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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
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ବାରପିଦା, ୧୬।୩(ସମସି)

ଡ୍ରାଇଭର ଏକତରା ମହରାମଞ୍ଚର ଷ୍ ଟିୟର ଟିଙ୍ଗ ଛରାଡ଼ 
ଆନ୍ରାଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ ନ ଥିବରା ଡ୍ରାଇଭରଙୁ୍ 
ରରାଜରରାସ୍ରାନର ଦୁବ୍ଥ୍ୟବହରାର ଓ ସମ୍ରାନହରାନ ଟି କରରାଯରାଉଛ ଟି। 
ଏପର ଟି ସ୍ଥନଳ ନ ଟିଜକୁ ଅସରୁକ୍ ଟିତ ମନନ କର ଟି ଜଟିଲ୍ରାପରାଳଙ୍ 
ନ ଟିକଟନର ନେରରାଦ ନହରାଇଛନ୍ଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ଡ୍ରାଇଭର 
ସଂଘ। ସମର୍ଥନ କର ଟି ନ ଥିବରା ଚରାଳକଙୁ୍ େୁଲମରାଳ 
ପ ଟିନ୍ରାଇ ଆନ୍ରାଳନରତ ଡ୍ରାଇଭରମରାନନ ନଯଭଳଟି 
ବ୍ୟବହରାର କରୁଛନ୍ଟି ତରାହରା ଅତ୍ୟନ୍ ନ ଟ୍ି ନୀୟ। ସରୁକ୍ରା 
ନଦବରାନର ପଲୁ ଟିସ ପ୍ରଶରାସନ ମଧ୍ୟ ନେଲ ମରାର ଟିଛ ଟି। 
ନତଣକୁର ଟି ସରୁକ୍ରା ଦରାବ ଟି କର ଟି ଗରୁୁବରାର ବରାର ଟିପଦରାଠରାନର 
ଜଟିଲ୍ରାପରାଳ ବ ଟିନୀତ ଭରଦ୍ରାଜଙୁ୍ ନଭଟ ଟି ଦରାବ ଟି ଜଣରାଇଛନ୍ଟି। 
ମହରାସଂଘ ପକ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭରମରାନନ ବୁଧବରାର ଠରାରୁ 
ଅନ ଟିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ କରାଳ ପଯ୍ଥ୍ୟନ୍ ଷ୍ ଟିୟର ଟିଙ୍ଗ ଛରାଡ଼ ଆନ୍ରାଳନ ଜରାର ଟି 
ରଖିଛନ୍ଟି। ଚରାଳକମରାନନ ଗରାଡଟି ଚରାଳନରା କନଲ ପର ଟିବରାର 
ପ୍ରତ ଟିନପରାଷଣ କରନ୍ଟି। ବର୍୍ଥମରାନ ସ୍ଲୁ, ଓ କନଲଜର 
ପରୀକ୍ରା ଚରାଲଟିଥିବରା ନବନଳ ଏହ ଟି ସମୟନର ଗରାଡଟି 
ବ୍କନଲ ଜନସରାଧରାରଣ ବହୁତ ଅସବୁ ଟିଧରାର ସମ୍ଖୁୀନ 
ନହନବ। ନତଣକୁର ଟି ଅଲ ଓଡ଼ଟିଶରା ସଡ଼କ ପର ଟିବହନ ସଂଘ 
ଆନ୍ରାଳନକୁ ସମର୍ଥନ ନ କର ଟିବରାକୁ ନ ଟିଷ୍ପର୍ଟି ନନଇଥିଲରା। 
ଚରାଳକମରାନଙୁ୍ ଗରାଡଟି ଚଳରାଇନବ ନବନଳ ରରାଜରରାସ୍ରାନର 
ଆନ୍ରାଳନରତ ଡ୍ରାଇଭରମରାନନ ଦୁବ୍ଥବ୍ୟହରାର କରୁଛନ୍ଟି। 
ଗରାଡ ଟି ଅଟକ ରଖଥୁିବରା ନବନଳ ଡ୍ରାଇଭରମରାନଙୁ୍ ‘ମୁଁ 
ଡ୍ରାଇଭର ଜରାତ ଟି ପରାଇ ଁ କଳଙ୍ ନଲଖରା ଥିବରା ନପଲେଟ୍   ଧରରାଇ 
େନଟରା ଉଠରାଯରାଇ ନସରାସ ଟିଆଲ ମ ଟିଡ଼ ଟିଆନର ଭରାଇରରାଲ 
କରରାଯରାଉଛ ଟି। ନକବଳ ନସତ ଟିକ ଟି ନୁନହ,ଁ ନସମରାନଙୁ୍ ଶବ 

ପର ଟି ବ୍ୟବହରାର କର ଟିବରା ସହ ନସମରାନଙ୍ ମୁହଁନର ମଢୁଟି, 
ଚୁଡରା ଆଦଟି ନଜରାର ଜବରଦସ୍ ଦଟିଆଯରାଉଥିବରା ଭଳଟି 
ଚ ଟିତ୍ର ନଦଖିବରାକୁ ମ ଟିଳ ଟିଛ ଟି। ଡ୍ରାଇଭର ଜରାତ ଟିର କଳଙ୍ କହ ଟି 
ଆନକ୍ପ କରରାଯରାଉଛ ଟି ନବରାଲଟି ଅଭ ଟିନଯରାଗ କର ଟିଛନ୍ଟି। ଏଭଳଟି 
ଘଟଣରାକୁ ଅପମରାନ ଟିତ ନବରାଧ କର ଟି ଏବଂ ନମୌଳ ଟିକ ଅଧିକରାର 
କ୍ଣୁ୍ଣ ନହରାଇଥିବରା ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ପକ୍ରୁ କୁହରାଯରାଇଛ ଟି। 
ନତନବ ପ୍ରଶରାସନ ପକ୍ରୁ ବ୍ୟରାପକ ସରୁକ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥରା 

ପ୍ରଦରାନ କର ଟିଯ ଟିବ ନବରାଲଟି ପବୂ୍ଥରୁ ପ୍ରତ ଟିଶରୁତ ଟି ନଦଇଥିନଲ 
ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ପର ଟିସ୍ଥଟିତ ଟିନର ନହଲ୍ପଲରାଇନ ନମ୍ୱର ୧୧୨ନର 
ନେରାନ କର ଟି ବ ଟିେଳ ନହଉଛନ୍ଟି। ସରୁକ୍ରା ନଦବରାନର ପଲୁ ଟିସ 
ବ ଟିଭରାଗ ନେଲ ମରାର ଟିଛ ଟି। ଆନ୍ରାଳନ ନଯରାଗୁ ଁ ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଜଟିଲ୍ରାନର ଅତ୍ୟରାବଶକ ସରାମଗ୍ୀ ନପନ୍ରାଲ, ଡ ଟିନଜଲ, କ୍ୀର, 
ଖବରକରାଗଜ, ରନ୍ନଗ୍ୟରାସ ଓ ଜରୁରୀ ନସବରା ବରାଧରାପ୍ରରାପ୍ତ 
ନହରାଇଛ ଟି। ନତଣକୁର ଟି ନସମରାନଙ୍ ନରାନଁର ମରାମଲରା ରୁଜୁ 

କର ଟି ଦୃଢ କରାଯ୍ଥ୍ୟରାନୁଷ୍ରାନ ଗ୍ହଣ କର ଟିବରାକୁ ଜଟିଲ୍ରାପରାଳଙ୍ 
ନ ଟିକଟନର ଦରାବ ଟି ଜଣରାଇ ଏକ ସ୍ରାରକପତ୍ର ପ୍ରଦରାନ କର ଟିଛନ୍ଟି। 
ଏହ ଟି କରାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମନର ଅଲ ଓଡ଼ଟିଶରା ସଡ଼କ ପର ଟିବହନ ସଂଘ 
ରରାଜ୍ୟ ଉପସଭରାପତ ଟି ଶତରୁଘ୍ନ ନବନହରରା, ଜଟିଲ୍ରା ସଭରାପତ ଟି 
ବ ଟିଜୟ କୁମରାର ନବନହରରା, ଜଟିଲ୍ରା ସମ୍ରାଦକ ରରାନଜନ୍ଦ୍ର ନରାର, 
ସହ ସମ୍ରାଦକ ବଳରରାମ ଖିଲରାରୀ, ନକରାଷରାଧ୍ୟୟ ନଚୈତନ 
ମହରାନ୍ ପ୍ରମଖୁ ସନମତ ବହୁ ଡ୍ରାଇଭର ଉପସ୍ଥଟିତ ଥିନଲ।

ଷ୍ଟିୟ ର ଟିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ାଳନ ନାଁନର ଦୁର୍ବ୍ୟରହାର ଅଭଟିନ�ାଗ

ସରୁକ୍ା ଦେବାଦର ପଲୁସି ବଫିଳ; ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ଦଫରାେ

ବାରପିଦା, ୧୬।୩(ସମସି)

ମହରାରରାଜରା ଶ୍ୀରରାମଚନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜନଦଓ 
ବ ଟିଶ୍ୱବ ଟିଦ୍ୟରାଳୟ  ପର ଟିସରନର ଇଣ୍ଟିଆନ 
ନପରାଟରାସ ଲଟିମ ଟିନଟଡ (ଆଇପ ଟିଏଲ୍ ) ରରାଷ୍ଟୀୟ 
ଉତ୍ରାଦକତରା ପର ଟିଷଦ (ଏନ୍ ପ ଟିସ ଟି) ଓ ସହକରାର 
ଭରାରତୀ ମ ଟିଳ ଟିତ ଉଦ୍ୟମନର ୧୮ରୁ ୪୫ ବଷ୍ଥର 
ମହ ଟିଳରାଙ୍ ପରାଇ ଁ ଅମ୍ ଟିତ ଇଣ୍ଟଣ୍ଣ୍ଥସ ଟିପ ତରାଲଟିମ 
ଶଭୁରାରମ୍ଭ ନହରାଇଛ ଟି। ଏହ ଟି ଏକ ଦଟିବସୀୟ 
କରାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମନର ବ ଟିଶ୍ୱବ ଟିଦ୍ୟରାଳୟ ସ୍ରାତକନର୍ରାର 
ପର ଟିଦଷର ଅଧ୍ୟକ୍ ପ୍ରନେସର ପ୍ରନମରାଦ କୁମରାର 
ଶତପରୀ, ଜଟିଲ୍ରା ମଖୁ୍ୟ କୃଷ ଟି ଅଧିକରାରୀ ପ୍ରଦୀପ 
କୁମରାର ସରାହୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଅତ ଟିଥିଗଣ ଉପସ୍ଥଟିତ 
ରହ ଟି କରାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍  ଘରାଟନ କର ଟିଥିନଲ। 
ଅଧିନବଶନନର ସହକରାର ଭରାରତୀର ରରାଷ୍ଟୀୟ 
ସମ୍ରାଦଟିକରା ନ୍ ଟିନୀ ରରାୟ ସ୍ରାଗତ ଭରାଷଣ ନଦଇ 
କରାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମର ଆଭଟିମଖୁ୍ୟ ସମ୍କ୍ଥନର ସଚୂନରା 
ନଦଇଥିନଲ। ପନର ଭ ଟିଡ ଟିଓ କନେନରନସ ଟିଂ 
ମରାଧ୍ୟମନର ସହକରାର ଭରାରତୀର ରରାଷ୍ଟୀୟ 
ଅଧ୍ୟକ୍ ଦୀନରାନରାର ଠରାକୁର ପରସ୍ପର ସହନଯରାଗ 
ମରାଧ୍ୟମନର ମହ ଟିଳମରାନନ କୃଷ ଟି ନକ୍ତ୍ରନର କ ଟିପର ଟି 
ଆତ୍ମନଟିଭ୍ଥରଶୀଳ ନହରାଇପରାର ଟିନବ ନସ ନନଇ 

ଗରୁୁତ୍ୱ ନଦଇଥିନଲ। ଡ. ରରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ, 
ଆଇସ ଟିଆରଓର ନ ଟିନର୍ଦ୍ଥଶକ, ଅବସରପ୍ରରାପ୍ତ 
ଭରାରତୀୟ ପ୍ରଶରାସନ ନସବରା, ଆଇପ ଟିଏଲର 
ମଖୁ୍ୟ ପର ଟିଚରାଳକ ସଞ୍ଜଟିବଚନ୍ଦ୍ର ସ ଟିହ୍ରା, 

ଭୁବନନଶ୍ୱର ମହ ଟିଳରାମରାନଙୁ୍ ତରାଲଟିମନର ସରାମ ଟିଲ 
ନହବରା ପରାଇ ଁ ଉତ୍ରାହ ଟିତ କର ଟିଥିନଲ। ନବୈଷୟ ଟିକ 
ଅଧିନବଶନନର ପ୍ରଦୀପ କୁମରାର ସରାହୁ କୃଷ ଟି 
ନକ୍ତ୍ରନର ମରାଟ ଟି, ବ ଟିହନ ଓ ଜଳନସଚନର 

ଗରୁୁତ୍ୱ ଉପନର ଆନଲରାଚନରା କର ଟିଥିନଲ। କୃଷ ଟି 
ବ ଟିକରାଶ ନକନ୍ଦ୍ରର ମଖୁ୍ୟ ବର ଟିଷ୍ ନବୈଜ୍ରାନ ଟିକ ଡ. 
ସଂଘମ ଟିତ୍ରରା ପଟ୍ଟନରାୟକ, କୃଷକମରାନଙ୍ ପରାଇଁ 
ଆଧନୁ ଟିକ ପ୍ରବଧି ବ ଟିଜ୍ରାନର ଗରୁୁତ୍ୱ ଉପନର 

ଆନଲରାକପରାତ କର ଟିଥିନଲ। ଉଦ୍ଟିଦ ବ ଟିଜ୍ରାନ 
ଅଧ୍ୟରାପ ଟିକରା ଡ. ଗରାଗ୍ଥୀ ମହରାନ୍ ଟି ନଜୈବ କୃଷ ଟି ପଦ୍ଧତ ଟି 
ସମ୍କ୍ଥନର ବ ଟିଶଦ ଆନଲରାଚନରା କର ଟିଥିନଲ। 
ବରାର ଟିପଦରା ମହରାବ ଟିଦ୍ୟରାଳୟର ପ୍ରରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ ଡ. 
ତରୁଣ କୁମରାର ଓଝରା କୃଷ ଟି ମରାଧ୍ୟମନର ମହ ଟିଳରା 
ସଶକ୍ତଟିକରଣ ସମ୍କ୍ଥନର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିନଲ। 
ସହକରାର ଭରାରତୀର ପର ଟିଚରାଳନରା ସମ୍ରାଦକ 
ବ ଟିନବକରାନ୍ ପରାତ୍ର କୃଷ ଟି ଉତ୍ରାଦନ ଓ ସମବରାୟ 
ସମ୍କ୍ଥନର ଚର୍୍ଥରା କର ଟିଥିନଲ। ଅପରରାହ୍ନର 
ତୃତୀୟ ଅଧିନବଶନନର ମହ ଟିଳରାଙ୍ ପଞ୍ଜଟିକରଣ 
କରାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ ଟିତ ନହରାଇଥିଲରା। ଏହ ଟି 
କରାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଶୁ୍ୀ ନମନହ୍ ଟି ମ ଟିଶ୍, ଇଣ୍ଟିଆନ 
ନପରାଟରାସ ଲଟିମ ଟିନଟଡ, ଭୂବନନଶ୍ୱର ପର ଟିଚରାଳନରା 
କର ଟିଥିନଲ। ନଶଷନର ତରାଲଟିମ ନନବରାକୁ ଥିବରା 
ମହ ଟିଳରାମରାନଙ୍ ସହ ପ୍ରନଶନରାର୍ର କରାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମକୁ 
ସଂନଯରାଜକ, ସହକରାର ଭରାରତୀ ନହମନ୍ 
କୁମରାର ନଜନରା ପର ଟିଚରାଳନରା କର ଟିଥିନଲ। 
କୃଷ ଟି ନକ୍ତ୍ରନର ମହ ଟିଳରାମରାନଙ୍ ପରାଇ ଁ ଏହ ଟି 
ଆଇସ ଟିଆରଓ ଅମ୍ ଟିତ ଇଣ୍ଟନ୍  ସ ଟିପ୍   କରାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମ 
ଏକ ସକରାର୍ଥରାକ ପଦନକ୍ପ ନବରାଲଟି ଏଥିନର 
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଓ ପନରରାକ୍ ଭରାବନର ସହନଯରାଗ 
କର ଟିଥିବରା ସଦସ୍ୟଗଣ ମତ ପ୍ରଦରାନ କର ଟିଛନ୍ଟି।

କୃଷ ଟି ନଷେତ୍ରନର ମହ ଟିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନୁ�ାଗ

ଅମ୍ତି ଇଣ୍ଟର୍ଚ୍ଚସପି୍  କାରଚ୍ଚ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍  ଘାଟତି

ବାରପିଦା,୧୬ା୩(ସମସି): ଶ ଟିମ ଟିଳ ଟିପରାଳ 
ବ୍ୟରାଘ୍ର ସଂରକ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ବରାର ଟିପଦରା 
ସକ୍ଥଲନର ବନରାଗ୍ ଟିକୁ ନରରାକ ଟିବରା ନ ଟିମନନ୍ 
ସଂକଳ୍ପ ହଲନର ଗରୁୁବରାର ଏକ ପ୍ରଶ ଟିକ୍ଣ 
ଶ ଟିବ ଟିର ଅନୁଷ୍ ଟିତ ନହରାଇଯରାଇଛ ଟି। ବରାର ଟିପଦରା 
ବନଖଣ୍ ଅଧିକରାରୀ ସନନ୍ରାଷ ନଯରାଶୀଙ୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତରାନର ଅନୁଷ୍ ଟିତ ଶ ଟିବ ଟିରନର 

ଶ ଟିମ ଟିଳ ଟିପରାଳ ବ୍ୟରାଘ୍ର ସଂରକ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦକ୍ ଟିଣ 
ଡ ଟିଭ ଟିଜନର ଉପନଟିନର୍ଦ୍ଥଶକ ସମ୍ରାଟ ନଗୌଡରା, 
ଅତ ଟିର ଟିକ୍ତ ବନ ସଂରକ୍କ ବ ଟିଦ୍ୟରାସରାଗର, 
ସମନରଶ ବ ଟିଶ୍ୱରାଳ, ନବୈଦ୍ୟନରାର ମରାଝୀ ଓ 
ନ ଟିନକଶ ମହରାପରାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ନଯରାଗନଦଇ 
ନରଞ୍ଜର, େନରଷ୍ର ଓ ଗରାଡ୍ଥଙ୍ ସନମତ 
୪୫ଜଣ କମ୍ଥଚରାରୀଙୁ୍ ବନରାଗ୍ ଟି ନ ଟିୟନ୍ତ୍ରଣ 
ଓ ମକୁରାବ ଟିଲରା ସମ୍କ୍ଥନର ଦଟିଗଦଶ୍ଥନ 
ନଦଇଥିନଲ। ଜଙ୍ଗଲ କମ୍ଥଚରାରୀଙ୍ 
ଦକ୍ତରାକୁ ମଜଭୁତ କର ଟିବରା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ 
ନ ଟିଅରାଁକୁ ପ୍ରଭରାବଶରାଳୀ ଭରାନବ ପର ଟିଚରାଳନରା 
କର ଟିବରା ପରାଇଁ ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ ନଯରାଜନରା ସମ୍କ୍ଥନର 

ନପ୍ରରାନଜକ୍ଟର ମରାଧ୍ୟମନର ଅବଗତ 
କର ଟିଥିନଲ। ଗରୁୁବରାର ଶ ଟିମ ଟିଳ ଟିପରାଳ 
ଅଭୟରାରଣ୍ୟନର ନ ଟିଅରାଁ ଲରାଗ ଟି ନ ଥିବରା 
ସରାନଟଲରାଇଟ ଚଟିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ ନହରାଇଥିବରାରୁ 
ସମସ୍ଙ୍ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସରା କର ଟିଥିନଲ। 
ବନରାଗ୍ ଟିକୁ ନରରାକ ଟିବରା ପରାଇଁ ବରାର ଟିପଦରା, 
କରଞ୍ଜଟିଆ ଓ ରରାଇରଙ୍ଗପରୁ ବନଖଣ୍ 

ସନମତ ବ୍ୟରାଘ୍ର ସଂରକ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉର୍ର 
ଓ ଦକ୍ ଟିଣ ଦୁଇଟ ଟି ଡ ଟିଭ ଟିଜନନର ଥିବରା 
ଜନସରାଧରାରଣଙୁ୍ ପ୍ରତ ଟିଦ ଟିନ ସନଚତନତରା 
କରାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମ ଜରାର ଟି ରଖରାଯରାଇଛ ଟି। ସରାଂସ୍ତୃ ଟିକ 
କରାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମ ମରାଧ୍ୟମନର ନଲରାକଙୁ୍ ଏକଜୁଟ 
କର ଟି ଜଙ୍ଗଲ ନ ଟିଅରାଁର ଅପକରାର ଟିତରା 
ସମ୍କ୍ଥନର ସଚୂନରା ଦ ଟିଆଯରାଇଛ ଟି। ୨୪ 
ଘଣ୍ଟଟିଆ ପରାନ୍ରାଲଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥରାକୁ କଡରାକଡଟି 
କରରାଯରାଇଥିବରା ନବନଳ ଏସଏସଜଟି 
ମହ ଟିଳରାମରାନନ ସରାମ ଟିଲ ନହରାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ 
ନ ଟିଅରାଁ କବଳରୁ ରକ୍ରା କର ଟିବରା ନ ଟିମନନ୍ 
ପ୍ରୟରାସ ଆରମ୍ଭ କର ଟିଥିବରା ଜଣରାପଡ଼ଟିଛ ଟି।

ବନାଗ୍ ିମକୁାବଲିାକୁ ଦନଇ 
ପ୍ରଶକି୍ଣ ଶବିରି

ବାରପିଦା/ବଡସାହ,ି ୧୬।୩(ସମସି): 
ଗରାଁ ନଦୀପଠରାରୁ ନବଆଇନ ବରାଲଟି 
ଉନର୍ରାଳନକୁ ବ ଟିନରରାଧ କର ଟିବରାରୁ 
ଆକ୍ରମଣର ଶ ଟିକରାର ନହରାଇଛନ୍ଟି ଦୁଇ ଭରାଇ। 
ମରାେଟିଆଙ୍ ସମର୍ଥକମରାନନ ମରାରଣରାସ୍ତ୍ରନର 
ଆକ୍ରମଣ କର ଟିଛନ୍ଟି। ଏଥିନର ଜନଣ 
ସରାମରାନ୍ୟ ଆହତ ନହରାଇଥିବରା ନବନଳ 
ଅନ୍ୟ ଜନଣ ଗରୁୁତର ନହରାଇ ବରାର ଟିପଦରା 
ସ୍ଥଟିତ ପ ଟିଆରଏମ୍   ନମଡଟିକରାଲ କନଲଜ 
ଏବଂ ହସପ ଟିଟରାଲନର ଭର୍୍ଦି ନହରାଇଛନ୍ଟି। 
ବଡସରାହ ଟି ପଲୁ ଟିସ ପହଞ୍ଚ ଟି ଅଭ ଟିଯକୁ୍ତକୁ ଅଟକ 
ରଖି ତଦନ୍ ଚଳରାଇଛ ଟି। ସଚୂନରା ମତୁରାବକ, 
ବରାଲଟିଖରାଦରାନନର ଏନଜଟିଟ ଟି ଛରାଟ ପନର 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଟିଲ୍ରାର ବରାଲଟି ନସୈରରାତ ନ ଟିଲରାମ 
ନହରାଇନରାହ ିଁ। େଳନର ନଦୀଘରାଟରୁ ବରାଲଟି 
ଉନର୍ରାଳନ ବ୍ ରହ ଟିଛ ଟି; କ ଟିନୁ୍ ନଦୀ 
ଘରାଟ ସଂଲଗ୍ ଗ୍ରାମଗଡୁ ଟିକନର ନବଆଇନ 
ଭରାବନର ଦଟିନରରାତ ଟି ବରାଲଟି ଚରାଲରାଣ 
ନହଉଛ ଟି। ବଡସରାହ ଟି ତହସ ଟିଲ ଅଧୀନନର 
ଥିବରା ବର୍୍ଥନରା ବରାଲଟିଘରାଟରୁ ନବଆଇନ 
ଭରାନବ ବରାଲଟି ଚରାଲରାଣ ନହଉଥିଲରା। 

ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଭରାଇ ଚ୍ନ ନଜନରା ଓ ବ୍ନ 
ନଜନରା ନବଆଇନ ଭରାନବ ବରାଲଟିଘରାଟରୁ 
ବରାଲଟି ଉନର୍ରାଳନକୁ ବ ଟିନରରାଧ କର ଟିଥିନଲ। 
ଗରୁୁବରାର ସକରାଳୁ ଦୁଇ ଭରାଇଙୁ୍ ଏକୁଟ ଟିଆ 
ପରାଇ ଶ୍ୟରାମସୁ୍ ର ଗରାଆଣ ଓ ଭୀମ 
ନରାମକ ଦୁଇଜଣ ଯବୁକ ଅଟକରାଇ 
ଅସଭ୍ୟ ଭରାଷରାନର ଗରାଳ ଟିଗଲୁଜ କର ଟିବରା 
ସହ ଆକ୍ରମଣ କର ଟିଥିନଲ। ଦୁବୃ୍ଥର୍ମରାନନ 
ସରାନ ଭରାଇ ବ୍ନଙ୍ ମଣୁ୍ନର ଆକ୍ରମଣ 
କର ଟିବରାରୁ େରାଟ ଟିଯରାଇ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ 
ନହରାଇଥିଲରା। ସ୍ଥରାନୀୟ ନଲରାନକ 
ତରାଙୁ୍ ଉଦ୍ଧରାର କର ଟି ପ୍ରରନମ ନ ଟିକଟସ୍ଥ 
ଡରାକ୍ତରଖରାନରା ଏବଂ ଗରୁୁତର ଅବସ୍ଥରାନର 
ତରାଙୁ୍ ପ ଟିଆରଏମ ହସ୍ପ ଟିଟରାଲନର ଭର୍୍ଦି 
କର ଟିଛନ୍ଟି। ଗରୁୁତର ଯବୁକଙ୍ ପର ଟିବରାର 
ପ୍ରତ ଟି ବ ଟିପଦଥିବରା ଦଶ୍ଥରାଇ ସରୁକ୍ରା ନଦବରାକୁ 
୫-ଟ ଟି ସଚଟିବ ଏବଂ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ 
ପଟ୍ଟନରାୟକଙୁ୍ ନ ଟିନବଦନ କର ଟିଛନ୍ଟି। 
ଅନ୍ୟପନକ୍ ଘଟଣରାର ତୁରନ୍ ତଦନ୍ କର ଟି 
ଦୃଷ୍ରାନ୍ ମଳୂକ ପଦନକ୍ପ ଗ୍ହଣ କର ଟିବରାକୁ 
ସ୍ଥରାନୀୟ ନଲରାନକ ନ ଟିନବଦନ କର ଟିଛନ୍ଟି।

ବରାର ଟିପଦରା, ୧୬।୩(ସମ ଟିସ): ଓଡ଼ଟିଶରା 
ଆଉଟନସରାସ୍ଦିଂ କମ୍ଥଚରାରୀ ମହରାସଂଘ, 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଟିଲ୍ରା ଶରାଖରା ପକ୍ରୁ ୧୧ ଦେରା ଦରାବ ଟି 
ପରୂଣ ପରାଇଁ ଜଟିଲ୍ରାପରାଳ ବ ଟିନୀତ ଭରଦ୍ରାଜଙ୍ 
ଜର ଟିଆନର ମଖୁମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ଉନର୍ଦଶ୍ୟନର ଏକ 
ସ୍ରାରକପତ୍ର ପ୍ରଦରାନ କରରାଯରାଇଛ ଟି। ସଂଘ 
ପକ୍ରୁ ୨୦୨୨ ଜୁଲରାଇ ୧୩ ତରାର ଟିଖର ପବୂ୍ଥରୁ 
ଠ ଟିକରା ନ ଟିଯକୁ୍ତ ଟି ପରାଇଥିବରା କମ୍ଥଚରାରୀଙୁ୍ ନ ଟିୟମ ଟିତ 
କର ଟିବରା, ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ ବଗ୍ଥର କମ୍ଥଚରାରୀଙ୍ ପ୍ରରାପ୍ୟ 
ବଢ଼଼ରାଯରାଉ, ବରାଷ୍ଦିକ କରାଯ୍ଥ୍ୟ ଦକ୍ତରା ତଜ୍ଥମରା 
କରରାଯରାଇ ନଯରାଗ୍ୟ କମ୍ଥଚରାରୀଙୁ୍ ବରାଷ୍ଦିକ ୧୦ 
ପ୍ରତ ଟିଶତ ହରାରନର ବଦ୍ଧ୍ଦିତ ପ୍ରରାପ୍ୟ ପ୍ରଦରାନ, 
ନସହ ଟିପର ଟି କରାଯ୍ଥ୍ୟ ନକ୍ତ୍ରନର ବର ଟିଷ୍ତରାକୁ 
ଏକ ମରାନଦଣ୍ ଭରାନବ ଗ୍ହଣ କର ଟି ନସହ ଟି 

ଅନୁପରାତନର ବଦ୍ଧ୍ଦିତ ଦରମରା ପ୍ରଦରାନ, 
ଇଏସଆଇ ଏବଂ ଇପ ଟିଏେ ଜମରା ଖରାତରାନର 
ଡଟିଡ ଟିଓ ମରାନନ ସ ଟିଧରା ସଳଖ ଟଙ୍ରା ଜମରା କର ଟିବରା, 
ନସହ ଟିପର ଟି ୬ ବଷ୍ଥରୁ ଅଧିକ କରାଯ୍ଥ୍ୟ କର ଟି 
ଦୁଘ୍ଥଟଣରା ଜନ ଟିତ କରାରଣରୁ ବ ଟିକଳରାଙ୍ଗ ନହନଲ 
ଉକ୍ତ କମ୍ଥଚରାରୀଙୁ୍ ୬ଲକ୍ ଯଦଟି ମତୁୃ୍ୟ ହୁଏ 
ନତନବ ୧୦ଲକ୍ ଟଙ୍ରା ସହରାୟତରା ରରାଶ ଟି ପ୍ରଦରାନ, 
ମରାନବଟିକତରା ଦୃଷ୍ ଟିରୁ ତରାଙ୍ ପର ଟିବରାରର ଜଣକୁ 
ନ ଟିଯକୁ୍ତ ଟି ଆଦଟି ଦରାବ ଟିନର ସ୍ରାରକପତ୍ର ପ୍ରଦରାନ 
କରରାଯରାଇଛ ଟି। ଯଦଟି ପ୍ରଶରାସନ ମହରାସଂଘର ଦରାବ ଟି 
ପରୂଣ ଦ ଟିଗନର ଯରରାଶ ଟିଘ୍ର ପଦନକ୍ପ ନ ନ ଟିଅନ୍ଟି 
ନତନବ ସଂଘ ପକ୍ରୁ ମରାର୍୍ଥ ୧୫ରୁ ୧୮ତରାର ଟିଖ 
ପଯ୍ଥ୍ୟନ୍ କଳରାବ୍ୟରାଚ ପ ଟିନ୍ ଟି କରାଯ୍ଥ୍ୟନର 
ନଯରାଗନଦଇ ପ୍ରତ ଟିବରାଦ କରରାଯ ଟିବ। ତରାପନର 

ମଧ୍ୟ ଯଦଟି ପ୍ରଶରାସନ ନଶଣୁନ୍ଟି ନତନବ ୨୫ 
ତରାର ଟିଖରୁ ଅନ ଟିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ କରାଳ ପରାଇଁ ଭୁବନନଶ୍ୱର 
ପ ଟିଏମଜଟି ଠରାନର ମହରାସଂଘ ଆନ୍ରାଳନ କର ଟିବ 
ନବରାଲଟି ନଚତରାବନୀ ଦ ଟିଆଯରାଇଛ ଟି। ମହରାସଂଘର 
ଜଟିଲ୍ରା ଶରାଖରା ସଭରାପତ ଟି ଅରୁଣ କୁମରାର ସରାହୁ, 
ସମ୍ରାଦକ ପ୍ରଭରାସ କୁମରାର ନଦଙ୍ ନନତୃତ୍ୱନର 
ଅବନ୍ରା ସ ଟିଠ ଟିଆ, ସଚୁ ଟିସ୍ ଟିତରା ମହରାକୁଡ, କୁମରାର 
ଶ ଟିବରାସ ଟିସ ପ୍ରଧରାନ, ଚ୍ନପ୍ରସରାଦ ମ ଟିଶ୍, ନକସବ 
ଚନ୍ଦ୍ର ସରାହୁ, କ୍ରୀଷ୍ରାନଗରାପରାଲ ଦରାସ, ନଦବରାଶ ଟିଷ 
ନବନହରରା, ପ୍ରଭରାସ ମହରାନଭରାଇ, ଅକତରାର 
ଖରାନ, ଜଗନ୍ନରାର ନବନହରରା, ନସ୍ହଲତରା 
ନସଣ୍ଠ, ଦରାନଗ ଟି ମରାରରାଣ୍ଟି, ସରାବ ଟିତ୍ର ଟି ମମୁ ୁ୍ଥ, ଭରାରତୀ 
ଆଚରାଯ୍ଥ୍ୟ ଓ ବ ଟିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଧିର ପ୍ରମଖୁ ଦରାବ ଟିପତ୍ର 
ପ୍ରଦରାନ ସମୟନର ଉପସ୍ଥଟିତ ଥିନଲ।

ଆଉଟ୍ ନସାସ୍ସଂ କମ୍ବଚାରୀ ମହାସଂଘର ଜଟିଲ୍ାପାଳଙୁ୍କ ସ୍ାରକପତ୍ର

ୋବ ିପରୂଣ ନ ଦେଦଲ ୨୫ରୁ ଆଦ୍ାଳନ

  ନରଆଇନ ରାଲଟି ଉନ୍ାଳନକୁ ର ଟିନରାଧ

ମାଫିଆଙ୍ ଆକ୍ରମଣଦର େୁଇଭାଇ ଆେତ

ଜାମଦା,୧୬ା୩.(ସମସି): 
ଜରାମଦରା ବଲେକର ଓଡ଼ଟିଶରା ମଟର 
ଚରାଳକ ସଂଘ ଏବଂ ଓଡ଼ଟିଶରା 
ଡ୍ରାଇଭର ମହରାସଂଘ ପକ୍ରୁ 
ମ ଟିଳ ଟିତ ଭରାନବ ଅନ ଟିର୍ଦ୍ଦିଷ୍କରାଳ 
ପରାଇଁ ଷ୍ ଟିୟର ଟିଂ ଛରାଡ 
ଆନ୍ରାଳନ ଆରମ୍ଭ ନହରାଇଛ ଟି। 
ସଂଘ ସଭରାପତ ଟି ରରାମରରାଇ 
ହରଁାସଦରା, ସମ୍ରାଦକ ନଦନବନ୍ଦ୍ର 
ନରାର ବ ଟିରୁଆ ସନମତ 
ଲରାଲନମରାହନ, ସମୁ ଟିତ, ଶରାଙ୍ଖ, 
ଭରତ, ମଧ,ୁ ତପନ, ବ ଟିକରାଶ, 
ପ୍ରଦଟିପ, ମଣ୍ଟୁ, ଗନଜନ୍ଦ୍ର, ଲଟିଟୁ, 
ସରୁୁ, ଲଲଟିତ ସନମତ ବହୁ 
ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥଟିତ ଥିନଲ। 

ଯ ଶ ି ପୁ ର , ୧ ୬ ା ୩ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ଶ ଟିମ ଟିଳ ଟିପରାଳ ପରାଦନଦଶନର ଥିବରା 
ଯଶ ଟିପରୁ ବଲେକର ଧଳରାବଣ ଟି ସରକରାରୀ 
ଉର୍ ପ୍ରରାରମ ଟିକ ବ ଟିଦ୍ୟରାଳୟର 
ବରାଷ୍ଦିନକରାତ୍ବ ଅନୁଷ୍ ଟିତ ନହରାଇଯରାଇଛ ଟି। 
ଏଥିନର ମଖୁ୍ୟଅତ ଟିଥି ଭରାନବ ଅତ ଟିର ଟିକ୍ତ 
ବଲେକ ଶ ଟିକ୍ରାଧିକରାରୀ ସରାନହବ ଚନ୍ଦ୍ର 
ମହରାନ୍, ସମ୍ରାନ ଟିତ ଅତ ଟିଥିଭରାନବ 
ଯବୁନନତରା ଚକ୍ରଧର ନହମ୍ୱ୍ରମ, ସରପଞ୍ଚ 
ତ୍ର ଟିଭୁବନ ଆଲଦରା, ସମ ଟିତ ଟି ସଭ୍ୟ 
ଶ୍ୀରରାମ ମମୁୁ୍ଥ, ଶ ଟିକ୍କ ଶରତ ନଘରାଷ, 
ନମରାହନ ମହରାନ୍, ଭୁପରାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହରାନ୍, 
ପର ଟିନବଶବଟିତ ତରରା ସମରାଜନସବୀ 
ଓଁକରାର ରରାମ, ବ ଟିଦ୍ୟରାଳୟ ପର ଟିଚରାଳନରା 
କମ ଟିଟ ଟି ସଭରାପତ ଟି ବ୍ରଜନମରାହନ 

ନହରା, ମଖୁ୍ୟବକ୍ତରା ଭରାନବ କରାଦଡଟିହରା 
ମହରାବ ଟିଦ୍ୟରାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ ଡ. ଭରାଗବତ 
ନଲଙ୍ରା ମଞ୍ଚରାସୀନ ଥିନଲ। ଅତ ଟିଥିମରାନନ 
ବ ଟିଦ୍ୟରାର୍ଥୀଙୁ୍ ଉର୍ମ ଶ ଟିକ୍ରା ଗ୍ହଣ 
କର ଟି ନ ଟିଜକୁ ସମରାଜନସବରା ପରାଇଁ 
ଉତ୍ଗ୍ଥ କର ଟିବରା ସହ ଟିତ ନ ଟିଜର ପ୍ରରମ 
ଗରୁୁ ଭରାନବ ପ ଟିତରାମରାତରା ଓ ଦ୍ ଟିତୀୟ 
ଗରୁୁଭରାନବ ଶ ଟିକ୍କ ନବରାଲଟି କହ ଟିଥିନଲ। 
ଏହ ଟି ଅବସରନର କୃତୀ ବ ଟିଦ୍ୟରାର୍ଥୀଙୁ୍ 
ପରୁସ୍ରାର ପ୍ରଦରାନ କରରାଯରାଇଥିଲରା। 
ପନର ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରୀମରାନନ ସରାଂସ୍ତୃ ଟିକ 
କରାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମ ପର ଟିନବଷଣ କର ଟିଥିନଲ। 
ପ୍ରଧରାନ ଶ ଟିକ୍କ କରାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମ ପର ଟିଚରାଳନରା 
କର ଟିଥିବରାନବନଳ ଅନ୍ୟ ଶ ଟିକ୍କ 
ଶ ଟିକ୍ୟ ଟିତ୍ରୀ ସହନଯରାଗ କର ଟିଥିନଲ।

ଧଳାବଣ ିଉର୍ ବେି୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିଦକାତ୍ସବ

ଜାମୋଦର 
ଷ୍ୟିରଂି ଛାଡ଼ 
ଆଦ୍ାଳନ
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ଡ୍ାଇଭର ସଂଘ ଆନ୍ାଳନ ଦ୍ ୱିତୀୟ ଦ ୱିନନର 

ଆନନ୍ଦପରୁ, ୧୬ା୩ (ସମସି): ଗ�ୋରୁ ବ୍ୟବସୋୟୀଙୁ୍ ଧମକ 
ଚମକ ଗେଇ ଅଟକ ରଖିବୋ ଓ ପଗର ତୋଙ୍ଠୋରୁ ଲକ୍ୋଧିକ 
ଟଙ୍ୋ ଗେବୋ ଘଟଣୋଗର ଘଷପିରୁୋ ପଲୁସି େୁଇଜଣ ଯବୁକଙୁ୍ 
ଥୋେୋଗର ଅଟକ ରଖି ଘଟଣୋର ସବଗିେଷ ଅେୁଧ୍ୋେ ଚଳୋଇଥିବୋ 
ଜଣୋଯୋଇଛ।ି ମଳିଥିିବୋ ସଚୂେୋେୁଯୋୟୀ, ବ୍ୋହ୍ମଣପିୋଳ, ରୋଗସୋଳ, 
ଟୋଙ୍ରିଆିପୋଳ, ରୋଧିକୋଗେଇପରୁ, କଅଁସ, ଗକନୁ୍ଆ, ପୋତେୋ, 
ତୁଳସୀପରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ �ୋଈ ସଂଗ୍ରହ କର ି ଗଟୋଲକେୋଣ୍ ି ଗ୍ରୋମର 
ଟୁେୋ େୋସ, ଖଇଳ ଗ୍ରୋମର ରଞ୍ଜେ ପଗଲଇ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ୋର 
ଠୋକୁରମଣୁ୍ୋ ହୋଟକୁ ଗେଉଥିବୋ ଗବଗଳ �ତ ୧୫ ତୋରଖି ବଳିମ୍ତି 
ରୋତଗିର ଗକେେୁରୋପୋଳ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ୋୟ ୧୦ ଜଣ ଯବୁକ ବୋଲପିୋଳ 
ହୋଟପଡ଼ଆିଠୋଗର ଅଟକୋଇ ଚୋନ୍ୋ ମୋ�ଥିିଗଲ। ଗ�ୋରୁ ପଲଙୁ୍ 
ପୋେଗର ଚଲୋଇ ଚଲୋଇ ଗେଉଥିବୋ େୁଇ ଗ�ୋରୁପୋଳଆି ଅଥ୍ଥ 
ଗେବୋକୁ ଅକ୍ମତୋ ପ୍କୋେ କରବିୋରୁ ଯବୁକମୋଗେ �ୋଳ�ିଲୁଜ 
କରବିୋ ସହତି ମୋଡ ମୋର ିଆହତ କରଥିିଗଲ ଏବଂ ଗସମୋେଙ୍ଠୋରୁ 
ଗମୋବୋଇଲ ଛଡୋଇଗେବୋ ସହତି େୁଇ ଲକ୍ ଟଙ୍ୋ େୋବ ି କର ି
ଆକ୍ରମଣକୋରୀ ଯବୁକମୋଗେ ଗ�ୋରୁପୋଳଆିଙୁ୍ ଅଟକ ରଖିଥିଗଲ। 
ଗତଗବ ବୁଝୋସଝୁୋ କର ିଗ�ୋରୁ ବ୍ୟବସୋୟୀ ଏହ ିଯବୁକଙୁ୍ ଗ�ୋେ 
ଗପ ଗଯୋଗ� ୧ ଲକ୍ ଟଙ୍ୋ ଗେଇ ଘଟଣୋସ୍ଥଳରୁ ମକୁ୍ ିପୋଇଥିଗଲ। 
ଏଗେଇ ଘଷପିରୁୋ ଥୋେୋଗର ଅଭଗିଯୋ� ଗହବୋରୁ ଥୋେୋ ଅଧିକୋରୀ 
ବକି୍ରମ କୁମୋର ଭୂୟୋଁ ଘଟଣୋସ୍ଥଳଗର ପହେଚ ିପରସି୍ଥତିରି ଅେୁଧ୍ୋେ 
କରବିୋ ସହତି ଅଭଯିକୁ୍ ଯବୁକମୋେଙ୍ ମଧ୍ରୁ େୁଇଜଣଙୁ୍ ଅଟକ 
ରଖି ଅଭଗିଯୋ�ର ତେନ୍ତ ଚଳୋଇଥିବୋ ଜଣୋଯୋଇଛ।ି 

 ଆନନ୍ଦପରୁ, ୧୬ା୩ (ସମସି): ଓଡ଼େିୋ ରୋଜ୍ୟ ଗ୍ରୋମ୍ୟ ଉନ୍ନୟେ ଓ ପଞ୍ଚୋୟତରୋଜ ପ୍ତଷି୍ୋେ ଏବଂ ଗକନୁ୍ଝର 
ଜଲି୍ୋର ଅଗ୍ରଣୀ ଗୱେଚ୍ୋଗସବୀ ଅେୁଷ୍ୋେ ଆସୋର ମଳିତି ସହ ଗଯୋ�ଗର ସଇଲଙ୍ ଛକସ୍ଥତି ଆସୋ ତୋଲମି 
ଗକନ୍ଦ୍ରଠୋଗର ଆେନ୍ପରୁ ବ୍ଲକର ଗକୋଳମିୋଟ,ି ବୁଢକୁିେ, ଜଳସଆୁଁ ଓ ହରଡିୋପୋଳ ଗ୍ରୋମ ପେଚୋତର ଓୋଡ୍ଥ 
ସଭ୍ୟ ମୋେଙ୍ େମିଗନ୍ତ ତେିେିେିଆି ଆବୋସକି ପ୍ୋରମ୍କି ପ୍େକି୍ଣ କୋଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମ ଉେଘୋଟତି ଗହୋଇଯୋଇଛ।ି 
ଏହ ିତୋଲମି କୋଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମଗର ରୋଜ୍ୟ ଗ୍ରୋମ୍ୟ ଉନ୍ନୟେ ପ୍ତଷି୍ୋେ, ଭୁବଗେଶ୍ୱର ଦ୍ୋରୋ ତୋଲମିପ୍ୋପ୍ତ ପ୍େକି୍କ 

େେରଥ ମହୋନ୍ତ ଏବଂ ତ୍ଗିଲୋଚେ ମହୋନ୍ତ ଉପସ୍ଥତି ରହ ି ଓୋଡ୍ଥସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟୋମୋେଙ୍ର ଭୂମକିୋ, େୋୟତି୍ୱ, 
କ୍ମତୋ ଓ ସରକୋରଙ୍ ଉପଗର ବଭିନି୍ନ ବକିୋେମଳୂକ ଗଯୋଜେୋର ସ�ଳ ରୂପୋୟେ ଉପଗର ତୋଲମି 
ପ୍େୋେ କରଥିିଗଲ। ଉକ୍ ତୋଲମି କୋଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମ ଚଳତି ୧୬ ତୋରଖିଠୋରୁ ୧୮ ତୋରଖି ପଯ୍ଥ୍ୟନ୍ତ ଆଗୟୋଜତି 
ଗହବ। ଏଥିଗର ୩ଟ ିଗ୍ରୋମ ପଞ୍ଚୋୟତଗର ୪୨ ଜଣ ଓୋଡ୍ଥଗମମ୍ର ଅଂେଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ।ି କୋଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସୋ 
ଅେୁଷ୍ୋେର ସଂଗଯୋଜକିୋ ସବତିୋ ଆଚୋଯ୍ଥ୍ୟ, ସଂଗଯୋଜକ େରିଞ୍ଜେ ଗଯେୋ ପ୍ମଖୁ ପରଚିୋଳେୋ କରଥିିଗଲ। 

ଗ�ୋରୁ ବ୍ୟବସୋୟୀଠୋରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ୋ ଗେବୋ 
ଅଭଗି�ୋ�ଗର ୨ �ବୁକ ଥୋେୋଗର ଅଟକ 

ଚମ୍ଆୁ, ୧୬ା୩ (ସମସି): ଓଡ଼େିୋ ଡ୍ୋଇଭର 
ମହୋସଂଘ ୧୦ େ�ୋ େୋବ ି ଗେଇ ଡୋକରୋ 
ଗେଇଥିବୋ ଆଗନ୍ୋଳେର ଦ୍ତିୀୟ େେିଗର 
ଚମ୍ଆୁ ଉପଖଣ୍ଗର ଜେଜୀବେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ 
ଗହୋଇପଡ଼ଥିିବୋ ଗବଗଳ ଯୋତ୍ୀ ଗସବୋ 
ବୋଧୋପ୍ୋପ୍ତ ଗହୋଇଥିବୋ ଗେଖିବୋକୁ ମଳିଛି।ି 
ଚମ୍ଆୁ ଏକ ଉପୋନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗହୋଇଥିବୋ ଗବଗଳ 
ପଗଡୋେୀ ଝୋଡଖଣ୍ରୁ ଯୋତ୍ୀମୋଗେ ଚମ୍ଆୁ 
ଆସ ିବସ୍   ଗସବୋରୁ ବଞ୍ଚତି ଗହବୋ ସହତି େୋେୋ 
ପ୍କୋର ସମସ୍ୟୋର ସମ୍ଖୁିେ ଗହୋଇଛନ୍ତ।ି ଚମ୍ଆୁ 

ଅଗଟୋରକି୍ୋ ଚୋଳକ ସଂଘ ଏହ ି ଆଗନ୍ୋଳେକୁ 
ସମଥ୍ଥେ କରୁଥିବୋ ଗବଗଳ ଚମ୍ଆୁ ଅଞ୍ଚଳଗର 
ଗ�ୋଟୋଏ ମଧ୍ ଅଗଟୋରକି୍ୋ ଚୋଲୁ େଥିବୋ 
ଗେଖୋଯୋଇଛ।ି �ଳଗର ଯୋତ୍ୀମୋଗେ େଜି 
େଜି ଘରକୁ ଚୋଲ ି ଚୋଲ ି ଯୋଉଛନ୍ତ।ି ଅେ୍ୟ 
ପକ୍ଗର ଡ୍ୋଇଭରମୋଗେ ଆଗନ୍ୋଳେକୁ 
ଗଜୋରେୋର କରବିୋ ସହତି ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥୋେଗର 
�ୋଡ ି �ଡୁକୁି ଅଟକୋଇ ଗ�ରୋଇ ଗେଇଛନ୍ତ।ି 
ଏହ ିଆଗନ୍ୋଳେ ଗଯୋ�ୁଁ ମୋଲ ପରବିହେ ଠୋରୁ 
ଆରମ୍ କର ିଯୋତ୍ୀ ପରବିହେ ମଧ୍ ଠପ ଗହୋଇ 

କେନୁ୍ଦଝର, ୧୬ା୩(ସମସି): ରୋଜ୍ୟ େକ୍ତୋ ବକିୋେ ପ୍ୋଧିକରଣ ଓ ଜଲି୍ୋ ପ୍େୋସେ ମଳିତି 
ଆେୁକୂଲ୍ୟଗର ଗକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ୋ ସୋହୋରପଡ଼ୋ ବ୍ଲକ କୋଯ୍ଥ୍ୟୋଳୟ ପରସିରଗର �ରୁୁବୋର େଯିକୁ୍ ି
ଓ ତୋଲମି ଭତି୍କି ପରୋମେ୍ଥ େବିରି ଅେୁଷ୍ତି ଗହୋଇଯୋଇଛ।ି ଅତରିକି୍ ଗ�ୋଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟେ 
ଅଧିକୋରୀ ଗକଏଲ୍   ସୋହୁଙ୍ ସଭୋପତତି୍ୱଗର ଏହ ି କୋଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମ ଆଗୟୋଜତି ଗହୋଇଥିଲୋ। 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭୋଗବ ବ୍ଲକ ଉପୋଧ୍କ୍ୋ ଛବରିୋଣୀ ଗସଠୀ ଗଯୋ�ଗେଇ କୋଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମକୁ 
ଉଦ୍  ଘୋଟେ କରଥିିଗଲ। ଜଲି୍ୋ େଗିୟୋଜେ ଅଧିକୋରୀ �ଗଣଶ୍ୱର େୋୟକ ଗଯୋ�ଗେଇ 
େକି୍ତି ଯବୁକ ଯବୁତୀମୋଗେ କଭିଳ ିବଭିନି୍ନ ଗକ୍ତ୍ଗର ଥିବୋ ଗବୈଷୟକି େକି୍ୋ ଓ ଧନ୍ୋମଳୂକ 
ତୋଲମି ଗ୍ରହଣ କର ିସରକୋରଙ୍ ଦ୍ୋରୋ ଅେୁବନ୍ତି ଗହୋଇଥିବୋ ସଂସ୍ଥୋମୋେଙ୍ଗର େଯିକୁ୍ ି
ପୋଇପୋରଗିବ ଏବଂ ଆତ୍ମେଭି୍ଥରେୀଳ ଗହୋଇପୋରଗିବ ତୋ’ ଉପଗର ଆଗଲୋକପୋତ 
କରଥିିଗଲ। ଅତରିକି୍ ଗ�ୋଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟେ ଅଧିକୋରୀ ଶ୍ୀମତୀ ସୋହୁ କୋଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମଗର ଭୋ� 
ଗେଇଥିବୋ ଯବୁକ ଯବୁତୀମୋେଙୁ୍ ସରକୋରଙ୍ ପ୍େତ୍ ଗଯୋଜେୋ�ଡୁକିର ଲୋଭ 
ଉଠୋଇବୋକୁ ପରୋମେ୍ଥ ଗେଇଥିଗଲ। ଏହ ିକୋଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ଲକ ଲୋଇଭଲ ିହୁଡ୍   ସଂଗଯୋଜକିୋ 
ସସୁ୍ତିୋ ସୋହୁ ବ୍ଲକ ପ୍େୋସେଙ୍ ମଳିତି ସହଗଯୋ�ଗର ପରଚିୋଳେୋ କରଥିିଗଲ।

କେନୁ୍ଦଝର,୧୬ା୩ (ସମସି): ବୁଧବୋର 
ଠୋରୁ ଆରମ୍ ଗହୋଇଥିବୋ ଅଗନ୍ୋଳେ 
େୋମଗର ଡ୍ୋଇଭର ସଂଘର ଉପୋôତକୁ 
ଗେଇ ସୋଧୋରଣଗର େୋପସନ୍ କରୋଯୋଉଛ।ି 
ଗଟେରଂି ଛୋଡ଼ ଆଗନ୍ୋଳେ ଡୋକରୋଗେଇ 
ସୋଧୋରଣ ଯୋତ୍ୀମୋେଙୁ୍ ହଇରୋଣ କରବିୋ 
�ଳଗର ଗଲୋକଙ୍ ମଧ୍ଗର େକୋରୋତ୍ମକ 
ଭୋବେୋ ସଟୃେ ି ଗହୋଇଛ।ି ଗକନୁ୍ଝର 
ଜଲି୍ୋଗର ଉତ୍ୋତକୋରୀଙ୍ ବରୁିଦ୍ଧଗର ପଲୁସି 
କୋଯ୍ଥ୍ୟୋେୁଷୋେ ଗହଉେଥିବୋରୁ ଗସମୋଗେ 
ଏଭଳ ି କରୁଥିବୋ ଯୋତ୍ୀମୋଗେ ଅଭଗିଯୋ� 
କରୁଛନ୍ତ।ି ଏଭଳ ି ପରସି୍ଥତିଗର ବସ୍   

ଚଳୋଚଳଗର ବୋଧୋ ସଟୃେ ି କରବିୋ ସହତି 
ପରବିହେ ଗସବୋଗର କୋମ କରୁଥିବୋ 
କମ୍ଥଚୋରୀଙୁ୍ ଅେୋଳୀେ ବ୍ୟବହୋର 
ବରୁିଦ୍ଧଗର କୋଯ୍ଥ୍ୟୋେୁଷ୍ୋେ େଗହଗଲ 
ଅେରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ ସମୟ ପଯ୍ଥ୍ୟନ୍ତ ଜଲି୍ୋଗର ଘଗରୋଇ 
ବସ୍   ଚଳୋଚଳ ବନ୍ କରୋଯବି ଗବୋଲ ି
ଗକନୁ୍ଝର ଘଗରୋଇ ବସ୍   ମୋଲକି ସଂଘ 
ପକ୍ରୁ ଗକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ୋପୋଳଙୁ୍ ଲଖିିତ 
ଜଣୋଇ େଆିଯୋଇଛ।ି ଏଥି ସହତି ଘଗରୋଇ 
ବସ୍   ମୋଲକି ସଂଘ ବସ୍   ଚଳୋଚଳ ପୋଇଁ 

୬ େ�ୋ େୋବ ି ଜଣୋଇଛ।ି ଏଥିଗଯୋ�ୁଁ 
ସୋଧୋରଣ ଯୋତ୍ୀଙ୍ର ଅଡୁଆ ବଢ଼ବିୋର 
ସମ୍ୋବେୋ ରହଛି।ି ମୋଲକି ସଂଘ ରଖିଥିବୋ 
େୋବ�ିଡୁକି ମଧ୍ଗର ଆଗନ୍ୋଳେରତ 
ଡ୍ୋଇଭର ମୋେଙ୍ ବରୁିଦ୍ଧଗର ଅତ୍ୟୋବେ୍ୟକ 
ସୋମଗ୍ରୀ ଗସବୋ (ଏସମୋ) ଆଇେ ଲୋ� ୁ
କରୋଯୋଉ। ଘଗରୋଇ ବସ୍  ଗର କୋଯ୍ଥ୍ୟରତ 
ଡ୍ୋଇଭର ମୋେଙୁ୍ ଆଗନ୍ୋଳେକୋରୀ ଧମକ 
ଗେବୋ, ଅେୋଳୀେ ବ୍ୟବହୋର କରବିୋ, 
ଯୋତ୍ୀମୋେଙୁ୍ ଅଧୋବୋଟଗର �ୋଡ଼ରୁି ଓହ୍ୋଇ 
ଗେଇ ମୋେସକି େଯି୍ଥୋତେୋ ଗେବୋ ଭଳ ି
ବଭିନି୍ନ େ�ୋଗର ଉତ୍ୋତକୋରୀ ଡ୍ୋଇଭରଙ୍ 
ବରୁିଦ୍ଧଗର ଗ�ୌଜେୋରୀ ମୋମଲୋ ରୁଜୁକର ି
ଗସମୋେକୁ �ରି� କରୋଯବିୋକୁ ସଂଘ େୋବ ି
ରଖିଛ।ି ଏତେ ବ୍ୟତତି ଆଗନ୍ୋଳେରତ 
ଓ ବେିଙୃ୍ଖଳୋ ସଟୃେ ି କରୁଥିବୋ ଡ୍ୋଇଭର 
ମୋେଙ୍ର ଡ୍ୋଇଭଂି ଲୋଇଗସେ୍ସ ରଦ୍ଧ 
ଜେସୋଧୋରଣଙ୍ �ମେୋ�ମେକୁ ସଲୁଭ 
ସରୁକ୍ତି କରବିୋର ବ୍ୟବସ୍ଥୋ ଓ ଏଥିଗର 
ବୋଧୋ ସଟୃେକିୋରୀଙୁ୍ ତୁରନ୍ତ �ରି�, ଯୋତ୍ୀ 
ଗସବୋଗର େଗିୟୋଜତି ବସ୍   କମ୍ଥଚୋରୀଙୁ୍ 
ସରୁକ୍ୋ ପ୍େୋେ, ଗଯଗତେେି ପଯ୍ଥ୍ୟନ୍ତ ବସ୍   
ଚଳୋଚଳ ୱେୋଭୋବକି େଗହୋଇଛ ି ତୋର 
କ୍ତପିରୂଣ ୱେରୁପ ଟ୍ୟୋକ୍ ଛୋଡ, �ିଟଗେସ 
ଓ ଇେସ୍ୁୟରୋେ୍ସର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧ ି କରବିୋକୁ 
ଘଗରୋଇ ବସ୍   ମୋଲକି ସଂଘ େୋବ ିରଖିଛ।ି 
େଗଚତ ଜଲି୍ୋଗର ଅେଦି୍ଧ୍ଦିଟେ ସମୟ ପଯ୍ଥ୍ୟନ୍ତ 
ବସ୍   ଚଳୋଚଳ ବନ୍ କରୋଯବି ଗବୋଲ ିସଂଘ 
ପକ୍ରୁ ଜଣୋଇ େଆିଯୋଇଛ।ି 

ଅତ୍ୟୋବଶକୀୟ ସୋମଗ୍ୀର ଗ�ୋର ଅଭୋବ

ଆନନ୍ଦପରୁ, ୧୬ା୩ (ସମସି)

ଚକିତି୍ୋ ପୋଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍କୋର ସହୋୟତୋ ଗକନୁ୍ଝର 
ଜଲି୍ୋ ଖଣଜି ପୋଣ୍ରୁି ଗଯୋ�ୋଇ ଗେବୋକୁ ରୋଜ୍ୟ 
ସରକୋରଙ୍ େଗିର୍ଦ୍ଥେଗର ଗକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ୋ ପ୍େୋସେ 
ବ୍ୟବସ୍ଥୋ କରଥିିବୋ ଗବଗଳ ଏହୋକୁ କୋଯ୍ଥ୍ୟକୋରୀ 
କରବିୋକୁ େଗିୟୋଜତି ଗହୋଇଥିବୋ କମ୍ଥଚୋରୀଙ୍ 
ଗହୟ ମଗେୋଭୋବ ଗଯୋ� ୁଅଗେକ ଅସହୋୟ ଗଲୋକ 
ଏହ ିସବୁଧିୋରୁ ବଞ୍ଚତି ଗହଉଥିବୋ ସଙ୍ୀେ ଅଭଗିଯୋ� 
ଗହୋଇଛ।ି ଯୋହୋର େଚି୍କ ଚତି୍ ଗେଖିବୋକୁ ମଳିଛି ି
ଜଗଣ କକ୍ଥଟ ଗରୋ� ପୀଡ଼ତିୋଙ୍ ଚକିତି୍ୋ ଗକ୍ତ୍ଗର। 
ଏପର ି ଏକ ଅସହୋୟ ଅବସ୍ଥୋ ଗେଖିବୋକୁ ମଳିଛି ି
ଘଷପିରୁୋ ବ୍ଲକ ଭଣ୍ୋରଡିହିୋ ପଞ୍ଚୋୟତ ବସନ୍ତପରୁୋ 
ଗ୍ରୋମଗର। ଏହ ିଗ୍ରୋମର କୁେ ିଟୁଡୁ କକ୍ଥଟ ଗରୋ�ଗର 
ପୀଡ଼ତି ଗହୋଇ େୟିମତି ଗକଗମୋ ଗେବୋକୁ କଟକ 
ଡୋକ୍ରଖୋେୋକୁ ଯବିୋ ସମ୍କ୍ଥଗର ‘ସକୋଳ’ଗର 
ବସୃି୍ତତ ରଗିପୋଟ୍ଥ ପ୍କୋେ ପୋଇଥିଲୋ। ୱେୋସ୍ଥ୍ୟ ବଭିୋ� 
ଅଧିକୋରୀମୋଗେ ପୀଡ଼ତିୋଙ୍ ଘଗର ପହଞ୍ଚ ି ଏହୋର 
ଅେୁଧ୍ୋେ କର ି ରଗିପୋଟ୍ଥ ପ୍େୋେ କରଥିିଗଲ। 
ଗତଗବ ଆଥ ୍ଦିକ ସବୁଧିୋ େଥିବୋରୁ ଆେନ୍ପରୁର 

ଗକଗତକ ଉତ୍ୋହୀ ଯବୁକ ସହୋୟତୋର ହୋତ 
ବଢ଼ୋଇଥିଗଲ। ଯବୁକମୋେଙ୍ ଅେୁଗରୋଧ କ୍ରଗମ 
ଆେନ୍ପରୁ ଉପଜଲି୍ୋପୋଳ ମଖୁ୍ୟ ଡୋକ୍ରଖୋେୋକୁ 
ଡଏିମ୍  ଏଫ୍   ଆମ୍ବୁଲୋେ୍ସ ସହୋୟତୋ ଗେବୋକୁ େଗିର୍ଦ୍ଥେ 
ଗେଇଥିଗଲ। ଆେନ୍ପରୁ ଡୋକ୍ରଖୋେୋଗର ଥିବୋ 
ଡଏିମ୍  ଏଫ୍   ଆମ୍ବୁଲୋେ୍ସ ଗସବୋ ପରଚିୋଳେୋଗର 

ତରୁଟ ି ଗଯୋ� ୁ ଆଜ ି ସକୋଳ ୭ଟୋ ଗବଗଳ 
ଆମ୍ବୁଲୋେ୍ସ େ ପହଞ୍ଚବିୋରୁ ପୀଡ଼ତିୋ ଅସହୋୟ 
ଗହୋଇପଡ଼ଥିିଗଲ। ବୋଧ୍ ଗହୋଇ ଗେଷଗର 
ଏକ ଅଗଟୋ ଗଯୋଗ� ଟୋଙ୍ରିଆିପୋଳ 
ଗଟେସେରୁ ଗରଳ ଗଯୋଗ� ପୀଡ଼ତିୋଙୁ୍ 
କଟକ ସ୍ଥୋେୋନ୍ତର କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଗତଗବ 
ଡଏିମ୍  ଏଫ୍   ପୋଣ୍ରୁି ଗରୋ�ୀମୋେଙୁ୍ 
ସହୋୟତୋ ପୋଇଁ ଆମ୍ବୁଲୋେ୍ସ ଓ ଯଗଥଟେ 
କମ୍ଥଚୋରୀ େଗିୟୋଜତି ଗହୋଇଥିବୋ ଗବଗଳ 
ଜରୁରୀକୋଳୀେ ସମୟଗର ଏହ ି ଗସବୋ 
ମଳୁିେଥିବୋ ଚନି୍ତୋର କୋରଣ ଗହୋଇଛ।ି ଆଥ ୍ଦିକ 
ଅେଗ୍ରସରତୋ ତଗଳ ରହୁଥିବୋ ଆେବିୋସୀ 
ମହଳିୋ କୁେ ି ଟୁଡୁଙ୍ର �ତ େୁଇବଷ୍ଥ ତଗଳ 
କକ୍ଥଟ ଗରୋ� ଚହି୍ନଟ ଗହୋଇ ଅଗ୍ରେୋପଚୋର 

କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ପ୍ତମିୋସଗର ଗକଗମୋ ଗେବୋକୁ 
ଡୋକ୍ର ପରୋମେ୍ଥ ଗେଇଥିଗଲ। ଗହଗଲ ଆଥ ୍ଦିକ 
ଅେଟେ ଚକିତି୍ୋଗର ବୋଧକ ସୋଜଥିିଲୋ। େଜିର 
ଚକିତି୍ୋ ଓ ପଅୁର ପୋଠପଢ଼ୋ ପୋଇଁ ସରକୋରୀ 
ସହୋୟତୋ ଗଯୋ�ୋଇ ଗେବୋକୁ ଆେନ୍ପରୁ 
ଉପଜଲି୍ୋପୋଳଙ୍ ଠୋଗର ଗ�ରୋେ ଗହୋଇଥିଗଲ।

ଆନନ୍ଦପରୁ: �ରୁୁବୋର ଦ୍ତିୀୟ 
େବିସଗର ଡ୍ୋଇଭରଙ୍ ଆଗନ୍ୋଳେ 
ଜୋର ି ରହଥିିବୋର ଗେଖୋଯୋଇଛ।ି 
ଦ୍ତିୀୟ େବିସ ଧମ୍ଥଘଟ ଗଯୋ�ୁଁ 
ବଭିନି୍ନ ଗପଗ୍ୋଲ ପମ୍ଗର ଗତଲ 
ଅଭୋବ ଗେଖୋଯୋଇଥିବୋ ଗବଗଳ 
ଏଲ୍  ପଜି ି �୍ୟୋସ୍   ଅଭୋବ ଗଯୋ�ୁଁ 
ଘଗରୋଇ ଗଲୋକମୋେଙ୍ ଠୋରୁ 
ଆରମ୍ କର ିଗହୋଗଟଲ ଓ ରୋସ୍ତୋକଡ଼ 
ବ୍ୟବସୋୟୀ ଅସବୁଧିୋ ସମ୍ଖୁିେ 
ଗହଉଛନ୍ତ।ି ପେପିରବିୋ ଠୋରୁ ଆରମ୍ 
କର ିଅତ୍ୟବେ୍ୟକ ଖୋେ୍ୟ ସୋମଗ୍ରୀର 
ଅଭୋବ ଗେଖୋ�ଲୋଣ।ି ଦ୍ତିୀୟ 
େବିସଗର ଆେନ୍ପରୁଗର ଡ୍ୋଇଭର 
ସଙ୍ଘ ପକ୍ରୁ �ରୁୁବୋର ସକୋଳ 
୬ଘଟକିୋ ଠୋରୁ ଡ୍ୋଇଭରମୋଗେ 
ଆେନ୍ପରୁର ଗକୋଡ଼ପଡ଼ୋ, 
ତରତରୋ, ଗବଲବୋହୋଳ,ି 
ହସେପରୁ ଗଟୋଲଗ�ଟ ସମ୍ଖୁଗର 
ଧୋରଣୋ ଗେଇ ଯୋତୋୟତ କରୁଥିବୋ 
ମୋଲ ଗବୋଗଝଇ ୍କ�ଡ଼ୁକୁି 
ଅଟକୋଇ ଥିବୋର ଗେଖୋଯୋଇଛ।ି

ଆନନ୍ଦପରୁ, ୧୬ା୩ (ସମସି)

ମହୋସଂଘ ଡୋକରୋଗର ଡ୍ୋଇଭର ମୋେଙ୍ 
ଅଗନ୍ୋଳେ ଗଯୋ� ୁ ଅତ୍ୟୋବେକୀୟ ସୋମଗ୍ରୀ 
ପହଞ୍ଚ ିପୋରୁେଥିବୋରୁ ଆେନ୍ପରୁ ଅଞ୍ଚଳଗର 
େତି୍ୟ ବ୍ୟବହୋଯ୍ଥ୍ୟ ସୋମଗ୍ରୀର ଉତ୍କଟ ଅଭୋବ 
ଅେୁଭୂତ ଗହଲୋଣ।ି ଆଗନ୍ୋଳେ ଆଜ ିଦ୍ତିୀୟ 
େେିଗର ପହଞ୍ଚଥିିବୋ ଗବଗଳ େୋବପିରୁଣ 
େଗହବୋ ଯୋଏ ଁେଷି୍ପତରୁି ଓହରବୁି େୋହ ିଁ ଗବୋଲ ି
ଆଗନ୍ୋଳେକୋରୀମୋଗେ ଆଜ ି ଗଚତୋବେୀ 
ଗେଇଥିବୋରୁ �ୋଡ଼ ି ଚଳୋଚଳଗର ୱେଭୋବକି 
ଅବସ୍ଥୋ ଗକଗବ ଗ�ରବି ଗସଗେଇ 
ସୋଧୋରଣଗର ପ୍ତକି୍ରୟିୋ ପ୍କୋେ ପୋଇଛ।ି 
ଆଜ ି ଆେନ୍ପରୁର ଗବଲୋବୋହୋଳ ି
ଆଗନ୍ୋଳେସ୍ତରଗର ଜଲି୍ୋ ସଭୋପତ ି
ହରହିର ମହୋନ୍ତ, ଜଲି୍ୋ ସମ୍ୋେକ େରତଚନ୍ଦ୍ର 
ମହୋନ୍ତ,ି ତ୍େିୋଥ ମହୋପୋତ୍ ଗଯୋ� ଗେଇ 
ଆଗନ୍ୋଳେକୁ ଜୋର ି ରଖିବୋ ପୋଇଁ ସଂଘର 
କମ୍ଥକତ୍୍ଥୋମୋେଙୁ୍ ପରୋମେ୍ଥ ଗେଇଥିଗଲ। 

ଏହ ି ସମୋଗବେଗର ଆେନ୍ପରୁ ବ୍ଲକ 
ସଭୋପତ ି ସତ୍ୟୋେନ୍ ସୋହୁ, ସମ୍ୋେକ 
ଚତି୍ରଞ୍ଜେ ମହୋନ୍ତ ଓ ରଞ୍ଜେ କୁମୋର ସୋହୁ 
ଉପସ୍ଥତି ଥିଗଲ। ଆଗନ୍ୋଳେ ଗଯୋ� ୁ ସମଗ୍ର 
ଆେନ୍ପରୁ ଉପଖଣ୍ଗର ଯୋତୋୟତଗର 
�ରୁୁତର ବୋଧୋ ସଟୃେ ି ଗହୋଇଛ�ି ଚଳୋଚଳ 
କରୁଥିବୋ ସରକୋରୀ ବସ୍  ର ଡ୍ୋଇଭରମୋଗେ 
ଭୟଭୀତ ଗହବୋରୁ ଆଜଠିୋରୁ ସରକୋରୀ 

ବସ୍   ଚଳୋଚଳ ମଧ୍ ବନ୍ ଗହୋଇଯୋଇଛ।ି �ତ 
୧୫ ତୋରଖିଠୋରୁ ଆେନ୍ପରୁର ଗକୋଡ଼ପଡ଼ୋ 
ଛକ ଓ ୨୦େଂ ଜୋତୀୟ ରୋଜପଥର 
ଗବଲବୋହୋଳ ି ଏବଂ ହସେପରୁଠୋଗର 
ଆରମ୍ ଗହୋଇଥିବୋ ପ୍ତବିୋେୋତ୍ମକ 
ଆଗନ୍ୋଳେ ସ୍ଥଳଗର ଡ୍ୋଇଭରମୋଗେ 
ରୋତସିୋରୋ ଧୋରଣୋଗର ବସ ି ରହଥିିଗଲ। 
ଆଇେେଙୃ୍ଖଳୋ ପରସି୍ଥତିକୁି ମକୁୋବଲିୋ କରବିୋ 

ପୋଇ ଁ ଆେନ୍ପରୁ ଏସ୍  ଡପିଓି ପ୍େୋନ୍ତ 
କୁମୋର ଗବଗହରୋଙ୍ ତତ୍ତୋବଧୋେଗର 
େନ୍ପିେୋ, ଘସପିରୁୋ ଓ ରୋମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ 
ପଲୁସି ଡ୍ୋଇଭରମୋେଙ୍ ସମୋଗବେ 
ସ୍ଥଳଗର ଜ� ି ରହ ି ପରସି୍ଥତିକୁି 
ଅେୁଧ୍ୋେ କରବିୋ ସହତି ସବ୍ଥ 
ସୋଧୋରଣ ରୋସ୍ତୋଗର ଯୋତୋୟତ 
କରୁଥିବୋ ସୋଧୋରଣ ଯୋତ୍ୀମୋେଙ୍ 
ସରୁକ୍ୋ ଉପଗର େଜର ରଖିଥିଗଲ। 
ଡ୍ୋଇଭରମୋେଙ୍ ଆଗନ୍ୋଳେ ଓ 
ସମୋଗବେଗର ଗକୌଣସସି୍ଥୋେଗର 

ଅପ୍ୀତକିର ପରସି୍ଥତି ି ସଟୃେ ି ଗହୋଇେଥିଗଲ 
ଗହ,ଁ ଏହ ି ଆଗନ୍ୋଳେ େୋବ ି ପରୁଣ 
େଗହବୋ ଯୋଏ ଁ ଚୋଲୁ ରହବି ଗବୋଲ ି ସଂଘ 
କମ୍ଥକତ୍୍ଥୋମୋେଙ୍ ପକ୍ରୁ ଜ�ନ୍ନୋଥ ମହୋନ୍ତ, 
ହଗରକୃଷ୍ଣ ପୋତ୍, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୋହୁ, ସକୁୋନ୍ତ ସୋହୁ, 
ରୋମଚନ୍ଦ୍ର ସୋହୁ, ଜଳଧର ମଣୁ୍ୋ, ମେ୍ମଥ 
ଗବଜ, ପଣି୍ ୁ େୋୟକ, ସଞ୍ଜୟ ସୋହୁ, ଅଙ୍େ 
କୁଅଁର ପ୍କୋେ କରଛିନ୍ତ।ି

ଗେଗ୍ୋଲ େମ୍ପ୍ ଗର 
ଗତଲ ଅଭୋବ 

 ଆନ୍ାଳନ ନ�ାଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ

ଆଗ୍ୋଳେ େୋଁଗର ଡ୍ୋଇଭରଙ୍ ଉତ୍ୋତ

ବସ୍   ଚଳାଚଳ ବ୍ 
କର ୱିବାକୁ ମାଲୱିକ 

ସଂଘର ନଚତାବନୀ 

େଞ୍ୋୟତ 
ପ୍ରତେିଧିି 
ତୋଲମି ଶବିରି

ଯୋଇଥିବୋ ଗେଖିବୋକୁ ମଳିଛି।ି ଆଇେ େଙୃ୍ଖଳୋ 
ପରସି୍ଥତିକୁି େୃଟେଗିର ରଖି ଚମ୍ଆୁ ପଲୁସି 
ପକ୍ରୁ ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥୋେଗର ଗପୋଲସି ମତୁୟେ 
କରୋଯୋଇଛ।ି ଯୋତ୍ୀ ଗସବୋ ବନ୍ ଗଯୋ�ୁଁ ଜଲି୍ୋ 
କୋଯ୍ଥ୍ୟୋଳୟ ଉପଗର େଭି୍ଥର କରୁଥିବୋ ଜେ 
ସୋଧୋରଣ ଓ ବଭିନି୍ନ କୋଯ୍ଥ୍ୟୋଳୟର କମ୍ଥଚୋରୀ 
ମୋଗେ େୋେୋ ସମସ୍ୟୋର ସମ୍ଖୁିେ ଗହୋଇଛନ୍ତ।ି 

ଆନ୍ପରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାନର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର ୱିଚାଳନାନର ତରୁଟ ୱି 

ଗ୍ନ୍  ଗର କଟକ �ଗଲ କକ୍କଟ େୀଡ଼ତିୋ

ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ େ�ିକୁ୍ଭିତି୍କି େରୋମଶ୍କ ଶବିରି



ମହାବଦି୍ାଳୟର ସରକାରୀକରଣରର ପରଚିାଳନା ସମତି ିବାଧକ 

ଶକୁ୍ରବାର 
୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩୦୬ ମୟୂରଭଞ୍ଜ
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କରଞ୍ଆି,୧୬ା୩(ସମସି)

ଆଦବିାସୀ ଅଧୟ୍ୁଷତି ପାଞ୍ଚପୀଢ ଉପଖଣ୍ଡ ସଦର 
ମହକ୍ମା କରଞ୍ଆିରର ୧୯୬୪ ମସହିାରର କରଞ୍ଆି 
ମହାବଦିୟୁାଳୟ ସ୍ାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏରବ ଏହ ି
ଶକି୍ାନ୍ଷ୍ାନ ସ୍ୱୟଂଶାସତି ମହାବଦିୟୁାଳୟ ଭାରବ 
ସ୍ୱୀକୃତ ିପାଇଛ।ି ଉପଖଣ୍ଡର ଆଦବିାସୀ ଉଚ୍ଚଶକି୍ାର୍ୀଙ୍କ 
ସ୍ୱପ୍ନକ୍ ସାକାର କରବିା ଲକ୍ୟୁରର ସ୍ୱର୍ତ ସଚ୍ଚନି୍ଦ୍ର 
ନାରାୟଣ ଦାସ (ବଟ୍ବାବ୍)ଙ୍କ ନରିବଚ୍ନି୍ନ 
ଉଦୟୁମରର ଏହ ିମହାବଦିୟୁାଳୟ ସ୍ାପନ ରହାଇଥିଲା। 
ମହାବଦିୟୁାଳୟର ଶକି୍ାଦାନ ଓ ରଶୈକ୍କି ପରରିବଶ 
କାଳକ୍ରରମ ସଦୃ୍ଢ଼ ରହାଇଥିଲା। ରହରଲ ବର୍୍ମାନ 
ମହାବଦିୟୁାଳୟର ପରଚିାଳନାରର ରାଜନୀତ ିପ୍ରରବଶ 
ରଯାର୍ଁ ଏହାର ରରୌରବ ଏବଂ ଶକି୍ାର୍ୀଙ୍କ ଭବଷିୟୁତ 
ଅନ୍ଧକାର ଆଶଙ୍କାରର ସହରର ବ୍ଦ୍ଜିୀବୀ, ଶକି୍ାବତି 
ଏବଂ ବରଷି୍ ନାରରକି ଅସର୍ାଷ ପ୍ରକାଶ କରଲ। 
ସରକାରଙ୍କ ବଭିନି୍ନ ରଯାଜନାର ଅର୍କ୍ ବାଟବଣା 
କରବିା, ଅଞ୍ଚଳର ଶକି୍ା ଓ ସ୍ୱାସ୍ୟୁରକ୍ତ୍ରକ୍ ଶଖିରସ୍ତରରର 
ପହଞ୍ଚାଇବାକ୍ ପ୍ରଚ୍ଦପଟ୍ଟରର ରହ ିବରିରାଧ କର୍ଥିବା 
କଛି ି ରନତା ମହାବଦିୟୁାଳୟର ବାତାବରଣକ୍ 
କଳ୍ଷତି କରବିା ଆରମ୍ଭ କରଲ। ମହାବଦିୟୁାଳୟକ୍ 
ସରକାରୀକରଣ କରବିା ଏବଂ ୧୯୮୧ ମସହିାରର 
ମହାବଦିୟୁାଳୟକ୍ ଲଜି ସତୂ୍ରରର ମଳିଥିିବା ସଂଲଗ୍ନ ୧୦ 
ଏକର ଜମକ୍ି ମହାବଦିୟୁାଳୟ ନାମରର ନାମତି କରବିା 
ପାଇଁ ପ୍ରତଷି୍ାତାଙ୍କ ଉଦୟୁମରର ୨୦୧୨ ମସହିାରର ଏକ 
ଛାତ୍ର ଆର୍ାଳନ ରହାଇଥିଲା। ରସରତରବରଳ ଛାତ୍ର 
ସଂସଦ ପକ୍ର୍ ରାଜୟୁପାଳ, ମଖ୍ୟୁମନ୍ତୀ, ଶକି୍ାମନ୍ତୀ, 

ଉଚ୍ଚଶକି୍ା ସଚବି, ଜଲି୍ାପାଳଙ୍୍କ ସ୍ାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜୟୁପାଳଙ୍କଠାର୍ ପତ୍ର ପାଇବା ପରର 
ରାଜୟୁ ଉଚ୍ଚଶକି୍ା ନରିଦ୍୍ଶାଳୟ ପକ୍ର୍ ୧୩.୨.୨୦୧୩ରର 
ସରକାରୀକରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଷଙ୍କି ନଥିପତ୍ର ଦାଖଲ 
ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଙ୍କ ନକିଟକ୍ ପତ୍ର ଆସବିାପରର ରସ 
ଦାଖଲ କରଥିିରଲ; ମାତ୍ର ଅଧ୍ୟାପନାମଣ୍ଡଳୀ ଅରବା 
ପରଚିାଳନା ସମତି ି ପକ୍ର୍ ଏ ଦରିରର ଆଗ୍ରହ ନ 
ରଦଖାଇବା ରଯାର୍ଁ ସରକାରୀକରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୀତଳ 
ଭଣ୍ଡାରରର ପଡ଼ରିହଲିା। ରାଜୟୁ ସରକାରଙ୍କ ନରିଦ୍୍ଶ 

କ୍ରରମ ଉପଖଣ୍ଡର ସରକାରୀ ଜମ ି ଓ ଜଙ୍ଲ ଜମ ି
ଉପରର ପ୍ରତଷି୍ତି ୧୫୮ଟ ି ପ୍ରାରମକି, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାରମକି, 
ଉଚ୍ଚବଦିୟୁାଳୟ ଏବଂ ମହାବଦିୟୁାଳୟ ଦଖଲରର ଥିବା 
ଜମକ୍ି ଉକ୍ତ ଅନ୍ଷ୍ାନ ନାମରର ନାମତି କରାଯବିା 
ସମୟରର କରଞ୍ଆି ମହାବଦିୟୁାଳୟର ଦଖଲରର 
ଥିବା ୩.୧୭ ଏକର ଜମକ୍ି ୨୦୨୨ ରମ ମାସରର 
ମହାବଦିୟୁାଳୟ ନାମରର ପଟ୍ଟାଭ୍କ୍ତ କରାରଲା। 
ମହାବଦିୟୁାଳୟର ଡଗି୍ରୀ ରରେଣୀ, ବଜି୍ାନ ବଭିାର 
ଏବଂ ରଖଳପଡ଼ଆି ରହାଇଥିବା ୧୦ ଏକର ପରମିତି 

ଜମକ୍ି ଅନ୍ଷ୍ାନ ନାମରର ନାମତି ପାଇଁ ପରଚିାଳନା 
ସମତି ି ପକ୍ର୍ ରକୌଣସ ି ଉଦୟୁମ ଅରବା ଆ୍ରକିତା 
ରଦଖାଯାଇ ନ ଥିଲା। ରକନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ସଚବିଙ୍କ 
ପତ୍ର ସଂଖୟୁା ୧୧୨୮୫ ଓ ୨୨୨୪୬, ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ 
ପତ୍ର ସଂଖୟୁା ୨୧୬୯(୨)କ୍ ଭରି୍କିର ି୧୯୮୧ ମସହିା 
ରମ ମାସରର କରଞ୍ଆିର ତତ୍ାଳୀନ ଉପଜଲି୍ାପାଳ 
ବାମରଦବ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ମହାବଦିୟୁାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ 
ଏ.ରକ ରହାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରହାଇଥିବା ଚ୍କ୍ତ ି
ଅନ୍ଯାୟୀ ଉକ୍ତ ୧୦ ଏକର ଜମକ୍ି ୯୯ ବଷ୍ ପାଇଁ 
ମହାବଦିୟୁାଳୟକ୍ ଲଜି ସତୂ୍ରରର ଦଆିଯାଇଥିଲା। 
ଉକ୍ତ ଲଜି ଜମକ୍ି ମହାବଦିୟୁାଳୟ ନାମରର ନାମତି 
କରବିା ଏବଂ ମହାବଦିୟୁାଳୟକ୍ ସରକାରୀକରଣ 
ପାଇଁ ପରଚିାଳନା ସମତି ି ଅରବା ଅଧ୍ୟକ୍ଙ୍କ ପକ୍ର୍ 
ରତ ୨ ତାରଖିରର ରାଇରଙ୍ପର୍ ଆସଥିିବା ୫-ଟ ି
ସଚବିଙ୍କ ନକିଟରର ଦାବ ି ଉପସ୍ାପନ କରା ନ ଯବିା 
ସାଧାରଣରର ବସି୍ୟ ସଷୃ୍ ିକରଛି।ି ସ୍ାନୀୟ ସାମ୍ାଦକି 
ଏବଂ ମହାବଦିୟୁାଳୟ ପକ୍ର୍ ବଭିନି୍ନ ସମସୟୁା ସହ 
ମହାବଦିୟୁାଳୟର ସରକାରୀକରଣ ସମ୍ଭନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍୍ତତ 
ସ୍ାରକପତ୍ରର୍ ସରକାରୀକରଣ ପ୍ରସ୍ତାବକ୍ ବାଦ 
ଦଆିଯବିା ପାଇଁ ପରଚିାଳନା ସମତି ି ପକ୍ର୍ ଚାପ 
ସଷୃ୍ ିକରାଯବିା ରନଇ ବ୍ଦ୍ଜିୀବ ିମହଲରର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ 
ସଷୃ୍ ିରହାଇଛ।ି ଏହାସରର୍ବେ ସଚବିଙ୍୍କ ରଭଟ ିରକରତକ 
ସାମ୍ାଦକି ମହାବଦିୟୁାଳୟକ୍ ସରକାରୀକରଣ ଏବଂ 
୧୦ ଏକର ଜମକ୍ି ମହାବଦିୟୁାଳୟ ନାମରର ନାମତି 
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିରଲ। ପରର ମଖ୍ୟୁମନ୍ତୀଙ୍କ 
କାଯ୍ୟୁାନ୍ଷ୍ାନ ପାଇଁ ସଚବି ପ୍ରତଶିରୁତ ି ରଦଇଛ୍।ି 
ଫଳରର ଶକି୍ାବତିମାରନ ଆଶ୍ୱସ୍ ି ପ୍ରକାଶ କରଛି୍।ି

‘୫-ଟ’ି ସଚବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଆିକଷ୍ଣ ପରର କାଯ୍ୟୁାନ୍ଷ୍ାନ ପ୍ରତଶିରୁତ ି କରଞ୍ଆି,୧୬ା୩(ସମସି): ଚାଷୀ 
ହସରିଲ ରଦଶ ହସବି। ଏହ ି ଆଧାରରର 
ସରକାର ଚାଷୀଙ୍୍କ ଲାଭବାନ କରବିାକ୍ 
ଯାଇ ବଭିନି୍ନ ରଯାଜନା ମାଧ୍ୟମରର ମଣ୍ଡ ି
ରଖାଲଛି୍।ି ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ାଦତି ଧାନ 
ଏବଂ ମାଣ୍ଡଆି ପାଇଁ ମଣ୍ଡ ି ରଖାଲାଯାଇଛ।ି 
ଏରବ ପରବିା ପାଇଁ ଇ-ମଣ୍ଡ ି ମାଧ୍ୟମରର 
ଚାଷୀ ଉପକୃତ ରହାଇଛ୍।ି ଆଜ ି
ମୟରୂଭଞ୍ ଜଲି୍ା ନୟିନ୍ତତି ବଜାର 
କମଟି ି କରଞ୍ଆିର ଇ-ନାମ ମଣ୍ଡରିର 
ଯଶପିର୍ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ର୍ୂ୍ା କୃଷ ି
ଉତ୍ାଦକ କମ୍ାନୀ ଲମିରିଟଡ଼ ନାମରର 
ଏକ ଚାଷୀ ସଂରଠନ ଟମାରଟା କ.ିଗ୍ରା.
ପ୍ରତ ି ୧୦ ଦଶ ଟଙ୍କା ହସିାବରର ୧୫.୬ 
କ୍ଣି୍ାଲ ବକି୍ର ି କର ି ରମାଟ ୧୫୬୦୦ 
ଟଙ୍କା ପାଇଛ୍;ି ଯାହା ବର୍୍ମାନ ବଜାର 
ମଲୂୟୁଠାର୍ ଅଧିକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 

ଏହ ି କୃଷଜିାତ ଦ୍ରବୟୁକ୍ ଉଦଳା ଇ-ନାମ 
ମଣ୍ଡରି ବୟୁବସାୟୀ କ୍ତିୀଶ ମହାପାତ୍ର 
ଇ-ନାମ ମଣ୍ଡରି ଅ୍ତଃରାଜୟୁ ବାଣଜିୟୁ 
ପ୍ରକ୍ରୟିା ମାଧ୍ୟମରର କ୍ରୟ କରଛି୍।ି ଉକ୍ତ 
ସଙ୍ଠନର ମୟୁାରନଜରପ୍ରୟିବ୍ରତ ଦାସ 
ଇ-ନାମ ମାଧ୍ୟମରର ବକି୍ର ି କର ି ଅଧିକ 
ମଲୂୟୁ ପାଇଥିବାର୍ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍୍କ ଏହ ି
ରଯାଜନାରର ସାମଲି ରହବାକ୍ ନରିବଦନ 
କରଛି୍।ି ସଚୂନା ରାଉ କ,ି ରାଜୟୁରର 
ରମାଟ୍   ୬୬ଟ ି ଇ-ନାମ ମଣ୍ଡରିର ୨୦୯ 
କୃଷଜିାତ ଦ୍ରବୟୁର ବକି୍ରବିଟା ନମିରି୍ ଏହ ି
ରଯାଜନା କାଯ୍ୟୁକ୍ମ ରହାଇଛ।ି ଆଜ ି
ବକି୍ରୟ ସ୍ଳରର କରଞ୍ଆି ଇ-ନାମ ମଣ୍ଡ ି
ବରିଶ୍ଲଷକ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହା୍, ଇ-ନାମ 
ରନାଡାଲ ଅଫିସର ଦ୍ଷ୍ମ୍ କ୍ମର ମହାକ୍ଡ୍   
ଓ ଉଦଳା ଇ-ନାମ ମଣ୍ଡ ିବରିଶ୍ଲଷକ ବନିୀତ 
କ୍ମାର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମଖ୍ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ଇ-ମଣ୍ଡରିର ଉତ୍ାଦତି ପରବିା ବକି୍ରକିର ିଚାଷୀ ଉପକୃତ

ଉଦଳା, ୧୬ା୩(ସମସି)

ପଣ୍ ିଜନବସତ ିମହ୍ାଁ ବନୟୁଜ୍୍। ଶମିଳିପିାଳର୍ ଖସ ିଆସ ି
ଜନବସତରିର ପଶଥିିବା ଏକ ହରଣିକ୍ ସ୍ାନୀୟ ରଲାରକ 
ଉଦ୍ାର କର ି ବନ ବଭିାରକ୍ ହସ୍ତା୍ର କରଛି୍।ି ଏଭଳ ି
ଘଟଣା ରଦଖିବାକ୍ ମଳିଛି ି ଉଦଳା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ତରା 
ଉଦଳା ଏନଏସ ି ୧୨ ନମ୍ର ୱାଡ୍ରର। ଆଜ ି ସକାଳ 
ସମୟରର କଛି ି ରଲାକ ପ୍ରାତତଃଭ୍ରମଣ କର୍ଥିବାରବରଳ 
ଏକ ଏକ ହରଣିକ୍ କଛି ି କ୍କ୍ର ରରାଡାଉଥିବା ରଦଖିବାକ୍ 
ପାଇଥିରଲ। ପରର ସ୍ାନୀୟ ରଲାରକ ରକୌଶଳକ୍ରରମ 
ହରଣିକ୍ କ୍କ୍ରଙ୍କ କବଳର୍ ରକ୍ା କର ି କାବ୍ କରଥିିରଲ। 
ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ରରାବ ି୍  ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ୀ ହରଣିକ୍ 
କ୍କ୍ର କବଳର୍ ରକ୍ା କରବିାରର ପ୍ରମଖ୍ ଭୂମକିା ଗ୍ରହଣ 
କରଥିିରଲ। ପରର ଖବର ପାଇ ଉଦଳା ବନ ବଭିାର 
କମ୍ଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଳରର ପହଞ୍ଚ ି ହରଣିଟକ୍ି ଉଦ୍ାର 
କରବିା ସହତି ସାଙ୍ରର ରନଇ ରଦବକ୍ଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରର ଛାଡ ି
ରଦଇଥିରଲ। ଜନବସତ ି ଆଡ଼କ୍ ବନୟୁ ପ୍ରାଣୀ ଆସବିା 
ଜଙ୍ଲ ନଅିାଁ କାରଣ ରବାଲ ି ବରଷି୍ ନାରରକିମାରନ 

କହଛି୍।ି ସଚୂନାରଯାରୟୁ ରଯ ରତ ୭ ତାରଖିରର ଉଦଳା 
ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ଖୀରପଦା ଗ୍ରାମରର ମଧ୍ୟ ରରାଟଏି 
ହରଣିକ୍ ୪ଟ ି କ୍କ୍ର ଝ୍ଣବିାକ୍ ରଚଷ୍ା କରଥିିବା ରବରଳ 
ତାକ୍ ଉଦ୍ାର କରାଯାଇଥିଲା। ରରାଟଏି ଦନିରର ହ ିଁ 
ତାହାର ମତ୍ୃୟୁ ଘଟଥିିଲା। ରସହପିର ି ନରଭମ୍ର ମାସରର 

ଏକ ସମ୍ର ଜନବସତକ୍ି ପଶ ି ଆସଥିିଲା; କ ି୍ ୍  ତାର 
ମଧ୍ୟ ମତ୍ୃୟୁ ଘଟଥିିଲା। ଶମିଳିପିାଳରର ଲରାତାର ନଅିାଁ 
ଲାର ି ଚାଲଥିିବାର୍ ଜନବସତ ି ମହ୍ାଁ ରହଉଛ୍ ି ଜଙ୍ଲୀ 
ଜ୍୍। ବାରମ୍ାର ଏଭଳ ି ଚତି୍ର ସାମ୍ନାକ୍ ଆସବିା ପରର 
ବନ ବଭିାରର ପାରବିା ପଣଆିକ୍ ପଦାରର ପକାଇଛ।ି

ଜନବସତ ିମହ୍ାଁ ବନୟୁଜ୍୍; ୧୨ନଂ ୱାଡ୍ର୍ ହରଣି ଉଦ୍ାର

ର ା ସ ର � ା ବ ିନ୍ଦ ପୁର , ୧ ୬ ା ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ରାସରରାବ ି୍ ପର୍ ବ୍ଲକ ଅ୍ର୍ତ ନାକଚ୍ିଆ 
ପଞ୍ଚାୟତ ଶୟୁାମାନ୍ପର୍ ବଜରଙ୍ବାଲ ି
ୟର୍ କ୍ଲବ ପକ୍ର୍ ଶୟୁାମାନ୍ପର୍ ପ୍ରମିୟିର 
ଲରି କ୍ରରିକଟ ଟ୍ର୍୍ାରମଣ୍ ବ୍ଧକାର 
ଉଦଘାଟତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ମୟୁାଚକ୍ ସମାଜରସବୀ ଭ୍ବନଚନ୍ଦ୍ର ରଣା 
ଉଦଘାଟନ କରଥିିରଲ। ଟ୍ର୍୍ାରମଣ୍ରର 
୬ଟ ିଦଳ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରଥିିବା ରବରଳ 
ଫାଇନାଲ ମୟୁାଚ ମାମା ଏରଲରଭନ, 
ଶୟୁାମାନ୍ପର୍ ଓ ଡରିକ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ 
ହଦମଦ୍ ମଧ୍ୟରର ଅନ୍ଷ୍ତି ରହାଇଥିଲା। 

ମାମା ଏରଲରଭନ ଟସ ଜଣି ି ନଦି୍୍ାରତି 
୧୨ ଓଭରରର ୭ ଉଇରକଟ ହରାଇ 
୧୩୬ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରଥିିଲା। 
ଜବାବରର ଡରିକ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ୧୧ ଓଭର 
୧ ବଲ ରଖଳ ି୧୩୮ ରନ ଓ ୩ ଉଇରକଟ 
ହରାଇ ବଜିୟ ହାସଲ କରଥିିଲା। କ୍ଲବର 
ବରଷି୍ ସଦସୟୁ ସର୍ରନ୍ଦ୍ର ମହା୍ଙି୍କ 
ରପୌରରାହତିୟୁରର ଅନ୍ଷ୍ତି ପର୍ସ୍ାର 
ବତିରଣ ଉତ୍ସବରର ମଖ୍ୟୁ ଅତଥିି ଭାରବ 
ସମାଜରସବୀ ଭ୍ବନଚନ୍ଦ୍ର ରଣା, ମଖ୍ୟୁ 
ବକ୍ତା ଭାରବ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବଜି୍ାନ 
ଶକି୍କ ରବଣଧ୍ର ଚ୍, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି 

ଭାରବ ନକଚ୍ିଅାଁ ସରପଞ୍ଚ ର୍ଣ୍୍ଡ ହାଁସଦା, 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍କ କାଳୀକଙି୍କର ସାମଲ, 
ସମାଜରସବୀ ତର୍ଣ କ୍ମାର ରଦ, ମାନସ 
କ୍ମାର ରସାରରନ, କମଳରଲାଚନ ଦାସ, 
ଶକି୍କ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରରନ ପ୍ରମଖ୍ ରଯାରରଦଇ 
ରଖଳାଳଙ୍ି୍କ ଉତ୍ସାହତି କରଥିିରଲ। 
ଚାମ୍ଅିନ ଦଳ ଡରିକ ଲାୟାନ୍ସ କ୍ଲବ ଏବଂ 
ଉପ ବରିଜତା ମାମା ଇରଲରଭନ କ୍ଲବକ୍ 
ପର୍ସ୍ତୃ କରାଯାଇଛ।ି କ୍ଲବର ସଭାପତ ି
ସର୍ାଷ ରଦ, ସମ୍ାଦକ ମଳୟ ଶଙ୍କର 
ମହା୍ଙି୍କ ସରମତ ସମସ୍ତ ସଦସୟୁ 
ପରଚିାଳନା କରଥିିରଲ।

ରାଇରଙ୍ପର୍,୧୬ା୩(ସମସି): ଆଦମି 
ସନ୍ି୍ଧବାସୀ ଭୂମଜି ନଅ ମାହାଲ, ର୍ଅାଁସ ି
ମୟରୂଭଞ୍ ପକ୍ର୍ ଏକ ଦାବପିତ୍ର 
ଉପଜଲି୍ାପାଳ ମାଧ୍ୟମରର ଜଲି୍ାପାଳଙ୍୍କ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ସଂରଠନ ପକ୍ର୍ 
କ୍ହାଯାଇଛ ି ରଯ ରାଜୟୁ ସରକାରଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ମଦ୍୍ରଣ କରାଯାଇ ଥିବା ଭୂମଜି 
ଶବ୍ଦରକାଷ, ସରଳ (ତ୍ରଭିାଷୀ) ଭାଷା, 
ଶକି୍ଣ ରପଟକିା ଭୂମଜି ଓ ବାଦୟୁଯନ୍ତରଡ୍କି 
ଅନୟୁ ଆଦବିାସୀ ସମାଜରଡ୍କ୍ି ବଣ୍ା 
ଯାଇଥିବାରବରଳ ଭୂମଜି ସମାଜକ୍ 

ବର୍୍ମାନ ସଦ୍୍ା ଦଆିଯାଇନାହ ିଁ। 
ଉକ୍ତ ଜନିଷିରଡ୍କି ଆଇଟଡିଏି 
ରାଇରଙ୍ପର୍ରର ୪ ବଷ୍ ରହଲା 
ପଡ଼ରିହଛି।ି ରତଣ ୍ ଯରାଶୀଘ୍ର ଏହ ି ପସ୍୍ତକ 
ଓ ବାଦୟୁ ଯନ୍ତରଡ୍କ୍ି ଭୂମଜି ସମାଜକ୍ 
ହସ୍ତା୍ର କରବିା ପାଇଁ ଉପଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ 
ଜରଆିରର ଜଲି୍ାପାଳଙ୍୍କ ଆଦମି ସନ୍ି୍ଧବାସୀ 
ଭୂମଜି ନଅ ମାହାଲ ପକ୍ର୍ ଏକ ଦାବପିତ୍ର 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି କାଯ୍ୟୁକ୍ରମରର 
ସଂରଠନ ମଖ୍ୟୁ ରଲ୍ାବ ସଂି ସରଦାର ସହ 
ଅନୟୁ କମ୍କର୍୍ା ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ଭୂମଜି ସମାଜ ପକ୍ର୍ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍୍କ ଦାବପିତ୍ର

ରାଇରଙ୍ଗପରୁ,୧୬ା୩(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘ ପକ୍ର୍ ୧୦ ଦଫା ଦାବରିର 
ରତକାଲଠିାର୍ ଷ୍ୟିରଂି ଛାଡ ଆର୍ାଳନ ଜାର ିରହଛି।ି ଉପଖଣ୍ଡର ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳରର ଡ୍ାଇଭରମାରନ 
କୟୁାମ୍କର ି ରାଜରାସ୍ତାକ୍ ଓହ୍ାଇଛ୍।ି ଦାବ ି ରଡ୍କି ପରୂଣ ନ ରହବା ପଯ୍ୟୁ୍ ଆର୍ାଳନ ଜାର ି
ରହବି ରବାଲ ି ଡ୍ାଇଭର ସଙ୍ଘ ପକ୍ର୍ କ୍ହାଯାଇଛ।ି ଆର୍ାଳନର ଦ୍ତିୀୟ ଦବିସରର ମଧ୍ୟ 
ମହାସଂଘ ବାମନଘାଟୀ ଶାଖା ତରଫର୍ ରାଇରଙ୍ପର୍ ବ୍ଲକର ଦାଣ୍ଡରବାଷଠାରର ଏକତ୍ରତି ରହାଇ 
ବରିକ୍ାଭ କରଛି୍।ି ଏହା ବୟୁତୀତ ସୀମା୍ ତରିଂି ରାନା ନକିଟ ରର ଡ୍ାଇଭରମାରନ ଆର୍ାଳନ 
ଚଳାଇଛ୍।ି ଆର୍ାଳନ ରଯାର୍ଁ ଆ୍ତଃରାଜୟୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ର୍ୂ୍ ବ୍ ରହଛି।ି ଜାତୀୟ 
ରାଜପରରଡ୍କି ଶନ୍୍  ଶାନ ରହଛି।ି ଶା୍ ି ଶଙୃ୍ଖଳା ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ପର୍ ଏସ୍ପିଓି 
ରକ୍୍ଳନ୍ ସାହ୍ ପଲ୍ସି କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ସହତି ଉପଖଣ୍ଡର ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳରର ପାର୍ାଲଂି ଚଳାଇଛ୍।ି

ଖଣୁ୍ା,୧୬ା୩(ସମସି): ଖଣ୍୍ା ବ୍ଲକ ବଣକି 
ସଂଘର ଷଷ୍ତମ ସାଧାରଣ ପରଷିଦ ରବୈଠକ 
ଅନ୍ଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ସଂଘର ସଭାପତ ି
କାହ୍୍ଚରଣ ରବରହରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାରର 
କଲୟୁାଣ ମଣ୍ଡପଠାରର ଅନ୍ଷ୍ତି ରବୈଠକରର 
ଉପସଭାପତ ି ତର୍ଣ ମହା୍,ି ସଂମ୍ାଦକ 
ମରନାଜ ରର, ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ ଜ୍ାନରଞ୍ନ 
ସାହ୍, ସହ ସମ୍ାଦକ ମନରଞ୍ନ କ୍ଅରଁ 
ପ୍ରମଖ୍ ରଯାର ରଦଇଥିରଲ। ପ୍ରାରମ୍ଭରର 

ପରରାଲକରତ ବଣକି ସଂଘର ସଦସୟୁଙ୍କ 
ଉରଦ୍ଶୟୁରର ଦ୍ଇ ମନିଟିର ନୀରବ ପ୍ରାରନ୍ା 
କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଘର ସଭାପତ ି ରେୀ 
ରବରହରା ବାଷଷିକ ବବିରଣ ି ପାଠ କରବିା 
ସହ ସଂଘର ଆଭମିଖ୍ୟୁ ସମ୍କର୍ର ସଚୂନା 
ରଦଇଥିରଲ। ସଂଘକ୍ ଅଧିକ କ୍ରୟିାଶୀଳ କରବିା 
ସହ ପରରିବଶକ୍ ସସ୍୍ ରଖିବା ଓ ପଲଥିିନ 
ବୟୁବହାର ନ କରବିା ପାଇ ଁଜନସାଧାରଣଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ସରଚତନ ସଷୃ୍ ି କରାଇବା ପାଇଁ 

ସଭାପତ ି ଅନ୍ରରାଧ କରଥିିରଲ। ଏହ ି
ଅବସରରର ନୂତନ ସଦସୟୁତା ଗ୍ରହଣ 
କରଥିିବା ୯ ଜଣଙ୍୍କ ସଦସୟୁଙ୍୍କ ସ୍ୱାରତ 
କରାଯାଇଥିଲା। ରସହପିର ି ବୟସାଧିକୟୁ 
ବରଷି୍ ବୟୁବସାୟୀ ଡା. ହରଶିୟୁାମ 
ମରିେ, ଶବି ବଶି୍ୱାଳ, କ୍ଳମଣ ି ଖିଲାର ଓ 
ତାରାମଣ ି ମହା୍ଙ୍ି୍କ ସଂଘ ପକ୍ର୍ ସମଦ୍୍ନ୍ା 
ଦଆିଯାଇଥିଲା। ରବୈଠକରର ବଜାର କମଟିରି 
୩୩୦ ଊଦ୍ବେ ୍ ସଭୟୁ ରଯାରରଦଇଥିରଲ।

ଖଣ୍୍ା ବଣକି ସଂଘର ଜର୍ରୀ ରବୈଠକ

ରାସର�ାବନି୍ଦପରୁ,୧୬ା୩(ସମସି): ଜରଣ 
ବଧିବା ବୃଦ୍ା ୪ ଦନି ରହବ ନରିଖାଜ 
ରହାଇଥିବା ରନର ତାଙ୍କ ଭାଇ ବଡାମପର୍ 
ଫାଣ୍ଡରିର ଜଣାଇଛ୍।ି ଫାଣ୍ଡ ି ଅଧିକାରୀ 
ଅବନିାଶ ସାହାଣୀଙ୍୍କ ବସ୍ତାରାନା କ୍ଶଡ୍ହିା 
ଗ୍ରାମର ରଦରବନ୍ଦ୍ର ରବରହରା ତାଙ୍କ ବଧିବା 
ବୃଦ୍ା ଭଉଣୀ ବୀଣାପାଣ ିହାତୀ (୭୫) ରତ 
୧୩ ତାରଖିର୍ କ୍ଆରଡ ନରିଖାଜ ଅଛ୍।ି 
ତାଙ୍କ ରଦହ ଭଲ ନଥିବାର୍ ରସ ଅସସ୍୍ 
ଅଛ୍।ି ବୀଣାପାଣ ିତାଙ୍କ ସାନ ପଅ୍ ଦଲି୍ୀପ 
ହାତୀ ପାଖରର ରହ୍ଥିରଲ। ବନ୍୍ଧବାନ୍ଧବଙ୍କଠ୍ 
ଆରମ୍ଭ କର ି ଚାରଆିରଡ ରଖାଜାରଖାଜ ି

କରାଯାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରକୌଣସ ି
ପର୍ା ମଳିନିାହ ିଁ। ଯଦ ିରକହ ିସହୃଦୟ ବୟୁକ୍ତ ି
ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇରଲ ଫାଣ୍ଡକ୍ି ଜଣାଇବାକ୍ 
ଅନ୍ରରାଧ କରଛି୍।ି ପ୍ରକାଶ ରାଉକ ି ରତ 
ଜାନ୍ଆରୀ ୩୦ ତାରଖିରର ବୀଣାପାଣ ି
ତାଙ୍କର ଜମଜିମା ଓ ଆକାଉଣ୍ର୍ ଟଙ୍କା 
ଉଠାଣ କର ିରନଇଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯତ୍ 
ରକହ ି ପଅ୍ କର୍ନାହାଁ୍ ି ରବାଲ ି ରାନାରର 
ଅଭରିଯାର କରଥିିରଲ। ରସହ ି ଘଟଣାକ୍ 
ରନଇ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ନରିଖାଜ ରହାଇଥିବା 
ସର୍ହ ପ୍ରକାଶ କରଛି୍ ିରଦରବନ୍ଦ୍ର। ପଲ୍ସି 
ତଦ୍ ଚଳାଇଛ।ି

ଚାରଦିନି ରହଲା ବୃଦ୍ାଙ୍କ ପର୍ା ମଳ୍ିନ ି

ଶୟୁାମାନ୍ପର୍ ପ୍ରମିୟିର ଲଗି୍  କ୍ରରିକଟ୍ ; ଡରିକ ଏକାଦଶ ଚାମ୍ଅିନ
ରାସର�ାବନି୍ଦପରୁ/କମାରଡହିା,୧୬ା୩(ସମସି): 
ରାସରରାବ ି୍ ପର୍ ବ୍ଲକ ଅ୍ରତ୍ ନାକଛ୍ିଆ 
ପଞ୍ଚାୟତରର ଥିବା ଚଞି୍ଚଳରଡ଼ଆି ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ନବାଡ ି
ରକନ୍ଦ୍ରଟ ି ଆଜକ୍ ଦ୍ଇ ବଷର୍୍ ଊଦ୍ବେ ୍ ରହବ ସମ୍ରୂ୍୍ 
ଭାଙ୍ର୍ିଜ ିନଷ୍ ରହାଇରଲାଣ।ି ଘରର ଭତିର ଏବଂ 
ବାହାର ପଟ ଛାତର୍ ପ୍ଲାଷ୍ର ଖସଛ୍।ି ରକରତରବରଳ 
କାହା ମଣ୍୍ଡ ଉପରର ଖସବି କହରିହବନାହ ିଁ। କଛି ି

ମାସ ହବ ଅଙ୍ନବାଡ଼ ିକମୀ୍ ଅନୟୁତ୍ର ଏକ ଘର ଭଡା 
ସତୂ୍ରରର ରନଇ ରସଠାରର ରକନ୍ଦ୍ର ଚଳାଇଛ୍।ି ପ୍ରତ ି
ମାସ ନାକଛ୍ିଆ ସବରସଣ୍ର ତରଫର୍ ମା ଏବଂ ଛ୍ଆ 
ମାନଙ୍୍କ ରସହ ିଭଙ୍ା ଘରର ଅତ ିବପିଜ୍ଜନକ ଭାବରର 
ଟକିାକରଣ କରାଯାଉଛ।ି ରକନ୍ଦ୍ରର ଅବୟୁବସ୍ା 
ରନଇ ପ୍ରଶାସନଠାର୍ ଆରମ୍ଭ କର ି ରାଜରନତାଙ୍୍କ 
ଅବରତ କରାଯାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ରକହ ିଶଣ୍ ୍ନାହା୍।ି

ଶଳ୍ଆିପଦା, ୧୬ା୩ (ସମସି): ଶଳ୍ଆିପଦା ରସକ୍ସନ ଅଧୀନ ଭାଲଆିରଶାଳ ୩୩/୧୧ ରକଭ ିସବରଷ୍ସନ୍   
ପରସିରରର ଟପିଏିନଓଡଏିଲ ପକ୍ର୍ ବଲି୍   ସଂରଶାଧନ ଶବିରି, ଅପରରସନ ନଷି୍ା’ ଅନ୍ଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି 
ଅଧୀକ୍ଣ ଯନ୍ତୀ ହରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତୟୁକ୍ ତତ୍ତାବଧାନରର ଅନ୍ଷ୍ତି ଏହ ି ଶବିରିରର ବଲି୍   ସଂରଶାଧନ 
ପାଇଁ ୫୫ ଜଣ ଉପରଭାକ୍ତା ଆରବଦନ କରଥିିରଲ। ରସଥିମଧ୍ୟର୍ ୪୧ ଜଣଙ୍କ ବଲି୍   ସଂରଶାଧନ ରହାଇଥିବା 
ରବରଳ ରମାଟ ୯୮ ଜଣ ଉପରଭାକ୍ତାଙ୍କ ଠାର୍ ରମାଟ ୩ ଲକ୍ ୬୦ ହଜାର ୮୯୦ ଟଙ୍କା ବରକୟା ଆଦାୟ 
ରହାଇଥିଲା। ରଡପଟ୍ ିମୟୁାରନଜର ସତ୍  ଯବ୍ରତ ରସଠୀ, ଆସଷି୍ାଣ୍ଡ ମୟୁାରନଜର ପଦ୍ମକରିଶାର ରଜନା, ଏଲଡସି ି
ବଜିୟକ୍ମାର ସାହ୍, ବାଣଜିୟୁ ବଭିାର କନଷି୍ ଯନ୍ତୀ ଶବିମ୍   ପଶାୟତ ପ୍ରମଖ୍ କାଯ୍ୟୁକ୍ରମ ପରଚିାଳନା କରଥିିରଲ। 

ମା’ ମରର୍ାସନିୀଙ୍କ ବାଷଷିକ ଉତ୍ସବ
କ ର ଞ୍ିଆ , ୧ ୬ ା ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ମା’ ମରର୍ାସନିୀ ପଜୂା ସମତି,ି 
ମାହ୍ର ି ରବୈଶୟୁ ମଣ୍ଡଳ କରଞ୍ଆି 
ଆନ୍କୂଲୟୁରର ରାମ ବାଟକିା 
ପରସିରରର ବାଷଷିକ ଉତ୍ସବ 
ଅନ୍ଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ପ୍ରରରମ 
ସମତି ି ପକ୍ର୍ ରଦଓ ନଦୀର୍ 
ଏକ ବଶିାଳ କଳସ ଯାତ୍ରା ରାମ 
ବାଟକିାରର ପହଞ୍ଚଥିିଲା। ପରର 
ପଜୂା ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା। 
କର୍ା୍ଭାରବ ସମାଜର ରାରଜଶ 
ରାମ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତୀ କାଯୟ୍ୁ 
ତ୍ଲାଇଥିରଲ। ଉତ୍ସବରର ମାହ୍ର ି
ସମାଜର ସମସ୍ତ ମହଳିା ଓ ପର୍୍ଷ ସାମଲି ଥିରଲ। ଆସ୍ାକାଲଠିାର୍ 
ସାଂସ୍ତୃକି କାଯୟ୍ୁକ୍ରମ ସହତି ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ନ କରାଯବିାର କାଯୟ୍ୁକ୍ରମ 
ରହଛି।ି କ୍୍ନ ରାମ, ସଞ୍ୟ ରାମ, ପ୍ରଶା୍ ରାମ, ମରନାଜ ରାମ, 
କ୍ଲଦୀପ ରାମ, ଅବନିାଶ ରାମ, ଆଶଷି ରାମ, ମମତା ରାମ, ଅନ୍ରଦବୀ, 
ରଜୟୁାତ ି ରାମ ପ୍ରମଖ୍ ପରଚିାଳନାରର ସହରଯାର କରଥିିରଲ।

ଆମ ବକିାଶ ମଞ୍ଚ ପକ୍ର୍ ଜଳଛତ୍ର ଉଦଘାଟତି

କପ୍ପିଦା,୧୬ା୩(ସମସି): କପ୍ତପିଦା ବାରଲଶ୍ୱର ରରାରଲଇଛକ 
ନକିଟରର ଏକ ଜଳଛତ୍ରକ୍ ତହସଲିଦାର ସମରଜତି କର 
ଉଦଘାଟନ କରଛି୍।ି ଜଳ ହ ିଁ ଜୀବନ। ଖରାଦରିନ ଜଳାଭାବ ରଦଖା 
ଯାଉଥିବାର୍ ବସଯାତ୍ରୀ ତରା ସରକାରୀ କାମରର ଦ୍ର ଦ୍ରା୍ର 
ଆସଥ୍ିବା ରଲାରକ ସହଜରର ପାଣରିଟାରପ ପାଇପାରରିବ ରବାଲ ି
ତହସଲିଦାର କହଥିିରଲ। ଅନୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସଭାପତ ି ପ୍ରକାଶ 
ରଞ୍ନ ରବରହରା, ମହଳିା ସଭାରନତ୍ରୀ ଭାନ୍ମତୀ ଦାସ, ବ୍ରହ୍ାନ୍ 
ସାହ୍, ଅଭଜିଣି ରବରହରା, ରଙ୍ାଧର ନାୟକ, ରଯାରରଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, 
ନହିାର ରଞ୍ନ ଦାସ, ସଞ୍ୟ ପଣ୍ଡା, ସମ୍ାଦକ ସଶ୍ା୍କ୍ମାର ମହା୍,ି 
ଅଭଜିତି ବଶି୍ୱାଳ, ସଞ୍ୟ ସ୍ୱାଇଁ,ନାରାୟଣ ଦାସବାବ୍, ଦଲି୍ୀପ ଦାସ ଓ 
ପଣି୍ମ୍ରିେ ପ୍ରମଖ୍ କାଯ୍ୟୁକ୍ରମରର ସହରଯାର କରଥିିରଲ।

ଚଞି୍ଚଳରଡ଼ଆି ଅଙ୍ନବାଡ଼ ିରକନ୍ଦ୍ର ବପିଦସଂକ୍ଳ

୩ ଲକ୍ର୍ ଊଦ୍ବେ ୍ବରକୟା ବଦ୍ିୟୁତ୍   ବଲି୍   ଆଦାୟ

ଷ୍ୟିରଂି ଛାଡ଼ 
ଆରନ୍ଦାଳନ 

ଜାର;ି 
ଯାନବାହନ 

ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ



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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ଡ. ଅଜତି କୁମାର ତ୍ପିାଠୀ
ଭୁବରନଶ୍ୱେ, ରମା: ୯୯୩୭୮୪୪୩୪୭ 

ଲଳତି ମମାହନ ମଶି୍ର
ଭୁବରନଶ୍ୱେ, ରମା:୯୪୩୯୧୭୮୫୮୮ 
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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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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

ଜଳେଶ୍ୱର/ପଶ୍ ଚିମବାଡ଼,୧୬ା୩(ସମ ଚିସ)

ଜଳେଶ୍ୱର ସହରର ଷ୍ଟ୍ରମ ୱାଟର ଳରେଳେଜ 
ବା ଜେ େଷି୍ାସେ ପାଇଁ ଏକ ମାଷ୍ଟର 
ପ୍ାେ ଅଥବା ଡପିଆିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ି ପାଇଁ 
ପ୍ରକ୍ୟିା ଆରମ୍ଭ ଳହାଇଛ।ି ଏହ ିମାଷ୍ଟର 
ପ୍ାେ ବା ଡପିଆିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ 
ଓଡ଼ଶିା ସରକାରଙ୍କ େଗର ଉନ୍ନୟେ 
ବଭିାଗ ପାଖାପାଖି ଳକାଟଏି ଟଙ୍କା 
ଅେତୁ ଳମାଦେ କରଥିିବା ଳବଳେ 
ବର୍ତ୍ତମାେ ଏହା ଳଟଣ୍ଡର ପରତ୍ତ୍ାୟଳର 
ରହଛି।ି ଳଟଣ୍ଡର ପଳର ଡପିଆିର ପ୍ରସ୍ତୁତ 
ପାଇଁ ଳବୈଷୟକି ଓ ଅଭଜି୍ଞ ବ୍କ୍ ିବଳିଶଷଙ୍କତୁ  
ଳେଇ ସହରର ଳମାଟ ଅଳେଇ କମି ି

ଅଞ୍ଚେଳର ସାଳଟଲାଇଟ ସଳଭତ୍ତ ଳହବ। 
ବଷତ୍ତା ପାଣ ି ତଥା ଅେ୍ ବଜତ୍ତ୍ପାଣ ି ଳକଳତ 
ଆସତୁଛ,ି ଳକଉଁ ଳକଉଁ ଅଞ୍ଚେରତୁ  ଆସତୁଛ,ି 
ଳକଉଁ ରାସ୍ାଳର ଏହା େଷି୍ାସେ ଳହଉଛ ି

ସଳଭତ୍ତ ସମୟଳର ଏହାକତୁ ଗତୁରତୁ ତ୍ୱ ବା 
ପ୍ରାଥମକିତା ଦଆିରବି ଳବାଲ ି ଳପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ପ୍ରତୀପ କତୁମାର ପ୍ରଧାେ ସଚୂୋ ଳଦଇଛନ୍।ି 

ପ୍ରକାଶଳରାଗ୍ ଳର, ଜଳେଶ୍ୱର ସହର 
ମଧ୍ୟଳର ଜେେଷି୍ାସେ ବ୍ବସ୍ା ବପିରତ୍ତ୍ସ୍ 
ଳହାଇପଡ଼ଛି।ି ଏହ ି ସ୍ତିଳିର ସତୁଧାର 
ଆଣବିା ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱର ମତ୍ୁ େସିପିାଲଟି ି
ତରଫରତୁ  କଛି ି ମାସ ତଳେ ପଞ୍ଚତୁଘଣ୍ା 
ଠାରତୁ  େନ୍ୀକା ରାଏଁ ୧.୯ କମି ି ଲମ୍ୱର 
ଏକ େୂତେ ମହାୋେ ଖେେ ଳହାଇଛ।ି 
ଳସହପିର ି ପତୁରତୁ ଣା ଳକାଟତ୍ତ ସନ୍ନକିଟ 
ପାଞ୍ଚମତୁହାଁ ଳପାଲଠାରତୁ  ବାରମତୁହାଁ ଳପାଲ 
ଳଦଇ େନ୍ୀକା ପଶ୍ମିବାଡ ରାସ୍ା କଳଡ 
କଳଡ ଥିବା ଆଉ ଏକ ପତୁରତୁ ଣା ମହାୋେକତୁ 
ମଧ୍ୟ ପତୁେଃରତୁ ଦ୍ାର କରାରାଇଛ।ି ଏହାସଳର୍ବେ 
ଜେ େଷି୍ାସେ ବ୍ବସ୍ାଳର ବଳିଶଷ 
ସତୁଧାର ଆସେିାହ ିଁ।ଏହାକତୁ ଦୃଷ୍ଟଳିର ରଖି 

ଳପୌରପରଷିଦର ଏକ ଳବୈଠକଳର 
ଜେେଷି୍ାସେର ସ୍ାୟୀ ବ୍ବସ୍ା ସ୍ୱରୂପ 
ଏକ ମାଷ୍ଟରପ୍ାନ୍   ବା ଡପିଆିର ପ୍ରସ୍ତୁତ 
ପାଇଁ ମତପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ସରକାରଙ୍କତୁ  
ଏଳେଇ ପ୍ରସ୍ାବ ଦଆିରାଇଥିଲା। ଏହ ି
ପ୍ରସ୍ାବକତୁ େଗର ଉନ୍ନୟେ ବଭିାଗ ଗତୁରତୁ ତ୍ୱ 
ଳଦବା ସହ ଡପିଆିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସକାଳଶ 
ସଳଭତ୍ତ ତଥା ଅେ୍ାେ୍ ଳବୈଷୟକି କାମ ପାଇଁ 
ଜଳେଶ୍ୱର ମତ୍ୁ େସିପିାଲଟକିତୁ  ୧ଳକାଟ ିଟଙ୍କା 
ମଞ୍ତୁର କରଥିିଲା। ମତ୍ୁ େସିପିାଲଟରି ଚଠି ି
େମ୍ୱର ୧୫୧୦/ତା ୧୦.୩.୨୦୨୩ ରଖିଳର 
ଏହ ି ଅେତୁ ଳମାଦତି ଟଙ୍କାଳର ମାଷ୍ଟର ପ୍ାେ 
ବା ଡପିଆିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଳଟଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାେ 
କରାରାଇଛ।ି

ଳ�ାଗରାଇ,୧୬ା୩(ସମ ଚିସ): ପଳଡାଶୀ 
ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ସଳମତ ସମଗ୍ର ଳଭାଗରାଇ ବ୍କ 
ଅଞ୍ଚେଳର ଏକ ସାବତ୍ତଜେୀେ ତଥା ଗଣପବତ୍ତ 
ଭାଳବ ପ୍ରସଦି୍ ି ଲାଭ କରଥିିବା ପାଣଷିଣ୍ଡା 
ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ଗତ୍ତତ ସତୁଖଷଣ୍ଡା ସୀତା ମା’ ପ୍ରଭତୁ  
ଶ୍ୀରାମ ଓ ହେତୁମାେ ମନ୍ରିର ବାଷଷିକ ଉତ୍ସବ 
ବତୁ ଧବାର ଶତୁଭାରମ୍ଭ ଳହାଇଛ।ି ୭ ଦେି ବ୍ାପୀ 
ଆଳୟାଜତି ଳହବାକତୁ ଥିବା ଏହ ିଉତ୍ସବ ସତୁଖଷଣ୍ଡା 
ହେତୁମାେ ମନ୍ରି ପାଶବେତ୍ତସ୍ ଚଣ୍ଡମିାତା କ୍ଳିକଟ 
ପଡ଼ଆିଳର ମହାଆଡମ୍ୱରଳର ଆଳୟାଜତି 
ଳହଉଛ।ି ବତୁ ଧବାର ପବୂତ୍ତାହ୍ନଳର ଏକ ବର୍ତ୍ତାେ୍ 

ବଶିାଳ୍   କେସ ଳଶାଭାରାତ୍ା ପାଣଷିଣ୍ଡା ଓ 
ମନ୍ାରସାହ ି ପଞ୍ଚାୟତର ବଭିନି୍ନ ଗାଁ ପରକି୍ମା 
କର ିସତୁଖଷଣ୍ଡା ହେତୁମାେ ମନ୍ରିଳର ପହଞ୍ଚଥିିଲା। 
ପଳର ହେତୁମାେ ଚାେଶିା ପାଠ ସହତି ଳଷାଡ଼ଷ 
ଉପଚାରଳର ପଜୂାର୍ତ୍ତୋ ଳହାଇଥିଲା। ଏହ ି
ଉତ୍ସବ ଉପଲଳକ୍ଷ ସପ୍ତ ଦବିସୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍କି 
ପ୍ରବଚେ, ପାରାୟଣ,ବଶି୍ୱଶାନ୍ ି ମହାରଜ୍ଞ ଓ 
ଅନ୍ନ ମଳହାତ୍ସବ ଅେତୁଷ୍ତି ଳହବ ଳବାଲ ି ଉତ୍ସବ 
କମଟି,ି ପ୍ରବଚେ କମଟି,ି ଶ୍ୀ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ବ 
ଓ ସତୁଖଷଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରତୁ  ସଚୂୋ 
ଦଆିରାଇଛ।ି

ଜଳେଶ୍ୱରଳର ନରି୍ମାଣ ଳେବ 
ଷ୍ଟ୍ରମ୍  ୱମାଟର୍  ଳରେଳନଜ୍   ସଷି୍ଟମ୍ 

ମାଷ୍ଟର ପ୍ାନ ଓ ଡପିଆିର ପ୍ରସୁ୍ତ ପାଇଁ 
ଏକ କକାଟ ିଟଙ୍ା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ
ଡପିଆିର ପ୍ରସୁ୍ତ ସମୟକର 
ସାକଟଲାଇଟ ସକ୍ଚ୍ଚ ରକିପାଟଚ୍ଚକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ

ଳସମାର ସବ୍ ଡଭିଜିନ ଳ�ମାଷଣମା ଦମାବଳିର ଆଳ୍ମାେନ ଳେତମାବନୀ
ଳସାର, ୧୬ା୩ (ସମ ଚିସ)

ଳସାର ଳପୌରପାେକିା ଅନ୍ଗତ୍ତତ ଶକି୍ଷକ 
ଭବେଳର ଳସାରକତୁ ସବଡଭିଜିେ ଳଘାଷଣା 
ଦାବଳିର ଳସାର, ଖଇରା, ସମି ତୁେଆି 
ଏବଂ ବାହାେଗା ବ୍କ ୋଗରକି ମଞ୍ଚ 
ପ୍ରତେିଧିିମାେଙ୍କର ଏକ ମେିତି ଳବୈଠକ 
ଳେତ୍ାେନ୍ ରାଉତଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱଳର 
ଅେତୁଷ୍ତି ଳହାଇରାଇଛ।ି ଉକ୍ ଳବୈଠକଳର 
ଳସାର ବ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅେତୁସୟୂା ମେକି, ଳସାର 
ଳପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଧବ ଧଡ଼ା, ସମି ତୁେଆି ବ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାବାଜୀ ଚରଣ ମଲ୍କି, ବାହାେଗା 
ବ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଶି୍ୱୋଥ ମଶି୍, ସମି ତୁେଆି 
ବରଷି୍ ୋଗରକି ମଞ୍ଚ ସଭାପତ ି ଚତତୁ ଭତୁ ତ୍ତଜ 
ପାଣଗି୍ରାହୀ, ଖଇରା ବରଷି୍ ୋଗରକି 

ମଞ୍ଚ ସମ୍ାଦକ ବତୁ ଦ୍ରିାମ ପାଣଗି୍ରାହୀ 
ଳରାଗଳଦଇ ସବଡ଼ଭିଜିେ ପ୍ରତଷି୍ା ଦାବକିତୁ  
ସମଥତ୍ତେ ଜଣାଇଥିଳଲ। ୋଗରକି ମଞ୍ଚ 
ସମ୍ାଦକ ଡ. େରହର ି ୋୟକ ସ୍ୱାଗତ 
ଭାଷଣ ପ୍ରଦାେ କରଥିିଳଲ। ପବୂତ୍ତତେ 

ବଧିାୟକ ସତୁଳରନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପରମାଣକି, 
ବଣକି ସଂଘ ସଭାପତ ି ସଳନ୍ାଷ ମହାନ୍,ି 
ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ପ୍ରତେିଧିି ଶଙ୍କଷତ୍ତଣ ବାରକି, 
କ୍ଷୀରଳକାଣା ସରପଞ୍ଚ ସତୁଶାନ୍ ଳଜୋ, 
ଅଣ୍ଡଳରଇ ସମତିସିଭ୍ ଉର୍ମ ମହାନ୍,ି 

ରାଳକଶ ମେକି, ରଞ୍େ ଦାସ, ପବୂତ୍ତାଶା 
ମହାନ୍,ି ଳଦଳବନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାେ, େତି୍ାେନ୍ କର, 
ମାୟାଧର ୋୟକଙ୍କ ସଳମତ ଚାଳରାଟ ି
ବ୍କର ଜେପ୍ରତେିଧିିମାଳେ ସବ ଡଭିଜିେ 
ପ୍ରତଷି୍ା େମିଳନ୍ ଆଳନ୍ାେେକତୁ ଆହତୁର ି
ତୀବ୍ର କରବିାକତୁ ଆହ୍ୱାେ ଳଦଇଥିଳଲ। 
ଆସନ୍ା ୨୧ ତାରଖି ଦେି ଏକ ବାଇକ ରାଲ ି
ସହର ପରକି୍ମା କର ିତହସଲି କାରତ୍ତ୍ାେୟ 
ସମ୍ତୁଖଳର ଏକ ସଭାର ଆଳୟାଜେ କର ି
ମତୁଖ୍ମନ୍ତୀଙ୍କ ଉଳଦେଶ୍ଳର ଏକ ଦାବପିତ୍ 
ପ୍ରଦାେ କରାରବିା ପାଇଁ ସବତ୍ତସମ୍ତ ିକ୍ଳମ 
େଷି୍ପତ ି େଆିରବିା ସହତି ଳସାରଳର 
ଳକନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟିାେତୁଷ୍ାେ କମଟି ି ଗଠେ 
କରାରବିା ପଳର ପ୍ରତ ିବ୍କଳର କ୍ୟିାେତୁଷ୍ାେ 
କମଟି ିଗଠେ ପାଇଁ େଷି୍ପର୍ ିେଆିରାଇଥିଲା।

ପମାନୀୟ ଜେ ପ୍ରକଳ୍ପ  
ଅେେ; ଳ�ମାଳକ େନ୍ତସନ୍ତ
ବସ୍ା/ରୂପସା,୧୬ା୩(ସମ ଚିସ): ଗ୍ରାମାଞ୍ଚେ ପାେୀୟ 
ଜେ ସମସ୍ା ଦୂର କର ିଳଲାକଙ୍କ ଘଳର ଘଳର ପାଣ ି
ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଳରାଜୋ ପଳର ଳରାଜୋ 
କରତୁ ଛନ୍।ି ଳହଳଲ ଚେତି ବଷତ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତତୁ  ଆରମ୍ଭରତୁ  ବସ୍ା 
ବ୍କର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାେଳର ପାେୀୟ ଜେ ସଙ୍କଟ ଉତ୍କଟ 
ଆକାର ଧାରଣ କରଛି।ି ବସ୍ା ବ୍କ ଅନ୍ଗତ୍ତତ େଟାକଟା 
ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମଳର ଏକ ଳକାଟରିତୁ  ଅଧିକ 
ଟଙ୍କାର ୨୦୧୭ ମସହିାଳର ଏକ ଉର୍ତମ ପାଣ ିଟାଙି୍କ 
େମିତ୍ତାଣ ଳହାଇଥିଲା। ଳହଳଲ ଗତ ୫ ଦେି ଳହବ ଳମାଟର 
ଳପାଡ଼ ିରାଇଥିବାରତୁ  ପାଣ ିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ୋହ ିଁ େଥିବା 
ଅସତୁବଧିାର ସମ୍ତୁଖୀେ ଳହଉଛନ୍।ି ଏହାର ମରାମତ ିପାଇଁ 
ଗ୍ରାମ୍ ଜେ ଳରାଗାଣ ବଭିାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କତୁ  ଗ୍ରାମବାସୀ 
ଜଣାଇଥିଳଲ ମଧ୍ୟ ଳକହ ିକର୍ତ୍ତପାତ କରତୁ  େଥିବାର 
ଳସମାଳେ ଅଭଳିରାଗ କରଛିନ୍।ି ତତୁ ରନ୍ ମରାମତ ିଦଗିଳର 
ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବହିତି ପଦଳକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େକଳଲ 
ଆଳନ୍ାେୋତ୍କ ପନ୍ା ଗ୍ରହଣ କରଳିବ ଳବାଲ ିଗ୍ରାମବାସୀ 
ଳଚତାବେୀ ଳଦଇଛନ୍।ି(ଫଳଟା)

ନଚିଖିେ ଉତ୍କେ ଗ୍ାମରକ୍ଷୀ  
ସଂଘର ସ୍ାରକପତ୍ର
ପଶ୍ ଚିମବାଡ,୧୬ା୩(ସମ ଚିସ): ୫ ଦଫା ଦାବ ିଳେଇ େଖିିେ 
ଉତ୍କେ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରତୁ  ରାଜ୍ର ଗହୃମନ୍ତୀଙ୍କତୁ  
ଏକ ସ୍ାରକପତ୍ ପ୍ରଦାେ କରଛିନ୍।ି ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀମାଳେ 
ଗ୍ରାମାର ବହତୁ ତଥ୍ ଅପରାଧମେୂକ ଗତୁପ୍ତ ଖବର 
ସ୍ାେୀୟ ଥାୋଳର ପ୍ରଦାେ କରଥିାନ୍।ି କନି୍ତୁ ଳସମାଳେ 
ବହତୁ ଅବଳହେତି ଅବସ୍ାଳର ରହତୁଥିବାର ପ୍ରକାଶ 
କରଛିନ୍ ିସଂଘର ସଭାପତ ିକେଷି୍ ଳବାଧିସତ୍ୱ ଦାସ। 
ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀମାେଙ୍କତୁ  ରାଜ୍ସରକାର କମତ୍ତଚାରୀ ଭାଳବ 
ଳଘାଷଣା, ମତୃ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କ ଉର୍ରାଧିକାରୀଙ୍କତୁ  େରି ତୁକ୍,ି 
ସ୍ୱାସ୍୍ ବୀମା ଓ ଳମାବାଇଲ ଆଲାଉେ୍ସ ଳରାଗାଇବାକତୁ ଶ୍ୀ 
ଦାସ, ଉପସଭାପତ ିରସାେନ୍ ଦାସମହାପାତ୍, ସମ୍ାଦକ 
ପ୍ରତାପଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ସହସମ୍ାଦକ ବଟକୃଷ୍ଣ ମଲ୍କି ଓ 
ଳକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାକର ଦାସ ପ୍ରମତୁଖ ଗହୃମନ୍ତୀଙ୍କ ସହ 
ସାକ୍ଷାତ ଆଳଲାଚୋ କରଛିନ୍।ି

ଅବସରପ୍ରମାପ୍ତ ଆଦର୍ 
ରକି୍ଷକଙ୍କ ପରଳ�ମାକ
ଖଇରା,୧୬।୩(ସମ ଚିସ): ବାଳଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ଖଇରା ବ୍କ 
ଅଧୀେ ଡତୁ ଙ୍ଗତୁରା ଗ୍ରାମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଦଶତ୍ତ ପ୍ରଧାେଶକି୍ଷକ 
ସତୁଦଶତ୍ତେ ପଷୃ୍ଟ(ି୮୮) ବତୁ ଧବାର ଆଖି ବତୁ ଜଛିନ୍।ି ଳସ 
ଗତ ୧ମାସ ଧର ିବାଦ୍ତ୍ତକ୍ ଜେତି ଅସତୁସ୍ ଥିଳଲ। ତାଙ୍କର 
ମତୃତୁ ୍ଖବର ପାଇ ପ୍ରାକ୍େ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ବ୍ରଜଳମାହେ ମଶି୍, 
ଡା. ଶ୍ୀକାନ୍ ମହାନ୍,ି ଡତୁ ଙ୍ଗତୁରା ହାଇସ୍ତୁଲ ପତୁରାତେ ଛାତ୍ 
ପରଷିଦ ସଭାପତ ିମାୟାଧର ୋୟକ, ବଶି୍ୱୋଥ ପଷୃ୍ଟଙି୍କ 
ସଳମତ ଅଗଣତି ଶଷି୍, ଶତୁଳଭଚ୍ତୁ ଳଶଷ ଦଶତ୍ତେ କରଥିିଳଲ। 
ସ୍ୱଗତ୍ତତ ପଷୃ୍ଟ ିଡତୁ ଙ୍ଗତୁରା ଏମ୍  ଇ ସ୍ତୁଲରତୁ  ଶକି୍ଷକ ଜୀବେ ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିବା ଳବଳେ ପଳର ଠାକତୁରମତୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଳଶଷଳର 
ବାଳଲଶ୍ୱର କଲ୍ାଣପତୁର ହାଇସ୍ତୁଲରତୁ  ପ୍ରଧାେଶକି୍ଷକ ଭାଳବ 
ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରଥିିଳଲ।

ମାତୃ�ାଷା ଓ ଇଂରାଜଷୀକୁ ଶ ଚିକ୍ାର 
ମାଧ୍ୟମ କର ଚିବାକୁ ଦାବ ଚି
ଳ�ାଗରାଇ,୧୬ା୩(ସମ ଚିସ): ଳକନ୍ଦ୍ର ଗହୃମନ୍ତୀଙ୍କ 
ଳେତୃତ୍ୱାଧୀେ ସଂସଦୀୟ କମଟି ିମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମଳର 
ଶକି୍ଷାଦାେକତୁ େତୁ ୍େ କରବିା ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା 
ଉପରତୁ  ଗତୁରତୁ ତ୍ୱ ହ୍ାସ କରବିା ପାଇଁ ଅେତୁଳମାଦେ କରଛି।ି 
ଅେ୍ପକ୍ଷଳର ହନି୍ୀ ଭାଷାକତୁ ଶକି୍ଷାଦାେର ମାଧ୍ୟମ ଓ 
ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବଳର ସାରା ଳଦଶଳର ପ୍ରଚେେ 
କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାର ିରଖିବାକତୁ ସତୁପାରଶି କରଛି।ି 
ଳତଳବ ସରକାରଙ୍କ ଏତାଦୃଶ ପଦଳକ୍ଷପକତୁ ୋପସନ୍ କର ି
ସବତ୍ତ ଭାରତୀୟ ଶକି୍ଷା ବଞ୍ଚାଅ କମଟି ିଳଭାଗରାଇ ଶାଖା 
ତରଫରତୁ  ଏକ ଦାବପିତ୍ ସ୍ାେୀୟ ବଡିଓିଙ୍କ ଜରଆିଳର 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ଉଳଦେଶ୍ଳର ପ୍ରଦାେ କରାରାଇଛ।ି ଏହ ି
ସ୍ାରକ ପତ୍ ପ୍ରଦାେ କରବିା ସମୟଳର ଶକି୍ଷା ବଞ୍ଚାଅ 
କମଟିର ବରଷି୍ ସଦସ୍ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ ଉତ୍ସବ 
କରଙ୍କ ଳେତୃତ୍ୱଳର ଶ୍ୀପତ ିସ, ୋଟରଞ୍େ ଘଡ଼ାଇ, 
ଶ୍ୀେବିାସ ପ୍ରଧାେ, େରିାକାର ପାଣ୍ଡବ, କ୍ଷି୍ଣାରାଣୀ ସାହତୁ, 
ସସ୍ତିା ମହାନ୍,ି ହଳରକୃଷ୍ଣ ଦାସ ପ୍ରମତୁଖ ଏକ ପ୍ରତେିଧିି 
ଦେ ବଡିଓିଙ୍କତୁ  ସାକ୍ଷାତ କର ିରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ଉଳଦେଶ୍ଳର 
ସ୍ାରକପତ୍ ପ୍ରଦାେ କରଥିିଳଲ।

ଳ�ାଗରାଇ, ୧୬ା୩(ସମ ଚିସ): ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ଚାୟତଳର ଳଭାଗରାଇ 
ବଳିଜପରି ସାଂଗଠେକି ଳବୈଠକ ଅେତୁ ଷ୍ତି ଳହାଇଛ।ି ଜୟରାମପତୁର 
ପଞ୍ଚାୟତଳର ଅେତୁ ଷ୍ତି ଳବୈଠକଳର ବରଷି୍ ବଳିଜପ ିଳେତା ସତୁଶାନ୍ 
କତୁମାର୍   ଳବଳହରା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିଳଲ। ମତୁଖ୍ଅତଥିି ଭାଳବ 
ଳଭାଗରାଇ ବଳିଜପ ି ଳେତା ଅଂଶତୁମାେ ମହାନ୍ ି ଳରାଗଳଦଇ 
ଦେୀୟ କମତ୍ତୀଙ୍କ ସହତି ଆଳଲାଚୋ କରଥିିଳଲ। ସବତ୍ତସମ୍ତକି୍ଳମ 
ଗତିାରାଣୀ ପାଣଗି୍ରାହୀଙ୍କତୁ  ଶକ୍ଳିକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମତୁଖ ଭାଳବ ଚୟେ 
କରାରାଇଥିଲା। ଅେତୁ ରୂପ ଭାଳବ ପଞ୍ଚାୟତ କମଟି ି ମଧ୍ୟ ଗଠେ 
ଳହାଇଥିଲା। ସତୁଜତି କତୁମାର ଦାସ ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ, ପ୍ରଭାତ 
ସାମଲ ସମ୍ାଦକ ଓ ସ୍ୱାଧୀେ ଳଜୋଙ୍କତୁ  ସହ ପ୍ରମତୁଖ ଭାଳବ 

ମଳୋେୀତ କରାରାଇଥିଲା। ଏଥିଳର ଜଲି୍ା ଉପସଭାଳେତ୍ୀ 
ଅେୀମା ପାଣଗି୍ରାହୀ, ମଣ୍ଡେ ପ୍ରଭାରୀ କ୍ାପଳଟେ ଅଳଶାକ ଦାସ 
ପ୍ରମତୁଖ ଳରାଗଳଦଇଥିଳଲ। ଅେତୁ ରୂପ ଏହ ି ଳଜାେର େବେରିତୁକ୍ 
ସଭାପତ ି ପରମାେନ୍ ପରଡ଼ିାଙ୍କତୁ  ସମ୍ୱଦ୍ଷିତ କରାରାଇଥିଲା। 
ୱାଡତ୍ତସଭ୍ ମାେସ ଗରି,ି ସତୀଶ କତୁଅଁର, ପତୁଳରନ୍ଦ୍ର ଦୋଇ ପ୍ରମତୁଖ 
ଶତାଧିକ କମତ୍ତୀ ଳରାଗଳଦଇଥିଳଲ। ଳସହପିର ି ଳଭାଗରାଇ 
ପଞ୍ଚାୟତଳର ଅେତୁ ଷ୍ତି ଳବୈଠକଳର ସତୁଦୀପ୍ତ କଳିଶାର ଆଚାରତ୍ତ୍ 
ସଭାପତତି୍ୱ କରଥିିଳଲ। ଅେୀମା ପାଣଗି୍ରାହୀ ଉକ୍ ଶକ୍ଳିକନ୍ଦ୍ରର 
ପ୍ରମତୁଖ ମଳୋେୀତ ଳହାଇଥିବା ଳବଳେ ସମସ୍ ଳମାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରମତୁଖ ଓ 
ପଞ୍ଚାୟତ କମଟି ିଗଠେ କରାରାଇଥିଲା।

ବାଲଚିଆପାେ, ୧୬ା୩ (ସମ ଚିସ)

ଳଦାେ ଳମେଣ ଭାତୃତ୍ୱ ତଥା ବନ୍ତୁତ୍ୱର ଏକ 
େଆିରା ପବତ୍ତ। ଏଥିଳର ଆଧ୍ୟାତ୍କି ଓ ଭକ୍ ି
ଭାବର ଅପବୂତ୍ତ ସମେ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ଳହାଇଥାଏ। 
ଏହ ି ପରମ୍ରାକତୁ  ଆଳମ ଛାଡ ି ପାରବିା ୋହ ିଁ, 
ଏହା ଆମର ଅସ୍ ି ଓ ମଜ୍ା ଗତ ଳହାଇରାଇଛ ି
ଳବାଲ ି ବାଲଆିପାେ ବ୍କ ଳଦଉୋ ପଞ୍ଚାୟତ 
ବାସତୁଳଦବପତୁର ସତୁବର୍ତ୍ତଳରଖା ଗ୍ରାମୀଣ ଳଦାେ 
ମଳହାତ୍ସବର ପଞ୍ଚମ ସନ୍୍ାଳର ଅତଥିିମାଳେ 

ଳରାଗଳଦଇ ଉପଳରାକ୍ ମତବ୍କ୍ କରଛିନ୍।ି 
ବଶିଷି୍ଟ ଶକି୍ଷାବତି ତଥା ସତୁଳଲଖକ ଅଧ୍ୟାପକ 
ଡ.ସତୁକାନ୍ ଗରିଙି୍କ ଳପୌଳରାହତି୍ଳର ଅେତୁ ଷ୍ତି 
ଏହ ି ଉତ୍ସବଳର ବଜିତୁ  ମହେିା ଜେତା ଦେ 
ରାଜ୍ କାରତ୍ତ୍କାରୀ ସଭାପତ ି ତଥା ଳରବତୀ 
ପତ୍କିାର ସମ୍ାଦକିା ଶ୍ୀମତୀ ସତୁବାସେିୀ 
ଳଜୋ ମତୁଖ୍ଅତଥିି ଭାଳବ ଳରାଗଳଦଇଥିଳଲ। 
ଶକି୍ଷାବତି ଲାୟେ ଳଗାବନି୍ ପ୍ରସାଦ ଦାସ 
ମତୁଖ୍ବକ୍ା, ସମ୍ାେତି ଅତଥିି ଭାବଳର 
ଗାୟକ ଗୀତକିାର ରାମୋଥ କର, ୨୩େଂ 

ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଦସ୍ ଳବଣତୁଧର ଳଜୋ, 
ପ୍ରତାପପତୁର ସମତି ି ସଦସ୍ାଙ୍କ ପ୍ରତେିଧିି ତଥା 
ରତୁବଳେତା ହାଡ଼ବିନ୍ତୁ ରାଉତ, ସମାଜଳସବୀ 
ଳଜ୍ାତପି୍ରକାଶ ଭୂୟାଁ, ବଳିଜଡ ି ପଞ୍ଚାୟତ 
ସଭାପତ ି ଅଧୀର ପାତ୍, ବ୍କ ଛାତ୍ ସଭାପତ ି
ସତୁଶାନ୍ ଳବଳହରା ପ୍ରମତୁଖ ଳରାଗଳଦଇ ବକ୍ବ୍ 
ପ୍ରଦାେ କରଥିିଳଲ। ଶ୍ୀକାନ୍ ୋଥ, ଳଗାପାେ 
ବଶି୍ୱାେ ପ୍ରମତୁଖ ଏହାକତୁ  ପରଚିାେୋ କରଥିିଳଲ। 
ଆଇେଜୀବୀ ଅଳଦ୍ତ୍ତନ୍ତୁ ବାରକି ଧେ୍ବାଦ 
ଅପତ୍ତଣ କରଥିିଳଲ।

ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ମାୟତଳର ବଳିଜପରି ସମାଂଗଠନକି ଳବୈଠକ

ଜଳେଶ୍ୱର/ପଶ୍ ଚିମବାଡ଼,୧୬ା୩(ସମ ଚିସ): 
ଉତ୍କେ ସମ୍େିେୀ ଜଳେଶ୍ୱର ଶାଖା ଓ 
ବାଳଗଶ୍ୱରୀ ସଂସ୍ତୃ ମହାବଦି୍ାେୟର 
ମେିତି ଆେତୁକୂଲ୍ଳର ବାଳଗଶ୍ୱରୀ 
ସଂସ୍ତୃ ମହାବଦି୍ାେୟ ଜଳେଶ୍ୱର ସ୍ତି 
ଶାେୀଳକାଠା ସଂସ୍ତୃ ିଭବେଳର ଏପ୍ରଲି ଏକ 
ତାରଖି ଦେି ୯ ଘଟକିା ସମୟଳର ୮୭ତମ 

ଉତ୍କେ ଦବିସ ପାେେ କରାରବି। ଳସଥିପାଇଁ 
ମହାବଦି୍ାେୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ଼.ବଳିବକାେନ୍ 
ସାହତୁଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱଳର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ିଳବୈଠକ 
ଆହ୍ୱାେ କରାରାଇଥିଲା। ଉକ୍ ଳବୈଠକଳର 
ଉତ୍କେ ସମ୍େିେୀ ଜଳେଶ୍ୱର ଶାଖାର 
ସମ୍ାଦକ ସତୁେୀଲ ୋୟକ, ଉପସଭାପତ ି
ଅରତୁ ଣ ଳବଜ, ଅଳଶାକ ଦାସ, ସାଂଗଠେକି 

ସମ୍ାଦକ ମଳୋରଞ୍େ ଦାସ, ଳକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
କମଟିରି ସମ୍ାଦକ କମେ ଚକ୍ବର୍ତ୍ତୀ 
ପ୍ରମତୁଖ ଉପସ୍ତି ରହ ି ଉକ୍ ଉତ୍ସବକତୁ 
ମହାସମାଳରାହଳର ପାେେ କରବିା 
ପାଇ ଁ ଆଳଲାଚୋ କରଥିିଳଲ। ଳଶଷଳର 
ସଦସ୍ ଘେଶ୍ାମ ଗରି ି ଧେ୍ବାଦ ଅପତ୍ତଣ 
କରଥିିଳଲ।

ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଉତ୍କେ ଦବିସ ପ୍ରସ୍ତତୁତ ିଳବୈଠକ

ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର/ବସ୍ା/ରୂପସା,୧୬ା୩(ସମ ଚିସ): 
ସଂିଲା ଥାୋ ପତୁଟତୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ଗତ୍ତତ କମାର 
ଗଡ଼ଆି ଶ୍ୀ ଶ୍ୀ ଶୀତୋ ସମବାୟ ସମତିରି 
ସଭାପତ ି କରତୁ ଣାକର ଧେଙ୍କ ପ୍ରଳତ୍କ୍ଷ 
ତତ୍ତାବଧାେଳର ଏକ ଳବୈଠକ ଅେତୁଷ୍ତି 
ଳହାଇଥିଲା। ଉକ୍ ଳବୈଠକଳର ସମବାୟ 

ସମତିରି ସମ୍ାଦକ ସତୁଶାନ୍ କତୁମାର ଳବଳହରା 
ଉପସ୍ତି ଥିବାଳବଳେ ବାଳଲଶ୍ୱର-ଭଦ୍ରକ ଳକନ୍ଦ୍ର 
ସମବାୟ ବ୍ାଙ୍କ ବସ୍ା ଶାଖାର ପରଚିାେକ 
ସସ୍ତିା ଦାସ ଉପସ୍ତି ଳହାଇ ମତୃ ଅରତୁ ଣ କତୁମାର 

ଳସଠୀଙ୍କ ସ୍ତୀ ରତୁ ୋରାଣୀ ଏବଂ ମତୃ ହମିାଂଶତୁ 
ଳଶଖର ଳମୈକାପଙ୍କ ସ୍ତୀ ପ୍ରମେିା ଳମୈକାପ ଉଭୟ 
ମତୃକଙ୍କ ପରବିାରକତୁ ବୀମା ସହାୟତା ରାଶ ି୫ 
ଲକ୍ଷ କର ି ଦତୁ ଇ ପରବିାରକତୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 
ଳଚକ ପ୍ରଦାେ କରାରବିା ସହ ସମସ୍ଙ୍କତୁ  ଏହ ି
ବୀମା କରବିା ପାଇ ଁ ପରାମଶତ୍ତ ଳଦଇଥିଳଲ। 

ଏଥିଳର ବାଳଲଶ୍ୱର 
ଭଦ୍ରକ ଳକନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ 
ବ୍ାଙ୍କ ବସ୍ା ଶାଖାର 
ସତୁପରଭାଇଜର କାର୍ଷିକ 
ଭୂୟାଁ, ଶୀତୋ ସମବାୟ 
ସମତିରି ଉପସଭାପତ ି
ବାସନ୍ ି ସାସମଲ 
ଓ ଳବାଡତ୍ତ ସଦସ୍ 
ଧଳମତ୍ତନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ା, ଅଜୟ 

ସାନ୍ରା, େତି୍ାେନ୍ ପ୍ରମାଣକି, ବସନ୍ ସାହତୁ, 
ରଜେୀକାନ୍ ସଂିହ, ଅମଲୂ୍ ସାସମଲ, ପ୍ରତାପ 
ସାହତୁ, ଲଷ୍ମୀଧର ସଂିହ, ମଞ୍ରୀ ମାୋ ସାମନ୍, 
ଳଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱାଇ ଁପ୍ରମତୁଖ ଉପସ୍ତି ଥିଳଲ।ଳ�ାଗରାଇ/ଚନ୍ଦଳନଶ୍ୱର,୧୬ା୩(ସମ ଚିସ): 

ଳଭାଗରାଇ ବ୍କଳର ଥିବା ବଭିନି୍ନ ବହତୁମତୁଖୀ 
ଆଶ୍ୟସ୍େୀଳର ବପିରତ୍ତ୍ୟ ପରଚିାେୋ 
ଓ ମତୁକାବଲିା ସମ୍ୱନ୍ୀୟ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ଶବିରି ଉଦଘାଟତି 
ଳହାଇରାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିା 
ବପିରତ୍ତ୍ୟ ପରଚିାେୋ 
କରୃ୍ତ୍ତପକ୍ଷ ଏବଂ ବାଳଲଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସେ ପକ୍ଷରତୁ  
ପ୍ରଥମ ପରତ୍ତ୍ାୟଳର 
ସ ା ହ ା ବ ା ଜି ପତୁ ର , 
ଉଦୟପତୁର ଓ ହାସମିପତୁର 
(ତାେସାର)ି ଆଶ୍ୟସ୍େୀଳର ଆଳୟାଜତି 
ଳହଉଥିବା ଏହ ି ୭ ଦେିଆି ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
କାରତ୍ତ୍କ୍ମକତୁ ମତୁଖ୍ଅତଥିି ଭାଳବ ଳଭାଗରାଇ 
ବଡିଓି ଶଙ୍କର ପଟ୍ଟୋୟକ ଳରାଗଳଦଇ 
ଉଦଘାଟେ କରଥିିଳଲ। ଏହ ି ଅବସରଳର 
ଆଳୟାଜତି ସଭାକତୁ ଳୋଡାଲ ଏେଜଓି 
‘ସଡିା’ର ସମ୍ାଦକ ବଶି୍ୱମ୍ୱର ଦାସ ସଞ୍ଚାେେ 

କରଥିିଳଲ। ଏହ ି ସଭାଳର ସହବାଜପିତୁର 
ସରପଞ୍ଚ ତଥା ବାତ୍ା ଆଶ୍ୟ ସ୍େୀ 
ପରଚିାେୋ କମଟିରି ସଭାପତ ି ଅରତୁ ଣ 
ଗରି,ି ହତୁଗତୁେ ି ପଞ୍ଚାୟତ ପବୂତ୍ତତେ ସରପଞ୍ଚ 

ତପେ ପଣ୍ଡା, ସମତିସିଭ୍ ଳଗାବନି୍ ଦାସ, 
ବାଜତିପତୁର ସରପଞ୍ଚ, ଜପିଓି ତଥା ଳୋଡାଲ 
ଅଫିସର େଳରନ୍ଦ୍ର ୋରାୟଣ ଳଜୋ, 
ସଡିାର ସହ ସମ୍ାଦକ ଅଞ୍େ ଚାନ୍, ବାତ୍ା 
ଆଶ୍ୟସ୍େୀ ପରଚିାେୋ କମଟିରି ସମ୍ାଦକ 
େଳରନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟାୟତ, ଅରତୁ ଣ ଗରି,ି କାହ୍ନତୁଚରଣ 
ଳବଳହରା ପ୍ରମତୁଖ ଳରାଗ ଳଦଇଥିଳଲ।

ସ ଚିମେୁ ଚିଆ,୧୬ା୩(ସମ ଚିସ): ସମି ତୁେଆି ଥାୋଳର 
େୂତେ ଥାୋଧିକାରୀ ଭାଳବ ଚାନ୍ପିତୁର ଥାୋର 
ପବୂତ୍ତତେ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ କତୁମାର ମତୁମତୁତ୍ତ 
ଳରାଗଳଦଇଛନ୍।ି ଶ୍ୀ ମତୁମତୁତ୍ତ ପବୂତ୍ତତେ ଥାୋ 
ଅଧିକାରୀ ଶ୍ୀ ଳବଳହରାଙ୍କ େକିଟରତୁ  କାରତ୍୍ତ ଭାର 
ଦାୟତି୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍।ି ସମିତୁେଆି ଥାୋ ଏକ 
ସଳମ୍ୱଦେଶୀେ ଥାୋ ଳହାଇଥିବାଳବଳେ 
ଏଠାଳର ଳହଉଥିବା ଳଚାର,ି ଡକାୟତୀ, 
ରାହାଜାେୀ ମତୁଖ୍ ସମସ୍ା ଥିବାଳବଳେ ରାହାକତୁ 
ଳସ ସଚୂାରତୁ ରୂଳପ ତତୁ ଲାଇ ଅଞ୍ଚେବାସୀଙ୍କତୁ  େ୍ାୟ 
ପ୍ରଦାେ କରଳିବ ଳବାଲ ି ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ଶ୍ୀ 
ମତୁମତୁତ୍ତ ଥାୋଳର ଳରାଗଦାେ ପଳର ବଭିନି୍ନ ମହଲରତୁ  
ତାଙ୍କତୁ  ଶତୁଳଭଚ୍ା ଜ୍ଞାପେ କରାରାଇଛ।ି

େଉଦ ରମାଦେ ସଂକୀର୍୍ନ 
ରଳେମାତ୍ସବ ଉଦ୍  ଯମାପତି

ପଶ୍ ଚିମବାଡ଼,୧୬ା୩(ସମ ଚିସ): ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍କ ଅନ୍ଗତ୍ତତ ବର୍ତ୍ତୋ 
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବର୍ତ୍ତୋ ପଳୂବତ୍ତାର୍ର ଶ୍ୀ ଶ୍ୀ ହର ି ସମାଜ ପକ୍ଷରତୁ  
ଚରି୍ ବଳିୋଦେିୀ ଳକନ୍ଦ୍ର/ଭାଗବତ ଟତୁଙ୍ଗୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣଳର ୪ଦେି ବ୍ାପୀ 
ଚଉଦ ମାଦେ ମଳହାତ୍ସବ ଉଦ୍  ରାପତି ଳହାଇରାଇଛ।ି ଏହ ି ଉତ୍ସବ 
ପ୍ରତବିଷତ୍ତ ଭେ ି ଚେତି ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟ ୧୧ ତାରଖିରତୁ  ଆରମ୍ଭ ଳହାଇ ୧୪ 
ତାରଖି ମଙ୍ଗେବାର ଳଶଷ ଳହାଇଛ।ି ଏଥିଳର ଳମାଟ ୪ଟ ିସଂକୀର୍ତ୍ତେ 
ମଣ୍ଡେୀ ବାହାରତୁ  ଆସଥିିବା ଳବଳେ ଗ୍ରାମରତୁ  ଳଛାଟ ଳଛାଟ ପଲିାଙ୍କ 
ସଂକୀର୍ତ୍ତେ ମଣ୍ଡେୀ ଦ୍ାରା ସଂକୀର୍ତ୍ତେ ପରଳିବଷଣ ଳବଶ ମଳୋହର 
ଳହାଇଥିଲା। ଳଶଷ ଦେିଳର ପ୍ରାୟ ୪ ହଜାରରତୁ  ଅଧିକ ଳଲାକ 
ଉପସ୍ତି ଳହାଇ ପ୍ରସାଦ ଳସବେ କରଥିିଳଲ। ଉକ୍ ମଳହାତ୍ସବଳର 
ସବତ୍ତଶ୍ୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ୋଥ ଳବଳହରା, ଅଧିର ସାମଲ, ହମିାଂଶତୁ ଳଶଖର 
ସାମଲ, ସତୁଳରନ୍ଦ୍ର ଳସୋପତ,ି ପ୍ରତାପ ଳସୋପତ,ି ଳଗୌରାଙ୍ଗ 
ଳବଳହରା, ବସନ୍ ଳବଳହରା, ସତୁମନ୍ ଳବଳହରା, ବଜିେ ସାହତୁ, 
ଅଜୟ ଳବଳହରା, ହରଶିଙ୍କର ଳବଳହରା, ଗଳଣଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଳବଳହରା, 
ଅଳଶାକ ଳବଳହରା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ମଣ୍ତୁ ଳବଳହରା ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 
ଳବଳହରା ପ୍ରମତୁଖ ମଳହାତ୍ସବକତୁ ପରଚିାେୋ କରଥିିଳଲ।

ଦତୁ ଇ ରତୃକଙ୍କ ପରବିମାରକତୁ ବୀରମାରମାର ିପ୍ରଦମାନ

ବପିଯ୍୍ୟୟ ପରେିମାେନମା ଓ 
ରତୁକମାବ�ିମା ପ୍ରରକି୍ଷଣ ରବିରି

ନୂତନ ଥାନାଧିକାରଷୀଙ୍କ 
ଳ�ାଗଦାନ 

ସତୁବର୍୍ଳରଖମା ଗ୍ମାରୀଣ ଳଦମାେ ରଳେମାତ୍ସବର ପଞ୍ର ସନ୍୍ୟମା

ଆଳମୱେଦକରଙ୍କର ଜୟନ୍ଷୀ 
ପ୍ରସୁ୍ତ ଚି ଳବୈଠକ

ଜଳେଶ୍ୱର/ପଶ୍ମିବାଡ଼,୧୬ା୩(ସମସି): 
ଆଧତୁେକି ଭାରତର େମିତ୍ତାତା ବାବାସାଳହବ 
ଆଳମ୍ୱଦକରଙ୍କର ୧୩୨ତମ ଜେ୍ମଦବିସ 
୧୪ଏପ୍ରଲି୍   ୨୦୨୩ଳର ପାେେ ପାଇ ଁଆଳମ୍ୱଦକର 
ସମତା ମଞ୍ଚ ଜଳେଶ୍ୱର ତରଫରତୁ  ୧୪ତାରଖି 
ସନ୍୍ା ୭ଘଟକିା ସମୟଳର ଜଳେଶ୍ୱର 
ମତ୍ୁ େସିପାଲଟ ିଅନ୍ଗତ୍ତତ ୧୦େମ୍ୱର ୱାଡତ୍ତର ଶାନ୍ଆି 
ଗ୍ରାମଳର ମଞ୍ଚର ସଭାପତ ି ଅଳଶାକ ଳଜୋଙ୍କ 
ଆହ୍ୱାେଳର ଅେତୁଷ୍ତି ଳହାଇଛ।ି ଉକ୍ ଳବୈଠକଳର 
ଆଳମ୍ୱଦକର ଜୟନ୍ୀ ଉପଲଳକ୍ଷ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର 
କାରତ୍୍ତ କ୍ମ କରାରବିାର ସଦି୍ାନ୍ େଆିରାଇଛ।ି 
ଶାନ୍ଆି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାଳେ ବାବାସାଳହବ୍   
ଆଳମ୍ୱଦକରଙ୍କର ଜେ୍ମ ବାଷଷିକ ଉତ୍ସବଳର ସମ୍ରୂ୍ତ୍ତ 
ଭାବଳର ସହଳରାଗ କରଳିବ ଳବାଲ ି ମତପ୍ରକାଶ 
କରଥିିଳଲ। ଉକ୍ ଳବୈଠକଳର ଗଳଣଶ ଚନ୍ଦ୍ର 
ଳଜୋ, ସତୁଧାଂଶତୁ ଳଜୋ, ଧିଳରନ୍   ପାତ୍, ଳଚୈତେ୍ 
ଳଜୋ, ଦୀପକ ପାେ, ଳଦବବ୍ରତ ସଂି, ପପତୁ ଳଜୋ, 
ରତକିାନ୍ ଳଦହତୁରୀ, ଳକଦାର ଳଜୋ, ତପେ 
ଳଜୋ, ରତକିାନ୍ ଳଜୋ ପ୍ରମତୁଖ ଉପସ୍ତି ଥିଳଲ। 
ଳଶଷଳର ମଞ୍ଚର ସମ୍ାଦକ େୀରଜ ଳବଳହରା 
ଧେ୍ବାଦ ଳଦଇ ସଭାକାରତ୍୍ତ  ଳଶଷ କରଥିିଳଲ।

ବସ୍ା/ରୂପସା,୧୬ା୩(ସମ ଚିସ): ବସ୍ା ଲାୟେ୍ସ କ୍ବ ତରଫରତୁ  ପତ୍ଝଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବଦି୍ାଧରପତୁର 
ଗ୍ରାମଳର ସଟତ୍ତ ସକଷିଟ ଳରାଗତୁଁ ଅଗ୍କିାଣ୍ଡ ଘଟ ି୯ଟ ିପରବିାରର ୧୦ବଖରା ସମ୍ରୂ୍ତ୍ତ ଜେରିାଇଥିଲା। ଏହ ି
ଅଗ୍ ିବପିନ୍ନ ପରବିାର ଅତ୍ନ୍ ଦୟେୀୟ ଅବସ୍ାଳର ରହତୁଛନ୍।ି ଏଭେ ିଅବସ୍ାଳର ବସ୍ା ଲାୟେ୍ସ କ୍ବ 
ତରଫରତୁ  ଏହ ିପରବିାରମାେଙ୍କତୁ  ସହାୟତା ପ୍ରଦାେ କରାରାଇଛ।ି କ୍ବ୍  ର ସଭାପତ ିଅସତି ମହାନ୍,ି 
ସମ୍ାଦକ ସତୁମନ୍ ଳଜୋ, ଲାୟେ୍ସ ସତ୍ୋରାୟଣ କର୍ତ୍ତାେ,ି ସତ୍ୋରାୟଣ ଗତୁପ୍ତା, ବାସତୁ ପ୍ରଧାେ, 
ଅମର ପାେ, ସଳବତ୍ତଶ୍ୱର ଳଜୋ, ବଜିୟ ପରଡ଼ିା, େଳବନ୍ତୁ ପ୍ରଧାେ, ସତୁଶଲି କର୍ତ୍ତାେ,ି ସତୁଭାଂଶତୁ ଦାସ, 
ରାଳଜଶ ଳବଳହରା, ବାବତୁ ଲା ମହାନ୍,ି ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂୟାଁ ପ୍ରମତୁଖ ଏହ ିପରବିାର ସଦସ୍ଙ୍କତୁ  ଳଭଟ ିତାଙ୍କତୁ  
ବଭିନି୍ନ ଆସବାପତ୍ ଓ ଖାଦ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାେ କରଥିିଳଲ।

ବାଲଚିଆପାେ,୧୬ା୩(ସମ ଚିସ): ବାଲଆିପାେ ବ୍କ ଳଦଳଭାଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିେସ୍ ବଲିକତୁମ୍ଭାରୀ 
ଗ୍ରାମର ଳଗୌରଳମାହେ ପାତ୍ଙ୍କ ମଙ୍ଗେବାର ରାତ୍ଳିର ପରଳଲାକ ଳହାଇରାଇଛ।ି ତାଙ୍କ 
ଖପରାପଦା ଚା ଳଦାକାେଳର ମଙ୍ଗେବାର ସନ୍୍ାଳର ଅସତୁସ୍ ଅେତୁଭବ କରବିାରତୁ  ପରବିାର 
ଳଲାଳକ ତାଙ୍କତୁ  ପ୍ରଥଳମ ବାଲଆିପାେ ଳଗାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍୍ଳକନ୍ଦ୍ରକତୁ ଆଣଥିିଳଲ। ପଳର ତାଙ୍କତୁ  କଟକ 
ଳେବା ବାଟଳର ପାଣଳିକାଇଲଠିାଳର ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟତୁ ଉଡରିାଇଥିଲା। ଉର୍ ରକ୍ଚାପ ଳରାଗତୁଁ 
ତାଙ୍କ ମତୃତୁ ୍ ଳହାଇରାଇଥିଲା। ମତୃତୁ ୍ଳବେକତୁ ତାଙ୍କତୁ  ୭୦ ବଷତ୍ତ ବୟସ ଳହାଇଥିଲା। ମତୃତୁ ୍ ଖବର 
ପାଇ ବହତୁ ବଶିଷି୍ଟ ବ୍କ୍ ି ପହଞ୍ଚ ି ମରଶରୀରକତୁ ଳଶଷ ଦଶତ୍ତେ କର ି ପରବିାରକତୁ ସମଳବଦୋ 
ଜଣାଇଥିଳଲ। ମତୃତୁ ୍ଶର୍ା େକିଟଳର ଝଅି ଜ୍ାଇ,ଁ ଆତ୍ୀୟସ୍ୱଜେ, ସମସ୍ ବନ୍ତୁବାନ୍ବ ଓ 
ପରବିାରବଗତ୍ତ ଉପସ୍ତି ଥିଳଲ। ଖପରାପଦା ମଠର ମତୁଖ୍ ପରଚିାେୋ ଦାୟତି୍ୱଳର ଥିଳଲ ଳସ। 
ଜଳଣ ସରେ, ମଷି୍ଟଭାଷୀ ଏବଂ ଧମତ୍ତପରାୟଣ ବ୍କ୍ ିଥିଳଲ। ତାଙ୍କ ମତୃତୁ ୍ଳର ଖପରାପଦା ସଳମତ 
ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚେଳର ଳଶାକର ଛାୟା ଳଖେରିାଇଛ।ି ତାଙ୍କ ଜେ୍ମମାଟ ିଶ୍ୀରାମପତୁର ଗା ଁମତୁକ୍ଦି୍ାରଳର 
ଳଶଷକୃତ୍ ସମ୍ନ୍ନ ଳହାଇଛ।ି ବଡପତୁଅ ହଳରକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସାେପତୁଅ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମତୁଖାଗ୍ ିଳଦଇଥିଳଲ।
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  ବଜିାତଳାରେ ବରିଜଡେି ରେତୃତ୍ୱ ରବୈଠକ

ବଜିାତଳା,୧୬ା୩(ସମସି): ସ୍ଥାନୀୟ କଲ୍ଥାଣ ମଣ୍ଡପରେ ବରିେଡେି ‘ରନତୃତ୍ୱ 
ରବୈଠକ’ ଅନୁଷ୍ତି ର�ଥାଇଯଥାଇଛ।ି ବ୍ଲକ ସଭଥାପତ ିମଥାଝଆିେଥାମ ଟୁଡୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍କ୍ଷ 
ତତ୍ତଥାବଧଥାନରେ ଅନୁଷ୍ତି ସଭଥାରେ େଲି୍ଥା ସ�ପଯ୍୍ଯ ରବକ୍ଷକ େରନମେେୟ 
ରଲଙ୍କଥା, ଡେିଟିଥାଲ ମଖୁ୍ ସବୁ୍ରତ ଛଥାରଟଥାଇ, େଲି୍ଥା ସଭଥାପତ ି କଥାଶୀନଥାଥ 
ର�ମ୍ୱ୍ରମ, କୃଷଶିଳି୍ପ ନଗିମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରେବଥାଶଷି ମ�ଥାନ୍ ି ରଯଥାଗ ରେଇଥିରଲ। 
ତୃଣମଳୂସ୍ତେରେ େଳକୁ ସଂଗଠତି କେବିଥା ଉପରେ େଣନୀତ ି ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ର�ଥାଇଥିଲଥା। ୱଥାଡ୍ଯ ସ୍ତେେୁ ସଂଗଠନ ମେଭୁତ୍   କେବିଥା ଉପରେ ବକ୍ଥାମଥାରନ 
ଗେୁୁତ୍ୱଥାରେଥାପ କେୁଥିରଲ। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଥା େଥାଣୀ ମମୁ ୁ୍ଯ, େଲି୍ଥା ପେଷିେ ସଭ୍ଥା 
ପଥାବ୍ଯତୀ ଟୁଡୁ, େଥାମଚନ୍ଦ୍ର ମମୁୁ୍ଯ, ପ୍ରଥାକ୍ନ ବଧିଥାୟକ ଭଥାେବ �ଥାସଁେଥା, ପ୍ରଥାକ୍ନ ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନମିଥାଇ ଁମମୁୁ୍ଯ କଥାଯ୍୍ଯ କ୍ରମ ପେଚିଥାଳନଥା କେଥିିରଲ। ରବୈଠକରେ ଶତଥାଧିକ 
େଳୀୟ ରନତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍କ୍ ିଅଂଶଗ୍ର�ଣ କେଥିିରଲ।

  ହାତୀରକାଟ ପ୍ରମୟିେ ଲଗି୍   ସଜିେି-୫ ଉଦ୍ ଘାଟତି 
ଦାନ୍ଆିମହୁାଁ,୧୬।୩(ସମସି): ରବତନଟୀ ଥଥାନଥା ଅଧୀନ �ଥାତରକଥାଟଠଥାରେ 
�ଥାତୀରକଥାଟ ପ୍ରମିୟିେ ଲଗି୍   ସେିନି-୫ ଶଭୁଥାେମ୍ଭ ର�ଥାଇଯଥାଇଛ।ି ଆରୟଥାେକ 
ଅନୁଷ୍ଥାନେ ସଭଥାପତ ିବକିଥାଶଚନ୍ଦ୍ର ମ�ଥାନ୍ଙ୍କ ସଂରଯଥାେନଥା ଏବଂ ପେଚିଥାଳନଥାରେ 
ଆରୟଥାେତି ପ୍ରମିେିଲଗ୍ି କୁ ମଖୁ୍ଅତଥିି ଅତଥିିଭଥାରବ ପ୍ରଥାକ୍ନ ଉପବଥାଚସ୍ପତ ି
ସଥାନନ୍ଦ ମଥାଣ୍ଡ୍ଡି ରଯଥାଗରେଇ ଉେଘଥାଟନ କେଥିିରଲ। ଏ� ିଅବସେରେ ପଞ୍ଥାୟତ 
ସମତି ି ସେସ୍ ପେୁୁଷର୍ଥାମ ସଂି, ପ୍ରଥାକ୍ନ ସମତିସିଭ୍ ଶ୍ୀବତ୍ସ କଲଆି, 
ପ୍ରଥାକ୍ନ ସେପଞ୍ ମଧସୁେୂନ ସଂି, ବଥାେପିେଥା ସେେବ୍ଲକ ଛଥାତ୍ର େନତଥାେଳ ବ୍ଲକ 
ସଭଥାପତ ିଭୀଷମେ ମ�ଥାନ୍, ଛଥାତ୍ର େନତଥାେଳ ପଞ୍ଥାୟତ ସଭଥାପତ ିେବି୍େଞ୍ଜନ 
ମ�ଥାନ୍ ପ୍ରମଖୁ ଅତଥିିଭଥାରବ ରଯଥାଗ ରେଇଥିରଲ। ବଥାେପିେଥା ସେେବ୍ଲକ 
ସରମତ ରବତନଟୀ, ରମଥାେଡଥା, ବଡସଥା� ି ଏବଂ ଶଥାମଥାଖଣୁ୍ଥା ବ୍ଲକଅଞ୍ଳେୁ 
ରଖଳଥାଳ ଅଂଶଗ୍ର�ଣ କେଛିନ୍।ି ଆସନ୍ଥା ୨୩ତଥାେଖିରେ ଫଥାଇନଥାଲ ମ୍ଥାଚ 
ଅନୁଷ୍ତି ର�ବ। ସମ୍ଥାେକ ଯତୀନ୍ଦ୍ରନଥାଥ ମ�ଥାନ୍, ମର�ନ୍ଦ୍ରନଥାଥ ମ�ଥାନ୍, ସଥାଗେ 
ନଥାଏକ, ଆକଥାଶ ମ�ଥାନ୍, େଞ୍ଜତି ନଥାଏକ, ଅରଶଥାକ ମ�ଥାନ୍, ର�ମନ୍ ମ�ଥାନ୍, 
ଶଙ୍କେ ମ�ଥାନ୍, ନବକରିଶଥାେ ମ�ଥାନ୍, ଅେୁ୍ଯନ ମ�ଥାନ୍ଙ୍କ ସରମତ ସମସ୍ତ 
ସେସ୍ ସକ୍ରୟି େଥାୟତି୍ୱ ସମ୍ଥାେନ କେୁଛନ୍।ି

  ଶ୍ୀଅେବନି୍ଦ ପ୍ରମୟିେ ଲଗି୍   ଉଦ୍  ଘାଟତି 
ବବତନଟୀ,୧୬।୩(ସମସି): ରବତନଟୀ ଏମପସି ି �ଥାଇସ୍ଲୁ 
ରଖଳପଡ଼ଆିରେ ଶ୍ୀଅେବନି୍ଦ ପ୍ରମୟିେଲଗି୍   ସେିନି-୬କୁ ମଖୁ୍ଅତଥିି ଶକି୍ଷକ 
େୀପକ କୁମଥାେ ପଥାତ୍ର ରଯଥାଗେଥାନ ପବୂ୍ଯକ ଆନୁଷ୍ଥାନକି ଉେଘଥାଟନ କେଥିିରଲ। 
ଏଥିରେ ନବରେ୍ଥାତ ି ୱଥାେୟିସ୍ଯେ ମଥାଲକି କୀ୍୍ଡିମଥାନ ରେନଥା, ମ�ଥାକଥାଳ-
୧୧ଷ୍ଥାେ ମଥାଲକି କସି୍ମତ୍   ପେଡ଼ିଥା, ଭଆିଇପ ି ଟଥାଇଗସ୍ଯ ମଥାଲକି ରେଥା�ତି 
ସଥା�ୁ, କଙି୍ଗ୍ସ-୧୧ ବଥା�ଥାନଡଥାେ ମଥାଲକି େତି ସଥା�ୁ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 
ପ୍ରଥମ େନିରେ ୪ଟ ି ଟମିକୁ ରନଇ ୨ଟ ି ମ୍ଥାଚ ର�ଥାଇଥିଲଥା। ରଗଥାଟଏିରେ 
ବଥା�ଥାନଡଥା ଟଥାଇଗସ୍ଯ ଏବଂ ଦ୍ତିୀୟ ମ୍ଥାଚରେ ମ�ଥାକଥାଳ-୧୧ଷ୍ଥାେ ଟମି୍   
ବେିୟୀ ର�ଥାଇଥିରଲ। ପେଚିଥାଳନଥାରେ ରସୌମ୍େଞ୍ଜନ ରବର�େଥା, କସି୍ମତ 
ପେଡ଼ିଥା, ରଭୈେବ ନଥାଥ, ସମ୍ୱତି ପ�ୁଥାଣ, ସତ୍େଞ୍ଜନ ମ�ଥାନ୍, ରେଥା�ତି 
ସଥା�ୁ, ପ୍ରୟିେଞ୍ଜନ ପଥାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ସକ୍ରୟି େଥାୟତି୍ୱ ସମ୍ଥାେନ କେୁଛନ୍।ି

  ମାଟ ିରବାରେଇ ଟ୍ାକ୍ଟେେୁ ଜେମିାୋ ଆଦାୟ 
ବବତନଟୀ,୧୬।୩(ସମସି): ତ�ସଲିେଥାେଙ୍କ ବନିଥା ଅନୁମତରିେ 
ମଥାଟ ି ପେବି�ନ କେୁଥିବଥା ଏକ ଟ୍ଥାକ୍ଟେକୁ ରବତନଟୀ ପଲୁସି େଥାେସ୍ୱ 
ବଭିଥାଗକୁ �ସ୍ତଥାନ୍େ କେବିଥାପରେ େେମିଥାନଥା ଆେଥାୟ କେଥାଯଥାଇଛ।ି 
ସଚୂନଥା ମତୁଥାବକ ମ�ୁଲଆି-ପଥେଥା ଅଞ୍ଳେୁ ମଥାଟ ି ପବ�ନ କେୁଥିବଥାେ 
ଖବେପଥାଇ ରବତନଟୀ ପଲୁସି ଗେୁୁବଥାେ ରଭଥାେୁ ଚଢଉ କେଥିିଲଥା। ଚଢଉ 
ସମୟରେ ମଥାଟରିବଥାରଝଇ ଟ୍ଥାକ୍ଟେୁ ଅଟକଥାଇ କଥାଗେପତ୍ର ମଥାଗଥିିରଲ। ମଥାତ୍ର 
ଗଥାଡଚିଥାଳକ ମଥାଟ ିପେବି�ନ ରନଇ ରକୌଣସ ିରବୈଧ କଥାଗେପତ୍ର ରେଖଥାଇ 
ନପଥାେବିଥାେୁ ଆଇଆଇସ ି ସସ୍ମତିଥା ମ�ଥାନ୍ ଟ୍ଥାକ୍ଟେକୁ େଥାେସ୍ୱ ବଭିଥାଗକୁ 
�ସ୍ତଥାନ୍େ କେଥିିରଲ। ପରେ େଥାେସ୍ୱ ନେିୀକ୍ଷକ ଏ� ି ଟ୍ଥାକ୍ଟେେୁ ୧୮�େଥାେ 
ଟଙ୍କଥା େେମିଥାନଥା ଆେଥାୟ କେଥିିବଥା ରନଇ ସଚୂନଥା ରେଇଛନ୍।ି 

  ଆରନ୍ଦାଳେେତ ଡ୍ାଇଭେଙ୍କ ୋସ୍ାରୋକ 
ଦାନ୍ଆିମହୁାଁ,୧୬।୩(ସମସି): େଥାେ୍ବ୍ଥାପୀ ଓଡ଼ଶିଥା ଡ୍ଥାଇଭେ ମ�ଥାସଂଘ 
ପକ୍ଷେୁ ଷ୍ୟିେଂିଛଥାଡ ଆରନ୍ଦଥାଳନ ଚଥାଲଥିିବଥା ରବରଳ ଗେୁୁବଥାେ ସନ୍୍ଥାରେ 
ଆରନ୍ଦଥାଳନକଥାେୀମଥାରନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପେୁ ଫଥାଣ୍ଡ ି ଅଧୀନ କଥାଠପଥାଳ ସ୍ପନିଂିମଲି 
ଛକରେ ୧୮ନଂ େଥାତୀୟ େଥାେପଥକୁ ଅବରେଥାଧ କେଥିିରଲ। ଫଳରେ 
ଉଭୟପରଟ ଶ� ଶ� ଯଥାନବଥା�ନ ଅଟକ ିେ�ଥିିଲଥା। ଖବେପଥାଇ ରବତନଟୀ 
ଏସଡପିଓି ସେୁଶ୍ଯନ େଥାଶ ଏବଂ ରବତନଟୀ ଥଥାନଥା ଆଇଆଇସ ି ସସ୍ମତିଥା 
ମ�ଥାନ୍ ପ୍ରମଖୁ ସେଳବଳ ଘଟଣଥାସ୍ଳରେ ପ�ଞ୍ ିଅବରେଥାଧ �ଟଥାଇଥିରଲ। 
ପରେ ଗଥାଡ ିଚଳଥାଚଳ ସ୍ୱଥାଭଥାବକି ର�ଥାଇଥିଲଥା। 

  କୂଅେୁ ଷଣ୍ଢକୁ ଉଦ୍ାେକଲା ଦମକଳ ବାହେିୀ
ଦାନ୍ଆିମହୁାଁ,୧୬।୩(ସମସି): ରବତନଟୀ ଥଥାନଥା ଅଧୀନ ଚଲିବସଥା ଗ୍ରଥାମେ 
େରନୈକ ବ୍କ୍ଙି୍କ ଘେବଥାଡରିେ ଥିବଥା ଏକ କୂଅେୁ ଗେୁୁବଥାେ ଏକ ବଶିଥାଳ 
ଷଣ୍ଢ ଖସ ି ପଡ଼ଥିିଲଥା। େୀଘ୍ଯଘଣ୍ଥାେ ଉେ୍ମ ପରେ ଅଗ୍ଶିମବଥା�ନିୀ ଷଣ୍ଢକୁ 
ଉଦ୍ଥାେ କଲଥା। ଚଲିବସଥା ଗ୍ରଥାମେ �ଥାତୀ ସଂିଙ୍କ ଘେବଥାଡରିେ ଏକ ପଥେକୂଅ 
ଥିବଥାରବରଳ ଏ�ଥାକୁ ନଡଥାଝଟଥା ରେଇ ଆବଦ୍ ପବୂ୍ଯକ ବନ୍ଦ କେେିଆି 
ଯଥାଇଥିଲଥା। ମଥାତ୍ର ଗେୁୁବଥାେ ଏକ ବଶିଥାଳ ଷଣ୍ଢ କୂଅ ଭତିରେ ଖସପିଡ଼ଥିିଲଥା। 
ଷଣ୍ଢେ ଗେ୍ଯନ ଶଣୁ ିସ୍ଥାନୀୟ ରଲଥାରକ ଖବେ ରେବଥାପରେ ଅଗ୍ଶିମବଥା�ନିୀ 
ଘଟନଥାସ୍ଳରେ ପ�ଞ୍ଥିିଲଥା। ଆଗ୍କି ସଶୁଥାନ୍ ରବର�େଥା ୬୦ଫୁଟ ଗଭୀେ 
କୂଅ ଭତିେକୁ ଯଥାଇ େୀଘ୍ଯଘଣ୍ଥାେ ଉେ୍ମ ପରେ ବଶିଥାଳ ଷଣ୍ଢକୁ େୀବତି ତଥଥା 
ସେୁକ୍ଷତି ଭଥାରବ ଉଦ୍ଥାେ କେଥିିରଲ।

  ପଇିବା ପାଣ ିଦାବରିେ ପଞ୍ାୟତ ଆଗରେ 
ଗୋ, ବାଲ୍  ଟ ିେଖି ମହଳିାଙ୍କ ଧାେଣା 

ସାରସକଣା, ୧୬।୩(ସମସି): ସଥାେସକଣଥା ବ୍ଲକ େଥାଲେଥା ପଞ୍ଥାୟତ 
ପନୁଥାସଆି ଗ୍ରଥାମେ ୬ନଂ ଓଥାଡ୍ଯେ ୪୦େୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଯ ମ�ଳିଥା ଓ ପେୃୁୁଷ ପଥାନୀୟ େଳ 
ପଥାଇଁ ଧଥାେଣଥା ରେଇଛନ୍।ି ଗ୍ରଥାମରେ ରଗଥାଟଏି ମଥାତ୍ର ରସଥାଲଥାେ ନଳକୂପ 
େ�ଛି;ି ଯଥା�ଥାକ ିେୀଘ୍ଯେନି ଧେ ିମେଥାମତ ିଅଭଥାବେୁ ଅଚଳ ର�ବଥାକୁ ବସଛି।ି 
ଫଳରେ ଗ୍ରଥାମବଥାସୀ ପଇିବଥା ପଥାଣ ିପଥାଇଁ ସମସ୍ଥାେ ସମ୍ଖୁୀନ ର�ଉଛନ୍।ି 
ଏ�ଥାେ ପ୍ରତବିଥାେ େଣଥାଇ ଗ୍ରଥାମେ ମ�ଳିଥା ଗେଥା, ବଥାଲଟ ିଧେ ିଆସ ିପଞ୍ଥାୟତ 
ଆଗରେ ଧଥାେଣଥା ରେଇଥିରଲ। େୀଘ୍ଯ ସମୟ ଅରପକ୍ଷଥା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେପଞ୍ 
ପ�ଞ୍ ି ନ ଥିରଲ। ପରେ ପଞ୍ଥାୟତ ଅଧିକଥାେୀ ଚନ୍ଦ୍ରରମଥା�ନ ସଂି ଏ ରନଇ 
ବଡିଓିଙୁ୍କ େଣଥାଇଥିରଲ। ଶକୁ୍ରବଥାେ ରସଥାଲଥାେ ନଳକୂପ ମେଥାମତ ିକେଥାଯବିଥା 
ନମିରନ୍ ପ୍ରତଶିରୁତ ିରେଇଥିରଲ। ପରେ ଧଥାେଣଥା ପ୍ରତ୍ଥା�ୃତ ର�ଥାଇଥିଲଥା।

ବାରପିଦା, ୧୬।୩(ସମସି)

ଗେୁୁବଥାେ ସ୍ଥାନୀୟ ମଗୁ୍ଯଥାବଥାଡ଼ ି ସ୍ତି ଡପିଆିେସ ି ସମ୍ଳିନୀ 
କକ୍ଷରେ ମୟେୂଭଞ୍ଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପେଷିେେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡଥା. 
ରେବଥାଶଷି ମଥାଣ୍ଡ୍ଡିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଥାରେ ପ୍ରଥମ କଥାଉନସଲି ରବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ତି ର�ଥାଇଯଥାଇଛ।ି ପ୍ରଥାେମ୍ଭରେ ବଥାେପିେଥା ସମନ୍ୱତି 
ଆେବିଥାସୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶଥାସକ େଥାମଚନ୍ଦ୍ର ରସଥାରେନ ଅତଥିି, 
ପେଷିେେ ସେସ୍/ସେସ୍ଥା ଓ ବଭିନି୍ନ ବଭିଥାଗୀୟ ଅଧିକଥାେୀଙୁ୍କ 
ସ୍ୱଥାଗତ କେବିଥା ସ�ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପେଷିେ ଗଠନେ 
ଆଭମିଖୁ୍ ସମ୍ଭନ୍ରେ ଅବଗତ କେଥିିରଲ। ପେଷିେେ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡଥା. ମଥାଣ୍ଡ୍ଡି ତଥାଙ୍କ ବକ୍ବ୍ରେ ଉରଲ୍ଖ କେଥିିରଲ 
କ ି ଆେବିଥାସୀମଥାନଙ୍କ ଉନ୍ନତ ି ପଥାଇଁ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ 
ପଟ୍ଟନଥାୟକଙ୍କ ମଥାନସ ପତୁ୍ର ପେକିଳ୍ପନଥାେ ବଥାସ୍ତବ ସ୍ୱେୂପ 
ର�ଉଛ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପେଷିେ ଯଥା�ଥାକ ି ଭଥାେତ ବଷ୍ଯରେ 
ପ୍ରଥମ। ଓଡ଼ଶିଥାରେ ୯ଟ ି ଆେବିଥାସୀ ବ�ୁଳ େଲି୍ଥାରେ ଏ� ି
ପେଷିେ କଥାଯ୍୍ଯ  କେୁଛ।ି ରକବଳ ଆେବିଥାସୀମଥାନଙ୍କ କଳଥା, 
ସଂସ୍ତୃ ିଓ ପେମ୍େଥାେ ବକିଥାଶ ଏ�ଥାେ ଲକ୍ଷ୍ ନୁର� ଁବେଂ ଶକି୍ଷଥା, 
ସ୍ୱଥାସ୍୍ ତଥଥା ଅନ୍ଥାନ୍ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ିଆଣ ିରସମଥାନଙ୍କେ 
ସଥାମଗ୍ରକି ବକିଥାଶ ସଥାଧନ କେବିଥା ଉନ୍ନୟନ ପେଷିେେ ପ୍ରମଖୁ 
ଉରଦେଶ୍। ଏ� ି ଅବସେରେ ରପ୍ରଥାରେକଟେ ମଥାଧ୍ୟମରେ 
ପେଷିେେ କଥାଯ୍୍ଯ ଥାଧଥାେଥା ତଥଥା ବଗିତ େନିମଥାନଙ୍କରେ ପେଷିେ 

�ଥାତକୁ ରନଇଥିବଥା ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ/କଥାଯ୍୍ଯ  ତଥଥା ଏ�ଥାେ ଉପଲବ୍ ି
ସମ୍ୱନ୍ ଅବଗତ କେଥାଯବିଥା ସ� ଚଳତି ଆଥ ୍ଡିକ ବଷ୍ଯରେ 
ବଗିତ େନିେ ଅସମ୍ରୂ୍୍ଯ କଥାଯ୍୍ଯ କୁ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ କେବିଥା ଏବଂ ନୂତନ 
ଭଥାରବ ର�ବଥାକୁ ଥିବଥା ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ କଥାଯ୍୍ଯ କ୍ରମ ସମ୍ୱନ୍ରେ 
ବସୃି୍ତତ ଭଥାରବ ପେଷିେେ ସେସ୍ ସେସ୍ଥା ଓ ବଭିଥାଗୀୟ 
ଅଧିକଥାେୀଙ୍କ ସମ୍ଖୁରେ ଉପସ୍ଥାପନ କେଥାଯଥାଇଥିଲଥା। 
େଲି୍ଥାପଥାଳ ତଥଥା ପେଷିେେ ମଖୁ୍ କଥାଯ୍୍ଯ ନବି୍ଯଥା�ୀ ଅଧିକଥାେୀ 

ବନିୀତ ଭେଦ୍ଥାେ ଆେବିଥାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତ ି ପଥାଇଁ ସେକଥାେଙ୍କ 
ରଯଉସଁବୁ ରଯଥାେନଥା େ�ଛି ି ରସଗଡୁକି ଆଇଟଡିଏି ଓ 
ଅନ୍ଥାନ୍ ବଭିଥାଗେ ମଳିତି ସ�ରଯଥାଗରେ ସମ୍ଥାେତି ର�ବ। 
ଏଥିପଥାଇ ଁଅଥ୍ଯ ପ୍ରତବିନ୍କ ର�ବ ନଥା� ିଁ; ମଥାତ୍ର ତୃଣମଳୂସ୍ତେରେ 
ରଲଥାକମଥାନଙୁ୍କ ରଯଥାେନଥା ବଷିୟରେ ସରଚତନ କେଥାଇ 
କଥାଯ୍୍ଯ ଧଥାେଥାରେ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ସ୍ୱଚ୍ଛତଥା ଅବଲମ୍ୱନ କେ ି ପ୍ରକଳ୍ପ 
କଥାଯ୍୍ଯ  ଗଡୁକି କପିେ ି ଉ୍ମ ମଥାନେ ର�ବ, ରସ େଗିରେ 

ଉଭୟ ସେକଥାେୀ ବଭିଥାଗ ଓ ପେଷିେେ କମ୍ଯକ ୍୍ଯଥାମଥାରନ 
ଯତ୍ନବଥାନ ର�ବଥା ପଥାଇଁ ପେଥାମଶ୍ଯ ରେଇଥିରଲ। ପେଷିେେ 
ସେସ୍ ସେସ୍ଥାମଥାରନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପେଷିେ 
ମଥାଧ୍ୟମରେ େଲି୍ଥାରେ ଆେବିଥାସୀ ସମ୍ପ୍ରେଥାୟେ ସବ୍ଯଥାଙ୍ୀନ 
ଉନ୍ନତ ିବଷିୟରେ ନେିନେିେ ସଚୁନି୍ତି ମତଥାମତ େଖିଥିରଲ। 
ଏଥିପଥାଇ ଁ ସମରସ୍ତ ମଳିମିଶି ି କଥାଯ୍୍ଯ  କେରିବ ରବଥାଲ ି ସ୍ପଷ୍ 
କେଥିିରଲ। ଅନୁଷ୍ତି କଥାଯ୍୍ଯ କ୍ରମରେ ଅନ୍ମଥାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 
ପେଷିେେ ଉପଥାଧ୍ୟକ୍ଷଥା କମଳଥା ତେିଆି, େଲି୍ଥା ପେଷିେେ 
ମଖୁ୍ ଉନ୍ନୟନ ଓ କଥାଯ୍୍ଯ ନବି୍ଯଥା�ୀ ଅଧିକଥାେୀ ରେୌଲତ 
ଚନ୍ଦ୍ରକଥାେ, ମଖୁ୍ େଲି୍ଥା ଚକିତି୍ସଥା ଓ େନସ୍ୱଥାସ୍୍ ଅଧିକଥାେୀ 
ଡଥା. େୂପଭଥାନୁ ମଶି୍, େଥାଇେଙ୍ପେୁେ ଅତେିକି୍ େଲି୍ଥାପଥାଳ 
ତଥଥା ଆଇଟଡିଏିେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶଥାସକ ର�ମନ୍ କୁମଥାେ ସଂି, 
କେଞ୍ଜଆି ଆଇଟଡିଏିେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶଥାସକ ରେବେ୍ ମ�ଥାନ୍ 
ଓ କପ୍ପିେଥା ଆଇଟଡିଏିେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶଥାସକ ରେବେ୍ 
ପଣ୍ଡଥା ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ସରମତ ବଭିନି୍ନ ବଭିଥାଗୀୟ ପେଥାଧିକଥାେୀ 
ଓ ପେଷିେେ ସେସ୍ ସେସ୍ଥା ମଥାରନ ଉପସ୍ତି ର�ଥାଇ 
ଆରଲଥାଚନଥାରେ ଅଂଶ ଗ୍ର�ଣ କେଥିିରଲ। ରଶଷରେ 
ପେଷିେେ ଉପଥାଧ୍ୟକ୍ଷଥା କମଳଥା ତେିଆି େଲି୍ଥାେ ଆେବିଥାସୀଙ୍କ 
ଉନ୍ନତ ି ପଥାଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପେଷିେେ କଥାଯ୍୍ଯ ଧଥାେଥାକୁ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ସ�ରଯଥାଗରେ ସଫଳ େୂପଥାୟନ ପଥାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କେ 
ଆନ୍େକି ସେଛିଥା କଥାମନଥା କେଥିିରଲ।

ବଡସାହ,ି୧୬ା୩(ସମସି)

ଅନ୍େ୍ଯଥାତୀୟ ମ�ଳିଥା େବିସ ଅବସେରେ ବଡସଥା� ି
ନବି୍ଯଥାଚନମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତେୀୟ ଏକ ବେିଥାଟ ମ�ଳିଥା ସମଥାରବଶ 
ମଥାଣତ୍ରୀସ୍ତି ବଥାବଥା କଖଥାେୁଆ ରବୈେ୍ନଥାଥ ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ତି 
ର�ଥାଇଯଥାଇଛ।ି ରବୈଠକରେ ବଡସଥା� ିବ୍ଲକ ମ�ଳିଥା ସଭଥାପତ ି
ଲକ୍ଷୀ ସଂି ସଭଥାପତତି୍ୱ କେଥିିରଲ। ମଞ୍ ପେଚିଥାଳନଥା କେଥିିରଲ 
ନବି୍ଯଥାଚନମଣ୍ଡଳୀ ସଂରଯଥାେକିଥା ସୀମଥା େଥାସ। ପ୍ରଥାେମ୍ଭରେ 
ଅତଥିିମଥାନଙୁ୍କ ମଞ୍ ଉପେକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପରେ ଅତଥିିମଥାରନ ବେୁି 
ପଟ୍ଟନଥାୟକଙ୍କ ଫରଟଥାଚତି୍ରରେ ଧପୂପଷୁ୍ପ ଅପ୍ଯଣ କେଥିିରଲ। 
ପରେ ବରନ୍ଦ ଉତ୍କଳ େନନୀ ଗଥାନ କେଥାଯଥାଇ ଅତଥିିମଥାନଙୁ୍କ 
ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ ଓ ଉପରଢୌକନ ରେଇ ସମ୍ୱଦ୍୍ଡିତ କେଯିଥାଇଥିଲଥା। 
ଏଥିରେ ମଖୁ୍ଅତଥିିେୂରପ ପବୂ୍ଯତନ ସଥାଂସେ ସରେଥାେନିୀ 
ର�ମ୍ରମ୍ୱ, ମଖୁ୍ବକ୍ଥା ଭଥାରବ େଲି୍ଥା ପେଷିେ ଅଧକ୍ଷ୍ଥା ଭଥାେତୀ 
�ଥାଁସେଥା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତଥିି ଭଥାରବ ମୟେୂଭଞ୍ଜ େଲି୍ଥା ସଂରଯଥାେକିଥା 
ଊମ୍ଡିଲତଥା େଥାସ, ସମ୍ଥାନତି ଅତଥିି ଭଥାରବ େଲି୍ଥା ମ�ଳିଥା 
ସଭଥାପତ ିେପି୍ୀଲତଥା ମଶି୍, େଲି୍ଥା ମ�ଳିଥା କଥାଯ୍ଯ୍କଥାେୀ ସଭଥାପତ ି
ସବତିଥା �ଥାଁସେଥା, େଥାେ୍ ଯବୁ ଉପସଭଥାପତ ି ଛବ ି ମଥା�ଥାଲ,ି 
େଲି୍ଥା ମ�ଳିଥା ଉପସଭଥାପତ ିସେପତ ିଟୁଡୁ, େଥାେ୍ ସମ୍ଥାେକିଥା 
ଶ୍ଥାବଣୀ େଥାସ, େଥାେ୍ ସଥାଧଥାେଣ ସମ୍ଥାେକିଥା ସବତିଥା ରବର�େଥା, 

େଲି୍ଥା ପେଷିେ ସେସ୍ଥା ସବୁଥାସନିୀ ନଥାଏକ, ସବତିଥା େଥାସ, 
ଧଥାନ ି କସି୍,ୁ ବଡସଥା� ି ବ୍ଲକ ଅଧକ୍ଷ୍ଥା ମନିତ ି ସଂି, ରବତନଟୀ 
ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଥା ରକୌଶଲ୍ଥା ମଥାଝୀ, ରବତନଟୀ ବ୍ଲକ ସଭଥାପତ ି
ରନେ�ଲତଥା ପଥାଣ ିଓ ପଙ୍କେନିୀ ପଣ୍ଡଥା, ରଫଡରେସନ ସଭଥାପତ ି
ପରୂ୍୍ଡିମଥା ମଶି୍ ଓ ଭଥାଗ୍ବତୀ ମ�ଥାନ୍ ପ୍ରମଖୁ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଭିନି୍ନ 
େନ�ତିକେ ରଯଥାେନଥା ସ�ତି ମ�ଳିଥା ସଶକ୍କିେଣ, ସ୍ଥାନ 
ସଂେକ୍ଷଣ ଓ ମଶିନଶକ୍ରିେ ମ�ଳିଥାମଥାରନ କପିେ ି ସ୍ୱଥାବଲମ୍ୱୀ 
ର�ଥାଇପଥାେୁଛନ୍ ି ରସ ସମ୍କ୍ଯରେ ବକ୍ବ୍ ପ୍ରେଥାନ କେଥିିରଲ। 
ରକନ୍ଦ୍ର ସେକଥାେଙ୍କ ମଥି୍ଥା ପ୍ରତଶିରୁତ ିଓ େେେଥାମ ବୃଦ୍ ିସମ୍କ୍ଯରେ 
ବଷ୍ଡିଥିରଲ। ରତଣ ୁଆଗଥାମୀ ୨୦୨୪ ନବି୍ଯଥାଚନରେ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ 

ନବୀନ ପଟ୍ଟନଥାୟକଙୁ୍କ ପଣୁ ିଥରେ ଷଷ୍ ଥେ ପଥାଇଁ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ 
କେବିଥାକୁ ମ�ଳିଥାମଥାରନ ଶପଥ ରନବଥାକୁ ଅତଥିିମଥାରନ ଆ�୍ୱଥାନ 
ରେଇଥିରଲ। ଏ� ି ଅବସେରେ ବଡସଥା� ି ଓ ରବତନଟୀ 
ବ୍ଲକେ ମ�ଳିଥା ଉରେ୍ଥାଗୀ, ସମସ୍ତ ସେପଞ୍ ଓ ସମତି ି
ସଭ୍ଥାମଥାନଙୁ୍କ ଅତଥିିମଥାରନ ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ ଓ ଉପରଢୌକନ ରେଇ 
ସମ୍ୱଦ୍୍ଡିତ କେଥିିରଲ। ରଶଷରେ ନବି୍ଯଥାଚନମଣ୍ଡଳୀ ସଂରଯଥାେକିଥା 
ସୀମଥା େଥାସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଧନ୍ବଥାେ ଅପ୍ଯଣ କେଥିିରଲ। ଏ� ି
ସମଥାରବଶରେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଥାୟତେ ମ�ଳିଥା ସେପଞ୍, ସମତି ି
ସଭ୍ଥା, ପଞ୍ଥାୟତ ସଭଥାପତ ି ବ୍ଲକ, େଲି୍ଲ୍ଥା ଓ େଥାେ୍ସ୍ତେୀୟ 
କମ୍ଯକ୍୍ଯଥାଙ୍କ ସରମତ ୨�େଥାେୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଯ ମ�ଳିଥା ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 

ବାରପିଦା/ଖଣୁ୍ା, ୧୬।୩(ସମସି): ମଙ୍ଳବଥାେ 
ବୁଢଥାବଳଙ୍ ନେୀେ ବଡସଥା� ି ତ�ସଲି ଅଧୀନ 
ବ ୍୍ଯନଥାେୁ ଏକ ଟ୍ଥାକ୍ଟେ ରବଆଇନ ବଥାଲ ି
ରବଥାରଝଇ କେ ି ଆସଥୁିବଥା ରବରଳ ରବତନଟୀ 
ପଲୁସି �ଥାତରେ ଧେଥାପଡ଼ଥିିଲଥା। ପରେ ଏ� ି
ଘଟଣଥାରେ ସଥାଂଘଥାତକି ତଥ୍ ପେଥାକୁ ଆସଛି।ି 
ସ୍ୱେଥାେ କମ୍ଥାନୀେ ଏ� ିଟ୍ଥାକ୍ଟେଟ ି(ଡଲଥା ସ�ତି) 
ପେବି�ନ ବଭିଥାଗ ପଞ୍ଜକିେଣ ର�ଥାଇନଥା� ିଁ। ବନିଥା 
ପଞ୍ଜକିେଣରେ ରକୌଣସ ି ଯଥାନବଥା�ନ ବକି୍ରୟ 
ର�ଥାଇପଥାେବି ନଥା� ିଁ କମି୍ୱଥା େଥାସ୍ତଥାରେ ଚଳଥାଚଳ 
କେପିଥାେବି ନଥା� ିଁ ରବଥାଲ ି ନୟିମ େ�ଛି;ି ପେନୁ୍ 
ନୂତନ ଟ୍ଥାକ୍ଟେ କପିେ ିବକି୍ର ିର�ଲଥା ତଥା�ଥା ତେନ୍ 
ସଥାରପକ୍ଷ। ରବତନଟୀ ଆଇଆଇସ ି ସସ୍ମତିଥା 
ମ�ଥାନ୍ ଟ୍ଥାକ୍ଟେ ଇଞ୍ଜନି ଓ ରଚଚସି ନମ୍ୱେକୁ 
ଆଧଥାେ କେ ି ଏକ ମଥାମଲଥା େୁେୁ କେ ି େଲି୍ଥା 
ଆଞ୍ଳକି ପେବି�ନ ଅଧିକଥାେୀଙୁ୍କ ସବରିଶଷ 
ବବିେଣୀ ମଥାଗଛିନ୍।ି ଟ୍ଥାକ୍ଟେଟ ିସ୍ୱେଥାେ କମ୍ଥାନୀେ 
ଓ ବଥାରଲଶ୍ୱେେ କମ୍ଥାନୀ ଅଧିକୃତ ରଶଥା-େୁମେୁ 

କଣିଥାଯଥାଇଛ।ି େବତ ସମୟରେ ଚଥାଳକ ରଫେଥାେ 
ର�ଥାଇଯବିଥାେୁ ଅଧିକ ତଥ୍ ମଳି ିନ ଥିଲଥା। ରତରବ 
ବଥାରଲଶ୍ୱେ ଆଞ୍ଳକି ପେବି�ନ ଅଧିକଥାେୀଙୁ୍କ ଏ 
ସମ୍କ୍ଯରେ ପଚଥାେବିଥାେୁ ଯଥାଞ୍ ପରେ ପେବ୍୍ଯୀ 
କଥାଯ୍୍ଯ ଥାନୁଷ୍ଥାନ ଗ୍ର�ଣ କେଥାଯବି ରବଥାଲ ିକ�ଛିନ୍।ି 
ଏଥିପଥାଇ ଁ ଉଭରୟ ରକ୍ରତଥା ଓ ବରିକ୍ରତଥା ଉଭରୟ 
େଥାୟୀ େ�ରିବ। ରତରବ ତଥ୍ ଅନୁଯଥାୟୀ ଟ୍ଥାକ୍ଟେ 
େବତ ପେେନି ତଥା’େ ସ୍ତିଥାବସ୍ଥାକୁ ଲୁଚଥାଇ 
ବରିକ୍ରତଥା ବଥାରଲଶ୍ୱେେ ଆଞ୍ଳକି ପେବି�ନ 
କଥାଯ୍୍ଯ ଥାଳୟରେ ପଞ୍ଜକିେଣ କେଥାଇଛନ୍।ି ଫଳରେ 
ରସ ରଗଥାଟଏି ଭୁଲକୁ ଲୁଚଥାଇବଥାକୁ ଯଥାଇ ଆଉ 
ରଗଥାଟଏି ଭୁଲ କେଛିନ୍।ି ଯଥା�ଥାକ ିରମଥାଟେ ଯଥାନ 
ଆଇନ ଉଲ୍ଂଘନ ସଥାଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ ଠରକଇ 
ଅଭରିଯଥାଗ ସରଙ୍ ମଥାମଲଥା େୁେୁ ର�ବ। ରସ�ପିେ ି
ଖଣୁ୍ଥା ପଲୁସି ୧୩ ତଥାେଖି ସକଥାରଳ କଳଥାପଥେ 
ରବଥାରଝଇ କେ ି ରବଆଇନ ଚଥାଲଥାଣ ସମୟରେ 
ଅନୁେୂପ ଭଥାରବ ଏକ ସ୍ୱେଥାେ କମ୍ଥାନୀେ ନମ୍ୱେ 
ବ�ିୀନ ଟ୍ଥାକ୍ଟେ େବତ କେ ି ମଥାଲକିଥାଣୀଙ୍କ 

ସ୍ୱଥାମୀ ଓ ଚଥାଳକଙୁ୍କ ଗେିଫ କେ ିରକଥାଟ୍ଯ ଚଥାଲଥାଣ 
କେଛି।ି ତଥାେ ସବରିଶଷ ତଥ୍ ମଧ୍ୟ ବଥାେପିେଥା 
ଆଞ୍ଳକି ପେବି�ନ କଥାଯ୍୍ଯ ଥାଳୟକୁ ମଥାଗଛି।ି ଏ� ି
ଟ୍ଥାକ୍ଟେଟେି ପେବି�ନ ପଞ୍ଜକିେଣ େବତ େନି 
� ିଁ ସମ୍ନ୍ନ ର�ଥାଇଛ।ି ରତରବ ଉଭୟ ଘଟଣଥାରେ 
ବରିକ୍ରତଥା ବଥା ଡଲିେ ଟ୍ଥାକ୍ଟେ ପଞ୍ଜକିେଣ ପବୂ୍ଯେୁ 
ଗ୍ରଥା�କଙୁ୍କ �ସ୍ତଥାନ୍େ କେ ି ପେବି�ନ ବଭିଥାଗ 
ଆଖିରେ ଧଳୂ ି ରେଇ ରବଆଇନ କଥାେବଥାେକୁ 
ରପ୍ରଥାତ୍ସଥା�ତି କେୁଛନ୍।ି �ଥାଇ ସକୁି୍େଟି ି ନମ୍ୱେ 
ରପ୍ଲଟ ପଥାଇ ଁ ଚଥାେଆିରଡ ଯଥାଞ୍ ସ�ତି େେମିଥାନଥା 
ଆେଥାୟ କେଥାଯଥାଇ ନୂତନ ନୟିମେ ସରଚତନତଥା 
କେଥାଯବିଥା ସମୟରେ ରଶଥାେୁମେୁ ଗଥାଡ ି ଗଡୁକି 
ରବଆଇନ ଭଥାରବ ନଆିଯଥାଇ ଲଘ ୁଖଣେି ସମ୍େ 
ରଚଥାେଥା କଥାେବଥାେରେ ନରିୟଥାେନ କେଥାଯବିଥା 
ପଛରେ ଏକ େଥାରକଟ ସକ୍ରୟି େ�ଛିନ୍।ି 
ପ୍ରତରିଯଥାଗତିଥା ମଳୂକ ବେଥାେରେ ନେି କମ୍ଥାନୀେ 
କଥାେବଥାେ ବୃଦ୍ ିକେବିଥାକୁ ଯଥାଇ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଭୁଲ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ପଥାଇ ଁସତକ୍ଯ ଘଣ୍ ିସଥାେଛି।ି 

ଜବରଦଖଲରୁ ମକୁ୍ତ ହେଲା 
ସବ୍ବସାଧାରଣ କୂଅ 

ବବତନଟୀ,୧୬।୩(ସମସି): ରବତନଟୀ 
ବେଥାେ ଉପକଣ୍ଠ ମ�ୁଲଆି ରମୌେଥାେ 
େମକଳରକନ୍ଦ୍ର ନକିଟରେ ଥିବଥା ଏକ ସେକଥାେୀ 
କୂଅେୁ ଗେୁୁବଥାେ େବେେଖଲ ଉରଚ୍ଛେ କେଛି ି
ପ୍ରଶଥାସନ। ସଚୂନଥା ମତୁଥାବକ ଆଗକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ 
ଗ୍ରୀଷମେପ୍ରବଥା�େ ମକୁଥାବଲିଥା ସଥାଙ୍କୁ ପଥାନୀୟେଳ 
ସମସ୍ଥା େୂେ କେବିଥା ପଥାଇଁ େମକଳରକନ୍ଦ୍ର 
ନକିଟରେ ସେକଥାେୀ େମରିେ ଥିବଥା ଏକ 
କୂଅକୁ ମେଥାମତ ି କେଥାଯଥାଇଥିଲଥା। ମଥାତ୍ର 
ମେଥାମତେି କଛିେିନି ପରେ ସେକଥାେୀ 
େମରିେ ଥିବଥା କୂଅକୁ ଲଥାଗ ିେ�ୁଥିବଥା େରନୈକ 
ବ୍କ୍ ି ବଳପବୂ୍ଯକ ବଥାଡରଘେ ି େବେେଖଲ 
କେରିନଇଥିରଲ। ରତରବ ପଞ୍ଥାୟତ 
କଥାଯ୍ଯ୍ଥାଳୟେ ବଥାେଣ ସର୍ଦ୍ ସେକଥାେୀ 
େମରିେ ଥିବଥା ସବ୍ଯସଥାଧଥାେଣ ଉରଦେଶ୍ରେ 
ବ୍ବ�ୃତ କୂଅକୁ ବଥାଡରଘେ ି ଆବଦ୍ 
କେରିନଇଥିରଲ। ପରେ ପଞ୍ଥାୟତ ପକ୍ଷେୁ 
ତ�ସଲି ଏବଂ ପଲୁସି ପ୍ରଶଥାସନକୁ ଅବଗତ 
କେଥାଯଥାଇଥିଲଥା। ଗେୁୁବଥାେ ରବତନଟୀ େଥାେସ୍ୱ 
ନେିୀକ୍ଷକ େତନ ର�ମ୍ୱ୍ରମ, ଅତେିକି୍ େଥାେସ୍ୱ 
ନେିୀକ୍ଷକ ପେୁନ୍ଦେ ମ�ଥାନ୍, ପ୍ରଶଥାନ୍ ମଶି୍ଙ୍କ 
ସରମତ ପଲୁସି ପ୍ରଶଥାସନ ଏବଂ ସେପଞ୍ ପଥାନମଣୀ 
ମମୁୁ୍ଯଙ୍କ ଉପସ୍ତିରିେ ସେକଥାେୀ େମରିେ 
ଥିବଥା କୂଅକୁ େବେେଖଲ ମକୁ୍ କେଥାଯଥାଇଛ।ି 

ବାରପିଦା, ୧୬।୩(ସମସି): 
ରଗଥାପବନୁ୍ନଗେ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଯତ ଭଣ୍ଡଗଥାଁେ 
ସଫଳ ଉରେ୍ଥାଗୀ କଳ୍ପନଥା ପଥାତ୍ରଙୁ୍କ 
ରଶ୍ଷ୍ ବୁଣଥାକଥାେ ସମ୍ଥାନରେ ସମ୍ଥାନତି 
କେଥାଯଥାଇଛ।ି ବୁଧବଥାେ ଭୁବରନଶ୍ୱେସ୍ତି 
ରମରଫୟଥାେ ର�ଥାରଟଲ୍   ପେସିେରେ 
ନଥାବଥାଡ୍ଯ ପକ୍ଷେୁ ଆରୟଥାେତି ଏକ ବରିଶଷ 
କଥାଯ୍କ୍ରମରେ ଓଡ଼ଶିଥାେୁ ବଛଥାଯଥାଇଥିବଥା 
େୁଇେଣ ରଶ୍ଷ୍ ବୁଣଥାକଥାେ ମଧ୍ୟରେ 
କଳ୍ପନଥା ଥିରଲ ଅନ୍ତମ। ରସ �ସ୍ତତନ୍ 
ମଥାଧ୍ୟମରେ ବୁଣଥାବୁଣ ିକେ ିନରିେ ସ୍ୱଥାବଲମ୍ୱୀ 

ର�ଥାଇପଥାେଛିନ୍।ି ନେି ଘରେ ତନ୍ ବସଥାଇ 
ରବଶ୍   ଭଲ ରେଥାେଗଥାେ କେୁଛନ୍।ି 
�ଥାତବୁଣଥା ତନ୍ େେଆିରେ ଗଥାମଛୁଥା, 
ରବଡସଟି୍  , ଷ୍ଲ୍  , ବ୍ଥାଗ୍   ଲଥାଗ ି କପଡ଼ଥା ଓ 
ଶଥାଢୀ ଆେ ି ତଆିେ ି କେନ୍।ି ରମୌନଧ୍ୱନ ି
ଫଥାଉରଣ୍ଡସନେୁ �ସ୍ତତନ୍ ବଷିୟରେ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ରନଇ ରସ ଏରବ ଆତ୍ମନଭି୍ଯେଶୀଳ 
ର�ଥାଇପଥାେଛିନ୍।ି ରସ ଏରବ ଅନ୍ମଥାନଙ୍କ 
ପଥାଇଁ ରପ୍ରେଣଥା ପଥାଲଟଛିନ୍।ି ଏ� ି ସମ୍ଥାନ 
ପଥାଇବଥା ପରେ ତଥାଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ ମ�ଲେୁ 
ଶରୁଭଚ୍ଛଥାେୁ ସଅୁ ଛୁଟବିଥାରେ ଲଥାଗଛି।ି

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟେ ପେଷିଦେ ପ୍ରଥମ କାଉେସଲି ରବୈଠକ

ବକିାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ହେବନ ିଅର୍ବ

ବାବା କଖାେୁଆ ରବୈଦ୍ୟୋଥ ପୀଠରେ ମହଳିା ସମାରବଶ

ବହିଜଡକୁି ସଶକ୍ତ ଓ ସମଦୃ୍ଧ କରବିାକୁ ଶପର

ବେିା ପଞ୍କିେଣରେ ଟ୍ାକ୍ଟେ ବକି୍ ିଘଟଣା

ପରବିେନ ବଭିାଗର ସୋୟତା ହଲାଡ଼ଲିା ପଲୁସି
କଳ୍ପନା ପାତ୍ରଙୁ୍  ହରେଷ୍ଠ ବୁଣାକାର ସମ୍ାନ

ବାରପିଦା, ୧୬।୩(ସମସି): ତକତପେୁଠଥାରେ ଥିବଥା ବଥାେପିେଥା ରଟକନକିଥାଲ 
ରଟ୍ନଂି ଇନଷ୍ଚୁି୍ଟ (ଟଟିଆିଇ) ସମ୍ଳିନୀ କକ୍ଷରେ େଲି୍ଥା ସ୍ତେୀୟ ବଶି୍ୱ 
ଖଥାଉଟ ିଅଧିକଥାେ େବିସ ପଥାଳତି ର�ଥାଇଯଥାଇଛ।ି ଖଥାେ୍ ରଯଥାଗଥାଣ ଓ ଖଥାଉଟ ି
କଲ୍ଥାଣ ବଭିଥାଗ, ଭୁବରନଶ୍ୱେ, େଲି୍ଥା ଉପନୟିନ୍ତ୍ରକ ରବୈଧ 
ମଥାପ ବଜି୍ଥାନ ବଭିଥାଗ, ବଥାେପିେଥାଙ୍କ ମଳିତି ଉେ୍ମକ୍ରରମ 
ଉପରଭଥାକ୍ଥା ସଂଗଠନ ‘ସଂକଳ୍ପ’ କୁଳଅିଣଥାଙ୍କ ମଳିତି 
ଆନୁକୂଲ୍ରେ ଖଥାଉଟ ି କଲ୍ଥାଣ ସରଚତନତଥା ସଭଥା 
ଆରୟଥାେତି ର�ଥାଇଯଥାଇଛ।ି ଡସିଡିଆିେସେି ସଭ୍ 
େୀବନକୃଷ୍ଣ ରବ�େଥାଙ୍କ ରପୌରେଥା�ତି୍ରେ ଆରୟଥାେତି 
ସଭଥାରେ ଟଟିଆିଇ, ତକତପେୁେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୁେଶଚନ୍ଦ୍ର ପଥାଢ଼ୀ ମଖୁ୍ଅତଥିି 
ଭଥାରବ ରଯଥାଗରେଇ ସଭଥାକୁ ଉେଘଥାଟନ କେଥିିରଲ। ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଥାନେ 
ସମ୍ଥାେକ ପ୍ରେୀପ କୁମଥାେ େଥାସମ�ଥାପଥାତ୍ର ଅତଥିି ପେଚିୟ ରେଇଥିରଲ। 
ରବୈଧ ମଥାପ ବଜି୍ଥାନ ବଭିଥାଗେ ଉପନୟିନ୍ତ୍ରକ େବୀନ୍ଦ୍ର କୁମଥାେ ମ�ଥାପଥାତ୍ର ବଶି୍ୱ 
ଖଥାଉଟ ିଅଧିକଥାେ େବିସ ପଥାଳନ ଉରଦେଶ୍ ସମ୍କ୍ଯରେ ସଚୂନଥା ରେଇଥିରଲ। 
େଲି୍ଥା ଖଥାେ୍ ରଯଥାଗଥାଣ ବଭିଥାଗେ, ସ�କଥାେୀ ସଥାଧଥାେଣ ରଯଥାଗଥାଣ ଅଧିକଥାେୀ 

(ଏସଏିସଓ) େଲି୍ୀପ କୁମଥାେ ପଥାଣଗି୍ରଥା�ୀ, ଧିରେଥାେ କୁମଥାେ ଭୂୟଥା,ଁ କନଷି୍ 
ନେିକି୍ଷକ ପ୍ରରମଥାେ କୁମଥାେ ନଥାୟକ, ସଂକଳ୍ପେ ସଭଥାପତ ି ଅରମଥାେ କୁମଥାେ 
ପ୍ରଧଥାନ ଏବଂ ଅନ୍ଥାନ୍ ଅତଥିିମଥାରନ ରଯଥାଗରେଇ ଉପରଭଥାକ୍ଥା ଆଇନେ 

ଅଧିକଥାେ ବଷିୟରେ ସଚୂନଥା ରେଇଥିରଲ। ଦ୍ରବ୍ ଓ ରସବଥା ରକ୍ଷତ୍ରରେ 
ତରୁଟବିଚୁି୍ତେି ପ୍ରତକିଥାେ, ଓେନ ମଥାପ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଠରକଇ ପ୍ରତ ି ଯତ୍ନଶୀଳ 
ର�ବଥା ଖଥାଉଟେି କ୍୍ଯବ୍ ରବଥାଲ ି କ�ଥିିରଲ। ସଂକଳ୍ପ ପକ୍ଷେୁ ପଷୁ୍ପଲତଥା 
ନଥାଏକ, ପରୂ୍୍ଯଚନ୍ଦ୍ର ଧଳ ପ୍ରମଖୁ ଡସିଏିଲଏମେ କମ୍ଯକ୍୍ଯଥାଙ୍କ ସ�ରଯଥାଗରେ 
କଥାଯ୍୍ଯ କ୍ରମ ଆରୟଥାେନ କେଥିିରଲ। ରଶଷରେ ଟଟିଆିଇେ ରଟ୍ନଂି ଅଧିକଥାେୀ 
ପ୍ରେୀପ କୁମଥାେ ମଲ୍କି ଧନ୍ବଥାେ ରେଇଥିରଲ।

ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ବଶି୍ୱ ଖାଉଟ ିଅଧିକାର ଦବିସ ପାଳତି
ବାରପିଦା, ୧୬।୩(ସମସି): ବଥାେପିେଥା 
ଷ୍ଥାଡୟିମ ପଡ଼ଆିରେ ଓଡ଼ଶିଥା କ୍ରରିକଟ 
ଆରସଥାସଏିସନ ଓ ମୟେୂଭଞ୍ଜ ଆଥରଲଟକି 
ଆରସଥାସଏିସନେ ମଳିତି ସ�ରଯଥାଗରେ 
ଚଥାଲଥିିବଥା େଲି୍ଥାସ୍ତେୀୟ ଓସଏି ଭେିନ-୨୦୨୪ 
ଆନ୍ତଃ କ୍ଲବ କ୍ରରିକଟ ଲଗି ଟୁର୍୍ଯଥାରମଣ୍େ ଅଷ୍ମ 
େନିେ ଏକ ମଥାତ୍ର ମ୍ଥାଚରେ ଡଆିେରକ ‘ବ’ି 
େଳ େଥାଇେଙ୍ପେୁ େଳକୁ ୮ ଉଇରକଟରେ 
ପେଥାସ୍ତ କେଛି।ି ପ୍ରଥରମ ବ୍ଥାଟଂି କେ ି
େଥାଇେଙ୍ପେୁ ୩୬.୫ ଓଭେରେ ସମସ୍ତ 
ଉଇରକଟ �େଥାଇ ୧୭୨ େନ ସଂଗ୍ର� 
କେଥିିଲଥା। ବପିକ୍ଷ େଳେ ମରନଥାେ ମ�ଥାନ୍ 
୪ଟ ି ଉଇରକଟ ଅକ୍ଆିେ କେ ି ମ୍ଥାନ ଅଫ 
େ ି ମ୍ଥାଚ ର�ଥାଇଥିବଥା ରବରଳ ଆେତି୍ 

ବସଥା ମଧ୍ୟ ୩ଟ ି ଉଇରକଟ ରନଇଥିରଲ। 
େବଥାବରେ ଡଆିେରକ ‘ବ’ି୨୨ ଓଭେରେ 
ମଥାତ୍ର େୁଇଟ ିଉଇରକଟ �େଥାଇ ବେିୟ ଲକ୍ଷ୍ 
�ଥାସଲ କେଥିିରଲ। େଳ ପକ୍ଷେୁ ରସୌମ୍ 
ମ�ଥାନ୍ ୮୬ ଓ େବି୍ େଞ୍ଜନ େଥାସ ୪୯ 
େନ କେଥିିରଲ। ସଶୁଥାନ୍ ମ�ଥାନ୍ ି ଓ େଲି୍ୀପ 
େଥାସ ରଖଳ ପେଚିଥାଳନଥା କେଥିିବଥା ରବରଳ 
ସମ୍ୱତି ମ�ଥାେଣଥା ରସ୍ଥାେଂିରେ ସ�ଥାୟତଥା 
କେଥିିରଲ। ଅତଥିିଭଥାରବ କ୍ରୀଡ଼ଥାବତି 
ସେୁପି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଯଥାଗରେଇ ରଖଳଥାଳଙୁି୍କ 
ଉତ୍ସଥା�ତି କେଥିିରଲ। ଅନ୍ମଥାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 
ଆରସଥାସଏିସନେ ସଥାଧଥାେଣ ସମ୍ଥାେକ 
ବେିୟ କୁମଥାେ େଥାସ ଓ କ୍ରରିକଟ ସ� 
ସମ୍ଥାେକ �େପ୍ରସଥାେ ପଥାତ୍ର ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ଆନ୍ତଃ କ୍ଲବ୍  କ୍ହିକଟ୍ ; ଡଆିର୍ ହକ ‘ବ’ି ବଜିୟୀ
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ବପିଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସମଥାରକଥାଇ ରପଥାଲ

ତେଲତ�ୋଇ, ୧୬ୋ୩ (ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା କେଲକେଲାଇ ବ୍ଲେ ଡଲାେବଙ୍ଗଳଲା 
ନେିଟବର୍ତ୍ତୀ ସମଲାକେଲାଇ ନଦତୀ ଉପକର ଦତୀରତ୍ ବରତ୍ କେବ ପଦୁରଦୁ ଣଲା କପଲାଲ ବପିଦ ସଂେଦୁଳ 
ଅବସ୍ଲାକର ରେଛି।ି କେକବ ଏେ ିକପଲାଲଟ ିପରୂ୍ତ୍ ବଭିଲାଗ ଅଧତୀନକର ରେଥିିବଲା କବକଳ 
ବଭିଲାଗତୀୟ େର୍ତ୍ ତ୍ପକ୍ଷ ନୂେନ କପଲାଲ ନମିତ୍ଲାଣ ପଲାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରେଲାର ସକଭତ୍ ଠଲାରଦୁ  ଆରମ୍ଭ 
େର ିଅଟେଳ ସରଥିିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି 

ଏଠଲାକର ସଚୂନଲାକ�ଲାଗ୍ୟ କ� ଏେ ିକପଲାଲ ଉପକର କଦୈନେି ଶେ ଶେ ସଂଖ୍ୟଲାକର 
�ଲାନବଲାେନ ଚଳଲାଚଳ େରଦୁ ଥିବଲା କବକଳ ବ୍ଲେର ୧୨ଟ ିପଞ୍ଲାୟେର ୫୦େଜଲାରରଦୁ  ଊଦ୍ଧ୍ୱ 
କଲଲାେ ବ୍ଲେ, େେସଲି େଲା�ତ୍୍ୟଲାଳୟ, ସ୍ଲାସ୍୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଉପକର ନଭିତ୍ର େରଥିଲାନ୍।ି ଅନ୍ୟ 
ପକ୍ଷକର କେଲକେଲାଇ ଠଲାରଦୁ  ସରିଗିଡ଼ିଲା ପ�ତ୍୍ୟନ୍ ୧୭େକିଲଲାମଟିର ରଲାସ୍ତଲା ପରୂ୍ତ୍ ବଭିଲାଗ 
ପକ୍ଷରଦୁ  ୨୯କେଲାଟରିଦୁ  ଊର୍ଦ୍ତ୍ ଅଟେଳ େରଲା�ଲାଇ େଲା�ତ୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ େରଲା�ଲାଇଛ।ି କେକବ ବପିଦ 
ସଂେଦୁଳ ସମଲାକେଲାଇ କପଲାଲ ନମିତ୍ଲାଣେଦୁ କନଇ ପ୍ରଶ୍ନବଲାଚତୀ ସତ୍ଷ୍ ିେରଛି।ି କସେପିର ିଉକ୍ତ 
କପଲାଲ ଉପକର େଟେ ବଡ଼ ଡଲାକ୍ତରଖଲାନଲା, ଭଦୁ ବକନଶ୍ୱର, ଅନଦୁଗଦୁଳ, କେଙ୍ଲାନଲାଳ ଆଦ ି
ଜଲି୍ଲାେଦୁ �ଲାନବଲାେନ ଚଳଲାଚଳ କେଲାଇଥିବଲା କବକଳ େଦୁ ରନ୍ କପଲାଲ ନମିତ୍ଲାଣ େଲା�ତ୍୍ୟେଲାରତୀ 
େରବିଲା ପଲାଇଁ କେଲକେଲାଇ ପ୍ରଗେଶିତୀଳ ନଲାଗରେି ମଞ୍ ପକ୍ଷରଦୁ  ଦଲାବ ି େରଛିନ୍।ି

ଯବୁକଙ୍କ ଝୁଲନ୍ଥା ମତୃରଦହ ଉଦ୍ଥାେ
େୁରୁମଙୁ୍ୋ, ୧୬ୋ୩ (ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲିଲା ସଲାେଲାରପଡ଼ଲା ବ୍ଲେ ଉପଲାନ୍ ଅଞ୍ଳ 
ମଲାଛଗଡ଼ ପଞ୍ଲାୟେ େମଲାରମରଲା ଗ୍ଲାମର ଜକଣ ୪୫ ବରତ୍ତୀୟ ବବିଲାେେି �ଦୁବେଙ୍ ଝଦୁ ଳନ୍ଲା 
ମତ୍େକଦେ ଗଦୁରଦୁ ବଲାର ବରଗଛରଦୁ  ପଦୁଲସି ଉର୍ଲାର େରଛି।ି ମତ୍େେ କେକଲ ଜଦୁଡଦୁ  ମଦୁଣ୍ଲା। 
ଏକନଇ ପଲାଟଣଲା ଥଲାନଲାକର ୮/୨୩କର ଏେ ଅପମତ୍େଦୁ ୍ୟ ମଲାମଲଲା ରଦୁ ଜଦୁ  କେଲାଇଥିବଲା 
ସଲାେଲାରପଡ଼ଲା ଫଲାଣ୍ ିଏଏସଆଇ ଶବିପ୍ରସଲାଦ ଆଇଚ େେଛିନ୍।ି ପଦୁଲସି ପଲାଟଣଲା କଗଲାଷ୍ତୀ 
ସ୍ଲାସ୍୍ୟକେନ୍ଦ୍ରେଦୁ ଶବ ବ୍ୟବକଛେଦ ପଲାଇଁ ପଠଲାଇଛ।ି ସଚୂନଲାକ�ଲାଗ୍ୟ କ� ଜଦୁଡ଼ଦୁ  ବଦୁ ଧବଲାର 
ରଲାେକିର ରରଦୁ  କଶୌଚ କେବଲା ପଲାଇଁ �ଲାଉଛ ିେେ ିଆଉ ରରେଦୁ କଫରନିଥିକଲ।

ଯାଦବ ସଂଘର ପରବିର୍ତ୍ତିତ କାଯଚ୍ଚ୍ୟକାରଣିୀ ବବୈଠକ

ଘଷପିରୁୋ,୧୬ୋ୩(ସମସି): ରରପିଦୁରଲା ବ୍ଲେ �ଲାଦବ ସଂରର ପରବିର୍୍ତିେ େଲା�ତ୍୍ୟେଲାରଣିତୀ 
କବୈଠେ ଦରଡପିଲାଳ ପଞ୍ଲାୟେ କଟଲାଲେନଲାଣ୍ତୀ ମଠ ପରସିରକର ଅନଦୁଷ୍େି କେଲାଇ 
�ଲାଇଛ।ି ବରଷି୍ େଲା�ତ୍୍ୟେର୍ତ୍ଲା ନତ୍ ସଂିେଚରଣ ଦଲାସଙ୍ ସଭଲାପେତି୍ୱକର ଅନଦୁଷ୍େି 
େଲା�ତ୍େଲାରଣିତୀ କବୈଠେକର ପ୍ରଥକମ ବ୍ଲେର ନୂେନ େଲା�ତ୍୍ୟେଲାରଲାଣତୀ ସଦସଙ୍ 
ନଲାମ କରଲାରଣଲା େରଲା�ଲାଇଥିଲଲା। ରରପିଦୁରଲା ବ୍ଲେ ସଭଲାପେ ି ଭଲାକବ ବଜିୟ ଦଲାସ, 
ଉପସଭଲାପେ ି ଭଲାକବ ତ୍କିଲଲାଚନ କବଲାଇକେଇ, ଦଲି୍ପି ଦଲାସ, ନଲାରଲାୟଣ ପକଲଇ, 
ଦଦୁ ଃଶଲାସନ ଖିଲଲାର, ଅଭୟ ଦଲାସ, ସମ୍ଲାଦେ ଭଲାକବ ପ୍ୟଲାରତୀକମଲାେନ ବଲାରେି, ସେ 
ସମ୍ଲାଦେ ପ୍ରୟିବ୍ରେ କେଶ,ି ମଲାଧବଲାନନ୍ ପରଡ଼ିଲା, ରଞ୍ଜନ କବକେରଲା, ଅଞ୍ଜନ କବକେରଲା, 
କେଲାରଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦଲାସ ଏବଂ ବ୍ଲେ �ଦୁବକମଲାର୍ତ୍ଲା ସଭଲାପେ ି ଭଲାକବ ଅମଲୂ୍ୟେଦୁମଲାର 
ବଲାରେି, ସମ୍ଲାଦେ ରଲାଜେକିଶଲାର ବଲାରେି ଏବଂ ମେଳିଲାକମଲାର୍ତ୍ଲା ସଭଲାକନତ୍ତୀ ଉରଲାରଲାଣତୀ 
କବକେରଲା, ସମ୍ଲାଦେିଲା ଭଲାକବ ସେ୍ୟଭଲାମଲା କବକେରଲାଙ୍ଦୁ  ମକନଲାନତୀେ େରଲା�ଲାଇ 
ଥିଲଲା। ବରଷି୍ େଲା�ତ୍୍ୟେର୍ତ୍ଲା ବଳରଲାମ କବକେରଲା, କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ମେଲାେଦୁଡ,ଦଦୁ କ�ତ୍୍ୟଲାଧନ 
ବଲାରେି, ଅଜୟେଦୁମଲାର ଦଲାସ, ଚନି୍ଲାମଣତୀ ଦଲାସଙ୍ଦୁ  ଉପକଦଷ୍ଲା େମଟି୍ରି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ 
ନତ୍ ସଂିେଚରଣ ଦଲାସଙ୍ଦୁ  ରଲାଜ୍ୟ େଲା�ତ୍୍ୟେଲାରଣିତୀ ପରରିଦେଦୁ ମକନଲାନତୀେ େରଲା�ଲାଇଥିଲଲା। 

ଅଣଆବଥାସକି କୃଷକ ତଥାଲମି ଶବିେି

ଘଷପିରୁୋ,୧୬ୋ୩(ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା େତ୍ର ିକବୈରୟେି ପରଚିଲାଳନଲା ସଂସ୍ଲା (ଆତ୍ଲା)
େରଫରଦୁ  ରରପିଦୁରଲା ବ୍ଲେ େତ୍ର ି ପରଲାମଶତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଠଲାକର ଏେଦନିେିଆି ଅଣଆବଲାସେି 
େତ୍ରେ େଲାଲମି ଶବିରି ଅନୂଷ୍େି କେଲାଇ�ଲାଇଛ।ି ଏେ ିଶବିରିକର େତ୍ରେଙ୍ ଆୟ ଦ୍ଗିଦୁଣେି 
େରଲା�ବିଲାେଦୁ ସରେଲାରଙ୍ େରଫରଦୁ  ନଆି�ଲାଇଥିବଲା ବଭିନି୍ନ ପଦକକ୍ଷପ ଏବଂ ସମନ୍େି 
କ�ଲାଜନଲା ସମନ୍୍ଧକର ସଚୂନଲା ପ୍ରଦଲାନ େରଲା�ଲାଇଥିଲଲା। ବ୍ଲେ େତ୍ର ିଅଧିେଲାରତୀ ସ୍ ତ୍େକିରଖଲା 
କବକେରଲା ବ୍ଲେ ସେେଲାରତୀ େତ୍ର ିଅଧିେଲାରତୀ ମଲାନସରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧଲାନ ପ୍ରମଦୁଖ ଉପସ୍େି ରେ ି
ଚଲାର ି ମଲାନଙ୍ଦୁ  ଉନ୍ନେ ପ୍ରଣଲାଳ ି ଚଲାର ସେ ସମନ୍େି ଏବଂ କଜୈବେି ପର୍େ ି ଚଲାର ସେ 
ମତ୍ର୍େିଲା ପରକି୍ଷଲା ଉପକର ଗଦୁରଦୁତ୍ୱ ଆକରଲାପ େରଥିିକଲ। ଏେ ି ଦନିେିଆି ଅଣଆବଲାସେି 
େଲାଲମି୍   ଶବିରି ପରଚିଲାଳନଲାକର ରସପିଦୁରଲା ବ୍ଲେ ମଲାଷ୍ର କରେନର ଇନ୍ରିଲା ମେଲାନ୍,ି େତ୍ର ି
ପରଚିଲାଳନଲା ସଂସ୍ଲା (ଆତ୍ଲା)େରଫରଦୁ  ଏଟଏିମ୍   ସଦୁବ୍ରେ କଜନଲା, ଭରେ ଭୂରଣ ଉପଲାଧ୍ୟଲାୟ 
ପ୍ରମଖୂ ସେକ�ଲାଗ େରଥିିକଲ। କମଲାଟ ୪୦ ଜଣ ଅଗ୍ଣତୀ ଚଲାରତୀଙ୍ଦୁ  ଏେ ିଶବିରିକର େଲାଲମି 
ପ୍ରଦଲାନ େରଲା�ଲାଇଥିଲଲା। ରରପିଦୁରଲା ବ୍ଲେକର େଲା�ତ୍୍ୟରେ େତ୍ରେସଲାଥି େତ୍ରମିତି୍ ଏବଂ 
ଅକନେ ଅଗ୍ଣତୀ ଚଲାରତୀ ଉପସ୍େି ଥିକଲ।

ତ�ନୁ୍ଝର, ୧୬ୋ୩ (ସମସି)

େରଚିନ୍ନପଦୁର ବ୍ଲେ ଶଗଡ଼ପଟଲା ପଞ୍ଲାୟେ 
ଅନ୍ଗତ୍େ ବଲି୍ଲା ଗ୍ଲାମକର ପଣ୍େି ରରଦୁନଲାଥ ମଦୁମଦୁତ୍ 
େଲାରଗିର ଉତ୍ଲାଦେ ସଂଗଠନ ଆନଦୁେୂଲ୍ୟକର 
ଆଦବିଲାସତୀ ମେଳିଲା େଲାରଗିରମଲାନଙ୍ 
ପଲାଇ ଁ ଲଲାଖଶଳି୍ପ ସଲାମଗ୍ତୀର ବବିଧି େରଣ 
ଉପକର ଏେ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଶବିରି ଆରମ୍ଭ 
କେଲାଇଛ।ି ଏେଲା ଆସନ୍ଲା ମଲାର୍ତ୍ ୨୪େଲାରଖି 
ପ�ତ୍୍ୟନ୍ ଚଲାଲବିଲାର େଲା�ତ୍୍ୟକ୍ରମ ରେଛି।ି 
ରଲାଜ୍ୟ ସରେଲାରଙ୍ ଅନଦୁସଚୂେି ଜଲାେ ି ଓ 
ଜନଜଲାେ ି ଉନ୍ନୟନ ବଭିଲାଗ ପକ୍ଷରଦୁ  ଓମଲ୍ାଡସି ି
ସେଲାୟେଲାକର ଅନଦୁଷ୍େି ଏେ ି ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ଶବିରିକର ବଲି୍ଲା ଗ୍ଲାମ ସେେି ଆଖଦୁପଲାଳ, 
କବଲାଲପଟିଲା, ମଦୁଦକିନଲାଚଲା, ଭଲାଲଦୁ ପଟିଲା ଓ 
ବଲାଉରଁବଲାେଲାଳ ି ପଡ଼ଲା ଗ୍ଲାମରଦୁ  ୫୦ଜଣ 
ଆଦବିଲାସତୀ େଲାରଗିର ଅଂଶଗ୍େଣ େରଛିନ୍।ି 
ଲଲାଖଶଳି୍ପର ସ୍ତୀେତ୍େପି୍ରଲାପ୍ତ େଲାଲମିଦଲାେଲା 

କଦବଲାଶରି ଜଲାନଲା ମଦୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶକି୍ଷେ ଭଲାକବ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ କଦଉଛନ୍।ି େଦୁମଦୁଦନିତୀ େକରଲା ଓ 
ମନିେତୀ କସଠତୀ ସେକ�ଲାଗତୀ ପ୍ରଶକି୍ଷେିଲା 
ଭଲାକବ କ�ଲାଗକଦଇଛନ୍।ି େଲାଲମି ଶବିରିର 
ପ୍ରଲାରମ୍ଭେି ଅଧିକବଶନକର ଅନଦୁସଚୂେି ଜଲାେ ି
ଓ ଜନଜଲାେ ିସମଳ୍ େଲାଲମି ପ୍ରେଷି୍ଲାନର ଜଲି୍ଲା 
ସଂକ�ଲାଜେ ଶରିରି ଚନ୍ଦ୍ର ସଲାମନ୍ ସମସ୍ତଙ୍ଦୁ  
ସ୍ଲାଗେ େରବିଲା ସେେି ଅେଥିି ପରଚିୟ ପ୍ରଦଲାନ 
େରଥିିକଲ। ଅନଦୁଷ୍ଲାନର େଲା�ତ୍୍ୟକ୍ରମ ଅଧିେଲାରତୀ 
କଦବଲାଶରି ପ୍ରଧଲାନ ଲଲାଖଶଳି୍ପ ସଲାମଗ୍ତୀର 
ବକି୍ରୟ ଉପକର ବଭିନି୍ନ ସଂସ୍ଲା ସେେି େପିର ି
କ�ଲାଡ଼ ି କେଲାଇପଲାରକିବ ଓ ପ୍ରଦଶତ୍ନତୀକର 
ଅଂଶଗ୍େଣ େରପିଲାରକିବ କସଥିପଲାଇଁ 
ସେକ�ଲାଗ ପ୍ରଦଲାନ େରକିବ କବଲାଲ ି ପ୍ରେଲାଶ 
େରଥିିକଲ। ଅଧିକବଶନକର ଶଗଡ଼ପଟଲା 
ସରପଞ୍ େଦୁମ୍ଭେର୍ତ୍ ଦଣ୍ପଲାଟ କ�ଲାଗଦଲାନ େର ି
େଲାରଗିରମଲାନଙ୍ଦୁ  ଉତ୍ଲାେେି େରବିଲା ସେେି 
େଲାରଗିରମଲାକନ ୧୦ଦନି ଧର ି ଧ୍ୟଲାନ ପବୂତ୍େ 

ପ୍ରଶକି୍ଷଣ କନକବ ଓ ଉନ୍ନେମଲାନର ସମଲାଗ୍ତୀ 
ପ୍ରସ୍ତଦୁେ େର ିଲଲାଭବଲାନ କେଲାଇପଲାରକିବ କବଲାଲ ି
ଆଶଲାବ୍ୟକ୍ତ େରଥିିକଲ। ଏଥିସେେି ଲଲାଖଶଳି୍ପ 

ସଲାମଗ୍ତୀ ଦ୍ଲାରଲା ଆମ ଗ୍ଲାମ ଓ ପଞ୍ଲାୟେର ନଲାମ 
େପିର ି ରଲାଜ୍ୟକର େଥଲା କଦଶକର ପରଚିେି 
କେଲାଇପଲାରବି କସଥିପଲାଇଁ ନଷି୍ଲାରଖି େଲା�ତ୍୍ୟ 

େରବିଲାେଦୁ ଆେ୍ଲାନ କଦଇଥିକଲ। ଅନ୍ୟେମ 
ଅେଥିି ଭଲାକବ ଭଗଲାମଦୁଣ୍ଲା ସରପଞ୍ ଫଦୁଲମଣତୀ 
ନଲାୟେ ଓ ସ୍ଲାନତୀୟ ଜଲି୍ଲା ପରରିଦ ସଭ୍ୟ 
ମଲାଇକନଲା କସଲାକରନ୍   କ�ଲାଗକଦଇଥିକଲ। 
େରଚିନ୍ନପଦୁର ଅଞ୍ଳକର ଲଲାଖଚଲାର ବେଦୁେ 
ଦନି ପବୂତ୍ରଦୁ  ବନ୍କେଲାଇ �ଲାଇଥିବଲାରଦୁ  ଲଲାଖ 
ଶଳି୍ପ ସଲାମଗ୍ତୀର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦ୍ଲାରଲା ପଦୁଣ ି ଥକର 
ଲଲାଖଚଲାରର ପଦୁନରଦୁର୍ଲାର କେଲାଇପଲାରବି। 
ଏଣଦୁ ଲଲାଖ ଚଲାର ପଲାଇ ଁ ସମକସ୍ତ ଆକଗଇ 
ଆସବିଲାେଦୁ ଆେଲ୍ାନ ଜଣଲାଇଥିକଲ। ଲଲାଖ 
ଚଲାର ଦ୍ଲାରଲା େଞ୍ଲାମଲାଲର ଅଭଲାବ ଦୂର 
କେଲାଇ ପଲାରବିକବଲାଲ ି େେଥିିକଲ। ପଣ୍େି 
ରରଦୁନଲାଥ ମଦୁମଦୁତ୍ େଲାରଗିର ଉତ୍ଲାଦେ 
ସଂଗଠନର ସଭଲାପେ ି କେମଲାଲ ି ମଲାଝତୀ 
ସମସ୍ତଙ୍ଦୁ ଧନ୍ୟବଲାଦ ଅପତ୍ଣ େରଥିିକଲ। 
ସମ୍ଲାଦେିଲା ସମଦୁତ୍ଲା କଦେଦୁରତୀ ଓ କେଲାରଲାଧ୍ୟକ୍ଷଲା 
ରଙ୍ଗଲେଲା କଦେଦୁରତୀ ପ୍ରମଦୁଖ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଶବିରି 
ପରଚିଲାଳନଲାକର ସେକ�ଲାଗ େରଥିିକଲ। 

ତ�ନୁ୍ଝର,୧୬ୋ୩ (ସମସି)

ରଲାଜ୍ୟ ସରେଲାରଙ୍ ‘ଆମ ଜଙ୍ଗଲ କ�ଲାଜନଲା’ େଲା�ତ୍୍ୟକ୍ରମର 
ରଲାଜ୍ୟ ଉପକଦଷ୍ଲା ନଲାରଲାୟଣ ପଟ୍ନଲାୟେ କେନ୍ଦୁଝର 
ଜଲି୍ଲାେଦୁ ଦଦୁ ଇଦନିଆି ପରଦିଶତ୍ନକର ଆସ ି ବଭିନି୍ନ କକ୍ଷତ୍ 
ପରଦିଶତ୍ନ ସେେି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ କ�ଲାଜନଲା େଲା�ତ୍୍ୟକ୍ରମ 
ଗଦୁଡେିର ସମତୀକ୍ଷଲା େରଛିନ୍।ି ଏେ ି ଅବସରକର ବଭିନି୍ନ 
ବନସଦୁରକ୍ଷଲା ସମେି ି ସେେି ଆକଲଲାଚନଲା ଓ କସମଲାନଙ୍ଦୁ  
େସ୍ତଲାନ୍ର କେଲାଇଥିବଲା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଳଗଦୁଡେିଦୁ ପରଦିଶତ୍ନ 
େରଥିିକଲ। ଏେ ି ଦଦୁ ଇଦନିଆି ଗସ୍ତ ସମୟକର କେନ୍ଦୁଝର 
ବନଖଣ୍ର ସଦର ବନଲାଞ୍ଳ ଅନ୍ଗତ୍େ େଲାଣ୍ଭିଙ୍ଗଲା, 
ଭଲାଲଦୁ ରର, ଆେଲାରପଶ ି ବନ ସଦୁରକ୍ଷଲା ସମେି,ି ରଟଗଲଁା 
ବନଲାଞ୍ଳର ସଲାନଜତୀଉଳ ିମେଳିଲା ଖଲପିତ୍ ଉତ୍ଲାଦେ ସଂର, 
ଆନନ୍ପଦୁର ବନଖଣ୍ ଅନ୍ଗତ୍େ ଗୟଳମଦୁଣ୍ଲା ଓ ଖଜଦୁରବିଲାଣ ି
ବନ ସଦୁରକ୍ଷଲା ସମେି,ି ଝଣଝଣଲାସ୍େି ବସି୍ଲାପେି େକଲଲାନତୀେଦୁ 
ପରଦିଶତ୍ନକର �ଲାଇଥିକଲ। ସରେଲାରଙ୍ର ବନବଭିଲାଗ 

ସେଲାୟେଲାକର ଆମ ଜଙ୍ଗଲ କ�ଲାଜନଲା ମଲାଧ୍ୟମକର ସ୍ଲାନତୀୟ 
କଲଲାେଙ୍ର ଜତୀବେିଲାର ଉନ୍ନେ ିପଲାଇ ଁନଆି�ଲାଇଥିବଲା ବଭିନି୍ନ 
େଲା�ତ୍୍ୟକ୍ରମର ସମତୀକ୍ଷଲା େରଥିିକଲ। ଏଥି ସେେି ସ୍ଲାନତୀୟ 
କଲଲାେଙ୍ କମୌଳେି ସମଲାସ୍ୟଲା ଓ ଆବଶ୍ୟେେଲା ସମ୍େତ୍କର 

ଆମ ଜଙ୍ଗଲ କ�ଲାଜନଲାର ଉପକଦଷ୍ଲା ଶ୍ତୀ ପଟ୍ନଲାୟେ 
ଆକଲଲାଚନଲା େରଥିିକଲ। ରଲାଜ୍ୟ ସରେଲାରଙ୍ ବଭିନି୍ନ ଜନ 
େଲ୍ୟଲାଣେଲାରତୀ କ�ଲାଜନଲା ଗଦୁଡେି ଜଙ୍ଗଲ ପରକିବଷ୍େି 
ଗ୍ଲାମ ଗଦୁଡେିର କଲଲାେଙ୍ ପଲାଖକର ସଠେି ଭଲାବକର 

ପେଞ୍ଛି ି େ ି ନଲାେ ିଁ ଏ ବରିୟକର ପଚଲାର ି ବଦୁ ଝଥିିକଲ। 
କଲଲାେଙ୍ର କେକେେ କମୌଳେି ସମଲାସ୍ୟଲା ଗଦୁଡେିର 
ତ୍ୱରେି ସମଲାଧଲାନ ପଲାଇ ଁ ଉପସ୍େି କଲଲାେ ପ୍ରେନିଧିି ଓ 
ବଭିଲାଗତୀୟ ଅଧିେଲାରତୀମଲାନଙ୍ଦୁ  ପରଲାମଶତ୍ କଦଇଥିକଲ। ଏଥି 
ସେେି କସ ଉପସ୍େି ଗ୍ଲାମବଲାସତୀ, ବଭିଲାଗତୀୟ ଅଧିେଲାରତୀ, 
ସ୍ଲାନତୀୟ କଲଲାେ ପ୍ରେନିଧିି ମଲାନଙ୍ ସେେି ମଶି ି ଜଙ୍ଗଲ 
ସଦୁରକ୍ଷଲା ନମିକନ୍ ଏେ ି ସମସ୍ତ ବନସଦୁରକ୍ଷଲା ସମେିେିଦୁ  
ଦଆି�ଲାଇଥିବଲା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଳ ପରଦିଶତ୍ନ େର ି ଏେଲାର 
ସଲାମ୍ପ୍ରେେି ପରସି୍େି,ି ଓ କଜୈବ ବବିଧିେଲା ବରିୟକର 
ଅବଗେ କେବଲାେଦୁ ଆବଶ୍ୟେ ପରଲାମଶତ୍ କଦଇଥିକଲ। ଏେ ି
େଲା�ତ୍୍ୟକ୍ରମକର ଆମ ଜଙ୍ଗଲ କ�ଲାଜନଲାର ରଲାଜ୍ୟ ପ୍ରେଳ୍ପ 
ପରଚିଲାଳନଲା ସଂସ୍ଲାର ପ୍ରେନିଧିି ବଜିୟରଲାମ କସନଲାପେ,ି 
କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ ଅଧିେଲାରତୀ ଧନରଲାଜ ଏଚଡ,ି 
ଆନନ୍ପଦୁର ବନ୍ୟପ୍ରଲାଣ ି ଡଭିଜିନ ବନଖଣ୍ ଅଧିେଲାରତୀ, 
ପଲାଟଣଲା ବ୍ଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଲା, ସ୍ଲାନତୀୟ କଲଲାେ ପ୍ରେନିଧିି ଏବଂ 
ଅନ୍ୟଲାନ୍ୟ ବଭିଲାଗତୀୟ ଅଧିେଲାରତୀ ମଲାକନ ଉପସ୍େି ଥିକଲ। 

ଲଥାଖ ଶଳି୍ପ ସଥାମଗ୍ରୀେ ବବିଧିକେଣ ଉପରେ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଶବିେି

‘ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ରଯଥାଜନଥା’ ଉପରଦଷ୍ଥାଙ୍କ ରକନୁ୍ଝେ ଗସ୍ତ

ହୋଟଡହି,ି ୧୬ୋ୩(ସମସି): େଲାଟଡେି ି
ବ୍ଲେ କଗଲାପ ସରେଲାରତୀ ଉର୍ ପ୍ରଲାଥମେି 
ବଦି୍ୟଲାଳୟର ୫ଜଣ ଶକି୍ଷେ ଶକି୍ଷୟତି୍ତୀଙ୍ 
ମଧ୍ୟରଦୁ  ୪ଜଣ ଅନଦୁପସ୍େି ଥିବଲା କବକଳ 
ଜକଣ ଶକି୍ଷୟତି୍ତୀ ବଦି୍ୟଲାଳୟେଦୁ ଆସଥିିକଲ। 
ଏେଲାେଦୁ କନଇ ବଦି୍ୟଲାଳୟ େମଟିରି 
ସଭଲାପେ ି ମକନଲାଜ କବକେରଲା, ୱଲାଡତ୍ 
ସଭ୍ୟଲା ସଂ�ଦୁକ୍ତଲା କସଠତୀଙ୍ ସକମେ 

ବେଦୁ ଅଭଭିଲାବେ ଓ େମଟି ି ସଦସ୍ୟ 
ଅଭକି�ଲାଗ େରଥିିକଲ। ଏେଲାେଦୁ କନଇ 
େଲାଟଡେି ି ବଇିଓ କେଉଁ ପରସି୍େିକିର ବନିଲା 
ଅନଦୁମେକିର ୪ଜଣ ଶକି୍ଷେଶକି୍ଷୟତି୍ତୀ 
ଅନଦୁପସ୍େି ରେକିଲ କସ କନଇ େଲାରଣ 
ଦଶତ୍ଲାଅ କନଲାଟସି େେଛିନ୍।ି କନଲାଟସିର 
ଉର୍ର କଦବଲା ପକର ପଦକକ୍ଷପ ନଆି�ବି 
କବଲାଲ ି ବଇିଓ ସଚୂନଲା କଦଇଥିକଲ। 

ହୋଟଡ଼ହି,ି ୧୬।୩ (ସମସି): େଲାଟଡ଼େି ିବ୍ଲେ 
ପଢ଼ଆିରପିଲ୍ତୀ ଗ୍ଲାମର ଗ୍ଲାମକଦବେତୀଙ୍ 
ପତୀଠକର ୨ୟ ବଶି୍ୱଶଲାନ୍ ି ଗତୀେଲା�ଜ୍ଞ ଓ 
ରଲାମଚରେି ପଲାଠର ଅଧିବଲାସ େଳସ ଆଜ ି
ଗଦୁରଦୁ ବଲାର ଅନଦୁଷ୍େି କେଲାଇ�ଲାଇଛ।ି ଗ୍ଲାମର 
ରଜଲା କପଲାଖରତୀ ରଲାଟରଦୁ  ପଜୂଲାର୍ତ୍ନଲା େରଲା�ଲାଇ 
େଳସ ଅଣଲା�ଲାଇ େଳସ କଶଲାଭଲା�ଲାତ୍ଲାକର 
ଗ୍ଲାମ ପରକି୍ରମଲା େରଲା�ଲାଇଥିଲଲା। ଏେ ି
କଶଲାଭଲା�ଲାତ୍ଲାକର ଶଙ୍ଖ, େଦୁଳେଦୁଳ, ରଣ୍ଟ 
ବଲାଦ୍ୟକର ଗ୍ଲାମ ପ୍ରେମ୍େି କେବଲା ସେ 
ଗ୍ଲାମଟ ିଉତ୍ବ ମଦୁଖର କେଲାଇଥିଲଲା। େଳସ 
ପରକି୍ରମଲା ପକର ରେିନିେି ି ଅନଦୁ�ଲାଇ �ଜ୍ଞ 
ମଣ୍ପକର ସ୍ଲାପନ େରଲା�ଲାଇଥିଲଲା। 
ମଦୁଖ୍ୟ େର୍ତ୍ଲା ଭଲାକବ ଚେଦୁ ଭଦୁ ତ୍ଜ ରଲାଉେ ଓ 
େଲାଙ୍ ଧମତ୍ପତ୍ତୀ ସବେିଲା ରଲାଉେ ଦଲାୟତି୍ୱ 
େଦୁ ଲଲାଇଥିବଲା କବକଳ େଳସ ବ୍ରେଧଲାରତୀ 
ଭଲାକବ ମଲାଧବ ନଲାୟେ, ସଦୁକେଶନି ିନଲାୟେ, 
ନରେର ି ସଲାେଦୁ, ମଲାଳେତୀ ସଲାେଦୁ, ଗଙ୍ଗଲାଧର 
ସଲାମଲ, ଅଞ୍ଜଦୁଲେଲା ସଲାମଲ, କଦକବନ୍ଦ୍ର ପଲାତ୍, 

କସୌଭଲାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମତୀ ପଲାତ୍, ମକନଲାରଞ୍ଜନ ପଲାତ୍, 
ଅନ୍ନପରୂ୍ତ୍ଲା ପଲାତ୍, ରବତୀନ୍ଦ୍ର ପଲାତ୍, ବତୀଣଲାପଲାଣତୀ 
ପଲାତ୍, ରଲାକଜନ୍ଦ୍ର ପଲାତ୍, ନରିଦୁ ପମଲା ପଲାତ୍, 
ମକେଶ୍ୱର ନଲାୟେ, କସୌଭଲାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମତୀ 
ନଲାୟେ, ପ୍ରଶଲାନ୍ ସଲାେଦୁ, ପପନି ସଲାେଦୁ, 
ମଦୁନଲା ନଲାୟେ, ଦପିଲାଞ୍ଜଳତୀ ନଲାୟେ ଓ 
ଜ୍ଞଲାନରଞ୍ଜନ ପଲାତ୍ େଳସ ଆଣଥିିବଲା 
କବକଳ ପଣ୍େି କଦକବନ୍ଦ୍ର ତ୍ପିଲାଠତୀ, 
ଦତୀପେ ମଶି୍, କେୈଳଲାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଶଦୁକ୍ଳ, ବପିନି 
ବେିଲାରତୀ ତ୍ପିଲାଠତୀ, ଦଲାକମଲାଦର ତ୍ପିଲାଠତୀ 
ରେିନିେି ି ଅନଦୁ�ଲାଇ ପଜୂଲାପଲାଠ େରଥିିକଲ। 
େମଟିରି ସଭଲାପେ ି ପରୂ୍ତ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଲାତ୍, 
ସମ୍ଲାଦେ େଥଲା ସଲାମ୍ଲାଦେି କଗଲାପଲାଳେତ୍ଷ୍ଣ 
ରଲାଉେ, ଜଗବନ୍ଧଦୁ ରଲାଉେ, ଡଡଲକସନ 
ରଲାଉେ ପରଚିଲାଳନଲା େରଥିିବଲା କବକଳ 
ପ୍ରେଲ୍ଲାଦ ରଲାଉେ, ଦଲିଦୁ  ରଲାଉେ, ରଲାକଜନ୍ଦ୍ର 
ରଲାଉେ, ରନଶ୍ୟଲାମ ଧଳ, େଲାହ୍ଲା ନଲାୟେ, 
ବଲାବଲାଜ ି ସଲାେଦୁ, ଅଖିଳ ମଲ୍େି, ଶଲାନ୍ନଦୁ  
କଜନଲା ପ୍ରମଦୁଖ ସେକ�ଲାଗ େରଥିିକଲ।

ହୋଟଡହି,ି ୧୬ୋ୩(ସମସି): େଲାଟଡେି ି
ବ୍ଲେ କସଲାକସଲା ପଞ୍ଲାୟେ ଅନ୍ଗେତ୍ ମଲା’ ସରି୍ 
ମରଚଲାଇ ଭଲାଗବେ ଟଦୁଙ୍ଗ ି ମରଚଲାଇପଦଲା 
ପକ୍ଷରଦୁ  ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ତୀଙ୍ ମଧ୍ୟକର ଭଲାଗବେ 
ପ୍ରଚଲାର ପ୍ରସଲାର ପଲାଇ ଁ ଏେ ପ୍ରୟଲାସ ଆରମ୍ଭ 
େର ିଏେ ପ୍ରସ୍ତଦୁେ ିକବୈଠେ ଟଦୁଙ୍ଗରି ସଭଲାପେ ି
ଶଙ୍ଖଲାଳତୀ ରଲାଉଳଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷେଲାକର ଅନଦୁଷ୍େି 
କେଲାଇଛ।ି ଏଥିକର କସଲାକସଲା, ବଲାଲବିକରଇ, 
ବଲାକଙ୍ଗଲାର, ପଢ଼ଆିରତୀପଲ୍ତୀ ଓ କେଙ୍ଲା 
ଗ୍ଲାମପଞ୍ଲାୟେକର ଥିବଲା ୧୨ଟ ି ବଲାଳେିଲା ଓ 
ବଲାଳେ ଉର୍ ବଦି୍ୟଲାଳୟର ପ୍ରଧଲାନଶକି୍ଷେ 
ଶକି୍ଷୟତ୍ତୀଙ୍ ସେ ଆକଲଲାଚନଲା େର ି

ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ତୀ େଭିଳ ିଭଲାଗବେ ପ୍ରେ ିଆଗ୍େ ସତ୍ଷ୍ ି
େରକିବ କସ ଦଗିକର ଟଦୁଙ୍ଗ ିପକ୍ଷରଦୁ  ଅନଦୁକରଲାଧ 
େରଲା�ଲାଇଛ।ି ଭଲାଗବେ ସମ୍େତ୍କର ଜ୍ଞଲାନ 
ଆେରଣ େରବିଲା ପଲାଇ ଁ କ�ଉ ଁ ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ତୀ 
ଆଗ୍େ ପ୍ରେଲାଶ େରକିବ କସେ ିଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ତୀଙ୍ଦୁ  
ମଲାଗଣଲାକର ଭଲାଗବେ ସମ୍େ୍ତିେ ବେ ିପ୍ରଦଲାନ 
େରଲା�ବି। କସେ ିବେେିଦୁ ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ତୀ ପଢ଼ବିଲା 
ପକର କସେ ି ବେରିଦୁ  ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ବି। କ�ଉଁ 
ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ତୀ େତ୍େତି୍ୱ ଅର୍ତ୍ନ େରକିବ କସେ ି
ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ତୀଙ୍ଦୁ  ବଲାର୍ତିେ ଉତ୍ବ େଲା�ତ୍୍ୟକ୍ରମକର 
ପଦୁରଷ୍ ତ୍େ େରଲା�ବି। ଏେଲାେଦୁ କନଇ ଉର୍ 
ବଦି୍ୟଲାଳୟସ୍ତରତୀୟ ଭଲାଗବେ ଲଖିନ ପରତୀକ୍ଷଲା 

ଆସନ୍ଲା ଏପ୍ରଲି ୯ େଲାରଖିକର କେବଲା ପଲାଇଁ 
ଟଦୁଙ୍ଗରି ସଭଲାପେ ି ସଚୂନଲା କଦଇଛନ୍।ି 
ଭଲାଗବେ ପ୍ରଚଲାର ପ୍ରସଲାର ପଲାଇ ଁଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ତୀଙ୍ଦୁ  
ମଲା’ ସରି୍ ମରଚଲାଇ ଭଲାଗବେ ଟଦୁଙ୍ଗ ି ପକ୍ଷରଦୁ  
ଏଭଳ ି ପ୍ରୟଲାସ େରଲା�ଲାଇଥିବଲାରଦୁ  ବତ୍ର୍ଜିତୀବତୀ 
ଓ ଧମତ୍ପରଲାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତମଲାକନ ସଲାଧଦୁବଲାଦ 
ଓ ପ୍ରଶଂସଲା େରଛିନ୍।ି ବଦି୍ୟଲାଳୟର 
ଶକି୍ଷେ ଶକି୍ଷୟତି୍ତୀ ସେକ�ଲାଗ େରଦୁ ଥିବଲାରଦୁ  
ଭଲାଗବେ ଟଦୁଙ୍ଗ ି ପକ୍ଷରଦୁ  ଧନ୍ୟବଲାଦ ପ୍ରଦଲାନ 
େରଲା�ଲାଇଛ।ି ଏେ ି ସମୟକର ଟଦୁଙ୍ଗରି 
ସମ୍ଲାଦେ ଅଜେି ରଲାଉେ, କଗଲାପଲାଳ ରଲାଉେ 
ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମଲାକନ ଉପସ୍େି ରେଥିିକଲ। 

ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଥାେପ୍ରସଥାେ ରହବ ଭଥାଗବତ

ତେଲତ�ୋଇ, ୧୬ୋ୩ (ସମସି): ଜକଣ ପଦୁଲସି ଅଧିେଲାରତୀ ମେଳିଲାଙ୍ 
ପ୍ରେ ି ଅଶଲାଳତୀନ ବ୍ୟବେଲାର େରବିଲା ପରେିଲାପର ବରିୟ କେଲାଇଛ।ି 
କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା କେଲକେଲାଇ ଥଲାନଲା ଅଞ୍ଳର ଜକଣ ମେଳିଲା ଏଭଳ ି
ଅରଟଣର ଶେିଲାର କେଲାଇଥିବଲା କନଇ ସ୍ଲାନତୀୟ ଥଲାନଲାକର ଅଭକି�ଲାଗ 
କେଲାଇଛ।ି ଅଭକି�ଲାଗ ଅନଦୁ�ଲାୟତୀ ସମ୍ତ୍କ୍ତ ମେଳିଲା ଜଣେ ସ୍ଲାନତୀୟ 
ଅଞ୍ଳର ଏେ ଡଲାେ େଲା�ତ୍୍ୟଲାଳୟ େମତ୍ଚଲାରତୀ ଅଟନ୍।ି ଗେ ୨େଲାରଖିକର 
କେେ ି ଦଦୁ ବତ୍ ତ୍ର୍ େଲାଙ୍ ଡଲାେ େଲା�ତ୍୍ୟଲାଳୟ େଲାଲଲା ଭଲାଙ୍ଗ ି କଦଇଥିବଲାରଦୁ  
ମେଳିଲା େମତ୍ଚଲାରତୀ ଜଣଙ୍ ଗେ ୪େଲାରଖିକର କେଲକେଲାଇ ଥଲାନଲାକର 
ଆସ ି ଲଖିିେ ଅଭକି�ଲାଗ େରଥିିକଲ। ଥଲାନଲାକର ଥିବଲା ଅଧିେଲାରତୀ 
ଜଣଙ୍ ମେଳିଲାଙ୍ ଠଲାରଦୁ  ଅଭକି�ଲାଗପତ୍ ରଖି େଲାଙ୍ର କମଲାବଲାଇଲ 
ନମ୍ର ମଲାଗ ି କନଇଥିକଲ ଏବଂ େଦନ୍କର ଗକଲ କଫଲାନ୍   କ�ଲାକଗ 
ଜଣଲାଇବଦୁ  କବଲାଲ ିେେଥିିକଲ। ଏେଲା ସେେି ଥଲାନଲା ବଲାବଦୁ  ଜଣଙ୍ େଲାଙ୍ର 

୭୯୭୮୩୧୮୦୬୯ କମଲାବଲାଇଲ ନମ୍ରଟ ିମେଳିଲା େମତ୍ଚଲାରତୀଙ୍ଦୁ  
କଦଇଥିକଲ। ଏେଲାପକର ମେଳିଲା େମତ୍ଚଲାରତୀ ଜଣଙ୍ ଥଲାନଲାରଦୁ  ଚଲାଲ ି
ଆସଥିିକଲ। ସମ୍ତ୍କ୍ତ ଥଲାନଲା ବଲାବଦୁ  ରଟଣଲାର େଦନ୍ େରବିଲା ବଦଳକର 
ମେଳିଲା ଡଲାେ େମତ୍ଚଲାରତୀଙ୍ଦୁ  ବଲାରମଲ୍ାର କଫଲାନ୍   େର ି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରେଲାର 
ଅଶ୍ତୀଳ ଇଙ୍ଗେି େରବିଲା ସେେି ଖରଲାପ ଭଲାରଲା ପ୍ରକୟଲାଗ େରଥିିକଲ ଏବଂ 
େଛି ିକମକସଜ ପଠଲାଇଥିକଲ। ଏେ ିରଟଣଲାେଦୁ କନଇ ମେଳିଲା େମତ୍ଚଲାରତୀ 
ଜଣଙ୍ ଆଜ ିକେଲକେଲାଇ ଥଲାନଲାର ଦ୍ଲାରଲାସ୍ତ କେଲାଇଛନ୍।ି ଏେଲାର ଦତ୍ ଢ଼ 
େଲା�ତ୍୍ୟଲାନଦୁଷ୍ଲାନ ପଲାଇଁ ମେଳିଲା ଜଣଙ୍ ଦଲାବ ି େରଛିନ୍।ି କେକବ ଏେ ି
କମଲାବଲାଇଲ ନମ୍ରଟ ି କେଲକେଲାଇ ଥଲାନଲାର ଏସଆଇ ରସଲାନନ୍ 
ନଲାୟେଙ୍ କେଲାଇଥିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି ଏ ସମ୍େତ୍କର େଲାଙ୍ଦୁ  ପଚଲାରବିଲାରଦୁ  
ଏେଲା ସମ୍ରୂ୍ତ୍ ମଥି୍ୟଲା କବଲାଲ ି େେଥିିକଲ। କେକବ କେଲକେଲାଇ 
ଥଲାନଲା ଆଇଆଇସ ି ଏ କନଇ କେୌଣସ ି ପ୍ରେକି୍ରୟିଲା କଦଇ ନଲାେଲାନ୍।ି

ଘଷପିରୁୋ,୧୬ୋ୩(ସମସି): ରଲାମଚନ୍ଦ୍ରପଦୁର 
ସ୍େି ରଲାକମଶ୍ୱର ମନିଷି୍ଲାଡୟିମ୍   ଠଲାକର 
ବଲାବଲା ରଲାକମଶ୍ୱର ଆଞ୍ଳେି �ଦୁବେ ସଂର 
ପକ୍ଷରଦୁ  ଚଲାଲଥିିବଲା ଦବିଲାରଲାତ୍ ଟ-ି୨୦ 
କ୍ରକିେଟ ଟଦୁ ର୍ତ୍ଲାକମଣ୍ଟର ଦ୍େିତୀୟ ଦବିସ 
ମ୍ୟଲାଚକର ଏମ୍  ସସି ି ଫଲାଇଟର ଏବଂ 
ଚେଲାକଡଲାଳଲା କେଲ୍ପଲଲାଇନ ବଜିୟତୀ 
କେଲାଇଛନ୍।ି ଅେଥିି ଭଲାକବ ଆନନ୍ପଦୁର 
ଉପଜଲି୍ଲାପଲାଳ ଅନଲିେଦୁମଲାର କସଠତୀ, 
ରରପିଦୁରଲା ବଡିଓି ଅସେିେଦୁମଲାର ମେଲାନ୍ତୀ, 
ସମଲାଜକସବତୀ ମଦନକମଲାେନ ସଲାେଦୁ  ପ୍ରମଦୁଖ 

କ�ଲାଗକଦଇଥିକଲ। ଦ୍େିତୀୟ ଦବିସକର 
ଦଦୁ ଇଟ ିମ୍ୟଲାଚ ଅନଦୁଷ୍େି କେଲାଇଥିଲଲା। ପ୍ରଥମ 
ମ୍ୟଲାଚ େପକିଳଶ୍ୱର ଚ୍ୟଲାକଲଞ୍ଜର ବନଲାମ 
ଏମ୍  ସସି ି ଫଲାଇଟର ମଧ୍ୟକର ଅନଦୁଷ୍େି 
କେଲାଇଥିଲଲା। ଏମସସି ି ପ୍ରଥକମ ବ୍ୟଲାଟଂି 
େର ି ନରି୍ତ୍ଲାରଲାେ ୨୦ ଓଭରକର ୧୯୩ ରନ 
ସଂଗ୍େ େରଥିିଲଲା। ଜବଲାବକର େପକିଳଶ୍ୱର 
ଚ୍ୟଲାକଲଞ୍ଜର ୧୮୫ ରନ େରବିଲାେଦୁ ସମଥତ୍ 
କେଲାଇଥିଲଲା। କସେପିରତୀ ଦ୍େିତୀୟ ମ୍ୟଲାଚକର 
ଚେଲାକଡଲାଳଲା କେଲ୍ପଲଲାଇନ ପ୍ରଥକମ ବ୍ୟଲାଟଂି 
େର ି ୨୦ ଓଭରକର ୨୧୫ ରନ ସଂଗ୍େ 

େରଥିିଲଲା। ଏେଲାର ଜବଲାବକର ମଲା’େଙି୍ଗଦୁଳଲା 
ୱଲାରୟିସ୍   ୧୮୧ ରନ୍   େର ିପରଲାଜୟ ବରଣ 
େରଥିିଲଲା। ବଲାବଲା ରଲାକମଶ୍ୱର ଆଞ୍ଳେି 
�ଦୁବେ ସଂରର ପତ୍ଷ୍କପଲାରେ େଥଲା ମଦୁଖ୍ୟ 
େଲା�ତ୍୍ୟନବିତ୍ଲାେତୀ ପ୍ରଦତୀପେଦୁମଲାର ସଲାେଦୁଙ୍ 
ସଂକ�ଲାଜନଲାକର ପ୍ରଥମ େର ିଡୟିଦୁଜ୍   ବଲ୍  କର 
ଅକନେ େଲାରେଲା ଖଚେି କ୍ରକିେଟରମଲାନଙ୍ଦୁ  
କନଇ ଆରପଏିଲ୍   ଲଗି୍   କଖଳ ଅନଦୁଷ୍େି 
କେଉଥିବଲାରଦୁ  କଖଳ କଦଖିବଲାେଦୁ ବଳିମ୍େି 
ରଲାତ୍ ି ପ�ତ୍୍ୟନ୍ େଜଲାର େଜଲାର ଦଶତ୍େଙ୍ 
ଭଡି ଲଲାଗ ି ରେଦୁଥିବଲା କଦଖିବଲାେଦୁ ମଳିଦୁଛ।ି 
ଟଦୁ ର୍ତ୍ଲାକମଣ୍ଟ ପରଚିଲାଳନଲାକର ବରଷି୍ 
କଖଳଲାଳ ି ରବତୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ଲାଇଁ, ଜୟେତ୍ଷ୍ଣ ବଳ, 
ଅକ୍ଷୟେଦୁମଲାର ସଲାେଦୁ, କେମନ୍ େଦୁମଲାର 
କଜନଲା, କବୈକଲଲାଚନ ସ୍ଲାଇଁ, ଭଲାରେଭୂରଣ 
ନଲାୟେ, ଶଶିରି େଦୁମଲାର କଜନଲା, ସଦୁଶଲାନ୍ 
ବଶି୍ୱଲାଳ, ଲଲଲାଟ ସ୍ଲାଇଁ, େଳ୍ପେରଦୁ  ନଲାଥ, 
ଆରେଚନ୍ଦ୍ର ନଲାୟେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ଲାଇଁ, ଶଦୁଭଲାଂଶଦୁ 
କଦଓ, ସଦୁଶଲାନ୍ ବଶି୍ୱଲାଳ ସକମେ େ୍ଲବର 
ଶେଲାଧିେ �ଦୁବେ ସେକ�ଲାଗ େରଦୁ ଛନ୍।ି

ବୋବୋ ରୋତମଶ୍ୱର ଟ-ି୨୦ କ୍ତି�ଟ

ଏମ୍  ସସି ିଫଥାଇଟର୍   ଓ ଚକଥାର�ଥାଳଥା ରହଲ୍ପଲଥାଇନ୍   ବଜିୟରୀ

ପଢ଼ଆିେପିଲ୍ରୀ ଗ୍ଥାମରେ ବଶି୍ୱଶଥାନ୍ ିଗରୀତଥା ଯଜ୍ଞ

ମହଳିଥାଙୁ୍କ ଏସ୍  ଆଇଙ୍କ ଅସଦଥାଚେଣ ଅଭରିଯଥାଗ

୪ ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ କଥାେଣଦଶ୍ଥାଅ ରନଥାଟସି୍   

େୁରୁମଙୁ୍ୋ, ୧୬ୋ୩ (ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର 
ଜଲି୍ଲା ପଲାଟଣଲା ବ୍ଲେ ଟଲାଙ୍ଗରପଡ଼ଲା ପଞ୍ଲାୟେ 
ଅଙ୍ଦୁରଲା ଗ୍ଲାମରଦୁ  ମଲାର୍ତ୍ ୭ େଲାରଖିକର ଜକଣ 
ଅଜଣଲା ମଲାନସେି ଭନି୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତ ି ରଲାସ୍ତଲା 
େଡ଼କର ଅସଦୁସ୍ କେଲାଇ ପଡ଼ଥିିକଲ। େଲାଙ୍ଦୁ  
ସ୍ଲାନତୀୟ କଲଲାକେ ୧୦୮ ଆମ୍ୱୁଲଲାନ୍ସକର 
ପଲାଟଣଲା କଗଲାଷ୍ତୀ ସ୍ଲାସ୍୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକର ଭର୍୍ତି 
େରଥିିକଲ। ପକର େଲାଙ୍ଦୁ  ଗଦୁରଦୁେର ଅବସ୍ଲାକର 

କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ମଦୁଖ୍ୟ ଚେିତି୍ଲାଳୟ ସ୍ଲାନଲାନ୍ର 
େରଲା�ଲାଇଥିଲଲା। କସଠଲାକର ଚେିତି୍ଲାଧତୀନ 
ଅବସ୍ଲାକର େଲାଙ୍ର ଗଦୁରଦୁବଲାର ମତ୍େଦୁ ୍ୟ ରଟଛି।ି 
ଏକନଇ ପଲାଟଣଲା ଥଲାନଲାକର ୮/୨୩କର ଏେ 
ମଲାମଲଲା ରଦୁଜଦୁ  କେଲାଇଛ।ି କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା 
ମଦୁଖ୍ୟ ଚେିତି୍ଲାଳୟକର ଶବ ବ୍ୟବକଛେଦ 
କେଲାଇଥିବଲା ପଲାଟଣଲା ଥଲାନଲାଧିେଲାରତୀ 
ମକନଲାରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧଲାନ େେଛିନ୍।ି

ମଥାନସକି ଭନି୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ମତୁୃୟୁ

ଆନନ୍ପରୁ, ୧୬ୋ୩ (ସମସି): 
ଆନନ୍ପଦୁର ବ୍ଲେ ଅନ୍ଗତ୍େ ବଲାଇକଲଲା 
ପଞ୍ଲାୟେର ଖଡବିଲି ି ସରେଲାରତୀ ପ୍ରଲାଥମେି 
ବଦି୍ୟଲାଳୟକର ବଲାର୍ତିେ କ୍ରତୀଡଲା ଅନଦୁଷ୍େି 
କେଲାଇ�ଲାଇଛ।ି ପ୍ରଥମରଦୁ  ପଞ୍ମ କଶ୍ଣତୀ 
�ଲାଏଁ ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ତୀ କଖଳକର ଅଂଶଗ୍େଣ 
େରଥିିକଲ। ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ତୀଙ୍ ପଲାଇଁ ୧୦୦ ମଟିର 
କଦୌଡ, ଲମ୍ଡଆିଁ, ଉର୍ଡଆିଁ, ଗଣେିକଦୌଡ, 
ଛଦୁଞ୍ôଚସେୂଲା କଖଳ, ଅଖଲାକଦୌଡ, ମଦୁ୍ୟଜେି 
କଚୟଲାର, ଆଳଦୁଚଲାମଚ କଖଳ ଆଦ ିଅନଦୁଷ୍େି 
କେଲାଇ�ଲାଇଛ।ି ବଦି୍ୟଲାଳୟର ପ୍ରଧଲାନ ଶକି୍ଷେ 

ଭରେଚନ୍ଦ୍ର ପଲାତ୍ଙ୍ େତ୍ତଲାବଧଲାନକର 
ଦଦୁ ଇଦନି ଧର ି ଦଦୁ ଇଦନି ଧର ି ବଦି୍ୟଲାଳୟର 
କଖଳ ପଡ଼ଆିକର ଅନଦୁଷ୍େି କେଲାଇ�ଲାଇଛ।ି 
ସେେଲାରତୀ ଶକି୍ଷେ ନତୀଳମଣତୀ ବଲାରେି, 
ଦତୀପେ େଦୁମଲାର କବକେରଲା ବଦି୍ୟଲାଳୟ 
ପରଚିଲାଳନଲା େମଟିରି ସଭଲାପେ ି ସଦୁକରଶ 
େଦୁମଲାର କଜନଲା, ସଦସ୍ୟ ଭରେ ଚନ୍ଦ୍ର କଜନଲା, 
ମଲାୟଲାଧର କପକରଇ, ସଦୁେଲାନ୍ କଜନଲା, ଅକ୍ଷୟ 
କଜନଲା, ଅକଶଲାେ କଜନଲା, ଅଞ୍ଜନ କଜନଲା 
ଉପସ୍େି ରେ ି େଲା�ତ୍୍ୟକ୍ରମେଦୁ ପରଚିଲାଳନଲା 
େରବିଲାକର ସେକ�ଲାଗ େରଥିିକଲ। 

ଖ�ବିଲି ିବଦିୟୁଥାଳୟେ ବଥାଷଷିକ କ୍ରୀ�ଥା ଉତ୍ସବ 
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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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୧୭ �ୋର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

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

ଆ
ଶଷ୍ଟ

ଲ 
ଗା
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ର

େବ୍ଲ ୍୍ ପଏିଲ୍ 
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