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  ପଷୃ୍ଠା            ଦେଖନ୍ତୁ୨

ଅଜୟଙ୍କ  
ନୂଆ ଫଣ୍ଠା

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୫।୩ (ସମସି): ୫-ଟ ି ନୀତ ି
ନବନଯିକୁ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍ ପ୍ରଯକୁ୍ତବିଦି୍ା 
ସାପେକ୍ଷ କାଯ୍ଯ୍ କରବିାକୁ ପପ୍ରାତ୍ାହତି କରୁଛ;ି 
ନରି୍୍ଯାରତି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟପର ୋରଦର୍ଶିତା 
ରକ୍ଷା କର ି କାଯ୍ଯ୍ ପହଉଛ।ି ପତଣ ୁ ରାଜ୍ 
ସରକାରଙ୍ର ୫-ଟ ି ଉେକ୍ରମ ୋରଦର୍ଶିତା, 
ପ୍ରଯକୁ୍ତବିଦି୍ା, ଟମି୍   ୱାକ୍ଯ, ସମୟ ଓ ରୂୋନ୍ତରଣକୁ 
ୋପେୟ କର ି ଆପମମାପନ ରୂୋନ୍ତରତି ପ୍ରଗତ ି
ୋଇଁ ପ୍ରପେଷ୍ା କରବିା ଆବର୍୍କ। ଯାହାଦ୍ାରା 
ରାଜ୍ ପ୍ରଗତ ି କରେିାରବି ପବାଲ ି ସମବାୟ 
ବଭିାଗର ନବନଯିକୁ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍ େରାମର୍୍ଯ 
ପଦଇଛନ୍ତ ିମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ନବୀନ େଟ୍ଟନାୟକ। 

ବୁଧବାର ପଲାକପସବା ଭବନପର ୧୧୫ 
ଜଣ ନବନଯିକୁ୍ତ ସହକାରୀ ମତ୍୍ ଅଧିକାରୀଙ୍ 
ଦଗିଦର୍୍ଯନ କାଯ୍ଯ୍କ୍ରମପର ଭେୁ୍ଯଆଲ 
ପମାଡ୍  ପର ପଯାଗ ପଦଇ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ କହଛିନ୍ତ ି

ପଯ ନବନଯିକୁ୍ତ ଅଧିକାରୀମାପନ ସାଧାରଣ 
ପଲାକଙୁ୍ ସମାୟାନୁବର୍୍ଯୀ ପସବା ପଯାଗାଇବା 
ସହ ମତ୍୍ ୋଷ କର ି ପସମାନଙ୍ ଆୟ ବୃର୍ ି

ୋଇଁ ପପ୍ରାତ୍ାହତି କରବିା ଦରକାର। ମତ୍୍ 
ଉତ୍ାଦନପର ଓଡ଼ରି୍ା ପଦର୍ପର ୪େ୍ଯ ସ୍ାନପର 
ରହଥିିବା ପବପେ ରାଜ୍କୁ ୧ ନମ୍ବର ସ୍ାନକୁ 
ପନବା ୋଇଁ ଅଧିକାରୀମାପନ ମରି୍ନ ପମାଡ୍  ପର 

କାଯ୍ଯ୍ କରନୁ୍ତ। ରାଜ୍ର ଗ୍ାମାଞ୍ଚେର ଆେ ଶିକ 
ପ୍ରଗତ ି ପକ୍ଷତ୍ରପର ମତ୍୍ ୋଷର ପ୍ରମଖୁ ଅବଦାନ 
ରହ ି ଆସଛି।ି ଜୀବନପର୍ୈେୀକୁ 

ନବନଯିତୁକ୍ତ ସହକଠାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକଠାରୀଙ୍କତୁ  ମତୁଖସ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ େଗି୍ େର୍ଶନ ସମଦୃ୍ ଧି ଆଣ ଧିବ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ’

ଆଜ ି୧୨ ଜଲି୍ଠାକତୁ  
ବର୍ଶଠା ସତକ୍ଶତଠା

ରୂପାନ୍ତର ଧିତ ପ୍ରଗତ ଧି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ

େତୁ ଇ େରକଦର ରଠାଜସ୍ୟର ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ଠାେନ ୪ଗତୁଣଠା ବୃଦ୍ ି
ସଠାମତୁଦ୍କି ଖଠାେସ୍ୟ ଉତ୍ଠାେନ ୧୨ଗତୁଣକତୁ ବୃଦ୍ ିପଠାଇଛ ି

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୫।୩ (ସମସି): ଦନି 
ତମାମ ପକାହଲା ୋଗ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ 
େବୂ୍ଯାେୀ େବନ। ପକଉଁଠ ି ପକଉଁଠ ି ଝେିଝିେି ି
ବଷ୍ଯା। େଶ୍ମିା ଝଡ଼ 
ପ୍ରଭାବପର ବୁଧବାର 
ସାରା ରାଜ୍ପର ଏଭେ ି
ସ୍ତି ି ସଷୃ୍ ି ପହାଇଛ।ି 
ପକାହଲା ୋଗ ପଯାଗୁଁ ଉେରମହୁାଁ ଥିବା 
ତାେମାତ୍ରାପର ହ୍ାସ ଘଟଛି।ି ଭୁବପନଶ୍ୱରପର 
ତାେମାତ୍ରା ୭ ଡଗି୍ୀ ହ୍ାସ ପହାଇଥିବା ପବପେ 
ବହୁ ସ୍ାନପର ୋରଦ ୩-୪ 

ବଜିତୁ ଳ ିଘଡ଼ଘଡ଼ ି
ସହ ୫୦ କମି ି
ପବନ ଝଟ୍  କଠା

େନିତମଠାମ ଦକଠାହଲଠା ପଠାଗ

}ପଷୃ୍ଠା-୯

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୫।୩ (ସମସି): ଗାଁରୁ ସହର ଓ 
ରାଜଧାନୀକୁ ଗମନାଗମନ ବ୍ବସ୍ାପର ଆସବି 
ରୂୋନ୍ତରଣ। ଗାପଁର େହଞ୍ଚବି ସରକାରୀ ଗାଡ଼।ି 
ବଦେବି ସାବ୍ଯଜନୀନ େରବିହନ 
ବ୍ବସ୍ାର ପେପହରା। ଏହ ି ଉପଦେର୍୍ 
ପନଇ ବାଣଜି୍ ଓ େରବିହନ ବଭିାଗ 
ଆରମ୍ଭ କରଛି ି ଏକ ଅଭନିବ ପଯାଜନା। 
ହନୁି୍ ଧମ୍ଯପର ସମରୃ୍ରି ପ୍ରତୀକ ମାତା 
ଲକ୍ଷୀଙ୍ ନାମାନୁସାପର ଏହ ି କାଯ୍ଯ୍କ୍ରମର 
ନାମ ରଖାଯାଇଛ ି ‘ଲକ୍ଷୀ’। ଏହ ି
କାଯ୍ଯ୍କ୍ରମ ପକବେ ସହର ଓ ଗ୍ାମାଞ୍ଚେ ମଧ୍ୟପର 
େରବିହନ ସନୁଶି୍ତି କରବି ନାହ ିଁ ବରଂ ରାସ୍ା ଓ 
ପସତୁ ନମି୍ଯାଣ ତୋ ମରାମତ ିକାଯ୍ଯ୍କୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ପଦବ। 

ପସହେିର ି କାଯ୍ଯ୍କ୍ରମ ଜରଆିପର ବଜୁି ଗାଁ ଗାଡ଼ ି
ପଯାଜନାକୁ େନୁରୁର୍ାର କରାଯବି। ଅନ୍େକ୍ଷପର 
ଏହ ି କାଯ୍ଯ୍କ୍ରମପର ବ୍ଲକପର ଅନୂ୍ନ ପଗାଟଏି ‘ଆମ 

ବସ୍   ଷ୍ାଣ୍ଡ’ ନମି୍ଯାଣ କରାଯବି। େରଣିତସି୍ୱରୂେ 
ମହେିା ସର୍କ୍ତକିରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିର୍କି୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍୍, 
ଜୀବନ ଜୀବକିା, କୃଷ,ି ର୍ଳି୍ପ, େଯ୍ଯ୍ଟନ ଆଦ ି ପକ୍ଷତ୍ର 

ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ଓ େପରାକ୍ଷ ଭାପବ ଲାଭବାନ୍   ପହବ। ଏହ ି
କାଯ୍ଯ୍କ୍ରମପର ୨୦୨୩-୨୪ ବଷ୍ଯ ୋଇଁ ସରକାର 
୧୦୦ ପକାଟ ି ଟଙ୍ା ବ୍ୟବରାଦ କରଛିନ୍ତ।ି ନରିନ୍ତର 

ବକିାର୍ ଲକ୍ଷ୍ ହାସଲ କରବିା ୋଇଁ ରାଜ୍ ସରକାର 
ପରେବାଇ, ରାଜେେ, ଜେେେ ତୋ ଆକାର୍ 
ମାଗ୍ଯପର ଗମନାଗମନ ସନୁଶି୍ତି 

ରଠାଜଧଠାନୀ ସହ 
 ଦଯଠାଡ଼ଦିହଦବ ପଞ୍ଠାୟତ

ସତୁେୃଢ଼ ଦହବ ଗ୍ଠାମସ୍ୟ ଅର୍ଶନୀତ,ି ସରକ୍ତଦହଦବ ମହଳିଠା
କଠାଯ୍ଶସ୍ୟକ୍ରମଦର ସଠାମଲିଦହବ ‘ବଜିତୁ  ଗଠାଁ-ଗଠାଡ଼’ି ଦଯଠାଜନଠା
‘ଲକ୍ଷୀ’ ଜରଆିଦର ଦହବ ଓଏସ୍  ଆରଟସିରି ପତୁନରତୁ ଦ୍ଠାର

}ପଷୃ୍ଠା-୯

}ପଷୃ୍ଠା-୯

 ନ�ଠାରଠାପଟୁ/ଲମତଠାପଟୁୁ/େନ୍ଦପରୁ, ୧୫ଠା୩ 
(ସମସି): ମାଛକୁଣ୍ଡ  ଓ ଲମତାେଟୁ େଲୁସିକୁ ମେିଛି ି
ବଡ଼ ସଫେତା। େଲୁସି ଆଜ ି  ୧ ପକାଟ ି ୨୦ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍ାର ଗପଜେଇ ଜବତ କରଛି।ି ଏହ ିେଢ଼ଉ େପର 
ଗପଜେଇ ମାଫିଆଙ୍ ମଧ୍ୟପର ପକାକୁଆଭୟ ସଷୃ୍ ି
ପହାଇଛ।ି ପକାରାେଟୁ ଏସେଙି୍ ନପିଦ୍ଯର୍କ୍ରପମ 
ନନ୍େରୁ ଏସଡେିଓିଙ୍ ପନତୃତ୍ବପର ମାଲକାନଗରି ି
େଲୁସି ସହ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲମତାେଟୁ େଲୁସି 
ମେିତି ଭାବପର  ସ୍ୱତନ୍ତ ଟମି ଗଠନ କର ି
ପକାରାେଟୁ ମାଲକାନଗରି ିସୀମାନ୍ତ ମାଓ ପ୍ରଭାବତି 
ଖଡ଼ାେଟୁ ଗ୍ାମପର ପଘନୁଆ ଖଡ଼ାର  ଘପର  
େଢ଼ଉ କରଥିିପଲ। େଲୁସି ଗାଡ଼ ି ପଦଖ ୁ ପଦଖ ୁ
ପଘନୁଆ ପଫରାର ପହାଇ ଯାଇେଲା। ଘରକୁ 
ଯାଞ୍ଚ କରବିାରୁ ୪୯ଟ ି ବସ୍ାପର ୧୨୬୦କପିଲା 
ଗପଜେଇ  ଜବତ କରାଯାଇଛ।ି  

୧ କ�ାଟ ଧି ୨୦ଲକ୍ ଟଙ୍ାର ଗକଜେଇ ଜବତ

}ପଷୃ୍ଠା-୯



ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ନ ତିରନ୍ତର ପ୍ରୟଛାସରର ସବୁ କ ତିଛ ତି ସମ୍ଭବ ର�ଛାଇଥଛାଏ। ଏ�ଛାର ଏକ ଜ୍ବଳନ୍ତ ଉଦଛା�ରଣ 
ର�ଉଛନ୍ତତି ରଛାଜସ୍ଛାନ  ନଛାର�ୌର ଏକ ରଛଛାଟ �ଛାଁ କୁର୍ ଚ ତି ନ ତିବଛାସୀ ପପ ୁରଚୌଧରୁୀ। ରସ ପର ତିରବଶ 
ସରୁକ୍ଛାର ବଛାର୍ତ୍ଛା ରନଇ ୧୪୦ ଦତିନରର ୭୦୦୦ କ ତିର�ଛାମ ତିଟର ରଛାସ୍ଛା ସଛାଇକ�ରର ଅତ ତିକ୍ରମ 

କର ତିଛନ୍ତତି। ରସ ସମସ୍ଙୁ୍ ପର ତିରବଶ ସରୁକ୍ଛା ସମ୍ପକତ୍ରର ବୁଝଛାଇବଛା ସ� ତଛାଙ୍ ଯଛାତ୍ଛା ପଥରର ନୂଆ �ଛ 
ମଧ୍ୟ ��ଛାଇଥଛାନ୍ତ ତି। ଏ ସମ୍ପକତ୍ରର ପପ ୁ କ� ତିଛନ୍ତତି ରଯ, ଏ� ତି କଛାମ ପଛାଇଁ ଘରର�ଛାକ ପ୍ରଥରମ ବ ତିରରଛାଧ 
କର ତିଥÒର�। କ ତିନୁ୍ତ ପରର ପପ ୁତଛାଙ୍ର ମ�ତ ଉରଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପକତ୍ରର ପର ତିବଛାରର ସଦସ୍ୟଙୁ୍ ବୁଝଛାଇବଛା ପରର 
ରସମଛାରନ ରଛାଜତି ର�ଛାଇଥÒର�। ସଛାଇକ� ଯଛାତ୍ଛା ସମୟରର ତଛାଙ୍ ସଛାମନଛାରର ବ�ୁତ ଅସବୁ ତିଧଛା ଅଛାସ ତିଥÒ�ଛା। 
ରକରତରବରଳ ବରତ୍ଛା ତ ଆଉ ରକରତରବରଳ ଅସ�୍ୟ ଥଣ୍ଛା ପଛା� ଏବଂ ଖଛାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟଛା, 

ଏଭଳତି ଅରନକ ସମସ୍ୟଛା ଭ ତିତରର �ତ ତିକର ତି ରଶରରର ପପ ୁ ତଛାଙ୍ �କ୍୍ୟସ୍ଳରର 
ପ�ଞ୍ ତି ପଛାର ତିଛନ୍ତତି। ପପ ୁତଛାଙ୍ର ଯଛାତ୍ଛା ଜୟପରୁରର ସମଛାପ୍ତ କର ତିଛନ୍ତତି। ରସଠଛାରୁ 

ରସ ନଛାର�ୌର ରେର ତି ଆସ ତିଛନ୍ତତି।  ପର ତିରବଶ ସରୁକ୍ଛାର ବଛାର୍ତ୍ଛା ରଦବଛା ପଛାଇଁ 
ପପ ୁ ପ୍ରରତ୍ୟକ ଜତିଲ୍ଛାର ମଖୁ୍ୟଛାଳୟରର ୨ରୁ ୩ଟ ତି �ଛ ��ଛାଇଥÒର�। 

ରସ  ଯବୁକମଛାନଙ୍ ପଛାଇଁ ଏକ ବ ତିରଶର ବଛାର୍ତ୍ଛା ରଦଇ କ� ତିଥÒର� ରଯ, 
କ ତିଛ ତି ପବତ୍ପବତ୍ଛାଣ ତି ର�ଉ କ ତିମ୍ଛା କ ତିଛ ତି ବ ତିରଶର ଉତ୍ସବ, ସବୁଥÒରର ର�ଛାଟ ତିଏ 

ର�ଛାଟ ତିଏ �ଛ ��ଛାଇବଛା ଉଚତିତ। ଏ�ଛାଦ୍ବଛାରଛା ପର ତିରବଶର ସରୁକ୍ଛା 
ର�ଛାଇପଛାର ତିବ। ଏ�ଛାବ୍ୟତୀତ ଯବୁପ ତିଢ଼ତି ମଛାଦକଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଦୂରରଇ ର� ତିବଛା 

ଉଚତିତ। ଏ�ଛାସ� ଯବୁପ ତିଢ଼ତି ନ ତିଜ �କ୍୍ୟକୁ ପରୂଣ କର ତିବଛା ଆବଶ୍ୟକ। 

ବ ତିଶ୍ବରର ଏମ ତିତ ତି କ ତିଛ ତି ଜତିନ ତିର ଅଛ ତି, ଯଛା�ଛାର 
ଦଛାମ୍  ପଛାଇଁ ଏ�ଛା ଚର୍ତ୍ଛାରର ଥଛାଏ। ଏ� ତି 
ପ୍ରସଙ୍ଗରର କଛାଠ କଥଛା ଉଠତିର� ଚନ୍ଦନ 

କଛାଠକୁ ସବୁଠୁ ଦଛାମୀ କଛାଠ ରବଛା�ତି କୁ�ଛାଯଛାଏ। 
ଏ�ଛା ରକଜତି ପ୍ରତ ତି ୭ରୁ ୮ �ଜଛାର ଟଙ୍ଛାରର ବ ତିକ୍ର ତି 
ର�ଛାଇଥଛାଏ। କ ତିନୁ୍ତ ଚନ୍ଦନଠଛାରୁ ଆ�ୁର ତି ଦଛାମୀ 
କଛାଠ ର� ତିଛ ତି, ଯଛା�ଛାର ଦଛାମ୍  ୮ �ଜଛାର ପଛାଉଣ୍ 
ର�ଛାଇଥଛାଏ। ଭଛାରତୀୟ ମଦୁ୍ରଛାରର ଏ�ଛାର 
ଦଛାମ୍  ୭ରୁ ୮ �କ୍ ଟଙ୍ଛା ର�ବ। ବ ତିଶ୍ବଛାସ ନ 
ର�ଉଥÒର� ମଧ୍ୟ ଏ�ଛା ସତ। ଏ� ତି �ଛର  ନଛାଁ 
ର�ଉଛ ତି ‘ଆଫ୍ତିକଛାନ୍  ବଛ୍ାକ୍ ଉଡ୍ ’। ଏ� ତି କଛାଠର 
ଦଛାମ୍  କ ତିର�ଛାପ୍ରତ ତି ୭ରୁ ୮ �କ୍ ଟଙ୍ଛା। ଏ� ତି 
�ଛକୁ ବ ତିଶ୍ବର ଦୁ�ତ୍ଭ �ଛ ତଛା�ତିକଛାରର 
ସଛାମ ତିଲ୍  କରଛାଯଛାଇଛ ତି। କଛାରଣ ଏ� ତି �ଛର 
ସଂଖ୍ୟଛା ବ�ୁତ କମ୍ । ଆଫ୍ତିକଛା ମ�ଛାରଦଶର 
ମଧ୍ୟ ଓ ଦକ୍ ତିଣ ଭଛା�ରର ଏ� ତି �ଛ ରଦଖବଛାକୁ 
ମ ତିଳ ତିଥଛାଏ। ‘ଆଫ୍ତିକଛାନ୍ ବଛ୍ାକ୍ ଉଡ୍ ’ର ଉର୍ତଛା 
୨୫ରୁ ୪୦ େୁଟ ମଧ୍ୟରର ର�ଛାଇଥଛାଏ ଏବଂ 
ଏ�ଛା  ବ ତିଶ୍ବର ୨୬ଟ ତି ରଦଶରର ରଦଖÒବଛାକୁ 
ମ ତିରଳ। ଏ� ତି �ଛ ସମ୍ପକତ୍ରର ସବୁଠୁ ଖଛାସ୍  
କଥଛାଟ ତି ର�ଉଛ ତି,ଏ� ତି �ଛ ବଢ଼ତିବଛା ପଛାଇଁ ୬୦ 
ବରତ୍ �ଛାର�। ଖଛାସ୍  ରସଥପଛାଇଁ ଏ� ତି �ଛର 
କଛାଠର ଦଛାମ୍  କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧ ପଛାଇବଛାରର 
�ଛା� ତିଛ ତି। ରତରବ ଏ� ତି �ଛର କଛାଠର ଦଛାମ୍  

 ଖଟ ତରଳ ଝଛାଡ଼ୁ ରଖÒବଛା ବ�ୁତ ଅଶଭୁ ର�ଛାଇଥଛାଏ। ରତଣ ୁରକରବ 
ମଧ୍ୟ ଖଟ ତରଳ ଝଛାଡ଼ୁ ରଖନୁ୍ତ ନଛା� ିଁ। 

 ପରୁୁଣଛା ର�ଉ କ ତିମ୍ଛା ନୂଆ, ଖଟ ତରଳ ଚପ� ରଖÒବଛା ଉଚତିତ ନୁର�ଁ। 
 ଖଟତରଳ କ ତିମ୍ଛା ରଶଯ ତରଳ ସନୁଛାରୁପଛାର ��ଣଛା ରଖÒବଛା ଅଶଭୁ 
ର�ଛାଇଥଛାଏ। 

ଖଟ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ନାହ ିଁ ଏହସିବତୁ  ଜନିଷି
ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନତୁ ସାଳର ଏମତି ିଅଳନକ ଜନିଷି ଅଛ,ି ଯାହାକତୁ ଖଟ ତଳେ ରଖÒବା ଉଚତି ନତୁ ଳହଁ। ଏହାଦ୍ାରା ଘଳର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ ିସଷୃ୍ ିଳହାଇ 

ଜୀବନଳର ଅଳନକ ସମସ୍ା ଆସଥିାଏ। ଏହା ସହତି ଆଥ୍ଥକ ଅବନତ ିଳଦଖାଯାଏ। ଏଭେ ିକଛି ିଜନିଷି ବଷିୟଳର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣବିା।  

 ଖଟ ତରଳ କଳଙ୍ତି �ଛା� ତିଥÒବଛା ପରୁୁଣଛା �ୁ�ଛା ଜତିନ ତିର କ ତିମ୍ଛା 
ପ୍ଛାଷ୍ ତିକ୍  ଜତିନ ତିର ମଧ୍ୟ ରଖÒବଛା ଉଚତିତ ନୁର�ଁ। 

 ରବୈଦୁ୍ୟତ ତିକ ଉପକରଣ କ ତିମଛ୍ା ବ ତିଦୁ୍ୟତ୍  ସମ୍ପକକିତ କ ତିଛ ତି 
ଜତିନ ତିର ଖଟ ତରଳ ରଖÒବଛା ଅନୁଚତିତ। ଏଥରୁ ନକଛାରଛାତ୍ମକ 
ଶକ୍ତି ସଷୃ୍ ତି ର�ଛାଇଥଛାଏ। 

  ୧୯୩୯- ଚେଚ�ୋଚ୍ଲୋଭୋ�ଆି ଜର୍ୋନୀ ଉପଚେ 
�ବ୍ ଜୋ �ଲୋ। 

 ୧୯୬୬-ଆଚରେ�ିୋଚେ ରୋନବଯକୁ୍ତ 
ରହୋ�ୋଶଯୋନ ‘ଚଜରନି-ି୮’ ଉତ୍ ଚଷେପଣ ଚହଲୋ।

 ୨୦୦୪- େୁଷଆିଚେ ଏ� ନଅତୋଲୋ ଚ�ୋଠୋଚେ  
ବଚି୍ୋେଣ, ୨୧ ରତୃ।

ଆଜରି ଇତହିାସ  ୨୦୦୭- ଚ�ୋଟଏି ଓଭର୍ ଚେ ଛଅଟ ିଛ�ୋରୋେ ିଦଷେଣି ଆଫି୍�ୀୟ 
କ୍ଚି�ଟ୍  ଚେଳୋଳ ିହଚ୍୍ଲ �ବି୍ସ ବଶି୍ବ ଚେ�ର୍ �ଚଲ। 

 ୨୦୧୨-୍େନି୍  ଚତନୁ୍ଲ�େ ଅନ୍ତେୋଷ୍ଟୀୟ କ୍ଚି�ଟ୍ ଚେ ଶଚହ ଶତ� 
ଲ�ୋଇଥବୋ ପ୍ରଥର ଚେଳୋଳ ିଚହଚଲ। 

 ୨୦୧୩-ପୋ�ସି୍ୋନେ େୋୱଲପଣି୍ଚିେ ଚହୋଇଥବୋ ଏ� 
ବସ୍  ଦୁର୍ଟଣୋଚେ ପୋେୋପୋେ ୨୫ ଜଣ ଚ୍ୈନ�ିଙ୍କ 
ପ୍ରୋଣହୋନ।ି

ଅପରଛାଧ ଇତ ତି�ଛାସରର ଏମ ତିତ ତି ଅରନକ ଘଟଣଛା ଅଛ ତି, ଯଛା�ଛାକ ତି ରବଶ୍  ଆଶ୍ଚଯତ୍୍ୟଜନକ। ଏ� ତି ଧଛାରଛାରର 
ଆରମର ତିକଛାର ଏକ ଘଟଣଛା ସଛାମ ତିଲ୍  ଅଛ ତି। ୭୦ ବରତ୍ୀୟ ଥମଛାସ୍  ଟମ ତି ରରେ�ର ତି ଥମ୍ପସନ୍  ନଛାମକ ଜରଣ ବ୍ୟକ୍ ତି 
ଏମ ତିତ ତି ଏକ ରଚଛାର ତି ଅପରଛାଧର ଦଣ୍  ସ୍ବରୂପ ରଜଲ୍ ରର ଅଛନ୍ତତି, ଯଛା�ଛାକ ତି ୧୫୦ ବରତ୍ ତରଳ ଘଟ ତିଥÒ�ଛା। 

ରକଛାଟ ତି ନୁର�ଁ, ଅରବ ମ�ୂ୍ୟର ସନୁଛା ରଚଛାର ତି ଅପରଛାଧରର ଥମଛାସ୍  ରଜଲ୍  ଦଣ୍ ରଭଛା�ଛୁନ୍ତତି। ଘଟଣଛାର ଆରମ୍ଭ 
ର�ଉଛ ତି, ୧୮୫୭ ମସ ତି�ଛାରର ଏସ୍ ଏସ୍  ରସଣ୍ଟ୍ଛାଲ୍  ଆରମର ତିକଛା ନଛାମକ ଏକ ଜଛା�ଛାଜ ଭୟଙ୍ର ରତଛାେଛାନ 
ରଯଛା� ୁସଛାଉଥ୍  ରକରରଛା�ତିନଛାର ତଟବର୍ତ୍ୀ ଅଞ୍ଳରର ବୁଡ଼ତି ଯଛାଇଥÒ�ଛା।  ରସ� ତି ଜଛା�ଛାଜରର ବ�ୁତ ମ�ୂ୍ୟବଛାନ 
ଧନସମ୍ପଦ ଥÒ�ଛା। ଏ� ତି ଘଟଣଛାର ୧୦୦ରୁ ଅଧକ ବରତ୍ ପରର ୧୯୮୮ ମସ ତି�ଛାରର ରବୈଜ୍ଛାନ ତିକ ଥମଛାସ୍ , 
ରସ� ତି ଜଛା�ଛାଜର ଧନସମ୍ପଦକୁ ଠଛାବ କର ତିବଛା ପଛାଇଁ ନ ତିଷ୍ପର୍ତି ରନର�। ଏଥÒପଛାଇଁ ରସ ୧୭୭ ଜଣ ର�ଛାକ 
ଏବଂ କ ତିଛ ତି କମ୍ପଛାନୀର ମ ତିଳ ତିତ ସ�ରଯଛା�ରର ଉକ୍ ଜଛା�ଛାଜକୁ ଠଛାବ କର ତିବଛା ପଛାଇଁ ରଚଷ୍ଛା ଚଳଛାଇର�। 
ଏଥÒପଛାଇଁ ୧୦୦ ରକଛାଟ ତି ଟଙ୍ଛା ରଯଛା�ଛାଡ଼ କର ତି ରସ  ନ ତିରମଛା ନଛାମକ ଏକ ଅଣ୍ର ୱଛାଟର୍  ରରଛାବଟ୍  
ଓ ଆକତ୍ଟ ତିକ୍  ଡ ତିସ୍ କଭର୍  ନଛାମକ ଜଛା�ଛାଜ ନ ତିମତ୍ଛାଣ କର�। ୧୯୮୮ ମସ ତି�ଛା ରସରପଟେମ୍ର ୧୧ 
ତଛାର ତିଖରର ଥମଛାସ୍ ଙୁ୍ ଉକ୍ ଜଛା�ଛାଜର ଧନସମ୍ପଦ ମ ତିଳ ତି��ଛା। ୨୦୦୩ ପଯତ୍୍ୟନ୍ତ ତଛାଙ୍ ପଛାଖରର 
ଉକ୍ ଧନକୁ ରନବଛାର ରକୌଣସ ତି ଆଇନ�ତ ଅଧÒକଛାର ନ ଥÒ�ଛା। କ ତିନୁ୍ତ ରସ ରବଆଇନ ଭଛାରବ 
ସବୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ନ ତିଜ ପଛାଖରର ରଖଥିର� । ଅବଶ୍ୟ ତଛାଙୁ୍ ଏଥପଛାଇଁ ଦଣ୍ ମ ତିଳ ତିନଛା� ିଁ।  
ନ ତିରବଶକଙୁ୍ ରଧଛାକଛା ରଦବଛା ଓ ସନୁଛାମଦୁ୍ରଛା ବ ତିକ୍ରୟ ମଛାମ�ଛାରର ତଛାଙୁ୍ ଦଣ୍ ମ ତିଳ ତିଛ ତି। 
ଜଛା�ଛାଜରୁ ମ ତିଳ ତିଥବଛା ସନୁଛା ମଦୁ୍ରଛା ଓ ବଛାର୍ କୁ ୨୦୦୦ ମସ ତି�ଛାରର ରସ ଏକ ମଛାରକତ୍ଟ ତିଙ୍ଗଗ୍   
�ରୁପ୍ କୁ ୪୦୦ରକଛାଟ ତି ଟଙ୍ଛାରର ବ ତିକ୍ର ତି କର ତିରଦଇଥÒର�। ଏ�ଛାପରର ନ ତିରବଶକମଛାରନ 
ତଛାଙ୍ ବ ତିରରଛାଧରର ରକସ୍  କର ତିଥÒର�। କ ତିନୁ୍ତ ୨୦୧୨ରୁ ରସ ଅନ୍ୟତ୍ ପଳଛାୟନ 
କର ତିଥÒର�। ୨୦୧୫ରର  ଥମଛାସ୍  � ତିରେ ର�ଛାଇଥÒର�। କ ତିନୁ୍ତ ରସ ପଛାଇଥÒବଛା 
ଧନସମ୍ପଦ ଭ ତିତରୁ ୫୦୦ଟ ତି ସନୁଛା ମଦୁ୍ରଛା �ଛାଏବ ଥÒ�ଛା। ୨୦୧୮ରର ରସ ସବୁତକ 
ସନୁଛାମଦୁ୍ରଛା ରଦଇରଦରବ ରବଛା�ତି କ� ତିଥÒର�। କ ତିନୁ୍ତ ତଛା�ଛା ନ କର ତିପଛାର ତିବଛାରୁ 
ତଛାଙ୍ ଉପରର ନ ତିୟମ ତିତ ୮୦ �ଜଛାର ଟଙ୍ଛା ଜର ତିମଛାନଛା �ଛା� ତି�ଛା। ଏ�ଛା ଏରବ 
ବୃଦ୍ଧ ପଛାଇ ୧୬ ରକଛାଟ ତିରର ପ�ଞ୍ ତି�ଛାଣ ତି। 
୨୦୨୦ରର ରକଛାଟତ୍ ଶଣୁଛାଣ ତି ସମୟରର 
ଜଣଛାପଡ଼ତି�ଛା ରଯ, ଥମଛାସ୍ ଙ୍ର 
ସ୍ତୃ ତିଶକ୍ ତି ହ୍ଛାସ ପଛାଇଛ ତି। ରତଣ ୁ ରସ 
ଧନସମ୍ପଦ ବ ତିରୟରର କ ତିଛ ତି କ� ତି 
ପଛାରୁନଛା�ଛାନ୍ତ ତି। ତଥଛାପ ତି ଏରବ ରସ 
ରଜଲ୍ ରର ଅଛନ୍ତତି।  
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ମମଷ: ନତିଜ ଦଛାୟ ତିତ୍ବ ଉପରର ଧ୍ୟଛାନ ଦତିଅନୁ୍ତ। ଉର୍ ଅଧିକଛାରୀଙ୍ ସ�ରଯଛା� 
ପଛାଇରବ। ସନ୍ତଛାନଙ୍ କଛାଯତ୍୍ୟରର ସନୁ୍ତଷ୍ ତି ର�ରବ। ଭଛାବ ତିଚ ତିନ୍ତ ତି ରକୌଣସ ତି 
ନୂତନ କଛାଯତ୍୍ୟରର ରଯଛା� ଦ ତିଅନୁ୍ତ।
ବୃଷ: ଦ ତିନଟ ତି ମ ତିଶ୍ ତିତ େଳ ପ୍ରଦଛାନ କର ତିବ। ଅଟକତି ର� ତିଥିବଛା କଛାଯତ୍୍ୟ ଆଜତି 
ପରୂଣ ର�ବ। ଧଛାମକିକ କଛାଯତ୍୍ୟରର ବ୍ୟସ୍ ର� ତିରବ। �ରୁୁତ୍ବପରୂ୍ତ୍ କଛାଯତ୍୍ୟରର 
ଦୂରସ୍ଛାନକୁ ଯଛାତ୍ଛା କର ତିପଛାରନ୍ତତି।
ମଥିନୁ: କମତ୍ସ୍ଳୀରର ରକୌଣସ ତି ବଡ ଦଛାୟ ତିତ୍ବ ମ ତିଳ ତିପଛାରର। ସମୟ 
ପବୂତ୍ରୁ କଛାଯତ୍୍ୟ ସମଛାପ୍ତ କର ତିରବ। ରକୌଣସ ତି କଛାଯତ୍୍ୟ ବ ତି� ତିଡ଼ ତି ଯଛାଇପଛାରର। 
ପର ତିବଛାରବ�ତ୍ଙ୍ ସ� ଉର୍ମ ବୁଝଛାମଣଛା ର� ତିବ।

କକଚ୍ଚଟ: ବୁଦ୍ଧ ବ ତିରବକ ଅନୁସଛାରର କଛାଯତ୍୍ୟ କର ତିବଛା ଉଚତିତ ର�ବ। 
ସ�କମତ୍ୀଙ୍ ଦ୍ବଛାରଛା ପ୍ରତଛାର ତିତ ର�ଛାଇପଛାରନ୍ତତି।  ବଛାଦବତିବଛାଦ ପର ତିସ୍ତ ତି 

ଏବଂ ଅଯଥଛା ଖର୍ତ୍ରୁ ଦୂରରଇ ରୁ�ନୁ୍ତ। 
ସଂିହ: ସ୍ବଛାସ୍୍ୟରର ଉନ୍ନତ ତି ପର ତି�କ୍ ତିତ ର�ବ। ଦଛାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରର ତକତ୍ 
ବତକତ୍ �ଛା� ତି ର� ତିବ। ସ୍ବଛାଧୀନଭଛାବରର ରକୌଣସ ତି କଛାଯତ୍୍ୟ କର ତିପଛାର ତିରବ 
ନଛା� ିଁ। ଅନ୍ୟ ଉପରର ଆବଶ୍ୟକତଛା ଠଛାରୁ ଅଧିକ ବ ତିଶ୍ବଛାସ କରନୁ୍ତ ନଛା� ିଁ।
କନ୍ା:  କଳଛା ରକ୍ତ୍ରର ରୁଚତି ବଢ଼ତିବ। ପର ତିବଛାରରର ସଖୁମୟ ପର ତିରବଶ 
ର� ତିବ। ସଛାଙ୍ଗସଛାଥୀଙ୍ ସ� ଦୂରଯଛାତ୍ଛା ପଛାଇଁ ରଯଛାଜନଛା ପ୍ରସୁ୍ତ କର ତିରବ। 
ଅଳ୍ପ ପର ତିଶ୍ମରୁ ସେୁଳ ମ ତିଳ ତିବ।

ତୁଳା: ସକଛାରଛାତ୍ମକ ଚତିନ୍ତଛାଧଛାରଛା ରଖି କଛାଯତ୍୍ୟ କର ତିରବ। ଉର୍ସ୍ 
ଅଧିକଛାରୀଙ୍ ସ� ସସୁମ୍ପକତ୍ ସ୍ଛାପନ ର�ଛାଇପଛାରର। ପଛାର ତିବଛାର ତିକ 

ଦ୍ବଛାୟ ତିତ୍ବ ବୃଦ୍ଧ ପଛାଇବ। କ୍ୟଛାର ତିୟର ପଛାଇଁ ନୂତନ ରଛାସ୍ଛା ପଛାଇରବ। 
ବଛିା:  ସ୍ବଛାସ୍୍ୟରର ଅବନତ ତି ରଦଖଛାରଦବ। ଯଛାତଛାୟଛାତ ସମୟରର 
ସଛାବଧଛାନ ରୁ�ନୁ୍ତ। ସ�କମତ୍ୀଙ୍ ସ� ବଛାଦବତିବଛାଦ ରଦଖଛାରଦବ। 
ଅକସ୍ଛାତ୍  ଧନ ଆ�ମନର ରଯଛା� ର� ତିଛ ତି।
ଧନୁ: ସଛାଙ୍ଗସଛାଥୀଙ୍ ସ�ରଯଛା�ରର �ରୁୁତ୍ବପରୂ୍ତ୍ କଛାଯତ୍୍ୟ ପରୂଣ ର�ବ। 
ସମସ୍ୟଛାର ସମଛାଧଛାନ ର�ବ। କଳଛା ଓ ରଚଛାନଛାତ୍ମକ କଛାଯତ୍୍ୟରର ଆରେ� 
ବଢ଼ତିବ। ଦଛାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧମୁୟ ର�ବ।

ମକର: ବର ତିଷ୍ଠ ଅଧିକଛାରୀଙ୍ ଆରକ୍ରଛାଶର ଶ ତିକଛାର ର�ଛାଇପଛାରନ୍ତତି। ରଦ� 
ଓ ମନ ଭ� ର� ତିବ। ଆଥତ୍କ ସ୍ତ ତି ସଛାମଛାନ୍ୟ ର� ତିବ। ନୂତନ ନ ତିଯକୁ୍ ତିର 
ସରୁଯଛା� ର� ତିଛ ତି। ପର ତିବଛାରରର ଏକତଛା ର� ତିବ।
କୁମ୍ଭ: ଦ ତିନଟ ତିରର କମତ୍ତତ୍ପର ର� ତିରବ। ଚଛାକ ତିର ତିରର ସ�ରଯଛା� 
ମ ତିଳ ତିବ। ଜନରସବଛାରର ସମୟ କଟ ତିବ। ଅଛାଥ କିକସ୍ତ ତି ମଜଭୁତ୍  ର�ବ। 
ବ୍ୟବସଛାୟରର �ଛାଭଛାନ୍ବ ତିତ ର�ରବ। ପଛାର ତିବଛାର ତିକ ଜୀବନ ସଖୁମୟ ର�ବ।
ମୀନ: ବୁଦ୍ଧବଳରର ଆ�କୁ ଅରେସର ର�ରବ। ବନୁ୍ବଛାନ୍ବଙ୍ଠଛାରୁ 
ମ�ୂ୍ୟବଛାନ ଉପ�ଛାର ମ ତିଳ ତିବ। ବ ତିରଦଶ ଯଛାତ୍ଛାର ରଯଛା� ର� ତିଛ ତି। ଦଛାମ୍ପତ୍ୟ 
ଜୀବନ ମଧରୁ ର� ତିବ।

େତି�୍ମ ପ୍ରରମଛାସନ୍  ପଛାଇଁ ଏରବ ବ�ତିଉଡ୍ ରର ନ ତିମତ୍ଛାତଛା ଓ କଳଛାକଛାରମଛାରନ ନୂଆ 
ନୂଆ ଉପଛାୟ ଆପଣଛାଉଥବଛାର ରଦଖଛାଯଛାଉଛ ତି। କ ତିଏ େତି�୍ମର ପ୍ରରମଛାସନ୍  ପଛାଇଁ 
ର ତିଅ�ତିଟ ତି ରଶଛା’କୁ ବଛାଛୁଛନ୍ତତି ତ ଆଉ କ ତିଏ ସ ତିଧଛା ଦଶତ୍କଙ୍ ��ଣରର ପ�ଞ୍ ତି 

ଯଛାଉଛନ୍ତତି। ଏ� ତି କ୍ରମରର ଅଭତିରନତଛା ଅଜୟ ରଦବ�ନ ତଛାଙ୍ େତି�୍ମ ‘ରଭଛା�ଛା’ର 
ଏକ ନ ତିଆରଛା ଅନ୍ଦଛାଜରର ପ୍ରରମଛାସନ୍  କର ତିଛନ୍ତତି। ଏ�ଛା ମଛାର୍ତ୍ ୩୦ରର ର ତି� ତିଜ୍  ର�ବ। 
େତି�୍ମକୁ � ତିଟ୍ କୁ କର ତିବଛା ପଛାଇଁ ଅଜୟ ପରୂଛା ଦମ୍  ପ୍ରରମଛାସନ୍ ରର ��ଛାଇ ରଦଇଛନ୍ତତି। 
ଏ� ତି ଅବସରରର ଅଜୟ ‘ରଭଛା�ଛା ଯଛାତ୍ଛା’ ଆରମ୍ଭ କର ତିଛନ୍ତତି।  ଏ� ତି ଯଛାତ୍ଛାରର ସଛାମ ତି� 
ର�ଛାଇଥିବଛା ରଭଛା�ଛା ଟ୍ରକ୍ କୁ ମମୁ୍ଛାଇରର ପତଛାକଛା ��ଛାଇ ଶଭୁଛାରମ୍ଭ କର ତିଛନ୍ତତି ଅଜୟ । 
‘ରଭଛା�ଛା’ ରପଛାଷ୍ର୍  �ଛା� ତିଥବଛା ଏ� ତି  ଟ୍ରକ୍  ଥଛାରଣ, ସରୁଟ, ଅ�ମ୍ମଦଛାବଛାଦ, ଉଦୟପରୁ, 
ଦ ତିଲ୍ୀ, �ରୁୁରେଛାମ, କଛାନପରୁ ଓ �ରକ୍୍ୌ ଯ ତିବ। ଟ୍ରକ୍ ଟ ତି ପ୍ରରତ୍ୟକ ସ�ରର ଏକ ପ୍ରମଖୁ 
ସ୍ଛାନରର ପଛାକକିଂ ର�ବ । ରସଠଛାରର ସ�ରବଛାସୀଙ୍ ପଛାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଛାଯତ୍୍ୟକ୍ରମ 
ମଧ୍ୟ ଆରୟଛାଜତିତ ର�ବ। ନ ତିରଜ ଅଜୟ ଇନ୍ ଷ୍ଛାରର ଏରନଇ ଏକ ରପଛାଷ୍ ରସୟଛାର୍  
କର ତିଛନ୍ତତି। ଏ�ଛାର କ୍ୟଛାପ୍ ସନ୍ ରର ଅଜୟ ର�ଖଛନ୍ତତି- ‘ରଭଛା�ଛା ଯଛାତ୍ଛା ଆରମ୍ଭ 
ର�ଛାଇଯଛାଇଛ ତି। ଏ�ଛା ବ�ୁତ ଜଲ୍ ଦତି ଆପଣଙ୍ ସ�ରରର ପ�ଞ୍ ତିବ’। ଏ� ତି ଭ ତିଡ ତିଓରର 
ଅଜୟ ଏକ କଳଛାରଙ୍ଗର ଜତିନ୍ସ ଓ ଏକ ସଟତ୍ କୁର୍ତ୍ଛା ପ ତିନ୍ଥବଛାର ରଦଖଛାଯ ତିରବ। ଅଜୟଙ୍ 
କୁର୍ତ୍ଛାରର ‘ଓମ୍’ ର�ଖଛାଯଛାଇଛ ତି। 

ଏଠଛାରର ପ୍ରକଛାଶ ଥଛାଉ କ ତି,‘ରଭଛା�ଛା’ ସଛାଉଥ୍ ଚଳର୍ତିତ୍ ‘ରକଥ’ର � ତିନ୍ଦୀ ର ତିରମକ୍ । 
ଏଥରର ଅଜୟଙ୍ ବ ତିପକ୍ରର ଅଭତିନୟ କରୁଛନ୍ତତି ତବୁ। ଏଥରର ଅଜୟ ଅଭତିନୟ 
କର ତିବଛା ସ� ନ ତିରଦେତ୍ଶନଛା ମଧ୍ୟ ରଦଇଛନ୍ତତି। 

ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଳମାସନ୍  ପାଇଁ 

ଅଜୟଙ୍କ 
ନୂଆ ଫଣ୍ା ମତୁମ୍ାଇରତୁ  ଆରମ୍ଭ 

ଳହଲା ‘ଳଭାଲା ଯାତ୍ା’

ପ୍ରତତିବରତ୍ ମଛାର୍ତ୍ ୧୬ ତଛାର ତିଖକୁ ‘ଜଛାତୀୟ ଟ ତିକଛାକରଣ ଦତିବସ’ ବଛା ‘ଇମ୍ୁୟନଛାଇରଜସନ 
ରଡ’ ଭଛାରବ ପଛାଳନ କରଛାଯଛାଏ। ସବୁ ବୟସର ର�ଛାକଙୁ୍ ଟ ତିକଛାକରଣ ପ୍ରତ ତି 
ସରଚତନ କର ତିବଛା ର�ଉଛ ତି ଏ� ତି ଦ ତିବସର ମଳୂ ଉରଦେଶ୍ୟ। ଟ ତିକଛାକରଣ 

ଏମ ତିତ ତି ଏକ ପ୍ରକ୍ର ତିୟଛା, ଯଦେ୍ବଛାରଛା ଘଛାତକ ତଥଛା ଭୟଙ୍ର ରରଛା�କୁ ରରଛାକ ତିବଛାରର ସଛା�ଛାଯ୍ୟ କରର। 
ଖଛାସ୍  ରସଥପଛାଇଁ ଶ ତିଶଟୁ ତିଏ ଜନ୍ମ ର�ବଛାମଛାରତ୍ ତଛା’ର ଟ ତିକଛାକରଣ ଆରମ୍ଭ ର�ଛାଇଯଛାଏ। ମ�ଛାମଛାରୀ 

କରରଛାନଛା ସମୟରର ମଣ ତିର ଟ ତିକଛାକରଣର ଆବଶ୍ୟକତଛାକୁ �ୃଦୟଙ୍ଗମ କର ତି ପଛାର ତିଥ�ଛା, ରଯରତରବରଳ 
ଶରୀରର ରରଛା�ପ୍ରତ ତିରରଛାଧକ କ୍ମତଛାକୁ ବଢ଼ଛାଇବଛା ନ ତିମରନ୍ତ ପରୂଛା ବ ତିଶ୍ବରର ଟ ତିକଛାକରଣ କରଛାଯଛାଇଥ�ଛା।  

୧୯୯୫ରର ପ୍ରଥରମ ରପଛା�ତିଓ ଟ ତିକଛାକରଣରୁ ଏ� ତି ଦ ତିବସର ପ୍ରଛାରମ୍ଭ ର�ଛାଇଥ�ଛା। ଓରଛା� ରପଛା�ତିଓ 
ଭ୍ୟଛାକସ ତିନ୍  ଅଥତ୍ଛାତ୍ ପଛାଟ ତିରର ଶ ତିଶଙୁୁ୍ ରପଛା�ତିଓର ପ୍ରଥମ ବୁନ୍ଦଛା ଦ ତିଆଯଛାଇଥି�ଛା। ଭଛାରତକୁ  ରପଛା�ତିଓ ମକୁ୍ 

କର ତିବଛା �ଛା� ତି ଏ� ତି ଦ ତିନରୁ ସରକଛାରଙ୍ ପକ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରଛାଯଛାଇଥ�ଛା ‘ପ�୍ସ ରପଛା�ତିଓ’ ଅଭ ତିଯଛାନ। ଏ�ଛା 
ମଛାଧ୍ୟମରର ପଛାଞ୍ ବରତ୍ ବୟସ ପଯତ୍୍ୟନ୍ତ ଶ ତିଶଙୁୁ୍ ରପଛା�ତିଓର ଦୁଇ ବୁନ୍ଦଛା ଦ ତିଆଯଛାଉଥ�ଛା। ଆଉ ଏ� ତି ଅଭ ତିଯଛାନ 
ରଯଛା�ୁଁ ୨୦୧୪ରର ଭଛାରତକୁ ରପଛା�ତିଓ ମକୁ୍ ରଘଛାରଣଛା କରଛାଯଛାଇଥ�ଛା। ରତରବ କରରଛାନଛା ମ�ଛାମଛାରୀ 
ର�ଛାକଙୁ୍ ଟ ତିକଛାକରଣ ଦତି�ରର ଅଧକ ସରଚତନ ଓ ସତକତ୍ କରଛାଇଛ ତି। ବ ତିଶ୍ବ ସ୍ବଛାସ୍୍ୟ ସଂ�ଠନ ଅନୁସଛାରର, 
ପ୍ରତ ତିବରତ୍ ଟ ତିକଛାକରଣ ଅଭତିଯଛାନ ରଯଛା�ୁଁ ୨୦-୩୦ �କ୍ ର�ଛାକଙ୍ ଜୀବନ ରକ୍ଛା ର�ଛାଇଥଛାଏ।

ଜାତୀୟ  
ଟକିାକରଣ ଦବିସ

ଘଟଣା ୧୬୬ ବଷ୍ଥ ତେର 
ଏଳବ ମେିତୁ ଛ ିଦଣ୍

ବଶି୍ର ସବତୁ ଠତୁ  ଦାମୀ କାଠ

ପରଳିବଶ ସତୁରକ୍ାର ବାର୍୍ଥା ଳନଇ 
୭୦୦୦ କ.ିମ.ି ସାଇକଲ ଯାତ୍ା

ଏବକଛା ସମୟରର ନ ତିଜ ପ୍ରତ ତିଭଛା 
ପ୍ରଦଶତ୍ନ କର ତିବଛାର ସନୁ୍ଦର ମଞ୍ 
ପଛା�ଟ ତିଛ ତି ସଛାମଛାଜତିକ �ଣମଛାଧ୍ୟମ। 

ଏ�ଛା ମଛାଧ୍ୟମରର ଅରନକ ନ ତିଜର �ୁକ୍ଛାୟ ତିତ ପ୍ରତ ତିଭଛା 
ତଥଛା ଦକ୍ତଛାକୁ ସବତ୍ସଛାମ୍ଛାକୁ ଆଣ ତିବଛାରର ସେଳ 

ର�ଉଛନ୍ତତି। ଏ� ତି କ୍ରମରର ସନୁୀ� ବଛାଘ ନଛାମକ 
ଜରଣ ଯବୁକଙ୍ ଚଛାଉଳ ଚତିତ୍କଳଛା ସମସ୍ଙ୍ ଦୃଷ୍ ତି 
ଆକରତ୍ଣ କର ତିଛ ତି। ରସ ଚଛାଉଳରର ଆଙ୍ତିଛନ୍ତତି ଛତ୍ପତ ତି 
ଶ ତିବଛାଜୀଙ୍ ସନୁ୍ଦର ଚତିତ୍। ସନୁୀ�, ବରତ୍ଛା ନଛାମୀ୍ ଜରଣ 
ଯବୁତୀଙ୍ ସ� ମ ତିଶ ତି ଏ�ଛାକୁ ତ ତିଆର ତି କର ତିଛନ୍ତତି। ଏ� ତି 
ଚ ତିତ୍ ପଛାଇଁ ତଛାଙୁ୍ ୫୦ ଘଣ୍ଛା �ଛା� ତିଛ ତି। ରସ ଏଥପଛାଇଁ ଧଳଛା, କଳଛା ଓ ଧସୂର ରଙ୍ଗ ଚଛାଉଳକୁ ବ୍ୟବ�ଛାର କର ତିଛନ୍ତତି। ଅବଶ୍ୟ ରସ 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ଚଛାଉଳ ଦଛାନଛାକୁ ର�ଛାଟ ତି ର�ଛାଟ ତି କର ତି ରବଶ୍  ଧ୍ୟଛାନର ସ� ଖଞ୍ତିଛନ୍ତତି। ରଶରରର ରସ ଚଛାଉଳରର ଅବତିକଳ ଶ ତିବଛାଜୀଙ୍ 

ଚତିତ୍ ଆଙ୍ତିବଛାରର ସେଳ ର�ଛାଇଛନ୍ତତି। ଚ ତିତ୍ ଆଙ୍ତିବଛା ସମୟର ତଛାଙ୍ ଭ ତିଡ ତିଓକୁ ସଛାମଛାଜତିକ �ଣମଛାଧ୍ୟମରର ରସୟଛାର୍  କରଛାଯଛାଇଛ ତି। 
ର�ଛାରକ ରକବଳ ତଛାଙ୍ ଚତିତ୍କୁ ପସନ୍ଦ କର ତିଛନ୍ତତି ତଛା�ଛା ନୁର�ଁ, ତଛାଙ୍ ଦକ୍ତଛାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସଛା କର ତିଛନ୍ତତି। 

ଚାଉେଳର ଚତି୍କୋ

ଏରତ ମ�ଙ୍ଗଛା ର�ବଛା ପଛରର ଅନ୍ୟ ଏକ କଛାରଣ ର�ଉଛ ତି, ଏଥରୁ 
ରବଶ୍  ଦଛାମୀ ଆସବଛାବପତ୍ ତ ତିଆର ତି ର�ବଛା ସ� ରସ�ନଛାଇ, ବଇଁଶୀ 
ଭଳତି ବଛାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତ କରଛାଯଛାଏ।  
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  ଖେଳ ପଷୃ୍ଠା ଖେେନ୍ତୁ

େନିକିଆି ଶଙୃ୍ଖଳଠାରତୁ  
ଖରେୟସ୍  ବଠାଦ୍ 

ଲ�ୋକକଥୋ

ନବୀନଙ୍କ ସ୍ବଚ୍ଛ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ ରିୟା
ବ ରିର�ାଧୀବାଲାଙ୍କକୁ  ବାଧକୁଛ ରି,

କଙ୍କଡ଼ାକକୁ ର�ାଳ ରିପାଣ ରି ଭଳରି ତାଙ୍କ
ଅନ୍ତ� ବ ରିଳାପ କ�କୁ ଛ ରି।
‘୫-ଟ ରି’ ରକଞ୍ଚ ରେଞ୍ଚକୁଛ ରି !

ସମଦୃ୍ଧ �ାଇଜ �ତ ରି ରେେÒ ହାଏ
ଛାତ ରି ଜଳାରପାଡ଼ା କ�କୁ ଛ ରି !!

ଭଞ୍ଜନଗର,୧୫ା୩(ସମସି): ଉତ୍ତ� 
ଘକୁମକୁସ� ବନେଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଡହ ରସକ୍ସନ୍  � 
ତ ରିଲ ରିକ ରି ସଂ�କ୍ ରିତ ଜଙ୍ଗଲ�କୁ  ଆଉ ଏକ 

ମାଈ ହାତୀ� �ଳରିତ ମତୃରେହ ଠାବ 
କ�ାଯାଇଛ ରି। ବନେଣ୍ଡ ଅଧିକା�ୀ ସକୁେଶ୍ଶନ 
ରବରହ�ା, ଏସ ରିଏଫ ବ ରିକ୍ମ ରେବ 
ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜ�ନ୍ାଥପ୍ରସାେ ର�ଞ୍ଜ� 
ଉମାକାନ୍ତ ୋସ, ମକୁଜା�ଡ଼ ର�ଞ୍ଜର୍   
ବ ରିମା୍ଧ� ସାହକୁ  ପ୍ରମକୁେ ପହଞ୍ଚ ରି ଅନକୁଧ୍ାନ 
କ� ରିଥିରଲ। େକୁ ଇ ହାତୀ ମଧ୍ର� ଲରେଇ 

ରଯା�କୁଁ ମାଈ ହାତୀଟ ରି� ମତୃକୁ ୟୁ ଘଟ ରିଥିବା 
ଅନକୁମାନ କ�ାଯାଉଛ ରି। ଭକୁ ବରନଶ୍ୱ��କୁ  ଏକ 
ଯକୁ�୍ମ ଟାସ୍ କ୍   ରଫାସ୍ଶ, ସ ରିସ ରିଏଫ ମରନାଜ ଭ ରି 
ନାୟ�, ଆର୍ ସ ରିସ ରିଏଫ୍  ପ୍ରଶାନ୍ତ କକୁମା� ମ ରିଶ୍ର 
ଅପ�ାହ୍ନର� ପହଞ୍ଚ ରିବା ପର� ପା� ରିପାଶ୍ବ ବିକ 

ସ୍ରିତ ରି ଯାଞ୍ଚ କ� ରିବା ସହ ତେନ୍ତ କ� ରି 
ରଫ� ରିଥିରଲ। ପ୍ରାଣୀ ଚ ରିକ ରିତ୍ା ଅଧିକା�ୀ 
ନ ରିଶ ରିକାନ୍ତ ବଳ, ପ୍ରାକ୍ତନ ର�ଞ୍ଜ� ଅନକୁ ପମ 
ବାନାଜ୍ଶୀ, ବନୟୁପ୍ରାଣୀ ତତ୍ୱବଧା�କ 
ଶଳୂପାଣ ରି ଶତପଥୀ ପ୍ରମକୁେ ମତୃରେହ 
ବୟୁବରଚ୍ଛେ କ� ରିବା ସହ ଶ�ୀ�� ବ ରିଭ ରିନ୍ 
ଅଂଶ ସଂଗ୍ରହ କ� ରିଥିରଲ। ଉତ୍ତ� ଘକୁମକୁସ� 
ବନେଣ୍ଡର� �ତବର୍ଶ ଜକୁଲାଇ ମାସ�କୁ  ଆଜରି 
ପଯ୍ଶୟୁନ୍ତ ୭ଟ ରି ହାତୀଙ୍କ ମତୃକୁ ୟୁ ଘଟ ରିଲାଣ ରି।

ଉତ୍ତର ଘତୁମତୁସର ବନେଣ୍ଡଖର ଥମତୁନ ିହଠାତୀ ମତୃତୁ ୟୁ

ଆଉ ଏକ ମୋଈ ହୋତୀର ମତୃଲେହ ଠୋବ

୭ ମଠାସଖର ଆଖି ବତୁ ଜଖିେଣ ି୭ ହଠାତୀ

ଭୁବନନଶ୍ୱର,୧୫।୩(ସମସି): ଟ ରିଟ ରିଲା�ଡ଼ ରକନ୍କୁପତ୍ର 
ଡରିଭ ରିଜନର� ମତୃ ରକନ୍କୁପତ୍ର କମ୍ଶଚା�ୀଙ୍କ ନାଁର� 
ରହାଇଥିବା ଅଥ୍ଶ ଅନ ରିୟମ ରିତତା ଘଟଣାର� ଭ ରିଜରିଲାନ୍ସ ପଶ ରିଛ ରି। 
ରକରତ ଅଥ୍ଶ ରକଉଁ ବାଟର� ଯାଇଛ ରି। ଅଥ୍ଶ ଅନ ରିୟମ ରିତତାର� 
କାହା� ଭୂମ ରିକା କଣ �ହ ରିଛ ରି ଏହା ପ୍ରଥମ ନା ପବୂ୍ଶ�କୁ  ମଧ୍ 
ଏଭଳରି ଘଟଣା ଘଟ ରିଛ ରି, ଭ ରିଜରିଲାନ୍ସ ତାହା� ଖିଅ ରୋଜରିବା 
ଆ�ମ୍ଭ କ� ରିଛ ରି। �ାଜୟୁ ଭ ରିଜରିଲାନ୍ସ� ର�ାଟ ରିଏ ଟ ରିମ୍   
ବଲାଙ୍ଗରି� ରକନ୍କୁପତ୍ର ସକ୍ଶଲ� କାଯ୍ଶୟୁାଳୟ�କୁ  
ସମସ୍ତ ତଥୟୁ ସଂଗ୍ରହ କ� ରିଥିବା ରବରଳ ଏହ ରି 
ତେନ୍ତକକୁ ରଜା�ୋ� କ� ରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ରିଛ ରି। 
ଏହ ରି ଘଟଣାର� ଭ ରିଜରିଲାନ୍ସ ପଶ ରିବା ପର� 
ତତ୍ାଳୀନ ଟ ରିଟ ରିଲା�ଡ଼ 
(ରକନ୍କୁପତ୍ର) ଡ ରିଏଫ୍  ଓ 
ରେବପ୍ର ରିୟ କମ୍ପଙ୍କ ସରମତ 
ଅନୟୁ କ ରିଛ ରି କମ୍ଶଚା�ୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼କୁଆ ବେରିଛ ରି। ଅନୟୁପରଟ 
ଏହ ରି ଘଟଣାର� ଡରିଏଫ୍  ଓଙ୍କ ସରମତ ଅନୟୁ କ ରିଛ ରି କମ୍ଶଚା�ୀଙ୍କ 
ଅବରହଳା ରହାଇଥିବା ରନଇ ବ ରିଭା�ୀୟ ତେନ୍ତ ପର� ସ୍ପଷ୍ଟ 
ରହାଇଛ ରି। ବଲାଙ୍ଗରି� (ରକନ୍କୁପତ୍ର) ସକ୍ଶଲ� ସ ରିସ ରିଏଫ୍   ପ ରି ରକ 
ମହାପାତ୍ର ଏହ ରି ଘଟଣାର� ତେନ୍ତ କ� ରି  କାଯ୍ଶୟୁାନକୁଷ୍ାନ ପାଇଁ 
ଚ ରିଠା ବ ରିବ�ଣୀ ପ ରିସ ରିସ ରିଏଫ୍  ଙ୍କ କାଯ୍ଶୟୁାଳୟକକୁ ପଠାଇଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ରିଛ ରି। ରସହ ରିପ� ରି ଏହ ରି ଘଟଣାର� ଜରଣ କ ରି�ାଣୀ 
ତପସ୍ରିନୀ ମାଝ ରିଙ୍କକୁ  ସ୍ାନୀୟ ଡରିଏଫ୍  ଓ ନ ରିଲମ୍ନ ମଧ୍ କ� ରିଛନ୍ତରି।
 ମ ରିଳ ରିଥିବା ସଚୂନା ଅନକୁଯାୟୀ ପ ରିସ ରିସ ରିଏଫ୍ ଙ୍କ କାଯ୍ଶୟୁାଳୟକକୁ 
ସକୁପା� ରିସ ରହାଇଥିବା ରପ୍ରାସ ରିଡ ରିଙ୍ଗକ୍   ର� ୪ ଟ ରି େ ରି� ଉର� 
�କୁ�କୁ ତ୍ୱ େ ରିଆଯାଇଛ ରି। ଏଥିର� ଆଥ୍ଶÒକ ଅନ ରିୟମ ରିତତା 
ସହ ରିତ, ୋୟ ରିତ୍ୱର� ଅବରହଳା ଓ ସ�କା�ୀ ନ ରିରଦ୍୍ଶଶନାମା 
ଅନକୁପାଳନ କ�ାଯାଇ ନ ଥିବା ସମ୍ପକ୍ଶର� ଲରିଖିତ ଭାରବ 
େରିଆଯାଇଛ ରି। ଏହ ରି ରପ୍ରାସ ରିଡ ରିଙ୍ଗ ଆଧା�ର� ବ ରିଭା�ୀୟ 
କାଯ୍ଶୟୁାନକୁଷ୍ାନ ରହବ ରବାଲରି ଜଣାପଡ଼ରିଛ ରି। ଅନୟୁପରଟ 
ବ ରିଭା�ୀୟ କାଯ୍ଶୟୁାନକୁଷ୍ାନ ପବୂ୍ଶ�କୁ  ଭ ରିଜରିଲାନ୍ସ ତେନ୍ତ ଆ�ମ୍ଭ 

କ� ରିଥିବା ରଯା�କୁଁ ତତ୍  କାଳୀନ ଡରିଏଫ୍ ଓଙ୍କ ପାଇଁ ଆହକୁ� ରି 
ଅଡ଼କୁଆ ବେରିଛ ରି। ଭ ରିଜରିଲାନ୍ସ ତେନ୍ତ ସମ୍ପକ୍ଶର� ସଚୂନା ରେଇ 
ବଲାଙ୍ଗରି� ରକନ୍କୁପତ୍ର ସକ୍ଶଲ� ସ ରିସ ରିଏଫ୍   ପ ରି ରକ ମହାପାତ୍ର 
କହ ରିଛନ୍ତରି ରଯ ଭ ରିଜରିଲାନ୍ସ ପକ୍�କୁ  ରଯଉଁ ତଥୟୁ ମ�ାଯାଇଥିଲା 
ତାହା ତାଙ୍କକୁ  ପ୍ରୋନ କ�ାଯାଇଛ ରି। ଯେରି ଆ�କକୁ ଆଉ 

ରକୌଣସ ରି ତଥୟୁ ଆବଶୟୁକ ହକୁଏ ରତରବ ସ୍ାନୀୟ ଡ ରିଏଫ୍  ଓ 
ପ୍ରୋନ କ� ରିରବ ରବାଲରି ରସ କହ ରିଛନ୍ତରି। 

 ପ୍ରକାଶ ରଯା�ୟୁ, �ତ ୧୬ ତା� ରିେର� 
‘ସକାଳ’ର� ‘କାହା ନାଁର� େକୁ ଇଥ�; ନାଁ ନଥାଇ 
ବ ରି ସହାୟତା’ ନାମର� ଏକ େବ� ପ୍ରକାଶ 

ପାଇଥିଲା। ରଯଉଁଥିର� ରକନ୍କୁପତ୍ର କମ୍ଶଚା�ୀଙ୍କକୁ  
େ ରିଆଯାଇଥିବା ଅଥ୍ଶ 
ଅନ ରିୟମ ରିତତା ସମ୍ପକ୍ଶର� 
ଉରଲେେ କ�ାଯାଇଥିଲା। 

ଏହ ରି ଘଟଣାକକୁ ପ ରିସ ରିସ ରିଏଫ୍   (ରକନ୍କୁପତ୍ର)ଙ୍କ କାଯ୍ଶୟୁାଳୟ 
�କୁ�କୁ ତ� ସହ ରନଇ ରଯଉଁ ସ�କା�ୀ ଅଥ୍ଶ ଅପବୟୁୟ 
ରହାଇଛ ରି, ତାହା ଅସକୁଲ ପାଇଁ କ’ଣ ପେରକ୍ପ ନ ରିଆଯାଇଛ ରି 
ତାହା ଜଣାଇବାକକୁ ନ ରିରଦ୍୍ଶଶ ରେଇଥିଲା। 

ସଚୂନା ଥାଉ କ ରି ଟ ରିଟ ରିଲା�ଡ଼ ରକନ୍କୁପତ୍ର ଡରିଭ ରିଜନ� 
ରଫବୃଆ�ୀ ୨୦୧୯�କୁ  ଜକୁଲାଇ ୨୦୨୨ ମଧ୍ର� ୮ଜଣ 
ହ ରିତାଧିକା�ୀଙ୍କକୁ  ୬ଲକ୍ ଟଙ୍କା େକୁ ଇ ଥ� ପ୍ରୋନ 
କ�ାଯାଇଥିବା ରବରଳ ବ ରିନା ଅନକୁରମାେନର� ଅନୟୁ 
ହ ରିତାଧିକା�ୀଙ୍କକୁ  ୬ଲକ୍ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋନ କ�ାଯାଇଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ରିଥିଲା। ଏହ ରି ସମୟର� ଟ ରିଟ ରିଲା�ଡ଼ (ରକନ୍କୁପତ୍ର) 
ଡ ରିଏଫ୍  ଓ ରେବପ୍ର ରିୟ କମ୍ପ କାଯ୍ଶୟୁ କ�କୁ ଥିରଲ। ଏହ ରି 
ଘଟଣାର� ବ ରିଭା�ୀୟ ତେନ୍ତ ରଶର ରହାଇଥିବା ରବରଳ 
ଜକୁନ ରିଅ� କ୍ଲକ୍ଶ ତପସ୍ରିନୀ ମାଝ ରିଙ୍କକୁ  ନ ରିଲମ୍ନ କ�ାଯାଇଛ ରି। 
ଏହ ରି ଘଟଣାର� ସାମ ରିଲ ଥିବା ଅଭରିଯକୁକ୍ତଙ୍କ ବ ରିର�ାଧର� 
ଆ�କକୁ ବ ରିଭା�ୀୟ କାଯ୍ଶୟୁାନକୁଷ୍ାନ ସହ ଭ ରିଜରିଲାନ୍ସ 
ରଚାଟ ବାଜରିବା ରନଇ ମଧ୍ ଯରଥଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା �ହ ରିଛ ରି।

ଭୁବନନଶ୍ୱର,୧୫।୩(ସମସି): �ାଜୟୁର� 
ବନାଗ୍ ରି ପ୍ରଶମନ ନ ରିମରନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତ��କୁ  
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତକୁତ ରି କ�ାଯ ରିବ। ସମ୍ପୃକୃ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ� 
ସ�ପଞ୍ଚ, ସ୍ାନୀୟ ଜନ ପ୍ରତ ରିନ ରିଧି, ମ ରିଶନ 
ଶକ୍ତରି, ସ୍ାନୀୟ କ୍ଲବ୍   ଏବଂ ବ ରିଭ ରିନ୍ ରସ୍ଚ୍ଛାରସବୀ 
ମାନଙ୍କକୁ  ଏହ ରି ଅଭ ରିଯାନର� ସାମ ରିଲ୍   କ�ାଯାଇ 
ପ୍ରାଥମ ରିକତା ଭ ରିତ୍ତ ରିର� ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍ ରଫାସ୍ଶ 
�ଠନ କ�ାଯ ରିବ। ବନାଗ୍ ରି ର�ାକ ରିବାକକୁ 
ରକ୍ତ୍ରସ୍ତ�ୀୟ ଅଧିକା�ୀ ମାନଙ୍କ େକ୍ତା 
ବୃଦ୍ଧ ରି ସହ ଆବଶୟୁକ ସ୍ରଳ ଓଡ୍ାଫ ଟ ରିମ୍   
ମକୁତୟନ କ� ରିବାକକୁ �ାଜୟୁ ମକୁେୟୁ ଶାସନ 
ସଚରିବ ପ୍ରେୀପ ରଜନା ନ ରିରଦ୍୍ଶଶ ରେଇଛନ୍ତରି। 
�ାଜୟୁର� ଜା� ରି �ହ ରିଥିବା ବନାଗ୍ ରି ପ୍ରସଙ୍ଗକକୁ 

�ାଜୟୁ ସ�କା� �କୁ�କୁ ତ� ସହ ରନଇଥିବା 
ରବରଳ ବକୁ ଧବା� ମକୁେୟୁ ଶାସନ ସଚରିବ ଏ 
ସମ୍ପକ୍ଶର� ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତ�ୀୟ ରବୈଠକ କ� ରି 
ସ୍ରିତ ରି ସମୀକ୍ା କ� ରିଛନ୍ତରି। �ାଜୟୁ� ସମସ୍ତ 
ଜରିଲୋପାଳ, ଏସ୍  ପ ରି, ଡ ରିଏଫ୍  ଓ, ଅଗ୍ରିଶମ 
ଅଧିକା�ୀ ଏବଂ ଅନୟୁାନୟୁ ଜରିଲୋସ୍ତ�ୀୟ 
ଅଧିକା�ୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଭଚକୁ ୍ଶଆଲ ମାଧ୍ମର� 
ଏହ ରି ରବୈଠକ କ� ରିବା ପର� ଶ୍ରୀ ରଜନା �ାଜୟୁ 
ସ�କା�ଙ୍କ ଏହ ରି ନ ରିଷ୍ପତ୍ତରିକକୁ ରକ୍ତ୍ରସ୍ତ�ର� 
କାଯ୍ଶୟୁକା�ୀ କ� ରିବାକକୁ ନ ରିରଦ୍୍ଶଶ ରେଇଛନ୍ତରି। 

 ଆ�କକୁ �ାଜୟୁର� ଗ୍ରୀର୍ମ ପ୍ରବାହ 
ଯା� ରି�ହ ରିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବା�କୁ  ବନାଗ୍ ରି 
ବୟୁାପ ରିବା ସମ୍ଭାବ ରିତ ସ୍ାନ �କୁଡ଼ ରିକର� ଆ�କୁଆ 
ଓଡ୍ାଫ ଟ ରିମ୍   ମକୁତୟନ ନ ରିମରନ୍ତ ମକୁେୟୁ ଶାସନ 
ସଚରିବ ଓସ୍  ଡମାକକୁ  ନ ରିରଦ୍୍ଶଶ ରେଇଛନ୍ତରି। 
ବନାଗ୍ ରି ପ୍ରଶମନ ରକ୍ତ୍ରର� ଆ�କୁଆ ସଚୂନା 
ରେବା, ସହରଯା� କ�କୁ ଥିବା ସ୍ାନୀୟ ସଂସ୍ା 
ତଥା ବୟୁକ୍ତ ରି ବ ରିରଶର ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତକକୁ 

ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଭାରବ ପକୁ�ସ୍ତୃ କ� ରିଯ ରିବ ରବାଲରି 
ଶ୍ରୀ ରଜନା ଉପସ୍ରିତ ଅଧିକା�ୀଙ୍କକୁ  କହ ରିଛନ୍ତରି। 
ରସହ ରିପ� ରି ଅରନକ ସ୍ାନର� ମନକୁ ରୟୁକୃତ 
ଭାରବ ବନାଗ୍ ରି ରହଉଥିବା େୃଷ୍ଟ ରି�କୁ  ର�ାଷ୍ୀ 
ସହଭା� ରିତାର� ଏହାକକୁ  ର�ାକ ରିବା 
ନ ରିମରନ୍ତ ଶ୍ରୀ ରଜନା ପ�ାମଶ୍ଶ ରେଇଛନ୍ତରି। 
ଏତେବୟୁତୀତ ବୟୁାପକ ସରଚତନତା 
ଏବଂ ସ୍ାନୀୟ ର�ାଷ୍ୀ ସହଭା� ରିତା� 
ଉତ୍ତ� ୋୟ ରିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧ ରି ପାଇରଲ ଜଙ୍ଗଲ 
ନ ରିଆଁକକୁ  ନ ରିୟନ୍ତ୍ରଣ କ�ାଯାଇ ପା� ରିବ ରବାଲରି 

ରସ କହ ରିଛନ୍ତରି। ଏଥି ସହ ଜରିଲୋ� ବ ରିଭ ରିନ୍ 
ବନେଣ୍ଡ ଉପର� ତ ରିକ୍ଷ୍ଣ ନଜ� �ଖିବାକକୁ 
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜରିଲୋ� ଜରିଲୋପାଳ, ଏସ୍  ପ ରି ଏବଂ 
ଡ ରିଏଫ୍  ଓ ମାନଙ୍କକୁ  ନ ରିରଦ୍୍ଶଶ େ ରିଆଯାଇଛ ରି। 
ରସମାରନ ସ୍ାନୀୟ ତହସ ରିଲୋ�, ବ ରିଡ ରିଓ, 
ଥାନା ଅଧିକା�ୀ ଏବଂ ବନେଣ୍ଡ ଅଧିକା�ୀଙ୍କ 
ତଥୟୁକକୁ ଭ ରିତ୍ତ ରିକ� ରି ସ�କ�ଙ୍କକୁ  ବନାଗ୍ ରି 
ସମ୍ପକବିତ ରେୈନ ରିକ � ରିରପାଟ୍ଶ ପ୍ରୋନ କ� ରିବା 
ପାଇଁ ନ ରିରଦ୍୍ଶଶ େ ରିଆଯାଇଛ ରି। ଏଥିସହ 
ରବୈରୟ ରିକ ଜ୍ାନରକୌଶଳ ଉପରଯା� ତଥା 
ଉପଗ୍ରହ ଉରତ୍ତାଳ ରିତ ଛବରି ମାଧ୍ମର� 
ବନାଗ୍ ରି ସ୍ାନ ଚ ରିହ୍ନଟ ଓ ତ୍ୱ� ରିତ ପେରକ୍ପ 
ଗ୍ରହଣ କ� ରିବାକକୁ  ପ�ାମଶ୍ଶ େ ରିଆଯାଇଛ ରି।

ରସହ ରିଭଳରି ବନାଗ୍ ରିର� ସମ୍ପୃକୃ୍ତ େଳ 
ପ୍ରକୃତ ରି� ରଲାକଙ୍କ ବ ରିର�ାଧର� କରଠା� 
କାଯ୍ଶୟୁାନକୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କ� ରିବାକକୁ ମକୁେୟୁ ଶାସନ 
ସଚରିବ ନ ରିରଦ୍୍ଶଶ ରେଇଛନ୍ତରି। �ାଜୟୁର� 
ଏପଯ୍ଶୟୁନ୍ତ ୨୩ ହଜା� ୮୬୦ଟ ରି ସ୍ାନର� 
ବନାଗ୍ ରି ସମ୍ପକ୍ଶର� ତଥୟୁ ଥିବାରବରଳ 
ରସଥି ମଧ୍�କୁ  ୯୮ ପ୍ରତ ରିଶତ ଜଙ୍ଗଲ ନ ରିଅାକଁକୁ  
ନ ରିୟନ୍ତ୍ରଣ କ�ାଯାଇଛ ରି ରବାଲରି ରବୈଠକର� 
ସଚୂନା େ ରିଆଯାଇଛ ରି। ଏହ ରି ରବୈଠକର� 
ଅନୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ର� ସ୍ତନ୍ତ୍ର � ରିଲ ରିଫ 
କମ ରିସନ� ତଥା ଅତ ରି� ରିକ୍ତ ମକୁେୟୁ ଶାସନ ସଚରିବ 
ନ ରିକକୁଞ୍ଜ ବ ରିହା�ୀ ଧଳ, ପଞ୍ଚାୟତ ରି�ାଜ ପ୍ରମକୁେ 
ଶାସନ ସଚରିବ ସକୁଶ ରିଲ କକୁମା� ରଲାହାନୀ, 
ପ ରିସ ରିସ ରିଏଫ୍   ରେବୀେତ୍ତ ବ ରିଶ୍ୱାଳ, ଓ�ସାକ 
ମକୁେୟୁ କାଯ୍ଶୟୁନ ରିବ୍ଶାହୀ ଅଧିକା�ୀ ପ୍ରଫକୁଲ 
କକୁମା� ମଲେ ରିକ ପ୍ରମକୁେ ଉପସ୍ରିତ ଥିରଲ।

ବନୋଗ୍ନି ଲରୋକ ନିବୋକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୋସ୍କ ଲ�ୋର୍ସ

 �ଓଡ୍ଠାଫ ଟମି୍   ମତୁତୟନ ପଠାଇଁ ମତୁେୟୁ ସଚବିଙ୍କ ନଖିଦ୍ଦେଶ
 �ଜଲି୍ଠା ମତୁେୟୁଙ୍କ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଖବୈଠକ ପଖର ନଷି୍ପତ୍ତି
 �ନଆିଁ େଭିଠା ପଠାଇଁ ସ୍ଠାନୀୟ ବଠାସୀନ୍ଠାଙ୍କ ସହଖ�ଠାଗକତୁ ଗତୁରତୁ ତ୍ୱ 
 �ବନଠାଗ୍ ିପ୍ରଶମନ ପଠାଇଁ ପଞ୍ଠାୟତ ସ୍ତରରତୁ  ଖହବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତତୁତ ି

 ଲକନୁ୍ପତ୍ର କମ୍ସଚୋରୀଙ୍କ ଅଥ୍ସ ଅନ ନିୟମ ନିତତୋ ମୋମ�ୋ

ହ ନିରୋବ ଲ�ୋଜନି�ୋ ଭ ନିଜନି�ୋନ୍ସ

‘ସକଠାଳ’ 
ପ୍ରଭଠାବ

କ ନିରୋଣ ନି ତପସ୍ୱ ନିନୀ ମୋଝ ନି ନ ନି�ମ୍ ନିତ

ଭୁବନନଶ୍ୱର,୧୫।୩(ସମସି): �ାତ ରି 
ପାହ ରିରଲ ଶ ରିକ୍କମାନଙ୍କକୁ  ମଧ୍ାହ୍ନ ରଭାଜନ ପାଇଁ 
ଚ ରିନ୍ତା ଘା�କୁ ଛ ରି। େୀଘ୍ଶ େ ରିନ ରହବ ରସମାନଙ୍କକୁ  
ଏମଡରିଏମ୍   ବାବେକକୁ ଅନକୁୋନ �ାଶ ରି ମ ରିଳ ରି 
ନଥିବା�କୁ  ଏଭଳରି ସମସୟୁା ଉପକୁଜରିଛ ରି। ମାରସ କ ରି 
େକୁ ଇ ମାସ ନକୁହ ଁ୪ ମାସ ରହବ ଶ ରିକ୍କମାନଙ୍କକୁ  
ମଧ୍ାହ୍ନ ରଭାଜନ ବାବେ ଅଥ୍ଶ ମ ରିଳ ରିନ ରି। ରକନ୍ଦ୍ର 
ସ�କା�ଙ୍କ ଅବରହଳା ପାଇ ଁ ବାକ ରିର� 
ଚାଲରିଛ ରି ମଧ୍ାହ୍ନ ରଭାଜନ (ପ ରିଏମ୍   ରପାରଣ) 
ରଯାଜନା। ଶ ରିକ୍କମାରନ ରସମାନଙ୍କ 
େ�ମା�କୁ  ମଧ୍ାହ୍ନ ରଭାଜନ ଚଳାଉଥିବା 
ରବରଳ ଅଥ୍ଶାଭାବ ରଯା�କୁ ଁ ଏମଡରିଏମ୍   ବନ୍ 
ରହବା ଭଳରି ପ� ରିସ୍ରିତ ରି ସଷୃ୍ଟ ରି ରହାଇଥିବା 
ଶ ରିକ୍କମାରନ ଅଭରିରଯା� କ� ରିଛନ୍ତରି। 

ଶ ରିକ୍କମାନଙ୍କ ଅଭରିରଯା� ଅନକୁସାର� 
ରକନ୍ଦ୍ର�କୁ  ପ ରିଏମ୍   ରପାରଣ ବାବେ ଅନକୁୋନ 
ମ ରିଳ ରି ନଥିବା�କୁ  ଏଭଳରି ସମସୟୁା ରହଉଛ ରି। 
ରସମାନଙ୍କ େ�ମା ଟଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ାନୀୟ 

ରୋକାନ�କୁ  ବାକ ରି କ� ରି ମଧ୍ାହ୍ନ ରଭାଜନ 
ଚଳାଉଛନ୍ତରି। ବଜା�ର� େ�ୋମ୍   ହକୁ ହକୁ  
ରହାଇ ବେ଼ ରି ଚାଲରିଥିବାରବରଳ ମଧ୍ାହ୍ନ 
ରଭାଜନ ବାବେ ଅଥ୍ଶ ରସମାରନ ରଯା�ାଡ଼ 
ରକଉଠଁକୁ  କ� ରିରବ ତାହାକକୁ ରନଇ ସମସୟୁା 
ଉପକୁଜରିଛ ରି। ବ ରିରଶରଭାବର� ଅନକୁୋନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ 
ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଶ ରିକ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ ରିେ ରିନ ଏମଡରିଏମ 

ପ� ରିଚାଳନା ଶ ରି�ପୀଡ଼ା ରହାଇଛ ରି। ବ ରି�ତ ବର୍ଶ 
ନରଭମ�୍ ମାସ�କୁ  ରସମାନଙ୍କକୁ ଏମଡରିଏମ 
ବାବେର� ଅଥ୍ଶ ବ ରିଭା� ପକ୍�କୁ  େ ରିଆଯାଇ 
ନାହ ିଁ। ପ୍ରାଥମ ରିକସ୍ତ�ର� ୫ଟଙ୍କା ୯୦ ପଇସା 
ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମ ରିକସ୍ତ�ର� ୮ଟଙ୍କା ୮୨ ପଇସା 
ପ ରିଲାଙ୍କ ପ ରିଛା େ ରିଆଯ ରିବା� ପ୍ରାବଧାନ �ହ ରିଛ ରି। 

ଏଥି ସହ ସ�କା� ଏମଡରିଏମ ବାବେକକୁ 
ଚାଉଳ ରଯା�ାଇ େରିଅନ୍ତରି। ରକନ୍ଦ୍ର ଓ �ାଜୟୁ 
ସ�କା�ଙ୍କ ୬୦-୪୦ ଅନକୁୋନ ଅନକୁପାତର� 
ଏହା ପ� ରିଚାଳ ରିତ ରହଉଛ ରି। ମ ରିଳ ରିଥିବା ସଚୂନା 
ମକୁତାବକ ରକନ୍ଦ୍ର ଶ ରିକ୍ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବ ରି�ତ ୪ 
ମାସର� ଏମଡରିଏମ୍   ବାବେ ଅନକୁୋନ(୬୦% 
ଅଂଶ) ବାବେକକୁ ପାୋପାଖି ୩ଶହ ରକାଟ ରି 

ଟଙ୍କା ବାକ ରି �ଖିଛନ୍ତରି। ବ ରିଭ ରିନ୍ ସମୟର� �ାଜୟୁ 
ସ�କା�ଙ୍କକୁ ପକ୍�କୁ  ଏ ରନଇ ରକନ୍ଦ୍ରକକୁ ଅବ�ତ 
କ�ାଯାଇଥିରଲ ମଧ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍�କୁ  
ପ୍ରକ୍ ରିୟା ତ୍ୱ�ାନ୍ ରିତ କ�ାଯାଉନ ରି। 

 ଏ ସମ୍ପକ୍ଶର� ପ୍ରାଥମ ରିକ ଶ ରିକ୍କ ସଂଘ� 
ସଭାପତ ରି ବ୍ରହ୍ାନନ୍ ମହା�ଣା କହ ରିଛନ୍ତରି ମଧ୍ାହ୍ନ 

ରଭାଜନର� େକୁନ୍ଶୀତ ରି ରହଉଥିବା, ପ ରିଲାମାନଙ୍କକୁ  
ପକୁଷ୍ଟ ରିକ� ୋେୟୁ ମ ରିଳକୁ ନ ଥିବା ଆେରି ଅରନକ 
ଅଭରିଭାବକଙ୍କ ଅଭରିରଯା� ବ ରିଭ ରିନ୍ ସମୟର� 
ଆରସ। ଶ ରିକ୍କମାନଙ୍କକୁ ଏଥି ପାଇ ଁ ୋୟୀ 
କ�ାଯ ରିବା ସହ ବୟୁବସ୍ା ପ୍ରତ ରି ଆଙ୍ଗକୁଠ ରି ଉରଠ। 
ମାତ୍ର ନରଭମ�୍ ମାସ�କୁ  ଏମଡରିଏମ ବାବେର� 
ଶ ରିକ୍କଙ୍କକୁ ଟଙ୍କାଟ ରିଏ ମ ରିଳ ରିନ ରି। ସମସୟୁା ସମ୍ପକ୍ଶର� 
ବା�ମା୍� ଅଭରିରଯା� ସରତ୍ତ୍ବ ଏହା� ସମାଧାନ 
ରହାଇପା� ରି ନାହ ିଁ। ଅନୟୁପକ୍ର� ମଧ୍ାହ୍ନ 
ରଭାଜନ କାଯ୍ଶୟୁକ୍ମ� �ାଜୟୁ ରନାଡାଲ 
ଅଧିକା�ୀ �ଘକୁ�ାମ ଆୟ� କହ ରିଛନ୍ତରି ରଯ 
ସମସୟୁା ବାବେର� ବ ରିଭା� ଅବ�ତ ରହବା 
ସହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକକୁ ସହାୟତା ବାବେର� 
ବା�ମା୍� ଅବ�ତ କ�ାଯାଇଛ ରି। ରକନ୍ଦ୍ର 
ସହାୟତା ବାବେ ଅଥ୍ଶ ଆସ ରିବାର� ସମସୟୁା 
ରହଉଥିବା�କୁ  ସ୍କୁଲ�କୁଡ଼ ରିକକୁ ଏମଡରିଏମ୍   ସହାୟତା 
ପ୍ରୋନ କ�ାଯାଇ ପା� ରିନାହ ିଁ। ତଥାପ ରି ଏହ ରି 
ସମସୟୁା ସମାଧାନ ପାଇ ଁଉେୟୁମ କ�ାଯାଉଛ ରି। 

ବୋକ ନିଲର ଚୋ�ନିଛ ନି ‘ପ ନିଏମ୍   ଲପୋଷଣ’

 �ଚଠାର ିମଠାସ ଖହେଠା ଖକନ୍ଦ୍ର ଖେଇନ ିମଧ୍ଠାହ୍ନ ଖଭଠାଜନ ଅଥଦେ
 �୩ଶହ ଖକଠାଟରିତୁ  ଊର୍ଦ୍ଦେ ବଠାକ ିରଖିଛ ିଖକନ୍ଦ୍ର ଶକି୍ଠା ମନ୍ତ୍ରଣଠାଳୟ 
 �ମଧ୍ଠାହ୍ନ ଖଭଠାଜନ ପରଚିଠାଳନଠା ଖନଇ ଚନି୍ଠାଖର ଶକି୍କ

କଟକ,୧୫ା୩(ସମସି): ଓଡ଼ରିଶା ମାଧ୍ମ ରିକ ଶ ରିକ୍ା ପ� ରିରେ(ରବାଡ୍ଶ) 
ଦ୍ା�ା ପ� ରିଚାଳ ରିତ ମାଟ୍ ରିକ୍   ସରମେଟ ରିଭ୍  -୨ ପ�ୀକ୍ା ପ� ରିଚାଳନା 
ବୟୁବସ୍ାର� ସାମାନୟୁ ପ� ରିବତ୍ତ୍ଶନ କ�ାଯାଇଛ ରି। ଏଣ ରିକ ରି ସକାଳ 
୬ଟା ୩୦ ମ ରିନ ରିଟ୍   ପବୂ୍ଶ�କୁ  ରନାଡାଲ ରସଣ୍ଟ��କୁ  ପ�ୀକ୍ା ରକନ୍ଦ୍ରକକୁ 
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯ ରିବ ନାହ ିଁ। ସକାଳ ୬ଟା ୩୦ ମ ରିନ ରିଟ୍   ପର� ରନାଡାଲ 
ରସଣ୍ଟ��କୁ  ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହ ଟ ରିମ୍   ବାହା� ରିରବ। ପ�ୀକ୍ା ରକନ୍ଦ୍ରର� 
୬ଟା ୪୫�କୁ  ୭ଟା ୩୦ ମ ରିନ ରିଟ୍   ମଧ୍ର� ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚ ରିବ ଏବଂ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସକୁପ� ରିନ୍  ରଟରଣ୍ଡଣ୍ଟଙ୍କକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତ� କ�ାଯ ରିବ। ସମସ୍ତ 

ରନାଡାଲ ରସଣ୍ଟ� ୋୟ ରିତ୍ୱର� ଥିବା ଅଧିକା�ୀମାନଙ୍କକୁ ରବାଡ୍ଶ 
ପକ୍�କୁ  ଏହ ରି ନ ରିରଦ୍୍ଶଶ େ ରିଆଯାଇଛ ରି। �କୁ�କୁବା� ରହବାକକୁ ଥିବା ବ ରିଜ୍ାନ 
ପ�ୀକ୍ାଠା�କୁ  ଏହ ରି ନୂଆ ବୟୁବସ୍ା ଲା�କୁ କ�ାଯ ରିବ ରବାଲରି ରବାଡ୍ଶ 
ଉପସଭାପତ ରି ଡ. ନ ରିହା� �ଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ରି ସଚୂନା ରେଇଛନ୍ତରି। 
ପ�ୀକ୍ା ଆ�ମ୍ଭ� ୧ ଘଣ୍ଟା ପବୂ୍ଶ�କୁ  ଅଥ୍ଶାତ୍   ସକାଳ ୭ଟା ସକୁଦ୍ଧା 

ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ�ୀକ୍ା ରକନ୍ଦ୍ରର� ପହଞ୍ଚକୁଥିଲା। ଫଳର� ସକାଳ ୬ଟା�କୁ  
କ ରିମା୍ ଏହା ପବୂ୍ଶ�କୁ  ରନାଡାଲ ରସଣ୍ଟ��କୁ  ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନ ରିଆଯାଉଥିଲା। 
କ ରିନ୍ତକୁ ଏହା ଦ୍ା�ା ପ�ୀକ୍ା ରକନ୍ଦ୍ର ପ� ରିଚାଳନା ୋୟ ରିତ୍ୱର� ଥିବା 
ଅଧିକା�ୀମାରନ ଅସକୁବ ରିଧା� ସମେକୁେୀନ ରହଉଥିରଲ। ଏଥିସହ 
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ରହବା� ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ �ହକୁଥିଲା। ରତଣକୁ ସକୁ�କ୍ା 
େୃଷ୍ଟ ରି�କୁ  ଏଭଳରି ପ� ରିବତ୍ତ୍ଶନ କ�ାଯାଇଥିବା ଡ. ମହାନ୍ତ ରି କହ ରିଛନ୍ତରି। 
ସଚୂନା ଥାଉକରି, ଆସନ୍ତା ୨୦ ତା� ରିେ ପଯ୍ଶୟୁନ୍ତ �ାଜୟୁର� 
େଶମ ରଶ୍ରଣୀ ସରମେଟ ରିଭ୍  -୨ ପ�ୀକ୍ା ଚାଲରିବ।

େଶମ ଖରେଣୀ ସଖମେଟଭି୍  -୨ 
ପରୀକ୍ଠା ନୟିମଖର ପରବିତ୍ତଦେନ ରକୋଳ ୬ଟୋ ୩୦ରୁ ଲନୋଡୋ� ଲରଣ୍ଟରରୁ ଯ ନିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର

ପରୀକ୍ୋ ଲକନ୍ଦ୍ରଲର ୭ଟୋ ୩୦ 
ରଦୁ୍ୋ ପହଞ୍ ନିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର
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ରାଉରକେଲା,୧୫ା୩(ସମସି)

୧୦ ଦଫା ଦାବ ି ନେଇ ଚାଳକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 
ଦଆିଯାଇଥିବା ଷ୍ୟିରଂି ଛାଡ ଆନ୍ାଳେ ବୁଧବାର 
ରାଉରନକଲା ବ୍ାପକ ପ୍ରଭାବ ପରଲିକ୍ଷତି ନହାଇଛ।ି 
ଶତାଧିକ ଚାଳକ ବାଲୁଘାଟ ଠାନର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 
୧୪୩ େମ୍ୱର କଡନର କ୍ାମ୍ପ ଲଗାଇ ଶାନ୍ପିରୂ୍ଣ୍ଣ ଭାନବ 
ଧାରଣାନର ବସଥିିନଲ। ପବୂଣ୍ଣରୁ ଆନ୍ାଳେ ପାଇଁ 
ଡ୍ାଇଭର ସଂଘର ଡାକରା ଥିବାରୁ ବହୁ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ 
ଚଳାଚଳ ବ୍ ରହଥିିଲା। ନତନବ ନଯଉଁ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ 
ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲା, ବାଲୁଘାଟ ଠାନର ଆନ୍ାଳେରତ 
ଡ୍ାଇଭର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଟ୍ରକକୁ ଅଟକାଇ ଟ୍ରକ 
ଚାଳକକୁ ଫୁଲ ପ୍ରଦାେ କରାଯାଇ ଆନ୍ାଳେକୁ ସମଥଣ୍ଣେ 
କରବିାକୁ ଅେୁନରାଧ କରାଯାଉଥିବା ନଦଖିବାକୁ 
ମଳିଥିିଲା। ଏତଦବ୍ତୀତ ଡ୍ାଇଭର ସଂଘର କମଣ୍ଣକର୍ଣ୍ଣା 
ଆଜ ି ନବଦବ୍ାସ ଅଞ୍ଚଳ ପରକି୍ରମା କର ି ପନିକଟଂି 
କରବିା ସହ ପବୂଣ୍ଣରୁ ଛଡିା ରହଥିିବା ଟ୍ରକ ଚାଳକମାେଙୁ୍ 
ଆନ୍ାଳେକୁ ସମଥଣ୍ଣେ ପାଇଁ ଅେୁନରାଧ କରଥିିନଲ। 
ନସପନଟ ଡ୍ାଇଭର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ନହାଇଥିବା 

ଆନ୍ାଳେନର ରାଉରନକଲା ମେି ିବସ ଆନସାସଏିସେ 
ସାମଲି ନହାଇ ଆନ୍ାଳେକୁ ସମଥଣ୍ଣେ କରଥିିବା ନଯାଗୁଁ 
ରାଉରନକଲା େୂଆ ବସଷ୍ାଣ୍ଡନର ବସ ଚଳାଚଳ 

ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ ଠପ୍   ନହାଇଯାଇଥିଲା। ରାଉରନକଲାରୁ ନଦୈେକି 
ସୁ୍ ରଗଡ଼, ବୀରମତି୍ରପରୁ, ରାଜଗାଙ୍ଗପରୁ, ଝାରସଗୁଡ଼ୁା, 
ସମ୍ୱଲପରୁ, ବୁଲଣ୍ଣା, ଲହୁଣୀପଡ଼ା, ବନଣଇଁ, ନକାଇଡା, 
ବଡବଲି, ନକ୍ୁଝର ଆଦ ିଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା 
ସମସ୍ତ ବସ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ ବ୍ାହତ ନହାଇଥିଲା। 
ନସହପିର ି ରାଉରନକଲାରୁ ରାଞ୍ଚ,ି ସମିନଡଗା, 
ଗମୁଲା, ପାଟଣା, ମନୋହରପରୁ ଆଦ ି ଅଞ୍ଚଳକୁ 
ସମସ୍ତ ବସ ଚଳାଚଳ ଠପ୍   ନହାଇଥିଲା। ଫଳନର 
ବସଷ୍ାଣ୍ଡନର ଯାତ୍ରୀମାନେ ୋହ ିଁ େଥିବା ଅସବୁଧିାର 
ସମ୍ଖୁୀେ ନହାଇଥିନଲ। ନତନବ ସହର ଭତିନର ନମା 
ବସ ଚଳାଚଳ କରଥିିବା ନବନଳ ରାଜଗାଙ୍ଗପରୁ, 

ବୀରମତି୍ରପରୁ, େୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନମା ବସ ନସବା ବ୍ 
ରହଥିିଲା। େଷି୍ପର୍ ି େନହବା ପଯଣ୍ଣ୍ନ୍ ଆନ୍ାଳେ ଜାର ି
ରହବି ନବାଲ ି ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସଚୂୋ 
ନଦଆିଯବିା ସହତି ରାତନିର ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଜାର ିରଖିନବ 
ନବାଲ ିନଚତାବେୀ ଦଆିଯାଇଛ।ି 

ଅପରପକ୍ଷନର ମାଲକି ସଂଘ ଏଭଳ ି ଆନ୍ାଳେକୁ 
ଅନବୈଧ ନବାଲ ି କହଥିିବା ନବନଳ ବୁଧବାର କଟକ 
ଭୂବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପରୁ, ଭଦ୍ରକ, ବାରପିଦା, ବାନଲଶ୍ୱର, 
ପରୁୀ ଆଦ ି ସମସ୍ତ ଦୂରଗାମୀବସ ଚଳାଚଳ ବ୍ 
ରହଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ରାଉରକେଲା ଡ୍ାଇଭର ସଂଘର ଆକ୍ାଳନ ଶାନ୍ ତିପରୂ୍ଚ୍ଚ

ଗଡ଼ତିଲାନ ତି ବସ୍ ,
ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ସନ୍

ରାଉରକେଲା /ବଣାଇଁ: ୧୦ ଦଫା ଦାବ ି ନେଇ 
ଚାଳକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦଆିଯାଇଥିବା ଷ୍ୟିରଂି 
ଛାଡ ଆନ୍ାଳେ ଡାକରା ବଣାଇଁ ଅଞ୍ଚଳନର 
ବ୍ାପକ ପ୍ରଭାବ ପରଲିକ୍ଷତି ନହାଇଛ।ି ଶତାଧିକ 
ଚାଳକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ାଇ ପନିକଟଂି କରଥିିବା 
ନଦଖାଯାଇଥିଲା। ଦନରଇକଳା, େନରନ୍ଦ୍ର, 
ରାଜାମଣୁ୍ଡା ବାଇପାସ,ଲହୁଣପିଡ଼ା, ଗରୁୁଣ୍ଡଆି, 
ନକାଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳନର ଏଭଳ ି ପନିକଟଂି ଫଳନର 
ଯାେବାହାେ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ ବ୍ାହତ ନହାଇଛ।ି 
ମହାସଂଘର ନେତା ମାନେ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙୁ୍ ଅବଗତ 
କରାଇବା ଉନଦେଶ୍ନର ୧୦ ଦଫା ଦାବନିର 

ଆନ୍ାଳେ ଚଳାଇଛନ୍।ି ଘଟଣାସ୍ଥଳନର ବଣାଇଁ 
ଉପଖଣ୍ଡ ନପାଲସି୍   ଅଧିକାରୀ ସନରାଜ କୁମାର 
ନଦବତା ଡ୍ାଇଭରମାେଙୁ୍ ବୁଝାଶଝୁା କରଥିିନଲ 
ମଧ୍ୟ ସନ୍୍ା ପଯଣ୍ଣ୍ନ୍ ଚାଳକମାନେ ରାସ୍ତାନର ଥିବା 
ନଦଖାଯାଇଥିଲା। ନକୌଣସ ି ଅଞ୍ଚଳନର ଅପ୍ରତିକିର 
ପରସି୍ଥତି ି ସଷୃ୍ ି ନହାଇଥିବା ସଚୂୋ ମଳିେିାହ ିଁ। 
େଷି୍ପର୍ ିେନହବା ପଯଣ୍ଣ୍ନ୍ ଆନ୍ାଳେ ଜାର ିରହବି 
ନବାଲ ି ଚାଳକମାନେ ସଚୂୋ ନଦଇଛନ୍।ି ଅପର 
ପକ୍ଷନର ମାଲକି ସଂଘ ଆନ୍ାଳେକୁ ଅନବୈଧ 
ନବାଲ ି କହ ି ଯାେବାହେ ଚଳାଚଳ ଜାର ି ରହବି 
ନବାଲ ିକହଛିନ୍

ରାସ୍ାେୁ ଓହ୍ାଇକଲ  ଶତାଧିେ ଡ୍ାଇଭର
ର ା ଉ ର କ େ ଲ ା , ୧ ୫ ା ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ନବାନଲନରା ନଚାର ିକରବିା ଅଭନିଯାଗନର 
ଝରିପାଣ ି ଥାୋ ପଲୁସି ଦୁଇ ଜଣ 

ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ଗରିଫ କର ି ନକାଟଣ୍ଣ ଚାଲାଣ 
କରଛି।ି ନସମାନେ ନହନଲ, ବନ୍ମଣୁ୍ଡା 
ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପ ୁତନ୍ୀ ଓ ଲାଠକିଟା ଅଞ୍ଚଳର 
ସେୁା ଅେସାରୀ। ନସମାେଙ୍ ଠାରୁ ୨ଟ ି
ନବାନଲନରା ଓ ନଗାଟଏି ବାଇକ ଜବତ 

କରାଯାଇଛ।ି ପଲୁସି ସଚୂୋ ମତୁାବକ, 
ଗତ ୨୯ ଜାେୁଆରୀ ମାସନର ଖଡଆି 
ନକାଚା ବସ୍ତରୁି ଏକ ନବାନଲନରା ନଚାର ି

ନହାଇଥିବା ନେଇ ଥାୋନର ଲଖିିତ 
ଅଭନିଯାଗ ନହାଇଥିଲା। ପଲୁସି 
ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କର ି
ଘଟଣାର ତଦନ୍ ଚଳାଇ ଥିଲା। 
ଗରିଫ ଦୁଇ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ଅଧିକ 
ପଚରା ଉଚରା କରବିା ପନର 

ଟାଙ୍ଗରପାଲ ି ଓ ଲାଠକିଟା ଥାୋ ଅଞ୍ଚଳରୁ 
ଗାଡ ି ନଚାର ି କରଥିିବା ପଲୁସି ଜାଣବିାକୁ 
ପାଇଥିଲା। ଏହ ି ଘଟଣାନର ଜଡ଼ତି ଥିବା 
ବନ୍ମଣୁ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ରାନଜଶ ଡ଼ାଙ୍ଗ ଓ 
ବଶିାଲ ଛତ୍ର ିନଫରାର ଅଛନ୍।ି

୨ ଗାଡ଼ ତି କ�ାର ଗ ତିରଫ;
କବାକଲକରା ଓ ବାଇକ୍  ଜବତ

ବଶି୍ା,୧୫ା୩(ସମସି) : ବଶି୍ା ଲ୍ାମ୍ପସର 
୪୫ ତମ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା 
ଲ୍ାମ୍ପସର କାଯଣ୍ଣ୍ାଳୟର ପରସିରନର 
ଲ୍ାମ୍ପସର ସଭାପତ ି ସନୁରଶ ଓରାମଙ୍ 
ଅଧକ୍ଷତାନର ଅେୁଷ୍ତି ନହାଇଯାଇଛ।ି 
ଉକ୍ତ ସଭାନର ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାନବ 
ସୁ୍ ରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ନକା ଅପରଟିଭି ବ୍ାଙ୍କ୍    
ରାଉଲନକଲା ଶାଖାର ପବୂଣ୍ଣତେ ଶାଖା 
ପରଚିାଳକ ଘେଶ୍ାମ ପାଣ ିଉପସ୍ଥତି ରହ ି
ଲ୍ାମ୍ପସ ଋଣ କପିର ି ନେଇ ସଭ୍ ଚାର୍ 
କର ି ଲାଭବାେ ନହାଇ ବେିା ଚାର୍ ଋଣ 
ଶଝୁ ିପାରନିବ ବଶିଦ ଭାନବ ବୁଝାଇଥିନଲ। 
ପ୍ରଥନମ ଲ୍ାମ୍ପସ କାଯଣ୍ଣ୍କାରୀ ପରଚିାଳକ 
େନିଦେଣ୍ଣଶକ ଅତଥିି ପରଚିୟ ନଦବା ସହତି 
ଗତ ବର୍ଣ୍ଣର ଖର୍ଣ୍ଣ ବବିରଣୀ ସହତି ୨୦୨୩-
୨୪ ବର୍ଣ୍ଣର ବନଜଟ ଉପସ୍ଥାପେ କରଥିିନଲ। 
ଏହାସହ ବନଜଟକୁ ଅେୁନମାଦେ ସଭାନର 
କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାନର ଲ୍ାମ୍ପସର 

ଉପ ସଭାପତ ିନଜ୍ାତ ିଶଏ, ରାଉରନକଲା 
ଆରସଏିମଏସ ସଭାପତ ି ପଶୁଣ୍ଣରାମ 
ମହାପାତ୍ର, ନବାଡଣ୍ଣ ସଭ୍ ଶ୍ାମ ସୁ୍ ର 
ସଲଆି, ଛବଳି କୁମାର ଓରାମ, ବଭୂିତ ି
ମାହାତ, ମଜି୍ା ଓରାମ, ଆକୁଲ ଓରାମ , 
ମାଦରୁ  ଓରାମ, ନଚୈତେ୍ ମାହାତ, ଦୁଲାର ି
ଦୁଲେ ନଖସ, ବରଷି୍ ସଭ୍ ରଘ ୁଆଚାଯଣ୍ଣ୍ 
ଉପସ୍ଥତି ରହ ି େଜି େଜିର ମନ୍ବ୍ 
ଉପସ୍ଥାପେ କରଥିିନଲ। ଉକ୍ତ ଲ୍ାମ୍ପସର 
୭୨ ଗାଁର ୧୪ ନଗାଟ ି ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 
ନେଇ ବଡ ଲ୍ାମ୍ପସ ନହାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ 
ଚାର୍ୀ କପିର ି ଉପକୃତ ନହବା ନେଇ 
ଆନଲାଚୋ ନହାଇଥିଲା। ଚାର୍ୀଙ୍ ସହତି 
ବହୁ ମହଳିା ଏସଏଚଜ ି ଗରୁପର ସଭ୍ 
ଉପସ୍ଥତି ଥିଲା ନବନଳ ସମସ୍ତ କମଣ୍ଣଚାରୀ 
ସହନଯାଗ କରଥିିନଲ। ନଶର୍ନର 
କାଯଣ୍ଣ୍କାରୀ ପରଚିାଳକ େନିଦେଣ୍ଣଶକ ସଦି୍ାଥଣ୍ଣ 
ଦାଶ ଧେ୍ବାଦ୍   ଅପଣ୍ଣଣ କରଥିିନଲ।

ବ ତିଶ୍ା ଲ୍ାମ୍ପ୍ ସର ବାର୍ଷିେ ସାଧାରଣ ସଭା

ରାଉରକେଲା, ୧୫ା୩(ସମସି): 
ଅଲ୍   ଇଣ୍ଡଆି ଟ୍ରାେ୍ସନପାଟଣ୍ଣ ଓରକସଣ୍ଣ 
ନଫନଡନରସନ୍   (ସଆିଇଟୟି)ୁ ଡାକରା 
ନର ପରବିହେ ଶ୍ମକିଙ୍ ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ା 
ସମାଧାେ ଦାବନିର ନଦଶବ୍ାପୀ ମାର୍ଣ୍ଣ 
୧୩ ରୁ ୨୦ ତାରଖି ପଯଣ୍ଣ୍ନ୍ ସପ୍ାହ 
ବ୍ାପୀ ପ୍ରତବିାଦ ଧାରଣ ଓ ବନିକ୍ଷାଭ 

କାଯଣ୍ଣ୍କ୍ରମ ସଂଗଠତି କରବିା ପାଇଁ 
ଆହ୍ୱାେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୁଧବାର 
ନଫନଡନରସନ୍  ର ରାଜ୍ େଷି୍ପର୍ ିଅେୁଯାୟୀ 
୧୫ ମାର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘର 
ଆନ୍ାଳେକୁ ସମଥଣ୍ଣେ ନଘାର୍ଣା 
କରାଯାଇଥିଲା।  

ଆଜ ି ୧୫ ମାର୍ଣ୍ଣ ସୁ୍ ରଗଡ଼ ନମାଟର 
କମଣ୍ଣଚାରୀ ସଂଘ, ରାଉରନକଲା ମେି ି
ବସ୍   ଆନସାସଏିସନ୍   (ସଆିଇଟୟି)ୁ 
ପକ୍ଷରୁ ରାଉରନକଲା େୂଆ ବସ୍   ଷ୍ାଣ୍ଡନର 
ପ୍ରତବିାଦ ଧାରଣାନର ବସଥିିନଲ ସଂଘର 
ସଦସ୍। ସଆିଇଟୟି ୁରାଜ୍ ଉପସଭାପତ ି
ବମିାେ ମାଇତ,ି ଉଭୟ ୟେୁୟିେର 

ଉପସଭାପତ ି ରାଜ କନିଶାର ପ୍ରଧାେ 
ଓଡ଼ଶିାର ପରବିହେ ଶ୍ମକି ସବଣ୍ଣାଧିକ 
େଯିଣ୍ଣାତତି ନବାଲ ି କହଥିିନଲ।। ଏଠାନର 
ସରକାରୀ ଧାଯଣ୍ଣ୍ ସବଣ୍ଣେମି୍ନ ମଜୁରୀ 
ପରବିହେ ନକ୍ଷତ୍ରନର କାଯଣ୍ଣ୍କାରୀ ହୁଏ 
ୋହ ିଁ, ନଯଉଁ ଠାନର କଛି ିସବୁଧିା ସନୁଯାଗ 
ପରବିହେ ଶ୍ମକି ପାଉଛନ୍ ି ତାହା 
ସଆିଇଟୟିରୁ ଲନେଇ ନଯାଗୁଁ ସମ୍ଭବ 
ନହାଇଛ।ି ପରବିହେ ଶ୍ମକିମାେଙ୍ ପାଇଁ 
୮ ଘଣ୍ା କାଯଣ୍ଣ୍ ଦବିସ ସ୍ୱପ୍ନ। ଇଏସଆଇ, 
ଇପଏିଫ୍  , ନବାେସ ଏମାନେ ପାଇବାରୁ 
ବଞ୍ଚତି। ଏହା ବନିରାଧନର ପରବିହେ 
ଶ୍ମକି ଐକ୍ବଦ୍ ସଂଗ୍ାମ କରବିାକୁ 
ଆହ୍ୱାେ କରଥିିନଲ। ୧୫ ଦଫା ଦାବନିର 
ରାଉରନକଲା େୂଆ ବସ୍   ଷ୍ାଣ୍ଡନର 
ପ୍ରତବିାଦ ଧାରଣ ଅେୁଷ୍ତି ନହାଇଥିଲା। 
ବନିକ୍ଷାଭନର ଉଭୟ ୟେୁୟିେର ସମ୍ପାଦକ 
ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍, ଅରୁଣ ମହାରଣା, ଶନୁଭ୍ୁ 
ମହାନ୍,ି ବଜରଙ୍ଗ ି ନଲାହାର, ଭୀମନସେ 
ନସଠୀ, ରାଜୁ ଏକ୍ା, ବୁଲୁ ରାଉତରାୟ, 
ହର ିସଂିହ, ମେୁା ସଂି, ଜନିତନ୍ଦ୍ର ପାଲ ସଂିହ, 
କାଳଆି ୋୟକ ପ୍ରମଖୁଙ୍ ସନମତ ବହୁ 
ପରବିହେ ଶ୍ମକି ସାମଲି ଥିନଲ।

ରାଉରକେଲା, ୧୫ା୩(ସମସି)

େଗର ରାଜଭାର୍ା କାଯଣ୍ଣ୍ାେ୍ୱୟେ କମଟି ି (ଟଲକି)ର 
ନବୈଠକ ଇନଣ୍ଡା ଜମଣ୍ଣାେ କ୍ଲବ ବନ୍େ ହଲନର ଅେୁଷ୍ତି 
ନହାଇଥିଲା। ରାଉରନକଲା ଇସ୍ାତ କାରଖାୋର 
କାଯଣ୍ଣ୍ ବଭିାଗର େବିଣ୍ଣାହୀ େନିଦେଣ୍ଣଶକ ଏସ ଆର 
ସଯୂଣ୍ଣ୍ବଂଶୀ ଉତ୍ସବନର ମଖୁ୍ଅତଥିି ରୂନପ ନଯାଗନଦଇ 
କାଯଣ୍ଣ୍କ୍ରମକୁ ଉଦ୍  ଘାଟେ କରଥିିନଲ। ଏହ ିଅବସରନର 
ରାଜଭାର୍ାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆର୍  ଏସ୍  ପ ି ଦ୍ାରା 
ଗ୍ହଣ କରାଯାଇଥିବା ବବିଧି ପଦନକ୍ଷପ ସମ୍ପକଣ୍ଣନର 
ଉନଲ୍ଖ କର ି ନସ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ଙ୍ ତଥା ସନବଣ୍ଣାପର ି
ସମାଜର ରାଜଭାର୍ାର ପ୍ରସାରନର ଦାୟତି୍ୱ ବରି୍ୟନର 
ଉନଲ୍ଖ କରଥିିନଲ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ ି ୪.୦ ଓ ଆଟଷିଫିସଆିଲ 
ଇନଣ୍ଲନିଜେ୍ସନର ରାଜଭାର୍ାର ଉପନଯାଗ ଲାଗ ି

ନକୌଶଳ ଅେୁସନ୍ାେ ଲାଗ ି ଆହ୍ୱାେ ନଦଇଥିନଲ। ଏହ ି
ଅବସରନର ଭାରତ ସରକାରଙ୍ର ଗହୃ ମନ୍ତଣାଳୟ 
ରାଜଭାର୍ା (କାଯଣ୍ଣ୍ାେ୍ୱୟେ) ସହାୟକ େନିଦେଣ୍ଣଶକ 
େମିଣ୍ଣଳ କୁମାର ଦୁନବ ସଦସ୍ ପ୍ରତଷି୍ାେ ଗଡୁକି ଦ୍ାରା 
ରାଜଭାର୍ାର କାଯଣ୍ଣ୍ାେ୍ୱୟେନର ପ୍ରଗତରି ସମୀକ୍ଷା 
କରଥିିନଲ। ରାଜଭାର୍ାର କାଯଣ୍ଣ୍ାେ୍ୱୟେର ବଭିନି୍ନ 

େୀତେିୟିମ ଏବଂ ପ୍ରାବଧାେଗଡୁକି ସମ୍ପକଣ୍ଣନର ତଥା 
ଏହାର ଅେୁପାଳେ ସମ୍ୱନ୍ନର ମତବ୍କ୍ତ କରଥିିନଲ। 
ଆର୍  ଏସ୍  ପ ିନଲାକ ସମ୍ପକଣ୍ଣ ବଭିାଗର ଡଜିଏିମ ଓ ସଞ୍ଚାର 
ମଖୁ୍ ତଥା ଟଲକି୍  ର ସଦସ୍ ସଚବି ଅର୍ଣ୍ଣୋ ଶତପଥୀ 
ସମାନବଶକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିନଲ। ରାଜଭାର୍ାର 
ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରଳ ହ ି୍ ୀ ବ୍ବହାର ଉପନର 

ଗରୁୁତ୍ୱାନରାପ କରଥିିନଲ। ଏହ ି ଅବସରନର ଅେୁଷ୍ତି 
ମତବେିମିୟ ଅଧିନବଶେନର ସଦସ୍ ପ୍ରତଷି୍ାେର 
ପ୍ରତେିଧିିମାନେ ରାଜଭାର୍ା ହ ି୍ ୀର କାଯଣ୍ଣ୍ାେ୍ୱୟେ 
ସମ୍ୱନ୍ୀୟ ବଭିନି୍ନ ବରି୍ୟନର ଆନଲାଚୋ କରଥିିନଲ। 
ଆର୍  ଏସ୍  ପ ି ନଲାକ ସମ୍ପକଣ୍ଣ ଏବଂ ରାଜଭାର୍ା ବଭିାଗର 
ବଭିାଗର ଏଜଏିମ ସଶୁ୍ୀ ଲଲାଟ ି ଟନ୍ା ଟଲକିର 
ବଗିତ ନବୈଠକର ବଶିଦ ବବିରଣୀ ପାଠ କରଥିିନଲ। 
କାୋଡା ବ୍ାଙ୍ ରାଜଭାର୍ା ବଭିାଗର ମ୍ାନେଜର 
ବଶି୍ୱୋଥ ସାହୁ କାଯଣ୍ଣ୍କ୍ରମ ସଂନଯାଜୋ କରଥିିନଲ। 
ଉକ୍ତ ନବୈଠକନର ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ବଭିନି୍ନ ସଂସ୍ଥା, 
ବ୍ାଙ୍, ବୀମା କମ୍ପାେୀ ଓ ରାଷ୍ଟାୟତ ଉନଦ୍ାଗ ଆଦ ି
ସଂସ୍ଥାରୁ ୩୦ରୁ ଊଦ୍ଦ୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତେିଧିି ନଯାଗ ନଦଇଥିନଲ। 
ନଶର୍ନର ଏଲଆଇସ ି ଅଫ ଇଣ୍ଡଆିର ନକ. ନଶାଭା 
ସମସ୍ତଙୁ୍ ଧେ୍ବାଦ ଜ୍ାପେ କରଥିିନଲ।

ଯବୁେଙ୍କ ଝୁଲନ୍ା 
ଶବ ଉଦ୍ାର

ରାଉରକେଲା,୧୫ା୩(ସମସି): 
ସ୍ଥାେୀୟ ପ୍ଲାଣ୍ସାଇଟ୍   ଥାୋ 
ଅନ୍ଗଣ୍ଣତ ଟମି୍ୱର୍   କନଲାେୀରୁ 
ଜନଣ ଅଜଣା ଯବୁକଙ୍ ଝୁଲନ୍ା 
ଶବକୁ ପଲୁସି ଉଦ୍ାର କରଛି।ି 
ମତୃକଙ୍ ବୟସ ୨୬ରୁ ୩୦ 
ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟନର ନହବ ନବାଲ ି
ଅେୁମାେ କରାଯାଇଛ।ି ସ୍ଥାେୀୟ 
ନଲାନକ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳନର ଥିବା 
ବଏିସଏନ୍  ଏଲ ଛକ େକିଟ 
ଜଙ୍ଗଲନର ଝୁଲନ୍ା ଶବକୁ 
ନଦଖିବାକୁ ପାଇଥିନଲ। ଏନେଇ 
ପଲୁସିକୁ ସଚୂୋ ନଦଇଥିନଲ। 
ଏହା ହତ୍ା କ ି ଆତ୍ମହତ୍ା ତାହା 
ସ୍ଷ୍ ନହାଇ ପାରେିାହ ିଁ।

ରାଉରକେଲାର ନଗର ରାଜଭାର୍ା ୋଯଚ୍୍ଚ ାନ୍ୱୟନ େମ ତିଟ ତି କବୈଠେ

ପର ତିବହନ ଶ୍ମ ତିେଙ୍କ 
ରାଜ୍ବ୍ାପରୀ ପ୍ରତ ତିବାଦ ବ ତିକ୍ାଭ

  ରାଉରକେଲା ପରବିହନ 
ଶ୍ରମେି ସାମଲି

ରାଉରକେଲା,୧୫ା୩(ସମସି): ରାଉରନକଲା 
କଞ୍ମୁର ଫ୍ରଣ୍ ତରଫରୁ ନକାଏଲେଗର ସ୍ଥତି ଖାଉଟ ି
ସରୁକ୍ଷା ଭବେନର ବଶି୍ୱ ଉପନଭାକ୍ତା ଅଧିକାର ଦବିସ 
ପାଳେ ଅବସରନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସବୁଜ ବଜୁିଳ ି ବ୍ବହାର 
ପାଇଁ ଉପନଭାକ୍ତାଙୁ୍ ସନଚତେତା କରାଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି ଅବସରନର ଆନ୍ଜଣ୍ଣାତୀୟସ୍ତରନର ଏବର୍ଣ୍ଣ 
ରଖାଯାଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସବୁଜ ବଜୁିଳ ି ବ୍ବହାର 
ମାଧ୍ୟମନର ଖାଉଟଙି୍ ସଶକ୍ତକିରଣ’ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପନର 
ଆନଲାଚୋଚକ୍ର ଅେୁଷ୍ତି ନହାଇଥିଲା। ଫ୍ରଣ୍ର ସଭାପତ ି
ସଧୁୀର ସୁ୍ ରାୟ ସ୍ୱାଗତ ଭାର୍ଣ ନଦଇଥିଲା ନବନଳ 
ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମହିରି ରାୟ ଆନଲାଚୋଚକ୍ରର 
ବରି୍ୟବସୁ୍ତ ଉପନର ବକ୍ତବ୍ ରଖିଥିନଲ। ଶ୍ୀ ରାୟ 
ତାଙ୍ ବକ୍ତବ୍ନର ନକାଇଲାରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ନହଉଥିବା 
ବଜୁିଳ ି ବର୍ଣ୍ଣମାେ ବହୁଳ ଭାନବ ବ୍ବହୃତ ନହଉଥିବା 
ନବନଳ, ବଜୁିଳରି ଦର ଦେିକୁ ଦେି ବୃଦ୍ ି ପାଇବାନର 
ଲାଗଛି ି ଯାହା ବଜୁିଳ ି ଉପନଭାକ୍ତାଙ୍ କ୍ରୟ ଶକ୍ତ ି ଉପନର 

ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛ।ି ତାଛଡା ନକାଇଲାରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ବଜୁିଳ ି
ପରନିବଶ ପାଇଁ କ୍ଷତକିାରକ ନହାଇଥିବାରୁ, ଏହାର 
ବକିଳ୍ପ ବଜୁିଳ ିବ୍ବହାର ପାଇଁ ସାରା ବଶି୍ୱନର ପ୍ରନଚଷ୍ା 
ବୃଦ୍ ି ପାଇଛ।ି ନସୌର ଶକ୍ତ,ି ବାୟ ୁ ଶକ୍ତ ି ଇତ୍ାଦ ି ଏହାର 
ବକିଳ୍ପ ଭାନବ ଉଭା ନହାଇଛ,ି ଯାହା ଉପନଭାକ୍ତାଙ୍ 
ଆଥ ଷିକ ନବାଝ କମାଇବାନର ସହାୟକ ନହବା ସହ 

ପରନିବଶ ପାଇଁ ଅେୁକୂଳ ନହବ ନବାଲ ି କହଥିିନଲ। 
ଏହ ିଅବସରନର ଇଂଜେିୟିର ରୂପକ ପଟ୍ଟୋୟକ ନସୌର 
ଶକ୍ତରି ଉପାନଦୟତା ଉପନର ଏକ ବବିରଣୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରଥିିନଲ। ଜଲି୍ା ଉପନଭାକ୍ତା ନଫାରମର ସଭାପତ ି
ରାନଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାନବ ନଯାଗନଦଇ 
ନଯଉଁ ଉପନଭାକ୍ତାମାନେ ଠକାମନିର ଶକିାର ନହଉଛନ୍,ି 

ନସମାନେ ଜଲି୍ା ଖାଉଟ ିଅଦାଲତ େକିଟନର ଅଭନିଯାଗ 
ଆଣବିା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାେ ନଦଇଥିନଲ। ସମ୍ାେତି ଅତଥିି 
ଭାନବ ସମାଜନସବୀ ବ୍ରଜିନମାହେ ଅଗ୍ୱାଲ ଓ 
ଅବଣ୍ଣାେ ନକା ଅପନରଟଭି ବ୍ାଙ୍ର ସଭାପତ ି ଦଲି୍ୀପ 
ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ସମ୍ାେତି ଅତଥିିଭାନବ ନଯାଗନଦଇ 
ଉପସ୍ଥତି ଉପନଭାକ୍ତାଙୁ୍ ବଭିନି୍ନ ଦଗିନର ସନଚତେ 
କରାଇଥିନଲ।ଫ୍ରଣ୍ର ଉପସଭାପତ ି ସନୁରନ୍ଦ୍ର ରାଉତ 
ଧେ୍ବାଦ ଅପଣ୍ଣଣ କରଥିିନଲ। କାଯଣ୍ଣ୍କ୍ରମନର ସହରର 
ବହୁ ଜଣାଶଣୁା ବ୍କ୍ତତି୍ୱ ୋରାୟଣ ପତ,ି ଶଶଧର ପାତ୍ର, 
ନଶୈନଳନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍,ି ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ, ପ୍ରଶାନ୍ ଦାସ, ମଟୁି 
ନବଉରଆି, େରିଞ୍େ ଦାସ, ବାବାଜୀ ସ୍ୱାଇଂ, ବମି୍ୱାଧର 
ଦାସ, ସମୁତି୍ରା ପ୍ରଧାେ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥତି ରହ ିଆନଲାଚୋ 
ଚକ୍ରନର ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଥିିନଲ। କଜୁ୍ମର ଫ୍ରଣ୍ର 
ନକାର୍ାଧ୍ୟକ୍ଷ ରଜତ ନଚୌଧରୁୀ, ମେ୍ମଥ ନଦ, ସବୁାସ ପଣ୍ଡା, 
ସଞ୍ୟ ପାତ୍ର, ମନୋଜ ରାଉତ, ପହଲ ିୋୟକ ୋଗରକି 
ପ୍ରମଖୁ କାଯଣ୍ଣ୍କ୍ରମକୁ ସଫଳ ଥିନଲ।

ବଶି୍ୱ ଖାଉଟ ି
ଅଧିୋର ଦବିସ

ରାଉରକେଲା, ୧୫ା୩(ସମସି): ବଚିାର ବଭିାଗ ଅଧୀେନର ଥିବା ସରକାରୀ 
ଗାଡ଼ ି ଦୁଘଣ୍ଣଟଣାନର ସୁ୍ ରଗଡ଼ ଜଲି୍ାର ଜନଣ ଆଦବିାସୀ ବ୍କ୍ତଙି୍ ମତୁୃ୍ 
ନହବାର ପ୍ରାୟ ୧୩ ବର୍ଣ୍ଣ ବତିଯିବିା ସନର୍ଦ୍ ଏପଯଣ୍ଣ୍ନ୍ ତାଙ୍ ପରବିାରକୁ 
କ୍ଷତପିରୂଣ େମଳିବିା ଚନି୍ାର ବରି୍ୟ ପାଲଟଛି।ି ଏହ ିକ୍ଷତପିରୂଣ ପ୍ରସଙ୍ଗନର 
୨୦୧୬ ମସହିାନର ମଟର ଦୁଘଣ୍ଣଟଣା ସମ୍ପକଷିତ ଟ୍ରବୁି୍ୋଲ ୨୦୧୧ ମସହିାନର 
ଆଗତ ମାମଲାର ବଚିାର କର ି ଅଦାଲତ ଅେୁକୂଳ ମତ ନଦଇଥିନଲ। 
ଏହା ସନର୍ଦ୍ ଉର୍ରାଧିକାରୀଙୁ୍ ଆବଶ୍କ କ୍ଷତପିରୂଣ େ ମଳିବିାରୁ ୨୦୧୬ 
ମସହିାନର ସାଟଷିଫିନକଟ ନକଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତଥାପ ିେ୍ାୟ େମଳିବିା 
ପନର ଏହା ଉର୍ େ୍ାୟାଳୟଙ୍ ଦୃଷ୍କୁି ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହାପନର ଉର୍ 
େ୍ାୟାଳୟ ଚଳତି ବର୍ଣ୍ଣ ଏହ ିସମ୍ପକଷିତ ରଟି ପଟିସିେର ବଚିାର ପବୂଣ୍ଣକ ଏକ 
ଆନଦଶ ନଦଇ ତୁରନ୍ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା କ୍ଷତପିରୂଣ ନଦବା ବ୍ବସ୍ଥା 
ଆଧାରତି ଆନଦଶ ଜାର ି କରଛିନ୍।ି ଗରୁୁତ୍ୱପଣୂଣ୍ଣ ବରି୍ୟ ବୀମା େଥିବା 
ସରକାରୀ ଗାଡ଼ ି ଦୁଘଣ୍ଣଟଣା ଘଟାଇ ନଦାର୍ୀ ସାବ୍ସ୍ତ ନହନଲ ଏହ ି ଦୁଘଣ୍ଣଟଣା 

ଜେତି କ୍ଷତପିରୂଣ ସକାନଶ କ୍ଷତପିରୂଣ ବ୍ବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍ ଥିବା ସନର୍ଦ୍ 
ଆନବଦେକାରୀଙୁ୍ କ୍ଷତପିରୂଣ ମଳିପିାରେିାହ ିଁ। ୨୦୧୦ ମସହିାର ଦୁଘଣ୍ଣଟଣାନର 
ମତୁୃ୍ବରଣ କରଥିିବା ନଗାପାଳ କରି୍ାେକୁ ନସନତନବନଳ ୪୯ ବର୍ଣ୍ଣ ବୟସ 

ନହାଇଥିଲା ଏବଂ ନସ ରାଜ୍ ସରକାରଙ୍ ନଟ୍ରନଜରୀ ବଭିାଗନର ଚାକରି ି
କରୁଥିନଲ। ତାଙ୍ ଅକାଳ ବନିୟାଗ ପନର ତାଙ୍ ବଧିବା ପତ୍ୀ ରଙ୍ଗ ବାରା, ପଅୁ 
ଅଶ୍ୱେିୀ କୁମାର କସିାେ ଓ ଝଅି ଅେୁପମା କସିାେ କ୍ଷତପିରୂଣ ମାମଲା ସଭିଲି 
ନକାଟଣ୍ଣ ସୁ୍ ରଗଡ଼ର ନରଜଷି୍ଟାର ଓ ରାଜ୍ ସରକାରଙ୍ ପରବିହେ ସଚବିଙ୍ 
ବନିରାଧନର ଆଗତ କରଥିିନଲ। ମଟରଯାେ ଦୁଘଣ୍ଣଟଣା ସକାନଶ ରହଥିିବା 
ଟ୍ରବୁି୍ୋଲନର ୨୦୧୧ନର ଏହ ିମାମଲାନର ଶଣୁାଣ ି୨୦୧୬ ମସହିା େନଭମ୍ୱର 

୮ନର ସରଥିିଲା ଏବଂ ଏହାର ରାୟ ୨୦୧୬ େନଭମ୍ୱର ୨୧ ନର ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଥିଲା। ତଦେୁଯାୟୀ ଆନବଦେକାରୀଙ୍ ଦାବ ି୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା କ୍ଷତପିରୂଣ 
ବପିକ୍ଷନର ସମସ୍ତ ହସିାବ କତିାବ ପନର ୧୪ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ୮୨୪ ଟଙ୍ା 
ନଦବାକୁ ଅଦାଲତ େନିଦଣ୍ଣଶ ନଦଇଥିନଲ। ଏହାର ପଇଠନର ବଳିମ୍ୱ ଘଟନିଲ, 
ବାର୍ଷିକ ୬ ପ୍ରତଶିତ ହାରନର ସଧୁ ନଦବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆନଦଶନର ଉନଲ୍ଖ 
ରହଛି।ି କନୁି୍ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ପ୍ରାୟ ୬ ବର୍ଣ୍ଣ ବତିଯିାଇଥିନଲ ମଧ୍ୟ 
କ୍ଷତ ି ପରୂଣ ମଳିେିାହ ିଁ। ପ୍ରଥମ ଆନଦଶ ପନର ଏହା ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ େକିଟକୁ 
ଆସଥିିଲା ପନର ଏହାକୁ ସାରବିା ସକାନଶ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ ମାଧ୍ୟମନର 
ଉପଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ଆନଦଶ ନହାଇଥିଲା। ନତନବ ଏହା ସରେିଥିବାରୁ 
ହାଇନକାଟଣ୍ଣନର ଅପଲି କରାଯାଇ ପବୂଣ୍ଣପକ୍ଷମାେଙ୍ ସନମତ ବନିଶର୍ କର ି
ଉପଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା। ହାଇନକାଟଣ୍ଣ ଏହାର ବଚିାର କର ି
ତୁରନ୍ ମାମଲାକୁ ସାରବିା ପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ ତ୍ୱରାେ୍ୱତି କରାଯବିା ସହ ଚାର ିସପ୍ାହ 
ମଧ୍ୟନର ସାରବିା ପାଇଁ ଉପଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ େନିଦେଣ୍ଣଶ ନଦଇଛନ୍।ି

  ସରୋରୀ ଗାଡ଼ ିଦୁର୍ଘଟଣାକର 
ମତୁୃୟୁ ମାମଲା କୋଟଚ୍ଚଙ୍କ ନ ତିକର୍ଚ୍ଚଶ ପକର ବ ତି ମ ତିଳ ତିନ ତି ଦୁଘଚ୍ଚଟଣା ୍ତ ତିପରୂଣ

୪ ସପ୍ାହ ମଧ୍ୟକର ମାମଲା 
ସାର ତିବାେୁ ହାଇକୋଟଚ୍ଚଙ୍କ ନ ତିକର୍ଚ୍ଚଶ

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସବୁଜ ବ ତିଜୁଳ ତି ବ୍ବହାର ଦ ତିଗକର ସକ�ତନତା
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ଅର୍ରେଲଆିକୁ ଧଳୂ ିଚଟସାଇଲସା ଭସାେତ

ରାଉରକେଲା,୧୫ା୩(ସମସି): କ୍ରୀଡା 
ସଂଗଠକ ବଜିୟ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ 
ବୟିୟାଗୟର ରାଉରୟକଲା ସାଇକ୍ଂି କବ୍ 
ତରଫରୁ ୟ�ାକସଭା ଅନୁଷ୍ତି ୟ�ାଇଯାଇଛ।ି 
ସଚୂନାୟଯାଗ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ୧୯୮୦ ମସ�ିାରୁ 
ଆଜ ିପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼�ିା ସାଇକ୍ଂି ଆୟସାସଏିସନ 
ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ଭାୟବ ଦାୟତି୍ୱ ବ�ନ 
କର,ି ଓଡ଼�ିାୟର ସାଇକ୍ଂି ବକିା�ୟର 
ପ୍ରମଖୁ ଭୂମକିା ଗ୍ର�ଣ କରଥିିୟଲ। ତାଙ୍କର 
ଉଦ୍ୟମୟର ଜାତରୀୟ ଓ ଆନ୍ତଜ୍ଯାତକି ସାଇକ୍ଷି୍ଟ 

ସଷୃ୍ଟ ିୟ�ାଇଥିୟଲ ୟବାଲ ିବ�ିଷି୍ଟ ବ୍ୟକ୍ମିାୟନ 
ମତବ୍ୟକ୍ କରଥିିୟଲ। କବ୍ର ସଭାପତ ି
ସୟମନ୍ଦ୍ର ରାଜା ସଂି, ସମ୍ାଦକ ନରସଂି� ସା�, 
ପବୂ୍ଯତନ ବରଷି୍ ସାଇକ୍ଷି୍ଟ ସବୁାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, 
ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ, �ରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ରାଜ୍ୟ 
ସାଇକ୍ଂି ପ୍ର�କି୍ଷକ ସ�ୁରୀଲ କୁମାର ଦାସ ଓ 
କବ୍ର ସଦସ୍ୟ ଲଙି୍ଗରାଜ ଷଡଙ୍ଗରୀ, ୟଦବଦତ୍ତ 
ୟଜନା, ପ୍ରମଳିା ସା�ୁ, ସବତିା ନାୟକ, ଲକ୍ଷରୀ 
ସା�ୁ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ୟ�ାଇ ୟ�ାକପ୍ରକା� 
କରଥିିୟଲ।

ରାଉରକେଲା,୧୫ା୩(ସମସି):

ବ୍ାଉନସଗୁର ଚାଲାଣ ୟବୟଳ ପ୍ାଣ୍ଟସାଇଟ୍   
ଥାନା ପଲୁସି ରାୟକଟକୁ ଧରବିାୟର ସକ୍ଷମ 
ୟ�ାଇଛ।ି ଏ� ି ଘଟଣାୟର ଜଡ଼ତି ଥିବା ୪ 
ଜଣଙୁ୍କ ଗରିଫ କର ି ୟକାଟ୍ଯ ଚାଲାଣ କରଛି।ି 
ଗରିଫ ଅଭଯିକୁ୍ମାୟନ ୟ�ୟଲ, ମ�ତାବ ୟରାଡ 

ଇସଲାମ୍   ନଗରର �ସନ୍   ଖାନ, 
ପାନୟପାଷ ୟକାଏଲ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍    
ଅଞ୍ଚଳର ନଦମି ଖାନ୍   ଓରଫ ନବରୀନ, 
ମ�ତାବ ୟରାଡର ଏମଡ ି ପ୍ୟାୟର ଓ ଆରଡଏି 
ବଲି୍ଂିର ତାରକି ଅନୱର୍  । ୟସମାନଙ୍କ ଠାରୁ 
୨୬୦ ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ାଉନସଗୁର, ୟଗାଟଏି 
ବାଇକ, ସ୍ଟୁ ି ଓ ନଗଦ ୧ �ଜାର ୧୭୦ ଟଙ୍କା 

ଜବତ କରାଯାଇଛ।ି ଇନ୍ସୟପକ୍ଟର ସୟନ୍ତାଷ 
କୁମାର ୟଜନାଙ୍କ ସଚୂନା ମତୁାବକ ଟ୍ାଫିକ 
ୟଗଟ୍   ୟଦଇ ବ୍ାଉନସଗୁର ଚାଲାଣ ୟ�ଉଥିବା 
ୟନଇ ସଚୂନା ମଳିଥିିଲା। ଏ� ି ଆଧାରୟର 
ସକାଳ ସମୟୟର ଏସଆଇ ସଦି୍ାଥ୍ଯ ପ୍ରଧାନଙ୍କ 

ୟନତୃତ୍ୱୟର ଏକ ଟମି୍   ୟସଠାୟର 
ଚଢ଼ଉ କରଥିିଲା। ୟସ� ି ସମୟୟର 
ଟ୍ାଫିକ ୟଗଟ ପଟୁ ଆର୍  ଏସ୍  ପ ି
ୟଗଟ ଆଡ଼କୁ ବ୍ାଉନସଗୁର 
ଚାଲାଣ ୟ�ଉଥିବା ୟବୟଳ ପଲୁସି 

ଧରବିାୟର ସକ୍ଷମ ୟ�ାଇଥିଲା। ଜବତ 
ୟ�ାଇଥିବା ବ୍ାଉନସଗୁର ମଲୂ୍ୟ ୭ ଲକ୍ଷ 

୫୦ �ଜାର ଟଙ୍କା ୟ�ବ ୟବାଲ ିସଚୂନା ମଳିଛି।ି 
ଗରିଫ ୟ�ାଇଥିବା ନଦମି୍   ଓ ତାରକି୍   ପବୂ୍ଯରୁ 
ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣାୟର ଗରିଫ ୟ�ାଇଥିୟଲ। 
ଏୟନଇ ପଲୁସି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାର ିରଖିଛ।ି

୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାର ବ୍ାଉନସଗୁର ଜବତ,୪ ଗରିଫ

ରାଉରକେଲା,୧୫।୩(ସମସି): ଆର୍  ଏସ୍  ପ ି
ଖଣ ି ସମ�ୂୟର କାଯ୍ଯ୍ୟରତ ଠକିା ଶ୍ମକିଙ୍କ 
ରାତ୍କିାଳରୀନ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଖଣ ି ଭତ୍ତା ଲାଗ ୁ କରବିା 
ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାରଦନି ଆଞ୍ଚଳକି ଶ୍ମ କମ�ିନରଙ୍କ 
କାଯ୍ଯ୍ୟାଳୟୟର ଆରଆଇୟକୟକଏସ ଏବଂ 
ଆର୍  ଏସ୍  ପ ି କତୃ୍ତ୍ଯପକ୍ଷଙ୍କ ଭତିୟର ଚାଲଥିିବା �ଳି୍ପ 
ବବିାଦର �ଣୁାଣ ି ଆଞ୍ଚଳକି ଶ୍ମ କମ�ିନର ସୟନ୍ତାଷ 
ୟସଠରୀ କରଥିିୟଲ। ଏ� ି ଅବସରୟର ଆରଏସପ ି
କତୃ୍ତ୍ଯପକ୍ଷ ଦାଖଲ କରଥିିବା ତାଙ୍କର ଲଖିିତ 
ଜବାବୟର ଉୟଲେଖ ଥିଲା ୟଯ ୟଯୟ�ତୁ ଏ ବଷିୟ 
କୟପ୍ଯାୟରଟସ୍ତରର ସମସ୍ୟା, ୟତଣ ୁ ୟନୁୟିନ ଉକ୍ 
ବଷିୟକୁ କଣ୍ଟଟ୍ାକ୍ଟ ୟଲବର ସବକମଟିୟିର ଉଠାଇବା 
ଉଚତି। ୟତୟବ ଭଲିାଇ ଷ୍ଟଲିପ୍ାଣ୍ଟର ଖଣୟିର ଏ�ା 
କପିର ି ଲାଗୟୁ�ଲା ୟବାଲ ି ଆରଆଇୟକୟକଏସ 
ପକ୍ଷରୁ ଯକୁ୍ ି ଉପସ୍ାପନ କରାଯାଇଥିଲା। କତୃ୍ତ୍ଯପକ୍ଷଙ୍କ 
ମତ ୟ�ଲା ୟସମାୟନ କୟପ୍ଯାୟରଟସ୍ତରୟର 
କଥା ୟ�ାଇଛନ୍ତ,ି ଏବଷିୟୟର ୟତଣ ୁ ୟନୁୟିନ 
ଉକ୍ ବଷିୟକୁ ସବକମଟିୟିର ଉଠାଇବା ଉଚତି୍  । 
ଆରଆଇୟକୟକଏସ ୟନୁୟିନ ଆଗାମରୀ କଣ୍ଟଟ୍ାକ୍ଟ 
ୟଲବର ସବକମଟିୟିର ଏ� ିପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ ୟବାଲ ି
ମତ ରଖିଥିଲା। ଆଜରି ଆୟଲାଚନାୟର କତୃ୍ତ୍ଯପକ୍ଷଙ୍କ 
ତରଫରୁ ଡଜିଏିମ ରବନି କୁମାର, ୟଟନସି ମାଇନ୍ସରୁ 
ଡଜିଏିମ ୟଜପ ିମଶି୍ ଏବଂ ୟନୁୟିନ ତରଫରୁ ୟଟନସା 
ମାଇନ୍ସରୁ କ୍ରୀଷ୍ଣକାନ୍ତ ଦୁୟବ, ଜରୀୟବଦ �ୁୟସନ, 
ରାମ କୟି�ାର ସା�ୁ, କୁଲଜରୀତ ସଂି, ରାମପ୍ରସାଦ 
ୟସନ, ବରସଅୁାଁ ମାଇନସରୁ ପ୍ରଫୁଲେ ପାତ୍, ବଲାଣରୀ 
ମାଇନସରୁ ଅଭ ିସଂି, ପରମଜତି ସଂି� ଉପସ୍ତି ଥିୟଲ।

ଠକିା ଶ୍ରମକିଙ୍ ଭତ୍ା ବଷିୟ 
ଏନ୍  ଜଜସଏିସ୍  ସବକମଟିଜିର 

ଉଠବିା ଜନଇ ନଷି୍ପତ୍ି

କୋଇଡା,୧୫ା୩(ସମସି): ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ଜଲିୋ ୟକାଇଡାୟର ମଧ୍ୟ ୟଦଖିବାକୁ ମଳିଛି ି
ଡ୍ାଇଭର ମ�ାସଂଘ କରଥିିବା ଷ୍ଟୟିରଂି ଛାଡ଼ 
ଆୟନ୍ଦାଳନର ପ୍ରଭାବ ଓ ଆୟନ୍ଦାଳନ ୟଯାଗୁଁ 

ୟକାଇଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡୟର ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ 
ବା�ାରକୁ ଯାଉଥିବା ବସ ଗଡୁକି ଅଟକ ି
ର�ଥିିଲା। ଯା�ା ଦ୍ାରା ବ�ୁସଂଖ୍ୟାୟର 
ଯାତ୍ରୀ ମାୟନ ନଜିର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଳକୁ 
ଯାଇନପାର ି ବ�ୁ ଅସବୁଧିାର ସମ୍ଖୁରୀନ 
ୟ�ାଇଥିୟଲ ଓ ଅନ୍ୟପୟଟ ୟଦଖିବାକୁ 
ଗୟଲ ୟକାଇଡା ଏକ ଖଣ ି ଖାଦାନ 

ଭରା ଅଞ୍ଚଳ ୟ�ାଇଥିବାରୁ ବଭିନି୍ନ ଖଣରୁି 
ଖଣଜିପଦାଥ୍ଯ ଟ୍କ ଓ �ାଇୱା ୟଯାୟଗ 
ପରବି�ନ ୟ�ାଇଥାଏ ଓ କନୁି୍ତ ଏ� ି
ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବୟର ପରବି�ନ କାଯ୍ଯ୍ୟ 

ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ୟ�ବା ୟଯାଗୁଁ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ୟକାଟ ି
ୟକାଟ ି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ �ାନରୀ 
ୟ�ବା ସ�ତି ସରକାରଙ୍କ 
ଅଥ୍ଯୟନୈତକି ଅଭବୃିଦ୍ ି
ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ୟ�ାଇଥିଲା ଓ 

ଡ୍ାଇଭରଙ୍କ ଆୟନ୍ଦାଳନକୁ ସମଥ୍ଯନ କର ି
ବୟଣଇ ବଧିାୟକ ଲକ୍ଷଣ ମଣୁ୍ଡା, ୟକାଇଡା 
କ ଜଲିୋ ପରଷିଦ ସଭ୍ୟା ସ�ୁରୀଳା ମଣୁ୍ଡା, 
ସଆିଇଟୟି ୁ ଜଲିୋ ସଭାପତ ି ପ୍ରଭାତ ପଣ୍ଡା 
ଓ �� �� ସଂଖ୍ୟକ ଡ୍ାଇଭର ଉପସ୍ତି 
ର� ି ୟକାଇଡା ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରୟବ� ପଥୟର 
ପୟିକଟଙି୍ଗ ରାସ୍ତା ୟରାକ କରଥିିୟଲ।

ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘର ଆଜ୍ାଳନ

କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠକଙ୍ ବଜିୟାଗଜର ଜ�ାକସଭା

  ବରି୍ସା-ମଣୁ୍ସା ହକ ିଷ୍ସାଡୟିମ୍   ଆମ ପସାଇଁ 
ଲକ:ି ହର୍ ମନ୍  ୍ ରୀତ୍  

ରାଉରୟକଲା ବସି୍ଯା ମଣୁ୍ଡା �କ ିଷ୍ଟାଡୟିମ୍  ୟର ଲଗାତାର ଭାରତରୀୟଦଳ 
ଅୟଷ୍ଟଲଆି ଓ ବଶି୍ୱ ବୟିଜତା ଜମ୍ଯାନରୀକୁ ଧଳୂ ି ଚଟାଇବା ପୟର ଏ�ା 
ଆମ ପାଇଁ ନଶି୍ତି ଭାୟବ ‘ଲକ ିଷ୍ଟାଡୟିମ୍  ’ ୟବାଲ ିବୁଧବାର ବଜିୟ 
ପୟର କ�ୁଛନ୍ତ ିଭାରତରୀୟ �କ ିଦଳ ଅଧିନାୟକ �ର୍ ମନ୍ ପ୍ରରୀତ୍   ସଂି।

  ହସାପ ିଏଣ୍ିିଂ
ବାସ୍ତବକି ଏମତି ି ଚମତ୍ାର ୟଖଳ ୟକୟବ ବ ି ୟ�ାଇନଥିଲା। 
ୟପ୍ରା ଲଗି �କୟିର ରାଉରୟକଲା ବସି୍ଯାମଣୁ୍ଡା �କ ି ଷ୍ଟାଡୟିମ୍   
ୟର ଭାରତ ୟଗାଟଏି ନୁୟ�ଁ ଚାର ିଚାରଟି ିମ୍ୟାଚ ଜତି ିଜମ୍ଯାନରୀ 
ଓ ଅୟଷ୍ଟଲଆି ଦଳକୁ ଧଳୂ ି ଚୟଟଇଛ।ି ୟ�ୟଲ ଆଜରି 
ଜତି୍   ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ନଆିରା। ୟପନାଲ୍ଟ ି ସଟୁର ୟ�ଷ ୟଗାଲକୁ 
ଅଟକାଇ ୟଗାଲକପିର ଶ୍ରୀୟଜସ୍   ୟରକଡ୍ଯ ସଷୃ୍ଟ ିକରଥିିୟଲ। 
ୟଯଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତ �ାରୁ �ାରୁ ଜତିଗିଲା।

  ଅର୍ରେଲଆି ର�ସାଲକପିର୍ କୁ 
ଭୁଅସାଁ ବୁଲସାଇରଲ ହର୍ ମନ୍  ୍ ରୀତ

ଆଜରି ମ୍ୟାଚଟ ି ଚତି୍ତାକଷ୍ଯକ ର�ଥିିଲା। ୪ଥ୍ଯ କ୍ାଟ୍ଯର 
ୟଖଳ ପୟର ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟୟର ମ୍ୟାଚ ଅମରୀମାଂସତି 
ୟ�ାଇଥିଲା। ୟପନାଲ୍ଟ ିକର୍୍ଯର ୟ�ଷ ସଟୁ ମାରବିା ୟବୟଳ 
ଭାରତରୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ �ର୍ ମନ୍ ପ୍ରରୀତ୍  ଙ୍କ ସଟୁ୍   ଅତ୍ୟନ୍ତ 
ୟରାମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ୟକମତି ିଡ୍ବି୍ଂି କର ିୟଗାଲ କରୟିଦୟଲ 
ତାର ୟଟର୍   ପାଇ ନଥିୟଲ ଅୟଷ୍ଟଲଆିର ୟଗାଲକପିର। 
ଯା�ା ଫଳୟର ପଣୁଥିୟର ଡ୍’ ୟ�ାଇଯାଇଥିଲା।

  ପରିକ ର�ସାସ୍  ରେରଲ
ଅମରି୍   ଖାନଙ୍କ ବଲଉିଡ୍   ଚଳଚ୍ତି୍ ପୟିକ ୟଗଟଅପ୍   ୟର 
ରାଉରୟକଲା ଯବୁକ ଉତ୍ତମ ତାଣ୍ଡ ିଷ୍ଟାଡୟିମୟର ପ�ଞ୍ଚ ି ଥିୟଲ। 
ଭାରତ ତ୍ରିଙ୍ଗା ଧର’ି ଜୟିତଗାୟର ଭାଇ ଜୟିତଗା ଇଣ୍ଡଆି 
ଜୟିତଗା’ ନାରା ୟଦଇ ଦ�୍ଯକଙ୍କ ୟଜାସ୍   ବଢ଼ାଇ ଥିୟଲ। ତାଙ୍କର 
ଏ� ିନାରାର ତାୟଳ ତାୟଳ ଦ�୍ଯକ ମଧ୍ୟ ନାରା ୟଦଇଥିୟଲ।

  ପରିକ ରହ ରରଲଫି
ଷ୍ଟାଡୟିମ୍   ଠାୟର ପୟିକ ପ�ଞ୍ଚବିା ପୟର �ଜାର �ଜାର ଦ�୍ଯକ 
ତାଙ୍କ ସ� ଫୟଟା ଉଠାଇବା ସ� ୟସଲଫି ୟନଇଥିୟଲ। 
ଫୟଟା ୟସସନ୍   କରବିା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚାର ି ପୟଟ ୟଲାକଙ୍କ ଭଡି 
ପରଲିକ୍ଷତି ୟ�ାଇଥିଲା।

  ଛଡ଼ିସା ରହସାଇ ମ୍ସାଚ୍   ରେଖିରଲ
ବସି୍ଯା ମଣୁ୍ଡା ଷ୍ଟାଡୟିମ୍   ଠାୟର ୟପ୍ରା ଲଗି୍   �କ ିମ୍ୟାଚର ୟ�ଷ ଦନିୟର 
ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାୟଲରରୀ ଫୁଲ ୟ�ାଇଥିଲା। ଦ�୍ଯକ ବାଧ୍ୟ ୟ�ାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ 
ୟଫା୍ରର ୟରଲଂି ପାଖୟର ଛଡ଼ିା ୟ�ାଇ ମ୍ୟାଚ୍   ୟଦଖିଥିୟଲ। ବୟି�ଷ କର ି
ଇଷ୍ଟ ଗ୍ୟାୟଲରରୀ ଠାୟର ଏ� ିଦୃ�୍ୟ ପରଲିକ୍ଷତି ୟ�ାଇଥିଲା। ଏ� ିଦୃ�୍ୟକୁ 
ୟଦଖିୟଲ ସଟି ଠାରୁ ଅଧିକ ଟୟିକଟ ବକି୍ ିୟ�ାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ୟ�ାଇଥିଲା।

  ତ୍େିଙ୍ସାରେ ଝଲରଲିସା �୍ସାରଲେରୀ
ଗ୍ୟାୟଲରରୀ ପରସିର ତ୍ରିଙ୍ଗାୟର ଝଲସ ିଉଠଥିିଲା। ଏ� ିକ୍ମୟର 
ଅଧିକାଂ� �କ ିୟପ୍ରମରୀଙ୍କ �ାତୟର ଜାତରୀୟ ପତାକା ୟଦଖିବାକୁ 
ମଳିଥିିଲା। ଭାରତର ପ୍ରୟତ୍ୟକ ୟଗାଲୟର ଜାତରୀୟ ପତାକା 
�ଲାଇ ଖସୁ ିପାଳନ କରଥିିୟଲ।

  ଭସାେତେ ବ�ିୟ ପରେ ହର୍ ମନ୍ ୍ ରୀତ୍   
ରିିଂହଙ୍କ ରରଲଫି ରରେଜ୍  

ଆଜ ି ଭାରତ ୪ଥ୍ଯ ଥର ପାଇଁ ବଜିୟରୀ ୟ�ବା ପୟର 
ଭାରତରୀୟ ଦଳ ଆଜ ି ୟବଶ୍   ଖସୁ ି ଓ ଉତ୍ା�ତି 
ୟଦଖାଯାଉଥିୟଲ। ଆଜରି ବଜିୟ ପୟର �କ ିପଡ଼ଆିରୁ 
ୟଫରଲିା ୟବୟଳ ଭାରତରୀୟ ଅଧିନାୟକ �ର୍ ମନ୍ ପ୍ରରୀତ୍   
ସଂି�ଙ୍କ ସ� ୟସଲଫି ୟନବା ପାଇଁ ସାଉଥ ଗ୍ୟାୟଲରରୀରୁ 
ଆରମ୍ଭ ୟ�ାଇ ଯାଇଥିଲା ପ୍ରତୟିଯାଗତିା। ୟତୟବ 
ସରୁକ୍ଷା ବଳୟ ଭାଙ୍ଗ ି ଦ�୍ଯକମାୟନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ 
ଆସ ି ନପାରବିାରୁ �ରମନ ନୟିଜ ଦ�୍ଯକଙ୍କ ଠାରୁ 
ୟମାବାଇଲ ମାଗ ି ଜଣଙ୍କ ପୟର ଜଣଙ୍କର ୟସଲଫି 
ୟନବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ୟଦଇଥିୟଲ। ଯା�ାକୁ ୟବଶ୍   
ଆକଷ୍ଯଣରୀୟ ଦୃ�୍ୟ ୟ�ାଇଥିଲା।

  କମ୍ଲିସା ଇଣ୍ଆି....ଇଣ୍ଆି
୬ଷ୍ ଦନିର ୟପ୍ରା ଲଗି୍   ମ୍ୟାଚ୍   ଇଣ୍ଡଆି ଓ ଅୟଷ୍ଟଲଆି 
ମଧ୍ୟୟର ଅନୁଷ୍ତି ୟ�ାଇଥିଲା। ଏ� ି ମ୍ୟାଚୟର 
ଇଣ୍ଡଆିର ୟରାମାଞ୍ଚକର ବଜିୟୟର ଜନ ସମଦୁ୍ର 
ପାଲଟ ି ଥିବା ଗ୍ୟାୟଲରରୀରୁ ଇଣ୍ଡଆି.... ଇଣ୍ଡଆି..ଧ୍ୱନ ି
କମ୍ ିଉଠଥିିଲା।

  ଯବୁତରୀ ଚତି୍କେଙ୍କ ରରେଜ୍ 
ଷ୍ଟାଡୟିମ୍   ବା�ାୟର ତ୍ରିଙ୍ଗା ଚତି୍ ଗାଲୟର ଅଙ୍କା 
ଯାଉଥିଲା। ଏ� ି ଚତି୍ ଯବୁକ ଚତି୍କର ମାୟନ 
ଆନ୍ତଜ୍ଯାତରୀୟ �କ ି ୟବୟଳ ଆଙୁ୍କ ଥିୟଲ। ୟପ୍ରା 
ଲଗି୍   ମ୍ୟାଚୟର ମଧ୍ୟ ୟସମାନଙ୍କ ଉପସ୍ତି ି ର�ଛି।ି 
ମାତ୍ ୟପ୍ରା ଲଗି୍   ମ୍ୟାଚର ୬ଷ୍ ଦନିୟର ବ ି ପ୍ରାୟ 

୩/୪ ଜଣ ଯବୁତରୀ ଏ� ି ୟପ�ା ଆପୟଣଇ ଥିବା 
ପରଲିକ୍ଷତି ୟ�ାଇଥିଲା। ୟସମାନଙ୍କ ପାଖୟର 

ବୟି�ଷ କର ି ଯବୁତରୀ, ମ�ଳିା ଓ ��ିୁ ମାୟନ ଭଡି 
ଜମାଇଥିୟଲ।

  ଇଣ୍ଆି େଳକୁ ଚଅିର୍   
ଅପ୍   ଲସା� ି୍ବଳ ଉତ୍ସାହ

ଇଣ୍ଡଆି ଦଳକୁ ଚଅିର୍   ଅପ୍   କରବିା ପାଇଁ �ଜାର �ଜାର 
ଦ�୍ଯକଙ୍କ ମଧ୍ୟୟର ପ୍ରବଳ ଉତ୍ା� ୟଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିଲା। ଏ� ି

କ୍ମୟର �ାତୟର ଜାତରୀୟ ପତାକା ଧର,ି ଇଣ୍ଡଆି ଜସସି ପନି୍,ି 
ଗାଲୟର ତ୍ରିଙ୍ଗା ଆଙି୍କ ଥିୟଲ। ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭରୁ ୟ�ଷ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ତ 

ଉତ୍ା� ୟଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିଲା।

ବସାଇକ୍ , 
ସ୍ଟୁ ିଓ ଟଙ୍କସା 

�ବତ
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ଗରୁୁବାର 
୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୫।୩(ସମସି): ରାଜ୍ୟର ଦୁର ୍ମୂଲ୍ୟ 
ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସରୁକ୍ା ଓ ସପୁରଚିାଳନା ପାଇଁ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତଶି୍ରୁତବିଦ୍ଧ। ବନାଗ୍ ିଉପରର 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୀଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ ିରଖିଛନ୍ ିଏବଂ ନଆଁି 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଁତ୍ୱରତି୍   ଆବଶ୍୍ୟକୀୟ କାରମୂ୍ୟାନୁଷ୍ାନ 
ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍।ି ରତରବ ସବୁ ରକ୍ତ୍ର ପର ିଏଥିରର 
ରଧ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅସହରରାଗ କରୁଛନ୍।ି 
ଜଙ୍ଗଲ ନଅିାଁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଁ କାରମୂ୍ୟକାରୀ 
ରହଉଥିବା ଫରରଷ୍ଟ୍   ଫାୟାର୍   ପ୍ରରିେନ୍  ସନ୍   ଆଣ୍ଟ୍    
ର୍ୟାରନଜ୍  ରରଣ୍ଟ୍   ବା ଏଫ୍  ପଏିମ୍  ରର ଲଗାତାର 
ୋରବ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁଦାନ ହ୍ାସ କର ି
ଚାଲଛିନ୍।ି ଏଥିରର ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
ରଥାକ୍ରରର ୬୦:୪୦ ଅନୁପାତରର ଅଥମୂ ପ୍ରଦାନ 
କରଥିାନ୍।ି ରାତ୍ର ୨୦୨୧-୨୨ରର ଏହ ିରରାଜନାରର 
ରକନ୍ଦ୍ର ୧୪ ରକାଟ ିଟଙ୍ା ପ୍ରଦାନ କରଥିିବା ରବରଳ 
ଚଳତି ବରମୂ ଏହାର ଅଧା ଅଥମୂାତ୍   ୭ ରକାଟ ିଟଙ୍ା 
ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି ବଗିତ ୫ ବରମୂ ଅଥମୂାତ୍   ୨୦୧୮-
୧୯ରୁ ୨୦୨୨-୨୩ େତିରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ଏଫ୍  ପଏିମ୍   ବାବଦରର ୭୨ ରକାଟରୁି ଅଧିକ 
ରଞ୍ରୁ କରଥିିବା ରବରଳ ରାତ୍ର ୨୬ ରକାଟ ି ୩ 
ଲକ୍ ୮୧ ହଜାର ଟଙ୍ା ରଦଇଛନ୍।ି ସଧିାସଧିା 
୬୪ ପ୍ରତଶି୍ତ ଅଥମୂ କାଟ ି ରଦଇଛନ୍।ି ତଥାପ ି

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଜିସ୍ୱ ପାଣ୍ ି ଓ ରାନବସର୍ୱଳ 
ବନିରିରାଗ କର ି ୯୮ ପ୍ରତଶି୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ନଆି 
ଆୟତ୍ତ କରବିାରର ସଫଳ ରହାଇଛନ୍।ି ରାର୍ମୂ ୧୩ 
ତାରଖି ସଦୁ୍ଧା ଲାଗଥିିବା ୨୨ ହଜାର ୭୮୬ ନଅିାଁ 
ଲାଗଥିିବା ପଏଣ୍ରୁ ୨୨ ହଜାର ୩୧୬ ପଏଣ୍ରର 

ନଅିାଁ ଆୟତ୍ତ କରାରାଇଛ ି ରବାଲ ି ଆଜ ି ଗହୃରର 
ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ ି ବେିାଗୀୟ ରନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁରାର 
ଅରାତ। ଏହା ସହତି ରାଜ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଥିବା 
ଅଥମୂ କପିର ି ରାଜ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସବି ରସରନଇ 
ବରିଜପ ି ସଦସ୍ୟରାରନ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ 
ନକିଟରର ଦାବ ି କରନୁ୍ ରବାଲ ି ରନ୍ତ୍ରୀ ବରିରାଧୀ 
ବରିଜପ ି ବଧିାୟକରାନଙୁ୍ ପରାରଶ୍ମୂ ରଦଇଛନ୍।ି
 ବରିରାଧୀ ଆଣଥିିବା ରଲୁତବୀ ପ୍ରସ୍ାବ 
ଉପରର ଉତ୍ତର ରଖି ରନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ଅରାତ 
କହଛିନ୍ ି ରର ରାଜ୍ୟରର ବନାଗ୍ ି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ପାଇଁ ରଖୁ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍କଙ୍ 

କାରମୂ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରରତ୍ୟକ ବନଖଣ୍ରର୨୪ 
ଘଣ୍ଆି କରଣ୍ରୋଲରୁର କାରମୂ୍ୟ କରୁଛ।ି ସଚ୍ନା 
ପ୍ରରକୁ୍ବିଦି୍ୟା ବ୍ୟବହାର କର ି ବନାଗ୍କୁି ଠାବ 
କରାରାଉଛ।ି ନଆଁିକୁ ଆୟତ୍ତ କରବିା ପାଇଁ 
ଜଲି୍ାସ୍ରରର ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତାରର କରଟି ି

ଗଠନ ରହାଇଥିବା ରବଳ୍   
ଡଷି୍ଟକି୍ଟ ଆକ୍ସନ ପ୍ାନ ରଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରାରାଇଛ।ି ଜଙ୍ଗଲ ବେିାଗ 
ପକ୍ରୁ ଗତବରମୂ ଡରିସର୍ୱର ୨୩ 
ତାରଖିରର ସରସ୍ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ 
ତୁରନ୍ କାରମୂ୍ୟରରାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତ 

କର ି ଏହାକୁ କାରମୂ୍ୟକାରୀ କରବିାକୁ ନରିଦ୍ମୂଶ୍ 
ଦଆିରାଇଛ ି ଓ ତଦନୁରାୟୀ ବନାଗ୍ ି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ରହଉଛ ି ରବାଲ ି ରନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନ୍।ି ରସ କହଛିନ୍ ି
ରର ଆର ରାଜ୍ୟରର ଆର ରାଜ୍ୟରର ଜଙ୍ଗଲ 
ନଆଁି ସାଧାରଣତଃ େ୍ତଳ ଅଗ୍।ି ରତଣ ୁ ଏହା 
ଜଙ୍ଗଲର ଶ୍ୀରମୂକୁ ପ୍ରୋବତି କରପିାରର ନାହ ିଁ। 
ଗତ ୫ ବରମୂ ରଧ୍ୟରର ୨୦୨୧ ରସହିାରର 
ସବମୂାଧିକ ୨୮୩୨୯ ରହକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରର 
ନଆଁି ଲାଗଥିିବା ରବରଳ ରସଥିରଧ୍ୟରୁ 
୨୫ ପ୍ରତଶି୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରର ନଆଁି 
ଲାଗଥିିଲା ରବାଲ ି ରନ୍ତ୍ରୀ ସଚ୍ନା ରଦଇଛନ୍।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୫।୩(ସମସି): ପବ୍ମୂତନ 
ବଧିାୟକଙ୍ ରପନସନ ତଥା ବତ୍ତମୂରାନ ବଧିାୟକ/
ବଧିାୟକିାଙ୍ ଦରରା ଏବଂ ଆନୁରଙ୍ଗକି େତ୍ତା 
ବାବଦରର ଆଜ ି ବଧିାନସୋରର ଉେୟ ଶ୍ାସକ 
ଓ ବରିରାଧୀ ଦଳ ଏକ ରହାଇଛନ୍।ି ଦନିକୁ ଦନି 
ଦରଦାର ବୃଦ୍ଧ ି ରହଉଥିବା ରବରଳ ରପର୍ାଲ, 
ଡରିଜଲ ଦର ରଧ୍ୟ ଶ୍ରହ ଟଙ୍ା ପାର୍   କରଛି।ି 
ରସହପିର ି ବଧିାୟକରାରନ ବହୁ ସାରାଜକି ଓ 
ସାଧାରଣ କାରମୂ୍ୟକ୍ରରରର ନଜିକୁ ଲପି୍ତ ରଖିଛନ୍।ି 
ଦରରା ବୃଦ୍ଧ ିସମ୍ପକମୂରର ଗଠତି ରହାଇଥିବା କରଟି ି
ନଜିର ରରିପାଟମୂ ରଦଇ ସାରଥିିବା ରବରଳ ତୁରନ୍ 
ବଧିାନସୋରର ଏ ସମ୍ପକକିତ ବଲି୍   ଆଗତ ରହଉ। 
ଉେୟ ଶ୍ାସକ ଓ ବରିରାଧୀ ଦଳର ବଧିାୟକ 
ଉପରରାକ୍ ଦାବ ି ଜଣାଇଥିବା ରବରଳ ବାଚସ୍ପତ ି
ବକି୍ରର ରକଶ୍ରୀ ଆରୁଖ ରଧ୍ୟ ଏରନଇ ରୁଲଂି 
ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ରନ୍ତ୍ରୀ ଗହୃର 
ରନତାଙ୍ ସହ ଆରଲାଚନା କର ି ସରରୟାଚତି 
ପଦରକ୍ପ ରନବାକୁ ବାଚସ୍ପତ ିନରିଦ୍ମୂଶ୍ ରଦଇଛନ୍।ି 

 ଆଜ ି ଶ୍ନ୍୍ୟକାଳରର କଂରଗ୍ରସ ବଧିାୟକ 

ଦଳ ରନତା ନରସଂିହ ରଶି୍ ଉପରରାକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ଉଠାଇ କହଥିିରଲ ରର ବଧିାୟକଙ୍ ଦରରା, 
େତ୍ତା ବୃଦ୍ଧ ି ସମ୍ପକମୂରର ବଧିାୟକ ଅରର ପ୍ରସାଦ 
ଶ୍ତପଥୀଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତାରର ଏକ କରଟି ି ଗଠନ 
ରହାଇଥିବା ରବରଳ ରସ ଇତରିଧ୍ୟରର ନଜି 
ରରିପାଟମୂ ରଦଇ ସାରଛିନ୍।ି ଇତରିଧ୍ୟରର 

ରପର୍ାଲ, ଡରିଜଲ ଦର ବହୁ ବଢ଼଼ଗିଲାଣ;ି ରାତ୍ର 
ଗସ୍ଜନତି ଖର୍ମୂ ବଢ଼଼ନିାହ ିଁ। ରସହପିର ି ବଦୁି୍ୟତ୍   
ଦର ରଧ୍ୟ ବଢ଼଼ଛି।ି ବଧିାୟକଙ୍ ସହାୟକ ପାଇଁ 
୫ ହଜାର ଟଙ୍ା ଦଆିରାଉଛ।ି ରାତ୍ର ୨୦ ରୁ ୨୫ 
ହଜାର ନ ରହରଲ ରଗାରଟ ରଲାକ ରଳୁିନାହାଁନ୍।ି 
ବଧିାନସୋ ଚାଲଥିିବା ସରୟରର ଅଞ୍ଚଳରୁ 

ରଲାରକ ଆର ପାଖକୁ ଆସନ୍।ି ରସରାନଙ୍ ପାଇଁ 
ରକରତ ଖର୍ମୂ କରବିାକୁ ପରେ। ରୁଁ ଗହୃର ସବୁ 
ବଧିାୟକଙ୍ କଥା କହୁଛ।ି ରତଣ ୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ୀୟ 
ବଲି୍   ଗହୃରର ଆଗତ ରହବା ପାଇଁ ସରକାର 
ବାଚସ୍ପତଙୁି୍ ନରିଦ୍ମୂଶ୍ ଦଅିନୁ୍। ଶ୍ୀ ରଶି୍ଙୁ୍ 
ସରଥମୂନ କର ି ବରିଜଡ ି ବଧିାୟକ ତଥା ଦରରା 
ବୃଦ୍ଧ ି କରଟି ି ଅଧ୍ୟକ୍ ଅରର ଶ୍ତପଥୀ କହଥିିରଲ 
ରର ବଧିାନସୋରର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ୀୟ କରଟି ି
ଗଠନ ରହାଇଥିଲା। ଏରନଇ ରୁଁ ନଜି ରରିପାଟମୂ 
ରଦଇସାରଛି।ି ନକିଟରର ଦଲି୍ୀ ସରକାର 
ନଜି ବଧିାୟକଙ୍ ଦରରା ବଢ଼଼ାଇଛନ୍।ି ଅନ୍ୟ 
ରାଜ୍ୟର ବଧିାୟକଙ୍ ଦରରା, ଦରଦାର ବୃଦ୍ଧ ି
ଇତ୍ୟାଦକୁି ନଜରରର ରଖି ସରକାର ବଚିାର 
କରନୁ୍ ରବାଲ ିଶ୍ୀ ଶ୍ତପଥୀ କହଛିନ୍।ି ରସହପିର ି
ବରିଜପ ି ବଧିାୟକ ରରାହନ ଚରଣ ରାଝୀ, 
କଂରଗ୍ରସର ଅନ୍ୟଦୁଇ ବଧିାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ 
ବାହନିୀପତ ି ଓ ସରୁରଶ୍ ରାଉତରାୟ ଏବଂ 
ଶ୍ାସକ ଦଳ ବଧିାୟକ ପଦ୍ମନାେ ରବରହରା 
ରଧ୍ୟ ଦାବକୁି ସରଥମୂନ ଜଣାଇଥିରଲ। 

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୫।୩(ସମସି): ଚାରୀଙ୍ ବାରକିକ ଆୟ, 
ଆଥ କିକ ସ୍ତି ି ଜାଣବିା ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରନଇଚ୍ା 
ସରେମୂ କରୁଛନ୍।ି ପବ୍ମୂରୁ ପ୍ରତ ି ୧୦ ବରମୂରର ଚାରୀଙ୍ 
ଆୟ ନଦି୍ଧମୂାରଣ ସରେମୂ କରୁଥିଲା ଜାତୀୟ ପରସିଂଖ୍ୟନ 
ସଂସ୍ା। ରସରତରବରଳ ୨୦୦୨-୦୩ରର ରହବାପରର 
ପଣୁ ି ୨୦୧୨-୧୩ରର ରହାଇଥିଲା। ପରବତ୍ତମୂୀ ସରେମୂ 
୨୦୨୨-୨୩ରର ରହବାର ଥିରଲ ରହଁ ଅଚାନକ ନୟିର 
ବଦଳଗିଲା। ହଠାତ ସରେମୂ ଅବଧିକୁ ୬ବରମୂକୁ ହ୍ାସ 
କର ି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତ ୨୦୧୮-୧୯ରର ସରେମୂ 
କରରିଦରଲ। ରାହାକୁ ରନଇ ଗହୃରର ଉଦରବଗ ପ୍ରକାଶ୍ 
କରଛିନ୍ ି କୃର ି ରନ୍ତ୍ରୀ ରରଣନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ରତରବ ରତରବ 
ଠକି ସରୟରର ସରେମୂ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ ପକ୍ରୁ 
୩ଥର ଚଠି ି ରଲଖାରାଇଛ ି ରହରଲ ଏ ରାଏ ରକନ୍ଦ୍ର 
ରକୌଣସ ିଉତ୍ତର ରଦଇ ନାହ ିଁ ରବାଲ ି କୃରରିନ୍ତ୍ରୀ ସଚ୍ନା 
ରଦଇଛନ୍।ି
 ବଧିାୟକ ନତି୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଙ୍ ଚାରୀଙ୍ ଆୟ ବୃଦ୍ଧ ି
ସମ୍ପକକିତ ଏକ ତାରକା ପ୍ରଶ୍୍ନର ଉତ୍ତରରର ରନ୍ତ୍ରୀ କହରିଲ 
ରର ଜାତୀୟ ପରସିଂଖ୍ୟାନ ସଂସ୍ା ଦ୍ାରା ଚାରୀଙ୍ 
ଆୟ ନଦି୍ଧମୂାରଣ କରାରାଇଥାଏ। ୨୦୧୨ରର ଚାରୀଙ୍ 
ରାସକି ଆୟ ୪୯୭୬ ଟଙ୍ା ଥିବାରବରଳ ୨୦୧୯ରର 
ଏହା ୫୧୧୨ ଟଙ୍ା ରହଥିିଲା। ରତରବ ୨୦୧୨-୧୩ ଓ 
୨୦୧୮-୨୦୧୯(ସରବମୂକ୍ଣ ସରୟ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୮ରୁ 
ଜୁନ୍   ୨୦୧୯) ସହ ତୁଳନା ରକୁ୍ରିକୁ୍ ନଥିବା କୃର ି

ରନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍।ି କାରଣ ୨୦୧୨-୧୩ ଏକ 
ସାଧାରଣ ବରମୂ ରହାଇଥିବା ରବରଳ ୨୦୧୮ରର ତତିଲ ି
ଓ ୨୦୧୯ରର ଫନ ି ବାତ୍ୟା ଆସଥିିଲା। ରସହପିର ି
୨୦୧୮ ଖରଫି ସରୟରର ରାଜ୍ୟ ରରୁେରି ସମ୍ଖୁୀନ 
ରହାଇଥିଲା। ଏହ ିସରୟରର କୃର ିରକ୍ତ୍ର, ପ୍ରାଣୀପାଳନ 
ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସତ୍୍ରରୁ ଚାରୀର ଆୟ ବରିଶ୍ର ବାରବ 
ପ୍ରୋବତି ରହାଇଥିଲା। ରତଣ ୁ ୨୦୧୮-୧୯ରର କୃରକ 
ପରବିାରର ଆୟ ଆକଳନକୁ ରାଜ୍ୟର ଚାରୀଙ୍ 

ହାରାହାର ି ପ୍ରତପିାଳନକୁ ରାଜ୍ୟର ଚାରୀଙ୍ ସାଧାରଣ 
ହାରାହାର ି ଆୟର ପ୍ରତଫିଳନ ରହାଇନପାରର। ଏହ ି
ଅସଂଗତ ି ଦ୍ର କରବିାକୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙୁ୍ ରାଜ୍ୟ 
ସରକାର ଅନୁରରାଧ କରଛିନ୍ ି ରବାଲ ି ରନ୍ତ୍ରୀ ସଚ୍ନା 

ରଦଇଥିରଲ। ରସହପିର ି ବଧିାୟକ ସ୍ୱର୍ପ ଦାସଙ୍ 
ବେିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳରର ଧାନର ବେିନି୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ାଦନକୁ 
ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରଦବା ସମ୍ପକମୂରର ଏକ ପ୍ରଶ୍୍ନରର ରନ୍ତ୍ରୀ 
କହରିଲ ରର ଏରନଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପବ୍ମୂରୁ 
ପଦରକ୍ପ ରନଇ ଆସଛିନ୍।ି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାରୀଙ୍ 
ବକିାଶ୍ ପାଇ ଁ ୩୯ ରରାଜନା କରଛିନ୍।ି ରସହପିର ି
୧୧ଟ ି ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବତ୍ତକିତ ରରାଜନା ରହଛି।ି ରସହପିର ି
ବଧିାୟକ ଗରଣଶ୍ ରାର ସଂି ଖଣୁ୍ଆିଙ୍ ଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା 
ସମ୍ପକକିତ ପ୍ରଶ୍୍ନର ଉତ୍ତରରର ରନ୍ତ୍ରୀ କହରିଲ ରର ବତମୂରାନ 
ରାଜ୍ୟରର ୯ଲକ୍ ୫ହଜାର ୧୮୪ ୋଗ ଚାରୀ 
ଅଛନ୍।ି୨୦୧୫-୧୬ ଗଣନା ଅନୁସାରର ଅନ୍ୟ ଜରରିର 
ସମ୍ପର୍୍ମୂ ୋରବ ଚାରୀ କରୁଥିବା ଚାରୀଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ୨ଲକ୍ 
୮୩ହଜାର ୭୧। ରସହପିର ିନଜି ଓ ଅନ୍ୟ ଜରରିର ୬ 
ଲକ୍ ୨୨ହଜାର ୧୧୩ ଚାରୀ ଚାର କରୁଛନ୍।ି ରାଜ୍ୟରର 
ସରଦୁାୟ ଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ରହଉଛ ି୪୮ଲକ୍ ୬୫ହଜାର 
୮୫୦ ଅରଟ। ରସହପିର ି ରଳ୍ ପ୍ରଶ୍୍ନକତ୍ତମୂା ନତି୍ୟାନନ୍ଦ 
ଗଣ୍ଙ୍ ପ୍ରଶ୍୍ନର ଉତ୍ତର ରଦଇ ରନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନ୍ ିରର ଚାରୀଙ୍ 
ଆୟ ଦ୍ଗିଣୁତି ଉପରର ରଖୁ୍ୟରନ୍ତ୍ରୀ ଗରୁୁତ୍ୱ ରଦଇ 
ଆସଛୁନ୍।ି ରନ୍ତ୍ରପାତ ିକଣିାରର ରହିାତ,ି ବହିନ ରରାଗାଣ, 
ବଳରାର ରରାଜନା ସହ ୋଗ ଚାରୀ ସଧିାସଳଖ ଧାନ 
ବକିବିାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ସରଳୀକାରଣ 
କରଛିନ୍।ି ୨୦୧୩-୧୪ରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃର ି ବରଜଟ 
କରାରବିା ସହ ୬ଥର କୃର ିକ୍ୟାବରିନଟ ବସ ିସାରଛି।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୫।୩(ସମସି): ରତରଲଙ୍ଗାନା 
ଇଟାୋଟରିର ଗତ ୮ ତାରଖିରର ବଲାଙ୍ଗରି ଜଲି୍ାର 
ଓେଆି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରକିଙ୍ ରତୁୃ୍ୟ ରହାଇଥିଲା। ଏହ ି
ଘଟଣାରର ରତୃକଙ୍ ପରବିାରକୁ ଜଲି୍ା ରରଡକ୍ରସ 
ତରଫରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍ା ସହାୟତା ରରାଗାଇ 
ଦଆିରାଇଥିବା ରବରଳ ଅରନ୍୍ୟଷ୍କି୍ରୟିା ପାଇଁ ୩ ହଜାର 
ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛ।ି ରସହପିର ି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ 
ସରୁକ୍ା ଆଇନ୍  ରର ଅନ୍େୁମୂକ୍ କରାରବିା ସହ ବଧିବା 
େତ୍ତା ଓ ରତୃକଙ୍ ପରବିାରୁ ଏନ୍  ଏଫ୍  ବଏିସ୍   ଅନ୍େୁମୂକ୍ 
କରାରବିା ପାଇଁ ନରିଦ୍ମୂଶ୍ ଦଆିରାଇଛ।ି ଜଲି୍ା ଶ୍ଶି୍ ୁ
ସରୁକ୍ା ଅଧିକାରୀଙୁ୍ ରତୃକଙ୍ ପଲିାରାନଙୁ୍ ବଜୁି ସରୁକ୍ା 
ରରାଜନାରର ଅନ୍େୁମୂକ୍ କରବିା ପାଇଁ ରଧ୍ୟ ନରିଦ୍ମୂଶ୍ 
ଦଆିରାଇଛ।ି ଏହାଛୋ ଦୁଇ ସଦ୍ମୂାରଙ୍ ନାରରର ରକଦ୍ରା 
କରାରବିା ସହ ଦୁଇଜଣ ସଦ୍ମୂାରଙୁ୍ ଗରିଫ କରାରାଇଛ ି
ରବାଲ ିବୁଧବାର ବଧିାନସୋରର ଶ୍ରରନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀକାନ୍ ସାହୁ 
ସଚ୍ନା ରଦଇଛନ୍।ି ସଚ୍ନାରରାଗ୍ୟ ରର ରଙ୍ଗଳବାର 
ବାଚସ୍ପଚ ି ବକି୍ରର ରକଶ୍ରୀ ଆରୁଖ ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗରର 
ଦୃଷ୍ ି ରଦବାକୁ ସରକାରଙୁ୍ ନରିଦ୍ମୂଶ୍ ରଦଇଥିରଲ। 

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୫।୩(ସମସି): ପ୍ରଶ୍ାସନକୁ 
ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରବିା, କାରମୂ୍ୟରର ସ୍ୱଚ୍ତା ଆଣବିା 
ପାଇଁ ‘୫-ଟ’ିର ପରକିଳ୍ପନା ରହାଇଛ।ି ଏଇ 
ପ୍ରଶ୍ାସନକି ରରଡଲକୁ ୋରତ ସରକାର 
ରଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ଂସା କରଛିନ୍।ି ରାତ୍ର ରାଜ୍ୟ 
ବରିରାଧୀ ଦଳ ରନତା ଜୟ ନାରାୟଣ 
ରଶି୍ଙୁ୍ ‘୫-ଟ’ି େ୍ତ ଛାେୁନାହ ିଁ। ଦୟାକର ି
ଏ େ୍ତକୁ ରସ ଛୋନୁ୍ ରବାଲ ି ବରିରାଧୀଦଳ 
ରନତା ଜୟନାରାୟଣ ରଶି୍ଙୁ୍ ପରାରଶ୍ମୂ 
ରଦଇଛନ୍ ି ବରିଜଡରି ବରଷି୍ ବଧିାୟକ 
ଅରର ପ୍ରସାଦ ଶ୍ତପଥୀ। ଶ୍ନ୍୍ୟକାଳରର 
ଆଜ ି ପଣୁଥିରର ବରିରାଧୀ ଦଳ ରନତା‘୫-
ଟ’ିପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ାପନ କରଥିିବା ରବରଳ ଏହାର 
କୋ ପ୍ରତୁ୍ୟତ୍ତର ରଖିଛନ୍ ି ଶ୍ୀ ଶ୍ତପଥୀ। 
 ଆଜ ି ଶ୍ନ୍୍ୟକାଳରର ବରିରାଧୀ ଦଳ ରନତା 
ପନୁଶ୍ଚ ‘୫-ଟ’ି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଥିବା ରବରଳ 

ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ ି ବରିଜଡ ି ବଧିାୟକ 
ଶ୍ୀ ଶ୍ତପଥୀ। ରସ କହଛିନ୍ ି ରର ବାରର୍ୱାର 
ବରିରାଧୀ ଦଳ ରନତା ସରାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ଗହୃରର ଉଠାଉଛନ୍।ି ପ୍ରତଦିନି କଣ ଏହ ି
ବରିୟରର ଆରଲାଚନା ରହବ। ବରିରାଧୀ 
ଦଳ ରନତା ରରଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ ି ତାହା 
ରନଇ ଗହୃରର ବାରର୍ୱାର ଆରଲାଚନା 
ରହାଇ ସାରଛି।ି ରଖୁ୍ୟରନ୍ତ୍ରୀଙ୍ କାରମୂ୍ୟାଳୟ 
ଅରନକ ବକିାଶ୍ରଳ୍କ କାରକୁ ତଦାରଖ 
କରୁଛନ୍।ି ଏହ ି ୫-ଟ ି ରରାଗୁଁ ପ୍ରଶ୍ାସନ 
ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହାଇପାରଛି।ି ସାରା ଓେଶି୍ାରର 
ରଛାଟ ରଛାଟ କଥାରର ରଲାକଙ୍ େରସା 
ପାଲଟଛି ି ୫-ଟ।ି ରାତ୍ର ପ୍ରତଦିନି ବରିରାଧୀ 
ଦଳ ରନତା ‘୫-ଟ’ି, ‘୫-ଟ’ି ରହଉଛନ୍।ି 
ଦୟାକର ି ରସ ଏହ ି େ୍ତକୁ ଛୋନୁ୍ ରବାଲ ି
ଅରର ଶ୍ତପଥୀ ପରାରଶ୍ମୂ ରଦଇଛନ୍।ି

ନେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୫।୩(ସମସି): ରକନ୍ଦ୍ରାପୋ ଜଲି୍ା 
ଗଲୁନଗରଠାରୁ ଗରାପରୁ କାଳୀରନ୍ଦରି ପରମୂ୍ୟନ୍ 
ସଂରରାଗ ପାଇଁ ନରିମୂାଣ ରହଉଥିବା ବ୍ଜିର ଏକ 
ଗ୍ରାଇଡର ବୁଧବାର େୁଶ୍ଡୁ ି ପେଛି।ି ରପାଲ କାର 
ଚାଲୁଥିବା ରବରଳ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ରଟିର ଏକ ଗ୍ରାଇଡର 
େୁଶ୍ଡୁ ିପେଛି।ି ରତରବ ଏଥିରର ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରକି 
ଅଳ୍ପରକ ବତ୍ତକି ରାଇଛନ୍।ି ସହରର ଦ୍ତିୀୟ ବାଇପାସ୍   
ସ୍ୱପ୍ନ ରଦଖିଥିବା ରକନ୍ଦ୍ରାପୋବାସୀଙୁ୍ ପ୍ରଥରରୁ ଝଟ୍ କା 
ରଦଇଛ ି ଠକିାସଂସ୍ା। ନରି୍ନରାନର କାର ସାଙ୍ଗକୁ 
ବେିାଗୀୟ ଅବରହଳା ଓ ରନରାନ ି ରରାଗୁଁ ଏେଳ ି
ଘଟଣା ଘଟଛି।ି

ରକନ୍ଦ୍ରାପୋ ସହରକୁ ତନିରିହୁାଣୀ ରଧ୍ୟରଦଇ 
ରାତ୍ର ରଗାଟଏି ବାଟ ରହଛି।ି ପରବିଦ୍ଧକିତ ଜନସଂଖ୍ୟା 
କାରଣରୁ ଏହ ି ରାସ୍ାଟ ି ସବୁରବରଳ େେି ରହୁଛ।ି 
ଏଣ ୁ ରଲାକଙ୍ ଦାବ ି ଓ ରକନ୍ଦ୍ରାପୋ ସହରବାସୀଙ୍ 
ସ୍ୱାଥମୂକୁ ଦୃଷ୍ରିର ରଖି ୪୦ରକାଟ ି ଟଙ୍ା ବ୍ୟୟରର 
ଗଲୁନଗରଠାରୁ ଗରାପରୁ କାଳୀ ରନ୍ଦରି ପରମୂ୍ୟନ୍ 

ରାସ୍ା ନରିମୂାଣ ସହ ନ୍ଆ ବସଷ୍ାଣ୍ ପରମୂ୍ୟନ୍ ରପାଲ 
ନରିମୂାଣ ପାଇଁ େତି୍ତପି୍ରସ୍ର ସ୍ାପନ କରାରାଇଥିଲା। 
୨୦୨୧ରୁ ଏହ ିକାର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି ଏଆରଏସଏସ 
ନାରକ ଘରରାଇ କମ୍ପାନୀ ରଟଣ୍ର ରନଇଛ।ି କାର 
ତଦାରଖ କରବିା ପାଇଁ ପତ୍୍ତମୂ ବେିାଗର ରନ୍ତ୍ରୀ କରି୍ୱା 
ବରଷି୍ ଅଧିକାରୀ ଆସ ୁ ନାହାନ୍।ି କାର ସମ୍ପକମୂରର 

ସଚ୍ନା ଫଳକ ରଧ୍ୟ ଲାଗନୁାହ ିଁ। ଗ୍ରାଇଡର େୁଶ୍ଡୁବିା 
ପରର ପ୍ରଶ୍ାସନର କାରମୂ୍ୟଦକ୍ତାକୁ ରନଇ ସରନ୍ଦହ 
ସଷୃ୍ ି ରହାଇଛ।ି ଏ ରନଇ ଦାୟତି୍ୱରର ଥିବା କମ୍ପାନୀ 
କରମୂଚାରୀଙୁ୍ ପଚରାରାଇଥିରଲ ରଧ୍ୟ ରସରାରନ 
ଗଣରାଧ୍ୟର ସମ୍ଖୁରର କଛି ି କହ ି ନ ଥିରଲ। ସବୁଠୁ 
ବେ ଆଶ୍ଚରମୂ୍ୟର ବରିୟ ରହଉଛ ି ଗ୍ରାଇଡର େୁଶ୍ଡୁବିା 

ସ୍ାନଠାରୁ ପତ୍୍ତମୂ ବେିାଗ କାରମୂ୍ୟାଳୟ ରାତ୍ର ୫୦ ରଟିର 
ଦ୍ରରର ରହଛି;ି ରହରଲ ବେିାଗର କନୁି୍ ନଘିା ନାହ ିଁ। ଏ 
ରନଇ ଜଲି୍ାପାଳ ଅମ୍ତି ିଋତୁରାଜ କହଛିନ୍ ିରର, ଏେଳ ି
ଦୁଘମୂଟଣାର ତଦନ୍ କରାରାଇ ରଦାରୀଙ୍ ବରିରାଧରର 
ଦୃଢ଼ କାରମୂ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କରାରବି। ରଏି 
ରଦାରୀ ତାଙ୍ ବରିରାଧରର ଦୃଢ଼ 
କାରମୂ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କରାରବି। 
ରସହେିଳ ି ଏହ ି ଘଟଣାରର ରନ୍ତ୍ରୀ 
ଓ ଠକିାଦାରଙ୍ ବରିରାଧରର 
ତୁରନ୍ କାରମୂ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ନଆିରବିାକୁ 
ପବ୍ମୂତନ ରନ୍ତ୍ରୀ ଗରଣଶ୍ୱର 
ରବରହରା ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି ରସ 
କହଛିନ୍ ି ରର, ବାଇପାସ୍   ରସତୁ 
ନରିମୂାଣାଧୀନ ଅବସ୍ାରର େୁଶ୍ଡୁ ି
ପେବିା ଅତ୍ୟନ୍ ଚନି୍ାଜନକ। ଏହା 
ଚରର ରବୈରୟକି ଅପାରଗତା ଓ 
ଦାୟତି୍ୱହୀନତାର ପରଚିୟ ରବାଲ ି

ରସ କହଛିନ୍।ି ସରକାରୀ ଅଥମୂ ଲୁଟବିା ଓ ରଲାକଙ୍ 
ଧନଜୀବନ ପ୍ରତ ିବପିଦ ସଷୃ୍ ିକରବିା ଆରଦୌ କ୍ରଣୀୟ 
ନୁରହଁ। ଏହ ି ଅଘଟଣରର ଠକିାଦାର ରରତକି ି ଦାୟୀ 
ରାସ୍ା ଓ ରକାଠାବାଡ ିବେିାଗର ରନ୍ତ୍ରୀରାରନ ରସତକି ି
ଦାୟୀ। ସରବମୂାର୍ ରନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାସ୍ଳ ପରଦିଶ୍ମୂନ 

କର ି ରକଉଁ ଅବରହଳା ରହତୁ 
ଏେଳ ି ଘଟଣା ଘଟଲିା ତାହା 
ତଦନ୍ କରବିା ସହ ରବପରୁଆ 
ଠକିାଦାର ଓ ରନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ବରିରାଧରର 
କାରମୂ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କରବିାକୁ 
ଗରଣଶ୍ୱର ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି ରଦ ି
ରକୌଣସ ି ବ୍ୟତକି୍ରର ରଦଖାଦଏି 
ଜନସାଧାରଣଙ୍ ସ୍ୱାଥମୂ ଓ 
ନରିାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ରୁି କଂରଗ୍ରସ 
ରାସ୍ାକୁ ଓହ୍ାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ 
ରହବ ରବାଲ ି ଶ୍ୀ ରବରହରା 
ପ୍ରଶ୍ାସନକୁ ରଚତାଇ ରଦଇଛନ୍।ି

ସଂଯ�ାଗଯବଯେ 
ଗେପିଡ଼ଲିା ଗ୍ାଇଡର୍ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମକି

 �୨୦୧୧ରୁ ବାଇପାସ୍   ରାସ୍ା କାମ ଚାଲଛି ି
 �କାମ ସମ୍ପକଚ୍ଚଯର ସଚୂନାଫେକ ଲାଗନି ି

ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଜାଣବିାଲର ବ ିଲକନ୍ଦ୍ର କରଛି ିକପଟ

 �୨୦୨୨ ବଦେଯର ୨୦୧୮ଯର ସଯ୍ଚ୍ଚ 
କାହ ିଁକ ିଯବାଲ ିକୃଷମିନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
 �୩ ଥର ଚଠି ିଯଲଖିଲୁଣ;ି              
ଯକନ୍ଦ୍ର ଯଦଉନାହ ିଁ ଉତ୍ତର
 �ଚାଷ୍ରୀଙ୍କ ଆୟ ପାଇଁ ସରକାର 
ଯନଉଛନ୍ ିବ୍ାପକ ପଦଯଷେପ
 �  ୬ ଥର ବସଛି ିକୃଷ ିକ୍ାବଯିନଟ

ଜଙ୍ଗଲ ନଆିଁକୁ ଯନଇ ଗହୃଯର ଉତ୍ତର ରଖିଯଲ ମନ୍ତ୍ରୀ

୯୮ ପ୍ରତଶିତ ବନାଗ୍ ିପ୍ରଶମତି

 �ରାଜ୍ ସରକାର ଯନଉଛନ୍ ିବ୍ାପକ ପଦଯଷେପ
 �କା�ଚ୍ଚ୍ନ୍ୱୟନ ଯହଉଛ ି୨୪ ଘଣ୍ଆି କଯଣ୍ରୋଲ ରୁମ
 �ବନାଗ୍ ିନୟିନ୍ତଣଯର ବ ିସହଯ�ାଗ କରୁନ ିଯକନ୍ଦ୍ର
 �କ୍ରମାଗତ ୍ାବଯର ହ୍ାସ ପାଉଛ ିଯକନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ
 �ମଞ୍ରୁ ୭୨ ଯକାଟରୁି ମେିଛି ି୨୬ଯକାଟ ିଟଙ୍କା

 � ଯତଲଙ୍ଗାନା ଇଟା୍ାଟଯିର ଶ୍ରମକି ମତୁୃ୍ ଘଟଣା

ପରବିାରକୁ ଲ�ାଗାଇଦଆି�ାଇଛ ି
ସାମାଜକି, ଆର୍ଥକ ସରୁକ୍ା :ମନ୍ତୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୫।୩(ସମସି): ଗଞ୍ାରର ରରଙ୍ଗଇଲୁଣ୍ା 
ପରର କଳାହାଣ୍ ି ଜଲି୍ାର ଉତ୍  ରକଲାରୁ ବରିାନ ଉୋଣ 
ଆରମ୍ଭ ରହବ। ଏ ରନଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସୁ୍ତ ି
ଚଳାଇଥିବା ରବରଳ ଆସନ୍ା କାଲ ି ଡଜିସିଏିର ଏକ 
ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ ରକ୍ତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଉତ୍  ରକଲା 
ରରିବ ରବାଲ ି ପରବିହନ ବେିାଗ ପ୍ରରଖୁ ସଚବି ଉରା 
ପାଢ଼ୀ ସଚ୍ନା ରଦଇଛନ୍।ି ଶ୍ୀରତ ି ପାଢ଼ୀ କହଛିନ୍ ି
ରର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରରଖୁ ସ୍ାନରୁ ବରିାନ ଉୋଣ ଆରମ୍ଭ 
ଉପରର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରୁୁତ୍ୱ ରଦଉଛନ୍।ି ସେକ, 
ଜଳପଥ, ରରଳପଥ ସହତି ଆକାଶ୍ମୂ ରାଗମୂରର 
ରରାଗାରରାଗ ସନୁଶି୍ଚତି କରବିା ଆରର ଲକ୍୍ୟ। ଘରରାଇ 
ଓ ଅନ୍ଜମୂାତୀୟ ଉୋଣକୁ ସରକାର ପ୍ରାଥରକିତା 
ରଦଉଛନ୍।ି େତି୍ତେ୍ିର ି ନରିମୂାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
ବରିାନ କମ୍ପାନୀଙ୍ କ୍ତେିରଣା ପାଇଁ ସରକାର ଅଥମୂ 
ରଦଉଛନ୍।ି ଅନ୍ଜମୂାତୀୟ ଉୋଣକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହନ 
ରଦବାରର ଆସାର ପରର ଓେଶି୍ା ରହଉଛ ି ଦ୍ତିୀୟ 
ରାଜ୍ୟ। ରସହପିର ି ପରୁୀରର ଗ୍ରୀନ୍   ଫିଲ୍ଡ ଏୟାରରପାଟମୂ 
ନରିମୂାଣ ଦଗିରର ରଧ୍ୟ ପଦରକ୍ପ ନଆିରାଉଛ।ି 
ଆବଶ୍୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରୟିା ରଶ୍ର କର ି ଉତ୍  ରକଲାରୁ ବରିାନ 
ଉୋଣ ଆରମ୍ଭ ରହବ ରବାଲ ି ଶ୍ୀରତ ି ପାଢ଼ୀ କହଛିନ୍।ି

ଉତ୍  ଲକୋ ବମିାନବନ୍ଦର 
ପରଦିଶ୍ଥନ କରଲିବ 

ଡଜିସିଏି ଟମି୍   ବ୍ରହ୍ମପରୁ, ୧୫।୩ (ସମସି): ଏକ ରବାରାରାେ 
ଘଟଣାରର ସମ୍ପକୃ୍ ଅେରିକୁ୍ଙୁ୍ ଧରବିାକୁ 
ରାଇଥିବା ପଲୁସି ଏସଆଇଙ୍ ଉପରକୁ 
ରବାରାରାେ ରହାଇଛ।ି ନରିଖଣ୍ ି ଥାନା ଅନ୍ଗମୂତ 
ଶ୍ୀରକ୍ତ୍ରବହିାର ଅଞ୍ଚଳରର ଥିବା ଏକ ଘର େତିରର 
ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରର ଏହ ିଘଟଣା ଘଟଛି।ି ସମ୍ପକୃ୍ 
ଘରୁ ୩ ଅପରାଧୀ ସହ ୨ ରହଳିାଙୁ୍ ପଲୁସି କାବୁ 
କରଛି।ି ସନ୍୍ୟାରର ପଲୁସିର ରବାରା ନଷି୍କୟିକାରୀ 

ଟରି ଉକ୍ ଘର େତିରର ଥିବା ରବାରାକୁ ନଷି୍କୟି 
କରୁଥିବା ରବରଳ ଆଉ ଏକ ରବାରା ଫୁଟରିବିାରୁ 
ଟମି୍   ସଦସ୍ୟ ତଥା ହାବଲିଦାର ଅରଶ୍ାକ ପ୍ରଧାନ 
ଆହତ ରହାଇଛନ୍।ି ରଙ୍ଗଳବାର ବଳିର୍ୱତି 
ରାତରିର ବେବଜାର ଥାନା ଲକ୍ଷୀନୃସଂିହ ସାହ ି
୭ର ଲାଇନରର ସରୁରଶ୍ ରବରହରା ନାରକ 
ଜରଣ ବ୍ୟକ୍ଙି୍ ଘରକୁ ରବାରାରାେ ରହାଇଥିଲା। 
ବୁଧବାର ରଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ରବରଳ ଥାନା ଏସଆଇ 
ରଞ୍ତି କୁରାର ଦାସ ଓ ତାଙ୍ ଟମି୍   ସମ୍ପକୃ୍ ଘର 
ଉପରର ଚଢ଼ଉ କରଥିିରଲ। ପଲୁସିକୁ ଡରାଇବାକୁ 
ରାଇ ଘର େତିରର ରହ ି ଗଳୁ ି ଫୁଟାଇବାର ଶ୍ବ୍ଦ 

ସଷୃ୍ ିକରଥିିରଲ। ପଲୁସି  ଦୁବୃମୂତ୍ତଙୁ୍ ଆତ୍ମସରପମୂଣ 
ପାଇଁ କୁହାରାଇଥିଲା। ଜରଣ ରହଳିା ବାହାରକୁ 
ଆସ ି ଆତ୍ମସରପମୂଣ କରଥିିରଲ ରଧ୍ୟ ୩ ଅେରିକୁ୍ 
ବାହାରକୁ ଆସ ି ନ ଥିରଲ। ଫଳରର ପଲୁସି 

ବାଧ୍ୟରହାଇ ଘରର କବାଟ ୋଙ୍ଗବିାକୁ ରଚଷ୍ା 
କରଥିିଲା। କବାଟ ୋଙ୍ଗ ିେତିରକୁ ପଶ୍ବିା ରବରଳ 
ଘର େତିରର ଥିବା ଦୁବୃମୂତ୍ତରାରନ ପଲୁସିକୁ ଲକ୍୍ୟ 
କର ି ୨ଟ ି ରବାରା ଫିଙ୍ଗଥିିରଲ। ପରର ପଲୁସି 
ସରସ୍ ଅେରିକୁ୍ଙୁ୍ କାବୁକର ି ଥାନାକୁ ରନଇଛ।ି 
ଉକ୍ ଘର ରାଞ୍ଚ ରବରଳ ୨ଟ ି ବ୍ୟାଗରର ୭ରୁ 
ଅଧିକ ରବାରା ଓ ୫ଟ ି ଖଣ୍ା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 

ପେୁସି ଉପରକୁ ଲବାମାମାଡ଼

୩ ଅପରାଧ୍ରୀ, ୨ ମହେିା ଅଟକ

ନଷି୍କୟି କରବିା ଯବଯେ ଫୁଟଲିା  
ଦ୍ତି୍ରୀୟ ଯବାମା: ହାବଲି୍ ଦାର ଆହତ

ବନି�୍ରାଇ/ବ୍ରାଙ୍ିରନିପ୍ରାଷ,ି ୧୫୍ରା୩ (ସମସି): 
ରୟର୍େଞ୍ ଜଲି୍ା ତାଳବନ୍ ବନାଞ୍ଚଳ ବାଙି୍ଡହି ି
ରସକ୍ସନ ଚଟାଣ ି ବଟିର ଜାରବୁଣ ି ଗ୍ରାର ନକିଟ 
ସଂରକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରର ବନ୍ୟଜନୁ୍ ଶ୍କିାର 
କରବିା ନରିରନ୍ କରାରାଉଥିବା ରରାଜନାକୁ 
ବନକରମୂଚାରୀରାରନ େଣୁ୍ର କରଛିନ୍।ି ଘଟଣାରୁ 
ପ୍ରକାଶ୍ ରର, ଶ୍ରିଳିପିାଳ ରଜୈବରଣ୍ଳ ଅନ୍ଗମୂତ 
ତାଳବନ୍ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ସଂରକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରର 
କଛିଦିନି ରହଲା ବ୍ୟାପକ ନଅିାଁ ଲାଗଛି।ି ଏହାର 
ପ୍ରୋବରର ସଂରକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲର ବନ୍ୟଜନୁ୍ ଓ 
ପକ୍ୀରାନଙ୍ ସରୁକ୍ା ପ୍ରତ ିବପିଦ ରଦଖାରଦଇଛ।ି 
ଜଙ୍ଗଲ ନଅିାଁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ତାଳବନ୍ ବନାଞ୍ଚଳ 
ପକ୍ରୁ ବେିନି୍ନ ଅଗ୍ ି ନବିମୂାପନ କାରମୂ୍ୟକ୍ରର 
ହାତକୁ ନଆିରାଇଛ।ି ବନବେିାଗ ଅଧିକାରୀ 
ଓ କରମୂଚାରୀରାରନ ରଙ୍ଗଳବାର ରାତ ି ୧୧ଟା 
ସରୟରର ପାର୍ାଲଂି କରୁଥିବାରବରଳ ତାଳବନ୍ 
ରରଞ୍ ଅନ୍ଗମୂତ ବରିଶ୍ାଇ ଥାନା ଅଧୀନ ଜାର୍ୱଣ ି
ଗ୍ରାର ସନ୍ନକିଟ ସଂରକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରର ରକରତଜଣ 
ସନ୍ଦଗି୍ଧ ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍ ପାଇଥିରଲ। ସମ୍ପୃକ୍ ବ୍ୟକ୍ରିାରନ 
ବନ କରମୂଚାରୀଙୁ୍ ରଦଖି ଘଟଣାସ୍ଳରୁ ରଦୌେ ି
ପଳାଇଥିରଲ; କନୁି୍ ରସରାରନ ସାଙ୍ଗରର 
ଆଣଥିିବା ଦୁଇଟ ି ରଦଶ୍ୀ ବନୁ୍କ, ବାରୁଦ, 

ଗଳୁ,ି ବାଇକ୍   ଆଦ ି ଛାଡ ି ପଳାଇଥିରଲ। ପରର 
ବନବେିାଗ କରମୂଚାରୀରାରନ ଏ ସବୁକୁ ଜବତ 
କରଥିିରଲ। ଏ ରନଇ ବନବେିାଗ ପକ୍ରୁ ଏକ 
ରାରଲା ରୁଜୁରହାଇ ତଦନ୍ ଜାର ି ରହଛି।ି 
ତାଳବନ୍ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ୈରଳନ୍ଦ୍ର 
କୁରାର ଦାସଙ୍ ତତ୍ତାବଧାନରର ବନପାଳ 
ସଦାନନ୍ଦ ରଣା, ବନରକ୍ୀ ଚକ୍ରଧର ରହାନ୍, 
ସବୁଜ ବାହନିୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ନାଏକ, ରାରଜନ୍ଦ୍ର 
ନାଏକ, ରଙ୍ଗଳ ଚରଣ ନାଏକ, କସିନୁ ରହର୍ୱ୍ରର 
ପ୍ରରଖୁ ଏହ ି ଅେରିାନରର ସାରଲି ରହାଇଥିରଲ।

ଲଦଶୀ ବନୁ୍କ, ବାରୁଦ ଓ ଗଳୁ ିଜବତବନ୍ଜନୁ୍ ଶକିାର 
ଯ�ାଜନା ପଣ୍ଡ

 �‘୫-ଟ’ିଯର ଅଟକଛିନ୍ ିଜୟନାରାୟଣ

ବଲିରାଧୀ ଦଳ ଲନତା ମଣୁ୍ଡରୁ 
‘୫-ଟ’ି ଭୂତ ଛଡ଼ାନୁ୍ : ଅମର

ବଧିାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍କୁି ସବୁଦଳର ସମର୍ଥନ

 �ତୁରନ୍ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ ବଲି୍   
ଆଗତ କରବିାକୁ ଦାବ ି
 �ସଂସଦ୍ରୀୟ ବ୍ାପାର 
ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଯଷେପ ଯନବାକୁ 
ବାଚସ୍ପତଙି୍କ ରୁଲଂି

ଫୁଲ୍ ଟ୍ରା ଗ୍୍ରାମନର ୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନବ୍ରାମ୍ରାମ୍ରାଡ଼ 
ବ୍ରହ୍ମପରୁ,୧୫।୩(ସମସି): ବ୍ହ୍ମପରୁ 
ଉପକଣ୍ ଫୁଲଟା ଗ୍ରାରରର ବୁଧବାର 
ରାତରିର ରବାରାରାେ ରହାଇଛ।ି ଆଜ ି
ଫୁଲଟା ଗ୍ରାରରର ଦୁଇ ହଜାର ରଲାକଙୁ୍ 
ରନଇ ଏକ ରବୈଠକ ରହାଇଥିଲା। 
ରସଠାରର ପବ୍ମୂରୁ ୨ ରଗାଷ୍ୀ ରଧ୍ୟରର କଥା 
କଟାକଟ ିରହାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ରକନ୍ଦ୍ର କର ି
ରାତ ି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ୨୦ ରନିଟି ସରୟରର 
ଫୁଲଟା ଗ୍ରାରରର ୧୦ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍ମୂ ରବାରାରାେ 
ରହାଇଥିବା ସଚ୍ନା ରଳିଛି।ି ଖବର ପାଇ 
ନରିଖନ୍ ିଥାନା ପଲୁସି ଓ ସଦର ଏସ୍  ଡପିଓି 
ଘଟଣାସ୍ଳରର ପହଞ୍ଚ ିତଦନ୍ ଚଳାଇଛନ୍।ି

ଆପତ୍ତଜିନକ ସାରଗ୍ରୀ ରଳିଥିିଲା। ଘର 
େତିରର ରବାରାଗେୁକୁି ନଷି୍କୟି କରୁଥିବା ଟମି୍ ର 
ସଦସ୍ୟ ହାବଲିଦାର ଅରଶ୍ାକ ପ୍ରଧାନଙ୍ 
ହାତରର   ରଗାଟଏି ରବାରା ଫୁଟରିାଇଥିଲା। 
ତାଙୁ୍ ତୁରନ୍ ଉଦ୍ଧାର କର ି ବ୍ହ୍ମପରୁ ବେ 
ଡାକ୍ରଖାନା ନଆିରାଇଛ।ି ଅରଶ୍ାକ 
ସାରାନ୍ୟ ଆହତ ରହାଇଥିବା ଜଣାପେଛି।ି  

ମ ହ ୍ରା ବ ି ନ ର ୍ରା ଡ଼ / େ ୍ରା ମ ୍ରା କ୍ ୍ରା େ ଗ ର , 
୧୫୍ରା୩(ସମସି): ରେଙ୍ାନାଳ ବନଖଣ୍ 
ରହାବରିରାେ ରରଞ୍ଟ୍   ଅନ୍ଗମୂତ କୁଟୁରଆି 
ପଞ୍ଚାୟତ ରଗାଳାଗାେଆି ଗ୍ରାରରର ବୁଧବାର 
ହାତୀ ଆକ୍ରରଣରର ଜରଣ ବୃଦ୍ଧଙ୍ ରତୁୃ୍ୟ 
ରହାଇଛ।ି ରତୃକ ଜଣକ ରସହ ି ଗ୍ରାରର 
ଶ୍ରତ ଧଳ(୬୯) ରବାଲ ି ଜଣାପେଛି।ି 
ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ୍, ଶ୍ରତ ପତ୍ୀ ରମ୍ଭାଙ୍ 
ସହତି ରଛଳ ିଚରାଇବା ପାଇ ଁରଗାଲାଗାେଆି 
ଗ୍ରାର ସନ୍ନକିଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରାଇଥିରଲ। 
ସନ୍୍ୟାରର ରମ୍ଭା ଘରକୁ ରଫରଆିସଥିିବା 
ରବରଳ ଶ୍ରତ ଘରକୁ ରଫରବିା ବାଟରର 
ହାତୀ ହାବୁେରର ପେରିାଇଥିରଲ। ହାତୀଟ ି
ତାଙୁ୍ ଆକ୍ରରଣ କରବିାରୁ ଘଟଣାସ୍ଳରର 
ତାଙ୍ର ରତୁୃ୍ୟ ରହାଇରାଇଥିଲା। ରତରବ 
ଘରକୁ ରଫରବିାରର ବଳିର୍ୱ ରହବାରୁ 
ପରବିାର ରଲାକରାରନ ରଖାଜାରଖାଜ ିକର ି
ଜଙ୍ଗଲରର ଶ୍ରତଙ୍ ରତୃରଦହ ପେଥିିବା 
ରଦଖିଥିରଲ। ଖବରପାଇ ବନ କରମୂଚାରୀ 
ପହଞ୍ଚ ି ରତୃରଦହ ଉଦ୍ଧାର କରଛିନ୍।ି

ହାତୀ ଆକ୍ରମଣଲର ବୃଦ୍ ମତୃ
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ଗରୁୁବାର
୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଇସଲାମାବାଦ୍,୧୫ା୩(ଏଜେନ୍ ସି): ପାକସି୍ାନର 
ପରୂ୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପଟିଆିଇ ଦଳ 
ମଖୁ୍ୟ ଇମ୍ାନ ଖାନଙ୍କ ରରିରାଧରର ଅଦାଲତ 
ଜାମନି ରହି୍ରୀନ ଗରିଫ ପରୱାନା ଜାର ି କରରିା 
ପରର ତାଙୁ୍କ ଗରିଫ କରରିାକୁ ପଲୁସି ପ୍ରସୁ୍ତ ି
ରନଇସାରଥିÒଲା। ଏଥÒପାଇଁ 
ଲାରହାରସ୍ଥତ ଜମନ ପାକ୍ବ 

ଅଞ୍ଚଳରର ପଲୁସି ଏରଂ 
ଇମ୍ାନଙ୍କ ସମଥ୍ବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
ଗତକାଲ ିଠାରୁ ହାଇଡ୍ାମା ଚାଲ ିଆସଥିÒରଲ ରହଁ 
ରୁଧରାର ଇମ୍ାନ ଗରିଫ ରହରା ଏକପ୍ରକାର 
ନଶି୍ତି ରହାଇଯାଇଥÒଲା। ରତରର ରୁଧରାର 
ଲାରହାର ହାଇରକାଟ୍ବ ଇମ୍ାନ୍୍ଙ୍କ ଗରିଫ 
ଉପରର ରରାକ୍  ଲଗାଇଛନ୍।ି ଗରୁୁରାର  ଦନି 
୧୦ଟା ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ପଲୁସି ତାଙ୍କ ରରିରାଧରର 

ରକୌଣସ ି କାଯ୍ବ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କରପିାରରି 
ନାହ ିଁ ରରାଲ ିହାଇରକାଟ୍ବ ନରିଦ୍୍ବଶ ରଦରା ପରର 
ଇମ୍ାନ ସାମନ୍ୟ ଆଶ୍ବସ୍ ରହାଇଛନ୍।ି ଜରଣ 
ଆନ୍ଜ୍ବାତକି କ୍ରିକଟ ଷ୍ାର ଭାରର ଇମ୍ାନଙ୍କ 
କ୍ରିକଟ ଜଗତରର ଖ୍ୟାତ ିରହଆିସଛି।ି ରର୍୍ବମାନ  

ଲାରହାରସ୍ଥତ ତାଙ୍କ ରାସଭରନ 
ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରର ପାକସି୍ାନ 
ସପୁର ଲଗି୍  ମ୍ୟାଚ୍  ଚାଲୁଥÒରାରୁ 
ଏହ ି ସମୟରର ଇମ୍ାନଙୁ୍କ 
ଗରିଫ କରାଯରିା ଠକି୍  ରହର 
ନାହ ିଁ ରରାଲ ି ରକାଟ୍ବ କହଛିନ୍।ି 
ସଚୂନାରଯାଗ୍ୟ ରଯ, ଇମ୍ାନଙୁ୍କ 
ଗରିଫ କରରିାକୁ  ପଲୁସି 
ଜମାନ ପାକ୍ବ ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥତ ତାଙ୍କ 

ରାସଭରନରର  ପହଞ୍ଚଥିିଲା ରରରଳ 
ଲାରହାରରର ହାଇଡ୍ାମା ରଦଖିରାକୁ ମଳିଥିିଲା। 
ରସଠାରର ରେରା ପକାଇଥÒରା ଇମ୍ାନଙ୍କ ହଜାର 
ହଜାର  ସମଥ୍ବକ  ଇମ୍ାନଙୁ୍କ ଗରିଫ କରରିାକୁ 
ରଦଇ ନଥÒରଲ। ଯାହାକୁ ରନଇ  ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ସଂଘର୍ବ ରହାଇଥÒଲା।

ପଜୁେ,୧୫ା୩(ଏଜେନ୍ ସି):ପରୁଣର ରାରାମତ୍ରୀରର ରଡ୍ନ୍  ସରଫଇ 
ସମୟରର ଅଘଟଣ ଘଟଛି।ି ଏଠାରର ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ରହାଇ ୪ ଶ୍ରମକିଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇଛ।ି ସଚୂନା ଅନୁଯାୟ୍ରୀ ପ୍ରର୍ରୀଣ ଅରଟାରଲ ନାମକ 
ଜରଣ ର୍ୟକ୍ ି ରମାଟର ପାଇପ ସଫା 
କରରିାକୁ ଭତିରକୁ ପଶଥିିରଲ। ରତରର 
ଭତିରର ରସ ରଚତା ହରାଇ ଥିରଲ। ପରର ପ୍ରର୍ରୀଣଙୁ୍କ ରଞ୍ଚାଇରା 
ପାଇ ଁତାଙ୍କ ରାପା ଭତିରକୁ ପ୍ରରରଶ କରଥିିରଲ। ରସ ମଧ୍ୟ ରଚତା 
ହରାଇ ପଡ ିଥିରଲ। ଏହା ପଛରର ଆଉ ୨ ଜଣ ର୍ୟକ୍ ିଯାଇଥିରଲ। 

ରସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରର ଛତଶିଗଡର 
ମହାସମନୁ୍ଦରର ମଙ୍ଗଳରାର ରାତରିର ଇଟା ଭାଟରି ଧଆଁୂରର 
ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ରହାଇ ୫ ଶ୍ରମକି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍।ି ଜଣଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାରସ୍ଥା 

ଗରୁୁତର ରହଛି।ି ରାତ ି ୧୨ଟା 
ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ସରୁ ଶ୍ରମକି ଇଟା ଭାଟରିର 

କାମ କରୁଥିରଲ। ଏହା ପରର ମଦ ପଇି ଭାଟ ି ଉପରର ରଶାଇ 
ପଡଥିିରଲ। ଇଟା ଭାଟ୍ରୁି ରାହାରୁଥିରା ଧଆଁୂ ରଯାଗୁ ଁ ସମରସ୍ 
ରଚତା ହରାଇ ଥିରଲ। ପରର ସମସ୍ଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇଥିଲା।

ୱାଶ ସିଂଟନ୍, ୧୫ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି): ଅରୁଣାଚଳ 
ପ୍ରରଦଶସ୍ଥତ ଆନ୍ଜ୍ବାତକି ସ୍ରୀମାରରଖାକୁ ରନଇ 
ଭାରତ ଏରଂ ଚ୍ରୀନ୍  ମଧ୍ୟରର  ଲାଗ ି ରହଥିÒରା ରରିାଦ 
ପ୍ରସଙ୍ଗରର ଆରମରକିା ଭାରତକୁ ଦୃଢ ସମଥ୍ବନ 
କରଛି।ି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରରଦଶର ସର୍ବାଧÒକ ଭାଗକୁ ଚ୍ରୀନ 
ନଜିର ଏରଂ ଏହା ଦକ୍ଷଣି ତବି୍ଦତର ଅଂଶ କହୁଥÒରା 
ରରରଳ ଏହା ଭାରତର ଅଭନି୍ନ 
ଅଙ୍ଗ ରରାଲ ି ଆରମରକିା 
କହଛି।ି ଏହପି୍ରସଙ୍ଗରର 
ଆରମରକିା ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ 
ସଦନ ସରିନଟ୍ ରର ଏକ 
ପ୍ରସ୍ାର ଆଗତ କରାଯରିା 
ସହତି ଉଭୟ ରେରମାକ୍ାଟ୍  
ଏରଂ ରପି୍ଳରକିାନ ପାଟଟି ପକ୍ଷରୁ ଭାରତର ଦାରକୁି 
ସମଥ୍ବନ କରାଯାଇଛ।ି ରକରଳ ରସତକି ି ନୁରହ ଁ , 
ଏହ ିଅଞ୍ଚଳରର ଚ୍ରୀନ୍  ରାରମା୍ର ହରକତ୍  କରୁଥÒରାରୁ  
ସରୁକ୍ଷା ପାଇ ଁଆରଶ୍ୟକ ସ୍ଥରଳ ଭାରତକୁ ଆରମରକିା 
ସହାୟତା କରରିାକୁ ଏହ ି ପ୍ରସ୍ାରରର କୁହାଯାଇଛ।ି 
ଆରମରକିାର ଦୁଇ ସାଂସଦ ରଲି ରହରଗଟଟି ଏରଂ 

ରଜଫ୍  ମକ୍ବଲ ି ସରିନଟ୍ ରର ଏହ ି ପ୍ରସ୍ାର ଅାଣଥିÒଲା 
ରରରଳ ଏହାକୁ ଆଉ ଜରଣ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ସମଥ୍ବନ 
କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ପ୍ରସ୍ାରରର କୁହାଯାଇଛ ି ରଯ, 
ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଚ୍ରୀନ୍  
ନଜିର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଜାର ି ରଖଥÒଲା 
ରରରଳ ଦକ୍ଷଣି ଚ୍ରୀନ ସାଗରରର 

ଅଶାନ୍ରି ରାତାରରଣ ସଷୃ୍ ିରହାଇଛ।ି 
ରରିଶରକର ି ଚ୍ରୀନ୍ ର ରସି୍ାରରାଦ୍ରୀ 
ଏରଂ ଏକଚାଟଆି ନ୍ରୀତ ି ରଯାଗୁ ଁ ରହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ 
ସାର୍ବରଭୌମତ୍ବ ପ୍ରତ ିଆଞ୍ଚ ଆସଛି।ି ଏହ ିନ୍ରୀତରିର ଚ୍ରୀନ୍  
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରରଦଶରର ମଧ୍ୟ ମନମାନ୍ରୀ ଚଳାଇଛ।ି 
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରରଦଶକୁ ଲାଗ ି ଚ୍ରୀନ୍  ନୂଆ ନୂଆ ଗାଁ 

ରସାଇରା ସହତି ଏଠାରର ମାଣ୍ାରନି ଭାରାରର 
ରଲଖାଯାଇଥÒରା ରପାଷ୍ର ଲଗାଯାଉଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରର 
ଏହ ିଅଞ୍ଚଳରର ଚ୍ରୀନ୍  ରସନା ଦ୍ବାରା ରାରମା୍ର ହରକତ୍  

କରାଯରିାରୁ ଏଠାକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରାସ୍ରୀଙ୍କ ରକିାଶ 
ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭର ରହାଇପାରୁ ନାହ ିଁ। ଅରୁଣାଚଳର ୨୫ 
ପ୍ରତଶିତ ରଲାକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ଅତ୍ୟନ୍ କଠନି ଚଳଣ ି
ରଦଇ ଜ୍ରୀରନ ନରି୍ବାହ କରୁଛନ୍।ି ରଗିତ ୬ ରର୍ବ 

ମଧ୍ୟରର ଅରୁଣାଚଳ ସ୍ରୀମାରର ଭାରତ୍ରୀୟ ରସନା ସହ 
ଚ୍ରୀନ୍  ରସନା ମଧ୍ୟ ରହୁରାର ମହୁାଁମହୁ ିଁ ରହାଇଛନ୍।ି 
କନୁି୍ ଏଠାରର ଆନ୍ଜ୍ବାତକି ସ୍ରୀମାରରଖା ଭାରର 

ମ୍ୟାକ୍  ରମାହନ ଲାଇନକୁ ସମ୍ାନ 
ରଦରାକୁ ରହର। କନୁି୍ ଚ୍ରୀନ୍  ଏହାକୁ 
ରାରମା୍ର ଉଲ୍ଲଘଂନ କରୁଥÒରା ଏରଂ 
ଏହାକୁ ସମ୍ାନ ରଦଉ ନଥÒରାରୁ 
ସରୁକ୍ଷା ପାଇ ଁ ଭାରତକୁ ଆରମରକିା 
ସହାୟତା କରରିା ଦରକାର ରରାଲ ି
ଏହ ିପ୍ରସ୍ାରରର କୁହାଯାଇଛ।ି ଭାରତ 
ଆରମରକିାର ପ୍ରମଖୁ ଅଂଶ୍ରୀଦାର ରାଷ୍ଟ୍ର 
ରହାଇଥÒରାରୁ ଦ୍ବପିାକ୍ଷକି ସ୍ରରର 
ରହଉ କମିା୍ ‘କ୍ବାଡ୍ ’ ଏରଂ ‘ଆଇଟୁୟଟୁୁ’ 
ଭଳ ିରରୈଶ୍ବକି ରଗାଷ୍୍ରୀ ଦ୍ବାରା ଭାରତକୁ 
ସହାୟତା କରରିା ଜରୁର୍ରୀ ରରାଲ ିଏହ ି

ପ୍ରସ୍ାରରର କୁହାଯାଇଛ।ି ରରିଶରକର ି ଚ୍ରୀନ୍ ର ମନ୍ଦ 
ଉରଦ୍ଶ୍ୟ ରଯଭଳ ି ସଫଳ ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ରିର 
ରଖ ଭାରତକୁ ତୁରନ୍ ସହାୟତା ରଯାଗାଇ ଦଆିଯରିା 
ଦରକାର ରରାଲ ିଏହ ିପ୍ରସ୍ାରରର ଗରୁୁତ୍ବ ଦଆିଯାଇଛ।ି

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୧୫ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି): ରଜି୍ାନ ଏରଂ ଜ୍ାନରକୌଶଳର ଯଗୁରର ରକୌଣସ ି କାଯ୍ବ୍ୟ 
ଅସମ୍ଭର ନୁରହଁ। ଦଲି୍ଲ୍ରୀ ଏମ୍ସର ୋକ୍ରମାରନ ପଣୁଥିରର ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣତି କର ିରଦଖାଇଛନ୍।ି 
ଏଠାରର ଏକ ରରିଳ ଅରତ୍ାପଚାର ସଫଳ ରହାଇଛ।ି ୋକ୍ରମାରନ ମାଆର ଗଭ୍ବରର 
ରଢୁଥିରା ଶଶିରୁ ଅଙୁ୍ଗର ଆକାରର ହୃତପଣି୍ର ସଫଳ ଅରତ୍ାପଚାର କରଛିନ୍।ି ‘ରରଲୁନ 
ୋଇରଲସନ ସଜ୍ବର୍ରୀ’ କର ି ଶଶିରୁ ହୃତପଣି୍ର ରନ୍ଦ ଭାଲଭ୍ କୁ ରଖାଲଛିନ୍।ି ୋକ୍ରମାରନ 
ମାତ୍ର ୯୦ ରସରକଣ୍ରର ଏହ ିଅରତ୍ାପଚାର କରଥିିରଲ। ଏରର ମାଆ ଏରଂ ଶଶି ୁଉଭୟ ସସୁ୍ଥ 
ଅଛନ୍।ି ଏମ୍ସର କାେଟିରୟାରଥାରାସକି ସାଇନ୍ସ ରସଣ୍ଟରରର ଏହ ିଅରତ୍ାପଚାର ରହାଇଥିଲା। 
ଏମ୍ସର ୋକ୍ର୍ରୀ ଟମି୍  ଏରର ଶଶିରୁ ‘ହାଟ୍ବ ଚ୍ୟାମ୍ସ୍ବ’ର ରକିାଶକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛ।ି ସଚୂନା 
ଅନୁଯାୟ୍ରୀ ୨୮ ରର୍ବ୍ରୀୟ ମହଳିାଙୁ୍କ ହସ୍ଟିାଲରର ଭର୍ଟି କରାଯାିଥିଲା। ମହଳିାଙ୍କ ଗତ ୩ ଗଭ୍ବ 

ନଷି୍ ରହାଇଯାଇଥିଲା। ୋକ୍ର ମହଳିାଙୁ୍କ ଶଶିରୁ ହୃତପଣି୍ ସ୍ଥତି ିରରିୟରର ଜଣାଇ ଥିରଲ। 
ଏଥିରର ସଧୁାର ଆଣରିା ପାଇଁ ଅରତ୍ାପଚାର କରରିାକୁ ପରାମଶ୍ବ ରଦଇଥିରଲ। ଏହାକୁ 
ମହଳିା ଏରଂ ତାଙ୍କ ପତ ିସ୍ବ୍ରୀକାର କରଥିିରଲ। ୋକ୍ର୍ରୀ ଟମି୍  ଅନୁଯାୟ୍ରୀ ଶଶି ୁମାଆର ଗଭ୍ବରର 
ଥିରାରରରଳ କଛି ି କଠନି ଉପାୟ ଅରଲମ୍ନ କର ି ହୃଦରରାଗର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରରି। 
ଏହାକୁ ଗଭ୍ବରର ଠକି୍  କରରିଦରଲ ଜନ୍ମ ରହରାପରର ଶଶି ୁ ସସୁ୍ଥ ରହରିାର ସମ୍ଭାରନା ରୃଦ୍ଧ ି
ପାଇଥାଏ। ଶଶିରୁ ସ୍ବାଭାରକି ରକିାଶ ମଧ୍ୟ ରହାଇଥାଏ। ଅଲ୍ଚଟ୍ାସାଉଣ୍ ତତ୍ବାରଧାନରର 
ଶଶିଠୁାରର ରରଲୁନ ୋଇରଲସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ରପଟରୁ ଶଶିରୁ 
ହୃତପଣି୍ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଏକ ଛୁଞ୍ଚ ିଲଗାଯାଇଥିଲା। ପରର ରକ୍ ପ୍ରରାହକୁ ଭଲ କରରିା ପାଇଁ ରରଲୁନ 
କ୍ୟାରଥଟର ସହାୟତାରର ରନ୍ଦ ଥିରା ଭାଲଭ୍ କୁ ରଖାଲା ଯାଇଥିଲା।

ଆମମରକିା ସମିେଟ୍ ମର ଦୁଇ ପ୍ରମଖୁ ଦଳ ଆଣମିେ ପ୍ରସ୍ାବ

ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ଅଭନି୍ନ ଅଙ୍ଗ

 �ମ୍ାକ୍  ମମାହେ ୋଇେ ହ ିଁ 
ଆନ୍ତଜାର୍ତିକ ସୀମାମରଖା
 �ଭାରର୍କୁ ସରୁକ୍ା ମଦବାକୁ 
ଆମମରକିା ଆମଗଇ ଆସବିା ଉଚରି୍

ମୁମ୍ବଇ,୧୫ା୩(ଏଜେନ୍ ସି) : 
ମମ୍ୁଇର ଲାଲରାଗ ଅଞ୍ଚଳର 
ଏକ ଆପାଟ୍ବରମଣ୍ଟରୁ  ଜରଣ 
୫୩ ରର୍ବ୍ରୀୟ ମହଳିା ରଗିତ କଛି ି
ଦନି ଧର ି ନରିଖାଜ ରହଥିÒରା 
ରରରଳ ରସହ ି ଆପାଟ୍ବରମଣ୍ଟରୁ 
ଏକ ପା୍ଷ୍କି ର୍ୟାଗ୍ ରୁ ସଂପକୃ୍ 
ମହଳିାଙ୍କ ଗଳତି ଶର ପଲୁସି 
ଉଦ୍ଧାର କରଛି।ି ପଲୁସି 
ମତୃରଦହକୁ ରପାଷ୍ମଟ୍ବମ 
ପାଇ ଁ ପଠାଇ ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ 
କରଥିÒରା ରରରଳ ସଂପକୃ୍ ମହଳିାଙ୍କ ୨୨ 
ରର୍ବ୍ରୀୟା ଝଅିକୁ ଗରିଫ କରଛି।ି ମଳିଥିÒରା 
ସଚୂନା ଅନୁସାରର  କଛି ିଦନି ତରଳ ମହଳିା 
ଜଣକ ହଠାତ୍ ଅନ୍ଦ୍ଧ୍ବାନ ରହାଇଯାଇଥÒଲା 
ରରରଳ ତାଙ୍କର ରଖାଜ ଖରର ରନଇ 
ତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ଜରଣ ପତୁୁରା ଏଠାକାର 

କାଲାରଚୌକ ି ଥାନାରର ଏତଲା ଦାଏର 
କରଥିÒରଲ। ଏହାପରର ପଲୁସି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ 
କରଥିÒଲା ରରରଳ ସଂପକୃ୍ ଆପାଟ୍ବରମଣ୍ଟର 
ପ୍ରଥମ ମହଲାରର ରହଥିÒରା ଏକ ପ୍ଳାଷ୍କି୍  
ର୍ୟାଗ ଉପରର ନଜର ପଡଥିÒଲା। ଏହ ି
ର୍ୟାଗ୍ ରୁ ହ ିଁ ପଲୁସି ସଂପକୃ୍ ମହଳିାଙ୍କ ଗଳତି 

ଶର ଉଦ୍ଧାର କରଥିÒଲା। ମହଳିାଙ୍କ 
ହାତ ,ରଗାେ ସରମତ ଶର୍ରୀରର 
ଅନ୍ୟ ଅଂଶ କାଟ ି ଦଆିଯାଇ ଏହ ି
ର୍ୟାଗରର ରଖାଯାଇଥÒଲା ରରାଲ ି
ପଲୁସି କହଛି।ି ମହଳିା ଜଣଙୁ୍କ 
ଗତ େରିସମ୍ର ମାସରର ହତ୍ୟା 
କରାଯାଇଥÒଲା ରରରଳ ତାଙ୍କର 
ହାତ ,ରଗାେ ଏରଂ ରପଟ କାଟ ି
ଦଆିଯାଇଥÒଲା। ଏଥÒପାଇ ଁର୍ୟରହୃତ 
ରହାଇଥÒରା ସମସ୍ ଅତ୍ଗେୁକୁି ମଧ୍ୟ 
ପଲୁସି ଜରତ କରଛି।ି ତାଙୁ୍କ ରହୁ 

ଦନି ଧର ି ଏକ ରକାଠର୍ରୀରର ରନ୍ଦ କର ି
ରଖାଯରିା ପରର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥÒରା 
ପଲୁସି କହଛି।ି ରତରର ଏହ ିଘଟଣା ପଛରର 
ସଂପକୃ୍ ମହଳିାଙ୍କ ୨୨ ରର୍ବ୍ରୀୟ ଝଅି ରଂିପଲ 
ପ୍ରକାଶ ରଜୈନର ହାତ ରହଥିÒରା ପଲୁସି 
ସରନ୍ଦହ କର ିତାକୁ ଗରିଫ କରଛି।ି

ପ୍ାଷ୍ ଟିକ୍  ବ୍ାଗ୍ ରୁ ମ ଟିଳ ଟିଲା ହାତ, ଦ�ାଡ଼ 
କଟା ମହ ଟିଳାଙ୍କ ଶବ; ଝ ଟିଅ � ଟିରଫ

� ଟିରଫ ପରୱାନା ଉପଦର 
ଦରାକ୍ ଲ�ାଇଦଲ ହାଇଦକାଟ୍ଟ

ୋମହାର ଷ୍ଟଟି୍ ମର 
ପଟିଆିଇ ସମରଚ୍ଚକଙ୍କ 
ହଙ୍ଗାମା

ଇମ୍ାେ ଖାନ୍ ଙୁ୍କ ସାମୟକି ଆଶ୍ବସ୍ ି

ଦବାର୍ ଦୱଲକୁ 
ଖସ ଟିଥିବା ଶ ଟିଶ ୁମତୃ
ବସିଦ ସିଶା, ୧୫ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି): ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶ ରଦିଶିା 
ଜଲି୍ଲାରର ରରାରରୱଲକୁ ଖସଥିିରା ୭ ରର୍ବ୍ରୀୟ 
ଶଶି ୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛ।ି ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ଉଦ୍ଧାରକାଯ୍ବ୍ୟ 
ପରର ପଲୁସି ଏରଂ ଏନ୍ େଆିରଏଫ ଟମି୍  ଶଶିକୁୁ 
ଉଦ୍ଧାର କରଥିିଲା। ପରର ଶଶିକୁୁ ୋକ୍ରଖାନାରର 
ଭର୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ରସଠାରର ୋକ୍ର ଟମି୍  
ମତୃ ରଘାରଣା କରଥିିରଲ। ର୍ୟରରଛେଦ ପରର 
ମତୃରଦହକୁ ରଖରରଖେ ିଗ୍ରାମକୁ ନଆିଯାଇ ଅନ୍ମି 
ସଂସ୍ାର କରାଯାଇଛ।ି ୋକ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟ୍ରୀ ୧୨ 
ଘଣ୍ଟା ତରଳ ଶଶିରୁ ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇ ସାରଥିିଲା। 
ରତରର ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାର୍ରୀ ସକାଳ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ 
ଶଶି ୁ ସକ୍ୟି ଥିରା କହଥିିରଲ। ରରାରରୱଲଟ ି ୬୦ 
ଫୁଟର ରହାଇଥିରାରରରଳ ଶଶି ୁ ୪୩ ଫୁଟରର 
ଅଟକ ି ରହଥିିଲା। ମଙ୍ଗଳରାର ରାତରୁି ସମାନ୍ର 
ଭାରର ଗାତ ରଖାଳରିା କାଯ୍ବ୍ୟ ଜାର ି ରହଥିିଲା। 
ରୁଧରାର ସକାଳ ୮ଟାରର ୫ ଫୁଟର ସେୁଙ୍ଗ 
ରଖାଳାଯାଇ ଶଶିକୁୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।

ମମୁ୍ବଇ,୧୫ା୩(ଏଜେନ୍ ସି): ଅଭରିନତା ସମ୍ରୀର 
ଖାକରଙ୍କ ପରରଲାକ ରହାଇଛ।ି ଧାରାରାହକି 
ନୁକେରର ‘ରଖାପଡ’ି ଭୂମକିାରର ଅଭନିୟ 
ପାଇଁ ରସ ପ୍ରଶଁସା ସାଉଁଟ ିଥିରଲ। ରସ ରଲାକଙୁ୍କ 
ହସାଇ ହସାଇ ରରଦମ କର ିରଦଇଥିରଲ। ୭୧ 
ରର୍ବ୍ରୀୟ ସମ୍ରୀର ଦ୍ରୀଘ୍ବ ଦନି ରହଲା ଶ୍ବାସ ଏରଂ 
ଅନ୍ୟ ରରାଗରର ପ୍ରୀଡତି ଥିରଲ। ନଶି୍ବାସପ୍ରଶ୍ବାସ 
ରନରାରର ସମସ୍ୟା ରହରାରୁ ମଙ୍ଗଳରାର ତାଙୁ୍କ 
ରରାରଭିାଲରି ଏମଏମ ହସ୍ଟିାଲରର ଭର୍ଟି 

କରାଯାଇଥିଲା। ରତରର ରୁଧରାର ସକାଳ 
୪ଟା ୩୦ରର ରସ ରଶର ନଶି୍ବାସ ତ୍ୟାଗ 
କରଥିିରଲ। ରଶର ଥର ପାଇଁ ସାହଦି କପରୁ 
ଏରଂ ରଜିୟ ରସତୁପତଙି୍କ ଅଭନି୍ରୀତ ରୱର 
ସରିଜି ‘ଫଜଟି’ରର ତାଙୁ୍କ ରଦଖିରାକୁ ମଳିଥିିଲା। 
ଏହା ର୍ୟତ୍ରୀତ ରସ ରଗାରନି୍ଦାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ରାଜା 
ରାରୁ’, ସଲ୍ ମାନ ଖାନଙ୍କ ‘ଜୟ ରହା’ ଏରଂ 
ପରଣିତି ି ରଚାପ୍ରା-ସଦି୍ଧାଥ୍ବ ମଲରହାତ୍ରାଙ୍କ ‘ହଂସ ି
ରତା ଫସ’ି ଆଦ ିଫିଲ୍ମରର ଅଭନିୟ କରଥିିରଲ।

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୧୫ା୩(ଏଜେନ୍ ସି)

ରରଜଟ୍  ଅଧÒରରଶନର ଦ୍ବତି୍ରୀୟ ପଯ୍ବ୍ୟାୟରର 
କ୍ମାଗତ ତନି ି ଧର ି ଗହୃ କାଯ୍ବ୍ୟ ଅଚଳ ରହଛି।ି 
ଆଦାନ୍ରୀ ଏରଂ ଲଣ୍ନରର କଂରଗ୍ରସ ସାଂସଦ 
ରାହୁଲଙ୍କ ଭାରଣକୁ ରନଇ ଶାସକ ଏରଂ 

ରରିରାଧ୍ରୀ ଦଳ ରୁଧରାର ମହୁାଁମହୁ ିଁ ରହାଇଛନ୍।ି 
ଫଳରର ଆସନ୍ାକାଲ ି ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଗହୃକୁ ମଲୁତର୍ରୀ 
ରଘାରଣା କରାଯାଇଛ।ି ରୁଧରାର ଗହୃ କାଯ୍ବ୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ ରହରା କ୍ଷଣ ି ରରିରାଧ୍ରୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 
ଆଦାନ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରନଇ   ସଂସଦ୍ରୀୟ ଯଗୁ୍ମ କମଟି ି

ଦ୍ବାରା ଯାଞ୍ଚ କାଯ୍ବ୍ୟର ପନୁଃ ଦାର ିକରାଯାଇଥÒଲା। 
ରସହପିର ି ଶାସକ ରଗାଷ୍୍ରୀ ପକ୍ଷରୁ ଲଣ୍ନରର 
ରାହୁଲ ଗାନ୍୍ରୀ ରଦଇଥÒରା ଭାରଣକୁ ରନଇ ପ୍ରଶ୍ନ 
ଉଠାଯରିା ସହତି ରାହୁଲଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାଥ୍ବନା ଦାର ି
କରାଯାଇଥÒଲା। ଏହାପରର ଆଦାନ୍ରୀ ରଗାଷ୍୍ରୀ 
ରରିରାଧରର ପ୍ରରର୍୍ବନ ନରିଦ୍୍ବଶାଳୟ(ଇେ)ିରର 

ଅଭରିଯାଗ କରରିାକୁ କଂରଗ୍ରସ ସରମତ ୧୮ଟ ି
ରରିରାଧ୍ରୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାରନ ରାହାରଥିÒରଲ। 
ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ସାଂସଦ ଏକ ରାଲରିର ଇେ ିକାଯ୍ବ୍ୟାଳୟ 
ଯାଉଥÒଲା ରରରଳ ପଲୁସି ରସମାନଙୁ୍କ ରାଟରର 
ଅଟକାଇଥÒଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନରର ୧୮ଟ ି ରରିରାଧ୍ରୀ 

ଦଳର ସଦସ୍ୟମାରନ ଭରନରୁ ରଶାଭାଯାତ୍ରା 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ।ରସମାରନ ଇେ ି କାଯ୍ବ୍ୟାଳୟ 
ଯାଇ ରସଠାରର ଆଦାନ୍ରୀ-ହରିଣ୍ନରଗ୍ବ 
ରରିାଦର ତଦନ୍ ଦାର ି କରଥିାଆରନ୍। ଏଥିସହ 
ରରିଜପ ି ରକମତି ି ନଜିର ରାଜନ୍ରୀତକି ଫାଇଦା 
ହାସଲ କରରିାକୁ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍କାର୍ରୀ 

ସଂସ୍ଥାଗଡୁକିର ଅପର୍ୟରହାର 
କରୁଛ ି ରସ କଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ାପନ 
କ ର ି ଥ ା ଆ ର ନ୍ । ର ତ ର ର 
ରଶାଭାଯାତ୍ରା ପରୂ୍ବରୁ ରରିରାଧ୍ରୀ 
ସଦସ୍ୟଙୁ୍କ ଅଟକାଇରା ପାଇଁ 
ଦଲି୍ଲ୍ରୀ ପଲୁସି୍  ର୍ୟାରରିକେ 
ଲଗାଇଥିଲା। ରସଠାରର ୧୪୪ 
ଧାରା ଜାର ି କରାଯାଇଥÒରାରୁ 
ରରିରାଧ୍ରୀ ରନତାମାନଙୁ୍କ ପଲୁସି 
ଅଟକାଇଥିଲା। ଫଳରର 
ରସମାନଙୁ୍କ ଆରନ୍ଦାଳନକୁ ରନ୍ଦ 
କରରିାକୁ ପଡଥିÒଲା।ଏହାପରର 
ରସମାରନ ସଂସଦ ଭତିରକୁ 

ଚାଲ ି ଆସ ି ଧାରଣା ରଦଇଥିରଲ। ରରିରାଧ୍ରୀ 
ଦଳଗଡୁକି ଏରର ଇେ ିମଖୁ୍ୟଙୁ୍କ ରଭଟ କରରିାକୁ 
ସମୟ ମାଗଛିନ୍।ି ଏହାରାଦ ରସମାରନ ମଳିତି 
ଭାରର ରଗାଟଏି ଅଭରିଯାଗପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ 
କରରି ରରାଲ ିକହଛିନ୍।ି

ଆଦାେୀ, ରାହୁେଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶାସକ- ବମିରାଧୀ ମହୁାଁମହୁ ିଁ

ବ ଟିଦରାଧୀଙ୍କ ରାଲଟିକୁ ବାଟ ଓ�ାଳ ଟିଲା ପଲୁ ଟିସ
ରାହୁଲ କ୍ଷମା ମା� ଟିବାର ରାହୁଲ କ୍ଷମା ମା� ଟିବାର 
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହ ିଁ: ଖଡଦ�ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହ ିଁ: ଖଡଦ�  

ବ୍ରିଟନ୍ ରର ରାହୁଲ ଗାନ୍୍ରୀଙ୍କ ରୟାନକୁ ରନଇ ରରିଜପ ିବ୍ରିଟନ୍ ରର ରାହୁଲ ଗାନ୍୍ରୀଙ୍କ ରୟାନକୁ ରନଇ ରରିଜପ ି
ତାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାଥ୍ବନା ଦାର ି କରୁଥିରା ରରରଳ  ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାଥ୍ବନା ଦାର ି କରୁଥିରା ରରରଳ  ରାହୁଲ 
କ୍ଷମା ମାଗରିାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହ ିଁ ରରାଲ ି କଂରଗ୍ରସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ଷମା ମାଗରିାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହ ିଁ ରରାଲ ି କଂରଗ୍ରସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ମଲ୍ଲକିାଜୁ୍ବନ ଖଡରଗ କହଛିନ୍।ି ରସ କହଛିନ୍ ି ରଯ ,ରାହୁଲ ମଲ୍ଲକିାଜୁ୍ବନ ଖଡରଗ କହଛିନ୍।ି ରସ କହଛିନ୍ ି ରଯ ,ରାହୁଲ 
ରଦଶ ରରିରାଧରର ରରିରାଦଗାର କରଛିନ୍ ି ରରାଲ ି  ରରିଜପ ିରଦଶ ରରିରାଧରର ରରିରାଦଗାର କରଛିନ୍ ି ରରାଲ ି  ରରିଜପ ି
କହୁଛ।ି କନୁି୍ ରଯଉଁମାରନ ରାହୁଲ ଗାନ୍୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ଦାର ିକହୁଛ।ି କନୁି୍ ରଯଉଁମାରନ ରାହୁଲ ଗାନ୍୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ଦାର ି

କରୁଛନ୍ ି ମୁଁ ରସମାନଙୁ୍କ ରଗାରଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ ି ମୁଁ ରସମାନଙୁ୍କ ରଗାରଟ ପ୍ରଶ୍ନ 
କରରିାକୁ ଚାହୁଁଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦ୍ରୀ କରରିାକୁ ଚାହୁଁଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦ୍ରୀ 
ଜ୍ରୀ  ପରୂ୍ବରୁ ରହୁ ରଦଶ ଗସ୍କରରିା ଜ୍ରୀ  ପରୂ୍ବରୁ ରହୁ ରଦଶ ଗସ୍କରରିା 
ସମୟରର ରଦଶକୁ ଲଜ୍ତି କରସିାରଛିନ୍।ି ସମୟରର ରଦଶକୁ ଲଜ୍ତି କରସିାରଛିନ୍।ି 
ଭାରତରର ଜନ୍ମ ରନରା ପାପ ରରାଲ ିଭାରତରର ଜନ୍ମ ରନରା ପାପ ରରାଲ ି

କହଛିନ୍।ି ଏହା କ’ଣ ରଦଶ ପାଇଁ ଅପମାନ ନୁରହଁ କ ି ରରାଲ ିକହଛିନ୍।ି ଏହା କ’ଣ ରଦଶ ପାଇଁ ଅପମାନ ନୁରହଁ କ ି ରରାଲ ି
ଖେରଗ ପ୍ରଶ୍ନ କରଛିନ୍।ି ଭାରତରର ଗଣତନ୍ତର ପ୍ରଭାର ହ୍ାସ ଖେରଗ ପ୍ରଶ୍ନ କରଛିନ୍।ି ଭାରତରର ଗଣତନ୍ତର ପ୍ରଭାର ହ୍ାସ 
ପାଉଛ।ି ରାକ୍ ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ଦୁର୍ବଳ ରହରାରର ଲାଗଛି।ି ରଯଉଁ ଟଭି ିପାଉଛ।ି ରାକ୍ ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ଦୁର୍ବଳ ରହରାରର ଲାଗଛି।ି ରଯଉଁ ଟଭି ି
ଚ୍ୟାରନଲ୍ ଗଡୁକି ସତ କହରିାକୁ ରଚଷ୍ା କରୁଛନ୍ ି ରସମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାରନଲ୍ ଗଡୁକି ସତ କହରିାକୁ ରଚଷ୍ା କରୁଛନ୍ ି ରସମାନଙ୍କ 
ଉପରର ଚାପ ପକାଯାଉଛ ି ତ କାହାକୁ  ରଜଲ୍ ରର ପରୂାଇ ଉପରର ଚାପ ପକାଯାଉଛ ି ତ କାହାକୁ  ରଜଲ୍ ରର ପରୂାଇ 
ଦଆିଯାଉଛ।ି ଏହା କ’ଣ ଗଣତାନ୍ତକି ପ୍ରକ୍ୟିାର ରରିରାଧ୍ରୀ ନୁରହଁ ଦଆିଯାଉଛ।ି ଏହା କ’ଣ ଗଣତାନ୍ତକି ପ୍ରକ୍ୟିାର ରରିରାଧ୍ରୀ ନୁରହଁ 
କ ିରରାଲ ିଖେରଗ କହରିା ସହତି ରାହୁଲ କ୍ଷମା ମାଗରିାର ପ୍ରଶ୍ନ କ ିରରାଲ ିଖେରଗ କହରିା ସହତି ରାହୁଲ କ୍ଷମା ମାଗରିାର ପ୍ରଶ୍ନ 
ଉଠୁ ନାହ ିଁ ରରାଲ ିକହଛିନ୍।ି ଉଠୁ ନାହ ିଁ ରରାଲ ିକହଛିନ୍।ି 

ବମିଦଶରୁ 
ମେରମିେ 
ରାହୁେ

ଦରେନ୍  ସଫା ସମୟଦର ୪ ଶ୍ରମ ଟିକ ମତୃ

ଛର୍ଶିଗଡ଼ମର ଗୋ ୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବେ

ଅଭଟିଦନତା ସମୀର ଖାକରଙ୍କ ପରଦଲାକ

 �େଟିଲ୍ୀ ଏମ୍ସଦର �ଭ୍ଟସ୍ଥ ଶ ଟିଶରୁ ହୃତ୍ ପ ଟିଣ୍ଡ ଅଦତ୍ାପଚାର ସଫଳ

୯୦ ଦସଦକଣ୍ଡଦର ସର ଟିଲା ଅପଦରସନ

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୧୫ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି): ଜରଣ 
ରାଜ୍ୟପାଳ ସତକ୍ବତାର ସହ କ୍ଷମତା ପ୍ରରୟାଗ 
କରରିା ଆରଶ୍ୟକ। ଆସ୍ଥା ରଭାଟ ରଲାଡରିା 
ଦ୍ବାରା ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯରିାର ସମ୍ଭାରନା 
ରହଛି।ି ରାଜ୍ୟପାଳ ଏଥିପ୍ରତ ି ଧ୍ୟାନ ରଖିରା 
ଜରୁର୍ରୀ। ରୁଧରାର ଶରିରସନାର ଉଦ୍ଧର 
ଏରଂ ସରିନ୍ଦ ରଗାଷ୍୍ରୀ ରରିାଦର ଶଣୁାଣ ି କର ି
ପ୍ରଧାନ ରଚିାରପତ ି (ସରିଜଆଇ) ଜଷ୍ସି େ ି
ୱାଇ ଚନ୍ଦଚୂେଙ୍କ ରନତୃତ୍ବାଧ୍ରୀନ ପାଞ୍ଚ ଜଣଆି 
ଖଣ୍ପ୍ରୀଠ ଏହ ି ମନ୍ର୍ୟ ରଦଇଛନ୍।ି ରକାଟ୍ବ 
ମାମଲାର ଶଣୁାଣ ି କର ି ପରୂ୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ 
ଭଗତ ସଂିହ ରକାଶୟିାର୍ରୀଙ୍କ ଭୂମକିା 
ଉପରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍।ି ସାମ୍ଧିାନକି 

ଖଣ୍ପ୍ରୀଠ କଡା ଶବ୍ଦରର ସଲସିଟିର 
ରଜରନରାଲ ତୁରାର ରମରହଟ୍ାଙୁ୍କ ଅରନକ 
ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରଛିନ୍।ି ସରିଜଆଇ କହଥିିରଲ 
ରଯ ପରୂ୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେରେରର 
ଆସ୍ଥା ରଭାଟ ରଲାେଥିିରଲ। ସମ୍ପର୍ ି ଏରଂ 
ଜ୍ରୀରନ ପ୍ରତ ି ରପିଦ ଥିରା ରନଇ ରଧିାୟକ 
ଅଭରିଯାଗ କରରିଦରଲ ରାଜ୍ୟପାଳ ସରକାର 
ଭାଙ୍ଗିରଦରର କ?ି ଏମତି ିରକଉଁ ସାମ୍ଧିାନକି 
ସଙ୍କଟ ସଷୃ୍ ି ରହାଇଥିଲା ରଯ ରାଜ୍ୟପାଳ 
ଆସ୍ଥା ରଲାଡଥିିରଲ? ରାଜ୍ୟପାଳ ସରୁକ୍ଷା 
ଆଧାରରର ଆସ୍ଥା ରଭାଟ ରଲାେପିାରରିର 
ନାହ ିଁ। ସରକାର ଭୁଶେୁାଇରା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ 
ନଜି ଇଛୋରର ସହରଯାଗ କରପିାରରିର ନାହ ିଁ। 

ଏହା ଗଣତନ୍ତର ଦୁଃଖଦ ଚତି୍ରକୁ ଦଶ୍ବାଉଛ।ି 
ରାଜ୍ୟପାଳ ନଜିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରରିା ଉଚତି ରଯ 
ରସ ୩ ରର୍ବର ମଧରୁ ସମ୍ପକ୍ବକୁ ରଗାଟଏି 
ରାତରିର ରକମତି ି ଭାଙ୍ଗିରଦରଲ। ଖଣ୍ପ୍ରୀଠ 
କହଥିିରଲ ରଯ ସରକାର ଭୁଶେୁରିାର 
ସମ୍ଭାରନା ଥିରା ରକୌଣସ ି ପଦରକ୍ଷପକୁ 
ରାଜ୍ୟପାଳ ଗ୍ରହଣ ନ କରରିା ଉଚତି। ଏପର ି
ରହରଲ ରଲାରକ କ୍ଷମତାସ୍ରୀନ ଦଳକୁ ପତନ 
ଆେକୁ ରନଇଯରିର। ରାଜ୍ୟପାଳ ସରକାରକୁ 
ଭୁଶରୁେଇ ରଦରର। ଏହା ଗଣତନ୍ତ ପାଇଁ 
ଖରାପ ଉଦାହରଣ ସଷୃ୍ ି କରୁଛ।ି ରତଣ ୁ
ରାଜ୍ୟପାଳ ସତକ୍ବ ରହାଇ ନଜି କ୍ଷମତା 
ପ୍ରରୟାଗ କରରିା ଉଚତି।

ପ୍ରଧାନବସିଚାରପତ ସିଙ୍କପ୍ରଶ୍ନ

ସପୁ୍ର ସିମଜ�ାଟ୍ଟଜରଉଦ୍ଧବ-ସ ସିଜଦେବ ସିବାଦ

ଦକଉଁ ସାମ୍ ଟିଧାନ ଟିକ 
ସଙ୍କଟ ଦ�ା�ୁଁ ଆସ୍ଥା 
ଦଲାଡ଼ଟିଦଲ ରାଜ୍ପାଳ

ପଆିଜର ଏମ୍ ଏସ୍ ପ ିଦାବମିର ୋସକି୍ ରୁ ମମୁ୍ବଇ ଅଭମିମୁଖ ପଦଯାତ୍ାମର 
ବାହାରରିÒବା ମହାରାଷ୍ଟର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ
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ଲଳତିେନୁ୍ ପାଲାଉରୀ 
ଅସ୍ତରଙ୍ଗ,ରମା: ୯୭୭୮୬୯୭୦୩୬

ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର
ବ୍ରହ୍ମପରୁ, ରମା: ୯୪୩୭୦ ୯୬୯୪୪

ସମଲଙି୍ଗୀ ବବିାହ ବତିର୍କ

ପବତି୍ର ବବିାହ ପରମ୍ପରା ଦୃଢ଼ ରହୁ 
ସମେଙି୍ଗୀ ବବିାହକୁ �ାରତରର ଅନୁମତ ିଦଆିଯବି କ ିନାହ ିଁ ରସ ରନଇ ସାରାରଦଶରର 

ନ୍ାୟକି, ରାଜରନୈତକି ଓ ସାମାଜକି ବତିକଦ୍ଧ ତୀବ୍ରତର ରହାଇଛ।ି ମାମୋ 
ସପୁ୍ରମିରକାରଦ୍ଧର ପାଞ୍ଚଜଣଆି ସମ୍ବଧିାନ ପୀଠକୁ ଯାଇଥିବାରବରେ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସରବଦ୍ଧାଚ୍ଚ 
ଅଦାେତଙୁ୍ କହଛିନ୍ ିରଯ ସମେଙି୍ଗୀ ବବିାହ �ାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ିଓ ପରମ୍ପରାର ବରିରାଧୀ। 
ଏ�େ ି ଅପ୍ରାକକୃତକି ଓ ଅପସଂସ୍କୃତମିେୂକ ବବିାହ ବ୍ବସ୍ା ଦ୍ାରା ବବିାହ ଅନୁଷ୍ାନର 
ପବତି୍ରତା କ୍ଷଣୁ୍ଣ ରହବ। ଅତଏବ ଏ�େ ିପରମ୍ପରା ବରିରାଧୀ କାଯଦ୍ଧ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ତା 
ପ୍ରଦାନ କରବିା ଠକି୍   ନୁରହଁ। ଅପରପକ୍ଷରର ସମେଙି୍ଗୀ ସମଦୁାୟ ଓ ରସମାନଙ୍ ଅଧିକାର 
ପାଇଁ େଢ଼ୁଥିବା ରଗାଷ୍ୀ ଏ�େ ିବବିାହକୁ ଅନୁମତ ିରଦବା ପାଇଁ ଦାବ ିକରବିା ସହ ଅନ୍ 
ରକରତକ ରଦଶ �େ ିଆଇନଗତ ବ୍ବସ୍ା ପ୍ରଚେନ ସପକ୍ଷରର ସ୍ୱର ଉରତ୍ତାେନ କରୁଛନ୍।ି 
ମାମୋର ଶଣୁାଣ ିଆସନ୍ା ୧୮ ତାରଖିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ରହବ। ରସ ଦକୃ ଷ୍ରୁି ସମସ୍ତଙ୍ ନଜର 
ଏରବ ସପୁ୍ରମିରକାରଦ୍ଧ ଉପରର।

ପାଞ୍ଚବରଦ୍ଧ ତରେ ସପୁ୍ରମିରକାରଦ୍ଧ �ାରତରର ସମ୍ମତ�ିତି୍ତକି ସମେଙି୍ଗୀ କାଯଦ୍ଧ୍କୋପ 
(କନ୍  ରସନସଆୁେ ରହାରମାରସକୁ୍ଆେ ଆକ୍�ିରିଜି)କୁ ରବୈଧ ର�ାରଣା କରଥିିରେ। 
ଏହାଫେରର ଏ�େ ି କାଯଦ୍ଧ୍ରର େପି୍ତ ବ୍କ୍ବିରିଶରଙ୍ ବରିରାଧରର ଆପରାଧିକ 
ମାମୋ ଓ କାଯଦ୍ଧ୍ାନୁଷ୍ାନକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିୋ। ଏହ ି �ରଣା ପରର ସମେଙି୍ଗୀ 
ବବିାହ ପାଇଁ �ାରତରର ଅନୁମତ ି ମେିବି ରବାେ ି ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପକୃକ୍ ରଗାଷ୍ୀ ଓ ସମଥଦ୍ଧକ 
ଆଶାବାଦୀ। ରସମାରନ ଏହାକୁ ପରବତ୍ତଦ୍ଧୀ ପଯଦ୍୍ଧ ାୟରର ଆଇନର ସମ୍ଭାବନକୁ ବଶି୍ାସ 
କରୁଛନ୍।ି �ାରତରର କନୁି୍ ସମେଙି୍ଗୀ ବବିାହ ପ୍ରତ ି ଏକ ରବୈଧାନକି ଓ ରନୈତକି ସଙ୍ର 
ରହଛି।ି ପରବିତ୍ତଦ୍ଧନବାଦୀ ଏହାକୁ ଅନାବଶ୍କ ଓ ରକ୍ଷଣଶୀେତାର ପ୍ରତକି୍ୟିା �ାରବ 
ଦଶଦ୍ଧାଉଥିବାରବରେ ବକୃହତ୍ତର ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତ ିଓ ରୋକାଚାର ଦକୃ ଷ୍ରୁି ଏହାକୁ ନନି୍ଦନୀୟ, 
ଅଗ୍ରହଣୀୟ କହ ିବରିରାଧ କରୁଛ।ି

ସମ୍ପ୍ରତ ିଆଧନୁକି �ାରତୀୟ ସମାଜରର ଜାତ,ି ଧମଦ୍ଧ ନବିବିରଶରରର ବବିାହ ରକ୍ଷତ୍ରରର 
ଅରନକ ପରବିତ୍ତଦ୍ଧନ ଆସଛି ି ଏବଂ ଆଇନଗତ କାଯଦ୍ଧ୍ାନୁଷ୍ାନ ତଥା ନ୍ାୟକି ହସ୍ତରକ୍ଷପ 
ଫେରର ଆନ୍ତଃଜାତ,ି ଆନ୍ତଃସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବବିାହକୁ ନ୍ାୟକି ମାନ୍ତା ମଧ୍ୟ ମେିଛି।ି ‘ତନି ି
ତୋକ୍  ’ର ମଧ୍ୟ ଅବସାନ �ରଛି।ି ଏହାଦ୍ାରା ପବତି୍ର �ାରତୀୟ ପାରମ୍ପରକି ବବିାହ 
ଅନୁଷ୍ାନ ଉଜୁଡ଼ ି ଯାଇନାହ ିଁ। ବରଂ ଏ�େ ି ବବିାହ ବ�ିନି୍ନ ପ୍ରକାରର �ାରତୀୟ ବବିାହ 
ପରମ୍ପରା ସହତି ମଶି ିତାହାର ସଂଖ୍ା ବଢ଼଼ାଉଛ।ି ରହରେ ଏହ ିସବୁ ବବିାହ ଓ ସମେଙି୍ଗୀ 
ବବିାହ ମଧ୍ୟରର ଏକ ରମୌେକି ପାଥଦ୍ଧକ୍ ରହଛି।ି ବବିାହ ସାଧାରଣତତଃ ଦୁଇ ବପିରୀତ 
େଙି୍ଗ ମଧ୍ୟରର ରହାଇଥାଏ ମେୂତତଃ ପ୍ରଜନନ ଓ ବଂଶରକ୍ଷା ପାଇଁ। ସମେଙି୍ଗୀ ବବିାହରର 
ସନ୍ାନୋ�, ବଂଶରକ୍ଷା �େ ି କୁେୀନ ଆଚାର ଓ ପରମ୍ପରାର ସରୁକ୍ଷା ହୁଏ ନାହ ିଁ। ଏହା 
ରକବେ ଦୁଇଜଣ ସମେଙି୍ଗୀଙ୍ର ରଯୌନାଗତ ତକୃ ପ୍ତ ିଏବଂ ସହାବସ୍ାନକୁ ବୁଝାଏ। ଏହାକୁ 
ଯଦ ିମାନବକି ଅଧିକାର ସରୁକ୍ଷା ପଯଦ୍ଧ୍ାୟ�ୁକ୍ ବରିୟ ରବାେ ିଯକୁ୍ ିକରାଯାଏ, ତା’ ରହରେ 
କଥା ସରେିା। ସମ୍ବଧିାନ ଆଗରର ସମରସ୍ତ ସମାନ ଓ ସମସ୍ତଙୁ୍ ନ୍ାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହା 
ଅଙ୍ଗୀକକୃତ। ରତଣ ୁରସହ ିସୀମତି ଦକୃ ଷ୍ରୁି ରଦଖିରେ ସମେଙି୍ଗୀ ବବିାହକୁ ଅବାଞ୍ତି କହବିା 
ଠକି୍   ରହାଇନପାରର।

ଏଇ �ାରତରର ବଚିତି୍ର କଥାସବୁ ରଦଖାଯାଉଛ।ି ଯବୁତୀମାରନ ଠାକୁରଙୁ୍ କମି୍ବା 
ସ୍େବରିଶରରର ନଜିକୁ ନରିଜ ଏରବ ବବିାହ କରୁଛନ୍।ି ଅତୀତରର ରଦବତାଙୁ୍ 
ରଦବଦାସୀମାରନ ବବିାହ କରୁଥିରେ। ରକରତକ ବରିଶର ଅବସ୍ାରର ସାହାଡ଼ା ଗଛ 
ସହତି ବବିାହ କରବିାର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏରବ ବ ି ରହଛି।ି ଏହାପଛରର ରକରତ 
କୁସଂସ୍ାର ଓ ଅଜ୍ଞତା ଅଛ,ି ତାହା �ନି୍ନ କଥା। ମାତ୍ର ଏ�େ ି�ରଣା ବବିାହକୁ ରଗାରର 
ରରାଚକ ରମାଡ଼ ରଦଇ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ସକୃଷ୍ ି କରୁଥିୋ। ଆଇନ ବା ବ୍ବସ୍ାର 
କାମ ରହୋ ସମସ୍ତଙୁ୍ ନ୍ାୟ ରଦବା। ରତରବ ଏ�େ ି କଛି ି ନ୍ାୟ ପ୍ରଦାନ କର ି
ଏକ କ୍ଷଦୁ୍ର ରଗାଷ୍ୀଙୁ୍ ଉପକକୃତ କରବିା ଅବସରରର ବକୃ ହତ୍ତର ସମାଜ, ପରମ୍ପରା 
ଓ ସଂସ୍କୃତ ି ପ୍ରତ ି ଯଦ ି ଆ�ାତ ସକୃଷ୍ ି କରାଯାଏ, ତାହା ଠକି୍   ରହବ ତ? ସମେଙି୍ଗୀ 
ବବିାହ ରକ୍ଷତ୍ରରର ସମ୍ପତ୍ତଗିତ ଓ ଉତ୍ତରାଧିକାର ନୟିମ କ’ଣ ରହବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ 
ଅସମାହତି ଆଇନଗତ ପ୍ରଶ୍ନ। ସରବଦ୍ଧାପର ି ଏ�େ ି ବବିାହ ସାମାଜକି ବସିଂହତ ି ଓ 
ବକିାର ସକୃଷ୍ ି କରବି ରବାେ ି ସମାଜର ଅଧିକାଂଶ ବଗଦ୍ଧଙ୍ ଆଶଙ୍ା। ଏରବ ବ�ିନି୍ନ 
ପାଶ୍ାତ୍ ରଦଶ �େ ି�ାରତରର ମଧ୍ୟ ବବିାହ ନ କର ିଯବୁକ ଓ ଯବୁତୀମାରନ ‘ ଏକତ୍ର 
ସହାବସ୍ାନ’(େଭି୍   ଇନ୍  ) କରୁଛନ୍।ି ସ୍େବରିଶରରର ଦୁଇଜଣ ଯବୁକ ବା ଦୁଇଜଣ 
ଯବୁତୀ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହମତରିର ଏହ�ିେ ିଅପ୍ରାକକୃତକି ରଯୌନ ସହାବସ୍ାନକୁ ଆଦର ି
ରନବାର ଦ୍ାହ ିରଦଇ ଏବଂ ବ୍କ୍ରି ରମୌେକି ଅଧିକାର ନାଁରର ଏହାର ସପକ୍ଷରର ଯକୁ୍ ି
ବାଢ଼ୁଛନ୍।ି ସମାଜରର ଏହାର ବହୁେ ଆଦକୃ ତ ିନଥିରେ ମଧ୍ୟ ବରିଦଶୀ ଆଧନୁକି ଚେଣ ି
ନାଁରର ଅରନକ ସ୍ାନରର ଏ�େ ି ସମ୍ପକଦ୍ଧ ବକୃ ର୍ ି ପାଇବାରର ୋଗଛି।ି ମରନାରଞ୍ଜନ 
ଗଣମାଧ୍ୟମରର, ବରିଶରକର ିଡଜିରିାଲ୍   ରସାସଆିଲ୍   ମଡିଆିରର ମରନାରଞ୍ଜନ ନାଁରର 
ଏହ�ିେ ି କାହାଣୀ ଓ ବକୃ ତ୍ତଚତି୍ର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅଣପାରମ୍ପରକି 
ଚେଣ ି ରଦଖିରେ ବା ଶଣୁରିେ ସାଧାରଣ ରୋକ ବସି୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍।ି 
ରକ୍ଷଣଶୀେ ରୋରକ �ାରତୀୟ ସମାଜର ଦୁଗଦ୍ଧତ ିସମୟ ଆସଗିୋ ରବାେ ିକପାେରର 
ରକବେ ହାତ ରଦଇ ଦୁତଃଖ କରୁଛନ୍।ି 

ଏକଥା ସତ ରଯ ରକୌଣସ ି ରଗାରଏି ବବିାଦୀୟ ବରିୟକୁ ସମାଜ ସହଜରର ଗ୍ରହଣ 
କରର ନାହ ିଁ। ଏଥିପାଇଁ େମ୍ବା ସମୟ ଦରକାର ପରଡ଼। ଆମ ରୋକପ୍ରତନିଧିି ଓ ଆଇନ 
ପ୍ରରଣତାମାରନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତତଃ ସାମାଜକି ଚେଣ,ି ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତକୁି ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଦଅିନ୍।ି ସମେଙି୍ଗୀ ବବିାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ରସମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅରନକ ଅସନୁ୍ଷ୍। ରତରବ 
ଆରମ ଅତୀତରର ରଦଖିଛୁ ରଯ ଆମ ଆଇନ ପ୍ରରଣତା / ରୋକ ପ୍ରତନିଧିିମାରନ 
ରକରତକ ଗରୁୁତ୍ୱପଣୂ୍ଣଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ଆଇନକୁ ସାମାଜକି ନୀତ ିନୟିମର ଊର୍ଦ୍ଦ୍ଧରର ରଖିଛନ୍।ି 
ରଯରତରବରେ ଯଥାଥଦ୍ଧତା ଉପଜୁଛି ି ରସରତରବରେ ରସମାରନ ନୂଆ ଆଇନ ଦ୍ାରା 
ସାମାଜକି ବଚିାର ଓ ଧାରଣାକୁ ବଦୋଇବାକୁ ରଚଷ୍ା କରଛିନ୍।ି ରତରବ ବତ୍ତଦ୍ଧମାନର 
ସମେଙି୍ଗୀ ବବିାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଜିର ବରିରାଧ ପ୍ରକର କରସିାରରିେଣ।ି 
ଅଧିକାଂଶ ସାଂସଦ ଏହ ି ନୂତନ ଚେଣ ି ସପକ୍ଷରର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ରଯ ସମଥଦ୍ଧନ 
ରଦରବ ନାହ ିଁ, ଏହା ନଶି୍ତି। 

ଏରବ ବବିାହର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ବଦେଗିୋଣ।ି ଆଧନୁକି �ାରତ ବବିାହରର 
ମଧ୍ୟ ନବୀକରଣ ଆଣଛୁ ି ଏବଂ ପାଶ୍ାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ି ଧରସଇ ପଶଛୁ।ି କଏି କାହାକୁ 
ରକମତି,ି ରକଉଁଠ ି ବାହାରହୋ ସହରୀ �ାରତରର ତାହାର ଆଉ ଚଚ୍ଚଦ୍ଧା ନାହ ିଁ। ତଥାପ ି
ମାନବାଧିକାରର ଦ୍ାହ ି ରଦଇ ସମେଙି୍ଗୀ ବବିାହକୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ତା ଦଆିଗରେ, 
�ାରତୀୟ ସମାଜ ଓ ଏହାର ପବତି୍ର ବବିାହ ଅନୁଷ୍ାନ ରଯ �ୁଶଡ଼ୁ ି ପଡ଼ବି ନାହ ିଁ ଏହା 
ଠକି୍  । ରତରବ ପବତି୍ର ପରମ୍ପରାକୁ ନଶି୍ୟ ଧକ୍ା ୋଗବି। ମଷୁ୍ରିମୟ ବ୍କ୍ଙି୍ ରମୌେକି 
ବ୍କ୍ଗିତ ଅଧିକାର ଓ ବକୃ ହତ୍ତର �ାରତୀୟ ନାଗରକି ସମାଜର ରନୈତକି ଓ ସାମାଜକି 
ସଂରଚନାର ଅବଧାରଣା ମଧ୍ୟରର କକୃତ୍ରମି ପ୍ରରଚଷ୍ାରର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହ ି
ବବିାଦକୁ ମେୂରୁ ହ ିଁ ସମାପ୍ତ କରରିଦବା କଥା। ନରଚତ୍   ‘ବଂଶନାଶ ରବରେ ର�ାଡ଼ାମହୁାଁ 
ପତୁ୍ର ଜାତ’ �େ ିଅ�ରଣ ନ ରହଉ। n

ବିକଶତି ଓ ପାଶ୍ାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଜାପାନ, ଚୀନ 
�େ ିପ୍ରାଚ୍ ପରରିବଶରର ବରଷି୍ ନାଗରକିଙ୍ 

ମଧ୍ୟରୁ ଏକାଂଶ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ ଜୀବନ ଅତବିାହତି 
କରବିା ନମିରନ୍ ଅବସର ବହିାରରର ବସବାସକୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ରଦଇଥା’ନ୍।ି ଦ୍ତିୀୟ ବଶି୍ଯରୁଦ୍ଧାତ୍ତର 
ଅବସ୍ାରର ପ୍ରସାରତି ଅବସର ବହିାର ପରକିଳ୍ପନା 
ରକା�ଡି-୧୯ ମହାମାରୀ ପରବତ୍ତଦ୍ଧୀ ସମୟରର 
ଅରପକ୍ଷାକକୃତ ଅଧିକ ରୋକପ୍ରୟିତା ହାସେ କରଛି।ି 
ବର୍ବିତ ଜୀବଦ୍ଦଶା, ବକୃ ର୍ ଜନସଂଖ୍ା ବକୃ ର୍ ି ଓ 
ବକୃ ତ୍ତଗିତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ ଯତ୍ନ ଆଦରି କ୍ରମାନ୍ନତ ିଅବସର 
ବହିାରଗଡ଼ୁକିରର ଉତ୍ତର-ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ରର ଅରପକ୍ଷାକକୃତ 
ସହଜ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ପ୍ରତଶିରୁତ ିବହନ କରୁଛ।ି ଏହ ି
କାରଣରୁ ଅବସର ବହିାର ଧାରା ପ୍ରସାର ଯକୁ୍ଯିକୁ୍ 
ମରନହୁଏ। 

ଅବସର ବହିାର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରର 
ରସ୍ୱଚ୍ାରସବୀ ସଂସ୍ାଗଡ଼ୁକି ଦ୍ାରା ପରଚିାେତି 
ବକୃ ର୍ାଶ୍ରମଠାରୁ �ନି୍ନ। ବକୃ ର୍ାଶ୍ରମଗଡ଼ୁକିରର ବନିାମେୂ୍ 
କମି୍ବା ସ୍ୱଳ୍ପମେୂ୍ରର ଅରପକ୍ଷାକକୃତ ଅବରହେତି 
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ଗ୍ରସ୍ତଙ୍ ବସବାସ, ଖାଦ୍ରପୟର ବ୍ବସ୍ା 
କରାଯାଇଥାଏ। ଅପରପରକ୍ଷ ରବସରକାରୀସ୍ତରରର 
ପରଚିାେତି ଅବସର ବହିାରରର ଆବାସ କ୍ୟ 
ବା �ଡ଼ାରନବା ନମିରନ୍ ବଜାର ଦରରର ଅଥଦ୍ଧ 
ବନିରିଯାଗ କରବିାକୁ ପଡ଼ଥିାଏ। ଏଠାରର 
ମେୂ୍ସଚୂୀ ଅନୁଯାୟୀ ବ�ିନି୍ନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ ଉପରଯାଗୀ 
ସବୁଧିା ସରୁଯାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ବରଷି୍ ନାଗରକିଙ୍ 
ସାହଚଯଦ୍ଧ୍ରର ଅବସର ଜୀବନ ଯାପନ କରବିା 
ପରରିବଶ ଉପେବ୍ଧ।

ଅବସର ବହିାର ପ୍ରକଳ୍ପଗଡ଼ୁକି ଚାରବିଗଦ୍ଧରର 
ବ�ିକ୍। ଯଥା - ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଯାତ୍ରା(ଇଣ୍ରିପରଣ୍ଣ୍ଟ 
େ�ିଂି), ସହାୟତାଯକୁ୍ ଜୀବନଯାତ୍ରା(ଆସରିଷ୍ଡ୍   
େ�ିଂି), ଚକିତି୍ା-ଉପଚାର ସହାୟତା(ନସବିଂ ରକୟାର) 
ଓ ସ୍ମ କୃତହିାନ ି ସହାୟତା(ରମରମାର ି ରକୟାର)। 
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ାବସ୍ାରର ରଯଉଁମାରନ ସସୁ୍ ଓ ସବେ ଥିରବ 
ଏବଂ ଏକାକୀ ବା ସପତ୍ନୀକ ରଦୈନନ୍ଦନି ଜୀବନଯାପନ 
ନମିରନ୍ ସମଥଦ୍ଧ, ରସମାରନ ‘ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଯାତ୍ରା’ 
ଆବାସ ଚୟନ କରଥିା’ନ୍।ି ରଯଉଁମାରନ 
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ାବସ୍ାରର ଅନ୍ର ସହାୟତା ଉପରର 
ନ�ିଦ୍ଧରଶୀେ ରସମାନଙ୍ ନମିରନ୍ ‘ସହାୟତାଯକୁ୍ 
ଜୀବନଯାତ୍ରା’ ଆବଶ୍କ। ସ୍ୱାସ୍୍ଗତ କାରଣରୁ 
କ୍ମାଗତ ଚକିତି୍ତି ରହଉଥିବା ତଥା ଉପଚାର 

ସହାୟତା ରୋଡୁଥିବା ବରଷି୍ ନାଗରକି ‘ଚକିତି୍ା-
ଉପଚାର ସହାୟତା’ ଓ ମତଭି୍ରମ ପୀଡ଼ତିଙ୍ ନମିରନ୍ 
‘ସ୍ମ କୃତହିାନ ି ସହାୟତା’ ସବୁଧିାସରୁଯାଗ ଆବଶ୍କ 
ପଡ଼ଥିାଏ। ବ�ିନି୍ନ ଅବସର ବହିାର �ନି୍ନ �ନି୍ନ 
ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରର ଦକ୍ଷତା ହାସେ କରଥିା’ନ୍।ି

ଅବସର ବହିାର ପ୍ରକଳ୍ପ ରୂପାୟନ କ୍ମଶତଃ ଏକ 
ଉରଦ୍ାଗ ରୂରପ ବକିଶତି। ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ 
ଗକୃହନମିଦ୍ଧାଣ ଓ ସହରୀକରଣ ବ୍ାପାର ମନ୍ତଣାେୟ 
୨୦୧୯ରର ଅବସର ବହିାର ନମିଦ୍ଧାଣ ନମିରନ୍ ଆଦଶଦ୍ଧ 
ଆଚରଣ ବଧିି(ମରଡେ ଗାଇଡୋଇନ୍ସ) ପ୍ରଣୟନ 
କର ି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ ସରକାରଙୁ୍ ତଦ୍   ଅନୁଯାୟୀ 
ନୀତନିୟିମ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିାକୁ ନରିଦ୍ଦଦ୍ଧଶ ରଦଇଛନ୍।ି 
ଆମରଦଶରର କାଯଦ୍ଧ୍କ୍ଷମ ଅବସର ବହିାର 
ପ୍ରକଳ୍ପଗଡ଼ୁକି ମଧ୍ୟରୁ ୭୦ ପ୍ରତଶିତ ରବଙ୍ଗାେୁରୁ, 
ରଚନ୍ନାଇ, ପଡୁୁରଚରୀ ଓ ହାଇଦରାବାଦରର ରହଛି।ି 

ଏହାପରକୁ ଦଲି୍ୀ, ଚଣ୍ଗିଡ଼, ରଡରାଡୁନ, ମମୁ୍ବାଇ, 
ପରୁଣ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ସରୁାର, ପାନାଜୀରର 
ଏ�େ ିଅନୁଷ୍ାନ କାଯଦ୍ଧ୍କ୍ଷମ। ରତରବ ପବୂଦ୍ଧ-�ାରତ 
ଅବସର ବହିାର ପରକିଳ୍ପନାରର ରକିଏି ପଛୁଆ 
ରହଛି।ି 

ଓଡ଼ଶିାରର ଅବସର ବହିାର ପ୍ରକଳ୍ପ ରୂପାୟନ 
ନମିରନ୍ ଅନ୍ତତଃପରକ୍ଷ ବଗିତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ ି ଧର ି
ଉଦ୍ମ ରହାଇଥିରେ ରହଁ ଆଶାନୁରୂପ ସଫେତା 
ମେିପିାର ିନାହ ିଁ। ସ୍ାନୀୟ ଉରଦ୍ାଗୀମାନଙ୍ ଉଦ୍ମ 
ରମୌେକି �ାରବ ରକ୍ତା ଅ�ାବ କାରଣରୁ ସଫେ 
ରହାଇପାରୁ ନାହ ିଁ। ଏହ ି ରକ୍ଷତ୍ରରର ରକରତରଗାର ି
ପ୍ରଶ୍ନ ଗରୁୁତ୍ୱପଣୂ୍ଣଦ୍ଧ। ପ୍ରଥମତତଃ, ପାରମ୍ପରକି ଓଡ଼ଆି 
ସ�୍ତାରର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ରର �ରଦ୍ାର ଛାଡ଼ ି ଅବସର 
ବହିାରକୁ ସ୍ାନାନ୍ରତି ରହବା ମାନସକିତା ସକୃଷ୍ ି
ରହୋଣ ି କ?ି ଦ୍ତିୀୟତତଃ, ମହାମାରୀ ପରବତ୍ତଦ୍ଧୀ 
ସବଦ୍ଧ�ାରତୀୟ ବଜାର ଦରରର ଅବସର ବହିାରରର 

ଆବାସ କ୍ୟ ନମିରନ୍ ହାରାହାର ି ୪୦ େକ୍ଷ ଏବଂ 
ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ ଖଚ୍ଚଦ୍ଧ ସ୍ାୟୀ ଜମା ବାବଦରର ୧୦ 
େକ୍ଷ, ରମାର ୫୦ େକ୍ଷ ରଙ୍ା ଖଚ୍ଚଦ୍ଧ �ରଣା କରବିାକୁ 
ରକରତ ସଂଖ୍ାରର ପରବିାର ସମଥଦ୍ଧ? ତକୃ ତୀୟତତଃ, 
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ ଅନୁକୂେ ଆସରିଷ୍ଡ େ�ିଂି, ନସିବିଂ ରକୟାର 
ବା ରମରମାର ି ରକୟାର �େ ି ସବୁଧିା ନମିରନ୍ 
�ତି୍ତ�ୂିମ ି ସକୃଷ୍ ି ନ ରହାଇପାରରିେ ରକବେ ରଛାର 
ଆୟତନର ବାସଗକୃହ ବରଷି୍ ନାଗରକିଙ୍ ରକଉଁ 
କାଯଦ୍ଧ୍ରର ୋଗବି ନା ଆକକୃଷ୍ କରବି?

ରାଜ୍ରର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ ଯତ୍ନ ଦଗିରର ବଗିତ 
ଦଶ ବରଦ୍ଧ ଧର ି ଚନି୍ନ ମଞ୍ଚ ଆରୟାଜନ କରଥିିବା 
‘ରଗ୍ର- ଓଡ଼ଶିା’ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ଶିାରର ଅବସର 
ବହିାର ପ୍ରକଳ୍ପ ରୂପାୟନ ନମିରନ୍ ଏକ ମରଡେ 
ବକିଶତି କରାଯାଇଥିୋ। ଏ ସମ୍ପକଦ୍ଧରର ବଶିଦ 
ବବିରଣୀ ’ରଗ୍ର ଓଡ଼ଶିା ଡର ଇନ’ ରେବସାଇରରର 

ଉପେବ୍ଧ। ପ୍ରସ୍ତାବର ମଖୁ୍ାଂଶରର ଉରଲ୍ଖଥିୋ 
ରଯ ପ୍ରଥମତତଃ, ରକଉଁ ବଗଦ୍ଧ ପ୍ରାଥମକି ଉଦ୍ମରର 
ସାମେି ରହାଇପାରରିବ ତାହା ବଚିାରକୁ ନଆିଯାଉ। 
�ୁବରନଶ୍ର ରାଜ୍ର ସ୍ୱସ୍୍ ରକନ୍ଦ୍ର �ାରବ ବକିଶତି 
ରହାଇଥିବା ଏବଂ ରାଜ୍ର ପ୍ରରତ୍କ ପ୍ରାନ୍ରୁ ଆଥ ବିକ 
ଦଗିରୁ ସ୍ୱଚ୍େ ବରଷି୍ ନାଗରକିମାରନ ଚକିତି୍ା 
ଉରଦ୍ଦଶ୍ରର �ୁବରନଶ୍ର ଆସଥୁିବା ରହତୁ ରସହ ି
ବଗଦ୍ଧଙ୍ ସାମୟକି ରହଣ ି ନମିରନ୍ ଆବାସ ନମିଦ୍ଧାଣ 
କରାଗରେ ୫୦ େକ୍ଷ ରଙ୍ା ମେୂ୍ ନରିବଶରର 
ରକ୍ତା ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ଭବ। ଏ ଦଗିରର ବଧିିବର୍ 
ସରବଦ୍ଧକ୍ଷଣ ନମିରନ୍ ହାଉସଂି ରବାଡଦ୍ଧ କତ୍ତକୃ ଦ୍ଧପକ୍ଷ 
ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରପିାରନ୍।ି ଏହ ିଆବାସ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଅବସର ବହିାର ପଯଦ୍ଧ୍ାୟ�ୁକ୍ ନରହରେ ମଧ୍ୟ ରସହ ି
ଅନୁରୂପ ‘ହାଇବ୍ରଡି ମରଡେ’ ସବୁଧିା ସରୁଯାଗ 
ସକୃଷ୍ ି କରପିାରବି। ଏହା �ବରି୍ତରର ରାଜ୍ରର 
ଅବସର ବହିାର ନମିଦ୍ଧାଣ ୋଗ ି ଉ�ୟ ସରକାର ଓ 

ରବସରକାରୀସ୍ତରରର ଉଦ୍ମକୁ ଉତ୍ାହତି କରବି।
ଦ୍ତିୀୟତତଃ, ହାଇବ୍ରଡି ମରଡେରର 

�ୁବରନଶ୍ର ବାହାରର ବସବାସ କରୁଥିବା ବରଷି୍ 
ନାଗରକିଙ୍ ପାଇଁ ସାମୟକି ରହଣ ି ନମିରନ୍ 
ଆବାସ ନମିଦ୍ଧାଣ କାେରର ରକବେ ଏକ ରକାଠର ି
ଓ ତତ୍  ସଂେଗ୍ନ ସ୍ାନାଗାର, ବାେରକାନ,ି ପ୍ରଶସ୍ତ 
ବାରଣ୍ା ସନ୍ନରିବଶତି ରହବା ଉଚତି। ଏଗଡ଼ୁକିର 
ରଦୈନନ୍ଦନି ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ, ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ରପୟ 
ରଯାଗାଣ ଓ ସରୁକ୍ଷା �େ ିରମୌେକି ସବୁଧିାସରୁଯାଗ 
ଅରନ୍ବାସୀଙ୍ ରସାସାଇର ି ମାଧ୍ୟମରର ତତ୍ତାବଧାନ 
ୋଗ ିମେୂରୁ ଆବାସ ରକ୍ତାଙ୍ଠାରୁ ଦଶ େକ୍ଷ ରଙ୍ା 
ଯାଏଁ ଅଗ୍ରୀମ ରାଶ ି ସଂଗ୍ରହ କର ି ସ୍ାୟୀ ଜମା ରଖି 
ତାହାର ସଧୁରର ପରଚିାେନା ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ଦଆିଯବିା 
ଆବଶ୍କ। ନରଚତ ରମୌେକି ରକ୍ଷାଣରବକ୍ଷଣ 
ବ୍ବସ୍ା ସ୍ୱାବେମ୍ବୀ ରହାଇପାରବି ନାହ ିଁ। 
ତକୃ ତୀୟତତଃ, ହାଇବ୍ରଡ଼ି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହରର ମଧ୍ୟ�ାଗରର 
ଜନାକୀଣ୍ଣଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚେରର ରହବା ଆବଶ୍କ। ନରଚତ 
ଏ�େ ି ନରିବଶ ପ୍ରତ ି ସମଥଦ୍ଧନ ମେିବି ନାହ ିଁ। 
ଚତୁଥଦ୍ଧତତଃ, ପଚାଶ ଶରହ ସରକି ି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ଗ୍ରସ୍ତ 
ସହରର ରକନ୍ଦ୍ରସ୍େୀରର ଏକତ୍ର ବସବାସ କରେ 
ରବସରକାରୀସ୍ତରରର ରସବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍ 
ଅ�ାବ ରହବି ନାହ ିଁ। ପଞ୍ଚମତତଃ, ରାଜ୍ରର 
ବରଷି୍ ନାଗରକିଙ୍ ସଂଖ୍ା ବକୃ ର୍ ି ପାଇଚାେଥିିବା, 
ପରବିତ୍ତବିତ ପରରିବଶରର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ ଅନୁକୂେ 
ଯତ୍ନ ଓ ଚକିତି୍ା ରାଜ୍ର ଆ�୍ନ୍ରୀଣ ଅଞ୍ଚେରର 
ଉପେବ୍ଧ କରାଇବା ଦଗିରର ସମ୍ବେ ଅ�ାବ ତଥା 
ରାଜଧାନୀରର ବାସ୍ତବା�ମିଖୁୀ ମରଡେ ବକିଶତି 
କରାଯାଇପାରରିେ ଅନ୍ତ୍ର ଉପରଯାଗର ପଥ 
ଉନ୍ମୁକ୍ ରହବା ଆଶା କରାଯାଇପାରର। 

�ାରତ ସରକାରଙ୍ ପରସିଂଖ୍ାନ ଓ କାଯଦ୍ଧ୍କ୍ମ 
ରୂପାୟନ ମନ୍ତଣାେୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶତି ତଥ୍ 
ଅନୁଯାୟୀ ଜନସଂଖ୍ାର ୧୦.୧ ପ୍ରତଶିତ ୨୦୨୧ରର 
ବରଷି୍ ନାଗରକି ଥିବା ସ୍ରେ ୨୦୩୧ରର ରସମାନଙ୍ 
ସଂଖ୍ା ଆମ ରଦଶର ରମାର ଜନସଂଖ୍ାର ୧୩.୧ 
ପ୍ରତଶିତକୁ ବକୃର୍ ି ପାଇବା ଆକେନ କରାଯାଏ। 
ବକିାରଶାନ୍ମୁଖୀ ଅଥଦ୍ଧନୀତରିର ସ୍ୱଚ୍େ ପରବିାରବଗଦ୍ଧଙ୍ 
ସଂଖ୍ା କ୍ମାଗତ ବକୃର୍ ି ପାଇ ଚାେଥିିବା ରହତୁ ଏହ ି
ବଶିାେ ଜନସଂଖ୍ାର ଏକାଂଶ ଅବସର ବହିାର ମହୁାଁ 
ରହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି ବ�ିନି୍ନ ହସିାବ ଅନୁଯାୟୀ 
ମହାମାରୀ ପବୂଦ୍ଧାବସ୍ା ସରୁ୍ା �ାରତରର ୫୫ ରଗାର ି
ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରର ଅବସର ବହିାରଗଡ଼ୁକିରର 
୨୦ ହଜାର ଆବାସରର ବରଷି୍ ନାଗରକିମାରନ 
ବସବାସ କରୁଥିବା ରବରେ ୪୫୦୦ ଆବାସ ବକି୍ୀ 
ନମିରନ୍ ଉପେବ୍ଧ ଥିୋ। ମେିତି ଜାତସିଂ� ପକ୍ଷରୁ 
୨୦୨୧ରୁ ୨୦୩୦ ‘ସସୁ୍ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ ଦଶନ୍’ି ପାେନ 
କରାଯାଉଥିବା ତଥା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ ଅନୁକୂେ ଆବାସ 
ନମିଦ୍ଧାଣ ଏହାର ଚାରରିଗାର ି ମଖୁ୍ କାଯଦ୍ଧ୍କ୍ମରର 
ସ୍ାନତି ରହାଇଥିବା ରହତୁ ଏଦଗିରର ବଚିାରବମିଶଦ୍ଧ 
ଉପରଯାଗୀ ମରନ ହୁଏ। n

ବରଷି୍ଠଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସର ବହିାର

ଜନସଂଖ୍ା ବରି୍ାରଣ, ବୟସ୍ ନାଗରକିଙ୍ 
ସଂଖ୍ା ବକୃ ର୍,ି ବଶି୍ରର ଖାଦ୍ ସଂକର, 

ଜେବାୟ ୁପରବିତ୍ତଦ୍ଧନର ପ୍ର�ାବ ଅରନକ ରଦଶ ପାଇଁ 
ପ୍ରମଖୁ ସମସ୍ା �ାରବ ଉ�ା ରହାଇଛ।ି ୨୦୨୬ 
ରବେକୁ ଜନସଂଖ୍ାରର ଚୀନକୁ ରପ ି ବଶି୍ର 
ସବଦ୍ଧାଧିକ ଜନବହୁେ ରଦଶ ରହବାକୁ ଯାଉଛ ି�ାରତ, 
ଯାହାକ ି �ାରତୀୟମାନଙ୍ ପାଇଁ ଆରଦୌ ଶ�ୁଙ୍ର 
ନୁରହଁ। ଆମ ରଦଶରର ଜନସଂଖ୍ା ବରି୍ାରଣ 
ରବକାରୀ, ଦରଦାମ ବକୃ ର୍,ି ପରରିବଶ ପ୍ରଦୂରଣ, 
ଜେବାୟ ୁ ପରବିତ୍ତଦ୍ଧନ �େ ି ବହୁବଧି ସମସ୍ା 
ସକୃଷ୍ ି କରଛି।ି ଫେରର ବତ୍ତଦ୍ଧମାନର �ାରତୀୟ 
ଯବୁପଢ଼ି ି ପ୍ରବାସନ ବା ରଦଶାନ୍ରଣକୁ ଏକ ବକିଳ୍ପ 
�ାରବ ଗ୍ରହଣ କରରିନଇଛନ୍।ି ତଥ୍ାନୁଯାୟୀ, 
ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷତି �ାରତୀୟ ଯବୁପଢ଼ି ି ପ୍ରବାସନ ବା 
ରଦଶାନ୍ରଣ ରକ୍ଷତ୍ରରର ବଶି୍ରର ସବୁଠୁ ଆଗରର 
ରହଛିନ୍।ି ବରିଶରକର ି କୁଶେୀ ଶ୍ରମକି, ଡାକ୍ର, 
ଯନ୍ତୀ, ରବୈଜ୍ଞାନକି, ବତି୍ତଶାେୀ ଓ �େ ଇଂରାଜୀ 
କହପିାରୁଥିବା �ାରତୀୟମାରନ ପ୍ରବାସନରକ୍ଷତ୍ରରର 
ଆଗରର ଅଛନ୍।ି ଏହାସହ ପ୍ରଯକୁ୍ ିବଦି୍ା ରକ୍ଷତ୍ରରର 
�ାରତୀୟ କୁଶେୀ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷତିମାନଙ୍ର ବଶି୍ର 
ରକାଣ ଅନୁରକାଣରର ଆଦର ବଢ଼ୁଛ।ି ଏହ ିକୁଶେୀ 
ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷତି �ାରତୀୟମାରନ ଆରମରକିା, କାନାଡ଼ା, 
ବ୍ରରିରନ୍   ଓ ୟରୁରାପୀୟ ରଦଶମାନଙ୍ରର ନଜିର 
ପ୍ରତ�ିା ପ୍ରତପିାଦନ କର ିରସ ସବୁ ରଦଶଗଡ଼ୁକି ପାଇଁ 
ଉପରଯାଗୀ ମାନବ ସମ୍ବେ �ାରବ ଉ�ା ରହାଇଛନ୍।ି 
ରତଣ ୁ �ାରତୀୟମାରନ ବରିଦଶରର ସ୍ାୟୀ �ାରବ 
ଅବସ୍ାପତି ରହବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍।ି 

ଅରନକ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷତି �ାରତୀୟ �େ ରରାଜଗାର 
ଆଶାରର ରହଉ କମି୍ବା ରମାରା ଅଙ୍ର ରବତନ, 
ଡୋର ରମାହ, ନଜି ପାଇଁ ଓ �ବରି୍ ପଢ଼ିକୁି 

ଗଣୁାତ୍ମକ ଜୀବନରଶୈେୀ ରଦବା ପାଇଁ ବତି୍ତଶାେୀ 
ଓ ବକିଶତି ରଦଶରର ବସବାସ କରବିାକୁ ପସନ୍ଦ 
କରୁଛନ୍।ି ବରିଦଶରର କମଦ୍ଧସଂସ୍ାନ ପାଇବା 
ପରର ଆଉ �ାରତ ରଫରବିାକୁ ଚାହଁୁ ନାହାନ୍।ି 
�ାରତର ନାମୀଦାମୀ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନରୁ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷତି 
ବା ପ୍ରଶକି୍ଷତି ରମଧାବୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇର ିକମ୍ପାନୀର 
ମଖୁ୍ �ାରବ ଆରମରକିା, କାନାଡ଼ା, ବ୍ରରିରନ୍  , 
ଅରଷ୍ଟ୍ରେଆି ଓ ୟରୁରାପର ବସବାସ କରୁଛନ୍।ି ଏହ ି
ଉବଦ୍ଧର ମସ୍ତଷି୍କ �ାରତୀୟମାନଙୁ୍ ପେୁାପେୁା ରବତନ 
ରଦଇ ରସମାନଙୁ୍ ରମାହ ଗସ୍ତ କର ି ରଖିଛନ୍ ି
ବଶି୍ର ପ୍ର�ାବଶାେୀ ରଦଶର ଶଳି୍ପପତମିାରନ। 
ଏହାକୁ ଆମ ରଦଶରର ରକବେ ‘ରବ୍ରନ୍   ରରେନ୍  ’ ବା 
‘ପ୍ରତ�ିା ଚାୋଣ’ର ଆଖ୍ା ରଦଇ ଆରମ ଚୁପ ବସ ି
ଯାଉରଛ। କନୁି୍ ମଷୁ୍ରିମୟ �ାରତୀୟଙ୍ ବରିଦଶରର 
ରହବିା ଅ�େିାର ପଛରର ଅରନକ କାରଣ ରହଛି।ି 

ଏହାର ପ୍ରମଖୁ କରାଣଗଡ଼ୁକି ମଧ୍ୟରର 
ରସମାନଙ୍ ଶକି୍ଷା ସମାପ୍ତ ି ପରର �ାରତରର 
ସରୁଯାଗର ର�ାର ଅ�ାବ, ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷତିଙ୍ ପାଇଁ 
ଆନୁରଙ୍ଗିକ ପରରିବଶର ଅ�ାବ, କାଯଦ୍ଧ୍ ଅନୁସାରର 
ରବତନ କମ୍  , ଦରୁ ତ ପରରିବଶ ପ୍ରଦୂରଣ, ଗଣୁାତ୍ମକ 
ସ୍ୱାସ୍୍ ରସବାର ଅ�ାବ, ଅସରୁକ୍ଷତି ଜୀବନରଶୈେୀ, 
ଏମତି ି ଅରନକ କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରବାସନ ପ୍ରତ ି
�ାରତୀୟମାନଙ୍ ରମାହ ବଢ଼ୁଛ।ି ୨୦୧୯ର 
ଜାତସିଂ�ର ଏକ ରରିପାରଦ୍ଧ ତଥ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି ି
ପ୍ରବାସନ ରକ୍ଷତ୍ରରର ବଶି୍ରର ସବୁଠାରୁ ଆଗରର 
ରହଛିନ୍ ି �ାରତୀୟ। ବଶି୍ର ରକାଣ ଅନୁରକାଣ, 
ବରିଶରକର ି ଆରମରକିା, କାନାଡ଼ା ଓ ବ୍ରରିରନରର 
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ �ାରତୀୟ ବସବାସ କରୁଛନ୍।ି 
ରମକ୍କିାନମାନଙ୍ ପରର ଆରମରକିାରର ଦ୍ତିୀୟ 
ବହୁେ ପ୍ରବାସୀ �ାରବ �ାରତୀୟମାରନ ବରିବଚତି 
ରହଉଛନ୍।ି 

ରକବେ �ାରତୀୟ ପରୁୁର କୁଶେୀ କମଦ୍ଧଜୀବୀ 
ନୁହନ୍,ି ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷତି ମହେିାମାନଙ୍ ସଂଖ୍ା ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରବାସନ ରକ୍ଷତ୍ରରର କମ ନୁରହଁ। ଗତ ୩ବରଦ୍ଧ 
ମଧ୍ୟରର ମହେିା ପ୍ରବାସନ ସଂଖ୍ା ଅଧିକ ବକୃ ର୍ ି
ପାଇଛ।ି ୨୦୨୦ ଜାତସିଂ�ର ତଥ୍ ଅନୁଯାୟୀ, 
ବଶି୍ର ୪୮ପ୍ରତଶିତ ପ୍ରବାସନ ନାଗରିକଙ୍ 
ମଧ୍ୟରର ସଂିହ�ାଗ ରହଉଛନ୍ ି �ାରତୀୟ। ବଶି୍ର 
ଧନୀ ରଦଶଗଡ଼ୁକିରର �ରରାଇ ପରଚିାରକିା, 

ରସବକିା, ବୟସ୍ଙ୍ ଯତ୍ନ, ରସବା ଶଶୁରୂରା ରଦବାରର 
�ାରତୀୟ ମହେିାମାନଙ୍ର ବରିଦଶରର ବହୁତ 
ଚାହଦିା ରହଛି।ି ରକରେରୁ ବହୁ ରମଡକିାେ 
ରସବକିା ଓ ଡାକ୍ରୀ ରସବାରର ଥିବା କମଦ୍ଧଜୀବୀ 
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ ରଦଶଗଡ଼ୁକିର ରସବା ରଯାଗାଉଛନ୍।ି 
ଆରମରକିାରର ପ୍ରବାସୀ �ାରତୀୟଙ୍ ସଂଖ୍ା 
ପାଖାପାଖି ୪୪େକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର। କାନାଡ଼ାରର 
ରମାର ଜନସଂଖ୍ା ୪୦ ନୟିତୁ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 
୧୯ େକ୍ଷ ରହଉଛନ୍ ି ପ୍ରବାସୀ �ାରତୀୟ। ପ୍ରବାସୀ 
�ାରତୀୟଙ୍ ସଂଖ୍ା ବ୍ରରିରନରର ୧୫େକ୍ଷ 
୧୦ ହଜାର, ୟଏୁଇରର ୩୪େକ୍ଷ ୨୫ହଜାର, 
ମାରେସୟିାରର ୨୯ େକ୍ଷ ୮୮ହଜାର, ସାଉଦ ି
ଆରବରର ୨୫େକ୍ଷ ୯୪ ହଜାର। ୨୦୨୩ରର 
ପ୍ରକାଶତି ଏକ ତଥ୍ାନୁଯାୟୀ, ଦୁବାଇରର ଅଧିକାଂଶ 
ବେିାସପଣୂ୍ଣଦ୍ଧ �ର �ାରତୀୟ ଉରଦ୍ାଗପତ ିଓ ଧନୀ 
�ାରତୀୟଙ୍ ହାତରର ରହଛି।ି ରକା�ଡି ମହାମାରୀ 
ପରର ବା ୨୦୨୨ରର ଦୁବାଇର ବ�ିନି୍ନ ସ୍ାନରର �ର 
କଣିଛିନ୍ ି ଅଧିକାଂଶ �ାରତୀୟ। �ାରତୀୟମାରନ 
ପାଖାପାଖି ୩୫ହଜାର ରକାର ି ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟ 
କରଛିନ୍।ି ରତଣ ୁ �ାରତ ଅରପକ୍ଷା ବରିଦଶରର 
ବସବାସ ପାଇଁ �ାରତୀୟଙ୍ ମଧ୍ୟରର ପ୍ରବେ ଆଗ୍ରହ 
ରଦଖିବାକୁ ମେୁିଛ।ି 

ଏରବ ବକିଶତି ରଦଶ ଜାପାନ କଥା 
ଆରୋଚନା କରାଯାଉ। ବୟସ୍ ନାଗରକିଙ୍ ରଦଶ 
କୁହାଯାଉଥିବା ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ରରାକଓି 
ବଶି୍ର ଏକ ପ୍ରମଖୁ ଜନବହୁେ ଓ ବେିାସମୟ ସହର, 
ଯାହାର ରୋକସଂଖ୍ା ୧ରକାର ି୬୫େକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। 
ରତରବ ରକା�ଡି ମହାମାରୀ ପରର ଜନସଂଖ୍ା 
ନୟିନ୍ତଣରର ରଖିବାକୁ ଜାପାନ ସରକାର ରଗ୍ରରର 
ରରାକଓି ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ରଯାଜନା ଆପରଣଇଛନ୍।ି 
ରରାକଓିର ଜନସଂଖ୍ା ନୟିନ୍ତଣ ପାଇଁ ରସଠାରର 
ନାଗରକିମାନଙୁ୍ ରାଜଧାନୀ ରଗ୍ରରର ରରାକଓି 
ଛାଡ଼ବିାକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରାଯାଉଛ।ି ରରାକଓି ଛାଡ଼ ି
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚେ, ପବଦ୍ଧତାଞ୍ଚେ, ରଛାର ସହରରର ବାସ 
କରବିାକୁ ରୋକମାନଙୁ୍ ପ୍ରବତ୍ତଦ୍ଧା ଯାଉଛ।ି ଏଥିପାଇଁ 
ପ୍ରତ ିପରବିାରର ଜରଣ ସନ୍ାନଙୁ୍ ୧୦ େକ୍ଷ ୟନ୍   ବା 
ପାଖାପାଖି ୭ହଜାର ୫୦୦ ଆରମରକିୀୟ ଡୋର 
ରପ୍ରାତ୍ାହତି ଅଥଦ୍ଧରାଶ ି ରଦବାକୁ ର�ାରଣା କରଛିନ୍ ି
ଜାପାନ ସରକାର। ଚେତି ବରଦ୍ଧ ଏପ୍ରେିରୁ ଏହ ି

ନୟିମ ୋଗ ୁ ରହବାକୁ ଯାଉଛ।ି ଯଦଓି ରକା�ଡି 
ମହାମାରୀ ପରର ରରାକଓିରର ଜନସଂଖ୍ା ସାମାନ୍ 
ହ୍ାସ �ରଛି,ି ରତରବ ଜନସଂଖ୍ା ବରି୍ାରଣ ରହବା 
ପବୂଦ୍ଧରୁ ଏହାକୁ ନୟିନ୍ତଣରର ରଖିବାକୁ ଜାପାନ 
ସରକାର ଏ�େ ି ନୂଆ ରଯାଜନା କରଛିନ୍।ି ଆଉ 
ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହଉଛ ି ଜାପାନରର ବୟସ୍ 
ନାଗରକିଙ୍ ସଂଖ୍ା ମାତ୍ରାଧିକ। ରତଣ ୁ ଏହ ି
ସମସ୍ା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଜାପାନର ଅନ୍ ସହରାଞ୍ଚେ, 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚେ, ପାବଦ୍ଧତ୍ାଞ୍ଚେରର ଯବୁପଢ଼ି ି ବସବାସ 
କରବିାକୁ ଜାପାନ ନାଗରକିମାନଙୁ୍ ରପ୍ରାତ୍ାହତି 
କରାଯାଉଛ।ି 

ଜାପାନ ନାଗରକିଙ୍ ପାଇଁ ଏ�େ ି ପ୍ରବାସନ 
ନୟିମ ବା ରଯାଜନା ଯଦଓି ତନି ି ବରଦ୍ଧ ପରୁୁଣା, 
ରତରବ ଚେତି ବରଦ୍ଧ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ ୋଗ ୁକରବିାକୁ 
ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରାଶ ିବକୃ ର୍ ିକରଛିନ୍ ିଜାପାନ ସରକାର। 
ଏହ ି ରଯାଜନାରର ସାମେି ରହବାକୁ ରୋକଙୁ୍ 
ଅଧା ଅଥଦ୍ଧରାଶ ି ଜାପାନ ସରକାର ଓ ଅବଶଷି୍ 
ରଙ୍ା ରସମାରନ ରହୁଥିବା ସ୍ାନୀୟ ରପୌରାଞ୍ଚେ 
ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯବି। ପବୂଦ୍ଧରୁ ଏହ ି ରପ୍ରାତ୍ାହନ 
ରାଶ ି ୩େକ୍ଷ ୟାନ୍   ଥିବା ରବରେ ବତ୍ତଦ୍ଧମାନ ଏହାକୁ 
୧୦େକ୍ଷ ୟାନକୁ ବକୃ ର୍ ି କରାଯାଇଛ।ି ୨୦୨୭ ସରୁ୍ା 
ରରାକଓିରୁ ୧୦ହଜାର ବାସନି୍ଦାଙୁ୍ ଜାପାନର 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚେକୁ ସ୍ାନନ୍ର କରାଯବିାକୁ ରଯାଜନା 
ରହଉଛ।ି ଜାପାନର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚେରର ବସବାସ ପାଇଁ 
ରୋକଙୁ୍ କ�ିେ ି ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରଯିାଇପାରବି 
ରସରନଇ ଜାପାନର ୧୩୦୦ ରପୌରାଞ୍ଚେକୁ ନରିଦ୍ଦଦ୍ଧଶ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ନାଗରକିମାନଙୁ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚେ ସ୍ାନାନ୍ର 
ପାଇଁ ରପୌରାଞ୍ଚେଗଡ଼ୁକି ପକ୍ଷରୁ ସରଚତନତା 
କରାଯାଉଛ।ି 

ରଶରରର ଏତକି ି କୁହାଯାଇପାରର ସାରା 
ବଶି୍ ଏକ ବରିାର ଗ୍ରାମ ବା ରଗଲାବାେ �ରିେଜରର 
ପରଣିତ ରହାଇସାରଥିିବା ରବରେ ବଶି୍ 
ମାନବବାଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରଯରକୌଣସ ି
ସ୍ାନରର ନୟିମ ମାନ ି ବସବାସ କରବିାରର 
କାହାକୁ ବାରଣ ନାହ ିଁ। କନୁି୍ ଏସବୁ �ତିରର ଜରଣ 
ସରଚତନ ନାଗରିକ ସବୁରବରେ ତା’ର ରଦଶ 
ମାତକୃ କା ପ୍ରତ ି ଉଦାରବାଦ, ରସବାଶୀେ ରହାଇ 
ଜନସଂଖ୍ା ନୟିନ୍ତଣ ଓ ମାତକୃ �ୂମ ିପ୍ରତ ିଉତ୍ଗଦ୍ଧୀକକୃତ 
ମରନା�ାବ ରଖିବା ପରମ କତ୍ତଦ୍ଧବ୍। n

ସ୍ୱଦଦଶଗୀଙ୍କ ପଳାୟନ
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ରୂପାନ୍ତରତି ପ୍ରଗତ.ି..
ଉନ୍ନତ କରବିା ସହ ପ�ାଷଣ ସରୁକ୍ା ପ�ାଗାଇବା ପକ୍ତ୍ରପର 

ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ପ୍ରମଖୁ ଭୂମକିା ଗ୍ରହଣ କରଛି।ି ଗତ ଦୁଇ ଦଶକ 
ମଧ୍ୟପର ରାଜସ୍ୟପର ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ାଦନ ୪ ଗଣୁା ବଢ଼଼ଥିିବା ପବପେ 
ଗତ ଆର୍ ଥିକ ବଷ୍ଷପର ୧୦ ଲକ୍ ପମଟ୍କି୍   ଟନ୍   ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ାଦନ 
ପହାଇ�ାରଛି।ି ପସହଭିେ ିଗତ ଦୁଇ ଦଶକପର ସାମଦୁ୍କି ଖାଦସ୍ୟ 
ଉତ୍ାଦନ ୧୨ଗଣୁା ବଢ଼଼ଥିିବା ମଖୁସ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚୂନା ପଦଇଛନ୍।ି ଏହ ି
ଅବସରପର ମଖୁସ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ନବନ�ିକୁ୍ତ ଅଧିକାର୍ରୀମାନଙ୍କର 
ବୃତ୍ଗିତ ଜ୍ରୀବନର ସଫେତା କାମନା କରଛିନ୍।ି

ଏହା�ପର ବଭିାଗ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରପଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତା� ସ୍ାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ 
ବଭିାଗର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚେ ଆର୍ ଥିକ ବକିାଶପର ଅବଦାନ ସଂକ୍ାନ୍ 
ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କରଥିିପଲ। ପସହଭିେ ିବଭିାଗର କା�୍ଷସ୍ୟଦକ୍ତାକୁ 
ବଢ଼଼ାଇବା ଦଗିପର ନବ ନ�ିକୁ୍ତ ଅଧିକାର୍ରୀମାପନ ସହାୟକ 
ପହପବ ପବାଲ ି ପସ କହଥିିପଲ। ରାଜସ୍ୟ ମଖୁସ୍ୟ ଶାସନ ସଚବି 
ପ୍ରଦ୍ରୀ� କୁମାର ପଜନା କହଥିିପଲ ପ� କ୍ଦୁ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ ଚାଷ୍ରୀଙ୍କ 
�ାଇ ଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଭେ ି ପକ୍ତ୍ର ଅପନକ ସମ୍ାବନା ରହଛି।ି 
ପସହଭିେ ି ମହେିା ସ୍ୟଂ ସହାୟକ ପଗାଷ୍୍ରୀଙୁ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ �ାଇଁ 
ପପ୍ରାତ୍ାହତି କରା�ବିାର ଆବଶସ୍ୟକତା ରହଥିିବା ଶ୍୍ରୀ ପଜନା 
କହଥିିପଲ। ଦୁଇ ନବନ�ିକୁ୍ତ ଅଧିକାର୍ରୀ ଅସ୍ତିା �ାପଡେ ଓ ଊମଥିୋ 
ଗମାଙ୍ଗ ଓଡ଼ଶିା ପଲାକପସବା ଆପୟାଗ ମାଧ୍ୟମପର ପହାଇଥିବା 
ସ୍ଚ୍ଛ ନ�ିକୁ୍ତ ିପ୍ରକ୍ୟିାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିପଲ। କା�୍ଷସ୍ୟକ୍ମ ପଶଷପର 
୫-ଟ ି ସଚବି ଭ ି ପକ �ାଡେଆିନ୍   ନବନ�ିକୁ୍ତ ଅଧିକାର୍ରୀଙ୍କ ସହ 
ଆପଲାଚନା କରଥିିପଲ। ସରକାର୍ରୀ ବସ୍ୟବସ୍ାକୁ ସାଧାରଣ 
ପଲାକଙ୍କ ଆସ୍ାଭାଜନ କରବିାକୁ ପହପଲ ସାଧାରଣ ପଲାକଙ୍କ 
ମତାମତ ସଂଗ୍ରହର ଆବଶସ୍ୟକତା ରହଛି।ି ସମସସ୍ୟାର ସମାଧାନ 
ଦଗିପର ପଚଷ୍ା କରାଗପଲ ପଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟପର ଆତ୍ମବଶି୍ାସ ଓ 
ବସ୍ୟବସ୍ା ପ୍ରତ ି ଭରସା ବଢ଼଼ବି। ରାଜସ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହ ି ଲକ୍ସ୍ୟ 
�ରୂଣ ଦଗିପର ନବନ�ିକୁ୍ତ ଅଧିକାର୍ରୀମାପନ କଠନି �ରଶି୍ମ 
କରନୁ୍ ପବାଲ ି ୫-ଟ ି ସଚବି କହଥିିପଲ। ଏହ ି ଦଗିଦଶ୍ଷନ 
କା�୍ଷସ୍ୟକ୍ମପର ବଭିାଗ୍ରୀୟ ପ୍ରମଖୁ ଶାସନ ସଚବି ସପୁରଶ କୁମାର 
ବଶଷି୍ ସ୍ାଗତ ଭାଷଣ ପଦଇଥିବା ପବପେ ନପିଦ୍୍ଷଶକ ସ୍ତୃରିଞ୍ଜନ 
ପ୍ରଧାନ ଧନସ୍ୟବାଦ ଅ�୍ଷଣ କରଥିିପଲ।

ସମଦୃ୍ ିଆଣବି...
କରୁଥିବା ପବପେ ତୃଣମେୂ ସ୍ତରପର �ରବିହନ ବସ୍ୟବସ୍ାକୁ 
ସଦୃୁଢ଼ କରବି ଏହ ିକା�୍ଷସ୍ୟକ୍ମ। ବସ୍  , ପରେ ପଷ୍ସନ୍  , ବାଣଜିସି୍ୟକ 
ପକନ୍ଦ୍ର, ସ୍ାସ୍ସ୍ୟ ପକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶକି୍ାନୁଷ୍ାନ �ାଇଁ ଗ୍ରାମରୁ ସହର 
��୍ଷସ୍ୟନ୍ ନରିବଚି୍ଛନି୍ନ �ାତାୟତାର ସପୁ�ାଗ ସଷୃ୍ ି କରବିା �ାଇଁ 
ଏହ ି ପ�ାଜନାପର ଲକ୍ସ୍ୟ ରହଛି।ି ଏଥିନମିପନ୍ ଚେତି ବଷ୍ଷ 
�ରବିହନ ବଭିାଗ ଆରମ୍ କରଛି ି ପଲାପକସନ୍   ଆପସେସବିଲ୍   
ମଲ୍ପିମାଡାଲ ଇନସିଏିଟଭି୍   (ଏଲ୍  ଏସସିଏିମ୍  ଆଇ) ଅବା ଲକ୍ଷ୍ରୀ 
କା�୍ଷସ୍ୟକ୍ମ।

 �ରବିହନ ବଭିାଗ ପ୍ରମଖୁ ସଚବି ଉଷା �ାଢ଼୍ରୀଙ୍କ ସଚୂନା 
ଅନୁସାପର ପ୍ରତଟି ି �ଞ୍ଚାୟତକୁ ରାଜସ୍ୟର ପ୍ରମଖୁ ସହରାଞ୍ଚେ 
ସହତି ପ�ାଡ଼ବିା ଏହ ି କା�୍ଷସ୍ୟକ୍ମର ମେୂ ଉପଦ୍ଶସ୍ୟ। ଅବଶସ୍ୟ 
ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ାନ। ଆମ ରାଜସ୍ୟପର ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତାର 
ସ୍ତି ିବହୁତ ଭଲ ଥିବା ପବପେ ଗାଡ଼ ିଚୋଇବାର ଆବଶସ୍ୟକତା 
ରହଛି।ି ସମ୍ପ୍ରତ ିଅପନକ �ଞ୍ଚାୟତକୁ �ରବିହନ ବସ୍ୟବସ୍ା ନାହ ିଁ। 
ପସଠାକାର ପଲାପକ ବହୁ ସମସସ୍ୟାର ସମ୍ଖୁ୍ରୀନ ପହଉଛନ୍।ି 
ପତଣ ୁସହରର �ଞ୍ଚାୟତକୁ ପଛାଟ ପଛାଟ ଗାଡ଼ ିଚୋ�ବି। ବଜୁି 
ଗାଁ ଗାଡ଼ ିପ�ାଜନାକୁ �ନୁଃ ଆରମ୍ କରବିା �ାଇ ଁଲକ୍ସ୍ୟ ରହଛି।ି 
�ବୂ୍ଷାପ�କ୍ା ଅଧିକ ପପ୍ରାତ୍ାହନ ପଦବା �ାଇ ଁଆପମ ଲକ୍ସ୍ୟ ରଖିଛୁ। 
ପସହ�ିର ି ଲକ୍ଷ୍ରୀ ପ�ାଜନାର କା�୍ଷସ୍ୟାନୟ୍ନ ଉ�ପର ସଡ଼କ ଓ 
ପସତୁର ସ୍ତି ି ନଭି୍ଷର କରୁଛ।ି ପତଣ ୁ ଆପମ ଗ୍ରାମସ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, 
�ତୂ୍୍ଷ ଏବଂ �ଞ୍ଚାୟତରିାଜ ବଭିାଗର ସହପ�ାଗ ପନବୁ। ଲକ୍ଷ୍ରୀ 
ପ�ାଜନାକୁ ଦୃଷ୍ପିର ରଖି ରାସ୍ତା ଅବା ପସତୁ ନଥିବା ସ୍ାନକୁ 
ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭତି୍ପିର ଚହି୍ନଟ କରା�ାଇ ନମି୍ଷାଣ ନମିପନ୍ �ଦପକ୍� 
ନଆି�ବି। ବତ୍୍ଷମାନ ଏହ ି ପ�ାଜନାର ଚୂଡ଼ାନ୍ ରୂ�ପରଖ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା�ାଉଛ ି ପବାଲ ି ଶ୍୍ରୀମତ୍ରୀ �ାଢ଼୍ରୀ କହଛିନ୍।ି ସ୍ାନ୍ରୀୟ 
ଗ୍ରୀତ ପଗାବନି୍ଦ ସଦନ ଠାପର ବାଣଜିସ୍ୟ ଓ �ରବିହନ ବଭିାଗ 
ସଂକ୍ାନ୍ ବପଜଟ ବସ୍ୟୟବରାଦ ସମ୍ପକଥିତ ସାମା୍ଦକି ସମ୍େିନ୍ରୀପର 
�ରବିହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରମଖୁ ସଚବି ଶ୍୍ରୀମତ୍ରୀ �ାଢ଼୍ରୀ 
ଆଗାମ୍ରୀ କା�୍ଷସ୍ୟ�ନ୍ା ସମ୍ପକ୍ଷପର ବସୃି୍ତତ ସଚୂନା ପଦଇଛନ୍।ି

 ସଚୂନା ଅନୁସାପର କ୍ମଶଃ ଦୁବ୍ଷେ ପହାଇ �ଡ଼ଥିିବା ଓଡ଼ଶିା 
ରାଜସ୍ୟ ସଡ଼କ �ରବିହନ ନଗିମ (ଓଏସ୍  ଆରଟସି)ିକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ରୀ 
ପ�ାଜନାପର ସାମଲି କରବିା ଲକ୍ସ୍ୟ ରହଛି।ି ନଗିମ ନୂଆ ବସ୍   
କଣିବିା �ରବିପତ୍୍ଷ ଲଜି୍   ସତୂ୍ରପର ବସ୍   ଆଣ ିଚୋଇବ। ନଗିମର 
କ୍ତ ି ଭରଣା କରବିାପର ଏହା ସହାୟକ ପହବ। ନଗିମର 
ବସ୍   ସଂଖସ୍ୟା ବଢ଼଼ପିଲ ପସଥିରୁ ବଡ଼ �ରମିାଣର ଗାଡ଼କୁି ଲକ୍ଷ୍ରୀ 
ପ�ାଜନାପର ଚୋଇବା �ାଇଁ ଲକ୍ସ୍ୟ ରହଛି।ି �ରବିହନ 
ବଭିାଗ ସତୂ୍ରରୁ ମେିଥିିବା ସଚୂନା ଅନୁସାପର ସମ୍ପ୍ରତ ି ରାଜସ୍ୟପର 
୫୫ଟ ି ନୂଆ ବସ୍  ଷ୍ାଡେ ନମି୍ଷାଣ କରା�ାଉଛ।ି ପସହ�ିର ି ଆଉ 
୬୦ଟ ି ବସ୍  ଷ୍ାଡେ ନମି୍ଷାଣ �ାଇଁ ଜଲି୍ା�ାେମାନଙ୍କ ଜରଆିପର 
ଜମ ି ଚହି୍ନଟ ପହାଇଛ।ି ପ୍ରତ ି ବ୍ଲକପର ପଗାଟଏି ପଲଖାଏଁ ନୂଆ 

ବସ୍  ଷ୍ାଡେ ନମି୍ଷାଣ କରା�ବି। ଲକ୍ଷ୍ରୀ ପ�ାଜନାପର ଗାଁକୁ ଗାଡ଼ ି
ଚୋଇପଲ ଏହା ବସ୍   ଷ୍ାଡେର ଆବଶସ୍ୟକତା �ରୂଣ କରବି। 
ନୂଆ ବସ୍  ଷ୍ାଡେ ନମି୍ଷାଣ ପହପଲ ୭୦ ଲକ୍ ପଲାକ ସଧିାସେଖ 
ଉ�କୃତ ପହପବ। ପସହ�ିର ି ଆମର ମହେିା ସ୍ୟଂ ସହାୟକ 
ପଗାଷ୍୍ରୀ ନଜିର କାରବାର ପକ୍ତ୍ରପର ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ୍   ପହପବ। 
ଅ�ର�ପକ୍ ନୂଆ ବସ୍  ଷ୍ାଡେର �ରଚିାେନା ଦାୟତି୍ୱ ମହେିା 
ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜଙି୍କ ଉ�ପର ନସ୍ୟସ୍ତ କରା�ବି। ଆସନ୍ା ଦୁଇ ସପ୍ାହ 
ଭତିପର ଏ ପନଇ ବଜି୍ଞପ୍ ି ପ୍ରକାଶ �ାଇବ ପବାଲ ି ପସ ସଚୂନା 
ପଦଇଛନ୍।ି 

ଦୁଇ ଦଶନ୍ ି ତପେ ରାଜସ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚେପର ପଟ୍କର୍  , 
ମାଟାପଡାର୍   ଭେ ି ପଛାଟ ଗାଡ଼ ି ଚାଲୁଥିଲା। ପତପବ ଦୁର୍ଷଟଣା 
ବୃଦ୍ ି ଦୃଷ୍ରୁି ଉଚ୍ଚ ନସ୍ୟାୟାେୟଙ୍କ ନପିଦ୍୍ଷଶ �ପର ପଛାଟ ଗାଡ଼ ି
ପ୍ରତସ୍ୟାହାର କରା�ାଇ ଆରଟଭି ି ଭେ ି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଗାଡ଼ ି
ଚୋ�ାଇଥିଲା। ପତପବ ସଚୁନି୍ତି ପ�ାଜନା ଅଭାବପର ଏହ ି
ପସବା ଲାଭଦାୟ୍ରୀ ପହାଇ�ାର ିନ ଥିଲା। ପତପବ ଚେତି ବଷ୍ଷରୁ 
ଲକ୍ଷ୍ରୀ ପ�ାଜନା ଜରଆିପର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚେକୁ ପ�ାଡ଼ବିା �ାଇଁ ଉଦସ୍ୟମ 
ଆରମ୍ ପହାଇଛ।ି

ଆଜ ି୧୨ ଜଲି୍ାକୁ...
ଡଗି୍ର୍ରୀ ��୍ଷସ୍ୟନ୍ କମଛି।ି ଆଗାମ୍ରୀ ୩-୪ ଦନି ��୍ଷସ୍ୟନ୍ �ଶ୍ମିାଝଡ଼ 
ପ୍ରଭାବ ରହବିାକୁ ଥିବାରୁ ଆହୁର ି୨-୩ ଡଗି୍ର୍ରୀ ��୍ଷସ୍ୟନ୍ ତା�ମାତ୍ରା 
ହ୍ାସ ପହବ ପବାଲ ି �ାଣ�ିାଗ ପକନ୍ଦ୍ର �କ୍ରୁ ଆକେନ 
କରା�ାଇଛ।ି 

 �ାଣ�ିାଗ ପକନ୍ଦ୍ରର ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟ୍ରୀ ବୁଧବାର ରାଜସ୍ୟର 
ଦାରଙି୍ଗବାଡ଼,ି ଭବାନ୍ରୀ�ାଟଣା ଓ ବାପଲଶ୍ର ଆଦପିର ହାଲୁକା 
ବଷ୍ଷା ପହାଇଛ।ି ପତପବ ଗରୁୁବାର ବଷ୍ଷାର ପ୍ରପକା� ବୃଦ୍ ି�ାଇବାକୁ 
ଥିବା ପବପେ ପକାରା�ଟୁ, ମାଲକାନଗରି,ି ନବରଙ୍ଗ�ରୁ, 
ରାୟଗଡ଼ା, କୋହାଡେ,ି କନ୍ମାେ, ପବୌଦ୍, ଅନୁଗେୁ, ପଦବଗଡ଼, 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼, ପକନୁ୍ଦଝର ଓ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଆଦପିର ବଜୁିେ ିରଡ଼ରଡ଼ 
ସହତି ବଷ୍ଷା ପହବ। ଏହ ି ଜଲି୍ାଗଡ଼ୁକିପର �ବନର ପବଗ ମଧ୍ୟ 
ବୃଦ୍ ିପହାଇ ରଣ୍ା ପ୍ରତ ି୪୦-୫୦ କମି ି�ହଞ୍ଚବି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ପିର 
ରଖି �ାଣ�ିାଗ ପକନ୍ଦ୍ର �କ୍ରୁ ଏହ ି ଜଲି୍ାଗଡ଼ୁକି �ାଇଁ ପୟପଲା 
ଆଲଟ୍ଷ ଜାର ି କରା�ାଇଛ।ି ପସହ�ିର ି ଶକୁ୍ବାର ଓ ଶନବିାର 
ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ାପର ସମାନ ସ୍ତି ିଜାର ିରହବିା ସହତି ରବବିାରଠାରୁ 
�ାଗପର �ରବିତ୍୍ଷନ ଆସବି ପବାଲ ିପକନ୍ଦ୍ର �କ୍ରୁ କୁହା�ାଇଛ।ି 

 �ାଣ�ିାଗ ପକନ୍ଦ୍ରର ତର୍ସ୍ୟ ଅନୁସାପର ଜାନୁଆର୍ରୀ 
ମାସପର ରାଜସ୍ୟପର ୧୦.୬ ମମି ି ବଷ୍ଷା ପହବା କର୍ା। 
ଏହ ି �ରମିାଣପର ବଷ୍ଷା ପହପଲ 
ଏହାକୁ ସ୍ାଭାବକି ପବାଲ ି ବପିବଚନା 
କରା�ାଏ। ପହପଲ ଚେତି ବଷ୍ଷ 
ଜାନୁଆର୍ରୀପର ରାଜସ୍ୟପର ମାତ୍ର ୦.୧ 
ମମି ିବଷ୍ଷା ପହାଇଛ।ି �ାହାକ ିସ୍ାଭାବକି 
ତୁେନାପର ୯୯ ପ୍ରତଶିତ କମ୍   ରହଛି।ି 
ପସହ�ିର ି ପଫବୃଆର୍ରୀପର ସ୍ାଭାବକି 
ଭାପବ ୨୫.୨ ମମି ି ବଷ୍ଷା ପହବାକୁ ଥିବା 
ପବପେ ୦.୧ ମମି ି ସହ ପଫବୃଆର୍ରୀପର 
ମଧ୍ୟ ୯୯ ପ୍ରତଶିତ କମ୍   ବଷ୍ଷା ପହାଇଛ।ି 
ମାଚ୍ଚ୍ଷପର ବତ୍୍ଷମାନ ସଦୁ୍ା ୯୫ ପ୍ରତଶିତ 
କମ୍   ବଷ୍ଷା ପହାଇଥିବା ପବପେ �ଶ୍ମିା 
ଝଡ଼ ପ�ାଗୁଁ ବଷ୍ଷାର �ରମିାଣ ସ୍ାଭାବକି 
ପହାଇ�ାପର ପବାଲ ିଆଶା କରା�ାଉଛ।ି 
ଅନସ୍ୟପଟ ବଜୁିେ ି ରଡ଼ରଡ଼ ି ଓ �ବନର 
ପବଗ ଅଧିକ ପହବା ପନଇ �ାଣ�ିାଗ 
ପକନ୍ଦ୍ର ସତକ୍ଷ କରାଇବା �ପର ରାଜସ୍ୟର 
ସମସ୍ତ ଜଲି୍ା�ାେଙୁ୍କ ଏସ୍  ଆରସଙି୍କ 
କା�୍ଷସ୍ୟାେୟ ଆଲଟ୍ଷ କରଛି।ି ମଖୁସ୍ୟତଃ 
ପୟପଲା ଆଲଟ୍ଷ ଜାର ି କରା�ାଇଥିବା 
ଜଲି୍ାଲ ଜଲି୍ା�ାେମାନଙୁ୍କ ସତକ୍ଷ 
ରହବିାକୁ �ରାମଶ୍ଷ ଦଆି�ାଇଛ।ି 

୧ କକାଟ ି୨୦ଲକ୍ଷ...
ମାଲକାନଗରି ି ଜଲି୍ା ସ୍ରୀମାନ୍ ଏବଂ ମାଓ 
ପ୍ରଭାବତି ଅଞ୍ଚେ ପହାଇଥିବାରୁ �ବୂ୍ଷରୁ 
ଏହ ିଅଞ୍ଚେକୁ �ଲୁସି �ାଇ�ାରୁ ନଥିଲା l  
ଏହାର ସପ�ାଗ ପନଇ  ସ୍ରୀମାନ୍ ଅଞ୍ଚେପର 
ପବଧଡକ ଗପଞ୍ଜଇ ଚାଷ ପହଉର୍ଲା। 
ଗପଞ୍ଜଇ ଚପେଇ ଜାର ି ରହବି ପବାଲ ି
ପକାରା�ଟୁ ଅତରିକି୍ତ ଆରକ୍୍ରୀ ଅଧ୍ରୀକ୍କ  
ବମିେକାନ୍  ବ୍ରହ୍ା,  ନନ୍ଦ�ରୁ ଉ�ଖଡେ 
ଆରକ୍୍ରୀ ଅଧ୍ରୀକ୍କଙ୍କ କା�୍ଷସ୍ୟାେୟପର 
ନନ୍ଦ�ରୁ ଏସଡ�ିଓି ସଂଜୟ କୁମାର 
ମହା�ାତ୍ର ଓ ମାଛକୁଡେ ର୍ାନାଧିକାର୍ରୀ  
ଡମ୍ୱୁରୁଧର ବତ୍ରଆିଙ୍କ ଉ�ସ୍ତିପିର 
ସାମା୍ଦକିମାନଙୁ୍କ ଏହ ି ସଚୂନା 
ଦଆି�ାଇଛ।ି

ଗରୁୁବାର 
୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ାର ଅବଶଷିାାଂଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୫।୩(ସମସି): କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତକିରଣ 
ନବ୍ରୀନ ସରକାରଙ୍କର ଉପଦ୍ଶସ୍ୟ। ଆଉ ଏହ ି ଉପଦ୍ଶସ୍ୟକୁ 
ସାକାର କରବିା �ାଇଁ ମଖୁସ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁମପତ ଉଦସ୍ୟମ 
କରୁଛନ୍;ି କନୁି୍ ପକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ପକ୍ତ୍ରପର 
ସହପ�ାଗ ମେୁି ନାହ ିଁ। ପକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନ କଣିା ଅର୍୍ଷ 
ପଦଉ ନାହାନ୍,ି ଚାଷ୍ରୀଙ୍କ ଚାଉେ ସଂଗ୍ରହ �ାଇଁ ଅମଙ୍ଗ 
ପହଉଛନ୍।ି ଫସଲ ବ୍ରୀମା ରାଶ ି ପଦବା ପବେକୁ ମଧ୍ୟ କୁନ୍ 
କୁନ୍ ପହଉଛନ୍।ି ତର୍ା� ିସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତକୂିେ ସ୍ତି ିସହତି 
ଲଢ଼ ି ଓଡ଼ଶିା ଆଜ ି ଖାଦସ୍ୟ ସରୁକ୍ା ସନୁଶି୍ତି କରବିାପର 
ସମଗ୍ର ବଶି୍ �ାଇଁ ଉଦାହରଣ ସଷୃ୍ ିକରଛି।ି ଏକର୍ାକୁ ପକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ଏବଂ ମେିତି ଜାତସିଂର ସ୍୍ରୀକାର କରଛିନ୍ ିପବାଲ ି
କହଛିନ୍ ି ସମବାୟ ବଭିାଗ, ଖାଦସ୍ୟ ପ�ାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ି
କଲସ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବସ୍ୟସାଚ୍ରୀ ନାୟକ।

 ବଧିାନସଭାପର ସମବାୟ ଓ ପ�ାଗାଣ ବଭିାଗର ଖଚ୍ଚ୍ଷ 
ଦାବ ିଆପଲାଚନା ଅବସରପର ଶ୍୍ରୀ ନାୟକ କହଛିନ୍ ିପ� ୮୦ 
ଦଶକ ପବେକୁ ଖାଦସ୍ୟାଭାବ �ାଇଁ ଓଡ଼ଶିା ସମଗ୍ର ବଶି୍ପର 
ସମାପଲାଚନାର ଶକିାର ପହଉଥିଲା। କନୁି୍ ଆଜ ି ଖାଦସ୍ୟ 
ଉତ୍ାଦନପର ବେକା ରାଜସ୍ୟ ଭାପବ ଓଡ଼ଶିା ଭାରତ ଏବଂ 
ଅନସ୍ୟ ପଦଶ �ାଇଁ ଉଦାହରଣ ସଷୃ୍ ିକରଛି।ି ଖାଦସ୍ୟ ସରୁକ୍ା 

ପ�ାଜନା କା�୍ଷସ୍ୟକାର୍ରୀ କରବିାପର ଓଡ଼ଶିା ପ୍ରର୍ମ ସ୍ାନ 
ଅଧିକାର କରଥିିବାରୁ ପକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ଶିାକୁ �ରୁସ୍ତୃ 
କରଛିନ୍।ି ଓଡ଼ଶିା ସରକାରଙୁ୍କ ବାରମା୍ର କୃଷ ି କମ୍ଷଣ 
�ରୁସ୍ାର ମେିଛି।ି କନୁି୍ �ରତିା�ର ବଷିୟ ପକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ଓଡ଼ଶିାକୁ ବାରମ୍ାର ଅବପହୋ କର ି ଚାଲଛିନ୍।ି ଓଡ଼ଶିା 
ଚାଷ୍ରୀଙ୍କ ଲୁହ ପସମାନଙୁ୍କ ପଦଖା�ାଉ ନାହ ିଁ। ଚାଷ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ 

ଧନ କ୍ୟ ବାବଦପର ରାଜସ୍ୟ ସରକାର ୨୪,୪୦୦ ପକାଟ ି
ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚ୍ଷ କରଥିିପଲ ସଦୁ୍ା ତାହା ପକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭରଣା 
କର ିନାହାନ୍।ି ପସହ�ିର ିବସ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ବାବଦପର ସରକାର 
୧୧,୮୩୫ ପକାଟ ିଟଙ୍କା ସଧୁ ଗଣଛୁନ୍।ି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 
ଅଧ୍ରୀନପର ଥିବା ବସ୍ୟାଙ୍କ ଗଡୁକି ଚାଷ୍ରୀଙୁ୍କ ଋଣ ପଦବାପର 
ଟାେଟୁେ ନ୍ରୀତ ିଅବଲମ୍ନ କରୁଛନ୍।ି ଏଫ୍  ସଆିଇ ଆମଠାରୁ 

ବେକା ଚାଉେ ପନଉ ନାହ ିଁ। ବାରମ୍ାର ଅନୁପରାଧ, ଦାବ ି
�ପର ବ ିପକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନଦି ଭାଙୁ୍ଗ ନାହ ିଁ।

ଶ୍୍ରୀ ନାୟକ କହଛିନ୍ ି ପ� ପକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 
ଅବପହୋଙୁ୍କ ଆମ ସଫେତାପର ବାଧକ ସାଜବିାକୁ ପଦଇ 
ନାହଁୁ। ପକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଉେ କାଟପିଦପଲ, ମଖୁସ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ନଜି ହାତରୁ ଅର୍୍ଷ ପଦଇ ଚାଉେ ଅଭାବ ଦୂର କପଲ। ପକନ୍ଦ୍ର 

ସରକାର ଧାନ କଣିା ଅର୍୍ଷ ପଦଉ ନ ଥିବାରୁ 
ଚେତି ବପଜଟପର ମଖୁସ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦୦ ପକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ରରୂ୍୍ଷୟମାନ �ାଣ୍ ି ଗଠନ କରଛିନ୍।ି 
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବସ୍ୟବସ୍ାପର ବାଧା ଦୂର �ାଇଁ 
୧୩୦୦ ନୂଆ �ସ୍ୟାସେ ନମି୍ଷାଣ କରା�ାଉଛ।ି 
କା�୍ଷସ୍ୟାେୟ ଓ ପଗାଦାମ ନମି୍ଷାଣ �ାଇଁ ଜମ ି
ଚହି୍ନଟ କରବିାକୁ ଜଲି୍ା�ାେମାନଙୁ୍କ ନପିଦ୍୍ଷଶ 

ଦଆି�ାଇଛ।ି �ବୂ୍ଷରୁ ଚାଷ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା 
ସଧୁ ବହି୍ରୀନ ଋଣ ଦଆି�ାଉ ଥିବା ପବପେ ମଖୁସ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ 
୧ ଲକ୍ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ ି କରଛିନ୍।ି ବପିକନ୍ଦ୍ର୍ରୀକରଣ ବସ୍ୟବସ୍ା 
ପହତୁ ଆଜ ି ଚାଷ୍ରୀଙ୍କର ସବୁଧାନ ସରୁୁଖରୁୁରପର କଣିା�ାଇ 
�ାରୁଛ।ି ହତିାଧିକାର୍ରୀଙ୍କ ସଂଖସ୍ୟା ବଢ଼଼ୁଥିପଲ ସଦୁ୍ା ଜାତ୍ରୀୟ 
ଖାଦସ୍ୟ ସରୁକ୍ା ପ�ାଜନାପର ପକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପସମାନଙୁ୍କ 

ସାମଲି କରୁ ନାହାନ୍।ି ପତଣ ୁ ପସମାନଙୁ୍କ ରାଜସ୍ୟ ଖାଦସ୍ୟ 
ସରୁକ୍ା ପ�ାଜନାପର ସାମଲି କରା�ାଉଛ।ି ମଖୁସ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ନବ୍ରୀନ �ଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ ି ଆଧାରପର ଆମର ଦୁଇ 
ବଭିାଗ ପବଶ୍   ସଫେତାର ସହ କା�୍ଷସ୍ୟ କରୁଛ।ି କୃଷକ, କୃଷ ି
ବଭିାଗ ମଧ୍ୟପର ସମାବାୟ ଓ ଖାଦସ୍ୟ ପ�ାଗାଣ ବଭିାଗ ଏକ 
ପସତୁ ଭେ ିକା�୍ଷସ୍ୟ କରୁଛ।ି ପବୈଷୟକି ପକୌଶେର ଉ�ପ�ାଗ 
ଜରଆିପର ସାଧାରଣ ବଣ୍ନ ବସ୍ୟବସ୍ାପର ସ୍ଚ୍ଛତାକୁ ସବ୍ଷାଧିକ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆି�ାଉଛ।ି ଗରବି ପଲାକଙୁ୍କ ଖାଦସ୍ୟ ପ�ାଗାଉଥିବାରୁ 
ଆଜ ି ପ୍ରପତସ୍ୟକ ପଲାକ ବଜୁି ଜନତା ଦେ ସରକାର 
ସହତି ଅଛନ୍ ି ପବାଲ ି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ନାୟକ କହଛିନ୍।ି ଏହ ି
ଆପଲାଚନାପର ବପିରାଧ୍ରୀ ଦେ ମଖୁସ୍ୟ ସପଚତକ ପମାହନ 
ଚରଣ ମାଝ୍ରୀ, କଂପଗ୍ରସ୍   ବଧିାୟକ ଦେ ପନତା ନରସଂିହ 
ମଶି୍ଙ୍କ ସପମତ ନତିସ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଡେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ ସାମଲ, କୁସମୁ 
ପଟପଟ, ସତସ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ସନାତନ ବଜୁିେ,ି ମପୁକଶ 
କୁମାର �ାଲ, ରରନୁାର୍ ଗମାପଙ୍ଗା, ଭୁ�ନି୍ଦର ସଂି, ପଦପବଶ 
ଆଚା�୍ଷସ୍ୟ, ମପୁକଶ ମହାଲଙି୍ଗ, ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହନି୍ରୀ�ତ ି
ପ୍ରମଖୁ ଆପଲାଚନାପର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କର ିନଜି ନଜିର ପ୍ରସ୍ତାବ 
ଉ�ସ୍ା�ନ କରଥିିପଲ। ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ର ରଖିବା ପବପେ 
ବପିରାଧ୍ରୀ ଦେ ସଦସସ୍ୟମାପନ କକ୍ତସ୍ୟାଗ କରଥିିପଲ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୫।୩(ସମସି): ବଜୁି ଜନତା 
ଦେର ସଭା�ତ ି ନବ୍ରୀନ �ଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 
ଅନୁପମାଦନ କ୍ପମ ଅତାବରିା ଓ ହପିନ୍ଦାେ 
ଏନ୍  ଏସ ି ନବି୍ଷାଚନ �ାଇଁ ଦେ �କ୍ରୁ 
��୍ଷସ୍ୟପବକ୍କ ନ�ିକୁ୍ତ ପହାଇଛନ୍।ି ଦେର 
ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତର୍ା ସାଂସଦ ମାନସ 
ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସଚୂନା ଅନୁସାପର 
ଅତାବରିା ଏନ୍  ଏସ ି ନବି୍ଷାଚନ �ାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅତନୁ ସବସ୍ୟସାଚ୍ରୀ ନାୟକ, ବଧିାୟକ ସଶୁାନ୍ 
ସଂି ଏବଂ ପଦପବଶ ଆଚା�୍ଷସ୍ୟ ��୍ଷସ୍ୟପବକ୍କ 
ଦାୟତି୍ୱ ବହନ କରପିବ। ପସହ�ିର ିହପିନ୍ଦାେ 
ଏସ୍  ଏସ ି ନବି୍ଷାଚନ ନମିପନ୍ ସଧୁ୍ରୀର କୁମାର 
ସାମଲ, ସଶୁାନ୍ କୁମାର ରାଉତ ଏବଂ 
କୁନ ବହିାର୍ରୀ ଦାସଙୁ୍କ ଦାୟତି୍ୱ ପ୍ରଦାନ 
କରା�ାଇଛ।ି

ଓଡ଼ଶିା ପ୍ରତ ିକକନ୍ଦ୍ରର ନରିନ୍ତର ଅବଚିାର

 �ନଜି ଉଦ୍ୟମରର ରାଜ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର: ମନ୍ତ୍ରୀ
 �ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ କର ିଚାଷ୍ରୀଙ୍କ ଧାନ କଣିଛୁୁ
 �ର�ାକର �ୂରଗାଳରୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ାଦନରର ଶ୍ରୀଷଚ୍ଚ 
 �ଗରବିଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସରୁକ୍ା ର�ାଗୁଁ ବରିଜଡ ିବଳୁଆ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୫।୩(ସମସି): ବଭିନି୍ନ ଦାବ ି ପନଇ ଡକରା ପଦଇଥିବା 
ଆପନ୍ଦାେନ ପ୍ରତସ୍ୟାହାର କର ି ପନଇଛ ି ମେିତି ପ୍ରାର୍ମକି ମହାସଂର। 
ଗଣଶକି୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରୀର ରଞ୍ଜନ ଦାଶଙ୍କ ସହ ସଂରର ଷ୍ୟିରଂି କମଟି ି
ଆପଲାଚନା �ପର ଆସନ୍ାକାଲଠୁି ପସମାନଙ୍କ କା�୍ଷସ୍ୟପର ପ�ାଗ ପଦବା 
ପନଇ ସଂରର ନଷି୍ପତ୍ ିପହାଇଛ।ି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତର୍ରୀୟ କମଟି ିଜରଆିପର ଆସନ୍ା 
ପମ ମାସ ସଦୁ୍ା ପ୍ରାର୍ମକି ଶକି୍କଙ୍କ ସମସସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରା�ବି 
ପବାଲ ିଗଣଶକି୍ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତଶିରୁତ ିଆଧାରପର ଆପନ୍ଦାେନରୁ ଓହରଥିିବା 
ଶକି୍କ ସଂର �କ୍ରୁ କୁହା�ାଇଛ।ି ଗଣଶକି୍ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆପଲାଚନା 
�ପର ସଂର ଆପନ୍ଦାେନରୁ ଓହରବିା ସହ �ବୂ୍ଷ ଭେ ି କା�୍ଷସ୍ୟପର ପ�ାଗ 
ପଦବା �ାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ ିପନଇଛ।ି ମାତ୍ର ବଦିସ୍ୟାେୟପର ଶକି୍କମାପନ ଧା�୍ଷସ୍ୟ 
ୟନୁଫିମ୍ଷ �ରବିପତ୍୍ଷ ସାଧାରଣ ପ�ାଷାକପର ଶକି୍ାଦାନ କରପିବ। 
ସରକାର୍ରୀସ୍ତରପର ପସମାନଙ୍କ ପ�ାଷାକ ବାବଦପର ଆର୍ ଥିକ ସହାୟତା 
ମେୁି ନ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ପ�ାଷାକପର ଶକି୍ାଦାନ �ାଇଁ ମେିତି ପ୍ରାର୍ମକି 
ଶକି୍କ ସଂର ନଷି୍ପତ୍ ି ଗ୍ରହଣ କରଛି।ି ଅନସ୍ୟ�କ୍ପର ବୁଧବାର ଦନି 
ଆପନ୍ଦାେନ କରବିାକୁ ଆସ ି ହଟହଟା ପହାଇଛନ୍ ି ପ୍ରାର୍ମକି ଶକି୍କ ଓ 
ଶକି୍ୟତି୍ର୍ରୀ। ଗାନ୍୍ରୀ ମାଗ୍ଷପର ଆପନ୍ଦାେନ �ାଇଁ �ଲୁସି ଅନୁମତ ିପଦଇ ନ 
ଥିବାରୁ ପସମାନଙୁ୍କ ପସଠାରୁ ରଉଡ଼ାଇ ଦଆି�ାଇଥିଲା। �ପର ଶକି୍କ ଓ 
ଶକି୍ୟତି୍ର୍ରୀମାପନ ନକିଟସ୍ ଆଇଜ ି�ାକ୍ଷକୁ �ବିା �ାଇଁ ପଚଷ୍ା କରଥିିପଲ। 
ପହପଲ ପସଠାପର ପ୍ରଶାସନ ତାଲା �କାଇ ପଦବାରୁ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ୍ରୀ �ଡ଼ଆିକୁ 
ନଜିର ପଶଷ ଠକିଣା ଭାପବ ଗ୍ରହଣ କର ି ସଂର ପବୈଠକ କରଥିିପଲ। 

ମଳିତି ପ୍ରାଥମକି ମହାସାଂଘ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ାହୃତ
  ରମ’ ସଦୁ୍ା ଦାବ ିପରୂଣ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତଶିରୁତ ି

ହରି୍ାଳ ଓ ଅତାବରିା  
ଏନ୍  ଏସ ିନବିଚ୍ଚାଚନ

ବକିଜଡରି ୬ କନତାଙୁ୍ 
ପର୍ଯ୍କବକ୍ଷକ ନରିକୁ୍ ି

ଚାଉଳ 
ସାଂଗ୍ରହ



ଭୁବନେଶ୍ବର,୧୫ା୩(ସମସି): ଅଳଙ୍କାର ବ୍କାଣ୍ଡ ଜୟଆଲୁକ୍କାସ୍ 
ବର୍ଷର ଅଭୂତପବୂ୍ଷ ଅଳଙ୍କାର ସେଲ୍ ବକା ‘ଇନସରେସେବୁଲ୍ ଜୁଏଲକାରୀ 
ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର’ ଆସୟକାଜନ କରବିକା ପକାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତ। ଏହ ିବଶିକାଳ 
ଅଳଙ୍କାର ସେଲ୍ ସର ଅଳଙ୍କାର ସପ୍ରମୀମକାନଙୁ୍ ତକାଙ୍ର େମସ୍ 
ପ୍ରୟି ଅଳଙ୍କାର ଉପସର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର ଉପସଭକାଗ କରବିକାର 

େସୁ�କାଗ ମଳିବି। ଗ୍କାହକମକାସନ ଏସବ େନୁକା, ହୀରକା, ରତ୍ନପଥର 
ଏବଂ ରୁୀପକା ଅଳଙ୍କାର େସମତ େମସ୍ ଅଳଙ୍କାର ଗଢକା ମଜୁରୀ 
ଉପସର େଧିକାେଳଖ ୫୦% ରଆିତ ି ଉପସଭକାଗ କରପିକାରସିବ। 
ବସି୍କାକ୍  ଅଳଙ୍କାର େମ୍କାନର େମଦୁକାୟ ପରେିର େହତି ଆକର୍ଷଣୀୟ 
ଅଫର୍ ନଶି୍ତି ଭକାବସର େମସ୍ଙ୍ ପକାଇ ଁ ଅଳଙ୍କାର କଣିବିକାର 
ଅନୁଭୂତକୁି ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ୍ରଣୀୟ କରବି। ଏହ ିଇନସରେସେବୁଲ୍ 
ଜୁଏଲକାରୀ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ବରିୟସର ଜୟଆଲୁକ୍କାସ୍ ଇଣ୍ଡଆି 
ଲମିସିେଡ୍ ର ପରଚିକାଳନକା ନସିଦ୍୍ଷଶକ ଜୟଆଲୁକ୍କାସ୍  କହଛିନ୍ ିସ�, 
ଆସଭେମକାସନ ଅଭୂତପବୂ୍ଷ ଅଳଙ୍କାର କଣିକାକଣି ି ଅନୁଭୂତ ି ପ୍ରଦକାନ 
କରବିକା ପକାଇ ଁ ପ୍ରତଶିରୁତବିଦ୍ଧ ଏବଂ ଆମ ପଷୃ୍ଠସପକାରକମକାସନ ଏ 

ବରିୟସର ନଶି୍ତି ରହପିକାରସିବ।  ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଉଛ ି
ସେମକାନଙ୍ର ପ୍ରତେି ିଆବଶଷ୍ୟକତକା ପରୂଣ କରବିକା ପକାଇ ଁେକୂ୍ଷ୍ମ 
ଓ ବଷ୍ୟକାପକ ଅଳଙ୍କାରର େଭେକାର ଆଣସିଦବ ଇନସରେସେବୁଲ୍ 
ଜୁଏଲକାରୀ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍। ଏହ ିଅବେରସର େମସ୍ 
ଅଳଙ୍କାର ଉପସର ଅଳଙ୍କାର ଗଢକା ମଜୁରୀ ଉପସର 

େଧିକାେଳଖ ୫୦ ପ୍ରତଶିତ ରଆିତ ି ମଳୁିଛ।ି 
ଇନସରେସେବୁଲ୍ ଜୁଏଲକାରୀ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ 
ଅଫର୍ ମକାର୍୍ଷ ୨୬ ପ�୍ଷଷ୍ୟନ୍ ସଦଶ ବଷ୍ୟକାପୀ େମସ୍ 
ଜୟଆଲୁକ୍କାସ୍ ସେକା›ରୁମ୍ ସର ଉପଲବ୍ଧ ରହବି। 
ଏହ ି େ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଫର୍ େହତି ଜୟଆଲୁକ୍କାେରୁ 
ରେୟ କରକା�କାଇଥିବକା ସ� ସକୌଣେ ିଅଳଙ୍କାର 
ନମିସନ୍ ଏସତ ବର୍ଷ ମକାଗଣକା ବୀମକା ଏବଂ 
ଆଜୀବନ ମକାଗଣକା ରକ୍ଣକାସବକ୍ଣ 
େହତି ସେମକାନଙୁ୍ ବକାଏବଷ୍ୟକାକ୍ 
ପ୍ରତଶିରୁତରି ଆଶ୍ବକାେନକା ଦଆି�କାଉଛ।ି

ଓପନ୍ ଏଆଇ ଆଣଲିା ଚାର୍ଟଜପିରି-ି୪ 

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୫ା୩(ଏନେେ୍)ି: ଓପନ ଏଆଇ ଗତ ବର୍ଷ ନସଭମ୍ବରସର 
ଚକାେ୍ଷଜପିେି ି ଆରଭେ କରଥିିଲକା। ପବ୍କି୍ ସେକାସମନସର ଆେବିକା ପସର ଏହ ି
ଚକାେବେ ୍ ଏକ ରେକାନ୍ ିସନଇଆେଥିିଲକା। ଏହକା ଆେବିକା ପରଠୁ ହ ିଁ ଚକାଟ୍ ବେ୍ସ ଏବଂ 
ଏଆଇକୁ ସନଇ ଚର୍୍ଷକା ବଢଥିିଲକା। ଏସବ କମ୍କାନୀ ଏହକାର ନୂଆ ଭେ୍ଷନ ବଜକାରକୁ 

ଛକାେଛି,ି �କାହକା ପବୂ୍ଷ ଅସପକ୍କା ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଏବଂ 
େଠକି୍। ଓପନ ଏଆଇର କହବିକାନୁେକାସର ଜପିେି-ି୪ 
ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଉପକାୟସର କମ୍ଷୁ୍ୟସେେନ କରପିକାରବି 
�କାହକା ଫଳସର ଉତ୍ତମ ଲକାଙୁ୍ଏଜ୍ ମେୁଷ୍ୟଲ ପ୍ରସୁ୍ତ 

କରସିହବ। ଜପିେି-ି୪ ରେଏିେଭି୍ ଏବଂ ସେକ୍କିକାଲ ରକାଇେଂି େକାସ୍କକୁ ସଜସନସରଟ୍, 
ଏେଟି୍ ଏବଂ ରସିପକାେ୍ଷ କରପିକାରବି। 

ନୂଆ ଲକାଙୁ୍ଏଜ୍ ମେୁଷ୍ୟଲ ଆନକାଲେିସି୍, କ୍କାେଫିିସକେନ୍ସ ଏବଂ କଷ୍ୟକାପ୍ େନ 
ପ�୍ଷଷ୍ୟନ୍ ସଜସନସରଟ୍ କରପିକାରବି। ସକବଳ ଏତକି ିନୁସହଁ, ଏହକା ୨୫ ହଜକାରରୁ 
ଅଧିକ ସେକ୍ସ୍ଟେକୁ ହଷ୍ୟକାସଣ୍ଡଲ୍ କରପିକାରବି। କସଟେଟେ ରେଏିେନ୍, ଏକ୍ସେସଣ୍ଡଡ୍ 
କନଭସେ୍ଷେନ୍ େହତି େକୁଷ୍ୟସମଟେ େର୍୍ଷ ଏବଂ ଆନକାଲେିସି୍ କରପିକାରବି। ଓପନ 
ଏଆଇ କଥକା କହବିକା ତ ଜପିେି ି୪ ବତ୍ତ୍ଷମକାନ ଭେ୍ଷନ ତୁଳନକାସର ୮୦ ପ୍ରତଶିତ 
ଅଧିକ ସରେପନ୍ସ କରବି। ସକବଳ ଏତକି ି ନୁସହଁ, ଏହକା ୪୦ ପ୍ରତଶିତ ପ�୍ଷଷ୍ୟନ୍ 
ଫଷ୍ୟକାକ୍ଟୁଆଲ୍ ସରେପନ୍ସ ସଦବ। ସତସବ ଏହକାର କଛି ି େୀମକା ମଧ୍ୟ ରହଛି।ି 
କମ୍କାନୀର କହବିକାନୁ�କାୟୀ,  ଜପିେି-ି୪ ଅସନକ ଆପ୍ସିକେନକୁ େସପକାେ୍ଷ କର ି
ସଲକାକଙ୍ ଜୀବନକୁ େହଜ କରବିକାସର େକାହକା�ଷ୍ୟ କରବି।  ଜପିେି-ି୪ ବତ୍ତ୍ଷମକାନ 
ସପଡ୍ ୟଜୁେ୍ଷଙ୍ ପକାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। କମ୍କାନୀ ବଗିତ ଦନି ମକାନଙ୍ସର ଚକାଟ୍ ଜପିେିରି 
ସପଡ୍ ଭେ୍ଷନ ମଧ୍ୟ ବଜକାରକୁ  ଛକାେଥିଲକା, �କାହକାକୁ ଭଲ ସରେପନ୍ସ ମଳିଥିଲକା।

ଗଗୁଲ୍ ରୁ ବଦିା ୭ କର୍ଟଚାରୀ ନୂଆ 
କମ୍ାନୀ ଗଠନ କରବିାକୁ ଏକତ୍ର
େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୫ା୩(ଏନେେ୍)ି: 
ନକିେସରେକାରକା ବଶି୍ବସର ଆଇେ ି
ସକ୍ତ୍ରସର ବଷ୍ୟକାପକ ଛସେଇ 
ଚକାଳଛି।ି ଏହ ିଅନୁରେମସର  ଗଗୁଲ୍  
ମଧ୍ୟ ଏହକାର ବରଷି୍ଠ ପଦସର 
କକା�୍ଷଷ୍ୟରତ ମଷ୍ୟକାସନଜର ଭକାସବ 
କକାମ କରୁଥିବକା ଜସଣ ବଷ୍ୟକ୍ଙୁି୍ 
କମ୍କାନୀ ନକିେସର ଛସେଇ 
କରଥିିଲକା। ଖର୍୍ଷ କକାେ ପ୍ରରେୟିକାସର କମ୍କାନୀ ଏପର ି ପଦସକ୍ପ ନଆି�କାଇଥିଲକା। 
ଅପରପସକ୍  ଚକାକରି ି ହରକାଇବକା ପସର ହତକାଶ ନ ସହକାଇ ବଷ୍ୟକ୍ ି ଜଣଙ୍ ନଜିସ୍ୱ 
କମ୍କାନୀ ଗଠନ କରବିକାକୁ ନଜ ଭତିସର େକାହକାେ ସଦଖକାଇଛନ୍।ି  ସେହ ି ବଷ୍ୟକ୍ ି
ଜଣଙ୍ ସହଉଛନ୍ ିସହନରୀ ରେକି୍ । ସହନ୍ ରୀଙୁ୍ ଏହ ିନୂଆ କମ୍କାନୀ ଗଠନ କରବିକା 
ଦଗିସର ଆଉ ୬ ଜଣ ବଷ୍ୟକ୍ ିେହକାୟତକା କରୁଛନ୍।ି ସେମକାସନ ମଧ୍ୟ ପବୂ୍ଷରୁ ଗଗୁଲୁ୍  
ଛକାେଛିନ୍।ି ସେମକାନଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ସେହ ିଖର୍୍ଷ କକାେ ପ୍ରରେୟିକା ମକାଧ୍ୟମସର ଗଗୁଲ୍  ଚକାକରିରୁି 
ବଦିକା କରଥିିଲକା। ଏସବ ୭ ଜଣ �କାକ କମ୍ଷଚକାରୀ ଳତି ଭକାସବ ନୂଆ କମ୍କାନୀ ଗଠନ 
କର ିଅନଷ୍ୟମକାନଙ୍ ପକାଇ ଁଉଦକାହରଣ େଷୃ୍ ିକରବିକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍।ି ରେକି୍  ଦୀର୍ଷ 
୮ ବର୍ଷ ସହଲକା ଗଗୁଲ୍ ସର କକାମ କରୁଥିସଲ। ନକିେସର କମ୍କାନୀ ବଦିକା କରଥିିବକା 
୧୨ ହଜକାର କମ୍ଷଚକାରୀଙ୍ ମଧ୍ୟସର ସେ ରହ�ିକାଇଥିସଲ। ରେକି୍  ନଜିର େମି୍ କୁ 
ଷୁ୍େଓିର େଜିକାଇନ କରବିକାକୁ ୬ େପ୍କାହର େମୟ ସଦଇଛନ୍।ି ସେ ଏହ ିଷୁ୍େଓି 
ନୁଷ୍ୟୟକ୍ଷର େକାନ୍ ଫ୍କାନ୍ େସି୍ ସକକାସର ନମି୍ଷକାଣ କରସିବ। ସେ ଲଙ୍ି୍ େ ଇନ୍ ସର ନଜି 
କଥକା େମସ୍ଙୁ୍ ଅବଗତ କରକାଇଛନ୍।ି ୬୦ ଦନିର ସନକାେେି ଅବଧÒ ସଶର ସହବକା 
ପବୂ୍ଷରୁ ହ ିଁ ରେକି୍  ନଜିସ୍ୱ କମ୍କାନୀ ପ୍ରତଷି୍ଠକା କରବିକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍।ି ସେ କହଛିନ୍,ି 
ସମକା ପକାଖସର ୫୨ ଦନି ବକାକ ି ଅଛ।ି ମୁ ଁ ଆପଣମକାନଙ୍ େହସ�କାଗ ଚକାହଁୁଛ।ି

ଗରୁୁବାର
୧୬ ରାର୍୍ଟ, ୨୦୨୩୧୦ ବଶି୍ବ 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 82.61  l &ûCŠ 100.15
l dêùeû 88.98 l ùd^þ 0.61

l iê^û : 52,900 (େୂଆଦଲି୍ଲୀ)
l eê&û : 68,500 (ùKRò)

aRûe Kûeaûe (&G<ùe)

l ùi^þþùiKè  57,555.00
l ^ò`Öò  16,972.00

fòUe &òQû (Uuûùe)

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

ଭୁବନେଶ୍ବର,୧୫ା୩(ସମସି)

ରକାଜଷ୍ୟସର େମ୍ପ୍ରତ ିପକାଖକାପକାଖÒ ୬ ଲକ୍ େ୍ବୟଂ 
େହକାୟକ ସଗକାଷ୍ଠୀ(ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ)ି ରହଛିନ୍।ି 
ଏହ ି େବୁ  ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜସିର ପ୍ରକାୟ ୭୦ 
ଲକ୍ େଦେଷ୍ୟକା ରହଛିନ୍।ି ଏହକାକୁ ଦୃଷ୍ସିର 
ରଖÒ ରକାଜଷ୍ୟ େରକକାର ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ ି ପକାଇଁ 
ଏକ େ୍ବତନ୍ତ୍ର  ବଭିକାଗ ‘ମଶିନ୍  ଶକ୍’ି ଗଠନ 
କରଛିନ୍।ି ସଦଶର ଅନଷ୍ୟ ରକାଜଷ୍ୟଗେୁକିସର 
ଏହକା ଅନଷ୍ୟ ବଭିକାଗ େହ ମଶି ିକର ିରହଛି।ି 
ଏହକା ହ ିଁ ପ୍ରମକାଣତି କରୁଛ ିରକାଜଷ୍ୟ େରକକାର 
ମହଳିକା ଉସଦଷ୍ୟକାଗୀଙୁ୍ ସତସବ ଗରୁୁତ୍ବ 
ସଦଉଛନ୍।ି ଓଡ଼ଶିକା େରକକାରଙ୍ ମଶିନ୍  
ସହଉଛ ି ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜରୁି ଏସ୍ ଏମ୍ ଇ (କ୍ଦୁ୍ର 
ଓ ମଧ୍ୟମ ଉସଦଷ୍ୟକାଗ)। ଆଗକାମୀ ଦନିସର 
େରକକାର େ୍ବୟଂ େହକାୟକ ସଗକାଷ୍ଠୀଗେୁକୁି 
ସ�କାଗକାଇ ଦଆି�କାଉଥବକା ବଷ୍ୟକାଙ୍ େହକାୟତକା 
ରକାଶକୁି ଦ୍ବଗିଣୁତି କରବିକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖଥÒବକା 
ମଶିନ୍  ଶକ୍ ି େଚବି େଜୁକାତକା. ଆର୍ . 
କକାତ୍ତ୍ତିସକୟନ୍  େଚୂନକା ସଦଇଛନ୍।ି 

ନକାବକାେ୍ଷ ପକ୍ରୁ ଅକାନ୍ଜ୍ଷକାତୀୟ ମହଳିକା 
ଦବିେ ପକାଳନ ଅବେରସର ଅନୁଷ୍ଠତି 
କକା�୍ଷଷ୍ୟରେମସର ମଖୁଷ୍ୟ ଅତଥିÒ ଭକାସବ 
ସ�କାଗସଦଇ ଶ୍ୀମତୀ କକାତ୍ତ୍ତିସକୟନ୍  
କହଛିନ୍ ି ସ�, ପବୂ୍ଷରୁ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜଗିେୁକି 
ବଷ୍ୟକାଙ୍ଠକାରୁ ଋଣ ସନବକାକୁ ଭୟ କରୁଥସଲ। 
ବତ୍ତ୍ଷମକାନ ବଷ୍ୟକାଙ୍ ଋଣ ସଦବକାକୁ ସେମକାନଙ୍ 
ପକାଖକୁ �କାଉଛ।ି ଏସବ ମକାନଚତି୍ର 

େମ୍ରୂ୍୍ଷ ଭକାସବ ପଦଳ�ିକାଇଛ।ି ମହଳିକା 
ଉସଦଷ୍ୟକାଗୀଙୁ୍ ସପ୍ରକାତ୍କାହତି କରବିକା ଲକାଗ ି
ରକାଜଷ୍ୟ େରକକାର ୫ ଲକ୍ େଙ୍କା �କାଏ 
ଋଣ ସକ୍ତ୍ରସର ଶନୂଷ୍ୟ ପ୍ରତଶିତ େଧୁ 
ବଷ୍ୟବସ୍କା କରଛିନ୍।ି େମ୍ପ୍ରତ ି ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜକୁି 
ବଷ୍ୟକାଙ୍ଗେୁକିର ବକାର୍ତିକ ଋଣ େହକାୟତକା 
ପରମିକାଣ ୧୦,୦୦୦ ସକକାେ ି େଙ୍କାସର 
ପହଞ୍ଛି।ି ପବୂ୍ଷରୁ େବୁ ବଷ୍ୟକାଙ୍ ମଶି ିସମକାେ 
୫୦୦ ସକକାେ ି େଙ୍କାର ଋଣ ସଦଉଥସଲ 
ସବକାଲ ି ସେ କହଛିନ୍।ି ଆହୁରମିଧ୍ୟ 

ଅଣକକା�୍ଷଷ୍ୟକକାରୀ େମ୍ତ୍ତ(ିଏନ୍ ପଏି) 
ସକ୍ତ୍ରସର ଓଡ଼ଶିକାର ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜଗିେୁକିର 
ପ୍ରଦଶ୍ଷନ େବ୍ଷଭକାରତୀୟ ସ୍ରସର ସବଶ 
ଭଲ ରହଛି।ି ରକାଜଷ୍ୟସର ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜଗିେୁକିର 
ଏନ୍ ପଏି ହକାର ୪ ପ୍ରତଶିତ ରହଛି।ି ଏହକାକୁ 
୨ ପ୍ରତଶିତ ତସଳ ରଖବକାକୁ ଉଦଷ୍ୟମ 
ଚକାଲଥିÒବକା ଶ୍ୀମତୀ କକାତ୍ତ୍ତିସକୟନ୍  କହଛିନ୍।ି

ରକାଜଷ୍ୟସର ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜରି 
େଦେଷ୍ୟମକାସନ ଉତ୍କାଦତି କରୁଥବକା 
େକାମଗ୍ୀର ମକାସକ୍ଷେଂି ବକା ବପିଣନ  ସକ୍ତ୍ରସର 

ସବଶ େମେଷ୍ୟକାର  େମ୍ଖୁୀନ ସହଉଛନ୍।ି ଏ 
ସକ୍ତ୍ରସର ସେମକାନଙ୍ରୁ େଶକ୍ କରବିକା ଲକାଗ ି
ସେମକାନଙୁ୍ ଉର୍ ମକାନର ପ୍ରଶକି୍ଣ ପ୍ରଦକାନ 
କରକା�ବି।  ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜରି ଉତ୍କାଦଗେୁକିର 
ବ୍କି ି ଲକାଗ ି  େବୁ ଜଲିକାସର ମଶିନ୍  ଶକ୍ ି
ବଜକାର ନମି୍ଷକାଣ କରକା�ବି। ବସିଶରକର ି
ପ�୍ଷଷ୍ୟେନ ସ୍ଳଗେୁକିସର ଏହ ିେବୁ ମଶିନ୍  
ଶକ୍ ିବଜକାର ନମି୍ଷକାଣ ସହବ। ଏହପିର ିଭକାସବ 
୫୦୦ ମଶିନ୍  ଶକ୍ ିବଜକାର ନମି୍ଷକାଣ ସ�କାଜନକା 
ରହଥିÒବକା ମଶିନ୍  ଶକ୍ ି େଚବି େଚୂନକା 

ସଦଇଛନ୍।ି ଆହୁରମିଧ୍ୟ ୫-୧୫ ଏକର 
ଜମସିର ମହଳିକାଙ୍ ପକାଇ ଁ େବୁ ଜଲିକାସର ଶଳି୍ପ 
ପକାକ୍ଷ ନମି୍ଷକାଣ କରକା�ବି।  ଏସବ ଏଥପକାଇଁ 
ଜମ ିେନ୍କାନ କରକା�କାଉଥÒବକା ସେ କହଛିନ୍।ି 
ଏହ ିକକା�୍ଷଷ୍ୟରେମସର ଅନଷ୍ୟମକାନଙ୍ ମଧ୍ୟସର 
ନକାବକାେ୍ଷ େଜିଏିମ୍  େ.ି ଉଦୟଭକାସ୍କର, ଫିକ ି
ମହଳିକା େଂଗଠନ(ଏଫ୍ ଏଲ୍ ଓ)ର  ଅଧ୍ୟକ୍କା 
ନମ୍ତିକା ଚହଲ, ପଜିଆିଇଏମ୍ ଇଆର୍  
ତଥକା କଷ୍ୟକାପେିକାଲ ହକାଇସ୍କଲୁର ନସିଦ୍ଷଶକିକା  
ନସିବଦତିକା ପକାଣ ି ଏବଂ ରକାଜଷ୍ୟ ସ୍ରୀୟ 
ବଷ୍ୟକାଙ୍େ୍ଷ କମେି ି (ଏସ୍ ଏଲ୍ ବେି)ି
ର ଆବକାହକ ସଗୌତମ ପକାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ  
ସ�କାଗସଦଇ ଉସଦଷ୍ୟକାଗକିତକାସର 
ମହଳିକାମକାନଙ୍ର ଭକାଗଦିକାରତିକା େମ୍କ୍ଷସର 
ବକ୍ବଷ୍ୟ ରଖଥସଲ। 

ରଶିନ୍  ଶକ୍ ିସଚବିଙ୍କ ସଚୂନାରଶିନ୍  ଶକ୍ ିସଚବିଙ୍କ ସଚୂନା

ରହଳିା ହହହବ ଉହଦୟୋଗୀ, ରଶିନ୍  ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜରୁି ଏସ୍ ଏମ୍ ଇ
  ଓଡ଼ଶିାରେ 
ଏସ୍ ଏଚ୍ ୍ ଜଙି୍କ ଏନ୍ ପଏି 
ହାେ ୪% ତରେ
  ଅନ୍ୟ ୋଜ୍ୟ ତୁେନାରେ 
ରେେ କମ୍ 
  ନରି୍ାଣ ରହବ ରଶିନ୍  
ଶକ୍ ିବଜାେ

ୱାଶଂିଟନ୍,୧୫ା୩(ଏନେେ୍)ି

ଆସମରକିକାସର ସଦଖକାସଦଇଥବକା ବଷ୍ୟକାଙି୍ଙ୍ ସକ୍ତ୍ର 
େଙ୍େ ଥମବିକାର ନକାମ ଧରୁନକାହ ିଁ। େଲିକିନ୍ ଭଷ୍ୟକାଲ ି
ବଷ୍ୟକାଙ୍(ଏସ୍ ଭପି)ି ଏବଂ େଗି୍ ସନଚର ବଷ୍ୟକାଙ୍ ପସର 
ବତ୍ତ୍ଷମକାନ ଆସମରକିକାର ତୃତୀୟ ବଷ୍ୟକାଙ୍ ଫକାଷ୍ ରପିବ୍କି୍ 
ସଦବକାଳଆି ସହବକାର ଦ୍ବକାରସଦଶସର ପହଞ୍ଛି।ି କକାରଣ 
ମକାତ୍ର ୫ ଦନି ମଧ୍ୟସର ଫକାଷ୍ ରପିବ୍କି୍ ବଷ୍ୟକାଙ୍ର ଷ୍କ୍ 
ମଲୂଷ୍ୟସର ୬୫.୬୧% ହ୍କାେ ପକାଇଛ।ି ଗତ ମକାେକ 
ମଧ୍ୟସର ବଷ୍ୟକାଙ୍ର ଷ୍କ୍ ମଲୂଷ୍ୟ ୭୦.୩୦ ପ୍ରତଶିତ ହ୍କାେ 
ପକାଇଛ।ି ଏଭଳ ିପରସି୍ତିସିର ନସିବଶକଙ୍ ମଧ୍ୟସର ଏହ ି
ବଷ୍ୟକାଙ୍କୁ ସନଇ ଚନି୍କା ପ୍ରକକାଶ ପକାଇଛ।ି  ଅପରପସକ୍ 
ସରେଂି ଏସଜନ୍ସ ି ମେୁସି୍ ଇନ୍ ସଭଷ୍େ୍ଷ େଭ୍ତିସ୍  ଫକାଷ୍ 
ରପିବ୍କି୍ ବଷ୍ୟକାଙ୍କୁ ଏହକାର େମୀକ୍କା ଅଧୀନସର ରଖିଛ।ି

ଏହକାବଷ୍ୟତୀତ ମେୁସି୍  ସ�ଉଁ ୬ ଆସମରକିୀୟ 
ବଷ୍ୟକାଙ୍କୁ ଏହକାର େମୀକ୍କା ଅଧନସର ରଖଛ ି ତକାହକା 
ମଧ୍ୟସର ଫକାଷ୍ ରପିବ୍କି୍ ବଷ୍ୟକାଙ୍ େକାମଲି ଅଛ।ି 
ଏହକାବଷ୍ୟତୀତ ସରେଂି ଏସଜନ୍ସ ି ଜଓିନ୍ସ, ସେଷ୍ର୍୍ଷ 

ଆଲଆିନ୍ସ, ସକକାସମରକିକା, ୟଏୁମ୍ ବ ି ଫକାଇନକାନ୍ସଆିଲ୍ 
କପ୍ଷ ଏବଂ ଇନ୍ ଟ୍ରଷ୍ ଫକାଇନକାନ୍ସଆିଲ୍ କସପ୍ଷକାସରେନ 
ବଷ୍ୟକାଙ୍ର ସରେଂିକୁ େକାଉନସଗ୍ଡ୍ କରଛି।ି ଏହକାେସତ୍ତ୍ବ 
ଫକାଷ୍ ରପିବ୍କି୍ ବଷ୍ୟକାଙ୍ କହଛି ିସ�, ବଷ୍ୟକାଙ୍ ଚଳକାଇବକା 
ପକାଇଁ ଆମ ପକାଖସର ପ�୍ଷଷ୍ୟକାପ୍ ପରମିକାଣର ନଗଦ 
ରକାକାଇ ରହଛି।ି ଏହକାପବୂ୍ଷରୁ ସେକାମବକାର ସେଷ୍ର୍୍ଷ 
ଆଲକାଇନ୍ସ ବଷ୍ୟକାଙ୍ କହଛି ି ସ� ବଷ୍ୟକାଙ୍ ନକିେସର ୨୫ 
ବଲିୟିନ େଲକାରରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଉପଲବ୍ଧ। ଏଭଳ ି
ପରସି୍ତସିର ଆସମରକିୀୟ ବଷ୍ୟକାଙି୍ଙ୍ େଙ୍େର 
ସକୌଣେ ି ପ୍ରଭକାବ ଭକାରତୀୟ ବଷ୍ୟକାଙ୍ ଉପସର ପେବି 
ନକାହ ିଁ ସବକାଲ ିବସିଶରଜ୍ଞମକାସନ କହଛିନ୍।ି ଆସମରକିକାର 
ଦୁଇେ ି ବେ ବଷ୍ୟକାଙ୍ ସଦବକାଳଆି ସହବକା ଦ୍କାରକା 
ଭକାରତୀୟ ବଷ୍ୟକାଙ୍ ପ୍ରଭକାବତି ସହସବ ନକାହ ିଁ ସବକାଲ ି
ଆଥ ୍ତିକ ସେବକା େଂସ୍କା ମଷ୍ୟକାକ୍କାର ି କହଛି।ି ଏସଜନ୍ସ ି

କହଛି ି ସ� ସ୍କାନୀୟ ଜମକା ଉପସର ନଭି୍ଷରଶୀଳତକା, 
େରକକାରୀ ବଣ୍ଡସର ବନିସି�କାଗ ଏବଂ ପ�୍ଷଷ୍ୟକାପ୍ 
ପରମିକାଣର ନଗଦ କକାରଣରୁ ଭକାରତୀୟ ବଷ୍ୟକାଙ୍ଗେୁକି 
ଏକ ଦୃଢ ସ୍ତିସିର ରହଛିନ୍।ି କଛି ି ମକାେ ଧର ି
ଭକାରତୀୟ ବଷ୍ୟକାଙ୍ଗେୁକି ବସିଦଶୀ ବଷ୍ୟକାଙ୍ ଅସପକ୍କା 
ଭଲ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କରୁଛନ୍।ି ଏସଜନ୍ସରି କହବିକା ସହଉଛ ି
ଅଧିକକାଂଶ ଭକାରତୀୟ ବଷ୍ୟକାଙ୍ େକୁିଷ୍ୟରେିଜି୍ ସର ମକାତ୍ର 
୨୨-୨୮% ବନିସି�କାଗ କରଛିନ୍।ି ବଷ୍ୟକାଙ୍ଗେୁକିର 
େକୁିଷ୍ୟରେି ିନସିବଶର ୮୦% େରକକାରୀ ବଣ୍ଡ ରହଛି।ି

ସଙ୍କରହର ଆହରରକିାର ତୃତୀୟ ବୟୋଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ରପିବ୍କି୍ 

ଆଶଙ୍କାହର ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ 
େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୫ା୩(ଏନେେ୍)ି: ଆସମରକିକାସର 
ସଦଖକାସଦଇଥବକା ବଷ୍ୟକାଙି୍ଙ୍ ସକ୍ତ୍ର େଙ୍େ 
ପରସିପ୍ରକ୍ୀସର ସକନ୍ଦ୍ର ଇସଲକ୍ ସଟ୍ରକାନକି୍ 
ଏବଂ ଆଇେ ି ମନ୍ତ୍ରୀ ରକାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରସଶଖର 
ମଙ୍ଳବକାର ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଷ୍କାେ୍ଷଅପ୍ ଏବଂ 
ସଭଞ୍ର କଷ୍ୟକାପେିକାଲଷି୍ଙୁ୍ ସଭେ ି ଆସଲକାଚନକା 
କରଛିନ୍।ି ବତ୍ତ୍ଷମକାନର ବଶି୍ୱ ବଷ୍ୟକାଙି୍ଙ୍ େଙ୍େ 
େମୟସର େରକକାର ଷ୍କାେ୍ଷଅପ୍ ମକାନଙୁ୍ େକାହକା�ଷ୍ୟ 
କରସିବ ସବକାଲ ି ସେ କହଛିନ୍।ି ସବୈଠକସର 
ଚନ୍ଦ୍ରସଶଖର େଲିକିନ୍ ଭଷ୍ୟକାଲ ି ବଷ୍ୟକାଙ୍ର ପତନ 
େହ ଜେତି ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରେଙ୍ଗେୁକି ଉପସର 
ଆସଲକାଚନକା କରଥିିସଲ।  ଖବର ଅନୁ�କାୟୀ, 
୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭକାରତୀୟ ଷ୍କାେ୍ଷଅପ୍ ର େଲିକିନ୍  
ଭଷ୍ୟକାଲ ି ବଷ୍ୟକାଙ୍ େହ କକାରବକାର ରହଥିକାଇପକାସର।  

  ହସୟାର ରଲୂୟେହର ୭୦% ହ୍ାସ
  ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ବୟୋଙ୍କ ଉପହର 
ପଡବିନାହ ିଁ
  ବହିଦଶୀ ବୟୋଙ୍କ ତୁଳନାହର 
ପ୍ରଦଶ୍ଟନ ଭଲ ରହଛି:ିବହିଶଷଜ୍ଞ

ମମୁ୍ବଇ, ୧୫ା୩(ଏନେେ୍)ି: ରସରକାଇ 
ପଞୁ୍ବିଜକାରସର ବୁଧବକାର ମଧ୍ୟ ପତନର 
କଳକାବକାଦଲ ଢକାଙି୍ ସହକାଇରହଛି।ି  ରେମକାଗତ 
ଭକାସବ  ୫ମ ଦନି ଧର ି  ବଜକାର କକାରବକାର 
ନମି୍ମଖୁୀ ସହକାଇଛ।ି  ଆସମରକିକାସର 
ସଦଖକାସଦଇଥବକା ବଷ୍ୟକାଙି୍ଙ୍ େଙ୍େର 
ପ୍ରଭକାବସର  ରସରକାଇ ପଞୁ୍ବିଜକାରସର  ହ୍କାେ 
ଧକାରକା ଏ �କାଏ  ଥମନୁକାହ ିଁ।  ଆସମରକିକାର 
ଦୁଇ ଦୁଇେ ି ବଷ୍ୟକାଙ୍ େଲିକିନ୍  ଭଷ୍ୟକାଲ ି
ବଷ୍ୟକାଙ୍(ଏସ୍ ଭପି)ି ଏବଂ େଗି୍ ସନଚର ବଷ୍ୟକାଙ୍ 
ସଦବକାଳଆି ସହବକା ପସର ଆଜ ିଆସମରକିକାର 
ତୃତୀୟ ବଷ୍ୟକାଙ୍ ଭକାସବ ଫକାଷ୍ ରପିବ୍କି୍ 
ସଦବକାଳ୍ଆିର ଦ୍ବକାର ସଦଶସର ଛେିକା ସହକାଇଛ।ି 
ଏ େମ୍କ୍ତିତ ରସିପକାେ୍ଷ ପ୍ରକକାଶ ପକାଇବକା ପସର  
ଆଜ ି ବସମ୍ବ ଷ୍କ ଏକ୍ସଚଞ୍ (ବଏିସ୍ ଇ) 
ସେନ୍ ସେକ୍ସର ୩୪୪ ପଏଟେ ହ୍କାେ ରେଛି।ି 
ବଷ୍ୟକାଙି୍ଙ୍୍  େସମତ ଆଥ୍ଷକ ଏବଂ ସେଲକିମ୍  
ସକ୍ତ୍ରର ଷ୍କ୍ ଗେୁକିସର ଅତଷ୍ୟଧକ ବରିେ ି 
ଜକାର ି ରହବିକା ସ�କାଗ ୁ ରସରକାଇ ପଞୁ୍ବିଜକାର 

ଧରକାଶକାୟୀ ସହକାଇଛ।ି ରେମକାଗତ ଭକାସବ 
୫େ ି କକାରବକାର ଦବିେସର ସେନ୍ ସେକ୍ସର 
ପକାଖକାପକାକÒ ୨୮୦୦ ପଏଟେ ହ୍କାେ ରେଛି।ି 
ବୁଧବକାର କକାରବକାରସର ସେନ୍ ସେକ୍ସର 
୩୩୪.୨୯ ପଏଟେ ବକା ୦.୫୯ ପ୍ରତଶିତ ହ୍କାେ 
ରେ ି  ୫୭,୫୫୫ ପଏଟେସର କକାରବକାର 
ସଶର ସହକାଇଛ।ି ସେହପିର ି ନଷ୍ୟକାେନକାଲ 
ଷ୍କ ଏକ୍ସଚଞ୍ ନଫି୍ି ୭୧.୧୫  ପଏଟେ ବକା 
୦.୪୨ ପ୍ରତଶିତ ତଳକୁ ଖେ ି୧୭,୦୪୩.୩୦ 
ପଏଟେସର କକାରବକାର ସଶର କରଛି।ି

ଷ୍ଟକ୍  ବଜାରହର ହ୍ାସ ଧାରା ଥରନୁ ି

ବୁଧବକାର େଚୂକକାଙ୍ସର 
୩୪୪ ପଏଟେ ହ୍କାେ

୫ କକାରବକାର ଦବିେସର 
ସେନ୍ ସେକ୍ସର ୨୮୦୦ 

ପଏଟେ ହ୍କାେ

ଜଓି ପକ୍ଷରୁ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼, ଭବାନୀପାରଣା, 
ଜରଣୀ ଓ ହ�ାର୍୍ଟାହର ରରୁ-୫ଜରି ଶଭୁାରମ୍ଭ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୫ା୩(ସମସି): ରଲିକାଏନ୍ସ ଜଓି 
ପକ୍ରୁ ଓଡ଼ଶିକାର େନୁ୍ଦରଗଡ଼, ଭବକାନୀପକାେଣକା, 

ଜେଣୀ ଓ ସଖକାଦ୍ଧ୍ଷକା େହରସର େରୁ-୫ଜ ି ସେବକାର 
ଶଭୁକାରଭେ କରକା�କାଇଥିବକା ଆଜ ିସରକାରଣକା କରକା�କାଇଛ।ି 

ଏଥି େହତି େରୁ- ୫ଜରି ଲକାଭ େକାରକା ରକାଜଷ୍ୟର ୧୭େ ି
େହରସର ପହଞ୍ପିକାରଛି।ି ଜଓି ପକ୍ରୁ ପବୂ୍ଷରୁ ରକାଜଷ୍ୟର 

ଭୁବସନଶ୍ୱର, କେକ, ରକାଉରସକଲକା, ବ୍ହ୍ମପରୁ, 
େମ୍ବଲପରୁ, ବକାସଲଶ୍ୱର, ବକାରପିଦକା, ଭଦ୍ରକ, ଝକାରେଗୁଡ଼ୁକା, 

ପରୁୀ, ବଲକାଙ୍ୀର, ନକାଲ୍ ସକକା-ଅନୁସଗକାଳ, ତକାଳସଚର 
େହରସର େରୁ ୫ଜ ି ସେବକାର ଶଭୁକାରଭେ କରକା�କାଇଥିଲକା। ଜକାତୀୟ ସ୍ରସର ୧୦େ ି ରକାଜଷ୍ୟ/ ସକନ୍ଦ୍ରଶକାେତି 

ଅଞ୍ଳର ୩୪େ ିଅଧିକ େହରସର ଜଓି େରୁ-୫ଜ ିସେବକାର ଶଭୁକାରଭେ କରକା�କାଇଥିବକା ବରିୟସର ଆଜ ିରଲିକାଏନ୍ସ 
ଜଓି ପକ୍ରୁ ସରକାରଣକା କରକା�କାଇଛ ି�କାହକା ମଧ୍ୟସର ଓଡ଼ଶିକାର ୪େ ିେହର ରହଛି।ି ଏହ ିେବୁ େହରଗଡ଼ୁକି ମଧ୍ୟରୁ 

ଅଧିକକାଂଶ େହରସର ପ୍ରଥମ ସେଲକିମ୍ ଅପସରେର ଭକାସବ ଭବରିଷ୍ୟତଧମ୍ଷୀ ଓ �ଗୁକାନ୍କକାରୀ େରୁ ୫ଜ ିସେବକା 
ପ୍ରଦକାନ କର ି ଭକାରତର େଜିେିକାଲ୍ ରୂପକାନ୍ରଣ ଦଗିସର ଜଓି କକା�୍ଷଷ୍ୟ କରୁଛ।ି ଆଜଠିକାରୁ ଏହ ି େହରଗଡ଼ୁକିର 

ସଲକାକଙ୍ ପକାଇଁ ହକାଇ ସ୍ଡି୍, ସଲକା-ଲକାସେନ୍ସ,ି ଷ୍କାଣ୍୍ଡ-ଏସଲକାନ୍ େରୁ-୫ଜ ିସେବକାର ଉନ୍ନତ ପ୍ର�କୁ୍ ିଉପଲବ୍ଧ ସହକାଇଛ,ି 
�କାହକା ଏହ ିଅଞ୍ଳର ପ�୍ଷଷ୍ୟେନ, ମକାନୁଫକାକ୍ଚରଂି, ଏସ୍ଏମ୍ଇ, ଇ- ଗଭର୍୍ଷକାସ୍, ଶକି୍କା, ସ୍ୱକାସ୍ଷ୍ୟ ସେବକା, କୃର,ି ଅସେକାସମେନ, 

ଆେ୍ତିଫିେଆିଲୁ ଇସଟେଲସିଜନ୍ସ, ସଗମଂି ଓ ଆଇେ ି ଭଳ ି ସକ୍ତ୍ରସର ନୂଆ ଅଭବୃିଦ୍ଧରି େସୁ�କାଗକୁ ଉନ୍ଟୁକ୍ କରଛି।ି

ଜୟଆଲୁକ୍ାସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବଶିାଳ ଅଳଙ୍କାର ହସଲ୍ 

ଗଢା ରଜୁରୀ ଉପହର 
୫୦% ରଆିତ ି

ୟଜୁେଙୁ୍କ ରେିବି 
ଅରନକ ଫିଚେ



ଗରୁୁବାର 
୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩ ୧୧ପଶ୍ଚି ମାଞ୍ଚଳ

www. sakalaepaper.com

ତୁରେରେଲା, ୧୫ା୩(ସମସି): ସହର 
ସସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ତଥା ସହରବାସୀଙ୍କ 
ଚତି୍ତରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସରାଜନା ଚାଲଛି।ି 
ସସହ ି ସରାଜନାସର ପ୍ରଚୁର ପରମିାଣସର 
ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ଆସଛୁ;ି ମାତ୍ର ତାହା କାମସର 
ଆସ ୁ ନଥିବାରୁ ଏସବୁ ଟଙ୍କାର ସଦବନିସିରାଗ 
ସହାଇପାରୁ ନଥବା ପରଲିକ୍ତି ସହାଇଛ।ି 
କଣ୍ାବାଞ୍ଜ ି ବଜି୍ାପତି ଅଞ୍ଚଳ ପରଷିଦ 

(ଏନ୍ ଏସ)ି ଅଧୀନସର ପରଚିାଳତି ଏକ ପାକ୍ଯ 
ନଷ୍ଟ ସହବାକୁ ବସଛି।ି କଣ୍ାବାଞ୍ଜ ି ସହରର 
ଏମତି ି ଅସନକ ପାକ୍ଯ ଅଛ ି ସରଉଁ ପାକ୍ଯ ସବୁ 
ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବସହଳା ସରାଗୁଁ ଖତ 
ସହବାକୁ ବସଲିାଣ।ି ତହସଲି ଅଫିସ ଏବଂ 
ଝାଙ୍କରପଡ଼ା ସ୍ଲୁ ପାଖସର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 
ରାଜସକାଷରୁ ୨୫ ଲକ୍ରୁ ଅଧକ ଟଙ୍କା ଖର୍୍ଯା 
କର ି ପାକ୍ଯ ତଆିର ି କରାଗଲା। କଛି ି ଦନି ପାକ୍ଯ 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ ସହବା ପସର ଏସବ ବାହାସର 
ତାଲା ଝୁଲୁଛ।ି ୨୦୨୧ସର ପାକ୍ଯର ଉଦ୍ ଘାଟନ 
ସହାଇଥିବା ସବସଳ ରକ୍ଣାସବକ୍ଣା ଅଭାବ 

ସରାଗୁଁ ପାକ୍ଯ ଆଉ ପାକ୍ଯ ଭଳ ିନାହ ିଁ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ 
ଭଳ ି ସଦଖାରାଉଛ।ି ତତ୍ କାଳୀନ ଏନଏସ ି
କାର୍ଯ୍ୟନବି୍ଯାହୀ ଅଧିକାରୀ ସାମ ି ସରଡ୍ ି ଜୟଶ୍ୀ 
ଦୁଇଟ ି ପାକ୍ଯସର ଜସଣ ସଲଖାଏ ଏନଏସ ି
କମ୍ଯଚାରୀଙୁ୍କ ନସିୟାଜତି କର ି ସଦଖାରଖା 
ବ୍ୟବସ୍ା କରାଇଥିସଲ। ରଦ ିପାକ୍ଯର କଛି ିକ୍ତ ି
ହୁଏ ସତସବ ସସହ ି ଦୁଇ କମ୍ଯଚାରୀଙ୍କ ଦରମା 
ଟଙ୍କା କଟାରବି ସବାଲ ି ଆସଦଶାନାମାସର 

ଉସଲେଖ କରଥିିସଲ। 
ସହସଲ ବତ୍ତ୍ଯମାନ 
ସମୟସର ଏନଏସ ି
କାର୍ଯ୍ୟନବି୍ଯାହୀ ଅଧିକାରୀ 

ନରିଞ୍ଜନ ଧଳ ଏହ ି ଆସଦଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 
କରୁନାହାନ୍।ି ତାଙୁ୍କ ଏ ବଷିୟସର ପଚାରବିାରୁ, 
କ’ଣ ସହାଇଛ,ି ବୁଝ ି କ ି ପଦସକ୍ପ ସନସବ 
ସବାଲ ି ଶ୍ୀ ଧଳ କହଛିନ୍।ି  ଆଜରି ଦନିସର 
ଦୁଇଟ ି ପାକ୍ଯସର ସକୌଣସ ି କମ୍ଯଚାରୀ ନାହାନ୍।ି 
ସହରବାସୀ ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସଥୁିବା 
ସଲାକ ନଜି କଛି ିସମୟସର ପାକ୍ଯସର ଶାନ୍ସିର 
ବସ ି ପାରସିବ ସବାଲ ି ସରକାର ରାହା ଚନି୍ା 
କରଥିସଲ ତାହା ବାଟବଣା ସହଉଛ।ି ପାକ୍ଯକୁ 
ସଦଖିସଲ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖତ ଖାଉଛ ି
ସବାଲ ିସାଧାରଣ ସଲାକ ଅଭସିରାଗ କରୁଛନ୍।ି

 ଖତ ଖାଉଛ ି୨୫ ଲକ୍ଷେ ଦୁଇଟ ିପାେ୍କ
 ରଦଖାେଖା େେପିାେୁନ ିଏନ୍ ଏସ ି

ତାଲା ଝୁଲୁଛ ିପାେ୍କରେ

ଇଓଙ୍କ ଅବରେଳା ନା େମ୍କଚାେୀ ସମସ୍ା !

ବଲାଙ୍େି, ୧୫ା୩(ସମସି): ବଲାଙ୍ରି 
ଜଲିୋର ୧୭୬ ଜଣ ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କ ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି ତୀଥ୍ଯରାତ୍ରୀ 
ସରାଜନା ୨୦୨୨-୨୩ ଜରଆିସର ସରିଡି ି ଓ 
ନାସକି ତୀଥ୍ଯ ରାତ୍ରା ନମିସନ୍ ବଲାଙ୍ରି ଜଲିୋ 
ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାର ି ସମ୍ବଲପରୁ 
ରାଇଛନ୍।ି ସମ୍ବଲପରୁରୁ ଗରୁୁବାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର 

ତୀଥ୍ଯରାତ୍ରୀ ସରେନ ସରାସଗ ସସମାସନ 
ରାତ୍ରା କରସିବ। ବଲାଙ୍ରି ଜଲିୋ ପର୍ଯ୍ୟଟନ 
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାସର ଅନୁଷ୍ଠତି ଉତ୍ସବସର ଏହ ି
ବରଷି୍ଠ ତୀଥ୍ଯରାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଜଲିୋପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା 
ଓ ଅତରିକି୍ତ ଜଲିୋପାଳ ଲସମ୍ବାଦର ଧରୁଆ 
ଶଭୁକାମନା ଜଣାଇଥିସଲ। ରାଜ୍ୟ ସଡକ 

ପରବିହନ ନଗିମର ଚାରଟି ି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବସ 
ସରାସଗ ଏହ ି ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି ତୀଥ୍ଯ ରାତ୍ରୀ 
ସମ୍ବଲପରୁ ରାତ୍ରା କରଛିନ୍।ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସର 
ଜଲିୋ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦଲାଇ, 
ଜଲିୋ ସଚୂନା ଓ ସଲାକ ସମ୍ପକ୍ଯ ଅଧିକାରୀ 
ଜୟସଦବ ପାଣଗି୍ାହୀ, ରାଜ୍ୟ ସହାସଟଲ 
ପରଚିାଳନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଲାଙ୍ରି ଅଧ୍ୟକ୍ ଡ଼ 

ସସୁରଶ ଏକନାଥ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିସଲ। 
ସମସ୍ତ ରାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ାସ୍୍ୟ ପରୀକ୍ା କରାରବିା 
ସହ ତୀଥ୍ଯରାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଜଲିୋ ପ୍ରସାଶନ ପକ୍ରୁ 
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମଡସିନି କଟି ପ୍ରଦାନ 
କରାରାଇଛ।ି ଭୀମ ସଭାଇ ସମଡକିାଲ 
କସଲଜ ଓ ହସ୍ଟିାଲର ସଭଷଜ ବସିଶଷଜ୍ 

ଡା ଶ୍ୀନବିାସ ସାହୁ ଓ ଡା ଅସଶାକ ମଶି୍ 
ଉପସ୍ତି ଥିସଲ। ତୀଥ୍ଯରାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସର 
୯୮ ଜଣ ପରୁୁଷ ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି ଓ ୭୮ 
ଜଣ ମହଳିା ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି ଅଛନ୍।ି 
ବଲାଙ୍ରି ଜଲିୋର ତୀଥ୍ଯ ରାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପାଞ୍ଚ 
ଜଣ ଏସ୍ଟ୍ଯ ଅଫିସରଙୁ୍କ ଜଲିୋ ପ୍ରସାଶନ 
ପକ୍ରୁ ପଠାରାଇଛ।ି ସସମାସନ ସହସଲ 
ଜଲିୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାଜସ୍ ଉପବଭିାଗର 
ବରଷି୍ଠ ରାଜସ୍ ସହାୟକ ଦୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, 

ଆଗଲପରୁ ବ୍ଲକର ସସକ୍ସନ ଅଫିସର ସବୁଳ 
ଖରସସଲ, ଗଡୁସଭଳା ବ୍ଲକର ସପ୍ରାସଗସଭି 
ଆସଷି୍ଟାଣ୍ ଚତି୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବଲାଙ୍ରି ବ୍ଲକ 
ସପ୍ରାସଗସଭି ଆସଷି୍ଟାଣ୍ ତରୁଣକାନ୍ ି ପ୍ରଧାନ 
ଓ ବଲାଙ୍ରି ଉପଜଲିୋପାଳଙ୍କ କାୟ୍ଯାଳୟର 
ସନକ ମଶି୍। ଏହ ି ତୀଥ୍ଯରାତ୍ରୀମାସନ ଆସନ୍ା 
୨୧ ତାରଖିସର ବଲାଙ୍ରି ସଫରସିବ। ଏହ ି
ତୀଥ୍ଯ ରାତ୍ରାର ସସୁରାଗ ପାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ 
ତୀଥ୍ଯ ରାତ୍ରୀ ଖସୁ ିବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍।ି

ସମ୍ବଲପେୁ,୧୫ା୩(ସମସି)

ବଗିତ ଏକ ବଷ୍ଯ ମଧ୍ୟସର ଡସିଜଲରୁ 
ଇସଲକ୍ଟ ୍ିକ ରୋକ୍ସନକୁ ରୂପାନ୍ରତି ସହତୁ 
ଇସଲକ୍ଟ ୍ିକ୍   ସରେନଗଡୁକି ୧୩୫% 
ବୃଦ୍ ି ପାଇଛ।ି ଆହୁର ି ମଧ୍ୟ ୧୦୦% 
ବଦୁି୍ୟତୀକରଣ ସହତୁ ବଷ୍ଯ ୨୦୨୦-
୨୧, ୨୦୨୧-୨୨, ୨୦୨୨-୨୩ସର 
ବାଷଷିକ ଇନ୍ଧନ ବଲି୍  ସର ମଧ୍ୟ ବାଷଷିକ 
ହାରାହାର ି ୧୪୮ ସକାଟ ି ଟଙ୍କା ହ୍ାସ 
ପାଇଛ।ି ପରବିହନର ପରସିବଶ 
ଅନୁକୂଳ ଧାରାକୁ ନଶି୍ତି କରବିା ପାଇଁ 
ଅଙ୍ାରକାମ୍ଲ ନଗି୍ଯମନକୁ ରସଥଷ୍ଟ ହ୍ାସ 
କରାରାଇଛ।ି ୧୦୦% ବଦୁି୍ୟତୀକରଣ 
ଦ୍ାରା କଷ୍ଯଣ ପରବିତ୍ତ୍ଯନର ବନିା 
ଆବଶ୍ୟକତାସର ମଣ୍ଡଳର ଇସଲକ୍ଟ ୍ିକ୍   
ସଲାସକାସମାଟଭିର ନବି୍ଯାଧ 
ଆବାଗମନର ସବୁଧିା ପ୍ରଦାନ 
କରାରାଇଛ।ି ଏହା ଆମଦାନୀ 
ସହାଇଥିବା ଅସଶାଧିତ ସତଲ ଉପସର 
ନଭି୍ଯରଶୀଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ାସ କରଛି।ି 

ରାହାଫଳସର ସଦଶପାଇଁ ମଲୂ୍ୟବାନ 
ସବୈସଦଶକି ମଦୁ୍ା ସଞ୍ଚୟ ସହବା ସହ 
ସରଳବାଇର ପରଚିାଳନାଗତ ଖର୍୍ଯ 
ମଧ୍ୟ ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି ଏହାବ୍ୟତୀତ କଷ୍ଯଣ 
ପରବିତ୍ତ୍ଯନ କାରଣରୁ ଡସିଟନସନକୁ 

ସମାପ୍ତ କର ି ହସଲଜ ଏବଂ ସସକ୍ସନର 
କ୍ମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ ିସହାଇଛ।ି
 ବଶି୍ୱ ସରଳବାଇସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ 
ସବୁଜ ସରଳବାଇ ସହବା ପାଇଁ 

ଭାରତୀୟ ସରଳବାଇ ମଶିନ ସମାଡସର 
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ି ଏବଂ ୨୦୩୦ ପବୂ୍ଯରୁ 
ଏକ ‘ସନଟ୍   ଜସିରା କାବ୍ଯନ ଇ ମଟିର’ 
ସହବାକୁ ରାଉଛ।ି ନୂତନ ଭାରତସର 
ବୃଦ୍ ି ପାଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ 

ପରୂଣ କରବିା ପାଇଁ ସରଳବାଇ ଏକ 
ପରସିବଶ ଅନୁକୂଳ, ଦକ୍, କମ ବ୍ୟୟ, 
ସମୟାନୁବତ୍ତ୍ଯୀ ଏବଂ ରାତ୍ରୀମାନଙ୍କ 
ଆଧନୁକି ପରବିହନକାରୀ ତଥା 

ମାଲ୍   ପରବିହନ ଭଳ ି ଏକ ସାମଗ୍କି 
ଦୃଷ୍ଟସିକାଣ ଦ୍ାରା ପରଚିାଳତି। 
ସମ୍ବଲପରୁ ମଣ୍ଡଳସର ସମାଟ 
ଆରସକଏମ୍   ୭୫୦.୧୧୫ କମି ି
ଏବଂ ବଦୁି୍ୟତୀକରଣ ଦୃଷ୍ଟସିକାଣରୁ 
ମଖୁ୍ୟ ଲାଇନ୍   ପାଇଁ ସମାଟ ଟସିକଏମ୍   
୧୭୩୯.୯୩୫ କମି ିଏବଂ ପ୍ରାଇସଭଟ 
ସାଇଡଂି ପାଇଁ ୧୪୦.୪୨୯ ଟସିକଏମ୍   
ଅଛ।ି ସମ୍ବଲପରୁ ମଣ୍ଡଳସର ସମଦୁାୟ 
ସ୍ାପତି ରୋକ୍ସନ ବଦୁି୍ୟତ ସରାଗାଣ 
କ୍ମତା ସହଉଛ୧ି୭୫ ଏମଭଏି (୧୨ଟ ି
ଟଏିସ୍  ଏସ୍   ଏବଂ ୪୯ଟ ି ସଇୁଚ ସପାଷ୍ଟ 
ସହତି)। ଏହାବ୍ୟତୀତ ୨ଟ ି ଟଏିସ୍  ଏସ୍   
ସଗାଟଏି ମାସନଶ୍ୱର ଏବଂ ସଗାଟଏି 
ଭବାନୀପାଟଣାସର ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ 
ସହବାକୁ ରାଉଛ।ି ଦଶପଲୋ-ବଲାଙ୍ିର 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ସସକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ନମି୍ଯାଣାଧୀନ 
ଅଛ ି (୧୮୩.୭୮୦ ଆରସକଏମ ରୁ 
୨୫ ଆରସକଏମ୍   ସମାପ୍ତ ସହାଇଛ)ି 
ରାହାର ବଦୁି୍ୟତକିରଣ କାର୍ଯ୍ୟ 
ଏକକାଳୀନ ଚାଲଛି।ି

୯୭୦ ବେଷି୍ଠ ନାଗେେି 
ତୀର୍କ ଯାତ୍ାରେ ଯରିବ ଆଜି

ଶେିଡ଼ି,ି ନାସେି ପେଭି୍ରମଣ
ସମ୍ବଲପେୁ,୧୫ା୩(ସମସି):ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି 
ତୀଥ୍ଯ ରାତ୍ରା ସରାଜନାସର ଆସନ୍ାକାଲ ି ୮ଟ ି ଜଲିୋର ୯୭୦ ବରଷି୍ଠ 
ନାଗରକିମାସନ ଶରିଡ଼ି,ି ନାସକି ପ୍ରଭୃତ ିଧାମଷିକସ୍ଳ ପରଭି୍ରମଣସର ରସିବ। 
ସମ୍ବଲପରୁ ସକ୍ତରାଜପରୁ ସଷ୍ଟସନରୁ ତୀଥ୍ଯରାତ୍ରୀଙୁ୍କ ସନଇ ରାଉଥିବା 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ସରେନ୍  କୁ ଅପରାହ୍ନ ୧୨ଟା ୪୫ସର ପତାକା ସଦଖାଇ ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କରାରବି। ଏହ ି ତୀଥ୍ଯ ରାତ୍ରୀ ଦଳସର ଅନୁସଗାଳ, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ୀର, 
ସଦବଗଡ଼, ଝାରସଗୁଡ଼ୁା, ସମ୍ବଲପରୁ, ସବୁର୍୍ଯପରୁ ଓ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲିୋର 
ବରଷି୍ଠ ନାଗରକିମାସନ ସାମଲି ସହାଇଛନ୍।ି ପବୂ୍ଯ ନଦି୍୍ଯାରତି ଅନୁସାସର 
ସାଥିସର ୩୦ ଜଣ ଏସ୍ଟ ଅଫିସରଙୁ୍କ ମଶିାଇ ସମାଟ ୧୦୦୦ ଜଣ ରାତ୍ରୀ 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ସରେନ ସରାସଗ ରାତ୍ରା କରସିବ। ମସନାନୀତ ବରଷି୍ଠ ନାଗରକିମାସନ 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ବସ ସରାସଗ ନଜି ନଜି ଜଲିୋରୁ ସମ୍ବଲପରୁସର ଆସ ିପହଞ୍ଚଛିନ୍।ି 
ସସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ାୟୀ ରହଣ,ି ଖାଦ୍ୟସପୟ ବ୍ୟବସ୍ା, ପହଞ୍ଚବିା ପସର 
ପଞ୍ଜକିରଣ, ଆଇନଶଙୃ୍ଖଳା ପାଇଁ ସପାଲସି ମତୁୟନ ବ୍ୟବସ୍ା, ରାତ୍ରା 
ପବୂ୍ଯରୁ ସ୍ାସ୍୍ୟ ପରୀକ୍ା ସସମତ ରାତ୍ରା ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ରାତ୍ରରୁ 
ସଫର ି ଘସର ପହଞ୍ଚବିା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ସମସ୍ତ ସକ୍ତ୍ରସର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ରୁ 
ବ୍ୟବସ୍ା କରାରାଇଛ।ି ସଚୂନାସରାଗ୍ୟ, ଏହ ି ରାତ୍ରା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପରୁ 
ଜଲିୋରୁ ୧୧୨ ଜଣ, ବରଗଡ଼ରୁ ୧୫୯, ସଦଓଗଡ଼ରୁ ୩୩, ଝାରସଗୁଡୁାରୁ 
୬୨, ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ୨୨୫ ବଲାଙ୍ୀରରୁ ୧୭୭ ସବୁର୍୍ଯପରୁରୁ ୬୫ ଏବଂ 
ଅନୁଗଳୁରୁ ୧୩୭ ଜଣ ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି ରାତ୍ରା କରସିବ। ଅନ୍ୟ ଜଲିୋ 
ଏବଂ ସମ୍ବଲପରୁରୁ ଆସଥୁିବା ସମସ୍ତ ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି ନମିସନ୍ ଆକାଂକ୍ା 
ହସଷ୍ଟଲ କାଇଁସର, ପାନ୍ଥନବିାସ, ମାରୱାଡ ି ଧମ୍ଯଶାଳା ଏବଂ ପଶୁ୍ଯରାମ 
ଭବନଠାସର ଅସ୍ାୟୀ ରହଣରି ବ୍ୟବସ୍ା କରାରାଇଛ।ି

ବେଗଡ଼,୧୫ା୩(ସମସି)

ଅତାବରିା ଏନଏସ ି ନବି୍ଯାଚନ ପାଇଁ ରାଜସନୈତକି 
ଉଷ୍ମତା ସଦଖାସଦଇଥିବା ସବସଳ ମଙ୍ଳବାର 
ବଜୁି ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାଥ୍ଯୀମାସନ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର 
ଦାଖଲ କରଥିିସଲ। ବୁଧବାର ନାମାଙ୍କନପତ୍ର 
ଦାଖଲର ସଶଷ ଦବିସସର କଂସଗ୍ସ, ବସିଜପ ି

ଏବଂ ଆପ୍ ସମଥ ଷିତ ସ୍ାଧୀନ ପ୍ରାଥ୍ଯୀ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର 
ଦାଖଲ କରଛିନ୍।ି ଅତାବରିା ଲାଦରପାଲ ି ହନୁମାନ 
ମନ୍ଦରିସର ପଜୂାର୍୍ଯନା ପସର ବୁଟୁ ବନ୍ଧରୁ କଂସଗ୍ସ 
ଏକ ସଶାଭାରାତ୍ରାସର ଏନଏସ ିକାର୍ଯ୍ୟାଳୟସର ପହଞ୍ଚ ି
ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରଥିିଲା। ଏ ଅବସରସର 
ଜଲିୋ କଂସଗ୍ସ ସଭାପତ ି ନହିାର ରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଦ 
ଏବଂ ରବୁସନତା ନପିନ ଦାଶଙ୍କ ସସମତ ବହୁ 
ଦଳୀୟ କମ୍ଯୀ ସାମଲି ସହାଇଥିସଲ। କଂସଗ୍ସ 
ତରଫରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ ପଦ ପାଇଁ ସବତିା ଭୁଏ ନାମାଙ୍କନ 

ପତ୍ର ଦାଖଲ କରଥିିସଲ। ସସହପିର ି ୱାଡ୍ଯ ନମ୍ବର ୧ 
ପାଇଁ ଦୀପକ ରାୟ , ୱାଡ୍ଯ ନମ୍ବର ୨ ପାଇଁ ସଗୌରୀଶ 
ପଣ୍ଡା, ୱାଡ୍ଯ ନମ୍ବର ୩ ପାଇଁ ସସରାଜ ମାଝୀ, ୪ ପାଇଁ 
ତପସ୍ନିୀ ସରାହଦିାସ, ୫ ପାଇଁ ଅକ୍ୟ କୁମ୍ଭାର, ୬ 
ପାଇଁ ସରସ୍ତୀ ସରାହଦିାସ, ୭ ପାଇଁ 
ବଳରାମ ସାହୁ, ୮ ପାଇଁ ନନ୍ଦନିୀ କୁମ୍ଭାର, 
୯ ପାଇଁ ଟଙ୍କଧର ପ୍ରଧାନ, ୧୦ ପାଇଁ 
ରଙୁି୍କ ବାଦୀ, ୧୧ ପାଇଁ ସଂରକୁ୍ତା ସବସହରା 
ଏବଂ ୱାଡ୍ଯ ନମ୍ବର ୧୨ ପାଇଁ ଜନନୀ 
ଭୁଏ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରଥିିସଲ। 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ରଗୁଳ ପ୍ରସାଦ ସଂି, 
ରାସଜଶ ଅଗ୍ୱାଲ, ଉନ୍ ି ନାୟାର, ରବ ି
ପଣ୍ଡା, ସକପ ିଶ୍ୀନବିାସ, ବସିରନ୍ଦ୍ର ବାଙ୍କା, 
ସସରାଜ ଷଡ଼ଙ୍ୀ ସସମତ କଂସଗ୍ସର 
ବହୁ କମ୍ଯକତ୍ତ୍ଯା ଉପସ୍ତି ଥିସଲ। 
 ସ୍ାନୀୟ ଦୁଗ୍ଯାମନ୍ଦରିସର ବସିଜପ ି  ପକ୍ରୁ 
ପଜୂାର୍୍ଯନା ପସର ଏକ ସଶାଭାରାତ୍ରାସର ଏନଏସ ି
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସର ପହଞ୍ଚ ି ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ 
କରାରାଇଥଲା। ବସିଜପ ି ତରଫରୁ ଲକ୍ଷୀ ସବସହରା 
ଅଧ୍ୟକ୍ ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରଥିିବା 
ସବସଳ ୱାଡ୍ଯ ନମ୍ବର ୧ ପାଇଁ ସମ୍ପତ କୁମାର କର, 

୨ ପାଇଁ ଗସଣଶ ଅଗ୍ୱାଲ, ୩ ପାଇଁ କୁନ ି ସସଠ, 
୪ ପାଇଁ ପଦ୍ମା ବାଗ, ୫ ପାଇଁ ଶକ୍ତସିଦବ ସାହୁ, 
୬ ପାଇଁ ରୀନା ପ୍ରଧାନ, ୭ ପାଇଁ ବକିାଶ ଶମ୍ଯା, ୮ 
ପାଇଁ ସଗାପକିା ପ୍ରଧାନ, ୯ ପାଇଁ ଅକ୍ୟ ଗଡ଼ତଆି, 

୧୦ ପାଇଁ ସକୌଶଲ୍ୟା ସଭାଇ, ୧୧ ପାଇଁ ରୀନା ସସଠ 
ଏବଂ ୱାଡ୍ଯ ନମ୍ବର ୧୨ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବରହିା 
ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରଥିିସଲ। ଏ ଅବସରସର 
ସରଙ୍ାଲ ି ବଧିାୟକ ନାଉରୀ ନାଏକ, ଜଲିୋ ବସିଜପ ି
ସଭାପତ ି ଅଶ୍ୱନିୀ ଷଡ଼ଙ୍ୀ, ସଶୁାନ୍ ମଶି୍, ସସୁରଶ୍ୱର 
ଶତପଥୀ, ଲପିସତି ମଶି୍, ଅସଶାକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସସମତ 
ବହୁ ଦଳୀୟ କମ୍ଯୀ ସାମଲି ସହାଇଥିସଲ। ସସହପିର ି

ଆପ୍ ର ଜଲିୋ ଆବାହକ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ 
ସନତୃତ୍ୱସର ୪ ଜଣ ଆପ୍ ସମଥ ଷିତ ସ୍ାଧୀନ ପ୍ରାଥ୍ଯୀ 
ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରଥିିସଲ। ସସମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟସର ସାମନ୍ ଭୁଏ ଅଧ୍ୟକ୍ ପଦ ପାଇଁ ଆପ୍ ପ୍ରାଥ୍ଯୀ 

ଭାବସର ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ 
କରଥିିବା ସବସଳ ମହମ୍ମଦ ହନଫି, 
ନସରାତ୍ତମ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସତ୍ୟବତୀ 
ସାଗର ରଥାକ୍ରସମ ୱାଡ୍ଯ ନମ୍ବର ୨ 
, ୩ ଏବଂ ୮ ପାଇଁ ସ୍ାଧୀନ ପ୍ରାଥ୍ଯୀ 
ଭାବସର ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ 
କରଥିିସଲ। ଅତାବରିା ଏନଏସ ି
ନବି୍ଯାଚନ ପାଇଁ ସଶଷ ଦବିସ ସଦୁ୍ା 
୪୩ ପ୍ରାଥ୍ଯୀ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ 
କରଥିିବା ସବସଳ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥ୍ଯୀ 

ନବି୍ଯାଚନ ଅଧିକାରୀ ଉପଜଲିା୍ପାଳ ଲଲାଟ ଲୁହାଙ୍କ 
ପାଖସର ପ୍ରାଥ ଷିପତ୍ର ଦାଖଲ କରଥିିସଲ। ଆଗାମୀ 
୧୭ ତାରଖିସର ପ୍ରାଥ ଷିପତ୍ର ରାଞ୍ଚ ଥିବା ସବସଳ ୨୦ 
ତାରଖି ପ୍ରାଥ ଷିପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ସଶଷ ତାରଖି ରହଛି।ି 
ଉକ୍ତ ଦନି ଚୂଡାନ୍ ପ୍ରାଥ୍ଯୀ ତାଲକିା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 
ଅପରପସକ୍ ଆଗାମୀ ଏପ୍ରଲି ୩ ତାରଖିସର ଅତାବରିା 
ଏନଏସରି ସଭାଟ ଗ୍ହଣ ଅନୁଷ୍ଠତି ସହବ। 

୩ରେ ଅତାବେିା ଏନଏସ ିନବି୍କାଚନ

ରଶଷ ଦନିରେ ୩୦ ଜଣଙ୍କ ନାମାଙ୍କନପତ୍ ଦାଖଲ

୧୭ରେ ଯାଞ୍ଚ ଓ ୨୦ରେ 
ପ୍ାର୍କପତ୍ ପ୍ତ୍ାୋେ

ୋଜପର େଡ଼େୁ ମେଳିାଙ୍କ 
ଗଳତି ଶବ ଉଦ୍ାେ
େେଭଙ୍ା, ୧୫ା୩ (ସମସି): ସବୌଦ୍ 
ଜଲିୋ ପରୁୁଣାକଟକ ଥାନା ସରାଗୀପଥର 
ନକିଟସ୍ ସଖାଦ୍୍ଯା-ବଲାଙ୍ୀର ୫୭ ନମ୍ବର 
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଶ୍ବ୍ଯରୁ ବୁଧବାର 
ଜସଣ ଅଚହି୍ନା ମହଳିାଙ୍କ ଗଳତି ଶବ 
ଉଦ୍ାର ସହାଇଛ।ି ଆଜ ି୫୭ ନମ୍ବର 
ଜାତୀୟ ରାଜପଥସର ରାଉଥିବା କଛି ି
ବ୍ୟକ୍ତ ିସରାଗୀପଥରଠାସର ଆଜ ିସନ୍ଧ୍ୟା 
୫ ଟା ସମୟସର ରାସ୍ତ ପାଶ୍ବ୍ଯ ସର ଜସଣ 
ମହଳିାଙ୍କ ଗଳତି ଶବ ସଦଖିବାକୁ 
ପାଇଥିସଲ। ସସଙ୍ ସସଙ୍ ଉପସ୍ତି 
ସଲାସକ ପରୁୁଣାକଟକ ଥାନା ଓ ଚାରଛିକ 
ଅଗ୍ଶିମ ବାହନିୀକୁ ଖବର ସଦଇଥିସଲ। 
ଖବର ପାଇ ପରୁୁଣାକଟକ ସପାଲସି 
ଘଟଣା ସ୍ଳସର ପହଞ୍ଚ ିପ୍ରାଥମକି 
ତଦନ୍ ପସର ସାଇଣ୍ଫିିକ ଟମି ପହଁଚ ି
ତଦନ୍ କରାରବି ସବାଲ ିପଲୁସି ପକ୍ରୁ 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ରବଆଇନ 
ଇଟାଭାଟରିେ ଚଢ଼ଉ
ଉଲୁଣ୍ା,୧୫।୩(ସମସି): ସବୁର୍୍ଯପରୁ 
ଜଲିୋ ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସଗୌଡଗାଁ ଠାସର 
ଚାଲଥିିବା ସବଆଇନ ଇଟାଭାଟ ିଉପସର 
ରାଜସ୍ ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ଚଢ଼ଉ କରାରାଇ 
ଜରମିାନା ଆଦାୟ କରାରାଇଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଉଲୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ସବଆଇନ 
ଭାବସର ଇଟା ଭାଟ ିନମି୍ଯାଣ କରାରାଉଛ।ି 
ରାହା ଫଳସର ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ ହାନ ି
ସହବା ସହ ପରସିବଶ ଦୂଷତି ସହଉଛ।ି 
ଏହାକୁ ସରାକବିା ପାଇଁ ଆଜ ିତହସଲିଦାର 
ଦୀଲେପି ମାଝୀ ଏବଂ ପଲୁସି ସଗୌଡ଼ଗାଁ ସର 
ଚାଲଥିିବା ଇଟାଭାଟ ିଉପସର ଚଢ଼ାଉ 
କର ି୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରମିାନା ଆଦାୟ 
କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ 
ରଭଟରିଲ େଳରିେଶ
ବଲାଙ୍େି,୧୫ା୩(ସମସି): ବଲାଙ୍ରି 
ଜଲିୋସର ଗହୃ ନମି୍ଯାଣ ବଭିାଗର କାର୍ଯ୍ୟ 
ତଥା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପକ୍ଯସର ଆସଲାଚନା 
କରବିାକୁ ଆଜ ିହାଉସଂି ସବାଡ୍ଯର ଅଧ୍ୟକ୍ 
କଳସିକଶ ନାରାୟଣ ସଂିସଦଓ ଜଲିୋପାଳ 
ଚଞ୍ଚଳ ରାଣାଙୁ୍କ ସଭଟ ିଆସଲାଚନା 
କରଛିନ୍।ି ଗତ ୨୦୦୬ସର ହାଉସଂି 
ସବାଡ୍ଯର ଏକ ସରାଜନା କରାରାଇଥିଲା 
ମାତ୍ର ତାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାରାଇ ନଥିଲା। 
ସସହଭିଳ ିବଲାଙ୍ରିସର ଆହୁର ିଅସନକ 
ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରବିା ପାଇଁ 
କଳସିକଶ ଜଲିୋପାଳଙ୍କ ସହତି ଆସଲାଚନା 
କରଥିିସଲ। ଗହୃ ବଭିାଗ ସମ୍ପକଷିତ ସମସ୍ତ 
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର କରାରବି 
ସବାଲ ିସସ କହଛିନ୍।ି

ରସାନପେୁ, ୧୫।୩ (ସମସି): ସ୍ାୟୀ ନରିକୁ୍ତ ି
ଦାବସିର ରାଜ୍ୟ ଆଉଟସସାସଷିଂ କମ୍ଯଚାରୀ 
ସଂଘ ଜଲିୋ ଶାଖା ପକ୍ରୁ ସବୁର୍୍ଯପରୁ 
ଜଲିୋପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗସର 
ନୀରବ ଧାରଣା ଦଆିରାଇଛ।ି ଜଲିୋ 
ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ନରହରୀ ମହାପାତ୍ରାଙ୍କ 
ସନତୃତ୍ୱସର କମ୍ଯଚାରୀମାସନ ଜଲିୋପାଳଙ୍କ 
ମଖୁ୍ୟ ଫାଟକ ଆଗସର ଏକତ୍ରୀତ ସହାଇ 
ବସିକ୍ାଭ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କରଥିିସଲ। ଜଲିୋସର 
କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଆଉଟସସାସଷିଂ 

କମ୍ଯଚାରୀମାନଙୁ୍କ ସ୍ାୟୀ ନରିକୁ୍ତ ି ପ୍ରଦାନ 
କରବିା, କମ୍ଯଚାରୀମାନଙୁ୍କ ନୟିମତି ଭାସବ 
ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରବିା, ଆଉଟସସାସଷିଂ 
କମ୍ଯଚାରୀ ଭାସବ ପବୂ୍ଯରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବା 
ଛସଟଇ ସହାଇଥିବା କମ୍ଯଚାରୀମାନଙୁ୍କ 
ପନୁଃ ନରିକୁ୍ତ ି ପ୍ରଦାନ କରବିା ଆଦ ି ଦାବ ି
ସନଇ ଧାରଣା ଦଆିରାଇଛ।ି ଦାବ ି ପରୂଣ 
ପାଇଁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉସଦେଶ୍ୟସର ଜଲିୋ 
ପ୍ରଶାସନକୁ ଏକ ସ୍ାରକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
କରାରାଇଛ।ି

ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି ତୀର୍ଥଯାତ୍ୀ ଯଯାଜନା

ଜଲି୍ାେ ୧୭୬ ବେଷି୍ଠ ନାଗେେିଙ୍କ ଶେିଡ଼ି ିଓ ନାସେି ଯାତ୍ା

ରଲାଇସଂିୋ,୧୫ା୩(ସମସି): ଡ୍ାଇଭର 
ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅସନ୍ଦାଳନ 
ଡକରା ବୁଧବାର ଦଆିରାଇଥିବା ସବସଳ 
ଡ୍ାଇଭରମାସନ ରାସ୍ତା ଅବସରାଧ କର ି
ବସିକ୍ାଭ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କରୁଛନ୍।ି ଏହକି୍ରମସର 
ବଲାଙ୍ରି ସମ୍ବଲପରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 
ନମ୍ବର ୨୬ସ୍ତି ଦୁଗ୍ଯାପାଲ ି ଓ ବୁଡ୍ଯାଠାସର 
ଡ୍ାଇଭରମାସନ ବସିକ୍ାଭ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ 
କରଥିିସଲ। ସତସବ ଜଲିୋପାଳଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାରାଇଥିବା ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି 
ତୀଥ୍ଯ ରାତ୍ରୀ ବସକୁ ସସମାସନ ଅଟକାଇଥିବା 

ସଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିଲା। ବଲାଙ୍ରି ଜଲିୋ 
ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବରଷି୍ଠ ନାଗରକିଙୁ୍କ ସନଇ 
୪ଟ ିବସ ବାହାରଥିିଲା। ସମ୍ବଲପରୁ ରାସ୍ତାସର 
ଏହ ି ବସ ରାଉଥିବାସବସଳ ଡ୍ାଇଭରମାସନ 
ତାକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିସଲ। ଖବର ପାଇ 
ଏସଡପିଓି ଘଟଣାସ୍ଳସର ପହଞ୍ଚଥିିସଲ। 
ପଲୁସିର ହସ୍ତସକ୍ପ କରବିା ପସର ଉକ୍ତ 
ଗାଡଗିଡ଼ୁକୁି ଛଡ଼ା ରାଇଥିଲା। ସହସଲ ସହଁ 
ଖବର ସଲଖାସହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ଆହୁର ି କଛି ି
ବସ ଓ ରେକ ଅଟକ ିରହଛି।ି ଏସନଇ ପଲୁସି 
ତରଫରୁ ବ୍ୟପକ ବ୍ୟବସ୍ା କରାରାଇଛ।ି

ତୀର୍କଯାତ୍ୀ ବସେୁ ଅଟୋଇଲା ଡ୍ାଇଭେ ମୋସଂଘ

ସ୍ାୟୀ ନଯିକୁ୍ ିଦାବରିେ ଆଉଟରସାସ୍ସଂ 
େମ୍କଚାେୀଙ୍କ ଦାବପିତ୍ସମ୍ବଲପେୁ ମଣ୍ଳରେ ବଦୁି୍ତୀେେଣ ଶତ ପ୍ତଶିତ ସମ୍ପୂର୍୍କ

ପ୍ତବିଷ୍କ ରେଳବାଇେ ୧୪୮ରୋଟ ିସଞ୍ଚୟ
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ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା,୧୫।୩(ସମ ରିସ)

ଓଡ଼ଶିାର ଦ୍ତିୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଆଦବିାସୀ 
ଅଧୟ୍ୂଷତି ଜଲି୍ା ହହଉଛ ି ସନୁ୍ଦରଗଡ଼଼।ଏହ ି
ଜଲି୍ାର ଦୁଗ୍ଗମ ଉପାନ୍ତ ତଥା ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳର 
ହ�ାକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜୟୂ ଓ 
ହକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅହେକ ହ�ାଜୋ 
ପ୍ରଣୟେ କରଛିନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ ଉପାନ୍ତ ଦୁଗ୍ଗମ 
ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ହ�ାକଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଚତି୍ର କଛି ି
ଅ�ଗା।ସନୁ୍ଦରଗଡ଼଼ ଜଲି୍ା ଏକ ବଣ ପାହାଡ 
ହେରା ଆଦବିାସୀ ଅଧୟୁୂଷତି ଅଞ୍ଚଳ 
ହହାଇଥିବାରୁ ଅହେକ ପାହାଡ ତଳ ି ଦୁଗ୍ଗମ 
ଗାଁ ଗଡ଼ୁକିର ହ�ାକମାହେ ବହିଶଷକର ି
ସରକାରୀ ହମୌଳକି ସବୁଧିା ବଷିୟହର 
ଅେଭଜି୍ଞ। ଅେୟୂପହେ �ବୁ ପୀଢ଼ ି ମଧ୍ୟହର 
ଶକି୍ାର ଅଭାବ ହହତୁ ଦାଦେ ଖେବିାକୁ 
ବାହାର ରାଜୟୂ �ବିାକୁ ବାଧ୍ୟ ହହଉଛନ୍ତ।ିଏହ ି

ଦୁଗ୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଗଡୁକିହର ବଷ୍ଗା ଋତୁହର 
ହକବଳ ଧାେ ଚାଷ ହହାଇଥାଏ କନୁି୍ତ 
ପ୍ରାକୃତକି ବପି�୍ଗୟୂୟହର ଅହେକ କ୍ତ ି
ହହାଇଥାଏ। ଧାେ ଅମଳ ସମୟହର ହାତୀ, 
ବାରହା ଆସ ି ଫସ� େଷ୍ଟ କର ି ଦଅିନୁ୍ତ 
� ା ହ ା ଫ ଳ ହ ର 
ଚାଷୀଙ୍କ ବଷ୍ଗ �ାକର 
ହାଡ ଭଙ୍ା ଖେଣରି 
ଫାଇଦା ମଳିପିାହର 
ୋହ ିଁ।ଅେୟୂପହେ ସରକାରଙ୍କ ମେହରଗା 
ହ�ାଜୋହର ଜବ କାଡ୍ଗଧାରୀଙ୍କ ୧୦୦ 
ଦେିର କାମ ପାଇବାର େୟିମ ରହଥିିହ� 
ମଧ୍ୟ ବତ୍ତ୍ଗମାେ ଅହେକ କାମ ହମସେି 
ସାହା�ୟୂହର କରା�ାଉଥିବା ହଦଖିବାକୁ 
ମଳୁିଛ।ି ଏପରକି ି ଶ୍ରମକିମାେଙ୍କ ଜବକାଡ୍ଗ 
ଗାଁ ସାଥି,ଜଆିରଏସ,ଓ ଠକିାଦାର 
ପାଖହର ଥାଇ ଜବକାଡ୍ଗହର ଜା� ମାଷ୍ଟର 

ହରା� କର ି ଶ୍ରମକିଙ୍କ ବୟୂାଙ୍କକ୍    ଖାତାକୁ 
ଅଥ୍ଗ ଆସଛୁ।ି ମାତ୍ର ଶ୍ରମକିଙୁ୍କ ୧୫୦/୨୦୦ 
େଙ୍କା ହଦଇ ସବୁତକ େଙ୍କା ଠକିାଦାର 
�ୁେ ି ହେଇଥିବା ଅହେକ ପଞ୍ଚାୟତହର 
ଅଭହି�ାଗ ହହାଇଛ।ିଏହାପହର ଏହ ିଦୁଗ୍ଗମ 

ଅଞ୍ଚଳହର ରହୁଥିବା 
ହ�ାକମାହେ ଜଙ୍� 
ଜାତ ଦ୍ରବୟୂ ଉପହର 
େଭି୍ଗରକର ି ଚଳୁଥିବା 

ହବହଳ ପରବିାରର ସମସ୍ତ ପ�ିାଛୁଆ 
ଜଙ୍� ଜାତ ଦ୍ରବୟୂ ସଂଗ୍ହ କରଥିାନ୍ତ।ି 
ପରଶି୍ରମ ଅେୁପାତହର ପାରଶି୍ରମକି ପାଇ 
େଥାନ୍ତ ି ଓ�େ ି କୁଚଆି ହବପାରୀଙ୍କ 
ଠକାମୀର ଶକିାର ହହାଇଥାନ୍ତ।ିଉଭୟ 
ରାଜୟୂ ଓ ହକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅହେକ 
ହ�ାଜୋ ରହଛି ି କନୁି୍ତ ପ୍ରଶାସେକି 
ଅଧିକାରୀ ଓ ଜେ ପ୍ରତେିଧିିଙ୍କ ହବପରୁଆ 

ମହୋଭାବ ହ�ାଗୁଁ ହ�ଫି୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକର 
ଦୁଗ୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଅହେକ ଗ୍ାମର ହ�ାହକ 
ହ�ାଜୋର ସଫୁଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚତି 
ହହଉଛନ୍ତ।ି ଏହ ି ଦୁଗ୍ଗମ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର 
ହ�ାହକ ଆଜବି ି ଦାରଦି୍ରୟୂର ତାଡ଼ୋହର 
କାଳାତପିାତ କରୁଛନ୍ତ।ିଅେୟୂପହେ ଏହ ି
ଦୁଗ୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ହ�ାହକ ପାଣ ି ,ରାସ୍ତା 
,ଆବାସ ଗହୃ ପାଇବାକୁ ହେଇ ପଞ୍ଚାୟତ 
ଓ ବ୍ଲକ କା�୍ଗୟୂଳୟହର ଆହବଦେ ଓ 
ଅଭହି�ାଗ କର ି େୟାନ୍ତ ହହ�ା ପହର 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ଦ୍ାରସ୍ଥ ହହାଇଥାନ୍ତ ିକନୁି୍ତ ଜଲି୍ା 
ମଖୁୟୂଙୁ୍କ ଅଭହି�ାଗ କ�ା ପହର ବ ିହକୌଣସ ି
ସଫୁଳ ପାଇପାରନ୍ତ ିୋହ ିଁ ହବା� ିହକହତକ 
ଅଧିବାସୀ କହଛିନ୍ତ।ି �ଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସେ 
ବ୍ଲକର ଏହ ି ଦୁଗ୍ଗମ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଡ଼ୁକି 
ପରଦିଶ୍ଗେ କର ିହ�ାକଙ୍କ ସମସୟୂା ଉପହର 
ଦୃଷ୍ଟ ିହଦବାକୁ ଦାବ ିହହଉଛ।ି

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୫ା୩(ସମ ରିସ): ଓଡ଼ଶିା 
ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂେ ପକ୍ରୁ ଦଆି�ାଇଥିବା 
ଧମ୍ଗେେ ଓ ଅଖଚକ ବନ୍ଦ ଡକରା 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ହର ପ୍ରଭାବ ହଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି 
ଏହ ି ଆହନ୍ଦାଳେେହର ଚାଳକମାହେ 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାେହର ରାସ୍ତା ଅବହରାଧ 
କରଥିିହ�। ଏପରକି ି ହକହତକ ସ୍ଥାେହର 
ଚଳାଚଳ ଗାଡ ି ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ 
ହହାଇଥିବା ଅଭହି�ାଗ ହହାଇଛ।ି ହତହବ 
ଏହ ି ପଥର ମାଡ ଚାଳକ ସଂେ ପକ୍ରୁ 
କରା�ାଇଛ ି ୋ ଅେୟୂ ହକହ ି ଦୁବୃ୍ଗତ୍ତ 
କରଛିନ୍ତ ିଜଣା ପଡ଼େିାହ ିଁ। ଚାଳକଙ୍କ ଏପର ି
ତୀବ୍ର ଆହନ୍ଦାଳେହର ସାଧାରଣ ଜୀବେ 
�ାତ୍ରା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍   ହହାଇ�ାଇଛ।ି 

ହତହବ ଉକ୍ତ ଅଖଚଖ ବନ୍ଦହର ପରୀକ୍ା, 
ଆମ୍ବୁ�ାେ୍ସ ହସବା ଆଦକୁି ବାଦ 
ଦଆି�ାଇଛ।ି ବଭିନି୍ନ ଡ୍ାଇଭର ସଙ୍ଠେ 
ପକ୍ରୁ ବଭିନି୍ନ ସମୟହର ବଭିନି୍ନ ଉପାୟହର 
ଚାଳକଙ୍କ ବଭିନି୍ନ ସମସୟୂା ହେଇ 
ସରକାରଙୁ୍କ ଅବଗତ କରା�ବିା ସହୱେ 
ସରକାର ବଭିନି୍ନ ଆଳ ହଦଖାଇ ସମୟ 

ଗଡ଼ାଇ ଚା�ଛିନ୍ତ।ି ଏଣ ୁ ଚାଳକମାେଙ୍କ 
ସରୁକ୍ା, ସମ୍ାେ ଓ ଅଧିକାର ସକାହଶ 
ବୁଧବାର ଠାରୁ ରାଜୟୂବୟୂାପ ିଅେରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ 
ପାଇଁ ଧମ୍ଗେେ ଓ ଅଖଚକ ବନ୍ଦ ଡାକରା 
ଦଆି�ାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ଚକ ବନ୍ଦ ଆହନ୍ଦାଳେ 
ପାଇଁ ହ�ାହକ ହୋର ହଇରାଣ ହରକତ 
ହହାଇଥିବା ହଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୫ା୩(ସମ ରିସ)

ବନ୍ଧପା�-ିକଞି୍ରିହକ�ା ପଡିବ୍ଲ ବୁଡ ି ରାସ୍ତାର 
ସରସ୍ୱତୀ ୋଳହର ହପା� େମି୍ଗାଣର ୮ ବଷ୍ଗ 
ପହର ଆହପ୍ରାଚ ରାସ୍ତା େମି୍ଗାଣ ହହାଇୋହ ିଁ। 
ଫଳହର ହ�ାହକ ହୋର ଦୁର୍ଦ୍ଗଶାର 
ସମ୍ଖୁୀେ ହହାଇ ଆସଥୁିବାରୁ ସ୍ଥାେୀୟ 
ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆହନ୍ଦାଳେ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ 
ଓହ୍ାଇଛନ୍ତ।ି ବୁଧବାରଦେି ସାେପତ୍ରାପା� ି
ସରପଞ୍ଚ ବଭ୍ିତ ି ଭ୍ଷଣ ଓରାମ, ସମତି ି
ସମତି ି ବାଗ୍ଦି ଓରାମ,ପରୀକ୍ତି ସାହୁ ଓ 
ଧରୁବ କାହ�ାଙ୍କ ହେତୃୱେହର ଉକ୍ତ ୋଳାହର 
ରାସ୍ତା ଅବହରାଧ କରା�ାଇଥି�ା। ଖବର 
ପାଇ ୋଙ୍ରପା� ି ତହସ�ିଦାର ସରୁମ ି
ର୍ି ହସାହରେ ଆସ ି ଆହନ୍ଦାଳେକାର ି ଙୁ୍କ 
ବୁଝାସଝୁା କରଥିିହ�। ଜମ ି ଅଧିଗ୍ହଣ 
ପ୍ରକ୍ୟିା ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟହର ସମାପ୍ତ କର ି
ରାସ୍ତା େମି୍ଗାଣ କା�୍ଗୟୂ ଆରମ୍ଭ କରବିାକୁ 

ପ୍ରତଶିରୁତ ି ହଦବା ପହର ହସମାହେ 
ଆହନ୍ଦାଳେରୁ େବୃିତ ରହଥିିହ�। 
ଅେୟୂମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାେୁ �ରୁା, ବକିାଶ 
ପାହଡେ, େହରଶ ପହୁରାହତି, କହିଶାର 
�ାଲ୍  , ତରୁିପତ ିପ୍ରଧାେ, ହମୌସମ ପହେ�, 
ଅହ�ଖ ପ୍ରଧାେ, ଦୁ�ାମଣ ି ସା, େଙ୍କଧର 
ସା, ପ୍ରକାଶ କଉଡ଼,ି ଭାରତ ଓରାମ ପ୍ରମଖୁ 
ସକ୍ୟି ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଥିିହ�। ବଗିତ 
୨୦୧୩-୧୪ ବଷ୍ଗହର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ପତ୍୍ଗ 
ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ପ୍ରାୟ ୩ ହକାେ ି େଙ୍କା 
ବୟୂୟ ଅେକଳହର ଉକ୍ତ ହପା� େମି୍ଦିତ 
ହହାଇଥି�ା। ଆହପ୍ରାଚ ରାସ୍ତା େମି୍ଗାଣ ପାଇଁ 
ସାେପତ୍ରାପା� ି ଗ୍ାମର ୪୮ ହଡସମ�ି ଓ 
ଖଣୁ୍ଟଗାଁର ୩୫ ହଡସମ�ି ି ଏହପିର ି ମାତ୍ର 
୮୩ ହଡସମ�ି ବୟୂକ୍ତଗିତ ଜମ ିଆବଶୟୂକ 
କରୁଛ।ି ହତହବ ହପା� େମି୍ଗାଣର ୮ 
ବଷ୍ଗ ପହର ବ ି ଏହ ି ଜମ ି ଅଧିଗ୍ହଣ 
ହହାଇପାରେିାହ ିଁ। ହପା� େମି୍ଗାଣର ବହୁ 

ପବ୍୍ଗରୁ ୨୩େ ି ହୁୟୂମ ପାଇପ ବଛିା �ାଇ 
କହଜଓ େମି୍ଗାଣ କରା�ାଇଥି�ା। ୋଳହର 
କମ ପାଣ ି ଆସହି� ହୁୟୂମ ପାଇପହର 
ଜଳ େସି୍ାଷତି ହହାଇ �ାଉଥିବା ହବହଳ 

ଅଧିକ ପାଣ ି ଆସହି� ଉପହର ପାଣ�ିାଇ 
ହ�ାଗାହ�ାଗ ବଚି୍ନି୍ନ ହହାଇ ପଡ଼ଥିାଏ। 
ବହୁ ପରୁୁଣା ହହତୁ ସଂପ୍ରତ ି ଉକ୍ତ ବ୍ରଜି 
ଦଦରା ହହାଇପଡ଼ଛି।ି ଉକ୍ତ ପଡିବ୍ଲ ବୁଡ ି

ରାସ୍ତାେ ି ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଠାରୁ କଞି୍ରିହକ�ା, 
ବନ୍ଧବହା�, ବା�ଶିଙ୍କରା ହଦଇ ଛତଶିଗଡ଼଼ 
ରାଜୟୂକୁ �ାଇଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର 
ହ�ାହକ ଦୁର୍ଦ୍ଗଶା ହଭାଗ ିଆସଛୁନ୍ତ।ି

ପ�ାଲ ନମିଚ୍ଚାଣର ୮ ବରଚ୍ଚ �ପର ବ ିପ�ାଇନ ିସଂପ�ାଗ ରାସ୍ା

ପ୍ରତବିାଦରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ୋସ୍ା ଅବରୋଧ

ଦୁର୍ଗମ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ ିପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ ିପଡୁନ ି

  ତୃଣମଳୂସ୍ରପର 
ପ�ାଜନା ବାଟବଣା

ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା,୧୫।୩(ସମ ରିସ): ହ�ଫି୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ଛହେେପା� ି ଇଚ୍ା େଦୀ 
କ୍ଳହର ବୁଧବାରଠାରୁ ସାପ୍ତାହକି ବଜାର ଆରମ୍ଭ ହହାଇ�ାଇଛ।ିଏହ ିସାପ୍ତାହକି ବଜାରର 
ଉଦ୍  ୋେେୀ କା�୍ଗୟୂକ୍ମହର 
ମଖୁୟୂଅତଥିି ଭାହବ ଜଲି୍ା 
ପରଷିଦ (ଖ) ସଭୟୂା ଅଞ୍ଳ ି
ହୋଷ ,ସମ୍ାେତି ଅତଥିି ଭାହବ 
ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭୟୂ (କ) 
ହବୈଷ୍ଣବ ମାଝୀ,ବ୍ଲକ ଉପାଧକ୍ା 
ର୍ପବତୀ ହସଠ,ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ 
େହରଶ ପ୍ରତାପ ସଂି,�ବୁ ସମାଜ 
ହସବୀ ସଞ୍ୟ ସାହୁ,ସ୍ଥାେୀୟ 
ସରପଂଚ ଚପଳା କାହ�ା,ସମତି ି
ସଭୟୂ ସଶୁାନ୍ତ କୁମାର ହସଠ୍   
ପ୍ରମଖୁ ହ�ାଗ ହଦଇ ପଜ୍ା 
ଅର୍୍ଗୋ କର ିଆେୁଷ୍ାେକି ଭାହବ 
ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଥିିହ�।ଏହ ି
ଛହେେପା� ି ଗ୍ାମର ହ�ାହକ 
ସାପ୍ତାହକି ବଜାର ପାଇଁ ୭/୮ 
କହି�ାମେିର ଦ୍ର ହ�ଫି୍ପଡ଼ା 
,ସଗ୍ଦି ପା� ି ଆଦ ି ବଜାରକୁ 
�ାଇ କଣିା ବକିା କରୁଥିହ�। 
ଅେୟୂପହେ ପାଖ ଝରଆିପା� ି
ହର ସାପ୍ତାହକି ହଛଳ ି ବଜାର ପବ୍୍ଗରୁ ବସ ି ଆସଥୁି�ା �ାହାକ ି ଦୀେ୍ଗ ବଷ୍ଗରୁ ବନ୍ଦ ରହଛି।ି 
ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟହିର ରଖି ସାପ୍ତାହକି ବଜାରହର ହଛଳ ିବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ�ି କରା�ାଇଛ।ି

ଛରେନପାଲରିେ ଆେମ୍ଭ ରେଲା ସାପ୍ାେକି ବଜାେ

କୁତ୍ା 

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୫ା୩(ସମ ରିସ): ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ସରକାରୀ ମହାବଦିୟୂାଳୟର ଶକି୍କ 
ଶକି୍ା ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ସମହ୍ ସହଫଇ 
ଓ ହଗାଷ୍ୀ ସହଚତେତା କା�୍ଗୟୂକ୍ମ 
ଅେୁଷ୍ତି ହହାଇ�ାଇଛ।ି ମହାବଦିୟୂାଳୟର 
ଅଧ୍ୟକ୍ ଡଃ. �ଳତି ରଞ୍େ ସାହୁ ଏହାକୁ 
ଉଦୋେେ କରବିା ସହ ପରହିବଶ 
ସରୁକ୍ା ଏବଂ ପରହିବଶ ଅେୁକ୍ଳ ଜୀବେ 
�ାପେର ଗରୁୁୱେ ବଷିୟହର ବୁଝାଇଥିହ�। 
ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ତଥା ବଭିାଗୀୟ ମଖୁୟୂ 
ଗରୁହଡଶ୍ୱର ଦାସ ହଗାଷ୍ୀ କା�୍ଗୟୂକ୍ମର 
ଉପାହଦୟତା ସମ୍ପକ୍ଗହର ଅବଗତ କରାଇବା 
ସହ ବଦିୟୂାଳୟ ଓ ହଗାଷ୍ୀ ମଧ୍ୟହର ସସୁମ୍ପକ୍ଗ 
ସ୍ଥାପେ କରବିାହର ଏହ ି କା�୍ଗୟୂକ୍ମ 
ସାହା�ୟୂ କରଥିାଏ ହବା� ି ମତ ହପାଷଣ 
କରଥିିହ�। ହଗାଷ୍ୀ କା�୍ଗୟୂକ୍ମ ଦାୟୱିେହର 
ଥିବା ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକିା ଦୀପାଞ୍ଳ ି
ହମହହରଙ୍କ ତୱୋବଧାେହର ଆହୟାଜତି 

ଏହ ି କା�୍ଗୟୂକ୍ମହର ବଭିାଗର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ 
ପ୍ରାଧ୍ୟାପକିା, ଶକି୍କ, ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ 
କମ୍ଗଚାରୀ ମାହେ ସ୍ଥାେୀୟ ଆରଆରଆଇେ ି
ସ୍ଥତି ଫିେହେସ ପାକ୍ଗକୁ �ାଇ ସଫା ସତୁୁରା 
କରଥିିହ�। ଏଥିସହ ଜେ ସହଚତେ 
ରା�ହିର ବଭିନି୍ନ ପ୍ଲା କାଡ୍ଗ ଏବଂ ହସ୍ଲାଗାେ 
ମାଧ୍ୟମହର ସ୍ଥାେୀୟ ହ�ାକ ମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟହର 
ସହଚତେତା ସଷୃ୍ଟ ି କରା�ାଇଥି�ା। 
କା�୍ଗୟୂକ୍ମ ହଶଷହର ପରହିବଶ ଅେୁକ୍ଳ 
ଜୀବେ �ାପେ ସମନ୍୍ଧୀୟ ଏକ ସଭା ଅେୁଷ୍ତି 

ହହାଇଥି�ା। ବଭିାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ 
ଡ. ଶମ୍ଭ ୁ ଶଙ୍କର ଦୀପ, ଡ ବସନ୍ତ କୁମାର 
ମହାକୁର , ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକିା ଡ. ମେୁମେୁ 
ହସେ, ସଶୁ୍ରୀ ସରୁଂଜତିା ମହାପାତ୍ର , ଅଧ୍ୟାପକ 
ବହିୋଦ ବହିାରୀ ରଥ, କମ୍ଗଚାରୀ ହଜୟୂାତ ି
ପ୍ରକାଶ ପହେ�, ଜାମ�ି ଆେସାରୀ, ମଙ୍ଳ 
ସହମ�, ହଗାଷ୍ୀ ସଦସୟୂ ଅସ୍ତି ପହେ� ଓ 
ଅଜତି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥତି ଥିବା ହବହଳ 
ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡ. ଶମ୍ଭ ୁ ଶଙ୍କର ଦୀପ 
ଧେୟୂବାଦ ଅପ୍ଗଣ କରଥିିହ�।

ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା ବଭିାର ପକ୍ଷେୁ ରରାଷ୍ୀ ସରେତନତା କାର୍ଗ୍ୟକ୍ରମ

ବାଲଶିଙ୍କରା

ବାଇକ୍   ଧକ୍ାରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ 
ବାେରିଶଙ୍କରା,୧୫।୩(ସମ ରିସ): ତ�ସରା ଥାୋ ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ହତ�ହି�ାର ଗ୍ାମର ୩୦ 
େମ୍ର ରାଜୟୂ ରାଜପଥ ରାସ୍ତାପାଶ୍ଶ୍ଗହର ଥିବା େଜି େର ସମ୍ଖୁହର ଚା�କି�ିାଉଥିବା 
ବୃଦ୍ଧ ଦୟାଳୁ ବାେ (୬୫)କୁ ବାଇକ୍   ଧକ୍ାହର ମତୁୃୟୂ ହହାଇଛ।ି େମ୍ର ହପ୍ଲେ ବହିୀେ 
ବାଇକ ଝାଡ଼ଖଡେ ରାଜୟୂର ହଭାଗରା ଗ୍ାମରୁ ହକୌଣସ ିକାମହର ବା�ଶିଙ୍କରା ପେକୁ 
ଦରୁ ତଗତହିର ଆସ ିବୃଦ୍ଧକୁ ଧକ୍ା ହଦଇଥି�ା। ଧକ୍ାହର ବୃଦ୍ଧ ଓ ବାଇକ ଆହରାହୀ ପଡ଼ ି
ଛେପେ ହହଉଥିବା ହଦଖି ଗ୍ାମବାସୀ ତାଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କର ି ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼଼ 
ଡାକ୍ତରଖାୋକୁ ହେଇଥିହ�। ହସଠାହର ଚକିତି୍ାଧୀେ ଅବସ୍ଥାହର ବୃଦ୍ଧ ଦୟାଳୁ ବାେଙ୍କ 
ମତୁୃୟୂ ହହାଇଥି�ା।ହପା�ସି ଶବ ଜବତ କର ି ଶବ ବୟୂବହଚ୍ଦ କରାଇ ପରବିାର 
ବଗ୍ଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କର ି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ବାଇକ ଆହରାହୀଙୁ୍କ ୋମ 
ରାହଜଶ ହଚୌହାେ ହବା� ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ମଦ ବକି୍ର ିବନ୍ଦ ପାଇଁ ରକାଶଳ 
ସମାଜ ପକ୍ଷେୁ ଦାବ ି

ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା,୧୫।୩(ସମ ରିସ): ୋଙ୍ରପା� ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ଉଜ୍ୱଳପରୁ ଗ୍ାମ ତଥା 
ପଞ୍ଚାୟତର ବଭିନି୍ନ ଗ୍ାମ ଗଡୁକିହର ହଦଶୀ ବହିଦଶୀ ମଦ ବକି୍ ିଅବାଧହର ଚା�ୁଥିବା 
ହେଇ ଅହେକ ସମୟହର ମହଳିା ମାହେ ସ୍ୱର ଉହତ୍ତାଳେ କର ି ଆସଛୁନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ 
ହକୌଣସ ି କା�୍ଗୟୂାେୁଷ୍ାେ ଗ୍ହଣ କରା�ାଉ ୋହ ିଁ ବରଂ ମଦର ପ୍ରାଦୁଭ୍ଗାବ ଦେିକୁ 
ଦେି ବଢ଼଼ବିାହର �ାଗଛି।ିହତହବ ଏହେଇ ବୁଧବାରଦେି ହକାଶଳ ସମାଜ ମହା 
ସଚବି ଦ�ିୀପ କୁମାର ପଡୋଙ୍କ ହେତୃୱେହର ଶତାଧିକ ମହଳିା ଉଜ୍ୱଳପରୁ ସ୍ଥତି 
ଅବକାରୀ ବଭିାଗ କା�୍ଗୟୂାଳୟକୁ �ାଇ ବହିକ୍ାଭ ପ୍ରଦଶ୍ଗେ କରବିା ସହ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାେ କରଥିିହ�।ଆଗାମୀ ୨୪ େଣ୍ଟା ମଧ୍ୟହର ଅବକାରୀ ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ 
ହକୌଣସ ିପଦହକ୍ପ େଆି େ ଗହ� ଆହନ୍ଦାଳେ ଆହୁର ିତୀବ୍ରତର କରା�ବି ହବା� ି
ବହିକ୍ାଭକାରୀ କହଛିନ୍ତ।ି

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୫ା୩(ସମ ରିସ): ଦ�୍ଦିପା� ି
ସପୁର ଥମ୍ଗାଲ୍   ପାୱାର୍   ହଷ୍ଟସନ୍  କୁ 
ଆହପକ୍ସ ଇଡେଆି ଗ୍ୀନ୍   �ଫି୍   ଆୱାଡ୍ଗ 
୨୦୨୨ ଅଧୀେହର “ହଗା�ଡ ଆୱାଡ୍ଗ” 
ମଳିଛି।ି ଏହ ି ସମ୍ାେଜେକ ପରୁସ୍ାର 
ଆଗାମୀ ୧୧ ଏପ୍ର�ିହର ଆହପକ୍ସ ଇଡେଆି 
ସମ୍ଳିେୀହର ପ୍ରଦାେ କରା�ବି। ଉକ୍ତ 

ସମ୍ଳିେୀହର ଭାରତ ତଥା ଅେୟୂାେୟୂ 
ହଦଶର ବଶିଷି୍ଟ ବକ୍ତାମାହେ ଅଂଶଗ୍ହଣ 
କରହିବ ଏବଂ ପରହିବଶ ପରଚିାଳୋ, 
ସରୁକ୍ା ପରଚିାଳୋ ଏବଂ ବଜ୍ଗୟୂବସୁ୍ତ 
ପରଚିାଳୋ ଭଳ ି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରସଙ୍ହର 
ଆହ�ାଚୋ କରବିାର କା�୍ଗୟୂକ୍ମ 
ରହଛି।ି 

ପେରିବଶ ଉତ୍କର୍ଗରେ 
ଏନ୍  େପିସି ିଦଲଲିପାଲ ିପେୁସ୍ତୃ

ଡ୍ାଇଭେ ମୋସଂଘେ ଷ୍ୟିେଂି ଛାଡ଼ ଆରନ୍ଦାଳନ

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼଼ ଜଲି୍ା ହହମଗରି 
ବ୍ଲକହର ଓଡ଼ଶିା ଡ୍ାଇଭର 
ସଂେର ଆହନ୍ଦାଳେ ପାଇ ଁ ଗାଡ ି
ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହହାଇଛ।ି 
ଆହନ୍ଦାଳେକାରୀ ହହମଗରି 
ବାଇପାସ୍   , ବରପା�ଛିକ 
ଖଣରିାସ୍ତା ଏବଂ ଡୁଡୁକା ରାସ୍ତାକୁ 
ଅବହରାଧ କରଥିିହ�। ସଂେର ୧୦ 
ଦଫା ଦାବ ି�ଦ ିସରକାର ଅତଶିଘି୍ର 
ପରୁଣେକରନ୍ତ ି ଆହନ୍ଦାଳେ ତବି୍ରତର 
କରବିାପାଇ ଁ ହଚତାବେ ି ହଦଇଛନ୍ତ ି
ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂେ। ଅହନ୍ଦା�େ ପାଇଁ 

ହକାଇ�ା ପରବିହେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। 
ଆହନ୍ଦାେକାରୀମାହେ ରାସ୍ତାହର ହରାହଷଇ 
କର ି ଖାଇ ଆହନ୍ଦାଳେକୁ ଜାର ି ରଖିଥିବା 

ହଦଖା�ାଇଛ।ି ଆଇେଶଙୃ୍ଖଳା ପରସି୍ଥତ ି
�ାଗ ି ସ୍ଥାେୀୟ ପ�ୁସି୍  ପକ୍ରୁ ବୟୂାପକ 
ବୟୂବସ୍ଥା, ଗ୍ହଣ କରା�ାଇଛ।ି

୪୦ ଲେିେ ମଦ ଜବତ
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୫ା୩(ସମ ରିସ): ବୁଧବାର ଦେି ଭଷ୍ା ଥାୋ ପ�ୁସି ଭଷ୍ା ଗ୍ାମର 
ଜହଣ ହଚାର ମଦ ହବପାରଙି୍କ େରୁ ୪୦ �େିର ହଦଶୀ ମଦ ଜବତ କରଛି।ି 
ଗ୍ାମର ଭବାେୀ ଶଙ୍କର ହରାହଦିାସ ତାଙ୍କ େହର ହଚାରା ମଦ ବକି୍ୀ କରୁଥିବା 
ଅଭହି�ାଗ ହହାଇ ଆସଥୁିହ�। ଫଳହର ପ�ୁସି ଅତକ୍ଦିତ ଚଢଉ କର ି ମଦ 
ଜବତ କରଥିିହ� ହହଁ ଅଭ�ିକୁ୍ତ େେଣାସ୍ଥଳରୁ ହଫରାର ହହାଇ�ାଇଛ।ି ଏ 
ହେଇ ଥାୋହର ଏକ ମାମ�ା ରୁଜୁ ହହାଇଛ।ି 

ୋସ୍ା ସଫା କେବିାକୁ ରନଇ ରଣ୍ଡରରାଳ 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୫ା୩(ସମ ରିସ): ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ଥାୋ ଅନ୍ତଗ୍ଗତ 
ଫଗଆୁପଡ଼ାହର ରାସ୍ତା ସଫା କରବିାକୁ ହେଇ ଗଡେହଗାଳ େେ�ିାଇଛ।ି 
ବଜୁି ହଭୈଷା�ଙ୍କ େର ସମ୍ଖୁହର ରାସ୍ତା େମି୍ଗାଣ ପାଇଁ ଜୟହଦବ କଡେରା, 
ଉଜାର କଡେରା ଓ ଅଭଜିତି କଡେରା ସଫା କରୁଥିବା ହବହଳ ବଜୁି ତାଙୁ୍କ ମୋ 
କରଥିିହ�। ଏଥିହର ହସମାହେ ଉତକ୍ପି୍ତ ହହାଇ ତାଙୁ୍କ ଗାଳଗିଳୁଜ କରବିା 
ସହ ଧମକ ଚମକ ହଦଇଥିବା ଅଭହି�ାଗ ହହାଇଛ।ି ଏହେଇ ବଜୁି ଥାୋହର 
ଏତ�ା ହଦବା ପହର ପ�ୁସି ମାମ�ା ରୁଜୁ କର ିତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛ।ି 

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୫ା୩(ସମ ରିସ): ହକନୁ୍ଦପତ୍ର କ�ୟୂାଣ ହବାଡ୍ଗର ଉପହଦଷ୍ଟା 
ସଂଜତି ମହାନ୍ତ ି ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଗସ୍ତହର ଆସ ି ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ହରଞ୍ କହିରଇ 
ହସକ୍ସେ ବାରଗଡ଼଼ ଫଡହିର ହକନୁ୍ଦପତ୍ର ହତାଳାଳୀ ଏବଂ କମ୍ଗଚାରୀଙ୍କ ସହ 
ଆହ�ାଚୋ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ି
ଅବସରହର ହକନୁ୍ଦପତ୍ର କମ୍ଗଚାରୀ 
ସଂେ ଡଭିଜିେ ସମ୍ପାଦକ ହକ୍ତ୍ର 
ଚନ୍ଦ୍ର ବାରକିଙ୍କ ସଭାପତୱିେ ହର 
ଅେୁଷ୍ତି ହବୈଠକହର ସରକାରଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ହୋଷତି ଏବଂ କା�୍ଗୟୂକାରୀ ହହଉଥିବା ବଭିନି୍ନ ସାମାଜକି ସରୁକ୍ା 
ହ�ାଜୋର ସମୀକ୍ା କରା�ାଇଥି�ା। ମଖୁୟୂମନ୍ତୀ େବୀେ ପଟ୍ଟୋୟକଙ୍କ 
େହିର୍ଦ୍ଗଶକ୍ହମ ୨୦୧୯ ମସହିାରୁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଛାତ୍ର ବୃତ ି ଚଳତି ଶକି୍ା 
ବଷ୍ଗରୁ ପେୁବ୍ଗାର ଆରମ୍ଭ ହହାଇଥିବାରୁ ତାଙୁ୍କ ଧେୟୂବାଦ ଦଆି�ାଇଥି�ା। 
ଓଡ଼ଶିା ସରକାରଙ୍କ େହିର୍ଦ୍ଗଶ ପହର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼଼ ହକନୁ୍ଦପତ୍ର ଡଭିଜିେହର 
ଥିବା ୩୮,୮୧୪ ହତାଳାଳୀ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୩,୧୦୬ ହତାଳାଳୀ ବଜୁି 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟୂ କ�ୟୂାଣ ହ�ାଜୋହର ଅନ୍ତଭୁ୍ଗକ୍ତ ହହାଇ ସାରଥିିବା ହବହଳ ବାକ ି

୫୭୦୮ଙୁ୍କ ଅନ୍ତଭ୍୍ଗକ୍ତ କରବିା ଦଗିହର ପଦହକ୍ପ ଗ୍ହଣ କରା �ାଉଥିବା, 
ମତୁୃୟୂ ସହାୟତାକୁ ଏକ �କ୍ରୁ ଦୁଇ �କ୍ େଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧ ି କରା �ବିା, 
ସାମାଜକି ସରୁକ୍ା ହ�ାଜୋହର ଅନ୍ତଭୁ୍ଗକ୍ତ ହହବା ପାଇ ଁଦୁଇ ହଜାର ହକର ି

ପତ୍ର ମାପଦଡେକୁ ହକାହଳ କର ି
ହଜାହର ହକର ି ମାପଦଡେ ରଖା 
�ବିା, ଚଳତି ବଧିାେସଭା ବହଜେ 
ଅଧିହବଶେହର ମଖୁୟୂମନ୍ତୀ 
ହକନୁ୍ଦପତ୍ର ଉନ୍ନୟେ ପାଣ୍କୁି ୫୦ 

ହକାେ ିେଙ୍କା ପ୍ରଦାେ ହୋଷଣା କରବିା, ଗତ େହଭମର୍ ମାସହର ଓଡ଼ଶିାର 
ଆଠ �କ୍ ହତାଳାଳୀଙୁ୍କ ଏକ ହଜାର େଙ୍କା ଏବଂ ୧୮ହଜାର ସଜିେିାଲ୍   
କମ୍ଗଚାରୀଙୁ୍କ ୧୫ ଶହ େଙ୍କା ପ୍ରଦାେକୁୁ ସ୍ୱାଗତ କରା �ାଇଥି�ା। ଛାତ୍ର ହେତା 
ସମୁତି ପହେ�, ହଦବହଜୟୂାତ ି ପଟ୍ଟୋୟକ, ଆକାଶ ହଦବତା, ହରଞ୍ 
ସମ୍ପାଦକ ଶଭୁାରମ୍   ପ୍ରଧାେ ପ୍ରହବାଦ ତକି୍ଦି, ଦୁବରାଜ ପହେ�, ଖିହରଶ୍ୱର ି
ମହ�ଙି୍, ଭାେୁମତ ିକାହ�ା, ପଦ୍େିୀ ବୁଡା, ପର୍୍୍ଗମୀ ଶାହା, ହଦହବନ୍ଦ୍ର ୋଗ, 
�ଧୁିଷ୍ଟରି ତାଡେଆି, ସନୁ୍ଦରଣ ିହଶଖର ହଦଓ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥତି ଥିହ�।

ରକନୁ୍ଦପତ୍ର କଲ୍ୟାଣ ରବାଡ୍ଗ ଉପରଦଷ୍ାଙ୍କ ସନୁ୍ଦେରଡ଼ ରସ୍

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼଼ ଜଲି୍ା କୁତ୍ରା ଥାୋ ଅଧିେ ରାଞ୍ଚହିରାଡ ଛକଠାହର ରାଜୟୂରାଜପଥ-୧୦କୁ କୁତ୍ରା 
ଡ୍ାଇଭର ସଂେ ପକ୍ରୁଷ ଦଶ ଦଫାଦାବ ି ହେଇ ବୁଧବାର ଦେିଠାରୁ ଅେଦି୍ଧ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ପାଇଁ 
ଅବହରାଧ କରା�ାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ବୁଧବାର ଦେି ସକାହଳ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଡ୍ାଇଭର 

ରାଜୟୂ ରାଜପଥ-୧୦କୁ ଅବହରାଧ କରଥିିହ�। ବନ୍ଦ ସମୟହର ପ୍ରାଇହଭଟ୍   େଂ ଥିବା ଗାଡ,ି 
ଆମ୍ବୁ�ାେ୍ସ, ସରକାରୀ ଗାଡ଼ ିଓ ମେରସାଇହକ�କୁ ଅେକା �ାଉେଥି�ା। ଫଳହର ରାସ୍ତାହର 
ବହୁ ଗାଡ ିଜାମ ଥିବାର ହଦଖିବାକୁ ମଳିଥିି�ା। ଏହ ିବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କୁତ୍ରା ବଜରହର ମଧ୍ୟ 
ହଦଖିବାକୁ ମଳିଥିି�ା। ବନ୍ଦ ଫଳହର ହଦାକାେ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ବନ୍ଦହର ଫସଥିିବା 
ଡ୍ାଇଭରମାହେ ବହୁ ହଇରାଣ ହହାଇଥିହ�। ମାତ୍ରା ପରୀକ୍ା ପାଇଁ ଫସଥିିବା ବହୁ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଡ୍ାଇଭରମାହେ ପରୀକ୍ା ହକନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିହ�।

ବା�ଶିଙ୍କରା ବ୍ଲକ ଡ୍ାଇଭର ସଂେର ବ୍ଲକ ସଭାପତ ିମାେହଗାବନି୍ଦ ସାହୁ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଗତଙ୍କ 
ହେତୃୱେହର ଆଜ ିତ�ସରା ଫାେକ ୩୦ େମ୍ର ରାଜୟୂପଥକୁ ୧୦ ଦଫା ଦାବ ିହେଇ ରାସ୍ତା 
ଅବହରାଧ କରଥିିହ�। ହସମାେଙ୍କ କହବିା ମତୁାବକ ରାଜୟୂସରକାର ତାଙ୍କର ଦାବ ିପରୁାଣ 
େହହବା ପ�୍ଗୟୂନ୍ତ ଅେଦି୍ଧ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ହସହପିର ି ହଷ୍ଟୟରଂି ଛାଡ଼ ଜାର ି ରଖା�ବି ହବା� ି ମତ 
ପ୍ରକାଶ କରଥିିହ�। ଉଭୟ ରାସ୍ତାକଡହର ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ ଛଡିା ହହାଇଥିବା ହଦଖିବାକୁ 
ମଳିଥିି�ା। ରାସ୍ତାକଡ଼ହର ଛଡିା ହହାଇଥିବା ଡ୍ାଇଭର ଭାଇମାେଙୁ୍କ ସଂେ ତରଫରୁ ଖାଦୟୂ 
ମାଗଣା ଦଆି�ାଇଥି�ା। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାହରାକହର ହଗାବନି୍ଦ ମହାକୁଡ଼, ପଣ୍୍ଗଚନ୍ଦ୍ର ମହାକୁଡ଼, 
ଜଗନ୍ନାଥ ଧରୁୁଆ, ପ୍ରହମାଦ ତକି୍ଗୀ, ବରିଞ୍ଚ ି ଖି�ାର, ହଗାକୁଳା ମହାକୁଡ଼ ଏପର ି ବ୍ଲକର 
ଶହଶହ ଡ୍ାଇଭର ଭାଇମାହେ ସମ୍ପର୍୍୍ଗର୍ହପ ରାସ୍ତାହରାକହର ସାମ�ି ହହାଇଥିହ�।

ପ�ମଗରି
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ରାଜନଗର, ୧୫।୩ (ସମସି) 

ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଚାନ୍ ଦିବାଉଁଶମଳୂ 
ପଞ୍ାୟତ ଯଦୁଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ଗାଁରର ବ ଦିଳମ୍ ଦିତ 
ରାତ ଦିରର ଭୟାବହ ଅଗ୍ଦିକାଣ୍ଡ ଘଟ ଦିଛ ଦି। 
୨ଟ ଦି ପର ଦିବାରର ୬ବଖରା ଘର ସହ ଦିତ 
ରଗାଟ ଦିଏ ରତଜରାତ ଦି ରଦାକାନ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ 
ରପାଡ ଦି ପାଉଁଶ ରହାଇଯାଇଛ ଦି। ରାତ ଦି 
ପ୍ାୟ ସାରେ ୧୧ଟା ସମୟରର ଏହ ଦି 
ଗାଁର ଉଷାରାଣୀ ରାଉଳ ଓ କାମରଦବ 
ରାଉଳଙ୍କ ଘରର ବ ଦିଦୁୟୁତ୍   ସଟଣ୍ଣସକକିଟ 
ରଯାଗୁଁ ଅଗ୍ ଦିକାଣ୍ଡ ଘଟ ଦିଥିଲା। ପର ଦିବାର 
ରଲାରକ ନ ଦିଦରୁ ଉଠଦି ଜୀବନ ବଞ୍ାଇବା 
ପାଇଁ ରକୌଣସ ଦି ପ୍କାରର ଘରୁ ବାହାରକୁ 
ଆସ ଦିଥିରଲ; ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଘର ସହ ଦିତ ସମସ୍ତ 
ଆସବାସପତ୍ର, ଧାନ ଚାଉଳ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ରପାଡ ଦି 

ପାଉଁଶ ରହାଇଯାଇଥିଲା। 
ନ ଦିଆଁ ଏରତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ରଯ 
ଦୁଇଟ ଦି ଘର ନ ଦିକଟରର ଥିବା 
ଅଞ୍ଜନ ରାଉଳଙ୍କ ରତଜରାତ ଦି 
ରଦାକାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ରପାଡ ଦି 
ପାଉଁଶ ରହାଇଯାଇଛ ଦି। ଗାଁ 
ରଲାରକ ଉଠଦିଥିରଲ ମଧ୍ୟ 
ନ ଦିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କର ଦି ପାର ଦି 
ନ ଥିରଲ। ବ ଦିପନ୍ନ ପର ଦିବାର 
ପରଡାଶୀଙ୍କ ଘରର ଆଶ୍ରୟ 
ରନଇଛନ୍ଦି। ରାଜନଗର 
ତହସ ଦିଲଦାର ଅଶ୍ ଦିନୀ ଭୂୟାଁ 
ବ ଦିପନ୍ନ ପର ଦିବାର ନ ଦିକଟରର 
ପହଞ୍ ଦି ସମରବଦନା ଜଣାଇବା ସହ 
୩ ପର ଦିବାରକୁ ପଲଦିଥିନ ରଯାଗାଇ 
ରଦଇଛନ୍ଦି। ଅନୟୁାନୟୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା 

ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର ରଯାଗାଇ ଦଦିଆଯ ଦିବ ରବାଲଦି 
ପ୍ତ ଦିଶରୁତ ଦି ରଦଇଛନ୍ଦି। ସରପଞ୍ ଚଦିତ୍ତରଞ୍ଜନ 
ପଣ୍ଡା, ସମ ଦିତ ଦିସଭୟୁା ସଶ୍ ଦିତା ସ୍ାଇଁ ବ ଦିପନ୍ନ 

ପର ଦିବାର ନ ଦିକଟରର ପହଞ୍ ଦି ସମରବଦନା 
ଜଣାଇବା ସହ ଚାଉଳ ଓ ୩ଦଦିନ ପାଇଁ 
ରନ୍ାଖାଦୟୁ ରଯାଗାଇ ରଦଇଛନ୍ଦି।

ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶାବଳରର ପଟି ି
ମାରରିେଲା ସ୍ାମ୍ରୀ

ମାଶ୍ାଘାଇ,୧୫ା୩(ସମସି): 
ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଦିଲ୍ା ମାଶଣ୍ଣାଘାଇ 
ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗରାଜପରୁ ପଞ୍ାୟତ 
ମଧସୁଦୂନପରୁର ମଙ୍ଗଳବାର 
ବ ଦିଳମ୍ ଦିତ ରାତ ଦିରର 
ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟ ଦିଛ ଦି। 
କମଳା ଓଝା(୬୨) ନାମ୍ୀ 
ଜରଣ ମହ ଦିଳା ରଶାଇଥିବା 
ରବରଳ ମାନସ ଦିକ ବ ଦିକାରଗ୍ରସ୍ତ 

ସ୍ାମୀ ଶାବଳରର ପ ଦିଟ ଦି 
ଅତ ଦି ନ ଦିମଣ୍ଣମ ଭାରବ ହତୟୁା 
କର ଦିଛ ଦି। ଅଭ ଦିରଯାଗ 
ପରର ପାଟକୁରା ପଲୁ ଦିସ 
ହତୟୁାକାରୀ ତଥା ଅଭଦିଯକୁ୍ତ 
ଅଜୟ ଓଝା (୬୫)କୁ 
ଗ ଦିରଫ କର ଦିଛ ଦି। ପଲୁ ଦିସ 
ମତୃରଦହ ଜବତ କର ଦି 
ବୟୁବରଛେଦ ନ ଦିମରନ୍ 
ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନା 
ପଠାଇଥିଲା।

 ଆଇଆଇସ ଦି ପବ ଦିତ୍ର 
ମହାରଣା ସଚୂନା ରଦଇ କହ ଦିଛନ୍ଦି ରଯ, ୩ ବଷଣ୍ଣ ରହବ ଅଜୟଙ୍କ 
ମାନସ ଦିକ ବ ଦିକୃତ ଦି ରଦଖା ରଦଇଛ ଦି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମଶଣ୍ଣ ସତ୍ତ୍ୱ ରସ 
ଔଷଧ ଖାଉ ନ ଥିରଲ କ ଦି ଠ ଦିକ୍  ରର ମଧ୍ୟ ଖାଦୟୁ ଖାଉ ନ ଥିରଲ। ଏଣ ୁ
କମଳା ଜବଦସ୍ତ ଔଷଧ ଓ ଖାଦୟୁ ଖଆୁଇ ରଦଉଥିରଲ। ଏହାକୁ 
ଅଜୟ ସହଜରର ଗ୍ରହଣ କର ଦିପାରୁ ନ ଥିରଲ। ଖାଦୟୁରର ଔଷଧ 
ମ ଦିଶାଇ ରଦଉଥିବାରୁ କଲଦିଜା ଜଳଦିଯାଉଥିବା ଅଜୟ ସବୁରବରଳ 
ଘରର ଅଭଦିରଯାଗ କରୁଥିରଲ। ଏଣ ୁ କମଳାଙୁ୍କ ମାର ଦିରଦବାକୁ 
ରସ ନ ଦିଷ୍ପତ୍ତଦି ରନଇଥିରଲ। ରାତ ଦିରର କମଳା ରଶାଇଥିବାରବରଳ 
ପବୂଣ୍ଣ ରଯାଜନା ମତୁାବକ ଅଜୟ ଶାବଳରର ତାଙ୍କ କାନମଣୁ୍ଡାକୁ 
ରଜାରରର ପ ଦିଟ ଦି ରଦଇଥିରଲ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରର ହ ିଁ କମଳାଙ୍କ 
ମତୁୃୟୁ ଘଟ ଦିଥିଲା। ରାତ ଦି ସାରା ଅଜୟ ଘର ଭ ଦିତରର ଶାବଳ ଧର ଦି 
ବସ ଦି ରହ ଦିଥିରଲ। ବୁଧବାର ସକାଳୁ ସାନପଅୁ ଆରଲାକ ପ୍ଥରମ 
ଏହା ଜାଣ ଦିବା ପରର ସାହ ଦି ପଡ଼ଦିଶା ରଲାକଙୁ୍କ ଡାକ ଦିଥିରଲ। ଖବର 
ପାଇ ପଲୁ ଦିସ ପହଞ୍ ଦିଥିଲା। ରଶଷରର ବୟୁବରଛେଦ ପରର ପଲୁ ଦିସ 
ମତୃରଦହ ହସ୍ତାନ୍ର କର ଦିଥିଲା। ଗାଁ ଶ୍ାଶନରର ତାଙ୍କ ଦାହ 
କରାଯାଇଛ ଦି। ବଡ଼ପଅୁ ଅରଶାକ ମଖୁାଗ୍ ଦି ରଦଇଥିରଲ।

ନାବାଳକିା ଅପହରଣ ଅଭରି�ାଗ
ପାରାଦୀପ,୧୫।୩(ସମ ଦିସ): ପାରାଦୀପ ଅଭୟଚାନ୍ପରୁ 
ଥାନା ଅଧୀନ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଜରଣ ନାବାଳ ଦିକାକୁ ଅପହରଣ 
କରାଯାଇଥିବା ରନଇ ତାଙ୍କ ବାପା ଥାନାରର ଲଦିଖିତ ଅଭଦିରଯାଗ 
କର ଦିଛନ୍ଦି। ଅଭଦିରଯାଗରର ନାବାଳ ଦିକାର ବାପା େଦିଙ୍କଦିଆ ଗ୍ରାମର 
ମନୁଆ ମଲ୍ ଦିକ ଓ ତା’ ସହରଯାଗୀ ମରନାରଞ୍ଜନ ସ୍ାଇଁ ଅପହରଣ 
କର ଦି ରନଇ ଯାଇଥିବା ରନଇ ଅଭଦିରଯାଗରର ଦଶଣ୍ଣାଇଛନ୍ଦି। ଏ 
ରନଇ ଥାନାରର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛ ଦି। ଦୁଇ ଅଭଦିଯକୁ୍ତ 
ରଫରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ଦିଛ ଦି।

ଆଇଓସଏିଲ୍ ରୁ �ନ୍ାରାଂଶ ର�ାର ି
ପାରାେ୍ରୀପ,୧୫।୩(ସମସି): ଆଇଓସ ଦିଏଲ ମଧ୍ୟରୁ କ ଦିଛ ଦି 
ଯନ୍ାରାଂଶ ରଚାର ଦି ରହବା ରନଇ ଆଇଓସ ଦିଏଲର ଡଦିଜଦିଏମ ମହମ୍ମଦ 
ରସାରହଲା ଅଭୟଚାନ୍ପରୁ ଥାନାରର ଲଦିଖିତ ଅଭଦିରଯାଗ କର ଦିଛନ୍ଦି। 
ଏହ ଦି ଯନ୍ାରାଂଶଗଡୁ ଦିକୁ ଟୁଆମାନ ନାମକ ଏକ ଠ ଦିକା ସରାଂସ୍ଥାର ୩ 
ଜଣ କମଣ୍ଣଚାରୀ ରଚାର ଦି କର ଦି ଏକ ରରେଲରରର ରଖିଥିବା ରନଇ 
ଜଣାପଡ଼ଦିଛ ଦି। ପରର ଏହ ଦି ଦାମୀ ଯନ୍ାରାଂଶକୁ ରରେଲର ମାଧ୍ୟମରର 
ରଗଟ୍   ବାହାରକୁ ବାହାର କର ଦିବା ରନଇ ୩ ଅଭଦିଯକୁ୍ତ ରଯାଜନା 
କର ଦିଥିରଲ। ୩ ଅଭଦିଯକୁ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରଦବ ପ୍ସାଦ ଭୂୟାଁ, ବ ଦିଶ୍ଜଦିତ 
ସ୍ାଇ ଁଓ ବ ଦିଶ୍ ରଞ୍ଜନ ରସଠଦିଙ୍କ ନାମ ଅଭଦିରଯାଗ ପତ୍ରରର ରହ ଦିଛ ଦି। 
୩ କମଣ୍ଣଚାରୀ ରଫରାର ରହ ଦିଥିବା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସଚୂନା ମ ଦିଳ ଦିଛ ଦି। ଏ 
ରନଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛ ଦି।

ବାଇକ୍   ଧକ୍ାରର ୫ ଆହତ
ପାରାେ୍ରୀପ,୧୫।୩(ସମସି): ପାରାଦୀପର ମଧବୁନ ନ ଦିକଟସ୍ଥ 
ରବଲ୍ଟଲାଇନ ନ ଦିକଟରର ସବ୍   ରଟେସନପଟୁ ଯାଉଥିବା ଏକ 
ବାଇକ୍   ସମ୍ମଖୁରର ଆସଥୁିବା ଅନୟୁ ଏକ ବାଇକ୍   ସହ ଦିତ ମହୁାମଁହୁ ିଁ 
ଧକ୍ା ରହାଇଛ ଦି। ଏହା ଫଳରର ଉଭୟ ବାଇକରର ବସ ଦିଥିବା 
ଆରରାହୀ ଆହତ ରହାଇଛନ୍ଦି। ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ସ୍ଥାନୀୟ 
ରଲାରକ ଅଠରବାଙ୍କଦି ରଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍ଥୟୁରକନ୍ଦ୍ରରର ଭତ୍ତକି କର ଦିଥିରଲ। 
ରସଠାରର ପ୍ାଥମ ଦିକ ଚ ଦିକ ଦିତ୍ା କରାଯାଇ ଗରୁୁତର ଥିବାରୁ 
୪ଜଣଙୁ୍କ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ର କରାଯାଇଛ ଦି। ଏଥିରୁ ୨ ଜଣଙ୍କ 
ପର ଦିଚୟ ମ ଦିଳ ଦିଛ ଦି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ରହରଲ ଏମ୍ାୟସଣ୍ଣ ରହାରଟଲର 
କମଣ୍ଣଚାରୀ ପ୍ଶାନ୍ ସ୍ାଇ ଁଓ ପ୍କାଶ ବଳ।

ଗ୍ାମସଭାକୁ ରନଇ ବବିାେ 
ବାଲକୁିୋ,୧୫।୩(ସମସି): ବାଲଦିକୁଦା ବ୍ଲକ ଅନନ୍ପରୁ 
ପଞ୍ାୟତରର ଗ୍ରାମସଭାକୁ ରନଇ ବ ଦିବାଦ ରଦଖା ରଦଇଛ ଦି। 
ସରପଞ୍ କବଦିତା ପରଲଇଙ୍କ ପ୍ତ ଦିନ ଦିଧି ରରମଶ ପରଲଇ 
ଗ୍ରାମସଭା ଡାକ ଦିବା ଉପରର ୱାଡଣ୍ଣସଭୟୁସଭୟୁା ବ ଦିଡ ଦିଓଙ୍କ 
ନ ଦିକଟରର ଅଭଦିରଯାଗ କର ଦିଛନ୍ଦି। ଏହ ଦି ଗ୍ରାମସଭା ରବଆଇନ 
ଭାରବ ବ ଦିନା ରନାଟ ଦିସ୍  ରର ରହାଇଥିବା ବ ଦିଡ଼ ଦିଓ ଜଦିରତନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙୁ୍କ 
ଜାନ ଦିସ ବ ଦିଶ୍ାଳ, ଶ ଦିଶ ଦିର ରସଠଦି, ଅଞ୍ଜନା ସ୍ାଇଁ, କଲୟୁାଣୀ ସ୍ାଇଁ, 
ସବ ଦିତା କାଣ୍ଡଦି, ପ୍ଦୀପ ବାର ଦିକ, ସବ ଦିତା ରସଠଦି, ଲଳଦିତା ସ୍ାଇଁ, 
ପ୍ଶାନ୍ ରବରହରା, ଉତ୍ତମ ସାହୁ, ରଜୟୁାତ୍ସା ରଭାଇ ପ୍ମଖୁ ୱାଡଣ୍ଣ 
ସଭୟୁସଭୟୁା ଲ ଦିଖିତ ଅଭଦିରଯାଗ କର ଦିଛନ୍ଦି। ପବୂଣ୍ଣରୁ ସରପଞ୍ 
ଏହ ଦିଭଳଦି ଭାରବ ଗ୍ରାମ ସଭା ବ ଦିନା ନାଗରା, ବ ଦିନା ରନାଟ ଦିସରର 
କର ଦି ଅରନକ ରାଜସ୍ ଗ୍ରାମକୁ ଉନ୍ନୟନମଳୂକ କାଯଣ୍ଣୟୁରୁ ବଞ୍ ଦିତ 
ରଖିଛନ୍ଦି। ସରପଞ୍ ପାଣ୍ ଦିରୁ ପ୍ାୟ ୩୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ଦିଜ ଇଛୋ 
ଅନୁସାରର କାଯଣ୍ଣୟୁ କର ଦିଛନ୍ଦି ରବାଲଦି ଏମାରନ ଅଭଦିରଯାଗ 
କର ଦିଛନ୍ଦି। ରତରବ ଏ ରନଇ ସରପଞ୍ କବଦିତା ପରଲଇ ପତ ଦିକ୍ ଦିୟା 
ରଖି କହ ଦିଛନ୍ଦି ରଯ ଏକ ତାଲଦିମ କାଯଣ୍ଣୟୁକ୍ମ ଲାଗ ଦି ପବୂଣ୍ଣରୁ ଗ୍ରାମସଭା 
ପାଇଁ ଦ ଦିନ ଧାଯଣ୍ଣୟୁ ରହାଇଥିଲା; କ ଦିନୁ୍ ପଞ୍ାୟତ କାଯଣ୍ଣୟୁ ନ ଦିବଣ୍ଣାହୀ 
ଅଧିକାରୀ ଓ କମଣ୍ଣଚାରୀଙ୍କ ଶରୀର ଅସସୁ୍ଥ ଥିବାରୁ ଏହା ବନ୍ 
ରହ ଦିଥିଲା। ଏଣ ୁ ରଫାନ୍  ରର ୱାଡଣ୍ଣସଭୟୁମାନଙୁ୍କ ଡକାଯାଇଥିଲା। 
ଏହାକୁ ଅଯଥାରର ବ ଦିବାଦ କରାଯାଇଛ ଦି।

‘ବୁନ୍ାଏ ଜଳ ଅରନକ ମଲୂ୍ୟବାନ’
ବାଲକୁିୋ,୧୫।୩(ସମସି): ବାଲଦିକୁଦା ବ୍ଲକ ଆମ୍ଶାଳ 
ପଞ୍ାୟତ କାଯଣ୍ଣୟୁାଳୟ ପର ଦିସରରର ଜଗତସ ଦିରାଂହପରୁ ରନହୁରୁ ଯବୁ 
ରକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆରଲାଚନା ଅନୁଷ୍ ଦିତ ରହାଇ ଯାଇଛ ଦି। ବଷଣ୍ଣା 
ଜଳକୁ ନଟେ ନ କର ଦି କ ଦିପର ଦି ସରରାଂକ୍ଷ ଦିତ ରଖି ରହବ ରସ ରନଇ 
ଆରଲାଚନା ରହାଇଥିଲା। ବୁନ୍ାଏ ଜଳ ଅରନକ ମଲୂୟୁବାନ 
ରବାଲଦି ଏଥିରର ସରଚତନ କରାଯାଇଛ ଦି। ଏଥିରର ମଖୁୟୁ ଅତ ଦିଥି 
ଭାରବ ସରପଞ୍ ଆରଲାକ ସ୍ାଇ ଁ ରଯାଗ ରଦଇ କହ ଦିଛନ୍ଦି ରଯ, 
ବତ୍ତଣ୍ଣମାନ ଭୂ-ପଷୃ୍ରର ଜଳର ଅଭାବ ରଦଖାରଦଇଛ ଦି ରତଣ ୁଜଳ 
ସ୍ତର ନ ଦିମଗ୍ାମୀ ରହବାରର ଲାଗ ଦିଛ ଦି। ବଷଣ୍ଣା ଦ ଦିନର ଜଳ କାଯଣ୍ଣୟୁକାରୀ 
ନ ରହାଇ ଅଯଥା ନଟେ ରହଉଛ ଦି। ଯଦଦି ଏହ ଦି ବଷଣ୍ଣା ଜଳକୁ ସରାଂଗ୍ରହ 
କର ଦି ଚାଷ କ ଦିମା୍ ଅନୟୁାନ କାଯଣ୍ଣୟୁରର ବ ଦିନ ଦିରଯାଗ କରାଯାଇପାରନ୍ା 
ରତରବ ଭୂ-ତଳ ଜଳ ନ ଦିମ୍ଗାମୀ ରହବାରୁ ସରୁକ୍ଷା ପାଇବା ସହ 
ଆଗାମୀ ଦ ଦିନରର ଆସଥୁିବା ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର ରହାଇପାରନ୍ା। 
ପ୍ତୟୁକ ବୟୁକ୍ତ ଦି ବୁଝ ଦିବା ଦରକାର ରଯ ବୁନ୍ାଏ ଜଳ ଅରନକ 
ମଲୂୟୁବାନ। ଏଣ ୁଏହ ଦି କାଯଣ୍ଣୟୁକ୍ମରର ଉପସ୍ଥଦିତ ଥିବା ଅଙ୍ଗଡ଼ବାଡ଼ଦି 
କମଣ୍ଣୀ, ସରପଞ୍, ନାଏବ ସରପଞ୍ ଓ ରନହୁରୁ ଯବୁରକନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ 
ସଦସୟୁ ଶପଥ ପାଠ କର ଦିଥିରଲ। ଏହ ଦି କାଯଣ୍ଣୟୁକ୍ମରର ବ ଦିଭୁ ମହାନ୍ ଦି, 
ବାଇଧର ମହାନ୍ ଦି, ଯଦୁମଣ ଦି ସାହୁ, ଅନୁପମା ସ୍ାଇ,ଁ ମଞ୍ଜଲୁତା 
ରଜନା, ଆରତୀ ମଦୁୁଲଦି, କାମ ଦିନ ଦି ଦାସ, ମଲ୍ ଦିକା ରଜନା, ରସାନାଲଦି 
ପ୍ ଦିୟଦଶକିନୀ ଦାସ, ରସୌମୟୁାରାଣ ଦି ସ୍ାଇଙଁ୍କ ସରମତ ସମସ୍ତ ୱାଡଣ୍ଣସଭୟୁ 
ସଭୟୁା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡଦି କମଣ୍ଣୀ ଉପସ୍ଥଦିତ ଥିରଲ।

କରାଂରଗ୍ସ ବରିରାଧରର ଗଜଜିଲା ବରିଜଡ ି
ରାଜନଗର, ୧୫।୩(ସମସି)

ଭଦିତରକନଦିକା ମରହାତ୍ବ ସଫଳତାର ସହ ରଶଷ ରହବା 
ପରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ ଦି ରାଜରନୈତ ଦିକ କାଦୁଅ ଫଦିଙ୍ଗା। ଏହ ଦି 
ମରହାତ୍ବର ସଫଳତା ଓ ଭ ଦିତରକନଦିକା ଇରକା ଟୁର ଦିଜଦିମର 
ବ ଦିକାଶ ୦ପାଇଁ ବ ଦିଭ ଦିନ୍ନ ପଦରକ୍ଷପ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଳରର ଶାସକ 
ବ ଦିରଜଡଦି ପ୍ତ ଦି ଜନ ସମଥଣ୍ଣନ ବୃଦ୍ ଦି ପାଇଛ ଦି। ଭ ଦିତରକନଦିକା 
ମରହାତ୍ବର ଉଦ୍  ଯାପନୀ ସରାଂଧ୍ୟାରର ରାଜନଗର ବ ଦିଧାୟକ 
ଧରୁବ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ପରର ୯୦ ଦଶକରର 
ପର ଦିରବଶର ସରୁକ୍ଷା ସହ ଦିତ ଅଞ୍ଳର ବ ଦିକାଶ ଓ ଅଞ୍ଳର 
ଖଟ ଦିଖିଆ, ରମହନତ ଦି ଓ ମଳଦିମଣୁ୍ଡ ଦିଆ ରଲାକଙୁ୍କ ସମଦୃ୍ 
କର ଦିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତ ଦିରର ପ୍ରବଶ କର ଦିଥିରଲ ରବାଲଦି 
କହ ଦିଥିରଲ। ବ ଦିଧାୟକଙ୍କ ଭାଷଣକୁ କ ଦିନୁ୍ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ନ ରଦଖାଇ 
ମାତ୍ର ୨ ଲାଇନ ଭାଷଣକୁ ଦ୍ ଦିଅଥଣ୍ଣରବାଧକ କର ଦି ଭାଇରାଲ 
କରାଯାଉଛ ଦି। ୧୯୯୦ ମସ ଦିହାରର ରାଜନଗର ଚଦିତ୍ର ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ 
ଅନୁନ୍ନତ ଥିଲା। ରାସ୍ତାଘାଟ କ ଦିମ୍ା ରସତୁ ନ ଥିଲା।ବ ଦିଧାୟକ 
ମଳଦିମଣୁ୍ଡ ଦିଆ ଶବ୍ଦ କହ ଦି ସ୍ାଭ ଦିମାନକୁ କୁଠାରଘାତ କର ଦିଛନ୍ଦି 
ରବାଲଦି କରାଂରଗ୍ରସ ଅଭଦିରଯାଗ କର ଦିବା ସହ ବ ଦିଧାୟକଙ୍କ 
କୁଶପତୁ୍ତଳଦିକା ଦାହ କର ଦି କ୍ଷମା ପ୍ାଥଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଦାବ ଦି କର ଦିଛ ଦି। 
ବୁଧବାର ବ୍ଲକ ବ ଦିରଜଡଦି କାଯଣ୍ଣୟୁାଳୟରର ସାମ୍ାଦ ଦିକ ସମ୍ମ ଦିଳନୀ 
କର ଦି ବ ଦିରଜଡଦି ରନତାମାରନ କରାଂରଗ୍ରସର ସ୍ାଭ ଦିମାନ ଓ ରଗାଟ ଦିଏ 

ପର ଦିବାରର ୩୭ ବଷଣ୍ଣ ଶାସନର ଜବାବ ମାଗ ଦିଛନ୍ଦି।
 ଦଳୀୟ କାଯଣ୍ଣୟୁାଳୟରର ବ୍ଲକ ବ ଦିରଜଡଦି ସଭାପତ ଦି ତଥା 

ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଦିଲ୍ା ପର ଦିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରଶାକ ପ୍ତ ଦିହାରୀ 
କରାଂରଗ୍ରସ ପକ୍ଷରୁ ବ ଦିଧାୟକଙ୍କ କୁଶପତୁ୍ତଳଦିକା ଦାହ ଘଟଣାକୁ 
ଦୃେ ନ ଦିନ୍ା କର ଦିଥିରଲ। ମଖୁୟୁମନ୍ୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ରାଜନଗର 
ରକାଣ ଅନୁରକାଣରର ବ ଦିକାଶମଳୂକ କାଯଣ୍ଣୟୁ ବ ଦିଧାୟକଙ୍କ 
ରନତୃତ୍ୱରର ଚାଲଦିଛ ଦି। ଇରକା ଟୁର ଦିଜଦିମର ବୟୁାପକ 
ପ୍ସାର ପ୍ଚାର ନ ଦିମରନ୍ ନ ଦିରବଛେ ଦିନ୍ନ ଉଦୟୁମ ଚାଲଦିଛ ଦି। 
୯୦ ଦଶକରର ରଯରତରବରଳ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଳରର 

ପର ଦିରବଶ ଓ ପ୍ଗତ ଦିକୁ ରନଇ ଦ୍ନ୍ଦ୍ୱ ସଟୃେ ଦି ରହାଇଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ 
ଆଇନ ରଯାଗୁଁ ରାଜନଗରରର ବ ଦିକାଶ ପକ୍ ଦିୟା ବାଧାପ୍ାପ୍ତ 
ରହାଇଥିଲା ରସରତରବଳର ରନତୃତ୍ୱ ଅଞ୍ଳର ବ ଦିକାଶ ପ୍ତ ଦି 
ଦୃଟେ ଦି ରଦଇ ନ ଥିଲା। ବତ୍ତଣ୍ଣମାନର ବ ଦିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର 
ଜୀବନ ପରର୯୦ ଦଶକରର ପର ଦିରବଶ ବଞ୍ ଦିବ ଓ ଅଞ୍ଳର 
ପ୍ଗତ ଦି ରହବ ନାରା ରଦଇ ଅଞ୍ଳର ସବୁଠୁ ଅବରହଳଦିତ 
ରଲାକଙ୍କ ରସବା କର ଦିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତ ଦିକୁ ଆସ ଦିଥିରଲ। 
ବର ଦିଷ୍ ବ ଦିରଜଡଦି ରନତା ବ ଦିଜୟ ନାୟକ କହ ଦିଛନ୍ଦି ରଯ, 
ମରହାତ୍ବ ଉଦ୍  ଯାପନୀ ସରାଂଧ୍ୟାରର ୧୯୯୦ ଦଶକ କଥା 

କୁହାଯାଇଥିଲା। ରସରତରବରଳ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଳକୁ 
ରଗାଟ ଦିଏ ପର ଦିବାର ଅବରହଳଦିତ କର ଦି ରଖିଥିରଲ। ଅଞ୍ଳର 
ବ ଦିଭ ଦିନ୍ନ ସମସୟୁା ଥିବା ରବରଳ ଭାଷଣକୁ ଦ୍ ଦିଅଥଣ୍ଣ ରବାଧକ 
କର ଦି କୁଶପତୁ୍ତଳଦିକା ଦାହ ହୀନ ରାଜନୀତ ଦିର ପର ଦିଚୟ 
ରବାଲଦି ରସ କହ ଦିଥିରଲ। ୩୭ବଷଣ୍ଣ ଶାସନରର ରାଜନଗରର 
ବ ଦିକାଶ ପର ଦିବରତ୍ତଣ୍ଣ ଅବରହଳଦିତ କର ଦି ରଖାଯାଇଥିଲା। 
ନ ଦିର୍ଦକିଟେ ପର ଦିବାର କାହାର ଦିକୁ ଉପରକୁ ଉଠଦିବାକୁ ରଦଉ ନ 
ଥିରଲ; ମାତ୍ର ଚଷା ଘରର ପଅୁ ପ୍ଥମ ଥର ପାଇଁ ବ ଦିଧାୟକ 
ରହାଇ ବ ଦିକାଶ ପକ୍ ଦିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପରର ରସମାରନ 
ରସମାନଙ୍କ ରାଜରନୈତ ଦିକ ଭବଦିଷୟୁତକୁ ରନଇ ସନ୍ ଦିହାନ 
ରହାଇପଡ଼ଦିଛନ୍ଦି ରବାଲଦି କହ ଦିଥିରଲ। 

 ଏହ ଦି ସାମ୍ାଦ ଦିକ ସମ୍ମ ଦିଳନୀରର ପଞ୍ୟତ ସମ ଦିତ ଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା 
ପ୍ତ ଦିଭା ପାତ୍ର, ବ୍ଲକ ବ ଦିରଜଡଦି ଉପସଭାପତ ଦି ନ ଦିରଞ୍ଜନ ରାଉତ, 
ରଗାବଦ୍ଣ୍ଣନ ପ୍ଧାନ, ଅରୁଣ ସାହୁ, ଛାତ୍ର ବ ଦିରଜଡଦି ସଭାପତ ଦି 
ଆତ୍ତଣ୍ଣବନୁ୍ ମହାନ୍ ଦି, ସରପଞ୍ ଅରଶାକ ମହାନ୍ ଦି, ସଶୁ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା 
ମ ଦିଶ୍ର, ରଗାରଲଖ ସ୍ାଇଁ, ଶାନ୍ ଦିଲତା ବ ଦିଶ୍ାଳ, ରଶୈରଳନ୍ଦ୍ର 
ମ ଦିଶ୍ର, ବ ଦିରଜଡଦି ରନତା ଶ୍ରୀକାନ୍ ପ୍ଧାନ, ଚ ଦିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, 
ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ରାରକଶ ନାୟକ, ସଞ୍ଜୟ ସ୍ାଇଁ, 
ରଶ୍ ଦିରଞ୍ଜନ ସାହାଣୀ, ପ୍ରମାଦ ପ୍ଧାନ, ସାଗର ପର ଦିଡ଼ା, 
ସନୟୁାସୀ ରାଉତ, ବାବାଜୀ ମ ଦିଶ୍ର ପ୍ମଖୁ ରଯାଗରଦଇ 
କରାଂରଗ୍ରସ ଉପରର ବଷକି ଥିରଲ।

ବାଲକୁିୋରର ବପିଳୁ ରଗା�ରଜମ ିଜବରେଖଲ
ବାଲକୁିୋ,୧୫।୩(ସମସି) 

ବାଲଦିକୁଦା ବ୍ଲକର ବ ଦିଭ ଦିନ୍ନ ପଞ୍ାୟତର ଅରନକ ସ୍ଥାନରର 
ରଗାଚର ଜମ ଦିରର କ ଦିଛ ଦି ମଟୁେ ଦିରମୟ ରଲାରକ ରବଆଇନ ଭାରବ 
ଗହୃ ନ ଦିମଣ୍ଣାଣ କରୁଛନ୍ଦି। ମନରରଗା ରଯାଜନାରର ରହଉଥିବା 
ରପାଖରୀ ଖନନ କାଯଣ୍ଣୟୁ ମଧ୍ୟ ରଗାଚର ଜମ ଦିରର ରଖାଳା 
ଯାଉଛ ଦି। ରଖାଳା ଯାଉଥିବା ରପାଖରୀ ପଣୁ ଦି ଶ୍ରମ ଦିକ ବଦଳରର 
ରଜସ ଦିବ ଦି ରମସ ଦିନ ସହାୟତାରର ରହଉଛ ଦି। ଏ ରନଇ ବାଲଦିକୁଦା 
ବ୍ଲକ କକ୍ଷରର ଅନୁଷ୍ ଦିତ ଜଦିଲ୍ା ପ୍ଶାସନର ଜନଶଣୁାଣ ଦି ଶ ଦିବ ଦିରରର 
ବର ଦିଷ୍ ସପୁ୍ ଦିମରକାଟଣ୍ଣ ଆଇନଜୀବୀ ସଶୁାନ୍ କାନୁନରଗା 
ଜଦିଲ୍ାପାଳ ପାରୁଲ ପଟୁ୍ଆରୀଙୁ୍କ ଅଭଦିରଯାଗ କରଛନ୍ଦି। ରତରବ 

ଲଦିଖିତ ଅଭଦିରଯାଗ କର ଦିବାକୁ ଜଦିଲ୍ାପାଳ ପରାମଶଣ୍ଣ ରଦଇଛନ୍ଦି। 
ରତରବ ରଗାଚର ଜମ ଦିରର ରପାଖରୀ ଖନନ ରହାଇପାର ଦିବ 
ରବାଲଦି ଜଦିଲ୍ାପାଳ ତାଙୁ୍କ କହ ଦିଛନ୍ଦି; କ ଦିନୁ୍ ରମସ ଦିନ ସହାୟତାରର 
କାମ ରହଉଥବା ପ୍ମାଣ ମ ଦିଳ ଦିରଲ କାଯଣ୍ଣୟୁାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ 
କରାଯ ଦିବ ରବାଲଦି କହ ଦିଛନ୍ଦି। ଅନୟୁପରକ୍ଷ ରଗାଚର ଜମ ଦିରର 
ରପାଖରୀ ଖନନ ସପୁ୍ ଦିମରକାଟଣ୍ଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ରବଆଇନ 
ଦଶଣ୍ଣାଇ ଆଇନଜୀବୀ କାନୁନରଗା କଣ ଦିଆସ୍ଥଦିତ ବାସଭବନରର 
ଏକ ସାମ୍ାଦ ଦିକ ସମ୍ମ ଦିଳନୀ କର ଦି କହ ଦିଛନ୍ଦି ରଯ, ପଞ୍ଜବାର ଏକ 
ରଗାଚର ଜମ ଦି ଉପରର ରହାଇଥିବା ମାମଲାର ଶଣୁାଣ ଦି କର ଦି 
ରଗାଚର ଜମ ଦିରର ସରକାର କ ଦିମ୍ା ରକୌଣସ ଦି ବୟୁକ୍ତ ଦି କ ଦିଛ ଦି ବ ଦି 
କାଯଣ୍ଣୟୁ କର ଦି ପର ଦିରବ ନାହ ିଁ କ ଦିମ୍ା ଏହାକୁ ଜବରଦଖଲ କର ଦି 

ପାର ଦିରବ ନାହ ିଁ। ଏହା ରକବଳ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ନୁରହଁ ଭାରତ 
ଭୂଖଣ୍ଡରର ଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜୟୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କଡା 
ନ ଦିରର୍ଦଣ୍ଣଶ ଥିଲା। ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜୟୁ ସରକାର ପାଳନ 
କର ଦିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରବାଲଦି ସପୁ୍ ଦିମ ରକାଟଣ୍ଣ ଶଣୁାଣ ଦି କର ଦିଥିରଲ। 
ଏଥିରର ସ୍ପଟେ ଭାରବ ଉରଲ୍ଖ ରହ ଦିଛ ଦି ରଯ, ଶ୍ଶାନ କ ଦିମ୍ା 
ରଗାଚର ଜମ ଦି ରବଆଇନ ଭାରବ ରବଦଖଲ କରଲ ବୁଲା 
ପଶ ୁଓ ରଗାରୁ ଗାଈ ଖାଦୟୁ ଅଭାବରୁ ଆଖି ବୁଜଦିରବ। ଏପର ଦି 
ରହରଲ ଏହା ଆଇନତଃ ଅପରାଧ। ବାଲଦିକୁଦା ବ୍ଲକର ୩୦ 
ପଞ୍ାୟତରର ଥିବା ପ୍ାୟ ୨୭୦୦ ରହକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମ ଦି ଜବର 
ଦଖଲ ରହାଇଛ ଦି। ବାଲଦିକୁଦା ତହସ ଦିଲ କାଯଣ୍ଣୟୁାଳୟ ପର ଦିସରରର 
ଥିବା ରଗାଚର ଜମ ଦି ମଧ୍ୟ ଜବର ଦଖଲ ରହାଇଥିବା ରସ 

ଅଭଦିରଯାଗ କର ଦିଛନ୍ଦି। ଏ ରନଇ ପବୂଣ୍ଣରୁ ଲ ଦିଖିତଭାରବ ମଖୁୟୁ 
ସାସନ ସଚଦିବ, ଅତ ଦିର ଦିକ୍ତ ଶାସନ ସଚଦିବ, ରକନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଳ ରାଜସ୍ 
କମ ଦିଶନର ଓ ଜଗତସ ଦିରାଂହପରୁ ଜଦିଲ୍ାପାଳଙୁ୍କ ଦାବ ଦିପତ୍ର ପ୍ଦାନ 
କର ଦିଛନ୍ଦି। ସରକାରୀ ରଯାଜନାକୁ ଲୁଟ୍   କର ଦିବା ନାମରର 
ମନରରଗା ରଯାଜନାରୁ ଅଥଣ୍ଣ ହଡପ କର ଦିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଦିକ 
ବଦଳରର ରମସ ଦିନ ସହାୟତାରର କାଯଣ୍ଣୟୁ କର ଦିବାକୁ ଉତ୍ାହ ଦିତ 
କରାଯାଉଛ ଦି। ଏହାକୁ ତଦନ୍ କରଲ ବାଲଦିକୁଦା ତହସ ଦିଲ 
ଅଧୀନରର ସକ୍ ଦିୟ ରହାଇ ଉଠଦିଥିବା ରଗାଚର ଜମ ଦି ମାଫଦିଆଙ୍କ 
ଅସଲ ରଚରହରା ପଦାକୁ ଆସ ଦିବ। ରସମାନଙ୍କ ପଛରର 
କାହାର ସହରଯାଗ ଅଛ ଦି ତାହା ସମ୍ମଖୁକୁ ଆସ ଦିବ ରବାଲଦି ରସ 
କହ ଦିଥିରଲ।

ମକୁ୍ତମଞ୍ଚ ନାଟକ 
ମରହାତ୍ସବ ଉଦ୍  �ାପତି

ଏରସମା, ୧୫।୩(ସମସି): ରସାମପରୁ ପଞ୍ାୟତ ନ ଦିକଟବତ୍ତଣ୍ଣ 
ସଳମଙ୍ଗା, ଅଣଖିଆ, ରରାଗଲ,ବସନ୍ପରୁ ଗରଗାମକୁ ରନଇ 
ସଳମଙ୍ଗା ପଡ଼ଦିଆରର ଚାଲଦିଥିବା ମକୁ୍ତମଞ୍ ନାଟକ ମରହାତ୍ବ 
ଉଦ୍  ଯାପ ଦିତ ରହାଇଛ ଦି। ପ୍ଥମ ସନ୍ୟୁାରର ନାଟକ ‘ମ ଦିଛ ସବାରୀରର 
ସତ ରକାରକଇ’ ୨ୟ ସନ୍ୟୁାରର ‘କ ଦିଏ ରପାଛ ଦିରଦବ ଆଖିଲୁହ’ 
ମଞ୍ସ୍ଥ ରହାଇଥିଲା। ୨ ଦ ଦିନ ଧର ଦି ଆରୟାଜଦିତ ନାଟକ ଉତ୍ବରର 
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଳର ଶହଶହ ଯାତ୍ରାରପ୍ମୀଙ୍କ ସମାଗମ ରହାଇଥିଲା। 
ପଏଦା ସରପଞ୍ ଦୀପ୍ତ ଦିରାଣୀ ପ୍ଧାନ ରଯାଗରଦଇ କଳାକାରଙୁ୍କ 
ସମ୍ମାନ ଦିତ କର ଦିଥିରଲ। ସତୟୁବ୍ରତ ପର ଦିଡ଼ା, ପଶୁଣ୍ଣରାମ ମନ୍ୀ, ସମ୍ଦ 
ମନ୍ୀ, ଦୀପ୍ତ ଦି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସ୍ତୃ ଦିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ମରନାଜ 
ପର ଦିଡ଼ା, ଶ ଦିଶ ଦିର ପର ଦିଡ଼ା, ଶକ୍ତ ଦି ପ୍ଶାଦ ରାଉତ, କୁନା ରାଉତ, ବଟୁ 
ପର ଦିଡ଼ା, ନଖିଆ ସାହୁ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ଥଦିତ ଥିରଲ।

ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ-ରାଜନଗରରର କରାଂରଗ୍ସ ବକିାଶରର ବାଧା ରେବାକୁ �ାହଁୁଛ ି ରସତୁ ନମି୍ାଣ ପାଇଁ ବଧିାନସଭାରର ଧରୁବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
ରାଜନଗର,୧୫।୩(ସମସି): ରାଜନଗର ନ ଦିବଣ୍ଣାଚନମଣ୍ଡଳୀର 
ଏପର ଦି ରକରତକ ଗାଁ ଅଛ ଦି ରଯଉଁଠଦି ଏରବ ବ ଦି ରପାଲ ନ ଦିମଣ୍ଣାଣ 
ରହାଇପାର ଦିନ ଦି। ବ ଦିଜୁ ରସତୁ ରଯାଜନାରର ରାଜୟୁରର ସରଭଣ୍ଣ କରାଯାଇ 
ବ ଦିଜୁ ରସତୁ ନ ଦିମଣ୍ଣାଣ କାଯଣ୍ଣୟୁ ଚାଲଦିଛ ଦି; କ ଦିନୁ୍ ଆହୁର ଦି ଅରନକ ରସତୁ 
ଆବଶୟୁକତା ରହ ଦିଛ ଦି। ଏହ ଦିକ୍ମରର ରାଜନଗର ବ ଦିଧାୟକ ଧରୁବ ସାହୁ 
ଏ ରନଇ ବ ଦିଧାନସଭାରର ବ ଦିଭାଗୀୟ ମନ୍ୀଙୁ୍କ ପ୍ଶ ୍କର ଦିଛନ୍ଦି। ସମ୍କୃ୍ତ 
ରପାଲଗଡ଼ୁ ଦିକ ରକରବ ନ ଦିମଣ୍ଣାଣ ରହବ ରସ ରନଇ ଜାଣ ଦିବାକୁ ଚାହ ିଁଥିରଲ। 
ଏହାର ଉତ୍ତରରର ୨୦୨୩-୨୪ରର ୫୨୬ଟ ଦି ନୂଆ ବ ଦିଜୁ ରସତୁ ନ ଦିମଣ୍ଣାଣ 
ପାଇ ଁ ୧୯୦୦ ରକାଟ ଦି ଟଙ୍କା ବରଜଟରର ବୟୁୟ ବରାଦ ରହ ଦିଛ ଦି। ଏ 
ରନଇ ଶୀଘ୍ର ନ ଦିଷ୍ପତ୍ତଦି ନ ଦିଆଯ ଦିବ ରବାଲଦି ମନ୍ୀ ଉତ୍ତରରର କହ ଦିଥିରଲ।

ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ,୧୫।୩(ସମସି)

ରାଜନଗର ବ ଦିଧାୟକ ଧରୁବ ସାହୁଙ୍କ 
ରନତୃତ୍ୱରର ରାଜନଗର-ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ 
ବ ଦିକାଶରର ରଲାରକ ସାମ ଦିଲ ରହାଇ 
ସମଥଣ୍ଣନ କରୁଛନ୍ଦି। ଏଥିରର ଇଷଣ୍ଣାନ୍ ଦିତ 
ରହାଇ ବ ଦିରରାଧୀ କରାଂରଗ୍ରସ ନ ଦିଜର 
ରାଜରନୈତ ଦିକ ପତ ଦିଆରା ବଜାୟ ରଖିବା 

ପାଇଁ ବ ଦିକାଶରର ବାଧା ରଦବାପାଇଁ 
ଚକ୍ାନ୍ ଆରମ୍ଭ କର ଦିଛ ଦି। ନାନା ପ୍କାର 
ମ ଦିଥୟୁା ପ୍ଚାର ଓ କୁତ୍ାରଟନା ଚଳାଇଛ ଦି। 
ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ବ ଦିରଜଡଦି ପକ୍ଷରୁ ଏକ 
ରପ୍ସ୍   ବ ଦିବୃତ୍ତ ଦିରର ଏହା କୁହାଯାଇଛ ଦି। ବ୍ଲକ 
ବ ଦିରଜଡଦି ସଭାପତ ଦି କ ଦିରଶାର ସାହୁ, ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ଦୁୟୁମ୍ ସାମନ୍ରାୟ, ରପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ରହମନ୍ ସାହୁ ଓ ନଗର ବ ଦିରଜଡଦି 

ସଭାପତ ଦି ବୁଢ଼ା ରଲଙ୍କା ପ୍ମଖୁ କରାଂରଗ୍ରସ 
ଉପରର ବଷକିଛନ୍ଦି। ଭ ଦିତରକନଦିକାର 
ସରୁକ୍ଷା ସହ ବ ଦିକାଶ ସହ ଦିତ ରାଜନଗର-
ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇର ସାମଗ୍ର ଦିକ ବ ଦିକାଶ ନ ଦିହ ଦିତ 
ଥିବାରୁ ରାଜନଗର ବ ଦିଧାୟକ ଧରୁବ 
ସାହୁ ଏ ଦ ଦିଗରର ରାଜରନୈତ ଦିକ ଜୀବନ 
ଆରମ୍ଭରୁ ନ ଦିରନ୍ର ଲାଗ ଦିପଡ଼ଦିଛନ୍ଦି। ଏହାର 
ଫଳସ୍ରୂପ ଭ ଦିତରକନଦିକା ଭାରତର ରଶ୍ରଷ୍ 

ଅଭୟାରଣୟୁ ଭାରବ ପରୁସ୍ତୃ ରହାଇଛ ଦି। 
ଭ ଦିତର କନ ଦିକା ମରହାତ୍ବର ଅପାର 
ସଫଳତା ବ ଦିରରାଧୀଦଳକୁ ହରତାତ୍ାହ ଦିତ 
କର ଦିଥିବାରୁ କରାଂରଗ୍ରସ ହୀନଚକ୍ାନ୍ 
ଚଳାଇଛ ଦି। ଏହାସରତ୍ତବେ ବ ଦିଧାୟକ ସାହୁଙ୍କ 
ରନତୃତ୍ୱରର ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ -ରାଜନଗର 
ବ ଦିକାଶ ଧାରା ଅବୟୁାହତ ରହ ଦିବ ରବାଲଦି 
ବ ଦିରଜଡଦି କହ ଦିଛ ଦି।

୬ ବଖରା ଘର ସହ ଦିତ ଜଳଦିଗଲା ରଦାକାନ

ଉପରଭାକ୍ତା ସରୁକ୍ା, ସର�ତନତା ଉପରର ଆରଲା�ନା
ତରିତ୍୍ାଲ,୧୫ା୩(ସମସି)

ରତନୁ୍ଳଦିପଦା ଆଦଦିକବଦି ସାରଳାଙ୍କ 
ସମାଧିପୀଠ ପର ଦିସର ଆଦଦିକବଦି 
ଭବନରର ଜଦିଲାସ୍ତରୀୟ ଉପରଭାକ୍ତା 
ଦ ଦିବସ ପାଳ ଦିତ ରହାଇଯାଇଛ ଦି। 
ଅଖିଳ ଭାରତ ଖାଉଟ ଦି କଲୟୁାଣ 
ପର ଦିଷଦର ରାଜୟୁ ମହ ଦିଳା ସଙ୍ଗଠନ 
ସଭାପତ ଦି ତଥା ଆଞ୍ଳଦିକ ଖାଉଟ ଦି 
କଲୟୁାଣ ସରୁକ୍ଷା ମଞ୍ର ସମ୍ାଦଦିକା 
ରନେହମୟୀ ଆଚାଯଣ୍ଣୟୁଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱରର ଏହ ଦି କାଯଣ୍ଣୟୁକ୍ମ 
ଅନୁଷ୍ ଦିତ ରହାଇଥିଲା। ପ୍ାରମ୍ଭରର ଅତ ଦିଥିମାରନ ଖାଉଟ ଦି 
ଆରନ୍ାଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ବରାଂଶୀଧର ଆଚାଯଣ୍ଣୟୁଙ୍କ ଫରଟା 
ଚ ଦିତ୍ରରର ପଷୁ୍ପମାଲୟୁ ପ୍ଦାନ କର ଦି ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳଦି ଅପଣ୍ଣଣ 
କର ଦିଥିରଲ। ରଦରବନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ ଦିକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ଅନୁଷ୍ ଦିତ 
ରବୈଠକରର ମଖୁୟୁ ଅତ ଦିଥି ଭାରବ ଜଦିଲ୍ା ଖାଉଟ ଦି ରଫାରମର 
ସଭାପତ ଦି ପ୍ଭାତ ପାଢ଼ୀ, ମଖୁୟୁବକ୍ତା ଭାରବ ଜଦିଲ୍ା 
ଖାଉଟ ଦି ଅଦାଲତର ସଭୟୁ ମଧଷୁ୍ ଦିତା ସ୍ାଇଁ ରଯାଗରଦଇ 
ଉପରଭାକ୍ତାଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା ଓ ସରଚତନତା ଉପରର ବ ଦିସୃ୍ତତ 

ଆରଲାଚନା କର ଦିବା ସହ ୨୦୧୯ ଉପରଭାକ୍ତା ସରୁକ୍ଷା 
ନ ଦିୟମଗଡୁ ଦିକ ବୟୁାଖୟୁା କର ଦିଥିରଲ। ସମ୍ମାନ ଦିତ ଅତ ଦିଥି ଭାରବ 
ଅବସରପ୍ାପ୍ତ ପ୍ଶାସନ ଦିକ ଅଧିକାରୀ ସରୁରଶଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ ଦି 
ରଯାଗରଦଇ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ଣୟନ ରହାଇଥିବା 
ଉପରଭାକ୍ତା ଆଇନ କ ଦିପର ଦି ସରଳ ଭାରବ ସମସ୍ତ 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନ ଦିକଟରର ପହଞ୍ ଦିପାର ଦିବ ଓ ଉପରଭାକ୍ତା 
ସରୁକ୍ଷା ରାଜୟୁ ସରାଂଗଠନର ସଙ୍ଗଠକ ସ୍ଗଣ୍ଣତ ବରାଂଶୀଧର 
ଆଚାଯଣ୍ଣୟୁ ଉପରଭାକ୍ତା ପାଇଁ ରଦଖିଥିବା ସ୍ପ୍ କ ଦିପର ଦି ପଲ୍ୀରୁ 
ଦ ଦିଲ୍ୀ ପଯଣ୍ଣୟୁନ୍ ବ ଦିସ୍ତାର ଦିତ ରହାଇପାର ଦିବ ରସଥିନଦିମରନ୍ 

ତାଙ୍କ କନୟୁା ଶ୍ରୀମତୀ ଆଚାଯଣ୍ଣୟୁଙୁ୍କ 
ଉଦୟୁମ କର ଦିବା ପାଇଁ ପରାମଶଣ୍ଣ 
ରଦଇଥିରଲ। ସ୍ତନ୍ ଅତ ଦିଥି ଭାରବ 
ଅଖିଳ ଭାରତ ଖାଉଟ ଦି କଲୟୁାଣ 
ପର ଦିଷଦର ଜାତୀୟ ମଖୁପାତ୍ର 
ତଥା ଓଡ଼ଦିଶା ରାଜୟୁ ସମ୍ାଦକ ଡ. 
ସନୁାକର ରବରହରା ରଯାଗରଦଇ 
ଉପରଭାକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
ସରଚତନତା ସଟୃେ ଦି ଉପରର 
ଗରୁୁତ୍ୱରରାପ କର ଦିଥିରଲ। ଜଦିଲ୍ା 

ଉପରଭାକ୍ତା ସରୁକ୍ଷା ପର ଦିଷଦର ସଭୟୁ ସାମା୍ଦ ଦିକ ଶଭୁଙ୍କର 
ରଜନା, ସାମ୍ାଦ ଦିକ ସରରାଜ ସାହୁ, କବ ଦି ପରମାନନ୍ ମ ଦିଶ୍ର, 
ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆଚାଯଣ୍ଣୟୁ, ବୟୁାସ ଫାଉରଣ୍ଡସନର ଉପସଭାପତ ଦି 
ରଶ୍ ଦିତା ନାୟକ, ଝଙ୍କଡ ସାହ ଦିତୟୁ ସରାଂସଦର ସମ୍ାଦକ 
ରଗାରଲାକ ବ ଦିହାରୀ ପଲାଇ, ଶ ଦିକ୍ଷାବ ଦିତ ଝୁଲରାମ ଦାସ, 
ରପ୍ମାନନ୍ ମ ଦିଶ୍ର, ଜାମ ଦିନୀକାନ୍ ନନ୍, ମରନାଜ ପ୍ଧାନ 
ପ୍ମଖୁ ରଯାଗରଦଇ ଥିରଲ। ଅଖିଳ ଭାରତ ଖାଉଟ ଦି 
କଲୟୁାଣ ପର ଦିଷଦର ରାଜୟୁ ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯରଶାବନ୍ 
ରାଉତ ଧନୟୁବାଦ ରଦଇଥିରଲ।

  ରାତ ିସାରା ଘର 
ଭତିରର ଶାବଳ ଧର ି
ବସ ିରହଥିିରେ
  ମାନସକି 
ବକିାରଗ୍ରସ୍ତ ଥରେ 
  ଔଷଧ କ ିଖାଦ୍ୟ 
ସହରେ ଖାଉ ନ 
ଥିରେ



ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୫।୩(ଏଜେନ୍)ି: କ୍ଜିେଟର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ା ଫମ୍ାଟ୍   
ଜଟଷ୍ଟ କ୍ଜିେଟ ବୁଧବାର ୧୪୬ ବର୍ଜର ପଦାପ୍ଣ େରଛି।ି 
୧୮୭୭ ମାର୍୍ ୧୫ଜର ଦୁଇ ପାରମ୍ଭରେି ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦଲୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ 
ଅଜ୍ରେଲଆି ମଧ୍ୟଜର ଜମଲଜବାର୍୍ କ୍ଜିେଟ ଷ୍ଟାଡୟିମଜର ପ୍ରଥମ ଜଟଷ୍ଟ 
ଜେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହାପଜର ହ ିଁ ଅନ୍ତେ୍ାତଲୀୟ କ୍ଜିେଟର ଶଭୁରାମ୍ଭ 
ଜହାଇଥିଲା। ଭାରତ ୧୯୩୨ଜର ପ୍ରଥମ ଜଟଷ୍ଟ ମ୍ାଚ୍   ଜେଳବିାର 
ଜସୌଭାଗ୍ ଲାଭ େରଥିିଲା। େନୁି୍ତ ପ୍ରଥମ ଜଟଷ୍ଟ ବେିୟ ହାସଲ 
େରବିାେୁ ଭାରତେୁ ଦୁଇ ଦଶନ୍ ିସମୟ ଲାଗଥିିଲା। 

 ୧୮୭୭ରୁ ୨୦୨୩ ପଯ୍୍ନ୍ତ ଜମାଟ୍   ୧୨ଟ ି ଜଦଶ ଜଟଷ୍ଟ 
ଜେଳଛିନ୍ତ।ି ଜମାଟ୍   ଉପଜର ଏପଯ୍୍ନ୍ତ ୨୪୯୯ଟ ି ଜଟଷ୍ଟ ମ୍ାଚ୍   
ଜେଳାଯାଇସାରଛି।ି ଜସହପିର ି୧୯୭୧ଜର ଦନିେିଆି ଓ ୨୦୦୪ଜର 
ଟ-ି୨୦ ଅନ୍ତେ୍ାତଲୀୟ କ୍ଜିେଟ ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଥିଲା। ଏହାପଜର ଜଟଷ୍ଟ 

ଫମ୍ାଟ ଆହୁର ି ଜରାମାଞ୍ଚେ ଜହାଇଥିଲା। କ୍ଜିେଟର ଏହ ି ସବୁଠାରୁ 
ସମ୍ାନେେ ଫମ୍ାଟ୍  ଜର ଭାରତର ସଚନି ଜତନୁ୍ଲେର ସବ୍ାଧିେ ରନ 
ଓ ଶତେ ହାସଲ େରଛିନ୍ତ।ି ଜସହପିର ିଜବାଲଂିଜର ଶ୍ଲୀଲଙ୍ା ପବୂ୍ତନ 
ସ୍ନିର ମଥୁିଆ ମରୁଲଲୀଧରନ ସବ୍ାଧିେ ୮୦୦ ୱଜିେଟ ହାସଲ େରଛିନ୍ତ।ି 

 ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳଛି ିସର୍ବାଧିକ ଖେଷ୍ଟ 
ବର୍୍ମାନ ସଦୁ୍ା ଜେଳାଯାଇଥିବା ୨,୪୯୯ରୁ ୧, ୭୧୧ ଜଟଷ୍ଟର 
ଫଳାଫଳ ମଳିଛି।ି ୨ଟ ି ମ୍ାଚ୍   ଟାଇ ରହଛି ି ଓ ୭୮୬ଟ ି ଜଟଷ୍ଟ 
ଅମଲୀମାଂସତି ରହଛି।ି ଇଂଲଣ୍ଡ ସବ୍ାଧିେ ୧,୦୬୦ ଜଟଷ୍ଟ ଜେଳଛି।ି 
ଜସହପିର ି ଅଜ୍ରେଲଆି ସବ୍ାଧିେ ୪୦୫ ଜଟଷ୍ଟଜର ବେିୟ ହାସଲ 

େରଛି।ି ଇଂଲଣ୍ଡ ସବ୍ାଧିେ ୩୧୮ 
ମ୍ାଚ୍  ଜର ପରାେୟ ବରଣ 
େରଛି।ି ଅଜ୍ରେଲଆି ସବୁଠାରୁ 
ଅଧିେ ୨ଟ ି ଜଟଷ୍ଟ ଟାଇ େରଛି।ି 
୧୯୬୦ଜର ବ୍ସିଜବନ୍  ଜର 
ଅଜ୍ରେଲଆି- ଜୱଷ୍ଟଇଣ୍ଡେି ଓ 
୧୯୮୬ଜର ଭାରତ- ଅଜ୍ରେଲଆି 
ମ୍ାଚ୍   ଟାଇ ରହଥିିଲା। 

 ୫୫ ରର୍ ପଖେ ଭବାେତେ ପଦବାପ୍ଣ
ଜଟଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ଜହବାର ୫୫ ବର୍ପଜର ଅଥ୍ାତ ୧୯୩୨ଜର ଭାରତ 
ପ୍ରଥମ ଜଟଷ୍ଟ ଇଂଲଣ୍ଡ ବପିକ୍ଷଜର ଜେଳଥିିଲା ଓ ହାରଥିିଲା। ୨୦ 
ବର୍ପଜର ୧୯୫୨ଜର ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଜଟଷ୍ଟ େତିଥିିଲା। 
ଏଥିଜର ଭାରତ ଜଗାଟଏି ପାଳ ିଓ ୮ ରନଜର ଇଂଲଣ୍ଡେୁ ହରାଇଥିଲା। 
ଭାରତ ଏପଯ୍୍ନ୍ତ ୫୬୯ ମ୍ାଚ୍   ଜେଳଛି।ି ଭାରତ ୧୭୨ଟ ି
ଜଟଷ୍ଟଜର ବେିୟଲୀ ଜହାଇଥିôବା ଜବଜଳ ୧୭୫ଟଜିର ପରାେୟ 
ବରଣ େରଛି।ି ଭାରତ ଜଗାଟଏି ମ୍ାଚ୍   ଟାଇ ରଖିଥିବାଜବଜଳ 
୨୨୧ଟ ି ଜଟଷ୍ଟ ଅମଲୀମାଂସତି ରଖିଛ।ି ଭାରତ ଅଜ୍ରେଲଆିେୁ ସବ୍ାଧିେ 

୩୨ଥର ହରାଇଛ।ି ଜସହପିର ି ଇଂଲଣ୍ଡ 
ସବ୍ାଧିେ ୫୦ଟ ି ଜଟଷ୍ଟଜର ଭାରତେୁ 
ହରାଇଛ।ି ଜଟଷ୍ଟଜର ଭାରତର 
ସବ୍ାଧିେ ଜ୍ାର ଇଂଲଣ୍ଡ ବପିକ୍ଷଜର 
୭୫୯ ଓ ସବ୍ନମି୍ନ ଜ୍ାର ଅଜ୍ରେଲଆି 
ବପିକ୍ଷଜର ୩୬ ରନ ରହଛି।ି 

 ସଚନି, ମେୁଲୀ ସର୍ବାଖରେ
କ୍ଜିେଟର ଏହ ି ଲମ୍ା ଫମ୍ାଟ୍  ଜର 
ବ୍ାଟଂିଜର ଭାରତର ସଚନି 
ଜତନୁ୍ଲେର ଓ ଜବାଲଂିଜର ମରୁଲଲୀ 
ସବୁଠାରୁ ଆଗଜର ରହଛିନ୍ତ।ି ସଚନି 
ସବ୍ାଧିେ ରନ (୧୫,୯୨୧) ସଂଗ୍ରହ 
େରବିା ସହ ସବ୍ାଧିେ ୫୧ଟ ି ଶତେ ହାସଲ େରଛିନ୍ତ।ି ଜସହପିର ି
ଜସ ସବ୍ାଧିେ ୨୦୦ଟ ି ମ୍ାଚ୍   ଜେଳଛିନ୍ତ।ି େମ୍ିଦନ୍ତଲୀ ସାର ଜଡାନାଲ୍ଡ 
ବ୍ାଡମ୍ାନ ସବ୍ାଧିେ ୧୨ଟ ି ଦ୍ୱଶିତେ, ୨ଟ ି ତ୍ଶିତେ ଅେ୍ନ 
େରଛିନ୍ତ।ି ଜସହପିର ି ଜବାଲଂିଜର ମରୁଲଲୀ ସବ୍ାଧିେ ୮୦୦ ୱିଜେଟ 
ଅକ୍ଆିର େରଛିନ୍ତ।ି ଜସହପିର ି ଜସ ସବ୍ାଧିେ ୫ ୱିଜେଟ ଓ ୧୦ 

ୱିଜେଟ ସଫଳତା ଯଥାକ୍ଜମ ୬୭ ଓ ୨୨ଥର ହାସଲ େରଛିନ୍ତ।ି 
ଜବାଲର ଭାଜବ ମରୁଲଲୀ ସବ୍ାଧିେ ୧୭ଥର ମ୍ାଚ୍  ର ଜଶ୍ଷ୍ଠ ଜେଳାଳ ି
ବଜିବଚତି ଜହାଇଛନ୍ତ।ି ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍ୋ ଅଲରାଉଣ୍ଡର େ୍ାେ 
ୋଲସି୍   ସବ୍ାଧିେ ୨୩ଥର ମ୍ାଚ୍  ର ଜଶ୍ଷ୍ଠ ଜେଳାଳ ି ବଜିବଚତି 
ଜହାଇଛନ୍ତ।ି ଜୱଷ୍ଟଇଣ୍ଡେିର ବ୍ାଏନ ଲାରା ସବ୍ାଧିେ ବ୍କ୍ଗିତ 
ଜ୍ାର ଅପରାେତି ୪୦୦ ରନ ସଂଗ୍ରହ େରଛିନ୍ତ।ି ଜଟଷ୍ଟଜର 
ଭାରତର ଯଶପ୍ରଲୀତ ବୁମ୍  ରା ଜଗାଟଏି ଓଭରଜର ସବ୍ାଧିେ ୩୫ 
(ଇଂଲଣ୍ଡର ଷୁ୍ଟଆଟ୍ ବ୍ଡଙ୍ ବପିକ୍ଷଜର) ରନ ସଂଗ୍ରହ େର ି ଜରେଡ୍ 
େରଛିନ୍ତ।ି ଫଜଲାଅନ ଜହବା ପଜର ୪ଟ ି ଦଳ ବେିୟ ହାସଲ 
େରଛିନ୍ତ।ି ୋଲସି ଜଶ୍ଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବଜିବଚତି ଜହାଇଛନ୍ତ।ି

ଆଉ ଖ�ବାେଏି ଦନି ପଖେ ୨୫୦୦ତମ ଖେଷ୍ଟ ଆେମ୍ଭ
ଆଉ ଜଗାଟଏି ଦନି ପଜର ଅଥ୍ାତ ଶକୁ୍ବାର ମାର୍୍ ୧୭ଜର 

୨୫୦୦ତମ ଜଟଷ୍ଟ ଜେଳାଯବି। ଜୱଲଂିଟନଜର ଜେଳାଯବିାେୁ ଥିବା 
ଏହ ି ଜଟଷ୍ଟ(ଦ୍ୱତିଲୀୟ ତଥା ଅନ୍ତମି)ଜର ନୁ୍େଲିାଣ୍ଡ ଓ ଭ୍ରମଣୋରଲୀ 
ଶ୍ଲୀଲଙ୍ା ପରସ୍ରେୁ ଜଭଟଜିବ। ପ୍ରଥମ ଜଟଷ୍ଟଜର ନୁ୍େଲିାଣ୍ଡ ଅନ୍ତମି 
ବଲ୍  ଜର େତି ି୧-୦ଜର ଅଗ୍ରଣଲୀ ହାସଲ େରଛି।ି ଏଜତ ସବୁ ସଫଳତା 
ଓ ବଫିଳତା ଏବଂ ଉତ୍ାନ ଓ ପତନ ପଜର ଜଟଷ୍ଟ କ୍ଜିେଟ ଏଜବ 
ବପିଦଜର ପଡ଼ଛି।ି ଫଟାଫଟ୍   କ୍ଜିେଟ ଅଥ୍ାତ ଟ-ି୨୦ ଓ ଦନିେିଆିର 

�େୁୁରବାେ 
୧୬ ମବାର୍୍ ୨୦୨୩୧୪ ଖେଳ ଦୁନଆି
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୧୪୬ ରର୍ଖେ 
ଖେଷ୍ଟ କ୍ଖିକେ

ଇଣ୍ଡଆିନ ଜୱଲ୍,୧୫।୩(ଏଜେନ୍)ି: ଏଠାଜର ଚାଲଥିିବା 
ଇଣ୍ଡଆିନ ଜୱଲ୍ ମାଷ୍ଟସ୍ ଜଟନସି ପ୍ରତଜିଯାଗତିାଜର 
ରୁରଆିର ଡାନଲି ଜମଦଜଭଜଦଭ, ଟପ୍   ସଡି୍   ଜସ୍ନ 
ଯବୁ ଜେଳାଳ ି ୋଜଲ୍ାସ ଆଲୋରାେ, ୋନାଡାର ୮ମ 
ସଡି୍   ଜେଳାଳ ି ଜଫଲକି୍ସ ଅଗରୁ ଆଲଆିେମି, ୧୦ମ ସଡି୍   
ବ୍ଜିଟନ୍  ର ୋଜମରନ ଜନାର,ି ୧୧ତମ ସଡି୍   ଇଟାଲଲୀର 
ୋନେି ସନିର, ଚତୁଥ ୍ ସଡି୍   ଆଜମରେିାର ଜଟଲର 
ଫି୍ଜ୍  , ୧୪ତମ ସଡି୍   ଫ୍ାନଜସସ ଟଆିଜଫା ପରୁୁର ଏେକ୍   

ବଭିାଗ ପ୍ରତଜିଯାଗତିାର ଚତୁଥ ୍ ରାଉଣ୍ଡ ମେୁାବଲିଜର 
ବେିୟଲୀ ଜହାଇ କ୍ାଟ୍ର ଫାଇନାଲଜର ପ୍ରଜବଶ େରଛିନ୍ତ।ି 
୫ମ ସଡି୍   ଜମଦ୍  ଜଭଜଦଭ ଚତୁଥ ୍ରାଉଣ୍ଡଜର େମ୍ାନଲୀର 
ଦ୍ୱାଦଶ ସଡି୍   ଜେଳାଳ ି ଆଜଲେୋଣ୍ଡର ଜୱେଜରଭଙୁ୍ 
ହରାଇ ଅଗ୍ରଗତ ି େରଛିନ୍ତ।ି ଏଥିସହ ଜମଦ୍  ଜଭଜଦଭ 
କ୍ମାଗତ ୧୭ତମ ବେିୟ ହାସଲ େରଛିନ୍ତ।ି ଜସହପିର ି
ଅନ୍ଏେ ଚତୁଥ୍ ରାଉଣ୍ଡ ମେୁାବଲିାଜର ବ୍ଜିଟନର େ୍ାେ 
ଡ୍ାପର ଓହରଯିବିା ୋରଣରୁ ଆଲୋରାୋ ୱାକ୍  ଓଭର 
ପାଇ ଚତୁଥ୍ ରାଉଣ୍ଡଜର ପ୍ରଜବଶ େରଛିନ୍ତ।ି ଜସହପିର ି
ଜଫଲକି୍ସ ୩-୬, ୬-୩, ୭-୬ ଜସଟ୍  ଜର ଆଜମରେିାର 

୧୭ତମ ସଡି୍   ଜେଳାଳ ିଟମ ିପଲଙୁ୍, ସନିର ୬-୧, 
୬-୨ ଜସଟ୍  ଜର ସ୍େିରଲାଣ୍ଡର ଷ୍ଟାନସିଲାସ 
ୱାରଙି୍ାଙୁ୍, ଟଆିଜଫା ୬-୪, ୬-୪ 
ଜସଟ୍  ଜର ଚଲିରି ଆଜଲୋଜ୍ରୋ 
ଟାବଜିଲାଙୁ୍, ଫି୍େ ୬-୪, ୬-୩ 
ଜସଟ୍  ଜର ହଜଗେରଲୀର ମାଜଟ୍ାନ 
ଫୁକ୍  ଜସାଭକି୍ସଙୁ୍, ଜନାର ି ୬-୨, 
୬-୪ ଜସଟ୍  ଜର ରୁରଆିର ରଷ୍ଠ 

ସଡି୍   ଆଜ୍ରେ ରୁଜବଜଲଭଙୁ୍ 
୬-୨, ୬- ୪ ଜସଟ୍  ଜର 
ହରାଇ ବପିଯ୍୍ୟ ଘଟାଇବା 
ସହ କ୍ାଟ୍ର ଫାଇନାଲଜର 
ପ୍ରଜବଶ େରଛିନ୍ତ।ି କ୍ାଟ୍ରଜର 
ଜମଦ୍  ଜଭଜଦଜଭ ୨୩ତମ ସଡି୍   
ଜସ୍ନର ଆଜଲୋଜ୍ରୋ ଜଡଭଜିଡାଭେି ଜଫାେନିାଙୁ୍ 
ଜଭଟଜିବ। ଜସହପିର ଅନ୍ କ୍ାଟର୍ ଫାଇନାଲ 
ମେୁାବଲିାଜର ଫି୍ଜ୍   ଓ ସନିର, ଆଲୋରାେ ଓ ଜଫଲକି୍ସ, 
ଜନାର ିଓ ଟଆିଜଫା ପରସ୍ରେୁ ଜଭଟଜିବ। 

ସ୍ଆିଖେକ, 
େରିବାକନିବା, କ୍ବାେ୍େକୁ ଉନ୍ତି

ଇଣ୍ଡଆିନ ଜୱଲ ମାଷ୍ଟ୍ସ ମହଳିା ଏେେ ବଭିାଗଜର 
ତାରୋ ତଥା ସଜିଡଡ ଜେଳାଳମିାଜନ କ୍ାଟ୍ର 

ଫାଇନାଲଜର ପ୍ରଜବଶ େରଛିନ୍ତ।ି ଟପ୍   ସଡି୍   
ଜପାଲାଣ୍ଡର ଇଗା ସ୍ଆିଜଟେ ଓ ଜସାରାନା 
ସଷି୍ଟ୍ଟି, ସପ୍ତମ ସଡି୍   ଗ୍ରଲୀସ୍  ର ୭ମ ସଡି୍   ମାରଆି 
ସାୋର ି ଓ ୧୫ତମ ସଡି୍   ଜପଟ୍ା କ୍ଜିଟାଭା, 
୬ ରଷ୍ଠ ଆଜମରେିା ଜୋଜୋ ଗଫ୍   ଓ ଦ୍ୱତିଲୀୟ 
ସଡି୍   ଜବଲାରୁରର ମାରଆି ସାବାଜଲଙ୍ା, 
୧୦ମ ସଡି ୋୋେସ୍ାନର ଏଲନିା ରବିାେନିା 
ଓ ଜଚକ୍   ଗଣରାେ୍ର ୋଜରାଲନିା ମଜୁଚାଭା 
କ୍ାଟ୍ର ଫାଇନାଲଜର ପରସ୍ରେୁ ଜଭଟବିା ସ୍ଷ୍ଟ 
ଜହାଇଛ।ି ସ୍ଆିଜଟେ ୬-୩, ୬-୧ ଜସଟ୍  ଜର 

ବ୍ଜିଟନର ଇମା ରାଡୁୋନୁଙୁ୍, ରବିାେନିା 
୬-୩, ୬-୦ ଜସଟ୍  ଜର ଭ.ି ଗ୍ରାଜଚଭାଙୁ୍, ସଷି୍ଟ୍ଟି୬-

୪, ୪-୬, ୭-୫ ଜସଟ୍  ଜର ୫ମ ସଡି୍   ଫ୍ାନ୍ର 
ୋଜରାଲନି ଗାସ୍ଟିଆଙୁ୍, ଜଚେ ଗଣରାେ୍ର କ୍ଜିଟାଭା 
୬-୨, ୩-୬, ୭-୬ ଜସଟ୍  ଜର ଆଜମରେିାର ତୃତଲୀୟ 
ସଡି ଜେଳାଳ ି ଆଜମରେିାର ଜେସେିା ଜପଗଲୁାଙୁ୍, 
ସାବାଜଲଙ୍ା ୬-୩, ୨-୬, ୬-୪ ଜସଟ୍  ଜର ୧୬ତମ 
ସଡି୍   ଜଚେ ଗଣରାେ୍ର ବାଜବ୍ାରା ଜକ୍େସିଜିୋଭାଙୁ୍, 
ମଜୁଚାଭା ୬-୪, ୬-୭, ୬-୪ ଜସଟ୍  ଜର ଜଚେ 
ଜେଳାଳ ିମାଜେ୍ଟା ଜଭାଜ୍ରୋଉଜସାଭାଙୁ୍ ହରାଇ କ୍ାଟ୍ର 
ଫାଇନାଲଜର ପ୍ରଜବଶ େରଛିନ୍ତ।ି

ଟେଷ୍ଟଟେ ସର୍ବାଧିକ 
ସବ୍ାଧିେ ଦଳ ସଂେ୍ା

ମ୍ାଚ୍   ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୦୬୦

ବେିୟ ଅଜ୍ରେଲଆି ୪୦୫

ପରାେୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ୩୧୮

ଡ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ୩୫୪

ଟାଇ ଅଜ୍ରେଲଆି ୨

ଜଶ୍ଷ୍ଠ ବ୍ାଟର
ସବ୍ାଧିେ ଜେଳାଳ ି ସଂେ୍ା

ରନ ସଚନି ୧୫,୯୨୧

ଶତେ ସଚନି ୫୧

ଦ୍ୱଶିତେ ବ୍ାଡମ୍ାନ ୧୨

ତ୍ଶିତେ ବ୍ାଡମ୍ାନ ୨

ବ୍କ୍ଗିତ ରନ ଲାରା ୪୦୦*

ଜଶ୍ଷ୍ଠ ଜେଳାଳି ୋଲସି୍   ୨୩

ଟରେଷ୍ଠ ଟରବାଲେ
ସବ୍ାଧିେ ଜେଳାଳ ି ସଂେ୍ା

ୱିଜେଟ ମରୁଲଲୀ ୮୦୦

ଜଶ୍ଷ୍ଠ ଜେଳାଳ ି ମରୁଲଲୀ ୧୭

୫ ୱିଜେଟ ମରୁଲଲୀ ୬୭

୧୦ ୱିଜେଟ ମରୁଲଲୀ ୨୨

ଭୁବଜନଶ୍ୱର, ୧୫।୩ 
(ସମସି): ଚଳତି ମାସ 
୧୭ରୁ ଇଜଣ୍ଡାଜନସଆିଜର 
‘ଜବାନ୍ଟିଓ ଜସଜଭନ୍ ମହଳିା 
ରଗ୍  ବଲୀ ପ୍ରତଜିଯାଗତିା’ 
ଆରମ୍ଭ ଜହବ। ଏଥିଜର 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ େରବିାେୁ ଥିବା 
ଭାରତଲୀୟ ମହଳିା ଦଳଜର 
େଟି୍   ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟର 
୬େଣ ଜେଳାଳ ି ସ୍ାନ 
ପାଇଛନ୍ତ।ି ଜସମାଜନ ଜହଜଲ ହୁପ ି ମାଝ,ି ପାବ୍ତଲୀ େସିେୁ, 
ମାମା ନାଏେ, ଦୁମଣୁ ିମାରାଣ୍ଡ,ି ତରୁଲତା ନାଏେ ଓ ନମି୍ାଲ୍ 
ରାଉତ। ଏହ ି ପ୍ରତଜିଯାଗତିା ଲାଗ ି ଭାରତଲୀୟ ରଗ୍  ବଲୀ 
ଫୁଟ୍  ବଲ ମହାସଂଘ (ଆଇଆର୍  ଏଫ୍  ୟ)ୁ ପକ୍ଷରୁ ଏେ ମାସ 

ଧର ି ୋତଲୀୟ ଦଳର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଶବିରି ଜୋଲୋତା ସାଇ 
ଜେ୍ରେଜର ଅନୁଷ୍ଠତି ଜହାଇଥିଲା। ଏହ ିଅବସରଜର ଭାରତଲୀୟ 
ଦଳଜର ସ୍ାନ ପାଇଥିବା ୬ ଓଡ଼ଆି ଜେଳାଳଙୁି୍ େଟି୍   ଓ େସି୍  ର 
ପ୍ରତଷି୍ଠାତା ପ୍ରଜଫସର ଅଚୁ୍ତ ସାମନ୍ତ ଶଜୁଭଚ୍ା େଣାଇଛନ୍ତ।ି

ସଚନି ଶତକ ସମ୍ବାେ; ମେୁଲୀ ଖରବାଲଂି ରବାଦ୍ ଶବାହ

କ୍ବାେ୍େଖେ ଖମଦ୍  ଖଭଖଦଭ, ଆଲକବାେବାଜ

ଜଲାେପ୍ରୟିତା ବୃଦ୍ପିାଇବା ଫଳଜର ଜଟଷ୍ଟ 
ଫମ୍ାଟ ଏଜବ ସଂଘର୍ େରୁଛ।ି ଜତଜବ ଏଥିପାଇଁ 
ଅନ୍ତେ୍ାତଲୀୟ କ୍ଜିେଟ ୋଉନସଲି (ଆଇସସି)ି 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଜଯାେନା ପ୍ରସୁ୍ତ େର ି ଏହ ି ଫମ୍ାଟ୍  େୁ 
ଆଗେୁ ବଢ଼ାଇଜନବାେୁ ଜଯାେନା େରଛି।ି

ଲଭଲନିବା, ନେିତଙ୍କ ଉପଖେ ନଜେ
ଆଜଠିବାେୁ ମହଳିବା ରଶି୍ୱ ରକଂି ଚବାମ୍ଅିନସପି୍  
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୫।୩(ଏଜେନ୍)ି: ବଭିନି୍ନ ବବିାଦ ଓ ସମସ୍ା ମଧ୍ୟଜର 
ସ୍ାନଲୀୟ ଜେଡ ିଯାଦବ ଇଜଣ୍ଡାର ହଲ୍  ଜର ଗରୁୁବାରଠାରୁ ମହଳିା ବଶି୍ୱ 
ବକ୍ସଂି ଚାମ୍ଅିନସପି୍   ଆରମ୍ଭ ଜହବ। ଭାରତଲୀୟ ମହଳିା ବକ୍ସରମାଜନ 
ଏହ ି ପ୍ରତଜିଯାଗତିାଜର ଦମ୍  ଦାର ପ୍ରଦଶ୍ନ େର ି ଅଧିେ ସଂେ୍ାଜର 
ପଦେ ହାସଲ େରବିା ଲକ୍ଷ୍ଜର ରହଛିନ୍ତ।ି ଆଘାତ ସମସ୍ା ୋରଣରୁ 

୬ଥର ବଶି୍ୱ ଚାମ୍ଅିନସପି୍   ହାସଲ େରଥିିବା ଏମ୍  ସ ି ଜମରଲୀେମ 
ଓହରଯିାଇଛନ୍ତ।ି ତାଙ୍ ଅନୁପସ୍ତିଜିର ନେିତ େରନି ଓ ଲଭଲନିା 
ଜବାଜଗ୍ାଜହନ ଭାରତ ପାଇଁ ସନୁାମ ଅେ୍ନ େରଜିବ ଜବାଲ ି ଆଶା 
େରାଯାଉଛ।ି ଏଥର ଏେ ୧୨ େଣଆି ଭାରତଲୀୟ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
େରବି। ବଶି୍ୱ ୪ନଂ ବକ୍ସର ନେିତ ୫୨ ବଦଳଜର ୫୦ ଜେେ ି
ବଗ୍ଜର ଅଂଶଗ୍ରହଣ େରଜିବ। ଜସହପିର ି ଅଲମି୍େି ୋଂସ୍ ପଦେ 
ବେିୟନିଲୀ ଲଭଲନିା ୬୯ ଜେେ ି ଅଲଟରଜୱଟ େ୍ାସ ବଦଳଜର 
୭୫ ଜେେ ି ମଡିଲିଜୱଟ୍   ଡଭିେିନଜର ଅଂଶଗ୍ରହଣ େରଜିବ। 
ଆସନ୍ତାବର୍ ପ୍ାରସି୍  ଜର ୨୦୨୪ ଅଲମି୍କି୍ସ ପାଇଁ ବକ୍ସରମାଜନ ଏହ ି
ପ୍ରତଜିଯାଗତିା ମାଧ୍ୟମଜର ପ୍ରସୁ୍ତ ିେରଜିବ। ଭାରତର ନଲୀତୁ ଘଂଘାସ, 
ସାକ୍ଷଲୀ ଜଚୌଧରୁଲୀ ସଜମତ ଅନ୍ମାଜନ ଚମେ ଜଦୋଇଜବ ଜବାଲ ି
ଆଶା େରାଯାଉଛ।ି

 ବଶି୍ୱ ବକ୍ସଂି ଚାମ୍ଅିନସପି୍  ର ଏହ ି ୧୩ତମ ସଂ୍ରଣ ୨୬ 

ତାରେି ପଯ୍୍ନ୍ତ ଚାଲବି। ଏଥିଜର ୬୫ଟ ିଜଦଶର ଜଶ୍ଷ୍ଠ ୩୦୦େଣ 
ବକ୍ସର ଅଂଶଗ୍ରହଣ େରଜିବ। ପ୍ରତଜିଯାଗତିାଜର ସ୍ର୍୍ ପଦେ ହାସଲ 
େରବିାେୁ ଥିବା ବକ୍ସରମାଜନ ଜମାଟ୍   ୧ ଲକ୍ଷ ଆଜମରେିଲୀୟ ଡଲାର 
ଆଥ ୍ଟିେ ପରୁ୍ାର ହାସଲ େରଜିବ। ଜସହପିର ି ଜରୌପ୍ ପଦେ 
ବେିୟନିଲୀ ବକ୍ସର ମାଜନ ୫୦ ହୋର ଡଲାର ଓ ୋଂସ୍ ପଦେ 

ବେିୟନିଲୀ ବକ୍ସରମାଜନ ୨୫ ହୋର ଆଜମରେିଲୀୟ ଡଲାର ପରୁ୍ାର 
ପାଇଜବ। ପ୍ରତଜିଯାଗତିାର ଜମାଟ ପରୁ୍ାର ରାଶ ି୨ ଲକ୍ଷ ୪୦ ହୋର 
ଆଜମରେିଲୀୟ ଡଲାର ରୋଯାଇଛ।ି ତୁେ୍ଲୀ ଇସ୍ାନବୁଲଜର ଗତବର୍ 
ଅନୁଷ୍ଠତି ଗତ ସଂ୍ରଣଜର ଭାରତ ଜଗାଟଏି ସ୍ର୍୍ ଓ ୨ ୋଂସ୍ ପଦେ 
ସହ ଜମାଟ୍   ୩ ପଦେ ହାସଲ େର ିଚାଇନେି ତାଇଜପ ସହ ତାଲେିାର 
ଚତୁଥ୍ ସ୍ାନଜର ରହଥିିଲା। ଜତଜବ ୨୦୦୬ଜର ଭାରତ ୪ ସ୍ର୍୍ ସହ 
ଜମାଟ ୮ ପଦେ ହାସଲ େର ିଜଶ୍ଷ୍ଠ ପ୍ରଦଶ୍ନ େରଥିିଲା। 
ଭବାେତୀୟ ଦଳ: ନଲୀତୁ ଘଂଘାସ (୪୮ ଜେେ)ି, ନେିତ େରନି 
(୫୦), ସାକ୍ଷଲୀ ଜଚୌଧରୁଲୀ (୫୨), ପ୍ରଲୀତ ି (୫୪), ମନଲୀରା ଜମୌନ 
(୫୭), ୋସମନି ଲାଜମ୍ାରଆି (୬୦), ଶଶ ି ଜଚାପ୍ରା (୬୩), 
ମଞ୍ ୁ ବାଜମ୍ାରଆି (୬୬), ସାନାମାଚା ଚାନୁ (୭୦), ଲଭଲନିା 
ଜବାଜଗ୍ାଜହନ (୭୫), ସୱିଟ ି ବୁରା (୮୧) ଓ ନୁପରୁ ଜସଓରାନ 
(୮୧+ଜେେ)ି।

୧୮୭୭ ମବାର୍୍ ୧୫ଟେ ଟମଲଟରବାର୍୍ କ୍ ରିଟକେ ଗ୍ବାଉଣ୍ଡଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଅଟ୍ରେଲରିଆ 
ମଧ୍ୟଟେ ଟେଳବାଯବାଇଥିରବା ଟେଷ୍ଟ ଇତ ରିହବାସେ ପ୍ରଥମ ମ୍ବାଚ୍  େ ଦୃଶ୍

ଇଣ୍ଡଆିନ ଖେଲ୍ସ ମବାଷ୍ଟସ୍ ଖେନସି୍  

ଭବାେତୀୟ ମହଳିବା େଗ୍  ରୀ ଦଳଖେ କଟି୍  େୁ ୬ ଖେଳବାଳ ି

ଖଶର ସଜିନ ଖେଳୁଛନ୍ ିଖଛତ୍ୀ: ଷ୍ଟମିବାକ୍  

ଏସ୍  ଏନ୍   ତବାଏଖକ୍ବାଖଣ୍ଡବା ଏକବାଖେମୀକୁ ୬ ପଦକ
ଭୁବଜନଶ୍ୱର, ୧୫।୩ (ସମସି): ୩୪ତମ 
ଓଡ଼ଶିା ରାେ୍ ଉପେନଷି୍ଠ ଜେୌରୁଗ ି ଓ ୬ଷ୍ଠ 
ପମୁଜସଇ ତାଏଜକ୍ାଜଣ୍ଡା ପ୍ରତଜିଯାଗତିା 
ପରୁଲୀଜର ଜଶର ଜହାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିଜର 
ସଦୁଲୀପ୍ତା ନନ୍ (ଏସ୍  ଏନ୍  ) ତାଏଜକ୍ାଜଣ୍ଡା 
ଏୋଜଡମଲୀେୁ ୬ଟ ି ପଦେ ସଫଳତା 
ମଳିଛି।ି ଜଯଉଁଥିଜର ୫ଟ ିୋଂସ୍ ଓ ଜଗାଟଏି 
ସ୍ର୍୍ ପଦେ ରହଛି।ି ଲାଲା ନଭି୍ଟିୋ ରୟ 
ସ୍ର୍୍ ପଦେ େତିଥିିବାଜବଜଳ ପ୍ରତଲୀକ୍ଷା 
ପ୍ରୟିଦଶ୍ଟିନଲୀ, ଲକ୍ଷଲୀପ୍ରୟିା ଜବଜହରା, ଶ୍ଲୀଲପି୍ତା 
ଜେ୍ାତପି୍ରଜ୍ା, ସ୍ତୃ ି ସ୍ତିପ୍ରଜ୍ା ଜବଜହରା 
ଓ େରି୍୍ଟି ଦାସଙୁ୍ ୋଂସ୍ ପଦେଜର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ 
ରହବିାେୁ ପଡ଼ଥିିଲା। ସ୍ର୍୍ ପଦେ ବେିୟନିଲୀ 

ନଭି୍ଟିୋ ରୟ ରାେସ୍ାନ ଜୋଟାଜର ମାର୍୍ 
୨୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ଜହବାେୁ ଥିବା ୋତଲୀୟସ୍ରଲୀୟ 
ପ୍ରତଜିଯାଗତିାଜର ଅଂଶଗ୍ରହଣ େରବିାେୁ 

ଜଯାଗ୍ତା ଅେ୍ନ େରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ି
ସଫଳତା ଲାଗ ି ଏସ୍  ଏନ୍   ତାଏଜକ୍ାଜଣ୍ଡା 
ଏୋଜଡମଲୀର ନଜିଦ୍୍ଶେିା ସଦୁଲୀପ୍ତା ନନ୍ ଓ 

ଓଡ଼ଶିା ଟାଏଜକ୍ାଜଣ୍ଡା ସଂଘର ସମ୍ାଦେ 
ମନଜମାହନ ଭଞ୍ ସମସ୍ ଜେଳାଳଙୁି୍ 
ଅଭନିନ୍ନ େଣାଇଛନ୍ତ।ି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୫।୩ (ଏଜେନ୍)ି: ଭାରତଲୀୟ ଫୁଟ୍  ବଲର େମ୍ିଦନ୍ତଲୀ ଜେଳାଳ ିସନୁଲି ଜଛତ୍ଲୀଙ୍ 
ୋଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ମୟ େ୍ାରୟିରର ବର୍୍ମାନ ସଦୁ୍ା ଚମତ୍ାର ରହଆିସଛି।ି େନୁି୍ତ ଦଳର ମେୁ୍ 
ପ୍ରଶକି୍ଷେ ଇଗର ଷ୍ଟମିାେ ବୁଧବାର ଏେ ସାକ୍ଷାତ୍  ୋର ଅବସରଜର େହଛିନ୍ତ,ି ଜଛତ୍ଲୀ ଜବାଧ 
ହୁଏ ତାଙ୍ ସ୍ର୍୍ଟିମ େ୍ାରୟିରର ଅନ୍ତମି ସେିନ ଜେଳୁଛନ୍ତ।ି ଆଗାମଲୀ ମାସଗଡ଼ୁେିଜର ଜଛତ୍ଲୀ 
ଜେଳବିାେୁ ଥିବା ଅନ୍ତମିଚରଣ ମ୍ାଚ୍  ଗଡ଼ୁେିଜର ଜଶ୍ଷ୍ଠ ପ୍ରଦଶନ୍ ଜଦଜବ ଜବାଲ ି ଷ୍ଟମିାେ 
ଆଶାବାଦଲୀ ରହଛିନ୍ତ।ି ଭାରତଲୀୟ ଫୁଟ୍  ବଲ ଦଳ ଏହାର ପରବର୍୍ଲୀ ବଡ଼ ପ୍ରତଜିଯାଗତିା ଭାଜବ 
ଆସନ୍ତା ୋନୁଆରଲୀ ୧୨ରୁ ଜଫବୃଆରଲୀ ୧୦ ପଯ୍୍ନ୍ତ ଏଏଫ୍  ସ ିଏସଆିନ େପ୍  ଜର ଭାଗଜନବ। 

୩୮ ବର୍ଲୀୟ ଜଛତ୍ଲୀ ଯଦ ି ଜେଳନ୍ତ ି ଜତଜବ 
ତାଙ୍ େ୍ାରୟିରର ୩ୟ ଏଏଫ୍  ସ ି ଏସଆିନ 
େପ୍   ପ୍ରତଜିଯାଗତିା ଜହବ। େଜଣ ଭାରତଲୀୟ 
ଫୁଟ୍  ବଲ ଜେଳାଳ ି ଭାଜବ ଜସ ସବ୍ାଧିେଥର 
ଏହ ିସମ୍ାନେନେ ପ୍ରତଜିଯାଗତିା ଜେଳଜିବ।
 ‘ଏହ ି ବୟସଜର, ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ତାଙ୍ର 
ଫୁଟ୍  ବଲରୁ ବଦିାୟ ଜନବାର ସମୟ ଜହବ। ହଁ 
ସନୁଲିଙ୍ ଏହା ଅନ୍ତମି ସେିନ। ନଶି୍ତିଭାଜବ 
ଏହା ତାଙ୍ର ଅନ୍ତମି ଏସଆିନ େପ୍   ଜହବ’ 
ଜବାଲ ି ଭାରତଲୀୟ ଫୁଟ୍  ବଲ ଦଳର ମେୁ୍ 
ପ୍ରଶକି୍ଷେ ଷ୍ଟମିାେ ଏେ ସାକ୍ଷାତ୍  ୋରଜର 
େହଛିନ୍ତ।ି ଉଜଲ୍େଜଯାଗ୍, ଅନ୍ତେ୍ାତଲୀୟ 
ଫୁଟ୍  ବଲଜର ସକ୍ୟି ଥିବା ଜେଳାଳଙି୍ ମଧ୍ୟଜର 
ସବ୍ାଧିେ ଜଗାଲ୍   ଜଦବାଜର ଜଛତ୍ଲୀ ୩ୟ 

ସ୍ାନଜର ରହଛିନ୍ତ।ି ଭାରତଲୀୟ ଫୁଟ୍  ବଲର ଏହ ିତାରୋ ଫର୍  ୱାଡ୍ ଜେଳାଳଙି୍ ନାମଜର ୮୪ 
ଅନ୍ତେ୍ାତଲୀୟ ଜଗାଲ୍   ଲପିବିଦ୍ ରହଛି।ି ଜଛତ୍ଲୀଙ୍ ଉପଜର କ୍ଷି୍ଟଆିଜନା ଜରାନାଜଲ୍ଡା (୧୧୮ 
ଜଗାଲ୍  ) ଓ ଲଓିଜନଲ୍   ଜମସ ି(୯୮) ଯଥାକ୍ଜମ ଏହ ିତାଲେିାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇସ୍ାନଜର ରହଛିନ୍ତ।ି

ଜବାଖଭଲନି୍   ଖ୍ବା’ଖେ ରକି୍ବାନ୍ଙୁ୍କ ସ୍ର୍୍
ଭୁବଜନଶ୍ୱର, ୧୫।୩ (ସମସି): ଜଚନ୍ନଇସ୍ତି ତାମଲିନାଡ଼ୁ 
ଫିେେିାଲ୍   ଏେୁଜେଶନ ଆଣ୍ଡଡ୍    ଜସ୍ାଟ୍୍ ୟନୁଭିସ୍ଟିଟଠିାଜର 
ଚାଲଥିିବା ସବ୍ଭାରତଲୀୟ ଆନ୍ତଃବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ 
ଜଦୌଡ଼େୁଦ ପ୍ରତଜିଯାଗତିାଜର େଟି୍   ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟର 
ବକି୍ାନ୍ତ ମଲେି ସ୍ର୍୍ ପଦେ ବେିୟଲୀ ଜହାଇଛନ୍ତ।ି ବକି୍ାନ୍ତ 
ପରୁୁର ୋଜଭଲନି୍   ଜ୍ା’ଜର ଏହ ି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତ।ି 
ଜସ ୭୭.୫୨ ମଟିର ୋଜଭଲନି ଫିଗେ ି ଜପାଡୟିମର 
ଶଲୀର୍ ସ୍ାନ ହାସଲ େରଥିିଜଲ। ଏଥିସହ ବକି୍ାନ୍ତ ଆଗାମଲୀ 
ଜେଜଲା ଇଣ୍ଡଆି ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ କ୍ଲୀଡ଼ାେୁ ମଧ୍ୟ ଜଯାଗ୍ତା 
ଅେ୍ନ େରଛିନ୍ତ।ି ଜସହଭିଳ ି େଟି୍  ର ଅନ୍ତମ ଛାତ୍ଲୀ 
ଅନ୍ତମିା ପଲ୍   ମହଳିା ୫୦୦୦ ମଟିର ଜଦୌଡ଼ଜର ୮ମ 
ସ୍ାନଜର ରହ ି ମଧ୍ୟ ଜେଜଲା ଇଣ୍ଡଆି ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ 
କ୍ଲୀଡ଼ାେୁ ଟେିଟ୍   ଅେ୍ନ େରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ି ସଫଳତା 
ଲାଗ ି େଟି୍   ଓ େସି୍  ର ପ୍ରତଷି୍ଠାତା ପ୍ରଜଫସର ଅଚୁ୍ତ 
ସାମନ୍ତ ଉଭୟ ଜେଳାଳଙୁି୍ ଅଭନିନ୍ନ େଣାଇଛନ୍ତ।ି
 

ଏଲରିନବା େ ରିରବାକ ରିନବା



ମଏଶ୍ଚରାଇଜର
ସ୍କିନ୍କେୟାର୍କେମଏଶ୍ଚୋଇଜେଭୂମ କିୋ
ଯକେଷ୍ଟକେଶ କି।ନ କିୟମ କିତେ୍ କିନଜକିଂଦ୍ାୋ
ତ୍ଚାଶଷୁ୍କକ�ାଇୋଏ।କେେପାଇଁତ୍ଚାେୁ
କୋମଳେଖୋପାଇଁମଏଶ୍ଚୋଇଜେ
େ୍ୟେ�ାେେେ କିୋଦେୋେ।
ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍

କମକ୍ଅପ୍େ କିଟ୍କେେନ୍ସ୍କିନ୍ନ କି�ାତ କିେଖନୁ୍।ତ୍ଚା
େ କିକଶଷଜ୍ଞଙ୍କଅନୁୋକେେନ୍ସ୍କ୍କିନ୍କେକେେ କିେନ୍ଦେେ କିୋଠ କିକ୍ନୁକ�ଁ।
ଏ�ାଅେମୟକେଏଜକିଂଓେନ୍େର୍ଣ୍ଣେୁଭଲେେ କିୋଏ।

ଲରିପ୍ବାମ୍
ଲ କିପ୍ୋମ୍େଆେଶ୍ୟେତାେମସ୍ତଙ୍କେଅଛ କି।ଲ କିପଷ୍ଟ କିକ୍େଦଳକେଘକେ
ଦକିନକେପ କିଙ୍କଟ କିଣ୍ଟୋମ୍ଲଗାନୁ୍।

କ୍ ରିନ୍ଜର୍
େ୍ କିନଜେେ କିନାସ୍କିନ୍କେୟାର୍
େୁଟ କିନଅଧେୁା।ଉପଯକୁ୍ତେ୍ କିନଜକିଂ
ଅଭାେେୁତ୍ଚାକେଅକନେ
େମେ୍ୟାମଧ୍ୟକଦଖାଯାଏ।
ଯଦକିଓନେେଧଙୁୂ୍କଦ କିନେୁଦୁଇେେ
ମ�ୁଁେଫାେେ କିୋେେକୁଯାଗଜୁଟ କି
ନୋଏ।କତକେେମୟୋ�ାେେେ କି
େ୍ କିନଜକିଂେେ କିୋଦେୋେ।
ଗ�ାଲାପଜଳ
ତ୍ଚାପାଇଁ� କିତେେକଗାଲାପଜଳ।ମ�ୁଁ
କଧାଇୋେ କିୋପକେକଗାଲାପଜଳକପ୍କ୍
େେନୁ୍।ତ୍ଚାଉଜ୍୍ଳଦ କିଶ କିେ।

ସାଧାରଣତଃମହ ରିଳାମାଗେଘରକାମଗରଏଗତବ୍ୟସ୍ତରହ ରିଥାନ୍ ରିଗେ,େ ରିଜକୁସମୟଗେବାପାଇଁଗସମାେଙ୍କ
ପାଖଗରସମୟେଥାଏ।ଗେଉଁଥପାଇଁଗସମାଗେେ ରିଜସ୍ାସ୍୍ୟରଉପେକୁ୍ତେତ୍ନକ ରିମ୍ାେ ରିଜପାଇଁସମୟବାହାର
କର ରିବାକୁସମଥ୍ଥଗହାଇେଥାନ୍ ରି।ଏପର ରିକ ରିକୁଆଗେବୁଲାବୁଲରିକର ରିବାପାଇଁମଧ୍ୟଗସମାଗେସମୟବାହାର
କର ରିପାର ରିେଥାନ୍ ରି।ଆଜରିବ ରିକମ୍ଥଜୀବୀମହ ରିଳାଙ୍କସଂଖ୍ୟା�ହୃ ରିଣୀଙ୍କସଂଖ୍ୟାଠାରୁଖବୁ୍କମ୍।ମହ ରିଳାଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟାଏଗବବ ରିମ୍ୟାେୁଫାକଚର ରିଂଓଇଣ୍ଡଷ୍ଟ ରିଆଲଚାକ ରିର ରିଗଷେତ୍ରଗରକମ୍ଅଛ ରି।ଗତଗବେ ରିକଟଗର
କରାୋଇଥବାଏକଅଧ୍ୟୟେରୁଜଣାପେରିଛ ରି୫୩ପ୍ରତ ରିଶତରୁଅଧକସହରୀମହ ରିଳାଘଗରାଇକାମ

ଗୋ�ୁଁେ ରିେକୁଥରୁଟ ରିଏବାହାରକୁବାହାର ରିପାରୁୋହାନ୍ ରି।
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୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ବୟିଟୁ ିସ୍ପି୍  କ’ଣ:ଆଜକିେେ୍ୟସ୍ତମୟଜୀେନକଶୈଳୀକଯାଗୁଁେମକସ୍ତଠ କିକ୍ଭାକେ
ନ କିଦ୍ାଯାଇପାେୁନା�ାନ୍ କି।କେ� କିପେ କିଅାଜକିୋଲକିଅଧେଂାଶେ କିଳମ୍ କିତୋତ କି
ପଯଣ୍ଣ୍ୟନ୍କମାୋଇଲତୋଲାପଟପ୍କେେମୟଅତ କିୋ� କିତେେୁଛନ୍କି।ଏ�ାେ
ଫଳେ୍େୂପଆଖତକଳେଳାଦାଗପଡ଼କିୋ,ତ୍ଚାଶଷୁ୍କକ�ୋେ�କେଶଝଡ଼ା
େମେ୍ୟାେୃଦ୍ଧପାଉଛ କି।କେେପାଇଁଭଲନ କିଦ୍ାଯ କିୋଆେଶ୍ୟେ।ଏ�ାେୁ
େ କିୟଟୁ କିେ୍ କିପ୍େୁ�ାଯାଏ।େ କିକଶଷେେ କିକେଲକିବ୍ କିଟ କିଙ୍କଠାକେଏ� କିକରେଣ୍ଡଅଧେ
କଦଖୋେୁମ କିଳୁଛ କି।କେମାକନେନୁ୍ଦେଦ କିଶ କିୋପାଇଁଦ କିନେୁ୭-୮ଘଣ୍ଟାଭଲ
ନ କିଦୋେ କିୟଟୁ କିେ୍ କିପ୍କନଉଛନ୍କି।

େରିେଗରଥରୁଟ ରିଏବ ରିଘରୁ
ବାହାରନ୍ରିେ ରି
ୋଇନ୍ସ ଡାଇକେେଟେ ପତ୍ କିୋ
ରୋକଭଲ େ କିକ�େକିୟର୍ ଅାଣ୍ଡ
କୋୋଇଟ କିକେ ‘କଜଣ୍ଡେ ଗ୍ୟାପ୍
ଇନ୍ କମାେ କିଲ କିଟ କି ଆଉଟ୍ୋଇଡ୍
କ�ାମ୍ ଇନ୍ ଅେଣ୍ଣାନ୍ ଇଣ୍ଡକିଆ’ ଶୀଷଣ୍ଣେକେ
ଏ� କିଅଧ୍ୟୟନପ୍ରୋଶପାଇଛ କି।ଏେେୁଜଣାପଡ଼କିଛ କି,
େ�େକେେ�ୁଥିୋପ୍ରାୟଅଧାମ� କିଳାଦ କିନକେେେୁଟ କିଏଘେୁ
ୋ�ାେେୁୋ�ାେୁନା�ାନ୍ କି।ଭାେତକେପେୁୁଷଓମ� କିଳାଙ୍କ
କମାେ କିଲ କିଟ କିେୁଯଦକିତୁଳନାେୋଯ କିେ,କତକେଏେକେଅଧେ
ଅନ୍ୋଳକଦଖୋେୁମ କିଳ କିେ।

କାମରସ୍ତ ରିରୁଅଧ୍ୟୟେ
ଦକିଲ୍ୀ ଆଇଆଇଟ କିକେ ରୋନ୍ସପଟଣ୍ଣ େ କିେର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଫେେ ୋ�ୁଲ
କଗାଏଲଙ୍କ ଦ୍ାୋ େୋଯାଇେୋ ଏ� କି ଅଧ୍ୟୟନ ଭାେତୀୟ
େ�େ ଉପକେ ଆଧାେ କିତ। ଏ� କି ଅଧ୍ୟୟନକେ ୮୪,୨୦୭
ମ� କିଳାଙୁ୍କୋମ କିଲେୋଯାଇେୋକେକଳ୮୮,୯୧୪ପେୁୁଷ
ମଧ୍ୟଭାଗକନଇେକଲ।୪୭ପ୍ରତ କିଶତମ� କିଳାଦ କିନେୁେକେ
ଘେୁୋ�ାେେୁୋ�ାେୁେୋେ� କିଛନ୍କି।ଏ�ାେଅେଣ୍ଣ କ�ଉଛ କି

ପ୍ରାୟ୫୩ପ୍ରତ କିଶତମ� କିଳାଦ କିନେୁେେୁଟ କିଏ
େ କି ଘେୁୋ�ାେେୁୋ�ାେ କିପାେୁନା�ାନ୍ କି।
ଦ କିନେୁ ଅତ କି େମ୍କେ େକେ ଘେେୁ
ୋ�ାେେୁ ୋ�ାେୁଥିୋ ପେୁୁଷଙ୍କ େଂଖ୍ୟା
୮୭ ପ୍ରତ କିଶତ। ଏ�ାେ ଅେଣ୍ଣ କ�ଉଛ କି

ମ� କିଳାଙ୍କ ତୁଳନାକେ ପେୁୁଷମାକନ ଘକେ
ଖବୁ୍େମ୍େ�ୁଛନ୍କି।

କାହ ିଁକ ରିବାହାର ରିପାରୁୋହାନ୍ ରି
ଅଧ୍ୟୟନକେ ୋମ କିଲ ମ� କିଳାଙ୍କ େ� ଆକଲାଚନା େେ କିୋ
ପକେ ଅକନେ ୋେଣ ୋମ୍ାେୁ ଆେ କିଛ କି। କଯଉଁେପାଇଁ
ମ� କିଳାମାକନଘକେେ�ୁେୋଜଣାପଡ଼କିଛ କି।କତକେଏଥିକେ
େୁ�ାଯାଇଛ କି, ମ� କିଳାଙୁ୍କ ଘେୁ ୋ�ାେେୁ ୋ�ାେ କିୋ ପାଇଁ
ଅକନେ କଠାସ୍ ୋେଣେ ଆେଶ୍ୟେତା ଦେୋେ ପକଡ଼,
ଯା�ା ପେୁୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କ�ାଇ ନ ୋଏ। ପଢ଼ା କଲଖା
େେ କିେୋ ୮୧ ପ୍ରତ କିଶତ ମ� କିଳା ଦ କିନେୁ େକେ ୋ�ାେେୁ
ୋ�ାେୁେୋ େ� କିଛନ୍କି। କେ� କିପେ କି ପଢ଼ା ତୋ ଚାେ କିେ କି େେ କି
ନେୋ୩୦ପ୍ରତ କିଶତମ� କିଳାଘେୁପଦାେୁଯାଉଛନ୍କି।ଏେେୁ
ପ୍ଷ୍ଟକ�ଉଛ କି୭୦ପ୍ରତ କିଶତମ� କିଳାଦ କିନକେେେୁଟ କିଏେ କିଘେୁ
ପଦାେୁୋ�ାେୁନା�ାନ୍ କି।ଅନ୍ୟପକଟୋମେେୁନେୋ୩୫
ପ୍ରତ କିଶତପେୁୁଷଘକେେ�ନ୍କି।

ଜଞ୍ାଳଭ ରିତଗର

ସହରୀମହ ରିଳାସହରୀମହ ରିଳା
ଋତୁପେକିେର୍ଣ୍ଣନେ�କଫଶନଷ୍ଟାଇଲମଧ୍ୟେଦଳକିୋଏ।ଏକେଖୋଦକିକନ

ଅଧେଗେମଲାଗୁନେୋ କପାଷାେଉପକେେମକସ୍ତକେଶ କିଗେୁୁତ୍
କଦଉଛନ୍କି। ଏଣୁ ଏକେ ଆୋମଦାୟେ ଷ୍ଟାଇଲକିସ୍ କରେସ୍େୁ ଯେୁେ,

ଯେୁତୀମାକନକେଶ କିପେନ୍ଦେେୁଛନ୍କି।େ କିକଶଷେେ କିେମଣ୍ଣଜୀେୀମ� କିଳାମାକନ
ଅଫକିସ୍ ୱୟର୍ ଲାଗ କି ଆୋମଦାୟେ କପାଷାେ ପ କିନ୍ କିୋେୁ ଭଲପାଉଛନ୍କି।
ଫମଣ୍ଣାଲରୋଉଜେେ�ଜ୍ୟାକେଟ୍ତୋସ୍ରଗ୍େୁମ� କିଳାମାକନୋମ କିଲେେୁଛନ୍କି।
ଅେଶ୍ୟଖୋଦକିନ କିଆଜ୍ୟାକେଟ୍ତୋସ୍ରଗ୍କେଅକନେଫେକ୍ଅଛ କି।ଏକେ
େଜାେକେପତଳାଜ୍ୟାକେଟ୍ଓସ୍ରଗ୍ମ କିଳୁଛ କି।ଯା�ାଏକେେମର୍ଜ୍ୟାକେଟ୍
-ସ୍ରଗ୍ ଭାକେ ପେ କିଚ କିତ। େଟନ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ େ�

େଟନ୍ସ୍ରଗ୍ମଧ୍ୟମ କିଳୁଛ କି।କେେଳଏତ କିେ କିନୁକ�ଁ,
ପତଳାକଡନକିମ୍େପଡ଼ାେଜ୍ୟାକେଟ୍ମ କିଳୁଛ କି।

ଯା�ାେ କି ଫମଣ୍ଣାଲ୍ ଲୁକ୍େୁ ଅଧେ ଆେଷଣ୍ଣଣୀୟ
େେ କିୋକେ ୋ�ାଯ୍ୟ େେୁଛ କି। କେ� କିପେ କି ଏ� କିେେୁ
ମ୍ୟାକଟେ କିଆଲ୍କେେ କିଭ କିନ୍ନଡ କିଜାଇନ୍କେଜ୍ୟାକେଟ୍
ତୋ ସ୍ରଗ୍ ନଜେ ଆେଛୁ କି। ତା’େ� ୋଦାେ କିଧା
ଲୁକ୍ ପାଇଁ କଗାଟ କିଏ େଙ୍ଗେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ତୋ ସ୍ରଗ୍
ପ କିନ୍ୋଉପକେଯେୁତୀମାକନେ କିକଶଷଧ୍ୟାନକଦଉେୋ
କଦଖୋେୁମ କିଳୁଛ କି।

ଗଫଶେଗର
ସମର୍ଜ୍ୟାଗକଟ୍-ସ୍ରଗ୍

ପ୍ରସୁ୍ତତରିପ୍ରଣାଳ ରି
ପ୍ରେକମଆଳୁ ଓ ପଣେେୁ ଚେଟ କି େଖନୁ୍। ଚୁଲାକେ େକଡ଼ଇ େୋଇ କତଲ
ଗେମେେନୁ୍।କତଲଗେମକ�ୋପକେଜକିୋ,େଟାେଞ୍ାଲଙ୍କା,ପ କିଆଜ
ପୋଇ ଭାଜନୁ୍। େ କିଛ କି େମୟ ପକେ ଅଦା େେଣୁ କଛଚା ପୋନୁ୍। କେେକେ
�ଳଦକି,ଲଙ୍କାଗଣୁ୍ଡ,ଲୁଣପୋଇେ କିଛ କିେମୟଭାଜନୁ୍।ଏ�ାପକେଚେଟାପଣେ
ଆଳୁପୋଇେ କିଛ କିେମୟେଷନୁ୍।ଏ�ାେୁେଣ୍ଡାକ�ୋପାଇଁଛାଡ଼ କିଦ କିଅନୁ୍।ଅନ୍ୟ
ଏେେକଡ଼ଇକେଛାଣ କିୋପାଇଁକତଲଦକିଅନୁ୍।ଆଉଏେପାତ୍କେକେେନନ କିଅନୁ୍
କେେକେଲୁଣମ କିଶାନୁ୍।ଅଳ୍ପପାଣ କିକଦଇକଘାଳତ କିଆେ କିେେନୁ୍।କେେକେପଣେେୁ
କଗାଲକଗାଲେେ କିକେେନକେେୁଡ଼ାଇଛାଣନୁ୍।ପ୍ରସୁ୍ତତକ�ାଇଗଲାପଣେଆଳୁଚପ୍।

ପଣସଚପ୍
ଅାବଶ୍ୟକସାମଗ୍ୀ 

େଟାପଣେ:ଏେେପ୍,େ କିଝାଆଳୁ:ଏେ
େପ୍,େଟାପ କିଆଜ:ଅଧାେପ୍,େଟା
େଞ୍ାଲଙ୍କା:ଅଳ୍ପ,ଜକିୋ:ଅଧାଚାମଚ,
ଅଦାେେଣୁକଛଚା:ଅଧାଚାମଚ,
କେେନ:ଏେେପ୍,�ଳଦକିଗଣୁ୍ଡ:ଅଧା
ଚାମଚ,ଲଙ୍କାଗଣୁ୍ଡ:ଅଧାଚାମଚ,ଲୁଣ:
େ୍ାଦଅନୁୋକେ,କତଲ:ଆେଶ୍ୟେତା
ଅନୁୋକେ।

ବ୍ାଇଡାଲ୍
ଗମକ୍ଅପ୍
କ ରିଟ୍

ଗମାହାଣ୍ଡରିଶାଳରୁ…

ବାହାଘରପ୍ରସୁ୍ତତ ରିସମୟଗରକେରିଆଜରିେ ରିଷଗରଅଗେକ
ଗଛାଟଗମାଟଜରିେ ରିଷକୁସାମ ରିଲକରାୋଏ।କେ ରିଆ
ଗମକ୍ଅପ୍କ ରିଟ୍ଗରଅଗେକଜରିେ ରିଷରଖାୋଏ।ଗତଗବ
ଗମକ୍ଅପ୍ସାମଗ୍ୀବ୍ୟତୀତକ ରିଛ ରିଜରିେ ରିଷଏଭଳରିଅଛ ରି,
ୋହାକୁଗମକ୍ଅପ୍କ ରିଟ୍ଗରରଖବାଖବୁ୍ଜରୁର ରି।

େ୍ାସ୍୍ୟପାଇଁମୋ� କିତେେ।କତକେଏ� କିମୋଚୂନା
ତ୍ଚାଲାଗ କିେ କିଉପୋେୀ।

ଏ�ାକେୌନ୍ଦଯଣ୍ଣ୍ୟେୃଦ୍ଧକେୋ�ାଯ୍ୟ
େକେ।କେେପାଇଁମୋଚୂନାକେ

େଞ୍ାକ୍ୀେଓମ�ୁମ କିଶାଇେ୍ୟେ�ାେ
େେ କିପାେ କିକେ।ଏ� କିପ୍ୟାକ୍େୁଲଗାଇୋ

ପେୂଣ୍ଣେୁମ�ଁୁେୁଭଲଭାକେପେ କିଷ୍କାେେେନୁ୍।ଏ�ାପକେମ�ଁୁଓ
କେେକେଏ� କିପ୍ୟାକ୍ଲଗାନୁ୍।ପ୍ୟାକ୍େମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣଶଖୁଯ କିୋପକେ
ମ�ୁଁେୁଭଲଭାକେକଧାଇଦ କିଅନୁ୍।ଏ�ାେୁେ୍ୟେ�ାେେେ କିୋ
ଦ୍ାୋେନ୍ଟ୍ୟାନ୍େମେ୍ୟାଦୂେ�ୁଏ।ତା’େ�େ୍ାକ୍କ�ଡ୍
େମେ୍ୟାମଧ୍ୟଭଲକ�ାଇୋଏ।କେେଳଏତ କିେ କି
ନୁକ�ଁ,ତ୍ଚାେଔଜଲ୍ୟ
େୃଦ୍ଧପାଏ।

ତ୍ଚାପାଇଁ
ମକାଚୂୋ

ବ୍ାକ୍  ଟ:ିେ୍ାକ୍ଟ କି’ତ କିଅାେ କିେେ କିୋପକେତା�ାେୁେଣ୍ଡାକ�ୋେୁଛାଡ଼ନୁ୍।ଏ�ାପକେ
ତା�ାେୁକେଶକେଲଗାନୁ୍।େ କିଛ କିେମୟପକେକଧାଇଦ କିଅନୁ୍।

ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର:କେଶେଳାପାଇଁଭୃେଙ୍ଗପତ୍କେଅଁଳାଗଣୁ୍ଡଓ
ବ୍ାହ୍ୀପତ୍ଗଣୁ୍ଡମ କିଶାନୁ୍।ଏ�ାେୁକେଶକେେ କିଛ କିଦ କିନ

ଲଗାଇୋଦ୍ାୋଫେକ୍ଅନୁଭେେେ କିପାେ କିକେ।
ଗଗଣୁ୍ ଫୁଲ:କେଶେୁଘନତୋେୃଦ୍ଧେେ କିୋକେ
ୋ�ାଯ୍ୟେକେକଗଣୁ୍ଡଫୁଲ।ଏ�ାେୁୋତ କିୋୋ
ପାଣ କିକେଭ କିଜାନୁ୍।େୋକଳଏ� କିପାଣ କିକେମଣୁ୍ଡ
ଧଅୁନୁ୍।
ଗମଗେନ୍:ି କେଶେୁେଳାେଖୋକେକମକ�ନ୍ଦ କି
ମଧ୍ୟୋ�ାଯ୍ୟେକେ।କମକ�ନ୍ଦ କିକେଚା’
କନଚତ୍େଫକିମ କିଶାଇପାେ କିକେ।ଏ�ାେୁ
ମଣୁ୍ଡକେଦୁଇତ କିନ କିଘଣ୍ଟାଲଗାଇେଖୋପକେ

କଧାଇଦକିଅନୁ୍।

ଘଗରାଇ
ଉପାୟଗରକରନୁ୍
ଗକଶକଳା

ଆଜକିାଲ ି
ପରବିର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶ�ୈଳୀ ଓ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟର 

ଅନୟିମତିତା ଶୋଗୁଁ �ରୀରଶର ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟା ଶଦଖାୋଉଛ।ି 
ଶତଶବ ଏହ ିଅନୟିମତି ଜୀବନଶ�ୈଳୀର ପ୍ରଭାବ ଶକ� ଉପଶର ପଡ଼ୁଛ।ି ଶେଉଁଥପାଇଁ 

ଶକ� ଅସମୟଶର ଧଳା ଶହାଇୋଉଛ।ି ଧଳା ଶକ�ରୁ ମକୁ୍ ିପାଇଁ ବଭିନି୍ନ 
ଶକମକିାଲ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ାରା ଶକ� ଝଡ଼ଥିାଏ। ଶତଶବ ଶକ�କୁ ଘଶରାଇ 

ଉପାୟଶର ମଧ୍ୟ କଳା କରପିାରଶିବ। 

 ସ୍ବ୍େ୍ୟେ�ାେେେୁେକଲ,ତା�ାେୁମ�ୁଁକେଅଧେେଗଡ଼କିଘଷନୁ୍ନା� ିଁ।
 ମତୃକୋଷ କିୋଦୂେପାଇଁପ କିଲ୍ଅପ୍ମାସ୍େ୍ୟେ�ାେେେନୁ୍।
 ମ�ୁଁ,କେେଓଓଠେେ କିକଶଷଧ୍ୟାନେଖନୁ୍।
 ଘେୁୋ�ାେ କିକଲଏସ୍ପ କିଏଫ୍ଯକୁ୍ତେନ୍ସ୍କ୍କିନ୍ଲଗାନୁ୍।
 କଯଉଁୋମଗ୍ୀକେଆଣ୍ଟକିଏଜକିଂଗଣୁେେ,ତା�ାେୁେ୍ୟେ�ାେେେନୁ୍।
 କ�ଲ୍ଦକିଖାଦ୍ୟତ୍ଚାପାଇଁଉପୋେୀ।କେେପାଇଁେଷୁମଖାଦ୍ୟଖାଆନୁ୍।
 ତ୍ଚାଶଷୁ୍କତାେୁେକ୍ାପାଇଁନ କିତ କିଦ କିନ୭-୮ଗ୍ାସ୍ପାଣ କିପ କିଅନୁ୍।
 ଏଜକିଂପ୍ରକ୍ କିୟାେୁେମ୍େେ କିୋପାଇଁ୫ମ କିନ କିଟ୍ କଫେ କିଆଲ୍ଏକ୍ସେୋଇଜ୍
େେନୁ୍।

୫୦ପଗରତ୍ଚାରେତ୍ନ
ସାଧାରଣତଃଚାଳ ରିଶ,ପଚାଶବଷ୍ଥପଗରତ୍ଚାରଗକହ ରିଉପେକୁ୍ତେତ୍ନଗେଇେଥାନ୍ ରି।ଏପର ରିକର ରିବାକ ରିନୁ୍
ଭୁଲ୍।୫୦ବଷ୍ଥପଗରମହ ରିଳାଙୁ୍କେ ରିଜତ୍ଚାରେତ୍ନକ ରିଭଳରିଗେବାେରକାର,ଜାଣ ରିବାଗସସମ୍ପକ୍ଥଗର।

ଶସୌନ୍ଦେ୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ ିକଶର 

‘ବ ରିୟଟୁ ରିସ୍ ରିପ୍’

ସସୁ୍ଶରୀରପାଇଁଗକବଳଖାେ୍ୟେୁଗହଁ,
ପେ୍ଥ୍ୟାପ୍ତେ ରିେମଧ୍ୟଜରୁର ରି।ଉପେକୁ୍ତେ ରିଦ୍ା
େ୍ାରାଗକବଳମାେସ ରିକକ ରିମ୍ାଶାରୀର ରିକ
ସ୍ାସ୍୍ୟେୁଗହଁ,ତ୍ଚାଓଗକଶମଧ୍ୟ

ପ୍ରଭାବ ରିତଗହାଇଥାଏ।ଗତଗବଆଜରିକାଲରି
େବୁତୀମାଗେବ ରିୟଟୁ ରିସ୍ ରିପ୍ଉପଗର�ରୁୁତ୍
ଗେଉଛନ୍ରି।ଏହାଉଭୟଗକଶଓତ୍ଚା
ପାଇଁଖବୁ୍ଉପକାରୀ।ଗତଗବବ ରିୟଟୁ ରିସ୍ ରିପ୍
କ’ଣଓଏହାତ୍ଚାପାଇଁଗକଗତଉପକାରୀ

ଗସସମ୍ପକ୍ଥଗରଜାଣ ରିବା। ତ୍ଚାଉଜ୍୍ଳଦ କିକଶ।
 କେଶଝଡ଼ାେମେ୍ୟା
େମ୍�ୁଏ।

 କେଶେୁଉପଯକୁ୍ତ
କପାଷଣମ କିଳ କିୋଏ।

 କେଶଲମ୍ାଓଘନ
�ୁଏ।

େକ୍ାପଣଦୂେ�ୁଏ।
ଫଳକେୋମ
େେ କିୋେୁପରୂ୍୍ତି
ଲାକଗ।

କ’ଣଏହାରପ୍ରଭାବ
 ତ୍ଚାେନୁ୍ଦେଓେସୁ୍େକ�।
 ତ୍ଚାେଚମେେକଢ଼।

ଜଞ୍ାଳଗରବ୍ୟସ୍ତମହ ରିଳା
ଏ� କି ଅଧ୍ୟୟନେୁ ଜଣାପଡ଼କିଛ କି, ୫୨ ପ୍ରତ କିଶତେୁ ଅଧେ
ମ� କିଳା ଘକୋଇ ୋମକେ ୫ ଘଣ୍ଟାେୁ ଅଧେ େମୟ
ଅତ କିୋ� କିତ େେୁଛନ୍କି। ଏେକେ କୋକଷଇ େେ କିୋ,
ପ କିଲାଙ୍କେୋ େୁଝ କିୋ,େଫାେଫକି,ଘେୋଜେଜ୍ାଆଦକି
ଅକନେ ୋମ ୋମ କିଲ ଅଛ କି। କଗାଏଲଙ୍କ ଅନୁୋକେ,
ମ� କିଳାମାକନ ଘକେ ଅକନେ ୋମକେ େ୍ୟସ୍ତ େ�ନ୍କି,
କେେପାଇଁ କେମାନଙ୍କ ପକକ୍ ୋ�ାେେ ୋମ େେ କିୋ
େମ୍ଭେକ�ାଇପାେୁନା� ିଁ।

ଏଗବବ ରିଅଛ ରିରୂଢ଼ରିବାେୀଚ ରିନ୍ାଧାରା
ଅନ୍ୟପକଟ ମ� କିଳାମାକନ ଘେେୁ ୋ�ାେ କିୋ ଲାଗ କି
େେୁକ୍ କିତମଣୁନା�ାନ୍ କି।ଏେକେଏେୋେ କିେୁ�ାଯାଇଛ କି,
୭୮ ପ୍ରତ କିଶତେୁ ଅଧେ ମ� କିଳାଙୁ୍କ କେୌଣେ କି କଦାୋନ
ଯ କିୋଲାଗ କିମଧ୍ୟଘେେପେୁୁଷଙ୍କଠାେୁଅନୁମତ କିଆଣ କିୋେୁ
ପଡ଼ୁଛ କି। ଏଣୁ ଝ କିଅଟ କିଏେୁ ଘେୁ ୋ�ାେେୁ ୋ�ାେ ନ
ଯ କିୋେ େୂଢ଼କିୋଦୀ ଚ କିନ୍ାଧାୋ ଆଜକି େ କି ୋମ କିଲ ଅଛ କି।
ଆମେୋେଣ୍ଣଜନ କିେସ୍ାନପେୁୁଷୋଦୀେ� କିକଲେ କିେ କିଛ କି
ଭୁଲ୍କ�େନା� ିଁ। କେେପାଇଁମ� କିଳାଙ୍କଲାଗ କିଅନୁେୂଳ
ପେ କିକେଶେଷୃ୍ଟ କିେେ କିୋେଯକେଷ୍ଟଆେଶ୍ୟେତାଅଛ କି।
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ଶୀର୍ଷରେ ଅଶ୍ ୱିନ; ର�ୋହଲୱିଙ୍କ ଉନ୍ନତ ୱି
ଦୁବାଇ,୧୫।୩(ଏଜେନ୍ ସି): ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସିତ ଅନ୍ତେ୍ାତୀୟ କ୍ ସିଜକଟ 
କାଉନସ ସିଲ (ଆଇସ ସିସ ସି) ଜଟଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତାଜେ ଭାେତୀୟ ଅଭସିଜ୍ଞ 
ସ୍ ସିନେ େବ ସିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ ସିନ ଶୀର୍ ସ୍ାନ ବାେୟ େଖିଥିବା ଜବଜେ 
ବ୍ୟାଟ ସିଂ ତାେକା ବ ସିୋଟ ଜକାହଲସି ଉନ୍ନତ ସି କେ ସି ୭ଟ ସି ସ୍ାନ ଉପେକୁ 
ଉଠସି ୧୩ତମ ସ୍ାନ ଅଧିକାେ କେ ସିଛନ୍ତସି। ଅଜ୍ରେଲସିଆ ବ ସିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ 
ତରା ଅନ୍ତସିମ ଜଟଷ୍ଟଜେ ଜକାହଲସି ୧୮୬ େନେ ଶତକୀୟ ପାେ ସି 
ଜେେସି ଦୀର୍ ୧୨୦୫ ଦସିନ ପଜେ ଶତକ ହାସଲ କେ ସିଥିଜଲ। 

େୋଜ୍ୟ ସ ୱିନ ୱିଅେ ଟ ୱିଟ ୱି ଦଳ ର�ୋର ୱିତ

କଟକ,୧୫ା୩(ସମ ସିସ): ୋତୀୟ ଦୃଷ୍ଟ ସିହୀନ 
କ୍ ସିଜକଟ ଟୁର୍୍ାଜମଣ୍ଟ ନଜେଶ ଟ୍ରଫସି ସପୁେ-୮ 
ପର୍୍ୟାୟେ ଅନ୍ତସିମ ମ୍ୟାଚ୍  ଜେ ଓଡ଼ସିଶା ପୋସ୍ତ 
ଜହାଇଛ ସି। ବୁଧବାେ ଜେୋରାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍  ଜେ 
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଜଦଶ ୭େନଜେ ଓଡ଼ସିଶାକୁ ହୋଇ 
ଜଦଇଛ ସି। ପବୂ୍େୁ ଜସମ ସିଫାଇନାଲଜେ ସ୍ାନ 
ସେୁକ୍ଷ ସିତ କେ ସି ସାେ ସିଥିବା ଜହତୁ ଏହ ସି ଫୋଫେ 

ଓଡ଼ସିଶା ଉପଜେ ବ ସିଜଶର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହ ିଁ। 
ସପୁେ-୮ ପର୍୍ୟାୟ େରୁପ-ଏ ପଏଣ୍ଟ ଜଟବଲଜେ 
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଜଦଶ ଶୀର୍ ସ୍ାନ ହାସଲ କେ ସିଥିବାଜବଜେ 
ଓଡ଼ସିଶା ଦ୍ ସିତୀୟ ସ୍ାନଜେ େହ ସିଛ ସି। େେୁୁବାେ 
ଦ୍ ସିତୀୟ ଜସମ ସିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍  ଜେ ଦେ 

କର୍୍ାଟକକୁ ଜଭଟ ସିବ। ପ୍ରରମ ଜସମ ସିଫାଇନାଲ 
ମ୍ୟାଚ୍   ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଜଦଶ ଏବଂ େେୁୋଟ ମଧ୍ୟଜେ 
ଜେୋର ସିବ। େତ ସଂସ୍କେଣଜେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ସିଶା-
କର୍୍ାଟକ ମଧ୍ୟଜେ ଜସମ ସି ମକୁାବ ସିଲା ଜହାଇଥିଲା। 
ଜରଉଁଥିଜେ ଓଡ଼ସିଶା ପୋସ୍ତ ଜହାଇ ଅଭସିରାନ 
ଜଶର କେ ସିଥିଲା। ଜହଜଲ ଚେସିତ ସଂସ୍କେଣଜେ 
କର୍୍ାଟକଠାେୁ ପ୍ରତ ସିଜଶାଧ ଜନବା ଆଶାଜେ 
ଓଡ଼ସିଶା େହ ସିଛ ସି ଜବାଲସି ଦେେ ପ୍ରମେୁ ଜେୋେ ସି 
ମହମ୍ମଦ ୋଫେ ଇକବାଲ କହ ସିଛନ୍ତସି। 

ହାଇଦୋବାଦେ ଏୱାଇଆେ କ୍ ସିଜକଟ 
ଗ୍ାଉଣ୍ଡଜେ ବୁଧବାେ ଓଡ଼ସିଶା-ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଜଦଶ 
ବ ସିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍   ଜେୋରାଇଥିଲା। ଓଡ଼ସିଶା 
ଟସ୍   େସିତ ସି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଜଦଶକୁ ବ୍ୟାଟ ସିଂ ଆମନ୍ତ୍ରଣ 
କେ ସିଥିଲା। ନ ସିର୍୍ାେ ସିତ ୨୦ ଓଭେଜେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଜଦଶ 
୩ ୱସିଜକଟ ହୋଇ ୨୦୨େନ ସଂଗ୍ହ କେ ସିଥିଲା। 
ଡ ସି. ଜଭଙ୍କଜଟଶ୍େ ୋଓ ୧୦୨ େନେ ଶତକୀୟ 
ଇନ ସିଂସ୍   ଜେେସିଥିଜଲ। ଅଧିନାୟକ ଟ ସି. ଦୁେ୍ାୋଓ 
୫୪େନ ସଂଗ୍ହ କେ ସିଥିଜଲ। ଓଡ଼ସିଶା ପକ୍ଷେୁ 
ୋଫେ ଏବଂ ଜଦବୋେ ଜବଜହୋ ଜୋଟ ସିଏ 

ଜଲୋଏ ୱସିଜକଟ ଅକ୍ ସିଆେ କେ ସିଥିଜଲ। 
୨୦୪ େନେ ବ ସିେୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ ସିଛା କେୁଥିବା 
ଓଡ଼ସିଶା ସହେଜେ ବ ସିେୟୀ ଜହବ ଜବାଲସି 
ଆଶା େହ ସିଥିଲା। ପ୍ରାେମ୍ଭେୁ ଦେ ସେୁୁେେୁୁଜେ 
େନ୍   ସଂଗ୍ହ କେ ସି ଜନଇଥିଲା। ଜହଜଲ 
ମଧ୍ୟକ୍ମଜେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବେୁ ଏକାଧିକ 
ବ୍ୟାଟେ େନଆଉଟ ଜହାଇ କ୍ ସିେ ଛାଡ଼ ସିଥିଜଲ। 
ରାହା ଦେ ପାଇଁ ମହଙ୍ା ପଡ଼ସିଥିଲା। ୭େଣ 
ଜେୋେସି େନଆଉଟ ଜହାଇଥିଜଲ। ବ ସିେୟ 
ନ ସିକଟତେ ଜହାଇଥିବାଜବଜେ ଲୋତାେ 
ୱସିଜକଟ ପତନ ଦେକୁ ପୋେୟ ଆଡକୁ 
ଅଗ୍ସେ କୋଇଥିଲା। ଅନ୍ତସିମ ୩ ଓଭେଜେ 
୩୩େନ ଆବଶ୍ୟକ ଜହଉଥିବା ଜବଜେ ୭େନ 
ପଛଜେ େହ ସି ଓଡ଼ସିଶା ପୋସ୍ତ ଜହାଇଥିଲା। 
୯ ୱସିଜକଟ ହୋଇ ଦେ ୧୯୫େନ ସଂଗ୍ହ 
କେ ସିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ସେୁୋମ ମାଝୀ 
ଅପୋେସିତ ୯୫ େନେ ସଂରର୍ପରୂ୍୍ ଇନ ସିଂସ୍   
ଜେେସିଥିଜଲ। ଲାଲପ୍ରସାଦ ଜସାଜେନ ୨୧ େନ 
ଏବଂ ନକୁେ ବଡ଼ନାୟକ ୧୮େନ କେ ସିଥିଜଲ।

ନରେଶ ଟ୍ରଫୱି
ଅନ୍ୱିମ ମ୍ୟୋଚ୍  ରେ 
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦଶଠୋେୁ 

ଓଡ଼ୱିଶୋ ପେୋସ୍ତ

ଆଜୱି ଓଡ଼ୱିଶୋ-�ର୍୍ଷୋଟ� ରସମ ୱିଫୋଇନୋଲ
ଜଛନାପଦସି,୧୫।୩(ସମ ସିସ): ଜକନୁ୍ଝେ େସିଲ୍ା ହାଟଡ଼ସିହ ସି 
ବ୍ଲକ ଜେଙ୍କା ପଞ୍ାୟତ ଅଧୀନ ଝଣଝଣା ଗ୍ାମେ ସ୍ୱେ୍ତଃ 
ସଦୁଶ୍ନ ଜହା ଓ ମା’ ମମତା ବ ସିେୁଆଙ୍କ ଦସିବ୍ୟାଙ୍ ଝ ସିଅ ଝ ସିଲ୍ୀ 
ବ ସିେୁଆ(୧୩) ଏପ୍ର ସିଲଜେ ଜନପାେଠାଜେ ଜହାବକୁ ଥିବା ବ ସିଶ୍ 
ଦୃଷ୍ଟ ସିହୀନ କ୍ ସିଜକଟ୍   କାଉନ୍  ସ ସିଲ୍   ପାୋଅଲମ୍ ସିକ୍   କମ ସିଟ ସି ପକ୍ଷେୁ 
କ୍ ସିଜକଟ୍   ଜେେସିବାକୁ ମଜନାନୀତ ଜହାଇଛନ୍ତସି। ବ ସିଶ୍ସ୍ତେଜେ 
କ୍ ସିଜକଟ୍   ଜେେସିବାକୁ ଝ ସିଲ୍ୀଙ୍କ ଉତ୍ାହ ଜରତ ସିକ ସି ବେୁଛ ସି, 
ପାସଜପାଟ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଇଚ୍ା ଜସତ ସିକ ସି ମେ ସିରାଉଛ ସି। 

ଜଛାଟଜବେୁ ଝ ସିଲ୍ୀଙ୍କ ବାମପଟ ଆଖିଟ ସି ସମ୍ରୂ୍୍ 
ନଷ୍ଟ ଜହାଇରାଇଛ ସି। ୨୦୧୭ଜେ ଭଦ୍ରକସ୍ସିତ ଦୃଷ୍ଟ ସିହୀନ 
ବ ସିଦ୍ୟାେୟଜେ ୫ମ ଜରେଣୀେଛାତ୍ୀ ଭାଜବ ଅଧ୍ୟୟନେତ 
ଥିଲାଜବଜେ ପ୍ରରମରେ ପାଇଁ ୋେ୍ୟସ୍ତେୀୟ ଭୁବଜନଶ୍େ 
ହାଇଜଟକ୍   ଫସିଲ୍ଡଜେ କ୍ ସିଜକଟ୍   ଜେେସିବାକୁ ମଜନାନୀତ 
ଜହାଇଥିଜଲ। ପଜେ ଦାେ ସିଙ୍ଗ୍   ବାଡ଼ ସି ଓ ଜଡୋଡୁନ୍   ସହ 

ବାଙ୍ାଜଲାେଜେ ଦୁଇ ଦୁଇରେ କ୍ ସିଜକଟ୍   ମ୍ୟାଚ୍   ଜେେସି 
ଅଜନକ ମାନପତ୍ ସହ ପେୁସ୍କାେ ପାଇଛନ୍ତସି। ପ ସିଲାଜବେୁ ଜସ 
ମାଆଙୁ୍କ ହୋଇଥିଲାଜବଜେ ୨୦୨୦ ମସ ସିହାେ ଏକ ସଡ଼କ 
ଦୁର୍ଟଣାଜେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଜଦହାନ୍ତ ଜହାଇରାଇଛ ସି। ବୃର୍ା 
୮୦ବରଷିୟା ଜେଜେମାଆ ସହ ଦୁଇ ଭାଇଙୁ୍କ ଜନଇ ତାଙ୍କ 
ପେ ସିବାେ। ଏଭେସି ଏକ ଦୁଃେଦ୍   ପେ ସିସ୍ସିତ ସିଜେ ଅର୍ ବ ସିହୀନ 
ଜହାଇ ବାପାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ ଜରାୋଡ଼ କେ ସିବାଜେ 
ଜସ ଅସମର୍ ଜହାଇପଡ଼ସି

଼
ଛନ୍ତ ସି। ପାସ୍  ଜପାଟ ୍ ନ ଜହଜଲ 

ଜସ ବ ସିଜଦଶକୁ ରାଇପାେ ସିଜବ ନାହ ିଁ। ଏଣ ୁ େସିଲ୍ା ପ୍ରଶାସନ 
ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ ଓ ପାସଜପାଟ୍ ଜରାୋଡ଼ 
କେ ସିବାଜେ ସାହାର୍ୟ କେ ସିବାକୁ ନ ସିଜବଦସିନ କେ ସିଛନ୍ତସି। 
ପ୍ରଶାସନ ତାଙୁ୍କ ସାହାର୍ୟ କଜଲ ବ ସିଜଦଶଜେ ଜେେସି ନ ସିେ 
େସିଲ୍ାେ ନାଁକୁ ବ ସିଶ୍ ଦେବାେଜେ ପହଞ୍ାଇ ପାେ ସିଜବ ଜବାଲସି 
କହ ସିଛନ୍ତସି। 

ସଖୁରାମ 
ମାଝୀ

ଦୱିବ୍ୟୋଙ୍ଗ କ୍ ୱିର�ଟର୍  ଝ ୱିଲ୍ୀଙୁ୍କ ପୋସ୍  ରପୋଟ୍ଷ ବୋଧ�
  ବଦିେଶଦର ଦେଳବିାକୁ 
ଦ�ାଇଛନ୍ ିମଦ�ା�ୀତ

  ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସ�ର 
ସା�ାଯ୍ୟ ଦ�ାଡ଼ଦି�

ଆଜୱିଠୋେୁ �ଳୋହୋଣ୍ୱି �ପ୍   
କଟକ,୧୫ା୩(ସମ ସିସ): ୋେ୍ୟ ରଜୋଇ କ୍ ସିଜକଟେ ମର୍୍ୟାଦାେନକ ଟୁର୍୍ାଜମଣ୍ଟ କୋହାଣ୍ଡସି କପ୍   
େେୁୁବାେଠାେୁ ଆେମ୍ଭ ଜହବ। ଓଡ଼ସିଶା କ୍ ସିଜକଟ ଆଜସାସ ସିଏସନ(ଓସ ସିଏ) ଆନୁକୂଲ୍ୟଜେ ଜହବାକୁ 
ଥିବା ଏହ ସି ଟୁର୍୍ାଜମଣ୍ଟଜେ ଜମାଟ୍   ୩୭ଟ ସି ଦେ ଅଂଶ ଗ୍ହଣ କେ ସିଜବ। ସ ସିନ ସିଅେ ପେୁୁରବେ୍ଜେ ଉକ୍ 
ଟୁର୍୍ାଜମଣ୍ଟ ଜେୋର ସିବ। ୩୭ଟ ସି ଦେକୁ ୬ଟ ସି େରୁପଜେ ବ ସିଭକ୍ କୋରାଇଛ ସି। ଡାଏମଣ୍ଡ-ଏ ଏବଂ 
ବ ସି, ଜୋଲ୍ଡ-ଏ ଏବଂ ବ ସି େରୁପଜେ ୬ଟ ସି ଜଲୋଏ ଦେ େହ ସିଛନ୍ତସି। ସ ସିଲଭେ-ଏ େରୁପଜେ ୭ଟ ସି ଏବଂ 
ସ ସିଲଭେ-ବ ସି େରୁପଜେ ୬ଟ ସି ଦେକୁ ସାମ ସିଲ କୋରାଇଛ ସି। ଏକଦସିବସୀୟ ଫମ୍ାଟଜେ ଜେୋର ସିବାକୁ 
ଥିବା ଏହ ସି ଟୁର୍୍ାଜମଣ୍ଟ ପ୍ରରମ ପର୍୍ୟାୟେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍   କଟକେ ବ ସିଭ ସିନ୍ନ ଗ୍ାଉଣ୍ଡଜେ ଅନୁଷ୍ ସିତ ଜହବ 
ଜବାଲସି ଓସ ସିଏ ପକ୍ଷେୁ ଜପ୍ରସ ବ ସିବୃତ୍ ସି ମାଧ୍ୟମଜେ ସଚୂନା ଦ ସିଆରାଇଛ ସି। ଉଦ୍  ରାଟନୀ ଦ ସିବସଜେ 
ସମ୍ୱଲପେୁ-କ ସିଟ୍  , ଜବୌର୍-ବେେଡ଼ ଏବଂ ଅନୁଜୋେ-ନବେଙ୍ପେୁ ମଧ୍ୟଜେ ମ୍ୟାଚ୍   ଜେୋର ସିବ।

କଟକ,୧୫ା୩(ସମ ସିସ): ଆସନ୍ତା ୨୦େୁ ୨୭ 
ତାେ ସିେ ପର୍୍ୟନ୍ତ େମ୍ମେୁ ଏମ.ଏ ଷ୍ଟାଡସିୟମଜେ 
୮୪ତମ ୋତୀୟ ସ ସିନ ସିଅେ ଏବଂ ଆନ୍ତଃ ୋେ୍ୟ 
ଜଟବଲ ଜଟନ ସିସ (ଟ ସିଟ ସି) ଚାମ୍ ସିଅନସ ସିପ୍   
ଜେୋର ସିବ। ଏଥିନ ସିମଜନ୍ତ ବୁଧବାେ ଓଡ଼ସିଶା 
ୋେ୍ୟ ଜଟବଲ ଜଟନ ସିସ ସଂର ପକ୍ଷେୁ ଦେ 
ଜରାରଣା କୋରାଇଛ ସି। ପେୁୁର ଦେଜେ 
ଜତୌସ ସିଫ ହକ୍  , ଜମୈନକ ଦାସ, ତୁରାେ 
ଜଚୌହ୍ୱାନ, ସମ୍ାଟ ଚକ୍ବତ୍୍ୀ, ଶଜୁଭନୁ୍ 
ସ, ଏମ. ଇଶ୍େ ୋଓ, ମହମ୍ମଦ ଆଝାେ, 

ଦ ସିଶାନ୍ତ ପେ ସିଡ଼ା ସ୍ାନ ପାଇଛନ୍ତସି। ମହ ସିୋ ଦେଜେ 
ଜନହା କୁମାେୀ, ଅଞ୍ଜେୀ ଅଗ୍ୱାଲ, ସ ସିକ୍ୀତ ସି 
ଭେତ, ପାୟଲ ପାଣ ସି ଓ ୋୟତ୍ୀ ମ ସିତ୍ଙୁ୍କ ସାମ ସିଲ 

କୋରାଇଛ ସି। ସେୁସିତ ୋୟ ମ୍ୟାଜନେେ ତରା 
ଜକାଚ୍  , ଜକ.ଏସ୍  .ଏନ ମତୂ୍ଷି, ସେୂଭ ସି ପେ ସିୋ 
ଅମ୍ାୟାେ ଭାଜବ ଦେ ସହ ରାତ୍ା କେ ସିଜବ।

ଭୁବଜନଶ୍େ, ୧୫।୩ (ସମ ସିସ): ଚଣ୍ଡସିେଡ଼ସ୍ସିତ 
ପଞ୍ଜାବ ବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ୟାେୟଠାଜେ ମାର୍୍ ୧େୁ ୭ 
ପର୍୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ ସିତ ଜହାଇଥିବା ସବ୍ଭାେତୀୟ 
ଆନ୍ତଃବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ୟାେୟ ଜନୌଚାେନା 
ପ୍ରତ ସିଜରାେ ସିତାଜେ କ ସିଟ୍   ଦେକୁ ୪ଟ ସି ପଦକ ସଫେତା 
ମ ସିେ ସିଥିଲା। ଜରଉଁଥିଜେ ୨ଟ ସି ସ୍ୱର୍୍ ଏବଂ ଜୋଟ ସିଏ 

ଜଲୋଏ ଜେୌପ୍ୟ ଓ କାଂସ୍ୟ ପଦକ େହ ସିଥିଲା। 
ଏହ ସି ସଫେତା ଲାେ ସି କ ସିଟ୍   ଦେ ଉତ୍େ ପ୍ରଜଦଶଜେ 
ଜେୋର ସିବାକୁ ଥିବା ଆୋମୀ ଜେଜଲା ଇଣ୍ଡସିଆ 
ବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ୟାେୟ କ୍ୀଡ଼ାକୁ ଜରାେ୍ୟତା ଅେନ୍ କେ ସିଛ ସି। 
ଅେଉପ୍ରୀତ୍   ଜକୌେ, ଅବ ସିନାଶ ଜକୌେ ଓ ଅଂଶ ସିକା 
ଭାେତୀଙୁ୍କ ଜନଇ କ ସିଟ୍   ଜନୌଚାେନା ଦେ େଠସିତ।

� ୱିଟ୍   ରନୌଚୋଳନୋ ଦଳ�ୁ ର�ୋେ୍ୟତୋ
  ଦେଦ�ା ଇଣ୍ଆି ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ କ୍ୀଡ଼ା

ଦୱିନ ୱି� ୱିଆ ଶଙୃ୍ଖଳୋେୁ 
ବୋଦ୍   ପଡ଼ୱିରଲ ରରେୟସ ସଇୁମ ୱିଂ ପଲୁ୍  ରେ ଚୋଲୱିବୋ ଅଭ୍ୟୋସ �େୁଛନ୍ୱି ପନ୍ 

ନୂଆଦସିଲ୍ୀ,୧୫।୩(ଏଜେନ୍ ସି): ତାେକା 
ୱସିଜକଟେକ୍ଷକ ବ୍ୟାଟେ ଋରଭ ପନ୍ତ ତରା ଭାେତୀୟ 
କ୍ ସିଜକଟ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ଏକ ବଡ଼ େସୁ ସି େବେ। କାେ 
ଦୁର୍ଟଣାଜେ େେୁୁତେ ଭାଜବ 
ଆହତ ଜହାଇଥିବା ପନ୍ତ ଏଜବ 
ଏଜବ ସସୁ୍ ଜହବାଜେ ଲାେ ସିଛନ୍ତସି। 
୨୫ ବର୍ୀୟ ପନ୍ତ ପବୂ୍େୁ ବାଡ ସିକୁ 
ସାହାୋ କେ ସି ଚାଲୁଥିବାେ 
ଜଦୋରାଇଥିଲା। କ ସିନୁ୍ତ 
ବୁଧବାେ ଜସ ଆଉ ଏକ ଭ ସିଡ ସିଓ 
ନ ସିେେ ଟୁଇଟ୍   କେ ସି ସମସ୍ତଙୁ୍କ 
ଚକ ସିତ କେ ସିଛନ୍ତସି। ଜସ ଏଥିଜେ 
ସଇୁମ ସିଂ ପଲୁ୍  ଜେ ପାଣ ସି ମଧ୍ୟଜେ 
ଚାଲୁଥିବାେ ଜଦୋରାଇଛ ସି। 
ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତଜେ ଏକ ବାଡସି େହ ସିଛ ସି। ‘ଜଛାଟ 
ବଡ଼ େସିନ ସିର ତରା ଉପଲବ୍ ସି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାଜେ 
ଋଣ ସି’ ଜବାଲସି ଜସ ନ ସିେ ଜପାଷ୍ଟଜେ ଉଜଲ୍େ କେ ସିଛନ୍ତସି। 

େବୁଶୀଘ୍ର କ୍ ସିଜକଟ ପଡ଼ସିଆକୁ ଜଫେ ସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ 
ଓ ଏଥିପାଇଁ କଠସିନ ପେ ସିରେମ କେୁଛନ୍ତସି ଜବାଲସି ଜସ 

ପଜୋକ୍ଷଜେ ଦଶ୍ାଇବାକୁ 
ପ୍ରୟାସ କେ ସିଛନ୍ତସି। ଜସ 
ଦରୁ ତେତ ସିଜେ ସସୁ୍ ଜହଉଛନ୍ତସି 
ଜବାଲସି ଅନୁମାନ କୋରାଉଛ ସି। 
େତ ଡ ସିଜସମ୍ୱେ ୩୦ ତାେ ସିେ 
ସକାଜେ ୫ଟା ୩୦ଜେ 
ଦସିଲ୍ୀେୁ ଜଡୋଡୁନ ରାଉଥିବା 
ଜବଜେ ଜସ େୁେକ ସି ନ ସିକଟଜେ 
କାେ ଦୁର୍ଟଣାେ ଶ ସିକାେ 
ଜହାଇ େେୁୁତେ ଅାରାତ 
ପାଇଥିଜଲ। ଜସ ସସୁ୍ ଜହବା 
ସହ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍୍ନ କେ ସିବା ପାଇଁ 
କଠସିନ ପେ ସିରେମ କେୁଛନ୍ତସି। 

କ ସିଛ ସି ଦ ସିନ ତଜେ ଜସ ଆଶାବାଡସି ଧେ ସି ଚାଲୁଥିବାେ 
ଜଦୋରାଇଛ ସି। ପ୍ରରଜମ ଜଡୋଡୁନ ଓ ପଜେ 
ମମୁ୍ୱଇଜେ ତାଙ୍କ ଚସିକ ସିତ୍ା କୋରାଇଥିଲା।

ନୂଆଦସିଲ୍ୀ,୧୫।୩(ଏଜେନ୍ ସି): ପ ସିଠ ସିେ ତେଭାେଜେ ଆରାତ 
ସମସ୍ୟା କାେଣେୁ ଭାେତୀୟ ମଧ୍ୟକ୍ମ ତାେକା ବ୍ୟାଟେ ଜରେୟସ 
ଆୟେ ଆୋମୀ ଅଜ୍ରେଲସିଆ ବ ସିପକ୍ଷ ଦସିନ ସିକ ସିଆ ଶଙୃ୍ଖୋେୁ ବାଦ୍   
ପଡ଼ସିଛନ୍ତସି। ଫେଜେ ଭାେତୀୟ ଦେକୁ ଝଟ୍  କା ଲାେ ସିଛ ସି। ଏ ଜନଇ 
ଭାେତୀୟ ଫସିଲ୍ଡ ସିଂ ଜକାଚ୍   ଟ ସି ଦ ସିଲୀପ ବୁଧବାେ ସଚୂନା ଜଦଇଛନ୍ତସି। 
ଶକୁ୍ବାେଠାେୁ ଆେମ୍ଭ ଜହବାକୁ ଥିବା ଏହ ସି ଶଙୃ୍ଖୋଜେ ୩ଟ ସି ମ୍ୟାଚ୍   
ଜେୋର ସିବ। ଆରାତ ସମସ୍ୟାେୁ ମକୁୁେ ସିବା ପଜେ ଆୟେ ଅଜ୍ରେଲସିଆ 
ବ ସିପକ୍ଷ ଜଟଷ୍ଟ ସ ସିେ ସିେଜେ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍୍ନ କେ ସିଥିଜଲ। କ ସିନୁ୍ତ ପ ସିଠ ସିଜେ ପଣୁ ସି 
ରନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କେ ସିବାେୁ ଜସ ଚତୁର୍ ଜଟଷ୍ଟଜେ ବ୍ୟାଟ ସିଂ କେ ସିବାକୁ 
ଆସ ସି ନଥିଜଲ। ଭାେତୀୟ କ୍ ସିଜକଟ କଜଣ୍ଟରୋଲ ଜବାଡ ୍ (ବ ସିସ ସିସ ସିଆଇ)
େ ଡାକ୍େୀ ଦେ ତାଙ୍କେ ସ୍କାନ କେ ସିଥିଜଲ ଏଜବ ତାଙୁ୍କ ପଣୁ ସି 
ରଜେ ଜବଙ୍ାଲୁେୁସ୍ସିତ ୋତୀୟ କ୍ ସିଜକଟ ପ୍ରତ ସିଷ୍ାନ (ଏନ୍  ସ ସିଏ)
କୁ ଜଫେ ସିର ସିବାକୁ ଜହବ। ଜସ ଆୋମୀ ଇଣ୍ଡସିଆନ ପ୍ର ସିମ ସିୟେ ଲସିଗ୍   
(ଆଇପ ସିଏଲ)େ ପ୍ରରମ ଅଧା ଭାେ ଜେେସି ନପାେ ସିବା ନ ସିଶ୍ ସିତ ଜହାଇଛ ସି। 
ପ୍ରରମ ଦସିନ ସିକ ସିଆ ୧୭ ତାେ ସିେଜେ ୱାଙ୍ଖଜଡଜେ ଜେୋର ସିବ। 
ଜସହ ସିପେ ସି ଦ୍ ସିତୀୟ ମକୁାବ ସିଲା େବ ସିବାେ ବ ସିଶାୋପାଟଣାଜେ ଓ ତୃତୀୟ 
ତରା ଅନ୍ତସିମ ମକୁାବ ସିଲା ବୁଧବାେ ଜଚନ୍ନଇଜେ ଜେୋର ସିବ।

  ଅଲ୍   ଇଂ�ଣ୍ ବ୍ୟାଡମଣି୍ଟ� 

ସ ୱିନୁ୍ ବ ୱିଦୋ, ରେୀ�ୋନ୍ଙ୍କ ଅଗ୍ରେତ ୱି

ୋଉେଜକଲା, ୧୫।୩ (ସମ ସିସ): ସ୍ାନୀୟ ନବନ ସିମଷିତ 
ବ ସିସ୍ା ମଣୁ୍ଡା ଅନ୍ତେ୍ାତୀୟ ହକ ସି ଷ୍ଟାଡ ସିୟମଜେ ଚାଲସିଥିବା 
ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍   ଜପ୍ରା ଲ ସିଗ୍   ଚେସିତ ସଂସ୍କେଣଜେ ରଜୋଇ 
ଭାେତୀୟ ଦେ ଏହାେ ବ ସିେୟଧାୋ ୋେ ସି େଖିଛ ସି। 
ବୁଧବାେ ଏହ ସି ଗ୍ାଉଣ୍ଡଜେ ଭାେତ ଜେେସିଥିବା ଏହାେ 
ଜଶର ମ୍ୟାଚଜେ ଶକ୍ ସିଶାେୀ ଅଜ୍ରେଲସିଆ ଦେକୁ 
ସଟୁ୍  ଆଉଟ୍  ଜେ ୪-୩ ଜୋଲଜେ ପୋସ୍ତ କେ ସିଛ ସି। 
ନ ସିର୍୍ାେ ସିତ ସମୟଜେ ମ୍ୟାଚ୍   ୨-୨ ଜୋଲଜେ ଜଶର 
ଜହାଇଥିଲା। ଏହ ସି ବ ସିେୟ ସହ ହର୍  ମନପ୍ରୀତ୍   ସ ସିଂହଙ୍କ 
ଜନତୃତ୍ାଧିନ ଭାେତୀୟ ଦେ ବ ସିସ୍ା ମଣୁ୍ଡାଜେ ଜେେସିଥିବା 
ଜପ୍ରା ଲ ସିଗ୍  େ ୪ଟ ସି ମ୍ୟାଚଜେ ବ ସିେୟ ହାସଲ କେ ସି 
ଅପୋଜେୟ େହ ସିଛ ସି। ଫେଜେ ଭାେତୀୟ ଦେ ଲାେ ସି 
ଏହ ସି ଗ୍ାଉଣ୍ଡ ଭାେ୍ୟଶାେୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଜହାଇଛ ସି। ଏଥିସହ 
ବ ସିଶ୍ବ ସିଜେତା େମ୍ାନୀ, ଅଜ୍ରେଲସିଆ ଓ ରଜୋଇ ଭାେତକୁ 
ଜନଇ ଜପ୍ରା ଲ ସିେେ ବ ସିସ୍ା ମଣୁ୍ଡା ଚେଣ ମ୍ୟାଚ୍   ଜଶର 
ଜହାଇଛ ସି। 

ବୁଧବାେ ସନ୍୍ୟା ୭ଟାଜେ ଭାେତ ଓ ଅଜ୍ରେଲସିଆ 
ମଧ୍ୟଜେ ଏଠାଜେ ଅନୁଷ୍ ସିତ ଜଶର ଜପ୍ରା ଲ ସିଗ୍   ମକୁାବ ସିଲା 
ଜବଶ୍   ଜୋମାଞ୍କ େହ ସିଥିଲା। ପ୍ରରମ କ୍ାଟ୍େେ ପ୍ରରମ 
ମ ସିନ ସିଟ୍  ଜେ ଜପନାଲ୍ ସି କର୍୍େକୁ ବ ସିଜବକ ସାେେ 

ଜୋଲ୍  ଜେ େୂପାନ୍ତେ ସିତ କେ ସି ଭାେତକୁ ୧-୦ଜେ ଅଗ୍ଣୀ 
କୋଇଥିଜଲ। ଏହାପଜେ ଦ୍ ସିତୀୟ କ୍ାଟ୍େଜେ ଜକୌଣସ ସି 
ଜୋଲ୍   ଜହାଇ ନ ଥିଲା। ଫେଜେ ପ୍ରରମାର୍୍ଜେ ଭାେତ 
ଏହ ସି ଅଗ୍ଣୀକୁ ବୋୟ େଖିଥିଲା। ଦ୍ ସିତୀୟାର୍୍ ତରା ୩ୟ 
କ୍ାଟ୍େଜେ ନାରନ ଏଫ୍ାଉମସ (୩୬ତମ ମ ସିନ ସିଟ୍  ) 
ଜପନାଲ୍ ସି ଜଷ୍ଟାକ୍   ଜୋଲ୍   ଜଦଇ ଅଜ୍ରେଲସିଆକୁ ୧-୧’େ 
ବୋବର୍  ସ୍ସିତ ସିକୁ ଆଣ ସିଥିଜଲ। ଏହାପଜେ ଅନ୍ତସିମ ତରା ୪ର୍ 
କ୍ାଟ୍େେ ପ୍ରରମ ମ ସିନ ସିଟ୍  ଜେ ସେୁେସିତ୍   ସ ସିଂହ (୪୬ତମ) 
ଏକ ଫସିଲ୍ଡ ଜୋଲ୍   ଜଦଇଥିଜଲ। ଫେଜେ ଭାେତ ୨-୧ଜେ 
ପଣୁ ସି ଆେଆୁ େହ ସିଥିଲା। କ ସିନୁ୍ତ ଏହାେ ୫ ମ ସିନ ସିଟ୍   ପଜେ 
ନାରନ ଆଉ ଏକ ଜୋଲ୍   ଅଜ୍ରେଲସିଆ ପାଇଁ ଜଦବାେୁ 
ମ୍ୟାଚ୍   ପଣୁ ସିରଜେ ୨-୨େ ବୋବର୍  ସ୍ସିତ ସିଜେ ପହଞ୍ ସିଥିଲା। 
ଏହାପଜେ ଜଶର ୯ ମ ସିନ ସିଟ୍  ଜେ 
ଜକୌଣସ ସି ଜୋଲ୍   ନ ଜହବାେୁ 
ମ୍ୟାଚ୍   ଡ୍ର େହ ସିଥିଲା। ଜଶରଜେ 
ଫୋଫେ ପାଇଁ ଜପନାଲ୍ ସି 
ସଟୁ୍  ଆଉଟ୍  େ ସହାୟତା 
ନ ସିଆରାଇଥିଲା। ଏରÒଜେ ଜମାଟ୍   
୫ଟ ସି ପ୍ରୟାସେୁ ଭାେତ ୪ରେ ଓ 
ଅଜ୍ରେଲସିଆ ୩ରେ ବଲ୍  କୁ ଜନଟ୍ 

ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଇଥିଜଲ। ଅଧିନାୟକ ହର୍  ମନପ୍ରୀତ୍   ଜରେଷ୍ 
ଜେୋେସି ବ ସିଜବଚସିତ ଜହାଇଥିଜଲ। ବ ସିେୟ ସହ ଭାେତ 
ଜପ୍ରା ଲ ସିଗ୍  େ ଚେସିତ ସଂସ୍କେଣଜେ ୮ ମ୍ୟାଚ୍   ଜେେସି ୫ 
ବ ସିେୟ, ୨ ଡ୍ର ଓ ୨ଟ ସି ସଟୁ୍   ଆଉଟ୍   ବ ସିେୟ ସହ ସିତ ୧୯ 
ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ୯ ଦେୀୟ ଜଟବଲ୍  େ ଶୀର୍ଜେ େହ ସିଛ ସି। 
ଅଜ୍ରେଲସିଆ ୮ମ ମ୍ୟାଚେୁ ୪ର୍ ପୋେୟ ସହ ୮ ପଏଣ୍ଟ 
ପାଇ ୬ଷ୍ ସ୍ାନଜେ େହ ସିଛ ସି। ପ୍ରତ ସିଜରାେ ସିତାଜେ ଭାେତ 

ଏହାେ ପେବତ୍୍ୀ ମ୍ୟାଚଜେ 
୨୬ ଜମ’ଜେ ଜବଲ୍  େସିୟମକୁ, 
୨୭ଜେ ଜଗ୍ଟ୍   ବ୍ ସିଜଟନକୁ, ୨ 
େୁନଜେ ଜବଲ୍  େସିୟମକୁ ଏବଂ 
୩ େୁନଜେ ଜଗ୍ଟ୍   ବ୍ ସିଜଟନକୁ 
ପଣୁ ସିରଜେ ଜଭଟ ସିବ। ଏହ ସି 
ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍   ଲଣ୍ଡନଜେ 
ଜେୋର ସିବ।

 �ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍   ଦପ୍ରା �ଗି୍  
 �ଦଶଷ ମ୍ୟାଚଦର 
ଅଦ୍ରେ�ଆି ସଟୁ୍  ଆଉଟ୍  

୧୦ ମାର୍୍: ଭାେତ-୩, େମ୍ାନ-୨
୧୧ ମାର୍୍: େମ୍ାନୀ-୧, ଅଜ୍ରେଲସିଆ-୦
୧୨ ମାର୍୍: ଭାେତ-୫, ଅଜ୍ରେଲସିଆ-୪
୧୩ ମାର୍୍: ଭାେତ-୬: େମ୍ାନୀ-୩
୧୪ ମାର୍୍: ଅଜ୍ରେଲସିଆ-୨, େମ୍ାନୀ-୧
୧୫ ମାର୍୍: ଭାେତ-୨ (୪), ଅଜ୍ରେଲସିଆ-୨ (୩)

ବ ୱିସ୍ଷୋ ମଣୁ୍ୋରେ ରପ୍ରୋ ଲ ୱିଗ୍  

ବ ୱିସ୍ଷୋ ମଣୁ୍ୋରେ ଭୋେତ ଅପେୋରଜୟବ ୱିସ୍ଷୋ ମଣୁ୍ୋରେ ଭୋେତ ଅପେୋରଜୟ

ବମଷିଂହାମ୍  ,୧୫।୩(ଏଜେନ୍ ସି): ଏଠାଜେ ଚାଲସିଥିବା ଅଲ୍   ଇଂଲଣ୍ଡ 
ବ୍ୟାଡ୍  ମ ସିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ ସିଅନସ ସିପ୍  ଜେ ଭାେତୀୟ ମହ ସିୋ ତାେକା ପ ସିଭ ସି 
ସ ସିନୁ୍ ପ୍ରରମ ୋଉଣ୍ଡଜେ ପୋସ୍ତ ଜହାଇ ବ ସିଦାୟ ଜନଇଛନ୍ତସି। ମହ ସିୋ 
ଏକକ ବ ସିଭାେଜେ ବ ସିଶ୍େ ୯ ନଂ ଜେୋେ ସି ସ ସିନୁ୍ ମାତ୍ ୩୯ ମ ସିନ ସିଟ୍  ଜେ 
୧୭-୨୧, ୧୧-୨୧ଜେ ଚୀନ୍  େ ଝାଙ୍ ୟ ସି ମାନଙ୍କଠାେୁ ପୋସ୍ତ ଜହାଇ 
ବ ସିଦାୟ ଜନଇଛନ୍ତସି। ଜସହ ସିପେ ସି ପେୁୁର ଏକକଜେ କ ସିଦାମ୍ୱୀ ରେୀକାନ୍ତ 
୧୯-୨୧, ୨୧-୧୪, ୨୧-୫ଜେ ଫ୍ାନ୍େ ଟ ସି ଜପାଜପାଭଙୁ୍କ ହୋଇ 
ଦ୍ ସିତୀୟ ୋଉଣ୍ଡଜେ ପ୍ରଜବଶ କେ ସିଛନ୍ତସି। ମହ ସିୋ ରେୁେଜେ ଭାେତେ 
ତ୍ ସିଶା ଜୋଲସି ଓ ୋୟତ୍ୀ ଜୋପୀଚାନ୍ ପ୍ରରମ ୋଉଣ୍ଡଜେ ବ ସିେୟୀ 
ଜହାଇ ଦ୍ ସିତୀୟ ୋଉଣ୍ଡକୁ ଉଠସିଛନ୍ତସି। ପବୂ୍େୁ ପେୁୁର ଏକକଜେ 
ଏଚ୍  ଏସ୍   ପ୍ରଣୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜସନ ପ୍ରରମ ୋଉଣ୍ଡଜେ ବ ସିେୟୀ ଜହାଇ 
ଅଗ୍େତ ସି କେ ସିଛନ୍ତସି।

ଡବ୍ଳ୍୍ୟପ ୱିଏଲ୍  : ବୋଙ୍ଗୋରଲୋେ 
ପୋଇଁ ସରୁ�ୋେ

ମମୁ୍ୱଇ,୧୫।୩(ଏଜେନ୍ ସି): ଚେସିତ ମହ ସିୋ ପ୍ର ସିମ ସିୟେ ଲସିଗ୍   (ଡବ୍ଳ୍୍ୟପ ସିଏଲ୍  ) 
ପ୍ରରମ ସଂସ୍କେଣଜେ କ୍ମାେତ ୫ମ ପୋେୟ ବେଣ କେ ସିଥିବା ସ୍ତୃ ସି 
ମନ୍ାନାଙ୍କ ଜନତୃତ୍ାଧୀନ େୟାଲ ଚ୍ୟାଜଲଞ୍ଜସ ୍ ବାଙ୍ାଜଲାେ ପାଇଁ 
ବ ସିେୟ ସଜୁରାେ ସଷୃ୍ଟ ସି ଜହାଇଛ ସି। ସ୍ାନୀୟ ଡ ସିୱାଇ ପାଟ ସିଲ ଷ୍ଟାଡସିୟମଜେ 
ବୁଧବାେ ଜେୋରାଇଥିବା ଲ ସିଗ୍  େ ୧୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍  ଜେ ବାଙ୍ାଜଲାେ 
ସମ୍ମେୁଜେ ୟପୁ ସି ୱାେ ସିୟେ୍ ୧୩୬ େନେ ବ ସିେୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍୍ୟ କେ ସିଛ ସି। 
େବାବଜେ ବ୍ୟାଟ ସିଂ ଆେମ୍ଭ କେ ସି େ ସିଜପାଟ ୍ ଜଲୋ ଜହବା ଜବେକୁ 
ବାଙ୍ାଜଲାେ ୯ ଓଭେଜେ ୪ ୱସିଜକଟ ହୋଇ ୬୦ େନ ସଂଗ୍ହ କେ ସିଛ ସି। 

ଟସ୍   ହାେ ସି ବ୍ୟାଟ ସିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଥିବା ୟପୁ ସି ନ ସିୟମ ସିତ ଅନ୍ତେଜେ 
ୱସିଜକଟମାନ ହୋଇ ୧୯.୩ ଓଭେଜେ ୧୩୫ େନକେ ସି ଅଲଆଉଟ 
ଜହାଇଥିଲା। ଦେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟକ୍ମ ବ୍ୟାଟେ ଜଗ୍ସ ହାେ ସିସ୍   ସବ୍ାଧିକ ୪୬ 
(୩୨ ବଲ, ୫ ଜଚୌକା, ୨ ଛକା), କ ସିେନ ନାଭେ ସିେ ୨୨, ଦୀପ୍ ସି ଶମ୍ା 
୨୨, ଜସାଫସି ଏଜକ୍ଲଜଷ୍ଟାନ ୧୨ େନକେ ସି ଆଉଟ ଜହାଇଥିବା ଜବଜେ 
ଅନ୍ୟମାଜନ ଦୁଇଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାେ ସି ନଥିଜଲ। ଏହ ସିକ୍ମଜେ ଅଧିନାୟ ସିକା 
ତରା ୱସିଜକଟେକ୍ଷକ ପ୍ରାେମ୍ଭ ସିକ ବ୍ୟାଟେ ଏଲସିସା ହ ସିଲ ସି ୧, ତାହ ସିଲା ମ୍ୟାଗ୍ାର 
୨, ସ ସିମେଦ ଜଶେ ୨, ଜଶୋବତ ୬, ଅଞ୍ଜେସି ଶବ୍ାଣୀ ୮ େନକେ ସି ଆଉଟ 
ଜହାଇଥିବା ଜବଜେ ୋଜେଶ୍େୀ ୋଏକ୍ାଡ ୨ େନକେ ସି ଅପୋେସିତ 
େହ ସିଥିଜଲ। ବାଙ୍ାଜଲାେ ତେଫେୁ ଜବାଲସିଂଜେ ଏଲସିସ ଜପେୀ ୩, 
ଜସାଫସି ଡ ସିଭାଇନ ଓ ଜଶାଭନା ଆଶା ୨ଟ ସି ଜଲୋଏ, ଜମେନ ସ୍କଟ ଓ 
ଜରେୟଙ୍କା ପାଟ ସିଲ ଜୋଟ ସିଏ ଜଲୋଏ ୱସିଜକଟ ଅକ୍ ସିଆେ କେ ସିଥିଜଲ।

ସଂକ୍ ଷିପ୍ତ ସ୍ାର
ୟପୁ ଷି ୱାରୟର୍ଜ: ୧୩୫/୧୦, ୧୯.୩ ଓଭେ (ହାେ ସିସ- ୪୬, କ ସିେନ- 
୨୨, ଦୀପ୍ ସି- ୨୨, ଜସାଫସି- ୧୨, ଜପେୀ- ୩/୧୬, ଜଶାଭନା- ୨/୨୭)।

ଏଲଷିସ ସପରୀ (ଡାହାଣ)ଙୁ୍ ବଧାଇ 
ରଣାଉଛନ୍ଷି ସାଥି ସଖଳାଳଷି।

ବ ଷିରୟ ପସର 
ସ�ାଲରକ୍କ 

ପ ଷିଆର 
ଶ୍ୀସରସଙୁ୍ 

ସେକ ଷି ଧର ଷିଛନ୍ଷି 
ଅଧିନାୟକ 

ହରମନପ୍ୀତ।
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