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  ପଷୃ୍ଠା            ଦେଖନ୍ତୁ୨

ବଡ଼ ପରେଠାକତୁ 
ଦଫରଦିବ ଦରେମ୍ 

ଲ�ୋକକଥୋ

ସାବତ ଭଳଆି କେନ୍ଦ୍ର େରୁଛ ି
ଓଡ଼ଶିାେୁ ଅବଚିାର,

ବାେକିର ଚାଲଛି ିମଧ୍ାହ୍ନକଭାଜନ
େୃଷେ ବ ିହରବର ।

ଭାଷଣକର କଜାରଦାର,
ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ା ନୀତରିୀତ ିହୁଡ଼ ି

ଚାଲଛିନ୍ ିବାରବାର॥

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୬।୩ (ସମସି): କେନ୍ଦ୍ର ଶକି୍ାମନ୍ତୀ 
ଧକମମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙୁ୍ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଲୁ ଓ ଗଣଶକି୍ା ମନ୍ତୀ ସମୀର 
ରଞ୍ଜନ ଦାଶ ମଧ୍ାହ୍ନ କଭାଜନ ବାବଦ ବକେୟା ଟଙ୍ା 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚଠି ି କଲଖିଛନ୍।ି ପାଖାପାଖି 
୩୦୯ କୋଟ ି ଟଙ୍ା ବକେୟା ଥିବାରୁ 
ମଧ୍ାହ୍ନ କଭାଜନ ପରଚିାଳନାକର 
ସମସ୍ୟା ଉପଜୁୁଥିବା ଏପରେି ି
ଏମଡଏିମ୍   ବନ୍ଦ େରାଯବିା ଭଳ ି ସ୍ତି ି
କଦଖାକଦଇଛ।ି କତଣ ୁ ସମସ୍ୟାର 
ସମାଧାନ ପାଇଁ ତ୍ୱରତି ମଧ୍ାହ୍ନ କଭାଜନ 
ବାବଦର ଦ୍ତିୀୟ େସି୍ ି ଟଙ୍ା ପ୍ରଦାନ ଦଗିକର ପଦକକ୍ପ 
ଲାଗ ିଶ୍ୀ ଦାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଶକି୍ାମନ୍ତୀଙ୍ ହସ୍କକ୍ପ କଲାଡ଼ଛିନ୍।ି 

କେନ୍ଦ୍ର ଶକି୍ା ମନ୍ତଣାଳୟ ଓଡ଼ଶିାେୁ ପଏିମ୍   କପାଷଣ 
(ମଧ୍ାହ୍ନ କଭାଜନ) ବାବଦେୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ କଦଇ ନ 
ଥିବାରୁ ବଦି୍ୟାଳୟଗଡ଼ୁେିକର ମଧ୍ାହ୍ନ କଭାଜନ ପରଚିାଳନା 

ପାଇଁ ନାନା ସମସ୍ୟା କଦଖା କଦଉଛ।ି କତଣ ୁ ପଏିମ୍   
କପାଷଣ ବାବଦ ଦ୍ତିୀୟ େସି୍ ି ତ୍ୱରତି ପ୍ରଦାନ ଦଗିକର 
ପଦକକ୍ପ ଗ୍ରହଣ େରବିା ଲାଗ ିମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ଦାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଶକି୍ା 

ମନ୍ତୀଙୁ୍ ଚଠି ି କଲଖିଛନ୍।ି ମଳିଥିିବା 
ସଚୂନା ମତୁାବେ ୨୦୨୨-୨୩ ଶକି୍ା 
ବଷମେକର କେନ୍ଦ୍ରର ୫୯,୬୮୧.୨୯ 
ଲକ୍ ଓ ରାଜ୍ୟର ୪୫,୨୯୦.୦୪ ଲକ୍େୁ 
ମଶିାଇ କମାଟ୍   ୧୦୪୯୭୧.୩୩ଲକ୍ 
ଟଙ୍ା ପଏିମ୍   କପାଷଣ ବାବଦେୁ ବ୍ୟୟ 
ବରାଦ କହାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଶକି୍ା 

ମନ୍ତଣାଳୟ ପ୍ରଥମ େସି୍କିର ୨୮,୭୮୫.୭୭ଲକ୍ ଟଙ୍ା 
ପ୍ରଦାନ େରଥିିବାକବକଳ ଆହୁର ି ୩୦୮୯୫.୫୨ଲକ୍ 
ଟଙ୍ା(ପ୍ରାୟ ୩୦୯ କୋଟ)ି ବକେୟା ରଖିଛ।ି ବଗିତ ବଷମେ 
ନକଭମ୍ବର ମାସରୁ ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ ବାବଦ 
ଟଙ୍ା ପ୍ରଦାନ େରାଯାଇ ନାହ ିଁ। କତଣ ୁଦ୍ତିୀୟ 

 ବ୍ରହ୍ମପରୁ/ଛତ୍ରପରୁ, ୧୬।୩ 
(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ଡ୍ାଇଭର ଏେତା 
ମହାମଞ୍ଚ ଆନୁେୂଲ୍ୟକର ବଭିନି୍ନ ଶାଖାର 
ସଦସ୍ୟମାକନ ୧୦ଦଫା ଦାବ ି କନଇ 
ଗତ ୧୫ ତାରଖିରୁ ଆକନ୍ଦାଳନେୁ 
ଓହ୍ାଇଛନ୍।ି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 
ସକମତ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନକର ବକିକ୍ାଭ 
ପ୍ରଦଶମେନ, ଧାରଣା, ପକିେଟଂି େରବିା 
ସହ କଜାରଜବରଦସ୍ ଭାକବ ଜାତୀୟ 
ରାଜପଥକର ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ଗିଡୁେୁି 
ଅଟୋଉଛନ୍।ି ଗରୁୁବାର ଆକନ୍ଦାଳନର 
ଦ୍ତିୀୟ ଦନିକର ୧୬ନମ୍ବର ଜାତୀୟ 
ରାଜପଥ ପେୁଡ଼ବିନ୍ଧ ଛେଠାକର ପଲୁସି୍   
ଓ ଆକନ୍ଦାଳନରତ ଡ୍ାଇଭରମାନଙ୍ 
ମଧ୍କର ଖଣ୍ଡଯଦୁ୍ଧ କଦଖିବାେୁ ମଳିଛି।ି 
େଛି ି ସମୟ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 

ରଣକକ୍ତ୍ର ପାଲଟଥିିଲା। ଟ୍ାଫିକ୍   
ନୟିନ୍ତଣ ଉକଦେଶ୍ୟକର ପଲୁସି େରଥିିବା 
ମଦୁୃ ଲାଠ ି ଚାଜମେର ଜବାବକର 
ଆକନ୍ଦାଳନୋରୀ ଡ୍ାଇଭରମାକନ 
ପଲୁସି ଉପରେୁ କଟୋ ପଥର ମାଡ଼ 
େରବିା ସହ କଠଙ୍ଗାକର କଗାକଡ଼ଇ 
କଗାକଡ଼ଇ ଆକ୍ରମଣ େରଥିିକଲ। 

ଫଳକର କଗାଳନ୍ଥରା ଥାନା ଅଧିୋରୀ 
ବକିବୋନନ୍ଦ ମହନ୍, କଗାପାଳପରୁ 
ଥାନା ଏସ୍  ଆଇ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍େି 
ଗରୁୁତର କହାଇଛନ୍।ି କସହଭିଳ ି
ଛତ୍ରପରୁ ଏସ୍  ଡପିଓି କଗୌତମ େଶିାନ,

କଗାପାଳପରୁ ଏସ୍  ଆଇ ମକହନ୍ଦ୍ର 
କବକହରା, ଜଗନ୍ନାଥପରୁ ଫାଣ୍ଡ ି

ଅଧିୋରୀ ଅରୁଣ େୁମାର ରାଉତ, 
କବୈଦ୍ୟନାଥପରୁ ଥାନା ଏଏସ୍  ଆଇ 
ଗରି ି କଗାବଦ୍ଧମେନ କଜନା, କହାମଗାଡମେ 
କଗାପାଳେୃଷ୍ଣ ରଥ, ଚମାଖଣ୍ଡ ି ଥାନା 
େମମେଚାରୀ ଓ ଓଏପଏିଫ େକନଷ୍ଟବଳ 
ଅକ୍ୟ ରଇତଙ୍ ସମକତ ବହୁ ପଲୁସି 
େମମେଚାରୀ ଆହତ କହାଇଛନ୍।ି 

କଗାଳନ୍ଥରା ଥାନା ଅଧିୋରୀଙ୍ ମଣୁ୍ଡକର 
ଗଭୀର କ୍ତ ସଷୃ୍ଟ ି କହାଇଥିବାରୁ 
କସଥିକର ୪ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍ମେ ଷ୍ଟଚି୍   ପଡ଼ଛି।ି 
ଅନୁରୂପ ଭାକବ ଏଏସ୍  ଆଇ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର 
ମଲ୍େିଙ୍ ମଣୁ୍ଡ ଓ କଦହକର ୧୨ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍ମେ 
ଷ୍ଟଚି୍   ପଡ଼ଥିିବା କଦଖିବାେୁ ମଳିଛି।ି 
ଖବର କଲଖା କହବା ସଦୁ୍ଧା 

 କାମାକ୍ାେଗର, ୧୬ା୩ (ସମସି): କେଙ୍ାନାଳ 
ବନଖଣ୍ଡ ଡହିକଡାଳ ଫକରଷ୍ଟ କସକ୍ସନ ବାରହିାପରୁ 
ଚକ୍ରଧରପରୁ ଗାଁକର ଗରୁୁବାର ହାତୀ ଆକ୍ରମଣକର 
ଜକଣ ମହଳିାଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ କହାଇଛ।ି ମତୃ ମହଳିା 
ଜଣଙ୍ କହଉଛନ୍ ିଅଘରୀ ମାଝୀ।

ସଚୂନା ମତୁାବେ, ଆଜ ିସୋକଳ କସ ଗାଁ ପାଖ 
କପାଖରୀେୁ ଗାକଧାଇବାେୁ ଯାଇଥିବା କବକଳ, 
ହାତୀ ସହ ମହୁାଁମହୁ ିଁ କହାଇଯାଇଥିକଲ। ହାତୀଟ ି
ତାଙୁ୍ ଶଣୁ୍ଢକର େଚାଡ ି କଦବା ସହ ପାଦକର ଦଳ ି
କଦଇଥିଲା। ଫଳକର ଘଟଣାସ୍ଳକର ତାଙ୍ର ମତୁୃ୍ୟ 
କହାଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଳକର ବନବଭିାଗ 
ପହଞ୍ଚ ି ମତୃକଦହ ଉଦ୍ଧାର େରବିା ସହ ଶବ 
ବ୍ୟବକଛେଦ ପାଇଁ ପରଜଙ୍ଗ କଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ୟକେନ୍ଦ୍ରେୁ 
ପଠାଇଛ।ି ବୁଧବାର ଏହ ିକରଞ୍ଜ ଜ୍  ର କଗାଳାଗାଡଆି 
ଗ୍ରାମକର ମଧ୍ ଜକଣ କଛଳ ିଚରାଳଙୁି୍ ହାତୀ େଚାଡ ି
ମାରଥିିଲା। ୨୪ ଘଣ୍ା ନ ପରୁୂଣ ୁଆଉଜଣଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ 
କହାଇଥିବା କବକଳ, ଏ କନଇ ସ୍ାନୀୟ କଲାକେ 
ଆତଙି୍ତ ଅବସ୍ାକର ଅଛନ୍।ି

ପ�ୁସିକୁ ନସୁି୍କ ପଟିଲି�
ଥଠାନଠାଧÒକଠାରୀଙ୍କ  

ସଦେତ ବହତୁ  ପତୁଲସି୍   
କେ୍ମଚଠାରୀ ଆହତ

ପରସି୍ତି ିନୟିନ୍ତ୍ରଣଠାଧୀନ,  
ତେନ୍ ଜଠାର:ି ଆଇଜି

ରକ୍ତେତୁଖଠା 
ଡ୍ଠାଇଭରହୋତୀ ଆକ୍ରମଣଲେ ମହଳିୋ ମତୃ

େତୁ ଇେନିଦର ଗଲଠାଣ ି୨େତୁଣ୍ଡ
ଆତଙି୍କତ ଅଞ୍ଚଳବଠାସୀ 

 େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୬ା୩(ଏନେେ୍)ି: ଦଲି୍ୀର ପବୂମେତନ ଉପ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ତଥା ଆମ ଆଦମୀ ପାଟଟି କନତା ମନୀଷ 
ସକିସାଦଆିଙ୍ ଅଡୁଆ ବେବିାକର ଲାଗଛି।ି ଦଲି୍ୀ 
ଅବୋରୀ ଦୁନମେୀତ ିମାମଲାକର ଗତ ମାସକର ସକିସାଦଆି 
ସବିଆିଇ ଦଦ୍ାରା ଗରିଫ କହାଇଥÒଲା କବକଳ ପରବର୍ମେୀ 
ସମୟକର ପ୍ରବର୍ମେନ ନକିଦେମେଶାଳୟ (ଇଡ)ି ଦଦ୍ାରା ଗରିଫ 
କହାଇ ବର୍ମେମାନ କଜଲକର ଅଛନ୍।ି ଏହା ମଧ୍କର କସ 
ଜାମନି ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆକବଦନ େର ି ନରିାଶ 

କହାଇଛନ୍।ି ଏଭଳ ିସ୍ତକିର ସକିସାଦଆିଙ୍ ବକିରାଧକର ସବିଆିଇ 
ଆଉ ଏେ ମାମଲା ରୁଜୁ େରଛି।ି ଫଳକର ସକିସାଦଆିଙ୍ 
ସମସ୍ୟା ଆହୁର ି ବେଛି।ି ଆମ ଆଦମୀ ପାଟଟି (ଆପ୍ ) ପକ୍ରୁ 
ଅନ୍ୟ ରାଜକନୈତେି ଦଳ ସମ୍ପେମେକର ଗଇୁନ୍ଦାଗରି ି େରବିା 
ଅଭକିଯାଗକର ସବିଆିଇ ତାଙ୍ ବକିରାଧକର ଏହ ି
ମାମଲା ରୁଜୁ େରଥିÒବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଉକଲ୍ଖକଯାଗ୍ୟ 
କଯ, ଆପ୍  ୨୦୧୫କର ଦଲି୍ୀକର କ୍ମତାେୁ ଆସବିା 
ପକର ୨୦୧୬କର  ‘ଫିଡ୍ ବ୍ୟାକ୍  

 େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୬ା୩ 
(ଏନେେ୍)ି: ବକଜଟ 

ଅଧÒକବଶନର ଦଦ୍ତିୀୟ ପଯମେ୍ୟାୟକର 
କ୍ରମାଗତ ଭାକବ ଅଚଳାବସ୍ା ଲାଗ ି

ରହଥିÒବା କବକଳ ଚତୁଥମେ ଦନିକର ବ ି
ଗହୃ ୋଯମେ୍ୟ କହାଇପାର ି ନାହ ିଁ। ଆଦାନୀ 

ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍ ଲଣ୍ଡନ ଭାଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗେୁ କନଇ ଶାସେ ଏବଂ 
ବକିରାଧୀ କଗାଷ୍ୀ ମହୁାଁମହୁ ିଁ କହାଇଥÒବା କବକଳ ଗରୁୁବାର ମଧ୍ ଉଭୟ ଗହୃକର 

ସମାନ ଅବସ୍ା ଜାର ି ରହଥିÒଲା। ଯାହାେୁ କନଇ 
ସଂସଦ ମଲୁତବୀ ରଖାଯାଇଥÒଲା। ଶାସେ ଦଳ 
ରାହୁଲଙ୍ କ୍ମା ପ୍ରାଥମେନାେୁ କନଇ ବକିରାଧୀଙୁ୍ 
ଟାକଗମେଟ େରଥିÒଲା କବକଳ େଂକଗ୍ରସ କନତୃତଦ୍କର 
ବକିରାଧୀ ଆଦାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକର ଯାଞ୍ଚ େରବିାେୁ 
ସଂସଦୀୟ ଯଗୁ୍ମ େମଟି ି ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବ ି

କଦାହରାଇଥÒକଲ। ଯାହାେୁ କନଇ ଅଚଳାବସ୍ା ସଷୃ୍ଟ ିକହାଇଥÒଲା। ଫଳକର ଗହୃେୁ 
ମଲୁତବୀ କଘାଷଣା େରାଯାଇଥÒବା େୁହାଯାଇଛ।ି

ଚତୁଥ୍ଥ ଦନିଲେ ବ ିସଂସଦ ଅଚଳସଲିସୋଦଆିଙ୍କ ନୋମଲେ ସବିଆିଇେ ନୂଆ ମୋମ�ୋ

ଦୁଇ ଲସନୋଧÒକୋେୀଙ୍କ ମତୁୃୟୁ

ବଦକୟଠା ପଡ଼ଛି ି 
୩୦୯ ଦକଠାଟ ିଟଙ୍କଠା 

ଏେଡଏିେ ପରଚିଠାଳନଠାଦର 
ଗତୁରତୁ ତର ସେସ୍ଠା

‘ପଏିମ୍   ଲପୋଷଣ’ ଦ୍ତିୀୟ କସି୍ ିତୁେନ୍ତ ଦଅି
ଦକନ୍ଦ୍ର ଶକି୍ଠାେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କତୁ  ଗଣଶକି୍ଠା େନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚଠି ି

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୬।୩ (ସମସି): ଡ୍ାଇଭରଙୁ୍ 
ରାଜନୀତରି ପଶାପାଲରି କଗାଟ ିେର ିରାଜକନୈତେି 
ସ୍ାଥମେ ସାଧନ ପାଇଁ ବକିରାଧୀଙ୍ ଆକନ୍ଦାଳନ ଫସର 
ଫାଟଛି।ି ୩ ମାସ ମଧ୍କର ଡ୍ାଇଭରମାନଙ୍ ଦାବ ି
ସମ୍ପେମେକର ସୋରାତ୍ମେ ପଦକକ୍ପ ଗ୍ରହଣ େରାଯବି 
କବାଲ ି ସରୋର ଆଶ୍ାସନା କଦଇଛନ୍।ି ବକିଜଡ ି
ସାଙ୍ଗଠନେି ସମ୍ପାଦେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରୋଶ ଦାସଙ୍ 
ଉପସ୍ତିକିର ଡ୍ାଇଭର ସଂଘ ଓ ମଖୁ୍ୟ ସଚବି ପ୍ରଦୀପ 
କଜନାଙ୍ ମଧ୍କର ଅନୁଷ୍ତି ଆକଲାଚନା ସଫଳ 
କହାଇଛ।ି ଆକନ୍ଦାଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନମିକନ୍ ସଂଘ 
ପକ୍ରୁ ସରୋରଙୁ୍ ପ୍ରତଶିରୁତ ିଦଆିଯାଇଛ।ି ଫଳକର 
ସ୍ାଥମେସାଧନ ପାଇଁ େଛି ି ନଦିେଟିଷ୍ଟ ରାଜକନୈତେି 
କନତାଙ୍ େୁତ୍ତି ନାଟେ ଉପରୁ ପଦେମୋ ଉଠଛି।ି 
ସରୋରଙ୍ ସମକୟାଚତି ପଦକକ୍ପ କଯାଗୁଁ 
ବକିରାଧୀଙ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ ଭଣୁ୍ଡର କହାଇ ଯାଇଛ।ି 

ବଭିନି୍ନ ଦାବ ି କନଇ ଚୋଜାମ େରଥିିବା 
ଡ଼୍ାଇଭରମାନଙ୍ ଦାବ ି ପ୍ରତ ି ସରୋର 
ସକମ୍ବଦନଶୀଳ ଓ ଏ ସମ୍ପେମେକର ବଚିାର ପାଇଁ 

ପ୍ରତଶିରୁତ ିକଦବା ସକର୍ଦ୍ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନକର ଆତଙ୍ରାଜ 
ସମ ପରସି୍ତି ିସଷୃ୍ଟ ିେରାଯାଇଛ।ି ପଲୁସିେୁ ମାରପଟି୍   
େରାଯାଉଛ ି ଓ ସାଧାରଣ କଲାେଙୁ୍ ଦଆିଯାଇଛ ି

ଅେଥନୀୟ ଯାତନା। ପରୀକ୍ା କଦବାେୁ ଯାଉଥିବା 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଡାକ୍ତରଖାନାେୁ ଯାଉଥିବା କରାଗୀ, 
କପଟପାଟଣା ପାଇଁ େମମେକକ୍ତ୍ରେୁ 

ଫସେଫୋଟ�ିୋ ବଲିେୋଧୀଙ୍କ ଅେୋଜକତୋ ସଷୃ୍ ିଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

ତନିେିଠାସ େଧ୍ୟଦର େଠାବ ିସେଠାଧଠାନ ପଠାଇଁ ସରକଠାରଙ୍କ ରେତଶିରୁତ ି

ରଠାଜନୀତ ିପଶଠାପଠାଲଦିର ଗଠାଡ଼ଚିଠାଳକଙ୍କତୁ  ଦଗଠାଟ ିକରଛିନ୍ ିବଦିରଠାଧୀ
ଆଦ୍ଠାଳନ ନଠାେଦର କଛି ିସ୍ଠାନଦର ଆତଙ୍କରଠାଜ ସଷୃ୍ ିଉେ୍େ 

ଦସନଠା ଦହଲକିପ୍ଟର େତୁ ର୍ମଟଣଠାଗ୍ରସ୍ତ

 େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୬ା୩ (ଏନେେ୍)ି: ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରକଦଶକର ଗରୁୁବାର ସ୍ଳକସନାର ଏେ  
ଚତିା କହଲେିପ୍ଟର ଦୁଘମେଟଣାଗ୍ରସ୍ କହବା ସହତି ଏହାର ଦୁଇ ପାଇଲଟଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ କହାଇଛ।ି 
ମତୃ ଦୁଇ ପାଇଲଟ ସ୍ଳ କସନାର ଦୁଇ ବରଷି୍ ଅଧÒୋରୀ କବାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି କସମାକନ 
କହକଲ  କଲଫ୍ଟନାଣ୍ େକଲାକନଲ ଭଭିବି ି କରଡ୍ ି ଏବଂ କମଜର ଜୟନ୍ ଏ। ମଳିଥିÒବା 
ସଚୂନା ଅନୁସାକର ,ଗରୁୁବାର ସୋକଳ ଏହ ିଦୁଇ ଅଧÒୋରୀ  ଏେ ଚତିା କହଲେିପ୍ଟରକର 
ନୟିମତି ଉଡାଣ େରୁଥÒବା କବକଳ କବାମଡଲିା ନେିଟକର କହଲେିପ୍ଟରଟ ି ଦୁଘମେଟଣାଗ୍ରସ୍ 
କହାଇଥÒଲା। ପ୍ରାୟ ୯ଟା ୧୫ ସମୟକର ଏହ ି କହଲେିପ୍ଟରଟ ି କବାମଡଲିାରୁ ଉଡ଼ାଣ 
େରଥିିଲା। େନୁି୍ େଛି ିସମୟ ପକର ଏୟାର ଟ୍ାଫିକ୍  େକଣ୍ା୍ଲ(ଏଟସି)ିସହ ଏହାର ସଂକଯାଗ 
ଛନି୍ନ କହାଇଥÒଲା। ପକର ପକର କବାମଡଲିାର ପଶ୍ମି ଭାଗକର ରହଥିÒବା ମାଣ୍ଡାଲା 
ନେିଟକର କହଲେିପ୍ଟରଟ ି ତଳେୁ ଖସ ି ଧଦ୍ଂସ କହାଇଯାଇଥÒଲା କବାଲ ି େୁହାଯାଇଛ।ି 
ଦୁଘମେଟଣାର ଖବର ମଳିବିା ପକର ସର୍ମେ ଅପକରସନ ଆରମ୍ଭ େରାଯାଇଥÒଲା। ଭାରତୀୟ 
କସନା, ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳ ଏବଂ ଆଇଟବିପି ିପକ୍ରୁ  ପାଞ୍ଚଟ ି ଟମି୍  ସର୍ମେ  ସର୍ମେ ଅପକରସନ 
େରଥିିକଲ। େନୁି୍ କସକତକବଳେୁ ଉଭୟ ପାଇଲଟଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ କହାଇସାରଥିÒବା େୁହାଯାଇଛ।ି 
ବମିାନର ଧ୍ଂସାବକଶଷ ମଣ୍ଡାଲାର ପବୂମେ ଗ୍ରାମ ବଙ୍ଗଳାଜାପ ନେିଟକର ଠାବ େରାଯାଇଛ।ି 
ସ୍ଳକସନା ପକ୍ରୁ  ଦୁଘମେଟଣାର ୋରଣ କଖାଜବିାେୁ ତଦନ୍ ନକିଦେମେଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୬।୩ (ସମସି): କେନ୍ଦ୍ର 
ସରୋରଙ୍ ଦ୍ାରା ସ୍ାପତି ଓ ପରଚିାଳତି 
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ବଦି୍ୟାଳୟ ଉକପକ୍ତି। 
କେବଳ ଓଡ଼ଶିା ନୁକହଁ, ସାରା କଦଶକର 
ଅନୁରୂପ ସ୍ତି।ି ବଭିନି୍ନ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ବଶି୍ବଦି୍ୟାଳୟଗଡ଼ୁେିକର କେବଳ ବହୁ 
ସଂଖ୍ୟେ ଶକି୍େ ପଦ ନୁକହଁ, ଅଣଶକି୍େ ଓ 
କବୈଷୟେି ପଦ ବ ି ଖାଲ ି ପଡ଼ଛି।ି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ବଶି୍ବଦି୍ୟାଳୟଗଡ଼ୁେିର ଏପର ି ସ୍ତିେୁି କନଇ 
ସଂସଦକର ଉଦ୍  କବଗ ପ୍ରୋଶ େରଛିନ୍ ିବକିଜଡ ି
ସାଂସଦ ମାନସରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ। ଓଡ଼ଶିାର 
ଏେମାତ୍ର କୋରାପଟୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ବଦି୍ୟାଳୟ 
ସହ କଦଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ବଦି୍ୟାଳୟଗଡ଼ୁେିକର 
ଖାଲ ି ପଡ଼ଥିିବା କବୈଷୟେି େମମେଚାରୀ 

ପଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଏହା କେକବ ପରୂଣ 
କହବ କବାଲ ି ପ୍ରଶ୍ନ େରଛିନ୍।ି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ବଶି୍ବଦି୍ୟାଳୟକର ଖାଲପିଡ଼ଥିିବା କବୈଷୟେି 

େମମେଚାରୀ ବକିଶଷ େର ି ଓଡ଼ଶିା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ବଶି୍ବଦି୍ୟାଳୟକର ଖାଲଥିିବା ପଦଗଡୁେୁି 
ପରୂଣ ଲାଗ ି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରୟିା ସମ୍ପେମେକର ସାଂସଦ 
ଶ୍ୀ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଉର୍ରକର କେନ୍ଦ୍ର୍ର୍ର ଶକି୍ା 

ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତୀ ଡ଼. ସଭୁାଷ ସରୋର କଯଉଁ ଉର୍ର 
କଦଇଛନ୍ ି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ ନରିାଶାଜନେ ମକନ 
କହାଇଛ।ି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ବଦି୍ୟାଳୟଗଡ଼ୁେିକର 
ପ୍ରାୟ ୨୦୯୧ କବୈଷୟେି େମମେଚାରୀ ପଦ ଖାଲ ି
ପଡ଼ଥିିବାକବକଳ ୯୫ଟ ି ପଦ ପରୂଣ ପାଇଁ 
ବଜି୍ଞପ୍ ି ପ୍ରୋଶ ପାଇଛ ି କବାଲ ି େହଛିନ୍ ି ଡ଼. 
ସରୋର। ଦଲି୍ୀ ବଶି୍ବଦି୍ୟାଳୟକର ୫୧୪, 
ଏଚ୍  ଏନ୍  ବଜି ି ବଶି୍ବଦି୍ୟାଳୟକର ୩୩୧, 
ଆଲଗିଡ଼ ମସୁଲମି୍   ୟନୁଭିରସଟିକିର ୨୮୭, 
ବନାରସ ହନୁି୍ଦ ବଶି୍ବଦି୍ୟାଳୟକର ୨୬୯, 
ଆହ୍ାବାଦ ବଶି୍ବଦି୍ୟାଳୟକର ୧୪୯କବୈଷୟେି 
େମମେଚାରୀ ପଦ ଖାଲଥିିବା କେନ୍ଦ୍ର ଶକି୍ା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତୀ 
ସଚୂନା କଦଇଛନ୍।ି ଏହା ସହତି କୋରାପଟୁ 
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ବଦି୍ୟାଳୟକର ୧୦ଟ ି

ଖଠାଲ ିପଡ଼ଛି ିହଜଠାର ହଜଠାର 
ଦବୈଷୟକି କେ୍ମଚଠାରୀ ପେ

ପରୂଣ ଦହବ ୮୭ ଶକି୍କ ଓ  
୯୫ ଅଣଶକି୍କ ପେ: େନ୍ତ୍ରୀ

ସଂସେଦର ରେଶ୍ନ ଉଠଠାଇଦଲ ବଦିଜଡ ିସଠାଂସେ େଠାନସ େଙ୍ଗରଠାଜ

ଲକନ୍ଦୀୟ ବଶି୍ୱବଦିୟୁୋଳୟକୁ ଲକନ୍ଦେ ଉଲପକ୍ୋ

ଡ୍ୋଇଭେ ସଂଘ ସହ ଆଲ�ୋଚନୋ ସଫଳ
ଧଦେ୍ମନ୍ଦ୍ରଙ୍କତୁ  ସସ୍ତିଙ୍କ ରେଶ୍ନ

ଲକଉଁ ବଲିଜପ ିଶୋସତି 
େୋଜୟୁ ଡ୍ୋଇଭେଙ୍କ ପୋଇଁ 

ନୀତ ିନରି୍୍ଥୋେଣ କେଛି ି
 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୬।୩ (ସମସି): ଡ୍ାଇଭର ସଂଘ 

ଆକନ୍ଦାଳନରୁ ରାଜକନୈତେି ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ 
ବକିଜପରି କଯାଜନା ବଫିଳ କହାଇଛ।ି ଆକନ୍ଦାଳନେୁ 
ଜୀବତି ରଖି ରାଜ୍ୟକର ଏେ ଅପ୍ରୀତେିର ସ୍ତି ି ସଷୃ୍ଟ ି
ପାଇଁ ବକିଜପରି କଗାପନ ରଣନୀତ ିସଫଳ କହାଇପାର ି
ନାହ ିଁଁ। ଏହ ିପରକିପ୍ରକ୍ୀକର ଡ଼୍ାଇଭରମାନଙ୍ ଆକନ୍ଦାଳନ 
ସଂକ୍ରାନ୍କର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ଧକମମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍ ଟ୍ବଟି୍  ର 
ପାଲଟା ଜବାବ କଦଇଛନ୍ ି ବକିଜଡ ି ସାଂସଦ ସସ୍ତି 
ପାତ୍ର। ଡ଼୍ାଇଭରମାନଙ୍ ଦାବେୁି ସ୍ୀୋର େରବିାେୁ 
ଧକମମେନ୍ଦ୍ର କଦଇଥିବା ପ୍ରସ୍ାବେୁ ସମାକଲାଚନା େର ି
କଦଶର କେଉଁ ବକିଜପ ି ଶାସତି ରାଜ୍ୟ ଡ୍ାଇଭରଙ୍ 
ଏଭଳ ି ଦାବେୁି ମାନ ି କନଇ ନୀତ ି ନଦି୍ଧମୋରଣ େରଛି,ି 
ତାହାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ େରବିା ନମିକନ୍ }ପଷୃ୍ା-୧୦ }ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦



ଆଜରି ଇତହିାସ

କ�ୌ ଣସ ିବସ୍ତୁ �ମି୍ବା କ�ୌଣସ ିପରସି୍ତି�ିତୁ  କେଇ ଅଯଥବା, 
ଅକେତତୁ � �ମି୍ବା ମବାତ୍ବାଧି� ଭୟ �ରବିବା 
ମବାେସ�ି କରବାଗର ଲକ୍ଷଣ 

କେବାଇପବାକର, ଯବାେବା�ତୁ ଡବାକ୍ତରୀ ଭବାଷବାକର 
‘କ�ବାବଆି’ �ତୁେବାଯବାଏ। ଅଧÒ�ବାଂଶ 
ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କର ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ପ୍ର�ବାରର 
କ�ବାବଆି ସମସ୍ୟବା ଥବାଏ, 
�ବାେବା�ତୁ ପବାଣ ିକେଖÒକଲ 
ଡର ଲବାକଗ ତ ଆଉ 

�ଏି  ରଙ୍ଗ�ତୁ ଡରଥିବାନ୍।ି ଲଣ୍ଡେକର ରେତୁଥବବା  ଚବାଲଲି ଏଭକରଟ 
େବାମ୍ୀ ଜକଣ ଯତୁବତୀଙ୍କର  ଟମବାକଟବା କ�ଚଅପ୍   ବବା ସସ୍  କ�ବାବଆି 
ରେଛି।ି ଟମବାକଟବା ସସ୍  କେଖÒ କସ �ବାନ୍ବିବା ସେତି କଜବାରକର 
ଚତି୍ବାର �ରଥିବାନ୍।ି ଯେ ି କ�େ ି ତବାଙ୍କ ଆଗକର ଟମବାକଟବା 
କ�ଚଅପ୍  ଖବାଆନ୍,ିତବା’ର ବବାସ୍ବାକର  କସ ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ 
କେବାଇଯବାନ୍।ି  ଏଥପବାଇଁ କସ େୀର୍ଘବଷ୍ଘ କେଲବାଣ ି ଟମବାକଟବା 
ସସ୍  �ମି୍ବା କ�ଚଅପ୍  ଖବାଇ େବାେବାନ୍।ି ବର୍୍ଘମବାେ ଏ� 
କରକସ୍ବାରବାଁକର ଚବାଲଲି  କେଟର୍  ଭବାକବ �ବାମ �ରତୁ ଛନ୍।ି  ଯେ ି
କ�ୌଣସ ିଗ୍ବାେ� ତବାଙ୍କତୁ  ଖବାେ୍ୟ  ପରଷବିବାକବକେ କ�ଚଅପ୍  
ମବାଗନ୍,ି କସକତକବକେ ତବାଙ୍କତୁ  ଅକେ� ସମସ୍ୟବାର ସମ୍ତୁଖୀେ 
କେବବା�ତୁ ପକେ।  ଏକେଇ ମେେିବା  ଜଣ� �ତୁେନ୍,ି ତବାଙ୍କର 
ଏେ ିଡର ବଷିୟକର କସ ଥକର କ�ସବତୁ କ୍ କର କଲଖଥÒକଲ। 
ଯେ ି  କ�ୌଣସ ିବ୍ୟକ୍ତ ିଭତୁ ଲବଶତଃ ତବାଙ୍କ ପବାଖ�ତୁ କ�ଚଅପ୍ 
ଆଣଥିବାନ୍,ି କତକବ କସ ଚତି୍ବାର �ରବିବା ଆରମ୍ଭ �ରେିଅିନ୍।ି 
ଚବାଲଲି �ତୁେନ୍,ି ଏଭେ ି କ�ବାବଆି ପବାଇଁ ତବାଙ୍କ ଜୀବେକର 
େବାେବା ସମସ୍ୟବା କେଖବାଯବାଉଥକଲ ମଧ୍ୟ ଏକବ ଏେବା ତବାଙ୍କ 
ଜୀବେଚଯ୍ଘ୍ୟବାର ଏ� ଅଂଶ କେବାଇଯବାଇଛ।ି 

	 	୧୯୦୬-ତାଇୱାନ୍	ରେ	ଭୂମକିମ୍ପ	ର�ାଗୁଁ	୧୦୦୦	
ର�ାକଙ୍କ	ମତୁୃୟୁ।	

	 ୧୯୫୯-	ର�ୌଦ୍ଧ	ଧମ୍ମଗେୁୁ	ଦ�ାଇ�ାମା	ତବି୍ବତେୁ	
ଆସ	ିଭାେତରେ	ପହଞ୍ରି�।	

	 ୧୯୬୧-	ମହାକାଶଚାେୀ	କଳ୍ପନା	ଚାୱ�ାଙ୍କ	ଜନ୍ମ।	

ମତୁ ଖ୍ୟତଃ �ଏି କ�ଉ ଁପ୍ର�ବାର କରେସ୍  ପନି୍ଧବ େ ପନି୍ଧବ, ତବାେବା ସଂପକୃ୍ତ 
ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ଉପକର େଭି୍ଘର �କର। କତକବ କ�ୌଣସ ିପତୁରତୁଷ କ�କବ 
ମେେିବା କପବାଷବା� ପନି୍ଧବବା �ଥବା ଚନି୍ବା �ର ି େ ଥକବ। ଆକମର�ିବା 

କଟକ୍ବାସର ମେୂେବିବାସୀ ୬୩ ବଷ୍ଘୀୟ ମବା�୍ଘ ବ୍ୟିବାନ୍, ପତୁରତୁଷଙ୍କ ଅକପକ୍ଷବା 
ମେେିବାଙ୍କ କପବାଷବା� ପନି୍ଧବବା�ତୁ ଭଲ ପବାଆନ୍।ି ତବାଙ୍କର ଏେ ି ବଚିତି୍ କରେସଂି 
ଷ୍ବାଇଲ୍  କଯବାଗତୁ ଁକସ ଏକବ ଚର୍୍ଘବାକର। ମବା�୍ଘ ଜମ୍ଘବାେୀକର ରତୁେନ୍ ିଓ କପସବାକର 

କସ ଜକଣ କରବାବଟକି୍  ଇଞ୍େିୟିର୍। କସ ଏଭେ ିକବଶଭୂଷବାକର କ�ବେ 
ରକର େଜର ଆସ ିେ ଥବାନ୍,ି ଅ�ିସ୍ �ତୁ ମଧ୍ୟ ପନି୍ଧ ଆସନ୍।ି ତବାଙ୍କ 

�େବିବା �ଥବା, କରେସ୍ �ତୁ କେଇ କ�ୌଣସ ି କଜଣ୍ଡର େବାେ ିଁ। 
ମେେିବାମବାକେ ପତୁରତୁଷଙ୍କ ପର ିପ୍ୟବାଣ୍ଟ ସବାଟ୍ଘ ପନି୍ଧତୁଛନ୍।ି  

ଏଣତୁ କସ ମଧ୍ୟ ସ୍କଟ୍ଘ ସେ େବାଇେଲି୍ ପନି୍ଧନ୍।ି କସ 
େଜି ସ୍ତୀଙ୍କ ସେ ଏଭେ ି କବଶକର ସପଂି 

�ରଥିବାନ୍।ି ମବା�୍ଘଙ୍କ ପତ୍ୀ ମଧ୍ୟ ତବାଙ୍କର 
ଏେ ିକବଶଭୂଷବା�ତୁ ବକିରବାଧ �ର ିେ 

ଥବାନ୍।ି କସ ୨୦ ବଷ୍ଘ ଧର ିକଗବାଟଏି 
ପ୍ର�ବାର କପବାଷବା� ପନି୍ଧ ବରିକ୍ତ 

କେବବା ପକର େଜି ଷ୍ବାଇଲ 
ବେେବାଇବବା�ତୁ ଚବାେ ିଁକଲ। 
୨୦୧୫କର କସ େବାଇେଲି୍  
ପନି୍ଧବବା ଆରମ୍ଭ �କଲ। 
ପ୍ରଥକମ କସ େବାଇେଲି୍  
ରକର ପନି୍ଧତୁଥକଲ। 

ଏେବାପକର ଅ�ିସ୍  ପନି୍ଧ ିଆସକିଲ। କସ ପତୁରତୁଷଙ୍କ ଟପ୍  ସେତି ମେେିବାଙ୍କ ସ୍କଟ୍ଘ 
ପନି୍ଧନ୍।ି କସ େୟିମତି ଅ�ିସ୍ �ତୁ ସ୍କଟ୍ଘ ଓ େଲି୍ ପନି୍ଧ ଆସତୁଛନ୍।ି ତବାଙ୍କ କରେସଂି 
ଷ୍ବାଇଲ�ତୁ କେଖ ଅ�ିସ୍ କର କଲବାକ� ତବାଙ୍କର ଥଟ୍ବା ପରେିବାସ �ରବିବା ସେ 
କ�େ ି କ�େ ି ତବାଙ୍କତୁ  ସମଲଙି୍ଗୀ କବବାଲ ି ବତୁ ଝନ୍।ି ଏକେଇ ମବା�୍ଘ  �ତୁେନ୍,ି କସ 
ଏକବ ଏମତି ି ଏ� ବୟସକର ଉପେୀତ, ତବାଙ୍କତୁ  ଯଏି ଯବାେବା �େକିଲ ମଧ୍ୟ, 
କସଥିକର ତବାଙ୍କତୁ  �ଛି ିବ ି�ର� ପେବି େବାେ ିଁ। ତବାଙ୍କର ଏଭେ ିକପବାଷବା� ପନି୍ଧବା 
ରତୁଚ ିପବାଇ ଁକସବାସଆିଲ ମଡିଆିକର ତବାଙ୍କର େଜବାର େଜବାର ଅେତୁଗବାମୀ ଅଛନ୍।ି 

ଓେଶିୀ େୃତ୍ୟ�ତୁ ବଶି୍ୱ େରବବାରକର ପରଚିତି 
�ରବାଇବବାକର  ଗତୁରତୁ  ପଙ୍କଜ ଚରଣ େବାସଙ୍କର 
ଅତତୁ େେୀୟ କଯବାଗେବାେ ରେଛି।ି ସୀମବାେୀେ 

ସଜୃେର ଅଧି�ବାରୀ ଥିକଲ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ।  ଓେଶିୀ 
ମବାଧ୍ୟମକର କସ ଗୀତକଗବାବନି୍�ତୁ �ରପିବାରଥିକଲ 
ଭବାବମୟ,ସଙ୍ଗୀତମୟ ଓ କଚତେବାମୟ I  କସ ଜକଣ  
େୃତ୍ୟଶଳି୍ୀ କେବବା ସେ େୃତ୍ୟ େକିଦ୍୍ଘଶ� ଓ ସକବ୍ଘବାପର ି
ଓେଶିୀ େୃତ୍ୟର ପତୁେଃେମି୍ଘବାତବା ଥିକଲ । କତଣତୁ 
ତବାଙ୍କତୁ  ଓେଶିୀ େୃତ୍ୟର ‘ଆେଗିତୁରତୁ ’ �ତୁେବାଯବାଏ ।

ପଙ୍କଜ ଚରଣ, ୧୯୨୫ ମସେିବା ଆଜରି 
େେିକର ପତୁରୀ ସେରର ମବାଟମିଣ୍ଡପ ସବାେକିର 
ଜେ୍ମଗ୍େଣ �ରଥିିକଲ । ତବାଙ୍କ ପତିବାଙ୍କ େବାମ ଥିଲବା 
ଧମତୁ୍ଘ ଚରଣ େବାସ ଓ ମବାତବାଙ୍କ େବାମ କକ୍ଷତ୍ମଣୀ 
କେବୀ। ପତୃିକଛଉଣ୍ତ ଭବାକବ ଜେ୍ମ କେବାଇଥିକଲ ପଙ୍କଜ 
ଚରଣ। ସ୍ବାମୀଙ୍କ ବକିୟବାଗ, କକ୍ଷତ୍ମଣୀଙ୍କତୁ  ଆଶ୍ରୟେୀେବା 
�ରଥିିଲବା। କସକତକବକେ ପଙ୍କଜଙ୍କତୁ  ସବାେକର େଜି 
ରର�ତୁ କେଇଯବାଇଥିକଲ, ବେ ଠବା�ତୁରଙ୍କ କେବେବାସୀ 
ରତ୍ପ୍ରଭବା କେବୀ। ମବାେବାରୀ ପରବିବାରକର କସ ବଢ଼ ି
ବେ କେବାଇଥିକଲ । ଏେ ିସମୟକର ତବାଙ୍କର େୃତ୍ୟଗୀତ 
ପ୍ରତ ି ଆ�ଷ୍ଘଣ ବଢ଼ଲିବା।  ରତ୍ପ୍ରଭବା କେବୀଙ୍କଠବାରତୁ  
େ ିଁ କସ ପ୍ରଥକମ େୃତ୍ୟ ଶକି୍ଷବା �ରଥିିକଲ। ପବାଠ ସେତି 
ଗୀତ କବବାଲବିବା, େୃତ୍ୟ ଓ ଅଭେିୟକର ତବାଙ୍କର 
ଅସବାଧବାରଣ ପ୍ରତଭିବା ଥିଲବା। େୃତ୍ୟ ପ୍ରତ ି ଅତ୍ୟବାଗ୍େ, 

ତବାଙ୍କତୁ  �େବା େତୁ େଆିକର ପରଚିତି �ରବାଇଥିଲବା। ଆେ୍ୟ 
କ�କୖଶବାରକର କସ ମବାତବାଙ୍କତୁ  େରବାଇ ଭବାଙ୍ଗ ିପେଥିକଲ। 
ଗତୁଜତୁରବାଣ କମଣ୍ଟବାଇବବା ପବାଇଁ କଛବାଟକମବାଟ ଚବା�ରି ି
�ରବିବା�ତୁ ବବାଧ୍ୟ କେବାଇଥିକଲ। ଏେ ି ସମୟକର କସ 
ରବାସେେ ଓ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକର �ବାମ �ରବିବା ଆରମ୍ଭ �ର ି
କେଇଥକଲ। ପ୍ରବାକ୍ -ସ୍ବାଧୀେତବା �ବାେକର ଓେଶିୀ 
େୃତ୍ୟ�ତୁ କଲବା�ପ୍ରୟି �ରବାଇବବାକର କସ ମତୁଖ୍ୟ ଭୂମ�ିବା 

ଗ୍େଣ �ରଥିିକଲ। ତବାଙ୍କର ପ୍ରକତ୍ୟ� 
ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀକର ଭକ୍ତ-ିରସ ପ୍ରସ୍ତୁଟତି 
କେଉଥିଲବା। ‘ପଞ୍ଚ�େ୍ୟବା’, 
‘ଗ୍ବାେସିଂେବାର’, ‘ମବାତୃବନ୍େବା’, 
‘ବବାେକଗବାପବାେବାଷ୍�’ ଆେତୁର ି
ଅକେ� େୃତ୍ୟକର କସ ତବାଙ୍କର 
ଅଲଭିବା ଛବାପ ଛବାେଯିବାଇଛନ୍।ି 
�ବାେେିବାସ ଜୟକେବଙ୍କ ଜୀବେ 
ଉପକର ଆଧବାରତି େୃତ୍ୟମବାେଙ୍କତୁ  
କସ େୃତ୍ୟ େକିଦ୍୍ଘଶେବା 
କ େ ଇ ଥି କ ଲ । ୧ ୯ ୬ ୪ କ ର 
ପଙ୍କଜ ଚରଣ, ଉତ୍େ ସଙ୍ଗୀତ 
ମେବାବେି୍ୟବାେୟକର କଯବାଗକେଇ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭବାକବ ଅବସର କେଇଥିକଲ। 
ଏଠବାକର �ଟଥିିଲବା ତବାଙ୍କ କପସବାେବାର 
ଜୀବେର ପ୍ରବାୟ ପଚଶି ବଷ୍ଘ। ଏ�ବାଧି� 
ବକିେଶୀ ରବାଷ୍ଟ୍ରକର େୃତ୍ୟ ପରକିବଷଣ �ର ିକସ 
ଓେଶିୀ େୃତ୍ୟ�ତୁ କଲବା�ପ୍ରୟି �ରବାଇଥକଲ।  ଓେଶିୀ 
େୃତ୍ୟ ଜଗତ�ତୁ ତବାଙ୍କର ଅତତୁ େେୀୟ ଅବେବାେ ପବାଇଁ 
୧୯୯୨ କର କସ  ‘ପେ୍ମଶ୍ରୀ’ ସକମତ ବଭିନି୍ନ ସମୟକର 
ତବାଙ୍କତୁ  ଏ�ବାଧି� ଜବାତୀୟ ପତୁରସ୍କବାରକର ସମ୍ବାେତି 
�ରବାଯବାଇଥିଲବା। ୧୧ ଜତୁନ୍ , ୨୦୦୩କର ତବାଙ୍କର ୭୮ 
ବଷ୍ଘ ବୟସକର ପରକଲବା� ରଟଥିଲବା। 

େକବ େଶ�କର  ସତୁରଜ ବଡଜବାତ୍ୟବା ଓ ସଲମବାନ୍  ଖବାନ୍ ଙ୍କ କଯବାେ ିବଲଉିଡ୍ ର ଏ� କଲବା�ପ୍ରୟି 
ସ�େ କଯବାେ ିଥଲବା। ଏେ ିସମୟକର ସଲମବାନ୍  ବଲଉିଡ୍ ର ଜକଣ ସ�େ �େବା�ବାର ଭବାକବ 
ପରଚିତି କେବାଇସବାରଥିବବାକବକେ ସତୁରଜ ଜକଣ ଆଗଧବାେରି େକିଦ୍୍ଘଶ� ଭବାକବ ପରଚିୟ 

ସଷୃ୍ ି�ରଥିକଲ। ଉଭୟ ‘କମକେ ପ୍ୟବାର୍  �ଆି’, ‘େମ୍  ଆପ୍  କ� କେ ୖକ�ୌନ୍’ ଓ ‘େମ୍  ସବାଥ୍  ସବାଥ୍  
କେ’ୖ ଭେ ି ତକିେବାଟ ିେଟି୍  �ିଲ୍ମ କେଇଥକଲ। ତକିେବାଟଯିବା� �ିଲ୍ମକର ସଲମବାନ୍ ଙ୍କ େବାମ  ‘କପ୍ରମ୍’ 
ଥଲବା। ଖବାସ୍  କସଥପବାଇଁ କଲବାକ� ସଲମବାନ୍ ଙ୍କତୁ  ‘କପ୍ରମ୍’ ଭବାକବ ଗ୍େଣ �ରକିେକଲ। ଏେ ି
ସ�େତବା�ତୁ ଆଖ ଆଗକର ରଖ ୨୦୧୫କର ସତୁରଜ ‘କପ୍ରମ୍  ରତେ ଧନ୍  ପବାକୟବା’ େବାମ� 

�ିଲ୍ମ �ରଥିକଲ। ଏଥକର ସଲମବାନ୍ ଙ୍କ ବପିକ୍ଷକର େବାୟ�ିବା ଭବାକବ ଅଭେିୟ �ରଥିକଲ 
କସବାେମ୍  �ପତୁର।  ଅବଶ୍ୟ ସତୁରଜଙ୍କ ଏେ ି�ିଲ୍ମ�ତୁ େଶ୍ଘ�ୀୟ ଆେୃତ ିମେି ିେ ଥଲବା। 

ପତୁଣ ି ସତୁରଜ ଆଠ ବଷ୍ଘ ପକର ସଲମବାେଙ୍କ ସେ ଏ� �ିଲ୍ମ  କେଇ ଆସତୁଛନ୍।ି 
୨୦୨୪ େୀପବାବେ ି ଅବସରକର ଏେବା ରଲିଜି୍  କେବ। �ିଲ୍ମର େବାମ ‘କପ୍ରମ୍  

� ି ଶବାେ’ି ରଖବାଯବାଇଛ।ି �ିଲ୍ମର �ବାେବାଣୀ, ପବାରବିବାର�ି ସମ୍ପ�୍ଘ ଓ କପ୍ରମ 
�ବାେବାଣୀ�ତୁ କେଇ ଆଧବାରତି। 

ଏଠବାକର ପ୍ର�ବାଶ ଥବାଉ �,ି ସଲମବାନ୍  ଏକବ ‘ଟବାଇଗର୍ -
୩’ର ସତୁଟଂିକର ବ୍ୟସ୍ ଅଛନ୍।ି ଏେବାପକର କସ ‘କପ୍ରମ୍  

� ିଶବାେ’ିର ସତୁଟଂି ଆରମ୍ଭ �ରକିବ। 
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ମମଷ: େେିଟ ିଲବାଭେବାୟ� ପ୍ରମବାଣତି କେବ। ମେେିବାମବାେଙ୍କତୁ  ବେ ସ�େତବା 
ମେିବିବାର କଯବାଗ ରେଛି।ି  ତରବରଆି ଭବାକବ କ�ୌଣସ ିେଷି୍ପର୍ ିକେବବାରତୁ  
େୂକରଇ ରତୁ େନ୍ତୁ। ଅଧି� ମଲୂ୍ୟମବାେ ବସ୍ତୁ �ଣି ିଖର୍୍ଘବାନ୍ କେବାଇପବାରନ୍।ି
ବୃଷ: େଜି କଚଷ୍ବାକର  ସ�େତବା ପବାଇକବ।  ପରବିବାର ବଗ୍ଘଙ୍କ ସେ ଅଧି� 
ସମୟ �ଟବାଇକବ। ଗତୁରତୁ ଜେଙ୍କ ସ୍ବାସ୍୍ୟ ଅବସ୍ବା ପବାଇଁ ଚନି୍ତି ରେକିବ।  
ଜୀବେସବାଥୀଙ୍କ ସେ ଭତୁ ଲ ବତୁ ଝବାମଣବା ସଷୃ୍ ିକେବାଇପବାକର। 
ମଥିନୁ: ପବାରବିବାର�ି େବାୟତି୍�ତୁ ସତୁଚବାରତୁ  ରୂକପ ତତୁ ଲବାଇକବ। ଅଳ୍ ପରଶି୍ରମ 
�ର ି ସ�େତବା ପବାଇକବ। ଆଥ୍ଘ� ସ୍ତକିର ଅକେ� ସତୁଧବାର ଆସବି। 
ସମସ୍ �ବାଯ୍ଘ୍ୟ�ତୁ କଧଯୖ୍ଘ୍ୟର ସେ �ରବିବା�ତୁ ପ୍ରୟବାସ �ରନ୍ତୁ।

କକଚ୍ଚଟ: ଆଶବାଠବାରତୁ  ଅଧି� ଧେ ପବାଇକବ। ପବାରବିବାର�ି ଜୀବେ ସତୁଖମୟ 
କେବ।  ସ୍ବାସ୍୍ୟ ପ୍ରତ ିବକିଶଷଭବାକବ ଯତ୍ଶୀେ କେବବାର ଆବଶ୍ୟ�ତବା 

ରେଛି।ି ସମବାଜକର ମବାେସମ୍ବାେର ଅଧି�ବାରୀ କେକବ।
ସଂିହ: େେିଟ ି ମଶି୍ରତି �େ ପ୍ରେବାେ �ରବି। ସ୍ବାସ୍୍ୟବାବସ୍ବାକର ଅବେତ ି
କେଖବାକେବ। ପରଶି୍ରମର ଉଚତି �େ ପବାଇକବ। ଚବା�ରିକିର ବେେରି 
ସମ୍ଭବାବେବା ରେଛି।ି ମେେିବାମବାକେ ସ୍ବାଧୀେଭବାବକର େଷି୍ପର୍ ିକେକବ।
କନ୍ା: ସତୁଖମୟ ଜୀବେ ପବାଇଁ େୂତେ କଯବାଜେବା �ରକିବ। ଅଚବାେ� 
େୂଆ କ୍ବାତରତୁ  ଧେଲବାଭ କେବାଇପବାକର।  କପ୍ରମ ଓ େବାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବେକର 
ପରୂ୍୍ଘତବା ଆସବି। ସନ୍ବାେ ସନ୍ତଙି୍କ ପବାଇଁ ଉଚତି େଷି୍ପର୍ ିକେକବ।

ତୁଳା: ଯବାତବାୟବାତ ସମୟକର ସବାବଧବାେ ରତୁ େନ୍ତୁ। ଅେ୍ୟ�ତୁ ଉଧବାର 
କେବବାରତୁ  େୂକରଇ ରତୁ େନ୍ତୁ। ପବାରବିବାର�ି ଜୀବେ ସମବାେ୍ୟ ରେବି। 

ଗତୁରତୁ ଜେଙ୍କ ପରବାମଶ୍ଘ ଅେତୁସବାକର �ବାଯ୍ଘ୍ୟ �ରକିବ। 
ବଛିା: ବ୍ୟବସବାୟ�ି �ବାଯ୍ଘ୍ୟକର େୂରଯବାତ୍ବା �ରକିବ। କ�ୌଣସ ି ଖବାସ୍  
ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ସେ ମେିବାମଶିବାର ମଉ�ବା ମେିପିବାକର। �ବାଯ୍ଘ୍ୟକକ୍ଷତ୍କର ଉର୍ମ 
�ବାଯ୍ଘ୍ୟ �ର ିପ୍ରଶଂସବା ପବାଇକବ। ଅଯଥବା ଚନି୍ବା�ର ି �ଷ୍ ପବାଇପବାରନ୍।ି
ଧନୁ:  ପରବିବାରବଗ୍ଘଙ୍କ ସଂପରୂ୍୍ଘ ସେକଯବାଗ ପବାଇକବ। ଆଥ୍ଘ� ସ୍ତ ି
ମଜଭତୁ ତ ରେବି। ସନ୍ବାେ ପବାଇଁ  ଚନି୍ତି କେବାଇପବାରନ୍।ି େଜି ବବା�୍ୟ 
ଉପକର ସଂଯମତବା ରକ୍ଷବା �ରନ୍ତୁ। 

ମକର: ବନ୍ଧତୁ ବବାନ୍ଧବଙ୍କଠବାରତୁ  କ�ୌଣସ ିବେ ଉପେବାର ପବାଇକବ। କ�ୌଣସ ି
େତୁ ର୍ଘଟଣବା ରଟବିବାର ସମ୍ଭବାବେବା ରେଛି।ି ବ୍ୟକ୍ତଗିତ �ବାଯ୍ଘ୍ୟକର ବ୍ୟସ୍ 
ରେକିବ। �ବାଯ୍ଘ୍ୟ �ରବିବା ପବାଇଁ ମେକର ଉତ୍ବାେ ଭର ିରେବି।
କୁମ୍ଭ: ସମବାଜ କସବବାକର େେିଟ ି �ଟବି। କ�ୌଣସ ି �ଥବା�ତୁ କେଇ 
ମବାେସ�ି ଅବସବାେ ବୃଦ୍ଧ ପବାଇବ। ସେ�ମ୍ଘୀଙ୍କ ବ୍ୟବେବାରକର �ଷ୍ 
ପବାଇକବ। ସବାଙ୍ଗସବାଥୀଙ୍କ ସେ ଉର୍ମ ସମୟ �ଟବି।
ମୀନ: େଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ େଦି୍ଧ୍ଘବାରଣ �ରବିବା ପବାଇଁ କ�ୌଣସ ି େୂତେ କଯବାଜେବା 
ପ୍ରସ୍ତୁତ �ରକିବ। ରକରବାଇ ସମସ୍ୟବା�ତୁ ଶବାନ୍କିର ସମବାଧବାେ �ରକିବ। 
ଉପରସି୍ ଅଧି�ବାରୀଙ୍କଠବାରତୁ  ସେକଯବାଗ ପବାଇକବ।  

ପଣୁ ିବଡ଼ ପରଦାକୁ 
ଫେରଫିବ ଫରେମ୍  

ଓଡ଼ଶିୀ ନୃତ୍ୟର ଆଦଗିରୁୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଦାସ

ଆଜ ିଆସଥିଫେ…

କଗବାଲ୍ କଡନ୍  କଗଲବାବ୍  ଏବଂ 
ଓସ୍କବାର ଭେ ିମଯ୍ଘ୍ୟବାେବାଜେ� 
ପତୁରସ୍କବାର ଜତିଥିÒବବା ଏସ୍ ଏସ୍  

ରବାଜକମୌଲୀଙ୍କ �ିଲ୍ମ ‘ଆର୍ ଆର୍ ଆର୍ ’ର 
ସତୁପରେଟି୍  ଗୀତ ‘େବାଟତୁ  େବାଟତୁ ’ ଏକବ 
ବକିେଶୀମବାେଙ୍କର କଲବା�ପ୍ରୟି ଗୀତକର 
ପରଣିତ କେବାଇଛ।ି ଏେ ିଗୀତ ବବାଜବିବା ମବାକତ୍ 
ବକିେଶୀ ଏେବାର ସଗି୍ କେଚର୍  କଷ୍ପ୍   ଆରମ୍ଭ 
�ରକିେଉଛନ୍।ି ଏେ ିକ୍ରମକର ଏକବ ଏ� 
ଭଡିଓି ଭବାଇରବାଲ୍  କେବାଇଛ,ି କଯଉଥଁÒକର 
କେଖÒବବା�ତୁ ମେିତୁଛ ିକଯ – େତୁ ଇଜଣ ବକିେଶୀ 
ପତୁଲସି୍  େବାଟତୁ  େବାଟତୁ  ଗୀତକର େବାଚତୁ ଛନ୍।ି ଟତୁଇଟର୍  
ଆ�ବାଉଣ୍ଟଟ୍  @କେେବାଭଥ୍ -ଜଗେ ମବାଧ୍ୟମକର 
ଏେ ିଭଡିଓି କସୟବାର୍  କେବାଇଛ।ି ଭଡିଓିକର 
ବକିେଶକର ଭବାରତୀୟଙ୍କ କେବାଲ ିକଖେର 
େୃଶ୍ୟ କେଖÒବବା�ତୁ ମେିତୁଛ।ି କେବାଲ ିକଖେବିବା 
ସମୟକର  ଆକମର�ିବାର ଏେ ିେତୁ ଇଜଣ ପତୁଲସି୍  

ଅଧ�ବାରୀଙ୍କତୁ  ଜକଣ ସବାଧବାରଣ କଲବା� ଏେବାର 
କଷ୍ପ୍  ଶଖିବାଉଛନ୍।ି ପକର  ପତୁଲସି୍  କପବାଷବା�କର 
କସମବାକେ େବାଟତୁ  େବାଟତୁ  ଗୀତକର େବାଚବିବା ଆରମ୍ଭ 

�ର ିକେଇଥକଲ।  େବାଚବିବା ସମୟକର କସମବାକେ  
କବଶ୍   ଖତୁସ ିକେଖବାଯବାଉଥକଲ। ଏେ ିଭଡିଓି�ତୁ 
୨.୭୭ ଲକ୍ଷରତୁ  ଊଦ୍ଧ୍୍ଘ କଲବା� କେଖÒସବାରଛିନ୍।ି 

‘ନାଟୁ ନାଟୁ’ ଗୀତଫର ନାଚଫିେ ଆଫେରକିୀୟ ପେୁସି୍  

   ଯେ ି ରକର ରତୁ ପବାର େବାତୀ ରଖÒଛନ୍,ି କତକବ �ବାଠକର 
ତଆିର ିେବାତୀ ଆକେୌ ରଖନ୍ତୁ େବାେ ିଁ। 

 କସବା�ବା ଓ ଖଟ ଶବାଗତୁଆେ �ବାଠକର କେବବା ଉଚତି। 
ଡବାଇେଙି୍ଗଟ୍   କଟବତୁ ଲ୍ , େବାମ�େ�, ବବାକ୍, ଆଲମବାରୀ, 
�ବାଠର କଛବାଟ କରେ, କପନ୍ ଷ୍ବାଣ୍ଡଟ୍  ଆେ ିଶଶିତୁ �ବାଠକର 
େମିଲିତ କେବାଇଥÒବବା େର�ବାର। 

   ରକର ପଜୂବା ମନ୍ରି େମି୍ଘବାଣ ପବାଇଁ ଉଭୟ ଶବାଗତୁଆନ୍  ଓ 
ଶଶିତୁ �ବାଠର ବ୍ୟବେବାର �ରପିବାରକିବ। ଆଜ�ିବାଲ ିଶେି ି
ପବାେବାଚ ମଧ୍ୟ ଏେ ି�ବାଠକର େମି୍ଘବାଣ �ରବାଯବାଉଛ।ି 

  ଚନ୍େ�ବାଠ କେଉଛ ିସବତୁ ଠବାରତୁ  ପବତି୍। କତଣତୁ 
ପଜୂବାରରର ମନ୍ରି େମି୍ଘବାଣ ପବାଇଁ ଚନ୍େ �ବାଠ 
ବ୍ୟବେବାର �ରବିବା ଅତ୍ୟନ୍ ଶତୁଭ କେବାଇଥବାଏ। �ନି୍ତୁ 
ରରର ଅେ୍ୟ କ�ୌଣସ ିଜେିଷି ଚନ୍େ �ବାଠକର 

େମି୍ଘବାଣ �ରନ୍ତୁ  େବାେ ିଁ।

କାଠ ଜନିଷି ପାଇଁ 

ବାସୁ୍ ନୟିେ

ଅଜବ ସଉକ: ପନି୍ଧନ୍ ିେହଳିାଙ୍କ ଫପାଷାକ ଓ ହାଇହଲି୍ 

	 ୧୯୬୩-�ା�	ିଦ୍ୀପରେ	ଜ୍ାଳାମଖୁୀ	
�ରି୍ାେଣ	ରହ�ାେୁ	୨୦୦୦	ର�ାକଙ୍କ	
ପ୍ାଣହାନ।ି	

	 ୧୯୮୭-	ସନୁୀ�	ଗାଭାସ୍କେ	ରେଷ୍ଟ	କ୍ରିକଟ୍	େୁ	
ଅ�ସେ	ରନର�।	

		 ୨୦୦୪-	ନାସାେ	ରମରସଞ୍ଜେ	�ୁଧ	ଗ୍ରହରେ	
ପ୍ର�ଶ	କେଥି�ା	ପ୍ଥମ	ମହାକାଶ�ାନ	

ଫକଚଅପ୍  ଫଦଖÒଫେ ଡରନ୍ ିେହଳିା

ସବାଧବାରଣତଃ ପଶତୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଶ�ିବାର ପବାଇଁ ଧେତୁ -
ତୀରର ବ୍ୟବେବାର କେବାଇଥବାଏ। �ନି୍ତୁ ଏକବ ଜକଣ 
ଯତୁବ� ଧେତୁ -ତୀର େ୍ବାରବା ମବାଛ ଧରତୁ ଛନ୍।ି  ଅବଶ୍ୟ 

ଧେତୁ -ତୀର େ୍ବାରବା ମବାଛ ଧରବିବା କେଉଛ ି ଏ� ପ୍ରବାଚୀେ 
ପ୍ରଣବାେୀ। ଏକବ ଜକଣ ଯତୁବ� ଏେ ି ଶ�ିବାର �େବା�ତୁ ପତୁେଶ୍ଚ 
କଲବା�କଲବାଚେ�ତୁ ଆଣଛିନ୍।ି  ଏେବା�ତୁ ‘ବବାମ୍ବୁ ଆକରବା-କବବା 
�ିସଙି୍ଗଟ୍   କଟକ୍ େକି୍ ’ �ତୁେବାଯବାଉଛ।ି ଇନ୍ ଷ୍ବାଗ୍ବାମ୍  ଆ�ବାଉଣ୍ଟଟ୍   
‘ପପତୁଲବାର୍  �ିସଙି୍ଗଟ୍  ’ ମବାଧ୍ୟମକର ଏେବାର ଭଡିଓି ଭବାଇରବାଲ୍  
କେବବାକର ଲବାଗଛି।ି ଭଡିଓିକର କେଖÒବବା�ତୁ ମେିଛି ି କଯ, 
େତୁ ଇଜଣ ଯତୁବ� ଏ� କଛବାଟ ଜେ କ୍ବାତ ପବାଖକର ଚବାଲ ିଚବାଲ ି
ଯବାଉଛନ୍।ି ଆଗକର ଯବାଉଥବବା ଯତୁବ� ଜଣ� ଧେତୁ  ଓ ତୀର 
ଧରଥିବବାକବକେ ପଛକର ଯବାଉଥବବା ଯତୁବ� ଜଣ� େବାତକର 
ଏ� ବବାଲ୍ ଟ ି ଧରଛିନ୍।ି ଧେତୁତୀର ଧରଥିବବା ଯତୁବ� ଜଣ� 
ପ୍ରଥମ ଥର କଚଷ୍ବାକର ବ�ିେ କେଉଛନ୍।ି େ୍ତିୀୟ ଥର କସ 
ତୀରକର କଗବାଟଏି ବେ ମବାଛ�ତୁ ଶ�ିବାର �ର ି  ପବାରଛିନ୍।ି 
ସବତୁ ଠତୁ  ବେ �ଥବା କେଉଛ,ି ଯତୁବ� ଜଣ� ଚବାଲ ିଚବାଲ ିଏଭେ ି
ଶ�ିବାର �ରତୁ ଛନ୍।ି  ଆେମି ଯତୁଗକର  ମଣଷି େଜିର ଖବାେ୍ୟ ପବାଇଁ 
ପଶତୁପକ୍ଷୀ ଓ ମବାଛ ଆେ�ିତୁ ଧେତୁ -ତୀର େ୍ବାରବା ଶ�ିବାର �ରତୁ ଥÒଲବା। 

ଧନୁ-ତୀରରେ ୋଛ ଶକିାର

କସେ ି ଶ�ିବାର �େବା ଧୀକର ଧୀକର ବଲିତୁ ପ୍ତ କେବାଇଗଲବାଣ।ି କତଣତୁ ଉକ୍ତ ଯତୁବ� ଜଣ� ପତୁଣଥିକର କସେ ି
ଶ�ିବାର �େବା�ତୁ ଆପଣବାଇଛନ୍।ି କସବାସଆିଲ୍  ମଡିଆିକର ଭବାଇରବାଲ୍  କେବାଇଥÒବବା ଏେ ିଭଡିଓି�ତୁ ୨୯ ଲକ୍ଷରତୁ  
ଊଦ୍ଧ୍୍ଘ କଲବା� କେଖÒସବାରଛିନ୍।ି ଅକେ� କଲବା� ଏେ ିଭଡିଓି ପବାଇଁ ସ�ବାରବାତ୍ମ� ପ୍ରତକି୍ରୟିବା କେଇଥÒବବାକବକେ 
ଆଉ ଜକଣ �େଛିନ୍ ି କଯ, ମବାଛ ସବତୁ କବକେ କଗବାଟଏି େଗି�ତୁ ଯବାଇଥବାଏ। କତଣତୁ ମବାଛଗତୁେ�ିତୁ  କଗବାଟଏି 
ପବାଖକର  ଅଟ�ବାଇ ଧେତୁ -ତୀର େ୍ବାରବା ଶ�ିବାର �ରବିବା କସଭେ ିକ�ୌଣସ ିବେ �ଥବା େତୁକେଁ।   

ସେସ୍ଙ୍କ ଘଫର କାଠ ତଆିର ିଆସବାବପତ୍ର ସହତି ଏଥଫର ନେିମିତ ବଭିନି୍ନ ରେକାରର ଫଶା’ ପସି୍  ଥାଏ।  
ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ େଧ୍ୟ ବଭିନି୍ନ ରେକାର କାଠ ତଆିର ିଜନିଷିର ଚାହଦିା ବଢ଼ବିାଫର ୋଗଛି ିଏବଂ ଫସସବୁ ଜନିଷି ଘରର  

ଫସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। କନୁି୍ କାଠ ଜନିଷି ପାଇଁ େଧ୍ୟ କଛି ିବାସୁ୍ ନୟିେ ଅଛ।ି କାଠ ତଆିର ିଜନିଷିଗଡ଼ୁକୁି ଫକଉଁ ଦଗିଫର ଓ ଫକେତି ି
ରଖÒବା ଉଚତି, ଫସ ସମ୍ପକମିତ କଛି ିନୟିେ ଜାଣରିଖÒବା ଭେ। ନଫଚତ୍  ଫସଥÒରୁ େଧ୍ୟ ବାସୁ୍ଫଦାଷ ସଷୃ୍ ିଫହାଇଥାଏ। 
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ଶକୁ୍ରବାର 
୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଛେନାପଦ/ିଛେନ୍ଦୁଝର/ଆନନ୍ପଦୁର, ୧୬ା୩ 
(ସମସି): ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ମହଳିୟା କ୍କିେଟର୍   ଝଲି୍ଲୀ 
ବରୁିଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝକିେ ‘୫-ଟ’ି ସଚବି ଭକିେ 
ପୟାଣ୍ଆିନ୍  । ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦୟାନ େରୟାଗେୟା ସହୟାୟତୟା। 
କେନୁ୍ଝର ଜଲି୍ୟା ହୟାଟଡହି ି ବ୍ଲେ କେଙ୍କୟା ପଞ୍ୟାୟତ 
ଝଣଝଣୟା ଗ୍ୟାମର ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ମହଳିୟା କ୍କିେଟର 
ଝଲି୍ଲୀ ବରୁିଆ କନପୟାଳଠୟାକର କହବୟାେୁ ଥିବୟା 
ବଶି୍ୱ ଦୃଷ୍ହିଲୀନ କ୍କିେଟ୍   େୟାଉନ୍  ସଲି୍   ପୟାରୟା 
ଅେମ୍କି୍   କଖଳବିୟାେୁ ମକନୟାନଲୀତ କହୟାଇଛନ୍ତ।ି 
େନୁି୍ତ ପୟାସ୍  କପୟାଟ୍ଟ ଓ ଟଙ୍କୟା ଅଭୟାବରୁ କସ 
କଖଳବିୟାେୁ ଯବିୟାରୁ ବଞ୍ତି କହବୟା ପରସି୍ତି ି
ସଷୃ୍ ି କହୟାଇଥିବୟା। ଯୟାହୟା ଗରୁୁବୟାର କଦୈନେି 
‘ସେୟାଳ’କର ପ୍ରେୟାଶ ପୟାଇଥିେୟା। ଏହ ି ଖବରଟେୁି 

ସୟାମଜେି ଗଣମୟାଧ୍ୟମକର ସଞ୍ତି ଦୟାଶ ନୟାମେ 
ଜକଣ ସୟାମୟାଜେି େମ୍ଟଲୀ କପୟାଷ୍ େର ି ତୁରନ୍ତ 
ସହୟାୟତୟା ପୟାଇ ଁନକିବଦନ େରଥିିକେ। ଏହ ିଟ୍ଟିଟ ି
‘୫-ଟ’ି ସଚବି ଭକିେ ପୟାଣ୍ଆିନ୍  ଙ୍କ ନଜରେୁ 

ଆସବିୟା ପକର କସ ତୁରନ୍ତ ସହୟାୟତୟା ପ୍ରଦୟାନ 
ପୟାଇ ଁ କେନୁ୍ଝର ଜେିୟ୍ାପୟାଳ ଓ କ୍ଲୀଡୟା ବଭିୟାଗେୁ 
ନକିଦ୍୍ଟଶ କଦଇଥିକେ। ଏହୟାପକର ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ 

ମହଳିୟା କ୍କିେଟର୍   ଝଲି୍ଲୀ ବରୁିଆଙୁ୍କ ପ୍ରଶୟାସନ 
ପକ୍ଷରୁ ୩୦ ହଜୟାର ଟଙ୍କୟାର ଆର୍ ଥିେ ସହୟାୟତୟା 
ପ୍ରଦୟାନ େରୟାଯୟାଇଛ।ି ଏହୟା ସହ ପୟାସ୍  କପୟାଟ୍ଟ 
କନଇ ବ୍ବସ୍ୟା େରୟାଯୟାଇଥିବୟା ଜଣୟାପଡ଼ଛି।ି 
ଏକନଇ ସୟାମୟାଜେି ଗଣମୟାଧ୍ୟମକର ‘୫-ଟ’ି 
ସଚବି ଭକିେ ପୟାଣ୍ଆିନ୍  ଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସୟା େରୟାଯୟାଉଛ।ି 

ଦୁଃଖ ବୁଝଲିେ 
‘୫-ଟ’ି ସଚବି ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ମହଳିୟା କ୍କିେଟରଙ୍କୁ  ମଳିଲିୟା ଆର୍ ଥିେ ସହୟାୟତୟା

ପାସ୍  ଲପାଟଚ୍ଚ ଲେଇ 
ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଉଛ ି

େଟେ,୧୬ା୩(ସମସି): ଓଡ଼ଶିୟା ପେୁସିକର 
େୟାଯ୍ଟ୍ରତ ଜକନୈେୟା ଆଇପଏିସ୍   ଅଧିେୟାରଲୀ ଏନ୍  .
ବ ି ଭୟାରତଲୀଙ୍କ ବକିରୟାଧକର ରୟାଜ୍ ଗହୃ ବଭିୟାଗ 
ପକ୍ଷରୁ ଖବୁ୍  ଶଲୀଘ୍ର େୟାଯ୍୍ଟ ୟାନୁଷ୍ୟାନ ଗ୍ହଣ 
େରୟାଯବିୟାର ସମ୍ୟାବନୟା ରହଛି।ି ଦଲୀର୍ଟ 
୩ ବର୍ଟରୁ ଅଧିେ ସମୟ ଧର ି ଏହ ି
ମହଳିୟା ଆଇପଏିସ୍   ଅଧିେୟାରଲୀ ଜଣେ 
େୟାଯ୍ଟ୍କର କଯୟାଗକଦଇନୟାହୟାନ୍ତ।ି 
ଅକନେ ର୍ର ତୟାଙୁ୍କ କନୟାଟସି ଜୟାର ି
କହୟାଇଥିକେ ବ ି କସ ଏହୟାର ଉତ୍ତର 

ରଖିନୟାହୟାନ୍ତ।ି ଏକବ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛ,ି କସ ଏକବ 
କେଉଁଠ?ି ୧୯୯୮ ବ୍ୟାଚ୍  ର ଏହ ି ଆଇପଏିସ୍   
ଅଧିେୟାରଲୀଙ୍କ ଉକଦ୍ଶ୍କର ପବ୍ଲକି୍   କନୟାଟସି 
ଜୟାର ି େରଛି ି ଓଡ଼ଶିୟା ପେୁସି। ଆସନ୍ତୟା ୧୫ ଦନି 
ମଧ୍ୟକର ଏହୟାର ଉତ୍ତର ବୟା ପକ୍ଷ ରଖିବୟାେୁ ଏହ ି
କନୟାଟସି୍  କର େୁହୟାଯୟାଇଛ।ି ଏଥିସହ ତୟାଙ୍କର 
େର୍୍ଟୟାଟେ ଠେିଣୟାକର କନୟାଟସି ପଠୟାଯୟାଇଛ।ି

ଓଡ଼ଶିୟା ପେୁସି ମୟାନବୟାଧିେୟାର କସେ 
ଆଇଜ ି ଭୟାକବ ତୟାଙୁ୍କ ନଯିକୁ୍ ି ମଳିବିୟା ପରଠୟାରୁ 
କସ ଛନ୍ ିକହୟାଇପଡ଼ଥିିକେ ବବିୟାଦକର। ୨୦୧୭ 

ନକଭମ୍ର ୨୩ରୁ େୟାଯ୍ଟ୍କର କଯୟାଗ ନ କଦବୟା, 
େୟାଯ୍ଟ୍କର ଅବକହଳୟା ଓ ଅନୁପସ୍ତି ି କନଇ 
ତୟାଙ୍କ ବକିରୟାଧକର ଶଙୃ୍ଖଳୟାଗତ େୟାଯ୍ଟ୍ୟାନୁଷ୍ୟାନ 

ସଂକ୍ନ୍ତଲୀୟ କପ୍ରୟାସଡିଂି 
କହୟାଇଥିେୟା। ପକର କସ 
େୟାଯ୍ଟ୍କର କଯୟାଗକଦଇଥିକେ 
ମଧ୍ୟ ୨୦୧୯ ନକଭମ୍ରରୁ 
କସ ଅନୁପସ୍ତି ଥିକେ। ଏ 
ସମ୍େ୍ଟକର କସ ବଭିୟାଗଲୀୟ 
େତୃ୍ତ୍ଟପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତ ି କନଇ ନ 
ଥିକେ। ୨୦୧୯ ଡକିସମ୍ରକର 
ଏ ବରିୟକର ଗହୃ ବଭିୟାଗେୁ 
ଅବଗତ େରୟାଯୟାଇଥିେୟା। 
ଏପରେି ି ତୟାଙୁ୍କ କନୟାଟସି୍   ଜୟାର ି
ସକତ୍ତବେ କସ ଆଉ େୟାଯ୍ଟ୍କର 

କଯୟାଗକଦଇ ନ ଥିକେ। ୨୦୨୧ କସକପଟେମ୍ରକର 
ଓଡ଼ଶିୟା କ୍ୟାଇମ୍   କରେଡ୍ଟ ବୁ୍କରୟା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏେ 
କନୟାଟସି୍   ଜୟାର ିକହୟାଇଥିେୟା। ତୟାଙ୍କ ବକିରୟାଧକର 
କହୟାଇଥିବୟା ଶଙୃ୍ଖଳୟାଗତ କପ୍ରୟାସଡିଂିକର ପକ୍ଷ 
ରଖିବୟାେୁ ତଦନ୍ତେୟାରଲୀ ଅଧିେୟାରଲୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 
ସକୁଯୟାଗ ଦଆିଯୟାଇଥିେୟା। ତର୍ୟାପ ି କସ ପକ୍ଷ 
ରଖିବୟାେୁ ନ ଆସ ି କସଭଳ ି ଅନୁପସ୍ତି 
ରହଥିିକେ। ଏଣ ୁ ତୟାଙୁ୍କ େୟାହ ିଁେ ି ଚୟାେରିରୁି 
ବହଷି୍ୟାର େରୟା ନ ଯବି କବୟାେ ି ଏକବ ଜୟାର ି
କହୟାଇଥିବୟା କନୟାଟସି୍  କର ଉକଲ୍ଖ େରୟାଯୟାଇଛ।ି

ଉମରଛୋଟ,୧୬ା୩(ସମସି): ୫୦୦୦ ଟଙ୍କୟା େୟାଞ୍ 
କନବୟା କବକଳ ଭଜିେିୟାନ୍ସ ହୟାତକର ଧରୟାପଡ଼ଛିନ୍ତ ି
ନବରଙ୍ଗପରୁ ଜଲି୍ୟା ଉମରକେୟାଟ ବ୍ଲେର େୟାଯ୍ଟ୍କ୍ମ 
ସହୟାୟେ ବଲୀରବେ ସତନୟାମଲୀ ୟା ଉମରକେୟାଟ ବ୍ଲେର 
ହଲୀରୟାପରୁ ଗ୍ୟାମର ବଳକଦବ ହରଜିନଙ୍କ ପତିୟାଙ୍କର 
୨୦୧୯ ନକଭମ୍ର ୧୧କର ମତୁୃ୍ 
କହୟାଇର୍େୟା। କେୌଣସ ି ସତୁ୍ରରୁ ଜୟାତଲୀୟ 

ପରବିୟାର ମଙ୍ଗଳ କଯୟାଜନୟାକର ସରେୟାର 
୨୦ ହଜୟାର ଟଙ୍କୟା କଦଉଛନ୍ତ ି କବୟାେ ି
ଜୟାଣବିୟା ପକର ୨୦୨୨ ନକଭମ୍ରକର ବଳରୟାମ 
ଉମରକେୟାଟ ବ୍ଲେ େୟାଯ୍ଟ୍ୟାଳୟର ସମୟାଜ ମଙ୍ଗଳ 
ବଭିୟାଗେୁ ଆସ ି ଆକବଦନ େରଥିିକେ ୟା େନୁି୍ତ ଜୟାତଲୀୟ 
ପରବିୟାର ମଙ୍ଗଳ କଯୟାଜନୟାକର କେୟାଡ଼ଏି ହଜୟାର ଟଙ୍କୟା 
ଅନୁେମ୍ୟା ରୟାଶ ିପୟାଇଁ େୟାଗଜପତ୍ର େୟାମ େକରଇକଦବୟାେୁ 
ବ୍ଲେ େୟାଯ୍ଟ୍କ୍ମ ସହୟାୟେ ବଲୀରବେ ସତନୟାମଲୀ ୫ ହଜୟାର 
ଟଙ୍କୟା େୟାଞ୍ ମୟାଗଥିିକେ। ବଳରୟାମ ୫ ହଜୟାର ଟଙ୍କୟା େଞ୍ 
କଦବୟା ପୟାଇଁ ରୟାଜ ି କହବୟା ପକର ବଲୀରବେ ସତନୟାମ ି
ଫୟାଇେ ଆଗେୁ ବଢ଼ୟାଇଥିକେ। ଏହୟାପକର ଗରୁୁବୟାର 

େୟାଞ୍ ଟଙ୍କୟା କନଣ କଦଣ ପୟାଇଁ ଦନି ଧୟାଯ୍ଟ୍ କହୟାଇଥିେୟା। 
ଏହୟା ପକର ବଳରୟାମ ନବରଙ୍ଗପରୁ ଭଜିେିୟାନ୍ସ 
ବଭିୟାଗର ଦ୍ୟାରସ୍ କହୟାଇଥିକେ। କଶରକର ଗରୁୁବୟାର 
ବଳରୟାମ ହରଜିନ େୟାଯ୍ଟ୍କ୍ମ ସହୟାୟେ ବଲୀରବେଙୁ୍କ 
ଟଙ୍କୟା ପ୍ରଦୟାନ ସମୟକର ଆଗରୁ େୁଚଥିିବୟା ଭଜିେିୟାନ୍ସ 

ବଭିୟାଗ ଅଧିେୟାରଲୀମୟାକନ ବଲୀରବେଙୁ୍କ 
େୟାବୁ େରଥିିକେ ୟା ଆଗରୁ ରଙ୍ଗ କବୟାଳୟା 
ଯୟାଇଥିବୟା ୫୦୦୦ ଟଙ୍କୟା ଉଦ୍ୟାର େରବିୟା 
ସହ ବ୍ଲେ େୟାଯ୍ଟ୍ୟାଳୟ ଓ  ଅଭଯିକୁ୍ର 
ବୟାସଭବନେୁ ମଧ୍ୟ ଯୟାଞ୍ େରଥିିକେ 
ଭଜିେିୟାନ୍ସ ବଭିୟାଗ ୟା କତକବ ରରୁ କସପର ି
େଛି ିମଳି ିନଥିକେ ସଦୁ୍ୟା ବ୍କ୍ େୟାଯ୍ଟ୍ୟାଳୟରୁ 
ଆକବଦନ ସମୟର େୟାଗଜ ପତ୍ରେୁ 

ଜବତ େରଛି ି ଭଜିେିୟାନ୍ସ ବଭିୟାଗ ୟା ବତ୍ତ୍ଟମୟାନ ଭଜିେିୟାନ୍ସ 
ବଭିୟାଗ ବଲୀରବେ ସତନୟାମଲୀଙୁ୍କ ଗରିଫ େର ିନବରଙ୍ଗପରୁ 
କନଇଛ ି ୟା ଏହ ି ଚଢ଼ଉ ସମୟକର ଭଜିେିୟାନ୍ସ ବଭିୟାଗର 
ନବରଙ୍ଗପରୁ ଡଏିସପ ି େଳୟାବତଲୀ ବୟାର, ଜୟପରୁ 
ଡଏିସପ ି ଅନନ୍ତ ପ୍ରସୟାଦ ମେେି, ଜୟପରୁ ଡଏିସପ ି
ଜୟଶ୍ଲୀ ପ୍ରଧୟାନ, ମୟାେେୟାନଗରି ି ଇନ୍ସକପେଟେର ଆର. 
ବଜିୟ େୁମୟାର ଏବଂ ଅଜତି ପୟାେଲୀ, ସଧୁୟାଂଶ ୁ କଶଖର 
ପଟ୍ଟନୟାୟେ, ଦବି୍ ରଞ୍ନ କବକହରୟା ପ୍ରମଖୁ େମ୍ଟଚୟାରଲୀ 
ଉପସ୍ତି ରହ ି େୟାଯ୍ଟ୍କର ସହକଯୟାଗ େରଥିିକେ। 

ମ ା ଲ େ ା ନ ଗ ିର ି, ୧ ୬ । ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ମୟାେେୟାନଗରି ି ଜଲି୍ୟା ସଲୀମୟାନ୍ତ ସେୁୁମୟା 
ପେୁସି ନେିଟକର ୫େକ୍ଷ ଟଙ୍କୟାର ଇନୟାମ ି
ର୍ବୟା ଏସଏିମ େମୟାଣ୍ର ମହଳିୟା ମୟାଓବୟାଦଲୀ 
ରୟାକମ ଆତ୍ମସମପ୍ଟଣ େରଛି।ି ମଳିଥିିବୟା 
ସଚୂନୟା ଅନୁଯୟାୟଲୀ ଜଲି୍ୟା ସଲୀମୟାନ୍ତେୁ େୟାଗ ି
ରହଥିିବୟା ଛତଶିଗଡ଼ ର ସେୁୁମୟା ଜଲି୍ୟାର 
ମୟାଓ ପ୍ରଭୟାବତି ଅଞ୍ଳକର ଦଲୀର୍ଟ ବର୍ଟ ଧର ି
ମହଳିୟା ମୟାଓ େମୟାଣ୍ର ରୟାକମ ମୟାଓବୟାଦଲୀ 
ଦଳକର ରହ ି େୟାଯ୍ଟ୍ େରଆିସଥୁିେୟା। 
କସ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହଂିସୟାେୟାଣ୍ କର 
ଜଡତି ଥିବୟା କବକଳ ସରେୟାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 
ତୟାଙ୍କ ନୟାମକର ୫େକ୍ଷ ଟଙ୍କୟାର ଇନୟାମ 
କରୟାରଣୟା େରୟାଯୟାଇଥିେୟା । ରୟାକମେୁ 

ଧରବିୟା ପୟାଇଁ ସେୁୁମୟା ପେୁସି ପକ୍ଷରୁ ବହୁ 
ପ୍ରୟୟାସ ଜୟାର ି ଥିବୟାକବକଳ ଆଜ ି ରୟାକମ 
ନକିଜ ପେୁସି ନେିଟକର ଆତ୍ମସମପ୍ଟଣ 
େରଛି ି। କସ ସରେୟାରଙ୍କ ଦ୍ଵୟାରୟା ଆରମ୍ 
େରୟାଯୟାଇଥିବୟା ପନୁୟା ନେ୍ଟମ ତର୍ୟା ରରେୁ 
କଫର ଅଭଯିୟାନକର ପ୍ରଭୟାବତି କହୟାଇ 
ଆତ୍ମସମପ୍ଟଣ େରଥିିବୟା ପ୍ରେୟାଶ େରଥିିବୟା 
କବକଳ ମୟାଓ ସଙ୍ଗଠନ ନଜିର ନଲୀତ ିଆଦଶ୍ଟ 
ହରୟାଉଥିବୟାରୁ କସ ସୟାଧୟାରଣ ଜଲୀବନ 
ଯୟାପନ ପୟାଇଁ ସେୁୁମୟା ଏସପଙି୍କ ନେିଟକର 
ଆତ୍ମସମପ୍ଟଣ େରଥିିବୟା େହଛି ି । କତକବ 
ରୟାକମେୁ ସରେୟାରଲୀ ନୟିମ ଅନୁଯୟାୟଲୀ 
ସମସ୍ତ ସବୁଧିୟା କଯୟାଗୟାଇଦଆିଜବି 
କବୟାେ ି ପେୁସି ପକ୍ଷରୁ େୁହୟାଯୟାଇଛ ି ।

ଭଦୁ ବ ଛ ନ ଶ୍ୱ ର , ୧ ୬ । ୩ ( ସ ମ ସି ) : 
ପଶ୍ମିୟା ଝଡ଼ ପ୍ରଭୟାବକର ଆରମ୍ 
କହୟାଇଛ ି ବର୍ଟୟା। ଦୁଇ ଦନିର 
କେୟାହେୟା ପୟାଗକର ଗରୁୁବୟାର 
ରୟାଜ୍ର ବଭିନି୍ନ ସ୍ୟାନକର ବର୍ଟୟା 
କହୟାଇଛ।ି ବର୍ଟୟା ସୟାଙ୍ଗେୁ ବଜୁିଳ ି
ରଡ଼ରଡ଼ରି ପ୍ରକେୟାପ ରହଥିିବୟା 
କବକଳ େଛି ି ସ୍ୟାନକର େୁଆ ପର୍ର 

ମୟାଡ଼ ମଧ୍ୟ କହୟାଇଛ।ି ମଖୁ୍ତଃ ଦକ୍ଷଣି 
ଓଡ଼ଶିୟାକର ବର୍ଟୟାର ପ୍ରକେୟାପ ଅଧିେ 
କଦଖୟାକଦଇଥିବୟା କବକଳ ଶକୁ୍ବୟାର 
ରୟାଜ୍ର ଅନ୍ ସ୍ୟାନଗଡ଼ୁେିକର 
ମଧ୍ୟ ବଜୁିଳ ି ରଡ଼ରଡ଼ ି ସହତି ବର୍ଟୟା 
କହୟାଇପୟାକର କବୟାେ ି ପୟାଣପିୟାଗ 
କେନ୍ଦ୍ର ଆେଳନ େରଛି।ି ପୟାଣପିୟାଗ 
କେନ୍ଦ୍ରର ସଚୂନୟା ଅନୁଯୟାୟଲୀ ଗତ 
୨୪ ରଣ୍ୟାକର ଦୟାରଙି୍ଗବୟାଡ଼କିର 
ରୟାଜ୍ର ସବ୍ଟୟାଧିେ ୩୬ ମମି ି ବର୍ଟୟା 

କରେଡ୍ଟ େରୟାଯୟାଇଥିବୟା କବକଳ 
କେୟାରୟାପଟୁକର ୧୧, ବୟାକେଶ୍ୱର, 
ଭୁବକନଶ୍ୱର ଓ ମୟାେେୟାନଗରିକିର 
ବର୍ଟୟା କହୟାଇଛ।ି 

ଶକୁ୍ବୟାର ମୟାେେୟାନଗରି,ି 
କେୟାରୟାପଟୁ, ରୟାୟଗଡ଼ୟା, 
ନବରଙ୍ଗପରୁ, ଗଜପତ,ି ଗଞ୍ୟାମ, 
େନ୍ଧମୟାଳ, କେନୁ୍ଝର, ମୟରୂଭଞ୍ ଓ 

ବୟାକେଶ୍ୱର ଆଦକିର ବଜୁିଳ ିରଡ଼ରଡ଼ ି
ସହତି ବର୍ଟୟା ଆଶଙ୍କୟା ରହଛି।ି ଏହ ି
ଜଲି୍ୟାଗଡ଼ୁେିକର ପବନର କବଗ 
ବୃଦ୍ ି କହବୟା ସହ ସମୟ ସମୟକର 
ରଣ୍ୟାପ୍ରତ ି୪୦-୫୦ େମି ିଟପପିୟାକର 
କବୟାେ ି ପୟାଣପିୟାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆେଳନ 
େରଛି।ି ଅନ୍ପକଟ ୧୮ରୁ ବର୍ଟୟା 
ପବନର ପ୍ରକେୟାପ ବୃଦ୍ ି କହବୟା 
ସହତି ଅକନେ ସ୍ୟାନକର େୁଆପର୍ର 
ପଡ଼ବିୟାର ସମ୍ୟାବନୟା ରହଛି ି

କବୟାେ ି ପୟାଣପିୟାଗ କେନ୍ଦ୍ର େହଛି।ି 
୧୮କର ମଖୁ୍ତଃ କେନୁ୍ଝର, 
ଯୟାଜପରୁ, କେଙ୍କୟାନୟାଳ, େଟେ, 
କେୟାରୟାପଟୁ ଓ ମୟାେେୟାନଗରିକିର 
େୁଆ ପର୍ର ପଡ଼ବିୟାର ଆଶଙ୍କୟା 
ରହଛି।ି ଏହୟାେୁ ଦୃଷ୍କିର ରଖି 
ପୟାଣପିୟାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏହ ି
ଜଲି୍ୟାଗଡ଼ୁେି ପୟାଇଁ କୟକେୟା ଆେଟ୍ଟ 
ଜୟାର ି େରୟାଯୟାଇଛ।ି ପୟାଣପିୟାଗ 
କେନ୍ଦ୍ରର ସଚୂନୟା ଆଧୟାରକର ୟକେୟା 
ଆେଟ୍ଟ ଜୟାର ି କହୟାଇଥିବୟା ଜଲି୍ୟାର 
ଜଲି୍ୟାପୟାଳମୟାନଙୁ୍କ ସତେ୍ଟ ରହବିୟା 
ପୟାଇଁ ଏସ୍  ଆରସଙି୍କ େୟାଯ୍ଟ୍ୟାଳୟ 
ପକ୍ଷରୁ ପରୟାମଶ୍ଟ ଦଆିଯୟାଇଛ।ି 
ଅନ୍ପକଟ ପଶ୍ମିୟା ଝଡ଼ କଯୟାଗୁଁ 
ରୟାଜ୍କର ତୟାପମୟାତ୍ରୟାକର 
ହ୍ୟାସ କହୟାଇଛ।ି ଏହୟାଦ୍ୟାରୟା 
କେୟାେଙୁ୍କ ଗରମ ଗଳୁୁଗଳୁରୁି 
ଆଶ୍ୱସ୍ତ ି ମଳିଥିିବୟା କବକଳ ୩ 
ଦନି ମଧ୍ୟକର ଆହୁର ି ୨-୪ ଡଗି୍ଲୀ 
ପଯ୍ଟ୍ନ୍ତ ତୟାପମୟାତ୍ରୟା ହ୍ୟାସ କହବ 
କବୟାେ ି ପୟାଣପିୟାଗ କେନ୍ଦ୍ର େହଛି।ି

ଭଦୁ ବ ଛ ନ ଶ୍ୱ ର , ୧ ୬ । ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ରୟାଜ୍ବ୍ୟାପଲୀ ଚୟାେଥିିବୟା ଡ୍ୟାଇଭର 
ମହୟାସଂର ଆକନ୍ୟାଳନ ତୟାତ ି ଆଜ ି
ବଧିୟାନସଭୟାକର କଦଖିବୟାେୁ ମଳିଛି।ି 
ଶନୂ୍େୟାଳକର ଉଭୟ ବକିରୟାଧଲୀ 
େଂକଗ୍ସ ଓ ବକିଜପ ି ଉପକରୟାକ୍ 
ପ୍ରସଙ୍ଗକର ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟକଗୟାଳ, 
ନୟାରୟାବୟାଜ ି େରଥିିକେ। ସରେୟାର 
ତୁରନ୍ତ କସମୟାନଙ୍କ ସହ ଆକେୟାଚନୟା 
େର ି ସମୟାଧୟାନର ରୟାସ୍ତୟା ବୟାହୟାର 
େରବିୟାେୁ ବକିରୟାଧଲୀ ଅଡ଼ ିବସବିୟା ସହ 
ଏକନଇ ରୁେଂି କଦବୟାେୁ କସମୟାକନ 
ଅଡ଼ ି ବସଥିିକେ। ବୟାଚସ୍ପତଙି୍କ 
କପୟାଡୟିମ ନେିଟେୁ ଆସ ିକସମୟାକନ 
ନୟାରୟାବୟାଜ ି େରଥିିବୟା କବକଳ 
ବକିରୟାଧଲୀଙ୍କ ହଟ୍ଟକଗୟାଳ କଯୟାଗୁଁ 
ଗହୃକର ମେୁତବଲୀ ଆକେୟାଚନ 
କହୟାଇପୟାରନିଥିେୟା। କଶରକର 
ବୟାଚସ୍ପତ ି ସବ୍ଟଦଳଲୀୟ କବୈଠେ ଡୟାେ ି
ଏକନଇ ଆକେୟାଚନୟା େରବିୟା ସହ 
ରୁେଂି କଦଇଥିକେ। ବୟାଚସ୍ପତ ି ବକି୍ମ 
କେଶରଲୀ ଆରୁଖ ନଜି ନକିଦ୍୍ଟଶକର 

େହଥିିକେ କଯ ରୟାଜ୍କର ଚୟାେଥିିବୟା 
ଡ୍ୟାଇଭର ଆକନ୍ୟାଳନ ସମ୍େ୍ଟକର 
ବକିରୟାଧଲୀ ଦଳର ବଧିୟାୟେମୟାକନ 
ଦୃଷ୍ ି ଆେର୍ଟଣ େରଛିନ୍ତ।ି ଏକନଇ 
ମୁଁ ସବ୍ଟଦଳଲୀୟ କବୈଠେ ଡୟାେଥିିେୟା 
କବକଳ ଏକନଇ ଆକେୟାଚନୟା 
କହୟାଇଛ।ି ଡ୍ୟାଇଭର ମହୟାସଂର 
ସହ ଆକେୟାଚନୟା େରବିୟା ପୟାଇଁ 
ମୁଁ ପରବିହନ ମନ୍ତଲୀଙୁ୍କ ନକିଦ୍୍ଟଶ 
କଦଉଛ।ି ମନ୍ତଲୀ କସମୟାନଙ୍କ ସହ 
ଆକେୟାଚନୟା େର ି ଆସନ୍ତୟାେୟାେ ି
ଗହୃକର ବବୃିତ ି ରଖନୁ୍ତ। ବୟାଚସ୍ପତଙି୍କ 
ଉପକରୟାକ୍ ରୁେଂି ପକର ଗହୃକର 
ସ୍ୟାଭୟାବେି ଅବସ୍ୟା କଫରଥିିେୟା।
 ଆଜ ି ଶନୂ୍େୟାଳକର ଉପକରୟାକ୍ 
ପ୍ରସଙ୍ଗେୁ ଉତ୍ୟାପନ େର ି େଂକଗ୍ସ 
ବଧିୟାୟେ ଦଳ କନତୟା ନରସଂିହ 
ମଶି୍ େହକିେ କଯ ଡ୍ୟାଇଭରମୟାକନ 
ରୟାଜ୍ବ୍ୟାପଲୀ ଆକନ୍ୟାଳନକର 
ଅଛନ୍ତ।ି କସମୟାନଙ୍କ ମୟାସେି ଦରମୟା 
୫୦୦୦ରୁ୧୦୦୦୦ କହୟାଇଥିବୟା 
କବକଳ କସମୟାକନ ବହୁ ଅସବୁଧିୟାକର 

ଅଛନ୍ତ।ି କସମୟାନଙ୍କ ଆକନ୍ୟାଳନ 
କଯୟାଗୁଁ ରୟାଜ୍କର ପରବିହନ 
ବ୍ବସ୍ୟା ସମ୍ରୂ୍୍ଟ ଭୟାକବ ଠପ୍   
କହୟାଇଯୟାଇଛ।ି ବଧିୟାନସଭୟାକର 
ଶୟାନ୍ତ ଭୟାବକର କେୌଣସ ି ପ୍ରସଙ୍ଗକର 
କେୌଣସ ି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ୟାପନ େକେ 
ସରେୟାର ଶଣୁନୁୟାହୟାନ୍ତ।ି କତଣ ୁ
ସମସ୍ୟାର ସମୟାଧୟାନ ନକହକେ 
ଆକମ ଗହୃର ମଧ୍ୟଭୟାଗେୁ ଯବୁି। 
ବକିରୟାଧଲୀ ଦଳ କନତୟା ଜୟନୟାରୟାୟଣ 
ମଶି୍ ମଧ୍ୟ ଉପକରୟାକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକର 
ଡ୍ୟାଇଭରମୟାନଙୁ୍କ ନ୍ୟାୟ କଦବୟାର 
ଆବଶ୍େତୟା ରହଛି ି କବୟାେ ି
େହଥିିକେ। ବକିରୟାଧଲୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ 
ହଟ୍ଟକଗୟାଳ କଯୟାଗୁ ଁ ବୟାଚସ୍ପତ ି ପ୍ରର୍କମ 
ଗହୃେୁ ୧୧ଟୟା ୪୨ରୁ ୧୧ଟୟା ୫୨ ଯୟାଏଁ 
ମେୁତବଲୀ କରୟାରଣୟା େରଥିିକେ। 
ପକର ବୟାଚସ୍ପତ ି ସବ୍ଟଦଳଲୀୟ 
କବୈଠେ ଡୟାେଥିିବୟା କବକଳ ଗହୃ ୪ 
ଟ ି ପଯ୍୍ଟ ୟାୟକର ୧୨ଟୟା ୩୮ ଯୟାଏଁ 
ମେୁତବଲୀ ରହଥିିେୟା। ପକର ବୟାଚସ୍ପତଙି୍କ 
ରୁେଂି ପକର ଗହୃ ଶୟାନ୍ତ ପଡ଼ଥିିେୟା।

ଭଦୁ ବଛନଶ୍ୱର,୧୬।୩(ସମସି): ଡ୍ୟାଇଭର 
ମହୟାସଂରର ଷ୍ୟିରଂି ଛୟାଡ଼ ଆକନ୍ୟାଳନ 
କହତୁ ରୟାଜ୍ର ଉତ୍ୟାଦ ପରବିହନ ବ୍ୟାପେ 
ଭୟାକବ ପ୍ରଭୟାବତି କହୟାଇଛ।ି ଦୁଇ ଦନି ଧର ି
ରୟାଜରୟାସ୍ତୟାରକର ମୟାଳମୟାଳ ମୟାେବୟାହଲୀ ଟ୍ରକ୍   ଠଆି 
କହୟାଇ ରହଛି।ି ବଭିନି୍ନ କତୈଳ ଡପିକୁର ଶତୟାଧିେ 
କତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରର େମୟ୍ା େୟାଇନ୍   କଦଖିବୟାେୁ 
ମଳୁିଛ।ି ଅନ୍ପକଟ ରୟାଜ୍ର ବହୁ 
ଫିେଂି କଷ୍ସନକର କତୈଳ ସଙ୍କଟ 
କଦଖୟାକଦଇଛ।ି ରୟାଜଧୟାନଲୀ 
ଭୁବକନଶ୍ୱରଠୟାରୁ ଆରମ୍ େର ି
ବୟାକେଶ୍ୱର, ଜୟପରୁ, ସମେ୍ପରୁ 
ଓ ପରୁଲୀ ଭଳ ିସହରକର କତୈଳର 
ଅଭୟାବ ସ୍ତି ିକଦଖିବୟାେୁ ମଳିଛି।ି 
ଗରୁୁବୟାର ରୟାଜ୍ର କପକଟ୍ରୟାେ 
ଓ ଡକିଜେ ଚୟାହଦିୟା କମଣ୍ୟାଇବୟା ପୟାଇ ଁ ଯକର୍ଷ୍ 
ପରମିୟାଣର କତୈଳ ରହଛି।ି େନୁି୍ତ ନୂଆ ଟ୍ୟାଙ୍କରକର 
ଭତ୍ତଥି କହୟାଇ କତୈଳ ଆସପିୟାରୁନଥିବୟା କହତୁ 
ବଜୟାରକର ଚୟାହଦିୟା ବଢ଼଼ଯିୟାଇଛ।ି କପକଟ୍ରୟାେ-
ଡକିଜେ ସରଯିବିୟା ଆଶଙ୍କୟାକର କେୟାକେ େମୟ୍ା 
େୟାଇନ୍   େର ିଗୟାଡ଼ ିଭତ୍ତଥି େର ିକତେ ପେୟାଉଛନ୍ତ।ି 
ଉତ୍କଳ କପକଟ୍ରୟାେୟିମ୍   ଡେିର ସଂରର ସୟାଧୟାରଣ 
ସମ୍ୟାଦେ ସଞ୍ୟ େୟାଠ େହଛିନ୍ତ ି କଯ ସବୁ 

କପକଟ୍ରୟାେ ପମ୍କର ୩ ଦନି ବକି୍ ିକହବୟା ଭଳ ିମୟାଲ୍   
ଗଚ୍ତି ରହରି୍ୟାଏ। ମୟାତ୍ର କେୟାକେ ଅଯର୍ୟା ଆତଙି୍କତ 
କହୟାଇ ଆବଶ୍େତୟାଠୟାରୁ ଅଧିେ କତେ ଭରକିେ, 
କତେ ଜେଦ ିକଶର କହୟାଇଯବି। େଛି ିସ୍ୟାନକର 
ଏଭଳ ିସ୍ତି ିକଦଖୟାକଦଇଥିବୟା ସଚୂନୟା ମଳିେିୟାଣ।ି 
କସହଭିଳ ି ମୟାେବୟାହଲୀ ଟ୍ରକ୍   ଚୟାେୁନଥିବୟା କହତୁ 
ଏହୟାର ପ୍ରଭୟାବ ରୟାଜ୍ର ସବୁଠୟାରୁ ବଡ଼ ଆଳୁ 

ଗଦ ିଆଇଗଣିଆି ବଜୟାର ଉପକର ପଡ଼ଛି।ି ଆଳୁ 
ପହଞ୍ନିପୟାରବିୟା କହତୁ ନଷ୍ କହବୟା ଆରମ୍ 
କହେୟାଣ।ି କସହଭିଳ ି େଟେର ଛତ୍ରବଜୟାର 
ସକମତ ରୟାଜ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରମଖୁ ପରବିୟା 
ବଜୟାରର ସ୍ତି ିସମୟାନ। ମୟାେବୟାହଲୀ ପରବିୟା ଗୟାଡ଼ ି
ରୟାଜରୟାସ୍ତୟାକର ପଡ଼ ି ରହଥିିବୟା କହତୁ ହଜୟାରକର 
ଅଭୟାବଲୀ ସ୍ତି ି ରହଛି।ି ଯୟାହୟା ଫଳକର ପରବିୟା 
ଦର େଛି ିମୟାତ୍ରୟାକର ବଢ଼଼ଥିିବୟା କଦଖିବୟାେୁ ମଳିଛି।ି

ପଶ୍ମିୟା ଝଡ଼ ଆଣଲିୟା ବର୍ୟା ଆଇପଏିସ୍   ଏନ୍   ବ ିଭୟାରତୀ ଏକବ କେଉଁଠ ି

  ୩ ବରଚ୍ଚ ଧର ିକାଯଚ୍ଚ୍ୟଲର ଅେୁପସ୍ତି ଲେଇ 
ଓଡ଼ଶିା ପେୁସି ଜାରକିୋ ଲୋଟସି
  କାଯଚ୍ଚ୍ୟାେୁଷ୍ାେ ଗ୍ରହଣ କରବି ଗହୃ ବଭିାଗ 

ଭଦୁ ବଛନଶ୍ୱର,୧୬।୩(ସମସି): ୨୦୨୩-୨୪ 
ମସହିୟାକର ୧୧୫ ଟ ିକପୌରୟାଞ୍ଳ ଗଡୁେିକର ଚହି୍ତି 
୧୨୦୦ େକିେୟାମଟିର େଚ୍ୟା ରୟାସ୍ତୟା ଗଡୁେୁି ପୟାଭର୍   
କରୟାଡ ରୂପୟାନ୍ତରତି େରୟାଯବିୟା ପୟାଇ ଁ କମୟାଟ ୪୦୦ 
କେୟାଟ ି ଟଙ୍କୟାର ବ୍ୟ ବରୟାଦ େରୟାଯୟାଇଛ।ି 
ଓଡ଼ଶିୟାର ସହରୟାଞ୍ଳ ଗଡୁେିକର ଥିବୟା ଜଳୟାଶୟ 
ଗଡ଼ୁେିର ପନୁଃରୁଦ୍ୟାର େରୟାଯବି। ୨୦୦୦ରୁ 
ଅଧିେ ଜଳୟାଶୟେୁ ଆମ କପୟାଖରଲୀ କଯୟାଜନୟାକର 
ସବ୍ଟସୟାଧୟାରଣଙ୍କ ପୟାଇ ଁଉପଯକୁ୍ େରୟାଯବି ଏଥିପୟାଇଁ 
୧୨୦ କେୟାଟ ି ଟଙ୍କୟା ବନିକିଯୟାଗ େରୟାଯବି କବୟାେ ି
ଗହୃ ନମି୍ଟୟାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବବିୟାଗ ବକଜଟ୍   
ବବିରଣଲୀ ପ୍ରଦୟାନ େର ି ବଭିୟାଗଲୀୟ ମନ୍ତଲୀ ଉରୟା 
କଦବଲୀ ଓ ପ୍ରମଖୁ ଶୟାସନ ସଚବି ଜଲୀ ମୟାଥିଭୟାର୍ନନ 
େହଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିପଦକକ୍ଷପ ମଶିନ ଶକ୍ ିସଦସ୍ୟାଙ୍କ 
ସହଭୟାଗତିୟାକର େରୟାଯବିୟାର ବ୍ବସ୍ୟା େରୟାଯୟାଇଛ ି
କବୟାେ ିସୟାମୟ୍ାଦେି ସମ୍ଳିନଲୀକର ସଚୂନୟା କଦଇଛନ୍ତ।ି 

ଗରୁୁବୟାର ରୟାଜ୍ ସରେୟାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 
ଆକୟୟାଜତି ସୟାମୟ୍ାଦେି ସମ୍ଳିନଲୀକର େୁହୟାଯୟାଇଛ ି
କଯ ଓଡ଼ଶିୟାର ସହରୟାଞ୍ଳ ବେିୟାଶ ନମିକନ୍ତ ଗହୃ 
ନମି୍ଟୟାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବଭିୟାଗ ପୟାଇ ଁ୨୦୨୩-

୨୪ ବକଜଟ୍   କର ୭୯୧୪ କେୟାଟ ିବ୍ୟ ବରୟାଦ 
କହୟାଇଛ।ି ୨୦୦୦-୨୦୦୧ ଆର୍ ଥିେ ବର୍ଟକର ଏହ ି
ବ୍ୟ ବରୟାଦ ୨୭୬ କେୟାଟ ିଟଙ୍କୟା ଥିବୟା ସମୟକର 
ଏକବ ୨୮ ଗଣୁ ବୃଦ୍ ି ପୟାଇ ୭୯୧୪ କେୟାଟ ି

ଟଙ୍କୟାକର ପହଞ୍ଛି।ି ଏହୟା ରୟାଜ୍ ସରେୟାରଙ୍କର 
ସହରୟାଞ୍ଳ ରୂପୟାନ୍ତରଣ ନମିକନ୍ତ ଥିବୟା ଆନ୍ତରେିତୟା 
ଓ ଅଙ୍ଗଲୀେୟାରବଦ୍ତୟାେୁ ଦଶ୍ଟୟାଉଛ।ି ପୟାନଲୀୟ 
ଜଳକଯୟାଗୟାଣ ପୟାଇ ଁ ୨୪୦୦ କେୟାଟ ି ଟଙ୍କୟା, 
ସୟାମଗ୍େି ନଗର ବେିୟାଶ ତର୍ୟା ବସ୍ତ ି ସମହୂର 
ବୟାସକଯୟାଗ୍ ରୂପୟାନ୍ତରଣ ପୟାଇଁ ୨୩୪୫ କେୟାଟ ି
ଟଙ୍କୟା, ବକିେନ୍ଦ୍ରତି ପରମିଳ ଓ ନଦ୍୍ଟମୟା ପରଚିୟାଳନୟା 
ପୟାଇ ଁ ୧୩୦୭ କେୟାଟ ି ଟଙ୍କୟା ଓ ସହରୟାଞ୍ଳ ଗହୃ 
ନମି୍ଟୟାଣ ପୟାଇ ଁ ୬୦୯ କେୟାଟ ି ଟଙ୍କୟାର ବ୍ୟ 
ବରୟାଦ କହୟାଇଛ।ି କସହପିର ି ବତ୍ତ୍ଟମୟାନ ସଦୁ୍ୟା 

େଟେ, ଭୁବକନଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପରୁ, ସମେ୍ପରୁ ଓ 
ରୟାଉରକେେୟା ମହୟାନଗର ସକମତ ୮୫ ଟ ି
ସହରକର ଟ୍ୟାପ୍   ସଂକଯୟାଗ ପ୍ରଦୟାନ େରୟାଯୟାଇଛ ି
ଓ ଓଡ଼ଶିୟାର ବୟାେ ି୩୦ଟ ିସହରକର ୧୦୦ ପ୍ରତଶିତ 

ରରେୁ ଟ୍ୟାପ୍   ସଂକଯୟାଗ ଡକିସମର୍୍   
୨୦୨୩ ସଦୁ୍ୟା ସମ୍ରୂ୍୍ଟ କହବ କବୟାେ ି େୁହୟାଯୟାଇଛ।ି 
ଡକିସମ୍ର୍   ୨୦୨୩ ସଦୁ୍ୟା ଡ୍ଙି୍କକ୍   ଫ୍ରମ୍   ଟ୍ୟାପ୍   ମଶିନ୍   
ସମ୍ରୂ୍୍ଟ କହବ କବୟାେ ିଏଠୟାକର େୁହୟାଯୟାଇଛ।ି 

କସହପିର ି ଜୟାଗୟା ମଶିନକର ୧.୭୩ େକ୍ଷ 
ବସ୍ତ ିବୟାସନି୍ୟା ପରବିୟାର ଭୂମ ିଅଧିେୟାର ପ୍ରମୟାଣପତ୍ର 
ପୟାଇଛନ୍ତ ି ଏବଂ ଡକିସମ୍ର୍   ୨୦୨୩ ସଦୁ୍ୟା 
ଭୁବକନଶ୍ୱର, େଟେ, ବ୍ରହ୍ମପରୁ, ସମେ୍ପରୁ ଓ 
ରୟାଉରକେେୟା ମହୟାନଗର ନଗିମକର ଆହୁର ି ୧ 
େକ୍ଷ ପରବିୟାର ଏହ ିସବୁଧିୟା ପୟାଇକବ।  ସହରୟାଞ୍ଳ 
ମଜୁରଲୀ ଭତି୍ତେି ନକିୟୟାଜନ କଯୟାଜନୟା ‘ମକୁ୍ୟା’ 

ନମିକନ୍ତ ୨୦୨୩-୨୪ ବକଜଟ୍   କର ୪୦୦ କେୟାଟ ି
ଟଙ୍କୟାର ବ୍ୟ ବରୟାଦ କହୟାଇଛ।ି ଏଥିକର ୧.୬୦ 
େକ୍ଷ କଗୟାଷ୍ଲୀ ସହଭୟାଗଲୀ ଯର୍ୟା ମଶିନ ଶକ୍ ି ସ୍ୟଂ 
ସହୟାୟେ କଗୟାଷ୍ଲୀ ଏବଂ ବସ୍ତ ିବୟାସନି୍ୟା ସଂର ସମହୂ 

ପ୍ରେଳ୍ପ ଗଡୁେି େୟାଯ୍୍ଟ େୟାରଲୀ େର ି କପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ 
ଅର୍୍ଟ ରୟାଶ ି େୟାଭ େରଛିନ୍ତ।ି ଏପଯ୍୍ଟ ନ୍ତ ୬୨ େକ୍ଷ 
ଶ୍ମ ଦବିସ ସଷୃ୍ ି େରୟାଯୟାଇଛ।ି କପୌରୟାଞ୍ଳକର 
୫୨୦୦୦ ପ୍ରେଳ୍ପ ଯର୍ୟା ଚୟାେବିୟା ରୟାସ୍ତୟା, ମକୁ୍ୟାେୟାଶ 
ବ୍ୟାୟୟାମଶୟାଳୟା,ପେିୟାମୟାନଙ୍କ କ୍ଲୀଡ଼ୟା ଉପେରଣ, 
କପଭର୍   କରୟାଡ୍  , କଗୟାଷ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦ ି ନମି୍ଟୟାଣ 
େରୟାଯୟାଇଛ।ି ଚଳତି ବର୍ଟ ୪୦୦ େେ୍ୟାଣ ମଣ୍ପ 
ନମି୍ଟୟାଣ େରୟାଯବି। ପ୍ରତଟି ି ମହୟାନଗର ନଗିମକର 
୧୦ଟ,ି ପ୍ରତ ି କପୌରପୟାଳେିୟାକର ୪ଟ ି ଏବଂ ପ୍ରତ ି
ବଜି୍ୟାପତି ଅଞ୍ଳ ପରରିଦକର ୨ଟ ି େେ୍ୟାଣ 
ମଣ୍ପ ନମିଥିତ କହବ କବୟାେ ି େୁହୟାଯୟାଇଛ।ି

ଭଦୁ ବଛନଶ୍ୱର,୧୬।୩(ସମସି): ପଲ୍ଲୀରୁ ଦଲି୍ଲୀ 
ପଯ୍୍ଟ ନ୍ତ ଗଞୁ୍ରତି କହୟାଇଛ ି ‘ଶଙ୍ଖ ଆମର 
ଗବ୍ଟ’। ବଶି୍ୱୟାସର ପ୍ରତଲୀେ ଶଙ୍ଖ ଚହି୍। କ୍ମୟାଗତ 
୨୫ ବର୍ଟ ଧର ି ଓଡ଼ଶିୟାବୟାସଲୀଙ୍କ କସବୟାକର 
ସମପ ଥିତ ବଜୁି ଜନତୟା ଦଳ ଆଜ ି ଏେ 
ରୟାଜକନୈତେି ଦଳର ସଲୀମୟାରୁ 
ଊଦ୍ବେ୍ଟେୁ ଯୟାଇ ସୟାମୟାଜେି 
ଆକନ୍ୟାଳନକର ପରଣିତ 
କହୟାଇଛ।ି ଏହୟାେୁ ଆଉ ଏେ 
ପୟାଦ ଆଗେୁ କନବୟା ପୟାଇଁ 
ବଜୁି ଜନତୟା ଦଳର ସପୁ୍ରକିମୟା 
ନବଲୀନ ପଟ୍ଟନୟାୟେଙ୍କ 
ନକିଦ୍୍ଟଶକ୍କମ ଆରମ୍ 
କହୟାଇଛ ି ‘ଶଙ୍ଖ ଆମର ଗବ୍ଟ’ 
ଅଭଯିୟାନ। ଦଳର ପ୍ରକତ୍େ 
କନତୟା ଓ େମ୍ଟଲୀ ସମକସ୍ତ 
ଶଙ୍ଖ କମୟା ଗବ୍ଟ ନୟାରୟା ଭଡିଓି ସୟାମୟାଜେି 
ଗଣମୟାଧ୍ୟମକର ଅପକେୟାଡ୍   େର ିସୟାକଢ଼ ଚୟାର ି
କେୟାଟ ି ଓଡ଼ଆିଙ୍କ ନେିଟକର ଶଙ୍ଖ ଚହି୍ର 
ମହତ୍ୱର ବୟାତ୍ତ୍ଟୟା ପହଞ୍ୟାଉଛନ୍ତ।ି ଶଙ୍ଖ କହଉଛ ି
ତ୍ୟାଗ ଓ ସମପ୍ଟଣର ପ୍ରତଲୀେ। ଉତ୍ଗ୍ଟଲୀେୃତ 
କସବୟାର ପ୍ରତଲୀେ। ଏହ ି ବୟାତ୍ତ୍ଟୟା ପ୍ରକତ୍େ 
ଓଡ଼ଶିୟାବୟାସଲୀଙ୍କ ଜନମୟାନସକର ପ୍ରତଫିଳତି 
କହବ। ବକିଜଡ ି ସଂଗଠନ ସମ୍ୟାଦେ ପ୍ରଣବ 
ପ୍ରେୟାଶ ଦୟାସ ଏହୟାର ଶଭୁୟାରମ୍ େରବିୟା ପକର 

ଆଜ ି ଦଳର ସୟାଂସଦ, ମନ୍ତଲୀ, ବଧିୟାୟେ, 
ଛୟାମଆୁ ସଂଗଠନର େମ୍ଟେତ୍ତ୍ଟୟା ଏବଂ 
େମ୍ଟଲୀମୟାକନ ଏହୟାେୁ ଅନୁସରଣ େରଛିନ୍ତ।ି 
ଆଜ ି ସଂସଦର ବକିଜଡ ି େୟାଯ୍୍ଟ ୟାଳୟ 
ପରସିରକର ସୟାଂସଦମୟାକନ ସମହୂ ନୟାରୟା 

କଦଇଛନ୍ତ।ି ସଂସଦକର 
ବକିଜଡ ିସୟାଂସଦ ଡେଟେର ଅମର 
ପଟ୍ଟନୟାୟେ, ମୟାନସ ରଞ୍ନ 
ମଙ୍ଗରୟାଜ, ଚନ୍ଦ୍ରକଶଖର ସୟାହୁ, 
ପ୍ରମଳିୟା ବକିଶୟାଇ, ସେୁତୟା 
କଦଓ, ଚନ୍ଦ୍ରୟାଣଲୀ ମମୁ ୁ୍ଟ, ଡେଟେର 
ରୟାଜଶ୍ଲୀ ମଲ୍କି୍  , ନରିଞ୍ନ 
ବଶି,ି ମଜୁବୁିଲ୍ୟା ଖୟାନ୍   ସମହୂ 
ଶଙ୍ଖ କମୟାର ଗବ୍ଟ ନୟାରୟା 
କଦଇଥିକେ। କସହପିର ି
ବଧିୟାୟେ ଅରୁଣ ସୟାହୁ, 

କବ୍ୟାମକେଶ ରୟାୟ, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରୟାୟ, 
ସଶୁୟାନ୍ତ ସଂି, ଦବି୍ ଶଙ୍କର ମଶି୍, ଶ୍ଲୀେୟାନ୍ତ 
ସୟାହୁ, ରଲୀତୟା ସୟାହୁ, ଜଗନ୍ନୟାର୍ ସୟାରେୟା, ଶଶଲୀ 
ଭୂରଣ କବକହରୟା, ବକି୍ମ ପଣ୍ୟା, ସ୍ରୂପ ଦୟାସ, 
ଚନ୍ଦ୍ରସୟାରର୍ଲୀ କବକହରୟା, ସଦୁୟାମ ମୟାଣ୍ଥିଙ୍କ 
ସକମତ ଦଳର ବହୁ ତୁଙ୍ଗ କନତୟା ଓ େମ୍ଟଲୀମୟାକନ 
ଏହ ିଭଡିଓି ଅପକେୟାଡ୍   େରଛିନ୍ତ।ି କେୟାେପ୍ରୟି 
ସୟାମୟାଜେି ଗଣମୟାଧ୍ୟମ ଟ୍ଟିର୍  କର ଶଙ୍ଖ କମୟା 
ଗବ୍ଟ କଟ୍ରଣ୍ େରଥିିବୟା କଦଖୟାଯୟାଇଥିେୟା।

 �ଦକ୍ଣି ଓଡ଼ଶିାଲର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ
 �ଘଡ଼ଘଡ଼ ିସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ ି

ପଲ୍ୀରକୁ  ଦଲି୍ୀ ଗକୁଞ୍ଜରତି କହଲୟା ‘ଶଙ୍ଖ କମୟା ଗବ୍’

ଟ୍ଟିର୍  ଲର ଲରେଣ୍ଡ୍    କୋ

ବଧିାେସଭାଲର ଡ୍ାଇଭର ଆଲ୍ାଳେ ତାତ ି

ବୟାଚସ୍ପତଙି୍ ରକୁ ଲଂି, ଆଜ ିବବୃିତ ିରଖିକବ ମନ୍ତୀ
 �ଲପଲରୋେୟିମ ପରବିହେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ

ଫିଲଂି କଟେସନକର ମଳିଲିୟାନ ିକତଲ

େଗର ଉନ୍ନୟେ 
ବଭିାଗର ବଲଜଟ 
ବବିରଣୀ ୧୨୦୦ େମି ିେଚ୍ୟା ରୟାସ୍ୟା କହବ ‘କପଭର୍  କରୟାଡ୍ ’

 �୨ ହଜାର ଲପାଖରୀ ଲହବ ପେୁରୁଦ୍ାର 
 �ଡଲିସମ୍ର ସଦୁ୍ା ସମ୍ପୂର୍ଚ୍ଚ ଲହବ ଡ୍ଙି୍କ ଫ୍ରମ ଟ୍ୟାପ୍  
 �ବରଚ୍ଚ ଲଶର ସଦୁ୍ା ଆଉ ୧ େକ୍ଙୁ୍କ ଜାଗା ମଶିେ ପଟ୍ା

ଭଜିଲିୟାନ୍ସ ଜୟାଲକର ଉମରକେୟାଟ ବ୍ଲକ୍  େୟାର୍୍କ୍ମ ସହୟାୟେ

୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ୋଞ୍ଚ ଲେବା 
ଲବଲଳ ଧରେିା ଭଜିେିାେ୍ସ

ମହଳିୟା ମୟାଓବୟାଦୀର ଆତ୍ମସମପ୍ଣ

ଭଦୁ ବଛନଶ୍ୱର,୧୬।୩(ସମସି): ଜଙ୍ଗେ ନଆଁି ପ୍ରତ ିପଶ୍ମିୟା ଝଡ଼ ପ୍ରେୃତରି ବରଦୟାନ ସୟାଜଛି।ି ରୟାଜ୍ର 
ଅଧିେୟାଂଶ ଜଙ୍ଗେକର ନଆଁି ପ୍ରଶମତି କହୟାଇଯୟାଇଯୟାଇଛ।ି ବୁଧବୟାର ରୟାଜ୍ର ୧୧୬ ଟ ି ସ୍ୟାନକର 
ଜଙ୍ଗେ ନଆଁି ଜଳୁଥିବୟା କବକଳ ଗରୁୁବୟାର ଏହ ି ସଂଖ୍ୟା ହ୍ୟାସ ପୟାଇ ୧୨କର ପହଞ୍ଛି।ି ଫକରଷ୍ ସକଭ୍ଟ 
ଅଫ୍   ଇଣ୍ଆିର ତର୍୍ ଅନୁଯୟାୟଲୀ ଗରୁୁବୟାର ରୟାଜ୍ର ମୟାତ୍ର ୧୨ ଟ ିସ୍ୟାନକର ଜଙ୍ଗେ ନଆଁି ଚହି୍ଟ କହୟାଇଛ।ି 
ଶକୁ୍ବୟାର ସଦୁ୍ୟା ଏହ ିସଂଖ୍ୟା ଆହୁର ିହ୍ୟାସ କହବୟାର ସମ୍ୟାବନୟା ରହଛି।ି େୟାରଣ େୟାଳ କବୈଶୟାଖଲୀ କଯୟାଗୁଁ 
ଗରୁୁବୟାର ରୟାଜ୍ର ବଭିନି୍ନ ସ୍ୟାନକର ବର୍ଟୟା କହୟାଇଥିବୟା କବକଳ ଶକୁ୍ବୟାରଠୟାରୁ ବର୍ଟୟାର ପ୍ରକେୟାପ ଆହୁର ି
ବୃଦ୍ ିପୟାଇବୟାର ସମ୍ୟାବନୟା ରହଛି।ି ଏହ ିବର୍ଟୟା ଆସନ୍ତୟା ୨-୩ ଦନି ପଯ୍୍ଟ ନ୍ତ ଜୟାର ିରହବ କବୟାେ ିପୟାଣପିୟାଗ 
କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆେଳନ େରୟାଯୟାଇଛ।ି କତଣ ୁଜଙ୍ଗେ ନଆଁି ସଂଖ୍ୟା ଶନୂକର ପହଞ୍ବି କବୟାେ ିଆଶୟା ରହଛି।ି

ଭଦୁ ବଛନଶ୍ୱର,୧୬।୩(ସମସି): ଉଚ୍ଶକି୍ଷୟା ବଭିୟାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୟାରତଲୀୟ 
ପ୍ରଶୟାସନେି କସବୟା(ଆଇସଏିସ୍  ) ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପ୍ରକବଶେିୟା ପରଲୀକ୍ଷୟା 
ଆସନ୍ତୟା ମୟାଚ୍୍ଟ ୨୬ ତୟାରଖିକର ଅନୁଷ୍ତି କହବ। ଉଚ୍ଶକି୍ଷୟା ବଭିୟାଗ 
ପକ୍ଷରୁ ଏକନଇ ସଚୂନୟା ଦଆିଯୟାଇଥିବୟା କବକଳ ଆଶୟାୟଲୀଙ୍କ 
ଆଡ଼ମଟି େୟାଡ଼୍ଟ ଅନେୟାଇନକର ଉପେବ୍ଧ େରୟାଯୟାଇଥିବୟା ଉଚ୍ଶକି୍ଷୟା 
ବଭିୟାଗ ଦଶ୍ଟୟାଇଛ।ି ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରଲୀ www.ssbodisha.
ac.in  ମୟାଧ୍ୟମକର କସମୟାନଙ୍କ ଆଡ଼ମଟି୍   େୟାଡ଼୍ଟ ପୟାଇ ପୟାରକିବ। 
ମୟାଗଣୟା ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପୟାଇଁ ୨ଶହ କମଧୟାବଲୀଙୁ୍କ ଚୟନ େରୟାଯବି। 
ପ୍ରକବଶେିୟା ଅନୁଯୟାୟଲୀ କମଧୟାବଲୀଙୁ୍କ ଚୟନ େରୟାଯବିୟାେୁ 
ଥିବୟାକବକଳ କସମୟାନଙୁ୍କ ମୟାଗଣୟା ଆବୟାସେି ପ୍ରଶଲୀକ୍ଷଣ ଦଆିଯବି।

ଆଇସଏିସ୍   ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପୟାଇଁ 
୨୬କର ପ୍ରକବଶେିୟା

ଅେୋଇେଲର ଆଶାୟୀଙ୍କ ଆଡ୍ ମଟିକାଡଚ୍ଚ ଉପେବ୍ଧ

ଜଙ୍ଗଲ ନଆିଁ ଲଭିୟାଇଲୟା ପଶ୍ମିୟା ଝଡ଼



୦୪ ଯାଜପୁର
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ଶକୁ୍ରବାର
୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଯାଜପରୁ,୧୬।୩(ସମସି)

ଓଡ଼ଶିା ଡ୍ାଇଭର ସଂଘର ଆନ୍ାଳନକୁ ଦୁଇ 
ଦନି ବତିଛି।ି ଫଳନର ବଭିନି୍ନ ଅତ୍ାବଶ୍କୀୟ 
ସାମଗ୍ୀର ଦରଦାମ ବଢ଼଼ବିାନର ଲାଗଛି ି ଏବଂ 
ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ବଭିନି୍ନ କାମନର ଯାତାୟତ ଠପ୍   
ନ�ାଇଗଲାଣ।ି ତୁରନ୍ତ ଡ୍ାଇଭରଙ୍କ ଦାବ ି ସମ୍ବନ୍ଧନର 
ନସମାନଙ୍କ ସ�ତି ଆନଲାଚନା କର ି ସମାଧାନ 
କରବିାକୁ ବରଷି୍ଠ କଂନଗ୍ସ୍   ନନତା ଦଗିାମ୍ବର କର, 
ସନନ୍ତାଷ ନ୍, ପବୂ୍ବତନ ଯାଜପରୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବ 
କନିଶାର ନାୟକ, ବ୍ଲକ କଂନଗ୍ସ୍   ସଭାପତ ିଗଦାଧର 
ଦାସ, ବଳିାସ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ପ୍ରମଖୁ ଦାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି
କବାଟବନ୍ଧ: ଧମ୍ବଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ବତ ନଜନାପରୁ 
ଥାନା ଅଧୀନ ଚଣ୍ନିଖାଲ ଡୁବୁରୀ ୫୩ ନମ୍ବର 
ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କନ୍ତପଡ଼ା ଛକନର ଓଡ଼ଶିା 

ଡ୍ାଇଭର ମ�ାସଂଘର ବ୍ାହ୍ମଣୀ ବ୍ଜି ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ 
ଚାଲୁ ର�ଥିିବା ଆନ୍ାଳନ ଦ୍ତିୀୟ ଦନିନର ପ�ଞ୍ଛି।ି 
ଏ� ି ଶାଖାର ୧୪ଟ ି ପଞ୍ାୟତର ଡ୍ାଇଭର ନଜିର 
�କ ପାଇଁ ରାସ୍ାନର ଦନି ରାତ ିଧାରଣା ନଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଆଜ ି ଅପରାହ୍ନନର ଆନ୍ାଳନକାରୀ ମାନଙ୍କ 
ପାଖନର ଧମ୍ବଶାଳା ବନିଜପ ିନନତ୍ୀ ସ୍ ମୃତ ିନରଖା ପ� ି
ପ�ଞ୍ ି ନସମାନଙୁ୍କ ଆର୍ôଥକ ସ�ାୟତା ପ୍ରଦାନ 
କରବିା ସ�ତି ପରୂ୍୍ବ ସ�ନଯାଗ କରବିାକୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ନଦଇଛନ୍ତ।ି ଶ୍ୀମତୀ ପ�ଙି୍କ ସ� ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା 
ବନିଜପ ିକମୃଷକ ନମାର୍୍ବା ସଭାପତ ିବନମାଳୀ ରାଉତ, 
୧୧ ନମ୍ବର ନଜାନ ମଣ୍ଳ ସଭାପତ ିନ�ମନ୍ତ ଆଚାଯ୍ବ୍ 
ଧାରଣା ସ୍ଥଳନର ଉପସ୍ଥତି ଥିନଲ। ଡ୍ାଇଭରଙ୍କ 
ଆନ୍ାଳନ ଫଳନର ଜାତୀୟ ରାଜପଥନର ନକବଳ 
ଜରୁରୀକାଳୀନ ନସବା ବ୍ତୀତ ଅନ୍ ନକୌଣସ ିଗାଡ଼ ି
ଚଳାଚଳ କରୁନା� ିଁ ଫଳନର ପନପିରବିା ସଙ୍କଟ 

ନଦଖା ନଦଇଛ।ି ଏ�ାର ଫାଇଦା ନନଇ କଛି ିଅସାଧ ୁ
ବ୍ବସାୟୀ ଆଳୁ ପଆିଜ ଓ କଞ୍ା ପନପିରବିାର ମଲୂ୍ 
ବମୃଦ୍ ିକରନିଦନଲଣ।ି ନପନ୍ାଲ ପମ୍ପକୁ ନତଲ ଗାଡ଼ ି
ନଆସବିାରୁ ଆଜ ିନପନ୍ାଲ ପମ୍ପମାନଙ୍କନର ପ୍ରବଳ 
ଭଡ଼ି ନଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିଲା। 
ବ୍ାସନଗର: ଷ୍ୟିରଂି ଛାଡ ନଷି୍ପତ୍ରି ସଧିାସଳଖ 
ପ୍ରଭାବ ବ୍ାସନଗର ସ�ରନର ପଡ଼ଛି।ି ବୁଧବାର 
ଯାତାୟତ କମ୍   ର�ଥିିବା ନବନଳ ଦୁଇ ଚକଆି ଏବଂ 
ଚାରଚିକଆି ଯାନ ଚାଲୁଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବଜାରନର 
କଳାବଜାରୀ ଆରମ୍ଭ ନ�ବା ସ�ତି ଆଳୁଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି ଅନନକ ନତି୍ ବ୍ବ�ାଯ୍ବ୍ ସାମଗ୍ୀର 
ଦର �ଠାତ୍   ଆକାଶଛୁଆଁ ନ�ାଇଛ।ି ସ�ରନର 
କଛି ି ଅସାଧ ୁ ବ୍ବସାୟୀ ଖାଦ୍ସାମଗ୍ୀ ମ�ଜୁଦ 
କର ିରଖି ଏ�ାର କଳାବଜାର କରୁଥିବା ନଦଖିବାକୁ 
ମଳିଛି।ି ଗତ ବୁଧବାର ଏବଂ ତା ପବୂ୍ବରୁ ଆଳୁର 
ମଲୂ୍ ନକଜ ିପ୍ରତ ିଯା�ା ର�ଥିିଲା ଗରୁୁବାର �ଠାତ୍   
୧୦-୧୫ ଟଙ୍କା ବମୃଦ୍ ି ପାଇଛ।ି ନସ�ପିର ି ସ�ରନର 

ର�ଥିିବା ୪-୫ଟ ିନପନ୍ାଲ ପମ୍ପନର ଅସମ୍ଭାଳ ଭଡ଼ି 
ଲାଗଥିିଲା। ସନ୍ଧ୍ା ୫ଟା ମଧ୍ୟନର ସ�ରନର ଥିବା ୩ 
ପ୍ରମଖୁ ନପନ୍ାଲ ପମ୍ପନର ନପନ୍ାଲ ଶନୂ୍ ର�ଥିିବା 
ଜଣାପଡ଼ବିା ପନର ନଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ଏକ ପ୍ରକାର 
ପ୍ରତନିଯାଗତିା ଲାଗଥିିଲା। ଫଳନର ବାକ ିନପନ୍ାଲ 
ପମ୍ପନର ନା� ିଁ ନଥିବା ଭଡି ପରଲିକ୍ଷତି ନ�ାଇଥିଲା। 
ଏପରକି ି ଭଡ଼ି କାରଣରୁ ପମ୍ପ ନକିଟନର ରାସ୍ାନର 
ଯାତାୟାତ ସମ୍ପରୂ୍୍ବ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ�ାଇଥିଲା। ନସପନଟ 
ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ କଳାବଜାର ନରାକବିା 
ଦଗିନର ଦମୃ ଢ କାଯ୍୍ବ ାନୁଷ୍ଠାନ ନନବାକୁ ସାଧାରଣନର 
ଦାବ ିନ�ଉଛ।ି 
ବଞି୍ାରପରୁ: ବଞି୍ାରପରୁ ଡ୍ାଇଭର ସଂଘର ଧମ୍ବଘଟ 
ଆଜ ି ଦ୍ତିୀୟ ଦନିନର ପ�ଞ୍ଛ।ି ବ୍ଲକ ସଭାପତ ି
ଅନଶାକ କୁମାର ରଥ, ଉପସଭାପତ ିନସକ ମ�ମ୍ମଦ 
ଉମର ଫରକ, ସମ୍ପାଦକ ଚ୍ନ କୁମାର ନଜନା, 
ଅଭନିାଶ ଦାସ, ନକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯଯାତନିକଶରୀ 
ନଜନାଙ୍କ ନନତମୃ ତ୍ୱନର ବ୍ଲକର ଅନରଇଠାନର 

ଚାଲଥିିବା ଧମ୍ବଘଟକୁ ଆଜ ି ଅପରାହ୍ନନର ଜଲି୍ା 
ସଭାପତଙି୍କ ନନିଦ୍୍ବଶ କ୍ରନମ ଆନ୍ାଳନକାରୀମାନନ 
ପାଣନିକାଇଲ ିସ୍ଥାନାନ୍ତର କରଥିିନଲ। 

  ଦାନଗଦରିର ଶଳି୍ପସଂସ୍ା ପ୍ରଭାବତି
ଦାନଗଦ:ି ଦାନଗଦ ି ବ୍ଲକ ଡ୍ାଇଭର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 
ସଭାପତ ି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମ�ାନ୍ତ, ଉପସଭାପତ ି
କନିଶାର କୁମାର ପାଲ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ 
କୁମାର ମ�ାନ୍ତ, ସମ୍ପାଦକ ସନନ୍ତାଷ କୁମାର ରାଉଳ, 
ନକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନଶାକ କୁମାର ମ�ାନ୍ତଙ୍କ ନନତମୃ ତ୍ୱନର 
ମଲିଟିାରୀ ଛକନର ବନିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦଶ୍ବନ ଚାଲଛି।ି 
କଳଙି୍ଗନଗର ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଗ୍ବ ଏବଂ ଡୁବୁରୀ 
ଛକନର ୨ �ଜାରରୁ ଅଧିକ ଡ୍ାଇଭର କଳଙି୍ଗନଗର-
ଯାଜପରୁ ନରାଡ ରାସ୍ା, ପଙ୍କପାଳ-ଫାୟାର ନଷ୍ସନ୍   
ରାସ୍ାକୁ ଅବନରାଧ କରଛିନ୍ତ।ି କଳଙି୍ଗନଗର 
କାରଖାନା ଓ ସକୁ ି୍ ା ଖଣ ି ଉପତ୍ାକା ସନମତ 

ସମଗ୍ ଜଲି୍ାନର ପରବି�ନ ଠପ୍   ନ�ାଇ ଯାଇଛ।ି 
ଡ୍ାଇଭରଙ୍କ ଆନ୍ାଳନ ଫଳନର କାରଖାନା 
ଗଡୁକିର ଉତ୍ାଦନନର ବାଧା ସମୃଷ୍ ିନ�ାଇଛ।ି 

  ରେର୍ାଲ କଳାବଜାର
ଦଶରଥପରୁ: ବ୍ଲକସ୍ଥ ରଙ୍ଗପରୁ କମୃଷନିମଳା 
ପଡ଼ଆିଠାନର ଯାଜପରୁା ଟାଉନ-ମଙ୍ଗଳପରୁ 
ମଖୁ୍ରାସ୍ା ଉପନର ସଂଘର ଶତାଧିକ ସଦସ୍ା 
ସାମଲି ନ�ାଇଥିନଲ। ନସପନଟ ଗାଡ ିଚାଲୁନଥିବାରୁ 
ବଜାର ଦର ବଢ଼ଯିାଇଥିବା ନଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି 
ସ୍ଥାନୀୟ ନପନ୍ାଲ ଟାଙି୍କନର ନତଲ ସରଯିବିାରୁ 
କଳାବଜାରନର ନପନ୍ାଲ ଦର ଲଟିର ପଛିା 
ମଙ୍ଗଳପରୁନର ୧୪୦ ଟଙ୍କା ବକି୍ର ି ନ�ଉଥିବା 
ନଦନଳ ଆଉ ନକନତକ ସ୍ଥାନନର ୧୩୦ନର ବକି୍ର ି
କରାଯାଇଛ।ି ନସ�ପିର ିନତି୍ ଆବଶ୍କ ସାମଗ୍ୀର 
ଦର ବ ିଅଧିକ ନ�ାଇଯାଇଛ।ି

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ ୱିନରେ ଷ୍ ୱିୟେ ୱିଂ 
ଛାଡ଼ ଆର୍ାଳନ ବଢ଼ୱିଲା ପନ ୱିପେ ୱିବା ଦେ, ରପର୍ାଲ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ

କୁଆଖିଆ,୧୬।୩(ସମସି)

ରସଲୁପରୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ବତ ଜାରକା ଗ୍ାମ୍ 
ଉନ୍ନୟନ ବଭିାଗ-୨ର ଦାୟତି୍ୱ �ୀନତା କାଯ୍ବ୍ 
ନଯାଗୁଁ ପରୁୁଣା ନପାଲ ଆନପ୍ରାଚ ରାସ୍ା 
ଧସ ି ଯାଇଛ।ି ରାସ୍ା ଧସଯିବିା ଫଳନର 
ଉକ୍ତ ନପାଲ ଉପର ନଦଇ ଯାତାୟତ ଠପ୍   
ନ�ାଇଯାଇଛ।ି ନପାଲ ଉପନର ଯାତାୟତ 
ବପିଦସଂକୁଳ ନ�ାଇପଡ଼ଥିିବାରୁ ବଭିାଗ 
ପକ୍ଷରୁ ଏ� ିବାଟ ନଦଇ ଗମନାଗମନକୁ ବ୍ 
କରଦିଆିଯାଇଛ।ି ଧସ ି ଯାଇଥିବା ଆପନପ୍ରା 
ରାସ୍ାକୁ ମରାମତ ିକରାଯାଉଛ।ି 
ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ନଯ, ଗନ୍ଧଣ ପଞ୍ାୟତର 
ଏକତଳା ଗ୍ାମ ସ� ମଧବୁନ ଲକ୍ଷୀ ବଜାରକୁ 
ସଂନଯାଗ କରୁଥିବା ପରୁୁଣା ନପାଲ ଦୁବ୍ବଳ 

ନ�ାଇପଡ଼ଛି।ି ଏ� ି ରାସ୍ା ନଦଇ ଏକତଳା, 
ବଣ୍ଟରା, ବଲିଶାସନ ଆଦ ିଗ୍ାମର ଶତାଧିକ 
ନଲାକ ମଧବୁନ ବଜାର, ବଦି୍ାଥ୍ବୀମାନନ 
ମଧବୁନ ସରକାରୀ ରୂପାନ୍ତରକିରଣ ଉର୍ 
ବଦି୍ାଳୟକୁ ଯା-ଆସ କରଆିସଛୁନ୍ତ।ି ମଳୂ 
ଖରନ୍ାତା ଉପନର ନମି୍ବାଣ ନ�ାଇଥିବା 
ଏ� ି ନପାଲକୁ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅକାମୀ 
ଦଶ୍ବାଇ ନସ� ି ସ୍ଥାନନର ଏକ ନୂତନ 
ନପାଲ ନମି୍ବାଣ କାଯ୍ବ୍ ଆରମ୍ଭ ନ�ାଇଛ।ି 
ନମି୍ବାଣ ସମୟନର ଠକିା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ 
ପରୁୁଣା ନପାଲ ଉପନର ଯାତ୍ୀଙ୍କ ସରୁକ୍ଷତି 
ଯାତ୍ାପ୍ରତ ି ଧ୍ୟାନ ନଦବାର ନୟିମ ର�ଛି।ି 
ପରୁୁଣା ନପାଲକୁ ସରୁକ୍ଷା ଦଆିନଯାଇ 
ଠକିାସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ନପାଲ ନମି୍ବାଣ 
କାଯ୍ବ୍ ଚାଲୁ ରଖାଯବିା ସ� ଖନନ କାଯ୍ବ୍ 

ଆରମ୍ଭ ନ�ାଇଛ।ି ନୂତନ ନପାଲର ପଲିାର 
ନଖାଳବିା ସମୟନର ନମସନିନର କମ୍ପନ 
ସମୃଷ୍ ି ନ�ାଇ ପରୁୁଣା ନପାଲର ଆନପ୍ରାଚ 
ରାସ୍ା ସମ୍ପୂର୍୍ବ ଧସ ି ଯାଇଛ।ି ଠକିାଦାର ଓ 
ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମଖୁି କାଯ୍ବ୍କୁ 
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଳର ଜନସାଧାରଣ ନାପସ୍ 
କରଛିନ୍ତ।ି ଏ ସମ୍ପକ୍ବନର ନଲାନକ ବଭିାଗକୁ 
ଅବଗତ କରାଯବିା ପନର କନଷି୍ଠ ଯନ୍ତୀ 
ଭୀମନସନ ମ�ାରଣାଙ୍କ ନନିଦ୍୍ବଶକ୍ରନମ ଠକିା 
ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଆନପ୍ରାଚ ରାସ୍ାକୁ ମରାମତ ି
କାଯ୍ବ୍ ଆରମ୍ଭ ନ�ାଇଯାଇଛ।ି ଶକୁ୍ରବାର ଦନି 
ମରାମତ ି କାଯ୍ବ୍ ନଶଷ କର ି ପରୁୁଣା ନପାଲ 
ଉପନର ଯାତାୟାତ ସ୍ୱଭାବକି କରଦିଆିଯବି 
ନବାଲ ିଯନ୍ତୀ ମ�ାରଣା ପ୍ରତକି୍ରୟିାନର ପ୍ରକାଶ 
କରଛିନ୍ତ।ି

ଧସ ୱିଲା ପେୁୁଣା ରପାଲ ଆର୍ାଚ ୋସ୍ା

ବାଲକୁିଦା,୧୬।୩(ସମସି): ବଡଚଣା 
ବ୍ଲକ ମଝପିଡ଼ା ପଞ୍ାୟତନର ନ�ାଇଥିବା 
ଅନୟିମତିତା ଘଟଣାନର ନକୌଣସ ି
କାଯ୍ବ୍ାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନ�ବାରୁ ଆଜ ି ମଝପିଡ଼ା 
ପଞ୍ାୟତ କାଯ୍ବ୍ାଳୟ ନଘରଉ ସ� ଧାରଣା 
ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଅନୟିମତିତାନର ପଞ୍ାୟତ 
ନବି୍ବା�ୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ସରପଞ୍ ସାମଲି 
ଥିବା ନବନଳ ନସମାନଙ୍କ ବନିରାଧନର 
କାଯ୍ବ୍ାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନ�ବା ପ୍ରତବିାଦନର 
ୱାଡ୍ବ ସଭ୍ ଓ ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜ ି
ପଞ୍ାୟତ ଅଫିସ ସମ୍ମଖୁନର ଧାରଣା 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତନର ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ଗତ ୯ ତାରଖିନର ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙ୍କ 
ଅଭନିଯାଗ ପ୍ରନକାଷ୍ଠ, ୫-ଟ ି ସଚବି, 
ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ାପାଳ, ବଡ଼ଚଣା ବଧିାୟକ 

ଓ ବଡ଼ଚଣା ବଡିଓିଙ୍କ ନକିଟନର ଅଭନିଯାଗ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଅଭନିଯାଗର ନକୌଣସ ି
କାଯ୍ବ୍ାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍�ଣ କରାନଯବିାରୁ 
ଅନରୁିଦ୍ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱନର ଆଜ ି

ମଝପିଡ଼ା ପଞ୍ାୟତ କାଯ୍ବ୍ାଳୟ ନଘରଉ 
ସ� ଧାରଣା ଦଆିଯାଇଥିଲା। ସରପଞ୍ ଓ 
ପଞ୍ାୟତ ନବି୍ବା�ୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବରୁିଦ୍ନର 
ଦମୃ ଢ କାଯ୍ବ୍ାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍�ଣ କରବିାକୁ 

ଧାରଣକାରୀ ଦାବ ି କରଥିିନଲ। ଯଦ ି
ଆସନ୍ତା ୧୫ ଦନି ମଧ୍ୟନର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ 
ନକୌଣସ ି କାଯ୍ବ୍ାନୁଷ୍ଠାନ ନଆିନଯାଏ 
ନତନବ ବଡଚଣା ବ୍ଲକ ପରସିରନର 
ଧାରଣା ଦଆିଯବି ନବାଲ ି ଧାରଣାକାରୀ 
ନଚତାବନୀ ନଦଇଛନ୍ତ।ି ଆଜରି ଏ� ି
ନଘରାଉ କାଯ୍ବ୍କ୍ରମନର ପବୂ୍ବତନ ଜଲି୍ା 
ପରଷିଦ ସଭ୍ ବପିନି ବ�ିାରୀ ନଜନା, 
ମନ୍ମଥ ନକଶରୀ ସାନ�ବ ରାୟ, ତାପସ 
ରାୟ, ରଶ୍ମ ି ରଞ୍ଜନ ବଳ, �ମିାଂଶ ୁ ନଶଖର 
ନଦଓ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଭକିାରୀ ଚରଣ 
ଦାସ, ପ୍ରବୀର ରାଉତ, ଆନଲାକ ସାମଲ, 
ଅମତିାଭ ନଜନା, ୱାଡ଼୍ବସଭ୍ା ବବତିା 
ରାଉତ, ପଷୁ୍ପଲତା ଦାସଙ୍କ ସନମତ ଅନ୍ 
ଗ୍ାମବାସୀ ସାମଲି ନ�ାଇଥିନଲ।

ମଝ ୱିପଡ଼ା ପଞ୍ାୟତ ଅନ ୱିୟମ ୱିତତା ଘଟଣା କାର୍ଷ୍ାନୁଷ୍ାନ ଦାବ ୱିରେ ପଞ୍ାୟତ କାର୍ଷ୍ାଳୟ ରଘେଉ

କୁଆଖିଆ,୧୬।୩(ସମସି): ରସଲୁପରୁ ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ତଗ୍ବତ ଶ୍ୀବନ୍ତପରୁ ପଞ୍ାୟତ ଦଆିନଚକର 
ଖରନ୍ାତା ନଦୀ ତଟନର ଗରୁୁବାର 
ମତ୍୍ଜୀବୀମାନଙ୍କ ଉନଦଶ୍ନର ଏକ ସନଚତନତା 
ଶବିରି ଅନୁଷ୍ଠତି ନ�ାଇଯାଇଛ।ି ଏ� ି ଅବସରନର 
ନଯାକଡଆି ମତ୍୍ଜୀବୀ ସମବାୟ ସମତି ି
ଆନୁକୂଲ୍ନର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମୀ ତଥା ସମତିରି 
ପ୍ରତଷି୍ଠାତା ସ୍ୱଗ୍ବତ ପରମାନ୍ ମ�ାନ୍ତଙି୍କ ପ୍ରତମିତୂ୍୍ବୀ 
ଉନନ୍ମାଚନ ଉତ୍ବ ଅନୁଷ୍ଠତି ନ�ାଇଯାଇଛ।ି କମୃଷ ି
ଓ କମୃଷକ ସଶକ୍ତକିରଣ ଓ ମତ୍୍ ଓ ପଶପୁାଳନ 
ବଭିାଗର ମନ୍ତୀ ରନଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ମଖୁ୍ ଅତଥିି 
ଭାବନର ନଯାଗନଦଇ ପ୍ରତମିତୂ୍୍ବୀ ଉନନ୍ମାଚନ 
କରବିା ସ� ମତ୍୍ଜୀବୀ ସନଚତନତା ଶବିରିରନର 
ନଯାଗନଦଇ କମୃଷ ି ଓ କମୃଷକମାନଙ୍କର ବକିାଶ 
ପାଇଁ ୨୦୨୩-୨୪ ବନଜଟ୍  ନର ୨୨୦ନକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି ନବାଲ ି କ�ଥିିନଲଷ। 
ସରକାର ମତ୍୍ ଚାଷର ବକିାଶ ଉପନର ବନିଶଷ 
ପ୍ରଧାନ୍ ନଦଉଛନ୍ତ।ି ଏ�ାଛଡା ସ୍ଥାନୀୟ ନଯାକଡଆି 
ଅଞ୍ଳର ୬୦ ମତ୍୍ଜୀବୀ ପରବିାରରର ୯୨ 

ଜଣ ସଦସ୍ଙ୍କ ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ାର ସମାଧାନ 
କରବିା ଉପନର ଗୁରୁୁତ୍ୱ ନଦବାକୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ନଦଇଥିନଲ। ସମାଜନସବୀ ଇଂ ବଶି୍ୱଜତି୍   ମ�ାନ୍ତଙି୍କ 
ନପୌନରା�ତି୍ନର ଅନୁଷ୍ଠତି କାଯ୍ବ୍କ୍ରମନର 
ସମ୍ମାନତି ଅତଥିି ଭାବନର ଧମ୍ବଶାଳା ବଧିାୟକ 
ପ୍ରଣବ କୁମାର ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ନକାନରଇ ବଧିାୟକ 
ଅନଶାକ କୁମାର ବଳ, ରସଲୁପରୁ ପଞ୍ାୟତ ସମତି ି
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରୁଣ କୁମାର ରାଉତ, ବ୍ାସନଗର ନପୌର 
ପରଷିଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସବୁାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳ, ଜଲି୍ା ମତ୍୍ 

ବଭିାଗ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରନମାଦ କୁମାର ରାଉତ ପ୍ରମଖୁ 
ନଯାଗନଦଇ ବକ୍ତବ୍ ରଖିଥିନଲ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ 
ଶକି୍ଷକ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଅତଥିି ପରଚିୟ ପ୍ରଦାନ 
ଓ ସଂଗ୍ାମୀଙ୍କ ବଡପଅୁ ଅଚୁ୍ତା ନ୍ ମ�ାନ୍ତ ି
ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରଥିିନଲ। ନଯାକଡଆି 
ମତ୍୍ଜୀବୀ ସମବାୟ ସମତିରି ସମ୍ପାଦକ ବ.ି 
ମତୂ୍ବୀ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବବିରଣୀ ପାଠ ଜରଆିନର 
ମତ୍୍ଜୀବୀମଙ୍କ ସମସ୍ା ସଭାନର ଉପସ୍ଥାପନ 
କରଥିିନଲ। ଏ� ି ଅବସରନର ସା�ାସୀ ଯବୁକ 

ରାନଜନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ୱାଳ, ଡ.ି ଜଗଦଶି୍  ଙୁ୍କ ମଖୁ୍ ଅତଥିି 
ନନତାଜୀ ସବୁାଷ ନବାଷ ସା�ାସୀ ସମ୍ମାନନର 
ସମ୍ମାନତି କରଥିିନଲ। ନସମାନଙୁ୍କ ଜାତୀୟ ସ୍ରନର 
ପରୁସ୍ମୃତ କରବିା ଦଗିନର ରାଜ୍ ସରକାରଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ପଦନକ୍ଷପ ନଆିଯବିାକୁ ସମତି ିପକ୍ଷରୁ ଦାବ ି
କରାଯାଇଛ।ି ମନ୍ତୀ, ବଧିାୟକ ଓ ଅତଥିିମାନନ 
ମତ୍୍ ଚାଷ ଉପନର ଆନୟାଜତି ବାନୟାଫ୍ଲକ ମାଛ 
ଚାଷର ପ୍ରଦଶ୍ବନୀକୁ ବୁଲ ିନଦଖିଥିନଲ। ମନ୍ତୀ ସ୍ୱାଇଁ 
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମୀଙ୍କ ପରବିାର ନଲାକଙୁ୍କ ନଭଟ ି
ଆନଲାଚନା କରଥିିନଲ। ଜଲି୍ା ଅତରିକି୍ତ ମତ୍୍ 
ଅଧିକାରଣିୀ ସଶୁ୍ୀ ଶବିାଙ୍ଗୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ�ାକରୀ 
ମତ୍୍ ଅଧିକାରୀ ସ୍ପି ଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜଲି୍ା 
ଉଦ୍ାନ କମୃଷ ି ଅଧିକାରୀ ସଯୂ୍ବ୍ମଣୀ ମ�ାରଣା, 
ଜଲି୍ା କମୃଷ ିଅଧିକାରୀ କମଳ କୁମାର ନାୟକ, ପଶ ୁ
ଚକିତି୍ା ଅଧିକରୀ ଡ.ପଦ୍ମନାଭ ଦାଶ, ଜଳଛାୟା 
ପ୍ରକଳ୍ପ ନନିଦ୍୍ବଶକ ନାରାୟଣ ପାତ୍, ରସଲୁପରୁ 
ବ୍ଲକ ବରଷି୍ଠ ମତ୍୍ ନବୈଷୟକି ସ�ାୟକ ନରିଞ୍ଜନ 
ନବନ�ରା ପ୍ରମଖୁ ନଯାଗନଦଇ କାଯ୍ବ୍କ୍ରମକୁ 
ପରଚିାଳାନା କରଥିିନଲ।

ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମୀଙ୍କ ୍ତ ୱିମରୂ୍ତ୍ତି ଉରନମାଚ ୱିତ

ରାତାୟାତ ବାଧା୍ାପ୍ତ

ଦଶରଥପରୁ,୧୬।୩(ସମସି): ରାସ୍ାନର ଯାଉଥିବା 
ନଜୈନକିା ମ�ଳିାଙୁ୍କ ଅସଦାଚରଣ କରଥିିବା ଯବୁକକୁ 
ଯାଜପରୁ ଟାଉନ ଥାନା ପଲୁସି ଗରିଫ କରଛି।ି ସଚୂନା 
ମତୁାବକ, ଦଶରଥପରୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ବତ ବାଲପିଦା ଗ୍ାମର 
ବବିା�ତି ମ�ଳିା ଗରୁବାର ସକାନଳ ଯାଜପରୁ ଟାଉନ-
ସଂି�ପରୁ ମଖୁ୍ ରାସ୍ାନର ମର୍୍ଣି ୱାକ୍   କରୁଥିବା ନବନଳ 
ରାସ୍ାର ଧମଧଡ଼ା ସନ୍ନକିଟ ଇନଣ୍ନ ଗ୍ାସ ନଗାଦାମ 
ନକିଟନର ବଜିପିରୁ ଗ୍ାମର ନନରଶ ରାଉତରାୟ ନାମକ 
ଜନଣ ଯବୁକ ନଶିାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାନର ଉମ୍ଣିଳା ସା�ୁଙୁ୍କ 
ଏକୁଟଆି ନଦଖି ଟଣାଓଟରା କରବିା ପବୂ୍ବକ ଅସଦାଚାରଣ 
କରଥିିଲା। ନସ� ିରାସ୍ା ନଦଇ ବାଇକନର ଯାଉଥିବା ୨ଜଣ 
ଯବୁକ ସମ୍ପମୃକ୍ତ ନଶିାସକ୍ତ ଯବୁକ କବଳରୁ ଉମ୍ଣିଳାଙୁ୍କ ଉଦ୍ାର 
ପାଇଁ ଉଦ୍ମ କରଥିିନଲ ମଧ୍ୟ ଯବୁକ ଜଣଙ୍କ ନସମାନଙୁ୍କ 
ନଟକା ପଥର ପକାଇ ଭୟଭୀତ କରଥିିଲା। ନଶଷନର 
ବାଇକ ଆନରା� ି ଯବୁକ ୨ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ନଲାକଙୁ୍କ ଡାକ 
ପକାଇଥିନଲ। ସ୍ଥାନୀୟ ନଲାକଙ୍କ ସ�ାୟତାନର ନଶିାଗ୍ସ୍ଥ 
ଯବୁକକୁ କାବୁ କରାଯବିା ସ�ତି ପଲୁସି ନସବାକୁ ସଚୂନା 
ଦଆିଯାଇଥିଲା। 

ବରୀ,୧୬।୩(ସମସି): ବରୀ ବ୍ଲକନର କନଷି୍ଠ ଯନ୍ତୀ ଭାନବ କାଯ୍ବ୍ 
କରୁଥିବା ବପି୍ଳବ ପରଜିା ୨୨ନମ୍ବର ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭ୍ ଦଲିପ 
କୁମାର ମା�ାନ୍ତଙୁି୍କ ଆକ୍ରମଣ କରଥିିବା ନନଇ ବରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ 
ଥାନାନର ଲଖିିତ ଅଭନଯାଗ ନ�ାଇଛ।ି ଆଜ ି ମ�ାକାଳପଡ଼ା 
ପଞ୍ାୟତ ଅଧୀନ ଡ�ିପାଳ ଗ୍ମନର ଏକ ଖଳା କାମ ନ�ଉଥିବା 
ସମୟନର କାଯ୍ବ୍ସ୍ଥଳନର ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭ୍ ଦୀଲପ ଗମୁଁ 
ସମତି ି ସଭ୍ାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରନମାଦ ମ�ାପାତ୍ ଛଡିା ନ�ାଇଥିବା 
ସମୟନର କନଷି୍ଠ ଯନ୍ତୀ ବପି୍ଳବ ପରଜିା ନସଠାନର ପ�ଞ୍ ି �ଠାତ୍   
ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭ୍ଙୁ୍କ ଅଶ୍ୀଳ ଭାଷାନର ଗାଳ ି କରବିା ସ�ତି 
ତାଙୁ୍କ ବଧିା, ନଗାଇଠା ମାରବିା ସ�ତି ଜୀବନରୁ ମାରନିଦବାକୁ 
ଧମକ ନଦଇଥିନଲ। ଏନନଇ ଦୀଲପ ବରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ଥାନାନର 
ଦାଖଲ ଲଖିିତ ଅଭନିଯାଗ କରଛିନ୍ତ।ି ଏପରକି ି ନସଠାନର କାମ 
କରୁଥିବା ଶ୍ମକି ତାଙୁ୍କ ଅଟକାଇବାରୁ କନଷି୍ଠ ଯନ୍ତୀ ନସମାନଙୁ୍କ 
ଜାତଆିଣ ଆନକ୍ଷପ କର ି ଅଶ୍ୀଳ ଭାଷାନର ଗାଳ ି କରବିା ସ�ତି 
ମାରନିଦବାକୁ ଧମକ ନଦଇଥିବା ଅଭନିଯାଗ ନ�ାଇଛ।ି ଅନ୍ପନଟ 

ସମ୍ପମୃକ୍ତ କନଷି୍ଠଯନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଦସ୍ଙ୍କ ବନିରାଧନର 
ମାମଲା ରୁଜୁ କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଯା�ାକୁ ନନଇ ଏକ ବବିାଦୀୟ 
ପରସି୍ଥତି ି ସମୃଷ୍ ି ନ�ାଇଛ।ି ଖବର ନଲଖାନ�ବା ଯାଏ କନଷି୍ଠ ଯନ୍ତୀ 
ଓ ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭ୍ ଥାନାନର ଉପସ୍ଥତି ଥିନଲ। ଏ� ିବଷିୟନର 
ଥାନାଅଧିକାରୀ ମନନାଜ୍   କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙୁ୍କ ପଚାରବିାରୁ ଦୁଇ ପଷରୁ 
ଥାନାନର ଲଖିିତ ଅଭନିଯାଗ ନ�ାଇଛ।ି ଏ� ି ଘଟଣା ଘଟବିା 
ପନର ବରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ଥାନାନର ଅତରିକି୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ 
ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ବାରକି୍  , ଯାଜପରୁ ଏସ୍  ଡପିଓି ସନରାଜ୍   କୁମାର 
ଉପାଧ୍ୟାୟ ଉପସ୍ଥତି ର� ି ଘଟଥିିବା ଘଟଣା ବଷିୟନର ତଦନ୍ତ 
କରୁଥିବା ନଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ବଗିତ ଦନିନର ବରୀ ବ୍ଲକନର କନଷି୍ଠ 
ଯନ୍ତୀ ଭାନବ କାଯ୍ବ୍ କରୁଥିବା ବପି୍ଳବ ପରଜିାଙ୍କ ନାମନର ବଭିନି୍ନ 
ସମୟନର ବଭିନି୍ନ ଅଭନିଯାଗ ଉଠଛି ି କନୁି୍ତ ତାଙ୍କ ଉପନର ନକୈଣସ ି
କାଯ୍ବ୍ାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍�ଣ କରାଯାଇନା� ିଁ। ବଗିତ ଦନିନର କନଷି୍ଠ ଯନ୍ତୀ 
ବରୀ ବ୍ଲକର ମଖୁ୍ କରିାଣୀଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରଥିିନଲ। ଯା�ାର ଲଖିିତ 
ଅଭନିଯାଗ ମଧ୍ୟ ବରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ଥାନାନର ନ�ାଇଥିଲା।

  େଣୁ ିଚର୍ଚ୍ଚାରର ବରୀର 
ବବିାଦୀୟ କନଷି୍ଠ ଯନ୍ତୀ ଜୱିଲ୍ା ପେ ୱିରଦ ସଦସ୍ଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଅଭୱିରରାଗ

ମହ ୱିଳାଙୁ୍କ ମଦ୍ପଙ୍କ 
ଅସଦାଚେଣ ଅଭୱିରରାଗଯ ା ଜ ପୁ ର , ୧ ୬ । ୩ ( ସ ମ ି ସ ) : 

ବଞି୍ାରପରୁ ବ୍ଲକ କଏଣା ରଘନୁାଥପରୁ 
ପଞ୍ାୟତନର ଆବାସ ନଯାଜନାନର 
ଅନୟିମତିତାର ଅଭନିଯାଗ ଆସବିା 
ପନର ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ�ାର 
ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ନ�ାଇଛ।ି ଆଜ ି
ଡଆିରଡଏି ଅତରିକି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନନିଦ୍୍ବଶକିା 
ସ�ୁାନ ି ନବଗମ ବଞି୍ାରପରୁ ବ୍ଲକ 
ଗସ୍ନର ଆସ ି ବଭିନି୍ନ �ତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଅନୟିମତିତା 
ଅଭନିଯାଗର ତଦନ୍ତ କରଥିିନଲ। 
ପଞ୍ାୟତର ବ�ୁ ନଯାଗ୍ �ତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମନର ମଥି୍ା କାଗଜପତ୍ ପ୍ରସୁ୍ତକର ି
ପଞ୍ାୟତର ପଇିଓ ଓ ବ୍ଲକନର 
କାଯ୍୍ବ ରତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରଆିନର 
ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା �ଡପ କରଥିିବା 
ଅଭନିଯାଗ ନ�ାଇଥିଲା। ଆଜରି ତଦନ୍ତ 
ରନିପାଟ୍ବ ଜଲି୍ା ପ୍ରକଳ୍ପ ନନିଦ୍୍ବଶକଙୁ୍କ 
�ସ୍ାନ୍ତର କରନିବ ନବାଲ ି ନବଗମ 
ସଚୂନା ନଦଇଥିନଲ।

 �ଆବାସ ଅନୟିମତିତା 
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ



ଶକୁ୍ରବାର 
୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩ ୦୫ଯାଜପୁର
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ପାଣକି�ାଇଲ,ି୧୬।୩(ସମସି)

ଗତକାଲ ିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ାଇଥିବା ଓଡ଼ଶିା ଡ୍ାଇଭର 
ମ�ାସଂଘର ଷ୍ୟିରଂି ଛାଡ଼ ଆହ୍ାଳନ ଦ୍ତିୀୟ 
ଦନିହର ପ�ଞ୍ଛି।ି ୧୦ ଦଫା ହନଇ ଚାଲଥିିବା 
ଆହ୍ାଳନ ହ�ାଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ�ାତ୍ା 
ପ୍ରଭାବତି ହ�ାଇଛ।ି ମାଲ ପରବି�ନ ହଷେତ୍ହର 
ଉଦ୍ଷି୍ ହକୌଣସ ି ଟ୍ରକ ଚଳାଚଳ କରୁନଥିବା ହ�ାଗୁଁ 
ମଖୁ୍ୟତଃ ପନପିରବିା ଦର �ଠାତ୍   ଆକାଶଛୁଆଁ 
ହ�ାଇପଡ଼ଛି,ି �ା�ାଦ୍ାରା ସାଧାରଣ ଖାଉଟ ି ଏହବ 
ଚନି୍ାହର। ଗତ ଦୁଇଚାର ି ଦନି ପବୂ୍ବରୁ ପରବିା ଦର 
ସ୍ୱଭାବକି ର�ଥିିବା ହବହଳ ଆଜ ି �ଠାତ୍   ବୃଦ୍ ି
ପାଇଛ।ି ୨୦ରୁ ୩୦ ଟଙ୍ା ଦରହର ବକି୍ ିହ�ଉଥିବା 
ପନପିରବିାର ଦର ୪୦ରୁ ୫୦ଟଙ୍ାହର ପ�ଞ୍ଛି।ି 
ଏଣ ୁ ଗରବି ଖାଉଟ ି ମାହନ ପରବିାର କପିର ି
ଚଳାଇହବ ହବାଲ ିଭାବ ିମଣୁ୍ଡହର ଚଡ଼କ ପଡ଼ଲିାଣ।ି 
ପହ�ାଶୀ ଜଲି୍ା ତଥା ରାଜ୍ୟରୁ �ାଜପରୁ ଜଲି୍ାର 
ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଳକୁ ପରବିା ଆସଥୁିବା ହବହଳ ଜଲି୍ାର 
୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ୨୦ ନମ୍ବର 
ଜାତୀୟ ରାଜପଥହର ଡ୍ାଇଭର ମ�ାସଂଘର 
ଆହ୍ାଳନ ହ�ାଗୁଁ ପରବିା ଟ୍ରକ କମି୍ବା ମନିଟି୍ରକ 
ଆସବିା ସମ୍ଭବପର ହ�ଉନା� ିଁ। �ା�ା ଫଳହର 
ଅହନକ ପରବିା ଦର ଅସ୍ୱଭାବକି ଭାହବ ବୃଦ୍ ି
ପାଇବା ସ� ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରବିା �ଥା ଗାଜର, ବଟି୍   
ଇତ୍ୟାଦ ି ମାହକ୍ବଟରୁ ପ୍ରାୟ ଉଭାନ ହ�ାଇ�ାଇଛ।ି 
ହସ�ପିର ିଭାହବ ହପହଟ୍ରାଲ, �ହିଜଲ ଗାଡ଼ ିଗଡ଼ୁକି 

�ହିପାକୁ ଆସପିାରୁନଥିବା ହ�ାଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ 
ହପହଟ୍ରାଲ ପମ୍ପହର କୃତ୍ମି ଅଭାବ ହଦଖାହଦଇଛ।ି 
ଏଣ ୁ ହପହଟ୍ରାଲ ପମ୍ପଙ୍ହର ହପହଟ୍ରାଲ ପକାଇବା 
ପାଇଁ ଦୁଇ ଚକଆି �ାନ ଗଡ଼ୁକିର ଲମ୍ବା ଲାଇନ 
ହଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ଅନ୍ୟପହଟ �ାତ୍ୀବା�ୀ ବସ୍   

ତଥା �ାତ୍ୀବା�ୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗା� ିଗଡ଼ୁକି �ାତାୟାତ 
କରୁ ନଥିବା ହବହଳ ହକବଳ ସ୍ଲୁ, କହଲଜ 
ବସ୍   ଏବଂ ଦୁଇ ଚକଆି �ାନ ଗଡ଼ୁକି �ାତାୟାତ 
କରୁଛନ୍,ି ଏଣ ୁରାସ୍ାଘାଟ ସମ୍ପରୂ୍୍ବ ଭାହବ ଜନଶନୂ୍ୟ 
ହ�ାଇପଡ଼ଛି।ି ଆଜ ି ପାଣହିକାଇଲ ି ନକିଟହର 

ଭଦ୍ରକ ପଟୁ ଆସଥୁିବା ସମସ୍ ଗାଡ଼ ି ଗଡ଼ୁକୁି 
ଆହ୍ାଳନରତ ଡ୍ାଇଭର ସଂଘ ପଷେରୁ ଅଟକ 
ରଖା�ା�ାଇଥିଲା। ଏ�ାକୁ ହନଇ ଏକ ଘଣ୍ାରୁ 
ଉର୍ଦ୍ବ ସମୟ ଧର ି ହସାତ ି ଠାହର ଉହତେଜନା ମଳୂକ 
ପରସି୍ତି ି ସଷୃ୍ ି ହ�ାଇଥିଲା। ଏଣ ୁ ଘଟଣାସ୍ଳହର 
ଏସପ ିଭନିତି ଅଗ୍ରୱାଲ, �ଏିସପ ିମମତା ହବହ�ରା, 
ଏସ�ପିଓି ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପାଣହିକାଇଲ ିଥାନା 
ଅଧିକାରଣିୀ ଚନି୍ମୟୀ ହବହ�ରାଙ୍ ସ� ପଲୁସି ଟମି୍   
ପ�ଞ୍ ି ବୁଝାସଝୁା କରବିା ପହର ପରସି୍ତି ି ଶାନ୍ 
ପଡ଼ବିା ସ� ଆହ୍ାଳନ ପବୂ୍ବପର ି ଶାନ୍ ି ଶଙୃ୍ଖଳା 
ଭାହବ ଜାର ିର�ଥିିଲା।
ସ�ୁନି୍ା: ଡ୍ାଇଭର ମ�ାସଂଘର ଆହ୍ାଳନ ପାଇଁ 
ହପହଟ୍ରାଲ �ହିଜଲର ଅଭାବ ହଦଖାହଦଇଥିବା 
ହନଇ ସାଧାରଣହର ଚର୍୍ବା ହ�ଉଛ।ି ହସଥିପାଇଁ 
ହଲାହକ ହପହଟ୍ରାଲ ପମ୍ପ ସମ୍ଖୁହର ଲମ୍ବା ଲାଇନ 
ହଦଇଥିବା ହଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ସକୁ ି୍ ା ଅଞ୍ଳହର 
ଏଥିପାଇଁ ହଲାହକ �ଇରାଣ ହ�ଉଥିବା ହଦଖିବାକୁ 
ମଳିଛି।ି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ହସବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ 
ନ ହ�ବା ପାଇଁ ପବୂ୍ବରୁ କୁ�ା�ାଇଥିହଲ ମଧ୍ୟ 
ଏ� ି ଆହ୍ାଳନହର ସବୁ କଛି ି ବ୍ ହ�ାଇଥିବା 
ହଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ଏ� ି ଧମ୍ବଘଟହର �ହିଜଲ 
ଓ ହପହଟ୍ରାଲ ଆସଥୁିବା �ହିପା ଗଡ଼ୁକି ହଖାଲା 
ଥିହଲ ମଧ୍ୟ ହତଲ ହନଇ �ାଉଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍ର 
ଡ୍ାଇଭରମାହନ ଏ� ି ମ�ାସଂଘହର ସାମଲି ଥିବା 
କାରଣରୁ ହପହଟ୍ରାଲ ପମ୍ପକୁ ହତଲ ଆସପିାରୁନା� ିଁ। 

 �ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ ୱିନରେ ଷ୍ ୱିୟେ ୱିଂ ଛାଡ଼ ଆର୍ାଳନ

 ବଢ଼ୁଛ ିପରବିା ଦର, ପପପ୍ାଲ ପମ୍ପ୍ ପର ଭଡ଼ି

ଏନଏଚ୍  ପର ଗାଡ଼ ି
ଅଟକାଇପଲ 

ଆପ୍ାଳନକାରୀ

ଦାନଗଦ,ି୧୬।୩(ସମସି)

କଳଙି୍ଗନଗର ଶଳି୍ାଞ୍ଳହର ବ୍ୟାପକ ଜଳ ଓ ବାୟ ୁପ୍ରଦୂଷଣ 
ହ�ାଗ ୁକ�ିନୀ ହରାଗ ଏହବ ଭୟାନକ ରୁପ ହନଉଛ।ି ଗତ 
୧୦ ବଷ୍ବ ମଧ୍ୟହର ଶଳି୍ାଞ୍ଳର ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ାୟତହର ପ୍ରାୟ 
ଶତାଧିକ ହଲାହକ ମତୁୃ୍ୟ ବରଣ କରଛିନ୍।ି ବ�ୁ ହଲାକ 
ଏହବ ଅଥ୍ବାଭାବରୁ ଘହର ପଡ଼ ି ର�ଛିନ୍।ି ଶଳି୍ାଞ୍ଳର 
ଚା୍ଆି, ପଙ୍ପାଳ, ମାନତରିା, ଧଳୂଗିଡ଼, ତ୍ଜିଙ୍ଗା, 
ମଙ୍ଗଳପରୁ, �ଖପରୁା, ହଗାବର ଘାଟ,ି ସାରଙ୍ଗପରୁ, 
ନଡ଼ଆିଭଙ୍ଗା, ରଣାଗଣୁ୍ଡ,ି ବାରଗା�ଆି ଓ �ୁବୁରୀ 
ପଞ୍ାୟତହର ଏ� ିହରାଗ ଏହବ କାୟାବସି୍ାର କର ିଚାଲଛି।ି 
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ାନ୍ ହ�ାଇଛନ୍ ି ଚା୍ଆି ପଞ୍ାୟତର 
ହଗାଲାଗାଁ ହଲାହକ। ଗତ ୧୦ବଷ୍ବ ମଧ୍ୟହର ଏ� ି ହରାଗ 
୩୦ରୁ ଅଧିକ ହଲାକଙ୍ ଜୀବନ ହନଲାଣ।ି ୨୩ଜଣ ଆକ୍ାନ୍ 
ହ�ାଇ ଏହବ ଚକିତି୍ାଧୀନ ଅଛନ୍।ି

�ାଇହକାଟ୍ବଙ୍ ନହିଦ୍୍ବଶ ପହର ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ 
ତତ୍ପରତା ହଦଖାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍  ଥ୍ୟ ବଭିାଗର ଏକ ଟମି୍   
ହଗାଲାଗାଁହର ପ�ଞ୍ ି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ପରୀଷୋ ଶବିରି ଆହୟାଜନ 
କର ି ସମସ୍ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ପରୀଷୋ କରଛିନ୍।ି 
ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ହ�ାଗୁଁ ଏଭଳ ି କଡ଼ିନୀ ହରାଗ 
ବ୍ୟାପଥୁିବା ସହ୍� କରା�ାଉଥିବାରୁ ଦାନଗଦ ି ବ୍ଲକ 
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ହ�ାଗାଣ ଅଧିକାରୀ ହଗାଲାଗାଁ �ାଇ ଗ୍ରାମର 

୧୪ଟ ିନଳକୂପର ଜଳ ନମନୁା ସଂଗ୍ର� କର ିପରୀଷେଣ ପାଇଁ 
ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଗ୍ରାମର କଛି ି ପରବିାରର ସ୍ତି ି
ପ୍ରକୃତହର �ୃଦୟ ବଦିାରକ ର�ଛି।ି ଏମତି ିକଛି ିପରବିାର 
ଅଛନ୍ ି ହସମାହନ କଡ଼ିନୀ ହରାଗହର ନଜି ପ୍ରୟିଜନଙୁ୍ 
�ରାଇ ନସି�ାୟ ହ�ାଇ ପଡ଼ଛିନ୍।ି ଗ୍ରାମର ଅହଶାକ 
ହପହଠେଇ କଡ଼ିନୀ ହରାଗହର ଆକ୍ାନ୍ ହ�ାଇ ସପ୍ତା�କୁ 
ଦୁଇଥର �ାୟାଲସିସି୍   କର ି ଜୀବନ ଜଇିଁବାକୁ ସଂଘଷ୍ବ 
କରୁଥିବା ହବହଳ ଗତ କଛି ିବଷ୍ବ ମଧ୍ୟହର ତାଙ୍ ସାନଭାଇ 
ବଶି୍ୱନାଥ, ବାପା ବଦି୍ୟାଧର ହପହଠେଇ ଏବଂ ମା’ ବଦୁି୍ୟଲତା 
ହପହଠେଇ ମତୁୃ୍ୟ ବରଣ କରଛିନ୍।ି ହସ�ପିର ି ହକୈଳାସ 
ହବହ�ରା, ତାଙ୍ ପତ୍ୀ ହଦବକୀ ହବହ�ରା କଡ଼ିନୀ 
ହରାଗହର ଆଗରୁ ମତୁୃ୍ୟ ବରଣ କରଥିିବା ହବହଳ ଦୁଇ 
ବଷ୍ବ ତହଳ ଏକମାତ୍ ପଅୁ ରଞ୍ଜତି ହବହ�ରା (୩୮) ମଧ୍ୟ 
କଡ଼ିନୀ ହରାଗହର ପୀ�ତି ହ�ାଇ ମତୁୃ୍ୟବରଣ କରଛିନ୍।ି 
ତାଙ୍ ବଧିବା ପତ୍ୀ ବଦୁି୍ୟଲତା ନଜିର ତହିନାଟ ି ଝଅି 
ଏବଂ ଏକମାତ୍ ପଅୁ ପଅୁକୁ ଧର ି ଦୁଃଖହର କାଳାତପିାତ 

କରୁଛନ୍।ି ଗ୍ରାମର ସାଗର ମଣୁ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍ ପତ୍ୀ ହବଲ 
ମଣୁ୍ଡାଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ପହର ହସମାନଙ୍ ତହିନାଟ ି ପଲିା ଅସ�ାୟ 
ହ�ାଇ ପଡ଼ଛିନ୍।ି ହସମତି ି ଦବିାକର ହବହ�ରା ଓ ତାଙ୍ 
ପତ୍ୀ ଲଳତିାଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ପହର ପଅୁ ଦହିନଶକୁ ତାଙ୍ ମାମୁଁ 
ହନଇ �ାଇଥିବା ହବହଳ ଝଅି ଝୁନୁକୁ ତାଙ୍ ବ�ବାପା 
ନଟବର ହବହ�ରା ଓ ବ� ମା’ କଲରୀ ହବହ�ରା 
ପାଳଥିିହଲ କନୁି୍ ବାଦ୍୍ବକ୍ୟ ଅବସ୍ାହର ଗତ କଛି ିବଷ୍ବ ହ�ଲା 
ଉଭୟ ନଟବର ଏବଂ କଲରୀ କଡ଼ିନୀ ହରାଗହର ଆକ୍ାନ୍ 
ହ�ାଇ ପଡ଼ଛିନ୍।ି ଅଥ୍ବାଭାବରୁ ଚକିତି୍ା ହସବା ପାଇବାରୁ 
ବଞ୍ତି ଥିବା ନଟବର ସଚୂନା ହଦଇଛନ୍।ି ଗ୍ରାମର ମନ୍ମଥ 
ନାଟଆି, ଦୀପକ ଖଟୁଆ, ବସନ୍ ଖଟୁଆ, ଅଲ ି ଖଟୁଆ, 
ଅନତିା ଖଟୁଆ, ପ୍ରହମାଦ ଖଟୁଆ, ଶତୃଘ୍ନ ମଳକି, ମଳୟ 
ମଳକି, କମଳା ହବହ�ରା, ଅହଶାକ ହବହ�ରା, ହକାଦଣ୍ଡ 
ଖଟୁଆ, ଫକରି ହବହ�ରା, ସହବ୍ବଶ୍ୱର ହବହ�ରା, କୁଳମଣ ି
ଖଟୁଆ, ଉଦୟ ଖଟୁଆ, ଶରଣ ହବହ�ରାଙ୍ ସହମତ ୩୦ରୁ 
ଅଧିକ ପରୁୁଷ ଏବଂ ମ�ଳିା କଡ଼ିନୀ ହରାଗହର ଆକ୍ାନ୍ 

ହ�ାଇ ମତୁୃ୍ୟବରଣ କରଥିିବା ହବହଳ ବଜିୟ ମଳକି, 
ବଳରାମ ମଳକି, ବଦି୍ୟାଧର ମଳକି, କାଳ୍ୀ ମଳକି, 
ଭରତ ମଳକି, ରଙ୍ନାଥ ବାରକି, ବୃ୍ାବନ ହବହ�ରା, 
ଚନ୍ଦ୍ରମଣ ିହବହ�ରା, ଦୁଃଶାସନ ପହଲଇ, ଶରତ �ାଙ୍ଗଲିୀ, 
�ଗର ମାଝୀଙ୍ ସହମତ ୨୩ରୁ ଉଦ୍୍ବ ଆକ୍ାନ୍ ହ�ାଇ 
ଚକିତି୍ାଧୀନ ଅଛନ୍।ି କୁଳମଣ ିପଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍ ପତ୍ୀ ବୀଣା 
ଦୀଘ୍ବ ୫ ବଷ୍ବ ହ�ଲା କୀ�ନ ି ହରାଗହର ଆକ୍ାନ୍ ହ�ାଇ 
ଘହର ପଡ଼ଛିନ୍।ି ହସ�ପିର ିତ୍ଜିଂଗା ବସି୍ାପତି କହଲାନୀର 
ହକଶବ ପାତ୍ ଅସସୁ୍ ହ�ାଇ ଘହର ପଡ଼ଛିନ୍।ି ହଗାଟଏି 
ଗ୍ରାମହର ଏହତ ସଂଖ୍ୟକ ହଲାକ କଡ଼ିନୀ ହରାଗହର ଆକ୍ାନ୍ 
ହ�ବାର କାରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ନା ଆଉ କଛି ି ତା�ା ବୁଝା ପ�ୁ 
ନଥିଲା ହବହଳ ଗ୍ରାମର ଶଳି୍ାୟନ ପହର � ିଁ ଏ� ି ସମସ୍ୟା 
ସଷୃ୍ ି ହ�ାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭହି�ାଗ କରୁଛନ୍।ି ଗ୍ରାମ 
ନକିଟହର ଥିବା ଏକ କାରଖାନା, କ୍ସର ଏବଂ ହକ୍ାମାଇଟ 
ୱାଶଂି ପ୍ଲାଣ୍, ପଚୁି ପ୍ଲାଣ୍ ଓ ଏକ ବଟକରା କାରଖାନା ହ�ାଗ ୁ
ଏଭଳ ି ଜଳ ପ୍ରଦୁ୍ୟଷଣ ହ�ଉଥିବା ଅନୁମାନ କରା�ାଉଛ।ି 
ଏ� ିସବୁ କାରଖାନାର ଦୂଷତି ଧଳୂ,ି ଧଆୂଁ, ବଜ୍ବ୍ୟଜଳ ଆଦ ି
ହରାଗ ସଷୃ୍ ିକରୁଥିବା ସହ୍� କରା�ାଉଛ।ି 

ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ପଷେରୁ ଆହୟାଜତି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଶବିରିହର 
୪୭ଜଣ ହରାଗୀଙ୍ ରକ୍ତ ନମନୁା ସଂଗ୍ର� କରା�ାଇ 
ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଳୟକୁ ପରୀଷୋ ପାଇଁ ପଠା�ାଇଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି �ୁବୁରୀ, ସଆୁଁହଲା, ତ୍ୀଜଙ୍ଗା, ଶଆିରଆି 
କହଲାନୀ, ମାନପରୁ, ମହନା�ର ପରୁ, ପଙ୍ପାଳ ଶାସନ, 
ଧଳୁଗିଡ଼ ଆଦ ି ଗ୍ରାମମାନଙ୍ହର ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ବଭିାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଟମି୍   ପ�ଞ୍ ି ମାଗଣାହର କ�ିନୀ ହରାଗ ନରୂିପଣ କରବିା 
ସ� ହରାଗ ବ୍ୟାପବିାର ପ୍ରତକିାର ନକହଲ ଆଗକୁ ଏ�ା 
ସମଗ୍ର କଳଙି୍ଗନଗରହର କାୟା ବସି୍ାର କରବି ହବାଲ ି
ଆଶଙ୍ା ହଦଖାହଦଇଛ।ି 

କଳୱିଙ୍ଗନଗେରେ କାୟାବ ୱିସ୍ାେ କେୁଛ ୱି କ ୱିଡନୀ ରୋଗ

ଶତାଧିକ ମତୃ, ଅପନକ ଶଯ୍ାଶାୟୀ, ବହୁ ପରବିାର ସବଚ୍ଚସ୍ାନ୍ତ

  ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ବ ୱିଭାଗେ ତନାଘନା 
  ପ୍ରଦୂଷଣ ମଖୁଥ୍ୟ କାେଣ 
  ଚା୍ ୱିଆ ପଞ୍ାୟତ ଅଧିକ 
ପ୍ରଭାବ ୱିତ

ପାଣକି�ାଇଲ,ି୧୬।୩(ସମସି): ୨୦ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅନ୍ଗ୍ବତ ଚା୍ପରୁ 
ନକିଟହର ରାସ୍ା ପାର ହ�ଉଥିବା ଜହଣ ବୃଦ୍ଙୁ୍ ଏକ ବାଇକ ଧକ୍ା ହଦବାରୁ 
ବୃଦ୍ ଗରୁୁତର ହ�ାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ସଚୂନା ମତୁାବକ ବଞି୍ାରପରୁ ଅଞ୍ଳର 
ପବୂ୍ବତନ ହସନାବା�ନିୀ କମ୍ବଚାରୀ କାଳ୍ୀ ମଲ୍କି ଏବଂ ସନ୍ୟାସୀ ପଣ୍ଡା ଏକ 
ବାଇକ(ଓ�୩ି୪ଏଲ୦୭୯୮) ହ�ାହଗ ତାଳହଚରରୁ ବଞି୍ାରପରୁ ଅଭମିହୁଖ 
ଆସଥୁିହଲ। ହସ� ି ସମୟହର ୨୦ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅନ୍ଗ୍ବତ ଚା୍ପରୁ 
ନକିଟହର ସ୍ାନୀୟ ଅହେଇବାଟଆି ଗ୍ରାମର ନୀଳମଣ ିହବାଇତାଇ(୭୭) ରାସ୍ା ପାର 
ହ�ଉଥିବା ସମୟହର ବାଇକଟ ି ଭାରସାମ୍ୟ �ରାଇ ତାଙୁ୍ ଧକ୍ା ହଦଇଥିଲା। ଏ�ା 
ପହର ହସ୍ୱଚ୍ାହସବୀମାହନ ନୀଳମଣଙୁି୍ ଉଦ୍ାର କର ି�ାଜପରୁ ଟାଉନ ହମ�କିାଲକୁ 
ପଠାଇଥିବା ହବହଳ ସାମାନ୍ୟ ଆ�ତ ବାଇକ ଆହରା�ୀ ଦ୍ୟଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମକି 
ଚକିତି୍ା ପାଇ ଁପଠାଇଥିହଲ।

ବାଇକ୍  ଧକ୍ାପର ବୃଦ୍ଧ ଗରୁୁତର

  ଉତଙ୍ଗୋ ପ୍ରାଥମ ୱିକ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ରରେ ର�ାଗରଦରେ ଡାକ୍ତେ 
ବଞି୍ାରପରୁ,୧୬ା୩,(ସମସି): ବଞି୍ାରପରୁ ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଳହର 
ଥିବା ପ୍ରାଥମକି ସ୍ୱାସ୍୍ୟହକନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍ହର �ାକ୍ତର ପଦ ଖାଲ ି ପଡ଼ବିା 
କାରଣରୁ ଏଠାହର ହରାଗୀହସବା ବ୍ୟା�ତ ହ�ଉଛ।ି ଉତଙ୍ଗରା ପ୍ରାଥମକି 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟହକନ୍ଦ୍ରଟହିର ବ�ୁ ଦନିରୁ �ାକ୍ତର ନଥିହଲ। ଏ ସମ୍ପକ୍ବହର ସ୍ାନୀୟ 
ଅଞ୍ଳର ହସ୍ୱଚ୍ାହସବୀ ବଘି୍ନରାଜ କରଙ୍ ସହମତ ବ�ୁ ସାମାଜକି କମ୍ବୀ 
ଏଠାହର �ାକ୍ତର ନ�ିକୁ୍ତ ି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବ ି କର ି ଆସଥୁିହଲ। ଦାବକୁି 
ଦୃଷ୍ହିର ରଖି ଜଲି୍ା ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ବଭିାଗ ପଷେରୁ ଏ� ି�ାକ୍ତରଖାନାହର ରୂଚୀ ପଣ୍ଡା 
ନାମକ ଜହଣ �ାକ୍ତରଙୁ୍ ନ�ିକୁ୍ତ ିଦଆି�ାଇଛ।ି

ଯାଜପରୁ,୧୬।୩(ସମସି): କଅଁଳ ବୟସହର ହରାଗ �ନ୍ତ୍ରଣାହର ଛଟପଟ 
ହ�ଉଛ ି ହଜମା। ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ନା� ିଁ ଅଥ୍ବ। ହବାନ୍   ଟୁ୍ୟମର ଜନତି ହରାଗହର 
ଆକ୍ାନ୍ ହ�ାଇ ଅସ�୍ୟ �ନ୍ତ୍ରଣାହର ଛଟପଟ ହ�ଉଥିବା ହଜମାର ଚକିତି୍ା ପାଇଁ 
ପରବିାର ହଲାହକ ବାରଦୁଆର 
ଶଣୁ୍ଡପିଣି୍ଡା ହ�ଉଛନ୍।ି ସଚୂନା 
ମତୁାବକ, �ାଜପରୁ ଜଲି୍ା ଦାନଗଦ ି
ବ୍ଲକ ନ�ଆିଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ାୟତର 
ନାକହଦଇପରୁ ଗ୍ରାମହର ରୁ�ନ୍ ି ଶାମ 
ବାନାରାଙ୍ ପରବିାର। ୩ ଝଅିଙ୍ 
ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଝଅି ହଜମା ବାନାରା। 
ବୟସ ମାତ୍ ୧୦। ଚତୁଥ୍ବ ହରେଣୀହର 
ପାଠ ପହେ। କଛି ି ମାସ ତହଳ ସାଙ୍ଗ 
ମାନଙ୍ ସ�ତି ସ୍ଲୁ �ବିା ସମୟହର 
ରାସ୍ାହର ପଡ଼ ି �ାଇଥିଲା। ଘରକୁ 
ହଫରବିା ହବଳକୁ ଡ଼ା�ାଣ �ାତ କ�ୁଣ ି
ଫୁଲ ି�ାଇଥିଲା। ବାପା ଝଅିକୁ ହମଡ଼କିାଲକୁ ହନଇ ତାର ଚକିତି୍ା କରାଇଥିହଲ। 
ସବୁ ଠକି୍   ହ�ାଇ �ାଇଥିଲା। ହ�ହଲ କଛିଦିନି ପହର ପଣୁ ି କ�ୁଣ ି ଫୁଲବିା 
ସ� ଅସ�୍ୟ �ନ୍ତ୍ରଣା ହ�ାଇଥିଲା। ପନୁଶ୍ଚ �ାକ୍ତରଙ୍ ପରାମଶ୍ବହର ହମ�ସିନି 

ଖାଇଥିହଲ ହ�ଁ କ�ୁଣ ି ଫୁଲା ଓ �ନ୍ତ୍ରଣା କମ ି ନଥିଲା। ଫଳହର ହଜମା ଏହବ 
�ନ୍ତ୍ରଣାହର ଛଟପଟ ହ�ଉଛ।ି ହଖଳବିା ବୁଲବିା ତ ଦୂରର କଥା ରାତହିର ହଶାଇ 
ପାରୁନ।ି ପାଠପୋ ଠପ୍   ହ�ାଇ�ାଇଛ।ି ଏଭଳ ି ପରସି୍ତିହିର ଝଅିର ଚକିତି୍ା 

କରବିା ପାଇଁ ଦନି ମଜୁରଆି 
ବାପା ପାଖହର ସମ୍ବଳ ନା� ିଁ। 
ହତଣ ୁ ଝଅିକୁ ଭଲ କରବିାକୁ 
ସରକାରଙ୍ ନକିଟହର ଆକୁଳ 
ନହିବଦନ କରଛିନ୍ ି ପରବିାର 
ହଲାହକ। ହଜମାର �ାତ ଦନିକୁ 
ଦନି ଅଧିକ ଫୁଲବିା ସ� �ନ୍ତ୍ରଣା 
ବ ି ବେୁଛ।ି ହଜମା �ନ୍ତ୍ରଣାହର 
ଛଟପଟ ହ�ାଇ ଦନି କାଟୁଥିବା 
ହବହଳ ଅଥ୍ବାଭାବରୁ ଚକିତି୍ା 
ହ�ାଇପାରୁନା� ିଁ। ଏଣ ୁ ତୁରନ୍ 
ହଜମାର ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ସରକାରୀ 

ସ�ାୟତା ହ�ାଗାଇ ହଦବାକୁ ପରବିାର ହଲାହକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି 
ହସପହଟ ହଜମା �ାତର ଏକ୍ସହର କରା�ାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମକି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପହର 
ଏ�ା ଟୁ୍ୟମର ହବାଲ ିଅନୁମାନ କରା�ାଉଛ।ି

କଅଁଳ ବୟସପର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଜଚ୍ଚରତି ପଜମା

ଧମ୍ବଶାଳା,୧୬।୩(ସମସି): ଧମ୍ବଶାଳା 
ବ୍ଲକ କାଏମା ଅରଖପଦା ଜଗନ୍ନାଥ 
ଜୀଉ ପ୍ରକଳ୍ ଉର୍ ପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ୟାଳୟ 
ପରସିରହର ଜାତରି ପତିା ମ�ାତ୍ା 
ଗାନ୍ୀଙ୍ ପ୍ରତମିତୂେ୍ତି ଉହନ୍ମାଚନ ଓ 
ବାଷ୍ତିକ କ୍ୀ�ା ପରୁସ୍ାର ବତିରଣ 
ଉତ୍ବ ଅନୁଷ୍ତି ହ�ାଇ �ାଇଛ।ି ଉକ୍ତ 
ଉତ୍ବହର ବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶଷିେକ 
ବଭୂିତ ି ଭୂଷଣ ଶରଣ ସଭାପତତି୍ୱ 
କରଥିିବା ହବହଳ ବଡ଼ କାଏମା 
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ାୟତର ସରପଞ୍ କୁମଦୁନିୀ 
ମ�ାନ୍ ିଓ ସମତି ିସଭ୍ୟ ହସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ 
ପଣ୍ଡା ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାହବ ହ�ାଗ 

ହଦଇଥିହଲ। ସରପଞ୍ ରେୀମତୀ ମ�ାନ୍ ି
ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କର ିମ�ାତ୍ା ଗାନ୍ୀଙ୍ 
ପ୍ରତମିତୂେ୍ତିହର ପଷୁ୍ପମାଲ୍ୟ ଅପ୍ବଣ କର ି
ପ୍ରତମିତୂେ୍ତି ଉହନ୍ମାଚନ କରଥିିହଲ। ଏ� ି
ଅବସରହର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍ ପରୁସ୍ାର 
ବତିରଣ କରା�ାଇଥିଲା। ବଦି୍ୟାଳୟ 
ପରଚିାଳନା କମଟିରି ଅଧ୍ୟଷେ ଭୀମହସନ 
ସା�ୁ, ଉପାଧ୍ୟଷେ ସ୍ୱପା୍ରାଣୀ ହସଠୀ 
ସମସ୍ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା, ମାତୃ ମଞ୍ର ସଭ୍ୟା, 
ସବ୍ୟସାଚୀ ସା�ୁ, ପ୍ରଶାନ୍ କୁମାର 
ହବହ�ରା ପ୍ରମଖୁ ହ�ାଗ ହଦଇ ମ�ାତ୍ା 
ଗାନ୍ୀଙ୍ ଜୀବନ ଦଶ୍ବନ ଉପହର 
ଆହଲାକପାତ କରଥିିହଲ।

ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପରୁସ୍ାର ବତିରଣ ଉତ୍ସବ
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 ଭଦ୍ରକ, ୧୬ା୩(ସମସି)

ଭଦ୍ରକ ସାଳନ୍ଦୀ ଜଳସସଚନ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ 
୨୦୧୧-୧୨ସର ସ�ାଇଥିବା ସାଳନ୍ଦୀ ସଂସ୍ାର 
ସ�ାଜନାସର ବନିା ଭୂଅଜ୍ଜନସର ଭଦ୍ରକ, 
ତ�ିଡି ି ଓ ଧାମନଗର ତ�ସଲି ଅଧଦୀନ 
ଶତାଧିକ ଚାଷଦୀଙ୍କ ବାସଗ�ୃ ଓ ଚାଷଜମକୁି 
ପ୍ରକଳ୍ପ କା�୍ଜ୍ୟସର ଭାଙ୍ରୁିଜ ି ସଂସ୍ାର 
ପ୍ରକଳ୍ପ କରା�ାଇଥିଲା। ସସସତସବସଳ 
ଏ ସନଇ ଜଣାଶଣୁା ମାନବାଧିକାର 
କମ୍ଜଦୀ ତଥା ସପୁ୍ରମିସକାର୍ଜର ଆଇନଜଦୀବଦୀ 
ରାଧାକାନ୍ତ ତ୍ପିାଠଦୀଙ୍କ ଜରଆିସର 
ଜାତଦୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟାଗଙ୍କଠାସର 
୫ଶ�ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ସ�ାଇଥିଲା। 
ପସର ଆସୟାଗଙ୍କ ନସିଦ୍୍ଜଶସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଦୂତ(ସରପ୍  ଚର୍  )ଆସ ି ସକ୍ଷତ୍ଦୀୟ ତଦନ୍ତ 
କରଥିିସଲ। ପସର ଆସୟାଗଙ୍କ ନସିଦ୍୍ଜଶସର 
ଏ� ି୩ର ିତ�ସଲିର ୭୪ର ିଗାଁର କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ 
ଚାଷଦୀ ଓ ବାସ�ଦୀନ ସ�ାଇଥିବା ବସି୍ାପତିଙୁ୍କ 
ପ୍ରାୟ ୩୫ସକାର ି ରଙ୍କାର କ୍ଷତପିରୂଣ 
ରାଶ ି ବଣ୍ଟନ କରା�ାଇଥିଲା। ସତସବ 
ବାସଗ�ୃ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ତ�ିଡି ିତ�ସଲି ଅଧଦୀନ 
ତଳସଗାପ ସମୌଜାର ୧୭ଜଣ ବସି୍ାପତିଙୁ୍କ 
କ୍ଷତପିରୂଣ ରାଶ ି ସଦବାକୁ ଆସୟାଗ 
ନସିଦ୍୍ଜଶ ସଦଇଥିସଲ। 

ଏ� ିନସିଦ୍୍ଜଶ ପସର ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ 
ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଡସିସମ୍ବର ମାସସର 
କ୍ଷତପିରୂଣ ରାଶ ି ଅନୁସମାଦନ ଲାଭ 
କରଥିିଲା। ଜଲି୍ାପାଳ ସସିଧେଶ୍ବର ବଳରିାମ 
ସବାନ୍ରଙ୍କ ନସିଦ୍୍ଜଶସର ୨୦୨୨ ଡସିସମ୍ବର 
୫ତାରଖିସର ୧୭ର ି ବସି୍ାପତି ପରବିାର 
ମଧ୍ୟରୁ ୧୫ର ି ପରବିାରକୁ ୨.୬୩ଲକ୍ଷ 
ରଙ୍କା କର ି ସମାର ୩୯.୪୫ଲକ୍ଷ ରଙ୍କା 

କ୍ଷତପିରୂଣ ରାଶ ି ଜଲି୍ା ଭୂଅଜ୍ଜନ ଅଧିକାରଦୀ 
କାର୍ତ୍ତିକ ନାଥ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଉପସ୍ତିସିର 
ବଣ୍ଟନ କରା�ାଇଛ।ି ସତସବ ଅନ୍ୟ ୨ଜଣ 
ବସି୍ାପତିଙ୍କ ପରସଲାକ ଘରଥିିବାରୁ ତାଙ୍କ 
ଉର୍ତରାଧିକାରଦୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ �ାସଲ 
ପସର ସସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷତପିରୂଣ ଅଥ୍ଜ 
ଦଆି�ବିାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ ି ସ�ାଇଥିଲା। 
ଅନୁରୂପ ଭାସବ ଭଦ୍ରକ ସରେସନଜ୍   
ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ସରବ-କପାଳଦୀ 
ସରେସନଜ ଚ୍ୟାସନଲ ପନୁରୁଧୋର 
ସ�ାଜନାସର ଗତ ୨୦୧୦ ମସ�ିାସସର 
ଭଦ୍ରକ, ଧାମନଗର ତ�ସଲି ଅଧଦୀନସର 
ଥିବା ୩୫ର ି ଗାଁର ବ�ୁ ସ୍ତିବିାନ ଜମକୁି 
ବନିା ଭୂଅଧିଗ୍ର�ଣସର ଓ ବନିା କ୍ଷତପିରୂଣସର 

ସଖାଳା �ାଇଥିଲା। ଏ�ାକୁ ବସିରାଧ 
କର ି ୨୦୧୫ସର ଜାତଦୀୟ ମାନବାଧିକାର 
ଆସୟାଗଙ୍କଠାସର ଆଇନଜଦୀବଦୀ ରାଧାକାନ୍ତ 
ତ୍ପିାଠଦୀ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ଚାଷଦୀଙ୍କ ତରଫରୁ 

କ୍ଷତପିରୂଣ ଲାଗ ିମାମଲା କରଥିିସଲ। ପସର 
ଆସୟାଗଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ବା ରାସପାଚର 
ଦୁଇ ଦୁଇଥର ସକ୍ଷତ୍ଦୀୟ ତଦନ୍ତ କରବିାକୁ 
ଆସଥିିସଲ ଓ ଘରଣାର ସତ୍ୟାତା ସ୍ୱଚକ୍ଷସୁର 
ସଦଖିଥିସଲ। ଆସୟାଗଙ୍କ ନସିଦ୍୍ଜଶସର 

୩୫ର ି ଗାଁର କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ଚାଷଦୀଙୁ୍କ କ୍ଷତପିରୂଣ 
ସଦବାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ ିସ�ାଇଥିଲା। ସତସବ ୨୬ର ି
ଗାଁର କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତଙୁ୍କ ୨୦୨୦ସଧୁୋ କ୍ଷତପିରୂଣ 
ରାଶ ି ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଥିଲା। ଆଉ ୮ର ି

ଗାଁର କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ସକାରୁଆ, 
ଡସିଲା, କାକୁଡଗିଡ଼ଆି, 
ସ ର ି ଫ ପୁ ର , 
ପଦାିରାୟଣପରୁ, ନଳାଙ୍ 
ଆଦରି ଚାଷଦୀମାନଙୁ୍କ 

କ୍ଷତପିରୂଣ ରାଶ ି ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇ ନ 
ଥିଲା। ଫଳସର ଜାତଦୀୟ ମାନବାଧିକାର 
ଆସୟାଗଙ୍କଠାସର ଆଇନଜଦୀବଦୀ ଶ୍ଦୀ ତ୍ପିାଠଦୀ 
ପନୁବ୍ଜାର ଆସବଦନ କରଥିିସଲ। ଆସୟାଗ 
ମଧ୍ୟ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆକ୍ସନ ସରସକନ 

ରସିପାର୍ଜ ଦାଖଲ କରବିାକୁ କ�ଥିିସଲ। 
ସତସବ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଜ କଥା ସ�ଲା, ସରେସନଜ 
ବଭିାଗର ଅବସ�ଳା ସ�ାଗୁଁ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ି
ଗତ ୨୦୨୧ସଫବୃଆରଦୀ ମାସସର ଅକାମଦୀ 
ସ�ାଇପଡ଼ଥିିଲ। ସତସବ ଜଲି୍ା ଭୂ-ଅଜ୍ଜନ 
ଅଧିକାରଦୀ କାର୍ତ୍ତିକ ନାଥ ମଣ୍ଡଳ ପନୁବ୍ଜାର 
ଜଲି୍ାକୁ ବଦଳ ି ସ�ାଇ ଆସବିା ପସର 
ତାଙ୍କ ପ୍ରସଚଷ୍ା ଓ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପି�୍ଜ୍ୟସ୍ତ 
ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ପ୍ରସୟାଗ 
କର ି କ୍ଷତପିରୂଣ ରାଶରୁି ବଞ୍ତି ୮ର ି ଗାଁର 
କ୍ଷତପିରୂଣ ରାଶ ି ବଣ୍ଟନ ଲାଗ ି ଗତ ୨୦୨୨ 
ନସଭମ୍ବର ୧୦ ତାରଖିସର ସଗସଜର 
ସନାରଫିିସକସନ ପ୍ରକାଶ ସ�ାଇଥିଲା। 
ଏ� ି ସନାରଫିିସକସନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା 
ପସର ଗତ ଡସିସମ୍ବର ମାସ୧୨ତାରଖି 
ଧାମନଗର ତ�ସଲି ଅଧଦୀନ ଡସିଲାକ ଗାଁର 
୧୩୫ଜଣ ଚାଷଦୀଙୁ୍କ ପ୍ରଥମ ପ�୍ଜ୍ୟାୟସର 
୯ଲକ୍ଷ ୧୩�ଜାର ରଙ୍କା କ୍ଷତପିରୂଣ 
ବାବଦକୁ ଜଲି୍ା ଭୂ-ଅଜ୍ଜନ ଅଧିକାରଦୀ 
କାର୍ତ୍ତିକ ନାଥ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଉପସ୍ତିସିର ଏକ 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପସର ବଣ୍ଟନ କରା�ାଇଛ।ି ଏ� ି
ପ୍ରକ୍ୟିା ଅନ୍ୟ ଅବଶଷି୍ ସମୌଜାକୁ ମଶିାଇ 
ସମାର ୬୬.୩୩ଏକର ଜମରି କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ 
ଜମ�ିରାଙୁ୍କ ୩ସକାର ି୮୨ଲକ୍ଷ ୭୪�ାଜର 
୧୯୫ରଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛ।ି ଜଲି୍ା 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂ-ଅଜ୍ଜନ ଅଧିକାରଦୀ ଶ୍ଦୀ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ 
ସନତୃତ୍ୱସର ଏ� ି ବଭିାଗର ଅଧିକାରଦୀ 
ମଦୀନତ ି ସଂି, ଆକାଉରାଣ୍ଟ ସ୍ୱାଗତକିା ସା�ୁ, 
ଆର୍  ଆଇ ଶ୍ୟାମସନୁ୍ର ସଜନା, ଦୁସ�୍ଜ୍ୟାଧନ 
ଦାସ, ରବଦୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଦଦୀନବନୁ୍ ନାୟକ 
ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ସ�ସ�ାଗସର ଗତ ସଫବୃଆରଦୀ 
୨୮ ତାରଖିସର ଏ� ି କ୍ୟାମ୍ପସର କ୍ଷତପିରୂଣ 
ବଣ୍ଟନ କା�୍ଜ୍ୟ ସଶଷ ସ�ାଇଛ।ି

ଆଗରପଡ଼ା, ୧୬ା୩(ସମସି)

ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ସଦର ମ�କୁମାସର ଥିବା ବନ୍ତ ତ�ସଲି 
ଉପସର ୬ର ିଆର୍  ଆଇ ସକ୍ଜଲ, ୨୦୬ର ିରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର 
୧ଲକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣ ନଭି୍ଜର କରଥିାନ୍ତ।ି ବଷ୍ଜବଷ୍ଜ ଧର ି
କମ୍ଜଚାରଦୀଙ୍କ ଅଭାବ ପରପିରୂଣ ସ�ାଇପାରୁ ନ ଥିବାରୁ 
ବଭିନି୍ନ କା�୍ଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସ�ାଇପାରୁନା� ିଁ। ଏସବ ଏ� ି
କା�୍ଜ୍ୟାଳୟସର କରିାଣ ି ଓ ଅମନିଙ୍କ ଅଭାବ ଦଦୀଘ୍ଜବଷ୍ଜ 
ସ�ବ ପରଲିକ୍ଷତି ସ�ଉଛ।ି ଫଳସର ତ�ସଲିକୁ 
ବ�ୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସଥୁିବା ସଲାକ ନରିାଶାସର 
ସଫରୁଛନ୍ତ।ି ଆବଶ୍ୟକ କମ୍ଜଚାରଦୀ ଅଭାବରୁ ବଷ୍ଜବଷ୍ଜ 
ଧର ି ପଡ଼ରି�ଥିିବା ମାମଲାର ବଚିାରସର ଅସ�ତୁକ 
ବଳିମ୍ବ ସ�ଉଛ।ି ଉକ୍ତ କା�୍ଜ୍ୟାଳୟସର ୪ଜଣ ଅମନିଙ୍କ 

ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ସବସଳ ଦୁଇଜଣ ଅମନିଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ସମସ୍ତ କା�୍ଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦନସର ସମସ୍ୟା ସଦଖା�ାଉଛ।ି 
ବର୍ତ୍ଜମାନ ଜମ ି ମାପଚୁପ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ ସମୟ ଥିବାରୁ 
ଓ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରୁ ସଲାକମାସନ ମାପ ପାଇଁ ଉକ୍ତ 
କା�୍ଜ୍ୟାଳୟକୁ ଆସ ି ନରିାଶ ସ�ବା ସାର ସ�ଉଛ।ି 
ପବୂ୍ଜବଷ୍ଜରୁ ପଡ଼ରି�ଥିିବା ଶତାଧିକ ଡମିାସକ୍ଜସନ 
ମାମାଲାର ଫଇସଲା ସ�ାଇପାରୁନ।ି ଏ�ାକୁ ସନଇ 
ମଧ୍ୟ ସଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ନୂତନ ମାମାଲା ସଷୃ୍ ି
ସ�ଉଛ।ି ବର୍ତ୍ଜମାନ ଅନ୍  ଲାଇନ୍  ସର ସମସ୍ତ କା�୍ଜ୍ୟ 
କରା�ାଉଥିବାସବସଳ କମ୍ପ୍ୁୟରର ଦାୟତି୍ୱସର ଥିବା 
ତନିଜିଣ ଡାରାଏଣ୍ଟଟ୍ ି ଅପସରରରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ 
କଛିମିାସ ସ�ବ ଅନ୍ୟ କା�୍ଜ୍ୟସର ନସିୟାଜତି 
କରା�ାଇଥିବାରୁ କମ୍ପ୍ୁୟରରସର ସ�ଉଥିବା ଖତଆିନ, 

ବଭିନ୍ନ ମାମାଲାର ଆସଦଶ, ସରକଡ୍ଜପତ୍ ସଂସଶାଧନ, 
ସ୍ାୟଦୀ ବାସନି୍ା, ଜାତଗିତ, ଅଥ୍ଜସନୈତକି, ଉର୍ତରାଧିକାରଦୀ, 
ଜନ୍ମ ଓ ମତୁୃ୍ୟ ଆସଦଶ ପ୍ରଦାନସର ନାନା ସମସ୍ୟା 
ସଦଖା�ାଉଛ।ି ସସ�ପିର ିଉକ୍ତ କା�୍ଜ୍ୟାଳୟସର ଦୁଇବଷ୍ଜ 
ସ�ବ ପ୍ରସସସର(ସନାରସିର) ପଦବଦୀ ଶନୂ୍ୟ ପଡ଼ଥିିସଲ 
ମଧ୍ୟ ତା�ା ପରୂଣ ସ�ଉନ।ି ଫଳସର ବଭିନି୍ନ ମାମଲାସର 
ବଚିାର ପାଇଁ ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପସର ସନାରସି ଜାରସିର 
ନାନା ସମସ୍ୟା ସଷୃ୍ ି ସ�ଉଛ।ି ଏ�ା ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଜର୍ 
ବଭିାଗ ସ�ାଇଥିବାରୁ ଉକ୍ତ କା�୍ଜ୍ୟାଳୟସର ଆବଶ୍ୟକଦୀୟ 
କମ୍ଜଚାରଦୀଙୁ୍କ ନ�ିକୁ୍ତ ି ସଦଇ ବଷ୍ଜାଧିକ କାଳ ପସରବ ି
ଫଉସଲା ନ ସ�ାଇ ପଡ଼ରି�ୁଥିବା ମାମଲାର ସମାଧାନ 
ଦଗିସର ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ଗରୁୁତ୍ୱ ସଦବାକୁ ଅଞ୍ଳବାସଦୀଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ଦାବ ିସ�ଉଛ।ି

ଭଦ୍ରକ, ୧୬ା୨(ସମସି): କାବ୍ୟ କବତିା 
ରଚନା ସକ୍ଷତ୍ସର କବବିର ରାଧାନାଥ ଓ 
କଥାସା�ତି୍ୟ ସଜ୍ଜନା ସକ୍ଷତ୍ସର ବ୍ୟାସକବ ି
ଫକଦୀରସମା�ନଙୁ୍କ ନଜି ସଜୃନ ଜଦୀବନର 
ଧରୁବତାରା ରୂସପ ଗ୍ର�ଣ କରଥିିବା 
ପଣୂ୍ୟସତାୟା ଭଦ୍ରକ ମାରରି ବରପତୁ୍ 
କବସିଶଖର ଚନି୍ତାମଣ ିମ�ାନ୍ତ ିଥିସଲ ଅନନ୍ୟ 
ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ। ସଲଖକ ଜଦୀବନର 
ଆଦ୍ୟ କାଳସର ଅସନକ ରସସାତଦୀର୍୍ଜ 
କାବ୍ୟକୁ ରଚନା କଲାପସର ରଙ୍କାଗଛ, 
�ଗୁଳମଠ, ଶନସିପ୍ା�, ବୁଲାଫକଦୀର ଓ 
ରୁପାଚୁଡ଼ ି ଭଳ ି ଉପନ୍ୟାସ ସଲଖି ପ୍ରଖ୍ୟାତ 
ଔପନ୍ୟାସକି ଭାସବ ଓଡ଼ଆି ସା�ତି୍ୟସର 
ପ୍ରତଭିାତ ସ�ାଇଥିସଲ। ତାଙ୍କ ୫୨ର ି
କାବ୍ୟସର ଓଡ଼ଶିାର ଭୂସଗାଳ, ଇତ�ିାସ, 
ପ୍ରକୃତ ି ଓ ସଂସ୍ତୃରି କାସବ୍ୟାଚତି ସୁ୍ରଣ 
ଘରଥିିଲା ସବସଳ ମ�ାଭାରତଦୀୟ ଆଦଶ୍ଜର 
ସ�ପର ି ସମନ୍ବୟ ଘରଛି,ି ଉପନ୍ୟାସ 

ରାଜରି ଅବକ୍ଷୟମଖୁଦୀ କୁସଂସ୍ାରପରୂ୍୍ଜ 
ସମାଜବ୍ୟବସ୍ାକୁ ସଂସ୍ାରତି କରବିାର 
ସଲଖକଦୀୟ ଅଭପିସା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର�ୁିଏ 
ସବାଲ ି ସାଳନ୍ଦୀ ବାଇପାସସ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ 
ମନ୍ରି ସଭାକକ୍ଷସର ଓଡ଼ଶିା ସା�ତି୍ୟ 
ଏକାସଡମଦୀ ଓ ଭଦ୍ରକ ପଜୂ୍ୟପଜୂା ସଂସଦ 
ମଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟସର ସଚବି ପ୍ରସବାଧ 
ରାଉତଙ୍କ ଦଗି୍  ଦଶ୍ଜନସର ଅନୁଷ୍ତି 
କବସିଶଖର ଚନି୍ତାମଣଙି୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରଦୀୟ 
ଜୟନ୍ତଦୀ ସମାସରା�ସର ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି 
ଓଡ଼ଶିା ସା�ତି୍ୟ ଏକାସଡମଦୀର ସଦସ୍ୟ 
ପବତି୍ ପାଣଗି୍ରା�ଦୀଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱସର ଅନୁଷ୍ତି 
ଉତ୍ସବସର ବସରଣ୍ୟ ଅତଥିି ଭାସବ ପଜୂ୍ୟପଜୂା 
ସଂସଦର ସଭାପତ ି କରୁଣାକର ସବ�ୁରଆି, 
ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଅଭୟ ଦ୍ସିବଦଦୀ ଓ ସମ୍ାନତି 
ବକ୍ତା ଭାସବ ଶଶି ୁ ସା�ତି୍ିୟକ ଇଂ.ଅଭୟ 
ସତୂାର ରୂସପ ସ�ାଗସଦଇ କବସିଶଖରଙ୍କ 
କାବ୍ୟକବତିା ଓ ଉପନ୍ୟାସଠୁ ଭ୍ରମଣ ସା�ତି୍ୟ 

ଓ ଶଶିସୁଲଖା �ାଏ ସଜ୍ଜନାର ଦଗିଦଗିନ୍ତ 
ଆସଲାଚନା କରଥିିସଲ। ସମ୍ାନନଦୀୟ ଅତଥିି 
ଏକାସଡମଦୀର ସଦସ୍ୟ ପରୂ୍୍ଜଚନ୍ଦ୍ର ବ�ଳଦୀ 
ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରଥିିସଲ। 
ପ୍ରାରମ୍ସର ସବୈକୁଣ୍ଠ ବଶି୍ାଳ ଅତଥିିଙୁ୍କ ମଞ୍ 
ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପଜୂ୍ୟପଜୂା ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ 
ରୂପକବ�ିାରଦୀ ରାୟ ପ୍ରାରମ୍କି ସଚୂନା ସ� 
ଅତଥିିଙ୍କ ପରଚିୟ ପ୍ରଦାନ କରଥିିଲା ସବସଳ 
ରୁଦ୍ରମାଧବ ବାରକି ଓ ସାଥଦୀଙ୍କ ଦ୍ାରା 
କବସିଶଖରଙ୍କ କବତିାର ସଙ୍ଦୀତ ରୂପାନ୍ତର 
ପରସିବଶତି ସ�ାଇଥିଲା। କସିଶାରଚନ୍ଦ୍ର 
ପାଣଗି୍ରା�ଦୀ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରଥିିସଲ। 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଡା. ଦୁସ�୍ଜ୍ୟଧନ ଦାସ, 
ଡ. ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଡ. ପ୍ରଭାତ ନଳନିଦୀ 
ମ�ାପାତ୍, ଡ. ରାଧାରାଣଦୀ ମ�ାପାତ୍, ଜାନକଦୀ 
ପାଢ଼ଦୀ, ଦୁଃଶାସନ ମ�ାନ୍ତ,ି ସକୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର 
ପଣ୍ଡା, ଡ.ସଗାଲକ ବ�ିାରଦୀ ସା�ୁ ପ୍ରମଖୁ ଏ� ି
ସାରସ୍ୱତ ଉତ୍ସବସର ସ�ାଗ ସଦଇଥିସଲ।

 ଭଦ୍ରକ, ୧୬ା୩(ସମସି): ଆସନ୍ତା 
୨୫ତାରଖିସର ଅନୁଷ୍ତି ସ�ବ ଭଦ୍ରକ 
ଓକଲି ସଂଘ(ବାର୍   ଏସସାସଏିସନ)
ନବି୍ଜାଚନ। ୨୦୨୩-୨୪ ବଷ୍ଜ ଲାଗ ିଅନୁଷ୍ତି 
ଭଦ୍ରକ ଓକଲି ସଂଘ ନବି୍ଜାଚନ ମଇଦାନସର 
ସମାର ୮ର ି ପଦବଦୀ ସଭାପତ,ି 
ଉପସଭାପତ,ି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, �ଗୁ୍ମ 
ସମ୍ପାଦକ, ସ� ସମ୍ପାଦକ, ସକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ 
କା�୍ଜ୍ୟକାରଦୀ ନବି୍ଜା�ଦୀ ସଭ୍ୟ ଲାଗ ି ୨୫ଜଣ 
ପ୍ରାଥ୍ଜଦୀ ଅବତଦୀର୍୍ଜ ସ�ାଇଥିବା ନବି୍ଜାଚନ 
ଅଧିକାରଦୀ ଦୁଗ୍ଜାପ୍ରସନ୍ନ ରାୟ ମ�ାପାତ୍ଙ୍କ 
ସତୂ୍ରୁ ଜଣା�ାଇଛ।ି ଓକଲି ସଂଘ ସଭାପତ ି
ପଦବଦୀ ଲାଗ ିବରଷି୍ ଆଇନଜଦୀବଦୀ ନରିାକାର 
ସଜନା, ଧସନଶ୍ର ମଲ୍କି ଓ ସସନ୍ତାଷ 
ଆଚା�୍ଜ୍ୟ ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦତିା କରୁଥିବା ସବସଳ 
ଉପସଭାପତ ି ପଦବଦୀ ଲାଗ ି ମସନାରଞ୍ଜନ 
ଦାସ, ସଦସବନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଅସଶାକ ନାୟକ 
ଓ ବନମାଳଦୀ ସଜନା ନବି୍ଜାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତ।ି 
ସସ�ଭିଳ ି ଓକଲି ସଂଘର ସାଧାରଣ 
ସମ୍ପାଦକ ପଦବଦୀ ଲାଗ ିବରଷି୍ ଆଇନଜଦୀବଦୀ 
ଦବି୍ୟସଂି� ନାୟକ, ସଧିୋଥ୍ଜ ମ�ାନ୍ତ,ି କଲ୍ୟାଣ 
ଦାସ ଓ ସଞ୍ଜଦୀବ ଲା�ା ପ୍ରତଦି୍ନି୍ଦତିା କରୁଛନ୍ତ।ି 

�ଗୁ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପଦବଦୀ ଲାଗ ି ରଞ୍ଜନ 
ପଣ୍ଡା ଓ ନକୁିଞ୍ଜକୃଷ୍ଣ ପ�ୁାଣ ନବି୍ଜାଚନ 
ମଇଦାନସର ଅବତଦୀର୍୍ଜ ସ�ାଇଛନ୍ତ।ି 
ସସ�ପିର ି ସ� ସମ୍ପାଦକ(ଲାଇସରେରଦୀ) 
ପଦବଦୀ ଲାଗ ି ଗରିଜିା ଶଙ୍କର ଦାସ ଓ 
ଆୟବୁ ଖାଁ ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦତିା କରୁଥିବା ସବସଳ 
ସ� ସମ୍ପାଦକ(ସାଧାରଣ)ପଦବଦୀ ଲାଗ ି
ବଶି୍ଜତି ରାଉତ, ଅମତିା ପଣ୍ଡା ଓ ସଞ୍ଜଦୀବ 
ମ�ାପାତ୍ ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦତିା କରୁଛନ୍ତ।ି ଅନୁରୂପ 
ଭାସବ ଭଦ୍ରକ ଓକଲି ସଂଘର ସକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ପଦବଦୀ ଲାଗ ିସଞ୍ଜଦୀବ ବାରକି, ସସୁରନ୍ଦ୍ର କର 
ଓ କସିଶାରଚନ୍ଦ୍ର ବଳ ନବି୍ଜାଚନ ଲଢୁଥିବା 
ସବସଳ କା�୍ଜ୍ୟକାରଦୀ ନବି୍ଜା�ଦୀ ସଭ୍ୟ ପଦବଦୀ 
ଲାଗ ି ଲକ୍ଷଦୀଧର ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ 
ଘସଡ଼ଇ, ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଓ ବଶି୍ପ୍ରକାଶ 
ସଜନା ନବି୍ଜାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତ।ି 

ସଚୂନାସ�ାଗ୍ୟ, ଭଦ୍ରକ ଓକଲି ସଂଘ 
ନବି୍ଜାଚନ ଲାଗ ିଆସନ୍ତା ୨୫ତାରଖି ପବୂ୍ଜାହ୍ନ 
୮ରାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ରା ମଧ୍ୟସର ସଭାରଂି 
କା�୍ଜ୍ୟ କରା�ବି ଓ ସମାର ୮୮୩ଜଣ 
ସଭାରର ମତଦାନ କରସିବ ସବାଲ ି
ଜଣା�ାଇଛ।ି

ଭଦ୍ରକ, ୧୬ା୩(ସମସି): ଆଗାମଦୀ ଅସପ୍ରଲ 
୧ ତାରଖିସର ପାଳତି ସ�ବାକୁ ଥିବା 
୮୮ତମ ଓଡ଼ଶିା ଦବିସ ୨୦୨୩ କୁ ଭଦ୍ରକ 
ଜଲି୍ାସ୍ତରସର ପାଳନ କରା�ବିା ଉପଲସକ୍ଷ 
ଗରୁୁବାର ସଂସ୍ତୃ ିଭବନ ସମ୍ଳିନଦୀ କକ୍ଷସର 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ସବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇ�ାଇଛ।ି 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ ରାମଦାସ ରୁଡ଼ୁଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାସର ଆସୟାଜତି ଏ� ି ସବୈଠକସର 
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା ପରଷିଦର ଅତରିକି୍ତ ମଖୁ୍ୟ 
ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରଦୀ କୁଶଳଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ 
ସ�ାଗ ସଦଇଥିସଲ। ପାଳନ କମରିରି 
ଆବା�କ ତଥା ଓଡ଼ଶିା ଦବିସ ପାଳନ 
କା�୍ଜ୍ୟକ୍ମର ସଂସ�ାଜକ �ସିାବସର 
ଜଲି୍ା ସଚୂନା ଓ ସଲାକସମ୍ପକ୍ଜ ଅଧିକାରଦୀ 
ରସମଶଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ାରା ବଗିତ ବଷ୍ଜର 
ବବିରଣଦୀ ଉପସ୍ାପନକ୍ସମ ଆସଲାଚନା 
କରା�ାଇ ଉକ୍ତ ଦବିସ ପାଳନ ନମିସନ୍ତ 
ନଷି୍ପର୍ତ ି ନଆି�ାଇଥିଲା। ଓଡ଼ଶିା ଦବିସ 
ପାଳନ ଉପଲସକ୍ଷ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ସଚୂନା ଓ 
ସଲାକ ସମ୍ପକ୍ଜ ବଭିାଗ ଦ୍ାରା ଡାକବାଜ ି�ନ୍ତ୍ର 
ସ�ାସଗ ଭଦ୍ରକ ସପୌରାଞ୍ଳସର ବସନ୍ ଉତ୍କଳ 
ଜନନଦୀ ପରକି୍ମା କରା�ବି। ସପୌରାଞ୍ଳସର 
ଥିବା ବଦି୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ଛାତ୍ଦୀଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ସ୍ଲୁ ପାଶ୍ବ୍ଜବର୍ତ୍ଜଦୀ ଅଞ୍ଳସର ପ୍ରଭାତସଫର ି
କରା�ବି। ଭଦ୍ରକ ସ�ର ମଖୁ୍ୟ ରାସ୍ତା 
ପାଶ୍ବ୍ଜସର ଥିବା ମ�ାପରୁୁଷଙ୍କ ପ୍ରତମିରୂ୍ତ୍ତିସର 
ମାଲ୍ୟାପ୍ଜଣ କରା�ବି। ଅପରାହ୍ନସର 
ଶ�ଦି୍   ସ୍ତୃ ି ଭବନସର ସାଧାରଣସଭା, 
ପରୁସ୍ାର ବତିରଣ ସ�ତି ସଦଶାତ୍ମସବାଧକ 
ସାଂସ୍ତୃକି କା�୍ଜ୍ୟକ୍ମ ଅନୁଷ୍ତି ସ�ବ। 
ଏ� ି ଦବିସ ପାଳନ ଉପଲସକ୍ଷ ଚଳତି 
ମାସ ୨୭ ଓ ୨୮ସର ସ୍ଲୁପଲିାଙୁ୍କ ସନଇ 
ଜୁନୟିର ଓ ସନିୟିର ବଭିାଗ ମଧ୍ୟସର 

ଓଡ଼ଆିସର ବକୃ୍ତତା, ଓଡ଼ଶିା ସମ୍ବନ୍ସର 
ସଦଶାତ୍ମସବାଧକ ସଙ୍ଦୀତ ଓ ଚତି୍ାଙ୍କନ 
ପ୍ରତସି�ାଗତିା ଆସୟାଜନ କରା�ବିା 
ସନଇ କା�୍ଜ୍ୟସଚୂଦୀ ନଧିେ୍ଜାରତି କରାଗଲା। 
ଏ� ି ସବୁ ପ୍ରତସି�ାଗତିା ଆସୟାଜନସର 
ସଚୂନା ଓ ସଲାକସମ୍ପକ୍ଜ ବଭିାଗ ସ� 
ସାଳନ୍ଦୀ �ସ୍  ପରିାଲ, ସାଳନ୍ଦୀ ନସ୍ତିଂି ସ୍ଲୁ, 
ଆସୟିାନା ଅନୁଷ୍ାନର ସ�ସ�ାଗ ପ୍ରଦାନ 
ସନଇ ଅନୁଷ୍ାନର କମ୍ଜକର୍ତ୍ଜାଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ପ୍ରଦର୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୈଠକସର ଅନୁସମାଦତି 
ସ�ାଇଥିଲା। ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧିକାରଦୀ 
ଦଦୀପକ ପାଢ଼ଦୀ, ଡଏିସ୍  ପଡିଆିଇବ ି
କମଳସଲାଚନ ଭୂୟା,ଁ ଜନସ୍ୱାସ୍୍ୟ ବଭିାଗ 
�ନ୍ତ୍ରଦୀ ମଧସୁଦୂନ ସଂି, ଜଲି୍ା ସଂସ୍ତୃ ିଅଧିକାରଦୀ 
ତନୁଜା ସକି୍ଜା, ଭଦ୍ରକ ସପୌରପାଳକିାର 
ନବି୍ଜା�ଦୀ ଅଧିକାରଦୀ ସଦବଦୀପ୍ରସାଦ 
ରାଉତ ପ୍ରମଖୁ ଅଧିକାରଦୀଙ୍କ ସ� ସାଳନ୍ଦୀ 
�ସ୍  ପରିାଲର ଡା. ପ୍ରଭାସ ମ�ାନ୍ତ,ି ପ୍ରଧାନ 
ଶକି୍ଷକ ମସନାଜ ସା�ୁ, ସରାରାରଦୀ କ୍ଲବ୍  ର 
ସମ୍ପାଦକ ଅଭଜିତି୍   ନାୟକ, ସଦୀତାକାନ୍ତ 
ଦାସ, ଜଲି୍ା ଅବସରପ୍ରାପ୍ କମ୍ଜଚାରଦୀ ସଂଘର 
ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍କି, ମ�ାତ୍ମାଗାନ୍ଦୀ 
ବଚିାରମଞ୍ର ସଭାପତ ି ଶାନ୍ତନୁ ରାଉତ, 
ପ୍ରଗତଦୀ ପାଠକ ସଂଘର ରସମଶ ଦାସ, 
ଗାନ୍ଦୀ ବାଳାଶ୍ମର ସମ୍ପାଦକ ଅସଶାକ ଦାସ, 
ଭଦ୍ରକ ଚାରୁକଳା ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ମସନାଜ ଭଟ୍ାଚା�୍ଜ୍ୟ, ଶକି୍ଷାବତି୍   ପ୍ରଭାତ 
ନଳନିଦୀ ମ�ାପାତ୍, �ରସମା�ନ କୁଅରଁ, 
ନମି୍ଜଳ ରାଉତ, ପ୍ରତାପ ପାଢ଼ଦୀ, ବଭିନି୍ନ 
ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ, ଶକି୍ଷୟତି୍ଦୀ, 
ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତନିଧିି ଆଦ ିଏ� ିସବୈଠକସର 
ଉପସ୍ତି ର� ି ଆସଲାଚନାସର ମାତାମତ 
ପ୍ରଦାନ କରଥିିସଲ। 

ସାଳନ୍ଦୀ, ରେପ ଓ କପାଳଦୀ ସଂସ୍ାେ ର�ାଜନା

ଜମହିରାଙ୍କୁ  ୩.୮୨ କ�ାଟ ିକ୍ଷତପିରୂଣ ରାଶ ିବଣ୍ଟନ

୮ଟ ିକମୌଜାର ୬୬.୩୩ ଏ�ର 
ଜମରି କ୍ଷତପିରୂଣ ମଳିଲିା

ବନ୍ତ ତହସଲିରେ କର୍ମଚାେଦୀ ରେୁଡ଼ି

ବର୍ାଧି� �ାଳ ପକର ବ ିମାମଲାର କହାଇପାରକୁ ନ ିଫଇସଲା

କବରିେଖେ ଚନି୍ତାରଣଙି୍କ ୋଜ୍ୟସ୍ତେଦୀୟ ଜୟନ୍ତଦୀ ସରାରୋହ

‘ଚନି୍ାମଣ ିମହାନ୍ ିଥିକଲ ଅନନ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧ�’ଓଡ଼ଶିା ଦବିସ ପାଳନ ପ୍ରସ୍କୁତ ିକବୈଠ�

  ୨୫ରେ ଭଦ୍ରକ ଓକଲି ସଂଘ ନବି୍ମାଚନ

୮ଟ ିପଦବୀ ଲାଗ ି୨୫ ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦୀ

ଆଗରପଡ଼ା, ୧୬ା୩(ସମସି): ଦନିଥିଲା 
ସବୈଶାଖର ମଣୁ୍ଡଫରା ଖରା, ଆଷାଢ଼ର 
ଅବରିାମ ବଷ୍ଜା, ମାଘର �ାଡ଼ଭଙ୍ା 
ଶଦୀତସର ରାତପିା� ି ସକାଳ ସ�ବା ମାସତ୍ 
ନଜିର ସାଇକଲ ଓ ବ୍ୟାଗ ଧର ି ବସନ୍ତଆି 
ବଜାରସର ପ�ଞ୍ ି �ାଉଥିସଲ ରାସଜଶ। 
ଗାଡ଼ ିଆସ ିବଜାରସର ଲାଗବିାକ୍ଷଣ ିସସଥିରୁ 
ଖବର କାଗଜ ଆଣ ି ବକି୍ୟ କରବିାକୁ ଚାଲ ି
�ାଉଥିସଲ ବଭିନି୍ନ ଗ୍ରାମକୁ। ଦଦୀଘ୍ଜ ଦଶନ୍ ିସ�ବ 
ଖବର କାଗଜ ବକି୍ୟ କର ି ନଜିର ସତଲ 
ଲୁଣର ପରବିାରକୁ ପ୍ରତସିପାଷଣ କରୁଥିବା 
ରାସଜଶ(୪୩) ଏସବ କକ୍ଜର ସରାଗର 
ଆକ୍ାନ୍ତ ସ�ାଇ ଏକସ୍ାନସର ବସ ିର�ୁଛନ୍ତ।ି 
ତାଙ୍କର ବ୍ୟୟବ�ୁଳ ଚକିତି୍ସାସର ଅଥ୍ଜାଭାବ 
ବାଧକ ସାଜଛି।ି ଚକିତି୍ସା ପାଇ ଁବଭିନି୍ନ ଜାଗାରୁ 
ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ରଙ୍କା କରଜ କର ି ଅପସରସନ 
ସ�ାଇଥିସଲ ସ� ଁଆ�ୁର ିଖର୍୍ଜ ସ�ବାକୁ ଥିବା 
ଅଥ୍ଜକୁ ସନଇ ସସମାସନ ସକବଳ ସରକାରଦୀ 
ଅଥ୍ଜ ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ସ�ାୟତାକୁ ଚା� ିଁ 
ବସଛିନ୍ତ।ି ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ବସନ୍ତଆି ପଞ୍ାୟତ 
ସଲିନ୍ଦୀ ଗାଁର ରାସଜଶ(୪୩)। ସସ ଦଶମ 
ସଶ୍ଣଦୀ ପାଠ ସଶଷ ପସର ପରବିାର 
ପ୍ରତସିପାଷଣ ପାଇ ଁ ଖବର କାଗଜ ବକି୍ୟକୁ 
ନଜିର ସବୁକଛି ି ମସନକରଥିିସଲ। ଉକ୍ତ 
କା�୍ଜ୍ୟକୁ ୧୯ବଷ୍ଜ ସ�ବ ଜାର ି ରଖିଥିସଲ। 
ରାତପିା� ିସକାଳ ସ�ସଲ ବସନ୍ତଆିରୁ ଖବର 
କାଗଜ ଧର ିବଭିନି୍ନ ସ୍ାନକୁ �ାଇ ପାଠକଙ୍କ 
ପାଖସର ପ�ଞ୍ାଉଥିସଲ। ସସଥିରୁ ମଳୁିଥିବା 
ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଥ୍ଜସର ନଜିର ସତଲ ଲୁଣର ସଂସାରକୁ 

ଦୁସଖ କସଷ୍ ଚଳାଇ ସନଉଥିସଲ। ସ�ସଲ 
ଦସିନ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବଥା ଲାଗଲିା। ପସର 
ପାର ି ସଖାଲବିାସର ସମସ୍ୟା ସ� ଖାଦ୍ୟ 
ଖାଇବା କଷ୍କର ସ�ାଇଗଲା। ପସର କରକ 
ସ� ଭୁବସନଶ୍ରର ଘସରାଇ �ସ୍  ପରିାଲକୁ 
�ାଇ ପରଦୀକ୍ଷା କରବିାରୁ ଦାନ୍ତସର କକ୍ଜର 
ସରାଗ ସ�ାଇଥିବା ସଚୂନା ମଳିଥିିଲା। 
ଅପସରସନ କରବିା ଜରୁରଦୀ ସବାଲ ି ଡାକ୍ତର 
ପ୍ରକାଶ କରବିାରୁ ତାଙ୍କର ପରବିାର ସଲାସକ 
ନଜିର ଜମକୁି ବକି୍ୟ ସ� ବ�ୁସଲାକଙ୍କଠାରୁ 
ଧାର କରଜ କର ି ଅପସରସନ କରଛିନ୍ତ।ି 
ଏସବ ଅପସରସନ ପସର ଗ�ୃସର ର� ି
ଚକିତି୍ସତି ସ�ଉଥିବା ସବସଳ ପ୍ରତ ି ମାସ 
�ସ୍  ପରିାଲକୁ �ବିାକୁ ପଡ଼ୁଛ।ି ଏଥିପାଇଁ 
ସ�ଉଥିବା ଖର୍୍ଜ ସ�ାଗାଡ଼ କରବିା ତାଙ୍କ 
ପରବିାର ପାଇ ଁ କଷ୍କର ସ�ଉଛ।ି ତାଙୁ୍କ 
ଗ୍ରାମର କଛି ି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ି କଛି ି ଅଥ୍ଜ 
ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ।ି ସ�ସଲ ତାଙ୍କର ଏ� ି
ବ୍ୟୟବ�ୁଳ ସରାଗକୁ ତା�ା ସମଦୁ୍ରକୁ ଶସଖେ। 
ସସ ପରବିାରର ଏକମାତ୍ ସରାଜଗାରକ୍ଷମ 
ବ୍ୟକ୍ତ ି ଥିବାରୁ ଓ ତାଙ୍କର ଏପର ି ଅବସ୍ାସର 
ପରବିାର ପ୍ରତସିପାଷଣ ସ� ପାଠପଢ଼଼ୁ  ଥିବା 
ପଅୁ ଝଅିମାସନ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଖୁଦୀନ 
ସ�ଉଛନ୍ତ।ି ଏ�ପିର ି ଦୟନଦୀୟ ଅବସ୍ାସର 
ତାଙ୍କର ଉପ�କୁ୍ତ ଚକିତି୍ସା ପାଇ ଁ ସରକାର 
ଅବା ସକୌଣସ ି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ି �ଦ ି ତାଙୁ୍କ 
ସ�ାୟତାର �ାତ ବଢ଼ା଼ସନ୍ତ, ସତସବ ସସ 
ଆସରଗ୍ୟ ସ�ାଇ ପାରସନ୍ତ ସବାଲ ିପରବିାର 
ସଦସ୍ୟମାସନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତ।ି

ଭଦ୍ରକ, ୧୬ା୩(ସମସି): ଭଦ୍ରକ ସନ�ରୁ 
�ବୁସକନ୍ଦ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟସର ଭଦ୍ରକ 
ସ୍ତୃଭିବନଠାସର ଜଲି୍ାସ୍ତରଦୀୟ �ବୁ 
ସଂସଦ ଆସୟାଜତି ସ�ାଇଥିଲା। ଏ� ି
କା�୍ଜ୍ୟକ୍ମସର ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାବସର 
ଭଦ୍ରକ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ ରାମଦାସ ରୁଡ଼ୁ 
ସ�ାଗ ସଦଇଥିସଲ। ଭଦ୍ରକ କୃଷ ି ବଜି୍ାନ 
ସକନ୍ଦ୍ରର ବରଷି୍ ସବୈଜ୍ାନକି ଡ. ଅରବନି୍ 
ଦାସ, ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସତି କସଲଜର 
ରାଜନଦୀତ ି ବଭିାଗ ଅଧ୍ୟାପକ ଶସୁଭନୁ୍ 
ବରାଳ, ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା ନ�ିକୁ୍ତ ି ଅଧିକାରଦୀ 
ଅଜୟ ଦାସ, ଧାମନଗର ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟର 
ଇଂରାଜଦୀ ବଭିାଗର ଅଧ୍ୟାପକିା ସ୍ରଣକିା 
ପ୍ରଧାନ ଉକ୍ତ କା�୍ଜ୍ୟକ୍ମସର ଉପସ୍ତି ର� ି
ନଜିର ଅଭଭିାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରଥିିସଲ। 
ମଶିନ୍   ଲାଇଫ୍  , ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇୟର 
ଅଫ ମସିଲଟ୍  ସ, କୃଷବିଜି୍ାନ ସକନ୍ଦ୍ରର 

କା�୍ଜ୍ୟାବଳଦୀ ଏବଂ �ବୁ ସଗାଷ୍ଦୀର 
ଅଂଶଗ୍ର�ଣ ଉପସର ଆସଲାକପାତ 
କରା�ାଇଥିଲା। ଜ ି ୨୦ ସପ୍ରସସିଡନ୍ ି
ବଷିୟସର ଛାତ୍ଛାତ୍ଦୀଙୁ୍କ ଅବଗତ 
କରାଇଥିସଲ। ଏ� ି ସଭାସର ଭଦ୍ରକ 
ଜଲି୍ାସର ବଭିନି୍ନ ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟରୁ 
୫୦୦ରୁ ଊଧେ୍ବ୍ଜ ଛାତ୍ଛାତ୍ଦୀ ଉକ୍ତ 
କା�୍ଜ୍ୟକ୍ମସର ଅଂଶଗ୍ର�ଣ କରଥିିସଲ। 
ଏ� ି କା�୍ଜ୍ୟକ୍ମସର ଜଲି୍ା�ବୁ ଅଧିକାରଦୀ 
ଏମ୍   ବସିନେଶଙ୍କ ଦ୍ାରା ପରଚିାଳନା 
କରା�ାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିସ� ସାଂସ୍ତୃକି 
କା�୍ଜ୍ୟକ୍ମ ଆସୟାଜନ କରା�ାଇଥିଲା। 
ସନ�ରୁ �ବୁସକନ୍ଦ୍ରର ସସ୍ୱଚ୍ାସସବଦୀ 
ସତ୍ୟରେତ ଦାସ ଓ ମାଧବାନନ୍ ନାଥ ଏ� ି
କା�୍ଜ୍ୟକ୍ମକୁ ସପୁରଚିାଳନା କରଥିିସଲ। 
ସମସ୍ତ ସସ୍ୱଚ୍ାସସବଦୀଙ୍କ ସ�ସ�ାଗସର 
କା�୍ଜ୍ୟକ୍ମର ସଫଳ ରୂପାୟନ ସ�ାଇଥିଲା।

କନହରକୁ  ଯକୁବକ�ନ୍ଦ୍ରର ଜଲି୍ାସ୍ରୀୟ 
ଯକୁବ ସଂସଦ �ାଯ୍୍ୟକ୍ରମ

   ଚକିତି୍ାରେ ଅର୍ମାଭାବ ସାଜୁଛ ିବାଧକ

ସହାୟତା ଅକପକ୍ଷାକର ରାକଜଶ



ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୬ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: 
ସଂସଦର ଚାଲଥିÒବା ବଜେଟ୍  
ଅଧÒଜବଶନର ଦ୍ତିୀୟ ପର୍୍ଯ ାୟର 
ଚତୁଥ୍ଯ ଦନି ମଧ୍ୟ ମଲୁତବୀ ଜ�ାଷତି 
ଜ�ାଇଛ।ି ରା�ୁଲ  ଗାନ୍ୀ ଏବଂ 
ଆଦାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜନଇ ଉଭୟ 
ଶାସକ ଏବଂ ବଜିରାଧୀ ଦଳ ମ�ୁାମଁ�ୁ ିଁ 
ଜ�ାଇଥÒବା ଜବଜଳ ଗରୁୁବାର ଗ�ୃ 
କାର୍୍ଯ  ଜ�ାଇପାର ି ନା� ିଁ।  ଶାସକ 
ଏବଂ ବଜିରାଧୀ ଜଗାଷ୍ୀଙ୍କ ଜ�ା�ଲ୍ାକୁ 
ଜନଇ ଉଭୟ ଗ�ୃକୁ ମଲୁତବୀ 

ଜ�ାଷଣା  କରାରାଇଛ।ି ଲଣ୍ଡନଜର 
ରା�ୁଲ ଗାନ୍ୀଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଜନଇ 
ଶାସକ ଜଗାଷ୍ୀ କଂଜରେସକୁ ଜ�ରଥିÒଲା 
ଜବଜଳ ଆଦାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜନଇ 
କଂଜରେସ ଜନତୃତ୍ଜର ବଜିରାଧୀ ଶାସକ 
ଜଗାଷ୍ୀକୁ ଜ�ରଛିନ୍।ି ଏ�କି୍ରମଜର 
ଆେ ି ଗ�ୃ କାର୍୍ଯ  ଆରମ୍ଭ ଜ�ବା କ୍ଷଣ ି
ରା�ୁଲ ଗ�ୃଜର କ୍ଷମା ପ୍ରାଥ୍ଯନା କରବିାକୁ  
ଶାସକ ଦଳର ସଦସ୍ମାଜନ ଦାବ ି
କରଥିÒଜଲ। କନୁି୍ ବଜିରାଧୀ ଆଦାନୀ 
ପ୍ରସଙ୍ଗଜର ସଂସଦର ରଗୁ୍ମ କମଟି ି

ଦ୍ାରା ରାଞ୍ଚ କରବିା ଦାବକୁି ଜଦା�ରାଇ 
ଥÒଜଲ। ଅନ୍ପକ୍ଷଜର ତୃଣମଳୂ 
କଂଜରେସ ସାଂସଦ ମ�ୁ ିଁଜର କଳା ରୁମାଲ 
ବାନ୍ ଗ�ୃଜର ଜ�ା�ଲ୍ା କରଥିÒଜଲ। 
ଜସ�ପିର ି ରା�ୁଲ ଜକୌଣସ ି ସ୍ଥତଜିର 
କ୍ଷମା ପ୍ରାଥ୍ଯନା କରଜିବ ନା� ିଁ ଜବାଲ ି
ରାେ୍ସଭା ବଜିରାଧୀ ଦଳ ଜନତା 
ମଲ୍କିାରୁ୍୍ଯନ ଖଡଜଗ କ�ଥିÒଜଲ। 
ଏ�ାକୁ ଜନଇ ଉଭୟ ଗ�ୃଜର ଜ�ା�ଲ୍ା 
ଲାଗବିା ପଜର ସଂସଦକୁ ମଲୁତବୀ 
ରଖାରାଇଥÒଲା।

ମହୁଜଁେ କଳା େୁମାଲ ଗଡ଼ୁାଇ ଗହୃକୁ ଆସଜିଲ ଟଏିମ୍ ସ ିସଦସ୍ୟ

ଦେଶ ବଦିେଶ ୦୭
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ଶକୁ୍ରବାର
୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୬ା୩(ଏଜେନ୍)ି: ମଝ ି ଆକାଶଜର କକ୍ ପଟି୍  
ଭତିଜର ଦୁଇ ପାଇଲଟ ଜ�ାଲ ି ଜଖଳବିା ଏବଂ କଫି ପଇିବା 
ଦୁଇ ପାଇଲଟଙ୍କ ପାଇ ଁ ମ�ଙ୍ଗା ପଡ଼ଛି।ି ସ୍ାଇସ୍ ଜେଟର 
ଦୁଇ ପାଇଲଟଙ୍କ ଏଭଳ ି ଆଚରଣର ଦୃଶ୍ ଜସାସଆିଲ 
ମଡିଆିଜର ଭାଇରାଲ ଜ�ବା ପଜର ଉଭୟଙୁ୍କ ନଲିମ୍ତି 
କରାରାଇଛ।ି ମଳିଥିÒବା ସଚୂନା ଅନୁସାଜର  ଗତ ୮ ତାରଖିଜର 
ସ୍ାଇସ୍ ଜେଟ୍ ର ଏକ  ବମିାନ ଦଲି୍ୀରୁ ଜଗୌ�୍ାଟୀ ଅଭମିଜୁଖ  
ଉଡ଼ାଣ ଭରଥିିଲା।  କନୁି୍ ବମିାନଟ ି ପ୍ରାୟ ୩୭,୦୦୦ ଫୁଟ 
ଉପଜର ଉଡୁଥିବା ଜବଜଳ  କକ୍ ପଟି୍ ଭତିଜର ଦୁଇ ପାଇଲଟ୍ 
ପାଟଟି କରଥିିଜଲ। ଜସମାଜନ କକ୍ ପଟି୍ ଜର କଫି ଏବଂ ଗେୁଆି 
ଖାଇବା ସ�ତି ପରସ୍ରକୁ ଜ�ାଲ ି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥÒଜଲ। 
ଏଭଳ ି �ଟଣାର ଦୃଶ୍ ଜସାସଆିଲ ମଡିଆିଜର ପରବର୍୍ଯୀ 
ସମୟଜର ଭାଇରାଲ ଜ�ାଇଥÒଲା। ଏ�ାପଜର ସ୍ାଇସଜେଟ୍  
ପକ୍ଷରୁ ଏ� ି ଦୁଇ ପାଇଲଟଙ୍କ ବଜିରାଧଜର କାର୍୍ଯ ାନୁଷ୍ାନ 
ରେ�ଣ କରାରାଇଛ।ି କକ୍ ପଟି୍ ମଧ୍ୟଜର ଖାଦ୍ ଖାଇବାର ନୟିମ 

ନଥÒଲା ଜବଜଳ ଜସମାଜନ ଗେୁଆି ଖାଉଥିବାର ଜଦଖିବାକୁ 
ମଳିଥିିଲା। ଜକବଳ ଜସତକି ିନୁଜ� ଁକଫି ପଇି ମଝ ିଆକାଶଜର 
ଜ�ାଲ ିମଧ୍ୟ ଜଖଳଥିିଜଲ। ଏ�ାକୁ ଜନଇ କମ୍ାନୀ ଦୁ� ିଁଙ୍କ ଉଡ଼ାଣ 
ଉପଜର ଜରାକ ଲଗାଇଥÒବା ଜବଜଳ ଜସମାନଙ୍କ ବଜିରାଧଜର 

ତଦନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଜ�ାଇଛ।ି ଜବସାମରକି ବମିାନ 
ଚଳାଚଳ ମ�ାନଜିଦ୍୍ଯଶାଳୟ (ଡେିସିଏି) ସ୍ାଇସ୍ ଜେଟ୍ କୁ 
ଉଭୟ ପାଇଲଟଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କର ି ଜସମାନଙ୍କ ବଜିରାଧଜର 
କାର୍୍ଯ ାନୁଷ୍ାନ ରେ�ଣ କରବିାକୁ ନଜିଦ୍୍ଯଶ ଜଦଇଛନ୍।ି

ଗରୁୁବାର ସଂସଦ ମଲୁତବୀ ଜ�ାଷତି 
ଜ�ବା ପଜର ଜକନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତୀ କରିଣ 
ରେିେୁି ଏକ ସାମା୍ଦକି ସମ୍ଳିନୀଜର 
ରା�ୁଲ ଗାନ୍ୀଙୁ୍କ ଟାଜଗ୍ଯଟ୍ କର ିବଷଟିଥÒଜଲ। 
ଜସ କ�ଥିÒଜଲ ଜର, ରା�ୁଲ ଲଣ୍ଡନଜର 
ଜଦଶ ବଜିରାଧଜର ରା�ା କ�ଛିନ୍ ି
ଜସଥିପାଇ ଁ ତାଙୁ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାଥ୍ଯନା କରବିା 
ଦରକାର। ବଜିଦଶ ମାଟଜିର ଗଣତନ୍ତ, 
ଜଦଶର ନ୍ାୟ ବ୍ବସ୍ଥାକୁ ଅପମାନତି 
କରବିା ସ� ଜଦଶର ଅସମ୍ାନ କରଛିନ୍।ି 
ଜଦଶକୁ ଅପମାନ କରୁଥିବା ଏଭଳ ି
ବ୍କ୍ଙି୍କ ବଜିରାଧଜର ଆଜମ ଚୁପ୍ 
ର�ବୁିନ।ି ଜରଉମଁାଜନ ଜଦଶ ବରୁିଦ୍ଧଜର 
କ�ୁଛନ୍ ିଜସମାନଙ୍କ ବଜିରାଧଜର ଆଜମ 
ସ୍ୱର ଉଜର୍ାଳନ କରବିା ଉଚତି। ଜଦଶକୁ 

ବଦ୍ ନାମ କରବିା 
କମିା୍ ସମ୍ାନ �ାନୀ 
କରବିା କା�ାର 
ଅଧିକାର ନା� ିଁ। 
ଜଦଶକୁ ବଦନାମ 
କରବିା ଏବଂ ବୁଡାଇ 
ଜଦବା ଲାଗ ି ଜରଉଁ 
ଜକଜତକ ଶକ୍ ି
ଉଦ୍ମ କରୁଛନ୍ ି
ଜସମାଜନ ବ ି
ରା�ୁଲଙ୍କ ଭାଷା କ�ୁଛନ୍।ି କନୁି୍ ଜଦଶର 
ସରୁକ୍ଷା ପାଇ ଁ ରା�ାକଛି ି କରବିାକୁ 
ପଡ଼ବି ତା�ା କରାରବି ଜବାଲ ି ରେିେୁି 
କ�ଛିନ୍।ି  ରା�ୁଲଙ୍କ ଜରାଗୁ ଁ କଂଜରେସ 
ବୁଡ଼ବିାକୁ ବସଲିାଣ।ି ଏଥÒପାଇ ଁ ଆଜମ 

କଛି ି କରବିାର ନା� ିଁ। 
କନୁି୍ ଜଦଶକୁ 
ବୁଡାଇବାକୁ ବସଥିÒବା 
ବ୍କ୍ ି ବଜିଶଷଙୁ୍କ 
ଜନଇ ଆଜମ 
ଚୁପ୍  ର�ପିାରବୁି 
ନା� ିଁ ଜବାଲ ି
ରେିେୁି କ�ଛିନ୍।ି 
ରା�ୁଲ ଦନି ରାତ ି
ସରକାରଙୁ୍କ ଗାଳ ି

ଜଦବାଜର ବ୍ସ୍ତ। ଏ�ାପଜର ମଧ୍ୟ 
ତାଙୁ୍କ କ�ବିାକୁ ଦଆିରାଉ ନା� ିଁ ଜବାଲ ି
କ�ୁଛନ୍।ି ସଂସଦଜର କ’ଣ �ଟୁଛ ିତା�ା 
ଜଦଶବାସୀ ଜଦଖଛୁନ୍ ି ଜବାଲ ି ରେିେୁି 
କ�ଛିନ୍।ି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୬।୩ (ଏଜେନ୍)ି

ଅଥ୍ଯ ଜ�ରଜଫର ଏବଂ ବଜିଦଶୀ ମଦୁ୍ା 
କାରବାରଜର ଅନୟିମତିତାକୁ ଜନଇ  ୨୦୨୩ 
ୋନୁଆରୀ ୩୧ ତାରଖି ସଦୁ୍ଧା ସାରା 
ଜଦଶଜର ଜରଜତ ସଂଖ୍କ ମାମଲା ରୁେୁ 
ଜ�ାଇଛ ି ତା�ାର ତଥ୍  ରଖଛ ି ପ୍ରବର୍୍ଯନ 
ନଜିଦ୍୍ଯଶାଳୟ(ଇଡ)ି।ପ୍ରଜିଭନସନ ଅଫ 
ମନଲିଣ୍ଡରଂି ଆକ୍ଟ (ପଏିମଏଲଏ),ଫଜରନ 
ଏକ୍ସଜଚଞ୍ଜ ମ୍ାଜନେଜମଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ(ଜଫମା) 
ଏବଂ ଫିଗୁ୍ ଟଭି୍  ଇଜକାଜନାମକି୍  ଅଜଫଣ୍ଡସ୍ଯ 
ଆକ୍ଟ(ଏଫଇଓଏ)ଜର ଜମାଟ ୫୯୦୬ଟ ି
ମାମଲା ରୁେୁ ଜ�ାଇଥÒଲା ଜବଜଳ ଜମାଟ ୫୧୩ 
େଣଙୁ୍କ ଗରିଫ କରାରାଇଥÒବା ଇଡ ି କ�ଛି।ି   
ଜତଜବ ଅଥ୍ଯ ଜ�ରଜଫର ମାମଲାଜର ଜମାଟ ରୁେୁ 
ଜ�ାଇଥÒବା ମକଦ୍ମା ମଧ୍ୟରୁ ଜକବଳ ୨.୯୮ 
ପ୍ରତଶିତ ବଧିାୟକ, ପବୂ୍ଯତନ ବଧିାୟକ, ସାଂସଦ 
ଏବଂ ପବୂ୍ଯତନ ସାଂସଦଙ୍କ ଭଳ ି େନପ୍ରତନିଧିÒଙ୍କ 

ବଜିରାଧଜର ରୁେୁ ଜ�ାଇଥିବା  କୁ�ାରାଇଛ।ି କନୁି୍ 
ଆଇନ ଅନୁରାୟୀ ଜଦାଷୀ ସାବ୍ସ୍ତ ଜ�ାଇଥିବା 
ଜଲାକଙ୍କ �ାର ୯୬ ପ୍ରତଶିତ ଜବାଲ ି ଇଡ ି
କ�ଛି।ି ରଜିପାଟ୍ଯ ଅନୁସାଜର ପଏିମଏଲଏ-୨୦୦୨ 

ଅନୁସାଜର ଇଡକୁି ଅଭରିକୁ୍ଙୁ୍କ ଡକାଇବା, ଗରିଫ 
କରବିା, ଜସମାନଙ୍କ ସମ୍ର୍ ି ଜକାରକ କରବିା ଓ 
ଜକାଟ୍ଯଜର ଜସମାନଙୁ୍କ ଉପସ୍ଥାପତି କରବିା ପାଇ ଁ
ଅଧିକାର ଦଆିରାଇଛ।ି ଜଦଶଜର ପଏିମଏଲଏ 

ଆଇନ ଆସବିା ପରଠାରୁ ୩୧ ୋନୁୟାରୀ 
୨୦୨୩ ସଦୁ୍ଧା ଜମାଟ ୫�ୋର ୯୦୬ଟ ିମାମଲା 
ରୁେୁ ଜ�ାଇଥିବା ଜବଜଳ  ଏ�ାର ୨.୯୮ 
ପ୍ରତଶିତ ଭାଜବ  ୧୭୬ଟ ି ମାମଲା ଜକବଳ 

େନ ପ୍ରତନିଧିିଙ୍କ ବଜିରାଧଜର ରୁେୁ ଜ�ାଇଛ।ି 
ଏ� ି ସବୁ ମାମଲାଜର ଏପର୍୍ଯ ନ୍ ୫୧୩ େଣଙୁ୍କ 
ଗରିଫ କରାରାଇଥିବା ଜବଜଳ ୧�ୋର ୧୪୨ଟ ି
ଚାେ୍ଯସଟି୍ ଦାଖଲ ଜ�ାଇଛ।ି ୨୫ଟ ି ମାମଲାର 

ଶଣୁାଣ ି ଜଶଷ ଜ�ାଇଛ ି ଏବଂ ୨୪ଟ ି ମାମଲାଜର 
ଅଭରିକୁ୍ ଜଦାଷୀ ସାବ୍ସ୍ତ ଜ�ାଇଛନ୍।ି ଜତଜବ 
ଜଗାଟଏି ମାମଲାଜର େଣଙୁ୍କ ନଜିଦ୍୍ଯାଷଜର 
ମକୁ୍ କରାରାଇଛ।ିଇଡଙି୍କ ସଚୂନା ମତୁାବକ 

ପଏିମଏଲଏ ଆଇନ ବଳଜର ୨୪ଟ ିମାମଲାଜର 
୪୫ େଣ ଜଦାଷୀ ସାବ୍ସ୍ତ ଜ�ାଇଛନ୍।ି ଅଥ୍ଯାତ 
ଇଡଙି୍କ ଦ୍ାରା ଜରଉ ଁମାମଲାଜର ଶଣୁାଣ ିଜଶଷ 
ଜ�ାଇସାରଛି ି ଜସଥିଜର ଜଦାଷୀଙ୍କ �ାର 
୯୬ ପ୍ରତଶିତ ଜବାଲ ି କୁ�ାରାଇଛ।ି ଏ� ି ସବୁ 
ମାମଲାଜର ଇଡ ି ୩୬.୨୩ ଜକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ସମ୍ର୍ ିେବତ କରଛି।ି ଏଥିଜର ଜକାଟ୍ଯ ଜଦାଷୀଙୁ୍କ 
୪.୬୨ ଜକାଟ ି ଟଙ୍କା ଜୋରମିାନା କରଛିନ୍।ି 
ବର୍୍ଯମାନ ବ�ୁ ରାେଜନତାଙ୍କ ବଜିରାଧଜର ଇଡ ି 
କାର୍୍ଯ ାନୁଷ୍ାନ ରେ�ଣ କରଥିÒବା ଏବଂ ଏ�ାକୁ 

ଜନଇ ବଜିରାଧୀ ଦଳଗଡୁକି ପକ୍ଷରୁ ଜ�ା�ଲ୍ା 
କରାରାଉଥÒବା ଜବଜଳ ଏ� ିସମୟଜର  ଇଡ ିଏ� ି
ତଥ୍  ୋର ି କରବିାକୁ ଜନଇ ବଭିନି୍ନ ମ�ଲଜର 
ଚର୍୍ଯା ଜୋର ଧରଛି।ି

ରାହୁଲ, ଆଦାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ସଂସଦ ଅଚଳ

ବିଜଦଶ ଗସ୍ତଜର ରାଇଥÒବା 
କଂଜରେସ ସାଂସଦ ରା�ୁଲ 

ଗାନ୍ୀ ସ୍ଜଦଶ ପ୍ରତ୍ାବର୍୍ଯନ 
କରଥିÒଲା ଜବଜଳ ଗରୁୁବାର 
ସଂସଦଜର ପ�ଞ୍ଚଥିÒଜଲ। ଜ�ଜଲ 
ଜସ ପ�ଞ୍ଚବିାର କଛି ି ସମୟ 
ପବୂ୍ଯରୁ ସଂସଦକୁ ମଲୁତବୀ 
ଜ�ାଷଣା କରାରାଇଥÒଲା। ଏ�ା 
ପଜର ରା�ୁଲ ଏକ ସାମ୍ାଦକି 
ସମ୍ଳିନୀଜର କ�ଛିନ୍ ିଜର, ଜମା 
ବଜିରାଧଜର ଶାସକ ଦଳର ସଦସ୍ମାଜନ ଜରଉଁ 
ଅଭଜିରାଗ ଆଣଛିନ୍ ି ଜସ ସମ୍କ୍ଯଜର ମୁଁ ଗ�ୃଜର 
କ�ବିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ର�ଛି।ି କନୁି୍ ଜମାଜତ କ�ବିାକୁ 
ସଜୁରାଗ ଦଆିରାଉ ନା� ିଁ। କନୁି୍ ଆସନ୍ାକାଲ ି

ରଦ ି ତାଙୁ୍କ କ�ବିାକୁ ସଜୁରାଗ 
ଦଆିରାଏ ଜତଜବ ତାଙ୍କ 
ବଜିରାଧଜର ଉଠଥିÒବା 
ଅଭଜିରାଗକୁ ଜନଇ ଜସ 
ଗ�ୃଜର ନେିର ମତ ରଖଜବ 
ଜବାଲ ି କ�ଛିନ୍।ି ଏ�ାବ୍ତୀତ 
ଆଦାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗଜର ରା�ୁଲ 
ପଣୁଥିଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଜମାଦୀଙୁ୍କ ଟାଜଗ୍ଯଟ କରବିାକୁ 
ପଛାଇ ନା�ାନ୍।ି ଜମାଦୀ 

ଆଦାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗଜର ସଂସଦଜର ମ�ୁଁ ଜଖାଲବିାକୁ 
କା� ିଁକ ିଡରୁଛନ୍ ିଜବାଲ ିଜସ ପ୍ରଶ୍ନ କରଥିÒଲା ଜବଜଳ 
ଆଦାନୀ ସ� ଜମାଦୀଙୁ୍କ ସମ୍କ୍ଯକୁ ଜନଇ ମଧ୍ୟ 
ପଣୁଥିଜର ପ୍ରଶ୍ନ କରଛିନ୍।ି

ରଦଶକୁ ଅପମାନତି କରୁଥÒବା ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍ ରନଇ ଚୁପ୍  ବସବୁି ନାହ ିଁ: ରଜିଜୁିସଯୁ�ୋଗ ମଳିଯିେ ଯମୋ ନୋଁଯେ ଆସଥିÒବୋ 
ଅଭଯି�ୋଗ ଉପଯେ କହବି ି: େୋହୁେ

 �ମନେିଣ୍ଡେଂି ମୋମେୋଯେ େୁଜୁ ଯହୋଇଛ ି୫,୯୦୬ଟ ିମୋମେୋ, ୫୧୩ ଗେିଫ

ଇଡ ିତଦନ୍ତ ପେସିେଯେ ୧୭୬ ସୋଂସଦ ଓ ବଧିୋୟକନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୬ା୩(ଏଜେନ୍)ି: ଦଲି୍ୀ ଅବକାରୀ ଦୁନ୍ଯୀତ ି
ମାମଲାଜର ପ୍ରବର୍୍ଯନ ନଜିଦ୍୍ଯଶାଳୟ(ଇଡ)ିର ପବୂ୍ଯ 
ସମନ ଅନୁସାଜର ଭାରତ ରାଷ୍ଟୀୟ ସମତି ି(ବଆିରଏସ) 
ଜନତ୍ୀ ତଥା ଜତଜଲଙ୍ଗାନା ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ଜକସଆିରଙ୍କ 
ଝଅି  ଜକ କବତିା ଗରୁୁବାର 
ଇଡ ି କାର୍ଯ୍ାଳୟଜର �ାେର 
ଜ�ାଇ ନା�ାନ୍।ି ପବୂ୍ଯରୁ  ଗତ 
୧୧ ତାରଖିଜର ଇଡ ି  କବତିାଙୁ୍କ 
ଜେରା କରଥିÒଲା ଜବଜଳ ପଣୁ ି 
ମାର୍୍ଯ ୧୬ଜର �ାେର ଜ�ବାକୁ 
ଜନାଟସି୍  ଜଦଇଥÒଲା।  କନୁି୍ 
କବତିା ଏ�ାକୁ ଏଡାଇ ରାଇଛନ୍।ି 
ଜସ ନଜିେ ଇଡ ିକାର୍ଯ୍ାଳୟକୁ ନ 
ରାଇ ବଆିରଏସ୍ ର ସାଧାରଣ 
ସମ୍ାଦକ ଜସାମା ଭାରତ କୁମାରଙୁ୍କ ପଠାଇଥିଜଲ। 
ଜସାମା ଇଡ ି କାର୍ଯ୍ାଳୟଜର ପ�ଞ୍ଚ ି କବତିାଙ୍କ ନଷି୍ପର୍ ି
ଶଣୁାଇଥିଜଲ। କନୁି୍ ଇଡ ିଏ�ାକୁ ରେ�ଣ ନ କର ିକବତିାଙୁ୍କ 
ମାର୍୍ଯ ୨୦ଜର ବ୍କ୍ଗିତ ଭାଜବ �ାେର ଜ�ବାକୁ ପଣୁ ି
ସମନ କରଛି।ିଇଡକୁି ଜଲଖିଥିବା ଚଠିଜିର କବତିା 
କ�ଛିନ୍,ି ସମନଜର ଥିବା ବଷିୟବସୁ୍ତ ଅନୁରାୟୀ 
ବ୍କ୍ଗିତ ଭାଜବ �ାେର ଜ�ବାର ଜକୌଣସ ି ଆବଶ୍କ 

ନା� ିଁ। ଜତଣ ୁ ଜସ ନେିର ପ୍ରତନିଧିିଙୁ୍କ ଇଡ ି ଅଫିସକୁ 
ପଠାଉଛନ୍।ି  ଏ�ାବ୍ତୀତ ଜସ ଇଡ ି କାର୍ଯ୍ାନୁଷ୍ାନକୁ 
ଜନଇ ସପୁ୍ରମିଜକାଟ୍ଯଜର  କରଥିÒବା ଆଜବଦନ ସମ୍କ୍ଯଜର 
ମଧ୍ୟ ଉଜଲ୍ଖ କରଛିନ୍।ି ସପୁ୍ରମିଜକାଟ୍ଯ ନଷି୍ପର୍କୁି ଆସବିା 

ପଜର ପରବର୍୍ଯୀ ପଦଜକ୍ଷପ ରେ�ଣ 
କରବିାକୁ ଅଜପକ୍ଷା କରନୁ୍। 
େଜଣ ମ�ଳିା ଭାଜବ ଆଇନ 
ଅନୁସାଜର ଜମାଜତ କଛି ି ସରୁକ୍ଷା 
ମଳିଛି।ି ଜମାଜତ ଇଡ ି ଅଫିସକୁ 
ବାରମ୍ାର ଡାକବିା ପରବିଜର୍୍ଯ ମୁଁ 
ଅଡଓି/ଭଡିଓି କନଫଜରନ୍ଂଜର 
�ାେର ଜ�ବାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ର�ଛି ି
ଜବାଲ ି କବତିା କ�ଛିନ୍।ି 
ଏପରକି ି ଆଇନ ଅନୁସାଜର 

ଇଡ ିଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ �ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜସ  ଆମନ୍ତଣ 
କରଥିÒବା କ�ଛିନ୍।ି କନୁି୍ ତାଙ୍କ ଅନୁଜରାଧକୁ ଇଡ ି 
ଅରୋ�୍ କରଜିଦଇଥÒବା  କବତିା ଚଠିଜିର ଉଜଲ୍ଖ 
କରଛିନ୍।ିଜସ େଜଣ ମ�ଳିା ଜ�ାଇଥିବାରୁ ଇଡ ି ତାଙୁ୍କ 
ବ୍କ୍ଗିତ ଭାଜବ �ାେର ଜ�ବାକୁ ସମନ କରବିା 
ପରବିଜର୍୍ଯ �ରକୁ ଆସ ିପଚରାଉଚରା କରବିା ଦରକାର 
ଜବାଲ ିଜସ ଆଜବଦନଜର ଉଜଲ୍ଖ କରଛିନ୍।ି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୬ା୩(ଏଜେନ୍)ି: ନରିକୁ୍ ିପାଇଁ 
େମ ିଦୁନ୍ଯୀତ ିମାମଲାଜର ସବିଆିଇ ବ�ିାର 
ଉପମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ତଥା ଆରଜେଡ ି ଜନତା 
ଜତେସ୍ୀ ରାଦବଙୁ୍କ ସବିଆିଇ ୩ ଥର ସମନ 
କରଥିÒଜଲ ମଧ୍ୟ ଜତେସ୍ୀ ଏ�ାକୁ ଅଣଜଦଖା 
କରଛିନ୍।ି ଏଥÒପାଇଁ ସବିଆିଇ ପକ୍ଷରୁ ତାଙୁ୍କ 

ପଣୁଥିଜର ସମନ କରାରାଇଛ।ି ଜତେସୀ୍ 
ମାର୍୍ଯ ୨୫ରୁ ପବୂ୍ଯରୁ �ାେର ଜ�ବାକୁ 
ଗରୁୁବାର ସବିଆିଇ କ�ଛି।ି ଏଥିସ� 
ତାଙୁ୍କ ଗରିଫ କରାରବି ନା� ିଁ ଜବାଲ ି ମଧ୍ୟ 
ସବିଆିଇ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ଜଦଇଛ।ିଜତେସ୍ୱୀ 
ରାଦବଙ୍କ ଓକଲି ଜକାଟ୍ଯଙୁ୍କ କ�ଛିନ୍ ି ଜର 

ଜତେସ୍ୀ ସବିଆିଇର ଦଲି୍ୀ ମଖୁ୍ାଳୟଜର 
ପ�ଞ୍ଚ ି ତଦନ୍ଜର ସ�ଜରାଗ କରବିାକୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ଅଛନ୍।ି ଏ�ାପବୂ୍ଯରୁ ସବିଆିଇ 
ଲଖିିତ ଭାଜବ ବର୍୍ଯମାନ ଜତେସ୍ୱୀଙୁ୍କ ଗରିଫ 
କରବିାକୁ ଜକୌଣସ ି ଜରାେନା ନଥିବା 

ଜକାଟ୍ଯଙୁ୍କ େଣାଇଥିଲା। ଉଜଲ୍ଖଜରାଗ୍ 
ଜର, ଜତେସ୍ୱୀ ବ�ିାରଜର ର�ୁଥିବା ଜବଜଳ 
ତାଙୁ୍କ ଜସଠାଜର ଜେରା ନ କର ିସବିଆିଇ 
ଦଲି୍ୀ ମଖୁ୍ାଳୟଜର �ାେର ଜ�ବାକୁ 

ସମନ କରଛି।ି ଏ�ା ବଜିରାଧଜର ଗତକାଲ ି
ଜସ ଦଲି୍ୀ �ାଇଜକାଟ୍ଯଜର ଆଜବଦନ 
କରଥିିଜଲ। ଜସ ତାଙ୍କ ଆଜବଦନଜର 
କ�ଥିିଜଲ ଜର ବ�ିାର ବଧିାନସଭା 
ଅଧିଜବଶ ଏପ୍ରଲି ୫ ରାଏ ଚାଲବି। ଜତଣ ୁ
ଜସ ରାଏ ତାଙୁ୍କ ସମୟ ଜଦବା ସ� ସବିଆିଇ 
ସମନକୁ ଖାରେ କରାରାଉ। ଜକାଟ୍ଯ ଏ�ାର 
ଶଣୁାଣ ିକରୁଥିବା ଜବଜଳ ଆେ ିଏ� ିଖବର 
ସାମ୍ନାକୁ ଆସଛି।ି ଦୁଇ ଦନି ତଜଳ ସବିଆିଇ 
ପକ୍ଷରୁ ଜତେସ୍ୱୀ ଦଲି୍ୀସ୍ଥତି ବାସଭବନଜର 
ଚଢଉ କରାରାଇଥିଲା। ଏ�ାବ୍ତୀତ 
ନରିକୁ୍ ିପାଇଁ େମ ିଦୁନ୍ଯୀତ ିମାମଲାକୁ ଜନଇ 
ଇଡ ିଜତେସ୍ୀଙ୍କ ପତିା ଲାଲୁ ରାଦବ ଏବଂ  
ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଜମତ ୨୪ଟ ି ସ୍ଥାନଜର 
ଏକ ସାଙ୍ଗଜର ଚଢଉ କର ି ବପିଳୁ ଟଙ୍କା 
ଏବଂ ସନୁା େବତ କରଥିÒଲା। 

ଯତଜସ୍ୱୀଙୁ୍ ଗେିଫ ନ କେବିୋକୁ ସବିଆିଇେ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ି

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ପବୂଚ୍ଚରୁ ହାଜର 
ରହବାକୁ ସମନ

ଇଡଯିେ ହୋଜେ ଯହଯେନ ିଯକ. କବତିୋ

 �କକ୍ ପଟି୍ ଯେ କଫି ପଇିଯେ, ଯହୋେ ିଯେଳଯିେ

ସ୍ୋଇସ୍  ଯଜଟ୍ େ ଦୁଇ ପୋଇେଟ ନେିମ୍ତି
ପ୍ରବାସଲୀ ଭାେତଲୀୟ ଆଜମେକିା 
ପ୍ରତେିକ୍ା ବଭିାଗେ ଉପସଚବି

ୱାଶଂିଟନ୍ ,୧୬ା୩(ଏଜେନ୍)ି: ଆଜମରକିାଜର 
ଭାରତୀୟ ବଜଶାଂଦ୍ଭବଙୁ୍କ ବ�ୁ ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍୍ଯ ସ୍ଥାନଜର 
ଅବସ୍ଥାପତି କରାରାଉଥÒବା ଜବଜଳ ବାଇଜଡନ 
ପ୍ରଶାସନ ଏ� ି କ୍ରମଜର ଆଉ ଜଗାଟଏି ପାଦ 
ଆଜଗଇଛନ୍।ି ଭାରତୀୟ ବଜଶାଂଦ୍ଭବ ରବ ିଜଚୌଧରୁୀଙୁ୍କ 
ଆଜମରକିାର ପ୍ରତରିକ୍ଷା ବଭିାଗ(ବାୟ ୁ ଜସନା)ର ଉପ 
ସଚବି ଭାଜବ ନରିକୁ୍ ିମଳିବିା ଜନଇ ନଷି୍ପର୍ ିଜ�ାଇଛ।ି 
ଏ� ି ବଭିାଗର ଉପ ସଚବି ପାଇଁ ରବଙି୍କ ନାମ 
ବାଇଜଡନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଜନାନୀତ କରାରବିା 
ପଜର ଏଥÒପାଇଁ ସଜିନଟ୍ ଜର ମତଦାନ କରାରାଇଥÒଲା। 
ଜତଜବ ରବଙି୍କ ସପକ୍ଷଜର ୬୫ଟ ି ଜଭାଟ ମଳିଥିÒଲା 
ଜବଜଳ ବପିକ୍ଷଜର ୨୯ଟ ିଜଭାଟ ମଳିଥିÒଲା। ଏ�ାପଜର 
ପ୍ରତରିକ୍ଷା ବଭିାଗର ଉପ ସଚବି ଭାଜବ ରବ ି ନରିକୁ୍ 
ଜ�ବା ନଶ୍ତି ଜ�ାଇରାଇଛ।ି ରବ ିପବୂ୍ଯରୁ ଆଜମରକିାର 
ପରବି�ନ ଏବଂ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ବଭିାଗର ବ�ୁ ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍୍ଯ 
ବଭିାଗଜର ଦକ୍ଷତାର ସ� କାର୍ଯ୍ କରଛିନ୍।ି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୬ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର 
ଜମାଦୀଙୁ୍କ ଖବୁ ପ୍ରଶଂସା କରଛି ି ନରଜେସ୍ଥତ ଜନାଜବଲ 
କମଟି।ି ଏପରକି ି ଜମାଦୀ � ିଁ ଆଗାମୀ ଜନାଜବଲ ଶାନ୍ ି
ପରୁସ୍ାର ପାଇବା ପାଇଁ ଜରାଗ୍ ବ୍କ୍ ି ଜବାଲ ି କମଟି ି
କ�ଛି।ି ଏ� ି କମଟିରି ଉପ ମଖୁ୍ ର�ଥିÒବା ଆସଜଲ 
ଜତାଜେ  ଏ� ି ଦୃଜଢାକ୍ ି କରବିା ସ�ତି ଜମାଦୀଙ୍କ 
ଜନତୃତ୍କୁ ଭୁର ି ଭୁର ି ପ୍ରଶଂସା କରଛିନ୍।ି ସାଂପ୍ରତକି 
ସ୍ଥତଜିର ଜମାଦୀ � ିଁ ବଶ୍ିଜର ଶାନ୍ ିପ୍ରତଷି୍ା କରବିା ଦଗିଜର 
ସାମଥ୍ଯ୍ ରଖଥÒବା ଜସ କ�ଛିନ୍।ି ଭାରତକୁ ବକିାଶ 
ପଥଜର ଆଜଗଇ ଜନଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜମାଦୀ ଜକବଳ 
ନେି ଜଦଶ ପାଇଁ ନୁଜ�ଁ ବରଂ  ସାରା ବଶି ୍ ସମାେର 
କଲ୍ାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ମ କରୁଛନ୍।ି ଭାରତ ବ୍ତୀତ ଅନ୍ 
ଜଦଶମାନଙ୍କଜର  ବ ିତାଙ୍କର ଗଣୁଗାନ ଜ�ଉଛ।ି ଜତାଜେ 
ସଂପ୍ରତ ିଭାରତ ଗସ୍ତଜର ଆସଥିÒବା ଜବଜଳ ଜସ କ�ଛିନ୍ ି
ଜର ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜମାଦୀଙ୍କ ପର ି େଜଣ ଶକ୍ଶିାଳୀ 
ଜନତାଙ୍କ ଠାଜର ଶାନ୍ ିପ୍ରତଷି୍ା କରବିାର ରଜଥଷ୍ଟ କ୍ଷମତା 
ର�ଛି ି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ବଡ ସମ୍ାନ ମଳିବିା ଦରକାର ।  
ଜମାଦୀଙ୍କ ପର ି େଜଣ ଶକ୍ଶିାଳୀ ଜନତାଙ୍କ ଶାନ୍ ି ପ୍ରତଷି୍ା 
ପାଇଁ ଅତୁଳନୀୟ ଦକ୍ଷତା ର�ଛି ି । ଏପରକି ି ଜମାଦୀଙୁ୍କ 
ଜସ ବ୍କ୍ଗିତ ଭାଜବ ଭଲ ପାଆନ୍ ି ଜବାଲ ି କ�ଛିନ୍।ି 
ଜତଜବ ଜତାଜେଙ୍କ ଏଭଳ ି ବୟାନକୁ ଜନଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଜମାଦୀ ଆଗାମୀ ଦନିଜର ଜନାଜବଲ ଶାନ୍ ିପରୁସ୍ାର ଲାଭ 
କରପିାରନ୍ ିଜବାଲ ିଆଶା ସଞ୍ଚାର ଜ�ାଇଛ।ି

ରନାରବଲ କମଟି ିଉପମଖୁ୍ୟଙ୍ ଦୃର�ାକ୍ ି

ଯମୋଦୱୀ ଯନୋଯବେ ଶ୍ୋନ୍ତ ି
ପୋଇଁ ଯରେଷ୍ଠ ଦୋବଦିୋେ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୬ା୩(ଏଜେନ୍)ି: ବର୍୍ଯମାନ 
ଇନଫ୍ ଳୁଏଞ୍ଜାର ବଭିନି୍ନ ଭୂତାଣ ୁ ଜଦଶର 
ବଭିନି୍ନ ଭାଗଜର ବପିଦ ସଷୃ୍ଟ ି କରଥିÒଲା 
ଜବଜଳ ଏଚ୩ଏନ୨ ଭୂତାଣ ୁ ଆକ୍ରାନ୍ ପ୍ରାୟ 
୯ େଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ ଜ�ାଇସାରଛି।ି ଏ�ାକୁ 
ଦୃଷ୍ଟଜିର ରଖ ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୬ଟ ି ରାେ୍କୁ 
ସତକ୍ଯ କରାଇଛନ୍।ି ବଜିଶଷକର ି କଜରାନାର 
ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟକୁ ଜନଇ ଏ� ି
ସତକ୍ଯତା ୋର ିକରାରାଇଛ।ି ଗରୁୁବାର ଜକନ୍ଦ୍ର 

ସ୍ାସ୍ଥ୍ ସଚବି ରାଜେଶ ଭୂଷଣ  ମ�ାରାଷ୍ଟ, 
ଗେୁରାଟ ,ଜତଲଙ୍ଗାନା,ଜକରଳ, ତାମଲିନାଡୁ 
ଏବଂ କର୍୍ଯାଟକ ଆଦ ିରାେ୍କୁ ସତକ୍ଯ କରାଇ 
କ�ଛିନ୍ ି ଜର, ଇନଫ୍ ଳୁଏଞ୍ଜା ଭୂତାଣ ୁ ଦ୍ାରା 
ଆକ୍ରାନ୍ ଜ�ଉଥÒବା ଜରାଗୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଠକିଣା 
ଭାଜବ କରାାରବିା ଦରକାର। ମାଇଜକ୍ରା 
ସ୍ତରଜର  ଜରଭଳ ିକଜରାନା ଭୂତାଣ ୁ ନ ବ୍ାଜପ 
ଜସଥÒଜନଇ ଆବଶ୍କ ପଦଜକ୍ଷପ ଜନବାକୁ 
ଜସ ଉପଜରାକ୍ ୬ଟ ିରାେ୍କୁ କ�ଛିନ୍।ି

କଯେୋନୋ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଯନଇ ୬ଟ ିେୋଜ୍ୟକୁ ସତକ୍କ କେୋ ଯକନ୍ଦ୍ର
ମଜ୍ା,୧୬ା୩(ଏଜେନ୍)ି: ଆଜମରକିାର ଏକ ଜ୍ାନ ଏମ କୁ୍-୯କୁ 
ରୁଷଆି ଜସନା ରଦୁ୍ଧ ବମିାନ ଦ୍ାରା ଆକ୍ରମଣ କର ି ଖସାଇ ଜଦଇଛ।ି ଏ� ି
ଜ୍ାନର ଭଗାଂଶ କୃଷ୍ଣସାଗଜର ପଡ଼ଥିÒବା ରୁଷ ଦାବ ି କରଥିÒଲା ଜବଜଳ 
ଆଜମରକିା ଏ�ାକୁ ଅସ୍ୀକାର କରଛି।ି କନୁି୍ ଏ� ି�ଟଣାକୁ ଗରୁୁବାର ରୁଷଆି 
ପ୍ରତରିକ୍ଷା ପରଷିଦ ସଚବି ନଜିକାଲାଇ ପରୁୁଜସଭ ନଶି୍ତି କରଛିନ୍।ି ଜସ 
କ�ଛିନ୍ ିଜର, ଧଂ୍ସ ପାଇଥÒବା ଆଜମରକିାର ଏ� ିଜ୍ାନଟ ିପ୍ରତ୍କ୍ଷ ଭାଜବ 
ୟଜୁକ୍ରନ ରଦୁ୍ଧ ସ� ସଂଶ୍ଷି୍ଟ ର�ଥିÒଲା। ଜତଣ ୁ ରୁଷ ରଦୁ୍ଧ ବମିାନରୁ ଏ�ା 
ଉପଜର ଆକ୍ରମଣ କରାରାଇ ଏ�ାକୁ ଖସାଇ ଦଆିରାଇଥÒବା ଜସ କ�ଛିନ୍।ି

ଆଯମେକିୱୀୟ ଯ୍ୋନକୁ 
େସୋଇେୋ େୁଷଆି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୬ା୩(ଏଜେନ୍)ି: ଭାରତୀୟ 
ଫିଲ୍ମ ଅଭଜିନତାଙୁ୍କ ଆଜମରକିାଜର 
ଛୁରାମାଡ଼ ଜ�ାଇଛ।ି ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭଜିନତା 
ଅମନ ଧାଲେିାଲଙୁ୍କ ଛୁରାମାଡ଼ ଜ�ବାରୁ  
ଜସ ଗରୁୁତର ଆ�ତ ଜ�ାଇଛନ୍।ି ମଳିଥିିବା 
ସଚୂନା ଅନୁସାଜର, ଅମନ  ରୋଣ୍ଡ ଓକସ୍ ସ୍ଥତ 
ଏକ େମି୍ ଜର ବ୍ାୟାମ କରୁଥିବା ଜବଜଳ 
ତାଙ୍କ ଉପଜର ଛୁରାମାଡ଼ ଜ�ାଇଥିଲା। 
ରା�ାର ଭଡିଓି ଜସାସଆିଲ୍ ମଡିଆିଜର 

ଭାଇରାଲ ଜ�ାଇଛ।ିଜତଜବ କଏି  ଏବଂ 
କା� ଟିକ ି ଅମନଙ୍କ ଉପଜର ଏଭଳ ି ଆକ୍ରମଣ 
କଜଲ ଜସଜନଇ ଜକୌଣସ ିକାରଣ ଦଆିରାଇ 

ନା� ିଁ।  ଜତଜବ ଆକ୍ରମଣ ପଜର ଅମନ ଛାତ,ି 
ଜବକ ଓ ବା�ୁଜର ବ୍ାଜଣ୍ଡଜ୍ କରଥିିବାର 
ଫଜଟା ଜଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି େମି୍ ଜର 
ଆକ୍ରମଣକାରୀ ତାଙୁ୍କ ଛୁରାମାଡ଼ କରବିା ସ� 
ଛୁର ିଧର ିଅନ୍ମାନଙୁ୍କ ଗାଳଗିଲୁଜ୍ କରଥିିବା 
ଭଡିଓିଜର ଜଦଖାରାଇଛ।ି ପଜର ଅଭରିକୁ୍କୁ 
ପଲୁସି ଗରିଫ କରଥିÒବା େଣାପଡ଼ଛି।ି ଅମନ୍  
ପଞ୍ଜାବୀ ଫିଲ୍ମ େଗତର େଜଣ ପ୍ରତଷି୍ତି 
କଳାକାର ଭାଜବ ସନୁାମ ଅେ୍ଯନ କରଛିନ୍।ି

ଭୋେତୱୀୟ ଅଭଯିନତୋଙୁ୍ ଆଯମେକିୋଯେ ଛୁେୋମୋଡ଼
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ଗଣତାନ୍ତକି ସେକାେେ ତରିନାଟ ି ଅଙ୍ଗ 
ରେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକିା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳକିା ଓ 

ନ୍ୟାୟପାଳକିା। ନବି୍ଯାଚତି ସେକାେଙ୍କେ ବକିାଶ ତଥା 
ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗଡ଼ୁକୁି ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ 
ପେଞ୍ାଇବା ଦାୟତି୍ୱ ବୁ୍ୟରୋକ୍ରାସ ି ବା ପ୍ରଶାସନକି 
କଳେ। କାର୍ଯ୍ୟପାଳକିାେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଉତ୍ତେଦାୟତି୍ୱ 
ବୃଦ୍ ି ରେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକି ସଂସ୍ାେ କ୍ରମାଗତ 
ଆବଶ୍ୟକ ରୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶାସନକି କଳକୁ ଆମ 
ରଦଶରେ ଅମଲାତନ୍ତ ରବାଲ ି ମଧ୍ୟ କୁୋରାଇଥାଏ। 
ସାମାଜକି ବଜି୍ାନୀ ମ୍ୟାକ୍ସ ରେବେଙ୍କ ମତରେ 
ବୁ୍ୟରୋକ୍ରାସ ିବା ଅମଲାତନ୍ତ ରେଲା ଏକ ଆନୁଷ୍ାନକି 
ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାୋକ ି ଆଇନକାନୁନ ଏବଂ କ୍ମତାେ 
ବରିକନ୍ଦୀକେଣ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଦ୍ାୋ ପେଚିାଳତି। 
ଭାେତେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତୀ 
ସ୍ୱଗ୍ଯତ ସର୍୍ଯାେ ବଲ୍ଲଭଭାଇ 
ପରଟଲ ଭାେତୀୟ ପ୍ରଶାସନକି 
ରସବାକୁ ରଦଶେ ସଶୁାସନେ 
ଷ୍ଲିରରେମ୍ ବା ରଲୌେଢାଞ୍ା ଭାରବ 
ଅଭେିତି କେଥିିରଲ। ରତରବ ୯୦ 
ଦଶକରେ ଭାେତରେ ଆଥ ଥିକ 
ସଂସ୍ାେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆେମ୍ଭ ରେବା 
ପରେ ରଦଶରେ ପ୍ରଶାସନକି ଢାଞ୍ା 
ଏବଂ ଅମଲାତନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 
ଏକ ବେିାଟ ପେବିତ୍ତ୍ଯନ ଆସଲିା। 
୨୦୦୫ରେ ସଚୂନା ଅଧିକାେ 
ଆଇନ ଏବଂ ୨୦୧୩ରେ 
ରଲାକପାଳ ଓ ରଲାକାୟକୁ୍ତ ଆଇନ୍ 
ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ ରଦଶରେ 
କାର୍ଯ୍ୟନବି୍ଯାେୀ ଏବଂ ଅମଲାତନ୍ତେ 
ଉତ୍ତେଦାୟତି୍ୱ ରରଥଷ୍ ବୃଦ୍ ି
ପାଇଲା। ଏେସିବୁ କାେଣ ପାଇଁ 
ରକନ୍ଦ ଏବଂ ୋଜ୍ୟ ସେକାେରେ 
ପ୍ରଶାସନକି ସଂସ୍ାେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ତ୍ୱୋନ୍ତି ରେଲା। 

 ୨୦୦୦ ମସେିାରେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ଶିାେ ଶାସନ ଦାୟତି୍ୱ ଗ୍ରେଣ 
କେବିା ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗେୁୁତ୍ୱ ରଦଇ ପ୍ରଥମ ଦଫା 
ପ୍ରଶାସନକି ସଂସ୍ାେ ଆେମ୍ଭ କରଲ। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ଭଜିଲିାନ୍ସ ବଭିାଗକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରୟି କରଲ ଏବଂ ଦୁନ୍ଯୀତ ି
ବରିୋଧରେ ଶନୂ୍ୟ ସେନଶୀଳତା ନୀତ ି ଅବଲମ୍ନ 
କରଲ। ଫଳରେ ମନ୍ତୀ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନକି 
ଅଧିକାେୀମାରନ ମଧ୍ୟ ଦୁନ୍ଯୀତ ି ନବିାେଣ ବଭିାଗେ 
କାର୍ଯ୍ୟ ପେସିେକୁ ଆସରିଲ। ପେବତ୍ତ୍ଯୀ ସମୟରେ 
ସଚୂନା ଅଧିକାେ ଆଇନ ଏବଂ ରଲାକାୟକୁ୍ତ ଆଇନ୍ 
ୋଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳନ କେ ି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁଷ୍ାନ 
ସଷୃ୍ ିକେବିା ଫଳରେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମତୂ୍ତଥି 
ପ୍ରତଷି୍ା ଲାଭ କଲା। ଦ୍ତିୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଶାସନକି 
ସଂସ୍ାେରେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ବତି୍ତୀୟ ଉତ୍ତେଦାୟୀ ଓ 
ବରଜଟ୍ ପେଚିାଳନା ଆଇନ୍ ୨୦୦୫ ପ୍ରଚଳନ କରଲ 
ଏବଂ ସବୁ ବଭିାଗକୁ ଆଥ ଥିକ ସଂରମ େକ୍ା କେବିା 
ପାଇଁ ନରିର୍୍ଯଶ ରଦରଲ। ଫଳରେ ୨୦୦୫-୦୬ ଆଥ ଥିକ 
ବର୍ଯେୁ କ୍ରମାଗତ ଭାରବ ୋଜସ୍ୱ ବଳକା ବରଜଟ୍ 
ଆଗତ ରୋଇପାେଲିା। ୨୦୨୧-୨୨ରେ ୋଜ୍ୟେ 
ଋଣ ଜଏିସଡପିେି ମାତ୍ର ୧୪.୭ ପ୍ରତଶିତରେ ସୀମତି 

େେଲିା। ଏେ ି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ୋଜ୍ୟମାନଙ୍କେ ଋଣ 
ଭାେ ଓଡ଼ଶିା ଠାେୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ୋଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ 
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଶାସନକି ସଂସ୍ାେ ପ୍ରାକୃତକି ବପିର୍ଯ୍ୟୟ 
ପେଚିାଳନା ରକ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ ଚତୁଥ୍ଯ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 
ପ୍ରଶାସନକି ସଂସ୍ାେ ‘ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗଗ୍  ବଜିରନସ୍’ 
ରକ୍ତ୍ରରେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରେ କୋଗଲା। 

 ତଥାପ ିୋଜ୍ୟରେ ୨୦୧୪ ରବଳକୁ ପ୍ରଶାସନକି 
ରକ୍ତ୍ରରେ ୨ଟ ି ସମସ୍ୟା ରଦଖାରାଉଥିଲା। ଉଚ୍ଚ 
ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାେୀମାରନ ରକ୍ତ୍ର ପେଦିଶ୍ଯନ 
କେବିାରେ ଅବରେଳା ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କେୁଥିରଲ, 
ରାୋଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ େୂପାୟନରେ ଅରେତୁକ 
ବଳିମ୍ ରେଉଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗଡ଼ୁକିେ ଗଣୁାତ୍ମକ 
ମାନ ବୃଦ୍ ି କେବିାରେ ମଧ୍ୟ ଅସବୁଧିା ଉପଜୁୁଥିଲା। 
ଦ୍ତିୀୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଉତ୍ତେଦାୟତି୍ୱକୁ ରନଇ। ରଦଓି 
ସାଧାେଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାେଣ ଅଭରିରାଗ ବଭିାଗ 
ରଲାକଙ୍କେ ସମସ୍ୟା ଶଣୁଥୁିଲା, ତଥାପ ି ସାଧାେଣ 
ରଲାରକ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରେଣ କେ ି ପାେୁନଥିରଲ। 
ଏେ ି ଦୁଇ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ରିେ େଖି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ‘୫-ଟ’ି ଓ ‘ରମା ସେକାେ’ ଭଳ ି
୨ଟ ି ପ୍ରଶାସନକି ସଂସ୍ାେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୋଜ୍ୟରେ 
ଆେମ୍ଭ କରଲ। ‘୫-ଟ’ି ନୀତ ି ଏକ ଆଦଶ୍ଯ କାର୍ଯ୍ୟ 
ପ୍ରଣୟନ ମାଗ୍ଯଦଶଥିକା େୂରପ ଜାେ ି ରେଲା। ୨୦୧୯ 

ଗାନ୍ୀ ଜୟନ୍ୀ ପେଠାେୁ ବେଷି୍ ଏବଂ କନଷି୍ 
କମ୍ଯଚାେୀମାରନ ରକରତଦୂେ ୋଜ୍ୟ ସେକାେଙ୍କେ 
ଓ ନଜି ବଭିାଗେ ‘୫-ଟ’ି ନୀତକୁି ଅନୁସେଣ 
କେଛିନ୍ ିଏବଂ ରକରତଦୂେ ‘ରମା ସେକାେ’ ପକ୍ରୟିାେ 
ଅନୁସେଣ କେୁଛନ୍ ି ତାୋକୁ ଅଧିକାେୀ ମାନଙ୍କ 
କାର୍ଯ୍ୟେ ମଲୂ୍ୟାଙ୍କନ ରବରଳ ବଚିାେକୁ ନଆିରବି 
ରବାଲ ିୋଜ୍ୟ ସେକାେ ମାଗ୍ଯଦଶଥିକା ଜାେ ିକରଲ। 

 ‘୫-ଟ’ି ପ୍ରଶାସନକି ସଂସ୍ାେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ 
୫ଟ ି ଉପାଦାନ ରେଲା ଟ୍ାନ୍ସପରେନ୍ସ ି ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା, 
ରଟରକନାରଲାଜ ି ବା ପ୍ରରକୁ୍ତବିଦି୍ୟାେ ବ୍ୟବୋେ, 
ଟମି୍ ୋକ୍ଯ ବା ବଭିାଗୀୟ କମ୍ଯଚାେୀମାରନ ଏକଜୁଟ 
ରୋଇ କାମ କେବିା, ଟାଇମ୍ ବା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା 
ଭତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରଶର କେବିା, ଟ୍ାନ୍ସଫେରମସନ 
ବା ରକୌଣସ ି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରକବଳ ଚେିାଚେତି 
କାର୍ଯ୍ୟେୂରପ ବଚିାେ ନକେ ିଏୋଦ୍ାୋ ସାମାଜକି ଓ 
ଅଥ୍ଯରନୈତକି ପେବିତ୍ତ୍ଯନ କପିେ ି ରୋଇପାେବି ତାୋ 
ନଶି୍ତି କେବିା। ଏେ ିଉରର୍ଶ୍ୟରେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ 
ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ ିରର ‘୫-ଟ’ି ନୀତ ିଦ୍ାୋ ଓଡ଼ଶିାକୁ 
ଏକ ‘ନୂଆ ଓଡ଼ଶିା’ରେ ପେବିତ୍ତ୍ଯନ କେବିା, ରରଉଁଠ ି
ଦାେଦି୍୍ୟ ନ’ଥିବ, ମେଳିାମାରନ ଆଥ ଥିକ ପ୍ରଗତ ିଏବଂ 

ବକିାଶେ ଭାଗଦିାେୀ ରୋଇଥିରବ, ସମାଜେ ଦୁବ୍ଯଳ 
ବଗ୍ଯ ବକିାଶରେ ଭାଗ ରନଉଥିରବ ଏବଂ ରବୁବଗ୍ଯେ 
ସ୍ୱପନ ପେୂଣ ରେଉଥିବ। 

 ଏେ ି ଉରର୍ଶ୍ୟରେ ଆେମ୍ଭ ରୋଇଥିବା 
‘୫-ଟ’ି ଓ ‘ରମା ସେକାେ’ ସଂସ୍ାେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ଆଜ ି ୋଜ୍ୟ ସେକାେଙ୍କ  ସବୁ ବଭିାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ 
କେୁଛ।ି ଏୋେ ସଫୁଳ ମଧ୍ୟ ୋଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ 
ଏବଂ ୋଜ୍ୟବାସୀଙୁ୍କ ମଳୁିଛ।ି ରକନ୍ଦ ସେକାେଙ୍କ 
ଦ୍ାୋ ୨୦୨୧ରେ ପ୍ରସୁ୍ତ କୋରାଇଥିବା ଉତ୍ତମ 
ଶାସନ ସଚୂୀରେ (ଗଡୁ୍ ଗଭେନାନ୍ସ ଇଂରଡ଼କ୍ସ ରେ) 
ମାନବ ସମ୍ଳ ବକିାଶ ଏବଂ ଆଥ ଥିକ ପେଚିାଳନା 
ରକ୍ତ୍ରରେ, ଗରୁପ-ବ ି ୋଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ଶିା 
୧ ନମ୍େ ୋଜ୍ୟେ ମାନ୍ୟତା ପାଇପାେଛି।ି ଓଡ଼ଶିା 
ଜନରସବା ଅଧିକାେ ଆଇନ୍ ଅଧୀନରେ ‘ଓଡ଼ଶିା 
ୋନ’ଗ୍ ରପାଟ୍ଯାଲରେ ୪୪ ବଭିାଗେ ୪୪୦ ସେକାେୀ 
ରସବାକୁ ଅନ୍ଭୁ୍ଯକ୍ତ କୋରାଇଛ।ି ଏେ ିସଂସ୍ାେ ରରାଗୁଁ 
ପଞୁ୍ ି ଲଗାଣ ରକ୍ତ୍ରରେ ଓଡ଼ଶିାକୁ ପ୍ରତବିର୍ଯ ଅଧିକେୁ 
ଅଧିକ ସଫଳତା ମଳିବିା ସେତି ରକାଭଡି-୧୯ 
ମୋମାେୀ ସମୟରେ ରଲାକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ 
ସେୁକ୍ତି ରୋଇପାେଛି।ି ଇ-ଗଭେନାନ୍ସ ରକ୍ତ୍ରରେ 
ବ୍ୟାପକ ପେବିତ୍ତ୍ଯନ ସେତି ସବୁ ବଭିାଗରେ 
ପ୍ରରକୁ୍ତ ି ବଦି୍ୟାେ ଉପରରାଗ ରୋଇପାେଛି।ି ମାତ୍ର 

୧୫ମାସ ଭତିରେ ବଶି୍ୱେ ବୃେତ୍ତମ େକ ି ଷ୍ାଡୟିମ୍ 
ୋଉେରକଲାରେ ନମି୍ଯାଣ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପବୂ୍ଯେୁ 
ଦକ୍ଣି ଓ ପଶ୍ମିଓଡ଼ଶିାକୁ ସଂରରାଗ କେୁଥିବା ବଜୁି 
ଅଥ୍ଯରନୈତକି କେଡିେ, ବଜୁି ଏକ୍ସରପ୍ରସ ରେ ନମି୍ଯାଣ, 
େଜାେ େଜାେ ସେକାେୀ ବଦି୍ୟାଳୟେ େୂପାନ୍େଣ, 
ବଭିନି୍ନ ତୀଥ୍ଯ ଓ ଐତେି୍ୟସ୍ଥଳେି ବକିାଶ, ଡାକ୍ତେଖାନା 
ଓ ରଭରଜ ମୋବଦି୍ୟାଳୟ ନମି୍ଯାଣ ତଥା ବକିାଶ 
ଆଦ ିଅରନକ ଆଖିଦୃଶଆି କାମ ‘୫-ଟ’ି ଏବଂ ‘ରମା 
ସେକାେ’ ଜେଆିରେ ସମ୍ଭବପେ ରୋଇପାେଛି।ି 
ରଲାରକ ରଫସବୁକ ଓ ଟ୍ଟିେରେ ନଜିେ ସମସ୍ୟା 
ଉପସ୍ଥାପନ କେ ି‘୫-ଟ’ି ମାଧ୍ୟମରେ ତ୍ୱେତି ସମାଧାନ 
ପାଇ ପାେୁଛନ୍।ି ୋଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ 
ଉତ୍ତେଦାୟୀ ଶାସନ େ ଗଭୀେ ମଳୂଦୁଆ ପଡସିାେଛି।ି

ଜରଣ ସାଧାେଣ ବ୍ୟକ୍ତ ି ‘୫-ଟ’ି ଉପକ୍ରମରେ 
ନଜିେ ଅଭରିରାଗ ସମ୍କୃ୍ତ ବଭିାଗ ନକିଟରେ ସେଜରେ 
ଦାଖଲ କେ ି ଏୋେ ଅଗ୍ରଗତ ି ବରିୟରେ ଏରବ 
ଜାଣପିାେୁଛନ୍।ି ସାଧାେଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଭରିରାଗ 
ବଭିାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଇ-ଅଭରିରାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା 
ଏରବ ଡଜିଟିାଲ୍  ରେ ପେବିତ୍ତ୍ଯନ ରୋଇ ଇ-ଅଭରିରାଗ 
ରପାଟ୍ଯାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ରେଉଛ।ି ଏଠାରେ ଓଡ଼ଆିରେ 

ମଧ୍ୟ ରମାବାଇଲ୍   ସ୍ୱେ ରଦଇ ଅଭରିରାଗକାେୀ ପଞ୍କୃିତ 
ରୋଇ ରରରକୌଣସ ି ବଭିାଗରେ ନଜିେ ଅଭରିରାଗ 
ଦାଖଲ କେ ିସମାଧାନ କେପିାେୁଛନ୍।ି ଏୋବ୍ୟତୀତ 
ନଃିଶଳୁ୍କ ରଟଲରିଫାନ୍   ନମେ୍ ୧୪୫୪୫ରେ ରଲାରକ 
ରଫାନ୍   ରରାରଜ ଅଭରିରାଗ ଦାଖଲ କେପିାେୁଛନ୍।ି 
ଅତ ି ଅସବୁଧିାରେ ପଡ଼ଥିିବା ବ୍ୟକ୍ତବିରିଶର, ‘ରମା 
ସେକାେ’ ଓ ‘୫-ଟ’ି ଟ୍ଟିରେ ନଜିେ ଅସବୁଧିା 
‘୫-ଟ’ି ସଚବିଙୁ୍କ ଜଣାଇ ସମାଧାନ କେପିାେୁଛନ୍।ି 
‘୫-ଟ’ି ସଚବିଙ୍କ ରକ୍ତ୍ର ପେଦିଶ୍ଯନ କାର୍ଯ୍ୟ ରରାଗୁଁ 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ୍ୱୋନ୍ତି ରେବା ସେତି ପେୁୁଣା ସମସ୍ୟା 
ସମାଧାନ ରୋଇପାେୁଛ।ି ଗତ ୧୦-୧୨ ମାଚ୍ଚ୍ଯରେ 
‘୫-ଟ’ି ସଚବିଙ୍କେ ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ଗସ୍ ସମୟରେ 
ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ମେଳିା ମୋବଦି୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟକ୍ ପଦବୀ 
ଖାଲପିଡ଼ଥିିବା କଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନ କେଥିିରଲ। 
ଏେ ିସମସ୍ୟାକୁ ‘ରମା ସେକାେ’ ମାଧ୍ୟମରେ ୨୪ ଘଣ୍ା 
ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କୋରାଇପାେଥିିଲା। ରସେପିେ ି
‘ରମା ସେକାେ’ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରରାଗୁ ଁ ଡାକ୍ତେଖାନାକୁ 
ରାଉଥିବା ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍କ୍ଯୀୟ ଏବଂ ଥାନାକୁ 
ରାଉଥିବା ଅଭରିରାଗକାେୀମାରନ ନଜିେ ରମାବାଇଲ୍   
ନମେ୍ ପଞ୍କୃିତ କେପିାେୁଛନ୍।ି ପରେ ରସମାନଙ୍କ 
ପାଖକୁ ପାଇଥିବା ରସବା ବାବଦରେ ମତାମତ 
ପାଇ ଁ ରଫାନ୍   କଲ୍   ରାଉଛ।ି ଫଳରେ ସେକାେୀ 

କମ୍ଯଚାେୀମାନଙ୍କେ ଦାୟତି୍ୱ 
ବୃଦ୍ପିାଉଛ।ି

 ଜୁନ୍ ୨୦୨୨ରେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୋଜ୍ୟ 
ମନ୍ତମିଣ୍ଡଳରେ ପେବିତ୍ତ୍ଯନ କରଲ। 
ନୂଆ ମନ୍ତୀମାନଙୁ୍କ ଉଦରବାଧନ 
ରଦବାରବରଳ ରସ ‘୫-ଟ’ି ସେତି 
ଆଉ ରଗାଟଏି ‘ଟ’ିେ ମନ୍ତ ମଧ୍ୟ 
ରଦଇଥିରଲ। ଏେ ି ରଷ୍ ‘ଟ’ି ରେଲା 
‘ଟୁର୍’ ବା ‘ରକ୍ତ୍ର ପେଦିଶ୍ଯନ’। 
ମନ୍ତୀମାରନ ଜଲି୍ଲା, ବ୍ଲକ ଓ ଗ୍ରାମ 
ପଞ୍ାୟତ ପେଦିଶ୍ଯନ କେ ି ରଲାକଙ୍କ 
ସମସ୍ୟା ବୁଝବିା ସେତି ରସଗଡ଼ୁକିେ 
ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରରଚଷ୍ା କେବିାକୁ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ପୋମଶ୍ଯ ରଦଇଥିରଲ। 
ରସ ପଣୁ ି କେଥିିରଲ ରର ରଲାକଙ୍କେ 
ରନତୃତ୍ୱ ରନବାେ ଅଥ୍ଯ ରସମାନଙ୍କ 
ରସବା କେବିା। ଓଡ଼ଶିାେ ଅମଲାତନ୍ତ 
ମଧ୍ୟ ଏେ ି ରଷ୍ ‘ଟ’ି  ମନ୍ତ କୁ ପାଳନ 
କେବିାକୁ ପ୍ରତଶିରୁତବିଦ୍ ରେଲା !

 ରମାଟାରମାଟ ିଭାରବ ରଦଖିରଲ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କେ ପଞ୍ମ ଶାସନ 
ପାଳରିେ ପ୍ରଣୀତ ‘୫-ଟ’ି, ‘୬-ଟ’ି ଏବଂ ‘ରମା 
ସେକାେ’ ପ୍ରଶାସନକି ସଂସ୍ାେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଓଡ଼ଶିାକୁ 
ଓ ଓଡ଼ଶିାବାସୀଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ ବକିାଶ, ସେକାେୀ ରସବା 
ଓ ସମାଜମଙ୍ଗଳ ରକ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପେଞ୍ାଇବା 
ସେତି ୋଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ ରଲାକାଭମିଖୁୀ ଏବଂ 
ସ୍ୱଚ୍ଛ କେପିାେ ିଛି।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ରକୌଣସ ି ପ୍ରଶାସନକି 
ସଂସ୍ାେକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ ବଭିାଗ କେରିବ ବା ଅରଥା 
ବଭିାଗ କେ ିଅଥ୍ଯ ଅପଚୟ ନକେ ିଏୋକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ 
ସଚବିଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ କୋଇରବ ତାୋ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଓ ଅଭଜି୍ତାେ ବରିୟ। 
ରତରବ ସାଧାେଣ ରଲାରକ ପବୂ୍ଯେୁ ୋଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକି 
ଅଧିକାେୀଙୁୁ୍କ ରକ୍ତ୍ରରେ ରଦଖିପାେୁନଥିବା ରବରଳ 
ଏରବ ‘୫-ଟ’ି ସଚବିଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ ରକ୍ତ୍ର ପେଦିଶ୍ଯନ 
ରବରଳ ରଦଖି ଏବଂ ଅସବୁଧିା ରବରଳ ତାଙୁ୍କ 
ନଜିେ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇ ସମାଧାନ କେପିାେବିା 
ରରାଗୁଁ ୋଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଶା ଓ 
ବଶି୍ୱାସ ବଢ଼଼ବିାରେ ଲାଗଛି।ି ୋଜ୍ୟ ସେକାେଙ୍କେ 
ରଲାକାଭମିଖୁୀକେଣ ଲକ୍୍ୟ ଏେ ିପ୍ରଶାସନକି ସଂସ୍ାେ 
ରରାଗୁଁ ପେୂଣ ରୋଇପାେୁଛ।ି n

ଓଡ଼ଶିାରେ ର�ାକାଭମିଖୁୀ ଶାସନ ସଂସ୍ାେ- ୫-ଟ ି

ଦାସତ୍ୱ ଓ ବନ୍ନେୁ ମକୁ୍ତ ିଈଶ୍ୱେଙ୍କେ ଏକ ବଡ଼ 
ଆଶୀବ୍ଯାଦ। ଏପେ ିମକୁ୍ତ ିମଳିରିଲ େ ିଁ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ୟ 

ଓ ନଜି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କେବିା ପାଇଁ ଅଧିକାେ 
ତଥା ସରୁରାଗ ମଳିପିାରେ। ରଦଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିରଲ 
େ ିଁ ବ୍ୟକ୍ତଗିତ ବା ନାଗେକି ସ୍ୱାଧୀନତା ମଳିପିାେବି। 
ଏୋେ ଅଥ୍ଯ ନୁରେଁ ରର ସ୍ୱାଧୀନ ରଦଶରେ ସମସ୍ଙୁ୍କ 
ବ୍ୟକ୍ତଗିତ ଓ ନାଗେକି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଶି୍ୟ ମଳିବି। 
ନାଗେକିେ ନଜି ବଚିାେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କେବିାେ 
ସ୍ୱାଧୀନତା ରକୌଣସ ି ରଦଶ ବା ସମାଜରେ ଅବାଧ 
ନୁରେଁ।

ସ୍ୱାଧୀନତା ସମସ୍ଙ୍କେ କାମ୍ୟ। ରକୌଣସ ି
ବ୍ୟକ୍ତ ି ଅନ୍ୟେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚଳବିା ପାଇଁ 
ବା ଅନ୍ୟେ ଆରଦଶ କାର୍ଯ୍ୟକାେୀ କେବିା ପାଇଁ 
କାମନା କରେ ନାେ ିଁ। ରସ ଚାରେଁ ଅନ୍ୟମାରନ 
ତା’ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚଳନୁ୍ ଏବଂ ତା’େ ଆରଦଶ 

କାର୍ଯ୍ୟକାେୀ କେନୁ୍। ଶାସନ କେବିାକୁ ସମରସ୍ 
ଚାୋନ୍,ି ଶାସତି ରେବା ପାଇଁ ରକେ ି ଚାୋନ୍ ି
ନାେ ିଁ। ପ୍ରରତ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତେି େୃଦୟରେ ମକୁ୍ତେି କାମନା 
ଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ମନୁର୍ୟେ ଜନ୍ମସଦି୍ ଅଧିକାେ 
ରବାଲ ି କୁୋରାଇଛ।ି ଜୀବ ସେତି ରରଉଁ ଆତ୍ମା 
ଜନ୍ମେୁ ଥାଏ ତା’େ ମକୁ୍ତ ିକାମନା ଏକ ରବୈଶଷି୍୍ୟ ଓ 
ବରିଶର ଗଣୁ। ଜୀବାତ୍ମା ପେମାତ୍ମାଙ୍କେ ଏକ ଅଂଶ। 
ଜୀବାତ୍ମାରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ପେମବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠାେୁ ପଥୃକ୍   
ନୁରେଁ। ରତଣ ୁମନୁର୍ୟ ମାରତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା କାମନା 
କରେ।

ମନଇଚ୍ଛା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ରରଉଁଠ ିନା ରସଇଠ ି
ରଶାଇପଡ଼ବିା, ରାୋ ଇଚ୍ଛା ତାୋ କେବିା ବା 
କେବିା ଏସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁରେଁ। ମାନସକି ଚନି୍ା ଓ 
ବଚିାେେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁରେଁ, ରଦ ି
ତା’କୁ ପ୍ରକାଶତି କୋରାଇ ନପାେଲିା ଲକ୍୍ୟେୀନ 
ଭାରବ ରରରକୌଣସ ି ସ୍ଥାନ ବା ଅଞ୍ଳରେ ବୁଲବିା 
ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁରେଁ। ୋଜା ରେବା, ଫକୀେ 
ରେବା ବା ବାବାଜୀ ରେବା ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁରେଁ। 
ସମ୍ତ୍ତବିାନ ରେବା ବା ଦେଦି୍ ରେବା ସ୍ୱାଧୀନତା 
ନୁରେଁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ରଦଶକୁ ଜୟ କେବିା ଓ 
ପୋଧୀନ କେବିା ରକୌଣସ ିରଦଶ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା 
ନୁରେଁ। ସଂସାେ ତ୍ୟାଗ କେ ି ସନ୍ନ୍ୟାସ ରନବା ମଧ୍ୟ 
ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁରେଁ। ନଜି ମନେ ଇଚ୍ଛାେ ନୟିନ୍ତଣେୁ 
ମକୁ୍ତ େେବିା ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା।

ମକୁ୍ତ ି ରଦ ି ସତରେ ତୁମେ କାମ୍ୟ ରତରବ 
ପ୍ରଥରମ ମନକୁ ସ୍ଥେି କେ। ଅସ୍ଥେି ମନ ତୁମକୁ 
ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ରଦଇପାେବି ନାେ ିଁ। ଶେୀେ ଓ ମନ 
ସେ ଆସକ୍ତ ି େେରିଲ ମକୁ୍ତ ି ପାଇବା ସେଜ ନୁରେଁ। 
ତୁରମ କେୁଥିବା କମ୍ଯ ପ୍ରତ ି ତୁମେ ରଦ ି ଆସକ୍ତ ି
ଥାଏ ତାୋ ମଧ୍ୟ ଏକ ବନ୍ନ, ରରଉଁଥିେୁ ତୁମକୁ 
ମକୁ୍ତେି ଆବଶ୍ୟକତା େେଛି।ି ବାସ୍ବ ଓ ଅକୃତ୍ରମି 
ମକୁ୍ତ ି ରେଉଛ ି ଆତ୍ମ ରକୈନ୍ଦକିତା ଓ ଆତ୍ମ ଗବ୍ଯେୁ 
ମକୁ୍ତ,ି କାମନାେୁ ମକୁ୍ତ,ି ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ଚନି୍ାେୁ 
ମକୁ୍ତ,ି ଇନ୍ଦୟି ରଭାଗ୍ୟ, ଲାଳସା ରକ୍ରାଧ, ରଲାଭ 
ଓ ଗବ୍ଯେୁ ମକୁ୍ତ।ି ରକବଳ ରବୈରଦଶକି ଶକ୍ତଠିାେୁ 
ମକୁ୍ତ ି ବା ଦାେଦି୍୍ୟେୁ ମକୁ୍ତକୁି ମକୁ୍ତ ି ଭାରବ ନଆିରାଇ 
ପାେବି ନାେ ିଁ। ଔଦାସୀନ୍ୟ, ଅନାସକ୍ତ ି ଅଥ୍ଯାତ 
ଅଭଳିାରଶନୂ୍ୟତା ଏବଂ ମାନସକି ଆରବଗେୁ ମକୁ୍ତ ି
- ଏଗଡ଼ୁକି େ ିଁ ସରବ୍ଯାଚ୍ଚ ସ୍େେ ଶାନ୍ ି ରଦବା ପାଇଁ 
ସମଥ୍ଯ ଏବଂ ତାୋ େ ିଁ ମକୁ୍ତେି ଲକ୍୍ୟ।

ମନ େ ିଁ ମଣରିକୁ ସଂସାେ ସାରଙ୍ଗ ବାନ୍ ି େରଖ। 
ମନ ନଥିରଲ ବନ୍ନ ନଥାନ୍ା। ମନ ଆତ୍ମାସରଙ୍ଗ 
ତାେତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରତଷି୍ା କେବିାକୁ ରାଇ ଭାରବ ମୁଁ ବନ୍ନରେ 
ଅଛ।ି ଅେଂବାଦୀ ଆତ୍ମରକୈନ୍ଦକି ବ୍ୟକ୍ତେି ମନ େ ିଁ ଆସକ୍ତ ି
ଓ ବନ୍ନେ ମଳୂ କାେଣ। ନେିେଂକାେୀ ବ୍ୟକ୍ତେି 
ମନେ ଏପେ ିବନ୍ନ ନଥିବାେୁ ରସ ମକୁ୍ତ। ଅେଂକାେେୁ 
ମକୁ୍ତଦିାତା େ ିଁ ଆମେ ବାସ୍ବରେ ମକୁ୍ତଦିାତା। ମନ 
ଶଦୁ୍ ଓ ନେିାସକ୍ତ େେରିଲ ମଣରି ମକୁ୍ତ ି ମାଗ୍ଯରେ 

ଗତ ିକରେ। ରଏି ମନ ଉପରେ ବଜିୟ ପ୍ରାପ୍ ିକେଛି ି
ରସ େ ିଁ ପ୍ରକୃତ ୋଜା ଓ ସମ୍ାଟ। ତା’େ ସଖୁ ଓ ଶାନ୍ ି
କଟକଣାମକୁ୍ତ ଓ ସୀମାବଦ୍ ନୁରେଁ।

ରକରତକ ବ୍ୟକ୍ତ ି ଏପେ ି ଅଛନ୍ ି ରରଉଁମାରନ 
ନଜିକୁ ମକୁ୍ତ ଭାବନ୍ ି ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କେନ୍,ି 
ନଶିା ରସବନ କେନ୍।ି ରସମାରନ ଜାଣପିାେନ୍ ି
ନାେ ିଁ ରର ରସମାରନ ମଦେ ଦାସ ରୋଇରାଆନ୍ ି
ଏବଂ ପରେ ରସଥିେୁ ମକୁ୍ତ ି ପାଇବା ସେଜ େୁଏ 
ନାେ ିଁ। ଆଉ ରକରତକ ଉଚ୍ଚଶକି୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ଓ 
ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏପେ ି ଅଛନ୍,ି ରରଉଁମାରନ ନଜିକୁ 
ମକୁ୍ତ ଭାବ ି ଗଟୁକା ଅଭ୍ୟାସ କେନ୍ ି ଓ ପରେ 
ଗଟୁକାେ ଦାସ ରୋଇରାଆନ୍।ି ରବଶ୍ୟାଗେୃ ଗମନ 
କେବିାେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁରେଁ, ତାୋ 
ପୋଧୀନତା। ରରଉଁମାରନ ଇନ୍ଦୟିେ ଦାସ ରସମାରନ 
ପୋଧୀନ, ସ୍ୱାଧୀନ ନୁେନ୍।ି ରରଉଁମାରନ ରକୌଣସ ି
ବଦଭ୍ୟାସେ ଦାସ ରୋଇଥା’ନ୍ ି ରସମାରନ ନଜିକୁ 
ମକୁ୍ତ କେପିାେରିବ ନାେ ିଁ। ଜରଣ ଅେଂକାେୀ ବ୍ୟକ୍ତ ି
ନଜିେ ଅେଂଭାବେ ଦାସ। ଆଉ ରକରତଜଣ ନଜିେ 
େୀନମନ୍ୟତା ଭାବେ ଦାସ ରୋଇଥା’ନ୍।ି ମକୁ୍ତ ି ଅଥ୍ଯ 
ସ୍ୱାଧୀନତାଠାେୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ। ଆରମ ସ୍ୱାଧୀନତା 
ମାରନ ୋଜରନୈତକି ଓ ଅଥ୍ଯରନୈତକି ସ୍ୱାଧୀନତା 
ରବାଲ ି ଭାବୁ। କନୁି୍ ମକୁ୍ତେି ଅଥ୍ଯ ଏୋଠାେୁ ବେୁତ 
ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ। ଏୋ ଶାେୀେକି, ମାନସକି ଓ 
ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ମକୁ୍ତକୁି ବୁଝାଏ। n

ବନ୍ଧନେୁ ମକୁ୍ ି

ଆରମେକିାରେ ବ୍ାଙ୍କ ରେବାଳଆି ପ୍ରସଙ୍ଗ 

ଭାେତ ପାଇଁ ସତକ୍କ ଘଣ୍ ି
ସ୍ୱଳ୍ପଦନିେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆରମେକିାେ ତରିନାଟ ିବ୍ୟାଙ୍କ ଭୁଶଡ଼ୁ ିପଡ଼ଛି।ି ରସଥିମଧ୍ୟେୁ 

ସଲିକିନ୍   ଭ୍ୟାଲ ିବ୍ୟାଙ୍କ ଧୋଶାୟୀ ରେବା ଆରମେକିାେ ଅଥ୍ଯ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନଶି୍ତି 
ଭାରବ ଚନି୍ାେ ବରିୟ। ବଶି୍ୱେ ସବୁଠୁ ବକିଶତି ଓ ସବ୍ଯବୃେତ୍   ଅଥ୍ଯନୀତ ିଆରମେକିାରେ 
ଏ ରରଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛ ିତାୋ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶତି ନୁରେଁ। ଏୋ ଘଟବିାେ ଥିଲା। ରସ ରଦଶେ 
ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଗରୁଲଟେ (ନୟିନ୍ତକ) ଏ ସମ୍କ୍ଯରେ ଆଗେୁ ଅବଗତ ଥିରଲ। ରସଥିପାଇଁ 
ରସମାରନ ସମ୍କୃ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କେ ବୀମା ରୋଇ ନଥିବା ଜମାକୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କେବିାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ 
ଧାୋ ଲାଗ ୁ କେଥିିରଲ। ଆଶା କୋରାଉଥିଲା ରର ଜମାକାେୀ ଛାନଆି ରୋଇ ଟଙ୍କା 
ଉଠାଇରବ ନାେ ିଁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ଭାଳ ି ରୋଇରବି। ଦୁଭ୍ଯାଗ୍ୟେ ବରିୟ, ତାୋ କନୁି୍ 
ରେଲା ନାେ ିଁ। ଗ୍ରାେକଙ୍କ, ବରିଶରକେ ି ଜମାକାେୀଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ େୋଇ ସମ୍କୃ୍ତ ତନିଟି ି
ବ୍ୟାଙ୍କ ଧୋଶାୟୀ ରୋଇଛ।ି ଏେ ିଘଟଣା ରକବଳ ଆରମେକିା ନୁରେଁ, ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱ ପାଇଁ 
ଉଦ୍  ରବଗେ କାେଣ ପାଲଟଛି।ି

ଆରମେକିା ବଶି୍ୱେ ସବ୍ଯବୃେତ୍   ଅଥ୍ଯନୀତ।ି ରସ ରଦଶେ ଆଥ ଥିକ ଅଭବୃିଦ୍ରିେ 
ବ୍ୟାଙ୍କସମେୂ ଅତ ି ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଭୂମକିା ନବି୍ଯାେ କେଥିା’ନ୍।ି ଆରମେକିା ଅଥ୍ଯନୀତ ି ସେତି 
ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱେ ଅଥ୍ଯନୀତ ିଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଓ ପରୋକ୍ ଭାରବ ଜଡ଼ତି। ଭାେତ ଓ ଆରମେକିା 
ବାଣଜି୍ିୟକ ଓ ଅଥ୍ଯରନୈତକି ସମ୍କ୍ଯ ଦୃଷ୍େୁି ଅତ ି ନକିଟତେ। ରତଣ ୁ ଏୋେ ପ୍ରଭାବ ରର 
ଭାେତୀୟ ଅଥ୍ଯନୀତ ିଉପରେ ନ ପଡ଼ବି, ତାୋ କୁୋରାଇ ନପାରେ।

ଲମି୍ୟାନ୍   ବ୍ରଦସ୍ଯେ ବଫିଳତା ପରେ ରକଇବର୍ଯ ତରଳ ରକବଳ ଆରମେକିା ନୁରେଁ, 
ସାୋ ବଶି୍ୱରେ ଏକ ଅଭୂତପବୂ୍ଯ ପେସି୍ଥତି ି ସଷୃ୍ ି ରୋଇଥିଲା। ଏୋଫଳରେ ଆନୁଷ୍ାନକି 
ଋଣ ରରାଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗେୁୁତେ ଭାରବ ପ୍ରଭାବତି ରେବା ଫଳରେ ଉରଦ୍ୟାଗ ଜଗତ 
ପାଇଁ ପଞୁ୍େି ସଂକଟ ରଦଖାରଦଇଥିଲା। ଆେୁେ ିମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱ ପଞୁ୍ ିନରିବଶ ପ୍ରକ୍ରୟିା, ବାଣଜି୍ୟ, 
ରସୟାେ ବଜାେ କାେବାେ ଉପରେ ଏୋେ ଗେୁୁତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ବିା ସେତି ବଶି୍ୱରେ 
ଅଥ୍ଯରନୈତକି ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସଷୃ୍ ିରୋଇଥିଲା।

ଏରବ ସଲିକିନ୍   ଭ୍ୟାଲ ିଓ ସଗି୍  ରନଚେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରେ ଫାଷ୍ େପିବ୍ଲକି୍   ବ୍ୟାଙ୍କେ ଷ୍କ୍   
ମଲୂ୍ୟ ଅବଶି୍ୱସନୀୟ ଭାରବ ୬୫% େୁ ୭୦% ହ୍ାସ ପାଇବା ଫଳରେ ସମ୍କୃ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ 
ରଦବାଳଆି ଅବସ୍ଥାେ ସମ୍ଖୁୀନ। ରେଟଂି ‘ମଡୁସି୍  ’ ଏରବ ଏେ ିତନି ିବ୍ୟାଙ୍କ ସେ ଆରମେକିା 
ଛ’ଟ ି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସମୀକ୍ା ଭତିରେ େଖିଛ।ି ରସ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କେ ରେଟଂିକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ାସ 
କୋରାଇଛ।ି ଆଶଙ୍କା କୋରାଉଛ ି ରର ନକିଟ ଭବରି୍ୟତରେ ଆରମେକିାେ ଆଉ କଛି ି
ବ୍ୟାଙ୍କ ରଦବାଳଆି ରୋଇପାରେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଚଳାଇବାକୁ ନଗଦେ ଅଭାବ ଏକ ଗେୁୁତେ 
ସଂକଟ ସଷୃ୍ ି କେଛି।ି ୨୦୨୨ ଡରିସମ୍େ ପରେ ଭାେତୀୟ େଜିଭ୍ଯ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରମେକିାେ 
ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଭଳ ି ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟବିାେ ସଚୂନା ରଦଇଥିଲା। ଗତ 
ଜାନୁଆେୀ ମାସରେ ଅଥ୍ଯରନୈତକି ସରଭ୍ଯ େରିପାଟ୍ଯରେ ଆଥ ଥିକ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ସମ୍କ୍ଯରେ 
ମଧ୍ୟ ଉରଲ୍ଲଖ କୋରାଇଥିଲା।

ଭାେତ ଏୋ ଆଗଆୁ ଜାଣପିାେବିା କମିଆି ନୁରେଁ। ସବୁ ରଦଶେ ବ୍ୟାଙ୍କ 
ରେଗରୁଲଟେମାରନ ପେସ୍ପେେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜେ େଖିଥା’ନ୍ ି ଏବଂ କଏି 
ରକଉଁଠ ି ତରୁଟ ି କରଲ, ତାୋେ ପେଣିତ ି ସମ୍କ୍ଯରେ ଆଗଆୁ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କେଥିା’ନ୍।ି 
ଭାେତରେ ପବୂ୍ଯେୁ ପେଚିାଳନାଗତ ବଭି୍ାଟ ରରାଗୁଁ ରକରତକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁେୂପ ରଦବାଳଆି 
ସ୍ଥତିେି ସମ୍ଖୁୀନ ରୋଇଥିଲା। େଜିଭ୍ଯବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ରେଗରୁଲଟେଙ୍କ େସ୍ରକ୍ପ ଫଳରେ 
ଏସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବତ୍ତଥିରାଇଥିଲା।

ସଚୋଚେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେୂ ନଜିେ ବାଲାନ୍ସସଟି୍  କୁ ଠକି୍  ଠାକ୍   େଖିବାକୁ ରଚଷ୍ା 
କେଥିା’ନ୍।ି କାଗଜ କଲମରେ ରାୋ ଦଶ୍ଯାରାଇଥାଏ ବାସ୍ବରେ ଆଥ ଥିକ ସ୍ଥତି ି ତାୋ 
ନଥାଏ। ରକରତରବରଳ ପ୍ରକୃତ କ୍ତକୁି କମ୍   ରଦଖାଇ ଲାଭ ଅଧିକ ରଦଖାଇବାେ ପ୍ରୟାସ 
େୁଏତ ଆଉ ରକରତରବରଳ ୋତକୁ ଆସନିଥିବା ସମ୍ଳକୁ େସିାବକୁ ରନଇ କ୍ତ ିଦଶ୍ଯାରାଏ। 
ରତରଣ ରେରପା ରେଟ୍   ବାେମ୍ାେ ବଢ଼଼ରିଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେୂଙ୍କ ପାଖରେ ନଗଦେ ଅଭାବ 
େୁଏ। ଜମାେୁ ରରଉଁ ଅଥ୍ଯ ଆରସ ତାୋ ବ୍ୟାଙ୍କେ ସାମଗ୍ରକି କାେବାେକୁ ଚଳାଇବାରେ 
ସକ୍ମ େୁଏ ନାେ ିଁ। ଲାଭ ଓ ନଗଦେ ସନ୍ଦଗି୍ଧ ପେଚିାଳନା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ରଦବାଳଆି କରେ। 
ଆରମେକିା ତାୋେ ଉଦାେେଣ।

ଭାେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏରବ ଆରମେକିା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶଙୃ୍ଖଳତି ଓ 
ନୟିନ୍ତତି। ତଥାପ ିଷ୍କ୍   ବଜାେ, ପଞୁ୍ନିରିବଶ ଓ ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ୍   ପେତିନ୍ତ ପାଇଁ ଏୋ ସମସ୍ୟା 
ସଷୃ୍ ି କେପିାରେ। ବଶି୍ୱେ ଆଥ ଥିକ ବଜାେଗଡ଼ୁକି କ୍ରମଶଃ ଆନ୍ଃସଂରରାଜତି ରେଉଛନ୍।ି 
ଫଳରେ ରଗାଟଏି ବଡ଼ ଅଥ୍ଯରନୈତକି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂକଟ ସଷୃ୍ ିରେରଲ ଅନ୍ୟତ୍ର ତାୋେ 
ପ୍ରତକି୍ରୟିା ରଦଖାରଦବା ଅସ୍ୱାଭାବକି ନୁରେଁ। ଏଭଳ ିପେସି୍ଥତିରିେ ଭାେତ ନଜିକୁ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ 
ସେୁକ୍ତି େଖିବା ଏବଂ ନଜି ଅଭବୃିଦ୍କୁି ବଢ଼଼ାଇବା ସେଜ ରେବ ନାେ ିଁ। ଅତଏବ ଆମ 
ନୀତ ିନଦି୍୍ଯାେକ ଓ ବରିଶରଜ୍ମାରନ ସତକ୍ଯତା ଅବଲମ୍ନ କେ ିପେସି୍ଥତି ିଉପରେ ତୀକ୍ଣ 
ନଜେ େଖିବା ଜେୁେୀ। n
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ଶକୁ୍ରବାର 
୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୬ା୩(ସମସି): ବଜୁି ଶ୍ରମକି ସାମ୍ଖୁ୍ୟ ସହବନ୍ତି ଅଲ୍   
ଓଡ଼ଶିା ଆଶାକମ୍ମୀ ସାମ୍ଖୁ୍ୟର ଏକ ବଶିାଳ ସମାବବଶ ବ�ାୟର 
ପଏିମ୍  ଜ ିଠାବର ସାମଖୁ୍ୟର ସଭାବେତ୍ମୀ ମମତା ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାବର 
ଅେୁଷ୍ତି ବହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ସମ୍ଳିେମୀବର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ାୟ 
ତେି ି ହଜାର ଆଶାକମ୍ମୀ ବଯାଗବଦଇଥିବ�। ଏହ ି ସମାବବଶବର 
ବଜୁି ଶ୍ରମକି ସାମ୍ଖୁ୍ୟ ମହାସଚବି ତଥା କଟକ ବମୟର ସବୁାସ ସଂିହ 
ବଯାଗବଦଇ ଆଶା ମାେଙ୍କ ବଭିନି୍ନ ଦାବ ି ସମ୍ପକ୍ବର ଆବ�ାଚୋ 
କରଥିିବ�। ବସ କହଥିିବ� ବଯ, ଆଶାକମ୍ମୀ ମାବେ ଅପହଞ୍ଚ 
ଇ�ାକାବର ସ୍ାସ୍୍ୟ ବସବାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାବର ପ୍ମଖୁ ଭୂମକିା ଗ୍ରହଣ 
କରଆିସଛୁନ୍।ି ଏମାବେ ବକନ୍ଦମୀୟ ବଯାଜୋବର ସାରା ବଦଶବର 
�କ୍ଷାଧିକ ଓ ଓଡ଼ଶିା ୫୦ହଜାର ଆଶାକମ୍ମୀ ପ୍ାୟ୧୭ବର୍ରୁ 

ଊର୍ଦ୍୍ ସମୟଧର ି କାଯ୍୍ୟରତ ଥିବ� ମଧ୍ୟ ସରକାରମୀ ମାେ୍ୟତା 
ମଳିପିାର�ିା ୋହ ିଁ। ବକନ୍ଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୬୦ ଓ ୪୦ପ୍ତଶିତ 
ଭାଗଦିାରତିାବର ଚା�ଛି।ି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ବପ୍ାତ୍ାହେ 
ସହତି ବଭିନି୍ନ ସ୍ମି୍   ଜରଆିବର ଆଶା ମାେଙ୍କ ଦରମା ୪୫୦୦ ରହଛି।ି 
ବକନ୍ଦ ସରକାର ଏଥିପ୍ତ ି ଦୃଷ୍ ି ବଦବାପାଇଁ ସାଂସଦବର ଦୁଇ ଦୁଇ 
ଥର ଦାବ ିକରବିା ସହ ବକନ୍ଦ ସ୍ାସ୍୍ୟମନ୍ତ୍ରମୀଙୁ୍କ ଏକ ସ୍ାରକପତ୍ ପ୍ଦାେ 
କରଥିିବା କହଥିିବ�। ଆଶା ମାେଙ୍କ ମାସକି ଦରମା ସବ୍େମି୍ନ ମଜୁର ି
ହସିାବବର ୧୮ହଜାର କୁ ବୃର୍କିରବିା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ 
ପ୍ସ୍ାବ ବକନ୍ଦ ସରକାରଙୁ୍କ ପ୍ଦାେ କରବିା ପାଇଁ େବିବଦେ କରଥିିବା 
ଶ୍ରମୀ ସଂିହ କହଛିନ୍।ି ଏଥିବର ବଳିମ୍ୱ ବହଉଥିବାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ବଦଶ 
ଭଳ ି ମାସକି ଭତ୍ା ସବ୍େମି୍ନ ୧୦ହଜାର ପ୍ଦାେ, ଆଶାକମ୍ମୀ ମାେଙୁ୍କ 

ବଯାଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ଓ ଅଭଜି୍ଞତା ଭତି୍ବିର ସରକାରମୀ ପରସିରଭୁକ୍ତ 
କରାଯବିା, ଏ.ଏନ୍  .ଏମ୍   ସମ୍ୱନ୍ମୀୟ ଶକି୍ଷା ଓ ପ୍ଶକି୍ଷଣ ଦଆିଯାଇ ସ୍ାୟମୀ 
େଯିକୁ୍ତ ି ସଷୃ୍ ି କରାଯବିା, ଯାତାୟତ ସବୁଧିା ପାଇଁ ସ୍ଟୁ ି କଣିବିା ପାଇଁ 
ବେିା ସଧୁବର ଆଥ ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ଦାେ କରବିା, ବଭିନି୍ନ ବପ୍ାତ୍ାହେ 
ରାଶକୁି ଦ୍ଗିଣୁତି କରାଯବିା, ଆଶାକମ୍ମୀ ମାେଙୁ୍କ ବଜୁି ସ୍ସ୍୍ୟ କ�୍ୟାଣ 
ବଯାଜୋ ଅନ୍ଭୁ୍କ୍ତ କରାଯବିା ଆଦ ି ଦାବମୀ ସମ୍ପକ୍ବର ସରକାରଙୁ୍କ 
ଅବଗତ କରାଯବିା ଉପବର ଶ୍ରମୀ ସଂିହ ଆବ�ାଚୋ କରଥିିବ�। 
ଶ୍ରମକିବେତା େବକବିଶାର ମହାନ୍ ିବଯାଗବଦଇ ଆଶା କମ୍ମୀମାେଙୁ୍କ 
ଦଗି୍  ଦଶ୍େ ପ୍ଦାେ କରବିା ସହତି ରାଜ୍ୟସରକାର ଆଶା ମାେଙ୍କ ପାଇଁ 
କଣ କଣ ବଯାଜୋ ପ୍ଣୟେ କରଛିନ୍ ିତାହାର ଏକ ବବିରଣ ପ୍ଦାେ 
କରଥିିବ�। ଏଥିବର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକିା ରତିା ବବବହରା, ରାଜ୍ୟ 

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୬ା୩(ସମସି): ଦ୍ତିମୀୟ ଦେିବର ହଜାର ହଜାର ଆଶାକମମ୍ୀ 
ବ�ାୟର ପ.ିଏମ୍  .ଜ.ିବର ବସଥିିବା ବବବଳ ଓଡ଼ଶିା ସରକାରଙ୍କ ମହଳିା ଓ 
ଶଶି ୁବକିାଶ ବଭିାଗର କମଶିେର୍   ତଥା ସଚବି ଶାଳେିମୀ ପଣ୍ତିଙ୍କ ଆବ�ାଚୋ 
ପବର ଆବ୍ାଳେକୁ ସ୍ଗତି ରଖାଯାଇଛ।ି ଆଶାକମ୍ମୀ ୟେୁୟିନ୍   ସଂଯକୁ୍ତ 
ବମାର୍୍ାର ଆବାହକ ବଜିୟ ବଜୋ, େମତିା ସାହୁ, ମାତ�ିଦା କୁ�ୁ, ଉମ ି
ଗପୁ୍ା, ବଜିୟ�କ୍ଷମୀ ସଂି, ମମତା ଖଣ୍ାୟତରାୟ, ଯାଜ୍ଞବସେମୀ ପ୍ଧାେ ପ୍ମଖୁ ୧୩ 
ଦଫା ଦାବ ିଉପସ୍ାପେ କର ିଆବ�ାଚୋ କରାଯାଇଥି�ା। ସଂଯକୁ୍ତ ବମାର୍ା୍ର 
ଆବାହକ ତଥା ଏଆଇଟୟିସୁ ି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବଜିୟ ବଜୋଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାବର ଅେୁଷ୍ତି ଏହ ି ସଭାବର େଖିିଳ ଓଡ଼ଶିା ଆଶାକମମ୍ୀ ସଂଘର 
ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକିା େମତିା ସାହୁ, ଉପସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକିା ମାତ�ିଦା କୁ�ୁ, 
ଏଆଇଟୟିସୁ ିରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଜୟନ୍ ଦାସ, ମବୋଜ ପରଡ଼ିା, ବ.ିବକ.ଏମ୍  .ୟ.ୁ 
ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସରୁ ବଜୋ, ତମୀଥ ୍ପ୍ଧାେ, ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିା ଆଶାକମ୍ମୀ ସଂଘର 
��ି ିୋୟକ ଓ �କ୍ଷମୀ ମହାରଣା ପ୍ମଖୁ ଉଦ୍  ବବାଧେ ବଦଇଥିବ�। ଅପରାହ୍ନବର 
ବଜିୟ ବଜୋଙ୍କ ବେତୃତ୍ୱବର ପ୍ତେିଧିି ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆବ�ାଚୋ କର ି
ବଫରବିା ପବରସରକାର ଖବୁ୍   ଶମୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ତଶିରୁତ ିକାଯ୍୍ୟକାରମୀ କରବିା ପାଇଁ 
ଏହ ି ଆବ୍ାଳେକୁ ସଂଯକୁ୍ତ ବମାର୍ା୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଗତି ବଘାରଣା କରାଯାଇଛ।ି

ଏପ୍ ରିଲ ୩ରେ ହ ରିର୍ଦୋଳ ଓ ଅତଦୋବ ରିେଦୋରେ ଛୁଟ ରି
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୬।୩(ସମସି): ଆସନ୍ା ଏପ୍�ି ୩ ତାରଖି ଦେି ବେଙ୍କାୋଳ 
ଜଲି୍ାର ହବି୍ାଳ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ଅତାବରିା ଏନ୍  ଏସ ିେବିା୍ଚେ ଅେୁଷ୍ତି 
ବହବ। ଏହ ିଦେି ବସାମବାର ପଡୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଏନ୍  ଏସବିର 
ଛୁଟ ି ବଘାରଣା କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଦେି ଉପବରାକ୍ତ ଏନ୍  ଏସ ି ଅଞ୍ଚଳବର ଥିବା 
ସରକାରମୀ କାଯ୍୍ୟାଳୟ, ବକାଟ,୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅେ୍ୟ ବତି୍ୟି ପ୍ତଷି୍ାେ ବ୍ 
ରହବି। ବତବବ ବରେବଜରମୀ ଏବଂ ସବ୍   ବରେବଜରମୀ ବଖା�ା ରହବି। ଆଜ ି ଏ 
ବେଇ ରାଜସ୍ ଓ ବପିଯ୍୍ୟୟ ପରଚିାଳୋ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଜି୍ଞପ୍ ିପ୍କାଶ ପାଇଛ।ି

ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର ପେୂଣ ରହବ ୧୫୪୩ ପ ରିଜରିଟ ରି
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୬।୩(ସମସି): ରାଜ୍ୟ ବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବଭିାଗ 
ଅଧମୀେସ୍ ବବସରକାରମୀ ପରୂ୍୍ ଅେୁଦାେପ୍ାପ୍ କବ�ଜଗଡ଼ୁକିବର ୧୫୪୩ 
ପଜିଟି(ିବପାଷ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍   ଶକି୍ଷକ) ପଦ ଖବୁଶମୀଘ୍ର ପରୂଣ ବହବ। ଚୟେ 
ପ୍କ୍ୟିା ତ୍ୱରାେ୍ୱତି ପାଇଁ ଉର୍ଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏସଏସବ(ିରାଜ୍ୟ ଚୟେ 
ବବାଡ଼)୍କୁ ଚଠି ି ବ�ଖାଯାଇଛ।ି ଚୟେ ପ୍କ୍ୟିା ତ୍ୱରାେ୍ୱତି କରବିାକୁ ବଭିାଗ 
ଏସଏସବକୁି ଚଠିବିର ଦଶ୍ାଇଛ।ି ପ୍ଥମ ପଯ୍୍ୟାୟବର ୫୫୫ ଓ ଦ୍ତିମୀୟ 
ପଯ୍୍ୟାୟବର ୯୮୮ ଜଣ ପଜିଟିଙୁି୍କ େଯିକୁ୍ତ ି ଦଆିଯବି। ବତବବ ଗଣଶକି୍ଷା 
ବଭିାଗ ଚୟେ ପ୍କ୍ୟିା ପାଇଁ ପବୂରୁ୍ ଉର୍ଶକି୍ଷା ବଭିାଗକୁ ଚଠି ିବ�ଖିଥି�ା। 

 �ସବୁଜ ଶକ୍ ତିର ବ୍ୟବହାର ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା 

ମଦୋସକ ମଧ୍ୟରେ ର�ଦୋଜନଦୋ ପ୍ସୁ୍ତ 
ପଦୋଇଁ ସବୁ ବ ରିଭଦୋଗକୁ ନ ରିରଦ୍ଦେଶ
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୬।୩(ସମସି): ରାଜ୍ୟବର ସ୍ଚ୍ଛ ତଥା ସବୁଜ ଶକ୍ତରି ବ୍ୟାପକ 
ବ୍ୟବହାର ଉପବର ସରକାର ବଯାଜୋ ପ୍ସୁ୍ତ କରଛିନ୍।ି ପ୍ଦୂରଣ ରହତି 
ଶକ୍ତରି ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଏ ସଂକ୍ାନ୍ ବଯାଜୋ ପ୍ସୁ୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ରମୀୟ 
ଷ୍ଅିରଂି କମଟି ିବବୈଠକ ମଖୁ୍ୟ ଶାସେ ସଚବି ପ୍ଦମୀପ ବଜୋଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାବର 
ବ�ାକବସବା ଭବେ ସମ୍ଳିେମୀ କକ୍ଷବର ଅେୁଷ୍ତି ବହାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ବବୈଠକବର 
ଶକ୍ତ ି ବଭିାଗ ଅତରିକି୍ତ ମଖୁ୍ୟ ଶାସେ ସଚବି େକୁିଞ୍ଜ ବହିାରମୀ ଧଳ ସ୍ଚ୍ଛ ଶକ୍ତ ି
ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପକଥିତ ବଯାଜୋ ପ୍ସୁ୍ତ ବେଇ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ାେ କରଥିିବ�। କୃର,ି 
ମତ୍୍ୟ, ପରବିହେ, ଶଳି୍ପ, େଗର ଉନ୍ନୟେ ଏବଂ ପଯ୍୍ୟଟେ ଭଳ ିଆଦ ିବକ୍ଷତ୍ବର 
ସ୍ଚ୍ଛ ଶକ୍ତରି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ବହାଇପାରବି। ରାଜ୍ୟବର ଶକ୍ତ ିସଂରକ୍ଷଣର 
ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛି ିଏବଂ ସ୍ଚ୍ଛ ତଥା ସବୁଜ ଶକ୍ତ ିବ୍ୟବହାର ଆଜରି ସମୟର 
ଆହ୍ୱାେ। ଏଣ ୁଏହ ିସଂକ୍ାନ୍ମୀୟ ବଯାଜୋ ପ୍ସୁ୍ତ ିପାଇ ଁମଖୁ୍ୟ ଶାସେ ସଚବି 
ସମସ୍ ବଭିାଗକୁ େବିଦ୍ଶ୍ ବଦଇଛନ୍ାି ଆସନ୍ା ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟବର ବଯାଜୋ 
ପ୍ସୁ୍ତ କରବିାକୁ ବଭିାଗମୀୟ ସଚବି ମାେଙୁ୍କ ବସ ପରାମଶ୍ ବଦଇଛନ୍।ି

ବ ରିଜୁ ଶ୍ରମ ରିକ ସଦୋମ୍ଖୁ୍ୟ ପକ୍ଷେୁ ଆଶଦୋକମଦେୀଙ୍କ ବ ରିଶଦୋଳ ସମଦୋରବଶ

କାଯ୍୍ୟକାରମୀ ସଭାପତ ି ପଙ୍କଜେିମୀ ୋୟକ, ବସୌଦାମେି ି
ସାମ�, ବଗା�ାପ ଧଳ,ଗମୀତାଞ୍ଜଳ ି ବବବହରା, ଆର 
ରାଜଶ୍ରମୀ ବରଡ୍,ି ରଞ୍ଜବୁାଳା ଦାସ, ପ୍ମଖୁ ଆଶା ମାେଙ୍କ 
ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପବର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରଥିିବ�। ବଜୁି 
ଶ୍ରମକି ସାମଖୁ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ ରାଜମୀବ ମହାନ୍,ି ପ୍ଦମୀପ 

ୋୟକ, େରିଞ୍ଜେ ପାତ୍, ବଯାବଗନ୍ଦ ସ୍ାଇଁ ଆଦ ି
ବଯାଗବଦଇ େଜିେଜି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ଦାେ କରଥିିବ�। ଏହ ି
ଅବସରବର ଆଶା ମାେଙ୍କ ଏକ ପ୍ତେିଧିିଦଳ ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ବଭିାଗ କମସିେର ତଥା ସଚବି ଶାଳେିମୀ ପଣ୍ତି୍  ଙୁ୍କ 
ସାକ୍ଷାତ୍   କର ି ଏକ ସ୍ାରକ ପତ୍ ପ୍ଦାେ କରଥିିବ�। 

ସେକଦୋେଙ୍କ ପ୍ତ ରିଶରୁତ ରି ପରେ ଆଶଦୋକମଦେୀ 
ୟନୁ ରିୟନ୍   ସଂ�କୁ୍ତ ରମଦୋର୍ଦେଦୋେ ଆର୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗ ରିତ

ମହ ରିଳଦୋ କମ ରିସନରେ ଖଦୋଲରି ପଦ 
ପେୂଣ ପଦୋଇଁ ହଦୋଇରକଦୋଟଦେଙ୍କ ନ ରିରଦ୍ଦେଶ
କଟକ,୧୬ା୩(ସମସି): ମହଳିା କମସିେବର ବଚିାରାଧମୀେ ଥିବା ମାମ�ାର 
ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ରୁି ରାଜ୍ୟ ମହଳିା ଓ ଶଶି ୁବକିାଶ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖା� ିପଦ ତ୍ୱରତି 
ପରୂଣ ଉପବର ହାଇବକାଟ୍ ଗରୁୁତ୍ୱାବରାପ କରଛିନ୍।ି ମଖୁ୍ୟ ବଚିାରପତ ି
ଜଷ୍ସି୍   ଏସ୍  .ମରୁ�ମୀଧର ଓ ବଚିାରପତ ି ଜଷ୍ସି୍   ବଗୌରମୀଶଙ୍କର ଶତପଥମୀଙୁ୍କ 
ବେଇ ଗଠତି ଖଣ୍ପମୀଠ ମାେବାଧିକାର କମ୍ମୀ ଆଇେଜମୀବମୀ ପ୍ବମୀର କୁମାର 
ଦାସଙ୍କ ଆବବଦେର ଶଣୁାଣ ିକର ିଏହ ିେବିଦ୍୍ଶ ବଦଇଛନ୍।ି ରାଜ୍ୟ ମହଳିା 
ଓ ଶଶି ୁ ବକିାଶ ବଭିାଗର ପ୍ମଖୁ ସଚବି ଆସନ୍ା ବମ’ ପହ�ିା ସରୁ୍ା ଏ 
ସଂକ୍ାନ୍ବର ସତ୍ୟପାଠ ବଦବାକୁ ଖଣ୍ପମୀଠ େବିଦ୍୍ଶ ବଦଇଛନ୍।ି ରାଜ୍ୟ 
ମହଳିା କମସିେବର ବକବଳ ଜବଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହଥିିବାବବବଳ ୬ଟ ି ସଦସ୍ୟ 
ପଦ ଖା� ି ପଡ଼ଥିିବା ଆବବଦେକାରମୀ ଦଶ୍ାଇଥିବ�। ବସହପିର ି ଏହ ି
କମସିେବର ଅଦ୍ୟାବଧି ୫୬୧୨ଟ ି ମାମ�ା ବଚିାରାଧମୀେ ରହଥିିବା ମଧ୍ୟ 
ଆବବଦେକାରମୀ ଉବଲ୍ଖ କରଥିିବ�। େରି୍୍ାରତି ସମୟ ମଧ୍ୟବର ଖା� ିପଦ 
ପରୂଣ େ ବହବାରୁ ଆବବଦେକାରମୀ ହାଇବକାଟ୍ଙ୍କ ଦ୍ାରସ୍ ବହାଇଥିବ�। 
ମାମ�ାର ପରବତ୍୍ମୀ ଶଣୁାଣ ି ଆସନ୍ା ବମ’ ୮କୁ ଧାଯ୍୍ୟ ବହାଇଛ।ି
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ଶକୁ୍ରବାର 
୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ଠାର ଅବଶଷିଠାାଂଶ

ସସିସଠାଦଆିଙ୍କ ନଠାମସର...
ୟନୁଟି(ଏଫ୍ବୟି)ୁଗଠନକରଥିÒଲା।କନୁି୍ଏହିପ୍ରକଳ୍ପପାଇଁଆବଣ୍ଟନ
ହହାଇଥିବାପାଣ୍ିଆପ୍ସରକାରଙ୍କଦ୍ାରାହଡ଼ପକରାଯାଇଥିଲାହବାଲି
ଅଭହିଯାଗହହାଇଥିଲା।ଏହାବ୍ୟତୀତଏହିୟନୁଟି୍ଗଠନପାଇଁଆପ୍
ହକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହକୌଣସି ଅନୁମତିପାଇନଥÒଲା। ଏହି
ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ୟନୁଟିିସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣହବଆଇନହହାଇଥିବାରୁଏହନଇ୨୦୧୬ହର
ସବିଆିଇ ଏକ ଟମି୍ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲା। ନୟିମ
ବହଭିପୂ ଣ୍ଣତଭାହବଏହିଫିଡବ୍ୟାକ୍ୟନୁଟି୍ସଷୃ୍ିକରାଯାଇଥିବାସବିଆିଇ
ଦାବି କରବିା ସହତି ଏହା ମାଧ୍ୟମହର ଆପ୍ ହକାଟି ହକାଟି ଟଙ୍କାର
ଦୁନଣ୍ଣୀତି କରଥିିବା ସବିଆିଇ ଅଭହିଯାଗ କରଥିÒଲା। ଏହି ମାମଲାହର
ସହିସାଦଆିଙ୍କବହିରାଧହରଏତଲାରୁଜୁକରବିାପାଇଁଏଲ୍ଜଙି୍କଠାରୁ
ସବିଆିଇଅନୁମତିମାଗଥିିଲାଏବଂଏହନଇ ଚଠିି ମଧ୍ୟହଲଖିଥିଲା।
ହତହବବର୍ଣ୍ଣମାନଏହିମାମଲାକୁହନଇହକନ୍ଦ୍ରଗହୃମନ୍ତାଳୟପକ୍ଷରୁ
ଅନୁମତିମଳିବିାପହରସବିଆିଇସହିସାଦଆିଙ୍କବହିରାଧହରମାମଲା
ରୁଜୁ କରଛି।ି ସବିଆିଇ ଅଭହିଯାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏଫ୍ବୟିୁ କାଯଣ୍ଣ୍ୟକାରୀ
କରବିାପାଇଁ‘ସହିରେଟସଭଭିସଏକ୍ସହପଣ୍ଚିର’ଭାହବ୧ହକାଟିଟଙ୍କାର
ବ୍ୟବସ୍ାକରାଯାଇଥିଲା।ହତହବଏହିପାଣ୍ରୁିଟଙ୍କାଉଠାଇବାପାଇଁ
ମଥି୍ୟାଭାଉଚରବ୍ୟବହାରହହାଇଥିଲା।

ଡ୍ଠାଇଭର ସାଂଘ...
ଯାଉଥିବାସରକାରୀଓହବସରକାରୀସଂସ୍ାକମଣ୍ଣଚାରୀସମହତେ

ଏହାଦ୍ାରା ପ୍ରଭାବତି ହହାଇଛନ୍।ି ଡ଼୍ାଇଭରମାନଙ୍କ ଧମଣ୍ଣଘଟ ହଯାଗୁଁ
ପରବିହନ ହସବା ଗରୁୁତର ପ୍ରଭାବତି ହହାଇଛି ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ
ସାମଗ୍ୀରକୃତ୍ମିଅଭାବସଷୃ୍ିକରାଯାଉଛ।ିହପହ୍ାଲପମ୍ଗଡ଼ୁକିହର
ଲମ୍ା ଧାଡ଼ି ଲାଗଛି,ି ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଆସି ପାରୁ ନାହ ିଁ। ବହିଜପି ଓ
କଂହଗ୍ସର ମଷୁ୍ହିମୟ ହନତା ନଆିହଁର ଘଅି ଢ଼ାଳବିା ପରି ମନ୍ବ୍ୟ
ହଦଇ ବଶିଙୃ୍ଖଳା ଓ ଅରାଜକତାର ହଯଉଁ ପଷୃ୍ଠହପାଷକତା କରୁଛନ୍ି
ତାହାକୁହନଇସାଧାରଣତୀବ୍ରପ୍ରତରିେୟିାସଷୃ୍ିହହାଇଛ।ି

ଆହ୍ାଳନରଦ୍ତିୀୟଦନିହରଅହନକସ୍ାନହରଡ଼୍ାଇଭରମାହନ
ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସଥୁିବା ଗାଡ଼କୁି ରାତୋହର ଅଟକାଇ
ରଖିବା ଦ୍ାରା ରାଜପଥର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନହର ବସ୍, ୍କ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହଛି।ି ହଲାକମାହନ ଏହାଦ୍ାରା ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାର
ସମ୍ଖୁୀନ ହହଉଛନ୍।ି ଜରୁରୀକାଳୀନ ହସବା ପ୍ରଭାବତି ହହାଇଛ।ି
ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସଥୁିବା ଗାଡ଼କୁି ଡ଼୍ାଇଭରମାହନ ହରାକବିାକୁ
ଉଦ୍ୟମ କରଛିନ୍।ି ପଲୁସି ଏହାକୁ ବହିରାଧ କରବିାରୁ ବ୍ରହ୍ମପରୁହର
ପଲୁସିଉପହରଡ଼୍ାଇଭରମାହନଆରେମଣକରବିାକୁପଛାଇନାହାନ୍।ି
ଜୟପରୁ, ବାହଲଶ୍ୱର ଓ ଭୁବହନଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅନୁରପୂପ ପରସି୍ତିି ସଷୃ୍ି
ହହାଇଛ।ିଡ଼୍ାଇଭରଙ୍କଆତଙ୍କରାଜହଯାଗୁଁବାସହୁଦବପରୁଠାହରଏକ
ଅହଟା ଓଲଟି ୧୦ଜଣଶ୍ରମକିଆହତ ହହାଇଛନ୍।ିଡ଼୍ାଇଭରମାନଙ୍କ
ଏପରି କାଯଣ୍ଣ୍ୟକୁ ହନଇ ସାଧାରଣ ହଲାକମାହନ ତୀବ୍ର ପ୍ରତରିେର୍ୟିା
ପ୍ରକାଶକରଛିନ୍।ିନଜିଦାବିପ ପୂରଣପାଇଁସାଧାରଣହଲାକଙୁ୍କଯାତନା
ହଦବାକୁସମହତେନ ି୍ ାକରଛିନ୍।ିରାଜ୍ୟପରବିହନମନ୍ତୀଓସଚବି
ଡ଼୍ାଇଭରଙ୍କଆହ୍ାଳନସମ୍କଣ୍ଣହରସକାରାତ୍ମକମହନାଭାବହପାଷଣ

କରି ହସମାନଙ୍କ ଦାବି ପ ପୂରଣ ପାଇଁ ବଚିାରବମିଶଣ୍ଣ କରାଯାଉଥିବା
ପ୍ରତଶିରୁତିସହର୍ବେବହିରାଧୀହନତାମାହନଡ଼୍ାଇଭରମାନଙୁ୍କଆହ୍ାଳନ
ନଆିଁହର ଘଅି ଢ଼ାଳବିା ପରି କାଯଣ୍ଣ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭହିଯାଗ ହହାଇଛ।ି
ଡ଼୍ାଇଭରମାନଙ୍କ ଆହ୍ାଳନ ଜରଆିହର ରାଜ୍ୟହର ଏକ ଅଶାନ୍
ବାତାବରଣ ସଷୃ୍ି ଓ ଅରାଜକତା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ହଯାଜନାବଦ୍ଧ
ଷଡ଼ଯନ୍ତରଗନ୍ଧବାରିହହାଇପଡ଼ଛି।ି

 ଡ଼୍ାଇଭରଙ୍କ ଆହ୍ାଳନ ସହର୍ବେ ରାଜ୍ୟହର ଘହରାଇ ବସ୍
ହସବାସ୍ାଭାବକିକରବିାକୁବସ୍ମାଲକିସଂଘସ୍ପଷ୍କରଥିିଲା।ମାତ୍
ଆହ୍ାଳନ ଆଳହର ରାତୋହର ଦାଦାଗରିି ହଯାଗୁଁ ବସ୍ ଚଳାଇବା
ସ୍ାଭାବକି ହହଉନାହ ିଁ। ହତଣୁ ଡ଼୍ାଇଭର ଆହ୍ାଳନ ଜାରି ରହହିଲ
ବସ୍ ଯାତାୟତ ସମ୍ଭବ ହହବ ନାହ ିଁହବାଲି ବସ୍ ମାଲକି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ
ସ୍ପଷ୍ କରାଯାଇଛ।ି ଏହନଇ ରାଜ୍ୟ ଘହରାଇ ବସ୍ ମାଲକି ସଂଘ
ସମ୍ାଦକ ହଦହବନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏକ ସାମ୍ାଦକି ସମ୍ଳିନୀହର ଡ଼୍ାଇଭରଙ୍କ
ଆହ୍ାଳନକୁବହିରାଧକରଛିନ୍ିଓରାଜପଥଉପହରବସଛଡ଼ିାକରି
ପ୍ରତବିାଦପ୍ରଦଶଣ୍ଣନକରାଯବିହବାଲିହଚତାବନୀହଦଇଛନ୍।ିହସହପିରି
ଘହରାଇ ବସ ମାଲକି ସଙ୍ଘ ସଭାପତି ହଲାକନାଥ ପାଣି ଡ୍ାଇଭର
ସଂଘରଦାବକୁି ହନଇହକୌଣସିଆପର୍ିନାହ ିଁ;କନୁି୍ଯାତ୍ୀବାହୀବସ
ଯାତାୟାତକୁବହିରାଧକରବିାଅନୁଚତିହବାଲିମତହଦଇଛନ୍।ିହତହବ
ଡ଼୍ାଇଭରଙ୍କଆହ୍ାଳନପ୍ରତ୍ୟାହାରହହାଇଥିବାରୁବସ୍୍କ୍ଚଳାଚଳ
ଆସନ୍କାଲଠିାରୁସ୍ାଭାବକିହହବହବାଲିଆଶାକରାଯାଉଛ।ି
ମଖୁ୍ୟ ସଚବିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର କମଟି ି

ଡ୍ାଇଭରମାନଙ୍କ ଆହ୍ାଳନ ପରହିପ୍ରକ୍ଷୀହର ରାଜ୍ୟହର
ସାମଗ୍ୀ ପରବିହନହର ସମସ୍ୟା ସଷୃ୍ି ହହାଇଛ।ି ଇନ୍ଧନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ୀ ପରବିହନ ହକ୍ଷତ୍ହର ସଷୃ୍ି ହହାଇଥିବା
ସମସ୍ୟା ଦପୂର ନମିହନ୍ ମଖୁ୍ୟ ସଚବିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାହର ସରକାର ଏକ
କମଟିିଗଠନକରଛିନ୍।ିଏଥିହରଉନ୍ନୟନକମଶିନରତଥାଅତରିକି୍ତ
ମଖୁ୍ୟସଚବି,ପଲୁସିମହାନହିଦ୍ଣ୍ଣାକ,ବାଣଜି୍ୟଓପରବିହନବଭିାଗର
ପ୍ରମଖୁ ସଚବି, ଖାଦ୍ୟ ହଯାଗାଣବଭିାଗପ୍ରମଖୁ ସଚବି ଓ ପରବିହନ
କମଶିନର ସଦସ୍ୟ ରହଛିନ୍।ି ରାଜ୍ୟହର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ୀ
ପରବିହନକୁସ୍ାଭାବକିକରବିାନମିହନ୍ଏହିକମଟିିପଦହକ୍ଷପଗ୍ହଣ
କରବି। ଏହା ସହତି ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ଶଙୃ୍ଖଳତି କରବିା ନମିହନ୍ ରାଜ୍ୟ
ଜରୁରୀକାଳୀନହକନ୍ଦ୍ର,ରାଜ୍ୟପରବିହନକମଶିନରଓଖାଦ୍ୟହଯାଗାଣ
ଓଖାଉଟକିଲ୍ୟାଣବଭିାଗହର୩ଟିନୟିନ୍ତଣକକ୍ଷସ୍ାପନକରାଯାଇଛ।ି

ସେଉଁ ବସିେପ ିଶଠାସତି...
ଧହମଣ୍ଣନ୍ଦ୍ରଙୁ୍କ ସସ୍ତି ଆହା୍ନ ହଦଇଛନ୍।ି ଧହମଣ୍ଣନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉହଦ୍ଶ୍ୟହର ସସ୍ତି
କହଛିନ୍ି ହଯ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜହଣ ହକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ। ହକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ
ସହାୟତାହର ଡ୍ାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଛିି କରନୁ୍। ହସହଭିଳି ବହିଜଡି
ଶାସତି ଓଡ଼ଶିାହର ଯଦି ଏଭଳି ନୀତି ଲାଗୁ ହୁଏ, ହତହବ ମଧ୍ୟପ୍ରହଦଶ
ସହମତହଦଶରସମତେବହିଜପିଶାସତିରାଜ୍ୟସମାନନୀତିଲାଗୁକରବିକି
ହବାଲିପ୍ରଶ୍ନକରଛିନ୍।ିଉହଲେଖହଯାଗ୍ୟହଯରାଜ୍ୟହରଡ୍ାଇଭରମହାସଂଘର
ଷ୍ୟିରଂି ବ ୍ ଆହ ା୍ଳନ ହହବା ପହର ଧହମଣ୍ଣନ୍ଦ୍ର ଟ୍ଟି୍ କରି ଡ୍ାଇଭର
ଆହ ା୍ଳନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ହତେହକ୍ଷପ ହଲାଡ଼ଥିିହଲ।

‘ପଏିମ୍   ସପଠାଷଣ’...
କତିେି ବାବଦକୁ ଥିବା ବହକୟା ଟଙ୍କା ମନ୍ତଣାଳୟ ତ୍ୱରତି ହଦବା

ଦଗିହରପଦହକ୍ଷପଗ୍ହଣକରବିାପାଇଁଗଣଶକି୍ଷାମନ୍ତୀଚଠିହିରହକନ୍ଦ୍ର
ଶକି୍ଷାମନ୍ତୀଶ୍ରୀପ୍ରଧାନଙ୍କଦୃଷ୍ିଆକଷଣ୍ଣଣକରଛିନ୍।ିସପୂଚନାଥାଉକିବଗିତ
ବଷଣ୍ଣ ନହଭମ୍ର ମାସରୁ ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ ଏମଡଏିମ ବାବଦହର ଅଥଣ୍ଣ
ବଭିାଗପକ୍ଷରୁଦଆିଯାଇନାହ ିଁ।ହକନ୍ଦ୍ରଓରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କ୬୦-୪୦
ଅନୁଦାନଅନୁପାତହରଏହାପରଚିାଳତିହହଉଥିବାହବହଳପ୍ରାଥମକି
ତେରହର୫ଟଙ୍କା୯୦ପଇସାଓଉଚ୍ଚପ୍ରାଥମକିତେରହର୮ଟଙ୍କା୮୨
ପଇସାପଲିାଙ୍କପଛିାଅଥଣ୍ଣରାଶିଦଆିଯବିାରପ୍ରାବଧାନରହଛି।ିଦୀଘଣ୍ଣ
ଦନି ହହଲା ଶକି୍ଷକମାହନ ଏବାବଦ ଅଥଣ୍ଣ ନଜି ପହକଟ୍ରୁ ଭରଣା
କରୁଛନ୍।ିହସହପିରିପାଚକିାଙୁ୍କଦରମା,ସାମଗ୍ୀକଣିା,ଜାହଳଣିଖଚ୍ଚଣ୍ଣ,
ପରବିହନଖଚ୍ଚଣ୍ଣଆଦିବାବଦରଖଚ୍ଚଣ୍ଣମଧ୍ୟବାକହିରଚାଲଛି।ି

ସେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ଠାଳୟେୁ...
ହବୈଷୟକିକମଣ୍ଣଚାରୀପଦଖାଲିଥିବାମନ୍ତୀଉହଲେଖକରଛିନ୍।ି

 ଓଡ଼ଶିାର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍କ ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରବିା ଓ
ଜାତୀୟତେରହରଓଡ଼ଶିାରଯବୁବଗଣ୍ଣପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱକରବିାଉହଦ୍ଶ୍ୟହର
ହକାରାପଟୁହର ହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ହହାଇଥିହଲ ହହଁ ଆଜି
ଯାଏଁ ଏହାକୁ ହମୌଳକି ସବୁଧିା ସହୁଯାଗ ମଳିି ପାରନି।ି ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ
ପାଇଁ ପ୍ରମଖୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ ଆଜି ଯାଏଁ ନଯିକୁ୍ତ
କରାଯାଇନ।ିଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାହକ୍ଷତ୍ହରକମଥୁିବାଆଦବିାସୀଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ
ଆଗ୍ହବୃଦ୍ଧିକରବିାପାଇଁଆଦବିାସୀଅଧ୍ୁୟଷତିଜଲିୋହକାରାପଟୁହର
ଏହାର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ ଏହି ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନହର
ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବଭିାଗ ମଧ୍ୟ ହଖାଲନି।ି ଓଡଆି, ସଂସ୍ତୃ,
ହ ି୍ ୀ,ଇଂରାଜୀଭଳିଭାଷାସହତିନୃତତ୍ତ୍ୱ,ସମାଜବଜି୍ାନ,ଅଥଣ୍ଣନୀତ,ି
ସାମ୍ାଦକିତାଓଗଣହଯାଗାହଯାଗ,ଶକି୍ଷା,ଗଣତି,କମ୍୍ୁୟଟର୍ବଜି୍ାନ,
ପରସିଂଖାନ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରବନ୍ଧନ, ହଜୈବ ବବିଧିତା ଓ ପ୍ରାକୃତକି
ସମ୍ଦରସରୁକ୍ଷାଆଦକୁିମଶିାଇହମାଟ୍୧୪ଟିବଷିୟହରସ୍ାତହକାର୍ର
ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ା ଅଛ।ି ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ଗହବଷଣା ପାଇଁ ପଏିଚ୍ଡି
ମଧ୍ୟ ହଖାଲଛି।ି ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟରବଭିନି୍ନବଭିାଗହର୯ଶହରୁ ଅଧିକ
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ପାଠ ପଢ଼଼ୁଥିହଲ ହହଁ ଅଧିକାଂଶ ବଭିାଗହର ନୟିମତି
ପ୍ରହଫସର ଓ ସହହଯାଗୀ ପ୍ରହଫସର ନାହାନ୍।ି ହହହଲ ୧୪ ବଭିାଗ
ପାଇଁଅନୁହମାଦତିପଦରମାତ୍୧୨ପ୍ରତଶିତଶକି୍ଷକନହିୟାଜତିଅଛନ୍।ି
ଅତଥିି ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଭରସାହର ପରଚିାଳତି ହହଉଛି ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ
ଶକି୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ା। ଏଭଳି ସହମ୍ଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ
ମଙ୍ଗରାଜସଂସଦହରଉତଥାପନକରଥିିବାହବହଳବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟହର
୮୭ଟିଶକି୍ଷକପଦଓ୯୫ଟିଅଣଶକି୍ଷକପଦହରଚୟନପାଇଁପ୍ରରେୟିା
ଜାରଥିିବାହକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀଦଶଣ୍ଣାଇଛନ୍।ି

ପଲୁସିେୁ ନସୁି୍େ...
ସମତେଙ୍କଚକିତି୍ା ଏମ୍ହକସଜିି ହମଡକିାଲ୍ହରଜାରିରହଥିିବା

ହବହଳଆଉକଛିିକମଣ୍ଣଚାରୀଙୁ୍କଆମ୍ବୁଲାନ୍ସହଯାହଗଏମହକସଜିକୁି

ଅଣାଯାଉଛ।ି ହସପହଟ ଆଜି ଆହ୍ାଳନରତ
ଡ୍ାଇଭରମାହନ ପକୁଡ଼ବିନ୍ଧ ଛକହର ଅଟକି ରହଥିିବା
୍କ୍ ଏବଂ ପଲୁସି ଗାଡ଼କୁି ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରଥିିବା
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଡ୍ାଇଭରମାହନ ହଗାଡ଼ାଇ ହଗାଡ଼ାଇ
ପଟୁିଥିବାହଦଖିବହୁପଲୁସିକମଣ୍ଣଚାରୀପ୍ରାଣବକିଳହର
ହସଠାରୁ ହଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିହଲ। ପହର ଦକ୍ଷଣିାଞ୍ଚଳ
ଆଇଜିସତ୍ୟବ୍ରତହଭାଇ,ଗଞ୍ାମଏସ୍ପିଜଗହମାହନ
ମୀନା, ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଏସ୍ପି ଡା. ସବଣ୍ଣଣା ବହିବକ୍ ଏମ୍ଙ୍କ
ସହମତ ପଲୁସି୍ର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହନିୀ ଘଟଣାସ୍ଳକୁ
ଯାଇଥିହଲ। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପଲୁସିକୁ ହଦଖି
ଡ୍ାଇଭରମାହନଜଗନ୍ନାଥପରୁଛକରୁଛତ୍ଭଙ୍ଗହଦଇ
ହଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିହଲ। ବର୍ଣ୍ଣମାନ ସଦୁ୍ଧା ଜଗନ୍ନାଥପରୁ
ଛକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥଠାହର ଅଶାନ୍ ବାତାବରଣ
ଟଳିନଥିବାଜଣାପଡ଼ଛି।ିଘଟଣାସ୍ଳରୁପଲୁସି୍୪୦ରୁ
ଊଦ୍ଧବେଣ୍ଣ ବାଇକ୍ ଜବତ କରଛି।ି ଏହନଇ ଦକ୍ଷଣିାଞ୍ଚଳ
ଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ହଭାଇ କହଛିନ୍ି ହଯ, ପଲୁସି୍
୍ାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସଜାଡ଼ବିା ହବହଳ କଛିି ଡ୍ାଇଭର
ତାଙୁ୍କ ଆରେମଣ କରଥିିହଲ। ଏଥିହର ବହୁ ପଲୁସି୍
କମଣ୍ଣଚାରୀଆହତହହାଇଛନ୍।ିଘଟଣାହରସମ୍ୃକ୍ତକଛିି
ଡ୍ାଇଭରଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇଛ।ି ବର୍ଣ୍ଣମାନ ପରସି୍ତିି
ନୟିନ୍ତଣାଧୀନ ରହଛି।ି ଏ ଦଗିହର ପଲୁସି୍ ପକ୍ଷରୁ
ତଦନ୍ ଜାରି ରହଛି।ି ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଏସ୍ପି ଓ ଛତ୍ପରୁ
ଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଳହର ରହଥିିବା ହବହଳ ଜାତୀୟ
ରାଜପଥହର ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ାଭାବକି
ହହାଇଥିବାଆଇଜିସପୂଚନା ହଦଇଛନ୍।ିଅନ୍ୟପକ୍ଷହର
ଧାରଣା ନାମହର ଉନ୍ମର୍କାଣ୍ କରଥିିବା ଡ୍ାଇଭରଙ୍କ
ମଧ୍ୟହର ବାତେବକି ଡ୍ାଇଭର ଅଛନ୍ି କି ନା ହକହି

ଅସାମାଜକିତତ୍ତ୍ୱସାମଲିଅଛନ୍ିହସହନଇ
ପଲୁସିର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହହାଇଛ।ି
ଏହି ଘଟଣାହର ବର୍ଣ୍ଣମାନ ସଦୁ୍ଧା ୧୫
ଜଣଅଟକଥିବାପଲୁସିସପୂତରୁରୁପ୍ରକାଶ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୬।୩(ସମସି): ରାଜ୍ୟର
ପରହିବଶ ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟନ ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ
ପସ୍। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ହିର ରଖି ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟନ
ବଭିାଗ ପରହିବଶ ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟନ ସ୍ଳୀର ବକିାଶ
ପାଇଁ ହଯାଜନା କରୁଛ।ି ପରହିବଶ ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟନ
ସ୍ଳୀଗଡ଼ୁକିରବକିାଶପାଇଁହରାଡ୍ମ୍ୟାପ୍ପ୍ରତୁେତ
ହହାଇଛ।ି ସବୁ ପରହିବଶ ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟନ ସ୍ଳୀହର
ଯାତ୍ୀଙ୍କ ଉହଦ୍ଶ୍ୟହର ହମୌଳକି ସବୁଧିାର
ବ୍ୟବସ୍ା ହହବ। ହଜୈବ ବବିଧିତାର ସଂରକ୍ଷଣ
ହହବା ସହ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟନ ଶଳି୍ପର
ବକିାଶକରାଯବି।ସଫାରୀବ୍ୟବସ୍ାକରାଯବି।
ହସହଭିଳି ବନ୍ୟଜନୁ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଞ୍ଚଳହର ମକୁ୍ତ
ବଚିରଣ ଉପହର କଟକଣା ଲାଗବି। ହକବଳ
ନଦି୍ଭିଷ୍ ଅଞ୍ଚଳହର ବୁଲାଚଲା କରହିହବ।
ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟକଙ୍କ ଉହଦ୍ଶ୍ୟହର ଟୁରଜିମି୍ ହଜାନ୍
ରହବି। ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟକଙ୍କ ରହଣୀ, ଖାଦ୍ୟହପୟ ସହ
ରାତ୍ଯିାପନର ବ୍ୟବସ୍ା ହହବ। ହରାପ ହେ
ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯବି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ାନହର
ଟୁରଷି୍ ଗାଇଡ୍ ରହହିବ। ହସହଭିଳି ପରହିବଶ
ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟନ ମାଧ୍ୟମହର ରାଜସ୍ ଆଦାୟ ହନଇ

ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯବି ହବାଲି ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟନ ବଭିାଗ
ପକ୍ଷରୁସପୂଚନାମଳିଛି।ିଇହକା ହଡଷ୍ହିନସନ୍ର
ସଫଳତାକୁ ହଦଖିଏଭଳି ନଷି୍ପର୍ି ନଆିଯାଇଛ।ି
ଏହି ପରହିବଶ ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟନ ସ୍ଳୀ ମଧ୍ୟହର

୧୮ ଜଲିୋର ୪୮ଟି ପରହିବଶ ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟନ
ସ୍ଳୀ ରହଛି।ି ତନ୍ମଧ୍ୟହର ମୟପୂରଭଞ୍ର ୫ଟ,ି
ନୟାଗଡ଼ର୨ଟ,ିହକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର୩ଟ,ିଅନୁଗଳୁର
୫ଟ,ି ବରଗଡ଼ର ୨ଟ,ି କନ୍ଧମାଳର ୪ଟ,ି
ପରୁୀର ୪ଟ,ି ସୁ୍ ରଗଡ଼ର ୩ଟ,ି ବାହଲଶ୍ୱରର
୩ଟ,ି ହଖାଦ୍ଧଣ୍ଣାର ୩ଟ,ି ହକ୍ୁଝରର ୧ଟ,ି
ଗଞ୍ାମର ୫ଟ,ି କଟକର ୧ଟ,ି ଯାଜପରୁର
୨ଟା, ହେଙ୍କାନାଳ ୧ଟ,ି ମାଲକାନଗରିରି ୨ଟ,ି
ନପୂଆପଡ଼ା ଓ ହକାରାପଟୁର ହଗାଟଏି ହଲଖାଏଁ
ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟନ ସ୍ଳୀ ସାମଲି ରହଛି।ି ଏସମ୍କଣ୍ଣହର
ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟନ ବଭିାଗର ଅଧିକାରୀ କହଛିନ୍ି ହଯ,
ରାଜ୍ୟରପରହିବଶପଯଣ୍ଣ୍ୟଟନସ୍ଳୀଗଡ଼ୁକିମଧ୍ୟରୁ

ହକବଳଇହକାର ି୍ ଟି୍ହରସବୁପ୍ରକାରବ୍ୟବସ୍ା
ରହଥିିବା ହବହଳ ଅନ୍ୟ ସ୍ଳୀଗଡ଼ୁକି କ୍ଷମତା
ଅନୁଯାୟୀବକିାଶହହାଇପାରନିାହାଁନ୍।ିହଯତକିି
ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ୀ ଏହି ସବୁ ସ୍ଳୀକୁ ବୁଲବିାକୁ
ଯାଉଛନ୍,ି ତଦନୁଯାୟୀ ଭରି୍ଭିପୂମି ହସଠାହର
ନାହ ିଁ।ଏଣୁଆସନ୍ାଆଥ ଭିକବଷଣ୍ଣକହରପଯଣ୍ଣ୍ୟଟନ
ବଭିାଗ ଭରି୍ଭିପୂମି ବକିାଶ ଉପହର ହଜାର
ହଦବ। ସପ୍ତଶଯ୍ୟା, ଚତି୍ହକାଣ୍ା, ଅଂଶପୁା,
ହଡରାସ୍, ଖଣ୍ାଧାର, ନପୂଆନଈ ଓ ରାଜହଂସ
ଭଳି ପରହିବଶ ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟନସ୍ଳୀକୁ ବଷଣ୍ଣକୁ
ଲକ୍ଷାଧିକପଯଣ୍ଣ୍ୟଟକଯାଉଛନ୍।ିଏଭଳିସ୍ତିହିର
ହସଠାହରଭରି୍ଭିପୂମିବକିାଶକରାଯବିାଦରକାର
ହବାଲିସରକାରଅନୁଭବକରୁଛନ୍।ି ହସହଭିଳି
ଅହନକପରହିବଶପଯଣ୍ଣ୍ୟଟନସ୍ଳୀହରସରକାର
ମଧ୍ୟବରି୍ ପରବିାରର ଖଚ୍ଚଣ୍ଣକୁ ଧ୍ୟାନ ହଦଇ
ଭରି୍ଭିପୂମି ନମିଣ୍ଣାଣ କରହିବ। ହଯପରି ଚଲିକିାର
ରାଜହଂସ ଦ୍ୀପହର ବ୍ୟୟବହୁଳ କ୍ୟାମ୍ଂି
ବ୍ୟବସ୍ା ରହଥିିବା ହବହଳସାଧାରଣ ହଲାକଙ୍କ
ପାଇଁ ହକୌଣସି ଖାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ା ନାହ ିଁ। ଏହି ସବୁ
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ହଚଷ୍ା ହହବ।

ବାରପିଦା, ୧୬।୩(ସମସି): ବଶି୍ୱର ସମ୍ାନଜନକ
ତଥା ପ୍ରମଖୁ ‘ଟାଇମ’ ହମଗାଜନିହର ପ୍ରକାଶତି
ବଶି୍ୱର ହଶ୍ରଷ୍ଠସ୍ାନ-୨୦୨୩ତାଲକିାହରମୟପୂରଭଞ୍
ସ୍ାନ ପାଇଛ।ି ହମଗାଜନି ଦ୍ାରା ପ୍ରକାଶତି ଏହି
ରହିପାଟଣ୍ଣହରହବଲଗଡ଼ଆିରାଜପ୍ରସାଦ,ଶମିଳିପିାଳ
ଅଭୟାରଣ୍ୟ, କଳାବାଘ, ମୟପୂରଭଞ୍ ଛଉ ନୃତ୍ୟ,
ଡକରା ଓ ସବାଇ ହତେଶଳି୍ପ ଇଦ୍ୟାତି ବଷିୟହର
ଉହଲେଖ ରହଛି।ି ମୟପୂରଭଞ୍ ରାଜକୁମାରୀ ଅକ୍ଷତିା
କୁମାରୀ ମଞ୍ରୀ ଭଞ୍ହଦଓ ଏହି ଖସୁି ଖବର ଟ୍ଟି
ମାଧ୍ୟମହର ଜଣାଇଛନ୍।ି ହଦୈନକି ‘ସକାଳ’ ପକ୍ଷରୁ
ତାଙୁ୍କ ହଯାଗାହଯାଗ କରାଯବିାରୁ ମୟପୂରଭଞ୍ହର
ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟନ ଶଳି୍ପହର ଅହନକ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାହବହଳ
୪ବଷଣ୍ଣ ତହଳ ବଶି୍ୱ ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟନ ମାନଚତି୍ହର ସ୍ାନ
ହଦବା ପାଇଁ ଆମ ପରବିାର ଅକ୍ାନ୍ ପରଶି୍ରମ
କରଆିସଥିିଲୁ; ଯାହା ଆଜି ବାତେବ ରପୂପ ହନଇଛ।ି
ଆଗାମୀଦନିହରମୟପୂରଭଞ୍କୁବଶି୍ୱରୁବହୁବହିଦଶୀ

ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟକଆସବିା ସମ୍ଭାବନା ସଷୃ୍ି ହହାଇଛ।ି ଯାହା
ପହରାକ୍ଷହର ଜଲିୋହର ଅହନକ ହରାଜଗାର ସଷୃ୍ି

ସହତି ସାମାଜକି ଓ ଅଥଣ୍ଣହନୈତକି ଅଭବୃିଦ୍ଧହିର
ସହାୟକ ହହବ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କ,ି ଏଥିପପୂବଣ୍ଣରୁ
ରାଜପରବିାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମହର ବହୁ ଜାତୀୟ,
ଅନ୍ଜଣ୍ଣାତୀୟପତ୍ପତ୍କିାହରକଳା,ସଂସ୍ତୃ,ିହତେଶଳି୍ପ
ଓପଯଣ୍ଣ୍ୟଟନସମ୍କଣ୍ଣହରହଲଖାମାନପ୍ରକାଶପାଇବା
ପହର ବହିଦଶୀ ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛ।ି

ବଶି୍ୱର ସରେଷ୍ ସ୍ଠାନସର ମୟରୂଭଞ୍ଜ
ସେିାପାଲ,ି୧୬ା୩(ସମସି): ନପୂଆପଡ଼ା ଜଲିୋ
ସନିାପାଲି ବ୍ଲକ ମଖାପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଚଉରଁା
ଗ୍ାମହର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟଛି।ି
ଗ୍ାମରଝରନିହପାଖରୀକୁଗାହଧାଇବାକୁଯାଇ
ଦୁଇ ଶଶିଙୁ୍କ ସଲଳି ସମାଧି ହହାଇଯାଇଛ।ି
ମତୃକଦ୍ୟହହହଲଗ୍ାମରବୃଷଭବ୍ୀହଛାର
(୧୦) ଓ ଅମତି ବ୍ୀହଛାର (୬)। ଗରୁୁବାର
ଦନି ବଦି୍ୟାଳୟରୁ ପାଠପଢ଼ା ସାରି ଘରକୁ
ଆସି ଉଭୟ ନକିଟସ୍ ଝରନି ହପାଖରୀକୁ
ଗାହଧାଇବାକୁଯାଇଥିହଲ।ହସଠାହରଦୁଇଶଶିୁ
ପାଣହିର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିହଲ। ପରବିାର ହଲାହକ
ହସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଯାହଗ
ସନିାପାଲି ହଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ାସ୍୍ୟହକନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣଥିିହଲ।
ହହହଲ ପହଞ୍ଚବିା ଆଗରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ
ହହାଇସାରଥିିବାଡାକ୍ତରହମାନାଳୀପ୍ରୟିଦଶଭିନୀ
ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ଏହି ଘଟଣାକୁ ହନଇ
ଗାଁହର ହଶାକାକୁଳ ପରହିବଶ ସଷୃ୍ି ହହାଇଛ।ି

ସପଠାଖର୍ରୀସର ବୁଡ଼ ି୨ ଶଶି ୁମତୃ �୪୮ ପରରିବଶ ପରଚ୍ଚ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବକିାଶ ଉପରର ର�ାର୍  

ନମ୍ିଠାଣ ସେବ ଭତି୍ଭୂିମ,ି ରେବି ସମୌଳେି ସବୁଧିଠା ବ୍ବସ୍ଠା

ମଧ୍ୟବତି୍ଙୁ୍କ ସେୁଠାଇବଠା ଭଳ ି
ସବୁଧିଠାେୁ ପ୍ରଠାଥମେିତଠା

ଭୁବହନଶ୍ୱର,୧୬।୩(ସମସି): ଜଳବାୟୁ ପରବିର୍ଣ୍ଣନ
ବର୍ଣ୍ଣମାନ ପ୍ରମଖୁ ଆହ୍ାନ ହହାଇଥିବା ହବହଳ ରାଜ୍ୟ
ସରକାର ଏହାକୁ ଗରୁୁତର ସହ ଗ୍ହଣ କରଛିନ୍।ି ଏ
ସମ୍କଭିତ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନକୁ କାଯଣ୍ଣ୍ୟକାରୀ କରବିା ପାଇଁ
ରାଜ୍ୟର୧୧ଟିବଭିାଗମଳିତିଭାହବକାଯଣ୍ଣ୍ୟକରୁଥିବା
ହବହଳ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରହିବଶ ବଭିାଗକୁ ଏଥିପାଇଁ
ହନାଡାଲଏହଜନ୍ସି ଭାହବକାଯଣ୍ଣ୍ୟ କରୁଛ।ି ଏଧରଣର
ପଦହକ୍ଷପ ହନବାହର ସବଣ୍ଣଭାରତୀୟ ତେରହର ଓଡ଼ଶିା
ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଅହଟ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷହର ଜଙ୍ଗ ଅଧିକାର
ଆଇନ ଅଧୀନହର ଆଦବିାସୀଙୁ୍କ ପଟ୍ା ବଣ୍ଟନହର
ସବଣ୍ଣଭାରତୀୟତେରହରଓଡ଼ଶିା୧ନମ୍ରସ୍ାନଅଧିକାର
କରଛିି ହବାଲି ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ, ପରହିବଶ ଓଜଳବାୟୁ
ପରବିର୍ଣ୍ଣନମନ୍ତୀପ୍ରଦୀପକୁମାରଅମାତଗହୃହରଉର୍ର
ରଖିଛନ୍।ିବଭିାଗସମ୍କଭିତଖଚ୍ଚଣ୍ଣଦାବୀଆହଲାଚନାହର
ଉର୍ର ରଖିଲା ହବହଳ ମନ୍ତୀ ଆହୁରି କହଛିନ୍ି ହଯ
ଭାରତୀୟ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂସ୍ାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ
୨୦୧୯ଓ୨୦୨୧ତଥ୍ୟମଧ୍ୟହରରାଜୟହର୫୩୭ବଗଣ୍ଣ
କହିଲାମଟିର ଜଙ୍ଗଲ ଆଚ୍ାଦତି ଅଞ୍ଚଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛ।ି
ଯାହା ହଦଶହର ତୃତୀୟ ସବଣ୍ଣାଧକ ଅହଟ। ହସହପିରି
ରାଜ୍ୟହର ୩୫୬ ବଗଣ୍ଣ କହିଲାମଟିର ବୃକ୍ଷ ଆଚ୍ାଦତି
ଅଞ୍ଚଳରବୃଦ୍ଧିଘଟଥିିବାମନ୍ତୀଗହୃହରତଥ୍ୟରଖିଛନ୍।ି

 ବଭିାଗୀୟ ଖଚ୍ଚଣ୍ଣଦାବୀ ଆହଲାଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ
କରିବହିରାଧୀଦଳମଖୁ୍ୟସହଚତକହମାହନଚରଣ
ମାଝୀକହହିଲହଯଜଙ୍ଗଲନଆଁିକୁମନ୍ତୀମନୁଷ୍ୟକୃତ
ହବାଲିକହୁଛନ୍।ିମାତ୍ଏହାମଧ୍ୟସରକାରୀକୃତଅହଟ।
ଜଙ୍ଗଲମଧ୍ୟହରବଭିନି୍ନର୍ୟାହକଟ୍ଚାଲୁଥିବାହବହଳ
ଏଥିହରସରକାରୀଅଧିକାରୀ,କମଣ୍ଣଚାରୀସମ୍କୃ୍ତଅଛନ୍।ି
ଅପରପହକ୍ଷ ଜଙ୍ଗଲ ନଆଁିକୁ ଆୟର୍ ହନଇ ହସପରି
କଛିିବହିଶଷପଦହକ୍ଷପନଆିଯାଉନାହ ିଁ।ହାତୀମାହନ
ଜନବସତି ମହୁାଁ ହହାଇଥିବା ହବହଳ ହାତୀ-ମଣଷି
ଲହଢ଼ଇବଭିନି୍ନସମୟହରଶଣୁବିାକୁମଳୁିଛ।ିବହିଜପି

ବଧିାୟକ ଗହଣଶ ରାମ୍ ସଂି ଖଣୁ୍ଟଆି କହଥିିହଲ ହଯ
ଜଙ୍ଗଲ, ପରହବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରବିର୍ଣ୍ଣନ ଏକ
ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ବଭିାଗ ହହାଇଥିହଲ ହହଁ ଏଥିପାଇଁ
ବ୍ୟୟବରାଦ ଯହଥଷ୍ ନୁହହ।ଁ ଏପରକିି ଶମିଳିପିାଳ
ପରି ହଦଶର ଦ୍ତିୀୟ ବଡ଼ ଜାତୀୟ ଉଦୟାନ ପାଇଁ
ମାତ୍ ୧୦ ହକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦକୁ ହସ ନାପସ୍
କରଥିିହଲ।କଂହଗ୍ସବଧିାୟକଡ.ସିଏସ୍ରାଜନଏକ୍ା
ଆହଲାଚନାହର କହଥିିହଲ ହଯ ଗତବଷଣ୍ଣ ଶମିଳିପିାଳ
ନିଁଆଁ ବଷଣ୍ଣା ହହବାପହର ଛାଡ଼ଥିିଲା। ବନାଗ୍ି ନୟିନ୍ତଣ

ପାଇଁଅଥଣ୍ଣସଠକି୍ଭାହବଖଚ୍ଚଣ୍ଣହହଉନାହ ିଁ।ବଭିାଗହର
କମଣ୍ଣଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବାହବହଳ, ହସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟହରଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମନୟ୍ ରହୁନାହ ିଁ। ହସହପିରି
ରାଜ୍ୟହର ବାୟ,ୁ ଜଳ ପ୍ରଦପୂଷଣକୁ ହନଇ ହସ ଚନି୍ା
ପ୍ରକଟକରଥିିହଲ।ଆହଲାଚନାହରଭାଗହନଇଶାସକ
ଦଳବଧିାୟକଅମରପ୍ରସାଦଶତପଥୀକହଥିିହଲହଯ
ସଂସଦହର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରହିବଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତୀ ଅଶ୍ୱନିୀ
ହଚୌହବ ଓଡ଼ଶିାର ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍କଣ୍ଣହର ନକିଟହର
ଉହଲେଖ କରଛିନ୍।ି ରାଜ୍ୟହର ଉଭୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ
ହହନ୍ାଳବଣର ଆଖିଦୃଶଆି ବୃଦ୍ଧି ହହାଇଛ।ି ହତହବ
ନଜି ବକ୍ତବ୍ୟହର ହସ ନଦୀ ପ୍ରଦପୂଷଣକୁ ହରାକବିା
ଜରୁରୀ ହବାଲି କହଥିିହଲ। ହସହପିରି ଶାସକ ଦଳ
ବଧିାୟକ ଧରୁବଚରଣ ସାହୁ କହଥିିହଲ ହଯ ରାଜ୍ୟହର
ବୃକ୍ଷହରାପଣପାଇଁସରକାରଗରୁୁତ୍ୱହଦଉଥିବାହବହଳ
ଏହାରସଫୁଳହଦଖିବାକୁମଳିଛି।ିକାମ୍ାହଯାଜନାହର
ଚଳତି ବଷଣ୍ଣ ୧୦୨୭ ହକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ
କରାଯାଇଥିବା ହବହଳ ଗ୍ୀନ ମହାନଦୀହର ମଧ୍ୟ

ବୃକ୍ଷହରାପଣକୁ ଗରୁୁତ୍ୱଦଆିଯାଇଛ।ି ହସହପିରି ହାତୀ
ଚଲାପଥରସରୁକ୍ଷା,ସଂରକ୍ଷଣପାଇଁବ୍ୟାପକପଦହକ୍ଷପ
ନଆିଯାଉଛ।ି ଋଷକୁିଲ୍ୟା, ଗହୀରମଥାହର ପ୍ରତବିଷଣ୍ଣ
ଅଣ୍ାଦାନବୃଦ୍ଧିପାଉଥିବାହସମତବ୍ୟକ୍ତକରଥିିହଲ।

ହଶଷହରମନ୍ତୀଉର୍ରରଖିକହଥିିହଲହଯ୨୦୨୩-
୨୪ହରଜଙ୍ଗଲଓଆଚ୍ାଦତିଜଙ୍ଗଲରବୃଦ୍ଧିପାଇଁବଭିନି୍ନ
ହଯାଜନାହର୨୪୬.୬୯ହକାଟିଟଙ୍କାରବ୍ୟୟବରାଦ
କରାଯାଇଛ।ି ହସହପିରି ମନହରଗା, ଓମା୍ଡ୍ସି ଏବଂ
ଡଏିମ୍ଏଫ ହଯାଜନାହର ମଧ୍ୟ ବନୀକରଣ ପାଇଁ

ପଦହକ୍ଷପ ନଆିଯାଉଛ।ି
ବନ୍ୟଜନୁ୍ସରୁକ୍ଷାସଂରକ୍ଷଣପାଇଁ
୨୦୨୩-୨୪ ଆଥ ଭିକ ବଷଣ୍ଣହର
୫୦.୮୭ ହକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ
ହାତୀ ଚଲାପଥର ଉନ୍ନତକିରଣ

ପାଇଁ ୧୯ ହକାଟରି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛ।ି
ହକ୍ୁପତ୍ହତାଳାଳୀଙ୍କପାଇଁରାଜ୍ୟସରକାରବ୍ୟାପକ
ଉନ୍ନୟନମପୂଳକ ପଦହକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କରୁଥିବା ହବହଳ
୨୦୨୩-୨୪ ଆଥ ଭିକ ବଷଣ୍ଣହର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ହକ୍ୁପତ୍
କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ି ପାଇଁ ୫୦ ହକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ
କରାଯାଇଛ।ିଅନ୍ୟପକ୍ଷହରକାମ୍ାହଯାଜନାଅଧିନହର
ସ୍ାନୀୟହଲାକଙ୍କନଯିକୁ୍ତିହଦଇ୧.୯୦ହକାଟିକାଯଣ୍ଣ୍ୟ
ଦବିସ ସଷୃ୍ି କରାଯବିାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛ।ି
୨୦୨୩-୨୪ ଆଥ ଭିକ ବଷଣ୍ଣହର ଏହି ହଯାଜନା ପାଇଁ
୧୦୨୭ ହକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହହାଇଥିବା
ମନ୍ତୀ ସପୂଚନା ହଦଇଥିହଲ। ଏହି ଆହଲାଚନାହର
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟହର ବହିରାଧୀ ଦଳର ଅଧିରାଜ
ହମାହନପାଣଗି୍ାହୀ,କୁସମୁହଟହଟ,ପ୍ରକାଶହସାହରନ,
ମକର୍ମଦୁୁଲିପ୍ରମଖୁଭାଗହନଇଥିବାହବହଳଶାସକ
ଦଳର ରାଜକହିଶାର ଦାସ, ମହିକଶ ପାଲ, ସବୁାଷ
ଚନ୍ଦ୍ରହବହହରାଓପ୍ରଦୀପଦଶିାରୀଭାଗହନଇଥିହଲ।
ହଶଷହରବଭିାଗରଖଚ୍ଚଣ୍ଣଦାବୀପାରତିହହାଇଥିଲା।

�ଙ୍ଗଲ, ପରରିବଶ ଓ �ଳବାୟ ୁବଭିାଗର ଖର୍ଚ୍ଚଦାବ ିଗହୃୀତ

େଳବଠାୟ ୁପରବିତ୍୍ନ ସଷେତ୍ରସର ଏେତ୍ର େଠାମ େରୁଛନ୍ ି୧୧ ବଭିଠାଗ

 �ଏ ଧରଣର ପଦରକ୍ଷପ ରନବାରର ରଦଶରର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ଶିା
 �ଚଳତି ବରଚ୍ଚ ବନୀକରଣରର ଖର୍ଚ୍ଚ ରହବ ୨୬୯ ରକାଟ ିଟଙ୍କା
 �ଆଦବିାସୀଙୁ୍କ ପଟ୍ା ବଣ୍ଟନରର ଓଡ଼ଶିା ରଦଶରର ଏକ ନମ୍ବର
 ��ଙ୍ଗଲ ନଆିଁ, ବନୀକରଣକୁ ରନଇ ବରିରାଧୀଙ୍କ ଉଦ୍  ରବଗ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୪।୩(ସମସି):୧୦ଦଫାଦାବିହନଇବୁଧବାରଠାରୁ
ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀଆହ୍ାଳନଚଳାଇଛନ୍ିଡ୍ାଇଭରମହାସଂଘ।ଡ୍ାଇଭର
ମହାସଂଘର ଷ୍ୟିରଂି ଛାଡ଼ ଆହ୍ାଳନହର ରାଜ୍ୟର ଜନଜୀବନ
ପ୍ରଭାବତି ହହଉଛ।ି ଏଭଳି ଘଡ଼ସିନ୍ଧି ମହୁପୂର୍ଣ୍ଣହର ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ସମାଧାନପାଇଁଡ୍ାଇଭରମାନଙ୍କସହଆହଲାଚନାଜାରିରଖିଥିବା
ହବହଳ ବହିଜପି ଘଟଣାର ରାଜନୀତକିରଣ କରୁଛ।ି ଡ୍ାଇଭର
ସଂଘରଆହ୍ାଳନକୁବହିଜପରିସମଥଣ୍ଣନଏକନାଟକବାଜିବ୍ୟତୀତ
ଅନ୍ୟକଛିିନୁହହଁହବାଲିବଜୁିଜନତାଦଳପକ୍ଷରୁକୁହାଯାଇଛ।ି

ବହିଜଡିମଖୁପାତ୍ଡ.ହଲନନିମହାନ୍ିକହଛିନ୍ିହଯହଦଶର
ହକଉଁ ହକଉଁ ବହିଜପିଶାସତିରାଜ୍ୟହରଡ୍ାଇଭରସଂଘରଦାବି
ମତୁାବକ ସବୁଧିା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛ,ି ବହିଜପି ହନତାମାହନ
ତାହାସ୍ପଷ୍କରନୁ୍।ଆହ୍ାଳନକୁସମଥଣ୍ଣନକରବିାକୁଯବିାପ ପୂବଣ୍ଣରୁ
ଓଡ଼ଶିା ବହିଜପି ହନତାମାହନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟହର ଡ୍ାଇଭରମାନଙୁ୍କ
ହଯାଗାଇଥିବା ସବୁଧିା ସହୁଯାଗର ଏକ ତାଲକିା ପ୍ରତୁେତ କରି
ସାଙ୍ଗହର ହନଇ ଯବିାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ଡ୍ାଇଭର ଓ ହମାଟର କମଣ୍ଣଚାରୀଙ୍କ ବଭିନି୍ନ ଦାବି ପ ପୂରଣ ଲାଗି
ବଚିାର ଆହଲାଚନା କରୁଛନ୍।ି ଅଥଚ ବହିଜପି ମଛି ସମଥଣ୍ଣନ
ଓ ସମହବଦନା ଜଣାଇ ରାଜନୀତି କରବିାକୁ ହଚଷ୍ା କରୁଛ।ି
ଏଣୁ ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟମାହନ ବହିଜପରି ମଥି୍ୟା
ପ୍ରତଶିରୁତି ଓ ପ୍ରହଲାଭନରୁ ଦପୂରହର ରହବିା ପାଇଁ ବହିଜଡି ପକ୍ଷରୁ
ନହିବଦନ କରାଯାଇଛ।ି ହସହଭିଳି ଏଭଳି ସହମ୍ଦନଶୀଳ
ଘଟଣାରୁ ବହିଜପି ରାଜହନୈତକି ଫାଇଦା ହନବାକୁ ହଚଷ୍ା
କରବିାର ବରିତ ରହୁ ହବାଲି ବହିଜଡି ପରାମଶଣ୍ଣ ହଦଇଛ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୬।୩(ସମସି):ପାରାଦୀପରୁସ୍ଗି୍ଧପାରାଉଦ୍ଧାରପହରପଣୁି
ପରୁୀଜଲିୋଅତେରଙ୍ଗଥାନାନାନପରୁପତିସାହରୁିଆଉଏକସ୍ଗି୍ଧପାରା
ଧରାପଡ଼ଛି।ିହଗାଡ଼ହପପତିଳଓପ୍ଲାଷ୍କି୍ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଗଛି।ିପତିଳଟ୍ୟାଗ୍ହର
ଇଂରାଜୀହର ହରଡି ବଏିସ୍ପି ଡଏିନ୍ ହଲଖାଯାଇଛ।ି ଆଉ ଏକ ଟ୍ୟାଗ୍ହର
ଇଂରାଜୀହର୩୧ହଲଖାଯାଇଛ।ିରପୂପନପରବିାରଏହିପାରାକୁଧରିପଲୁସିକୁ
ହଦଇଛନ୍।ି ପଲୁସି ଏହି ପାରାର ହଗାଡ଼ହରଲାଗଥିିବା ପରି୍ଳ ଟ୍ୟାଗ ଯାଞ୍ଚ

କ ର ା ଯ ି ବ ।
ଏପରକିି ଏକ
ବହିଶଷଜ୍ ଦଳ

ଏହିପାରାକୁପରୀକ୍ଷାନରିୀକ୍ଷାକରହିବ।ଏହବଉପକପୂଳବର୍ଣ୍ଣୀଅଞ୍ଚଳହରଏଭଳି
ସ୍ଗି୍ଧପାରାଧରାପଡୁଥିବାରୁପଲୁସିରଚନି୍ାବଢ଼ଛି।ିଏହିସବୁପାରାକୁଶତରୁ
ହଦଇତଥ୍ୟହାସଲପାଇଁପଠାଉନାହ ିଁତ?ହସହନଇମଧ୍ୟସହ୍ହବଢ଼ୁଛ।ି
ନା ହକହି ପଲୁସିକୁ ବାଉଳା କରବିା ପହର ଏଭଳି ପାରାହଗାଡ଼ହର ଟ୍ୟାଗ୍
ଲଗାଇ ଛାଡୁଛନ୍।ି ହତଣୁ ଏହବ ପାରା ଧରାପଡ଼ବିା ପହର ରାଜ୍ୟ ଗଇୁ୍ା
ବଭିାଗସରେୟିହହାଇଛ।ିଏହିସବୁପାରାହକଉଁଆଡୁଆସଛୁନ୍,ିକିଛାଡୁୁଛିହସ
ହନଇଗଇୁ୍ାବଭିାଗଖବରହନଉଛ।ି

 ଗତ୬ ତାରଖିହର ପାରାଦୀପ ନକିଟ ସମଦୁ୍ରହର ମାଛଧରା ୍ଲରରୁ
ପାରାଟି ଉଦ୍ଧାର ହହାଇଥିଲା। ପାଦହର ହସାଲାର ପ୍ୟାହନଲ ଓ ହମହମାରି
କାଡଣ୍ଣ ମଳିଥିିଲା। ନକିଟ ଅତୀତହର ୪ଟି ପାରା ଉଦ୍ଧାର ହହହଲଣ।ି

ଡ୍ଠାଇଭର ମେଠାସାଂଘ ଆସ୍ଠାଳନର 
ରଠାେନ୍ରୀତେିରଣ େରୁଛ ିବସିେପ ି

 �ଗଇୁନ୍ା ପାରାକୁ ରନଇ ଚନି୍ାରର ପଲୁସି

ଶତରୁ ସଦଶର ପଠାରଠା ନଠା 
ପଲୁସି ସେ ସଖଳ !

 �ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଧରାପଡ଼ଲିା ଗଇୁନ୍ା ପାରା
 �ପାରାକୁ ରାଞ୍ଚ କରରିବ ବରିଶରଜ୍ଞ ଟମି୍   
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ଶକୁ୍ରବାର
୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

କ େ ନ୍ଦ ୍ରା ପ ଡ଼ ୍ରା , ୧ ୬ । ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଓଭରବ୍ ରିଜ କାମ ଚାଲରିଥିବାବବବେ 
ଗାର୍ଡର ଭୁଶରୁ ରି ପଡ଼ରିବାକୁ ବେଇ ଜେ 
ଅସବ୍ାଷ ବେଖା ବେଇଛ ରି। ଠ ରିକାୋର 
ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ବଲାବକ ୋୟ୍ରୀ କର ରିଛ୍ରି। 
ଗାର୍ଡର ଭୁଶରୁ ରିବା ବବବେ ବସଠାବର 
ପ୍ାୟ ୩୦ ଜଣ ଶ୍ରମ ରିକ କାଯ୍ଡ୍ୟରତ 
ଥିବଲ। ଯେରି କାହାର ରି କ ରିଛ ରି କ୍ଷତ ରି 
ବହାଇଥା୍ା ବତବବ କ ରିଏ ୋୟ୍ରୀ 
ରହ ରିଥାବ୍ ବବାଲରି ବଲାବକ ପ୍ଶ୍ନ 
ଉଠାରିଛ୍ରି। େ ରିର୍୍ଡାର ରିତ ସମୟବର 
କାଯ୍ଡ୍ୟ ବଶଷ େ କର ରିବା, ଅତ ରି 
େ ରିମ୍ନମାେର କାଯ୍ଡ୍ୟ ଆଉ ଠ ରିକା 
ସଂସ୍ାର ମେମଖୁ୍ରୀ କାଯ୍ଡ୍ୟ ବଯାଗ ୁ
ଏହ ରିଭେରି ଅଭାବେ୍ରୀୟ େୃଶ୍ୟ 
ବେଖିବାକୁ ମ ରିେ ରିଛ ରି। ବୁଧବାର 
ଗାର୍ଡର ଭୁଶରୁ ରିବା ପବର ଅବେକ 
ତୁମ୍ ରିବତାଫାେ ବେଖିବାକୁ ମ ରିେ ରିଛ ରି। 
ସବୁଠାରୁ ବର କଥା ବହଲା ଏହ ରି 
ଘଟଣା ପବର ଜରିଲ୍ା ପ୍ଶାସେର ହାଲକା 

ମତାମତ ସାଧାରଣବର ସବଦେହ ସଷୃ୍ ରି 
କର ରିଛ ରି। ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠ ରିକାସଂସ୍ାଙ୍ ମଣୁ୍ଡବର 
ବଯଭେରି ଏହା ବବାେ ରି େ ରିଆ େ ଯ ରିବ 
ତାହା ଉେ୍ୟମ ବହଉଛ ରି। ଗାର୍ଡର ଧର ରିବଲ 
ଖସ ରିପରୁଛ ରି ବଗାଡ଼ରି ସ ରିବମଣ୍ଟ। ଏ ବେଇ 

ଜବଣ ବର ରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ େ ରିଜ ୋମ ବଗାପେ 
ରଖି କହ ରିଛ୍ରି ବଯ, ଯେରି ଗାର୍ଡର ଗେରି 
ପଡ଼ରିଲା ବତବବ ୫ ଖଣ୍ଡ ବହଇ ଭାଙ୍ରିବ 
କ ରିପର ରି ବବାଲରି ବସ ପ୍ଶ୍ନ କର ରିଛ୍ରି। 

ସ ରିବମଣ୍ଟ, ବଗାଡ଼ରି, ବାଲରି ଭାଗମାପ ଠ ରିକ 
େ ଥିବା ବସ କହ ରିଛ୍ରି। ବତବବ ପବୂ୍ଡରୁ 
ବ୍ୟବହାର ବହାଇଥିବା ୧୧ ଗାର୍ଡର ଆଉ 
ବ୍ ରିଜ କାଯ୍ଡ୍ୟକୁ ଭ ରିଜରିଲାେ୍ସ ବବୈଷୟ ରିକ ଟ ରିମ 
ଦ୍ାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯ ରିବାକୁ ୋବ ରି ବହାଇଛ ରି। 

ଜରିଲ୍ା ପ୍ଶାସେ ପକ୍ଷରୁ ଏହ ରି କାଯ୍ଡ୍ୟକୁ 
ବକବବ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇୋହ ିଁ। ଯେରି 
ଯାଞ୍ଚ ବହାଇଥା୍ା ବତବବ ଏହ ରିଭେରି ଘଟଣା 
ଘଟ ରି େଥା୍ା ବବାଲରି ମତପ୍କାଶ ପାଇଛ ରି। 

ଜରିଲ୍ାପାେଙ୍ କାଯ୍ଡ୍ୟାେୟ େ ରିକଟବର 
ଆଉ ସହରର ମଧ୍ୟ ଭାଗବର ପଣୁ ରି ପରୂ୍୍ଡ 
ବ ରିଭାଗ କାଯ୍ଡ୍ୟାେୟର ପ୍ାବଚର୍ରୀକୁ ଲାଗ ରି 
େ ରିମ୍ଡାଣାଧ୍ରୀେ ବପାଲର ଗାର୍ଡର ଭୁଶରୁ ରି 
ପଡ଼ରିବା ଘଟଣାକୁ ଏବବ ସାଧାରଣ 

ବଲାବକ ସହଜବର ଗ୍ରହଣ କର ରି 
ପାରୁୋହା୍ ରି। ଏହ ରି ଗାର୍ଡର 
ଭୁଶରୁ ରିବାର ୨ େ ରିେ ଅତ ରିବାହ ରିତ 
ବହାଇ ଯାଇଥିବଲ ମଧ୍ୟ ବୋଷ୍ରୀଙ୍ 
ବ ରିବରାଧବର ବକୌଣସ ରି ପେବକ୍ଷପ 
େ ରିଆ େ ଯ ରିବା ଉପବର ବ ରିବଜପ ରି 
ମଧ୍ୟ ବକ୍ଷାଭ ପ୍କାଶ କର ରିଛ ରି। 
ବ ରିବଜପ ରି ଜରିଲ୍ା ସଭାପତ ରି କ ରିବଶାର 
ପଣ୍ଡାଙ୍ ବେତୃତ୍ୱବର ରାଜ୍ୟ ପ୍ବକ୍ା 
ବତବଜଶ୍ୱର ପର ରିଡ଼ା, ଜରିଲ୍ା ସାଧାରଣ 
ସମ୍ାେକ ଅଭରିମେୁ୍ୟ ବଗାଛାୟତ, 

ଜରିଲ୍ା ସମ୍ାେକ ମ ରିହ ରିର ସାମଲ, ମଣ୍ଡେ 
ସଭାପତ ରି ପ୍କାଶ ୋସ ପ୍ମଖୁଙୁ୍ ବେଇ 
ଗଠରିତ ଏକ ପ୍ତ ରିେ ରିଧି ମଣ୍ଡେ୍ରୀ ଗରୁୁବାର 
ଘଟଣା ସ୍େ ଅେୁଧ୍ୟାେ କର ରିଛ୍ରି।

କେର୍ରାବଶି,୧୬।୩(ସମସି): ବକନ୍ଦାପଡ଼ା 
ବ୍ଲକ ଭାଗବତପରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲରିଆ 
ବମଲଣ ପଡ଼ରିଆ େ ରିକଟସ୍ ଶ ରିଶମୁଦେ ରିର 
ମଞ୍ଚବର ୩େରିେ ବ୍ୟାପ୍ରୀ ଅେୁଷ୍ଠ ରିତ ମଧସୁାଗର 
ମବହାତ୍ସବ ଉଦ୍  ଯାପ ରିତ ବହାଇଯାଇଛ ରି। 
ଉଦ୍  ଯାପେ୍ରୀ ଉତ୍ସବବର ମବହାତ୍ସବ 
କମ ରିଟ ରିର ସଭାପତ ରି ରଃ ବ ରିଶ୍ୱପ୍କାଶ 
କାେୁନ୍  ବଗା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କର ରିଥିବା 
ବବବେ ଜଗତସ ରିଂହପରୁ ଜରିଲ୍ା ଶ ରିକ୍ଷା 
ଓ ପ୍ଶ ରିକ୍ଷଣ ପ୍ତ ରିଷ୍ଠାେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରଃ 
ମ ରିୋକ୍ଷ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ମଖୁ୍ୟ ଅତ ରିଥି ଓ 
ବକନ୍ଦାପଡ଼ା ଉପ ଆରକ୍ଷ୍ରୀ ଅଧ୍ରୀକ୍ଷକ 
ଜୟ୍ ମହାପାତ୍ର ମଖୁ୍ୟ ବକ୍ା ଭାବବ 
ବଯାଗ ବେଇଥିବଲ। ଅେ୍ୟମାେଙ୍ 
ମଧ୍ୟବର ବକନ୍ଦାପଡ଼ା ସେର ଥାୋ 
ଅଧିକାର୍ରୀ ସବରାଜ ସାହୁ, ରାବଜଶ 
ପଣ୍ଡା, ବକନ୍ଦାପଡ଼ା ଅବ୍ଡାେ ବ୍ୟାଙ୍ର 
ପବୂ୍ଡତେ ସମ୍ାେକ ତଥା ଜରିଲ୍ା ମାେବରିକ 
ସରୁକ୍ଷା ଉପବେଷ୍ା ସଶୁ୍ରୀଲ ସାମଲ, 
ରତାେରିଆ ସରପଞ୍ଚ ଶ ରିଶ ରିର ସାମଲ, 
ଭାଗବତପରୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ ରିୟଙ୍ା ପ୍ ରିୟେଶଶିେ୍ରୀ 
ୋୟକ, େ ରିରଞ୍ଜେ ସ୍ାଇଁ, ପ୍ାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲ, 
ପରୂ୍୍ଡଚନ୍ଦ ମ ରିଶ୍ର, ଚ ରିତ୍ରଶ ରିଳ୍୍ରୀ ଅଜୟ ପଣ୍ଡା, 

ୋେପରୁର ପବୂ୍ଡତେ ସରପଞ୍ଚ ଉବମଶଚନ୍ଦ 
ତ୍ର ରିପାଠ୍ରୀ ପ୍ମଖୁ ସମ୍ାେ ରିତ ଅତ ରିଥି ଭ।।ବବ 
ବଯାଗ ବେଇଥିବଲ। ମବହାତ୍ସବ କମ ରିଟ ରିର 
ସମ୍ାେକ ବେବକ୍ରୀେଦେେ ମ ରିଶ୍ର ଅତ ରିଥିଙୁ୍ 
ସ୍ାଗତ କର ରିଥିବଲ। ସହ-ସମ୍ାେକ ମେେ 

ବମାହେ ବବବହରା ଅତ ରିଥି ପର ରିଚୟ 
ପ୍ୋେ କର ରିଥିବଲ। ଶ ରିଶମୁଦେ ରିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ 
ସ୍ାଗତ ସଙ୍୍ରୀତ ଗାେ କର ରିଥିବଲ। 
ମବହାତ୍ସବର ଉଦ୍  ଯାପେ୍ରୀ େ ରିବସବର 
ସାଂସ୍ତୃ ରିକ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ରମବର ସ୍ାେ୍ରୀୟ 
ଅଞ୍ଚେର କୁେ ରିକୁେ ରି େୃତ୍ୟଶ ରିଳ୍୍ରୀମାେଙ୍ ଦ୍ାରା 

େୃତ୍ୟଗ୍ରୀତ ପର ରିବବଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। 
ସ୍ାଧ୍ରୀେ ସାମଲ, ବକନ୍ଦାପଡ଼ା କଜୋର 
ବତଜତେ୍ମୟଙ୍ େୃତ୍ୟାଭ ରିେୟ େଶ୍ଡକଙୁ୍ 
ମଗୁ୍ଧ କର ରିଥିଲା। ବାଲରିଆ ହାଇସ୍ଲୁର କୋ 
ଶ ରିକ୍ଷୟ ରିତ୍ର୍ରୀ େଦେ ରିତା ୋସଙ୍ େ ରିବଦ୍୍ଡଶୋବର 

ଛାତ୍ର୍ରୀ ପାବ୍ଡତ୍ରୀ, ପେ୍ମାବତ୍ରୀ, ରାକ୍ଷ୍ରୀ, 
ପରୂ୍ଶିମା, ସଶୁ୍ର୍ରୀ ସ୍ାତ୍ରୀ ବସ୍ତାଲରିୋ, ଯମେୁା, 
ସେୁ୍ରୀପ୍ତ ଓ ୋଟ୍ୟଗରୁୁ ଶରତ ଚନ୍ଦ ପଣ୍ଡା 
ଓ ଜରିବତନ୍ଦ ମହା୍ ରିଙ୍ ସଂବଯାଜୋବର 
ସ୍ାେ୍ରୀୟ ସାେଗାଁର ମା’ ସ ରିର୍ଚଣ୍ଡରି 
ପାଠଶାୋର େୃତ୍ୟାଙ୍ୋଙ୍ େୃତ୍ୟାଭ ରିେୟ 

ଖବୁ୍   ଚ ରିର୍ାକଷ୍ଡକ ବହାଇଥିଲା। ବକଦୁେଝର 
ଜରିଲ୍ା ଆେଦେପରୁର ବ ରିଣାପାଣ୍ରୀ କୋକୁଞ୍ଜର 
କୋକାରଙ୍ ଦ୍ାରା ଓଡ଼ରିଶାର କୋ, 
ବାଣ ରିଜ୍ୟ ଓ ପରମ୍ରାକୁ ବେଇ ଅଭରିେ୍ରୀତ 
େୃତ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷ୍ରୀବରାେଚନ୍ଦ ୋଥଙ୍ ବକଦେରା 

ଗ୍ରୀତ େଶ୍ଡକଙ୍ ମେ ଛୁଇଁଥିଲା। 
ଏହ ରି ଅବସରବର ସ୍ାେ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚେର 
ବହୁ ପ୍ତ ରିଭାବାେ ବ୍ୟକ୍ ରିଙୁ୍ ସମ୍ର୍ଶିତ 
କରାଯାଇଥିଲା। ମବହାତ୍ସବ କମ ରିଟ ରି 
କାଯ୍ଡ୍ୟକାର୍ରୀ ସଭାପତ ରି ପ୍ବମାେ 
ସାହୁ ସଂବଯାଜୋ କର ରିଥିବଲ। 
ବଶଷବର ଯଗୁ୍ମ ସମ୍ାେକ ବାୋମ୍ର 
ସାହୁ ଧେ୍ୟବାେ ଅପ୍ଡଣ କର ରିଥିବଲ। 
ୋରାୟଣ ସ୍ାଇଁ, କ ରିବଶାର ମଲରିକ, 
ଅଧିକାର୍ରୀ ଭ ରିକାର୍ରୀ ଚରଣ ୋସ, 
ଜରିବତନ୍ଦ ପ୍ସାେ ପାଗେ, ପ୍ଶା୍ 
ୋସ, ବସ୍ ବଜୋ, ବ ରିଷୁ୍ଣ ଚରଣ 

ମ ରିଶ୍ର, ବ ରିଜୟ ମ ରିଶ୍ର, ମବୋଜ ବାର ରିକ, ଆଶ ରିଷ 
ବଜୋ, ସବୁବାଧ ପର ରିଡ଼ା, ଜ୍ାେ ରଞ୍ଜେ 
ମହା୍ ରି, ରାଜବଗାପାେ ମହା୍ ରି, ସଧୁାକର 
ୋୟକ, େ ରିଗମ ବଶଖର ମହା୍ ରି, ଚ ରିେ୍ମୟ 
ପ୍ସାେ ମହା୍ ରି ଓ ଶ ରିଶମୁଦେ ରିରର ଶ ରିକ୍ଷକ 
ଶ ରିକ୍ଷୟ ରିତ୍ର୍ରୀ ସହବଯାଗ କର ରିଥିବଲ।

ନମିଚ୍ଚାଣାଧୀନ ପ�ାଲର ଗାରଚ୍ଚର ଭୁଶଡ଼ୁବିା ଘଟଣା

ନମି୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଜନ ଅସନ୍ାଷ
ଗାର୍ଡର ଭୁଶରୁବିା 

ଘଟଣାର ତଦ୍ ଆରମ୍ଭ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା, ୧୬।୩(ସମସି): େ ରିମ୍ଡାଣାଧ୍ରୀେ 
ଓଭରବ୍ ରିଜର ଗାର୍ଡର ଭୁଶଡ଼ୁ ରିବା ଘଟଣାବର 
ଗରୁୁବାର ତେ୍ ଆରମ୍ଭ ବହାଇଛ ରି। ପରୂ୍୍ଡ 
ବ ରିଭାଗ-୧ର େ ରିବ୍ଡାହ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷ୍ରୀବରାେ ବବବହରା, 
ସହକାର୍ରୀ େ ରିବ୍ଡାହ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ େ ରିହାର ମାଝ ରି ଓ 
କେ ରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ସନ୍ନ ସାମଲ ପ୍କଳ୍ ସ୍େବର 
ପହଞ୍ଚ ରି ଘଟଣାର ତେ୍ କର ରିଛ୍ରି। ତନ୍ନ ତନ୍ନ 
କର ରି ଗାର୍ଡର୍  ରମାେ ଅେୁଧ୍ୟାେ କର ରିବା ସହ ରିତ 
ଭାଙ୍ରି ଗେରି ପଡ଼ରିବା ପଛର କାରଣ ବଖାଜରିଛ୍ରି। 
କାହ ିଁକ ରି ଭୁଶରୁ ରିଲା ଓ ତବେ ପଡ଼ରିବା ପବର 
ବକମ ରିତ ରି ଭାଙ୍ରିଲା, ବ ରିଭାଗ୍ରୀୟ ସ୍ତରବର କ ରିଏ କ ରିଏ 
ଅବବହୋ କର ରିଛ୍ରି, ଠ ରିକା ସଂସ୍ାର ଭୁଲ୍   ବକଉଁଠ ରି 
ରହ ରିଲା ବସ ବେଇ ତେ୍ କର ରିଛ୍ରି। ତବେ ଭାଙ୍ରି 
ଗେରି ପଡ଼ରିଥିବା ଗାର୍ଡର୍   ମାେଯାଞ୍ଚ କର ରି ପର୍ରୀକ୍ଷା 
ପାଇଁ କ ରିଛ ରି େମେୁା ସଂଗ୍ରହ କର ରିଛ୍ରି।

ମଧସୁାଗର ମନ�ାତ୍ସବ ଉଦ୍  ଯାପତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୬।୩(ସମସି): ବକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜରିଲ୍ାବର ଡ୍ାଇଭର ମହସଂଘର 
ଆବଦୋେେ ରାକରା ବଯାଗ ୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ବର ଜବଣ ମହ ରିୋ ଶ ରିଶପୁତୁ୍ରକୁ ଜେ୍ମ 
ବେଇଛ୍ରି। ବସ ପ୍ସବ ବବେୋବର ୩ ଘଣ୍ଟା ଛଟପଟ ବହଇଥିବଲ। ମହାକାେପଡ଼ା 
ବ୍ଲକ ବଗାଗଆୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଚକରାବଗାଗଆୁ ଗ୍ରାମବର ଏହ ରି ଘଟଣା ଘଟ ରିଛ ରି।

ଚକରାବଗାଗଆୁ ଗ୍ରାମର ଅକ୍ଷୟ ବଜୋ ଅେ୍ୟ ରାଜ୍ୟବର ୋେେ ଶ୍ରମ ରିକ ଭାବବ 
କାଯ୍ଡ୍ୟ କର୍ରି। ତାଙ୍ ପତ୍୍ରୀ ବେ ରିତା ବଜୋ ଗାଁବର ରହ୍ରି। ଗରୁୁବାର ବସ ରାସେ 
ସାମଗ୍ର୍ରୀ ଆଣ ରିବାକୁ ଘରଠୁ ୧ କ ରି.ମ ରି େୂର 
ପଞ୍ଚାୟତ କାଯ୍ଡ୍ୟାେୟକୁ ଯାଇଥିବଲ; 
ବହବଲ ଭ ରିଡ଼ ବେଖି ଘରକୁ ବଫର ରି 
ଆସଥୁିବଲ। ବାଟବର ପ୍ସବ ଯନ୍ତଣା 
ପାଇ ବସ ରିପଡ଼ରି ଯନ୍ତଣାବର ଛଟପଟ 
ବହାଇଥିବଲ। େ ରିକଟବର ଥିବା ମହ ରିୋମାବେ ତାଙୁ୍ ଚାର ରିପଟୁ ବଘର ରି ରଖିଥିବଲ। 
ସ୍ାେ୍ରୀୟ ବଲାବକ ୧୦୮କୁ ବଫାନ୍   କର ରିଥିବଲ ମଧ୍ୟ ୨ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପଯ୍ଡ୍ୟ୍ 
ଆମ୍ବୁଲାେ୍ସ ପହଞ୍ଚ ରି ପାର ରି େ ଥିଲା। ବଶଷବର ରାସ୍ତାବର ହ ିଁ ବସ ଏକ ଶ ରିଶପୁତୁ୍ର ଜେ୍ମ 
ବେଇଥିବଲ। ଏହ ରି ଖବର ପାଇ ବାବର ବଗାଷ୍ଠ୍ରୀ ସ୍ାସ୍୍ୟ ବକନ୍ଦର ଆୟଷୁ ରାକ୍ର 
ବ ରିଶ୍ୱରଞ୍ଜେ ୋସ ବାଇକ୍  ବର ବସଠାବର ପହଞ୍ଚ ରି ପ୍ାଥମ ରିକ ଚ ରିକ ରିତ୍ସା କର ରିଥିବଲ। ତାଙୁ୍ 
ପ୍ଥବମ ବାବର ବଗାଷ୍ଠ୍ରୀ ସ୍ାସ୍୍ୟବକନ୍ଦ େ ରିଆଯାଇଥିଲା। ବସଠାରୁ ବକନ୍ଦାପଡ଼ା ମଖୁ୍ୟ 
ଚ ରିକ ରିତ୍ସାେୟବର ଭର୍ଶି କରାଯାଇଛ ରି। ଉଭୟ ମା’ ଓ ପଅୁ ସସୁ୍ ଅଛ୍ରି।

କପ ିକର ିଧରା ନ�ନେ 
୬ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ

ପଟ୍୍ରାମଣୁ୍୍ରାଇ, ୧୬।୩ (ସମସି): ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ 
ବ୍ଲକବର ୬ ଜଣ ଛାତ୍ର୍ରୀ ଗରୁୁବାର ମାଟ୍ ରିକ ପର୍ରୀକ୍ଷାର 
୪ଥ୍ଡ େ ରିେବର ସାଧାରଣ ବ ରିଜ୍ାେ ବ ରିଷୟବର ପର୍ରୀକ୍ଷା 
ବେବାବବବେ କପ ରିକର ରି ଧରା ପଡ଼ରିଛ୍ରି। ଜରିଲ୍ା 
ଶ ରିକ୍ଷାଧିକାର୍ରୀଙ୍ ବପେସାଲ ସ୍୍ାଡ୍   ହାତବର ଏମାବେ 
ଧରା ପଡ଼ରିଛ୍ରି। ଅଣ୍ଢରା ବବଦେ ମାତରମ ହାଇସ୍ଲୁର 
ପର୍ରୀକ୍ଷାବକନ୍ଦର ସବ୍ଡାଧିକ ୫ ଜଣ ଛାତ୍ର୍ରୀ କପ ରି କର ରି 
ଧରା ପଡ଼ରିଥିବାବବବେ ୋଣ୍ଡରିସାହ ରି ଜୟହ ରିଦେ ହାଇସ୍ଲୁର 
ଜବଣ ଛାତ୍ର୍ରୀ କପ ରି କର ରି ଧରାପଡ଼ରିଛ୍ରି। ଜରିଲ୍ା 
ଶ ରିକ୍ଷାଧିକାର୍ରୀ ଶଭୁଲକ୍ଷ୍ରୀ ୋୟକଙ୍ ତତ୍ତାବଧାେବର 
ଗଠରିତ ବପେସାଲ ସ୍୍ାଡ୍   ଏହ ରି ୬ ଜଣ ଛାତ୍ର୍ରୀଙୁ୍ 
ପର୍ରୀକ୍ଷାବର କପ ରି କରୁଥିବାବବବେ ଧର ରିଥିବା ଜରିଲ୍ା 
ଶ ରିକ୍ଷାଧିକାର୍ରୀଙ୍ କାଯ୍ଡ୍ୟାେୟ ସତୂ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ରିଛ ରି।

ଆପ୍ାଳନ ପ�ାଗୁଁ ଆସ�ିାରଲିାନ ିଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ

ରାସ୍ାନର ଶଶିପୁତୁ୍କୁ 
ଜନ୍ମନଦନଦନେ ମ�ଳିା

ପ୍ରସତୂଙି୍କ ନେିଟକର 
ପହଞ୍କିେ ଆୟଷୁ େ୍ରାକ୍ତର

କେର୍ରାବଶି,୧୬।୩(ସମସି): ବଗାଲରାହାଟ 
ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧ୍ରୀେ େଧିବାବେଜ୍ରୀଉ ମଦେ ରିର 
ପ୍ାଙ୍ଣବର ବ୍ଲକର ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର 
ଆବାହକମାେଙୁ୍ ବେଇ େ ରିଖିେ ଓଡ଼ରିଶା 
େ ରିମ୍ଡାଣ ଶ୍ରମ ରିକ ସଂଘର ଏକ ବବୈଠକ 
ଅେୁଷ୍ଠ ରିତ ବହାଇଯାଇଛ ରି। ଏହ ରି ବବୈଠକବର 
ସଂଘର ବର ରିଷ୍ଠ ସେସ୍ୟ ମବୋଜ ପର ରିଡ଼ା 
ସଭାପତ ରିତ୍ୱ କର ରିଥିବା ବବବେ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ 
ସାଧାରଣ ସମ୍ାେକ ବ ରିଶ ରିଷ୍ ଶ୍ରମ ରିକବେତା 
ଅବଶାକ ତ୍ର ରିପାଠ୍ରୀ ମଖୁ୍ୟ ଅତ ରିଥିଭାବବ ବଯାଗ 
ବେଇଥିବଲ। ୩ ବଷ୍ଡ ଧର ରି ମହ ରିୋ ଶ୍ରମ ରିକଙୁ୍ 
ପଞ୍ଜରିକରଣ େ କରାଇବା ବଯାଗ ୁ ଶ୍ରମ ରିକଙ୍ 
ଅସବ୍ାଷର କାରଣ ବହାଇଛ ରି। ଏହାସହ 
ସରକାରଙ୍ ଦ୍ାରା େ ରିମ୍ଡାଣ ଶ୍ରମ ରିକଙ୍ ପାଇଁ 
ବହାଇଥିବା ବଯାଜୋ ଯଥା ଶ୍ରମ ରିକଙ୍ ଝ ରିଅ 
ବ ରିଭାଘର, ପ ରିଲାଙ୍ ପାଠପଢ଼଼଼଼ା଼, ଶ୍ରମ ରିକଙୁ୍ 

ସାଇବକଲ୍   ଓ ଯନ୍ତପାତ ରି ପ୍ୋେ ପାଇ ଁେ୍ରୀଘ୍ଡ 
ବଷ୍ଡ ଧର ରି ଆବବେେ କର ରିଥିବଲ ବ ରି ଶ୍ରମ 
କାଯ୍ଡ୍ୟାେୟବର ଏହାକୁ ଫାଇଲ୍   ତବେ ଚାପ ରି 
େ ରିଆଯାଇଛ ରି। ଶ୍ରମ ରିକମାବେ କାଯ୍ଡ୍ୟାେୟକୁ 
େଉଡ଼ରି େଉଡ଼ରି େ ରିରାଶ ବହବା ସହ 
ଅଧିକାର୍ରୀଙ୍ ବ୍ୟବହାର ବସମାେଙୁ୍ କ୍ଷବୁ୍ଧ 

କର ରିଛ ରି ବବାଲରି ବସ କହ ରିଛ୍ରି। ଅେ୍ୟମାେଙ୍ 
ମଧ୍ୟବର କୃପାସ ରିନୁ୍ ବାର ରିକ, ଅେ ରିରୁର୍ ପଷୃ୍ ରି, 
ଉମାକା୍ ମଲରିକ, ଜୟ୍୍ରୀ ଗ ରିର ରି, ଗୟାଧର 
ସାହୁ ପ୍ମଖୁ ବକ୍ବ୍ୟ ପ୍ୋେ କର ରିଥିବଲ। 
ବଶଷବର ଭଗବାେ ବବବହରା ଧେ୍ୟବାେ 
ଅପ୍ଡଣ କର ରିଥିବଲ।

ବଦୁିୟୁତ୍   ବଭିାଗ 
କମ୍ଡଚାରରୀଙ୍କ 

ବଦଳନିର ଜନ 
ଅସନ୍ାଷ

କ � ୍ରା ବ ିନ୍ଦ ପୁ ର , ୧ ୬ । ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ୋଣ୍ଡରିସାହ ରି ବସକ୍ସେର ପାେ ରିମ ରି, ଏରରଙ୍ 
ଓ ସ ରିଂହଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଲାଇେମ୍ୟାେ 
ସଧୁାଂଶ ୁ ବଶଖର ସାହୁ ଅଚାେକ ବେେରି 
କରା ଯାଇଛ ରି। ଏଥିବଯାଗ ୁଜେ ଅସବ୍ାଷ 
ବେଖା ବେଇଛ ରି। ତାଙ୍ ବେେରି ବାତ ରିଲ କର ରି 
ତୁର୍ ଏଠାବର ପେୁଃ ସ୍ାପ ରିତ କର ରିବାକୁ 
ଅଞ୍ଚେବାସ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ତାପ ବକଶର୍ରୀ ବେବ 
ଓ ବ ରିଭାଗ୍ରୀୟ ଅଧିକାର୍ରୀଙ୍ଠାବର ଲରିଖିତ 
ଅଭରିବଯାଗ କର ରିଛ୍ରି। ଏହାକୁ କାଯ୍ଡ୍ୟକାର୍ରୀ 
େକବଲ ଆବଦୋେେ କର ରିବାକୁ 
ବଚତାବେ୍ରୀ ବେଇଛ୍ରି।

ନଖିିଳ ଓଡ଼ଶିା ନମି୍ଡାଣ ଶ୍ରମକି ସଂଘର ପଞ୍ାୟତ ଆବା�କ ସମ୍ଳିନରୀ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୬୍ରା୩(ସମସି): ବକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜରିଲ୍ାର ପ୍ମଖୁ ସାହ ରିତ୍ୟ 
ସଂଗଠେ ବମୌସମୁ୍ରୀ ସାହ ରିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍ତୃ ରି ପର ରିଷେ ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ ଋତୁ 
ଆଗମେ ଉପଲବକ୍ଷ ଏକ କବରିତା ଆସର ଓ ସମ୍ର୍୍ଡୋ ସଭା ସ୍ାେ୍ରୀୟ 
ସଞ୍ଜରିବେ୍ରୀ ବ ରିେ୍ୟା ମଦେ ରିର ପର ରିସରବର ଅେୁଷ୍ଠ ରିତ ବହାଇଯାଇଛ ରି। 
ପର ରିଷେର ସଭାପତ ରି ପ୍ବଫସର େଦେ 
କ ରିବଶାର ପର ରିଡ଼ାଙ୍ ସଭାପତ ରିତ୍ୱବର ଅେୁଷ୍ଠ ରିତ 
ସମାବବଶବର ସମ୍ାେକ କବରି ରକ୍ଟର ଶ୍ର୍ରୀଧର 
ସାମଲ ସଭାର ଉବେଶ୍ୟ ଜ୍ାପେ ସହ ରିତ ସ୍ାଗତ 
ଭାଷଣ ପ୍ୋେ କର ରିଥିବଲ। ଏହ ରି ଅବସରବର 
ପ୍ାୟ ୩୦ରୁ ଅଧିକ କବରି କବ ରିତା ପାଠ କର ରିଥିବଲ। 
ଅତ ରିଥି ଭାବବର ସତ୍ରୀଥ୍ଡର ସମ୍ାେକ ମେ୍ମଥ 
ବରାେ, ପଲକ ପତ୍ର ରିକାର ସମ୍ାେକ ଶଶ ରିକା୍ 
ୋସ, ଆମ ଗାଁ ସାହ ରିତ୍ୟ ପର ରିଷେ ସମ୍ାେକ 
ସ୍ପ୍ନାଂଶ ୁ ୋସ, ବାୟାବାବା ମହାବ ରିେ୍ୟାେୟ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ର. ସଧୁାଂଶ ୁଦ୍ ରିବବେ୍ରୀ ପ୍ମଖୁ ବଯାଗବେଇ ସାହ ରିତ୍ୟର ବ ରିଭ ରିନ୍ନ 
େ ରିଗ ଉପବର ବକ୍ବ୍ୟ ପ୍ୋେ କର ରିଥିବଲ। କବରି ତଥା ବମୌସମୁ୍ରୀ 
ପତ୍ର ରିକାର ବସୌଜେ୍ୟ ସମ୍ାେକ ବପ୍ମାେଦେ ଖଣୁ୍ଡଆେ କବରିତା 
ଆସରକୁ ସଂବଯାଜୋ କର ରିଥିବା ବବବେ କବରି ର. େେରିେ୍ରୀ ବବବହରା 

କବରିତାଗରୁ ରିକ ସମ୍ରୀକ୍ଷା କର ରିଥିବଲ। ଏହ ରି ସାହ ରିତ୍ୟ ଆସରବର କବରି 
ଅଜୟ ପାତ୍ର ଓ ରଞ୍ଜେ ବାଇଙୁ୍ ସମର୍୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାବର 
କବରି ଭରତ ବଜୋ, ସ୍ର୍୍ଡମୟ୍ରୀ ଷରଙ୍୍ରୀ, ବଗାଲାପ ରାଉତ, ସଞ୍ଜୟ 
ମଲ୍ ରିକ, ଅମର ପ୍ସାେ ରାଉତ, ଶ୍ର୍ରୀଧର ବଭାେ, ଶ୍ର୍ରୀଧର ମହା୍ ରି, 

ଅପର୍୍ଡ୍ରୀ ବସଠ୍ରୀ, ଶରତ ରାଉତ, ରାମକୃଷ୍ଣ ୋଶ, ତ୍ର ରିବଲାଚେ ବଜୋ, 
ଭ୍ରୀମବସେ ପ୍ଧାେ, ଗଗେବରିହାର୍ରୀ ବଜୋ, ମବୋଜ ଶତପଥ୍ରୀ 
ପ୍ମଖୁ ବହୁ କବରି କବ ରିତା ପାଠ କର ରିଥିବଲ। ବଶଷବର କବରି ବପ୍ମାେଦେ 
ଖଣୁ୍ଡଆେ ଧେ୍ୟବାେ ଅପ୍ଡଣ କର ରିଥିବଲ।

ନମୌସମୁରୀ ସା�ତିୟୁ ପରଷିଦର ବସ୍ କବତିା ଆସର

ନଯିକୁ୍ ିପରାମଶ୍ଡ ନମଳା
ପଟ୍୍ରାମଣୁ୍୍ରାଇ, ୧୬।୩ (ସମସି): ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ 
ବ୍ଲକସ୍ତର୍ରୀୟ େ ରିଯକୁ୍ ରି ପରାମଶ୍ଡ ବମୋ ଅେୁଷ୍ଠ ରିତ 
ବହାଇଯାଇଛ ରି। ବ୍ଲକ ସମ୍ ରିେେ୍ରୀ କକ୍ଷବର ଆବୟାଜରିତ 
ସ୍ତନ୍ତ ଉତ୍ସବବର ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍େୁ୍ୟମ୍ନ 
ସାମ୍ରାୟ ମଖୁ୍ୟ ଅତ ରିଥି ଭାବବ ବଯାଗ ବେଇ 
େ ରିଯକୁ୍ ରି ପରାମଶ୍ଡ ବମୋକୁ ଉଦ୍  ଘାଟେ କର ରିଥିବଲ। 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ େବ୍ରୀେ ପଟ୍ୋୟକ ବବକାର୍ରୀ ସମସ୍ୟା 
େୂର ପାଇଁ ଅବେକ ପେବକ୍ଷପ ବେଇଛ୍ରି। ସରକାର 
ବବକାର ଯବୁକଯବୁତ୍ରୀଙୁ୍ େ ରିଯକୁ୍ ରି ଉପବଯାଗ୍ରୀ 
କର ରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲରିମ ପ୍ୋେ କରଛ୍ରି। 
ଏଣ ୁବବକାର ଯବୁକଯବୁତ୍ରୀମାବେ ଏହାର ସବୁଯାଗ 
ବେବା ପାଇଁ ବସ ପରାମଶ୍ଡ ବେଇଥିବଲ। ବ ରିଡ଼ ରିଓ 
ଶଭୁାଂଶ ୁ ସାହୁ, ସ ରିର ରିପ ରିଓ ମକୁ୍ର୍ରୀ ବବଗମ, ଜରିଲ୍ା 
କମ୍ଡ େ ରିବୟାଜେ ଅଧିକାର୍ରୀ ଘେଶ୍ୟାମ ସାହୁ, ବ୍ଲକ 
ମ ରିଶେଶକ୍ରି ସଂବଯାଜକ ପ୍ଭୁ ଧବବେଶ୍ୱର ବରାେ, 
ଜ୍ରୀବ ରିକା ମ ରିଶେ ସଂବଯାଜରିକା ସଶୁ୍ର୍ରୀ ସଙ୍୍ରୀତା ଭୂୟାଁ 
ପ୍ମଖୁ ଏଥିବର ବଯାଗ ବେଇଥିବଲ। ୧୧ େ ରିଯକୁ୍ ରି ସଂସ୍ା 
୫୧୦ ବବକାର ଯବୁକ ଯବୁତ୍ରୀଙୁ୍ ତାଲରିମ ପ୍ୋେ 
ପାଇଁ ଚୟେ କର ରିଥିବଲ। ଅଭରିପ୍ା ଅଭରିଲ ରିପ୍ା ମଲ୍, 
ସମୁ ରିତ୍ରା ବ ରିଶ୍ୱାେ, ସସ୍ ରିତା ରାଉତ, ବେଜା େଦେ ରିେ୍ରୀ 
ମ ରିଶ୍ର ପ୍ମଖୁ ବ ରିଭାଗ୍ରୀୟ ଅଧିକାର୍ରୀମାବେ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ରମ 
ପର ରିଚାେୋ କର ରିଥିବଲ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୬।୩(ସମସି): ବକନ୍ଦାପଡ଼ା 
ସ୍ୟ ଶାସ ରିତ କବଲଜବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙ୍ 
େୟେ୍ରୀୟ ପର ରିସ୍ରିତ ରି। ଛାତ୍ର୍ରୀମାେଙ୍ 
ପାଇଁ ବଶୌଚାେୟର ବ୍ୟବସ୍ା, କବଲଜ 
ପର ରିସରବର କ୍ୟାଣ୍ଟରିେ, ର ରିଜରିଟାଲ 
କ୍ଲାସରୁମ୍  , ପାେ୍ରୀୟ ଜେ ଓ ଫ୍ୟାେ ୋହ ିଁ। 
ଏଥିବର ଅସ୍ୁଷ୍ ବହାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ 
କବଲଜ ପର ରିସରବର ଧାରଣାବର 

ବସ ରିଥିବଲ। ଏ ବେଇ କବଲଜ କରୃ୍୍ଡପକ୍ଷଙୁ୍ 
୬ ମାସ ତବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ ଏକ ଲରିଖିତ 
ଅଭରିବଯାଗ କର ରିଥିବଲ। କରୃ୍୍ଡପକ୍ଷ କର୍୍ଡପାତ 
କର ରି େ ଥିବଲ। କବଲଜ ବର ଗାବର୍ଡେ ଓ 
ପାବଚର୍ରୀ ମାତ୍ର ୧ ମାସ ମଧ୍ୟବର େ ରିମ୍ଡାଣ 
ବହାଇଗଲା; ବହବଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙ୍ 
ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ବମୌେ ରିକ ସବୁ ରିଧାର 
ୋବ ରିକୁ ୬ ମାସ ବ ରିତ ରିଯାଇଥିବଲ ମଧ୍ୟ 

ବକହ ରି ଶଣୁ ୁ ୋହା୍ ରି। ବତବବ ଧାରଣାବର 
ବସ ରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙୁ୍ ପଲୁ ରିସ ଧମକ 
ବେବା ସହ କବଲଜରୁ ବ ରିୋ କର ରିବେବା 
ଆଉ ପର୍ରୀକ୍ଷାବର ବଫଲ୍   କର ରିବା ବେଇ 
କବଲଜ ପକ୍ଷରୁ ଧମକ ମ ରିେ ରିବାରୁ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ ଆହୁର ରି ରାଗ ରିଯାଇଥିବଲ। 
ପଲୁ ରିସ ପହଞ୍ଚ ରି ବୁଝାସଝୁା କର ରିବା ପବର 
ଧାରଣା ହଟ ରିଥିଲା।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା, ୧୬୍ରା୩(ସମସି): ବକନ୍ଦାପଡ଼ା ସହରର ମେକରପରୁ 
ମସୁଲରିମସାହ ରିସ୍ରିତ ହବ ରିବ ମସଜରିେବର େସ୍ତାର ହ ରିଫଜ ଓ ବକରତର 
େସ୍ତାରବଦେ ରି ଜଲସା ଅେୁଷ୍ଠ ରିତ ବହାଇଯାଇଛ ରି। ଏଥିବର ଧାମେଗର 
ସର ରିଫର ବମୌଲାୋ ମହମ୍େ ହେ ରିଫ ମ ରିସବାହ୍ରୀ, ବଶୈଖଲୁ ହେରିସ 
ୋରୁଲ ଓଲୁମ ମଜୁାହ ରିବେ ମ ରିଲ୍ତ, ବମୌଲାୋ ମଫୁତ ରି ମଶୁାରଫ 
ରଜା, ବମୌଲାୋ ଜାହ ରିେ ରଜା ବଗୌସ ରି , ବମୌଲାୋ ମହମ୍େ ଜାବଭେ 
ଅଖତର, ବମୌଲାୋ ଜାକ ରିର ବହାବସେ ମ ରିସବାହ୍ରୀ, ବମୌଲାୋ ବଫୈଜୁଲ 
ହବରିବ, ବମୌଲାୋ ତାହ ରିର ରଜା, ବମୌଲାୋ ସୟେ ଖରୁସ ରିେ, ବମୌଲାୋ 
ଗଲୁାମ ମହମ୍େ, ବମୌଲାୋ ଅଜମାତୁଲ୍ା ହସମତ ରି, ବମୌଲାୋ 
କାର୍ରୀ ବେରୁଜ ଜମା, ବମୌଲାୋ ଖଲରିଲ ଅବହମ୍େ ମ ରିସବାହ୍ରୀ ଓ 
ବମୌଲାୋ ଅବେୁଲହକରିମ ବଫୈଜରି ପ୍ମଖୁ ବ ରିଜ୍ ଧାମଶିକ ଶ ରିକ୍ଷାବ ରିତମାବେ 
ବଯାଗବେଇ ସମାଜବର ଶ ରିକ୍ଷାର ଗରୁୁତ୍ୱ ଉପବର ଆବଲାକପାତ କର ରି 
ପ୍ବଚେ ପ୍ୋେ କର ରିଥିବଲ। ଏଥିସହ ରିତ ପବରିତ୍ର ବକାରାେକୁ ହ ରିଫ୍  ଜ୍   ବା 
ମଖୁସ୍ତ କର ରିଥିବା ଛାତ୍ର ହାଫରିଜ ମହମ୍େ ଅଜରିମଦୁ୍ ରିେଙୁ୍ ପଗଡ଼ରି ପ ରିନ୍ାଇ 
‘େସ୍ତାରବଦେ ରି’ କର ରିଥିବଲ। ବଶଷବର ହବରିବ ମସଜରିେର ଇମାମ ସାବହବ 
ବମୌଲାୋ ଜାବଭେ ଧେ୍ୟବାେ ଅପ୍ଡଣ କର ରିଥିବଲ।

ପଟ୍୍ରାମଣୁ୍୍ରାଇ,୧୬।୩(ସମସି)ପଟ୍୍ରାମଣୁ୍୍ରାଇ,୧୬।୩(ସମସି)

ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ଥାୋ ଅଞ୍ଚେର ଜବଣ ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ଥାୋ ଅଞ୍ଚେର ଜବଣ 
ସ୍ଲୁଛାତ୍ର୍ରୀଙୁ୍ ବକବତକ େୁବୃ୍ଡର୍ ସ୍ଲୁଛାତ୍ର୍ରୀଙୁ୍ ବକବତକ େୁବୃ୍ଡର୍ 
କାରବର ବଯାବଗ ଅପହରଣ ଉେ୍ୟମ କାରବର ବଯାବଗ ଅପହରଣ ଉେ୍ୟମ 
କର ରି ବ ରିଫେ ବହତୁ ବବ୍ଲଡ୍ ବର କାଟ ରି କର ରି ବ ରିଫେ ବହତୁ ବବ୍ଲଡ୍ ବର କାଟ ରି 
ରକ୍ାକ୍ କର ରିଛ୍ରି। ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ପଲୁ ରିସ ରକ୍ାକ୍ କର ରିଛ୍ରି। ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ପଲୁ ରିସ 
ଏ ସମ୍କ୍ଡବର ଏକ ମକେମା ରୁଜୁ ଏ ସମ୍କ୍ଡବର ଏକ ମକେମା ରୁଜୁ 
କର ରି ତେ୍ ଚୋଇଛ ରି। ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ କର ରି ତେ୍ ଚୋଇଛ ରି। ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ 
ବପୌରାଞ୍ଚେ ପ୍ହରାଜପରୁ ଗ୍ରାମବର ବପୌରାଞ୍ଚେ ପ୍ହରାଜପରୁ ଗ୍ରାମବର 
ରାଜେଗର ଅଞ୍ଚେର ଜବଣ ବ୍ୟକ୍ ରି ରାଜେଗର ଅଞ୍ଚେର ଜବଣ ବ୍ୟକ୍ ରି 

େ୍ରୀଘ୍ଡେ ରିେ ବହବ ଘର ଭରା ବେଇ େ୍ରୀଘ୍ଡେ ରିେ ବହବ ଘର ଭରା ବେଇ 
ପର ରିବାର ସହ ରହୁଛ୍ରି। ଗରୁୁବାର ପର ରିବାର ସହ ରହୁଛ୍ରି। ଗରୁୁବାର 
ସକାବେ ତାଙ୍ ୧୪ ବଷ୍ଡର ଝ ରିଅ ସକାବେ ତାଙ୍ ୧୪ ବଷ୍ଡର ଝ ରିଅ 
ସ୍ାେ୍ରୀୟ ଏମଏେ ହାଇସ୍ଲୁକୁ ପର୍ରୀକ୍ଷା ସ୍ାେ୍ରୀୟ ଏମଏେ ହାଇସ୍ଲୁକୁ ପର୍ରୀକ୍ଷା 
ବେବା ପାଇଁ ଆସ ରିଥିଲା। ପର୍ରୀକ୍ଷା ବେବା ପାଇଁ ଆସ ରିଥିଲା। ପର୍ରୀକ୍ଷା 
ସାର ରି ଘରକୁ ବଫରୁଥିବା ସମୟବର ସାର ରି ଘରକୁ ବଫରୁଥିବା ସମୟବର 
୩ ଅଜଣା େୁବୃର୍୍ଡ ଅପହରଣ ଉେ୍ୟମ ୩ ଅଜଣା େୁବୃର୍୍ଡ ଅପହରଣ ଉେ୍ୟମ 
କର ରିଥିବଲ। ଗଜାେେ ମାବକ୍ଡଟ କର ରିଥିବଲ। ଗଜାେେ ମାବକ୍ଡଟ 
େ ରିକଟବର ଅେ୍ୟ ଏକ ଗାରରିବର ବେବା େ ରିକଟବର ଅେ୍ୟ ଏକ ଗାରରିବର ବେବା 
ପାଇଁ ଉେ୍ୟମ କରୁଥିବାବବବେ ବସ ପାଇଁ ଉେ୍ୟମ କରୁଥିବାବବବେ ବସ 
ଗାଡ଼ରିରୁ ବାହାର ରି ଚ ରିତ୍ାର କର ରିଥିବଲ। ଗାଡ଼ ରିରୁ ବାହାର ରି ଚ ରିତ୍ାର କର ରିଥିବଲ। 

ସ୍ାେ୍ରୀୟ ବଲାକ ଆସ ରିଯ ରିବାରୁ ବସମାବେ ସ୍ାେ୍ରୀୟ ବଲାକ ଆସ ରିଯ ରିବାରୁ ବସମାବେ 
ମାବେ ବବ୍ଲରବର ଝ ରିଅଟ ରିର ହାତ ମାବେ ବବ୍ଲରବର ଝ ରିଅଟ ରିର ହାତ 
ଓ ବବକ କାଟ ରି ବେଇ ବକନ୍ଦାପଡ଼ା ଓ ବବକ କାଟ ରି ବେଇ ବକନ୍ଦାପଡ଼ା 
ଅଭରିମବୁଖ ଚାଲରିଯାଇଥିବଲ। ଖବର ଅଭରିମବୁଖ ଚାଲରିଯାଇଥିବଲ। ଖବର 
ପାଇ ଝ ରିଅଟ ରିର ବାପା ପହଞ୍ଚ ରି ଝ ରିଅକୁ ପାଇ ଝ ରିଅଟ ରିର ବାପା ପହଞ୍ଚ ରି ଝ ରିଅକୁ 
ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ସ୍ାସ୍୍ୟବକନ୍ଦକୁ ବେବା ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ସ୍ାସ୍୍ୟବକନ୍ଦକୁ ବେବା 
ସହ ରିତ ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ଆେଶ୍ଡ ଥାୋବର ସହ ରିତ ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ଆେଶ୍ଡ ଥାୋବର 
ଏ ସମ୍କ୍ଡବର ଲରିଖିତ ଅଭରିବଯାଗ ଏ ସମ୍କ୍ଡବର ଲରିଖିତ ଅଭରିବଯାଗ 
କର ରିଥିବଲ। ବତବବ ପଲୁ ରିସ ତେ୍ କର ରିଥିବଲ। ବତବବ ପଲୁ ରିସ ତେ୍ 
ଜାର ରି ରଖିଥିବଲ ମଧ୍ୟ ଅଭରିଯକୁ୍ଙୁ୍ ଜାର ରି ରଖିଥିବଲ ମଧ୍ୟ ଅଭରିଯକୁ୍ଙୁ୍ 
ଗ ରିରଫ କରାଯାଇୋହ ିଁ।ଗ ରିରଫ କରାଯାଇୋହ ିଁ।

ସ୍େୁଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଅପ�ରଣ ଉଦୟୁମ

ମନକରପରୁ �ବବି ମସଜଦିନର ଜେସା

ନମୌଳକି ସବୁଧିାରୁ ବଞ୍ତି ଛାତ୍ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା

ପଟ୍୍ରାମଣୁ୍୍ରାଇ,୧୬।୩(ସମସି): ବଲାକୋଥପରୁ ପ୍କଳ୍ ଉଚ୍ଚ 
ପ୍ାଥମ ରିକ ବ ରିେ୍ୟାେୟବର ୧୦େରିେ ବ୍ୟାପ୍ରୀ ରାଣ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ରୀବାଇ 
ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ଶ ରିକ୍ଷଣ ଶ ରିବ ରିର ଅେୁଷ୍ଠ ରିତ ବହାଇଯାଇଛ ରି। ପ୍ଧାେ 
ଶ ରିକ୍ଷକ ଶଭୁାଂଶ ୁ ୋସଙ୍ ବପୌବରାହ ରିତ୍ୟବର ଆବୟାଜରିତ 
ଉେଯାପେ୍ରୀ ଉତ୍ସବବର ଗଙ୍ାରାମପରୁ ୋଏବ ସରପଞ୍ଚ 
ସଞ୍ଜୟ ୋୟକ, ଏସପ ରି ବୋରାଲ ୟପୁ ରି ସ୍ଲୁ କ୍ଲଷ୍ରର 
ସ ରିଆରସ ରିସ ରି ରବମଶଚନ୍ଦ ମହା୍ ରି, ସ୍ଲୁ ପର ରିଚାେୋ କମ ରିଟ ରି 
ସଭାପତ ରି ସ୍ରୂପ ବଜୋ, ପ୍ାକ୍େ ସ ରିଆରସ ରିସ ରି େଦେକରିବଶାର 
ରାଉତ, ପର ରିଚାେୋ କମ ରିଟ ରି ସଭ୍ୟ େ ରିଲ୍୍ରୀପ ବଜୋ, 

ବ୍ଜକରିବଶାର ବଜୋ ଓ ଲକ୍ଷ୍ରୀପ୍ ରିୟା ବବବହରା ପ୍ମଖୁ ଅତ ରିଥି 
ଭାବବ ବଯାଗ ବେଇଥିବଲ। ଶ ରିକ୍ଷୟ ରିତ୍ର୍ରୀ ବେତ୍ରମଣ ରି ଖଟୁଆ, 
େ୍ରୀପ୍ତ ରିବରଖା ବବବହରା, ସସ୍ ରିତା େୋଇ, ବନେହଲତା ୋସ, 
ନେ ରିଗ୍ଧା ସଚୂର ରିତା ସାହୁ, ପ୍ଶ ରିକ୍ଷକ ରଶ୍ମ ରିତା ସ ରିଂ ଓ ପ୍ଣତ ରି ରାଉତ 
ପ୍ମଖୁ ବଯାଗ ବେଇଥିବଲ। ଶ ରିକ୍ଷୟ ରିତ୍ର୍ରୀ ବେତ୍ରମଣ ରି ଖଟୁଆ 
ସ୍ାଗତଭାଷଣ ବେଇଥିଲାବବବେ େ୍ରୀପ୍ତ ରିବରଖା ବବବହରା 
ଅତ ରିଥି ପର ରିଚୟ ପ୍ୋେ କର ରିଥିବଲ। ବଶଷବର ଶ ରିକ୍ଷୟତ୍ର୍ରୀ 
ନେ ରିଗ୍ଧା ସଚୁର ରିତା ସାହୁ ଧେ୍ୟବାେ ବେଇଥିବଲ। ଶ ରିକ୍ଷୟ ରିତ୍ର୍ରୀ 
ସସ୍ ରିତା େୋଇ ଓ ବନେହଲତା ୋସ ପର ରିଚାେୋ କର ରିଥିବଲ।

ଆତ୍ମସରୁକ୍ା ପ୍ରଶକି୍ଣ ଶବିରି
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୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩୧୨ ଭଦ୍ରକ
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ଭଦ୍ରକ, ୧୬ା୩(ସମସି)

୩ ଶଯ୍ୟା ବଶିଷି୍ଟ ନୂତନ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ୟା 
ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ୟାଳୟ(ଡଏିଚ୍  ଏଚ୍  ), 
୧ଶହ ଶଯ୍ୟା ବଶିଷି୍ଟ ମହଳିୟା ଓ ଶଶି ୁ
ବଭିୟାଗ(ଏମ୍  ସଏିଚ୍  ), ୬୦ଶଯ୍ୟା ବଶିଷି୍ଟ 
ଆଟେଣ୍ୟାଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଟସଡ୍   ଓ ଡ୍ରଗ୍   ଓୟୟାେ 
ହୟାଉସ୍   କୟାଯ୍ଯ୍ ଟଶଷ ପଯ୍ଯ୍ୟାୟଟେ 
ପହଞ୍ଛି।ି ଟସହଭିଳ ି ନୂତନ ଜଲି୍ୟା ମଖୁ୍ 
ଚକିତି୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସେ ବୟାଉଣ୍ୟାେୀ ୱୟାଲ 
କୟାଯ୍ଯ୍ ବ ି ସେଛି।ି କହବିୟାକୁ ଗଟଲ, 
୨୦ଟକୟାେ ିବ୍ୟ ଅଟ୍ଟକଳଟେ ନମିମିତ ୧ଶହ 
ଶଯ୍ୟାେ ନୂତନ ଏମ୍  ସଏିଚ୍   କୟାଯ୍ଯ୍ ଟଶଷ 
ଟହୟାଇଛ।ି ଟସହଭିଳ ି ୧୦୪ଟକୟାେ ି େଙ୍ୟା 
ବ୍ୟ ଅଟ୍ଟକଳଟେ ନମିମିତ ୩ଶହ ଶଯ୍ୟାେ 
ନୂତନ ଜଲି୍ୟା ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ୟାଳୟେ କୟାଯ୍ଯ୍ 
ସହ ଟେଷ୍ଟଟ୍   ଟସଡ୍   ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ଓୟୟାେ ହୟାଉସ 
କୟାଯ୍ଯ୍ ୬୦ପ୍ରତଶିତେୁ ଅଧିକ ସେଛି।ି 
ଏଭଳ ି ପେସି୍ତିଟିେ ଦୀର୍ଯ ୩ବଷ୍ଯ ଟହବ 
ଜଲି୍ୟା ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍   ସମ୍ଖୁଟେ 
ଥିବୟା ୪୦େୁ ଅଧିକ ଜବେ ଦଖଲକୟାେୀଙୁ୍ 
ଉଟଛେଦ କୟାଯ୍ଯ୍ ତ୍ୱେୟାନ୍ତି ଟହୟାଇ ପୟାେୁନ।ି 
ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ କଥୟା ଏହ ି ଟଯ, ଗତ ୨୦୨୦େୁ 
ଭଦ୍ରକ ତହସଲି କର୍ତ୍ ୍ଯପକ୍ଷ ନୂତନ ଜଲି୍ୟା 
ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ୟାଳୟ ସମ୍ଖୁଟେ ସେକୟାେୀ 

ଟଗୟାଚେ ଜମକୁି ଜବେଦଖଲ କେ ି ସ୍ୟାୟୀ, 
ଅସ୍ୟାୟୀ ରେ ନମି୍ଯୟାଣ କେ ିେହଥିିବୟା ୪୦େୁ 
ଅଧିକ ଜବେଦଖଲକୟାେୀଙୁ୍ ଚହି୍ନେ କେ ି
ଟସମୟାନଙୁ୍ ଉଟଛେଦ ଟନୟାେସି ପ୍ରଦୟାନ 
କେୟାଯୟାଇଥିଲୟା। ଦୀର୍ଯ ୩ବଷ୍ଯ ପଟେ ବ ି
ଉଟଛେଦ କୟାଯ୍ଯ୍ କେୟାଗଲୟାନୟାହ ିଁ। 

ସଚୂନୟାନୁଯୟାୟୀ, ଭଦ୍ରକ ତହସିଲି 
ଅଧୀନ ସୟାମେୟାଇପେୁ ଟମୌଜୟାଟେ ଥିବୟା 
୧.୯୯ଏକେ ଟଗୟାଚେ ଜମଟିେ ଏହ ି
ଜବେଦଖଲକୟାେୀମୟାଟନ ବୟାସଗତ୍ହ ନମି୍ଯୟାଣ 
କେ ି େହୁଛନ୍।ି ଟକଟତକ ସ୍ୟାୟୀଗତ୍ହ 
ବ ି ନମି୍ଯୟାଣ କେଛିନ୍।ି ସେକୟାେୀ ଜମକୁି 
ଅବଟେୟାଧ କେ ି ତହ ିଁଟେ ଟବଆଇନ୍   

ରେ ନମି୍ଯୟାଣ କେବିୟା ସହ ଟକଟତକ 
ପ୍ରଭୟାବଶୟାଳୀ ନଜି ରଟେ ଏୟୟାେ କଣ୍ସିନେ 
ବ ି ଲଗୟାଇଛନ୍।ି ଟସହଭିଳ ି ଟକଟତକ 
ସେକୟାେୀ କମ୍ଯଚୟାେୀ ବ ିଥିବୟା ଜଣୟାଯୟାଇଛ।ି 
ଟତଟବ ଜଲି୍ବୟାସୀଙ୍ ଦୀର୍ଯଦନିେ ଦୟାବ ି
ଓ ସ୍ୟାଥ୍ଯକୁ ପେୂଣ କେବିୟାକୁ ସେକୟାେଙ୍ 
ପକ୍ଷେୁ ଟକୟାେ ି ଟକୟାେ ି େଙ୍ୟାଟେ 
ଅତ୍ୟାଧନୁକି ଜଲି୍ୟା ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ୟାଳୟ 
କ୍ୟାମ୍ପସ୍  କୁ ଯୟାତୟାୟୟାତ ସବୁଧିୟା ପୟାଇଁ ଦୁଇ 
ଲୟାଇନ୍   େୟାସ୍ୟା ଏହ ି ଜବେଦଖଲକୟାେୀଙ୍ 
ଟଯୟାଗୁଁ କେୟାଯୟାଇପୟାେୁନ।ି ଟସହଭିଳ ି
ଟଗୟାେଏି ଆଟପ୍ରୟାଚ ଟେୟାଡ୍   ମଧ୍ୟ ୬ଜଣ 
ଅବଟେୟାଧକୟାେୀଙ୍ ଲୟାଗ ି ତ୍ୱେୟାନ୍ତି 

ଟହୟାଇପୟାେୁନୟାହ ିଁ। ଏଭଳ ି ଏକ ବତ୍ହତ୍   
ଜନମଙ୍ଗଳକୟାେୀ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଶୀଘ୍ର କେବିୟା 
ଲୟାଗ ି ଏହ ି ଜବେଦଖଲ ଉଟଛେଦ ତୁେନ୍ 
ଟହବୟାେ ଆବଶ୍କତୟା ଥିବୟା ଟବଟଳ 
ଭଦ୍ରକ ତହସଲି କର୍ତ୍ ୍ଯପକ୍ଷଙ୍ ଖୟାମଖିଆଲ 
ନୀତ ି ଟଯୟାଗୁଁ ଏହୟା କେୟାଯୟାଇପୟାେୁନୟାହ ିଁ। 
ଫଳଟେ ଏମ୍  ସଏିଚ୍  , ଡଏିଚ୍  ଏଚ୍   ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଶୀଘ୍ର କୟାଯ୍ଯ୍କ୍ଷମ ଟହବୟା ଟନଇ ଆଶଙ୍ୟା 
ସତ୍ଷ୍ଟ ି ଟହୟାଇଛ।ି ୨୦ଟକୟାେ ି େଙ୍ୟା ବ୍ୟଟେ 
ଏମ୍  ସଏିଚ୍   କୟାଯ୍ଯ୍ ଏକପ୍ରକୟାେ ସେଥିିବୟା 
ଟବଟଳ ୧୦୪ଟକୟାେ ି େଙ୍ୟାେ ଡଏିଚ୍  ଏଚ୍   
ବଲିଡଂି, ୨.୫ଟକୟାେ ି େଙ୍ୟା ଆଟେଡୟାନ୍  େ 
ଟେଷ୍ଟ ଟସଡ୍   ଓ ୧ଟକୟାେ ି ୪୫ଲକ୍ଷ େଙ୍ୟା 

ବ୍ୟଟେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଓୟୟାେ ହୟାଉସ ନମି୍ଯୟାଣ 
କୟାଯ୍ଯ୍ ୬୦ପ୍ରତଶିତ ସେଛି।ି ଅନ୍ପକ୍ଷଟେ 
୨ଟକୟାେ ିେଙ୍ୟା ବ୍ୟ ଅେକଳଟେ ପୟାଟଚେ ି
ନମି୍ଯୟାଣ କୟାଯ୍ଯ୍ ସେଛି।ି ଟମୟାେୟାଟମୟାେ ି
କହବିୟାକୁ ଗଟଲ ଆଉ ଦନି ଟକଇେୟା ପଟେ 
ନୂତନ ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ନମି୍ଯୟାଣ 
କୟାଯ୍ଯ୍ ଟଶଷ ଟହବ। ଟତଟବ ଟସଠୟାକୁ 
ଯୟାତୟାୟୟାତ ଲୟାଗ ି ନହିୟାତ ି ଆବଶ୍କ ଦୁଇ 
ଟଲନ୍   େୟାସ୍ୟା କୟାଯ୍ଯ୍ ଜବେଦଖଲ ଟଯୟାଗୁଁ 
କେୟାଯୟାଇପୟାେୁନୟାହ ିଁ। ଯୟାହୟାକୁ ଟନଇ 
ବୁଦ୍ଜିୀବୀ ମହଲଟେ ତୀବ୍ର ଅସଟନ୍ୟାଷ 
ପ୍ରକୟାଶ ପୟାଇଛ।ି ଏ ଦଗିଟେ ଜଲି୍ୟାପୟାଳ 
ଗେୁୁତେ ସହ ଦତ୍ ଷ୍ଟ ିଟଦବୟାକୁ ଦୟାବ ିଟହୟାଇଛ।ି

ନୂତନ ଏମ୍  ସଏିଚ୍  , ଡଏିଚ୍  ଏଚ୍   ଓ ଆଟେଣ୍ାଣ୍ଟ ଟରଷ୍ଟ ଟସଡ୍   କାରଚ୍ଚ୍ୟ ଟଶଷ ପରଚ୍ଚ୍ୟାୟଟରନୂତନ ଏମ୍  ସଏିଚ୍  , ଡଏିଚ୍  ଏଚ୍   ଓ ଆଟେଣ୍ାଣ୍ଟ ଟରଷ୍ଟ ଟସଡ୍   କାରଚ୍ଚ୍ୟ ଟଶଷ ପରଚ୍ଚ୍ୟାୟଟର

ସମ୍ଖୁରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଟଛେଦ ଟେଲାନ ି
   ୧.୯୯ ଏକର 
ଗ�ୋଚର ଜମ ି
ଜବରଦଖଲଗର
   ୩ବର୍ଷ ତଗେ ଗ�ୋଟସି୍   
ଗଦଇ ତହସଲି 
କର୍ତ୍ ୍ଷପକ୍ଷ ଚୁପ୍  

ଆଗରପଡ଼ା, ୧୬ା୩(ସମସି)

ସଚୂନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରର 
ବକିାଶ ଧଳ ନାମକ ସଚୂନା କମ୍ମୀ ବନ୍ତ 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ତ ବଡ଼ବର୍ଚ୍ଚିକୟାଁ ପଞ୍ାୟତ 
ରହୃ ନମି୍ାଣର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବଭିାରମୀୟ 
ଅଧିକାରମୀଙ୍କୁ  ମାରଥିିରେ ସକୁଦ୍ା ରସ ଧାର୍୍ୟ 
ସମୟସମୀମା ମଧ୍ୟରର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ 
କରପିାର ି ନ ଥିବାରକୁ  କମ୍ମୀ ଜଣଙ୍ ରାଜ୍ୟ 
ସଚୂନା ଆରୟାରଙ୍ଠାରର ଅଭରିରାର 
କରଥିିରେ। ସଚୂନା ଆରୟାର ଅଭରିରାରକକୁ 
ଗ୍ରହଣ କରବିା ସହ ତା ଉପରର ବଚିାର 
ମଧ୍ୟ କରଥିିରେ। ବଚିାର ଦବିସରର ବ୍ଲକ 
ସଚୂନା ଅଧିକାରମୀ ତଥା ଅତରିକି୍ତ ବ୍ଲକ 

ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରମୀ ଆରୟାରଙ୍ ସମ୍କୁଖରର 
ରଖିଥିବା ଉତ୍ତରରର ଆରୟାର ସନ୍ତକୁଷ୍ଟ 
ରହାଇ ନ ପାର ି ପବୂ୍ତନ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ 
ଅଧିକାରଣିମୀ ରରରବକା ବେିକୁ ଙ୍ଗ(ବତ୍ତ୍ମାନ 
ରଦଓରଡ଼ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ), ବ୍ଲକ 
ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରମୀ, ଅତରିକି୍ତ ବ୍ଲକ 
ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରମୀ, ପବୂ୍ତନ ଜନସଚୂନା 
ଅଧିକାରମୀ ରସାନା ମାଝ,ି ଉନ୍ନୟନ ବଭିାର 
ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନବି୍ାହ ସହାୟକଙ୍କୁ  ଆସନ୍ତା 
୧୪ ତାରଖିରର ଆରୟାରଙ୍ ସମ୍କୁଖରର 
ହାଜର ରହାଇ ରସମାନଙ୍ େଖିିତ 
ବୟାନ ପ୍ରଦାନ କରବିାକକୁ ରନାଟସି ଜାର ି
କରଥିିରେ। ରନାଟସି ପାଇବା ପରର 
୧୪ ତାରଖି ଦନି ପବୂ୍ତନ ଜନସଚୂନା 

ଅଧିକାରମୀ ରସାନା ମାଝ(ିବତ୍ତ୍ମାନ 
ମୟକୁରଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା କପ୍ତପିଦା ସବ୍  ଡଭିଜିନ 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରମୀ), 
ପବୂ୍ତନ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ କରିାଣ ି
ସକୁରରନ୍ଦ୍ର ସାହକୁ(ବତ୍ତ୍ମାନ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ 
ଏସ୍  ଆର୍  ଏ) ସଚୂନା ଆରୟାରଙ୍ଠାରର 
ଉପସ୍ତି ରହଥିିବା ରବରଳ ପବୂ୍ତନ 
ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରଣିମୀ ରରରବକା 
ବେିକୁ ଙ୍ଗ ତାଙ୍ େଖିିତ ବୟାନ ଅଧିକାରମୀଙ୍ 
ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଦାନ କରଥିିବା ସଚୂନା 
ମଳିଛି।ି ଅଭରିରାରକାରମୀଙ୍ ଅଭରିରାରକକୁ 
ବଚିାରକକୁ ରନଇ ଅଧିକାରମୀଙ୍ ଉତ୍ତରକକୁ 
ତଜ୍ମାକର ି ସଚୂନା ଆରୟାର ପବୂ୍ତନ 
ଜନସଚୂନା ଅଧିକାରମୀ ରସାନା ମାଝ ି

ସଚୂନା ଅଧିକାର ଆଇନକକୁ ଠକି୍   ଭାରବ 
ପ୍ରତପିାଦନ କର ି ନ ଥିବାରକୁ  ରସଥିପାଇଁ 
ତାଙ୍କୁ  ତାରଦି୍   କରବିା ସହ ଭବଷି୍ୟତରର 
ସଚୂନା ଅଧିକାର ଆଇନକକୁ ଠକି୍   ଭାରବ 
ପାଳନ କରବିା ପାଇଁ ନରିଦ୍୍ଶ ରଦବା 
ସହ ଏହାର ଏକକତିା ନକେ ରସ 
ବତ୍ତ୍ମାନ କାର୍୍ୟ କରକୁ ଥିବା ମୟକୁରଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରମୀଙ୍କୁ  ରପ୍ରରଣ 
କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ତତ୍  ସହତି 
ରତ ଜାନକୁଆରମୀ ମାସ ୧୮ ତାରଖିରର 
ମରାରାଇଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକକୁ ଆରାମମୀ ୩ 
ମାସ ମଧ୍ୟରର ସଚୂନା ଆରୟାରଙ୍ଠାରର 
ପ୍ରଦାନ କରବିାକକୁ ଅଧିକାରମୀଙ୍କୁ  ନରିଦ୍୍ଶ 
ରଦଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ବଡ଼ବର୍୍ଚିକୟାଁ ପଞ୍ାୟତ ଗେୃ ନମିଚ୍ଚାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ

୩ ମାସ ଭତିଟର ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନଟିଦ୍ଚ୍ଚଶ

ଆରଡ଼ ିବଜାରଟର ‘ଟକାଟ୍  ପା’ ଚଢ଼ଉ
୨୬ଶେ େଙ୍ା ଜରମିାନା ଆଦାୟ

ଭଦ୍ରକ, ୧୬ା୩(ସମସି): ଜଲି୍ୟା ସ୍ୟାସ୍୍ ବଭିୟାଗ ଓ ପଲୁସିେ ମଳିତି େମି୍   ଦ୍ୟାେୟା 
ଜଲି୍ୟାେ ବଭିନି୍ନ ବଜୟାେଟେ କଛିଦିନି ଧେ ିଲଗୟାତେ ଟକୟାଟ୍  ପୟା ଚଢ଼ଉ ଜୟାେ ିେହଛି।ି 
ଜୟାତୀୟ ତମୟାଖ ୁଦ୍ରବ୍ ବକି୍ରୟ ନଟିଷଧ ଆଇନ୍  େ କୟାଯ୍ଯ୍ୟାନ୍ୟନ ଓ ସଟଚତନତୟା 
ଉଟଦେଶ୍ଟେ ଏହ ିଚଢ଼ଉ କୟାଯ୍ଯ୍କ୍ରମେ ଆଟୟୟାଜନ କେୟାଯୟାଉଛ।ି ଆଜ ିଆେଡ଼ ି
ଅଞ୍ଳଟେ ଏହ ି ମଳିତି ଦଳ ଦ୍ୟାେୟା ବଭିନି୍ନ ଟଦୟାକୟାନ୍  ଟେ ଧେପଗଡ଼ କେୟାଯୟାଇ 
ଉକ୍ତ ଆଇନ୍   ଅବମୟାନନୟା ଅପେୟାଧଟେ ୧୩ ଜଣ ଟବପୟାେୀଙ୍ଠୟାେୁ ୨୬ଶହ େଙ୍ୟା 
ଜେମିୟାନୟା ଆଦୟାୟ କେୟାଯବିୟା ସହ ଜବତ କେୟାଯୟାଇଥିବୟା ବକି୍ରୟ ନଟିଷଧ ତମୟାଖ ୁ
ଜୟାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କେ ିଦଆିଯୟାଇଥିଲୟା। ଜଲି୍ୟା ସ୍ୟାସ୍୍ ବଭିୟାଗେ ଅଧିକୟାେୀ 
ଏପଟିଡମଟିଲୟାଜଷି୍ଟ ଡୟା. କୟାଶୀନୟାଥ ପଣ୍ୟା, ଅଣସଂକ୍ରୟାମକ ଟେୟାଗେ ସହକୟାେୀ 
ପେଚିୟାଳକ ଦୀପକ େୟାଉତଙ୍ ସହ ଆେଡ ିଫୟାଣ୍େି ଓଆଇସ.ି ସଟୁମନ୍ଦ୍ର ମହ୍ଲ ଏବଂ 
ଡ୍ରଗ୍   ଇନସି୍  ଟପକ୍ଟେଙ୍ କୟାଯ୍ଯ୍ୟାଳୟେ କମ୍ଯଚୟାେୀ ଏହ ିଚଢ଼ଉଟେ ସୟାମଲି ଥିଟଲ।

ଟଶୌଚାଳୟ େୁଇନ୍  ପେି ିପ୍ରଶକି୍ଷଣ

 ମଞ୍ଜୁରୀରରୋଡ଼, ୧୬ୋ୩(ସମସି): ଭଣ୍ାରରିପାଖରମୀ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରକୁ  
ସ୍ାନମୀୟ କନଷି୍ଠ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ ସଭାରହୃରର ରଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଟକୁ ଇନ୍  ପଟି ି
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଶବିରି ଅନକୁ ଷ୍ଠତି ରହାଇରାଇଛ।ି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ବ୍ଲକ ସଂରରାଜକ 
ଉଦୟନାଥ ରବଜଙ୍ ସଂରରାଜନାରର ଅନକୁ ଷ୍ଠତି ରହାଇଥିବା ଶବିରିକକୁ  ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସକୁମତମୀ ରସଠମୀ ଉଦ୍  ଘାଟନ କରଥିିରେ। ଏଥିରର ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ପ୍ରଣତିକାନ୍ତ ି ସାମେ, ବଡିଓି ରଦବଦତ୍ତ ଦାସ, ଜଲି୍ାପରଷିଦ ସଭ୍ୟ େକ୍ଷମୀଧର 
ସାହକୁ , ଜଲି୍ା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଧିକାରଣିମୀ ରମୀତାରାଣମୀ ନାୟକ ପ୍ରମକୁଖ ରରାରରଦଇ 
ବଭିନି୍ନ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରଥିିରେ। ବରିଶଷ କର ି ରଶୌଚାଳୟ ନମି୍ାଣ ପାଇଁ 
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭତି୍ତରିର ରକୁର୍ମ ପାଇପ ସଂରରାର ଉପକାରତିା ଉପରର ସହକାରମୀ ରନ୍ତମୀ 
ସଦି୍ାଥ୍ଶଙ୍ର ଦାସ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରଥିିରେ। ଏଥିରର ବ୍ଲକ କନଷି୍ଠ ରନ୍ତମୀ, 
ସରପଞ୍, ସମତି ି ସଭ୍ୟ, ପଞ୍ାୟତ କାର୍୍ୟନବି୍ାହମୀ ଅଧିକାରମୀ, ଗ୍ରାମରସବକ, 
ସ୍ୱଚ୍ଛଗ୍ରାହମୀ ପ୍ରମକୁଖ ଉପସ୍ତି ଥିରେ। 

ସରକାରୀ ଜମଟିର ମାେ ିଟଖାଳାକୁ ଟନଇ ଟଗାଷ୍ୀ ବବିାଦ
ଉଭୟ ଟଗାଷ୍ୀଙ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍  ଆଇ 

କାରଚ୍ଚ୍ୟାଳୟ ସମ୍ଖୁଟର ଧାରଣା
ଚୋନ୍ଦବୋଲ,ି ୧୬ୋ୩(ସମସି): ଚାନ୍ଦବାେ ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତ୍ରତ ରରାପନିାଥପକୁର 
ପଞ୍ାୟତରର ସଇତାପଦାଠାରର ରବଆଇନ ଭାରବ ରଜସବି ି ରମସନି 
େରାଇ ମାଟ ି ଉଠାଣକକୁ ରନଇ ରରାଟଏି ପକ୍ଷ ପକ୍ଷରକୁ  ଘରଟେଶ୍ୱର ରାଜସ୍ୱ 
ନରିମୀକ୍ଷକ(ଆର୍  ଆଇ)ଙ୍ କାର୍୍ୟାଳୟ ଆରରର ଧରଣା ରଦଇଥିବା ରବରଳ 
ଅନକୁ ରୂପ ଭାରବ ପ୍ରତପିକ୍ଷ ପକ୍ଷରକୁ  ବାେପିଦା ରଜାରରର ରବଆଇନ ଭାରବ 
ମାଟ ି ଉଠାଣକକୁ ବରିରାଧ କର ି ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ନରିମୀକ୍ଷକଙ୍ କାର୍୍ୟାଳୟ 
ଆରରର ପଥୃକ୍   ଧାରଣା ରଦଇଥିରେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷରକୁ  ରାଜସ୍ୱ ନରିମୀକ୍ଷକଙ୍କୁ  
ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାରବିା ପରର ରାଜସ୍ୱ ନରିମୀକ୍ଷକ ରଦୈତାରମୀ ମକୁଣ୍ା 
ଘଟଣାର ସତ୍ୟାତା ଜାଣବିାକକୁ  ରକ୍ଷତ୍ର ପରଦିଶ୍ନ କରଥିିରେ। ରତରବ 
ଏହ ି ଘଟଣାରର ରାଜସ୍ୱ ନରିମୀକ୍ଷକ ତଦନ୍ତ ପରର ୨ୟ ରରାଷ୍ଠମୀଙ୍ 
ବରିରାଧରର ମାଟ ି ଉଠାକକୁ  ରନଇ ଚାୋଣ କଟାରାଇଥିବା ଜଣାରାଇଛ।ି

ଜାତୀୟ େକିାକରଣ ଦବିସ ପାଳତି
ଦ�ାବଲ/ଧାମନଗର, ୧୬ା୩(ସମସି): ଏକ ସସୁ୍ ସମୟାଜ ଗଠନ ପୟାଇଁ 
ସ୍ୟାସ୍୍େ ସେୁକ୍ଷୟା ଜେୁେୀ ଏବଂ ଆଗୟାମୀ ବଂଶଧେଙୁ୍ ସସୁ୍ ଓ ସଟତଜ େବୟା ପୟାଇଁ 
େକିୟାକେଣେ ଆବଶ୍କତୟା ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଟବୟାଲ ି ଧୟାମନଗେ ମହୟାବଦି୍ୟାଳୟଟେ 
ଟଖୟାଲଥିିବୟା ୭ମ ଓଡ଼ଶିୟା ବୟାେୟାଲୟିନେ ସମେ ଶକି୍ଷ୍ୟାଥ୍ଯୀ ବୟାହନିୀ ତେଫେୁ 
ଅନୁଷ୍ତି ଜୟାତୀୟ େକିୟାକେଣ ଦବିସଟେ ମତ ପ୍ରକୟାଶ ପୟାଇଛ।ି ଟକୟୟାେ 
ଟେକେ ଅଫିସେ ଅଧ୍ୟୟାପକ ଆଶୀବ୍ଯୟାଦ ମହୟାନ୍ଙି୍ ପେଚିୟାଳନୟାଟେ ଅନୁଷ୍ତି 
କୟାଯ୍ଯ୍କ୍ରମଟେ ମହୟାବଦି୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପବତି୍ର ପୟାଣଗି୍ୟାହୀ ମଖୁ୍ଅତଥିି 
େୂଟପ ଟଯୟାଗଟଦଇ େକିୟାକେଣେ ବଭିନି୍ନ ସଫୁୁ ଉପଟେ ଆଟଲୟାକପୟାତ 
କେଥିିଟଲ। ଏହ ି ଅବସେଟେ ଏନ୍  ସସି ି କ୍ୟାଟଡେମୟାନଙ୍ ମଧ୍ୟଟେ ଚତି୍ରୟାଙ୍ନ 
ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲଖିନ ପ୍ରତଟିଯୟାଗତିୟା ଅନୁଷ୍ତି ଟହୟାଇ କତ୍ତୀ ପ୍ରତଟିଯୟାଗୀଙୁ୍ ପେୁସ୍ତ୍ତ 
କେୟାଯୟାଇଥିଲୟା। କୟାଯ୍ଯ୍କ୍ରମେ ସଫଳ ଆଟୟୟାଜନଟେ ଅଧ୍ୟୟାପକିୟା ବୟାସ୍ବକିୟା ଦୟାସ 
ଓ ଅଧ୍ୟୟାପକ ଡ. ପ୍ରଶୟାନ୍ ପେଡ଼ିୟା ପ୍ରମଖୁ ପେଚିୟାଳନୟାଟେ ସହଟଯୟାଗ କେଥିିଟଲ।

 ୨ୟ �ନିଦର ଡ୍ାଇଭର ସଂଘର ଧମ୍ମଘଟ 

ଶ୍ରମକିଙୁ୍ ଟନଇ ଆସଥୁିବା ଅଟୋକୁ ଅେକାଇବା ଟବଟଳ ଉଟତେଜନା
ବ ା ସୁ ଦ � ବ ପୁ ର , ୧ ୬ ା ୩ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ବୟାସଟୁଦବପେୁସ୍ତି ଚୂଡୟାମଣୀ ସୟାମଦୁ୍ରକି ଥୟାନୟା 
ମନ୍ୟାେୀ ନକିେଟେ ଡ୍ରୟାଇଭେଙ୍ ଧମ୍ଯରେ ଟବଟଳ 
ବବିୟାଦୀୟ ପେସି୍ତି ିଟଦଖୟାଟଦଇଛ।ି ଆଜ ିମଧ୍ୟୟାହ୍ନଟେ 
ଏକ ଅଟେୟା ଟକଟତକ ଶ୍ରମକିଙୁ୍ ଟନଇ ମନ୍ୟାେୀ 
ଅଭମିଟୁଖ ଆସଥୁିବୟା ଟବଟଳ ଟସଠୟାଟେ ଧମ୍ଯରେ 
କେୁଥିବୟା ଡ୍ରୟାଇଭେଙ୍ ସହ ମହୁୟାଁମହୁ ିଁ ପେସି୍ତି ି
ଟଦଖୟାଦଇଛ।ି ଅଟେୟାେକୁି ଅେକୟାଇବୟା ସମୟଟେ 
ଭୟାେସୟାମ୍ ହେୟାଇ ଓଲେ ି ପଡ଼ଥିିଲୟା। ଅଟେୟାଟେ 
ଥିବୟା ଟକଟତକ ଶ୍ରମକି ଆହତ ଟହୟାଇଥିବୟା ଟବଟଳ 
ରେଣୟାସ୍ଳଟେ ପେସି୍ତି ି ଜେଳି େୂପ ଧୟାେଣ 
କେଥିିଲୟା। ରେଣୟାକୁ ଟନଇ ସ୍ୟାନୀୟ ଟଲୟାକ ଓ 
ଡ୍ରୟାଇଭେ ସଂରେ ଟକଟତକ କମ୍ଯକର୍୍ଯୟାଙ୍ ମଧ୍ୟଟେ 
ଉଟର୍ଜନୟା ଟଦଖୟା ଟଦଇଥିଲୟା। ଖବେପୟାଇ ଉଭୟ 
ବୟାସଟୁଦବପେୁ ଓ ଚୂଡୟାମଣୀ ପଲୁସି ରେଣୟାସ୍ଳଟେ 
ପହଞ୍ ିପେସି୍ତିକୁି ଆୟର୍ କେବିୟା ସହତି ଉଟର୍ଜନୟା 

ଉପଟେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜେ େଖିଥିବୟା ଜଣୟାପଡ଼ଛି।ି ଏହ ି
ରେଣୟାକୁ ଟନଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷେୁ ସ୍ୟାନୀୟ ଥୟାନୟାଟେ 
ପହଞ୍ଥିିବୟା ଟବଟଳ ପଲୁସି ରେଣୟାେ ତଦନ୍ ଜୟାେ ି
େଖିଥିବୟା ଜଣୟାପଡ଼ଛି।ି ଟତଟବ ଖବେ ଟଲଖୟା ଟହବୟା 

ଟବଳକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷେୁ ଟକୌଣସ ି ଅଭଟିଯୟାଗ ଟହୟାଇ 
ନ ଥିବୟା ସଚୂନୟା େହଛି।ି ଅନ୍ପଟେ ଅଟେୟାଟେ 
ଥିବୟା ଶ୍ରମକିମୟାଟନ ଆହତ ଟହୟାଇ ବୟାସଟୁଦବପେୁ 
ଡୟାକ୍ତେଖୟାନୟାଟେ ଚକିତି୍ତି ଟହୟାଇଥିବୟା ଜଣୟାପଡ଼ଛି।ି

ବାଷ୍ଚିକ େରନିାମ ସଂକୀତେଚ୍ଚନ ଉତ୍ସବ

୨୬ଟର ଆଖଣ୍ଳମଣଙି୍ ଦଶଚ୍ଚନ 
ପାଇଁ ଆସଟିବ ଅମତି ଶାୋ

ମଞ୍ରୁୀଦରାଡ଼, ୧୬ା୩(ସମସି): ଭଣ୍ୟାେଟିପୟାଖେୀ ବ୍ଲକ 
େହଣଆି ପଞ୍ୟାୟତ େୟାଟ�ୟାଟେ ବୟାଷମିକ ହେନିୟାମ ସଂକୀର୍୍ଯନ 
ଉତ୍ବ ଅନୁଷ୍ତି ଟହୟାଇଯୟାଇଛ।ି ପ୍ରୟାୟ ଶଟହବଷ୍ଯେୁ ଅଧିକ 
ଟହବ ଗ୍ୟାମଟେ କୀର୍୍ଯନ ଟହଉଥିବୟା ଟବଟଳ ଚଳତିବଷ୍ଯ 
ଧମୁଧୟାମଟେ ଏହୟା ଆଟୟୟାଜତି ଟହୟାଇଛ।ି ସ୍ୟାନୀୟ ହନୁମୟାନ 
ଟପୟାଖେୀଠୟାଟେ ରେ ଉଟର୍ୟାଳନ ଟହୟାଇସୟାେବିୟା ପଟେ 
କୀର୍୍ଯନ ମଣ୍ପଟେ ଅଧିବୟାସ ପଜୂୟା ଆେମ୍ଭ ଟହୟାଇଥିଲୟା। 
ପଜୂକ ମଟହନ୍ଦ୍ର ଦୟାସ ଧୟାମମିକ ବଧିି ଅନୁସୟାଟେ ପଞ୍ସଖୟାଙୁ୍ 
ଆବୟାହନ କେବିୟା ସହତି ଟଗୌେ ଭକ୍ତମୟାନଙୁ୍ ନୟାମ ପ୍ରଦୟାନ 
କେଥିିଟଲ। ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଳେ ପ୍ରମଖୁ ସଂକୀର୍୍ଯନ ମଣ୍ଳୀ ନୟାମ 
ପେଟିବଷଣ କେଥିିଟଲ। ଉତ୍ବଟେ ଯଯୟାତ ି ସୟାମଲ ମଖୁ୍ 
ରେ କଳସ ଉଟର୍ୟାଳନ କେଥିିବୟା ଟବଟଳ ସହଟଯୟାଗୀ ଭୟାଟବ 
ଜୟୀେୟାମ ଟଲଙ୍ୟା, କୟାଶନିୟାଥ ସୟାମଲ, ବଦି୍ୟାଧେ ସୟାମଲ, 
ମଟନୟାେଞ୍ଜନ ସୟାମଲ, ଜଗନ୍ନୟାଥ ଶଙୁ୍ଆ ପୟାଶ୍ଶ୍ଯ କଳସ ସ୍ୟାପନ 
କେଥିିଟଲ। ୩ ଦନି ଧେ ି ଉତ୍ବକୁ ଗ୍ୟାମବୟାସୀଙ୍ ସଟମତ 
ଟଗୌେଭକ୍ତ ସଦସ୍ମୟାଟନ ପେଚିୟାଳନୟା କେଥିିଟଲ।

ଆରଡ,ି ୧୬ା୩(ସମସି): ଆସନ୍ୟା ୨୬ଟେ ଅଥ୍ଯୟାତ େବବିୟାେ 
ଟକନ୍ଦ୍ର ଗତ୍ହେୟାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତୀ ଅମତି ସୟାହୟା ଆଖଣ୍ଳମଣ ି ଦଶ୍ଯନ 
ଓ ପଜୂୟାର୍୍ଯନୟା କେଟିବ ଟବୟାଲ ି େୟାଜ୍ ବଟିଜପ ି ଦଳ ପକ୍ଷେୁ 
ପ୍ରକୟାଶ ପୟାଇଛ।ି ତୟାଙ୍ସହ ଟକନ୍ଦ୍ର ଟେଳମନ୍ତୀ ଅଶ୍ୱନୀ 
ଟବୈଷ୍ଣବ, ଶକି୍ଷୟାମନ୍ତୀ ଧଟମନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧୟାନ, ମନ୍ତୀ ବଟିଶଶ୍ୱେ 
େୁଡୁ ପ୍ରମଖୁ ଆସଟିବ ଟବୟାଲ ି ବଟିଶଷ ସତୂ୍ରେୁ ଜଣୟାଯୟାଇଛ।ି 
ଏଥିପୟାଇଁ ଗେୁବୟାେ େୟାଜ୍ ବଟିଜପ ି ଦଳେ ସୟାଂଗଠନକି 
ସମ୍ପୟାଦକ ମୟାନସ ମହୟାନ୍,ି ବେଷି୍ଟନତୟା ଟଗୟାଟଲଖ ମହୟାପୟାତ୍ର, 
ପବୂ୍ଯତନମନ୍ତୀ ମନଟମୟାହନ ସୟାମଲ, ଅଭମିନୁ୍ ଟସଠୀ, 
ଟହମନ୍ ପୟାଢ଼ୀଙ୍ ସହ ଆଟଲୟାଚନୟା କେଥିିଟଲ। ପଟେ ସୟାହୟା 
କପିେ ି ମନ୍େି ମଧ୍ୟଟେ ଦଶ୍ଯନ କେବିୟା ସହ ଟସବୟାୟତଙ୍ 
ସହ ମନ୍େି ଓ ପୀଠେ ଉନ୍ନତ ି ସମ୍ପ୍ଯକଟେ ଆଟଲୟାଚନୟା 
କେଟିବ ଟସଟନଇ ଏକ ଖସଡୟା ପ୍ରସୁ୍ତ କେଥିିଟଲ। ଏଥିସହ 
ଟହଲପି୍ୟାଡ୍  ଠୟାେୁ ମନ୍େି ପଯ୍ଯ୍ନ୍ ଟଯପେ ିଟକୌଣସ ିଅସବୁଧିୟା 
ନ ଟହବ ଟସଥିପୟାଇଁ ଚହି୍ନେ ଟହୟାଇଥିବୟା ଟହଲପି୍ୟାଡ ସ୍ୟାନ 
ବୁଲ ିଟଦଖିଥିଟଲ। ସୟାହୟାଙ୍ ଗସ୍ ସମୟ ନଦି୍୍ଯୟାେଣ ଟହୟାଇ ନ 
ଥିବୟାେୁ ଆସନ୍ୟା ୩ଦନି ମଧ୍ୟଟେ ଚୂଡୟାନ୍ ନଷି୍ପର୍ ି ନଆିଯବି 
ଟବୟାଲ ି ପବୂ୍ଯତନମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ସୟାମଲ କହଛିନ୍।ି ଆର୍  ଡପିୀଠେ 
ବୟାବୟା ଆଖଣ୍ଳମଣଙି୍ ଦଶ୍ଯନ ସୟାେବିୟା ପଟେ ଟବତୟାଳଗିୟାଁ 
ନକିେସ୍ ଶୟାଆଁଳପେୁ ଆଇଜଏିମ୍   ପଡ଼ଆିଟେ ଅନୁଷ୍ତି 
ସୟାଧୟାେଣ ସଭୟାଟେ ଟଯୟାଗଟଦବୟାେ କୟାଯ୍ଯ୍କ୍ରମ େହଛି ି
ଟବୟାଲ ି ବେଷି୍ ଟନତୟା ଟଗୟାଟଲଖ ମହୟାପୟାତ୍ର କହଛିନ୍।ି

ଡ୍ାଇଭର ଆଟ୍ାଳନ; ରାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ

ଅସରୁାଳ,ି ୧୬ା୩(ସମସି): ସମଗ୍ 
େୟାଜ୍ଟେ ଡ୍ରୟାଇଭେ ସଂରେ ଆହୟ୍ାନକ୍ରଟମ 
େୟାଜ୍ବ୍ୟାପୀ ଷ୍ଟୟିେଂି ଛୟାଡ ଆଟନ୍ୟାଳନ 
ଜୟାେ ି େହଥିିବୟା ଟବଟଳ ଧୟାମନଗେ ବ୍ଲକ 
ଅଧୀନ ଅସେୁୟାଳଠିୟାଟେ ସଂର ପକ୍ଷେୁ ୨ୟ 
ଦନିଟେ ଆଟନ୍ୟାଳନ କେୟାଯୟାଇଛ।ି ଡ୍ରୟାଇଭେ 
ସଂର ଗଡୁକିେ ସମସ୍ ଡ୍ରୟାଇଭେମୟାଟନ 
ଏହ ି ଆଟନ୍ୟାଳନଟେ ପ୍ରଟତ୍କ୍ଷ ଭୟାଟବ 
ସୟାମଲି ଟହୟାଇଛନ୍।ି ଫଳଟେ ସମଗ୍ ବ୍ଲକେ 

ଜନଜୀବନ ଉପଟେ ଏହୟା ଟରୟାେ ପ୍ରଭୟାବ 
ପକୟାଇଛ।ି ପ୍ରମଖୁ ପଯ୍୍ଯ େନସ୍ଳୀ ବୟାବୟା 
ଆଖଣ୍ଳମଣଙି୍ ପୀଠକୁ ଆସଥୁିବୟା ତୀଥ୍ଯ 
ଯୟାତ୍ରୀଙ୍ଠୟାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି ବ୍ବସୟାୟୀ, 
ଚୟାକେିଜିୀବୀ ଜନସୟାଧୟାେଣଙ୍ ସହତି 
ଟକୟାେ୍ଯ କଟଚେ ି ଆଦ ି ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ସ୍ୟାନକୁ 
ଯବିୟାକୁ ଥିବୟା ଟଲୟାକମୟାଟନ ବହୁ ସମସ୍ୟାେ 
ସମ୍ଖୁୀନ ଟହୟାଇଛନ୍।ି ଆମ୍ବୁଲୟାନ୍ସ ଓ 
ଜେୁେୀକୟାଳନି ଟସବୟା ଟଯୟାଗୟାଉଥିବୟା 

ଯୟାନକୁ ଛୟାଡଟିଦଟଲ ପ୍ରୟାୟ ଅନ୍ ସମସ୍ 
ଯୟାତ୍ରୀବୟାହୀ ଏବଂ ମୟାଲ ପେବିହନ ଯୟାନ 
ଗଡୁକୁି ଆଟନ୍ୟାଳନକୟାେୀମୟାଟନ ଠପ 
କେଟିଦଇଥିଟଲ। ଯୟାତ୍ରୀ, ବ୍ବସୟାୟୀ ସମଟସ୍ 
ହଇେୟାଣ ଟହବୟାକୁ ପଡ଼ଛି।ି ଅସେୁୟାଳ ିସଟମତ 
ଧଷୂେୁୀ, ଟକୟାଠୟାେ ଆଦ ି ଅଞ୍ଳେ ଡ୍ରୟାଇଭେ 
ସଂର ଗଡୁକି ପକ୍ଷେୁ ଆଟନ୍ୟାଳନକୁ ତୀବ୍ର ଭୟାଟବ 
ସମଥ୍ଯନ କେବିୟା ଦ୍ୟାେୟା େୟାସ୍ୟାଟେ ବୟାଇକ୍   
ବ୍ତତି ଅନ୍ ଗୟାଡ଼ ିଟଦଖିବୟାକୁ ମଳି ିନ ଥିଲୟା।

ପାଳସାେଟିର ଘରଟପାଡ଼ି
ଅସଜୁରୋଳ,ି ୧୬ୋ୩(ସମସି): ଧାମନରର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ତ ପାଳସାହ ି
ପଞ୍ାୟତର ରାନ୍ମୀଘାଟ ଶାସନରର ରକୁରକୁ ବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୨ଟାରର 
ବଦିକୁ ୍ୟତ୍   ସଟ୍ ସାକ୍ଚିଟରର ପ୍ରଫକୁଲ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପତଙି୍ ୨ ବଖରା ନଡ଼ାଛପର 
ଘର ସମ୍ରୂ୍୍ ରପାଡରିବିା ସହ ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର, 
ଧାନ ଚାଉଳ, େକୁ ରାପଟା, ବାସନ କକୁସନ ସହ ସାଇତ ି
ରଖିଥିବା ଟଙ୍ା ପଇସା ଆଦ ି ରପାଡ ି ପାଉଁଶ ରହାଇରାଇଛ।ି 
ଖବରପାଇ ଧାମନରର ବଧିାୟକ ସର୍ୂ୍ୟବଂଶମୀ ସରୂଜ ଅଗ୍ ି
ବପିନ୍ନ ପରବିାରଙ୍ ନକିଟରର ପହଞ୍ ି ସମରବଦନା ଜଣାଇବା 
ସହତି ସରକାରମୀ ସହାର୍ୟ ସକୁବଧିା ପାଇଁ ନରିଦ୍୍ଶ ରଦଇଥିରେ। 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରର ତକୁ ଷାରକାନ୍ତ ସାହକୁ, ହରହିର ସାହକୁ, 
ରରାବଦ୍୍ନ ମଲ୍କି ଓ ଅନ୍ତର୍୍ୟାମମୀ ଦାସ ପ୍ରମକୁଖ ଉପସ୍ତି ଥିରେ।

ସାମ୍ାଦକି ଟସକ୍  ଜାଫର ଅଲ୍ୀ ସମ୍ର୍ଦ୍ଚିତ

ଧାମନଗର, ୧୬ା୩(ସମସି): ଧୟାମନଗେ 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଯତ େୟାଧୟାବଲ୍ଭପେୁ ପଞ୍ୟାୟତ 
ମଶିନ ଶକ୍ତ ି ଗତ୍ହ ସମ୍ଖୁଟେ ଅନ୍ଜ୍ଯୟାତୀୟ 
ମହଳିୟା ଦବିସ ପୟାଳନ ଓ ନୟାେୀ ପ୍ରତଭିୟା 
ଅଟନଷ୍ଣ ଏବଂ ସମଦ୍୍୍ଯନୟା କୟାଯ୍୍ଯ କ୍ରମଟେ 
ଦୀର୍ଯଦନି ଧେ ି ନଷି୍ୟାପେ ଓ ନେିଟପକ୍ଷ 
ସମୟ୍ାଦ ପେଟିବଷଣ କେଥିିବୟା ଟଦୈନକି 
‘ସକୟାଳ’େ ଧୟାମନଗେ ବ୍ଲକ ପ୍ରତନିଧିି 
ସୟାମୟ୍ାଦକି ଟସକ ଜୟାଫେ ଅଲ୍ୀଙୁ୍ ଅନୁଷ୍ୟାନ 
ତେଫେୁ ସମଦ୍୍୍ଯନୟା ଦଆିଯୟାଇଛ।ି 
ସୟାମୟ୍ାଦକିତୟା ଟକ୍ଷତ୍ରଟେ ଅନନ୍ ଅବଦୟାନ 

ପୟାଇ ଁ ଟସକ ଅଲ୍ୀଙୁ୍ ଉର୍େୀୟ ଓ ପଷୁ୍ପଗଛୁେ 
ପ୍ରଦୟାନ ପବୂ୍ଯକ ମଞ୍ୟାସୀନ ଅତଥିି ଭଦ୍ରକ 
ଜଲି୍ୟା ପେଷିଦ ଉପୟାଧ୍ୟକ୍ଷୟା େୁନବିୟାଳୟା ବଶି୍ୱୟାଳ, 
ଧୟାମନଗେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷୟା ଶମମିଷ୍ୟା ଟବଟହେୟାଙ୍ 
ସଟମତ ଅନ୍ ଅତଥିିମୟାନଙ୍ ଦ୍ୟାେୟା ସମଦ୍୍ମିତ 
କେୟାଯୟାଇଥିଲୟା। ସମଦ୍୍ମିତ ପ୍ରତଭିୟା ଟସକ 
ଅଲ୍ୀ ନଜିକୁ ଧନ୍ ମଟନକେବିୟା ସହ 
ଅନୁଷ୍ୟାନେ କମ୍ଯକର୍୍ଯୟା ଏବଂ ଜଲି୍ୟା ପେଷିଦ 
ଉପୟାଧ୍ୟକ୍ଷୟା େୁନବିୟାଳୟା ବଶି୍ୱୟାଳ, ବଶିଷି୍ଟ 
ଶଳି୍ପପତ ି ତଥୟା ସମୟାଜଟସବୀ ମୟାୟୟାଧେ 
ପଣ୍ୟାଙୁ୍ ଧନ୍ବୟାଦ ପ୍ରଦୟାନ କେଛିନ୍।ି
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ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଟାଇ କ�ଟାର୍ଟକେ 
ମହଳିଟା ଦବିସ ପଟାଳତି

ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଟାଇ,୧୬।୩(ସମସି): ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଟାଇ ସଭିଲି୍   କ�ଟାର୍ଟକେ 
ବଶି୍ୱ ମହଳିଟା ଦବିସ ପଟାଳତି କହଟାଇଯଟାଇଛ।ି ବେଷି୍ଠ ସଭିଲି ଜଜ୍   
ସଶୁ୍ରୀ ସଙ୍ରୀତଟା ମଲ୍�ିଙ୍କ କପୌକେଟାହତି୍ୟ �େଥିିବଟାକବକଳ ଅପର୍୍ଟଟା 
ସଟାମଲ ସଂକଯଟାନଟା �େଥିିକଲ। ‘ସମଟାଜକେ ମହଳିଟାମଟାନଙ୍କ 
ସଟାମ୍ଧିଟାନ�ି ଅଧି�ଟାେ’ ଶରୀର୍ଟ� ଆକଲଟାଚନଟାଚକ୍ରକେ 
କଜଏମଏଫସ ି ସମରୀକ୍ଟା ମହଟାନ୍,ି କଜଏମଏଫସ ି କମଟାନଟାଲସିଟା 
ପ୍ରଧଟାନ କଯଟାଗ କଦଇ ଭଟାେତରୀୟ ସମ୍ଧିଟାନକେ ମହଳିଟାମଟାନଙ୍କ ପଟାଇଁ 
ଥିବଟା ଆଇନ ଉପକେ ଆକଲଟା�ପଟାତ �େଥିିକଲ। ଆଇନଜରୀବରୀ 
ଶଭୁଶ୍ରୀ ସ୍ଟାଇ ଁ ଓ ସକୁେଶ ନକେନ୍ଦ୍ର କଯଟାଗ କଦଇ ମହଳିଟାମଟାନଙ୍କ 
ପଟାଇ ଁସଟାମ୍ଧିଟାନ�ି ଓ ସେ�ଟାେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଟାେ େୂପକେଖ ସମ୍ପ�୍ଟକେ 
ବକ୍ତବ୍ୟ େଖିଥିକଲ। ଏହ ି �ଟାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମକେ ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଟାଇ ପଞ୍ଟାୟତ 
ସମତିେି ସମସ୍ତ ମହଳିଟା ସେପଞ୍, ସମତିସିଭ୍ୟଟା, ଅଙ୍ନବଟାଡ�ିମ୍ଟରୀ, 
ଆଶଟା�ମ୍ଟରୀ, ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଟାଇ ମହଳିଟା ମହଟାବଦି୍ୟଟାଳୟେ ଅଧ୍ଟାପ�ିଟା ଓ 
ଛଟାତ୍ରୀମଟାକନ କଯଟାଗ କଦଇଥିକଲ। ଏହ ି�ଟାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମ�ୁ ଆଇନକସବଟା 
�ମ୍ଟଚଟାେରୀ କମଟାହନ ଦଟାଶ, ଅମକେନ୍ଦ୍ର େଟାଉତ ଓ ସବୁ୍ରତ ପଣ୍ଟା 
ପ୍ରମଖୁ ପେଚିଟାଳନଟା �େଥିିକଲ।

ଅଇନପଡ଼ଟା ପ୍ଟାଥମ�ି 
ବଦି୍ଟାଳୟେ ବଟାର୍ଷିକ�ଟାତ୍ସବ
ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଟାଇ,୧୬।୩(ସମସି): ନେସଂିହପେୁ ପଞ୍ଟାୟତ ଅଇନପଡ଼ଟା-
ପଛପଡ଼ଟା ପ୍ର�ଳ୍ପ ପ୍ରଟାଥମ�ି ବଦି୍ୟଟାଳୟେ ବଟାରଷିକ�ଟାତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠତି 
କହଟାଇଯଟାଇଛ।ି ପ୍ରଧଟାନ ଶକି୍� ଜଟାଗେ ପ୍ରସଟାଦ କଜନଟାଙ୍କ 
କପୌକେଟାହତି୍ୟକେ ଆକୟଟାଜତି ଉତ୍ସବକେ କ�ନ୍ଦ୍ରଟାପଡ଼ଟାେ 
ପବୂ୍ଟତନ ବଧିଟାୟ�ିଟା ଡ. ସପି୍ରଟା ମଲ�ି ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି, ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଟାଇ 
ପଞ୍ଟାୟତ ସମତି ି ଅଧ୍କ୍ ପ୍ରଦୁ୍ୟମ୍ନ ସଟାମନ୍େଟାୟ ମଖୁ୍ୟବକ୍ତଟା ପ୍ରମଖୁ 
କଯଟାଗକଦଇଥିକଲ। ଅନ୍ୟମଟାନଙ୍କ ମଧ୍କେ ବ୍ଲ� ଉପଟାଧ୍କ୍ଟା ଜୟନ୍ରୀ 
ସ୍ଟାଇ,ଁ ନେସଂିହପେୁ ସେପଞ୍ ଦରୀପ୍ମିୟରୀ ପେଡ଼ିଟା, ବଆିେସସି ି
ଚନ୍ଦ୍ରକସଖେ ତ୍ପିଟାଠରୀ, ସ୍ଲୁ ପେଚିଟାଳନଟା �ମରି ି ସଭଟାପତ ି ବକି୍ରମ 
ମଲ�ି ପ୍ରମଖୁ ସମ୍ଟାନରୀତ ଅତଥିି ଭଟାକବ କଯଟାଗ କଦଇଥିକଲ। ଏଇ 
ଅବସେକେ ସ୍ଟାନରୀୟ କ�କତ� କଲଟା�ଙୁ୍କ ପେୁସ୍କୃତ �େଟାଯଟାଇଥିଲଟା।

କଯଟାଗକଦକଲ ନୂତନ 
ପ୍ରଟାଣରୀ ଚ�ିତି୍ସଟା ଅଧି�ଟାେରୀ
ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଟାଇ,୧୬।୩(ସମସି): ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଟାଇ ପ୍ରଟାଣରୀ ଚ�ିତି୍ସଟାଳୟେ 
ନୂତନ ପ୍ରଟାଣରୀ ଚ�ିତି୍ସଟା ଅଧି�ଟାେରୀ ଭଟାକବ ଡଟା. ପ୍ରଦରୀପ କଜନଟା 
କଯଟାଗ କଦଇଛନ୍।ି ପବୂ୍ଟେୁ କସ ଯଟାଜପେୁ ଜଲି୍ଟା ଦଶେଥପେୁ ବ୍ଲ� 
ମଙ୍ଳପେୁ ପ୍ରଟାଣରୀ ଚ�ିତି୍ସଟା ଅଧି�ଟାେରୀ ଭଟାକବ �ଟାଯ୍ଟ୍ୟେତ ଥିକଲ। 
କସ ଏଠଟାକେ କଯଟାଗ କଦବଟା ପକେ ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଟାଇ ପ୍ରଟାଣରୀ ଚ�ିତି୍ସଟା 
କ�ନ୍ଦ୍ରେ �ମ୍ଟଚଟାେରୀମଟାକନ ତଟାଙୁ୍କ ସ୍ଟାଗତ �େଥିିକଲ।

ଦୀର୍ଟଦନି ପକେ �ଣ୍ଆିକେ 
ଡଟାକ୍ତେ ନଯିକୁ୍ତ ିକହକେ

େଟାଜ�ନ�ିଟା,୧୬।୩(ସମସି): �ଣ୍ଆି ପ୍ରଟାଥମ�ି ସ୍ଟାସ୍୍ୟ 
କ�ନ୍ଦ୍ରକେ ଡଟାକ୍ତେ କଦବସ୍ତିଟା ଶମ୍ଟଟା କଯଟାଗ କଦଇଛନ୍।ି ପ୍ରଟାୟ ୨ 
ବର୍ଟେୁ ଅଧି� ସମୟ ଧେ ି ବନିଟା ଡଟାକ୍ତେକେ ଏହ ି ଡଟାକ୍ତେଖଟାନଟା 
ଚଟାଲଥିିଲଟା। ଡଟାକ୍ତେ ନଯିକୁ୍ତ ି ପଟାଇ ଁ ଦଟାବ ି କହଟାଇ ଆସଥୁଲଟା। 
କଶରକେ କ�ଟାେଟାପରୁକେ ନଯିକୁ୍ତ ଥିବଟା ଆଳେି କଦବସ୍ତିଟା 
ଶମ୍ଟଟା �ଣ୍ଆି ସ୍ଟାସ୍୍ୟକ�ନ୍ଦ୍ରକେ କଯଟାଗ କଦଇଛନ୍।ି ତଟାଙୁ୍କ ସ୍ଟାଗତ 
�େଟାଯଟାଇଛ।ି କତକବ କଦବସ୍ତିଟା ହଟାଉସ ସଜ୍ଟନ ଥିବଟାେୁ 
ସପ୍ଟାହକେ ୩ଦନି ଏଠଟାକେ କେଟାଗରୀ କସବଟା �େକିବ। ଅବଶଷି୍ଟ 
ଦନି କସ ନଜି ପଟାଠପଢ଼ଟା �େକିବ କବଟାଲ ି ସଚୂନଟା ମଳିଛି। 
ସଚୂନଟାକଯଟାଗ୍ୟ, ଡଟାକ୍ତେ କଦବସ୍ତିଟା ଆଳେି ପବୂ୍ଟତନ ବଧିଟାୟ� 
କଦକବନ୍ଦ୍ର ଶମ୍ଟଟାଙ୍କ ଝଅି ଓ ଡଟାକ୍ତେ ଦବିଟା�େ ଶମ୍ଟଟାଙ୍କ ନଟାତୁଣରୀ।

ଥଟାଇକଳଟା ପଞ୍ଟାୟତକେ ବକିଜଡେି 
‘ଶଙ୍ଖ କମଟା ଗବ୍ଟ’ �ଟାଯ୍ଟ୍କ୍ରମ

ବଟାେ�ୁିଦଟା,୧୬।୩(ସମସି): ବଟାଲ�ୁିଦଟା ବ୍ଲ� ଥଟାଇକଳଟା 
ପଞ୍ଟାୟତ ବଜୁି ଜନତଟା ଦଳ ପକ୍େୁ ‘ଶଙ୍ଖ କମଟା ଗବ୍ଟ’ �ଟାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ଠତି କହଟାଇଯଟାଇଛ।ି ବକିଜଡ ି ମହଳିଟା ବ୍ଲ� ସଭଟାକନତ୍ରୀ 
ଜୟଶ୍ରୀ ଦପ୍ଟଦଳନିରୀ ମଲ୍�ିଙ୍କ କନତକୃ ତ୍ୱକେ ଏହ ି �ଟାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମକେ 
ବକିଜଡ ିେଟାଜ୍ୟ ଯବୁ ସଙ୍ଠ� ସମ୍ପଟାଦ� �ମଳଟା�ଟାନ୍ ମହଟାପଟାତ୍, 
ଜଲି୍ଟା ବକିଜଡ ିମହଳିଟା ସଭଟାକନତ୍ରୀ ସବତିଟା ମହଟାପଟାତ୍, ବଟାହଟାେଣଟା 
ସେପଞ୍ ମଟାନସ େଞ୍ଜନ ପେଡ଼ିଟା, ଥଟାଇକଳଟା ସେପଞ୍ ପ୍ରତନିଧିି 
କହମନ୍ ମହଟାନ୍,ି ଯବୁ ସଙ୍ଠ� ମଟାନସ େଞ୍ଜନ ମଲ୍�ି, ପବୂ୍ଟତନ 
ସମତି ି ସଭ୍ୟଟା ବନଜଟା ମଲ୍�ି, େତିଟା ମଲ୍�ି, ପଜୂଟା ମଲ୍�ି, 
ହେ ି ମଲ୍�ି, ବଜିୟ �ୁଁଅେ ପ୍ରମଖୁ କଯଟାଗ କଦଇଥିକଲ। ଏହ ି
�ଟାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମକେ ପଞ୍ଟାୟତେ ଶତଟାଧି� ବକିଜଡ ି ମହଳିଟା �ମ୍ଟରୀ 
କଯଟାଗ କଦଇଥିକଲ।

  ଜଲି୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବଶି୍ୱ କଳଲାମ�ଲାତଆି ସପ୍ଲାହ ପଲାଳତି

‘�ଳଟାକମଟାତଆିେ ସଅଳ ଚ�ିତି୍ସଟା ନ �କେ ବପିଦ’
ଜଗତସଂିହପେୁ,୧୬।୩(ସମସି)

ଜଗତସଂିହପେୁ ଜଲି୍ଟା ମଖୁ୍ୟ ଚ�ିତି୍ସଟାଳୟେ 
ସଭଟାଗକୃହକେ ବଶି୍ୱ �ଳଟାକମଟାତଆି ସପ୍ଟାହ ପଟାଳତି 
କହଟାଇଛ।ି କମଟାତଆି ବନୁି୍ କହକଲ ଅକ୍ରେଟାପଚଟାେ 
�େ ି ଦକୃ ଷ୍ଟଶିକ୍ତ ି କଫେଟାଇ ଆଣ ି ହୁଏ; �ନୁି୍ 
�ଳଟାକମଟାତଆି ଏମତି ି ଏ� ଚକ୍ ୁ ସମସ୍ୟଟା ଯଦ ି
ସଅଳ ଚ�ିତି୍ସଟା �େଟା ନ ଯଟାଏ କତକବ ସବୁଦନି 
ପଟାଇଁ ଦକୃ ଷ୍ଟ ି ଶକ୍ତ ି ହେଟାଇବଟା�ୁ ପଡ଼ଥିଟାଏ। କତଣ ୁ
ଏଥିେୁ େକ୍ଟା ପଟାଇବଟା�ୁ କହକଲ �ଛି ି ବ ି ସମସ୍ୟଟା 
ଆଖିକେ କଦଖଟାକଦବଟା କ୍ଣ ି କଡେ ି ନ �େ ି ତୁେନ୍ 
ଚକ୍ ୁବକିଶରଜ୍ଞଙ୍କ ପେଟାମଶ୍ଟକେ ଚ�ିତି୍ସଟା �େଟାଇବଟା 
ଜେୁେ।ି ନ କଚତ ସବୁଦନି ପଟାଇଁ ଅନ୍ଧତ୍ୱ�ୁ ବଟାେଣ 

�େବିଟା�ୁ ପକଡ କବଟାଲ ି ଚକ୍ ୁ ବକିଶରଜ୍ଞ ଡଟାକ୍ତେ 
ଅକଶଟା� ମଶି୍ �ହଛିନ୍।ି ଜଲି୍ଟା ମଖୁ୍ୟ ଚ�ିତି୍ସଟା 
ଓ ଜନସ୍ଟାସ୍୍ୟ ଅଧି�ଟାେରୀ ଡଟାକ୍ତେ କକ୍ତ୍ବଟାସରୀ 

ଦଟାଶ ଏଥିକେ ଅଧ୍କ୍ତଟା �େଥିିକଲ। ଜଲି୍ଟା 
ଜନସ୍ଟାସ୍୍ୟ ଅଧି�ଟାେରୀ ଡଟାକ୍ତେ ଶତରୁଘନ ଦଟାଶ ଏହ ି
�ଳଟାକମଟାତଆି କହବଟାେ ବଭିନି୍ନ �ଟାେଣ �ହଥିିକଲ। 

ଜଲି୍ଟା କପ୍ରଟାଗ୍ଟାମ ମ୍ୟଟାକନଜେ ଚକ୍ରଧେ କଜନଟା 
ସକୁନତ୍ କପ୍ରଟାଗ୍ଟାମକେ ମଟାଗଣଟାକେ ଚକ୍ ୁ ପେରୀକ୍ଟା, 
ଅକ୍ରେଟାପଚଟାେ ଓ ଚରମଟା ଇତ୍ୟଟାଦ ି କଯଟାଗଟାଇ 
ଦଆିଯଟାଉଥିବଟା �ହଥିିକଲ। ଚକ୍ ୁ ବକିଶରଜ୍ଞ 
ଡଟାକ୍ତେ ଅୟଶ�ଟାନ୍ ଦଟାସ �ଳଟାକମଟାତଆି କ�କତ 
କଯ ମଟାେଟାତ୍ମ� କ୍ତ ି ପହଞ୍ଟାଏ କସ ସବୁ କଦଖଟାଇ 
ସକଚତନ ସକୃଷ୍ଟ ି �େଥିିକଲ। ଏହ ି ସଭଟାକେ ମହମିଟା 
ଓ ନଟାେଟାୟଣରୀ ସ୍ଲୁ ଅଫ ନସଷିଂେ ଅଧ୍କ୍ଟା ଏବଂ 
ଛଟାତ୍ଛଟାତ୍ରୀ, ଆଶଟା�ମ୍ଟରୀ, ସ୍ଟାସ୍୍ୟ�ମ୍ଟରୀଙ୍କ ସକମତ 
ଅନ୍ୟ �ମ୍ଟଚଟାେରୀମଟାକନ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। ସ�ୁଟାନ୍ 
ପ୍ରଧଟାନ ସଭଟା ପେଚିଟାଳନଟା �େଥିିକଲ। ଜଲି୍ଟା 
ଜନସ୍ଟାସ୍୍ୟ କଯଟାଗଟାକଯଟାଗ ଅଧି�ଟାେଣିରୀ ସଚଳଟା 
ମହଟାନ୍ ିଧନ୍ୟବଟାଦ ଅପ୍ଟଣ �େଥିିକଲ।

ସେପଞ୍ଙୁ୍ ଆକ୍ରମଣ କନଇ ଉକତେଜନଟା
ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଟାଇ,୧୬।୩(ସମସି)

ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଟାଇ ଗ୍ଟାମଟାଞ୍ଳ ଥଟାନଟା ଅଧରୀନ ବଳଭଦ୍ରପେୁ ସେପଞ୍ 
ପ୍ରୟିବ୍ରତ ଓଝଟା ଓ ତଟାଙ୍କ ଭଟାଇ କଦବବ୍ରତ ଓଝଟାଙୁ୍କ ମେଣଟାନ୍� 
ଆକ୍ରମଣ କହଟାଇଛ।ି ଏହ ି ଘରଣଟା�ୁ କନଇ ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଟାଇ 
ସେପଞ୍ ସଂଘ ତଟାତ ି ଉଠଛି।ି ସଂସଟାେଫଳସ୍ତି ଗ୍ଟାମଟାଞ୍ଳ 
ଥଟାନଟା ପେସିେକେ ସଂଘ ପକ୍େୁ ଗଣଧଟାେଣଟା ଦଆିଯଟାଇଥିଲଟା। 
କତକବ ଅଭଯିକୁ୍ତମଟାନଙ୍କ ବକିେଟାଧକେ ଦକୃ ଢ �ଟାଯ୍ଟ୍ୟଟାନୁଷ୍ଠଟାନ 
ଗ୍ହଣ �େଟାଯବିଟା�ୁ ପଲୁସି ପକ୍େୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ମଳିବିଟା ପକେ 
ସେପଞ୍ ସଂଘ ପକ୍େୁ କହଟାଇଥିବଟା ଧଟାେଣଟା�ୁ ପ୍ରତ୍ୟଟାହଟାେ 
�େନିଆିଯଟାଇଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍କେ ଆକ୍ରମଣ ଘରଣଟାକେ ତଦନ୍ 
ପଟାଇଁ ଯଟାଇଥିବଟା ପଲୁସି�ୁ �ଟାଯ୍ଟ୍ୟକେ ବଟାଧଟାକଦବଟା ଓ ଆକ୍ରମଣ 
�େଟାଯଟାଇଛ।ି ଅଭଯିକୁ୍ତ ଓ କସମଟାନଙ୍କ ସମଥ୍ଟ� ପଲୁସି ଗଟାଡ ି
ଉପେ�ୁ କଢଲଟା ଫଙ୍ବିଟା�ୁ ପଛଟାଇ ନ ଥିକଲ।

 ବଳଭଦ୍ରପେୁ ପଞ୍ଟାୟତ ବଟାଲପିଟାରଣଟାକେ ଗତ ୩େୁ ୭ 
ତଟାେଖି ପଯ୍ଟ୍ୟନ୍ ବଶି୍ୱଶଟାନ୍ ିମହଟାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠତି କହଟାଇଥିଲଟା। 
୬ ତଟାେଖି ଡଟାମେପେୁ ପଞ୍ଟାୟତ େଟାଘବପେୁ ହେଜିନସଟାହେି 
କ�କତ� ନଶିଟାସକ୍ତ ଯବୁ� ଯଜ୍ଞସ୍ଳକେ ଗଣ୍କଗଟାଳ 
�େବିଟା ସହତି ମହଳିଟାମଟାନଙୁ୍କ ଅଶ୍ରୀଳ ଇଙ୍ିତ �େଥିିକଲ। 
ଏହ ି ଘରଣଟା�ୁ କନଇ ବଟାଲପିଟାରଣଟା ଯଜ୍ଞ �ମରି ି ପକ୍େୁ ୪ 
ଜଣ ଯବୁ�ଙୁ୍କ ଅର� େଖଟାଯବିଟା ସହତି ୨ର ିବଟାଇକ୍   ଜବତ 
�େଟାଯଟାଇଥିଲଟା। େଟାଘବପେୁ ଗ୍ଟାମେ ମେୁବରୀମଟାକନ ଅର� 
ଥିବଟା ୪ ଜଣ ଯବୁ�ଙୁ୍କ ନଜି ଦଟାୟତି୍ୱକେ କନବଟା ସହତି 
ଘରଣଟାେ ସମଟାଧଟାନ ପଟାଇଁ ପ୍ରତଶିରୁତ ିକଦଇଥିକଲ। ପେଦନି 
ଡଟାମେପେୁ ସେପଞ୍ ଅନସୟୂଟା ନଟାଥ, ବସନ୍ ନଟାଥ ଓ ୨୦େୁ 
ଊର୍ଦ୍୍ଟ ଗ୍ଟାମେ ମେୂବରୀ ବଟାଲପିଟାରଣଟା ଯଜ୍ଞ �ମରି ିଜବତ �େ ି
େଖିଥିବଟା ୨ର ି ବଟାଇ��ୁ ନଜି ଦଟାୟତି୍ୱକେ କନବଟା ସହତି 
୧୯ ତଟାେଖି ଉଭୟ ପକ୍ଙ୍କ ମଧ୍କେ ଆକପଟାର ସମଟାଧଟାନ 

�େଟାଯବି କବଟାଲ ିପ୍ରତଶିରୁତ ିକଦଇଥିକଲ। ଏହଟାପକେ ପେସି୍ତି ି
ଶଟାନ୍ ପଡ଼ଥିିଲଟା। ୧୫ ତଟାେଖି ସ�ଟାକଳ ବଳଭଦ୍ରପେୁ 
ସେପଞ୍ଙ୍କ ବଡଭଟାଇ କଦବବ୍ରତ ଓଝଟା ଡଟାମେପେୁ ପଞ୍ଟାୟତ 
କଜନଟାପଟାରଣଟା ଗ୍ଟାମେୁ କଫେୁଥିବଟାକବକଳ ଆକ୍ରମଣେ 
ଶ�ିଟାେ କହଟାଇଥିକଲ। େଟାଘବପେୁ ହେଜିନସଟାହ ି
ନ�ିରକେ ଯଜ୍ଞ ଗଣ୍କଗଟାଳକେ ସମ୍ପକୃକ୍ତ ଥିବଟା ଯବୁ� ଓ 
ତଟାଙ୍କ ସମଥ୍ଟ�ମଟାକନ କଦବବ୍ରତଙୁ୍କ ଅର�ଟାଇ ଲୁହଟାେଡ୍  , 
କଠଙ୍ଟା, ଫଟାସ୍ଟଟା, ଭୁଜଟାଲ,ି ଛୁେରୀକେ ଆକ୍ରମଣ �େଥିିକଲ। 

ଏହ ି ଖବେ ପଟାଇବଟା ପକେ କଦବବ୍ରତଙ୍କ ସଟାନଭଟାଇ ତଥଟା 
ବଳଭଦ୍ରପେୁ ସେପଞ୍ ପ୍ରୟିବ୍ରତ ଓଝଟା, ସମତିସିଭ୍ୟ କ�ୈଳଟାସ 
ଚନ୍ଦ୍ର ପେଡ଼ିଟା, ବଟାବୁେଟାମ ପେଡ଼ିଟା ଓ �ଟାଳନ୍ରୀ ନଟାୟ� ପ୍ରମଖୁ 
େଟାଘବପେୁ ହେଜିନସଟାହକିେ ପହଞ୍ ି ଘରଣଟାେ ସମଟାଧଟାନ 
ପଟାଇଁ ଉଦ୍ୟମ �େଥିିକଲ। ହେଜିନସଟାହେି ଶତଟାଧି� ବ୍ୟକ୍ତ ି
�ନୁି୍ ମଳିତି ଭଟାକବ ଆକ୍ରମଣ �େ ି କଦବବ୍ରତ ଓ ସେପଞ୍ 
ପ୍ରୟିବ୍ରତଙ୍କ ୨ର ି ସନୁଟାକଚନ୍   ଓ ୧ ଲକ୍ ୭୦ ହଜଟାେ ରଙ୍କଟା 
ଛଡଟାଇ କନଇଥିବଟା ଅଭକିଯଟାଗ କହଟାଇଛ।ି ଆକ୍ରମଣ�ଟାେରୀଙ୍କ 

�ବଳେୁ ଖସ ିଆସ ିକଦବବ୍ରତ ଥଟାନଟାକେ ଲଖିିତ ଅଭକିଯଟାଗ 
�େଥିିକଲ। ଅଭକିଯଟାଗ ପଟାଇ ଥଟାନଟା ଅଧି�ଟାେରୀ ଅନ୍ଯ୍ଟ୍ୟଟାମରୀ 
ବଶି୍ୱଟାଳ ଓ କଫଟାସ୍ଟ ସହ େଟାଘବପେୁ ହେଜିନସଟାହ�ୁି 
ତଦନ୍ ପଟାଇଁ ଯଟାଇଥିକଲ। କସହ ି ସମୟକେ େଟାଘବପେୁ 
ହେଜିନସଟାହକିେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହେ ନଗେ �ରୀର୍୍ଟନ ଚଟାଲଥିିଲଟା। 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ଯବୁ� ଓ ତଟାଙ୍କ ସମଥ୍ଟ�ମଟାକନ ପଲୁସି ଗଟାଡ ି
ଉପେ�ୁ କଢଲଟାମଟାଡ �େଥିିକଲ। ଏହଟାପକେ ମଧ୍ଟାହ୍ନକେ 
ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଟାଇ ସେପଞ୍ ସଂଘ ସଭଟାପତ ି ତଥଟା ବଟାଲପିଟାରଣଟା 
ସେପଞ୍ ଅଜତି ନଟାୟ�ଙ୍କ କନତକୃ ତ୍ୱକେ ଗଙ୍ଟାେଟାମପେୁ 
ସେପଞ୍ ଦରୀପ୍ ି ନଟାୟ�, ବଡମଳୂବସନ୍ ସେପଞ୍ ସକନ୍ଟାର 
କସଠରୀ, ଶଟାସନ ସେପଞ୍ ସଂଗ୍ଟାମ କ�ଶେରୀ ବଟାେ�ି, 
ଦହୁିଡପିେୁ ସେପଞ୍ ନକେଶଚନ୍ଦ୍ର ମଲ�ି, ଖଣତଟା ସେପଞ୍ 
ଅନରୀଲ କଲଙ୍କଟା, ତେଡପିଟାଳ ସେପଞ୍ କଦବବ୍ରତ ନଟାୟ�, 
�ଖଟାେୁଣରୀ ସେପଞ୍ େକମଶଚନ୍ଦ୍ର ମଲ�ି, ଶ୍ରୀେଟାମପେୁ 
ସେପଞ୍ଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିି ପ୍ରତଟାପ କସଠରୀ, ଅଳପଆୁ ସେପଞ୍ 
ପଦ୍ନିରୀ କବକହେଟା ପ୍ରମଖୁ ଅଭଯିକୁ୍ତମଟାନଙ୍କ ବକିେଟାଧକେ 
ଦକୃ ଢ �ଟାଯ୍ଟ୍ୟଟାନୁଷ୍ଠଟାନ ଦଟାବ ି�େ ିଗ୍ଟାମଟାଞ୍ଳ ଥଟାନଟା ପେସିେକେ 
ଧଟାେଣଟାକେ ବସଥିିକଲ।

 ଖବେପଟାଇ ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଟାଇ ଏସ୍  ଡପିଓି ସନ୍ଧ୍ୟଟାେଟାଣରୀ 
କବଉେଆି ଥଟାନଟାକେ ପହଞ୍ ି ଆକନ୍ଟାଳନ�ଟାେରୀ 
ସେପଞ୍ମଟାନଙ୍କ ସହତି ଆକଲଟାଚନଟା �େଥିିକଲ। 
ଅଭଯିକୁ୍ତମଟାନଙ୍କ ବକିେଟାଧକେ ଆବଶ୍ୟ� �ଟାଯ୍ଟ୍ୟଟାନୁଷ୍ଠଟାନ 
ଗ୍ହଣ �େଟାଯବି କବଟାଲ ିପ୍ରତଶିରୁତ ିକଦବଟା ପକେ ଆକନ୍ଟାଳନ 
ପ୍ରତ୍ୟଟାହକୃତ କହଟାଇଥିଲଟା। ଅନ୍ୟପକ୍କେ ପଲୁସି�ୁ ତଦନ୍ 
�ଟାଯ୍ଟ୍ୟକେ ବଟାଧଟା କଦଇଥିବଟା ଓ ଗଣ୍କଗଟାଳକେ ସମ୍ପକୃକ୍ତ ଥିବଟା 
ସମସ୍ତ ଅଭଯିକୁ୍ତମଟାନଙ୍କ ବକିେଟାଧକେ ଦକୃ ଢ �ଟାଯ୍ଟ୍ୟଟାନୁଷ୍ଠଟାନ 
ନଆିଯବି କବଟାଲ ି ଥଟାନଟା ଅଧି�ଟାେରୀ ଅନ୍ଯ୍ଟ୍ୟଟାମରୀ ବଶି୍ୱଟାଳ 
�ହଛିନ୍।ି

  କଲାର୍ଯ୍ଲାନୁଷ୍ଲାନ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିପମର ଆମ୍ଲାଳନ ପ୍ରତ୍ଲାହୃତ
  ତଦନ୍ତ ପଲାଇଁ ରଲାଇଥିବଲା ପଲୁସିକୁ ଆକ୍ର�ଣ କମଲ ଅଭରିକୁ୍ତ

ଖବେ ପ୍�ଟାଶ ପକେ ଜଲି୍ଟା ପ୍ଶଟାସନ ତତ୍ପେ
ପଟାେଟାଦୀପ/�ୁଜଙ୍ଗ,୧୬।୩(ସମସି): ‘ମଲୂ ଲଟାଗଛୁନ୍ ି ମଟାଟ୍�ି ପେରୀକ୍ଟାଥ୍ଟରୀ’ ଶରୀର୍ଟ� ଖବେ କଦୈନ�ି 
‘ସ�ଟାଳ’କେ ପ୍ର�ଟାଶ ପଟାଇବଟା ପକେ �ୁଜଙ୍ ବ୍ଲ� ପ୍ରଶଟାସନେ ତତ୍ପେତଟା କଦଖଟା କଦଇଛ।ି ମଲୁ ଲଟାଗ ି
ଚଳତି ବର୍ଟ ମଟାଟ୍�ି ପେରୀକ୍ଟା କଦଉଥିବଟା ପଟାେଟାଦରୀପ ଉପ�ଣ୍ଠ ନୂଆଗଡ଼େ କବଣଧୁେ କବକହେଟାଙ୍କ ପଅୁ 
ପଟାଥ୍ଟସଟାେଥରୀ କବକହେଟାଙ୍କ ପେବିଟାେ�ୁ ବ୍ଲ� ପ୍ରଶଟାସନ ସହଟାୟତଟାେ ହଟାତ ବଢ଼ଟ଼ାଇଛ।ି ଜଲି୍ଟା ପେରିଦ 
�ନ�ପ୍ରଭଟା କବକହେଟା, ବ୍ଲ� ଅଧ୍କ୍ଟା ନରୀନଟାେଟାଣ ିସଟାହୁ, ସଟାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିି ସଢୁଳ ସ୍ଟାଇଁ, �ୁଜଙ୍ ବଡିଓି 
କସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ପଟାଣଗି୍ଟାହରୀ, ବ୍ଲ� ଉପଟାଧ୍କ୍ ଉପଟାଧ୍କ୍ ଜ୍ଞଟାନଜତି ସ୍ଟାଇଁ, ଅେୁଣ କବକହେଟା, ମଣ୍ଳ ସଟାମଟାଜ�ି 
ସେୁକ୍ଟା ଅଧି�ଟାେରୀ ସଂଗ୍ଟାମ�କିଶଟାେ ମହଟାନ୍ ିପ୍ରମଖୁ ଜନପ୍ରତନିଧିି ଓ ପ୍ରଶଟାସନ�ି ଅଧି�ଟାେରୀ ନୂଆଗଡ଼କେ 
ପହଞ୍ ି ପଟାଥ୍ଟସଟାେଥରୀ, ତଟାଙ୍କ ଦବି୍ୟଟାଙ୍ ବଟାପଟା ଓ ଦବି୍ୟଟାଙ୍ ଭଉଣରୀ ତକୃ ପ୍ମିୟରୀଙୁ୍କ କଭର ି ଭଲମନ୍ ବୁଝବିଟା 
ସହ ସହଟାୟତଟାେ ହଟାତ ବଢ଼ଟ଼ାଇଛନ୍।ି ଦଶମ ପେରୀକ୍ଟା ପକେ ପଟାଥ୍ଟସଟାେଥରୀେ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଟା ପଟାଇ ଁମଧ୍ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ମଳିଛି।ି ସ୍ଚ୍ଛ ଭଟାେତ କଯଟାଜନଟାକେ ଏ� କଶୌଚଟାଳୟ ନମି୍ଟଟାଣ ପଟାଇଁ ବଡିଓି ତଟାଙୁ୍କ �ଥଟା କଦଇଛନ୍।ି କସହପିେ ି
ଅଧି� ୧୦ କ�ଜ ିଚଟାଉଳ ତଟାଙୁ୍କ ମଳିବି କବଟାଲ ିବଡିଓି �ହଛିନ୍।ି  ସଚୂନଟାକଯଟାଗ୍ୟ, କବଣଧୁେ ଘକେ କଛଟାର 

କଦଟା�ଟାନରଏି �େ ି ପେବିଟାେ ପ୍ରତକିପଟାରଣ �େୁଥିକଲ। ୧୦ ବର୍ଟ ତକଳ କେଟାଗ୍ୟକେ ପଡ଼ ି ଶଯ୍ୟଟାଶଟାୟରୀ 
କହତୁ ପେବିଟାେ ପ୍ରତକିପଟାରଣ �େୁଥିବଟା ପତ୍ରୀ ବ ିକଶରକେ ଘେ ଛଟାଡ ିଚଟାଲଗିକଲ। କଛଟାର ବୟସକେ ପଅୁ 
ପଟାଥ୍ଟସଟାେଥରୀ ପେବିଟାେ ପ୍ରତକିପଟାରଣ ପଟାଇଁ ପେ ଘକେ ମଲୁ ଲଟାଗ ିଏଥେ ମଟାଟ୍�ି ପେରୀକ୍ଟା କଦଉଛ।ି

ବଦଳକିେ ବବିଟାଦୀୟ ସହ�ଟାେୀ ଶକି୍ଷୟତି୍ୀ
ଜଗତସଂିହପେୁ, ୧୬।୩ (ସମସି): ଏେସମଟା ବ୍ଲ� କଗଟାଡଟା ପଞ୍ଟାୟତ କଘଟାରଟାଘେ ପ୍ର�ଳ୍ପ 
ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଟାଥମ�ି ବଦି୍ୟଟାଳୟେ ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ମମତଟାେଟାଣରୀ ପଟ୍ନଟାୟ�ଙ୍କ ବଦଳ ି କହଟାଇଛ।ି ତଟାଙ୍କ 
�ଟାଯ୍ଟ୍ୟ�ଳଟାପ�ୁ କନଇ ସ୍ଲୁେ ଅଭଭିଟାବ� ସଂଘ ଓ ପ୍ରଧଟାନ ଶକି୍ୟତି୍ରୀଙ୍କ ସହତି ଅନ୍ୟ ୫ଜଣ ଶକି୍� 
ଅସନୁ୍ଷ୍ଟ ଥିକଲ। କସମଟାକନ ବ୍ଲ� ଶକି୍ଟା ଅଧି�ଟାେରୀଙ୍କ ନ�ିରକେ ଏ କନଇ ଅଭକିଯଟାଗ �େଥିିକଲ। 
ଏହ ିଅଭକିଯଟାଗ�ୁ କନଇ ଶକି୍ଟା ବଭିଟାଗ ପକ୍େୁ ସମ୍ପକୃକ୍ତ ଶକି୍ୟତି୍ରୀଙୁ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ ବଦଳ ି�େଟାଯଟାଇଛ।ି  ଏହ ି
ବଦି୍ୟଟାଳୟ ସହତି ୮ ମଟାସ ତକଳ �ୁଅଁେକବଦରୀ ପ୍ରଟାଥମ�ି ବଦି୍ୟଟାଳୟେ ମଶି୍ଣ କହଟାଇଛ।ି ୧୦୬ 
ଜଣ ଛଟାତ୍ଛଟାତ୍ରୀଙ୍କ ଲଟାଗ ି୭ଜଣ ଶକି୍� ଓ ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ଅଛନ୍।ି କତକବ ସ୍ଲୁକେ କମଟାବଟାଇଲ ବଟାେଣ 
�େଟାଯଟାଇଥିବଟା କବକଳ ସହ�ଟାେରୀ ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ପଟ୍ନୟ� ନଜି କମଟାବଟାଇଲକେ ବଭିନି୍ନ ଶକି୍� ଓ 
ଶକି୍ୟତି୍ରୀଙ୍କ ଭଡିଓି �େବିଟା, ମଧ୍ଟାହ୍ନ କଭଟାଜନେ ମଟାନ�ୁ କନଇ ପଲିଟାଙୁ୍କ ନ ଖଟାଇବଟା�ୁ ଉସ�ୁଟାଇବଟା, 
ଛଟାତ୍ଛଟାତ୍ରୀ କଶ୍ଣରୀ ଗକୃହ ପେସି୍ଟାେ �େବିଟା ସମୟକେ ଭଡିଓି �େବିଟା, ଅନ୍ୟ ସହ�ମ୍ଟରୀ ଶକି୍�ଙ୍କ ପ୍ରତ ି
ଆପର୍ଜିନ� ଭଟାରଟା ପ୍ରକୟଟାଗ �େବିଟା ସମ୍ପ�୍ଟକେ ବଦି୍ୟଟାଳୟେ ଭଟାେପ୍ରଟାପ୍ ପ୍ରଟାଧଟାନ ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ବ୍ଲ� 
ଶକି୍ଟା ଅଧି�ଟାେରୀଙ୍କ ନ�ିରକେ ଅଭକିଯଟାଗ �େଥିିକଲ। ଏେସମଟା ଶକି୍ଟା ଅଧି�ଟାେରୀ କଶରକେ ସହ�ଟାେରୀ 
ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ମମତଟାେଟାଣରୀ ପଟ୍ନଟାୟ�ଙୁ୍କ ବକୃନ୍ଟାବନବହିଟାେରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟଟାଳୟ�ୁ ବଦଳ ି�େଛିନ୍।ି

  ‘ସକଲାଳ’ ପ୍ରଭଲାବ

  ପଟ୍ଲା�ଣୁ୍ଲାଇ ବ୍ଲକମର ଜନଶ୍ଣୁଲାଣ ିଶ୍ବିରି

‘ଆବଟାସ’, ‘ମନକେଗଟା’ �ଟାଯ୍ଟ୍ ସମୀକ୍ଷଟା

ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଟାଇ,୧୬।୩(ସମସି)

ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଟାଇ ବ୍ଲ�କେ ବ୍ଲ�ସ୍ତେରୀୟ ଜନଶଣୁଟାଣ ି
ଶବିେି ଅନୁଷ୍ଠତି କହଟାଇଯଟାଇଛ।ି ଏହ ି
ଶବିେିକେ ପ୍ରଧଟାନମନ୍ତରୀ ଆବଟାସ କଯଟାଜନଟା ଓ 
ମହଟାତ୍ମଟା ଗଟାନ୍ଧରୀ ଜଟାତରୀୟ ଗ୍ଟାମରୀଣ ନଶି୍ତି �ମ୍ଟ 
ନଯିକୁ୍ତ ି କଯଟାଜନଟା (ଏମ୍  ଏନ୍  ଆେଇଜଏିସ୍  )
େ ସମରୀକ୍ଟା �େଟାଯବିଟା ସହତି ଏହଟା ଉପକେ 
ଜନ ଶଣୁଟାଣ ି�େଟାଯଟାଇଥିଲଟା। ବଡିଓି ଶଭୁଟାଂଶ ୁ
ସଟାହୁଙ୍କ କପୌକେଟାହତି୍ୟକେ ଆକୟଟାଜତି 
ଶବିେିକେ ଜଲି୍ଟା ପ୍ର�ଳ୍ପ ନକିଦ୍୍ଟଶ� େଟାକଜନ୍ଦ୍ର 
ପଣ୍ଟା, ବ୍ଲ� ଅଧ୍କ୍ ପ୍ରଦୁ୍ୟମ୍ନ ସଟାମନ୍େଟାୟ, 
ବ୍ଲ� ଉପଟାଧ୍କ୍ଟା ଜୟନ୍ରୀ ସ୍ଟାଇଁ, ସହ�ଟାେରୀ 
ବଡିଓି ସକନ୍ଟାର ମନ୍ତରୀ, ସହ�ଟାେରୀଯନ୍ତରୀ 
କେଟାଜଟାଲନିରୀ ମହଟାଳ�ି, କଯଟାଗଟାଣ ଅଧି�ଟାେରୀ 
ମଧସୁ୍ତିଟା କଜଠରୀ କଯଟାଗ କଦଇ ୨୦୧୬-୧୭ 
ଆର୍ôଥ�ବର୍ଟଠଟାେୁ ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ôଥ� 
ବର୍ଟ ମଧ୍କେ ପ୍ରଧଟାନମନ୍ତରୀ ଆବଟାସ କଯଟାଜନଟାେ 

ଅଗ୍ଗତ,ି ମନକେଗଟା ପ୍ର�ଳ୍ପ �ଟାଯ୍ଟ୍ୟେ ସମରୀକ୍ଟା 
�େଥିିକଲ। ଏଥିକେ ମନକେଗଟା ପ୍ର�ଳ୍ପେ 
ସଟାମଟାଜ�ି ସମରୀକ୍ଟା, ପ୍ର�ଳ୍ପ �ଟାଯ୍ଟ୍ୟ ପବୂ୍ଟେୁ 
ସଚୂନଟା ଫଳ�, �ଟାଯ୍ଟ୍ୟ ପବୂ୍ଟେୁ ହତିଟାଧି�ଟାେରୀଙୁ୍କ 
ସକଚତନ ପଟାଇଁ କବୈଠ� ଡ�ଟାଯବିଟା ଆଦ ି
ଉପକେ ଗେୁୁତ୍ୱଟାକେଟାପ �େଟାଯଟାଇଥିଲଟା। 
ବଲି�ିଣଟା, ଦହୁିଡପିେୁ ଆଦ ି ପଞ୍ଟାୟତକେ 
ନଡଆିଚଟାେଟା କେଟାପଣ ପଟାଇଁ ଉଦ୍ୟଟାନ ବଭିଟାଗ 
ଦ୍ଟାେଟା ଚୟନ �େଟାଯଟାଇଥିବଟା ହତିଟାଧି�ଟାେରୀ 
ଓ ଅନୁଦଟାନ ଅଥ୍ଟ ଅନୟିମତିତଟା କହଟାଇଥିବଟା 
ଜଣଟାପଡ଼ଥିିବଟାେୁ �ଟାଯ୍ଟ୍ୟଟାନୁଷ୍ଠଟାନ ପଟାଇଁ 
ସପୁଟାେଶି �େଟାଯଟାଇଥିଲଟା। ନୟିମ ଉଲ୍ଂଘନ 
�େୁଥିବଟା ଅଧି�ଟାେରୀଙୁ୍କ ବକିେଟାଧକେ 
�ଟାଯ୍ଟ୍ୟଟାନୁଷ୍ଠଟାନ ନଆିଯବିଟା�ୁ ନକିଦ୍୍ଟଶ 
ଦଆିଯଟାଇଥିଲଟା। କସହପିେ ି େଟାସନ�ଟାଡ୍ଟକେ 
ଅନୟିମତିତଟା କହଟାଇଥିବଟା ବହୁ ସଭ୍ୟ, 
ସେପଞ୍ ଅଭକିଯଟାଗ �େବିଟା ସହତି ପ୍ର�ଳ୍ପ 
ନକିଦ୍୍ଟଶ�ଙ୍କ ଦକୃ ଷ୍ଟ ି ଆ�ର୍ଟଣ �େଥିିକଲ। 

ଏହ ିଶବିେିକେ ବଟାଲପିଟାରଣଟା ସେପଞ୍ ଅଜତି 
ନଟାୟ�ଙ୍କ ସକମତ ସଂିହଗଟାଁ, ବଲି�ିଣଟା, 
କଦଟାରଆି, ତେଡପିଟାଳ, ନେସଂିହପେୁ, 
ଡଟାମେପେୁ, ସଟାନଜେଆି, ବଡମଳୂବନସ୍ତ, 
ଅଳପଆୁ ପ୍ରଭକୃ ତ ି ପଞ୍ଟାୟତେ ସେପଞ୍, 
ସଂିହଗଟାଁ ସମତିସିଭ୍ୟ ଅଜୟ ସ୍ଟାଇଁଙ୍କ ସକମତ 
ସସଟାଂେଫଳ, ସଟାନଜେଆି, କପଣ୍ଠପଟାଳ, 
ତେଡପିଟାଳ ସମତିସିଭ୍ୟ କଯଟାଗ କଦଇ 
ଆକଲଟାଚନଟାକେ ଅଂଶଗ୍ହଣ �େଥିିକଲ। 
ଭଆିେପ,ି ପଇିଓ, ଜଆିେଏସଙ୍କ ସକମତ 
ବ୍ଲ�େ ବଭିନି୍ନ ବଭିଟାଗେ ଅଧି�ଟାେରୀମଟାକନ 
ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। ଏହ ି �ଟାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମ�ୁ ଏପଓି 
ସ୍ଗି୍ଟା ତ୍ପିଟାଠରୀ ସଂକଯଟାଜନଟା �େବିଟା ସହତି 
ଅତଥିି ପେଚିୟ ଓ ଧନ୍ୟବଟାଦ କଦଇଥିକଲ। 
ମଖୁ୍ୟ�େିଟାଣରୀ ମଟାନସ ନନ୍, କ�ଟାରଟାଧ୍କ୍ 
ପ୍ରୟିେଞ୍ଜନ ସଟାମଲ, ମନକେଗଟା ସହ�ଟାେରୀ 
ପ୍ରଦରୀପ କଜନଟା ପ୍ରମଖୁ ଶବିେି ପେଚିଟାଳନଟା 
ସହକଯଟାଗ �େଥିିକଲ।

�େିଟାସନି ିଢଟାଳ ିନଅିଟାଁ େଗଟାଇକଦକେ ନବବଧୂ
  ଗରୁୁତର ଭଲାମବ ମକନ୍ଦଲାପଡ଼ଲାମର ଚକିତି୍ଲାଧୀନ

େଟାଜ�ନ�ିଟା,୧୬।୩(ସମସି)

େଟାଜ�ନ�ିଟା ଥଟାନଟା �ଣ୍ଟପଡ଼ଟା ପଞ୍ଟାୟତେ 
କ�ଟାଠସଟାହ ି ଗଟଁାେ ଜକଣ ନବବଧ ୂ ଗେୁୁବଟାେ 
ନଜି କଦହକେ �େିଟାସନି ିଢଟାଳ ିନଅିଟଁା ଲଗଟାଇ 
ଆତ୍ମହତ୍ୟଟା ଉଦ୍ୟମ �େଛିନ୍।ି ପଟାେବିଟାେ�ି 

�ଳହେୁ ସ୍ଟାମରୀ ୍ରେରୀଙ୍କ ମଧ୍କେ କଫଟାନ୍  କେ 
ଯକୁ୍ତତି�୍ଟ ପକେ ଏହ ି ଘରଣଟା ଘରଛି।ି ଏହ ି
ମହଳିଟା ଜଣ� କହକଲ ସକୁେଶ ଦଟାସଙ୍କ 
ପତ୍ରୀ ସଞ୍ଜ ୁଦଟାସ (୩୦)। ବଟାହଟାକେ େହୁଥିବଟା 
ସ୍ଟାମରୀଙ୍କ ସହ ୍ରେରୀ ସଞ୍ଜ ୁକମଟାବଟାଇଲକେ �ଥଟା 
କହଟାଇ ଯକୁ୍ତତି�୍ଟ �େବିଟା ପକେ ହଠଟାତ 

ନଜି କଦହକେ �େିଟାସନି ି ଢଟାଳ ି ଆତ୍ମହତ୍ୟଟା 
ଉଦ୍ୟମ �େଥିିକଲ। ତଟାଙ୍କ ଶେରୀେେ 
୮୦ ଭଟାଗ କପଟାଡ ି ଯଟାଇଛ।ି କ�ନ୍ଦ୍ରଟାପଡ଼ଟା 
ଡଟାକ୍ତେଖଟାନଟାକେ କସ ଚ�ିତି୍ସତି କହଉଛନ୍।ି 
େଟାଜ�ନ�ିଟା ପଲୁସି ଏ� ନଯି୍ଟଟାତନଟା ମଟାମଲଟା 
�େଛି।ି

ଶଶି ୁସଟାହତି ି୍ � ଉଦୟନଟାଥ ର୍ଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍ ଜୟନ୍ୀ 
ଜଗତସଂିହପେୁ,୧୬ଟା୩ (ସମସି ): ଖ୍ୟଟାତନଟାମଟା ଶଶି ୁ ସଟାହତି୍ିୟ� ଓ ବଶିଷି୍ଟ ସ୍ଟାଧରୀନତଟା ସଂଗ୍ଟାମରୀ 
ଉଦୟନଟାଥ ରଡଙ୍ରୀଙ୍କ ୧୧୮ତମ ଜୟନ୍ରୀ ଗେୁୁବଟାେ ଜଗତସଂିହପେୁ ସଟାେସ୍ତ ପେରିଦ ପକ୍େୁ 
ପଟାଳତି କହଟାଇଯଟାଇଛ।ି ଏହ ି ଅବସେକେ ପେରିଦେ ସଭଟାପତ ି ହମିଟାଂଶ ୁ ଆଚଟାଯ୍ଟ୍ୟଙ୍କ କନତକୃ ତ୍ୱକେ 
ସ୍ଟାନରୀୟ ସପିଛି�ସ୍ତି ସ୍ଗ୍ଟତ ଉଦୟନଟାଥ ରଡଙ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତମିରୂ୍ଷିକେ ମଟାଲ୍ୟଟାପ୍ଟଣ �େଟାଯଟାଇଥିଲଟା। ଇଂ. 
ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହଟାପଟାତ୍, ସଟାମଟାଜ�ି �ମ୍ଟରୀ ଅକଶଟା� େଟାଉଳ ଏବଂ ସ୍ଟାନରୀୟ ବଟାସନି୍ଟା �ଟାହୁ୍ନଚେଣ ବକିଶଟାଇ, 
ପ୍ର�ଟାଶ ସଟାହୁ, ସନଟାତନ ମହଟାନ୍,ି କ�ୈଳଟାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସଟାହଟାଣ ି ଓ ସମ୍ତି ରଡଙ୍ରୀ ପ୍ରମଖୁ ମଟାଲ୍ୟଟାପ୍ଟଣ 
�େଥିିକଲ। କଶରକେ ନତି୍ୟଟାନନ୍ ମଦୁୁଲ ିଧନ୍ୟବଟାଦ କଦଇଥିକଲ।
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ଶକୁ୍ରବାର 
୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଇଣ୍ଡିଆନ ୱେଲ୍ସ,୧୬।୩(ଏୱେନ୍ସ ଡି)

ଏଠାରେ ଚାଲଥିିବା ଇଣ୍ଆିନ ରେଲ୍ସ ମାଷ୍ଟର୍ସ 
ରେନରି େୁର୍୍ସାରମଣ୍ଟରେ ମହଳିା ଏକକେ 
ପ୍ରଥମ ରରମଫିାଇନାଲ ମକୁାବଲିା ସ୍ପଷ୍ଟ 
ରହାଇଛ।ି ପ୍ରଥମ ରରମଫିାଇନାଲରେ 
ଦ୍ତିୀୟ ରଡି୍   ରବଲାେୁଷ ଅେନିା 
ରାବାରଲଙ୍ା ଓ ରପ୍ତମ ରଡି୍   ମାେଆି ରାକାେ ି
ମହୁାଁମହୁ ିଁ ରହରବ। ରାବାରଲଙ୍ା କ୍ାେ୍ସେ 
ଫାଇନାଲରେ ଆରମେକିାେ ଷଷ୍ଠ ରଡି୍   
ଆରମେକିାେ ରକାରକା ଗଫ୍  ଙୁ୍ ୬-୪, ୬-୦ 
ରରଟ୍  ରେ ପୋସ୍ତ କେ ିରରମ ିେକିେ ହାରଲ 
କେଛିନ୍।ି ଚଳତି ବଷ୍ସ ତୃତୀୟ ୋଇେଲ 
ହାରଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବା ରାବାରଲଙ୍ା ବଜିୟୀ 
ରହବା ପାଇଁ ୬୪ ମନିେି ରମୟ ଆବଶଷ୍ୟକ 
କେଥିିରଲ। ଏହାପବୂ୍ସେୁ ରାବାରଲଙ୍ା ବଷ୍ସେ 
ପ୍ରଥମ ଗ୍ାଣ୍ର୍ାମ େୁର୍୍ସାରମଣ୍ଟ ଅର୍ରେଲଆିନ 
ଓପନ୍  ରେ ଚାମ୍ଅିନ ରହାଇ ପ୍ରଥମଥେ 
ଗ୍ାଣ୍ର୍ାମ ୋଇେଲ ହାରଲ କେଥିିରଲ। 
ଏହାପରେ ରର ଆଡରିଲଡ୍   ଓପନ୍   ୋଇେଲ 
ହାରଲ କେଥିିରଲ। ନଜି ପ୍ରଦଶ୍ସନରେ 
ରାବାରଲଙ୍ା ଖରୁ ି ଜାହେି କେଛିନ୍।ି 

ରରହପିେ ିଅନଷ୍ୟଏକ କ୍ାେ୍ସେ ଫାଇନାଲରେ 
ରାକାେ ି ୪-୬, ୭-୫, ୬-୧ ରରଟ୍  ରେ 
୧୫ତମ ରଡି୍   ରଚକଗଣୋଜଷ୍ୟେ ରପଟ୍ା 
କ୍ରିୋଭାଙୁ୍ ହୋଇ ରରମକୁି ଉଠଛିନ୍।ି 
ଏଥିରହ ରାକାେ ିକ୍ରମାଗତ ଦ୍ତିୀୟଥେ ପାଇଁ 
ଏହ ି େୁର୍୍ସାରମଣ୍ଟେ ରରମ ି ଫାଇନାଲରେ 
ପ୍ରରବଶ କେଛିନ୍।ି ଅନଷ୍ୟପରେ କ୍ରିୋଭା 
୨୦୧୬ ପରେ ପ୍ରଥମଥେ ପାଇଁ ଇଣ୍ଆିନ 
ରେଲ୍ସ କ୍ାେ୍ସେରେ ପ୍ରରବଶ କେଥିିରଲ 
ମଧ୍ୟ ପୋସ୍ତ ରହାଇଛନ୍।ି ଅନଷ୍ୟଦୁଇେ ି
କ୍ାେ୍ସେ ଫାଇନାଲରେ ୧୦ମ ରଡି୍   
କାଜାଖସ୍ତାନେ ଏଲନିା େବିାକନିା ଓ ରଚକ 
ଗଣୋଜଷ୍ୟେ କାରୋଲନିା ମରୁଚାଭାଙୁ୍ 
ରଭେରିବ। ରରହପିେ ି ଅନଷ୍ୟ କ୍ାେ୍ସେ 
ମକୁାବଲିାରେ େପ୍   ରଡି ରପାଲାଣ୍େ 
ଇଗା ସ୍ଆିରେକ ଓ ରୋମାନଆିେ 
ରରାେନା ରଷି୍ଟ୍ଟିଆ ପେସ୍ପେକୁ ରଭେରିବ। 

ମେଦ୍ମେମେେ-
ଟଆିମ�ୋଏମେେମିେ

ଇଣ୍ଆିନ ରେଲ୍ସ ପେୁୁଷ ରଙି୍ଗଲ୍ସ ଏକକେ 
ପ୍ରଥମ ରରମଫିାଇନାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହାଇଛ।ି 

ପ୍ରଥମ ରରମରିେ ୫ମ ରଡି୍   ମାନଷ୍ୟତା 
ପାଇଥିବା େୁଷଆିେ ଡାନଲି ରମଦରଭରଦଭ 
ଓ ୧୪ତମ ରଡି୍   ଆରମେକିାେ ଫ୍ାନରରସ୍   
େଆିରଫାଏ ପେସ୍ପେକୁ ରଭେରିବ। 
ରମଦ୍  ରଭରଦଭ କ୍ାେ୍ସେ ଫାଇନାଲରେ 
୬-୩, ୭-୫ ରରଟ୍  ରେ ୨୩ତମ ରଡି୍   
ଆରଲଜାର୍ରୋ ରଡଭରିଡାଭକି୍   ରଫାକନିାଙୁ୍ 
ପୋସ୍ତ କେ ି ପ୍ରଥମଥେ ପାଇଁ ଏହ ି
େୁର୍୍ସାରମଣ୍ଟେ ରରମକୁି ଉଠଛିନ୍।ି ରରହପିେ ି
ଅନଷ୍ୟଏକ କ୍ାେ୍ସରେ ଫାଇନାଲରେ 
େଆିରଫାଏ ୬-୪, ୬-୪ ରରଟ୍  ରେ 
ବ୍ରିେନେ ୧୦ମ ରଡି୍   ରଖଳାଳ ିକାରମେନ 
ରନାେଙୁି୍ ପୋସ୍ତ କେ ି ରରମରିେ ପ୍ରରବଶ 
କେଛିନ୍।ି ରମଦରଭରଦଭ ୨୦୨୧ରେ 
ୟଏୁସ୍   ଓପନ୍   ୋଇେଲ ହାରଲ କେ ି
ରମସ୍ତଙ୍ ଦୃଷ୍ଟ ି ଆକଷ୍ସଣ କେଥିିରଲ। ରର 
ଏଥେ ରଫଳରେ କଷ୍ୟାେୟିେେ ୧୯ତମ 
ୋଇେଲ ଅଜ୍ସନ କେରିବ। ରରହପିେ ି
ଅନଷ୍ୟ ଦୁଇେ ି କ୍ାେ୍ସେ ଫାଇନାଲରେ 
ଚତୁଥ୍ସ ରଡି୍   ଆରମେକିାେ ରେଲେ 
ଫି୍ଜ୍   ଓ ୧୧ତମ ରଡି୍   ଇୋଲୀେ ଜାନକି 
ରନିେ ଏବଂ େପ୍   ରଡି୍   ରସ୍ପନେ କାରଲ୍ସାର 

କଡିଗାଲଡି,୧୬।୩(ଏୱେନ୍ସ ଡି)

ଜଆିନ ି ଇନ୍  ଫାଣ୍ଟରିନା ବଶି୍ୱ ଫୁେବଲେ ରରବ୍ସାଚ୍ଚ 
ପ୍ରଶାରନକି ରଂସ୍ା ଫିଫାେ ଅଧ୍ୟକ୍ ଭାରବ ପଣୁ ି ଥରେ 
ନବି୍ସାଚତି ରହାଇଛନ୍।ି ରର ୨୦୨୭ ପର୍ସଷ୍ୟନ୍ ଦାୟତି୍ୱରେ 
େହରିବ। ଗେୁୁବାେ ଅନୁଷ୍ଠତି ଫିଫା ପ୍ରଶାରନକି 
ପେଷିଦ ରବୈଠକରେ ରର ରବ୍ସରମ୍ମତ ି କ୍ରରମ ନବି୍ସାଚତି 
ରହାଇଛନ୍।ି ଏହ ି ରବୈଠକରେ ଭାେତ ରରମତ ୨୧୧େ ି
ରଂଘେ ରଦରଷ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ହଣ କେଥିିରଲ। ୫୨ ବଷ୍ସୀୟ 
ଇନ୍  ଫାଣ୍ଟରିନା ସ୍ଜିେଲାଣ୍େ ଜରଣ ଆଇନଜୀବୀ 
ଭାରବ ରବଶ୍   ଜଣାଶଣୁା। ୨୦୧୬ରେ ରରପ୍ପ ବ୍ାେେ 
ଅଧ୍ୟକ୍ ପଦେୁ ବହସି୍ତୃ ରହବା ପରେ ରର ଏହ ି
ଗେୁୁଦାୟତି୍ୱ ବହନ କେଥିିରଲ। ରର ତୃତୀୟଥେ ପାଇଁ 
ଏହ ି ପଦକୁ ନବି୍ସାଚତି ରହାଇଛନ୍।ି ନବି୍ସାଚତି ରହବା 
ପରେ ଇନ୍  ଫାଣ୍ଟରିନା ରମସ୍ତଙୁ୍ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍।ି 

ଇନ୍  ଫାଣ୍ଟରିନା ୨୦୨୨ରେ କତାେରେ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ରହାଇଥିବା ବଶି୍ୱକପ୍   ଓ ଏହାେ ଆରୟାଜନକୁ ରମଥ୍ସନ 
କେଥିିରଲ। ଏହ ି ବଶି୍ୱକପ୍   ମଧ୍ୟ ରବଶ୍   ରଫଳତାେ 
ରହ ଆରୟାଜତି ରହାଇଥିଲା। ତାଙ୍ ଦଶିା ନରିଦ୍୍ସଶରେ 
୨୦୨୬ ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍   ରବ୍ସବୃହତ ବରିବଚତି ରହବାକୁ 
ରାଇଛ।ି ଏହ ି ବଶି୍ୱକପ୍  ରେ ୩୨ ବଦଳରେ ୪୮େ ି
ଦଳ ଅଂଶଗ୍ହଣ କେରିବ। ଏହ ି ବଶି୍ୱକପ୍   ଉତ୍ତେ 
ଆରମେକିାେ ୩େ ି ରଦଶ କାନାଡା, ଆରମେକିା ଓ 
ରମକ୍ରିକାରେ ଆରୟାଜନ ରହବ। ଚଳତି ବଷ୍ସ ଅର୍ରେଲଆି 
ଓ ନୁଷ୍ୟଜଲିାଣ୍ରେ ଆରୟାଜନ ରହବାକୁ ରାଉଥିବା 

ମହଳିା ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍  ରେ ପ୍ରଥମଥେ ପାଇଁ ୩୨େ ି ଦଳ 
ଅଂଶଗ୍ହଣ କେରିବ। ୨୦୨୬ ପର୍ସଷ୍ୟନ୍ ୪ ବଷ୍ସ ରମୟ 
ଅବଧୀରେ ଫିଫା ୧୧ ବଲିଅିନ ଆରମେକିୀୟ ଡଲାେ 

ଆୟ କେବି ରବାଲ ି ଇନ୍  ଫାଣ୍ଟରିନା ରଘାଷଣା କେଛିନ୍।ି 
ପବୂ୍ସେୁ ୨୦୨୨ ପର୍ସଷ୍ୟନ୍ ୪ ବଷ୍ସେ ଅବଧୀରେ ଫିଫା 
୭.୫ ବଲିଅିନ ଆରମେକିୀୟ ଡଳାେ ଆୟ କେଥିିଲା। 

େୁର ଡିକ,୧୬।୩(ଏୱେନ୍ସ ଡି): ୨୦୨୬ରେ 
ଆରୟାଜନ ରହବାକୁ ରାଉଥିବା ଫିଫା 
ବଶି୍ୱକପ୍  େ ଆଗାମୀ ରଂସ୍େଣେ ତାେଖି 
ରଘାଷଣା କୋରାଇଛ।ି ଗେୁୁବାେ ଏ 
ରନଇ ଫିଫା ପେଷିଦ ଆନୁଷ୍ଠାନକି 
ଭାରବ ରଘାଷଣା କେଛି।ି ୨୦୨୬ ଜୁଲାଇ 
୧୯ ତାେଖିେୁ ବଶି୍ୱକପ୍   ଆେମ୍ଭ ରହବ। 
କାନାଡା, ଆରମେକିା ଓ ରମକ୍ରିକା 
ମଳିଜି ଭାରବ ଏହ ି ବଶି୍ୱକପ୍   ଆରୟାଜନ 
କେରିବ। ପ୍ରଥମଥେ ପାଇଁ ବଶି୍ୱକପ୍  କୁ ୩େ ି
ରଦଶ ମଳିତି ଭାରବ ଆରୟାଜନ କେରିବ। 
ବଶି୍ୱକପ୍  ରେ ରମାେ ୪୮ ଦଳ ୧୨େ ି
ଗରୁପ୍  ରେ ବଭିକ୍ତ ରହାଇ ୧୦୪େ ି
ମଷ୍ୟାଚ୍   ରଖଳରିବ। ଏ ରନଇ 
ପବୂ୍ସେୁ ଅନୁମାନ କୋରାଉଥିଲ। 
ରତରବ ଫିଫା ଏ ରଂକ୍ରାନ୍ରେ 
ଆନୁଷ୍ଠାନକି ଭାରବ ରଘାଷଣା କେଛି।ି 
ପ୍ରରତଷ୍ୟକ ଗରୁପ୍  ରେ ୪େ ିରଲଖାଏ ଦଳ 
ରାମଲି ରହରବ। ପ୍ରରତଷ୍ୟକ ଗରୁପ୍  େ 
ରରେଷ୍ଠ ଦୁଇେ ି ଦଳ ଓ ତୃତୀୟ 
ସ୍ାନରେ େହବିାକୁ 
ଥିବା ରରେଷ୍ଠ-୮େ ି
ଦଳ ୋଉଣ୍ ଅଫ୍   
୩୬କୁ ଉଠରିବ। 
ପ୍ର ଥ ମ ଥ େ 

ପାଇଁ ବଶି୍ୱକପ୍  ରେ ରବ୍ସାଧିକ 
୪୮େ ି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ହଣ କେରିବ। 

ତୃତୀୟଥେପୋଇଁବଶି୍ୱକପ୍
ଆମୟୋଜନକେବିମେକ୍ମିକୋ
ଆରୟାଜକ ଭାରବ ଆରମେକିା ବଶି୍ୱକପ୍   
ରଖଳବିାକୁ ରରାଗଷ୍ୟତା ଅଜ୍ସନ କେଛି।ି 
ଏଥିରହ ଆରମେକିାେ ଦ୍ାଦଶଥେ ପାଇଁ 
ବଶି୍ୱକପ୍   ରଖଳବି। ୧୯୩୦ ବଶି୍ୱକପ୍  ରେ 
ରରମଫିାଇନାଲରେ ପ୍ରରବଶ କେ ି
ଆରମେକିା ରରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦଶ୍ସନ କେଥିିଲା। 

ରରହପିେ ିରମକ୍ରିକା ତୃତୀୟଥେ ପାଇଁ 
ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍   ଆରୟାଜନ କେବି। 
ଏହା ପବୂ୍ସେୁ ରମକ୍ରିକା ୧୯୭୦ 
ଓ ୧୯୮୬ରେ ରଫଳତାେ ରହ 

ବଶି୍ୱକପ୍   ଆରୟାଜନ କେଥିିଲା। 
ରମକ୍ରିକା ୧୮ଥେ ପାଇଁ ବଶି୍ୱକପ୍  ରେ 
ଅଂଶଗ୍ହଣ କେବି। ରରହପିେ ିକାନାଡ଼ା 
କ୍ରମାଗତ ଦ୍ତିୀୟ ଓ ରମାେ ଉପରେ 

ତୃତୀୟଥେ ପାଇଁ 
ବଶି୍ୱକପ୍   ରଖଳବି। 
ଏହାପବୂ୍ସେୁ କାନାଡା 
୧୯୮୬ ଓ 
୨୦୨୨ରେ ବଶି୍ୱକପ୍   
ର ଖ ଳି ଥି ଲ ା ।

ଇନ୍  ଫାଣ୍ଟିନ�ା ଫଟିଫା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ�ୁଃ � ଟିବଚ୍ଚାଚ ଟିତ ୨୦୨୬ ଫଡିଫା ବ ଡିଶ୍ୱକପ୍   ତାର ଡିଖ ୱ�ାଷ ଡିତ

ପ୍ରନତୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ ନର ୪ ଦଳ

ସାବାନେଙ୍ା-ସାକାର ଟି ନସମ ଟିଫାଇ�ାେଇଣ୍ଆିନମେଲ୍ସ
େୋଷ୍ଟେ୍ସମଟନସି୍

ଭାେତୀୟ ଅଭଜି୍ଞ ରେନରି ତାେକା ରୋହନ ରବାପାନ୍ା ଏଠାରେ ଚାଲଥିିବା ଇଣ୍ଆିନ 
ରେଲ୍ସ ରେନରି େୁର୍୍ସାରମଣ୍ଟେ ପେୁୁଷ ରଗୁଳ ରରମଫିାଇନାଲରେ ପ୍ରରବଶ 
କେଛିନ୍।ି ରବାପାନ୍ା ଓ ତାଙ୍ ରାଥିରେ ରଖଳାଳ ି ଆର୍ରେଲଆିେ 
ମାଥଷୁ୍ୟ ଏବରଡନ କ୍ାେ୍ସେ ଫାଇନାଲରେ ଗେୁୁବାେ 
ପ୍ରତପିକ୍ କାନାଡା ରରାଡ ି ରଫଲକି୍ ଅଗେୁ- ଆଲଆିଜମି 
ଓ ରଡନରି ରାରପାପାରଲାଭଙୁ୍ ୬-୪, ୭-୫ 
ରରଟ୍  ରେ ପୋସ୍ତ କେ ିରରମ ିେକିେ ହାରଲ କେଛିନ୍।ି 
ରରମରିେ ରବାପାନ୍ା ଓ ଏବରଡନ ଆରମେକିୀୟ ରରାଡ ିଜନ୍   
ଇସ୍ନେ ଓ ଜଷ୍ୟାକ ରକଙୁ୍ ରଭେରିବ। ଅନଷ୍ୟଏକ କ୍ାେ୍ସେ 

ଫାଇନାଲରେ ଏହ ି ଆରମେକିୀୟ 
ରରାଡ ି ୬-୨, ୬-୪ 

ରରଟ୍  ରେ ଇୋଲୀେ 
ଫାବଓି ରଫାଗନନି ି

ଓ ରାଇମନ 
ର ବ ା ର ଲ ଲି ଙୁ୍ 
ହ େ ା ଇ 

ରରମରିେ ପ୍ରରବଶ 
କେଛିନ୍।ି

ଯଗୁଳମେେମିେମବୋପୋନ୍ୋ

ଚାମ୍ ଟିଅ�୍ସ େ ଟିଗ୍  : କ୍ାରଚ୍ଚରନର ର ଟିୟେ ମାଦ୍ ଟିଦ୍  
ମାଦ୍ ଡିଦ୍  ,୧୬।୩(ଏୱେନ୍ସ ଡି): ବଶି୍ୱେ ଅନଷ୍ୟତମ ଜଣାଶଣୁା ଫୁେବଲ କ୍ବ େଅିଲ 
ମାଦ୍ଦି୍   ୟଇୁଏଫ୍  ଏ ଚାମ୍ଅିନ୍ସ ଲଗି୍   କ୍ାେ୍ସେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରରବଶ କେଛି।ି ଗେୁୁବାେ 
ମାଦ୍ତି ୧-୦ ରଗାଲରେ ଲଭିେପଲୁ୍  ଙୁ୍ ପୋସ୍ତ କେଛି।ି ଏଗ୍ରିଗଟ୍  ରେ ମାଦ୍ଦି୍   ୬-୨ 
ରଗାଲରେ ବଜିୟୀ କ୍ାେ୍ସେ ଫାଇନାଲକୁ ଉଠଛି।ି ଦ୍ତିୀୟ ରଲଗ୍   ମକୁାବଲିାରେ ମାଦ୍ତି 
ପାଇଁ ଅଭଜି୍ଞ ୍ରୋଇକେ କେମି ରବରଜେମା ୭୮ମନିଟି୍  ରେ ମଷ୍ୟାଚ୍  େ ଏକମାତ୍ର ରଗାଲ 
ରସ୍ାେ କେଥିିରଲ। କଡ଼ା ରଂଘଷ୍ସପରୂ୍୍ସ ଏହ ି ମକୁାବଲିାରେ ମାଦ୍ଦି ଅରପକ୍କୃତ 
ଉନ୍ତ ପ୍ରଦଶ୍ସନ କେଥିିଲା। ବଲକୁ ଅଧିକ ରମୟ ନଜି ପାଖରେ େଖିବାକୁ ମାଦ୍ତି 
ରଖଳାଳମିାରନ ରକ୍ମ ରହାଇଥିରଲ। ପବୂ୍ସେୁ ମାଦ୍ତି ୧୪ଥେ ଚାମ୍ଅିନ୍ସ ଲଗି୍   ୋଇେଲ 
ହାରଲ କେ ିରଫଳତମ ଦଳ ବରିବଚତି ରହାଇଛ।ି ଗତ ରଂସ୍େଣରେ ମଧ୍ୟ ମାଦ୍ଦି 
ଚାମ୍ଅିନ ରହବାେ ରଗୌେବ ଅଜ୍ସନ କେଥିିଲା। ପବୂ୍ସେୁ ମାରଚେଷ୍ଟେ ରେି ିଚାମ୍ଅିନ୍ସ ଲଗି୍   
କ୍ାେ୍ସେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରରବଶ କେଥିିଲା। ମଙ୍ଗଳବାେ ବଳିମ୍ତି ୋତରିେ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ମକୁାବଲିାରେ ରେି ି୭-୦ ରଗାଲରେ ଆେବ ିରଲପ୍  ଜଗି୍  କୁ ପୋସ୍ତ କେଥିିଲା। ଏଥିରହ 
ଏଗ୍ରିଗଟ୍  ରେ ରେି ି୮-୧ ରଗାଲରେ ବଜିୟୀ ରହାଇ କ୍ାେ୍ସେ େକିେ ହାରଲ କେଥିିଲା।

 � ସବଚ୍ଚଭାରତୀୟ ଆନ୍ଃବ ଟିଶ୍ୱବ ଟିଦୟୋଳୟ ନଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତ ଟିନ�ାଗ୍ ଟିତା

ସସୁ୍ ଟିତାଙୁ୍ କାଂସୟେ ପଦକ
ଭୁବୱନଶ୍ୱର, ୧୬।୩(ସମ ଡିସ): 
ରଚନ୍ଇରେ ଚାଲଥିିବା ରବ୍ସଭାେତୀୟ 
ଆନ୍ତଃବଶି୍ୱବଦିଷ୍ୟାଳୟ ରଦୌଡ଼କୁଦ 
ପ୍ରତରିରାଗତିାରେ କଟି୍   ବଶି୍ୱବଦିଷ୍ୟାଳୟକୁ 
ଆଉ ଏକ ପଦକ ରଫଳତା ମଳିଛି।ି 
ମହଳିା ୩୦୦୦ ମେିେ ଷ୍ଟପିଲରଚଜ୍   
ରଦୌଡ଼ରେ କଟି୍   ଛାତ୍ରୀ ରସୁ୍ତିା େଗିା କାଂରଷ୍ୟ 
ପଦକ ଜତିଛିନ୍।ି ରସୁ୍ତିା ଏହ ିଦୂେତାକୁ 
୧୦ ମନିଟି୍   ୩୫.୮୬ ରରରକଣ୍ରେ 
ଫିନଶି୍   କେ ି ରପାଡୟିମେ ୩ୟ ସ୍ାନ 
ହାରଲ କେଥିିରଲ। ଏଥିରହ ରର 
ଆଗାମୀ ରଖରଲା ଇଣ୍ଆି ବଶି୍ୱବଦିଷ୍ୟାଳୟ 
କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ରରାଗଷ୍ୟତା ଅଜ୍ସନ କେଛିନ୍।ି ରରହଭିଳ ି କଟି୍  େ ଭାନୁ ଶମ୍ସା ମଧ୍ୟ ରଖରଲା 
ଇଣ୍ଆି ବଶି୍ୱବଦିଷ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ହଣ କେବିା ଲାଗ ିେକିଟ୍   ହାରଲ କେଛିନ୍।ି 
ରର ପେୁୁଷ ଡରିକସ୍   ର୍ା’ରେ ୫ମ ସ୍ାନରେ େହ ି ରପାଡୟିମ ଫିନଶି୍   କେପିାେ ି ନ 
ଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ରଫଳତା ପାଇଛନ୍।ି ଏହ ି ଅବରେରେ କଟି୍   ଓ କସି୍  େ ପ୍ରତଷି୍ଠାତା 
ତଥା ରାଂରଦ ଅଚୁଷ୍ୟତ ରାମନ୍ ଉଭୟ ରସୁ୍ତିା ଓ ଭାନୁଙୁ୍ ଅଭନିନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍।ି

ନୂଆଦଡିଲ୍ଲୀ,୧୬।୩(ଏୱେନ୍ସ ଡି)

ଆଗାମୀ ରଜାଡ୍ସାନ ଓ ଉଜ୍  ରବକସି୍ତାନ ଗସ୍ତ 
ପାଇଁ ଏକ ୨୩ ଜଣଆି ଭାେତୀୟ ମହଳିା 
ଫୁେବଲ ଦଳ ରଘାଷଣା କୋରାଇଛ।ି 
ଏହ ି ଦଳରେ ଦୁଇ ଓଡ଼ଆି ରଖଳାଳ ି ସ୍ାନ 
ପାଇଛନ୍।ି ଏମାରନ ରହରଲ ଓଡ଼ଶିା ପଲୁରିେ 
ଜୁଲ ି କଶିାନ ଏବଂ ପବୂ୍ସତେ ରେଳବାଇେ 
ମନୀଷା ପାନ୍ା। ଜୁଲ ି ପ୍ରଥମଥେ ନମିରନ୍ 
ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ାନ ପାଇଛନ୍।ି ଆରନ୍ା 
୧୭େୁ ରଜାଡ୍ସାନ ବପିକ୍ରେ ଏବଂ ୨୩େୁ 
ଉଜ୍  ରବକସି୍ତାନ ବପିକ୍ରେ ଭାେତ 
ମଷ୍ୟାଚ୍   ରଖଳବି। ଏରଆିନ ଫୁେବଲ 

କନ୍  ରଫରଡରେରନ (ଏଏଫ୍  ର)ି ମହଳିା 
ଅଲମି୍କ୍ ରରାଗଷ୍ୟତା ପର୍ସଷ୍ୟାୟେ ପ୍ରଥମ 
ୋଉଣ୍ରେ ଭାେତ ଅଂଶଗ୍ହଣବାକୁ 
ରାଉଥିବାେୁ ଏହ ି ଗସ୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ପାଇଁ ରବଶ୍   
ରହାୟ ରହବ। ଏଏଫ୍  ର ିଅଲମି୍କି୍   ରରାଗଷ୍ୟତା 
ପର୍ସଷ୍ୟାୟ ଏପ୍ରଲି ୪େୁ ୧୦ ତାେଖି ମଧ୍ୟରେ 
ଆରୟାଜନ ରହବ। ଭାେତ କେିଗଜି୍  ସ୍ତାନ ଓ 
ତୁକ୍ସରମନୀସ୍ତାନ ରହତି ଗରୁପ୍   ଜ’ିରେ ରାମଲି 
ରହାଇଛ।ି ୭େ ି ଗରୁପ୍   ବରିଜତା ରରାଗଷ୍ୟତା 
ପର୍ସଷ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ୋଉଣ୍ରେ ରାମଲି ରହବ। 
ଏଥିରେ ଏରଆିେ ରରେଷ୍ଠ ୫େ ି ଦଳ ରଥା 
ଉତ୍ତେ ରକାେଆି, ଜାପାନ, ଅର୍ରେଲଆି, ଚୀନ 
ଓ ଦକ୍ଣି ରକାେଆି ପବୂ୍ସେୁ ରାମଲି ରହାଇଛନ୍।ି

ଲାୱ�ାର, ୧୬।୩(ଏୱେନ୍ସ ଡି)

ଅନ୍ଜ୍ସାତୀୟ କ୍ରରିକଟ୍  ରେ ଅଭଜି୍ଞ ଅମ୍ାୟାେ 
ଭାରବ ନଜିେ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପେଚିୟ ରଷୃ୍ଟ ିକେଥିିବା 
ଅଲମି୍   ଦାେ ଗେୁୁବାେ ଆଇରରି ି ଏଲଟି୍   
ପଷ୍ୟାରନଲ୍   ଅମ୍ାୟାେ ତାଲକିାେୁ ଅବଷ୍ୟାହତ ି
ରନଇଛନ୍।ି ଏଥିରହ ଦାେଙ୍ ୨୩ ବଷ୍ସେ ଲମା୍ 
ଅମ୍ାୟାେଂି ଜୀବନରେ ପରୂ୍୍ସରଛଦ ପଡ଼ଛି।ି 
ଏହ ିରମୟରେ ରର ୧୯ ବଷ୍ସ ଧେ ିଆଇରରି ି
ଏଲଟି୍   ଅମ୍ାୟାେ ତାଲକିାରେ େହଆିରଥିିରଲ। 
୫୪ ବଷ୍ସୀୟ ଅଲମି୍   ଦାର୍   ତାଙ୍େ ଏହ ି
ଜାଜ୍ଜ୍ୱଲଷ୍ୟମୟ ଲମା୍ ଅମ୍ାୟାେଂି ଜୀବନରେ 
ରମାଟ୍   ୪୩୫େ ିଅନ୍ଜ୍ସାତୀୟ ପେୁୁଷ କ୍ରରିକଟ୍   
ମଷ୍ୟାଚ୍   ପେଚିାଳନା କେଛିନ୍।ି ରରଉଥଁିରେ 
ରର ୨୦୦୭ ଓ ୨୦୧୧ ଏକଦବିରୀୟ ବଶି୍ୱକପ୍   
ଫାଇନାଲ୍   ମଷ୍ୟାଚ୍   ଏବଂ ୨୦୧୨ ଆଇରରି ିେ-ି
୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍   ଫାଇନାଲ ମଷ୍ୟାଚ୍   ପେଚିାଳନା 
କେବିାେ ରରୌଭାଗଷ୍ୟ ଲାଭ କେଥିିରଲ। 

୬ ଜୁନ ୧୯୬୮ରେ ପାକସି୍ତାନେ 
ଝାଙ୍ଗଗ୍   ରେ ଜନ୍ତି ଦାର୍   ୨୦୦୦ ମରହିାରେ 
ପାକସି୍ତାନ ଓ ରେୀଲଙ୍ା ମଷ୍ୟାଚ୍   ପେଚିାଳନା 
କେ ିଅନ୍ଜ୍ସାତୀୟ ଅମ୍ାୟାେଂି ଜୀବନ ଆେମ୍ଭ 
କେଥିିରଲ। ଏହ ି ରମୟ ମଧ୍ୟରେ ରର ୨୨୨ 
ଏକଦବିରୀୟ, ୧୪୪ ରେଷ୍ଟ ଓ ୬୯େ ି
େ-ି୨୦ ମଷ୍ୟାଚ୍  ରେ ଦାୟତି୍ୱ ତୁଲାଇଥିରଲ। 
ରରଉଥଁିରେ ୫େ ି ଆଇରରି ି ଏକଦବିରୟ 
ବଶି୍ୱକପ୍  , ୭େ ି େ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍   ରାମଲି 
େହଛି।ି ୨୦୦୯, ୨୦୧୦ ଓ ୨୦୧୧ କ୍ରମାଗତ 
୩ ବଷ୍ସ ଲାଗ ି ଆଇରରିେି ରରେଷ୍ଠ ଅମ୍ାୟାେ 
ଭାରବ ରର ‘ରଡଭଡି୍   ରରଫଡ୍ସ ଟ୍ଫି’ 
ଜତିଥିିରଲ। ‘ରାୋ ବଶି୍ୱରେ ଅମ୍ାୟାେଂି 
କେବିାେ ଆନନ୍ଦ ଓ ରମ୍ମାନ ରମାରତ ମଳିଛି।ି 
ଆଜ ିମୁ ଁରାହା ହାରଲ କେଛି,ି ଏହ ିଅମ୍ାୟାେଂି 
ପ୍ରରଫରନ ଆେମ୍ଭ କେବିା ରମୟରେ ଦରିନ 
ପାଇବ ି ରବାଲ ି ସ୍ପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ି ନ ଥିଲ’ି 
ରବାଲ ି ଦାର୍   ତାଙ୍ ବବୃିତ୍ତରିେ କହଛିନ୍।ି

ଅମ୍ାୟାର ଅେଟିମ୍   ଦାରଙ୍ ୨୩ ବରଚ୍ଚର କୟୋର ଟିୟର ନଶର

ଭାରତୀୟ ଫୁରବେ ଦଳନର ଜୁେଟି, ମ�ୀରାୱୋର୍ାନ, 
ଉଜ୍  ୱବକଡିସ୍ାନ ଗସ୍

ନୂଆଦଡିଲ୍ଲୀ, ୧୬।୩(ଏୱେନ୍ସ ଡି): ଇଂଲଣ୍େ ବଷ୍ୟାେର୍   
େଲି୍   ଜଷ୍ୟାକ୍   ଆଘାତଜନତି ରମରଷ୍ୟା ଲାଗ ିଆଇପଏିଲ୍  େ 
ଆଗାମୀ ରଂସ୍େଣେୁ ବାଦ୍   ପଡ଼ଛିନ୍।ି ୨୪ ବଷ୍ସୀୟ ଏହ ି
ଇଂଲଣ୍ କ୍ରରିକେର୍   ଆଇପଏିଲ୍  ରେ େୟାଲ୍   ଚଷ୍ୟାରଲଜେର୍ସ 
ବାଙ୍ଗାରଲାେ ପକ୍େୁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କେଥିାରନ୍। 
ଡରିରମ୍େରେ ରହାଇଥିବା ଗତ ରଖଳାଳ ି ନଲିାମୀରେ 
ବାଙ୍ଗାରଲାେ ତାଙୁ୍ ୩.୨ ରକାେ ି େଙ୍ାରେ କ୍ରୟ 
କେଥିିଲା। କନୁି୍ ଜଷ୍ୟାକ୍ ଗତ ବାଂଲାରଦଶ ବପିକ୍ ୨ୟ 
ଏକଦବିରୀୟ ମଷ୍ୟାଚରେ ଫିଲ୍ଂି କେୁଥିବାରବରଳ ଆଘାତ 
ରହାଇଥିରଲ। ତାଙ୍ ମାଂରରପଶୀ ୋଣ ିରହାଇରାଇଥିଲା। 
ଆଇପଏିଲ୍  ରେ ଜଷ୍ୟାକ୍   ଅର୍ରେଲୀୟ ତାେକା ମଷ୍ୟାକ୍ରେଲଙ୍ 
ସ୍ାନରେ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବଷ୍ୟାେଂି ରମ୍ଭାଳବିାେ ରମ୍ଭାବନା 
େହଥିିଲା। ରମାନ ଆଘାତଜନତି ରମରଷ୍ୟା ଲାଗ ି
ମଷ୍ୟାକ୍ରେଲ ମଧ୍ୟ ଆଇପଏିଲ୍  େ ଆଗାମୀ ପ୍ରଥମାର୍୍ସରେ 
ବାଙ୍ଗାରଲାେ ପକ୍େୁ ରଖଳପିାେରିବ ନାହ ିଁ ରବାଲ ି
େରିପାେ୍ସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କନୁି୍ ମଷ୍ୟାକ୍ରେଲ୍   ଏରବ ରସୁ୍ 
ରହାଇରାଇଛନ୍ ି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭାେତ ବପିକ୍ ରମିୀତ 
ଓଭେ ଶଙୃ୍ଖଳା ଲାଗ ିଦଳରେ ସ୍ାନ ପାଇଛନ୍।ି ଜଷ୍ୟାକ୍  ଙ୍ 
ସ୍ାନରେ ନୁଷ୍ୟଜଲିାଣ୍େ ମାଇରକଲ୍   ବ୍ାରରେଲଙୁ୍ ବଦଳ 
ରଖଳାଳ ିଭାରବ ଦଳରେ ରାମଲି କେବିାକୁ ବାଙ୍ଗାରଲାେ 
ଫ୍ାଚୋଇଜ ରରାଜନା କେୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ଆଇପ ଟିଏଲ୍   
ନେଳଟିନବ� ଟି ଜୟୋକ୍ସ
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କଟକ,୧୬ା୩(ସମ ଡିସ): େୁୋଣ୍ାେ ୋଜଧାନୀ 
କଗିାଲ ି ରହେରେ ୭୩ତମ ଫିଫା କଂରଗ୍ର 
ଆରୟାଜତି ରହାଇରାଇଛ।ି କାର୍ସଷ୍ୟକ୍ରମରେ 
ଫିଫାେ ରାଧାେଣ ପେଷିଦ ରବୈଠକ ଏବଂ 
କମ୍ସକତ୍ତ୍ସା ନବି୍ସାଚନ ଅନୁଷ୍ଠତି ରହାଇଥିଲା। 
ଜଆିନ ି ଇନ୍  ଫାଣ୍ଟରିନା ଅପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦୀ ଭାରବ 
ପନୁବ୍ସାେ ଫିଫାେ 
ରଭାପତ ି ନବି୍ସାଚତି 
ରହାଇଥିରଲ। ରତରବ 
ଏହ ି କାର୍ସଷ୍ୟକ୍ରମରେ 
ଫୁେବଲ ଆରରାରଏିରନ ଅଫ ଓଡ଼ଶିା(ଫାଓ)
େ ରଗୁ ୍ ରମ୍ାଦକ ତଥା ଏଆଇଏଫଏଫେ 
କାର୍ସଷ୍ୟନବି୍ସାହୀ ରଦରଷ୍ୟ ଅଭଜିତି ପାଲ ରରାଗ 
ରଦଇଛନ୍।ି ଫିଫା କଂରଗ୍ରରେ ରରାଗ 
ରଦବା ରକ୍ତ୍ରରେ ଅଭଜିତି ରହଉଛନ୍ ି ପ୍ରଥମ 
ଓଡ଼ଆି। ୋଜଷ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଇତହିାରରେ ପବୂ୍ସେୁ 
ରକୌଣର ି କ୍ରୀଡ଼ା ରଂଗଠକ ଫିଫାେ ଏଭଳ ି
କାର୍ସଷ୍ୟକ୍ରମରେ ରରାଗ ରଦଇ ନାହାନ୍।ି 
ଅଭଜିତିଙ୍ ରରମତ ଏଆଇଏଫଏଫେ 
ରଭାପତ ି କଲଷ୍ୟାଣ ରଚୌରବ ଏବଂ ରମ୍ାଦକ 
ଡ. ରାଜ ିପ୍ରଭାକେନ୍   କଗିାଲ ିରାତ୍ରା କେଛିନ୍।ି 

ଫଟିଫା କଂନରେସନର 
ଅଭଟିଜଟିତଙ୍ ନ�ାଗ୍ଦା�

ପ୍ରଥମ 
ଓଡ଼ଡିଆ

ଫିଫାେ ନବନବି୍ସାଚତି ରଭାପତ ିଇନ୍  ଫାଣ୍ଟରିନା (ମଝ)ିଙୁ୍ ରମ୍ର୍୍ଟିତ କେୁଛନ୍ ିଏଆଇଏଫ୍ ଏଫ୍  
ରମ୍ାଦକ ଡ. ରାଜ ିପ୍ରଭାକେନ୍   ଓ ଅଭଜିତି ପାଲ (ବାମ)



 ମେଦବହୁଳତା ଦୂର କରବିା ପାଇଁ 
ଅମେକଜଣ ଜମିରା କ୍ାମ�ାରଯିକୁ୍ତ 
ଖାଦ୍ ଖାଇଥାନ୍।ି ଏଭଳ ିକରବିା ଦା୍ରା 
ମେଟାବ�ଜିମି୍  ସ୍ତର ହ୍ାସ ମହାଇଯାଏ 
ଏବଂ ଶରୀର ଦୁବ୍ବଳ �ାଗବିା ସହ ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରକାର ମରାଗ ମଦଖାଯାଏ। 

 ଅେଦି୍ା ମହମ� ମେଟାବ�ଜିମି୍  ସ୍ତର 
କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ହୁଏ। କାରଣ ଖାଦ୍କୁ ହଜେ 

କରବିା ପାଇଁ ସେୁଦି୍ାର 
ଆବଶ୍କତା ରହଛି।ି ଖାଦ୍ 

ସଠକି୍  ଭାମବ ହଜେ ମହମ�, ଶରୀରକୁ 
ଶକ୍ତ ିେଳିଥିାଏ। 

 ଅଧÒକ େଠିାଜାତୀୟ ଖାଦ୍ ଓ 
ପାେୀୟଠାରୁ ଦୂମରଇ ରହବିା ସହତି 
ଚନି୍ାଗ୍ରସ୍ତ ରୁହନୁ୍ ୋହ ିଁ। କାରଣ ଏସବୁ 
ଦ୍ାରା ମେଟାବ�ଜିମି୍  ସ୍ତର ହ୍ାସ ପାଏ, 
ଯାହାଦା୍ରା ମରାଗପ୍ରତମିରାଧକ ଶକ୍ତ ି
ପ୍ରଭାବତି ମହାଇ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ମରାଗ 
ମଦଖାଯାଏ।

ଅଁଳା ଭଳ ିଅଳଁାର ମଞ୍ ିମଧ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହତିକର। ଅଁଳା 
ମଞ୍ରିର ଅରେକ ଔଷଧୀୟ ଗଣୁ ରହବିା ସହତି ଭରପରୂ ମାତ୍ାରର 

ରପାଟାସୟିମ, କ୍ୟାଲସୟିମ୍ , ଭଟିାମନି୍  ‘ବ’ି, କ୍ୟାରରାଟନି୍  ଏବଂ ଫାଇବର ପର ି
ରକରତକ ରପାଷକତତ୍ତ୍ବ ଥାଏ। ଅଁଳାରୁ ମଞ୍କୁି ଅଲଗା କର ିରସଗଡ଼ୁକୁି କଛିଦିେି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ଖରାରର ଶଖୁÒବାକୁ ଛାଡ଼ଦିଅିନୁ୍ତ। ସମୂ୍ର୍୍ଯ ଶଖୁିରବିା ପରର ଏହାକୁ ଗଣୁ୍ଡ କରନୁ୍ତ। ଏଥÒରୁ ୧ 
ଚାମଚ ଗଣୁ୍ଡ ରେଇ ପ୍ରତଦିେି ସକାରଳ ଖାଲ ିରପଟରର ପାଣ ିସହ ଖାଆନୁ୍ତ । ଏହ ିଅଁଳା 

ଚୂର୍୍ଯର ରସବେ ଦତ୍ବାରା ଅରେକ ସତ୍ବାସ୍୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ରହାଇଥାଏ। ରଥା – 

ବିଜ୍ାେର ଅଗ୍ରଗତ ିସହତି ଚକିତି୍ା ପ୍ରଣାଳୀମର 
ଉନ୍ନତ ିଆସମି� େଧ୍ୟ େଦେଶିା ଦୂର କରବିା ପାଇଁ 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ଗମବଷଣା ଚା�ୁ ରହଛି,ି 

ଯାହାର ମକୌଣସ ିସଫୁଳ େଳିେିାହ ିଁ। କନୁି୍ ଏମବ 
ଏ ମକ୍ଷତ୍ରମର ମବୈଜ୍ାେକିୋମେ ସଫଳତାର ସହ 

କୃତକାଯ୍ବ୍ ମହାଇଛନ୍।ି ‘ଆମେରକିାନ୍  ଜର୍୍ବାଲ୍  
ଅଫ୍ ସାଇମକଟ୍’ିମର ପ୍ରକାଶତି ଏକ ତଥ୍ 
ଅେୁସାମର ଏମବ ମବୈଜ୍ାେକିୋମେ ଏେତି ିଏକ 
ଔଷଧ ତଆିର ିକରଛିନ୍,ି ଯାହା ଦ୍ାରା େଦେଶିା ଦୂମରଇ 
ମହବ। ଏହ ିଔଷଧର ୋେ ରଖାଯାଇଛ ିୋଲ୍ ମଟ୍ମ୍ାନ୍ । 

ମବୈଜ୍ାେକିଙ୍କ କହବିା ଅେୁଯାୟୀ ଏହ ିଔଷଧ ଖାଇମ� 
େଦ ପଇିବାକୁ ଇଚ୍ା ହୁଏୋହ ିଁ। କାରଣ ଏହ ିଔଷଧର 

ପ୍ରଭାବମର େସ୍ତଷି୍କରୁ ଏମ୍ାଫି୍ନ୍  ୋେକ ହର୍ ମୋନ୍  
ସକ୍ୟି ମହବାର କ୍ୟିା େନ୍ଥର ମହାଇଯାଏ। ସରଳ 

ଭାଷାମର କହବିାକୁ ଗମ�, େସ୍ତଷି୍କରୁ 
ଏମ୍ାଫି୍ନ୍  ୋେକ ହର୍ ମୋନ୍  କ୍ଷରଣ 
ମହମ� େଦ ପଇିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ା ହୁଏ। 

ମତଣ ୁଏହ ିୋଲ୍ ମଟ୍ମ୍ାନ୍  ଔଷଧ 
ମସହ ିଇଚ୍ାକୁ ପ୍ରତହିତ କରବିା 

ପାଇଁ ଏମ୍ାଫି୍ନ୍  ସକ୍ୟି 
ମହବାର ପ୍ରକ୍ୟିାକୁ 

େନ୍ଥର 

କରଥିାଏ। ଏହ ିଔଷଧକୁ ମେଇ େକିଟ ଅତୀତମର ଏକ 
ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ େଧ୍ୟ କରାଯାଇଛ।ି େଶିା ମସବେ କରୁଥÒବା 
ମକମତଜଣ ମ�ାକଙୁ୍କ ମେଇ ଏହ ିପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥÒ�ା। 
ମସୋେଙୁ୍କ େଧ୍ୟରୁ ଅଧା ମ�ାକଙୁ୍କ ପ୍ରତଦିେି ୋଲ୍ ମଟ୍ମ୍ାନ୍  
ଦଆିଯାଇଥÒ�ା। ଏହାର ପରଣିାେ ସ୍ରୂପ ମଦଖାଯାଇଥÒ�ା 
ମଯ, ଏହ ିଔଷଧ ମସବେର ୧୨ ସପ୍ାହ ପମର ମ�ାକଙ୍କର 
େଶିା ପ୍ରତ ିଆଗ୍ରହ କେବିାମର �ାଗ�ିା। ମତଣ ୁେଶିା ମସବେ 
କମ୍  ମହ�ା। ମତଣ ୁଏହ ିଆଧାରମର ମଦଖÒବାକୁ ଗମ�, 
ମବୈଜ୍ାେକିୋମେ କହଛିନ୍ ିମଯ, ୋଲ୍ ମଟ୍ମ୍ାନ୍  ମସବେ 
ଦ୍ାରା ସମ୍ରୂ୍୍ବ ଭାମବ େଦେଶିକୁ ଦୂର କରମିହବ, ଯାହାଦ୍ାରା 
ଅମେକ ଧେଜୀବେକୁ ସରୁକ୍ଷତି କରାଯାଇପାରବି। ଏହା 
ସହତି ୋଲ୍ ମଟ୍ମ୍ାନ୍  ଖାଇବା ପାଇଁ କଛି ିବମିଶଷ ପ୍ରକାରର 
ଜୀବେଚଯ୍ବ୍ା ଏବଂ କଛି ିମଥରାପ ିଆପଣାଇବାକୁ ମହବ 
ମବା� ିସା୍ସ୍୍ ବମିଶଷଜ୍ୋମେ କହଛିନ୍।ି େମଚତ୍  
ଏହ ିଔଷଧ �ାଭଦାୟକ ମହବ ୋହ ିଁ ମବା� ି

କୁହାଯାଉଛ।ି  

କଛି ିମକ୍ଷତ୍ରମର ରକ୍ତବାନ୍ ିଓ କଳାଝାଡ଼ା ମହାଇଥାଏ। 
ରକ୍ତହୀେତା (ଆେେିଆି) ମହାଇ ଶରୀର ମଶଥା ପଡ଼ଯିାଏ। 

ରରାଗ ଚହି୍ନଟ 
ଏହ ିମରାଗକୁ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, ଯଥା – ସବିସି ି
(କମ୍ପ୍ଟି୍  ବପ୍ଡ୍  କାଉଣ୍ଟ୍)  ଓ ଏଲ୍ ଏଫ୍ ଟ ି(�ଭିର୍  ଫଙ୍କସନ୍  
ମଟଷ୍ଟ୍) ଦ୍ାରା େରୂିପଣ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ତୀତ ପରୂା ମପଟର 
ଅଲ୍ ଟ୍ାସାଉ ଟ୍୍  , �ଭିର୍ ର ଅଲ୍ ଟ୍ାସାଉ ଟ୍୍  ଏବଂ �ଭିର୍ ର 

ଇ�ାମଷ୍ାଗ୍ରାଫି େଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆବଶ୍କସ୍ମଳ �ଭିର୍ ର 
ସଟି ି୍ାନ୍  ବ ିକରାଯାଇଥାଏ। 

ପେଟ ଓ ଲଭିର୍  ପ�ୋଗ ବପିେଷଜ୍ଞ 
ସୋଇ ଇନ୍ ଷ୍ଚ୍ିୟୁଟ୍  ଅଫ୍ ଗୟୁୋପଟ୍ୋ ଏପଟେପ�ୋପଲୋଜ ିଆଣ୍ଡ୍   ଲଭିର୍  

ସୋଇନ୍ସ 
େହୀଦ ନଗ�, ଭ୍ବପନେ୍ବ� 
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ସରିରାସସି୍  ଅଫ୍ ଲଭିର୍  କ’ଣ 
ଅମେକଗଡ଼ୁଏି କାରଣରୁ �ଭିର୍  ବା ଯକୃତର ସ୍ାଭାବକି ଟସି ୁ
ଟାଣ ମହାଇଯାଇଥାନ୍,ି ଯାହାଦ୍ାରା ଧୀମର ଧୀମର �ଭିର୍  ଅକାେୀ 
ମହବାମର �ାମଗ। ଏହାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାମର ‘‘ସମିରାସସି୍  ଅଫ୍ 
�ଭିର୍ ’’ କୁହାଯାଏ। 

କାରଣ 
ଏହା େଖୁ୍ତ ଚାମରାଟ ିକାରଣରୁ ମହାଇଥାଏ। ଯଥା – ଅତ୍ଧÒକ 
େଦ୍ପାେ, େଧମୁେହ, ମେଦବହୁଳତା, ମହପାଟାଇଟସି୍  ‘ବ’ି ଓ 
‘ସ’ି ଭୂତାଣ ୁସଂକ୍େଣ।  

ଲକ୍ଷଣ 
�ଭିର୍  ସମିରାସସି୍ ମର ପ୍ରାଥେକି ପଯ୍ବ୍ାୟମର ମସେତି ି

କଛି ିବମିଶଷ �କ୍ଷଣ 
ମଦଖାଯାଇେଥାଏ। 
ମକବଳ 
ଶରୀର କ୍ାନ୍ ି
(ଟାଏଡ୍ ମେସ୍ ), 
ମଭାକ କେଯିବିା 
ଏବଂ ଓଜେ 
ହ୍ାସ ଭଳ ି�କ୍ଷଣ 
ମଦଖାଯାଏ। କନୁି୍ 
ମରାଗ ଗରୁୁତର (ଆଡଭାେ୍ସ 
ମଷ୍ଜ୍ ) ମହାଇଗମ�, ମପଟମର 
ପାଣ ିଜେଯିାଏ, ପାଦ ଫୁ�ଯିାଏ, ଜ୍ସି୍  
ମଦଖାଯାଏ ତଥା ଆଖÒ ଓ ପରସି୍ା ହଳଦଆି ମହାଇଯାଏ। 

ଲଭିର୍ 
ସରିରାସସି୍ ଡାକ୍ତର ଆଶରୁତାଷ ମହାପାତ୍ 

ଚକିତି୍ା 
ରଦ ିରରାଗ ପ୍ରାଥମକି ଅବସ୍ାରର ଅଛ,ି 

ରତରବ ଏହାକୁ ଅରେକ ଅତ୍ୟାଧେୁକି ଔଷଧ 
ଦତ୍ବାରା ଚକିତି୍ା କରାରାଇଥାଏ। କନୁି୍ତ ରରାଗ ରଦ ି
ଗରୁୁତର ଅବସ୍ା (ଆଡଭାେ୍ସ ରଟେଜ୍ )ରର ଅଛ,ି 

ରତରବ ଲଭିର୍  ଟ୍ାେ୍ସପ୍ାରଟେସନ୍   (ରକୃତ୍  
ପ୍ରତରିରାପଣ) କରବିାକୁ ପରାମଶ୍ଯ 

ଦଆିରାଏ। 

ୋଲ୍ ରଟ୍ର୍ାନ୍  
ଦୂର ରହବ ମଦେଶିା 

ସତ୍ବାସ୍୍ୟ 
ବଜି୍ାେ 

 ଅଁଳାଚୂର୍୍ବ ତ୍ଚା ସେସ୍ା ଦୂର କରଥିାଏ। େଡ଼ଆି ମତ�ମର 
ଅଁଳା ଚୂର୍୍ବକୁ େଶିାଇ ଏକ ମପଷ୍ ତଆିର ି କର ି େଅିନୁ୍। 
ମକୌଣସ ିତ୍ଚାଜେତି ମରାଗମର ଏହ ିମପଷ୍ଟ୍ କୁ �ଗାନୁ୍। 

 ସବୁଦେି ଉଷେୁ ପାଣ ି ସହ ଅଁଳା େଞ୍ରି ଗୁ୍ କୁ 
ମସବେ ଫଳମର ମକାଷ୍ଠକାଠେି୍ ସେସ୍ାରୁ ଉପଶେ 
େଳିଥିାଏ।

 ହକି୍ା ମରାକବିା ପାଇଁ ଅଳଁା େଞ୍ରି ଗୁ୍ କୁ େହୁମର େଶିାଇ 
ମସବେ କରବିା ଫଳମର ଆରାେ େଳିଥିାଏ।

 ୋକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ବିା ସେସ୍ା ଦୂର କରବିମର ଅଁଳା ଚୂର୍୍ବ 
ମବଶ୍  ଫଳପ୍ରଦ। ଅଳଁା େଞ୍ ି ଗୁ୍ ର ମପଷ୍ଟ୍  ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ି
ତାହାକୁ କପାଳମର ମ�ପ ମଦଇ କଛି ିସେୟ ମଶାଇପଡ଼ନୁ୍। 
ଯାହା ଫଳମର ଶରୀର ସହ େସ୍ତଷି୍କକୁ ଥ୍ା ରମହ ଏବଂ 
ୋକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ବିା ବନ୍ଦ ହୁଏ। 

 ଯଦ ି ଆଖମର ଜଳାମପାଡ଼ା ବା କୁମ୍ଇ ମହବାପର ି
ସେସ୍ା ମଦଖାଯାଏ, ମତମବ ଏହ ିଅଳଁା େଞ୍ରି ଗୁ୍ ମର 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ମପଷ୍ଟ୍ କୁ ଆଖିର ଉପର ିଭାଗମର �ଗାଇବା ଦ୍ାରା 
ଆଖିମର ଥବା ସେସ୍ା ଦୂର ହୁଏ।  

 ଦେିକୁ ୨ଥରରୁ ଅଧÒକ ଗ୍ରୀନ୍  ଟ’ି ପଇିବା ଉଚତି େୁମହଁ। େମଚତ୍  ମପଟ ସମ୍କକିତ ଅମେକ ସେସ୍ା 
ସଷୃ୍ ିମହବା ସହତି ଡାଇରଆି, ମପଟ ଦରଜ, ଗ୍ାସ୍ , ମକାଷ୍ଠକାଠେି୍ ଆଦ ିସେସ୍ା ମଦଖାଯାଏ। 

 ଖା� ିମପଟମର ଗ୍ରୀନ୍  ଟ’ି ପଇିବା ଉଚତି େୁମହଁ। ଏହା କଡି୍ େୀ ଓ �ଭିର୍  ଉପମର ପ୍ରଭାବ 
ପକାଇଥାଏ। 

 ଅଧÒକ ୋତ୍ରାମର ଗ୍ରୀନ୍  ଟ’ି ପଇିବା ମଯାଗୁଁ ମ�ାହତି ରକ୍ତ ମକାଷକିା ପ୍ରଭାବତି ମହାଇଥାଏ ଏବଂ 
ରକ୍ତହୀେତା ସଷୃ୍ ିହୁଏ। ଏହ ିସେସ୍ା ଦୂର କରବିାକୁ ମହମ� ମପାଷକଯକୁ୍ତ ଖାଦ୍ ଅଧÒକ ଖାଇବା 
ଉଚତି। 

 ୩୦୦ଏମ୍ ଏଲ୍ ରୁ ଅଧÒକ ଗ୍ରୀନ୍  ଟ’ି 
ପଇିବା ମଯାଗୁଁ ଶରୀରମର ଥÒବା 
କ୍ାଲ୍ ସୟିମ୍  ୟରୁନି୍  ଦ୍ାରା 
ବାହାରଯିାଏ। ଶରୀରମର 
କ୍ାଲ୍ ସୟିମ୍  ଅଭାବ ମହମ� 
ହାଡ଼ଜେତି ସେସ୍ା ଏବଂ 
ଅେ୍ାେ୍ ସ୍ାସ୍୍ ସେସ୍ା 
ମହାଇଥାଏ।  

 ଅଧÒକ ଗ୍ରୀନ୍  ଟ’ି 
ପଇିବା ଦ୍ାରା 
ଅମେକଙ୍କଠାମର 
ଗପ୍ ଲୁମକାୋ 
ସେସ୍ା େଧ୍ୟ 
ମଦଖାଦଏି।     

ହାେକିାରକ ରହାଇପାରର 

ଗ୍ୀନ୍  ଟ’ି
ଗ୍ୀନ୍  ଟ’ି ପଇିବା ସତ୍ବାସ୍୍ୟ ପରକ୍ଷ ରବଶ୍  ହତିକର। ଏଥÒରର ଆଟେଅିକ୍ଡିାଟେଟ୍   ଓ ଆଟେ ି

ଇନ୍ ଫ୍ାରମଟୋରୀ ଗଣୁ ଥÒବାରୁ ରରାଗ ପ୍ରତରିରାଧକ ଶକ୍ତ ିବୃଦ୍ଧ ରହବା ସହ ଅରେକ 
ସାଧାରଣ ରରାଗ ଦୂର ରହାଇପାରବି। କନୁି୍ତ ଅରେକ ରକ୍ଷତ୍ରର ଏହାର ପାଶତ୍ବ୍ଯ ପ୍ରତକି୍ୟିା ମଧ୍ୟ 

ରଦଖାରାଏ। ଗ୍ୀନ୍  ଟ’ି ଅଧÒକ ପଇିବା ଶରୀର ପାଇଁ ହାେକିାରକ ମଧ୍ୟ ରହାଇପାରର। 

ଅଁଳା ମଞ୍ରି  
ଘରରାଇ ଉପଚାର

ସେମସ୍ତ ଏଭଳ ି ମ�ାକଙ୍କ ଗହଣମର ରହବିାକୁ ଚାହାନ୍,ି ଯାହାଙ୍କର 
ଭାବୋ ସକାରାତ୍ମକ ଥÒବ ଏବଂ ଜମଣ ଅେ୍ଜଣକୁ ବୁଝପିାରୁଥÒମବ। 
କନୁି୍ ଅମେକ ସେୟମର ମକମତଜଣ ମ�ାକ ଅେ୍ୋେଙ୍କଠାରୁ 

ପ୍ରମତ୍କ ମକ୍ଷତ୍ରମର େଜିକୁ ବହୁତ ଦୁବ୍ବଳ ଭାବଥିାନ୍।ି ଏଭଳ ି େକାରାତ୍ମକ 
ଭାବୋ ମସୋେଙୁ୍କ ଧୀମର ଧୀମର ଅବସାଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣେିଏି। ଏହ ିଭାବୋକୁ 
େମୋବଜି୍ାେ ଭାଷାମର େସି୍ ଫିଟ୍  ମେଚର୍  ମବା� ି କୁହାଯାଏ। ଅମେକ 
ସେୟମର ଏହ ିଭାବୋ ଏମତ ୋତ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧ ପାଏ ମଯ, ତାହା ଆତ୍ମହତ୍ାର 
କାରଣ ମହାଇଯାଏ। ଅବସାଦ, ୋେସକି ଚାପ ଓ ଦୁଶ୍ନି୍ା ଦା୍ରା ବ୍କ୍ତ ିଓଭର୍  
ମସେ୍ସଟିଭି୍  ମହାଇଯାଏ। ଏଥÒମର ଗ୍ରସତି ବ୍କ୍ତ ିଅେ୍ୋେଙ୍କର ପ୍ରମତ୍କ କଥା 
ଓ କାଯ୍ବ୍କଳାପକୁ େଜି ଉପରକୁ ମେଇଆମସ ଏବଂ େଜିକୁ ହୀେେେ୍ତା 
ଅେୁଭବ କମର। ଏହାର େଖୁ୍ �କ୍ଷଣ ମହଉଛ,ି ଏକୁଟଆି ରହବିା। ଏହ ି
�କ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥÒମ�, ପ୍ରଥେ ପଯ୍ବ୍ାୟମର କାଉନ୍ ମସ�ଂି ଦ୍ାରା ଏହାର 
ଚକିତି୍ା ସମ୍ଭବ। ଏହା ପବୂ୍ବରୁ ଘରର ସଦସ୍ୋମେ ଏହ ିୋେସକି ସେସ୍ାର 
ସୋଧାେ କର ି ଉକ୍ତ ବ୍କ୍ତଙୁି୍କ େତୁୃ୍େଖୁରୁ ବଞ୍ାଇ ପାରମିବ। ପରବିାର, 
ବନୁ୍ବଗ୍ବ କେି୍ା ସାଙ୍ଗସାଥୀୋମେ ଏହ ି ବ୍କ୍ତେିାେଙ୍କ ଆଗମର ୬ଟ ି କଥା 
କହବିା ଅେୁଚତି। ଯଥା –  ତୁମେ ଅଯଥା ଚନି୍ା କରୁଛ ବା ଆବଶ୍କତାଠାରୁ 
ଅଧÒକ ଭାବୁଛ, ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ- ତାହା ମସମତଟା ବଡ଼ କଥା େୁମହଁ, ତୁମେ 
େଜିକୁ ପରବିର୍୍ବେ କରବିାର ଆବଶ୍କତା ଅଛ,ି ତୁେ ସେସ୍ାର କାରଣ 
ମହଉଛ ି ତୁେର ଅଯଥା ଚନି୍ା, ଏଭଳ ି ଏକୁଟଆି ରହମି�, ମକହ ି ତୁେ ସହତି 
ପଚାରମିବ ୋହ ିଁ ଏବଂ ତୁେକୁ ଜମଣ ସାଇକାଟ୍ଷି୍ଟ୍  ଙ୍କ ଆବଶ୍କତା ଅଛ।ି 
ଏହସିବୁ କଥା ତାଙ୍କର େମୋବଳକୁ ଆହୁର ି ଭାଙ୍ଗମିଦଇଥାଏ। ମସୋମେ 
ୋେସକି ସ୍ତରମର ଅଧÒକ ଦୁବ୍ବଳ ମହାଇ, ମଶଷମର ଆତ୍ମହତ୍ା ଭଳ ିପଦମକ୍ଷପ 
ମେଇଥାନ୍।ି ମତଣ ୁ ମସୋେଙୁ୍କ ପ୍ରଥମେ ବୁଝନୁ୍ ଏବଂ ପରସି୍ତ ି ଅେୁଯାୟୀ 
ମସୋେଙୁ୍କ ବୁଝାନୁ୍। ମସୋେଙ୍କ ସହତି େଶିନୁ୍ ଏବଂ ହସଖସୁମିର ରଖÒବାକୁ 
ମଚଷ୍ା କରନୁ୍। ଏହା ଦା୍ରା େସି୍ ଫିଟ୍ ର ଭାବୋ ମସୋେଙ୍କ େେରୁ ଧୀମର 
ଧୀମର ଦୂମରଇ ଯବି ଏବଂ ମସୋମେ ସସୁ୍ ଜୀବେଯାପେ କରପିାରମିବ।      

ସସୁ୍ ମେ, ସସୁ୍ ଶରୀର 

ମସି୍ ଫିଟ୍ ର ଭାବୋ 
ରହାଇପାରର ଆତ୍ମଘାତୀ

ଅରେକ କାରଣ ପାଇଁ ମଣୁ୍ଡବନି୍ା ରହାଇଥାଏ। ଏହା 
ଦୂର କରବିା ପାଇଁ ସମରତେ ରପନ୍ କଲିର୍  କମିା୍ 
ରକମଟିେଟ୍  ଙ୍କ ପରାମଶ୍ଯରର କଛି ିଔଷଧ ଖାଇଦଅିନ୍ତ।ି 
ରସହସିବୁ ଔଷଧ ଦତ୍ବାରା ମଣୁ୍ଡବନି୍ା କମ ିରାଉଥÒରଲ ମଧ୍ୟ 
ତାହାର ପାଶତ୍ବ୍ଯ ପ୍ରତକି୍ୟିା ଅଧÒକ ଥାଏ। ରତଣ ୁଘରରାଇ 
ଉପାୟରର କଛି ିପାେୀୟ ପ୍ରତୁେତ କର ିମଣୁ୍ଡବନି୍ାକୁ 
ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରରିହବ।

 ଥ୍ା କ୍ଷୀରମର କଞ୍ାବାଦାେ ଗୁ୍  ପକାଇ 
ପଇିପାରମିବ। ବାଦାେମର ଥÒବା େ୍ାମନେସୟିମ୍  ୋଇମଗ୍ରନ୍ ଜେତି େୁ୍ ବନି୍ା ଦୂର କରଥିାଏ। 

 ହାଲ୍ କା ଉଷେୁ ପାଣମିର ମ�େ୍ଲୁ ଚପିଡ଼ୁ ିପଇିବା ଦା୍ରା ଏହା ଡଟିକ୍ଫିାୟାର୍  ଭଳ ିକାେ କରଥିାଏ। ମତଣ ୁେୁ୍ ବନି୍ା 
କେଥିାଏ। 

 ଅଦାମର ଥÒବା ଆଣ୍ ିଇନ୍ ଫପ୍ାମେଣ୍ାରୀ ଗଣୁ ମଯାଗୁଁ େସ୍ତଷି୍କମର ରକ୍ତ ସଞ୍ାଳେ ଠକି୍  ହୁଏ। ମତଣ ୁେୁ୍  
ବନୁି୍ଥÒମ� ଅଦା ଚା’ ପଇିବା ଦ୍ାରା ଆରାେ �ାଗଥିାଏ। ଏହା ଥ୍ାଜେତି େୁ୍ ବନି୍ା ଦୂର 

କମର। 
 ଗ୍ାସ୍  ମଯାଗୁଁ େୁ୍  ବନୁି୍ଥÒମ�, ପାଣମିର ଜରିା ପକାଇ 

ଫୁଟାଇ, ମସହ ିପାଣକୁି ପଅିନୁ୍।

ମଣୁ୍ଡବନି୍ା ଦୂର କରବିାର ଘରରାଇ ଉପାୟ

ରମଟାବଲଜିମି୍  ତେର ବୃଦ୍ଧ ପାଇଁ …
ସସୁ୍ଥ ରହବିାକୁ ହହହେ ହରାଗ 
ପ୍ରତହିରାଧକ ଶକ୍ ିବୃଦ୍ଧ ହହବା ଆବଶ୍ୟକ। 
ହ�ାଷକତତ୍ତ୍ବଯକୁ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସସୁ୍ଥ 
ଜୀବନହଶୈଳୀ ହଯାଗୁଁ ହେଟାବେଜିମି୍  ସ୍ତର 
ବୃଦ୍ଧ �ାଏ। ଏହ ିହେଟାବେଜିମି୍  ସ୍ତର ହଯାଗୁଁ 
ହରାଗପ୍ରତହିରାଧକ ଶକ୍ ିବୃଦ୍ଧ �ାଇଥାଏ। 
ହତଣ ୁଶରୀରହର ହେଟାବେଜିମି୍  ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧ 
�ାଇଁ କଛି ିଟପି୍ସ ଆ�ଣାଇ �ାରହିବ। 

କୁ୍ୟଆର୍  ରକାଡ୍  ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାେ 
ଦଅିନୁ୍ତ 
ଅସ� ିଔଷଧଗଡ଼ୁକି ଉପମର ବମିଶଷ 
ମକାଡ୍  ପ୍ରଣି୍ଟ୍   ମହାଇଥାଏ। ଏହ ି
ମକାଡ୍ ମର ଔଷଧର ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ତାରଖି, 
ସ୍ାେ,  ମେେୁ୍ମଫକ୍ଚରଂି ମଡଟ୍ , 
ମ�ାମକସନ୍ , ସପପ୍ାଇ ମଚନ୍  ପଯ୍ବ୍ନ୍ 
ତଥ୍ ଥାଏ। ଆଣ୍ ି ବାମୟାଟକି୍ , 
ମପନ୍  ର�ିଫି୍ ଓ ଆଣ୍ ି ଆ�ଜକିକ୍  
ଔଷଧଗଡ଼ୁକି େଧ୍ୟ ଏହ ିତା�କିାମର ଅନ୍ଭୁ୍ବକ୍ତ ଅଛ।ି ଔଷଧ କଣିବିା ପବୂ୍ବରୁ ତା’ ଉପମର ଛପାଯାଇଥÒବା 
କୁ୍ଆର୍  ମକାଡ୍ କୁ ୍ାନ୍  କରନୁ୍। ୍ାନ୍  କରବିା ଦ୍ାରା ଉକ୍ତ ଔଷଧର ସେସ୍ତ ତଥ୍ େଳିଯିାଏ। କନୁି୍ େକ� ି
ଔଷଧମର କୁ୍ଆର୍  ମକାଡ୍  େଥାଏ। 

ବାର୍ ରକାଡ୍  ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାେ ଦଅିନୁ୍ତ 
ଅତ୍ାଧେୁକି ଜ୍ାେମକୌଶଳ ଦ୍ାରା କଛିେିକ� ି ଔଷଧମର େଧ୍ୟ କୁ୍ଆର୍  ମକାଡ୍ କୁ େକ� କର ି ପଣି୍ଟ୍   
ମହାଇପାରୁଛ।ି ମତଣ ୁ ଅସ� ି ଓ େକ� ି ଔଷଧ ଜାଣପିାରୁେଥÒବା ମ�ାକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସହଜ 
ଉପାୟ ମହଉଛ ିବାର୍ ମକାଡ୍  ଉପମର ଦୃଷ୍ ିମଦବା। ବାର୍ ମକାଡ୍  ମହଉଛ ିସଙି୍ଗଲ୍  ୟଜୁର୍ । ଏହାକୁ କପ ି
କରାଯାଇପାରବି ୋହ ିଁ। ଏହ ିବାର୍ ମକାଡ୍ କୁ ୍ ାନ୍  କର ିଅସ� ିଓ େକ� ିଔଷଧ ସମ୍କ୍ବମର ଜାଣପିାରମିବ। 
ବମିଶଷ ଭାମବ ୧୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଊଦ୍ଧ୍୍ବ ଔଷଧ ଉପମର ବାର୍ ମକାଡ୍  ପ୍ରଣି୍ଟ୍   କରବିାର େୟିେ ରହଛି।ି ମତଣ ୁ
ଏଭଳ ିସ୍ତମିର ମକୌଣସ ିଔଷଧ ଉପମର ବାର୍ ମକାଡ୍  େଥÒମ�, ତାହା େକ� ିମବା� ିଜଣାପମଡ଼।

ରକମତି ିଜାଣରିବ  
ଅସଲ ିଓ େକଲ ିଔଷଧ 

ବଜାରରର ଅରେକ ଥର େକଲ ିଔଷଧ ବକି୍ ିରହାଇଥାଏ, ରାହାଦତ୍ବାରା 
ସତ୍ବାସ୍୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆହୁର ିବଢ଼ରିାଏ। ଏହ ିେକଲ ିଔଷଧ ଦତ୍ବାରା ଅରେକ 

ରଲାକ ମତୁୃ୍ୟମଖୁରର ପଡ଼ଥିାନ୍ତ।ି ରତଣ ୁଅସଲ ିଓ େକଲ ିଔଷଧ ଭତିରର 
ଥÒବା ପ୍ରରଭଦ ଜାଣରିଖÒବା ଉଚତି। ମାତ୍ ୨ଟ ିସହଜ ଉପାୟରର େକଲ ି

ଔଷଧ ସମ୍କ୍ଯରର ଜାଣରିହବ। 
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ଲଉରା, ଗାର୍ଡନରଙ୍କ ଦ୍ରୁ ତ ଅର୍୍ଡଶତକ
ମମୁ୍ବଇ,୧୬।୩(ଏଜେନ୍ ସି): ଚଳତି ମହଳିା ପ୍ମିୟିର ଲଗି୍   (ଡବ୍ଲୟ୍ୁପଏି୍  ) ପ୍ଥମ 
ସଂସ୍କରଣରର ଗରୁୁବାର ଗଜୁରାଟ ଜୟୁାଣ୍୍  ସ ଓ ଦଲି୍ଲୀ କୟୁାପଟିାଲ୍ସ ପରସ୍ପରକୁ 
ରେଟଛିନ୍।ି ଟସ୍   ହାର ିବୟୁାଟଂି ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଥିବା ଗଜୁରାଟ ୪ ୱିରକଟ ହରାଇ 
୧୪୭ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରଥିିଲା। ଜବାବରର ଦଲି୍ଲୀ ରରିପାଟ୍ଟ ରଲଖାରହବା ରବଳକୁ ୯ 
ଓେରରର ୪ ୱିରକଟ ହରାଇ ୭୧ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରଛି।ି ପଏଣ୍ ତାଲକିାରର ଗଜୁରାଟ 
୫ଟ ିମୟୁାଚ୍   ରଖଳ ି୧ ବଜିୟ, ୪ ପରାଜୟ ସହ ୨ ପଏଣ୍ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ତଥା ନମି୍ନତମ 
ସ୍ାନରର ରହଛି।ି ଅନୟୁପରଟ ଦଲି୍ଲୀ ୫ ମୟୁାଚ୍   ରଖଳ ି୪ ବଜିୟ ଓ ୧ ପରାଜୟ ସହ ୮ 
ପଏଣ୍ ହାସଲ କର ିଦ୍ତିଲୀୟ ସ୍ାନରର ରହଛି।ି ମମୁ୍ାଇ ଇଣ୍ଆିନ୍ସ କ୍ରମାଗତ ୫ଟ ିବଜିୟ 
ହାସଲ କର ି୧୦ ପଏଣ୍ ପାଇ ଶଲୀର୍ଟରର ରହଛି।ି 

ପ୍ଥରମ ବୟୁାଟଂି କରଥିିବା ଗଜୁରାଟ ଲଉରା ଉଲେରଡଟ୍ଟ 
ଓ ଆଶରଲ ଗାଡ୍ଟନରଙ୍କ ଅର୍୍ଟଶତକଲୀୟ ପାଳ ି ବଳରର 
ଚୟୁାରଲଞଂି ରସ୍କାର ହାସଲ କରଥିିଲା। ଲଉରା ୪୫ 
ବଲର ସମ୍ଖୁଲୀନ ରହାଇ ୬ ରଚୌକା 
ଓ ରଗାଟଏି ଛକା ସହ 
୫୭ ରନକର ି ଆଉଟ 
ରହାଇଥିରଲ। ରସହପିର ି
ତାରକା ବୟୁାଟର 
ଆଶରଲ ଗାଡ୍ଟନର ୩୩ଟ ି
ବଲ ରଖଳ ି ୯ ରଚୌକା ସହ 
୫୧ ରନକର ି ରଶର ପର୍ଟୟୁନ୍ 
ଅପରାଜତି ରହଥିିରଲ। ଅନୟୁମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ପ୍ାରମ୍କି ବୟୁାଟର ରସାଫିଆ ଡଙ୍କଲ ି
୪, ୋରତଲୀୟ ତାରକା ବୟୁାଟର ହଲଲିନ ରଦଓଲ 
୩୧ ଓ ଦୟାଲାନ ରହମଲତା ୧ ରନକର ି ଆଉଟ 
ରହାଇଥିରଲ। ରବାଲଂିରର ଦଲି୍ଲୀ ତରଫରୁ ରଜସ 
ରଜାନାରସନ ୨, ରାଧା ରାଦବ ଓ ଅରୁନ୍ଧତ ି ରରଡ୍ଲୀ 
ରଗାଟଏି ରଲଖାଏ ୱିରକଟ ଅକ୍ଆିର କରଥିିରଲ।
ସଂକ୍ ସିପ୍ତ ଜ୍କୋର: ଗଜୁରାଟ ଜୟୁାଣ୍ସ- ୧୪୭/୪, 
୨୦ ଓେର, (ଲଉରା- ୫୭, ଗାଡ୍ଟନର- ୫୧*, 
ହଲଲିନ- ୩୧, ରଜାନରସନ- ୨/୩୮, କୟୁାପ- 
୧/୨୪, ଅରୁନ୍ଧତ-ି ୧/୨୫)।

ଶକୁ୍ରବାର 
୧୭ ମାର୍୍ଡ, ୨୦୨୩
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ମହଳିା ବଶି୍ୱ ବକିିଂ ଚାମ୍ଅିନସପି୍  

କଳାହାଣ୍ ି
କପ୍  -୨୦୨୩ ଆରମ୍ଭ

ମମୁ୍ବଇ,୧୬।୩(ଏଜେନ୍ ସି)

ୋରତ ଓ ଭ୍ରମଣକାରଲୀ ଅର୍ରେଲଆି ମଧ୍ୟରର 
ଶକୁ୍ରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ ରହବାକୁ ରାଉଛ ି ୩ 
ମୟୁାଚ୍   ବଶିଷି୍ଟ ଦନିକିଆି ଶଙୃ୍ଖଳା। ମମୁଇ୍ର 
ୱାଙ୍ଖରଡ ଷ୍ଟାଡୟିମରର ପ୍ଥମ ମୟୁାଚ୍   
ରଖଳାରବି। ପାରବିାରକି କାରଣ ରରାଗ ୁ
ଅଧିନାୟକ ରରାହତି ଶମ୍ଟା ଏହ ି ମୟୁାଚ୍  ରର 
ରଖଳରିବ ନାହ ିଁ। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ତିରିର 
ଅଲରାଉଣ୍ର ହାର୍ଦଲିକ ପାଣ୍ୟୁା ଦଳର 
ରନତୃତ୍ୱ ରନରବ। ପ୍ଥମଥର ପାଇ ଁ ପାଣ୍ୟୁା 
ଦନିକିଆିରର ୋରତର ରନତୃତ୍ୱ ରନରବ। 
ଅବଶୟୁ ରସ ଟ-ି୨୦ ଫମ୍ଟାଟ୍  ରର ନୟିମତି 
ଅଧିନାୟକ ୋରବ ଦାୟତି୍ୱ ନବି୍ଟାହ କରୁଛନ୍ ି
ଓ ଦନିକିଆି ଦଳର ଉପଅଧିନାୟକ ରହଛିନ୍।ି 
ଚଳତି ବର୍ଟ ଅରକଟାବର- ନରେମର୍ର 
ୋରତରର ଦନିକିଆି ବଶି୍ୱକପ୍   ରଖଳାରବି। 

ରତଣ ୁ ବଶି୍ୱକପ୍   ପସୁ୍ତକୁି ନଜରରର ରଖି 
ଏହ ି ଶଙୃ୍ଖଳା ରଖଳବି। ବଶି୍ୱ ମାନୟୁତାରର 
ୋରତ ଶଲୀର୍ଟ ସ୍ାନରର ରହଥିିବା ରବରଳ 
ଅର୍ରେଲଆି ୨ ନଂ ସ୍ାନରର ରହଛି।ି 

୨୦୧୧ରର ୋରତ ବଶି୍ୱକପ୍   ରଖଳ ି
ଘରରାଇ ପରରିବଶରର ମରହନ୍ଦ୍ର ସଂି ରଧାନଲୀଙ୍କ 
ରନତୃତ୍ୱରର ରଶରଥର ପାଇ ଁ ଚାମ୍ଅିନ 
ରହବାର ରଗୌରବ ଅଜ୍ଟନ କରଥିିଲା। ଏରବ 
ସମାନ ପ୍କାର ଫଳାଫଳ ରରାହତି ଶମ୍ଟା ଓ 
ତାଙ୍କ ଦଳଠାରୁ ଆଶା କରାରାଉଛ।ି ଘରରାଇ 

ପରରିବଶରର ୋରତ ଏକ ଶକ୍ଶିାଳଲୀ ଦଳ 
ବରିବଚତି ରହଉଛ।ି ରତଣ ୁୋରତ ଅଶାଠାରୁ 
ଅଧିକ େଲ ପ୍ଦଶ୍ଟନ କରବି ରବାଲ ି ଆଶା 
କରାରାଉଛ।ି ଗତ ଶ୍ଲୀଲଙ୍କା ଓ ନୁୟୁଜଲିାଣ୍ 
ବପିକ୍ଷ ଘରରାଇ ଶଙୃ୍ଖଳାରର ୋରତ ଦମ୍  ଦାର 

ପ୍ଦଶ୍ଟନ କର ି ରମାଟ ଉପରର ୬ଟ ି ବଜିୟ 
ହାସଲ କରଥିିଲା। ରରାହତିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ତିରିର 
ରବୁ ଓପନର ଶବୁମାନ ଗଲି ଚମକ 
ରଦଖାଇରବ। ଅର୍ରେଲଆି ବପିକ୍ଷ ଚତୁଥ୍ଟ ତଥା 
ଅନ୍ମି ରଟଷ୍ଟ ମୟୁାଚ୍  ରର ଚମତ୍ାର ଶତକ 

ଅଜ୍ଟନ କରଥିିବା ଗଲି ଏହ ି ଶଙୃ୍ଖଳାରର ଏହ ି
ପ୍ଦଶ୍ଟନକୁ ରଦାହାରାଇରବ ରବାଲ ି ଆଶା 
କରାରାଉଛ।ି ରସହପିର ି ଏହ ି ମୟୁାଚ୍  ରର 
ବୃହତ୍   ଶତକ ହାସଲ କରଥିିବା ତାରକା 
ବୟୁାଟର ବରିାଟ ରକାହଲ ିପଣୁ ିଥରର ନଜିର 

ଦକ୍ଷତା ପ୍ମାଣ କରବିାର ସରୁରାଗ ପାଇରବ। 
ଅନ୍ଜ୍ଟାତଲୀୟ କ୍ରରିକଟରର ରସ ୭୫ଟ ିଶତକ 
ଅଜ୍ଟନ କରସିାରଛିନ୍।ି ଅର୍ରେଲଲୀୟ ରଲଗ୍   
ସ୍ପନିର ଆଦାମ ଜାମ୍ା ଓ ରକାହଲଙି୍କ ମଧ୍ୟରର 
ପ୍ତଦି୍ନ୍ଦଲୀତା ରଦଖିବାକୁ ମଳିବି ଓ ଏହା 
ରବଶ୍   ମଜାଦାର ରହବ। ଦୁଇ ରଷି୍ଟ ସ୍ପନିର 
କୁଲଦଲୀପ ରାଦବ ଓ ୟଜୁରବନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଅନ୍ମି 
ଏକାଦଶରର ସାମଲି ରହରଲ ୋରତଲୀୟ 
ରବାଲଂି ବେିାଗ ଆହୁର ି ଶାଣତି ରହବ। ଗତ 
୫ଟ ି ଦନିକିଆି କୁଲଦଲୀପ ୧୧ଟ ି ୱରିକଟ 
ହାସଲ କର ି ଦଳର ରଶ୍ଷ୍ଠ ସ୍ପନିର ସାବୟୁସ୍ 
ରହାଇଛନ୍।ି ରସହପିର ିଦରୁ ତ ରବାଲର ମହମ୍ଦ 
ସରିାଜ ସମାନ ୫ଟ ି ମୟୁାଚ୍   ରଖଳ ି ୧୪ଟ ି
ୱରିକଟ ରନଇ ରଶ୍ଷ୍ଠ ଫମ୍ଟରର ରହଛିନ୍।ି

ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲଆି ଦ୍ନିକିଆି ଶଙୃ୍ଖଳା ଆଜଠିାରୁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍   ପସୁ୍ତ ସି ଜରକୋହ ସିତ ଜେଳସିଜବନସି; ପକୋଣ୍ଷ୍ୟକୋଙୁ୍ ଜନତୃତ୍ୱ

ମ୍ାଚ ଆରମ୍ଭ: ଅପରାହ୍ନ ୧.୩୦
ସ୍ାନ: ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ାେୟିମ

ପ୍ରସାରଣ: ଷ୍ାର ଡ୍ାର୍ଟ୍ସ ଡନରୱକ୍ସ

ଅପରପକ୍ଷରର ନୟିମତି ଅଧିନାୟକ ପୟୁାଟ କମନି୍ସଙ୍କ ଅନୁପସ୍ତି ି
ସରତ୍ବେ ଅର୍ରେଲଆି ରବଶ୍   ଶକ୍ଶିାଳଲୀ ମରନ ରହଉଛ।ି ୫ଥର ବଶି୍ୱ 
ଚାମ୍ଅିନ ବରିବଚତି ରହାଇଥିବା ଅର୍ରେଲଆି ଦଳରର ଏକାଧିକ 
ମୟୁାଚ୍   ବରିଜତା ରହଛିନ୍।ି କମନି୍ସଙ୍କ ଅନୁପସ୍ତିରିର ଅେଜି୍ଞ ବୟୁାଟର 
ଷ୍ଟେି ସ୍ଥି ଦଳରର ରନତୃତ୍ୱ ରନରବ। କମନି୍ସ ଓ ଦରୁ ତ ରବାଲର 

ରଜାଶ ହାରଜଲଉଡ ଉପଲବ୍ଧ ନ ରହବାରୁ ତାଙ୍କ ବଦଳରର ଅେଜି୍ଞ 
ବୟୁାଟର ରଡେଡି ୱାର୍୍ଟର ଓ ଅଲ- ରାଉଣ୍ର ଆଷ୍ଟନ ଅଗର ଦଳକୁ 
ରଫରଛିନ୍।ି ଗତ ସାରେ ୩ ମାସ ରହବ ଅର୍ରେଲଆି ଦନିକିଆି 
ରଖଳନିାହ ିଁ। ଏରବ ଦଳ ୋରତ ବପିକ୍ଷ ବଶି୍ୱ ରଟଷ୍ଟ ଚାମ୍ଅିନସପି୍   
ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ପ୍ସୁ୍ତ ି ଚଳାଇଛ।ି ଗତଥର ଅର୍ରେଲଆି ଏହ ି
ଗ୍ରାଉଣ୍ରର ରଖଳ ିୱାର୍୍ଟର ଓ ଆରରାନ ଫିଞ୍ଚ ୍  ଅପରାଜତି ଶତକ ହାସଲ 
କର ିୋରତକୁ ୧୦ ୱରିକଟରର ପରାସ୍ କରଥିିଲା। ଏହ ିବଜିୟରୁ 
ଅର୍ରେଲଆି ରପ୍ରଣା ରନଇ ବଜିୟଲୀ ରହବାକୁ ପ୍ୟାସ କରବି। 

ଭାରତୀୟ ଦଳ: ହକୋର୍ଦ୍ଦିକ ପକୋଣ୍ଷ୍ୟକୋ 
(ଅଧିନକୋୟକ), ଶବୁମକୋନ ଗ ସିଲ, 
ବ ସିରକୋଟ ଜକକୋହଲସି, ଜରେୟସ ଆୟର,  
ସରୂ୍ଯଷ୍ୟକୁମକୋର ରକୋଦବ, ଜଲକୋଜକଶ 
ରକୋହୁଲ, ଇଶକୋନ କ ସିସକୋନ, ରବୀନ୍ଦ୍ର 
େକୋଜେେକୋ, କୁଲଦୀପ ରକୋଦବ, ୱକୋଶ ସିଂଟନ 
ସନୁ୍ଦର, ୟେୁଜବନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ମହମ୍ମଦ 
ସକୋମ ସି, ମହମ୍ମଦ ସ ସିରକୋେ, ଉମ୍କୋନ ମଲସିକ, 
ଶକୋରୁ୍ଦ୍ଯଳ ଠକୋକୁର, ଅକ୍ର ପଜଟଲ ଓ 
େୟଜଦବ ଉନକୋଦକତ। 

ଅଡ୍ରେଲଆି ଦଳ: ଷ୍ ସିଜେନ ସ୍ ସିଥ 
(ଅଧିନକୋୟକ), ଜେେସିଡ୍   ୱକୋର୍୍ଯର, ଟ୍କୋେ ସିସ 
ଜହଡ୍  , ମକୋନ୍ଯସ ଲକୋବୁଜସନ, ମ ସିଜଚଲ 
ମକୋଶ୍ଯ, ମକୋକ୍ଯସ ଜଷ୍କୋଇନ ସିସ, ଆଜଲକ୍ସ 
ଜକର ସି, ଜଗଲେନ ମଷ୍ୟକୋକ୍ସଜୱଲ, କକୋଜମରନ 
ଗ୍ୀନ, ଜେକୋଶ ଇଂଗଲେ ସିଶ, ସ ସିନ୍   ଆଜବକୋଟ, 
ଆଷ୍ନ ଅଗର, ମ ସିଜଚଲ ଷ୍କୋକ୍ଯ, ନକୋଥନ 
ଏଲସିସ ଓ ଆଦକୋମ େକୋମ୍କୋ। 

ୱାର୍୍ସର, ଅଗରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ାବର୍୍ସନ

କଟକ,୧୬କୋ୩(ସମ ସିସ)

ଓଡ଼ଶିା କ୍ରରିକଟ ଆରସାସଏିସନ(ଓସଏି) ଆନୁକୂଲୟୁରର 
ସନିଅିର ପରୁୁର ଆନ୍ତଃ ଜଲି୍ା କ୍ରରିକଟ ଟୁର୍୍ଟାରମଣ୍ 
‘କଳାହାଣ୍ ି କପ୍  ’ର ପ୍ଥମ ପର୍ଟୟୁାୟ ଗରୁୁବାରଠାରୁ 
ଆରମ୍ ରହାଇଛ।ି ଏକଦବିସଲୀୟ ଫମ୍ଟାଟରର 
ଆରମ୍ ରହାଇଥିବା ଏହ ି ଟୁର୍୍ଟାରମଣ୍ର ମୟୁାଚ୍  ଗଡ଼ୁକି 
କଟକର ବେିନି୍ନ ଗ୍ରାଉଣ୍ରର ରଖଳାରାଉଛ।ି ପ୍ଥମ 
ଦବିସରର ରାୟଗଡ଼ା, ରସାନପରୁ, ଅନୁରଗାଳ, 
ବରଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ଲପରୁ ବଜିୟଲୀ ରହାଇଛନ୍।ି 

ସନସାଇନ ଗ୍ରାଉଣ୍ରର ରଦବଗଡ଼ ଓ ରାୟଗଡ଼ା 
ମଧ୍ୟରର ମୟୁାଚ୍   ରଖଳାରାଇଥିଲା। ରଦବଗଡ଼ ଟସ୍   
ଜତି ି ପ୍ଥରମ ବୟୁାଟଂି କରଥିିଲା। ଆଶରି ପରଜିାଙ୍କ 
୮୦ରନ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଶକ୍େୂିରଣ ନାୟକଙ୍କ ଦରୁ ତ 
୪୪ରନ ବଳରର ଦଳ ୮ ୱିରକଟ ହରାଇ ୨୭୪ରନ 
ସଂଗ୍ରହ କରଥିିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ ସଞୟ ପାତ୍ର, ରକ. 
ରତଜା ଏବଂ ଉମା ସାହୁ ୨ଟ ି ରଲଖାଏ ୱିରକଟ ହାସଲ 
କରଥିିରଲ। ଜବାବରର ପ୍ାରମ୍ରୁ ବୟୁାଟଂି ବପିର୍ଟୟୁୟର 

ସମ୍ଖୁଲୀନ ରହାଇଥିବା ସରତ୍ବେ ମଧ୍ୟକ୍ରମର ବୟୁାଟର ଶ୍ବଣ 
ବୁଙ୍ା ଶତକଲୀୟ ଇନଂିସ୍   ରଖଳ ିରାୟଗଡ଼ାକୁ ୩ ୱରିକଟ୍  ରର 
ବଜିୟ ପ୍ଦାନ କରଥିିରଲ। ରସ ୧୪୧ ବଲରୁ ୧୬ଟ ି
ରଚୌକା ଏବଂ ୨ଟ ିଛକା ବଳରର ୧୩୧ ରନର ଅପରାଜତି 
ପାଳ ି ରଖଳଥିିରଲ। ରରରେନ୍ସା ଗ୍ରାଉଣ୍ରର ଅନୁଷ୍ଠତି 
ମୟୁାଚ୍  ରର ଅନୁରଗାଳ ୬ ୱିରକଟରର ନବରଙ୍ପରୁକୁ 

ହରାଇଥିଲା। ନବରଙ୍ପରୁ ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ଟୟୁ ୨୨୬ରନର 
ବଜିୟ ଲକ୍ଷୟୁକୁ ଦଳ ୪ ୱିରକଟ ହରାଇ ହାସଲ କରଥିିଲା। 
ଅନୁରଗାଳ ପକ୍ଷରୁ ରଶ୍ୟାଂଶ େରଦ୍ାଜ ୧୦୭ ରନର 
ଅପରାଜତି ମୟୁାଚ୍   ବଜିୟଲୀ ପାଳ ିରଖଳଥିିରଲ। ରସହେିଳ ି
ଅଧିନାୟକ ନନିଲିରମର ରଜନା ୫୨ ରନ କରଥିିରଲ। 

ଦବିସରର ରଖଳାରାଇଥିବା ଅନୟୁ ମୟୁାଚ୍  ଗଡ଼ୁକିରର 

ରସାନପରୁ ୫ ୱରିକଟରର କଳାହାଣ୍କୁି, ବରଗଡ଼ ୫ 
ୱିରକଟରର ରବୌର୍କୁ ଏବଂ ସମ୍ଲପରୁ ୬୫ ରନରର 
କଟି୍  କୁ ହରାଇଛ।ି ରସାନପରୁର ରକଜ ି କ୍ରଷି୍ା (୩ 
ୱିରକଟ୍   ଓ ୧୪ ରନ), ବରଗଡ଼ର ରାହୁଲ ରଚୌଧରୁଲୀ 
(୫ ୱିରକଟ୍  ) ଓ ସମ୍ଲପରୁର ସୟଦ ଜାକ ି (୬୪ 
ରନ ଓ ୨ ୱିରକଟ୍  ) ଉରଲ୍ଖନଲୀୟ ପ୍ଦଶ୍ଟନ କରଥିିରଲ।

ନୂଆଦସିଲ୍ୀ,୧୬।୩(ଏଜେନ୍ ସି)

ସ୍ାନଲୀୟ ରକଡ ି ରାଦବ ଇରଣ୍ାର ହଲ୍  ରର 
ଗରୁୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ ରହାଇଛ ି ମହଳିା 
ବଶି୍ୱ ବକଂି ଚାମ୍ଅିନସପି୍  ର ୧୩ତମ 
ସଂସ୍କରଣ। ୋରତଲୀୟ ତାରକା ମହଳିା 
ବକର ନଖିତ ଜରନି ବଜିୟରୁ ଅେରିାନ 
ଆରମ୍ କରଛିନ୍।ି ୫୦ ରକଜ ିବଗ୍ଟ ପ୍ାରମ୍କି 
ରାଉଣ୍ ମକୁାବଲିରର ରତଲଙ୍ାନାର ୨୬ 
ବର୍ଟଲୀୟା ନଖିତ ଆରଏସ୍  ସ ି (ରରଫର ି
ଷ୍ଟପ୍ସ କରଣ୍ଷ୍ଟ)ରର ଆଜରରବୈଜାନର 
ଅନାଖାନମି ଇସମାଇଲଓୋଙୁ୍କ ପରାସ୍ 
କର ିଦ୍ତିଲୀୟ ରାଉଣ୍ରର ପ୍ରବଶ କରଛିନ୍।ି 
ଗତ ସଂସ୍କରଣରର ନଖିତ ଟାଇଟଲ ହାସଲ 
କରଥିିରଲ ଅଣସଡି୍   ବରିବଚତି ରହାଇଛନ୍।ି 
ଦ୍ତିଲୀୟ ରାଉଣ୍ରର ନଖିତ ଏରବ ରଶ୍ଷ୍ଠ 
ସଡି୍   ତଥା ୨୦୨୨ ଆଫି୍କଲୀୟ ଚାମ୍ଅିନ 
ରରୌମାୟସା ରବାଉଲାମଙୁ୍କ ରେଟରିବ। 
ରସହପିର ିଅନୟୁତମ ୋରତଲୀୟ ବକର ସାକ୍ଷଲୀ 
ରଚୌଧରୁଲୀ ୫୨ ରକଜ ି ବଗ୍ଟରର ପ୍-ିକ୍ାଟ୍ଟର 
ଫାଇନାଲରର ପ୍ରବଶ କରଛିନ୍।ି ସାକ୍ଷଲୀ 
ସବ୍ଟସମ୍ତ ି ନଷି୍ପତ୍ରିର କଲମ୍ଆିର ମାରଆି 
ରଜାଶ ମାଟଲିରନଜଙୁ୍କ ୫-୦ରର ହରାଇ 
ଅଗ୍ରଗତ ି କରଛିନ୍।ି ସାକ୍ଷଲୀ ଓ ମାରଆି ଏହ ି
ପ୍ତରିରାଗତିାରର ପଦାପ୍ଟଣ କରଛିନ୍।ି ସାକ୍ଷଲୀ 
ଏରବ ପରବତ୍୍ଟଲୀ ରାଉଣ୍ରର କାଜାଖସ୍ାନର 
ଉରାକବାଏୋ ଝାଝରିାଙୁ୍କ ରେଟରିବ। 
ରସହପିର ିଅନୟୁତମ ୋରତଲୀୟ ବକର ନୁପରୁ 

ରସାରରନ + ୮୧ ରକଜ ିବଗ୍ଟରର ଗଏନାର 
ଅବଓିଲା ଜୟୁାକମୟୁାନଙୁ୍କ ପ୍-ିକ୍ାଟ୍ଟରରର 
ପରାସ୍ କର ି କ୍ାଟ୍ଟରକୁ ଉନ୍ନତି ରହାଇଛନ୍।ି 

ପଦାପ୍ଟଣ କରଥିିବା ନୁପରୂ ଏରବ ୨୦୧୬ 
ବଶି୍ୱ ଚାମ୍ଅିନ କାଜାଖସ୍ାନର ଲଜ୍ାତ 
କୁରଙ୍ଇବାଏୋଙୁ୍କ ରେଟରିବ। ରସହପିର ି
ଅନୟୁ ୋରତଲୀୟ ବକର ଜାସ୍ନି ଲାରମା୍ରଆି 
୬୦ ରକଜ ବଗ୍ଟରର, ଶଶ ି ରଚାପ୍ା ୬୩ 
ରକଜ ିଓ ଶରୁତ ିରାଦବ ୭୦ ରକଜରିର ପ୍ଥମ 
ରାଉଣ୍ ମକୁାବଲିାରର ଅବତଲୀର୍୍ଟ ରହରବ। 
ରସହପିର ୋରତର ଅନୟୁତମ ପ୍ତରିରାଗଲୀ 
୨୦୨୨ ଏସଆିନ ଚାମ୍ଅିସପି୍   କାଂସୟୁ ପଦକ 
ବଜିୟନିଲୀ ପ୍ଲୀତ ି ମଧ୍ୟ ୫୪ ରକଜ ି ବଗ୍ଟରର 
ବଜିୟରୁ ଅେରିାନ ଆରମ୍ କରଛିନ୍।ି 

ନଖିତ, ସାକ୍ଷୀ, ନୁପରୂ, 
ପ୍ଷୀତଙି୍କ ବଜିୟ ଅଭଯିାନ

ଶ୍ରବଣ ଓ ଷ୍ଟଶ୍ରୟାଂଶଙ୍କ ଶତକ

ରେବଣ ବୁଙ୍କୋରେବଣ ବୁଙ୍କୋ ଜକେସି କ୍ ସିଷ୍କୋଜକେସି କ୍ ସିଷ୍କୋ ସୟଦ େକୋକ ସିସୟଦ େକୋକ ସି ରକୋଜକଶ ବ ସିଶ୍କୋଳରକୋଜକଶ ବ ସିଶ୍କୋଳ ରକୋହୁଲ ଜଚୌଧରୁୀରକୋହୁଲ ଜଚୌଧରୁୀ

େୁବଜନଶ୍ୱର, ୧୬।୩(ସମ ସିସ): ଇଣ୍ଆିନ 
ସପୁର୍   ଲଗି୍   (ଆଇଏସ୍  ଏଲ୍  ) ଫ୍ାଞ୍ଚାଇଜ 
ଓଡ଼ଶିା ଏଫ୍  ସ ି (ଓଏଫ୍  ସ)ି ଚଳତି ସଜିନ 
ରଶର ପର୍ଟୟୁନ୍ କ୍ଲରିଫାଡ୍ଟ ମରିାଣ୍ାଙୁ୍କ 
ଦଳର ମଖୁୟୁ ପ୍ଶକି୍ଷକ ୋରବ ନରିକୁ୍ 
କରଛି।ି ଚଳତି ସଜିନ ପ୍ାରମ୍ରର ମରିାଣ୍ା 
ସହାୟକ ପ୍ଶକି୍ଷକ ୋରବ ଓଏଫ୍  ସରିର 
ରରାଗ ରଦଇଥିରଲ। ନକିଟରର ଓଏଫ୍  ସ ି
ମଖୁୟୁ ପ୍ଶକି୍ଷକ ରସ୍ପନର ରଜାରସପ 
ରଗାମ୍ାଉଙ୍କ ସହ ସମ୍କ୍ଟ ଛନି୍ନ କରଥିିଲା। 
ଫଳରର ଏହ ି ଗରୁୁ ଦାୟତି୍ୱ ଏରବ 
ମରିାଣ୍ାଙୁ୍କ ମଳିଛି।ି ମଖୁୟୁ ପ୍ଶକି୍ଷକ ୋରବ 
ମରିାଣ୍ାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମଲୀ ସପୁର୍   କପ୍   
ପ୍ଥମ ଦାୟତି୍ୱ ରହବ। ଏଥିପବୂ୍ଟରୁ ମରିାଣ୍ା 
ଏଫ୍  ସ ି ରଗାଆର ସହାୟକ ପ୍ଶକି୍ଷକ 

ଓ ୨୦୨୦ରର କଛି ି ସମୟ ଲାଗ ି ମଖୁୟୁ 
ପ୍ଶକି୍ଷକ ଦାୟତି୍ୱ ତୁଲାଇଥିରଲ। ଏଠାରର 
ଉରଲ୍ଖରରାଗୟୁ, ରଗାମ୍ାଉଙ୍କ ପ୍ଶକି୍ଷଣରର 

ଓଡ଼ଶିା ଏଫ୍  ସ ି ଚଳତି ଆଇଏସ୍  ଏଲ୍  ରର 
୬ଷ୍ଠ ସ୍ାନରର ରହ ି ପ୍ଥମଥର ଲାଗ ି
ରପ୍ଲ-ଅଫ୍  କୁ ରରାଗୟୁତା ଅଜ୍ଟନ କରଥିିଲା।

 �ଅଲ୍   ଇିଂଲଣ୍ ବ୍ାେମଣି୍ଟନ

ତ୍ଶିା-ଗାୟତ୍ଷୀ କ୍ାର୍ଡରଷ୍ଟର
ବମ୍ଦିଂହକୋମ,୧୬।୩(ଏଜେନ୍ ସି): ଏଠାରର ଚାଲଥିିବା ଅଲ୍   ଇଂଲଣ୍ ବୟୁାଡମଣି୍ନ 
ଚାମ୍ଅିନସପି୍  ରର ୋରତଲୀୟ ମହଳିା ରଗୁଳ ରରାଡ ି କ୍ାଟ୍ଟର ଫାଇନାଲରର ପ୍ରବଶ 
କରଛିନ୍।ି ପ୍ତରିରାଗତିାର ତୃତଲୀୟ ଦବିସରର ଏହ ି ବଶି୍ୱର ପବୂ୍ଟତନ ୧ ନଂ ରରାଡ ି
ତଥା ପବୂ୍ଟତନ ଚାମ୍ଅିନ ଜାପାନର ୟକୁ ି ଫୁକୁସମିା ଓ ସାୟାକା ହରିରାଟାଙୁ୍କ ୨୧-
୧୪, ୨୪-୨୧ରର ପରାସ୍ କର ିଅଗ୍ରଗତ ିକରଛିନ୍।ି ବଜିୟଲୀ ରହବାକୁ ତ୍ରଶିା- ଗାୟତ୍ରଲୀ 
୫୦ ମନିଟି ସମୟ ଆବଶୟୁକ କରଥିିରଲ। ଏ େଟ୍ଟ ଓ ଏସ ରଗୌତମଙୁ୍କ ରନଇ ଗଠତି 
ଅନୟୁତମ ୋରତଲୀୟ ମହଳିା ରରାଡ ି୯-୨୧, ୮-୨୧ରର ଦକ୍ଷଣି ରକାରଆିର ଏସ୍  ଏଚ 
ଲ ିଓ ଏଚ୍  ଏନ ବାଏକଙ୍କଠାରୁ ଦ୍ତିଲୀୟ ରାଉଣ୍ରର ପରାସ୍ ରହାଇ ବଦିାୟ ରନଇଛନ୍।ି 

ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜସନ ବ ସିଦକୋ
ପରୁୁର ଏକକରର ୋରତଲୀୟ ରବୁ ତାରକା ଲକ୍ଷୟୁ ରସନ୍   ଦ୍ତିଲୀୟ ରାଉଣ୍ରର ପରାସ୍ 
ରହାଇ ବଦିାୟ ରନଇଛନ୍।ି ରଡନମାକ୍ଟର ଆଣ୍ସ୍ଟ ଆରଣ୍ାନରସନ ୨୧- ୧୩, ୨୧-
୧୫ରର ଲକ୍ଷୟୁଙୁ୍କ ପରାସ୍ କର ି କ୍ାଟ୍ଟର ପାଇନାଲରର ପ୍ରବଶ କରଛିନ୍।ି ୋରତଲୀୟ 
ପରୁୁର ରଗୁଳ ରରାଡ ି ଚରିାଗ ରସଟ୍ଟଲୀ ଓ ସାତ୍ତକି ସାଇରାଜ ରାଙି୍କରରଡ୍ଲୀ ଲରେଇ 
କରଥିିରଲ ମଧ୍ୟ ୨୧-୧୦, ୧୭-୨୧, ୧୯-୨୧ରର ଚଲୀନ ରରାଡ ିଲଆିଙ୍ ରୱଇ ଓ ୱାଙ୍ 
ଚାଙ୍ଠାରୁ ପରାସ୍ ରହାଇ ବଦିାୟ ରନଇଛନ୍।ି ଅନୟୁତମ ପରୁୁର ରଗୁଳରର ୋରତଲୀୟ 
ରରାଡ ି ଅଜୁ୍ଟନ ଏମ୍  ଆର ଓ ଧରୁବ କପଳି ଦ୍ତିଲୀୟ ରାଉଣ୍ରର ୧୬-୨୧, ୧୫-୨୧ରର 
ଚଲୀନ ରରାଡ ିଏକ ରରନ ଓ କୁୟୁ ତାନଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ ରହାଇ ବଦିାୟ ରନଇଛନ୍।ି

 �ମହଳିା ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍   

ପରୁସ୍ାର ରାଶଷି୍ଟର ୩୦୦% ବୃର୍ ି
େୁର ସିକ୍  ,୧୬।୩(ଏଜେନ୍ ସି): ଅର୍ରେଲଆି ଓ ନୁୟୁଜଲିାଣ୍ରର ଆରୟାଜନ ରହବାକୁ 
ରାଉଥବବା ମହଳିା ବଶି୍ୱକପ୍  ର ୯ମ ସଂସ୍କରଣର ପରୁସ୍କାର ରାଶରିର ଜବରଦସ୍ 
ଉନ୍ନତ ି ରହାଇଛ।ି ପରୁସ୍କାର ରାଶରିର ୩୦୦ ପ୍ତଶିତ ବୃର୍ ି କରାରାଇଛ।ି ଫଳରର 
ରମାଟ ପରୁସ୍କାର ରାଶ ି୧୫୦ ମଲିଅିନ ଆରମରକିଲୀୟ ଡଲାର ଅଥ୍ଟାତ ୧୨୪୧ ରକାଟ ି
୮୬ ଲକ୍ଷ ୭୮ ହଜାର ୯୫୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃର୍ପିାଇଛ।ି ୨୦୧୫ ବଶି୍ୱକପ୍   ତୁଳନାରର 
ଏହା ୧୦ ଗଣୁ। ଗତ ୨୦୧୯ ସଂସ୍କରଣରର ବଶି୍ୱକପ୍  ରର ୨୪ଟ ି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କରଥିିରଲ। ଏଥର ୩୨ଟ ି ଦଳ ୋଗ ରନରବ। ପରୁସ୍କାର ରାଶରି କଛି ି ଅଂଶ 
ରଖଳାଳମିାନଙୁ୍କ ଦଆିରବି ରବାଲ ିଫିଫା ନବନବି୍ଟାଚତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଆିନ ିଇନ୍  ଫାଣ୍ରିନା 
କହଛିନ୍।ି ମହଳିା ଫୁଟବଲର ବକିାଶ ଉପରର ରସ ଗରୁୁତ୍ୱ ରଦଇଛନ୍।ି ୨୦୨୨ 
କତାର ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍  ରର ରମାଟ ୪୪୦ ମଲିଅିନ ଆରମରକିଲୀୟ ଡଲାର ପରୁସ୍କାର 
ରାଶ ି ପ୍ଦାନ କରାରାଇଥିଲା। ପ୍ସାରଣ ଅଧିକାର ପାଇଥିବା ସଂସ୍ାଗଡୁକି ରସରତ 
ଅଧିକ ଅଥ୍ଟ ପ୍ଦାନ କରପିାର ିନଥିବାରୁ ଇନଫାଣ୍ରିନା ଅସରନ୍ାର ଜାହରି କରଛିନ୍।ି

କଟକ,୧୬କୋ୩(ସମ ସିସ)

ଜାତଲୀୟ ଦୃଷ୍ଟହିଲୀନ କ୍ରରିକଟ ଟୁର୍୍ଟାରମଣ୍ 
ନରଗଶ ଟ୍ରଫିରର ଓଡ଼ଶିାର ଅେରିାନ 
ଦୁେ୍ଟାଗୟୁଜନକ ୋରବ ରଶର ରହାଇଛ।ି 
ଲଗାତର ଦ୍ତିଲୀୟଥର ନମିରନ୍ ନରଗଶ 
ଟ୍ରଫିର ରସମଫିାଇନାଲ ରାଉଣ୍ରୁ 
ଓଡ଼ଶିା ବଦିା ରହାଇଛ।ି ହାଇଦରାବାଦର 
ଏୱାଇଆର ଗ୍ରାଉଣ୍ରର ଗରୁୁବାର 

ଓଡ଼ଶିା ଏବଂ କର୍୍ଟାଟକ ମଧ୍ୟରର ଦ୍ତିଲୀୟ 
ରସମଫିାଇନାଲ ମୟୁାଚ୍   ରଖଳାରାଇଥାନ୍ା। 
ରହରଲ ଲଗାଣ ବର୍ଟା ରରାଗୁଁ ମୟୁାଚ୍   
ସମ୍ବପର ରହାଇନଥିଲା। ନରଗଶ ଟ୍ରଫି 
ସପୁର-୮ ପର୍ଟୟୁାୟର ପଏଣ୍ ରଟବୁଲ 
ଆଧାରରର କର୍୍ଟାଟକକୁ ଫାଇଦା ମଳିଛି।ି 
ରସମଫିାଇନାଲ ମୟୁାଚ୍   ବାତଲି ରହବା 
ସହତି କର୍୍ଟାଟକ ସଧିାସଳଖ ଫାଇନାଲରର 
ପ୍ରବଶ କରଛି।ି ସପୁର-୮ ପର୍ଟୟୁାୟ ଗରୁପ-

ଏ’ରର କର୍୍ଟାଟକ ଶଲୀର୍ଟରର ରହଥିିବା ରବରଳ 
ଓଡ଼ଶିା ଦ୍ତିଲୀୟ ସ୍ାନରର ଥିଲା। ଫଳରର 
ଟୁର୍୍ଟାରମଣ୍ରର ତୃତଲୀୟ ସ୍ାନରର ରହ ି
ଅେରିାନ ରଶର କରଥିିବା ଓଡ଼ଶିା ଦଳକୁ 
ପରୁସ୍କତୃ କରାରାଇଛ।ି ଅନୟୁପକ୍ଷରର 
ପ୍ଥମ ରସମଫିାଇନାଲରର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦଶ 
ଗଜୁୁରାଟକୁ ପରାସ୍ କରଥିିଲା। 
ଶକୁ୍ରବାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦଶ ଏବଂ କର୍୍ଟାଟକ 
ମଧ୍ୟରର ଫାଇନାଲ ମକୁାବଲିା ରହବ। 

ମରିାଣ୍ା ଓଏଫ୍  ସରି ମଖୁ୍ୟ ପ୍ଶକି୍କ

ନସିେତ େର ସିନନ ସିେତ େର ସିନ

ନଷ୍ଟଗଶ ଟ୍ରଫି: ବର୍ଡା ବାଧକ, ଓଡ଼ଶିାର ଅଭଯିାନ ଷ୍ଟଶର
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େବ୍ଲ ୍୍ ପଏିଲ୍ 


	Page_1_MAR 17_Uttara Odisha
	Page_2_17032023
	Page_3_State_to_ALL
	Page=4=JAJPUR
	Page_5_Jajpur
	Page_6 Bhadrak
	Page-7=NATIONAL=17032023 ALL
	Page_8_ALL
	Page_9_State_to_ALL
	Page_10_State_UtterOdisha
	Page=11=KENDRAPARA=17032023
	Page_12_BDK
	page_13_ Upakula
	PAGE 14_SPORTS
	Page_15_SANJIBANI_17032023
	PAGE 16_SPORTS_BLS

