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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 
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ବାରପିଦା,୧୭।୩(ସମସି)

ଶକୁ୍ରବାର ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର 
ଭଞ୍ଜଦେଓ ବଶି୍ୱବେି୍ାଳୟ ସଭାଗହୃଦର 
ରାଞ୍ ି ସ୍ତି ଦେନ୍ଦ୍ରରୀୟ ଟସର ଗଦବଷଣା ଓ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପ୍ରତଷି୍ାନ ଆନୁେୂଲ୍ଦର ଓଡ଼ଶିାର 
ଶମିଳିପିାଳ ଦଜୈବମଣ୍ଡଳଦର ମଳୁିଥିବା 

ଜଙ୍ଗଲରୀ ଦମାେଲ ଟସର ପ୍ରଜାତରି 
ସଂରକ୍ଷଣ ବଷିୟଦର ଏେ ରାଜ୍ସ୍ତରରୀୟ 
େମ୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ତି ଦହାଇଯାଇଛ।ି ଏହାର 
ଦପୌଦରାହତି୍ େର ି ପ୍ରତଷି୍ାନର ନଦିଦ୍୍ମଶେ 
ଡ. ଦେ.ସତ୍ନାରାୟଣ ଦମାେଲ ଭଳ ି
ଉନ୍ନତ ମାନର ଟସର ପ୍ରଜାତରି ଗଣୁବତ୍ା 
ଏବଂ ଆଜରି ଯଗୁଦର ଜଙ୍ଗଲ ହାନ ି
ସମୟଦର ପ୍ରେୃତେିତ୍ ଟସର ପ୍ରଜାତରି 
ସଂରକ୍ଷଣ େରବିାର ଆବଶ୍େତା 

ଉପଦର ଗରୁତ୍ାଦରାପ େରଥିିଦଲ। ରାଜ୍ 
ବୟନଶଳି୍ପ ବଭିାଗର ଅତରିକି୍ତ ନଦିଦ୍୍ମଶେ 
ସଯୂ୍ମ୍ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟେ ରାଜ୍ ଦରଶମ 
ବଭିାଗ ତରଫରୁ ଶମିଳିପିାଳ ଦଜୈବମଣ୍ଡଳ 
ପାରପିାଶ୍ଶ୍ମଦର ଥିବା ଦେନ୍ଦ୍ର ଗଡୁେି ଦ୍ାରା 
ଦମାେଲ ସଂରକ୍ଷଣ ୋଯ୍ମ୍କ୍ରମ ଏବଂ 
ତାର ପ୍ରଗତ ି ବଷିୟଦର େହଥିିଦଲ। ଦସ 

ମଧ୍ୟ ଜାଟା ଓ ନାଳଆି ଟସର ପ୍ରଜାତ ି
ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍େତା ବଷିୟଦର 
ଆଦଲାଚନା େରଥିିଦଲ। ବାରପିୋ 
ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିୋରରୀ ସଦ୍ାଷ ଦଜାଶରୀ 
ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାବଦର ଦଯାଗ ଦେଇ 
ରାଜ୍ ଜଙ୍ଗଲ ବଭିାଗ ତରଫରୁ ଦମାେଲ 
ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସହଦଯାଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ 
ଆଗାମରୀ େନିଦର ମଳିତି ଭାଦବ ଦମାେଲ 
ଏବଂ ଅନ୍ ପ୍ରଜାତ ି ପାଇଁ ୋମ େରବିାେୁ 

େହଥିିଦଲ। ଏହ ିୋଯ୍ମ୍କ୍ରମଦର େୃଷବିଜି୍ାନ 
ଦେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ାମାଖଣୁ୍ାର ମଖୁ୍ ଦବୈଜ୍ାନେି 
ସଂଘମତି୍ର ପଟ୍ଟନାୟେ, ଦେନ୍ଦ୍ରରୀୟ ଦରଶମ 
ଦବାଡ୍ମର ବରଷି୍ ଦବୈଜ୍ାନେି ଡ. ମଦନାଜ 
ପଟ୍ଟନାୟେ, ଡ. ପ୍ରଶା୍ େୁମାର େର, 
ଡ. େମ୍ମବରୀର ଦଜନା, ଡ. ଡଆିଇଜ ି ପ୍ରଭୁ 
ପ୍ରମଖୂ ଦବୈଜ୍ାନେି ସନ୍ଦଭ୍ମ ଉପସ୍ାପନ 
େରଥିିଦଲ। ଜଙ୍ଗଲରୀ ଟସର ସଂରକ୍ଷଣ, 
ଉପଦଯାଗ, ଟସର ବଜ୍ମ୍ବସୁ୍ତ ଉପଦଯାଗ 

ଏବଂ ଜନ ସହଭାଗତିା ସମ୍ୱନ୍ଧଦର 
ଆଦଲାଚନା େରଥିିଦଲ। ରାଜ୍ ଦରଶମ 
ବଭିାଗ, ବାରପିୋର ସହାୟେ ନଦିଦ୍୍ମଶେିା 
ଡ. ସଧୁାଂଶବୁାଳା ନାୟେଙ୍କ ସହତି ବଭିନି୍ନ 
ଦେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାରରୀ ମାଦନ ତଥା ୫୦ରୁ ଊର୍୍ଶ୍ମ 
ଟସର େୃଷେ ଆଦଲାଚନାଦର ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
େରଥିିଦଲ। ବଶି୍ୱବେି୍ାଳୟର ପ୍ରାଣରୀବଜି୍ାନ 
ବଭିାଗର ପ୍ରଦଫସର ପଷୁ୍ାଞ୍ଜଳ ି ପରଡ଼ିା, 
ପ୍ରଦଫସର ଦହମ୍ େୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମଖୁ 

ଏହ ି େମ୍ମଶାଳାଦର ସକ୍ରୟି ଦଯାଗୋନ 
ଦେଇଥିଦଲ। ଏହ ି ୋଯ୍ମ୍କ୍ରମ ଉପଲଦକ୍ଷ 
ଅନ୍ ଏେ ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ବଷିୟ ଥିଲା 
ବଶି୍ୱବେି୍ାଳୟ ଓ ରାଞ୍ ି ସ୍ତି ଦେନ୍ଦ୍ରରୀୟ 
ଦରଶମ ଦବାଡ୍ମ ପ୍ରତଷି୍ାନ ମଧ୍ୟଦର ବଭିନି୍ନ 
ବଷିୟଦର ଗଦବଷଣା ପାଇଁ ଏବଂ ବୁଝାମଣା 
ପତ୍ର (ଏମ୍  ଓୟ)ୁ ସ୍ାକ୍ଷରତି ଦହାଇଛ।ି ଡେ୍ଟର 
େମ୍ମବରୀର ଦଜନା ୋଯ୍ମ୍କ୍ରମ ସଞ୍ାଳନ 
େରଥିିଦଲ।

ବାରପିଦା/ଶକୃୁଳ,ି ୧୭ା୩(ସମସି): 
ରାଜ୍ ସରୋରଙ୍କ ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ 
ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ଉନ୍ନୟନ ବଭିାଗ ତରଫରୁ 
ଏବଂ ଓମ୍ୱାଡସ ି ସହାୟତାଦର ଶେୃୁଳ ି
ବ୍ଲେ ଅ୍ଗ୍ମତ ଆେପିରୁଠାଦର ଆେଭିଞ୍ଜ 
ୋରଗିର ଉତ୍ାେନ ସଂଗଠନ ଆନୁେୂଲ୍ଦର 
ଆେବିାସରୀ ୋରଗିରମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ପଥର 
ଦଖାଦେଇ ସାମଗ୍ରରୀର ବବିଧିେରଣ ଉପଦର 
ଏେ ୧୦ େନିଆି ତାଲମି ୋଯ୍୍ମ କ୍ରମ ଆରମ୍ଭ 
ଦହାଇଯାଇଛ।ି ମାର୍୍ମ ୧୫ରୁ ୨୪ ତାରଖି 
ପଯ୍୍ମ ୍ ଅନୁଷ୍ତି ଦହଉଥିବା ଏହ ି ତାଲମି 
ୋଯ୍୍ମ କ୍ରମଦର ୫୦ଜଣ ୋରଗିରମାଦନ 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ େରୁଛ୍।ି ସ୍ରୀେୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ଦଗୌତମ 
ଦମାେେ ଏହ ି ତାଲମି ଶବିରିଦର ମଖୁ୍ 
ପ୍ରଶକି୍ଷେ ଭାଦବ ୋରଗିରମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ଦେଉଛ୍।ି ସହୋରରୀ ପ୍ରଶକି୍ଷେ ଭାଦବ ଶ୍ରୀଧର 
ସାହୁ ଓ ମଦୁେଶ ଦବଦହରା ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦେବାଦର 
ସାହାଯ୍ େରୁଛ୍।ି ତାଲମି ଶବିରିର 
ପ୍ରାରମ୍ଭେି ଅଧଦବଶନଦର ଦଶ୍ୱତା ମଶି୍, 
ପ୍ରେଳ୍ପ ଟମି ଲଡିର ଏସ୍  ସ ିଏସ୍  ଟ ିଆର୍  ଟଆିଇ 
ଭୁବଦନଶ୍ୱର ୋଯ୍୍ମ ାଳୟରୁ ଅନଲାଇନ 

ମାଧ୍ୟମଦର ଦଯାଗୋନ େର ି ୋରଗିରମାନଙୁ୍କ 
ଉଦ୍  ଦବାଧନ ଦେଇଥିଦଲ। ବଜାରର ଚାହେିା 
ଅନୁସାଦର ୋରଗିରମାଦନ ପଥର ଦଖାଦେଇ 
ସାମଗ୍ରରୀଦର ନବନିତ୍ ଆଣବିା ଅତ୍୍ ଜରୁରରୀ 
ଏବଂ ଏହା ଦ୍ାରା ୋରଗିରମାଦନ ପଥର 
ଦଖାଦେଇ ସାମଗ୍ରରୀେୁ ବଜାରଦର ଚାହେିା 
ବଢ଼ାଇ ପାରଦିବ। ପଥର ଦଖାଦେଇ ସାମଗ୍ରରୀର 
ବବିଧି େରଣ େର ିୋରଗିରମାଦନ ସ୍ାବଲମ୍ୱରୀ 
ଦହାଇପାରଦିବ ଦବାଲ ି ମତବ୍କ୍ତ େରଥିିଦଲ। 

ଏହ ି୧୦ େନିଆି ତାଲମି ଶବିରି ବୁଧରୁାମ ପାତ୍ର, 
ଜଲି୍ା ସଂଦଯାଜେ ଓ ଚ ି୍ ାମଣରୀ ମହାପାତ୍ର, 
ୋଯ୍୍ମ ୋରରୀ ଅଧିୋରରୀ, ଏସ୍ଏିସ୍  ଆରଟଆିଇ 
ତରଫରୁ ସଂଦଯାଜନା େରୁଛ୍।ି ଆେଭିଞ୍ଜ 
ୋରଗିର ଉତ୍ାେେ ସଂଗଠନର ସଭାପତ ି
ରବରୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦହା, ସମ୍ାେେ ସାଧଚୁରଣ 
ନାଏେ, ଦୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ୋଳ ି ୋସ ଅନ୍ 
ସଭ୍ମାନଙ୍କ ସହତି ମଶି ି ତାଲମି ଶବିରି 
ଆଦୟାଜନ େରବିାଦର ସହଦଯାଗ େରୁଛ୍।ି

ବାରପିଦା, ୧୭।୩(ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ାଦର ନୂତନ ଦରଳ ଲାଇନ ସଂଦଯାଗରୀ 
େରଣ ଓ ନୂତନ ଦରଳ ଚଳାଚଳ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର 
ସବୁଦବଦଳ ଦେନ୍ଦ୍ର ଅବଦହଳାର ଶେିାର 
ଦହଉଛ।ି ବୁଢାମରା-ଚାେୁଳଆି ଓ 
ବାଙ୍ଗରିଦିପାଷ-ିଦଗାରୁମହଷିାଣରୀ ନୂତନ 
ଦରଳଲାଇନ ନମି୍ମାଣ ନମିଦ୍ ମଖୁ୍ମନ୍ତରୀ 
ନବରୀନ ପଟ୍ଟନାୟେ ମାଗଣାଦର ଜମ ି
ଦଯାଗାଇ ଦେବାେୁ ଦଘାଷଣା େଲା ପଦର 
ମଧ୍ୟ ଦେନ୍ଦ୍ର ସରୋର ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ାଦର 
ଏହ ି େୁଇ ଦରଳ ପ୍ରେଳ୍ପ ନମିଦ୍ ବଦଜଟଦର 
ମାତ୍ର ୧୦୦୦ଟଙ୍କା ବ୍ୟ ବରାେ େରଛି୍।ି 

ଆେବିାସରୀ ବହୁଳ ଜଲି୍ାେୁ ଦେନ୍ଦ୍ର ସରୋରଙ୍କର 
ଚରମ ଅବଦହଳାର ଏହା ଏେ ପ୍ରମାଣ ଦବାଲ ି
ପବୂ୍ମତନ ରାଜ୍ସଭା ସାଂସେ ସଦରାଜନିରୀ 
ଦହମ୍ୱ୍ରମ େହଛି୍।ି ଦସହପିର ି ବାଦଲଶ୍ୱର-
ଭୁବଦନଶ୍ୱର ଦମମ ୁ ଦରେନ୍  େୁ ବାଙ୍ଗରଦିପାଷ ି
ପଯ୍ମ୍୍ ସାମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ବାଙ୍ଗରଦିପାଷରୁି ପରୁରୀ 
ପଯ୍ମ୍୍ ନୂତନ ଦରେନ ଚଳାଚଳ ନମିଦ୍ 
ସଦରାଜନିରୀ ଦହମ୍ୱ୍ରମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ େୃଷ୍ ି
ଆେଷ୍ମଣ େରଛି୍।ି ବୁଢାମରା-ଚାେୁଳଆି 
ଓ ବାଙ୍ଗରଦିପାଷ-ିଦଗାରୁମହଷିାଣରୀ ନୂତନ 
ଦରଳଲାଇନ୍   ନମି୍ମାଣ, ବାଙ୍ଗରଦିପାଷରୁି ପରୁରୀ 
ପଯ୍ମ୍୍ ନୂତନ ଦରଳ ଚଳାଚଳ, ବାଦଲଶ୍ୱର 

-ଭୁଦବଦନଶ୍ୱର ଦମମ ୁଦରେନେୁ ବାଙ୍ଗରଦିପାଷ ି
ପଯ୍ମ୍୍ ସାମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ାର 
ସମସ୍ତ ଦରଳପ୍ରେଳ୍ପେୁ ଇଷ୍ ଦୋଷ୍ ଦରଳ 
ଡଭିଜିନ ଅଧରୀନେୁ ଆଣବିା ନମିଦ୍ ଶ୍ରୀମତରୀ 
ଦହମ୍ୱ୍ରମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ହସ୍ତଦକ୍ଷପ ଦଲାଡଛି୍।ି 
ଶ୍ରୀମତରୀ ଦହମ୍ୱ୍ରମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙୁି୍କ ଦେଇଥିବା 
ୋବପିତ୍ରର ନେଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଓ ଭାରତ 
ସରୋରଙ୍କର ଦରଳମନ୍ତରୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛ୍।ି 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ହସ୍ତଦକ୍ଷପ େରଦିଲ ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ାଦର ନୂତନ ଦରଳ ପ୍ରେଳ୍ପ ଓ ନୂତନ ଦରଳ 
ଚଳାଚଳ େର ି ପାରବି ଦବାଲ ି ସଦରାଜନିରୀ 
ଆଶାବ୍କ୍ତ େରଛି୍।ି

ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ ଶମିଳିପିାଳର ହମାଦଲ ଟସର

ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କେଶମ କବୟାର୍ଡ 
ମଧ୍ୟକେ ବୁଝୟାମଣୟାପତ୍ର ସ୍ୟାକ୍ଷେତି

ବୟାଙ୍େିକିପୟାଷ-ିପେୁ୍ରୀ ନୂତନ କେଳ ଚଳୟାଚଳ ପ୍ରସଙ୍

ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ େସ୍ତହକ୍ଷପ ହଲାଡ଼ହିଲ ସହରାଜନିୀ

ପଥର ହ�ାହଦଇ ସାମଗ୍ୀର ବବିଧିକରଣ ତାଲମି ଶବିରି

ବାରପିଦା,୧୭।୩(ସମସି)

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ାଦର ବହୁ ସଂଖ୍େ ଶକି୍ଷେ ଜାଲ 
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଚାେରି ି େରୁଥିବା ବଭିନି୍ନ ସମୟଦର 
ଅଭଦିଯାଗ ଦହାଇଆସଛି।ି ବଷ୍ମେ ତଦଳ ୨୦୨୨ ମାର୍୍ମ 
୭ଦର ତଦଳ ସଚୂନା ଅଧିୋର େମ୍ମରୀ ଜୟ୍ େୁମାର 
ଧଡ଼ା ଶଳୁଆିପୋ ବଇିଓ ଅଧରୀନଦର ଚାେରି ି େରଥିିବା 
ଝାଲଆିମରା ପ୍ରାଥମେି ବେି୍ାଳୟ, ମହାବଲିା ପ୍ରାଥମେି 
ବେି୍ାଳୟ, ଉଫାଲଗଡ଼ଆି ଉର୍ ପ୍ରାଥମେି ବେି୍ାଳୟ, 
ଧମ୍ମପରୁା ଦନାଡାଲ ଉର୍ ବେି୍ାଳୟ ଓ ମହାବଲିାର 
େ୍ଲଷ୍ରର ଜଦଣ ପବୂ୍ମତନ ସଆିର୍  ସସିସି ି ତଥା ମାଝଆିଣରୀ 

ପ୍ରାଥମେି ବେି୍ାଳୟର ଶକି୍ଷେଙୁ୍କ ମଶିାଇ ୬ଜଣ ଶକି୍ଷେଙ୍କ 
ନାମଦର ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ାପାଳ ବନିରୀତ ଭରଦ୍ାଜଙୁ୍କ 
ଲଖିିତ ଅଭଦିଯାଗ େରଥିିଦଲ। ଦେୌଣସ ି ୋଯ୍ମ୍ାନୁଷ୍ାନ 
ନଆିନଯବିାରୁ ପଣୁଥିଦର 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ଅଭଦିଯାଗ 
ପ୍ରଦୋଷ୍ଦର ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ 
ସାକ୍ଷାତ େର ି ଦମ’ ୨ 
ତାରଖିଦର ଲଖିିତ ଅଭଦିଯାଗ 
େରଥିିଦଲ। ଅଭଦିଯାଗଟ ିପଜି ିଦସଲଦର କ୍ରମେି ନମ୍ୱରଦର 
ପଞ୍ଜେୃିତ ଦହାଇଥିଲା। ଦସହେିନି ହ ିଁ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ 
ଚଠି ି ନଂ -୫୭୨ଦର ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧିୋରରୀଙୁ୍କ ତେ୍ େର ି

ୋଯ୍ମ୍ାନୁଷ୍ାନ ପାଇଁ ନଦିଦ୍୍ମଶ େଆିଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ 
ଅଭଦିଯାଗେୁ ଏେବଷ୍ମ ବତି ି ଯାଇଥିଦଲ ମଧ୍ୟ ଦେୌଣସ ି
ୋଯ୍ମ୍ାନୁଷ୍ାନ ନଆିନଯବିାରୁ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ୋଯ୍ମ୍ାଳୟେୁ 

ସଚୂନା ଅଧିୋର ଆଇନଦର 
ତଥ୍ ମଗାଯାଇଥିଲା। ସଚୂନା 
ଅଧିୋରଦର ମଳିଥିିବା 
ତଥ୍ ମତୁାବେ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ 
ୋଯ୍ମ୍ାଳୟରୁ ଗତବଷ୍ମ 

ଦମ’ ୨ଦର ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧିୋରରୀଙୁ୍କ ତେ୍ ପାଇଁ ନଦିଦ୍୍ମଶ 
େଆିଯାଇଥିବା ଦବଦଳ ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧିୋରରୀଙ୍କ ୋଯ୍ମ୍ାଳୟରୁ 
ୋଯ୍ମ୍ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣର ଦେୌଣସ ି ଚଠି ି ଏପଯ୍ମ୍୍ 

ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ନେିଟେୁ ଆସନିଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି ଦତଦବ 
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛ ିଦଯ ଜାଲ୍   ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଚାେରି ିେରୁଥିବା 
ଭଳ ିସାଙ୍ାତେି ଅଭଦିଯାଗ ପଦର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ଗରୁୁତ୍େୁ 
ଅନୁଭବ େରପିାରୁ ନାହାଁ୍ ି ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧିୋରରୀ। ଦସ 
ଜାଣଶିଣୁ ି ନେଲ ି ଶକି୍ଷେମାନଙୁ୍କ ସରୁକ୍ଷା ଦଯାଗାଉଛ୍ ି
ଦବାଲ ିଶ୍ରୀ ଧଡ଼ା ଅଭଦିଯାଗ େରଛି୍।ି ଅଭଦିଯାଗେୁ ଏେ 
ବଷ୍ମ ଦହବାେୁ ବସଥିିବାଦବଦଳ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଡଇିଓଙ୍କ 
ନରିବତାେୁ ଦନଇ ସଦନ୍ଦହଜାତ ଦହଉଥିବାରୁ ଜାଲ୍   
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାମଲାଦର ଡଇିଓଙ୍କ ଭୂମେିାେୁ ତେ୍ 
ପରସିରଭୁକ୍ତ େରବିା ପାଇଁ ଦଲାୋୟକୁ୍ତଦର ଅଭଦିଯାଗ 
େରାଯବି ଦବାଲ ିଅଭଦିଯାଗୋରରୀ େହଛି୍।ି

ଅଭକି�ୟାଗେୁ ବକଷ୍ଡ ବତିଲିୟା

ଜାଲ୍   ପ୍ରମାଣପତ୍ରଧାରୀ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ବହିରାଧହର କାରଚ୍ଚ୍ାନୁଷ୍ାନ ଶନୂ୍  

ହଲାକାୟକୁ୍ତଙ୍କ ଦ୍ାରସ୍ଥ 
ହେହବ ଅଭହିରାଗକାରୀ

ବାରପିଦା, ୧୭।୩ (ସମସି): 
ଶମିଳିପିାଳ ଅଭୟାରଣ୍ର ସରୁକ୍ଷା ଦନଇ 
ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ସଦଚତନ େରବିା ଲକ୍ଷ୍ 
ଦନଇ ବାରପିୋ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଶକୁ୍ରବାର 
ଏେ ସଦଚତନତା ରଥ ଉେଘାଟତି 
ଦହାଇଯାଇଛ।ି ସଦଚତନତା ଅଭାବରୁ 
ଜଙ୍ଗଲ ନଅିାଁଦର େନିେୁ େନି ମଲୂ୍ବାନ 
ୋଠ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍, ବନ୍ପ୍ରାଣରୀ କ୍ଷୟ 
ଦହବାଦର ଲାଗଛି।ି ଜଙ୍ଗଲ ନଅିାଁ ଦଯାଗୁ ଁ
ମଲୂ୍ବାନ ଗଛ ସବୁ ନଷ୍ ଦହବା ସହ ବନ୍ 
ପ୍ରାଣରୀ ମଧ୍ୟ ଅସରୁକ୍ଷତି ଦହାଇପଡୁଛ୍।ି 
ଫଳଦର ଜଙ୍ଗଲେୁ ନଅିାଁ ୋଉରୁ ରକ୍ଷା େରବିା 
ପାଇ ଁ ସଦଚତନତା ରଥ ବାହାରଛି।ି ଜଙ୍ଗଲ 
ଓ ବନ୍ ଜରୀବଜ୍ୁଙ୍କ ନଅିାଁ ୋଉରୁ ରକ୍ଷା 
ସହ ଦସମାନଙ୍କ ଶେିାର ଦରାେବିା ସମ୍ୱନ୍ଧଦର 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ଦଚତନା ସଷୃ୍ ି

ଦନଇ ଶକୁ୍ରବାର ଠାରୁ ବୁଧବାର ପଯ୍୍ମ ୍ 
‘ଶମିଳିପିାଳ ପରକି୍ରମା’ ୋଯ୍୍ମ କ୍ରମ ପାଇଁ 
ଏହ ି ସଦଚତନତା ରଥର ଆଦୟାଜନ 
େରାଯାଇଛ।ି ବାରପିୋ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିୋରରୀ 
ସଦ୍ାଷ େୁମାର ଦଯାଶରୀ ସବୁଜ ପତାୋ 
ଦେଖାଇ ରଥେୁ ଉେଘାଟନ େରଛି୍।ି 
ଅନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ଅତରିକି୍ତ ବନ 
ସଂରକ୍ଷେ ସମଦରଶ ବଶି୍ୱାଳ, ପ୍ରେରୀପ େୁମାର 
ବାରେି, ରବନିାରାୟଣ ମହା୍ ିଓ ବାରପିୋ 
ଦରଞ୍ଜର ଲକ୍ଷରୀଧର ନାୟେଙ୍କ ସହତି 
ବନପାଳ, ବନରକ୍ଷରୀ ଓ ବନ େମ୍ମଚାରରୀ 
ଉପସ୍ତି ଥିଦଲ। ଏହ ି ସଦଚତନତା ରଥ 
ବନଖଣ୍ଡ ଅଧରୀନ ପଠିାବଟା, ଉେଳା, 
େପ୍ତପିୋ, ଦପାଡାଡହିା, ଡୁେୁରା ଆେ ିଦରଞ୍ଜ 
ଅଧରୀନ ବଭିନି୍ନ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲ ି ସଦଚତନ ସଷୃ୍ ି
େରବିାର ଲକ୍ଷ୍ ରହଛି।ି

ଶମିଳିପିାଳ ପରକି୍ରମା 
ସହେତନତା ରଥ ଉଦ୍  ଘାଟତି

ବାରପିଦା, ୧୭।୩(ସମସି): ସ୍ାନରୀୟ 
ବାରପିୋ ଷ୍ାଡୟିମ ପଡ଼ଆିଦର ଓଡ଼ଶିା 
କ୍ରଦିେ୍   ଆଦସାସଏିସନ ଓ ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଆଥଦଲଟକି୍   ଆଦସାସଏିସନ୍  ର 
ମଳିତି ସହଦଯାଗଦର ଚାଲଥିିବା 
ଜଲି୍ାସ୍ତରରୀୟ ଓସଏି ଭଜିନ-୨୦୨୪ 
ଆ୍ତଃ େ୍ଲବ କ୍ରଦିେଟ ଲଗି୍   ଟୁର୍୍ମାଦମଣ୍ର 
ନବମ େନିର ଏେ ମାତ୍ର ମ୍ାଚଦର 
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ େଳ ଉେଳା େଳେୁ 
୫୭ ରନଦର ପରାସ୍ତ େରଛି ି ଓ 
ପ୍ରଥଦମ ବ୍ାଟଂି େର ି ରାଇରଙ୍ଗପରୁ 
େଳ ୪୦ ଓଭରଦର ୮ ୱିଦେଟ ହରାଇ 
୨୩୫ରନ ସଂଗ୍ରହ େରଥିିଦଲ। େଳ 
ପକ୍ଷରୁ ଶଭୁମ ସାହୁ ୭୭, ଜରୀବନଜତି 
ସାହୁ ୬୮ ରନ େରଥିିବା ଦବଦଳ 
ବପିକ୍ଷ େଳର ପ୍ରତିମ ଆଚାଯ୍ମ୍ ୪ଟ ି
ୱଦିେଟ ଅକ୍ତଆିର େରଥିିଦଲ ଓ 

ଉତ୍ରଦର ଉେଳା େଳ ୩୩ ଓଭରଦର 
ସମସ୍ତ ୱିଦେଟ ହରାଇ ୧୭୮ ରନ 
େରପାରଥିିଦଲ ଓ େଳ ପକ୍ଷରୁ ଦରାହତି 
େୁମାର ମେୁ ି୮୯ ରନ େରଥିିବା ଦବଦଳ 
ବପିକ୍ଷ େଳର ଅଜୁ ମହା୍ ୫ଟ ିୱିଦେଟ 
ଦନଇ ମ୍ାନ ଅଫ େ ିମ୍ାଚ ବଦିବଚତି 
ଦହାଇଛ୍।ି ଦେବାଶଷି ଗପୁ୍ତା ଓ େଲି୍ରୀପ 
ୋସ ଦଖଳ ପରଚିାଳନା େରଥିିବା 
ଦବଦଳ ସମ୍ୱତି ମହାରଣା ଦ୍ାରଂିଦର 
ସହାୟତା େରଥିିଦଲ। ଅତଥିି ଭାଦବ 
ଦଯାଗ ଦେଇ ଆଦସାସଏିସନର ସହ 
ସମ୍ାେେ ଅଦଶାେ ପଟ୍ଟନାୟେ ଓ 
ବରଷି୍ ସେସ୍ ଉଦମଶ ସାହୁ ଦଖଳାଳ ି
ମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ାହତି େରଥିିଦଲ ଓ 
ତତସହତି ଆଦସାସଏିସନର କ୍ରଦିେଟ 
ସହ ସମ୍ାେେ ହରପ୍ରସାେ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ 
ଉପସ୍ତି ଥିଦଲ।

  ଜଲି୍ୟାସ୍ତେ୍ରୀୟ ଆନ୍ତଃ େ୍ଲବ୍   କ୍କିେଟ୍  
ଉଦଳାକୁ େରାଇ ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ବଜିୟୀ

ବାରପିଦା, ୧୭।୩(ସମସି): ବାରପିୋ 
ଟାଉନ ଥାନା ଅଧରୀନ ଦେଦବନ୍ଦ୍ରପରୁ 
ଅଞ୍ଳରୁ ଶକୁ୍ରବାର ସୋଦଳ ଜଦଣ ଯବୁଙ୍କ 
ମତୃଦେହେୁ ପଲୁସି ଉର୍ାର େରଛି।ି ମତୃେ 
ଜଣଙ୍କ ଦହଦଲ ଛାଞ୍ ଅଞ୍ଳର ଧନୁ ମମୁୁ୍ମଙ୍କ 
ପଅୁ ବାପ(ୁ୩୦)। ସୋଦଳ ଦେଦବନ୍ଦ୍ରପରୁ 
ଅଞ୍ଳର େଶରଥ ବନ୍ଧ ନେିଟସ୍ ଦେନାଲ 
ପାଶ୍ଶ୍ମଦର ମତୃଦେହ ପଡ଼ଥିିବାର ଦେଖି 
ସ୍ାନରୀୟ ଦଲାଦେ ପଲୁସିେୁ ଖବର 

ଦେଇଥିଦଲ। ଘଟଣାସ୍ଳଦର ପଲୁସି 
ପହଞ୍ ି ତେ୍ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଆରମ୍ଭ େରଥିିଲା। 
ମତୃ ବାପ ୁ ମଲୂ ଲାଗ ି ଚଳୁଥିବା ଦବଦଳ 
ମତୃ୍ର ୋରଣ ଜଣାପଡ଼ନିାହ ିଁ। ପଲୁସି 
ଏେ ଅପମତୁୃ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ େର ି ଶବ 
ବ୍ବଦଛେେ ପଦର ମରଶରରୀରେୁ ପରବିାର 
ଦଲାେଙୁ୍କ ହସ୍ତା୍ର େର ି ଅଧିେ ତେ୍ 
ଜାର ି ରହଛି ି ଦବାଲ।ି ଆଇଆଇସ ି ଅଜୟ 
ସେୁଶ୍ମନ ବାଦଗ ସଚୂନା ଦେଇଛ୍।ି

ରବୁକଙ୍କ ମତୃହଦେ ଉଦ୍ାର

ବାରପିଦା, ୧୭।୩(ସମସି): ସ୍ାନରୀୟ 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଆଇନ ମହାବେି୍ାଳୟ 
ଦଖଳ ପଡ଼ଆିଦର ୟନୁଭିସ୍ମଟ ି ପ୍ରମିୟିର୍   
ଲଗି୍   (ୟପୁଏିଲ) ଆନୁଷ୍ାନେି ଭାଦବ 
ଉଦ୍  ଘାଟତି ଦହାଇଯାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ଲଗି୍  େୁ 
ବଶି୍ୱବେି୍ାଳୟର ସ୍ାତଦୋତ୍ର ପରଷିେ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦଫସର ପ୍ରଦମାେ େୁମାର 
ଶତପଥରୀ ଆନୁଷ୍ାନେି ଭାଦବ ଉେଘାଟନ 
େରଥିିଦଲ। ଉେଘାଟନରୀ ମ୍ାଚ୍  ଦର 
୍ଲୁ୍   ଅଫ୍   ଏଜୁଦେଶନ୍   ବଭିାଗର ମଖୁ୍ 
ପ୍ରଦଫସର୍   ସମରୀର୍   େୁମାର ଦଲଙ୍କା, 
ବଶି୍ୱବେି୍ାଳୟର ଦଖଳ ପ୍ରଶକି୍ଷେ ପ୍ରେରୀପ୍ତ 
ରଞ୍ଜନ ୋଶ, ଡ. ରଦମଶ େୁମାର ପରୁଆ 
ଓ ଡ. ଶା୍ ିସ୍ରୂପ ବସା ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି 
ଥିଦଲ। ଏହ ି ଉଦ୍  ଘାଟନରୀ ମ୍ାଚ୍  ଦର 
େୁଇ େଳ ମଧ୍ୟରୁ ଲାଇଫ୍   ସାଇନ୍ 
େଳ ମହୁାଁମହୁ ିଁ ଦହାଇଥିଲା ୍ଲୁ୍   ଅଫ୍   
ଏଜୁଦେଶନ୍   ସହ। େୁଇ େଳ ମଧ୍ୟଦର 
େଡ଼ା ମେୁାବଲିା ଦେଖିବାେୁ ମଳିଥିିଲା। 
ପ୍ରଥଦମ ଲାଇଫ୍   ସାଇନ୍ ବଭିାଗ ଟସ୍   

ଜତି ିବ୍ାଟଂି ନଷି୍ତ୍ ିଦନଇ ୧୦ ଓଭରଦର 
୮୯ ରନ୍   େରଥିିଲା। ଜବାବଦର ୍ଲୁ୍   
ଅଫ୍   ଏଜୁଦେଶନ୍   ୫ ୱିଦେଟ୍   ହରାଇ 
୯ ଓଭର ୧ ବଲ୍   ଦର ୯୨ ରନ୍   େର ି
୫ ୱିଦେଟ୍  ଦର ବଜିୟରୀ ଦହଇଥିଲା। 
ମ୍ାନ୍   ଅଫ୍   େ ି ମ୍ାଚ୍   ଭାଦବ ସଧୁାଂଶ ୁ
ଦସଠରୀ ୩୭ ରନ୍   େରଥିିଦଲ। ଶଭୁଜତି୍   
ପାଣ ି ଦଖଳ ପରଚିାଳନା େରଥିିବା 
ଦବଦଳ ନବଦଜ୍ାତ ି ଶାଶ୍  ?ତ ମହା୍, 
ଦରାହତି୍   ସଂିହ ଓ ଦସୌମ୍ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ 
ଦ୍ାରଂିଦର ସହାୟତା େରଥିିଦଲ। 
ଅନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ବଶି୍ୱବେି୍ାଳୟର 
ଛାତ୍ର ତଥା ଅ୍ରରୀଣ ଗଣୁବତ୍ା ଦସଲ୍ ଫର 
ସେସ୍ ଅଭଦିଷେ ପଣ୍ଡା, ୋବ୍ଶ୍ରୀ 
ନନ୍ଦ, ଦପ୍ରମାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ଦେବାଦହାତ ି
ସାଏ୍, ସଦରାଜ େୁମାର ନାୟେ, 
ଗରୁୁପ୍ରସାେ ସାହୁ, ଶ୍ର୍ାଞ୍ଜଳ ି ୋଶ, 
ଦେବବ୍ରତ ମଶି୍, ବଶି୍ୱବନ୍ଦତି୍   ସ୍ାଇ ଁ ଓ 
ଶକ୍ତଜିତି୍   ନାୟେ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ରହ ି
ଦଖଳାଳଙୁି୍କ ଉତ୍ାହତି େରଥିିଦଲ।

  ୟପୁଏିଲ୍   ଉଦ୍  ଘୟାଟତି

ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚ୍  ହର ସ୍ଲୁ୍   ଅଫ୍   
ଏଜୁହକଶନ୍   ଦଳ ବଜିୟୀ

ବାରପିଦା,୧୭ା୩(ସମସି): ରାଜ୍ 
ପଯ୍୍ମ ଟନ ବଭିାଗର ଏେ ଅନୁଧ୍ୟାନୋରରୀ 
େଳ େୁଇ େନିଆି ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା ଗସ୍ତଦର 
ଆସଛି୍।ି ମଖୁ୍ମନ୍ତରୀ ନବରୀନ ପଟ୍ଟନାୟେଙ୍କ 
ନଦିଦ୍୍ମଶ କ୍ରଦମ ‘୫-ଟ’ି ସଚବି ଭ.ିଦେ.
ପାଣ୍ଡଆିନଙ୍କ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ପଦର ବଭିାଗ 
ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ରତା ପ୍ରୋଶ ପାଇଛ।ି ଏହ ି
ଅନୁଧ୍ୟାନୋରରୀ େଳ ଦେବେୁଣ୍ଡ, ଭରୀମେୁଣ୍ଡ 
ଓ ଖିଚଂି ତଦିନାଟ ି ପଯ୍୍ମ ଟନ ସ୍ଳରୀେୁ ଯାଇ 
ଦସଗଡ଼ୁେି ସ୍ତିାବସ୍ା ପରଖିବା ସହତି 
ପନୁରୁର୍ାର ଓ ବେିାଶ ମଳୂେ ୋଯ୍୍ମ  
ସମ୍େ୍ମଦର ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେତ୍ 
ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍େ୍ମଦର ତଥ୍ ସଂଗ୍ରହ େର ି
ଦଫରବିାର ୋଯ୍୍ମ କ୍ରମ ରହଛି।ି ଏହ ି ୩ଟ ି
ପଯ୍୍ମ ଟନସ୍ଳରୀର ରୂପା୍ରରୀେରଣ ଓ 
ବେିାଶ ନମିଦ୍ ୧୮ଦୋଟ ି ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍୍ଶ୍ମ 
ପ୍ରସ୍ତାବତି ବ୍ୟ ଅଟେଳ େରାଯାଇଛ।ି 
ପ୍ରେଳ୍ପ ନମି୍ମାଣେୁ ଦନଇ ବଭିାଗରୀୟ 
ଇଞ୍ଜନିୟିର ଓ ଆେକିଦଟେ୍ଟର ଏେ 
ବଦିଶଷଜ୍ଙ୍କ େଳ ଶକୁ୍ରବାର ଜଲି୍ାପାଳ 
ବନିରୀତ ଭରଦ୍ାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଦର ଅନୁଷ୍ତି 
ଦବୈଠେଦର ଦଯାଗଦେଇ ଆଦଲାଚନା 
େରଛି୍।ି ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ ରୁଦ୍ର 
ନାରାୟଣ ମହା୍,ି ବାରପିୋ ବନଖଣ୍ଡ 
ଅଧିୋରରୀ ସଦ୍ାଷ େୁମାର ଦଯାଶରୀ, ଅତରିକି୍ତ 
ବନ ସଂରକ୍ଷେ ସମଦରଶ ବଶି୍ୱାଳ, ଜଲି୍ା 

ପଯ୍୍ମ ଟନ ଅଧିୋରରୀ ତନୁଜା ସେି୍ମାଙ୍କ ସହତି 
ଅନୁଧ୍ୟାନୋରରୀ େଳରୁ ପଯ୍୍ମ ଟନ ବଭିାଗର 
ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତରୀ ଇଂ.ସନୁରୀଲ 
ଦବଦହରା ଓ ବଏିମ୍  ୟ ୁ ମଖୁ୍ ଦଲାଦେଶ 
େୁମାରଙ୍କ ସହତି େୁଇ ଜଣ ଆେକିଦଟେ୍ଟର 
ଉପସ୍ତି ରହ ି ସମ୍ଭାବ୍ ରୂପଦରଖ 
ସମ୍େ୍ମଦର ଆଦଲାଚନା େରଥିିଦଲ। 
ପଯ୍୍ମ ଟେଙୁ୍କ ଆେୃଷ୍ େରବିା ପାଇ ଁ ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରୋର ଦଯାଜନା ସମ୍େ୍ମଦର ଆଦଲାଚନା 
ଦହାଇଥିଲା। ଦସମାନଙ୍କ ସବୁଧିା ନମିଦ୍ 
ପକି୍  ନେି ସ୍ାନ ନମି୍ମାଣ, ପାେ୍ମ, ଖାଇବା 
ପାଇ ଁ ଦରଷୁ୍ରାଣ୍ ଓ ୋଦଫ, ରାତ୍ର ି ଆଶ୍ୟ 
ସ୍ଳରୀ, ଗମନାଗମନ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତେିରଣ, 
ଆଦଲାେରୀେରଣ ଓ େୃଶ୍ରାଜ ି ଦେଖିବା 
ସ୍ାନ ଆେ ି ବ୍ବସ୍ା େରବିା ସହ ଗାଇଡ 
ବ୍ବସ୍ା େରବିା ଆେ ିରହଛି।ି ଏହ ିେଳଦର 
ଏହ ିପଯ୍୍ମ ଟନ ସ୍ଳରୀ ଗଡୁେି ବୁଲ ିଆବଶ୍େ 
ବ୍ବସ୍ା ସମ୍େ୍ମଦର ରଦିପାଟ୍ମ ସଂଗ୍ରହ େର ି
ପ୍ରୋନ େରଦିବ। ସଚବିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟଦର 
ଜଲି୍ାର ପ୍ରାୟ ୧୫ଶହ ଦୋଟରୁି ଊର୍୍ଶ୍ମ ବେିାଶ 
ମଳୂେ ୋଯ୍୍ମ ର ସମରୀକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତ୍ର ପରେିଶ୍ମନ 
େର ିଦଫରଛି୍।ି ସମସ୍ତ ପ୍ରେଳ୍ପର ଏଷ୍ଦିମଣ୍ 
ଓ ସ୍ତିାବସ୍ା ଜଣାଇବା ପଦର ସମସ୍ତ 
ପ୍ରେଳ୍ପେୁ ମଖୁ୍ମନ୍ତରୀଙ୍କ ଦଘାଷଣା େରଦିବ 
ଦବାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏଦନଇ ଜଲି୍ ପ୍ରଶାସନ 
ପକ୍ଷରୁ ୋଯ୍୍ମ େୁ ତ୍ରାନ୍ୱତି େରାଯାଉଛ।ି 

ହଦବକୁଣ୍ଡ, ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଓ ଖିେଂି 
ଅନୁଧ୍ାନହର ପରଚ୍ଚ୍ଟନ ବଭିାଗ ଦଳ 

ବାରପିଦା, ୧୭।୩(ସମସି): ବଭିନି୍ନ ୋବ ିଦନଇ ୨୩ ମାର୍୍ମ ଭଗତ ସଂି 
ଫାସରୀ େବିସଦର ସପିଆିଇ ରରାଜ୍ସ୍ତରରୀୟ ସମାଦବଶ ଆଦୟାଜନ 
ଦହବ ଦବାଲ ି ଦଘାଷଣା େରାଯାଇଛ।ି ଚାଷରୀର ଧାନ କ୍ଣି୍ାଲ 
ତନିହିଜାର ଟଙ୍କା, ୨୦୦ ୟନୁଟି୍   ନତିଃଶଳୁ୍କ ବେୁି୍ତ, ଆଇନ ଶଙୃ୍ଖଳା 
ରକ୍ଷା ଓ େରୋମ ନୟିନ୍ତଣ, ନଯିକୁ୍ତରି ଗ୍ାଦରଣ୍,ି ଶକି୍ଷା ଓ ସ୍ାସ୍୍ର 
ବ୍ବସାୟରୀେରଣ ବନ୍ଦ, ସାମାଜେି ସରୁକ୍ଷା ଓ ସବ୍ମନମି୍ନ ମଜୁର ିମାସେି 
୨୬ ହଜାର ଟଙ୍କା, େଳତି, ଆେବିାସରୀ, ମହଳିା ଓ ଆଥ କିେ ଅନଗ୍ରସରେୁ 
ସରୁକ୍ଷା ଆେ ି ଜନୋବରୀର ୧୮ େଫା ବେିାଶର େମ୍ମସଚୂରୀ ଦନଇ 
ଭୁବଦନଶ୍ୱର ଠାଦର ରାଜ୍ସ୍ତରରୀୟ ବେିଳ୍ପ ସମାଦବଶ ଅନୁଷ୍ତି ଦହବ। 

ଏହ ିବେିଳ୍ପ ସମାଦବଶଦର ଜଲି୍ା ପାଟକି ପକ୍ଷରୁ ଏେହଜାରରୁ ଉେହଜ 
ସାଥରୀ, େମ୍ମରୀ ଓ ସମଥ୍ମେ ଦଯାଗଦେବାେୁ ବଭିନି୍ନ ଦଜାନ, ଶାଖା ଓ ଗଣ 
ସଂଗଠନର ଦନତୃତ୍ଙ୍କ ସହମତ ିପ୍ରୋଶ ପାଇଛ ିଦବାଲ ିଜଲି୍ା ସମ୍ାେେ 
ସାଥରୀ ଜଗବନୁ୍ଧ ମଶି୍ ପ୍ରୋଶ େରଛି୍।ି ଜଲି୍ା ପାଟକି ୋଯ୍ମ୍ାଳୟଠାଦର 
ଅନୁଷ୍ତି ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଦବୈଠେଦର ସାଥରୀ ତ୍ରନିାଥ ପାତ୍ର ସଭାପତତି୍ 
େରଥିିବାଦବଦଳ ପାଟକିର ରାଜ୍ ସମ୍ାେେ ମଣ୍ଡଳରୀ ସେସ୍ ଡା. ପ୍ରଶା୍ 
ମଶି୍, ଜୟ୍ ୋସଙ୍କ ସଦମତ ବଳରାମ ମହା୍, ରଥ ସଂି, ଶ୍ରୀୋ୍ 
ସାମଲ, ଅଜତି୍   େୁମାର ବାରେି, ନାରାୟନ ଟୁଡୁ, ପରଦମଶ୍ୱର ମହା୍, 
ସେୁଶ୍ମନ ରାଉଳ, ସେୁଦେବ ସଂି ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଦଲ।

୨୩ହର ସପିଆିଇର ରାଜ୍ସ୍ତରୀୟ ସମାହବଶ



ଶନବିାର 
୧୮  ମାର୍ଚ୍ଚ  ୨୦୨୩ ୦୫କେନ୍ଦୁ ଝର
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ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ ଦିରର ରରୌପ୍ୟଜୟନ୍ରୀ 
ଯ�ୋଡ଼ୋ,୧୭।୩(ସମସି): ଯେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ୋ ପରୂ୍ବଯ�ୋଡୋସ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ୋଥ ମନ୍ରିର 
୨୫ରର୍ବ ପରୂ୍ତ୍ତି ଅରସରଯର ଯରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ରୀ ମଯ�ୋତ୍ସର ପୋଳନ େରୋ�ୋଉଛ।ି 
୧୭ତୋରଖିରଦୁ  ୨୪ ପ�୍ବ୍ୟନ୍ ଏ�ୋ ପୋଳନ େରୋ�ରି। ୧୭ଯର ମ�ୋପ୍ରଭଦୁ ମୋନଙ୍କ 
୨୪ଯରଶ୍   ଓ ରୋଜ ଯଭୋଗ ପ୍ରଦର୍ବନ, ରୋରୋ ସଚ୍ଦିୋନନ୍ ମ�ୋରୋଜଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ 
ଉଦ୍  ଘୋଟନ େୋ�୍ବ୍ୟକ୍ରମ ସ�ତି ଆଧ୍ୋତ୍େି ପଦୁସ୍ତେ ରକି୍ରୟ ଆରମ୍ଭ େରୋ�ରି। ୧୮ଯର 
େଣ୍ଠରଳି୍ରୀ ମୋନଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଭକ୍ ି ସଙ୍ରୀତ ପରଯିରରଣ, ୧୯ତୋରଖିଯର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ୋଥ 
ଯେତନୋ ପ୍ରତଷି୍ୋନ ପଦୁରରୀ ପକ୍ଷରଦୁ  ପ୍ରରକ୍ୋ ତଥୋ ମ�ୋସେରି ଡ. ନଯରର େନ୍ଦ୍ର ଦୋସଙ୍କ 
ଦ୍ୋରୋ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ୋଥ େଥୋମତୃ ପଠନ େରୋ�ରି। ୨୦ତୋରଖିଯର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ୋଥ ସଂସ୍ତୃ ି
ଗଯରରେ ତଥୋ ମ�ୋନଯିଦ୍୍ବରେ ଡ. ଭୋସ୍ର ମଶି୍, ଶ୍ରୀମନ୍ରି ରୋଜଯଭୋଗ ନଯି�ୋଗ 
ସଭୋପତ ି ରଶି୍ୱନୋଥ ସୋମନ୍ରୋଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଜଗନ୍ୋଥ େଥୋମତୃ ପଠନ,୨୧ଯର ଡୋ. 
ଆରଦୁଯତୋର ମଶି୍ଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ୋଥ େଥୋମତୃ ପଠନ,୨୨ଯର ଅଷ୍ଟପ୍ର�ର ନୋମ�ଜ୍ଞ 
ଅଧିରୋସ,୨୩ଯର ଅଷ୍ଟପ୍ର�ର ନୋମ�ଜ୍ଞର ରଦୁଭୋରମ୍ଭ, ଯଦରୋ ଯଦରରୀ ଙ୍କ ନୂତନ ରସ୍ତ୍ର 
ପରଧିୋନ, ଯରୋଯଡୋଯରୋ ଉପେୋର ପଜୂୋ, ଶ୍ରୀ ଯଗୋପୋଳ ସ�ସ୍ର ନୋମ, ରଷି୍ଦୁ ସ�ସ୍ର 
ନୋମ, ଲକ୍ଷରୀ ସ�ସ୍ର ନୋମ, ଦୂଗ୍ବୋ ସ�ସ୍ର ନୋମ, ରରି ସ�ସ୍ର ନୋମ ପଠନ େୋ�୍ବ୍ୟକ୍ରମ 
ର�ଛି।ି ୨୪ତୋରଖିଯର ଅଷ୍ଟପ୍ର�ର ନୋମ �ଜ୍ଞ ସମୋପନ ଯ�ର। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ୋଥ ଯସରୋ 
ସମତିରି ସଭୋପତ ିଡୋ. ଅନରୀଲ େଦୁମୋର ଦୋସ ଏ� ିସେୂନୋ ଯଦଇଛନ୍।ି 

ଉପ-ଜଦିଲ୍ନାପନାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତନାରର 
ବ ଦିକନାଶମଳୂକ କନାର୍ଯ୍ୟ ରେଇ ରବୈଠକ

ଆନନ୍ଦପରୁ,୧୭।୩(ସମସି): ଆନନ୍ପଦୁର ଯପୌରପରରିଦ ସଭୋଗ�ୃଯର ରଦୁକ୍ରରୋର 
ଆନନ୍ପଦୁର ଉପ-ଜଲି୍ୋପୋଳଙ୍କ ଅଧ୍କ୍ଷତୋଯର ଉନ୍ୟନ ମଳୂେ େୋ�୍ବ୍ୟ ଯନଇ ଏେ 
ଜରଦୁ ରରୀ ଯରୈଠେ ଅନଦୁଷ୍ତି ଯ�ୋଇଛ।ି େଛିଦିନି ପଯୂର୍ବ ଯପୌର େୋ�୍ବ୍ୟୋଳୟରଦୁ  ୭ଟ ି
ଗଦୁରଦୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ଫୋଇଲ ଯଟଣ୍ଡର ଡେୋ�ରିୋ ପୋଇଁ ଯପୌରୋଧ୍କ୍ଷୋଙ୍କ େୋ�୍ବ୍ୟୋଳୟେଦୁ 
ପଠୋ�ୋଇଥିରୋଯରଯଳ ଯସଠୋରଦୁ  ଫୋଇଲଗଦୁଡ଼େି ଗୋଏର ଯ�ୋଇ�ୋଇଥିଲୋ। ଏ� ି
ଘଟଣୋ ଯନଇ େୋ�୍ବ୍ୟୋଳୟ ପକ୍ଷରଦୁ  ଥୋନୋଯର ଏତଲୋ ଦଆି�ୋଇଥିଲୋ। ଯରୈଠେଯର 
ଆନନ୍ପଦୁର ତ�ସଲିଦୋର ମୋନସ ତ୍ପିୋଠରୀ, ଯପୌରୋଧ୍କ୍ଷୋ ରଜନରୀରୋଣରୀ ଖଟଦୁ ଆ, 
ଉପୋଧ୍କ୍ଷ ଦଦୁ ଗ୍ବୋେରଣ ଯଦଳଇ, ଅଯରୋେ େଦୁମୋର ରୋଉତ, େୋଉନ୍  ସଲିର ରର୍ରୀତୋ 
ରୋର,ି ସନତ େର, େୃଷ୍େନ୍ଦ୍ର ରଣୋ, ସଦୁଯରନ୍ଦ୍ର ଦୋର, ମଣଲିତୋ ରୋମ, ଜୟନ୍ରୀ 
ଯରଯ�ରୋ, ସମ୍ତି େଦୁମୋର ଦୋର, ସଦୁଜତି ସୋ�ଦୁ, ଲନିୋରୋଣରୀ ସୋ�ଦୁ, ଉର୍ବରରୀ ସୋ�ଦୁ  
ପ୍ରମଦୁଖଙ୍କ ସ� ଯପୌରପରରିଦର ସମସ୍ତ �ନ୍ତରୀ ପ୍ରମଦୁଖଙ୍କ ଉପସ୍ତି ର�ଥିିଯଲ।

ଡ୍ନାଇଭରକୁ ମନାଡ଼ ମନାର ଦିରେ ଗନାଡ଼ଦି ମନାେଦିକ 
ତଦୁ ରଦୁ ମଦୁଙ୍ୋ,୧୭।୩(ସମସି): ଯେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ୋ ପୋଟଣୋ ଥୋନୋ ସୋ�ୋରପଡ଼ୋ ର୍ଲେ 
ମଦୁଖ୍ୟୋଳୟ ରଜୋରଯର ରଦୁକ୍ରରୋର ଟ୍ରକ୍   େୋଳେ ଦଦୁ ଯ�୍ବ୍ୟୋଧନ ମ�ୋନ୍ଙ୍କଦୁ  ଟ୍ରେ ମୋଲେି 
ରଥଦୁ ମ�ୋନ୍ ମରଣୋନ୍େ ଆକ୍ରମଣ େରଥିିରୋ ପୋଟଣୋ ଥୋନୋଯର ଅଭଯି�ୋଗ ଯ�ୋଇଛ।ି 
ଏଥିଯର ଟ୍ରେ େୋଳେଙ୍କ ମଦୁଣ୍ଡ ଫୋଟ ି �ୋଇଛ।ି ଟ୍ରେ େୋଳେ ଜଣେ ଯ�ଉଛନ୍ ି
ସୋ�ୋରପଡ଼ୋ ର୍ଲେ ଦୋମୋ�ଦୁଦୋ ପଞ୍ୋୟତ େଦୁଦୋ ଯରଡୋ ଗ୍ୋମର। ଅଭଯି�ୋଗ ଅନଦୁ�ୋୟରୀ 
ସୋ�ୋରପଡ଼ୋ ଠୋଯର େୋଲଥିିରୋ ଡ୍ୋଇଭରଙ୍କ ଷ୍ଟୟିରଂି ଛୋଡ଼ଆଯନ୍ୋଳନରଦୁ  ଆସ ି
ସୋ�ୋରପଡ଼ୋ ରଜୋରଯର ଦଦୁ ଯ�୍ବ୍ୟଧନ ଠଆି ଯ�ୋଇଥିରୋ ଯରଯଳ ତୋଙ୍କ ମୋଲେି 
ସୋ�ୋରପଡ଼ୋ ଗ୍ୋମର ରଥଦୁ ମୋ�ୋନ୍ ତୋଙ୍କଦୁ  ଆକ୍ରମଣ େରଥିିଯଲ। ଏଯନଇ ପୋଟଣୋ 
ଥୋନୋଯର ଏେ ମୋମଲୋ ରଦୁ ଜଦୁ  େରରିୋ ସ� ରଥଦୁଙ୍କଦୁ  ପଦୁଲସି ଯନଇ ଥୋନୋଯର ଅଟେ ରଖି 
ତଦନ୍ େରଦୁ ଥିରୋପୋଟଣୋ ଥୋନୋ ଧିେୋରରୀ ମଯନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧୋନ େ�ଛିନ୍।ି 

ଘଷପିରୁା,୧୭।୩(ସମସି): ରୋମେନ୍ଦ୍ରପଦୁରସ୍ତି ରୋଯମଶ୍ୱର ମନିଷି୍ଟୋଡୟିମ୍   ଠୋଯର ରୋରୋ 
ରୋଯମଶ୍ୱର ଆଞ୍ଳେି �ଦୁରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରଦୁ  େୋଲଥିିରୋ ଦରିୋରୋତ୍ ଟ-ି୨୦ କ୍ରଯିେଟ ଟଦୁ ର୍୍ବୋଯମଣ୍ଟର 
ତୃତରୀୟ ଦରିସ ମ୍ୟୋେଯର ଇଯଣ୍ଡୋପୋୱୋର �ଟିର ଏରଂ ଯଗ୍ଲୋରୋଲ୍ ଯ୍ୋଟଂି ରଜିୟରୀ ଯ�ୋଇ କ୍ୋଟ୍ବର 
ଫୋଇନୋଲେଦୁ ଉନ୍ତି ଯ�ୋଇଛନ୍।ି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟୋେଯର ଏମ୍  ଏମ୍  ସସି ିଫୋଇଟର ର୍ୟୋଟଂି େର ି୧୭୦ 
ରନ୍   ସଂଗ୍� େରଥିିଲ୍ୟୋ ଜରୋରଯର ଇଯଣ୍ଡୋପୋୱୋର �ଟିର ୧୭.୫ ରଲଯର ୧୭୫ ରନ େର ି
ରଜିୟରୀ ଯ�ୋଇଥିଲୋ। ଯସ�ପିର ିଦ୍ତିରୀୟ ମ୍ୟୋଚ୍  ଯର େେୋଯଡୋଳୋ ଯ�ଲ୍ପଲୋଇନ ୧୭୬ ରନ ସଂଗ୍� 
େରଥିିଲୋ ଏ�ୋର ଜରୋରଯର ଯଗ୍ଲୋରୋଲ ଯ୍ୋଟଂି ୨୦ ଓଭରର ଯରର ରଲଯର ଛେୋ ମୋର ିରଜିୟରୀ 
ଯ�ୋଇଥିଲୋ। ପରୂ୍ବତନ ଆନନ୍ପଦୁର ର୍ଲେ ରକି୍ଷୋଧିେୋରରୀ ରରତ େଦୁମୋର ରୋଉତ, ପରୂ୍ବତନ ଘରପିଦୁରୋ 
ର୍ଲେ ରକି୍ଷୋଧିେୋରରୀ ଯଗୋପୋଳେନ୍ଦ୍ର ପତ,ି ରକି୍ଷୋରତି୍   �ରପି୍ରସୋଦ ମଶି୍,ରୋରୋଜରୀେରଣ ଯଜନୋ, ରଜିୟ 
ସୋ�ଦୁ  , ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍େି, ରଭିୋସେନ୍ଦ୍ର ନୋୟେ, ରଳରୋମ ଯରଯ�ରୋ ପ୍ରମଦୁଖ ଯ�ୋଗଯଦଇ ଥିଯଲ। 
ଅଭଯିରେ ପୋଠେ ଏରଂ ରୋମେନ୍ଦ୍ର ଯରଯ�ରୋଙ୍କଦୁ  ମ୍ୟୋନ ଅଫ୍   ଦ ିମ୍ୟୋଚ୍   ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦୋନ େରୋ�ୋଇଥିଲୋ। 

ଆନନ୍ଦପରୁ,୧୭।୩(ସମସି)

ଯେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ୋ �ୋଟଡ�ି ି ର୍ଲେର ମଦୁଗଦୁପଦୁରଦୁ  
ସ୍ୋସ୍୍ୟଯେନ୍ଦ୍ରଯର ଆଜେଦୁ ଦରୀଘ୍ବଦନି ଧର ି
ଡୋକ୍ର ନ ଥିରୋରଦୁ  ଅଞ୍ଳରୋସରୀ ରଯିରର 
ଅସଦୁରଧିୋର ସମ୍ଦୁଖରୀନ ଯ�ଉଛନ୍।ି ମଦୁଗଦୁପଦୁରଦୁ  
ଓ ଏ�ୋର ଆଖପୋଖ ୨୦ରଦୁ  ଊର୍ଦ୍ର୍୍ବ ଗ୍ୋମର 
ଅଧିରୋସରୀ ଏ� ିସ୍ୋସ୍୍ୟଯେନ୍ଦ୍ର ଉପଯର ନଭି୍ବର 
େରଦୁଥିରୋଯରଯଳ ଡୋକ୍ର ଅଭୋରରଦୁ  ପ୍ରତଦିନି 
ଏଠୋେଦୁ ଆସଦୁଥିରୋ ଯରୋଗରୀଙ୍କଦୁ  ଆନନ୍ପଦୁର 
-ଭର୍େ ଓ �ୋଜପଦୁରେଦୁ �ରିୋେଦୁ ପଡଦୁ ଥିରୋରଦୁ  
ଅଯନେ ସମୟଯର ଯରୋଗରୀମୋଯନ 
ମତୃଦୁ ୍ୟମଦୁଖଯର ପଡଦୁ ଥିରୋ ଅଭଯି�ୋଗ 
ଯ�ୋଇଛ।ି ଏ� ି ପ୍ରୋଥମେି ସ୍ୋସ୍୍ୟଯେନ୍ଦ୍ରଯର 
ପ୍ରତଦିନି ୧୫୦ରଦୁ  ଊର୍ଦ୍୍ବ ଯରୋଗରୀ ଆସଦୁଥିଯଲ 
ମଧ୍ ଫୋମ୍ବୋରଷି୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଏ� ି ସ୍ୋସ୍୍ୟଯେନ୍ଦ୍ର 

େୋମେଳୋ ନରୀତଯିର େୋଲଛି।ି ଆନନ୍ପଦୁର 
ଡୋକ୍ରଖୋନୋ ଠୋରଦୁ  ପ୍ରୋୟ ୨୦ େମି ି ଦୂରଯର 

ମଦୁଗଦୁପଦୁରଦୁ  ପ୍ରୋଥମେି ଯଗୋଷ୍ରୀ ସ୍ୋସ୍୍ୟଯେନ୍ଦ୍ର 
ଅରସ୍ତି। ସୋଧୋରଣ ଯରୋଗ ପୋଇଁ ୨୦ 

େମି ି ଦୂର ଆନନ୍ପଦୁର �ରିୋେଦୁ ପଡଦୁ ଥିରୋ 
ଓ �ୋତୋୟତର ସଦୁରଧିୋ ନ ଥିରୋରଦୁ  ରଯିରର 

େର ି ମ�ଳିୋ ଯରୋଗରୀମୋଯନ ନୋ� ିଁ ନ ଥିରୋ 
ଦଦୁ ଦ୍୍ବରୋ ଯଭୋଗ େରଦୁଛନ୍।ି ଏଠୋଯର ଥିରୋ 
ଡୋକ୍ରଙ୍କଦୁ  ୨୦୧୯ ମସ�ିୋଯର ରଦଳ ି
ଯ�ୋଇ�ୋଇଥିରୋଯରଯଳ ଏ� ି ପଦରରୀ 
ଯଖୋଲୋ ପଡ଼ଛି।ି ଏପରେି ି ୨୦୨୦ ମସ�ିୋ 
େଯରୋନୋ ମ�ୋମୋରରୀ ପରସି୍ତିଯିର ଡୋକ୍ର 
ନ�ିଦୁକ୍ ି ଦଆି�ୋଇ ନ ଥିରୋ ଯରଯଳ ଆଜେଦୁ 
୪ ରର୍ବ ଯ�ର ଏ� ି ସ୍ୋସ୍୍ୟଯେନ୍ଦ୍ରଯର ଡୋକ୍ର 
ନ�ିଦୁକ୍ ି ଯ�ୋଇପୋରନିୋ� ିଁ। ଗ୍ୋମୋଞ୍ଳଯର 
ସ୍ୋସ୍୍ୟଯସରୋେଦୁ ପ୍ରୋଥମେିତୋ ଦଆି�ୋଉଥିରୋ 
ଯରଯଳ ରନିୋ ଡୋକ୍ରଯର ଯରୋଗରୀଯସରୋ 
େପିର ି ସମ୍ଭର ତୋ�ୋ ତଦନ୍ ସୋଯପକ୍ଷ। ଏଣଦୁ 
ସ୍ୋସ୍୍ୟ ରଭିୋଗ ଉଚ୍ େରୃ୍ତ୍ବପକ୍ଷ ଓ ଜଲି୍ୋ ସ୍ୋସ୍୍ୟ 
ରଭିୋଗ ଏ� ି ଗ୍ୋମୋଞ୍ର ସ୍ୋସ୍୍ୟଯେନ୍ଦ୍ରଯର 
ଡୋକ୍ର ନ�ିଦୁକ୍ ିଯଦରୋେଦୁ ଅଞ୍ଳରୋସରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରଦୁ  
ସମୋଜଯସରରୀ ଅପତ୍ତି ଯଜନୋ ଦୋର ିେରଛିନ୍।ି

ତୁରୁମଙୁ୍ା,୧୭।୩(ସମସି): ଯେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ୋ ଅରେୋରରୀ ଅଧରୀକ୍ଷେ 
ନୋରୋୟଣ ଯମଯ�ରଙ୍କ ନଯିଦ୍୍ବରଯର ରଦୁକ୍ରରୋର ପୋଟଣୋ ଅରେୋରରୀ ରଭିୋଗ 
ପକ୍ଷରଦୁ  ତଦୁ ରଦୁ ମଦୁଙ୍ୋ ଥୋନୋ ମଲୋରପଦୋ ଗ୍ୋମଯର େଢ଼ଉ େରୋ�ୋଇ ରପିଦୁଳ 
ପରମିୋଣର ଯେୋରୋ ରଯିଦରରୀ ମଦ ଜରତ େରୋ�ରିୋ ସ� ଜଣଙ୍କଦୁ  ଗରିଫ 
େର ି ଯେୋଟ୍ବ େୋଲୋଣ େରୋ�ୋଇଛ।ି ଗରିଫ ର୍ୟକ୍ ି ଯ�ଯଲ ଉକ୍ ଗ୍ୋମର 
ରଗି୍ନରୋଜ ଯସଠରୀ (୫୦)। ତୋଙ୍କଠୋରଦୁ  ୫୭ ଯରୋତଲ ମଦ ଜରତ 
େରୋ�ୋଇଛ।ି ଏ� ି େଢ଼ଉଯର ଜଲି୍ୋ ଅରେୋରରୀ ନରିରୀକ୍ଷେ ଯରଣଦୁଧର 
ସୋମଲ, ପୋଟଣୋ ଓଆଇସ ିପ୍ରୟିମ୍ତୋ ଓଝୋ, ଅଖିଳ େନ୍ଦ୍ର ସଦ୍ବୋର, ଆଯଲୋେ 
େଦୁମୋର ସୋ�ଦୁ, ସଞ୍ଜତି ସ୍ୋଇଁ, ଅଜଦୁ  ନୋଏେ ସୋମଲି ଥିଯଲ।

େକେଦି ମଦ ଜବତ; ଜରେ ଗ ଦିରଫ

ତତଲତ�ାଇ,୧୭।୩(ସମସି): ଯତଲଯେୋଇ 
ର୍ଲେ ତୋଳପଦୋ ପଞ୍ୋୟତ ରମିଳିପିୋଳ ପ୍ରୋଥମେି 
ରଦି୍ୟୋଳୟଯର ଛୋତ୍ଛୋତ୍ରୀମୋନଙ୍କଦୁ  ନଳ େୂଅରଦୁ  
ରୋ�ୋରଦୁ ଥିରୋ ଦୂରତି ପୋଣେିଦୁ  ର୍ୟର�ୋର େରରିୋେଦୁ 

ଦଆି �ୋଉଥିରୋରଦୁ  ଅଭଭିୋରେ ମଧ୍ଯର ଉଦ୍  ଯରଗ 
ପ୍ରେୋର ପୋଇଛ।ି ଅନ୍ୟପଯଟ ରଦି୍ୟୋଳୟଯର 
ପୋନରୀୟ ଜଳର ସଦୁ ର୍ୟରସ୍ୋ ପୋଇଁ ର୍ଲେ ପ୍ରରୋସନ 
ପକ୍ଷରଦୁ  ଜଳ ଯ�ୋଗୋଣ ନମିଯନ୍ ନମି୍ବୋଣ େୋ�୍ବ୍ୟ 

ଆରମ୍ଭ ଯ�ୋଇଥିରୋଯରଯଳ ଠେିୋଦୋର ମନମଦୁଖରୀ 
େୋ�୍ବ୍ୟ େରଦୁ ଥିରୋ ଗ୍ୋମରୋସରୀ ଅଭଯି�ୋଗ େରଛିନ୍।ି 
ରଦି୍ୟୋଳୟ ଭତିଯର ଦୂରତି ପୋଣ ି ରୋ�ୋରଦୁ ଥିରୋ 
ନଳେୂପରଦୁ  ଜନ୍ତୋସ ଲଗୋଇ ଜଳ ର୍ୟରସ୍ୋ େରଦୁ  
ଥିରୋରଦୁ  ଯଲୋଯେ ଏ�ୋେଦୁ ରୋରଣ େରଥିିଯଲ। 
ଗୋଁ ମଝଯିର ଥିରୋ ନଳେୂପରଦୁ  ପୋଇପ ରଛିୋଇ 
ରଦି୍ୟୋଳୟେଦୁ ପୋଣ ିସଂଯ�ୋଗ େରରିୋେଦୁ ଗ୍ୋମରୋସରୀ 
ଦୋର ି େରଥିିଯଲ। ଯତଯର ଗ୍ୋମରୋସରୀଙ୍କ ଦୋରେିଦୁ 
ଠେିୋଦୋର ଅଣଯଦଖୋ େରଦୁ ଥିରୋ ଅଭଯି�ୋଗ 
ଯ�ୋଇଛ।ି ଏଯନଇ ଅରଭିୋରେମୋଯନ ର୍ଲେ 
େୋ�୍ବ୍ୟୋଳୟେଦୁ ଆସ ି ଯଗୋଷ୍ରୀ ଉନ୍ୟନ ଅଧିେୋରରୀଙ୍କଦୁ  
ଅଭଯି�ୋଗ େରଛିନ୍।ି ଅଭଯି�ୋଗ ପଯର ଆଗୋମରୀ 
୬ ଦନି ମଧ୍ଯର ଗୋଁ ମଝଯିର ଥିରୋ ନଳେୂପରଦୁ  
ରଦି୍ୟୋଳୟେଦୁ ରରିଦୁର୍ ପୋନରୀୟ ଜଳ ଯ�ୋଗୋଇ 
ଦଆି�ରି ଯରୋଲ ି ଯଗୋଷ୍ରୀ ଉନ୍ୟନ ଅଧିେୋରରୀ 
ରୋନ୍ନଦୁ  େଦୁମୋର ନୋୟେ ପ୍ରତରିରୁତ ିଯଦଇଥିଯଲ। 

ମଗୁପୁରୁୁ ସ୍ନାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ରରର ଡନାକ୍ତର ଅଭନାବରୁ ରରନାଗରୀ ହରୀେସ୍ନା

ତେନାପଦ,ି୧୭ା୩(ସମସି) : ଯେନ୍ଦୁଝର 
ଜଲି୍ୋ �ୋଟଡି

଼
� ି ର୍ଲେ ଅଧରୀନ ଝଣଝଣୋ 

ଗ୍ୋମର ଦରି୍ୟୋଙ୍ ଝଅି ଝଲି୍ରୀ ରରିଦୁ ଆଙ୍କଦୁ  
ଅସ�ୋୟତୋେଦୁ ଯନଇ ଗଦୁରଦୁ ରୋର ଦନି 
‘ସେୋଳ’ଯର ଖରର ପ୍ରେୋର ପୋଇଥିଲୋ। 
ଏ�ୋର ଖରର ପୋଇ ଝଲି୍ରୀଙ୍କଦୁ  ସ�ୋୟତୋର 
�ୋତ ରଢ଼଼ୋଇଛ ି ସମୋଜଯସରରୀ 
ସଂଗଠନ ଜୟଦଦୁ ଗ୍ବୋ ଫୋଉଯଣ୍ଡସନ୍   
ଟ୍ରଷ୍ଟ। ପତୃିମୋତୃ�ରୀନ ୧୩ରର୍ବରୀୟ ଝଲି୍ରୀ 
ଏଯର ଅନ୍ଜ୍ବୋତରୀୟ କ୍ରଯିେଟ୍   ଯଖଳରିୋେଦୁ 
ଯ�ୋଗ୍ୟତୋ ଅଜ୍ବନ େରରିୋ ଖରର ରଦୁଣ ି
ରଦୁ ଧଦୁରୋର ଜୟଦଦୁ ଗ୍ବୋ ଫୋଉଯଣ୍ଡସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର 

ଅଧ୍କ୍ଷୋ ସଦୁଯରଶ୍ୱ ରରୀ ସୋଗରେିୋ ଯଜନୋଙ୍କ 
ନଯିଦ୍୍ବରଯର ସଭୋପତ ି ଉମୋେୋନ୍ ରୋଉତ, 
ଟଦୁ ଇଟର ଗୋଲ୍ବ ଶ୍ରୀଯଲଖୋ(ସଦୁଲଦୁ ) ଯଜନୋ, 
ଧଯମ୍ବନ୍ଦ୍ର ମଲ୍େି, େଯିରୋର ସଂି ପ୍ରମଦୁଖ 
ଯଢ଼ଙ୍କୋ ପଞ୍ୋୟତର ଝଣଝଣୋ ସ୍ତି 
ରୋସଭରନଯର ପ�ଞ୍ ି ସ�ୋୟତୋ ପ୍ରଦୋନ 
େରଥିିଯଲ। ତୋଙ୍କ ଯଜଯଜମୋଆଙ୍କଦୁ  ରୋଢ଼ରୀ 
ସ� ରୋସନ ସୋମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦୋନ େରଛିନ୍।ି 
ଆଗେଦୁ ଅଧିେ େଛି ି ସ�ଯ�ୋଗର 
ଆରର୍ୟେତୋ ପଡ଼ଯିଲ ଜୟଦଦୁ ଗ୍ବୋ ଟ୍ରଷ୍ଟ 
ଯସସରଦୁ ର ର୍ୟରସ୍ୋ େରରି ଯରୋଲ ି ଅଧ୍କ୍ଷୋ 
ସଦୁଯରଶ୍ୱରରୀ ଯଜନୋ ପ୍ରେୋର େରଛିନ୍।ି

ଝ ଦିଲ୍ରୀ େ ଦିକଟରର ପହଞ୍ ଦିେନା ଜୟଦୁଗ୍ଯନା ଟ୍ରଷ୍ଟ
‘ସକାଳ’ 
ପ୍ରଭାବ

ବ ଦିଦ୍ୟନାଳୟରର ବ ଦିଶଦୁ୍ଧ ପନାେ ଦି ରରନାଗନାଇବନାକୁ ବ୍ଲକ୍  ରେର ଦିରେ ଅଭଦିଭନାବକ

ଘଷପିରୁା,୧୭।୩(ସମସି): ୨୦ ନମର୍ ଜୋତରୀୟ 
ରୋଜପଥ �ସନପଦୁର ଯଟୋଲ ପ୍ଲୋଜୋ ନେିଟରଦୁ  ଲଦୁ ଟ୍   
ଯ�ୋଇଥିରୋ ରୋଇେ  ୍  ଜରତ େରରିୋ ସ� ଲଦୁ ଟ୍   
ଘଟଣୋ ସମ୍କୃ୍ �ଦୁରେଙ୍କଦୁ ଗରିଫ େର ିଆଜ ିଯେୋଟ୍ବ 
େୋଲୋଣ େରଛି ିପଦୁଲସି। ଘରପିଦୁରୋ ର୍ଲେ ଡ୍ୋଇଭର 
ସଂଘ ପକ୍ଷରଦୁ  �ସନପଦୁର ଯଟୋଲ ପ୍ଲୋଜୋ ନେିଟଯର 
�ରତୋଳ େୋଲଥିିରୋ ସମୟଯର ଖଡେିୋରଦୁଳରୋ�ୋଳ ି
ଗ୍ୋମର ଯଗୋପରନ୍ଦୁ ରୋଉତଙ୍କ ରୋଇକ୍   ଯେୋର ି
ଯ�ୋଇଥିଲୋ। ଏଯନଇ ଯସ ରୋମେନ୍ଦ୍ରପଦୁର 
ଥୋନୋଯର ଏତଲୋ ଯଦଇଥିଯଲ। ରଦୁକ୍ରରୋର 
ଖଡେିୋରଦୁଳରୋ�ୋଳରୀ ଛେଯର ସନ୍ଗି୍ଧ ଅରସ୍ୋଯର 
ରଦୁ ଲଦୁ ଥିରୋ ଜଯଣ �ଦୁରେେଦୁ ସ୍ୋନରୀୟ ଯଲୋଯେ 
େୋରଦୁ  େର ିତୋ’ର ପରେିୟ ମୋଗଥିିଯଲ। �ଦୁରେଙ୍କ 
ନୋମ ରଭିଦୁ ତଭୂିରଣ ରୋଉତ ଘର ଯେନ୍ଦୁଝର 
ରୋଇସଁଦୁଅୋ ଁ ଅଞ୍ଳଯର ଯରୋଲ ି ଜଣୋପଡ଼ଥିିଲୋ। 
ରୋଇକ୍  ଟ ି ତୋ ରରଦୁର ଘର ନୂଆଗୋଁରଦୁ  ଜରତ 
େରୋ�ରିୋ ସ� �ଦୁରେଙ୍କଦୁ ଗରିଫ େର ି ଆଜ ି
ଯେୋଟ୍ବ େୋଲୋନ େରଛି ି ରୋମେନ୍ଦ୍ରପଦୁର ପଦୁଲସି। 

ତୁ ରୁ ମୁଙ୍ ା , ୧ ୭ । ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଯେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ୋ ପୋଟଣୋ ଯଗୋଷ୍ରୀ 
ସ୍ୋସ୍୍ୟଯେନ୍ଦ୍ରଯର ରଦୁକ୍ରରୋର 
ତମୋଖଦୁ ମଦୁକ୍ ଗୋଁ ଗଠନ ପୋଇଁ ଏେ 
ତୋଲମି ରରିରି ପୋଟଣୋ ଯଗୋଷ୍ରୀ 
ସ୍ୋସ୍୍ୟଯେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିେୋରରୀ ଡୋ. 
ଲକ୍ଷଣ ମ�ୋନ୍ଙ୍କ ଅଧ୍କ୍ଷତୋଯର 
ଅନଦୁଷ୍ତି ଯ�ୋଇଛ।ି ଏଥିଯର ର୍ଲେର 
ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତନିଧିିଙ୍କ ସ� ପଦୁଲସି 
େମ୍ବେୋରରୀ ଯ�ୋଗଯଦଇଥିଯଲ। 
ଜଲି୍ୋ ତମ୍ୋଖଦୁ ନୟିନ୍ତଣ ଅଧିେୋରରୀ 
ପ୍ରତନିଧି ସଦୁଜୋତୋ େର ିଯ�ୋଗଯଦଇ 
ସଯେତନତୋ େରରିୋ ସ� ତମୋ୍ଖଦୁ 
ମଦୁକ୍ ଗୋଁ େରରିୋ ପୋଇଁ ଉପସ୍ତି 
ଜନ ପ୍ରତନିଧିିଙ୍କଦୁ  ରପଥ ପୋଠ 
େରୋଇଥିଯଲ। େୋ�୍ବ୍ୟକ୍ରମଯର 
ଏରଓି ରଜିୟ େଦୁମୋର ଓଝୋ, 
ଏସ୍  ଆଇ ମନଯରୋମୋ ସ୍ୋଇଁ, ଦରୀପେ 
େଦୁମୋର ନୋୟେ, ଯସୋରଜନିରୀ 
ଯସଠରୀ ଉପସ୍ତି ର�ଥିିଯଲ। 

ତମାଖମୁକୁ୍ତ ଗାଁ 
ଗଠନ ତାଲମି ଶବିରି

ବାଇକ୍   ତ�ାର ିଘଟଣାତର 
ଯବୁ� ଗରିଫ

�ମ୍ଆୁ,୧୭।୩(ସମସି): େମ୍ଦୁଆ ଜଗନ୍ୋଥ 
ମନ୍ରି ପରସିରଯର ମୋ’ ମଥଦୁରୋରୋସନିରୀ ସମତି ି
ପକ୍ଷରଦୁ  ରୋର୍ତିେ ଉତ୍ସର ଅନଦୁଷ୍ତି ଯ�ୋଇଛ।ି 
ତନିଦିନି ଧର ି େୋଲଥିିରୋ ଏ� ି ରୋର୍ତିେ ଉତ୍ସର 
ଶ୍ର୍ୋ ଓ ଭକ୍ରି ସ� ଆଜ ି ସମୋପନ ଯ�ୋଇଛ।ି 
େର୍ତ୍ବୋ ଭୋଯର ମୋ�ଦୁରରୀ ସମୋଜର ନଲରୀନ ରୋମ ଓ 

ତୋଙ୍କ ପତ୍ରୀ ସନ୍୍ୟୋ ଯଦରରୀ େୋ�୍ବ୍ୟ ତଦୁ ଲୋଇଥିଯଲ। 
ଏ� ି ଉତ୍ସରଯର ମୋ�ଦୁରରୀ ସମୋଜର ସମସ୍ତ 
ମ�ଳିୋ ଓ ପଦୁରଦୁ ର ସୋମଲି ଯ�ୋଇଥିଯଲ। ସଦୁରୋସ 
ରୋମ, ଅମତି ରୋମ, ସଦୁଜତି ରୋମ, ଅଜତି ରୋମ 
ପ୍ରମଦୁଖଙ୍କ ସ� ମୋ�ଦୁରରୀ �ଦୁରୋ ରକ୍ରି ସଦସ୍ୟ 
ମୋଯନ ପରେିୋଳନୋଯର ସ�ଯ�ୋଗ େରଥିିଯଲ।

ମଥରୁନାବନାସ ଦିେରୀଙ୍କ ବନାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ 

ବାବା ରାତମଶ୍ୱର 
ଟ-ି୨୦ କ୍ତି�ଟ

କ୍ନାଟ୍ଯର-ଫନାଇେନାେରର ରଗ୍ଲନାବନାଲ୍   
ର୍ନାଟ ଦିଂ ଓ ଇର୍ନାପନାୱନାର ହ ଦିଟର
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ଶନବିାର
୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଠାକୁରମଣୁ୍ା ,୧୭ା୩(ସମସି)

ଗତ ଫବୃଆରୀ ୨୫ ତାରଖି କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ା 
ହରଚିନ୍ନପଦୁର ବ୍ଲେ ଗଣଘିଷା ପଞ୍ାୟତ 
ସାହାରପଡ଼ା ଚଲିେିଧରା ଗ୍ାମର ସାନ୍ାଳୀ 
ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜାକହର ଗାଳ (ପଜୂାସ୍ଥଳ)ି
େଦୁ େଛିକିଲାେ ଭାଙ୍ ି କଦଇଥିକଲ। ୨୭ 
ତାରଖିକର ହରଚିନ୍ନପଦୁର ଥାନାକର 
ଅଭକି�ାଗ େରଥିିକଲ ଦଦୁ ବୃବୃତ୍ତଙ୍ଦୁ  ଗରିଫ 
େରବିା ପାଇ ଁ ଅଧିୋରୀ ପ୍ରତଶି୍ରୁତରି ଏେ 
ସପ୍ାହ ପକର ଦଦୁ ବୃବୃତ୍ତମାନଙ୍ଦୁ ଗରିଫ ନ 
େରବିାରଦୁ  ମାର୍ବୃ ୪ ତାରଖିକର ହରଚିନ୍ନପଦୁର 
ଥାନାେଦୁ ସାନ୍ାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ୭ ହଜାରରଦୁ  
ଅଧିେ ପଦୁରଦୁଷ ମହଳିା କଘରାଉ େରଥିିକଲ। 
ଥାନା ଅଧିୋରୀ ୨ ଦନି ମଧ୍ୟକର ଦଦୁ ବୃବୃତ୍ତଙ୍ଦୁ  
ଗରିଫ େରବିା ପାଇ ଁସାତ ହଜାର କଲାେଙ୍ 
ସାମା୍କର ପ୍ରୋଶ୍ େରଥିିକଲ। ୧୨ ଦନି ପକର 
ଦଦୁ ବୃବୃତ୍ତ ଗରିଫ ନ େରବିାରଦୁ  ଠାେଦୁରମଦୁଣ୍ା 
ଅଞ୍ଳର ଆଦବିାସୀମାକନ ଆଜ ିଠାେଦୁରମଦୁଣ୍ା 

ବ୍ଲେ କଘରଉ େରଥିିକଲ। ୭୦ଟ ି ସାନ୍ାଳୀ 
ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମାଝୀ ବାବା (ଗ୍ାମ ମଦୁଖିଆ) 
୫୩ କଗାଟ ି କୋହ୍ଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମାନେ ି
ବାବା (ଗ୍ାମ ମଦୁଖିଆ) ଠାେଦୁରମଦୁଣ୍ା କପକ୍ାଲ 
ପମ୍ପରଦୁ  ଏେ ବରିାଟ କଶ୍ାଭା�ାତ୍ାକର 

ବାହାର ିବ୍ଲେ ୋ�ବ୍ୃ ାଳୟକର ପହଞ୍ ିବଡ଼ିଓିଙ୍ 
ମାଧ୍ୟମକର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଓ ଜଲିାପାଳଙ୍ 
ଉକଦେଶ୍୍କର ଏେ ଦାବପିତ୍ ପ୍ରଦାନ 
େରଛିନ୍।ି ଦାବ ିଗଦୁଡ଼େି ମଧ୍ୟକର ଚଲିେିଧରା 
ଜାକହରଗାଳେଦୁ ଭାଙ୍ ିଥିବା ଦଦୁ ବୃବୃତ୍ତଙ୍ଦୁ  ଗରିଫ 

େରବିା, ମହାନ୍ଙ୍ଦୁ ଆଦବିାସୀ ନ େରବିା, 
ଆଦବିାସୀ ଅଞ୍ଳକର ଅଣ ଆଦବାସୀ 
କଲାେମାକନ ଦଖଲ େରଥିିବା ଆଦବିାସୀ 
ଜମେିଦୁ କବଦଖଲ େର ିଆଦବିାସୀଙ୍ଦୁ  କଫରସ୍ତ 
େରା�ାଉ କବାଲ ିଦାବକିର ଉକଲ୍ଖ ରହଛି।

ଗ�ାରୁମହଷିାଣ,ି ୧୭ା୩ (ସମସି)

ରାଇରଙ୍ପଦୁର ବ୍ଲେ ଅନ୍ଗବୃତ େଦୁକଲଇସଲିା 
ପଞ୍ାୟତ ବାଲେିଦୁଦା ପଡ଼ଆିକର ଦଦୁଇ 
ଦନି ଧର ି ବାଲେିଦୁଦା ତ୍ଶି୍କ୍ ି କ୍ାଟ୍ଟିଂ େ୍ଲବ୍   
ଆନଦୁେୂଲ୍କର ୧୧ ତମ ବାଷ୍ଟେ କ୍ୀଡା 
ପ୍ରତକି�ାଗତିା ଏବିଂ ସାିଂସ୍ତୃେି ୋ�ବ୍ୃ କ୍ମ 
ଅନଦୁଷ୍ତି କହାଇ�ାଇଛ।ି ମଦୁଖ୍ଅତଥିି ଭାକବ 
େଦୁକଲଇଶ୍ଳିା ସରପଞ୍ ମଲିରିାଣୀ ସିିଂ 
କ�ାଗଦାନ େରଥିିକଲ। ମଦୁଖ୍ବକ୍ା ଭାକବ 
ସାମା୍ଦେି ଦୟାନଧିି ମହାେଦୁଡ, ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଭାକବ ସମାଜକସବୀ ଜୟପାଲ 
ମଦୁଣ୍ା, ରାଧିଆ ମଦୁଣ୍ା, କଛାଟରାୟ ହାଁସଦା 
କ�ାଗଦାନ େରଥିିକଲ। ସମଦୁଦାୟ ୧୫ଟ ି
କ୍ୀଡା ପ୍ରତକି�ାଗତିାକର ପ୍ରତକି�ାଗୀ ମାକନ 
ଭାଗ କନଇ ପଦୁରସ୍ାର ଜତିଥିିକଲ। କଶ୍ଷକର 

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ତଥା ଆଦବିାସୀମାନଙ୍ ବଦୁ ଢ଼ୀଗାଳ ି
ନୃତ୍ ପରକିବଷଣ କହାଇଥିଲା। ଏଥିକର ଆଖ 
ପାଖ ଅଞ୍ଳରଦୁ  ୪ଟ ିଦଳ ଭାଗ କନଇଥିକଲ। 
ପ୍ରଥମ ପଦୁରସ୍ାର େଙ୍ଲାକବଦା, ଦ୍ତିୀୟ 

ପଦୁରସ୍ାର କତାଟା କନତ୍ା, ତୃତୀୟ ପଦୁରସ୍ାର 
ପଣ୍ଦୁ ପାଣ,ି ଚତଦୁଥବୃ ପଦୁରସ୍ାର ୋଳୀମାଟ ି
ବଦୁ ଢ଼ୀ ଗାଳ ି ଦଳ ପଦୁରସ୍ାର ଜତିଥିିକଲ। 
ବଶି୍ଷି୍ଟ ଭାଷ୍ୋର ଅଜଦୁ ବୃନ ହାଁସଦା ବଭିନି୍ନ 

ଭାଷାକର ଧାରାବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ େରଥିିକଲ। 
େମଟି ି ସଭାପତ ି ନକଗନ ମଦୁଣ୍ା ସମ୍ପାଦେ 
�ଦୁଝାର ମାଝ ିେମଟି ିସଦସ୍ କଗାରା, କ୍ୀଷ୍ା, 
ରାଜା, େରଦୁଣା ରାଜଦୁ  ସହକ�ାଗ େରଥିିକଲ।

ବାଲକୁିଦାରର ୧୧ତମ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସାଂସ୍ କୃତକି କାରଚ୍ଚ୍ୟକ୍ମ

ଠାକୁରମଣୁ୍ା ବ୍ଲକ୍  ରେରଉସାନ୍ାଳ ଜାହେର ଗାଳ     
ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦୁବ୍ବୃତ୍ତଙୁ୍ ଗ ଗିରଫ ଦାବ ଗି ଏଟଏିମ୍   ତାଡ଼ ିଲକ୍ାଧିକ ଟଙ୍ା ଲୁଟ୍   

ଯଶପିରୁ,୧୭ା୩(ସମସି): �ଶ୍ପିଦୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 
୪୯ େଡକର ଥିବା କଧାବାଡହିା ଏଟଏିମରଦୁ  ଗଦୁରଦୁ ବାର ବଳିମ୍ତି ରାତକିର 
ଦଦୁ ବୃବୃତ୍ତମାକନ ଲକ୍ାଧିେ ଟଙ୍ା ଲଦୁ ଟ ିକନଇଛନ୍।ି ଦଦୁ ବୃବୃତ୍ତମାକନ ଗ୍ାସ୍   େଟର୍  କର 
ଏଟଏିମର �ନ୍ାିଂଶ୍ ୋଟ ି ଲକ୍ାଧିେ ଟଙ୍ା ଲଦୁ ଟ ି କନଇଛନ୍।ି ସୋଳଦୁ  ଖବର 
ପାଇ �ଶ୍ପିଦୁର ପଦୁଲସି, ସାଇଣ୍ଫିିେ ଟମି୍  , ସନ୍ାନୀ େଦୁେଦୁର ଘଟଣାସ୍ଥଳକର 
ପହଞ୍ ି ଛାନଭନି େରଛି।ି �ଶ୍ପିଦୁର ଥାନାକର ୭୬/୨୩ କର ମାମାଲା ରଦୁ ଜଦୁ  
କହାଇ ପଦୁଲସି ଅଧିେ ତଦନ୍ ଚଲାଇଛ।

ରରେନ୍   ଧକ୍ାରର ରବୁକଙ୍ ମକୃତୁ୍ୟ
କଳାବାଡଆି, ୧୭ା୩(ସମସି): ବାଙ୍ରିକିପାଷ ିଥାନା ଅଧୀନ ବଦୁ ଡାମରା ଗ୍ାମ 
ନେିଟକର ବାଙ୍ରିକିପାଷ-ିଭଦୁ ବକନଶ୍ୱର ସଦୁପରଫାଷ୍ଟ ଧକ୍ାକର ଜକଣ �ଦୁବେଙ୍ 
ମତୃଦୁ ୍ ଘଟଛି।ି �ଦୁବେ ଜଣେ ବଦୁ ଡାମରା ସରଗଛଡିା ଗ୍ାମର ରଣଜତି ଦଣ୍ପାଟ 
(୪୦) କବାଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ମତୃ �ଦୁବେଙ୍ ବାପା ମଧ୍ୟ ସଡ଼େ ଦଦୁ ଘବୃଟଣାକର 
ଦଦୁ ଇ ବଷବୃ ପବୂବୃରଦୁ  ମତୃଦୁ ୍ବରଣ େରଛିନ୍।ି ଜଆିର୍  ପ ି ପଦୁଲସି ଶ୍ବ ଜବତ େର ି
ବ୍ବକଛେଦ ପାଇଁ ବାରପିଦା ପଠାଇଛ।ି ମତୃଦୁ ୍ର ୋରଣ ସଠେି ଜଣାପଡ଼ନିାହ ିଁ।

ମହଳିାଙୁ୍ ଗାଳଗିଲୁଜ ଓ ମାଡ଼ ଅଭରିରାଗ
ବଡ଼ସାହ,ି୧୭ା୩(ସମସି): ବଡସାହ ି ଥାନା ଅଧୀନ ହରପିଦୁର ଗ୍ାମର ଜୟନ୍ 
ପ୍ରଧାନଙ୍ ସ୍ତୀ ଭାରତୀଙ୍ଦୁ  କସହ ିଗ୍ାମର ନୀଳ ସାହଦୁ  ଗାଳଗିଦୁଲଜ େରବିା ସହତି 
ମାଡ ମାରଥିିବାର କସ ବଡସାହ ି ଥାନାକର ଲଖିିତ ଅଭକି�ାଗ େରଛିନ୍।ି 
ଭାରତୀଙ୍ ଅଭକି�ାଗେଦୁ ଭତି୍ତ ିେର ିପଦୁଲସି ଏେ ମାମଲା ରଦୁ ଜଦୁ  େର ିତଦନ୍ ଜାର ି
ରଖିଛ।ି ଭାରତୀ ଓ ତାଙ୍ ସ୍ାମୀ ହାଟେଦୁ �ାଉଥିବା କବକଳ ନୀଳ କସମାନଙ୍ଦୁ  
କଦଖାଇ କଛପ ପୋଇଥିଲା ଓ ଗାଳଗିଦୁଲଜ େରବିା ସହତି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରୋର 
ଧମେ କଦଇଥିବାର ଅଭକି�ାଗରଦୁ  ଜଣା�ାଇଛ।ି 

ସ୍ତରୀର ମକୃତୁ୍ୟ ମାମଲାରର ସ୍ାମରୀ ଗରିଫ 
ବଡ଼ସାହ,ି୧୭ା୩(ସମସି): ବଡସାହ ି ଥାନା ଅଧୀନ ବଡସାହ ି ରାଉତରାଣୀ 
ସାହରି ଶ୍ଶ୍ଧିର ଦାସ ତାଙ୍ ଝଅିେଦୁ କବୈଶ୍ଙି୍ା ଥାନା ଅଧିନ ବଶି୍ାମପଦୁର ଗ୍ାମର 
ସନ୍ପି େଦୁମାର ଦାସଙ୍ଦୁ  ବବିାହ କଦଇଥିକଲ। ତାଙ୍ର କଗାକଟ ୭ ବଷବୃ ଓ 
କଗାକଟ ୪ବଷବୃର ପଲିା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍।ି ସନ୍ପି ବାଙ୍ାକଲାରକର ୋମ େରଦୁଥିବା 
କବକଳ ତାଙ୍ ସ୍ତୀ ବଡସାହକିର ପଲିାମାନଙ୍ଦୁ  ଧର ି ଭଡାକର ରହଦୁଥିକଲ। ଗତ 
୧ ତାରଖି ବଷି ପଇି କଦଇ ଗଦୁରଦୁତର ଆହତ କହାଇଥିବା କବକଳ ପରବିାର 
କଲାକେ ତାଙ୍ଦୁ  କନଇ ବାରପିଦା ଡାକ୍ରଖାନାକର ଭତ୍ତ୍ଟ େରଥିିକଲ। ମାତ୍ 
ଅବସ୍ଥା ଗଦୁରଦୁତର ଥିବାରଦୁ  ତାଙ୍ଦୁ  େଟେ ସ୍ତାନାନ୍ର େରା�ାଇଥିଲା। ମାତ୍ 
ରାସ୍ତାକର ତାଙ୍ର ମତୃଦୁ ୍ କହାଇ �ାଇଥିଲା। ଏ ସିଂକ୍ାନ୍କର େଟେକର 
ଏେ ଅପମତୃଦୁ ୍ ମାମଲା ରଦୁଜଦୁ  କହାଇଥିବାର ଜଣା�ାଇଛ।ି ମାତ୍ ଏହାେଦୁ 
କନଇ ଶ୍ଶ୍ଧିରଙ୍ ପଦୁଅ ଲଖିିତ େଦୁମାର ଦାସଙ୍ ବଡସାହ ି ଥାନାକର ତାଙ୍ 
ଭଉଣୀର ମତୃଦୁ ୍ ପାଇ ଁ ତାଙ୍ କଭକଣଇ ସନ୍ପି ଦାୟୀ କବାଲ ି ଅଭକି�ାଗ 
େରଛିନ୍।ି ଅଭକି�ାଗେଦୁ କନଇ ବଡସାହ ି ପଦୁଲସି ଏେ ମାମଲା ରଦୁଜଦୁ  େର ି
ତଦନ୍ ଜାର ି ରଖିଥିବା କବକଳ ତାଙ୍ଦୁ  ଗରିଫ୍   େର ି କୋଟବୃଚାଲାଣ େରଛି।ି 

ରବୁକଙୁ୍ ସଂେବଦ୍ଧ ଆକ୍ମଣ; ମାମଲା ରୁଜୁ 
ବଡ଼ସାହ,ି୧୭ା୩(ସମସି): ବଡସାହ ି ଥାନା ଅଧୀନ ବତ୍ତବୃନା ଗ୍ାମର ବନ୍ନ 
କଜନା ଓ ତାଙ୍ ଭାଇ ଚନ୍ନ କଜନାଙ୍ଦୁ  କସହ ିଗ୍ାମର ଶ୍୍ାମସଦୁନ୍ର ଗାଆଁଣ, 
ଭୀମ ଗାଁଆଣ, ଦଶ୍ଦୁ ଗାଁଆଣ ଓ ବରିଞ୍ ିଗାଁଆଣ ସିଂଘବଦ୍ଧ ଭାକବ ଗାଳଗିଦୁଲଜ 
େରବିା ସହତି ମାଡ ମାରଥିିବାର କସ ଚନ୍ନ ବଡସାହ ି ଥାନାକର ଲଖିିତ 
ଅଭକି�ାଗ େରଛିନ୍।ି ଚନ୍ନଙ୍ ଅଭକି�ାଗେଦୁ ଭତି୍ତ ିେର ିପଦୁଲସି ଏେ ମାମଲା 
ରଦୁ ଜଦୁ  େର ିତଦନ୍ ଜାର ିରଖିଛ।ି ବନ୍ନ ନେିଟସ୍ଥ ଗାଁ ବଦୁ ଢାବଳଙ୍ ନଦୀ ପଠା 
ଆକଡ ବଦୁ ଲବିାେଦୁ �ାଇଥିବା କବକଳ ଅଭ�ିଦୁକ୍ମାକନ ସିଂଘବଦ୍ଧ ଭାକବ ତାଙ୍ଦୁ  
ଗାଳଗିଦୁଲଜ େରଥିିକଲ। ଏ ସିଂକ୍ାନ୍କର ଖବର ପାଇ ତାଙ୍ ଭାଇ ଚନ୍ନ 
କସଠାକର ପହଞ୍ ିପ୍ରତବିାଦ େରବିାରଦୁ  ଉଭୟଙ୍ଦୁ  ନସି୍ତଦୁେ ମାଡ ମାରବିା ସହତି 
ଗାଳଗିଦୁଲଜ େରବିା ସହତି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରୋର ଧମେ କଦଇଥିବାର ଅଭକି�ାଗରଦୁ  
ଜଣା�ାଇଛ।ି ଏହ ି ଗଣ୍କଗାଳ କବଆଇନ ବାଲ ି ୋରବାରେଦୁ କନଇ 
ଘଟଥିିବାର ବଶି୍ୱସ୍ଥ ସତୂ୍ରଦୁ  ଜଣା�ାଇଛ।ି

ଗରିଫ ରହରଲ ଅଭରିକୁ୍ତ ଶକି୍କ
ଠାକୁରମଣୁ୍ା, ୧୭ା୩(ସମସି): ଜକଣ ନାବାଳେିା ଛାତ୍ୀଙ୍ଦୁ  ଗଭବୃବତୀ େର ି
କଫରାର କହାଇ�ାଇଥିବା ଶ୍କି୍େେଦୁ ପଦୁଲସି ଗରିଫ େର ି ୧୭ ତାରଖିକର 
କୋଟବୃଚାଲାଣ େରଛି।ି ଘଟଣାରଦୁ  ପ୍ରୋଶ୍କ�, ଖଣ୍ବନ୍ ଗ୍ାମପଞ୍ାୟତ 
ପଦୁରଦୁ ଣାପାଣ ିଗ୍ାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ ଜଡବିଲି ହାଇସ୍ଦୁଲକର ଶ୍କି୍େତା େରନ୍।ି 
ଅବସର ସମୟକର ନଜି ଘକର ଟୟିଦୁସନ ପଢ଼଼ାନ୍।ି କସହ ିଗ୍ାମର େଛି ିବାଳେ, 
ବାଳେିା ତାଙ୍ ପାଖକର ଟୟିଦୁସନ ପଢ଼଼ଦୁଥିବା କବକଳ ପୀଡତିା ବାଳେିାଙ୍ଦୁ  
ପ୍ରକଲାଭନ କଦଖାଇ ୮ ମାସ ପବୂବୃରଦୁ  ଦଦୁ ଷ୍କମବୃ େରଥିିକଲ। ପକର ବାରମା୍ର 
କଦୈହେି ସମ୍ପେବୃ ରଖି ଆସଦୁଥିକଲ। ନବମ କଶ୍ଣୀର ପୀଡତିା ବାଳେିାଙ୍ ମା’ 
ସକନ୍ହ େର ିଡାକ୍ରୀ ପରୀକ୍ା େରବିା ପକର ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ଥିିଲା। ଗତ ୧୧ 
ତାରଖିକର ପୀଡତିାଙ୍ ପରବିାର ଠାେଦୁରମଦୁଣ୍ା ଥାନାକର ଏତଲା କଦବା ପକର 
କେଶ୍ ନମ୍ର ୩୬କର ମେଦେମା ରଦୁ ଜ୍ଦୁ କହାଇ ତଦନ୍ ଜାର ିରହଥିିଲା। ଥାନାକର 
ଏତଲା କଦବା ଜାଣ ିଶ୍କି୍େ କଫରାର କହାଇ�ାଇଥିକଲ। ଠାେଦୁରମଦୁଣ୍ା ଥାନା 
ପକ୍ରଦୁ  ଚଢ଼ଉ େର ିଶ୍କି୍େ ତଥା ଅଭ�ିଦୁକ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ଙ୍ଦୁ  କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ା 
ଝାଡ଼ଖଣ୍ ସୀମାନ୍ ବଡ଼ବଲି ନେିଟରଦୁ  ଶ୍ଦୁକ୍ବାର ଗରିଫ େରବିା ପକର ଦଫା 
କପାକସ୍ା ଆେ୍ଟ ବଳକର ୧୭ ତାରଖି କୋଟବୃଚାଲାଣ େରଛି।ି

ମହୁଲଡହିା,୧୭ା୩ (ସମସି): ସରୋରଙ୍ 
ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନମଳୂେ କ�ାଜନାକର 
ସାମଲି କହଉଛ ି ଗାଁ। କଲାେଙ୍ ହତି 
ସାଧନ ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁକର ୋମ ବ ିକହଉଛ।ି 
େନି୍ଦୁ ୋମ େର ି ହରଡଘଣାକର ପଡ଼ଦୁଛନ୍ ି
ଠେିାଦାର। ବଲି୍   ପାଇଁ ବାରମ୍ାର ଦଉଡ଼କିଲ 
ବ ି ମଳିଦୁନ ି ବଲି୍  । କଶ୍ଷକର ଠେିାଦାର ଓ 
ଜନ ପ୍ରତନିଧିିଙ୍ ନାମକର ରଦୁ ଜଦୁ  କହଉଛ ି
ମାମଲା। ଏଭଳ ି ଏେ ଅପ୍ରୀତେିର ଘଟଣା 
ଘଟଛି ି ଠାେଦୁରମଦୁଣ୍ା ବ୍ଲେକର। ଗତ 
୧୪ ତାରଖି ଠାେଦୁରମଦୁଣ୍ା ପଞ୍ାୟତକର 
ସରୋରୀ କ�ାଜନାକର କହାଇଥିବା 
େଛି ି ୋମର ବଲି୍   ପାଇଁ ବରମ୍ାର 
କଦୌଡ଼ଥିିକଲ ଠେିାଦାର। େନି୍ଦୁ କସ ଦନି 
େନଷି୍ �ନ୍ୀ ନନ୍େକିଶ୍ାର କସାକରନଙ୍ 
ପାଖେଦୁ �ାଇଥିକଲ ଠେିାଦାର। ବଲି୍  େଦୁ 

କନଇ ଉଭୟଙ୍ ମଧ୍ୟକର ସାମାନ୍ 
ବଚସା କହାଇଥିଲା। ଏ କନଇ େନଷି୍ 
�ନ୍ୀ ନନ୍େକିଶ୍ାର କସାକରନ୍   ଥାନାକର 
ପାଞ୍ ଜଣଙ୍ ନାମକର ଲଖିିତ ଅଭକି�ାଗ 
େରଛିନ୍।ି ଅଭକି�ାଗ ମଦୁତାବେ ଥାନା 
ପଦୁଲସି କେସ ନମ୍ର ୩୭/୨୦୨୩କର 
ଛାଟଆି ପକଲଇ, କଦବାଶ୍ଷି କସନାପତ,ି 
ଦୀପେ େଦୁମାର ନାଏେ, ନରିଞ୍ଜନ ମହାନ୍ 
ଓ ଅଜୟ େଦୁମାର ପକଲଇଙ୍ ନାମକର 
ଅଭକି�ାଗ େରଛିନ୍।ି କତକବ ଘଟଣା 
ସମ୍ପେବୃକର ବ୍ଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ାଙ୍ଦୁ  ପଚାରବିାରଦୁ  କସ 
ଏ ସମ୍ପେବୃକର େଛି ିଜାଣନିଥିବା େହଥିିକଲ। 
ଅଭକି�ାଗ ୋରୀ �ନ୍ୀଙ୍ ପ୍ରତକି୍ୟିା କନବା 
ପାଇଁ କଚଷ୍ଟା େରଥିିଲଦୁ । େନି୍ଦୁ ତାଙ୍ କଫାନ୍   
ସଦୁଇଚ ଅଫ ଥିଲା। ବଡ଼ିଓିଙ୍ ପ୍ରତକି୍ୟିା 
କଦବାେଦୁ ଧରାଛଦୁଆଁ କଦଇନଥିକଲ।

ବଡ଼ସାହ,ି୧୭ା୩(ସମସି): ବଡସାହ ି ଥାନା 
ଅଧୀନ ତାଳନ୍ ଗ୍ାମର ସକରାଜ େଦୁମାର ସାହଦୁଙ୍ 
ସ୍ତୀଙ୍ଦୁ  ତାଙ୍ ସ୍ାମୀ ଓ ଶ୍ାଶ୍ଦୁ ମହାକଦଇ ସାହଦୁ  
କ�ୌତଦୁ େ ନ�ିବୃାତନା କଦବା ସହତି ମାନସେି ଓ 
ଶ୍ାରୀରେି ନ�ିବୃାତନା କଦଉ ଥିବାର ଅଭକି�ାଗରଦୁ  
ଜଣା�ାଇଛ।ି ଅଭକି�ାଗେଦୁ ଭତି୍ତ ି େର ି ପଦୁଲସି 
ଏେ ମାମଲା ରଦୁ ଜଦୁ  େର ି ତଦନ୍ ଜାର ି ରଖିଛ।ି 
ସକରାଜ ଗତ ୮ଜଦୁଲାଇ ୨୦୨୨କର ଏହ ି ଥାନା 
ଅଧୀନ ଅଜ୍ଦୁବୃନ ବାରଆି ଗ୍ାମର ମମତାଙ୍ଦୁ  
ବବିାହ େରଥିିକଲ। ବବିାହର ୫ଦନିରଦୁ  ଆରମ୍ଭ 
କହାଇଥିଲା କ�ୌତଦୁ େ ନ�ିବୃାତନା ଓ ମାଡ। 
ମମତା କନଇଥିବା ଜନିଷି କସମାନଙ୍ର ପସନ୍ 
କହାଇ ନ ଥିବା କବକଳ ତାଙ୍ଦୁ  ବାପ ଘରଦୁ  ୨ଲକ୍ 
ଟଙ୍ା ଆଣବିା ପାଇଁ ଦାବ ି େରା�ାଇଥିଲା। 
ଏହାେଦୁ କନଇ ପ୍ରତଦିନି ମମତା ନ�ିବୃାତନାର 
ଶ୍େିାର କହଉଥିକଲ। ନ�ିବୃାତନା ଅସହ୍ 
କହବାରଦୁ  ମମତା ଗତ ୧୬ ଡକିସମ୍ର 
୨୦୨୨ରଦୁ  ବାପ ଘକର ଆଶ୍ୟ କନଇଥିବା 
କବକଳ ବଡସାହ ି ଥାନାର ଆଶ୍ୟ କନଇଛନ୍।ି

ବଗିଶାଇ,୧୭ା୩(ସମସି): ମୟଦୁରଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ା ବାମନଘାଟ ି ଉପଖଣ୍ର ଗଦୁରଦୁତ୍ୱ 
ବହନ େରଦୁଥିବା ବକିଶ୍ାଇ ସାପ୍ାହେି 
ହାଟ ଆଥ ୍ଟେ ବଷବୃ ୨୦୨୩-୨୪ ନମିକନ୍ 
ନଲିାମ ପ୍ରକ୍ୟିା ଅନଦୁଷ୍ତି କହାଇ�ାଇଛ।ି 
ସରପଞ୍ ଇିଂ.େରଦୁଣା ସାଗର ମାଣ୍୍ଟଙ୍ 
ସଭାପତତି୍ୱକର ସଭାଗହୃକର ଅନଦୁଷ୍ତି 
ନଲିାମ ୋ�ବ୍ୃ କ୍ମକର ଏବଡିଓି କହମନ୍ 
େଦୁମାର ଗଦୁରଦୁ , ଜପିଇିଓ କଦବବ୍ରତ ପାତ୍, 
ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭ୍ ବଦିଦୁସ୍ତିା କଦଓ, 
ସମତି ିସଭ୍ ୋଶ୍ଦୁ ମାଝୀ, ନାଏବ ସରପଞ୍ 
ଏତୱାରୀ ତାମଦୁଡଆି ସକମତ ସମସ୍ତ 
ୱାଡବୃ ସଭ୍ ସଭ୍ା ଉପସ୍ଥତି ଥିକଲ। 
ସାପ୍ାହେି ହାଟ ନଲିାମ ପ୍ରକ୍ୟିାକର 
ଭୀମକସନ କହମ୍ରମ ୧୪ଲକ୍ ୬୬ହଜାର 
୯୦୦ଟଙ୍ାକର ନଲିାମ ଡାେକର ବଜିୟ 
କହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ପଞ୍ାୟତ ନବିବୃାହୀ 
ଅଧିୋରଣିୀ କମାନାଲସିା ନାୟେଙ୍ 
ସିଂକ�ାଜନାକର ଅନଦୁଷ୍ତି ନଲିାମ ପ୍ରକ୍ୟିା 
ୋ�ବ୍ୃ କ୍ମକର ପଞ୍ାୟତ ୋ�ବ୍ୃ ାଳୟର 
ସମସ୍ତ େମବୃଚାରୀ ସହକ�ାଗ େରଥିିକଲ।

ବରିଶାଇ ସାପ୍ାହକି 
ହାଟ ନଲିାମ

ରରୌତୁକ ନରିଚ୍ଚାତନା; 
ମାମଲା ରୁଜୁ 

ଠାକୁରମଣୁ୍ା, ୧୭ା୩(ସମସି): େରଞ୍ଜଆି 
ବନଖଣ୍ ଠାେଦୁରମଦୁଣ୍ା କରଞ୍ଜର ଚମ୍ପାଝର 
ଆଶ୍ମ ସ୍ଦୁଲ ଠାକର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ସହତି ସ୍ଥାନୀୟ 
େମଟି ି ଓ ବନ େମବୃଚାରୀ ଦ୍ାରା ବନାଗ୍ ି
ନରିାେରଣ ସକଚତନତା କଶ୍ାଭା�ାତ୍ା 
ଅନଦୁଷ୍ତି କହାଇ�ାଇଛ।ି ସକଚତନତା ରାଲକିର 
ବନପାଳ ତପନ େଦୁମାର ମହାନ୍ କନତୃତ୍ୱକର 

ଚମ୍ପାଝର ଦାୟତି୍ୱକର ଥିବା ବନପାଳ 
େକିଶ୍ାର ମହାନ୍ ଫକରଷ୍ଟଗାଡବୃ କମୌସଦୁମୀ 
ଦାସ, ଚତି୍ତ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଚମ୍ପାଝର ଆଶ୍ମ 
ବଦି୍ାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶ୍କି୍େ ଶ୍ାଦେ୍ଟେ ପଣ୍ାଙ୍ 
ଶ୍ହ ବଦି୍ାଳୟର ସମସ୍ତ ଶ୍କି୍େ ଶ୍କି୍ୟତ୍ୀ ବନ 
େମବୃଚାରୀ ସହକ�ାଗ େରଥିିକଲ। ଚମ୍ପାଝର 
ଫକରଷ୍ଟର େକିଶ୍ାର ମହାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍ଦୁ  

ଧନ୍ବାଦ କଦଇଥିକଲ। କଶ୍ାଭା�ତ୍ା ଆଶ୍ମ 
ବଦି୍ାଳୟରଦୁ  ବାହାର ି ଚମ୍ପାଝର ବଜାର 
ପରକି୍ମା େରଥିିକଲ। ଶ୍ମିଳିପିାଳ କହଉଛ ି
ଏସଆି ମହାକଦଶ୍ର ୨ୟ କଜୈବମଣ୍ଳ। ଏଣଦୁ 
ପାଖ ଜଙ୍ଲର ଜୀବଜନ୍ଦୁ ତଥା ଔଷଧୀୟ ଗଛେଦୁ 
େପିର ି ନଅିାଁ ଦାଉରଦୁ  ରକ୍ା େରା�ାଇ ପାରବି 
ତାହା ସକଚତନତାର ଲକ୍୍ ଓ ବାତ୍ତବୃା ଥିଲା।

ବନାଗ୍ ିନରିାକରଣ ସରେତନତା ରଶାଭାରାତ୍ା

ଜାମଦା,୧୭ା୩(ସମସି)

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା ବାମନଘାଟୀ ଉପଖଣ୍ 
ଜାମଦା ବ୍ଲେ ତାରଣା କସବାଶ୍ମର ପ୍ରଧାନ 
ଶ୍କି୍େଙ୍ ଝଦୁ ଳନ୍ା ମତୃକଦହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାକର 
ଛାତ୍ୀ ନବିାସୀର ଆସଷି୍ଟାଣ୍ ସଦୁପରକିଟକଣ୍ଣ୍ 
ପାବବୃତୀ ସିିଂଙ୍ଦୁ  ନଳିମ୍ନ େରା�ାଇଛ।ି ଏହା 
ସହ ବଦି୍ାଳୟର ଦଦୁ ଇ ମା୍ନ ୋମବୃୀ କହମ୍୍ରମ 
ଓ ଚମ୍ପା ଟଦୁ ଡଦୁ ଙ୍ଦୁ  ୋରଣ ଦଶ୍ବୃାଅ କନାଟସି 
ଜାର ି େରା�ାଇଛ।ି ଘଟଣା ଅନଦୁସାକର ଗତ 
୯ ତାରଖିକର ଏେ ଗଦୁରଦୁ ତର ଅଭକି�ାଗେଦୁ 
କନଇ ବଦି୍ାଳୟ ପରଚିାଳନା େମଟି ିସଦସ୍, 
ଜାମଦା ଡବ୍ ଳୁଓ, ଅନ୍ ସ୍ଦୁଲରର ଜକଣ 
ଶ୍କି୍ୟତି୍ୀ ଓ ଦଦୁ ଇଜଣ ଶ୍କି୍େଙ୍ ଉପସ୍ଥତି ି
କବୈଠେ କହାଇଥିଲା। ଏହାର େଛି ିଘଣ୍ା ପକର 
ପ୍ରଧାନ ଶ୍କି୍େ ରାକଜନ୍ଦ୍ର ଶ୍ତପଥୀଙ୍ ଝଦୁ ଲନ୍ା 
ମତୃକଦହ ବାରଣ୍ାରଦୁ  ଉଦ୍ଧାର େରା�ାଇଥିଲା। 

ତାଙ୍ଦୁ  ହତ୍ା େରା�ାଇଥିବା ପରବିାର ପକ୍ରଦୁ  
ଅଭକି�ାଗ କହାଇଥିଲା। ଏ କନଇ ଜାମଦା 
ଥାନାକର ଏେ ମାମଲା ରଦୁ ଜଦୁ  କହାଇ ତଦନ୍ 
ଆରମ୍ଭ େରା�ାଇଥିଲା। ଅପରପକ୍କର 
ଜାମଦା ବ୍ଲେ ଡବ୍ ଳୁଓ ଶ୍ଦୁଭାଶ୍ଷି ଦାସ, ଜଲି୍ା 
ମଙ୍ଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିୋରୀ ବଦି୍ାଳୟକର 

ପହଞ୍ ି ଘଟଣାର ତଦନ୍ ସହ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ଦୁ  
ଅବଗତ େରାଇଥିକଲ। ଅଧିୋରୀ �ାଞ୍ ତଥ୍େଦୁ 
କନଇ ଜଲି୍ାପାଳ ଛାତ୍ୀ ନବିାସର ଆସଷି୍ଟାଣ୍ 
ସଦୁପରକିଟକଣ୍ଣ୍ ପାବବୃତୀ ସିିଂଙ୍ଦୁ  ନଳିମ୍ତି 
େରଛିନ୍ ିଏବିଂ ବଦି୍ାଳୟର ଦଦୁ ଇଜଣ ମା୍ନଙ୍ଦୁ  
ୋରଣ ଦଶ୍ବୃାଅ କନାଟସି ଜାର ି େରା�ାଇଛ।ି

ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକଙ୍କ ମତୁୃୟୁଗଦହ ଉଦ୍ାର ଘଟଣା

ଛାତ୍ରୀ ନବିାସ ଆସଷି୍ାଣ୍ଟ 
ସପୁରରିଟରଣ୍ଣ୍ଟ ନଲିମ୍ତି

ଦୁଇ ମାଟ୍ରନଙୁ୍କ କାରଣ 
ଦଶ୍ାଅ ଗନାଟସି୍  

ରାଇରଙ୍ଗପରୁ, ୧୭ା୩ (ସମସି)

ରାଇରଙ୍ପଦୁର ସହର ଅଧୀନସ୍ତ 
େଦୁକଚଇବଦୁ ଢୀ ସ୍ଥତି କଗାଷ୍ୀ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର 
ପରସିରକର କଗାଷ୍ୀ ଶ୍କି୍ା ଅଧିୋରୀ 

ସଦାନନ୍ ମହାନ୍ଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱକର 
ଭନି୍ନକ୍ମମାନଙ୍ର ଉପେରଣ ବଣ୍ନ 
ୋ�ବୃ୍କ୍ମ ଅନଦୁ ଷ୍ତି କହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଏଥିକର ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ରୂକପ ଅତରିକି୍ 
କଗାଷ୍ୀ ଶ୍କି୍ା ଅଧିୋରୀ ୋତ୍ତ୍ଟେଚନ୍ଦ୍ର 

ୋରଦୁ ଆ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ ଅତରିକି୍ କଗାଷ୍ୀ 
ଶ୍କି୍ା ଅଧିୋରୀ ରମାୋନ୍ କସଠୀ, 
କଗାଷ୍ୀ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ାଳେ ମକହଶ୍ 
ମହାପାତ୍, ସାଧନ େମବୃୀ ସାଗରେିା ପଣ୍ା 
ଓ ପସିଏିମ୍   ୟଦୁପ ି ସ୍ଦୁଲ ଶ୍କି୍େ ଶ୍ଦୁଶ୍ାନ୍ 
ପରୀକ୍ା କ�ାଗକଦଇ ଥିକଲ। ବକିଶ୍ାଇ 
କଗାଷ୍ୀ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରର େକିଶ୍ାର େଦୁମାର 
ସାହଦୁ  ସଭା ପରଚିାଳନା େରଥିିକଲ। 
ଉକ୍ ୋ�ବୃ୍କ୍ମକର ୬ଟ ି ବ୍ଲେ �ଥା- 
ରାଇରଙ୍ପଦୁର, ବହଳଦା, ତରିିିଂ, 
ବଜିାତଳା, ବକିଶ୍ାଇ ଓ ଜାମଦାର ଭନି୍ନକ୍ମ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଅିଂଶ୍ଗ୍ହଣ େରଥିିକଲ। 
କସମାନଙ୍ଦୁ  କରାକଲଟର, ସପିକିୋମଡ 
କଚୟାର, ହଦୁଇଲକଚୟାର, ୍ାଇସାଇେଲ, 
ଏମ୍  ଆର୍   େଟି୍   ଓ ଏଲବ୍ରାେ୍ଲଚର ଆଦ ି
ଉପେରଣ ପ୍ରଦାନ େରା�ାଇଥିଲା। 
ଏଥିକର ଉକ୍ ବ୍ଲେ ଗଦୁଡେିର ଶ୍କି୍େଶ୍କି୍ୟତି୍ୀ 
ଓ ଅବଭିାବେ ଉପସ୍ଥତି ଥିକଲ।

ଭନି୍ନକ୍ମଙ୍ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ ଶବିରି

ରାସଗ�ାବନି୍ଦପରୁ, ୧୭ା୩(ସମସି): 
ପରତି୍କ୍ ଅବସ୍ଥାକର ଅଦ୍ଧବୃନମି୍ଟତ ପାଣ ି ଟାଙି୍। 
ରାସକଗାବନି୍ପଦୁର ବ୍ଲେ ଅଫିସର ମାତ୍ ଦଦୁ ଇ ଶ୍ହ 
ମଟିର ଦୂରକର ଏେ ପାଣ ି ଟାଙି୍ ବଷବୃାଧିେ ୋଳ 
ଅଦ୍ଧବୃନମି୍ଟତ ଅବସ୍ଥାକର ପଡ଼ ି ରହଛି।ି କସହ ି ପ୍ରେଳ୍ପ 
କହଉ ଥିବା ସ୍ଥାନକର ନା ସଚୂନା ଫଳେ ଅଛ,ି ନା 
ବଭିାଗୀୟ ଅଧିୋରୀଙ୍ ପ୍ରେଳ୍ପ ସମ୍ପରୂ୍ବୃ ନମିକନ୍ 
ତତ୍ପରତା ରହଛି।ି କସମତି ି େଛି ି ବ ି କଦଖିବାେଦୁ 
ମଳିଦୁନାହ ିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ କନତା ମାକନ ମଧ୍ୟ ଏହ ି
ପ୍ରସଙ୍କର ଚଦୁ ପ୍  । ୋ�ବୃ୍କର ବ୍ବହୃତ ରଡ୍   
ଗଦୁଡେି େଳଙି୍ ଲାଗବିାେଦୁ ବସଲିାଣ।ି �ଦ ି ବ୍ଲେ 
ମଦୁଖ୍ାଳୟକର ଏହ ି ଅବସ୍ଥା କତକବ ଗ୍ାମାଞ୍ଳକର 
େ’ଣ କେମତି ି ଅଧିୋରୀମାକନ ପରଚିାଳନା 
େରଦୁ ଥିକବ ତାହା ଜଳଜଳ କହାଇ କଦଖା�ାଉଛ।ି 

ଉନ୍ନୟନମଳୂକ କାମରର ବାଧା; ଥାନାରର ମାମଲା

ପରତି୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ାରର ଅଦ୍ଧଚ୍ଚନମିଷିତ ପାଣଟିାଙି୍

ରମାବାଇଲ ଲୁଟ୍   େଟଣାରର ଦୁଇ ଗରିଫ
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ, ୧୭ା୩ (ସମସି): 
ରାଇରଙ୍ପଦୁର ଗ୍ାମାଞ୍ଳ ଥାନା ଅନ୍ଗବୃତ 
େଦୁସଦୁମୀ ବ୍ଲେ ମୟରଦର ପଞ୍ାୟତ 
ବାଲଆିଢପିା ସହ ସଦୁକଲଇପାଟ ରାସ୍ତାକର 
ପଛପଟଦୁ  ଏେ ବାଇକ୍  କର ଦଦୁଇ ଲଦୁକଟରା 
ଆସ ି ସାଇେଲ ଆକରାହଙି୍ ଠାରଦୁ  ୨ଟ ି
କମାବାଇଲ ଝାମ୍ପମିାର ି ଦରୁ ତଗତକିର ଖସ ି
ପକଳଇଥିକଲ। ବାଦାମପାହାଡ ଥାନା 
ଅନ୍ଗବୃତ ମୟରୂଦର ଗ୍ାମର ଲାଲଦୁ  କସାକରନ 
ଓ ପଥି ମାଝୀ ଦଦୁଇସାଙ୍ ବାଲଆିଢପିା 
�ାତ୍ା କଦଖି ସଦୁକଲଇପାଟ ରାସ୍ତାକର 
ସାଇେଲକର କଫରଦୁଥିବା କବକଳ ଅପରାହ୍ନ 
୪ଟା ୩୦ ପାଖାପାଖି ଦଦୁଇ ଲଦୁକଟରା ଏେ 
ବାଇକ୍  କର ଆସ ିକମାବାଇଲ ଛଡାଇ କନଇ 

ପଳାଇଥିକଲ। ଏହା ପକର ଲଦୁଟର ଶ୍େିାର 
ବ୍କ୍ ି ରାଇରଙ୍ପର ଗ୍ାମାଞ୍ଳ ଥାନାକର 
ଲଖିିତ ଅଭକି�ାଗ େରଥିିକଲ। ଏଥିକନଇ 
ଏେ କେଶ୍ ନମର୍ ୬୦/୨୩କର ମାମଲା 
ରଦୁଜଦୁ  କହାଇଥିଲା। ଥାନାଅଧିୋରୀ ନୀରଦ 
ମଲ୍େି ଘଟଣାେଦୁ ତଦନ୍ େର ିେଦୁସଦୁମୀ ଗ୍ାମକର 
ଜକନୈେ ଘକର ଚଢଉ େର ି ଦଦୁଇଜଣଙ୍ଦୁ  
ଗରିଫ େରବି ସହ ଦଦୁଇଟ ି କମାବାଇଲ 
ଉଦ୍ଧାର େରବିା ସହ ଗଦୁରଦୁବାର କସମାନଙ୍ଦୁ  
କୋଟବୃଚାଲାଣ େରଥିିକଲ। ଲଦୁକଟରା 
ଦଦୁଇଜଣେ କହକଲ ପକଡାଶ୍ୀ ଝାଡଖଣ୍ 
ରାଜ୍ର ପଶ୍ମିସିିଂହଭୂମ୍   ଜଲି୍ାର ମଝଗିାଁ 
ଅଞ୍ଳର ମହମ୍ଦ ଅସାଦଦୁଲ୍ା (୩୫) ଏବିଂ 
ମହମ୍ଦ କଫୈଜଲ (୪୧) କବାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି 

ସାରସେଣା, ୧୭ା୩ (ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା 
ଝାରକପାଖରଆି ଥାନା ଅନ୍ଗବୃତ ସଲିଫଡ ି ଗ୍ାମକର 
ଝଦୁଲନ୍ା ଅବସ୍ଥାକର �ଦୁବେଙ୍ ମତୃକଦହ ଉଦ୍ଧାର 
କହାଇଛ।ି ମତୃେ ଜଣେ କହକଲ ସଲିକଫାଡ ି ଗ୍ାମର 
ଶ୍ୀଧର ଦାସଙ୍ ସାନପଦୁଅ ମଦନ ଦାସ କବାଲ ି
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ପରବିାର କଲାେ େହବିା ମଦୁତାବେ 
ଗତୋଲ ି ୪ଟା ସମୟକର ଘରଦୁ  ବାହାର ି �ାଇଥିକଲ। 

କତକବ ରାତକିର ଘରେଦୁ କଫର ିନ ଥିକଲ। େନି୍ଦୁ ଆଜ ି
ସୋଳଦୁ  ମହଦୁଲ ଗଛକର ପ୍ଲାଷ୍ଟେି ରସ ି ସାହା�୍କର 
ଝଦୁଲଦୁ ଥିବାର କଦଖି ଗ୍ାମବାସୀ ମାକନ ଖବର 
କଦଖିଥିକଲ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକର ଝାରକପାଖରଆି ପଦୁଲସି 
ପହଞ୍ ିମତୃକଦହ ଜବତ େରବିା ସହତି ଅଧିେ ତଦନ୍ 
ଜାର ିରଖିଛ।ି ଶ୍ବ ବ୍ବକଛେଦ ରକିପାଟବୃ ଆସବିା ପକର 
ଘଟଣାର ସତ୍ାସତ୍ ଜଣାପଡ଼ବି କବାଲ ିପଦୁଲସି େହଛି।ି 

ହବକହର 
ରଶ ଗି ଲହଗଇ 
ଯବୁକଙ୍ 
ଆତ୍ମେତ୍ା 
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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
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ଠରାରୁଆଗଆୁ
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ବାଲେଶ୍ୱର,୧୭ା୩(ସମସି)

ଓଡ଼ଶିା ଏବଂ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗର ମଧ୍ୟଭାଗରର ରହଛି ି
ବାରେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା। ରେରବ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ରୋକମାରେ 
ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ବାରେଶ୍ୱର ଉପରର େଭି୍ଭରଶୀଳ। 
ରେଥିପାଇଁ ଉନ୍ନେମାେର ଚକିତି୍ାଳୟ ଦାବ ି ରଜାର୍   

ଧରବିା ପରର ବାରେଶ୍ୱରର ବାମପଦାରର ଆରମ୍ଭ 
ରହୋ ଏମସ୍   ୋରେୋଇଟ୍   ରେଣ୍ଟରର ଓପଡି ି ରେବା। 

ମାତ୍ର ଆଶା ଅେୁୋରର ରରାଗୀ ଏହ ି ଓପଡି ି ରେଣ୍ଟରରୁ 
ରେବା ପାଇପାରୁ ୋହାନ୍।ି ଫଳରର ୋମାେ୍ୟ ଚକିତି୍ା 
ପାଇଁ ଆଜ ି ବ ି ରରାଗୀଙୁ୍ କେକ, ଭୁବରେଶ୍ୱର ଯବିାକୁ 

ପଡୁଛ।ି ରେରବ ବାରେଶ୍ୱର ଏମସ୍   ଓପଡି ିୋରେୋଇଟ୍   
ରେଣ୍ଟରର ପଛପାରେ ଚାେଥିିୋ ଏମସ୍   ୋରେୋଇଟ୍   
ରେଣ୍ଟରର କାମ। ଏହାର ି ଭେିରର ରେଣ୍ଟରର କାମ 

େମ୍ରୁ୍୍ଭ ରହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏମସ୍   ୋରେୋଇଟ୍   
ରେଣ୍ଟରର କାଯ୍ଭ୍ୟ ଦୀର୍ଭ ଦେିରୁ ରଶଷ ରହାଇଯାଇଥିବାରୁ 
ଏହା ରକବଳ ଉଦରାେେକୁ ଅରପକ୍ା କର ି ରହଛି।ି 
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ରିର ରଖି ବାରେଶ୍ୱର ୋଂେଦ ପ୍ରୋପ 
ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦଲି୍ୀରର ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ାସ୍୍ୟମନ୍ତୀ ମେେେୁ 
ମାଣ୍ଡଭୟିଙୁ୍ ୋକ୍ାେ କର ି ବାରେଶ୍ୱରରର େମିମିେ 
ରହାଇଥିବା ଏମସ୍   ୋରେୋଇେ ରେଣ୍ଟରକୁ ଆହୁର ି
ଅଧିକ ଅେୁଦାେ ରଦବା େହ େମସ୍ତ ବଭିାଗର ପଦବୀ 
ପରୂଣ କର ି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ଉଦରାେେ କରବିାକୁ 
ଅେୁରରାଧ କରଛିନ୍।ି ଏଥିେହେି ଏହ ି ୋରେୋଇଟ୍   
ରେଣ୍ଟରକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉଦରାେେ ପାଇଁ ଏକ ୋରେି ଠକି୍   
କରବିାକୁ କହଛିନ୍।ି ରେରବ ମନ୍ତୀ େବୁଶୀଘ୍ର ବାରେଶ୍ୱର 
ଆେ ି ଏହାର ଉଦରାେେ କରରିବ ରବାେ ି ପ୍ରେଶିରୁେ ି
ରଦଇଥିବା ଜଲି୍ା ଗଣମାଧ୍ୟମ େଂରଯାଜକ ଶ୍ୀେବିାେ 
ପ୍ରଧାେ େଚୂୋ ରଦଇଛନ୍।ି ରେରବ ଆେନ୍ା ଦୁଇମାେ 
ମଧ୍ୟରର ଏହ ିବାରେଶ୍ୱର ଏମସ୍   ୋରେୋଇଟ୍   ରେଣ୍ଟର 
ଉଦରାେେ ରହବ ରବାେ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ଉଦ୍  ରାେେ ଅରପକ୍ାରର ବାରେଶ୍ୱର ଏମ୍ େ ୋରେୋଇଟ୍   ରେଣ୍ଟର

  କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ  କେଟକିେ 
ବୱାକେଶ୍ୱର ସୱାଂସଦ

  କସଣ୍ଟରେକୁ ଆଉ ଅଧିେ ଅନକୁ ଦୱାନ 
କଦବୱା ସହ ସମସ୍ତ ବେିୱାଗର 
ପଦବ୍ରୀ ପରୂଣ େରବିୱାେକୁ ଦୱାବ ି

  ଯଥୱାଶ୍ରୀଘ୍ର ଉଦଘୱାଟନ୍ରୀ ତୱାରଖି 
ନରି୍ଦ୍ୱାରତି େରବିୱାେକୁ ଅନକୁ କରୱାଧ

ଜଲେଶ୍ୱର,୧୭ା୩(ସମସି)

ୋଧାରଣ ପ୍ରଶାେେ ଓ ୋଧାରଣ ଅଭରିଯାଗ ବଭିାଗ 
ଓଡ଼ଶିା େରକାର ଓ ବାରେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାେେ 
ମଳିେି ଆେୁକୂେ୍ୟରର ଆଜ ି ସ୍ାେୀୟ େୂଆବଜାର ସ୍େି 
ମରୁେୀ କେ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରେିରରର ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ 
େରକାରୀ ରଯାଜୋ େରଚେେ କାଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଓଡ଼ଶିା 
ରୋକରେବା ଅଧିକାର ଅଧିେୟିମ ପ୍ରଶକି୍ଣ ଶବିରି 
ଅେୁଷ୍େି ରହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଶବିରିରର ଜରଳଶ୍ୱର 

େହେେିଦାର ମହିରି ରଞ୍ଜେ ରବରହରା ଅଧ୍ୟକ୍ୋ 
କରଥିିବା ରବରଳ େଏିମଜଆିଇ େଂରଯାଜକ ଅପବୂ୍ଭ 
ରାୟ, ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ଉପେଭାପେ ି ଅେୁେୟା ପ୍ରଧାେ, 
ରପୌରାଧ୍ୟକ୍ ପ୍ରେୀପ ପ୍ରଧାେ, ରପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ା ପଷୁ୍ପପ୍ରୟିା 
କାମଳିା, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ା େଞ୍େିା ରେୋପେ,ି ଡାକ୍ତର 
ପ୍ରହ୍ାଦ ମହାନ୍, ବ୍ଲକ କୃଷ ିଅଧିକାରୀ େଞ୍ଜୟ ରାଉେ, ବ୍ଲକ 
େହକାରୀ କୃଷ ି ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ ରଜୋ, େମାଜ ମଙ୍ଗଳ 
ଅଧିକାରୀ େଜୁୟ ଚନ୍ଦ, ପେୁେି ଏେଆଇ େୋେେ ବଶି୍ୱାଳ, 
ଅବକାରୀ ଇେ୍ସରପକ୍ଟର ୋରାୟଣ ରବରହରା େଥା 

ଅେ୍ୟ ପ୍ରଶାେେକି ଅଧିକାରୀମାରେ ରଯାଗରଦଇ େମସ୍ତ 
େରକାରୀ ରଯାଜୋର େଫୁଳ ରୋରକ କପିର ି ପାଇରବ 
ଆରୋଚୋ କରଥିିରେ। ଶବିରିରର ଜରଳଶ୍ୱର ପଞ୍ାୟେ 
େମେିରି େମସ୍ତ େମେି ିେଭ୍ୟ, ୩୫ ପଞ୍ାୟେର େରପଞ୍। 
ମ୍ୁୟେେିପିାେେରି ୧୭ ଜଣ କାଉେେେିର, ୪ଜଣ ଜଲି୍ା 
ପରଷିଦ େଭ୍ୟ ଉପସ୍େି ଥିରେ।
ବସ୍ା/ରୂପସା : ବସ୍ତା ବ୍ଲକରର େରକାରୀ ରଯାଜୋ 
େରଚେେୋ କାଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଓଡ଼ଶିା ରୋକ ରେବା 
ଅଧିେୟିମ ପ୍ରଶକି୍ଣ ଶବିରି େହେେିଦାର ଅେେୁ ପ୍ରଧାେଙ୍ 
େତ୍ତାବଧାେରର ଆରୟାଜେି ରହାଇଥିୋ। ଏଥିରର 
ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ାୟେର େରପଞ୍, େମେି ିେଭ୍ୟ, ଜଲି୍ା ପରଷିଦ 
େଦେ୍ୟ, କୃଷ,ି କୃଷ ି ଉଦ୍ୟାେ, ମତ୍୍ୟ ବଭିାଗ, ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ବଭିାଗ, ମଙ୍ଗଳ ବଭିାଗ େରମେ ବହୁ ବଭିାଗ ଅଧିକାରୀ 
ରଯାଗରଦଇଥିରେ। ବଡିଓି େେ୍ୟଜେି ମହାନ୍ଙି୍ େରମେ 
ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗର ଅଧିକାରୀ ରଯାଗରଦଇଥିରେ। 
ଜଲି୍ା େଂରଯାଜକ ଅପବୂ୍ଭ ରାୟ ବଭିନି୍ନ ରଯାଜୋ େମ୍କ୍ଭରର 
ବାେ୍ୟା କରଥିିରେ ଓ ଧେ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଭଣ କରଥିିରେ।

େରକାରୀ ରଯାଜୋ େରଚେେୋ କାଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ

ଜଲେଶ୍ୱର,୧୭ା୩(ସମସି): ଜରଳଶ୍ୱର େଗର 
ବଜୁି ଯବୁ ଓ ଛାତ୍ର ଜେୋ ଦଳ ପକ୍ରୁ ଆଜ ି
ପବୂ୍ଭାହ୍ନରର ସ୍ାେୀୟ ବାେନ୍ୀ ପଡ଼ଆି େନ୍ନକିେ 
ମାଉେୀମା ମନ୍ଦରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରର ଏକ ୋମ୍ାଦକି 
େମ୍ଳିେୀ ଅେୁଷ୍େି ରହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ୋମ୍ାଦକି େମ୍ଳିେୀରର ବଜୁି ଯବୁ ଜେୋ ଦଳର 
େଭାପେ ି ଆେନ୍ଦ କର ଅଧ୍ୟକ୍ୋ କରଥିିରେ। 

ଜରଳଶ୍ୱର େହରରର ବରିଜଡରି ଜେହେିକର 
ରଯାଜୋ ରଯାଗୁଁ ଦଳର ରୋକପ୍ରୟିୋ ଦେିକୁ 
ଦେି ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚପାଇ ରଦବା ପାଇଁ 
ବରିଜପ ି ଦଳ ଓ ଏହାର ରେୋମାରେ ହୀେ 
ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ ି ରବାେ ି ଆଜରି ଏହ ି ୋମ୍ାଦକି 
େମ୍ଳିେୀରର େଚୂୋ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତଗିେ 

ଓ ରକାେ୍ଭଙ୍ ଦ୍ାରା ରହେିାରଦଶ ଜାର ିରହାଇଥିବା 
ଜମ ିଉପରର ମ୍ୁୟେେିପିାେେରି ବେିା ଅେୁମେରିର 
ରରେେ େରଫଇ ୋମରର ବରିଜପ ିଦଳ ଓ ଦଳରୁ 
େବି୍ଭାଚେି ରହାଇଥିବା ୬େଂ ୱାଡ୍ଭର କାଉେେେିର 
ରଯଉଁଭଳ ିହୀେ ରାଜେୀେ ିକରୁଛନ୍ ିଓ ଅଯଥାରର 
ବରିଜଡକୁି େନି୍ଦେି କରବିାକୁ ଅପରଚଷ୍ା କରବିା, 
ଜମ ି ମାେକି ଓ ୋଙ୍ େମ୍କ୍ଭୀୟଙୁ୍ ପ୍ରାଣାନ୍କ 
ଆକ୍ରମଣ କରବିା େହ ରେଣାକୁ ବରିଜଡ ି ଦୃଢ଼ 
େନି୍ଦା କରୁଛ ି ରବାେ ି ୋମ୍ାଦକି େମ୍ଳିେୀରର 

ଦଳର େଗର େମ୍ାଦକ ବଜିୟ କାମଳିା, 
କାଉେେେିର ଚତି୍ତ ରଞ୍ଜେ ମହାନ୍,ି େଗର 
ବେିରିଜଡ ି େଭାପେ ି େଥା କାଉେେେିର େରୁଜ 
ରଚୌରାେଆି, ମନ୍ତୀଙ୍ ପ୍ରେେିଧିି େେ୍ୟ ରଞ୍ଜେ 
ଦାେ ମହାପାତ୍ର, େଗର ଉପେଭାପେ ି େଶୁାନ୍ 
ୋହୁ, େଞ୍ଜବି ପାଳ, ପ୍ରାକ୍ତେ କାଉେେେିର 
ଅର୍୍ଭୋ ଗରି,ି େମରରନ୍ଦ୍ର ଦାେ, ଯବୁରେୋ 
ଅମର ରବରହରା, ରଦବାଶଷି ଦାେ, ଦୀଲ୍ପି 
ୋହୁ ପ୍ରମେୁ ବକ୍ତବ୍ୟରର ପ୍ରକାଶ କରଥିିରେ।

ଜଲେଶ୍ୱର/ପଶ୍ମିବାଡ,୧୭ା୩(ସମସି): 
େପିଆିଇ(ଏମ) ଏକ ରାଜରେୈେକି 
ଦଳ ଭାବରର ଆଦଶ୍ଭ ଗେ େରେଇ 
କରର। ଗଣୋନ୍ତକି ପଦ୍ଧେରିର ହାର ଜତି୍   
ରହଛି।ି ମାତ୍ର ବରିଜପ ିତ୍ରପିରୁାରର ଶାେେ 
କ୍ମୋ ଦେେପରର େପିଆିଇ(ଏମ)
ର ପାେ ି ଅଫିେ ଓ ରର ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ 
େଅିାଁ େଗାଇ ରପାଡ଼ବିା େହ ମରଣାନ୍କ 
ଆକ୍ରମଣ ଜାର ି ରଖିଛ।ି ଏଭଳ ି ଏକ 
ଫାେଷି୍ଟ୍    ଶକ୍ତ ି ବରିରାଧରର େମସ୍ତ ଧମ୍ଭ 
େରିରପକ୍ ଓ ଗଣୋନ୍ତକି ଶକ୍ତ ି ଏକ 
ରହାଇ ମକୁାବେିା କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରେବିାଦ 
େଭାରର ଆହ୍ାେ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏକ 
ରଶାଭାଯାତ୍ରାରର େହର ପରକି୍ରମା କରବିା 

ପରର ରଷ୍େେ ଛକଠାରର ପ୍ରେବିାଦ 
େଭା ଅେୁଷ୍େି ରହାଇଥିୋ। ଏଥିରର 
ଦଲି୍ୀପ କୁମାର ଗରିଙି୍ େଭାପେତି୍ୱରର 
ଶେିାଂଶ ୁରେୋପେ,ି ଦୀପ୍ମିାେ ଆଚାଯ୍ଭ୍ୟ, 
ଜେିାଂଶ ୁ େନ୍ଦୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାରକି, ପେ୍ଟଟୁ 
ଦାେ, ଜୀବେ ପରଡ଼ିା, ଗରଣଶ ପାତ୍ର, 
ପ୍ରକାଶ ରଦ, େବୁ୍ରେ ବଶି୍ୱାଳ, େକ୍ଷୀଧର 
ପୋଇ, ରାଜୀବ ରୋଚେ ପଣ୍ଡା, େବେିା 
ୋହୁ, େବେିା ଭୂୟାଁ, େରିରାଜ ରବରହରା, 
ଅଜୟ ପୋଇ, ରେକ୍   େଜମଦୁ୍ଧନି୍  , ରେକ୍   
ଜମଋିଦ୍ଧନି୍  , ରେକ୍   େେିାଋଦ୍ଧନି୍  , େରନ୍ାଷ 
ରଦବୋଥ, ବଶିାଳ ଦାେ, ଦଲି୍ୀପ 
ଶେପଥୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ପରଡ଼ିା ପ୍ରମେୁ 
ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାେ କରଥିିରେ।

େପିଆିଇ(ଏମ୍ )ର ପ୍ରେବିାଦ େଭା ଓ ବରିକ୍ାଭ

ପଶ୍ମିବାଡ,୧୭ା୩(ସମସି): େରକାରଙ୍ 
େଷି୍ପତ୍ତ ି ଅେୁଯାୟୀ ଆେନ୍ା ୨୫ ୋରେିରର 
ବାର୍  ଗଡୁକିର େବି୍ଭାଚେ ରହବା େଷି୍ପତ୍ତ ି
ରହାଇଛ।ି ରେହ ି ଅେୁଯାୟୀ ଜରଳଶ୍ୱର 
ବାର୍  ରର ମଧ୍ୟ େବି୍ଭାଚେ ୋଗ ିପ୍ରସୁ୍ତେ ିରଶଷ 
ରହାଇଛ।ି ଏଥିରର ଉପେଭାପେଭିାରବ 
ଭବାେୀଶଙ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଯଗୁ୍ମ େମ୍ାଦକଭାରବ 
େବେିା ୋହୁ, େହେମ୍ାଦକ ଭାରବ 
ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଳ, ପାଠାଗାର 
େମ୍ାଦକଭାରବ ବରିରନ୍ଦ୍ର ୋଥ ମହାନ୍,ି 
ପାଠାଗାର େହ େମ୍ାଦକଭାରବ ରାମକୃଷ୍ଣ 

େନ୍ଦ ି ଓ କାଯ୍ଭ୍ୟକାରୀ େଦେ୍ୟଭାରବ ଅଜତି୍   
େରୁ, ଅେମି ରଦ, ବଷୁି୍ଣପଦ ଦାେମହାପାତ୍ର, 
େକ୍ଷୀୋରାୟଣ ପ୍ରମାଣକି, ରରଜଆି 
େେୁୋୋ ରବଗମ୍  , େରରାଜ ଭୂୟାଁ, ସ୍ଗି୍ା 
ପାଣଗି୍ାହୀ େଦି୍୍ଭନ୍ଦ୍ୱରର େବି୍ଭାଚେି ରହାଇଛନ୍।ି 
କନୁି୍ େଭାପେ ି ଭାରବ କୁଞ୍ଜବହିାରୀ ଦାେ 
ଓ ପେେିପାବେ ପ୍ରଧାେ, େମ୍ାଦକଭାରବ 
ବଜିେ ରଦ, ମଦେ ରାଉଳ ଓ ମରୋରଞ୍ଜେ 
ମଶି୍, ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ ଭାରବ ବରିୋଦ ଗରି ି
ଓ ଦୀଲ୍ପି ମହାନ୍ଙ୍ ମଧ୍ୟରର େବି୍ଭାଚେ 
ଅେୁଷ୍େି ରହବ ରବାେ ି ଜଣାଯାଇଛ।ି

 �  ଜକେଶ୍ୱର ଓେେି ସଂଘ ନବିଦ୍ୱାଚନ

୧୨ େଦି୍ଦ୍ଭନ୍ଦ୍ଦରର େବି୍ଭାଚେି: ୪ ପଦ ପାଇଁ ମେଦାେ

ସମିେୁଆି,୧୭ା୩(ସମସି): ବାରେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା 
େମିଳୁଆି ବ୍ଲକର ବରଷି୍ ୋଗରକି ମଞ୍ ପକ୍ରୁ 
ମେୁ୍ୟମନ୍ତୀ େବୀେ ପଟ୍ଟୋୟକଙ୍ ଉରଦେଶ୍ୟରର 
ରୋରକୁ େବଡଭିଜିେ ମାେ୍ୟୋ େମିରନ୍ ଏକ 
େଖିିେ ଦାବ ି ପତ୍ର ୋଗରକି ମଞ୍ର େଭାପେ ି
ଚେୁଭୂ୍ଭଜ ପାଣଗି୍ାହୀ, େମ୍ାଦକ ମରହନ୍ଦ୍ର ୋଥ 
ମହାପାତ୍ର ଓ ଉପେଭାପେ ି ବୀରରନ୍ଦ୍ର କୁମାର 
ୋୟକଙ୍ ରେେୃତ୍ୱରର ବହୁ େଦେ୍ୟ ଉପସ୍େିରିର 
େମିଳୁଆି େହେେିଦାର ବଶି୍ୱୋଥ ବଶି୍ୱାଳଙ୍ 

ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଦାେ କରଛିନ୍।ି ରୋର ବ୍ଲକରର ବଭିନି୍ନ 
େରକାରୀ ଓ ରବେରକାରୀ କାଯ୍ଭ୍ୟାଳୟ, ବ୍ୟାଙ୍, 
ବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ, ରକାେ୍ଭ ଓ ରଜେ ଆଦ ି
ଥିବାରବରଳ େବଡଭିଜିେ ରହବା େମିରନ୍ ରୋର 
ବ୍ଲକ, ବାହାେଗା ବ୍ଲକ, େମିଳୁଆି ବ୍ଲକ ଓ େଇରା ବ୍ଲକ 
ମଶି ି୪େ ିବ୍ଲକର ଜେୋଧାରଣ େହମେ ିରହଛ।ି ଏଥି 
େହେି ୨୦୧୧ମେହିା ଜେଗଣୋ ଅେୁୋରର ରୋର 
ବ୍ଲକ ଜେେଂେ୍ୟା ୧େକ୍ ୩୫ହଜାର ୧୦୨ଜଣ, 
ବାହାେଗା ବ୍ଲକର ୧େକ୍ ୩୨ହଜାର ୯୩୦ଜଣ, 

େମିଳୁଆି ବ୍ଲକ ୧େକ୍ ୪୩ହଜାର ୬୭୪ଜଣ 
ଓ େଇରା ବ୍ଲକ ୧େକ୍ ୪୮ହଜାର ୨୪୩ଜଣ 
େମଦୁାୟ ୫େକ୍ ୫୭ହଜାର ୯୪୯ଜଣ ଅଛନ୍।ି 
ବାରେଶ୍ୱକୁ େମିଳୁଆି ବ୍ଲକ ଜେୋଧାରଣଙ୍ 
େମିରନ୍ ଦୂରୋ ଅଧିକ ରହଉଥିବାରୁ 
ରୋକମାରେ ୋହ ିଁ େ ଥିବା ଅେବୁଧିାର େମ୍େୁୀେ 
ରହଉଛନ୍।ି ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରର ରଖି ରୋରକୁ 
େବଡଭିଜିେର ମାେ୍ୟୋ ରଦବା େମିରନ୍ େମିଳୁଆି 
ବରଷି୍ ୋଗରକି ମଞ୍ ପକ୍ରୁ ଦାବ ି ରହାଇଛ।ି

ବରଷି୍ ୋଗରକି ମଞ୍ ପକ୍ରୁ ରୋରକୁ େବ୍ ଡଭିଜିେ ମାେ୍ୟୋ ଦାବ ି

 �ଜକେଶ୍ୱର ବକିଜଡ ିପକ୍ଷରକୁ  ସୱାମ୍ୱାଦେି ସମ୍େିନ୍ରୀ

ହୀେ ରାଜେୀେ ିକରୁଛ ିବରିଜପ ି

  ନୱାେ ସକେଇ ସମୟକର 
ଗଣ୍ଡକଗୱାେ ଘଟଣୱା

ବାେଆିପାେ,୧୭ା୩(ସମସି): ବାେଆିପାଳ 
ବ୍ଲକ କଚୁଆପଡ଼ା ଗ୍ାମରର କାଦରୀ 
କମେି ି ଆେୁକୂେ୍ୟରର ମେୁେମାେ ଭାଇ 
ଭଉଣୀମାେଙ୍ ଉେ୍ଭ ମବୁାରକ୍   ଉପେରକ୍ 
ଜେୋ କାଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ଅେୁଷ୍େି ରହାଇଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି କାଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମରର ମେୁ୍ୟଅେଥିି ଭାରବ 

ରାଜ୍ୟ ବଜୁି ମହଳିା ଜେୋ ଦଳ କାଯ୍ଭ୍ୟକାରୀ 
େଭାରେତ୍ରୀ ଶ୍ୀମେୀ େବୁାେେିୀ ରଜୋ 
ରଯାଗରଦଇ ହାଫିଜ୍   ବଦରୁିଦେନି୍   ବାବାଙ୍ 
ଆଶବି୍ଭାଦ ଭକି୍ା କରବିା େହ ଅଞ୍ଳବାେୀଙ୍ 
େେୁ େମଦୃ୍ଧ ିକାମୋ କରଥିିରେ। ଅେ୍ୟମାେଙ୍ 
ମଧ୍ୟରର ବ୍ଲକ ବରିଜଡ ି େଭାପେ ି ରଗାବନି୍ଦ 

ପ୍ରୋଦ ଦାେ, ଜଲି୍ା ଛାତ୍ର େଭାପେ ି
େୀମେ ଦାେ ମହାପାତ୍ର, ୨୩େଂ 
ରଜାନ୍   ଜଲି୍ା ପରଷିଦ େଭ୍ୟ 
ରବଣଧୁର ରଜୋ, ବାେଆିପାଳ 
େମେି ି େଭ୍ୟା ଝୁୋରାଣୀ ପାତ୍ର, 
ବଷୁି୍ଣପରୁ ପଞ୍ାୟେ େଭାପେ ି
େରରାଜ ଦାେ, ରଜ୍ୟାେପି୍ରକାଶ 
ଭୂୟାଁ, ରେକିାନ୍ ପାତ୍ର ପ୍ରମେୁ 
ରଯାଗରଦଇଥିରେ। ଏହ ି
ଅବେରରର ମେୁେମି ଧମ୍ଭାେୁଷ୍ାେ 
ଉଦୁେ୍ଭ ଭାଷାରର ପ୍ରବଚେ ଓ 

ଭଜେ ପରରିବଷଣ କରାଯାଇଥିୋ। 
କାଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମକୁ କାଦରୀ କମେି ି କଚୁଆପଡ଼ାର 
ଇେୋଜ ୋହା, ରେକ୍   ବୁେୁ, ଏସ୍  ରକ 
ବାବୁୋ, ରେକ୍   ଜହର, ଜୁମା ୋହା ପ୍ରମେୁ 
ପରଚିାଳୋରର େହରଯାଗ କରଥିିରେ।

ବସ୍ତା ୋୟେ୍ସ କ୍ଲବ ପକ୍ରୁ ଅଗ୍ବିପିନ୍ନଙୁ୍ େହାୟୋ
ବସ୍ା/ରୂପସା,୧୭ା୩(ସମସି): ବସ୍ତା ୋୟେ୍ସ କ୍ଲବ େରଫରୁ 
ପତ୍ରଝଡା ଗ୍ାମପଞ୍ାୟେ ବଦି୍ୟାଧରପରୁ ଗ୍ାମରର ଗେ େପ୍ାହରର 
େେ୍ଭେକମିେ କାରଣରୁ ଅଗ୍କିାଣ୍ଡ ରେ ି ୯ ପରବିାରର ରରଦ୍ାର 
ଜଳରିପାଡ଼ ି ପାଉଶଁ ରହାଇଯାଇଛ।ି ଫଳରର ଏହ ି ୯େ ି ପରବିାରର 
ରୋକମାରେ ଅେ୍ୟନ୍ ଦୟେୀୟ ଅବସ୍ାରର ଜୀବେଯାପେ କରୁଛନ୍।ି 
ଏଭଳ ିଅବସ୍ାରର ବଭିନି୍ନ ରସ୍ଚ୍ାରେବୀ ଅେୁଷ୍ାେ ରାଜରେୈେକି ଦଳ 
କମ୍ଭକତ୍ତ୍ଭା େହାୟୋର ହାେ ବଢ଼ା଼ଇଛନ୍।ି ବସ୍ତା ୋୟେ୍ସ କ୍ଲବ ଦ୍ାରା 
ଅଗ୍ବିପିନ୍ନଙୁ୍ େହାୟୋ ପ୍ରଦାେ କରାଯାଇଛ।ି କ୍ଲବ୍  ର େଭାପେ ି
ଅେେି ମହାନ୍,ି େମ୍ାଦକ ଯବୁ େମାଜରେବୀ େମୁନ୍ ରଜୋ, ୋୟେ୍ସ 
େେ୍ୟୋରାୟଣ କର୍୍ଭାେ,ି େେ୍ୟୋରାୟଣ ଗପୁ୍ା, ବାେରୁଦବ ପ୍ରଧାେ, 
ଅମର ପାଳ, େରବ୍ଭଶ୍ୱର ରଜୋ, ବଜିୟ ପରଡ଼ିା, େରବନୁ୍ଦ ପ୍ରଧାେ, 
େଶୁେି କର୍୍ଭାେ,ି ଶଭୁାଂଶ ୁଦାେ, ରାରଜଶ ରବରହରା, ବାବୁୋ ମହାନ୍,ି 
ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂୟାଁ ପ୍ରମେୁ ଉପସ୍େି ରହ ିୋହାଯ୍ୟ ରଯାଗାଇରଦଇଥିରେ।

ମଦ ଜବେ; ମହଳିାଙ୍ େରମେ ୩ ଗରିଫ
ବସ୍ା/ରୂପସା,୧୭ା୩(ସମସି): ଗରୁୁବାର ସ୍େନ୍ତ ସ୍୍ାଡ୍ଭ ଓ ବସ୍ତା 
ଅବକାରୀ ବଭିାଗ ମଳିେି ଚଢ଼ଉ କର ିବସ୍ତା ଥାୋ ଅଧୀେ ମଥାେୀର 
ରାରଜଶ ପାତ୍ରକୁ ଗରିଫ କରବିା େହ ୋଙ୍ଠୁ ବରିଦଶୀ ମଦ, 
ବାରମାଢ଼ଆିରୁ ପେିାମ୍ର ରଜୋ ଓ ରଭେୁରାରୁ ଫୁେ ହଂେଦାକୁ ଗରିଫ 
େହେି ରେମାେଙ୍ ଠାରୁ ରଦଶୀ ମଦ ଜବେ କରଛିନ୍।ି ରବଆଇେ 
ଭାରବ ରେମାରେ ମଦ କାରବାର କରୁଥିରେ। ଅବକାରୀ ପେୁେି ଭନି୍ନ 
ଭନି୍ନ ମାମୋ ରୁଜୁ କରବିା େହ ୩ ଜଣଙୁ୍ ରକାେ୍ଭଚାୋଣ କରଛି।ି

ଯବୁକ େଂର ଦ୍ାରା ଆହେ ଷଣ୍ଢର ଚକିତି୍ା 

ଲ�ାଗରାଇ,୧୭ା୩(ସମସି): ରଭାଗରାଇ ବ୍ଲକ ରଗାପୀୋଥପରୁ 
ପଞ୍ାୟେ ପାଳୁେଆି ଯବୁକ େଂର ପକ୍ରୁ ଏକ ଆହେ ରହାଇଥିବା 
ଷଣ୍ଢକୁ ଚକିତି୍ା କରାଯାଇଛ।ି େରପଞ୍ ରାଜୀବ କୁମାର ରରାଷଙ୍ 
ଉଦ୍ୟମରର ରଦହୁଦେ୍ଭା ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍ାଳୟର େହାୟକ ମଧେୁଦୂେ ୋହୁ 
ଷଣ୍ଢର ଚକିତି୍ା କରଥିିରେ। ପ୍ରକାଶ ରଯ ଦୀର୍ଭଦେି ଧର ିଷଣ୍ଢେ ିଆହେ 
ରହାଇଥିବା ରବରଳ କ୍େ ସ୍ାେରର ରପାକ ୋେୁବାେୁ ରହାଇ ଦୁଦେ୍ଭଶା 
ରଭାଗଥୁିୋ। ସ୍ାେୀୟ ୱାଡ୍ଭରମମ୍ର ଅରୁଣ ୋମେ, ଅେୁେ ଗରି,ି 
ରରେୁାଥ ଗରି,ି ବଙ୍ୀମ ରଜୋ, ମାେେ ରଜୋ, ବାପ ିପାତ୍ର, ଅଜୟ 
ଗରି,ି ରଜେୀ ଗରି ି ପ୍ରମେୁ ଏହ ି ଚକିତି୍ାରର େହାୟୋ କରଥିିରେ।

ପବୂ୍ଭେେ େମେି ିେଭ୍ୟଙ୍ ପରରୋକ
ଲସାର,୧୭ା୩(ସମସି): ରୋର ବ୍ଲକ ମହୁମହୁାଣ ପଞ୍ାୟେର 
ପବୂ୍ଭେେ େମେି ି େଭ୍ୟ ଗଣପେ ି ୋୟକଙ୍ର ୋଙ୍ ମହୁମହୁାଣ 
ବାେଭବେରର ୬୨ ବଷ୍ଭ ବୟେରର ପରରୋକ ରହାଇଯାଇଛ।ି 
ରେ କଛିଦିେି ଧର ିକୀଡେ ିଏବଂ େଭିରଜେେି ରରାଗରର ଆକ୍ରାନ୍ 
ରହାଇ ଚକିତି୍େି ରହାଇ ରରକୁ ରଫରଥିିରେ। ଗେକାେ ି େନ୍୍ୟାରର 
ୋଙ୍ର ଅବସ୍ା ଗରୁୁେର ରହବାରୁ ୋଙୁ୍ ରୋର ଡାକ୍ତରୋୋକୁ 
ଆଣବିା ପରର ଡାକ୍ତର ମେୃ ରରାଷଣା କରଥିିରେ। ସ୍ଗ୍ଭେ ୋୟକ 
କଂରଗ୍େରର ରଯାଗରଦଇ ୧୯୯୨ ମେହିାରର ମହୁମହୁାଣ 
ପଞ୍ାୟେରର େମେି ି େଭ୍ୟଭାରବ େବି୍ଭାଚେି ରହାଇ ବକିାଶମଳୂକ 
କାଯ୍ଭ୍ୟରର ଅଂଶଦିାର ରହାଇଥିରେ। ୋଙ୍ ମେୁୃ୍ୟେବର ପ୍ରୋରେି 
ରହବା ପରର ବହୁ ମାେ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ି ୋଙ୍ ବାେଭବେରର 
ପହଞ୍ ି ରଶଷ ଦଶ୍ଭେ କରଛିନ୍।ି ୋଙ୍ ମେୁୃ୍ୟଶଯ୍ୟା େକିେରର 
ଦୁଇପତୁ୍ର, ଏକମାତ୍ର ଝଅି ଏବଂ ୋେ,ିୋେୁଣୀ ଉପସ୍େି ଥିରେ।

ଖଇରା,୧୭।୩(ସମସି): େଇରା େଥା 
ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାେରର ଉରଲ୍େେୀୟ 
ରେବା ପାଇଁ େଇରା ବ୍ଲକ ଅଧୀେ ରେଣିା 
ଗ୍ାମର ରାଜୀବ ରୋଚେ ଦାେ ଓ 
ପଳାେପରୁ ଗ୍ାମର କୁଞ୍ଜେୋ ମାହୁନ୍ଙୁ୍ 
ରାଜସ୍ାେର ବକିାୋରଠାରର ଆରୟାଜେି 
ୋମାଜକି କାଯ୍ଭ୍ୟକତ୍ତ୍ଭା େମ୍ଳିେୀରର 
େମ୍ଦ୍ଧମିେ କରାଯାଇଛ।ି ରାଷ୍ଟ୍ରହେି 
ଫାଉରଣ୍ଡେେ ଟ୍ରଷ୍ ଆେୁକୂେ୍ୟରର ୧୧ ଓ 
୧୨ ୋରେି ୨ଦେି ଧର ଆରୟାଜେି ଏହ ି
କାଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମରର ୧୮େ ି ରଦଶରୁ ଆେଥିିବା 

ୋମାଜକି କାଯ୍ଭ୍ୟକତ୍ତ୍ଭାମାେଙୁ୍ ପରୁସ୍େୃ 
କରାଯାଇଥିବା ରବରଳ ଓଡ଼ଶିାରୁ ୯ଜଣ 
ୋମେି ଅଛନ୍।ି ଏମାେଙ୍ ମଧ୍ୟରର 
ଜେହେି ଯବୁକ େଂରରର ଦୀର୍ଭେମୟ ଧର ି
କାଯ୍ଭ୍ୟ କରୁଥିବା େଇରାରୁ ୨ଜଣଙୁ୍ ଚୟେ 
କରାଯାଇଥିବାରୁ ଉଭୟଙୁ୍ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାେରୁ 
ଶରୁଭଚ୍ାର େଅୁ ଛୁେଛି।ି କାରଗେି ରଯାଦ୍ଧା 
ଦୀପଚାନ୍ଦ େଂି, ରାଷ୍ଟ୍ରହେି ଫାଉରଣ୍ଡେେର 
େଭାପେ ି ରହମେଂି ରଶୋୱେ, ଟ୍ରଷ୍ ି
କଷିେ କୁମାର ପ୍ରମେୁ କାଯ୍ଭ୍ୟକତ୍ତ୍ଭାମାେଙୁ୍ 
ମାେପତ୍ର ପ୍ରଦାେ କରଥିିରେ।

ଜଲେଶ୍ୱର/ପଶ୍ମିବାଡ,୧୭ା୩(ସମସି): 
ଜରଳଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଭେ େରୁଗା ଗ୍ାମ 
ପଞ୍ାୟେରର ଆଜ ି ଜଳ େରିଦେ୍ଭଶାଳୟ 
ଭାରେ େରକାର ଭୁବରେଶ୍ୱରଙ୍ ପ୍ରମେୁ 
ରବୈଜ୍ାେକି ଡ. ଦଲି୍ୀପ ପଣ୍ଡା ଓ ବରଷି୍ 
ଇଞ୍ଜେିୟିର େରୁଗା ପଞ୍ାୟେ ପରଦିଶ୍ଭେରର 
ଆେଥିିରେ। ରେମାରେ ଉପସ୍େି ରହବା 
ପରର ରେମାେଙୁ୍ ପଞ୍ାୟେ ପକ୍ରୁ ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ 
ରଦଇ େମଦ୍୍ଧମିେ କରାଯାଇଥିୋ। ପରର 
ରେମାରେ ରପାେରୀ ରୋଳବିା ରେଇ 
ଆରୋଚୋ କର ି ସ୍ାେ େରୂିପଣ ପାଇଁ 

ବୁେ ି ରଦଖିଥିରେ। ରଶଷରର ରେମାରେ 
େରୁଗା ଗ୍ାମରର ଦ୍େିୀୟ ପଷୁ୍କରଣିୀ 
ରୋଳବିାର ସ୍କୃିେ ିପ୍ରଦାେ କରଥିିବା ବଷିୟ 
ସ୍ାେୀୟ େରପଞ୍ ଶ୍ୀମେୀ ଜୟନ୍ୀ ପରଡ଼ିା 
େଚୂୋ ରଦଇଛନ୍।ି ଏହ ି େମୟରର ଗ୍ାମ 
ପରଚିାଳୋ କମେିରି େମସ୍ତ େଦେ୍ୟ, 
େରପଞ୍ ଶ୍ୀମେୀ ପରଡ଼ିା ଓ ଗ୍ାମବାେୀମାରେ 
ଉପସ୍େି ରହ ି ମାେ ି େଳର ଜଳ େଂରକ୍ଣ 
ବଷିୟରର ବଷିଦ ଭାରବ ଆରୋଚୋ 
କର ି ଦ୍େିୀୟ ପଷୁ୍କରଣିୀର ଆବଶ୍ୟକୋ 
ରହଛି ି ରବାେ ି ମେ ପ୍ରକାଶ କରଥିିରେ।

୨ େମାଜରେବୀଙୁ୍ େମ୍ଦ୍ଧ୍ଭୋ

େରୁଗା ଗ୍ାମରର ଦ୍େିୀୟ ପଷୁ୍କରଣିୀ 
ରୋଳବିା ପାଇଁ େବୁଜ େରଙ୍େ

ପୀର ବାବାଙ୍ ବାଷମିକ ଉତ୍ବ

ଲସାର,୧୭ା୩(ସମସି): ରୋର ରପୌରପରଷିଦର 
ପ୍ରରବଶଦ୍ାର କୁହାଯାଉଥିବା ଉତ୍ତରରଶ୍ୱର 
ଗଳାରପାେ େମ୍ପ୍ରୋରଣ କାଯ୍ଭ୍ୟ େୁରନ୍ ଆରମ୍ଭ 
କରାଯବିା େହେି ଆବଶ୍ୟକ ମେୁାବକ ଜମ ି
ଅଧିଗ୍ହଣ କରବିା ପାଇ ଁ ଏକ ୋମା୍ଦକି 
େମ୍ଳିେୀରର ଉତ୍ତରରଶ୍ୱର ଆଞ୍ଳକି ଉନ୍ନୟେ 
ପରଷିଦର ଆବାହକ େରନ୍ାଷ କୁମାର ମହାନ୍ ି
ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି େଂକୀର୍୍ଭ ଗଳାରପାେ ପାଇ ଁପ୍ରେଦିେି 
ଟ୍ରାଫିକ୍   େମେ୍ୟା ଉପଜୁୁଥିବା ରବରଳ ଜେୋଧାରଣ 
ରରାର ଅେବୁଧିାର େମ୍େୁୀେ ରହଉଛନ୍।ି ଏଠାରର 
ଏକ ପ୍ରଶସ୍ ଗଳାରପାେ େମି୍ଭାଣ ପାଇ ଁ ୨୦୨୧ 

ମେହିା ଚଠି ିେଂ ୩୫୭୮/୩୧.୧୨.୨୧ରର ମଞ୍ଜରୁ 
ରହାଇ ପରୁୁଣା ଗଳା ରପାେକୁ ଭାଙ୍ଗ ି ରେଠାରର 
୭୮ ଫୁେ ଓୋର ଏବଂ ୧୮ ଫୁେ ଉର୍ୋ ବଶିଷି୍ 
ରପାେ େମି୍ଭାଣ ପାଇ ଁବାରେଶ୍ୱର ଜାେୀୟ ରାଜପଥ 
ପ୍ରକଳ୍ପ େରିଦେ୍ଭଶକଙୁ୍ କାଯ୍ଭ୍ୟାରଦଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ମାତ୍ର ଏହାର କାଯ୍ଭ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ରହବାରର ଅରହେୁକ 
ବଳିମ ୍କରାଯାଉଥିବାରୁ ଉଟ୍  ନ୍ନୟେ ପରଷିଦ େରଫରୁ 
ଆେନ୍ା ଏପ୍ରେି ମାେ େଦୁ୍ଧା କାଯ୍ଭ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରା 
େଗରେ ଆରନ୍ଦାଳାୋତ୍ମକ ପନ୍ା ଗ୍ହଣ କରାଯବି 
ରବାେ ି ରଚୋବେୀ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏହା ବ୍ୟେୀେ 
ଏହାର ପବୂ୍ଭ ପାଶ୍ୱରର୍ଭ େଭମିେ ରରାଡ଼ ପାଇ ଁବ୍ୟକ୍ତଗିେ 

ଜମ ି ଅଧିଗ୍ହଣ ପାଇ ଁ ବଜି୍ାପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି 
ଆବଶ୍ୟକୋ ଠାରୁ ଯରଥଷ୍ ଅଧିକ ଜମ ିଅଧିଗ୍ହଣ 
ପାଇ ଁ ବଜି୍ାପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାରୁ ବସି୍ାପେି 
ରହଉଥିବା ପରବିାର େଦେ୍ୟ ଏବଂ ଉନ୍ନୟେ 
ପରଷିଦର େଦେ୍ୟମାରେ ବଧିାୟକଙ୍ ରେେୃତ୍ୱରର 
ଗେ ୧୨ୋରେି ଦେି ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ୋକ୍ାେ କର ି
ଏକ ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାେ ପରର ଜଲି୍ାପାଳ ଏକ 
କମେି ି ଗଠେ କର ି ଗେ ୧୬ ୋରେି ଦେି ରକ୍ତ୍ର 
ପରଦିଶ୍ଭେ ପାଇ ଁ ପଠାଇଥିରେ। ରେହଅିେୁୋରର 
ଜାେୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ େରିଦେ୍ଭଶକ, ଅେରିକି୍ତ 
ଜଲି୍ାପାଳ, ଜମ ିଅଧିଗ୍ହଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ବଭିାଗୀୟ 
ଅଧିକାରୀମାରେ ପହଞ୍ ି ରକ୍ତ୍ର ପରଦିଶ୍ଭେ 
କରଥିିରେ। ଏହ ି େମୟରର େଭମିେ ରରାଡ଼ ପାଇଁ 
୧୩ରୁ ୋରେ ୧୫ ମେିର ଜାଗାର ଆବଶ୍ୟକୋ 
ଥିବା ସ୍ରଳ ୩୦ରୁ ୫୦ ମେିର ପଯ୍ଭ୍ୟନ୍ ଜମ ି
ଅଧିଗ୍ହଣ ପାଇ ଁ ବଜି୍ାପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାରୁ 
ଏହାକୁ ବରିରାଧ କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ମେୁାବକ 
ଜମ ିଅଧିଗ୍ହଣ କରାଯବିାପାଇ ଁଦାବ ିକରାଯାଇଛ।ି   

ଗଳାରପାେ େମ୍ପ୍ରୋରଣ କାଯ୍ଭ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରବିାକୁ ଦାବ ି
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ଅନାଥ ନାବାଳକିା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ୧୨ବର୍ମ ଜେଲ୍ 
ବାରପିଦା, ୧୭।୩(ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ଲା ଓ ଦ�ୌରଲା 
ଜଜ୍   ତଥଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦ�ଲାକ୍  ଦ�ଲା ଦ�ଲାର୍ଟ ବଚିଲାର�ତ ି �ୁର୍ଟଲାଚରଣ ମଶି୍ର ଏ� 
ନଲାବଲାଳ�ିଲା �ୁଷ୍କମ୍ଟ ମଲାମଲଲାର ବଚିଲାର �ର ି ଅଭଯିକୁ୍ତ�ୁ ଦ�ଲାଷୀ �ଲାବ୍ୟସ୍ତ 
�ବୂ୍ଟ� ୧୨ବଷ୍ଟର �ଶ୍ରମ �ଲାରଲା�ଣ୍ଲାଦ�ଶ ଶଣୁଲାଣ ି �ରଛିନ୍।ି ଏହଲା 
�ହତି ୧୦ହଜଲାର ରଙ୍ଲା ଜରମିଲାନଲା, ଅନଲାଦ�ୟ ଅଧି� ୧ବଷ୍ଟର ଅତରିକି୍ତ 
ଦଜଲ�ଣ୍ ଦଭଲାରବିଲା�ୁ ରଲାୟଦର ଉଦଲ୍ଖ �ରଛିନ୍।ି ଅଭଯିକୁ୍ତ ଜଣ� 
ଦହଦଲ ଦରଲାରୁମହଷିଲାଣ ି ଥଲାନଲା ଅଧୀନ ଭୀମ�ଲାନ୍ଲା ଗ୍ଲାମର ଲଖିରଲାମ 
ବନି୍ଲାଣୀ। ଦ� ୨୦୨୦ମ�ହିଲା ରଜ�ବ୍ଟ �ମୟଦର ଦଜୈନ�ିଲା ଅନଲାଥ 
ନଲାବଲାଳ�ିଲା �ଲାଙ୍ଗ �ହତି ରଲାଁ �ଲାଣ୍ଦର ଦଖଳୁଥିବଲା ଦବଦଳ ଉଭୟଙୁ୍ 
ବୁଲଲାଇବଲା�ୁ �ହ ି ଦନଇଯଲାଇଥିଲଲା। ଦ�ଠଲାଦର ଜଦଣ �ଲାଙ୍ଗ�ୁ ରଛଦର 
ବଲାନ୍ ି ଅନ୍ୟ ଜଣ�ୁ ବଳ�ବୂ୍ଟ� �ୁଷ୍କମ୍ଟ �ରଥିିଲଲା। ଏ ଘରଣଲା ବଲାବ�ଦର 
ଘର ଦଲଲା�ଙୁ୍ ଜଣଲାଇଦଲ ହତ୍ୟଲା �ରବିଲା ଦନଇ ଧମ� ଦ�ଇଥିଲଲା। ଦତଦବ 
�ୀଡତିଲା ନଲାବଲାଳ�ିଲା ଘରଣଲା ବଲାବ�ଦର �ରବିଲାର ଦଲଲା�ଙୁ୍ ଜଣଲାଇବଲାରୁ 
ତଲା’ର �ଉି�ୀ ୩�ନି �ଦର ଦରଲାରୁମହଷିଲାଣ ି ଥଲାନଲାଦର ଅଭଦିଯଲାର 
�ରବିଲାରୁ �ଲୁ�ି ମଲାମଲଲା ରୁଜୁ �ର ିଅଭଯିକୁ୍ତ�ୁ ରରିଫ �ର ିଦ�ଲାର୍ଟ ଚଲାଲଲାଣ 
�ରଥିିଲଲା। ମଲାମଲଲାର ବଚିଲାର �ମୟଦର �ମସ୍ତ ୨୨ଜଣ �ଲାକ୍ୀଙ୍ ବୟଲାନ ଓ 
ତ�ନ୍ ରଦି�ଲାର୍ଟ�ୁ ଭତି୍�ିର ିଜଜ ଉ�ଦରଲାକ୍ତ ରଲାୟ ପ୍ର�ଲାଶ �ରଛିନ୍।ି ଉକ୍ତ 
ମଲାମଲଲା�ୁ ଆଇନଜୀବୀ ମଦନଲାରଞ୍ଜନ �ଟ୍ଟନଲାୟ� �ରଚିଲାଳନଲା �ରୁଥିଦଲ।

  ଘର�ୋଇ କଳହ� କ�ୁଣ ପ�ଣିତ ି
ପତୁୁରା ହାତଜର କକାର ପ୍ାଣ ଗଲା
କରଞ୍ଆି,୧୭ା୩(ସମସି): ଘଦରଲାଇ �ଳହ ଦଯଲାରୁଁ �ତୁୁରଲା ହଲାତଦର 
��ଲାର ପ୍ରଲାଣ ରଲଲା। ଏହ�ିର ିଏ� ଅଭଲାବନୀୟ ଘରଣଲା ଘରଛି ି�ରଞ୍ଜଆି 
ବ୍ଲ� �ୁଳଦି�ଲାଷ ି ଗ୍ଲାମ�ଞ୍ଲାୟତ ଦ�ଲାଦେଇ�େଲା ରଲଁାଦର। ଘରଣଲା 
ଅନୁ�ଲାଦର, ��ଲା �ଲାଧଚୁରଣ ଦହଲା �ତିଲା ଦଯଲାଦରଶ୍ୱର ଦହଲା ଏବଂ ତଲାଙ୍ 
�ତୁୁରଲା ଶ�ୁଦ�ବ ଦହଲା (୧୯)ଙ୍ ମଧ୍ୟଦର ଘଦରଲାଇ �ଳହ ଓ �ଲାରତୁିଣ୍ 
ଦହଲାଇଥିଲଲା। ରଲାଁ ଦଲଲାଦ� �ୁଇଜଣଙୁ୍ ବୁଝଲା�ଝୁଲା �ର ି�ଳହ ଓ �ଲାରତୁିଣ୍ 
ନ�ରବିଲା �ଲାଇଁ �ହବିଲା �ହ ଅଲରଲା �ରଥିିଦଲ। ମଲାତ୍ର �ଛି ି�ମୟ �ଦର 
�ତୁୁରଲା ଶ�ୁଦ�ବ ତଲାର ��ଲା �ଲାଧଚୁରଣ�ୁ ଆକ୍ରମଣ �ର ିଦଠଲ ିଦ�ବଲାରୁ 
��ଲା ନ�ିରଦର ଥିବଲା ଏ� �ଲଭର୍ଟ ତଳ�ୁ �ଡ଼ଯିଲାଇ ଆହତ ଦହଲାଇଥିଲଲା। 
ତଲାଙୁ୍ �ରଞ୍ଜଆି ଉ�ଖଣ୍ ଚ�ିତି୍ଲାଳୟ�ୁ ଚ�ିତି୍ଲା �ଲାଇଁ ଘରଦଲଲାଦ� 
ଆଣଥିିଦଲ। �ଲାଧଚୁରଣଙ୍ ଚ�ିତି୍ଲାଳୟଦର ଚ�ିତି୍ତି ଅବସ୍ଲାଦର ମତୁୃ୍ୟ 
ଦହଲାଇଯଲାଇଥିଲଲା। ଏହ ି ଘରଣଲା ବଷିୟଦର �ୁଳଦି�ଲାଷ ି ଗ୍ଲାମ�ଞ୍ଲାୟତ 
�ର�ଞ୍ ଶ�ୁମତ ି�ର୍୍ଟଲାର �ରଞ୍ଜଆି ଥଲାନଲା�ୁ ଲଖିିତ ଖବର ଦ�ଇଥିଦଲ। 
ଘରଣଲା �ମ୍ପ�୍ଟଦର ଦ�ଶ୍   ନମ୍ୱର ୮୪/୨୩ ରୁଜୁ୍ �ର ି �ରଞ୍ଜଆି ଥଲାନଲା 
ଭଲାରପ୍ରଲାପ୍ତ ଅଧି�ଲାରୀ �ଚୁନ୍ଦ୍ର ମହଲାଳ�ି ଅଭଯିକୁ୍ତ ଶ�ୁଦ�ବ�ୁ ରରିଫ �ର ି
ଦ�ଲାର୍ଟଚଲାଲଲାଣ �ରବିଲା �ହ ଅଧି� ତ�ନ୍ ଜଲାର ିରଖିଛନ୍।ି

ବଜିଦଶୀ ରଦ େବତ; େଜଣ ଗରିଫ
କୁଆମରା, ୧୭ା୩ (ସମସି): ଖଣୁ୍ଲା ଥଲାନଲା ତଥଲା ଦରଲା�ବନୁ୍ ନରର ବ୍ଲ� 
ଅନ୍ର୍ଟତ �ଶ�ୁଲା ଅଞ୍ଳରୁ �ଲୁ�ି ବଦି�ଶୀ ମ� ଜବତ �ରଛି।ି ଦତଦବ 
ଜବତ �ମୟଦର ବଭିନି୍ନ �ମ୍ପଲାନୀର ୧୦ର ିବୟିର ଦବଲାତଲ ଜବତ �ରବିଲା 
�ହ �ପ୍ତ�ି�ଲା ଥଲାନଲା ଅନ୍ର୍ଟତ ନୁ�ୁଡହିଲା ଗ୍ଲାମର ଜୟନ୍ �ୁମଲାର �ରଡ଼ିଲାଙୁ୍ 
ରରିଫ �ର ି୭୦/୨୩ ଦର ଏ� ମଲାମଲଲା ରୁଜୁ �ରଲାଯଲାଇଛ।ି

ନାବାଳକିା ଛାତ୍ୀ ଅପହରଣ
କୁଆମରା, ୧୭ା୩ (ସମସି): ଖଣୁ୍ଲା ଥଲାନଲା ତଲାଡ�ଝିରଣ ଅଞ୍ଳର ନବମ 
ଦଶ୍ରଣୀର �ଢ଼ୁଥିବଲା ଏ� ନଲାବଲାଳ�ିଲା�ୁ ଅ�ହରଣ �ରଲାଯଲାଇଥିବଲା ଦନଇ 
ଥଲାନଲାଦର ଅଭଦିଯଲାର ଦହଲାଇଛ।ି ଦତଦବ ଛଲାତ୍ରୀ ଜଣ� ସ୍ଲୁ�ୁ ଯଲାଇଥିବଲା 
ଦବଦଳ ଏହ ିଥଲାନଲା ଅନ୍ର୍ଟତ ବଣ�ଲାର ିଗ୍ଲାମର �ମୁନ ରୁଡୁ ନଲାମ� ଜଦଣ 
ଯବୁ� ବଳ�ବୂ୍ଟ� ଅ�ହରଣ �ରଥିିବଲା ଦନଇ ଅ�ହୃତଲାଙ୍ ବଲା�ଲା ଥଲାନଲାଦର 
ଅଭଦିଯଲାର �ରଛିନ୍।ି ଅଭଦିଯଲାର ଆଧଲାରଦର ୭୧/୨୩ ଦର ଏ� ମଲାମଲଲା 
ରୁଜୁ �ରଲାଯଲାଇ ଦ�ଲାଲ�ିର ତ�ନ୍ ଜଲାର ିରହଛି।ି

  ବରିେଡ ିସଦ� କର୍ମକର୍୍ମୋ ନୋର ରଘୋଷଣୋ
କାଶୀନାଥ ଜହର୍ୱ୍ରର ସଭାପତ ିପଦ 

ବୋୟ ରଖିଜଲ
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ, ୧୭ା୩ (ସମସି): ବଜୁି ଜନତଲା �ଳର �ଭଲା�ତ ି
ନବୀନ �ରନଲାୟ�ଙ୍ ଅନୁଦମଲା�ନ ଏବଂ ଜଲି୍ଲା �ଯ୍ଟ୍ୟଦବକ୍� ପ୍ରଣବ 
ପ୍ର�ଲାଶ �ଲା�ଙ୍ ��ୁଲାର�ି କ୍ରଦମ ବଜୁି ଜନତଲା �ଳ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ��ରର 
ଜଲି୍ଲା �ମ୍ଟ�ତ୍୍ଟଲାଙ୍ ନଲାମ ଦଘଲାଷଣଲା �ରଲାଯଲାଇଛ।ି ଜଲି୍ଲା ��ରର 
�ଭଲା�ତ ିଭଲାଦବ �ଲାଶୀନଲାଥ ଦହମ୍ୱ୍ରମ �ଭଲା�ତ ି�� ବଜଲାୟ ରଖିଛନ୍।ି 
ଦ�ହ�ିର ି ଉ��ଭଲା�ତ ି ଭଲାଦବ ବରଷି୍ଠ ଦନତଲା ସ୍ୱରୂ� ଦବଦହରଲା, 
�ବୁଲା� ମଣ୍ଳ ଓ �ଲାଥ୍ଟ �ଲାରଥୀ �ବଙୁି୍ ସ୍ଲାନ ମଳିଛି।ି �ଲାଧଲାରଣ 
�ମ୍ପଲା�� ଭଲାଦବ �ଙ୍ଜ ରଲାଉତ ଓ �ଚନି ଅଗ୍ୱଲାଲଙୁ୍ �� ମଳିଥିିଲଲା 
ଦବଦଳ �ମ୍ପଲା�� ଭଲାଦବ ରଲାଇରଙ୍ଗ�ରୁର ଉତ୍ମ ମହଲା�ଲାତ୍ର, ରଲାଦଜନ୍ଦ୍ର 
ମଲ୍�ି ଓ ଶ୍ୟଲାମ �ଲା�ଙୁ୍ ସ୍ଲାନ ମଳିଛି ିଓ ଆରଲାମୀ �ନିଦର ବଜୁି �ମ୍ଟୀ 
ମଲାନଙୁ୍ ଏ�ଲାଠ ି�ରବିଲାଦର ଏମଲାନଙ୍ର ଭୂମ�ିଲା ରହଛି।ି

ରାଇରଙ୍ଗପରୁ,୧୭ା୩(ସମସି): ବୁଧବଲାର 
ଦ�ୌର �ରଷି�ର ଦମଲାହୁଲଡହିଲା �ତୂ୍୍ଟ 
ବଭିଲାର ଡଲା� ବଙ୍ଗଳଲାଠଲାଦର �ଣ୍ତି 
ରଘନୁଲାଥ ମମୁୁ୍ଟ ଦହରଦିରଜ ଟ୍ରଷ୍ଟ �ମ୍ପ�୍ଟଦର 
ଏ� ଜରୁରୀ�ଲାଳୀନ ଦବୈଠ� ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଦହଲାଇଥିଲଲା। ଏହ ି ଦବୈଠ �ଲାନ୍ଲାଳୀ ଓଲ 
ଚ�ି ି ଲ�ି ି ସ୍ରଷ୍ଟଲା �ଣ୍ତି ରଘନୁଲାଥ ମମୁୁ୍ଟଙ୍ 
ଦଜ୍ୟଷ୍ଠ ନଲାତ ି ଚୁନୟିନ ରଘନୁ୍   ମମୁ ୁ୍ଟଙ୍ର 
ଦ�ୌଦରଲାହତି୍ୟଦର ଅନୁଷ୍ଠତି ଦହଲାଇଥିଲଲା। 
ଏହ ି ଅବ�ରଦର ଆ�ବିଲା�ୀମଲାନଙ୍ 
�ଲାମଲାଜ�ି ଶକି୍ଲା, �ଲାଂସ୍ତୃ�ି ଏବଂ 
�ଲାରମ୍ପର�ି ବ୍ୟବସ୍ଲାର ବ�ିଲାଶ ଏହ ି
ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଲାଧ୍ୟମଦର ��ିର ି ଭଲାଦବ ତ୍ୱରଲାନ୍ନତି 
ଦହଲାଇ�ଲାରବି ଦ� ଦନଇ ଆଇନଜୀବୀ 
ଏବଂ �ମଲାଜଦ�ବୀମଲାଦନ ରରୁୁତ୍ୱଲାଦରଲା� 
�ରଥିିଦଲ। ଏଥି�ହତି ସ୍ୱର୍ଟତ ମମୁୁ୍ଟଙ୍ ନଲାତ ି
ଚୁନୟିନ ମମୁୁ୍ଟ �ହଥିିଦଲ ଦଯ �ଲାନ୍ଲାଳୀମଲାନଙ୍ 
ଆରଲାଧ୍ୟ ରଘନୁଲାଥ ମମୁୁ୍ଟଙ୍ �ମଲାଧିସ୍ଳଠଲାଦର 

ରଲାଜନୀତ�ିରଣ �ରଲାଯବିଲା ଅନୁଚତି। ଏହଲା 
ଆ�ବିଲା�ୀମଲାନଙ୍ ଭଲାବନଲା �ହତି ଜଡତି। 
ଆରଲାମୀ �ନିଦର ଦ�ନ୍ଦ୍ର �ର�ଲାରଙ୍ 
ଦ୍ଲାରଲା ଅଞ୍ଳର ବ�ିଲାଶ ରଘନୁଲାଥ ମମୁୁ୍ଟ 
ଦହରଦିରଜ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଲାଧ୍ୟମଦର �ରଲାଯବିଲା 
ଆବଶ୍ୟ� ଦବଲାଲ ି �ହଥିିଦଲ। ଦବୈଠ�ଦର 
ଆଇନଜୀବୀ ଦଖଲଲାରଲାମ ହଲା�ଁ�ଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ 
ମଲାଣ୍୍ଡି, �ମଲାଜଦ�ବୀ ଅନନ୍ ଆଦଲଲା� 
ବଲାଦସ୍, ଦରଲାବନି୍ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲାଣ୍୍ଡି, ��ୁଲାଇ ମଲାଣ୍୍ଡି, 
ଦଶୈଦଳନ୍ଦ୍ର ଦହମ୍ୱ୍ରମ, ଦରଲା�ୀନଲାଥ ବଲାଦସ୍, 
ଘଲା�ରିଲାମ ମମୁୁ୍ଟ ପ୍ରମଖୁ ବହୁ ମଲାନ୍ୟରଣ୍ୟ ବକ୍ତ ି
ଦଯଲାରଦ�ଇଥିଦଲ। ଦବୈଠ�ଦର ଆଡ଼ହ� 
�ମରିରି �ଲାଯ୍ଟ୍ୟ�ଲାଳ ବତ୍୍ଟମଲାନ ଚଲାଲଥିିବଲା 
�ଲା�୍ଡିଶଲାରଳ �ମ୍ପନ୍ନ ଦହବଲା �ଯ୍ଟ୍ୟନ୍ 
ଚଲାଲୁରହବି। �ଦର �ରୂ୍୍ଟଲାଙ୍ଗ ଟ୍ରଷ୍ଟ ି�ମଲାଜର 
ବଭିନି୍ନ ବୁଦ୍ଜିୀବୀ ଓ �ମଲାଜଦ�ବୀଙ୍ 
�ହଦଯଲାରଦର �ମ୍ପନ୍ନ ଦହବ ଦବଲାଲ ିନଷି୍ପତ୍ ି
ଦହଲାଇଥିଲଲା।

ପଣ୍ତି ରଘନୁାଥ ରରୁୁ୍ମ 
ଜହରଜିେଜ୍  ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜବୈଠକ

ମହୁଲଡହିା,୧୭ା୩(ସମସି): ଜଙ୍ଗଲ 
ଅଧି�ଲାର ଆଇନ ୨୦୦୬ ଧଲାରଲା ୪(୧) ଏଫ 
ଓ �ଂଦଶଲାଧିତ ନୟିମଲାବଳୀ ୨୦୧୨ ଅନୁଯଲାୟୀ 
ଦରଲାଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧି�ଲାର �ଲାଇଥିବଲା 
ଗ୍ଲାମବଲା�ୀଙୁ୍ ଆର�ଡି�ି ି ଅନୁଷ୍ଠଲାନ ଦ୍ଲାରଲା 
ଠଲା�ୁରମଣୁ୍ଲା ବ୍ଲ� ବଉଳଲା ଗ୍ଲାମଦର ତଲାଲମି 
ଶବିରି ଅନୁଷ୍ଠତି ଦହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଆରମ୍ଭଦର 
�ଲାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମ ଅଧି�ଲାରୀ ତଲାଲମିର ଉଦର୍ଶ୍ୟ ଓ 
ଏହଲାର ଆବଶ୍ୟ�ତଲା ଉ�ଦର �ଙୁ୍ଲାନୁ�ଙୁ୍ 
ବୁଝଲାଇଥିଦଲ। ବନରକ୍ୀ ର�ଲାଧର ମହଲାନ୍ 
ଜଙ୍ଗଲ �ମ୍ପ� �ରୁକ୍ଲା ଓ �ରଚିଲାଳନଲାଦର 
ଗ୍ଲାମବଲା�ୀ ଦ�ଉ ଁ �ରସି୍ତିଦିର �’ଣ 
�ରଦିବ ଦ� ଦନଇ ଚତି୍ର ମଲାଧ୍ୟମଦର ତଲାଲମି 

ଦ�ଇଥିଦଲ। �ଞ୍ଲାୟତ �ମତି ି ���୍ୟ 
ବଲାମଆି �ତୂ୍୍ଡି ଦଲଲା�ଙ୍ ଭଲାର�ିଲାରୀ�ୁ 
ଉ�ସ୍ଲା�ନ �ରବିଲା �ହ ତଲାଙ୍ ଗ୍ଲାମ ବଉଳଲା 
�ଦମତ ଝରଝରୀ ଜଲାମବଣୀ ଓ ଅ�ରୁଖଲାଲ 
ନ�ିରଦର ରଲାଜସ୍ୱ ଗ୍ଲାମର ଅନୁଦମଲା�ନ 
ଲଲାଭ �ର ି ଥିବଲାରୁ ରଲାଜ୍ୟ �ର�ଲାର ଓ 
ଆର�ଡି�ି ି ଦସ୍ୱଚ୍ଲାଦ�ବୀ ଅନୁଷ୍ଠଲାନର 
ଆନନ୍ ଦ�ଠୀଙୁ୍ ଧନ୍ୟବଲାଦ୍   ଅ�୍ଟଣ 
�ରଥିିଦଲ। ଦସ୍ୱଚ୍ଲାଦ�ବୀ ବୁଦ୍ରିଲାମ �ତୂ୍୍ଡି 
�ଲାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମ �ରଚିଲାଳନଲା �ରବିଲା �ହ ଜଙ୍ଗଲ 
ନଅିଲଁା�ୁ ଆୟତ୍ ଦ�ୌଶଳ �ଶ୍ଟଲାଇଥିଦଲ। 
ଦଶଷଦର ଦ�ଚ୍ଲାଦ�ବୀ ନତିୀମଲା �ଂି 
ଧନ୍ୟବଲାଦ୍   ଅ�୍ଟଣ �ରଥିିଦଲ।

ବାରପିଦା,୧୭ା୩(ସମସି)

ରଲାଜ୍ୟ �ର�ଲାରଙ୍ ନଷି୍ପତ୍ ି ଅନୁଯଲାୟୀ 
ଗ୍ଲାମଲାଞ୍ଳଦର �ୃଷ ି ଓ �ୃଷ�ର ବ�ିଲାଶ �ଲାଇଁ 
ପ୍ରତ ି ୨ର ି �ଞ୍ଲାୟତ�ୁ ଦନଇ ଦରଲାରଏି ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 
ବଲା ବୃହତ୍ଲା�ଲାର �ମବଲାୟ �ମତି ି ଦଖଲାଲବି। 
ଏହ ି କ୍ରମଦର ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲାଦର ୧୪୩ର ି
ନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଦଖଲାଲବିଲା ଦନଇ �ଲାଯ୍ଟ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
ଦହଲାଇଛ।ି �ବୂ୍ଟରୁ ଜଲି୍ଲାର ୨୬ର ିବ୍ଲ�ଦର ୫୨ର ି
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ �ଲାଯ୍ଟ୍ୟ�ରୁଥିଲଲା। ନୂତନ ୧୪୩ର ିଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 
ଦଖଲାଲଦିଲ ଏହଲାର �ଂଖ୍ୟଲା ୧୯୫ଦର �ହଞ୍ବି। 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲାଦର ୪୦୪ର ି ଗ୍ଲାମ �ଞ୍ଲାୟତ 
ରହଛି।ି ହ�ିଲାବ ଅନୁ�ଲାଦର ୨୦୨ର ି ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 
ଦଖଲାଲବିଲା �ଥଲା। ଦତଦବ ବ୍ଲ� ମଲାନଙ୍ଦର ଥିବଲା 
ଅଯରୁ୍ମ �ଂଖ୍ୟଲା ବଶିଷି୍ଟ ଗ୍ଲାମ�ଞ୍ଲାୟତ �ଂଖ୍ୟଲା 
�ଲାଇ ଁ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ �ଂଖ୍ୟଲା ୧୯୮ଦହବଲା�ୁ ଯଲାଉଛ।ି 
ଇତ ି ମଧ୍ୟଦର ୪୩ର ି ନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସର �ମରି ି
ରଠତି ଦହଲାଇ�ଲାରଲିଲାଣ।ି 

ବଲାର�ି�ଲା �ମବଲାୟ �ମତି ି ନବିନ୍� 
�ମହୂଙ୍ �ଲାଯ୍ଟ୍ୟଲାଳୟ �ତୂ୍ରରୁ ମଳିଥିିବଲା ତଥ୍ୟ 

ଅନୁଯଲାୟୀ ବଲାର�ି�ଲା ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ଦରଲାରଏି 
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୫ର ି ନୂତନ 
ଲ୍ୟଲାମ୍ପ� ଦଖଲାଲଲାଯବି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୪ରଦିର 
�ମରି ିରଠନ �ରଲିଲାଣ।ି ଦ�ହ�ିର ିଶଲାମଲାଖଣୁ୍ଲା 
ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ଦରଲାରଏି ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା 
ଦବଦଳ ଆଉ ୬ର ି ନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଦଖଲାଲବି। 
ବଡ଼�ଲାହ ି ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ୩ର ି ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା 
ଦବଦଳ ଆଉ ୧୧ର ି ନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଦଖଲାଲବି। 
ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ରଦିର �ମରି ି ରଠନ �ରଲିଲାଣ।ି 

ଦବତନରୀ ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ୩ର ି ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା 
ଦବଦଳ ଆଉ ୮ର ି ନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଦଖଲାଲବି। 
ରଲା�ଦରଲାବନି୍�ରୁ ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ୨ର ିଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 
ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୬ର ି ନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 
ଦଖଲାଲବି। ଦମଲାରଡ଼ଲା ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ୨ର ି
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୮ର ିନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 
ଦଖଲାଲବି। ଶଳୁଆି��ଲା ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ୨ର ି

ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୫ର ିନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 
ଦଖଲାଲବି। �ୁଳଅିଣଲା ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ୨ର ି
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୬ର ିନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 
ଦଖଲାଲବି। �ଲାର��ଣଲା ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ୨ର ି
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୬ର ିନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 
ଦଖଲାଲବି। ବଲାଙ୍ଗରିଦି�ଲାଷ ି ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ 
୨ର ି ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୭ର ି ନୂତନ 
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଦଖଲାଲବି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଦରଲାରଏିଦର �ମରି ି
ରଠନ �ରଲିଲାଣ।ି �ପ୍ତ�ି�ଲା ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ 

୩ର ି ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୧୦ର ି ନୂତନ 
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଦଖଲାଲବି। ଖଣୁ୍ଲା ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ୩ର ି
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୪ର ିନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 
ଦଖଲାଲବି। ଦରଲା�ବନୁ୍ନରର ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ 
୩ର ି ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୩ର ି ନୂତନ 
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଦଖଲାଲବି। ଉ�ଳଲା ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ 
୩ର ି ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୩ର ି ନୂତନ 

ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଦଖଲାଲବି। ଯଶ�ିରୁ ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ୨ର ି
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୮ର ିନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 
ଦଖଲାଲବି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୨ରଦିର �ମରି ି ରଠନ 
�ରଲିଲାଣ।ି ରରୁଆଁ ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ଦରଲାରଏି 
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୫ର ିନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 
ଦଖଲାଲବି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୨ରଦିର �ମରି ି ରଠନ 
�ରଲିଲାଣ।ି ଶ�ୃୁଳ ି ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ଦରଲାରଏି 
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୪ର ିନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 
ଦଖଲାଲବି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୨ରଦିର �ମରି ି ରଠନ 
�ରଲିଲାଣ।ି �ରଞ୍ଜଆି ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ୨ର ି
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୫ର ିନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 
ଦଖଲାଲବି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଦରଲାରଏିଦର �ମରି ିରଠନ 
�ରଲିଲାଣ।ି ଠଲା�ୁରଲାମଣୁ୍ଲା ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ୨ର ି
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୬ର ିନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 
ଦଖଲାଲବି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୪ରଦିର �ମରି ି ରଠନ 
�ରଲିଲାଣ।ି ବଦିଶଲାଇ ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ୨ର ି
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୪ର ିନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 
ଦଖଲାଲବି ଓ �ମସ୍ତ ସ୍ଲାନଦର �ମରି ି ରଠନ 
�ରଲିଲାଣ।ି ବଜିଲାତଳଲା ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ୨ର ି
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୩ର ିନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 

ଦଖଲାଲବି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୨ରଦିର �ମରି ି ରଠନ 
�ରଲିଲାଣ।ି ରଲାଇରଙ୍ଗ�ରୁ ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ 
୨ର ି ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୩ର ି ନୂତନ 
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଦଖଲାଲବି। �ୁ�ମୁୀ ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ୨ର ି
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୫ର ିନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 
ଦଖଲାଲବି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୪ରଦିର �ମରି ି ରଠନ 
�ରଲିଲାଣ।ି ବହଳ�ଲା ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ଦରଲାରଏି 
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୫ର ିନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 
ଦଖଲାଲବି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୩ରଦିର �ମରି ି ରଠନ 
�ରଲିଲାଣ।ି ଜଲାମ�ଲା ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ୨ର ି
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୩ର ିନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 
ଦଖଲାଲବି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଦରଲାରଏିଦର �ମରି ିରଠନ 
�ରଲିଲାଣ ିଏବଂ ତରିଂି ବ୍ଲ�ଦର �ବୂ୍ଟରୁ ଦରଲାରଏି 
ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ଥିବଲା ଦବଦଳ ଆଉ ୪ର ିନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ 
ଦଖଲାଲବି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୩ରଦିର �ମରି ି ରଠନ 
�ରଲିଲାଣ।ି ନୂତନ ଲ୍ୟଲାମ୍ପପ୍ସ ରଡ଼ୁ�ି �ଲାଯ୍ଟ୍ୟ�ଲାରୀ 
ଦହଦଲ ଚଲାଷ ଋଣ ଠଲାରୁ ଆରମ୍ଭ �ର ି �ଞ୍ୟ, 
ବୀମଲା �ଲାଙ୍ଗ�ୁ ଧଲାନ ଓ ଚଲାଷୀ ଭଲାଇଙ୍ ଉତ୍ଲା�ତି 
�ଲାମଗ୍ୀ ବକି୍ର/ି�ଲାଇତ ି ରଖିବଲା �ବୁଧିଲା ଘର 
ଦ୍ଲାର/ନ�ିରଦର ମଳିବି।

ଜଗାଷ୍ୀ େଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ପରଚିାଳନା ତାଲରି ଶବିରି 

ବଶିଶାଇ,୧୭ା୩(ସମସି): ବରଯଲାତ୍ରୀ ରଲାଡ଼ଦିର ଦରଲାମଲାଂ� ଚଲାଲଲାଣ �ର ି
ଏ� ଅଭଲାବନୀୟ ଘରଣଲା ଦ�ଖିବଲା�ୁ ମଳିଛି ି ବଦିଶଲାଇ ଅଞ୍ଳଦର। ଦହଦଲ 
ଦରଲା ମଲାଂ� ଚଲାଲଲାଣ �ଲାରୀ ଓ ଚଲାଳ� �ଲୁ�ି ହଲାବୁଡ଼ଦର �ଡ଼ ି ରଲାଡ ି ଛଲାଡ ି
ଚଲାଳ� ଓ ଦବ�ଲାରୀ ଦଫରଲାର ଦହଲାଇଯଲାଇଥିବଲା ଜଣଲା�ଡ଼ଛି।ି ଘରଣଲାରୁ 
ପ୍ର�ଲାଶ ଦଯ ଶକୁ୍ରବଲାର ��ଲାଳ ଦଭଲାର ୫ରଲା �ମୟଦର ବଦିଶଲାଇ ଛ� ଦ�ଇ 

ଯଲାଇଥିବଲା ୫୦ନଂ ରଲାଜ୍ୟ ରଲାଜ�ଥ ଓ ୪୯ନଂ ଜଲାତୀୟ ରଲାଜ�ଥ �ଲୁସି୍   
ବ୍ଲ�ଂି �ରଥିିଦଲ। ରଲାଇରଙ୍ଗ�ରୁ �ରିରୁ ବଦିଶଲାଇ ଆଡ�ୁ ଏ� ଦବଲାଦଲଦରଲା 
(ଓଆର୧୧ଇ୮୮୭୭)ବରଯଲାତ୍ରୀ ଷ୍ଟ�ିର ମଲାର ି �ରୁ ତରତଦିର ଆ�ଥୁିଲଲା। 
ରଲାସ୍ତଲା ବ୍ଲ�ଂି ଦ�ଖି �ନୁରଲାୟ ରଲାଇରଙ୍ଗ�ରୁ ଆଡ�ୁ ଯବିଲା�ୁ ଉ�୍ୟମ �ରୁଥିବଲା 
ଦବଦଳ ରଲାଡରି ିରଲାସ୍ତଲା �ଡଦର ଥିବଲା ଦରେନଦର ଫ� ିଯଲାଇଥିଲଲା। ଖବର �ଲାଇ 
ବଦିଶଲାଇ ଥଲାନଲାଧି�ଲାରଣିୀ ମନି ିଦଭଲାଇ ଘରଣଲାସ୍ଳଦର �ହଞ୍ ିଦବଲାଦଲଦରଲାରଦିର 
ଦରଲାମଲାଂ� ଥିବଲା ଜଲାଣବିଲା�ୁ �ଲାଇଥିଦଲ। ୩ର ିଅଖଲା ଦବଲାରଲାଦର ପ୍ରଲାୟ ୧ କ୍ଣି୍ଲାଲରୁ 
ଊଦ୍ଦ୍୍ଟ ଦରଲା ମଲାଂ� ଥିବଲାର ଥଲାନଲା �କ୍ରୁ �ଚୂନଲା ମଳିଛି।ି ବଦିଶଲାଇ ଥଲାନଲାଦର 
୫୯/୨୩ଦର ଏ� ଦ�ଶ �ଲାଏର �ର ି�ଲୁ�ି �କ୍ରୁ ଘରଣଲାର ଅଧି� ତ�ନ୍ 
ଜଲାର ି ରହଛି।ି ଜବତ ଦରଲାମଲାଂ��ୁ ଦ�ଲାତ ି �ଆିଯଲାଇଛ।ି ଦଚଲାରଲା ଦରଲା ମଲାଂ� 
ଚଲାଲଲାଣ�ଲାରୀ�ୁ ଧରବିଲା �ଲାଇ ଁ�ଲୁ�ି �କ୍ରୁ ଉ�୍ୟମ ଜଲାର ିରହଛି।ି ବଦିଶଲାଇ 
ବ୍ଲ� ଅଞ୍ଳଦର ବ୍ୟଲା�� ଦରଲାମଲାଂ� ଓ ଦରଲା ଚଲାଲଲାଣ ଦହଉଥିଦବ ଅଭଦିଯଲାର 
ଦହଲାଇ ଆ�ଥୁିଲଲା। ଏ �ମ୍ପ�୍ଟଦର ଦ�ଦତଲାର ିମଲାମଲଲା ରୁଜୁ ଦହଲାଇଥିଦଲ ମଧ୍ୟ 
ଦଚଲାରଲା ଦରଲାମଲାଂ� ଚଲାଲଲାଣ�ଲାରୀ �କ୍ରୟି ରହଥିିଦଲ। ବଦିଶଲାଇ �ଲୁ�ି �କ୍ରୁ 
ଦରଲାମଲାଂ� ଓ ଦରଲାଚଲାଲଲାଣ�ଲାରୀଙ୍ ବରୁିଦ୍ଦର �ୃଢ଼ �ଲାଯ୍ଟ୍ୟଲାନୁଷ୍ଠଲାନ ଗ୍ହଣ 
�ରଲାଯବି ଦବଲାଲ ିଥଲାନଲାଧି�ଲାରଣିୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଦଭଲାଇ �ହଛିନ୍।ି

ଶବତନଟୀ,୧୭।୩(ସମସି): �ୁଡୁମୀ 
�ମ୍ପ୍ର�ଲାୟ�ୁ �ନୁଃ ଏସ୍  ର ିତଲାଲ�ିଲାଭୁକ୍ତ �ଲାବଦିର 
�ଲ୍ୀରୁ �ଲି୍ୀ �ଯ୍ଟ୍ୟନ୍ ଜନ ଆଦନ୍ଲାଳନ 
ଚଲଲାଇଥିବଲା �ୁଡୁମୀଦ�ନଲା �କ୍ରୁ ଆ�ନ୍ଲା 
୨୧ତଲାରଖିଦର ମୟରୂଭଞ୍ଜଦର ଜଲି୍ଲାବ୍ୟଲା�ୀ 
୬ଘଣ୍ଆି ହରତଲାଳ ଡଲା�ରଲା �ଆିଯଲାଇଥିବଲା 
ଏଦନଇ ଦବତନରୀ ଧମ୍ଟଶଲାଳଲାଦର ଏ� ପ୍ରଲାକ୍   

ପ୍ରସୁ୍ତତଦିବୈଠ� �ହତି ଦ�ଲାଷ୍ଟର ଉଦନ୍ମଲାଚନ 
�ଲାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମ ଶକୁ୍ରବଲାର �ନ୍୍ୟଲାଦର ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଦହଲାଇଯଲାଇଛ।ି �ୁଡୁମୀଦ�ନଲାର ପ୍ରତଷି୍ଠଲାତଲା 
ରଲାଜ୍ୟ �ଭଲା�ତ ି ଜୟମନୁୀ �ୁମଲାର ମହଲାନ୍ଙ୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତଲାଦର ଆଦୟଲାଜତି ଦବୈଠ�ଦର 
ବଦିବ�ଲାନନ୍ ମହଲାନ୍, ଡମ୍ୱରୁଧର ମହଲାନ୍, 
ମଦହନ୍ଦ୍ର ମହଲାନ୍, ଦନେହଲାଶଷି ମହଲାନ୍, ର�ିନିଲା 
ମହଲାନ୍, ଦରୌତମ �ୁମଲାର ମହଲାନ୍ଙ୍ �ଦମତ 
ବହୁ �ଂଖ୍ୟ� �ଲାଯ୍ଟ୍ୟ�ତ୍୍ଟଲା ଏବଂ ���୍ୟରଣ 

ଅଂଶଗ୍ହଣ �ରଥିିଦଲ। ଦତଦବ �ୁଡୁମୀ 
�ମ୍ପ୍ର�ଲାୟ�ୁ �ନୁଃ ଆ�ବିଲା�ୀ ତଲାଲ�ିଲାଭୁକ୍ତ 
�ରବିଲା �ଲାବଦିର �ମ୍ପ୍ର�ଲାୟ �କ୍ରୁ 
ଆଦନ୍ଲାଳନ ଜଲାର ି ରହଛି।ି ଉତ୍ରଓଡ଼ଶିଲା 
�ଦମତ ରଲାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ଲାଦର ବ�ବଲା� 
�ରୁଥିବଲା �ୁଡୁମୀ �ମ୍ପ୍ର�ଲାୟଲୁ ଏ�ତ୍ରତି 
�ରବିଲା �ହତି �ବୂ୍ଟଭଲାରତର ଝଲାଡଖଣ୍, 
�ଶ୍ମିବଙ୍ଗ, ଆ�ଲାମ ଏବଂ ବହିଲାର ରଲାଜ୍ୟର 
�ୁଡୁମୀ �ମ୍ପ୍ର�ଲାୟ�ୁ ଏ�ତ୍ରତି �ର ି ଆରମ୍ଭ 
ଦହଲାଇଥିବଲା ଜନ ଆଦନ୍ଲାଳନ ବତ୍୍ଟମଲାନ 

ଏ� ବ�ି୍ଲବଦର �ରଣିତ ଦହଲାଇଛ।ି ଦତଦବ 
�ୁଡୁମୀଜଲାତ�ୁି ଆ�ବିଲା�ୀବର୍ଟଦର �ନୁଃ 
�ଲାମଲି �ରବିଲା�ଲାଇ ଁ ଦ�ନ୍ଦ୍ର �ର�ଲାରଙୁ୍ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ��ୁଲାରଶ�ିତ୍ର ପ୍ର�ଲାନ �ଲାବ�ିର ି
ଏହ ି୬ଘଣ୍ଆି ହରତଲାଳ ଡଲା�ରଲା �ଆିଯଲାଇଛ।ି 
ଏହ ି ଅବ�ରଦର ଦବତନରୀ, ବଡ�ଲାହ ି ଏବଂ 
ବଲାର�ି�ଲା ��ରବ୍ଲ� �ଦମତ ବଭିନି୍ନ ବ୍ଲ�ରୁ 
�ୁଡୁମୀଦ�ନଲାର �ଲାଯ୍ଟ୍ୟ�ତ୍୍ଟଲା ଏବଂ ���୍ୟରଣ 
ଦଯଲାରଦ�ଇ ୬ଘଣ୍ଆି ହରତଲାଳ�ୁ ଶତପ୍ରତଶିତ 
�ଫଳ �ରବିଲାଦନଇ ଆଦଲଲାଚନଲା �ରଥିିଦଲ।

ରୟରୂଭଞ୍ଜଜର ଜ�ାଲବି ୧୪୩ ନୂତନ ଲ୍ାମ୍ପପ୍ସ

  ପବୂ୍ମ� ୫୨କୁ ରଶିୋଇ ରରୋଟ ଲୋମ୍ପ୍ସ ସଂଖ୍ୋ ୧୯୫ର� ପହଞ୍ବି
  ୪୩ଟ ିନୂତନ ଲ୍ୋମ୍ପ୍ସ� କରଟି ିଗଠନ ସ�ଲିୋଣ ି

ବରଯାତ୍ୀ ଗାଡ଼ଜିର ଜଗା ରାଂସ ଚାଲାଣ
ଗାଡ଼ ିସହ ରାଂସ େବତ; ଚାଳକ ଜଫରାର

୨୧ଜର କୁଡୁରୀ ଜସନାର ହରତାଳ

ଉରନମୋଚନ ରହଲୋ ରପୋଷ୍ଟ� 

ଉଦଳା,୧୭ା୩ (ସମସି)

ରଲାତଦିର ଆ� ି ଶଲାବଳଦର ତଲାଡ ି �ଲାନ୍ଥ 
�ନି୍ ି �ର ି ଲୁଟ୍   �ରୁଥିଦଲ। ଆଉ ଅନ୍ଲାର 
ରଲାତଦିର ମହୁଦଁର ମଖୁଲା �ନି୍ ି ଘରଣଲାସ୍ଳରୁ 
ଖ� ି ଯଲାଉଥିଦ। ଦ�ବଳ ଦ�ତ�ି ି ନୁଦହ,ଁ 
�ନି ଦବଳଲା ଏମଲାଦନ ସ୍ଲାନୀୟ ଅଞ୍ଳଦର 
ବୁଲ ି �ମସ୍ତଙ୍ ଘର ଉ�ଦର ନଜର 
ରଖଥୁିଦଲ। ଦ�ବଳ ରଲାତଦିର ନୁଦହ ଁ ସ୍ପଷ୍ଟ 
�ବିଲାଦଲଲା�ଦର ଦହଉଥିବଲା ଛନିତଲାଇ, 
ରଙ୍ଲା ଲୁଟ୍   ଘରଣଲା ଘରଲାଇବଲାଦର ଏମଲାଦନ 
ଥିଦଲ �ଦି୍ହସ୍ତ। ଏଭଳ ି ଭଲାଦବ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ 
ତର�ିଲାଦର ଲୁଦରରଲାମଲାଦନ �ୀଘ୍ଟ ବଷ୍ଟ 
ଦହବ ୪ର ିଜଲି୍ଲାଦର ଲୁଟ୍   �ର ିଚଲାଲଥିିଦଲ। 
ଆଉ ଦଶଷଦର �ଲୁସି୍   ଏହ ି ଆନ୍ଃଜଲି୍ଲା 
ଲୁଦରରଲାଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଚଲାର ି ଜଣଙୁ୍ ରରିଫ 
�ରଛି।ି ଏହଲା �ହତି �ଲୁସି୍   ଚେଉ �ମୟଦର 
ଜଦଣ ଲୁଦରରଲା �ଲୁସି୍  �ୁ ଚ�ମଲା ଦ�ଇ 
ଖ�ଯିବିଲାଦର �ଫଳ ଦହଲାଇଛ।ି ଚଲାର ି
ଆନ୍ଃଜଲି୍ଲା ଲୁଦରରଲାଙୁ୍ ରରିଫ �ରଛି ି
ଉ�ଳଲା �ଲୁସି୍  । ଏହ ିଲୁଦରରଲାମଲାଦନ ସ୍ଲାନୀୟ 
ଥଲାନଲା ବରବଲାଡ ିଦ�ନଲାଲ ନ�ିରଦର ବଳିମ୍ୱତି 
ରଲାତଦିର ଲୁଟ୍   �ଲାଇ ଁ ବ୍ଲ ଲୁପ୍ରଂିର ତଆିର ି �ର ି

ପ୍ରସୁ୍ତତ ଦହଉଥିବଲା �ମୟଦର �ଲୁସି୍   ଚେଉ 
�ରଥିିଲଲା। ଚେଉ �ମୟଦର ଜଦଣ ଲୁଦରରଲା 
ଖ�ଯିଲାଇଥିବଲା ଦବଦଳ ୪ ଜଣଙୁ୍ �ଲୁସି୍   
ରରିଫ �ରଛି।ି ରରିଫ ଲୁଦରରଲାମଲାଦନ 
ଦହଦଲ ଭଦ୍ର� ରଲାଉନ ଥଲାନଲା ଅଧୀନ ରଲାଦଣ୍ 
ଗ୍ଲାମର ଚଣଲା ମଣୁ୍ଲା ଓରଫ୍   ବୁରୁ (୨୦), 
ରବ�ଲାହ ି ଗ୍ଲାମର ବଲା�ନୁ �ଂି(୨୧), ଭଦ୍ର� 
ଗ୍ଲାମଲାଞ୍ଳ ଥଲାନଲା ଶର�ରୁ ଗ୍ଲାମର ରଲାଜଲା 

ମଣୁ୍ଲା(୧୯) ଏବଂ ଭଣ୍ଲାରୀଦ�ଲାଖରୀ ଥଲାନଲା 
ଖତୁ�ରୁ ଗ୍ଲାମର ଚରଲୁୁ ମଣୁ୍ଲା(୧୯) ବଷ୍ଟ 
ଦବଲାଲ ି ଜଣଲାଯଲାଇଛ।ି ଏହ ି ଲୁଦରରଲାମଲାଦନ 
ଭଦ୍ର� ଜଲି୍ଲା �ଦମତ ମୟରୂଭଞ୍ଜ, ବଲାଦଲଶ୍ୱର 
ଏବଂ ଦ�ନୁ୍ଝର ଜଲି୍ଲାଦର ବଭିନି୍ନ ପ୍ର�ଲାର 
ଲୁଟ୍   ଘରଣଲାଦର �ମ୍ପକୃ୍ତ ଥିବଲା �ଲୁସି୍   �ଚୂନଲା 
ଦ�ଇଛ।ି �ଛି ି�ନି �ବୂ୍ଟରୁ ଉ�ଳଲା-�ପ୍ତ�ି�ଲା 
ରଲାସ୍ତଲାଦର ଦହଲାଇଥିବଲା ଏ� ମ� ଦ�ଲା�ଲାନ 

ଲୁଟ୍   ଘରଣଲାଦର ଏହ ି ଅଭଯିକୁ୍ତମଲାଦନ �ମ୍ପକୃ୍ତ 
ଥିବଲା ଦବଦଳ ଦ�ମଲାଦନ �ପ୍ତ�ି�ଲା, ଖଣୁ୍ଲା 
�ଦମତ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲାର ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଳଦର 
ଲୁଟ୍   �ରଛିନ୍।ି ଏହ ି ଲୁଦରରଲାମଲାଦନ �ବୂ୍ଟରୁ 
ଭଦ୍ର� ଜଲି୍ଲାଦର ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍   ଘରଣଲାଦର 
ରରିଫ ଦହଲାଇ ଦ�ଲାର୍ଟଚଲାଲଲାଣ ଦହଲାଇଥିବଲା 
ଉ�ଖଣ୍ �ଲୁସି୍   ଅଧି�ଲାରୀ �ଲାଥ୍ଟ� ରଲାୟ 
�ଚୂନଲା ଦ�ଇଛନ୍।ି ଏହ ି ଲୁଦରରଲାମଲାଦନ 

ଲୁଟ୍   �ରବିଲା�ୁ ଆ�ବିଲା �ମୟଦର �ଲାଙ୍ଗଦର 
ମଖୁଲା ଦନଇ ଆ�ଥିଲାନ୍।ି ବଳିମ୍ୱତି ରଲାତଦିର 
�ଲାନ୍ଥ ତଲାଡ ିଦଲଲା�ଙ୍ ଘଦର �ଶ ିଲୁଟ୍   �ରବିଲା 
�ଦର ମହୁଦଁର ମଖୁଲା �ନି୍ ି ଘରଣଲାସ୍ଳରୁ 
�ହଜଦର ଖ� ି ଚଲାଲଯିଲାଆନ୍।ି ଦ�ବଳ 
ଘର ଭତିରୁ ଲୁଟ୍   ନୁଦହଁ, ବଲାଇକ୍  ଦର ଆ� ି
�ନୁଲାଦଚନ୍   ଛନି୍  ତଲାଇ, ରଙ୍ଲା ଲୁଟ୍   ଭଳ ିବଭିନି୍ନ 
ଘରଣଲାଦର ଏମଲାଦନ �ମ୍ପକୃ୍ତ ରହଥିିବଲା �ଲୁସି୍   
�ହଛି।ି ଲୁଦରରଲାମଲାଦନ �ୀଘ୍ଟ ବଷ୍ଟ ଦହବ 
�ଲୁସି୍  �ୁ ଚ�ମଲା ଦ�ଇ ଲୁଟ୍   �ର ିଚଲାଲଥିିବଲା 
ଦବଦଳ ରରିଫ ଲୁଦରରଲାଙ୍ ନ�ିରରୁ �ଲୁସି୍   
ତନି ି ଦରଲାର ି ବଲାଇକ୍  , ୫ ଦରଲାର ି ଦମଲାବଲାଇଲ୍   
ଦଫଲାନ ଜବତ �ରଛି।ି �ବୁଠଲାରୁ ଆଶ୍ଯ୍ଟ୍ୟର 
ବଷିୟ ଲୁଟ୍   �ମୟଦର ଖ�ଯିବିଲା�ୁ ବ୍ୟବହଲାର 
�ରୁଥିବଲା ମଖୁଲା�ୁ ମଧ୍ୟ �ଲୁସି୍   ଜବତ �ରଛି।ି 
ଏହ ିଲୁଦରରଲାମଲାଦନ ଜଲି୍ଲା ଭତିଦର ଲୁଟ୍   �ର ି
ଚଲାଲଥିିବଲା ଦବଦଳ ଏମଲାଦନ ଆନ୍ଃରଲାଜ୍ୟ 
ଲୁଦରରଲା ର୍ୟଲାଙ୍ଗ �ହତି �ମ୍ପକୃ୍ତ � ି ନଲାହ ିଁ 
ତଲାହଲାର ଦଖଲାଳତଲାଡ �ରୁଛ ି �ଲୁସି୍  । ଏ 
ଦନଇ �ଲୁସି୍   ଦ�ଶ ନଂ - ୭୨/୨୦୨୩ ଦର 
ଏ� ମଲାମଲଲା ରୁଜୁ �ର ି ଘରଣଲାର ତ�ନ୍ 
ଜଲାର ି ରଖିଛ।ି ରରିଫ ଅଭଯିକୁ୍ତମଲାନଙୁ୍ 
ଦ�ଲାର୍ଟଚଲାଲଲାଣ �ରଥିିବଲା ଜଣଲା �ଡ଼ଛି।ି 

ରଖୁୋ ପନି୍ ିଚଳଚ୍ତି୍ର ଢଙ୍ଗର� ରଚୋ� ିକ� ିଖସଯିୋଉଥିରଲ

ଉଦଳା ପଲୁସି ହାତଜର ୪ ଆନ୍ତଃେଲି୍ା ଡକାୟତ; �ସଗିଲା େଜଣ

ସାରସକଣା, ୧୭ା୩ (ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା ବଲାଙ୍ଗରଦି�ଲାଷ ିଦରଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ ଦବଢ଼ଲା�ୁ�ର 
ନ�ୀ �ୂଳରୁ ଦଚଲାରଲା �ଲାଠ ଚଲାଲଲାଣ �ରୁଥିବଲା ଦବଦଳ ବଲାଙ୍ଗରଦି�ଲାଷ ିବନ �ମ୍ଟଚଲାରୀ ଖବର 
�ଲାଇ ଘରଣଲା ସ୍ଳଦର �ହଞ୍ ି�ଲାଠ ଭତ୍୍ଡି ଅଦରଲା ଜବତ �ରଛିନ୍।ି �ଚୂନଲା ଅନୁଯଲାୟୀ ଆଜ ି��ଲାଳ 
୯ରଲା �ମୟଦର ଅଦରଲା ଭତ୍୍ଡି �ଲାଠ ରଣ୍ ି ଦଲଲାଡଂି ଦହଉଥିବଲାର ଖବର �ଲାଇ ଘରଣଲାସ୍ଳଦର 
�ହଞ୍ ିଏ� ଅଦରଲା�ୁ ଜବତ �ରବିଲା ଦବଦଳ ଅନ୍ୟ ଏ� �ଲାଠ ଦବଲାଦଝଇ ��ିଅପ୍   ଓ ରେଲାଇଭ 
ଘରଣଲା ସ୍ଳରୁ ଖ� ି �ଳଲାଇବଲାଦର �କ୍ମ ହଇଛନ୍।ି ଦତଦବ ଜବତ ଅଦରଲାଦର ଲକ୍ଲାଧି� 
ରଙ୍ଲାର �ଲାଠ ରହଛି ିଦବଲାଲ ିବନ�ଲାଳ ଲଷ୍ମୀ�ଲାନ୍ ଦବଦହରଲା �ଚୂନଲା ଦ�ଇଛନ୍।ି

ବାରପିଦା, ୧୭।୩(ସମସି): ଗ୍ୀଷ୍ମଋତୁ 
ଆରମ୍ଭ ନଦହଉଣ ୁ �ଲାନୀୟ ଜଳ �ମ�୍ୟଲା 
ଉତ୍କର ଦହବଲାଦର ଲଲାରଛି।ି ଦ�ଉଠଁ ି �ଲାଣ ି
ଦରଲା�ଲାଏ �ଲାଇ ଁ ମହଳିଲାମଲାଦନ ହଲାଣ୍,ି ରରଲା 
ମଣୁ୍ଦର ମଣୁ୍ଲାଇ ମଲାଇଲ ମଲାଇଲ ରଲାସ୍ତଲା 
ଚଲାଲବିଲା�ୁ �ଡୁଛ।ି ଏ�ବୁ ଦ�ଖିଦଲ ଲଲାରଛୁ ି
�ର�ଲାରଙ୍ ଦଯଲାଜନଲା �ଦତ ଦଯମତି ି
�ରିହରଲା ଦହଲାଇଛ।ି ଲକ୍ ଲକ୍ ରଙ୍ଲା ବ୍ୟୟ 
ଅର�ଳଦର ନମି୍ଡିତ ବ�ଧୁଲା ଦଯଲାଜନଲା 
ଅଦନ� ସ୍ଲାନଦର �ଲାମଦର ଆ�ନୁଲାହ ିଁ। �ଲାଣ ି
�ମଲା�୍ୟଲା ଏଦବ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲାଦର ଏମତି ି
ଅଦନ� ସ୍ଲାନଦର ଦ�ଖିବଲା�ୁ ମଳିଛି।ି �ଲାଣ ି
�ଲାଇ ଁଦଲଲାଦ� ହଲାହଲା�ଲାର ଦହଉଥିବଲା ଦବଦଳ 
ଜଲି୍ଲା ଗ୍ଲାମ୍ୟ ଜଳଦଯଲାରଲାଣ ଓ �ରମିଳ 
ବଭିଲାର ନରିବଦ୍ରଷ୍ଟଲା �ଲାଲରଛି।ି ବଲାରମ୍ୱଲାର 
ଅଭଦିଯଲାର �ଦର ମଧ୍ୟ ଏହଲାର �ମଲାଧଲାନ 

ଦହଲାଇ�ଲାରୁନଲାହ ିଁ। ଏହ ି �ରଦିପ୍ରକ୍ୀଦର 
�ଲାନୀୟଜଳ ଦଯଲାରଲାଣ �ମଲାଧଲାନ �ଲାଇଁ 
ଶକୁ୍ରବଲାର ଶଳୁଆି��ଲା ବ୍ଲ�ର ୧୦ଜଣ 
�ର�ଞ୍ ଜଲି୍ଲା�ଲାଳଙୁ୍ ଦଫରଲା� ଦହଲାଇଛନ୍।ି 
ଦ�ଲାଷ୍ଠଲା, �ୁଜଡିହି,ି ଫଲାନଆି, �ଲା�ରଆି, 
ଦ�ଉଳ,ି ନୂଆରଲଁା, ଅଁଳଲା�ୁଡଲା, ଝଲାଲଆିମଲାରଲା, 
�ଣ୍�ିଲାହ ି ଆ� ି ଗ୍ଲାମ�ଞ୍ଲାୟତର �ର�ଞ୍ 
ମଲାଦନ ଜଲି୍ଲା�ଲାଳଙୁ୍ ଦଭର ିଯଥଲାଶୀଘ୍ର ଏହଲାର 
ସ୍ଲାୟୀ �ମଲାଧଲାନ �ଲାଇଁ �ଲାବ ି �ରଛିନ୍।ି 
ଏ ବଲାବ�ଦର ବଭିଲାରୀୟ ଅଧି�ଲାରୀଙୁ୍ 
ଜଣଲାଇଥିଦଲ ମଧ୍ୟ ଦ�ଲାଣ� ି�ଲାଯ୍ଟ୍ୟ ଦହଉନଲାହ ିଁ 
ଦବଲାଲ ି ଅଭଦିଯଲାର �ରଛିନ୍।ି ଯ� ି ତୁରନ୍ 
ଏହଲାର �ମଲାଧଲାନ ନହୁଏ ଦତଦବ ଆରଲାମୀ 
�ନିଦର ବ୍ଲ� ଓ ଜଲି୍ଲା�ଲାଳଙ୍ �ଲାଯ୍ଟ୍ୟଲାଳୟ 
�ମ୍ଖୁଦର ଧଲାରଣଲା ଦ�ଦବ ଦବଲାଲ ି
�ର�ଞ୍ମଲାଦନ ପ୍ର�ଲାଶ �ରଛିନ୍।ି

ପାନୀୟ େଳ ସରସ୍ା
୧୦ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ େଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଜଫରାଦ

ଲକ୍ାଧିକ େଙ୍କାର ଶଶି ୁକାଠ ସହ ଗାଡ଼ ିେବତ



ଶନବିାର 
୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ  ୨୦୨୩ ୧୩କେନ୍ଦୁ ଝର
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ଘଷପିରୁାରର ନୂତନ 
ତହସଲିଦାରଙ୍କ ର�ାଗଦାନ
ଆନନ୍ଦପରୁ,୧୭।୩(ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ଆନନ୍ପଦୁର 
ଉପଖଣ୍ଡର ଘଷପିଦୁରଲା ତହସଲିକର ପତତି ପଲାବନ କେବତଲା 
ନୂତନ ତହସଲିେଲାର ଭଲାକବ କ�ଲାଗ କେଇଛନ୍।ି ଶ୍ରୀ କେବତଲା 
ଅନଦୁଗଦୁଳଦୁ  ଜଲି୍ଲାର ପଣହିଲା ତହସଲିରଦୁ  ଏଠଲାେଦୁ ବେଳ ିକହଲାଇଥିବଲା 
ସରେଲାରରୀ ଆକେଶ ଗତ େଦୁ ଇମଲାସ ତଳଦୁ  ବଜି୍ଞପ୍କିର ପ୍ରେଲାଶ 
ପଲାଇଥିଲଲା। ବ୍ୟକ୍ଗିତ େଲା�୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତଲା କହତଦୁ  ଛଦୁଟକିର ରହ ିଆଜ ି
ତହସଲି େଲା�୍ଯ୍ୟଲାଳୟକର କ�ଲାଗ କେଇଛନ୍।ି କସ ଆଜ ି ଆନନ୍ପଦୁର ଉପଜଲି୍ଲାପଲାଳ 
ଅନରୀଲ େଦୁମଲାର କସଠରୀଙ୍ଦୁ  ସଲାକ୍ଲାତ େରବିଲାପକର ତହସଲି େଲା�୍ଯ୍ୟଲାଳୟେଦୁ ଆସଥିିକଲ। 
ତହସଲି େମ୍ଯଚଲାରରୀମଲାନଙ୍ ପକ୍ରଦୁ  ତଲାଙ୍ଦୁ  ସ୍ଲାଗତ େରଲା�ଲାଇଥିଲଲା। େରୀଘ୍ଯେନି ଧର ି
ତହସଲିେଲାର ପେବ ିକଖଲାଲଲା ପଡ଼ଥିିବଲାରଦୁ  ସଲାଧଲାରଣ କଲଲାକେ ନଲାହ ିଁ ନ ଥିବଲା ହନିସ୍ତଲା 
କହଉଥିବଲା କବକଳ ଘଷପିଦୁରଲା ତହସଲି ଇଲଲାେଲାକର ଲଘଦୁ ଖଣଜି କଚଲାରଲା େଲାରବଲାର, 
ଜମ ି ହଡ଼ପ ଓ ସରେଲାରରୀ ଜମ ି ଜବରେଖଲ ଭଳ ି କବଆଇନ େଲାରବଲାର ଚଲାଲଥିିବଲା 
କବକଳ ଶ୍ରୀ କେବତଲା ଖଦୁବ୍   ଶରୀଘ୍ର ଏେଗିକର ପେକକ୍ପ କନକବ କବଲାଲ ି େହଛିନ୍।ି

ରୱେଚ୍ାରସବୀ ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧନା

ଯ�ୋଡ଼ୋ,୧୭।୩(ସମସି): ଥଲାଉଜଲାଣ୍ଡ ସ୍ଦୁଲ କପ୍ରଲାକଜେ୍ଟ ଅସ୍ଲାୟଲାର ଆନଦୁ େୂଲ୍ୟକର 
ପଶ୍ମି କ�ଲାଡ଼ଲା ଅଡକିଟଲାରଅିମ ଠଲାକର ଏେ େଲା�୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନଦୁଷ୍ତି କହଲାଇଛ।ି ଏଥିକର 
ପ୍ରଲାରମ୍େି ଭଲାଷଲା ଏବଂ ଗଣତି ଏଫ୍  ଏଲ ଏନ୍  କର ଜଡତି ଥିବଲା କସ୍ଚ୍ଲାସବରୀ �ଦୁବେ 
�ଦୁବତରୀମଲାକନ କ�ଲାଗ କେଇଥିକଲ। ବକିଶଷ େର ିକେଲାଭଡି୍   ସମୟରଦୁ  ଏପ�୍ଯ୍ୟନ୍ କ�ଉଁ 
କସ୍ଚ୍ଲାକସବରୀମଲାକନ ନଶିଦୁଳ୍କ ଭଲାକବ ପ୍ରଥମରଦୁ  ତୃତରୀୟକଶ୍ଣରୀ ପ�୍ଯ୍ୟନ୍ ୧୭୬ଟ ିସ୍ଦୁଲକର 
ଅସ୍ଲାୟଲାର ସଂସ୍ଲା ସହତି ମଳିତି ଭଲାବକର ପଢ଼ଲ଼ାଇ ଆସଦୁଥିକଲ କସହମିଲାନଙ୍ଦୁ  ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ 
େରଲା�ଲାଇଥିଲଲା। ଆସ୍ୟଲାର ସଂସ୍ଲା ଟଲାଟଲା ଷ୍ଲି ସହତି ଅନଦୁବନ୍ତି କହଲାଇ କ�ଲାଡ଼ଲା ଖଣ ି
ଅଞ୍ଚଳକର ଶକି୍ଲାର ପ୍ରସଲାର େରବିଲାକର ସଫଳତଲା ହଲାସଲ େରଛି।ି ଆେବିଲାସରୀ ଅଧଦୁ୍ୟଷତି 
ଅଞ୍ଚଳକର ଥିବଲା ଆେବିଲାସରୀ ଶଶିଦୁମଲାକନ ପଲାଠ ନ ପଢ଼଼ ି ଅବଲାଟକର �ଲାଉଥିକଲ, େଛି ି
ଛଦୁଆ ପଲାଠ ଛଲାଡ ିଘକର ରହଦୁଥିକଲ, ଏହ ିକକ୍ତ୍ରକର ଅସ୍ଲାୟଲାର େଲା�୍ଯ୍ୟେର ିଶଶିଦୁ ମଲାନଙ୍ର 
ଭବଷି୍ୟତ ଗଢବିଲାକର ସହଲାୟେ କହଲାଇଛ।ି େଲା�୍ଯ୍ୟକ୍ରମକର ଅଂକସଇେଳଲା ସଆିରସ ି
ସଞ୍ଜୟ ସଲାହଦୁ, କେଓଝର ସଆିରସ ି ରମଲାେଲାନ୍ ରଲାଉତ,୨୬ ନମ୍ୱର ଜଲି୍ଲା ପରଷିେ 
ଶଶେିଲାନ୍ ଖିଲଲାର, କ�ଲାଡ଼ଲା ମହଳିଲା ମହଲାବେି୍ୟଲାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଲା ମେୂୃଳଲା ମହଲାନ୍,ି ନରିଞ୍ଜନ 
ବହେିଲାର, ସଲାମ୍ୱଲାେେି ରତ୍ଲାେର ମହଲାପଲାତ୍ର, େଗିଲାମ୍ୱର କବକହରଲା, ରକମଶ ମହଲାପଲାତ୍ର 
ପ୍ରମଦୁଖ ଅତଥିି ଭଲାକବ କ�ଲାଗ କେଇଥିକଲ। ଏହ ି ଅବସରର ଅସ୍ଲାୟଲାର ପରବିଲାରର 
୧୪୮ କସ୍ଚ୍ଲାକସବରୀଙ୍ଦୁ  ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ େରଥିିକଲ। 

ରଗୌରାଙ୍ଗ ନୂତନ ଜଲି୍ା ସମ୍ାଦକ
ଆନନ୍ଦପରୁ,୧୭।୩(ସମସି): ଆନନ୍ପଦୁର ନବି୍ଯଲାଚନମଣ୍ଡଳରୀ 
ଅଧରୀନ ହଲାଟଡହି ିବ୍ଲେର �ଦୁବ ସଂଗଠେ କଗୌରଲାଙ୍ଗ ଚରଣ 
ରଣଲା ବଜିଦୁ  ଜନତଲା େଳର କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ସମ୍ଲାେେ 
ଭଲାକବ ନ�ିଦୁକ୍ ି ପଲାଇଛନ୍।ି ଜଲି୍ଲା ବକିଜଡ ି ସଲାଂଗଠନେି 
ସ୍ତରକର ଅେଳବେଳ େରଲା�ଲାଇ ଗଠନ େରଲା�ଲାଇଥିବଲା 
ନୂତନ େଲା�୍ଯ୍ୟେଲାରଣିରୀ ଓ େମଟିକିର ଶ୍ରୀ ରଣଲାଙ୍ଦୁ  ଏହ ି
େଲାୟତି୍ୱ େଆି�ଲାଇଥିବଲାରଦୁ  ଜଲି୍ଲା ସଂଗଠନ ଅଧିେ କ୍ରରୀୟଲାଶରୀଳ 
କହଲାଇପଲାରବି କବଲାଲ ି ପ୍ରେଲାଶ ପଲାଇଛ।ି ତଲାଙ୍ଦୁ  ଏପର ି
ସଲାଂଗଠନେି େଲାୟତି୍ୱ େଆି�ଲାଇଥିବଲାରଦୁ  କସ ଆନନ୍ପଦୁର ବଧିଲାୟେ ଭଲାଗରିଥରୀ କସଠରୀ, 
ହଲାଟଡହି ି ବ୍ଲେ ସଭଲାପତ ି ସଦୁକରନ୍ଦ୍ର କଜନଲାଙ୍ ନେିଟକର େୃତଜ୍ଞତଲା ଜଣଲାଇଛନ୍।ି

  ଅଳତରିର ପଣୁ ିମାତଲିା ଭାଲୁ 
ସଞ୍ଜରର ଅସଲ,ି ଦନିରର ନକଲ ିଭାଲୁ ଚର୍ଦ୍ଧା
ଘଷପିରୁୋ,୧୭।୩(ସମସି): ସଞ୍ଜକହକଲ ଜଙ୍ଗଲ ିଭଲାଲଦୁ  ଗଲାଁମଦୁହଲାଁ କହଲାଇ େଲାହଲା ବଲାଡ଼ରିଦୁ  
କବଲ ଖଲାଏତ େଲାହଲା ଗଛରଦୁ  କେଲାଳ ି ଖଲାଉଥିବଲାର େୃଶ୍ୟ ଅକନେ କେଖିବଲାେଦୁମକିଳ। 
ଏଭଳ ି େୃଶ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ରଲାମଚନ୍ଦ୍ରପଦୁର ଥଲାନଲା ଅଳତ ି ଗ୍ଲାମର ନତିେିନିଅିଲାଁ 
ଘଟଣଲାକର ପରଣିତ କହଲାଇଥିଲଲା। େନି୍ଦୁ ଗଦୁରଦୁ ବଲାର ସଞ୍ଜ ବେଳକର େନି ତମଲାମ୍   ଗଲାଁ 

େଲାଣ୍ଡକର ବଦୁ ଲଥିିକଲ 
େଦୁ ଇଟ ି ଭଲାଲଦୁ । ଏହ ି
ଭଲାଲଦୁ େଦୁ କେଖିବଲାେଦୁ 
କ ଲ ଲା େ ଙ୍ ମ ନ କ ର 
ଥିଲଲା ଉତ୍କଣ୍ଲା 
ଲଲାଗଥିିଲଲା। କସ 
େଦୁ କହଁ କହକଲ 
େଳଲାେଲାର ରୂପ ି
ଭଲାଲଦୁ । ତଲାଙ୍ ଘର 
�ଲାଜପଦୁର ଜଲି୍ଲା 
ଧ ରଦୁ ଜ୍ଯ ୟ ପଦୁ ର 
ଗ୍ଲାମକର। େଦୁ କହଁ 
ଗଲାଁ ଅଷ୍ପ୍ରହରରୀ 
ନେଆି େରୀର୍୍ଯନକର 
େଳଲାେଲାର ଭଲାକବ 

ଭଲାଲଦୁ  କବଶଧର ି ନୃତ୍ୟ ପରକିବଷଣ େରଦୁ ଥିକଲ। େଛିେିନି କହଲଲା ଅଳତ ି ତଥଲା 
ଆଖପଲାଖ ଗ୍ଲାମର କଲଲାକେ ସଞ୍ଜ କହକଲ ଭଲାଲଦୁ  ଭୟକର ଘରଦୁ  ଏେଦୁଟଆି ପେଲାେଦୁ 
ବଲାହଲାରବିଲାେଦୁ ସଦୁରକ୍ତି ମଣଦୁ ନ ଥିବଲା କବକଳ ଗଦୁରଦୁ ବଲାର େନିତମଲାମ୍   ଭଲାଲଦୁ  ନଲାଚ କେଖି 
ସମକସ୍ତ କବଶ ଆନନ୍ ଅନଦୁଭବ େରବିଲା ସହ ଭଲାଲଦୁ ସହ କସଲ୍ ଫଫି କନବଲାର ମଜଲା 
ଉଠଲାଇଛନ୍।ି ଏହ ି େୃଶ୍ୟେଦୁ ଅଧିେଲାଂଶ �ଦୁବପଢ଼ି ି ଫକଟଲା ଉକର୍ଲାଳନ େର ି ବଭିନି୍ନ 
କସଲାସଆିଲ ମଡିଆିକର କସୟଲାର େରଥିିକଲ।

ଯେନୁ୍ଦଝର,୧୭।୩(ସମସି)

କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡର ବଭିନି୍ନ ବନଲାଞ୍ଚଳକର 
ହଲାତରୀ ବସବଲାସ େରଦୁ ଛନ୍।ି ଜଲି୍ଲାକେଇ 
�ଲାଇଥିବଲା ଅକନେ ଜଲାତରୀୟ ରଲାଜପଥ ବଭିନି୍ନ 
ସଂରକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକର �ଲାଇଛ।ି କତଣଦୁ 
ହଲାତରୀମଲାକନ ରସ୍ତଲା ଅତକି୍ରମ େର ି ଏପଲାଖରଦୁ  
କସପଲାଖେଦୁ �ବିଲା ଅସବିଲା େରଥିଲାନ୍।ି ଏହ ି
ହଲାତରୀ ଚଲଲାପଥ ଗଦୁଡେିକର ହଲାତରୀମଲାକନ 
େପିର ି ସଦୁଗମ ଚଳପ୍ରଚଳ େରକିବ 
କସଥିପ୍ରତ ିବନବଭିଲାଗ ସଜଲାଗ ଥିବଲାକବକଳ 
ରଲାଜପଥକର ବନେମ୍ଯଚଲାରରୀ ମତୃୟନ େର ି
ସଚୂନଲାଫଳେ ଲଗଲା�ଲାଇଛ।ି ସଚୂନଲାଫଳେ 
ଲଲାଗଥିିବଲା ସ୍ଲାନ ଗଦୁଡେିକର ଗଲାଡକିମଲାଟର 
ଧରୀକର ଚଳଲାଇବଲାେଦୁ ବନବଭିଲାଗ ପକ୍ରଦୁ  
େଦୁହଲା�ଲାଇଛ।ି କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡର ୬୫ 
ଟ ି ସ୍ଲାନକର ହଲାତରୀମଲାକନ ରସ୍ତଲା ଅତକି୍ରମ 
େରଦୁ ଥିବଲା କେଖଲା�ଲାଇଛ।ି ଜଲାତରୀୟ ରଲାଜପଥ 
୪୯, ଜଲାତରୀୟ ରଲାଜପଥ-୨୦ ଓ ଅନ୍ୟଲାନ୍ୟ 
ରଲାଜ୍ୟ ରଲାଜପଥର କେକତେ ସ୍ଲାନକର 

ହଲାତରୀ ଚଳପ୍ରଚଳ କେଖଲା�ଲାଉଛ।ି ବଡ଼ବଲି 
ବନଲାଞ୍ଚଳର ୧୩ ଟ ି ସ୍ଲାନକର ଜଲାତରୀୟ 
ରଲାଜପଥ ୫୨୦େଦୁ ହଲାତରୀମଲାକନ ଅତକି୍ରମେର ି
�ଲା ଆସ େରନ୍।ି ଜଲାତରୀୟ ରଲାଜପଥ ୫୨୧, 
୫୨୨, ୫୨୩ ଓ ୫୨୪ ର କଗଲାଟଏି କଲଖଲାଁଏ 
ସ୍ଲାନକର ରସ୍ତଲା ଅତକି୍ରମ େରନ୍।ି ଚମ୍ଦୁଆ 
ବନଲାଞ୍ଚଳର ୧୧ ସ୍ଲାନକର ଜଲାତରୀୟ ରଲାଜପଥ 

୍   ୨୦କର ହଲାତରୀ ରଲାସ୍ତଲା ଅତକି୍ରମ େରଥିଲାନ୍।ି 
୪ ସ୍ଲାନକର ଜଲାତରୀୟ ରଲାଜପଥ ୨୧୫ ଏବଂ 
କ�ଲାଡଲା ବଲାକମବଲାରରୀ ରଲାଜ୍ୟ ରଲାଜପଥକର 
୧ ସ୍ଲାନକର ହଲାତରୀ ରସ୍ତଲାଅତକି୍ରମ େରଥିଲାନ୍।ି 
କତଲକେଲାଇର ୨ଟ ି ସ୍ଲାନକର ଜଲାତରୀୟ 
ରଲାଜପଥ ୪୯ ଓ ପଲାଟଣଲା ବନଲାଞ୍ଚଳର 
୬ଟ ି ସ୍ଲାନକର ଜଲାତରୀୟ ରଲାଜପଥ ୪୯ ଓ 

ରଲାଞ୍ଚ ି ବଜିୟୱଲାଡ଼ଲା ସ୍ତନ୍ତ୍ର ରଲାଜପଥ ହଲାତରୀ 
ଅତକି୍ରମ େରଥିଲାନ୍।ି କେନ୍ଦୁଝର ବନଲାଞ୍ଚଳର 
୮ଟ ି ସ୍ଲାନକର ଜଲାତରୀୟ ରଲାଜପଥ ୨୦ ଓ 
୧ଟ ି ସ୍ଲାନକର ଜଲାତରୀୟ ରଲାଜପଥ ୪୯କର 
ହଲାତରୀ ରସ୍ତଲା ଅତକି୍ରମ େରଦୁ ଥିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି 
ଘଟଗଲାଁ ବନଲାଞ୍ଚଳର ୫ଟ ି ସ୍ଲାନକର ହଲାତରୀ 
ଜଲାତରୀୟ ରଲାଜପଥ ୨୦ ଅତକି୍ରମ େରନ୍।ି 

କସହଭିଳ ି ଭୂୟଲାଁ ଜଦୁଆଗଂ ପରୀଢ଼ ବନଲାଞ୍ଚଳର 
୯କଗଲାଟ ି ସ୍ଲାକର ହଲାତରୀମଲାକନ ଜଲାତରୀୟ 
ରଲାଜପଥ ୪୯ ପଲାରକହଲାଇ ଚଳପ୍ରଚଳ 
େରଦୁ ଥିବଲା ଜଣଲା�ଲାଇଛ।ି ବନ ବଭିଲାଗର 
ତଥ୍ୟ ଅନଦୁସଲାକର ଜଲାତରୀୟ ରଲାଜପଥ ୨୦ର 
ବଲାସଦୁକେବପଦୁର ଛେ, େଣ୍ଡରଲା କବୌତରଣରୀ 
କପଲାଲ ନେିଟ, ପପିଲିଆି ଘଲାଟ ି ମଙ୍ଗଳଲା, 
କମଲଣ ବଲାଲ ି କ�ଲାଡ଼ ି ନେିଟ, ବଡ଼ପଶ ି
ଠଲାେଦୁରଲାଣ ି ଶଲାଳ, ବଡ଼ପଶ ି ପଲାଣ ି ଟଲାଙି୍, 
କଗଲାପଲାଳପଦୁର କହଲାକଟଲ ପଦୁଜଲାଲନି, 
କନେଂଡଲାଘର ଗଲାଁ ନେିଟକର ହଲାତରୀ ଜଲାତରୀୟ 
ରଲାଜପଥ ଅତକି୍ରମ େରଦୁ ଥିବଲା ବନବଭିଲାଗ 
େହଛି।ି କସହପିର ି ଜଲାତରୀୟ ରଲାଜପଥ 
୪୯ର ପଦୁତଦୁ ଲଦୁ ପଲାଣ ି ଛେ, େଲାଇପଦୁର 
ନେିଟ, ସଲାନଘଲାଗରଲା, ଝଲାରକବଡ଼ଲା ହଲାଟ 
ନେିଟକର ହଲାତରୀ ରଲାଜପଥ ଅତକି୍ରମ 
େରଦୁ ଥିବଲାରଦୁ  କସଠଲାକର ସଚୂନଲା ଫଳେ 
ଲଗଲା�ଲାଇଥିବଲାକବକଳ ଏସବଦୁ  ସ୍ଲାନକର 
ଗଲାଡ଼କିମଲାଟର ଧରୀକର ଚଳଲାଇବଲାେଦୁ ବନ 
ବଭିଲାଗ ପେକକ୍ପ କନଇଛ।ି 

ହାତୀଙ୍କ ସଗୁମ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ବନ ବଭିାଗର ପ୍ରୟାସ
୬୫ ସ୍ାନରର ହାତୀ 

କରୁଛନ୍ ିରାସ୍ା ଅତକି୍ରମ

ଆନନ୍ଦପରୁ,୧୭।୩(ସମସି)

ଘଷପିଦୁରଲା ବ୍ଲେ କରେଦୁଟଆି ଗ୍ଲାମକର ଥିବଲା 
ଅଙ୍ଗନବଲାଡ଼ ି କେନ୍ଦ୍ରକର ତଲାଲଲା ପଡ଼ବିଲା କ�ଲାଗଦୁଁ 
୨୦ରଦୁ  ଊର୍ଦଦ୍୍ଯ ଶଶିଦୁ କଖଲାଲଲା ଆେଲାଶ ତକଳ 
ପଡ଼ଆିକର ବସ ି ପଲାଠ ପଢ଼଼ଦୁଥିବଲା କେଖିବଲାେଦୁ 
ମଳିଛି।ି କରେଦୁଟଆି ଅଙ୍ଗନବଲାଡ ି କେନ୍ଦ୍ର 
ପରଚିଲାଳନଲା ପଲାଇଁ ଗଠତି କହଲାଇଥିବଲା େମଟି ି
ସେସ୍ୟଙ୍ ମଧ୍ୟକର ବବିଲାେ ଲଲାଗରିହଥିିବଲାରଦୁ  
ଏପର ି ଅଭଲାବନରୀୟ ପରସି୍ତି ି ସଷୃ୍ ି କହଲାଇଛ।ି 
ତରରୀମଳୂ ପଞ୍ଚଲାୟତ ୩ନଂ ଓଲାଡ୍ଯ କମମ୍ୱରଙ୍ଦୁ  
ଏହ ି େମଟିକିର ସେସ୍ୟ ରଖଲା�ଲାଇଥିବଲାରଦୁ  

୪ନଂ ଓଲାଡ୍ଯ ସେସ୍ୟ ଏହଲାର ପ୍ରତବିଲାେ େର ି
ବକିରଲାଧ େରଆିସଦୁଥିକଲ। କତକବ ଏହ ି କେନ୍ଦ୍ର 

ଶଙୃ୍ଖଳଲାର ସହତି ପରଚିଲାଳନଲା କହଉଥିବଲା ଓ 
ଅଙ୍ଗନବଲାଡ ି କେନ୍ଦ୍ର ନୟିମତି କଖଲାଲଲା�ଲାଉଥିବଲା 

କବକଳ ଆଜ ି ୪ନଂ ଓଲାଡ୍ଯ କମମ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରକର 
ତଲାଲଲା ପେଲାଇ କେଇଥିକଲ। ଫଳକର କେନ୍ଦ୍ରେଦୁ 
ଆସଥିିବଲା ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରରୀମଲାକନ ପଡ଼ଆିକର 
କଖଲାଲଲା ଆେଲାଶ ତକଳ ବସ ି ପଲାଠ ପଢ଼ଦୁଥିବଲା 
ଘଟଣଲାକର ଅଭଭିଲାବେ ମହଲକର ଅସକନ୍ଲାଷ 
ପ୍ରେଲାଶ ପଲାଇଛ।ି ଏହ ି ଘଟଣଲାକର ଉକର୍ଜନଲା 
ପ୍ରେଲାଶ ପଲାଇବଲାରଦୁ  ଖବର ପଲାଇ ଘଷପିଦୁରଲା 
ପଦୁଲସି ଘଟଣଲାସ୍ଳକର ପହଞ୍ଚ ି ବଦୁ ଝଲାସଦୁଝଲା 
େରବିଲା ପକର ପରସି୍ତି ି ଆୟତଲାଧରୀନ ଥିବଲା 
ଜଣଲା�ଲାଇଛ।ି ଏଣଦୁ ଘଷପିଦୁରଲା ଶଶିଦୁ ବେିଲାଶ 
ଅଧିେଲାରରୀ �ଥଲାଶରୀଘ୍ର ଏହ ିସମସ୍ୟଲାର ସମଲାଧଲାନ 
େରବିଲାେଦୁ ସଲାଧଲାରଣକର େଲାବ ି କହଲାଇଛ।ି

ରରକୁଟଆି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ି
ରକନ୍ଦ୍ରରର ତାଲା ର�ାଲା ପଡ଼ଆିରର ପଢ଼ୁଛନ୍ ିପଲିା

ଘଷପିରୁୋ,୧୭।୩(ସମସି): ଘଷପିଦୁରଲା ବ୍ଲେ 
ଅଧରୀନ ଅଳତ ି ଗ୍ଲାମର ଶ୍ରୀକଚୈତନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ 
ଠଲାକର ୩ େନି ବ୍ୟଲାପରୀ ଅଷ୍ପ୍ରହର ନଲାମ�ଜ୍ଞ 
ଅନଦୁଷ୍ତି କହଲାଇ�ଲାଇଛ।ି ମଙ୍ଗଳବଲାର ଅଧିବଲାସ 
ସହ ବଦୁ ଧବଲାର ନଲାମ�ଜ୍ଞ ଅନଦୁଷ୍ତି କହଲାଇଛ।ି 
ଗଦୁରଦୁ ବଲାର ସେଲାଳଦୁ  ସଂେରୀର୍୍ଯନ େଳ ନଗର ପରକି୍ରମଲା 
େରଥିିକଲ। ଏଥିକର ଶହଶହ ଶ୍ର୍ଦଲାଳଦୁ  ରଲାଧଲାେୃଷ୍ଣ 
କବଶକର ସଜ୍ତି କହଲାଇ େୃଷ୍ଣ କପ୍ରମକର ବକିଭଲାର 
କହଲାଇଥିକଲ। ବଭିନି୍ନ ଗ୍ଲାମରଦୁ  ଆସଥିିବଲା ଭକ୍ ନେଆି 
ସଂେରୀର୍୍ଯନ ସହ େରୀର୍୍ଯନ େରଥିିକଲ। ଚଳତିବଷ୍ଯ 
ଚଲାକରଲାଟ ି ମହଳିଲା ସଂେରୀର୍୍ଯନ େଳ ନଲାମ�ଜ୍ଞକର 

ସଲାମଲି କହଲାଇଥିକଲ। ନଗର ଭ୍ରମଣକର 
ସଲାମଲି କହଲାଇଥିକଲ, ତଗିରିଆି,ଧନଦୁଜ୍ଯୟପଦୁର, 
ପଦୁରଦୁ ଣଆି,ବନ୍ସଲାହ,ି କଟଲାଲେଲାନରୀ, ଅଳତ,ି 
େରଡଲାପଲାଳ ଗ୍ଲାମର ଶହ ଶହ କଗୌର ଭକ୍ ଗ୍ଲାମ 
ପରକି୍ରମଲା େରଥିିକଲ। ନଲାମ�ଜ୍ଞ ପରଚିଲାଳନଲାକର 
ହକରେୃଷ୍ଣ ମହଲାରଣଲା, େଦୁଶଭଦ୍ର ରଲାଉଳ, େଦୁନଲା 
େଲାସ, ଶଶେିଲାନ୍ ଭୂୟଲାଁ, ଭରୀମକସନ ସଲାମଲ, 
ଡ.ରତେିଲାନ୍ ବରଲାଳ, ମରୀନକେତନ ରଲାଉଳ, 
ମକହଶ୍ୱର ନଲାୟେ, ପ୍ରେଦୁ ୍ୟମ୍ନ ସଲାହଦୁ, ଅଜଦୁ ୍ଯନ ସଲାମଲ, 
ଭଲାରତରୀବନ୍ଦୁ ମହଲାରଣଲାଙ୍ ସକମତ ଶତଲାଧିେ 
କଗୌରଭକ୍ ସହକ�ଲାଗ େରଥିିକଲ।

ଚମ୍ଆୁ,୧୭।୩(ସମସି): ଚମ୍ଦୁଆ କନହରଦୁ  
ଷ୍ଲାଡୟିମଠଲାକର ବଜିଦୁ  ଜନତଲା େଳର ଏେ 
ମହଳିଲା ସମଲାକବଶ ଅନଦୁଷ୍ତି କହଲାଇଛ।ି 
ଚମ୍ଦୁଆ ଏନ୍  ଏସ ି ଅଧ୍ୟକ୍ ଗରିଜିଲା ଶଙ୍ର 
ସଲାହଦୁଙ୍ ତତ୍ତଲାବଧଲାନକର ଅନଦୁଷ୍ତି ଏହ ି
ମହଳିଲା ସମଲାକବଶକର ବଭିନି୍ନ ସ୍ଲାନରଦୁ  ପ୍ରଲାୟ 
୨୫ ଶହରଦୁ  ଊର୍ଦଦ୍୍ଯ ମହଳିଲା କ�ଲାଗ କେଇଥିକଲ। 
ଏହ ି ସମଲାକବଶକର ମଦୁଖ୍ୟ ଅତଥିି ଭଲାକବ 

ଚମ୍ଦୁଆ ବଧିଲାୟେିଲା ମନିଲାକ୍ରୀ ମହଲାନ୍, ସମ୍ଲାନତି 
ଅତଥିି ଭଲାକବ କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ପରଷିେ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଲା ସଲାଗରେିଲା ସଲାହଦୁ, ଜଲି୍ଲା ସଭଲାପତ ି
ମଲାଧବ ସରେଲାର, କ�ଲାଡ଼ଲା ମଦୁ୍ୟନସିପିଲାଲଟି ି
କଚୟଲାରମ୍ୟଲାନ ଜଗେଶି ସଲାହଦୁ, ଉପଲାଧ୍ୟକ୍ଲା 
ସଧ୍ୟଲାରଲାଣରୀ ପଲାତ୍ର, ଉପଧ୍ୟକ୍ଲା ଚମ୍ଦୁଆ ସଦୁମତି୍ରଲା 
କବକହରଲା ପ୍ରମଦୁଖ କ�ଲାଗ କେଇଥିକଲ। 
ବଜିଦୁ  ବଲାବଦୁ ଙ୍ ସ୍ପ୍ନେଦୁ ପରୂଣ େରବିଲାେଦୁ 

ବରିଜଡରି ମହଳିା ସମାରବଶ

�ଲାଇ ମହଳିଲାଙ୍ଦୁ  ସ୍ଲାବଲମ୍ୱରୀ େରବିଲା ପଲାଇଁ 
ମଦୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରରୀ ନବରୀନ ପଟ୍ଟନଲାୟେଙ୍ ପ୍ରକଚଷ୍ଲା 
ଉପକର ଅତଥିି ମଲାକନ ମତ କେଇଥିକଲ। 

ଅଧ୍ୟକ୍ ଶ୍ରୀ ସଲାହଦୁ  ଗଲାଁେଦୁ  େଲାମ ମଲା’େଦୁ ସମ୍ଲାନ 
ବଜିଦୁ  ଜନତଲା େଳର ପ୍ରମଦୁଖତଲା ରହଥିିବଲା 
କବକଳ ମହଳିଲା ସଶକ୍ ି େରଣ ମଲାଧ୍ୟମକର 

ଉନ୍ନତରି ଶଖିର ସରୀମଲାକର ମହଳିଲାଙ୍ଦୁ  
ପହଞ୍ଚଲାଇବଲା ପଲାଇଁ େଳ ପ୍ରତଶିରୁତବିର୍ଦ କବଲାଲ ି
ସଚୂନଲା କେଇଥିକଲ।

େଲା�୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ କହଲାଇ�ଲାଇଛ।ି ୟଦୁଏସ ି
ସଂଗଠନର ସମ୍ଲାେେ ନମିଲାଇଁ ନଲାରଲାୟଣ 
ଶତପଥରୀ ଶଶିଦୁମଲାନଙ୍ ଶଲାରରୀରେି 
ଓ ମଲାନସେି ବେିଲାଶ ସହ ଅପପଦୁଷ୍ ି
େୂରରୀେରଣ ନମିକନ୍ ଏହ ି େଲା�୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ଉଦ୍ଷି୍ କବଲାଲ ି େଶ୍ଯଲାଇଥିକଲ। ଶଶିଦୁ 
ବେିଲାଶ ପ୍ରେଳ୍ପ ଅଧିେଲାରଣିରୀ ସଦୁପ୍ରଭଲା ମଶି୍ 
ବବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଲା ଓ ପଦୁଷ୍େିର ଆହଲାରର 
ପ୍ରଲାସଙ୍ଗେିତଲା ସମ୍େ୍ଯକର ଆକଲଲାେପଲାତ 
େରଥିିକଲ। ସରପଞ୍ଚ କ୍ରୀକରଲାେମଣ ି
ନଲାୟେ ଏବଂ ୱଲାଡ୍ଯସଭ୍ୟ େମଳଲାେଲାନ୍ 
ମହଲାନ୍ ସମ୍ଲାନତି ଅତଥିି ଭଲାକବ 
କ�ଲାଗକେଇ ଏଭଳ ି ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳକର 
ୟଦୁଏସ ି କନଇଥିବଲା ଉେ୍ୟମର ଭୂୟସରୀ 
ପ୍ରଶଂସଲା େରଥିିକଲ। ପରଚିଲାଳନଲାକର 
ୟଦୁଏସ ି କକ୍ତ୍ରରୀୟ ସଂକ�ଲାଜେ ଅକଶଲାେ 
େଦୁମଲାର ମହଲାନ୍, ଶବିବ୍ରତ େଲାସ, ବଲାସନ୍ରୀ 
ନଲାୟେ, କହମନ୍ େଗିଲାଲ ଏବଂ ସଞ୍ଜଦୁଲତଲା 
ସଲାହଦୁ  ପ୍ରମଦୁଖ ସହକ�ଲାଗ େରଥିିକଲ।

ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମ�ଜ୍ଞ, ରଗୌରଭକ୍ତ ସମ୍ଳିନୀ

ଯେନୁ୍ଦଝର,୧୭।୩(ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର 
ଜଲି୍ଲାକେଇ �ଲାଇଥିବଲା ଜଲାତରୀୟ ରଲାଜପଥକର 
ଏେ ତରଭଦୁ ଜ କବଲାକଝଇ ଟ୍ରକ୍   ଓଲଟ ି
ପଡ଼ଛି।ି ଫଳକର ତରଭଦୁ ଜ ସବଦୁ  ନଷ୍ 
କହଲାଇ�ଲାଇଥିବଲାକବକଳ ଡ୍ଲାଇଭର ଆହତ 
କହଲାଇଛ।ି ଟ୍ରକ୍   ଟ ି ମହଲାରଲାଷ୍ଟ୍ରରଦୁ  ତରଭଦୁ ଜ 
କବଲାକଝଇ େର ିଜଲାତରୀୟ ରଲାଜପଥ ୪୯କର 
େଲେିତଲାେଦୁ �ଲାଉଥିଲଲା। ଡ୍ଲାଇଭର ସଂଘର 
ଆକନ୍ଲାଳନ େଲାରଣରଦୁ  ଗତ ତନିେିନି କହଲଲା 
ଟ୍ରକ୍   ଟ ିବଲାରକେଲାଟ ନେିଟକର ଅଟେ ିଥିଲଲା। 

ଶଦୁକ୍ରବଲାର କସଠଲାରଦୁ  ପଦୁଲସି ସହଲାୟତଲାକର 
ଗଲାଡ ିଛଲାଡ ିେଆି�ଲାଇଥିଲଲା। ଟ୍ରକ୍  ଟ ିକେନ୍ଦୁଝର 
ଆଡେଦୁ ଆସବିଲା କବକଳ ଟଲାଉନ ଥଲାନଲା 
ଅଧରୀନ ଜଦୁଡଆି ଘଲାଟକିର କବ୍ରକ୍   କଫଲ କହଲାଇ 
ରଲାସ୍ତଲାକର ଓଲଟ ି ପଡ଼ଛି।ି ଫଳକର ଟ୍ରକ୍   
ଡ୍ଲାଇଭରଙ୍ ମଦୁଣ୍ଡକର ଆଘଲାତ ଲଲାଗ ି ଆହତ 
କହଲାଇଛନ୍।ି ତରଭଦୁ ଜ ସବଦୁ  ରଲାସ୍ତଲାକର ଛଟିେି ି
ପଡ଼ବିଲାରଦୁ  ଗଲାଡକିମଲାଟର ଚଳଲାଚଳ ପ୍ରଭଲାବତି 
କହଲାଇଥିଲଲା। ଟଲାଉନ ପଦୁଲସି ଘଟଣଲାସ୍ଳକର 
ପହଞ୍ଚ ିଗଲାଡ ିଚଳଚଳ ସ୍ଲାଡଭଲାବକି୍   େରଥିିଲଲା।

ତରଭୁଜ ରବାରେଇ ଟ୍ରକ୍   ଓଲଟଲିା, ଡ୍ାଇଭର ଆହତଭୂୟାଁ ଜନଜାତ ିଶଶିଙୁ୍କ ଅପପଷୁ୍ଟ ିଦୂରୀକରଣ

ଯେଲଯେୋଇ,୧୭।୩(ସମସି)

କସ୍ଚ୍ଲାକସବରୀ ସଂଗଠନ ୟଦୁଏସ ିଓ ଜରୀକବେୟଲା 
ଫଲାଉକଣ୍ଡସନ ମଳିତି ଉେ୍ୟମକର ଆେମି 
ଜନଜଲାତ ି ଅଧଦୁ୍ୟଷତି କତଲକେଲାଇ ବ୍ଲେ 

ଶବି ନଲାରଲାୟଣପଦୁର କଗଲାଡ଼ଲା ପଞ୍ଚଲାୟତର 
ଗଦୁଣ୍ଡଦୁର, ମଲାଙ୍ଡ଼ଖଲ ିପଡ଼ଲାଗ୍ଲାମ ଏବଂ ବରିେିଲା 
ଗ୍ଲାମକର ଅପପଦୁଷ୍ ି ଶେିଲାର କହଉଥିବଲା 
୬ ବଷ୍ଯରଦୁ  େମ୍   ୧୨୨ ଜଣ ଶଶିଦୁମଲାନଙ୍ 
ନମିକନ୍ କେୈନେି େଦୁ ଗ୍ଧ ଓ ବସି୍ଦୁଟ କସବନ 
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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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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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