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  ପଷୃ୍ଠା            ଦେଖନ୍ତୁ୨

‘ଦେରଠାଦେର-ି୩’ଦର 
ସଞ୍ଜୟ



ସାଧାରଣତଃ ପାଣ ି ବ�ାତଲଟଏି କଣିକି ି ପଇିସାର�ିା 
ପବର କଏି ଫିଙ୍ ିଦଅିନ୍ ିତ ଆଉ କଏି ବସଥବର ମାସ 
ମାସ ଧର ିପାଣ ିରଖ �୍ୟ�ହାର କରନ୍।ି ବତବ� ଏଭଳ ି

କଛି ି କରୁଥବଲ, ଏବ�ଠୁ ସା�ଧାନ ବହ�ା ଜରୁର।ି ଏବ� ଏକ 
ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି,ି ପନୁଃ�୍ୟ�ହାରବ�ାଗ୍ୟ ପାଣ ି ବ�ାତଲବର 
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାରାତ୍ମକ ଜୀ�ାଣ ୁ ଥାଆନ୍।ି �ାହା ପ୍ାଣଘାତୀ। 

ଆବମରକିାର ଏକ ସଂସ୍ା ‘ୱାଟର ଫିଲଟର ଗରୁୁ’ ଏହ ିରବିପାଟ୍ଟ ଜାର ି
କରଛି।ି ଏହା ଅନୁସାବର, ରୟିବୁଜ�ଲ ପାଣ ିବ�ାତଲବର ଟଏବଲଟ୍ 
ସଟି୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ୪୦ ହଜାର ଗଣୁ ଅଧକ ଜୀ�ାଣ ୁ ରହପିାରନ୍।ି 
ଏହସି�ୁ ବ�ାତଲକୁ ‘ବପାବଟ୍ଟ�ଲ �୍ୟାବକଟେରଆି ହାଉସ୍’ ବ�ାଲ ି
କୁହା�ାଉଛ।ି ଏହ ି ଜୀ�ାଣ ୁ ଏବତ ମାରାତ୍ମକ ବ�, ଶରୀରବର 

ଆଣ୍�ିାବୟାଟକି୍ ଔଷଧର ପ୍ଭା� ମଧ୍ୟ ପଡ଼ ି ନ ଥାଏ। ସରଳ 
ଭାଷାବର କହବିଲ, �ଦ ିଶରୀରବର ବକୌଣସ ିଆଘାତ କମିା୍ ଖଣ୍ଆି 
ବହାଇଥାଏ ଏ�ଂ ଆଣ୍�ିାବୟାଟକି୍  ଔଷଧ ଖାଇ�ା ଦ୍ାରା ତାହା କାମ 
ବଦଇ ନ ଥାଏ  ଅଥ୍ଟାତ୍ ଖଣ୍ଆି ଭଲ ବହ� ନାହ ିଁ। ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାବର, 
ଘବରାଇ ଉପାୟବର � ିଏହାକୁ ସଫା କବଲ, ବରାବଷଇ ଘର ବ�ସନି୍ 
ତୁଳନାବର ଦୁଇଗଣୁ ଜୀ�ାଣ ୁ ରହ ି �ାଆନ୍।ି ଏପରକି ି କମ୍୍ୁୟଟର 
ମାଉସ୍ ଠାରୁ ୪ ଗଣୁ ଅଧିକ ଏ�ଂ ଜୀ�ଜନୁ୍ଙ୍କ �ାସନରୁ ୧୪ ଗଣୁ 
ଜୀ�ାଣ ୁପାଣ ିବ�ାତଲବର ରହଥିାନ୍।ି ବକ�ଳ ବସତକି ିନୁବହଁ, ଏହ ି
ବ�ାତଲ ବ�ାଗୁ ଁମଣଷିର ପାଟ ିଜୀ�ାଣ ୁଘର ପାଲଟଥିାଏ। ଜୀ�ାଣଙୁ୍କ 
ଲାଗ ିପାଣ ିବ�ାତଲ ପ୍ଜନନ ସ୍ଳ ଭାବ� କାମ କବର ଓ ଏହଠିାରୁ 
ବସମାନଙ୍କ �ଂଶ�ସି୍ାର �ୃଦ୍ଧ ପାଏ। ପ�ୂ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ କରା�ାଇଥ�ା ଏକ 
ଗବ�ଷଣାରୁ ସମାନ ତଥ୍ୟ ସାମା୍କୁ 
ଆସଥିଲା।

ମନର �ଶ୍ିାସ ଓ ଭକ୍ ିଦ୍ାରା ପାଷାଣ � ିଠାକୁର ପାଲଟ ି�ାଆନ୍।ି ଏହ ି
କଥାକୁ ପ୍ତପିାଦତି କରୁଛ ି ଅସ୍ରଙ୍ �୍ଲକ୍  �ାଲଆିପଟାର �ଇିଞ୍ ି
ନାରାୟଣୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠ। ଏହ ିପୀଠ ଚତୁଃପାର୍୍ଟ �ଣ ଜଙ୍ଲ 

ବଘରା, ତା ମଧ୍ୟବର ଏକ ଉଇ ହୁଙ୍କା  ବକଉ ଁଆ�ାହନ କାଳରୁ �ଦି୍ୟମାନ। 
ବସହ ିଉଇ ହୁଙ୍କାବର ଆ�ଭି୍ଟା� ବହାଇଛନ୍ ିମା’ �ଇିଞ୍ ିନାରାୟଣୀ ଠାକୁରାଣୀ।  
ପରୁୀ ଜଲି୍ା ଅସ୍ରଙ୍ �୍ଲକ୍  ଅସ୍ରଙ୍ �ଜାରଠାରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇରୁ ତନି ି
କବିଲାମଟିର ଗବଲ �ାଲଆିପଟା ନକିଟବର ପବଡ଼ ମା’ �ଇିଞ୍ ିନାରାୟଣୀଙ୍କ 
ମନ୍ରି। ଅବନକ �ଷ୍ଟରୁ ମା’ ଏଠାବର ପଜୂା ପାଉଥବଲ � ି ଏବ� � ି ଏକ 
ବଛାଟଆି ମନ୍ରିବର ମା’ �ରିାଜମାନ କରଛିନ୍।ି ବଛାଟ ପଲିାଙ୍କ ଶରୀରବର 
ଚମ୍ଟ ଜାତୀୟ ବରାଗ  ବହଉ ଅ�ା  �ଇିଞ୍ ିବରାଗବର  ଅବନକ ବଲାକ �ଡ଼ 
�ଡ଼ ବମଡକିାଲ �ାଇ ନରିାଶ ବହଉଥି�ା ବ�ବଳ �ରି୍ାସବର ଧାଇ ଁଆସନ୍ ି
ମା’ �ରିଞ୍ ିନାରାୟଣୀଙ୍କ ନକିଟକୁ।  ସମସ୍ ପ୍କାର ଚମ୍ଟ ବରାଗ �ବିଶଷ କର ି
�ଇିଞ୍ ିବରାଗ ପାଇ ଁଭକ୍ମାବନ ଗରୁୁ�ାର ଦନି ମା’ଙ୍କ ନକିଟବର ପହଞ୍�ିାନ୍।ି 
ମା’ଙ୍କ ସ୍ାନ ମାଜ୍ଟନାର ଚୂଆ ହଳଦୀବର ଚମ୍ଟ ବରାଗୀ ଅଥ�ା �ଇିଞ୍ ିବହାଇଥି�ା 

ବରାଗୀ  ତବିନାଟ ି ଗରୁୁ�ାର ସ୍ାନ କବଲ ବରାଗ 
ଭଲ ବହାଇଥାଏ ବ�ାଲ ି ସ୍ାନୀୟ ବଲାକଙ୍କ 
ମଧ୍ୟବର �ଶ୍ିାସ ରହଛି।ି ମନସ୍ାମନା 
ପରୂ୍୍ଟ ପାଇ ଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମନ୍ରି ସାମା୍ବର ଥ�ା 
ଏକ ଗଛବର �ାଉଶଁବର ନମିମିତ ବଛାଟ 

କୁଲା ଓ ବଭାବଗଇ �ାନ୍ଥିାନ୍।ି 
ସ୍ାନୀୟ ବଲାକଙ୍କ କହ�ିା 

ଅନୁସାବର,  ଉଇ ହୁଙ୍କାରୁ 
ଆ�ଭି୍ଟା� ବହାଇଥି�ା 
ମା’ଙ୍କ ନକିଟବର �ଇିଞ୍ ି
ଭଳ ି ମାରାତ୍ମକ ବରାଗ ଭଲ 

ବହଉଥି�ାରୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ 
ନାମ �ଇିଞ୍ ି ନାରାୟଣୀ ବହାଇଛ।ି  

ପ୍ବତ୍ୟକ ଗରୁୁ�ାର ରାଜ୍ୟର ବକାଣ 
ଅନୁବକାଣରୁ ଭକ୍ଙ୍କ ସଅୁ ଏଠାକୁ ଛୁଟ ି ଥାଏ। 

ଠାକୁରାଣୀ ବକବ� ଏ�ଂ କପିର ି ଆ�ଭି୍ଟା� ବହାଇଥିବଲ 
ବସବନଇ ବକୌଣସ ି ସଠକି୍  ତଥ୍ୟ ନ ଥି�ାବ�ବଳ ମା’ �ଇିଞ୍ ି
ନାରାୟଣୀଙ୍କ ମହମିାକୁ ବନଇ ଭକ୍ଙ୍କର ରହଛି ି ଅଗାଢ଼ �ରି୍ାସ। 

ରପି�ୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମୋର କର, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ

ବ�ବ�ଠାରୁ ‘ବହରାବଫର-ି୩’ ଫିଲ୍ମ ବହ� ବ�ାଲ ିବଘାଷଣା କର�ାଇଛ,ି ବସବ�ଠାରୁ  
ପ୍ଶଂସକଙ୍କ ମନବର ଏହାକୁ ବନଇ ଉତ୍ାହ �ଢ଼�ିାଇଛ।ି  ପଣୁ ି ଥବର ମଳୂ 
‘ବହରାବଫର’ି ଫିଲ୍ମ ଭଳ ି ସନୁୀଲ ବସଟ୍ୀ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଓ ପବରଶ 

ରାୱଲଙ୍କ କବମଡ ି �ଡ଼ ପରଦାବର  ବଦଖ�ାକୁ ମଳି�ି।  ଏବ� ‘ବହରାବଫର-ି୩’କୁ ବନଇ 
ଆଉ ଏକ ଖ�ର ଆସଛି।ି ଏଥବର ଏବ� ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ ିବହାଇଛ।ି ସଞ୍ଜୟ ନବିଜ ଏବ� 
ଏହ ିକଥା ବସାସଆିଲ ମଡିଆିବର ବଘାଷଣା କରଛିନ୍।ି ବତବ� ଏଥବର ବସ ଜବଣ ଅନ୍ 
ଡନ୍  ଭୂମକିାବର ନଜର ଆସବି�। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଏହ ିଭୂମକିା ‘ବୱଲକମ୍ ’ବର ଫିବରାଜ୍  
ଖାନ୍ ଙ୍କ ଭୂମକିା ଭଳ ି ବହ�। ‘ବହରାବଫର’ି ଟମି୍  ସହତି ସଟୁଂି କର�ିାକୁ ବନଇ 

ବସ ବ�ଶ୍  ଉତ୍ାହତି ଅଛନ୍ ି ବ�ାଲ ି ସଞ୍ଜୟ କହଛିନ୍।ି ‘ବହରାବଫର-ି୩’ର 
ନବିଦ୍୍ଟଶନା ବଦଇଛନ୍ ି ଫରହାଦ୍  ସାମଜ।ି ବତବ� ଏହାର ତୃତୀୟ ପାଟ୍ଟ 

ଅାନ୍ଜ୍ଟାତକିସ୍ରର ସ୍ାମ ଉପବର ଆଧାରତି ବହ�। ତନି ିଜଣ �ବିଦଶବର 
�ାଇ ବହରାବଫର ିକରୁଥ�ାର ବଦଖା�ବି�।  ଏଠାବର ପ୍କାଶ ଥାଉ କ,ି 

‘ବହରାବଫର-ି୩’ର କାହାଣୀ ପସନ୍ ଆସ ି ନ ଥ�ାରୁ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ଥବମ 
ଏଥରୁ ଓହର ି�ାଇଥବଲ। କନୁି୍ ସନୁୀଲ ବସଟ୍ଙି୍କ ହସ୍ବକ୍ଷପ ଫଳବର 

ଅକ୍ଷୟ ଏଥବର ଅଭନିୟ କର�ିା ପାଇ ଁରାଜ ିବହାଇଥବଲ। 

22

ପମଷ: ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍୍ଟ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ବନଇପାରନ୍।ି ପରୁୁଣା ସମ୍କ୍ଟବର ଘନଷି୍ଠତା 
�ଢ଼�ି। �୍ୟ�ସାୟବର �କିାଶ ବଦଖାବଦ�। ମନବର ସକାରାତ୍ମକ 
ଚନି୍ାଧାରା ଆସ�ି। ନୂତନ ନ�ିକୁ୍ ିସବୁ�ାଗ ରହଛି।ି 
ବୃଷ: ବକୌଣସ ି କଥାକୁ ବନଇ ��ିାଦବର ପଡ଼ପିାରନ୍।ି ନଜି ବ୍ାଧ 
ଉପବର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ରଖନୁ୍। �ରଷି୍ଠ �୍ୟକ୍ଙି୍କ ସହବ�ାଗ ପାଇବ�। ସଫଳତା 
ପାଇ�ା ପାଇଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଅଧିକ ପରଶି୍ରମ କର�ିାକୁ ପଡ଼�ି।
ମଥିନୁ: ନୂତନ କା�୍ଟ୍ୟ କର�ିାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ରହବି�। ଅନ୍ୟକୁ ସାହା�୍ୟ କର ି
ସବନ୍ାଷ ପାଇବ�। ଆଥ୍ଟକ ସ୍ତି ିସଦୃୁଢ଼ ରହ�ି। ପର�ିାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ 
ମତବଭଦ ବଦଖାବଦଇପାବର। 

କକ୍ଟର: ଦନିଟବିର ଜଗରିହ ି ଚଳନୁ୍। ସା୍ସ୍୍ୟ ଖରାପ ବହାଇପାବର। 
ସନ୍ାନସନ୍ତଙି୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା ରଖବ�। କା�୍ଟ୍ୟବକ୍ଷତ୍ରବର ଆଗଆୁ 

ରହବି�। ଦାମ୍ତ୍ୟ ଜୀ�ନବର ତକି୍ତା ବଦଖାବଦଇପାବର।
ସଂିହ: ବଦହ ଓ ମନ ଭଲ ରହ�ି। ସାଙ୍ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭ୍ରମଣବ�ାଗ 
ରହଛି।ି ପର�ିାରବର ସଖୁସମଦୃ୍ଧ ବଦଖାବଦ�। ଅଥ୍ଟବନୈତକି କା�୍ଟ୍ୟରୁ 
ନ�ୃିତ୍ତ ରୁହନୁ୍। ନୂତନ ଚନି୍ାଧାର ଅନୁ�ାୟୀ କା�୍ଟ୍ୟ କରବି�।
କନ୍ୋ: ଆତ୍ମନଭି୍ଟରଶୀଳ ବହାଇ କା�୍ଟ୍ୟ କରବି�। ଆଥ୍ଟକ ଉନ୍ନତ ି
ପରଲିକ୍ଷତି ବହ�। ଜୀ�ନବର ନୂତନ ପର�ିତ୍ତ୍ଟନ ଆସପିାବର। 
ଭା�ନା ଉପବର ସଂ�ମତା ରକ୍ଷା କରନୁ୍।

ତୁଳୋ: ବଦହ ଓ ମନ ଭଲ ରହ�ି। ବକାଟ୍ଟକବଚରୀ ମାମଲାବର ସଫଳତା 
ମଳି�ି। କମ୍ଟବକ୍ଷତ୍ରବର ପ୍ଶଂସା ପାଇବ�। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ 

ସଫଳତା ମଳି�ି। ଜୀ�ନସାଥୀଙ୍କ ସହବ�ାଗ ମଳି�ି।
ବଛିୋ: ସମୟ ପ�ୂ୍ଟରୁ କା�୍ଟ୍ୟ ତୁଲାଇବ�। ଭ�ଷି୍ୟତ ପାଇଁ ନୂତନ 
ବ�ାଜନା ପ୍ସୁ୍ତ କରବି�। ଅନ୍ୟର ସହବ�ାଗ ପାଇ ଆଗକୁ �ଢ଼ବି�। 
ବପ୍ମ ଓ ଦାମ୍ତ୍ୟ ଜୀ�ନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହ�ି।
ଧନୁ: ଅଧିକ ପରଶି୍ରମ ବ�ାଗଁ ୁଅସସୁ୍ ମବନ କରବି�। �ରଷି୍ଠ ଅଧିକରୀଙ୍କ 
ସାହା�୍ୟ ପାଇବ�। କା�୍ଟ୍ୟବକ୍ଷତ୍ରବର ଉନ୍ନତ ି ବଦଖାବଦଇପାବର। 
ପାର�ିାରକି ସମସ୍ୟା ଉପଜୁପିାବର।

ମକର: ଅ�ଥା ଖର୍୍ଟବର ଅଙୁ୍କଶ ଲଗାନୁ୍। ଆୟ ଭଲ ରହ�ି। 
କ୍ୟାରୟିରବର ଉନ୍ନତ ି ପାଇଁ କଛି ି �ଡ଼ ପଦବକ୍ଷପ ବନଇ ପାରନ୍।ି 
ବଧୈ�୍ଟ୍ୟର ସହ କା�୍ଟ୍ୟ କର�ିା ଫଳବର ସଫଳତା ପାଇବ�।
କୁମ୍ଭ: ନୂତନ ନବି�ଶ କରପିାରନ୍।ି କମ୍ଟବକ୍ଷତ୍ରବର ନଜିର ପ୍ତଭିା 
ପ୍ଦଶ୍ଟନ କରବି�। ସାଙ୍ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଳିାମଶିା �ଢ଼�ି। ଦାମ୍ତ୍ୟ 
ସଂପକ୍ଟ ମଧରୁ ବହ�। ଗହୃକୁ �ନୁ୍�ାନ୍�ଙ୍କ ଆଗମନ ବହାଇପାବର ।
ମୀନ: ଭା�ୁକ ବହାଇ ଭୁଲ୍  ନଷି୍ପତ୍ତ ି ବନଇପାରନ୍।ି ଅନୁଭ�ୀ ବଲାକଙ୍କ 
ପରାମଶ୍ଟବର  କା�୍ଟ୍ୟ କରନୁ୍। ପ�ୂ୍ଟ କା�୍ଟ୍ୟରୁ ଲାଭ�ାନ୍  ବହବ�। 
�ବିଦଶ �ାତ୍ରା ବ�ାଗ ରହଛି।ି

ଶନବିୋର
୧୮ ମୋର୍୍ଟ,
୨୦୨୩
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 ୧୯୨୦- ଗ୍ରୀସ୍  ଗବିଗାରୀୟ କ୍ୟାବଲଣ୍ର �୍ୟ�ହାର 
ଆରମ୍ଭ କଲା। 

 ୧୯୪୪- ବନତାଜୀ ସଭୁାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବ�ାଷଙ୍କ 
ଆଜାଦ ହନି୍ଦ୍  ବଫୌଜ �ମ୍ଟା ସୀମା ପାର୍  କଲା। 

 ୧୯୭୧- ବପରୁବର ଭୂସ୍ଖଳନ ବ�ାଗୁଁ ୨୦୦ 
ବଲାକଙ୍କ ପ୍ାଣହାନ।ି 

 ୧୯୯୭-ରୁଷ୍ ବର ଏଏନ୍ -୨୪ �ମିାନ 
ଦୁଘ୍ଟଟଣାଗ୍ରସ୍ ବହ�ାରୁ ୫୦ ଜଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ।

 ୨୦୦୯- ବକନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରମିଣ୍ଳ ବମଘାଳୟବର 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଶାସନ ଲାଗ ୁ କର�ିା ପାଇଁ ସପୁାରଶି 
କଲା।

ଆଜରି ଇତହିୋସ

ଏଇ ବଟବଟ ଜଣକ କଏି? ନାଁଟା ଟବିକ 
ସଆିଡ଼କିା ଲାଗଥୁାଇ ପାବର। ବହବଲ  ବସ 
ଆମର ିଗାଆଁର। ଗାଆଁବର ରବହ, ଗାଆବଁର 

ଚାକରି।ି ପରୂା ନାଆଁ ବଗାପାଳ ସାହୁ। ବଟବଟ ନାଆଁବର 
ବ�ଶ୍  ଜଣାଶଣୁା। ଏଇ ନାଆଁ ପଛବର ମଜାଦାର୍  
କଥାଟଏି ଅଛ।ି
 ଅସଲବର ସାତ�ଷ୍ଟ �ୟସବର ବଗାପାଳ ସାହୁ 
ବଗାବଟ ନପିଟ ମଫସଲ ଗାଆଁରୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସଥିÒଲା। 
ଏଇଠ ିତା’ ମାମୁଁଘର। ମାମୁଁଘବର ପଅୁ ବହଇ ରହଚି।ି
ବଗାପାଳ ପ୍ଥମରଥର ପାଇଁ ତା’ 
ମାମୁଁଘବର ଉର୍ା ପଲଙ୍କ ଆଉ ଛାତବର 
ଝୁଲୁଥÒ�ା/�ୁଲୁଥÒ�ା ପଙ୍ା ବଦଖÒଲା। 
ବସଇ ରାତବିର ବସ ତବଳ ମସଣିା 
ପବକଇ ବଶାଇଲା। ବଶାଇଲାବ�ବଳ 
ହାତ ଦ’ିଟାକୁ ଉପରକୁ କର ି କଛି ି
ସମୟ ରହଲିା। ଅଜା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବଦଖÒ 
ତା’କୁ ପଚାରବିଲ, ‘‘ହଇବର ! 
ପଲଙ୍କବର ନ ବଶାଇ ତବଳ ବଶାଇଚୁ 
କାହ ିଁ ? ପଣୁ ି ହାତ ଦ’ିଟାକୁ ଉପରକୁ 
କରଚୁି କାହ ିଁକ ି?’’
 ଡରଡିର ି ବଗାପାଳ ଉତ୍ତର 
ବଦଲା, ‘‘ଏବତ ଉର୍ା ପଲଙ୍କରୁ 
ପଡ଼�ି�ି ି କାବଳ !’’ ପଣୁ ି ପଙ୍ାକୁ 
ବଦବଖଇ କହଲିା ‘‘ଏଇଟା �ଦ ିବମା ଉପବର ଖସ�ି�ି, 
ମୁଁ ହାତବର ଧରବିଦ�।ି’’ ଅଜା ତା’ କଥା ଶଣୁ ିବଠା ବଠା 
ବହଇ ହସବିଲ ଆଉ କହବିଲ – ‘‘ବଟବଟ’’।
 ତା’ପରଠୁ ଅଜା ତାକୁ ଡାକବିଲ ‘ବଟବଟ’। ଆଈ 
ଏଇ ନାଆଁ ଶଣୁ ି ଦବିନ �ଗିଡ଼ି ି କହବିଲ, ‘‘ବମା ନାତରି 
ବକବଡ଼ ସନୁ୍ର ନାଆଁ। ତବମ ତାକୁ ବଟବଟ ଡାକୁଚ 
କାହ ିଁକ?ି’ ଅଜା କହବିଲ ବଦଖନୁ ବସ ବକମତି ି ବଟଁ 
ବଟୟାଁ ଚବଢ଼ଇ ଭଳଆି ବହଉଚ।ି ବଟ ଁ ବଟୟାଁ ଚବଢ଼ଇ 
ଗଛ ଉପବର �ସା ନ କର ିପଡ଼�ି�ିା ଭୟବର ଭୂଇବଁର 
�ସା କବର। ଅଣ୍ାଦଏି। ରାତବିର ବଶାଇଲାବ�ବଳ 
ଆକାଶକୁ ଉପରମହୁାଁ  ବଗାଡ଼ କର ିଶଏୁ। ଆକାଶଟା ଖସ ି
ପଡ଼�ି କାବଳ ବ�ାଲ ି ତା’ର ଭୟ। ବସ ତା’ ବଗାଡ଼ବର 
ଆକାଶକୁ ଅଟବକଇ ରଖÒ�। ଆମ ଏ ବଟାକା ବସମତି ି
ପଲଙ୍କରୁ ପଡ଼�ି�ିା ଡରବର ତବଳ ବଶାଉଚ,ି ପଙ୍ା 
ଖସପିଡ଼�ି ବ�ାଲ ିହାତ ବଟକ ିବଶାଉଚ।ି’’
 ଏବ� ବଟବଟ ଆମ �ୟସର। ଏବ� � ି ତା’ର 
ବସ ବଟ ଁବଟୟାଁ ଚବଢ଼ଇ ଗଣୁ ରହଚି।ି ସାଂଘାତକି ଭାବ� 
ସତକ୍ଟ ଓ ଭୟଙ୍କର ଭାବ� ଭ�ଷି୍ୟତ ଚନି୍ା। 
ଦ’ିଦନି ତବଳ ବଟବଟ ତା’ �ଡ଼ପଅୁ ସହତି ଦୁଇଟ ିଅଲଗା 
ଅଲଗା ଗାଡ଼ବିର ଘରକୁ ବଫରଲିା। ଗାଡ଼ ିଦ’ିଟା ସଡ଼ିତିବଳ 
ରଖÒବଦଇ ହବଟେଲବର ରହୁଥÒ�ାର ସାନପଅୁର ଗାଡ଼ ି
ଧର ି ପଣୁ ି �ାହାରଲିା। ମୁ ଁ ପହଞ୍Ò ପଚାରଲି,ି ‘‘ହଇବର 
ବଟବଟ! ବସ ଗାଡ଼ ିବଥାଇ ପଣୁ ିଏ ଗାଡ଼ ିଧର ିକୁଆବଡ଼?’’ 
ବଟବଟ କହଲିା, ‘‘ଜାଣନୁି କ ି ? ଡ୍ାଇଭରଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍  
ଚାଲଚି।ି ଟାଙି୍କବର � ିଆଉ ବପବ୍ାଲ ମଳି�ିନ।ି ଗାଡ଼ ି
ଟାଙି୍କ ହବଲଇ ହବଲଇ ଦୁଇଗାଡ଼ବିର ବପବ୍ାଲ ଭତ୍ତମି 
କରବିଦଲ।ି �ାଉଚ ିଏ ଗାଡ଼ଟିା � ିଫୁଲ୍  କରବିଦ�।ି’’
 ମବନ ମବନ ମୁ ଁ ଭା�ଲି ି – ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍  କ’ଣ 
ଏମତି ି ଚାଲଥିÒ� ! ସ�ୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛ।ି 
ସରକାର ଅଛନ୍।ି କଛି ିତ କରବି� ନଶି୍ଚୟ। ବହବଲ ଏଇ 
ବଟବଟମାନଙୁ୍କ �ୁବଝଇ� କଏି !
ଗତକାଲ ି ଖରାବ�ବଳ ପଣୁ ି ବଟବଟ ବଦଖାବହଲା 
�ାବରଣୀ ଛକବର। ଉଦୁଉଦୁଆ ଖରାଟାବର ଚାଲଚିାଲ ି
କୁଆବଡ଼ ବଗାବଟ ବଖଦୁଚ।ି ପଚାରଲି,ି ‘‘ଆବର। ତନି ି
ତନିଟିା ଗାଡ଼ବିର ବତଲଭତ୍ତମି। ଚାଲ ିଚାଲ ିକ’ଣ ଆସଚୁି?’’ 
ବଟବଟ କହଲିା। ‘‘କଏି କହ�ି ବକବ� ବସ ବପବ୍ାଲ � ି
ନଅିଣ୍ ବହଇ��ି। ସଜାଗ ରହ�ିା କଥା’’।

 କାଲ ି ସଞ୍ଜବର ବମାର ବଗାବଟ ଜରୁରୀ କାମ 
ପଡ଼ଲିା ବରଢ଼ାବଖାଲବର। ବମା’ ଗାଡ଼ଟିା ଭାଇ 
ବନଇ�ାଇଚନ୍।ି �ହୁ ଭା�ଚିନି୍ ି ବଟବଟ ପାଖକୁ ଗଲ।ି 
ଗାଡ଼ଟିା ମାଗଲି।ି ବମା ପାଇ ଁବସ ଟବିକ ଉଦାର। ଗାଡ଼ଟିା 
ବଦଇବଦଲା।
 ଅସମୟବର ସାହା�୍ୟ କରଚି ି ବଟବଟ। ସକାଳୁ 
ସକାଳୁ ତା’ ଗାଡ଼ ି ସହ ଦ’ିଲଟିର ବପବ୍ାଲର ପଇସା 
ବଫବରଇ� ି ବ�ାଲ ି ତା’ ଘରକୁ ଗଲ।ି ବଟବଟ 
ଦାଣ୍ଘବର �ସଥିାଏ। ତା’ ସାମା୍ ବଚୌକବିର �ସଲି।ି 

କଥା ଆରମ୍ଭ କର�ିା ଆଗରୁ 
ଘରର ଏବଣବତବଣ ଅବନଇଲ।ି 
ବଦଖÒଲ ି �ାଁ କବଡ଼ ଥାକମରା 
ବହଇ ପାକଟି ି ପାକଟି ି ଲୁଣ ରଖା 
ବହଇଚ।ି ଲୁଣରୁ ପାଣ ି ବ�ାହ ି

ଚଟାଣ � ିଖାରୁଆ ଖାରୁଆ ଲାଗଚୁ।ି ପଚାରଲି,ି ‘‘ କ’ଣ 
ଲୁଣ ବ�ପାର କରୁଚୁ କ ି?’’ ବଟବଟ କହଲିା, ‘‘ନାଇ ଁମ। 
ମଝବିର ବଲାବକ କହବିଲ ତ ଆଗକୁ ଲୁଣ ନଅିଣ୍ ବହ�। 
ସାଇତ ିରଖÒ ବଦଇଥÒଲ।ି’’
 ହଠାତ୍  ତା’ ଘରଭତିରୁ ପଚାଗନ୍ ଆସଲିା, ଟବିକ 
ନାସକିା କୁଞ୍ନ କର ିପଚାରଲି ି– ‘‘ବୟ କ’ି ଗନ୍ କବିର?’’ 
ବଟବଟ କହଲିା, ‘‘ମଝବିର ବଗାବଟ �ାତ୍ୟା ବହ� ବ�ାଲ ି
କଥା ଉଠଲିା। ବସବତବ�ବଳ ଛ’�ସ୍ା ଆଳୁ ଛ’ �ସ୍ା 
ପଆିଜ ଆଣ ି ରଖÒ ବଦଇଥÒଲ।ି �ାତ୍ୟା ତ ବହଲାନ।ି 
ଏବ� ତା’ ରକ୍ଷଣାବ�କ୍ଷଣା….’’
 ଏଥର ବପବ୍ାଲ ଆଉ ଟଙ୍କା ପ୍ସଙ୍କୁ ଆସ ି
କହଲି,ି ‘‘ଭାଇ ‘ ବତା’ର ଦ ିଲଟିର ବପବ୍ାଲ୍ ର ପଇସା 
ରଖ। ଅସମୟବର ସାହା�୍ୟ କଲୁ। ଧନ୍ୟ�ାଦ। ‘‘ଏତକ 
କହ ି ଦ’ିଶହ ଦଶଟଙ୍କା �ବଢ଼ଇବଦଲ।ି ବଟବଟ ହସ ି
କହଲିା, ‘‘ଗଣଗିଣ ିପଇସା ବଦଉଚୁ ତ ! ମୁଁ � ିଗଣଗିଣ ି
ପଇସା ବଫବରଇ�।ି’’
 ଘର ଭତିରକୁ ବଟବଟ ଗଲା। ବଗାବଟ କଏନ୍  ଭତ୍ତମି 
�ଡ଼ ପ୍ଲାଟେକି୍  ଡ�ା ଧର ିଆସଲିା। ମୁଁ ପଚାରଲି,ି ‘‘ଏବତ 
ଗଡ଼ୁାଏ କଏନ୍  ରଖÒ କରୁଚୁ କ’ଣ? ‘‘ବଟବଟ ଉତ୍ତର 
ବଦଲା, ‘‘ଜାଣନୁି କ ି ? ଏ ଟଙି୍କକଆି କଏନ୍  ଆଗକୁ 
କୁଆବଡ଼ ଆଉ ଚଳ�ିନ।ି ବକବତ ଅସ�ୁଧିା ବହ� 
ଭା�ଲୁି ଟବିକ।’’
ମୁଁ ଚାହ ିଁଥାଏ ତା’ ମହୁଁକୁ। ବସ କହ ି ଚାଲଥିାଏ ‘‘ସ�ୁ 
ବସାମ�ାର ଭାଉଜ ଶ�ିଲଙି୍ବର କ୍ଷୀର ଢ଼ାଳ�ି। ଏଗାର 
ଟଙ୍କା ବଦ�। ଟଙି୍କକଆି ପାଇ� ବକାଉଠୁ? ସଂ୍ାନ୍ବିର 
ବ୍ାହ୍ମଣଙୁ୍କ ଏବକାଇଶ, ବ୍ତଘବର �ାହାଘବର ଶବହ 
ଏକ, ପାଞ୍ଶହ ଏକ ବଦ�ାକୁ ପଡ଼�ି। ଟଙି୍କକଆି ଆସ�ି 
ବକାଉଠୁ?’’

 ମୁଁ ଶଣୁଥୁାଏ ଆଉ ଭା�ୁଥାଏ ଚାବରଣ,ି ଆବଠଣ ି
ସ�ୁ �ାଇଚ,ି ସଂସାର ଚାଲଚି।ି ଟଙି୍କକଆି ଗବଲ 
� ି ଚଳ�ି। �ବୁଗାପବ�ାଗୀ ଧମ୍ଟକମ୍ଟ। ଦକ୍ଷଣିା 

� ି �ଦଳ�ି।ି ବହବଲ ଏ ବଟବଟମାବନ �ଦଳବି�ନ।ି 
ଭ�ଷି୍ୟତ ପାଇଁ ପମି୍ଡ଼ୁ ି� ିସଞ୍ୟ କବର, ବହବଲ ନବିଜ 
ରହ�ିା ପାଇଁ ଜାଗା ରଖÒଥାଏ। ଏମାବନ ତ ଭ�ଷି୍ୟତ 
ଚନି୍ାବର ନଜି �ତ୍ତ୍ଟମାନକୁ � ି�ଗିାଡ଼ ିବଦବ�।  

 - ଜ୍ୋନ ପହୋତୋ 
ଚହରୋ, ବଡ଼ିୋନୋସୀ, କରକ-୧୪

aâjàmû^
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ଟେଟେଙ୍କ ଭବଷି୍ୟତ ‘ଟେରାଟେର-ି୩’‘ଟେରାଟେର-ି୩’ଟରଟର

ସଞ୍ଜୟସଞ୍ଜୟ

ଆଜକିାଲ ି ଅବନକ ବରବସ୍ାରା ଁ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଆକୃଟେ କର�ିା ଲାଗ ି ମଜାଦାର ଅଫର୍  ପ୍ଦାନ 
କରୁଛନ୍।ି ଏହ ି ୍ମବର ଆବମରକିାର ‘ହାଟ୍ଟ ଆଟାକ୍  ଗ୍ରଲି୍ ସରିଜି୍’ ବରବସ୍ାରା ଁ ମଧ୍ୟ ତା’ର 
ନଆିରା ଅଫର୍  ପାଇ ଁବ�ତକି ିଚର୍୍ଟା ବସତକି ି��ିାଦବର ରହ ିଆସଛି।ି ଏବ� ଏହ ିବରବସ୍ାରାଁ 

ବମାଟା ବଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଅଫର୍  ଆଣଛି।ି ଏହ ି ଅଫର୍  ଅନୁସାବର �ଦ ି ବକୌଣସ ି ଗ୍ରାହକଙ୍କ 
ଓଜନ ୧୫୮ବକଜରୁି ଅଧକ ବହାଇଥ�, ତାଙୁ୍କ ବରବସ୍ାରା ଁ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ�ାକୁ ଦଆି��ି। 
ଅ�ଶ୍ୟ ବମଦ�ହୁଳ ବଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁ କନୁି୍ ଏହା ଉପ�କୁ୍ ଅଫର ନୁବହ।ଁ ସାଧାରଣତଃ ବମାଟା ବଲାକଙୁ୍କ 
ଉର୍ କ୍ୟାବଲାର ି �କୁ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ�ାକୁ ଦଆିଗବଲ, ବସମାବନ ଅଧକ ବରାଗା୍ାନ୍ ବହାଇଥାନ୍।ି ଏହାକୁ 
ଦୃଟେବିର ରଖ ବରବସ୍ାରାରଁ ଏହ ିବସ�ାକୁ ବଲାବକ ନାପସନ୍ କରଛିନ୍।ି ଅାବମରକିାର ଡା. ଜନ୍, ଡବିସମର୍ 
୨୦୦୫ବର ଏହ ିବରବସ୍ାରାକୁଁ ପ୍ତଷି୍ଠା କରଥିବଲ। ବରବସ୍ାରାରଁ ଏଭଳ ିବସ�ା ବ�ାଗୁ ଁଏହା ସ�ୁବ�ବଳ 
��ିାଦବର ରହଛି।ି ମାବକ୍ଟଟଂି ପାଇ ଁଏହ ିବରବସ୍ାରା ଁବଲାକଙୁ୍କ ଭୁଲ୍  �ାଟବର ବନଉଥ�ା ଅଭବି�ାଗ ବହାଇଛ।ି 
ଆଉ ବଗାଟଏି ବକୌତୁହଳ କଥା ବହଲା, ଏହ ି ବରବସ୍ାରାଁବର ବୱଟର୍ ମାବନ ଡାକ୍ର ଓ ନସ୍ଟବ�ଶବର 
ଏ�ଂ ଗ୍ରାହକମାବନ ବରାଗୀ ବ�ଶବର ନଜର ଆସଥିାନ୍।ି ଏଠାବର ଗ୍ରାହକ ଖାଦ୍ୟ ଅଡ୍ଟର ବଦ�ା ପ�ୂ୍ଟରୁ 
ବସମାନଙୁ୍କ ବରାଗୀଙ୍କ ଭଳ ିଏକ ଗାଉନ୍  ପନି୍ାଇ ଦଆି��ିା ସହ ହାତବର ଏକ ରଟିେ�୍ୟାଣ୍ �ାନ୍ ଦଆି�ାଏ।

ଟଙ୍କା ପଇସାବର   ବକବ�  ଖସୁ ିକଣିା�ାଇପାବରନ,ି କ ିଖସୁ ିବକବ� �ଜାରବର  ମବିଳନ ି
ବ�ାଲ ିକୁହା�ାଏ।  କନୁି୍ ନକିଟବର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ   ପ୍ମାଣତି ବହାଇଛ ିବ�, ଟଙ୍କା ପଇସାବର 
ଖସୁ ିକଣିା�ାଇପାବର। ବନାବ�ଲ ପରୁସ୍ାର ପ୍ାପ୍ତ ଅଥ୍ଟଶାସ୍ତୀ,  ଡାନଏିଲ କାବନମ୍ୟାନ୍  କରଥି�ା 

ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏପର ିକଛି ିଦା� ିକରଛିନ୍ ି। ଆଉ କହଛିନ୍ ିବ�, ଖସୁ ିସହତି ଅଥ୍ଟର ସଧିାସଳଖ ସମ୍କ୍ଟ ରହଛି।ି ଅଥ୍ଟ ଦ୍ାରା 
ହ ିଁ ଖସୁକୁି କଣିା�ାଇପାର�ି। ଏହାର କାରଣ ବହଉଛ,ି  ବ�ବତବ�ବଳ ଜବଣ  �୍ୟକ୍ଙି୍କ ଆୟ �ଢ଼ ି�ଢ଼�ିାଏ, ବସହ ିଅନୁସାବର 

ବସ ଅଧକ ଖସୁ ି ବହ�ାକୁ ଲାଗନ୍।ି   ମଜାଦାର କଥା ଏହା କ ି ଡାନଏିଲଙ୍କ ଏହ ି ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନ ବସ ୨୦୧୦ବର କରଥି�ା 
ଅଧ୍ୟୟନଠାରୁ ସମ୍ରୂ୍୍ଟ ଭନି୍ନ। ୨୦୧୦ବର କରା�ାଇଥÒ�ା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ବସ 

କହଥିବଲ ବ�, ଖସୁ ିବହ�ା ପାଇ ଁଅଥ୍ଟର ଭୂମକିା ଆଂଶକି ବହାଇଥାଏ। କନୁି୍ 
ନ୍ୟାସନାଲ ଏକାବଡମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସବର ପ୍କାଶତି ବହାଇଥÒ�ା  ତାଙ୍କର ନୂଆ 
ଅଧ୍ୟୟନ ମତୁା�କି,  ଖସୁ ି�ଢ଼ାଇ�ା ପାଇ ଁଅଥ୍ଟର ଭୂମକିା ବ�ଶ୍  ଗରୁୁତପ୍ରୂ୍୍ଟ। 
ବସ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଅଧ୍ୟୟନବର �ାଷମିକ ଅତକିମ୍ ବର ଆଠଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ  
କରୁଥÒ�ା  ୧୮ରୁ ୬୫ �ଷ୍ଟର ୩୩,୩୯୧ ବଲାକଙୁ୍କ ସାମଲି କରଥିିବଲ।  

ଏମାନଙ୍କର  ଭଲ ଓ ଖରାପ  ଭା�ନା ଚନି୍ାଧାରାକୁ �ଗ୍ଟୀକରଣ କର ି
ବମା�ାଇଲ ଆପ୍  ଜରଆିବର ବରକଡ୍ଟ କରା�ାଇଥÒଲା। ଅଧ୍ୟୟନରୁ 

ଜଣାପଡ଼ଥିଲାବ�,  ବ�ଉମଁାନଙ୍କର �ାଷମିକ ଆୟ ୪ ବକାଟରୁି 
ଊଦ୍୍ଧ୍ଟ ବହାଇ�ାଇଥଲା, ବସମାବନ ଜୀ�ନବର �ହୁତ ଖସୁ ି ଥÒ�ା 

ଜଣାପଡ଼ଥିÒଲା। ଏହ ି ଅଧ୍ୟୟନବର ଡାନଏିଲଙୁ୍କ ପ୍ନି୍ସଟନ୍  
�ଶି�୍ଦି୍ୟାଳୟର ମ୍ୟାଥ୍ୁୟ କଲିଙି୍ସ୍ ୱଥ୍ଟ ସହବ�ାଗ 

କରଥିÒବଲ। ବତବ� ଏହ ିଅଧ୍ୟୟନରୁ ମଣଷିର ଆୟ 
�ଢ�ିା ସହ ତା’ର ଖସୁ ି ତଦନୁସାବର �ୃଦ୍ଧ 

ପାଇଥାଏ ବ�ାଲ ିସ୍ପଟେ ବହାଇଛ।ି

ଖସୁ ି!ଖସୁ ି!େଙ୍କାଟର େଙ୍କାଟର 
କଣିଟିେବକଣିଟିେବ

ଚର୍ମ ଟରାଗ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଚଢ଼ାନ୍ ିଚର୍ମ ଟରାଗ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଚଢ଼ାନ୍ ି କୁଲା, ଟଭାଟଗଇ କୁଲା, ଟଭାଟଗଇ 

ମ�ୋଟୋ ମ�ୋକମ�ୋଟୋ ମ�ୋକଙ୍କୁଙ୍କୁ   �ୋଗଣୋ ଖୋଦ୍ୟ�ୋଗଣୋ ଖୋଦ୍ୟ

ଜୀବାଣଙୁ୍କ ଏନୁ୍ଡ଼ଶିାଳ  ପରୁୁଣା ପାଣଟିବାତଲ
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ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ଛଡାତ ଭୁଶଡୁ ଼ି ୧୪ ମତୃ

ବରଡ୍ା ଲ ଼ିଭଡାଇଲଡା 
ଜଙ୍ଗଲ ନ ଼ିଆଁ

 ସମ୍ଭଲ, ୧୭ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି): ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମ୍ଭଲଦର 
ଏକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଶଦେ ଫୁଟର ଛଡାତ ଭୁଶଡୁ ଼ି 
୧୪ ଜଣ ଦଲଡାକଙ୍କ ମତୁୃୟୁ ଦେଡାଇଛ ଼ି। ୩ ଜଣ ଦଲଡାକ 
ମଧ୍ୟ ନ ଼ିଦ�ଡାଜ ଅଛନ଼୍ି। େୁର୍ଘଟଣଡାଦର ୨୮ ଜଣ ଆେତ 
ଦେଡାଇଛନ଼୍ି। ୧୧ ଜଣଙୁ୍କ ମରୁଡାେଡାବଡାେ େସ୍ ଼ିଟଡାଲଦର ଭତ୍ତ୍ତି 
କରଡାଯଡାଇଛ ଼ି। ଚ ଼ିକ ଼ିତ୍ଡା ପଦର ୭ ଜଣ ରରକୁ ପଠଡାଇ 
େ ଼ିଆଯଡାଇଛ ଼ି। ସଚୂନଡା ଅନୁଯଡାୟୀ ଗରୁୁବଡାର ସକଡାଦଳ ଛଡାତ 
ଭୁଶଡୁ ଼ି ଯଡାଇଥିଲଡା। ପଦର ଉଦ୍ଡାରକଡାଯ୍ଘୟୁ ଆରମ୍ଭ କରଡାଯଡାଇ 

ଶକୁ୍ରବଡାର େ୍ ଼ିପେର ସଦୁ୍ଡା ଅବଦଶଷ ତଳୁ ୨୫ ଜଣଙୁ୍କ 
ଉଦ୍ଡାର କରଡାଯଡାଇଥିଲଡା। ଏମଡାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୪ ଜଣଙ୍କ 
ମତୁୃୟୁ ଦେଡାଇ ସଡାର ଼ିଥିଲଡା। ଡ ଼ିଆଇଜ଼ି ମନୀଷ ବଂଶଲଙ୍କ 
ଅନୁଯଡାୟୀ ରଡାତ ଼ିଦର କଂକ୍ର ଼ିଟ େଟଡା ଯଡାଇଥିଲଡା। ଭ ଼ିତଦର 
ଆଳୁ ବସ୍ଡା ଥିଲଡା। ଦତଣ ୁ ଏେଡାକୁ େଟଡାଇବଡାକୁ ସମୟ 
ଲଡାଗ ଼ିଥିଲଡା। ଅନୟୁପକ୍ଷଦର ଏେ ଼ି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ମଡାଲ଼ିକ 
ଅଙୁ୍କର ଅଗ୍ରୱଡାଲ ଏବଂ ଦରଡାେ ଼ିତ ଅଗ୍ରୱଡାଲ ବ ଼ିଦରଡାଧଦର 
େତୟୁଡା ମଡାମଲଡା ରୁଜୁ କରଡାଯଡାଇଛ ଼ି। 

 ଲ ସିଜଲାଙ୍ଗଜେ, ୧୭ା୩ (ଏଜେନ୍ ସି): େକ୍ଷ ଼ିଣ ଭଡାରତ 
ମେଡାସଡାଗର ଉପକୂଳଦର ଥÒବଡା ଆଫ଼୍ିକଡାର ୩ ଦେଶ 
ମଡାଲଡାୱ଼ି, ଦମଡାଜଡାମ୍ ଼ିକ ଏବଂ ମଡାଡଡାଗଡାସ୍କରଦର ବଡାତୟୁଡା 
‘ଦଫ୍ଡ଼ି’ ବ ଼ିପଯ୍ଘୟୁୟ ସଷୃ୍ ଼ି କର ଼ିଛ ଼ି। ଶକୁ୍ରବଡାର ସଦୁ୍ଡା ଏେଡା 
ପ୍ରଭଡାବଦର ୪୦୦ରୁ ଊଦ୍୍୍ଘ ଦଲଡାକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲଡାଣ ଼ି। 
ପ୍ରଡାୟ ୭୦୦ ଦଲଡାକ ଆେତ ଦେଡାଇଛନ଼୍ି। ବଷ୍ଘଡା, ବନୟୁଡା 
ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଦଯଡାଗୁଁ ତ ଼ିନ ଼ି ଦେଶର ପ୍ରଡାୟ ୮୮ େଜଡାର 
ଦଲଡାକ ବଡାସ େରଡାଇଛନ଼୍ି। ମଡାଲଡାୱଡା ରଡାଷ୍ଟ୍ରପତ ଼ି ଲଡାଜଡାରସ 
ଚଡାକଦୱରଡା ଏେଡାକୁ ଜଡାତୀୟ ବ ଼ିପଯ୍ଘୟୁୟ ଦରଡାଷଣଡା 
କର ଼ିଛନ଼୍ି। ଦସ ଗରୁୁବଡାର କ୍ ଼ିନ ଏଲ଼ିଜଡାଦବଥ େସ୍ ଼ିଟଡାଲକୁ 
ଯଡାଇ ବଡାତୟୁଡା ପୀଡ ଼ିତଙୁ୍କ ଦଭଟ ଼ିଛନ଼୍ି। ପଦର ୧୪ େ଼ିନ ପଡାଇଁ 

ରଡାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଶଡାକ ଦରଡାଷଣଡା କର ଼ିଛନ଼୍ି। ଜଳବଡାୟ ୁପର ଼ିବତ୍ତ୍ଘନ 
ମନ୍ତଡାଳୟ ଅନୁଯଡାୟୀ ସବ୍ଘପ୍ରଥଦମ ଦଫବୃଆରୀଦର 
ମଡାଲଡାୱଡାଦର ଦଫ୍ଡ଼ି ବଡାତୟୁଡା ଆସ ଼ିଥିଲଡା। ଏେଡା ଏଦବ ଶଡାନ୍ 
ଦେଡାଇଯଡାଇଛ ଼ି। କ ଼ିନୁ୍ କ ଼ିଛ ଼ି େ ଼ିନ ପଯ୍ଘୟୁନ୍ ବଷ୍ଘଡା ଆଶଙ୍କଡା 
ରେ ଼ିଛ ଼ି। ଏେ ଼ି ବଡାତୟୁଡା ଦକବଳ ମଡାଲଡାୱ଼ିଦର ୩୨୬ ଦଲଡାକଙ୍କ 
ଜୀବନ ଦନଇଛ ଼ି। ୧, ୮୩, ୧୫୯ ଦଲଡାକ ବଡାସଚୁୟୁତ 
ଦେଡାଇଛନ଼୍ି। ବଡ୍ାଦଟେର ରଡାଜୟୁ ଏଥିଦର ସବ୍ଘଡାଧିକ ପ୍ରଭଡାବ ଼ିତ 
ଦେଡାଇଛ ଼ି। ଦସେ ଼ିପର ଼ି ଦମଡାଜଡାମ୍ ଼ିକଦର ଭୂସ୍ଖଳନ ଦଯଡାଗୁଁ 
ଅଦନକ ଗଡାଁ ବଡାେୟୁ ଜଗତରୁ ବ ଼ିଚ୍ ଼ିନ୍ନ ଦେଡାଇଯଡାଇଛ ଼ି। ଝଡ 
ଦତଡାଫଡାନ ପ୍ରଭଡାବ ଼ିତ ଦକ୍ଷତ୍ରର ଦଲଡାକଙୁ୍କ ଆବଶୟୁକୀୟ 
ସଡାମଗ୍ରୀ ପେଞ୍ଡାଇବଡାଦର ସମସୟୁଡା ସଷୃ୍ ଼ି ଦେଉଛ ଼ି।

୩ ଦେଶର ୮୮ହଜାର 
ଦ�ାକ ବାସଚ୍ୟୁତ୪୦୦ ମତୃ

 ଭୁବଜନଶ୍ୱର,୧୭।୩(ସମ ସିସ): ପଣୁ ଼ି 
ଆରମ୍ଭ ଦେଡାଇଛ ଼ି ବେୁଚର୍ଚ୍ତିତ େ ଼ିଦଲଶ୍ୱର 
ସଡାେୁ େତୟୁଡାକଡାଣ୍ ଶଣୁଡାଣ ଼ି। ମଡାମଲଡାର 
ବ ଼ିଚଡାର ପଡାଇଁ ଭୁବଦନଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ 
ଦକଡାଟ୍ଘଦର େଡାଜର ଦେଡାଇଛନ଼୍ି ରଟଣଡାର 
ମ�ୁୟୁ ଅଭ଼ିଯକୁ୍ତ ତଥଡା ବ ଼ିଦରଡାଧୀେଳ 
ଦନତଡା ଜୟନଡାରଡାୟଣ ମ ଼ିଶ୍ର। ଦତଦବ 
ତଡାଙ୍କର ସ୍ୱଡାସ୍ୟୁକୁ େୃଷ୍ ଼ିଦର ରଖି କଦଠଡାର 
ସତ୍ତ୍ଘ ସେ ଅେଡାଲତ ତଡାଙୁ୍କ ଜଡାମ ଼ିନ ପ୍ରେଡାନ 
କର ଼ିଛନ଼୍ି। ଶ୍ରୀ ମ ଼ିଶ୍ର ବଡାରମ୍ଡାର ଜଡାମ ଼ିନ 
ସତ୍ତ୍ଘଡାବଳୀ ଭଡାଙ଼୍ି ବ ଼ିଭ ଼ିନ୍ନ ଅପରଡାଧିକ 
ମଡାମଲଡାଦର ସମ୍କୃ୍ତ ଦେଉଥିବଡାରୁ 
ଅେଡାଲତ ତଡାଙୁ୍କ ଅପରଡାଧିକ କଡାଯ୍ଘୟୁଦର 
ସଂଶ୍ ଼ିଷ୍ ନ ଦେବଡା ଓ ରଡାଜୟୁବଡାେଡାରକୁ 
ଯଡାତଡାୟତ ସମୟଦର ପଲୁ ଼ିସ ଓ 

ଅେଡାଲତଙ୍କ ଅନୁମତ ଼ି ଦନବଡା ଆେ଼ି 
ସତ୍ତ୍ଘଦର ଜଡାମ ଼ିନ ମଞ୍ରୁ କର ଼ିଛନ଼୍ି। ଏେଡା 
ସେ େଡାଇଦକଡାଟ୍ଘ ଲଡାଗ ୁକର ଼ିଥିବଡା ଜଡାମ ଼ିନ 
ସତ୍ତ୍ଘକୁ କଡଡାକଡ଼ି ପଡାଳନ ପଡାଇଁ ଅେଡାଲତ 
ନ ଼ିଦଦ୍୍ଘଶ ଦେଇଛନ଼୍ି। ଦତଦବ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଘ 
କଥଡା ଦେଉଛ ଼ି ଜୟ ନଡାରଡାୟଣଙ୍କ ସମସୟୁଡା 
ଏଇଠ଼ି ଦଶଷ ଦେଡାଇନଡାେ ିଁ। ୨୦୧୦ 
ମସ ଼ିେଡାଦର ବରଗଡ ଜ଼ିଲ୍ଡା ଝଡାରବନ୍ଧ 
ଥଡାନଡା ଅଧିକଡାରୀଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ ରଟଣଡାଦର 

ଜୟନଡାରଡାୟଣଙ୍କ ଜଡାମ ଼ିନ ଆଦବେନର 
ଶଣୁଡାଣ ଼ି ଆସନ୍ଡା ୨୩ ତଡାର ଼ି�ଦର 
କରଡାଯ ଼ିବଡାକୁ ଅେଡାଲତ ତଡାର ଼ି� ଧଡାଯ୍ଘୟୁ 
କର ଼ିଛନ଼୍ି। ୨୦୧୮ଦଫବୃଆରୀ ୨୨ 
ତଡାର ଼ି�ଦର ବ ଼ିଦଜପରୁ ଉପନ ଼ିବ୍ଘଡାଚନ 
ସମୟଦର ଦସଡାଦେଲଡାଠଡାଦର ବ ଼ିଧଡାୟକ 
ସଶୁଡାନ୍ ସ ଼ିଂଙ୍କ ଭଡାଇ ସବୁ୍ରତ, ଡ୍ଡାଇଭର 
େ଼ିଦଲଶ୍ୱର ସଡାେୁ ଓ ଅନୟୁ ଦକଦତଜଣ 
ବ ଼ିଦଜଡ଼ି କମ୍ଘୀଙ୍କ ଉପଦର 

 ଭୁବଜନଶ୍ୱର, ୧୭।୩ (ସମ ସିସ): ବ ଼ିଭ ଼ିନ୍ନ 
େଡାବ ଼ି ପରୂଣ ପଡାଇଁ ଗତ ୩ େ ଼ିନ ଧର ଼ି ଡ଼୍ଡାଇଭର 
ସଂର ପକ୍ଷରୁ ଚଡାଲ଼ିଥିବଡା ଆଦ୍ଡାଳନ ଦଶଷଦର 
ପ୍ରତୟୁଡାେଡାର କର ଼ି ନ ଼ିଆଯଡାଇଛ ଼ି। ୩ ମଡାସ ମଧ୍ୟଦର 
େଡାବ ଼ି ସମଡାଧଡାନ ସଂକ୍ରଡାନ୍ଦର ସରକଡାରଙ୍କ 
ପ୍ରତ ଼ିଶରୁତ ଼ି ଓ ସଡାଧଡାରଣ ଦଲଡାକଙ୍କ ଅସବୁ ଼ିଧଡାକୁ 
େୃଷ୍ ଼ିଦର ରଖି ଆଦ୍ଡାଳନ ପ୍ରତୟୁଡାେଡାର କର ଼ି 
ନ ଼ିଆଯଡାଇଥିବଡା ସଂର ପକ୍ଷରୁ କୁେଡାଯଡାଇଛ ଼ି। 
ଏେଡା ସେ ଏେ ଼ି ୩ େ ଼ିନ ଦଯଉଁ ଅସବୁ ଼ିଧଡା 
ସଷୃ୍ ଼ି ଦେଡାଇଛ ଼ି ଦସଥିପଡାଇଁ ରଡାଜୟୁବଡାସୀଙୁ୍କ 
ମଧ୍ୟ ସଂର କ୍ଷମଡାପ୍ରଡାଥ୍ଘନଡା କର ଼ିଛ ଼ି। ଡ୍ଡାଇଭର 
ମେଡାସଂର ସଭଡାପତ ଼ି ପ୍ରଶଡାନ୍ ଦମଣୁ୍ଲ଼ି ସଡାମଡାଜ଼ିକ 
ଗଣମଡାଧ୍ୟମଦର ଏକ ଭ ଼ିଡ ଼ିଓ ଦପଡାଷ୍ କର ଼ି 
ଆଦ୍ଡାଳନ ସ୍ଗ ଼ିତ ର�ଡାଯ ଼ିବଡା ସମ୍କ୍ଘଦର ସଚୂନଡା 
ଦେଇଛନ଼୍ି। ସରକଡାର ଏବଂ ମ�ୁୟୁ ଶଡାସନ 
ସଚ଼ିବଙ୍କ ଅନୁଦରଡାଧକୁ ସମ୍ଡାନ ଜଣଡାଇ ସଂର 
ଆଦ୍ଡାଳନରୁ ଓେର ଼ିଛ ଼ି ଦବଡାଲ଼ି ଦସ କେ ଼ିଛନ଼୍ି। 

୧୦ େଫଡା ଦନଇ ଗତ ୩ େ଼ିନ ଦେବ 
ଡ୍ଡାଇଭରମଡାଦନ ଷ୍ ଼ିୟର ଼ିଂ ଛଡାଡ ଆଦ୍ଡାଳନ 
ଆରମ୍ଭ କର ଼ିଥିଦଲ। ଡ୍ଡାଇଭରମଡାନଙୁ୍କ କଦରଡାନଡା 

ଦଯଡାଦ୍ଡାର ମଡାନୟୁତଡା, ଦଲଡାକଙ୍କ ଆଦକ୍ରଡାଶର 
ଶ ଼ିକଡାର ଦେଉଥିବଡା ଡ୍ଡାଇଭରଙ୍କ ସରୁକ୍ଷଡା ନ ଼ିମଦନ୍ 
ସ୍ୱତନ୍ତ ଆଇନ, ୫୫ ବଷ୍ଘ ବୟସ ପଦର ମଡାସ ଼ିକ 
୫ େଜଡାର ଟଙ୍କଡା ଦପନସନ୍  , ଗେୃ ନ ଼ିମ୍ଘଡାଣ 
ନ ଼ିମଦନ୍ ୫ ଲକ୍ଷ ସେଡାୟତଡା ପ୍ରେଡାନ, ରଡାସ୍ଡାର 

୧୦୦ କ ଼ିମ ଼ି ଅନ୍ରଦର ଡ୍ଡାଇଭରମଡାନଙ୍କ ନ ଼ିମଦନ୍ 
ବ ଼ିଶ୍ରଡାମଡାଗଡାର ଓ ଗଡାଡ ଼ି ପଡାକ୍ତିଂ ସ୍ଳ ନ ଼ିମ୍ଘଡାଣ, 
େୁର୍ଘଟଣଡାଦର ପ୍ରଡାଣ େରଡାଉଥିବଡା ଡ୍ଡାଇଭରଙୁ୍କ 
୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଡା ବୀମଡା ଓ ଅକମଣୟୁ ଦେଦଲ ୧୦ 
ଲକ୍ଷର ବୀମଡା ସେ ଚ ଼ିକ ଼ିତ୍ଡା ସେଡାୟତଡା, ଡ୍ଡାଇଭର 

ସଂ�ୟୁଡା ସଦଭ୍ଘ ଓ କଡାଯ୍ଘୟୁ ସମୟସୀମଡା ଧଡାଯ୍ଘୟୁ 
କର ଼ିବଡା, ଡ୍ଡାଇଭରଙୁ୍କ ଦ୍ ଼ିତୀୟ ଦସୈନ ଼ିକ ମଡାନୟୁତଡା, 
ଡ୍ଡାଇଭରଙ୍କ ପ ଼ିଲଡାମଡାନଙ୍କ ଉର୍ଚଶ ଼ିକ୍ଷଡାର ବୟୁବସ୍ଡା 
କର ଼ିବଡା, ଗଡାଡ ଼ି ଦଚକ ଼ିଂ ଆଳଦର ଡ୍ଡାଇଭରଙୁ୍କ 
େଇରଡାଣ ନକର ଼ିବଡା ଏବଂ ଡ୍ଡାଇଭ଼ିଂ ଲଡାଇଦସନ୍ସ 
ଫ଼ି ହ୍ଡାସ ଆେ଼ି େଡାବ ଼ିଦର ଏେ ଼ି ଆଦ୍ଡାଳନ 
ଚଡାଲ଼ିଥିଲଡା। ଫଳଦର ଯଡାନବଡାେଡାନ ଚଳଡାଚଳ 
ଗରୁୁତର ପ୍ରଭଡାବ ଼ିତ ଦେଡାଇଥିଲଡା। ଜରୁରୀ 
ସଡାମଗ୍ରୀ ପର ଼ିବେନ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ପ୍ରଭଡାବ ପଡ଼ିବଡା 
ସେ ଅଦନକ ସ୍ଡାନଦର ଆଇନଶଙୃ୍ଖଳଡା ପର ଼ିସ଼୍ିତ ଼ି 
ସଷୃ୍ ଼ି ଦେଡାଇଥିଲଡା। 

ଗରୁୁବଡାର ମ�ୁୟୁ ସଚ଼ିବଙ୍କ ସେ ଡ଼୍ଡାଇଭର 
ମେଡାସଂର ପ୍ରତ ଼ିନ ଼ିଧିଙ୍କ ଆଦଲଡାଚନଡା ପଦର ଏେ ଼ି 
ଆଦ୍ଡାଳନ ଗତକଡାଲ଼ି ପ୍ରତୟୁଡାେଡାର ଦେବ ଦବଡାଲ଼ି 
ଆଶଡା କରଡାଯଡାଉଥିଲଡା। ମଡାତ୍ର ଡ୍ଡାଇଭରମଡାଦନ 
ପଣୁ ଼ି ଥଦର ଶକୁ୍ରବଡାର ଆଦ୍ଡାଳନ ଜଡାର ଼ି 
ରଖିଥିଦଲ। ଡ୍ଡାଇଭରଙ୍କ ଆଦ୍ଡାଳନ ଦଯଡାଗ ୁ
ପନ ଼ିପର ଼ିବଡା ଓ ଦପଦ୍ଡାଲ଼ିୟମ ସଡାମଗ୍ରୀର 
ପର ଼ିବେନ ବଡାଧଡାପ୍ରଡାପ୍ତ ଦେଡାଇଥିଲଡା। ଦତଣ ୁ
ମ�ୁୟୁ ସଚ଼ିବ ପନୁବ୍ଘଡାର ଡ଼୍ଡାଇଭର 

 ଭୁବଜନଶ୍ୱର, ୧୭।୩ (ସମ ସିସ): ଆସନ୍ଡା 
୨୧ ତଡାର ଼ି�ଦର ଓଡ଼ିଶଡା ଆସ ଼ିଦବ ପଶ୍ ଼ିମବଙ୍ 
ମ�ୁୟୁମନ୍ତୀ ମମତଡା ବଡାନଡାଜ୍ଘୀ। ସମ୍ରୂ୍୍ଘ ବୟୁକ୍ତ ଼ିଗତ 
କଡାଯ୍ଘୟୁଦର ସଶୁ୍ରୀ 
ବଡାନଡାଜ୍ଘୀ ଓଡ଼ିଶଡା 
ଆସ ଼ିଦବ ଓ 
ଏେ ଼ି ସମୟଦର 
ଦସ ପରୁୀଦର 
ଶ୍ର ୀ ଜ ୀ ଉ ଙୁ୍କ 
େଶ୍ଘନ କର ଼ିବଡା 
କଡାଯ୍ଘୟୁକ୍ରମ ରେ ଼ିଛ ଼ି। 
ଅନୁରୂପ ଭଡାବଦର 
ମ�ୁୟୁମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନଡାୟକଙ୍କ ସେ ତଡାଙ୍କର 
ଦସୌଜନୟୁମଳୂକ ସଡାକ୍ଷଡାତ କଡାଯ୍ଘୟୁକ୍ରମ ରେ ଼ିଛ ଼ି। 
ତୃଣମଳୂ କଂଦଗ୍ରସ ସଡାଂସେ ତଥଡା ମମତଡାଙ୍କ 
ରନ ଼ିଷ୍ଠ ସେଦଯଡାଗୀ ସେୁୀପ ବଦ୍ଡାପଡାଧ୍ୟଡାୟ ଏ 
ସମ୍କ୍ଘଦର କଲକତଡାଦର ସଚୂନଡା ଦେଇଛନ଼୍ି। 
ସେୁୀପଙ୍କ ସଚୂନଡା ଅନୁସଡାଦର ୨୧ 

ଡ୍ଡାଇଭର ଆନ୍ଡାଳନ ପ୍ରତ୍ଡାହୃତ
ଅସବୁ ଼ିଧଡା ପଡାଇଁ ରଡାଜ୍ବଡାସୀଙୁ୍ କ୍ଷମଡା ମଡାଗ ଼ିଲଡା ସଂଘ

ଆଦ୍ାଳନ ସ୍ଥଗତି ଦନଇ ସଂଘର ବଧିିବଦ୍ଧ ଦଘାଷଣା
ଦ�ାକଙ୍କ ଅସବ୍ଧିା ଓ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତଶିରୁତକ୍ି ଗର୍୍ତ୍ୱ

୨୧ନର ଓଡ଼ିଶଡା 
ଆସ ଼ିନବ ମମତଡା

୨୨ଦର ପର୍ୀ ଗସ୍ତ, 
୨୩ଦର ନବୀନଙ୍କ  

ସହ ସାକ୍ାତ

କନ�ଡାର ସର୍୍ ସହ ଜୟଙୁ୍ ଜଡାମ ଼ିନ
େଦି�ଶ୍ୱର ହତୟୁା ମାମ�ା; ଦକାର୍ଟଦର ହାଜରଦହଦ� ବଦିରାଧୀେଳ ଦନତା

ଜାମନି୍   ସର୍୍ଟାବଳୀର କଡ଼ା ଅନ୍ପାଳନ ନମିଦତେ ନଦିଦ୍୍ଟଶ
ଅପରାଧିକ କାର୍ଟୟୁକଳାପଦର ସଂଶ୍ଷି୍ଟ ନଦହବାକ୍ ତାଗେି
ବନିା ଅନ୍ମତଦିର ରାଜୟୁ ବାହାରକ୍ ରାତାୟାତ ମନା
ବୟୁକ୍ଗିତ ହାଜରିା ପାଇଁ ଆଉ େ୍ଇ ପରିସିନ ୋଖ�
୨୩ଦର ଝାରବନ୍ଧ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍୍କ ଆକ୍ରମଣ ର ଶଣ୍ାଣ ି

}ପଷୃ୍ା-୧୦}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦ }ପଷୃ୍ା-୧୦

 କଟକ, ୧୭ା୩ (ସମ ସିସ):ଦବତନ ବୃଦ୍ ଼ି ଓ 
ନ ଼ିଦ୍୍ଘଡାରଣ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ରଡାଜୟୁଦର କଡାଯ୍ଘୟୁରତ 
ଦେଡାମଗଡାଡ୍ଘମଡାନଙୁ୍କ ସପୁ୍ର ଼ିମଦକଡାଟ୍ଘରୁ 
ବଡ ଆଶ୍ୱସ଼୍ି ମ ଼ିଳ ଼ିଛ ଼ି। 
ଦେଡାମଗଡାଡ୍ଘଙୁ୍କ ୨୦୧୮ ଜୁନ୍   
ପେ ଼ିଲଡାରୁ ପ ଼ିଛ ଼ିଲଡା ଭଡାଦବ 
ଦେୈନ ଼ିକ ୫୩୩ ଟଙ୍କଡା 
ପଡାର ଼ିଶ୍ରମ ଼ିକ ପ୍ରେଡାନ ଲଡାଗ ଼ି 
ସପୁ୍ର ଼ିମଦକଡାଟ୍ଘ ଶକୁ୍ରବଡାର 
ରଡାଜୟୁ ସରକଡାରଙୁ୍କ 
ନ ଼ିଦଦ୍୍ଘଶ ଦେଇଛନ଼୍ି। ୩ 
ମଡାସ ମଧ୍ୟଦର ସମସ୍ 
ବଦକୟଡା ଦସମଡାନଙୁ୍କ ପ୍ରେଡାନ କରଡାଯ ଼ିବଡାକୁ 
ମଧ୍ୟ ଅେଡାଲତ କେ ଼ିଛନ଼୍ି। ପ୍ରକଡାଶ ଚନ୍ଦ୍ର 
ଦଜନଡା ଓ ଅନୟୁମଡାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରୁଜୁ 
ଆଦବେନର ଶଣୁଡାଣ ଼ି କର ଼ି ସପୁ୍ର ଼ିମଦକଡାଟ୍ଘ 
ବ ଼ିଚଡାରପତ ଼ି ଜଷ୍ ଼ିସ୍   ଏମ୍  .ଆର୍   ଶଡାେଡା 

ଓ ଏମ୍  .ଏମ୍   ସୁ୍ ଦରଶଙୁ୍କ ଦନଇ 
ଗଠ଼ିତ �ଣ୍ପୀଠ ଏେ ଼ି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଘ ରଡାୟ 
ଶଣୁଡାଇଛନ଼୍ି। ଅନୟୁପଟଦର ସଡାଧଡାରଣ 

ପଲୁ ଼ିସ କମ୍ଘଚଡାରୀଙ୍କ 
ନ ଼ିୟମ ଼ିତ ପଡାର ଼ିଶ୍ରମ ଼ିକ 
ବୃଦ୍ ଼ି ଭଳ଼ି ଦେଡାମଗଡାଡ୍ଘଙ୍କ 

ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ମଧ୍ୟ ଏେଡାକୁ 
ଲଡାଗ ୁକରଡାଯ ଼ିବ ଦବଡାଲ଼ି ସଦବ୍ଘଡାର୍ଚ ଅେଡାଲତ 
ରଡାୟଦର ସ୍ଷ୍ କର ଼ିଛନ଼୍ି।

ରଡାଜୟୁଦର ଦକଦତକ କଡାଯ୍ଘୟୁରତ 
ଦେଡାମଗଡାଡ୍ଘମଡାଦନ ଦସମଡାନଙ୍କ ପଡାର ଼ିଶ୍ରମ ଼ିକ 
ବୃଦ୍ ଼ି ପ୍ରସଂଗଦର େଡାଇଦକଡାଟ୍ଘଙ୍କ ଦ୍ଡାରସ୍ 

ଦେଡାଇଥିଦଲ। ଦେଡାମଗଡାଡ୍ଘ ଦୱଲ୍  ଦଫୟଡାର 
ଆଦସଡାସ ଼ିଏସନ ବନଡାମ େ ଼ିମଡାଞ୍ଳ 
ପ୍ରଦେଶ ସରକଡାର ମଡାମଲଡାଦର ଥିବଡା ରଡାୟ 
ଅନୁସଡାଦର ଅଗ଼୍ିଶମ ଡ଼ିଜ଼ିଙ୍କ ସପୁଡାର ଼ିସକୁ 
୨୦୧୬ ନଦଭମ୍ର ୧୦ରୁ ଲଡାଗ ୁ କର ଼ିବଡାକୁ 
ନ ଼ିଦଦ୍୍ଘଶ ଦେଇଥିଦଲ। ଏପର ଼ିକ ଼ି ସରକଡାର 

ଏେଡା ଉପଦର ଚୂଡଡାନ୍ ନ ଼ିଷ୍ପତ୍ତ଼ି ଦନବଡା 
ପଯ୍ଘୟୁନ୍ ଦେଡାମଗଡାଡ୍ଘମଡାନଙୁ୍କ ୨୦୨୦ 
ଜଡାନୁଆରୀରୁ ଦେୈନ ଼ିକ ୫୦୦ ଟଙ୍କଡା 
ଦଲ�ଡାଏଁ ଦପ୍ରଡାଭ ଼ିଜନଡାଲ ପଡାର ଼ିଶ୍ରମ ଼ିକ  
ଦେବଡାକୁ େଡାଇଦକଡାଟ୍ଘ ନ ଼ିଦଦ୍୍ଘଶ 
ଦେଇଥିଦଲ। ଦତଦବ ଏେଡା 

ଦହାମଗାର୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଖସ୍ ିଖବର; ବଢ଼ବି ଦେୈନକି ପାରଶି୍ରମକି

୫୩୩ ଟଙ୍ଡାକୁ ବୃଦ୍ଧ ପଡାଇଁ ସପୁ୍ର ଼ିମ୍ ନକଡାଟ୍ଙ୍ ନ ଼ିନଦ୍୍ଶ

୨୦୧୮ ଜ୍ନ୍   ୧ର୍ ପଛି�ିା ଭାଦବ �ାଗ ୍ଦହବ
ନୟିମତି ଦବତନ ବୃଦ୍ଧ ିଉପଦର ଗର୍୍ତ୍ୱାଦରାପ

 ଭୁବଜନଶ୍ୱର, ୧୭।୩ (ସମ ସିସ): 
ପଶ୍ ଼ିମଡା ଝଡ ପ୍ରଭଡାବଦର ରଡାଜୟୁର 
ବ ଼ିଭ ଼ିନ୍ନ ଜଙ୍ଲଦର ଲଡାଗ ଼ିଥିବଡା ନ ଼ିଆଁ 
ଅଦନକଡାଂଶଦର ପ୍ରଶମ ଼ିତ ଦେଡାଇଛ ଼ି। 
ଶକୁ୍ରବଡାର ସଦୁ୍ଡା ରଡାଜୟୁଦର ଦକୌଣସ ଼ି 
ସ୍ଡାନଦର ବଡ ଧରଣର ଜଙ୍ଲ 
ନ ଼ିଆଁ ଲଡାଗ ଼ି ନ ଥିବଡା ‘ଫଦରଷ୍ ସଦଭ୍ଘ 
ଅଫ୍   ଇଣ଼୍ିଆ’ (ଏଫଏସ୍  ଆଇ) 
ପକ୍ଷରୁ କୁେଡାଯଡାଇଛ ଼ି। ୩ େ ଼ିନ 
ତଦଳ ରଡାଜୟୁଦର ପ୍ରଡାୟ ୧୫୦ଟ ଼ି 
ସ୍ଡାନଦର ବଡ ଧରଣର ଜଙ୍ଲ 
ନ ଼ିଆଁ ଲଡାଗ ଼ିଥିଲଡା। ଏେ ଼ି ସବୁ 

ସ୍ଡାନଦର ଦେକ୍ଟର ଦେକ୍ଟର ଜଙ୍ଲ 
ଜଳୁଥିଲଡା। ଗରୁୁବଡାର ଏେଡା ହ୍ଡାସ 
ପଡାଇ ୧୨ଦର ପେଞ୍ ଼ିଥିବଡା ଦବଦଳ 
ଶକୁ୍ରବଡାର ଏେ ଼ି ସଂ�ୟୁଡା ଶନୂକୁ 
�ସ ଼ିଛ ଼ି। ଏଫଏସ୍  ଆଇର ତଥୟୁ 
ଅନୁଯଡାୟୀ ସମ୍ଲପରୁ, ଅନୁଗଳୁ ଓ 
ଭବଡାନୀପଡାଟଣଡା ସକ୍ଘଲର ୧୧ଟ ଼ି 
ସ୍ଡାନଦର ଦଛଡାଟ ଧରଣର ଜଙ୍ଲ 
ନ ଼ିଆଁ ରେ ଼ିଛ ଼ି। ରଡାଜୟୁଦର ଏେ ଼ି ଦଛଡାଟ 
ଧରଣର ଜଙ୍ଲ ନ ଼ିଆଁ ସଂ�ୟୁଡା 
ପଡା�ଡାପଡାଖି ୨ େଜଡାର ରେୁଥିଲଡା। 

ଶନ ଼ିବଡାର ରଡାଜୟୁର ଅଦନକ ସ୍ଡାନଦର 
ବଷ୍ଘଡା ଦେବଡା ଦନଇ ପଡାଣ ଼ିପଡାଗ 
ଦକନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କର ଼ିଥିବଡାରୁ ସଡାରଡା 
ରଡାଜୟୁଦର ଜଙ୍ଲ ନ ଼ିଆଁ ଶନୂଦର 
ପେଞ୍ ଼ିବଡାର ସମ୍ଭଡାବନଡା ରେ ଼ିଛ ଼ି। 

ରଡାଜୟୁ ପଡାଣ ଼ିପଡାଗ ବ ଼ିଜ୍ଡାନ 
ଦକନ୍ଦ୍ରର ସଚୂନଡା ଅନୁସଡାଦର, ଗତ 
୩ େ ଼ିନ ଦେବ ପଶ୍ ଼ିମଡା ଝଡ ଦଯଡାଗୁଁ 
ରଡାଜୟୁର ବ ଼ିଭ ଼ିନ୍ନ ସ୍ଡାନଦର ସ୍ୱଳ୍ପରୁ 
ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବଷ୍ଘଡା ଜଡାର ଼ି ରେ ଼ିଛ ଼ି। 
ମଡାତ୍ର ଶନ ଼ିବଡାର ରଡାଜୟୁର ବ ଼ିଭ ଼ିନ୍ନ 
ସ୍ଡାନଦର କୁଆ ପଥର ମଡାଡ ସେ 
ପ୍ରବଳ ବଷ୍ଘଡା ଦେବ। ପ୍ରବଳ ବଷ୍ଘଡା 
ସଡାଙ୍କୁ ବ ଼ିଜୁଳ ଼ି ରଡରଡ଼ି ଓ ଝଡ 
ପବନର ପ୍ରଭଡାବ ରେ ଼ିଛ ଼ି। ପବନର 
ଝଟକଡା ରଟେଡା ପ୍ରତ ଼ି ୪୦-୫୦ କ ଼ିମ ଼ି 
ରେ ଼ିବଡା ସେ କ ଼ିଛ ଼ି ସ୍ଡାନଦର ୭ରୁ୧୧ 
ଦସମ ଼ି. ବଷ୍ଘଡା ଦେବଡାର ସମ୍ଭଡାବନଡା 
ରେ ଼ିଛ ଼ି। ଶନ ଼ିବଡାର ଦକ୍ୁଝର, 
ଯଡାଜପରୁ, ଅନୁଗଳୁ, ଦେଙ୍କଡାନଡାଳ, 
କଟକ, ଜଗତସ ଼ିଂେପରୁ, ନୟଡାଗଡ, 
ଦ�ଡାଦ୍୍ଘଡା ଓ ପରୁୀଦର ପ୍ରବଳ ବଷ୍ଘଡା 
ଆଶଙ୍କଡା ରେ ଼ିଛ ଼ି। ଏେ ଼ି ଜ଼ିଲ୍ଡାଗଡୁ ଼ିକଦର 
କୁଆ ପଥର ବଷ୍ଘଡା ସେ ଼ିତ ୪୦-୫୦ 
କ ଼ିମ ଼ି ଦବଗଦର ପବନ ଓ ବ ଼ିଜୁଳ ଼ି 
ରଡରଡ଼ିର ପ୍ରଭଡାବ ରେ ଼ିବ। ଏେଡାକୁ 
େୃଷ୍ ଼ିଦର ରଖି ପଡାଣ ଼ିପଡାଗ 

ଆଜ ି୯ ଜଲି୍ାଦର କ୍ଆପଥର ସହ ବଷ୍ଟା 
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ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୭ୋ୩(ସମସି)

ହାତୀ ଭୟରେ ସନ୍ଧ୍ା ରହରେ ଗାଁରେ ପଡୁଛ ି
ତାଟ ି କବାଟ। ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ାରେ ଗ୍ାମବାସୀ 
ଦନି କାଟୁଥିବା ରବରେ ବନବଭିାଗ ହାତୀ 
ଘଉରଡଇବାରେ ସଠକି ପଦରଷେପ ରନଉ 
ନଥିବାେୁ ଗାଁ ଛାଡ ି ଯାଉନାହାନ୍ ି ହାତୀପେ। 
ଗାଁରେ ଫସେ ନଷ୍ଟ କେବିା ସହତି ଘେ ମଧ୍ୟ 
ଭାଙୁ୍ଛ।ି ଜଙ୍େ ଛାଡ ିଏରବ ଗାଁ ମହୁାଁ ରହଇଛନ୍ ି
୫୦ ଟକିଆି ହାତୀପେ। ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ା ରହରେ 
ହାତୀପେ ଭୟରେ ରୋରକ ବାହାେକୁ ବାହାେବିା 
ସେୁଷେତି ମଣନୁାହାନ୍।ି ରକଉଁଠ ି ଘେ ଭାଙ୍ ି
ଚାଉେ ହାତୀ ଖାଇ ରଦଇଛ ି ତ ଆଉ ରକଉଁଠ ି
ରଦାକାନ ଘେ ଭାଙ୍ ି କଦେୀ ଓ ଟମାରଟାକୁ 
ଖାଇଥିବାେ ରଦଖିବାକୁ ମେିଛି।ି ଖାେ ି ରସତକି ି
ନୁହଁ ଗ୍ାମେ ଅରନକ ରୋକଙ୍କ ପାରଚେୀ ଭାଙ୍ ି
କଦେୀ ଗଛେୁ କଦେୀ ଖାଇବା ସହ ପନପିେବିା 
ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କେରିଦଇଛନ୍ ି ଏହ ି ହାତୀପେ। 
ଏଭେ ି ଘଟଣା ଦରିନକ ି ଦୁଇ ଦନି ନୁହଁ ମାସ 
ମାସ ଧେ ି ଚାେଛି।ି ତାେରଚେ ବ୍ଲକେ କଙି୍କେ,ି 
ଧେମପେୁ ଓ ଆଖପାଖ ପାଞ୍ଚଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଉତ୍ାତ 
କେୁଛନ୍ ି ହାତୀପେ। ଯାହା ଫେରେ ଆତଙି୍କତ 
ଅବସ୍ାରେ େହଛିନ୍ ିଗ୍ାମବାସୀ। ହାତୀ ଭୟରେ 
ସନ୍ଧ୍ା ରହରେ ଘରେ ଘରେ ପଡ଼ ି ଯାଉଛ ି ତାଟ ି
କବାଟ ଆଉ ସନୁଶାନ ରହାଇ ପଡୁଛ ିପେୁା ଗାଁ। 
ହାତୀ ଭୟରେ ରୋରକ ଛାତ ଉପରେ ରଶାଉଥିବା 
ରବରେ ଭୟରେ ଦନି କାଟୁଛନ୍ ିଗ୍ାମବାସୀ। ଏହ ି

୫୦ ଟକିଆି ହାତୀପେ ଧାନ ଅମେ ସମୟେୁ 
ଆସ ି ବେିରେ ଥିବା ପାଚେିା ଧାନକୁ ଖାଇବା 
ସହ ନଷ୍ଟ କେରିଦଇଥିରେ। ରଯଉଁ ବେକା 
ଧାନକୁ ରଗାଟାଇ ଆଣ ି ଘରେ ଚାଷୀ ବଷ୍ଷଜାକ 
ଖାଇବାକୁ ସଞ୍ଚଥିିୋ ତାକୁ ବ ିଏରବ ଘରେ ଘରେ 
ପଶ ି ଖାଇବାକୁ ଆେମ୍ଭ କେରିଦରେଣ ି ଏହ ି
ହାତୀପେ। ଯାହାକୁ ରନଇ ଗାଁରେ ରକାକୁଆ 
ଭୟ ସଷୃ୍ଟ ି ରହାଇଛ।ି ହାତୀପେକୁ ଅନଧ୍ତ୍ର 
ଘଉଡାଇବାରେ ବନବଭିାଗ ବଫିେ ରହାଇଥିବା 
ଅଭରିଯାଗ ଆଣଛିନ୍ ି ଗ୍ାମବାସୀ। ଗାଁକୁ ହାତୀ 

ଆସରିେ କମିା୍ ହାତୀ ଘେଦ୍ାେ ଭାଙ୍ରିେ 
ଗ୍ାମବାସୀ ବନ ବଭିାଗକୁ ରଫାନ କରେ 
ରକୌଣସ ି ସଫୁେ ମେୁିନଥିବାେୁ ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ 
ଭତିରେ ଅସରନ୍ାଷ ବଢ଼ଛି।ି ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ 
ଦନିରେ ଗ୍ାମବାସୀ ବନ ବଭିାଗେ କାଯ୍ଷଧ୍ାେୟକୁ 
ରଘୋଉ କେବିାକୁ ସଜବାଜ ରହଉଛନ୍।ି 
ଅନଧ୍ପରଟ ହାତୀପେ ଉପରେ ନଜେ େଖାଯବିା 
ସହ ହାତୀପେକୁ ଘଉଡାଇବାକୁ ଉଦଧ୍ମ ଜାେ ି
େହଥିିବା ବନଅଧିକାେୀ କହଛିନ୍।ି ସେକାେଙ୍କ 
ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଷେୟଷେତେି ଆକେନ କେ ି

ଷେତପିେୂଣ ରଦବା ସହ ହାତୀ ଆସଥୁିବା 
ସ୍ାନ ଗଡୁକିରେ ରସାୋେ ରଫନସଂି ପ୍ରସ୍ାବ 
ଦଆିଯାଇଥିବା ରବରେ ଏହା ୋଗବିା ପରେ 
ଗାଁକୁ ଆଉ ହାତୀ ଆସପିାେବିନ ିରବାେ ିସଚୂନା 
ରଦଇଛ ି ବନବଭିାଗ। ଜଙ୍େ ବଭିାଗେ ସଠକି 
ହାତୀ ପେଚିାେନାରେ ବୁଝାମଣାେ ଅଭାବ 
ରଯାଗୁଁ ଗାଁ ମହୁାଁ ରହଉଛନ୍ ି ହାତୀପେ। ଯାହା 
ରଯାଗୁଁ ହାତୀ ଓ ମଣଷି ମଧ୍ୟରେ ସଷୃ୍ଟ ି ରହଉଛ ି
ମହୁାଁମହୁ ିଁ ପେସି୍ତି।ି ଫେରେ ଉଭୟ ମତୁୃଧ୍ 
ମହୁଁରେ ପଡୁଥିବା ରଦଖିବାକୁ ମେିଛି।ି

ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ ିଗାଁ ମହୁାଁ ୫୦ଟକିଆି ହାତୀପଲ

ସନ୍ଧ୍ା ହହହଲ ଗାହଁର ପଡୁଛ ିତାଟକିବାଟ

ହୋଣ୍ଧିଆୁ,୧୭।୩(ସମସି)

ତାେରଚେ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଷତ ଘଣ୍ଟପଡ଼ା 
ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାନୀୟ ଜେ ରଯାଗାଣ ସମସଧ୍ାେ 
ସମାଧାନ ଉରଦେଶଧ୍ ରନଇ ଗତକାେ ି ଏକ 
ରବୈଠକ ତାେରଚେ ଜଏିମ କାଯ୍ଷଧ୍ାେୟ ଠାରେ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ପ୍ରକାଶ ଥାଉକ,ି ଗତ 
କଛି ିଦନି ଧେ ିଘଣ୍ଟପଡ଼ା ଅଞ୍ଚେକୁ ପାନୀୟ ଜେ 
ରଯାଗାଣରେ ଅନୟିମତିତା ରଦଖାରଦଇଛ।ି 
ରୋରକ ପାନୀୟ ଜେ ପାଇଁ ଡହକବକିେ 
ରହଉଛନ୍।ି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟରିେ େଖି ଘଣ୍ଟପଡ଼ା 
ପଞ୍ଚାୟତେ ନବି୍ଷାଚତି ପ୍ରତନିଧିି ଓ ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ 
ସହ ଖଣ ି କରୃ୍୍ଷପଷେଙ୍କ ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
ରହାଇଥିୋ। ହାଣ୍ଡଧିଆୁ ରକାେୟିେୀରେ ଥିବା 
ପାଣ ି ପମ୍ପ ଖୋପ ରହାଇଯବିା କାେଣେୁ ଏହ ି

ସମସଧ୍ା ଉପଜୁଥିିବାେ ଉପସ୍ତି ଏମସଏିେ 
କରୃ୍୍ଷପଷେ ପ୍ରକାଶ କେଥିିରେ। ରବୈଠକରେ 

ଉପସ୍ତି ଜନ ପ୍ରତନିଧିିମାରନ ଶୀଘ୍ର ପାନୀୟ 
ଜେ ରଯାଗାଣକୁ ସ୍ାଭାବକି କେବିାକୁ ଦାବ ି

କେଥିିରେ। ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ରେ ଦୀଘ୍ଷ ସମୟ ଧେ ି
ଆରୋଚନା କୋଯାଇଥିୋ। ଯଥା ଶୀଘ୍ର 

ଖୋପ ପାଣପିମ୍ପକୁ ମୋମତ ି କୋଯାଇ ଜେ 
ରଯାଗାଣକୁ ନୟିମତି କେବିାକୁ ଏମସଏିେ 
କରୃ୍୍ଷପଷେ େଖିିତ ପ୍ରତଶିରୁତ ିରଦଇଥିରେ। ରତରବ 
ରସରତରବେ ଯାଏଁ ଜେ କ୍ଲଷି୍ଟ ଅଞ୍ଚେ ଗଡ଼ୁକୁି 
ଟଧ୍ାଙ୍କେ ରଯାରଗ ପାଣ ି ରଯାଗାଇ ରଦବାକୁ 
ଖଣ ିକରୃ୍୍ଷପଷେ ସମ୍ମତ ିପ୍ରକାଶ କେଥିିରେ। ଏହ ି
ରବୈଠକରେ ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ସେପଞ୍ଚ ସସ୍ତିା ବଶି୍ାେ, 
ସମତି ି ସଭଧ୍ କେୁଣାକେ ସାହୁ, ପବୂ୍ଷତନ 
ସେପଞ୍ଚ ସନୁୀେ ବଶି୍ାେ, ସମାଜରସବୀ ବଭୁିତ ି
ସାହୁ, ନାଏବ ସେପଞ୍ଚ ୋଜୀବ ଦାସ, ୋରକଶ 
ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦଲି୍ୀପ ସାହୁ, ରହମନ୍ ସାହୁ, 
ତାେରଚେ ଜଏିମ ମେୁାେୀ ମଶି୍ର, ରଡୋ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଅଧିକାେୀ ଦାଶେଥି ସାହୁ, ତାେରଚେ ଏେଆି 
ଆଶଷି ଭଟ୍ଟନାଗେ, ଆେଡବ୍ଲଧ୍୍ଏସଏସ ଯନ୍ତୀ 
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରେ।

ଘଣ୍ଟପଡ଼ାହର ଜଳହ�ାଗାଣ ସମସଧ୍ାର ସମାଧାନ ହନଇ ହବୈଠକ

ଜଳହ�ାଗାଣ ନୟିମତି କରବିାକୁ ଏମ୍ ସଏିଲ୍ ର ପ୍ରତଶିରୁତ ି

ପ୍ରତଧ୍ାହାର ହହଲା ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘର ଆହ୍ାଳନ; ଗାଡ଼ ିଚଳାଚଳ ସ୍ାଭାବକି
ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୭ୋ୩(ସମସି): ଡ୍ାଇଭେ ମହାସଂଘ 
ଆର୍ାେନ ପ୍ରତଧ୍ାହୃତ। ୩ଦନି ଧେ ି ଚାେଥିିବା 
ଆର୍ାେନ ପ୍ରତଧ୍ାହୃତ କୋ ଡ୍ାଇଭେ ମହାସଂଘ। 
ଏରନଇ ଡ୍ାଇଭେ ମହାସଂଘ ସଭାପତ ି ପ୍ରଶାନ୍ 
ରମଣୁ୍ଡେ ିସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି ଏରନଇ ରସାସଆିେ 
ମଡଆି ରଫସ୍  ବୁକ୍  ରେ ଏକ ଭଡିଓି ରପାଷ୍ଟ 
କେ ି ଓଡ଼ଶିା ଡ୍ାଇଭେ ମହାସଂଘ ସଭାପତ ି
ପ୍ରଶାନ୍ ରମଣୁ୍ଡେ ି କହଛିନ୍ ି ରଯ, ହକ୍   ଓ ସମ୍ମାନ 
ପାଇ ଁ ଡ୍ାଇଭେ ସଂଘ କେଥିିବା ଆର୍ାେନ 
ସଫେ ରହାଇଛ।ି ଜନସାଧାେଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 

ସମଥ୍ଷନ କେଛିନ୍।ି ଆମ ପାଇ ଁ ରୋକମାରନ 
ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇୋଣ ରହାଇଛନ୍।ି ରସଥି ପାଇଁ 
ଓଡ଼ଶିାବାସୀଙୁ୍କ ଷେମା ମାଗଛିନ୍ ିଓଡ଼ଶିା ଡ୍ାଇଭେ 
ମହାସଂଘ ସଭାପତ।ି ସହରଯାଗ କେଥିିବାେୁ 
ରସ ୋଜଧ୍ବାସୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଧନଧ୍ବାଦ ଜଣାଇଛନ୍।ି 
ସେକାେ ଏବଂ ମଖୁଧ୍ ଶାସନ ସଚବିଙ୍କ ଅପେିକୁ 
ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଧାେଣାେୁ ଓହେଥିିବା ରସ କହବିା 
ପରେ ଶକୁ୍ରବାେ ଦନି ଅପୋହ୍ନେୁ ଅନୁରଗାେ 
ଜଲି୍ାରେ ଚାେଥିିବା ଡ୍ାଇଭେଙ୍କ ଆର୍ାେନ 
ପ୍ରତଧ୍ାହୃତ ରହବାସହ ଅର୍ାେନକାେୀ 

ଡ୍ାଇଭେମାରନ ଅବରୋଧ କେଥିିବା ୋସ୍ାେୁ 
ଉଠ ି ଯାଇଛନ୍।ି ଆସନ୍ା ତନି ି ମାସରେ ଦାବ ି
ପେୂଣ ରହବ ରବାେ ି ଗତକାେ ି ସେକାେଙ୍କ 
ପଷେେୁ ମଖୁଧ୍ ଶାସନ ସଚବି ଚଠି ି ରେଖିଥିରେ। 
ତତ୍   ସହତି ୋଜଧ୍ ସେକାେଙ୍କ ପଷେେୁ 
ଦଆିଯାଇଥିବା ତନି ି ମାସ ସମୟ ଅଧିକ ରବାେ ି
ଭାବ ି ପଣୁ ି ଆର୍ାେନ କେଥିିେୁ। ଡ୍ାଇଭେଙ୍କ 
ଆର୍ାେନ ରଯାଗ ୁ ପେବିା ଦେ ବଢ଼଼ଥିିବା 
ରବରେ ରପର୍ାେେ ଅଭାବ ରଦଖାରଦଇଛ।ି 
ମାତ୍ର ଶକୁ୍ରବାେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପଣୁ ିମଖୁଧ୍ ଶାସନ 

ସଚବି ନରିବଦନ କେବିା ପରେ ଆର୍ାେନ 
ପ୍ରତଧ୍ାହୃତ ନଷି୍ପର୍ ିରନଇଛୁ ରବାେ ିସରୋଜ ସ୍ାଇଁ, 
େେତି ପ୍ରଧାନ,ରୋହତି୍   ରବରହୋ ଓ ବେୋମ 
ସାହୁ ପ୍ରମଖୁ ଡ୍ାଇଭେ ରନତାମାରନ ପ୍ରକାଶ 
କେଛିନ୍।ି ଆଗାମୀ ତନି ି ମାସରେ ଦାବ ି ପେୂଣ 
ରହବ ରବାେ ି ଆଶା େହଛି ି ରବାେ ି କହଛିନ୍।ି 
ଡ୍ାଇଭେ ସଂଘ ଆର୍ାେନ ପ୍ରତଧ୍ାହାେ ରହବା 
ପରେ ଅନୁରଗାେ ଜଲି୍ାରେ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରେ 
ଅଟକ ିେହଥିିବା ମାେବାହ ି୍କ୍   ଗଡ଼ୁକି ସ୍ାଭାବକି 
ଭାରବ ଚୋଚେ କେୁଥିବା ରଦଖିବାକୁ ମେିଥିିୋ।

ନହି୍ଚ୍ଚଶକଙୁ୍ ବଧିାୟକଙ୍ ୍ାବପିତ୍ର

ହମଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ା

କଗି�ୋରନ�ର,୧୭।୩(ସମସି): 
ଅନୁରଗାେ ଜଲି୍ା ଠାକୁେଗଡ଼ 
ଓ ଇଛାପେୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମକି 
ବଦିଧ୍ାେୟକୁ ଉଚ୍ଚ ବଦିଧ୍ାେୟରେ 
ମଶିାଇବାକୁ ୋଜଧ୍ ଶଷିୋ 
ବଭିାଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ନରିଦେ୍ଷଶକ 
ଅନୁପମ ସାହାଙୁ୍କ ଆଠମଲ୍କି 
ବଧିାୟକ େରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ 
ଆଜ ି ରଭଟ ି ଆରୋଚନା 
କେବିା ସହ ଦାବ ି ଉପସ୍ାପନ 
କେଛିନ୍।ି ତୁେନ୍ ଏହ ି ଦୁଇ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମକି ବଦିଧ୍ାେୟକୁ ଉଚ୍ଚବଦିଧ୍ାେୟରେ ମଶିାଇ ଶଷିୋଦାନ ଚାେୁ େଖିବାକୁ 
ନରିଦେ୍ଷଶକ ଶ୍ରୀ ସାହାଙ୍କ ନକିଟରେ ଦାବ ି କେଛିନ୍।ି ବଧିାୟକଙ୍କ ସହ ଅଞ୍ଚେେ ଏକ ପ୍ରତନିଧିି ଦେ ଉପସ୍ତି ଥିରେ।

ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୭ୋ୩(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ବଧିାନସଭାେ 
ଉପ-ବାଚସ୍ପତ ିତଥା ବଧିାୟକ, ଅନୁରଗାେ େଜନୀକାନ୍ 
ସଂିହଙ୍କ ଅଧ୍ୟଷେତାରେ ବଧିାନସଭା ୫୪ନଂ ସମ୍ମେିନୀ 
କଷେ ଠାରେ ଅନୁରଗାେ ଓ ବଅଁେପାେ ବ୍ଲକ ନମିରନ୍ 
ଗତ କଧ୍ାବରିନଟ ରବୈଠକରେ ମଖୁଧ୍ମନ୍ତୀ ନବୀନ 
ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ାୋ ଅନୁରମାଦତି ରହାଇଥିବା 
୩୮୫ ରକାଟ ି ଟଙ୍କାରେ ରମଗା ପାନୀୟ ଜେ 
ପ୍ରକଳ୍ପେ ଅଗ୍ଗତ ି ଓ ସବୁଧିା ଅସବୁଧିା ସମ୍ପକ୍ଷରେ 
ଏକ ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିୋ। ଏଥିସହତି 

ପାେେହଡା ବ୍ଲକରେ ଜାେ ି େହଥିିବା ରମଗା ପାନୀୟ 
ଜେ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସମୀଷୋ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିୋ। 
ଉକ୍ତ ରବୈଠକରେ ଓଡ଼ଶିା ସେକାେଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତେିାଜ 
ଓ ପାନୀୟ ଜେ, ଜଙ୍େ ବଭିାଗ ମନ୍ତୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାେ 
ଅମାତ, ବଧିାୟକ ପାଲ୍ହୋ ମରୁକଶ ପାେ, ବଧିାୟକ 
ଆଠମଲ୍କି େରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ପସିସିଏିଫ୍  , ଇଆଇସ,ି 
ଆେଡବ୍ଲଏ୍ସଏସ, ପଞ୍ଚାୟତେିାଜ ବଭିାଗ ନରିଦ୍ଷଶକ, 
ଜଲି୍ାପାେ ଅନୁରଗାେ, ଡଏିଫଏ ଅନୁରଗାେ, କାଯ୍ଷଧ୍ 
ନବି୍ଷାହୀ ଅଧିକାେୀ, ଅନୁରଗାେ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରେ।

  ସଟ୍  ସକକିଟ୍ ରୁ ଅଗ୍କିାଣ୍ଡ
ଜଳଗିଲା ୧୦ ବଖରା

ଜଗନ୍ନାଥପେୁ,୧୭।୩(ସମସି): ଅନୁରଗାେ ବ୍ଲକ ଟାଇଁସ ି ଗାଁରେ 
ଗେୁୁବାେ ବେିମ୍ତି ୋତରିେ ଅଗ୍କିାଣ୍ଡ ଘଟ ି ୧୦ ବଖୋ ଘେ 
ଜେଯିାଇଛ।ି ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ, ବଦୁିଧ୍ତ୍   ସଟ୍  ସକକିଟ ରଯାଗୁଁ ବେିମ୍ତି 
ୋତରିେ ଗାଁେ ଜଗତା ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଥରମ ନଅିାଁ ୋଗଥିିୋ। 
ଏହାପରେ ହୃଷରିକଶ ସାହୁ, ମହଗ୍ଷା ସାହୁ, କାଇଁତା ସାହୁ, ଜଗତସାହୁ 
ଏବଂ ଚତି୍ର ସାହୁଙ୍କ ଘେକୁ ବଧ୍ାପ ି ଯାଇଥିୋ। ରସମାନଙ୍କେ ୧୦ 
ବଖୋ ଘେ ଜେଯିବିା ସହ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ ଆସବାବପତ୍ର, 
ଧାନ, ଚାଉେ ରପାଡ଼ ି ପାଉଁଶ ରହାଇଯାଇଥିୋ। ଗ୍ାମବାସୀ 
ଅନୁରଗାେ ଅଗ୍ଶିମ ବାହନିୀକୁ ଖବେ ରଦଇ ନଅିାଁ େଭିାଇବାକୁ 
ଉଦଧ୍ମ କେଥିିରେ। କନୁି୍ ନଅିାଁ ଏରତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିୋ ରଯ ତାହାକୁ 
େଭିାଇ ପାେ ିନଥିରେ। ଅଗ୍ଶିମ ବାହନିୀ ପହଞ୍ଚ ିନଅିାଁ େଭିାଇଥିରେ। 
ରତରବ ଅଗ୍ ି ବପିନ୍ନମାରନ ବହୁ ଗେବି ରହାଇଥିବାେୁ ରସମାନଙୁ୍କ 
ତୁେନ୍ ସେକାେୀ ସହାୟତା ରଯାଗାଇ ରଦବାକୁ ଦାବ ି ରହାଇଛ।ି

ହପ୍ରମକି ଘର ଆଗହର �ବୁତୀଙ୍ ଧାରଣା

ବଅଁରପୋଳ,୧୭ୋ୩(ସମସି): ବଅଁେପାେ ବ୍ଲକ ନକିଟସ୍ ସଞ୍ଜପଡ଼ା 
ଗ୍ାମରେ ବ୍ଲାକରମେେ ଶକିାେ ରହାଇ ବାେମ୍ାେ ଶାେୀେକି ସମ୍ପକ୍ଷ 
େଖିଥିବା ଅଭରିଯାଗ ରନଇ ଜରଣ ଯବୁତୀ ରପ୍ରମକି ଘେ ବାେଣ୍ଡାରେ 
ବସଛିନ୍।ି ରପ୍ରମକିାେ ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ, ରପ୍ରମକି ସନାତନ ସାହୁ 
ସହ ୫ବଷ୍ଷ ରହବ ରପ୍ରମ କେୁଥିରେ। ବବିାହ ପ୍ରରୋଭନ ରଦଖାଇ 
ଶାେୀେକି ସମ୍ପକ୍ଷ େଖିଥିରେ। ପେବର୍କି ସମୟରେ ବବିାହେୁ 
ଓହେ ି ଯବିାେୁ ଥାନାରେ ମାମୋ େୁଜୁ ରହାଇଥିୋ ଓ ରଶଷରେ 
ଆରପାସ ବୁଝାମଣା ରହାଇଥିୋ। ସନାତନ କଛିଦିନି ପରେ 
ରପ୍ରମକିାେ କଛି ି ଅଶାେୀନ ରଫାଟ େଖି ଥିବା କହ ି ରପ୍ରମକିାକୁ ଓ 
ଧମକ ରଦଇଥିରେ। ଏହାସହ ଅଥ୍ଷ ଓ ଶାେୀେକି ସମ୍ପକ୍ଷ େଖିବାକୁ 
ବାଧ୍ୟ କେଥିିୋ। ଏଥିପାଇଁ ରପ୍ରମକିା ବାେମ୍ାେ ଟଙ୍କା ରଦବା ସହ 
ଶାେୀେକି ସମ୍ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ େଖିଥିୋ। ଗତ ରସାମବାେ ୋତରିେ 
ରପ୍ରମକିାକୁ ରଭଟବିାକୁ ଆସଥିିବା ପେବିାେ ରୋକ ଉଠ ିପଡ଼ଥିିରେ। 
ଏହାପରେ ରପ୍ରମକି ରସଠାେୁ ରଫୋର୍   ରହାଇଯାଇଥିୋ। 
ରତରବ ରପ୍ରମକି ଘେ ନକିଟସ୍ ଗ୍ାମେୁ ରହାଇଥିବାେୁ ୋତରିେ 
ଚାେଚିାେ ି ଆସ ି ରପ୍ରମକି ଘରେ ପହଞ୍ଚଥିିରେ ରପ୍ରମକିା। ରପ୍ରମକିାକୁ 
ଘରେ ରଦଖି ରପ୍ରମକି ଘେୁ ରଫୋେ ରହାଇଯାଇଥିୋ। ରପ୍ରମକିା 
ଘେକୁ ନରଫେବିା ଜଦି୍   ଧେ ି ବସଛି ି ଓ ରଶଷ ନଷି୍ପର୍ ି ଜଣାଉଛ ି
ଯଦ ି ଗ୍ହଣ ନକେରିବ ରଶଷରେ ଆତ୍ମହତଧ୍ା କେରିବ। 
ରସପରଟ ଯବୁକଙ୍କ ବାପା ଏରନଇ ଥାନାେ ଦ୍ାେସ୍ ରହଇଛନ୍।ି

ମାଣ୍ଡଆିର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ୍ଗିହର ହସ୍ଚ୍ାହସବୀ ୍ମ୍ପତ ିଜଲି୍ାପାଳଙ୍ କା�ଚ୍ଚଧ୍ାଳୟ ସମ୍ଖୁହର 
ପରୀକ୍ାରୁ ବଞ୍ତି ଛାତ୍ରୀଙ୍ ଧାରଣା ବକି୍ରମପରୁ,୧୭ୋ୩(ସମସି): ଏକଦା 

ଦରିନ ମାଣ୍ଡଆିକୁ ଗେବିଙ୍କ ଖାଦଧ୍ େୂରପ 
ଗ୍ହଣ କୋଯାଉଥିୋ ସମୟ ବଦେବିା 
ସରଙ୍ ସରଙ୍ ମାଣ୍ଡଆି ବଧ୍ବହାେ ମଧ୍ୟ 
ବଢ଼଼ ି ଚାେଛି।ି ଗେବିଠୁ ଧନୀ ରୋକ 
ମଧ୍ୟରେ ସପୁେଫୁଡେ ମାନଧ୍ତା ପାଇୋଣ।ି 
ତଥାପ ି ଅରନକ ଗଡ଼ୁଏି ଗାଁ େହଯିାଇଛ ି
ରଯଉଁଠ ିମାଣ୍ଡଆି ଆରଦୌ ପହଞ୍ଚ ିପାେନିାହ ିଁ। 
ଏଥିପାଇଁ ଏହ ି ରସ୍ଚ୍ାରସବୀ ଦମ୍ପତ ି
ନେିବଚି୍ନି୍ନ ରସବାରଯାଗାଇ ରଦଉଛନ୍।ି 
ସେକାେୀ ରବସେକାେୀ, କରପ୍ଷାରେଟ 
ତଥା ନାବାଡ୍ଷ ସହାୟତାରେ ମାଆମାନଙୁ୍କ 
ମାଣ୍ଡଆିେୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ମକି୍ସଚର୍  , ରୋଜରକକ୍  , 
ରକକ୍  , ଆେସିା, ବୋ, ପକୁଡ,ି ଇଡେି,ି 
ବସି୍ଟୁ, େସରଗାୋ, େୁଟ ି କାଙୁ୍ଉପମା, 
ମଡୁୁକ,ି ହାେୱା ଇତଧ୍ାଦ ି ବଧ୍ଞ୍ଜନ ଉପରେ 
ତାେମି୍   ପ୍ରଦାନ କେୁଛନ୍।ି ଏତତ ବଧ୍ତୀତ 
କ୍ମେୂ, ପଣସେୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାେେ 
ଖାଦଧ୍ ଉପରେ ତାେମି୍   ମଧ୍ୟ ଦଆିଯାଉଛ।ି 
ଉକ୍ତ ଦମ୍ପର୍ ି ଦ୍ୟ ରହଉଛନ୍ ି ରସାସଆିେ 
ରଡରଭେପରମଣ୍ଟ ଫାଉରଣ୍ଡସନ, 
ତାେରଚେେ ପ୍ରତଷି୍ାତା ବୁଦ୍ଧରଦବ ଦାସ 

ତଥା ତାଙ୍କ ସ୍ତୀ ମମତା ୋଣୀ ବଶିୀମାଝ।ି 
ଏହ ି ଅନୁଷ୍ାନ ମାଆମାରନ କପିେ ି
ଉରଦଧ୍ାଗୀ ରହରବ ରସ ସମ୍ନ୍ରେ ତାେମି୍   
ରଦଉଛ।ି ଅଦଧ୍ାବଧି କନ୍ମାେ, ରକାୋପଟୁ, 

ବୋଙ୍ୀେ ୋୟଗଡ଼ା, ଗଜପତ,ି 
ନବେଙ୍ପେୁ, ରେଙ୍କାନାେ, ଅନୁରଗାେ 
ଜଲି୍ାରେ ୧୫୦୦େୁ ଅଧିକ ମହେିାଙୁ୍କ 
ଏହ ି ଅନୁଷ୍ାନ ସଶକ୍ତକିେଣ କେପିାେଛି।ି

ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୭ୋ୩(ସମସି): ରଛଣ୍ଡପିଦା 
ସ୍ତି ସାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନସକିଂ କରେଜେ ଦ୍ତିୀୟ ବଷ୍ଷ 
ଛାତ୍ରୀମାରନ ପେୀଷୋେୁ ବଞ୍ଚତି ରହାଇଥିବାେୁ 
ଶକୁ୍ରବାେ ଅନୁରଗାେ ଜଲି୍ାପାେଙ୍କ କାଯ୍ଷଧ୍ାେୟ 
ସମ୍ମଖୁରେ ଧାେଣା ରଦଇଛନ୍।ି ଛାତ୍ରୀମାରନ 
ଅଭରିଯାଗ କେଛିନ୍ ି ରଯ, ରସମାରନ ଦ୍ତିୀୟ 
ବଷ୍ଷ ନାମରେଖା ଟଙ୍କା ଓ ଫମ୍ଷ ପେୂଣ ଟଙ୍କା 
ରପୈଠ କେଥିିରେ। କନୁି୍ କରେଜ ଅଧ୍ୟଷେ 
ରକୈୋଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରଜନା ତଞ୍ଚକତା କେ ି ଜାଣ ି
ଶଣୁ ି ଭୁେ ନୟିମ ପ୍ରବର୍୍ଷାଇ ପେୀଷୋ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ମଛି ଆଡମଟି ରଦଇ ରନଇଥିରେ। ଏହାସହ 
ପେୀଷୋ ରଦଇ ପାେବି ନାହ ିଁ କହ ିଧମକ ରଦବା 

ସହତି ଜାତ ି ଆଣ ଆରଷେପ କେଥିିବା ୭ଜଣ 
ଆଦବିାସୀ ଓ ହେଜିନ ଗେବି ଛାତ୍ରୀ ରଛଣ୍ଡପିଦା 
ଥାନାେ ଦ୍ାେସ୍ ରହାଇଥିରେ। ରତରବ ଥାନାରେ 
େଖିିତ ଏରତୋ ରଦୋ ପରେ ମଧ୍ୟ ପେୁସି 
ରକୌଣସ ି ପଦରଷେପ ରନଇନାହ ିଁ। ଏହାପରେ 
ଛାତ୍ରୀମାରନ ସଦେ ଥାନା, ଆେଷେୀ ଅଧିଷେକ 
ଅନୁରଗାେ, ଏସ୍  ଡ଼ପିଓି ଅନୁରଗାେ ଓ ଜଲି୍ାପାେ 
ଅନୁରଗାେ କାଯ୍ଷଧ୍ାେୟକୁ ଆସ ି େଖିିତ 
ଅଭରିଯାଗ ଓ ଅନୁରୋଧ କେଥିିରେ ସଦୁ୍ଧା 
ରକୌଣସ ି କାଯ୍ଷଧ୍ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ କୋଯାଉନ।ି 
ଏଥିପାଇଁ ଶକୁ୍ରବାେ ଦନିଠାେୁ ଛାତ୍ରୀମାରନ 
ଆମେଣ ଅନଶନରେ ବସଛିନ୍।ି

ନଥିପତ୍ର ଲଖିନ ସମ୍ୱନ୍ତି ତାଲମି ଶବିରି
ଆଠମଲ୍କି/କଗି�ୋରନ�ର,୧୭ୋ୩(ସମସି): ଆଠମଲ୍କି 
ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମାଧପେୁ ବନାଞ୍ଚେରେ ଥିବା 
ଚନ୍ଦ୍ରପେୁ ଓ ବଜିପେୁ ବନ ସେୁଷୋ ସମତି ି ଥିବା ସ୍ୟଂ 
ସହାୟକ ରଗାଷ୍ୀେ ସଭାପତ ିରକାଷଧ୍ୟଷେ ଓ ଆନରିମଟେ 
ତାେମି୍   ଶବିେିରେ ରଯାଗ ରଦଇଥିରେ। ଉକ୍ତ ଶବିେିରେ 
ମାଧପେୁ ବନାଞ୍ଚେ ଅଧିକାେୀ ସରନ୍ାଷ ରଭାଇ, 
ଆଠମଲ୍କି ବନଖଣ୍ଡେୁ ଗେିଜିା ଶଙ୍କେ ଦାଶ, କଡି୍  ସେ 
ୋରକଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ, ମାରକ୍ଷଟଂି ମଧ୍ାରନରଜେ, ବପିସି ି
ମଶିନ ଶକ୍ତ ି ରଯାଶବନ୍ ପ୍ରଧାନ ଓ ବପିଏିମ ଓଡ଼ଶିା 
ଜୀବକିା ମଶିନ ଷେଣପ୍ରଭା ତ୍ରପିାଠୀ ପ୍ରଶଷିେକ ଭାରବ 
ତାେମି୍   ରଦଇ ଥିରେ। ଏହ ି ଶବିେିରେ ୨୬ଜଣ 
ମହେିା ଓ ୯ଜଣ ପେୁଷ ନଥିପତ୍ର େଖିନ ସମ୍ନ୍ୀୟ 
ଦଷେତା ଅଭବୃିଦ୍ଧେି ତାେମି୍   ରନଇଥିରେ। ଶବିେିକୁ 

ମାଧପେୁ ସଂରଯାଜକ ରଦବାନ୍ ନାୟକ ପେଚିାେନା 
କେଥିରେ। ସହରଯାଗୀ ସଂସ୍ା ବଶି୍ ଯବୁ ଦେପତ ି
ଅମରେଶ ପ୍ରସାଦ ଦଶ, ବକିାଶ ଅଧିକାେୀ କୁମଦୁନିୀ 
ପାଣ,ି ସଂରଯାଜକ ତନୁଶ୍ରୀ ବଘାେ, ରପରେଶ ପ୍ରଧାନ, 
ଶଷିେକ ଅଜତି କୁମାେ ରଭାଇ ସହରଯାଗ କେଥିିରେ।
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ହଙି୍ଗୁ ଳା ଲ�ାକ ମଲହାତ୍ସବ ନମିଲତେ ପ୍ରସ୍ଗୁତ ିଲବୈଠକ

ମନ୍ରି ପ୍ରତଷି୍ାତାଙ୍କ ପରଲ�ାକ 
ବଇଣ୍ଡା,୧୭ଡା୩(ସମସି): କଶି�ୋରନଗର ବ୍ଲକ ବଇଣ୍ୋ ଗ୍ୋମଶର 
ଥିବୋ ତୋରଣିୀ ମନ୍ରିର ପ୍ରତଷି୍ଠତୋ କୁଳମଣ ି କରଣ(୭୭)
ଙ୍କ �କୁ୍ରବୋର ପରଶ�ୋକ ଶ�ୋଇଯୋଇଛ।ି ଶେ କଛି ି ଦନି ଶ�ବ 
ଅେସୁ୍ଥ ଥିଶ�। ତୋଙ୍କ ଉଦ୍ୟମଶର ବଇଣ୍ୋ ଠୋଶର ତୋରଣିୀ ମନ୍ରି 
ପ୍ରତଷି୍ଠୋତୋ ଶ�ୋଇଥି�ୋ। ତୋଙ୍କ ପରଶ�ୋକଶର ବଇଣ୍ୋ ତଥୋ 
ଆଖପୋଖ ଅଞ୍ଚଳଶର ଶ�ୋକର ଛୋୟୋ ଶଖଳଯିୋଇଛ।ି େୋମୋଜକି 
କମୀ୍ ରଣଜତି ପଟ୍ଟନୋୟକ, ନୁନୁକୋପ� ି େରପଞ୍ଚ ଦୀପ୍ମିୟୀ େୋ�ୁ, 
ପବ୍ୂତନ େରପଞ୍ଚ ଜଳଧର େୋ�ୁଙ୍କ େଶମତ ବ�ୁ ମୋନ୍ୟଗଣ 
ବ୍ୟକ୍ ି ତୋଙ୍କ ବୋେଭବନଶର ପ�ଞ୍ଚ ି ଶ�ଷଦ�ନ୍ କରଥିିଶ�।

ତଡାଳଚେରସଦର,୧୭ଡା୩(ସମସି)

�ଙୁି୍ଳୋ ମନ୍ରିଶର ଚଳତି ବଷ୍ �ଙୁି୍ଳୋ 
ଯୋତ୍ୋ ଓ ଶ�ୋକ ମଶ�ୋତ୍ସବର ପ୍ରସୁ୍ତରି 
ଅଗ୍ଗତ ି ନମିଶତେ ପବୂ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଉପଶର 
ଆଶ�ୋଚନୋ ଶ�ୋଇଛ।ି ଶବୈଠକଶର �ଙୁି୍ଳୋ 
ଟ୍ରଷ୍ଟ ଶବୋର୍ର େଭୋପତ ି ବଶି୍ୱରଞ୍ଜନ ରଥ, 
ବବ୍ରଜକଶି�ୋର ପ୍ରଧୋନ ଓ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଶବୋର୍ର 
େମସ୍ େଦେ୍ୟମୋଶନ ଉପସ୍ଥତି ଥିଶ�। 
ଚଳତି ବଷ୍ ଯୋତ୍ୋ ଏପ୍ର�ି ୪ରୁ ଆରମ୍ଭ 
ଶ�ୋଇ ୧୨ ତୋରଖିଶର ଶ�ଷ ଶ�ବଶବୋ� ି
ମନ୍ରି ରୋଜୋଙ୍କ ପଜୂକ ପଞ୍ଜକିୋ ଗଣନୋ କର ି
କ�ଥିିଶ�। ଏ� ି ମଶ�ୋତ୍ସବଶର ରୋଜ୍ୟର 

ବଭିନି୍ନ ଅନୁଶକୋଣରୁ କଳୋକୋରମୋଶନ 
ଭଜନ ଓ ନୃତ୍ୟ ପରଶିବଷଣ କରଶିବ ତୋ�ୋ 

ଜଗନ୍ନୋଥ େଂସ୍ତୃ ି ଉପଶର ଆଧୋରତି ନୃତ୍ୟ 
ପରଶିବଷଣ ଶ�ବ ଶବୋ� ିନଷି୍ପତ ିଶ�ୋଇଛ।ି 

ଏଥିେ� ସ୍ଥୋନୀୟ କଳୋକୋରମୋଶନ ଏ� ି
ମଞ୍ଚଶର ନୃତ୍ୟ ପରଶିବଷଣ କରବିୋର 

େଶୁଯୋଗ ଦଆିଯବି। ଶେ�ପିର ି ନଷି୍ପତ ି
ଅନୁଯୋଇ ୧୯ତମ �ଙୁି୍ଳୋ ଶ�ୋକ 
ମଶ�ୋତ୍ସବ ଉପ�ଶଷେ ପ୍ରତବିଷ୍ ଭଳ ି
ଏବଷ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୋନୀୟ ଶଦଉଳଶବରୋ 
ମଙ୍ଳମ କ୍ଲବଠୋଶର ଚଳତି ମୋେ ୨୬ 
ତୋରଖିଶର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତଭିୋ ଚୟନ ଶ�ବୋକୁ 
ଯୋଉଛ।ି ଏଥିଶର ଶଯଉଁ କଳୋକୋରଙ୍କ 
ଚୟନ ଶ�ଶବ ଶେ� ି କଳୋକୋରମୋଶନ 
�ଙୁି୍ଳୋ ମଞ୍ଚଶର ନୃତ୍ୟ ପରଶିବଷଣ କର ି
ପୋରଶିବ ଶବୋ� ି ନଷି୍ପତ ି ଶ�ୋଇଛ।ି ଏ� ି
ଶବୈଠକଶର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଶବୋର୍ର େମସ୍ େଦେ୍ୟ, 
ଉପଖଣ୍ ପ୍ର�ୋେନ, ପ�ୁେି ପ୍ର�ୋେନର 
ପଦୋଧିକୋରୀ ମୋଶନ ଉପସ୍ଥତି ର�ଥିିଶ�।

ଖଇରମଣୁ୍ଡାରର ବରିେପରି ରବୈଠକ
କଚି�ଡାରନଗର,୧୭ଡା୩(ସମସି): କଶି�ୋରନଗର 
ବ୍ଲକ ଖଇରମୁଣ୍ୋଶର ବଶିଜପରି ଶବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଶ�ୋଇଯୋଇଛ।ି ଜିଲ୍ୋ ବଶିଜପ ିେମ୍ୋଦକ େମ୍ୋଦକ 
ଭବୋନୀ �ଙ୍କର ଶଜ୍ୟୋତଷି ରୋୟଙ୍କ େଭୋପତତି୍ୱଶର 
ଅନୁଷ୍ଠତି ଶବୈଠକଶର ପବୂ୍ତନ ମନ୍ତୀ େଞ୍ଜୀବ 
କୁମୋର େୋ�ୁ, ପବୂ୍ତନ ରୋଜ୍ୟେଭୋ େୋଂେଦ 
ରୁଦ୍ର ନୋରୋୟଣ ପୋଣ,ି ଜିଲ୍ୋ ବଶିଜପ ିପ୍ରଭୋରୀ 
େମିୋଞ୍ଚଳ ଖଶେଇ, ଜିଲ୍ୋ ଉପେଭୋପତ ିଶଚୌଧୁରୀ 
ପ୍ରଧୋନ, ବଧିୋନେଭୋ ଶଷେତ୍ୀୟ ଶକୋଅରଶିନେର 
ରୋ ଅଶ�ଖ କୁମୋର ପ୍ରଧୋନ, େୋଂେଦଙ୍କ ବ୍ଲକ 
ପ୍ରତନିଧିି ପ୍ରଶବୋଧ କୁମୋର ଶବଶ�ରୋ ପ୍ରମୁଖ 
ଶଯୋଗଶଦଇଥିଶ�। ଏଥିଶର କଶି�ୋରନଗର ମଣ୍ଳ 
େଭୋପତ ିଅଜୁ୍ନ କୁମୋର ପୋଶଣ୍, ନୋକଚ ିମଣ୍ଳ 
େଭୋପତ ିରଶମ� ଶଜନୋମଣଙି୍କ େଶମତ ଦଳୀୟ 
କୋଯ୍୍ୟକର୍୍ୋ ଉପସ୍ଥତି ଥିଶ�।

ଲ�ାରା ମଦ କାରବାର ବଢ଼ଗୁ ଛ;ି �ଢ଼ଉ ଲହଉନ ି
ବଇଣ୍ଡା,୧୭ଡା୩(ସମସି): ଠୋକୁରଗଡ଼ ଥୋନୋ ଅଞ୍ଚଳର ଠୋକୁରଗଡ଼, ପୋଇକେୋ�,ି 
େୋପଶ�ୋ�, କତେପଡ଼ୋ, ଆମ୍ୱେରମଣୁ୍ୋ, ମଇମରୁୋ, େୋନ�ୁ�ୋ, ଶପଡ଼ପିଥର ଆଦ ି
ପଞ୍ଚୋୟତ ଗରୁକିର ବଭିନି୍ନ ଗ୍ୋମଶର କଛି ିଦନି ଶ�ବ ଶଚୋରୋ ଶଦ�ୀ ଓ ବଶିଦ�ୀ ମଦ 
ବକି୍ର ିଶ�ଉଛ।ି ଅବକୋରୀ ବଭିୋଗ ଓ ସ୍ଥୋନୀୟ ପ�ୁେି ଚ�ଉ କରୁନଥିବୋ ଶଯୋଗୁଁ ମୋତ୍ୋଧିକ 
କୋରବୋର ଶ�ଉଥିବୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି ଠୋକୁରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳଶର ଶଚୋରୋ ମଦ ଏ� ିକୋରବୋର 
ଶ�ଉଥିବୋ ଶବଶଳ ବଭିୋଗ ପଷେରୁ ଶକୌଣେ ି ପଶଦଶଷେପ ନଆି ଯୋଉନଥିବୋ ଶଯୋଗୁଁ 
ଗ୍ୋମବୋେୀ �କୁ୍ରବୋର ଅନୁଶଗୋଳ ଜଲି୍ୋ ଏେପଙୁି୍କ ଅଭଶିଯୋଗ ପତ୍ ମୋଧ୍ୟମଶର ଅବଗତ 
କରୋଇଛତେ।ି ଗ୍ୋମବୋେୀ ଶେମୋନଙ୍କ ଅଭଶିଯୋଗ ପତ୍ଶର ଉଶଲ୍ଖ କରଛିତେ ିଶଯ, ଅଶନକ 
ଶତଜରୋତ,ି ପୋନ ଶଦୋକୋନୀମୋଶନ ଶଚୋରୋ ମଦ ବ୍ୟବେୋୟ କରୁଛତେ।ି ଏଶନଇ ବୋରମ୍ୱୋର 
ଅଭଶିଯୋଗ କଶ� ମଧ୍ୟ କୋଯ୍୍ୟୋନୁଷ୍ଠୋନ ନଆିଯୋଉନ।ି ଶତଣ ୁତୁରତେ ଏଥିପ୍ରତ ିଅନୁଶଗୋଳ 
ଏସ୍  ପ ିଦୃଷ୍ଟ ିଶଦଇ ଚ�ଉ କରବିୋ ପୋଇଁ ଠୋକୁରଗଡ଼ ଗ୍ୋମବୋେୀ ଦୋବ ିକରଛିତେ।ି ଏଶନଇ 
ଆଠମଲ୍କି ଅବକୋରୀ ବଭିୋଗର ଉପ ନରିୀଷେକ ଧରଣୀଧର ପ୍ର�ରୋଜ କ�ଛିତେ,ି 
ବଭିୋଗ ପଷେରୁ ଶଚୋରୋ ମଦ ବ୍ୟବେୋୟ ଶରୋକବିୋ ଉପଶର ପଶଦଶଷେପ ନଆିଯୋଉଛ।ି

ଲକାଲରଇ ମହଳିା ବଲିେଡରି ସମାଲବଶ 

ବ ୍ଡା ସ ନ ଗ ର , ୧ ୭ । ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଯୋଜପରୁ ଜଲି୍ୋ ବଶିଜର ି ମ�ଳିୋ 
େଭୋଶନତ୍ୀ େବତିୋ ରୋଉତଙ୍କ 
େଭୋପତତି୍ୱଶର ୧୦୭ତମ ବଜୁି 
ଜୟତେୀ ଉପ�ଶଷେ �କୁ୍ରବୋର 
ସ୍ଥୋନୀୟ ବ୍ୟୋେଶଦବ େଂସ୍ତୃ ି
ଭବନ େତେରୋଠୋଶର ଆଶୟୋଜତି 

ମ�ଳିୋ େମୋଶବ�ଶର ଶକୋଶରଇ 
ବଧିୋୟକ ଅଶ�ୋକ କୁମୋର ବଳ, 
ଜଲି୍ୋ ପରଷିଦ ଅଧଷେୋ ନଳନିୀପ୍ରଭୋ 
ଶଜନୋ, ଶପୌର ପରଷିଦ ଅଧଷେୋ 
େଙ୍ୀତୋ ପଙୁି୍ଆ, ଉପୋଧ୍ୟଷେ େବୁୋେ 
ଚନ୍ଦ୍ର ବଳ ଓ ଶକୋଶରଇ ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍ୟଷେୋ ଜୟତେୀ ଦଶଳଇ ଶଯୋଗ 

ଶଦଇଥିଶ�। ଏ� ି େମୋଶବ�ଶର 
ଉପସ୍ଥତି ଅତଥିିମୋଶନ ଆଜରି 
େମୋଜଶର କଭିଳ ି ମ�ଳିୋମୋଶନ 
ଆଶଗୋଉଛତେ ି ଓ ନଶିଜ ନଶିଜ 
େ�କ୍ ଶ�ଉଛତେ ି ଶେ ଉପଶର 
ଆଶ�ୋଚନୋ କରଥିିଶ�। ଏ� ିମ�ଳିୋ 
େମୋଶବ�ଶର ଶକୋଶରଇ ବ୍ଲକର 

େମସ୍ ୨୮ ପଞ୍ଚୋୟତର େରପଞ୍ଚ, 
େମତି ିେଭ୍ୟୋ ଓ ବ୍ୟୋେନଗର ଶପୌର 
ପରଷିଦର େମସ୍ ୨୬ କୋଉନେ�ିର 
ଶଯୋଗଶଦଇଥିଶ�। ଶବୈଠକଶର 
ଉପସ୍ଥତି ମ�ଳିୋମୋଶନ ବଶିଜର ି
�ୋେନ େମୟଶର ମ�ଳିୋମୋଶନ 
କପିର ି ବଭିନି୍ନ ଶଷେତ୍ଶର େ�କ୍ 
ଶ�ଉଛତେ ି ଆଶ�ୋଚନୋ କରଥିିଶ�। 
ମ�ଳିୋମୋନଙ୍କ ନମିଶତେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ମ�ିନ �କ୍ ି ମୋଧ୍ୟମଶର ସ୍ୋବ�ମ୍ୱୀ 
ଶ�ବୋର ପଥ ପ୍ର�ସ୍ କରଛିତେ ି
ଫଳଶର ବଗିତ ଦନିଶର ଅବଳୋ 
ଦୁବ୍ଳୋ ଶବୋ�ୋଉଥିବୋ ମ�ଳିୋ 
ଆଜ ି ସ୍ୟଂେମ୍ରୂ୍୍ୋ ଶ�ୋଇ ଶଦ� 
ତଥୋ ରୋଜ୍ୟକୁ ନୂତନ ଦଗିଦ�୍ନ 
ଶଦଇପୋରଛି ିଶେ ବଷିୟଶର ଶ୍ୀମତୀ 
ରୋଉତ ଆଶ�ୋକପୋତ କରଥିିଶ�।

  େଲି୍ା ପରଷିଦ ଓ କନଷି୍ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡଲଗାଳ ଘଟଣା
ଆଲପାସ ସମାଧାନକଗୁ ନନି୍ା

ବ୍ୟକ୍ଗିତ ୋଗାଲର ସରକାର୍ରୀ ରାସ୍ା 
ନମିଚ୍ଚାଣ ଘଟଣାର ତଦତେ ଆରମ୍ଭ
ବଡାଲକୁିଦଡା,୧୭।୩(ସମସି): ବଡ଼ଚଣୋ 
ବ୍ଲକ ଶକୋ�ଣଗରି ି ପଞ୍ଚୋୟତଶର ବ୍ୟକ୍ଗିତ 
ଜୋଗୋଶର େରକୋରୀ ଅନୁଦୋନଶର ରୋସ୍ୋ 
ନମିୋ୍ଣକୁ ଶନଇ ଅଭଶିଯୋଗ ଶ�ୋଇଛ।ି 
ଜଲି୍ୋପୋଳଙ୍କ ଅଭଶିଯୋଗ �ବିରିଶର ମୋର୍୍ 
୧୩ଶର ଗ୍ୋମବୋେୀ ଅଭଶିଯୋଗ କରବିୋ 
ପଶର ଜଲି୍ୋ ପରଷିଦ ଯୋଜପରୁ ତରଫରୁ 
ତଦତେ ଶ�ୋଇଛ।ି ଅଭଶିଯୋଗ ଅନୁଯୋୟୀ, 
ଶକୋ�ଣଗରି ି ପଞ୍ଚୋୟତର ପଣେଆୁ ପୋଳ 
ଗ୍ୋମଶର ୨୦୨୨-୨୩ ଆର୍ôଥକ ବଷ୍ଶର 
ପଞ୍ଚୋୟତ ପଷେରୁ ୫ମ ରୋଜ୍ୟ ଅଥ ୍କମ�ିନ 
ଶଯୋଜନୋଶର କଂକ୍ରେି ରୋସ୍ୋ ନମିୋ୍ଣ 
କରୋଯୋଇଛ।ି ଏ� ିରୋସ୍ୋର ବ୍ୟୟ ଅେକଳ 
୧�ଷେ ୫୦ �ଜୋର େଙ୍କୋ ଥିବୋ ଶବଶଳ 
ଏ�ୋକୁ ଶନଇ ୭ ଶଫବୃଆରୀ ୨୦୨୩ଶର 
ବ୍ୟକ୍ଗିତ ଜୋଗୋଶର କରୋଯୋଇଛ ି ଶବୋ� ି
ବରିଓିଙ୍କ ନକିେଶର ଅଭଶିଯୋଗ ଶ�ୋଇଥି�ୋ। 
ଗ୍ୋମବୋେୀଙ୍କ ଅଭଶିଯୋଗ େମ୍କଶ୍ର 
ତଦତେ କରବିୋ ପୋଇ ଁ ୯/୨/୨୦୨୩ ଚଠି ି

ନମ୍ୱର ୨୭୮ଶର େ�କୋରୀ ନବିୋ୍�ୀ 
ଯନ୍ତୀ ପୋଥ୍େୋରଥି ପଣ୍ୋଙୁ୍କ ବରିଓି ଦୋୟତି୍ୱ 
ଶଦଇଥିଶ�। ଏ�ୋର ତଦତେ କରୋଗଶ� 
ଯୋଇ ବଲି୍   ପଇଠ କରୋଯବି ଶବୋ� ି
େ�କୋରୀ ନବ୍ିୋ�ୀ ଯନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ପଣ୍ୋ ପଞ୍ଚୋୟତ 
ଦୋୟତି୍ୱଶର ଥିବୋ କନଷି୍ଠ ଯନ୍ତୀ େଞ୍ଜୟ ମଞି୍ଜ 
ଓ ଗ୍ୋମବୋେୀଙୁ୍କ କ�ଥିିଶ�। କତୁିେ ଏ�ୋକୁ 
ଅଣଶଦଖୋ କର ି ଅତ ି ଚତୁରତୋ ଭୋଶବ 
ବ୍ଲକ ଅଧିକୋରୀମୋଶନ ଏ� ିକଂକ୍ରେି ରୋସ୍ୋର 
ବଲି୍   କର ି ପଇଠ କରଛିତେ।ି ଶତଶବ 
ଏ�ୋକୁ ଶନଇ ଜଲି୍ୋପୋଳଙ୍କ ନକିେଶର 
ଗ୍ୋମବୋେୀ ଅଭଶିଯୋଗ କରଥିିଶ�। ଶତଶବ 
ଜଲି୍ୋ ପରଷିଦ କୋଯ୍୍ୟୋଳୟର ଏଷ୍ଟଶିମେର 
ଦୀପକ ଆଚୋଯ୍୍ୟ ଶକୋ�ଣଗରି ିପଞ୍ଚୋୟତକୁ 
ଆେ ି ତଦତେ କର ି ଶଫର ି ଯୋଇଛତେ।ି 
ତଦତେ ଶବଶଳ ପଞ୍ଚୋୟତ ତରଫରୁ 
ପଇିଓ େଞ୍ଜୀତ କର, ବ୍ଲକ କନଷି୍ଠ ଯନ୍ତୀ 
େଞ୍ଜୟ ମଞି୍ଜ ଓ େ�କୋରୀ ନବ୍ିୋ�ୀ ଯନ୍ତୀ 
ପୋଥ୍ େୋରଥି ପଣ୍ୋ ଉପସ୍ଥତି ଥିଶ�।

ଲେନାପଗୁରଲର ଲ�ାକୟଗୁକ୍ଙ୍କ ଦଳ
କବଡାଟବନ୍ଧ,୧୭।୩(ସମସି): ଧମ୍�ୋଳୋ 
ବ୍ଲକ ଶଜନୋପରୁ ରୋକ ବଙ୍ଳୋ ନକିେଶର 
ଜଳ ଶଯୋଗୋଣ ପ୍ରକଳ୍ପଠୋଶର �କୁ୍ରବୋର 
ଶ�ୋକୟକୁ୍ ଅଧିକୋରୀମୋଶନ ତଦତେ 
ଆରମ୍ଭ କରଛିତେ।ି ବୋରମ୍ୱୋର ସ୍ଥୋନୀୟ 
ଶ�ୋକଙ୍କ ଅଭଶିଯୋଗ କ୍ରଶମ ଧମ୍�ୋଳୋର 
େଚୂନୋ ଅଧିକୋର କମ୍ୀ େଶବ୍ଶ୍ୱର 
ଶବ�ୁରୋ ଅଭଶିଯୋଗ ଆଧୋରଶର 
ଶ�ୋକୟକୁ୍ଙ୍କ ପଷେରୁ ତଦତେ ଆରମ୍ଭ 
ଶ�ୋଇଥିବୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି ଶ�ୋକୟକୁ୍ 
ଅଧିକୋରୀମୋଶନ ଜଳ ଶଯୋଗୋଣ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥୋନଶର ପ�ଞ୍ଚ ି େରଜମନି 
ତଦତେ କରଛିତେ।ି େଚୂନୋ ଥୋଉକ,ି ଉକ୍ 
ପଞ୍ଚୋୟତର ୯େ ିୱୋର୍ର ପ୍ରୋୟ ୭ �ଜୋର 
ଶ�ୋକଙ୍କ ପୋଇଁ ୨୦୧୬ ମୋର୍୍ ୨ଶର ଜଳ 
ଶଯୋଗୋଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ଶ�ୋଇଥି�ୋ। 
ଦୀର୍ ବଷ୍ ବତିଯିୋଇଥିଶ� େଦୁ୍ୋ ପ୍ରକଳ୍ପ 
କୋଯ୍୍ୟ ଶ�ଷ ଶ�ବୋର ନୋଁ ଧରୁନଥି�ୋ। 
ବେଧୁୋ ଶଯୋଜନୋ ପୋଣ୍ରୁି ୧ ଶକୋେ ି
୩୧ �ଷେ ୧୬ �ଜୋର ୯୫୮ େଙ୍କୋ 
ବ୍ୟୟ ବରୋଦଶର ନମ୍ିୋଣ ଶ�ଉଥିବୋ 
ଏ� ି ପ୍ରକଳ୍ପ ୨୦୧୯ ରଶିେମ୍ୱର ୧ 
ତୋରଖିଶର େମ୍ରୂ୍୍ ଶ�ବୋ କଥୋ ମୋତ୍ ୪ 

ବଷ୍ ବତିଯିୋଇଥିଶ� ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କୋଯ୍୍ୟ 
ଶ�ଷ ଶ�ଉନଥି�ୋ। ଠକିୋଦୋର ନଜି 
ଇଛୋ ଅନୁେୋଶର କୋଯ୍୍ୟ କରୁଥିଶ�। 
ଫଳଶର ଶଜନୋପରୁ ପଞ୍ଚୋୟତବୋେୀ 
ପୋନୀୟ ଜଳ ପୋଇଁ �ଇରୋଣ ଶ�ଉଥିବୋ 
ଅଭଶିଯୋଗ କରଛିତେ।ି ପଞ୍ଚୋୟତର 
୫େ ି ଗ୍ୋମ ଷଣ୍ଢପରୁ, ଶଷ୍ଟେନ ବଜୋର, 
ଦୁଗ୍ୋପଡ଼ଆି, ପଣେ ପଡ଼ଆି, ବରୋଳ 
େୋ� ି ପ୍ରମଖୁ ଗ୍ୋମ ଗରୁକିଶର ପୋଇପ 
େଂଶଯୋଗ ଶ�ଇ ନୋ� ିଁ। ଏଥି େ�ତି ପଥର 
ର�ି, ଅରମିଳୂ ଦୁଇେ ି ଗ୍ୋମଶର ଅଳ୍ପ 
କଛି ି ପୋଇପ େଂଶଯୋଗ ଦଆିଯୋଇଛ।ି ଏ 
େମ୍କ୍ଶର ଜୋନୁଆରୀ ୧୦ ତୋରଖିଶର 
ଶ୍ୀ ଶବ�ୁରୋ ଶ�ୋକୋୟକୁ୍ଶର ଅଭଶିଯୋଗ 
କରଥିିଶ�। ଉକ୍ ଅଭଶିଯୋଗ ଉପଶର 
ଶ�ୋକୟକୁ୍ଙ୍କ ପଷେରୁ ମୋନଶଗୋବନି୍ 
ବଶି୍ୱୋଳ, ରଞ୍ଜନ ରରୋଇଙ୍କ େ� 
ଅନ୍ୟ କମ୍ଚୋରୀମୋଶନ ଅନୁଧ୍ୟୋନ 
କର ି ଶେଠୋଶର ଥିବୋ ଜଳ ଶଯୋଗୋଣ 
ପ୍ରକଳ୍ପର କନଷି୍ଠ ଯନ୍ତୀ ରୁଦ୍ର ନୋରୋୟଣ 
ଶେଠୀଙୁ୍କ ୧୫ ଦନି ମଧ୍ୟଶର କୋମ ଶ�ଷ 
କରବିୋ େ�ତି ଶ�ୋକ ମୋନଙୁ୍କ ପୋଣ ି
ଶଯୋଗୋଇ ଶଦବୋକୁ ନଶିଦ୍୍� ଶଦଇଛତେ।ି

ବରଷି୍ ନାଗରକି ମଞ୍ଚର କାଯଚ୍ଚ୍ୟକାର୍ରୀ କମଟି ିଲବୈଠକ

ବରୀ,୧୭।୩(ସମସି): ଗତକୋ� ିବରୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ମ�ୋକୋଳପଡ଼ୋ ପଞ୍ଚୋୟତ ର�ିେୋ� ି
ଗ୍ୋମଶର ଏକ ଖଳୋ କୋମ ଶ�ଉଥିବୋ େମୟଶର ଶେଠୋଶର ଉପସ୍ଥତି ଥିବୋ ୨୨ନଂ 
ଶଜୋନର ଜଲି୍ୋ ପରଷିଦ େଭ୍ୟ ଦଲି୍ୀପ ମ�ୋତେ ି ଓ ବରୀ ବ୍ଲକର କନଷି୍ଠ ଯନ୍ତୀ ବପି୍ଳବ 
ପରଜିୋଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର େଂର୍ଷ ରେଥିି�ୋ। ଏ� ିବବିୋଦକୁ ଶନଇ ଦୁଇ ପଷେ ଥୋନୋର ଦ୍ୋରସ୍ଥ 
ଶ�ୋଇଥିଶ�। କତୁିେ ଏ� ି ରେଣୋର ଆଶପୋେ େମୋଧୋନ କରୋଯୋଇଛ।ି ଯୋ�ୋକୁ ଉଭୟ 
କଂଶଗ୍େ ଓ ବଶିଜପ ିପଷେରୁ ବଶିରୋଧ କରୋଯୋଇଛ।ି ଆଜ ିବରୀ ଯବୁ କଂଶଗ୍େ ପଷେରୁ 
ଏଶନଇ ଏକ େମ୍ୱୋଦକି େମ୍ଳିନୀ ରୋକୋଯୋଇଥି�ୋ। ଦ୍ନି ଦ୍ପି୍ର�ରଶର ଏଭଳ ିଗଣ୍ଶଗୋଳ 
ରେୁଛ ିଏବଂ ଏ�ୋର ଆଶପୋଷ େମୋଧୋନ କରୋଯୋଉଛ।ି ଏ� ିଗଣ୍ଶଗୋଳ ପଛଶର ପ୍ରକୃତ 
କୋରଣ ଜୋଣବିୋ ଆବ�୍ୟକତୋ ର�ଛି ି ଶବୋ� ି କଂଶଗ୍େ ପଷେରୁ ଦୋବ ି କରୋଯୋଇଛ।ି 
ଯଦ ିଆଗୋମୀ ୧୫ଦନି ମଧ୍ୟଶର ଗତକୋ� ିରେଥିିବୋ ଜଲି୍ୋ ପରଷିଦ ଓ କନଷି୍ଠ ଯନ୍ତୀଙ୍କ 
େଂର୍ଷର େଠକି ତଦତେ କରୋଯୋଇ ଶଦୋଷୀଙ୍କ ବଶିରୋଧଶର କୋଯ୍୍ୟୋନୁଷ୍ଠୋନ ଗ୍�ଣ ନ 
କରୋଯୋଏ ଶତଶବ ବରୀ କଂଶଗ୍େ ରୋଜରୋସ୍ୋକୁ ଓହ୍ୋଇବ ଶବୋ� ିବରୀ ବ୍ଲକ କଂଶଗ୍େ 
େଭୋପତ ି ମଶନୋଜ କୁମୋର ଦୋେ, ଯବୁ କଂଶଗ୍େ ଶନତୋ ଇଂ ଅଶରେ� କୁମୋର ପରଡ଼ିୋ 
ଶଚତବନୀ ଶଦଇଛତେ।ି ଶେ�ପିର ିଏଭଳ ିରେଣୋକୁ ବଶିଜପ ିପଷେରୁ ନନି୍ୋ କରୋଯୋଇଛ।ି 
ବଶିଜପ ି ପଷେରୁ ଅଭଶିଯୋଗ କରୋଯୋଇ େରକୋରୀ କୋମ ଗରୁକି ଅତ୍ୟତେ ନମି୍ନମୋନର 
ଶ�ଉଛ।ି େବ୍େୋଧୋରଣଶର ଜଶଣ ଜଲି୍ୋ ପରଷିଦ େଭ୍ୟ ଓ ବ୍ଲକ କନଷି୍ଠ ଯନ୍ତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର 
େଂର୍ଷ ରେ ି ମୋମ�ୋ ବରୀ ରୋମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ଥୋନୋକୁ ଆେ�ିୋ ଶ�ଶ� ରୋତୋରୋତ ି ଏ� ି
ମୋମ�ୋର େମୋଧୋନ ଶ�ବୋ ରେଣୋ ନନି୍ୋଜନକ ଶବୋ� ିକୁ�ୋଯୋଇଛ।ି

ପଡାଣଚିକଡାଇଲ,ି୧୭।୩(ସମସି): ପୋଣଶିକୋଇ�ରି ଅଗ୍ଣୀ େଂଗଠନର ବରଷି୍ଠ ନୋଗରକି 
ମଞ୍ଚର କୋଯ୍୍ୟକୋରୀ କମେି ି ଶବୈଠକ େଭୋପତ ି ନୃେଂି� ଚରଣ ଦଳୋଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟଷେତୋଶର 
ଅନୁଷ୍ଠତି ଶ�ୋଇଯୋଇଛ।ି ଶବୈଠକଶର େୋଧୋରଣ େମ୍ୋଦକ େଶୁରନ୍ଦ୍ର ରୋୟ ବବିରଣୀ 
ଉପସ୍ଥୋପନ କରଥିିଶ�। ଆେତେୋ ୨୧ରୁ ୨୫ ତୋରଖି ପଯ୍୍ୟତେ ଶମଗୋ ସ୍ୋସ୍ଥ୍ୟ �ବିରି ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଶ�ବ ଶବୋ� ିନଷି୍ପତ ିଶ�ୋଇଥି�ୋ। ଏଥିଶର ରୋଜସ୍ଥୋନର କୁ�ଳୀ ଫିଜଓିଶଥରୋପ ିରୋକ୍ର 
ରଃ େନ୍ୀପ ନୋୟକ ଶଯୋଗ ଶଦଶବ। ଏ� ି�ବିରି େକୋଳ ୯େୋରୁ ଅପରୋହ୍ନ ୧ ରେକିୋ ଏବଂ 
ଅପରୋହ୍ନ ୩ ରେକିୋରୁ େଂଧ୍ୟୋ ୬ ରେକିୋ ପଯ୍୍ୟତେ ଅନୁଷ୍ଠତି ଶ�ବ ଶବୋ� ିେଚୂନୋ ଦଆିଯୋଇଛ।ି

ଲପାଷଣ୍ରୀୟ େ୍ରୀବନଲଶୈଳ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍୍ରୀୟ କମଚ୍ଚଶାଳା
ଯଡାଜପରୁ ଟଡାଉନ,୧୭।୩(ସମସି): ଶକନ୍ଦ୍ର 
େରକୋରଙ୍କ ପରଶିବ�, ଜଙ୍� ଓ ଜଳବୋୟ ୁ
ପରବିର୍୍ନ ବଭିୋଗର ‘ପରଶିବ� �ଷିେୋ’ 
କୋଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଆନୁକୂ�୍ୟଶର ‘ପରଶିପୋଷଣୀୟ 
ବୋ ଧୋରଣୀୟ ଜୀବନଶ�ୈଳୀ’ େମ୍ୱନ୍ଧଶର 
େଶଚତନତୋ େଷୃ୍ଟ ି କରୋଯୋଉଛ।ି ଓଡ଼�ିୋ 
େରକୋରଙ୍କ ପରଶିବ�, ଜଙ୍ଳ ଓ ଜଳବୋୟ ୁ
ପରବିର୍୍ନ ବଭିୋଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ପରଶିବ� 
ଅଧ୍ୟୟନ ଶକନ୍ଦ୍ର େମଗ୍ ରୋଜ୍ୟଶର ବଛୋବଛୋ 
�ଷିେୋନୁଷ୍ଠୋନ ମୋଧ୍ୟମଶର ଏ� ି କୋଯ୍୍ୟକ୍ରମକୁ 
ତ୍ୱରୋନ୍ୱତି କରୁଛତେ।ି ଏ� ି ପରଶିପ୍ରଷେୀଶର 
ଯୋଜପରୁ ଜଲି୍ୋ ସ୍�ୁ ତରଫରୁ 
ଆଶୟୋଜତି କମ୍�ୋଳୋ ଓ େଶଚତନତୋ 
କୋଯ୍୍ୟକ୍ରମ “ପ୍ଲୋଷ୍ଟକି୍   ମକୁ୍ ବଦି୍ୟୋଳୟ ଓ 
ଶଗୋଷ୍ଠୀ”କୁ ବଦି୍ୟୋଳୟର ପ୍ରଧୋନ�ଷିେକ 
ଆଶ�ୋକ କୁମୋର ବନ୍ଧ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ 
ପବ୍ୂକ ଉଦ୍  ରୋେନ କର ି ପରଶିପୋଷଣୀ 
ଜୀବନଶ�ୈଳୀ ଆପଶଣଇବୋକୁ ଆ�୍ୱୋନ 
ଶଦଇଥିଶ�। ପରଶିପୋଷଣୀୟ ଜୀବନ 
ନମିଶତେ ପ�ଥିିନ୍   ଜର ି ଭଳ ି ଏକକ 
ବ୍ୟବ�ୃତ ପ୍ଲୋଷ୍ଟକି ବ�ିନି୍   ପରଶିବ�, ଏ� ି
ପ୍ରକୋର ପ୍ଲୋଷ୍ଟକିର ଷେତକିୋରକ ଗଣୁ, ଏଥିରୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତ ବଭିନି୍ନ ଗ�ୃ ଉପରକରଣ େ� 
ପ୍ଲୋଷ୍ଟକିର ବକିଳ୍ପ ଭୋଶବ ଶଜୈବ ଅପରେନ 
ଶଯୋଗ୍ୟ ପଦୋଥ୍ର ବ୍ୟବ�ୋର େମ୍ୱନ୍ଧୀୟ 

ଉକ୍ କମ୍�ୋଳୋଶର ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ୟଂେ�ୋୟକ 
ଶଗୋଷ୍ଠୀର େଦେ୍ୟୋ, ବଦି୍ୟୋଳୟ ପରଚିୋଳନୋ 
େମତିରି େଭ୍ୟେଭ୍ୟୋ, ଅଭଭିୋବକ, �ଷିେକ 
�ଷିେୟତି୍ୀ ଓ ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀ େକ୍ରୟି ଅଂ�ଗ୍�ଣ 
କରବିୋ େ� ନଜିସ୍ ମତ ପ୍ରଦୋନ କରଥିିଶ�। 
ବଦି୍ୟୋଳୟର ଜୋତୀୟ େବୁଜ ବୋ�ନିୀ 
(ଇଶକୋ କ୍ଲବ)ର ଭୋରପ୍ରୋପ୍ �ଷିେୟତି୍ୀ 
ଷେୀଶରୋଦମୟୀ ପତ ି ଉକ୍ କୋଯ୍୍ୟକ୍ରମର 
େଂଶଯୋଜନୋ କରଥିିଶ�। ଏଥିଶର ବରଷି୍ଠ 
�ଷିେକ ଜ�ରୁିଦ୍ନି୍   ଖୋନ୍  , ଅତଥିି �ଷିେକ 
ରବୀନ୍ଦ୍ର େୋ�ୁ, �ଷିେକ େଧୁୋଂ� ୁ ଶ�ଖର 
ତ୍ପିୋଠୀ, ଅରବନି୍ ରଣେଂି�, �ଙ୍କଷ୍ଣ 
ଶବଶ�ରୋ, �ଷିେୟତି୍ୀ ଶେୋ�ନୋ ଦୋେ, 
ର�୍ତିୋ ଖି�ୋର, ପଷୁ୍ପ�ତୋ ପଣ୍ୋ, ନଶିବଦତିୋ 

େୋମ�, େଚୁସି୍ତିୋ ମ�ୋତେ,ି ଅଜଜିୋ 
ଖୋତୁନ୍  , ସ୍ତିୋରୋଣୀ ଧଳ, �ୋଶ୍ୱତୀ ଦୋ�, 
ପ୍ରଭୋେନିୀ ରୋଉତ ପ୍ରମଖୁ ଅଂ�ଗ୍�ଣ କର ି
ପରଶିପୋଷଣୀୟ ଜୀବନଶ�ୈଳୀ େପଷେଶର 
ମତ ଶଦଇଥିଶ�। ଏ� ି ଅବେରଶର 
ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର ଶ�ୋଇଥିବୋ 
ବକୃ୍ତୋ, ଚତି୍ୋଙ୍କନ, କୁଇଜ୍  , ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦ�୍ନୀର କୃତୀ ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀଙୁ୍କ 
ପରୁସ୍ୋର ଓ ପ୍ରମୋଣପତ୍ କରୋଯୋଇଥି�ୋ। 
ଉପସ୍ଥତି େମସ୍ ବ୍ୟକ୍ ି ପରଶିପୋଷଣୀ 
ଜୀବନଶ�ୈଳୀକୁ ଆପଣଇବୋ ନମିଶତେ 
�ପଥ ପୋଠ କରଥିିଶ�। ଶ�ଷଶର �ଷିେକ 
ବୋେଶୁଦବ ଶେନୋପତ ିେମସ୍ଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବୋଦ 
ଅପ୍ଣ କରଥିିଶ�।



ଶନବିାର 
୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩୦୬ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା
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କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୭।୩(ସମସି): ଧ୍ରାନ ବକି୍ ି ପ୍ରାଇଁ ଚ୍ରାଷୀ 
ପଞ୍େିରଣ େକେ। କେକେ ଧ୍ରାନ ବେିକିବ କସ କନଇ 

କମ୍ରାବ୍ରାଇେେୁ କମକସଜ ଆସେି୍ରା। କମକସଜ ଆସବି୍ରା 
ଦନିଠ୍ରାରୁ ଚ୍ରାଷୀ ମଣ୍େୁି କଦୌଡଥିିକେ। ଆଜକିନକବ େ୍ରାେ ି

କନକବ େହ ି ଏେ ମ୍ରାସ ବେି୍ରାଇକଦକେ; 
କହକେ ଧ୍ରାନ କନେ୍ରାନ।ି ଏହ୍ରା ଫଳକର 
ଚ୍ରାଷୀଙ୍କ ଧ୍ରାନ ଏକବ କ�୍ରାେ୍ରାକର 

ପଡ଼ ି ରହଛି।ି ଅେ୍୍ରାଧନୁେି ପଦ୍ଧେକିର 
ଚ୍ରାଷୀଙ୍କଠ୍ରାରୁ ଧ୍ରାନ ସଂଗ୍ରହ େର୍ରାଯବି୍ରାେୁ 
ସରେ୍ରାରଙ୍କ ନକିଦ୍ଦେଶ ରହଛି।ି ଧ୍ରାନ ବକି୍ରି 
ଯକେଷ୍ଟ ପବୂଦେରୁ ମଣ୍େୁି କନବ୍ରା େ୍ରାର�ି ଓ 
ସମୟ ବଷିୟକର ଚ୍ରାଷୀଙ୍କ କମ୍ରାବ୍ରାଇେେୁ 
ସଚୂନ୍ରା ଦଆିଯ୍ରାଇଛ।ି ଜକଣ ବ ି ଚ୍ରାଷୀ 
କଯକମେ ି ଧ୍ରାନ ବକି୍ରୁି ବଞ୍େି କହକବ 
ନ୍ରାହ ିଁ କସକନଇ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଧ୍୍ରାନ କଦବ୍ରାେୁ 
ଜଲି୍୍ରା ପ୍ରଶ୍ରାସନେୁ ନକିଦ୍ଦେଶ ରହଛି;ି କହକେ 
ଏଠ ି େନୁି୍ ସବୁ ବ୍େକି୍ମ କଦଖିବ୍ରାେୁ 
ମଳୁିଛ।ି ଧ୍ରାନ ସଂଗ୍ରହେୁ କନଇ େୁହ୍ରାେୁ 
େୁହ୍ରା ଗଣମ୍ରାଧ୍ମେୁ କଯ୍ରାଗ୍ରାଣ ବଭି୍ରାଗର 
ପ୍ରାରବି୍ରା ପଣଆି ଉପକର ଅଧିେ୍ରାରୀ ମେ 

କଦଉଛନ୍।ି ପ୍ରେୃେ ବ୍ବସ୍୍ରା େନୁି୍ କଫଲ୍  । ଜଲି୍୍ରାକର ହଜ୍ରାର 
ହଜ୍ରାର ଚ୍ରାଷୀଙ୍କ ଧ୍ରାନ ବଭି୍ରାଗ ନ କନବ୍ରାରୁ ସବୁଠିଁ ଏକବ 
ଚ୍ରାଷୀ ଅସକନ୍୍ରାଷ କଦଖିବ୍ରାେୁ ମଳିଛି।ି କେକବ କ�୍ରାେନ 
ପ୍ରାଇ ମଧ୍ ଧ୍ରାନ ବକି୍ ି େରପି୍ରାରୁ ନ ଥିବ୍ରାରୁ କେକେଜଣ 
ଚ୍ରାଷୀ ହେ୍ରାଶ କହ୍ରାଇପଡ଼ଛନ୍।ି ପଟ୍୍ରାମଣୁ୍୍ରାଇ ବ୍ଲେ େନୁ୍ର ି

ଅଞ୍ଳର ଯଦୁମଣ ିପ୍ରଧ୍ରାନ ଏବଂ 
ଗରଦପରୁ ବ୍ଲେ େଳେୁସମୁ୍ରାର 
ନରହର ି େରଙ୍କ ଧ୍ରାନ ମଣ୍ ି
ନ କନବ୍ରାରୁ ଅକନେ ଆଶ୍ରା 

ଧର ି କସମ୍ରାକନ ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳଙୁ୍କ ଅଭକିଯ୍ରାଗ େରବି୍ରାେୁ 
ଯ୍ରାଇଥିକେ। ଧ୍ରାନ ବ୍ରାହ୍ରାକର ପଡ଼ଥିିବ୍ରା କନଇ ଏହ ି ୨ଜଣ 
ଚ୍ରାଷୀ ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳଙୁ୍କ ବୁଝ୍ରାଇଥିକେ। ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳ କସମ୍ରାନଙ୍କ 
କ�୍ରାେନ ସମ୍ପେଦେକର ପଚ୍ରାରବ୍ରାରୁ ଚ୍ରାଷୀ ଦୁକହଁ ମଣ୍େୁି କଦୌଡ ି
କଦୌଡ ିକ�୍ରାେନ େ୍୍ରାପ୍ସ କହ୍ରାଇଯ୍ରାଇଥିବ୍ରା େହଥିିକେ। କେକବ 
କ�୍ରାେନର ଅବଧି ନ ଥିବ୍ରାରୁ ଧ୍ରାନ କନଇ ହବନ ି କବ୍ରାେ ି
ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳ େହବି୍ରାରୁ ଚ୍ରାଷୀ ଦୁକହଁ ହେ୍ରାଶ କହ୍ରାଇପଡ଼ଛିନ୍।ି 
ସଚୂନ୍ରାକଯ୍ରାଗ୍, କେକେକବକଳ କ�୍ରାେନ ପ୍ରାଇଥିବ୍ରା 
ଚ୍ରାଷୀଙ୍କଠ୍ରାରୁ ମଣ୍ ି ଧ୍ରାନ କନଉନ ି େ ଆଉ କେକେକବକଳ 
ମେିର ଧ୍ରାନ କନବ୍ରାେୁ ଆସନୁ ି େହ ି ମଣ୍ ି େରୃ୍ଦେପକ୍ଷ ଚ୍ରାଷୀଙୁ୍କ 
କଫର୍ରାଇ କଦଉଛ।ି ଗରବି ଚ୍ରାଷୀ� ିସବୁଆଡୁ ନରି୍ରାଶ କହବ୍ରା 
ପକର କଶଷକର ବ୍ରାଧ୍ କହ୍ରାଇ ଦେ୍ରାେେୁ େମ୍   ଦ୍ରାମକର ଧ୍ରାନ 
ବକି୍ ିେରବି୍ରାେୁ ଚ୍ରାଷୀ ବ୍ରାଧ୍ କହଉଛ।ି

ଟ�ୋକନ ତୋରଖି ସରଗିଲୋଣ;ି ଧୋନ ଉଠୁନ ି

ସବୁଆଡୁ ନରିୋଶ ପଟର ଜଲି୍ୋପୋଳଙୁ୍ ଭରସୋ

 �ଖ�ାଲାଖର ପଡ଼ଛି ିଧାନ
 � ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କୁ  ଖେଟଖିଲ ୨ ଚାଷୀ

ଦୁର୍ଘ�ଣୋଟର ଯବୁକ ଗରୁୁତର
କଡର୍ରାବଶି, ୧୭୍ରା୩(ସମସି): କଡର୍ରାବଶି େ୍ରାନ୍ରା ଅଧୀନ 
କବେ୍ରାରପରୁ କରଳକପ୍ରାେ ନେି�କର ଶକୁ୍ବ୍ରାର ଏେ ୪୦୭ 
ଟ୍ରକ୍   (ଓଡ଼-ି୨୯-ଇ-୨୧୮୭) ଧକ୍୍ରାକର ଜକଣ ଯବୁେ ଗରୁୁେର 
କହ୍ରାଇଛନ୍।ି ଗରୁୁେର କହ୍ରାଇଥିବ୍ରା ଯବୁେଜଣେ କହକେ ନେିକିରଇ 
େ୍ରାନ୍ରା ଅଧୀନ ମଙ୍ଗଳପରୁ ଗ୍ର୍ରାମର ବଶି୍ୱନ୍ରାେ ମେେି (୩୨)। 
କଡର୍ରାବଶି ପେୁସି ଦୁରଦେ�ଣ୍ରା ର�୍ରାଇଥିବ୍ରା ୪୦୭ ଟ୍ରକ୍  େୁ ଜବେ 
େରବି୍ରା ସହ ଗ୍ରାଡ଼ ିଚ୍ରାଳେଙୁ୍କ ଅ�େ ରଖିଛ।ି ବଶି୍ୱନ୍ରାେ ମଧ୍୍ରାହ୍ନକର 
ନଜି ଟ୍ର୍ରାେ୍ଟର ପ୍ରାଇଁ ସ୍୍ରାନୀୟ େକ୍ଷୀନ୍ରାର୍ରାୟଣପରୁ କପକଟ୍ର୍ରାେ ପମ୍ପରୁ 
ଡକିଜଲ୍   କନଇ ରରେୁ କଫରୁଥିବ୍ରା କବକଳ ସ୍ରାମନ୍ରା ପ�ୁ ଆସଥୁିବ୍ରା 
୪୦୭ ଟ୍ରକ୍  � ି େ୍ରାଙୁ୍କ ଧକ୍୍ରା କଦଇଥିେ୍ରା। ସ୍୍ରାନୀୟ କେ୍ରାେଙ୍କ 
ସହ୍ରାୟେ୍ରାକର ପ୍ରେକମ େ୍ରାଙୁ୍କ କଡର୍ରାବଶି କଗ୍ରାଷ୍ୀ ସ୍ୱ୍ରାସ୍୍କେନ୍ଦ 
ପକର ଜଲି୍୍ରା ମ�ୁ୍ ଚେିତି୍୍ରାଳୟେୁ ପଠ୍ରାଯ୍ରାଇଛ।ି

ଟ�ଟ୍ୋ ଧକ୍ୋଟର ସୋଇକଲ 
ଆଟରୋହୀ ମତୃ
ଆଳ,ି୧୭।୩(ସମସି): େ�େ-ଚ୍ରାନ୍ଦବ୍ରାେ ି ର୍ରାସ୍୍ରାର ଆଳ ି େ୍ରାନ୍ରା 
ଶ୍ରାସନ ଛେ ନେି�କର ଗ୍ରାଡ ି ଧକ୍୍ରାକର ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମେୁୃ୍ ର�ଛି।ି 
ମେୃେ କହକେ ଆଳ ିେ୍ରାନ୍ରା ଏରଡ୍ରାଙ୍ଗ ପଞ୍୍ରାୟେ ମଦନଗରି ିଗ୍ର୍ରାମର 
ପରୂ୍ଦେଚନ୍ଦ ସ୍ରାମେ (୭୧)। ମ୍ରାଳପ୍ରା�ଣ୍ରା ଝଅି ରରେୁ ଯ୍ରାଇ ଶକୁ୍ବ୍ରାର 
କଭ୍ରାରରୁ ସ୍ରାଇେେକର ଗ୍ରାଁେୁ କଫରୁଥିକେ। େ�େ -ଚ୍ରାନ୍ଦବ୍ରାେ ି
ର୍ରାସ୍୍ରାର ଆଳ ି େ୍ରାନ୍ରା କଚୌବନ ମ୍ରାଇେଠ୍ରାକର ଏେ ଅକ�୍ରା େ୍ରାଙୁ୍କ 
ପଛପ�ରୁ ପ�ିଥିିେ୍ରା। କସ େକଳ ପଡ଼ ି ଯବି୍ରା ସହେି ମଣୁ୍ ଫ୍ରା� ି
ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍୍ରାବ କହ୍ରାଇଥିେ୍ରା। େ୍ରାଙୁ୍କ େୁରନ୍ ଏେ ରକର୍ରାଇ ଗ୍ରାଡକିର 
ପଟ୍୍ରାମଣୁ୍୍ରାଇ କମଡେି୍ରାେ ନଆି ଯ୍ରାଇଥିେ୍ରା। ପ୍ର୍ରାେମେି ଚେିତି୍୍ରା ପକର 
ଅବସ୍୍ରା ଗରୁୁେର କହବ୍ରାରୁ େ୍ରାଙୁ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା ମ�ୁ୍ ଚେିତି୍୍ରାଳୟେୁ 
ନଆି ଯ୍ରାଉଥିବ୍ରା କବକଳ ର୍ରାସ୍୍ରାକର େ୍ରାଙ୍କର ପ୍ର୍ରାଣବ୍ରାୟ ୁ ଉଡ ି
ଯ୍ରାଇଥିେ୍ରା। େ୍ରାଙୁ୍କ ଆଳ ିକମଡେି୍ରାେେୁ ଅଣ୍ରାଯ୍ରାଇ ଶବ ବ୍ବକଛେଦ 
େର୍ରାଯ୍ରାଇ ପରବି୍ରାରେୁ ହସ୍୍ରାନ୍ର େର୍ରାଯ୍ରାଇଥିେ୍ରା।

କଡର୍ରାବଶି,୧୭୍ରା୩(ସମସି): କଡର୍ରାବଶି ବ୍ଲେ େ୍ରାଯଦ୍େ ୍ରାଳୟ 
ସଭ୍ରାଗହୃକର ଶକୁ୍ବ୍ରାର ଏମ୍  ଜଏିନ୍  ଆରଇଜଏିସ୍   କଯ୍ରାଜନ୍ରାର 
ସ୍ରାମ୍ରାଜେି ସମୀକ୍ଷ୍ରା କବୈଠେ ଅନୁଷ୍େି କହ୍ରାଇଯ୍ରାଇଛ।ି 
ବଡ଼ିଓି ଦ୍ରାସରଥି କଜନ୍ରା ସଭ୍ରାପେତି୍ୱ େରଥିିକେ। 
ଏମ୍  ଜଏିନ୍  ଆରଇଜଏିସ୍   କଯ୍ରାଜନ୍ରା ସ୍ରାଧ୍ରାରଣ କେ୍ରାେଙ୍କ ପ୍ରାଇଁ 

କେକେ ଫଳପ୍ରଦ େ୍ରାହ୍ରା ଉପକର ଆକେ୍ରାେପ୍ରାେ େରଥିିକେ। 
ସରେ୍ରାରଙ୍କ ଏହ ିସଦୂୁର ପ୍ରସ୍ରାରୀ କଯ୍ରାଜନ୍ରାକର ଗ୍ର୍ରାମଗଡ଼ୁେିର 
ବହୁବଧି ସମସ୍୍ରାର ସମ୍ରାଧ୍ରାନକର ସହ୍ରାୟେ କହଉଥିବ୍ରା 
କସ େହଥିିକେ। ଅେରିକି୍ତ ଜଳି୍ଲ୍ରାପ୍ରାଳ ପଦ୍ମନ୍ରାଭ ମହ୍ରାରଣ୍ରା, 
ଜଲି୍୍ରା ସ୍ରାମ୍ରାଜେି ସରୁକ୍ଷ୍ରା ଅଧିେ୍ରାରୀ ପ୍ରଭ୍ରାସଚନ୍ଦ ଦ୍ରାସ, ଜଲି୍୍ରା 
େ୍ରାଯଦେ୍କ୍ମ ଅଧିେ୍ରାରୀ ମନକମ୍ରାହନିୀ ମହ୍ରାନ୍,ି ବ୍ଲେ ସହେ୍ରାରୀ 
ନବିଦେ୍ରାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶଭୁଶ୍ୀ ଦକଳଇ, ଅେରିକି୍ତ ବଡ଼ିଓି ଭଞ୍େକିଶ୍ରାର 
ନ୍ରାୟେ ପ୍ରମ�ୁ କଯ୍ରାଗ କଦଇଥିକେ। ବ୍ଲେ େ୍ରାଯଦେ୍କ୍ମ ଅଧିେ୍ରାରୀ 
ସ୍ରାବତି୍ୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦୨୨ ଅକେ୍ଟ୍ରାବରରୁ ୨୦୨୩ ମ୍ରାର୍ଦେ ମ୍ରାସ ପଯଦେ୍ନ୍ 
ବ୍ଲେ ଅଧୀନ ୨୬� ି ପଞ୍୍ରାୟେକର ଏମ୍  ଜଏିନ୍  ଆରଇଜଏିସ୍   
େ୍ରାଯଦେ୍କ୍ମକର ସମଦୁ୍ରାୟ ୩୯୮.୩୯େକ୍ଷ �ଙ୍କ୍ରା �ର୍ଦେ 

କହ୍ରାଇଥିବ୍ରା ସଚୂନ୍ରା କଦଇଥିକେ। ସମଦୁ୍ରାୟ ୨୯୧୩୯ 
ଜବ୍  େ୍ରାଡ଼ଦେ ହେି୍ରାଧିେ୍ରାରୀ ପଞ୍େୃିେ କହ୍ରାଇଛନ୍।ି ସମସ୍ 
ପଞ୍୍ରାୟେକର ସମଦୁ୍ରାୟ ୫୪୪୫� ି େ୍ରାଯଦେ୍ େର୍ରାଯବି୍ରାେୁ 
ସ୍ରି କହ୍ରାଇଥିେ୍ରା। ଏହ ି କଯ୍ରାଜନ୍ରାକର ୨୨ ଜଣ ଜବ୍  େ୍ରାଡ଼ଦେ 
ହେି୍ରାଧିେ୍ରାରୀ ୧୦୦ ଦନି େ୍ରାଯଦେ୍ ସମ୍ପରୂ୍ଦେ େରଛିନ୍ ିକବ୍ରାେ ିବ୍ଲେ 

େ୍ରାଯଦେ୍କ୍ମ ଅଧିେ୍ରାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚୂନ୍ରା 
କଦଇଥିକେ। କେକବ ସମଦୁ୍ରାୟ 
୧େକ୍ଷ ୫୮ ଜହ୍ରାର ୯୩୩� ି
ଶ୍ମ ଦବିସ ସଷୃ୍ଟ ି େର୍ରାଯ୍ରାଇଥିବ୍ରା 
କବକଳ ଏହ ି େ୍ରାଯଦେ୍ପ୍ରାଇଁ ସ୍ରାମଗ୍ରୀ 
ବ୍ରାବଦକର ୩୬.୬୫ େକ୍ଷ 
�ଙ୍କ୍ରା �ର୍ଦେ କହ୍ରାଇଛ।ି ପ୍ରଶ୍ରାସନେି 
ବ୍ୟବର୍ରାଦ ୧୧.୯୬ େକ୍ଷ 
ଓ ଜବ୍  େ୍ରାଡ଼ଦେ ହେି୍ରାଧିେ୍ରାରୀଙୁ୍କ 
ଅନ୍  େ୍ରାଇନ୍  କର ୩୪୯.୭୮ େକ୍ଷ �ଙ୍କ୍ରା ଶ୍ମ ବ୍ରାବଦକର 
କପୈଠ େର୍ରାଯ୍ରାଇଥିବ୍ରା କସ ସଚୂନ୍ରା କଦଇଥିକେ। ବ୍ଲେ 

ସମୀକ୍ଷେ ରମ୍ରାେ୍ରାନ୍ ସ୍ୱ୍ରାଇଁ ଏହ ି େ୍ରାଯଦେ୍କ୍ମର ସଫଳେ୍ରା 
ସମ୍ପେଦେକର ଆକେ୍ରାେପ୍ରାେ େରଥିିକେ। ସରପଞ୍ ଅକ୍ଷୟ ସ୍ରାହୁ, 
ଶଶିରି ସ୍ରାମେ, ମେି୍ରାର୍ରାଣୀ ମେେି, ମଧସୁ୍େି୍ରା ଦ୍ରାସ, େ୍ରାଶନି୍ରାେ 
େ୍ରାଣ୍,ି ରଜନୀ ମେେି, ଶଙ୍କଷଦେଣ ପରଡ଼ି୍ରା, ସମେିସିଭ୍ ଅକ୍ଷୟ 
ନ୍ରାୟେ ପ୍ରମ�ୁ ଉପସ୍େି େକେ। କବୈଠେକର ଉପସ୍େି ବଭିନି୍ନ 

କସ୍ୱଛେ୍ରାକସବୀ ସଂଗଠନର େମଦେେର୍ଦେ୍ରା ଓ 
ବଭିନି୍ନ ପଞ୍୍ରାୟେର କେ୍ରାେପ୍ରେନିଧିି ଏହ ି
ଆକେ୍ରାଚନ୍ରାକର ଅଂଶଗ୍ରହଣ େରଥିିକେ। 
ଅନ୍ମ୍ରାନଙ୍କ ମଧ୍କର ଜଲି୍୍ରା ପରଷିଦ 
ସଭ୍ ଧକନଶ୍ୱର କସଠୀ, ଅରବନି୍ଦ ମେେି, 
ଏମ୍  ଜଏିନ୍  ଆରଇଜଏିସ୍   େମ�ିରି ସଭ୍ 
ଶରେଚନ୍ଦ ମେେିଙ୍କ ସକମେ ବଭିନି୍ନ 

ବଭି୍ରାଗର ଅଧିେ୍ରାରୀମ୍ରାକନ ଉପସ୍େି ଥିକେ। ସେ୍ବ୍ରେ 
ର୍ରାଉେ ଓ ସନ୍୍୍ରାର୍ରାଣୀ ପରଡ଼ି୍ରା ପ୍ରମ�ୁ ପରଚି୍ରାଳନ୍ରା େରଥିିକେ।

ମନଟରଗୋ କୋମର ସମୀକ୍ୋ

ର୍ରାଜନଗର,୧୭।୩(ସମସି): େଛି ି ଦନି କହେ୍ରା ସ୍୍ରାନୀୟ ଶ୍ୀ ଶ୍ୀ 
ଜଗନ୍ନ୍ରାେ ମହ୍ରାବଦି୍୍ରାଳୟ ପରସିରରୁ ଡେି ିଭ୍ରାଙ୍ଗ ିକମ୍ରାବ୍ରାଇେ କଚ୍ରାର ି
କହବ୍ରା ର�ଣ୍ରା ଛ୍ରାତ୍ଛ୍ରାତ୍ୀଙ୍କ ନଦି ହଜ୍ରାଇ କଦଇଛ।ି ଏକବ ପରୀକ୍ଷ୍ରା 
ସମୟ। ଏଣ ୁ ଛ୍ରାତ୍ଛ୍ରାତ୍ୀ ଗ୍ରାଡ ି ଡେିକିର କମ୍ରାବ୍ରାଇେ ରଖି ପରୀକ୍ଷ୍ରା 
ହଲ୍  େୁ ଯ୍ରାଉଛନ୍।ି ଏହ ିସକୁଯ୍ରାଗକର ଅେ ିଚେୁରେ୍ରାର ସହେି େକେଜ 
କରେସ୍  କର ଆସ ି ଦୁବୃଦେର୍ ପେି୍ରାଙ୍କ ଗ୍ରାଡ ି ଡେି ି ଭ୍ରାଙ୍ଗ ି କଚ୍ରାର ି େରୁଛନ୍।ି 
ଏହକି୍ମକର ୭� ିକମ୍ରାବ୍ରାଇେ ଏବଂ ୫ହଜ୍ରାର ୯ଶହ �ଙ୍କ୍ରା କଚ୍ରାର ି
କହ୍ରାଇଛ।ି ଶକୁ୍ବ୍ରାର କମ୍ରାବ୍ରାଇେ କଚ୍ରାର ି େରବି୍ରାେୁ ଡେି ି ଭ୍ରାଙୁ୍ଗଥିବ୍ରା 
କବକଳ ଜଣଙୁ୍କ କଗ୍ରାଡ୍ରାଇ କଗ୍ରାଡ୍ରାଇ େକେଜ 
େମଦେଚ୍ରାରୀ େ୍ରାବୁ େରବି୍ରା ପକର ପେୁସି ଜମି୍ରା 
କଦଇଛନ୍।ି ପେୁସି ଏହ ି ର�ଣ୍ରାକର େଦନ୍ ଜ୍ରାର ି ରଖିଥିବ୍ରା କବକଳ 
୨ଜଣଙୁ୍କ ଗରିଫ େରଛି।ି ଜକଣ ନ୍ରାବ୍ରାଳେଙୁ୍କ ଅ�େ ରଖି ପେୁସି 
ପଚର୍ରା ଉଚର୍ରା େରୁଛ।ି ୪� ିକମ୍ରାବ୍ରାଇେ ଜବେ େରଛି।ି ଅନ୍ମ୍ରାନଙୁ୍କ 
ଧରବି୍ରା ପ୍ରାଇଁ ପେୁସି େଦନ୍ ଜ୍ରାର ି ରଖିଥିବ୍ରା ଆଇଆଇସ ି ଶ୍ୀେ୍ରାନ୍ 
ବ୍ରାରେି େହଛିନ୍।ି ନଗଡ଼ ଗ୍ରାଁର ଆଶଷି ର୍ରାଉେ ଶ୍ୀ ଶ୍ୀ ଜଗନ୍ନ୍ରାେ 
ମହ୍ରାବଦି୍୍ରାଳୟକର ଯକୁ୍ତ ୨ କଶ୍ଣୀକର ପ୍ରାଠ ପଢ଼ୁଥିବ୍ରା କବକଳ ଯକୁ୍ତ ୩ 
କରେସ୍   ପନି୍ ିମହ୍ରାବଦି୍୍ରାଳୟ ପରସିରକର ଥିବ୍ରା ବ୍ରାଇକ୍   ଡେି ିଭ୍ରାଙୁ୍ଗଥିବ୍ରା 
ମହ୍ରାବଦି୍୍ରାଳୟର ଜକଣ େମଦେଚ୍ରାରୀଙ୍କ ନଜରେୁ ଆସଥିିେ୍ରା। 

େମଦେଚ୍ରାରୀ ଜଣଙ୍କ ଛ୍ରାତ୍ଙ୍କ ପ୍ରା�େୁ ଆସବି୍ରା କବଳେୁ କସ କଦୌଡଥିିେ୍ରା। 
ଅନ୍ େମଦେଚ୍ରାରୀମ୍ରାକନ କଗ୍ରାଡ୍ରାଇ କଗ୍ରାଡ୍ରାଇ େ୍ରାଙୁ୍କ ଧର ି ଅଧ୍କ୍ଷଙ୍କ 
ନେି�େୁ କନଇଥିକେ। କସ ଯକୁ୍ତ ୩ ଦ୍େିୀୟ ବଷଦେର ଛ୍ରାତ୍ ସେ୍ଜେି 
ଦଳ୍ରାଇଙ୍କ ଆଇେ୍ରାଡଦେ ପେ୍ରାଇଥିକେ। ସେ୍ଜେିଙୁ୍କ େକେଜେୁ ଡେ୍ରାଇ 
ଉଭୟଙୁ୍କ ପଚର୍ରା ଉଚର୍ରା କବକଳ କମ୍ରାବ୍ରାଇେ କଚ୍ରାରରି ସରୁ୍ରାେ 
ମଳିଥିିେ୍ରା। ମହ୍ରାବଦି୍୍ରାଳୟର ଅଧ୍କ୍ଷ ପ୍ରକଫସର ଅେୁେ ବଳ ସ୍୍ରାନୀୟ 
ପେୁସିେୁ ସଚୂନ୍ରା କଦଇଥିକେ। ପେୁସି ପହଞ୍ବି୍ରା ପକର ଅଧ୍କ୍ଷ ଦୁଇ 
ଛ୍ରାତ୍ଙୁ୍କ ଜମି୍ରା କଦଇଥିକେ। ଚଳେି ମ୍ରାସ ୪ େ୍ରାର�ିକର ଗ୍ରାଡ ି ଡେି ି

ଭ୍ରାଙ୍ଗ ି ୪� ି କମ୍ରାବ୍ରାଇେ ଓ ୫ହଜ୍ରାର �ଙ୍କ୍ରା କଚ୍ରାର ି କହ୍ରାଇଥିେ୍ରା। 
କସହଭିଳ ି୧୪ େ୍ରାର�ିକର ପଣୁ ିଗ୍ରାଡ ିଡେିରୁି ୩� ିକମ୍ରାବ୍ରାଇେ ଓ 

୯ଶହ �ଙ୍କ୍ରା କଚ୍ରାର ିକହ୍ରାଇଥିବ୍ରା ପେୁସି ଜ୍ରାଣବି୍ରାେୁ ପ୍ରାଇଛ।ି ଶକୁ୍ବ୍ରାର 
େକେଜ ଛ୍ରାତ୍ ଆକେ୍ରାେ ପ୍ରାଞ୍ ି ନଜିର କଚ୍ରାର ି କହ୍ରାଇଯ୍ରାଇଥିବ୍ରା 
କମ୍ରାବ୍ରାଇେ ସମ୍ବନ୍କର େ୍ରାନ୍ରାକର ଏେେ୍ରା କଦଇଥିକେ। ଏହ୍ରାେୁ ଆଧ୍ରାର 
େର ି ପେୁସି ଆଶଷି ଓ ସେ୍ଜେିଙୁ୍କ େ୍ରାନ୍ରାକର ପଚର୍ରା ଉଚର୍ରା େର ି
ଗରିଫ େରଛି।ି କସହପିର ି ଏହ ି େକେଜକର ପଢ଼ୁଥିବ୍ରା ଅନ୍ ଜକଣ 
ନ୍ରାବ୍ରାଳେ ଛ୍ରାତ୍ଙୁ୍କ ମଧ୍ ପେୁସି ପଚର୍ରା ଉଚର୍ରା େର ି ଅ�େ ରଖିଛ।ି

କଟଲଜ କ୍ୋ୍ସରୁ ଡକି ିଭୋଙ୍ ିଟମୋବୋଇଲ ଟ�ୋର ି

୨ ଛୋତ୍ର ଗରିଫ, ଜଟଣ ନୋବୋଳକ ଛୋତ୍ର ଅ�କ

ର୍ରାଜନଗର,୧୭।୩(ସମିସ): ବଶି୍ୱ ପ୍ରସଦି୍ଧ ଭେିରେନେି୍ରାେୁ ବଶି୍ୱ 
ଦରବ୍ରାରକର ଅଧିେ ପରଚିେି େର୍ରାଇବ୍ରା ସହେି ଏହ୍ରାର ଭରି୍ଭୂିମ ି
ଏବଂ ଇକେ୍ରା �ୁରଜିମିର ବେି୍ରାଶ ପ୍ରାଇଁ ର୍ରାଜ୍ ସରେ୍ରାର ପ୍ରେୃେ ି ଓ 
ପରକିବଶ ପଯଦେ୍�ନ ଶଳି୍ପ ଉପକର ଗରୁୁତ୍ୱ୍ରାକର୍ରାପ େରବି୍ରା ସହେି 
ଯଗୁ୍ରାନ୍େ୍ରାରୀ ପଦକକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ େରଛିନ୍।ି 

ଶକୁ୍ବ୍ରାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା 
ଅେରିକି୍ତ ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳ ପେି୍ରାମ୍ବର 
ସ୍ରାମେ, ଉପଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳ 
ନରିଞ୍ନ କବକହର୍ରା, 
େହସେିଦ୍ରାର ଅଶ୍ୱନିୀ ଭୂୟ୍ରାଁ, 
ଏସଏିଫ ପନୁମ ହୀର୍ରା 
ହ୍ରାଁସଦ୍ରା, େନେି୍ରା କରଞ୍ 
ଅଫିସର ମ୍ରାନସ ଦ୍ରାସ, ପରୂ୍ଦେ 
ଓ ଗହୃ ନମିଦେ୍ରାଣ ବଭି୍ରାଗର 
ସହେ୍ରାରୀ ନବିଦେ୍ରାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ 
ନ�ବର ପ୍ରଧ୍ରାନ, େନଷି୍ 
ଯନ୍ତ୍ରୀ ବଶି୍ୱ ଭୂଷଣ ସ୍ୱ୍ରାଇଁ 
ପ୍ରମ�ୁ ଗପୁ୍,ି କ�୍ରାଳ୍ରା ଓ ଡ୍ରାଙ୍ଗମ୍ରାଳକର ପହଞ୍ ିସ୍୍ରାନୀୟ କେ୍ରାେ ପ୍ରେନିଧିି 
ଓ କନେୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ୍ରାୟେ୍ରାକର ସ୍୍ରାନ ଚହି୍ନ� େରଛିନ୍।ି

ପ୍ରେ୍ରାଶ କଯ୍ରାଗ୍, ଭେିରେନେି୍ରାକର ଭରି୍ଭୂିମରି ବେି୍ରାଶ ପ୍ରାଇଁ 
ର୍ରାଜ୍ ସରେ୍ରାର ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍ôେେ ବଷଦେକର ୫୮ କେ୍ରା� ି
୫୮ େକ୍ଷ ୫୩ ହଜ୍ରାର �ଙ୍କ୍ରା କଯ୍ରାଗ୍ରାଇ କଦଇଛନ୍।ି ବଶି୍ୱ ପ୍ରସଦି୍ଧ 
ଭେିରେନେି୍ରା ପଯଦେ୍�ନସ୍ଳକର ପଯଦେ୍�ନ ଭରି୍ଭୂିମ ି ଉନ୍ନୟନ 

ନମିକନ୍ ସରେ୍ରାର ମ୍ରାଷ୍ଟର ପ୍ଲ୍ରାନ ପ୍ରସୁ୍େ େରୁଛନ୍।ି ଗପୁ୍ ି କଜଠକିର 
ରେ୍ରାଏ ଡକ୍   ସବୁଧି୍ରା ପ୍ରାଇଁ ୩୦ େକ୍ଷ �ଙ୍କ୍ରା, ଡ୍ରାଙ୍ଗମ୍ରାଳ ପ୍ରକବଶ ଦ୍୍ରାରକର 
ପ୍ଲ୍ରାଜ୍ରା ଓ ପ୍ରାେ୍କଂ ନମିଦେ୍ରାଣ ପ୍ରାଇଁ ୩ କେ୍ରା� ି୧୫ େକ୍ଷ ୪୩ ହଜ୍ରାର �ଙ୍କ୍ରା, 
ଗପୁ୍କିର କଜଠ ିନମିଦେ୍ରାଣ ପ୍ରାଇଁ ୯ କେ୍ରା� ି୨୩ େକ୍ଷ ୭୪ ହଜ୍ରାର �ଙ୍କ୍ରା, 
ଡ୍ରାଙ୍ଗମ୍ରାଳକର ବ୍୍ରା�୍୍ରାନ କେନ୍ଦ ନମିଦେ୍ରାଣ ପ୍ରାଇଁ ୧୪ କେ୍ରା� ି ୩୮ 

େକ୍ଷ ୪୪ ହଜ୍ରାର �ଙ୍କ୍ରା, ଡ୍ରାଙ୍ଗମ୍ରାଳକର ଥିବ୍ରା କଜଠରି ଉନ୍ନେ ି ପ୍ରାଇଁ 
୭ କେ୍ରା� ି ୪୭ େକ୍ଷ ୮୩ ହଜ୍ରାର �ଙ୍କ୍ରା, ଡ୍ରାଙ୍ଗମ୍ରାଳକର େ୍ରାରଗିରୀ 
କ୍୍ରାଷ୍ଟ ବଜ୍ରାର ଓ ଫୁଡ୍   କେ୍ରା�ଦେ ନମିଦେ୍ରାଣ ପ୍ରାଇଁ ୭ କେ୍ରା� ି୭୯ େକ୍ଷ ୪୭ 
ହଜ୍ରାର �ଙ୍କ୍ରା, ଚ୍ରାନ୍ଦବ୍ରାେକିର କଜଠ ି ନମିଦେ୍ରାଣ ପ୍ରାଇଁ ୬ କେ୍ରା� ି ୮୭ 
େକ୍ଷ ୬୧ ହଜ୍ରାର �ଙ୍କ୍ରା, କ�୍ରାଳ୍ରାକର କଜଠ ିନମିଦେ୍ରାଣ ପ୍ରାଇଁ ୬ କେ୍ରା� ି
୬୬ େକ୍ଷ ୧ ହଜ୍ରାର �ଙ୍କ୍ରା ସରେ୍ରାର କଯ୍ରାଗ୍ରାଇ କଦଇଛନ୍।ି

ଭତିରକନକିୋ ଭତି୍ଭୂିମରି ବକିୋଶ ପୋଇଁ ୫୯ ଟକୋ� ି�ଙ୍ୋ ମଞ୍ରୁ

ପ୍ରକଳ୍ପସ୍ଥଳ ପୋଇଁ ସ୍ଥୋନ �ହି୍ନ�

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା ୧୭୍ରା୩(ସମସି): 
େଂକଗ୍ରସର ଏେ ପ୍ରେନିଧିି ମଣ୍ଳ ି
ନମିଦେ୍ରାଣ୍ରାଧୀନ କପ୍ରାେର ଗ୍ରାଡଦେର 
ଭୁଶଡୁବି୍ରା ସ୍ଳ ପରଦିଶଦେନ 
େରଛି।ି ପବୂଦେେନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗକଣଶ୍ୱର 
କବକହର୍ରାଙ୍କ କନେୃତ୍ୱକର ଆେବର 
ଅଲ୍ୀ, ହବିଜୁର ରକହମ୍ରାନ, 

ଚତି୍କସନ ପରଡ଼ି୍ରା, କସୌକମନ୍ଦ 
ପଷୃ୍ଟ,ି େମଳ୍ରାେ୍ରାନ୍ କବକହର୍ରା, 
ହମି୍ରାଂଶ ୁ କବକହର୍ରା, ରେେି୍ରାନ୍ 
ସ୍ରାମେ, ମକୁ୍ତ୍ରାର �୍ରାଁ, ସୟଦ ମକୁ୍ତ୍ରାର 
ଅଲ୍ୀ, ମୀର ମରୁସଦି ଓ ଆଶଷି 
କମେ୍ରାପ ପ୍ରମ�ୁ ଏଥିକର ସ୍ରାମେି 
କହ୍ରାଇଥିକେ। ଏମ୍ରାକନ ଉଦ୍  କବଗ 

ପ୍ରେ୍ରାଶ େର ି କବୈଷୟେି ଜ୍୍ରାନର 
ଅଭ୍ରାବ ଓ ନମି୍ନମ୍ରାନର େ୍ରାଯଦେ୍ କହେୁ 
ଏପର ି ଅର�ଣ ର�ଛି ି କବ୍ରାେ ି
େହଛିନ୍।ି ପରୂ୍ଦେବଭି୍ରାଗ ଡଭିଜିନ-
୧ର ଯନ୍ତ୍ରୀମ୍ରାନଙ୍କ ଚରମ ଅବକହଳ୍ରା 
ମଧ୍ ଏହ ି ଦୁରଦେ�ଣ୍ରା ପ୍ରାଇଁ ଦ୍ରାୟୀ 
କବ୍ରାେ ିଏମ୍ରାକନ େହଛିନ୍।ି

ନମି୍ଘୋଣୋଧୀନ ଟପୋଲର ଗୋଡ୍ଘର ଭୁଶଡ଼ୁବିୋ ର�ଣୋ

ପରଦିଶ୍ଘନ କଟଲ କଂଟରେସ କମ୍ଘକତ୍୍ଘୋ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୭।୩(ସମସି): ପ୍ରା�େୁର୍ରା େ୍ରାନ୍ରାର େନକଷ୍ଟବଳ 
େେ୍ରା ମ୍ରାଶଦେ୍ରାର୍ରାଇ ବ୍ରାେଆି ଅଞ୍ଳର ଅମୀୟ ମହ୍ରାନ୍ ିଆକ୍ମଣ ଓ େୁଟ୍  ର 
ଶେି୍ରାର କହ୍ରାଇଛନ୍।ି କସ ପ୍ରା�େୁର୍ରା େ୍ରାନ୍ରାରୁ ଡୁ୍� ି େର ି ମଧ୍୍ରାହ୍ନ 
କଭ୍ରାଜନ ପ୍ରାଇଁ େଳପଡ଼୍ରାସ୍େି ମ୍ରାମୁଁ ରରେୁ ଯ୍ରାଉଥିକେ। େଳପଡ଼୍ରା 
ଛେ ନେି�କର ପହଞ୍ବି୍ରା ସମୟକର ୮ ଜଣ ଦୁବୁଦେର୍ େ୍ରାଙୁ୍କ ଅ�େ୍ରାଇ 
ଥିକେ। କସ ପ୍ୁରାେସି କରେସକର ଥିବ୍ରାକବକଳ ହଠ୍ରାେ େ୍ରାଙ୍କ କରେସ 
ଉପରେୁ ରଙ୍ଗ କଫ୍ରାପ୍ରାଡ଼ ିଥିକେ। ବକିର୍ରାଧ େରବି୍ରାରୁ େ୍ରାଙ୍କ କଦହକର 
ରଙ୍ଗ ମ୍ରାର ି ଗ୍ରାଳଗିେୁଜ େରଥିିକେ। ସ୍ରା�ଦେ େେର �୍ରାଣ ି କନଇ ବଧି୍ରା, 
କଗ୍ରାଇଠ୍ରା, ଚ୍ରାପଡ଼ୁ୍ରା ମ୍ରାରବି୍ରା ସହ ଜୀବନରୁ ମ୍ରାରକିଦବ୍ରାେୁ େ୍ରାଙ୍କ 

କବେେୁ ଚପି ିଧରଥିକେ। େ୍ରାଙ୍କ କବେରୁ ୨୦ ଗ୍ର୍ରାମର ସନୁ୍ରା କଚନ୍   ଓ 
ମନ ିପସଦେ ଛଡ୍ରାଇ କନଇଥିକେ। ମନ ିପସଦେକର ୫୫୦୦ �ଙ୍କ୍ରା ସହ ୪� ି
େ୍ରାଡଦେ, ରେ୍ରାଇଭଂି େ୍ରାଇକସନ୍ସ ସହେି ଅନ୍ ଜରୁରୀ େ୍ରାଗଜପତ୍ ଥିେ୍ରା। 
େ୍ରାନ୍ରାକର ଅଭକିଯ୍ରାଗ େକେ ଜୀବନରୁ ମ୍ରାରକିଦବ୍ରାେୁ କସମ୍ରାକନ 
ଧମେ କଦଇଥିକେ। କେକେଜଣ ସ୍୍ରାନୀୟ କେ୍ରାକେ ରୁଣ୍ କହବ୍ରାରୁ 
ଅମୀୟ �ସ ିପଳ୍ରାଇଥିକେ। ଏ କନଇ କସ ସଦର େ୍ରାନ୍ରାକର ଅଭକିଯ୍ରାଗ 
େରଛିନ୍।ି ଅଭକିଯ୍ରାଗ ଆଧ୍ରାରକର ପେୁସି େପ ି ମହ୍ରାନ୍,ି ବ୍ରାପ ି
ବର୍ରାଳଙ୍କ ସକମେ ଅନ୍ ୬ ଜଣଙ୍କ ବକିର୍ରାଧକର ଏେ ମ୍ରାମେ୍ରା ରୁଜୁ 
େର ିର�ଣ୍ରାର େଦନ୍ ଆରମ୍ଭ େରଛି।ି

ର୍ରାଜନଗର,୧୭।୩ (ସମସି): ର୍ରାଜନଗର ହ୍ରାଇସ୍େୁ ୧୯୮୫ 
ବ୍୍ରାଚର ପରୁ୍ରାେନ ସହପ୍ରାଠୀମ୍ରାନଙ୍କ ବନୁ୍ମଳିନ ଉତ୍ବ ଅନୁଷ୍େି 
କହ୍ରାଇଯ୍ରାଇଛ।ି ବକଙ୍ଗ୍ରାପସ୍ରାଗର େ�ବର୍ଦେୀ କପଣ୍ଠ କବଳ୍ରାଭୂମକିର 
ପରୁ୍ରାେନ ସହପ୍ରାଠୀମ୍ରାକନ ଏେ୍ରାଠ ି କହ୍ରାଇଥିକେ। ବ୍ରାସକୁଦବ 
ନ୍ରାୟେଙ୍କ ସଭ୍ରାପେତି୍ୱକର ଆକୟ୍ରାଜେି ବନୁ୍ ମଳିନ ଉତ୍ବକର ଶକି୍ଷେ 
ପ୍ରଭ୍ରାେ ଚନ୍ଦ ମଶି୍, ନରିଞ୍ନ ପଣ୍୍ରା, ରରନୁ୍ରାେ ଦ୍ରାସଙୁ୍କ ପଷୁ୍ପଗଛୁେ, 

ଉପକ�ୌେନ କଦବ୍ରା ସହେି ଗରୁୁପଜୂ୍ରା େର୍ରାଯ୍ରାଇଛ।ି ଏହ ିଅବସରକର 
ପବୂଦେେନ ପ୍ରଧ୍ରାନଶକି୍ଷେ ସ୍ୱଗଦେେ ରବ ି ନ୍ରାର୍ରାୟଣ ମଶି୍, କଗ୍ରାପବନୁ୍ 
ର୍ରାଉେ, ଦୁଃଶ୍ରାସନ େବ ିଓ ବୀର ସଂି ମଶି୍ଙ୍କ ସକମେ ପରକେ୍ରାେଗେ 

ସହପ୍ରାଠୀ ମଙୁ୍ଗଳ ିଚରଣ ସ୍ରାହୁ, ନରିଞ୍ନ ପରଡ଼ି୍ରା, ବଶି୍ୱନ୍ରାେ ର୍ରାଉେ, 
କହମେେ୍ରା ଦ୍ରାସଙ୍କ ସ୍େୃକିର ଛ୍ରାତ୍ଛ୍ରାତ୍ୀ ପ୍ର୍ରାେଦେନ୍ରା େରଥିିକେ। ଏହ ି
େ୍ରାଯଦେ୍କ୍ମକର ପରୁ୍ରାେନ ଛ୍ରାତ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ ମଶି୍, ଯେେୃିଷ୍ଣ ମଶି୍, ଅରୁଦ୍ଧେୀ 
ମହ୍ରାନ୍,ି ପଦ୍ମ୍ରାବେୀ େବ,ି କଦବର୍ରାଜ ବ୍ରାରେି, ସପୁ୍ରଭ୍ରା ବ୍ରାଗ୍  , ଜ୍୍ରାନ 
ରଞ୍ନ ମଶି୍, ର୍ରାକଜନ୍ଦ ସ୍ରାମେ, ରମ୍ରାେ୍ରାନ୍ ଦ୍ରାସ, ସହକଦବ ବ୍ରାରେି, 
ନଶିବି୍ରାସ ିମଶି୍, କମ୍ରାହନିୀ କସଠୀ, ସଞ୍େୁେ୍ରା କସଠୀ, ଦଲି୍ୀପ କଜନ୍ରା, 

ର୍ରାଜେକିଶ୍ରାର ଦ୍ରାସ, େୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ ଦ୍ରାସ, ଭରେ ମଶି୍ ପ୍ରମ�ୁ ଛ୍ରାତ୍ 
ଜୀବନର ସ୍େୃେୁି ବ�୍ରାଣଥିିକେ। ବସନ୍ ବଳ ଧନ୍ବ୍ରାଦ ଅପଦେଣ 
େରଥିିକେ।

ରୋଜନଗର ହୋଇସ୍ଲୁ ୧୯୮୫ ବ୍ୋ�ର ବନୁ୍ମଳିନ

ଅଗ୍ବିପିନ୍ନ ପରବିୋରକୁ ସହୋୟତୋ
ର୍ରାଜନଗର,୧୭।୩(ସମସି): ର୍ରାଜନଗର ଅଞ୍ଳର ଅଗ୍ରଣୀ 
କସ୍ୱଛେ୍ରାକସବୀ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ଶି୍ରା ସ୍ରାଇନ୍   ଫ୍ରାଉକଣ୍ସନ ଯଦୁଚନ୍ଦପରୁ 

ଗ୍ର୍ରାମର ଅଗ୍ ି ବପିନ୍ନ ପରବି୍ରାରେୁ ସହ୍ରାୟେ୍ରା ପ୍ରଦ୍ରାନ େରଛି।ି ଟ୍ରଷ୍ଟ 
ପକ୍ଷରୁ ବପିନ୍ନ ପରବି୍ରାରେୁ କଗ୍ରା�ଏି ମ୍ରାସର ର୍ରାସନ ସ୍ରାମଗ୍ରୀ ସହେି 
ଆର୍ôେେ ସହ୍ରାୟେ୍ରା କଯ୍ରାଗ୍ରାଇ ଦଆିଯ୍ରାଇଛ।ି ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ 
ନହି୍ରାର ରଞ୍ନ ବଶି୍ୱ୍ରାଳ, ସଜୁ୍ରାେ୍ରା ମହ୍ରାନ୍,ି େପନ ମହ୍ରାନ୍,ି ପ୍ରେ୍ରାପ 

ନ୍ରାୟେ, ମଣରି୍ରାମ 
ସ୍ରାହୁ, ସବୁ୍ରେ ପ୍ରାତ୍, 
ସକନ୍୍ରାଷ ସ୍ରାହୁ ପ୍ରମ�ୁ 
ବପିନ୍ନ ପରବି୍ରାରଙୁ୍କ 
କଭ� ି ଏହ ି ସହ୍ରାୟେ୍ରା 
ପ୍ରଦ୍ରାନ େରଛିନ୍।ି 
ସଚୂନ୍ରାକଯ୍ରାଗ୍, ୧୪ 
େ୍ରାର�ି ବଳିମ୍ବେି 
ର୍ରାେକିର ଅଗ୍େି୍ରାଣ୍କର 
ଯଦୁଚନ୍ଦପରୁ ଗ୍ରାଁର ୨� ି
ପରବି୍ରାରର ୬ ବ�ର୍ରା 
ରର କପ୍ରାଡ ି ପ୍ରାଉଁଶ 
କହ୍ରାଇଯ୍ରାଇଛ।ି

କନଟଟେବଳଙ୍ ସନୁୋଟ�ନ୍  , ପସ୍ଘ ଟନଇଗଟଲ

ଶକି୍କ ମଟନୋଜ 
ବୋରକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ
କଡର୍ରାବଶି,୧୭୍ରା୩(ସମସି): କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା ବ୍ଲେ ଭ୍ରାଗବେପରୁ 
ବ୍ରାେଆିକର ଅନୁଷ୍େି ଷଷ୍ବ୍ରାଷ୍କେ ମଧସୁ୍ରାଗର ମକହ୍ରାତ୍ବକର 
ଜଣ୍କିେ୍ରାର ଶକି୍ଷେ ମକନ୍ରାଜ ବ୍ରାରେିଙୁ୍କ ମଧ ୁ ସ୍େୃ ି ଶକି୍ଷ୍ରା 
ସମ୍୍ରାନକର ସମ୍୍ରାନେି େର୍ରାଯ୍ରାଇଛ।ି ଡ୍ରା. ବଶି୍ୱପ୍ରେ୍ରାଶ 
େ୍ରାନୁନ୍  କଗ୍ରା, ଜଗେସଂିହପରୁ ଜଲି୍୍ରା ଡଆିଇଇ�ରି ଅଧ୍କ୍ଷ୍ରା 
ମନି୍ରାକ୍ଷୀ ମହ୍ରାପ୍ରାତ୍ ପ୍ରମ�ୁ ମଞ୍୍ରାସୀନ ଥିକେ।
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ଶନବିାର
୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଶାସକ-ବରି�ାଧୀ ନଜି ଦାବରି� ଅଟଳ

ନକଲ ିଅଧÒକା�ୀଙ୍କ କଳା କା�ନାମା

ପତୁନିଙ୍କ ବରିରାଧରର ଗରିଫ ପରୱାନା 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୭ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ୟକୁ୍ରେନକ୍େ ଯଦୁ୍ଧ ଅପୋଧକୁ କ୍ନଇ େୁଷ୍  ୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି
ଭ୍ାଦମିେି ପତୁନିଙ୍କ ବକି୍ୋଧକ୍େ ଇଣ୍ଟେନ୍ାସନାଲ ରେମିନିାଲ କ୍କାର୍ଟ (ଆଇସକି୍େ) 
ଗେିଫ ପେୱାନା ୋେ ି କେଛିନ୍।ି ୟକୁ୍ରେନକ୍େ ଶଶିଙୁ୍କ ଅପହେଣ ଏବଂ 
କ୍ବଆଇନ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ପତୁନି ଦାୟୀ କ୍ବାଲ ିକ୍କାର୍ଟ କହଛିନ୍।ି ମାନବାଧିକାେ 
ସଂଗଠନଗଡୁକି କ୍କାର୍ଟଙ୍କ ଏହ ିନଷି୍ପତ୍କୁି ସା୍ଗତ କେଛିନ୍।ି େକି୍ପାର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 
ଆଇସକି୍େେ ପ୍-ିଟ୍ାଏଲ ଚ୍ାମ୍ବେକ୍େ ପତୁନିଙ୍କ ସକ୍ମତ ମାେୟିା ଆକ୍ଲକ୍ସକ୍ୟଭନା 
ଲକ୍ଭାଭା-କ୍ବକ୍ଲାଭାଙ୍କ ବକି୍ୋଧକ୍େ ଗେିଫ ପେୱାନା ୋେ ି କୋଯାଇଛ।ି

ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତାଳୟ ରୱବ୍ ସାଇଟ ହଥ୍ୟାକ୍ 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୭ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: କ୍କନ୍ଦ୍ର ସ୍ାସ୍୍ ମନ୍ତାଳୟେ କ୍ୱବସାଇର ଗେୁୁବାେ 
ହ୍ାକ୍  କ୍ହାଇଯାଇଛ।ି େୁଷ୍  ହ୍ାକସ୍ଟଙ୍କ ଗରୁପ ‘ଫିନକି୍ସ’ ଏହ ି କ୍ୱବ୍ ସାଇର ହ୍ାକ୍  
କେଥିିବା କୁହାଯାଉଛ।ି ଇଣ୍ଆିନ କମ୍ୁ୍ ରେ ଏମ୍ଟକ୍େନ୍ ି କ୍େସପନ୍ ରମି୍  
(ସଇିଆେର-ିଇନ) ଏହ ି ମାମଲାେ ଯାଞ୍ଚ କେୁଛ।ି କ୍ାଉଡ ଏକ୍ସେ ସାଇବେ 
ସେୁକ୍ା ବକି୍ଶଷଜ୍ଞ ଦାବ ି କେଛିନ୍ ି କ୍ଯ ହ୍ାକ୍  କେ ି ହ୍ାକସ୍ଟ ସମସ୍ତ ହସ୍ରିାଲେ 
କମ୍ଟଚାେୀ ଏବଂ ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ସକଙ୍କ ତଥ୍ ହାକ୍ତଇଛନ୍।ି େକି୍ପାର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ତୈଳ 
ଦେକୁ କ୍ନଇ ଭାେତେ ଚୁକ୍ ିଏବଂ େୁଷ୍ -ୟକୁ୍ରେନ ଯଦୁ୍ଧ ଉପକ୍େ େ-ି୨୦େ କରକଣା 
କ୍ଯାଗୁଁ ହ୍ାକସ୍ଟ ଏହ ିହ୍ାକ୍  କେଛିନ୍।ି

ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ରି ଗରଚ୍ଚ ଗହୃ ନମିଚ୍ଚାଣ ୭୦% ରଶଷ
ଅଜ�ାଧ୍ା, ୧୭ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: 
ଅକ୍ଯାଧ୍ାକ୍େ ପ୍ଭୁ ଶ୍ୀୋମଙ୍କ ମନ୍େି 
ନମି୍ଟାଣ କାଯ୍ଟ୍ କ୍ୋର୍ କ୍ସାେକ୍େ 
ଆକ୍ଗଇ ଚାଲଛି।ି ଭୂତଳେ ୭୦ 
ପ୍ତଶିତ କାଯ୍ଟ୍ କ୍ଶଷ କ୍ହାଇଗଲାଣ ି
କ୍ବାଲ ିଶ୍ୀୋମ େନ୍ମଭୂମ ିତୀଥ୍ଟ କ୍କ୍ତ୍ର 
ଟ୍ଷ୍ଟ ପକ୍େୁ କୁହାଯାଇଛ।ି ଏକ୍ବ 
ଟ୍ଷ୍ଟେ ସାଧାେଣ ସମ୍ାଦକ ଚମ୍ତ 
ୋୟ ମନ୍େିେ ନୂଆ ଚତି୍ର ୋେ ିକେଛିନ୍।ି ଏଥିକ୍େ ତଳ ମହଲା ଏବଂ ତା’ ଉପକ୍େ 
ବନୁଥିବା ଗଭ୍ଟଗହୃ କ୍ଦଖିବାକୁ ମଳୁିଛ।ି ୋମଲଲାଙ୍କ ଦଶ୍ଟନ ତଥା ଗଭ୍ଟଗହୃ 
ପଯ୍ଟ୍ନ୍ ପହଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ୩୨େୁ ୨୪ ପାହାଚେ ନମି୍ଟାଣ କ୍ଶଷ କ୍ହାଇଗଲାଣ।ି 
ଫକ୍ରାକ୍େ ସଂିହଦ୍ାେ, ଗଭ୍ଟଗହୃେ କାନ୍ଥ ଏବଂ ଖମ୍ବ ନମି୍ଟାଣ କ୍ଦଖିବାକୁ ମଳିଛ।ି

 � ଇ�ାନ ସ�କା� ବରି�ାଧର� ପ୍ରଦଶ୍ଶନ

୧୧ ମତୃ; ୩୫୫୦ ଆହତ
ଜେଜେରାନ, ୧୭ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ଫୋସୀ ନୂଆ ବଷ୍ଟ ପବୂ୍ଟେୁ ଇୋନେ ଚାଲଥିିବା 
ଅଗ୍ ି ଉତ୍ସବ (ଚହାେସକ୍ମ୍ବ ସେୁ)ି ସମୟକ୍େ ପଣୁ ି ସେକାେ ବକି୍ୋଧକ୍େ 
କ୍ୋେଦାେ ବକି୍କ୍ାଭ ପ୍ଦଶ୍ଟନ ଆେମ୍ଭ କ୍ହାଇଛ।ି ଏହ ିପ୍ଦଶ୍ଟନକୁ ଦମନ କେବିା 
ପାଇଁ ସେକାେ ବଳ ପ୍କ୍ୟାଗ କେଛିନ୍।ି ସେୁକ୍ାବାହନିୀ କାଯ୍ଟ୍ାନୁଷ୍ାନକ୍େ 
୧୧ େଣ ପ୍ଦଶ୍ଟନକାେୀ ପ୍ାଣ ହୋଇଛନ୍।ି ପ୍ାୟ ୩୫୫୦ କ୍ଲାକ ମଧ୍ ଆହତ 
କ୍ହାଇଛନ୍।ି ଗତ ୨୦ ତାେଖିେୁ ଚାଲଥିିବା ଏହ ିପ୍ଦଶ୍ଟନକ୍େ ଏ ପଯ୍ଟ୍ନ୍ ୨୭ େଣ 
ପ୍ାଣ ହୋଇକ୍ଲଣ।ି ପ୍ଦଶ୍ଟନ ସମୟକ୍େ କ୍ଲାକ୍କ ପଲୁସି ଉପେକୁ ବାଣ ଏବଂ 
ଘକ୍େ ପ୍ସୁ୍ତତ କ୍ଛାର କ୍ବାମା କ୍ଫାପାଡ ିଥିକ୍ଲ। ବକି୍କ୍ାଭକାେୀ ଇୋନ ସକ୍ବ୍ଟାଚ୍ଚ 
କ୍ନତା ଅଲ ିଖାମକ୍ନଇ ଏବଂ ସେକାେଙ୍କ ବକି୍ୋଧକ୍େ କ୍ସ୍ାଗାନ କ୍ଦଇଥିକ୍ଲ। 
ୋେଧାନୀ କ୍ତକ୍ହୋନ ସହତି ଅନ୍ ସହେକ୍େ ତନି ି ଦନି ପଯ୍ଟ୍ନ୍ ବକି୍କ୍ାଭ 
ପ୍ଦଶ୍ଟନ କେବିାକୁ କ୍ଘାଷଣା କୋଯାଇଛ।ି ମହସା ଅମନିଙି୍କ ମତୁୃ୍ ପେଠାେୁ 
ଗତ ବଷ୍ଟେୁ ହେିାବ ଏବଂ ସେକାେ ବକି୍ୋଧକ୍େ ଆକ୍ନ୍ାଳନ ୋେ ି େହଛି।ି

ରାଜସ୍ାନରର ୧୯ ନୂଆ ଜଲି୍ା ଗଠନ
େୟପରୁ, ୧୭ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ୋେସ୍ାନକ୍େ ୧୯ର ିନୂଆ େଲି୍ା ଏବଂ ୩ର ିମଣ୍ଳ 
ଗଠନ କ୍ହବ। ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ଅକ୍ଶାକ କ୍ଗହଲର ଶରୁେବାେ ବଧିାନସଭାକ୍େ ଏହ ି
କ୍ଘାଷଣା କେଛିନ୍।ି ନୂଆ େଲି୍ା ମଧ୍କ୍େ ଅନୁପଗଡ, ବାକ୍ଲାତୋ, ବ୍ାଭେ, 
ଡଗି, ଡଡିୱାନା-କୁଚାମନାସରି,ି କ୍ଯାଧପେୁ ପବୂ୍ଟ, କ୍ଯାଧପେୁ ପଶ୍ମି ଆଦ ି
ସାମଲି େହଛି।ି ଏକ୍ବ ୋେସ୍ାନକ୍େ କ୍ମାର ୫୦ େଲି୍ା ଏବଂ ୧୦ର ିମଣ୍ଳ କ୍ହବ। 

ନୂଆ ରମାର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ମମତା-ଅଖିରଳଶ ସହମତ
ଜ�ାଲ�ାୋ, ୧୭ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ମମତା ବାନାେ୍ଟୀ 
ଏବଂ ସମାେବାଦୀ ପାରଟି ମଖୁ୍ ଅଖିକ୍ଳଶ ଯାଦବ ବକି୍େପ ିଏବଂ କଂକ୍ରେସଠାେୁ 
ଦୂକ୍େଇ ଯବିାକୁ ନଷି୍ପତ୍ ିକ୍ନଇଛନ୍।ି ଉଭକ୍ୟ ନୂଆ କ୍ମାଚ୍ଚ୍ଟା ବନାଇବାକୁ ସହମତ ି
ପ୍କାଶ କେଛିନ୍।ି ଅଖିକ୍ଳଶ ଯାଦବ ଶରୁେବାେ ଦଦିଙୁି୍କ କ୍ଭରଛିନ୍।ି ଏହା ପକ୍େ 
କ୍ଗେୁଆ କ୍ଗାଷ୍ୀକୁ ହୋଇବା ପାଇଁ ରଏିମ୍ ସ ିସପୁ୍କି୍ମାଙୁ୍କ ଦୃଢ଼ ସମଥ୍ଟନ କ୍ଦକ୍ବ 
କ୍ବାଲ ି କହଛିନ୍।ି କ୍ସହପିେ ି ମମତା ଏହ ି ପ୍ସଙ୍ଗକ୍େ ମାଚ୍ଚ୍ଟ ୨୩କ୍େ ଓଡଶିା 
ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ତଥା ବେୁି େନତା ଦଳ ମଖୁ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍କ କ୍ଭରକି୍ବ 
କ୍ବାଲ ି ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ମମତାଙୁ୍କ କ୍ଭରବିା ପକ୍େ ଅଖିକ୍ଳଶ କହଥିିକ୍ଲ କ୍ଯ 
ପଶ୍ମିବଙ୍ଗକ୍େ କ୍ସ ଦଦିଙି୍କ ସହ ଅଛନ୍।ି ଉଭକ୍ୟ ବକି୍େପ ିଏବଂ କଂକ୍ରେସଠାେୁ 
ସମ ଦୂେତ୍ ବୋୟ େଖିବାକୁ ଚାହଁୁଛନ୍।ି ‘ବକି୍େପ ିରକିା’ କ୍ନଇଥିବା କ୍ଲାକଙୁ୍କ 
ସବିଆିଇ, ଇଡ ି କମି୍ବା ଆଇରେି କ୍କୌଣସ ି ଫେକ ପକ୍ଡନାହ ିଁ। ସମ୍ବଧିାନେ 
ସେୁକ୍ା ପାଇଁ ଏସ୍ ପ ିକ୍ଯକ୍କୌଣସ ିବଳଦିାନ କ୍ଦବାକୁ ପ୍ସୁ୍ତତ ଅଛ।ି ଯଦ ିୟପୁକି୍େ 
ବକି୍େପକୁି ହୋଇପାେବୁି କ୍ତକ୍ବ ସାୋ କ୍ଦଶକ୍େ ବକି୍େପକୁି ହୋଇ କ୍ହବ। 
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ବକ୍େଟ୍  ଅଧÒକ୍ବଶନ ଦ୍ତିୀୟ ପଯ୍୍ଟ ାୟେ ପଞ୍ଚମ ଦନିକ୍େ 
ବ ି ଚାଲପିାେନି ି ସଂସଦ। ଶାସକ ଏବଂ ବକି୍ୋଧୀ 
ଦଳ ନେି ନେି ଦାବକି୍େ ଅରଳ େହବିା କ୍ଯାଗୁଁ 
ଶରୁେବାେ ପଣୁଥିକ୍େ ଉଭୟ ଗହୃକୁ ମଲୁତବୀ କ୍ଘାଷଣା 
କୋଯାଇଛ।ି ୋହୁଲ ଗାନ୍ୀଙ୍କ ଲଣ୍ନ ଭାଷଣକୁ କ୍ନଇ 
ଶାସକ କ୍ଗାଷ୍ୀ କଂକ୍ରେସକୁ କ୍ଘେଥିÒଲା କ୍ବକ୍ଳ ଆେ ି
ପଣୁଥିକ୍େ ୋହୁଲଙ୍କ କ୍ମା ପ୍ାଥ୍ଟନା ଦାବକୁି କ୍ନଇ 
ହଙ୍ଗାମା କେଛିନ୍।ି ଅନ୍ପକ୍କ୍େ କଂକ୍ରେସ କ୍ନତୃତ୍କ୍େ 
ବକି୍ୋଧୀ କ୍ଗାଷ୍ୀ ମଧ୍ ଆଦାନୀ ପ୍ସଙ୍ଗକ୍େ ଗହୃକ୍େ 
ଶାସକ ଦଳ ବକି୍ୋଧକ୍େ କ୍ହାହଲ୍ା କେଛିନ୍।ି ଶରୁେବାେ 
କ୍ଲାକସଭା କାଯ୍୍ଟ  ଆେମ୍ଭ କ୍ହବା କ୍ଣ ି ଶାସକ ଦଳେ 
ସଦସ୍ମାକ୍ନ ୋହୁଲ ଗହୃକ୍େ କ୍ମା ମାଗନୁ୍ କ୍ବାଲ ିେଦି୍  
କେଥିÒକ୍ଲ। ଏହ ି ସମୟକ୍େ ୋହୁଲ ଗହୃକ୍େ ଉପସ୍ତ 
େହଥିÒବା କ୍ବକ୍ଳ ତାଙୁ୍କ ସକୁ୍ଯାଗ ମଳିକି୍ଲ କ୍ସ ଲଣ୍ନକ୍େ 
କ୍ଦଇଥÒବା ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସମ୍କ୍ଟକ୍େ କହକି୍ବ କ୍ବାଲ ି
କହଥିÒକ୍ଲ। କନୁି୍ କ୍କନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତୀ ଅନୁୋଗ ଠାକୁେଙ୍କ ସକ୍ମତ 
ବହୁ ବକି୍େପ ିସାଂସଦ ଗହୃେ କ୍କନ୍ଦ୍ର ଭାଗକ୍େ େୁଣ୍ କ୍ହବା 
ସହତି ପ୍ଥକ୍ମ ୋହୁଲ କ୍ମା ପ୍ାଥ୍ଟନା କେବିା ପକ୍େ ହ ିଁ 

ଗହୃକ୍େ ଆକ୍ଲାଚନା କୋଯବି କ୍ବାଲ ିଦାବ ିକେଥିÒକ୍ଲ। 
କ୍ଦଶେ ଆଭ୍ନ୍େୀଣ ବ୍ାପାେକୁ କ୍ନଇ ୋହୁଲ ବକି୍ଦଶ 
ମାରକି୍େ କ୍ଦଶେ ସମ୍ାନ ନଷ୍ଟ କେଛିନ୍।ି କ୍ତଣ ୁତାଙ୍କେ 

ଏଭଳ ି ପାପ କାଯ୍୍ଟ  ପାଇଁ କ୍ସ କ୍ଦଶବାସୀଙ୍କ ନକିରକ୍େ 
କ୍ମା ପ୍ାଥ୍ଟନା କେନୁ୍ କ୍ବାଲ ି ବକି୍େପି ଦାବ ି କେଥିÒଲା।  

ୋହୁଲ େକ୍ଣ କ୍ଦଶ ବକି୍ୋଧୀ ‘ରୁଲକଟି୍ ’ ଏବଂ  ନେି ସ୍ାଥ୍ଟ 
ସାଧନ ପାଇ ଁ କ୍ସ ଏକ୍ବ ବକି୍ଦଶୀ ଶକ୍ଙି୍କ ହାତବାେସି ି
କ୍ହାଇଛନ୍ ି କ୍ବାଲ ି ବକି୍େପ ି ୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍କ୍ କ୍େ ପ ି

ନଡ୍ା ମନ୍ବ୍ କ୍ଦବା ପକ୍େ କଂକ୍ରେସ 
ବକି୍େପ ି ଉପକ୍େ ବଷଟିଥÒଲା। ଆଦାନୀ 
କ୍ଘାରାଲା ପ୍ସଙ୍ଗ ପଣୁ ି ଉତଥାପନ କେ ି
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନକ୍େନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀଙୁ୍କ ରାକ୍ଗ୍ଟର 

କେଥିÒଲା।  ଉଭୟ ଗହୃକ୍େ କ୍ହାହାଲ୍ା ସ୍ତ ି ୋେ ି
େହବିାେୁ ସଂସଦ ମଲୁତବୀ କ୍ଘାଷଣା କୋଯାଇଥÒଲା।
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ବଭିନି୍ନ ସମୟକ୍େ ନକଲ ି ଅଧÒକାେୀମାନଙ୍କ କଳା 
କାେନାମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁକ୍ୋଚକ କ୍ହାଇ ଆସଛି।ି କ୍କହ ି
କ୍କକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ ନେିକୁ ଆଇପଏିସ୍  କମି୍ବା ଆଇଏଏସ୍  
ଅଧÒକାେୀ କହ ି କ୍ଲାକଙୁ୍କ ଭୂଆ ଁ ବୁଲାଇଥÒଲା କ୍ବକ୍ଳ 
ଅନ୍ କ୍କହ ି ନେିକୁ ସବିଆିଇ ଅଧÒକାେୀ କହ ି କ୍ଲାକଙୁ୍କ 
ଲୁରବିା ପକ୍େ ଧୋପଡ ି କ୍େଲ ଯାଇଛନ୍।ି କନୁି୍ ନକଲ ି
ଅଧÒକାେୀ କ୍ହବା କ୍କ୍ତ୍ରକ୍େ ଏକ୍ବ କ୍ଯଉ ଁ ବ୍କ୍ ି େଣଙ୍କ 
ସାମା୍କୁ ଆସଛିନ୍ ିତାହା 
ପବୂ୍ଟେ ସବୁ କ୍େକଡ୍ଟକୁ 
ଅତରିେମ କେବିା ସହତି 
ସବୁ ମହଲକ୍େ ଚଚ୍ଚ୍ଟାେ 
ବଷିୟ କ୍ହାଇଛ।ି  କ୍କବଳ ଚଚ୍ଚ୍ଟାେ ବଷିୟ ନୁକ୍ହ,ଁ ବେଂ 
ସଂପକୃ୍ ବ୍କ୍ଙି୍କ କାଯ୍୍ଟ କଳାପକୁ କ୍ନଇ କ୍ଦଶେ ସେୁକ୍ା 
ବ୍ବସ୍ା ମଧ୍ ପ୍ଶ ୍ ଉଠଛି।ି ଗେୁୋରେ େକ୍ଣ ବ୍କ୍ ି 

ନେିକୁ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ କାଯ୍୍ଟ ାଳୟେ ଅତେିକି୍ ସଚବି କହ ି
କାଶ୍ମୀେ ବୁଲଛିନ୍।ି କ୍ସ ନେିେ ଏଭଳ ି ପେଚିୟ କ୍ଦଇ 
କାଶ୍ମୀେକ୍େ ପହଞ୍ଚଥିÒଲା କ୍ବକ୍ଳ କ୍ସଠାକ୍େ ନକଲ ି ଚଠି ି
ଏବଂ ଭେିରିଂି କାଡ୍ଟ କ୍ଦଇ କ୍ସଠାକାେ ପଲୁସି ପ୍ଶାସନକୁ 

ମଧ୍ ପ୍ଭାବତି କେବିାକୁ ସକ୍ମ କ୍ହାଇଛନ୍।ି ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ 
କାଳକ୍େ କାଶ୍ମୀେକ୍େ ତାଙୁ୍କ ପଞ୍ଚତାେକା କ୍ହାକ୍ରଲ 
ସବୁଧିା ଦଆିଯବିା ସହତି ସମ୍ରୂ୍୍ଟ ସେୁକ୍ା କ୍ଯାଗାଇ 
ଦଆିଯାଇଥÒଲା। ଏପେକି ି କ୍ସ କାଶ୍ମୀେ ଉପତ୍କାେ 

ବଭିନି୍ନ ଗେୁୁତ୍ପରୂ୍୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତକ୍େ ଯାଇଥÒଲା କ୍ବକ୍ଳ 
ତାଙୁ୍କ  କାଶ୍ମୀେ ପଲୁସି ପକ୍େୁ କ୍େଡ୍  ପ୍ସ୍  ସେୁକ୍ା 
କ୍ଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଥÒଲା। ବୁକ୍ଲଟ୍  ପରୁଫ୍  କାର୍ କ୍େ କ୍ସ 
କାଶ୍ମୀେେ ବେଫ ଉଦ୍ାନ ସହତି ଅନ୍ାନ୍ େମଣୀୟ 
ସ୍ାନ ବୁଲ ି ପ୍କୃତେି ମୋ କ୍ନଉଥÒଲା କ୍ବକ୍ଳ ତାଙୁ୍କ 
ଚାେପିକ୍ର ସେୁକ୍ା କମ୍ଟୀମାକ୍ନ କ୍ଘେ ିେହଥିÒବାେ ଭଡିଓି 
ମଧ୍ କ୍ଦଖାଯାଇଛ।ି କ୍ତକ୍ବ ଏହ ି ନକଲ ି ଅଧÒକାେୀଙ୍କ 
କାଯ୍୍ଟ କଳାପକୁ କ୍ନଇ ପଲୁସିକୁ ପେବତ୍୍ଟୀ ସମୟକ୍େ 
ସକ୍ନ୍ହ ସଷୃ୍ଟ ିକ୍ହବା ପକ୍େ ତାଙୁ୍କ କ୍େୋ କୋଯବିା ସହତି 
ଗେିଫ କୋଯାଇଛ।ି େମ୍ ୁକାଶ୍ମୀେ ପଲୁସି ତାଙୁ୍କ ଗେିଫ 
କେ ିକ୍କାର୍ଟକ୍େ ହାେେ କେଥିÒଲା। ଏହାପକ୍େ ତାଙୁ୍କ ୧୪ 
ଦନିଆି  ବଚିାେ ବଭିାଗୀୟ ହାେତକୁ ପଠାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
କ୍ତକ୍ବ ଏହ ି  ବ୍କ୍ ି େଣକ ନକଲ ି ଅଧÒକାେୀ ସାେ ି
େମ୍ ୁ କାଶ୍ମୀେ ଭଳ ି ଏକ ସବ୍ଟାଧÒକ ସ୍ଶ୍ଟକାତେ ଅଞ୍ଚଳେ 
ପଲୁସି ପ୍ଶାସନକୁ କଭିଳ ି ପ୍ଭାବତି କେପିାେକି୍ଲ 
ତାହାକୁ କ୍ନଇ ବଭିନି୍ନ ମହଲକ୍େ ପ୍ଶ୍ ଉଠଛି।ି
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ଦଲି୍ୀ ମଦ ଦୁନ୍ଟୀତକି୍େ ଗେିଫ କ୍ହାଇ କ୍େଲକ୍େ ଥÒବା 
ଆପ୍  କ୍ନତା ତଥା ପବୂ୍ଟତନ ଉପମଖୁ୍ ମନ୍ତୀ ମନୀଷ 
ସକି୍ସାଦଆିଙ୍କ େମିାଣ୍ ଅବଧÒ 
ବଢଛି।ି ତାଙୁ୍କ ପ୍ବତ୍୍ଟନ 
ନକି୍ଦ୍୍ଟଶାଳୟ(ଇଡ)ି ଗତ ୯ 
ତାେଖିକ୍େ ଗେିଫ କେ ି ୭ 
ଦନିଆି େମିାଣ୍କ୍େ କ୍ନଇଥÒଲା 
କ୍ବକ୍ଳ ଆେ ି ତାଙ୍କେ େମିାଣ୍ 
ଅବଧÒ କ୍ଶଷ କ୍ହାଇଥÒଲା। କନୁି୍ 
ଶରୁେବାେ ସକି୍ସାଦଆିଙୁ୍କ  ଇଡ ି
ପଣୁ ି ୫ ଦନିଆି େମିାଣ୍କ୍େ 
କ୍ନଇଛ।ି ଆେ ି ଦଲି୍ୀସ୍ତ 
ୋଉେ ଆକ୍ଭନୁ୍ କ୍କାର୍ଟକ୍େ 
ଏଥÒପାଇଁ ଇଡ ିପକ୍େୁ ଆକ୍ବଦନ କୋଯାଇଥÒଲା କ୍ବକ୍ଳ 
କ୍କାର୍ଟ ଏହାକୁ ମଞ୍େୁୀ କ୍ଦଇଛନ୍।ି ସକି୍ସାଦଆିଙୁ୍କ 
ପଚୋଉଚୋ କ୍ବକ୍ଳ ଇଡକୁି ବହୁ ତଥ୍ ମଳିବିା ସହତି 
ତାଙ୍କେ କ୍ମାବାଇଲ କ୍ଫାନ ଏବଂ ପ୍ାୟ ୧.୨୩ ଲକ୍ 
ଇ-କ୍ମଲେ ମଧ୍ ଫକ୍େନ୍କି୍  ତେ୍ଟମା କୋଯାଇଥÒଲା। 
ଏଥÒେୁ ମଳିଥିÒବା ବହୁ ତଥ୍କୁ କ୍ନଇ ସକି୍ସାଦଆିଙୁ୍କ ପଣୁ ି
ପଚୋଉଚୋ କୋଯବିାେ ଆବଶ୍କତା େହଛି ିକ୍ବାଲ ି

ଇଡ ି କହବିା ପକ୍େ କ୍କାର୍ଟ ଆଉ ୫ ଦନି ପାଇଁ େମିାଣ୍ 
ବଢାଇଛନ୍।ି ବତ୍୍ଟମାନ ଏହ ି ତଥ୍କୁ ସାମା୍କ୍େ େଖ 
ଇଡ ିସକି୍ସାଦଆିଙୁ୍କ କ୍େୋ କେବି କ୍ବାଲ ିକୁହାଯାଉଛ।ି 
ଅନ୍ପକ୍କ୍େ ଇଡ ି ୋଣଶିଣୁ ି ସକି୍ସାଦଆିଙୁ୍କ କ୍େଲକ୍େ 

େଖବାକୁ ଚାହଁୁଛ ି କ୍ବାଲ ି ସକି୍ସାଦଆିଙ୍କ ଓକଲି 
କ୍କାର୍ଟଙୁ୍କ କହଛିନ୍।ି ଦନିକୁ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟାେୁ ସବ୍ଟାଧÒକ 
ଘଣ୍ଟାଏ ପଯ୍ଟ୍ନ୍ ଇଡ ି ଅଧÒକାେୀମାକ୍ନ ସକି୍ସାଦଆିଙୁ୍କ 
ପ୍ଶ୍ କେୁଛନ୍।ି ଅଥ୍ଟାତ୍  ଇଡ ି ନକିରକ୍େ ଆଉ କଛି ି
ପ୍ଶ୍ କେବିାକୁ ବାକ ି ନାହ ିଁ। ଏହାସକ୍ତ୍୍ କାହ ିଁକ ି ତାଙ୍କ 
େମିାଣ୍ ବୃଦ୍ଧ କୋଯାଉଛ ିକ୍ବାଲ ିଓକଲି ପ୍ଶ୍ କେଥିÒକ୍ଲ 
ମଧ୍ କ୍କାର୍ଟ ଇଡ ି ଆକ୍ବଦନକୁ ମଞ୍େୁୀ କ୍ଦଇଛନ୍।ି

ଘର ଛାଡ଼ବିାକୁ ସରିସାଦଆିଙ୍କ 
ପରବିାରକୁ ନରିଦ୍ଚ୍ଚଶ

କ୍େଲ ଭତିକ୍େ ଦନିକୁ ଦନି ମନୀଷ ସକି୍ସାଦଆିଙ୍କ ସମସ୍ା ବଢ ି
ଚାଲଥିÒବା କ୍ବକ୍ଳ ତାଙୁ୍କ ମକୁ୍ ିମଳିବିାେ ଆଶା କମ ିକମ ିଯାଉଛ।ି 
ଏହା ଭତିକ୍େ ସକି୍ସାଦଆିଙ୍କ ପେବିାେେ ସମସ୍ା ମଧ୍ ବଢଛି।ି 
ସକି୍ସାଦଆି କ୍ଯଉଁ ସେକାେୀ ବାସଭବନକ୍େ  ପେବିାେ ସହ 
େହୁଥÒକ୍ଲ ତାହାକୁ ତୁେନ୍ ଖାଲ ିକେବିାକୁ କ୍କଜ୍ୱିାଲ ସେକାେ 
ନକି୍ଦ୍୍ଟଶ କ୍ଦଇଛନ୍।ି ସକି୍ସାଦଆିଙ୍କ 
ସ୍ାନକ୍େ ନୂଆ ଶକି୍ାମନ୍ତୀ କ୍ହାଇଥÒବା 
ଆତଶିୀ ମାକ୍ଲ୍ଟନାଙୁ୍କ ଆପ୍  ସେକାେ 
ଏହ ି ବଙ୍ଗଳା ଆବଣ୍ଟତି କେଥିÒବାେୁ 
ବତ୍୍ଟମାନ କ୍ସ କ୍ସହ ି ବଙ୍ଗଳା ଦଖଲ 
କେବିାକୁ ଯାଉଛନ୍।ି ଏହାକୁ କ୍ନଇ ସକି୍ସାଦଆିଙ୍କ ପେବିାେକୁ 
ସଂପକୃ୍ ବଙ୍ଗଳା ଖାଲ ି କେବିାକୁ କୁହାଯାଇଛ।ି କନୁି୍ ଆପ୍  
ସେକାୋଙ୍କ ଏଭଳ ି ନକି୍ଦ୍୍ଟଶନାମାକୁ କ୍ନଇ ବକି୍େପ ି କରାକ୍ 
କେଛି।ି ବତ୍୍ଟମାନ ସକି୍ସାଦଆିଙ୍କ ନକିରକ୍େ ଆପ୍  ଦଳେ କାମ 
ସେଯିାଇଛ।ି କ୍ତଣ ୁତାଙ୍କ ସହ ଆଉ ସମ୍କ୍ଟ କ’ଣ କ୍ବାଲ ିବକି୍େପ ି
କହବିା ସହତି ଆପ୍ କୁ କରାକ୍ କେ ି  ‘ କାମ୍  ଖତମ , କ୍ପୈସା 
ହେମ- ମନୀଷ ସକି୍ସାଦଆି କ୍କୌନ କ୍ହା ତୁମ୍ ’ କ୍ବାଲ ିକହଛି।ି

�ାହୁଲ ଗାନ୍ୀଙୁ୍କ ଦଲି୍ୀ 
ପଲୁସି� ରନାଟସି୍ 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୭ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: 
ଲଣ୍ଡନଜର ଜଦଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ�ୁ ଜନଇ ସଂସଦଜର 
େଙ୍ାମା ଚାଲଥିିବା ମଧ୍ଜର ଦଲି୍ଲୀ ପଲୁସି 
�ଂଜରେସ ସାଂସଦ ରାେୁଲ ଗାନ୍ଲୀଙୁ୍ ଜନାଟସି୍  
ୋର ି�ରଛି।ି ଏେ ିଜନାଟସି୍ ଜର ଦୁଷ୍କମ୍ମର ଶ�ିାର 
ଜୋଇଥିବା �ବୁେଲୀଙ୍ ବଷିୟଜର ସଚୂନା ଜଦବା�ୁ 
�ୁୋ�ାଇଛ।ି ଶ୍ଲୀନଗରଜର ଭାରେ ଜ�ାଜ଼ା �ାତ୍ା 
ସମୟଜର ରାେୁଲ ଦୁଷ୍କମ୍ମ ପଲୀ଼େିାଙୁ୍ ଜଭଟଥିିବା 
�େଥିିଜଲ। ଜସ ପଲୁସି�ୁ ଏୋର ସଚୂନା ଜଦବା 
ପାଇଁ ପଲୀ଼େିାଙୁ୍ �େଥିିଜଲ। �ନୁି୍ତ ଜସ ମନା 
�ରଜିଦଇଥିଜଲ। ପଲୁସି�ୁ �େଜିଲ ଲଜ୍େି ଜେଜବ 
ଜବାଲ ିପଲୀ଼େିା �େଥିିବା ରାେୁଲ �େଥିିଜଲ। ଏଜବ 
ରାେୁଲଙୁ୍ ଏ ବଷିୟଜର ସଚୂନା ମଗା�ାଇଛ।ି ପଲୁସି 
ସରୁକ୍ା ଜଦବ ଜବାଲ ି�େଛି।ି

୫ ଦନି ରହଲା ସଂସଦ ଅଚଳ

ପଏିମଓ ଅଧÒକାରରୀ କହ ିରଜଡ୍  ସରୁକ୍ାରର କାଶ୍ରୀର ବୁଲରିଲ

 ରମାବାଇଲ ର�ାନ୍ ,୧.୨୩ ଲକ୍ଷ ଇ-ରମଲ୍ �ୁ ମଳିଛି ିଗ�ୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ଶ ତଥ୍ୟ

ଆଉ ୫ ଦନି ଇଡ ିରମିାଣ୍ଡରର ସରିସାଦଆି

ଆପ୍ କୁ 
ବରିଜପ�ି 

କଟାକ୍ଷ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୭ା୩(ଏଜେନ୍)ି

ମହାୋଷ୍ଟ୍ରକ୍େ ଉଦ୍ଧବ ଠାକକ୍େଙ୍କ କ୍ନତୃତ୍କ୍େ 
େହଥିÒବା ମହାଅଘାଡ ି ସେକାେେ ପତନ 
ଏବଂ ସକି୍ନ୍ କ୍ଗାଷ୍ୀ କ୍ମତାସୀନ କ୍ହବା 
ପ୍ସଙ୍ଗକ୍େ ତତକାଳୀନ ୋେ୍ପାଳଙ୍କ 
ଭୂମକିାକୁ କ୍ନଇ ପ୍ଧାନବଚିାେପତ ି େଷ୍ଟସି୍  
ଡ ି ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ ପ୍ଶ ୍ ଉଠାଇଛନ୍।ି 
କ୍କଉ ଁ ପେସି୍ତକି୍େ ମହାୋଷ୍ଟ୍ରେ ସେକାେ 
ବଦଳଲିା ତାହାକୁ କ୍ନଇ  େଷ୍ଟସି୍  ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡଙ୍କ 

କ୍ନତୃତ୍କ୍େ ଗଠତି ସାମ୍ବଧିାନକି ଖଣ୍ପୀଠ 
ତେ୍ଟମା କେୁଛନ୍।ି କନୁି୍ ୋେ୍ପାଳଙ୍କ 
ଭୂମକିାକୁ କ୍ନଇ ପ୍ଧାନବଚିାେପତ ି ପ୍ଶ୍ 
ଉଠାଇଥÒବାେୁ ତାଙୁ୍କ ଅନଲାଇନକ୍େ 
କ୍ଟ୍ାଲ କୋଯାଉଛ।ି ବକି୍ଶଷକେ ି
ମହାୋଷ୍ଟ୍ରେ ଶାସନ କ୍ମତାକ୍େ େହଥିÒବା 
ଦଳ ପ୍ତ ି ସମକ୍ବଦନା େଖଥÒବା ବ୍କ୍ ି
ବକି୍ଶଷ ବଭିନି୍ନ କ୍ସାସଆିଲ ମଡିଆିକ୍େ 
ନ୍ାୟପାଳକିାେ ସକ୍ବ୍ଟାଚ୍ଚ ପଦବୀକ୍େ 
ଅଧÒଷ୍ତି କ୍ହାଇଥÒବା ପ୍ଧାନବଚିାେପତଙି୍କ 

ପ୍ତ ି ଆକ୍କ୍ପ କେବିା ୋେ ି େଖଛନ୍।ି 
କ୍ସାସଆିଲ ମଡିଆିକ୍େ କ୍ସମାକ୍ନ 
କ୍ଯଭଳ ି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବାକ୍ ବ୍ବହାେ 
କେୁଛନ୍ ି ତାହା ଅତ୍ନ୍ ଘଣୃ୍ ଏବଂ 
ନନି୍ନୀୟ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟକି୍େ େଖ  କଂକ୍ରେସ 
ସକ୍ମତ ୧୩ ବକି୍ୋଧୀ ୋେକ୍ନୈତକି 
ଦଳ ପକ୍େୁ ୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି କ୍୍ୌପଦୀ ମମୁୁ୍ଟଙୁ୍କ 
ଚଠି ି କ୍ଲଖାଯବିା ସହତି ତୁେନ୍ ଏଭଳ ି
ଘଣୃ୍ କାଯ୍୍ଟ  ବକି୍ୋଧକ୍େ କାଯ୍୍ଟ ାନୁଷ୍ାନ 
ରେହଣ କେବିାକୁ ଦାବ ି କୋଯାଇଛ।ି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୭ା୩ (ଏଜେନ୍)ି

କ୍ଦଶକ୍େ ରେମାଗତ ଭାକ୍ବ କକ୍ୋନା 
ସଂରେମଣ ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇବାକ୍େ ଲାଗଛି।ି 
ଗେୁୁବାେ ୭୯୬ ସଂରେମତି ଚହି୍ନର 
କ୍ହାଇଛନ୍।ି ଏହା ଗତ ୪ ମଧ୍କ୍େ 
ସବ୍ଟାଧିକ। ଏହା ପବୂ୍ଟେୁ ବୁଧବାେ ୭୫୪ 
କ୍ୋଗୀ ଚହି୍ନର କ୍ହାଇଥିକ୍ଲ। ଗତ ୪ 
ମାସ କ୍ହଲା କ୍ଦୈନକି କ୍ୋଗୀସଂଖ୍ା 
୭୦୦େୁ କମ୍  େହୁଥିଲା। କ୍ଶଷ ଥେ ପାଇଁ 
ଗତ ନକ୍ଭମ୍ବେ ୧୨କ୍େ ୭୩୪ ମାମଲା 
ସାମ୍ ନାକୁ ଆସଥିିଲା। କ୍ସହପିେ ି ୧୦୯ 
ଦନି ପକ୍େ ଚକିତି୍ସାଧୀନ କ୍ୋଗୀସଂଖ୍ା 
୫ ହୋେ ପାର୍  କେଛି।ି ଏକ୍ବ 
୫,୦୨୬ ମାମଲା ସରେୟି େହଛି।ି ମାଚ୍ଚ୍ଟ 
ମାସେୁ  ଏ ପଯ୍ଟ୍ନ୍ ୬ ହୋେେୁ ଅଧିକ 

କକ୍ୋନା କ୍ୋଗୀ ଚହି୍ନର କ୍ହକ୍ଲଣ।ି 
ମାଚ୍ଚ୍ଟ ପ୍ଥମ ସପ୍ାହକ୍େ ୨୦୮୨ ଏବଂ 
ଦ୍ତିୀୟ ସପ୍ାହକ୍େ ୩,୨୬୪ କ୍ୋଗୀ 
ଚହି୍ନର କ୍ହାଇଥିକ୍ଲ। ଏହ ି ସମୟକ୍େ 
ସଂରେମଣ ହାେ ୦.୬୧ ପ୍ତଶିତ ଥିଲା। 

କକ୍ୋନା ସଂରେମଣ ବୃଦ୍ଧକୁି କ୍ନଇ 
କ୍କନ୍ଦ୍ର ୬ ୋେ୍ ମହାୋଷ୍ଟ୍ର, ଗେୁୋର, 
କ୍ତଲଙ୍ଗାନା, ତାମଲିନାଡୁ, କ୍କେଳ ଏବଂ 
କର୍୍ଟାରକକୁ ଚଠି ି କ୍ଲଖିଛ।ି ଏହ ି ୋେ୍ଙୁ୍କ 
କକ୍ୋନା ନୟିନ୍ତଣ କେବିାକୁ କୁହାଯାଇଛ।ି 
ଏଥିପାଇଁ ପେୀକ୍ା, ପ୍ଶକି୍ଣ, ଟ୍ାକଂି ଏବ 
ରକିାକେଣକୁ ଗେୁୁତ୍ କ୍ଦବାକୁ ପୋମଶ୍ଟ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ବକି୍ଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ 
କ୍ଦଶକ୍େ ଥଣ୍ାକାଶ ମାମଲା ବଢ଼ବିାେୁ 
ଅଧିକ କକ୍ୋନା ପେୀକ୍ା କୋଯାଉଛ।ି 
ଏଥିକ୍ଯାଗୁଁ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧ ି ପାଉଛ।ି 

  �ାହୁଲ ରଦଶ ବରି�ାଧୀ ଟୁଲ୍ କଟି୍  : ବରିଜପ ି�ାହୁଲ ରଦଶ ବରି�ାଧୀ ଟୁଲ୍ କଟି୍  : ବରିଜପ ି

  ଆଦାନୀଙ୍କ ସହ ରମାଦୀଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଶ କ’ଣ କୁହ : କଂରରେସଆଦାନୀଙ୍କ ସହ ରମାଦୀଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଶ କ’ଣ କୁହ : କଂରରେସ

୪ ମାସ ପରର ୭୯୬ କରରାନା ରରାଗରୀ ଚହି୍ନଟପ୍ରଧାନବଚିାରପେଙୁି୍ ‘ଅନଲାଇନ ଜ୍ାଲଂି’

ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙୁି୍କ ୧୩ ବରିରାଧରୀ ଦଳର ଚଠି ି

ୋଇଦରାବାଦ, ୧୭ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: 
କ୍ତଲଙ୍ଗାନା ସକିନ୍ୋବାଦେ ସ୍ପ୍କ୍ଲାକ 
କକ୍ମ୍୍କ୍ସକ୍େ ଅଗ୍କିାଣ୍ ଘରଛି।ି ଏହ ି
ଦୁଘ୍ଟରଣାକ୍େ ୪ ଯବୁତୀଙ୍କ ସକ୍ମତ 
୬ େଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ କ୍ହାଇଛ।ି ସମସ୍ତଙ୍କ 
ବୟସ ୨୦େୁ ୨୪ ମଧ୍କ୍େ କ୍ହବ। 
ଏମାକ୍ନ ସମକ୍ସ୍ତ ପଞ୍ଚମ ମହଲାକ୍େ ଥିବା 
‘କଲ୍  କ୍ସଣ୍ଟେ’କ୍େ କାମ କେୁଥିକ୍ଲ। 
ଉଦ୍ଧାେକାେୀ ଦଳ କକ୍ମ୍୍କ୍ସେୁ ୧୨ େଣଙୁ୍କ 
ସେୁକ୍ତି ଉଦ୍ଧାେ କେଛି।ି ଧଆୂଁ କ୍ଯାଗୁଁ 

ନଶି୍ାସପ୍ଶା୍ସ କ୍ନବାକ୍େ ସମସ୍ା 
କ୍ହବାେୁ ୬ େଣ କ୍ଚତା ହୋଇ ଥିକ୍ଲ। 
ଏକ୍ବ କ୍ସମାନଙ୍କ ଚକିତି୍ସା ଚାଲଛି।ି 
ଅତେିକି୍ ଡସିପି ି କ୍ସୈଦ େଫିକଙ୍କ 
ଅନୁଯାୟୀ ଗେୁୁବାେ ୋତ ି ୭ରା ୩୦କ୍େ 
ସର୍ଟ ସକଟିର କ୍ଯାଗୁଁ ଅଗ୍କିାଣ୍ ଘରଥିିଲା। 
ନଆିଁ ଅଷ୍ଟମ ମହଲାେୁ ଆେମ୍ଭ କ୍ହାଇ 
୫ମ ମହଲା ପଯ୍ଟ୍ନ୍ ବ୍ାପ ି ଯାଇଥିଲା। 
କ୍ତକ୍ବ ବଷ୍ଟା କ୍ଯାଗୁଁ ନଆିଁ ଲଭିାଇବକ୍େ 
ଦମକଳ ବାହନିୀକୁ ସହାୟତା ମଳିଥିିଲା।

ଜ�ାଚ,ି୧୭ା୩(ଏଜେନ୍)ି: କ୍କେଳକୁ 
ପଶ୍ମିବଙ୍ଗେୁ  ଶ୍ମକି ଭାକ୍ବ କାଯ୍୍ଟ  
କେବିାକୁ ଯାଇଥÒବା େକ୍ଣ ବ୍କ୍ଙି୍କ 
ଭାଗ୍ ୋତାୋତ ି ବଦଳ ି ଯାଇଛ।ି ଏସ 
କ୍କ ବକ୍ଦଶ ନାମକ ଏହ ିବ୍କ୍ ିକଛି ିଦନି 
ତକ୍ଳ କ୍କେଳେ ଏର୍୍ଟାକୁଲମ େଲି୍ାକ୍େ 
କାଯ୍୍ଟ  କେବିାକୁ ଯାଇଥÒଲା କ୍ବକ୍ଳ 
କ୍ସଠାକ୍େ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନକ୍େ ଲକ୍ରେୀ ବରିେ ି
କ୍ହଉଥÒବା କ୍ଦଖଥÒକ୍ଲ। କନୁି୍ କ୍କକ୍ବ ବ ି
ଲକ୍ରେୀ କଣିବିାକୁ ତାଙ୍କେ ଇଛା କ୍ହାଇ 
ନ ଥÒଲା। କ୍ହକ୍ଲ ଦକି୍ନ କାଯ୍୍ଟ େୁ କ୍ଫେବିା 
କ୍ବକ୍ଳ କ୍ଦାକାନକ୍େ ଚା’ ପଇିବା କ୍ବକ୍ଳ 
କ୍ଗାରଏି ଲକ୍ରେୀ କଣିଥିÒକ୍ଲ। କ୍ହକ୍ଲ 
ଏହ ିଲକ୍ରେୀ କ୍ଯ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ ପେବିତ୍୍ଟନ 
କେକି୍ଦବ ତାହା କ୍ସ କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ 
ୋଣ ିନଥÒକ୍ଲ। କଛି ିଦନି ପକ୍େ କ୍କେଳ 
ସେକାେଙ୍କ  ଦ୍ାୋ ୋେ ି କୋଯାଇଥÒବା 
ଶ୍ୀ ଶକ୍ ି ଲକ୍ରେୀେ ଉଠାଣ କ୍ହାଇଥÒଲା 
କ୍ବକ୍ଳ ବକ୍ଦଶ କଣିଥିÒବା ଲକ୍ରେୀକ୍େ 
୭୫ ଲକ୍ ରଙ୍କା େତିଥିÒବା ୋଣଥିÒକ୍ଲ। 
କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ କ୍ସ ଖସୁକି୍େ ଆତ୍ମହୋ 
କ୍ହାଇଯାଇଥÒକ୍ଲ କ୍ହ ଁ ତାଙୁ୍କ ଭୟ ବ ି
ଘାେବିସଥିÒଲା। ତାଙ୍କ ଠାେୁ କଏି କାକ୍ଳ 
ଏହ ି ଲକ୍ରେୀ କ୍ନଇଯବି ତାହା ଭାବ ି
କ୍ସ ତୁେନ୍ ଥାନାକ୍େ ପହଞ୍ଚଥିÒକ୍ଲ।

ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ଶ୍ମକି ରକରଳରର 
ଜତିରିଲ ୭୫ ଲକ୍ର ଲରଟରରୀ

ଅଗ୍କିାଣ୍ଡରର ୪ ଯବୁତରୀଙ୍କ ସରମତ ୬ ମତୃ

ମଳିଥିିଲା ବୁରଲଟ୍  
ପରୁଫ୍  କାର୍ 
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ପଞ୍ାନନ ଅଗ୍ରୱାଲା
ଭୁବମନଶ୍ୱର, ମୋ: ୯୭୭୭୭୪୪୦୭୧

ଅମାତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼, ମୋ: ୯୪୩୭୨୧୯୬୧୩

ଆଜକିାଲ ି ସେସ୍ତ ରାଜମନୈତକି େଳ, ବଡ଼ 
ବଡ଼ ବ୍ବସାୟ ପ୍ରତଷି୍ାନ ନଜି ନଜି ପକ୍ଷ 

ରଖିବା ପାଇଁ ଜନସମ୍ପକ୍ବ ଅଧିକାରତୀ ବା ପ୍ରବକ୍ା ନଯିକୁ୍ ି
କରୁଛନ୍।ି କନୁି୍ ଜନଗଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଥିବା 
ବକିଳ୍ପର ପରସିର େନିକୁ େନି ସଂକୁଚତି ମହବାମର 
ଲାଗଥୁିବା ଅଭମିଯାଗ ମହଉଛ।ି ସରକାରଙ୍କ ପାଖମର 
ଗଣୋନଙ୍କ ପ୍ରବକ୍ା ହସିାବମର ଗଣୋଧ୍ୟେ ହ ିଁ 
ଗଣତନ୍ତ୍ରମର ଏକୋତ୍ର ବକିଳ୍ପ। କନୁି୍ ମଯମତମବମଳ 
ଗଣୋଧ୍ୟେ ପକ୍ଷଧାର ମହାଇଯାଏ, ଗଣୋନଙ୍କ 
ସ୍ୱର ଚାପ ି ମହାଇ ରହଯିାଏ, ମସମତମବମଳ ଏଭଳ ି
ଅଭମିଯାଗ ଉଠବିା ସ୍ୱାଭାବକି। 

ଗତ କଛିେିାସ ପବୂ୍ବରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନତୀ 
ରାଞ୍ଠିାମର ଉଚ୍ଚ ନ୍ାୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆମୟାଜତି 
‘ସତ୍ବ୍ରତ ସହି୍ା ‘ସ୍ାରକତୀ ବକ୍ତୃ ତା’ ଅବସରମର 
ଭାରତର ତତ୍ାଳତୀନ ସପୁ୍ରେି ମକାର୍ବର େଖୁ୍ 
ବଚିାରପତ ି ଏନ୍   ମଭଙ୍କରରାେନ୍ା ସାମ୍ପ୍ରତକି 
ଗଣୋଧ୍ୟେର କାଯ୍ବ୍ମ�ୈଳତୀ ଉପମର ଗରୁୁତ୍ୱପଣୂ୍ବ 
ରପି୍ପଣତୀ ପ୍ରୋନ କରଥିିମଲ। ମସ ଅତ୍ନ୍ ମକ୍ଷାଭ 
ପ୍ରକା� କର ି କହଥିିମଲ ମଯ, ବମି�ଷକର ି ଡଜିରିାଲ୍   
ଓ ସାୋଜକି ଗଣୋଧ୍ୟେଗଡ଼ୁକି ମକୌଣସ ି ଖବରର 
ସତ୍ାସତ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନ କର,ି ନ ପରଖି ଏକପାଖିଆ 
ତଥା ଭ୍ରୋତ୍ମକ ସଚୂନା ପରମିବଷଣ କରୁଛନ୍।ି 

ଅମନକ ସେୟମର ଡଜିରିାଲ୍   ଓ ସାୋଜକି 
ଗଣୋଧ୍ୟେର ନକାରାତ୍ମକ ଉପମଯାଗ ସମ୍ପକ୍ବମର 
ଜନସାଧାରଣ ଅମନକ ରାହ ିରାପରା କରଆିସଥୁିମଲ। 
ଭାରତର ପ୍ରାକ୍ନ େଖୁ୍ ବଚିାରପତଙି୍କ େଖୁରୁ ଏଭଳ ି
ରପି୍ପଣତୀ ନଶି୍ତି ଭାବମର ଗରୁୁତ୍ୱ ବହନ କମର, ଯାହାକ ି
ଏ ସମ୍ପକକିତ ବତିକ୍ବକୁ ଆହୁର ି ଚଚ୍ଚ୍ବା କରବିା ପାଇଁ 
ମଖାରାକ ମଯାଗାଇଛ।ି ମତମବ େଦୁ୍ତି ଗଣୋଧ୍ୟେ 
ଏ ମକ୍ଷତ୍ରମର ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାମବ ୋୟତି୍ୱସମ୍ପନ୍ ତଥା 
ସଂଯେତୀ ମବାଲ ିଶ୍ତୀରାେନ୍ା କହଥିିମଲ। 

 ଅମନକ ସେୟମର ମେଖାଯାଉଛ ିମଯ କତପିୟ 
ମବୈେୁ୍ତକି ଓ ଡଜିରିାଲ୍   ଗଣୋଧ୍ୟେ ନ୍ାୟପାଳକିାମର 
ବଚିାରାଧତୀନ ବଷିୟୋନଙ୍କ ଉପମର ‘ଚାଞ୍ଲ୍କର 
ତଥା ଉମର୍ଜନାେଳୂକ ଖବର ପରମିବଷଣ 
ପବୂ୍ବକ ନ୍ାୟାଳୟର ସ୍ୱାଧତୀନତା କ୍ଷଣୁ୍ଣ କରୁଛନ୍।ି 
ଅୋଲତମର �ଣୁାଣକୁି ଏହାଦ୍ାରା ପ୍ରଭାବତି କରବିା 
ପାଇଁ ଏକପ୍ରକାର ପ୍ରମଚଷ୍ା କରାଯାଉଛ ି ମବାଲ ି

ବୁଦ୍ଜିତୀବତୀୋମନ େତ ମେଉଛନ୍।ି ମବୈେୁ୍ତକି 
ଗଣୋଧ୍ୟେୋମନ ପ୍ରକତୃତମର ପ୍ରତ ି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମନଇ 
ଆପଣାଛାଏଁ ନଜିସ୍ୱ ରାୟ ମେବା ଭଳ ି ଅବାଞ୍ତି 
ନଷି୍ପର୍ ି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପମର ଲେ ି ମେଉଛନ୍।ି 
ନରି୍ଦକିଷ୍ ଉମର୍ଦ�୍ ତଥା ସ୍ୱାଥ୍ବ ସେ୍ୱଳତି ବଷିୟ ଉପମର 
ବତିକ୍ବ ଆମୟାଜନ କର ିମେ�ମର ବଭିନି୍ ସେୟମର 
ବବିାେ ସତୃଷ୍ ି କରାଯାଉଥିବା େଧ୍ୟ ଅଭମିଯାଗ 
ମହଉଛ।ି ଅମନକ ସେୟମର ବଭିନି୍ ମବୈେୁ୍ତକି 
ଗଣୋଧ୍ୟେ ଆମଲାଚନାର ଉଷ୍ମତାକୁ ବଜାୟ ରଖି 
େ�୍ବକୋନଙୁ୍କ ବାନ୍ ିରଖିବା ପାଇଁ କ’ଣ କରଣତୀୟ ଓ 
ଅକରଣତୀୟ ମସ ସମ୍ପକ୍ବମର ବତିକ୍ବକୁ କ୍ରୋଗତ ଭାମବ 
ବଜାୟ ରଖଛୁନ୍।ି ବାକଚାତୁରତୀ ଥିବା ମଲାକଙ୍କ ପାଇଁ 
ମବୈେୁ୍ତକି ଗଣୋଧ୍ୟେର ଏଭଳ ିକାଯ୍ବ୍କ୍ରେ ବରିାଡ଼ ି
କପାଳକୁ �କିା ଛଣି୍ଡବିା ସେତୃ � ମହାଇଛ।ି ଏହା େଧ୍ୟ 

ମେଖାଯାଉଛ ି ମଯ ମଗାରଏି ନରି୍ଦକିଷ୍ ବଷିୟ ଉପମର 
ମକୌଣସ ିଜ୍ାନ ନ ଥାଇ ମକବଳ ବାକ୍  ଚାତୁରତୀ ମଯାଗୁଁ 
ଆମଲାଚକ ହସିାବମର ମଯାଗ ମେଇ ଆମଲାଚନାକୁ 
ସରଗରେ କରବିାମର କଛି ିମଲାକ କଛି ିମବୈେୁ୍ତକି 
ଗଣୋଧ୍ୟେ ପାଇଁ ସହାୟକ ମହାଇଥା’ନ୍।ି କନୁି୍ 
ଏଥିମର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ େଗିଭ୍ରଷ୍ ମହାଇଥାଏ। 

ଚଳଚ୍ଚତି୍ର ତାରକାଙ୍କ ପର ି ଏମବ ‘ଆମଲାଚକ 
ତାରକା’ ଓ ‘ଆଙ୍କର ତାରକା’ ୋମନ ଉଭା ମହମଲଣ।ି 
ଖବର ପ୍ରସାରଣ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ ସାେ୍ୱଳତି ନ ମହାଇ 
ଏମବ େମନାରଞ୍ଜନର େଞ୍ ମହବାମର ଲାଗଲିାଣ,ି 
ଯାହାକୁ ଗଣୋଧ୍ୟେ ଭାଷାମର ‘ଇନ୍  ମଫାମର୍ବନମେଣ୍ଟ’ 
ଆଖ୍ା େଆିଯାଉଛ।ି ଗଣୋଧ୍ୟେର ଏଭଳ ିଆଭେିଖୁ୍ 
ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ େୁବ୍ବଳ କରବିା ସହତି ସେଗ୍ର ନ୍ାୟକି 
ବ୍ବସ୍ାକୁ କ୍ଷତ ି ପହଞ୍ାଉଛ ି ମବାଲ ି େତ ପ୍ରକା� 
ପାଉଛ।ି ଅମନକ ସେୟମର ବଚିାରପତେିାନଙ୍କ 
ରାୟ ବମିରାଧମର ସାୋଜକି ଗଣୋଧ୍ୟେମର ପ୍ରଚାର 
କର ି ଅଭଜି୍ ବଚିାରପତଙି୍କ ଦ୍ାରା ନଆିଯାଉଥିବା 

ନଷି୍ପର୍ ି େଧ୍ୟ ଭୁଲ୍   ପ୍ରୋଣତି କରବିାକୁ ଅପମଚଷ୍ା 
ମହଉଥିବା ମେଖାଯାଉଛ।ି ଏହାକୁ ପ୍ରକାରାନ୍ମର 
‘କଙ୍ଗାରୁ ମକାର୍ବ’ ମବାଲ ି ପ୍ରାକ୍ନ ବଚିାରପତ ି ଆଖ୍ା 
ମେଇଛନ୍।ି ‘ଡଜିରିାଲ ଗଣୋଧ୍ୟେମର ମଲାମକ 
ବଚିାରକ ସାଜବିା ନ୍ାୟ ମକ୍ଷତ୍ରମର ଏକ ଅବାଞ୍ତି 
ହସ୍ତମକ୍ଷପ’ ମବାଲ ି ଏକୋ ସପୁ୍ରେିମକାର୍ବର ଜଷ୍ସି 
ମଜ.ଡ ିପାରେୱିାଲା ମକ୍ଷାଭ ପ୍ରକା� କର ିକରଥିିମଲ।

ଆେ ଓଡ଼�ିା ପରମିପ୍ରକ୍ଷତୀମର ମେଙ୍କାନାଳ 
ଜଲି୍ାର ଜମନୈକ ବ୍ଲକ �କି୍ଷା ଅଧିକାରତୀଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରତୀଙ୍କ ଅନୁେତ ି ବନିା ଗଣୋଧ୍ୟେ 
ପ୍ରତନିଧିିଙୁ୍କ ବେି୍ାଳୟ ହତାକୁ ପ୍ରମବ�ରୁ ବାରଣ 
ସମ୍ପକକିତ ସେସ୍ତ ପ୍ରଧାନ �କି୍ଷକୋନଙୁ୍କ ଜାର ି
କରାଯାଇଥିବା ନମିର୍ଦ୍ବ�ନାୋ ଖବର ମସମତମବମଳ 
ଅମନକ ତେ୍ୱମିତାଫାନ ସତୃଷ୍ ି କରଥିିଲା। ମ�ଷମର 

ଗଣୋଧ୍ୟେର ଚାପମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଉକ୍ 
ମନାରସିକୁ ଅପସାରଣ େଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ 
ଚଠିମିର �କି୍ଷା ଅଧିକାରତୀ େମହାେୟ େ�୍ବାଇଥିମଲ 
ମଯ, ବେି୍ାଳୟୋନଙ୍କମର ଗଣୋଧ୍ୟେର ପରଚିୟ 
ମେଇ କଛି ି ବ୍କ୍ବିମି�ଷ କ୍ାମେରା ଧର ି ଛାତ୍ର, 
ଛାତ୍ରତୀ ଓ �କି୍ଷକୋନଙୁ୍କ ଉମର୍ଦ�୍େଳୂକ ଭାବମର 
ନାନା ଅବାନ୍ର ପ୍ର�୍ନ ପଚାରବିା ଓ ମବମଳ ମବମଳ 
ସମ୍ପତୃକ୍ ମକାେଳେତ ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରତୀଙ୍କ ପରଚିୟ ବଭିନି୍ 
ଗଣୋଧ୍ୟେମର ପ୍ରସାର କରବିା ଦ୍ାରା ମସୋନଙ୍କ 
ଅମବଗକି ଓ ସାୋଜକି ସରୁକ୍ଷା କ୍ଷଣୁ୍ଣ ମହଉଥିବା 
ଅଭମିଯାଗ ଆସବିାମର ଲାଗଛି।ି ମତମବ ପରବର୍୍ବତୀ 
ସେୟମର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗମର ଓଡ଼�ିା ��ି ୁ ସରୁକ୍ଷା 
ଆମୟାଗ ଗଣୋଧ୍ୟେ ପ୍ରସାର ନାେମର �କି୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରୟିା 
ବାଧା ମେବା ଭଳ ି ମଯେତି ି ସେସ୍ା ନ ଉପମୁଜ ଓ 
ମକାେଳେତ ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରତୀ ନଯି୍ବାତନାର �କିାର ନ ହୁଅନ୍ ି
ତାହା ନଶି୍ତି କରବିା ସମ୍ପକ୍ବମର ଅନୁଷ୍ାନୋନଙୁ୍କ 
ନମିର୍ଦ୍ବ�ାବଳତୀ ଜାର ି କରବିା ପାଇଁ ସରକାରଙୁ୍କ 

ପରାେ�୍ବ ମେଇଛନ୍।ି ମସହପିର ି ଜୁମଭନାଇଲ 
ଜଷ୍ସି ଆଇନର ଧାରା ୭୪ (��ିେୁାନଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା 
ଓ ଯତ୍ନ )ର ପ୍ରାବଧାନ ସମ୍ପକ୍ବମର ଗଣୋଧ୍ୟେ ସହତି 
ଜଡ଼ତି କେ୍ବଚାରତୀୋନଙୁ୍କ ଅବଗତ କରବିା ପାଇଁ 
ଗଣୋଧ୍ୟେର ୋଲକି ଓ ସମ୍ପାେକୋନଙୁ୍କ ଅନୁମରାଧ 
କରଛିନ୍।ି 

ବ୍ରରି�ି ଐତହିାସକି ଲଡ଼୍ବ ଆକରନ କହଥିିମଲ 
ମଯ କ୍ଷେତା ନତୀତଭି୍ରଷ୍ କମର ଏବଂ ନରିଙୁ୍କ� 
କ୍ଷେତା ନରିଙୁ୍କ� ଭାମବ ଭ୍ରଷ୍ କରଥିାଏ। ମକୌଣସ ି
ମକ୍ଷତ୍ରମର ନରିଙୁ୍କ� କ୍ଷେତା ଆମେୌ ଗ୍ରହଣତୀୟ ନୁମହଁ। 
ଗଣୋଧ୍ୟେ(ଅବ�୍ ବ୍ତକି୍ରେ ଅଛ)ି କ’ଣ ଆଜ ି
ସୋଜର ବତୃହତ ସ୍ୱାଥ୍ବକୁ ଆଖିଆଗମର ରଖି ଖବର 
ପରମିବଷଣ କରୁଛ?ି ଯେ ି ମକୌଣସ ି ବେି୍ାଳୟମର 
ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରତୀରଏି ଗଛମର ପାଣ ିମେଉଛ,ି ମତମବ 
ତା’କୁ ��ିଶୁ୍େକି ଭାବମର ପ୍ରେ�୍ବନ କରବିା 
ମକମତେୂର ସେତୀଚତୀନ? ଗମବଷଣା କହୁଛ ି ମଯ 
ଅନୁଭୂତରୁି �କି୍ଷା ବା ସକ୍ରୟି କାଯ୍ବ୍ ୋଧ୍ୟେମର �କି୍ଷଣ 
ଉତ୍କୃ ଷ୍ ତଥା େତୀର୍ବସ୍ାୟତୀ ହୁଏ। ମତମବ ଆେ �କି୍ଷାଥ୍ବତୀ 
କ’ଣ ମକବଳ ସଦି୍ାନ୍ ପଢ଼଼ ି ସବୁକଛି ି �ଖିିଯବି? 
ବେି୍ାଳୟମର ଅନୁଭୂତ ି ପ୍ରସତୂ ଜ୍ାନର କ’ଣ କଛି ି
ସମୁଯାଗ ନାହ ିଁ? 

ଅପରପକ୍ଷମର ମକବଳ ଗଣୋଧ୍ୟେକୁ 
ମୋଷାମରାପ ଠକି ମହବ କ?ି ବରଂ ଏହ ି ବଷିୟର 
ସାେଗ୍ରକି େଗିକୁ ବଚିାରକୁ ମନବାକୁ ପଡ଼ବି। ତା’ର 
କାରଣ ଜାଣବିା ପାଇଁ ଆମେ େୁଇେ�ନ୍ ି ପଛକୁ 
ମଫରବିାକୁ ପଡ଼ବି। ମସମତମବମଳ ମକନ୍ଦ୍ରମର 
ପ୍ରାୟ ସେୟ େଳିତି ସାମ୍ଖୁ୍ ବା ମେଣ୍ଟ ସରକାର 
ଚାଲଥିିଲା। ନ୍ାୟାଳୟ ମକୌଣସ ି ବଷିୟମର େନ୍ବ୍ 
ମେମଲ,‘ନ୍ାୟାଳୟର ଅତ୍ଧିକ ସକ୍ରୟିତା’ ମବାଲ ି
ଅଭହିତି କରାଯାଇ ସୋମଲାଚନା କରାଯାଉଥିଲା। 
ଅନୁରୂପ ଭାବମର ଏମବ ଗଣୋଧ୍ୟେର ଚଚ୍ଚ୍ବାକୁ 
ଆମେ ‘େଡିଆି ଟ୍ାଏଲ’ ଆଖ୍ା ମେଉନାହୁଁ ତ? ଏ 
ପ୍ର�୍ନ ଉପମର େଧ୍ୟ ବଜି୍ ମଲାକୋମନ ତଜ୍ବୋ କରବିା 
େରକାର। 

ଗଣୋଧ୍ୟେ ଏକ ନୟିାେକ ସଂସ୍ା ନୁମହଁ। 
ସୋଜର ମକୌଣସ ି ନକାରାତ୍ମକ ବଷିୟ ଉପମର 
ଲଗାେ ଲଗାଇପାରବିାର ଅଧିକାର ଏହାର ନାହ ିଁ। 
କୁହାଯାଏ ମଯ ସୋଜର ପ୍ରତଛିବ ି ଗଣୋଧ୍ୟେମର 
ପ୍ରତଫିଳତି ହୁଏ। ବର୍୍ବୋନ ସଚୂନା ବଜାର ଉଭୟ 
ଆଥ କିକ ଓ ସାୋଜକି େତୃ ଷ୍ରୁି ସବୁଠାରୁ ବ�ିାଳ। ତଥ୍ 
ଯେ ିବଜାରର ବଷିୟବସୁ୍ତ ହୁଏ, ଆମେ କଭିଳ ିଆ�ା 
ମପାଷଣ କରବିା ମଯ ପ୍ରକତୃତ ତଥ୍ ଉପଲବ୍ଧ ମହବ? 
ର.ିଆର.ପ ି ସବ୍ବସ୍ୱ ଗଣୋଧ୍ୟେ ମକଉଁ ସଚୂନା ଅଧିକ 
ବକି୍ର ିମହବ ତା’କୁ ହ ିଁ ଗରୁୁତ୍ୱ ମେମବ। କନୁି୍ କଥା ମହଲା 
ଏହସିବୁର ଗ୍ରାହକ କଏି ? ଏହାର ଗ୍ରାହକ ଆମେସବୁ। 
କ୍ରୟ ବକି୍ରୟ ସଚୂନା ବଜାରମର ଉପମଭାକ୍ା ଚାହୁଁଥିବା 
ଖବର ପରମିବଷଣ ଛଡ଼ା ଆଉ ଉପାୟ କ’ଣ? n

ଆଜରି ଗଣମାଧ୍ୟମ

ଭାରତ ଐତହିାସକି ଆଉ ସାଂସ୍ ତୃତକି େତୃ ଷ୍ରୁି 
ଅତ୍ନ୍ ସେତୃଦ୍�ାଳତୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ମଯଉଁଠ ି

ସାୋଜକି ସାଂସ୍ ତୃତକି ଧାରା ବହୁ ପ୍ରାଚତୀନକାଳରୁ 
ଅବରିତ ଚାଲଆିସଛି।ି ଆେର କତୀର୍କିରାଜ ି
ଅମନକତାମର ଏକତାର ପ୍ରକତୃତ ଅଥ୍ବମର ପ୍ରତବିେି୍ୱତି 
ଆଉ ପ୍ରେ�କିତ କରୁଛ।ି ଏହାକୁ ମେଖି ଭାରତର 
ସେନ୍ୱୟବାେତୀ ସଂସ୍ତୃତ ି ଆଉ ଅସ୍ତତି୍ୱବାେତୀ ଜତୀବନ 
େତୃ ଷ୍ରି ଗଭତୀରତା ଉପଲବ୍ଧ ିକର ିହୁଏ।

ବର୍୍ବୋନ ସେୟମର ଐତହିାସକି ଆଉ 
ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତକି େହତ୍ତର ୩୬୯୩ ସ୍ାରକ ଅଛ,ି 
ଯାହାକୁ ମକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂରକ୍ଷତି କରଛିନ୍।ି 
ଏଥିେଧ୍ୟରୁ ୫୦ ସ୍ାରକ ଅପ୍ରାପ୍ ରହଛି।ି ଗତ 
ଡମିସେ୍ୱର ୋସ ୮ ତାରଖିମର ମକନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍ତୃତ ି
େନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଂଯକୁ୍ ସଂସେତୀୟ ସ୍ାୟତୀ ସେତି ି
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଥିିବା ରମିପାର୍ବମର ଏହା କୁହାଯାଇଛ।ି 
ରାଷ୍ଟ୍ରତୀୟ େହତ୍ତ ଧାରଣ କରୁଥିବା ମକମତକ ସ୍ାରକ 
ନଶି୍ହି୍ ମହବାମର ଲାଗଛି।ି ଏହ ି ସ୍ାରକେଧ୍ୟରୁ 
ମକମତକ ସହରତୀକରଣ, ଜଳା�ୟ ଓ ନେତୀବନ୍ 
ନେି୍ବାଣ ସେୟମର ବଲୁିପ୍ତ ମହାଇଥିବାମବମଳ 
ଆଉ ମକମତକ ରଞ୍ଜଙ୍ଗଲ େଧ୍ୟମର ଚହି୍ର ମହାଇ 
ପାରନିଥିବା ମଯାଗୁଁ ଲୁପ୍ତ ମହାଇଯାଉଛନ୍।ି େଲି୍ତୀ 
ଓ ହରଆିନାମର େୁଇ େୁଇର ି ସ୍ାରକ ଏଭଳ ି ଲୁପ୍ତ 
ମହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ମସହପିର ି ଆସାେ, 
ପଶ୍େିବଙ୍ଗ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରମେ�, ଉର୍ରାଖଣ୍ଡର 
ଅମନକ ସ୍ାରକ ଉପମରାକ୍ କାରଣ ମଯାଗୁଁ ହଜ ି
ଯାଇଛ।ି 

ଭାରତତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତକି ସମବ୍ବକ୍ଷଣ ବଭିାଗ 
ଅନୁସାମର ଏହ ି ସ୍ାରକଗଡ଼ୁକି େଧ୍ୟରୁ ୧୪ମଗାର ି
ସ୍ାରକ େରୁ ତ ସହରତୀକରଣ କାରଣରୁ ହଜଯିାଇଛ।ି 
ମସହପିର ି ୧୨ମଗାର ି ସ୍ାରକ ଜଳା�ୟୋନଙ୍କମର 
ଆଉ ନେତୀବନ୍ ମଯାଜନାମର ପାଣମିର ବୁଡ଼ଯିାଇଛ।ି 
ଅନ୍ ୨୪ର ି ମଗାର ି ସ୍ାରକ ମଖାଜବିା ପ୍ରାୟ 

ଅସମ୍ଭବ ମବାଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏହ ି ରମିପାର୍ବ 
ଅନୁସାମର ୧୯୩୦, ୧୯୪୦, ୧୯୫୦ େ�କମର 
ବହୁସଂଖ୍ାମର ସଂରକ୍ଷତି ସ୍ାରକଗଡ଼ୁକିର ଚହି୍ର 
କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧତୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ିପମର ମସଗଡ଼ୁକିର 
ସଂରକ୍ଷଣ କରବିା ପରବିମର୍୍ବ ନୂଆ ସ୍ାରକଗଡ଼ୁକିର 
ସନ୍ାନ କରବିାମର ଧ୍ୟାନ ମକନ୍ଦ୍ରତି କରାଗଲା।

ଭାରତତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତକି ବଭିାଗର 
ଅଧିକାରତୀୋନଙ୍କ କହବିା କଥା ମଯ ସ୍ୱାଧତୀନତା 
ପ୍ରାପ୍ତ ି ପମର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥେକିତା ସ୍ୱାସ୍୍ 
ଆଉ ବକିା� ଉପମର ଥିଲା। ଏଥିମଯାଗୁଁ ମଛାର 
ମଛାର ସ୍ାରକ େଧ୍ୟରୁ ଅମନକ ରକ୍ଷଣାମବକ୍ଷଣ 

ଅଭାବରୁ ବଲୁିପ୍ତ ମହବାକୁ ବସଲିାଣ।ି ମସାେନଙ୍କ 
କହବିା ଅନୁସାମର ସଂସ୍ା ନକିରମର ପଯ୍ବ୍ାପ୍ତ 
ପରେିାଣମର ଧନରା� ି ଆଉ କେ୍ବଚାରତୀୋନଙ୍କ 
ଅଭାବ ରହଛି।ି କମ୍   ବମଜର ମଯାଗୁଁ ବର୍୍ବୋନ 
ସେୟମର ୩୬୯୩ ସଂରକ୍ଷତି ସ୍ଳ େଧ୍ୟରୁ ମକବଳ 
୨୪୮ମଗାର ିସ୍ଳମର ସରୁକ୍ଷାକେ୍ବତୀ େତୁୟନ ଅଛନ୍।ି 
ଉମଲ୍ଖନତୀୟ, ୨୦୧୩ମର ସଏିଜ ି ୯୨ମଗାର ି
ସ୍ାରକସ୍ଳ ଲୁପ୍ତ ମହବାର ଉମଲ୍ଖ କରଥିିମଲ। 
ଏ ବଷିୟକୁ ମନଇ ୨୦୧୭ମର ମଲାକସଭାମର 
ପ୍ର�୍ନ ଉଠଥିିଲା। ତତ୍  କାଳତୀନ ମକନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍ତୃତ ି େନ୍ତ୍ରତୀ 
ଐତହିାସକି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷତି କତୀର୍କିରାଜରି ବଲୁିପ୍ତ 
ତଥା ଅତକି୍ରେଣର ପ୍ର�୍ନର ଉର୍ର ମେଇ କହଥିିମଲ 

‘ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରମେ�ମର କାପର ମରମ୍ପୁଲ, 
ଆସାେର ତନିସିକୁଆିମର ମ�ର�ାହାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର, 
େଲି୍ତୀର ବାରାଖେ୍ୱା ଏବଂ ପଶ୍େିବଙ୍ଗର ନେଆି 
ଜଲି୍ାର ବେନପକୁୁର େୁଗ୍ବର ଖଣ୍ଡହର ଆେରି ମଖାଜ 
ଖବର େଳୁିନାହ ିଁ। ମସସବୁ ମଖାଜବିା ପାଇଁ ପରୁୁଣା 
େସ୍ତାବଜି, ସତ୍ପାଠ, ରାଜସ୍ୱ ୋନଚତି୍ର, ପ୍ରକା�ତି 
ରମିପାର୍ବ, ମଭୌମଗାଳକି ନରିତୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛ।ି 

ଖସୁରି କଥା ମଯ ସଏିଜ ି ଦ୍ାରା ନମିଖାଜ 
ମରାଷତି ସ୍ାରକୋନଙ୍କ େଧ୍ୟରୁ ୪୨ ମଗାର ିସ୍ାରକକୁ 
ମଖାଜ ି ବାହାର କରାଯାଉଛ।ି ଭାରତତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ 
ସମବ୍ବକ୍ଷଣ ବଭିାଗ ଗତ ୮ବଷ୍ବମର ୮,୪୭୮ 

ଗ୍ରାେକୁ ସମବ୍ବକ୍ଷଣ କରଥିିମଲ। ସ୍ୱାଧତୀନତା 
ପ୍ରାପ୍ତ ି ପମର ୧୯ରାଜ୍ ଆଉ ମକନ୍ଦ୍ର �ାସତି 
ଅଞ୍ଳଗଡ଼ୁକିମର ଥିବା ମକନ୍ଦ୍ର ସଂରକ୍ଷତି ସ୍ାରକ 
ସ୍ଳରୁ ୨୧୦ ମଚାର ି ରରଣା ସାେନାକୁ ଆସଛି,ି 
ମଯଉଁଥିମର ୪୮୬ ବସୁ୍ତଗଡ଼ୁକି ନଜିସ୍ାନରୁ ଗାଏବ 
ମହାଇଯାଇଛ।ି ମସଥିେଧ୍ୟରୁ ୯୧ମଗାର ି ବସୁ୍ତ ଠାବ 
କରାଯାଇଛ।ି

ପ୍ରାଚତୀନ ��ିପୁାଳଗଡ଼ର ୨୩୦୦ ବଷ୍ବର ପରୁୁଣା 
ପ୍ରାଚତୀରକୁ ଜେ ି ୋଫିଆୋମନ ଭାଙ୍ଗିମେଇଥିବା 
ଭାରତତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ ସମବ୍ବକ୍ଷଣ ଅଧିକାରତୀୋମନ 
କହଛିନ୍।ି ଏହାଦ୍ାରା ପ୍ରାଚତୀନ କତୀର୍କିରାଜରି 
ରକ୍ଷଣାମବକ୍ଷଣ େଗିମର ବହୁତ କ୍ଷତ ି ପହଞ୍ଛି।ି 

ରାଜସ୍ାନର ଅଧିକାଂ� କତୀର୍କିରାଜ ିପ୍ର�ାସନ ସ୍ତରମର 
ଉମପକ୍ଷତି ରହଛି।ି ଭରତପରୁମର ୧୭୦୨ମର ନେିକିତ 
େହଲ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ ବଭିାଗ ଦ୍ାରା ପ୍ରକତୃତ ରକ୍ଷଣାମବକ୍ଷଣ 
ମହଉନଥିବାର ଅଭମିଯାଗ ମହଉଛ।ି ଭରତପରୁର 
ସଂସ୍ାପକ େହାରାଜା ସରୁଜେଲଙ୍କ କକା ଅତରିାେ 
ହମଲୌନା ଗ୍ରାେମର ୧୭୦୭ମର ଏହ ିେହଲ ନେି୍ବାଣ 
କରଥିିମଲ। ୧୯୯୨ମର ଏହାକୁ ସ୍ଲୁ ପାଇଁ ୋନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍୍ବୋନ ଜରାଜତୀଣ୍ଣ୍ବ ଅବସ୍ାମର 
ଥିବାରୁ ମସହ ି ମକାଠାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରତୀୋନଙୁ୍କ ଯବିାକୁ 
ନମିଷଧ କରାଯାଇଛ।ି

ବଶି୍ୱ ପ୍ରସଦି୍ ମବୌଦ୍ପତୀଠ ରତ୍ନଗରି,ି ଉେୟଗରି ି
ଓ ଲଳତିଗରି ି ପରମିବଷ୍ନତୀ େଧ୍ୟମର ଆଉ ଏକ 
ମବୌଦ୍ କତୀର୍କିରାଜ ି ଆବଷି୍ ତୃତ ମହାଇଛ।ି ଯାଜପରୁ 
ଜଲି୍ା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ବତ ପଲଇ ମେୌଜାର 
�ଖୁଆୁପଡ଼ା ପାହାଡ଼ �ତୀଷ୍ବମର ‘ପାରାଭାଡ଼‘ି 
(ପଥରସ୍ତପୂ)କୁ ଖନନ କରାଗଲା ମବମଳ ପେ୍ମପାଣ ି
େଦୁ୍ାମର ବୁଦ୍ଙ୍କ ଭଗ୍ନପ୍ରତେିରୂ୍କି ଓ ବହୁ ଐତହିାସକି 
ବରିଳେରୂ୍କି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ାମର ବାହାରୁଛ।ି 

ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ େନ୍ଦରିରୁ ମଚାର ି
ମହାଇଥିବା ୩୧ର ି େରୂ୍କି ଇତେିଧ୍ୟମର ଉଦ୍ାର 
ମହାଇଛ।ି ୧୯୭୧ମର ତାେଲିନାଡ଼ୁରୁ ଏକ େୁଲ୍୍ବଭ 
ମେବତୀ େରୂ୍କି ମଚାର ି ମହାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୫୧ ବଷ୍ବ 
ପମର ଏମବ ଏହା ଆମେରକିାର ନୁ୍ୟକ୍ବ ସହରମର 
ଠାବ ମହାଇଛ।ି ଦ୍ାେ� �ତାର୍ଦତୀର ଏହ ି େରୂ୍କି ୋଆ 
ପାବ୍ବତତୀଙ୍କର। ଏହା ଲଣ୍ଡନସ୍ତି ଏକ ଅନ୍ଜ୍ବାତତୀୟ 
ନଲିାେ ପରଚିାଳନାକାରତୀ ରମରାଇ ସଂସ୍ା 
ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା। ତାେଲିନାଡ଼ୁମର ୧୯୭୧ମର 
ନେନାପମୁରଶ୍ୱର �ବିେନ୍ଦରିରୁ ୫ର ି େରୂ୍କି ମଚାର ି
ମହାଇଥିଲା। ଏଥିମର ପାବ୍ବତତୀଙ୍କ େରୂ୍କି େଧ୍ୟ ଥିଲା। 
୨୦୦୯ମର େନ୍ଦରି ଟ୍ଷ୍ ଅଭମିଯାଗ କରବିା ପମର 
ତେନ୍ ଆରମ୍ଭ ମହାଇଥିଲା। େରୂ୍କିର ଉଚ୍ଚତା ୫୨ 
ମସ.େ.ି ଏବଂ ଏହାର େଲୂ୍ ୨,୧୨,୫୭୫ ଡଲାର 
ମବାଲ ି ପଲୁସି କହଛି।ି ୨୦୧୪ ପରଠାରୁ ଭାରତକୁ 
ସଫଳତା ପବୂ୍ବକ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ େଲୂ୍ବାନ େରୂ୍କି 
ମଫରାଇ ଅଣାଯାଇଥିବା ସଚୂନା େଳିଛି।ି ଓଡ଼�ିାର 
ମସାନପରୁ ଜଲି୍ାର େହାନେତୀ କୂଳମର ଅମନକ 
ପ୍ରାଚତୀନ େନ୍ଦରି ରହଛି।ି ରକ୍ଷଣାମବକ୍ଷଣ ନମହମଲ 
ବନ୍ାମର ତାହା ନେତୀଗଭ୍ବମର ବଲିତୀନ ମହବାର 
ଆ�ଙ୍କା ରହଛି।ି ଭାରତର କତୀର୍କିରାଜରି ପ୍ରକତୃତ 
ରକ୍ଷଣାମବକ୍ଷଣ େଗିମର ରାଜ୍ ଆଉ ମକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ଆନ୍ରକିତା ସହ ଉେ୍େ କରବିା େରକାର। n

ଆମର ଅବହେଳତି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି

େସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ପନି୍ବିାକୁ ସରକାରୀ କମ୍ମଚାରୀଙୁ୍ ଆେ୍ାନ

ଏ ବସ୍ତ୍ର ଗରବ ଆମର... 
ରାଜ୍ମର ହାତବୁଣା ବା ହସ୍ତତନ୍ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧିକ ମଲାକପ୍ରୟି କରବିା ପାଇଁ ଓଡ଼�ିା 

ସରକାର ବଭିନି୍ ପେମକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରବିା ସହତି ସରକାରତୀ କେ୍ବଚାରତୀୋମନ 
ସପ୍ତାହକୁ ଥମର ଏହ ିଲୁଗା ବା କପଡ଼ାମର ପ୍ରସୁ୍ତତ ମପାଷାକ ପନି୍ ିକାଯ୍ବ୍ାଳୟକୁ ଆସବିାକୁ 
ପରାେ�୍ବ ମେଇଛନ୍।ି ଏହ ିେେ୍ବମର ବୟନ ଓ ହସ୍ତତନ୍ ବଭିାଗର �ାସନ ସଚବି ସବୁ 
ଜଲି୍ାପାଳୋନଙୁ୍କ ଚଠି ିମଲଖିଛନ୍।ି ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତମଯାଗ୍ ପ୍ରୟାସ। 

ଏହା ଏକ ସରକାରତୀ ଆମେ� ନୁମହଁ, ବରଂ ଏକ ଅନୁମରାଧ ଓ ପରାେ�୍ବ। ହାତବୁଣା 
ବସ୍ତ୍ରର ବ୍ବହାର ଏବଂ ବକି୍ରବିରାକୁ ବତୃଦ୍ ିକରବିାକୁ ମକବଳ ଅନୁମରାଧ ଯମଥଷ୍ ନୁମହଁ; 
ଏହାକୁ ବରଂ ସପ୍ତାହକୁ ଥମର ବାଧ୍ୟତାେଳୂକ କରାଯବିା ଉଚତି। ସରକାର ଅବ�୍ 
କେ୍ବଚାରତୀଙ୍କ ଉପମର ମପାଷାକପତ୍ର ମକ୍ଷତ୍ରମର କଛି ି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଲେ ି ମେବାକୁ 
ନ ଚାହ ିଁ ମକବଳ ଏଭଳ ି ଏକ ପରାେ�୍ବ ମେଇଛନ୍।ି ଆେ ବ୍ବସ୍ାମର ପରାେ�୍ବକୁ 
ମଲାମକ ବମି�ଷ ଗରୁୁତ୍ୱ ମେଇ ନଥା’ନ୍ ିଏବଂ ଏଥିମର ବ୍ତକି୍ରେ ରରଥିାଏ। ମତମବ ମସ 
ଯା’ମହଉ ସରକାରଙ୍କର ଏହ ିପ୍ରୟାସ ପଛର େହନତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ର ିମହଲା ଆେ ମଲାକଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ଆେ ୋରରି ପାରମ୍ପରକି ଜ୍ାନମକୌ�ଳମର ପ୍ରସୁ୍ତତ ଆେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ବ୍ବହାର 
କରବିା ଏବଂ ଏକ ଋଦ୍େିନ୍ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ାଇ ଏହା ସହତି ମଯାଡ଼ ିମହାଇଥିବା ଲକ୍ଷ 
ଲକ୍ଷ ପରବିାରକୁ ମସୋନଙ୍କ ଜତୀବକିାଜ୍ବନମର ସହାୟତା ମେବା। ଅମନକ ରାଜ୍ ଖେରି 
ବ୍ବହାରକୁ ବାଧ୍ୟତାେଳୂକ କରଛିନ୍ ି ଏବଂ ସରକାରତୀ କେ୍ବଚାରତୀୋମନ ସପ୍ତାହମର 
ଥମର ଏହ ିବସ୍ତ୍ର ପରଧିାନ କର ିଏହାର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାରମର ସହଭାଗତୀ ମହଉଛନ୍।ି ମତଣ ୁ
ଖେ ିଭଳ ିହସ୍ତତନ୍ ଓ ହାତବୁଣା ବସ୍ତ୍ରର ବ୍ବହାରକୁ ବତୃଦ୍ ିକରାଗମଲ ଏହା ହସ୍ତତନ୍ର 
ବଜାର ସ୍ତିକୁି ଆହୁର ିଅଧିକ ଅନୁକୂଳ କରବି। 

ଓଡ଼�ିାର ନଜିସ୍ୱ ବୟନ ପରମ୍ପରା ଅତ୍ନ୍ ପ୍ରାଚତୀନ ଓ ମବଶ୍   ସେତୃଦ୍। ସେ୍ୱଲପରୁତୀ 
ବାନ୍ �ାଢ଼,ି ଗଞ୍ଜାେର ବେକାଇ ଓ ବ୍ରହ୍ମପରୁତୀ ପାର, କରକ ୋଣଆିବନ୍ର ଖଣୁ୍ଡଆ 
ପାର, କଳାହାଣ୍ଡରି ହବସପରୁତୀ, ମକାରାପରୁର ମକାରପାଡ଼ ପାର, ବରଗଡ଼ ଓ 
ମସାନପରୁର ପ�ାପାଲ ିଆେ ିଆେର ନଜିସ୍ୱ ହସ୍ତତନ୍ ବୟନ ପରମ୍ପରା ଓ ଐତହି୍। 
ଜଆିଇ ୋନ୍ତା ପ୍ରାପ୍ତ ଏସବୁ ବସ୍ତ୍ରର ଜାତତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ଜ୍ବାତକି ଚାହେିା ମବଶ୍   
ଭଲ। ଏହ ି ପରମ୍ପରାମର ମକବଳ �ାଢ଼ ି ବା େହଳିା ପରଧିାନ ତଆିର ି ମହଉନାହ ିଁ, 
ବଭିନି୍ ପ୍ରକାର ମପାଷାକ ନେିମନ୍ କପଡ଼ା, ଥାନ, ଲୁଙ୍ଗି, ଗାେଛୁା ଆେ ି େଧ୍ୟ 
ଉତ୍ାେତି ମହଉଛ।ି ବଡ଼ କଥା ମହଉଛ ି ସ୍ାନତୀୟ ବୁଣାକାର ଓ ସହମଯାଗତୀୋମନ 
ଏହ ିପାରମ୍ପରକି ମବଉସା ସହତି ବହୁସଂଖ୍ାମର ସମ୍ପତୃକ୍ ମହାଇ ଗ୍ରାେ୍ ଅଥ୍ବନତୀତମିର 
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରା ସତୃଷ୍ ି କରଛିନ୍।ି କଳାହାଣ୍ଡରି ହବସପରୁତୀ ବା ଛମିଛଗଡ଼ୁା ବୟନ 
ପରମ୍ପରାମର କନ୍ ଆେବିାସତୀୋମନ ସମ୍ପତୃକ୍ ଥିବାମବମଳ ମକାରପାଡ଼ମର େଧ୍ୟ ଅନ୍ 
ଆେବିାସତୀ ବୁଣାକାର ବହୁସଂଖ୍ାମର ଏଥିମର ଜଡ଼ତି।

ଚତୁଥ୍ବ ସବ୍ବଭାରତତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ ସମଭ୍ବ ଅନୁସାମର ଓଡ଼�ିାମର ୫୩,୪୭୨ 
ବୁଣାକାର ଓ ୬୪,୩୬୪ ସହାୟକ ଶ୍େକି ବୟନ ଉମେ୍ାଗ ସହତି ସମ୍ପତୃକ୍। ସେବାୟ 
ବ୍ବସ୍ାମର ମସୋନଙୁ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ାେନ ଓ ବକି୍ରବିରା ପାଇଁ ବଜାର ସବୁଧିା ମଯାଗାଇ 
େଆିଯାଉଛ।ି ଏହାସମର୍ବେ ଏହ ିଉମେ୍ାଗ ସହତି ସମ୍ପତୃକ୍ ବୁଣାକାର ଓ ଶ୍େକିୋନଙ୍କର 
ଆଥ କିକ ସ୍ତି ିଭଲ ନୁମହଁ। ସତକଥା ମହଲା ହାତ ତଆିର ିସାେଗ୍ରତୀ ପାଇଁ କାରଗିର ମଯଉଁ 
ପରଶି୍େ କମର ତାହାର ଉପଯକୁ୍ େଲୂ୍ େମିଳ ନାହ ିଁ। ସମ୍ପତୃକ୍ ସାେଗ୍ରତୀର ବକି୍ରବିରା 
ଅଧିକ ମହମଲ ଏହାର କାରଗିର ଓ ଶ୍େକି ଲାଭବାନ ମହାଇଥା’ନ୍।ି ସଖୁର କଥା 
ଏମବ ନୂଆ ନୂଆ ଡଜିାଇନର ଅଧିକ ମସୌଖତୀନ ହାତତଆିର ି ବସ୍ତ୍ର ଓ କପଡ଼ା ଆେ 
କାରଗିରୋମନ ତଆିର ି କରୁଛନ୍।ି ମସ ସବୁର ବ୍ବହାର ଆମେ ଯେ ି ନ କର ି ଏକ 
େଲି୍   ତଆିର ି ମପାଷାକ ପଛମର ଧାଇଁବା, ମସଥିମର ଆେ ପରମ୍ପରା ଓ ବୁଣାକାର 
କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ମହମବ।

ବୟନ, ବମି�ଷକର ି ହାତ ତଆିର ି ବସ୍ତ୍ର, ମକବଳ ଆେର ଗବ୍ବର ବଷିୟ 
ନୁମହଁ, ବରଂ ଏକ ସାଂସ୍ ତୃତକି ଆମନ୍ଦାଳନ। ଏଥିମର ମଗାରଏି ଜାତରି ଅସ୍ତିା, ଶ୍େ, 
ଭାବପ୍ରବଣତା ଓ ନୟିତ ଜଡ଼ତି। ଏହା ଆେ ରାଜ୍ର ଗ୍ରାୋଞ୍ଳ ଅଥ୍ବନତୀତକୁି େତୃ ଢ଼ 
କରବିା ସହତି ଅମନକ ପରବିାରକୁ ୋନାପାଣ ି ମଯାଗାଉଛ।ି ମତଣ ୁ ମସୋନଙ୍କ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ବହାର କର ି ଆମେ ମସୋନଙୁ୍କ ମପ୍ରାତ୍ାହତି କରବିା ସହତି ଆେ 
ପରମ୍ପରା, ଐତହି୍ ଓ ଅଥ୍ବନତୀତକୁି ସେୁତୃ ଢ଼ କରବିା ଉଚତି। ଆେ ରାଜ୍ର ନାରତୀୋମନ 
ଏ ମକ୍ଷତ୍ରମର ମବଶ୍   ସମେ୍ୱେନ�ତୀଳ। ପ୍ରାୟ ମକୌଣସ ି ପରବିାର ନାହ ିଁ, ମଯଉଁଠ ି ଆେ 
ରାଜ୍ମର ପ୍ରସୁ୍ତତ ହାତବୁଣା �ାଢ଼ ିପସନ୍ଦ କରା ନ ଯାଏ। ଆେ ପରୋ, ବଛିଣା ଚାେର, 
ମରବୁଲ୍   କ୍ଲଥ, ଲୁଙ୍ଗ,ି ଫାଲରା, ଗାେଛୁା ଆେ ିସବୁ କ୍ରେ�ଃ ସ୍ୱମେ�ତୀ ମହବା ଏକ ଭଲ 
ଲକ୍ଷଣ। ସରକାର ତାଙ୍କ କାେ କରୁଛନ୍।ି ଆେର କାେ ମହଲା ଆେ ଐତହି୍, ସଂସ୍ତୃତ,ି 
କଳା, ସ୍ାପତ୍ ଓ କାରଗିରତୀକୁ ବ୍କ୍ଗିତ ସ୍ତରମର ଯଥାସମ୍ଭବ ମପ୍ରାତ୍ାହତି କରବିା। 
ସରକାରଙ୍କ ମପ୍ରାତ୍ାହନ ବ୍ତତୀତ ବ୍କ୍ଗିତ ଓ ସାୋଜକି ଚଳଣମିର ଆେ ରାଜ୍ର 
ହସ୍ତତନ୍ �ାଢ଼ ିଓ ମପାଷାକ ପ୍ରଚଳନ ରାଜ୍ର ବୟନ �ଳି୍ପ ପରମ୍ପରାକୁ ସେୁତୃ ଢ଼ କରବି। 
ଆେର ବଭିନି୍ ପବ୍ବପବ୍ବାଣ ି ଯଥା ରଜ, କୁୋରପଣୂ୍ଣ୍ବେତୀ, ନୂଆଖାଇ, ବାହାପଆୁଣ ି ଓ 
ବମି�ଷ ଉତ୍ବୋନଙ୍କମର ଉପହାର େଆିନଆିମର ବହୁଆଗରୁ ଓଡ଼�ିା ହସ୍ତତନ୍ର 
ବହୁଳ ବ୍ବହାର ଚାଲଆିସଛି।ି ବାହାରମର ଝଅି ବେିାମର ପାରମ୍ପରକି ହାତବୁଣା 
�ାଢ଼ ିଯଥା ବରହମ୍  ପରୁତୀ ପାର, ମବାେମକଇ ସତୂା �ାଢ଼,ି ସେ୍ୱଲପରୁତୀ ବାନ୍ ଇତ୍ାେ ି
ଏମବ େଧ୍ୟ ମଖାଜା ପଡ଼ୁଛ।ି ଶ୍ତୀଜଗନ୍ାଥ ଓ ଶ୍ତୀେନ୍ଦରିର ବଭିନି୍ ଉତ୍ବମର ଖଣୁ୍ଡଆ ପାର, 
ଗତୀତମଗାବନି୍ଦ ପାର ଓ ତଡ଼ପଉତୁର ିବସ୍ତ୍ର ଆେରି ବ୍ବହାର ହୁଏ। ମସହ ିପରମ୍ପରାକୁ 
ଆହୁର ି ଆମଗଇ ମନଇ ରାଜ୍ ସରକାର ଓଡ଼�ିା ସରକାର ସରକାରତୀ କେଚ୍ବାରତୀଙୁ୍କ 
ଓଡ଼�ିାର ହାତବୁଣା କନା ମପାଷାକ ଓ �ାଢ଼ ିପନି୍ବିା ପାଇଁ ମଯଉଁ ପରାେ�୍ବ ମେଇଛନ୍ ି
ତାହାର ସଫୁଳ ନଶି୍ୟ େଳିବି। 

ଅବ�୍ ଆଜକିାଲରି ଆଧନୁକି ମଫସନ୍   କାଯ୍ବ୍ାଳୟ ଯବିା ପାଇଁ ଔପଚାରକି 
ମପାଷାକର ସ୍ାନ ଅଧିକ। ମତମବ ଆଜକିାଲ ି ଖେ ି ଓ ହାତବୁଣା ମପାଷାକ ସାଂସେ, 
ବଧିାୟକ, େନ୍ତ୍ରତୀଗଣ ଏବଂ ବଡ଼ବଡ଼ ଉମେ୍ାଗପତ ି ପାରମ୍ପରକି କପଡ଼ାର ଆଧନୁକି 
ଡଜିାଇନର ମପାଷାକ ବ୍ବହାର କରୁଥିବାର ମେଖାଯାଉଛ।ି ଏପରକି ି ନକିରମର 
‘ଶ୍ତୀଗଣତି �ାଢ଼’ି ବଲଉିଡ୍  ର ପ୍ରଖ୍ାତ ନାୟକିା ବେି୍ା ବାଲାନ୍   ମଗାରଏି ଚଳଚ୍ଚତି୍ରମର 
ପନି୍ ି ଓଡ଼ଆି ହସ୍ତତନ୍ ପାଇଁ ମବଶ୍   ମଲାକପ୍ରୟିତା ଆଣପିାରଥିିମଲ। ବହୁବଷ୍ବ ପବୂ୍ବରୁ 
ବ୍ରରିଶି୍   �ାସନ କାଳମର କ୍ନି୍   ଏଲଜିାମବଥ୍  ଙ୍କ ବବିାହ ସେୟମର ତତ୍ାଳତୀନ ଭାରତ 
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଏକ ଅତ ିସକୂ୍ଷ୍ମ ୋନର ସେ୍ୱଲପରୁତୀ �ାଢ଼କୁି ମଗାରଏି ମଛାର ଲୁହା ନଳ ି
ଭତିମର ପରୂାଇ ଉପହାର େଆିଯାଇଥିଲା। ଏହା େବୋରା ସେ୍ୱଲପରୁତୀ ବୁଣାକାରୋନଙ୍କର 
ଉନ୍ତ କଳାମକୌ�ଳକୁ ବଶି୍ୱସ୍ତରତୀୟ ସମ୍ାନ େଳିଥିିଲା। 

ଆଧନୁକି ଓଡ଼�ିାର ଅନ୍ତେ ପ୍ରତଷି୍ାତା େଧବୁାବୁଙ୍କ ଭାଷାମର ଆମଲା ସଖି 
ଆପଣା େହତ ଆମପ ରଖି। ଆେ ରାଜ୍ର କଳାମକୌ�ଳକୁ ଆମେ ଯେ ିମପ୍ରାତ୍ାହନ ନ 
ମେବା, ତା’ ମହମଲ ଆଉ କଏି ମେବ? ଆସନୁ୍ ଆମେ ସେମସ୍ତ ଏହ ିେନ୍ତ୍ରମର େତୀକ୍ଷତି 
ମହାଇ ଗାଇବା - ଏ ବସ୍ତ୍ର ଗରବ ଆେର ସବ୍ବୋ କରବିା ଆେର! n
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ଶନବିାର
୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୭।୩(ସମସି): ରାଜ୍ୟରର ‘ବାଲ୍   ଆଧାର’ ର�ାଜନା ଆରମ୍ଭ 
ର�ାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟରର ଜନ୍ମଗ୍ର�ଣ କରୁଥିବା ଶଶିଙୁ୍କ ଆଧାରକାର୍ଡ ସଂ�କୁ୍ତ 
ଜନ୍ମପଞ୍କିରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତ କରବିା ଉରଦେଶ୍ୟରର ଏଭଳ ିକା�୍ଡ୍ୟକ୍ରମ �ାତକୁ 
ନଆି�ାଇଛ।ି ଏଥିପାଇ ଁ ସବୁ ସରକାରୀ �ସ୍ଟିାଲ୍   ସ� ଜନରସବା ରକନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ୁକୁି 
ସଂ�କୁ୍ତ କରା�ାଇଛ।ି ଶଶିଙୁ୍କ ଜନ୍ମର ତୁରନ୍ତ ପରର �ସ୍ଟିାଲ୍  ରର � ିଁ ଆଧାର 
କାର୍ଡ ସ� ଜନ୍ମ ପଞ୍କିରଣ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରକୁ ଲଙି୍କକ୍   କରା�ାଉଛ।ି ଅଭଭିାବକମାରନ 
ଚକିତି୍ାଳୟରର � ିଁ ଏ� ିସବୁଧିା ପାଇପାରରିବ। ଆଧାର ସଂର�ାଗ ଦ୍ାରା ଶଶିମୁାରନ 
ରକୌଣସ ିସରକାରୀ ସବୁଧିା ସରୁ�ାଗରୁ ବଞ୍ତି ର�ରବ ନା� ିଁ। ରସ�ଭିଳ ି୫ ବର୍ଡ 
ପ�୍ଡ୍ୟନ୍ତ ଶଶିଙୁ୍କ ଆଧାର ପଞ୍କିରଣ ପାଇ ଁବାରୟାରମଟ୍କିର ଆବଶ୍ୟକତା ନା� ିଁ। 
ଶଶି ୁଜନ୍ମର ୨୧ ଦନି ମଧ୍ୟରର ଏଭଳ ିପଞ୍କିରଣ ନଃିଶଳୁ୍କ ର�ଛି।ି ଭୁବରନଶ୍ୱରସ୍ତି 
କ୍ୟାପଟିାଲ �ସ୍ଟିାଲରର ଏ� ିକା�୍ଡ୍ୟକ୍ରମର ଶଭୁାରମ୍ଭ ର�ାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 
ଓଡ଼ଶିା ଜନ୍ମ ଓ ମତୁୃ୍ୟ ପଞ୍କିରଣ ଆପ୍   ର�ାରଗ ଏ� ି ପଞ୍କିରଣ କରା�ାଉଛ।ି 
ରାଜ୍ୟର ୯୬ ପ୍ରତଶିତ ଶଶି ୁ ସରକାରୀ ରାକ୍ତରଖାନାରର ଜନ୍ମଗ୍ର�ଣ କରୁଛନ୍ତ।ି 
ଏଣ ୁସରକାର ଏ�ାକୁ �ସ୍ଟିାଲ ସ୍ରରର ଲାଗ ୁକରବିା ପାଇ ଁନଷି୍ପତ୍ ିରନଇଛନ୍ତ।ି 
ସ୍ାସ୍୍ୟ ଓ ପରବିାର କଲ୍ୟାଣ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁ�ା�ାଇଛ ି ର� ପ୍ରଥରମ ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ମତୃ୍ୟ ପଞ୍କିରଣ ଆପ୍   ମାଧ୍ୟମରର ଶଶିଙୁ୍କ ପଞ୍କିରଣ 
କରା�ାଉଛ।ି ଏ�ାପରର ୟଆୁଇରଆିଇ ସ� ଜନ୍ମ ଓ ମତୁୃ୍ୟ ପଞ୍କିରଣ ଆପ୍   ସ� 
ସଂ�କୁ୍ତ କରା�ାଉଛ।ି ରସ�ଭିଳ ିନବଜାତ ଶଶିଙୁୁ୍କ ଏ� ିପ୍ରକ୍ରୟିା ଦ୍ାରା �ସ୍ଟିାଲରୁ 
ରସିଚାଜ୍ଡ ର�ବା ପବୂ୍ଡରୁ � ିଁ ଁଉଭୟ ଆଧାର ଓ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଳି�ିବି। ଜରନୈକ 
ପ୍ରସତୂ ିମ�ଳିା ପ୍ରଜ୍ା ରଗାଚ୍ାୟତ କ�ଛିନ୍ତ ିର�, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ର�ବାକୁ ଆଜକୁି ସାତ 
ଦନି ପରୂଥିିବା ରବରଳ ଆଜ ିଛୁଆଙ୍କ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ ର�ାଇଛ।ି 
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳ ି ପଦରକ୍ଷପ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ରତରବ ପ୍ରଥମ ଦନିରର 
କ୍ୟାପଟିାଲ୍   �ସ୍ଟିାଲ୍  ରର ୫ ଜଣ ଶଶି ୁ ଏ� ି ର�ାଜନାରର ସାମଲି ର�ାଇଥିବା 
ରବରଳ ଏ� ିବ୍ୟବସ୍ା ସାରା ରାଜ୍ୟରର ଆରମ୍ଭ ର�ାଇଛ।ି

ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ପଦରୁ ହଟଲିେ ଚତି୍ତ ରଞ୍ଜନ
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୭।୩(ସମସି): ବଜୁି �ବୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ 
ସମ୍ାଦକ ପଦବୀରର ଥିବା ଚତି୍ ରଞ୍ନ ଦାସଙୁ୍କ ଉକ୍ତ ପଦବୀରୁ ଅବ୍ୟା�ତ ି
ଦଆି�ାଇଛ।ି ବଜୁି �ବୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତ ି ତଥା ବଧିାୟକ 
ରବ୍ୟାମରକଶ ରାୟ ଏ� ିରପ୍ରସ୍   ବଜି୍ପ୍ରିର ଏ� ିସଚୂନା ରଦଇଛନ୍ତ।ି

 �ସାରା ରାଜ୍ୟଲର ଆରମ୍ଭ ଲହୋ ‘ବାଲ୍   ଆଧାର’

ଜନ୍ମର ୨୧ ଦନିଲର ଲହବ ଜନ୍ମ 
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଆଧାର େଙି୍କ୍    

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୭।୩(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ଉଠା ଜଳରସଚନ 
ନଗିମକୁ ରରେଷ୍ଠ ରଗାଷ୍ଠୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ରରେଣୀରର ସମ୍ାନସ୍ଦ 
‘ନ୍ୟାସନାଲ୍   ୱାଟର୍   ରାଇରଜଷ୍କ୍  ’ ଓ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ଦ 
ବଭିାଗକୁ ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଠା ଜଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର 
ଉତ୍ମ ଭତି୍ଭୂିମ ି ନମି୍ଡାଣ ଓ ଜଳ ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ରବଷ୍କ୍   
ଇନଫ୍ା ପାଇନର୍   ରପ୍ରାରଜକ୍ଟ ପରୁସ୍ାର ମଳିଛି।ି ରକନ୍ଦ୍ର 
ଜଳଶକ୍ତ ି ମନ୍ତାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଏ� ି ଦୁଇ ପରୁସ୍ାର 
ମଳିବିା ପରର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କା�୍ଡ୍ୟାଳୟ 

ପକ୍ଷରୁ ଟୁଇଟ୍   କରା�ାଇଛ।ି ଟୁଇଟ୍  ରର ରଲଖା ର�ଛି ି
ର�, ଓଡ଼ଶିା ଉଠା ଜଳ ରସଚନ ନଗିମକୁ ରରେଷ୍ଠ ରଗାଷ୍ଠୀ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ପରୁସ୍ାର ଓ ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଠା ଜଳରସଚନ 

ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରବଷ୍ ଇନଫ୍ା ପାଇନର ରପ୍ରରଜକ୍ଟ ପରୁସ୍ାର 
ପାଇଁ ଜଳସମ୍ଦ ବଭିାଗକୁ ଶରୁଭଚ୍ା। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ 

ପରଚିାଳନା ରକ୍ଷତ୍ରରର ଉରଲେଖନୀୟ କା�୍ଡ୍ୟ କରଥିିବା ର�ତୁ 
ଜଳଶକ୍ତ ି ମନ୍ତାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ� ି ପରୁସ୍ାର ମଳିଛି।ି ସଚୂନା 
ର�ାଗ୍ୟ, ରକନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତ ି ମନ୍ତୀ ଗରଜନ୍ଦ୍ର ସଂି� ରଶଖାୱାତ୍   
ଜଳସମ୍ଦ ରାଜ୍ୟକୁ ଏ� ି ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ କରଥିିରଲ। 
ଉରଲେଖର�ାଗ୍ୟ ର� ରାଜ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ଦ ବଭିାଗରୁ 
ମଳିଥିିବା ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ, ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ମସ�ିାରର 
ରାଜ୍ୟରର ୩୫.୯୧ ର�କ୍ଟରର ଜମରିର ଜଳରସଚନ 
ର�ାଇପାରୁନଥିଲା। ଖରଫି୍   ଫସଲ ପାଇଁ ୨୪.୮୭ ଲକ୍ଷ 

ର�କ୍ଟର ଓ ରବ ି ପାଇଁ ୧୧.୦୪ ଲକ୍ଷ ର�କ୍ଟର ଜମରିର 
ଜଳରସଚନ ର�ଉଥିଲା। ମାତ୍ର ୨୦୨୧-୨୨ ସଦୁ୍ା ରାଜ୍ୟ 
ଜଳରସଚନ କ୍ଷମତା ବଢ଼଼଼଼ ି ୬୬.୮୮ ଲକ୍ଷ ର�କ୍ଟରରର 
ପ�ଞ୍ଛି।ି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଖରଫି୍   ଋତୁରର ୪୬.୨୭ ଲକ୍ଷ 
ର�କ୍ଟର ଜମ ିଓ ରବ ିଋତୁରର ୨୦.୬୧ ଲକ୍ଷ ର�କ୍ଟର ଜମକୁି 
ଜଳରସଚନ ର�ାଇପାରଛି।ି ରସ�ଭିଳ ିକଳା�ାଣ୍ରିର ଥିବା 
ପ୍ରମଖୁ ଓ ମଧ୍ୟମ ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଠା ଜଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଆଦବିାସୀ ଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ପାଲଟଛି।ି

ଜଳସମ୍ପଦକୁ କକନ୍ଦ୍ରର  
ଦୁଇ ପରୁସ୍ାର ଜଳ ସମ୍ଦ ପରଚିାଳନା ଓ ସଂରକ୍ଷଣଲର ଲରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ଶିା

ଶନୁଭଚ୍ଛା ଜଣଛାଇନେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
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ଶନବିାର
୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ତୃତୀୟ ପଷୃ୍ାର ଅବଶଷିାାଂଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୭।୩(ସମସି): ରାଜ୍ୟରର ବଦ୍ି୍ୟତ ଚାଳତି ଯାନର 
ବ୍ୟବହାରକ୍ ର୍ାତ୍ାହତି କରବିା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକାଧିକ 
ପଦରଷେପ ରନଇଛନ୍।ି ଏହ ି କ୍ରମରର ସରକାରୀ କମ୍ମଚାରୀଙ୍୍ 
ବଦ୍ି୍ୟତ ଚାଳତି ଯାନ ଅବା ଇଭ ି କଣିବିା ପାଇଁ ସଧ୍ ବହିୀନ ଋଣ 
ରଦବା ବ୍ୟବସ୍ା କରଛିନ୍।ି କନ୍ି୍ ଅରନକ 
ବଭିାଗ ନଜି କମ୍ମଚାରୀଙ୍୍ ଇଭ ି କଣିବିା 
ପାଇଁ ଋଣ ୍ଦାନ କରବିା ସମୟରର ଉଦ୍ଷି୍ଟ 
ନୟିମର ପାଳନ କର୍ ନାହାନ୍।ି ରାଜ୍ୟ ଅର୍ମ 
ବଭିାଗ ଏହାକ୍ ରନଇ ଉଦ୍  ରବଗ ୍କାଶ 
କରବିା ସହତି ନୂଆ ମାଗ୍ମଦଶ୍ମୀକା 

ଜାର ି କରଛି।ି ଆଜ ି ବଭିାଗ ପଷେର୍ ଜାର ି ନରିଦ୍୍ମଶନାମାରର 
କ୍ହାଯାଇଛ ିରଯ ରଯଉଁମାରନ ଇଭ ିକଣିବିା ପାଇଁ ବଭିାଗର୍ ଅଗ୍ୀମ 
ରନରବ ତାହାର ତନି ି ମାସ ଭତିରର ଗାଡ଼ରି କାଗଜପତ୍ର ବଭିାଗ 
ନକିଟରର ଦାଖଲ କରରିବ। ରସହପିର ି ରଯଉଁମାରନ ପବୂ୍ମର୍ ଇଭ ି
କଣିବିା ପାଇଁ ଅଗ୍ୀମ ରନଇ ସାରଛିନ୍ ିରସମାରନ ତ୍ରନ୍ କାଗଜପତ୍ର 
ଦାଖଲ କରବିା ପାଇଁ ନରିଦ୍୍ମଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି ରଯଉଁ କମ୍ମଚାରୀ 
ଅଗ୍ୀମ ରନଇ ଇଭ ି କଣି ି ନାହାନ୍ ି ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କର ି
ନାହାନ୍ ିରସମାନଙ୍ ବରିରାଧରର ବଭିାଗ ଶଙୃ୍ଖଳାଗତ କାଯ୍ମ୍ୟାନ୍ଷ୍ାନ 
ଗ୍ହଣ ପବୂ୍ମକ ସଧ୍ ସହତି ଅଗ୍ୀମ ଅର୍ମ ଆଦାୟ କରାଯବି ରବାଲ ିଅର୍ମ 
ବଭିାଗ ପଷେର୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛ।ି

ବଭିାଗ ପଷେର୍ କ୍ହାଯାଇଛ ିରଯ ଡରିସମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ 
ସରକାରୀ କମ୍ମଚାରୀଙ୍୍ ଇଭ ିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସଧ୍ ବହିୀନ ଅଗ୍ୀମ ୍ଦାନ 
କରାଯବି। ସରକାରୀ ବଭିାଗରର କାଯ୍ମ୍ୟରତ ଗରୁପ୍  -ଏ ଏବଂ ଗରୁପ୍  -ବ ି

ବଗ୍ମର ଅଧିକାରୀଙ୍୍ ଇଭ ିକାର କ୍ରୟ ପାଇଁ ଗାଡ଼ ିମଲୂ୍ୟର ସବ୍ମାଧିକ 
୭୫% ଅବା ୧୫ ଲଷେ ଟଙ୍ା ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ ସଧ୍ ବହିୀନ ଅଗ୍ୀମ 
୍ଦାନ କରାଯାଇ ପାରବି। ରସହପିର ି ଗରୁପ୍  -ସ ି ଓ ଗରୁପ୍  -ଡ ି ବଗ୍ମର 
କମ୍ମଚାରୀଙ୍୍ ଦ୍ଇ ଚକଆି ଯାନ କଣିବିା ପାଇଁ ଅଗ୍ୀମ ମଳିବି। ଗାଡ଼ ି
ମଲୂ୍ୟର ୭୫% ଅବା ୨ ଲଷେ ଟଙ୍ା ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ ସଧ୍ ବହିୀନ ଅଗ୍ୀମ 
ମଳିବି। ସବ୍ମାଧିକ କ୍ରମାଗତ ୧୦୦ଟ ିକସି୍ରିର ଅଗ୍ୀମ ଅର୍ମ ଆଦାୟ 

କରାଯବି। ରସହପିର ି ଅବସରଗ୍ହଣ କରବିାର 
ବର୍ମକ ପବୂ୍ମର୍ ସମସ୍ ଅର୍ମ ଆଦାୟ 

କରାଯବି। ଯଦ ି ଅବସର 
ପବୂ୍ମର୍ ଚାକରିୀ 

ଛାଡ଼ ି ଥିରବ ତା 
ରହରଲ ତାଙ୍ର 
ଅବସରକାଳୀନ 

୍ାପ୍ୟର୍ ଆଦାୟ କରାଯବି। କମ୍ମଚାରୀମାରନ ଚାହ ହିରଲ ଏକ 
ସଙ୍ଗରର ଅବା ଆଗଆ୍ ଅର୍ମ ରେରସ୍ କରପିାରରିବ। ଅଗ୍ୀମ 
ରନଇଥିବା କମ୍ମଚାରୀ ତନି ିମାସ ଭତିରର ଗାଡ଼ରି ପଞ୍କିରଣ, ବୀମା 
ଓ ଡଲିର୍   ରସଦି ଦାଖଲ କରବିା ଜର୍ରୀ ରହବ। ବରଷି୍ ଅଧିକାରୀ 
ଏକ ସଙ୍ଗରର ଚାର ି ଚକଆି କମି୍ବା ଦ୍ଇ ଚକଆି ଗାଡ଼ର୍ି ରଗାଟଏି 
ପାଇଁ ଅଗ୍ୀମ ରନଇ ପାରରିବ ରବାଲ ିବଭିାଗ ପଷେର୍ କ୍ହାଯାଇଛ।ି 
ସଚୂନାରଯାଗ୍ୟ ରଯ ଗତବର୍ମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ 
କମ୍ମଚାରୀଙ୍୍ ଇଭ ିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସଧ୍ ବହିୀନ ଅଗ୍ୀମ ଅବା ଋଣ ୍ଦାନ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। ରତରବ ଅରନକ ଅଧିକାରୀ ତରା କମ୍ମଚାରୀ ଇଭ ି
କଣିବିା ପାଇଁ ଅର୍ମ ରନଇ ଇନ୍ଧନ ଚାଳତି ଗାଡ଼ ିକଣିଥିିବା ଅଭରିଯାଗ 
ରହାଇଥିଲା। ରସହପିର ିଗାଡ଼ରି କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରବିାରର ମଧ୍ୟ 
ଅବରହଳା କର୍ଥିରଲ। ଏହାକ୍ ଦୃଷ୍ଟରିର ରଖି ନୟିମରର ପରବିର୍୍ମନ 
କରାଯାଇଛ।ି

ନେଡ୍ଇନ୍ଫ୍ରା
ପରଚିରାଳେରାେନିଦ୍ଦେଶକଙ୍କ

େରାମେିଖରାରେ
କଟକ,୧୭ରା୩(ସମସି)

ରଲାକଙ୍୍ ଜମ ି ରଯାଗାଇରଦବାକ୍ 
କହ ି ରକାଟ ି ରକାଟ ି ଟଙ୍ା ଠରକଇ 
ଅଭରିଯାଗରର ଗରିେ ରହାଇ 
ଅନ୍ରୀଣ ଜାମନିରର ଥିବା ରଜଡ୍   
ଇନ୍  ଫ୍ା କନ୍  ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ାନୀର 
ପରଚିାଳନା ନରିଦ୍୍ମଶକ ୍ସନ୍ନ 
କ୍ମାର ପାତ୍ରଙ୍ ନୟିମତି ଜାମନି 
ଆରବଦନକ୍ ହାଇରକାଟ୍ମ ଶକ୍୍ରବାର 
ଖାରଜ କରରିଦଇଛନ୍।ି ବଚିାରପତ ି
ଜଷ୍ଟସି୍   ସଂଗମ କ୍ମାର ସାହ୍ 
କ୍ରାଇମ୍  ବ୍ାଞ୍ଚ ଅର୍ମରନୈତକି ଅପରାଧ 
ଶାଖା ମାମଲାରର ରହାଇଥିବା ଏହ ି
ଜାମନି ଆରବଦନର ଶଣ୍ାଣ ି କର ି
ଏହାକ୍ ଅଗ୍ାହ୍ୟ କରରିଦଇଛନ୍।ି 
ଆସନ୍ା ଏକ ସପ୍ାହ ମଧ୍ୟରର ଶ୍ୀ 
ପାତ୍ର ନମି୍ନଅଦାଲତରର ଆତ୍ମସମପ୍ମଣ 
କରବିାକ୍ ହାଇରକାଟ୍ମ କହଛିନ୍।ି 
ଏହାକ୍ ଉଲ୍ଂଘନ କରଲ ତାଙ୍୍ ଗରିେ 
କରବିା ପାଇ ଁ ଅଦାଲତ ପଦରଷେପ 
ରନରବ ରବାଲ ି ଆରଦଶରର ଉରଲ୍ଖ 
କରାଯାଇଛ।ି ମାମଲାର୍ ୍କାଶ 
ରଯ, ଜଟଣୀ ତହସଲି ଅଞ୍ଚଳର 
୍ଜ୍ାବହିାରରର ଜମ ି ରଯାଗାଇରଦବା 
ପାଇ ଁଶ୍ୀ ପାତ୍ରଙ୍ କମ୍ାନୀ ରଲାକଙ୍ଠାର୍ 
୍ାୟ ୨୦ ରକାଟର୍ି ଅଧିକ ଟଙ୍ା 
ଠକରିନଇଥିବା ୨୦୧୮ରର ଅଭରିଯାଗ 
ରହାଇଥିଲା। କ୍ରାଇମ୍  ବ୍ାଞ୍ଚ ଅର୍ମରନୈତକି 
ଅପରାଧ ଶାଖାରର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ରର 
ଏକାଧିକ ଏତଲା ର୍ଜ୍ ରହାଇଥିଲା। 
ଅଭରିଯାଗ ପରର ତାଙ୍୍ ଗରିେ 
କରଥିିଲା କ୍ରାଇମ୍  ବ୍ାଞ୍ଚ ଅର୍ମରନୈତକି 
ଅପରାଧ ଶାଖା।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୭।୩(ସମସି): ରମା 
କରଲଜ ୍କଳ୍ପ ଅଧୀନରର ରାଜ୍ୟର ୭ଟ ି
୍ମଖ୍ କରଲଜର ରଚରହରା ବଦଳବି। 
କରଲଜ ଗଡ଼୍କିର ଭରି୍ଭୂିମରି ବକିାଶ ରହବା 
ସହତି ରକଉଠଁ ି ସ୍ାଟ୍ମରଶ୍ଣୀଗହୃ ତ ପଣ୍ ି
ରକଉଠଁ ି ଉତ୍କର୍ମ ରକନ୍ଦ୍ର ୍ତଷି୍ା କରାଯବି। 
ରମା କରଲଜ ଅଭଯିାନ ପରଚିାଳନା 
ସଂଗଠନର ୍କଳ୍ପ ସମୀଷୋ ରବୈଠକରର 
୭ଟ ିଉଚ୍ଚତର ଶଷିୋନ୍ଷ୍ାନର ବକିାଶ ପାଇଁ 
୩ରକାଟର୍ି ଊର୍ଦ୍୍ମ ଟଙ୍ା ମଞ୍ର୍ କରାଯାଇଛ।ି 

ଗର୍୍ବାର ‘ରମା କରଲଜ’ ଅଧ୍ୟଷେ ଆକାଶ 
ଦାସନାୟକଙ୍ ଅଧ୍ୟଷେତାରର ସମୀଷୋ 
ରବୈଠକ ଅନ୍ଷ୍ତି ରହାଇଥିବାରବରଳ 
ଏଥିରର ୭ଟ ି ୍କଳ୍ପ ପାଇ ଁ ୩ରକାଟ ି
୧୨ଲଷେ ୨୩ହଜାର ୭୦୨ ଟଙ୍ା ଅର୍ମ 
ମଞ୍ର୍ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଟଙ୍ାରର ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ଓ ପରବିାର କଲ୍ୟାଣ ବଭିାଗ ଅଧୀନରର 
ଥିବା ବ୍ହ୍ମପର୍ ଏମ୍  ରକସଜି ି ରମଡକିାଲ୍   
କରଲଜରର ପର୍ାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ 

ପାଇ ଁ ଉତ୍କର୍ମ ରକନ୍ଦ୍ର ୍ତଷି୍ା କରାଯବି। 
ଦଷେତା ବକିାଶ ଓ ରବୈରୟକି ଶଷିୋ ବଭିାଗ 
ଅଧୀନରର ଥିବା ବ୍ହ୍ମପର୍ର ଉମାଚରଣ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଞ୍ନିୟିରଂି ସ୍ଲ୍ରର ନୂଆ 
ସ୍ାଟ୍ମ ରଶ୍ଣୀଗହୃ ଓ ଭଡିଓି କନ୍  େରରନ୍ସ 
ହଲ୍   ନମି୍ମାଣ ରହବ। ଓଡ଼ଶିା ରବୈରୟକି ଓ 
ଗରବରଣା ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ (ଓୟଟ୍ଆିର୍  )
ରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ପାଇ ଁ‘ୟଙ୍ଗ ଟଙି୍ର ରସ୍ପସ୍  ’ 
୍ତଷି୍ା ପାଇ ଁ ଅର୍ମ ମଞ୍ର୍ କରାଯାଇଥିବା 
ରବରଳ ଉଚ୍ଚଶଷିୋ ବଭିାଗ ଅଧୀନରର 
ଥିବା ବାଙ୍ଗରିରିପାରରି ଲକ୍ଷୀକାନ୍ 
ଡଗି୍ୀ କରଲଜରର ସାଇରକଲ୍   ଷ୍ଟାଣ୍ଡର 
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହ ବଜି୍ାନ ଲ୍ୟାବ୍   ୍ତଷି୍ା, 
ରେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା ରଜାରନ୍ାର ମହମିା 
ମହାବଦି୍ୟାଳୟରର ରବୈଦ୍୍ୟତକି ଉପକରଣ 
କ୍ରୟ, ରେଙ୍ାନାଳ ଭ୍ବନର ବାଜରିାଉତ 
ରମରମାରଆିଲ୍   ଡଗି୍ୀ କରଲଜର ଷ୍ଟାଫ୍   
କମନ୍  ର୍ମ୍  ର ଉନ୍ନତକିରଣ ଏବଂ ଗଞ୍ାମର 
ଖଲ୍ରିକାଟ୍   ଏକକ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର 

ରସମନିାର୍   ଲାଇରବ୍ରୀ ପାଇ ଁ ବହ ି କ୍ରୟ 
କରାଯବି। କରଲଜରର ଏହ ି ସବ୍ ବକିାଶ 
ପାଇ ଁ ପର୍ାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନ ‘ରମା 
କରଲଜ ଅଭଯିାନ’ ମାଧ୍ୟମରର ସହାୟତା 
ଅର୍ମ ୍ଦାନ କରଛିନ୍।ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ 
ନଜି ୍ୟି ଶଷିୋନ୍ଷ୍ାନର ଉନ୍ନତ ି ପାଇଁ 
ଏହ ି ଅବଦାନ କରଲଜର ବକିାଶ ପରକ୍ 
ତ୍ୱରାନ୍ବତି କରବି।

ଗର୍୍ବାର ଆରୟାଜତି ସମୀଷୋ 
ରବୈଠକରର ‘ରମା କରଲଜ’ ଅଧ୍ୟଷେ ଆକାଶ 
ଦାସନାୟକଙ୍ ସରମତ ଉଚ୍ଚଶଷିୋ ବଭିାଗର 
୍ମଖ୍ ଶାସନ ସଚବି ତରା ‘ରମା କରଲଜ’ର 
ଉପାଧ୍ୟଷେ ବଷ୍ି୍ପଦ ରସଠୀ, ‘ରମା କରଲଜ’ର 
ମଖ୍୍ୟ ପରଚିାଳନା ଅଧିକାରୀ ଅମୀୟ କ୍ମାର 
ରାଉତ, ‘ରମା କରଲଜ’ର ବରି୍ ଅଧିକାରୀ 
ଅନତିା ସାହ୍, ଦଷେତା ବକିାଶ ଓ ରବୈରୟକି 
ଶଷିୋ ବଭିାଗର ଯଗ୍୍ମ ସଚବି ରରାଜନିା ଦାସ 
ଏବଂ ସ୍ାସ୍୍ୟ ଓ ପରବିାର କଲ୍ୟାଣ ବଭିାଗ 
ଅନ୍ସଚବି ରଶ୍ମ ିମଶି୍ ୍ ମଖ୍ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ଲ�ୋକକଥୋ

ଡ୍ାଇଭର ନା ଏ ଗଣ୍୍ଡାଦଳ ହାଏ
କଛି ିବ ିରହଲାନ ିଜାଣ ି!

ଧମ୍ମଘଟ ନାରମ ଧମ୍ମଛଡ଼ା କାମ
କରରିଲ ସବ୍ ଉଜାଣ।ି

ରକ, ରଟହଲିା ତାଙ୍୍ ପଣ୍,ି
ଦାବ ିପାଇଁ କ’ଣ ଏଭଳ ିଭଇିରଲ

ଭରଣା ରହାଇବ ମଣ୍ ି!!

ଭୁ ବ ନ େ ଶ୍ୱ ର , ୧ ୭ । ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଅନ୍ୟରାଜ୍ୟରର ବାର୍୍ମକ୍ୟ ଓ ଭନି୍ନଷେମଙ୍୍ 
ଅଧିକ ଭର୍ା ରାଶ ିମଳ୍ିଛ।ି ରତଣ ୍ମଧବ୍ାବ୍ 
ରପନସନ୍   ରଯାଜନାରର ମଳ୍ିଥିବା 
ବାର୍୍ମକ୍ୟ ଭର୍ା ଏବଂ ଭନି୍ନଷେମ ଭର୍ା ବୃର୍ ି
ରହଉ। ଅତକିମରର ଏହ ି ସହାୟତା ରାଶ ି
୧୦୦୦ ଟଙ୍ାକ୍ ବୃର୍ ିକରାଯାଉ। ରସହପିର ି
ରଯଉଁମାରନ ଜାତୀୟ ଏକକ ଭନି୍ନଷେମ 
ପରଚିୟ ୍ମାଣପତ୍ର(ୟଡ୍ଆିଇଡ)ି ପାଇଁ 
ଆରବଦନ କରଛିନ୍,ି ରସମାନଙ୍୍ ତ୍ରନ୍ 
୍ମାଣପତ୍ର ୍ଦାନ କରାଯାଉ। ଆଜ ି
୍ଶ୍ନକାଳରର ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବରିରାଧୀ 
ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ରର ସରକାରଙ୍ ଦୃଷ୍ଟ ିଆକର୍ମଣ 
କରଛିନ୍ ିଓ ଦ୍ଗ୍ମମ ଅଞ୍ଚଳରର ଭର୍ା ଟଙ୍ାର 
ସଚ୍ାର୍ ବଣ୍ଟନ ଉପରର ଗର୍୍ତ୍ୱାରରାପ 
କରଛିନ୍।ି ଶାସକ ଓ ବରିରାଧୀଙ୍ ଦାବ ି
୍ସଙ୍ଗରର ଉର୍ର ରଖି ରାଜ୍ୟ ସାମାଜକି 

ସର୍ଷୋ ଓ ଭନି୍ନଷେମ ଶସକ୍କିରଣ ମନ୍ତୀ 
ଅରଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହଛିନ୍ ି ରଯ 
ରାଜ୍ୟରର ବର୍୍ମମାନ ମଧବ୍ାବ୍ ରପନସନ 
ରଯାଜନା ଓ ଜାତୀୟ ସାମାଜକି 
ସହାୟତା କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମରର ସମଦ୍ାୟ 
୪୮୭୬୬୫୯ ଜଣ ହତିାଧିକାରୀ 

ମାସକି ଭର୍ା ଟଙ୍ା ପାଉଛନ୍।ି ଭର୍ା 
ଟଙ୍ା ରଯପର ି ହତିାଧିକାରୀଙ୍ ନକିଟରର 
ସହଜରର ପହଞ୍ଚପିାରବି ରସରନଇ 
ବଭିାଗ ବ୍ୟପାକ ବ୍ୟବସ୍ା ଗ୍ହଣ 
କରଛି।ି ପଞ୍ଚାୟତ କାଯ୍ମ୍ୟାଳୟରର ଭର୍ା 
ଟଙ୍ା ମଳ୍ିଥିବା ରବରଳ ରଯଉଁମାରନ 
କାଯ୍ମ୍ୟାଳୟକ୍ ନ ଆସପିାରରିବ ରସମାନଙ୍ 

ନକିଟରର ବ୍ୟାଙ୍ମତି୍ରମାରନ ଭର୍ା ଟଙ୍ା 
ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍।ି ରସହପିର ିରାଜ୍ୟର ଆର ହିକ 
ସ୍ତିକ୍ି ବଚିାରକ୍ ରନଇ ଆଗାମୀ ଦନିରର 
ସରକାର ଭର୍ା ବୃର୍ ି ରନଇ ବଚିାର 
କରରିବ ରବାଲ ିମନ୍ତୀ କହଛିନ୍ ି

ମଳୂ ୍ଶ୍ନକର୍୍ମା ୍େ୍ଲ୍ ସାମଲ 

ରାଜ୍ୟରର ୟଡ୍ଆିଇଡ ି ୍ଦାନ ସମ୍କ୍ମରର 
୍ଶ୍ନ କରଥିିବା ରବରଳ ମନ୍ତୀ ଏରନଇ 
ସବରିଶର ତର୍ୟ ରଖିଥିରଲ। ମନ୍ତୀଙ୍ 
ସଚୂନା ଅନ୍ସାରର ଏଯାବତ୍   ରମାଟ 
୧୦୦୯୭୭ ଜଣ ଭନି୍ନଷେମ ୟଡ୍ଆିଇଡ ି
ପାଇଁ ନଜି ନାମ ପଞ୍ୀକରଣ କରଛିନ୍।ି 
ରସମାନଙ୍ ମଧ୍ୟର୍ ୫୮୫୮୭୯ 

ଜଣଙ୍୍ ୍ମାଣ ପତ୍ର ମଳିସିାରଛି।ି ପବୂ୍ମର୍ 
ରମଡକିାଲ ଆରସସରମଣ୍ଟ ରବାଡ୍ମ 
ଅଧିନରର ରାଜ୍ୟର ୩ଟ ିସ୍ାନରର ଭନି୍ନଷେମ 
୍ମାଣପତ୍ର ଦଆିଯାଉଥିଲା। ଏରବ ୫ଟ ି
ନୂଆ ସ୍ାନ ଯରା ବାରଲଶ୍ୱର, ବାରପିଦା, 
ବଲାଙ୍ଗୀର, ରକାରାପଟ୍ ଏବଂ ପର୍ୀ 
ରମଡକିାଲ କରଲଜ ଏଥିରର ସାମଲି 
ରହାଇଛ।ି ଭନି୍ନଷେମ ଅଧିକାର ଅଧିନୟିମ 
୨୦୧୬ ଅନ୍ଯାୟୀ ଭନି୍ନଷେମମାନଙ୍ର ବଗ୍ମ 
ସଂଖ୍ୟା ୭ର୍ ୨୧କ୍ ବୃର୍ ିକରାଯାଇଛ ିରବାଲ ି
ମନ୍ତୀ କହଛିନ୍।ି ଏହ ି ଆରଲାଚନାରର 
ରମାହନ ମାଝ,ି ରାଜକରିଶାର ଦାସ, 
ତାରା୍ସାଦ ବାହନିୀପତ,ି ସରନ୍ାର ସଂି 
ସାଲ୍ଜା, ଚନ୍ଦ୍ରସାରରୀ ରବରହରା, ମର୍କଶ 
ପାଲ, ସର୍ରଶ ରାଉତରାୟ, ମର୍କଶ 
ମହାଲଙି୍ଗ, ଅମର ୍ସାଦ ଶତପରୀ 
ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଥିିରଲ।

ଗହୃନରଶରାସକଓ
ବନିରରାଧୀଙ୍କଦରାବ ି ବୋର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ଭନି୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ୋ ବଢୁ

 �ରୋଜ୍ୟଲର ୪୮.୭୬ �କ୍ଷ ହତିୋଧିକୋରୀଙୁ୍ ମଳୁିଛ ିଭତ୍ୋ
 �ଆଗୋମୀ ଦନିଲର ସରକୋର ବଚିୋର କରଲିବ:ମନ୍ତୀ

 �‘ଲମୋ କଲ�ଜ ଅଭଯିୋନ’ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆବଣ୍ଟନ 

୭ ଶକି୍ଷୋନୁଷ୍ୋନର ବକିୋଶ ପୋଇଁ 
୩.୧୨ ଲକୋଟରି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ରୁ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୭।୩(ସମସି): ସବ୍ମଭାରତୀୟ ରରଳପର 
ଇଞ୍ନିୟିରଂି ସଂଘର କମ୍ମକର୍୍ମାମାରନ ନୂଆଦଲି୍ୀ ସ୍ତି ରରଳ 
ଭବନ ଠାରର ରରଳମନ୍ତୀ ଅଶ୍ୱନିୀ ରବୈଷ୍ବଙ୍୍ ସାଷୋତ କର ିବଭିନି୍ନ 
୍ସଙ୍ଗରର ଆରଲାଚନା କରଛିନ୍।ି ବରିଶରକର ି ରରଳ ଇଞ୍ନିୟିର 
ମାନଙ୍ ୍ତ ି କରାଯାଉଥିବା ଅବରହଳା ଦୂର ପାଇଁ ସଂଘ ପଷେର୍ 
ମନ୍ତୀଙ୍୍ ଅନ୍ରରାଧ କରାଯାଇଥିଲା। ନକିଟରର ରରଳରବାଡ୍ମ 
ପଷେର୍ ଦଆିଯାଇ ଥିବା ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୫୫ରର କଛି ି ପରବିର୍୍ମନ 
କରବିା ପାଇଁ ମନ୍ତୀଙ୍୍ ନରିବଦନ କରଥିିରଲ। ସମସ୍ ଇଞ୍ନିୟିର 

ମାନଙ୍୍ ଗରୁପ୍  -ବ ି ଓ ଉପଯକ୍୍ ଅଧିକାର ୍ଦାନ କରବିା ପାଇଁ ଦାବ ି
କରାଯାଇଥିଲା। ରରଳ ମନ୍ତାଳୟ ଏକ ବୃହତ ରବୈରୟକି ଅନ୍ଷ୍ାନ 
ରହାଇଥିରଲ ସର୍୍ା ରରଳ ଇଞ୍ନିୟିମାନଙ୍ ୍ତ ି ଅବରହଳା 
ରହଉଥିବା ମନ୍ତୀ ସ୍କିାର କରବିା ସହତି ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର 
ପଦରଷେପ ନଆିଯବି ରବାଲ ି ଶ୍ୀ ରବୈଷ୍ବ ୍ତଶିରୁତ ି ରଦଇଥିରଲ। 
ରରଳମନ୍ତୀଙ୍୍ ସାଷୋତ କରଥିିବା ଏହ ି ୍ତନିଧିି ଦଳରର ପବୂ୍ମତଟ 
ରରଳପର ଇଞ୍ନିୟିର ସଂଘର ପଷେର୍ ଇଂ ବବନି୍   ମହାନ୍,ି ଇଂ ବଷ୍ି୍ 
୍ସାଦ ଦାଶ, ଦ୍ଃଶାସନ ସାହ୍ ୍ମଖ୍ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ଲରଳ ଇଞ୍ନିୟିରଙ୍ ସମସ୍ୟୋ ଦୂର କରୋଯବି: ମନ୍ତୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୭।୩(ସମସି): ମହଳିା ସଶକ୍କିରଣ ଦଗିରର 
ଅରନକ ଉଦାହରଣ ସଷୃ୍ଟ ି କରଛି ି ଓଡ଼ଶିା। ବରିଶରକର ି
ମଖ୍୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ ଆଭମିଖ୍୍ୟକ୍ ବାସ୍ବ 
ରୂପ ରଦବାରର ଅବରହଳା କର ି ନାହ ିଁ ୫-ଟ ି ଉପକ୍ରମ। 
ଏହାର ଆଉ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ ଉଦାହରଣ ରହଉଛ ି ଆର ହିକ 
ରଷେତ୍ରରର ମହଳିାଙ୍ ସହଭାଗତିା ସନ୍ଶି୍ତି କରବିା। ରାଜ୍ୟର 
ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳରର ଥିବା ୮୭% ମହଳିାଙ୍ (୧୪-୪୯ ବର୍ମ)
ର ନଜିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହଛି।ି ଜାତୀୟ ସ୍ରର ଠାର୍ 
ଏହା ଅଧିକ। ଜାତୀୟ ସ୍ରରର ଏହ ି ହାର ୭୮.୬% 

ରହଛି।ି ଉର୍ର ୍ରଦଶ, ରକରଳ, ମହାରଷ୍ଟ୍ର, ଗଜ୍ରାଟ 
ଭଳ ି ରାଜ୍ୟ ତ୍ଳନାରର ଓଡ଼ଶିାର ୍ଦଶ୍ମନ ଆଗଆ୍ ରହଛି।ି 
ଜାତୀୟ ପରବିାର ସ୍ାସ୍୍ୟ ରରିପାଟ୍ମ-୫ରର ଏହ ିତର୍ୟ ୍ଦାନ 
କରାଯାଇଛ।ି

ମହଳିା ମାନଙ୍୍ ସ୍ାବଲମ୍ବ ି କରବିା ଦଗିରର ଜାତୀୟ 
ସ୍ର ଠାର୍ ଆରମ୍ଭ କର ି ମଳିତି ଜାତସିଂଘ ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ ସବ୍ଠ ି
ଚଚ୍ଚ୍ମା। ମଖ୍୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରର 
ଦରିନ ଅସହାୟ ଥିବା ମହଳିା ଆଜ ି ନଜି ପାଇଁ ନରିଜ 

ପରଚିୟ ସଷୃ୍ଟ ି କରପିାରଛିନ୍।ି ବରିଶରକର ି ମହଳିାଙ୍ 
ଆର ହିକ ଅନ୍ଭ୍୍ମକ୍କିରଣ ରଷେତ୍ରରର ଓଡ଼ଶିା ସରକାରଙ୍ 
ଉଦ୍ୟମ େଳ୍ସ ୂରହାଇପାରଛି।ି ମଶିନ ଶକ୍ ିଭଳ ିଅଭନିବ 
କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ ବଳରର ୭୦ ଲଷେ ମହଳିାଙ୍୍ ରନଇ ବଶିାଳ 
କମ୍ମବଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ବଳକ୍ ଆଗକ୍ ରନବା 
ଉରଦ୍ଶ୍ୟରର ମଶିନ୍   ଶକ୍କ୍ି ଏକ ବଭିାଗରର ପରଣିତ 
କରାଯାଇଛ।ି ମଶିନ୍   ଶକ୍ଙ୍ି୍ ରନଇ ବରିରାଧୀ ଦଳ ନାନା 
୍କାର କ୍ତ୍ାରଟନା କର୍ଥିବା ରବରଳ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ର 
ଏହ ି ରରିପାଟ୍ମ ରସମାନଙ୍୍ କଡ଼ା ଜବାବ୍   ରଦଇଛ ି ରବାଲ ି
କ୍ହାଯାଉଛ।ି ରରିପାଟ୍ମ ଅନ୍ସାରର ଗଜ୍ରାଟରର ୭୦%, 
ଉର୍ର ୍ ରଦଶ ଓ ମଧ୍ୟ ୍ ରଦଶରର ୭୫% ରଲଖାଏଁ, ପଶ୍ମି 
ବଙ୍ଗରର ୭୭%, ରତରଲଙ୍ଗାନାରର ୮୪%, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରର 
୭୫%, ରାଜସ୍ାନରର ୮୦%, ବହିାରରର ୭୭%, 
ଦଲି୍ୀରର ୭୩%, ଆନ୍ଧ୍ର ୍ରଦଶରର ୮୨%, କର୍୍ମାଟକରର 
୮୯%, ତାମଲିନାଡ଼୍ରର ୯୨% ମହଳିାଙ୍ର ନଜିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍ 
ଆକାଉଣ୍ଟ ରହଛି ିଏବଂ ରସମାରନ ନରିଜ ଏହାକ୍ ବ୍ୟବହାର 
କର୍ଛନ୍।ି ମହଳିାମାନଙ୍ ହାତ ମଠ୍ାକ୍ ଟାଣ କରବିା ପାଇଁ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅରନକ ପଦରଷେପ ରନଇଥିବା ରବରଳ 
୍ାୟ ୧୫ଟ ିବଭିାଗର ବଭିନି୍ନ ଦାୟତି୍ୱ ମହଳିା ସ୍ୟଂ ସହାୟକ 
ରଗାଷ୍ୀଙ୍୍ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଆଗାମୀ ଦନିରର ସବ୍ ବଭିାଗରର 
ରସମାନଙ୍୍ ସାମଲି କରବିା ପାଇଁ ଲଷେ୍ୟ ରହଛି।ି ରସହପିର ି
ମହଳିା ସ୍ୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ୀଙ୍୍ ରଗାଟଏି ରଗାଟଏି 
ଉରଦ୍ୟାଗରର ପରଣିତ କରବିା ପାଇଁ ରଣନୀତ ି୍ସ୍୍ତ କର ି
ତା ଉପରର କାଯ୍ମ୍ୟାନ୍ଷ୍ାନ ରହଉଛ।ି

ସରକରାରୀକମଦେଚରାରୀଙ୍କଇଭିକଣିରାପରାଇଁବଦଳଲିରାେୟିମ

୩ ମୋସ ଭତିଲର କୋଗଜପତ୍ର ଦୋଖ� ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ

ଅବନହଳରାକନଲନହବକରାରଦେ୍ରାେୁଷ୍ରାେ
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୭।୩(ସମସି): ଯବ୍ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍୍ ଆର ହିକ ସହାୟତା ରଦବା 
ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ର ରକୌଣସ ିବ୍ୟବସ୍ା ନାହ ିଁ କମି୍ବା ଆଗାମୀ ବର୍ମଗଡ଼୍କିରର 
ଏଭଳ ିଭର୍ା ୍ ଦାନ ରନଇ ରକୌଣସ ିରଯାଜନା ନାହ ିଁ। ରାଜ୍ୟ ବରିଜଡ ିସାଂସଦ ମାନସ 
ରଞ୍ନ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍ ୍ଶ୍ନର ଉର୍ରରର ଏଭଳ ିସଚୂନା ରଦଇଛନ୍ ିରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ କରିନ୍   
ରଜ୍ି୍। ଶ୍ୀ ରଜ୍ିଜ୍ କହଛିନ୍ ିରଯ ଜରଣ ଆଇନରର ସ୍ାତକ ଡଗି୍ୀ ହାସଲ କରଥିିବା 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନ ଓକଲିାତ ିକରବିା ପାଇଁ ପଞ୍କିରଣ କରପିାରରିବ। ଆଇନଜୀବୀ 
ଭାରବ ରସ ଅଭଜି୍ତା ହାସଲ କରରିବ। ନଜି ସାମର୍ମ୍ୟ ଓ ଦଷେତା ଆଧାରରର 
ବୃର୍ଗିତ ଅଭ୍ୟାସ କର ି ଅର୍ମ ଉପାଜ୍ମନ କରପିାରରିବ। ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ରସମାନଙ୍୍ 
ଆର ହିକ ସହାୟତା ବା ଭର୍ା ରଦବାକ୍ ରକୌଣସ ିରଯାଜନା ନାହ ିଁ ରବାଲ ିରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ 
କହଛିନ୍।ି ଉରଲ୍ଖରଯାଗ୍ୟ ସାଂସଦ ଶ୍ୀମଙ୍ଗରାଜ ଯବ୍ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍୍ ଆର ହିକ 
ନରିପର୍ା ରଯାଗାଇ ରଦବା ଉରଦ୍ଶ୍ୟରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରକୌଣସ ିଭର୍ା ରଯାଜନା 
ରହଛି ି କ ି ନାହ ିଁ, ଯଦ ି ଏଭଳ ି କଛି ି ରଯାଜନା ଅଛ ି ରତରବ ରସ ସମ୍କହିତ ସଚୂନା 
୍ଦାନ କରବିାକ୍ ଶ୍ୀମଙ୍ଗରାଜ ୍ଶ୍ନ କରଥିିରଲ।

 �ଯବୁ ଆଇନଜୀବୀଙୁ୍ ଆଥ ଥିକ ସହୋୟତୋ 
ବ୍ୟବସ୍ୋ କମି୍ୋ ଲଯୋଜନୋ 
ନ ଥିବୋ କହ�ିୋ ଲକନ୍ଦ୍ର

ଭୁ ବ ନେଶ୍ୱର , ୧୭ ।୩ (ସମ ିସ ) : 
ହାତୀ କରଡିର ୍ସଙ୍ଗରର ମଖ୍୍ୟ 
ବନ୍ୟ୍ାଣୀ ସଂରଷେକ (ପସିସିଏିେ)
ଙ୍୍ ଏନଜଟି ି ପଷେର୍ କାରଣ ଦଶ୍ମାଅ 
ରନାଟସି ଜାର ି ରହାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟରର 
୧୪ ଟ ି ହାତୀ କରଡିର୍   ରଘାରଣା 
ରନଇ ୨୦୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ରର 
ଏନଜଟି ିନରିଦ୍୍ମଶ ରଦଇଥିରଲ। ରାଜ୍ୟ 

ସରକାର ଏହାକ୍ ୨ ମାସ ମଧ୍ୟରର 
କାଯ୍ମ୍ୟକାରୀ କରବିା କରା। ମାତ୍ର 
ବର୍୍ମମାନ ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ ଏହା ରଘାରଣା 
ରହାଇ ନ ଥିବାର୍ ଏନଜଟି ିଅସରନ୍ାର 
ବ୍ୟକ୍ କରବିା ସହ କାରଣ ଦଶ୍ମାଅ 
ରନାଟସି୍   ଜାର ି କରଛିନ୍।ି ଜାତୀୟ 
ଗ୍ୀନ ଟ୍ବ୍ିନାଲ ଆଇନ ୨୦୧୦ର ଧାରା 
୨୬ ଅନ୍ସାରର ତାଙ୍ ବରିରାଧରର 

କାହ ିଁକ ି କାଯ୍ମ୍ୟାନ୍ଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ କରା ନ 
ଯବି ରସ ରନଇ କାରଣ ଦଶ୍ମାଇବାକ୍ 
ଏନ୍  ଜଟି ି ନରିଦ୍୍ମଶ ରଦଇଛନ୍।ି ୱାଇଲ୍ଡ 
ଲାଇେ ରସାସାଇଟ ି ଅଫ୍   ଓଡ଼ଶିାର 
ଆରବଦନର ଶଣ୍ାଣ ି କର ି ଏନଜଟି ି
ଏପର ି ନରିଦ୍୍ମଶ ରଦଇଛନ୍।ି ଏ୍ଲି 
୬କ୍ ମାମଲାର ପରବର୍୍ମୀ ଶଣ୍ାଣ ିପାଇଁ 
ଧାଯ୍ମ୍ୟ କରାଯାଇଛ।ି

ପସିସିଏିଫଙୁ୍ କୋରଣ ଦଶଦ୍ଧୋଅ ଲନୋଟସି

ଡ୍ୋଇଭର ଆଲ୍ୋଳନ...
ମହାସଂଘକ୍ ଆରନ୍ାଳନ ୍ତ୍ୟାହାର ନମିରନ୍ ଅନ୍ରରାଧ 
କରଥିିରଲ। ମଖ୍୍ୟ ଶାସନ ସଚବି ନରିବଦନ କରବିା ରଯାଗ୍ଁ 
ଆରନ୍ାଳନ ୍ ତ୍ୟାହୃତ ନଷି୍ପର୍ ିନଆିଯାଇଛ ିରବାଲ ିରସ କହଛିନ୍।ି 
ରତରବ ଏହ ି୯୦ ଦନି ମଧ୍ୟରର ସରକାର ନଜି କରା ନ ରଖିରଲ 
୯୧ ତମ ଦନିଠାର୍ ପଣ୍ ିଆରନ୍ାଳନ କରାଯବି ଓ ହଜାର ହଜାର 
ଡ୍ାଇଭର ରାଜଧାନୀରର ଆତ୍ମାହ୍ତ ି ରଦରବ ରବାଲ ି ସଂଘ 
ସଭାପତ ିକହଛିନ୍।ି

ଶୀତଳ ଭଣ୍ୋର...
ରବଆଇନ ଭାରବ ଏହ ିଛାତ ନମି୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭରିଯାଗ 
ରହାଇଛ।ି ଏହାର ଏନ୍ ଓସ ି ମଧ୍ୟ ନ ଥିଲା। ମଖ୍୍ୟମନ୍ତୀ ରଯାଗୀ 
ଆଦତି୍ୟନାର ମତୃକଙ୍ ପରବିାର ସଦସ୍ୟଙ୍ ପାଇଁ ୨ ଲଷେ ଟଙ୍ା 
ରଲଖାଏଁ ଏବଂ ଗର୍୍ତର ଆହତଙ୍ ପାଇଁ ୫୦ ହାଜର ରଲଖାଏଁ 
ଅନ୍କମ୍ାମଳୂକ ସହାୟତା ରଘାରଣା କରଛିନ୍।ି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ 
ପାଇଁ କମଶିନର ଏବଂ ଡଆିଇଜ ି ମର୍ାଦାବାଦଙ୍ ଅଧ୍ୟଷେତାରର 
କମଟି ିଗଠନ କରାଯାଇଛ।ି

୨୧ଲର ଓଡ଼ଶିୋ...
ତାରଖିରର ମମତା ଭ୍ବରନଶ୍ୱରରର ପହଞ୍ଚରିବ। ୨୨ ତାରଖିରର 
ରସ ପର୍ୀ ଯରିବ ଓ ମହା୍ଭ୍ ଶ୍ୀଜଗନ୍ନାରଙ୍୍ ଦଶ୍ମନ କରରିବ। 
ଏହା ସହ ରସଠାରର ଏକ ଘରରାଇ କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମରର ତାଙ୍ର 
ରଯାଗଦାନ କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ ରହଛି।ି ୨୩ ତାରଖିରର ରସ କଲକତା 
୍ତ୍ୟାବର୍୍ମନ କରବିା ପବୂ୍ମର୍ ନବୀନ ନବିାସରର ମଖ୍୍ୟମନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍୍ ରସୌଜନ୍ୟମଳୂକ ସାଷୋତ କରରିବ ରବାଲ ି
ସଦ୍ୀପ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି

କଲ�ୋର ସତ୍ଦ୍ଧ...
ମରଣାନ୍କ ଆକ୍ରମଣ ରହାଇଥିଲା ଏବଂ ଗଳ୍ମିାଡ଼ରର ଦରିଲଶ୍ୱର 
ମତ୍ୃ୍ୟବରଣ କରଥିିରଲ। ରସରତରବରଳ ଏହ ି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା 
ମାମଲା ସାରା ରାଜ୍ୟରର ଆରଲାଡ଼ନ ସଷୃ୍ଟ ି କରଥିିଲା। 
ବରିଜପ ି ରନତା ଜୟ ନାରାୟଣ ମଶି୍ଙ୍ ସରମତ ରମାଟ ୧୩ 
ଜଣଙ୍ ନାମରର ପଲ୍ସି ଧାରା ୩୦୨, ୩୦୭, ୧୪୭, ୧୪୮, 
୩୪୧, ୨୯୪, ୩୨୩, ୩୨୫, ୩୩୬, ୪୨୭, ୫୦୭ ଏବଂ 

ଆରନେୟାସ୍ତ୍ର ଆଇନର ଧାରା ୨୫ ଓ ୨୭ରର (ରକସ୍   ନମ୍ବର-
୨୪/୨୦୧୮)ରର ମାମଲା ର୍ଜ୍ କରଥିିଲା। ଜୟନାରାୟଣଙ୍୍ 
ଗରିେ କରାଯବିା ପରର ରଜଲ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଦୀଘ୍ମଦନି 
ରଜଲରର ରହବିା ପରର ଶ୍ୀ ମଶି୍ଙ୍୍ ହାଇରକାଟ୍ମ ସର୍୍ମମଳୂକ 
ଜାମନି ୍ଦାନ କରଥିିରଲ। ଜାମନି ଅବଧିରର ରସ ରକୌଣସ ି
ଅପରାଧିକ କାଯ୍ମ୍ୟରର ଜଡ଼ତି ରହରିବ ନାହ ିଁ ରବାଲ ି ଅଦାଲତ 
ନରିଦ୍୍ମଶ ରଦଇଥିରଲ ରହଁ ଇତମିଧ୍ୟରର ରସ ୩ଟ ି ଅପରାଧିକ 
ମାମଲାରର ନଜିକ୍ ଜଡ଼ତି କରଥିିବା ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଛ।ି 
ଜାମନିରର ଥିବା ସମୟରର ଧମକଚମକ, ଗାଳଗିଳ୍ଜ ଓ 
ପଲ୍ସିକ୍ ଆକ୍ରମଣ ପର ି ୩ଟ ି ମାମଲା ର୍ଜ୍ ରହାଇଥିବାର୍ 
ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ବମିଳ ଭ୍ଏ ନାମକ ଜରଣ ବ୍ୟକ୍ ିଭ୍ବରନଶ୍ୱର 
ସ୍ତନ୍ତ ଅଦାଲତରର ଜୟନାରାୟଣଙ୍ ଜାମନି ରଦ୍ ପାଇଁ ଏକ 
ପଟିସିନ ଦାଖଲ କରଛିନ୍।ି ଜାମନି୍   ସର୍୍ମାବଳୀକ୍ ଖିଲାପ କର ି
ବାରମ୍ବାର ଅପରାଧିକ କାଯ୍ମ୍ୟକଳାପରର ଲପି୍ ରଖଥ୍ିବାର୍ ଶ୍ୀ 
ମଶି୍ଙ୍ ଜାମନି୍   ତ୍ରନ୍ ରଦ୍ ସହ ହତ୍ୟା ମାମଲାରର ଶଣ୍ାଣ ି
କର ି ତାଙ୍ ବରିରାଧରର ଦୃେ କାଯ୍ମ୍ୟାନ୍ଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ କରବିାକ୍ 
ଅଦାଲତଙ୍ ନକିଟରର ଆରବଦନ କରଥିିରଲ। ଏହ ିଆଧାରରର 
ସ୍ତନ୍ତ ଅଦାଲତ ତରା ଭ୍ବରନଶ୍ୱର ଅତରିକି୍ ରଦୌରା ଜଜ୍   ଆଜ ି
ଅଭଯିକ୍୍ମାନଙ୍୍ ରକାଟ୍ମରର ହାଜର ରହବାକ୍ ସମନ୍   ଜାର ି
କରଥିିରଲ। ମଖ୍୍ୟ ଅଭଯିକ୍୍ ଶ୍ୀ ମଶି୍ଙ୍ ସରମତ ଅନ୍ୟ ୧୧ ଜଣ 
ଦୀଘ୍ମ ଅରେଇ ବର୍ମ ପରର ଆଜ ି୍ରମ ରର ରକାଟ୍ମରର ହାଜର 
ରହାଇଥିରଲ। 

ପବୂ୍ମର୍ ହାଇରକାଟ୍ମ ୩ଟ ିସର୍୍ମାବଳୀ ଯରା ନଜିକ୍ ରକୌଣସ ି
ଅପରାଧିକ ମାମଲାରର ସଂଶ୍ଷି୍ଟ ନ କରବିା, ହତ୍ୟା ମାମଲାରର 
ସାଷେ୍ୟ, ୍ମାଣ ନଷ୍ଟ ନରହଲା ପର ି ରକୌଣସ ି କାଯ୍ମ୍ୟ ନ କରବିା 
ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକ୍ ଗରଲ ପଲ୍ସି ଓ ରକାଟ୍ମଠାର୍ ଅନ୍ମତ ି
ରନବାକ୍ ଅନ୍ପାଳନ ସର୍୍ମରର ଶ୍ୀ ମଶି୍ଙ୍୍ ଜାମନି୍   ୍ଦାନ 
କରଥିିରଲ। ସମାନ ୩ଟ ିସର୍୍ମର କଡ଼ାକଡ଼ ିଅନ୍ପାଳନ କରବିାକ୍ 
କହ ିଶ୍ୀ ମଶି୍ଙ୍ ସରମତ ଅନ୍ୟ ଅଭଯିକ୍୍ମାନଙ୍୍ ଜାମନି୍   ୍ଦାନ 
କରାଯାଇଛ।ି ଅନ୍ୟପଷେରର ଶ୍ୀ ମଶି୍ ହାଇରକାଟ୍ମଙ୍ ଜାମନି୍   
ସର୍୍ମାବଳୀ ଭାଙ୍ଗ ି ବାରମ୍ବାର ଅପରାଧ ଘଟାଉଥିବାର୍ ଏବଂ 
ଶଣ୍ାଣରିବରଳ ଚହି୍ନଟ ୍କ୍ରୟିାରର ରସ ଉପସ୍ତି ରହବିାର 
ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛି।ି ରତଣ ୍ ଏଣକି ି ୍ରତ୍ୟକ ଶଣ୍ାଣରିର ଶ୍ୀ 
ମଶି୍ ବ୍ୟକ୍ଗିତ ଭାରବ ହାଜରିା ପାଇଁ ଅଦାଲତ ନରିଦ୍୍ମଶ ଦଅିନ୍୍ 
ରବାଲ ି ପଟିସିନରଙ୍ ଓକଲି ରଦବସ୍ାନ ଦାସ ଏବଂ ସରକାରୀ 
ଓକଲି ରଶ୍ମରିଞ୍ନ ବ୍ହ୍ମାଙ୍ ପଷେର୍ ଆଜ ି ଆଉ ଦ୍ଇଟ ି ପଟିସିନ 

ଦାଖଲ କରାଯାଇଛ।ି ଏରନଇ ସ୍ତନ୍ତ ଅଦାଲତର ନରିଦ୍୍ମଶକ୍ 
ଅରପଷୋ କରାଯାଇଛ।ି

୫୩୩ ଟଙ୍ୋକୁ...
ବରିରାଧରର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇରକାଟ୍ମଙ୍ ଦ୍ଇଜଣଆି 
ଖଣ୍ଡପୀଠରର ଅପଲି କରଥିିରଲ। ଜଣକିଆି ବଚିାରପତଙି୍ ରାୟକ୍ 
ସମ୍ରୂ୍୍ମ ୍ତ୍ୟାଖାନ ନ କର ି ରହାମଗାଡ୍ମଙ୍ ରଦୈନକି ପାରଶି୍ମକି 
୫୩୩ ଟଙ୍ାରର ସୀମତି ରଖି ଏହାକ୍ ୨୦୧୬ ନରଭମ୍ବର ୧୦ 
ପରବିରର୍୍ମ ୨୦୨୦ ଜାନ୍ଆରୀର୍ ଲାଗ ୍ କରବିାକ୍ ଦ୍ଇ ଜଣଆି 
ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାୟ ରଦଇଥିରଲ। ଏହାକ୍ ଚ୍ୟାରଲଞ୍ କର ି ଉଭୟ 
ସରକାର ଓ ଆରବଦନକାରୀ ରହାମଗାଡ୍ମ ସ୍୍ ମିରକାଟ୍ମଙ୍ ଦ୍ାରସ୍ 
ରହାଇଥିରଲ। ସ୍୍ ମିରକାଟ୍ମଙ୍ ଏହ ିରାୟକ୍ ରନଇ କମଶିନରରଟ୍   
ପଲ୍ସି ଗହୃରଷେୀ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ସ୍ାଗତ କରଛି।ି ସଂଘର 
ସଭାପତ ିଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମଶି୍, ସମ୍ାଦକ ହୃଦାନନ୍ ସାହ୍, ଭଜମନ 
ମହାନ୍,ି ନଖିÒଳ ଓଡ଼ଶିା ଗହୃରଷେୀ ମହାସଂଘର ସଭାପତ ିରଞ୍ନ 
କ୍ମାର ମଲ୍କି ୍ମଖ୍ ଏହାକ୍ ରନଇ ଆନନ୍୍କାଶ କରଛିନ୍।ି

ବରଦ୍ଧୋ �ଭିୋଇ�ୋ...
ରକନ୍ଦ୍ର ପଷେର୍ ଏହ ି ଜଲି୍ାଗଡ଼୍କି ପାଇଁ ଅରରଞ୍ ଆଲଟ୍ମ ଜାର ି
କରାଯାଇଛ।ି ରସହପିର ି ବାରଲଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, 
ଗଞ୍ାମ, ଗଜପତ,ି ମୟରୂଭଞ୍, ସନ୍୍ରଗଡ଼, ରଦବଗଡ଼, ରବୌର୍, 
କନ୍ଧମାଳ, ରକାରାପଟ୍, ମାଲକାନଗରି,ି ରାୟଗଡ଼ ଆଦରିର 
ବଜ୍ିଳ ି ଘଡ଼ଘଡ଼ ି ବର୍ମା ସାଙ୍ଗକ୍ ପବନର ରବଗ ୪୦-୫୦ କମି ି
ରହବି। ଏହାକ୍ ଦୃଷ୍ଟରିର ରଖି ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ୍ର ପଷେର୍ ଏହ ି
ଜଲି୍ାଗଡ଼୍କି ପାଇଁ ରୟରଲା ଆଲଟ୍ମ ଜାର ିକରାଯାଇଛ।ି 

ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରର ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର ବଜ୍ିଳ ି
ଘଡ଼ଘଡ଼ ି ସହତି କ୍ଆପରର ବର୍ମା ରହାଇଛ।ି ଦାରଙି୍ଗବାଡ଼ରିର 
୩୬ ମମି ି ବର୍ମା ରହାଇଥିବା ରବରଳ ନବରଙ୍ଗପର୍ରର 
୨୫, ରକାରାପଟ୍ ୧୩.୯, ପାରଳାରଖମଣ୍୍ଡ,ି ରାୟଗଡ଼ା, 
ମାଲକାନଗରି ି ଆଦରିର ମଧ୍ୟ ବର୍ମାର ୍ରକାପ ଭଲ ରହଛି।ି 
ଏହ ି ବର୍ମା ରଯାଗ୍ଁ ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ାସ 
ରହାଇଛ।ି ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ୍ରର ସଚୂନା ଅନ୍ଯାୟୀ ବର୍୍ମମାନ 
ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ାଭାବକିଠାର୍ ୨-୪ ଡଗି୍ୀ 
କମ୍   ଥିବା ରବରଳ ଆସନ୍ା ୫ ଦନି ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ ଏହ ି ସ୍ତି ି ଜାର ି
ରହବିାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି

ମହଳିୋ ଶସକ୍କିରଣ ଲକ୍ଷତ୍ରଲର ଆଦଶଦ୍ଧ ସୋଜଛି ିଓଡ଼ଶିୋ

ରରାେ୍ର୮୭%ମହଳିରାଙ୍କର
ଅଛିେେିସ୍ୱବ୍ରାଙ୍କଆକରାଉଣ୍ଟ
ଅେ୍ରରାେ୍ଓେରାତୀୟହରାର
ଠରାରୁଆଗଆୁ



ଶନବିାର 
୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩ ୧୧ଜଗତସଂିହପୁର
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ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରଘନୁାଥପରୁଷ୍ର ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ ିସମନ୍ୱୟ ଷ୍ମଳା 

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା, ୧୭୍ରା୩(ସମସି): କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା 
ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରାସତି ମହ୍ରାବଦି୍୍ରାଳୟର ବ୍ରାଣଜି୍ 
ବଭି୍ରାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଶି୍ୱ ଗ୍୍ରାହେ ଅଧିେ୍ରାର ଦବିସ 
ପ୍ରାଳତି କହ୍ରାଇଯ୍ରାଇଛ।ି ଏହ ି ଉପଲକକ୍ଷ 
ମହ୍ରାବଦି୍୍ରାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକେସର 

କଗ୍ରାପ୍ରାଳ ଚନ୍ଦ କବକହର୍ରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତ୍ରାକର 
ଅନୁଷ୍ତି ସଭ୍ରାକର ଖଡଗପରୁସ୍ତି ଭ୍ରାରତୀୟ 
ଔକଦ୍୍ରାଗେି ପ୍ରତଷି୍୍ରାନର ବରଷି୍ ଅନୁସନ୍୍ରାନେ 
ସଯୂ୍୍ଯ େ୍ରାନ୍ତ ମହ୍ରାନ୍ତ ି ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭ୍ରାକବ 
କଯ୍ରାଗକଦଇ ଉପସ୍ତି ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଗ୍୍ରାହେ 

ଅଧିେ୍ରାର ସମ୍ପେ୍ଯକର ବ୍ରାର୍୍ଯ୍ରା ପ୍ରଦ୍ରାନ େରଥିିକଲ। 
ଅଧ୍ୟ୍ରାପେ ବେି୍ରାଶ ନ୍ରାୟେ ଅତଥିି ପରଚିୟ 
ପ୍ରଦ୍ରାନ େରଥିିବ୍ରା କବକଳ ବ୍ରାଣଜି୍ ବଭି୍ରାଗ ମଖୁ୍ 
ଅଧ୍ୟ୍ରାପେ ଡ. ଜ୍୍ରାନରଞ୍ଜନ ଦ୍ରାସ ସ୍ୱ୍ରାଗତ ଭ୍ରାଷଣ 
ପ୍ରଦ୍ରାନ େରଥିିକଲ। ଅଧ୍ୟ୍ରାପେ ଡ. ସକୁରଶ ଚନ୍ଦ 
ଦ୍ରାସ ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଅବଗତ େର୍ରାଇଥିକଲ। ଏହ ି
ସଭ୍ରାକର ଅଧ୍ୟ୍ରାପେି୍ରା ୱ୍ରାଇ. ପଦ୍୍ରାବତୀଙ୍କ ସକମତ 
ଯକୁ୍ତ ୩ ୨ୟବଷ୍ଯ ଓ ତୃତୀୟ ବଷ୍ଯର ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀ 
ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। କଶଷକର ଅଧ୍ୟ୍ରାପେ ମକନ୍ରାଜ 
ପ୍ରଧ୍ରାନ ଧନ୍ବ୍ରାଦ ଅପ୍ଯଣ େରଥିିକଲ।

ରଘନୁ୍ରାଥପରୁ,୧୭।୩(ସମସି):

ମହଳି୍ରା ସ୍ୱଂୟ ସହ୍ରାୟେି୍ରା ଦଳଗଡ଼ୁେି 
ଭ୍ରାରତୀୟ କଟେଟ ବ୍୍ରାଙ୍କରୁ ଋଣ କନଇ 
ବ୍ବସ୍ରାୟ େର ି ସ୍ୱ୍ରାବଲମ୍ୀ କହବ୍ରାେୁ 
ରଘନୁ୍ରାଥପରୁ ଭ୍ରାରତୀୟ କଟେଟ ବ୍୍ରାଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ଓଡପଡ଼୍ରା କଗ୍ରାକଲଡେନ ପ୍୍ରାକଲସ୍   
ମଣ୍ଡପକର ଆକୟ୍ରାଜତି କମଗ୍ରା ଏସଏଚ୍  ଜ ି
ଋଣ କମଳ୍ରାକର ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭ୍ରାକବ 
କଯ୍ରାଗକଦଇ ଜଗତସଂିହପରୁ ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳ 
ପ୍ରାରୁଲ ପଟୱ୍ରାରୀ େହଛିନ୍ତ।ି ଏଥିକର 
ମଖୁ୍ବକ୍ତ୍ରା ଭ୍ରାକବ ଭ୍ରାରତୀୟ କଟେଟ 
ବ୍୍ରାଙ୍କର ମଖୁ୍ ମହ୍ରାପ୍ରବନ୍େ ଚନ୍ଦକଶଖର 
ଶମ୍ଯ୍ରା କଯ୍ରାଗକଦଇ େହକିଲ କଯ, ମହଳି୍ରା 
ସ୍ୱଂୟ ସହ୍ରାୟେି୍ରା ଦଳଗଡ଼ୁେି ସହ ସବୁ 
କବକଳ କଟେଟ ବ୍୍ରାଙ୍କ ଅଛ।ି ଏସଏଚ୍  ଜ ି
ମହଳି୍ରାମ୍ରାକନ ଋଣ କନଇ ଆଗେୁ ବଢ଼ବି୍ରାେୁ 
କସ ଆହ୍୍ରାନ କଦଇଥିକଲ। ଏଥିକର 
ସମ୍୍ରାନୀତ ଅତଥିି ଭ୍ରାକବ ଭ୍ରାରତୀୟ କଟେଟ 
ବ୍୍ରାଙ୍କର ଉପ-ମହ୍ରାପ୍ରବନ୍େ ସଞ୍ଜୟ ଝ୍ରା 
କଯ୍ରାଗକଦଇ ଭ୍ରାରତୀୟ କଟେଟ୍   ବ୍୍ରାଙ୍କ 

ଜଗତସଂିହପରୁ ଜଲି୍୍ରାକର ଟ୍ରାକଗ୍ଯଟଠ୍ରାରୁ 
ଅଧିେ ଋଣ ପ୍ରଦ୍ରାନ େରୁଛ ି କବ୍ରାଲ ି
େହଥିିକଲ। ଏଥିକର ଭ୍ରାରତୀୟ କଟେଟ୍   
ବ୍୍ରାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳେି ପ୍ରବନ୍େ ସୁବ୍ରାସ ଚନ୍ଦ 
କବକହର୍ରା କପୌକର୍ରାହତି୍ େର ି ଭ୍ରାରତୀୟ 
କଟେଟ ବ୍୍ରାଙ୍କ କଦଶର ସବୁଠ୍ରାରୁ ବଡ 
ବ୍୍ରାଙ୍କ ରଘନୁ୍ରାଥପରୁ ଶ୍ରାଖ୍ରା ଚଳତିବଷ୍ଯ 
୧୦କେ୍ରାଟରି ଋଣ କଦବ୍ରାପ୍ରାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ ଥିବ୍ରା 
କବକଳ ୧୬କେ୍ରାଟ ି ଋଣ ପ୍ରଦ୍ରାନ େରଛି।ି 

ଜଗତସଂିହପରୁ ଜଲି୍୍ରାକର େୃଷ ିବ୍ବସ୍ରାୟ, 
ଶଳି୍ପ, ମହଳି୍ରା ସ୍ୱଂୟ ସହ୍ରାୟେି୍ରା ଦଳେୁ ଋଣ 
କଦବ୍ରାକର କଟେଟ ବ୍୍ରାଙ୍କ ଅଗ୍ଣୀ ଭୂମେି୍ରା 
କନଇଛ।ି ଏଥିପ୍ରାଇଁ ଭ୍ରାରତୀୟ କଟେଟ 
ବ୍୍ରାଙ୍କର ମହ୍ରାପ୍ରବନ୍େଙୁ୍କ ସ୍ରାଧବୁ୍ରାଦ୍   
ଜଣ୍ରାଇବ୍ରା ସହତି ରଘନୁ୍ରାଥପରୁ ଶ୍ରାଖ୍ରା 
ପ୍ରବନ୍େଙୁ୍କ ଭୂୟଶୀ ପ୍ରଶଂସ୍ରା େରଥିିକଲ। 
ଏହ ିଅବସରକର ଭ୍ରାରତୀୟ କଟେଟ ବ୍୍ରାଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ୨୭୨ଟ ି ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜଙୁି୍କ ୪କେ୍ରାଟ ି

୮୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କ୍ରା ଋଣ ମଞ୍ଜରୁ େର୍ରାଯ୍ରାଇଛ।ି 
ଶୁକ୍ରବ୍ରାର ୨୦ଟ ିଏସଏଚ୍  ଜଙୁି୍କ ମଖୁ୍ଅତଥିି 
ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳ ପଟୱ୍ରାରୀ ୭ଲକ୍ଷ କଲକ୍ଷ୍ରାଏଁ 
ଋଣ ପ୍ରଦ୍ରାନ େରଥିିକଲ। କସହପିର ି
୨ଟ ି ଅକଟ୍ରା, ୨ଟ ି ଟ୍୍ରାେ୍ଟର ଋଣ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରଦ୍ରାନ େରଥିିକଲ। ଏହ ି ଉତ୍ସବକର 
ଜଗତସଂିହପରୁ ଭ୍ରାରତୀୟ କଟେଟ 
ବ୍୍ରାଙ୍କର ମଖୁ୍ ପ୍ରବନ୍େ ସୁଶ୍ରାନ୍ତ ସୁନଲି 
ଅଧିେ୍ରାରୀ, ରଘନୁ୍ରାଥପରୁ ଶ୍ରାଖ୍ରା ପ୍ରବନ୍େ 

ହରଦି୍୍ରାକ୍ଷୀ ଦ୍ରାରୁରୂପ୍ରା ତ୍ରପି୍ରାଠୀ, ବଡିଓି 
ତପନ କସନ୍ରାପତ,ି ସଡିପିଓି କଜ୍୍ରାତ୍ସ୍ରା 
ମଲ୍େି, ପଲିଡେ ଅେିସର ଆର.େରିଣ 
େୁମ୍ରାର, ହ୍ରାଜପିରୁର ପ୍ରବନ୍େ ତ୍ରାପସ 
ପ୍ରାତ୍ର, ର୍ରାହ୍ରାମ୍ରାର ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡ୍ରା, 
ତକିର୍୍ଯ୍ରାଲର ଶ୍ୱ୍ରାତୀ ତେି୍ଯୀ, େନ୍ଦରପରୁର 
ପଙ୍କଜ ସ୍ରାହୁ ପ୍ରମଖୁ କଯ୍ରାଗ କଦଇଥିକଲ। 
ମଖୁ୍ ମହ୍ରାପ୍ରବନ୍େ ଚନ୍ଦକଶଖର ଶମ୍ଯ୍ରା 
ରଘନୁ୍ରାଥପରୁ ଭ୍ରାରତୀୟ କଟେଟ ବ୍୍ରାଙ୍କର 
ପ୍ରବନ୍େ ତ୍ରପି୍ରାଠୀଙୁ୍କ ଏସଏଚ୍  ଜଗିଡ଼ୁେୁି 
ଆହୁର ିଅଧିେ ଋଣ ପ୍ରଦ୍ରାନ େର ିସ୍ୱ୍ରାବଲମ୍ୀ 
େରବି୍ରାେୁ ନକିଦ୍୍ଯଶ କଦଇଥିକଲ। 
ଏହ ି ଉତ୍ସବକର ରଘନୁ୍ରାଥପରୁ ଶ୍ରାଖ୍ରା 
େ୍ରାଯ୍ଯ୍୍ରାଳୟର େମ୍ଯଚ୍ରାରୀ ସୁେ୍ରାନ୍ତ 
କବକହର୍ରା, ଅବନି୍ରାଶ ମହ୍ରାପ୍ରାତ୍ର, ସୁଜତି୍   
ଦ୍ରାସ, ର୍ରାମ ସଂି ହ୍ରାଂସଦ୍ରା, ବକିରନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ରାଦ 
ସ୍ୱ୍ରାଇଁ, ବଜିୟ କଗ୍ରାଛ୍ରାୟତ ଉପସ୍ତି ରହ ି
ସହକଯ୍ରାଗ େରଥିିକଲ। ମଖୁ୍ ପ୍ରବନ୍େ 
ଶମ୍ଯ୍ରାଙ୍କ ଦ୍୍ରାର୍ରା ବରିଡି ି ବ୍ଲେ ହ୍ରାଜପିରୁ 
ନେିଟକର ନୂତନ କଟେଟବ୍୍ରାଙ୍କ ଶ୍ରାଖ୍ରା 
େ୍ରାଯ୍ଯ୍୍ରାଳୟ ଉଦ୍  ଘ୍ରାଟନ େରଥିିକଲ।

ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୭୍ରା୩(ସମସି):

ଜଗତସଂିହପରୁ ଜଲି୍୍ରା ସ୍ୱ୍ରାସ୍୍ ସମତି ି ଆନୁେୂଲ୍କର 
ଆଦେିବ ିଶ୍ରାରଳ୍ରା ଦ୍ରାସ ସଂସ୍ତୃ ିଭବନ ପରସିରକର 
ଆଶ୍ରା, ଗ୍ଁରା େଲ୍୍ରାଣ ସମତି,ି ଜନ ଆକର୍ରାଗ୍ ସମତି ିଓ 
ମହଳି୍ରା ଆକର୍ରାଗ୍ ସମତି ି ଜଲି୍୍ରା ସମ୍ଳିନୀ ଅନୁଷ୍ତି 
କହ୍ରାଇଯ୍ରାଇଛ।ି ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳ ପ୍ରାରୁଲ୍   ପଟ୍ରାୱରୀ 
କଯ୍ରାଗକଦଇ ସମ୍ଳିନୀେୁ ଉଦ୍  ଘ୍ରାଟନ େରଥିିକଲ। 
ଆଶ୍ରାେମ୍ଯୀଙ୍କ େର୍୍ଯବ୍ ଓ ଦ୍ରାୟତି୍ୱେୁ ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳ 
ପ୍ରଶଂସ୍ରା େରଥିିକଲ। କସହପିର ିଗ୍ରା ଁେଲ୍୍ରାଣ ସମତି,ି 

ଜନଆକର୍ରାଗ୍ ସମତି ି ଏବଂ ମହଳି୍ରା ଆକର୍ରାଗ୍ 
ସମତି ି ଦ୍ରାୟତି୍ୱ ଉପକର ଆକଲ୍ରାଚନ୍ରା େରଥିିକଲ। 
ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭ୍ରାକବ ଜଲି୍୍ରା ପରଷିଦ ସଭ୍ରାପତ ିମକନ୍ରାଜ 
କଭ୍ରାଇ, ସମ୍୍ରାନୀତ ଅତଥିି ଭ୍ରାକବ ଜଗତସଂିହପରୁ 
ବ୍ଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ରା େନେପ୍ରଭ୍ରା କଲଙ୍କ୍ରା, ଜଲି୍ରା ମଖୁ୍ ଚେିତି୍ସ୍ରା 
ଓ ଜନସ୍ୱ୍ରାସ୍୍ ଅଧିେ୍ରାରୀ ଡ. କକ୍ଷତ୍ରବ୍ରାସୀ ଦ୍ରାଶ, 
ଅତରିକି୍ତ ଜନସ୍ୱ୍ରାସ୍୍ ଅଧିେ୍ରାରୀ ଡ. ପ୍ରକମ୍ରାଦ ବ୍ରାରେି, 
ଜଲି୍୍ରା ସଚୂନ୍ରା ଓ କଲ୍ରାେସମ୍ପେ୍ଯ ଅଧିେ୍ରାରୀ େ୍ରାମନିୀ 
ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନ୍ରାୟେ, ଡପିଏିମ ଚକ୍ରଧର କଜନ୍ରା, 
ନୀଳମ୍ରାଧବ ରଥ, ସଶୁ୍ରାନ୍ତ ନ୍ରାୟେ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି 

ଥିକଲ। େୁଜଙ୍ଗର ଆଶ୍ରାେମ୍ଯୀ ସ୍ୱଗ୍ଯତ ଅଞ୍ଜନ୍ରା 
କବକହର୍ରା, ରଘନୁ୍ରାଥପରୁର ସ୍ୱର୍୍ଯଲତ୍ରା ଖଣୁ୍ଆି, 
ଏରସମ୍ରାର ମକନ୍ରାରମ୍ରା ର୍ରାଉତଙୁ୍କ ୧୦ ହଜ୍ରାର ଟଙ୍କ୍ରା 
ସହତି ମ୍ରାନପତ୍ର ଓ ଟ୍େି ଦଆିଯ୍ରାଇଥିଲ୍ରା। କସହପିର ି
ଦ୍ତିୀୟ ସ୍୍ରାନକର ନ୍ରାଉଗ୍ଁରାର କହନ୍ରା ପରଡ଼ି୍ରା, 
ତକିର୍୍ଯ୍ରାଲର ଆଶ୍ରା ରଞ୍ଜଲୁତ୍ରା କବକହର୍ରା, ତୃତୀୟ 
ସ୍୍ରାନକର ଜଗତସଂିହପରୁ ଆଶ୍ରାେମ୍ଯୀ େୁସମୁ ଦ୍ରାସ, 

ପ୍ରମଳି୍ରା ସ୍ରାହୁଙୁ୍କ ନଗଦ ଅଥ୍ଯ ର୍ରାଶ ିସହ ମ୍ରାନପତ୍ର ଟ୍େି 
ପ୍ରଦ୍ରାନ େର୍ରାଯ୍ରାଇଥିଲ୍ରା। ୧୦ଟ ିପ୍ର୍ରାଥମେି ସ୍ୱସ୍୍କେନ୍ଦ 
ଓ ୩ଟ ିସ୍ୱ୍ରାସ୍୍ ଉପକେନ୍ଦେୁ େ୍ରାୟ୍ରାେଳ୍ପ ସମ୍୍ରାନ ପବୂ୍ଯେ 
ମ୍ରାନପତ୍ର ଏବଂ ଟ୍େି ପ୍ରଦ୍ରାନ େର୍ରାଯ୍ରାଇଥିଲ୍ରା। 
ପ୍ରକତ୍େ ବ୍ଲେରୁ ୮ଟ ି ସସୁ୍ ଗ୍ଁରା ପରୁସ୍୍ରାର ସମ୍୍ରାନ 
ପ୍ରଦ୍ରାନ େର୍ରାଯ୍ରାଇଥିଲ୍ରା। ପ୍ରକତ୍େ ଗ୍ରା ଁ େଲ୍୍ରାଣ 
ସମତିେୁି ୧୦ ହଜ୍ରାର ଟଙ୍କ୍ରା, ଟ୍େି ଓ ମ୍ରାନପତ୍ର ପ୍ରଦ୍ରାନ 

େର୍ରାଯ୍ରାଇଥିଲ୍ରା। ପ୍ରାର୍ରାଦ୍ୀପ ଓ ଜଗତସଂିହପରୁର 
୪୪ଟ ି ମହଳି୍ରା ଆକର୍ରାଗ୍ ସମତିେୁି ଅଥ୍ଯର୍ରାଶ,ି 
ମ୍ରାନପତ୍ର, ଟ୍େି ପ୍ରଦ୍ରାନ େର୍ରାଯ୍ରାଇଥିଲ୍ରା। 
କଜ୍୍ରାତରିଞ୍ଜନ ପରଡ଼ି୍ରା, ମମତ୍ରା ଦ୍ରାଶ, ପ୍ରୟିମଦ୍୍ରା 
ଦ୍ରାସ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। ସେୁ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଧ୍ରାନ 
ମଞ୍ଚ ପରଚି୍ରାଳନ୍ରା େରଥିିବ୍ରାକବକଳ ଅମତି୍ରା ପଣ୍ଡ୍ରା 
ଧନ୍ବ୍ରାଦ ଅପ୍ଯଣ େରଥିିକଲ।

ବ୍ାଙ୍କରୁ ଋଣ ନନଇ ସ୍ାବଲମ୍ବୀ ନେବାକୁ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ଆେ୍ାନ

ଆଶା, ଗାଁ କଲ୍ାଣ ସମତି,ି ଜନ ଆଷ୍ରାଗ୍ ସମତି ିଓ ମହଳିା ଆଷ୍ରାଗ୍ ସମତି ିସମ୍ଳିନୀ

‘ଆଶାକମଚ୍ଚବୀଙ୍କ କର୍ଚ୍ଚବ୍, 
ଦାୟତି୍ୱ ପ୍ରଶଂସନବୀୟ’

ଜ ଗ ତ ସ ିଂ ହ ପୁ ର , ୧ ୭ ୍ରା ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଜଗତସଂିହପରୁ ଜଲି୍୍ରାକର ଭ୍ରାରତୀୟ କଟେଟ 
ବ୍୍ରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୃହତ୍   ଋଣ କମଳ୍ରା େ୍ରାଯ୍୍ଯ କ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ତି କହ୍ରାଇଯ୍ରାଇଛ।ି ଏହ ିଋଣ କମଳ୍ରାକର 
ଜଲି୍୍ରାକର ୫କେ୍ରାଟ ି ୭ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କ୍ରାର ଋଣ 

ପ୍ରଦ୍ରାନ େର୍ରାଯ୍ରାଇଛ।ି ଜଗତସଂିହପରୁ 
ଜଲି୍ରାପ୍ରାଳ ପ୍ରାରୁଲ ପଟ୍ରାୱରୀ କଯ୍ରାଗକଦଇ 
ମହଳି୍ରାମ୍ରାକନ ସମ୍ରାଜର ବକିଶଷ ଅଙ୍ଗ। 
ସମ୍ରାଜ ଉନ୍ନତକିର ମହଳି୍ରାଙ୍କ ଭୂମେି୍ରା 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ। କତଣ ୁ ମହଳି୍ରାଙୁ୍କ ସ୍ୱ୍ରାବଲମ୍ୀ 
େରବି୍ରା ପ୍ରାଇ ଁସରେ୍ରାରୀସ୍ତରକର ଆର୍ôଥେ 
ସହ୍ରାୟତ୍ରା କଯ୍ରାଗ୍ରାଇ କଦବ୍ରାର ବ୍ବସ୍୍ରା 
ରହଛି ିକବ୍ରାଲ ିେହଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିଋଣ କମଳ୍ରାକର 
୨୦ରୁ ଅଧିେ ହତି୍ରାଧିେ୍ରାରୀଙୁ୍କ ଋଣ ମଞ୍ଜରୁ ି
ପତ୍ର ପ୍ରଦ୍ରାନ େର୍ରାଯ୍ରାଇଛ।ି ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳ ଓ 
ଏସବଆିଇ ଭୁବକନଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳର ମଖୁ୍ 

ମହ୍ରାପ୍ରବନ୍େ ଚନ୍ଦର କଶଖର ଶମ୍ଯ୍ରା ମଳିତି 
ଭ୍ରାକବ ଏହ ି ଋଣ କମଳ୍ରାେୁ ଉଦ୍  ଘ୍ରାଟନ 
େରଥିିକଲ। ସ୍ୱୟଂ ସହ୍ରାୟେି୍ରା କଗ୍ରାଷ୍ୀଗଡ଼ୁେି 
ଆଗେୁ ଆସବି୍ରା ଓ ମହଳି୍ରାଙ୍କ ଅଥ୍ଯକନୈତେି 
ଅଭବୃିଦ୍ ି ଦଗିକର ନଜିେୁ େ୍ରାଯ୍୍ଯ କ୍ଷମ 

େର୍ରାଇବ୍ରାେୁ ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳ 
ପର୍ରାମଶ୍ଯ କଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଏହ ି ଅବସରକର 
ଉପସ୍ତି ମହଳି୍ରାଙୁ୍କ 
ସ୍ରାମ୍ରାଜେି ସରୁକ୍ଷ୍ରା ବୀମ୍ରା 
କଯ୍ରାଜନ୍ରାକର ନଜିେୁ ଓ 
ପରବି୍ରାରର ସଦସ୍ଙୁ୍କ 
ଅନୁବନ୍ତି େର ି ଏହ୍ରାର 

ଲ୍ରାଭ କନବ୍ରା ପ୍ରାଇ ଁ ଶ୍ୀ ଶମ୍ଯ୍ରା ପର୍ରାମଶ୍ଯ 
କଦଇଥିକଲ। କଟେଟ ବ୍୍ରାଙ୍କ ଶ୍ରାଖ୍ରାରୁ 
ଏସଏଚଜ ି ତଥ୍ରା ମଦୁ୍୍ରା ଋଣ କନବ୍ରାପ୍ରାଇଁ 
ପର୍ରାମଶ୍ଯ କଦଇଥିକଲ। ସଭ୍ରାକର କଟେଟ 
ବ୍୍ରାଙ୍କର ଉପ ମହ୍ରାପ୍ରବନ୍େ ସଞ୍ଜୟ ଝ୍ରା, 
ଆଞ୍ଚଳେି ପ୍ରବନ୍େ ସବୁ୍ରାଷ ଚନ୍ଦ କବକହର୍ରା, 
ମଖୁ୍ ପରଚି୍ରାଳେ ରମ୍ରାେ୍ରାନ୍ତ କବକହର୍ରା, 
ଶ୍ରାଖ୍ରା ପ୍ରବନ୍େ ହରଡି୍୍ରାକ୍ଷୀ ତ୍ରପି୍ରାଠୀ, ମଖୁ୍ 
ପରଚି୍ରାଳେ ସଶୁ୍ରାନ୍ତ ଅଧିେ୍ରାରୀ, ବଶି୍ୱକଚତନ 
ମହ୍ରାନ୍ତ ି ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। ଶ୍ୱ୍ରାତୀ ତେି୍ଯୀ ଓ 
େରିନ େୁମ୍ରାର ସଭ୍ରା ପରଚି୍ରାଳନ୍ରା େରଥିିକଲ।

 �ଏସ୍ ବଆିଇର ବୃହତ ଋଣ ଷ୍ମଳା
୫ନକାଟ ି୭ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ

ଜ ଗ ତ ସ ିଂ ହ ପୁ ର , ୧ ୭ ୍ରା ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଜଗତସଂିହପରୁ ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳଙ୍କ ସଦଭ୍ରାବନ୍ରା 
ସଭ୍ରାଗହୃକର ଶଶି ୁପ୍ରାଇଁ ଦନିଟଏି େ୍ରାଯ୍ଯ୍କ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ତି କହ୍ରାଇଯ୍ରାଇଛ।ି ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳ ପ୍ରାରୁଲ 
ପଟ୍ରାୱରୀ ଏଥିକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତ୍ରା େର ି ବ୍ରାଲ୍ 
ବବି୍ରାହ ବନ୍ଦ ପ୍ରାଇଁ ସକଚତନତ୍ରା ଜରୁର ି
କବ୍ରାଲ ି େହଛିନ୍ତ।ି ବ୍ରାଲ୍ ବବି୍ରାହ ସମ୍ପେକିତ 
ସକଚତନ େ୍ରାଯ୍ଯ୍କ୍ରମେୁ ଠେି ଭ।।କବ 
େ୍ରାଯ୍ଯ୍େ୍ରାରୀ େରବି୍ରା ପ୍ରାଇଁ କସ ଶଶି ୁ
ବେି୍ରାଶ ପ୍ରେଳ୍ପ ଅଧିେ୍ରାରୀମ୍ରାନଙୁ୍କ ନକିଦ୍୍ଯଶ 
କଦଇଛନ୍ତ।ି କସହପିର ି ପଲି୍ରାମ୍ରାନଙୁ୍କ ନଶି୍ରା 
କସବନରୁ ଦୂକରଇ ରଖିବ୍ରା ଏବଂ ଏହ୍ରାର 
େୁପ୍ରଭ୍ରାବ ବଷିୟକର ସକଚତନ ସଟୃେ ି
େରବି୍ରା ନମିକନ୍ତ ମଳିତି େ୍ରାଯ୍ଯ୍ଖସଡ୍ରା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ େର ି ଏହ୍ରାେୁ େ୍ରାଯ୍ଯ୍େ୍ରାରୀ େରବି୍ରା 
ସମ୍ପେ୍ଯକର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଧିେ୍ରାରୀଙୁ୍କ ନକିଦ୍୍ଯଶ 
କଦଇଛନ୍ତ।ି ଅନୁଷ୍ତି େ୍ରାଯ୍ଯ୍କ୍ରମକର ମଶିନ 

ବ୍ରାତ୍ସଲ୍, ବଜୁି ଶଶି ୁ ସରୁକ୍ଷ୍ରା କଯ୍ରାଜନ୍ରା, 
ବ୍ରାଲ୍ବବି୍ରାହ, ଆଶୀବ୍ଯ୍ରାଦ କଯ୍ରାଜନ୍ରା 
ଏବଂ ଏହ୍ରାେୁ େ୍ରାଯ୍ଯ୍େ୍ରାରୀ େରୁଥିବ୍ରା 
ସଂସ୍୍ରା ଜଲି୍୍ରା ଶଶି ୁ ସରୁକ୍ଷ୍ରା େମଟି,ି ଜଲି୍୍ରା 
ଶଶି ୁ ମଙ୍ଗଳ େମଟି,ି ଜଲି୍୍ରା ବ୍ରାଲ୍ ବବି୍ରାହ 
ଟ୍ରାସ୍କେ୍ରାସ୍ଯ, ଚ୍ରାଇଲଡେ ଲ୍ରାଇନ ଏବଂ ଶଶି ୁଯତ୍ନ 

ଅନୁଷ୍୍ରାନର େ୍ରାଯ୍ଯ୍ବଳୀ ଉପକର ସମୀକ୍ଷ୍ରା 
େର୍ରାଯ୍ରାଇଥିଲ୍ରା। େ୍ରାଯ୍ଯ୍କ୍ରମ ପ୍ର୍ରାରମ୍ଭକର ଜଲି୍୍ରା 
ଶଶି ୁ ସରୁକ୍ଷ୍ରା ଅଧିେ୍ରାରୀ େ୍ରାହୁ୍ ଚରଣ ର୍ରାଉତ 
ଗତ କବୈଠେ ନକିଦ୍୍ଯଶକର େ୍ରାଯ୍ଯ୍୍ରାନ୍ୟନ 
ଓ ପ୍ରଗତ ି ବଷିୟକର ଅବଗତ େରଥିିକଲ। 
କମ୍ରାଟ୍   ୮୨୯ଜଣ ଶଶିଙୁୁ୍କ ଆଶୀବ୍ଯ୍ରାଦ 

ସହ୍ରାୟତ୍ରା, ୩୭ଜଣଙୁ୍କ ପଷୃ୍ କପ୍ରାଷେ 
ସହ୍ରାୟତ୍ରା ପ୍ରଦ୍ରାନ େର୍ରାଯ୍ରାଇଥିବ୍ରା କସ 
ସଚୂନ୍ରା କଦଇଥିକଲ। ଏହ ି େ୍ରାଯ୍ଯ୍କ୍ରମକର 
ଓଡ଼ଶି୍ରା ର୍ରାଜ୍ ଶଶି ୁ ମଙ୍ଗଳ ପରଷିଦ 
ତରେରୁ ଆକୟ୍ରାଜତି ଜ୍ରାତୀୟ ଚତି୍ର୍ରାଙ୍କନ 
ପ୍ରତକିଯ୍ରାଗତି୍ରାକର ଭ୍ରାଗକନଇ ପ୍ରଥମ ଓ 
ଦ୍ୀତୀୟ ସ୍୍ରାନ ଅଧିେ୍ରାର େରଥିିବ୍ରା ୮ଜଣଙୁ୍କ 
ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳ ଓ ଜଲି୍୍ରା ପରଷିଦ ସଭ୍ରାପତ ି
ମକନ୍ରାଜ କଭ୍ରାଇ ପରୁସ୍ତୃ େରଥିିକଲ। 
ଅନ୍ମ୍ରାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଜଲି୍୍ରା ସମ୍ରାଜ ମଙ୍ଗଳ 
ଅଧିେ୍ରାରୀ, ଶଶି ୁ ବେି୍ରାଶ ପ୍ରେଳ୍ପ ଅଧିେ୍ରାରୀ, 
ସ୍ୱ୍ରାସ୍୍ ଅଧିେ୍ରାରୀ, ଜଲି୍୍ରା ପଲୁସି ଅଧିେ୍ରାରୀ, 
ଶଶି ୁ ମଙ୍ଗଳ ସମତିରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ରା ଏବଂ ସଭ୍, 
ଶଶି ୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍୍ରାନ େମ୍ଯେର୍୍ଯ୍ରା ପ୍ରମଖୁ 
ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। କଶଷକର ଜଲି୍୍ରା ଶଶି ୁସରୁକ୍ଷ୍ରା 
ୟନୁଟି୍  ର ସ୍ରାମ୍ରାଜେି େମ୍ଯୀ ଉଷ୍ରାର୍ରାଣୀ ମଶି୍ 
ଧନ୍ବ୍ରାଦ ଅପ୍ଯଣ େରଥିିକଲ।

ଜଗତସଂିହପରୁଷ୍ର ‘ଶଶି ୁପାଇଁ 
ଦନିଟଏି’ କାର୍ଯ୍କ୍ରମ ‘ବାଲ୍ ବବିାେ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସନେତନତା ଜରୁର’ି

ତକିତ୍ତେ୍ରାଲ,୧୭୍ରା୩(ସମସି): ଆଦେିବ ି
ସ୍ରାରଳ୍ରାଦ୍ରାସ ମହ୍ରାବଦି୍୍ରାଳୟର 
ଦବିଂଗତ ଅଧ୍ୟପେ ଡ. ସହକଦବ ସ୍ୱ୍ରାଇଁଙ୍କ 
ଉକଦ୍ଶ୍କର ତ୍ରାଙ୍କ ସ୍ରାନପଟକିଲ୍ରାସ୍ତି 
ଗ୍୍ରାମକର ଏେ କଶ୍ରାେସଭ୍ରା ଶକୁ୍ରବ୍ରାର 
ଅନୁଷ୍ତି କହ୍ରାଇଯ୍ରାଇଛ।ି ଶକି୍ଷ୍ରାବତି ମକହନ୍ଦ 
ଆଚ୍ରାଯ୍ଯ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତ୍ରା େରଥିିଲଶକବକଳ 
ପ୍ର୍ରାଧ୍ୟ୍ରାପେ ହମି୍ରାଂଶ ୁ ଆଚ୍ରାଯ୍ଯ୍ ଓ ପ୍ର୍ରାଧ୍ୟ୍ରାପେ 
ଅନନ୍ତ ଚରଣ ଆଚ୍ରାଯ୍ଯ୍ ସଂକଯ୍ରାଜନ୍ରା 
େରଥିିକଲ। ତକିର୍୍ଯ୍ରାଲ େକଲଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଜ୍୍ରାନରଞ୍ଜନ ସ୍ରାମନ୍ତର୍ରାୟ, ପବୂ୍ଯତନ 

ଜଲି୍୍ରା ପରଷିଦ ସଭ୍ ମକନ୍ରାଜ ମହ୍ରାନ୍ତ,ି 
ବଷୁି୍ଚରଣ ମଲ୍େି, ସମ୍ତି ରଥ, ସ୍ରାରଦ୍ରା 
ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚ୍ରାଯ୍ଯ୍, ବଂଶୀଧର ସ୍ୱ୍ରାଇଁ, ସ୍ୱ୍ରାମୀ 
ବକିବେ୍ରାନନ୍ଦ ମହ୍ରାବଦି୍୍ରାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ବଜିୟ ପ୍ରାତ୍ର, ଅଧ୍ୟ୍ରାପେ ଶକୁଭନୁ୍ଦ ନନ୍ଦ, 
ଅଧ୍ୟ୍ରାପେ ଦୀପେ ସଂି, ପ୍ର୍ରାଧ୍ୟ୍ରାପେ ଅରୁଣ 
ପଣ୍ଡ୍ରା, ପବତି୍ର ମହଲ୍ରା, ପ୍ରଭ୍ରାତ ଶତପଥୀ, 
ପ୍ରତ୍ରାପ କଲଙ୍କ୍ରା, ତୁଷ୍ରାର, ସଞ୍ଜୟ ସ୍ରାମଲ, 
ମକନ୍ରାଜ ସ୍ୱ୍ରାଇଁ ଓ ସତ୍ସ୍ରାଇ କସବ୍ରା 
ସମତରି ସଭ୍ମ୍ରାକନ ସ୍ୱଗ୍ଯତ ସ୍ୱ୍ରାଇଁଙ୍କ 
ସ୍ତୃଚି୍ରାରଣ େରଥିିକଲ।

ଅଧ୍ାପକ ସେନଦବ ସ୍ାଇଁଙୁ୍କ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି

ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୭୍ରା୩(ସମସି): ଗ୍ରାନ୍ଜିୀଙ୍କ ଦ୍୍ରାର୍ରା 
ପ୍ରତଷି୍ତି ସବ୍ଯ କସବ୍ରା ସଂଘ ଆନୁେୂଲ୍କର ୱ୍ରାଦ୍୍ଯ୍ରା କସବ୍ରା 
ଗ୍୍ରାମକର ଆକୟ୍ରାଜତି ୪୮ତମ ସକବ୍ଯ୍ରାଦୟ ସମ୍ରାଜ 
ସମ୍ଳିନୀକର ବଭିନି୍ନ ର୍ରାଜ୍ରୁ ପ୍ର୍ରାୟ୧୫୦୦ େମ୍ଯେର୍୍ଯ୍ରା 
କଯ୍ରାଗ କଦଇଛନ୍ତ।ି ଓଡ଼ଶି୍ରାରୁ ଶତ୍ରାଧିେ େମ୍ଯୀ ଏଥିକର କଯ୍ରାଗ 
କଦଇଥିବ୍ରା କବକଳ ଜଗତସଂିହପରୁ ଜଲି୍୍ରାରୁ େ୍ରାଯ୍ଯ୍େ୍ରାରୀ 
ସଭ୍ରାପତ ି ନରିଞ୍ଜନ ବ୍ରାରକି୍   ଏବଂ ସକବ୍ଯ୍ରାଦୟ ମଣ୍ଡଳର 
ସମ୍ପ୍ରାଦେ ରବ ି ମହ୍ରାନ୍ତ ି ଏହ ି ୩ ଦନିଆି ସମ୍ଳିନୀକର 
ଅଂଶଗ୍ହଣ େରଥିିକଲ। ଆର୍ôଥେ ଅସମ୍ରାନତ୍ରା, ହଂିସ୍ରା 
ପରହି୍ରାର େର ି ଶ୍ରାନ୍ତ ି ପ୍ରତଷି୍୍ରା େରବି୍ରା, ବେି୍ରାଶ ନ୍ରାମକର 
ପରକିବଶର ଅବକ୍ଷୟେୁ କର୍ରାେବି୍ରା, ଯବୁସମ୍ରାଜେୁ ଠକି୍   
ମ୍ରାଗ୍ଯ ଦଶ୍ଯନ େରବି୍ରା, କବେ୍ରାରୀ ସମସ୍୍ରାର ସମ୍ରାଧ୍ରାନ ସତୂ୍ର 
ବ୍ରାହ୍ରାର େରବି୍ରା ଉପକର ଆକଲ୍ରାଚନ୍ରା େର୍ରାଯ୍ରାଇଥିଲ୍ରା। 
ଏଥିକର ସବ୍ଯକସବ୍ରା ସଂଘ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରାଲ, ସମ୍ପ୍ରାଦେ 
କଗୌର୍ରାଙ୍ଗ ମହ୍ରାପ୍ରାତ୍ର, ଉତ୍କଳ ସକବ୍ଯ୍ରାଦୟ ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଭ୍ରାରୀ 
ବଶି୍ୱଜତି୍  , ସଭ୍ରାପତ ି ମହିରି ପ୍ରତ୍ରାପ ଦ୍ରାସ, ସମ୍ପ୍ରାଦେ 
ଆଯ୍ଯ୍ଭଟ୍ଟ ମହ୍ରାନ୍ତ,ି ଯବୁ୍ରା ସଂଗଠନର ମ୍ରାନସ ପଟ୍ଟନ୍ରାୟେ 
ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରମଖୁ କଯ୍ରାଗ କଦଇଥିକଲ।

୪୮ତମ ସନବଚ୍ଚାଦୟ ସମାଜ ସମ୍ଳିନବୀନର 
ଜଗତସଂିେପରୁରୁ ନ�ାଗନଦନଲ ଦୁଇ ପ୍ରତନିଧିି 

କେର୍ରାବଶି,୧୭୍ରା୩(ସମସି): ଯଅଁର୍ରାବ୍ରାରମିଳୂ 
ପଞ୍ଚ୍ରାୟତ ଅତ୍ଯ୍ରାମଳୂକର ଲୁଣ୍ରାନଦୀ ପଠ୍ରାକର ଥିବ୍ରା 
ଚ୍ରାଷଜମେୁି ଯ୍ରାତ୍ରାୟତ ପ୍ରାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା କେନ୍ରାଲ୍   
ଉପକର କପ୍ରାଲ ନମି୍ଯ୍ରାଣ୍ରାଧୀନ ରହଛି।ି ଏଥିକର 
ବ୍ବହ୍ରାର କହଉଥିବ୍ରା ନମି୍ନମ୍ରାନର ସ୍ରାମଗ୍ୀ 
କଯ୍ରାଗ ୁ କପ୍ରାଲର ସ୍୍ରାୟୀତ୍ୱ କନଇ ଗ୍୍ରାମବ୍ରାସୀ 
ସକନ୍ଦହ ପ୍ରେ୍ରାଶ େରଛିନ୍ତ।ି କେନ୍ରାଲ୍  କର ପ୍ରାଣ ି
ଛ୍ରାଡ଼ବି୍ରା ପବୂ୍ଯରୁ ଅତ୍ଯ୍ରାମଳୂଠ୍ରାକର କପ୍ରାଲ ନମି୍ଯ୍ରାଣ 
ପ୍ରାଇଁ େ୍ରାଯ୍ଯ୍ ଆରମ୍ଭ କହ୍ରାଇଥିଲ୍ରା। କସଠ୍ରାକର 
କପ୍ରାଲର ପଲି୍ରାର ନମି୍ଯ୍ରାଣ ନମିକନ୍ତ େ୍ରାଯ୍ଯ୍ ଆରମ୍ଭ 
େରଥିିକଲ। ପକର କେନ୍ରାଲ୍  କର ପ୍ରାଣ ିଆସଯିବି୍ରାରୁ 
େ୍ରାଯ୍ଯ୍ ବନ୍ଦ ରହଥିିଲ୍ରା। ଏକବ ପ୍ରାଣ ି ଛ୍ରାଡ଼ଯିବି୍ରା 
ପକର ପଲି୍ରାର କଧ୍ରାଇଯ୍ରାଉଛ।ି ନମି୍ନମ୍ରାନର ସ୍ରାମଗ୍ୀ 
ବ୍ବହ୍ରାର କହ୍ରାଇଥିବ୍ରାରୁ ଏପର ି କହଉଛ ି କବ୍ରାଲ ି
ସମବ୍ରାୟବତି୍   ରଜତ ବଳ ଅଭକିଯ୍ରାଗ େରଛିନ୍ତ।ି

କା�ଚ୍ଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରକଳ୍ପର 
ସ୍ାୟବୀତ୍ୱ ନନଇ ସନନ୍ଦେ

ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୭୍ରା୩(ସମସି): ସ୍୍ରାନୀୟ 
ହ୍ରାଟବଜ୍ରାରସ୍ତି କଡଲ ି ମ୍ରାକେ୍ଯଟକର ଆଶୀବ୍ଯ୍ରାଦ 
କସବ୍ରା ସଂଗଠନର ବନୁ୍ ମଳିନ େ୍ରାଯ୍ଯ୍କ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ତି କହ୍ରାଇଯ୍ରାଇଛ।ି ସଭ୍ରାପତ ି ଜଗନ୍ନ୍ରାଥ 
କବକହର୍ରା, ଉପକଦଟେ୍ରା ହମି୍ରାଂଶ ୁକଶଖର ଆଚ୍ରାଯ୍ଯ୍, 
କଦୈତ୍ରାରୀ କଭ୍ରାଇ, ପ୍ରଦୀପ ଦସ, ତୁଷ୍ରାର ଦ୍ରାସ, 
ବକିଜଦ୍ ଦ୍ରାସ, ଧରଣୀଧର ଦ୍ରାସ, ସୀମ୍ରା କଭ୍ରାଇ, 
ନରୁିପମ୍ରା ପରଡ଼ି୍ରା, ତନ୍ୟ ନ୍ରାୟେ, ସକର୍ରାଜ ସ୍ୱ୍ରାଇଁ, 
ବକିନ୍ରାଦ ବହି୍ରାରୀ ମହ୍ରାନ୍ତ,ି ରଶ୍ରିଞ୍ଜନ ମଶି୍, 
କଦବ୍ରାଶଷି ରଞ୍ଜନ ଦ୍ରାଶ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ।

ଆଶବୀବଚ୍ଚାଦ ନସବା 
ସଂଗଠନର ବନୁ୍ ମଳିନ

ବଶି୍ୱ 
ଗ୍ାେକ 
ଅଧିକାର 
ଦବିସ 
ପାଳତି

ର୍ରାଜନଗର,୧୭।୩(ସମସି): ର୍ରାଜନଗର ବ୍ଲେ ବ୍ରାଲସି୍ରାହପି୍ରାଟଣ୍ରା ପଞ୍ଚ୍ରାୟତର 
ଧ୍ରାନଦଆି-ନୁଆଗ୍ଁରାକର କସ୍ୱଚ୍୍ରାେୃତ ରକ୍ତଦ୍ରାନ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି କହ୍ରାଇଯ୍ରାଇଛ।ି ଓଁ 
ଶ୍ୀ ଶ୍ୀ େଳ୍  େୀ ନ୍ରାର୍ରାୟଣ କସବ୍ରା ସଂସ୍୍ରାନ ଓ ଗ୍୍ରାମବ୍ରାସୀଙ୍କ ମଳିତି ଆନୁେୂଲ୍କର 
ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି କସ୍ୱଚ୍୍ରାେୃତ ରକ୍ତଦ୍ରାନ ଶବିରିକର ୨୮ ୟନୁଟି ରକ୍ତ ସଂଗ୍ହ 
କହ୍ରାଇଥିଲ୍ରା। େଟେ କେନ୍ଦୀୟ କରଡକ୍ରସ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡ୍ରାରର ପବୂ୍ଯତନ ଡ୍ରାଇକରେ୍ଟର 
ଡ୍ରା. ଅଭୟ ପ୍ରାତ୍ର ଏହ ି ରକ୍ତଦ୍ରାନ ଶବିରିେୁ ଉଦ୍  ଘ୍ରାଟନ େରଥିିକଲ। ରକ୍ତଦ୍ରାନ 
ଶବିରିକର ଶଶିରି ପ୍ରାତ୍ର, ଅକଶ୍ରାେ ପ୍ରାତ୍ର, ଅଚୁ୍ତ୍ରାନନ୍ଦ ପ୍ରଧ୍ରାନ, ବଭୂିତ ିଭୂଷଣ ପ୍ରାତ୍ର, 
କସୌରଭ ପ୍ରାତ୍ର, କେୈଳ୍ରାସଚନ୍ଦ ମହ୍ରାନ୍ତ,ି ସ୍ରାମ୍୍ରାଦେି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧ୍ରାନ ପ୍ରମଖୁ କଯ୍ରାଗ 
କଦଇଥିକଲ। େଟେ କେନ୍ଦୀୟ କରଡକ୍ରସ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡ୍ରାରର ସକର୍ରାଜ ମହ୍ରାନ୍ତ,ି ସନ୍ଦୀପ 
ସ୍ୱ୍ରାଇ,ଁ ରଞ୍ଜତି ସ୍ରାହୁ, ପ୍ରଶ୍ରାନ୍ତ ବ୍ରାରେି, ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ହ େରଥିିକଲ।

ଧାନଦଆି ନୂଆଗାନଁରନର ୨୮ ୟନୁଟି୍   ରକ୍ତ ସଂଗ୍େ

େୁଜଙ୍ଗ,୧୭୍ରା୩(ସମସି): ବଳକଦବଜୀୟ ୁ ମନ୍ଦରି 
ନୂତନ ଟ୍ଟେକବ୍ରାଡ୍ଯର ମ୍୍ରାନଜିଂି ଟ୍ଟେ ି ସଞ୍ଜୀବ 
ପଟ୍ଟନ୍ରାୟେ(ଟଟୁି) ଦ୍ରାୟତି୍ୱ ଗ୍ହଣ େରଛିନ୍ତ।ି 
ଜ୍ରାନୁଆରୀ ୧୯କର କଦକବ୍ରାର୍ର ବଭି୍ରାଗ େୁଜଙ୍ଗ 
ବଳକଦବଜୀୟ ୁ ମନ୍ଦରି ଟ୍ଟେ କବ୍ରାଡ୍ଯ ଗଠନ 
େରବି୍ରାେୁ କନ୍ରାଟସି ଜ୍ରାର ିେରଥିିଲଶ। କେବୃଆରୀ 
୨୨କର ବଭି୍ରାଗୀୟ େମସିନରଙ୍କ ଆକଦଶନ୍ରାମ୍ରା 
ଅନୁସ୍ରାକର ସଞ୍ଜୀବ ପଟ୍ଟନ୍ରାୟେ ମ୍୍ରାନଜିଂି 
ଟ୍ଟେ ି ରୂକପ ନବି୍ଯ୍ରାଚତି କହ୍ରାଇଥିକଲ। ଶକୁ୍ରବ୍ରାର େଟେ 
କଦକବ୍ରାର୍ର ବଭି୍ରାଗର ଅତରିକି୍ତ ସହ େମସିନର ସଞ୍ଜୟ 
ଶଭୁବ୍ରତ ଆଚ୍ରାଯ୍୍ଯ , କଦକବ୍ରାର୍ର ବଭି୍ରାଗ ନରିୀକ୍ଷେ ପ୍ରଦୀପ 

ସ୍ରାହୁ ପ୍ରମଖୁ େୁଜଙ୍ଗ ମନ୍ଦରି ଟ୍ଟେ କବ୍ରାଡ୍ଯ େ୍ରାଯ୍୍ଯ ୍ରାଳୟକର 
ପହଞ୍ଚ ି ଦ୍ରାୟତି୍ୱ ହସ୍ତ୍ରାନ୍ତର କବକଳ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। ପବୂ୍ଯତନ 
ସ୍ରାଂସଦ ତଥ୍ରା ମନ୍ଦରି ମ୍୍ରାକନଜଂି ଟ୍ଟେ ି ଡ୍ରା. େୁଳମଣ ି

ସ୍ରାମଲ ନୂତନ ମ୍୍ରାକନଜଂି ଟ୍ଟେଙୁି୍କ ଏହ ି ଦ୍ରାୟତି୍ୱ 
ପ୍ରଦ୍ରାନ େରଥିିକଲ। ଏହ ି ଅବସରକର େୁଜଙ୍ଗର 
ପ୍ରଶ୍ରାସନେି ଅଧିେ୍ରାରୀଙ୍କ ସହ ଟ୍ଟେ ି ତଥ୍ରା େୁଜଙ୍ଗ 
ଓେଲି ସଂଘର ପ୍ର୍ରାକ୍ତନ ସଭ୍ରାପତ ିଏଏନ୍  ଡ ିଯ୍ରାଦବ, 
ସଞ୍ଜୟ କସନ୍ରାପତ,ି ରବୀନ୍ଦ ନ୍ରାଥ, ରଘନୁ୍ରାଥ ସ୍ରାହୁ, 
ପ୍ରେୁଲ୍ ପରଡ଼ି୍ରା, କଲ୍ରାେନ୍ରାଥ ଦ୍ରାସ, େବ ି ରଞ୍ଜନ 
କବକହର୍ରା, ବକିବେ୍ରାନନ୍ଦ ଦ୍ରାସ, ସମୀର ସତୂ୍ରାର, 
ଦଲିୀପ ମହ୍ରାନ୍ତ ିଓ ନତି୍୍ରାନନ୍ଦ ମହ୍ରାନ୍ତ ିପ୍ରମୁ ୍  ଖ ବହୁ 

ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। ଏହ ି ଅବସରକର ଠ୍ରାେୁରଙ୍କ ସନୁ୍ରାରୂପ୍ରା, 
ସ୍୍ରାବର ଅସ୍୍ରାବର ସମ୍ପତରି ଚଠି୍ରା ପ୍ରସୁ୍ତତ େର୍ରାଯ୍ରାଇ ଦ୍ରାୟତି୍ୱ 
ହସ୍ତ୍ରାନ୍ତର େର୍ରାଯ୍ରାଇଥିଲ୍ରା।

ବଳନଦବଜବୀଉ ମନ୍ଦରିର ଦାୟତି୍ୱ େସ୍ାନ୍ତର



ଶନବିାର 
୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩୧୨ ଢେଙ୍କାନକାଳ

www. sakalaepaper.com

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୭କା୩(ସମସି)

କେନ୍ଦ୍ର ସରୋର ଗରବି ବପିଏିଲ୍   ପରବିାରେୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା କ�ାଜନାକର ମାଗଣାକର ଗ୍ାସ୍   ବତିରଣ 
େରଥିିବାକବକଳ କେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ାକର ଏହ ି କ�ାଜନା 
ଏକବ ବାଟବଣା। କେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ାକର ୩୧ଟ ି
ଡଷି୍ଟବୁି୍ଟରଙୁ୍ ୧ଲକ୍ଷ ୬୧ହଜାର ୨୮୦ ହତିାଧିୋର୍ରୀଙୁ୍ 
ଗ୍ାସ୍   କ�ାଗାଇକେବା ପାଇଁ ନକିଦ୍ଦେଶ େଆି�ାଇଥିଲା। 
େନୁି୍ ଜଲି୍ାକର ବର୍ଦେମାନ ୮ଟ ିବ୍ଲେକର ଅର୍ଦୋଧିେ ଗ୍ାମ୍ରୀଣ 
ମହଳିାମାକନ ଗ୍ାସ୍  ର ୋମ୍   ବୃର୍ ି କ�ାଗୁଁ େଣିବିାକର 
ଅସମରଦେ କହବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭମିକୁେ ଜାକଳଣ ି ୋଠ ଓ 
ଘସ ିସଂଗ୍ହ େର ିନଜିର ଚୁଲ ିଜାଳୁଛନ୍।ି 

କେଙ୍ାନାଳ କପୌରାଞ୍ଚଳର ସକନ୍ାଷ୍ରୀ ଗ୍ାସ୍   
୫୦୮୫, କବବ ି ଗ୍ାସ୍  େୁ ୪୩୪୫, ଓଡାପଡ଼ା 
ବ୍ଲେର ମକନାଜ ଭାରତ ଗ୍ାସ୍  େୁ ୧୧୩୨୦, ଅନ୍ନବ 
ଭାରତ ଗ୍ାସ୍  େୁ ୩୭୩୫, ଅନନ୍ା ଗ୍ାସ୍  େୁ ୧୨୨୨୧ 
ଜଣ ବପିଏିଲ୍   ପରବିାରେୁ ଗ୍ାସ୍   କ�ାଗାଇ କେବା 
ପାଇଁ ନଷି୍ପର୍ ି କହାଇଥିଲା। କସହପିର ି ସେର ବ୍ଲେର 
ମା’ େଳାପାଟ ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି ୧୩୪୦, େଲ୍ାଣ୍ରୀ 
ଏକଜନ୍େୁି ୪୩୯୪, ବଶିାଲ୍   ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି 
୨୩୦୦, ଭାପରୁ ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି ୩୭୫୩, ଗଁେଆି 
ବ୍ଲେର ଅକଲେ ମହମିା ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି ୬୮୯୫, 

େୃପାସନୁି୍ ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି ୮୯୧୪, ରାଧାଗରିଧିର 
ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି ୨୨୧୫, ୋମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲେ 
ଶ୍୍ରୀୟା ଭାରତ ଏକଜନ୍େୁି ୭୫୭୫, ନରିେ ଗ୍ାସ୍   
ଏକଜନ୍େୁି ୨୬୪୭, କଗାଲେ ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି 
୫୪୫୭, ଭୁବନ ବ୍ଲେର ମହାବ୍ରୀର ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି 
୧୫୦୯୫, ନାଏେ ଓ ନାଏେ ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି 

୧୫୪୮, ସାଇନାର ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି ୧୨୫୫୨, 
ବାବା କଭାଳାନାର ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି ୪୭୫୦, 
େଙ୍ଡାହାଡ ବ୍ଲେର ବମିଳା ଗ୍ାସ୍  େୁ ୬୩୧୮, ଶରିଡି ି
ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି ୧୩୦୪, କବଣଧୁର ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି 
୪୧୩୫, ବଜରଙ୍ଗବାଲ ି ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି ୧୩୭୬, 
ପଜଦେଙ୍ଗ ବ୍ଲେର ବାପନୁ୍   ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି ୩୭୮, ଅଗ୍ ି

ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି ୭୧୩୭, ଓମ୍   ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି 
୧୧୩୭୩, ଅମ୍ବୁଜ ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି ୩୨୩୧ ଓ ହକି୍ାଳ 
ବ୍ଲେର ଓଁ ମା’ ତାରଣି୍ରୀ ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି ୩୮୮୪, 
ସାଇ ସାରଦେେ ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି ୮୭୯୫, ଭବାନ୍ରୀ 
ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି ୪୧୨୦, ସଞ୍କୁ୍ା ଗ୍ାସ୍   ଏକଜନ୍େୁି 
୨୫୧୮ଜଣ ବପିଏିଲ୍   ପରବିାରଙୁ୍ ମାଗଣାକର ଗ୍ାସ 
କ�ାଗାଇକେବା ପାଇଁ ଭାରତ୍ରୀୟ କତୈଳ ନଗିମ ଓ 
ହ ି୍ ୁସ୍ାନ କପକ୍ାଲୟିମ୍   ନଗିମ ପକ୍ଷରୁ ଚହି୍ନଟ େରା�ାଇ 
କ�ାଗାଇ େଆି�ାଇଥିଲା। େନୁି୍ ୧ଲକ୍ଷ ୬୧ହଜାର ୨୮୦ 
ହତିାଧିୋର୍ରୀଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୧ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଦେ ବପିଏିଲ୍   ପରବିାର 
ଅତ ି ଗରବି କହାଇଥିବାରୁ ଦ୍ତି୍ରୀୟ ପ�ଦ୍େ ାୟକର ଗ୍ାସ 
େଣିବିା ତାଙ୍ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର କହାଇପାରନିାହ ିଁ। ଫଳକର 
ହତିାଧିୋର୍ରୀମାକନ ଗ୍ାସ୍   ସଲିଣି୍ଡରଗଡୁେୁି ଘରର 
େେ ିଓ ଛାତ ଉପକର ସାଇତ ିରଖିଛନ୍।ି ଉକ୍ ବପିଏିଲ୍   
ପରବିାରର ମହଳିାମାକନ କେୈନେି ନେିଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲେୁ 
ଜାକଳଣ ି ୋଠ ସଂଗ୍ହ େରବିା ସହ ଗାଈକଗାରୁଙ୍ 
େତେୁ ସଂଗ୍ହ େର ି ଶେୁାଇ ଘସ ି େର ି ନଜିର ଜାକଳଣ ି
ଭାବକର ବ୍ବହାର େରୁଛନ୍।ି କେନ୍ଦ୍ର ସରୋରଙ୍ 
ଏହ ି କ�ାଜନା ଜଲି୍ାକର ବାଟବଣା କହାଇଥିବାକବକଳ 
ବପିଏିଲ ପରବିାରେୁ ପନୁଃ ଗ୍ାସ୍   କେବା ସହ 
ପ୍ରେୃତ ହତିାଧିୋର୍ରୀଙୁ୍ ଚହି୍ନଟ େର ି ଏହ ି ତାଲେିାକର 
ଅନ୍ଭୁଦେକ୍ େରବିା ପାଇଁ ସାଧାରଣକର ୋବ ି କହଉଛ।ି

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ାସ୍   ଟାଙ୍କି ଏବେ 
ହାଣ୍କିଶାଳ ୋହାବେ ଜାଳେଣ ିକାଠ ମହୁାଁ ଗ୍ାମୀଣ ମହେିା

ସାମ୍ବତ୍ସରକି ଶ୍ୀମଦ୍   ରାମଚରତି 
ମାନସ ନବାହ୍ନ ପାରାୟଣ

ଳପଳ୍ାଲ ପମ୍ପ୍  ଓ ଆେୁ ଳ�ାଦାମଳର ଚଢ଼ଉ
କ ା ମ ା କ୍ ା ନ ଗ ର , ୧ ୭ ା ୩ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ୋମାକ୍ଷାନଗର ଉପଜଲି୍ାପାଳ କଜ୍ାତଶିଙ୍ର 
ସାହୁଙ୍ ନକିଦ୍ଦେଶକ୍ରକମ ସହୋର୍ରୀ ଜଲି୍ାପାଳ 
ମେନକମାହନ କଜନାଙ୍ କନତୃତ୍ୱକର ଏେ 
ସ୍ୱତନ୍ତ ଟମି୍   ଗଠନ କହାଇ ୋମାକ୍ଷାନଗରକର 
ଥିବା ବଭିନି୍ନ ଆଳୁ କଗାୋମ ଓ କପକ୍ାଲ 
ପମ୍ପ ଉପକର ଚଢ଼ଉ େରା�ାଇଥିଲା। 
ଡ୍ାଇଭରଙ୍ ଆକ୍ାଳନେୁ ଆଖି ଆଗକର 
ରଖି ଅତ୍ାବଶ୍େ ଜନିଷିର େରବୃର୍େୁି 
କରାେବିା ପାଇଁ ଏହ ି ଚଢ଼ଉ େରା�ାଇଥିଲା। 
ଆଳୁ ପଆିଜର େର ନୟିନ୍ତଣ ଓ ଷ୍ଟକ୍   ଲୁଚାଇ 
ନ ରଖିବାେୁ ସହରର ସମସ୍ ଆଳୁ କଗାୋମ 
ମାଲେିଙୁ୍ ତାଗଦି୍   େରା�ାଇଥିଲା। ୋଉଟଙୁି୍ 
ଚଢ଼ାେରକର ଆଳୁ ପଆିଜ ନ ବେିବିାେୁ 
ନକିଦ୍ଦେଶ େଆି�ାଇଛ।ି କସଇଭଳ ି କପକ୍ାଲ 
ପମ୍ପ ଗଡ଼ୁେିକର ଆବଶ୍େତାଠାରୁ ଅଧିେ 
କପକ୍ାଲ ଡକିଜଲ୍   କଲାେଙୁ୍ ନ କେବାେୁ 
ପରାମଶଦେ କେଇଛନ୍।ି ଅତ୍ାବଶ୍େ କସବା 
�ରା ପ୍ରଶାସନେି ଅଧିୋର୍ରୀ ଗାଡ଼,ି ପଲୁସି 
ଗାଡ଼,ି େମେଳ ଗାଡ଼,ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ କସବା 

ପାଇଁ ଡକିଜଲ୍   ସଂରକ୍ଷତି ରଖିବାେୁ ନକିଦ୍ଦେଶ 
କେଇଛନ୍।ି ସାଧାରଣ ୋଉଟ ି ଭୟଭ୍ରୀତ ନ 
କହାଇ ଅଧିେ ଅତ୍ାବଶ୍େ ସାମଗ୍୍ରୀ ମହଜୁତ୍   

ନ ରଖିବାେୁ ପରାମଶଦେ କେଇଛନ୍।ି ଏଥିକର 
ଅନ୍ତମ ସହୋର୍ରୀ ଜଲି୍ାପାଳ େ୍ରୀପେ ମଶି୍, 
ଏଡଡିବ୍ଲ ବ୍ୁ , ଓଏମ୍   ଆଇ ସହକ�ାଗ େରଥିିକଲ।

ଢେଙ୍ାନାଳ, ୧୭ା୩(ସମସି): କେଙ୍ାନାଳ ସହରସ୍ଥତି 
ବାଜକିଚୌେଠାକର ଠାେୁର ଶ୍୍ରୀଶ୍୍ରୀସ୍ରୀତାରମ କେସ ଓଁୋର 
ନାରକେବଙ୍ ୪୦ତମ ସାମ୍ତ୍ସରେି ଶ୍୍ରୀମେ ରାମଚରତି ମାନସ ନବାହ୍ନ 
ପାରାୟଣ ଓ ପ୍ରବଚନ ମହା�ଜ୍ଞ ଗତ ୧୨ ତାରେିଠାରୁ ଆସନ୍ା ୨୧ 
ତାରେି ପ�ଦେ୍ନ୍ ଅନୁଷ୍ତି କହବ। ୧୨ ତାରେିକର ଘଟସ୍ଥାପନ, ସଂେଳ୍ପ, 
ତ୍ରୀରଦୋବାହନ ଏବଂ ହବନ ଇତ୍ାେ ିପଜୂାବଧିି କହାଇଥିଲା। ସନ୍୍ାକର 
ଉଦ୍  ଘାଟେ ଭାକବ ସାଗରମଲ୍ ଅଗ୍ୱାଲ ଓ ମେୁ୍ଅତଥିି ଭାକବ 
ପଣ୍ଡତି ରମାୋନ୍ ଷଡଙ୍ଗ୍ରୀ ଉପସ୍ଥତି ରହ ି ୋ�ଦେ୍କ୍ରମେୁ ଉଦ୍  ଘାଟନ 
େରଥିିକଲ। ପ୍ରକତ୍େ େନି ସୋଳ ୮ଟାଠାରୁ ସନ୍ଥ ଶକିରାମଣ୍ରୀ 
କଗାସ୍ୱାମ୍ରୀ ତୁଳସ୍ରୀୋସେୃତ ଶ୍୍ରୀଶ୍୍ରୀ ରାମଚରତି ମାନସ େବି୍ଗ୍ନ୍ଥ 
ନବାହ୍ନକ୍ରମକର ନଦି୍୍ଦିଷ୍ଟ ବଶି୍ାମ ପ�ଦେ୍ନ୍ ପାଠ େରା�ବି। ପରୁ୍ରୀ 
ସାନଛତା ମଠର ବ୍ାସ ଶବିରାମ ମହାରାଜ ଓ ବକରଣ୍ ସାଧସୁନ୍ଥ 
ମଣ୍ଡଳ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ର୍ାଳୁ ରାମକପ୍ରମ୍ରୀବୃ୍ଙ୍ ଦ୍ାରା ପଠନ େରା�ବି। 
ପ୍ରକତ୍େ ପ୍ରାତଃ ୭ଟାଠାରୁ ସ�ୂଦେ୍ପଜୂା, ରୁଦ୍ାଭକିଷେ ଓ ରାମାର୍ଦେନ 
ଆେ ି ଅନୁଷ୍ତି କହବ। ପ୍ରକତ୍ହ ସନ୍୍ା ସାକେ ୬ଟାକର ଶ୍୍ରୀ ଜ୍ରୀଉଙ୍ 
ପାରାୟଣ ମଣ୍ଡପେୁ ବକିଜ ଓ ଆଳତ୍ରୀ ସହ ସାଧସୁନ୍ଥମାନଙ୍ ଦ୍ାରା 
ଭଜନ, େ୍ରୀର୍ଦେନ ଓ ହନୁମାନଚାଳଶିା ପାଠନ େରା�ବି। ସନ୍୍ା ସାକେ 
୭ଟାକର ବକରଣ୍ େରାବାଚେଙ୍ ଦ୍ାରା ଶ୍୍ରୀ ଶ୍୍ରୀରାମରସାମତୃ 
ପ୍ରବାହ। ୧୪ ତାରେିକର ପ୍ରବଚେିା ର୍ରୀନାରାଣ୍ରୀ କଜନାଙ୍ ଦ୍ାରା 
ସତ୍ରୀକମାହ, ଶବି ପାବଦେତ୍ରୀ ବବିାହ ବଷିୟକର କଶ୍ାତାମାକନ ପ୍ରବଚନ 
ଶଣୁଥିିକଲ। ଆସନ୍ା ୨୧ ତାରେିକର �ଜ୍ଞର ପରୂ୍ଦୋହୁତ ିଅନୁଷ୍ତି କହବ।

ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଜନଶଣୁାଣ ିଶବିରି

କ ଙ୍ ଡ଼ ା ହ ା ଡ଼ , ୧ ୭ ା ୩ ( ସ ମ ି ସ ) : 
କେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା େଙ୍ଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲେ 
ସଭାଗହୃକର ମହାତ୍ା ଗାନ୍୍ରୀ ଜାତ୍ରୀୟ 
ଗ୍ାମ୍ରୀଣ ନଶି୍ତି େମଦେ ନ�ିକୁ୍ ି କ�ାଜନା, 
ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କ�ାଜନା ଗ୍ାମ୍ରୀଣ 
ବ୍ଲେସ୍ର୍ରୀୟ ଜନଶଣୁାଣ ି ଶବିରି 
ଅନୁଷ୍ତି କହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହ ି ଶବିରିକର 
େଙ୍ଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲେର ୨୧ଟ ି ପଞ୍ଚାୟତର 
ସମସ୍ ସରପଞ୍ଚ, ସମତି ିସଭ୍ କ�ାଗକେଇ 
ଆକଲାଚ୍ ବଷିୟକର ଭାଗ କନଇଥିକଲ। 
ମେୁ୍ଅତଥିି ଭାକବ ୋମାକ୍ଷାନଗର 
ଉପଜଲି୍ାପାଳ କଜ୍ାତଶିଙ୍ର ସାହୁ 
କ�ାଗକେଇ ଥିବା କବକଳ ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ବ୍ଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଚାରୁଲତା ମଶି୍, 
ଉପାଧକ୍ଷା େ୍ରୀପା ସାହୁ, ଅତରିକି୍ କଗାଷ୍୍ରୀ 
ଉନ୍ନୟନ ଅଧିୋର୍ରୀ ଜୟେୃଷ୍ଣ ନାୟେ, 

ସହୋର୍ରୀ ନବିଦୋହ୍ରୀ �ନ୍ତ୍ରୀ କହମନ୍ 
ନାୟେ, ଅତରିକି୍ କପାଗ୍ାମ ଅଧିୋର୍ରୀ 
ତପଶ୍ୱନ୍ରୀ ପଣ୍ଡା, ବ୍ଲେ କସାସଆିଲ 
ଅଡଟିର ସନ୍ାସ୍ରୀ ସାହୁ, ମନକରଗା 
ସହାୟେ ପ୍ରତାପ ନାୟେ କ�ାଗକେଇ 
୨୦୨୨/୨୦୨୩ ଜନଶଣୁାଣ ି େରଥିିକଲ। 
େନୁି୍ େୁଃେର ବଷିୟ ଜଙ୍ଗଲ ବଭିାଗ, 
ମରୂ୍୍ଦିୋ ସଂରକ୍ଷଣ ବଭିାଗ, କସଶ ୁେଲଚର୍   
ବଭିାଗ ବାରମ୍ାର ଅନୁପସ୍ଥତି ରହୁଥିବାରୁ 
ଉପଜଲି୍ାପାଳ ଉପରସି୍ଥ ବଭିାଗେୁ 
େୃଷ୍ଟ ି ଆେଷଦେଣ େର ି ଉଚତି୍   ପେକକ୍ଷପ 
କନବା ପାଇଁ େହଥିିକଲ। ପଞ୍ଚାୟତର 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରୋର ଅଭକି�ାଗେୁ ଗ୍ହଣ େର ି
ଶଣୁାଣରି ସମାଧାନ େରଥିିକଲ। ଏହ ି
ଶବିରିକର ମନକରଗାର ସମସ୍ େମଟି ି
ସେସ୍ ଓ ସେସ୍ା ଉପସ୍ଥତି ଥିକଲ।

ସରୁନ ିପାନୀୟଜେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାରଚ୍ଚ୍ୟ

ପଣ୍ଡୁଆ, ୧୭ା୩(ସମସି): ୋମାକ୍ଷାନଗର 
ଉପେଣ୍ଡ େନ୍ଓିପଟୁ ସାହ ି ପଞ୍ଚାୟତର 
େନ୍ଓିଠାକର ନମିଦୋଣାଧ୍ରୀନ ପାନ୍ରୀୟ ଜଳ 
ପ୍ରେଳ୍ପର ୋମ ସରୁନ।ି ପ୍ରାୟ େୁଇବଷଦେରୁ 
ଅଧିେ ସମୟ କହଲା ୋ�ଦେ୍ କଶଷ ନ 
କହବା କ�ାଗୁଁ ଗ୍ାମକର ପାଣ ି ପାଇଁ 
କଲାକେ ଅସବୁଧିାର ସମ୍େୁ୍ରୀନ କହଉଛନ୍।ି 

ପ୍ରକତ୍େ ୱାଡଦେେୁ ପାଇପ୍   ବଛିା �ାଇଥିକଲ 
ମଧ୍ୟ, ଜଳ କ�ାଗାଣ କହାଇନାହ ିଁ। େରାେନି 
ଆରମ୍ କହାଇଥିକଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର 
ନରିବତା କ�ାଗୁଁ ଜନସାଧାରଣ ପାଣ ି
କଟାକପ ପାଇଁ ଆଉଟପାଉଟ କହଉଛନ୍।ି 
ତୁରନ୍ ଏହ ିଏହାର ୋମ ସାର ିୋ�ଦେ୍କ୍ଷମ 
େରବିାେୁ ୋବ ିକହାଇଛ।ି

ଜେୁଛ ିକନ୍ଧରା ଜଙ୍ଗଲ

ମ ହ ା ବ ି ଢ ର ା ଡ଼ / କ ା ମ ା କ୍ ା ନ ଗ ର , 
୧୭ା୩(ସମସି): କେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା 
େଙ୍ଡାହାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ େନ୍ରା ଜଙ୍ଗଲକର 
ଲାଗଛି ି ନଆିଁ। ଏହାଦ୍ାରା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ 
କହବା ସାଙ୍ଗେୁ ପରକିବଶ ପ୍ରେୂଷଣ 
ବଢ଼ୁଛ।ି ୋମାକ୍ଷାନଗର ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳ 
କରଞ୍ ଅଧ୍ରୀନକର ଆସଥୁିବା େଙ୍ଡାହାଡ଼ 
ପଞ୍ଚାୟତ େନ୍ରା ଜଙ୍ଗଲକର ଭୟଙ୍ର 
ନଆିଁ ଲାଗଥିିଲା କବକଳ ବନ ବଭିାଗର 

ନଘିା ନାହ ିଁ। ନଆିଁକର ମଲୂ୍ବାନ ଗଛ ନଷ୍ଟ 
କହବାସହ ଜ୍ରୀବଜନୁ୍ କପାଡ଼ ିମତୁୃ୍ମେୁକର 
ପଡୁଛନ୍।ି ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳର କଲାେମାକନ 
ଜଙ୍ଗଲ ଉପକର ନଭିଦେର େରୁଥିବା କବକଳ 
ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କହବାରୁ ଚନି୍ାକର ଅଛନ୍।ି 
ଏ ସମ୍ପେଦେକର ୋମାକ୍ଷାନଗର ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳ 
କରଞ୍ ଅଧିୋର୍ରୀ ବନବହିାର୍ରୀ ସରୋରଙ୍ 
ସହତି ବାରମା୍ର କ�ାଗାକ�ାଗ େରଥିିକଲ 
ମଧ୍ୟ କଫାନ ରସିଭି୍   େର ି ନ ଥିକଲ।

ଅଗ୍କିାଣ୍ଡଳର ୫ ବଖରା ଭସ୍ୀଭୂତ

ଜଙ୍ଗଲରୁ ଳବଧଡ଼କ ମାଟ ିଚାଲାଣ; ଜଙ୍ଗଲରୁ ଳବଧଡ଼କ ମାଟ ିଚାଲାଣ; ରାଜସ୍ୱ ବଭିା� ନରିବଦ୍ରଷ୍ା ରାଜସ୍ୱ ବଭିା� ନରିବଦ୍ରଷ୍ା 
ଭୁବନ, ୧୭କା୩(ସମସି)

ତହସଲି େରୃ୍ଦେପକ୍ଷ କ�ଉଁ ସ୍ଥାନେୁ ମାଟ,ି 
କମାରମ ପରର କନବା ପାଇଁ ଚହି୍ନଟ 
େରଛିନ୍ ି କସହ ି ସ୍ଥାନେୁ ମାଟ,ି କମାରମ 
ପରର ନ କନଇ ରାସ୍ା ୋମ େରୁଥିବା 
ଠେିାୋରମାକନ ସଂରକ୍ଷତି ଗ୍ାମ୍ ଜଙ୍ଗଲ, 
କଗାଚର ଜମ ି ଏବଂ ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନକର 
ରହଥିିବା ସରୋର୍ରୀ ଜମରୁି ଏହା କନଇ 

ଉନ୍ନୟନ ୋମକର ବ୍ବହାର େରୁଛନ୍।ି 
ଭୁବନ ବ୍ଲେ ଶାମଳ, ବାଉଁଶକୋଣ, 
ବାଲକିବା, େୁଣ୍ଡା, ମତୃଙ୍ଗା, ଗରୁଡ଼ବନୁ୍, 
ପଳାପଠିଅି, ଟପିକିଲଇ, �ମନୁାକୋଟ ଆେ ି
ଗ୍ାମ୍ ଜଙ୍ଗଲରୁ େଛି ି ଠେିାୋର କବଧଡ଼େ 
ଭାବକର କମସନି ସାହା�୍କର ମାଟ ି
କନଇ ରାସ୍ା ୋମ ପାେଦେ ୋମକର ମାଟେୁି 
ବ୍ବହାର େରୁଛ।ି ଫଳକର ଜଙ୍ଗଲକର 
ଥିବା ଗଛ ଗଡ଼ୁେି ମର�ିାଉଥିବା କେଖିବାେୁ 

ମଳୁିଛ।ି ଏ କନଇ ବଭିାଗ୍ରୀୟ ଅଧିୋର୍ରୀ 
କେୌଣସ ିୋ�ଦେ୍ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ େରୁନାହାନ୍।ି 
ଏପକଟ ଜକଣ ବ୍କ୍ ିଘରୋମ େରବିା ପାଇଁ 
କଗାଟାଏ ୍ପି୍   ମାଟ ିେମି୍ା କମାରମ ଆଣକିଲ 
ରାଜସ୍ୱ ବଭିାଗ ତାଙୁ୍ ଅଟୋଇ ଜରମିାନା 
େରୁଛନ୍।ି ମାତ୍ର ମାଟ ି ମାଫିଆଙ୍ ଉପକର 
କେୌଣସ ିୋ�ଦେ୍ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ େରା�ାଉନ।ି 
ରାଜସ୍ୱ ବଭିାଗ ଏବଂ ବନ ବଭିାଗର ସମନ୍ୟ 
ରହୁ ନ ଥିବାରୁ ସରାସଙି୍ଗା ଶାମଳ, ବାଉଁଶ 

କୋଣ, ବାଲକିବା, େୁଣ୍ଡା, ମତୃଙ୍ଗା, ଗରୁଡ଼ 
ବନୁ୍, ପଳାପଠିଅି, ଟପିକିଲଇ, �ମନୁା 
କୋଟ ସଂରକ୍ଷତି ଗ୍ାମ୍ ଜଙ୍ଗଲରୁ କବଧଡ଼େ 
ମାଟ ି ଚାଲାଣ କହଉଥିକଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର 
ଅଧିୋର୍ରୀମାକନ ଆକେୌ େୃଷ୍ଟ ିକେଉ ନ ଥିବା 
କେଖିବାେୁ ମଳୁିଛ।ି ସଂରକ୍ଷତି ଜଙ୍ଗଲରୁ 
କହଉଥିବା ମାଟ ି ଚାଲାଣେୁ କରାେବିା 
େଗିକର ବଭିାଗ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚ େରୃ୍ଦେପକ୍ଷ େୃଷ୍ଟ ି
କେବାେୁ ଜନସାଧାରଣକର ୋବ ି କହଉଛ।ି

ଗଦଁଆି, ୧୭ା୩(ସମସି): ଗେଁଆି ବ୍ଲେ ଅନ୍ଗଦେତ 
ସ୍ରୀମାନ୍ କସାରସିଆିପୋ ଗ୍ାମପଞ୍ଚାୟତକର 
େ୍ରୀଘଦେସ୍ଥାୟ୍ରୀ ବେିାଶ ଲକ୍ଷ୍ ନମିକନ୍ 
ମହଳିା ଅନୁେୂଳ ଗ୍ାମପଞ୍ଚାୟତ ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କହାଇ�ାଇଛ।ି େମୁ୍ ନଟି ି କସଣ୍ଟରକର ଏହ ି
ପଞ୍ଚାୟତର ବଭିନି୍ନ ଗ୍ାମ ଗଡୁେିରୁ ମହଳିାଙୁ୍ 
କନଇ ଏେ ସକଚତନତା ସଭା ଅନୁଷ୍ତି 
କହାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନ୍ରୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରେ୍ରୀପ ରାଉତଙ୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକର ଅନୁଷ୍ତି ଉକ୍ କବୈଠେକର 
ମେୁ୍ଅତଥିି ଭାବକର କେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା 
ପରଷିେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଚ୍ଚଦେନା ପହୁାଣ, ମେୁ୍ବକ୍ା 
ଭାବକର ଗେଁଆି କଗାଷ୍୍ରୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିୋର୍ରୀ 
ଆଶଷି ରଞ୍ନ ସାହୁ, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାବକର 
ମହଳିା ଓ ଶଶି ୁବେିାଶ ପେଳ୍ପ ସପୁର୍  ଭାଇଜର୍   
ପ୍ରଭାତ ନଳନି୍ରୀ ମଶି୍, ୪ନଂ କଜାନ୍   ଜଲି୍ା 
ପରଷିେ ସଭ୍ ବଭୂିତ ିକଭାଇ ଓ ସ୍ଥାନ୍ରୀୟ ସମତି ି
ସଭ୍ େସମା ୋଲୁଣ୍ଡଆି ପ୍ରମେୁ କ�ାଗୋନ 
େରଥିିକଲ। ସରପଞ୍ଚ ଶ୍୍ରୀ ରାଉତ ନଜିର ମତ 
ପ୍ରୋଶ େର ିେହଥିିକଲ, ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳକର ଅକନେ 
ପରବିାର ଅଛନ୍ ି କ�ଉମଁାକନ ନଜିର ଅଜ୍ଞାତ 
କ�ାଗ ୁମହଳିାମାନଙୁ୍ ଉନ୍ନତ ିେଗିକର ଅନ୍ରାୟ 
ସଷୃ୍ଟ ି େରୁଛନ୍।ି ମେୁ୍ଅତଥିି ଶ୍୍ରୀମତ୍ରୀ ପହୁାଣ 
ନଜିର ମତ ପ୍ରୋଶ େର ି େହଥିିକଲ କ�, 
ଆଜରି େୁନଆି ଓ କସ େନିର େୁନଆି ମଧ୍ୟକର 
ଅକନେ ଫରେ ଅଛ।ି ଡଜିଟିାଲ �ଗୁକର ଘର 
ହାଣ୍ଡଚୁିଲ ି ଛାଡ ି ମହଳିାମାକନ ଏହ ି ପରୁୁଷ 
କେୈନ୍ଦ୍ରେି ସମାଜକର ତାଳକେଇ ନଜିେୁ ସାମଲି 
େର ି ଅକନେ କକ୍ଷତ୍ରକର ପାରେଶ୍ଦିତା ଲାଭ 

େରଛିନ୍।ି ମେୁ୍ବକ୍ା ଭାବକର ଶ୍୍ରୀ ସାହୁ ନଜିର 
ମତ ପ୍ରୋଶ େର ି େହଥିିକଲ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳକର 
ରହଥିିବା ମହଳିା େକିଶାର୍ରୀ �ବୁତ୍ରୀଙ୍ 
ଉନ୍ନତ ି ସହତି କସମାକନ େପିର ି ସମାଜର 
ମେୁ୍କସାତ୍ରକର ନଜିେୁ ସାମଲି େରପିାରକିବ 
କସଥିପାଇ ଁ ସରୋର ଶକି୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
େର ି ମହଳିା ସଶକ୍ରିଣ ମାଧ୍ୟମକର ଅକନେ 
କ�ାଜନା ୋ�ଦ୍େ ୋର୍ରୀ କହଉଛ।ି ଏହ ି ସବୁଧିା 
ଗଡୁେି କ�ପର ିକସମାନଙ୍ ପାେକର ଉପଲବ୍ଧ 
କହବ ତାହା ଉପକର ସକଚତନତା ସଷୃ୍ଟ ିେରବିା 
ଆମର ଲକ୍ଷ୍ କହବା େରୋର। ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଶ୍୍ରୀମତ୍ରୀ ମଶି୍ େହଥିିକଲ, ସକଚତନତା 
ଅଭାବରୁ ଆଜବି ି ଆମ ସମାଜକର ଅକନେ 
ମହଳିା ଘକରାଇ ହଂିସାର ଶେିାର କହଉଛନ୍।ି 

ବକିଶଷ େର ି ବାଲ୍ ବବିାହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ ସମନ୍୍୍ରୀୟ 
ୋ�ଦ୍େ କ୍ରମ ଓ ମହଳିାଙୁ୍ ସ୍ୱାବଲମ୍୍ରୀ େରବିା 
କକ୍ଷତ୍ରକର ସୋସବଦେୋ ୋ�ଦ୍େ  ଜାର ି ରହଛି ି
କବାଲ ି େହଛିନ୍।ି ଅନ୍ ଅତଥିି ଶ୍୍ରୀ କଭାଇ 
ଓ ୋଲୁଣ୍ଡଆି ନଜିର ମତ ସାବ୍ସ୍ େର ି
େହଥିିକଲ, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରରକମ ଆମ 
ପଞ୍ଚାୟକର ମହଳିାମାନଙ୍ ପାଇ ଁ ଏପର ି
କଗାଟଏି ସକଚତନତା ୋ�ଦ୍େ କ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି 
କହାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନେୁ ପ୍ରଶଂସା େରଥିିକଲ। 
ଉକ୍ ଆେବିାସ୍ରୀ ଅଧୁ୍ ଷତି ପଞ୍ଚାୟତକର ଏପର ି
ୋ�ଦ୍େ କ୍ରମ ଫଳକର ଏଠେିାର ମହଳିାମାନଙ୍ର 
ଉନ୍ନତ ି କହାଇ ପାରବି କବାଲ ି େହଛିନ୍।ି 
ଏଥିକର ସମସ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ ିେମଦେ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ େମଦେ୍ରୀ 
ଓ ଶତାଧିେ ମହଳିା ଅଂଶଗ୍ହଣ େରଥିିକଲ।

ବାର୍  ହା ଆକ୍ରମଣଳର ଜଳଣ �ରୁୁତର

ଳସାରସିଆିପଦାଳର ମହେିା ଅନୁକୂେ ଗ୍ାମପଞ୍ାୟତର ଶଭୁାରମ୍ଭ

ମ ହ ା ବ ିଢ ର ା ଡ଼ / କ ା ମ ା କ୍ ା ନ ଗ ର , ୧ ୭ ା ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
େଙ୍ଡାହାଡ଼ ବ୍ଲେ ଘାଗରାମଣୁ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ େଟୁମଣୁ୍ଡା ଗ୍ାମକର 
ଶକୁ୍ରବାର ବାର୍  ହା ଆକ୍ରମଣକର ଜକଣ ମହଳିା ଗରୁୁତର 
କହାଇଛନ୍।ି ସଚୂନାନୁସାକର, ର୍ରୀନା କବକହରା ନଜି ଗ୍ାମ 
କପାେର୍ରୀେୁ ଗାକଧାଇବାେୁ �ାଉଥିଲା କବକଳ ଏେ ବାର୍  ହା 
ଆକ୍ରମଣ େରବିାରୁ କସ ଗରୁୁତର ଆହତ କହାଇଥିକଲ। 
ପରବିାର କଲାକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ ସାହା�୍କର ତାଙୁ୍ ତାଳକଚର 
ମଣ୍ଡାପାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍କେନ୍ଦ୍ରେୁ ଚେିତି୍ସା ପାଇଁ ଭର୍୍ଦି େରଥିିକଲ। 
ସ୍ୱାମ୍ରୀଙ୍ ମତୁୃ୍ ପକର ଅସହାୟ ର୍ରୀନାଙ୍ ଏେମାତ୍ର 
ଭରସା େୁଇ ନାବାଳେ ପଅୁ। କସ ଜକଣ ଗରବି କଶ୍ଣ୍ରୀର 
କହଇଥିବାରୁ ବନ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ପ୍ରୋନ େରବିା 
ପାଇଁ ର୍ରୀନା ନକିବେନ େରଛିନ୍।ି ଏ ସମ୍ପେଦେକର ମହାବକିରାଡ଼ 
କରଞ୍ ଅଧିୋର୍ରୀ ହମିାଂଶ ୁ କଶେର ପଷୃ୍ଟ ି େହଛିନ୍,ି ବଭିାଗ 

ତରଫରୁ ପେକକ୍ଷପ ନଆି�ାଇଛ ି ସରୋରଙ୍ ତରଫରୁ 
ମଳିବିାେୁ ଥିବା ସହାୟତା େଆି�ବି। ସରୋର୍ରୀ ସହାୟତା 
ର୍ରୀନାଙୁ୍ ମଳିବିା ପାଇଁ ଜଲି୍ା ପରଷିେ ସେସ୍ ନବେକିଶାର 
ସାହୁ, ଘାଗରାମଣୁ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ ରଞ୍ତିା ନାଏେ ୋବ ିେରଛିନ୍।ି

ହଢି୍ାଳ, ୧୭ା୩(ସମସି): କେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା ହକି୍ାଳ ବ୍ଲେ େନ୍ାମଲିା 
ପଞ୍ଚାୟତ କଧାବଣ୍ରୀନ୍ ଗ୍ାମର ଅଭମିନୁ୍ ପ୍ରଧାନଙ୍ ଘକର ଅଗ୍େିାଣ୍ଡ ଘଟ ି
ତାଙ୍ର ୫ ବେରା କପାଡ଼ବିା ସହ ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ କହାଇ�ାଇଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି କେୌଣସ ିୋରଣରୁ ଅଭମିନୁ୍ଙ୍ ଘକର ନଆିଁ ଲାଗ�ିବିାରୁ ୫ 
ବେରା ସପରୂ୍ଦେ କପାଡ�ିାଇଛ।ି ଏହ ିଘରକପାଡକିର ସମସ୍ ଆସବାବପତ୍ର 
କପାଡ�ିବିା ସହ ଧାନ, ଚାଉଳ ଓ ପନି୍ାଲୁଗା କପାଡ ିଭସ୍୍ରୀଭୂତ କହାଇଛ।ି 
ଅଗ୍ଶିମ େମଦେଚାର୍ରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକର ପହଞ୍ଚ ି ନଆିେୁଁ ଆୟର୍ େରଥିିକଲ।

ସ୍ୱାଭାବକି ଳହଲା �ାଡ଼ ିଚୋଚେ
ଭୁବନ, ୧୭କା୩(ସମସି): ଭୁବନ ଏନ୍  ଏସ ିଥାନା ନକିଟରେ ୩ ଦନି ଧେ ି
ଅଟକି ି େହଥିିବା ଗାଡ଼ଗିଡ଼ୁକି ଓ ଅନ୍ତପେୁ ଜାତୀୟ ୋଜପଥ ୫୩ରେ 
ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଛଡ଼ିା ରହାଇଥିବା ଗାଡ଼ ି ଗଡ଼ୁକି ଚଳାଚଳ ରହାଇଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ସଚବିଙ୍କ ଗତକାଲ ି ୩ ମାସ ସମୟ ଭତିରେ ସମସ୍ତ ଦାବ ି
ସମାଧାନ ରହବା ପାଇଁ ପ୍ରତରିରୁତ ି ରଦବା ପରେ ରକୁ୍ରବାେ ରେଙ୍କାନାଳ 
ଜଲି୍ାପାଳ କକ୍ଷରେ ଜେୁେୀ ରବୈଠକ, ଏସ୍  ପ,ି ଜଲି୍ାପାଳ, ମହାସଂଘେ 
କମ୍ବକର୍୍ବାଙୁ୍କ ରନଇ ଏକ ରବୈଠକ ରହାଇଥିଲା। ପରେ ନରିଦ୍୍ବର ପାଇ 
ଭୁବନ ଥାନା ଅଧିକାେୀ ରସୌଭାଗ୍ୟ ସ୍ାଇଁ ଧମ୍ବଘଟ ସମୟରେ ନତି୍ୟ 
ବ୍ୟବହାର୍ବ୍ୟ ଓ ଜେୁେୀ ସାମଗ୍ୀ ପେବିହନ କେୁଥିବା ଗାଡ଼ ି ଗଡ଼ୁକି 
ଅନ୍ତପେୁ ଛକରେ ଠଆି ରହାଇ ଧମ୍ବଘଟ ଗାଡ଼ ି ଗଡ଼ୁକୁି ଚଳାଚଳ 
କୋଇଥିରଲ। ଦବିା ୧ଟା ୩୦ରେ ଅଟକ ି େହଥିିବା ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ଗିଡ଼ୁକି 
ଚଳାଚଳ କେଥିିରଲ। ଫଳରେ ଗାଡ଼ ିଚଳାଚଳ ସ୍ାଭାବକି ରହାଇଥିଲା।



ରବବିାର, ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୨

ଶନବିାର 
୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ ୧୩ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା

www. sakalaepaper.com

ରାଜନଗର ରାଜନୀତ ିସରଗରମ   ଶ୍ରେୟ ଶ୍େବାକୁ 
କଂଶ୍ରେସର 
ପ୍ାଣପଶ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ

ରାଜଗନର,୧୭।୩(ସମସି)

ରାଜନଗରର ବକିାଶ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ରେୟ ଗ୍ନବାକୁ 
ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛ।ି ଭତିରକନକିା ମଗ୍�ାତ୍ସବର 
ଅଦୁ୍ତପବୂ୍ବ ସଫଳତା ପଗ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଔଷଧ 
ବକିଳଗ୍ର ତାଟଆି କାମଡୁବିା ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି 
ବଧିାୟକ ଧରୁବ ସା�ୁଙ୍କ ଗ୍�ାଗ ୁ ଅଞ୍ଚଳର ବକିାଶ 
ଗ୍�ାଇଛ।ି ଅନ୍ୟଥା ୩୨ନଂ ଗ୍ଜାନ ଆଜ ି ବ ି ବା�୍ୟ 
ଜଗତରୁ ବଚି୍ନି୍ନ ଥାଆନ୍ା ଏବଂ �ଂସଣିା ଓ ଗ୍�ାଳା 
ଗ୍ପାଲ ନମି୍ବାଣ ଗ୍�ାଇପାର ି ନ ଥାନ୍ା। କଂଗ୍ରେସ 
କନୁି୍ ଗ୍ଜାରଜବରଦସ୍ତ ଦାବ ି କରୁଛ ି ଗ୍� ଦବିଂଗତ 
ନଳନିୀ ମ�ାନ୍ଙି୍କ ଅମଳଗ୍ର � ିଁ ରାଜନଗରର ସବୁଠୁ ଗ୍ବଶ ି
ବକିାଶ ଗ୍�ାଇଥିଲା। ଏଭଳ ି ଡା�ାମଛି କ� ି କଂଗ୍ରେସ 
ନଜିର ପଲିାଳଆିମରି ପରଚିୟ ଗ୍ଦଉଛ।ି ଅନ୍ୟପଗ୍ଷେ 
ଅଂଶମୁାନ ମ�ାନ୍ ି ୫ବଷ୍ବ ବଧିାୟକ ଥିବା ସମୟଗ୍ର 
ଥରୁଟଏି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମତି ି ଗ୍ବୈଠକକୁ ଆସନିା�ାନ୍।ି 
ବଗି୍ରାଧୀ ଦଳର ବଧିାୟକ ଭାଗ୍ବ ରାଜନଗରର ଗ୍କଉଁ 

ଗ୍ଗାଟଏି ସମସ୍ୟାକୁ ଗ୍ନଇ ଗ୍ସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ାଇ ଥିଗ୍ଲ 
କ�ପିାରଗି୍ବ କ ି ଗ୍ବାଲ ି ବ୍ଲକ ବଗି୍ଜଡ ି ସଭାପତ ି ଅଗ୍ଶାକ 
ପ୍ରତ�ିାରୀ ଗ୍ପ୍ରସ୍   ବବୃିତଗି୍ର ଜଣାଇଛନ୍।ି ବଧିାୟକ ଧରୁବ 
ସା�ୁଙ୍କ ସମୟଗ୍ର ରାଜନଗର ନବି୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ 
ରାସ୍ତା ଚକାଚକ୍   ଗ୍�ାଇଛ।ି ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ସ�ଗ୍�ାଗ ଓ 
ବଧିାୟକଙ୍କ ଗ୍ନତୃତ୍ୱଗ୍ର ରାଜନଗରର ବକିାଶ ଶ�ିର 

ଛୁଇଁଛ ି ଗ୍ବାଲ ି ଗ୍ପ୍ରସ୍   ବବୃିତଗି୍ର କୁ�ା�ାଇଛ।ି ଗ୍ସ�ଭିଳ ି
କଂଗ୍ରେସର ଦଳୀୟ ଶଙୃ୍ଖଳା ଓ ପରପିକ୍ୱତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ 
ବଗି୍ଜଡ ି ସଭାପତ ି ପ୍ରଶ୍ନ କରଛିନ୍।ି ଗ୍ତଗ୍ବ ଭତିରକନକିା 
ମଗ୍�ାତ୍ସବ ଗ୍ଶଷ ଗ୍�ବା ପଗ୍ର ଏ�ାର ଗ୍ରେୟ ବଗି୍ଜଡକୁି 
�ାଇଛ।ି ମଗ୍�ାତ୍ସବର ଉଦ୍  �ାପନୀ ସଂଧ୍ୟାଗ୍ର ରାଜନଗର 
ବଧିାୟକ ତାଙ୍କ ଅଭଭିାଷଣଗ୍ର ୧୯୯୦ ମସ�ିାଗ୍ର ଛାତ୍ର 

ଜୀବନ ପଗ୍ର ଭତିରକନକିା ପରଗି୍ବଶ ବଞ୍ଚବି ଓ 
ରାଜନଗରର ବକିାଶ ଗ୍�ବ ଏବଂ ରାଜନଗର 
ଅଞ୍ଚଳର �ଟଖିିଆ, ଗ୍ମ�ନତ ି ଓ ମଳମିଣୁ୍ଡଆିଙୁ୍କ 
ସମଦୃ୍ଧ କରବିା ପାଇଁ ଗ୍ସ ରାଜନୀତକୁି ଆସଥିିଗ୍ଲ 
ଗ୍ବାଲ ି କ�ଥିିଗ୍ଲ। ବଧିାୟକଙ୍କ ମଳମିଣୁ୍ଡଆି 
ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ନଇ ରାଜନଗରଗ୍ର କାଦୁଅ ଫିଙ୍ା 
ଆରମ୍ଭ ଗ୍�ାଇଛ।ି ୧୪ ତାର�ି କଂଗ୍ରେସ ପଷେରୁ 
ବଧିାୟକଙ୍କ କୁଶ ପତୁ୍ତଳକିା ଦା� ପଗ୍ର ବଗି୍ଜଡ ି
ଗ୍ପ୍ରସ୍   ବବୃିତଗି୍ର ପତକି୍ୟିା ରଖିଥିଲା। ୧୫ଗ୍ର 
ବଗି୍ଜଡ ିସାମ୍ାଦକି ସମ୍ଳିନୀ କର ିରାଜନଗରଗ୍ର 
କଂଗ୍ରେସ ଉପଗ୍ର ବଷଷିବା ପଗ୍ର ୧୬ଗ୍ର କଂଗ୍ରେସ 

ସାମ୍ାଦକି ସମ୍ଳିନୀ କର ି ରାଜନଗରର ବକିାଶ ନଳନିୀ 
ବାବୁଙ୍କ ସମୟଗ୍ର ଗ୍�ାଇଥିଲା ଗ୍ବାଲ ି ଗ୍ରେୟ ଗ୍ନବାକୁ 
ସବୁ ପ୍ରକାର ଗ୍ଚଷ୍ା କରଛି।ି ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମଟି ି
କା�୍ବ୍ୟାଳୟଗ୍ର ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମଟି ି ସଭାପତ ି ଗ୍ଦଗ୍ବନ୍ଦ୍ର 
ଗ୍ଜନାଙ୍କ ଗ୍ପୌଗ୍ରା�ତି୍ୟଗ୍ର ସାମ୍ାଦକି ସମ୍ଳିନୀଗ୍ର 
ସଗ୍ନ୍ାଷ ମ�ାନ୍ ିପ୍ରମ�ୁ ଉପସ୍ତି ଥିଗ୍ଲ।

  ଶ୍େଏସଡବ୍ ଲୁର ଶ୍ପଶ୍େଟ ପ୍ାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭୂମପିେୂା

୪୧ ଜଣ ପାଇଲେ ନଯିକୁ୍ପିତ୍ର
ପାରାଦୀପ,୧୭।୩(ସମସି)

ପାରାଦୀପ ଉପକଣ୍ଠ ଏରସମା ବ୍ଲକ ଢଙିି୍କଆ 
ନୂଆଗାଁ ଏବଂ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ ପଞ୍ଚାୟତଗ୍ର 
ଗ୍�ବାକୁ ଥିବା ଗ୍ଜଏସ୍  ଡବ୍ଲ ଲୁ ପ୍ରକଳ୍ପର 
ଗ୍ପଗ୍ଲଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭୂମପିଜୂା କା�୍ବ୍ୟ 
ସମ୍ପନ୍ନ କରା�ାଇଛ।ି ୩ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ 
ଜନ ପ୍ରତନିଧିିଙ୍କ ଉପସ୍ତିଗି୍ର ଏ� ି ଭୂମପିଜୂା 
କରା�ାଇଛ।ି ଦୀର୍ବ ଦନି ଧର ି ଶଳି୍ପ ପ୍ରତଷି୍ା 
ପାଇଁ ସ୍ାନୀୟ ଗ୍ଲାକ ଅଗ୍ପଷୋ କରଥିିବା 
ଗ୍ବଗ୍ଳ ଗ୍ଶଷଗ୍ର ତା�ା ପରୂଣ ଗ୍�ବାକୁ 
�ାଉଛ।ି ଏଥି ପାଇଁ ସ୍ାନୀୟ ଗ୍ଲାକ �ସୁ ି
ଗ୍ବାଲ ି ସରପଞ୍ଚ କଗି୍ଶାର ପରଡ଼ିା ଓ ସଚୁତି୍ରା 
ମନ୍ତୀ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ଗ୍ତଗ୍ବ କମ୍ପାନୀର 
ବରଷି୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତ୍ୱାରା ସମ୍ପରୂ୍୍ବ ଓଡ଼ଆି 
ପଜୂା ରୀତନିୀତ ି ଅନୁ�ାୟୀ ଏ� ି ଭୂମପିଜୂା 
ଅନୁଷ୍ତି ଗ୍�ାଇଥିଲା। ୩ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନ 
ପ୍ରତନିଧିି, ମରୁବୀ, ମଶିନ ଶକ୍ ି ମ�ଳିା ଏ� ି
ଭୂମପିଜୂଗ୍ର ଗ୍�ାଗ ଗ୍ଦଇଥିଗ୍ଲ। ଏ� ି
ଅବସରଗ୍ର ଗ୍ଜଏସଡବ୍ଲ ଲୁ ପଷେରୁ ୪୧ ଜଣ 
�ବୁକଙୁ୍କ ନ�ିକୁ୍ ିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଥିଲା। 

ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର �ବୁକ �ବୁତୀମାନଙୁ୍କ ନ�ିକୁ୍ ି
ଗ୍ଷେତ୍ରଗ୍ର ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆି�ବି ଗ୍ବାଲ ି ପବୂ୍ବରୁ 
ଗ୍ରାଷଣା କରା�ାଇଥିଲା। ତା�ା ବାସ୍ତବଗ୍ର 
ପରଣିତ ଗ୍�ାଇଛ।ି ଏ� ି ୩ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 
ଗ୍ବୈଷୟକି ଶଷିୋ �ାସଲ କରଥିିବା ଗ୍�ାଗ୍ୟ 
ପ୍ରାଥ୍ବୀମାନଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଗ୍ବଶକିା ପରୀଷୋ ଓ 
ପଗ୍ର ସାଷୋତକାର ପରୀଷୋ କରା�ାଇଛ।ି 
ଢଙିି୍କଆ ନୂଆଗାଁ ଏବଂ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ ପଞ୍ଚାୟତର 
ବଭିନି୍ନ ଗାଁ �ଥା ଗ୍ଗାବନି୍ଦପରୁ, ଗ୍ନାଳଆି ସା�,ି 
ଭୂୟାଁପାଳ ଭଳ ିଆ�ପା� ଗାଁରୁ ସମଦୁାୟ ୪୬ 
ଜଣ ପ୍ରାଥ୍ବୀ ଗ୍�ାଗ ଗ୍ଦଇଥିଗ୍ଲ। ଗ୍ସମାନଙ୍କ 

ମଧ୍ୟରୁ ଫିଟର ବଭିାଗଗ୍ର ସବ୍ବାଧିକ ୩୨ ଜଣ, 
ଇଗ୍ଲକ୍ଟ ୍ିକାଲ ବଭିାଗର ୧୧ ଜଣ, ଗ୍କଗ୍ମଷ୍ଟ ି
ବଭିାଗର ଜଗ୍ଣ ଓ ଗ୍ଓଲ୍ଡର ବଭିାଗର ଜଗ୍ଣ 
ପ୍ରାଥ୍ବୀ ଗ୍�ାଗ ଗ୍ଦଇଥିଗ୍ଲ। ଗ୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
ନୂଆଗାଁର ସବ୍ବାଧିକ ୧୫ ଜଣ, ଗଡ଼କୁଜଙ୍ରୁ 
୧୦ ଓ ଢଙିି୍କଆରୁ ୮ ଜଣ, ଗ୍ନାଳଆି ସା�ରି 
୫ ଜଣ, ଗ୍ଗାବନି୍ଦପରୁ ୩ ଜଣ �ବୁ ପ୍ରାଥ୍ବୀ ଏ� ି
ପ୍ରଗ୍ବଶକିା ପରୀଷୋଗ୍ର ଉତ୍ତୀର୍୍ବ ଗ୍�ାଇଥିଗ୍ଲ। 
ପଗ୍ର ଗ୍ସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ଜଏସଡବ୍ଲ ଲୁର ମାନବ 
ସମ୍ଳ ବଭିାଗ ପଷେରୁ ସାଷୋତକାର ପରୀଷୋ 
କରା�ାଇଛ।ି ଏ� ି ସମସ୍ତ ପରୀଷୋଗ୍ର 

କୃତକା�୍ବ୍ୟ ଗ୍�ାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍�ାଗ୍ୟ ପ୍ରାଥ୍ବୀଙୁ୍କ 
ଝାରସଗୁଡ଼ୁା ଜଲି୍ାଗ୍ର ଥିବା ଗ୍ଜଏସଡବ୍ଲ ଲୁ 
କମ୍ପାନୀଗ୍ର ନଗି୍ୟାଜତି କରା�ବି ଗ୍ବାଲ ି
କମ୍ପାନୀ ପଷେରୁ କୁ�ା�ାଇଛ।ି ବତ୍ତ୍ବମାନ 
ସମୟଗ୍ର ନ�ିକୁ୍ ି ସଗୁ୍�ାଗ ସଷୃ୍ ି କରବିା ଓ 
ଗ୍ସଥିଗ୍ର ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର �ବୁବଗ୍ବଙୁ୍କ ନ�ିକୁ୍ ି
ସଗୁ୍�ାଗ ଗ୍ଦବା ନଶି୍ତି ଭାଗ୍ବ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ 
ବଷିୟ। ଗ୍ତଗ୍ବ ଗ୍ଜଏସଡବ୍ଲ ଲୁ ନଜିର 
ପ୍ରତଶିରୁତବିଦ୍ଧତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ଗ୍ବଗ୍ଳ 
ଆଗାମୀ ଦନିଗ୍ର ମଧ୍ୟ ଏ� ି ଧାରା ର�ବି 
ଗ୍ବାଲ ି କମ୍ପାନୀ ପଷେରୁ କୁ�ା�ାଇଛ।ି ଏ� ି
କା�୍ବ୍ୟକ୍ମଗ୍ର ନ�ିକୁ୍ ି ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଥିବା 
ସମସ୍ତ �ବୁକଙୁ୍କ ପ୍ରାଥମକି ପ�୍ବ୍ୟାୟଗ୍ର 
ଝାରସଗୁଡୁାସ୍ତି ଗ୍ଜଏସଡବ୍ଲ ଲୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗ୍ର 
ନଗି୍ୟାଜତି କରା�ବି। ପଗ୍ର ଗ୍ସମାନଙୁ୍କ ଏ� ି
ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅଣା�ବି ଗ୍ବାଲ ିଗ୍ଜଏସଡବ୍ଲ ଲୁ 
ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଧ୍ୟଷେ ଅନଲି ସଂି ପ୍ରକାଶ କରଥିିଗ୍ଲ। 
ଏ� ି କା�୍ବ୍ୟକ୍ମଗ୍ର କମ୍ପାନୀର ବରଷି୍ 
ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଧନଞ୍ଜୟ ସଂି�, 
ଅଗ୍ଶଷ ପାଢ଼ୀ, ଗ୍ଜ ପ ିସଂି ପ୍ରମ�ୁ ବ�ୁ ବରଷି୍ 
ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ତି ଥିଗ୍ଲ।

ପବତି୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଲଦେହଜନକ 
ମତୁୃୟୁର କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ଲକନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୭।୩(ସମସି): ଗଲୁନଗର ପଞ୍ଚାୟତ 
ଦଣ୍ଡାମଣୁ୍ଡ ଛକସ୍ତି ପବତି୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଗ୍ନ୍ଦ�ଜନକ ମତୁୃ୍ୟ 
ମାମଲାର ଗରୁୁବାର କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ଚ ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ ଗ୍�ାଇଛ।ି 
ଗତ ଗ୍ଫବରୁ ଆରୀ ୨୪ତାର�ିଗ୍ର �ାଇଗ୍କାଟ୍ବ ଏ� ିମାମଲାର 
ଶଣୁାଣ ି କର ି କ୍ାଇମବାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ ନଗି୍ଦ୍୍ବଶ ଗ୍ଦଇଥିଗ୍ଲ। 
ଏ�ାପଗ୍ର କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ଚର ୨ ଜଣଆି ଟମି୍   ଗରୁୁବାର ଗ୍କନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
ଆସ ିସ୍ୱଗ୍ବତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାସଭବନଗ୍ର ପ�ଞ୍ଚ ିମତୁୃ୍ୟର କାରଣ 
ଗ୍�ାଜଛିନ୍।ି କଭିଳ ି ଆଉ ଗ୍କଉଁ ପରସି୍ତିଗି୍ର ତାଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ 
ରଟଲିା ଗ୍ସ ସମ୍ପକ୍ବଗ୍ର ତାଙ୍କ ପଅୁ ତଥା ଅଭଗି୍�ାଗକାରୀ 
ଉତ୍କଳ ପ୍ରଧାନଙୁ୍କ ପଚାରଉଚରା କରଛିନ୍।ି ଏ�ା ସ�ତି 
ତତ୍କାଳୀନ ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପବତି୍ର ମ�ାରଣାଙୁ୍କ ରଟଣା 
ସମ୍ପକ୍ବଗ୍ର ପଚାରବିା ସ�ତି ସଦର ଥାନାରୁ ତଦନ୍ ଦାୟତି୍ୱ 
ନଜି �ାତକୁ କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ଚ ଗ୍ନଇଛ।ି

ନୟୁାୟ ପାଇଁ େଲେଇ
  ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ପ୍ୀତମ ଦାସଙ୍କ 
ନଶି୍�ାଜକୁ ୧୦ ମାସ ପରୂଲିା
  ଏସ୍  ପ,ି ଡଜିପିଙୁି୍କ ହାଜର ପାଇଁ 
ଏନ୍  ଏଚ୍  ଆର୍  ସଙି୍କ ନଶି୍ଦ୍ଦେଶ

ପାରାଦୀପ,୧୭।୩(ସମସି): ପାରାଦ୍ୀପ ମଧୁବୁନ 
ଗ୍ଗାପାଳଜୀଉ କଗ୍ଲାନୀର ପ୍ରଗ୍ମାଦ ଦାସଙ୍କ ପଅୁ ପ୍ରତିମ 
(୧୪)ଙ୍କ ନଗି୍�ାଜକୁ ୧୦ ମାସ ପରୂଛି।ି ପଲୁସି କନୁି୍ ଏ ପ�୍ବ୍ୟନ୍ 
ତାଙୁ୍କ ଠାବ କରପିାରୁନ।ି ଏ ଗ୍ନଇ ତାଙ୍କ ବାପା ଚନି୍ାଗ୍ର 
ର�ବିା ସ� ପଲୁସି ଉପଗ୍ର ଅସଗ୍ନ୍ାଷ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି 
୨୦୨୨ ମସ�ିା ଗ୍ମ ୧୪ ତାର�ିଗ୍ର ପାରାଦୀପ ସମଦୁ୍ର କୂଳଗ୍ର 
ନଗି୍�ାଜ ଗ୍ସ ଗ୍�ାଇ�ାଇଥିଗ୍ଲ। ଏ ଗ୍ନଇ ସାମାଜକି କମ୍ବୀ 
ସବୁ୍ତ ଦାଶଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମଶିନଙ୍କ 
ନକିଟଗ୍ର ମାମଲା ଦାଏର ଗ୍�ାଇଛ।ି ଏ� ିମାମଲାର ବଚିାର 
କର ି ଏସପଙୁି୍କ ୪ ସପ୍ା� ଭତିଗ୍ର ତଦନ୍ ରଗି୍ପାଟ୍ବ ଗ୍ଦବା 
ପାଇଁ କମଶିନ ଏକାଧିକବାର ନଗି୍ଦ୍୍ବଶ ଗ୍ଦଗ୍ଲଣ।ି ସମୟ 
ସୀମା ଭତିଗ୍ର ରଗି୍ପାଟ୍ବ ନ ଗ୍ଦଗ୍ଲ ଏସପଙି୍କ ବଗି୍ରାଧଗ୍ର 
ଦୃଢ କା�୍ବାନୁଷ୍ାନ ନଆି�ବି ଗ୍ବାଲ ି ମଧ୍ୟ କମଶିନ ନଗି୍ଦ୍୍ବଶ 
ଗ୍ଦଇଥିଗ୍ଲ। ପଣୁ ି ଥଗ୍ର କମଶିନ ଅସଗ୍ନ୍ାଷ ପ୍ରକାଶ କର ି
ଏସପ ିଏବଂ ଡଜିଙୁି୍କ ଏପ୍ରଲି ୨୪ ଦନି ୧୧ଟା ଭତିଗ୍ର ଷ୍ାଟସ 
ରଗି୍ପାଟ୍ବ ସ� �ାଜର ଗ୍�ବାପାଇଁ ନଗି୍ଦ୍ବଶ ଗ୍ଦଇଛନ୍।ି

କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନମି୍ବାଣ ଲାଗ ିଶଳିାନ୍ୟାସ
ଗରଦପରୁ,୧୭।୩ (ସମସି)

ଗରଦପରୁ ବ୍ଲକ ବଙ୍ାଳପରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସଗୁ୍ଦବପରୁ 
ରୋମଗ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ପଷେରୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନମି୍ବାଣ 
ଲାଗ ି ଶଳିାନ୍ୟାସ କରା�ାଇଛ।ି ବଗି୍ଜଡ ି ରାଜ୍ୟ 
କା�୍ବ୍ୟକାରଣିୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ବଧିାୟକିାଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିି 
ସଞ୍ଜୟ ଅରେୱାଲ ମ�ୁ୍ୟ ଅତଥିିଭାଗ୍ବ ଗ୍�ାଗଗ୍ଦଇ ଏ� ି
ମଣ୍ଡପର ଶଳିାନ୍ୟାସ କରଥିିଗ୍ଲ। ସରପଞ୍ଚ ଅମୀୟ 
ଗ୍ଜନାଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱଗ୍ର ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭ୍ୟ 
ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାଉତ, ସମତି ି ସଭ୍ୟା ମ�ାଶ?ଗ୍ବତା 
ସାମଲ, ବ୍ଲକ ବଗି୍ଜଡ଼ ି ସଭାପତ ି ଶଶାଙ୍କ ଗ୍ଶ�ର 

ପରଡ଼ିା, ଦୀପକ ମ�ାପାତ୍ର, ରଶ୍ରିଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ୀ, 
ସାମ୍ାଦକି ସବୁାସ ସାମଲ, ଗ୍କ ବ ି ରା�ାଲ, 
ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ମାଳତୀ ଗ୍�ନା ପ୍ରମ�ୁ ଅତଥିି 
ଭାଗ୍ବ ଗ୍�ାଗ ଗ୍ଦଇଥିଗ୍ଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଗ୍ର 
ବ୍ଲକ ସ�କାରୀ �ନ୍ତୀ ଶରତ ସା�ୁ, କନଷି୍ �ନ୍ତୀ 
ବଶି୍ୱରଞ୍ଜନ ସଂି ଉପସ୍ତି ଥିଗ୍ଲ। ଗ୍ଗୌରାଙ୍ ନାୟକ, 
ଲଙି୍ରାଜ ନାୟକ, ଅଗ୍ଲ� ନାୟକ ଓ ରୋମବାସୀଙ୍କ 
ସଗ୍ମତ ବଶି୍ୱରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମ�ୁ ସ�ଗ୍�ାଗ 
କରଥିିଗ୍ଲ। ସନ୍ାଷ ସାମଲ ସଂଗ୍�ାଜନା କରଥିିବା 
ଗ୍ବଗ୍ଳ ପଞ୍ଚାୟତ ବଗି୍ଜଡ ିସଭାପତ ିଗଣୁନଧିି ଦାସ 
ଧନ୍ୟବାଦ ଗ୍ଦଇଥିଗ୍ଲ।

ମଦ୍ରାସା ରାଗ୍ବୟା 
ବଗ୍ସରଆିର ବାଷଷିକ ଉତ୍ସବ

ଲକନ୍ଦାପଡ଼ା, ୧୭।୩(ସମସି): ଗ୍କନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପଳସଂି�ାସ୍ତି ମଦ୍ରାସା ରାଗ୍ବୟା 
ବଗ୍ସରଆି(ମ�ଳିା)ର ବାଷଷିକ ସମ୍ଳିନୀ ମଦ୍ରାସା ପରସିରଗ୍ର ଅନୁଷ୍ତି ଗ୍�ାଇ�ାଇଛ।ି 
ଏ� ି ଅବସରଗ୍ର ଏ� ି ବାଳକିା ମଦ୍ରାସାରୁ ଶଷିୋ ସମାପ୍ କର ି ଉତ୍ତୀର୍୍ବ ଗ୍�ାଇଥିବା 
୩୭ଜଣ ବାଳକିାଙୁ୍କ ସମ୍ାନତି କରା�ାଇଥିଲା। ଗ୍ମୌଲାନା ଗ୍ସ� ତବଗ୍ରଜ ଆଲମଙ୍କ 
ସଭାପତତି୍ୱଗ୍ର ଅନୁଷ୍ତି ଉତ୍ସବଗ୍ର ମ�ୁ୍ୟଅତଥିି ଭାଗ୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଗ୍ଦଶ ବଗ୍ରଲରୁି 
ଆଗ୍ଲମା ତାଗ୍�ରା ନୁରୀ ଗ୍�ାଗଗ୍ଦଇ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭଭିାବକମାନଙୁ୍କ ଇସଲାମ ଧମ୍ବର 
ନୟିମ କାନୁନ ବଷିୟଗ୍ର ବକ୍ବ୍ୟ ରଖିଥିଗ୍ଲ। ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭାପତ ି ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ 
ଗ୍ସଠୀ, ପଳସଂି� ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ଦଗ୍ବନ୍ଦ୍ର ପରଡ଼ିା ପ୍ରମ�ୁ ଅତଥିି ଭାଗ୍ବ ଗ୍�ାଗଗ୍ଦଇ 
ବକ୍ବ୍ୟ ରଖିଥିଗ୍ଲ। ମଦ୍ରାସାର ଉପଗ୍ଦଷ୍ା �ାଜ ିସୟଦ ଅକମଲ ଅଲ୍ୀ, ସମ୍ପାଦକ ଗ୍ସକ 
ଫକରୁିଦ୍ନି, �ାଜ ିଅବଦୁଲ ମଜଦି, ଗ୍ମୌଲାନା ଗ୍ସ� ଜାକରି, ପବୂ୍ବତନ କାଉନସଲିର 
ମକୁ୍ାର �ାଁ ପ୍ରମ�ୁ କା�୍ବ୍ୟକ୍ମ ପରଚିାଳନା କରଥିିଗ୍ଲ।

ଦଳଗତ ସମ୍ବେପରୁୀ ନୃତୟୁଲର ପାୟଲ୍   ମୟୁୁଜକି୍   ସ୍େୁ ପ୍ରଥମ

ଲକନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୭।୩(ସମସି)

ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ବଶି୍ୱ �ବୁ ଉତ୍ସବ ଗ୍ନଗ୍�ରୁ �ବୁ 
ଗ୍କନ୍ଦ୍ର ଓ ଜାତୀୟ ଗ୍ସବା ଗ୍�ାଜନାର ମଳିତି 
ଆନୁକୂଲ୍ୟଗ୍ର ସାନ୍୍ୟ ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟ ପରସିରଗ୍ର 

ପାଳତି ଗ୍�ାଇ�ାଇଛ।ି ଏ� ିକା�୍ବ୍ୟକ୍ମଗ୍ର ଜଲି୍ାର 
୩୦ଟ ି ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗ୍କଗ୍ତକ 
ସାଂସ୍ତୃକି ଦଳ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତଗି୍�ାଗତିାଗ୍ର ଭାଗ 
ଗ୍ନଇଥିଗ୍ଲ। ଗ୍କନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପାୟଲ୍   ମ୍ୁୟଜକି୍   ସ୍ଲୁ 
ଦଳଗତ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତଗି୍�ାଗତିାଗ୍ର ସମ୍ଲପରୁୀ ନୃତ୍ୟ 

ପରଗି୍ବଷଣ କର ି ପ୍ରଥମ ସ୍ାନ ଅଧିକାର କରଛି।ି 
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବଶି୍ୱ �ବୁ ଉତ୍ସବଗ୍ର ଗ୍କନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
ଜଲି୍ାରୁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରବିାପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଗ୍ନାନୀତ 
ଗ୍�ାଇଛ।ି ଅନୁଷ୍ାନର ପ୍ରତଷି୍ାତା ଗ୍ଦବାଶଷି 
ସାମଲ ଓ ନୃତ୍ୟଗରୁୁ ଦଲି୍ୀପ ଗ୍ଜନାଙ୍କ ଗ୍ନତୃତ୍ୱଗ୍ର 
ପ୍ରତଗି୍�ାଗୀମାଗ୍ନ ଏ� ି କା�୍ବ୍ୟକ୍ମଗ୍ର ଭାଗ 
ଗ୍ନଇଥିଗ୍ଲ। ଏ� ି କା�୍ବ୍ୟକ୍ମଗ୍ର ଜଲି୍ାପରଷିଦର 
ଅଧ୍ୟଷୋ ଗୀତାଞ୍ଜଳ ି ଗ୍ସଠୀ, ଗ୍ଡପଟୁ ି କଗ୍ଲକ୍ଟର 
ରାଗ୍ଜନ୍ଦ୍ର ଆଚା�୍ବ୍ୟ, �ବୁ ଅଧିକାରୀ ଗ୍ଗାଲୀ 
ତରୁିପତ ି ଗ୍ର‡ୀ ଏବଂ ଜଲି୍ା କ୍ୀଡା ଅଧିକାରୀ 
ଗ୍ଲାକନାଥ ପାଣରିୋ�ୀ, ଜଲି୍ା କ୍ୀଡା ଓ ଗ୍ଲାକ 
ସମ୍ପକ୍ବ ଅଧିକାରୀ ଅଗ୍ଶାକ ବଳଆିର ସଂି, ଅଧ୍ୟାପକ 
ଗରୁୁଚରଣ ଗ୍ସଠୀ କୃତ ି ପ୍ରତଗି୍�ାଗୀଙୁ୍କ ପରୁସ୍ତୃ 
କରଥିିଗ୍ଲ। ପାୟଲ୍   ମ୍ୁୟଜକି୍   ସ୍ଲୁର କଳାକାର 
ରଞ୍ଜନ ଦଳାଇ, ରଜତ ମଲ୍କି, ମଗ୍�ଶ୍ୱର ମଲ୍କି, 
ବକିାଶ ଗ୍ଜନା, ସଧୁାଂଶ ୁ ଗ୍ଶ�ର ଗ୍ଜନା, ଅଜତି 
ଗ୍ଜନା, ଆଶଷି ପଣ୍ଡା, ଗ୍ଲାପାମଦୁ୍ରା ଗ୍ଜନା, 
ସଗ୍ନ୍ାଷୀ ନାୟକ, ଗ୍ମାନାଲସିା ସା�ୁ, ମତିାଲ ି
ପଷୃ୍,ି ସଚୂୀସ୍ତିା ମଲ୍କି ପ୍ରମ�ୁ ନୃତ୍ୟ ପରଗି୍ବଷଣ 
କରଥିିଗ୍ଲ।

�ବୁ ସାମା୍ଦକି ମଗ୍�ନ୍ଦ୍ର ପରଡ଼ିାଙ୍କ ଗ୍ଦ�ାନ୍
ପାରାଦୀପ,୧୭।୩(ସମସି): ପାରାଦୀପର �ବୁ ସାମ୍ାଦକି ତଥା ବଜୁି ଜନତା ଦଳର 
�ବୁ ଗ୍ନତା ମଗ୍�ନ୍ଦ୍ର ପରଡ଼ିାଙ୍କର �ୃଦ୍  ରାତଗ୍ର ପରଗ୍ଲାକ ରଟଛି।ି ତାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ �ବର 
ପ୍ରଚାରତି ଗ୍�ବା ପଗ୍ର ସମରେ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳଗ୍ର ଗ୍ଶାକର ଛାୟା ଗ୍�ଳ�ିାଇଛ।ି 
ଗ୍ସ ବଗ୍ମର୍ ଏକ ରଗ୍ରାଇ �ସ୍ଟିାଲଗ୍ର ଚକିତି୍ସତି ଗ୍�ଉଥିଗ୍ଲ। ପାରାଦୀପ 
ଗ୍ଫରବିା ପାଇ ଁ ଉଡା�ା�ାଜଗ୍ର ଟଗି୍କଟ ମଧ୍ୟ କରସିାରଥିିଗ୍ଲ। ଦୁଭ୍ବାଗ୍ୟକୁ ଦନି 
ଗ୍ଗାଟାଏଟଗ୍ବଗ୍ଳ ତାଙ୍କ ଛାତଗି୍ର �ନ୍ତଣା ଗ୍�ବାରୁ ଗ୍ସ ଅସସୁ୍ ଗ୍�ାଇପଡ଼ଥିିଗ୍ଲ। 
ତାଙୁ୍କ ତୁରନ୍ �ସ୍ଟିାଲଗ୍ର ଭତ୍ତଷି କରା�ାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାଗ୍ର ତାକ୍ର ତାଙୁ୍କ 
ମତୃ ଗ୍ରାଷଣା କରଥିିଗ୍ଲ। ଶକୁ୍ବାର ତାଙ୍କ ମର ଶରୀର ବଗ୍ମରୁ୍ ଭୁବଗ୍ନଶ୍ୱର 

ବମିାନ ବନ୍ଦରଗ୍ର ପ�ଞ୍ଚବିା ପଗ୍ର ପାରାଦୀପ 
ସଗ୍ମତ ଭୁବଗ୍ନଶ୍ୱରର ବଶିଷି୍ ବ୍ୟକ୍ମିାଗ୍ନ 
ଗ୍ଶଷ ଦଶ୍ବନ କରଥିିଗ୍ଲ। ବଶିଷି୍ ରେମକି ଗ୍ନତା 
ବାପ ି ସଗ୍�୍ବଲ, ଗ୍ପୌରାଧଷେ ବସନ୍ ବଶି୍ୱାଳ, 
ପାରାଦୀପ ବଧିାୟକ ସମ୍ତି ରାଉତରାୟ, 
ଉଲ୍ାସ ବଶି୍ୱାଳ, ସାମା୍ଦକି ସଗୁ୍ରନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ୱାଳ ଓ ନୃସଂି� ଚରଣ ଦାସ ପ୍ରମ�ୁ ଗ୍ଶଷ 
ଦଶ୍ବନ କରଥିିଗ୍ଲ। ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳଗ୍ର ବଭିନି୍ନ ସଙ୍ଠନ ଓ ବଶିଷି୍ ବ୍ୟକ୍ମିାଗ୍ନ 
ଗ୍ଶଷ ଦଶ୍ବନ କରବିା ପଗ୍ର ପରୁୀ ସ୍ୱଗ୍ବଦ୍ାରଗ୍ର ଅନ୍ମି ସଂସ୍ାର କରା�ାଇଛ।ି

ର ା ଜ ନ ଗ ର , ୧ ୭ । ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ରାଜନଗରସ୍ତି ଗ୍ଶୈଗ୍ଳନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ 
ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ୟାଳୟ ପରସିରଗ୍ର 
ଥିବା ବ�ୁମ�ୁୀ ବାତ୍ୟା ଆରେୟସ୍ଳଗ୍ର 
ପ୍ରଶଷିେଣ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ଗ୍�ାଇ�ାଇଛ।ି 
ଏ� ି ଶବିରିକୁ ରାଜନଗର ବଡିଓି 
ସମୀର ଗ୍ବଗ୍�ରା ମ�ୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାଗ୍ବ 
ଗ୍�ାଗଗ୍ଦଇ ଉଦ୍  ରାଟନ କରଥିିଗ୍ଲ। 
ଶବିରିଗ୍ର ଗ୍�ାଗଗ୍ଦଇଥିବା 
ଶବିରିାଥ୍ବୀଙୁ୍କ ବାତ୍ୟ ଆରେୟସ୍ଳର 

ସରୁଷୋ ଓ ଏ�ାର ରଷେଣା ଗ୍ବଷେଣ 
ଉପଗ୍ର କା�୍ବ୍ୟ କରବିାକୁ ଗ୍ସ ପରାମଶ୍ବ 
ଗ୍ଦଇଥିଗ୍ଲ। ସରପଞ୍ଚ ସଙ୍ୀତା 
ମରିେଙ୍କ ଗ୍ପୌଗ୍ରା�ତି୍ୟଗ୍ର ଅନୁଷ୍ତି 
ଏ� ି ଶବିରିଗ୍ର ବାତ୍ୟା ଆରେୟସ୍ଳର 
ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତଚନ୍ଦ୍ର ମରିେ, ସମତିସିଭ୍ୟା 
ସମୁତି୍ରା ଗ୍ସଠୀ, ପ୍ରଶଷିେକ ଲଳତି ସା�ୁ, 
ବାନାମ୍ର ସା�ୁ, ପ୍ରକାଶ ସା�ୁ ପ୍ରମ�ୁ 
ଗ୍�ାଗଗ୍ଦଇ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ପ୍ରାକୃତକି ବପି�୍ବ୍ୟୟ ସମୟଗ୍ର ଗ୍ଲାକଙୁ୍କ 

କଭିଳ ି ସରୁଷେତି ର�ା�ାଇ ପାରବି 
ଗ୍ସ ଗ୍ନଇ ଆଗ୍ଲାଚନା କରଥିିଗ୍ଲ। 
ଏ� ି ଶବିରିଗ୍ର ଆଶା, ଅଙ୍ନବାଡ ି
କମ୍ବୀ, ସ୍ୱୟଂ ସ�ାୟକ ଗ୍ଗାଷ୍ୀ ଏବଂ 
ବଦି୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶରେ�ଣ 
କରଥିିଗ୍ଲ। ଏ� ି କା�୍ବ୍ୟକ୍ମକୁ 
ଉଗ୍ମଶଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବାଇଧର ଗ୍ସଠୀ, 
ସତ୍ୟବାନ ଗ୍ସଠୀ, ବାସଗୁ୍ଦବ ସା�ୁ, 
ଗଙ୍ାଧର ଗ୍ସଠୀ ପ୍ରମ�ୁ ପରଚିାଳନା 
କରଥିିଗ୍ଲ।

ବାତୟୁା 
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳଲର 

ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ଶବିରି
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ଇଣ୍ଆିନ ୱେଲ୍ସ 
ମାଷ୍ଟରଚ୍ଚ ୱେନସି୍  

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୭।୩ (ଏଜେନ୍)ି: ବହୁପ୍ରତଲୀକ୍ତି ହକ ି
ଇଣ୍ଆିର ୫ମ ବାର୍ଷିକ ପରୁସ୍ାର ଉତ୍ସବ ଶକୁ୍ରବାର ୋତଲୀୟ 
ରାେଧାନଲୀ ନୂଆଦଲି୍ଲୀଜର ଅନୁଷ୍ତି ଜହାଇଯାଇଛ।ି 
ଜଯଉଁଥିଜର ଭାରତଲୀୟ ହକରି ଅଜନକ କମି୍ବଦନ୍ଲୀ ଜେଳାଳଙୁି୍ 
ଜଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିଲା। ଏହ ି ଅବସରଜର ୨୦୨୨ ବର୍୍ଷ ଲାଗ ି
ଜଦଶର ଜରେଷ୍ ଜେଳାଳ ିପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

 ମହାନ ହକ ି ଜେଳାଳ ି ଗରୁ୍  ବକ୍ସ ସଂିହଙୁ୍ ବର୍୍ଷ ୨୦୨୨ 
ପାଇଁ ‘ଜମେର ଧ୍ାନଚାନ୍ଦ ଲାଇଫ୍  ଟାଇମ୍   ଆଚଭିଜମଣ୍ଟ’ 
ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ହକକୁି ଅତୁଳନଲୀୟ 
ଅବଦାନ ଲାଗ ି ତାଙୁ୍ ପରୁସ୍ାର ବାବଦକୁ ଟ୍ରଫି ସହ ୩୦ 
ଲକ୍ ଟଙ୍ା ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଜସହଭିଳ ି ଯବୁ ମଧ୍ଭାଗ 
ଜେଳାଳ ି ହାର୍ଦଷିକ ସଂିହ ଓ ଜଗାଲ୍  ରକ୍କ ସବତିା ଯଥାକ୍ରଜମ 
୨୦୨୨ର ଜରେଷ୍ ପରୁୁର୍ ଓ ମହଳିା ହକ ି ଜେଳାଳ ି ପରୁସ୍ାର 
ହାଜତଇ ଜନଇଛନ୍।ି ଉଭୟ ‘ବଲ୍  ବଲୀର ସଂିହ’ ଟ୍ରଫି ସହ 
୨୫ ଲକ୍ ଟଙ୍ା ପରୁସ୍ାର େତିଥିିଜଲ। ସବତିା କ୍ରମାଗତ ୨ୟ 
ବର୍୍ଷ ଲାଗ ିଜଦଶର ଜରେଷ୍ ମହଳିା ହକ ିଜେଳାଳ ିପରୁସ୍ାର 
େତିବିାର ଜସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରଛିନ୍।ି ଜସହଭିଳ ି ୨୧ 
ବର୍୍ଷରୁ କମ୍   ଜରେଷ୍ ଉଦଲୀୟମାନ ଜେଳାଳ ିଭାଜବ ପରୁୁର୍ଜର 
ଉତ୍ତମ ସଂିହ ଓ ମହଳିାଜର ମମତାେ ୋନ ‘ଯଗୁରାେ 
ସଂିହ’ ଟ୍ରଫି ସହ ୧୦ ଲକ୍ ଟଙ୍ା ଜଲୋଏ େତିଥିିଜଲ। 

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଭିାଗଜର ବନ୍ଦନା କାଟାରଆି ଜରେଷ୍ ଅଗ୍ରଭାଗ 
ଜେଳାଳ,ି ସଶୁଲୀଳା ଚାନୁ ପେୁରବାମ ଜରେଷ୍ ମଧ୍ଭାଗ 
ଜେଳାଳ, ହରମନପ୍ରଲୀତ୍   ସଂିହ ଜରେଷ୍ ରକ୍ଣଭାଗ 
ଜେଳାଳ,ି କ୍ରଷି୍ା ପାଠକ ଜରେଷ୍ ଜଗାଲରକ୍କ 
ବଜିବଚତି ଜହାଇଥିଜଲ ସମସ୍ତଙୁ୍ ଟ୍ରଫି ସହ ୫ 
ଲକ୍ ଟଙ୍ା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ିଅବସରଜର 
୨୦୨୨ଜର ଜେଳ େଲୀବନର ବଡ଼ ମାଇଲେଣୁ୍ଟ 
ହାସଲ କରଥିିବା ମନପ୍ରଲୀତ୍   ସଂିହ (୩୦୦ ମ୍ୟାଚ୍  ) 
ଓ ରାଣଲୀ ରାମପାଲଙୁ୍ (୨୫୦ ମ୍ୟାଚ୍  ) ଯଥାକ୍ରଜମ 
୩ ଓ ୨.୫ ଲକ୍ ଟଙ୍ା ପରୁସ୍ାର ଦଆିଯାଇଥିଲା। 
ଜସହଭିଳ ି ୨୦୦ ଅନ୍େ୍ଷାତଲୀୟ ମ୍ୟାଚ୍   ଜେଳଥିିବା 
ନଭଜୋତ୍   ଜକୌର ଓ ମନଦଲୀପ୍   ସଂିହଙ୍କ୍   ୁ ୨ଲକ୍ 
ଜଲୋଏ, ୧୦୦ ମ୍ୟାଚ୍   ଜେଳଥିିବା ଲାଲଜରମସଆିମ ି
ଏକ ଲକ୍ ଟଙ୍ା ପରୁସ୍ାର ପାଇଥିଜଲ। ଜମାଟ୍   
ଉପଜର ୨.୭ ଜକାଟ ି ଟଙ୍ା ପରୁସ୍ାର ରାଶ ି
୩୧େଣଙୁ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରୁସ୍ାର 
ବତିରଣ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧିନାୟକ 
ତଥା ହକ ି ଇଣ୍ଆିର ସଭାପତ ି ପଦ୍ମରେଲୀ ଦଲିଲୀପ 
ତକିଷି କମି୍ବଦନ୍ଲୀ ଜେଳାଳଙୁି୍ ସ୍ାଗତ କରଥିିଜଲ।

ଏହ ି ପରୁସ୍ାର ଉତ୍ସବର ଦ୍ତିଲୀୟ ପଯ୍ଷ୍ୟାୟଜର 

ଜଯଉଁମାଜନ ୨୦୨୨ଜର ବଶି୍ୱ ହକରି ସଜବ୍ଷାଚ୍ଚ 
ସଂସ୍ା ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍   ପରୁସ୍ାର େତିଥିିଜଲ 
ଜସମାନଙୁ୍ ଏହ ି ଅବସରଜର ମଧ୍ ସମ୍ବର୍ଦଷିତ 
କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୨ଜର ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍  ର 

ଜରେଷ୍ ଜଗାଲରକ୍କ ଜହାଇଥିବା ପଆିର୍   ରେଲୀଜେସ 
(ପରୁୁର୍) ଓ ସବତିା (ମହଳିା)ଙୁ୍ ୫ ଲକ୍ ଟଙ୍ା ଜଲୋଏ, 
ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍   ଜରେଷ୍ ମହଳିା ପ୍ରଶକି୍କ ପରୁସ୍ାର େତିଥିିବା 
ୋଜନଜକ ଜସ୍ାପ୍ ମ୍ୟାନ ୫ ଲକ୍, ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍   ଜରେଷ୍ 

ଉଦଲୀୟମାନ ଜେଳାଳ ିମମତାେ ୋନଙୁ୍ ୫ ଲକ୍ ଏବଂ 
ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍   ଜରେଷ୍ ପରୁୁର୍ ଜେଳାଳ ି ଜହାଇଥିବା 
ଅଧିନାୟକ ହର୍  ମନପ୍ରଲୀତ୍   ସଂିହଙୁ୍ ୧୦ ଲକ୍ ଟଙ୍ା 
ଆଥ ଷିକ ପରୁସ୍ାର ରାଶ ି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 
୨୦୨୨ଜର ଜପେନଜର ଅନୁଷ୍ତି ଜନସନ୍ କପ୍  ଜର 
ସ୍ର୍୍ଷ ପଦକ େତିଥିିବା ଭାରତଲୀୟ ମହଳିା ହକ ି
ଦଳର ପ୍ରଜତ୍ୟକ ସଦସ୍ୟାଙୁ୍ ୨ ଲକ୍ ଟଙ୍ା ଜଲୋଏ 
ଦଆିଯାଇଥିଲା। ସଲୁତାନ ଜୋହର କପ୍  ଜର 
ଚାମ୍ଅିନ ଜହାଇଥିବା େୁନଅିର ଭାରତଲୀୟ ପରୁୁର୍ ହକ ି
ଦଳର ପ୍ରଜତ୍ୟକ ସଦସ୍ୟଙୁ୍ ମଧ୍ ୨ ଲକ୍ ଟଙ୍ା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ିପରୁସ୍ାର ଆରମ୍ଭରୁ ୨୦୨୧ ବର୍୍ଷ 
ଲାଗ ିହକ ିଇଣ୍ଆିର ଜରେଷ୍ ପରୁୁର୍ ଓ ମହଳିା ଜେଳାଳ ି
ଜହାଇଥିବା ହର୍  ମନପ୍ରଲୀତ୍   ସଂିହ ଓ ସବତିା ଏବଂ 
‘ଜମେର ଧ୍ାନଚାନ୍ଦ ଲାଇଫ୍  ଟାଇମ୍   ଆଚଭିଜମଣ୍ଟ’ 
ପରୁସ୍ାର େତିଥିିବା ଅମତି୍   ସଂିହ ବକ୍ସଙୁି୍ ମଧ୍ ପରୁସ୍ାର 
ସହ ସମ୍ବର୍ଦଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମଜର 
ଜକନ୍ଦ୍ର କ୍ରଲୀଡ଼ାମନ୍ତଲୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର, କୃର୍ ିମନ୍ତଲୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର 
ସଂି ଜତାମାର, ହକ ି ଇଣ୍ଆିର ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ 
ଜଭାଳାନାଥ ସଂିହ ପ୍ରମେୁ ଉପସ୍ତି ରହଥିିଜଲ।

ହକ ିଇଣ୍ଆି ବାର୍ଷିକ ପରୁସ୍ାର

ହାର୍ଦଷିକ, ରବତିା ୱରେଷ୍ଠ ୱେଳାଳି

ହକ ିଇଣ୍ଆି ପରୁସ୍କାର-୨୦୨୨
ପରୁସ୍ାର ବଜିେତା ଅଥ୍ଷ

ଆେଲୀବନ ପରୁସ୍ାର ଗରୁ୍  ବକ୍ସ ସଂିହ ୩୦ ଲକ୍

ଜରେଷ୍ ପରୁୁର୍ ଜେଳାଳି ହାର୍ଦଷିକ ସଂିହ ୨୫ ଲକ୍

ଜରେଷ୍ ମହଳିା ଜେଳାଳ ି ସବତିା ୨୫ ଲକ୍

ଉଦଲୀୟମାନ ପରୁୁର୍ ଜେଳାଳି ଉତ୍ତମ ସଂିହ ୧୦ ଲକ୍

ଉଦଲୀୟମାନ ମହଳିା ଜେଳାଳ ି ମମତାେ ୋନ ୧୦ ଲକ୍

ଜରେଷ୍ ଅଗ୍ରଭାଗ ଜେଳାଳି ବନ୍ଦନା କାଟାରୟିା ୫ ଲକ୍

ଜରେଷ୍ ମଧ୍କ୍ରମ ଜେଳାଳି ସଶୁଲୀଳା ଚାନୁ ୫ଲକ୍

ଜରେଷ୍ ରକ୍ଣାଭାଗ ଜେଳାଳି ହର୍  ମନପ୍ରଲୀତ୍   ସଂିହ ୫ ଲକ୍

ଜରେଷ୍ ଜଗାଲରକ୍କ କ୍ରଷି୍ା ପାଠକ ୫ଲକ୍

ଜରେଷ୍ ଅମ୍ାୟାର ଗରୁନି୍ଦର ସଂିହ ୨.୫ ଲକ୍

ଜରେଷ୍ ଜଟକ୍କିାଲ୍   ଅଫିସଆିଲ୍  ମହମ୍ମଦ ଜମାଗଲୁ ମନୁରି ୨.୫ ଲକ୍

ଇଣ୍ଆିନ ଜେଲ୍,୧୭।୩(ଏଜେନ୍)ି: ଏଠାଜର ଚାଲଥିିବା 
ଇଣ୍ଆିନ ଜେଲ୍ ମାଷ୍ଟସ୍ଷ ଜଟନସି ପ୍ରତଜିଯାଗତିାର ମହଳିା 
ଏକକ ଜସମଫିାଇନାଲ ମକୁାବଲିା ପେଷ୍ଟ ଜହାଇଛ।ି ପବୂ୍ଷରୁ 
ପ୍ରଥମ ଜସମଜିର ୭ମ ସଡି୍   ମାରଆି ସାକାର ି ଓ ଦ୍ତିଲୀୟ 
ସଡି୍   ଜେଳାଳ ି ଅରନିା 
ସାବାଜଲଙ୍ା ପରପେରକୁ 
ଜଭଟବିା ପେଷ୍ଟ ଜହାଇଥିଲା। 
ଶନବିାର ଆଉଏକ ଜସମ ି
ମକୁାବଲିା ପେଷ୍ଟ ଜହାଇଛ।ି 
ଦ୍ତିଲୀୟ ଜସମଜିର ଜରେଷ୍ 
ସଡି୍   ଜପାଲାଣ୍ର ଇଗା 
ସ୍ଆିଜଟକ ଓ ୧୦ମ ସଡି୍   
କାୋେସ୍ତାନର ଏଲନିା 
ରବିାକନିା ପରପେରକୁ 
ଜଭଟବିା ନଶି୍ତି ଜହାଇଛ।ି 
ଗତଥରର ଚାମ୍ଅିନ 
୨୧ ବର୍୍ଷଲୀୟା ସ୍ଆିଜଟକ 
କ୍ାଟ୍ଷର ଫାଇନାଲଜର 
ଜରାମାନଆିର ଜସାରାନା 
ସଷି୍ଟଷିଆଙୁ୍ ୬-୨, ୬-୩ 
ସଧିାସଳେ ଜସଟ୍  ଜର 
ଅତ ିସହେଜର ପରାସ୍ତ କର ିଅଗ୍ରଗତ ିକରଛିନ୍।ି ଅନ୍ୟପଜଟ 
ରବିାକନିା ୭-୬, ୨-୬, ୬-୪ ଜସଟ୍  ଜର ଜଚକ ଗଣରାେ୍ୟର 
କାଜରାଲନିା ମଜୁଚାଭାଙୁ୍ ପରାସ୍ତ କର ି ଜସମଜିର ପ୍ରଜବଶ 

କରଛିନ୍।ି ଗତଥରର ଚାମ୍ଅିନ ସ୍ଆିଜଟକ ଏପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ଏହ ି
ଟୁର୍୍ଷାଜମଣ୍ଟଜର ଜକୌଣସ ି ଜସଟ୍  ଜର ପରାସ୍ତ ଜହାଇନାହାନ୍।ି 
ଜରେଷ୍ ଫମ୍ଷଜର ଥିବାରୁ ଜସ ଏଥର ମଧ୍ ଟାଇଟଲ ହାସଲ 
କରବିାର ଯଜଥଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ସଷୃ୍ଟ ି କରଛିନ୍।ି ସ୍ଆିଜଟକ 

ନେି ପ୍ରଦଶ୍ଷନଜର େସୁ ି ୋହରି 
କରଛିନ୍।ି ରବିାକନିା ଗତ 
େିମ୍ବଲଡନ ଟାଇଟଲ ହାସଲ 
କରଥିିଜଲ। ଜସ ସ୍ଆିଜଟକଙୁ୍ 
ପରାସ୍ତ କର ି ଗତ ଅଜ୍ରେଲଆିନ 
ଓପନ୍   ଫାଇନାଲଜର 
ପ୍ରଜବଶ କରଥିିଜଲ ଓ 
ସ ା ବ ା ଜ ଲ ଙ୍ ା ଙ୍ ଠ ା ରୁ 
ପରାସ୍ତ ଜହାଇଥିଜଲ। ଜତଣ ୁ
ରବିାକନିା ଜସମଫିାଇନାଲଜର 
ସ୍ଆିଜଟକଙୁ୍ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଜଲଞ୍ଜ 
ଜଦଜବ ଓ ତାଙ୍ ସହେଜର ବାଟ 
ଛାଡଜିବ ନାହ ିଁ ଜବାଲ ି ଆଶା 
କରାଯାଉଛ।ି 
ୱରମୱିର 
ଆଲକାରାଜ- ରନିର

ଇଣ୍ଆିନ ଜେଲ୍ ଜଟନସି ଟୁର୍୍ଷାଜମଣ୍ଟଜର ପରୁୁର୍ 
ଏକକ ଜସମ ିମକୁାବଲିା ମଧ୍ ପେଷ୍ଟ ଜହାଇଛ।ି ପ୍ରଥମ ଜସମଜିର 
୫ମ ସଡି୍   ରୁର୍ଆିର ଡାନଲି ଜମଦ୍  ଜଭଜଦଭ ଓ ୧୪ତମ ସଡି୍   

ଆଜମରକିାର ଫ୍ାନଜସସ ଟଆିଜଫାଏ ମହୁାଁମହୁ ିଁ ଜହଜବ। 
ଜସହପିର ି ଅନ୍ୟଏକ ଜସମଜିର ଜରେଷ୍ ସଡି୍   ତଥା ଫ୍ାନ୍ ଯବୁ 
ଜେଳାଳ ି କାଜଲ୍ଷାସ ଆଲକାରାେ ଓ ୧୧ତମ ସଡି୍   ଇଟାଲଲୀର 
ୋନକି ସନିର ପରପେରକୁ ଜଭଟଜିବ। ଆଲକାରାେ୬- ୪, 

୬-୪ ଜସଟ୍  ଜର ଅଷ୍ଟମ 
ସଡି୍   କାନାଡ଼ାର ଜଫିଲକି୍ସ 
ଅଗରୁ ଆଲଆିେମିଙୁ୍ 
ପରାସ୍ତ କର ି ଜସମକୁି 
ଉଠଛିନ୍।ି ଜଫଲକି୍ସଙ୍ 
ବପିକ୍ଜର ଆଲକାରାେ 
ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବେିୟ 
ହାସଲ କରଛିନ୍।ି 
ଯଦଓି ଏହାକୁ ଲଗାଇ 
ଉଭୟ ୪ଥର ମହୁାଁମହୁ ିଁ 
ଜହାଇଛନ୍।ି ଆଲକାରାେ 
ୟଏୁସ୍   ଓପନ୍  ର ଗତ 
ସଂସ୍ରରଜର ଟାଇଟଲ 
ହାସଲ କରଥିିଜଲ। 
ଜସହପିର ି ଶକୁ୍ରବାର 
ଜ େ ଳ ା ଯ ା ଇ ଥି ବ ା 
ଅନ୍ୟଏକ କ୍ାଟ୍ଷର 

ଫାଇନାଲଜର ସନିର ୬-୪, ୪-୬, ୬-୪ ଜସଟ୍  ଜର 
ଗତଥରର ଚାମ୍ଅିନ ଆଜମରକିାର ଚତୁଥ୍ଷ ସଡି୍   ଜେଳାଳ ି
ଜଟଲର ଫି୍ଜ୍  ଙୁ୍ ହରାଇ ଜସମ ିଟକିଟ ହାସଲ କରଛିନ୍।ି

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରୁୁଷ ହକ ିଶ୍େଳକାଳ ିଭକାଶ୍େ 
ହକାର୍ଦ୍ଦିକ ସଂିହ ପରୁସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍।ି

 ଅତଥିିଙ୍କ ଗହଣଶ୍ର ହକ ିଇଣ୍ଆି େକାଷ୍ଦିକ ପରୁସ୍କାର େଶି୍େତକା ଶ୍େଳକାଳମିକାଶ୍େ।

ହକ ିଇଣ୍ଆି ସଭକାପତ ିଦଲିୀପ ତକି୍ଦିଙ୍କଠକାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହଳିକା 
ହକ ିଶ୍େଳକାଳ ିପରୁସ୍କାର ଗ୍ରହଣ ଅେସରଶ୍ର ସେତିକା।

ମକାଗ୍କାଓ,୧୭।୩(ଏଶ୍େେ୍)ି: ଚଳତି ଇଣ୍ଆିନ ସପୁର 
ଲଗି୍   (ଆଇଏସ୍  ଏଲ)ର ୯ମ ସଂସ୍ରଣ ଏଜବ 
ଅନ୍ମି ପଯ୍ଷ୍ୟାୟଜର ପହଞ୍ଛି।ି ସ୍ାନଲୀୟ ଫଜଟାଡ୍ଷାର 
େବାହରଲାଲ ଜନହରୁ ଷ୍ଟାଡୟିମଜର ଶନବିାର ଟାଇଟଲ 
ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ମକୁାବଲିାଜର ଜବଙ୍ାଲୁରୁ ଏଫ୍  ସ ି ଓ 
ଏଟଜିକ-ଜମାହନବାଗାନ ପରପେରକୁ ଜଭଟଜିବ। ବେିୟଲୀ 
ଜହଜଲ ଜମାହନ ବାଗାନ ପ୍ରଥମ ଓ ଜବଙ୍ାଲୁରୁ ଦ୍ତିଲୀୟ 
ଟାଇଟଲ ଅେ୍ଷନ କରଜିବ। ଏଟଜିକ ଓ ଜମାହନ ବାଗାନ 
ଏକାଠ ି ଜହବା ପବୂ୍ଷରୁ ଏଟଜିକ ଅବଶ୍ୟ ୩ଥର ୨୦୧୪, 
୨୦୧୬ ଓ ୨୦୨୦ଜର ଚାମ୍ଅିନ ଜହବାର ଜଗୌରବ 
ଅେ୍ଷନ କରଥିିଜଲ। ଜସହପିର ି ଜବଙ୍ାଲୁରୁ ୨୦୧୯ଜର 

ଥଜରମାତ୍ର ଟାଇଟଲ େତିଛ।ି
 ଏହାପବୂ୍ଷରୁ ଏଟଜିକ ଦୁଇ ଜଲଗ୍   ବଶିଷି୍ଟ ଜସମ ି
ଫାଇନାଲର ହାରାହାରଜିର ଜପନାଲ୍ ି ସଟୁ୍   ଆଉଟ୍  ଜର 
୪-୩ ଜଗାଲଜର ହାଇଦ୍ାବାଦ ଏଫ୍  ସକୁି ପରାସ୍ତ 
କର ି ଫାଇନାଲଜର ପ୍ରଜବଶ କରଥିିଲା। ଅନ୍ୟପଜଟ 
ଜବଙ୍ାଲୁରୁ ହାରାହାରଜିର ୯-୮ ଜପନାଲ୍ ି ସଟୁ୍   
ଆଉଟ୍  ଜର ଲଗି୍   ସଲି୍ଡ ବଜିେତା ମମୁ୍ବଇ ସଟି ି ଏଫ୍  ସକୁି 
ପରାସ୍ତ କର ି ଫାଇନାଲଜର ପ୍ରଜବଶ କରଥିିଲା। ଲଗି୍   

ପଯ୍ଷ୍ୟାୟଜର ଏଟଜିକ ୨୦ଟ ିମ୍ୟାଚ୍   ଜେଳ ି୧୦ ବେିୟ, ୪ 
ଡ୍ର ଓ ୬ ପରାେୟ ସହ ୩୪ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ତୃତଲୀୟ ସ୍ାନଜର 
ରହଥିିଲା। ଜସହପିର ି ଜବଙ୍ାଲୁରୁ ୨୦ ମ୍ୟାଚ୍   ଜେଳ ି ୧୧ 
ବେିୟ, ୧ ଡ୍ର ଓ ୮ ପରାେୟ ସମାନ ୩୪ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିଜଲ 
ମଧ୍ ଜଗାଲ ବ୍ୟବଧାନଜର ପଛଜର ରହ ିଚତୁଥ୍ଷ ସ୍ାନଜର 

ରହଥିିଲା। କନୁି୍ ଜରେଷ୍ ଦୁଇଟ ି ସ୍ାନଜର ଥିବା ମମୁ୍ବାଇ ଓ 
ହାଇଦ୍ାବାଦ ଜସମଜିର ପରାସ୍ତ ଜହାଇ ବାଦ୍   ପଡ଼ଛିନ୍।ି 

ଉଭୟ ଦଳ ସମାନ ଭାଜବ ଦକ୍ ଜହାଇଥିବାରୁ 
ଫାଇନାଲଜର କଡ଼ା ସଂଘର୍୍ଷ ଜଦଖିବାକୁ ମଳିବି। ଜତଣ ୁ
ଏହ ି ନରି୍୍ଷାୟକ ମକୁାବଲିାଜର ଜମାଟ ଉପଜର ରଣନଲୀତ ି

ଓ ଲଢୁଆ ମଜନାବୃତ୍ତରି ପରଲୀକ୍ା ଜହବ। ପବୂ୍ଷରୁ ଉଭୟ 
ଦଳ ପରପେରକୁ ୬ଥର ଜଭଟଛିନ୍।ି ଜବଙ୍ାଲୁରୁ ଥଜର ଓ 
ଏଟଜିକ ୪ଥର ବେିୟଲୀ ଜହାଇଥିଲା। ଗତ ୫ଟ ିମ୍ୟାଚ୍  ଜର 
ଏଟଜିକ ଅପରାଜେୟ ରହଛି ି ଓ ଜଗାଟଏି ମାତ୍ର ଜଗାଲ 
ବରଣ କରଛି।ି ଭଭୟ ଦଳ ଆକ୍ରମଣ ଓ ରକ୍ଣଭାଗଜର 

ଜବଶ୍   ଦୃଢ ମଜନ ଜହଉଛନ୍।ି ଜବଙ୍ାଲୁରୁ ଅଭଜି୍ଞ 
ଫରୋଡ୍ଷ ସନୁଲୀଲ ଜଛତ୍ରଲୀଙ୍ ଉପଜର ସମସ୍ତଙ୍ ନେର 
ରହବି। ଜବଙ୍ାଲୁରୁ ମେୁ୍ୟ ଜକାଚ୍   ସମିନ ଜଗ୍ରସନ 
ଦଳର ବେିୟ ଜନଇ ଆଶାବାଦଲୀ ଅଛନ୍।ି ଅପରପକ୍ଜର 
ଜବଙ୍ାଲୁରୁ ମଧ୍ ଗତ ୫ଟ ି ମକୁାବଲିାଜର ଅପରାଜେୟ 

ରହଛି।ି ଏଟଜିକର ରକ୍ଣଭାଗ ଅଜପକ୍ାକୃତ ସାମାନ୍ୟ 
ଦୃଢ଼। ମେୁ୍ୟ ଜକାଚ୍   େୁଆନ ଫର୍୍ଷାଜଣ୍ାଙ୍ ତତ୍ତାବଧାନଜର 
ଏଟଜିକ ଚଳତି ସଂସ୍ରଣଜର ଦମ୍  ଦାର ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କରଛି।ି 
ଉଭୟ ଦଳଜର ଏକାଧିକ ତାରକା ଓ ମ୍ୟାଚ୍   ବଜିେତା 
ରହଛିନ୍।ି ଜଗାଆଜର ଫୁଟବଲ ଜବଶ୍   ଜଲାକପ୍ରୟ 

ଜହାଇଥିବାରୁ ଆଇଏସ୍  ଏଲ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍   ଜଦଖିବାକୁ 
ବହୁ ସଂେ୍ୟାଜର ପ୍ରଶଂସକ ଆସଜିବ ଓ ଷ୍ଟାଡୟିମ ପରୂ୍୍ଷ 
ଜହବ ଜବାଲ ି ଆଶା କରାଯାଉଛ।ି ଯଦଓି ଘଜରାଇ ଦଳ 
ଏଫସ ି ଜଗାଆ ଏଥର ଜନୈରାଶ୍ୟେନକ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କର ି
ସପ୍ତମ ସ୍ାନଜର ରହ ିଅଭଯିାନ ଜଶର୍ କରଛି।ି

ମ୍କାଚ୍   ଆରମ୍ଭ: ସନ୍୍କା ୭.୩୦
ସ୍କାେ: ଫଶ୍�କାର୍କା ଷ୍କାରୟିମ, ଶ୍ଗକାଆ

ସଧିକା ପ୍ରସକାରଣ: ଷ୍କାରଶ୍୍କା�୍୍ ଶ୍େଟ୍  ୱକ୍
ଲକାଇଭ ଷ୍ଟମି୍  : ରଜି୍  େୀ+ ହଟ୍  ଷ୍କାର ଓ��ି ିଆପ୍  

ଇଣ୍ଆିନ 
ରପୁର ଲଗି୍  ୱବଙ୍ାଲୁରୁ-ଏେୱିକ ଫାଇନାଲ ଆଜ ି

  ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ

କନ୍  ୱେଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚଶତକ: ନୁୟୁଜଲିାଣ୍ ୧୫୫/୨
ଜେଲଂିଟନ,୧୭।୩(ଏଜେନ୍)ି: ସ୍ାନଲୀୟ ଜବସନି ରେିଭ୍ଷ ଗ୍ରାଉଣ୍ଜର ନୁ୍ୟେଲିାଣ୍ ଓ 
ଭ୍ରମଣକାରଲୀ ରେଲୀଲଙ୍ା ମଧ୍ଜର ଶକୁ୍ରବାରଠାରୁ ଦ୍ତିଲୀୟ ଜଟଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍   ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଛ।ି 
ବର୍୍ଷା କାରଣରୁ ମ୍ୟାଚ୍   ଆରମ୍ଭରୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଜହାଇଥିଲା। ମଧ୍ାନ୍ନ ବରିତ ି ଓ ଏହା 
ପରର ଡ୍ରଙି୍କ୍   ସ ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ଓଦା ଆଉଟ୍   ଫିଲ୍ଡ କାରଣରୁ ଜେଳ ସମ୍ଭବ ଜହାଇପାର ିନଥିଲା। 
ଫଳଜର ପ୍ରଥମ ଦବିସଜର ମାତ୍ର 
୪୮ ଓଭର ଜେଳ ଜହାଇଥିଲା। 

ଟସ୍   େତି ି ରେଲୀଲଙ୍ା ବ୍ୟାଟଂି 
ପାଇଁ ଘଜରାଇ ଦଳକୁ ଆମନ୍ତଣ 
କରଥିିଲା। ପ୍ରଥଜମ ବ୍ୟାଟଂି କର ି
ନୁ୍ୟେଲିାଣ୍ ପ୍ରଥମ ଦବିସ ଜେଳ 
ଜଶର୍ ସରୁ୍ଦା ୪୮ ଓଭରଜର ୨ 
େିଜକଟ ହରାଇ ୧୫୫ ରନ 
ସଂଗ୍ରହ କରଛି।ି ଷ୍ଟମ୍କ୍   ଅପସାରଣ 
ଜବଳକୁ ଅଭଜି୍ଞ ବ୍ୟାଟର ଜକନ୍   
େଲୟିମସନ୍   ୨୬ ଓ ଜହଜନରଲୀ 
ନଜିକାଲ୍ ୧୮ ରନ କର ି
ଅପରାେତି ରହଛିନ୍।ି ପ୍ରାରମ୍ଭକି 
ବ୍ୟାଟର ଟମ୍   ଲାଥମ ୨୧ 
ରନକର ି ପ୍ରଥଜମ ପ୍ୟାଭଲିୟିନ 
ଜଫରଥିିଜଲ। କସନୁ ରେଥିାଙ୍ 
ବଲ୍  ଜର ଜସ ଡପି୍   ଜସ୍ାୟାରଜର ପ୍ରବାଥ େୟସରୂୟିାଙୁ୍ କ୍ୟାଚ୍   ଜଦଇଥିଜଲ। ଜସହପିର ି
ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାରମ୍ଭକି ଓପନର ଜଡଭନ କନଜେ ୭୮ ରନର ଅର୍ଦ୍ଷଶତକଲୀୟ ପାଳ ି
ଜେଳଥିିବା ଜବଜଳ ଧନଞ୍ଜୟ ଡ’ିସଲିଭାଙ୍ ଦ୍ାରା କଟ୍   ଆଣ୍ ଜବାଲ୍ଡ ଜହାଇଥିଜଲ। ପ୍ରଥମ 
େିଜକଟଜର କନଜେ ଓ ଲାଥମ ୧୫୧ଟ ିବଲର ସମ୍ମେୁଲୀନ ଜହାଇ ୮୭ ରନକର ିଦଳକୁ 
ଭଲ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଦାନ କରଥିିଜଲ। କନଜେ ଜବଶ୍   ପ୍ରଭାବ ିବ୍ୟାଟଂି କରଥିିଜଲ। ଜବାଲଂିଜର 
ରେଲୀଲଙ୍ା ପାଇଁ ରେଥିା ଓ ଧନଞ୍ଜୟ ଜଗାଟଏି ଜଲୋଏ େିଜକଟ ଅକ୍ତଆିର କରଥିିଜଲ।

ସଂକ୍ପି୍ତ ଶ୍ସ୍କାର
େୁ୍େଲିକାଣ୍ ପ୍ରଥମ ଇେଂିସ- ୧୫୫/୨, ୪୮ ଓଭର (କନଜେ- ୭୮, ଲାଥମ- ୨୧, 
େିଲୟିମସନ- ୨୬*, ନଜିକାଲ୍- ୧୮, ରେଥିା- ୧/୪୨, ଧନଞ୍ଜୟ- ୧/୧୮)।

ସ୍ଆିୱେକ୍ -ରବିାକନିା ୱରମଫିାଇନାଲନୁୟୁଜଲିାଣ୍ ଦନିକିଆି ଶଙୃ୍ଖଳା 
ଲାଗ ିମାଥୟୁୁସ୍  ଙୁ୍କ ଡକରା
ଅକ୍  ଲାଣ୍, ୧୭ା୩(ଏଜେନ୍)ି: ନୁ୍ୟେଲିାଣ୍ ବପିକ୍ ଦନିକିଆି ଶଙୃ୍ଖଳା ଲାଗ ି ପବୂ୍ଷତନ 
ଅଧିନାୟକ ଆଜଞ୍ଜଜଲା ମାଥ୍ୁୟସଙୁ୍ ରେଲୀଲଙ୍ା ଦଳଜର ସାମଲି କରାଯାଇଛ।ି 
ଏହା ଫଳଜର ଜସ ଦଲୀଘ୍ଷ ଦୁଇବର୍୍ଷ ପଜର ଦନିକିଆି ଦଳଜର ସ୍ାନ ପାଇଛନ୍।ି 
୩୫ ବର୍୍ଷଲୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ର ମାଥ୍ୁୟସ ଜଶର୍ଥର ଲାଗ ି ୨୦୨୧ ମାଚ୍ଚ୍ଷଜର ଅନୁଷ୍ତି 
ଜେଷ୍ଟଇଣ୍ଜି୍   ବପିକ୍ ଦନିକିଆି ମ୍ୟାଚ୍  ଜର ଜେଳଥିିଜଲ ଓ ଏଥିଜର ଜସ ମାତ୍ର 
୫ ରନ୍   କରବିା ପଜର ଦଳରୁ ବାଦ୍   ପଡ଼ଥିିଜଲ। ଜସହପିର ି ୧୬ ମାସ ପଜର 
କୁଶାଲ ପଜରରାଙୁ୍ ମଧ୍ ଟ-ି୨୦ ଦଳଜର ନଆିଯାଇଛ।ି ଅକ୍  ଲାଣ୍ଜର ମାଚ୍ଚ୍ଷ 
୨୫ରୁ ୩ ମ୍ୟାଚ୍   ବଶିଷି୍ଟ ଦନିକିଆି ଓ ଏପ୍ରଲି ୨ରୁ ଟ-ି୨୦ ଶଙୃ୍ଖଳା ଆରମ୍ଭ ଜହବ।
ରେୀଲଙ୍କକା ଦେିକିଆି ଦଳ: ଦାସନୁ ଶାନକା (ଅଧିନାୟକ), ପାଥମୁ ନଶିାଙ୍ା, 
ନୁୋନଜିନ୍ଦା ଫର୍୍ଷାଜଣ୍ା, କୁଶାଲ ଜମଣ୍ସି୍  , ଆଜଞ୍ଜଜଲା ମାଥ୍ୁୟସ, ଚାରଥି ଆଶାଲାଙ୍ା, 
ସଦଲୀର ସମରବକି୍ରମ, ଧନଞ୍ଜୟ ଡ ି ସଲିଭା, ସାହାନ ଆଚ୍ଷଚଜିଗ, ୋନନୁି୍ଦ ହାସରଙ୍ା, 
ଦୁନଥି ଜେଲାଲାଜଗ, ମହଲୀଶ ଥିକସାନା, କସନୁ ରେଥିା, ଲାହରୁି କୁମାରା, ପ୍ରଜମାଦ 
ମଦୁସନ, ଦଲିସାନ ମଦୁଶଙ୍ା, ଚାମକିା କରୁଣାରଜନେ, ମାଥିଶା ପଥଲୀରଣ।
ରେୀଲଙ୍କକା �-ି୨୦ ଦଳ:  ଦାସନୁ ଶାନକା (ଅଧିନାୟକ), ପାଥମୁ ନଶିାଙ୍ା, 
ନୁୋନଜିନ୍ଦା ଫର୍୍ଷାଜଣ୍ା, କୁଶାଲ ଜମଣ୍ସି୍  , କୁଶାଲ ୋନଥି ପଜରରା, ଚାରଥି 
ଆଶାଲାଙ୍ା, ସଦଲୀର ସମରବକି୍ରମ, ଧନଞ୍ଜୟ ଡ ି ସଲିଭା, ୋନନୁି୍ଦ ହାସରଙ୍ା, ଦୁନଥି 
ଜେଲାଲାଜଗ, ମହଲୀଶ ଥିକସାନା, କସନୁ ରେଥିା, ଲାହରୁି କୁମାରା, ପ୍ରଜମାଦ ମଦୁସନ, 
ଦଲିସାନ ମଦୁଶଙ୍ା, ଚାମକିା କରୁଣାରଜନେ, ମାଥିଶା ପଥଲୀରଣ।

ଆୱଜଚ୍ଚଣ୍ନିା ମୟୁାଚ୍   
ୱଦଖିବାକୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ 
ଦଶଚ୍ଚକ ଆଶାୟୀ
ବୁଏନସ ଆଇରସି୍  , ୧୭ା୩(ଏଜେନ୍)ି: 
ଘଜରାଇ ମାଟଜିର ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍   
ବଜିେତା ଆଜେ୍ଷଣ୍ଟନିାର ଜେଳ ଜଦଖିବାକୁ 
୧୫ ଲକ୍ ଦଶ୍ଷକ ଆଶାୟଲୀ। ଏଥିରୁ ଦଶ୍ଷକଙ୍ 
ନକିଟଜର ଦଳର ଜକଜତ ଜଲାକପ୍ରୟିତା 
ତାହା ପ୍ରମାଣତି ଜହାଇଛ।ି ବଶି୍ୱ ଟାଇଟଲ 
େତିବିା ପଜର ଆଜେ୍ଷଣ୍ଟନିା ଏକ 
ବନୁ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍   ପାନାମା ସହ ଜଦଶର 
ରାେଧାନଲୀଜର ଅବସ୍ତି ସବ୍ଷବୃହତ୍   
ଷ୍ଟାଡୟିମ୍  ଜର ମାଚ୍ଚ୍ଷ ୨୩ ତାରେିଜର 
ଜେଳାଯବି। ଏଜବ ଜଦଶର ଅଥ୍ଷନଲୀତ ି
lଜଦୌ ଭଲ ନାହ ିଁ। ମଦୁ୍ାସ୍ତିଲୀଜର ଅଭବୃିର୍ଦ ି
ଜହାଇଥିବାରୁ ଟକିଟ ମଲୂ୍ୟ ୫୯ରୁ ୨୪୧ 
ଆଜମରକିଲୀୟ ଡଲାର ରୋଯାଇଛ।ି ଏଜତ 
ଦାମ ସଜତ୍ତବେ ଟକିଟ ଲାଗ ି ୮୩,୦୦୦ 
ଦଶ୍ଷକ ଜେଳ ଜଦଖିପାରବିା ଲାଗ ି
ଷ୍ଟାଡୟିମ୍  ଜର ୧୫ ଲକ୍ ୫୦ ହୋର 
ଦଶ୍ଷକ ଟକିଟ କଣିବିାକୁ ଲାଇନ୍  ଜର 
ରହଥିିଜଲ। ୩୬ ବର୍୍ଷ ପଜର ଲଓିଜନଲ 
ଜମସଲୀଙ୍ ଜନତୃତ୍ୱଜର ଆଜେ୍ଷଣ୍ଟନିା 
ବଶି୍ୱକପ୍   ଟାଇଟଲ ବେିୟଲୀ ଜହବା 
ପଜର ଏହ ି ଦଳର ଜେଳାଳଙି୍ ବୋର 
ମଲୂ୍ୟ ବହୁ ପରମିାଣଜର ବୃର୍ଦ ି ପାଇଛ।ି
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ଶନବିାର

୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

Kê^ò ZûeKû

ରଆିନ୍ରଆିନ୍

ସକାଳ କୁଇଜ୍ -୭୦

ଆମର ଯ�ାଗାଯ�ାଗ ଠକିଣା

 ସ୍ବଯ୍ନେଶ୍ବର ସାହୁ, ମଙ୍ଗଳପରୁ,ଯାଜପରୁ
 ଈପ୍ ସତିା ପ୍ୟିଦଶଶିନୀ, ଗଣ୍ଡରପରୁ,କଟକ
 ଅମଲୂ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ, ଜଳଳଶ୍ବର,ବାଳେଶ୍ବର

ବଯିଶଷ ସଚୂନା ଗତ ସପ୍ାହର କୁଇଜ୍  ବଜିେତାଗତ ସପ୍ାହର କୁଇଜ୍  ବଜିେତା

ପ୍ଲଟ୍ ନଂ- ଏନ୍ -୩/୪୪୧, ଆଇ.ଆର୍ .ସ.ି ଭଜିେଜ୍ , ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବଜନଶ୍ବର-୧୫
ସକାଳ ମଡିଆି ପ୍ାଇଜଭଟ୍ େମିଜିେଡ୍ ,

ସକାଳ ଶଶି ୁକୁଇଜ୍ ଜର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଲୀମାଜନ ଏଜବ 
ଜସମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ sakalasishu@gmail.comଜର  

ପଠାଇବାକୁ ଅନୁଜରାଧ। ତନିେିଣ ସଠକି୍   
ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କ ନାମ ଏହ ିପଷୃ୍ାଜର ପ୍କାଶ ପାଇବ। 

(୪)ମହମିା ଧମ୍ମର ପ୍ତଷି୍ାତା କଏି?

ଉତ୍ତର : ______________________________

(୫) ଯକଉଁ ମସହିାଯର ଓଡ଼ଶିାଯର ପ୍ଥମ ୍ତ୍କିା ‘ଯବାଧଦାୟନିୀ’ 
ପ୍କାଶତି ଯହାଇଥଲା?

ଉତ୍ତର : ______________________________

(୧) ବସିଜି ିଟକିା ଯକଉଁ ଯରାଗ ୍ାଇଁ ଦଆି�ାଏ?

ଉତ୍ତର : ______________________________

(୨) ‘ଯମଘଦୂତ’ର ରଚୟତିା କଏି?

ଉତ୍ତର : ______________________________

(୩) ଭାରତର ଭୂସ୍ବଗ୍ମ କାହାକୁ କୁହା�ାଏ?

ଉତ୍ତର : ______________________________

କହେିଳେଖ

ତୂଳୀ ଧରଲିେ 
ଲତୋଳ ି ଧରନ୍ ି
ଆ କ ର୍ଷ ଣ ୀ ୟ 

ଚତି୍ର। ପଶପୁକ୍ୀ, 
କୋରୁ୍ଷନ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ି ପ୍ରକୃତ ି ତୋଙ୍କ 
କୋନ୍ ଭୋସ୍ ଲର ଜୀବନ୍ 
ଲ�ୋଇଉଲଠ। ଲେ 
ଲକୗଣସ ି ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍କ ଲେଖି 
ଲସ ତୋଙ୍କର ଅବକିଳ 
ଚତି୍ର କୋଗଜଲର ଉତୋର ି
େଅିନ୍।ି ଏଭଳ ି ଜଲଣ 
ପ୍ରତଭିୋଶୋଳୀ ଶଶି ୁ
ଲ�ଉଛନ୍ ି  ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ୋ 
ଚୋନ୍ଦବୋେ ି ବ୍ଲକ୍  ଉତକୁଡୋ 
ପଞ୍ୋୟତ ବଶିଆୁଳ ି ଗୋରଁ 
ଲେଧୋବୀ ଛୋତ୍ରୀ ପଲ୍ବୀ l  ପୋଠପଢ଼ୋଲର 
ସବ୍ଷେୋ େୁଇ ପୋେ  ଆଗଲର ର�ୁଥିବୋ ପଲ୍ବୀ 
ସଙ୍ୀତ  ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ େଖିନ ସ�ତି ଚତି୍ରୋଙ୍କନଲର 
ସୋଉରଁଛିନ୍ ିଅଲନକ ପ୍ରରଂଶସୋ ପତ୍ର।

ବଶିଆୁଳ ି ଗ୍ୋେର ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ପ�ୁୋଣ ଓ 
ବୃନ୍ଦୋବତୀ ପ�ୁୋଣଙ୍କ େ୍ତିୀୟ ସନ୍ୋନ ଲେବେୋନୀ 
ପ�ୁୋଣ l ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଜଲଣ  କୃରକ। ତନି ି ଭୋଇ 
ଭଉଣୀଙ୍କ େଧ୍ୟଲର ପତିୋେୋତୋଙ୍କର େଧ୍ୟେୋ କନ୍ୟୋ 
ଲେବେୋନୀ। ଲନେ�ଲର ଘଲର   ‘ପଲ୍ବୀ’ ଲବୋେ ି
ଡୋକନ୍।ି ଲଛୋର ଲବଳୁ � ିଁ  ତୋଙ୍କ ଚତି୍ର ଆଙି୍କବୋ 
ସଉକ ପ୍ରତଫିଳତି ଲ�ୋଇଥିେୋ। ଲେଲକୗଣସ ି
ସ୍ୋନଲର  ଚତି୍ରୋଙ୍କନ ପ୍ରତଲିେୋଗତିୋ ଲ�ଲେ 

ପଲ୍ବୀ ସୋମ୍ପ୍ରତକି ବରିୟବସୁ୍ 
ଉପଲର ତୂଳୀ ଓ କେର 
ପ୍ୟୋଡଲର ଆଙି୍କ ବସନ୍ ିସନୁ୍ଦର 
ଚତି୍ରରଏି। ପଲ୍ବୀ େୋ�ୋକୁ ବ ି
ଲେଖିେେଅିନ୍,ି କ୍ଣକଲର 
ନଜିର �ୋତର େୋେୁଲର 
ପ୍ରତଛିବ ି ଆଙି୍କ ଲେଇଥୋନ୍।ି 
ବେି୍ୟୋଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ୋ 
ବଭିୋଗ ଦ୍ୋରୋ ଆଲୟୋଜତି 
ଚତି୍ରୋଙ୍କନ ପ୍ରତଲିେୋଗତିୋଲର  
ବ୍ଲକ୍  ଓ ଜଲି୍ୋସ୍ରଲର େଧ୍ୟ 
ସୋରଟିଫିଲକର ସ�ତି ପ୍ରଶରଂସତି 
ଲ�ୋଇଛନ୍।ି ଲସ�ପିର ି

ସୋମ୍ପ୍ରତକି ସ୍ତରି ବରିୟବସୁ୍କୁ ଲନଇ ଲସ 
ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖନ୍।ି ତୋଙ୍କ ବକୃ୍ତୋ ଲେଖÒବୋର 

ଲଶୈଳୀ ସେସ୍ଙୁ୍କ ପସନ୍ଦ ଆଲସ। ଲସ ଭେ ଗୀତ େଧ୍ୟ 
ଗୋଆନ୍।ି ଭବରି୍ୟତଲର ଜଲଣ ପ୍ରସଦି୍ଧ ଚତି୍ରକର ଲ�ଲବ 

ଲବୋେ ିତୋଙ୍କର ସପ୍୍ନ l ଲକବଳ ଲସତକି ିନୁଲ�ଁ, ପୋଠପଢ଼ୋ 
ସ�ତି େୋଆଙୁ୍କ ଘର କୋେ୍ଷ୍ୟଲର ସୋ�ୋେ୍ୟ କରବିୋ ସ�ତି 
ଲରୋଲରଇ କୋେ୍ଷ୍ୟଲର େଧ୍ୟ ଲସ ଲବଶ୍  ଧରୁନ୍ଧର। 
ଏସବୁ ଭତିଲର ଲସ ପୋଠପଢ଼ୋଲର ଲକଲବ ଅବଲ�ଳୋ 
କରନ୍ ି ନୋ� ିଁ l େଲତୋ ଉଚ୍ଚ ବେି୍ୟୋଳୟଲର େଶେ 
ଲରେଣୀଲର ପୋଠ ପଢ଼ନ୍ ି ପଲ୍ବୀ। ବେି୍ୟୋଳୟର ଶକି୍କ 
ଶକି୍ୟତି୍ରୀେୋଲନ ତୋଙ୍କର ଉତ୍ତେ ଗଣୁ ଓ ପ୍ରତଭିୋ ପୋଇଁ 
ଗବ୍ଷ ଅନୁଭବ କରନ୍।ି  ଏଥିପୋଇ ଁତୋଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ସୋଥୀ 

ଓ ଶକି୍କ ଶକି୍ୟତି୍ରୀେୋଲନ ଭେପୋଇବୋ ସ�ତି ପ୍ରଶରଂସୋ 
କରଥିୋନ୍ ି l ପଲ୍ବୀ ଭବରି୍ୟତଲର ପୋଠପଢ଼ୋ ସ�ତି 

ଜଲଣ ଭେ ଚତି୍ରକର ଲ�ଲବ ଲବୋେ ି
ଆଶୋ ରଖିଛନ୍।ି ଓଡଶିୋଲର ଅନୁଷ୍ତି 
ବଶି୍ୱକପ୍  �କ ି ପ୍ରତଲିେୋଗତିୋଲର ଅରଂଶ 
ଗ୍�ଣ କରଥିିବୋ ଲେଶଗଡୁକି ତଥୋ �କ ି
ବଶି୍ୱ କପ୍  ଉପଲର ବଭିନି୍ନ ଚତି୍ର ଅଙ୍କନ 
କର ି ଲସ ଲବଶ୍  ପ୍ରଶରଂସତି ଲ�ୋଇଛନ୍ ିl  
ଲତଲବ ଜଲଣ ପ୍ରସଦି୍ଧ ଚତି୍ରକର ଲ�ବୋ 
ପୋଇ ଁ ତୋଙ୍କ ସପ୍୍ନ ସୋକୋର ଲ�ଉ ଲବୋେ ି
ବୋପୋ େୋଆ ଓ ସମ୍ପକ୍ଷୀୟ େୃଢ଼ ବଶି୍ୱୋସ 
ରଖିଛନ୍ ିl

 ସକୁାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଚାନ୍ଦବାେ ି  

ଗଣତି ଲ�ଉ ଜ୍ୟୋେତି ିଲ�ଉ
ଲ�ଉ ବୋ ପରେିତି ି
ଅଙ୍କ ଲଖଳଲର ବଡ ଚୋତୁରୀ
ଶନୂର କରୋେତ ି l

ବେଲଳ ନୋ� ିଁ ଶନୂର େେୂ୍ୟ
ବୋଲେ ର�ଲିେ ଜୋଣ
ସରଂଖ୍ୟୋର ଆଲଗ ର�ଲିେ ସଏି
�ୁଅଇ େଶଗଣୁ  l

ସବୁ ସରଂଖ୍ୟୋକୁ ଶଲୂନ �ରଲିେ
�ୁଅଇ ଅଥ୍ଷ�ୀନ
ଶନୂକୁ �ର ିସବୁ ସରଂଖ୍ୟୋଲର
େଳିଇ ଖୋେ ିଶନୂ  l

ଲେୋଗ ବଲିୟୋଲଗ  ରଲ� ଲସ ସ୍ରି
ଗଣୁଲନ ଖୋଏ ଭୋଉ
ସରଂଖ୍ୟୋର ିଲେଲତ ବଡ ଲ�ଲେ ବ ି
କଛି ିନ ରଲ� ଆଉ  l

ଗଣତି ପୋଲଠ ଶନୂର ଗଣୁ
େନ ଲେଇ କ’ି ଶଣୁ
ବୁଝ ିବଚିୋର ିପ୍ରଲୟୋଗ କଲେ
ସଫଳ ଲ�ବୋ ଜୋଣ  l

ସାନ୍ତରାପଲ୍ଲୀ, ଗଞ୍ାମ
ଜମା:୯୮୬୧୬୩୮୭୩୬

୍ରୀକ୍ାଯର ପ୍ଶନେ ଆସଥିଲା- ଆଳସ୍ୟ କ’ଣ, ଚାର ି୍ଷୃ୍ାଯର 
ଏକ ନବିନ୍ଧ ଯଲଖ। 
ଯରାହନ ତନି ି୍ଷୃ୍ା ଖାଲ ିଛାଡ଼ ିଯଦଇ ଚତୁଥ୍ମ ୍ଷୃ୍ାଯର 
ଯଲଖଲା- ଏହାକୁ ଆଳସ୍ୟ କହନ୍।ି 
……………………………………………………………
ରାମ-ୁ ଭାଇ ମୁଁ ଏମତି ିଏକ ଶକି୍କଙ୍କ ସନ୍ଧାନଯର ଅଛ,ି �ଏି 
ଯମାର ପ୍ଶନେର ଉତ୍ତର ଯଦଇ ୍ାରଯିବ। 
ଯଗାଲୁ- ଯକାଉ ପ୍ଶନେ କଯିର?
ରାମ-ୁଏଇ ଯ�ାଉ ସାଇନ୍  ଥଟା, କସ୍  ଥଟା ଓ ଟ୍ୟାନ୍  ଥଟାର 
ଜୀବନଯର ଯକଯବ ଓ ଯକଯତଯବଯଳ ବ୍ୟବହାରଯର ଆସବି।

  ଳକଉଁଠିତା’ଳେରଳେଖିନିକଏି
 ମଳୂଳକଉଁଠିତା’ରଳେଖାନଯାଏ
 ଏମତିିଅଟଇେତାଳଟସଏି
 ଅଗମଳୂତା’ରଜାଣିନହୁଏ।

ଉ-ନମିୂମୂଳ ି

ଋ ତୁ ବେଳଛି ି । ଧରୋପଷୃ୍ଲର େୋଗଛି ି 
 ବସନ୍ର ଲରୋଶଣ ି। ଗଛଲର ଗଛଲର  
 ଭରେିୋଇଛ ି କଅଁଳ ନବପତ୍ର ଆଉ 

ଫୁେର ଲେଳୋ । ସନୁ୍ଦର ପରଲିବଶ ସ�ତି ବଉଳର 
ବୋନେୋ ର� ର� କରୁଛ ି ଚୋରଆିଡ । ବଦ୍ଧ୍ଷନ 
ବୋବୁଙ୍କର ଘର ପଛପଲର ବରିୋର ଲଚୗଲଘରେ 
ବୋଡଲିର ଲପୋଖରୀ, ତୋ’ ଚୋରପିୋଖଲର 
ଆେ୍ବ,ଲବେ, ସଜନୋ, ଆତ,ଅଜୁ୍ଷନ ଆେ ି ବ�ୁ 
ପ୍ରକୋରର ଗଛ । ଝଅି ଲସୗେ୍ୟୋ ଓ 
ପଅୁ ଲସୗକତ  ଉପର ତଳ ଲ�ୋଇ 
ଭୋଇଭଉଣୀ । ଜଲଣ ସପ୍ତେ 
ତ ଆଉ ଜଲଣ ପଞ୍େ। 
ପୋଠପଢ଼ୋ ପଲର 
ବୋଡପିର ବୁେବିୋର 
ବୋପୋ େୋ’ଙ୍କର 
ଆ ପ ତ୍ତ ି ନ ଥୋଏ। ସବୁ 

ଗଛଲର ପ୍ରୋୟ ଫୁେ 
େୋଗଛି।ି ବଡ ବଡ ଗଛଲର େଧ୍ୟ 

କଅଁଳ ପତ୍ର ଆଉ ତୋ’ ସ�ତି ଜୋତଜିୋତକିୋ 
ଚଲଢ଼ଇ, ପ୍ରଜୋପତ ି ଓ େ�ୁେୋଛ।ି ଲସୗକତ 
କ�େିୋ, େେି ି ଲେଖ ସନୁ୍ଦର �ଳେୀବସନ୍, ତୋ’ 
ଲେ� ଲକଲତ �ଳେଆି ! ଲେଖ ଲସ ଆେ 
ସଜନୋ ଗଛଲର ବସେିୋ। ଲସୗେ୍ୟୋ କ�େିୋ, 
ଲେଖଛୁ ି ତ ଶୋଁବୋଳୁଆରୋକୁ ଲକେତି ି ଖମୁ୍ପ ି ଖମୁ୍ପ ି
ଖୋଉଛ ି। ଲକଲଡ  ଅସନୋରୋଲର ଲସ ! ଠକି୍ ଏ� ି
ସେୟଲର ଆେ୍ବ ଗଛରୁ ଶଭୁେିୋ କୁ..କୁ.. କୁ�ୁ । 
ଲସୗେ୍ୟୋ କ�େିୋ, ଲେଖ ଲସ ଲକୋଇେକୁି। ଲକଲଡ 
ସନୁ୍ଦର ସ୍ଵର । ଲସୗକତ କ�େିୋ, ଲ�ଲେ େେି ି
ଲକୋଇେରିୋ ଲେଖିବୋକୁ ବ�ୁତ କଳୋ, ନୁଲ�ଁ ! 

ଲସୗେ୍ୟୋ କ�େିୋ, ଲକୋଇେରିୋ େେ ିଲତୋଲତ କଳୋ 
େଶିଛୁ,ି ତୋ�ୋଲ�ଲେ ଲସ ଗୋଉଥିବୋ ଗୀତକୁ ନ 
ଶଣୁ ି କୋନ ବନ୍ଦ କରଲିେ। ଲସୗକତ କ�ୁଥୋଏ, 
କ ି ଲସ ଲକୋଇେ ି ଗୀତ 
ଗୋଇବୋ ବନ୍ଦ କର ି
ଲେଉନ।ି େେି ି
ତୁ ଲ େ 

କ ି ପ ର ି
ଲେୋ’ �ଳେୀବସନ୍ ଲେଖଥୁିେ? େୁଁ ତ କଛି ିକ�େି ି
ନୋ� ିଁ। ଏ�ପିର ି ଭୋଇଭଉଣୀ େୁଇଜଣ ଲକୋଇେ ି
ଓ �ଳେୀବସନ୍ର ପକ୍ ଲନଇ ବକର ବକର 
ଲ�ଉଥୋନ୍।ି ବୋପୋ ବଦ୍ଧ୍ଷନ ବୋବୁ ବୋଡ ିଆଡକୁ ଚୋେ ି
ଆସଲିେ। ପେିୋଙୁ୍କ କ�ଲିେ, �ଁ, କ›ଣ ତୁେର କଥୋ 
ଚୋେଥିିେୋ ? ଲସୗେ୍ୟୋ, ଲସୗକତ ନଜି ନଜି ପକ୍ 
ରଖିଥିବୋ ପକ୍ୀଙ୍କ ସରଂପକ୍ଷଲର କଏି ଭେ ଲବୋେ ି
ବୋପୋଙ୍କ ରୋୟ ଚୋ� ିଁଲେ। ବୋପୋ �ସ ିଉଠ ିକ�ଲିେ, 
ଆଚ୍ୋ ଏଇକଥୋ, ତୋ�ୋଲ�ଲେ ଶଣୁ । ତୁଲେ େୁଲ�ଁ 
ଏପର ିେୁଇର ିପକ୍ୀର ସେଥ୍ଷନ ଓ ବଲିରୋଧ କରୁଛ। 
େୋ�ୋଙ୍କ ବରିୟଲର େଗୁ େଗୁ ଧର ି କବେିୋଲନ 
ବ�ୁ ବର୍୍ଷନୋ କର ି େଧ୍ୟ ସରନିୋ� ିଁ। ଆଲର ପଲିେ, 

ଲକୋଇେ ିଓ �ଳେୀବସନ୍ େୁଇଜଣେୋକ ବସନ୍ର 
ବୋ�କ । େୁଇ ପକ୍ୀଙ୍କର ବଲିଶରତ୍ 
ଲ�ଉଛ,ି ଜଣଙ୍କ ରୂପ ସନୁ୍ଦର, 
ଅନ୍ୟର ି ଗଣୁଲର ସନୁ୍ଦର। ଏ� ି େୁଇ ପକ୍ୀ 
ଲକୋଳ,ି ଲପୋକ, କୀରପତଙ୍ ଖୋଇଥୋନ୍ ି
ଲ�ଲେ ବଲିଶର ଗଣୁର ଅଧିକୋରୀ 
ଲ�ୋଇଥିବୋରୁ ସେସ୍ଙ୍କର ପ୍ରୟି।

ବଦ୍ଧ୍ଷନବୋବୁ ପେିୋଙ୍କ 

ଉଲଦେଶ୍ୟଲର କ�ଲିେ, ତୋ’ 
ଲ�ଲେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ୀସବୁ ଖରୋପ 
ନୁ�ଁନ୍।ି ପଲିେ ବଧିୋତୋଙ୍କର 
ଏ ସନୁ୍ଦର ସଷୃ୍କୁି ଏଇ 
ପକ୍ୀେୋଲନ ତ ଲସୗନ୍ଦେ୍ଷ୍ୟେୟ 
କରଛିନ୍।ି ପ୍ରକୃତରି ଭୋରସୋେ୍ୟ 
ରକ୍ୋ କରୁଛନ୍।ି େେ ି ଏ� ି
ପକ୍ୀେୋଲନ ନଥୋଲନ୍ ଆଲେ 
କଛି ି ଫୁେ, ଫଳ, ଶସ୍ୟ 
କ ି ପନପିରବିୋ ପୋଆଲନ୍ 
ନୋ� ିଁ। ତୋ’ର ଅଥ୍ଷ େକ୍ େକ୍ 
କୀରପତଙ୍ ଭର ି ର�ଛିନ୍ ି

ଏ� ି ପଥୃିବୀଲର । ଲସେୋଲନ ଏ� ି ଗଛପତ୍ରଲର 
ର�ନ୍,ି ତୋକୁ � ିଁ ଖୋଆନ୍।ି େେ ି ପକ୍ୀେୋଲନ 

ନଥୋଲନ୍, ଖୋେ୍ୟ ରୂଲପ କୀରପତଙ୍କୁ 
ନଖୋଲନ୍, ଲତଲବ ତୋଙ୍କର ସରଂଖ୍ୟୋ 

ଏଲତ ବଢ ି େୋଆନ୍ୋ ଲେ 
ଲସେୋନଙ୍କ େୋଉରୁ ଫୁେ, ଫଳ 

କ ିଗଛ ବଢ଼ପିୋରନ୍ୋ ନୋ� ିଁ।
ଏଣ ୁ ଲ� ପଲିେ ! 

ଏ ପଥୃିବୀକୁ ବଧିୋତୋ 
ଏପର ି କରଛିନ୍ ି ଲେ, 

ସେସ୍ଙ୍କ ପୋଇଁ 
ସେସ୍ଙ୍କର ଆ ବ ଶ ୍ୟକ ତ ୋ 
ର�ଛି ି । େ ୋ � ୋ କୁ 
ଭ ୋ ର ସ ୋ େ ୍ୟ ଲ ବ ୋ େ ି

କ�ନ୍ ି । ଏ ଲ ବ 
ପକ୍ୀେୋନଙ୍କର ସରଂଖ୍ୟୋ କେେିବିୋରୁ 

କୀରପତଙ୍ ସରଂଖ୍ୟୋ ବଢ଼ ିଚୋେଛି।ି 
ଏଣ ୁପରଲିବଶ ପୋଇ ଁସେସ୍ଙ୍କର 
ବଞ୍ରି�ବିୋ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଲବ 
ଲସୗେ୍ୟୋ ଓ ଲସୗକତ ବୁଝଗିଲେ 
ଲେ, ଏ ପଥୃବୀଲର େଣରି 
ର�ବିୋ ଲେଲତ ଆବଶ୍ୟକ, ଅନ୍ୟ 
ସେସ୍ ଜୀବଜନୁ୍, କୀରପତଙ୍ ଓ 
ଗଛେତୋ ର�ବିୋ େଧ୍ୟ ଲସତକି ି
ଆବଶ୍ୟକ। 

 ବଚ୍ଛଦା
ବାସଜୁଦବପରୁ

ଭଦ୍ରକ 
ଜମା- ୮୧୪୪୨୨୮୧୧୫

  ହଳଦୀବସନ୍  ହଳଦୀବସନ୍
  ଯକାଇଲ ିନା’   ଯକାଇଲ ିନା’ 

ଶବି ପ୍ସାଦ ରାଉତ

ଚତି୍କଳାଯର 
ନ ି୍ ଣୁା ୍ଲ୍ଲବୀ

ଶଶି ୁପ୍ତଭିା

 ପ୍ଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥ, ସନୁ୍ଦରପରୁ, ଯାେପରୁ
ଜମା-୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩
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ପଞ୍ଚମ ଜରେଣଲୀ
ଫୁୟୁଚର୍  ପବ୍ଲକି୍  ସ୍େୁ
ଭୁବଜନଶ୍ବର

ଆରତ ିଯଜନା
ଷଷ୍ ଜରେଣଲୀ
ଜକନ୍ଦଲୀୟ ବଦିୟୁାଳୟ-୩
ଭୁବଜନଶ୍ବର

ସନୁନ୍ା ସ୍ବାଇଁ
ପଞ୍ଚମ ଜରେଣଲୀ
ସାଇଇଣ୍ଟରନୟୁାସନାଲ୍  ସ୍େୁ
ଭୁବଜନଶ୍ବର

ସମଦୃ୍ ିମାଇତ ି
ଦ୍ବତିଲୀୟ ଜରେଣଲୀ
ଡଏିଭ ିପବ୍ଲକି୍ ସ୍ଲୁ୍, ୟନୁଟି୍ ୮ 
ଭୁବଜନଶ୍ବର

ଆରାଧ୍ା ସଂି

  ଏମତିିଅଟଇନାମଳମାହର
 ପ୍ରଥମେୁଇଅକ୍ଷରଳମାରଆହାର
 ଳଶଷେୁଇଟିବୁଝାଉଥାଏ,
 ଖାଇବାପାଇଁଥିଳେବ୍ାକୁଳ।

ଉ-ମାଛରଙ୍ା

  ନକହଳିେକଛିିବୁଝିଳସନଏି
 ଳ�ାକୋଗଥୁିଳେଖଆୁଇେଏି
 ସରଗସମାନଳକାଳଟିତା’ର
 ଳନେହମମତାରଳସଗନ୍ାଘର।

ଉ-ମା’   ଇତହିାସଆଉସଂସ୍ କୃତିଗାଥା
 ଳକଳତଗଳ୍ପଆଉକଥାକବତିା
 ଳେଶବଳିେଶରଳକଳତକାହାଣୀ
 ଆମପାଳଖପରାେଏିବଖାଣ ି
 ତା’ଳଯାଗୁଁସମାଜଶକି୍ଷତିହୁଏ
 ନାମଟିତାହାରକହବିକଏି।

ଉ-ବହ ି

ଶନୂର କରାମତ ି

ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ଧାନ
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ପ୍ରଥମ ଦନିକିଆି: ଜାଡେଜାଙ୍କ ଅଲ୍  ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ରାହୁଲଙ୍କ ଦମ୍  ଦାର ବ୍ାଟଂି

ବର୍ମିଂହାର,୧୭।୩(ଏଜେନ୍ ସି): ଏଠାଜେ ଚାଲସିଥିବାେ 
ଅଲ୍   ଇିଂଲଣ୍ଡ ବ୍ାଡର ସିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ ସିଅନସ ସିପ୍  େ ଚତୁର୍ଥ 
ଦ ସିବସଜେ ଭାେତୀୟ ରହ ସିଳା ଯଗୁଳ ଜଯାଡସି ଗାୟତ୍ୀ 
ଜଗାପୀଚାନ୍ଦ ଓ ତ୍ ସିଶା ଜୋଲସି ଦମ୍  ଦାେ ପ୍ରଦଶ୍ଥନ 
ୋେ ସି େଖି ଜସର ସିଫାଇନାଲଜେ ପ୍ରଜବଶ କେ ସିଛନ୍ସି। 
ବ ସିଶ୍ୱେ ୧୭ ନର୍ବେ ରାନ୍ତା ପ୍ରାପ୍ତ ଏହ ସି ଜଯାଡ ସି 
ଶକୁ୍ରବାେ ଅନୁଷ୍ ସିତ କ୍ାର୍ଥେ ଫାଇନାଲଜେ ନୂଆ କେ ସି 
ଗଠସିତ ଚୀନ ଜଯାଡସି ଲ ସି ଜେନ ଜରଇ ଓ ଲସିଉ େୁଆନ 
େୁଆନଙୁ୍ ୨୧-୧୪, ୧୮-୨୧, ୨୧-୧୨ଜେ ହୋଇ 
କ୍ରରାଗତ ଦ୍ ସିତୀୟରେ ପାଇଁ ଏହ ସି ରୁର୍୍ଥାଜରଣ୍ଟେ 
ଜସର ସିଜେ ପ୍ରଜବଶ କେ ସିଛନ୍ସି। 

ବ ସିେୟୀ ଜହବା ପାଇଁ ଗାୟତ୍ୀ ଓ ତ୍ ସିଶାଙୁ୍ 
୬୪ ର ସିନ ସିର ସରୟ ଆବଶ୍କ ଜହାଇଥିଲା। ଏହ ସି 
ଭାେତୀୟ ଜଯାଡସି ଉନ୍ନତ େକ୍ଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରଦଶ୍ଥନ 
ଜଯାଗ ୁ ବ ସିେୟୀ ଜହାଇଥିଜଲ। ଗତ ସିଂସ୍କେଣଜେ 
ରଧ୍ୟ ଏହ ସି ଜଯାଡ ସି ଜସର ସିକୁ ଉଠସିଥିଜଲ। ଗତବର୍ଥ 
ୋେ୍ଜଗାଷ୍ୀ କ୍ରୀଡ଼ାଜେ ଏହ ସି ଜଯାଡ ସି କାିଂସ୍ ପଦକ 
େସିତ ସିଥିଲା। ଜସହ ସିପେ ସି ଗତ ଜଫବୃଆେୀଜେ ଅନୁଷ୍ ସିତ 
ବ୍ାଡର ସିଣ୍ଟନ ଏସ ସିଆ ର ସିକ୍ସଡ ର ସିମ୍   ଚାମ୍ ସିଅନସ ସିପ୍  ଜେ 
ରଧ୍ୟ ୨୦ ବର୍ଥୀୟ ଗାୟତ୍ୀ ଓ ୧୯ ବର୍ଥୀୟା ତ୍ ସିଶା କାିଂସ୍ 
ପଦକ ହାସଲ କେ ସିଥିଜଲ। ଜସର ସିଫାଇନାଲଜେ 
ଏହ ସି ଜଯାଡ ସି ଦକ୍ଷ ସିଣ ଜକାେ ସିଆେ ବାଏକ ହା-ନା ଓ 

ଏସ୍  ଏଚ୍   ଲ ସିଙୁ୍ ଜଭର ସିଜବ। ଅପେପକ୍ଷଜେ ଗେୁୁବାେ 
ଭାେତୀୟ ତାେକା ଜେଳାଳ ସି କ ସିଦାର୍ବୀ ଶ୍ୀକାନ୍ 
ପେୁୁର ଏକକ ପ୍ର ସି କ୍ାର୍ଥେଜେ ୧୭-୨୧, ୧୫-୨୧ଜେ 
ୋପାନେ ଜକ ନାୋଓକାଙ୍ଠାେୁ ପୋସ୍ତ ଜହାଇ 

ବ ସିଦାୟ ଜନଇଛନ୍ସି। ଜସହ ସିପେ ସି ଏଚ୍  ଏସ୍   ପ୍ରଣୟ 
ପେୁୁର ଏକକଜେ ୨୦-୨୨, ୨୧-୧୫, ୧୭-୨୧ଜେ 
ଇଜଣ୍ଡାଜନସ ସିଆେ ଆଜ୍ାନୀ ସ ସିନ ସିସକୁା ଗ ସିଣ୍ଟସିିଂଙ୍ଠାେୁ 
ପ୍ର ସି କ୍ାର୍ଥେଜେ ପୋସ୍ତ ଜହାଇ ବ ସିଦାୟ ଜନଇଛନ୍ସି।

ଭୁବଜନଶ୍ୱେ, ୧୭।୩ (ସର ସିସ): ନୂଆଦସିଲ୍ୀେ ଅଜଶାକା 
ଜହାଜରଲଜେ ୨୦୨୨ ବର୍ଥ ଲାଗ ସି ହକ ସି ଇଣ୍ଡସିଆେ ବାର୍ମକ 
ପେୁସ୍କାେ ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ଶକୁ୍ରବାେ ଅନୁଷ୍ ସିତ ଜହାଇଯାଇଛ ସି। 
ଏହ ସି ଅବସେଜେ ହକ ସି ଇଣ୍ଡସିଆଜେ ଓଡ଼ସିଶାେ ଅବଦାନ, ହକ ସି 
ବ ସିଶ୍ୱକପ୍   ଆଜୟାେନ ଏବିଂ ଏହାକୁ ସଫଳ କେ ସିଥିବାେୁ 
ରେୁ୍ରନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍ ହକ ସି ଇଣ୍ଡସିଆ ପକ୍ଷେୁ 
ସର୍ବର୍୍ଥନା ଦ ସିଆଯାଇଥିଲା। ନୂଆଦସିଲ୍ୀ ଆବାସ ସିକ କର ସିସନେ 
ଏସ୍  . େବ ସିକାନ୍ ରେୁ୍ରନ୍ତୀଙ୍ ପକ୍ଷେୁ ଏହ ସି ପେୁସ୍କାେ ଗ୍ରହଣ 
କେ ସିଥିଜଲ। ୨୦୧୮ ପଜେ ଚଳସିତ ବର୍ଥ ୋନୁଆେୀଜେ କ୍ରରାଗତ 

୨ୟରେ ଲାଗ ସି ଓଡ଼ସିଶାଜେ ସମ୍ାନେନକ ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍   
ପେୁୁର ହକ ସି ବ ସିଶ୍ୱକପ୍   ଆଜୟାେନ କୋଯାଇଥିଲା। 
କଳସିଙ୍ଗ ଷ୍ାଡସିୟର ସଜରତ ୋଉେଜକଲାଜେ ନବନ ସିର୍ମତ 

ବ ସିସ୍ଥା ରଣୁ୍ଡା ଅନ୍େ୍ଥାତୀୟ ହକ ସି ଷ୍ାଡ ସିୟରଜେ ନ ସିକରଜେ 
ବ ସିଶ୍ୱକପ୍   ର୍ାଚ୍   ସଫଳତାେ ସହ ଆଜୟାେସିତ ଜହାଇଥିଲା। 

 ଅପେପକ୍ଷଜେ ୨୦୨୧ ବର୍ଥ ଲାଗ ସି ଦୁଇ ଓଡ଼ସିଆ ଜେଳାଳସି 

ଦୀପଜଗ୍ରସ୍   ଏକ୍ା ଓ ଅର ସିତ୍   ଜୋହ ସିଦାସଙୁ୍ ଯରାକ୍ରଜର ଜଦଶେ 
ଜଶ୍ଷ୍ ରହ ସିଳା ଓ ପେୁୁର େକ୍ଷଣଭାଗ ଜେଳାଳସି ଭାଜବ ପର୍  ଗତ୍   
ସ ସିିଂ ଟ୍ରଫସି ସହ ୫ ଲକ୍ଷ ଜଲୋଏ ରଙ୍ା ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିଲା। 
ଏହ ସି କାଯ୍ଥ୍କ୍ରର ଆେମ୍ଭେୁ ହକ ସି ଇଣ୍ଡସିଆ ସଭାପତ ସି ଦ ସିଲୀପ ତ ସିକ୍ମ 
ସ୍ାଗତ ଅଭସିଭାରଣ ପ୍ରଦାନ କେ ସିଥିଜଲ। ଜକନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାରନ୍ତୀ 
ଅନୁୋଗ ସ ସିିଂ ଠାକୁେ ଓ କୃର ସି ରନ୍ତୀ ନଜେନ୍ଦ୍ର ସ ସିିଂ ଜତାରାେ 
ଅତ ସିଥି ଭାଜବ ଏହ ସି କାଯ୍ଥ୍କ୍ରରଜେ ଜଯାଗଜଦଇଥିଜଲ। ଓଡ଼ସିଶା 
ହକ ସି ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  କୁ ସଫଳତାେ ସହ ଆଜୟାେନ କେ ସିଥିଲା 
ଜବାଲସି କ୍ରୀଡ଼ାରନ୍ତୀ ଏହ ସି ଅବସେଜେ ପ୍ରକାଶ କେ ସିଥିଜଲ।

ବଶି୍ୱକପ୍  ର ସଫଳ ଆଡ�ାଜନ: ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ପରୁସ୍ାର
କରକ,୧୭ା୩(ସର ସିସ): ଓଡ଼ସିଶା କ୍ର ସିଜକର ଆଜସାସ ସିଏସନ(ଓସ ସିଏ) 
ଆନୁକୂଲ୍ଜେ ଏକଦସିବସୀୟ ଫର୍ଥାଟ୍  ଜେ ଚାଲସିଥିବା କଳାହାଣ୍ଡସି 
କପ୍  ଜେ ଶକୁ୍ରବାେ ୬ର ସି ର୍ାଚ୍   ଜେଳାଯାଇଛ ସି। ଏଥିଜେ ଅନୁଜଗାଳ 
୩ େସିଜକରଜେ କ ସିଟ୍   ବ ସିଶ୍ୱବ ସିଦ୍ାଳୟକୁ, ସର୍ବଲପେୁ ୫ େସିଜକରଜେ 
ଜବୌର୍କୁ, ବେଗଡ଼ ୭ େସିଜକରଜେ ନବେଙ୍ଗପେୁକୁ, ଜକାୋପରୁ 
୪ େସିଜକରଜେ ୋୟଗଡ଼ାକୁ, 
ଜସାନପେୁ ୩ େସିଜକରଜେ 
ବଲାଙ୍ଗୀେକୁ ଏବିଂ ଜଦବଗଡ଼ 
୧୫୧େନଜେ କଳାହାଣ୍ଡସିକୁ 
ହୋଇଛ ସି। ଦ୍ ସିତୀୟ ଦ ସିବସଜେ 

ସର୍ବଲପେୁେ ଅର ସିତ୍   ସନୁା ଓ 
ଜଦଓଗଡ଼େ ପ ସି. ପ୍ର ସିୟବତଙ୍ 
ଶତକ ଏବିଂ ସର୍ବଲପେୁେ 
ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ୋୟଗଡ଼ାେ 
ଅବଦୁଲ ୋନ, ବେଗଡ଼େ 
ୋହୁଲ ଜଚୌଧେୁୀ ଓ ଜଦବଗଡ଼େ ସ୍ାଗତ ୋଉତୋୟଙ୍ ୫ େସିଜକଟ୍   
ସଫଳତା ଉଜଲ୍େନୀୟ ପ୍ରଦଶ୍ଥନ େହ ସିଥିଲା।

 ଜେଜଭନ୍ା ବ ସିଶ୍ୱବ ସିଦ୍ାଳୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ-୨ଜେ ଅନୁଷ୍ ସିତ ଏକ 
ର୍ାଚ୍  ଜେ କ ସିଟ୍   ପ୍ରରଜର ବ୍ାର ସିିଂ କେ ସି ର ସିଲନ ସାରଲ (୪ର ସି େସିଜକର) 
ଓ ୋଜକଶ ବ ସିଶ୍ୱାଳ (୩ର ସି େସିଜକର)ଙ୍ ଜବାଲସିିଂକୁ ସାର୍ା କେ ସି ନ 
ପାେ ସି ୧୩୦ େନଜେ ଅଲ୍  ଆଉଟ୍   ଜହାଇଯାଇଥିଲା। ୋବାବଜେ 
ଅନୁଜଗାଳ ୨୧.୪ ଓଭେଜେ ୩ େସିଜକଟ୍   ହୋଇ କ୍ରରାଗତ ୨ୟ 
ବ ସିେୟୀ ଜହାଇଥିଲା। ବ୍ାର ସିିଂଜେ ୋଜକଶ ୩୯ େନ କେ ସିଥିଜଲ। 
ଅଲୋଉଣ୍ଡେ ପ୍ରଦଶ୍ଥନ କେ ସିଥିବା ୋଜକଶଙୁ୍ ଜଶ୍ଷ୍ ଜେଳାଳସି 

ଭାଜବ ବ ସିଜବଚସିତ କୋଯାଇଛ ସି। ଜସହ ସିଭଳସି ଜେଜଭନା୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ-୧ଜେ 
ଜବୌର୍ ପକ୍ଷେୁ ଧାଯ୍ଥ୍ ୨୧୬ େନେ ଲକ୍ଷ୍କୁ ସର୍ବଲପେୁ ୫ େସିଜକଟ୍   
ହୋଇ େସିତ ସିଜନଇଥିଲା। ସର୍ବଲପେୁେ ଅର ସିତ୍   ସନୁା ୧୧୪ େନ 
କେ ସିଥିବାଜବଜଳ ଜବାଲସିିଂଜେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ୫ େସିଜକଟ୍   ସଫଳତା 
ପାଇଥିଜଲ। ସନ୍  ସାଇନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଜେ ଜେଳାଯାଇଥିବା ର୍ାଚଜେ 

ବେଗଡ଼ ୭ େସିଜକଟ୍  ଜେ 
ନ ବ େ ଙ୍ଗ ପୁ େ କୁ 
ହୋଇ ଜଦଇଛ ସି। 
ବ ସିେୟୀ ଦଳେ ଏସ୍  . 
ଜଦଜବନ୍ଦ୍ର (୯୧ େନ) 
ଓ ସରୁ ସିତ୍   େୟ (୫୧ 
େନ) ବ୍ାର ସିିଂଜେ ଏବିଂ 
ୋହୁଲ ଜଚୌଧେୁୀ 
(୫/୩୩) ଜବାଲସିିଂଜେ 
ଜଶ୍ଷ୍ ପ୍ରଦଶ୍ଥନ 
କେ ସିଥିଜଲ। ଜସହ ସିଭଳସି 
ଅଡ଼ଶପେୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଜେ 
ଜ କ ା େ ା ପୁ ର େ 

ନ ସିେଞ୍ଜନ ଜଗୌଡ଼ା (୫/୩୨)ଙ୍ ଜବାଲସିିଂକୁ ଜେଳସି ନ ପାେ ସି ୋୟଗଡ଼ା 
୭୪ େନଜେ ସୀର ସିତ େହ ସିଥିଲା। େବାବଜେ ଜକାୋପରୁ ୨୦ 
ଓଭେଜେ ୬ େସିଜକଟ୍   ହୋଇ କଷ୍ସାଧ୍ୟ ବ ସିେୟ ଲାଭ କେ ସିଥିଲା। 
ୋୟଗଡ଼ାେ ଅବଦୁଲ ୋନ (୯-୨-୧୦-୫) ସନୁ୍ଦେ ଜବାଲସିିଂ 
କେ ସିଥିଜଲ। ଜସହ ସିଭଳସି ଆଠଗଡ଼ ଏମ୍  େସିଏମ୍   ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଜେ 
ଜସାନପେୁ ୩ େସିଜକଟ୍  ଜେ ବଲାଙ୍ଗୀେକୁ ଏବିଂ ଡ୍ ସିର୍ ଷ୍ାଡ ସିୟରଜେ 
ଜଦବଗଡ଼ ୧୫୧ େନଜେ କଳାହାଣ୍ଡସିକୁ ହୋଇଥିଲା। ଜସାନପେୁେ 
ସରୁନ ରହାୋଣା (୩ େସିଜକଟ୍   ଓ ୧୨ େନ) ଓ ଜଦବଗଡ଼େ 
ପ୍ର ସିୟବ୍ରତ ସାହୁ (୧୨୩ େନ) ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦଶ୍ଥନ କେ ସିଥିଜଲ।

କଳାହାଣ୍ଡ ିକପ୍  

ସମ୍ବଲପରୁ, ଡଦବଗଡ଼, ଅନୁଡଗାଳ ବଜି�୍ରୀ

ଅମତି୍ସନୁା ପ୍ୟିବତସାହୁ

ରରୁ୍ବଇ, ୧୭ା୩(ଏଜେନ୍ ସି): ଜରଷ୍ ଦଳେୁ ବାଦ୍   ପଡ଼ସିଥିବା 
ଜଲାଜକଶ ୋହୁଲ (୭୫*)ଙ୍ ଦମ୍  ଦାେ ଅପୋେସିତ 
ଅର୍୍ଥଶତକ ଓ ଅବ ସିଭକ୍ତ ରଷ୍ େସିଜକର ଜଯାଡସିଜେ େବୀନ୍ଦ୍ର 
ୋଜଡୋଙ୍ ସହ ଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାେ ସି (୧୦୮* େନ୍  ) 
ବଳଜେ ଏଠାଜେ ଶକୁ୍ରବାେ ଜେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରରର ଦସିନ ସିକ ସିଆ 
ର୍ାଚ୍  ଜେ ଭାେତ ୫ େସିଜକରଜେ ଅଜ୍ରେଲସିଆକୁ ପୋସ୍ତ କେ ସିଛ ସି। 
ଏହା ଫଳଜେ ୩ ର୍ାଚ୍   ବ ସିଶ ସିଷ୍ ଦ ସିନ ସିକ ସିଆ ଶଙୃ୍ଖଳାଜେ ଭାେତ 
୧-୦ଜେ ଆଗଆୁ େହ ସିଛ ସି। ଏହ ସି ଶଙୃ୍ଖଳାେ ଦ୍ ସିତୀୟ ରକୁାବ ସିଲା 
ବ ସିଶାୋପାରଣାଜେ ରାର୍୍ଥ ୧୯ଜେ େବ ସିବାେ ଜେଳାଯ ସିବ। ପ୍ରରର 
ଦସିନ ସିକ ସିଆ ର୍ାଚ୍  ଜେ ୬୯ ବଲ୍  େୁ ଅପୋେସିତ ୪୫ େନ୍   କେ ସିବା 
ସହ ୨ର ସି ଗେୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଥ େସିଜକର ଜନବା ସହ ଅଲୋଉଣ୍ଡ ସଫଳତା 
ପାଇଥିବା ୋଜହୋଙୁ୍ ଜଶ୍ଷ୍ ଜେଳାଳସି ପେୁସ୍କାେ ପ୍ରଦାନ 
କୋଯାଇଛ ସି।

ରରୁ୍ବଇେ ୋଙ୍ଖଜଡ ଷ୍ାଡସିୟମ୍  ଜେ ଶକୁ୍ରବାେ ରସ୍   ହାେ ସି 
ପ୍ରରଜର ବ୍ାର ସିିଂ କେ ସିଥିବା ଅଜ୍ରେଲସିଆ ଏହ ସି ର୍ାଚ୍   େସିତ ସିବାକୁ 
ଭାେତ ଆଗଜେ ୧୮୯ େନେ ବ ସିେୟ ଲକ୍ଷ୍ ଧାଯ୍ଥ୍ କେ ସିଥିଲା। 
ଏହାକୁ ପ ସିଛା କେ ସି ଭାେତ ପାଳ ସି ଆେମ୍ଭ କେ ସିବା ପଜେ ୧୬ 
େନ୍  ଜେ ୩ର ସି, ୩୯ େନ୍  ଜେ ୪ର ସି ଓ ୮୩ େନ୍  ଜେ ୫ର ସି େସିଜକର 
ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ େସିଜକର ପତନ ପଜେ ବ୍ାର ସିିଂ କେ ସିବାକୁ 
ଆସ ସିଥିବା ୋହୁଲ ଏହା ପଜେ ଜେଳକୁ ନ ସିେ ନ ସିୟନ୍ତଣଜେ 
େଖିଥିଜଲ। ଜସ ଓ ତାଙ୍ ଜରଷ୍ ପ୍ରତ ସିଦ୍ନ୍ଦୀ ଶବୁରାନ ଗ ସିଲ 
(୩୧ବଲ୍  ଜେ ୨୦େନ୍  )ଙ୍ ରଧ୍ୟଜେ ଭାଗ ସିଦାେୀ ଜବଶ ସି ସରୟ 
ତ ସିଷ୍ ସି ପାେ ସି ନଥିଲା। ଏହ ସି ସରୟଜେ ଅଜ୍ରେଲସିଆେ ଜବାଲେ 
ଭାେତୀୟ ବ୍ାରେଙ୍ ଉପଜେ ପ୍ରାଧାନ୍ ବ ସିସ୍ତାେ କେ ସିବା ଆେମ୍ଭ 
କେ ସିଥିଜଲ। କ ସିନୁ୍ ପାଣ୍ଡ୍ା ବ୍ାର ସିିଂ କେ ସିବାକୁ ଆସ ସି ୩୧ ବଲ୍  ଜେ 
୩ ଜଚୌକା ଓ ୧ ଛକା ସହ ୨୫ େନ୍   କେ ସି ଆଉର ଜହବା ପଜେ 
ଭାେତୀୟ ବ୍ାରେ ଆକ୍ରରଣ କେ ସିବା ଆେମ୍ଭ କେ ସିଥିଜଲ। 
ୋହୁଲଙ୍ ସହ ୋଜଡୋ ଜଯାଗ ଜଦଇ ଜସଟ୍   ଜହବା ପଜେ 
ଧୀଜେ ଧୀଜେ ର୍ାଚ୍  କୁ ନ ସିେ କବ୍  ୋକୁ ଆଣ ସିଥିଜଲ। ଏରାଜନ 
ରଷ୍ େସିଜକର ଭାଗ ସିଦାେୀଜେ ଜଶରଯାଏ ଅପୋେସିତ େହ ସି ୧୨୩ 
ବଲ୍  େୁ ୧୦୮ େନ୍   ଉଠାଇବା ସହ ଭାେତକୁ ଏହ ସି ଉତ୍କଣ୍ାପରୂ୍୍ଥ 

ବ ସିେୟ ପ୍ରଦାନ କେ ସିଥିଜଲ। ଅଜ୍ରେଲସିଆ ବ ସିପକ୍ଷ ପ୍ରରର ଦୁଇର ସି 
ଜରଷ୍ଜେ ଆଜଦୌ ଭଲ ପ୍ରଦଶ୍ଥନ କେ ସି ନଥିବା ୋହୁଲ ଏଠାଜେ 
କ ସିନୁ୍ ର୍ାଚ୍   ବ ସିଜେତା ଭଳସି ଜେଳସିଥିଜଲ। ଜସ ୯୧ର ସି ବଲ୍   
ଜେଳସି ୭ ଜଚୌକା ଓ ୧ ଛକା ୭୫, ୋଜଡୋ ୬୯ ବଲ୍  େୁ ୫ 
ଜଚୌକା ସହ ୪୫ େନ୍   କେ ସି ଜଶରଯାଏ ଆଉର ଜହାଇ ନଥିଜଲ। 
୩୯.୫ ଓଭେଜେ ଭାେତ ବ ସିେୟ ଲକ୍ଷ୍ଜେ ପହଞ୍ ସିଥିଲା। 
ଏହା ରଧ୍ୟଜେ ଅଜ୍ରେଲୀୟରାଜନ ଅତ ସିେ ସିକ୍ତେୁ ୧୩ର ସି ୋଇଡ୍   ଓ ୧ 
ଜନାବଲ୍   ସହ ୧୯ େନ୍   ଜଦଇଥିଜଲ। ଦୀର୍ଥଦ ସିନ ପଜେ ଦଳକୁ 
ଜଫେ ସିଥିବା ର ସିଜଚଲ ଷ୍ାକ୍ଥ ସବ୍ଥାଧିକ ୩ର ସି ଓ ତାଙ୍ ସହ ଜବାଲସିିଂ 
ଆେମ୍ଭ କେ ସିଥିବା ରାକ୍ଥସ ଜଷ୍ାଇନ ସିସ ଅନ୍ ୨ର ସି େସିଜକର ବାଣ୍ଟସି 
ଜନଇଥିଜଲ। ଅନ୍ ଭାେତୀୟ ବ୍ାରେ ବ ସିୋର ଜକାହଲସି ୪, 
ସଯୂ୍ଥ୍କୁରାେ ଯାଦବ ୦ ଓ ଜୋହ ସିତ ଶର୍ଥାଙ୍ ସ୍ାନଜେ ପାଳ ସି 
ଆେମ୍ଭ କେ ସିଥିବା ଇଶାନ କ ସିସାନ ୩ େନ୍   କେ ସିଥିଜଲ। 

ପବୂ୍ଥେୁ ଅଜ୍ରେଲସିଆ ପାଳ ସିଜେ ରହମ୍ଦ୍   ସାର ସି ଓ ରହମ୍ଦ୍   
ସ ସିୋେ ୩ର ସି ଜଲୋଏଁ େସିଜକର ଜନବା ପଜେ ଦଳ ୩୫.୪ 
ଓଭେଜେ ୧୮୮ େନ୍   କେ ସି ଅଲଆଉର ଜହାଇଯାଇଥିଲା। 
ଏହା ରଧ୍ୟେୁ ଦଳ ଜଶର ୫ର ସି େସିଜକର ରାତ୍ ୧୯ େନ୍   ରଧ୍ୟଜେ 
ହୋଇଥିଲା। ୋଜଡୋ ୨ର ସି, ପାଣ୍ଡ୍ା ଓ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 
ଜଗାର ସିଏ ଜଲୋଏଁ େସିଜକର ଜନବା ଫଳଜେ ଅଜ୍ରେଲସିଆେ ରଧ୍ୟ 
ଓ ନ ସିରକ୍୍ରର ବ୍ାରେ ଏଠାଜେ ଜଫଲ୍   ରାେ ସିଥିଜଲ। ଭ୍ରରଣକାେୀ 
ଦଳେ ର ସିଜଚଲ ରାଶ୍ଥ ୬୫ ବଲ୍  ଜେ ୧୦ ଜଚୌକା ଓ ୫ଛକା 
ସହ ସବ୍ଥାଧିକ ୮୧ େନ୍   କେ ସିଥିଜଲ। େସିଜକରେକ୍ଷକ ଜୋଶ 
ଇିଂଲସିଶ ୨୬, ଷ୍ ସିଜଭନ ସ୍ ସିର ୨୨ ଓ ରାନ୍ଥସ ଲାବୁଜସନ ୧୫ େନ୍   
କେ ସିଥିଜଲ। 

ସଂକ୍ପି୍ତସ୍ାର
ଅସ୍ରେଲଆି:୧୮୮/୧୦, ୩୫.୪ ଓଭେ (ର ସିଜଚଲ ରାଶ୍ଥ-୮୧, 
ରହମ୍ଦ୍   ସାର ସି-୩/୧୭, ରହମ୍ଦ୍   ସ ସିୋେ-୩/୨୯, େବୀନ୍ଦ୍ର 
ୋଜଡୋ-୨/୪୬)।
ଭାରତ: ୧୯୧/୫, ୩୯.୫ ଓଭେ (ଜଲାଜକଶ ୋହୁଲ-
୭୫*, ୋଜଡୋ-୪୫*, ର ସିଜଚଲ ଷ୍ାକ୍ଥ-୩/୪୯, ରାକ୍ଥସ 
ଜଷ୍ାଇନ ସିସ୍  -୨/୨୭)।

ଅଡ୍ରେଲଆିକୁ ୫ ୱିଡକଟଡର ହରାଇଲା ଭାରତ

ଅଲ୍   ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ାଡ୍  ମଣି୍ଟନ ପ୍ରତଡି�ାଗତିା

କ୍ରମାଗତ ଦ୍ତି୍ରୀ� ଡସମଡିର ଗା�ତ୍୍ରୀ-ତ୍ରିା

ହକ ିଇଣ୍ଡଆି ସମ୍ାନ

  ଦ୍ାବଡି୍ ଙ୍କ ପରାମଶଚ୍ଚରର କାଉଣ୍ ିସାମଲି 
ରେରବ ଅଶଚ୍ଚଦୀପ

ଡକଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡଖଳଡିବ ୫ ମ୍ାଚ୍   

  ଏସଆି କପ୍   ତୀରନ୍ାଜୀ

ପ୍ର�ିାଂର-ପ୍ରଗତ୍ରୀଙୁ୍କ କାଂସ୍ ପଦକ
ନୂଆଦସିଲ୍ୀ, ୧୭।୩ (ଏଜେନ୍ ସି): ଚାଇନ ସିେ ତାଇଜପଇଜେ ଚାଲସିଥିବା ଏସ ସିଆ କପ୍   
ଜଷ୍େ-୧ ତୀେନ୍ଦାେୀ ବ ସିଶ୍ୱ େ ୍ୟାଙ୍ସିଙ୍୍ଗ   ପ୍ରତ ସିଜଯାଗ ସିତାଜେ ଭାେତେ ପ୍ର ସିୟାିଂଶ-ପ୍ରଗତୀ 
ଜଯାଡ଼ସି କାିଂସ୍ ପଦକ େସିତ ସିଛନ୍ସି। କମ୍ାଉଣ୍ଡ ଯଗୁଳ ର ସିମ୍   ଇଜଭଣ୍ଟଜେ ଉଭୟ ଏହ ସି 
ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ସି। କାିଂସ୍ ପଦକ ର୍ାଚଜେ ପ୍ର ସିୟାିଂଶ-ପ୍ରଗତୀ ଜଯାଡ଼ସି ୧୫୩-୧୫୧ 
ଜସ୍କାେଜେ ଫସିଲ ସିପାଇନ୍େ ୋଜଚଲ ଆଜନ୍ନ କରୁେ ଓ ରାର୍ଥନ କରୁେ ଜଯାଡ଼ସିଙୁ୍ ପୋସ୍ତ 
କେ ସିଥିଜଲ। ପବୂ୍ଥେୁ ଏହ ସି ଭାେତୀୟ ଜଯାଡ଼ସି ଜସର ସିଫାଇନାଲଜେ କାୋେସ୍ତାନେ ଆଜନ୍ଦ୍ର 
ତୁ୍ତୁ୍ନ ଓ ଜୋକ୍ସାନା ୟନୁୁଜସାଭାଙ୍ ନ ସିକରେୁ ହାେ ସିଯାଇଥିଜଲ।

  ସବଚ୍ଚଭାରତୀୟ ସଭିଲି୍   ସଭଭିସ ରେସ୍   ପ୍ରତରି�ାଗତିା

ଓଡ଼ରିାର ଅଭଷିକି୍ା ଆଗଆୁ
ଭୁବଜନଶ୍ୱେ, ୧୭।୩ (ସର ସିସ): ସବ୍ଥଭାେତୀୟ ସ ସିଭ ସିଲ୍   ସଭ୍ମସ ଜଚସ୍   ପ୍ରତ ସିଜଯାଗ ସିତା 
କ ସିଟ୍   ବ ସିଶ୍ୱବ ସିଦ୍ାଳୟ ପେ ସିସେଜେ ଥିବା ବ ସିଶ୍ୱନାରନ ଆନନ୍ଦ ଅନ୍େ୍ଥାତୀୟ ଜଚସ୍   
ହଲ୍  ଜେ ଆଜଗଇ ଚାଲସିଛ ସି। ଶକୁ୍ରବାେ ପ୍ରତ ସିଜଯାଗ ସିତାେ ୭ର ଦସିବସ ଜଶର ସରୁ୍ା 
୬ଷ୍ ୋଉଣ୍ଡ ଜେଳ ଅନୁଷ୍ ସିତ ଜହାଇଯାଇଛ ସି। ଏହ ସି ୋଉଣ୍ଡ ସରୁ୍ା ରହ ସିଳା ବ ସିଭାଗଜେ 
ଅଭସିର ସିକ୍ତା ପଟ୍ଟନାୟକ ୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କେ ସିଛନ୍ସି। ଜକେଳେ ପ ସି. 
ସରୁ୍ା ୫.୫ ପଏଣ୍ଟ ସହ ୨ୟ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଜଦଶେ ଏମ୍  . ଯରନୁା (୫) ୩ୟ ସ୍ାନଜେ 
େହ ସିଛନ୍ସି। ଅନ୍ପକ୍ଷଜେ ପେୁୁର ବ ସିଭାଗଜେ ୫.୫ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଜକେଳେ 
େସିଏସ୍   ଶ୍ୀେସିଥ୍   ଓ ଜଚନ୍ନଇେ ପ୍ରଦୀପ କୁରାେ ଯଗୁ୍ମ ଭାଜବ ର ସିଳ ସିତ ଶୀର୍ଥଜେ 
େହ ସିଛନ୍ସି। ଦୁଇ ଓଡ଼ସିଆ ଜେଳାଳସି ଜସୌର୍େଞ୍ଜନ ର ସିଶ୍ ଓ ଉତ୍କଳ େଞ୍ଜନ ସାହୁ ୫ 
ପଏଣ୍ଟ ଜଲୋଏ ପାଇ ପେବର୍୍ଥୀ ସ୍ାନଜେ େହ ସିଛନ୍ସି। ଶକୁ୍ରବାେ ଜେଳକୁ ରନୀର 
ଅଗ୍ରୋଲ ଓ ସ୍ାତୀ ଜକଜ୍ ସିୋଲ୍   ଅତ ସିଥି ଭାଜବ ଜଯାଗଜଦଇ ଆେମ୍ଭ କେ ସିଥିଜଲ।

ଟମି୍   ଡପନ୍  ଙ୍କ ଅବସର
ଜରଲଜବାର୍୍ଥ,୧୭।୩(ଏଜେନ୍ ସି): ଅଜ୍ରେଲୀୟ ପବୂ୍ଥତନ ଅଧିନାୟକ 
ର ସିମ୍   ଜପନ୍   ଶକୁ୍ରବାେ ଅବସେ ଜରାରଣା କେ ସିଛନ୍ସି। କୁଇନ୍ଲାଣ୍ଡ ଓ 
ତାସ୍  ରାନ ସିଆ ରଧ୍ୟଜେ ଅନୁଷ୍ ସିତ ଜଶଫସିଲ୍ଡ ସ ସିଲ୍ଡ ପ୍ରରର ଜଶ୍ଣୀ ର୍ାଚ୍   
ଜଶର ଜହବା ପଜେ ଜସ ଏହ ସି ନ ସିଷ୍ପର୍ସି ଜନଇଛନ୍ସି। ୨୦୧୮େୁ ୨୦୨୧ 
ରଧ୍ୟଜେ ଜପନ୍   ୨୩ର ସି ଜରଷ୍ ର୍ାଚ୍  ଜେ ଅଜ୍ରେଲସିଆେ ଜନତୃତ୍ୱ 
ଜନଇଥିଜଲ। ଜସ ଜରାଟ୍   ଉପଜେ ୩୫ର ସି ଜଲୋଏ ଜରଷ୍ ଓ 
ଦ ସିନ ସିକ ସିଆ ର୍ାଚ୍   ଜେଳସିଛନ୍ସି। ୨୦୧୮ଜେ ଅଜ୍ରେଲସିଆେ ଦକ୍ଷ ସିଣ 
ଆଫ୍ସିକା ଗସ୍ତଜେ ଜହାଇଥିବ ବଲ୍   ର୍ାମ୍େ ସିିଂ ରାରଲା କାେଣେୁ ଷ୍ ସିଭ୍   
ସ୍ ସିଥ୍  ଙୁ୍ ଅଧିନାୟକ ପଦେୁ ହରାଯ ସିବା ପଜେ ଜପନ୍   ଦଳଜେ ଜନତୃତ୍ୱ 
ଜନଇଥିଜଲ। ୨୦୨୧ଜେ େଜଣ ପବୂ୍ଥତନ କ୍ର ସିଜକର ତାସରାନ ସିଆ 
କର୍ଥଚାେୀଙୁ୍ ଅଶାଳୀନ ବାର୍୍ଥା ପଠାଇ ଜସ ବ ସିବାଦଜେ ଛନ୍ଦ ସି ଜହବା 
ପଜେ ଜନତୃତ୍ୱେୁ ଓହେ ସିଯାଇଥିଜଲ। ୨୦୧୦ଜେ ଲଡ୍୍ଥଜେ ପାକ ସିସ୍ତାନ 
ବ ସିପକ୍ଷଜେ ଅନ୍େ୍ଥାତୀୟ କ୍ର ସିଜକରଜେ ପଦାପ୍ଥଣ କେ ସିଥିଜଲ।

ନୂଆଦସିଲ୍ୀ,୧୭ା୩(ଏଜେନ୍ ସି): ଭାେତୀୟ ଯବୁ ବାରହାତୀ 
ଦରୁ ତଜବାଲେ ଅଶ୍ଥଦୀପ ସ ସିିଂ ପ୍ରରରରେ ପାଇଁ ଇିଂଲସିଶ କାଉଣ୍ଟସି 
କ୍ର ସିଜକର ଜେଳସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ସି। ରେୁ୍ ଜକାଚ୍   ୋହୁଲ ଦ୍ାବ ସିଡଙ୍ 
ପୋରଶ୍ଥକ୍ରଜର ଜସ ଆଗାରୀ କାଉଣ୍ଟସି ଋତୁଜେ ଜକଣ୍ଟ ପାଇଁ 
ଜେଳସିଜବ। ଇଣ୍ଡସିଆନ ପ୍ରର ସିୟେ ଲସିଗ୍   (ଆଇପ ସିଏଲ) ପଜେ ଭାେତୀୟ 
ଦଳ ୟନୁାଇଜରଡ କ ସିଙ୍ଗଡର ଗସ୍ତ କେ ସିବ। ଏହ ସି ସରୟଜେ ଜସ 
ଆଗାରୀ େୁନ୍   ଓ େୁଲାଇଜେ ଜକଣ୍ଟ ପାଇଁ ୫ର ସି ର୍ାଚ୍   ଜେଳସିଜବ। 
କ୍ର ସିଜକରେ ଦୀର୍ଥ ଫର୍ଥାଟ୍  ଜେ ନ ସିେେ ପ୍ରଦଶ୍ଥନକୁ ଶାଣ ସିତ କେ ସିବା 
ପାଇଁ ଅଶ୍ଥଦୀପ କାଉଣ୍ଟସି ଜେଳସିବାକୁ ଇଚ୍ା ପ୍ରକାଶ କେ ସିଛନ୍ସି ଜବାଲସି 
କହ ସିଛନ୍ସି। ପବୂ୍ଥେୁ ଅଶ୍ଥଦୀପ ର ସି-୨୦ ଓ ଦ ସିନ ସିକ ସିଆଜେ ନ ସିେେ ଦକ୍ଷତା 
ପ୍ରରାଣ ସିତ କେ ସିଛନ୍ସି। ଜକଣ୍ଟ ସହ ସିତ ୨ ରାସ ପାଇଁ ଜସ ଚୁକ୍ତ ସି କେ ସିଛନ୍ସି। 
ଜକଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜେଳସିବାକୁ ଜସ ଉତ୍ସାହ ସିତ ଅଛନ୍ସି ଜବାଲସି କହ ସିଛନ୍ସି। 
ଗତ ନଜଭର୍ବେଜେ ଅଶ୍ଥଦୀପ ଜସ ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡ ବ ସିପକ୍ଷଜେ ଦସିନ ସିକ ସିଆ 
ପଦାପ୍ଥଣ କେ ସିଥିଜଲ। ୨୦୨୨ଜେ ଅଜ୍ରେଲସିଆଜେ ର ସି-୨୦ ବ ସିଶ୍ୱକପ 
ଜେଳସିବା ସହ ଜସ ଭାେତ ପାଇଁ ଜରାଟ୍   ୨୯ର ସି ଅନ୍େ୍ଥାତୀୟ ର୍ାଚ୍   
ଜେଳସିଛନ୍ସି। ୭ର ସି ପ୍ରରରଜଶ୍ଣୀ ର୍ାଚ୍   ଜେଳସି ଅଶ୍ଥଦୀପ ୨୩.୮୪ େନ 
ହାେଜେ ୨.୯୨ ଇଜକାଜନାର ସି ଜେଟ୍  ଜେ ୨୫ର ସି େସିଜକର ଅକ୍ତ ସିଆେ 
କେ ସି ଜବଶ୍   ପ୍ରଭାବୀ ସାବ୍ସ୍ତ ଜହାଇଛନ୍ସି। ପବୂ୍ଥେୁ ଜକଣ୍ଟ ପାଇଁ କୁଅଁେ 
ଶରୁଶ୍ୀସ ସିିଂ, ୋହୁଲ ଦ୍ାବ ସିଡ ଓ ନବଦୀପ ସଇନ ସି ଜେଳସି ସାେ ସିଛନ୍ସି।

ଆ�ଲ୍ଶାଣ୍ଡଡର ତନିଟି ି
ଟ-ି୨୦ ଡଖଳବି ଭାରତ
ନୂଆଦସିଲ୍ୀ, ୧୭ା୩(ଏଜେନ୍ ସି): ଚଳସିତବର୍ଥ ଅଗଷ୍ ରାସଜେ ଭାେତ 
ଆୟଲ୍ଥାଣ୍ଡଜେ ୩ର ସି ର ସି-୨୦ ର୍ାଚ୍   ଜେଳସିବ। ବ ସିଶ୍ୱେ ଅନ୍ତର 
ଦମ୍  ଦାେ ର ସି-୨୦ ଦଳ ସହ ଆୟଲ୍ଥାଣ୍ଡ ୩ର ସି ର୍ାଚ୍   ଜେଳସିବ ଜବାଲସି 
ଏହ ସି ଜଦଶେ କ୍ର ସିଜକର ଜବାଡ୍ଥ ଜରାରଣା କେ ସିଛ ସି। ୩ର ସି ଯାକ ର୍ାଚ୍   
ରାଲାହ ସିଜଦଜେ ଜେଳାଯ ସିବ। ଗତବର୍ଥ ଏହ ସି ଜଭନୁ୍ଜେ ହାର୍ଦ୍ମକ 
ପାଣ୍ଡ୍ାଙ୍ ଜନତୃତ୍ୱଜେ ଏଠାଜେ ରଧ୍ୟ ଦୁଇର ସି ର ସି-୨୦ ର୍ାଚ୍   
ଜେଳାଯାଇଥିଲା। ଏଥିଜେ ଉଭୟ ଦଳ ଜଗାର ସିଏ ଜଲୋଏଁ ର୍ାଚ୍   
େସିତ ସିଥିଜଲ। ଏହ ସି ଶଙୃ୍ଖଳା ପଜେ ଇିଂଲଣ୍ଡଜେ ଭାେତୀୟ ଦଳ ୋଲ୍ଡ୍ଥ 
ଜରଷ୍ ଚାମ୍ ସିଅନସ ସିପ ଫାଇନାଲ ଓ ୩ ର୍ାଚ୍   ବ ସିଶ ସିଷ୍ ଦ ସିନ ସିକ ସିଆ 
ଶଙୃ୍ଖଳା ଜେଳସିବାେ କାଯ୍ଥ୍କ୍ରର େହ ସିଛ ସି।

ଦୀପସରେସ୍ଏକ୍ାଓଅମତି୍ସରାହଦିାସଏସ୍.ରବକିାନ୍ତ
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