏକକ ତୃତୀୟ ୋଉଣ୍ ମ୍ୟାଚ୍  ୱେ ବ ଡିେୟୀ ୱହବା 

ରହ ୱପେନ୍  େ କାୱଲ୍ସାର ଆଲକାୋେ ଏକ ବ ଡିେଳ 
ମାଇଲେଣୁ୍ ଛୁଇଁଛନ୍ଡି। ୱର ୧୯ ବଷ୍ସ ବୟରୱେ 
ଦ୍ ଡିତୀୟ ଦରୁ ତତମ ୱେଳାଳଡି ଭାୱବ ୧୦୦ ଏେ ଡିପ ଡି 
ମ୍ୟାଚ୍   େଡିତ ଡିବାେ ୱରୌଭାଗ୍ୟ ଅେ୍ସନ କେ ଡିଛନ୍ଡି। ୱର 

୧୩୨େ ଡି ମ୍ୟାଚ୍   ୱେଳଡି ଏହ ଡି ରଫଳତା ପାଇଛନ୍ଡି। ପବୂ୍ସେୁ 
େନ୍   ମ୍ୟାକଏନୱୋ ୧୯ ବଷ୍ସ ବୟରୱେ ୧୩୧େ ଡି ମ୍ୟାଚ୍   

ୱେଳଡି ୧୦୦ତମ ବ ଡିେୟ ହାରଲ କେ ଡି 
ଦରୁ ତତମ ରାବ୍ୟସ୍ତ ୱହାଇଥିୱଲ। 
ଏହ ଡି କ୍ରମୱେ ଆ ଲ କ ା େ ା େ 

ଆୱ୍ରେ ଅାଗାର ଡି ଓ ନ ଡିେ ୱଦଶେ 
ଅ ଭଡି ଜ୍ଞ ୱେଳାଳ ଡି ୋୱଫଲ 

ନାଦାଲଙୁ୍ ପଛୱେ 
ପକାଇଛନ୍ଡି। ଦରୁ ତତମ 

୧୦୦ତମ ଏେ ଡିପ ଡି ମ୍ୟାଚ୍   ବ ଡିେୟ ହାରଲ 
ତାଲଡିକାେ ମ୍ୟାକ୍  ଏନୱୋ ୧ମ, ଆଲକାୋେ 

୨ୟ, ଆୱ୍ରେ ଅାଗାର ଡି ତୃତୀୟ, ନାଦାଲ ଚତୁଥ୍ସ, ମ୍ୟାେ୍ସ 
େଡିଲାଣ୍େ ୫ମ, ୱବାେ ଡିର ୱବକେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ାନୱେ େହ ଡିଛନ୍ଡି। 

ଆଗାର ଡି ୧୮ ବଷ୍ସୱେ ୧୩୫େ ଡି ମ୍ୟାଚ୍   ୱେଳଡି ଓ ନାଦାଲ ୧୯ ବଷ୍ସୱେ 
୧୩୭େ ଡି ମ୍ୟାଚ୍   ୱେଳଡି ୧୦୦ତମ ବ ଡିେୟ ହାରଲ କେ ଡିଥିୱଲ। ସ୍ ଡିୱଡନେ 

ପବୂ୍ସତନ ୱେଳାଳଡି େଡିଲାଣ୍େ ୧୮ ବଷ୍ସୱେ ୧୩୮େ ଡି ମ୍ୟାଚ ଓ ୱବକେ ୨୦ 
ବଷ୍ସୱେ ୧୪୦େ ଡି ମ୍ୟାଚ୍   ୱେଳଡି ୧୦୦ତମ ଏେ ଡିପ ଡି ମ୍ୟାଚ୍  ବ ଡିେୟ ହାରଲ କେ ଡିଥିୱଲ।

ର ରି-୨୦ 
ଇଂଲଣ୍ଡର 

ମହୱାବ ରିପର୍ଟ୍ୟ

  ୨୦୨୬ ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍   ହେବ ସବ୍ବବୃେତ୍  

ରେଳୱାର ରିବ ଅଧିକ ୨୪ ମ୍ୱାଚ୍  

ଶଙୃ୍ଖଳୱା ୩-୦ରର ମଳୂରପୱାଛ 
କଲୱା ବୱାଂଲୱାରଦଶ

ମୀେପେୁ,୧୪।୩(ଏୱେନ୍ସ ଡି): ବ ଡିଶ୍ୱ ଚାମ୍ ଡିଅନ ଇଂଲଣ୍ ବ ଡିପକ୍ଷ 
େ ଡି-୨୦ୱେ ଘୱୋଇ ବାଂଲାୱଦଶ ଶଙୃ୍ଖଳା ମଳୂୱପାଛ କେ ଡି 
ଇତ ଡିହାର ରଷୃ୍ଟ ଡି କେ ଡିଛ ଡି। ସ୍ାନୀୟ ୱଶେ ବାଂଲା ନ୍ୟାରନାଲ 
ଷ୍ଟାଡଡିୟମୱେ ମଗେଳବାେ ୱେଳା�ାଇଥିବା ତୃତୀୟ ତଥା 
ଅନ୍ଡିମ ମକୁାବ ଡିଲାୱେ ବାଂଲାୱଦଶ ୧୬ େନୱେ ଇଂଲଣ୍କୁ 
ହୋଇଛ ଡି। ୩େ ଡି �ାକ ମ୍ୟାଚ୍   ପୋସ୍ତ ୱହାଇ ଇଂଲଣ୍ 

ମହାବ ଡିପ�୍ସ୍ୟୟେ ରମ୍େୁୀନ ୱହାଇଛ ଡି। ପବୂ୍ସେୁ ପ୍ରଥମ େ ଡି-
୨୦ୱେ ବାଂଲାୱଦଶ ୧୨େ ଡି ବଲ ବାକ ଡିଥାଇ ୬ େଡିୱକେୱେ 
ଓ ଦ୍ ଡିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍  ୱେ ୭େ ଡି ବଲ ବାକ ଡି େଖି ୪ େଡିୱକେୱେ 
ଇଂଲଣ୍କୁ ପୋସ୍ତ କେ ଡିଥିଲା। ଏହାପବୂ୍ସେୁ ଅବଶ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ 
୨-୧ୱେ ଦଡିନ ଡିକ ଡିଆ ଶଙୃ୍ଖଳାୱେ ବ ଡିେୟୀ ୱହାଇଥିଲା। ଦ ଡିନ ଡିକ ଡିଆ 

ଶଙୃ୍ଖଳା ପୋେୟେ ମଧେୁ ପ୍ରତ ଡିୱଶାଧ ବାଂଲାୱଦଶ େ ଡି-
୨୦ୱେ ୱନଇଛ ଡି। ଉୱଲେେଥାଉ କ ଡି, ୨୦୨୨ୱେ ଅୱ୍ରେଲଡିଆୱେ 
ଅନୁଷ୍ଠ ଡିତ େ ଡି-୨୦ ବ ଡିଶ୍ୱକପ୍  େ ଅଷ୍ଟମ ରଂସ୍େଣୱେ ଇଂଲଣ୍ ୫ 
େଡିୱକେୱେ ପାକ ଡିସ୍ତାନକୁ ହୋଇ ଦ୍ ଡିତୀୟଥେ ପାଇଁ ଚାମ୍ ଡିଅନ 
ୱହବାେ ୱଗୌେବ ଅେ୍ସନ କେ ଡିଥିଲା। ଦରୁ ତ ୭୩ େନେ 
ଅର୍୍ସଶତକୀୟ ପାଳ ଡି ୱେଳଡିଥିବା ବାଂଲାୱଦଶ ପ୍ରାେମ୍ ଡିକ 

ବ୍ୟାେେ ଲଡିେନ ଦାର ମ୍ୟାଚେ ୱରେଷ୍ଠ ଓ ନାେମଲୁ ୱହାୱରନ 
ରାୱଣ୍ା ଶଙୃ୍ଖଳାେ ୱରେଷ୍ଠ ୱେଳାଳଡି ବ ଡିୱବଚଡିତ ୱହାଇଛନ୍ଡି। 

ପ୍ରଥୱମ ବ୍ୟାେ ଡିଂ କେ ଡି ବାଂଲାୱଦଶ ୨୦ ଓଭେୱେ ୨ େଡିୱକେ 
ହୋଇ ୧୫୮ େନ ରଂଗ୍ହ କେ ଡିଥିଲା। େବାବୱେ ଇଂଲଣ୍ ୬ 
େଡିୱକେ ହୋଇ ୧୪୨ େନୱେ ରୀମ ଡିତ େହ ଡିବା ଫଳୱେ ପୋସ୍ତ 

ୱହାଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାେମ୍ ଡିକ ବ୍ୟାେେ ଦାେଡିଦ୍   ମଲାନ 
ରବ୍ସାଧିକ ୫୩, ଅଧିନାୟକ ତଥା େଡିୱକେେକ୍ଷକ ବ୍ୟାେେ ୱୋର 
ବେଲେ ୪୦, ୱବନ ଡୱକଟ୍   ୧୧ େନକେ ଡି ଆଉେ ୱହାଇଥିବା 
ୱବୱଳ କ୍ର ଡିସ୍   େକ୍ସ ୧୩ େନକେ ଡି ଅପୋେଡିତ େହ ଡିଥିୱଲ। ଦ୍ ଡିତୀୟ 
େଡିୱକେୱେ ମଲାନ ଓ ବେଲେ ୭୬ ବଲେୁ ଦରୁ ତ ୯୫ େନ 
ରଂଗ୍ହ କେ ଡି ବ ଡିେୟ ରମ୍ାବନା ରଷୃ୍ଟ ଡି କେ ଡିଥିୱଲ। ୱତୱବ 

ଏହାପୱେ େଡିୱକେ ପତନ ୱହବା ରାଗେକୁ 
ଆବଶ୍ୟକ ହାେୱେ େନ୍   ରଂଗ୍ହ ୱହାଇପାେ ଡି 
ନଥିଲା। ଫଳୱେ ଇଂଲଣ୍ ଲଜ୍ାେନକ 
ଭାୱବ ପୋେୟ ବେଣ କେ ଡିଥିଲା। 
ୱବାଲଡିଂୱେ ବାଂଲାୱଦଶ ପାଇଁ ତାସ୍ଡିନ 
ଅହମ୍ଦ ୨, ତନବୀେ ଇସ୍  ଲାମ, ରକ ଡିବ ଅଲ 
ହାରନ, ମସୁ୍ତାଫଡିେୁେ େହମାନ ୱଗାେ ଡିଏ 
ୱଲୋଏ େଡିୱକେ ଅକ୍ ଡିଆେ କେ ଡିଥିୱଲ। 

େସ୍   ହାେ ଡି ବ୍ୟାେ ଡିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ 
ପାଇଥିବା ବାଂଲାୱଦଶ ତେଫେୁ ପ୍ରାେମ୍ ଡିକ 
ବ୍ୟାେେ ତଥା େଡିୱକେେକ୍ଷକ ଲଡିେନ 
ଦାର ରବ୍ସାଧିକ ୭୩ (୫୭ ବଲ, ୧୦ 
ୱଚୌକା, ୧ ଛକା), ୱୋନ ଡି ତାଲୁକଦାେ 
୨୪ େନକେ ଡି ଆଉେ ୱହାଇଥିବା ୱବୱଳ 
ନାେମଲୁ ୱହାୱରନ ରାୱଣ୍ା ୪୭ (୩୬ 
ବଲ, ୧ ୱଚୌକା, ୨ ଛକା) ଓ ଅଧିନାୟକ 
ରକ ଡିବ ୪ େନକେ ଡି ଅପୋେଡିତ େହ ଡିଥିୱଲ। 
ଇଂଲଣ୍ ତେଫେୁ ୱବାଲଡିଂୱେ ଆଦଡିଲ 
େର ଡିଦ ଓ କ୍ର ଡିର ୱୋଡ୍ସାନ ୱଗାେ ଡିଏ 
ୱଲୋଏ େଡିୱକେ ଅକ୍ ଡିଆେ କେ ଡିଥିୱଲ। 

ସଂକ୍ ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର
ବକୋଂଲକୋସେଶ- ୧୫୮/୨, ୨୦ ଓଭେ (ଲଡିେନ- ୭୩, 
ନାେମଲୁ- ୪୭*, ୱୋନ ଡି ତାଲୁକଦାେ-୨୪, େର ଡିଦ- 
୧/୨୩, ୱୋଡ୍ସାନ- ୧/୨୧)।
ଇଂଲଣ୍ଡ- ୧୪୨/୬, ୨୦ ଓଭେ (ମଲାନ-୫୩, ବେଲେ- 
୪୦, ତାସ୍ଡିନ- ୨/୨୬)।

ଇଣ୍ଡରିଆନ ରେଲ୍ସ 
ମୱାଷ୍ଟସ୍ଟ ରରନ ରିସ୍  ଚତୁର୍ଟ ରୱାଉଣ୍ଡରର ସ ରିନର, ଫ୍ରିଜ୍  , େୱାର ରିଙ୍ୱା

କେକ,୧୪ା୩(ରମ ଡିର): ୋତୀୟ ଦୃଷ୍ଟ ଡିହୀନ କ୍ର ଡିୱକେ େୁର୍୍ସାୱମଣ୍ 
ନୱଗଶ ଟ୍ଫଡିେ ୱରମ ଡିଫାଇନାଲୱେ ଓଡ଼ଡିଶା ସ୍ାନ ରେୁକ୍ଷ ଡିତ କେ ଡିଛ ଡି। 
ମଗେଳବାେ ଅନୁଷ୍ଠ ଡିତ 
ଦ୍ ଡିତୀୟ ରପୁେଲଡିଗ-୮ 
ପ�୍ସ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍  ୱେ 
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ ୯ େଡିୱକେୱେ 
ପୋସ୍ତ କେ ଡିଥିଲା। 
ହ ା ଇ ଦ୍ ା ବ ା ଦ୍   ୱ େ 
ୱେଳା�ାଉଥିବା ନୱଗଶ 
ଟ୍ଫଡିେ ରପୁେ-୮ 
ପ�୍ସ୍ୟାୟୱେ ଓଡ଼ଡିଶାେ 
ଏହା ଲଗାତେ ଦ୍ ଡିତୀୟ 
ବ ଡିେୟ। ବୁଧବାେ ଦ ଡିନ 
ଉକ୍ ପ�୍ସ୍ୟାୟେ ଅନ୍ଡିମ 
ମ୍ୟାଚ୍  ୱେ ଓଡ଼ଡିଶା 
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରୱଦଶକୁ ୱଭେ ଡିବ। ଗରୁପ-ଏୱେ ସ୍ାନ ପାଇଥିବା ଉଭୟ 
ଓଡ଼ଡିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରୱଦଶ ଦଳ ୱରମ ଡିଫାଇନାଲୱେ ପ୍ରୱବଶ କେ ଡି 
ରାେ ଡିଥିୱଲ ରରୁ୍ା ଗରୁପ ଶୀଷ୍ସୱେ େହ ଡିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ୱଚଷ୍ଟା କେ ଡିୱବ। 

 ହାଇଦୋବାଦ୍   ଏୋଇଆେ ଗ୍ାଉଣ୍ୱେ ମଗେଳବାେ 
ୱେଳା�ାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍  ୱେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ େସ୍   େଡିତ ଡି ପ୍ରଥୱମ ବ୍ୟାେ ଡିଂ 
ନ ଡିଷ୍ପର୍ଡି ୱନଇଥିଲା। ଦୁବ୍ସଳ ବ୍ୟାେ ଡିଂ ପ୍ରଦଶ୍ସନ କେ ଡିଥିବା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ 

ମାତ୍ର ୬୦େନୱେ ଅଲଆଉେ ୱହାଇଥିଲା। ଓଡ଼ଡିଶା ପକ୍ଷେୁ ଲଡିଗେୋେ 
ୋଉତୋ ୩େ ଡି, ରେୁୋମ ମାଝୀ ୨େ ଡି ଏବଂ ୱଦବୋେ ୱବୱହୋ 

ୱଗାେ ଡିଏ େଡିୱକେ ଦେଲ କେ ଡିଥିୱଲ। ମାତ୍ର ୱଗାେ ଡିଏ େଡିୱକେ ହୋଇ 
ଓଡ଼ଡିଶା ବ ଡିେୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାରଲ କେ ଡିଥିଲା। ୋଫେ ଇକବାଲ ୧୬େନୱେ 
ଆଉେ ୱହାଇଥିବା ୱବୱଳ ଅଞ୍ଜନ ର ଡିଂହ ୨୯େନ ଏବଂ ରକୁୱଦବ 
ୱରାୱେନ ୧୦େନୱେ ଅପୋେଡିତ େହ ଡି ଦଳକୁ େଡିତାଇଥିୱଲ। 
ଉଭୟ ୱବାଲଡିଂ ଓ ଫଡିଲ୍ ଡିଂୱେ ଚମତ୍ାେ ପ୍ରଦଶ୍ସନ କେ ଡିଥିବା 
ରେୁୋମଙୁ୍ ମ୍ୟାଚ୍  େ ୱରେଷ୍ଠ ୱେଳାଳଡି ଭାୱବ ପେୁସ୍ତୃ କୋ�ାଇଛ ଡି। 

ଭୁବୱନଶ୍ୱେ, ୧୪ା୩(ରମ ଡିର): ପବୂ୍ସାଞ୍ଚଳ ଓ ଉର୍ୋଞ୍ଚଳ 
ମଧ୍ୟୱେ ଭ ଡିଜ୍ ଡି ଟ୍ଫଡି ଆନ୍ତଃୱୋନ୍   ବ ଡିଶ୍ୱବ ଡିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତେୀୟ କ୍ର ଡିୱକେ 
ପ୍ରତ ଡିୱ�ାଗ ଡିତାେ ଫାଇନାଲ ମକୁାବ ଡିଲା ୱହବ। ଏହ ଡି ମକୁାବ ଡିଲା 
ଛତ ଡିଶଗଡ଼େ ୋୟପେୁଠାୱେ ମାର୍୍ସ ୧୬ ତାେ ଡିେ ଅଥ୍ସାତ୍   ଗେୁୁବାେ 
ୱେଳା� ଡିବ। ମଗେଳବାେ ୱେଳା�ାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍  ୱେ କାର୍୍ତିକ 
ବ ଡିଶ୍ୱାଳଙ୍ ୱନତୃତ୍ୱୱେ ଗଠଡିତ ପବୂ୍ସାଞ୍ଚଳ ଦଳ ୪୪ େନ୍  ୱେ 
ପଶ୍ ଡିମାଞ୍ଚଳକୁ ହୋଇ ଫାଇନାଲ େ ଡିକେ ହାରଲ କେ ଡିଛ ଡି। 

ବ ଡିର ଡିର ଡିଆଇ ଆନୁକୂଲ୍ୟୱେ ୱେଳା�ାଉଥିବା ଏହ ଡି 
ପ୍ରତ ଡିୱ�ାଗ ଡିତାୱେ ମଗେଳବାେ ଅନୁଷ୍ଠ ଡିତ ମକୁାବ ଡିଲାୱେ ପ୍ରଥୱମ 
ବ୍ୟାେ ଡିଂ କେ ଡି ପବୂ୍ସାଞ୍ଚଳ ୫୦ ଓଭେୱେ ୯ େଡିୱକେ ହୋଇ 
୨୩୩ େନ୍   କେ ଡିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷେୁ ନଂ-୩ େବ ଡି ର ଡିଂ ରବ୍ସାଧିକ 
୫୭, ଅଧିନାୟକ କାର୍୍ତିକ ବ ଡିଶ୍ୱାଳ ୪୪ ଓ ୱରୌେଭ ତ୍ର ଡିପାଠୀ 

୩୭ େନ୍   କେ ଡିଥିୱଲ। ପ୍ରତ ଡିପକ୍ଷ ଦଳେ ୱରନ ଡିଲ ୱୋଶାଲଡିୟା 
୩େ ଡି ଓ ଶଭୁମ ଶମ୍ସା ୨େ ଡି େଡିୱକେ ଅକ୍ ଡିଆେ କେ ଡିଥିଲା। 
େବାବୱେ ପଶ୍ ଡିମାଞ୍ଚଳ ୩୮.୪ ଓଭେୱେ ୧୮୯ େନ୍   କେ ଡି 
ଅଲଆଉେ ୱହାଇ�ାଇଥିଲା। ହଷ୍ସଲ �ାଦବ ୩୫ ଓ ଶଭୁମ 
ର ଡିଂ ୩୨ େନ୍   କେ ଡିଥିୱଲ। ପବୂ୍ସାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷେୁ ଅମେ ୱଚୌଧେୁୀ 
ରବ୍ସାଧିକ ୩େ ଡି, ଅେଳବ ଡିହାେୀ ୋଏ ୩େ ଡି ଓ ମନୀଶ ୨େ ଡି 
େଡିୱକେ ୱନଇଥିୱଲ। କାର୍୍ତିକଙ୍ ୨ ଓଭେ ୱବାଲଡିଂ କେ ଡିବାେ 
ରୱୁ�ାଗ ମ ଡିଳ ଡିଥିଲା ଓ ୱର ୱଗାେ ଡିଏ େଡିୱକେ ୱନବାୱେ ରମଥ୍ସ 
ୱହାଇଥିୱଲ। କ ଡିେ ବ ଡିଶ୍ୱବ ଡିଦ୍ୟାଳୟୱେ ପବୂ୍ସାଞ୍ଚଳ ୱେଳାଳଡି ଚୟନ 
ଶ ଡିବ ଡିେ ଅନୁଷ୍ଠ ଡିତ ୱହାଇଥିଲା। ଏଥିୱେ ଓଡ଼ଡିଶା ବ ଡିଶ୍ୱବ ଡିଦ୍ୟାଳୟ 
ଗଡୁ ଡିକେୁ ୩େଣ ୱେଳାଳଡି ରାମ ଡିଲ ୱହାଇଥିଲାୱବୱଳ କାର୍୍ତିକ 
ଅଧିନାୟକ ଓ ରୱନ୍ାଷ ୱେନା ପ୍ରଶ ଡିକ୍ଷକ ଦାୟ ଡିତ୍ୱୱେ େହ ଡିଥିୱଲ।

ଫୱାଇନୱାଲରର ପବୂ୍ଟୱାଞ୍ଚଳ-ଉତ୍ତରୱାଞ୍ଚଳ

ନରେଶ ଟ୍ରଫରି: ରସମ ରିରର ଓଡ଼ରିଶୱା

େୁେ ଡିକ,୧୪।୩(ଏୱେନ୍ସ ଡି): ଫଡିଫା 
ବ ଡିଶ୍ୱକପ୍  େ ଆଗାମୀ ରଂସ୍େଣ ୨୦୨୬ୱେ 
ଆୱୟାେନ ୱହବ। ଏହ ଡି ବ ଡିଶ୍ୱକପ୍   
କାନାଡ଼ା, ଆୱମେ ଡିକା ଓ ୱମକ୍ସ ଡିୱକା ମ ଡିଳ ଡିତ 
ଭାୱବ ଆୱୟାେନ କେ ଡିୱବ। ବ ଡିଶ୍ୱକପ୍   
ଇତ ଡିହାରୱେ ଏହା ରବ୍ସବୃହତ୍   ରାବ୍ୟସ୍ତ 
ୱହବ। ବ ଡିଶ୍ୱକପ୍  େ ଫମ୍ସାେୱେ ପେ ଡିବର୍୍ସନ 
କୋ�ାଇ ଏଥେ ଅଧିକ ୧୬େ ଡି ଦଳ ଅଥ୍ସାତ୍   
୪୮େ ଡି ଦଳ ଭାଗ ୱନଉଥିବାେୁ ଅଧିକ 
୨୪େ ଡି ମ୍ୟାଚ୍   ୱେଳା� ଡିବ ୱବାଲଡି ଫଡିଫାେ 
ଅଧିକାେୀମାୱନ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଡି ଚଳାଇଛନ୍ଡି। ଏହ ଡି 
ବ ଡି ଶ୍ୱ କ ପ୍   ୱ େ 
୬ େ ଡି 
ମହାୱଦଶୀୟ 
ଫୁ େ ବ ଲ 
ରଂଘେ ୪୮େ ଡି 
ଦଳ ୱମାଟ୍   
୧୦୪ ମ୍ୟାଚ୍   
ୱ େ ଳଡି ୱ ବ । 
ଫ ଳ ୱ େ 
ବ ଡି ଶ୍ୱ କ ପ୍   ୱ େ 
ଅଧିକ ୨୪େ ଡି ମ୍ୟାଚ୍   ୱେଳା� ଡିବା ନ ଡିଶ୍ ଡିତ 
ୱହାଇଛ ଡି। ୩େ ଡି ୱଦଶୱେ  ଦୀଘ୍ସ ୪୦ 
ଦ ଡିନଧେ ଡି ମ୍ୟାଚ୍   ୱେଳା� ଡିବ। ଫଳୱେ 
ଫାଇନାଲ ୱେଳଡିବାକୁ ଥିବା ଦୁଇେ ଡି ଦଳ 
ଏୱବକାେ ନ ଡିୟମ ଅନୁରାୱେ ୭େ ଡି ମ୍ୟାଚ 
ବଦଳୱେ ୱମାେ ୮େ ଡି ମ୍ୟାଚ୍   ୱେଳଡିୱବ। 
ଗତ କତାେ ବ ଡିଶ୍ୱକପ୍  ୱେ ୮୦େ ଡି ମ୍ୟାଚ୍   
ୱେଳା�ାଇଥିଲା। ଏଥେ କ ଡିନୁ୍ ୧୦୪େ ଡି 
ମ୍ୟାଚ୍   ୱେଳା� ଡିବ। ୩େ ଡି ୱଦଶେ ୧୬େ ଡି 

ରହେେ ୧୬େ ଡି ଷ୍ଟାଡ ଡିୟମୱେ ମ୍ୟାଚ୍  ଗଡୁ ଡିକ 
ୱେଳା� ଡିବ।

 ୧୯୯୮େୁ ବ ଡିଶ୍ୱକପ୍  ୱେ ୩୨େ ଡି ଦଳ 
ନ ଡିୟମ ଡିତ ଭାୱବ ଅଂଶଗ୍ହଣ କେ ଡିଆରଛୁନ୍ଡି। 
ଏଥେ ୪୮ଦଳ ଭାଗୱନୱବ ଓ ୩େ ଡି 
ଦଳକୁ ୱନଇ ୧୬େ ଡି ଗରୁପ୍   ଗଠନ କୋ� ଡିବ। 
କ ଡିନୁ୍ ୱକଉଁ ଗରୁପ୍  ୱେ ୱକଉଁ ଦଳଗଡୁ ଡିକ 
ରାମ ଡିଲ କୋ� ଡିବ ୱର ୱନଇ ଫଡିଫା ନ ଡିଶ୍ ଡିତ 
ଭାୱବ ରମର୍ୟାେ ରମ୍େୁୀନ ୱହବ। କାେଣ 
୨େ ଡି ମ୍ୟାଚ୍   ୱେଳଡିବା ପୱେ ହ ିଁ ୱକଉଁ 
ଦଳ ବ ଡିଶ୍ୱକପ୍  େୁ ବାଦ୍   ପଡ଼ଡିବ ତାହା ପେଷ୍ଟ 

ୱହାଇ� ଡିବ। ବ ଡିଶ୍ୱକପ୍  େ ଫମ୍ସାେ ପେ ଡିବର୍୍ସନ 
ରମ୍କ୍ସୱେ ବ ଡିଶ୍ୱ ଫୁେବଲେ ରୱବ୍ସାର୍ 
ପ୍ରଶାରନ ଡିକ ରଂସ୍ା ଫଡିଫା େବୁଶୀଘ୍ର ନ ଡିଷ୍ପର୍ଡି 
ୱନବ। �ଦଡିଓ ୬େ ଡି ଫୁେବଲ ମହାରଂଘେ 
ମେୁ୍ୟମାୱନ ଏହ ଡି ପ୍ରସ୍ତାବ ଡିତ ପେ ଡିବର୍୍ସନକୁ 
ବ ଡିୱୋଧ କେୁଛନ୍ଡି। ୩୬େଣ ଡିଆ ରଦର୍ୟ 
ବ ଡିଶ ଡିଷ୍ଟ ଫଡିଫାେ ପ୍ରଶାରନ ଡିକ ପେ ଡିଷଦ 
ୱବୈଠକୱେ ବର ଡି ଏ ରଂକ୍ରାନ୍ୱେ ଅନ୍ଡିମ 
ନ ଡିଷ୍ପର୍ଡି ୱନବ।

  ସବ୍ବଭାରତୀୟ ଆନ୍ତଃବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ 
ହଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତହି�ାଗତିା

ପ୍ଜ୍ୱାଙୁ୍ ସ୍ର୍୍ଟ, ଅ�ୟଙୁ୍ କୱାଂସ୍
ଭୁବୱନଶ୍ୱେ, ୧୪।୩ (ରମ ଡିର): ୱଚନ୍ଇସ୍ଡିତ ତାମ ଡିଲନାଡ଼ୁ 
ଫଡିେଡିକାଲ ଏେୁୱକଶନ ଆଣ୍ଡ୍    ୱପୋେ୍ସ୍ସ ୟନୁ ଡିଭର୍ତିେ ଡିୱେ 
ଚାଲଡିଥିବା ରବ୍ସଭାେତୀୟ ଆନ୍ତଃ ବ ଡିଶ୍ୱବ ଡିଦ୍ୟାଳୟ ୱଦୌଡ଼କୁଦ 
ପ୍ରତ ଡିୱ�ାଗ ଡିତାୱେ କ ଡିଟ୍   ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ପଦକ ରଫଳତା ମ ଡିଳ ଡିଛ ଡି। 
ମଗେଳବାେ ପ୍ରତ ଡିୱ�ାଗ ଡିତାେ ୨ୟ ଦ ଡିବରୱେ କ ଡିଟ୍  କୁ ୨େ ଡି 
ପଦକ ମ ଡିଳ ଡିଛ ଡି। ୱ�ଉଁଥିୱେ ୱଗାେ ଡିଏ ସ୍ର୍୍ସ ଓ କାଂର୍ୟ ପଦକ 
େହ ଡିଛ ଡି। ୧୦୦ ମ ଡିେେ ମହ ଡିଳା ବାଧାୱଦୌଡ଼ୱେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଶାନ୍ ଡି 
ରାହୁ ୱପାଡ ଡିୟମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ାନ ହାରଲ କେ ଡି ସ୍ର୍୍ସ ପଦକ 
େଡିତ ଡିଛନ୍ଡି। ୱରହ ଡିଭଳଡି ପେୁୁଷ ହାମେ ୱ୍ା’ୱେ ଅେୟ କୁମାେ 
କାଂର୍ୟ ପଦକ ହାରଲ କେ ଡିଛନ୍ଡି। ଉଭୟ ପ୍ରତ ଡିୱ�ାଗୀ ଏଥିରହ 
ଉର୍େ ପ୍ରୱଦଶୱେ ୱହବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ୱେୱଲା ଇଣ୍ଡିଆ 
ବ ଡିଶ୍ୱବ ଡିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ୱ�ାଗ୍ୟତା ଅେ୍ସନ କେ ଡିଛନ୍ଡି। 
ଅନ୍ୟତମ ଓଡ଼ଡିଆ ପ୍ରତ ଡିୱ�ାଗୀ ଲୁଲୁ ପ୍ରରାଦ ୱଭାଇ ପେୁୁଷ 
୧୦୦ ମ ଡିେେ ୱଦୌଡ଼ୱେ ମଧ୍ୟ ୱେୱଲା ଇଣ୍ଡିଆ ବ ଡିଶ୍ୱବ ଡିଦ୍ୟାଳୟ 
କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ୱ�ାଗ୍ୟତା ଲାଭ କେ ଡିବାୱେ ରଫଳ ୱହାଇଛନ୍ଡି। ଏହ ଡି 
ଅବରେୱେ କ ଡିଟ୍   ଓ କ ଡିସ୍  େ ପ୍ରତ ଡିଷ୍ଠାତା ପ୍ରୱଫରେ ଅଚୁ୍ୟତ ରାମନ୍ 
ରମସ୍ତ ୱେଳାଳଡିଙୁ୍ ଅଭ ଡିନନ୍ଦନ େଣାଇଛନ୍ଡି।

  ତ୍ରିାଷ୍ଟୀୟ ଅନ୍ର୍ବାତୀୟ ଫୁଟବଲ
ସମ୍ୱାବ୍ ଭୱାରତୀୟ ଦଳ ର�ୱାଷ ରିତ
ୱକାଲକାତା,୧୪।୩(ଏୱେନ୍ସ ଡି): ମଣ ଡିପେୁ ୋେଧାନୀ ଇମ୍ାଲେ େମୁନ ଲମ୍କ 
ମେୁ୍ୟ ଷ୍ଟାଡଡିୟମୱେ ଆରନ୍ା ୨୨େୁ ୨୮ ତାେ ଡିେୱେ ମଧ୍ୟୱେ ଆୱୟାେନ ୱହବାକୁ 
�ାଉଥିବା ତ୍ର ଡିୋ୍ରେୀୟ ଅନ୍େ୍ସାତୀୟ ଫୁେବଲ େୁର୍୍ସାୱମଣ୍ ପାଇଁ ଏକ ୨୩ େଣ ଡିଆ 
ଭାେତୀୟ ରମ୍ାବ୍ୟ ଦଳ ଘାଷ ଡିତ ୱହାଇଛ ଡି। ପ୍ରଶ ଡିକ୍ଷକ ଆଇଗେ ଷ୍ଟ ଡିମାକ ମଗେଳବାେ 
ଏହ ଡି ଦଳ ୱଘାଷଣା କେ ଡିଛନ୍ଡି। ୱକାଲକାତାୱେ ଏହ ଡି ଦଳ ଏକ ୫ ଦଡିନ ଡିଆ ଅଭ୍ୟାର 

ଶ ଡିବ ଡିେୱେ ୱ�ାଗ ୱଦବ। ବୁଧବାେଠାେୁ 
ଏହ ଡି ଶ ଡିବ ଡିେ ଆେମ୍ ୱହବ। ଶ ଡିବ ଡିେ ପୱେ 
ଦଳ ତ୍ର ଡିୋ୍ରେୀୟ ଅନ୍େ୍ସାତୀୟ େୁର୍୍ସାୱମଣ୍ 
ୱେଳଡିବାକୁ ଇମ୍ାଲ �ାତ୍ରା କେ ଡିବ। ଏହ ଡି 
େୁର୍୍ସାୱମଣ୍ୱେ ଆୱୟାେକ ଭାେତ 
ରୱମତ ମ୍ୟାନମାେ ଓ କ ଡିେଗ ଡିେସ୍ତାନ 
ଅଂଶଗ୍ହଣ କେ ଡିୱବ। ୨୩େଣଙ୍ ମଧ୍ୟେୁ 
୧୪ େଣ ଶ ଡିବ ଡିେୱେ ବୁଧବାେ ୱ�ାଗ 
ୱଦୱବ। ଅନ୍ୟ ୯ ୱେଳାଳଡି ଶନ ଡିବାେ 

ଇଣ୍ଡିଆନ ରପୁେ ଲଡିଗ୍   (ଆଇଏସ୍  ଏଲ) 
ଫାଇନାଲ ୱେଳଡିବା ପୱେ ୧୯ ତାେ ଡିେୱେ 
ଦଳୱେ ୱ�ାଗ ୱଦୱବ। ଆଇଏସ୍  ଏଲ୍   
ଫାଇନାଲୱେ ଏେ ଡିୱକ ୱମାହନ ବାଗାନ ଓ 
ୱବଗୋଲୁେୁ ଏଫ୍  ର ଡି ପେପେେକୁ ୱଭେ ଡିୱବ। 
ଫାଇନାଲ ୱେଳା� ଡିବା ପୱେ େୁର୍୍ସାୱମଣ୍ 
ପାଇଁ ଅନ୍ଡିମ ଦଳ ୱଘାଷଣା କୋ� ଡିବ। ଏହ ଡି 
ଦଳୱେ ପ୍ରାୟ ଭାେତେ ରବୁ ଅଭ ଡିଜ୍ଞ ୱେଳାଳ ଡି 
ସ୍ାନ ପାଇଛନ୍ଡି।

ଭୁବୱନଶ୍ୱେ, ୧୪।୩ (ରମ ଡିର): 
ବ ଡିଳାର ୋଉତୋୟ ସ୍ାେକୀ 
ଫୁଟ୍  ବଲ ପ୍ରତ ଡିୱ�ାଗ ଡିତାେ ୮ମ 
ରଂସ୍େଣ ସ୍ାନୀୟ ୱପାେେୀପଟୁ୍   
ପଡ଼ଡିଆୱେ ଉଦ୍  ଘାେ ଡିତ 
ୱହାଇ�ାଇଛ ଡି। ମଗେଳବାେ 
ୱେଳା�ାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚୱେ 

ଭୁବୱନଶ୍ୱେେ ୟଗେ ଉତ୍ଳ କଲବ 
୨-୦ ୱଗାଲୱେ େେଣୀେ ଶବେ 
ୱପୋେ୍ସ୍ସ କଲବକୁ ହୋଇ କ୍ାେ୍ସେ 
ଫାଇନାଲୱେ ପ୍ରୱବଶ କେ ଡିଛ ଡି। 
ବ ଡିେୟୀ ଦଳେ ଶ ଡିବ ପ୍ରରାଦ ବାେ ଡିକ 
ୱରେଷ୍ଠ ୱେଳାଳଡି ପେୁସ୍ାେ ହାରଲ 
କେ ଡିଥିୱଲ। କୃଷ୍ଣଚ୍ରେ ରାମନ୍ୋୟ, 

ଚତୁଭୁ୍ସତ ୱେନା, ପେମାନନ୍ଦ ୱେନା, 
ବ୍େ ପାତ୍ର, ମୱନାେଞ୍ଜନ ବ ଡିଶ୍ୱାଳ, 
ପ ଡିଣ୍ ୁ ପ୍ରଧାନ, ଚ ଡିର୍ ବ ଡିଶ୍ୱାଳ, େୁକୁନା 
ରାମନ୍ୋୟ, ରଧୁୀେ ରାମନ୍ୋୟ 
ଅତ ଡିଥିଭାୱବ ୱ�ାଗ ୱଦଇଥିୱଲ। 
ୱେଳକୁ ବରନ୍ ୋଉତୋୟ 
ପେ ଡିଚାଳନା କେ ଡିଥିୱଲ।

ବ ରିଳୱାସ ରୱାଉତରୱାୟ ସ୍ୱାରକୀ ଫୁଟ୍  ବଲ

କ୍ୱାର୍ଟର ଫୱାଇନୱାଲରର ୟଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ

ପ୍ରଶ ଷିକ୍କ 
ଆଇଗର ଷ୍ ଷିମକୋକ
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ଦାୟତି୍ବ କ’ଣ:  ସେୟାର ବଜାରର  ୋମ୍ପ୍ରତକି ସ୍ଥତ ି
ବଷିୟସର  ଜ୍ାନ ଆହରଣ କରବିାକୁ ହୁଏ। ସକାେ୍ସ 

କରବିା ପସର ପସର ଫିନାନେଆିଲ େର୍ଭିସେେ ଆଣ୍ଡ 
ରେିର୍୍ସ ଆନାଲଷି୍ଟ,  ଆେଷି୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, 

ମ୍ାସନଜସମଣ୍ଟ ସରେନ,ି ଫିନାନ୍ସ ଆେଷି୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ 
ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଫିନାନେଆିଲ କନ୍ େଲଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ମାସକ୍ସଟ 

ଆନାଲଷି୍ଟ, ଇନସର୍ଷ୍ଟସମଣ୍ଟ ଆନାଲଷି୍ଟ, ଫିନାନେଆିଲ 
କନେଲଣ୍ଟାଣ୍ଟ,  ସ୍ାସଜକ୍ଟ ସକାଡସିନଟର ର୍ାସବ କାମ କରବିାକୁ ହୁଏ। 

ନଯିକୁ୍ ିସଯୁଯାଗ : 
ବରି୍ନି୍ନ ଅର୍ସସନୈତକି ତରା ଷ୍ଟକ୍  ସ୍ାକର କମ୍ାନୀସର ନଯିକୁ୍ରି େସୁଯାଗ ମଳିରିାଏ। ଏହା େହତି 
ଆମାଜନ୍ , ଜଷ୍ଟ ଡାଏଲ, ଫୁଡ ପାଣ୍ଡା, ମାଇସ୍ାମ୍ାକ୍ସ, ୋମେଙ୍ଗ, ଡାବର, ଟେିଏିସ୍ , ଏଚ୍ େଏିଲ୍ , 
ଆଇବଏିମ୍ ,  ଫ୍ିପକାଟ୍ସ ଓ ଅନ୍ାନ୍ ସଟକ୍  କମ୍ାନୀସର ମଧ୍ୟ ନଯିକୁ୍ରି େସୁଯାଗ ରହରିାଏ। ଅନ୍ 
ଗ୍ାଜୁଏଟ୍  ମାନଙ୍କ ଅସପକ୍ା ଡସିପ୍ାମା ଇନ୍  ଫାଇନାନ୍ସଆିଲ ମାସକ୍ସଟଂିର ପଲିାଙ୍କ ପାଇଁ ର୍ଲ ପ୍ାସକଜର 
ଦରମା ମଳିରିାଏ।
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ଓଡ଼ଶିୀ ସଙ୍ୀତ ଗାଇବାକୁ କାହ ିଁକ ିମନ ବଳାଇଯେ?

ସକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ା ସନତୁଆସର ସମାର ଜନ୍ମ; କନୁି୍ 
ରୁ୍ବସନଶ୍ବରସର ରହୁଛୁ। ଆମ ପରବିାର କଳା୍ୟି ତରା 
େଂସ୍କୃତ ିେମ୍ନ୍ନ। ଗୀତ ୍ତ ିଆଗ୍ହ ସମାର ଜନ୍ମଗତ। ମାତ୍ର 
ପାଞ୍ଚ ବଷ୍ସ ବୟେରୁ ବାପା ନମିାକାନ୍ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଠାରୁ 
ଗୀତ ଶଣୁ ିମସନ ରଖରୁÒଲ।ି ମଞ୍ଚସର ଓଡ଼ଶିୀ ଗୀତ ଗାଇବା 
ଆରମ୍ଭ କରରିÒଲ।ି ବର୍୍ସମାନ ୍ାୟ ୧୦୦ରୁ ଊର୍୍ବ୍ସ ମଞ୍ଚସର 
ଓଡ଼ଶିୀ େଙ୍ଗୀତ ଗୀତ ଗାଇୋରଲିଣି।ି େରି୍ାର୍ସ ଟରି୍ସିର 
ଗାଇବାକୁ େସୁଯାଗ ମଳିଛି।ି ଓଡ଼ଶିୀ େଙ୍ଗୀତସର ସମାର 
ପଜି ି୍ରମବଷ୍ସ। ଓଡ଼ଶିୀ ସର୍ାକାଲସର ସକନ୍ଦ େରକାରଙ୍କ 
ତରଫରୁ ବକୃର୍ ିମଧ୍ୟ ପାଉଛ।ି  ଆଧନୁକି ଗୀତ ଗାଇସଲ ବ ି
େବୁ ଗୀତ  ଶାସ୍ତୀୟ ଗୀତ ଉପସର ପଯ୍ସ୍ବେତି। 

ସଙ୍ୀତ ପାଇଁ ଅଭ୍ାସ କପିର ିକରନ୍?ି
ବଏି (ଇଂରାଜୀ) ପଢ଼ା େହ  ଓଡ଼ଶିୀ େଙ୍ଗୀତ ଶଖିଛୁ।ି 
୍ତଦିନି େକାଳୁ ଦୁଇଘଣ୍ଟା େଙ୍ଗୀତ ରୟିାଜ କସର। 
ବାପାଙ୍କ େହ କଛିଟିା ଗୀତ କସମ୍ାଜ କରୁଛ।ି ୟୁ୍ ଟୁବ୍  ସଦଖÒ 
ଗଟିାର ଶଖିଛୁ।ି
ଓଡ଼ଶିୀ ସଙ୍ୀତଯର ସାହତି୍ର ଗରୁୁତ୍ବ?

ଓଡ଼ଶିୀ ୋହତି୍ ପାଇଁ ୋହତି୍ ମଖୁ୍ ଅଙ୍ଗ ତରା ସମରୁଦଣ୍ଡ 

କହସିଲ ଅତୁ୍କ୍ ିସହବ ନାହ ିଁ। ୋହତି ି୍ କ ଶବ୍ଦକୁ ନ ବୁଝସିଲ 
ଗୀତର ମାସନ କଛି ିରୁସହନ।ି

ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସ୍ମରଣୀୟ ମହୂୁର୍ତ୍ତ?

ଗଜୁରାଟ, ସେନ୍ନାଇ, ସକାଲକାତାର  ଆେେିଆିର 
ସ୍ାଗ୍ାମସର  ଗୀତ ଗାଇଛ।ି ମସନ ଅଛ,ି ଦଶମ ସବାଡ୍ସ 
ପରୀକ୍ା ପାଇଁ ମାସେ ରାଏ।  ଓଡ଼ଶିା େରକାରଙ୍କ କଳା 
ଉତ୍ସବ ରାଜ୍ସ୍ତରରୁ େୟନ ସହାଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ 
ଯବିାକୁ ମସନାନୀତ ସହାଇରÒଲ।ି ଜସଣ ସମଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ 
ସହାଇରÒବାରୁ ୍ରସମ ସମାର  ପତିାମାତା ଓ ସ୍ଲୁର 
ଶକି୍କମାସନ  ୍ରସମ ମନା କରରିÒସଲ। କନୁି୍  ସଶଷସର 
େସୁଯାଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ନକର ିଦଲି୍ୀକୁ ଯାଇରÒଲ।ି ସେଠାସର 
୨୩ଟ ି ରାଜ୍ରୁ ୍ତସିଯାଗୀଙ୍କ େହ ମୁଁ ଓଡ଼ଶିୀ େଙ୍ଗୀତ 
ପରସିବଷଣ କର ି ୍ଶଂେତି ସହାଇରÒଲ ି ମଧ୍ୟ । ଏହ ି ବଷ୍ସ 
୨୦୧୮ସର ସ୍ଲୁରୁ ‘ଷୁ୍ଟସଡଣ୍ଟ ଅଫ୍  ଦ ି ଇୟର’ ମଳିରିÒଲା। 
ଆଉରସର ସକାଲକାତାସର ଦଶ୍ସକ ପନୁଃବ୍ସାର ସମା ଗୀତ 
ଶଣୁବିାକୁ ସହା ହାଲ୍ା କରରିÒସଲ,  ଏହା ରÒଲା ସମା ଜୀବନର 
େବୁଠୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମହୂୁର୍୍ସ।

ଓଡ଼ଶିୀ ସଙ୍ୀତ ଗାଇବାକୁ ଯହଯେ ଯଯାଗ୍ତା କ’ଣ ରହବିା ଭେ?

ହନୁି୍ସ୍ତାନ ସହଉ କ ିଓଡ଼ଶିୀ େଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ର୍ାବ, ତାଳ, ଶବ୍ଦ, 

ଲୟ ଏେବୁକୁ ବୁଝବିା ଦରକାର।  ଓଡ଼ଶିୀ େଙ୍ଗୀତସର  
ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝବିା ର୍ାର ି କଷ୍ଟକର। କାହ ିଁକନିା ଗୀତସଗାବନି୍, 
ଛାନ୍, େମ୍ ୂ ଏେବୁ କକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାେଲୀଳା ଉପସର । ସତଣ ୁ
୍ରସମ ମୁଁ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝ ି ଗୀତ ଗାଏ। ଏହାକୁ ନ ବୁଝସିଲ 
ଗୀତର ର୍ାବ ଆସେନ।ି 

ଯକମତି ିସମୟ ପରଚିାଳନା କରନ୍?ି

ଜୀବନସର େମୟ ପରେିାଳନା େବୁଠୁ ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ସ। 
େମୟକୁ ସକସବ ନଷ୍ଟ କସରନ।ି ଗ୍ାଜୁଏେନ ଆଉ ୟପୁଏିେ ି
ତା େହତି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁରÒବାରୁ େବୁକଛି ି ପାଇଁ 
େମୟ ବାହାର କରବିାକୁ ପସଡ଼।  
ସାମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ୟି େହଛିନ୍ ିକ?ି
ହଁ, ନଜିର ୟୁ୍ ଟୁ୍ବ େ୍ାସନଲ ଅଛ।ି  ‘ଓଡ଼ଶିୀ େସଙ୍କତ’ 
େ୍ାସନଲସର ୍ତଦିନି ସଗାସଟ ସଗାସଟ େଙ୍ଗୀତ  ସେୟାର  
ସହଉଛ।ି ଦୁଇଟ ିଗୀତ  ‘ଆସଗା ଦୂତୀ ଆଜ ରାତ’ି, ‘ରମଣୀ 
ରତନ’ ଛାନ୍ସର ଏସବ ର୍ଲ ର୍ଉି ଯାଉଛ।ି  
ଯଯଉଁମାଯନ ଓଡ଼ଶିୀ ସଙ୍ୀତଯର କ୍ାରୟିର କରବିାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ ି
ଯସମାନଙୁ୍କ କ’ଣ କହଯିବ?

୍ତରି୍ାକୁ େହି୍ନ ତାକୁ ସଲାକସଲାେନକୁ ଆଣବିା 
ଦରକାର। ର୍ଲ କଣ୍ଠଶଳି୍ୀ ସହବାକୁ ସହସଲ ଓଡ଼ଶିୀ 

ଶାସ୍ତୀୟ େଙ୍ଗୀତ ଶଖିÒବା ଜରୁର।ି ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳର 
ପଲିାମାସନ ନଜି ଲୁକ୍ାୟତି ୍ତରି୍ାକୁ ୍ଦଶ୍ସନ 
କରବିାକୁ େମେ୍ା ସର୍ାଗରିା’ନ୍,ି ସତଣ ୁ

ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ େ୍ବତନ୍ତ୍ର ବସନ୍ାବସ୍ତ ସହବା 
ଉେତି।

ଓଡ଼ଆି ଚଳଚ୍ତି୍ରଯର ଓଡ଼ଶିୀ ସଙ୍ୀତର ଭାବ କପିର ିରହଛି?ି 

ପବୂ୍ସରୁ ଓଡ଼ଶିାର କଳା, େଂସ୍କୃତରି ଅସନକ କରା 
ବଖଣାଯାଉରÒଲା। ଏସବ  େଳର୍ତି୍ରସର ଓଡ଼ଆିତ୍ବ ରହୁନାହ ିଁ। 
ସଙ୍ୀତ ପାଇଁ ସାଧନା ଯକଯତ ଜରୁର?ି
େଙ୍ଗୀତ ଆଉ  ୋଧନା  ଉର୍ୟ ପରପିରୂକ, ସଗାସଟ ମଦୁ୍ାର 
ଦୁଇଟ ିପାଶ୍ବ୍ସ େଦକୃ ଶ। 
ଭବଷି୍ତ ଯଯାଜନା କ’ଣ ?

ୟପୁଏିେ ି ୍ସୁ୍ତତ ି ୋଲଛି ି । ଗୀତ ସମା ପାଇଁ ନଶିା। 
ଜୀବନସର ଯାହାବ ି କସର ନା କାହ ିଁ ଗୀତକୁ ସକସବ ବ ି
ଛାଡ଼ ିପାରବି ିନାହ ିଁ।  

ଭାବନାଯର ଯସବା; ସାଧନାଯର ସଙ୍ୀତ
   ଓଡ଼ଶିୀ ସଙ୍ୀତକୁ ସଦି୍ଧ ଆଉ ସାଧନାର ମନ୍ତ୍ର କରଛିନ୍ ିଯସ। ପତିାଙ୍କ ଯରେରଣାରୁ ସଙ୍ୀତ 

ସାଧନାଯର ବ୍ରତୀ ରହ ିଯସ ରାଜ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ ବାହାଯର ଏଯାବତ୍ ଶଯହରୁ ଅଧÒକ ମଞ୍ଚଯର ଓଡ଼ଶିୀ 
ସଙ୍ୀତ ପରଯିବଷଣ କର ିଯ୍ାତା ଓ ଦଶତ୍ତକଙ୍କ କରତାଳକୁି ମାଳ ିକରସିାରଯିେଣ।ି ଉଚ୍ ରେଶାସନକି 

ଅଧÒକାରୀ ଯହାଇ ଯୋକଙ୍କ ଯସବା କରବିାକୁ ପଣ କରଥିÒବା ଏହ ିରେତଭିାବାନ୍  ଯବୁତୀ ଜଣକ 
ଯହଉଛନ୍ ିଭୁବଯନଶ୍ବରର ବଜିୟେକ୍ଷୀ ରାଉତରାୟ।  ଯକବଳ ସଙ୍ୀତ ନୁଯହଁ; ଭେ ପାଠପଢ଼ା 

ସହତି  ଯସ ସନୁ୍ଦର ଓ ଆକଷତ୍ତଣୀୟ ଚତି୍ର  ଆଙ୍କନ୍।ି ସମ୍ପ୍ରତ ିରାଜଧାନୀ କଯେଜଯର ଇଂରାଜୀ ସ୍ାତକର 
ଛାତ୍ରୀ  ଥÒବା ବଜିୟେକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସଙ୍ୀତ ସାଧନା ସମ୍ପକତ୍ତଯର  ଅଳ୍ପ ଆଳାପ ...।

Kâiþ IßûWð &Rfþ #býûiେମଗ୍ ର୍ାରତବଷ୍ସସର ଏହ ି ପାଠ୍୍ମ ସଲାକ୍ୟି ସହଉଥିବା ସବସଳ ଏହାକୁ ୬ ର୍ାଗସର 
ବରି୍କ୍ କରାଯାଇଛ।ି କ୍ାପଟିାଲ ମାସକ୍ସଟ, ସଡରସିର୍ଟଭି୍  ମାସକ୍ସଟ, କସମାଡଟି ି ମାସକ୍ସଟ୍ , 
କସରନ୍ସ ି ମାସକ୍ସଟ୍ , ସଟକ୍କିାଲ ଆନାଲେିେି ଓ ଫଣ୍ଡାସମଣ୍ଟାଲ ଆନାଲେିେି ଉପସର ଶକି୍ା 

୍ଦାନ କରାଯାଏ।  ଏହ ିପାଠ୍୍ମର ଅବଧି ଏକ ବଷ୍ସ କମି୍ା ୬ ମାେ ରହଛି।ି

ଶକି୍ାଗତ ଯଯାଗ୍ତା
ପଞୁ୍ ି ବଜାର  ଉପସର ରୁେ ି ରଖଥୁିବା ବ୍କ୍ ି ଏହ ି ପାଠ୍୍ମସର ନାଁ ସଲଖାଇପାରସିବ। ଯଦଓି 
ସେମତି ିକଛି ିନରି୍୍ସାରତି ଶକି୍ାଗତ ସଯାଗ୍ତା ଦରକାର ନାହ ିଁ, ସତସବ ଯକୁ୍ ଦୁଇ କରଥିିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ଏହ ିପାଠ୍୍ମସର ୋମଲି ସହାଇପାରସିବ। ଡସିପ୍ାମା କରବିା ପସର ପସର ଫିନାନ୍ସସର  ଏମ୍ ବଏି, 
ପଜି ିଡସିପ୍ାମା ଏମତିକି ି ପଏିଚ୍ ଡ ିମଧ୍ୟ କରପିାରସିବ।  ଅର୍ସସନୈତକି ସେବାସର ରୁେ ିରଖଥୁିବା ବ୍କ୍ ି
ଇନକ୍ ଲୁଜନ ରଓର,ି ୍ାକ୍ଟକିାଲ, ଫଣ୍ଡାସମଣ୍ଟାଲ ଏବଂ  ସଟକ୍ ନକିାଲ ଜ୍ାନ ରÒବା ଦରକାର।  ଏହ ି
ପାଠ୍୍ମ ପାଇଁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସଦୟ ରହଥିିବା ସବସଳ ଇନ୍ ଷ୍ଟଲସମଣ୍ଟସର ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା 
ଯାଏ ଖର୍୍ସ ସହାଇରାଏ। 

ଯସୟାର ମାଯକତ୍ତଟ ଯକ୍ତ୍ରଯର କ୍ାରୟିର୍  କରବିାକୁ ଯହଯେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର  
ଶକି୍ାଗତ ଯଯାଗ୍ତାର ଆବଶ୍କତା ରହଛି।ି ଯାହାକ ିଡଏିଫ୍ ଏମ୍ ଏମ୍  
ଅଥତ୍ତାତ୍  ଡଯିପଲାମା ଇନ୍  ଫାଇନାନ୍ଆିେ ମାଯକତ୍ତଟଂି ମ୍ାଯନଜଯମଣ୍ଟ । 
ଯସୟାର ବଜାରଯର  ଜଯଣ କ୍ାରୟିର କରବିାକୁ ଚାହୁଁଥÒଯେ, ଦ୍ବାଦଶ ପଢ଼ା 
ପଯର   ଏଥÒଯର କ୍ାରୟିର କର ିରେତଷି୍ତି କମ୍ପାନୀଯର ଚାକରି ିକରପିାରଯିବ। 
ଏହ ିପାଠ୍କ୍ରମଯର ପଞୁ୍ ିବଜାର(ଯଶୟାର ମାଯକତ୍ତଟ) ସମ୍ପକତ୍ତଯର ସମସ୍ତ 
ବ୍ବହାରକି ଜ୍ାନ ହାସେ କରବିାର ସଯୁଯାଗ ମଳିଥିାଏ। 

ଯରାଜଗାର
ଏହ ିକ୍ଷେତ୍ରକ୍େ ଚାକେି ି ଆେମ୍ଭ କେକି୍େ 
୩୫ ହଜାେ ଟଙ୍ାେୁ ୪୦ ହଜାେ ଟଙ୍ା 

ମାସକି ଦେମା ମଳିଥିାଏ। କ୍ରେଶେ ମାନଙ୍ 
ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଦେମା ପ୍ାକ୍କଜ୍  ୨-୮ 
େଷେ ଟଙ୍ା ପର୍ଯ୍ନ୍ତ େହୁଥିବା କ୍ବକ୍ଳ 

ଅଭଜି୍ଞତା ବଢବିା ସହତି ଏଥିକ୍େ 
ବୃଦ୍ ିଘଟଥିାଏ।

ଡଏିଫ୍ ଏମ୍ଏମ୍ ଡଏିଫ୍ ଏମ୍ଏମ୍ 

  ଏନ୍ ଏମ୍ ଆଇଏମ୍ ଆଇଏସ୍  
ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ, ମମୁ୍ାଇ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର

  ଆଇଏସ୍ ବଏିମ୍  ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ, ଦଲି୍ୀ

  ଆଇଏସ୍ ବଏିମ୍  ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ, 
ଯବଙ୍ାେୁରୁରେମ

ଖୁ 
ସଂ

ସ୍ା
ନ

ସଂଯକ୍ପଯର
ଡାକ ନାମ: େଟିଲି୍ 
ବାପା ଓ ମା: ନମିାକାନ୍ 
ରାଉତରାୟ, ଯଜ୍ାତ୍ସାମୟୀ 
ରାଉତରାୟ
ରେୟି ଗୀତ: ମଲ୍ୀମାଳ ଶ୍ାମକୁ ଯଦବ ି
ରେୟି ମଣଷି: ବାପା, ମା ଓ  ଭଉଣୀ
ରୁଚ:ି ଗୀତଗାଇବା, ପାଠ ପଢ଼ବିା
ସମ୍ାନ: ବଯିବକ ରେଜ୍ା, ନୃତ୍ାୟନ ସଙ୍ୀତ 
ଅନୁଷ୍ାନ, ନୂପରୁ, 

  ଆଇଏସ୍ ବଏିମ୍  ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ, 
ହାଇଦ୍ାବାଦ

  ଅେ ଇଣ୍ଆି ଇନଷ୍ଚୁି୍ଟ ଅଫ୍  
ମ୍ାଯନଜଯମଣ୍ଟ ଷ୍ଡଜି୍ , ଯଚନ୍ାଇ

  ରାମାନୁଜନ କଯେଜ୍ , ଦଲି୍ୀ

ସକୌ ଣେ ି ତର୍ ପାଇଁ ସଲାସକ ଗଗୁଲୁର େହାୟତା 
ସନଉଛନ୍।ି କନୁି୍  ବର୍୍ସମାନ ତର୍ େର୍୍ସ କରବିାସର 
ଅଧÒକ େହାୟକ ସହାଇଛ ିୋଟ୍ସ ଜପିଟି ିବା  ୋଟ୍  

ସଜସନସରଟଭି୍  ୍-ିସରେନଂି ରୋନ୍ସଫରମର।  ଆଟଭିଫିେଆିଲ 
ଇସଣ୍ଟଲସିଜନ୍ସ (ଏଆଇ) ତରଫରୁ ବକିଶତି ସହାଇରÒବା 
ୋଟ୍ସଜପିଟି ି ଏକ୍କାର ୋଟ୍ସସବାଟ୍ , ଏହା ଜରଆିସର ୋଟ୍ସ 
ମଧ୍ୟ କରପିାରସିବ। ଏହା ଗଗୁଲୁ ଆେେିାଣ୍ଟ ପର ିକାମ କରରିାଏ। 
ବର୍୍ସମାନ ଏହା େର୍୍ସାସର ରÒବାସବସଳ ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି କମ୍ସଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବଶ୍  େହାୟକ।  ଏହା ଏପର ି
ଏକ ପା୍ଟଫମ୍ସ,  କ୍ଣକି ମଧ୍ୟସର ଅସନକ ଏକ ୍ଶ୍ର ତର୍ ୍ମାଣ 
େହତି ସଦଇରାଏ। ୨୦୨୨ସର ଏହା ଲଞ୍ଚଚ୍  ସହାଇରÒବା ସବସଳ 
ନକିଟସର ଏହା କାଯ୍ସ୍କ୍ମ ସହାଇଛ।ି  ଏହାକୁ ବ୍ବହାର କରବିା 
ପାଇଁ ୍ରସମ ସେବ ୍ାଉଜର ଓପନ କର ି ୋଟ୍ସଜପିଟି ି ଟାଇପ୍  
କରବିାକୁ ପସଡ଼। ଏହାପସର ରୋଏ ୋଟ୍ସଜପିଟି ିବକିଳ୍ ସଖାଲବିା 
ପସର ସର୍ରଫିିସକେନ  ନଜିର ୍ାମାଣକି ତର୍ ସଦଇ ୋଇନ୍ ଅପ୍  
କରବିାକୁ ପସଡ଼। ଏହାପସର  ସଫାନ୍  କମିା୍ ସମଲ୍ କୁ ଏକ ସକାଡ୍  
ଅାେରିାଏ। ସକାଡ୍ ଟ ି ସଦଲାପସର ୋଟ୍ସ ଜପିଟି ି ସଖାଲରିାଏ। 
ସତସବ େମସ୍ତ ୍ଶ୍କୁ ଏହା େରଳ ର୍ାଷାସର ବୁଝାଇରାଏ। 

ଚାଟତ୍ତ ଜପିଟି ି
ମଳୁିଛ ିସବୁ ଉର୍ର

 ୍ରସମ େହଜ ବଷିୟବସୁ୍ତ େୟନ କର ି ସଲେନ୍  
ପ୍ାନ୍  ବନାନୁ୍ । ଏ ବଷିୟସର ଶକି୍କଙ୍କ େହ 
ଆସଲାେନା କରନୁ୍। ଶରୀରର ପରରି୍ାଷାକୁ 
ଗରୁୁତ୍ବ ସଦବା ଜରୁର।ି  ସ୍ାନାଉନେଏିେନ ଏବଂ 
ସଫାନକି୍ସ ଦକ୍ତା, ସର୍ାକାବୁଲାର,ି ୍ୟିା, କାଳ 
ଆଦକୁି ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍। ସରେଣୀଗକୃହସର ସଯଉଁ ବଷିୟ 
ବସୁ୍ତ ବୁଝବିାସର େହଜ ସହବ, ସେପର ି କଛି ି
ଆସଲାେନା କରନୁ୍।  କା୍େ ପସର ପସର ବ୍ାଚ୍  
ପଲିାଙ୍କ େହ ଶବ୍ଦ ଉର୍ାରଣ, ଆସଲାେନା ଏବଂ 
ଅର୍୍ାେ କରନୁ୍। ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଟସିର ଶବ୍ଦଗଡୁକୁି 
ଶକି୍ା କରବିା ର୍ଲ ଅର୍୍ାେ। ସଛାଟ ସଛାଟ ଶବ୍ଦ, 
ଯାହାକ ିଉର୍ାରଣ ଠକି୍  ସହଉରÒସଲ ସହଁ ଏହାର ଅର୍ସ 
ର୍ନି୍ନ ରାଏ, ଏହା ଉପସର ଅଧÒକ ଗରୁୁତ୍ବ ଦଅିନୁ୍।  

 ଏକ ନରି୍ଦଭିଷ୍ଟ େମୟସର ବହୁ୍କାର  ଶବ୍ଦ ଶକି୍ାଗ୍ହଣ 

ନ କର ିପଯ୍ସ୍ାୟ୍ସମ ଶକି୍ା ଗ୍ହଣ କରନୁ୍। ବରି୍ନି୍ନ  
ବଷିୟସର ବର୍୍ସନା କର ିବୁଝବିା ଦରକାର। େରଳ ଓ 
ସଯୌଗକି  ବାକ୍ ଉପସର ବସି୍ତକୃତ ର୍ାସବ ବୁଝନୁ୍। 

  ର୍ଲ ଇଂରାଜୀ କହବିା ପାଇଁ  ସହସଲ ୍ରସମ ର୍ଲ 
ସରୋତା ଓ ଅନ୍ମାନଙ୍କ େହତି କସରାପକରନ 
କରବିା ଜରୁର।ି ସତଣ ୁ କ୍ାସ୍  ସଶଷ ସହବା ପସର 
ପସର ନଜି ବନୁ୍ମାନଙ୍କ େହ ଇଂରାଜୀସର କରା 
ହୁଅନୁ୍।  ୋଧାରଣ ଜ୍ାନ କମିା୍ ଅନ୍ାନ୍  ଖବରକୁ 
ସନଇ ଇଂରାଜୀସର କରା  ହୁଅନ୍।ି ସରେଣୀସର 
ପଢ଼ାଯାଉରÒବା ବଷିୟବସୁ୍ତର ମଖୁ୍ କରାକୁ 
ହାଇଲାଇଟ୍  କରବିା େହତି ଅନ୍ମାନଙୁ୍କ େରଳ 
ର୍ାଷାସର ବୁଝାଇବାକୁ  ସେଷ୍ଟା କରନୁ୍। କାହା 
େହ  ଇଂରାଜୀସର କରା ସହବା  େମୟସର ମହୁଁର 
ଏକ୍ସସ୍େନ୍  ବଦଳାନୁ୍।

ଯ୍ାକନ୍  ଇଂେଶି୍  କଲାସ୍  ଯାଉଥÒଯେ...
ବଶି୍ବ ଦରବାରଯର ନଜିକୁ ପରଚିତି କରାଇବା 

ପାଇଁ ଯ୍ାକନ ଇଂେଶି୍  ଶକି୍ାର ରୋଧାନ୍ ରହଛି।ି 
ଶକି୍ାଯକ୍ତ୍ର ଠୁ କମତ୍ତଯକ୍ତ୍ର ଯାଏଁ, ସବୁଠ ି ଏଯବ 

ଭେ ଇଂରାଜୀ କହବିା ଜରୁର ିଯହାଇପଡଛି।ି 
ଏହାକୁ ଗରୁୁତ୍ବ ଯଦଇ ଅଯନକ ଯଖାେଛିନ୍ ି 

ଯ୍ାକନ ଇଂେଶି୍   ଯକାଚଂି କଲାସ୍ । ସାଧାରଣତଃ 
ପେିାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିବୟସ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କ 

ମଧ୍ୟଯର ଇଂରାଜୀ ଶଖିÒବା ପାଇଁ ରୁଚ ିରହଥିାଏ। 
ଯତଣ ୁ  ରେଥମ କର ିଯ୍ାକନ୍  ଇଂେଶି୍   କଲାସ 

ଯାଉଥÒଯେ ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍। 

ୟୁ ଟୁ୍ବ୍  କାହା ପାଇଁ ମସନାରଞ୍ନର ପରରି୍ାଷା ତ ଆଉ କାହାପାଇଁ ପାଲଟଛି ିସରାଜଗାରର 
ମାଧ୍ୟମ। େମ୍ପ୍ରତ ି ଅସନକ ୟଟୁୁ୍ବ୍  ୍ଏିଟର ନଜି ଦକ୍ତାକୁ ୍ତପିାଦନ କରବିାକୁ ୟଟୁୁ୍ବ୍  
ପ୍ାଟଫମ୍ସକୁ େବୁଠୁ ର୍ଲ ସବାଲ ିମାନସିନଇଛନ୍।ି  ଖବୁ୍  କମ୍ େମୟସର ମଧ୍ୟସର ଅସନକଙ୍କ 

ର୍ଡିଓିକୁ  େମସସ୍ତ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍।ି କନୁି୍ ପବୂ୍ସରୁ ୍ଏିଟରମାସନ ସକବଳ ସଗାଟଏି ର୍ାଷାସର 
ର୍ଡିଓି ସପାଷ୍ଟ କରୁରÒସଲ। ବର୍୍ସମାନ  ଜସଣ ୍ଏିଟର େମଗ୍ ବଶି୍ବସର ନଜିର ପରେିୟ ଗଢ଼ପିାରବି, 
ତାହା ପଣୁ ିର୍ନି୍ନ ର୍ନି୍ନ ର୍ାଷାସର। ଅର୍ସାତ୍  ର୍ଡିଓି ସେୟାରଂି ପା୍ଟଫମ୍ସ ୟଟୁୁ୍ବ୍  ନକିଟସର ସଘାଷଣା 
କରଛି ିସଯ, ୍ଏିଟର  ବହୁ ର୍ାଷାସର (ମଲ୍ଟ ିଲାଙୁ୍ଗଏଜ) ଅଡଓି ରୋକ୍ସ ଲାଗ ିେବୁଧିା ପାଇପାରସିବ।   
ଅର୍ସାତ୍ ଜସଣ ବ୍କ୍ ି ତା’ର ର୍ଡିଓିକୁ ବରି୍ନି୍ନ ର୍ାଷାସର ଡବ୍  କରପିାରସିବ। ଏସନଇ କମ୍ାନୀ 
ପକ୍ରୁ ବ୍ଗସପାଷ୍ଟସର କୁହାଯାଇଛ।ି ଏହାଦ୍ବାରା ର୍ଡିଓି ୍ଏିଟରଙ୍କ କସଣ୍ଟଣ୍ଟ େଂଖ୍ା ବକୃର୍ ପାଇବା 
େହ େମଗ୍ ବଶି୍ବସର ସେମାନଙ୍କ ୍ଶଂେକଙ୍କ ତାଲକିା ମଧ୍ୟ ବକୃର୍ ପାଇବ। ସତସବ ୩,୫୦୦ରୁ 
ଅଧÒକ ମଲ୍ ଟ ିଲାଙୁ୍ଗଏଜ ର୍ଡିଓି ପବୂ୍ସରୁ ୪୦ରୁ ଅଧÒକ ର୍ାଷାସର ଅପସଲାଡ୍  କରାଯାଇଛ।ି  ସତସବ 

ୟଟୁୁ୍ବ୍ ର ନୂଆ ଫିଚର  

େ୍ାସନଲସର ର୍ଡିଓି ଅପସଲାଡ୍  କରବିା େମୟସର ଏକ୍ ଜଷି୍ଟଂି କସଣ୍ଟଣ୍ଟ ଏହ ିସ୍ଟେ୍ସ ଟୁଲ୍  ମାଧ୍ୟମସର ର୍ନି୍ନ 
ର୍ନି୍ନ ରୋକ୍  େଂସଯାଗ କରପିାରସିବ। ଏରÒପାଇଁ ଦଶ୍ସକଙୁ୍କ ଏହ ିର୍ଡିଓିର ସେଟଂିକୁ କ୍କି୍  କର ିନଜି େୟନର 
ର୍ାଷାକୁ କ୍କି୍  କରବିାକୁ ପଡ଼ବି। 



ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୪ା୩(ଏଜେନ୍)ି: ଷ୍ଜିେନ୍   ସ୍ଥି ୋରତ ବପିକ୍ଷ 
ଦନିକିଆି ଶଙୃ୍ଖଳାଜର ଅଜ୍ରେଲଆି କ୍ ିଜିକଟ ଦଳର ଜନତୃତ୍ୱ 
ଜନଜବ। ଦନିକିଆି ଦଳର ନୟିମତି ଅଧିନାୟକ ପ୍ାଟ କମନି୍ଙ୍କ 
ମା’ ପ୍ରଥଜମ ଅସସୁ୍ଥ ଜେବା ଓ 
ପଜର ମତୁୃ୍ ବରଣ କରବିା 
ଫଳଜର ୋରତ ଜଫରଜିବ 
ନାେ ିଁ ଜବାଲ ି କ୍ଜିକଟ 
ଅଜ୍ରେଲଆି ପକ୍ଷରୁ ଜ�ାଷଣା 
କରାଯାଇଛ।ି ୩ ମ୍ାଚ୍   
ବଶିଷି୍ ଦନିକିଆି ଶଙୃ୍ଖଳା 
ମମୁ୍ବଇରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ଜର ଆରମ୍ଭ 
ଜେବ। ଏୋର ଅନ୍ ଦୁଇଟ ି
ମ୍ାଚ୍   ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯ ଓ ୨୨ଜର 
ଜେଳାଯବିାର କାଯଚ୍ଚ୍କ୍ମ 
ରେଛି।ି ନୂଆଦଲି୍ଲୀଜର ଦ୍ତିଲୀୟ 
ଜଟଷ୍ ଜଶଷ ଜେବା ପଜର 
କମନି୍ ମା’ଙ୍କ ଅସସୁ୍ଥତା ଜଯାଗ ୁ
ସ୍ୱଜଦଶ ଜଫରଯିାଇଥିଜଲ। 
ଏୋ ପଜର ଚକିତି୍ା ଅବସ୍ଥାଜର 
ତାଙ୍କର ବଜିୟାଗ �ଟଛି।ି 
କମନି୍ଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥତିଜିର ସ୍ଥି 
ବରଚ୍ଚର-ଗାୋସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଜଶଷ ଦୁଇଟ ିଜଟଷ୍ଜର ଅଜ୍ରେଲଆିର 
ଜନତୃତ୍ୱ ଜନଇଥିଜଲ। କମନି୍ଙ୍କ ଜନତୃତ୍ୱଜର ଅଜ୍ରେଲଆି 
ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟ ି ଜଟଷ୍ଜର ୋରଯିାଇଥିଲା। ସ୍ଥି୍  ଙ୍କ ଜନତୃତ୍ୱଜର 
ଇଜ୍ାରଜର ଜେଳାଯାଇଥିବା ତୃତଲୀୟ ଜଟଷ୍ଜର ଅଜ୍ରେଲଆି 
େତିଥିିଲାଜବଜଳ ଅେମ୍ମଦାବାଦ୍   ଜଟଷ୍କୁ ଅମଲୀମାଂସତି 
ରଖିବାଜର ସମଥଚ୍ଚ ଜୋଇଥିଲା। ଏୋ ସଜତ୍ବେ ୋରତ ଏେ ି
ଶଙୃ୍ଖଳାକୁ ୨-୧ଜର େତିଥିିଲା। ଅଜ୍ରେଲଆି ବପିକ୍ଷଜର ଉେୟ 
�ଜରାଇ ଓ ବଜିଦଶ ମାଟଜିର ଏୋ ୋରତର କ୍ମାଗତ ଚତୁଥଚ୍ଚ 
ଜଟଷ୍ ଶଙୃ୍ଖଳା ବେିୟ ଥିଲା। ୋରତ ବରଚ୍ଚର- ଗାୋସ୍କର ଟ୍ରଫି 
ବୋୟ ରଖିବାଜର ସମଥଚ୍ଚ ଜୋଇଥିଲା।

 ଦନିକିଆି ଶଙୃ୍ଖଳାରେ ରେଳରିେ ୱାର୍ଣ୍ଣେ
ଜଟଷ୍ ଶଙୃ୍ଖଳା ୍ ଜର ଆେତ ଜୋଇ ସ୍ୱଜଦଶ ଜଫରଯିାଇଥିବା 
ବାମୋତଲୀ ପ୍ରାରମ୍ଭକି ବ୍ାଟର ଜରେଡି୍   ୱାର୍ଚ୍ଚରଙୁ୍କ ଦନିକିଆି 

ଶଙୃ୍ଖଳାଜର ଜେଳବିାର 
ସଜୁଯାଗ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ତାଙ୍କ ସେ ଆ�ାତ ଜଯାଗ ୁ
ବାଦ୍   ପଡ଼ଥିିବା ଦୁଇ ତାରକା 
ଅଲଆଉଣ୍ଡର ଜଗଲେନ୍   
ମ୍ାକ୍ସଜୱଲ ଓ ମଜିଚଲ 
ମାଶଚ୍ଚଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଦଳଜର ସାମଲି 
କରାଯାଇଛ।ି ଅନ୍ତମ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାକଚ୍ଚସ ଜଷ୍ାଇନସି୍   ବ ି
ଦଳଜର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍।ି ଜଟଷ୍ ଶଙୃ୍ଖଳାଜର ସ୍ୱଜଦଶ ଜଫରଥିିବା 
ସ୍ନିର ଆଷ୍ନ ଅଗର ଓ ଜଲଗ୍   ସ୍ନିର ଆଦାମ ୋମ୍ା ଦନିକିଆି 

ଶଙୃ୍ଖଳା ୍ ର ପ୍ରମେୁ ସ୍ନିର ଜେଜବ। କନୁି୍ ଜପସ୍   ଜବାଲଂିଜର କମନି୍ଙ୍କ 
ସେ ଜୋଶ ୋଜ୍  ଜଲଉଡ୍   ଓ ଝାଇ ରଚିାରଚ୍ଚସନ ବାଦ୍   ପଡ଼ଛିନ୍।ି 
ରଚିାରଚ୍ଚସନଙ୍କ ସ୍ଥାନଜର ଜଟଷ୍ ଦଳଜର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା 

ନାଥାନ ଏଲସି୍  ଙୁ୍କ ଦନିକିଆି ଶଙୃ୍ଖଳା ଲାଗ ି
ରୋଯାଇଛ।ି ଦଳଜର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଅଲ୍  ରାଉଣ୍ଡର ଟ୍ରାେସି୍   
ଜେଡ୍  , କାଜମରନ ଗ୍ଲୀନ୍  , ଜଷ୍ାଇନସି, ମାଶଚ୍ଚ ଓ ମ୍ାଜକ୍ସଜୱଲଙୁ୍କ 
ଜନଇ ଅଜ୍ରେଲଆି ଦଳର ଶକ୍ ି ଜବଶ ବୃଦ୍ ି ପାଇଛ।ି

ଅର୍ରେଲଆି ଦଳ
ଷ୍ଜିେନ୍   ସ୍ଥି୍   (ଅଧିନାୟକ), 
ଆଜଲକ୍ସ କ୍ାରଲୀ (ୱିଜକଟ ରକ୍ଷକ), 
ଜୋଶ ଇଂଲଶି, ଜରେଡି୍   ୱାର୍ଚ୍ଚର, 
ମାନଚ୍ଚସ ଲାବୁଜସନ, କାଜମରନ 
ଗ୍ଲୀନ୍  , ଟ୍ରାେସି୍   ଜେଡ୍  , ମଜିଚଲ 
ମାଶଚ୍ଚ, ଜଗଲେନ୍   ମ୍ାକ୍ସଜୱଲ, ମାକଚ୍ଚସ 
ଜଷ୍ାଇନସି୍  , ମଜିଚଲ ଷ୍ାକଚ୍ଚ, ସନି 
ଆବଟ୍ଟ, ନାଥାନ ଏଲସି୍  , ଆଦାମ 
ୋମ୍ା ଓ ଆଷ୍ନ ଅଗର।

ଭାେତୀୟ ଦଳ
ର�ୋହତି ଶର୍ୋ (ଅଧିନୋୟକ), 
ଇଶୋନ କସିୋନ (ୱିରକଟ �କ୍ଷକ), 
ଶବୁରୋନ ଗଲି୍  , ବ�ିୋଟ ରକୋହଲ,ି 
ରରେୟସ ଆୟ�, ସର୍ୂ୍ୟକୁରୋ� 
ରୋଦବ, ରଲୋରକଶ �ୋହୁଲ, ହୋର୍ଦ୍ଦିକ 
ପୋଣ୍୍ୟୋ (ଉପଅଧିନୋୟକ), �ବୀନ୍ଦ୍ର 

ଜୋରେଜୋ, ଅକ୍ଷ� ପରଟଲ, କୁଲଦୀପ 
ରୋଦବ, ୱୋଶଂିଟନ ସନୁ୍ଦ�, ରଜୁରବନ୍ଦ୍ର 
ଚହଲ, ରହମ୍ମଦ୍   ସୋର,ି ରହମ୍ମଦ୍   ସ�ିୋଜ, 
ଉମ୍ୋନ ରଲକି, ଶୋରୁ୍ଦ୍ଳ ଠୋକୁ� ଓ 
ଜୟରଦବ ଉନୋଦକତ।

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୪।୩ (ଏଜେନ୍)ି: ୋରତ ଓ ଅଜ୍ରେଲଆି 
ମଧ୍ୟଜର ଅନୁଷ୍ତି ୪ ମ୍ାଚ୍  ବଶିଷି୍ ସମ୍ମାନେନକ 
ବରଚ୍ଚର-ଗାୋସ୍କର ଟ୍ରଫି ଉଦ୍  ଯାପତି ଜୋଇଯାଇଛ। 
ଜରାେତି୍   ଶମଚ୍ଚାଙ୍କ ଜନତୃତ୍ୱଧିନ �ଜରାଇ ୋରତଲୀୟ 
ଦଳ ୨-୧ଜର େତି ି କ୍ମାଗତ ୪ଥଚ୍ଚ ଥର ଲାଗ ି ଏେ ି
ଟ୍ରଫିକୁ ବୋୟ ରଖିବାଜର ସଫଳ ଜୋଇଛ।ି 
ଏଥିସେ ୋରତଲୀୟ ଦଳ ସମ୍ମାନେନକ 
ବଶି୍ୱ ଜଟଷ୍ ଚାମ୍ଅିନ୍  ସପି୍   (ରବଲେ ୍୍ ଟସି)ି 
ଫାଇନାଲ ଜେଳବିାକୁ ଜଯାଗ୍ତା 
ଅେଚ୍ଚନ କରଛି।ି ଚାର ି ମ୍ାଚ୍  ବଶିଷି୍ 
ଏେ ି ଜଟଷ୍ ଶଙୃ୍ଖଳାଜର ଉେୟ 
ଦଳର କଛି ି ଜେଳାଳ ି ବ୍ାଟଂି 
ଓ ଜବାଲଂିଜର ପ୍ରୋବଲୀ 
ପ୍ରଦଶଚ୍ଚନ କରଛିନ୍।ି ବ୍ାଟଂିଜର 
ଅଜ୍ରେଲଆିର ଉସମାନ େୱାୋ 
ଓ ଜବାଲଂିଜର ୋରତର ଅେଜି୍ଞ 
ସ୍ନିର ରବଚିନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱନି ସବୁଠୁ 
ସଫଳ ଜେଳାଳ ି ରେଛିନ୍।ି 
ଉେୟ ବେିାଗଜର ପ୍ରୋବଲୀ 
ପ୍ରଦଶଚ୍ଚନ କରଥିିବା 
ଜେଳାଳଙି୍କ ଉପଜର 
ସ ଂ ଜ କ୍ଷ ପ ଜ ର 
ନ େ ର 
ପକାଇବା।
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ଭାରତ ବପିକ୍ଷ ଦନିକିଆି ଶଙୃ୍ଖଳା ୧୭ରୁ

ଟବାଲଂି
ଅଶ୍ନି ରନଇଛନ୍ ି
୨୫ ୱିରକଟ୍  

ଅେଜି୍ଞ ୋରତଲୀୟ ସ୍ନିର ରବଚିନ୍ଦ୍ରନ 
ଅଶ୍ୱନି ଏେ ିଶଙୃ୍ଖଳାଜର ଦୁଇ ଜଦଶର ଜେଳାଳଙି୍କ 
ମଧ୍ୟଜର ସବୁଠାରୁ ଜରେଷ୍ ଜବାଲଂି କରଛିନ୍।ି 
ଜସ ୪ଟ ି ମ୍ାଚଜର ୪୩୨ ରନ ବ୍ୟ କର ି ୨୫ଟ ି
ୱିଜକଟ୍   ଜନଇଛନ୍।ି ଏେ ି ତାଲକିାଜର ଅଜ୍ରେଲଆିର 
ନାଥନ ଲାୟନ ୨ୟ ସ୍ଥାନଜର ରେଛିନ୍।ି ଲାୟନ ୪ଟ ି
ମ୍ାଚଜର ୪୯୨ ରନ ବ୍ୟଜର ୨୨ ୱିଜକଟ୍   ଅକ୍ଆିର 
କରଛିନ୍।ି ରବଲୀନ୍  ଦ୍ର ୋଜରୋ (୨୨ ୱଜିକଟ୍  ), ଟଡ୍   
ମଫଫି  (୧୪) ଯଥାକ୍ଜମ ୩ୟ ଓ ୪ଥଚ୍ଚ ସ୍ଥାନଜର ରେଛିନ୍।ି

ର�ାଟଏି ପାଳରିେ ୮ ୱିରକଟ୍   ରନଇଛନ୍ ି
ଲାୟନ
ଏେ ି ଶଙୃ୍ଖଳାଜର ଜଗାଟଏି ପାଳଜିର ଜରେଷ୍ ଜବାଲଂି 
ଲାୟନଙ୍କ ନାମଜର ରେଛି।ି ଇଜ୍ାର ଜଟଷ୍ର ୨ୟ ପାଳଜିର 
ଲାୟନ ୨୩.୩ ଓେର ଜବାଲଂି କର ି ୮େଣ ୋରତଲୀୟ 
ବ୍ାଟର୍  ଙୁ୍କ ପ୍ାେଲିୟିନ ପଠାଇଥିଜଲ। ଜସେେିଳ ି ୋଜରୋ 
(୭/୪୨), ଟଡ୍   ମଫଫି  (୭/୧୨୪) ଯଥାକ୍ଜମ ୨ୟ ଓ ୩ୟ 
ସ୍ଥାନଜର ରେଛିନ୍।ି

ବ୍ାେଂି
େୱାଜାଙ୍କ ନାମରେ ୩୩୩ େନ:
ଅଜ୍ରେଲଆିର ୩୬ ବଷଚ୍ଚଲୀୟ ବାମୋତଲୀ 

ବ୍ାଟର୍   ଉସ୍  ମାନ େୱାୋ ଏେ ି
ଶଙୃ୍ଖଳାଜର ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟଜର ବ୍ାଟଂିଜର 

ସବୁଠାରୁ ଜରେଷ୍ ପ୍ରଦଶଚ୍ଚନ କରଛିନ୍।ି 
ଜ ସ ୭ଟ ି ପାଳଜିର ବ୍ାଟଂି କର ି ୪୭.୫୭ 

ୋରଜର ୩୩୩ ରନ ସଂଗ୍େ କରଛିନ୍।ି ଅନ୍ମି ତଥା ୪ଥଚ୍ଚ ଜଟଷ୍ର 
ପ୍ରଥମ ପାଳଜିର କରଥିିବା ୧୮୦ ରନ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଜରେଷ୍ ବ୍ାଟଂି 
ରେଥିିଲା। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ୋରତର ବରିାଟ ଜକାେଲ ି ଦ୍ତିଲୀୟ ସ୍ଥାନଜର 

ରେଛିନ୍।ି ଜକାେଲ ି ୬ଟ ି ପାଳରୁି ପାୋପାଖି ୫୦ ୋରଜର ୨୯୭ 
ରନ କରଛିନ୍।ି ୧୮୬ ରନ ଜକାେଲଙି୍କ ବ୍କ୍ଗିତ ଜରେଷ୍ ପ୍ରଦଶଚ୍ଚନ 

ରେଛି।ି ତୃତଲୀୟ ସ୍ଥାନଜର ଅକ୍ଷର ପଜଟଲ ରେଛିନ୍।ି ଅକ୍ଷର 
୫ଟ ିପାଳରୁି ୮୮ ୋରଜର ୨୬୪ ରନ କରଛିନ୍।ି

େ୍ୟକ୍�ିତ ରରେଷ୍ଠ ପାଳରିେ ରକାହଲ ିଆ�ରେ
ଏେ ି ୪ ମ୍ାଚ୍  ବଶିଷି୍ ଶଙୃ୍ଖଳାଜର ବ୍କ୍ଗିତ ଜରେଷ୍ ପାଳ ି

ଜେଳବିାଜର ଜକାେଲ ି ଶଲୀଷଚ୍ଚଜର ରେଛିନ୍।ି ଅେମ୍ମଦାବାଦଜର 
ଅନୁଷ୍ତି ୪ଥଚ୍ଚ ଜଟଷ୍ର ପ୍ରଥମ ପାଳଜିର ଜକାେଲ ି ୧୮୬ ରନର 

ମାରାଥନ ବ୍ାଟଂି କରଥିÒଜଲ ଜକାେଲଙି୍କ ପଛକୁ େୱାୋ (୧୮୦ ରନ), 
ଶବୁମାନ ଗଲି୍   (୧୨୮) ରେଛିନ୍।ି

ବ୍ାେଂିଟର ଖୱାଜା, ଟବାଲଂିଟର ଅଶ୍ନି ଶୀର୍ଡଟର

ଅଟ୍ରେଲଆିର ଟନତୃତ୍ୱ ଟନଟବ ସ୍ଥି୍  

ରେଳସଚୂୀ
ତୋ�େି ର୍ୟୋଚ୍  ରେନୁ୍ୟ

୧୭ା୩ ପ୍ରଥମ ଦନିକିଆି ମମୁ୍ବଇ

୧୯ା୩ ଦ୍ତିଲୀୟ ଦନିକିଆି ବଶିାୋପାଟଣା

୨୨ା୩ ତୃତଲୀୟ ଦନିକିଆି ଜଚନ୍ନଇ

ରାଉରଜକଲା, ୧୪।୩ (ସମସି): 
ସ୍ଥାନଲୀୟ ନବନମିଫିତ ବସିଚ୍ଚା ମଣୁ୍ଡା 
ଅନ୍େଚ୍ଚାତଲୀୟ େକ ି ଷ୍ାରୟିମଜର 
ଜେଳାଯାଇଥିବା ଚଳତି ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍   
ଜପ୍ରା ଲଗି୍  ର ୫ମ ମ୍ାଚ୍  ଜର ଅଜ୍ରେଲଆି 
ବେିୟଲୀ ଜୋଇଛ।ି ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ତି 
ଏେ ି ମକୁାବଲିାଜର ଅଜ୍ରେଲଆି ୨-୧ 
ଜଗାଲଜର ବଶି୍ୱବଜିେତା େମଚ୍ଚାନଲୀକୁ 
ପରାସ୍ତ କରଛି।ି ଚଳତି ଜପ୍ରା ଲଗି୍  ଜର 
ଅଜ୍ରେଲଆିର ଏୋ ୭ମ ମ୍ାଚରୁ ୨ୟ 
ବେିୟ। ଏଥିସେ ଦଳ ୭ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ 
୬ଷ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠଛି।ି ଅପରପକ୍ଷଜର 
ଦୁଇ ମାସ ତଜଳ ଓଡ଼ଶିା ମାଟଜିର 
ବଶି୍ୱକପ୍   ଟ୍ରଫି େତିଥିିବା େମଚ୍ଚାନଲୀ ୮ମ 
ମ୍ାଚରୁ ୪ଥଚ୍ଚ ପରାେୟ ସେ ୧୧ ପଏଣ୍ଟ 
ପାଇ ୪ଥଚ୍ଚ ସ୍ଥାନଜର ରେଛି।ି

ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍୍ାଜର 

ଜେଳାଯାଇଥିବା ଏେ ି ମ୍ାଚଜର 
ଅଜ୍ରେଲଆି ପ୍ରଥମ କ୍ାଟଚ୍ଚରଜର ୨ଟ ିଜଗାଲ୍   
ଜଦଇ ଅଗ୍ଣଲୀ ୋସଲ କରଥିିଲା। ୧୧ତମ 
ମନିଟି୍  ଜର ଜେକ୍   େ୍ବଟିନ ଓ ୧୪ତମ 
ମନିଟି୍  ଜର େ୍ାକ୍   ଜୱଲଚଙ୍କ ଷ୍କି୍  ରୁ ଏେ ି
ଜଗାଲ୍   ବାୋରଥିିଲା। ଏୋପଜର ଦ୍ତିଲୀୟ 
କ୍ାଟଚ୍ଚର ତଥା ୨୨ତମ ମନିଟି୍  ଜର ଜପନାଲ୍ ି
କର୍ଚ୍ଚରକୁ ଜଗାଲ୍  ଜର ରୂପାନ୍ରତି କର ି
ଜଗାଞ୍ାଜଲ ଜପଇଜଲଟ୍   େମଚ୍ଚାନଲୀ ପାଇଁ 
ଜଗାଟଏି ଜଗାଲ୍   ଶଝୁଜିଦଇଥିଜଲ। 
ଏୋସଜତ୍ବେ ପ୍ରଥମାଦ୍ଚ୍ଚ ସଦୁ୍ା ଅଜ୍ରେଲଆି 
୨-୧ଜର ଅଗ୍ଣଲୀ ରେଥିିଲା। ଏୋପଜର 
ଦ୍ତିଲୀୟାଦ୍ଚ୍ଚ ତଥା ଜଶଷ ଦୁଇ କ୍ାଟଚ୍ଚରଜର 
ଜକୌଣସ ି ଜଗାଲ୍   ଜଦଖିବାକୁ ମଳି ି ନ 
ଥିଲା। ଫଳଜର ଅଜ୍ରେଲଆି ଏଠାଜର 
କ୍ମାଗତ ୩ ପରାେୟ ପଜର ପ୍ରଥମ 
ବେିୟ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛ।ି 

  େରିଣ୍ଣା ମଣୁ୍ାରେ ର୍ା ଲଗି୍   

ଜର୍ଡାନୀକୁ ୨-୧ଟର ହରାଇଲା ଅଟ୍ରେଲଆି

  ଅଲ୍   ଇଂଲଣ୍ େ୍ୟାଡମଣି୍ଟନ

ପ୍ରଣୟଙ୍କ ବଜିୟ ଅଭଯିାନ 
ବମଫିଂୋମ,୧୪।୩(ଏଜେନ୍)ି: ସ୍ଥାନଲୀୟ ଏରନିା ବମଫିଂୋମଠାଜର ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ ଜୋଇଥିବା ଅଲ୍   ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ାରମଣି୍ଟନ ଚାମ୍ଅିନସପି୍  ଜର ୋରତଲୀୟ ତାରକା 
ଏଚ୍  ଏସ୍   ପ୍ରଣୟ ବେିୟରୁ ଅେଯାନ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ପରୁୁଷ ଏକକ ବେିାଗଜର 
ଜସ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ମକୁାବଲିାଜର ୨୧-୧୯, ୨୨-୨୦ଜର ଚାଇନେି ତାଇଜପର େୁ 
ଜୱଇ ୱାଙ୍ଗଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କର ି ଦ୍ତିଲୀୟ ରାଉଣ୍ଡଜର ପ୍ରଜବଶ କରଛିନ୍।ି ବେିୟଲୀ ଜେବା 

ପାଇଁ ବଶି୍ୱର ୯ନଂ ଜେଳାଳ ି ପ୍ରଣୟଙୁ୍କ ୪୯ ମନିଟି ସମୟ ଆବଶ୍କ ଜୋଇଥିଲା। 
୩୦ ବଷଚ୍ଚଲୀୟ ଜକରଳର ପ୍ରଣୟ ଏଜବ ପରବତ୍ଚ୍ଚଲୀ ମକୁାବଲିାଜର ତୃତଲୀୟ ସଡି୍   ଜେଳାଳ ି
ଇଜଣ୍ଡାଜନସଆିର ଆଜ୍ାନଲୀ ସନିସିକୁା ଗଣି୍ଟଂିଙୁ୍କ ଜେଟଜିବ। ଆଜ୍ାନଲୀ ଅନ୍ଏକ ପ୍ରଥମ 
ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ାଚ୍  ଜର ଥାଇଲାଣ୍ଡର କାଣ୍ଟାଜଫାନ ୱାଙ୍ଗଚାଜରାଏନଙୁ୍କ ୨୧-୧୭, ୨୧-୧୯ଜର 
ପରାସ୍ତ କର ିଅଗ୍ଗତ ିକରଛିନ୍।ି 

ରାଇନା ଓହେରିଲ; ରନୁି୍ଙ୍କ ଅଭଯିାନ ଆଜି
ଅପରପକ୍ଷଜର ମେଳିା ଏକକଜର ଲଂଣ୍ଡନ ଅଲମି୍କି୍ସ କାଂସ୍ ପଦକ ବେିୟନିଲୀ ସାଇନା 
ଜନେ୍ବାଲ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡଜର ଚଲୀନର ୋନ ୟଏୁଙ୍କ ବପିକ୍ଷରୁ ଅେଯିାନ ଆରମ୍ଭ କରବିାର 
କାଯଚ୍ଚ୍କ୍ମ ଥିଲା। ଜତଜବ ଜସ ଜକୌଣସ ି କାରଣରୁ ଟୁର୍ଚ୍ଚାଜମଣ୍ଟରୁ ଓେରଯିାଇଛନ୍ ି ଓ ଏ 
ଜନଇ ଜକୌଣସ ି କାରଣ ଦଶଚ୍ଚାଯାଇନାେ ିଁ। ଜସେପିର ି ଦୁଇଥର ଅଲମି୍କି୍ସ ପଦକ ୋସଲ 
କରଥିିବା ମେଳିା ତାରକା ପେି ିସନୁି୍ ବୁଧବାର ଚଲୀନର ଝାଙ୍ଗ ୟମିାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷରୁ ଅେଯିାନ 
ଆରମ୍ଭ କରଜିବ। ପରୁୁଷ ଯଗୁଳ ବେିାଗଜର ଦୁଇ ୋରତଲୀୟ ଜଯାର ିଏମ୍  ଆର ଅେୁଚ୍ଚନ ଓ ର ି
କପଳି ଏବଂ ଚରିାଗ ଜସଟ୍ଟଲୀ ଓ ଏସ. ରାଙି୍କଜରଡ୍ଲୀ ବୁଧବାର ଜସମାନଙ୍କ ଅେଯିାନ ଆରମ୍ଭ 
କରଜିବ। ଜସେପିର ିମେଳିା ଯଗୁଳଜର ୋରତ ଏ େଟ୍ଟ ଓ ଏସ୍   ଜଗୌତମ ଏବଂ ଟ ିଜୋଲ ି
ଓ େ ିଜଗାପଲୀଚା୍ ବୁଧବାର ମ୍ାଚ୍ ଜର ଅବତଲୀର୍ଚ୍ଚ ଜେଜବ ଜସେପିର ିମରିେତି ଯଗୁଳଜର 
ୋରତର ଆଇ େଟ୍ଟନାଗର ଓ ଟ ିକ୍ାଜଷ୍ା ବୁଧବାର ମ୍ାଚ୍  ଜେଳଜିବ

କଟକ,୧୪ା୩(ସମସି): ୋତଲୀୟ କ୍ଜିକଟ ଏକାଜରମଲୀ (ଏନସଏି) 
ଶବିରିଜର ଓଡ଼ଶିାରୁ ୫େଣ ଜଯାଗ ଜଦଜବ। ୧୬ବଷଚ୍ଚରୁ କମ୍   ଏବଂ 
୧୯ବଷଚ୍ଚରୁ କମ୍   ବୟସ ବଗଚ୍ଚଜର ଉକ୍ ଶବିରି ଆଜୟାେନ କରାଯବି। 
୧୬ବଷଚ୍ଚରୁ କମ୍   ବୟସ ବଗଚ୍ଚଜର ଏନସଏି ପକ୍ଷରୁ ୩ ଓଡ଼ଆି ଜେଳାଳଙି୍କ 
ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ କରାଯାଇଛ।ି ସରୁତଜର ଜେବାକୁ ଥିବା ଶବିରିଜର 
ରତରିଞ୍ନ ବାରକି ଓ ପ୍ରୟିାଂଶ ୁମୋନ୍,ି ଅନନ୍ପରୁଜର ଜେବାକୁ ଥିବା 
ଶବିରିଜର ସୟଦ ଟ ିଅେମ୍ମଦ ଜଯାଗଜଦଜବ ଜବାଲ ିଓଡ଼ଶିା କ୍ଜିକଟ 
ସଂ� (ଓସଏି) ଜପ୍ରସବବୃିତ୍ ିମାଧ୍ୟମଜର େଣାଇଛ।ି ଉକ୍ ଶବିରି ଏପ୍ରଲି 
୧୭ରୁ ଜମ ୧୧ ପଯଚ୍ଚ୍ନ୍ ଚାଲବି। ଜସେପିର ି ୧୯ବଷଚ୍ଚରୁ କମ୍   ବୟସ 

ବଗଚ୍ଚଜର ଜରେୟାଂଶ େରଦ୍ାେ ଏବଂ ଆଶଲୀବଚ୍ଚାଦ ସ୍ୱାଇଁଙୁ୍କ ଏନସଏି ପକ୍ଷରୁ 
ରକରା ଆସଛି।ି ନଦଆିଦଜର ଜେବାକୁ ଥିବା ଶବିରିଜର ଜରେୟାଂଶ 
ଏବଂ କାନପରୁଜର ଜେବାକୁ ଥିବା ଶବିରିଜର ଆଶଲୀବଚ୍ଚାଦ ସାମଲି 
ଜେଜବ। ୧୯ବଷଚ୍ଚରୁ କମ୍   ବୟସ ବଗଚ୍ଚର ଶବିରି ଏପ୍ରଲି ୨୪ରୁ ଆରମ୍ଭ 
ଜୋଇ ଜମ ୧୮ଜର ସରବି। ନକିଟ ଅତଲୀତଜର ଜଶଷ ଜୋଇଥିବା 
ବସିସିଆିଇର �ଜରାଇ କ୍ଜିକଟ ଟୁର୍ଚ୍ଚାଜମଣ୍ଟଜର ପ୍ରଦଶଚ୍ଚନ େତି୍ରୁି 
ଉକ୍ ୫ ଜେଳାଳଙି୍କ ନାମ ଏନସଏି ପକ୍ଷରୁ ବଛାଯାଇଛ ିଜବାଲ ିଓସଏି 
ପକ୍ଷରୁ କୁୋଯାଇଛ।ି ଏେ ି ଜେଳାଳମିାନଙୁ୍କ ଓସଏି ସୋପତ ି ପ୍ରଣବ 
ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ସମ୍ାଦକ ସଞ୍ୟ ଜବଜେରା ଅେନି୍ନ େଣାଇଛନ୍।ି

ଏନସଏି ଶବିରିଟର ଓଡ଼ଶିାରୁ ୫ କ୍ଟିକେର

ଜାତୀୟ ହ୍ାଣ୍ଡବଲ ଲାଗ ିଓଡ଼ଶିା ଦଳ

େୁବଜନଶ୍ୱର, ୧୪ା୩(ସମସି): ଉତ୍ର ପ୍ରଜଦଶର ବାରଣାସଲୀଠାଜର ୫୧ତମ ୋତଲୀୟ 
ମେଳିା େ୍ାଣ୍ଡବଲ ପ୍ରତଜିଯାଗତିା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ଜୋଇ ୧୯ଜର ଜଶଷ ଜେବ। ଏେ ି
ପ୍ରତଜିଯାଗତିା ଲାଗ ି ଏକ ୧୬ େଣଆି ଓଡ଼ଶିା ଦଳ ବାରଣାସଲୀଜର ପେଞ୍ଛି।ି ଦଳଜର 
ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଜେଳାଳମିାଜନ ଜେଜଲ ସ୍ୱର୍ଚ୍ଚଲତା ପ୍ରଧାନ (ଅଧÒନାୟକିା), ସ୍ତୃଜିରୋ 
ରାଉତରାୟ, କଲ୍ାଣଲୀ ଦାସ୍  , କସୁ୍ତରଲୀ ପ୍ରଧାନ, ଜନେେଲତା ଜବଜେରା, ପ୍ରଣତ ି ପରଡ଼ିା, 
ରୂଚକିା ପଜଲଇ, ସମୁନ ସାେୁ, ମମତା ନାୟକ, ଶେୁସ୍ତିା ଜସଠଲୀ, ବଷଚ୍ଚାରାଣଲୀ ଜବଜେରା, 
ବଷଚ୍ଚାରାଣଲୀ ଜସଠଲୀ, ପ.ି ଜେ୍ାତ ିପାତ୍ର, ୋମନିଲୀ ଜୋଇ, ସସୁ୍ତିା ପ୍ରଧାନ, ବଷଚ୍ଚା ବାରକି। 
ଏେ ି ଦଳର ପ୍ରଶକି୍ଷକ ୋଜବ ପ୍ରଣୟ ପାଣ ି ଓ ମ୍ାଜନେର ୋଜବ ଅେେିତି ଜଲଙ୍କା 
ଦଳ ସେ ଯାଇଛନ୍।ି ଓଡ଼ଶିା େ୍ାଣ୍ଡବଲ ସଂ� ସମ୍ାଦକ ମାନସ କୁମାର ସଂି ଓ ବରଷି୍ 
ଉପସୋପତ ିଋତ୍ତକି ଅଧଲୀକାରଲୀ ଦଳକୁ ଶେୁକାମନ େଣାଇଛନ୍।ି 

ସର୍ବଲପରୁଟର ସବ୍ଡଭାରତୀୟ ଟରଳବାଇ କ୍ଟିକଟ୍   ୧୮ରୁ 
ସମ୍ବଲପରୁ,୧୪ା୩(ସମସି): ୬୬ତମ ସବଚ୍ଚୋରତଲୀୟ ଜରଳବାଇ 
ଟ-ି୨୦ କ୍ଜିକଟ୍   ଚାମ୍ଅିନ୍  ସପି୍  ର ପଲୁ୍  -ର ି ଲଗି୍   ପଯଚ୍୍ଚ ାୟ ମ୍ାଚ୍   
ପବୂଚ୍ଚତଟ ଜରଳପଥ କ୍ଲୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ାନ ସମ୍ବଲପରୁ ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ 
ଆଜୟାେତି ଜେବାକୁ ଯାଉଛ।ି ଏେ ିଟୁର୍ଚ୍ଚାଜମଣ୍ଟ ଆସନ୍ା ୧୮ରୁ ୨୫ 
ତାରେି ମଧ୍ୟଜର ସମ୍ବଲପରୁର ଦୁଇଟ ି ପଡ଼ଆି ଜରଳବାଇ ଷ୍ାରୟିମ 
ଜରଳନଗର ଓ େଏିସ୍  ଏସ୍   ଷ୍ାରୟିମଜର ଜେଳାଯବି। ବେିନି୍ନ 
ଜୋନାଲ ଜରଳବାଇ ଏବଂ ପ୍ରରକ୍ସନ୍   ୟନୁଟି୍  ର ୭ଟ ି ଦଳ ଯଥା- 
ପବୂଚ୍ଚତଟ ଜରଳପଥ, ପବୂଚ୍ଚ ଜରଳପଥ, ଦକ୍ଷଣି ଜରଳପଥ, ଦକ୍ଷଣି 

ଜକନ୍ଦ୍ରଲୀୟ ଜରଳପଥ, ଜରଳ େ୍ବଲି୍   ଫ୍ାକ୍ ୍ି ଜବଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଇଣ୍ଟଗି୍ାଲ 
ପ୍ରଶକି୍ଷକ ଫ୍ାକ୍ ୍ି ଜପରାମ୍ବଦୁର ଏବଂ ଜରଳବାଇ ସରୁକ୍ଷା ବଳ ଏଥିଜର 
ଅଂଶଗ୍େଣ କରଜିବ। ପବୂଚ୍ଚତଟ ଜରଳପଥ ମୋପ୍ରବନ୍କ ମଜନାେ 
ଶମଚ୍ଚା ଏୋକୁ ଉଦ୍  �ାଟନ କରଜିବ। ବସିସିଆିଇ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଜେଳାଳ ି
ମନୁୁ ସ୍ୱାମଲୀ (ଏସ୍  ଆର୍  ), ରାଜକଶ ମୋନ୍ ି (ଇଜକାର), ୋରତଲୀୟ 
ଜରଳବାଇ ଜେଳାଳ ି ପ.ି ପ୍ରଦଲୀପ ଓ ଆନ୍, ରଣେଲୀ ଜେଳାଳ ି
ସଯୂଚ୍ଚ୍କାନ୍ ପ୍ରଧାନ, େୟନ୍ ଜବଜେରା, ଅଙି୍କତ ଯାଦବ ଏଥିଜର 
ଅଂଶଗ୍େଣ କରଜିବ।

ରରେୟୋଂଶ େ�ଦ୍ୋଜ ଆଶୀବ୍ୋଦ ସ୍ୋଇଁ�ତ�ିଞ୍ଜନ ବୋ�କି ସୟଦ ଟ ିଅହମ୍ମଦ ପ୍ୟିୋଂଶ ୁରହୋନ୍ ି

ମମୁ୍ବଇ, ୧୪ା୩(ଏଜେନ୍)ି: ଅଧିନାୟକିା େରମନପ୍ରଲୀତ୍   ଜକୌର ତୃତଲୀୟ ଅଦ୍ଚ୍ଚଶତକ ବଳଜର 
ଏଠାଜର ମଙ୍ଗଳବାର ଜେଳାଯାଇଥିବା ଗେୁରାଟ େ୍ାଣ୍ଟସ ବପିକ୍ଷ ପାଲଟା ମ୍ାଚ୍  ଜର ମମୁ୍ବାଇ 
ଇଣ୍ଡଆିନ୍ ନଦି୍ଚ୍ଚାରତି ୨୦ ଓେରଜର ୮ ୱିଜକଟ େରାଇ ୧୬୨ ରନ୍   କରଛି।ି େବାବଜର ୧୬୩ 
ରନ୍  ର ବେିୟ ଲକ୍ଷ୍କୁ ପଛିା ଗେୁରାଟ ୧୧ ଓେର ସଦୁ୍ା ୫୫ ରନ୍  ଜର ୫ ୱିଜକଟ େରାଇ 
ବପିଦଜର ପଡ଼ଛି।ି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ େରଲନି୍   ଜଦଓଲ ୨୨, ଏସ୍   ଜମ�ନା ୧୬ ରନ୍  କୁ ବାଦ୍   

ଜଦଜଲ ଅନ୍ ଜକେ ିେଲ ଜେଳ ିପାର ିନଥିଜଲ। 
ମମୁ୍ବଇ ପକ୍ଷରୁ ଜେଲଲୀ ମାଥୁ୍ ସ ୨ଟ,ି ନାତାଲ,ି 
ଆଜମଲଆି ଜକର ଓ ଇସ ି ୟଙ୍ଗ ଜଗାଟଏି 
ଜଲୋଏଁ ୱିଜକଟ ଜନଇଥିଜଲ।

 ପବୂଚ୍ଚରୁ ଟସ୍   ୋରବିା ପଜର ମମୁ୍ବାଇ ପ୍ରଥଜମ 
ବ୍ାଟଂି କର ି ପ୍ରଥମ ବଲ୍  ର ପାରମ୍ଭକି ବ୍ାଟର 
ଜେଲଲୀ ମାଥୁ୍ ସ୍  ଙ୍କ ୱିଜକଟ େରାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ 
ଆଉଟ ପଜର ୟସ୍ତକିା ୋଟଆି ଓ ନାତାଲ ି
ସେିର-ବ୍ରଣ୍ଟ ଦ୍ତିଲୀୟ ୱିଜକଟ ୋଗଦିାରଲୀଜର 
୬୨ ବଲ୍  ରୁ ୭୪ ରନ୍   ଉଠାଇ ଦଳ ଲାଗ ି
ଏକ ବଡ଼ ଜସ୍କାରର ମଳୂଦୁଆ ପକାଇଥିଜଲ। 
ନାତାଲ ି ୩୧ ବଲ୍  ଜର ୫ ଜଚୌକା ଓ ୧ଛକା 

ସେ ୩୬ ରନ୍   କରଥିଜଲ। ପଜର ୟସ୍ତକିା ୩୭ ବଲ୍  ଜର ୫ ଜଚୌକା ଓ ୧ଛକା ସେ ୪୪ 
ରନ୍   କରଥିିଲାଜବଜଳ ଦୁେଚ୍ଚାଗ୍େନକ ୋଜବ ରନ୍   ଆଉଟ ଜୋଇଯାଇଥିଜଲ। ୮୪ 
ରନ୍  ଜର ତୃତଲୀୟ ୱିଜକଟ ପତନ ପଜର େରମନପ୍ରଲୀତ୍   ଓ ଆଜମଲଆି ଜକର ଚତୁଥଚ୍ଚ ୱିଜକଟ 
ୋଗଦିାରଲୀଜର ୨୯ ବଲ୍  ରୁ ୫୧ ରନ୍   ଉଠାଇ ଦଳକୁ ଏକ ସମ୍ମାନେନକ ଜସ୍କାର ଜଦଇଥିଜଲ। 
ମେଳିା ପ୍ରମିୟିର ଲଗି୍  ଜର ତୃତଲୀୟ ଅଦ୍ଚ୍ଚଶତକ ୋସଲ କରବିା ପଜର େରମନପ୍ରଲୀତ୍   ୩୦ବଲ୍  ରୁ 
୭ ଜଚୌକା ଓ ୨ଛକା ସେ ୫୧ ରନ୍  ଜର ଆଉଟ ଜୋଇଯାଇଥିଜଲ। ଗେୁରାଟର ଅଜ୍ରେଲଲୀୟ 
ମରିୟିମ୍   ଜପସର ଆସ୍  ଜଲ ଗାରଚ୍ଚନରଙୁ୍କ ସବଚ୍ଚାଧିକ ୩ଟ ିୱିଜକଟ ମଳିଥିିଲା। 

ରହଳିା 
ପ୍ରରିୟିର 

ଲଗି୍  

ହରରନପ୍ରୀତ୍   ଟକୌରଙ୍କ 
ତୃତୀୟ ଅର୍୍ଡଶତକ

ଆଜ ିଭାେତ-ଅର୍ରେଲଆି 
ଲରେଇ

ଚଳତି ଜପ୍ରା ଲଗି୍  ଜର ବସିଚ୍ଚା ମଣୁ୍ଡା 
ଷ୍ାରୟିମଜର ଜେଳାଯବିାକୁ ଥିବା 
ଜଶଷ ମ୍ାଚଜର �ଜରାଇ ୋରତଲୀୟ 
ଦଳ ଅଜ୍ରେଲଆିକୁ ଜେଟବି। ଏେ ି
ମ୍ାଚ୍   ବୁଧବାର ରାତ ି ୭ଟା ୧୦ଜର 
ଅନୁଷ୍ତି ଜେବ। ୋରତ ବତ୍ଚ୍ଚମାନ ସଦୁ୍ା 
ପ୍ରତଜିଯାଗତିାଜର ୭ ମ୍ାଚ୍   ଜେଳ ି
୫ ବେିୟ, ଜଗାଟଏି ଡ୍ର ଓ ଜଗାଟଏି 
ସଟୁ୍   ଆଉଟ୍   ବେିୟ ସେ ୧୭ ପଏଣ୍ଟ 
ପାଇ ଶଲୀଷଚ୍ଚଜର ରେଛି।ି ଜସେେିଳ ିଏେ ି
ଗ୍ାଉଣ୍ଡଜର ୋରତ ଜେଳଥିିବା ୩ଟ ି
ଯାକ ଜପ୍ରା ଲଗି୍   ମ୍ାଚଜର ଯଥାକ୍ଜମ 
େମଚ୍ଚାନଲୀକୁ ୩-୨ଜର, ଅଜ୍ରେଲଆିକୁ 
୫-୪ଜର ଓ େମଚ୍ଚାନଲୀକୁ ୬-୩ 
ଜଗାଲଜର ପରାସ୍ତ କରଛି।ି
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