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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
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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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ବର୍ଷା ଲଭିଷାଇଲଷା 
ଜଙ୍ଗଲ ନଆିଁ

 ଲଲିଲୋଙ୍ଗଲେ, ୧୭ୋ୩ (ଏଲେନ୍)ି: ଦକ୍ ଷିଣ ଭାରତ 
ମହାସାଗର ଉପକୂଳରର ଥÒବା ଆଫ୍ଷିକାର ୩ ରଦଶ 
ମାଲାୱଷି, ରମାଜାମ୍ ଷିକ ଏବଂ ମାଡାଗାସ୍କରରର ବାତ୍ା 
‘ରଫ୍ଡଷି’ ବ ଷିପର୍ଯ୍ୟ ସଷୃ୍ ଷି କର ଷିଛ ଷି। ଶକୁ୍ରବାର ସଦୁ୍ା ଏହା 
ପ୍ରଭାବରର ୪୦୦ରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଯ ରଲାକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣ ଷି। 
ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ରଲାକ ଆହତ ରହାଇଛନ୍ଷି। ବର୍ଯା, ବନ୍ା 
ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ରରାଗୁଁ ତ ଷିନ ଷି ରଦଶର ପ୍ରାୟ ୮୮ ହଜାର 
ରଲାକ ବାସ ହରାଇଛନ୍ଷି। ମାଲାୱା ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ଷି ଲାଜାରସ 
ଚାକରୱରା ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ବ ଷିପର୍ଯ୍ୟ ର�ାରଣା 
କର ଷିଛନ୍ଷି। ରସ ଗରୁୁବାର କଦ୍ ଷିନ ଏଲଷିଜାରବଥ ହସ୍ ଷିଟାଲକୁ 
ରାଇ ବାତ୍ା ପୀଡ ଷିତଙୁ୍କ ରଭଟ ଷିଛନ୍ଷି। ପରର ୧୪ ଦଷିନ ପାଇଁ 

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରଶାକ ର�ାରଣା କର ଷିଛନ୍ଷି। ଜଳବାୟ ୁପର ଷିବର୍୍ଯନ 
ମନ୍ତାଳୟ ଅନୁରାୟୀ ସବ୍ଯପ୍ରଥରମ ରେବୃଆରୀରର 
ମାଲାୱାରର ରଫ୍ଡଷି ବାତ୍ା ଆସ ଷିଥିଲା। ଏହା ଏରବ ଶାନ୍ 
ରହାଇରାଇଛ ଷି। କ ଷିନୁ୍ କ ଷିଛ ଷି ଦ ଷିନ ପର୍ଯ୍ନ୍ ବର୍ଯା ଆଶଙ୍କା 
ରହ ଷିଛ ଷି। ଏହ ଷି ବାତ୍ା ରକବଳ ମାଲାୱଷିରର ୩୨୬ ରଲାକଙ୍କ 
ଜୀବନ ରନଇଛ ଷି। ୧, ୮୩, ୧୫୯ ରଲାକ ବାସଚୁ୍ତ 
ରହାଇଛନ୍ଷି। ବା୍ରଟେର ରାଜ୍ ଏଥିରର ସବ୍ଯାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଷିତ 
ରହାଇଛ ଷି। ରସହ ଷିପର ଷି ରମାଜାମ୍ ଷିକରର ଭୂସ୍ଖଳନ ରରାଗୁଁ 
ଅରନକ ଗାଁ ବାହ୍ ଜଗତରୁ ବ ଷିଚ୍ ଷିନ୍ନ ରହାଇରାଇଛ ଷି। ଝଡ 
ରତାୋନ ପ୍ରଭାବ ଷିତ ରକ୍ତ୍ରର ରଲାକଙୁ୍କ ଆବଶ୍କୀୟ 
ସାମଗ୍ୀ ପହଞ୍ାଇବାରର ସମସ୍ା ସଷୃ୍ ଷି ରହଉଛ ଷି।

୩ ଦେଶର ୮୮ହଜାର 
ଦ�ାକ ବାସଚ୍ୟୁତ୪୦୦ ମତୃ

 ଭୁବଲନଶ୍ୱର,୧୭।୩(ସମସି): ପଣୁ ଷି 
ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ ଷି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦ ଷିରଲଶ୍ୱର 
ସାହୁ ହତ୍ାକାଣ୍ଡ ଶଣୁାଣ ଷି। ମାମଲାର 
ବ ଷିଚାର ପାଇଁ ଭୁବରନଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ 
ରକାଟ୍ଯରର ହାଜର ରହାଇଛନ୍ଷି �ଟଣାର 
ମଖୁ୍ ଅଭଷିରକୁ୍ତ ତଥା ବ ଷିରରାଧୀଦଳ 
ରନତା ଜୟନାରାୟଣ ମ ଷିଶ୍ର। ରତରବ 
ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍୍କୁ ଦୃଷ୍ ଷିରର ରଖି କର�ାର 
ସର୍୍ଯ ସହ ଅଦାଲତ ତାଙୁ୍କ ଜାମ ଷିନ ପ୍ରଦାନ 
କର ଷିଛନ୍ଷି। ଶ୍ରୀ ମ ଷିଶ୍ର ବାରମା୍ର ଜାମ ଷିନ 
ସର୍୍ଯାବଳୀ ଭାଙ୍ଷି ବ ଷିଭ ଷିନ୍ନ ଅପରାଧିକ 
ମାମଲାରର ସମ୍କୃ୍ତ ରହଉଥିବାରୁ 
ଅଦାଲତ ତାଙୁ୍କ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ରର 
ସଂଶ୍ ଷିଷ୍ ନ ରହବା ଓ ରାଜ୍ବାହାରକୁ 
ରାତାୟତ ସମୟରର ପଲୁ ଷିସ ଓ 

ଅଦାଲତଙ୍କ ଅନୁମତ ଷି ରନବା ଆଦଷି 
ସର୍୍ଯରର ଜାମ ଷିନ ମଞ୍ରୁ କର ଷିଛନ୍ଷି। ଏହା 
ସହ ହାଇରକାଟ୍ଯ ଲାଗ ୁକର ଷିଥିବା ଜାମ ଷିନ 
ସର୍୍ଯକୁ କଡାକଡଷି ପାଳନ ପାଇଁ ଅଦାଲତ 
ନ ଷିରଦ୍୍ଯଶ ରଦଇଛନ୍ଷି। ରତରବ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ 
କଥା ରହଉଛ ଷି ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ସମସ୍ା 
ଏଇ�ଷି ରଶର ରହାଇନାହ ିଁ। ୨୦୧୦ 
ମସ ଷିହାରର ବରଗଡ ଜଷିଲ୍ା ଝାରବନ୍ଧ 
ଥାନା ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ �ଟଣାରର 

ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଜାମ ଷିନ ଆରବଦନର 
ଶଣୁାଣ ଷି ଆସନ୍ା ୨୩ ତାର ଷିଖରର 
କରାର ଷିବାକୁ ଅଦାଲତ ତାର ଷିଖ ଧାର୍ଯ୍ 
କର ଷିଛନ୍ଷି। ୨୦୧୮ରେବୃଆରୀ ୨୨ 
ତାର ଷିଖରର ବ ଷିରଜପରୁ ଉପନ ଷିବ୍ଯାଚନ 
ସମୟରର ରସାରହଲା�ାରର ବ ଷିଧାୟକ 
ସଶୁାନ୍ ସ ଷିଂଙ୍କ ଭାଇ ସବୁ୍ରତ, ଡ୍ାଇଭର 
ଦଷିରଲଶ୍ୱର ସାହୁ ଓ ଅନ୍ ରକରତଜଣ 
ବ ଷିରଜଡଷି କମ୍ଯୀଙ୍କ ଉପରର 

 ଭୁବଲନଶ୍ୱର, ୧୭।୩ (ସମସି): ବ ଷିଭ ଷିନ୍ନ 
ଦାବ ଷି ପରୂଣ ପାଇଁ ଗତ ୩ ଦ ଷିନ ଧର ଷି ଡ଼୍ାଇଭର 
ସଂ� ପକ୍ରୁ ଚାଲଷିଥିବା ଆର୍ାଳନ ରଶରରର 
ପ୍ରତ୍ାହାର କର ଷି ନ ଷିଆରାଇଛ ଷି। ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରର 
ଦାବ ଷି ସମାଧାନ ସଂକ୍ରାନ୍ରର ସରକାରଙ୍କ 
ପ୍ରତ ଷିଶରୁତ ଷି ଓ ସାଧାରଣ ରଲାକଙ୍କ ଅସବୁ ଷିଧାକୁ 
ଦୃଷ୍ ଷିରର ରଖି ଆର୍ାଳନ ପ୍ରତ୍ାହାର କର ଷି 
ନ ଷିଆରାଇଥିବା ସଂ� ପକ୍ରୁ କୁହାରାଇଛ ଷି। 
ଏହା ସହ ଏହ ଷି ୩ ଦ ଷିନ ରରଉଁ ଅସବୁ ଷିଧା 
ସଷୃ୍ ଷି ରହାଇଛ ଷି ରସଥିପାଇଁ ରାଜ୍ବାସୀଙୁ୍କ 
ମଧ୍ୟ ସଂ� କ୍ମାପ୍ରାଥ୍ଯନା କର ଷିଛ ଷି। ଡ୍ାଇଭର 
ମହାସଂ� ସଭାପତ ଷି ପ୍ରଶାନ୍ ରମଣୁ୍ଡଲଷି ସାମାଜଷିକ 
ଗଣମାଧ୍ୟମରର ଏକ ଭ ଷିଡ ଷିଓ ରପାଷ୍ କର ଷି 
ଆର୍ାଳନ ସ୍ଗ ଷିତ ରଖାର ଷିବା ସମ୍କ୍ଯରର ସଚୂନା 
ରଦଇଛନ୍ଷି। ସରକାର ଏବଂ ମଖୁ୍ ଶାସନ 
ସଚଷିବଙ୍କ ଅନୁରରାଧକୁ ସମ୍ାନ ଜଣାଇ ସଂ� 
ଆର୍ାଳନରୁ ଓହର ଷିଛ ଷି ରବାଲଷି ରସ କହ ଷିଛନ୍ଷି। 

୧୦ ଦୋ ରନଇ ଗତ ୩ ଦଷିନ ରହବ 
ଡ୍ାଇଭରମାରନ ଷ୍ ଷିୟର ଷିଂ ଛାଡ ଆର୍ାଳନ 
ଆରମ୍ଭ କର ଷିଥିରଲ। ଡ୍ାଇଭରମାନଙୁ୍କ କରରାନା 

ରରାଦ୍ାର ମାନ୍ତା, ରଲାକଙ୍କ ଆରକ୍ରାଶର 
ଶ ଷିକାର ରହଉଥିବା ଡ୍ାଇଭରଙ୍କ ସରୁକ୍ା ନ ଷିମରନ୍ 
ସ୍ୱତନ୍ତ ଆଇନ, ୫୫ ବର୍ଯ ବୟସ ପରର ମାସ ଷିକ 
୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ରପନସନ୍  , ଗହୃ ନ ଷିମ୍ଯାଣ 
ନ ଷିମରନ୍ ୫ ଲକ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, ରାସ୍ାର 

୧୦୦ କ ଷିମ ଷି ଅନ୍ରରର ଡ୍ାଇଭରମାନଙ୍କ ନ ଷିମରନ୍ 
ବ ଷିଶ୍ରାମାଗାର ଓ ଗାଡ ଷି ପାକ୍ଚିଂ ସ୍ଳ ନ ଷିମ୍ଯାଣ, 
ଦୁ�୍ଯଟଣାରର ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ଡ୍ାଇଭରଙୁ୍କ 
୨୦ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ବୀମା ଓ ଅକମଣ୍ ରହରଲ ୧୦ 
ଲକ୍ର ବୀମା ସହ ଚ ଷିକ ଷିତ୍ା ସହାୟତା, ଡ୍ାଇଭର 

ସଂଖ୍ା ସରଭ୍ଯ ଓ କାର୍୍ଯ  ସମୟସୀମା ଧାର୍୍ଯ  
କର ଷିବା, ଡ୍ାଇଭରଙୁ୍କ ଦ୍ ଷିତୀୟ ରସୈନ ଷିକ ମାନ୍ତା, 
ଡ୍ାଇଭରଙ୍କ ପ ଷିଲାମାନଙ୍କ ଉର୍ଚଶ ଷିକ୍ାର ବ୍ବସ୍ା 
କର ଷିବା, ଗାଡ ଷି ରଚକ ଷିଂ ଆଳରର ଡ୍ାଇଭରଙୁ୍କ 
ହଇରାଣ ନକର ଷିବା ଏବଂ ଡ୍ାଇଭଷିଂ ଲାଇରସନ୍ସ 
େଷି ହ୍ାସ ଆଦଷି ଦାବ ଷିରର ଏହ ଷି ଆର୍ାଳନ 
ଚାଲଷିଥିଲା। େଳରର ରାନବାହାନ ଚଳାଚଳ 
ଗରୁୁତର ପ୍ରଭାବ ଷିତ ରହାଇଥିଲା। ଜରୁରୀ 
ସାମଗ୍ୀ ପର ଷିବହନ ରକ୍ତ୍ରରର ପ୍ରଭାବ ପଡଷିବା 
ସହ ଅରନକ ସ୍ାନରର ଆଇନଶଙୃ୍ଖଳା ପର ଷିସ୍ଷିତ ଷି 
ସଷୃ୍ ଷି ରହାଇଥିଲା। 

ଗରୁୁବାର ମଖୁ୍ ସଚଷିବଙ୍କ ସହ ଡ଼୍ାଇଭର 
ମହାସଂ� ପ୍ରତ ଷିନ ଷିଧିଙ୍କ ଆରଲାଚନା ପରର ଏହ ଷି 
ଆର୍ାଳନ ଗତକାଲଷି ପ୍ରତ୍ାହାର ରହବ ରବାଲଷି 
ଆଶା କରାରାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଡ୍ାଇଭରମାରନ 
ପଣୁ ଷି ଥରର ଶକୁ୍ରବାର ଆର୍ାଳନ ଜାର ଷି 
ରଖିଥିରଲ। ଡ୍ାଇଭରଙ୍କ ଆର୍ାଳନ ରରାଗ ୁ
ପନ ଷିପର ଷିବା ଓ ରପର୍ାଲଷିୟମ ସାମଗ୍ୀର 
ପର ଷିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇଥିଲା। ରତଣ ୁ
ମଖୁ୍ ସଚଷିବ ପନୁବ୍ଯାର ଡ଼୍ାଇଭର 

ଡ୍ଷାଇଭର ଆନ୍ଷାଳନ ପ୍ରତ୍ଷାହୃତ
ଅସବୁଧିଷା ପଷାଇଁ ରଷାଜ୍ବଷାସୀଙୁ୍ କ୍ଷମଷା ମଷାଗଲିଷା ସଂଘ

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

କନ�ଷାର ସର୍୍ ସହ ଜୟଙୁ୍ ଜଷାମନି
େ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 ି

 ଲେସଙି୍ଗୋ, ୧୭ୋ୩ (ସମସି): 
କଳାହାଣ୍ଡଷି ଜଷିଲ୍ା ଉତ୍  ରକଲାରୁ 
ବ ଷିମାନ ଉଡଷିବ। ଏଥିପାଇଁ ଶକୁ୍ରବାର 
ଡ ଷିଜଷିସ ଷିଏର ଦୁଇ ଜଣ ଷିଆ ଅଧିକାରୀ 
ମନୀର �ାକୁର ଓ ଧସୂର ମଣ୍ଡଳ 
ସମୀକ୍ା ପାଇଁ ଉତ୍  ରକଲାରର 
ପହଞ୍ ଷିଛନ୍ଷି। ଉଭୟ ଏ�ାରର ନୂତନ 
ଭାବରର ନ ଷିମ୍ଯାଣ ରହାଇଥିବା ବ ଷିମାନ 
ବ୍ର ବୁଲଷି ରଦଖିଥିରଲ। ଏହ ଷି 

ସମୟରର ବ ଷିମାନବ୍ରର ବହୁ 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଜଷିଲ୍ାପ୍ରଶାସନ 
ପକ୍ରୁ ଉପଜଷିଲ୍ାପାଳ ବ ଷିଶ୍ୱଜଷିତ 
ଦାସଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରର ପରୂ୍୍ଯ ବ ଷିଭାଗ, 
ଅଗ୍ଷିଶମ ବ ଷିଭାଗ, ସରୁକ୍ା ବ ଷିଭାଗ, 
୍ାେଷିକ କରଟେରୋଲ ପାଇଁ ଲାଗ ଷିଥିବା 
ଟାୱାର କମ୍ାନୀ କରୃ୍୍ଯପକ୍ ଉପସ୍ଷିତ 
ରହ ଷି ସମସ୍ ଗାଇଡ ଲାଇନ ଅନୁରାୟୀ 
ରହାଇଥିବା ରନଇ ବୁଲଷି 

ଉତ୍  ଦକ�ାଦର େ୍ଇଜଣଆି ଡଜିସିଏି ରମି୍  ର ସମୀକ୍ା

ଏପ୍ରଲି ପହଲିଷାରୁ ଉଡ଼ବି ବମିଷାନ

}ପଷୃ୍ୋ-୧୦

}ପଷୃ୍ୋ-୧୦

 ଭୁବଲନଶ୍ୱର, ୧୭।୩ (ସମସି): 
ପଶ୍ ଷିମା ଝଡ ପ୍ରଭାବରର ରାଜ୍ର 
ବ ଷିଭ ଷିନ୍ନ ଜଙ୍ଲରର ଲାଗ ଷିଥିବା ନ ଷିଆଁ 
ଅରନକାଂଶରର ପ୍ରଶମ ଷିତ ରହାଇଛ ଷି। 
ଶକୁ୍ରବାର ସଦୁ୍ା ରାଜ୍ରର ରକୌଣସ ଷି 
ସ୍ାନରର ବଡ ଧରଣର ଜଙ୍ଲ 
ନ ଷିଆଁ ଲାଗ ଷି ନ ଥିବା ‘େରରଷ୍ ସରଭ୍ଯ 
ଅଫ୍   ଇଣ୍ଡଷିଆ’ (ଏେଏସ୍  ଆଇ) 
ପକ୍ରୁ କୁହାରାଇଛ ଷି। ୩ ଦ ଷିନ 
ତରଳ ରାଜ୍ରର ପ୍ରାୟ ୧୫୦ଟ ଷି 
ସ୍ାନରର ବଡ ଧରଣର ଜଙ୍ଲ 
ନ ଷିଆଁ ଲାଗ ଷିଥିଲା। ଏହ ଷି ସବୁ 

ସ୍ାନରର ରହକ୍ଟର ରହକ୍ଟର ଜଙ୍ଲ 
ଜଳୁଥିଲା। ଗରୁୁବାର ଏହା ହ୍ାସ 
ପାଇ ୧୨ରର ପହଞ୍ ଷିଥିବା ରବରଳ 
ଶକୁ୍ରବାର ଏହ ଷି ସଂଖ୍ା ଶନୂକୁ 

ଖସ ଷିଛ ଷି। ଏେଏସ୍  ଆଇର ତଥ୍ 
ଅନୁରାୟୀ ସମ୍ଲପରୁ, ଅନୁଗଳୁ ଓ 
ଭବାନୀପାଟଣା ସକ୍ଯଲର ୧୧ଟ ଷି 
ସ୍ାନରର ରଛାଟ 

ଆଜ ି୯ ଜଲି୍ାଦର କ୍ଆପଥର ସହ ବଷ୍ଟା 

ଘଣ୍ାକ୍ ୪୦-୫୦ କମି ି
ଦବଗଦର ବହବି ପବନ

}ପଷୃ୍ୋ-୧୦

}ପଷୃ୍ୋ-୧୦

ଆଫି୍କାଦର ‘ଦଫ୍ଡ’ିର ତାଣ୍ଡବ

 ନୂଆପଡ଼ୋ, ୧୭ୋ୩ (ସମସି): ଜମ ଷିବ ଷିକ୍ର ଷି ପାଇଁ ଅନୁମତ ଷି 
ମ ଷିଳୁନଥିବା ଅଭଷିରରାଗ ଆଣ ଷି ନୂଆପଡା ତହସ ଷିଲ 
କାର୍ଯ୍ାଳୟ ସମ୍ଖୁରର ରଦହରର 
ରପର୍ାଲ ଢାଲଷି ନ ଷିଆଁ ଲଗାଇ 
ଆତ୍ମହତ୍ା ଉଦ୍ମ କର ଷିଥିବା ରବୁକଙ୍କ 
ବୁଲ୍ଯାରର ଚ ଷିକ ଷିତ୍ାଧୀନ ଅବସ୍ାରର ମତୁୃ୍ �ଟ ଷିଛ ଷି। ଏହାକୁ 
ରନଇ ଚାପା ଉରର୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରର ଜଷିଲ୍ା 

ପ୍ରଶାସନ ତରେରୁ ପର ଷିବାରକୁ ଅନୁକମ୍ାମଳୂକ ସହାୟତା 
ରାଶ ଷି ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛ ଷି। ଅପରପରକ୍ କାର୍ଯ୍ରର 

ଅବରହଳା କର ଷିଥିବା ଅଭଷିରରାଗରର 
ନୂଆପଡା ତହସ ଷିଲଦାର ରଦରବନ୍ଦ୍ର 
କୁମାର ରାଉତଙୁ୍କ ନ ଷିଲମ୍ ଷିତ କରାରାଇଛ ଷି। 

ପ୍ରକାଶ ରର, ଗରୁୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରର ସ୍ାନୀୟ କଲ୍ାଣପରୁ 
ଗାଁର ଜଗଦୀଶ ରଚୌହାନ(୪୫) ଜମ ଷି 

ପରୀକ୍ା ପ୍ରଶ୍ନ ବଣ୍ନଦର ଅବୟୁବସ୍ଥା

ଆଉ ଜନେ ଶକି୍ଷକ ନଲିମ୍ତି
 ଭବୋନୀପୋଟଣୋ,୧୭।୩(ସମସି): କଳାହାଣ୍ଡଷି 

ଜଷିଲ୍ାରର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବଟେନ ଅବ୍ବସ୍ା ରରାଗୁଁ 
ରକରତକ ଶ ଷିକ୍କ ଏରବ ହରଡ�ଣାରର ପଡଷିଛନ୍ଷି। 
� ଷିକ ସମୟରର ରକନ୍ଦ୍ରରର ଉପସ୍ଷିତ ନ ରହ ଷି 
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗ୍ହଣ କର ଷିବାରର ଅବରହଳା ରହତୁ 
ଦୟାନ ଷିଧି ହାଇସ୍କଲୁ କାମ�ଣାର ପ୍ରଧାନ ଶ ଷିକ୍କ 
ତଥା ରକନ୍ଦ୍ର ସପୁର ଷିରଟରଣ୍ଡଟେ ପ୍ରଶାନ୍ ମହାନ୍ ଷି 
ନ ଷିଲମ୍ ଷିତ ରହାଇସାର ଷିଥିବା ରବରଳ ଏହ ଷି �ଟଣାରର 
ଆଉ ଜରଣ ଶ ଷିକ୍କ ନ ଷିଲମ୍ ଷିତ ରହାଇଛନ୍ଷି। �ଟଣାରୁ 
ପ୍ରକାଶ ରର, ରଡସପାଚ ଟ ଷିମ୍  ରର ଥିବା ଶ ଷିକ୍କ 
ନରରଶ ଦାସ, ସହରରାଗୀ ଭୁବନ କରୁଅାଁ ଦୟାନ ଷିଧି 
ହାଇସ୍କଲୁ କାମ�ଣାର ରକନ୍ଦ୍ର ସପୁର ଷିରଟେରଣ୍ଡଟେ 
ନ ଥିବା ରବରଳ ଆସ ଷିଷ୍ାଟେ ସପୁର ଷିରଟେରଣ୍ଡଟେଙୁ୍କ 
ବ ଷିଭାଗୀୟ ଉର୍ଚ କରୃ୍୍ଯପକ୍ଙ୍କ ବ ଷିନା ଅନୁମତ ଷିରର 
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହସ୍ାନ୍ର କର ଷିଥିରଲ। େଳରର 
କାର୍ଯ୍ାନୁଷ୍ାନ ସ୍ୱରୂପ ଜଷିଲ୍ା ଶ ଷିକ୍ା ଅଧିକାରୀ ସଶୁାନ୍ 
ରଚାପଦାର୍   ରଡସପାଚ ଟ ଷିମର୍   ଶ ଷିକ୍କ ନରରଶ 
ଦାଶଙୁ୍କ ନ ଷିଲମ୍ ଷିତ କର ଷିବା ସହ ଷିତ ସହରରାଗୀ ଭୁବନ 
କରୁଅାଁଙୁ୍କ କାରଣଦଶ୍ଯାଅ ରନାଟ ଷିସ ଜାର ଷି କର ଷିଛନ୍ଷି।

ପରବିାରକ୍ ପ୍ରଶାସନ ତରଫର୍ 
ଅନ୍କମ୍ା ସହାୟତା

ଆତ୍ାହ୍ତ ିଉେୟୁମ କରଥିିବା  
ରବ୍କଙ୍କ ମତ୍ୃୟୁ ତହସଲିଦଷାର ନଲିମ୍ତି

}ପଷୃ୍ୋ-୧୦

 ନବରଙ୍ଗପରୁ, ୧୭ୋ୩ (ସମସି): 
ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନ ଷିରଦ୍୍ଯଶ 
କ୍ରରମ ‘୫-ଟ ଷି’ ସଚଷିବ ଭ ଷିରକ ପାଣ୍ଡଷିଆନ 
ଆଜଷି ଦୁଇ ଦ ଷିନ ଷିଆ ନବରଙ୍ପରୁ 
ଜଷିଲ୍ା ଗସ୍ରର ଆସ ଷିଛନ୍ଷି। ଏହ ଷି ଗସ୍ 
ନବରଙ୍ପରୁ ଜଷିଲ୍ା ପାଇଁ ବ ଷିକାଶର 
ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସଷୃ୍ ଷି କର ଷିବ ରବାଲଷି 
ସାଧାରଣରର ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ ଷି ା 
ଏହ ଷି ପର ଷିରପ୍ରକ୍ୀରର ‘୫-ଟ ଷି’ ସଚଷିବ ଶ୍ରୀ 
ପାଣ୍ଡଷିଆନ୍  ନବରଙ୍ପରୁ ଜଷିଲ୍ାର ବ ଷିଭ ଷିନ୍ନ 
ଅଞ୍ଳ ଗସ୍ କର ଷି ବ ଷିଭ ଷିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତ ଷି 
ମଳୂକ କାର୍୍ଯ  ଏବଂ ବହୁ ଜନ ମଙ୍ଳ 
କାର୍ଯ୍ର ସମୀକ୍ା କର ଷିବାର କାର୍ଯ୍କ୍ରମ 
ରହ ଷିଛ ଷି ା ଶକୁ୍ରବାର ତାଙ୍କ ଗସ୍ର ପ୍ରଥମ 
ଦଷିନରର ରସ ନବରଙ୍ପରୁରର ପହଞ୍ ଷିବା 
ପରର ପ୍ରଥରମ ନବରଙ୍ପରୁ ଅଧିଷ୍ାତ୍ରୀ 
ରଦବୀ ମା’ ଭଣ୍ଡାର �ରଣୀଙ୍କ ମ୍ ଷିରକୁ 

ରାଇ ପଜୂାର୍ଚ୍ଯନା କର ଷିବା ସହ ମ୍ ଷିରର 
ଉନ୍ନତ ଷିକରଣ କାର୍୍ଯ  ରନଇ ଆରଲାଚନା 
କର ଷିଛନ୍ଷି ା ଏହ ଷି ସମୟରର କମ ଷିଟ ଷିର 
କମ୍ଯକର୍୍ଯା ତାପସ ତ୍ର ଷିପା�ୀଙ୍କ ସରମତ ୫ 
ଜଣ ମ ଷିଶ ଷି ମ୍ ଷିରର ଉନ୍ନତ ଷି କରଣ ଏବଂ 

ମ୍ ଷିର ଚତୁଃପାଶଦ୍୍ଯ ଆରଲାକୀକରଣ 
ବ୍ବସ୍ା ନ ଷିମରନ୍ ଏକ ଅନୁରରାଧ ପତ୍ର 
‘୫-ଟ ଷି’ ସଚଷିବଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କର ଷିଛନ୍ଷି  ା 
ଏହାପରର ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡଷିଆନ ସ୍ାନୀୟ ସକ୍ଚିଟ 
ହାଉସ ପହଞ୍ ଷି ରସ�ାରର 

ଆରମ୍ଭ ଦହ�ା ବକିାଶର ନୂତନ ଅଧ୍ାୟ
‘୫-ର’ି ସଚବିଙ୍କ େ୍ଇେନିଆି ନବରଙ୍ଗପର୍ ଜଲି୍ା ଗସ୍ତ

}ପଷୃ୍ୋ-୧୦

୨୫ ର୍ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଟ ଶକି୍ାନ୍ଷ୍ାନ ଓ ୨୦ର୍ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଟ ଧମ୍ଟାନ୍ଷ୍ାନର ଅଭଦିରାଗ ଶଣ୍ଦି� 
ଅଦନୱେଷା ହଦଷ୍ଟ�ଦର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଦ� ରାତ୍ରଦଭାଜନ
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ରାଉରକେଲା,୧୭ା୩(ସମସି)

ବହିାର ରାଜ୍ୟର ପାଟଣା ସହରରୁ ହନୁି୍ସ୍ାନ 
ୟନୁଲିଭିର ଲମିଟିଟଡ୍   କମ୍ାନୀର ସାମଗ୍ୀ 
ଟ�ାର ିଟହାଇଥିବା ଅନୁ୍ୟନ ୪୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାର 
ସାମଗ୍ୀକୁ ପଲୁସି ରାଉରଟକଲାରୁ ଜବତ 
କରବିା ସହ ଏହ ିଘଟଣାଟର ୨ ମହଳିା ସହ 
ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଟ୍ରକ୍   �ାଳକ ତଥା ମାଲକି 
ସଟମତ ଟମାଟ ୫ ଜଣଙୁ୍ ଗରିଫ କର ିପଲୁସି 
ଟକାଟ୍ଟ �ାଲାଣ କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏହ ି
ଟ�ାର ି ଘଟଣାଟର ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଟ୍ରକ 
ଏବଂ କାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଲୁସି ଜବତ କରଛି।ି 
ଗରିଫ ଅଭଯିକୁ୍ତମାଟନ ବହିାର ରାଜ୍ୟର 
ଗୟା ଜଲି୍ା ଟଙୁ୍ପା ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଟତ ଭଦମ୍   
ଅଞ୍ଚଳର ଟ୍ରକ୍   �ାଳକ ତଥା ମାଲକି ଧିରଜ୍   

କୁମାର ଓରଫ ଟଗୌରବ, ପ୍ାଣ୍ଟସାଇଟ୍   ଥାନା 
ଅନ୍ତଗ୍ଟତ ଡଏିଭ ି ଗଳରି ରାଜବୀର ଶମ୍ଟା, 
ଉଦତିନଗର ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଟତ ମାଲଟଗାଦାମ 
ସର୍୍ଟାରବସ୍ରି ଟଗୌରବ କୁମାର ଓରଫ ଲାଲୁ, 
ରଘନୁାଥପାଲ ି ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଟତ ବାଲୁଘାଟର 
ଦୀପା ଶମ୍ଟା ଓ ବୀରମତି୍ରପରୁ ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଟତ 

ଦଟଫଇ ବନମଣୁ୍ାର ଆରତୀ ଶମ୍ଟା। 
ଟସମାନଙ୍ ଠାରୁ ଟଗାଟଏି ଟ୍ରକ୍  , ଟକେପ ପିଓ, 
କାର, ୫ଟ ି ଟମାବାଇଲ, ନଗଦ ୬୦ 
ହଜାର ଟଙ୍ା ଓ କମ୍ାନୀର ୧୨୦୮ଟ ିଟପଟ ି

ଜବତ କରାଯାଇଛ।ି ଯାହାର ମଲୂ୍ୟ ୪୩ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଟହବ। ଏଟନଇ ଶକୁ୍ରବାର ଦନି 
ରଘନୁାଥପାଲୀ ଥାନା ଠାଟର ଆଟୟାଜତି 
ସାମା୍ଦକି ସମ୍ଳିନୀଟର ଏସ୍  ପ ି ମଟୁକଶ 
କୁମାର ଭାମ ୁ ସ�ୂନା ଟଦଇ କହଟିଲ ଗତ 
ମାର୍୍ଟ ୪ ତାରଖିଟର ପାଟଣା ସଉଗଟିମାର 

ଠାଟର ଥିବା କମ୍ାନୀର ଷ୍ଟକ୍  ୟାଡ୍ଟରୁ ବଭିନି୍ନ 
କସଟମଟକିସ, ସାବୁନ, ଡଟିଟଜ୍ଟଣ୍ଟ, 
କଣ୍ସିନର, ଶାମ୍ ୁ ଆଦ ି ସାମଗ୍ୀ ରହଥିିବା 
୧୪୦୦ ଟପଟ ି ଟଲାଡ ଟହବା ପଟର 
ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍   ଝାଡ଼ଖଣ୍ ରାଜ୍ୟର ରାମଗଡ଼ 
ସ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଟନି ଟଷ୍ଟାର ଡପିାଟ୍ଟଟମଣ୍ଟକୁ 
ବାହାରଥିିଲା। ଟତଟବ ଏହ ି ସାମଗ୍ୀ ୬ 
ତାରଖି ଦନି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଳଟର ପହଞ୍ଚବିାକୁ 
ଥିବା ଟବଟଳ  ପହଞ୍ଚ ି ନଥିଲା। ଏଟନଇ 
କମ୍ାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଛାନଭନି୍   କରାଯାଇଥÒଟଲ 
ବ ି ସାମଗ୍ୀ ଟଲାଡଂି ଟ୍ରକ ବଷିୟଟର 
ଟକୌଣସ ି ସରୁାକ ମଳିନିଥିଲା। ପଟର ୧୩ 
ତାରଖି ଦନି ପାଟଣା ଅନ୍ତଗ୍ଟତ ଟଗୌରୀ ଛକ 
ଥାନାଟର କମ୍ାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଲଖିିତ ଅଭଟିଯାଗ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଟଗୌରୀ ଛକ ଥାନାର ସବ 

ଇନ୍ସଟପକ୍ଟର ବମବମ୍   କୁମାର ଏ ଟନଇ ଏକ 
ଟ�ାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କର ି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିଟଲ। କମ୍ାନୀର ଉକ୍ତ ଗାଏବ୍   ସାମଗ୍ୀ 
ରାଉରଟକଲାଟର ଥିବା ଟନଇ ଟକୌଣସ ି
ସତୂ୍ରରୁ ପାଟଣାର ଟଗୌରୀଛକ ପଲୁସି ସ�ୂନା 
ପାଇଥିଲା। ଏହକି୍ରମଟର ରାଉରଟକଲା 
ପଲୁସିକୁ ଖବର ଟଦବା ପଟର ଏକ ଟମି୍   
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲା। ଉକ୍ତ 
ଟ�ାରମାଟନ ଟ୍ରକ ସହ ରାଉରଟକଲାଟର  
ପହଞ୍ଚବିା ପଟର ଟ୍ରକ୍  ର ରଙ୍ଗ ପରବିର୍୍ଟନ 
କର ି ବଡକୁି ଅନ ଏକ ରଙ୍ଗ କର ି ଟଦବା 
ସହ ଟ୍ରକର ନମ୍ର ଟପ୍ଟ ବ ି ନକଲ ି ନମ୍ର 
(ଟଜଏଚ୍   ୦୯ ଏଓ ୍ ବାଇ ୮୪୭୮) ଲଗାଇ 
ଟଦଇଥିଟଲ। ଟଗୌରୀଛକ ଥାନାର ଏସଆଇ 
ବମବମ୍   କୁମାର ରାଉରଟକଲାଟର  
ପହଞ୍ଚ ି ରାଉରଟକଲା ଏସ୍  ପଙି୍ ସହାୟତା 
ଟଲାଡଥିିଟଲ। 

ଏହ ି ଘଟଣାଟର ଏସପ ି ଶ୍ୀ ଭାମଙୁ୍ 
ନଟିର୍୍ଟଶ କ୍ରଟମ ପାନଟପାଷ ଏସ୍  ଡପିଓି 
ଶାନ୍ତା ନୂତନ ସାମଦଙ୍ ଟନତୃତ୍ୱଟର 
ପ୍ାଣ୍ଟସାଇଟ୍   ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଟନ୍ତାଷ 
କୁମାର ଟଜନା, ରଘନୁାଥପାଲୀ ଥାନା 
ଇନସିଟପକ୍ଟର ସବୁ୍ରତ କୁମାର ଟମଟହର 
ପ୍ରମଖୁ ସଦଳବଟଳ ପ୍ାଣ୍ଟସାଇଟ୍   ଅଞ୍ଚଳଟର 
�ଢଉ କରଥିିଟଲ। ଗରିଫ ଟହାଇଥିବା ଦୁଇ 
ମହଳିା ଦୀପା ଓ ଆରତୀ ଘଟର କଛି ିସାମଗ୍ୀ 

ଅନଟଲାଡ଼ଂି ଟହାଇଥିଲା। ଏହ ି ଘଟଣାର 
ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଟ୍ରକ୍   �ାଳକ ତଥା ମାଲକି ଧିରଜ 
ର�ଥିିଲା ଟବାଲ ି ପଲୁସି ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣ ି
ପାରଥିିଲା। ତାକୁ ଅଧିକ ପ�ରାଉ�ରା 
କରବିା ପଟର ଟ୍ରକ୍   ନମ୍ର ବଦଳାଇ ଟସ 
ରାଉରଟକଲାକୁ ଟ୍ରକ୍   ଆଣଥିିଲା ଟବାଲ ି
ସ�ୂନା ଟଦଇଥିଲା। ସାମଗ୍ୀ ବକି୍ରୀ କରଥିିବା 
ଟବଟଳ ପଯ୍ଟ୍ୟାୟକ୍ରଟମ ସବୁ ସାମଗ୍ୀ ବକି୍ର ି
କରବିାକୁ ଟଯାଜନା କରାଯାଇଥିଲା, ଜବତ 
ଟହାଇଥିବା ଟକେପ ପିଓ ଓ କାର ଟଯାଟଗ 
ସାମଗ୍ୀ �ାଲାଣ କରବିାକୁ ପ୍ାନ୍   ଟହାଇଥିଲା 
ଟବାଲ ି ପଲୁସି ଜାଣବିାକୁ ପାଇଥିଲା। ଏହ ି
ଘଟଣାଟର �ଢଉ କରାଯାଇ ପଲୁସି ୧୨୦୮ 
ଟପଟ ି ଟ�ାରୀ ସାମଗ୍ୀ ଜବତ କରବିା ସହ 
ଉପଟରାକ୍ତ ୫ ଜଣଙୁ୍ ଗରିଫ କର ିଶକୁ୍ରବାର 
ଟକାଟ୍ଟ �ାଲାଣ କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଏତଦବ୍ୟତୀତ ୪ଟ ିସ୍ାଟ୍ଟ ଟଫାନ, ଟଗାଟଏି 
କପି୍ୟାଡ୍   ଜବତ କରାଯାଇଛ।ି ଟତଟବ ଏହ ି
ଘଟଣାଟର ଆଉ କଏି କଏି ସମ୍କୃ୍ତ ଅଛନ୍ତ ି
ଟସ ଟନଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାର ିରହଛି ିଟବାଲ ି
ଏସପ ିସ�ୂନା ଟଦଇଛନ୍ତ।ି ଆଜରି ସାମ୍ାଦକି 
ସମ୍ଳିନୀଟର ପାନଟପାଷ ଏସଡପିଓି ଶାନ୍ତା 
ନୂତନ ସାମଦ, ପା୍ଣ୍ଟସାଇଟ୍   ଥାନା ଅଧିକାରୀ 
ସଟନ୍ତାଷ କୁମାର ଟଜନା, ରଘନୁାଥପାଲୀ 
ଥାନା ଇନସିଟପକ୍ଟର ସବୁ୍ରତ କୁମାର 
ଟମଟହର ଉପସ୍ତି ଥିଟଲ।

ପାଟଣାରୁ ହନୁି୍ସ୍ାନ ୟନୁଲିଭିର ଲମିଟିଟଡର ସାମଗ୍ରୀ ଟ�ାର ି
ପଲୁସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରରୀ ଟ୍ରକ୍   �ାଳକକୁ ରାଉରଟକଲାଟର ଧରଲିା

  ସହଯ�ୋଗୀ ଦୁଇ ମହଳିୋ ଓ ଦୁଇ �ବୁକ ଗରିଫ
  ଗୋଡ଼ ି, ଯମୋବୋଇଲ ଓ ଯ�ୋର ିସୋମଗ୍ୀ ଜବତ

ରାଉରକେଲା, ୧୭ା୩(ସମସି): 
ମ୍ୁୟନସିପିାଲ ଏଟମ୍୍ାଇଜ୍ ଟଫଟଡଟରସନ 
ସଭାପତ ି ତଥା ଏଚ୍  ଏମ୍  ଏସର ରାଜ୍ୟ 
ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରପିାଠୀଙ୍ 
ରାଉରଟକଲା ଗସ୍ ଅବସରଟର 
ରାଉରଟକଲା ମ୍ୁୟନସିପିାଲ କଟପ୍ଟାଟରସନ 
ଏଟମ୍୍ାଇଜ୍ ୟନୁୟିନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙୁ୍ ବପିଳୁ 
ସମ୍ର୍୍ଟନାଜ୍ାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ାନୀୟ 
ଉଦତିନଗର ସ୍ତି ୟନୁୟିନ କାଯ୍ଟ୍ୟାଳୟ 
ଠାଟର ୟନୁୟିନର ସଭାପତ ି ଆନନ୍ 
ମହାନ୍ତଙି୍ ସଭାପତତି୍ୱଟର ସମ୍ର୍୍ଟନା ସଭା 
ଟହାଇଥିଲା। 

ଉକ୍ତ ସଉାଟର ଟଫଟଡଟରସନ 
କାଯ୍ଟ୍ୟକାରୀ ସଉାପତ ି ଆଶୀଷ ସାହୁ, 
ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ପ୍ରଟମାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, 

ବଜୁି ଶ୍ମକି ସାମଖୁ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତ ି
ଟବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ଆରଏମଏସ ସାଧାରଣ 
ସମ୍ାଦକ ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ, ଶ୍ମକି ଟନତା 
�ରି୍ରଞ୍ଜନ ଟଜନା ପ୍ରଭୃତଙୁି୍ ସମ୍ର୍୍ଟନା 
କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାଟର ୟନୁୟିନ 

କାଯ୍ଟ୍ୟକାରୀ ସଉାପତ ି ରସାନନ୍ ନାୟକ 
ସର୍ନି୍ଦ୍ର ଦାସ, ସାଧାରଣ ସଂଟଯାଜକ 
ସଶୁାନ୍ତ ମହାନ୍ତ,ି ଟସଟକ୍ରଟାରୀ ଆଲମ ଖାନ, 
ସଂଗଠନ ସମ୍ାଦକ ଅଞ୍ଜନ ଦାସ, ସହ 
ସମ୍ାଦକ ମଟହନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସଟନ୍ତାଷ ପ୍ରଧାନ, 

ଟକାଷାଧ୍  ଯକ୍ଷ ଧରଣୀଧର ଟବଟହରା, 
ରାଟଜଶ ସାହୁ, ପ୍ରଟବାଧ ସାମଲ, ମତୁୃ୍ୟଞ୍ଜୟ 
ପଟ୍ଟନାୟକ, ନୀନା ପଟ୍ଟନାୟକ ଟରଣବୁାଳା 
ପାଢ଼ୀ, ସମୁନ୍ତ ପତ,ି ପ୍ରଭରୁତ ି ଶତାଧିକ 
କମ୍ଟ�ାରୀ ଉପସ୍ତି ରହ ି ଦୀଘ୍ଟଦନି ଧର ି
କାଯ୍ଟ୍ୟ କରୁଥିବା ଏନଏମଆର ଓ ଓ୍  ବାର୍୍ଟ 
�ାଜ୍ଟ କମ୍ଟ�ାରୀ ମାନଙ୍ର ସ୍ାୟୀ କରଣ, 
ନଉି ଟରଗଲୁାର ୫୯ ଜଣ କମ୍ଟ�ାରୀଙୁ୍ 
ହାଇଟକାଟ୍ଟ ନଟିର୍ଶ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟପନସନ 
ପ୍ରଦାନ, ଖାଲଥିିବା ପଦବୀ ଗଡୁକିଟର 
ସ୍ାୟୀ ନଯିକୁ୍ତ ି ପ୍ରଭୃତ ି ସମସ୍ୟା ସଭାପତଙି୍ 
ଦୃଷ୍ଟକୁି ଆଣ ି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ 
ପାଇଁ ପଦଟକ୍ଷପ ଟନବାକୁ ଦାବ ିକରଥିିଟଲ। 
ଟଶଷଟର ଉପସଭାପତ ି ସର୍ନି୍ଦ୍ର ଦାସ 
ସମସ୍ଙୁ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଟଣ କରଥିିଟଲ।

ମୟୁୁନସିପିାଲ ଏଟ୍ପ୍ାଇଜ ଟେଟଡଟରସନ ସଭାପତଙୁି୍ ସମ୍ୱର୍ଚ୍ଚନା

ଲହୁଣୀପଡ଼ା, ୧୭ା୩(ସମସି): 
ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଥାନା ଦଜପିଂ ପଞ୍ଚାୟତର 
ଦଜପିଂ ବଙ୍ଗଳା ସାହଟିର ଧମ୍ଟାନ୍ତରୀକରଣ 
ଟହଉଥିବା ପ୍ର�ାରତି ପଟର ଉଟର୍ଜନା 
ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଘଟଣା ସ୍ଳଟର 
ପଲୁସି ବାହନିୀ ପହଁଞ୍ô�ଥିଲା। ମଳିଥିିବା 
ସ�ୂନା ମତୁାବକ ଲାଠକିଟା ଅଞ୍ଚଳର କଛି ି
ଅନ୍ୟ ଧମ୍ଟର ପ୍ର�ାରକମାଟନ ଆସ ି ଦଜପିଂ 
ଗ୍ାମ ବଙ୍ଗଳା ସାହ ିସ୍ତି ପଡ଼ଆିଟର ଟଟଣ୍ଟ 

ମାର ିଧମ୍ଟସଭା କରୁଥିଟଲ। ଯାହାକୁ ଗ୍ାମର 
ଅନ୍ୟଟଲାକମାଟନ ବଟିରାଧ କରବିାରୁ 
ଉଟର୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଖବର 
ପାଇ ପଲୁସି ଘଟଣା ସ୍ଳଟର ପହଁଞ୍ô� 
ଥିଲା। ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଥାନାକୁ 
ଆସଥିିବା ଟବଟଳ ଏଭଳ ି କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମ 
ଆଗକୁ ନଟହବାର ଲଖିିତ ପ୍ରତଶିରୁତ ିପଟର 
ଘଟଣାର ଆଟପାଷ ସମାଧାନ ଟହାଇଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ଧମଚ୍ଚାନ୍ତରରୀକରଣକୁ ଟନଇ ଉଟତେଜନା

ଲହୁଣୀପଡ଼ା, ୧୭ା୩ (ସମସି): ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍କଟର ଅବସ୍ାପତି 
ଥିବା ବ୍କ ଅଧିକାରୀ ଧନାଇ �ରଣ ଟୁଡୁଙ୍ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳ ିଟହବା 
ପଟର ନୂତନ ବ୍କ ଅଧିକାରୀ ଭାଟବ ଶକୁ୍ରବାରଦନି ଅନୁରାଗ ମଶି୍ 
ଟଯାଗଦାନ କର ି କାଯ୍ଟ୍ୟଭାର ଗ୍ହଣ କରଛିନ୍ତ।ି ଟସ ଏହାପବୂ୍ଟରୁ 
ବରଗଡ଼ ସଦରଟର ଅତରିକି୍ତ ତହସଲିଦାର ଭାଟବ କାଯ୍ଟ୍ୟରତ 
ଥିଟଲ। ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସକୁମତ ି ମଣୁ୍ା ତଥା ବ୍କର 
ସମସ୍ କମ୍ଟ�ାରୀମାଟନ ନୂତନ ବ୍କ ଅଧିକାରୀଙୁ୍ ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ ଟଦଇ ସ୍ାଗତ କରବିା ସହ 
ଶଟୁଭଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଟଲ। ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍କ ବଟିଜଡ,ି ବଟିଜପ ିରାଜଟନୈତକି ଦନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରତନିଧିି ମଣ୍ଳ ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ ଟଦଇ ସ୍ାଗତ କରବିା ସହ ଶଟୁଭଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଟଲ।

ନୂତନ ବଡିଓିଙ୍ ଟଯାଗଦାନ

ରାଉରକେଲା, ୧୭ା୩(ସମସି): 
ରାଉରଟକଲା ଇସ୍ାତ କାରଖାନାର ସପ୍  -
ଟମକାନକିାଲ୍   ସପ ବଭିାଗଟର ଏକ ମଟିର 
ଫ୍ାଟ ଟବଡ୍   ସମ୍ରୂ୍୍ଟ ସ୍ୟଞ୍ଚାଳତି ସଏିନସ ି
ଟଲଥ୍   ଟମସନି୍   ଏବଂ ଏକ ନବୀକୃତ ଟସମ ି
ଅଟଟାଟମଟକି୍   ସଏିନସ ି ଟମସନି୍   ଅନ୍ତଭୁ୍ଟକ୍ତ 
କରାଯାଇଛ।ି ଟମକାନକିାଲ୍   ସପଟର 
ଆଟୟାଜତି କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମଟର କାଯ୍ଟ୍ୟ ବଭିାଗର 
ନବି୍ଟାହୀ ନଟିର୍୍ଟଶକ ଏସ୍   ଆର ସଯୂ୍ଟ୍ୟବଂଶୀ 
ଟମସନି୍   ଗଡ଼ୁକୁି ଉଦ୍  ଘାଟନ କରଥିିଟଲ। 
ଏହ ି ଅବସରଟର ସଜିଏିମ୍  -ଇଟଲକ୍ଟ ୍ିକାଲ୍   
ଏମ୍  ଟକ ମହାନ୍ତ,ି ଏ�ଆରଡ ି ବଭିାଗର 
ସଜିଏିମ ରାଜଶ୍ୀ ବାନାଜ୍ଟୀ, ସଜିଏିମ୍  -
ଟମକାନକିାଲ୍   ଆରଏନ ରାଟଜନ୍ଦ୍ରନ୍  , ଏ 
ଆଣ୍ ଆଇ ବଭିାଗର ସଜିଏିମ ଏସ୍   ଏସ୍   
ପାଲ୍   ଟ�ୌଧରୁୀ, ଡଜିାଇନ୍   ଆଣ୍୍   ସପ୍ସ- 
ସଜିଏିମ୍   ରବ ିରଞ୍ଜନ, ପାୱାର ଡଷି୍ଟବୁି୍ୟସନ 
ବଭିାଗର ସଜିଏିମ ଡ ି ଭଞ୍ଜ, ସରୁକ୍ଷା 
ବଭିାଗର ଜଏିମ ଇନ �ାଜ୍ଟ ଆଶା କାଥ୍ଟାଙ୍ 
ସଟମତ ବହୁ ବଭିାଗ ମଖୁ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ବରଷି୍ଠ 

ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ତି ଥିଟଲ। ଉଟଲ୍ଖଟଯାଗ୍ୟ 
ଟସ୍ୟାରର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃର୍ ି ସହତି 
ସପ୍ସଟର ଟମସନି୍   ଗଡ଼ୁକିର ନବୀକରଣ 
ଏବଂ ନୂତନ ଉପଲବ୍ଧତାର ଆବଶ୍ୟକତା 
ରହଥିିଲା। ନୂତନ ଯଟନ୍ତ୍ରାପକରଣ ଅନ୍ତଭୁ୍ଟକ୍ତ 
ଟହବା ସହତି ଟମକାନକିାଲ୍   ସପର 
ଅତରିକି୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତ ିକ୍ଷମତାଟର ଉନ୍ନତ ିଆସବି। 
ଏଥିସଟମତ ଟମସନିଙି୍ଗର ମାନଟର ମଧ୍ୟ 
ଉନ୍ନତ ିଟହାଇପାରବି ତଥା ଟସ୍ୟାର ବକିାଶ 
ଜନତି ମଲୂ୍ୟ ହ୍ାସ ପାଇବ ଏବଂ ୟନୁଟି୍   

ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗରୁ ନୂତନ ବରାଦ ଗ୍ହଣ 
କରବିାକୁ ସକ୍ଷମ ଟହବ। ଟମକାନକିାଲ୍   
ସପ ଆର୍  ଏସ୍  ପରି ଅଟନକ ମଳୂ ୟନୁଟିକୁ 
ଟସମାନଙ୍ର ମରାମତ,ି ଓଭରହଲଙି୍ଗ ଏବଂ 
ଟସ୍ୟାର ଏବଂ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା 
ପରୂଣଟର ଟଯଉଁଭଳ ି ଟଯାଗଦାନ ଟଦଉଛ ି
ଏହାକୁ ଶ୍ୀ ସଯୂ୍ଟ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିଟଲ। 
କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡଜିାଇନ୍  , ସଙ୍ଗ-ଟମକାନକିାଲ୍   
ସପ ବଭିାଗର ଜଏିମ୍   ଇନ୍  -�ାଜ୍ଟ ଟଶଖର 
ନାରାୟଣ ସଂଟଯାଜନା କରଥିିଟଲ।

ଆର୍  ଏସ୍  ପରି ଟମକାନକିାଲ ସପ୍  ବଭିାଗଟର ନୂତନ ଯଟନ୍ତ୍ରାପକରଣ ଉଦ୍ ଘାଟତି

ରାଉରକେଲା,୧୭ା୩(ସମସି)

ଟକନୁ୍ପତ୍ର ଟୱଲଟଫୟାର ଟବାଡ୍ଟ ଉପଟଦଷ୍ଟା ସଞ୍ଜତି 
ମହାନ୍ତଙି୍ ରାଉରଟକଲା ଗସ୍ ଅବସରଟର ରାଉରଟକଲା 
ଟକନୁ୍ପତ୍ର ସଂସ୍ାର ସମୀକ୍ଷା କରଛିନ୍ତ।ି ଗରୁୁବାର ଟକନୁ୍ପତ୍ର 
କଲ୍ୟାଣ ଟବାଡ୍ଟ ଉପଟଦଷ୍ଟା ସଞ୍ଜତି ମହାନ୍ତଙି୍ ରାଉରଟକଲା 
ଟକନୁ୍ପତ୍ର ଡଭିଜିନ ଗସ୍ କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମ କର ି ରାଉରଟକଲା 
ଡଏିଫଓଙ୍ କାଯ୍ଟ୍ୟାଳୟଟର ସରକାରଙ୍ 
ଦ୍ାରା ଟଘାଷତି ଏବଂ କାଯ୍ଟ୍ୟକାରୀ ଟହଉଥିବା 
ବଭିନି୍ନ ସାମାଜକି ସରୁକ୍ଷା ଟଯାଜନାର ସମୀକ୍ଷା 
କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୯ରୁ ବନ୍ ଥିବା ଛାତ୍ର 
ବୃର୍ ି ସାହାଯ୍ୟ ପନୁବ୍ଟାର ଆରମ୍ଭ କରବିା ପାଇଁ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ ନଟିର୍୍ଟଶ ପଟର 
ଏଇ ଶକି୍ଷାବଷ୍ଟଟର କାଯ୍ଟ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛ।ି 
ପ୍ରଟତ୍ୟକ ଟକନୁ୍ପତ୍ର ଟତାଳାଳୀ ଏବଂ 
କମ୍ଟ�ାରୀଙୁ୍ ବଜୁି ସ୍ାସ୍୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଟଯାଜନାଟର 
ଅନ୍ତଭୁ୍ଟକ୍ତ କରବିା ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିା ସରକାରଙ୍ 
ନଟିର୍୍ଟଶ ଟଦଇଥିଟଲ। ଏହାପଟର ସନୁ୍ରଗଡ଼ 

ଟକନୁ୍ପତ୍ର ଡଭିଜିନଟର ଥିବା ଟମାଟ ୩୮ ହଜାର ୮୧୪ 
ଟକନୁ୍ପତ୍ର ଟତାଳାଳୀଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୩୩ ହଜାର ୧୦୬ ଜଣ 
ବର୍୍ଟମାନ ସରୁ୍ା ଏହ ି ଟଯାଜନାଟର ଅନ୍ତଭ୍ଟକ୍ତ ଟହାଇଥିବା 
ଟବଟଳ ଅବଶଷି୍ଟ ୫୭୦୮ଙୁ୍ ବଜୁି ସ୍ାସ୍୍ୟ କାଡ୍ଟ ଟଯାଜନାଟର 
ଅନ୍ତଭୂ୍ଟକ୍ତ କରବିା ପଦଟକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କରାଯାଉଛ ିଟବାଲ ିଶ୍ୀ 
ମହାନ୍ତ ି କହଛିନ୍ତ।ି ମତୁୃ୍ୟ ସହାୟତା ଗତବଷ୍ଟ ପଯ୍ଟ୍ୟନ୍ତ ଏକ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଥିବା ଟବଟଳ �ଳତି ବଷ୍ଟରୁ ବୃର୍ ିକରାଯାଇ ଦୁଇ 

ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା କରାଯାଇଛ।ି ସାମାଜକି ସରୁକ୍ଷା ଟଯାଜନାର 
ଅନ୍ତଭୁ୍ଟକ୍ତ ଟହବା ପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାର ଟକର ିପତ୍ର ମାପଦଣ୍କୁ 
ଟକାହଳ କର ି ହଜାଟର ଟକର ି ମପଦଣ୍ ରଖାଯାଇଛ।ି 
�ଳତି ବଧିାନସଭା ବଟଜଟ ଅଧିଟବଶନଟର ୫୦ ଟକାଟ ି
ଟଙ୍ା ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟକନୁ୍ପତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍କୁି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 
ଟଘାଷଣା କରବିା ସହ ଗତ ନଟଭମ୍ରଟର ଓଡ଼ଶିାର ୮ ଲକ୍ଷ 
ଟତାଳାଳୀଙୁ୍ ୧୦୦୦ ଟଙ୍ା ଏବଂ ୧୮ ହଜାର ସଜିନିାଲ୍   

କମ୍ଟ�ାରୀଙୁ୍ ୧୫୦୦ ଟଙ୍ା ପ୍ରଦାନ ଟଘାଷଣାକୁ 
ଟତାଳାଳୀ କମ୍ଟ�ାରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ଶିା ଟକନୁ୍ପତ୍ର 
କମ୍ଟ�ାରୀ ସଂଘର କମ୍ଟକର୍୍ଟାଙ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ାଗତ 
କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ୀ ମହାନ୍ତ ି ସ�ୂନା ଟଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଏହ ିଅବସରଟର ଟକନୁ୍ପତ୍ର ଡଏିଫଓ ଟଗାକୁଳ 
�ନ୍ଦ୍ର ପାଇକଙ୍ ସହ ସମୀକ୍ଷା ଟବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଟହାଇଥିଲା। କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମଟର ଏସଡଏିଫ୍  ଓ 
ପବତି୍ର ଟମାହନ ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ଶିା ଟକନୁ୍ପତ୍ର 
କମ୍ଟ�ାରୀ ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ାଦକ ମହମ୍ଦ 
ମତୃୂଜା, ଡଭିଜିନ ସମ୍ାଦକ ଟକ୍ଷତ୍ର �ନ୍ଦ୍ର ବାରକି 
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଟଲ।

ଟକନୁ୍ପତ୍ର କଲୟୁାଣ ଟବାଡଚ୍ଚ ଉପଟଦଷ୍ାଙ୍ ସମରୀକ୍ା

କୋଇଡା,୧୭ା୩(ସମସି): ସନୁ୍ରଗଡ଼ 
ଜଲି୍ା ଟକାଇଡା ବ୍କର ବଡ଼ିଓି ପଲ୍ବୀରାଣୀ 
ରାଜଙ୍ ବଦଳ ି ଦାବ ି ଟନଇ ଆଟନ୍ାଳନ 
ଏଟବ ବ ି ଜାର ି ରହଛି।ି ଗତ ୧୪ ତାରଖି 
ଦନି ଟକାଇଡାବାସୀ ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାଟର 

ଟକାଇଡା ବ୍କ ଅଫିସ ଓ ବଡିଓିଙ୍ 
ବାସଭାବନ ଟଘରାଓ କରବିା ଓ ଅଫିସ 
ଟଗଟଟର ତାଲା ପକାଇ ଆଟନ୍ାଳନ 
କରଥିିଟଲ। ବଣାଇଁ ଉପଜଲି୍ାପାଳ ସରୁଞ୍ଜନ 
ସାହୁ ଟଗାଟଟ ଦନି ମଧ୍ୟଟର ବଡ଼ିଓିଙ୍ ବଦଳ ି

ପ୍ରତଶିରୁତ ିଟଦବାପଟର ଆଟନ୍ାଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ 
ଟହାଇଥିଲା। ପ୍ରତଶିରୁତ ି ପାଳନ ନଟହବାରୁ 
୧୬ ତାରଖି ଠାରୁ ପନୁଃ ଆଟନ୍ାଳନ ଆରମ୍ଭ 
ଟହାଇ ବଲବର୍ର ରହଛି।ି ଇତମିଧ୍ୟଟର ବକ୍ 
ଅଫିସର ଅନ୍ୟ ଟସହପିର ିସମସ୍ ସରକାରୀ 
କମ୍ଟ�ାରୀ ବଡ଼ିଓିଙୁ୍ ବଟିରାଧ କର ି ଆସନ୍ତା 
୨୧ ତାରଖି ମଧ୍ୟଟର ବଦଳ ି ନଟହଟଲ 
କଲମ ଛାଡ଼ ଆଟନ୍ାଳନ କରଟିବ ଟବାଲ ି
ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ଲଖିିତ ଟ�ତାବନୀ ଟଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଆଟନ୍ାଳନଟର ହଜାର ହଜାର ଜନତା 
ସାମଲି ଟହାଇଛନ୍ତ।ି ବଣାଇ ଁବଧିାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 
ମଣୁ୍ାଙ୍ ଟନତୃତ୍ୱଟର ସବୁଦନି ସକାଳୁ ସନ୍୍ୟା 
ପଯ୍ଟ୍ୟନ୍ତ ଶତାଧÒକ ମହଳିା ଅଫିସ ଆଗଟର 
ଧାରଣାଟଦଇ ବସ ିରହୁଛନ୍ତ।ି

ବଡିଓିଙ୍ ବଦଳ ିଦାବ ିଟନଇ ତୃତରୀୟ ଦନିଟର ଆଟନ୍ାଳନ

ରାଉରକେଲା,୧୭ା୩(ସମସି)

ଡାଲମଆି ଭାରତ ଲମିଟିଟଡର ଏକ ସହଟଯାଗୀ କମ୍ାନୀ 
ଡାଲମଆି ସଟିମଣ୍ଟ (ଭାରତ) ଲମିଟିଟଡ ସ୍ାନୀୟ ମହଳିାମାନଙ୍ 
ଟଗାଷ୍ଠୀ କୁଶଳତା ବକିାଶ ପ୍ରୟାସ-ଟପ୍ରାଟଜକ୍ଟ ହସ୍କଳା ଅଧୀନଟର 
ସ୍ୟଂ ସହାୟକ ଟଗାଷ୍ଠୀ (ଏସଏଚ୍  ଜ)ି ମହଳିା ସଦସ୍ୟାଙ୍ ଦ୍ାରା 
ପ୍ରସୁ୍ତ ହାତତଆିର ି ଉତ୍ାଦଗଡୁକିର ବକି୍ରବିଟା ଲାଗ ି ସାଦ୍.ି ଇ 
ବ୍ରାଣ୍୍   ପ୍ର�ଳନ ସମ୍କ୍ଟଟର ଟଘାଷଣା କରଛି।ି ଏହ ିବ୍ରାଣ୍୍   ପ୍ର�ଳନ 
ଆନ୍ତଜ୍ଟାତକି ମହଳିା ଦବିସ ପାଳନର ଅଂଶବଟିଶଷ ଥିଲା ଯାହା 
ରାଜଗାଙ୍ଗପରୁର ଲାଞ୍ଜଟିବର୍୍ଟା �ୂନପଥର ଓ ଟଡାଟଲାମାଇଟ 
ଖଣଗିଡୁକିଟର ସମସ୍ ଏସଏ�ଜ ି ମହଳିା ସଦସ୍ୟାଙ୍ର 
ସଫଳତା ସମ୍କ୍ଟଟର ଆଟଲାକପାତ କରଥିିଲା। କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମଟର 
ଝଗରପରୁ, ଅଲଣ୍ା, କଟଙ୍ଗ, ଗ୍ୟାନପାଲ,ି ଆମଟଗାଭା, 
ଗଭ୍ଟଣା, କୁନମରୁୁ ଏବଂ କୁକୁଡା ଆଦ ି ୮ଟ ି ପଞ୍ଚାୟତର 
୩୪ଟ ି ଗ୍ାମରୁ ୧୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଟ ମହଳିା ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଥିିଟଲ। 
ଏକଲବ୍ୟ ପରୁକୋରପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ପ୍ରାକ୍ତନ ଜାତୀୟ ହକ ି ଟଖଳାଳ ି
ସଭୁଦ୍ା ପ୍ରଧାନ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାବଟର ଟଯାଗ ଟଦଇଥିଟଲ। 
କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମଟର ଡସିବିଏିଲ୍  ର ନବି୍ଟାହୀ ନଟିର୍୍ଟଶକ ଟ�ତନ 

ଶ୍ୀବାସ୍ବ ଏବଂ ୟନୁଟି ଟହଡ-ରାଜଗାଙ୍ଗପରୁ ଓମ୍  ପ୍ରକାଶ 
ରାମରାଓଜୀ ଟଖଲକାର, ପଷୁ୍ପା ଟକରଟକଟ୍ଟା, ସରପଞ୍ଚ କଟଙ୍ଗ 
ପଞ୍ଚାୟତର କବତିା ମଞି୍ଜ, ସରପଞ୍ଚ ଗଭ୍ଟଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 
ସଙ୍ଗମ ମହଳିା ମଣ୍ଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରୀତ ି ଜରି୍  କୁଣ୍ଟୱାର ପ୍ରମଖୁ 
ଉପସ୍ତି ଥିଟଲ। ଅନନ୍ୟ ଟାଇ ଆଣ୍ ଡାଇ ବାଟକି୍   ଉତ୍ାଦଗଡୁକୁି 
ପ୍ୟାଟକଜଂି କରାଯାଇ ସାଦ୍.ିଇ ବ୍ରାଣ୍୍   ନାମଟର ଟଦାକାନସମହୂ, 
ମଲ୍   ଏବଂ ଇ-କମସ୍ଟ ପ୍ାଟଫମ୍ଟଗଡୁକିଟର ବକି୍ର ି କରାଯବିାକୁ 
ନଷି୍ପର୍ ିନଆିଯାଇଛ।ି ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତଜ୍ଟାତୀୟ ସ୍ରଟର 

ହସ୍ଶଳି୍ପ ସାମଗ୍ୀଗଡୁକି ପ୍ରଦଶପିତ ଲାଗ ି ଓଡ଼ଶିା ଗ୍ାମ୍ୟ ବକିାଶ 
ଏବଂ ବପିଣନ ଟସାସାଇଟ ି (ଓର୍  ମାସ) ସହତି ସହବନ୍ତି 
ଟହବା ସଟୁଯାଗଟର ବୃର୍ ି କରବି। ସ୍ୟଂ ସହାୟକ ଟଗାଷ୍ଠୀର 
ମହଳିାଙ୍ ଦ୍ାରା ଉତ୍ାଦଗଡୁକିର ଷ୍ଟଲ୍   ଏବଂ ସାଂକେତୃକି 
କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମ ଆଟୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଟପ୍ରାଟଜକ୍ଟ ୱାଡ,ି 
ଟପ୍ରାଟଜକ୍ଟ ଧରୁଷ୍ଟ,ି ଟପ୍ରାଟଜକ୍ଟ ଦୀକ୍ଷା ଏବଂ ଛତୁ�ାଷ ଆଦ ିଅନ୍ୟ 
ଅଗ୍ଣୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁକି ସମ୍କ୍ଟଟର ପ୍ରଦଶ୍ଟନ କରୁଥିବା ଟଗାଷ୍ଠୀ 
ପ୍ରୟାସସମହୂର ଭଡିଓିଗଡୁକି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ାପନ କରାଯାଇଥିଲା। 

ଗରୁଡଗାଁ, ଉର୍ପଡ଼ା, କଟନେଇପରୁ, ଟକାଟସାହ,ି ସାଫା, ପରଆି, 
ଟବୈରୀ, ଛତଆି ଏବଂ ଟସାଲ ଆଦ ି ନଅଟ ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ 
ସ୍ାନୀୟ ଗ୍ାମଗଡୁକିରୁ ପ୍ରାୟ ୩୫୦ ଜଣ ମହଳିା କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମଟର 
ଟଯାଗ ଟଦଇଥିଟଲ। ପଦ୍ମଶ୍ୀ କୁମକୁମ୍   ମହାନ୍ତ ି ଏବଂ ଅନୁପମ 
ଶାହା ଡାଇଟରକ୍ଟର ଓଏସଇପଏି କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମଟର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି 
ଭାବଟର ଟଯାଗ ଟଦଇଥିଟଲ। ଏଥିସହତି ଭାଟବଶ ୱାଲା, 
ୟନୁଟି ଟହଡ୍  - ଟକସଏିମଡବ୍ ଲୁ ୍  ୟ ଏବଂ ଲୀନା ୱାଲା, ଟପ୍ରସଟିଡଣ୍ଟ, 
ସଙ୍ଗନିୀ ଟଲଡଜି୍   କ୍ବ ଉପସ୍ତି ଥିଟଲ। ଗରୁଡଗାଁର ସରପଞ୍ଚ 
ଦୀପ୍ତମିୟୀ ଟବଟହରା, ପଏିସ୍   ସଦସ୍ୟା ରତିାଞ୍ଜଳ ିସାମଲ ଏବଂ 
ଟାଙ୍ଗ ିଗାଁର ପଏିସ୍   ସଦସ୍ୟା କୁମାରୀ ମଧସୁ୍ତିା �ତରଙୁ୍ ୟନୁଟି 
ଟହଡ୍  -ଟକସଏିମଡବ୍ ଲୁ ୍  ୟ ସମ୍ର୍ପିତ କରଥିିଟଲ। ସଙ୍ଗନିୀ ଟଲଡଜି 
କ୍ବ ଏବଂ ସ୍ାନୀୟ ଗ୍ାମଗଡୁକିର ଏସଏ�ଜ ିସଦସ୍ୟାଙ୍ ଦ୍ାରା 
ବଭିନି୍ନ ସାଂକେତୃକି କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମ ପରଟିବଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। 
ସମାଟରାହଟର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧକ୍ଷ ଟଦବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ନାରୀଶକ୍ତ ି
ଉପଟର ସମ୍ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରଥିିଟଲ। ବରଷି୍ଠ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ 
ଜୟନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ନାରୀଜାତରି ଉଟର୍ାରର୍ର କାମନା 
କରଥିିଟଲ। ପ୍ରଶକି୍ଷକ ଶଶୀ ଭୂଷଣ ତରାଇ ଏବଂ ପ୍ରଶକି୍ଷକ ସସ୍ତିା 
ଦାସ କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମ ପର�ିାଳନା କରଥିଟଲ।

ଲହୁଣୀପଡ଼ା,୧୭ା୩(ସମସି): ଜନସଂଘ ସମୟର 
କାଯ୍ଟ୍ୟକର୍୍ଟା ତଥା ବଟିଜପ ି ବଣାଇଁର ବଷ୍ଟୀୟାନ ଟନତା 
ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍କ ଅନ୍ତଗ୍ଟତ ଶଗଡ଼ଆି ଟପାଷ୍  , ପାରମଡହି ି
ନବିାସୀ ଡମ୍ରୁ ଧର ମାହାନ୍ତ(୮୧)ଙ୍ ପରଟଲାକ ଟହାଇ 
ଯାଇଛ।ି ସ୍ଗ୍ଟତଃ ମାହାନ୍ତ ବଣାଇଁଟର ବଟିଜପରି ଉଟନ୍ମଷ 
କାଳଟର ଜଟଣ ଆଗ ଧାଡରି କାଯ୍ଟ୍ୟକର୍୍ଟା ଭାଟବ କାଯ୍ଟ୍ୟ 
କର ି ପବୂ୍ଟତନ ଟକନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙୁ୍ ପ୍ରଥମ ଥର 
ପାଇଁ ବଧିାୟକ ଭାଟବ ନବି୍ଟା�ତି କରାଇବାଟର ପ୍ରମଖୁ ବ୍ୟକ୍ତ ି
ମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଜଟଣ ଥିଟଲ। ତାଙ୍ର ବଟିୟାଗଟର ପବୂ୍ଟତନ 
ଟକନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସନୁ୍ର ଗଡ଼ ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଗଭୀର 
ଟଶାକ ପ୍ରକାଶ କରଥିିବା ଟବଟଳ ରାଜ୍ୟ କାଯ୍ଟ୍ୟକାରଣିୀ 
ସଦସ୍ୟା ଟସବତୀ ନାଏକ, ଜଲି୍ା ଉପ ସଭାପତ ି ଉଟପନ୍ଦ୍ର 
ଟବଟହରା, ବାସଟୁଦବ ସାହୁ, ଜଲି୍ା ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ 
ଅଭରିାମ ମହାକୁଳ, ଲହୁଣୀ ପଡ଼ା ମଣ୍ଳ ସଭାଟନତ୍ରୀ 
ନମତିା ମାହାନ୍ତ ପ୍ରମଖୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟନତୃବୃନ୍ ତଥା ବଟିଜପ ି
କାଯ୍ଟ୍ୟକର୍୍ଟା ମାଟନ ସ୍ଗ୍ଟତଃ ମାହାନ୍ତଙ୍ ଟଶଷ ଦଶ୍ଟନ କର ି
ଶ୍ର୍ାଞ୍ଜଳୀ ଅପ୍ଟଣ କରବିା ସହ ଟଶାକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରବିାର 
ବଗ୍ଟଙୁ୍ ସମଟବଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି ଶ୍ୀ ଡମ୍ରୁ ଧର ମାହାନ୍ତଙ୍ 
ବଟିୟାଗଟର ଅଞ୍ଚଳଟର ଟଶାକର ଛାୟା ଟଖଳଯିାଇଛ।ି

ବରଷି୍ଠ ବଟିଜପ ି
କାଯଚ୍ଚୟୁକତେଚ୍ଚାଙ୍ ବଟିୟାଗ

ମହଳିୋଙ୍କ ଉତ୍ୋଦକୁ 
ଯ୍ୋତ୍ୋହନ ଡାଲମଆି ସଟିମଣ୍ଟ ପ୍ର�ଳନ କଲା ସାଦ୍.ିଇ ବ୍ାଣ୍ଡ୍   
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ସେକ୍ଟର-୧୪ ସ୍ତି ବ/ି୩୮୦ କ୍ାରଚ୍ଚରସର ଅସକ୍ଟାପସ୍   ଆକୃତରି ବରିଳ ଅମତୃଭଣ୍ା

ରାଉରସକଲା,୧୭ା୩(େମେି)

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ ସ୍ତି ଭାରତଲୀୟ ସାମାଜକି ବଜି୍ାନ ଗବବଷଣା 
ପରଷିଦ (ଆଇସଏିସ୍  ଏସ୍  ଆର) ଏବଂ ୟନୁବିସଫ୍   ଇଣ୍ଆିର 
ମଳିତି ସହବ�ାଗବର ଏନ୍  ଆଇଟ ି ରାଉରବକଲାର 
ମାନବକିତା ଓ ସାମାଜକି ବଜି୍ାନ ବଭିାଗ (ଏଚ୍   ଏସ୍  ) 
ପକ୍ଷରୁ ଆଜ ିନାରଲୀ ଅ ୭୫: କା�୍ଯ୍ୟ, ଜଲୀବନ ଓ ସ୍ାଧଲୀନତା 
ଉପବର ଜାତଲୀୟ ସମ୍ଳିନଲୀ ଉଦ୍  ଘାଟତି ବହାଇଛ।ି 
ଉଦ୍  ଘାଟନଲୀ ଉତ୍ସବବର ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାବବ ଓଡ଼ଶିା 
ହାଇବକାଟ୍ଯର ଅତରିକି୍ତ ସରକାରଲୀ ଓକଲି ଶାଶ୍ୱତ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଦଲି୍ଲୀ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ବଲଡ ି ଇରୱବନି୍   
କବଲଜର ବକିାଶ ବ�ାଗାବ�ାଗ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବଭିାଗ 
ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରବେସର ସରତିା ଆନନ୍ଦ ବ�ାଗ ବଦଇଥିବଲ। 
ଭାରତର ସ୍ାଧଲୀନତାର ୭୫ ତମ ବାଷଷିକଲୀ ଉପଲବକ୍ଷ ଏହ ି
ଦୁଇ ଦନିଆି ଜାତଲୀୟ ସମ୍ଳିନଲୀ ମହଳିାମାନଙ୍କ ସେଳତା 
ଏବଂ ବକିାଶଶଲୀଳ ଭାରତବର ବସମାନଙ୍କ ଅସାଧାରଣ 
କା�୍ଯ୍ୟ ଦଗିବର ଅଧିକ �ବେଷ୍ଟ ଗତ ିପାଇ ଁପ୍ରୟାସ ଉପବର 

ଆବଲାଚନା ବହବ। ଏହ ିଅଧିବବଶନବର ଶକି୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା 
ବକିାଶ, ସ୍ାସ୍୍ୟ ଓ ପ୍ରଜନନ ଅଧିକାର, ରାଜନଲୀତ ି ଓ 
ସାମାଜକି ଆବନ୍ଦାଳନ, ସମ୍ୱଳ ଅଧିକାର ଓ ଉପଲବ୍ଧତା, 
ମହଳିାଙ୍କ ପ୍ରତହିଂିସା ଓ ବଭଦଭାବ, ମନ, ମାନସକିତା ଏବଂ 
ସାମାଜକି ଅନୁକୂଳତା ଇତ୍ୟାଦ ିବଷିୟଉପବର ଆବଲାଚନା 
ବହବ। ଉଦ୍  ଘାଟନଲୀ ଅଧିବବଶନବର ଆବାହକ ପ୍ରବେସର 
ସଲୀମତିା ମହାନ୍ ି ସ୍ାଗତ ଭାଷଣ ବଦବା ସହ ମହଳିାଙ୍କ 
ସହ ଜଡ଼ତି ଅବନକ ଅଭନିବ ଦଗି ଉପବର ଆବଲାଚନା 
କରବିା ଏହ ିସମ୍ଳିନଲୀର ଉବଦେଶ୍ୟ ବବାଲ ିକହଥିିବଲ।। ଏଚ୍   
ଏସ୍   ବଭିାଗ ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରବେସର ନାରାୟଣ ବସଠଲୀ ସମାଜ 
ଗଠନବର ମହଳିା ସଶକ୍ତଲୀକରଣର ଭୂମକିାକୁ ଅନସ୍ଲୀକା�୍ଯ୍ୟ। 
ନାରଲୀ ବହଉଛ ିବନେହ, �ତ୍ନ, ସମ୍ାନ ଓ ସମାନତାର ଅଳଙ୍କାର 
ବବାଲ ି କହଥିିବଲ। କା�୍ଯ୍ୟକ୍ରମବର ଏନ୍  ଆଇଟଆିରର 
ଗବବଷଣା, ଶଳି୍ପ ପରାମଶ୍ଯଦାତା ଏବଂ ନରିନ୍ର ଶକି୍ଷା ଡନି୍   
ପ୍ରବେସର ଶାନ୍ନୁ ପରଆି ବ�ାଗବଦଇ ମହଳିାଙ୍କ ବକିାଶ 
ଏବବ ବ ିଏକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବକବଳ ବକିାଶଶଲୀଳ ବଦଶ 
ନୁବହ ଁ ବରଂ ବକିଶତି ବଦଶମାନଙ୍କବର ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତ ି

ଧ୍ୟାନ ବଦବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛି ି ବବାଲ ି କହଥିିବଲ। 
ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାବବ ଦଲି୍ଲୀ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ବଲଡ ି
ଇରଓ୍  ବନି୍   କବଲଜର ବକିାଶ ବ�ାଗାବ�ାଗ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ 
ବଭିାଗ ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରବେସର ସରତିା ଆନନ୍ଦ ସ୍ାଧଲୀନତାର ଏହ ି
୭୫ ବଷ୍ଯ ମଧ୍ୟବର ଆମ ଜଲୀବନବର �ବେଷ୍ଟ ପରବିର୍୍ଯନ 
ଆସଛି ି , ଆଜ ି ଅଧିକାଂଶ ବକ୍ଷତ୍ରବର ମହଳିାଙୁ୍କ ଦୃଶ୍ୟମାନ 
ଭୂମକିାବର ବଦଖିବାକୁ ମଳୁିଛ।ି ଓଡ଼ଶିା ହାଇବକାଟ୍ଯର 
ଅତରିକି୍ତ ସରକାରଲୀ ଓକଲି ଶାଶ୍ୱତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହଳିାଙ୍କ 
ଜଲୀବନ ସହ ଜଡ଼ତି ଅବନକ ଆଇନଗତ ଦଗିକୁ ଉପସ୍ାପନ 
କରଥିିବଲ। ଆର୍  ଏସ୍  ପରି ସଞ୍ାର ମଖୁ୍ୟ ଅର୍୍ଯନା ଶତପେଲୀ 
ସମ୍ଳିନଲୀବର ମଖୁ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବବ ବ�ାଗ ବଦଇ ଉତ୍ାଦନ 
ବକ୍ଷତ୍ରବର ଲଙି୍ଗଗତ ସମାନତା ବଷିୟବସୁ୍ ଉପବର ବସୃି୍ତ 
ଅଭବି୍ୟକ୍ତ ରଖିଥିବଲ।ଏହ ି ସମ୍ଳିନଲୀବର ବମାଟ ୩୬୩ଟ ି
ବପପର ମଧ୍ୟରୁ ୬୦ଟ ି ବପପର ଉପସ୍ାପନ ପାଇ ଁ ଚୟନ 
କରା�ାଇଛ।ି ଏହ ି ସମ୍ଳିନଲୀବର ଆଇଆଇଟ,ି ଏନଆଇଟ ି
ଏବଂ ବଦଶର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଏମପ,ି ୟପୁ,ି ବାଙ୍ଗାବଲାର, 
ପବୁଣ, ହାଇଦ୍ାବାଦ, ଝାଡ଼ଖଣ୍, ବହିାର, ବକାଲକାତା, 

ବକାଚ,ି ସକି୍ମି, ଓଡ଼ଶିା, ଦଲି୍ଲୀରୁ ପ୍ରାୟ ୩୯ ଜଣ ମହଳିାଙ୍କ 
ସବମତ ୬୦ ଜଣ ପ୍ରତବି�ାଗଲୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିବଲ। ଏହ ି
ଦୁଇ ଦନିଆି ସମ୍ଳିନଲୀ ଗବବଷକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଆବଲାଚନା 
ପାଇ ଁଏକ ଭରି୍ଭୂିମ ିପ୍ରଦାନ କରବି ଏବଂ ବବୈଜ୍ାନକିମାନଙୁ୍କ 
ବସମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଉପସ୍ାପନ କରବିା ଏବଂ ଜ୍ାନ 
ହାସଲ କରବିାକୁ ବପ୍ରରଣା ବଦବ। ବଶଷବର ପ୍ରବେସର 
ରାମକୃଷ୍ଣ ବଶି୍ୱାଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଯଣ କରଥିିବଲ। ଏହ ି
ସମ୍ଳିନଲୀବର ସମସ୍ ପ୍ରତବି�ାଗଲୀ ମାବନ ସ୍ାଧଲୀନତାର ୭୫ 
ବଷ୍ଯ ପବର ନାରଲୀ ବକିାଶ ସହ ଜଡତି ବଭିନି୍ନ ବଷିୟଉପବର 
ନଜିର ବପପର ଉପସ୍ାପନ କର ିଆବଲାଚନା କରବିବ।ଏହ ି
ଦୁଇ ଦନିଆି ସମ୍ଳିନଲୀବର ‘ଉପନବିବଶ ଓଡ଼ଶିାର ନବଲୀନ 
ନାରଲୀ’, ‘ସମୟ ସହତି ସାନଟିାରଲୀ ନାପକନି୍   ବଜି୍ାପନ, 
‘ବଶୌଚାଳୟ ସନ୍ାନବର; ମହଳିା ଏବଂ ପରମିଳ, ‘ଭାରତଲୀୟ 
ସାମ୍ୱାଦକିତାବର ମହଳିାଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ’, ‘ମାଣ୍ଆି 
ଉତ୍ାଦନବର ମହଳିା’, ‘ମହଳିା ପ୍ରତନିଧିଲୀ - ଟଭି ି ରୁ ଓଟଟି ି
’, ’ବଲଉିଡ ଗଲୀତବର ମହଳିାଙ୍କ ଚତି୍ରଣ’ ଇତ୍ୟାଦ ି ଶଲୀଷ୍ଯକ 
ଉପବର ଆବଲାଚନା ବହବ ବବାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ସକାଇଡା: ୧୦ ଦୋ ଦାବ ିବନଇ ଡ୍ାଇଭର 
ମହାସଂଘର ବନ୍ଦ ଡାକରାର ପ୍ରଭାବ 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ବକାଇଡାବର ମଧ୍ୟ 
ବଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିଲା। ବତବବ ଶକୁ୍ରବାର 
ଆବନ୍ଦାଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ପବର ବକାଇଡା 
ଅଞ୍ଳବର ଥିବା ବଭିନି୍ନ ଖଣରୁି ପରବିହନ 
ବ୍ୟବସ୍ା ସ୍ଭାବକି ବହାଇଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷବର 
ସ୍ାନଲୀୟ ବଜାରକୁ ଆବନ୍ଦାଳନ ବ�ାଗୁଁ 
ବାହାରୁ କଞ୍ା ପରବିା ଓ ରାସନ 
ସାମଗ୍ରଲୀ ଆସପିାର ି ନଥିବାରୁ ବଦୈନନ୍ଦନି 
ବ୍ୟବହାରବର ଆସଥୁିବା ସାମଗ୍ରଲୀ ଗଡୁକିର 
କଳାବଜାରଲୀ ବହବାରୁ ଦରବୃଦ୍ ିଘଟଥିିଲା। 
ସ୍ାନଲୀୟ ବପବ୍ାଲ ପମ୍ପ ଗଡୁକିରୁ ବତଲ 
ସର�ିବିାର ଭୟବର ବଲାବକ ବସଗଡୁକୁି 
ଗଛତି କର ି ରଖିଥିବା ପରଲିକ୍ଷତି 
ବହାଇଥିଲା। ବସଗଡୁକି ବନ୍ଦ ରହବିା ବ�ାଗୁଁ 
ସାଧାରଣ ବଲାବକ ନାହ ିଁ ନଥିବା ଅସବୁଧିାର 
ସମ୍ଖୁଲୀନ ବହାଇଥିବଲ। କନୁି୍ ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କ ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚବି ପ୍ରଦଲୀପ 
ବଜନାଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାବର ଡ୍ାଇଭର ଏକତା 
ମହାସଂଘର ସଭାପତ ିଓ ବରଷି୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ 
ଉପସ୍ତିବିର ଅନୁଷ୍ଠତି ବବୈଠକବର ତନି ି
ମାସ ଭତିବର ଦାବ ି ଗଡୁକି ପରୂଣ ବହବା 
ବନଇ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ପାଇବା ପବର ଷ୍ଟୟିରଂି 
ଛାଡ଼ ଆବନ୍ଦାଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ବହାଇଛ।ି 
ଗାଡ ି ଚଳାଚଳ ସ୍ାଭାବକି ବହବା ପବର 
ଜନସାଧାରଣ ଆଶ୍ୱସ୍ ିଲାଭ କରଛିନ୍।ି

ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ୭୫ ବର୍ଷରର ମହଳିୱା

ଏନ୍ଆଇଟରିେସ୍ୱାଧୀନତୱା’ଶୀର୍ଷକଜୱାତୀୟସମ୍ଳିନୀ

ରାଉରସକଲା,୧୭ା୩(େମେି)

ଦୁଇ ଦନି ଧର ି ବଭିନି୍ନ ଦାବକୁି 
ବନଇ ଚାଳକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 
ଦଆି�ାଇଥିବା ଷ୍ଟୟିରଂି ଛାଡ 
ଆବନ୍ଦାଳନ ତୋ ଅଖ ଚକ ବନ୍୍ଦ   
ଆବନ୍ଦାଳନ ଶକୁ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନବର 
ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ବହାଇଛ।ି �ାହାେଳବର 

ଶକୁ୍ରବାର ଠାରୁ ରାତ୍ରକିାଳଲୀନ 
ଦରୁ ତଗାମଲୀ ବସ ଚଳାଚଳ ସ୍ାଭାବକି 
ବହାଇଛ।ି ବଲାକାଲ ବସ ଶନବିାର 
ଠାରୁ ଗଡ଼ବି ବବାଲ ି ସଚୂନା ମଳିଛି।ି 
ଏହ ିଆବନ୍ଦାଳନ ବ�ାଗୁ ଁରାଉରବକଲା 
ସହରବର ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବପବ୍ାଲ 
ପମ୍ପବର ବପବ୍ାଲ ନଥିବା ସମସ୍ୟା 
ସଷୃ୍ଟ ି ବହାଇଥିଲା। ରାଜାମଣୁ୍ା 
ନକିଟବର ସକାଳ ସମୟବର ବତଲ 

ଗାଡ ିଗଡ଼ୁକୁି ଆବନ୍ଦାଳନକାରଲୀ ଅଟକ 
ରଖିଥିବଲ। �ାହାେଳବର ପମ୍ପ 
ନକିଟବର ଗାଡ ିନପହଞ୍ବିା କାରଣରୁ 
ବତଲ ସମସ୍ୟା ବଦଖା ବଦଇଥିଲା। 
ରାତ ି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ବବବଳ ସହରବର 
ଆସ ି ଗାଡ ି ପହଞଁ୍ôଚଥିଲା। 
ସଚୂନାବ�ାଗ୍ୟ ବୁଧବାର ଠାରୁ 
ବାଲୁଘାଟ ସ୍ତି ଜାତଲୀୟ ରାଜପେ 

ନଂ ୧୪୩ କଡବର ଶାନ୍ପିରୂ୍୍ଯ ଭାବବ 
ଚାଳକମାବନ ଧାରଣାବର ବସଥିିବଲ। 
ଏହକି୍ରମବର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ାବର ବସ୍   
ଚଳାଚଳ ଠପ୍   ବହାଇଥିବା ବବବଳ 
ଦରୁ ତଗାମଲୀ ବସ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ 
ରହଥିିଲା। ବକବଳ ମନି ି ବସ ଓ ବମା 
ବସ ଚଳାଚଳ କରଥିିଲା। େଳବର 
ଦୂରଦୂରାନ୍ �ାତ୍ରଲୀ ନାହ ିଁ ନଥିବା 
ଅସବୁଧିାର ସମ୍ଖୁଲୀନ ବହାଇଥିବଲ। 

ମାତ୍ର ଶକୁ୍ରବାର ଆବନ୍ଦାଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ 
ବହବା ପବର ରାଉରବକଲାରୁ ବଦୈନକି 
ଭୁବବନଶ୍ୱର, କଟକ, ପରୁଲୀ, ବ୍ରହ୍ମପରୁ, 
�ାଜପରୁ, ସନୁ୍ଦରଗଡ଼, ବଲୀରମତି୍ରପରୁ, 
ରାଜଗାଙ୍ଗପରୁ, ଝାରସଗୁଡ଼ୁା, 
ସମ୍ୱଲପରୁ, ବୁଲ୍ଯା, ଲହୁଣଲୀପଡ଼ା, 
ବବଣଇ,ଁ ବକାଇଡା, ବଡବଲି, 
ବକନୁ୍ଦଝର ଆଦ ି ଅଞ୍ଳକୁ �ାତାୟାତ 
କରୁଥିବା ସମସ୍ ବସ ଚଳାଚଳ 
ସ୍ାଭାବକି ବହାଇଥିଲା। ବସହପିର ି
ରାଉରବକଲାରୁ ରାଞ୍,ି ସମିବଡଗା, 

ଗମୁଲା, ପାଟଣା, ମବନାହରପରୁ 
ସବମତ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ମଧ୍ୟବର ଅନ୍ୟ 
ବସ ଶନବିାର ସକାଳୁ ଗଡ଼ବି ବବାଲ ି
ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ପ୍ରକାଶ ୋଉ ଡ୍ାଇଭର 
ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ୧୦ ଦୋ ଦାବ ିବନଇ 
ଆବନ୍ଦାଳନ କରା�ାଇ ଥିଲା। ବତବବ 
ଗରୁୁବାର ଦନି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 
ଆଗାମଲୀ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟବର ସମସ୍ 
ଦାବ ି ପରୂଣ କରା�ବିା ବନଇ ଲଖିିତ 
ପ୍ରତଶିରୁତ ିମଳିବିା ପବର ଶକୁ୍ରବାର ଦନି 
ଆବନ୍ଦାଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ବହାଇଥିଲା।

ଷ୍ୟିେଂିଛୱାଡ଼ଆର୍ୱାଳନପ୍ରତ୍ୱାହୃତ

  ଦ୍ରୁ ତଗୱାମୀ ବସ୍   ଚଳୱାଚଳ ସ୍ୱାଭୱାବକି
  ୨ ଦ୍ନି ଧର ିରେର୍ୱାଲ େୱାଇଁ ରଲୱାରକ ନୟୱାନ୍ତ

ଲହୁଣୀପଡ଼ା: ଓଡ଼ଶିା ଡ୍ାଇଭର 
ମହାସଂଘ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରବମ ବଭିନି୍ନ 
ସଂଗଠନର ସମେ୍ଯନବର ରାଜ୍ୟ 
ଡ୍ାଇଭର ଏକତା ମଞ୍ ଦ୍ାରା ଗତ 
୧୫ ତାରଖିରୁ ଆରମ୍ଭ ବହାଇଥିବା 
ଷ୍ଟୟିରଂି ଛାଡ ଆବନ୍ଦାଳନ 
ଶକୁ୍ରବାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବହାଇଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଗରୁୁବାର ସଂଧ୍ୟାବର 
ହାଇ ବଲବୁଲ ମଟିଂି ଜରଆିବର 
ରାଜ୍ୟର ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚବିଙ୍କ 
ଠାରୁ ଲଖିିତ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ପାଇବା 
ପବର ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘ 
ଆଗାମଲୀ ୯୦ ଦନି ପ�୍ଯ୍ୟନ୍ 
ଆବନ୍ଦାଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରଛିନ୍।ି 
ରାଜ୍ୟ ତୋ ଜଲି୍ା ସଂଘର 
କା�୍ଯ୍ୟକର୍୍ଯାଙ୍କ ନବିଦେ୍ଯଶନବର 

ଲହୁଣଲୀପଡ଼ା ଡ୍ାଇଭର ଶାଖା ସଂଘ 
ପକ୍ଷରୁ ରାଜାମଣୁ୍ା ବାଇପାସ, 
ଖଟୁୁଗାଁ ଏବଂ ଦମାଳୁ ଠାବର 
ଆବନ୍ଦାଳନରତ ଡ୍ାଇଭର 
ଆବନ୍ଦାଳନରୁ ନଜିକୁ ଅପସାରଣ 
କରଛିନ୍।ି ଗତ ୩ ଦନି ଧର ି
ଚାଲଥିିବା ଆବନ୍ଦାଳନ ବ�ାଗୁଁ 
ସାଧାରଣ ବଲାକ, ସ୍ଲୁ କବଲଜ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଲୀମାବନ ମଧ୍ୟ ନାହ ିଁ 
ନଥିବା ଅସବୁଧିାର ସମ୍ଖୁଲୀନ 
ବହାଇଥିବଲ। ବସହପିର ିବପବ୍ାଲ 
ପମ୍ପ ଗଡୁକିବର ବପବ୍ାଲ ଅଭାବ 
ସହ ଗାଡ ିନଚାଲବିା ବ�ାଗୁଁ ପରବିା 
ବଜାବର ଆକାର ଛୁଅାଁ ଦର ସହ 
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକଲୀୟ ସାମଗ୍ରଲୀ ମଲୁ୍ୟ 
ବୃଦ୍ ି ବ�ାଗୁଁ ଖାଉଟ ି ନାହ ିଁ ନଥିବା 

ହଇରାଣର ସମ୍ଖୁଲୀନ ବହାଇଥିବଲ। 
ଆବନ୍ଦାଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପବର 
ଜନ ସାଧାରଣ ଆଶ୍ୱସ୍ ି ଅନୁଭବ 
କରଛିନ୍।ିମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚବିଙ୍କ 
ଲଖିିତ ପ୍ରତଶିରୁତକୁି ସମ୍ାନ 
ଜଣାଇ ଲହୁଣଲୀପଡ଼ା ଡ୍ାଇଭର 
ଶାଖା ସଭାପତ ି ପ୍ରତାପ ମାହାନ୍ 
ବଣାଇଁ ସଭାପତ,ି ଗରୁୁଣ୍ଆି 
ସଭାପତ,ି ବକାଇଡା ସଭାପତ,ି 
ବକାଡବିନଟର ତୋ ଜଲି୍ା ଉପ 
ସଭାପତ ି ଭଲୀଷ୍ମ ମାହାନ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 
ତତ୍ୱାବଧାନବର ରାଜାମଣୁ୍ା 
ବାଇପାସ୍   ଛକ ବର ଆବନ୍ଦାଳନ 
ଚଳାଇଥିବା ଡ୍ାଇଭରମାବନ 
ଆବନ୍ଦାଳନରୁ ନଜିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର 
କରଛିନ୍।ି

ରାଉରସକଲା,୧୭ା୩(େମେି): ବସଲ୍ େ, ରାଉରବକଲା ଇସ୍ାତ କାରଖାନା ପକ୍ଷରୁ 
ଏହାର ସଏିସ୍  ଆର୍   ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ସ୍ରୂପ ବଶି୍ା ହାଇସ୍ଲୁବର ୨୫୦ ଚାରା ବତିରଣ 
କରା�ାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ସ୍ାଧଲୀନତାର ଅମତୃ ମବହାତ୍ସବ ପାଳନର ଏକ 
ଅଂଶ ସ୍ରୂପ ଅନୁଷ୍ଠତି କା�୍ଯ୍ୟକ୍ରମବର ସଏିସଆର ବଭିାଗର ଜଏିମ ସଶୁ୍ଲୀ ମନୁମନୁ୍   
ମତି୍ର ବଦି୍ୟାଳୟ ପରସିରବର ଆବୟାଜତି ଚାରା ବଣ୍ନ କା�୍ଯ୍ୟକ୍ରମବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା 
କରଥିିବଲ। ଏହ ି ଅବସରବର ସଏିସ୍  ଆର ବଭିାଗର ଏଜଏିମ୍   ଟବି ି ଟବ୍ା, ବଶି୍ା 
ହାଇସ୍ଲୁର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ରଲୀ ମମତା ବବବହରା, ଆର୍  ଏସ୍  ପରି ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରଲୀ, 
ବଦି୍ୟାଳୟର ଶକି୍ଷକଶକି୍ଷୟତି୍ରଲୀ ଏବଂ କମ୍ଯଚାରଲୀମାବନ ଉପସ୍ତି ଥିବଲ। ଷଷ୍ଠ ବଶ୍ଣଲୀରୁ 
ନବମ ବଶ୍ଣଲୀ ପ�୍ଯ୍ୟନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଲୀଙୁ୍କ ଚାରା ବଣ୍ନ କରା�ାଇଥିଲା। ବତିରତି ଗଛ 
ପ୍ରଜାତ ିଗଡ଼ୁକି ମଧ୍ୟବର ଆମ୍ୱ, ବଲମ୍ୱୱୁ, କମଳା, ଲଚି ିଏବଂ ଡାଳମି୍ୱ ପର ିେଳ ଧାରଣ 
କରୁଥିବା ଗଛ ସାମଲି ଥିଲା। କା�୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ର ଅଗ୍ରଣଲୀ ଏନଜଓି ବସବକ 
ସହବ�ାଗବର ସଏିସଆର ବଭିାଗ ଦ୍ାରା ପରଚିାଳନା କରା�ାଇଥିଲା।

େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୬ା୩(େମେି): ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ପବ୍କି 
ବପ୍ରାସକୁି୍ୟଟର ଅବଦୁଲ ସମମି ଅଖତର ଜଲି୍ା ଜଜ୍   
ପରଲୀକ୍ଷାବର ଉର୍ଲୀର୍୍ଯ  ବହାଇଛନ୍।ି ଏଣ ୁ ଖବୁଶଲୀଘ୍ର ବସ 
ଜଲି୍ା ଜଜ୍   ଭାବବ କା�୍ଯ୍ୟ କରବିବ। ଏହା ଜଣା ପଡ଼ବିା 
ପବର ତାଙୁ୍କ ଅଭନିନ୍ଦନର ସଅୁ ଛୁଟଛି।ି ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ଜଲି୍ା ପ୍ରସକୁି୍ୟସନମାନଙ୍କ ତରେରୁ ଜ.ିପ ି ପ୍ରଦଲୀପ 
ମହାପାତ୍ର,ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପପି ି ସନୁ୍ଦରଲାଲ ବବବହରା, ଅତରିକି୍ତ 

ପପି ି ପ୍ରଶାନ୍ ପବଟଲ,ଅତରିକି୍ତ ପପି ି ଅବଶାକ ସ୍ାଇଁ, ଏ. 
ପପି ିକଲୀର୍ଷି କୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ରାୟ, ମାଳ ିଟବ୍ା, ଜଗତ ବଲ୍ଳଭ 
ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରତମିା ମଶି୍, ପ୍ରୟିମ୍ୱଦା ନାଏକ, ତନୁଜା 
ମହାନ୍,ି ଅନୁସୟା ନାଏକ, କବତିା ମଞ୍ଜରଲୀ ବହାତା, 
ଦୁଲାରଲୀ ନାଗ ତାଙୁ୍କ ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ ବଦଇ ସ୍ାଗତ ସମ୍ୱଦ୍୍ଯନା 
ଜଣାଇଛନ୍।ି ତାଙ୍କ ସେଳତା ବ�ାଗୁଁ ଜ଼ଲି୍ାର ସମସ୍ 
ପ୍ରସକୁି୍ୟସନ ମହଲବର ଖସୁରି ଲହରଲୀ ବଖଳ�ିାଇଛ।ି

ଜଲି୍ୱାଜଜ୍ପେୀକ୍ୱାରେଉତ୍ୀର୍୍ଷସମମିଅଖତେଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍୍ଷନୱା

ଆର୍ଏସ୍ପିପକ୍େକୁ ଛୱାତ୍ରଛୱାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୱାେୱାବତିେଣ

ୋନସେମଣୁ୍,ି୧୭ା୩(େମେି): ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ା ପାଟପରୁ ୋନା ଏସ. 
ବଗାପାଳପରୁ ପଞ୍ାୟତ ପରୁୁଣାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ନକିଟ ଏକ ଆମ୍ୱ ବତାଟାରୁ 
ପଲୁସି ଜବଣ �ବୁତଲୀଙ୍କ ମତୃବଦହ ଉଦ୍ାର କରଛି।ି �ବୁତଲୀ ଜଣଙ୍କ 
ବହବଲ ବଶରଗଡ଼ ୋନା ବଶରଗଡ଼ ବକଉଟ ସାହରି କାମନିଲୀ ବବିଷାୟଲୀ 
(୧୯)।  କାମନିଲୀ ଗରୁୁବାର ବଲିକୁ କାମ କରବିା ପାଇ ଁ�ାଇଥିବା ବବବଳ 
ଆଉ ଘରକୁ ବେର ି ନଥିବଲ। ଶକୁ୍ରବାର ପରୁୁଣାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ନକିଟ ଏକ 
ଆମ୍ଭ ବତାଟାବର ଜବଣ �ବୁତଲୀଙ୍କ ମତୃବଦହ ଝୁଲୁଥିବା କଛି ି ବଲାକ 
ବଦଖି ସ୍ାନଲୀୟ ସରପଞ୍ଙୁ୍କ ଖବର ବଦଇଥିବଲ। ଏବନଇ ପାଟପରୁ ପଲୁସି 
ଘଟଣାସ୍ଳବର ପହଞ୍ ିତଦନ୍ ଚଳାଇଛ।ି

ଯକୁବତୀଙ୍ଝକୁଲନ୍ୱାମତୃରେହଉର୍ୱାେ
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ଶନବିାର
୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୭।୩(ସମସି): ବରି�ୋଧୀ 
ଦଳ ରେତୋ ଜୟ େୋ�ୋୟଣ ମଶି୍ର ଆଜ ି
ଗହୃର� ଅବସ�ପ୍ୋପ୍ତ ଅଧିକୋ�ୀଙ୍କ େଯିକୁ୍ ି
ପ୍ସଙ୍ଗ ଉତ୍ୋପେ କ�ଥିିବୋ ରବରଳ ଏହୋ� 
କଡ଼ୋ ଜବୋବ ରଦଇଛନ୍ ି ଶୋସକ ଦଳ 
ବଧିୋୟକ ଡ. ଅ�ୁଣ ସୋହୁ। ପ୍ଧୋେମନ୍ତୀଙ୍କ 
ଦପ୍ତ�ଠୋ�ୁ ଆ�ମ୍ଭ କ� ି ବରିଜପ ି ଶୋସତି 
ଉତ୍ତ� ପ୍ରଦଶ, ହ�ୟିୋଣୋ, କର୍ଣ୍ୋଟକ ମଧ୍ୟ 
ଅବସ�ପ୍ୋପ୍ତ ଅଧିକୋ�ୀମୋରେ େଯିକୁ୍ ି
ପୋଇଛନ୍।ି ଅବସ�ପ୍ୋପ୍ତ କମଣ୍ଚୋ�ୀଙୁ୍କ 
େଯିକୁ୍ ି ରଦବୋ ସମ୍ଧିୋେ ବରି�ୋଧୀ େୁରହଁ। 
ରତଣ ୁ ବରି�ୋଧୀଦଳ ରେତୋଙ୍କ ଏପ� ି
ସମ୍ଧିୋେ ବଷିୟର� ସୋମୋେ୍ୟ ଜ୍ୋେ 
�ହତି ବୋଚୋଳୋମକୁି କଟୁ ସମୋର�ୋଚେୋ 
କ�ଛିନ୍ ି ଅ�ୁଣ। ଏହୋ ସହ ଜୟେୋ�ୋୟଣ 
ମୋେସକି ର�ୋଗ ବରିଶଷଜ୍ଙ୍କ େକିଟର� 
େଜିକୁ ଚକିତି୍ୋ କ�ବିୋ ଆବଶ୍ୟକ ରବୋ� ି
ପ�ୋମଶଣ୍ ରଦଇଛନ୍।ି ଆଜ ି ଶେୂ୍ୟକୋଳର� 
ବରି�ୋଧୀଦଳ ରେତୋ ଶ୍ରୀ ମଶି୍ର �ୋଜ୍ୟର� 
ଅବସ�ପ୍ୋପ୍ତ ଅଧିକୋ�ୀଙ୍କ େଯିକୁ୍ ି ପ୍ସଙ୍ଗ 
ଉଠୋଇଥିର�। ବରିଜଡ ି ସଦସ୍ୟ ଅ�ୁଣ 
କୁମୋ� ସୋହୁ ତୋଙ୍କ� ଏଭଳ ି ବକ୍ବ୍ୟକୁ 
ବରି�ୋଧ କ� ି କହଥିିର� ରଯ ଅେ୍ୟକୁ 
ରଗୋଟ ି ଆଙୁ୍ଗଳ ି ରଦଖୋଇର� ଚୋର�ୋଟ ି

ଆଙୁ୍ଗଳ ି େଜି ଆଡ଼କୁ ଆସଥିୋଏ। ଭୋ�ତ 
ବଷଣ୍� ସରବଣ୍ୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ୋର� ଅବସ�ପ୍ୋପ୍ତ 
ଅଧିକୋ�ୀଙୁ୍କ େଯିକୁ୍ ିମଳୁିଛ।ି ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କୋ� 
ମଧ୍ୟ ଅେୁ�ୂପ େଯିକୁ୍ ିରଦଇଥିବୋ ଉଦୋହ�ଣ 
ଅେୁଣ ରଦଇଥିର�। ରସ ପଣୁ ିକହଥିିର� ରଯ 
ରବୋଧହୁଏ ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ଧରମଣ୍ନ୍ଦ୍ର ପ୍ଧୋେଙୁ୍କ 
ଅକଳର� ପକୋଇବୋପୋଇ ଁ ଶ୍ରୀ ମଶି୍ର ଏଭଳ ି
ମନ୍ବ୍ୟ ରଦଉଛନ୍।ି କୋ�ଣ ଶ୍ରୀ ପ୍ଧୋେଙ୍କ 
େକିଟର� ମଧ୍ୟ ଅରେକ ଅବସ�ପ୍ୋପ୍ତ 
ଅଧିକୋ�ୀ �ହଛିନ୍।ି ରକବଳ ପଏିମ୍  ଓ 
େୁରହ ଁଗଜୁୁ�ୋଟ, ଉତ୍ତ�ପ୍ରଦଶ, ହ�ଆିେୋ 
ଓ କର୍ଣ୍ୋଟକର� ମଧ୍ୟ ଅବସ�ପ୍ୋପ୍ତ 
ଅଧିକୋ�ୀମୋରେ େଯିକୁ୍ ି ପୋଇଛନ୍।ି 
ଏପ�କି ି ଆ�ଏସଏସ କମଣ୍ୀଙୁ୍କ ରକନ୍ଦ୍ର 
ସ�କୋ� ରଖୋ�ୋ ବୋଜ��ୁ ଆଣ ି େଯିକୁ୍ ି
ରଦଉଥିବୋ ଡ. ସୋହୁ ଉରଲେଖ କ� ିଗହୃର� 
ରଯଉମଁୋରେ ସଦସ୍ୟ େୋହୋନ୍ ି ରସମୋେଙ୍କ 
େୋ ଁ େଆିଯବିୋ ଯଥୋଥଣ୍ େୁରହଁ ରବୋ� ି
କହଥିିର�। ଅବସ�ପ୍ୋପ୍ତ କମଣ୍ଚୋ�ୀଙୁ୍କ 
େଯିକୁ୍ ି ରଦବୋ ସମ୍ଧିୋେ ବରି�ୋଧୀ େୁରହଁ। 
ଏହୋ ସମ୍ଧିୋେ ବଷିୟର� ସୋମୋେ୍ୟ 
ଜ୍ୋେ�ହତି ବୋଚୋଳୋମ ିଏବଂ ଏଥିପୋଇ ଁରସ 
ମୋେସକି ର�ୋଗ ବରିଶଷଜ୍ଙୁ୍କ ରଦଖୋଇବୋ 
ଆବଶ୍ୟକ ରବୋ� ିଅ�ୁଣ କହଥିର�।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୭।୩(ସମସି): ଛତ୍ପିଟୁ ଓ ମୋ�ଗିଡ଼ୁୋ 
ମଧ୍ୟର� ରଦୋହ�ୀକ�ଣ କୋଯଣ୍୍ୟ ଶୀଘ୍ର ରଶଷ ରହୋଇଯବି। 
ଏଥିପୋଇଁ ଅସ୍ୋୟୀ ଓ ଆଂଶକି ଭୋରବ କଛି ି ରରେେ ବୋତ�ି 
ରହୋଇଥିବୋ ପବୂଣ୍ତଟ ର�ଳ ଡଭିଜିେ ପକ୍ଷ�ୁ ସଚୂେୋ 
ଦଆିଯୋଇଛ।ି ବଶିୋଖୋପୋଟଣୋ-ରକୋ�ୋପଟୁ-ବଶିୋଖୋପୋଟଣୋ 
ଏକ୍ସରପ୍ସ୍   ମୋଚ୍ଚଣ୍ ୧୭ ଓ ୨୦ ତୋ�ଖିର� ବଶିୋଖୋପୋଟଣୋ�ୁ 
ଓ ରକୋ�ୋପଟୁ�ୁ ୧୮ ଓ ୨୧ ତୋ�ଖିର� ଉଭୟ ଦଗି�ୁ 
ବୋତ�ି ରହୋଇଛ।ି ରକୋ�ୋପଟୁ-ବଶିୋଖୋପୋଟଣୋ ପୋରସଞ୍ଜ� 

ସ୍ୱତନ୍ତ ରକୋ�ୋପଟୁ�ୁ ୨୩ ତୋ�ଖିର� ବୋତ�ି ରହବ। 
କ�ିୋଣୁ୍�-ବଶିୋଖୋପୋଟଣୋ ପୋରସଞ୍ଜ� କ�ିୋଣୁ୍��ୁ ୨୩ 
ତୋ�ଖିର� ବୋତ�ି ରହୋଇଛ।ି ରସହଭିଳ ି �ୋଉ�ରକ�ୋ ଓ 
ଜଗଦ�ପ�ୁ ମଧ୍ୟର� ଚୋ�ୁଥିବୋ ଏକ୍ସରପ୍ସ୍   ରରେନ୍  ମୋଚ୍ଚଣ୍ 
୧୭�ୁ ୨୧ ପଯଣ୍୍ୟନ୍ ଜଗଦ�ପ�ୁ ପ�ବିରତ୍ତଣ୍ ରକୋ�ୋପଟୁ 
ପଯଣ୍୍ୟନ୍ ଚଳୋଚଳ କ�ବି। ରସହଭିଳ ିହୀ�ୋଖଣ୍ ଏକ୍ସରପ୍ସ, 
ସମର�ଶ୍ୱ�ୀ ଏକ୍ସରପ୍ସ ରରେନ୍   ମଧ୍ୟ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ଦେିର� 
ଆଂଶକି ଭୋରବ ବୋତ�ି ରହୋଇଛ।ି 

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୭।୩(ସମସି): �ୋଜ୍ୟ� ସବୁ ଜଲିେୋ� 
କୋ�ୋଗୋ�, ୧୨୫ଟ ି ପଞ୍ୋୟତ ସମତି,ି ଶରହ ତହସ�ି 
ଓ ୨ଶହ ସ�କୋ�ୀ ବଦି୍ୟୋଳୟର� ରସୌ�ଶକ୍ ି
ମୋଧ୍ୟମର� ବଦୁି୍ୟତକି�ଣ ରହବୋ� ପ୍ସ୍ୋବ �ହଛି।ି 
ସମ୍ପ୍ରତ ି �ୋଜ୍ୟର� ରମୋଟ୍   ୧୦୧୧ ରମଗୋୱୋଟ୍   କ୍ଷମତୋ� 
ରସୌ�ଶକ୍ ିଉପ�ବ୍ଧ ଅଛ।ି ତେ୍ମଧ୍ୟ�ୁ ୪୩୬ ରମଗୋୱୋଟ୍   
କ୍ଷମତୋ �ୋଜ୍ୟ ମଧ୍ୟର� ଓ ବୋକ ି ୫୭୫ ରମଗୋୱୋଟ୍   
�ୋଜ୍ୟ ବୋହୋର� ସ୍ୋପତି ରହୋଇଛ।ି �ୋଜ୍ୟ ବୋହୋର� 
ଉତ୍ତ�ପ୍ରଦଶ, ହ�ୟିୋଣୋ ଓ �ୋଜସ୍ୋେର� ରସୌ�ଶକ୍ ି

ପ୍କଳ୍ପ ସ୍ୋପତି ରହୋଇଛ।ି ରସହଭିଳ ି �ୋଜ୍ୟର� 
ରସୌ�ଶକ୍�ି ବ୍ୟୋପକ ଉତ୍ୋଦେ େମିରନ୍ ମୋଚ୍ଚଣ୍ 
୨୦୧୩ର� ଜଇିଡସିଓିଏଲ୍  � ସ୍ୋପେୋ ରହୋଇସୋ�ଛି।ି 
ଏହୋ ମୋଧ୍ୟମର� ରସୌ� ପ୍କଳ୍ପ ପ୍ତଷି୍ୋ କୋଯଣ୍୍ୟ ହୋତକୁ 
େଆିଯୋଉଛ।ି ରସହଭିଳ ିଓର�ଡୋ ଓ �ୋଜ୍ୟ� ୪ ରଗୋଟ ି
ଡସିକମ୍   ଦ୍ୋ�ୋ ପଏିମ କୁସମୁ ରଯୋଜେୋ ମୋଧ୍ୟମର� 
କୃଷ ି ଅେୁପରଯୋଗୀ ଜମଗିଡ଼ୁକିର� ଗ୍ୋଉଣ୍ ମୋଉରଟେଡ୍   
ରସୋ�ୋ� ସଷି୍ଟମ୍   ଓ ରସୌ�ଚୋଳତି ପମ୍ପ� କୋଯଣ୍୍ୟକୋ�ୀ 
କ�ବିୋକୁ ରଯୋଜେୋ �ହଛି।ି 

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୭।୩(ସମସି): ଗ୍ୋମୀଣ ରଯୋଜଗୋ� 
କ�୍ୟୋଣ ରଯୋଜେୋ ଆଳର� ସୋରେ ୬ରକୋଟ�ୁି ଊର୍ଦ୍ଣ୍ 
ଟଙ୍କୋ ଠରକଇ ମୋମ�ୋର� ଇଓଡବ୍ଲ୍୍ୟ(ଅଥଣ୍ ରେୈତକି 
ଅପ�ୋଧ ଶୋଖୋ) ଆଉ ଜରଣ ଅଭଯିକୁ୍କୁ ଗ�ିଫ 
କ�ଛି।ି ଗ�ିଫ ଅଭଯିକୁ୍ ଜଣଙ୍କ ରହର� 
ବହିୋ� ରକଶରଦଓ�ୋ ଗ୍ୋମ� ଅମତି 
ସଂିହ। ସ୍ୋେୀୟ ରକୋଟଣ୍ର� ହୋଜ� କ�ବିୋ 
ପର� ରେୋଞ୍ଜଟି୍   �ମିୋଣ୍ର� ଭୁବରେଶ୍ୱ� 
ଆଣ ି ଏସ୍  ଡରିଜଏମ୍   ରକୋଟଣ୍ର� ହୋଜ� 
କ�ୋଇଛ।ି ଅଭଯିକୁ୍ ଅମତି୍   ଜରଣ ଆଇଟ ି
ଇଞ୍ଜେିୟି�। ରସ େକ� ି ରୱବ୍  ସୋଇଟ୍   
ରଖୋ� ି ଠରକଇ କ�ୁଥିର�। ଗ୍ୋମୀଣ ରଯୋଜଗୋ� 
କ�୍ୟୋଣ ଚୋକ�ି ି ପୋଇ ଁ ରଫସ୍  ବୁକ୍   ଏବଂ ଅେ୍ୟ 
ରସୋସଆି� ମଡିଆି� ସୋହୋ�ୋ ରେଉଥିର�। ରସ 
ପ�ିୋଙ୍କ ଠୋ�ୁ ଭୋ�ତ ରପ, ରଫୋନ୍   ରପ, ଆଦ ି

ମୋଧ୍ୟମର� ଟଙ୍କୋ ରେଉଥିର�। ଠରକଇ ପୋଇ ଁଦଲିେୀ, 
ମମୁୋ୍ଇ ଏବଂ ରଡ�ୋଡୁନ୍  ର� ଅମତି୍  � ଥି�ୋ ମଖୁ୍ୟ 
ଅଫିସ୍  । ରସଠୋର� କଛି ି ପ�ିୋଙୁ୍କ ଚୋକ�ି ି ରଦଇ 
ଏଭଳ ି�ୋରକଟ୍   ଚଳୋଉଥିର�। େକ� ିରୱବ୍  ସୋଇଟ୍   

ରଖୋ� ି୧୭ �ୋଜ୍ୟ� ପୋଖୋପୋଖି ୩୫�କ୍ଷ ପ�ିୋଙୁ୍କ 
ଠକଥିିବୋ ଇଓଡବ୍ଲ୍୍ୟ ତଦନ୍ ରବରଳ ଜୋଣବିୋକୁ 
ପୋଇଛ।ି ଅମତି୍   ପ୍ତ ିସପ୍ତୋହର� ଠରକଇ କ� ି୪୦ 
ହଜୋ� ଟଙ୍କୋ ର�ୋଜଗୋ� କ�ୁଥି�ୋ। ଅମତି୍   ଆଇଟ ି

ଗ୍ୋଜୁଏଟ୍   ଥିବୋ�ୁ ରସ ସ�କୋ�ଙ୍କ ରୱବ୍  ସୋଇଟ୍  � 
ଅବକିଳ ରଦଖୋଯୋଉଥିବୋ େକ� ି ରୱବ୍  ସୋଇଟ୍   
ରଖୋ�ବିୋର� ସଫଳ ରହୋଇଥି�ୋ। ପବୂଣ୍�ୁ ଏହ ି
ଠରକଇ� ମୋଷ୍ଟ�ମୋଇଣ୍ ଧ�ମ ପୋ� ସଂି ଏବଂ 

ତୋ� ଦୁଇ ଘେଷି୍ ସହିରଯୋଗୀ ବହିୋ� 
ତୁଳସୀଆ ଗ୍ୋମ� ଜୟ�ୋମ ତୱିୋ�ୀଙୁ୍କ 
ଗ�ିଫ କ�ୋଯୋଇଥି�ୋ। ଏହ ି ଠରକଇ 
�ୋରକଟ� ମୋଷ୍ଟ�ମୋଇଣ୍ ଥିର� ବହିୋ� 
ରଗୋପୋଳଗଞ୍ଜ� ଧ�ମ ପୋ� ସଂି। ତୋ� 
ଘେଷି୍ ସହରଯୋଗୀଭୋରବ ଜୟ�ୋମ ତୱିୋ�ୀ। 
ଯବୁକଯବୁତୀଙ୍କ ଠୋ�ୁ ଠରକଇ ଟଙ୍କୋ ପ୍ଥରମ 

ଗ୍ୋମୀଣ ର�ୋଜଗୋ� ସଂସ୍ୋ େୋମକ ଏକ ଆକୋଉଟେକୁ 
ଯୋଉଥି�ୋ। ରସଠୋ�ୁ ଟଙ୍କୋ ଜୟ�ୋମଙ୍କ ଆକୋଉଟେକୁ 
ଯୋଉଥି�ୋ। ଜୟ�ୋମ ପ୍ରଯୋଜକ ସୋଜ ିଏହ ିଠରକଇ 
ଟଙ୍କୋକୁ ଫି�୍ମର� �ଗୋଇ ଧଳୋ କ�ୁଥି�ୋ। ଏହଭିଳ ି

ରସ ଗ୍ୋମୀଣ ର�ୋଜଗୋ� ଆକୋଉଟେ�ୁ ୩୫�କ୍ଷ 
୮୩ହଜୋ� ଟଙ୍କୋ ଜୟ�ୋମଙ୍କ ଆକୋଉଟେକୁ 
ରେୋଞ୍ଜୋକ୍  ସନ୍   ରହୋଇଛ।ି ଇଓଡବ୍ଲ୍୍ୟ ତଦନ୍ କ�ବିୋ 
ପର� ଜୟ�ୋମଙ୍କ �ଙି୍କକ୍   ପଦୋକୁ ଆସଥିି�ୋ। ଠରକଇ 
ଟଙ୍କୋର� ଏକ ଫି�୍ମ ମଧ୍ୟ ତଆି� ି କ�ଥିିର�। 
ଗତ ବଷଣ୍ ଡରିସମ�୍ ୨୮ତୋ�ଖିର� ବଭିନି୍ନ 
ଖବ�କୋଗଜର� ଗ୍ୋମ୍ୟ ର�ୋଜଗୋ� କ�୍ୟୋଣ 
ସଂସ୍ୋେ େୋମର� ଜୋ� ବଜି୍ୋପେ ରଦଇଥିର�। 
ବଜି୍ୋପେ ପଣୁ ିଧମଣ୍ପୋ� େଜି ଆକୋଉଟେ�ୁ େରଦଇ 
ସମୁତି୍ୋ ପ୍ଡକ୍  ସନ୍   ଆକୋଉଟେ�ୁ ଟଙ୍କୋ ବଜି୍ୋପେ 
ସଂସ୍ୋକୁ ପଠୋଇଥିର�। ଏହ ି ଏନ୍  ଜଓି ସଂସ୍ୋ 
�ୋଜ୍ୟ ସ�କୋ�ଙ୍କ ଦ୍ୋ�ୋ ପଞ୍ଜକୃିତ ରହୋଇଥିବୋ 
ଦଶଣ୍ୋଯୋଇଥି�ୋ। ଜଲିେୋ ସଂରଯୋଜକ, କଂପ୍ୁୟଟ� 
ଅପର�ଟ�, ସରଭଣ୍ୟ� ପଦ ପୋଇ ଁ ପ�ିୋଙ୍କଠୋ�ୁ 
ଟଙ୍କୋ ଆଦୋୟ କ�ୋଯୋଉଥି�ୋ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୭।୩(ସମସି): �ୋଜ୍ୟ� ଏକ ବୃହତ 
କମଣ୍ବଳ କୃଷ ି ରକ୍ଷତ୍ ଉପର� େଭିଣ୍� କ�ନ୍ ି ଏବଂ 
ରସମୋେଙ୍କ� ସବଣ୍ୋଙ୍ଗୀ ବକିୋଶ ପୋଇଁ �ୋଜ୍ୟ ସ�କୋ� 
ସବୁମରତ ଉଦ୍ୟମ କ�ୁଛନ୍।ି ଏହ ିକ୍ରମର� ଜଳ ସମ୍ପଦ 
ବଭିୋଗ କ୍ରମବର୍୍ଧିଷୁ୍ ଆବଶ୍ୟକତୋ ପ�ୂଣ ଉପର� 
ଗ�ୁୁତ୍ୋର�ୋପ କ�ୁଛ ି ରବୋ� ି ବଭିୋଗୀୟ ମନ୍ତୀ ଟୁକେି ି
ସୋହୁ କହଛିନ୍।ି 

ବଧିୋେସଭୋର� ଜଳ ସମ୍ପଦ ବଭିୋଗ� ବରଜଟ 
ଖଚ୍ଚଣ୍ ଦୋବ ି ଉପର� ବକ୍ବ୍ୟ �ଖି ମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋହୁ 
କହଥିିର� ରଯ କୃଷ ି ଓ କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟୋକୁ �ୋଜ୍ୟ 
ସ�କୋ� ପ୍ୋଥମକିତୋ ରଦଇଛନ୍।ି ୨୩ ବଷଣ୍ ପରୂବଣ୍ 
�ୋଜ୍ୟର� ମୋତ୍ ୬.୮୮ ହଜୋ� ରହକ୍ଟ� ଜମକୁି 
ଜଳରସଚେ ବ୍ୟବସ୍ୋ ଥିବୋ ରବରଳ ଏରବ ଏହ ିପ�ମିୋଣ 
୨.୩୩ �କ୍ଷ ରହକ୍ଟ�ର� ପହଞ୍ଛି।ି ଆଗୋମୀ ୫ ବଷଣ୍ 
ମଧ୍ୟର� ଜଳ ସମ୍ପଦ ଭତି୍ତଭୂିମ ିବକିୋଶ ପୋଇଁ ସ�କୋ� 
୭୫,୦୦୦ ରକୋଟ ିଟଙ୍କୋ� ବ୍ୟବସ୍ୋ କ�ଛିନ୍।ି ଚଳତି 
ବଷଣ୍ ଜଳ ରକ୍ଷତ୍� ବକିୋଶ ପୋଇଁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ୧୧,୬୫୫ 
ରକୋଟ ିଟଙ୍କୋ ପ୍ଦୋେ କ�ଛିନ୍।ି ଏହ ିବଷଣ୍ ୨.୩୩ �କ୍ଷ 
ରହକ୍ଟ� ଜମକୁି ଜଳରସଚେ ରହବ। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ସବଣ୍ଦୋ 

ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିୋକୁ ସବଣ୍ୋଧିକ ପ୍ୋଧୋେ୍ୟ ରଦଇଛନ୍।ି ଏହ ି
କ୍ରମର� ଚଳତି ବଷଣ୍ େରି୍ଣ୍ୋ�ତି ସମୟ ପବୂଣ୍�ୁ ଗଙ୍ଗୋଧ� 
ରମରହ� ଉଠୋ ଜଳରସଚେ ପ୍କଳ୍ପ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ କ� ିମ�ୁଡ଼ ି
ପ୍ପୀଡତି ୨୫୬୦୦ ରହକ୍ଟ� ଚୋଷ ଜମକୁି ଜଳରସଚତି 
କ�ୋଯବି। ରସହପି� ିଗଞ୍ଜୋମର� ଘଟରକଶ୍ୱ� ଡ୍ୟୋମ୍  , 
େୟୋଗଡ଼ର� କୁସମୁୀ ବ୍ୟୋର�ଜ, ଅେୁଗଳୁ ଜଲିେୋର� 

ମେରଯୋ� ସମ୍ପ୍ରସୋ�ଣ ଭଳ ିତେିଟି ିବୃହତ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ 
ଜଳରସଚେ ପ୍କଳ୍ପ� କୋଯଣ୍୍ୟ ରଶଷ ରହବ। ଚଳତି ବଷଣ୍ 
ବ�ୋଙ୍ଗି� ର�ୋୟ� ସକୁରତ� ବୃହତ ଜଳରସଚେ 
ପ୍କଳ୍ପ ତଥୋ ରକନୁ୍ଝ�� କୋେୁପ�ୁ ଜଳରସଚେ 
ପ୍କଳ୍ପର� ଜଳଭଣ୍�ର� ଜଳ ସଞ୍ୟ କୋଯଣ୍୍ୟ ଆ�ମ୍ଭ 
ରହବ ରବୋ� ିମନ୍ତୀ କହଥିିର�। 

ମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋହୁ କହଥିିର� ରଯ ରବୈତ�ଣୀ 
େଦୀ� ଆେନ୍ପ�ୁ ବ୍ୟୋର�ଜ ସହତି ସୋଳନ୍ୀ େଦୀ� 
ବଦି୍ୟୋଧ�ପ�ୁ ବ୍ୟୋର�ଜକୁ ସଂରଯୋଗ କ�ୁଥିବୋ 
ସଂରଯୋଗୀକ�ଣ ରକେୋ�କୁ ଚଳତି ବଷଣ୍ କୋଯଣ୍୍ୟକ୍ଷମ 
କ�ୋଯୋଇ ଜେତୋଙ୍କ ଉରଦେଶ୍ୟର� ର�ୋକୋପ ୍ଧିତ 
କ�ୋଯବି। ଚଳତି ବଷଣ୍ ୬ଟ ି ବୃହତ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ 

ପ୍କଳ୍ପ� େମିଣ୍ୋଣ ଆ�ମ୍ଭ ରହବ। 
େବ�ଙ୍ଗପ�ୁର� େବ�ଙ୍ଗପ�ୁ 
ଉଠୋ ଜଳରସଚେ, ବ�ୋଙ୍ଗ�ିର� 
ଅପ��ୋନ୍ଥ, େୟୋଗଡ଼ର� ବୃତ୍ତଙ୍ଗ, 
ଅେୁଗଳୁର� ସମୋରକୋଇ, ଗଞ୍ଜୋମର� 
ପପିଳପଙ୍ଗୋ ଓ ମୟ�ୂଭଞ୍ଜର� 
ଖଇ�ବନ୍ଧ ପ୍କଳ୍ପ ଆ�ମ୍ଭ ରହବ। 

ବଷଣ୍ୋ ଜଳ� ସଂ�କ୍ଷଣ ପୋଇ ଁ ୪୬ଟ ି ଅେୁରମୋଦତି 
ଇେଷ୍ଟମି୍   ରଷ୍ଟୋର�ଜ୍   ବ୍ୟତୀତ ଅତ�ିକି୍ ୨୦ଟ ି େୂତେ 
ଇନ୍  ଷ୍ଟମି୍   ରଷ୍ଟୋର�ଜ୍   ସଷି୍ଟମ େମିଣ୍ୋଣ କୋଯଣ୍୍ୟ ହୋତକୁ 
େଆିଯବି। ଏଥିପୋଇ ଁ ୮୫୪ ରକୋଟ ି ଟଙ୍କୋ ବ୍ୟୟବ�ୋଦ 
କ�ୋଯୋଇଛ।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ବପିଯଣ୍୍ୟୟ େରି�ୋଧୀ �ୁଣୋ ବନ୍ଧ 
ପ୍କଳ୍ପ ମୋଧ୍ୟମର� ବୋର�ଶ୍ୱ�, ଭଦ୍ରକ, ରକନ୍ଦ୍ରୋପଡ଼ୋ, ପ�ୁୀ 

ଜଲିେୋର� ପ୍ୋୟ ୨୦୦ କମି ି �ୁଣୋ ବନ୍ଧକୁ ସଦୃୁଢ଼ କ�ବିୋ 
ପୋଇ ଁଆଗୋମୀ ଆଥ ୍ଧିକ ବଷଣ୍ର� ୧୫୦ ରକୋଟ ିଟଙ୍କୋ ବ୍ୟୟ 
ବ�ୋଦ ରହୋଇଛ।ି ଆଗୋମୀ ଆଥ ୍ଧିକ ବଷଣ୍ର� ୨୦ ହଜୋ� 
ଗଭୀ� େଳକୂପ ପୋଇଁ ୩୦୦ ରକୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଏବଂ ୧୫୦୦ 
ରଗୋଷ୍ୀ ଉଠୋ ଜଳରସଚେ ପ୍କଳ୍ପ ପୋଇଁ ୪୦୦ ରକୋଟ ି
ଟଙ୍କୋ, ଅଚଳ ଉଠୋ ଜଳରସଚେ ପ୍କଳ୍ପ ପୋଇ ଁ ୧୮୧ 
ରକୋଟ ି ଟଙ୍କୋ ବ୍ୟୟବ�ୋଦ କ�ୋଯୋଇଛ।ି ଅପ�ପରକ୍ଷ 
ରକେୋ� ସଂରଯୋଗୀକ�ଣ ପୋଇ ଁ ୨୭୦ ରକୋଟ ି ଟଙ୍କୋ 
ବ୍ୟୟବ�ୋଦ କ�ୋଯୋଇଛ।ି େବକୃଷ୍ ରଚୌଧ�ୂୀ ରସଚ 
ଉନ୍ନୟେ ପ୍କଳ୍ପ ରଯୋଜେୋର� ୧୨୫ ରକୋଟ ି ଟଙ୍କୋ 
ବ୍ୟୟବ�ୋଦ କ�ୋଯୋଇଛ ି ରବୋ� ି ମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋହୁ 
ପ୍କୋଶ କ�ଥିିର�। ଆଜ ି ଖଚ୍ଚଣ୍ ଦୋବ ି ଆର�ୋଚେୋର� 
ସବୁୋସ ଚନ୍ଦ୍ର ପୋଣଗି୍ୋହୀ, ସରୁ�ଶ କୁମୋ� �ୋଉତ�ୋୟ, 
ଦବି୍ୟ ଶଙ୍କ� ମଶି୍ର, ରମୋହେ ଚ�ଣ ମୋଝୀ, େ�ସଂିହ 
ମଶି୍ର, ଉମୋକୋନ୍ ସୋମନ୍�ୋୟ, ସରନ୍ୋଷ ସଂି ସୋ�ୁଜୋ, ଶଶୀ 
ଭୂଷଣ ରବରହ�ୋ, ମରୁକଶ ମହୋ�ଙି୍ଗ, ତୋ�ୋ ପ୍ସୋଦ 
ବୋହେିୀପତ,ି ପ୍ଣବ ବଳବନ୍�ୋୟ, ସଯୂଣ୍୍ୟବଂଶୀ ସ�ୁଜ, 
ରଦରବଶ ଆଚୋଯଣ୍୍ୟ, ସତ୍ୟ େୋ�ୋୟଣ ପ୍ଧୋେ, େବ ଚ�ଣ 
ମୋଝୀ, �ରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୋଏ ପ୍ମଖୁ ଅଂଶଗ୍ହଣ କ�ଥିିର�।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୭।୩(ସମସି): ଯବୁ ଆଇେଜୀବୀମୋେଙୁ୍କ ଆଥ ୍ଧିକ 
ସହୋୟତୋ ରଦବୋ ପୋଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କୋ�ଙ୍କ� ରକୌଣସ ି ବ୍ୟବସ୍ୋ େୋହ ିଁ 
କମି୍ୋ ଆଗୋମୀ ବଷଣ୍ଗଡ଼ୁକିର� ଏଭଳ ି ଭତ୍ତୋ ପ୍ଦୋେ ରେଇ ରକୌଣସ ି
ରଯୋଜେୋ େୋହ ିଁ। �ୋଜ୍ୟ ବରିଜଡ ି ସୋଂସଦ ମୋେସ �ଞ୍ଜେ ମଙ୍ଗ�ୋଜଙ୍କ 
ପ୍ଶ୍ନ� ଉତ୍ତ�ର� ଏଭଳ ିସଚୂେୋ ରଦଇଛନ୍ ିରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ କ�ିନ୍   �ଜୁି୍। ଶ୍ରୀ 
�ଜୁିଜୁ କହଛିନ୍ ି ରଯ ଜରଣ ଆଇେର� ସ୍ୋତକ ଡଗି୍ୀ ହୋସ� କ�ଥିିବୋ 
ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀମୋରେ ଓକ�ିୋତ ି କ�ବିୋ ପୋଇଁ ପଞ୍ଜକି�ଣ କ�ପିୋ�ରିବ। 
ଆଇେଜୀବୀ ଭୋରବ ରସ ଅଭଜି୍ତୋ ହୋସ� କ�ରିବ। େଜି ସୋମଥଣ୍୍ୟ ଓ 
ଦକ୍ଷତୋ ଆଧୋ�ର� ବୃତ୍ତଗିତ ଅଭ୍ୟୋସ କ� ିଅଥଣ୍ ଉପୋଜଣ୍େ କ�ପିୋ�ରିବ। 
ମୋତ୍ ଏଥିପୋଇଁ ରସମୋେଙୁ୍କ ଆଥ ୍ଧିକ ସହୋୟତୋ ବୋ ଭତ୍ତୋ ରଦବୋକୁ ରକୌଣସ ି
ରଯୋଜେୋ େୋହ ିଁ ରବୋ� ି ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ କହଛିନ୍।ି ଉରଲେଖରଯୋଗ୍ୟ ସୋଂସଦ 
ଶ୍ରୀମଙ୍ଗ�ୋଜ ଯବୁ ଆଇେଜୀବୀମୋେଙୁ୍କ ଆଥ ୍ଧିକ େ�ିପତ୍ତୋ ରଯୋଗୋଇ ରଦବୋ 
ଉରଦେଶ୍ୟର� ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କୋ� ରକୌଣସ ିଭତ୍ତୋ ରଯୋଜେୋ �ହଛି ିକ ିେୋହ ିଁ, 
ଯଦ ି ଏଭଳ ି କଛି ି ରଯୋଜେୋ ଅଛ ି ରତରବ ରସ ସମ୍ପକ୍ଧିତ ସଚୂେୋ ପ୍ଦୋେ 
କ�ବିୋକୁ ଶ୍ରୀମଙ୍ଗ�ୋଜ ପ୍ଶ୍ନ କ�ଥିିର�।

 �ଯବୁ ଆଇନଜୀବୀଙୁ୍ ଆର୍ ଥିକ ସହାୟତା

ବ୍ୟବସ୍ା କମି୍ା ଯଯାଜନା ନ ଥିବା କହଲିା ଯକନ୍ଦ୍ରଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୭।୩(ସମସି): ହୋତୀ କ�ଡି� ପ୍ସଙ୍ଗର� 
ମଖୁ୍ୟ ବେ୍ୟପ୍ୋଣୀ ସଂ�କ୍ଷକ (ପସିସିଏିଫ)ଙୁ୍କ ଜୋତୀୟ ଗ୍ୀେ 
ରେବୁିେୋ� (ଏେଜଟି)ି ପକ୍ଷ�ୁ କୋ�ଣ ଦଶଣ୍ୋଅ ରେୋଟସି ଜୋ� ି
ରହୋଇଛ।ି �ୋଜ୍ୟର� ୧୪ଟ ି ହୋତୀ କ�ଡିର୍   ରଘୋଷଣୋ ରେଇ 
୨୦୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ର� ଏେଜଟି ି େରିଦେଣ୍ଶ ରଦଇଥିର�। 
ବତ୍ତଣ୍ମୋେ ପଯଣ୍୍ୟନ୍ ଏହୋ ରଘୋଷଣୋ ରହୋଇ େ ଥିବୋ�ୁ ଏେଜଟି ି

ଅସରନ୍ୋଷ ବ୍ୟକ୍ କ�ବିୋ ସହ କୋ�ଣ ଦଶଣ୍ୋଅ ରେୋଟସି୍   ଜୋ� ି
କ�ଛିନ୍।ି ଏେଜଟି ି ଆଇେ ୨୦୧୦� ଧୋ�ୋ ୨୬ ଅେୁସୋର� 
ତୋଙ୍କ ବରି�ୋଧର� କୋହ ିଁକ ିକୋଯଣ୍୍ୟୋେୁଷ୍ୋେ ଗ୍ହଣ କ�ୋ େ ଯବି 
ରସ ରେଇ କୋ�ଣ ଦଶଣ୍ୋଇବୋକୁ ଏନ୍  ଜଟି ିେରିଦେଣ୍ଶ ରଦଇଛନ୍।ି 
ୱୋଇ�୍ଡ �ୋଇଫ ରସୋସୋଇଟ ି ଅଫ୍   ଓଡ଼ଶିୋ ପକ୍ଷ�ୁ ରହୋଇଥବୋ 
ଏହ ିଆରବଦେ� ପ�ବତ୍ତଣ୍ୀ ଶଣୁୋଣ ିଏପ୍�ି ୬ର� ରହବ।

ପସିସିଏିଫଙୁ୍ କାରଣ ଦରା୍ଅ ଯନାଟସି
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୭।୩(ସମସି): ମହଳିୋ ସଶକ୍କି�ଣ 
ଦଗିର� ଅରେକ ଉଦୋହ�ଣ ସଷୃ୍ଟ ି କ�ଛି ି ଓଡ଼ଶିୋ। 
ବରିଶଷକ� ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ େବୀେ ପଟ୍ଟେୋୟକଙ୍କ 
ଆଭମିଖୁ୍ୟକୁ ବୋସ୍ବ �ୂପ ରଦବୋର� ଅବରହଳୋ 
କ� ି େୋହ ିଁ ୫-ଟ ି ଉପକ୍ରମ। ଏହୋ� ଆଉ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ 
ଉଦୋହ�ଣ ରହଉଛ ି ଆଥ ୍ଧିକ ରକ୍ଷତ୍ର� ମହଳିୋଙ୍କ 
ସହଭୋଗତିୋ ସେୁଶି୍ତି କ�ବିୋ। �ୋଜ୍ୟ� ଗ୍ୋମୋଞ୍ଳର� 
ଥିବୋ ୮୭% ମହଳିୋଙ୍କ (୧୪-୪୯ ବଷଣ୍)� େଜିସ୍ୱ 
ବ୍ୟୋଙ୍କ ଆକୋଉଟେ �ହଛି।ି ଜୋତୀୟ ସ୍�� ଠୋ�ୁ ଏହୋ 
ଅଧିକ। ଜୋତୀୟ ସ୍�ର� ଏହ ିହୋ� ୭୮.୬% �ହଛି।ି 
ଉତ୍ତ� ପ୍ରଦଶ, ରକ�ଳ, ମହୋ�ଷ୍ଟ, ଗଜୁ�ୋଟ ଭଳ ି
�ୋଜ୍ୟ ତୁଳେୋର� ଓଡ଼ଶିୋ� ପ୍ଦଶଣ୍େ ଆଗଆୁ �ହଛି।ି 
ଜୋତୀୟ ପ�ବିୋ� ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ �ରିପୋଟଣ୍-୫ର� ଏହ ି ତଥ୍ୟ 
ପ୍ଦୋେ କ�ୋଯୋଇଛ।ି

ମହଳିୋ ମୋେଙୁ୍କ ସ୍ୱୋବ�ମ୍ ିକ�ବିୋ ଦଗିର� ଜୋତୀୟ 
ସ୍� ଠୋ�ୁ ଆ�ମ୍ଭ କ� ି ମଳିତି ଜୋତସିଂଘ ପଯଣ୍୍ୟନ୍ 
ସବୁଠ ି ଚଚ୍ଚଣ୍ୋ। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ େବୀେ ପଟ୍ଟେୋୟକଙ୍କ 
ରେତୃତ୍ର� ଦରିେ ଅସହୋୟ ଥିବୋ ମହଳିୋ ଆଜ ି େଜି 
ପୋଇଁ େରିଜ ପ�ଚିୟ ସଷୃ୍ଟ ିକ�ପିୋ�ଛିନ୍।ି ବରିଶଷକ� ି
ମହଳିୋଙ୍କ ଆଥ ୍ଧିକ ଅନ୍ଭୁଣ୍କ୍କି�ଣ ରକ୍ଷତ୍ର� ଓଡ଼ଶିୋ 
ସ�କୋ�ଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳପ୍ସ ୂ ରହୋଇପୋ�ଛି।ି ମଶିେ 
ଶକ୍ ି ଭଳ ି ଅଭେିବ କୋଯଣ୍୍ୟକ୍ରମ ବଳର� ୭୦ �କ୍ଷ 
ମହଳିୋଙୁ୍କ ରେଇ ବଶିୋଳ କମଣ୍ବଳ ଗଠେ କ�ୋଯୋଇଛ।ି 
ଏହ ି ବଳକୁ ଆଗକୁ ରେବୋ ଉରଦେଶ୍ୟର� ମଶିନ୍   
ଶକ୍କୁି ଏକ ବଭିୋଗର� ପ�ଣିତ କ�ୋଯୋଇଛ।ି 
ମଶିନ୍   ଶକ୍ଙୁି୍କ ରେଇ ବରି�ୋଧୀ ଦଳ େୋେୋ ପ୍କୋ� 

କୁତ୍ୋ�ଟେୋ କ�ୁଥିବୋ ରବରଳ ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କୋ�ଙ୍କ� 
ଏହ ି�ରିପୋଟଣ୍ ରସମୋେଙୁ୍କ କଡ଼ୋ ଜବୋବ୍   ରଦଇଛ ିରବୋ� ି
କୁହୋଯୋଉଛ।ି �ରିପୋଟଣ୍ ଅେୁସୋର� ଗଜୁ�ୋଟର� 
୭୦%, ଉତ୍ତ� ପ୍ରଦଶ ଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦଶର� ୭୫% 
ର�ଖୋଏଁ, ପଶ୍ମି ବଙ୍ଗର� ୭୭%, ରତର�ଙ୍ଗୋେୋର� 
୮୪%, ମହୋ�ୋଷ୍ଟର� ୭୫%, �ୋଜସ୍ୋେର� 
୮୦%, ବହିୋ�ର� ୭୭%, ଦଲିେୀର� ୭୩%, 
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦଶର� ୮୨%, କର୍ଣ୍ୋଟକର� ୮୯%, 
ତୋମ�ିେୋଡ଼ୁର� ୯୨% ମହଳିୋଙ୍କ� େଜିସ୍ୱ ବ୍ୟୋଙ୍କ 

ଆକୋଉଟେ �ହଛି ି ଏବଂ ରସମୋରେ େରିଜ ଏହୋକୁ 
ବ୍ୟବହୋ� କ�ୁଛନ୍।ି ମହଳିୋମୋେଙ୍କ ହୋତ ମଠୁୋକୁ 
ଟୋଣ କ�ବିୋ ପୋଇଁ �ୋଜ୍ୟ ସ�କୋ� ଅରେକ ପଦରକ୍ଷପ 
ରେଇଥିବୋ ରବରଳ ପ୍ୋୟ ୧୫ଟ ି ବଭିୋଗ� ବଭିନି୍ନ 
ଦୋୟତି୍ ମହଳିୋ ସ୍ୱୟଂ ସହୋୟକ ରଗୋଷ୍ୀଙୁ୍କ ଦଆିଯୋଇଛ।ି 
ଆଗୋମୀ ଦେିର� ସବୁ ବଭିୋଗର� ରସମୋେଙୁ୍କ ସୋମ�ି 
କ�ବିୋ ପୋଇଁ �କ୍ଷ୍ୟ �ହଛି।ି ରସହପି� ି ମହଳିୋ ସ୍ୱୟଂ 
ସହୋୟକ ରଗୋଷ୍ୀଙୁ୍କ ରଗୋଟଏି ରଗୋଟଏି ଉରଦ୍ୟୋଗର� 
ପ�ଣିତ କ�ବିୋ ପୋଇଁ �ଣେୀତ ି ପ୍ସୁ୍ତ କ� ି ତୋ 
ଉପର� କୋଯଣ୍୍ୟୋେୁଷ୍ୋେ ରହଉଛ।ି

ମହଳିା ସରକ୍କିରଣ ଯଷେତ୍ରଯର ଆଦର୍ ସାଜଛି ିଓଡ଼ରିା

ରାଜ୍ୟର ୮୭% ମହଳିାଙ୍କର 
ଅଛ ିେଜିସ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ
ଅେ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ହାର 
ଠାରୁ ଆଗଆୁ

କଟକ,୧୭ା୩(ସମସି): ଶକୁ୍ରବୋ� ବୋ�ବୋଟୀ 
ପ୍ୟୋର�ସ୍  ଠୋର� ମରି�ଟ୍ସ କୋରଫ ଓ ସଚୂେୋ 
ରକନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍  ଘୋଟତି ରହୋଇଯୋଇଛ।ି କୃଷ ି ଓ କୃଷକ 
ସଶକ୍ୀକ�ଣ, ମତ୍୍ୟ ଓ ପ୍ୋଣୀସମ୍ପଦ ବକିୋଶ ମନ୍ତୀ 
�ରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ତୋପ ସ୍ୱୋଇଁ ଏହୋକୁ ଉଦ୍  ଘୋଟେ କ�ଥିିର�। 
ରସ କହରି� ରଯ ମରି�ଟ୍ସ କୋରଫ ରଖୋ�ବିୋ ଦ୍ୋ�ୋ 
ର�ୋକମୋେଙ୍କ� ମରି�ଟ୍ସ ପ୍ତ ି ଥିବୋ ପୋ�ମ୍ପ�କି �ୁଚ ି
ପେୁଃଉଜ୍ୀବତି ରହୋଇପୋ�ବି। ଜୀବେରଶୈଳୀର� 
ପ�ବିତ୍ତଣ୍େ ଓ ପୋଶ୍ୋତ୍ୟ ସଂସ୍ତୃ�ି ଅେୁଧୋବେ ଅରେକ 
ଅପଷୁ୍ଟକି� ଖୋଦ୍ୟ ରସବେ କ�ବିୋକୁ ପ୍ର�ୋଭେ 
ସଷୃ୍ଟ ି କ�ଥିୋଏ। ଋତୁଚକ୍ର� ବବିତ୍ତଣ୍େକୁ ଦୃଷ୍ଟରି� �ଖି 
ମରି�ଟ୍ସ ମଶିେକୁ ଏକ େୂତେ ଆଭମିଖୁ୍ୟର� ପ୍ଚଳେ 
କ�ୋଯୋଇଛ।ି ମରି�ଟ୍ସ ରେପକିୋ� କ୍ଲୋଇରମଟ୍  ର� ଉତ୍ନ୍ନ 
ରହୋଇ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ� ପଷୁ୍ଟସିୋଧେ କ�ପିୋ�ୁଛ।ି ଆଗୋମୀ 
େରଭମ�୍ ୧୦ ତୋ�ଖିକୁ ମୋଣ୍ଆି ଦବିସ ଭୋରବ 
ପୋଳେ କ�ୋଯବିୋ େମିରନ୍ ସ୍�ି କ�ୋଯୋଇଛ।ି ଏହୋକୁ 
ମ�ୂ୍ୟଯକୁ୍ କ�ବିୋ ପଷୁ୍ଟଶିସ୍ୟ ବଜୋ� ସଷୃ୍ଟ ି କ�ବିୋ 
ସହ ପଷୁ୍ଟଶିସ୍ୟ ଆଧୋ�ତି ଉତ୍ୋଦଗଡ଼ୁକି� �ପ୍ତୋେୀକୁ 
ରପ୍ୋତ୍ୋହତି କ�ବିୋ କୋଯଣ୍୍ୟକ୍ରମ� ମଳୂ�କ୍ଷ୍ୟ ରବୋ� ି
ମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱୋଇ ଁପ୍କୋଶ କ�ଥିିର�।

କୋଯଣ୍୍ୟକ୍ରମର� ରଯୋଗରଦଇ ପବୂଣ୍ତେ ମନ୍ତୀ 
ତଥୋ ବଡ଼ମୋ୍ ବଧିୋୟକ ରଦବୀ ପ୍ସୋଦ ମଶି୍ର କହରି� 
ରଯ ଆଠଗଡ଼, ତଗି�ିଆି, ବଡ଼ମୋ୍, େ�ସଂିହପ�ୁ ଓ 
ବୋଙ୍କୀ ଆଦ ି ଅଞ୍ଳର� ପ�ୁୁଷୋେୁକ୍ରରମ ମୋଣ୍ଆି ଚୋଷ 

କ�ୋଯୋଉଥି�ୋ। ପଷୁ୍ଟଶିସ୍ୟ ଫସ�� ସୋଂସ୍ତୃକି 
ଓ ଅଥଣ୍ରେୈତକି ପ୍ୋଧୋେ୍ୟକୁ ବୁଝ ି ବଗିତ ୬ ବଷଣ୍ 
ମଧ୍ୟର� ଏହୋ� ପ୍ଚୋ�ପ୍ସୋ� ରଯୋଗୁ ଁ ଆଜ ି ଓଡ଼ଶିୋ 
ଜୋତୀୟ ଓ ଅନ୍ଜଣ୍ୋତୀୟସ୍�ର� ଏହ ି ଫସ� ପୋଇଁ 
ଏକ ଆଗଧୋଡ଼�ି �ୋଜ୍ୟ ଭୋରବ ବରିବଚତି ରହୋଇଛ।ି 
ସମ୍ୋେତି ଅତଥିିଭୋରବ ଜଲିେୋ ପ�ଷିଦ� ସଭୋପତ ି
କରିଶୋ� ଚନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ର, ସଏିମ୍  ସ ି ରମୟ� ସବୁୋସ ଚନ୍ଦ୍ର 
ସଂିହ, ବୋ�ବୋଟୀ-କଟକ ବଧିୋୟକ ଇଂ ମହମ୍ଦ 
ରମୋକମି୍  , ପବୂଣ୍ତେ ବଧିୋୟକ ରଦବୋଶଷି ସୋମନ୍�ୋୟ 

ରଯୋଗରଦଇ କହରି� ରଯ ପ୍ୋୟ ୩୦ଭୋଗ ସ୍ୱଳ୍ପ 
ପ�ମିୋଣ� ଜଳର� ମରି�ଟ୍ସ ଚୋଷ ରହଉଥିବୋ�ୁ ଏହୋ 
ଚୋଷୀମୋେଙ୍କ ଦ୍ୋ�ୋ ଆଦୃତ ରହୋଇପୋ�ଛି।ି ଓଡ଼ଶିୋ� 
ରଭୌରଗୋଳକି ସ୍ତି ି ଓ ଜଳବୋୟକୁୁ ରେଇ ମୋଣ୍ଆି 
ଚୋଷକୁ �ୋଜ୍ୟ ସ�କୋ� ଗ�ୁୁତ୍ୋର�ୋପ କ�ଆିସଛୁନ୍।ି 
ଜୀବେରଶୈଳୀର� ପ�ବିତ୍ତଣ୍େ ଆମକୁ ଏକ େୂତେ 
ପଷୁ୍ଟକି� ଦଗିନ୍� ସନ୍ଧୋେ ରଦଇଛ।ି େରି�ୋଗ 
�ହବିୋକୁ ରହର� ଆମକୁ ମୋଣ୍ଆି ଉତ୍ୋଦତି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ 
ଆପଣୋଇବୋକୁ ପଡ଼ବି। କଟକ ଜଲିେୋର� ଏହୋ� 

ଚୋଷ କୃଷଜିୀବୀମୋେଙୁ୍କ ଉତ୍ୋହତି କ�ବି ରବୋ� ି
ଅତଥିିମୋରେ ଆଶୋ ପ୍କୋଶ କ�ଥିିର�।

ଜଲିେୋପୋଳ ଡ. ଭବୋେୀ ଶଙ୍କ� ଚୟେୀଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋର� ଅେୁଷ୍ତି କୋଯଣ୍୍ୟକ୍ରମର� ରଯୋଗରଦଇଥିବୋ 
୧୧୦ ଜଣ ଚୋଷୀଙୁ୍କ ଜଲିେୋ ପ୍ଶୋସେ ପକ୍ଷ�ୁ ମରି�ଟ୍ସ 
ଚୋଷ ସମ୍ନ୍ଧୀୟ ଏକ ସଚୂେୋ ପସୁ୍କିୋ ପ୍ଦୋେ 
କ�ୋଯୋଇଥି�ୋ। ଜଲିେୋ ମଖୁ୍ୟ କୃଷ ି ଅଧିକୋ�ୀ ସଦୁୋମ 
କୁମୋ� େୋୟକ ସ୍ୱୋଗତ ଭୋଷଣ ରଦଇଥିର�। ଓଡ଼ଶିୋ 
ମରି�ଟ୍ସ ମଶିେ� ଯଗୁ୍ମ େରିଦେଣ୍ଶକ ରଶୈରଳନ୍ଦ୍ର କୁମୋ� 
ମହୋନ୍ ି ମରି�ଟ୍ସ ଚୋଷ ସମ୍ନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ ତଥ୍ୟ ଓ 
ବବି�ଣୀ ପ୍ଦୋେ କ�ଥିିର�। କୋଯଣ୍୍ୟକ୍ରମର� ମରି�ଟ୍ସ 
ଚୋଷୀଙ୍କ େମିରନ୍ ଅେୁଷ୍ତି ଆର�ୋଚେୋଚକ୍ରର� 
ଓୟଏୁଟ ିପ୍ରଫସ� ଡ. ସବଣ୍େୋ�ୋୟଣ ମଶି୍ର, ୱୋସେ� 
ସଶୁୋନ୍ କୁମୋ� ରଚୌଧ�ୁୀ, ବଶି୍ୱେୋଥ ଦୋସ ପ୍ମଖୁ 
ଅଂଶଗ୍ହଣ କ�ଥିିର�। ଆଠଗଡ଼ ଉପଜଲିେୋପୋଳ 
ରହମନ୍ କୁମୋ� ସ୍ୱୋଇ,ଁ ଜଲିେୋ ସଚୂେୋ ଓ ର�ୋକସମ୍ପକଣ୍ 
ଅଧିକୋ�ୀ ��ୋରଟନୁ୍ ମହୋପୋତ୍, ଜଲିେୋ ମଶିେ ଶକ୍ ି
ସଂରଯୋଜକିୋ ସ୍ୱୋଗତକିୋ ପ�ଡ଼ିୋଙ୍କ ସରମତ ମଶିେ 
ଶକ୍ ି ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହୋୟକ ରଗୋଷ୍ୀ� ମହଳିୋମୋରେ ତଥୋ 
ଅେ୍ୟୋେ୍ୟ ଅଧିକୋ�ୀମୋରେ ଉପସ୍ତି ଥିର�। କଟକ 
ସଦ� ଉପଜଲିେୋପୋଳ କମ�ଜତି ଦୋସ ଅତଥିି ପ�ଚିୟ 
ପ୍ଦୋେ ସହ ମଞ୍ ପ�ଚିୋଳେୋ କ�ଥିିବୋରବରଳ 
ଆଠଗଡ଼ କୃଷ ି ଅଧିକୋ�ୀ ପଶୁଣ୍�ୋମ ରବରହ�ୋ 
ଧେ୍ୟବୋଦ ରଦଇଥିର�।

ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାନେସ୍  ନର ମନିେଟ୍ସ ଶକ୍ ିକାନେ ଓ ସଚୂୋ ନକନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍  ଘାଟତି

‘ମଯିଲଟ୍ସ ପ୍ରତ ିଥିବା ଯଲାକଙ୍ ରୁଚ ିପନୁରୁଜୀବତି ଯହବ’

ଜଳସମ୍ପଦ ବଭିାଗର ବଜଜଟ ଆଜ�ାଚନା

ଚଳତି ବର୍ ବୃହତ ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍୍ ଲଷେ୍ୟ

 �ଆରମ୍ଭ ଯହବ ୬ଟ ିନପୂ ତନ ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ
 �ଜଳ ସଂରଷେଣ ପାଇଁ ୮୫୪ ଯକାଟ ିଟଙ୍ା
 �ବନ୍ୟା ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୯୬୧ ଯକାଟ ିଅଟକଳ
 �ଯ�ାଳା ଯହବ ୨୦ ହଜାର ଗଭୀର ନଳକପୂପ

ବଯିରାଧୀ ଦଳ ଯନତାଙ୍ ଉପଯର ବରଥିଯଲ ଅରୁଣ 

 �ଗ୍ାମୀଣ କଲ୍ୟାଣ ଯରାଜଗାର ନାମଯର ଠଯକଇ ମାମଲା 

ଅଭଯିକୁ୍ ଆଇଟ ିଇଞ୍ନିୟିର ବହିାରରୁ ଗରିଫ

େୂଆପଡ଼ା, ୧୭ା୩ (ସମସି): ଜମବିକି୍ର ି ପୋଇଁ 
ଅେୁମତ ି ମଳୁି େ ଥିବୋ ଅଭରିଯୋଗ ଆଣ ି
େୂଆପଡ଼ୋ ତହସ�ି କୋଯଣ୍୍ୟୋଳୟ ସମ୍ଖୁର� 
ରଦହର� ରପରରେୋ� େୋ� ି ଆତ୍ୋହୁତ ି ଉଦ୍ୟମ 
କ�ଥିିବୋ ଯବୁକଙ୍କ ବୁ�ଣ୍ୋର� ଚକିତି୍ୋଧୀେ 
ଅବସ୍ୋର� ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି।ି ଜଲିେୋ ପ୍ଶୋସେ 
ପକ୍ଷ�ୁ ମତୃକଙ୍କ ପ�ବିୋ�କୁ ଅେୁକମ୍ପୋମଳୂକ 
ସହୋୟତୋ �ୋଶ ି ପ୍ଦୋେ କ�ୋଯୋଇଛ।ି 
କୋଯଣ୍୍ୟର� ଅବରହଳୋ ଅଭରିଯୋଗର� େୂଆପଡ଼ୋ 
ତହସ�ିଦୋ� ରଦରବନ୍ଦ୍ର କୁମୋ� �ୋଉତଙୁ୍କ 
େ�ିମ୍ତି କ�ୋଯୋଇଛ।ି ପ୍କୋଶ ରଯ, ଗ�ୁୁବୋ� 
ମଧ୍ୟୋହ୍ନର� ସ୍ୋେୀୟ କ�୍ୟୋଣପ�ୁ ଗୋଁ� ଜଗଦୀଶ 
ରଚୌହୋେ(୪୫) ଜମ ି ବକି୍ର ି ପୋଇଁ ଅେୁମତପିତ୍ 
ପୋଇଁ ତହସ�ି କୋଯଣ୍୍ୟୋଳୟକୁ ଆସଥିିର�। 

ଅେୁମତ ି ମଳିବିୋର� ବଳିମ୍ ରହଉଥବୋ 
ଅଭରିଯୋଗ କ� ିରସ ରଦହର� ରପରରେୋ� େୋ� ି
ଆତ୍ୋହୁତ ି ଉଦ୍ୟମ କ�ଥିିର�। ଏଥିର� ତୋଙ୍କ� 
ଅଧୋ ଶ�ୀ� ରପୋଡ଼ ିଯୋଇଥି�ୋ। ତୋଙୁ୍କ ଗ�ୁୁତ� 
ଅବସ୍ୋର� ତହସ�ିଦୋ� େଜି ଗୋଡ଼ରି� ରେଇ  
େୂଆପଡ଼ୋ ଜଲିେୋ ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ୋଳୟର� ଭତ୍ତ୍ଧି 
କ�ଥିିର�। ଅବସ୍ୋ ସଙ୍କଟୋପନ୍ନ ରହବୋ�ୁ ବୁ�ଣ୍ୋକୁ 
ସ୍ୋେୋନ୍� କ�ୋଯୋଇଥି�ୋ। ରହର� �ୋତରି� 
ତୋଙ୍କ� ଚକିତି୍ୋଧୀେ ଅବସ୍ୋର� ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଥିି�ୋ। 
ଅେ୍ୟପରଟ ଏହୋକୁ ରେଇ ମତୃକଙ୍କ ପ�ବିୋ� 
ତ�ଫ�ୁ ଥୋେୋର� ଏତ�ୋ ଦଆିଯୋଇଥି�ୋ।  
ଅଭଯିକୁ୍ଙ୍କ ବ�ୁିର୍ର� କୋଯଣ୍୍ୟୋେୁଷ୍ୋେ ଦୋବରି� 
ଜଲିେୋ ଓକ�ି ସଂଘ ତ�ଫ�ୁ ଜଲିେୋପୋଳଙ୍କ 
କୋଯଣ୍୍ୟୋଳୟ ସମ୍ଖୁର� ଧୋ�ଣୋ ଦଆିଯୋଇଥି�ୋ। 

ଆତ୍ାହୁତ ିଉଦ୍ୟମ 
କରଥିିବା ଯବୁକଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ତହସଲିଦାର ନଲିମ୍ତି

 ନକସଙି୍ା, ୧୭ା୩ (ସମସି): କଳୋହୋଣ୍ ି ଜଲିେୋ ଉତ୍  ରକ�ୋ�ୁ ବମିୋେ ଉଡ଼ବି। ଏଥିପୋଇଁ ଶକୁ୍ରବୋ� 
ଡଜିସିଏି� ଦୁଇ ଜଣଆି ଅଧିକୋ�ୀ ମେୀଷ ଠୋକୁ� ଓ ଧସୂ� ମଣ୍ଳ ସମୀକ୍ଷୋ ପୋଇଁ ଉତ୍  ରକ�ୋର� 
ପହଞ୍ଛିନ୍।ି ଉଭୟ ଏଠୋର� େୂତେ ଭୋବର� େମିଣ୍ୋଣ ରହୋଇଥିବୋ ବମିୋେ ବନ୍� ବୁ� ି ରଦଖିଥିର�। 
ଏହ ିସମୟର� ବମିୋେବନ୍�� ବହୁ ଅଧିକୋ�ୀଙ୍କ ସହ ଜଲିେୋପ୍ଶୋସେ ପକ୍ଷ�ୁ ଉପଜଲିେୋପୋଳ ବଶି୍ୱଜତି 
ଦୋସଙ୍କ ରେତୃତ୍ର� ପତୂ୍ତଣ୍ ବଭିୋଗ, ଅଗ୍ଶିମ ବଭିୋଗ, ସ�ୁକ୍ଷୋ ବଭିୋଗ, ରେୋଫିକ କରଟେରେୋ� ପୋଇଁ �ୋଗଥିିବୋ 
ଟୋୱୋ� କମ୍ପୋେୀ କତୃ୍ତଣ୍ପକ୍ଷ ଉପସ୍ତି �ହ ି ସମସ୍ ଗୋଇଡ଼ �ୋଇେ ଅେୁଯୋୟୀ ରହୋଇଥିବୋ ରେଇ ବୁ� ି
ରଦଖୋଇଥିର�। ଶେବିୋ� ଦେି ଦୁଇ ଅଧିକୋ�ୀ ବଳକୋ ରଦଖି ଓ ଅଧିକୋ�ୀଙ୍କ ସହ ଆର�ୋଚେୋ କ� ି
ରଫ�ଯିବିୋ� କୋଯଣ୍୍ୟକ୍ରମ �ହଛି।ି ବତ୍ତଣ୍ମୋେ ଏହ ିବମିୋେ ବନ୍� ‘ଟୁ-ବ’ି ଅେୁଯୋୟୀ ରହୋଇଛ।ି

ଏପ୍ରଲି ପହଲିାରୁ ଉଡ଼ବି ବମିାନ
 �ଉତ୍  ଯକଲାଯର ଦୁଇଜଣଆି ଡଜିସିଏି ଟମି୍  ର ସମୀଷୋ

କଲ୍ୟାଣ ସଂସ୍ା ନାମଯର ଯ�ାଲଥିିଯଲ ନକଲ ିଯେବ୍  ସାଇଟ୍   
୧୭ରାଜ୍ୟର ପା�ାପାଖି ୩୫ଲଷେ ପଲିା ଠଯକଇର ରକିାର
ପ୍ରତ ିସପ୍ାହଯର କରୁଥିଯଲ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍ା ଯରାଜଗାର
କଳା ଟଙ୍ାକୁ ଧଳା କରବିାକୁ ଚଳଚ୍ତି୍ର ପ୍ରର୍ରଯଯାଜନା ସଂସ୍ା

ଯଦାହରୀକରଣ କାଯ୍୍ୟ ଯଯାଗୁଁ ଯରେନ୍   ବାତଲି 

ଯସୌରଚାଳତି ଯହବ ବ୍ଲକ, ତହସଲି ଓ ଜଲି୍ା କାରାଗାର
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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।ି

ନେଡ୍ଇନ୍ଫ୍ରାପରଚିରାଳେରା
େନିଦ୍ଦେଶକଙ୍କେରାମେିଖରାରେ
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।ି

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 ପାଇ ଁସଂଘ ପଷେର୍ 
ମନ୍ତୀଙ୍୍ ଅନ୍ରରାଧ କରାଯାଇଥିଲା। ନକିଟରର ରରଳରବାଡ୍ମ 
ପଷେର୍ ଦଆିଯାଇ ଥିବା ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୫୫ରର କଛି ିପରବିର୍୍ମନ 
କରବିା ପାଇ ଁମନ୍ତୀଙ୍୍ ନରିବଦନ କରଥିିରଲ। ସମସ୍ ଇଞ୍ନିୟିର 

ମାନଙ୍୍ ଗରୁପ୍  -ବ ିଓ ଉପଯକ୍୍ ଅଧିକାର ୍ଦାନ କରବିା ପାଇ ଁଦାବ ି
କରାଯାଇଥିଲା। ରରଳ ମନ୍ତାଳୟ ଏକ ବୃହତ ରବୈରୟକି ଅନ୍ଷ୍ାନ 
ରହାଇଥିରଲ ସର୍୍ା ରରଳ ଇଞ୍ନିୟିମାନଙ୍ ୍ତ ି ଅବରହଳା 
ରହଉଥିବା ମନ୍ତୀ ସ୍କିାର କରବିା ସହତି ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇ ଁ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

ସରକରାରୀକମଦେଚରାରୀଙ୍କଇଭିକଣିରାପରାଇଁବଦଳଲିରାେୟିମ

୩ ମୋସ ଭତିଲର କୋଗଜପତ୍ର ଦୋଖ� ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ

ଅବନହଳରାକନଲନହବକରାରଦେ୍ରାେୁଷ୍ରାେ

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।ି 

ତହସ�ିଦୋର 
ନ�ିମ୍ତି...

ବକି୍ର ି ପାଇଁ ଅନ୍ମତ ି ପତ୍ର ପାଇଁ ତହସଲି 
କାଯ୍ମ୍ୟାଳୟକ୍ ଆସଥିିବାରବରଳ ଅନ୍ମତ ି
ମଳିବିାରର ବଳିମ୍ବ ରହଉଛ ିରବାଲ ିନରିାଶ ରହାଇ 
ରଦହରର ରପର୍ାଲ ଢାଲ ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ 
କରଥିିବା ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଛ।ି ଏଥିରର ତାଙ୍ର 
ଅଧା ଶରୀର ରପାଡ ି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍୍ ଗର୍୍ତର 
ଅବସ୍ାରର ତହସଲିଦାର ନଜି ଗାଡରିର ଉର୍ାର 
କର ି ନୂଆପଡ଼ା ଜଲି୍ାମଖ୍୍ୟ ଚକିତି୍ାଳୟକ୍ ରନଇ 
ଭର୍ହି କରଥିିରଲ। ଅବସ୍ା ସଙ୍ଟାପନ୍ନ ରହବାର୍ 
ବ୍ଲ୍ମାକ୍ ସ୍ାନାନ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ରାତରିର 
ତାଙ୍ର ଚକିତି୍ାଧୀନ ଅବସ୍ାରର ମତ୍ୃ୍ୟ ଘଟଥିିଲା। 
ଅନ୍ୟପରଟ ଏହାକ୍ ରନଇ ମତୃକଙ୍ ପରବିାର 
ତରେର୍ ରାନାରର ଏତଲା ଦଆିଯାଇଥିଲା। ରସହ ି
ଅନ୍ସାରର ଅଭଯିକ୍୍ଙ୍ ବର୍ିର୍ରର କାଯ୍ମ୍ୟାନ୍ଷ୍ାନ 
କରାଯବିା ଦାବ ିରନଇ ଜଲି୍ା ଓକଲି ସଂଘ ତରେର୍ 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ କାଯ୍ମ୍ୟାଳୟ ସମ୍ଖ୍ରର ଧାରଣା 
ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଜଲି୍ା ଦଳତି ଏକତା ମଞ୍ଚ ତରେର୍ 
କଲ୍ୟାଣପର୍ ଗାଁକ୍ ଯାଇ ପରବିାରକ୍ ସମରବଦନା 
ଜଣାଇବା ସହ କାଯ୍ମ୍ୟାନ୍ଷ୍ାନ କରାଯବିାକ୍ ଦାବ ି

କରାଯାଇଥିଲା। ରତରବ ଜଲି୍ାପାଳ ରହମକାନ୍ 
ସୟଙ୍ ରରିପାଟ୍ମକ୍ ଭରି୍ ି କର ି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ 
ରାଜସ୍ ଓ ବପିଯ୍ମ୍ୟୟ ପରଚିାଳନା ବଭିାଗ ପତ୍ରାଙ୍ 
ସଂଖ୍ୟା ୯୯୪୨/୧୭-୩-୨୩ରର ନୂଆପଡ଼ା 
ତହସଲିଦାର ରଦରବନ୍ଦ୍ର କ୍ମାର ରାଉତଙ୍୍ କାଯ୍ମ୍ୟର୍ 
ନଲିମ୍ବତି କରାଯାଇଛ।ି ଅନ୍ୟପରଷେ ତହସଲିଦାର 
ରାଉତ ଏବଂ ଅତରିକି୍ ତହସଲିଦାର ଅରଶରା 
ବାଗଙ୍ ବର୍ିର୍ରର ମାମଲା ର୍ଜ୍ କରାଯାଇଛ।ି 
ରହରଲ ଘଟଣା ଘଟବିାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରର ମଧ୍ୟ 
ରସମାନଙ୍ ବର୍ିର୍ରର ପଲ୍ସି କାଯ୍ମ୍ୟାନ୍ଷ୍ାନ 
କର୍ନଥିବାର୍ ତ୍ରନ୍ ଅଭଯିକ୍୍ମାନଙ୍୍ ଗରିେ 
କରାଯବିା, ପରବିାରକ୍ ୫୦ଲଷେ ଟଙ୍ା ସହାୟତା 
୍ଦାନ କରାଯବିା, ମତୃକଙ୍ ସ୍ତୀଙ୍୍ ଚାକରି,ି 
ପଲିାଙ୍ ପାଠପୋ ସହ ଭରଣରପାରଣ କରବିାକ୍ 
ମଞ୍ଚ ତରେର୍ ଦାବ ି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା 
ଉପରର ୍ଶାସନ ଦୃଷ୍ଟ ିନ ରଦରଲ ଆରନ୍ାଳନକ୍ 
ତୀବ୍ କରାଯବି ରବାଲ ି ଦାବ ି କରାଯବିା ପରର 
ଜଲି୍ାପାଳ ସମସ୍ଙ୍୍ ତାଙ୍ କାଯ୍ମ୍ୟାଳୟକ୍ ଡାକ ି
ଆରଲାଚନା କରଥିିରଲ। ଜଲି୍ାପାଳ ସମସ୍ ଦାବ ି
ଉପରର ଖବ୍୍  ଶଘି୍ର ଦୃଷ୍ଟ ିରଦବାର ୍ତଶିରୁତ ିରଦବା 
ପରର ପରସି୍ତି ିଶାନ୍ ପଡ଼ଥିିଲା।

ଆରମ୍ଭ ଲହ�ୋ...
୨୫ର୍ ଊର୍ଦ୍୍ମ ଶଷିୋନ୍ଷ୍ାନ ଏବଂ ୨୦ର୍ ଊର୍ଦ୍୍ମ 
ଧମ୍ମାନ୍ଷ୍ାନର କମ୍ମକର୍୍ମାଙ୍ ଅଭରିଯାଗ ଶଣ୍ରିରଲ 
ା ଏହାର କପିର ି ତ୍ରନ୍ ସମାଧାନ ରହାଇପାରବି 
ରସରନଇ ଜଲି୍ା ୍ଶାସନକ୍ ନରିଦ୍୍ମଶ ରଦଇଛନ୍ ି
ା ବଭିନି୍ନ ଶଷିୋନ୍ଷ୍ାନ, ଧମ୍ମାନ୍ଷ୍ାନ, ବଭିନି୍ନ ଜାତ ି
ଓ ଧମ୍ମର ରଗାଷ୍ୀଙ୍ କମ୍ମକର୍୍ମା ‘୫-ଟ’ି ସଚବିଙ୍୍ 
ନଜିସଦ୍ ଅଭରିଯାଗ ରଦବାପରର ଖସ୍ ି ଅନ୍ଭବ 
କରବିା ସହ ବର୍୍ମମାନ ଆମ ଅଭରିଯାଗରର ନଶି୍ତି 
ସମାଧାନ ରହବା ରନଇ ଅଶା ୍କାଶ କରଛିନ୍ାି 
ଏରସହ ‘୫-ଟ’ି ସଚବିଙ୍ ଉପରର ଆମର ପରୂ୍୍ମ 
ଭରସା ରହଛି ି ରବାଲ ି ବଭିନି୍ନ ଧମ୍ମାନ୍ଷ୍ାନ ଏବଂ 
ଶଷିୋନ୍ଷ୍ାନର କମ୍ମକର୍୍ମା ବୃନ୍ ଅାଶା ୍କଟ 

କରଛିନ୍ ି ା  ଆଜରି ଏହ ି ଅଭରିଯାଗ ଶଣ୍ାଣରିର 
ପାଖାପାଖି ୫ ହଜାରର୍ ଊର୍ଦ୍୍ମ ଜନ ସାଧାରଣ 
ଉପସ୍ତି ରହ ି ନଜିର ଅଭରିଯାଗ ପତ୍ର ୍ଦାନ 
କରଛିନ୍ାି ଏହାପରର ନବରଙ୍ଗପର୍ ଅରନ୍ବରା 
ହରଷ୍ଟଲ ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ସହ ଭାବବନିମିୟ 
କରଛିନ୍ ିା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍୍ ରସମାନଙ୍ 
ପାଠପୋ ସମ୍କ୍ମରର ପଚାର ି ବ୍ଝବିା ସହ 
ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍ ସଠକି୍ ଭାବରର ଖାଦ୍ୟ ରପୟ 
ଦଆିଯାଉଛ ି କ ି ନାହ ିଁ ରସ ବରିୟରର ପଚାର ି
ବ୍ଝଥିିରଲ ା ଏହ ି ସମୟରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନ 
ଷ୍ଟଡର୍ିମ୍ , କମ୍୍୍ୟଟର, ରଖଳ ସାମଗ୍ୀ ୍ଦାନ 
ପାଇଁ ‘୫-ଟ’ି ସଚବିଙ୍୍ ଅନ୍ରରାଧ କରରିରଲ।  
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ସହ ଭାବବନିମିୟ କରସିାରବିା 
ପରର ସମସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ସହ ରାତ୍ର ରଭାଜନ 
କରଥିିରଲ ଶ୍ୀ ପାଣ୍ଡଆିନ ା ଶ୍ୀ ପଣ୍ଡଆିନଙ୍ 
ନବରଙ୍ଗପର୍ ଜଲି୍ା ଗସ୍ର ୍ରମ ଦନିରର ଏହ ି
ସମୟରର କ୍ରୀଡ଼ା ସଚବି ଆର ଭନିଲି କ୍ରୀଷ୍ା, 
ଅନ୍ସଚୂତି ଜାତ ିଓ ଜନଜାତ ି୍ମଖ୍ ସଚବି ରୂପା 
ରରାରନ ସାହ୍, ନବରଙ୍ଗପର୍ ଜଲି୍ାପାଳ ଡ. 
କମଳ ରଲାଚନ ମଶି୍ , ନବରଙ୍ଗପର୍ ଜଲି୍ା ଏସପ ି
ଏସ୍  ସଶ୍୍ୀ , ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ାପାଳ ଭାସ୍ର ରଇତ, 
ଜଲି୍ା ପରରିଦ ମଖ୍୍ୟ ନବି୍ମାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ୟା 
ଦାସ, ଉପ ଜଲି୍ାପାଳ ୍ଶାନ୍ କ୍ମାର ରାଉତଙ୍ 
ସରମତ ବହ୍ ଜଲି୍ାସ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ତି 
ଥିରଲ ା

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 ଆରନେୟାସ୍ତ 
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 
ଭାଙ୍ଗି 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।ି

ବରଦ୍ଧୋ �ଭିୋଇ�ୋ...
ଧରଣର ଜଙ୍ଗଲ ନଆଁି ରହଛି।ି ରାଜ୍ୟରର ଏହ ି
ରଛାଟ ଧରଣର ଜଙ୍ଗଲ ନଆଁି ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 
୨ ହଜାର ରହ୍ଥିଲା। ଶନବିାର ରାଜ୍ୟର ଅରନକ 
ସ୍ାନରର ବର୍ମା ରହବା ରନଇ ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ୍ର 
ଆକଳନ କରଥିିବାର୍ ସାରା ରାଜ୍ୟରର ଜଙ୍ଗଲ 
ନଆଁି ଶନୂରର ପହଞ୍ଚବିାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି 

ରାଜ୍ୟ ପାଣପିାଗ ବଜି୍ାନ ରକନ୍ଦ୍ରର ସଚୂନା 
ଅନ୍ସାରର, ଗତ ୩ ଦନି ରହବ ପଶ୍ମିା ଝଡ଼ 
ରଯାଗ୍ଁ ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର ସ୍ଳ୍ପର୍ ମଧ୍ୟମ 
ଧରଣର ବର୍ମା ଜାର ି ରହଛି।ି ମାତ୍ର ଶନବିାର 
ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର କ୍ଆ ପରର ମାଡ଼ 
ସହ ୍ବଳ ବର୍ମା ରହବ। ୍ବଳ ବର୍ମା ସାଙ୍ଗକ୍ 
ବଜ୍ିଳ ିଘଡ଼ଘଡ଼ ିଓ ଝଡ଼ ପବନର ୍ଭାବ ରହଛି।ି 
ପବନର ଝଟକା ଘଣ୍ଟା ୍ତ ି ୪୦-୫୦ କମି ି
ରହବିା ସହ କଛି ିସ୍ାନରର ୭ର୍୧୧ ରସମ.ି ବର୍ମା 
ରହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି ଶନବିାର ରକନ୍୍ଝର, 
ଯାଜପର୍, ଅନ୍ଗଳ୍, ରଢଙ୍ାନାଳ, କଟକ, 
ଜଗତସଂିହପର୍, ନୟାଗଡ଼, ରଖାର୍୍ମା ଓ ପର୍ୀରର 
୍ବଳ ବର୍ମା ଆଶଙ୍ା ରହଛି।ି 

ଏହ ି ଜଲି୍ାଗଡ଼୍କିରର କ୍ଆ ପରର ବର୍ମା 
ସହତି ୪୦-୫୦ କମି ିରବଗରର ପବନ ଓ ବଜ୍ିଳ ି
ଘଡ଼ଘଡ଼ରି ୍ଭାବ ରହବି। ଏହାକ୍ ଦୃଷ୍ଟରିର ରଖି 

ପାଣପିାଗ 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।ି

ଏପ୍ର�ି ପହ�ିୋରୁ...
ରଦଖାଇଥିରଲ। ଶନବିାର ଦନି ଦ୍ଇ ଅଧିକାରୀ 
ବଳକା ରଦଖି ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍ ସହ ଆରଲାଚନା 
କର ି ରେରଯିବିାର କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ ରହଛି।ି  
ବର୍୍ମମାନ ଏହ ି ବମିାନ ବନ୍ର ‘ଟ୍-ବ’ି  
ଅନ୍ଯାୟୀ ରହାଇଛ।ି ଆଭଏିସନ ବଭିାଗର ଜରଣ 
ରନାଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍ ତତ୍ୱାବଧାନରର ସମସ୍ 
କାଯ୍ମ୍ୟ ଗାଇଡ଼ ଲାଇନ ଅନ୍ଯାୟୀ ସମ୍ାଦତି 
ରହାଇଛ।ି ଏଣ ୍ ଲାଇରସନ୍ସ ମଳିବିାର ସମ୍ରୂ୍୍ମ 
ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି ଇତମିଧ୍ୟରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ଏହ ିବମିାନବନ୍ରକ୍ ଥ୍ୀସ ିରଘାରଣା କରଛିନ୍।ି

 କଟକ, ୧୭ରା୩ (ସମସି):ରବତନ ବୃର୍ ି ଓ ନରି୍୍ମାରଣ ରଷେତ୍ରରର 
ରାଜ୍ୟରର କାଯ୍ମ୍ୟରତ ରହାମଗାଡ୍ମମାନଙ୍୍ ସ୍୍ ମିରକାଟ୍ମର୍ ବଡ଼ 
ଆଶ୍ୱସ୍ ିମଳିଛି।ି ରହାମଗାଡ୍ମଙ୍୍ ୨୦୧୮ ଜ୍ନ୍   ପହଲିାର୍ ପଛିଲିା ଭାରବ 
ରଦୈନକି ୫୩୩ ଟଙ୍ା ପାରଶି୍ମକି ୍ଦାନ ଲାଗ ି ସ୍୍ ମିରକାଟ୍ମ 
ଶକ୍୍ରବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍୍ ନରିଦ୍୍ମଶ ରଦଇଛନ୍।ି ୩ ମାସ 
ମଧ୍ୟରର ସମସ୍ ବରକୟା ରସମାନଙ୍୍ ୍ଦାନ କରାଯବିାକ୍ ମଧ୍ୟ 
ଅଦାଲତ କହଛିନ୍।ି ୍କାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରଜନା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ପଷେର୍ 
ର୍ଜ୍ ଆରବଦନର ଶଣ୍ାଣ ି କର ି ସ୍୍ ମିରକାଟ୍ମ ବଚିାରପତ ି ଜଷ୍ଟସି୍   
ଏମ୍  .ଆର୍   ଶାହା ଓ ଏମ୍  .ଏମ୍   ସନ୍୍ରରଶଙ୍୍ ରନଇ ଗଠତି ଖଣ୍ଡପୀଠ 
ଏହ ିଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ରାୟ ଶଣ୍ାଇଛନ୍।ି ଅନ୍ୟପଟରର ସାଧାରଣ ପଲ୍ସି 
କମ୍ମଚାରୀଙ୍ ନୟିମତି ପାରଶି୍ମକି ବୃର୍ ିଭଳ ିରହାମଗାଡ୍ମଙ୍ ରଷେତ୍ରରର 
ମଧ୍ୟ ଏହାକ୍ ଲାଗ ୍ କରାଯବି ରବାଲ ି ସରବ୍ମାଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ରାୟରର 
ସ୍ପଷ୍ଟ କରଛିନ୍।ି ରାଜ୍ୟରର ରକରତକ କାଯ୍ମ୍ୟରତ ରହାମଗାଡ୍ମମାରନ 
ରସମାନଙ୍ ପାରଶି୍ମକି ବୃର୍ ି ୍ସଂଗରର ହାଇରକାଟ୍ମଙ୍ ଦ୍ାରସ୍ 
ରହାଇଥିରଲ। ରହାମଗାଡ୍ମ ରେଲ୍  ରେୟାର ଆରସାସଏିସନ ବନାମ 
ହମିାଞ୍ଚଳ ୍ରଦଶ ସରକାର ମାମଲାରର ଥିବା ରାୟ ଅନ୍ସାରର 

ଅନେଶିମ ଡଜିଙି୍ ସପ୍ାରସିକ୍ ୨୦୧୬ ନରଭମ୍ବର ୧୦ର୍ ଲାଗ ୍କରବିାକ୍ 
ନରିଦ୍୍ମଶ ରଦଇଥିରଲ। ଏପରକି ି ସରକାର ଏହା ଉପରର ଚୂଡ଼ାନ୍ 
ନଷି୍ପର୍ ି ରନବା ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ ରହାମଗାଡ୍ମମାନଙ୍୍ ୨୦୨୦ ଜାନ୍ଆରୀର୍ 
ରଦୈନକି ୫୦୦ ଟଙ୍ା ରଲଖାଏଁ ର୍ାଭଜିନାଲ ପାରଶି୍ମକି  ରଦବାକ୍ 
ହାଇରକାଟ୍ମ ନରିଦ୍୍ମଶ ରଦଇଥିରଲ। ରତରବ ଏହା 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।ି

ଲହୋମଗୋରଦ୍ଧଙ୍ ପୋଇଁ ଖସୁ ିଖବର; ବଢ଼ବି ଲଦୈନକି ପୋରଶି୍ରମକି

୫୩୩ ଟଙ୍ୋକୁ ବୃର୍ ପୋଇଁ ସପୁ୍ରମି୍ ଲକୋଟଦ୍ଧଙ୍ ନଲିଦ୍ଦ୍ଧଶ
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ସ�ୋନପରୁ, ୧୭ୋ୩ (�ମ�ି): ପସୁ୍ତକ 
ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଲାଗଥିିବା ଦୁର୍ଯ୍ଶୟୋଧନ 
ରେରେେଙ୍କ ଫର�ାଚତି୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀେୁ ଏକ 
ଫର�ାଚତି୍ର କଣିଛିନ୍ ି ବୀେେୋୋଜପେୁ 
ଉପଜଲି୍ାପାଳ। ବୀେେୋୋଜପେୁ 
ଉପଜଲି୍ାପାଳ ଅରରାକ ର�ାଇ ଗେୁୁବାେ 
ସନ୍ୟୋରେ ସପେବିାେ ଏେ ିପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଆସ ି
ଦୁର୍ଯ୍ଶୟୋଧନ ଆଙି୍କଥିବା ଏକ ଲୟୋଣ୍ଡରକେପ୍   

କଣିଥିିରଲ। ଏେ ିଫର�ା � ି୪ େଜାେ ୪୦୦ 
�ଙ୍କାରେ ଉପ-ଜଲି୍ାପାଳ କଣିଥିିବା ଜଣା 
ପଡ଼ଛି।ି ରେରବ ଏୋ ଦ୍ାୋ ନଜି େନରେ 
ଏକ ଉତ୍ାେ ସଷୃ୍ ିରେଉଛ ିରବାଲ ିଦୁର୍ଯ୍ଶୟୋଧନ 
କେଛିନ୍।ି ଦୁର୍ଯ୍ଶୟୋଧନ ଆଙି୍କଥିବା ସେସ୍ତ 
ଫର�ାଚତି୍ରକୁ ଉପ-ଜଲି୍ାପାଳ ଏବଂ ୋଙ୍କ 
ପେବିାେ ସଦସୟେୋରନ ଖବୁ୍   ପ୍ରରଂସା 
କେଥିିରଲ।

ଉପଜଲି୍ୋପୋଳ କଣିସିେ ଫସ�ୋଚତି୍ର

�ମ୍ୱେପରୁ,୧୭।୩(�ମ�ି): ବଦୁିୟେେ ରସବାରେ 
େରୁ� ିପେଲିକ୍େି ରନଇ ସେ୍ବଲପେୁେ ବେଷି୍ଠ ନାଗେକି 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ଦ୍ାେସ୍ଥ ରୋଇ ଏକ ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
କେଛିନ୍।ି ବଦୁିୟେେ ବଲି୍   ଆଦାୟରେ ପଶ୍େି ଓଡ଼ରିାରେ 
ବଦୁିୟେେ ବେିେଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା �ପିଡିବ୍ଓିଡଏିଲେ 
ପକ୍େୁ ଅବଲେ୍ବନ କୋ୍ଯାଉଥିବା ଉପାୟକୁ 
ରସୋରନ ବରିୋଧ କେଛିନ୍।ି ନୟିେେି ବଦୁିୟେେ 
ରଦୟ ରପୈଠ ସରତ୍ବେ ବର୍ଶ ବର୍ଶେ ପେୁୁଣା ବଲି୍   ଆଦାୟ 
କେବିାକୁ ର୍ଯଉଁ�ଳ ି ରୋବାଇଲ �େି ଓ �ଜିଲିାନ୍ସ 
�େି ନାେରେ ଉପର�ାକ୍ାୋନଙୁ୍କ େଇୋଣ କେୁଛନ୍ ି
ରସୋରନ େୀବ୍ର ପ୍ରେକି୍ୟିା ପ୍ରକାର କେଛିନ୍।ି ଏରନଇ 
ଏକାଧିକ ଅ�ରି୍ଯାଗ ଧେ ି ୋେସାଗେ ସାେୁଙ୍କ 
ରନେୃତ୍ୱରେ ବେଷି୍ଠ ନାଗେକି ଓ ଉପର�ାକ୍ାୋରନ 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କା୍ଯ୍ଶୟୋଳୟକୁ ୍ଯାଇ ୋଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥେିରିେ 
ଅେେିକି୍ ଜଲି୍ାପାଳ ଅଜାେ୍ବେ େୋନ୍ଙି୍କ ନକି�ରେ 
ଅ�ରି୍ଯାଗ କେ ି ଏଥିରେ ସଂକୋେ ଆଣବିାକୁ ଦାବ ି
କେଥିିରଲ। ବେଷି୍ଠ ନାଗେକିଙ୍କ ଦାବ ି୍ଯୁ ୍ କ୍୍ିଯକୁ୍ ରବାଲ ି
ଅେେିକି୍ ଜଲି୍ାପାଳ କେବିା ସେ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ସେେି 

ଆରଲାଚନା କେ ି୍ଯଥାରୀଘ୍ର ଏୋେ ସୋଧାନ ପାଇଁ 
ପଦରକ୍ପ ରନରବର ରବାଲ ିକେଥିିରଲ। 

 ସେ୍ବଲପେୁ ଜଲି୍ା ବଦୁିୟେେ ଉପର�ାକ୍ା ସଂଗଠନ 
ପକ୍େୁ ସେ୍ବଲପେୁ େୀୋକୁଦ ଜଳରସଚେି ଅଞ୍ଚଳେ 
ସନୁି୍େପଙ୍କ, ରକାଲପାଲ,ି େକବା, ନକ୍ାପାଲ,ି 
ରଠରେୋ, ଦରଣ୍ଡଇପାଲ,ିଖଇେପାଲ,ି ବାଦପିାଲ ି
ଆଦ ି ଆଞ୍ଚଳେୁ ରୋଧିକ ବେଷି୍ଠ ନାଗେକିଙ୍କ 
ରନେୃତ୍ୱରେ ରୋଧିକ ବଦୁିୟେେ ଉପର�ାକ୍ା 

ରଜଲଖାନା ଛକେୁ ଏକ ରରା�ା୍ଯାତ୍ରାରେ ଆସ ି
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କା୍ଯ୍ଶୟୋଳୟରେ ପେଞ୍ଚଥିିରଲ। ଜଲି୍ା 

ବଦୁିୟେେ ଉପର�ାକ୍ା ସଙ୍ଗଠନେ ଆବାେକ ଡା. 
ୋୋଜାେ ରଢ଼ଙ୍ଗୀ, େବୀନ୍ଦ୍ର କୁୋେ ବରି,ି �ବାନୀ 
ରଙ୍କେ ରସାରେଲା, କ୍ୀରୋଦ କୁୋେ ସାେୁ, ୋରଜନ୍ଦ୍ର 
କୁୋେ ଧେ, ଆରଲାକ କୁୋେ ଧେ, �ୀର୍ମରଦବ ସଂି 
ପ୍ରେଖୁ ରୋଧିକ ବୟେକ୍ଙି୍କ ଦସ୍ତଖେ ସେ୍ବଳେି ଦାବପିତ୍ର 
ପ୍ରଦାନ କୋ୍ଯାଇଛ।ି

�ବୁଳୟୋ,୧୭ୋ୩ (�ମ�ି): ସବୁର୍୍ଶପେୁ ଜଲି୍ା 
ବୀେେୋୋଜପେୁ ବ୍କ ସବୁଳୟା ଆଞ୍ଚଳକି ଡଗି୍ୀ 
େୋବଦିୟୋଳୟରେ ଜଲି୍ା ରନରେେୁ ୍ଯବୁ ରକନ୍ଦ୍ର 
େେଫେୁ ବର୍ଶା ଜଳ ସଂେକ୍ଣ ପାଇଁ କୟୋଚ ଦ ରେନ୍   
କା୍ଯ୍ଶୟେକ୍େ ଅନୁଷ୍ଠେି ରୋଇ୍ଯାଇଛ।ି େୋବଦିୟୋଳୟେ 
ସେସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ରନଇ ବର୍ଶା ଜଳ ସଂେକ୍ଣ 
ଉପରେ ଏକ କୁଇଜ୍   ପ୍ରେରି୍ଯାଗେିା କୋ୍ଯାଇଥିଲା। 
ଏଥିରେ େଖୁୟେଅେଥିି �ାବରେ େୋବଦିୟୋଳୟେ ଅଧ୍ୟକ୍ 
ବଳରଦବ ପଜୁାୋେ ି ଓ ସମ୍ାନେି ଅେଥିି �ାବରେ 
ଇଂୋଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟେ ସାରୟଦ ରେେୋନ, ଇେେିାସ 

ବ�ିାଗ ଅଧ୍ୟାପକ ରଭୁାଂର ୁ ରରଖେ ପଧାନ, ପରୂ୍୍ଶଚନ୍ଦ୍ର 
ରେରେେ, ବ�ୂିେ ି �ୂରଣ କୁଦାଇ, େଜାେୀ ରେରେେ, 
େୃରରିକର ନାଏକ, ୋରଜର ଦାସ, ପୀେବାର ର�ାଇ 
କେ୍ଶଚାେୀ ଓ ରନରେେୁ ୍ଯବୁ ରୱେଚ୍ାରସବୀ େରନାେଞ୍ଜନ 
ଜଗଦଲା ଦାୟତି୍ୱ େୁଲାଇଥିରଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀୋନଙୁ୍କ 
ରନଇ ଏକ ସରଚେନୋ ୋଲ ିକେ ିବର୍ଶା ଜଳ ସଂେକ୍ଣ 
ଉପରେ ସରଚେନୋ ସଷୃ୍ ି କୋ୍ଯାଇଥିଲା। କୃେ ି
ପ୍ରେରି୍ଯାଗୀୋନଙୁ୍କ ଟ୍ରଫି ଓ ୋନପତ୍ର ସେ ପେୁକେେୃ 
କୋ୍ଯାଇଥିଲା। ରରରରେ ରନରେେୁ ୍ଯବୁ ରୱେଚ୍ାରସବୀ 
ସଦୁର୍ଶନ �ୋସାଗେ ଧନୟେବାଦ ଅପ୍ଶଣ କେଥିିରଲ।

�ମ୍ୱେପରୁ,୧୭ୋ୩(�ମ�ି)

ପବୂ୍ଶେ� ରେଳପଥ କ୍ୀଡା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ୍ବଲପେୁ 
େଣ୍ଡଳ ଦ୍ାୋ ୬୬େେ ସବ୍ଶ�ାେେୀୟ 
ରେଳବାଇ �-ି୨୦ କ୍ରିକ� ଚାମ୍ଅିନସପି 

୨୦୨୨-୨୩େ ପଲୁ ଡ ି ଲଗି ପ୍ଯ୍ଶୟୋୟ 
ଆସନ୍ାକାଲଠିାେୁ ଆେମ୍ଭ ରୋଇ ୨୫ ୋେଖିରେ 
ଉଦ୍ଯାପେି ରେବ। ପବୂ୍ଶେ� ରେଳପଥେ 
େୋପ୍ରବନ୍କ େରନାଜ ରେ୍ଶା େଖୁୟେଅେଥିି �ାରବ 
ର୍ଯାଗରଦଇ ସକାଳ ୮.୩୦ରେ ରେଳବାଇ 

ଷ୍ାଡୟିେ ରେଳ ନଗେଠାରେ ଉଦଘା�ନ 
କେରିବ। ଏେ ି ଉଦଘା�ନୀ ଉତ୍ବରେ 
ପବୂ୍ଶେ� ରେଳପଥ େେଳିା କଲୟୋଣ ସଙ୍ଗଠନ 
�ୁବରନଶ୍ୱେେ ଅଧ୍ୟକ୍ା ଦବିୟୋ ରେ୍ଶା ଓ ପବୂ୍ଶେ� 
ରେଳପଥ କ୍ୀଡା ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ ଏ. ପ ି

ଦ୍ରିବଦୀ ୱେେନ୍ତ୍ର ଅେଥିି �ାରବ ର୍ଯାଗରଦରବ। 
ଏେ ି �ୁର୍୍ଶାରେଣ୍ଟରେ ୨୧� ି ଲଗି େୟୋଚ ଦୁଇ� ି
ପଡ଼ଆି ରେଳବାଇ ଷ୍ାଡୟିେ ଓ �ଏିସ୍  ଏସ୍   
ଷ୍ାଡୟିେଠାରେ ରଖଳା୍ଯବି। େୟୋଚ ୨ ସପି୍ଟରେ 
ରଖଳା୍ଯବି ରବାଲ ି ଆରୟାଜକଙ୍କ ସତୂ୍ରେୁ 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ପ୍ରଥେ େୟୋଚ ସକାଳ ୯ େୁ 
୧୨.୩୦ ପ୍ଯ୍ଶୟେନ୍ ଏବଂ ଦ୍େିୀୟ େୟୋଚ ୧୩.୩୦ 

େୁ ଅପୋହ୍ନ ୫�ା ପ୍ଯ୍ଶୟେନ୍ ରଖଳା୍ଯବି। ଏେ ି
ଚାମ୍ଅିନସପିରେ ବ�ିନି୍ନ ରଜାନାଲ ରେଳବାଇ 
ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ନ ୟନୁ�ିେ ସାେରଗା� ି ଦଳ 
ଅଂରଗ୍େଣ କେରିବ। ଏେ ି େୟୋଚ ଦର୍ଶକଙ୍କ 
ପାଇଁ ରଖାଲା େେବି।

ସେବଗଡ଼, ୧୭ୋ୩(�ମ�ି): ବାେରକା� 
ବ୍କେ ସେକାେୀ ନବି୍ଶାେୀ ୍ଯନ୍ତ୍ରୀ ୋନୀ ପଣ୍ଡା 
ରକୌଣସ ି ଉନ୍ନୟନ କା୍ଯ୍ଶୟେରେ ସେର୍ଯାଗ 

କେୁ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ୋଙୁ୍କ େୁେନ୍ ଅନୟେତ୍ର 
ବଦଳ ି ଦାବରିେ ଆଜ ି ବ୍କ ସେପଞ୍ଚ 
ସଂଘ ପଞ୍ଚାୟେେିାଜ େନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ର��ଛି।ି 
ରଦବଗଡ଼ ଜଲି୍ା ସେପଞ୍ଚ ସଂଘେ ସ�ାପେ ି

ସେୟେନାୋୟଣ ପାଣଙି୍କ ରନେୃତ୍ୱରେ 
ବାେରକା� ବ୍କ ସେପଞ୍ଚ ସଂଘେ ବେୁ 
ସଦସୟେ �ୁବରନଶ୍ୱେଠାରେ ପଞ୍ଚାୟେେିାଜ 

େନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅୋେଙୁ୍କ ସାକ୍ାେ କେବିା 
ସେ ଏ େେ୍ଶରେ ଏକ ସ୍ାେକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
କେଛିନ୍।ି ସଚୂନାର୍ଯାଗୟେ ର୍ଯ ଗେ 
ଜାନୁୟାେୀ ୧୮ ୋେଖି ବାେରକା� ବ୍କ 

କା୍ଯ୍ଶୟୋଳୟରେ ଆରୟାଜେି ପଞ୍ଚାୟେ 
ସେେି ି ରବୈଠକରେ ଏରନଇ ଶ୍ୀ ପାଣ ି ଓ 
ଡଁୋ ସେପଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ପାଣ ିବଡିଓିଙ୍କ ଦୃଷ୍ ି
ଆକର୍ଶଣ କେଥିରଳ। ପରେ ରସୋରନ 
ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଏକ ସ୍ାେକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
କେଥିରଲ। କା୍ଯ୍ଶୟୋନୁଷ୍ଠାନ ନ ରେବାେୁ 
ଗେ ରଫବୃୟାେୀ ୩ ୋେଖି ବାେରକା� 
ବ୍କ କା୍ଯ୍ଶୟୋଳୟରେ ୋଲା ପକାଇ 
ରଦଇଥିରଲ। ଏୋପରେ େଧ୍ୟ ଦାବ ିପେୂଣ 
ନରେବାେୁ ସେପଞ୍ଚ ଶ୍ୀ ପାଣ,ି ଦୀପକ 
ନାୟକ, େଣଦୀପ ପ୍ରଧାନ, େୋକାନ୍ 
ସାେୁ, �ବାନୀକାନ୍ ବଶି୍ୱାଳ, େଞ୍ଜନ 
ରସଠୀ, େର୍ମେି ରବରେୋ, ଇେକିା ପ୍ରଧାନ, 
ସବେିା ରବରେୋ, ନେେିା ୋଝୀ, ନେେିା 
ସାେୁ, କ୍ୀରୋଦନିୀ ସାେୁ, ରେଜୱେନିୀ 
ସାେୁ, େୀନା ସାେୁ, ଝେଣା ରବରେୋ ଓ 
ପଦ୍ମନିୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସରେେ ବାେରକା� 
ବ୍କେ ୨୪� ି ଗ୍ାେପଞ୍ଚାୟେ େଧ୍ୟେୁ 
୨୧ ଜଣ ସେପଞ୍ଚଙ୍କ ଦସ୍ତଖେ ସେ୍ବଳେି 
ସ୍ାେକପତ୍ର ପଞ୍ଚାୟେେିାଜ େନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ 
କୋ୍ଯାଇଛ।ି

ବରଗଡ଼,୧୭ୋ୩(�ମ�ି)

ଓଡରିା ଡ୍ାଇ�େ େୋସଂଘ, ବେଗଡ଼ ରାଖା 
େେଫେୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୀେ ଛକରେ ଆରନ୍ାଳନ 
ଚାଲଥିିବା ରବରଳ ରକୁ୍ବାେ ପଲୁସି ୬୭ 
ଜଣ ଡ୍ାଇ�େଙୁ୍କ ଉଠାଇ ରନଇଥିଲା। ପରେ 
ବେଗଡ଼ ସେେ ରଦଇ ୍ଯାଇଥିବା ଜାେୀୟ 
ୋଜପଥରେ ଗାଡ଼ ି ଚଳାଚଳ ୱୋ�ାବକି 
ରୋଇଥିଲା। ସଚୂନାର୍ଯାଗୟେ ର୍ଯ,  ୫୫ 
ବର୍ଶରେ ଡ୍ାଇ�େୋନଙୁ୍କ ରପନସନ ସେ 
ବ�ିନି୍ନ ସେସୟୋେ ସୋଧାନ ଦାବ ି ରନଇ 
ଓଡରିା ଡ୍ାଇ�େ େୋସଂଘ େେଫେୁ ଗେ ୧୫ 
ୋେଖିେୁ ଧେ୍ଶଘ� ଡାକୋ ଦଆି୍ଯାଇଥିଲା। 
ଏେ ି ପେରିପକ୍ୀରେ ବେଗଡ଼ ରାଖା େେଫେୁ 

ସ୍ଥାନୀୟ ବୀେ ଛକରେ ୋସ୍ତା ଅବରୋଧ 
କୋ୍ଯବିା ସେ ୍ଯାନବାୋନ ଚଳାଚଳ 
ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ରୋଇଥିଲା। ଅପେପରକ୍ 
ଗେୁୁବାେ ସଂଧ୍ୟାରେ �ୁବରନଶ୍ୱେରେ 
ଡ୍ାଇ�େ େୋସଂଘେ ସେେି ଆରଲାଚନା 
ପରେ ୋଜୟେ ସେକାେ ରସୋନଙ୍କ 
ଦାବଗିଡୁକି େନି ି ୋସ େଧ୍ୟରେ ପେୂଣ 
କୋ୍ଯବି ରବାଲ ିକେଥିିରଲ। ୋ ସରତ୍ବେ େଧ୍ୟ 
ବେଗଡ଼ ରାଖା େେଫେୁ ୋସ୍ତା ଅବରୋଧ 
କୋ୍ଯାଇଥିବା ରବରଳ ରକୁ୍ବାେ ସକାରଳ 
ପଲୁସି ପ୍ରରାସନ ଆରନ୍ାଳନକାେୀ 
ଡ୍ାଇ�େଙୁ୍କ ଉଠାଇ ରନଇଥିଲା। ପରେ 
ପଲୁସି ଉପସ୍ଥେିରିେ ୍ଯାନବାୋନ ଚଳାଚଳ 
ୱୋ�ାବକି ରୋଇଥିଲା।  

ବରଗଡ଼,୧୭ୋ୩(�ମ�ି) : ବେଗଡ଼ ଜଲି୍ାରେ ସବ୍ଶାଧିକ 
କକ୍ଶ� ରୋଗରେ ଆକ୍ାନ୍ ରେଉଥିବା ରବରଳ ଚାରରେ 
ୋସାୟନକି ସାେ ଓ କୀ�ନାରକ ଔରଧେ ୋତ୍ରାଧିକ 
ପ୍ରରୟାଗ ଏୋେ ପ୍ରେଖୁ କାେଣ ରବାଲ ି କୁୋ୍ଯାଉଛ।ି 
଼ ଜଲି୍ାେ ବ�ିନି୍ନ ଜଳରସଚେି ଅଞ୍ଚଳରେ  ୋସାୟନକି 
ସାେ, କୀ�ନାରକ ଏବଂ ବରିାକ୍ ପଦାଥ୍ଶେ ସମ୍ଶି୍ଣରେ 

ଜେ ି ଓ ଫସଲ ପ୍ର�ାବେ ି ରେବା ସେ କକ୍ଶ� େରେଙ୍କ 
ସଂଖୟୋ ବଢ଼ବିାରେ ଲାଗଛି।ି ୍ଯାୋକୁ ରନଇ ଏକ କକ୍ଶ� 
ଚକିତି୍ା ଓ ଗରବରଣା ରକନ୍ଦ୍ରେ ଆବରୟେକୋ େେଛି ି
ରବାଲ ି ପବୂ୍ଶେନ ସାଂସଦ �ବାନୀ ରଙ୍କେ ରୋୋ 
ବେଗଡ଼ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠେି ଏକ ସାେ୍ବାଦକି ସମ୍ଳିନୀରେ 
କେଛିନ୍।ି ରସେପିେ ିକକ୍ଶ� ରୋଗେ ଚକିତି୍ାରେ ସୀେେି 
ନ େେ ି ଏୋେ ନେିାକେଣ ପାଇଁ ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ ପଦରକ୍ପ 

ରନବାକୁ ୋଜୟେ ସେକାେଙ୍କଠାରେ ରସ ଦାବ ିକେଛିନ୍।ି 
ସେ୍ବଲପେୁ ବଶି୍ୱବଦିୟୋଳୟେ ପେରିବର ବଜି୍ାନ ବ�ିାଗ 
ଦ୍ାୋ ରୋଇଥିବା ଏକ ଗରବରଣା ଅନୁସାରେ ରକବଳ 
ର�ରଡ଼ନ ବ୍କେ ଚାର ଜେରିେ ୋତ୍ରାଧିକ ସୀସା ଏବଂ 
ପାେଦ ଜୋରୋଇଥିବା ପବୂ୍ଶେନ ସାଂସଦ ରୋୋ 
ସାେ୍ବାଦକି ସମ୍ଳିନୀରେ ସଚୂନା ରଦଇଥିରଲ। ରେରବ 

ଇବ୍ ନଦୀ ଜଳଦ୍ାୋ 
ଉପେେଣୁ୍ଡରେ ଥିବା 
ୋପଜ ରକନ୍ଦ୍ର, 
ରକାଇଲା ଖଣେି 
ବରି୍ଯକୁ୍ ପଦାଥ୍ଶ ନଗି୍ଶେ 
ରୋଇ େୀୋକୁଦ 
ଜ ଳ � ଣ୍ଡ ା େ କୁ 
ଆସଥୁିବାେୁ ରସେ ିଜଳ 
ରକନାଲ ଦ୍ାୋ ଚାର 
ଜେକୁି ବରିାକ୍ କେୁଛ।ି 

୍ଯାୋକୁ ରନଇ ପବୂ୍ଶେନ ସାଂସଦ ରୋୋ ର�ରଡନ ଓ 
ଅୋବେିା ଅଞ୍ଚଳେ ଜେ,ି ଜଳ ଓ ଫସଲେ ପେୀକ୍ା ସେ 
ରବଆଇନ ରଘାରେି କୀ�ନାରକ ବୟେବୋେ ରୋକବିାକୁ 
ଦୃଢ଼ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କେବିା ଲାଗ ି ଦାବ ି କେଛିନ୍।ି 
ସାେ୍ବାଦକି ସମ୍ଳିନୀରେ ଅନୟେୋନଙ୍କ େଧ୍ୟରେ ୱୋେୀ 
ରସାେରବର, ଶ୍ୀବତ୍ ଛେେ, ଜୟରଦବ ପାଣଗି୍ାେୀ 
ପ୍ରେଖୁ ଉପସ୍ଥେି ଥିରଲ।

ଧୋରଣୋସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ୋଇଭରଙୁ୍ ଉଠୋଇସନେୋ ପେୁ�ିଝୋର�ଗୁଡ଼ୁୋ,୧୭।୩(�ମ�ି): ଝାେସଗୁଡ଼ୁା �ାଉନ 
ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଶେ କବେସ୍ଥାନ ପଡ଼ାରେ ଏକା କାେ �େିେୁ 
ରଗା-ୋଂସ ଜବେ ରୋଇଥିବା ଅ�ରି୍ଯାଗ ରୋଇଛ।ି 
ରକୁ୍ବାେ ସକାଳ ୮�ା ସେୟରେ ଏକ ଧଳା େଙ୍ଗେ 
କାେ ଝାେସଗୁଡ଼ୁା କବେସ୍ଥାନ ପଡ଼ାକୁ ଆସଥିିଲା। 
ଏୋକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜେଙ୍ଗ ଦଳ ଓ ରକରେକ ସ୍ଥାନୀୟ 
ରଲାରକ ଅ�କାଇ କାେ �େିେୁ ଏକ ବୟୋଗ୍ ରେ କଛି ି

ୋଂସ ଜବେ କେବିା ସେେି କାେ�କୁି ଓଲ�ାଇ 
ରଦଇଥିରଲ। ଘ�ଣାସ୍ଥଳରେ ଥାନାଧିକାେୀ ସାବତି୍ରୀ 
ବଳ ପେଞ୍ଚ ି ସ୍ଥେିକୁି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କେଥିିରଲ। �ାଉନ 
ଥାନା ପଲୁସି ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ ଅ�କ େଖି ପଚାୋଉଚୋ 
କେୁଥିବାରବରଳ ଜବେ ରୋଇଥିବା ୋଂସ ରଗାେୁ 
ୋଂସକୁ ନୁେଁ ୋୋ ୍ଯାଞ୍ଚ କୋ୍ଯାଉଛ।ି ଏରନଇ ପଲୁସି 
ଅଧକ େଦନ୍ ଜାେ ିେଖଛ।ି

ସଗୋ-ମୋଂ� ଚୋେୋଣ ଅଭସି�ୋଗସର ଉସତେଜନୋ

ସେହସର ନଆିଁ େଗୋଇ 
ମହଳିୋଙ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୋ ଉେ୍ମ
ସେବଗଡ଼,୧୭ୋ୩(�ମ�ି): ୱୋେୀ-ସ୍ତୀ 
କଳେକୁ ରକନ୍ଦ୍ରକେ ିଆଜ ିରଦବଗଡ଼ ଥାନା 
ଅନ୍ଗ୍ଶେ କାଲକାଠ ଗ୍ାେେ ଜରଣ େେଳିା 
ନଜି ରଦେରେ କରିୋସନି ିଢାଳବିା ସେ 
ନଆଁି ଲଗାଇ ଆତ୍ମେେୟୋ ଉଦୟେେ କେଥିିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଅପୋହ୍ନରେ ଗ୍ାେ୍ଯାତ୍ରା 
ଚାଲଥିିବା ରବରଳ କସିାନସାେେି ବୁଦ୍ଧରଦବ 
କସିାନ ଓ ୋଙ୍କ ସ୍ତୀ ପବନୀ ସପେବିାେ 
ପଠିାପଣା କେ ିଖାଇଥିରଲ। େଦୟେପାନ ସେ 
ଉତ୍ବ ପାଳନ କେୁଥିବା ରବରଳ ଉ�ୟ 
ନରିାସକ୍ ୱୋେୀ-ସ୍ତୀଙ୍କ େଧ୍ୟରେ ରକୌଣସ ି
କାେଣେୁ ବଚସା ରୋଇଥିଲା ଓ ୱୋେୀ 
ବୁଦ୍ଧରଦବ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାଲ୍ିଯାଇଥିଲା। ସ୍ତୀ 
ପବନୀ ପରେ ଉେକ୍ପି୍ତ ରୋଇ ଘେ �େିରେ 
ନଜି ରଦେରେ କରିୋସନି ିଢାଳବିା ସେ 
ନଆଁି ଲଗାଇ ଆତ୍ମେେୟୋ ଉଦୟେେ କେଥିିରଲ। 
ଅଗ୍ଜି୍ାଳାରେ ଛ�ପ� ରୋଇ ରସ ଚତି୍ାେ 
କେବିାେୁ ୋଙ୍କ ୱୋେୀ ଓ ପାଖ ପରଡ଼ାରୀ 
ଧାଇଁ ଆସ ିପବନୀଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାେ କେବିା ସେ 
ଚକିତି୍ା ନେିରନ୍ ରଦବଗଡ଼ ଜଲିା େଖୁୟେ 
ଚକିତି୍ାଳୟରେ �ତ୍୍ଦି କେଥିିରଲ। ରସ ଏରବ 
େଧ୍ୟ ରସଠାରେ ଗେୁୁେେ ଅବସ୍ଥାରେ ଚକିତି୍େି 
ରେଉଛନ୍।ି

ଜୟପୋ�ଣୋ ଗ୍ରୀଡ୍   
�ବସଟେ�ନ ରକ୍ଷଣୋସବକ୍ଷଣ
ଓପ�ି�ିଏିଲ୍  ର ବେୁି୍ତ 
କ�କଣୋ
ବୁେ୍ୋ,୧୭।୩(�ମ�ି):ଓପ�ିସିଏିଲ୍  େ 
୧୩୨/୩୩ ରକ� ିଜୟପା�ଣା (ବାନେି) 
ଗ୍ୀଡ୍   ସବ୍  ରଷ୍ସନରେ େକ୍ଣାରବକ୍ଣ ପାଇଁ 
�ବାନୀପା�ଣା ଅନ୍ଗ୍ଶେ କଳାୋଣ୍ଡ ିପଶ୍େି 
ବଦୁିୟେେ େଣ୍ଡଳ ଅଧିନସ୍ଥ ବାଞ୍ଜୀବାୋଲ, 
ଖଲଆି��ା, ଲଡ଼ୁଗାଁ, ଆେପାନୀ, ଚଲିଗିଡ଼ୁା, 
ଚକିଲି,ି ରକାକସୋ, ଓଲୋ, ର�େୋ, 
କୁରଲେଗଡ଼ୁା ଓ ରକନୁ୍ଗଡ଼ୁା ଆଦ ିଗ୍ାେ 
ସେେି ଏୋେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ା 
୧୯ ୋେଖି େବବିାେ ସକାଳ ୮�ାେୁ 
ସନ୍ୟୋ ୫�ା ପ୍ଯ୍ଶୟେନ୍ ବଦୁିୟେେ ର୍ଯାଗାଣ ବନ୍ 
େେବି। ଏେ ିସେୟରେ େଧ୍ୟରେ ବଦୁିୟେେ 
ର୍ଯାଗାଣ ବଚି୍ନି୍ନ େେୁଥିବାେୁ ଏଥିରେ ବଦୁିୟେେ 
ବେିେଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଡପିଡିବ୍ୟ୍େଓଡଏିଲ୍   
କତୃ୍୍ଶପକ୍ ଜନସାଧାେଣଙ୍କ ସେର୍ଯାଗ 
କାେନା କେଛିନ୍।ି

ଆଜଠିୋରୁ �ବ୍ଭୋରତରୀୟ ସରଳବୋଇ �-ି୨୦ କ୍ସିକଟ୍  

ସରଳବୋଇ ଓ ଭଏିସ୍  ଏସ୍   
ଟେୋଡ଼ୟିମ ପ୍ରସୁ୍ତ
ତୋରକୋ ସେଳୋଳ ିକମୋେ 
କରସିବ

‘ବର୍ୋଜଳ �ଂଗ୍ହ କରନୁ୍’ କୋ�୍୍କ୍ମ

ମଳୁିନ ିଉପ�କୁ୍ତ ବେୁି୍ତ୍ ସ�ବୋ; ବରଷି୍ଠ ନୋଗରକି ଜଲି୍ୋପୋଳଙ୍ େ୍ୋରସ୍ଥ
େୋବ ି�କୁ୍ତ�ିକୁ୍ତ ସବୋେ ିକହସିେ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ୋପୋଳ

‘ବରଗଡ଼ସର କକ୍� ଚକିତି୍ୋ ଓ ଗସବରଣୋ ସକନ୍ଦ୍ର ଜରୁରରୀ’ ଉନ୍ନୟନ କୋ�୍୍ସର �ନ୍ତରୀଙ୍ ଅ�ହସ�ୋଗ ଅଭସି�ୋଗ

ମନ୍ତରୀଙୁ୍ �ରପଞ୍ଚ �ଂଘର ସ୍ୋରକପତ୍ର



ଶନବିାର 
୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩୧ ୨ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

www. sakalaepaper.com

ମଦ ପଇିବାକୁ ଟଙ୍ା ନଦଦବାରୁ ହତ୍ା 
ଉଦ୍ମ; ଅଭଯିକୁ୍ତ ଗରିଫ 

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୭ା୩(ସମସି): ଜଣେ ପଥଚାରୀ ମଦ ପଇିବାକୁ ଟଙ୍ା ମାଗଥିିଣେ 
ଣେଣବ ପଥଚାରୀ ଜେକ ଟଙ୍ା ନଣଦବାରୁ ୋଙୁ୍ ପଥରଣର ଣେଚ ି ହେ୍ା 
ଉଦ୍ମ କରାଯାଇେ।ି ଏପର ି ଅଭାବନୀୟ ଘଟୋ ଧରୁଆଡହି ି ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଗେ 
ଅଅଁଳାଣଜାର େକଣର ଘଟଥିିବା ଜୋପଡ଼େି।ି ଣେରଆିକାନୀ ଗ୍ାମର ବାୋଜୀ 
ବର ରାସ୍ାଣର ଯାଉଥିବା ଣବଣଳ ଘଟୋସ୍ଥଳଣର ବୁଣଦେକାନ ି ଗ୍ାମର ପଣି୍ ୁ
ସା (୨୭) ୋଙୁ୍ ଅଟକାଇ ମଦ ପଇିବାକୁ ଟଙ୍ା ମାଗଥିିଣେ। ବାୋଜୀ ୋଙୁ୍ 
ଟଙ୍ା ଣଦବାକୁ ମନା କରବିାରୁ ଣସ ୋଙୁ୍ ପଥରଣର ଣେଚ ି ହେ୍ା ଉଦ୍ମ 
କରଥିିଣେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଣୋଣକ ୋଙୁ୍ ଗରୁୁେର ଆହେ ଅବସ୍ଥାଣର ଉଦ୍ାର କର ି
ମଝାପଡ଼ା ଣଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍ଥ୍ ଣକନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଣେ। ବାୋଜୀ ଏଣନଇ ଥାନାଣର 
ଏେୋ ଣଦବା ପଣର ପେୁସି ମାମୋ ରୁଜୁ କର ି ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ଗରିଫ କରେି।ି 

ଅଦଟା ଧକ୍ାଦର ବାଇକ୍   ଆଦରାହୀ ମତୃ 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୭ା୩(ସମସି): ଭଷ୍ା-ଜଙି୍ନଗର ରାସ୍ାର ସଗଗିପାେ ି ଫାଣ୍ ି ଅନ୍ତଗ୍ଗେ 
ଣୋଟବଙ୍ା ମରୁଆିଁ ଘାଟ ି ନକିଟଣର ଅଣଟା ନଂ ଓଡ୨ି୩ଏଫ୍   - ୦୧୩୧ ବାଇକ 
ନଂ ଓଡ୧ି୬ଏ - ୪୨୪୯କୁ ମହୁାମହୁ ିଁ ଧକ୍ା ଣଦବା ଫଳଣର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଇକ୍   
ଆଣରାହୀଙ୍ ମପୃେୁ୍ ଘଟେି।ି ଗରୁୁବାର ଭଷ୍ା ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଗେ ଣଯାଗମିାେ ଗ୍ାମଣର 
ସେ୍ନାରାୟେ ପଣଟେ (୩୪) ଘରୁ ବାଇକ୍  ଣର ଏମସଏିେକୁ ଡୁ୍ଟ ି ଯାଉଥିବା 
ଣବଣଳ ବପିରୀେ ଦଗିରୁ ଦରୁ େ ଗେଣିର ଆସଥୁିବା ଅଣଟା ଧକ୍ା ଣଦଇଥିୋ। 
ସ୍ଥାନୀୟ ଣୋଣକ ୋଙୁ୍ ଗରୁୁେର ଆହେ ଅବସ୍ଥାଣର ଉଦ୍ାର କର ି ସଗଗିପାେ ି
ଣଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍ଥ୍ ଣକନ୍ଦ୍ରକୁ ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଣେ। ମାତ୍ର ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ 
ଥିବାରୁ ୋଙ୍ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରୋନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରା ଯାଇଥିବା 
ଣବଣଳ ଣସଠାଣର ଡାକ୍ତର ୋଙୁ୍ ମପୃେ ଣଘାଷୋ କରଥିିଣେ। ମପୃେ ସେ୍ 
ନାରାୟେଙ୍ ଭଣିୋଇ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଆରଏଚଏସ କଣୋନୀର ଆତ୍ାରାମ ପଣଟେଙ୍ 
ଏେୋକ୍ରଣମ ପେୁସି ମାମୋ ମାମୋ ରୁଜୁ କର ି ଶବ ବ୍ବଣଛେଦ କରାଇେ।ି 
ଣସହପିର ି ଦୁଘ୍ଗଟୋଗ୍ସ୍ ଗାଡ ି ଗଡୁକୁି ଜବେ କର ି ଘଟୋର େଦନ୍ତ କରୁେ।ି

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୭ା୩(ସମସି)

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ାର ବଡଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଗେ 
ଣଭାଇପାେ ି ଠାଣର ନବ ନମିଗିେ ମଣଡେ 
କନଭକି୍ଟ ଣଜେ ବଷ୍ଗ ବଷ୍ଗ ଧର ିଉଦ୍  ଘାଟନ 
କରା ଯାଉଥିବାନଥିବାରୁ େେ ୋଇବାକୁ 
ବସେି।ି ୯୯ ଏକର ଜମଣିର ପ୍ାୟ 
୨୦ େକ୍ଷ ଟଙ୍ା ବ୍ୟ ଅଟକଳଣର ଉକ୍ତ 
ଆଦଶ୍ଗ କାରାଗାର ନମିଗିେ ଣହାଇେ।ି ଉକ୍ତ 
କାରାଗାରାଣର ୪୫୦ ଜେ ପରୁୁଷ ଏବଂ 
୫୦ ଜେ ମହଳିା କଏଦୀଙ୍ ରହବିା ପାଇଁ 
ସବୁ୍ବସ୍ଥା କରାଯାଇେ।ି ଣସହପିର ି ଣଜେ 
ସପୁରଣିଟଣଣ୍ଣ୍ଙ୍ ଅଧୀନଣର ଜଣେ 
ଣଜେର ଏବଂ ୩୦ ଜେ ଓାଡ୍ଗର ନଣିୟାଜେି 
ଣହବାର ଣଯାଜନା ରହେି।ି ମାତ୍ର କାମ 
ସମ୍ପୂର୍୍ଗର ବଷ୍ଗ ବଷ୍ଗ ପଣର ଉଦ୍  ଘାଟନ 
କରାଯାଉନାହ ିଁ। ଗେ ବଷ୍ଗ ଡଣିସମ୍ବର 

୧୦ ୋରେିଣର ଏହାର ଉଦ୍  ଘାଟନ ପାଇଁ 
ସରକାରୀସ୍ରଣର ନଷି୍ପେ ି ଣହାଇଥିଣେ ଣହଁ 

ଅଦ୍ାବଧି କାଯ୍ଗ୍କାରୀ ଣହାଇପାରନିାହ ିଁ। 
ଅପରପକ୍ଷଣର ଉକ୍ତ ନପୂେନ କାରାକାର 
ନମି୍ଗାେ ଣହବା ପଣର ଗେ ୨୦୧୭ 
ମସହିାରୁ ୨୫୦ କଏଦୀଙ୍ କ୍ଷମୋଧାରେ 
ରାଜଗାଙ୍ପରୁ ଉପକାରାଗାରକୁ 
ବନ୍ଦ କରଦିଆିଯାଇେ।ି ଏପରକୁି 
ଉକ୍ତ ଉପକାରାଗାରଣର ଏକ ୋେମି 

ଣକନ୍ଦ୍ର ଣୋେବିାକୁ ପ୍ଶାସନ ଣଯାଜନା 

କରୁେ।ି ଏପର ି ସ୍ଥେିଣିର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ଜଲି୍ା କାରାଗାରଣର କ୍ଷମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ 
କଏଦୀଙୁ୍ ପରୁାଇ କେବେ କରାଯାଉେ।ି 
ଏହ ି ଜଲି୍ା କାରାଗାରଣର ୩୭୯ ଜେ 
କଏଦୀଙ୍ କ୍ଷମୋ ଧାରେ ରହେି।ି ମାତ୍ର 
ସମ୍ପ୍ରେ ି ୩୯ ଜେ ଅଧିକ େଥା ୪୧୮ ଜେ 
କଏଦୀଙୁ୍ ରୋଯାଇେ।ି ଫଳଣର ସମ୍ପୃକ୍ତ 
କଏଦୀମାଣନ କମ ଜାଗାଣର ରହ ିକେବେ 

ଣହଉେନ୍ତ।ି ସ୍ାନ, ଣଶୌଚ, ଶୟନ ଆଦଣିର 
ଣଘାର ଦୁର୍୍ଗଶା ଣଭାଗ ି ଆସେୁନ୍ତ।ି ଏପରକି ି
ବଶିଦୁ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତ।ି 
ଆବଶ୍କ ସଂେ୍କ କମ୍ଗଚାରୀ ନଥିବାରୁ 
କାରଗାର ପରଚିଳାନାଣର ବାଧା ସପୃଷ୍ ି
ଣହଉେ।ି ୨୬ଟ ିଣଜେ ଓାଡ୍ଗର ପଦରୁ ୯ଟ ି
ପଦ ୋେପିଡ଼େି।ି ସହକାରୀ ଣଜେର ପଦ 
ୋେ ିପଡ଼ଥିିବା ଣବଣଳ ୩ଟ ିଉପ ସହକାରୀ 
ଣଜେର ପଦରୁ ୨ଟ ି ପଦ ୋେ ି ରହେି।ି 
ଣଓଭଂି ଡ୍ାଇ ମସି୍ତୀ ପଦ ବ ି ୋେ ି ପଡ଼ଥିିବା 
ଣବଣଳ ପଅିନ ଜେକ ବନିା େଟଣିର 
ଅନୁପସ୍ଥେି ରହୁେନ୍ତ।ି ଏପର ି ସ୍ଥେିଣିର 
କଏଦୀଙୁ୍ ସରୁକ୍ଷା ଦପୃ ଷ୍ରୁି ଣଭାଇପାେ ି
କାରାଗାରକୁ େୁରନ୍ତ ଉଦ୍  ଘାଟନ କରବିାର 
ଆବଶ୍କୋ ରହେି।ି ଏଥିପ୍େ ି ପ୍ଶାସନ 
ଦପୃ ଷ୍ଣିଦଇ ଏହାର େୁରନ୍ତ ଉଦ୍  ଘାଟନ 
ବ୍ବସ୍ଥା କରବିାକୁ ଦାବ ିଣହଉେ।ି 

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୭ା୩(ସମସି)

ଭଷ୍ା ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଗେ ମଙ୍ସପରୁ ଆଡକଠା 
ଗ୍ାମର ଜଣେ ଦଳେି ଗରବି ବ୍କ୍ତ ି ସଣୁରନ୍ଦ୍ର 
ଣରାହଦିାସ (୬୦)ଙ୍ ଘର ଭାଙ୍ି ମାଟଣିର 
ମଶିାଇବା ଘଟୋଣର ପେୁସି ଜଣେ 
ସମ୍ବାଦାୋଙ୍ ସଣମେ ୯ ଜେଙ୍ ବଣିରାଧଣର 
ମାମୋ ରୁଜୁ କରେି।ି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭଯିକୁ୍ତଙ୍ 

ମଧ୍ୟଣର ମଙ୍ସପରୁ ଗ୍ାମର ଣବେମୁାଧବ 
ପପୃଣଷଟ, ଣୋକନାଥ କଉଡ଼,ି ମଣନାରଞ୍ଜନ 
ପପୃଣଷଟ, ଅଣେେ ମଣୁ୍ା, ଅରୁେ ମଣୁ୍ା, ମରା 
ମଣୁ୍ା, ଧନୁ୍ଦାମଣୁ୍ା, ପଟ ମଣୁ୍ା ଓ ସଣୁରନ୍ଦ୍ର କୁସମୁ 
ରହେିନ୍ତ।ି ମଣନାରଞ୍ଜନ ଓଡ଼ଶିାର ସବ୍ଗପରୁାେନ 

େବର କାଗଜର ଟାଙ୍ରପାେ ି ବ୍ଲକ ପ୍େନିଧିି 
ରହେିନ୍ତ।ି ଥାନା ସବ୍  ଇନ୍ସଣପକ୍ଟର ସନୁୀେ 
କୁମାର ମହାନ୍ତଙୁ୍ ଘଟୋର େଦନ୍ତ ଦାୟୀତ୍ୱ 
ଦଆିଯାଇେ।ି ଣେଣବ ରଣିପାଟ୍ଗ ପ୍ସୁ୍େ ି ସଦୁ୍ା 

ଉକ୍ତ ମାମୋଣର ପେୁସି ଅଦ୍ାବଧି କାହାରକୁି 
ଗରିଫ କର ିନାହ ିଁ। ବପୃ ଦ୍ ସଣୁରନ୍ଦ୍ରଙ୍ ପଅୁ, ଣବାହପୂ, 
ଝଅି, ନାେ,ି ନାେୁେୀ ଆଦ ିବଡ ପରବିାର ରହେି।ି 
ଏେ ୁ ମଙ୍ସପରୁ ଗ୍ାମଣର ଥିବା ୋଙ୍ ପରୁୁୋ 

ଘଣର ଚଳବିା କଷ୍କର ଣହାଇ ପଡ଼ବିାରୁ ଗ୍ାମର 
ଆଡକଠା ଠାଣର ପ୍ାୟ ୩୫ ବଷ୍ଗ େଳୁ ଜବର 
ଦେେ କରଥିିବା ସରକାରୀ ଜମଣିର ଘରକର ି
ବପୃ ଦ୍ ସଣୁରନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ୋଙ୍ ବପୃ ଦ୍ା ପତ୍ୀ ରହ ି
ଆସଥୁିଣେ। ଟାଙ୍ରପାେ ିେହସେିଦାରଙ୍ ଠାରୁ 
ଣନାଟସି ପାଇ ଗରୁୁବାର ଣସମାଣନ େହସେି 
କାଯ୍ଗ୍ାଳୟକୁ ଯାଇଥିବା ଣବଣଳ ଣକଣେକ 
ଣୋଣକ ୋଙ୍ ଘରକୁ ଭାଙ୍ି ମାଟଣିର ମଶିାଇ 
ଣଦଇେନ୍ତ।ି ଏପରକି ି ୋଙ୍ ଘଣର ଥିବା ୨୦ 
ହଜାର ଟଙ୍ା ଣସମାଣନ ଣନଇ ଯାଇଥିବା ସରୁନ୍ଦ୍ର 
ଅଭଣିଯାଗ କରେିନ୍ତ।ି ଉକ୍ତ ଘଟୋ ପଣର ସମ୍ପୃକ୍ତ 
ବପୃ ଦ୍ ଦମ୍େ ି ଅସହାୟ ଣହାଇ ପଡ଼େିନ୍ତ।ି ୋଙ୍ 
ଭଙ୍ା ଘଣର ଜର ି ଟାଙ୍ି ଅସରୁକ୍ଷେି ଅବସ୍ଥାଣର 
ରହୁେନ୍ତ।ି ଜବର ଦେେ ମାମୋଣର ରାଜସ୍ 
ବଭିାଗ ଉଣଛେଦ କରବିାର ନୟିମ ରହେି।ି ମାତ୍ର 
ଣୋଣକ ଆଇନକୁ ହାେକୁ ଣନଇ ଗରବି ଦଳେି 
ବପୃ ଦ୍ ଦମ୍େଙି୍ ଘରକୁ ମାଟଣିର ମଶିାଇବା 
ଆଣୋଡନ ସପୃଷ୍ ିକରେି।ି 

ଦଭାଇପାଲ ିମଦେଲ ଦେଲ୍   ଦହଉନ ିଉଦ୍  ଘାଟନ

  ରାଜଗାଙ୍ଗପରୁ 
ଉପକାରାକାର ବନ୍ଦ 
  ଜଲି୍ା କାରାଗରରର 
କଲବଲ ଅଧିକ କଏଦୀ 

ଦଳତି ଗରବିଙ୍କ ଦଳତି ଗରବିଙ୍କ 
ଘରଭଙ୍ଗା ଘଟଣାଘରଭଙ୍ଗା ଘଟଣା େର ିତଦେ ଅସରୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତ ିେର ିତଦେ ଅସରୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତ ି

୯ଜଣଙ୍କ ବରିରାଧରର 
ମାମଲା ରୁଜୁ 

କୁତ୍ା,୧୭।୩(ସମସି)

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ା କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ ଅଧିନ େୁନମରୁା 
ପଞ୍ାୟେ ଅଧିନଣର ଥିବା ସଗୁ୍ଗକସିାନ 
ହାଇସ୍େୁଣର ୫ଦନି ଣହବ ବଜୁିଳ ିସଂଣଯାଗ 
ବନ୍ଦ ରହେି।ି ଏଣବ ମାଟ୍କି ପରୀକ୍ଷା ଚାେୁଥିବା 
ଣବଣଳ ବଜୁିଳ ି ସଂଣଯାଗ ନଥିବାରୁ ମାଟ୍କି 
ପରୀକ୍ଷାଥ୍ଗୀ ନାନା ଅସବୁଧିାର ସମ୍ଖୁିନ 
ଣହଉେନ୍ତ।ି େରାଦନି ଆସ ି ଯାଇଥିବାରୁ 
ଅଣନ୍ତାବାସୀ ୋତ୍ରୋତ୍ରୀ ଗରମଣର ରହୁଥିବା 
ସହେି ନାନା ଅସବୁଧିା ଣଭାଗଥୁିବାର 
ଅଭଣିଯାଗ ଣହଉେ।ି ଉକ୍ତ ବଦି୍ାଳୟ 
୧୯୮୨ ମସହିାଣର ସ୍ଥାପେି ଣହାଇଥିବା 
ଣବଣଳ ଏପଯ୍୍ଗ ନ୍ତ ସ୍େୁକୁ ସରକାରୀ 
ବଦୁି୍େ ସଂଣଯାଗ ଣହାଇପାରନିାହ ିଁ। ଦୀଘ୍ଗ 
୪୧ବଷ୍ଗ ଣହବ ସ୍େୁକୁ ମାଗୋଣର ଟାଟା 
କମ୍ାନୀ ବଦୁି୍େ ଣଯାଗାେ ଣଦଇ ଆସଥୁିୋ। 
ମାତ୍ର େନି ି ବଷ୍ଗ ଣହବ ଟାଟା କମ୍ାନୀ ବନ୍ଦ 
ଣହାଇଯାଇେ।ି କମ୍ାନୀ ବନ୍ଦ ଣହବା ପଣର 

କମ୍ାନୀ କର୍ପୃ ୍ଗପକ୍ଷ ୨୦୨୦ ମସହିା ମାର୍୍ଗ 
ମାସଣର ନଜିସ୍ ବଦୁି୍େ ଣଯାଗାେ କରବିା 
ପାଇ ଁସ୍େୁ ପ୍ଧାନଶକି୍ଷକଙୁ୍ େଖିିେ ଭାବଣର 
ଜୋଇଥିଣେ। ଟାଟା କମ୍ାନୀ ବନ୍ଦ ଣହବାରୁ 
ଣସମାଣନ ସ୍େୁକୁ ବଦୁି୍େ ଣଯାଗାେ 
ବନ୍ଦ କର ି ଣଦଣବ ଜାେବିା ପଣର ସ୍େୁ 
ପକ୍ଷରୁ ନପୂେନ ବଦୁି୍େ ସଂଣଯାଗ କରବିା 
ପାଇ ଁ ଜଲି୍ାପାଳ, ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀ, 

ରାଜଗାଙ୍ପରୁ ବଧିାୟକ ଡଃ ରାଜନ 
ଏକ୍ା, ପ ପୂବ୍ଗେନ ବଧିାୟକ ମଙ୍ଳା କଶିାନ, 
କୁତ୍ରା ଣଗାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଓ କୁତ୍ରା 
ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀଙୁ୍ େନି ି ବଷ୍ଗ ଭେିଣର 
ବହୁବାର େଖିିେ ଭାବଣର ଜୋଇଥିଣେ। 
ମାତ୍ରା ଜଲି୍ା ପ୍ଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ପଯ୍୍ଗ ନ୍ତ 
ଣକୌେସ ି ପଦଣକ୍ଷପ ନଆିଯାଇନାହ ିଁ। 
ଆସନ୍ତା ରବବିାର ଦନି ରାତ୍ରଣିର ଟାଟା 

କମ୍ାନୀରୁ ସ୍େୁକୁ ସଂଣଯାଗ ଣହାଇ 
ବଦୁି୍େ ୋରକୁ ଣଚାରମାଣନ ଣଚାର ି
କର ି ଣନଇଯାଇଥିଣେ। ଫଳଣର 
ଣସହଦିନିଠାରୁ ସ୍େୁ ବଜୁିଳ ିଣଯାଗାେ 
ବନ୍ଦ ଣହାଇଯାଇେ।ି ସ୍େୁଣର ଥିବା 
ହଣଷ୍େଣର ୫୨ଜେ ଅଣନ୍ତବାସୀ 
ରହୁଥିବା ଣବଣଳ ୨୫ଜେ ୋତ୍ର ଦଶମ 
ଣରେେୀର ଣବାଡ଼୍ଗ ପରୀକ୍ଷା ଣଦଉେନ୍ତ।ି 
ସ୍େୁଣର ଦୀଘ୍ଗ ୫ଦନି ଣହବ ବଜୁିଳ ିନ 
ଥିବାରୁ ରାତ୍ରଣିର ଦଶମ ଣରେେୀ ଣବାଡ୍ଗ 
ପରୀକ୍ଷା ଣଦଉଥିବା ୋତ୍ରୋତ୍ରୀମାନଙ୍ 

ପାଠ ପଢ଼ା଼ଣର ବହୁ ଅସବୁଧିା ଣହଉେ।ି 
ସ୍େୁଣର ୫ଣକାଟ ି ଟଙ୍ାର ୫-ଟ ି କାମ 
ଚାେୁଥିବା ଣବଣଳ େନି ିବଷ୍ଗ ଣହବ ବଦୁି୍ତ୍   
ସଂଣଯାଗ ପାଇ ଁ େଖିିେଣର ଜୋଇଥିଣେ 
ମଧ୍ୟ ଜଲି୍ା ପ୍ଶାସନ ଏବାବଦଣର ଣକୌେସ ି
ପଦଣକ୍ଷପ ଣନଉନାହାନ୍ତ।ି ଏବାବଦଣର 
ଜଲି୍ା ପ୍ଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦପୃ ଷ୍ ି ଣଦଇ 
ପଦଣକ୍ଷପ ଣନବାକୁ ଦାବ ି ଣହଉେ।ି

ବଡବଙ୍ା ୟପୁ ି
ସ୍ଲୁରୁ ପାଣ ି

ମମାଟର ମ�ାର ି

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୭ା୩(ସମସି): ଣେଫି୍ପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଗେ ବଡବଙ୍ା ୟପୁ ି ସ୍େୁରୁ ଏକ ପାେ ି
ଣମାଟର ଣଚାର ି ଣହାଇଯାଇେ।ି ଉକ୍ତ ସ୍େୁର ଣବାର ଣେେଣର ସମରଣସବୁେ ଣମାଟର େଞ୍ଜାଯାଇ 
ପାେ ି ଉଠା ଯାଇଥିୋ। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଣକହ ି ଣଚାରାଇ ଣନଇେନ୍ତ।ି ପ୍ଧାନ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ କ୍ଷୀଣେଶ୍ୱରୀ 
ଣଚୌଧରୁୀ ଏଣନଇ ଥାନାଣର ଏେୋ ଣଦବା ପଣର ପେୁସି ମାମୋ ରୁଜୁ କର ି େଦନ୍ତ ଚଳାଇେ।ି 

ମେମଗରି,୧୭।୩ (ସମସି): ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ଣହମଗରି 
ବ୍ଲକ ସ୍ଥେି ଶକି୍ଷା ଣକନ୍ଦ୍ରଣର ଆୟ୍ଗ ଅନୁଷ୍ାନର ସଂଣଯାଜନାଣର 
େଥା ୟଏୁନଡପିରି ଆଥ ଗିକ ସହାୟୋଣର ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷାଣକନ୍ଦ୍ର 
ଠାଣର ୪ ଦନିଆି ଆଚାର ପ୍ସୁ୍େ ି ଏବଂ ବକି୍ରୟକରେ 
ଉଣଦ୍ାଗ ବକିାଶ ୋେମି୍   ଶବିରି ଅନୁଷ୍େି ଣହାଇଯାଇେ।ିଏହ ି
ୋେମି୍   ଣହମଗରି ବ୍ଲକର ୩ ଟ ି ପଞ୍ାୟେର ଯଥା 
ଣଗାପାଳପରୁ,େୁମେୁଆି,ସମୁରୁାର ୮୦ ଣଗାଟ ି ଏସ୍   ଏଚ 
ଜ ି ସଭ୍ାଙୁ୍ ୋେମି୍   ପ୍ଦାନ କରବିାର ରୋଯାଇେ।ି ୪ଥ୍ଗ 
ବ୍ାଚ୍  ର ୋେମି୍   ଣଶଷ ଣହାଇଯାଇଥିବା ଣବଣଳ ଶକୁ୍ରବାର 
ଠାରୁ ପଞ୍ମ ବ୍ାଚର େଥା ଅନ୍ତମି ବ୍ଚ୍  ର ୋେମି୍   ପ୍ଦାନ 
କରାଯବି ଣବାେ ି ଆୟ୍ଗ ଏଜ ି ଓ ୟଏୁନଡ ି ପ ି େରଫରୁ େକ୍ଷ୍ 

ରୋଯାଇେ।ି ଶବିରି ଣହମଗରି ି ବଡିଓି, ଣହମଗରି ି ସରପଞ୍, 
ଶବିରି ଉଦ୍  ଘାଟନ କରଥିିଣେ। ଶବିରିର େକ୍ଷ୍ ବଷିୟଣର 
ଆୟ୍ଗ ଏଜ ି ସଭ୍ର ଣପ୍ାଣଜକ୍ଟ ମ୍ାଣନଜର ଆଣୋକ ଣଦଓ 
ବୁଝାଇଥିଣେ। ଇଉ ଏନଡପିରି ନରିଞ୍ଜନ ସାହୁ ୋେମି୍   ବଭିନି୍ନ 
ଦଗି ଏବଂ ଉପାଣଦୟୋ ଉପଣର ଆଣୋକପାେ କରଥିିଣେ। 
ମଶିନ ଶକ୍ତ ିବଭିାଗ ଡପିସି ିସନୁ୍ଦରଗଡ଼ େଣମ୍ବାଦର ବସ୍ ିବଭିନି୍ନ 
ଣଯାଜନା ଉପଣର ବୁଝାଇବା ସହ ଉଣଦ୍ାଗୀଙ୍ ପାଈଁ ଥିବା 
ବଭିନି୍ନ ଣଯାଜନାର ସବ୍  ସଡି ି ସ୍ମି ଉପଣର ଆଣୋକପାେ 
କରଥିିଣେ।ଆଯ୍ଗ ଏଜରି କମ୍ଗକର୍୍ଗା େଥା ଣପ୍ାଣଜକ୍ଟ ଅଫିସର 
ନଣିରାଦ ନାୟକ ,ଭୀଷ୍ ପ୍କାଶ ଘଣଡଇ ଏବଂ କମୁ୍ ନଟି ି
ଣମାବେିାଇଜର କୁଣମାଦନି ିଣମଣହର ସହଣଯାଗ କରଥିିଣେ।

ମଲଫି୍ପଡ଼ା,୧୭।୩(ସମସି): ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ା 
ଣେଫି୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଳଣର ଇଟାଭାଟ ି ପାେଟେି ି କୁଟୀର 
ଶଳି୍ପ।ପ୍ଦପୂଷେ ନୟିନ୍ତ୍ରେ ଆଇନ ଓ ଗ୍ୀନ ଟ୍ବୁି୍ନାେ 
ନୟିମକୁ ଣବୋେରି କର ିଶହ ଶହ ସଂେ୍ାଣର ଇଟା ଭାଟ ି
ଣଦଖିବାକୁ ମଳୁିେ।ିଇଟା ମାଫିଆମାଣନ ଣଗାଚର,ପଡ଼ଆି, 
ଅନାବାଦୀ,ନଦୀ ପାଶ୍ଶ୍ଗଣର ଓ ଚାଷ ଜମଣିର ଇଟାଭାଟ ି
କର ି ଣୋେ ି େେୁମେେୁା ବ୍ବସାୟ ଚଳାଇେନ୍ତ।ି ଯାହା 

ଫଳଣର ଅଞ୍ଳଣର ମପୃର୍କିା କ୍ଷୟ ଣହାଇ ଚାେଥିିବା ସହ 
ବାୟ ୁ ପ୍ଦପୂଷେ ବଢ଼଼ବିାଣର ୋଗେି।ିଏଣନଇ ବାରମ୍ବାର 
ଅଭଣିଯାଗ ଣହଉଥିଣେ ମଧ୍ୟ ଣେଫି୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପ୍ଶାସନ 
ଚୁପ୍   ବସେି।ି କେି ିରାଜସ୍ନରିୀକ୍ଷକ ଇଟାଭାଟ ିମାଫିଆଙ୍ 

ସହ ସୋସେୁରାଣର ଥିବା ଅଭଣିଯାଗ ଣହଉେ।ିରେମ 
ବଭିାଗ,ଶଳି୍ପ ବଭିାଗ,ଓ ପ୍ଦପୂଷେ ଣବାଡ୍ଗର ବନିା 
ଅନୁମେଣିର ଓ ଗ୍ାମ ପଞ୍ାୟେର ଆପର୍ବିହିୀନ ଅନୁମେ ି
ପତ୍ର ବନିା ଣେଫି୍ପଡ଼ା େହସେି ଅଞ୍ଳଣର େେୁମେେୁା 
ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ାୟେଣର ମାଟ ିଇଟା େଆିର ିକର ିମାଫିଆମାଣନ 

ଣପାଡୁେନ୍ତ।ି ଇଟା ମାଫିଆମାଣନ 
ସରକାରୀ ,ଣବସରକାରୀ ଓ 
ଣଗାଚର ଜମ ି ଆଦଣିର ଇଟା 
ପ୍ସୁ୍େ କର ି େକ୍ଷେକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଆୟ 
କରୁଥିବା ଣବଣଳ େହସେି କର୍ପୃ ୍ଗପକ୍ଷ 
ନଜି କର୍୍ଗବ୍ ଭୁେ ି ଯାଇେ।ିଯଦ ି
ଣଗାଟଏି ଦୁଇଟା ଅଭଣିଯାଗ 
ଆସଣିେ ଣୋକ ଣଦୋେଆି ସ୍ଳ୍ପ 

ଜରମିାନା ଆଦାୟ କର ିୋଡ଼ ିଣଦଇଥାନ୍ତ ିଯାହା ଫଳଣର 
ଅଞ୍ଳଣର ଇଟା ଭାଟ ିସଂେ୍ା ବଢ଼ବିାଣର ୋଗେି।ିଏଥିପ୍େ ି
ପ୍ଶାସନ େୁରନ୍ତ ପଦଣକ୍ଷପ ଣନଇ ଣବଆଇନ 
ଇଟାଭାଟ ି ବନ୍ଦ କରବିାକୁ ସାଧାରେଣର ଦାବ ି ଣହଉେ।ି

ଦଲଫି୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚେଦର ଶହଶହ ଇଟାଭାଟ ି
ମାଫିଆଙ୍କ ଉପମର ନାେ ିଁ ଲଗାମ

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୭ା୩(ସମସି)

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସହରର ଅଗ୍େୀ ସାଂସ୍ ପୃେକି 
ଅନୁଷ୍ାନ ‘ନବଜୀବନ’ର ବସନ୍ତ 
ମଣହାତ୍ବ-୨୦୨୩ର ସଫଳ ରୁପାୟନ 
ପାଇଁ ଉପସଭାପେ ି ପ୍ଭାେ କୁମାର 
ଣଭାଳଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷୋଣର ପ୍ସୁ୍େ ି ଣବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍େି ଣହାଇ ଯାଇେ।ି ଉକ୍ତ ଣବୈଠକଣର 
ସବ୍ଗସମ୍େକି୍ରଣମ ଆସନ୍ତା୨୫ ୋରେିଣର 
ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ପୃେଭିବନ ଠାଣର ମଣହାତ୍ବ 
ପାଳନ କରବିା ପାଇଁ ସ୍ଥରିୀକପୃେ ଣହାଇେ।ି 
ଏଥିଣର ସାଂସ୍ ପୃେକି କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମ ସହେି 
ସମ୍ବେପରୁ ସଣୁରନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନାଟ୍ 
ପ୍େଣିଯାଗେିାଣର ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗଣର 
ନଅଟ ି ପରୁସ୍ାର ପାଇ ଉର୍ ପ୍ଶଂସେି 
ଣହାଇଥିବାରୁ ସନୁାମଧନ୍ ଣେେକ, 
ସଂଳାପକ, ନଣିର୍୍ଗଶକ େଥା ପ୍ଣଯାଜକ 
ସ୍ଗ୍ଗେ ପ୍ଦୀପ ଣଭାଳଙ୍ ରଚେି ଏବଂ 
ନଣିର୍୍ଗଶେି ନାଟକ ‘ଭାବ୍  ’ ପନୁଃ ମଞ୍ସ୍ଥ 
କରବିା ପାଇଁ ନଷି୍ପେ ି ନଆି ଯାଇଥିୋ। 

ଣବୈଠକଣର ଅନ୍ମାନଙ୍ ମଧ୍ୟଣର 
ସମ୍ାଦକ ଅଜୟ କୁମାର ବହଦିାର, 
ଗେୁନଧିି ମହାନ୍ତ,ି ରାଜ କଣିଶାର ମହାରୋ, 
ଚରିବ୍ରେ ଦେ, ଣଦଣବନ ଅମାେ, ବଜିୟ 
ମହାରୋ,ଣଗାପକପୃଷ୍ଣ ନାଏକ, କୁମଦୁ 

ପଣ୍ା, ବପୃ ନ୍ଦାବନ ଦାଶ, ଅଶ୍ୱନିୀ ପଣଟେ, 
ରୀୋ ସାହୁ, େେକିା ପଟ୍ଟନାୟକ, 
େକ୍ଷୀପ୍ୟିା ପେ ିପ୍ମେୁ ଉପସ୍ଥେି ରହ ିବଭିନି୍ନ 

ପ୍ସ୍ାବ ଣଦବା ସହେି ବସନ୍ତ ମଣହାତ୍ବର 
ସଫଳ ଆଣୟାଜନ କର ି ସ୍ଗ୍ଗେ ପ୍ଦୀପ 
ଣଭାଳଙୁ୍ ରେଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି ଣଦବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ 
ଣନଇଥିଣେ। ଏହା ସହେି ଆସନ୍ତା ବଷ୍ଗ 
ଠାରୁ ସ୍ଗ୍ଗେ ପ୍ଦୀପ ଣଭାଳଙ୍ ସ୍ାରକୀ 

ୋଗ ିଏକ େନି ିଦନିଆି ନାଟ୍ ପ୍େଣିଯାଗେିା 
ଆଣୟାଜନ କରବିା ପାଇଁ ସବ୍ଗସମ୍େକି୍ରଣମ 
ପ୍ସ୍ାବ ଗପୃହୀେ ଣହାଇଥିୋ।

ବାଲଶିଙ୍କରା,୧୭।୩(ସମସି): 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ବାେଶିଙ୍ରା ବ୍ଲକ 
ବନ୍ଧବାହାେଠାଣର ବନ୍ଧବାହାେ 
ଆଞ୍ଳକି ରଜକ ଣସବା ସଂଘର 
ନପୂେନ ସଭାପେ ି ସଂଜ୍ଞଣସନ ି
ଣସଠଙ୍ ଣନେପୃ ତ୍ୱଣର ପ୍ସୁ୍େ ି

ଣବୈଠକ ଅନୁଷ୍େି ଣହାଇଯାଇେ।ି 
ମେୁ୍ଅେଥିି ଭାଣବ ଜଲି୍ା ରଜକ 
ଣସବା ସଂଘର ସହସମ୍ାଦକ 
ଖିଣରାଦ ଣସଠ ଣଯାଗଣଦଇ 
ପ୍ଦୀପ ପ୍ଜ୍ଜଳନ ପପୂବ୍ଗକ ଣବୈଠକ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିଣେ। ସମାଜଣର 
ଚାେଥିିବା କୁସଂସ୍ାର, ଶକି୍ଷା, 
କ୍ରୀଡାପର ିବଭିନି୍ନ ସମାଜର ଉନ୍ନେ ି
ବଷିୟ ଉପଣର ଗରୁୁତ୍ୱାଣରାପ 

କରଥିିଣେ। ସମାଜଣର 
ଚାେଥିିବା କୁସଂସ୍ାରକୁ କପିର ି
ଣରାକାଯାଇପାରବି, ଶକି୍ଷା, କ୍ରୀଡାକୁ 
ବଣିଶଷ ଗରୁୁତ୍ୱ ଣଦଇ ସମାଜର 
ଉନ୍ନେ ି େଥା ମାନବ ସମାଜକୁ 
ଅଗ୍ଗେଣିର ପହଞ୍ାଯାଇ ପାରବି 

ଣନଇ ଆଣୋଚନା କରାଯାଇଥିୋ। 
ଚଳେି ମାସ ୨୬ ୋରେି ଦନି 
ବରଗଡ଼ ଜଲି୍ାର ଦଶ୍ଗନୀୟସ୍ଥାନ 
ନପୃସଂିହନାଥଠାଣର ରଜକ 
ଣସବା ସଂଘର ବାଷଗିକ ସମ୍ଳିନୀ 
ଣହବାକୁ ଥିବାଣବଣଳ ସମସ୍ 
ରଜକ ସମାଜ ଏକତ୍ରେି ଣହାଇ 
ଣଯାଗଣଦଇ ଉପସ୍ଥେି ରହବିାର 
ପ୍େଶିରୁେ ିଣଦଇଥିଣେ। ବନ୍ଧବାହାେ 

ଆଞ୍ଳକି ରଜକ ଣସବା ସଂଘର 
ଉପସଭାପେ ି ନବୀନ ଣସଠ, 
ସମ୍ାଦକ କରୁୋକର ଣସଠ, 
ଉପଣଦଷ୍ା ଉଣପନ୍ଦ୍ର ଣସଠ, 
ମନଣବାଧ ଣସଠ, େସେି ଣସଠ, 
ଫକୀର ଣସଠ, ଣଜନାମେ ି ଣସଠ, 

ନରହର ି ଣସଠ, ଶଙ୍ର ଣସଠ, 
ଠୁେଗି ଣସଠ, ବପୃହସ୍ପେ ି ଣସଠ 
ପ୍ମେୁ ଉକ୍ତ ଣବୈଠକଣର ଉପସ୍ଥେି 
ଥିଣେ। ଏହ ି ବାଷଗିକ ସମ୍ଳିନୀ 
ଉପେଣକ୍ଷ ପ୍ସୁ୍େ ି ଣବୈଠକଣର 
ବହୁ ସଂେ୍ାଣର ରଜକ ସମାଜର 
ମହଳିା ପରୁୁଷ ଣଯାଗଣଦଇଥିଣେ। 
ଣଶଷଣର ଫୁେମେ ି ଣସଠ 
ଧନ୍ବାଦ ଅପ୍ଗେ କରଥିିଣେ।

ସଗୁଗୁକସିାନ ବଦି୍ାଳୟରର 
ବଦୁି୍ତ୍  ସଂର�ାଗ ବନ୍ଦ ହନ୍ତସନ୍ତ ଦହଉଛନ୍ତ ିମାଟ୍କି୍   ପରୀକ୍ାରଚ୍ଚୀ ନବଜୀବନର ବସନ୍ତ 

ମର�ାତ୍ସବ ୨୫ରର ନାଟକ ‘ଭାବ୍  ’ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଲାଗ ିନଷି୍ପତ ି

ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଗାଷ୍ୀଙୁ୍ ଆଚାର ପ୍ରସୁ୍ତ ିତାଲମି୍  ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଗାଷ୍ୀଙୁ୍ ଆଚାର ପ୍ରସୁ୍ତ ିତାଲମି୍  

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୭ା୩(ସମସି): େଅ ବଷ୍ଗ େଣଳ ଧରୁଆଡହି ି ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଗେ େୁଣମେବୁଡ 
ଗ୍ାମଣର ଘଟ ିଯାଇଥିବା ମାେପୃ ହେ୍ା ମାମୋର ଚପୂ ଡାନ୍ତ ରାୟ ପ୍କାଶ ପାଇେ।ି ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ଜଲି୍ା ଣଦୌରା ଜଜ ଶଭୁଦଶ୍ଗୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାମୋର ବଚିାର କର ିମାେପୃ ହନ୍ତା ଦୁଷ୍ନ୍ତ କାଣୋକୁ 
ଦଶ ବଷ୍ଗ କାରାଦଣ୍ଣର ଦଣ୍େି କରେିନ୍ତ।ି ଏହା ସହେି ୫ ହଜାର ଟଙ୍ା ଜରମିାନା 
ଆଣଦଶ କରେିନ୍ତ।ି ବଗିେ ୨୦୧୬ ମସହିା ଣସପଣଟମ୍ବର ୧୮ ୋରେିଣର ଉକ୍ତ ଅମାନୁଷକି 
ହେ୍ାକାଣ୍ ଘଟଥିିୋ। ଘଟୋ ଦନି ସନ୍ଧ୍ାଣର ଅଭଯିକୁ୍ତ ଦୁଷ୍ନ୍ତଙ୍ ଭାଇ ଣଶୌଚ ଣହବାକୁ 
ଯାଇଥିବା ଣବଣଳ ଣସ ମା ବଶିୟା କାଣୋଙୁ୍ ଏକ କାଠ ଫାଳଆିଣର ପଟିପିଟି ି ହେ୍ା 
କରଥିିଣେ। ଣସ ୋଙ୍ ଘର ପେ ପଣଟ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗେ ନକିଟଣର କାଠ ଫାଳଆିଣର ୋଙ୍ 
ମଣୁ୍ ଓ ମହୁଁକୁ ବାରମ୍ବାର ମାରବିାରୁ ଣସ ଘଟୋସ୍ଥଳଣର ମର ିପଡ଼ଥିିଣେ। ଘଟୋ ସମୟଣର 
ୋଙ୍ ସ୍ତୀ ଓ ଭଉେୀ ୋଙୁ୍ ଅଟକାଇଥିଣେ ଣହଁ ଣସ କେି ିନଶେୁ ିବପୃଦ୍ା ମାକୁ ନରି୍୍ଗୟ ଭାଣବ 
ମାର ିଣଦଇଥିଣେ। ଉକ୍ତ ଦନି ୧୨ଟାଣର ଣସ ୋଙ୍ ମାଉସୀ ପଅୁ ଭାଇ ମନଣମାହନ ଣନଗୀଙ୍ 
ଘରକୁ ଯାଇ ୋଙ୍ ମାଙୁ୍ ସାଇକେଣର ଣନଇ ଆସଥିିୋ। ଘରକୁ ପହଞଁ୍Òବା ପଣର ମା ସହ 
ଝଗଡ଼ା କର ିଯଦ ିକାହାଘରକୁ ଯବୁି ମାରଣିଦବ ିଣବାେ ିଧମକାଇଥିୋ। ରାେଣିର ଦୁଷ୍ନ୍ତଙ୍ 
ଭାଇ ତ୍ରଣିୋଚନ କାଣୋ ଏଣନଇ ଥାନାଣର ଏେୋ ଣଦବା ପଣର େତ୍ାଳୀନ ଆଇଆଇସ ି
ଣମନକା ରାଉେ ମାମୋ ରୁଜୁ କର ିଶବ ଜବେ କରଥିିଣେ। ଣସହପିର ିଘଟୋର େଦନ୍ତ 
କର ି ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ଣକାଟ୍ଗ ଚାୋେ କରଥିିଣେ। ୨୯ ଜେ ରାଜ ସାକ୍ଷୀଙ୍ ସାକ୍ଷ୍ ପ୍ମାେ, 
ସରକାରୀ ଓକେିଙ୍ ଦପୃ ଢ ଯକୁ୍ତ ିଏବଂ ପ୍ଣେକ୍ଷ୍ଦଶ୍ଗୀଙ୍ ସାକ୍ଷ୍ ପ୍ମାେ ଭେିଣିର ଜଲି୍ା ଣଦୌରା 
ଜଜ ରେୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ଣଦାଷୀ ସାବ୍ସ୍ କରେିନ୍ତ।ି ସରକାରଙୁ୍ େରଫରୁ ଜଲି୍ା 
ସରକାରୀ ଓକେି ଅବଦୁେ ସମମି ଅେେର ମାମୋ ପରଚିାଳନା କରୁଥିଣେ।

ମାତୃହନ୍ତାକୁ ୧୦ ବରଚ୍ଚ ଦେଲ ଓ େରମିାନା 

୨୬ଦର ଆଞ୍ଚେକି ରେକ ଦସବା ସଂଘର ବାରଷିକ ସମ୍େିନୀ 
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ରାଜନଗର ରାଜନୀତ ିସରଗରମ   ଶ୍ରେୟ ଶ୍େବାକୁ 
କଂଶ୍ରେସର 
ପ୍ାଣପଶ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ

ରାଜଗନର,୧୭।୩(ସମସି)

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

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

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

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

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

  ଶ୍େଏସଡବ୍ ଲୁର ଶ୍ପଶ୍େଟ ପ୍ାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭୂମପିେୂା

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ମଦ୍ରାସା ରାଗ୍ବୟା 
ବଗ୍ସରଆିର ବାଷଷିକ ଉତ୍ସବ

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

ଦଳଗତ ସମ୍ବେପରୁୀ ନୃତୟୁଲର ପାୟଲ୍   ମୟୁୁଜକି୍   ସ୍େୁ ପ୍ରଥମ

ଲକନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୭।୩(ସମସି)

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

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

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

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

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

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

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

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

ବାତୟୁା 
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳଲର 

ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ଶବିରି
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ଇଣ୍ଆିନ ୱେଲ୍ସ 
ମାଷ୍ଟରଚ୍ଚ ୱେନସି୍  

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

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

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

ଏହ ି ପରୁସ୍ାର ଉତ୍ସବର ଦ୍ତିଲୀୟ ପଯ୍ଷ୍ୟାୟଜର 

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

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

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

ହକ ିଇଣ୍ଆି ବାର୍ଷିକ ପରୁସ୍ାର

ହାର୍ଦଷିକ, ରବତିା ୱରେଷ୍ଠ ୱେଳାଳି

ହକ ିଇଣ୍ଆି ପରୁସ୍କାର-୨୦୨୨
ପରୁସ୍ାର ବଜିେତା ଅଥ୍ଷ

ଆେଲୀବନ ପରୁସ୍ାର ଗରୁ୍  ବକ୍ସ ସଂିହ ୩୦ ଲକ୍

ଜରେଷ୍ ପରୁୁର୍ ଜେଳାଳି ହାର୍ଦଷିକ ସଂିହ ୨୫ ଲକ୍

ଜରେଷ୍ ମହଳିା ଜେଳାଳ ି ସବତିା ୨୫ ଲକ୍

ଉଦଲୀୟମାନ ପରୁୁର୍ ଜେଳାଳି ଉତ୍ତମ ସଂିହ ୧୦ ଲକ୍

ଉଦଲୀୟମାନ ମହଳିା ଜେଳାଳ ି ମମତାେ ୋନ ୧୦ ଲକ୍

ଜରେଷ୍ ଅଗ୍ରଭାଗ ଜେଳାଳି ବନ୍ଦନା କାଟାରୟିା ୫ ଲକ୍

ଜରେଷ୍ ମଧ୍କ୍ରମ ଜେଳାଳି ସଶୁଲୀଳା ଚାନୁ ୫ଲକ୍

ଜରେଷ୍ ରକ୍ଣାଭାଗ ଜେଳାଳି ହର୍  ମନପ୍ରଲୀତ୍   ସଂିହ ୫ ଲକ୍

ଜରେଷ୍ ଜଗାଲରକ୍କ କ୍ରଷି୍ା ପାଠକ ୫ଲକ୍

ଜରେଷ୍ ଅମ୍ାୟାର ଗରୁନି୍ଦର ସଂିହ ୨.୫ ଲକ୍

ଜରେଷ୍ ଜଟକ୍କିାଲ୍   ଅଫିସଆିଲ୍  ମହମ୍ମଦ ଜମାଗଲୁ ମନୁରି ୨.୫ ଲକ୍

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

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

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

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

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

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

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

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରୁୁଷ ହକ ିଶ୍େଳକାଳ ିଭକାଶ୍େ 
ହକାର୍ଦ୍ଦିକ ସଂିହ ପରୁସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍।ି

 ଅତଥିିଙ୍କ ଗହଣଶ୍ର ହକ ିଇଣ୍ଆି େକାଷ୍ଦିକ ପରୁସ୍କାର େଶି୍େତକା ଶ୍େଳକାଳମିକାଶ୍େ।

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଇଣ୍ଆିନ 
ରପୁର ଲଗି୍  ୱବଙ୍ାଲୁରୁ-ଏେୱିକ ଫାଇନାଲ ଆଜ ି

  ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ

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

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

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

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

ଆୱଜଚ୍ଚଣ୍ନିା ମୟୁାଚ୍   
ୱଦଖିବାକୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ 
ଦଶଚ୍ଚକ ଆଶାୟୀ
ବୁଏନସ ଆଇରସି୍  , ୧୭ା୩(ଏଜେନ୍)ି: 
ଘଜରାଇ ମାଟଜିର ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍   
ବଜିେତା ଆଜେ୍ଷଣ୍ଟନିାର ଜେଳ ଜଦଖିବାକୁ 
୧୫ ଲକ୍ ଦଶ୍ଷକ ଆଶାୟଲୀ। ଏଥିରୁ ଦଶ୍ଷକଙ୍ 
ନକିଟଜର ଦଳର ଜକଜତ ଜଲାକପ୍ରୟିତା 
ତାହା ପ୍ରମାଣତି ଜହାଇଛ।ି ବଶି୍ୱ ଟାଇଟଲ 
େତିବିା ପଜର ଆଜେ୍ଷଣ୍ଟନିା ଏକ 
ବନୁ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍   ପାନାମା ସହ ଜଦଶର 
ରାେଧାନଲୀଜର ଅବସ୍ତି ସବ୍ଷବୃହତ୍   
ଷ୍ଟାଡୟିମ୍  ଜର ମାଚ୍ଚ୍ଷ ୨୩ ତାରେିଜର 
ଜେଳାଯବି। ଏଜବ ଜଦଶର ଅଥ୍ଷନଲୀତ ି
lଜଦୌ ଭଲ ନାହ ିଁ। ମଦୁ୍ାସ୍ତିଲୀଜର ଅଭବୃିର୍ଦ ି
ଜହାଇଥିବାରୁ ଟକିଟ ମଲୂ୍ୟ ୫୯ରୁ ୨୪୧ 
ଆଜମରକିଲୀୟ ଡଲାର ରୋଯାଇଛ।ି ଏଜତ 
ଦାମ ସଜତ୍ତବେ ଟକିଟ ଲାଗ ି ୮୩,୦୦୦ 
ଦଶ୍ଷକ ଜେଳ ଜଦଖିପାରବିା ଲାଗ ି
ଷ୍ଟାଡୟିମ୍  ଜର ୧୫ ଲକ୍ ୫୦ ହୋର 
ଦଶ୍ଷକ ଟକିଟ କଣିବିାକୁ ଲାଇନ୍  ଜର 
ରହଥିିଜଲ। ୩୬ ବର୍୍ଷ ପଜର ଲଓିଜନଲ 
ଜମସଲୀଙ୍ ଜନତୃତ୍ୱଜର ଆଜେ୍ଷଣ୍ଟନିା 
ବଶି୍ୱକପ୍   ଟାଇଟଲ ବେିୟଲୀ ଜହବା 
ପଜର ଏହ ି ଦଳର ଜେଳାଳଙି୍ ବୋର 
ମଲୂ୍ୟ ବହୁ ପରମିାଣଜର ବୃର୍ଦ ି ପାଇଛ।ି
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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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େୁ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 ୬ର 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 କାଉଣ୍ରିର 
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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