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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 
କ ଡା ଯ୍ଘ ୟୁଦ ର 
ଶ୍ରୀମତୀ 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 

ଘଣ୍ାକ୍ ୪୦-୫୦ କମି ି
ଦବଗଦର ବହବି ପବନ
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କବାଟବନ୍ଧ,୧୭।୩(ସମସି): ଧର୍ମଶାଳା 
ବ୍ଲକ ଜେନାପରୁ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ନକିଟଜର 
େଳ ଜ�ାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଠାଜର ଶକୁ୍ରବାର 
ଜ�ାକୟକୁ୍ତ ଅଧିକାରୀରାଜନ ତଦନ୍ତ 
ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍ତ।ି ବାରର୍ାର ସ୍ାନୀୟ 
ଜ�ାକଙ୍କ ଅଭଜି�ାଗ କ୍ରଜର ଧର୍ମଶାଳାର 
ସଚୂନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସଜବ୍ମଶ୍ୱର ଜବହୁରା 
ଅଭଜି�ାଗ ଆଧାରଜର ଜ�ାକୟକୁ୍ତଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଥିବା 
େଣାପଡ଼ଛି।ି ଜ�ାକୟକୁ୍ତ ଅଧିକାରୀରାଜନ 
େଳ ଜ�ାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ାନଜର ପହଞ୍ ି
ସରେରନି ତଦନ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି ସଚୂନା 
ଥାଉକ,ି ଉକ୍ତ ପଞ୍ାୟତର ୯ଟ ି ୱାଡ୍ମର 
ପ୍ରାୟ ୭ ହୋର ଜ�ାକଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦୧୬ 
ରାର୍୍ମ ୨ଜର େଳ ଜ�ାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ 
ଜହାଇଥି�ା। ଦୀର୍ମ ବର୍ମ ବତି�ିାଇଥିଜ� 
ସଦୁ୍ା ପ୍ରକଳ୍ପ କା�୍ମ୍ୟ ଜଶର ଜହବାର 
ନାଁ ଧରୁନଥି�ା। ବସଧୁା ଜ�ାେନା 
ପାଣ୍ରୁି ୧ ଜକାଟ ି ୩୧ �କ୍ଷ ୧୬ ହୋର 
୯୫୮ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦଜର ନରି୍ମାଣ 
ଜହଉଥିବା ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ୨୦୧୯ ଡଜିସର୍ର 
୧ ତାରଖିଜର ସମ୍ରୂ୍୍ମ ଜହବା କଥା ରାତ୍ର ୪ 

ବର୍ମ ବତି�ିାଇଥିଜ� ରଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କା�୍ମ୍ୟ 
ଜଶର ଜହଉନଥି�ା। ଠକିାଦାର ନେି ଇଛା 
ଅନୁସାଜର କା�୍ମ୍ୟ କରୁଥିଜ�। ଫଳଜର 
ଜେନାପରୁ ପଞ୍ାୟତବାସୀ ପାନୀୟ େଳ 
ପାଇଁ ହଇରାଣ ଜହଉଥିବା ଅଭଜି�ାଗ 
କରଛିନ୍ତ।ି ପଞ୍ାୟତର ୫ଟ ି ଗ୍ାର 
ରଣ୍ଢପରୁ, ଜଟେସନ ବୋର, ଦୁଗ୍ମାପଡ଼ଆି, 
ପଣସ ପଡ଼ଆି, ବରାଳ ସାହ ି ପ୍ରରଖୁ ଗ୍ାର 
ଗଡୁକିଜର ପାଇପ ସଂଜ�ାଗ ଜହଇ ନାହ ିଁ। 
ଏଥି ସହତି ପଥର ଡହି, ଅରରିଳୂ ଦୁଇଟ ି
ଗ୍ାରଜର ଅଳ୍ପ କଛି ି ପାଇପ ସଂଜ�ାଗ 
ଦଆି�ାଇଛ।ି ଏ ସମ୍କ୍ମଜର ୋନୁଆରୀ ୧୦ 
ତାରଖିଜର ଶ୍ୀ ଜବହୁରା ଜ�ାକାୟକୁ୍ତଜର 
ଅଭଜି�ାଗ କରଥିିଜ�। ଉକ୍ତ ଅଭଜି�ାଗ 
ଉପଜର ଜ�ାକୟକୁ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 
ରାନଜଗାବନି୍ଦ ବଶି୍ୱାଳ, ରଞ୍ଜନ ରଡାଇଙ୍କ 
ସହ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀରାଜନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ି
ଜସଠାଜର ଥିବା େଳ ଜ�ାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର 
କନଷି୍ଠ �ନ୍ତୀ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଜସଠୀଙୁ୍କ ୧୫ 
ଦନି ରଧ୍ୟଜର କାର ଜଶର କରବିା ସହତି 
ଜ�ାକ ରାନଙୁ୍କ ପାଣ ି ଜ�ାଗାଇ ଜଦବାକୁ 
ନଜିଦ୍୍ମଶ ଜଦଇଛନ୍ତ।ି 

ବ୍ାସନଗର,୧୭।୩(ସମସି): �ାେପରୁ 
େଲି୍ା ବଜିେଡ ି ରହଳିା ସଭାଜନତ୍ରୀ ସବତିା 
ରାଉତଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱଜର ୧୦୭ତର ବେୁି 
େୟନ୍ତୀ ଉପ�ଜକ୍ଷ ଶକୁ୍ରବାର ସ୍ାନୀୟ 
ବ୍ୟାସଜଦବ ସଂସ୍କୃତ ି ଭବନ ସନ୍ତରାଠାଜର 
ଆଜୟାେତି ରହଳିା ସରାଜବଶଜର 
ଜକାଜରଇ ବଧିାୟକ ଅଜଶାକ କୁରାର ବଳ, 
େଲି୍ା ପରରିଦ ଅଧକ୍ଷା ନଳନିୀପ୍ରଭା ଜେନା, 
ଜପୌର ପରରିଦ ଅଧକ୍ଷା ସଙ୍ଗୀତା ପଙୁି୍ଗଆ, 
ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସବୁାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳ ଓ ଜକାଜରଇ 
ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା େୟନ୍ତୀ ଦଜଳଇ ଜ�ାଗ 
ଜଦଇଥିଜ�। ଏହ ି ସରାଜବଶଜର ଉପସ୍ତି 
ଅତଥିିରାଜନ ଆେରି ସରାେଜର କଭିଳ ି
ରହଳିାରାଜନ ଆଜଗାଉଛନ୍ତ ିଓ ନଜିେ ନଜିେ 
ସଶକ୍ତ ଜହଉଛନ୍ତ ିଜସ ଉପଜର ଆଜ�ାଚନା 
କରଥିିଜ�। ଏହ ି ରହଳିା ସରାଜବଶଜର 

ଜକାଜରଇ ବ୍ଲକର ସରସ୍ତ ୨୮ ପଞ୍ାୟତର 
ସରପଞ୍, ସରତି ି ସଭ୍ୟା ଓ ବ୍ୟାସନଗର 
ଜପୌର ପରରିଦର ସରସ୍ତ ୨୬ କାଉନସ�ିର 
ଜ�ାଗଜଦଇଥିଜ�। ଜବୈଠକଜର ଉପସ୍ତି 

ରହଳିାରାଜନ ବଜିେଡ ି ଶାସନ ସରୟଜର 
ରହଳିାରାଜନ କପିର ି ବଭିନି୍ନ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର 
ସଶକ୍ତ ଜହଉଛନ୍ତ ି ଆଜ�ାଚନା କରଥିିଜ�। 
ରହଳିାରାନଙ୍କ ନରିଜନ୍ତ ରଖୁ୍ୟରନ୍ତୀ ରଶିନ 
ଶକ୍ତ ି ରାଧ୍ୟରଜର ସ୍ାବ�ର୍ୀ ଜହବାର ପଥ 

ପ୍ରଶସ୍ତ କରଛିନ୍ତ ି ଫଳଜର ବଗିତ ଦନିଜର 
ଅବଳା ଦୁବ୍ମଳା ଜବା�ାଉଥିବା ରହଳିା ଆେ ି
ସ୍ୟଂସମ୍ରୂ୍୍ମା ଜହାଇ ଜଦଶ ତଥା ରାେ୍ୟକୁ 
ନୂତନ ଦଗିଦଶ୍ମନ ଜଦଇପାରଛି ି ଜସ 
ବରିୟଜର ଶ୍ୀରତୀ ରାଉତ ଆଜ�ାକପାତ 

ଦାନଗଦ,ି୧୭ା୩(ସମସି)

୨୯ ଜରୌୋଜର ତୁରନ୍ତ ବଜନ୍ଦାବସ୍ତ କା�୍ମ୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ ନଜହଜ� ଭୂର ି ରକୁ୍ତ ି କକୃରକ ରଞ୍ 
ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆଜନ୍ଦାଳନକୁ ଓହ୍ାଇବ। 
ଏଥିପାଇଁ ସକୁନି୍ଦା ନବି୍ମାଚନ ରଣ୍ଡଳୀର ବଭିନି୍ନ 
ପଞ୍ାୟତଜର ଭୂରରିକୁ୍ତ କକୃରକ ରଞ୍ ଜବୈଠକ 
ପଜର ଜବୈଠକ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି �ାହାକୁ 
ଜନଇ ପଣୁ ି ଥଜର କଳଙି୍ଗନଗରର ଅଶାନ୍ତ 
ଜହବାକୁ �ାଉଛ।ି ଶଳି୍ପାଞ୍ଳଜର ଏଜବ 
େର ି ଦର ଆକାଶ ଛୁଅାଁ ଜହାଇଛ।ି ଜହଜ� 
ବଜନ୍ଦାବସ୍ତ ନ ଜହବାରୁ ପରୁୁରାନୁକ୍ରଜର 
ନେି ଭଟିା ରାଟଜିର ରହଆିସଥୁିଜ� ରଧ୍ୟ 
େରରି ରା�କିାନା ଜହାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତ ି
ଜ�ାଜକ। ୨୯ ଜରୌୋର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଜର 
ଏଭଳ ି ସଭାରାନ ଆଜୟାେନ କର ି ଆଗକୁ 
ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ଆଜନ୍ଦାଳନ କରବିା ପାଇଁ 

ସାଧାରଣ ଜ�ାଜକ ଅଣ୍ା ଭଡିଜି�ଣ।ି ଜହଜ� 
ପ୍ରଶାସନ କୁମ୍ଭକର୍୍ମ ଭଳ ି ଜଶାଇ ରହଛି।ି 
ହାଇଜକାଟ୍ମଙ୍କ ନଜିଦ୍୍ମଶକୁ ଖାତରି ନକର ିଚୁପ 
ବସରିହଛି।ି ଆେ ି ଧନଞ୍ଜୟ ପରୁ ଜରୌୋର 
ଧନଞ୍ଜୟ ପରୁ ଗ୍ାରର ରା’ରଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ 
ପରସିରଜର ୨୯ ଜରୌୋ ଭୂରରିକୁ୍ତ ି କୂରକ 
ରଞ୍ର େର ି ବଜନ୍ଦାବବସ୍ତ ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁଜର 
ୋର ି ରହଧିିବା େନ ସରଥ୍ମନ �ାତ୍ରାକୁ 
ଗ୍ାରବାସୀଙ୍କ ବପିଳୁ ସରଥ୍ମନ ରଳିଥିିବା 
ଜଦଖିବାକୁ ରଳିଛି।ି ଶହ ଶହ ରହଳିା ଓ 
ପରୁୁର ରାଜନ ରଞ୍ର ସରସ୍ତ ନଷି୍ପତକୁି ରାନ ି
ଆଗୀର ି ଦନିଜର ଅଥ୍ମଜନୈତକି ଅବଜରାଧ 
କରାଗଜ� ହାଣ୍ଡକିଂସା ଧର ି ରାେରାସ୍ତାକୁ 
ଓହ୍ାଇଜବ ଜବା� ି ନାରା ଜଦଇଥିଜ�। 
ରଞ୍ ତରଫରୁ ରର ଡହି ଓ େରରି ସରସ୍ତ 
ବବିରଣୀକୁ େଣ େଣ କର ି ଖାତାଜର 
ଜ�ଖି ଦାଖ� କରଜିବ ଜବା� ି ଏକ ସ୍ର 

ଜର କହଥିିଜ�। ଗ୍ାରର ସଭାପତ ି ଶ୍ୀଧର 
ନାଏକ, ନଡଆିଭଙ୍ଗା ସରତି ିସଭ୍ୟ ବାଜ�ରା 
ତୟି,ୁ ସେନୀ ନାଏକ, କରଳା ରଣ୍ଡଳ, 
କାଞ୍ନ ଜସନା, ଦରୟନ୍ତ ିରହାନ୍ତଙ୍କ ସଜରତ 

ଶତାଧିକ ରହଳିା ଓ ଗ୍ାରର ସାରଧୀ ନାଏକ, 
ପତିାର୍ର ନାଏକ, ଜଖତ୍ରରଣ ିରହାନ୍ତ, ଟଟୁିଆ 
ଜବଜହରା, ଚକ୍ରଧର ଜବଜହରା, ରାରକକୃଷ୍ଣ 
ଜେନା, ରାେୁ ରଣ୍ଡଳଙ୍କ ସଜରତ ରଞ୍ର 

ଅଜନକ କର୍ମକର୍୍ମା ଉପସ୍ତି ଥିଜ�। ରଞ୍ର 
ଆଗାରୀ ଜବୈଠକ ୋରପୁଶ ି ଜରୌୋଠାଜର 
ଆସନ୍ତା ରବବିାର ଜହବାର କା�୍ମ୍ୟକ୍ରର 
ରହଛି ିଜବା� ିସଭାପତ ିସଚୂନା ଜଦଇଛନ୍ତ।ି 

ଦାନା ବାନ୍ ଧିଲାଣ ଧି କୃଷକ ମଞ୍ଚ ଆନ୍ାଳନ

ନେନାପରୁନର ନଲାକୟକୁ୍ତଙ୍କ ଦଳ

ନକାନରଇ ମହ ଧିଳା ବ ଧିନେଡଧିର ସମାନବଶ

ଯାଜପରୁ,୧୭।୩(ସମସି): ସ୍ାନୀୟ 
ଚତିାଜଳା ରହାବଦି୍ୟାଳୟ ପରସିରଜର 
ଜନହରୁ �ବୁ ଜକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ �ବୁ ଉତ୍ସବ 
ରହାସରାଜରାହଜର ଅନୁଷ୍ଠତି ଜହାଇ�ାଇଛ।ି 
କଜ�େ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦତି୍ୟ କୁରାର ରଲ୍କି 
ରଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାଜବ ଜ�ାଗ ଜଦଇ ଏହାକୁ 
ଆନୁଷ୍ଠାନକି ଭାଜବ ଉଦରାଟନ କରଥିିଜ�। 

ଏହ ି ଅବସରଜର ଚତି୍ରାଙ୍କନ, କବତିା, 
ଫଜଟାଗ୍ାଫି, ଗକୃପ ଡ୍ୟାନ୍ସ, କବତିା �ଖିନ 
ଭଳ ି ପ୍ରତଜି�ାଗତିା ଅନୁଷ୍ଠତି ଜହାଇଥି�ା। 
�ବୁ ଜକନ୍ଦ୍ରର ସଭାପତ ିବାସଜୁଦବ ଦାସଙ୍କ 
ସଭାପତତି୍ୱଜର ଅନୁଷ୍ଠତି କା�୍ମ୍ୟକ୍ରରଜର 
ଗ୍ାରୀଣ ପ୍ରତଭିାଧାରୀ �ବୁକ, �ବୁତୀରାନଙୁ୍କ 
ଜଦଶ ଗଠନର ରଖୁ୍ୟ ଜ୍ାତଜର ସାର�ି 

ଜହାଇ ଆତ୍ମନଭି୍ମର ଜହବାର ସ୍ପ୍ନଜର ସାର�ି 
ଜହବା ଓ ସଫଳ ଜହବା ପାଇଁ ସଭାପତ ି
ଆହା୍ନ ଜଦଇଥିଜ�। �ବୁକ�ବୁତୀଙୁ୍କ 
ସ୍ାବ�ର୍ୀ ଜହବାକୁ ପରାରଶ୍ମ 
ଦଆି�ାଇଥି�ା। ଅନ୍ୟତର ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଭାଜବ ବଭିନି୍ନ ରହାବଦି୍ୟାଳୟରୁ 
ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପକିାରାଜନ ବଚିାରପତ ି
ଭାଜବ ସଚୁନି୍ତତି ରତାରତ ପ୍ରଦାନ କର ି
ଉଚତି ବଚିାରଧାରା ରାଧ୍ୟରଜର �ବୁ 
ପ୍ରତଭିାରାନଙୁ୍କ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରଥିିଜ�। 
ରହାବଦି୍ୟାଳୟର ଇଂରାେୀ ବଭିାଗର 
ଅଧ୍ୟାପକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁରାର ବାରକି ଅତଥିି 
ପରଚିୟ ପ୍ରଦାନ ସହତି ରଞ୍ ସଞ୍ାଳନ 
କରଥିିଜ�। ଅନ୍ୟରାନଙ୍କ ରଧ୍ୟଜର �ବୁ 
ଜକନ୍ଦ୍ରର ସଦସ୍ୟ ଦୀପକ କୁରାର ଜବଜହରା, 
ହରିାଂଶ ୁ ଜଶଖର ସାହୁ, ସରାଫତ ଅଲ୍,ି 
ବଳରାର ସାହୁ ଜ�ାଗ ଜଦଇଥିବା ଜବଜଳ 
ଶଜୁଭନୁ୍ଦ କୁରାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଦଇଥିଜ�। 

ନନହରୁ ଯବୁ ନକନ୍ଦ୍ରର ଯବୁ ଉତ୍ସବ
‘ଗ୍ାମୀଣ ପ୍ରତ ଧିଭାଧାରୀ ନଦଶ ଗଠନନର ସାମ ଧିଲ ହୁଅ’ ବରୀ,୧୭।୩(ସମସି): ଗତକା� ି ବରୀ 

ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ରହାକାଳପଡ଼ା ପଞ୍ାୟତ 
ଡହିସାହ ି ଗ୍ାରଜର ଏକ ଖଳା କାର 
ଜହଉଥିବା ସରୟଜର ଜସଠାଜର ଉପସ୍ତି 
ଥିବା ୨୨ନଂ ଜୋନର େଲି୍ା ପରରିଦ 
ସଭ୍ୟ ଦଲି୍ୀପ ରହାନ୍ତ ି ଓ ବରୀ ବ୍ଲକର 
କନଷି୍ଠ �ନ୍ତୀ ବପି୍ଳବ ପରେିାଙ୍କ ରଧ୍ୟଜର 
ସଂର୍ମର ରଟଥିି�ା। ଏହ ି ବବିାଦକୁ ଜନଇ 
ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଥାନାର ଦ୍ାରସ୍ ଜହାଇଥିଜ�। 
କନୁି୍ତ ଏହ ି ରଟଣାର ଆଜପାର ସରାଧାନ 
କରା�ାଇଛ।ି �ାହାକୁ ଉଭୟ କଂଜଗ୍ସ 
ଓ ବଜିେପ ିପକ୍ଷରୁ ବଜିରାଧ କରା�ାଇଛ।ି 
ଆେ ିବରୀ �ବୁ କଂଜଗ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏଜନଇ 
ଏକ ସର୍ାଦକି ସମ୍ଳିନୀ ଡାକା�ାଇଥି�ା। 
ଦ୍ନି ଦ୍ପି୍ରହରଜର ଏଭଳ ି ଗଣ୍ଡଜଗାଳ 
ରଟୁଛ ି ଏବଂ ଏହାର ଆଜପାର ସରାଧାନ 
କରା�ାଉଛ।ି ଏହ ି ଗଣ୍ଡଜଗାଳ ପଛଜର 
ପ୍ରକକୃତ କାରଣ ୋଣବିା ଆବଶ୍ୟକତା 
ରହଛି ି ଜବା� ି କଂଜଗ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦାବ ି
କରା�ାଇଛ।ି �ଦ ି ଆଗାରୀ ୧୫ଦନି 

ରଧ୍ୟଜର ଗତକା� ି ରଟଥିିବା େଲି୍ା 
ପରରିଦ ଓ କନଷି୍ଠ �ନ୍ତୀଙ୍କ ସଂର୍ମରର 
ସଠକି ତଦନ୍ତ କରା�ାଇ ଜଦାରୀଙ୍କ 
ବଜିରାଧଜର କା�୍ମ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ହଣ 
ନ କରା�ାଏ ଜତଜବ ବରୀ କଂଜଗ୍ସ 
ରାେରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ାଇବ ଜବା� ି ବରୀ 
ବ୍ଲକ କଂଜଗ୍ସ ସଭାପତ ିରଜନାେ କୁରାର 
ଦାସ, �ବୁ କଂଜଗ୍ସ ଜନତା ଇଂ ଅଜରେଶ 
କୁରାର ପରଡ଼ିା ଜଚତବନୀ ଜଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଜସହପିର ିଏଭଳ ିରଟଣାକୁ ବଜିେପ ିପକ୍ଷରୁ 
ନନି୍ଦା କରା�ାଇଛ।ି 

ବଜିେପ ିପକ୍ଷରୁ ଅଭଜି�ାଗ କରା�ାଇ 
ସରକାରୀ କାର ଗଡୁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନରି୍ନରାନର 
ଜହଉଛ।ି ସବ୍ମସାଧାରଣଜର େଜଣ େଲି୍ା 
ପରରିଦ ସଭ୍ୟ ଓ ବ୍ଲକ କନଷି୍ଠ �ନ୍ତୀଙ୍କ 
ରଧ୍ୟଜର ସଂର୍ମର ରଟ ି ରାର�ା ବରୀ 
ରାରଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ଥାନାକୁ ଆସ�ିା ଜହଜ� 
ରାତାରାତ ି ଏହ ି ରାର�ାର ସରାଧାନ 
ଜହବା ରଟଣା ନନି୍ଦାେନକ ଜବା� ି
କୁହା�ାଇଛ।ି 

  ଜଲି୍ଲା ପରଷିଦ ଓ କନଷି୍ଠଯନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡଗଗଲାଳ ଘଟଣଲା
ଆନପାଷ ସମାଧାନକୁ ନ ଧ୍ି ା

ବଡଚଣା,୧୭।୩(ସମସି): ଗତକା� ି ଠାରୁ ରାେ୍ୟ ସରକାର 
ଡ୍ାଇଭର ସଂର ସହତି ଆଜ�ାଚନା କର ିଆଗାରୀ ୩ ରାସ ରଧ୍ୟଜର 
ଦାବ ିସମ୍କ୍ମଜର ବଚିାର କରା�ବି ଜବା� ିପ୍ରତଶିକୃତ ିଜଦଇଛନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ 
ଆେ ି କାଏରା ଅଞ୍ଳର ପ୍ରଦୀପ କୁରାର ନାରକ େଜଣ ଡ୍ାଇଭର 
ସଂରର ଜନତାଙ୍କ ଅଡଓି ହଠାତ୍   ଭାଇରା� ଜହାଇଥି�ା। ଜ�ଉଥଁିଜର 
ଜସ ଡ୍ାଇଭର ରାନଙୁ୍କ ଜଗାଟଏି ଜଗାଟଏି ଜଠଙ୍ଗା ଆଣ ି ଚଣ୍ଡଜିଖା� 
ଛକଜର ପହଞ୍ବିାକୁ ନଜିଦ୍୍ମଶ ଜଦଇଥିଜ�। ଫଳଜର �ାେପରୁ େଲି୍ାର 
ହୋର ହୋର ଡ୍ାଇଭର କଛି ିକ୍ଷଣ ରଧ୍ୟଜର ଏକତ୍ରତି ଜହାଇଥିଜ�। 

ଏପରକି ିଡ୍ାଇଭରରାଜନ କଛି ିସରୟ ଧର ି୧୬ନଂ ୋତୀୟ ରାେପଥକୁ 
ଅବଜରାଧ କରଥିିଜ�। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗଣ୍ଡଜଗାଳକୁ ଦକୃ ଟେଜିର ରଖି ପ�ୁସି 
ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଜଫାସ୍ମ ରତୁୟନ କରା�ାଇଥି�ା। ଜଖାଦ �ାେପରୁ 
ଏସପ ିଭନିତି ଅଗ୍ୱା� ରଟଣା ସ୍ଳଜର ପହଞ୍ ିପରସି୍ତିକୁି ନୟିନ୍ତଣ 
କରଥିିଜ�। ଗତକା� ି ରାେ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରା�ାଇଥିବା 
ଜରାରଣା ସମ୍କ୍ମଜର ଜସରାନଙୁ୍କ ଅବଗତ କରଥିିଜ�। ଏହା ପଜର 
ଡ୍ାଇଭରରାଜନ ଆଜନ୍ଦାଳନରୁ ବରିତ ଜହାଇଥିଜ�। ପଜର ୧୬ନଂ 
ୋତୀୟ ରାେପଥଜର �ାତାୟାତ ସ୍ାଭାବକି ଜହାଇଥି�ା।

ଅଡଧିଓ ଭାଇରାଲ ପନର ଚଣ୍ଧିନ�ାଲନର ଏକାଠଧି ନହନଲ ଡ୍ାଇଭର

ପାଣକିକାଇଲ,ି୧୭।୩(ସମସି): ପାଣଜିକାଇ�ରି ଅଗ୍ଣୀ ସଂଗଠନର ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି ରଞ୍ର ଏକ 
କା�୍ମ୍ୟକାରୀ କରଟି ି ଜବୈଠକ ଆେ ି ରଞ୍ କା�୍ମ୍ୟାଳୟଜର ଅନୁଷ୍ଠତି ଜହାଇ�ାଇଛ।ି ସଭାପତ ି ନକୃ ସଂିହ 
ଚରଣ ଦଳାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଜର ଅନୁଷ୍ଠତି ଜବୈଠକଜର ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ସଜୁରନ୍ଦ୍ର କୁରାର ରାୟ 
ବବିରଣୀ ଉପସ୍ାପନ କରଥିିଜ�। ଆସନ୍ତା ୨୧ରୁ ୨୫ ତାରଖି ପ�୍ମ୍ୟନ୍ତ ଏକ ୫ ଦନିଆି ଜରଗା ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ଶବିରି ଅନୁଷ୍ଠତି ଜହବ ଜବା� ି ନଷି୍ପତ ି ଜହାଇଥି�ା। ଏଥିଜର ରାେସ୍ାନର କୁଶଳୀ ଫିେଓିଜଥରାପ ି
ଡାକ୍ତର ଡଃ ସନ୍ଦୀପ ନାୟକ ଜ�ାଗ ଜଦଜବ। ଏହ ିସ୍ାସ୍୍ୟ ଶବିରି ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧ ରଟକିା 
ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ୩ ରଟକିାରୁ ସଂଧ୍ୟା ୬ ରଟକିା ପ�୍ମ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠତି ଜହବ ଜବା� ିସଚୂନା ଦଆି�ାଇଛ।ି

ବର ଧିଷ୍ଠ 
ନାଗର ଧିକ ମଞ୍ଚର 

କାଯ୍ଯ୍ୟକାରୀ 
କମ ଧିଟ ଧି ନବୈଠକ

ଦଶରଥପରୁ,୧୭।୩(ସମସି): ରଙ୍ଗଳପରୁ 
ଥାନା କଣ୍ପଡ଼ା ଗ୍ାରର ହଜରକକୃଷ୍ଣ 
ରଲ୍କିଙ୍କ ସ୍ତୀ ପେୂା ଜକଉଆଁଜଡ ନଜିଖାେ 
ଜହାଇ�ାଇଥିବା ଅଭଜି�ାଗ ଜହାଇଛ।ି ଜସ 
ଗତ ୯ ତାରଖି ଦନି ପାଖକୁ �ାଉଛନ୍ତ ିକହ ି
ରରୁ ଜକଉଆଁଜଡ ନଜିଖାେ ଜହାଇ�ାଇଛନ୍ତ।ି 

ଜସ ସାଙ୍ଗଜର ଜନଇଥିବା ଜରାବାଇ� 
ବନ୍ଦ ଅଛ।ି ରଜର ପଅୁ ଓ ସ୍ାରୀ ଥାଇ ପେୂା 
କୁଆଜଡ ଗଜ� ତାକୁ ଜନଇ ସାଧାରଣଜର 
ଚର୍୍ମା ଜହଉଥିବା ଜବଜଳ ରଙ୍ଗଳପରୁ ପ�ୁସି 
ରଟଣାର ତଦନ୍ତ କର ିତାଙୁ୍କ ଜଖାେ ିବାହାର 
କରବିାକୁ ଦାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି

ମହ ଧିଳା ନ ଧିନ�ାେ ଅଭଧିନଯାଗ

ବରୀ,୧୭।୩(ସମସି): ଆେ ିବରୀ ବ୍ଲକର ୨୯ଟ ିପଞ୍ାୟତର ସରପଞ୍ ସଂର ପକ୍ଷରୁ 
ବରୀରାଉଣ୍ ସ୍ତି େଳସମ୍ଦ ଡାକବଙ୍ଗଳା ପରସିରଜର ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାରୀ ଓ 
ଗଣରାଧ୍ୟର ପ୍ରତନିଧିିରାନଙୁ୍କ ସର୍ଦ୍୍ଧିତ କରା�ାଇଛ।ି ଏଥିଜର ରଖୁ୍ୟତଃ ସରକାରଙ୍କ 
େନକ�୍ୟାଣ ଜ�ାେନାଜର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଗଣରାଧ୍ୟରର ଭୂରକିା ବରିୟଜର ଆଜ�ାଚନା 
କରା�ାଇଥି�ା। ଏହ ି କା�୍ମ୍ୟକ୍ରରଜର ରମ୍ା ପଞ୍ାୟତର ସରପଞ୍ ରାନସ ଜେନା 
ସଭାପତତି୍ୱ କରଥିିବା ଜବଜଳ ଜବାଦୁଆ ସରପଞ୍ ଜଦବୀପ୍ରସାଦ ରଶି୍ ଅତଥିି ପରଚିୟ 
ପ୍ରଦାନ କରଥିିଜ�। ଉକ୍ତ ସଭାଜର ରଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାଜବ ବରୀ ବ୍ଲକ ବଡିଓି ନରତିା 
ବାରକି ଜ�ାଗ ଜଦଇଥିଜ�। ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଜବ ବରୀ ତହସ�ିଦାର ତଜିଳାତରା 
ପକୃଟେ,ି ବରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଜନାେ କୁରାର ସ୍ାଇଁ, ଅତରିକି୍ତ ବଡିଓି ରଜହଶ୍ୱର ଜସଠୀ, 
େପିଓି �କ୍ଷୀଧର ରହାରଣା ଓ ବରୀଜର କା�୍ମ୍ୟ କରୁଥିବା ଗଣରାଧ୍ୟର ପ୍ରତନିଧିିରାଜନ 
ଜ�ାଗଜଦଇଥିଜ�। ସଭାଜର ଉପସ୍ତି ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାରୀ ଓ ଗଣରାଧ୍ୟର 
ପ୍ରତନିଧିିରାନଙୁ୍କ ଉପଜ�ୌକନ୍   ଓ ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ ଜଦଇ ସର୍ଦ୍୍ଧିତ କରା�ାଇଥି�ା। ବରୀ 
ବ୍ଲକର ୨୯ଟ ିପଞ୍ାୟତର ସରସ୍ତ ସରପଞ୍ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିରାଜନ ଏହ ିକା�୍ମ୍ୟକ୍ରରଜର 
ଉପସ୍ତି ରହ ିକା�୍ମ୍ୟକ୍ରରକୁ ସଚୁାରୁ ରୂଜପ ପରଚିାଳନା କରଥିିଜ�।

ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍୍ଯନା ସଭା

ବାଲକୁିଦା,୧୭।୩(ସମସି): ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଜକା�ଣଗରି ି ପଞ୍ାୟତଜର ବ୍ୟକ୍ତଗିତ 
ୋଗାଜର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନଜର ରାସ୍ତା ନରି୍ମାଣକୁ ଜନଇ ଅଭଜି�ାଗ ଜହାଇଛ।ି 
େଲି୍ାପାଳଙ୍କ ଅଭଜି�ାଗ ଶବିରିଜର ରାର୍୍ମ ୧୩ଜର ଗ୍ାରବାସୀ ଅଭଜି�ାଗ କରବିା ପଜର 
େଲି୍ା ପରରିଦ �ାେପରୁ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ ଜହାଇଛ।ି ଅଭଜି�ାଗ ଅନୁ�ାୟୀ, ଜକା�ଣଗରି ି
ପଞ୍ାୟତର ପଣସଆୁ ପାଳ ଗ୍ାରଜର ୨୦୨୨-୨୩ ଆର୍ôଥକ ବର୍ମଜର ପଞ୍ାୟତ 
ପକ୍ଷରୁ ୫ର ରାେ୍ୟ ଅଥ୍ମ କରଶିନ ଜ�ାେନାଜର କଂକ୍ରଟି ରାସ୍ତା ନରି୍ମାଣ କରା�ାଇଛ।ି 
ଏହ ିରାସ୍ତାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ୧�କ୍ଷ ୫୦ ହୋର ଟଙ୍କା ଥିବା ଜବଜଳ ଏହାକୁ ଜନଇ ୭ 
ଜଫବକୃଆରୀ ୨୦୨୩ଜର ବ୍ୟକ୍ତଗିତ ୋଗାଜର କରା�ାଇଛ ି ଜବା� ି ବଡିଓିଙ୍କ ନକିଟଜର 
ଅଭଜି�ାଗ ଜହାଇଥି�ା। ଗ୍ାରବାସୀଙ୍କ ଅଭଜି�ାଗ ସମ୍କ୍ମଜର ତଦନ୍ତ କରବିା ପାଇଁ 
୯/୨/୨୦୨୩ ଚଠି ି ନରର୍ ୨୭୮ଜର ସହକାରୀ ନବି୍ମାହୀ �ନ୍ତୀ ପାଥ୍ମସାରଥି ପଣ୍ଡାଙୁ୍କ 
ବଡିଓି ଦାୟତି୍ୱ ଜଦଇଥିଜ�। ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଗଜ� �ାଇ ବଲି୍   ପଇଠ କରା�ବି 
ଜବା� ିସହକାରୀ ନବି୍ମାହୀ �ନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ପଣ୍ଡା ପଞ୍ାୟତ ଦାୟତି୍ୱଜର ଥିବା କନଷି୍ଠ �ନ୍ତୀ ସଞ୍ଜୟ 
ରଞି୍ଜ ଓ ଗ୍ାରବାସୀଙୁ୍କ କହଥିିଜ�। କନୁି୍ତ ଏହାକୁ ଅଣଜଦଖା କର ି ଅତ ି ଚତୁରତା ଭାଜବ 
ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀରାଜନ ଏହ ିକଂକ୍ରଟି ରାସ୍ତାର ବଲି୍   କର ିପଇଠ କରଛିନ୍ତ।ି ଜତଜବ ଏହାକୁ 
ଜନଇ େଲି୍ାପାଳଙ୍କ ନକିଟଜର ଗ୍ାରବାସୀ ଅଭଜି�ାଗ କରଥିିଜ�। ଜତଜବ େଲି୍ା ପରରିଦ 
କା�୍ମ୍ୟାଳୟର ଏଟେଜିରଟର ଦୀପକ ଆଚା�୍ମ୍ୟ ଜକା�ଣଗରି ିପଞ୍ାୟତକୁ ଆସ ିତଦନ୍ତ କର ି
ଜଫର ି�ାଇଛନ୍ତ।ି ତଦନ୍ତ ଜବଜଳ ପଞ୍ାୟତ ତରଫରୁ ପଇିଓ ସଞ୍ଜୀତ କର, ବ୍ଲକ କନଷି୍ଠ 
�ନ୍ତୀ ସଞ୍ଜୟ ରଞି୍ଜ ଓ ସହକାରୀ ନବି୍ମାହୀ �ନ୍ତୀ ପାଥ୍ମ ସାରଥି ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ତି ଥିଜ�।

ବ୍ୟକ୍ତ ଧିଗତ ୋଗାନର ସରକାରୀ ରାସ୍ା 
ନ ଧିମ୍ଯାଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ

ଯାଜପରୁ,୧୭ା୩(ସମସି): ବଞି୍ାରପରୁ ଥାନା ତଳସାହ ି ଗ୍ାରର �ବୁକ ଶ୍ୟାର 
ଜ�ନା(୪୫)ଙ୍କ ସଜନ୍ଦହେନକ ରକୃତୁ୍ୟ ରଟଣା ଏଜବ ଭନି୍ନ ଜରାଡ଼ ଜନଇଛ।ି ଶ୍ୟାରଙ୍କ 
ବ୍ୟବଜଚ୍ଛଦ ରଜିପାଟ୍ମ ଆଧାରଜର ଶ୍ୟାରଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରଥିିବା ସଜନ୍ଦହଜର ବଞି୍ାରପରୁ 
ପ�ୁସି ୯୯/୨୩ଜର ଏକ ରାର�ା ରୁେୁ କର ି ୩୦୨ ଦଫାଜର ଶ୍ୟାରଙ୍କ ୨ େଣ 
ସମ୍କ୍ମୀୟଙୁ୍କ ଥାନାଜର ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛ।ି ଗତ ୪ ତାରଖି ରାତଜିର 
ଶ୍ୟାରଙ୍କ ସଜନ୍ଦହେନକ ରକୃତୁ୍ୟ ଜହାଇଥି�ା। ତହ ିଁ ପରଦନି ବଞି୍ାରପରୁ ପ�ୁସି ଏକ 
ଅପରକୃତୁ୍ୟ ରାର�ା ରୁେୁକର ି ଶବ ବ୍ୟବଜଚ୍ଛଦ କରାଇଥି�ା। ଏଜବ ଶ୍ୟାରଙ୍କର 
ବ୍ୟବଜଚ୍ଛଦ ରଜିପାଟ୍ମ ଆସ�ିା ପଜର ତାଙୁ୍କ ଜକହ ି ହତ୍ୟା କରଥିିବା ସନ୍ଦହଜର 
ବଞି୍ାରପରୁ ପ�ୁସି ୨େଣ ସମ୍କ୍ମୀୟଙୁ୍କ ଥାନାକୁ ଆଣ ିପଚାରାଉଚରା କରୁଛ।ି

ଯବୁକଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଣାନର ୨ ଅଟକ

ଯାଜପରୁ,୧୭ା୩(ସମସି): ବନିା ସଚୂନା 
ଫଳକଜର ନରି୍ନରାନର କାର ଜହଉଥିବା 
ଅଭଜି�ାଗ କର ି ଗ୍ାରବାସୀ ନରି୍ମାଣ କା�୍ମ୍ୟ 
ବନ୍ଦ କରଛିନ୍ତ।ି ବଞି୍ାରପରୁ ବ୍ଲକ ଅଜରଇ 
ଛକ ନକିଟଜର ଏକ ଅଳଆିକୁଣ୍ଡ ନରି୍ମାଣ 
କା�୍ମ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଥି�ା। ନରି୍ମାଣଧୀନ 
ଅଳଆିକୁଣ୍ଡର ଫାଉଜଣ୍ଡସନ ଜଖାଳା 
�ାଇନଥିବା ଜବଜଳ ରାଟ ି ଉପଜର ଇଟା 
ଜ�ାଜଡ଼ଇ କରା�ାଇଛ।ି ଜସହପିର ିବା� ିଓ 
ସଜିରଣ୍ର ରଶି୍ଣଜର ବ୍ୟାପକ ଅନୟିରତିତା 
ଜହାଇଥିବା ଅଭଜି�ାଗ ଜହାଇଛ।ି ଏପରକି ି
ବନିା ସଚୂନା ଫଳକଜର କା�୍ମ୍ୟ ଚା�ଥିିବା 
ଜଦଖି ଗ୍ାରର ପାଣ୍ଡବ ଜେନା, ବଂଶୀଧର 
ଜେନା, ପଞ୍ାନନ ଜେନା, ବଜିନାଦ ଜେନା 
ପ୍ରରଖୁ ଅସଜନ୍ତାର ପ୍ରକାଶ କରବିାସହ କାର 
ବନ୍ଦ କରଥିିଜ�। 

ନ ଧିମ୍ନମାନର କାଯ୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ ବ ଧିନରାଧ

କବାଟବନ୍ଧ,୧୭।୩(ସମସି): ଧର୍ମଶାଳା ନବି୍ମାଚନ ରଣ୍ଡଳୀ ୧୧ ନର୍ର ଜୋନ 
ଅନ୍ତଗ୍ମତ ରେ୍ଧିତାପରୁ ପଞ୍ାୟତ ଅଧୀନ ରେ୍ଧିତାପରୁ ହଙୁି୍ଗଳା ପଡ଼ଆିଠାଜର ଗରୁୁବାର 
େନ୍ମ ଦନି ପାଳଜି� ଧର୍ମଶାଳା ବଜିେପ ିଜନତା ସଜବ୍ମଶ୍ୱର ଜବହୁରା। ଏଥିଜର ଚନ୍ଦ୍ରରଣ ି
ପଣ୍ଡତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିଜ�। ଶ୍ୀ ଜବହୁରା ଶତାଧିକ ବଜିେପ ି କର୍ମୀ ଓ ଶଜୁଭଚୁ୍ଛଙୁ୍କ 
ଜନଇ ୫୧ତର େନ୍ମଦନି ପାଳନ କରଥିିଜ�। ଜସଠାଜର ସରଜସ୍ତ ଏକତ୍ରତି ଜହାଇ 
ଜକକ କାଟବିା ସହ ପରସ୍ପର ଭତିଜର ଖସୁ ିବାଣ୍ ିଥିଜ�। ଆଗାରୀ ଦନିଜର ଧର୍ମଶାଳା 
ନବି୍ମାଚନ ରଣ୍ଡଳୀଜର ବଜିେପ ି ସଂଗଠନ କପିର ି ସଦୁକୃ � ଜହବ ତାହା ଆଜ�ାଚନା 
ଜହଇଥି�ା। ଏହ ିେନ୍ମଦନି ଉତ୍ସବଜର ବଷୁି୍ଣ ଚରଣ ସାହୁ, ରଞ୍ଜନ ତରାଇ, କୁଳରଣ ି
ତରାଇ, ରଞ୍ଜଳୁତା ତରାଇ, ଅଞ୍ଜଳ ି ରଜଡ଼ଇ, ଅକ୍ଷୟ କୁରାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଜରତ 
ଶତାଧିକ ବଜିେପ ିକର୍ମୀରାଜନ ସାର�ି ଜହାଇଥିଜ�।

ସନବ୍ଯଶ୍ୱର ପାଳ ଧିନଲ େନ୍ମଦ ଧିନ
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ପାଣକି�ାଇଲ,ି୧୭।୩(ସମସି): ଶେଷ ଶ�ୋଇଛ ି
ପୋଣଶି�ୋଇଲ ି ଶେଳଣ। ଏ� ି ଶେଳଣ ଉତ୍ସବଶେ 
ପ୍ୋୟ ୫୦୦୦ ଜନସୋଧୋେଣଙ୍କ ସେୋଗେ 
ଶ�ୋଇଥିବୋ ଶବଶଳ ୧୦୦େୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟବସୋୟ 
ପ୍ତଷି୍ୋନ ଶ�ୋଲଥିିଲୋ। ଶେଳଣ ସେବିୋ ପଶେ 
ଶେଳଣ ସ୍ୋନଶେ ଅଶନ� ଅଳଆି ଆବଜ୍ଧ୍ୱନ୍ଧ୍ୱୋ 
ପଡ଼େି�ଥିିଲୋ। ଏଣ ୁ ଆଜ ି ପୋଣଶି�ୋଇଲ ି ଅଞ୍ଚଳେ 
ଶୱେଚ୍ୋଶସବୀ ଅନୁଷ୍ୋନ ପକ୍ଷେୁ ପୋଣଶି�ୋଇଲ ି
ଶେଳଣ ସ୍ୋନ ସଶେଇ �େୋଯୋଇଛ।ି ସ୍ୋନୀୟ 

ଶୱେଚ୍ୋଶସବୀ ଅନୁଷ୍ୋନ ଆଶେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଇଁ 
ଶ�ଲ୍ଙି୍ଗ୍    ଗରୁପ, ଆଶେ ବପିଦଶେ ସୋଥି, ପଥେପଦୋ 
ଏବଂ ପୋଣଶି�ୋଇଲ ିସେପଞ୍ଚ, େେିନ େକ୍ ିସଦସ୍ୟୋ, 
ଯୋଜପେୁ ବଧିୋୟ�ଙ୍କ ପ୍ତନିଧିି ଭବପ୍ସୋଦ ଦୋସଙ୍କ 
ସଶେତ େତୋଧି� ସ୍ୋନୀୟ ଶଲୋଶ� ପ�ଞ୍ଚ ିସଶେଇ 
�େଥିିଶଲ। ଏ� ି ସଶେଇ �ୋଯ୍ଧ୍ୱ୍ୟଶେ ଯୋଜପେୁ 
ଅତେିକି୍ ଜଲି୍ୋପୋଳ ଦୁଃ�ବନୁ୍ ନୋୟ�, ଯୋଜପେୁ 
ବଡ଼ିଓି ଶସୌେଭ ଚକ୍ରବର୍୍ଧ୍ୱୀ, ବଶିଜଡ ିଜଲି୍ୋ ସମ୍ୋଦ� 
ସଶୁେେ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ୋ ଓ ସ୍ୋନୀୟ ଆଶେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଇଁ 

ଶ�ଲ୍ଙି୍ଗ୍    ଗରୁପ ପକ୍ଷେୁ ଗରୁପେ ଉପଶଦଷ୍ୋ ଅଶେୋ� 
�ୁେୋେ ବଳ, ସଭୋପତ,ି ଅଶେୋ� �ୁେୋେ ଦୋସ, 
ପ୍ଦୀପ େୋଝୀ, ବନିୋୟ� ଶବଶ�େୋ, ପୋଣଶି�ୋଇଲ ି
ସେପଞ୍ଚ ପଦ୍ୋବତୀ ପଣ୍ୋ, ସଯୂ୍ଧ୍ୱ୍ୟେଣ ି ପଣ୍ୋ, 
ପଥେପଦୋ ସେପଞ୍ଚ େଧସୁ୍ତିୋ ବୋେ�ି, ସେତି ିସଭ୍ୟ 
ସେୱେତୀ ୱେୋଇଁ, ପଥେପଦୋ ପଞ୍ଚୋୟତ ସଭୋପତ ି
ସଶ୍ୋଷ �ୁେୋେ ଶବଶ�େୋଙ୍କ ସଶେତ ସ୍ୋନୀୟ 
ଅଞ୍ଚଳେ ବ�ୁୁ ବଶିଜଡ ି �େ୍ଧ୍ୱୀ ଓ େେିନ େକ୍େି 
େତୋଧି� େ�ଳିୋ ଉପସ୍ତି ଥିଶଲ।

କ�ାକେଇ,୧୭।୩(ସମସି):

ଗ୍ୋେ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବଭିୋଗେ ଠ�ିୋଦୋେଙ୍କ 
େନେୋନଶିେ ଚୋଲୁଛ ି ଠ�ିୋଦୋେ ି ସଂସ୍ୋ। 
େୋସ୍ୋଘୋଟ ଠୋେୁ ଆେମ୍ଭ �େ ି ଶଯଶତ 
ପ୍�ୋେେ ନେି୍ଧ୍ୱୋଣ �ୋଯ୍ଧ୍ୱ୍ୟ ଶ�ଉଛ ି ଶସଥିଶେ 
ସୋଧୋେଣ ଶଲୋ�ଙ୍କ ୱେୋଥ୍ଧ୍ୱ�ୁ ଦୃଷ୍ ି ଦଆି 
ଯୋଉନୋ� ିଁ। ଶ�ଉଁଠ ିେୋସ୍ୋ ନେି୍ଧ୍ୱୋଣ ସେୟଶେ 
ପୋଇପ ତୋଡ଼ ି ଶଦବୋ ଶଯୋଗୁଁ ପୋନୀୟ ଜଳ 
ଶଯୋଗୋଣଶେ ସେସ୍ୟୋ ସଷୃ୍ ି ଶ�ଉଛ ି ତ 
ଶ�ଉଁଠ ି େୋସ୍ୋ ପୋର୍୍ଧ୍ୱଶେ ଥିବୋ ଗଛଗଡୁ�ୁି 
ନଷ୍ �େ ିଦଆିଯୋଉଛ।ି ଏ�ୋ ସ�ତି ଅଶନ� 
ସ୍ୋନଶେ େୋସ୍ୋ ସମ୍ପ୍ରସୋେଣ ସେୟଶେ 
ଚୋଷୀେୋନଙ୍କ ଜେଶିେ ଶଜୋେ ଜବେଦସ୍ 
େୋଟ ି ପ�ୋଇ େୋସ୍ୋ ନେି୍ଧ୍ୱୋଣ �େୋଯୋଉଛ।ି 
ଏଥିପୋଇଁ ଶଯଶତ ଅଭଶିଯୋଗ �ଶଲ େଧ୍ୟ 
ଶ�ୌଣସ ି ସେୁଳ େଳୁିନୋ� ିଁ। ଶ�ୋଶେଇ 
ଅଞ୍ଚଳେ ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ଚୋୟତଶେ ୧୩େୁ 
ଅଧି� ପ୍ଧୋନେନ୍ତୀ ଓ େ�ୁ୍ୟେନ୍ତୀ ସଡ� 
ଶଯୋଜନୋଶେ େୋସ୍ୋ ନେି୍ଧ୍ୱୋଣ, େେୋେତ ିତଥୋ 
ସମ୍ପ୍ରସୋେଣ �ୋଯ୍ଧ୍ୱ୍ୟ ଚୋଲୁଛ।ି ଏଥି େଧ୍ୟେୁ 
ଜୋତୀୟ େୋଜପଥ ୨୧୫େ ଅନ୍ୋେୀ ଛ�ଠୋେୁ 
�ଆିପଦୋ ଭୋୟୋ ସୋ�ୋଡୋଶ�ୋଳେି ୩.୪�େି ି
େୋସ୍ୋେ ନେି୍ଧ୍ୱୋଣ ତଥୋ ସମ୍ପ୍ରସୋେଣ �ୋଯ୍ଧ୍ୱ୍ୟ 
ଚୋଲୁଛ।ି ୬ଶ�ୋଟ ି୭୨ଲକ୍ଷ ୨୧�ଜୋେ ଟଙ୍କୋ 
ଅନୁଦୋନ ଆସଥିିବୋ ଏ� ିେୋସ୍ୋ�ୁ ଠ�ିୋଦୋେ 

ଉଦୟଭୋନୁ ପତଙୁି୍କ �ୋଯ୍ଧ୍ୱ୍ୟ �େବିୋ ପୋଇଁ 
ଆଶଦେ େଳିଛି।ି � ି୍ ୁ  ପେତିୋପେ ବଷିୟ 
�ୋଯ୍ଧ୍ୱ୍ୟ ଆେମ୍ଭେୁ ଏଠୋଶେ ବଭିନି୍ନ ସେସ୍ୟୋ 
ସଷୃ୍ ି ଶ�ଉଛ।ି ନେି୍ନେୋନେ �ୋେ ସ�ତି 
ଜେ ି ଅଧିଗ୍�ଣଶେ ଶଜୋେ ଜବେଦସ୍ 
�େବିୋ, ଚୋଷ ଜେେୁି େୋଟ ିସ�ତି ଜେ ି�ୁଡ଼ୋ 
ତୋଡବିୋ�ୁ ଶନଇ ସୋଧୋେଣଶେ ଅସଶ୍ୋଷ 
ପ୍�ୋେ ପୋଉଛ।ି େଳିଥିିବୋ ସଚୂନୋ ଅନୁଯୋୟୀ 
ଏ� ି େୋସ୍ୋେ ପଚୁି �ୋେ ପୋଇଁ ୩ ଶ�ୋଟ ି
୪୮ଲକ୍ଷ ୮୮ �ଜୋେ ଟଙ୍କୋ ଅନୁଶେୋଦତି 
ଶ�ୋଇଥିବୋ ଶବଶଳ �ଂକ୍ରଟି �ୋେ ପୋଇଁ ୧ 
ଶ�ୋଟ ି ୨୦ ଲକ୍ଷ ୫୮ �ଜୋେ ଟଙ୍କୋ, ୩୦୦ 
େଟିେ ପଥେ ପ୍ୟୋ�ଂି ପୋଇଁ ୧୩ ଲକ୍ଷ ୯୯ 
�ଜୋେ, ଶେଟଂି ୱୋଲ୍   ୩୧୫ େଟିେ ପୋଇଁ ୩୧ 

ଲକ୍ଷ ୮୫ �ଜୋେ, �ଂକ୍ରଟି ଶରେଶନଜ୍   ପୋଇଁ 
୧୦ ଲକ୍ଷ, ଶ�ଏମ୍   ଶଷ୍ୋନ୍   ସୋଇନ ଶବୋଡ୍ଧ୍ୱ 
ଏବଂ ଶଲୋଶଗୋ ଇତ୍ୟୋଦ ିପୋଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ, ୧୨ଟ ି
କ୍ରସ ଶରେଶନଜ୍   ଷ୍ଟ୍ର�ଚର୍   ପୋଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ୮୫ 
�ଜୋେ, ୫ବଷ୍ଧ୍ୱେ େକ୍ଷଣୋଶବକ୍ଷଣ ପୋଇଁ ୨୭ 
ଲକ୍ଷ ୫୦ �ଜୋେ, ଏବଂ ଜେ ିଅଧିଗ୍�ଣ ଏବଂ 
ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ େକ୍ଷଣୋଶବକ୍ଷଣ ପୋଇଁ ୨୪ ଲକ୍ଷ 
୯୪ �ଜୋେ ଟଙ୍କୋ ଚୁକ୍ନିୋେୋଶେ ଉଶଲ୍� 
ଅଛ।ି �ୋେଟ ିଅତ୍ୟ୍ ନେି୍ନେୋନେ ଚୋଲଥିିବୋ 
ସ୍ୋନୀୟବୋସୀ ଅଭଶିଯୋଗ �େଛି୍।ି 
ଠ�ିୋଦୋେ ତୋଙ୍କ ଇଛୋଶେ ଶ�ବଳ େୋଟ,ି ଡଷ୍ଗ୍   
ଓ ସୋେୋନ୍ୟ ବଜୁେୀ ଶଦଇ େୋସ୍ୋେ ଶବସ୍   
ତଆିେ ି �େବିୋ ସ�ତି ଆବେ୍ୟ� ଅନୁଯୋୟୀ 
ପୋଣ ି ଦଆିଯୋଇ ଶେୋଲଂି �େୋଯୋଉନୋ� ିଁ 

ଗ୍ୋେବୋସୀଙ୍କ ପକ୍ଷେୁ ଅଭଶିଯୋଗ ଶ�ଉଛ।ି 
େୋସ୍ୋ �ଡ଼ଶେ ଚୋଷଜେ ି େ�ଥିିବୋ ଶବଶଳ 
ଜେ ିଅଧିଗ୍�ଣ ପୋଇଁ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କୋ ବେୋଦ 
ଶ�ୋଇଛ।ି ବଡିେ୍ବନୋେ ବଷିୟ ଠ�ିୋଦୋେ 
ଶ�ୌଣସ ି ଚୋଷୀଙୁ୍କ କ୍ଷତପିେୂଣ ନଶଦଇ 
ଧେ�ଚେ� ଶଦଇ ଜେ ି ଅଧିଗ୍�ଣ 
�େଥିିବୋ ଅଭଶିଯୋଗ ଶ�ୋଇଛ।ି ଏଶନଇ 
ଠ�ିୋଦୋେଙୁ୍କ ପଚୋେବିୋେୁ ଜେ ି ଅଧିଗ୍�ଣ 
ପୋଇଁ ଶସେତି ି �ଛି ି ଟଙ୍କୋ ଆସନିୋ� ିଁ ଶବୋଲ ି
ଶେୋ� ଶଠୋ� େନୋ �େଥିିଶଲ। ଏ�ୋ ଛଡ଼ୋ 
ସ୍ୋନୀୟ �ଛି ି ପ୍ଭୋବେୋଳୀ ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍କ �ୋତ 
�େ ିବ୍ୟୋସନଗେ ତ�ସଲିେ ଅଶଗୋଚେଶେ 
େୋସ୍ୋ �ଡଶେ ଥିବୋ ଚୋଷଜେ,ି ଶଗୋଚେ ଓ 
ସେ�ୋେୀ ଜେ�ୁି ତୋଡ଼ ି େୋସ୍ୋ ନେି୍ଧ୍ୱୋଣ ପୋଇଁ 

ପ୍ଚୁେ େୋଟ ି ଶନଉଛ୍।ି ଯୋ�ୋ େଳଶେ 
ବ�ୁ ଚୋଷ ଜେ ି ନଷ୍ ଶ�ବୋ ସ� ଅଶନ� 
ଚୋଷୀ କ୍ଷତଗି୍ସ୍ ଶ�ବୋେ ସମ୍ଭୋବନୋ ସଷୃ୍ ି
ଶ�ଇଛ।ି ଏଶନଇ ସ୍ୋନୀୟ ଚୋଷୀ ଅେଲୂ୍ୟ 
େୋଉତ ଓ �ୃପୋସନୁି୍ େୋଉତ ଅଭଶିଯୋଗ 
�େବିୋେୁ ଠ�ିୋଦୋେଙ୍କ �ଛି ି ଶଲୋଶ� ତୋଙୁ୍କ 
ଅସଭ୍ୟ ଭୋଷୋଶେ ଗୋଳଗିଲୁଜ �େବିୋ 
ସ�ତି ଜୀବନେୁ େୋେଶିଦବୋ�ୁ ଧେ� 
ଶଦଇଛ୍।ି ଶସ�ପିେ ି ବଲି େଝଶିେ ଥିବୋ 
ଏ� ଶପୋ�େୀେୁ ପୋଣଗିୋଡ଼ ି ଶନବୋ ପୋଇଁ 
ଅଶନ� ଶଲୋ�ଙ୍କ ବଲି �ଡ଼ି �ୋଟ ି ପୋଣ ି
ଅଣୋଯୋଉଛ।ି ଯୋ�ୋ େଳଶେ ଚୋଷୀଙ୍କ 
େନଶେ ଅସଶ୍ୋଷ ପ୍�ୋେ ପୋଉଛ।ି 
ଏଶନଇ ଜଶଣ ଚୋଷୀ �ୋଳନ୍ୀ ଚେଣ 
େୋଉତ ଶ�ୋଶେଇ ଥୋନୋେ ଦ୍ୋେସ୍ 
ଶ�ୋଇଛ୍।ି ଅଭଶିଯୋଗ ଶ�ଶଲ େଧ୍ୟ 
ବଭିୋଗୀୟ ଅଧି�ୋେୀଙ୍କ ଠୋେୁ ଆେମ୍ଭ �େ ି
େ�ୁ୍ୟ ନବି୍ଧ୍ୱୋ�ୀ ଯନ୍ତୀ ସେଶସ୍ ଚୁପ୍   େ�ୁଥିବୋ 
�ୋେଣେୁ ଠ�ିୋଦୋେ ଓ ଅଧି�ୋେୀଙ୍କ 
େଧ୍ୟଶେ ବଡ଼ଧେଣେ େଲୂଚୋଲ ଶ�ୋଇଥିବୋ 
ସଶନ୍� �େୋଯୋଉଛ।ି ଏଶନଇ �ନଷି୍ ଯନ୍ତୀ 
ସତ୍ୟବ୍ରତ ଚୋନ୍ ତୋଙ୍କ ପ୍ତକି୍ରୟିୋଶେ ପ୍�ୋେ 
�େଛି୍ ି� ିବ୍ୟୋସନଗେ ତ�ସଲିେୁ ଅନୁେତ ି
ଶନଇ େୋଟ ି ଅଣୋ ଯୋଉଛ ି ଏବଂ �ୋେ ସଠକି୍   
ଭୋଶବ ନଶ�ଶଲ ଠ�ିୋଦୋେଙ୍କ ଉପଶେ 
�ୋଯ୍ଧ୍ୱ୍ୟୋନୁଷ୍ୋନ ଶ�ବ ଶବୋଲ ିଶସ ��ଛି୍।ି

ଗ୍ାମ ଉନ୍ନୟନ ନୂତନ ରାସ୍ା ନମିଚ୍ଚାଣ ପାଇଁ ଚାଷୀ କ୍ଷତଗି୍ସ୍

ବେୀ,୧୭।୩(ସମସି): ବେୀ ବ୍ଲ� ଅଙ୍ୋଳ ଗ୍ୋେେ ସେୁୋ୍ େୋଉତଙ୍କ ଘେୁ ଏ� ନୋଗ 
ସୋପ ଉଦ୍ୋେ �େୋଯୋଇଛ।ି ଉଦ୍ୋେ ସୋପେ ଲେ୍ବ ପୋଞ୍ଚ େୁଟ ଶ�ବ। ସେୁୋ୍ ସୋପ�ୁ 
ଶଦଖିବୋ ପଶେ ତୁେ୍ ଶନେ� ଶ�ଲ୍ଲୋଇନ ସଦସ୍ୟଙୁ୍କ ଶଯୋଗୋଶଯୋଗ �େଥିିଶଲ। 
ଶନେ� ଶ�ଲ୍ ଲୋଇନେ ସଦସ୍ୟ ଶସୌେ୍ୟେଞ୍ଜନ ସୋ�ୁ ଶସ� ିଗ୍ୋେଶେ ପ�ଞ୍ଚ ିସୋପଟ�ୁି 
ଉଦ୍ୋେ �େ ିଜଙ୍ଲଶେ ଛୋଡଥିିଶଲ।

ପାଣକି�ାଇଲ,ି୧୭।୩(ସମସି): ଟ୍ୋ�୍ଟେ ଶଚୋେ ିେୋେଲୋଶେ ପୋଣଶି�ୋଇଲ ି
ପଲୁସି ଶଚୋେ ିଟ୍ୋ�୍ଟେେ ଯନ୍ତୋଂେ ଜବତ �େବିୋ ସ� ୨ଜଣଙୁ୍କ ଗେିେ �େ ି
ଅଦୋଲତ ଚୋଲୋଣ �େଛି।ି ଭଦ୍ର� ଜଲି୍ୋ ଧୋେନଗେ ସ୍ତି ଏ� �ବୋଡଆି 
ଶଦୋ�ୋନଶେ ଶଚୋେ ି ଗୋଡ ି ଗଡୁ�ୁି �ଟୋଯୋଇ ବକି୍ର ି �େୋଯୋଉଥିବୋେ 
ପଦ୍ଧ୍ୱୋେୋେ ଶ�ୋଇଛ।ି ପ୍�ୋେ ଶଯ, ପୋଣଶି�ୋଇଲ ିଥୋନୋ ଅ୍ଗ୍ଧ୍ୱତ ବଡବେୁି�ୋଁ 
ଗ୍ୋେେୁ ଗତ ୧୨ ତୋେ�ି େୋତ୍ରଶେ ଏ� ଟ୍ୋ�୍ଟେ ଶଚୋେ ି ଶ�ବୋ ଶନଇ 
ପୋଣଶି�ୋଇଲ ି ଥୋନୋଶେ ବଡବେୁି�ୋଁ ଗ୍ୋେେ ଶ୍ୀଧେ ୱେୋଇଁ ଅଭଶିଯୋଗ 
�େଥିିଶଲ। ଏଶନଇ ଏ� େୋେଲୋ ୨୯/୨୩ େୁଜୁ �େୋଯୋଇ ତଦ୍ ଜୋେ ି
େ�ଥିିଲୋ। ଏ� ି େୋେଲୋଶେ ପଲୁସି ଅେତୃଆି ଗ୍ୋେେ ପ୍ଭୋତ ପେଡ଼ିୋଙ୍କ 
ପଅୁ ଅଭୟ(୧୯)�ୁ ଧେଥିିଲୋ। ଅଭୟ ଟ୍ୋ�୍ଟେ ଶଚୋେ ି�େ ିଧୋେନଗେଶେ 
ବକି୍ର ି �େଥିିବୋ େୋନଥିିଲୋ। ପଲୁସି ଧୋେନଗେ ଯୋଇ ଶସଠୋଶେ ଚଢ଼ଉ 
�େଥିିଲୋ। େୋତ୍ର ଟ୍ୋ�୍ଟେ ଟ�ୁି �ୋଟ ି ଶସେୋଶନ ବକି୍ର ି �େଥିିଶଲ। ଟ୍ୋ�୍ଟେେ 
�ଛି ିଯନ୍ତୋଂେ�ୁ ପଲୁସି ଶସଠୋେୁ ଜବତ �େଥିିଲୋ। ଏଥି ସ� ଉକ୍ �ବୋଡଆି 
ଶଦୋ�ୋନେ େୋଲ�ି େୀେ �ୋଇଦେଙ୍କ ପଅୁ େୀେ ଶେୋଶସନ(୨୫)�ୁ ଗେିେ 
�େଥିିଲୋ। ଅଭୟ ଓ ଶେୋସନ�ୁ ଗେିେ ପଶେ ଦେୋ ୩୭୯ଶେ ଅଦୋଲତ 
ଚୋଲୋଣ �େୋଯୋଇଥିବୋ ତଦ୍ୋଧି�ୋେୀ ସବ୍   ଇନ୍ସଶପ�୍ଟେ ପ୍�ୋେ �ୁେୋେ 
ପ୍ଧୋନ ସଚୂନୋ ଶଦଇଛ୍।ି 

ଚଚାର ିଟ୍ାକ୍ଟରର ଯନ୍ାରାଂଶ ଜବତ; ୨ ଗରିଫଘରୁ ନାଗସାପ ଉଦ୍ାର

ଯାଜପେୁ,୧୭।୩(ସମସି):

ଯୋଜପେୁ ଜଲି୍ୋ ସଦେ େ��ୁେୋଶେ େ�ଛି ି
ବ୍ରଟିେି ଅେଳେ ସବ୍  ଶଜଲ। ଯୋଜପେୁ ସବଶଜଲ 
୧୯୧୨ େସ�ିୋେୁ ପ୍ତଷି୍ୋ ଶ�ୋଇଛ।ି େୋତ୍ର 
ଶଦଢ଼ ଏ�େ ଜେ ି ଉପଶେ ପ୍ତଷି୍ୋ ଶ�ୋଇଥିବୋ 
ଏ� ି ସବଶଜଲଶେ ଦନି�ୁ ଦନି ବଢ଼଼ୁଛ୍ ି
ବଚିୋେୋଧୀନ �ଏଦୀ। ବଷ୍ଧ୍ୱଯୋ� କ୍ଷେତୋଠୋେୁ 
ଅଧି� �ଏଦୀ ଏଠୋଶେ େ�ୁଥିବୋ ଶଦଖିବୋ�ୁ 
େଳିଛି।ି ସଚୂନୋ େତୁୋବ� ଏ� ି ସବଶଜଲେ 
କ୍ଷେତୋ ୧୩୩ ଜଣ। � ି୍ ୁ  ଏଠୋଶେ ବଷ୍ଧ୍ୱ ଯୋ� 
କ୍ଷେତୋଠୋେୁ ଶେେ ଅଧି� �ଏଦୀ େ�ୁଛ୍।ି ଏପେ�ି ି
ଅଶନ� ସେୟଶେ କ୍ଷେତୋେ ଦୁଇ ଗଣୁ େଧ୍ୟ େ�ୁଥିବୋ 
ଶଦଖିବୋ�ୁ େଶିଳ। ଗ୍  ତ୍ଧ୍ୱେୋନ ଏଠୋଶେ ୧୯୦େୁ ଅଧି� 
�ଏଦୀ ଥିବୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି ଅଧି� ସଂ�୍ୟୋଶେ �ଏଦୀ 
େ�ବିୋ େଳଶେ ଶସେୋନଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ ପ୍�ୋେ ସେସ୍ୟୋେ 
ସମ୍�ୁୀନ ଶ�ବୋ�ୁ ପଡୁଛ।ି େ�ବିୋ, �ୋଇବୋଠୋେୁ 
ଆେମ୍ଭ �େ ି ଶେୌଚ ପଯ୍ଧ୍ୱ୍ୟ୍ ସବୁଥିଶେ ସେସ୍ୟୋ 
ଶ�ଉଛ।ି ଏସବୁ ସେସ୍ୟୋ�ୁ ଦୃଷ୍ଶିେ େଖି େଝଶିେ 
େଝଶିେ ଏ� ି ସବଶଜଲେ ବଚିେୋଧିନ �ଏଦୀ 

େୋନଙ୍କ େଧ୍ୟେୁ ଶ�ଶତ�ଙୁ୍କ େଗଡ଼ ି ସ୍ତି ଯୋଜପେୁ 
ଶେୋଡ ସବଶଜଲ�ୁ ସ୍ୋନୋ୍େ �େୋଯୋଉଛ।ି ଗତ 

ଜୋନୁଆେୀ େୋସଶେ ୫୨ ଜଣ ଏବଂ େୋର୍୍ଧ୍ୱ େୋସଶେ 
୭ ଜଣଙୁ୍କ ସ୍ୋନୋ୍େ �େୋଯୋଇଥିବୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି 
ଯୋଜପେୁ ସଦେ େ��ୁେୋଶେ ଜଲି୍ୋ ଜଜ୍   ଶ�ୋଟ୍ଧ୍ୱ 
ଠୋେୁ ଆେମ୍ଭ �େ ି ଶପୋ�ଶସୋ ଅଦୋଲତ େ�ଛି।ି 
ଶତଣ ୁ ଜଲି୍ୋେ ପ୍ଶତ୍ୟ� ଅଞ୍ଚଳଶେ ଘଟୁଥିବୋ ପ୍େ�ୁ 
ଅପେୋଧ ଘଟଣୋେ ଅପେୋଧୀେୋନଙୁ୍କ ଯୋଜପେୁ 
ଶ�ୋଟ୍ଧ୍ୱଶେ �ୋଜେ �େୋଯବିୋ ପଶେ ଶସେୋନଙୁ୍କ 
ଯୋଜପେୁ ସବଶଜଲଶେ େ�ୋଯୋଏ। ଜଲି୍ୋଶେ 
ଇତେିଧ୍ୟଶେ ଥୋନୋ ଓ େୋଣ୍ ି ସଂ�୍ୟୋ ବୃଦ୍ ି ପୋଇବୋ 

ସ�ତି ଅପେୋଧ ସଂ�୍ୟୋ େଧ୍ୟ ବୃଦ୍ ିପୋଉଛ।ି େଳଶେ 
ଅଧି�େୁ ଅଧି� ଅଭଯିକୁ୍ଙ୍କ େ�ବିୋ ପୋଇ ଁଜଲି୍ୋ ସଦେ 

େ��ୁେୋଶେ େ�ବିୋ ପୋଇ ଁ ବ୍ୟବସ୍ୋ ନୋ� ିଁ। 
ଜଲି୍ୋ ସଦେ େ��ୁେୋଶେ ଥିବୋ ଏ� ି ପେୁୋତେ 
ସବଶଜଲେ ନବ�ଶଳବେ �େୋଯୋଇ ଏ�ୋ�ୁ 
ଜଲି୍ୋ ଶଜଲଶେ ପେଣିତ ଶ�ବୋ ପୋଇଁ ଅଶନ� 
ଥେ ପଦଶକ୍ଷପ ଗ୍�ଣ �େୋଯୋଇଛ।ି � ି୍ ୁ  ଜଲି୍ୋ 
ସଦେ େ��ୁେୋଶେ ଆବେ୍ୟ� ଜେ ି ନଥିବୋେୁ 
ଏ� ିସେସ୍ୟୋ ଶଦ�ୋଶଦଇଛ।ି � ି୍ ୁ  ବଚିୋେଧୀନ 
�ଏଦୀଙ୍କ ସଂ�୍ୟୋ ବୃଦ୍ ି ପୋଉଥିବୋ ବଷିୟ�ୁ 
ଦୃଷ୍ଶିେ େଖି �ବୁ େୀଘ୍ର ଜଲି୍ୋ ଶଜଲ ପ୍ତଷି୍ୋ 

�େବିୋ�ୁ ଉଦ୍ୟେ ଆେମ୍ଭ ଶ�ୋଇଛ।ି ଯୋଜପେୁ 
ବ୍ଲ� ଏେବୋଙ୍କ ଶେୌଜୋଶେ ଏ� ି ଜଲି୍ୋ ଶଜଲ 
ପ୍ତଷି୍ୋ ଶ�ବୋ ପୋଇଁ ଆପୋତତ ସ୍େି ଶ�ୋଇଛ।ି। 
� ି୍ ୁ  ଏପଯ୍ଧ୍ୱ୍ୟ୍ ଜେ ି ଅଧିଗ୍�ଣ ପ୍କ୍ରୟିୋ ଆେମ୍ଭ 
ଶ�ୋଇନୋ� ିଁ। ତୁେ୍ ଉକ୍ ସ୍ୋନଶେ ସବଶଜଲ 
ପ୍ତଷି୍ୋ ନଶ�ଶଲ ସେସ୍ୟୋ ଦନି�ୁ ଦନି ଅଧି� 
ଶ�ବ। ଶତଣ ୁ ଜଲି୍ୋ ପ୍େୋସନ ଓ େୋଜ୍ୟ ସେ�ୋେ 
ଏଭଳ ି ଏ� ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଧ୍ୱ ସେସ୍ୟୋେ ସେୋଧୋନ 
�େବିୋ�ୁ ପଦଶକ୍ଷପ ଶନବୋ�ୁ ଦୋବ ିଶ�ଉଛ।ି

ଏରବାଙ୍କଠାରର ରେରବ ନରି୍ାଣ ରେବ ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା ରଜଲ

ବଢୁନ ିଚଜଲ କ୍ଷମତା, ଖନୁ୍ାଖନୁ୍ ିକଏଦୀ

ବେୀମାଉଣ୍ଟ,୧୭।୩(ସମସି): ଯୋଜପେୁ 
ଜଲି୍ୋ ବେୀ ବ୍ଲ� ଅ୍ଗ୍ଧ୍ୱତ ଧୋେପେୁ 
ପଞ୍ଚୋୟତେ ନୋଥପେୁ �ଳ୍ପବଟ ଶେଳଣ 
େଶ�ୋତ୍ସବ ଉଦଯୋପତି ଶ�ୋଇଯୋଇଛ।ି 
ଏ� ି ଶେଳଣଶେ ଶେୋଟ୍   ୧୧ଟ ି ବେିୋନ 
ଶଯୋଗ ଶଦଇଥିଶଲ। ନୂଆଗୋଁ, େଙ୍କେୋ�ୁଳ, 
ପଣେଆି ପୋଳ, ଧୋେପେୁ େଠ, 
ନୋଥପେୁେ ଆଣ୍ୁଆ ଶଗୋପୋଳ ପ୍େ�ୁ 
ଶଯୋଗ ଶଦଇଥିଶଲ। ଶେଳଣ ବୁଧବୋେ 
େଧ୍ୟ େୋତ୍ରଶେ ଆେମ୍ଭ ଶ�ୋଇ ପେଦନି 
େଧ୍ୟୋହ୍ନଶେ ଭୋଙ୍ଥିିଲୋ। ଏ� ି ଶେଳଣ 
େଶ�ୋତ୍ସବଶେ ଧୋେପେୁ େଠ ନ�ିଟେୁ 
�ୀତ୍ଧ୍ୱନ, ଭଜନ, ଶେଶଲୋଡ଼,ି ଲଉଡ଼ ି

ଶ�ଳ, ଶଗୋଟପିଅୁ ନୋଚ, ଶଘୋଡ଼ୋ ନୋଚ, 
ବଭିନି୍ନ ପ୍�ୋେେ ବୋଜୋ ବୋଣ େୁଟୋଇ 
ଶେଳଣ ପଡ଼ଆି ପଯ୍ଧ୍ୱ୍ୟ୍ ଶେୋଭୋ ଯୋତ୍ରୋଶେ 
ପ�ଁଚଥିିଶଲ। ଶସଠୋଶେ ଉପସ୍ତି ଥିବୋ 
ପଶୁେୋ�ତି ଶ୍ୀଜୀଉେୋନଙୁ୍କ �େଟି ିନ�ିଟ�ୁ 
ପୋଶଛୋଟ ି ଶନଇ ପଜୂୋର୍୍ଧ୍ୱନୋ �େ ି ଶଭୋଗ 
ଲଗୋଇ ଥିଶଲ। ପଶେ �େଟି ିପକ୍ଷେୁ ଠୋ�ୁେ 
ବୋଡେି େଖୁିଆେୋନଙୁ୍କ ପଷୁ୍ପେୋଲ୍ୟ ଉର୍େୀୟ 
ଶଦଇ ୱେୋଗତ �େ ି ଆର୍ôଥ� େୋେ ି
ଶଦଇ ଦଅିଁ େୋନଙୁ୍କ ଶେଲୋଣ ି ଶଦଇଥିଶଲ। 
ଶେଳଣ �େଟିେି ସଦସ୍ୟ ଓ ଗ୍ୋେବୋସୀ 
େୋନଙ୍କ ଦ୍ୋେୋ ଶେଳଣ ପେଚିୋଳନୋ ସଚୁୋେୁ 
େୂଶପ �େୋଯୋଇଥିଲୋ।

ପ୍ରସଦି୍ କଳ୍ପବଟ ଚମଳଣ ଉଦ୍ ଯାପତି

�ୁଆଖିଆ,୧୭।୩(ସମସି): େସଲୁପେୁ 
ବ୍ଲ�େ ୪୫ତେ �ୁଆଖିଆ ଶେଳଣ 
େ�ୋସେୋଶେୋ�ଶେ ପୋଳତି ଶ�ୋଇଛ।ି 
ବୁଧବୋେ େୋତଶିେ ଆେମ୍ଭ ଶ�ୋଇ 
ଗେୁୁବୋେ ଅପେୋହ୍ନଶେ ଏ�ୋ ଉଦ୍  ଯୋପତି 
ଶ�ୋଇଛ।ି ଶେଳଣ ପଡ଼ଆିଶେ 
ପୋଞ୍ଚଶଗୋଛଆି, ଚଣ୍ପିେୁ, ନୂଆସୋ� ି
ଶଗୋପୋଳପେୁ, ନଠୁଆବେ, ପଟଣୋସୋ� ି
ଶଗୋପୋଳପେୁ, ଶ୍ୀବ୍ପେୁ, ଏ�ତଳୋ, 
ଶଗୋବନି୍ଜୟିପୁଟଣୋ, ଓେୋଳ,ି େଲପଡ଼ୋ 
େୋସନ, ନୂଆ େଜି୍ଧ୍ୱୋପେୁ, ଜ�ଳ, 
େନ୍ୋେ, �ଶଚେୀଗୋଁ, ଭତୁଡପିେ,ି 
େି

଼
ଅସୋ�,ି େୀେୋ ପଟଣୋ, ବଙ୍ୋଳସିୋ� ି

ଗଙ୍ୋଧେପେୁ, ଚଣ୍ବିୋଙ୍କ, ବଲିପିଡ଼ୋ, 
ତଳସୋ� ି ଶଗୋପୋଳପେୁ, ପ୍ଥେ�ଣ୍ ି

ଆଦଗି୍ୋେେ ବେିୋନ ଦଣ୍ୋୟେୋନ ଶ�ୋଇ 
େଗ ୁ ଶ�ଳଥିିଶଲ। ଠୋ�ୁର୍   ବୋଡ଼ଆିଙ୍କ 
ପକ୍ଷେୁ ବେିୋନ ନ�ିଟଶେ ବଭିନି୍ନ ସୋଂସ୍ତୃ�ି 
�ୋଯ୍ଧ୍ୱ୍ୟକ୍ରେ ପେଶିବଷଣ ଶ�ୋଇଥିଲୋ। 
ପ୍ଥଶେ ସ୍ୋନୀୟ ସୋେଙ୍ପେୁ ଗ୍ୋେେ 
ଶ୍ୀଶ୍ୀ େଦନ ଶେୋ�ନ ଶଗୋପୀନୋଥ 
ଜୟି ୁ ବେିୋନ ଥୋନପତ ି ଆସନ ଅଳଙୃ୍କତ 
�େଥିିଶଲ। ପଶେ ସେସ୍ ବେିୋନ ଏ�ତ୍ରତି 
ଶ�ୋଇଥିଶଲ। �ୁଆଖିଆ-ସୋେଙ୍ପେୁ 
ଶେଳଣ ପଡ଼ଆିଶେ �େଟି ି ପକ୍ଷେୁ 
ଶସେୋନଙ୍କ ନ�ିଟଶେ ଶଭୋଗ ଲୋଗ ି�େବିୋ 
ପଶେ ବଦିୋୟ ଦଆିଯୋଇଥିଲୋ। ଶେଳଣ 
ପଡ଼ଆିଶେ େଧ୍ୟ େନିୋ ବଜୋେ ପଡ଼ଥିିଲୋ। 
ଏ� ି ଶେଳଣଶେ ୫୦�ଜୋେେୁ ଅଧି� 
ଶ୍ଦ୍ୋଳୁଙ୍କ ସେୋଗେ ଶ�ୋଇଥିଲୋ।

କୁଆଖିଆ ଚମଳଣ ଉଦ୍  ଯାପତି

ପାଣକି�ାଇଲ,ି୧୭।୩(ସମସି): ସ୍ୋନୀୟ ଧଶନର୍େ ଗ୍ୋେେ 
େଶେେ ସୋ�ୁଙ୍କ ଘଶେ ଅଗ୍�ିୋଣ୍ ଘଟ ି ବ୍ୟୋପ� ସମ୍ତ ି ନଷ୍ 
ଶ�ୋଇଯୋଇଛ।ି େଶେେଙ୍କ ଦୁଇ ବ�େୋ ଚୋଳଘେ ସ� ଘଶେ 
ଥିବୋ ଧୋନଚୋଉଳ, �ଂସୋବୋସନ, ଆସବୋବପତ୍ର, ଲୁଗୋପଟୋ 
ସଶେତ ନଗଦ ଟଙ୍କୋ ଶପୋଡ଼ଯିୋଇଥିବୋ ଶବଶଳ ୩ଟ ି ଶଛଳ ି
ଜୀବ  ୍ ଦଗ୍ଧ ଶ�ୋଇଯୋଇଥିଶଲ। ଏଣ ୁ େଶେେଙ୍କ ପେବିୋେ 
ଅଗ୍�ିୋଣ୍ଶେ ସବ୍ଧ୍ୱୱେୋ  ୍ଶ�ୋଇଯବିୋ ସ� ଶ�ୋଲୋ ଆ�ୋେ ତଶଳ 
ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ୋଶେ ଜୀବନ ବତିୋଉଛ୍।ି ଏ� ି �ବେପୋଇ 
ପୋଇବୋ ପଶେ ପୋଣଶି�ୋଇଲ ି ଅଞ୍ଚଳେ ଅଗ୍ଣୀ ଶୱେଚ୍ୋଶସବୀ 
ଅନୁଷ୍ୋନ ଆଶେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଇଁ ଶ�ଲ୍ଂି ଗରୁପେ ସଦସ୍ୟ େୋଶନ 
ଆଜ ି େଶେେଙ୍କ ପେବିୋେ ନ�ିଟଶେ ପ�ଞ୍ଚ ି ଏ� େୋସେ 
େୋସନ୍   ସୋେଗ୍ୀ, ୨୫�ଶିଲୋ ଚୋଉଳ, ୭ଟ ିେୋଢ଼ୀ ସ� େଖୁିଲୋ 
�ୋଦ୍ୟ ସୋେଗ୍ୀ ପ୍ଦୋନ �େଥିିଶଲ। ଏ� ି �ୋଯ୍ଧ୍ୱ୍ୟକ୍ରେଶେ ଶ�ଲ୍ଂି 
ଗରୁପ ପକ୍ଷେୁ ଅଶେୋ� ବଳ, ଅଶେୋ� �ୁେୋେ ଦୋସ, ସନୁୀଲ 
ଓଝୋ, ପ୍ଦୀପ େୋଝୀ, ତୋେଣିୀ ପଟ୍ଟନୋୟ� ପ୍େ�ୁ ଉପସ୍ତି 
େ� ି ସେସ୍ ପ୍�ୋେ ସେ�ୋେୀ ସ�ୋୟତୋ ଶଯୋଗୋଇ ଶଦବୋ�ୁ 
ସେ�ୋେଙୁ୍କ ଅନୁଶେୋଧ �େଛି୍।ି

ଅଗ୍ବିପିନ୍ନଙୁ୍ ସହାୟତା ଚମଳଣ ଅଳଆି ସଫା କଚଲ ଚୱେଚ୍ାଚସବୀ
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ଧାନଘର ପ୍ାଥମକି ବଦି୍ାଳୟରର 
ଶକି୍ାଦାନ ପାଇଁ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ନରିଦ୍ଚ୍ଚଶ

ଚାନ୍ଦବାଲ,ି ୧୭ା୩(ସମସି): ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା 
ବଜିଜଡ଼ରି ବରଷି୍ଠ ଜେତଲା, ଜଲି୍ଲା ବଜିଜଡ ି

ଉପସଭଲାପତ ି ପ୍ରତଲାପ ଧଳଙ୍କୁ  ଓଡ଼ଶିଲା 
ଖଲାଉଟ ିମହଲାସଂଘର େୂତେ ରଲାଜ୍ୟ ସଭଲାପତ ି

ଭଲାଜବ େବି୍ଲାଚତି ଜହବଲା ପଜର ତଲାଙ୍କୁ  
ଚଲାନ୍ଦବଲାଲବିଲାସୀଙ୍ ପକ୍ଷରକୁ  ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍୍େଲା 

ଦଆିଯଲାଇଛ।ି ଶ୍ୀ ଧଳ ସଭଲାପତ ିଜହବଲା 
ପଜର ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତୀ େବୀେ ପଟ୍ଟେଲାୟକ 
ବଜିଜଡ ି ରଲାଜ୍ୟ ସଲାଙ୍ଗଠେକି ସମ୍ଲାଦକ 
ବଧିଲାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକଲାଶ ଦଲାସ, 
ସମବଲାୟ ମନ୍ତୀ ଅତେକୁ  ସବ୍ୟସଲାଚୀ ଓ 
ଚଲାନ୍ଦବଲାଲ ିବଧିଲାୟକ ଡଃ. ଜବ୍ୟଲାମଜକଶ 
ରଲାୟଙ୍କୁ  କୃତଜ୍ଞତଲା ଜ୍ଞଲାପେ କରବିଲା ସହ 
ରଲାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜଲି୍ଲାଜର ଜକମତି ି
ଓସସିଏିଫ ଉନ୍ନତ ି ଜହବ ଜସଥିପ୍ରତ ି
ଧ୍ଲାେ ଜଦଜବ ଜବଲାଲ ିେଜି ପ୍ରତକି୍ୟିଲାଜର 
କହଛିନ୍।ି ଏହ ି ସମ୍ବର୍୍େଲା ଉତ୍ସବଜର 
ଜଲି୍ଲା ପରଷିଦ ସଭ୍ୟରଞ୍ଜେ ସଲାହକୁ, ପପକୁ 

ସଲାହକୁ, ବଲାବକୁ  ପଣ୍ଲା ପ୍ରମକୁଖ ଉପସ୍ତି ରହ ି
ଶକୁଜଭଚ୍ଲା ଜଣଲାଇଥିଜଲ।

ଆଗରପଡ଼ା, ୧୭ା୩(ସମସି):

ବନ୍ ବ୍ଲକ ବଟିପି କୁର ପଞ୍ଲାୟତ ଅନ୍ରତ୍ 
ଧଲାେଘରଠଲାଜର ସ୍ଲାପତି ଧଲାେଘର ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପ୍ରଲାଥମକି ବଦି୍ୟଲାଳୟକକୁ ଜଖଲାଲ ି ଜସଠଲାଜର 
ପଲିଲାଙ୍କୁ  ଶକି୍ଷଲାଦଲାେ ରଲାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ େଜିଦ୍ଶ୍କ, 
ଓଜସପଲା, ଓଡ଼ଶିଲାଙ୍ ତରଫରକୁ  ପରବର୍ୀ୍ 
େଜିଦ୍ଶ୍ ଆସବିଲା ପଯ୍୍ୟନ୍ କରବିଲା 
ପଲାଇ ଁ ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ତଥଲା ଅଧ୍କ୍ଷ 
ଡଏିଲ୍  ସସି ି ଭଦ୍ରକ 
ଆଜଦଶ ଜଦଇଥିବଲା 
ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି ଏହଲା ସହତି 
ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷଲାଧିକଲାରୀଙ୍କୁ  
ଉକ୍ତ ବଦି୍ୟଲାଳୟଜର 
ପଲିଲାଙ୍କୁ  ଶକି୍ଷଲାଦଲାେ ପଲାଇଁ 
୨ଜଣ ଶକି୍ଷକ ଜଯଲାରଲାଇ ଜଦବଲାକକୁ 
େଜିଦ୍ଶ୍ ଜଦଇଥିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି ଉକ୍ତ 
େଜିଦ୍ଶ୍ ପଲାଇବଲା ପଜର ବ୍ଲକ କଲାଯ୍୍ୟଲାଳୟ 
ଆଜଦଶ ଅେକୁସଲାଜର ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷଲାଧିକଲାରଣିୀ 
େୂଆଜପଲାଖରୀ ପ୍ରଲାଥମକି ବଦି୍ୟଲାଳୟ ସହକଲାରୀ 

ଶକି୍ଷକ ଜଦବବ୍ରତ ଦଲାଶ ଓ 
ହରଜିେ ମକୁସଲମି ସଲାହ ି ସହକଲାରୀ 

ଶକି୍ଷକ ସକୁଜରନ୍ଦ୍ର ଜସଠୀଙ୍କୁ  ଧଲାେଘର 
ପ୍ରକଳ୍ପ ବଦି୍ୟଲାଳୟଜର ଶକି୍ଷଲାଦଲାେ ପଲାଇଁ େଯି କୁକ୍ତ ି
କରଥିିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି

ପ୍ରକଲାଶ ଥଲାଉକ,ି ଉକ୍ତ ବଦି୍ୟଲାଳୟଜର 
ଲଲାରରିହଥିିବଲା ସମସ୍ୟଲାକକୁ ଜେଇ 
ହଲାଇଜକଲାଟ୍ଜର ଏକ ମଲାମଲଲା ରକୁ ଜକୁ  

ଜହଲାଇଥିଲଲା। ରତ ଜଲାେକୁଆରୀ ୩ ତଲାରଖିଜର 
ହଲାଇଜକଲାଟ୍ ଉକ୍ତ ମଲାମଲଲାର ବଚିଲାର କର ି
ରଲାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ େଜିଦ୍୍ଶକ, ଓଜସପଲା, ଓଡ଼ଶିଲାଙ୍କୁ  
ଏହଲାର ତଦନ୍ କର ି ୨ସପ୍ଲାହ ମଧ୍ଜର 
ଅଭଜିଯଲାରକଲାରୀଙ୍କୁ  ତଦନ୍ ରଜିପଲାଟ ୍ ପ୍ରଦଲାେ 
କରବିଲାକକୁ େଜିଦ୍୍ଶ ଜଦବଲା ସହ ଜଶଷ େଜିଦ୍୍ଶ 
ଆସବିଲା ପଯ୍୍ୟନ୍ ଧଲାେଘରଠଲାଜର ସ୍ଲାପତି 
ବଦି୍ୟଲାଳୟଜର ପଲିଲାମଲାେଙ୍କୁ  ଶକି୍ଷଲାଦଲାେ 

କରବିଲାପଲାଇ ଁ େଜିଦ୍ଶ୍ ମଧ୍ ଜଦଇଥିଜଲ। 
କନି୍କୁ ଉକ୍ତ େଜିଦ୍୍ଶକକୁ ୨ମଲାସ ବତିଯିବିଲା ପଜର 
ମଧ୍ ଏହଲା କଲାଯ୍୍ୟକଲାରୀ ଜହଲାଇ ପଲାରକୁ  େ ଥିଲଲା। 
ସରକଲାରଙ୍ ଧଲାଯ୍୍ୟ ତଲାରଖି ଅେକୁଯଲାୟୀ ଆସନ୍ଲା 
ମଲାର୍୍ ମଲାସ ୨୧ ତଲାରଖିଜର ଏସ୍  ଏ-୨ ପରୀକ୍ଷଲା 
ଜହବଲାକକୁ ସ୍ରି କରଲାଯଲାଇଥିବଲାରକୁ  ଗ୍ଲାମବଲାସୀଙ୍ 
ସଜମତ ଅଭଭିଲାବକମଲାଜେ ତଲାଙ୍ ପଲିଲାମଲାଜେ 
ପରୀକ୍ଷଲାରକୁ  ଜଯପର ି ବଞ୍ତି େ ହକୁଅନ୍ ି ଓ 

ଜସମଲାେଙ୍କୁ  ସରକଲାରଙ୍ ସମସ୍ତ ସକୁବଧିଲା 
ସକୁଜଯଲାର ଉପଲବ୍ଧ କରଲାଇବଲାଜର ଜଲି୍ଲାପଲାଳ 
ଜଯପର ିପ୍ରମକୁଖ ଭୂମକିଲା ଗ୍ହଣ କରନ୍କୁ ଏ ଜେଇ 
ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍ ସଜମତ ଅଧ୍କ୍ଷ ଡଏିଲସସି,ି 
ଭଦ୍ରକଙ୍କୁ ଲଖିିତ ଅେକୁଜରଲାଧ କରଥିିଜଲ। ଉକ୍ତ 
ରକୁହଲାର ି ଉପଜର ଆସନ୍ଲା ୧୫ ଦେି ମଧ୍ଜର 
ଜକୌଣସ ିକଲାଯ୍୍ୟଲାେକୁଷ୍ଠଲାେ ଗ୍ହଣ କରଲା େ ରଜଲ 
ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍ କଲାଯ୍୍ୟଲାଳୟ ସମ୍କୁଖଜର ମଲାର୍୍ 
ମଲାସ ତଲାରଖିଠଲାରକୁ  ରଣଧଲାରଣଲା ଦଆିଯବି 
ଜବଲାଲ ି ଜଚତଲାବେୀ ମଧ୍ ଜଦଇଥିଜଲ। 
ଜଶଷଜର ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ଉର୍େ୍ୟଲାୟଲାଳୟର 
େଜିଦ୍ଶ୍ ଅେକୁସଲାଜର ଧଲାେଘରଠଲାଜର 
ସ୍ଲାପତି ବଦି୍ୟଲାଳୟଜର ଶକି୍ଷଲାଦଲାେ ପଲାଇଁ 
ସମସ୍ତ ବଜନ୍ଦଲାବସ୍ତ କରଥିିବଲାରକୁ  ବଦି୍ୟଲାଳୟ 
ପରଚିଲାଳେଲା କମଟି ି ସଭଲାପତଙି୍ ସଜମତ 
ଗ୍ଲାମବଲାସୀ ତଲାଙ୍କୁ  କୃତଜ୍ଞତଲା ଜ୍ଞଲାପେ କରଥିିବଲା 
ଜବଜଳ ଜଲି୍ଲା ଶକି୍ଷଲାଧିକଲାରୀ ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍ 
ଆଜଦଶକକୁ ବଳିମ୍ବଜର ପଲାଳେକରବିଲା ସହ 
ତଲାଙ୍ ଟଲାଳଟକୁ ଳ େୀତକିକୁ େଲାପସନ୍ଦ କରଥିିବଲା 
ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି

ବଦି୍ୟାଳୟ 
ମଶି୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଆଗରପଡ଼ା, ୧୭ା୩(ସମସି):

ରତ ୧ ତଲାରଖି ଜଦୈେକି‘ସକଲାଳ’ଜର ‘ବନ୍-
ହଲାଟଡ଼ହି ି ଜକେଲାଲ ବନ୍ଧ ରଲାସ୍ତଲା ମରଣଯନ୍ଲା’ 
ଶୀଷ୍କ ଖବର ପ୍ରକଲାଶ ପଲାଇଥିଲଲା। ଖବର 
ପ୍ରକଲାଶ ପଲାଇବଲା ପଜର ବଭିଲାର ପକ୍ଷରକୁ  
ରଲାସ୍ତଲା ମରଲାମତ ି କଲାଯ୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଜହଲାଇଥିବଲା 
ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି

ପ୍ରକଲାଶ ଥଲାଉକ,ି ସରକଲାର ଜକେଲାଲ 
ମଲାଧ୍ମଜର ବଭିନି୍ନ ଚଲାଷ ଜମକିକୁ ଜଳ 
ଜସଚେର ସକୁବ୍ୟବସ୍ଲା କରବିଲା ସହ ଯଲାତଲାୟଲାତ 
ଉପଜଯଲାରୀ ପଲାଇ ଁ ଜକଲାଟ ି ଜକଲାଟ ି ଟଙ୍ଲା ଖର୍୍ 
କରକୁ ଛନ୍।ି ଜହଜଲ ଦୀଘବ୍ଷ ୍ଜହବ ଜକନ୍ଦକୁଝର 
ଜଲି୍ଲାର ବଦି୍ୟଲାଧରପକୁରରକୁ  ବଲାହଲାର ି ବନ୍ ବ୍ଲକ 
ଜଦଇ ଶଲାଳଣଆିକକୁ ଯଲାଇଥିବଲା ବନ୍-ହଲାଟଡ଼ହି ି
ଜକେଲାଲ ବନ୍ଧ ରଲାସ୍ତଲାର ଅବସ୍ଲା ସକୁଧଲାର ି େ 
ପଲାରବିଲା ବଭିଲାରୀୟ ଅଧିକଲାରୀଙ୍ କଲାଯ୍୍ୟପନ୍ଲା 
ଉପଜର ଅଙ୍କୁଳ େଜିଦ୍ଶ୍ କରକୁ ଥିଲଲା। ଉକ୍ତ 

ରଲାସ୍ତଲା ବଭିନି୍ନ ସ୍ଲାେକକୁ ସଂଜଯଲାର କରଥିିବଲାରକୁ  
ପ୍ରତଦିେି ଶହଶହ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍ ସହ ବଲାଇକ୍   
ଆଜରହୀମଲାଜେ ଏହଲାକକୁ େରିଲାପଦ ମଜେକର ି
ବଭିନି୍ନ ସ୍ଲାେକକୁ ଯଲାତଲାୟଲାତ କରଥିଲାନ୍।ି ଜହଜଲ 
ଏହ ି ରଲାସ୍ତଲା ଆଜ ି ମରଣଯନ୍ଲା ପଲାଲଟଥିିଲଲା। 
ଦୀଘ୍ବଷ୍ ଜହବ ମରଲାମତ ି ଅଭଲାବରକୁ  ଏହଲା 

ଯଲାତଲାୟଲାତ ଅେକୁ ପଜଯଲାରୀ 
ଜହଲାଇପଡ଼ଥିିଲଲା। ବଭିନି୍ନ 
ରଣ ମଲାଧ୍ମଜର ଖବର 
ପ୍ରକଲାଶ ପଲାଇବଲା ପଜର ଏହଲାର 
ବନ୍ଧଜର କଛି ି ଜମଲାରମ ଓ ଜମଣ୍ଲାଲ ପକଲାଇ 
କଲାଯ୍୍ୟ ସଲାରଜିଦଇଥିଜଲ ଠକିଲାଦଲାର। ଜହଜଲ 

ତଲାହଲା ‘ଯଥଲା ପବୂ ୍ ତଥଲା ପରଂ’ ପର ି ମଜେ 
ଜହଲାଇଥିଲଲା। ଏହ ି ରଲାସ୍ତଲା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଳ ପଲାଇଁ 
ମକୁଖ୍ୟରଲାସ୍ତଲା ଥିବଲାରକୁ  ଏହଲାକକୁ ସ୍ଲାୟୀ ରଲାସ୍ତଲାଜର 
ପରଣିତ କରବିଲାକକୁ ଅଞ୍ଳବଲାସୀଙ୍ ପକ୍ଷରକୁ  
ଦଲାବ ି ଜହଉଥିଲଲା। ଏହରିଲାସ୍ତଲା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଳ 
ପଲାଇ ଁ ଅତ୍ୟନ୍ ସକୁରମ ଓ େରିଲାପଦ ରଲାସ୍ତଲା 
ଥିବଲାରକୁ  ଏହଲାକକୁ ବଭିନି୍ନ ଗ୍ଲାମର ବ୍ୟକ୍ତ ି

ବଜିଶଷଙ୍ଠଲାରକୁ  ଆରମ୍ଭ କର ି ବଭିନି୍ନ 
ବଦି୍ୟଲାଳୟର ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀମଲାଜେ 

େଜିର ଜଦୈେନ୍ଦେି ଯଲାତଲାୟଲାତ 
ରଲାସ୍ତଲା ରୂଜପ ଗ୍ହଣ 
କରନ୍।ି ଅେ୍ୟପକ୍ଷଜର 
ଚଲାଷଋତକୁ  ସମୟଜର ଏହଲାର 

ଉଭୟ ପଲାର୍ଜ୍ର ଶହଶହ 
ଏକର ଚଲାଷଜମ ି ଅବସ୍ତି 

ଥିବଲାରକୁ  ଉକ୍ତ ରଲାସ୍ତଲା ଜଦଇ ଚଲାଷୀମଲାଜେ 
ଶସ୍ୟକକୁ େଜିର ଖଳଲାକକୁ ଆଣବିଲାଜର ମଧ୍ 
ସମସ୍ୟଲା ଜଦଖଲାଜଦଇଥଲାଏ। ଉକ୍ତ ରଲାସ୍ତଲା 

ଖଲାଲଖମଲାଜର ପରଣିତ ଜହବଲାସହ ଜମଣ୍ଲାଲ 
ରକୁଡ଼କି ବଲାହଲାର ି ଥିବଲାରକୁ  ବହକୁ ସମୟଜର 
ବଲାଇକ୍   ଆଜରଲାହୀମଲାଜେ ଦକୁ ଘ୍ଟଣଲାର 
ଶକିଲାର ଜହଉଥିବଲା ଅଭଜିଯଲାର ଜହଉଥିଲଲା। 
େଜିଳଲାକ, ଟଜିଲଲା, ପ୍ରଧଲାେପଡ଼ଲା, ରଭରପକୁର, 
ପକୁରକୁ ଜଷଲାର୍ମପକୁର, ରଘକୁେଲାଥପକୁର, େମିପଡ଼ଲା, 
ସଲାହଲାରଲା ରଢ଼ଆି, ବରପଦୀ, ସଲିନ୍ଦ,ି 
ମଜେଲାହଲାପକୁର, ରଲାମଚନ୍ଦ୍ରପକୁର, ବସନ୍ଆି, 
ବରିଞ୍ପିକୁର, ମଜରଇରଲା,ଁ ହଲାଟଡ଼ହି, ପନ୍ଦଲାଜଡ଼, 
େଲାହଲା ଆଦ ି ଗ୍ଲାମର ହଜଲାର ହଜଲାର ବ୍ୟକ୍ତ ି
ବଜିଶଷ ଏହ ି ରଲାସ୍ତଲାକକୁ େଜିର ଜଦୈେକି 
ଯଲାତଲାୟଲାତ ରଲାସ୍ତଲା ଭଲାଜବ ଗ୍ହଣ କରଥିଲାନ୍।ି 
ଜତଣକୁ ଉକ୍ତ ରଲାସ୍ତଲାକକୁ ପଚିକୁ  ରଲାସ୍ତଲାଜର ପରଣିତ 
କରବିଲାକକୁ ଅଞ୍ଳବଲାସୀଙ୍ ପକ୍ଷରକୁ  ଦଲାବ ି
ଜହଉଥିଲଲା। ‘ସକଲାଳ’ଜର ଉକ୍ତ ଖବର ପ୍ରକଲାଶ 
ପଲାଇବଲା ପଜର ବଭିଲାର ତରଫରକୁ  ଉକ୍ତ ରଲାସ୍ତଲାର 
ମରଲାମତ ି କଲାଯ୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଜହଲାଇଥିବଲାରକୁ  
ଅଞ୍ଳବଲାସୀ ଆର୍ସ୍ତ ଜହଲାଇଛନ୍।ି

ମରାମତ ିରେଲା ବନ୍ତ-ୋଟଡେି ିରକନାଲ ବନ୍ଧ ରାସ୍ା

‘ସକୟାଳ’ 
ପ୍ରଭୟାବ

ଭଦ୍ରକ, ୧୭ା୩(ସମସି): ଭଦ୍ରକ 
ଜଲି୍ଲାଜର ଏକ ସରକଲାର ଜମଡକିଲାଲ 
କଜଲଜ ସ୍ଲାପେ ପଲାଇଁ ୧୦ ବଷ୍ରକୁ  
ଊର୍ଦ୍୍କଲାଳ ଧର ି ସରକଲାରଙ୍କୁ  ବଲାରମ୍ବଲାର 
ଦଲାବପିତ୍ର ଦଆିଯବିଲା ସହ ଅଜେକ ବଲାର 
ଆଜନ୍ଦଲାଳେ କରଲାଯଲାଇଛ।ି ୨୦୧୮ 
ମସହିଲାଜର ସମଗ୍ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାକକୁ  ବନ୍ଦ 
ଡଲାକରଲା ଦଆିଯଲାଇଥିଜଲ ମଧ୍ ଏହଲା ସଫଳ 
ଜହଲାଇେଲାହ ିଁ। ଏହଲାକକୁ  ଜେଇ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା 
ଜମଡକିଲାଲ କ୍ୟିଲାେକୁ ଷ୍ଠଲାେ କମଟିରି ଏକ ଜବୈଠକ 
ସ୍ଲାେୀୟ ଭଲାରବତ କଲ୍ୟଲାଣ ମଣ୍ପଜର ଡଲା. 
ହଜରକୃଷ୍ଣ େଲାୟକଙ୍ ଜପୌଜରଲାହତି୍ୟଜର ଅେକୁ ଷ୍ଠତି 
ଜହଲାଇଥିଲଲା। ଜବୈଠକଜର ସ୍ତମ୍ଭକଲାର ଅଭୟ 
ଦ୍ଜିବଦୀ, ଶଲାନ୍େକୁ  ରଲାଉତ, ସକୁଧଲାକର ରଲାଉତ, 
ଜବୈଜଲଲାଚେ ଜବହକୁ ରଆି, ପବ୍ୂତେ ବଧିଲାୟକ 
େଜରେ ପଜଲଇ, ପ୍ରଲାଧ୍ଲାପକ ଡ. ବ୍ରଜଜମଲାହେ 
ମଶି୍, ଡଲା. ପ୍ରଦୀପ େଲାୟକ, ଡଲା. ପ୍ରଭଲାସ ମହଲାନ୍,ି 
ସକୁଦଶ୍େ ବଲାରକି, ଅଟଳ ବହିଲାରୀ େଲାୟକ, 
ଜକୈଳଲାସଚନ୍ଦ୍ର ମହଲାପଲାତ୍ର, ସଜନ୍ଲାଷ ଦଲାସ, 

ହରଜମଲାହେ ଜଜେଲା, ଡ. ଭଲାରବତ ତ୍ରପିଲାଠୀ, 
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହଲାନ୍,ି ଅସ୍  ରଫ୍   ଅଲୀ, ଡ. ଜରଲାଲକ 
ବହିଲାରୀ ସଲାହକୁ , େଲାରଲାୟଣ ଜଜେଲା, ରୀତଲାରଲାଣୀ 
ଆଇଚ, ଡଲା. ଦକୁ ଜଯ୍୍ୟଲାଦେ ଦଲାସ, ବଚିତି୍ରଲାେନ୍ଦ 
ମହଲାନ୍ ି ପ୍ରମକୁଖ ଆଜଲଲାଚେଲାଜର ଭଲାର ଜେଇ 
ଭଦ୍ରକଜର ଜମଡକିଲାଲ କଜଲଜ ଜଯ ପଯ୍୍ୟନ୍ 
ପ୍ରତଷି୍ଠଲା ପଲାଇଁ ସରକଲାର ଜଘଲାଷଣଲା େ କରଛିନ୍,ି 
ଜସ ପଯ୍୍ୟନ୍ ଆଜନ୍ଦଲାଳେ ଜଲାର ି ରହବି ଓ 
ଆଜନ୍ଦଲାଳେକକୁ  ମଧ୍ ଜଜଲାର୍  ଦଲାର୍   କରଲାଯବି 
ଜବଲାଲ ି ଜଚତବଲାେୀ ଜଦଇଥିଜଲ। ଏପର ି
ଆବଶ୍ୟକ ଜହଜଲ ପବୂ୍ ଭଳ ିସମଗ୍ ଜଲି୍ଲାବଲାସୀ 

ରଲାଜରଲାସ୍ତଲାକକୁ  ଓହ୍ଲାଇବଲାକକୁ  ପଛଲାଇଜବ େଲାହ ିଁ 
ଜବଲାଲ ିକହଥିିଜଲ। 

ଜବୈଠକଜର ଏକ ପରଚିଲାଳେଲା କମଟି ି
ରଠେ ପଲାଇଁ ସଭଲାପତ ି ତଥଲା ଆବଲାହକ ଶଲାନ୍େକୁ  
ରଲାଉତ, ସକୁଧଲାକର ରଲାଉତ, ଅଭୟ ଦ୍ଜିବଦୀ, 
ପଣ୍ତି ସଂଗ୍ଲାମ ଆଚଲାଯ୍୍ୟ ଏବଂ ଜବୈଜଲଲାଚେ 
ଜବହକୁ ରଆିଙ୍ ଉପଜର ଦଲାୟତି୍ୱ ଅପ୍ଣ କରଲାରଲଲା। 
ଜସମଲାଜେ ବଭିନି୍ନ ସଂରଠେରକୁ  ସଭ୍ୟସଭ୍ୟଲାଙ୍କୁ  
ଡଲାକ ି ଏକ କମଟି ି ରଠେ କରଜିବ। ପରବର୍୍ୀ 
ଜବୈଠକଜର ଜସମଲାେଙ୍ ସହ ଆଜଲଲାଚେଲା 
କରଲାଯଲାଇ କଲାଯ୍୍ୟକ୍ମ ସ୍ରି କରଲାଯବି। ଏଥିସହତି 

ଆରଲାମୀ ୨୬ ତଲାରଖିଜର ଭଲାରତ 
ସରକଲାରଙ୍ ରହୃମନ୍ତୀ ଅମତି୍   ଶଲାହଲାଙ୍ 
ଭଦ୍ରକ ରସ୍ତଜର ଆସକୁଥିବଲା ସମୟଜର ତଲାଙ୍କୁ  
ଜଭଟ ି ଏକ ଦଲାବପିତ୍ର ପ୍ରଦଲାେ କରଲାଯବିଲାକକୁ  
ଜବୈଠକଜର େଷି୍ପର୍ ିଗ୍ହଣ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 
ଜବୈଠକଜର ଅେ୍ୟମଲାେଙ୍ ମଧ୍ଜର 
ଲଲଲାଜଟନ୍ଦକୁ ମହଲାନ୍,ି ରଜମଶଚନ୍ଦ୍ର ଦଲାସ, 
ଡଲା. ରଜମଶଚନ୍ଦ୍ର ସଲାହକୁ , ଅମର ପଲାଣଗି୍ଲାହୀ, 
ବଜିୟ ଦଲାସ, ଡ. ରଲାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଶ, ବସନ୍ 

ମହଲାନ୍,ି ଦଲି୍ୀପ େଲାୟକ, ଡ. ରଲାଧଲାରଲାଣୀ 
ମହଲାପଲାତ୍ର, ମଜେଲାଜ ଜତ,ି ଦକୁ ଃଶଲାସେ ମହଲାନ୍,ି 
ଶ୍ୀହଷ୍ ସ୍ଲାଇଁ, ଜରୌରଲାଙ୍ଗ ଚରଣ ବଲାରକି, ଆଦତି୍ୟ 
େଲାୟକ, ସୀତଲାକଲାନ୍ ଦଲାସ, ଆଦତି୍ୟ ଜରଲାସ୍ଲାମୀ, 
ଚନ୍ଦ୍ରଜମଲାହେ ମହଲାନ୍,ି ହଜରକୃଷ୍ଣ ମହଲାକକୁଡ଼, 
ଅମ୍ବକିଲା ଦଲାସ, କୂଳମଣ ି ଜବଜହରଲା, ଜରୌରଚନ୍ଦ୍ର 
ପଣ୍ଲା, ଅମଜରନ୍ଦ୍ର ବରି୍ଲାଳ, ଧିଜରନ୍ଦ୍ର ସଲାହକୁ , ଶଶଧର 
େଲାୟକ, ଡ. ପ୍ରଭଲାତ େଳେିୀ ମହଲାପଲାତ୍ର, କଜଲ୍ଲାଳ 
ଜଲଙ୍ଲା ପ୍ରମକୁଖ ଜଯଲାର ଜଦଇଥିଜଲ। ଜଶଷଜର 
ବଲାବକୁ ଲଲାଲ ଦଲାସ ଧେ୍ୟବଲାଦ ଅପ୍ଣ କରଥିିଜଲ।

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ାରର ରମଡକିାଲ କରଲଜ ସ୍ାପନ ଦାବ ିରଜାର ଧରଲିା

ମଞ୍ଜୁରୀରରାଡ, ୧୭ା୩(ସମସି): 
ଭଣ୍ଲାରଜିପଲାଖରୀ ବ୍ଲକ ରଲାଜଜନ୍ଦ୍ରପକୁର 
ସରକଲାରୀ ଉର୍ ପ୍ରଲାଥମକି ବଦି୍ୟଲାଳୟର 
ବଲାଷଷିକ କ୍ୀଡଲା ଉତ୍ସବ ଶକୁକ୍ବଲାର ଅେକୁ ଷ୍ଠତି 
ଜହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ବଦି୍ୟଲାଳୟର ପ୍ରଧଲାେଶକି୍ଷକ 
ରବୀନ୍ଦ୍ରେଲାଥ ରକୁଡକିଙ୍ ସଭଲାପତତି୍ୱଜର 
ଅେକୁ ଷ୍ଠତି ଉତ୍ସବକକୁ ସରପଞ୍ ପରୂ୍୍ଚନ୍ଦ୍ର 
ମଲାଝୀ ମକୁଖ୍ୟଅତଥିି ଭଲାଜବ ଜଯଲାରଜଦଇ 
ଉଦ୍  ଘଲାଟେ କରଥିିଜଲ। ସମ୍ଲାେତି ଅତଥିି 
ଭଲାଜବ ରଲାଜଜନ୍ଦ୍ରପକୁର ବଦି୍ୟଲାଳୟ ଜମଲା ସ୍କୁଲ 
ଅଭଯିଲାେର ସଭଲାପତ ି ଜବ୍ୟଲାମଜକଶ 
ଜସଠୀ, ସମ୍ଲାଦକ ବରି୍ରଞ୍ଜେ ରଲାଉତ, 
ପରଚିଲାଳେଲା କମଟି ି ସଭଲାପତ ି ଜରବନ୍ଧକୁ 
ପରଡ଼ିଲା ଜଯଲାରଜଦଇ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙ୍କୁ  
ବଭିନି୍ନ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦଲାେ କରଥିିଜଲ। ଏହ ି
ଅବସରଜର ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙ୍ ଦ୍ଲାରଲା େୃତ୍ୟ, 

ସଙ୍ଗୀତ, ଅଭେିୟ ଆଦ ି କଲାଯ୍୍ୟକ୍ମ 
ଅେକୁ ଷ୍ଠତି ଜହଲାଇଥିଲଲା। ବଦି୍ୟଲାଳୟ ପକ୍ଷରକୁ  
ଅେକୁ ଷ୍ଠତି ବଭିନି୍ନ ଜଖଳ ପ୍ରତଜିଯଲାରତିଲାଜର 
କୃତତି୍ୱ ହଲାସଲ କରଥିିବଲା ବଦି୍ୟଲାଥ୍ୀଙ୍କୁ  
ଅତଥିିମଲାଜେ ପକୁରସ୍ତୃ କରଥିିଜଲ। 
ଏହଲାଛଡଲା ବଦି୍ୟଲାଳୟର ଜଶ୍ଷ୍ଠ ଶକି୍ଷକ 
ଭଲାଜବ ଶ୍ୀକଲାନ୍ ଜବଜହରଲାଙ୍କୁ  ଅତଥିିମଲାଜେ 
ପକୁରସ୍ତୃ କରଥିିଜଲ। ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ମେସ୍ତିଲା 
ବରି୍ଲାଳ ସ୍ଲାରତ ଭଲାଷଣ ପ୍ରଦଲାେ କରଥିିବଲା 
ଜବଜଳ ଶକି୍ଷକ ବରି୍ମ୍ବର ମଲାଝୀ ଧେ୍ୟବଲାଦ 
ଜଦଇଥିଜଲ। କଲାଯ୍୍ୟକ୍ମକକୁ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ 
ମଞ୍ଜକୁଲତଲା ସଲାହକୁ, ପରଚିଲାଳେଲା କମଟି ି
ସଦସ୍ୟ ବଟକୃଷ୍ଣ ଜଜେଲା, ବେମଲାଳୀ 
ଜସେଲାପତ,ି ପ୍ରଶଲାନ୍ ମହଲାନ୍,ି ସଂଯକୁକ୍ତଲା 
ଜଜେଲା, ଏଲ.ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଚଲାରୀ, ଭଲାେକୁ ମତ ି
ଜସଠୀ ପ୍ରମକୁଖ ପରଚିଲାଳେଲା କରଥିିଜଲ।

ରାରଜନ୍ଦ୍ରପରୁ ବଦି୍ାଳୟର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ

ଭଦ୍ରକ, ୧୭ା୩(ସମସି): ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା 
ତହିଡି ିବ୍ଲକ ଅଧୀେଜର ଏକମଲାତ୍ର ସରକଲାରୀ 
ବଲାଳକିଲା ଉର୍ ବଦି୍ୟଲାଳୟର ଜଖଳ ପଡ଼ଆିଜର 
ଆଜକକୁ ପ୍ରଲାୟ ୬ବଷ୍ ପଜୂବ୍ ଆରମ୍ଭ 
କରଲାଯଲାଇଥିବଲା ମେି ି ଷ୍ଲାଡୟିମର େମ୍ିଲାଣ 
କଲାଯ୍୍ୟ ଏଜବ ବ ି ଅସମ୍ରୂ୍୍ ଅବସ୍ଲାଜର 
ପଡ଼ରିହଛି।ି ରଲାଜଜେୈତକି ଇଚ୍ଲା ଶକ୍ତରି 
ଅଭଲାବ ସଲାଙ୍ଗକକୁ ପ୍ରଶଲାସେକି ଉଦଲାସୀେତଲା 
ଏଥିପଲାଇଁ ଦଲାୟୀ ଜବଲାଲ ି ଜଲଲାଜକ କହବିଲା 
ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି 

ପ୍ରକଲାଶ ଥଲାଉକ,ି ରଲାଜ୍ୟ ସରକଲାର ମେି ି
ଷ୍ଲାଡୟିମ େମି୍ଲାଣ ଲଲାର ି୨୦୧୫-୧୬ ଆଥ ଷିକ 
ବଷ୍ଜର ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ଲା ଓ ୨୦୧୬-୧୭ଜର 
ମଧ୍ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ଲା ମଞ୍ଜକୁର କରଥିିଜଲ। 
ଜତଜବ ଆଜ ି ସକୁର୍ଲା ଏହ ି ମେି ି ଷ୍ଲାଡୟିମର 
ସମ୍କୁଖ ଭଲାର ପ୍ରଲାଚୀର, ର୍ୟଲାଜଲରୀ, ଫଲାଟକ 
େମି୍ଲାଣ ଜହବଲା ସହ ପଡ଼ଆିଜର ଅଳ୍ପ କଛି ି
ମଲାଟ ି ପଡ଼ବିଲା ବ୍ୟତୀତ ଅେ୍ୟ କଛି ି କଲାମ 

କରଲାଯଲାଇେ।ି ବଷ୍ ବଷ୍ ଜହଲଲା ଷ୍ଲାଡୟିମର 
େମି୍ଲାଣ କଲାଯ୍୍ୟ ଜସହପିର ିଅସମ୍ର୍ୂ୍ ଅବସ୍ଲାଜର 
ପଡ଼ ି ରହଥିିଜଲ ବ ି ଏଥିପ୍ରତ ି କଲାହଲାର ି େଘିଲା 
େଲାହ ିଁ। ରକ୍ଷଣଲାଜବକ୍ଷଣ ଅଭଲାବରକୁ  ଲକୁ ହଲା 
ଫଲାଟକଜର କଳଙି୍ ଲଲାର ିରଲଲାଣ।ି ସମ୍କୁଖଜର 
ବଭିନି୍ନ ଲତଲାରକୁଳ୍ମର ଜଙ୍ଗଲ ବ ିସଷୃ୍ ିଜହଲଲାଣ।ି 

ତହିଡିଜିର ଏକ 
ଜଖଳପଡ଼ଆି େ 
ଥିବଲା କଲାରଣରକୁ  
ଏହ ି ମେି ି ଷ୍ଲାଡୟିମ 
େମି୍ଲାଣ ପ୍ରସ୍ତଲାବ 
କ୍ ୀ ଡ ଲା ଜ ପ୍ର ମ ୀ ଙ୍ 
ମଧ୍ଜର ଜବଶ୍   
ଉତ୍ସଲାହ ସଷୃ୍ ି
କରଥିିଲଲା। ବ୍ଲକ 
ଓ ଜଲି୍ଲାସ୍ତରୀୟ 
ବଭିନି୍ନ କ୍ୀଡ଼ଲା 
ଏଠଲାଜର ଅେକୁ ଷ୍ଠତି 

ଜହବ ଜବଲାଲ ି ଆଶଲା କରଲାଯଲାଉଥିଲଲା। 
ଆବଲାଳବୃର୍ବେତିଲା ଏହ ି ଷ୍ଲାଡୟିମରକୁ  ସ୍ସ୍୍ୟ 
ଓ କ୍ୀଡଲା ସମ୍କଷିତ ଲଲାଭ ପଲାଇଜବ ଜବଲାଲ ି
ଉତ୍କଣ୍ଲାର ସହ ଅଜପକ୍ଷଲା କରଥିିଜଲ। ଜତଜବ 
ଏହ ିଆଶଲା ସମ୍ପ୍ରତ ିମଉଳଯିବିଲା ସହ ଜଲଲାକଙ୍ 
ମଧ୍ଜର ଅସଜନ୍ଲାଷ ପ୍ରକଲାଶ ପଲାଇଛ।ି 

ଅଥ୍ଲାଭଲାବ ଜେତି ସମସ୍ୟଲା ଷ୍ଲାଡୟିମ 
େମି୍ଲାଣଜର ବଲାଧକ ସଲାଜଛି।ି ଜଲଲାକଙ୍ 
ମେରକୁ  ଏଜବ ଏହ ି ଷ୍ଲାଡୟିମର କଥଲା ଧୀଜର 
ଧୀଜର ଭକୁ ଲ ି ଜହଲାଇଯବିଲାକକୁକୁ  ବସଜିଲଣ।ି 
ଜସହପିର ି ପଲାଇକଲା ଜଯଲାଜେଲାଜର ଆସଥିିବଲା 
ବଭିନି୍ନ କ୍ୀଡ଼ଲା ସରଞ୍ଜଲାମ ସରକଲାରୀ ବଲାଳକିଲା 
ହଲାଇସ୍କୁଲଜର ପଡ଼ରିହ ି ଖତଖଲାଉଛ।ି ବଷ୍ 
ବଷ୍ ବତିଯିଲାଉଛ ି ଜହଜଲ ଷ୍ଲାଡୟିମ କଥଲା 
ଜକହ ି ଜହଜଲ ଚନି୍ଲା କରକୁ େଲାହଲାନ୍।ି ଜଯଉଁ 
ଦେିଠଲାରକୁ  ତହିଡି ି ବ୍ଲକ ବଭିଲାଜତି ଜହଲାଇ 
୩ େବି୍ଲାଚେ ମଣ୍ଳୀଜର ଅନ୍ଭକୁ ୍କ୍ତ ଜହଲାଇ 
ସଲାରଛି ି ଜସହଦିେିଠଲାରକୁ  ଏହଲା େଜିର ରକୁରକୁ ତ୍ୱ 
ହରଲାଇ ବସଛି।ି ଯଲାହଲା ଫଳଜର ଜକବଳ ଏହ ି
ମେି ି ଷ୍ଲାଡୟିମ େକୁ ଜହଁ ବରଂ ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟେ 
କଲାମ ଅଧପନ୍ରଆି ପଡ଼ରିହଛି।ି ତକୁ ରନ୍ ଏହ ି
ମେି ି ଷ୍ଲାଡୟିମର କଲାଯ୍୍ୟକକୁ  ପରୂ୍୍ଲାଙ୍ଗ କରବିଲା 
ସହ ଏହଲାକକୁ କଲାଯ୍୍ୟକ୍ଷମ କରବିଲାକକୁ ତହିଡିରି 
ଅଜେକ କ୍ୀଡଲାଜପ୍ରମୀ ଦଲାବ ିକରଛିନ୍।ି

୬ ବର୍ଷ ହେବ ନମି୍ଷୟାଣ 
କୟାର୍ଷ୍ ସରୁନ ି କାରଚ୍ଚ୍କ୍ମ ରୋଇପାରୁନ ିମନି ିଷ୍ାଡୟିମଅସଜୁରାଳ,ି ୧୭ା୩(ସମସି): ଧଲାମେରର ବ୍ଲକ ପଲାଳସଲାହଠିଲାରକୁ  କଣ୍କିଲା 

ଭଲାୟଲା ରଇପକୁର, ମଉଦପକୁର, କଲାଜପିକୁର ରଲାସ୍ତଲାର ଜଦୈଘ୍୍ୟ ୫.୬୦ 
କମି।ି ଏହଲା ଧଲାମେରର ବ୍ଲକର ତଳଆି ଅଞ୍ଳର ହଜଲାର ହଜଲାର 
ଜେସଲାଧଲାରଣଙ୍ ଜୀବେ ଜରଖଲା ଅଜଟ। ଏଠଲାର ବଲାସନି୍ଦଲାଙ୍ ଆଥ ଷିକ, 
ଜଶୈକ୍ଷକି, ବ୍ୟବସଲାୟକି 
ଉନ୍ନତକିକୁ  ଆଖି ଆରଜର ରଖି 
ରମେଲାରମେର ସକୁବ୍ୟବସ୍ଲା 
ପଲାଇଁ ଏହ ି ରଲାସ୍ତଲାକକୁ ୨୦୨୧ 
ମସହିଲାଜର ପ୍ରଧଲାେମନ୍ତୀ 
ଗ୍ଲାମ୍ୟ ସଡକ ଜଯଲାଜେଲାଜର 
ଅନ୍ଭକୁ ୍କ୍ତ ଜହଲାଇ ୩୯୭.୪୭ ଲକ୍ଷ ଖର୍୍ ଅଟ୍ଟକଳ ଧଲାଯ୍୍ୟକର ିଅେକୁ ଦଲାେ 
ଜଯଲାରଲାଇ ଦଆିଯଲାଇଥିଲଲା। ଏଥିସହତି କଲାଯ୍୍ୟ ଜଶଷର ସମୟ ଧଲାଯ୍୍ୟ 
କରଲାଯଲାଇ ୨୦୨୨ ଅଜକଟଲାବର ୧୫ ତଲାରଖିକକୁ ସ୍ରି କରଲାଯଲାଇ ୨୦୨୨ 
ଅଜକଟଲାବର ୧୬ ତଲାରଖିଠଲାରକୁ  ୨୦୨୭ ଅଜକଟଲାବର ୧୫ ତଲାରଖି ଯଲାଏଁ 
ରକ୍ଷଣଲାଜବକ୍ଷଣ ଓ ମରଲାମତ ି ବଲାବଦକକୁ ୨୬.୭୧ଲକ୍ଷ ଜଯଲାରଲାଇ 
ଦଆିଯବି ଜବଲାଲ ି ସଚୂେଲାଫଳକଜର ଉଜଲ୍ଖ କରଲାଯଲାଇଛ।ି କନି୍କୁ 
ପରତିଲାପର ବଷିୟ, ବଭିଲାରୀୟ ଅବଜହଳଲା ଓ ଠକିଲାଦଲାରଙ୍ ମଜେଲାମକୁଖୀ 
କଲାଯ୍୍ୟ ପଲାଇଁ ଅତ ି େମି୍ନମଲାେର େମି୍ଲାଣ କଲାଯ୍୍ୟ ଜହଉଥିବଲା ଅଭଜିଯଲାର 
ଜହଲାଇଛ।ି ଫଳଜର େମି୍ଲାଣର ଅଳ୍ପ ଦେି ଭତିଜର ରଲାସ୍ତଲା େଷ୍ ଜହବଲା 
ଆରମ୍ଭ କଲଲା ଓ ଯଲାତଲାୟଲାତ କରବିଲା କଷ୍କର ଜହଲାଇଛ।ି ଏହଲା ଭତିଜର 

ଠକିଲାଦଲାରଙ୍କୁ  ସ୍ପଷ୍ େଜିଦ୍୍ଶ ଥିବଲା ସଜର୍ଦ୍ ରଲାସ୍ତଲାର ରକ୍ଷଣଲାଜବକ୍ଷଣ 
ସମ୍କ୍ଜର ଜସ ଆଜଦୌ ଧ୍ଲାେ ଜଦଇ ଜଦଉେଲାହଲାନ୍।ି ବଲାରମ୍ବଲାର 
ସ୍ଲାେୀୟ ଜେସଲାଧଲାରଣଙ୍ ଅଭଜିଯଲାର ପଜର ଚଳତିବଷ୍ ଠକିଲାଦଲାର 
କଛି ି ମରଲାମତ ି କଲାଯ୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର ି ବଭିନି୍ନ ସ୍ଲାେଜର େଲାମକକୁ ମଲାତ୍ର 

ମରଲାମତ ି କରବିଲା ସହତି 
ଖଲାଲ ି ବଲାଲ ି ବଛିଲାଇ ଜଦଇ 
କଲାଯ୍୍ୟକକୁ  ଅଧଲା ପନ୍ରଆି 
କର ି ଛଲାଡ଼ ି ଚଲାଲ ି ଯଲାଇଛନ୍।ି 
ଆଉ ତଲାଙ୍ର ଜଦଖଲା ମଳିକୁ େ।ି 
ଫଳଜର ଜେସଲାଧଲାରଣ, 

ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ, ବ୍ୟବସଲାୟୀ ସମଜସ୍ତ େଲାହ ିଁ େ ଥିବଲା ଅସକୁବଧିଲାର ସମ୍କୁଖୀେ 
ଜହଉଛନ୍।ି ବଭିଲାରୀୟ ଅଧିକଲାରୀଙ୍ ଜପ୍ରଲାତ୍ସଲାହେଜର ରହ ି ସମ୍କୃ୍ତ 
ଠକିଲାଦଲାର ତଲାଙ୍ର ମଜେଲାମକୁଖୀ କଲାଯ୍୍ୟ କରକୁ ଛନ୍ ିଜବଲାଲ ିସଲାଧଲାରଣଜର 
ଅଭଜିଯଲାର ଜହବଲା ଅସଜନ୍ଲାଷ ପ୍ରକଲାଶ ପଲାଇଛ।ି ରଲାସ୍ତଲାର ଜରଡ୍   
ଜକଲାଟ୍ କରବିଲା, ଉଭୟ ପଲାଶ୍ ମଲାଟ ି ଜସଲାଜଲଡେରଂି, ଘଲାସ ଓ ଡଲାଳପତ୍ର 
ସଫଲା କରବିଲା, ଫଲାଟ ମରଲାମତ,ି ଜରେଜେଜ କଲାମ ଆଦ ି ପଲାଇଁ ସ୍ତନ୍ତ 
ଭଲାଜବ ଅଥ୍ ବ୍ୟବସ୍ଲା ଥିଜଲ ବ ିଠକିଲାଦଲାର ଏସବକୁ  ପ୍ରତ ିଧ୍ଲାେ େ ଜଦଇ 
କଲାଯ୍୍ୟକକୁ  ଅଧଲା ପକଲାଇ ଚଲାଲ ି ଯଲାଇଛନ୍।ି ଜଲି୍ଲା ପ୍ରଶଲାସେ ତକୁ ରନ୍ ଏହ ି
ସମସ୍ୟଲା ପ୍ରତ ିଧ୍ଲାେ ଜଦଇ ପଦଜକ୍ଷପ େ ଜେଜଲ ବଲାଧ୍ ଜହଲାଇ ଜଲଲାଜକ 
ଆଜନ୍ଦଲାଳେକକୁ ଓହ୍ଲାଇଜବ ଜବଲାଲ ିସ୍ଲାେୀୟ ଅଞ୍ଳବଲାସୀ କହଛିନ୍।ି

ରାସ୍ା କାମ ନମି୍ନମାନର ଅଭରିରାଗ

ର�ାବଲ, ୧୭ା୩(ସମସି): ଜଦଲାବଲ େକିଟସ୍ 
ଜସଲାହଡ଼ଲା ପଞ୍ଲାୟତର ପଜିତଇପକୁର ଉର୍ପ୍ରଲାଥମକି 
ବଦି୍ୟଲାଳୟର ବଲାଷଷିକ ପକୁରସ୍ଲାର ବତିରଣ ଓ ପ୍ରତଭିଲା 

ଅଜେ୍ବଷଣ କଲାଯ୍୍ୟକ୍ମ ଅେକୁ ଷ୍ଠତି ଜହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଏହଲାକକୁ 
ସ୍ଲାେୀୟ ସରପଞ୍ ଜଲଲାପଲାମକୁଦ୍ରଲା େଲାୟକ ଉଦ୍  ଘଲାଟେ 
କରଥିିଜଲ। ପଜର ବଦି୍ୟଲାଳୟର ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙ୍ ଦ୍ଲାରଲା 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତଜିଯଲାରତିଲା କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା ପକୁରସ୍ଲାର 
ବତିରଣ ସଭଲାଜର ମକୁଖ୍ୟଅତଥିି ଭଲାଜବ ପ୍ରଲାକ୍ତେ ବ୍ଲକ 

ଅଧ୍କ୍ଷ ଅଜଶଲାକ େଲାୟକ ଜଯଲାରଜଦଇ ପ୍ରତଜିଯଲାରୀଙ୍କୁ  
ପକୁରସ୍ଲାର ପ୍ରଦଲାେ କରଥିିଜଲ। ଅେ୍ୟମଲାେଙ୍ ମଧ୍ଜର 
ପ୍ରଲାକ୍ତେ ଅଧ୍କ୍ଷ ବଜିେଲାଦ େଲାୟକ, ପବୂ୍ତେ ସଆିର୍  ସସି ି

େରିଲାକଲାର ଧଳ, ସତ୍ୟପ୍ରକଲାଶ େଲାୟକ, 
ଶକୁଶଲାନ୍ ରଲାଉତ, ରଲାଜଜନ୍ଦ୍ରଦଲାସ, 
ପରୂ୍୍ଚନ୍ଦ୍ର ମଶି୍, ଦଶରଥ ଜଜେଲା ପ୍ରମକୁଖ 
ଜଯଲାରଜଦଇଥିଜଲ। ପବୂ୍ତେ ଜଲି୍ଲା 
ପରଷିଦସଭ୍ୟ େରିଲାକଲାର ତରଲାଇ 
ସଭଲାପତତି୍ୱ କରଥିିବଲା ଜବଜଳ 
ପରଚିଲାଳେଲା କମଟିରି ସଭଲାପତ ି
ବରକୁ ଣ ତରଲାଇ ଅତଥିି ପରଚିୟ ପ୍ରଦଲାେ 

କରଥିିଜଲ ଓ ପ୍ରଧଲାେ ଶକି୍ଷକ ରଲାଜଜନ୍ଦ୍ର ପଷୃ୍ ି ବଲାଷଷିକ 
ବବିରଣୀ ପଲାଠ କରଥିିଜଲ। ବଦି୍ୟଲାଳୟର ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ 
ସଂଘମତି୍ରଲା ଦଲାସ, ବଲାସନ୍ୀ ପରଡ଼ିଲା, ମଲ୍ଲିତଲା ଜଜେଲା, 
ପରଚିଲାଳେଲା କମଟିରି ଅବେିଲାଶ ସଲାହକୁ , ସକୁଜରନ୍ଦ୍ର ତରଲାଇ, 
ସତ୍ୟଜତି ମଶି୍ ପ୍ରମକୁଖ ପରଚିଲାଳେଲା କରଥିିଜଲ।

ପରିତଇପରୁ ଉର୍ପ୍ାଥମକି ବଦି୍ାଳୟରର 
ପ୍ତଭିା ଅରନୱେର୍ଣ କାରଚ୍ଚ୍କ୍ମ

ପ୍ତାପ ଧଳ ଓଡ଼ଶିା ଖାଉଟ ି
ସମବାୟ ମୋସଂଘର ସଭାପତ ି
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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। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୭ା୩(ଏଜେନ୍)ି

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।

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୭ା୩(ଏଜେନ୍)ି

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।ି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୭ା୩(ଏଜେନ୍)ି

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 ୧୧ଯାଜପୁର
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ଯାଜପରୁ,୧୭।୩(ସମସି): ଯାଜପରୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପର ବରୁଆଁ, 
ମହେଶ୍ୱର ପରୁ ଓ ଯମଧର ପଞ୍ାୟତକୁ ହେଇ ରଠତି ବରୁଆଁ ପ୍ାଥମକି କୃଷ ି
ସମବାୟ ସମତିହିର ବ୍ାଙିିଂ ହସବା ଓ ଋଣ କାମ୍ଗଶାଳା ଅେୁଷ୍ତି ହୋଇଯାଇଛ।ି 
ଏେ ି ଉପଲହଷେ ଆହୟାଜତି ସଭାହର ବରୁଆଁ ହସବା ସମବାୟ ସମତିରି 
ସଭାପତ ି ବ୍ରଜ କହିଶାର ପାଢ଼ୀ ସଭାପତତି୍ୱ କରଥିିଲା ହବହଳ ମଖୁ୍ କାଯ୍୍ଗ  
େବି୍ଗାେୀ ଅଧିକାରୀ ରଜ କହିଶାର ଦାସ ରାଜ୍ ସରକାରଙ ହଲାକାଭମିଖୁୀ 
ହଯାଜୋହର କୃଷକମାେଙୁ କଭିଳ ି ଏକ ଲଷେ ଟଙା ପଯ୍୍ଗ ନ୍ତ ଋଣ ବେିା 
ସଧୁହର ହଯାରାଇ ହଦବାର ବ୍ବସ୍ା ରେଛି ି ହସ ସମ୍ପକ୍ଗହର ଆହଲାକପାତ 
କରଥିିହଲ। ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାହବ କଟକ ହକନ୍ଦ୍ର ହକା-ଅପହରଟଭି ବ୍ାଙ 
ଯାଜପରୁର ଶାଖା ପରଚିାଳକିା ସଚୁତି୍ା ସାେୁ କୃଷକଙ ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଷି୍ଟ ସମସ୍ତ 
ଋଣ ସମ୍ପକ୍ଗହର ବୁଝାଇଥିହଲ। ସମ୍ାେତି ଅତଥିି ଭାହବ କଟକ ହକନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ 
ବ୍ାଙର ପରଚିାଳୋ ପରଷିଦ ସଭ୍ ବଜିୟ କୁମାର ଦହଳଇ କୃଷ ି ହସବା 
ସମବାୟ ସମତିରି ଲଷେ୍ ଓ ଉହଦ୍ଶ୍ ସମ୍ପକ୍ଗହର ଅବରତ କରାଇଥିହଲ। 
ଅେ୍ମାେଙ ମଧ୍ୟହର ଏେ ି ସଭାହର ଯମଧର ସରପଞ୍ ବାଦଲ ଖଣୁ୍ଆି, 
ମହେଶ୍ୱରପରୁ ସରପଞ୍ ସଜୁତି ରାୟ ଉପର ବରୁଆଁ ପଞ୍ାୟତର ସମତି ିସଭ୍ 
ରଶ୍ ିରଞ୍ଜେ ମୋନ୍ତ,ି ବରୁଆରଁ ପବୂ୍ଗତେ ସରପଞ୍ େନ୍ଦ କହିଶାର ସାେୁ ଉପସ୍ତି 
ରେ ିଆହଲାଚୋହର ସକ୍ୟି ଅିଂଶଗ୍ରେଣ କରଥିିହଲ। 

ବ୍ାସନଗର,୧୭।୩ (ସମସି):

ହକାଇଡାଠାରୁ ପାରାଦୀପ ସମସ୍ତ ଟ୍ରକ୍   
ମାଲକି ସିଂଘର ଏକ ମଳିତି ହବୈଠକ 
ଯାଜପରୁ ହରାଡ ଟ୍ରକ ମାଲକି ସିଂଘ 
ଆେୁକୂଲ୍ହର ବ୍ାସେରରସ୍ତି 
ହସଲହିବ୍ରସନ୍   ମଣ୍ଡପଠାହର ଶକୁ୍ବାର 
ଅେୁଷ୍ତି ହୋଇଛ।ି ଏଥିହର ମଖୁ୍ତଃ 
ପାରାଦୀପଠାହର ଅେହଲାଡିିଂହର 
ବଶିଙୃ୍ଖଳା ଓ ସରକାରଙ ଦ୍ାରା ପାଇପ 
ମାଧ୍ୟମହର ଲୁୋପଥର ପାରାଦୀପକୁ 
ପଠାଇବା ସମ୍ପକ୍ଗହର ବଶିଦ ଆହଲାଚୋ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ହବୈଠକହର 
ହକାଇଡା, ହଯାଡ଼ା, ଭଦ୍ରସାେ,ି ଆଞ୍ଳକି, 
ହକନୁ୍ଦଝର, ଧମ୍ଗଶାଳା, ପାଣହିକାଇଲ,ି 

ଓ ଜରୋଥ (ପାରାଦୀପ) ଟ୍ରକ ମାଲକି 
ସିଂଘମାହେ ଏେ ି ଦୁଇଟ ି ସମସ୍ା ଉପହର 
ଆହଲାଚୋ କର ି ଏୋର ସମାଧାେ 
ପାଇଁ ଏକ କମଟି ି ରଠେ କର ି ପ୍ହତ୍କ 
ଜଲି୍ାପାଳ ଓ ପଲୁସି ଆରଷେୀ ଅଧିଷେକଙ 
ସହମତ ରାଜ୍ ପ୍ଶାସେଙୁ ତୁରନ୍ତ ସାଷୋତ 
କରବିାକୁ ସଦି୍ାନ୍ତ ଗ୍ରେଣ କରାଯାଇଛ।ି 

ପାଇପ ମାଧ୍ୟମହର ଲୁୋପଥର ପରବିେେ 
ହେହଲ ଖଣ ି ଅଞ୍ଳ ସହମତ ରାଜ୍ର 
ଲଷୋଧିକ ହଲାକ ଜୀବକିା େରାଇହବ। ଟ୍ରକ୍   
ବ୍ବସାୟ ଦ୍ାରା ପହରାଷେ ଓ ପ୍ହତ୍ଷେ 
ଭାହବ ଲୁୋପଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ର ଲଷୋଧିକ 
ହଲାକ େଭି୍ଗରଶୀଳ। ଯାଜପରୁ ହରାଡ ଟ୍ରକ୍   
ମାଲକି ସିଂଘର ସଭାପତ ି ଅମୀୟ ରଞ୍ଜେ 

ବାରକିଙ ସଭାପତତି୍ୱହର ଅେୁଷ୍ତି ସଭାହର 
େୃଦାେନ୍ଦ ସାମଲ, କହିଶାର କୁମାର ରାଉତ 
ବ୍ରଜକହିଶାର ରାଉତ, ଦଲି୍ୀପ କୁମାର ମଲ୍କି, 
ପାରାଦୀପର ସମ୍ପାଦକ ବଶି୍ୱରଞ୍ଜେ ପହଲଇ, 
ହକନୁ୍ଦଝର ସିଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସଯୂ୍୍ଗ ୋରାୟଣ 
କର, ହଦବୁ ପଟ୍ଟୋୟକ, ହଯାଡ଼ା ସିଂଘର 
ସଶୁାନ୍ତ କୁମାର ବାରକି, ଉପସଭାପତ ିବଜିୟ 

ଅପଟ, ଅହଶାକ କୁମାର କାରୁଆ, ହକାଇଡା 
ସିଂଘର ଉପସଭାପତ ି ଶରତ ମୋକୁଡ଼, 
ଭଦ୍ରସାେରି ଇନ୍ଦ୍ରଜତି ବାରକି, ଆଞ୍ଳକି 
ସିଂଘର ରାହଜନ୍ଦ୍ର ବାରକି ଧମ୍ଗଶାଳା ସଭାପତ ି
ସଯୂ୍୍ଗ ମଣ ି ହବହେରା, ପାଣହିକାଇଲ ି
ସମ୍ପାଦକ ଭାର୍ଧର ରାୟ ଅେ୍ାେ୍ 
କମ୍ଗକର୍୍ଗା ବୃନ୍ଦଙ ସହମତ ଯାଜପରୁ ହରାଡ 
ସିଂଘର ଉପ- ସଭାପତ ି କହିଶାର ରାଉତ, 
ବଜିୟ ହଜୋ, ଜୟଜତି ପରଡ଼ିା, ସମସ୍ତ 
ଉପହଦଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ କାଯ୍୍ଗ କାରୀ କମଟିରି 
ବଜିୟ କୁମାର ମୋନ୍ତ,ି ଅହଶାକ ଦାସ, 
ଅହଶାକ ୋୟକ, ରାଜ କହିଶାର ପ୍ଧାେ, 
ଆେନ୍ଦ ବଳ, େରିଞ୍ଜେ ସାେୁ, ମଜି୍ଗା ଅଲରିାଜ 
ହବର, ସ୍ତୃରିଞ୍ଜେ ଘହଡଇ, ହସୌଭାର୍ 
ବାରକି ପ୍ମଖୁ ହଯାରହଦଇଥିହଲ।

ଯାଜପରୁ ଟାଉନ,୧୭।୩(ସମସି): 

ଆସନ୍ତା ରବବିାର ଦେି ବାରୁଣୀ ସ୍ାେ। ଏେ ି
ଦେି ପବତି୍ ହବୈତରଣୀ େଦୀହର େଜାର 
େଜାର ଶ୍ରଦ୍ାଳୁ ବୁଡ ପକାଇବା ସେତି 
ପତୃିପରୁୁଷଙୁ ପଣି୍ଡଦାେ କରହିବ। ପ୍ତବିଷ୍ଗ 
ପ୍ଶାସେ ପଷେରୁ ବରାେ େକିଟହର ଏେ ି
ବୁଡ ପାଇଁ ଆହୟାଜେ କରାଯାଇଥାଏ। 
କନୁି୍ତ ଏେ ି ବାରୁଣୀ ସ୍ାେ ପାଇଁ ବନି୍ାଣ 
େକିଟସ୍ େରହନ୍ତଶ୍ୱର େକିଟହର କରବିା 
ପାଇଁ ଆହୟାଜେ କରାଯାଇଛ।ି ଏୋକୁ 
ସ୍ାେୀୟ ହଲାହକ ଆହୟାଜେ କରଥିିବାରୁ 
ଏୋକୁ ୋଭରିୟା ଅଡସଠ ି ତୀଥ୍ଗପଣ୍ଡା 
କମଟିରି ସଭ୍ମାହେ ବହିରାଧ କରଛିନ୍ତ।ି 
ଏ ସିଂକ୍ାନ୍ତହର ଜଲି୍ାପାଳଙୁ ଏକ ଦାବପିତ୍ 
ପ୍ଦାେ କରଛିନ୍ତ।ି 

ପବୂ୍ଗ ପରୁୁଷରୁ ବାରୁଣୀ ପଣି୍ଡ ସାର ି
ହବୈତରଣୀ େଦୀର ଦଶାଶ୍ୱହମଧ ଘାଟହର 
ଶ୍ରଦ୍ାଳୁ ମାହେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତ।ି ବଭିନି୍ନ 
ରାଜ୍ରୁ ଭକ୍ତମାହେ ଆସ ି ହବୈତରଣୀହର 

ସ୍ାେ କର ି ବରାେ ବରିଜା ଦଶ୍ଗେ 
କରଥିାନ୍ତ।ି ବାରୁଣୀ ପଡ଼ଆିର ଉଭୟ 
ପାଶ୍ୱ୍ଗହର ରେୁଥିବା ପଜୂକ ମାହେ ବାରୁଣୀ 
ହମଳାକୁ ଆସଥୁିବା ଭକ୍ତ ମାେଙ ଦାେ 

ଦଷେଣିା ଉପହର େଭି୍ଗର କରଥିାନ୍ତ।ି ବାରୁଣୀ 
ହମଳାକୁ ଅେ୍ତ୍ ଆହୟାଜେ କହଲ ସମସ୍ତ 
ପଜୂକ ଓ ତାଙ ପରବିାରର ହପଟପାଟଣା 
ଉପହର ଏୋର ପ୍ଭାବ ପଡ଼ବି ହବାଲ ିଯକୁ୍ତ ି
ବାଢ଼ଛିନ୍ତ।ି ପରୁାଣ ଏବିଂ କମି୍ବଦନ୍ତୀହର 
ଉହଲ୍ଖ ଥିବା ସ୍ାେହର ବାରୁଣୀ େକର ି
ଅେ୍ତ୍ କହଲ ଦୁର ଦୁରାନ୍ତରୁ ଆସଥୁିବା 
ଭକ୍ତଙ ବଶି୍ୱାସ ଉପହର ପ୍ଭାବ ପଡ଼ବି 
ହବାଲ ିପଣ୍ଡାମାହେ କେଛିନ୍ତ।ି 

ବାରୁଣୀ ପୀଠକୁ ଧ୍ିଂସ କର ି େୂତେ 
ବାରୁଣୀ ପୀଠ ସଷୃ୍ଟ ିକରବିାକୁ ଚକ୍ାନ୍ତ ଚାଲଛି ି
ହବାଲ ିେଜି ଦାବପିତ୍ହର ୋଭରିୟା ଅଡସଠ ି
ତୀଥ୍ଗରୟାର ବ୍ରାହ୍ମଣମାହେ କେଛିନ୍ତ।ି ହତଣ ୁ
ତୁରନ୍ତ ଏୋକୁ ଜଲି୍ାପାଳ ଦୃଷ୍ଟକୁି ଆଣବିା 
ସେତି ଯଥା ସ୍ାେହର ବାରୁଣୀ ହମଳାକୁ 
କରବିାକୁ େହିବଦେ କରଛିନ୍ତ।ି

ହରମକୁୁନ୍ଦ ପୀଠରର ବାରୁଣୀ ପାଳନକୁ ବରିରାଧ କର ିଦାବପିତ୍ର

ଟ୍ରକ୍ମାଲକିସଂଘରବ�ୈଠକ

ମାଲ୍  ଅନ୍  ର�ାଡ୍ ରର ବଶିଙୃ୍ଖଳା ରନଇ ଆର�ାଚନା

ଯାଜପରୁ ଟାଉନ,୧୭।୩(ସମସି): ହକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ 
ପରହିବଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟ ୁ ପରବିର୍୍ଗେ ବଭିାରର 
‘ପରହିବଶ ଶଷିୋ’ କାଯ୍ଗ୍କ୍ମ ଆେୁକୂଲ୍ହର 
‘ପରହିପାଷଣୀୟ ବା ଧାରଣୀୟ ଜୀବେହଶୈଳୀ’ 
ସମ୍ବନ୍ହର ସହଚତେତା ସଷୃ୍ଟ ି କରାଯାଉଛ।ି ଓଡ଼ଶିା 
ସରକାରଙ ପରହିବଶ, ଜଙ୍ଗଳ ଓ ଜଳବାୟ ୁପରବିର୍୍ଗେ 
ବଭିାର ଅଧୀେସ୍ ପରହିବଶ ଅଧ୍ୟୟେ ହକନ୍ଦ୍ର ସମଗ୍ର 
ରାଜ୍ହର ବଛାବଛା ଶଷିୋେୁଷ୍ାେ ମାଧ୍ୟମହର ଏେ ି
କାଯ୍ଗ୍କ୍ମକୁ ତ୍ୱରାେ୍ବତି କରୁଛନ୍ତ।ି ଏେ ି ପରହିପ୍ଷେୀହର 
ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା ସ୍ଲୁ ତରଫରୁ ଆହୟାଜତି କମ୍ଗଶାଳା 
ଓ ସହଚତେତା କାଯ୍ଗ୍କ୍ମ “ପ୍ଲାଷ୍ଟକି୍   ମକୁ୍ତ ବଦି୍ାଳୟ 
ଓ ହରାଷ୍ୀ”କୁ ବଦି୍ାଳୟର ପ୍ଧାେଶଷିେକ ଆହଲାକ 
କୁମାର ବନ୍ ପ୍ଦୀପ ପ୍ଜ୍ୱଳେ ପବୂ୍ଗକ ଉଦ୍  ଘାଟେ କର ି
ପରହିପାଷଣୀ ଜୀବେହଶୈଳୀ ଆପହଣଇବାକୁ ଆେ୍ବାେ 
ହଦଇଥିହଲ। ପରହିପାଷଣୀୟ ଜୀବେ େମିହନ୍ତ ପଲଥିିନ୍   
ଜର ିଭଳ ିଏକକ ବ୍ବେୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟକି ବେିନି୍   ପରହିବଶ, 
ଏେ ିପ୍କାର ପ୍ଲାଷ୍ଟକିର ଷେତକିାରକ ରଣୁ, ଏଥିରୁ ପ୍ସୁ୍ତତ 
ବଭିନି୍ନ ରେୃ ଉପରକରଣ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟକିର ବକିଳ୍ପ ଭାହବ 
ହଜୈବ ଅପଘଟେ ହଯାର୍ ପଦାଥ୍ଗର ବ୍ବୋର ସମ୍ବନ୍ୀୟ 
ଉକ୍ତ କମ୍ଗଶାଳାହର ସ୍ାେୀୟ ସ୍ୱୟିଂସୋୟକ ହରାଷ୍ୀର 
ସଦସ୍ା, ବଦି୍ାଳୟ ପରଚିାଳୋ ସମତିରି ସଭ୍ସଭ୍ା, 
ଅଭଭିାବକ, ଶଷିେକ ଶଷିେୟତି୍ୀ ଓ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ସକ୍ୟି 

ଅିଂଶଗ୍ରେଣ କରବିା ସେ େଜିସ୍ୱ ମତ ପ୍ଦାେ କରଥିିହଲ। 
ବଦି୍ାଳୟର ଜାତୀୟ ସବୁଜ ବାେେିୀ (ଇହକା କ୍ଲବ)
ର ଭାରପ୍ାପ୍ତ ଶଷିେୟତି୍ୀ ଷେୀହରାଦମୟୀ ପତ ି ଉକ୍ତ 
କାଯ୍ଗ୍କ୍ମର ସିଂହଯାଜୋ କରଥିିହଲ। ଏଥିହର ବରଷି୍ 
ଶଷିେକ ଜେରୁିଦ୍ନି୍   ଖାନ୍  , ଅତଥିି ଶଷିେକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାେୁ, 
ଶଷିେକ ସଧୁାିଂଶ ୁ ହଶଖର ତ୍ପିାଠୀ, ଅରବନି୍ଦ ରଣସିିଂେ, 
ଶଙଷ୍ଗଣ ହବହେରା, ଶଷିେୟତି୍ୀ ହସାଲୋ ଦାସ, 
ରଶ୍ତିା ଖିଲାର, ପଷୁ୍ପଲତା ପଣ୍ଡା, େହିବଦତିା ସାମଲ, 
ସଚୁସି୍ତିା ମୋନ୍ତ,ି ଅଜଜିା ଖାତୁନ୍  , ସ୍ତିାରାଣୀ ଧଳ, 

ଶାଶ୍ୱତୀ ଦାଶ, ପ୍ଭାସେିୀ ରାଉତ ପ୍ମଖୁ ଅିଂଶଗ୍ରେଣ 
କର ି ପରହିପାଷଣୀୟ ଜୀବେହଶୈଳୀ ସପଷେହର ମତ 
ହଦଇଥିହଲ। ଏେ ି ଅବସରହର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ ମଧ୍ୟହର 
ହୋଇଥିବା ବକୃ୍ତତା, ଚତି୍ାଙେ, କୁଇଜ୍  , ପ୍ବନ୍ ଓ ପ୍କଳ୍ପ 
ପ୍ଦଶ୍ଗେୀର କୃତୀ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ ପରୁସ୍ାର ଓ ପ୍ମାଣପତ୍ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ତି ସମସ୍ତ ବ୍କ୍ତ ି ପରହିପାଷଣୀ 
ଜୀବେହଶୈଳୀକୁ ଆପଣଇବା େମିହନ୍ତ ଶପଥ ପାଠ 
କରଥିିହଲ। ହଶଷହର ଶଷିେକ ବାସହୁଦବ ହସୋପତ ି
ସମସ୍ତଙୁ ଧେ୍ବାଦ ଅପ୍ଗଣ କରଥିିହଲ।

କୀଟନାଶକ ପଇି 
ଯବୁକ ଗରୁୁତର
ସକୁନି୍ଦା,୧୭ା୩(ସମସି): ପାରବିାରକି କଳେକୁ 
ହେଇ ସକୁନି୍ଦା ଥାୋ ଅଞ୍ଳର ଜହଣ ବବିାେତି 
ଯବୁକ କୀଟୋଶକ ପଇି ରରୁୁତର ଅବସ୍ାହର 
କଟକ ସ୍ାୋନ୍ତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ସଚୂୋ ମତୁାବକ, ମଣୁ୍ଡାକୁଳ ଗ୍ରାମ ହଯାହରନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ଧାେଙ ଘହର ପାରବିାରକି କଳେକୁ ହେଇ 
ବବିାଦ ଲାର ିରେଥିିଲା। ଶକୁ୍ବାର ଅପରାହ୍ନହର 
ହଯାହରନ୍ଦ୍ର ରାରଯିାଇ କାୋକୁ କଛି ିେ କେ ି
କୀଟୋଶକ ପଇି ହଦଇଥିହଲ। କଛି ିସମୟ ପହର 
ହଯାହରନ୍ଦ୍ରଙ ଅବସ୍ା ରରୁୁତର ହେବାରୁ ପରବିାର 
ହଲାହକ ତାଙୁ ସକୁନି୍ଦା ହରାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍୍ହକନ୍ଦ୍ରହର 
ଭର୍୍ତି କରଥିିହଲ। ହସଠାହର ତାଙୁ ରରୁୁତର 
ଅବସ୍ାହର କଟକ ସ୍ାୋନ୍ତର କରାଯାଇଛ।ି

ଦୁରଚ୍ଚଟଣାରର 
ମହଳିା ଗରୁୁତର
ସକୁନି୍ଦା,୧୭।୩(ସମସି): ଶକୁ୍ବାର ଅପରାହ୍ନହର 
ଏକ ବାଇକ ଦୁଘ୍ଗଟଣାହର ମେଳିା ରରୁୁତର 
ଆେତ ହୋଇ କଟକ ସ୍ାୋନ୍ତର ହୋଇଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ୫୩େିଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 
ସକୁନି୍ଦା ଡୁବୁରୀ ରାସ୍ତାହର ଏେ ିଦୁଘ୍ଗଟଣା 
ଘଟଥିିଲା। ସ୍ାେୀୟ ହଲାହକ ସକୁନି୍ଦା ହରାଷ୍ୀ 
ସ୍ୱାସ୍୍ହକନ୍ଦ୍ରହର ଭର୍୍ତି କରଥିିହଲ। ହକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
ଜଲି୍ା ବାଲଚିନ୍ଦ୍ରପରୁ ଥାୋ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଡଅିଙ୍ଗ 
ଅଞ୍ଳର ଚନ୍ଦ୍ରମଣ ିକାୋଳୀ ଓ ପତ୍ୀ ଟୁେ ିକାୋଳୀ 
ବାଇକହର ସକୁନି୍ଦା ସ୍ତି ବନୁ୍ଘରକୁ ଯାଉଥିବା 
ସମୟହର ସକୁନି୍ଦା ଡୁବୁରୀ ରାସ୍ତାର ସଆିରଆି 
େକିଟହର ଦୁଘ୍ଗଟଣାର ଶକିାର ହୋଇଥିହଲ। 
ଏେ ିଦୁଘ୍ଗଟଣାହର ପତ୍ୀ ଟୁେ(ି୪୫)ଙ ମଣୁ୍ଡହର 
ରଭୀର ଆଘାତ ଲାରଥିିଲା। ତାଙର ସକୁନି୍ଦା 
ହରାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍୍ହକନ୍ଦ୍ରହର ପ୍ାଥମକି ଚକିତି୍ା ପହର 
କଟକ ସ୍ାୋନ୍ତର କରାଯାଇଛ।ି

ରଚାରା ବା� ିରବାରେଇ 
ଟ୍ାକ୍ଟର ଜବତ 
ୋତୀବାର,ି୧୭।୩(ସମସି): ସକୁନି୍ଦା ତେସଲି 
ପଷେରୁ ଶକୁ୍ବାର ଏକ ହଚାରା ବାଲ ିହବାହଝଇ 
ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ ହେବା ସେ ଡ୍ାଇଭର ଅଟକ 
ଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ସାରା ରାଜ୍ହର ଡ୍ାଇଭର 
ମୋସିଂଘ ଧମ୍ଗଘଟ ହଯାରୁଁ ରାଡ଼ ିଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ 
ଥିବାରୁ ଏୋର ସହୁଯାରହର ଶକୁ୍ବାର ଏକ 
ଟ୍ରାକ୍ଟର ୋତବିାରୀ ହବଆଇେ ବାଲ ିଘାଟରୁ ବାଲ ି
ହବାହଝଇ କର ିଯାଉଥିବା ସମୟହର ହସଠକିାର 
କଛି ିଡ୍ାଇଭର ସମ୍ପକୃ୍ତ ରାଡ଼କୁି ଅଟକାଇ 
ସକୁନି୍ଦା ତେସଲିଦାର ଦମୟନ୍ତୀ ସାେୁଙୁ ଖବର 
ହଦଇଥିହଲ। ତେସଲିଦାର ଘଟଣା ସ୍ଳହର 
ପେଞ୍ ିରାଡ଼କୁି ଜବତ କରବିା ସେ ଡ୍ାଇଭର ଓ 
ରାଡ଼କୁି ଥାୋ ଜମିା ହଦଇଥିହଲ।

ରାଣବି�ାଡ଼ାବେଲଆି
ବମଳଣଉଦ୍ଯାପେି
ପାଣକି�ାଇଲ,ି୧୭।୩(ସମସି): ହକାହରଇ 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଦା ପଞ୍ାୟତର ୮୬ତମ 
ରାଣହିରାଡା ହତଲଆି ହମଳଣ ଉଦ୍  ଯାପତି 
ହୋଇଛ।ି ବେୁ ପରୁାତେ ହମଳଣ ଭାହବ 
ସ୍ାେୀୟ ଅଞ୍ଳର ହଲାକଙ ଦ୍ାରା ୪ଟ ି ବମିାେକୁ 
ହେଇ କାଯ୍ଗ୍କ୍ମ ଅେୁଷ୍ତି ହୋଇଥିଲା। 
ସ୍ାେୀୟ ଅଧିବାସୀ େଜାର େଜାର ସିଂଖ୍ାହର 
ହଯାରହଦଇ ବଭୂିକୃପା ଲାଭ କରବିା ସେ 
ହମଳଣ ଉପହଭାର କରଥିିହଲ। ଆଇେ ଶଙୃ୍ଖଳା 
ରଷୋ ରଷୋ ପାଇଁ ପାଣହିକାଇଲ ି ପଲୁସି ପଷେରୁ 
ସବୁହନ୍ଦାବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ହମଳଣ କମଟିରି 
ସଭାପତ ି ଭକିାରୀ ମୋନ୍ତ,ି ସମ୍ପାଦକ ୋରାୟଣ 
ସାେୁ, ହକାଷାଧ୍ୟଷେ ଶବିଶଙର ସାେୁ, କରି୍୍ଗୀ ସାେୁ, 
ପରମାେନ୍ଦ ସାେୁ, ଅଜୟ ସାେୁ, ପଜୂକ େରିଞ୍ଜେ 
ପଣ୍ଡା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ ସହମତ କମଟିରି ସମସ୍ତ 
ସଦସ୍ ଓ ଗ୍ରାମର ବେୁ ବ୍କ୍ତ ି ଅିଂଶଗ୍ରେଣ କର ି
କାଯ୍ଗ୍କ୍ମ ପରଚିାଳୋ କରଥିିହଲ।

�ୃତ୍ିପଥପ୍ରଦର୍ଶକ
କାଯ୍ଶ୍ୟକ୍ରମ
ପାଣକି�ାଇଲ,ି୧୭।୩(ସମସି): ପାଣହିକାଇଲ ି
ସ୍ତି ଏସଆଇଆଇଟ ି କିଂପୁ୍ ଟର ହକନ୍ଦ୍ର 
ପରସିରହର ହେହେରୁ ଯବୁ ହକନ୍ଦ୍ର ଆେୁକୂଲ୍ହର 
ବୃର୍ ି ପଥପ୍ଦଶ୍ଗକ ଉପହର ଅଧାରତି ଏକ 
କମ୍ଗଶାଳା ଅେୁଷ୍ତି ହୋଇଯାଇଛ।ି ଉକ୍ତ 
କାଯ୍ଗ୍କ୍ମହର ମଖୁ୍ ଅତଥିିଭାହବ ଶଷିୋବତି୍   
ଉମାକାନ୍ତ ଖଣ୍ଡାଇ ହଯାରହଦଇ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ 
ହସମାେଙ ଶଷିୋ ଗ୍ରେଣ ଉପହର େଜିର 
ଲଷେ୍ସ୍ଳହର ପେଞ୍ବିାକୁ ହେହଲ କଣ ସବୁ 
କରବିାକୁ ପଡ଼ବି ହସ ସମ୍ପକ୍ଗହର ମାର୍ଗଦଶ୍ଗେ 
କରଥିିହଲ। ସମ୍ାେତି ଅତଥିି ଭାହବ ବରଷି୍ 
ୋରରକି ମଞ୍ ସଭାପତ ି େୃସିିଂେ ଚରଣ 
ଦଳାଇ ପ୍ମଖୁ ହଯାରହଦଇଥିହଲ। ମଖୁ୍ବକ୍ତା 
ଭାହବ ଏସଆଇଆଇଟରି ମାର୍ଗଦଶ୍ଗକ ତଥା 
ସମାଜହସବୀ ପଦ୍ହଲାଚେ ମଲ୍କି ହଯାରହଦଇ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ ପାଇଁ ବୃର୍ ି ପଥପ୍ଦଶ୍ଗକର 
ଉପାହଦୟତା ଉପହର ରରୁୁତ୍ୱ ହଦଇ ପଲିାମାେଙୁ 
ମାର୍ଗଦଶ୍ଗେ କରାଇଥିହଲ। ହେହେରୁ ଯବୁ 
ହକନ୍ଦ୍ର ପଷେରୁ ୟଥୁ୍   ରୁରାଲ ହଡଭଲପହମଣ୍ 
ଯାଜପରୁହରାଡ େହିଦ୍୍ଗଶକ ପ୍ଶାନ୍ତ ପାଣ ି
ହଯାରହଦଇ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ ଉତ୍ାେତି 
କରଥିିହଲ। ଏେ ି କାଯ୍ଗ୍କ୍ମକୁ ଏସଆଇଆଇଟରି 
େହିଦ୍୍ଗଶକ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ୋୟକ ପରଚିାଳୋ 
କରଥିିହଲ।

ଦାନଗଦ,ି୧୭।୩(ସମସି): ଦାେରଦ ି ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖପରୁଆିପଦା ପଞ୍ାୟତର ଚକୁଆ 
ଗ୍ରାମହର ପ୍ତବିଷ୍ଗ ପର ି ଚଳତି ବଷ୍ଗ ଜୟ 
େେୁମାେଙ େବମ ବାଷ୍ତିକ ଉତ୍ବ ମୋଯଜ୍ଞ 
ରୀତେିୀତ ି ଅେୁଯାୟୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛ।ି 
ପ୍ାତଃରୁ କଳସ ହଶାଭାଯାତ୍ା ପହର ସଯୂ୍୍ଗ  
ପଜୂା, ହରା-ପଜୂା, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ, ରୀତା ପାଠ, 
ପ୍ାଥ୍ଗୋ, ହଷାଡ଼ଶ ଉପଚାର ପଜୂା ହୋଇଥିଲା। 
ଯଜ୍ଞ କାଯ୍୍ଗ ହର କର୍୍ଗା ଭାହବ ଶଶିରି କୁମାର 
ଚକ୍ବର୍୍ଗୀ ଓ କର୍୍ଗୀ ଭାହବ ଭାେୁମତୀ 

ଚକ୍ବର୍୍ଗର୍ୀ ଥିହଲ। ଆଖପାଖର ବେୁ 
ଶ୍ରଦ୍ାଳୁ ଯଜ୍ଞ କାଯ୍୍ଗ ହର ହଯାର ହଦଇଥିହଲ। 
ଏେ ି ବାଷ୍ତିକ ଉତ୍ବର ପ୍ହତ୍କ ସନ୍୍ାହର 
ଭଜେ ସମାହରାେ, ପ୍ବଚେ, ଲଉଡ଼ ି ହଖଳ 
ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମର ସହନ୍ତାଷ ହଜୋ, ପ୍ଫୁଲ୍ 
ସାମଲ, ହରୌରେରୀ ରାୟ, ପତତିପାବେ 
ଚକ୍ବର୍୍ଗର୍ୀ, ବଜିୟ ଦଳାଇ, ସକୁାନ୍ତ ସାମଲ 
ପ୍ମଖୁ ଭକ୍ତ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ ସେହଯାରହର 
ଶାନ୍ତ ି ଶଙୃ୍ଖଳାର ସେ ମୋବୀରଙର ବାଷ୍ତିକ 
ଉତ୍ବ ସମାପେ ହୋଇଥିଲା।

ହନୁମାନଙ୍କ ନବମ ବାର୍ଷିକ ମହାଯଜ୍ଞ

ରପାର୍ଣୀୟ ଜୀବନରଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ୀୟ କମଚ୍ଚଶାଳା
ଧମ୍ମଶାଳା,୧୭।୩(ସମସି): ଆଜରି ଶଶି ୁ
ଆରାମୀ ଦେିର ଭବଷି୍ତ। ହେୈତକି ଶଷିୋ, 
ଶଦୁ୍ ଚରତି୍ ଓ ପଠେ ଶୀଳ ମେ ବୃତକୁି ଏକକ 
ହକନ୍ଦ୍ରକି କହଲ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ମାହେ ଲଷେ୍ 
ସ୍ଳହର ପେଞ୍ ି ପାରହିବ ଓ ହଦଶ ଆରାମୀ 
ସମୟହର ଏକ ସସୁ୍ ୋରରକି ପାଇ ପାରହିବ 
ହବାଲ ି ଅତଥିିମାହେ ମତବ୍କ୍ତ କରଥିିହଲ। 
ଧମ୍ଗଶାଳା ବ୍ଲକ ଜାରକା ସ୍ତି କଲର କ୍ଲାଉଡ଼ 
ପବ୍ଲକି ସ୍ଲୁର ବାଷ୍ତିକ ଉତ୍ବ ବନ୍ଦତିା ଦାଶଙ 
ସଭାପତତି୍ୱହର ଅେୁଷ୍ତି ହୋଇଯାଇଛ।ି 
ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାବହର ଧମ୍ଗଶାଳା ବଇିଓ 
େକୁିଞ୍ଜ ବେିାରୀ ମୋନ୍ତ ି ହଯାରହଦଇ 
ଆେୁଷ୍ାେକି ଭାହବ ପ୍ଦୀପ ପ୍ଜ୍ୱଳେ କର ି
ଉଦଘାଟେ କରଥିିହଲ। ମଖୁ୍ବକ୍ତା ଭାବହର 

ଧମ୍ଗଶାଳା ମେଳିା ମୋବଦି୍ାଳୟର ଅଧ୍ୟଷୋ 
ଇନୁ୍ଦପ୍ଭା ସାମଲ, ସମ୍ାେତି ଅତଥିି ଭାବହର 
ବରଷି୍ ସାମ୍ବାଦକି ରମାକାନ୍ତ ହଜୋ, 
ଅେ୍ତମ ଅତଥିି ଭାବହର ପଞ୍ାେେ ପଣ୍ଡା, 
େହିଦ୍୍ଗଶକ ଅଭଜିତି ଦାଶ ପ୍ମଖୁ ହଯାରହଦଇ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ ଉର୍ମ ଭବଷି୍ତ ସମ୍ପକ୍ଗହର 
ବକ୍ତବ୍ ପ୍ଦାେ କରଥିିହଲ। କଲର କ୍ଲାଉଡ 
ପବ୍ଲକି ସ୍ଲୁର ଅଧ୍ୟଷେ ବାଷ୍ତିକ ବବିରଣୀ ଓ 
ଧେ୍ବାଦ ଅପ୍ଗଣ କରଥିିବା ହବହଳ ସ୍ଲୁ 
ଛାତ୍ୀ ସ୍ୱାରତ େୃତ୍ ପରହିବଷଣ କରଥିିହଲ। 
ଅତଥିିମାେଙ ଦ୍ାରା ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ ପରୁସ୍ାର 
ବତିରଣ କରାଯାଇ ଥିଲା। ହଶଷହର 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ ଦ୍ାରା ସାିଂସ୍ତୃକି କାଯ୍୍ଗ କ୍ମ 
କରାଯାଇ ଥିଲା।

କ�ର କ୍ାଉଡ୍  ପବ୍କି୍  ସ୍ଲୁ୍ ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ

ବାଲ�ୁିଦା,୧୭।୩(ସମସି): ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 
ପତରାଜପରୁ ସିିଂେସାେ ିଠାହର ମା’ହବହଲଶ୍ୱରୀ ସାେତି୍ 
ସିଂସ୍ତୃ ି ସମାଜର ପ୍ତଷି୍ାତା ସମ୍ପାଦକ ତଥା କବୟତ୍ୀ 
ହେମଲତା ସିିଂେ ଓ ତାଙ ସ୍ୱାମୀ କୁଳମଣ ି ସିିଂେଙ ପ୍ଥମ 
ବାଷ୍ତିକ ଶ୍ରାହଦ୍ାତ୍ବ କବ ି ଭକ୍ତ ଚରଣ ସାେୁଙ ଅଧ୍ୟତାହର 
ଅେୁଷ୍ତି ହୋଇଯାଇଛ।ି ଏେ ି ଶ୍ରାହଦ୍ାତ୍ବକୁ ପ୍ଦୀପ 
ଜାଳ ିଉଦ୍  ଘାଟେ କରଥିିହଲ ସିଂଗ୍ରାମୀ ଦବିାକର ବଶି୍ୱାଳ। 
ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାହବ ଚଣ୍ଡହିଖାଲ ବାବା ହଭୈରବାେନ୍ଦ 
ସ୍ୱୟିଂ ଶାସତି ମୋବଦି୍ାଳୟର ପ୍ାଧ୍ୟାପକ ଡ଼ଃ ଯଚନି୍ଦ୍ର 
କୁମାର ରାଉତ ହଯାରହଦଇ କବୟତ୍ୀ ହେମଲତା 
ସିିଂେଙ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ତଭିା ଉପହର ଆହଲାଚୋ କର ି
ତାଙୁ ଜହଣ ଶ୍ରଦ୍ାଶୀଳ ମମତାମୟୀ ମାଆ ଭାହବ ବର୍୍ଗୋ 
କର ି ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି ବାଢଥିିହଲ। ସମ୍ାେତି ଅତଥିି ଭାହବ 
ହବହଲଶ୍ୱରୀ ସାେତି୍ ସିଂସ୍ତୃ ିସମାଜର ସଭାପତ ିଅହଲଖ 
ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, କବ ି େରିଞ୍ଜେ ହଜୋ, ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋପାତ୍, 

େବକହିଶାର ହରାସ୍ୱାମୀ, ଅବସରପ୍ାପ୍ତ ପ୍ଧାେ ଶଷିେୟତି୍ୀ 
ପଷୁ୍ପଲତା ପ୍ଧାେ, କଳ୍ପୋ ସିିଂେ, କବ ିରୁଦ୍ର ପ୍ସନ୍ନ ସାମଲ, 
କବ ି ହଶୈଳଜା ଶଙର ସାମଲ, ସମତି ି ସଭ୍ କୁଳମଣ ି
ବାରକି, ପ୍ାକ୍ତେ ସରପଞ୍ ବଳିାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରକି, ଜୟନ୍ତ 
ପରଡ଼ିା, ସାମ୍ବାଦକି ପ୍ଦୀପ୍ତ କୁମାର ପଷୃ୍ଟ,ି ସମାଜହସବୀ 
ତ୍ହିଲାଚେ ସାମଲ ପ୍ମଖୁ ହଯାରହଦଇ କବୟତ୍ୀ 
ହେମଲତା ସିିଂେଙ ବେୁମଖୁି ପ୍ତଭିା ଉପହର ଆହଲାଚୋ 
କର ି ଶ୍ରଦ୍ାେହିବଦେ କରଥିିହଲ। ଅେ୍ମାେଙ ମଧ୍ୟହର 
ଆଇେଜୀବୀ ତୁଷାର ରଞ୍ଜେ ଆଚାଯ୍ଗ୍, ବଶିଷି୍ଟ ଶଳି୍ପପତ ି
ସହମ୍ବାଦୟାଲ ଶମ୍ଗା, ଉଦ୍ଦି ବଜି୍ଞାେୀ ହଦବୀପ୍ସାଦ ଚନ୍ଦେ 
ରାୟ, ସାମ୍ବାଦକି ଆେନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସିିଂେ, ଏ.ହକ ସଧୁାିଂଶ ୁ
ହଶଖର, କବ ି ଅଜୟ ବଳ ପ୍ମଖୁ ହଯାରହଦଇଥିହଲ। 
ପ୍ାରମ୍ଭହର ସଙ୍ଗୀତ ଶଳି୍ପୀ ଅଜୟ ହଜୋ ଭଜେ 
ପରହିବଷଣ କରଥିିଲା ହବହଳ ସାମ୍ବାଦକି ସତ୍ବ୍ରତ ସିିଂେ 
ଅତଥିି ପରଚିୟ ହଦଇିଥିହଲ। 

କବୟତି୍ରୀ ଦମ୍ପତଙି୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ

ଧମ୍ମଶାଳା,୧୭ା୩(ସମସି): ଧମ୍ଗଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉର୍ରପ୍ତାପ 
ପଞ୍ାୟତ େରସିିଂେପରୁ ସ୍ତି ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମେ ଜୀଉ ସିଂସ୍ତୃ ମୋବଦି୍ାଳୟ 
ପରସିରହର କହଲଜ ପ୍ତଷି୍ାତା ସଦସ୍ ତଥା ସମାଜହସବୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମକୃଷ୍ଣ 
ସାେୁଙ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି ସଭା ଏକାଦଶାେ ଅବସରହର ଅେୁଷ୍ତି ହୋଇଯାଇଛ।ି 
ଅବସରପ୍ାପ୍ତ ଅଧ୍ୟଷେ ତଥା ମୋବଦି୍ାଳୟର ସଭାପତ ି ଡକ୍ଟର ଚରି୍ରଞ୍ଜେ 
ମୋନ୍ତଙି ହପୌହରାେତି୍ହର ଅେୁଷ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି ସଭାହର କହଲଜ ଅଧ୍ୟଷେ 
ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ ରୀତାପାଠ କର ିସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ାର ପରମପ୍ାପ୍ତ ିକାମୋ 
କରଥିିହଲ। ଧମ୍ଗଶାଳା ତେସଲିଦାର ସ୍ୱାରତ ଦାସ ଓ ବଡିଓି ହଦହବନ୍ଦ୍ରୋଥ 
ବଳ ପ୍ମଖୁ ଅତଥିି ଭାହବ ହଯାରହଦଇ ଥିହଲ। ବହିଜଡ ିେବି୍ଗାଚେ ମଣ୍ଡଳୀ 
ସଭାପତ ିଜଳଧର ସାେୁ, ହଦଓଦା ସମବାୟ ସମତି ିସଭାପତ ିବକିାଶ କୁମାର 
ହବହେରା, ସମଥ୍ଗ ଓଡ଼ଶିା ସଭାପତ ି କାହୁ୍ନ ଚରଣ ଦାଶ, ଡକ୍ଟର ପ୍ଶାନ୍ତ 
କୁମାର ସ୍ୱାଇ,ଁ ଶଷିୋବତି ପଦେ୍ାଭ ସାେୁ, ଭୀମହସେ ତରାଇ, ହରାଲକ 
ପଳାଇ, ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ଶାନ୍ତ କୁମାର ସାେୁ, ପବୂ୍ଗତେ ସରପଞ୍ ପରୂ୍୍ଗଚନ୍ଦ୍ର ତରାଇ, 
ସରପଞ୍ େମିାଇ ଁମଲ୍କି, ସମତି ିସଭ୍ା ଷେୀରାବ୍ୀ ତାେୟା ମଲ୍କି, ସାମାଜକି 
କମ୍ଗୀ ହଦବବ୍ରତ ରାଉତ, ଅଧ୍ୟାପକ ସହୁରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହଲଙା, ଉଦୟ ତରାଇ 
ପ୍ମଖୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ସାେୁ ଜହଣ ବେୁମଖୁୀ ପ୍ତଭିା ଥିହଲ ହବାଲ ିମତବ୍କ୍ତ କରବିା 
ସେତି ସ୍ତୃଚିରଣ କରଥିିହଲ। ପତୁ୍ ମହୋଜ କୁମାର ସାେୁ ଓ ଅଭଜିତି ସାେୁ 
କାଯ୍୍ଗ କ୍ମକୁ ପରଚିାଳୋ କରଥିିହଲ।

ସମାଜରସବୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙୁ୍କ ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି
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 ଭଦ୍ରକ, ୧୭ା୩(ସମସି)

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରେ ବଭିନି୍ନ ସେକଲାେୀ 
ଡଲାକ୍ତେଖଲାନଲାରେ ଡଲାକ୍ତେ ପଦବୀ ସହ 
ଅଣଡଲାକ୍ତେ ପଦବୀ ଗଡୁକି ଖଲାଲ ି ପଡ଼ବିଲା 
ର�ଲାଗୁ ଁ ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟ ରସବଲା ବଗିଡି ି �ଲାଇଛ।ି ଜଲି୍ଲା 
ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟ ବଭିଲାଗ ସଚୂନଲାନୁ�ଲାୟୀ, ରକବଳ 
ସକେଲାେୀ ଡଲାକ୍ତେ ନୁହନଁ୍,ି ଜଲି୍ଲାରେ ୨୦୭ 
ଅଣଡଲାକ୍ତେୀ ପଦବୀ ବ ିଖଲାଲ ିପଡ଼ଛି।ି �ଲାହଲାକୁ 
ରନଇ ଜଲି୍ଲାବଥ୍ୟଲାପୀ ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟରସବଲା ଖଲାଲ ିବଗିଡି ି
�ଲାଇନ ି ବେଂ ଉପ�କୁ୍ତ ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟରସବଲାେୁ 

ସଲାଧଲାେଣ ଜନତଲା ବଞ୍ତି ରହଉଛନ୍।ି ଜଲି୍ଲା 
ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟ ବଭିଲାଗ ପକ୍ଷେୁ ସେକଲାେଙୁ୍ ଏରନଇ 
ଚଠି ି ପରେ ଚଠି ି ରଲଖଲା �ଲାଉଛ ି ରହରଲ 
ଅବସ୍ଲା ସଧୁେୁୁ ନ ଥିବଲା ଜଣଲା�ଲାଇଛ।ି

ପ୍ରକଲାଶ ଥଲାଉକ,ି ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରେ ଏରବ 
ଜଲି୍ଲା ମଖୁଥ୍ୟ ଚକିତି୍ଲାଳୟ ସହତି ୭ଟ ିରଗଲାଷ୍ୀ 
ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ରକୁ ମଶିଲାଇ ରମଲାଟ ୬୪ଟ ି
ସେକଲାେୀ ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର େହଛି।ି ଜଲି୍ଲାରେ 
ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟରସବଲା ର�ଲାଗଲାଇ ରଦବଲାକୁ ୨୬୫ଟ ି

ମଞ୍େୁୀପ୍ରଲାପ୍ତ ଡଲାକ୍ତେ ପଦବୀ େହଛି।ି 
ମଞ୍େୁୀପ୍ରଲାପ୍ତ ଡଲାକ୍ତେ ପଦବୀକୁ ଛଲାଡ ି ପ୍ରଲାୟ 
୭୦୦େୁ ଅଧିକ ଅଣଡଲାକ୍ତେ ପଦବୀ(ନସ୍ସ, 
ଫଲାମ୍ସଲାସଷି୍ଟ, ଏଲ୍  ଟ,ି ପେୁୁଷ ଓ ମହଳିଲା 
ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟକମ୍ସୀ, ରେଡଓିଗ୍ଲାଫେ) େହଛି।ି 
ରହରଲ ରସଥିରେ ମଧ୍ୟ ୨୦୦େୁ ଅଧିକ 
ପଦବୀ ଖଲାଲ ି ପଡ଼ଛି।ି ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରେ 
୨୬୫ଟ ି ମଞ୍େୁୀପ୍ରଲାପ୍ତ ଡଲାକ୍ତେ ପଦବୀ 
ମଧ୍ୟେୁ ମଲାତ୍ର ୧୧୧ ଜଣ ଡଲାକ୍ତେ େହଥିିବଲା 
ରବରଳ ୧୫୪ ଡଲାକ୍ତେ ପଦବୀ ଖଲାଲ ି
ପଡ଼ଛି।ି ରସହଭିଳ ି ୭୭୦ଟ ି ଅଣଡଲାକ୍ତେ 
ପଦବୀ ମଧ୍ୟେୁ ୨୦୭ଟ ି ଅଣଡଲାକ୍ତେ 
ପଦବୀ ଖଲାଲ ି ପଡ଼ଛି।ି ଜଲି୍ଲାରେ ୧୩୮ଟ ି

ମଞ୍େୁୀପ୍ରଲାପ୍ତ ଷ୍ଟଲାଫ୍  ନସ୍ସ ପଦବୀେୁ ୩୮ଟ ି
ଷ୍ଟଲାଫ୍  ନସ୍ସ ପଦବୀ ଖଲାଲ ି ପଡ଼ଥିିବଲା ରବରଳ 
୭୮ ଫଲାମ୍ସଲାସଷି୍ଟ ପଦବୀ ମଧ୍ୟେୁ ୨୧ଟ,ି 
୪୨ ଲଲାର୍ଲାଟଲାେ ି ରଟକ୍ସିଆିନ(ଏଲ୍  ଟ)ିଙ୍ 
ମଧ୍ୟେୁ ୧୩ଟ,ି ୧୦ ରେଡଓିଗ୍ଲାଫେ ପଦବୀ 
ମଧ୍ୟେୁ ୪ଟ,ି ୨୫୪ ଏମ୍  ପଏିଚ୍  ଡବ୍ଲଥ୍୍ୟ(ମହଳିଲା 
ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟକମ୍ସୀ)ଙ୍ ପଦବୀ ମଧ୍ୟେୁ ୫୬ଟ,ି 
୧୬୩ଟ ିଏମ୍  ପଏିଚ୍  ଡବ୍ଲଥ୍୍ୟ(ପେୁୁଷ)ଙ୍ ମଧ୍ୟେୁ 
୪୭ଟ,ି ୪୮ଏମ୍  ପଏିଚ୍  ଏସ୍  (ମହଳିଲା) ମଧ୍ୟେୁ 
୧୫ଟ,ି ୩୧ ଏମ୍  ପଏିଚ୍  ଏସ୍  (ପେୁୁଷ)ଙ୍ 
ମଧ୍ୟେୁ ୮ଟ ିଏବଂ ୬ ଜଣ ଚକ୍ଷ ୁସହକଲାେୀଙ୍ 
ମଧ୍ୟେୁ ୫ଟ ି ପଦବୀ ଖଲାଲ ି ପଡ଼ଛି।ି ଫଳରେ 
ବପି�୍ସଥ୍ୟସ୍ତ ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟରସବଲାକୁ ରନଇ ଜଲି୍ଲାବଲାସୀ 

ନଲାହ ିଁ ନ ଥିବଲା ସମସଥ୍ୟଲାରେ ସମ୍ଖୁୀନ ରହଲାଇ 
ନୟିମତି ଅସରନ୍ଲାଷ ବଥ୍ୟକ୍ତ କେଚିଲାଲଛିନ୍।ି 
ସବୁଠଲାେୁ ଉଦ୍  ରବଗଜନକ କଥଲା, ପ୍ରତଦିନି 
ସକଲାରଳ ଜଲି୍ଲା ମଖୁଥ୍ୟ ଚକିତି୍ଲାଳୟରେ 
ରଲଲାକଙ୍ ଲମଲ୍ା ଲଲାଇନ ଲଲାଗଛୁ।ି ସଲାଧଲାେଣ, 
ମଧ୍ୟବତି୍ତ, ଗେବି ଓ ଅଭଲାବୀ ରଲଲାରକ େଲାଜଥ୍ୟ 
ସେକଲାେଙ୍ ମଲାଗଣଲା ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟରସବଲା ପଲାଇବଲାକୁ 
ଜଲି୍ଲା ଡଲାକ୍ତେଖଲାନଲାକୁ ଧଲାଇଁ ଆସଥୁିବଲା ରବରଳ 
ଡଲାକ୍ତେ, କମ୍ସଚଲାେୀ ଅଭଲାବ ସହ ସ୍ଲାନଲାଭଲାବ 
ସମସଥ୍ୟଲା ର�ଲାଗୁ ଁ ଏରବ ରସମଲାରନ ଉପ�କୁ୍ତ 
ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟରସବଲା ପଲାଉନଲାହଲାନ୍।ି ଘଣ୍ଲାଘଣ୍ଲା 
ଟରିକଟ୍   କଲାଉଣ୍େ ଆଗରେ ଛଡିଲା ରହଲାଇ 
ଟରିକଟ ହଲାସଲ କେବିଲା ପରେ ରକୌଣସ ି

ବରିଶଷଜ୍ଞ ଡଲାକ୍ତେ େହୁ ନ ଥିବଲାେୁ ନେିଲାଶରେ 
ରଫେୁଛନ୍ ିଶହଶହ ରେଲାଗୀ। ରସହଭିଳ ିେକ୍ତ 
ପେୀକ୍ଷଲା ଆଦ ିକଲା�୍ସଥ୍ୟ କେବିଲା ପରେ ଡଲାକ୍ତେଙ୍ 
ଡୁଥ୍ୟଟ ି ରଶଷ ରହଉଥିବଲାେୁ ରେଲାଗୀ ବନିଲା 
ଚକିତି୍ଲାରେ ଘେକୁ ରଫେବିଲାକୁ ବଲାଧ୍ୟ ରହଉଛ।ି 
ଜଲି୍ଲା ମଖୁଥ୍ୟ ଡଲାକ୍ତେଖଲାନଲାରେ ରକବଳ ମଲାନବ 
ସମ୍ଳ ନୁରହ ଁ ପେସିେ ଏରତ ଭଡି ରହଉଛ ି
ର�, ରେଲାଗୀ ଓ ସମ୍ପକ୍ସୀୟଙୁ୍ ପଲାଦଚଲଲା 
େଲାସ୍ତଲା ବ ି ମଳୁିନ।ି ବଲାଇକ୍  , କଲାେ, ଆମ୍ଲ୍ଲାନ୍ସ 
ଗଡୁକିେ ପଲାକ୍କଂ ରନଇ ବ ି ଜଟଳି ସମସଥ୍ୟଲା 
ଉପଜୁୁଛ।ି ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟ ବଭିଲାଗ ଏଭଳ ି ଗେୁୁତେ 
ସମସଥ୍ୟଲାେୁ ଜଲି୍ଲାବଲାସୀଙୁ୍ ମକୁୁଳଲାଇବଲାକୁ 
ବଭିନି୍ନ ମହଲରେ ଦଲାବ ିରହଲାଇଛ।ି

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରେ ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟରେବଲା ବପିର୍ଯଥ୍ୟସ୍ତ

୧୫୪ ଡାକ୍ତର, ୨୦୭ ଅଣଡାକ୍ତର କର୍ମଚାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି

 ଜଲି୍ଲା ମଖୁଥ୍ୟ ଚକିତି୍ଲାଳୟରେ 
ସ୍ଲାନଲାଭଲାବ

 ଅସରୁାଳ,ି ୧୭ା୩(ସମସି)

ଧଲାମନଗେ ବ୍ଲକେ ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଳରେ ଏରବ 
ରବଆଇନ ଇଟଲାଭଲାଟ ିମଲାତ୍ରଲାଧିକ ସଂଖଥ୍ୟଲାରେ 
ବୃଦ୍ ି ପଲାଇଥିବଲାେୁ ଏହ ି ଅଞ୍ଳେ ପେରିବଶ 
ପ୍ରଦୂଷଣେ ଏକ ମଖୁଥ୍ୟ କଲାେଣ ପଲାଲଟଛି।ି 
ଏହ ି ବ୍ଲକ ନଦୀ ବହୁଳ ରହଲାଉଥିବଲାେୁ 
ଏହଲାେ ମଲାଟ ି ଇଟଲା ନମି୍ସଲାଣ ପଲାଇଁ ରବଶ୍   
ଉପର�ଲାଗୀ। ରତଣ ୁଏହଲାେ ସରୁ�ଲାଗ ରନଇ 
ଇଟଲା ବଥ୍ୟବସଲାୟୀମଲାରନ ମନଇଚ୍ଲା ଇଟଲାଭଲାଟ ି
କେ ିନଜିେ ରବପଲାେ ଚଳଲାଇଛନ୍।ି ବରିଶଷ 
କେ ିନରଭମ୍େ ମଲାସେୁ ଏପ୍ରଲି ମଲାସ ପ�୍ସଥ୍ୟନ୍ 
ଏହ ି ଇଟଲା ରବପଲାେୀଙ୍ େଲାଜ୍   ଚଲାଲଥିଲାଏ। 
ବଭିନି୍ନ ସେକଲାେୀ ସ୍ଲାନ, ରଗଲାଚେ, େକ୍ଷତି 
ଅନଲାବଲାଦୀ ପଡ଼ଆି ଜମ,ି ସ୍ଲୁ ପଲାଖ ଜମ,ି 
ଡଲାକ୍ତଖଲାନଲା ପଲାଖ ଜମ,ି ନଦୀ ପଠଲା ରକୌଣସ ି
ଜଲାଗଲା ଖଲାଲ ିେଖ ୁନଲାହଲାନ୍।ି ଏହ ିଲଲାଭରଖଲାେ 
ବଥ୍ୟବସଲାୟୀମଲାରନ ପ୍ରଶଲାସନେ ପରେଲାକ୍ଷ 

ସମଥ୍ସନରେ ଏଭଳ ି ରବଆଇନ କଲା�୍ସଥ୍ୟ 
ଚଲାଲୁଥିବଲା ରନଇ ସଲାଧଲାେଣରେ ଅଭରି�ଲାଗ 
ରହଉଥିରଲ ବ ି ରକୌଣସ ି କଲା�୍ସଥ୍ୟଲାନୁଷ୍ଲାନ 
ଗ୍ହଣ କେଲା�ଲାଉ ନ ଥିବଲାେୁ ଅସରନ୍ଲାଷ 
ବୃଦ୍ ି ପଲାଉଛ।ି େଲାଜସ୍ ନେିୀକ୍ଷକମଲାନଙ୍ 
ସହତି ମଲୂଚଲାଲ କେ ି ଅଳ୍ପ କଛି ି ଘରେଲାଇ 

ଭଲାରବ ଇଟଲା ରପଲାଡ଼ବିଲାେ ଦଶ୍ସଲାଇ ଭତିେିଆି 
ଅଥ୍ସ କଲାେବଲାେ ସହତି ସହଜରେ େସଦି 
ବଲା ଅନୁମତପିତ୍ର ହଲାସଲ କେରିନଇ 
ନଜିେ ରବପଲାେ ସବୁଧିଲାରେ କେବିଲାେ 
ସରୁ�ଲାଗ ହଲାସଲ କେ ି ରନଉଛନ୍ ି ଏହ ି
ରବପଲାେୀମଲାରନ। �ଆୁରଡ ରଦଖିବ 

ବତ୍ତ୍ସମଲାନ ଇଟଲା ଭଲାଟ ିଶହ ଶହ ସଂଖଥ୍ୟଲାରେ। 
ଏହଲା ର�ଲାଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ ି ପଲାଉଛ।ି ବଲାୟ ୁ
ପ୍ରଦୂଷଣ ସଲାଙ୍ଗକୁ ନଦୀ ଅବବଲାହକିଲାେୁ ମଲାଟ ି
ରଖଲାଳ ିନଆି�ଲାଉଥିବଲାେୁ ମତୃ୍ତକିଲା କ୍ଷୟ ରହଲାଇ 
ସ୍ଲାନୀୟ ଅଞ୍ଳରେ ପ�୍ସଥ୍ୟଲାପ୍ତ କ୍ଷତ ି ରହଉଛ।ି 
�ଲାହଲାକ ି ଭବଷିଥ୍ୟତରେ ବପିଜ୍ଜନକ ପେସି୍ତି ି

ସଷୃ୍ଟ ିକେବି ରବଲାଲ ିବୁଦ୍ଜିୀବୀମଲାରନ ରକ୍ଷଲାଭ 
ପ୍ରକଲାଶ କେଛିନ୍।ି ଏହଲାଦ୍ଲାେଲା ସେକଲାେ 
ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖଥ୍ୟଲାରେ େଲାଜସ୍ ହେଲାଉଛନ୍।ି 
ଏହ ି ଇଟଲା ପେବିହନ ପଲାଇଁ ମଲାଲକିମଲାରନ 
ବହୁସଂଖଥ୍ୟଲାରେ ଅନଭଜି୍ଞ ଡ୍ଲାଇଭେଙ୍ ଦ୍ଲାେଲା 
ଶହ ଶହ ଟ୍ଲାକ୍ଟେ ଚଳଲାଉଛନ୍।ି ଫଳରେ 
ଅଧିକଲାଂଶ ସମୟରେ ସଂଘଲାତକି ଦୁଘ୍ସଟଣଲା 
ଘଟବିଲା ସହତି ସଲାଧଲାେଣ ରଲଲାକଙ୍ 
�ଲାତଲାୟଲାତରେ ବଲାଧଲାରହଉଛ।ି ଗ୍ଲାମୀଣ େଲାସ୍ତଲା 
ଗଡୁକି ଖବୁ୍   କମ ଦନି ମଧ୍ୟରେ ବପି�୍ସଥ୍ୟସ୍ତ 
ରହଉଛ।ି ନଦୀବନ୍ଧ ଗଡ଼ୁକି ମଧ୍ୟ ଏହ ି
ଟ୍ଲାକ୍ଟେ ଚଲାଳକଙ୍ ପଲାଇଁ ପ୍ରଭଲାବତି ରହଉଛ।ି 
ବଲାେମ୍ଲାେ ସ୍ଲାନୀୟ ପ୍ରଶଲାସନ ନକିଟରେ 
ଏ ସଂକ୍ଲାନ୍ରେ ଅଭରି�ଲାଗ ରହଉଥିରଲ ବ ି
ରକୌଣସ ି ପଦରକ୍ଷପ ନଆି�ଲାଉନଲାହ ିଁ। ରତଣ ୁ
ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ନଜିଆଡୁ ବଦି୍ବିଦ୍ ଅନୁଧ୍ୟଲାନ କେ ି
କଲା�୍ସଥ୍ୟଲାନୁଷ୍ଲାନ ଗ୍ହଣ କେବିଲାକୁ ସ୍ଲାନୀୟ 
ଜନସଲାଧଲାେଣ ଦଲାବ ିକେଛିନ୍।ି

ବଢ଼ଚିାଲଛି ିବବଆଇନ ଇଟାଭାଟ;ି ପ୍ରସାଶନ ନରିବ

ଭଦ୍ରକ, ୧୭ା୩(ସମସି): ଜରଣ ୨୪ବଷ୍ସେ 
ବଲାଳକିଲା ନଜିେ ଦୁଃସଲାହଲାସ ବଳରେ 
ସଲାଇକଲ ଧେ ି ରଦଶ ଭ୍ରମଣ କେୁଛନ୍।ି 
ତଲାଙ୍େ ସଲାଇକଲ ର�ଲାରଗ ଏହ ି ରଦଶ 
ଭ୍ରମଣେ ଲକ୍ଷଥ୍ୟ ରହଉଛ,ି ମହଳିଲା ସେୁକ୍ଷଲା 
ଓ ସଶକ୍ତକିେଣେ ବଲାତ୍ତ୍ସଲା ପ୍ରଚଲାେ କେବିଲା। 
ଇଏ ରହଉଛନ୍ ି ସରଲଲାସଲାଇରକଲଷି୍ଟ 
ଆଶଲା ମଲାଲବଥ୍ୟ। ଆଶଲା ମଲାଲବଥ୍ୟଲାଙ୍ 
ଘେ ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶେ େଲାଜଘେ ଜଲି୍ଲା 
ଅଧୀନ ନଟେଲାମ ଗଲାରଁେ। ରସ ଫିଜକିଲାଲ 

ଏଜୁରକଶସନରେ ଏମ୍  ଏ ପଲାଶ କେଛିନ୍।ି 
ରସ ଇତ ି ମଧ୍ୟରେ ସଲାଇକଲ ର�ଲାରଗ 
ରଦଶେ ୧୦ଟ ିେଲାଜଥ୍ୟ ଅତକି୍ମ କେବିଲା ସହ 
୧୦୩୩୫ କରିଲଲାମଟିେ ଅତକି୍ମ କେଥିିବଲା 
ସଚୂନଲା ରଦଇଛନ୍।ି ଆଜ ି ଆଶଲା ମଲାଲବଥ୍ୟଲା 
ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଛିନ୍।ି ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ବିଲା 
ପରେ ରସ ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙୁ୍ ତଲାଙ୍ ସେକଲାେୀ 
କଲା�୍ସଥ୍ୟଲାଳୟରେ ସଲାକ୍ଷଲାତ କେଛିନ୍।ି 
ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ସରିଦ୍ଶ୍ବେ ବଳେିଲାମ ରବଲାନ୍ଦେ 
ତଲାଙୁ୍ ସ୍ଲାଗତ କେବିଲା ସହ ତଲାଙ୍େ ଏହ ି
ଦୁଃସଲାହଲାସକି ପଦରକ୍ଷପ ଅନଥ୍ୟ ଝଅିମଲାନଙ୍ 
ପଲାଇ ଁ ରପ୍ରେଣଲାେ ଉତ୍ ରବଲାଲ ି ମତପ୍ରକଲାଶ 
କେବିଲା ସହ ପ୍ରଶଂସଲା କେଛିନ୍।ି ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙୁ୍ 
ରଭଟବିଲା ପରେ ଗଣମଲାଧ୍ୟମ ପ୍ରତନିଧିିଙୁ୍ 
ଆଶଲା ମଲାଲବଥ୍ୟଲା ତଲାଙ୍ ପ୍ରତକି୍ୟିଲାରେ 
କହଥିିରଲ ର�, ମହଳିଲା ଓ ସଶକ୍ତକିେଣ 
ଦଗିରେ ଆମ ସେକଲାେ ଗୁେୁୁତ୍ୱ ରଦବଲା ସହ 
ବଭିନି୍ନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କେଛିନ୍।ି ରତରବ 
ମହଳିଲାମଲାରନ ନଜିକୁ ଅବଳଲା ନ ଭଲାବ ି
ଦୃଢମରନଲାବଳ େଖି ପଦଲାକୁ ବଲାହଲାେବିଲାକୁ 
ପଡ଼ବି। ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ କଥଲା, �ଲାତ୍ରଲା ସମୟରେ 
ରସ ରକୌଣସ ିସମସଥ୍ୟଲାରେ ସମ୍ଖୁୀନ ରହଲାଇ 
ନ ଥିବଲା କଥଲା କହଥିିରଲ। ଆଥରଲଟ୍  ରେ 
ଜଲାତୀୟ ରଖଳଲାଳଭିଲାରବ ସନୁଲାମ ଅଜ୍ସନ 
କେବିଲା ସହ ରସ ଜରଣ ପବ୍ସତ ଆରେଲାହୀ 
ଥିବଲା କଥଲା କହଛିନ୍।ି ରସହପିେ ି ଆଶଲା 
ମଲାଲବଥ୍ୟଲା ସଲାଇକଲ ର�ଲାରଗ ରଦଶେ ସବୁ 
େଲାଜଥ୍ୟ ପେକି୍ମଲା କେ ି ରଶଷରେ ଆସନ୍ଲା 
ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ଦନି ଦଲି୍ୀରେ ପହଞ୍ବିଲାେ ଲକ୍ଷଥ୍ୟ 
େଖିଥିବଲା କହଛିନ୍।ି

  ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ରିେ ଆଶଲା ମଲାେବଥ୍ୟଲା
ସାଇକଲବର ଭାରତ ଭ୍ରରଣ କର ି
ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ ିରହଳିା ସଟୁରକ୍ା ବାର୍୍ମା

ବାସଦୁେବପରୁ, ୧୭ା୩(ସମସି): 
ବଲାସରୁଦବପେୁ ବ୍ଲକରେ କଲା�୍ସଥ୍ୟେତ 
ଆଶଲାକମ୍ସୀ ଓ ପଲାଚକିଲାମଲାରନ ବଭିନି୍ନ ଦଲାବରିେ 
ଆରନ୍ଦଲାଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍।ି ସଟୁି ସହତି 
ସହବନ୍ଧତି ଏହ ି ସଂଗଠନ ଗଡୁକି ୧୧ ଦଫଲା 
ଦଲାବ ି ପେୂଣ ନ ରହରଲ ସେକଲାେୀ କଳକୁ 
ଅଚଳ କେରିଦବଲାେ ଦୃଢ ରଚତଲାବନୀ 
ରଦଇଛନ୍।ି ମଧ୍ୟଲାହ୍ନରେ ସହେେ ଟଲାଉନହଲ 
ପେସିେେୁ ଶତଲାଧିକ ଆଶଲାକମ୍ସୀ ଓ 
ପଲାଚକିଲାମଲାରନ ସମରବତ ରହଲାଇ ରଶଲାଭଲା�ଲାତ୍ରଲା 
ଜେଆିରେ ସହେେ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରଲାନ୍ ଅତକି୍ଲାନ୍ 
କେଥିିରଲ। ସ୍ଲମି୍   ୱଲାକ୍ସେେୁ ଶ୍ରମକିେ 
ମଲାନଥ୍ୟତଲା ଦଲାବ ି ସହତି ମଲାସକୁ ୨୬ ହଜଲାେ 
ଦେମଲା, ଆଶଲାକମ୍ସୀଙୁ୍ ସ୍ଲାଟ୍ସରଫଲାନ ପ୍ରଦଲାନ, 
୨ବଷ୍ସ ପେବିରତ୍ତ୍ସ ବଷ୍ସକୁ ୧୦ ହଜଲାେ ଟଙ୍ଲା 

କଣ୍ରିଜନ୍ସ,ି ବଷ୍ସକୁ ୨ଖଣ୍ଡ ଶଲାଢୀ, ପ୍ରରତଥ୍ୟକ 
ମଲାସ ୧୦ ତଲାେଖି ସଦୁ୍ଲା ଦେମଲା ପ୍ରଦଲାନ ଆଦ ି
ଦଲାବ ି ନଲାେଲା ରଦଇ ସେକଲାେଙ୍ ବେୁିଦ୍ରେ 
ନଲାେଲା ପ୍ରଦଲାନ କେଥିିରଲ। ରସହପିେ ିପଲାଚକିଲା 
ସହଲାୟକିଲାଙୁ୍ ଗତ ୨୮ ମଲାସେ ବରକୟଲା ଅଥ୍ସ 
ତୁେନ୍ ପ୍ରଦଲାନ ସହତି ଛରଟଇ ରହଲାଇଥିବଲା 
ପଲାଚକିଲାମଲାନଙୁ୍ ପଃୁନ ନ�ିକୁ୍ତ,ି ଅବସେ 
ବୟସ ୬୦େୁ ୬୨କୁ ବୃଦ୍,ି ବଷ୍ସେ ୧୦ 
ମଲାସେ ପଲାଉଣଲା ପେବିରତ୍ତ୍ସ ୧୨ ମଲାସେ 
ପ୍ରଦଲାନ ଆଦ ିଦଲାବ ିସମ୍ଳତିପତ୍ର ସେକଲାେଙୁ୍ 
ପ୍ରଦଲାନ କେଲା�ଲାଇଛ।ି ରଶଲାଭଲା�ଲାତ୍ରଲାରେ 
ରଶଷରେ ସ୍ଲାନୀୟ ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷଲାଧିକଲାେୀଙ୍ 
କଲା�୍ସଥ୍ୟଲାଳୟ ସମ୍ଖୁରେ ଶ୍ରମକି ରନତ୍ରୀ ମମତଲା 
ରଜନଲାଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଲାରେ ଏକ ପଥପ୍ରଲାନ୍ ସଭଲା 
ଅନୁଷ୍ତି ରହଲାଇଥିଲଲା। ଏଥିରେ ଶ୍ରମକି 

ରନତଲା ଆଇନଜୀବୀ ଦବିଥ୍ୟସଂି ନଲାୟକ, 
ପଲାଚକିଲା ରନତ୍ରୀ ସୀତଲାେଲାଣ ି ଦଲାଶ, ବଲାସନ୍ ି
ରବରହେଲା, ଶ୍ରମକି ରନତଲା ମଳୟ ରଭଲାଇ, 
ବଷୁି୍ ଦଲାସ, ସେସ୍ତୀ ହଲାତୀ, ଆଶଲାରନତ୍ରୀ 
ଜୟନ୍ୀ ନଲାୟକ, ମନିତୀ ରବରହେଲା, ସଞ୍କୁ୍ତଲା 
ବଲାେକି, ଜୟନ୍ ିବଶି୍ଲାଳ, କନକଲତଲା ନଲାୟକ, 
ଶଲାନ୍ଲିତଲା ରବରହେଲା, ଜୟନ୍ୀ ଓଝଲା, ସଞ୍ ୁ
ଦଲାସ, ଲକ୍ଷୀପ୍ରୟିଲା ଦଲାସ, ପଲାଚକିଲା ରନତ୍ରୀ 
େୁନଲା ଖଣୁ୍ଆି, ବଜିୟଲକ୍ଷୀ ରବରହେଲା ପ୍ରମଖୁ 
ସଲାମଲି ରହଲାଇ ନଜିେ ଅଧିକଲାେ ସଲାବଥ୍ୟସ୍ତ 
କେଥିିରଲ। ପରେ ଆଶଲାକମ୍ସୀମଲାରନ 
ସ୍ଲାନୀୟ ରଗଲାଷ୍ୀ ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ଅଧିକଲାେୀ 
ଓ ପଲାଚକିଲାମଲାରନ ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷଲାଧିକଲାେୀଙୁ୍ 
ମଖୁଥ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ ଉରଦେଶଥ୍ୟରେ ଦଲାବପିତ୍ର ପ୍ରଦଲାନ 
କେଥିିରଲ।

ବଭିନି୍ନ ଦାବବିର ଆବ୍ାଳନକଟୁ ଓହ୍ାଇବଲ ପାଚକିା ଓ ଆଶାକର୍ମୀ ଧାମନଗର, ୧୭ା୩(ସମସି): ଧଲାମନଗେ 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ସତ ଚୁଡଲାକୁଟ ି ପଞ୍ଲାୟତସ୍ତି 
ଇନ୍ଦ୍ରରଗଲାବନି୍ଦ ଆଞ୍ଳକି ସଲାଧନରକନ୍ଦ୍ର 
ଅଧୀନସ୍ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନଲାଥ ସେକଲାେୀ ଉଚ୍ଚ 
ବଦିଥ୍ୟଲାଳୟ, ଦଇପେୁରେ ଆଞ୍ଳକି 
ସଲାଧନ ରକନ୍ଦ୍ରସ୍ତେୀୟ ରଖଳଣଲା ତଆିେ ି
କମ୍ସଶଲାଳଲା ଶବିେି ଶକୁ୍ବଲାେ ଅନୁଷ୍ତି 
ରହଲାଇଛ।ି ଏହ ି କଲା�୍ସଥ୍ୟକ୍ମରେ ଶକି୍ଷକ 
ତଥଲା ସଆିର୍  ସସି ି ପ୍ରଶଲାନ୍ ରବରହେଲାଙ୍ 
ସଭଲାପତତି୍ୱରେ ଆରୟଲାଜତି କଲା�୍ସଥ୍ୟକ୍ମରେ 

ମଖୁଥ୍ୟଅତଥିି ଭଲାରବ ଏବଓି କମ୍   ବଆିର୍  ସସି ି
ଭୀମରସନ ରହଲା ର�ଲାଗରଦଇ କଲା�୍ସଥ୍ୟକ୍ମେ 
ଉରଦଶଥ୍ୟ ଜ୍ଞଲାପନ କେବିଲା ସହତି ଏହଲା 
କପିେ ି ବଦିଥ୍ୟଲାଳୟସ୍ତେରେ କଲା�୍ସଥ୍ୟକଲାେୀ 
ରହଲାଇପଲାେବି ନଜିେ ବକ୍ତବଥ୍ୟରେ ସଚୂନଲା 
ରଦଇଥିରଲ। ମଖୁଥ୍ୟବକ୍ତଲା ଭଲାରବ ସହ 
ଶକି୍ଷଲାଧିକଲାେୀ େରମଶଚନ୍ଦ୍ର ପତ,ି ସମ୍ଲାନତି 
ଅତଥିି ଭଲାରବ ଶକି୍ଷକ ଖରଗଶ୍େ ସଲାମଲ, 

ସଆିର୍  ସସି ି ରସକ୍   ସମସଦୁେନି, େୂପକ 
ମଶି୍ର, ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ମମତଲାେଲାଣୀ ଦଲାଶ, ସଲାେଥୀ 
ମମୁୁ୍ସ, ସଲାଗେକିଲା ସ୍ଲାଇଁ, ଶକି୍ଷକ ସନଲାତନ 
ମମୁୁ୍ସ, ଭୀମରସନ ହଲାଂସଦଲା, ବଲାବଲାଜୀ ନଲାଥ 
ର�ଲାଗରଦଇ କଲା�୍ସଥ୍ୟକ୍ମେ ଉରଦେଶଥ୍ୟ ଓ 
ଲକ୍ଷଥ୍ୟ ଜ୍ଞଲାପନ କେଥିିରଲ, ପ୍ରଧଲାନ ଶକି୍ଷକ 
ପରୂ୍୍ସଚନ୍ଦ୍ର ନଲାୟକ ଅତଥିିମଲାନଙ୍ ପେଚିୟ 
କେଥିିରଲ, ପ୍ରଶକି୍ଷକ ଭଲାରବ ଭଲାବଗ୍ଲାହୀ 
ପଣ୍ଡଲା, ସଧୁଲାଂଶବୁଲାଲଲା ମହଲାନ୍ ି ଓ ସମସ୍ତ 
ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙୁ୍ ଶକି୍ଷଣ ଉପର�ଲାଗୀ 

ରଖଳଣଲା ତଆିେ ି କେବିଲାେ ରକୌଶଳ 
ପ୍ରଦଲାନ କେଥିିରଲ। ଏହ ି ପେରିପ୍ରକ୍ଷୀରେ 
ନୂତନ ଭଲାରବ ର�ଲାଗରଦଇଥିବଲା 
ଏବଓି େରମଶଚନ୍ଦ୍ର ପତଙୁି୍ ଉତ୍ତେୀୟ 
ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ ରଦଇ କ୍ଲଷ୍ଟେ ପକ୍ଷେୁ ସମ୍ଦ୍୍କତ 
କେଲା�ଲାଇଥିଲଲା। ରଶଷରେ ସଆିର୍  ସସି ି
ରଗଲାବନି୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ମଲାଝୀ ସମସ୍ତଙୁ୍ ଧନଥ୍ୟବଲାଦ 
ଅପ୍ସଣ କେଥିିରଲ।

ବଖଳଣା ତଆିର ିକର୍ମଶାଳା ଶବିରି

ଭଦ୍ରକ, ୧୭ା୩(ସମସି): ରଗଲପେୁ 
ଛକ ପଲାଶ୍ବ୍ସରେ ୧୬ନମ୍େ ଜଲାତୀୟ 
େଲାଜପଥେ ଆରପ୍ରଲାଚ ରେଲାଡ୍   ନମି୍ସଲାଣ ରନଇ 
ଶକୁ୍ବଲାେ ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙୁ୍ ଦଲାବପିତ୍ର ପ୍ରଦଲାନ 
କେଲା�ଲାଇଛ।ି ରଗଲପେୁ ଛକପଲାଶ୍ବ୍ସରେ 
ଥିବଲା ଆରପ୍ରଲାଚ ରେଲାଡଟ ି ଦୀଘ୍ସଦନି ରହବ 
ଅଧଲାପନ୍େଆି ରହଲାଇ େହଛି।ି ଫଳରେ 
ଏହ ି େଲାସ୍ତଲା ଉପରେ ନଭି୍ସେ କେୁଥିବଲା 
୫ଟ ି ଗ୍ଲାମେ ଅଧିବଲାସୀମଲାରନ ବଭିନି୍ନ 
ସମସଥ୍ୟଲାରେ ସମ୍ଖୁୀନ ରହଉଛନ୍।ି 
ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ କଥଲା ରହଲଲା, ସମ୍ପକୃ୍ତ ସ୍ଲାନରେ 

ଦୁଘ୍ସଟଣଲା ଘଟ ି ଗତ ବଷ୍ସକ ମଧ୍ୟରେ ୫ 
ଜୀବନ �ଲାଇଛ।ି ଏହ ି େଲାସ୍ତଲା ପଲାଶ୍ବ୍ସରେ 
ରଗଲପେୁ ସ୍ଲୁେ ରକଲାମଳମତୀ 
ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀମଲାରନ �ଲାତଲାୟଲାତରେ ରଘଲାେ 
ସମସଥ୍ୟଲାରେ ସମ୍ଖୁୀନ ରହଉଛନ୍।ି ଏଣ ୁ
ଏଦଗିରେ ତୁେନ୍ ପଦରକ୍ଷପ ରନବଲାକୁ 
ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ସରିଦ୍ଶ୍ବେ ବଳେିଲାମ ରବଲାନ୍ଦେଙୁ୍ 
ରଭଟ ି ରକଲାେରକଲାେଲା ସେପଞ୍ଙ୍ ପ୍ରତନିଧିି 
ଧବରଳଶ୍େ ପଣ୍ଡଲା, ସ୍ଲାନୀୟ ଅଧିବଲାସୀ 
ସଲାମ୍ଲାଦକି େଲାରଜଶ ଦଲାସ ପ୍ରମଖୁ ଦଲାବପିତ୍ର 
ପ୍ରଦଲାନ କେଛିନ୍।ି

ଆବପ୍ରାଚବରାଡ୍   ନରି୍ମାଣ ବନଇ 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ଟୁ  ଦାବପିତ୍ର

ଆଗରପଡ଼ା, ୧୭ା୩(ସମସି): 
ଆଗେପଡ଼ଲାସ୍ତି େଲାଜନଗେ ମଙ୍ଗଳପେୁ 
ଗ୍ଲାମେ ଅନଲାମ ରଜନଲାଙ୍ ପଅୁ ରଦରବନ୍ଦ୍ରଙୁ୍ 

ରକୌଶଲଥ୍ୟଲା ସଲାହତିଥ୍ୟ ଓ ସଂସ୍ତୃ ି ପେଷିଦ, 
କଟକ ପକ୍ଷେୁ ଆରୟଲାଜତି ୪ଥ୍ସ ବଲାଷ୍କକ 
ସମ୍ଳିନୀ କବକିଳଲାକଲାେ ମରହଲାତ୍ବ 
ତେଫେୁ ଚଳତିବଷ୍ସ ପଲାଇଁ ସଲାେସ୍ତ 
ପ୍ରତଭିଲା ସମ୍ଲାନରେ ସମ୍ଲାନତି କେଲା�ଲାଇଛ।ି 
ଅନୁଷ୍ଲାନ ସଭଲାପତ ିମନସିଲା େଲାୟ, ସମ୍ପଲାଦକ 
ସଞ୍ୟ ରଚୌଧେୁୀ, ସଲାହତିଥି୍ୟକ ସଦୁଶ୍ସନ 
ପଟ୍ଟନଲାୟକ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସମ୍ଳିନୀେ 
ସଭଲାପତ ି ଡଃ. େବେିଞ୍ନ ସଲାହୁ ପ୍ରମଖୁ 
ରଦରବନ୍ଦ୍ରଙୁ୍ ମଲାନପତ୍ର ଓ ଉତ୍ତେୀୟ ରଦଇ 
ସମ୍ଲାନତି କେଥିିରଲ। ସଚୂନଲାର�ଲାଗଥ୍ୟ, 
ରଦରବନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ଶିଲାେ ଜରଣ ସନୁଲାମଧନଥ୍ୟ 
ଗୀତକିଲାେ ଓ ଗଲାୟକ। ଏଥିପଲାଇଁ ତଲାଙୁ୍ ବହୁ 
ଅନୁଷ୍ଲାନେୁ ଅରନକ ସମ୍ଲାନ ମଳିଛି।ି

ବଦବବନ୍ଦ୍ରଙ୍ଟୁ  ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତଭିା ସମ୍ାନ
ଧାମନଗର, ୧୭ା୩(ସମସି): ଧଲାମନଗେ ଅଗ୍ଶିମ ବଭିଲାଗ 
କଲା�୍ସଥ୍ୟଲାଳୟ ସମ୍ଖୁରେ ଓ ପେସିେରେ ଅଗ୍ ି ନବି୍ସଲାପକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 

ଶବିେି ଶକୁ୍ବଲାେ ଅନୁଷ୍ତି ରହଲାଇ�ଲାଇଛ।ି ଏଥିରେ ସ୍ଲାନୀୟ 
ଅଗ୍ଶିମ ବଭିଲାଗ ଅଧିକଲାେୀ ଓ କମ୍ସଚଲାେୀମଲାରନ ର�ଲାଗରଦଇ 

ଅଗ୍କିଲାଣ୍ଡ ଘଟରିଲ ରକଉଁଭଳ ି ତତ୍କଲାଳ ଏହଲାକୁ ଆୟତ୍ତ କେଲା�ଲାଇ 
ପଲାେବି ରସରନଇ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପ୍ରଦଲାନ କେଥିିରଲ। ବରିଶଷ କେ ିସକଲାଳ 

ରବଳଲା ବଭିନି୍ନ ଅଙ୍ଗନବଲାଡ ି ରକନ୍ଦ୍ରରେ ଗଥ୍ୟଲାସ 
ଦ୍ଲାେଲା ରେଲାରଷଇ ରହଉଥିବଲାେୁ ରକରତରବରଳ 
ରକମତି ି ଦୁଘ୍ସଟଣଲା ଘଟବିଲା ସମ୍ଲାବନଲା େହଛି।ି 
ରତଣ ୁରଛଲାଟ ରଛଲାଟ ପଲିଲାଙ୍ ସେୁକ୍ଷଲାକୁ ଆଗରେ 
େଖି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଳେ ପ୍ରଲାୟ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବଲାଡ ି
କମ୍ସୀ ଓ ସହଲାୟକିଲାଙୁ୍ ଅଗ୍ ି ନବି୍ସଲାପକ ସମସଥ୍ୟଲା 
ବଷିୟରେ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦଆି�ଲାଇଥିଲଲା। ଏଥିରେ 
ବ୍ଲକେ ମହଳିଲା ଓ ଶଶି ୁ ବକିଲାଶ ବଭିଲାଗେ 
ଅଧିକଲାେଣିୀ, ସପୁେଭଲାଇଜେ ଓ ଧଲାମନଗେ 

ବ୍ଲକେ ବଭିନି୍ନ ରକନ୍ଦ୍ରେୁ ଆସଥିିବଲା ଅଙ୍ଗନବଲାଡ ିକମ୍ସୀ ଓ ସହଲାୟକିଲା 
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 

 ଅଗ୍ ିନବି୍ମାପକ ପ୍ରଶକି୍ଣ ଶବିରି
ମଞ୍ରୁୀଦରାଡ଼, ୧୭ା୩(ସମସି): 
ଭଣ୍ଡଲାେରିପଲାଖେୀ ଥଲାନଲା ୧୬ନମ୍େ 
ଜଲାତୀୟ େଲାଜପଥେ ଶଲାେଦଲା ବଦିଥ୍ୟଲାମନ୍ଦେି 
ନକିଟରେ ଏକ ରଛଳ ି ରବଲାରଝଇ 
ପକି୍  ଅପ୍   ଭଥ୍ୟଲାନ୍   ପଛପଟେୁ ଧକ୍ଲା ରଦବଲା 
ଫଳରେ ଫରେଷ୍ଟେ ଜଗନ୍ନଲାଥ ମଶି୍ର ଆହତ 
ରହଲାଇଛନ୍।ି ପ୍ରଲାପ୍ତ ସଚୂନଲା ଅନୁ�ଲାୟୀ, ଶ୍ରୀ 
ମଶି୍ର ଶକୁ୍ବଲାେ ଦନି ପ୍ରଲାୟ ୧୧ଟଲା ରବରଳ 
ନଜି କଲା�୍ସଥ୍ୟରକ୍ଷତ୍ର ଭଣ୍ଡଲାେରିପଲାଖେୀକୁ 
ବଲାଇକ୍  ରେ ଆସଥୁିବଲା ରବରଳ ବଲାରଲଶ୍େେୁ 
କଟକ ଅଭମିରୁଖ �ଲାଉଥିବଲା ପକି୍  ଅପ୍   
ଭଥ୍ୟଲାନଟ ି ତଲାଙୁ୍ ଧକ୍ଲା ରଦଇଥିଲଲା। ଏହ ି
ସମୟରେ ବ୍ଲକ �ଲାଉଥିବଲା ମଲାଳଦଲା ସମତି ି

ସଭଥ୍ୟଲା େତିଲାଞ୍ଳ ି ସଲାମଲ ଓ ତଲାଙ୍ ସ୍ଲାମୀ 
ତଥଲା ବରିଜଡ ି ରନତଲା ପ୍ରତୁଥ୍ୟଷ ସଲାମଲ 
ସ୍ଲାନୀୟ ରଲଲାକଙ୍ ସଲାହଲା�ଥ୍ୟରେ ଆହତ 
ଫରେଷ୍ଟେଙୁ୍ ଉଦ୍ଲାେ କେ ି ରମଡକିଲାଲ 
ରନଇଥିରଲ। ଆହତ ର�ଲାଗୁଁ କଛି ି ସମୟ 
ପଲାଇଁ ଶ୍ରୀ ମଶି୍ର କଥଲାବଲାତ୍ତ୍ସଲାରେ ନୟିନ୍ତଣ 
ହେଲାଇଥିରଲ। ତଲାଙ୍ ହଲାତ ଓ ପଲାଦରେ 
ଆଘଲାତ ଲଲାଗଥିିଲଲା। ଡଲାକ୍ତେଖଲାନଲାରେ 
ପ୍ରଲାଥମକି ଚକିତି୍ଲା ରହଲାଇସଲାେବିଲା ପରେ 
ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରୀ ମଶି୍ର ସ୍ଲାଭଲାବକି ଅବସ୍ଲାକୁ 
ରଫେଥିିରଲ। ଦୁଘ୍ସଟଣଲା ଘଟଲାଇଥିବଲା ରଛଳ ି
ରବଲାରଝଇ ଗଲାଡକୁି ସ୍ଲାନୀୟ ପଲୁସି ଜବତ 
କେଥିିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି

ଗାଡ଼ ିଧକ୍ାବର ଫବରଷ୍ଟର ଆହତ

ଭଣ୍ାରଦିପାଖରୀ, ୧୭ା୩(ସମସି): 
ଭଣ୍ଡଲାେରିପଲାଖେୀ ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷଲା ବଭିଲାଗ ପକ୍ଷେୁ 
ପ୍ରଲାଥମକି ଶକି୍ଷକମଲାନଙ୍ ଦକ୍ଷତଲା ବୃଦ୍ ିନମିରନ୍ 
‘ପ୍ରଲାେମ୍’ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ତି ରହଲାଇ�ଲାଇଛ।ି 
ହଲାେଲାମଣ ି ବଲାଳକିଲା ଉଚ୍ଚ ବଦିଥ୍ୟଲାଳୟ 
ପେସିେରେ ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ିଶବିେିରେ ରଗଲାଷ୍ୀ 
ଶକି୍ଷଲାଧିକଲାେୀ ଅଧିେ ତେଲାଇ ରପୌରେଲାହତିଥ୍ୟ 
କେଥିିରଲ। ଏହ ି ଶବିେିରେ ବଆିର୍  ସ ି
ଅକ୍ଷୟ ରଜନଲା, ଏବଇିଓ ଉରମଶ ରଜନଲା, 
ମଞ୍ଳୁଲାବଲାଳଲା ନଲାୟକ ଓ ଅବସେପ୍ରଲାପ୍ତ ଶକି୍ଷଲା 
ସଂର�ଲାଜକ କଲାତ୍ତ୍କକଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଲାଇଁ ପ୍ରଶକି୍ଷକ 

ଭଲାରବ ର�ଲାଗରଦଇ ରମୌଳକି ସଲାକ୍ଷେତଲା ଓ 
ସଂଖଥ୍ୟଲାଜ୍ଞଲାନ ମଡୁଥ୍ୟଲ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ରଦଇଥିରଲ। 
ସଲାଧନ ସଂର�ଲାଜକ ପଷୁ୍ପକଚନ୍ଦ୍ର ଭଲାେତୀ, 
ଧରମ୍ସନ୍ଦ୍ର ମହଲାେଣଲା, ବଶି୍େଞ୍ନ ରଶଣ୍ଢ ଓ 
ଉମଲାକଲାନ୍ ସଲାହୁ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙ୍ ଶକି୍ଷଲା ଆଗ୍ହ 
ସଷୃ୍ଟ ି ନମିରନ୍ ଶକି୍ଷଣ ସଲାମଗ୍ୀ ବଥ୍ୟବହଲାେ 
ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱଲାରେଲାପ କେଥିିରଲ। ଶକି୍ଷକ 
ମଲାୟଲାଧେ ଦଲାସ, ସଞ୍ତ ସଲାମଲ, ଶଲାନ୍ଲିତଲା 
େଲାଉତ, ଅଜୟ ନଲାୟକ, ରଦବଦତ୍ତ ମହଲାନ୍,ି 
ସମୁତୀ ନଲାୟକ, ଲକ୍ଷୀଧେ ସଲାହୁ ପ୍ରମଖୁ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଗ୍ହଣ କେଥିିରଲ।

ଶକି୍କଙ୍ଟୁ  ‘ପ୍ରାରମ୍ଭ’ ପ୍ରଶକି୍ଣ
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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 
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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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