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ଆଜରି ‘ସକାଳ’  ଆଜରି ‘ସକାଳ’  
ସହ ସହ ‘‘ସନି୍ଦୂରା’ସନି୍ଦୂରା’ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ

ଲ�ାକକଥା

ପାଣ ିଟ�ାଟପ କାହ ିଁ ମଳୁିନ ିଟକଉଁଠ ି
ଟ�ାଷ ଟମଟଟେଇବା ପାଇଁ,

ରାସ୍ା କଟେ କଳ ମକୁୁଳା ରହଛି ି
ପାଣ ିଯାଉଅଛ ିଟବାହ।ି
ଜଳ ଡାଟକ ତ୍ାହ-ିତ୍ାହ,ି

ପାଣ ି�ାସନ ତ ପାଣଆି ପାଣଆି
ଟରାକବିାକୁ କଏି କାହ ିଁ !!

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୮।୩ (ସମସି): 
ବଟିଜପରି ଫଟ�ା ରାଜନୀତକୁି ବଟିଜଡ ି
ତୀବ୍ର ସମାଟ�ାଚନା କରଛି।ି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 
କୁହାଯାଇଛ ି ଟଯ ରାଜ୍ୟଟର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ �ାସନ ଚା�ଛି।ି ଟସ 
ଟହଉଛନ୍ ିସରକାର ଓ ପ୍ର�ାସନର ସଟବବୋଚ୍ଚ 
କର୍ବୋ। ମାତ୍ ବଧିାନସଭାଟର ବଟିରାଧୀଦଳ 
ବାରମ୍ାର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଓ ମନ୍ତୀମାନଙ୍କ ସମ୍ାନ 
ହାନ ିକରୁଛନ୍।ି ଏଡଟି�ଡ୍   ଫଟ�ା ଟଦଖାଇ 
ସରକାରଙୁ୍କ ବଦନାମ କରବିାକୁ ଉଦ୍ୟମ 
କରାଯାଉଛ।ି ମଥି୍ୟା ଅଭଟିଯାଗ ଆଣ ି
ବରଷି୍ଠ ମନ୍ତୀଙୁ୍କ ବଦନାମ କରବିାକୁ ଟଚଷ୍ା 
କରଛିନ୍ ିବଟିରାଧୀଦଳ ଟନତା। ‘ଟଗାଟବଲ୍  

ନୀତ’ି ଆପଣାଇ ତନି ିତୁଣ୍ଡଟର ଟଛଳ ିକୁକୁର 
କରବିାକୁ ଅପଟଚଷ୍ା କରୁଛନ୍।ି ଟ�ାକଙ୍କ 
ସ୍ାଥବେକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ନ ଟଦଇ 

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୮।୩ (ସମସି): ଚଳତି 
ବଷବେ ଡଟିସମ୍ର ମାସ ଟ�ଷ ସଦୁ୍ା କାଯବେ୍ୟକ୍ଷମ 
ଟହବ ଓେଆି ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ। ଓେଆି ଭାଷା 
ସମ୍ପକବେଟର ଟହବ ସ୍ତନ୍ତ ଗଟବଷଣା। ଓେଆି 
ଭାଷା ଓ ପରମ୍ପରାର ସମଦୃ୍ ି ପାଇଁ ୨୦୧୮ 
ମସହିାଟର ଓେଆି ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ଭରି୍ପି୍ରସ୍ର 
ସ୍ାପନ ଟହାଇଥିବାଟବଟଳ ଚଳତି ବଷବେ ଟ�ଷ 
ସଦୁ୍ା ଏହା କାଯବେ୍ୟକ୍ଷମ ଟହବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ି
ଟଜାରଦାର୍   କରାଯାଇଛ।ି ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର 
କୁଳପତ,ି କୁଳସଚବି ଓ ବରି୍ ନୟିନ୍ତକ ନଯିକୁ୍ ି

ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ୟିା ଆରମ୍ଭ ଟହାଇଥିବାଟବଟଳ 
ଅଗଷ୍ ସଦୁ୍ା ନଯିକୁ୍ ି ପ୍ରକ୍ୟା ସାରବିାକୁ 
ବଭିାଗ �କ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ।ି ଡଟିସମ୍ର ମାସରୁ 

ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟକୁ ପରୂ୍ବେ କାଯବେ୍ୟକ୍ଷମ କରବିା 
ପାଇଁ ବଭିାଗ ଯଦୁ୍କାଳୀନ ଭରି୍ଟିର ପଦଟକ୍ଷପ 
ଗ୍ରହଣ କରୁଛ।ି ଟଦ�ର ଷଷ୍ଠତମ 

‘ବନିରୋଧୀ ବୋରମ୍ୋର ଗହୃନର 
ମନ୍ତୀମୋେଙ୍କ ସମ୍ୋେହୋେ ିକରୁଛନ୍’ି 

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୮।୩ (ସମସି): ଆଜ ି ବଧିାନସଭା 
�ନୂ୍ୟକାଳଟର ବଟିଜପ ିପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦ�ଶିତ ଏକ ଫଟ�ାକୁ ଟନଇ 
ରାଜ୍ୟ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପର ମନ୍ତୀ ନରିଞ୍ଜନ ପଜୂାରୀ ତୀବ୍ର 
ପ୍ରତକି୍ୟିା ପ୍ରକା� କରଛିନ୍।ି ଟସ କହଛିନ୍ ି ଟଯ ରାଜ୍ୟଟର 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ �ାସନ ଚା�ଛି।ି ଟସ 
ଆମର ସଟବବୋଚ୍ଚ କର୍ବୋ ଓ ସଟବବୋଚ୍ଚ ମନ୍ତୀ। ମାତ୍ ବାରମା୍ର 
ବଟିରାଧୀମାଟନ ମନ୍ତୀମାନଙ୍କ ସମ୍ାନହାନ ି କରୁଛନ୍।ି ଶ୍ୀ 
ପଜୂାରୀ କହଛିନ୍,ି ମୁଁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍କ ନମସ୍ାର କରବିା 
ଟବଳର ଟମାର ଟଗାଟ� ଫଟ�ା ଟସମାଟନ 

ଡଲିସମ୍ବର ସଦୁ୍ା ଓଡ଼ଆି ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ
କତୁଳପତ,ି କତୁଳସଚବି ନଯି ତୁକ୍ ିପ୍ରକ୍ୟିା ଆରମ୍ଭ

ଏଡଟିେଡ୍   ଫଟୋ ଟେଖାଇ 
ସରକାରଙ୍ତୁ  ବେନାମ ଉେ୍ୟମ

ରାଜ୍ୟ ବଟିଜପରି ଚକ୍ାନ୍କତୁ 
ଓଡ଼ଶିାବାସୀ ବତୁ ଝସିାରଛିନ୍ ି

ଜନପ୍ରତନିଧିି ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ 
ପରସ୍ପରର ପରପିଦୂରକ

ଜନପ୍ରତନିଧିିଙ୍ ନଷି୍ପତ୍କିତୁ  ସରକାରୀ 
ଅଧିକାରୀମାଟନ କାଯ୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ି

ବଟିଜପରି ଫଟୋ ରାଜନୀତକିତୁ  ଟନଇ ବର୍ଷିଲା ବଟିଜଡି

ମଛିକୁ ସତ କରବିାକୁ ବଲିରାଧୀଙ୍କ ‘ଲ�ାଲବଲ୍ ନୀତ’ି

ଜତୁ ନ୍  ଟର ସରବି ଟକାଠା 
ନମି୍ଯାଣ କାଯ୍ଯ୍ୟ

ଆସନ୍ା ବର୍୍ଯରତୁ  ଆରମ୍ଭ 
ଟେବ ପାଠପଢ଼଼ା

ଭତି୍ଭିଦୂ ମ ିସମୀକ୍ା କଟଲ 
ଉଚ୍ଚଶକି୍ା ସଚବି

 ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୮।୩(ସମସି): ପଶ୍ମିା 
ଝେ ପ୍ରଭାବଟର �ନବିାର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ 
ଘେଘେ,ି ଝେଟତାଫାନ ଓ କୁଆପଥର 
ମାେ ସହ ବଷବୋ ଟହାଇଛ।ି ପବୂବେରୁ ପଶ୍ମି, 
ଉର୍ରରୁ ଦକ୍ଷଣି ସହ 
ଆଭ୍ୟନ୍ରୀଣ ଓେ�ିାର 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଟର କୁଆପଥର 
ସହ ବଷବୋ ଟହାଇଥି�ା। 
ତୁହାକୁତୁହା ବଷବୋ ଓ ପବନ 
ଫଳଟର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦାଉରୁ 
ଟ�ାକଙୁ୍କ ଆଶ୍ୱସ୍ ି ମଳିଛି।ି 
ଅନ୍ୟପକ୍ଷଟର ଆଗାମୀ ୨୦ ତାରଖି ଯାଏଁ 
ରାଜ୍ୟଟର ଏପର ି ବଜୁିଳ,ି ଘେଘେ ି ସହ 
ବଷବୋ �ାଗବି। ଯାହାଫଳଟର ଆସନ୍ା ୩ 
ଦନି ପଯବେ୍ୟନ୍ ଦନି ତାପମାତ୍ାଟର ଟସପର ି

ଟକୌଣସ ି ପରବିର୍ବେନ ଟଦଖାଯବି ନାହ ିଁ 
ଟବା� ି ଭୁବଟନଶ୍ୱର ପାଣପିାଗ ଟକନ୍ଦ୍ର 
ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛ।ି

ମଳିଥିିବା ରଟିପା�ବେ ଅନୁଯାୟୀ 
ବାଟ�ଶ୍ୱର ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ାନଟର ପ୍ରବଳ ବଷବୋ 
ସହ ପବନ ଅନୁଭୂତ 
ଟହାଇଥି�ା। ଭଦ୍ରକ, 
ଯାଜପରୁ, ଟକନୁ୍ଝରଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି ପଶ୍ମି ଓ 
ଦକ୍ଷଣି ଓେ�ିାର ବଭିନି୍ନ 

ସ୍ାନଟର ବଷବୋ ଟହାଇଥିବା ଜଣାପେଛି।ି 
ଅନ୍ୟପକ୍ଷଟର ଦକ୍ଷଣିଟର ରାୟଗୋଟର 
ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ମାେ ଟହାଇଥିବା 
ଟବଟଳ ସମାନ ଭାଟବ  

ଲଛଚ�ିା କୁଆପଥର
ପଶ୍ମିା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବଟର ସାରା ଓଡ଼ଶିାଟର ଅେନିଆି ବର୍୍ଯା

 ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୮।୩(ସମସି): 
ଖବୁ୍   �ୀଘ୍ର ଟ�ଷ ଟହବ ଶ୍ୀମନ୍ରି 
ପରକି୍ମା ପ୍ରକଳ୍ପ। ଟସହପିର ି
ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଟର 
ନମିବୋଣାଧୀନ ସେକଗେୁକୁି ଧାଯବେ୍ୟ 
ଅବଧି ମଧ୍ୟଟର ଟ�ଷ କରାଯବି। 
୨୦୨୩-୨୪ ଆଥ ଶିକ ବଷବେଟର 
ରାଜ୍ୟ ବଟଜଟ୍  ଟର ପରୂ୍ବେ ବଭିାଗର 
ବଭିନି୍ନ କାଯବେ୍ୟ ସମ୍ପକବେଟର ଉଟଲ୍ଖ 
ଅବସରଟର ଏହ ିସଚୂନା ଟଦଇଛନ୍ ି
ରାଜ୍ୟ ପରୂ୍ବେମନ୍ତୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ ମଲ୍କି। 
ସ୍ାନୀୟ ଗୀତଟଗାବନି୍ ସଦନଟର 
ଅନୁଷ୍ଠତି ସାମ୍ାଦକି 

ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର ଲଶଷଲହବ 
ଶ୍ୀମନ୍ରି ପରକି୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ

}ପଷୃ୍ୋ-୧୦}ପଷୃ୍ୋ-୧୦

}ପଷୃ୍ୋ-୧୦ }ପଷୃ୍ୋ-୧୦

ଉପତୁଡ଼ଲିା ଗଛ; ବେିତୁ ୍ୟତ୍   
ସରବରାେ ବ୍ୟାେତ
ଆଜ ି୧୬ ଜଲି୍ାଟର  

ଘଡ଼ଘଡ଼ ିସେ ଝଡ଼ବର୍୍ଯା

}ପଷୃ୍ୋ-୧୦

 ଅମତୃସର, ୧୮ୋ୩ (ଏନେେ୍)ି: ପଞ୍ଜାବର 
ଅଜନା�ା ଥାନାଟର ଆକ୍ମଣ କର ି ଆତଙ୍କ 
ସଷୃ୍ ି କରଥିିବା ଖ�ସି୍ାନ ସମଥବେକ ଅମତୃପା� 
ସଂିହକୁ ପ�ୁସି �ନବିାର ଗରିଫ କରଛି।ି 
ଅମତୃପା�ର ୯ ସହଟଯାଗୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଅ�ଗା 
ଅ�ଗା ସ୍ାନରୁ ଧରାଯାଇଛ।ି ଅମତୃପା�ର 
ପତିାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଅ�କ ରଖାଯାଇଛ।ି ଅମତୃପା�କୁ 
ଧରବିା ପାଇଁ ୯� ି ଜଲି୍ାର ପ�ୁସି ସହତି 

ଅଦ୍ବେସାମରକି ବାହନିୀକୁ ଟନଇ ଏକ �ମି୍  
ଗଠନ କରାଯାଇଥି�ା। ଜଳନ୍ଧରରୁ ଟମାଗା 
ଅଭମିଟୁଖ ଯାଉଥିବା ସମୟଟର ଅମତୃପା�ର 
୬ ସହଟଯାଗୀଙୁ୍କ �ନବିାର ଦ୍ପିହଟର ଗରିଫ 
କରାଯାଇଥି�ା। ଏଠାଟର ପ�ୁସି ଚଢ଼ଉ 
କରବିା ପଟର ଅମତୃପା� ଗାେ ିଧର ିଟଫରାର 
ଟହାଇ ଯାଇଥି�ା। ପ�ୁସିର ପ୍ରାୟ �ଟହ ଗାେ ି
ଟଦଢ଼ଘଟୋ ପଯବେ୍ୟନ୍ ପଛିା କର ି 

ଟେଢ଼ଘଣ୍ା ପଛିା କରଥିିଲା ପତୁଲସିର ଶଟେ ଗାଡ଼ ି
ଅମତୃସରଟର ଅର୍୍ଯସାମରକି ବଳର କଡ଼ା ପେରା
ସ୍ଥତ ିଉପଟର ନଜର ରଖÒଛ ି‘ର’ ଏବଂ ଗତୁଇନ୍ା ବଭିାଗ
ରାଜ୍ୟର ସବତୁ  ସେରଟର ପତୁଲସି୍ ର ଟଜାର୍ ୋର୍  ତନଖÒ

ଖ�ସି୍ାନୀ ସମଥ୍ଥକ ଅମତୃପା� �ରିଫ
୯ ସେଟଯାଗୀ ଏବଂ ୭୮ ଜଣ ସଂଗଠନ ସେସ୍ୟଙ୍ତୁ  ବାନ୍ଧଲା ପଞ୍ାବ ପତୁଲସିପଞ୍ାବଟର ଇଣ୍ର୍ ଟନଟ୍  ବନ୍

}ପଷୃ୍ୋ-୧୦

 େନେଶ୍ୱର, ୧୮ୋ୩ (ସମସି): 
ଜଟଳଶ୍ୱର ପ�ୁସିକୁ ପଣୁ ି ଏକ 
ବେ ସଫଳତା। ବାଟ�ଶ୍ୱର ଜଲି୍ା 
ଜଟଳଶ୍ୱର ଥାନା ଦ୍ାରା ୨୭୫ 
ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସଗୁର ଜବତ ସହ 
ଟଗା�ଏି ମ�ର ସାଇଟକ�, ତନି�ି ି
ବଭିନି୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ, ତନି�ି ି
ଏ�ଏିମ କାଡବେ, ଆଧାରକାଡବେ, 
ଟଚକବୁକ, ୧�କ୍ଷ ୨୩ହଜାର 
୬�ହ �ଙ୍କା ସହତି ଜଣକୁ ଗରିଫ 
କରାଯାଇଥିବା ଏସପ ି ସାଗରକିା 
ନାଥ ସାମ୍ାଦକି ସମ୍ଳିନୀଟର 
ସଚୂନା ଟଦଇଛନ୍।ି 

୨୭ �କ୍ଷର ବ୍ାଉନସ�ୁର 
ଜବତ; ଜଲେ �ରିଫ

}ପଷୃ୍ୋ-୧୦

‘ଅବଢ଼ା’ ଟଯାଜନାଟର  
୨୨୪ ଟକାେ ିବ୍ୟୟବରାେ

ଐତେି୍ୟ ଓ ଧାମଷିକ ସ୍ଥଳୀ 
ପାଇଁ ୧୫୮ ଟକାେ ିେଙ୍ା

ତ୍ଶିଦୂଳଆିଟର କାଠଟଯାଡ଼ରି 
ଦ୍ତିୀୟ ଟସତତୁ  ନମି୍ଯାଣ

ଚାନ୍ବାଲ ିଓ ଆନନ୍ପତୁରଠାଟର 
ଟବୈତରଣୀ ଉପଟର ଟସତତୁ

ସଡ଼କ ଓ ଟସତତୁ  ନମି୍ଯାଣ ଲାଗ ି
୪,୬୦୦ ଟକାେ ିଅେକଳ



କରଥିିବା ଯାତ୍ା ମାୟାନଗରୀ ଚମକପ୍ରଦ ନାଟକ ଓ କଳାକାରଙ୍କ ନପିଣୁ ଅଭନିୟରର 
ଚମକ ଆଣଥିିଲା । ବରିେଷକର ିନାଟ୍ୟକାର ସଧୁାଂେ ୁନାୟକଙ୍କ ରଚତି ଓ ରଂଜନ ବଶି୍ାଳଙ୍କ 
ନରିଦ୍ଦେେତି ନାଟକ ‘ତୁରମ ହ ିଁ ସ୍ୱଗଦେ ରମାର’ ପାଟଟିର ଆକଷଦେଣ ବଢାଇଥିଲା। ଏହାଛଡା 
ନାଟ୍ୟକାର ସର୍ାଷ ସାହୁଙ୍କ ରଚତି ଓ କ୍ଷି୍ା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନରିଦ୍ଦେେତି ନାଟକ ‘ବାପାଙ୍କ ଭୁଲ୍ ୍  ରମା 
ପାଇ ଁଗଙ୍ା ତୁଳସୀ’, ଦାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରଚତି ଓ ପପ ୁବରାଳଙ୍କ ନରିଦ୍ଦେେତି ନାଟକ ‘ବାହା 
ସତ୍ୟବାନ ବାଡୁଅ ସାବ’ି  ଓ ‘ବନିା ରଦାଷରର ମୁ ଁପାଉଛ ିଫାେୀ’ ପାଟଟି ପାଇ ଁସଫଳତା 
ଆଣଥୁିଲା ।  ରସହପିର ିଯଲଉିଡ୍ ର ବହୁ ଚର୍ଚଟିତ ଅଭରିନତା ଦୁଗଦୋଚରଣ ଭୂୟା,ଁ ଖଳନାୟକ 
ଜଳଧର ତରାଇ, ନାୟକ ସବୁ୍ରତ, ତୁଷାର, ଆକାେ, ଶ୍ୀକା୍ ଦ୍ରିବଦୀ, ମାନା, ଚରତି୍ 
ଅଭରିନତା ଟୁନା ପଣ୍ା, ଚର୍ଚଟିତ ରଯାଡ ିବାପ-ିମାମନୁ,ି ହାସ୍ୟାଭରିନତା ରାମ ନାୟକ, 
ଅଭରିନତ୍ୀ ସଞ୍,ୁ ରରାଜ,ି ରୀନା, ମାତା ପ୍ରମଖୁ ନାମୀ ଅଭରିନତା ଅଭରିନତ୍ୀ 
ପାଟଟିର ସ୍ତିକୁି ମଜଭୁତ କର ିଚାଲଥିିରଲ। କ ି୍ ୁ  ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ 
ପାଟଟି ହଠାତ୍  ଅଧାବାଟରର ଅଟକଯିାଇଥିବାରୁ କଳାକାରମାରନ 
ଚି୍ ାମଗ୍ନ ରହାଇପଡଛି୍।ି ଏଭଳ ିପରସି୍ତିରିର 
ପ୍ରରଯାଜକ ଶ୍ୀ ଦଳରବରହରା ଖବୁ୍ େୀଘ୍ର ପାଟଟି 
ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ାଇବ ରବାଲ ିପ୍ରତକି୍ୟିାରର 
ପ୍ରକାେ କରଥିିବା ରବରଳ ମଖୁ୍ୟ 
ପରଚିାଳକ ଯଧୁିଷ୍ରି ସାହୁ 
ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ୍ ିକହ ିନରିବ 
ରହଛି୍ ି।

ଯ ଲଉିଡ୍ ର 
ଦୁଃଖଦ 
ପରସି୍ତି ିଏରବ 

ଯାତ୍ାରପ୍ରମୀଙୁ୍କ ନରୁିତ୍ାହତି 
କଲାଣ।ି ଆଗ ପ୍ରରଯାଜକ 

ଓ ପରଚିାଳକମାରନ 
ଯଲଉିଡ୍ ରୁ କ୍ମେଃ ଦୂରରଇ 

ଯାଉଥିବାରୁ ଯାତ୍ାର ପବୂଦେ ଚମକ 
ମଉଳବିାକୁ ବସଲିାଣ ି। ରକାଭଡି୍  

କଟକଣା ପବୂଦେରୁ ମକୁ୍ଲିାଭ କରଥିିବା 
ଯାତ୍ା ‘ମାୟାନଗରୀ’ ଏରବ ବନ୍ଦ 

ରହାଇଯାଇଥିବାରୁ ପାଟଟିର ସମସ୍ତ କଳାକାର, 
କମଦେଚାରୀ ଦୁଃଖ ଦୁଦ୍ଦେୋଗ୍ରସ୍ତ ରହାଇପଡଛି୍।ି 

ବରିେଷକର ିପରଚିାଳନାଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଗତ 
ରଫବରୁ ଆର ି୨୪ ତାରଖିରୁ ଅଧାବାଟରର ଅଟକଯିାଇଛ ିପାଟଟି। 
ଗତ କଛିଦିନି ରହଲା ପାଟଟିର ସ୍ତି ିବଗିଡି ିଯାଇଥିରଲ 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରରଯାଜକ ଓ ପରଚିାଳକ ଏଥିପ୍ରତ ିଦୃଷ୍ ି
ରଦଇ ନଥିବାରୁ ଏଭଳ ିପରସି୍ତି ିଉପଜୁଛି ି
ରବାଲ ିପାଟଟିର ବରଷି୍ ଅଭରିନତା 
ଦୁଗଦୋଚରଣ ଭୂୟାଁ, ଖଳନାୟକ 
ଜଳଧର ତରାଇଙ୍କ 
ସରମତ ଅଧିକାଂେ 
କଳାକାର 

ନି ରଦ୍ଦେେକ ତ୍ପିତ ିସାହୁଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ‘ରଧାକା’ରର 
ନାୟକିା ସାଜଛି୍ ିସନୁ୍ଦରୀ କୁକଜି୍  । ଆଉ ନାୟକ 
ଭୂମକିାରର ଅଛ୍ ିେଭୁାେଷି ଓରଫ୍  ମଣ୍।ୁ ଏହ ି

ରଯାଡଙୁି୍କ ରନଇ ରରାମାଣ୍କି୍  ଫିଲ୍ମଟଏି ନମିଦୋଣ କରୁଛ୍ ି
ତ୍ପିତ।ି ଯାହାର ସଂଳାପକୁ ଚମତ୍ାର ଢଙ୍ରର 

ରଲଖିଛ୍ ି ଡ. ରଜନୀରଞ୍ନ ଦାେ। ପବୂଦେରୁ 
କଛି ି ଫିଲ୍ମରର ଦେଦେକଙୁ୍କ ସାମ୍ା କର ି ସାରଥିିବା 
ସନୁ୍ଦରୀ କୁକଜି୍  ‘ରଧାକା’ର କାହାଣୀକୁ ରନଇ 

ରବେୀ ଉତ୍ାହତି ଅଛ୍ ି । କହଛି୍,ି ଏଭଳ ି
କାହାଣୀ େଣୁବିା ପରର ରସ ନରିଜ ଅଭଭୂିତ 

ରହାଇଯାଇଥିରଲ। ଏହ ି ଫିଲ୍ମର 
ନାୟକିା ଚରତି୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରର 

ପରୂା ଟମି୍  ରଯଉଁ ଭରସା ରଖିଛ,ି 
ରସ ତାହାକୁ େତପ୍ରତେିତ 

ସଫଳ କରବିାକୁ ଉଦ୍ୟମ 
କରରିବ ରବାଲ ି କହଛି୍।ି 
ଜୀ ସାରଦେକ୍  ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ରହଉଥିବା ଏହ ି ଫିଲ୍ମର 
ସଟୁଂି ଚାଲୁ ରହଛି ି।

ସୁନ୍ଦରୀ ଶିବାନୀ
‘ବା‘ବା ବୁ ଭାଇଜାନ୍’ ବୁ ଭାଇଜାନ୍’ 

ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ 
ଚଳଚ୍ତି୍ର ପରୁସ୍ାର ହାତେଇ ଚଳଚ୍ତି୍ର ପରୁସ୍ାର ହାତେଇ 

ଥିବା ସନୁ୍ଦରୀ ଥିବା ସନୁ୍ଦରୀ ଶବିାନୀ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ‘ଗଡୁୁ୍ ଶବିାନୀ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ‘ଗଡୁୁ୍ 
ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର’କୁ ତନଇ ଚଚ୍ଚ୍ାତର ଅଛନ୍।ି   ଅତଶାକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର’କୁ ତନଇ ଚଚ୍ଚ୍ାତର ଅଛନ୍।ି   ଅତଶାକ 
ପେଙି୍କ ନତିଦ୍ଚ୍ଶନାତର ପ୍ରସୁ୍େ ଏହ ି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରତ�ାଜନାତର ପେଙି୍କ ନତିଦ୍ଚ୍ଶନାତର ପ୍ରସୁ୍େ ଏହ ି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରତ�ାଜନାତର 
ଅଛନ୍ ିପ୍ରୀେମ ସାହୁ । ପ୍ରମଖୁ ଭୂମକିାତର ସଦି୍ାନ୍ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ ିପ୍ରୀେମ ସାହୁ । ପ୍ରମଖୁ ଭୂମକିାତର ସଦି୍ାନ୍ ମହାପାତ୍ର 
ଥିବାତବତଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟତର ତଶୈତଳନ୍ଦ୍ର, ବବ ି ମଶି୍ର, ଥିବାତବତଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟତର ତଶୈତଳନ୍ଦ୍ର, ବବ ି ମଶି୍ର, 
ନମ୍ରୋ ଥାପ୍ା ପ୍ରମଖୁ ଅଭନିୟ କରଛିନ୍।ି ଅତଶାକ ୋଙ୍କର ନମ୍ରୋ ଥାପ୍ା ପ୍ରମଖୁ ଅଭନିୟ କରଛିନ୍।ି ଅତଶାକ ୋଙ୍କର 
ନଆିରା ତଶୈଳୀତର ଏହ ିଫିଲ୍ମକୁ ହଟ୍ତକ କରବିା ନମିତନ୍ ପ୍ରୟାସ ନଆିରା ତଶୈଳୀତର ଏହ ିଫିଲ୍ମକୁ ହଟ୍ତକ କରବିା ନମିତନ୍ ପ୍ରୟାସ 
କରଛିନ୍ ି। ଏଥିତର ଅଭନିୟ କର ିଖବୁ୍ ଉଲ୍ଲସେି ତବାଲ ିକହଛିନ୍ ିକରଛିନ୍ ି। ଏଥିତର ଅଭନିୟ କର ିଖବୁ୍ ଉଲ୍ଲସେି ତବାଲ ିକହଛିନ୍ ି

ଶବିାନୀ । ବତିଶଷକର ି ତଶୈତଳନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବପିକ୍ଷତର ୋଙ୍କ ଶବିାନୀ । ବତିଶଷକର ି ତଶୈତଳନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବପିକ୍ଷତର ୋଙ୍କ 
ତ�ାଡ ିଏଥିତର ପରୂା ଜମ ି�ାଇଛ।ି ଆକ୍ସନ୍, ହରର୍, ତ�ାଡ ିଏଥିତର ପରୂା ଜମ ି�ାଇଛ।ି ଆକ୍ସନ୍, ହରର୍, 

କତମଡତିର ପରପିରୂ୍ଚ୍ ଏହ ି ଫିଲ୍ମ ଦଶଚ୍କଙୁ୍କ କତମଡତିର ପରପିରୂ୍ଚ୍ ଏହ ି ଫିଲ୍ମ ଦଶଚ୍କଙୁ୍କ 
ପରୂ୍ଚ୍ ମତନାରଞ୍ଜନ ତଦବ ତବାଲ ିପରୂ୍ଚ୍ ମତନାରଞ୍ଜନ ତଦବ ତବାଲ ି

ନତିଦ୍ଚ୍ଶକ କହଛିନ୍ ି।ନତିଦ୍ଚ୍ଶକ କହଛିନ୍ ି।

ଓ ଡଆି ଝଅି, ବଲଉିଡ୍ ର ମରଡଲ, ଅଭରିନତ୍ୀ ରୟିାନା ରଦ’ଙ୍କ ଚମକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 
‘ଏ ଦଲି୍  ତରତ ରଦଲ’ିରର ରଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ଓଟଟି ିପା୍ଟଫମଦେ କଞ୍ାଲଙ୍କାରର 
ଷ୍ଟମିଂି ରହଉଥିବା ଏହ ି ଫିଲ୍ମରର ରୟିାନାଙ୍କ 

ଅରପାଜଟି୍ ରର ଅଛ୍ ି ବଭିାସ। ଅଖିରଳେ ବମଦୋ 
ପ୍ରରଯାଜତି, ନଲୁି ବକ୍ସଙ୍କ ନରିଦ୍ଦେେତି ଏହ ି ଫିଲ୍ମର 
କାହାଣୀ ରରାମାନ୍ସ ଓ ଇରମାସନକୁ ରନଇ ସମଦୃ୍ଧ 

ରହାଇଛ।ି ସନୁ୍ଦରୀ ରୟିାନା ଏଭଳ ି ଏକ 
ଫିଲ୍ମରର ସରୁଯାଗ ପାଇଥିବାରୁ ପରୂା 
ଟମି୍ କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛ୍।ି ଅଧିକରୁ 
ଅଧିକ ଓଡଆି ଫିଲ୍ମରର ଅଭନିୟ 
ଲକ୍୍ୟ ରଖିଥିବା ଏହ ି ସନୁ୍ଦରୀ ଏରବ 
ବଲଉିଡ୍ ରର ବ ିସକ୍ୟି ଅଛ୍।ି ତରାପ ି
ଓଡଆି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତ ି ତାଙ୍କର ଦୁବଦେଳତା 
ରହଥିିବା ରସ କହଛି୍।ି
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ରବବିାର 
 ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଓ ଲଉିଡ୍ ରର ଅଭନିୟର ଯାଦୁ ପ୍ରଦେଦେନ କର ିଚାଲଥିିବା ନାୟକ ସମ୍ତି ମଧ୍ୟ ରତଲୁଗ ୁଫିଲ୍ମରର ସକ୍ୟି 
ଅଛ୍ ି। ପବୂଦେରୁ ରସ କଛି ିରତଲୁଗ ୁଫିଲ୍ମରର ଅଭନିୟ କର ିଚର୍ଚଦୋକୁ ଆସଛି୍।ି ଏରବ ନୂଆ ରତଲୁଗ ୁ

ଫିଲ୍ମ ‘େଭୁଲଗ୍ନମ୍ ’କୁ ରନଇ ରସ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ୍ ି। ଏଥିରର ତାଙ୍କ ନାୟକିା ଅଛ୍ ିଅନୁରାଧା ପାଣଗି୍ରାହୀ। 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଏଥିରର ଟଲଉିଡ୍ ର ନାମୀ କଳାକାର ସମୁନ, ଭାନୁ ଚନ୍ଦର, ଅମାନ ିପ୍ରମଖୁ ଅଭନିୟ 
କରୁଛ୍ ି। ସମ୍ତି କହଛି୍,ି ରସ ରକବଳ ଓଲଉିଡ୍ ରର ନଜିର ଅଭନିୟ ପ୍ରତଭିା ସୀମତି ରଖିବାକୁ 
ଚାହା୍ନି।ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରର ରହଉଥିବା ଫିଲ୍ମରର ରସ ଅଭନିୟ କରବିା ଲକ୍୍ୟ ରଖିଛ୍।ି ଏରବ ତାଙ୍କ 
ଅଭନିୀତ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଓଡଆି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପରର ରହଛି ି।

ବ ଲଉିଡ୍ ର ଆକ୍ସନ୍  ହରିରା ଅଜୟ ରଦବଗନଙ୍କ ଅଭନିୀତ 
ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ‘ରଭାଲା’ ଏରବ ରୀତମିତ ଚର୍ଚଦୋରର ରହଛି।ି 
ବରିେଷକର ିଏହାର ରରେଲର ରଲିଜି୍  ରହବା ପରର ଦେଦେକ 

ଓ ପ୍ରେଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଉତ୍ଣ୍ା ବଢ ିଚାଲଛି ି। ଅଜୟ ମଧ୍ୟ ଏହାର 
ପ୍ରରମାସନ ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ ରଦଇଛ୍ ି।  ବରିେଷକର ିତାଙ୍କର ଏକ 
ସଂଳାପ ‘ଇସ୍  କଲଯିଗୁ ରମଁ ଆ ରହା ରହ ୈ ରଭାଲା’ ଏରବ ସମସ୍ତଙ୍କ 
ମହୁଁରର। ଅଭନିୟ ସହ ଏହ ିଫିଲ୍ମର ପ୍ରରଯାଜନା ଓ ନରିଦ୍ଦେେନାରର 
ଅଛ୍ ିଅଜୟ। ନକିଟରର କନ୍ୟା ନ୍ୟାସାଙୁ୍କ ରନଇ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର ରସ 
ଏହ ିଫିଲ୍ମର ପ୍ରରମାସନ ନଆିରା ଢଙ୍ରର କରବିା ଉରଲେଖନୀୟ ।

ଅଜୟ କହଛି୍,ି ଏହ ିଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ସମ୍ରୂ୍ଦେ ଭନି୍ନ। ସବୁ ବଗଦେର 
ଦେଦେକ ଏହାକୁ ଭଲପାଇବା ରଦରବ, ଏଥିରର ସରନ୍ଦହ ନାହ ିଁ ।

ଚଚ୍ଚ୍ାତରଚଚ୍ଚ୍ାତର

ସନ୍ଙି୍କ ଆନନ୍ଦ
ପ ଞ୍ାବ ପତୁ୍ ସନ୍ନ ିରଦଓଲଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଏରବ କହରିଲ ନ ସରର । ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ‘ଗଦ୍ର-

୨’କୁ ରନଇ ରସ ଖବୁ୍  ଉଲେ ୍ସତି ଅଛ୍ ି। ‘ଗଦ୍ର’ର ସରିୱେଲ ଏହ ିଫିଲ୍ମରର ରସ ତାରା 
ସଂି ଭୂମକିାରର ଆସଛୁ୍ ି। ତାଙ୍କ ସହ ଅଛ୍ ିସନୁ୍ଦରୀ ଅମଷିା ପରଟଲ। ଯାହାଙ୍କ 

ଭୂମକିା ରହଛି ିସକନିା । ଉତ୍ଷଦେ େମଦୋ ଏଥିରର ଏକ ଭନି୍ନ ଭୂମକିାରର ଅଛ୍ ି। ରଦେରପ୍ରମ 
ଉପରର ଆଧାରତି ‘ଗଦ୍ର-୨’ର ନରିଦ୍ଦେେନାରର ଅଛ୍ ିଅନୀଲ େମଦୋ। ବରିେଷକର ିସନ୍ନଙି୍କ 
ରଗଟ୍ ଅପ୍  ଓ ଆକ୍ସନ୍  ଏହ ିଫିଲ୍ମର ମଖୁ୍ୟ ଆକଷଦେଣ ରବାଲ ିକୁହାଯାଉଛ ି। ପ୍ରରମ ଫିଲ୍ମଠାରୁ 
ଏହ ିଫିଲ୍ମରର ସନ୍ନ ିନଜି ଚରତି୍କୁ ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱ ରଦଇଥିବା ନରିଦ୍ଦେେକ ଶ୍ୀ େମଦୋ କହଛି୍ ି। 
ଇତମିଧ୍ୟରର ଏହ ିଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ ସଟୁଂି ରେଷ ରହାଇଛ ି।

‘ଭ�ାଲା’ ରୟିାନାଙ୍କ 
ଚମକ

ଦାଦାଙ୍କ ଇଚ୍ା
ଓ ଲଉିଡ୍ ର ଦାଦା ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ ‘ବାହୁଡରିବ ରମା 

ଜଗାବଳଆି’, ‘ରବାଉ’ ପର ିସପୁର ଡୁପରହଟି୍  ଫିଲ୍ମ ଦେଦେକଙୁ୍କ 
ରଭଟ ିରଦଇ ସାରଛି୍ ି। ଏହ ିଧାରାର ଫିଲ୍ମରୁ ଯଦଓି ରସ ଦୂରରଇ 
ଯାଇଛ୍,ି ତରାପ ି ତାଙ୍କ ପ୍ରେଂକମାରନ    ରସାସଆିଲ ମଡିଆିରର 
ଦାଦା ଏଭଳ ି ଫିଲ୍ମ ପଣୁ ି ପ୍ରସୁ୍ତତ କର୍ୁ ରବାଲ ି ମତ ରଦଇଛ୍।ି 
ଅବେ୍ୟ ଦାଦା ଏ ବାବଦରର କଛି ିପ୍ରତକି୍ୟିା ରଖି ନାହା୍ ି। ରତରବ 
‘େଲାବୁଢା’ ଫିଲ୍ମକୁ ରସ ଓଡଆିରର ନମିଦୋଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ା ପ୍ରକାେ 
କରଛି୍ ି । ଏ ରନଇ କାଯଦେ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ ି । ଚରିାଚରତି 
ଗଳୁାରୁ ବାହାର ି କଛି ି ନୂଆ କରବିାର ଲକ୍୍ୟ ରଖିଥିବା ଦାଦାଙ୍କ 
‘େଲାବୁଢା’ ସରିଜି୍ ର ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଦେକ ଭଲପାଇବା ରଦଇଛ୍।ି 
ବରିେଷକର ିପଶ୍ମିାଞ୍ଳରର ଏ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଦେକଙୁ୍କ ବାନ୍ ିରଖିବାରର 
ସମରଦେ ରହାଇଛ ି । ଏହ ି ସଫଳତାକୁ  ସୀମତି ନରଖି ସବୁ ବଗଦେର 
ଦେଦେକଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଦା ପଣୁରିରର ‘େଲାବୁଢା’କୁ ଓଡଆିରର ପ୍ରସୁ୍ତତ ି
ଆରମ୍ଭ କରଛି୍ ି।

କୁକ
ଜ୍ 

କୁକ
ଜ୍ ଙ୍କଙ୍କ
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ମିଆିକମି

ଆି

ମାୟାଜାଲଭର 
‘ମାୟାନଗରୀ’

ଦୁଃଖଭରା କଣ୍ରର ପ୍ରକାେ କରଛି୍ ି। ଆଉ ଏହ ିପାଟଟି 
ଯାତ୍ା ମଇଦନାକୁ ରଫରବି କ ିନାହ ିଁ, ରସ ସଂପକଦେରର 
ପ୍ରରଯାଜକ ଓ ପରଚିାଳକ ରକହ ିକଛି ିକହୁ ନାହା୍ ିକ ି
ରସମାନଙ୍କ ବରକୟା ଅରଦେ ପ୍ରଦାନ କରୁ ନଥିବାରୁ 
କଳାକାରମାରନ ଦୁଦ୍ଦେୋଗ୍ରସ୍ତ ରହାଇପଡଛି୍ ି
ରବାଲ ିରକାହଭରା କଣ୍ରର ପ୍ରତକି୍ୟିା 
ରଖିଛ୍।ି ସଚୂନାରଯାଗ୍ୟ ରଯ, 
ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦଳରବରହରାଙ୍କ 
ପ୍ରରଯାଜନାରର 
ଅନୁଗଳୁରର 
ମକୁ୍ଲିାଭ 

ଯାତ୍ା 
ଜଗତ

ବାହା 
ଭହଭଲ 

ପବତି୍ା!

ବ ିବ ି ଗ୍ ବସ୍ ରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସଥିଭଲ ଅ�ଭିନତା ଏଜାଜ୍ ଖାନ୍ ଓ ଗ୍ ବସ୍ ରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସଥିଭଲ ଅ�ଭିନତା ଏଜାଜ୍ ଖାନ୍ ଓ 
ଅ�ଭିନତ୍ୀ ପବତି୍ା ପନୁଆି। ଏହ ିଭଶା’ରୁ ଦୁହ ିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟଭର ଅ�ଭିନତ୍ୀ ପବତି୍ା ପନୁଆି। ଏହ ିଭଶା’ରୁ ଦୁହ ିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟଭର 

ଭରେମ ସମ୍ପକଚ୍ଚ ଗଢ଼ ି ଉଠଥିଲା। ଭସହପିର ି ଦୁଭହଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭରେମ ସମ୍ପକଚ୍ଚ ଗଢ଼ ି ଉଠଥିଲା। ଭସହପିର ି ଦୁଭହଁ ପରସ୍ପରକୁ 
�ଲପାଉଥବା କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୀକାର କରଥିଭଲ। ଭତଭବ �ଲପାଉଥବା କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୀକାର କରଥିଭଲ। ଭତଭବ 
ଏଭବ ପବତି୍ାଙ୍କ ଏକ �ଡିଓି ସାମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମଭର ଏଭବ ପବତି୍ାଙ୍କ ଏକ �ଡିଓି ସାମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମଭର 

ଖବୁ୍  �ାଇରାଲ ଭହଉଛ।ି ଏଥଭର ପବତି୍ା ନାଲ ି ଭରେସ୍ , ଖବୁ୍  �ାଇରାଲ ଭହଉଛ।ି ଏଥଭର ପବତି୍ା ନାଲ ି ଭରେସ୍ , 
ଗ�ାଭର ଗଜାଭର ଓ ମଥାଭର ସନି୍ଦଦୂର ଲଗାଇଥବା ଗ�ାଭର ଗଜାଭର ଓ ମଥାଭର ସନି୍ଦଦୂର ଲଗାଇଥବା 

ଭଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ତା’ସହ ତାଙ୍କର ଏହ ି ଭବଶ ଭଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ତା’ସହ ତାଙ୍କର ଏହ ି ଭବଶ 
ଭସମାନଙ୍କ ରେଶଂସକଙ୍କ ମନଭର ଦ୍ନ୍ଦ୍ ସଷୃ୍ ିଭସମାନଙ୍କ ରେଶଂସକଙ୍କ ମନଭର ଦ୍ନ୍ଦ୍ ସଷୃ୍ ି

କରଛି।ି ଏ�ଳ ି ଭବଶ�ଦୂ ଷାକୁ ଭଦଖ  ଭଲାଭକ କରଛି।ି ଏ�ଳ ି ଭବଶ�ଦୂ ଷାକୁ ଭଦଖ  ଭଲାଭକ 
�ାବୁଛନ୍,ି ଭସ ଲୁଚ ି ଲୁଚ ି ନଜି ଠାରୁ ୧୧ �ାବୁଛନ୍,ି ଭସ ଲୁଚ ି ଲୁଚ ି ନଜି ଠାରୁ ୧୧ 

ବଷଚ୍ଚ ବଡ଼ ଏଜାଜ୍ ଙୁ୍କ ବାହା ଭହାଇଛନ୍।ି ବଷଚ୍ଚ ବଡ଼ ଏଜାଜ୍ ଙୁ୍କ ବାହା ଭହାଇଛନ୍।ି 
ଅବଶ୍ୟ ଗତବଷଚ୍ଚ ଦୁହ ିଁଙ୍କର ନବିଚ୍ଚନ୍ଧ ସରଛି।ି ଅବଶ୍ୟ ଗତବଷଚ୍ଚ ଦୁହ ିଁଙ୍କର ନବିଚ୍ଚନ୍ଧ ସରଛି।ି 
ଭସହପିର ି ଏହ ି ଖବରକୁ ଭନଇ ଏଜାଜ୍  ଓ ଭସହପିର ି ଏହ ି ଖବରକୁ ଭନଇ ଏଜାଜ୍  ଓ 
ପବତି୍ା ମହୁ ିଁ ଭଖାଲ ିନ ଥଭଲ ମଧ୍ୟ ପବତି୍ାଙ୍କ ପବତି୍ା ମହୁ ିଁ ଭଖାଲ ିନ ଥଭଲ ମଧ୍ୟ ପବତି୍ାଙ୍କ 

ଭବଶ�ଦୂ ଷାରୁ ଏକରେକାର ସ୍ପଷ୍ ଭହଉଛ ି ଭଯ, ଭବଶ�ଦୂ ଷାରୁ ଏକରେକାର ସ୍ପଷ୍ ଭହଉଛ ି ଭଯ, 
ଦୁଭହଁ ବବିାହ କରସିାରଛିନ୍।ି ଦୁଭହଁ ବବିାହ କରସିାରଛିନ୍।ି 

ଭେଲ ିଦୁନଆି

ଅଅ ଙୁ୍ଗରି ଭାବି ଭାତବଙୁ୍ଗରି ଭାବି ଭାତବ
ପ ର ି ଚ ି େ ପ ରି ଚ ି େ 

ଅଭତିନତ୍ରୀ ଶଭୁାଙ୍ଗୀ ଅତତ୍ରଙ୍କଅଭତିନତ୍ରୀ ଶଭୁାଙ୍ଗୀ ଅତତ୍ରଙ୍କ
ଜୀବନ ଏତବ ବହୁ ସମସ୍ୟା ତଦଇଜୀବନ ଏତବ ବହୁ ସମସ୍ୟା ତଦଇ

ଗେି କରୁଛ।ି ୧୯ ବଷଚ୍ର ତବୈବାହକିଗେି କରୁଛ।ି ୧୯ ବଷଚ୍ର ତବୈବାହକି
ସମ୍ପକଚ୍କୁ ତସ ଭାଙ୍ଗଛିନ୍।ି ଅଥଚ୍ାତ୍ ତସ ଏତବସମ୍ପକଚ୍କୁ ତସ ଭାଙ୍ଗଛିନ୍।ି ଅଥଚ୍ାତ୍ ତସ ଏତବ

ସ୍ାମୀପୟିଷୂପତୁରଙ୍କଠାରୁଅଲଗାତହାଇ�ାଇଛନ୍।ିସ୍ାମୀପୟିଷୂପତୁରଙ୍କଠାରୁଅଲଗାତହାଇ�ାଇଛନ୍।ି
ଏକଥାତଖାଦ୍ଶଭୁାଙ୍ଗୀଖଲୁାସାକରଛିନ୍।ିତସକହଛିନ୍,ିଏକଥାତଖାଦ୍ଶଭୁାଙ୍ଗୀଖଲୁାସାକରଛିନ୍।ିତସକହଛିନ୍,ି

ବତଷଚ୍ ତହବ ତସ ଓ ୋଙ୍କ ସ୍ାମୀ ଅଲଗା ରହି ଆସଛୁନ୍।ିବତଷଚ୍ ତହବ ତସ ଓ ୋଙ୍କ ସା୍ମୀ ଅଲଗା ରହି ଆସଛୁନ୍।ି
ଶଭୁାଙ୍ଗୀ ଓ ପୟିଷୂଙ୍କ ଭେିତର ଝଗଡା ଲାଗି ରହୁଥଲା। ଏଥରୁଶଭୁାଙ୍ଗୀ ଓ ପୟିଷୂଙ୍କ ଭେିତର ଝଗଡା ଲାଗି ରହୁଥଲା। ଏଥରୁ
ମକୁ୍ିପାଇବାପାଇଁଦୁତହଁସବୁଦନିପାଇଁଅଲଗାତହାଇ�ାଇଛନ୍।ିମକୁ୍ିପାଇବାପାଇଁଦୁତହଁସବୁଦନିପାଇଁଅଲଗାତହାଇ�ାଇଛନ୍।ି
ତସମାନଙ୍କର ୧୮ ବଷଚ୍ର ଝଅିଟଏି ଅଛ।ି ତେତବ ଏତବ ଝଅିତସମାନଙ୍କର ୧୮ ବଷଚ୍ର ଝଅିଟଏି ଅଛ।ି ତେତବ ଏତବ ଝଅି
ଶଭୁାଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଖତର ରହୁଛ।ି ଏତେ ବଷଚ୍ର ସମ୍ପକଚ୍ ଭାଙ୍ଗବିାଶଭୁାଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଖତର ରହୁଛ।ି ଏତେ ବଷଚ୍ର ସମ୍ପକଚ୍ ଭାଙ୍ଗବିା
ସହଜନଥବାତବତଳଏହାରପ୍ରଭାବମାନସକିଓଶାରୀରକିସହଜନଥବାତବତଳଏହାରପ୍ରଭାବମାନସକିଓଶାରୀରକି
ସ୍ାସ୍୍ୟଉପତରପତଡତବାଲିତସକହଛିନ୍।ିଶଭୁାଙ୍ଗୀକହନ୍,ିସ୍ାସ୍୍ୟଉପତରପତଡତବାଲିତସକହଛିନ୍।ିଶଭୁାଙ୍ଗୀକହନ୍,ି
ଜୀବନତରଶାନ୍ିଜରୁର।ିଏଣୁେମାମସମସ୍ୟାକୁଦୃଷ୍ଟତିରରଖଜୀବନତରଶାନ୍ିଜରୁର।ିଏଣୁେମାମସମସ୍ୟାକୁଦୃଷ୍ଟତିରରଖ
ଦୁତହଁପରସ୍ପରଠାରୁସବୁଦନିପାଇଁଅଲଗାତହାଇ�ାଇଛନ୍।ିଦୁତହଁପରସ୍ପରଠାରୁସବୁଦନିପାଇଁଅଲଗାତହାଇ�ାଇଛନ୍।ି

ଅଲଗା 
ଭହଭଲ ଶ�ୁାଙ୍ୀ

ସମ୍ତିଙ୍କ 
ଅ�ନିୟ
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ରବବିାର 
୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୮।୩(ସମସି): ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ର 
ରତାଜ୍ୟ ଦନିକୁ ଦନି ସଶକ୍ତ କ୍େବତାକ୍ର ଲତାଗଛି।ି 
ଉତ୍ତାଦନ ଷେମତତା ବୃଦ୍ ି କ୍େତାଇଥିବତା କ୍େତୁ ରତାଜ୍ୟ 
ବଳକତା ଉତ୍ତାଦକୁ କ୍ଦଶର ଅଧିକତାଂଶ ରତାଜ୍ୟ 
ସକ୍ମତ ୧୦୦ରୁ ଊଦ୍ଦ୍ଧ୍ବ କ୍ଦଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରବିତାକ୍ର 
ସମରଧ୍ବ କ୍େତାଇପତାରଛି।ି ରତାଜ୍ୟର ଏେ ି ସଫଳତତା 
ପ୍ରତବିରଧ୍ବ ନୂଆ କ୍ରକରଧ୍ବ ସଷୃ୍ ି କରୁଥିବତା କ୍ବକ୍ଳ 
ସବଧ୍ବଭତାରତୀୟ ସ୍ତରକ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିବତା 
ରତାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକ୍ର ଓଡ଼ଶିତା ନଜିକୁ ସତାମଲି କରବିତାକୁ 

ଲଷେ୍ୟ ରଖିଛ।ି ଏେକି୍ରମ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ର ରତାଜ୍ୟର 
ପ୍ରଦଶଧ୍ବନ ବଗିତ ୫ ବରଧ୍ବ ମଧ୍ୟକ୍ର ବଢ଼଼ଥିିବତା ଲଷେ୍ୟ 
କରତାଯତାଉଛ।ି ଓଡ଼ଶିତା ଖଣଜି ଦ୍ରବ୍ୟ ସକ୍ମତ 
ଆଲୁମନିୟିମ୍  , ଲୁେତାରଡ୍  , କ୍ଷ୍ନ୍   କ୍ଲସ୍   ଷ୍ଲି୍  , ସ୍ପଞ୍ଜ 
ଆଇରନ, କ୍କ୍ରତାମ୍   କନସନକ୍ରେଟ୍   ଇତ୍ୟତାଦ ିସବୁଠତାରୁ 
ଅଧିକ ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିବତା କ୍ବକ୍ଳ ସତାମଦୁ୍ରକି ଖତାଦ୍ୟ 
ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ର କ୍ଦଶର ଅଗ୍ରଣୀ ରତାଜ୍ୟ କ୍େବତା 
କ୍ଦୌଡ଼କ୍ର ସତାମଲି କ୍େତାଇପତାରଛି।ି 
 ମଳିଥିିବତା ସଚୂନତା ଅନୁଯତାୟୀ, ଚଳତି ଆର ଥିକ 
ବରଧ୍ବକୁ ବତାଦ କ୍ଦଇ ଗତ ୫ଟ ି ଆର ଥିକ ବରଧ୍ବକ୍ର 
ଓଡ଼ଶିତା ସବୁ କ୍ରେଣୀର ଉତ୍ତାଦ ରପ୍ତାନୀ ବୃଦ୍ ି

ଘଟଛି।ି ଏପରକି ିକ୍କତାଭଡି୍   ସମୟକ୍ର କ୍ପ୍ରତାକ୍ସସଡ୍   
କ୍ମଟତାଲ୍   କ୍ଷେତ୍ରକ୍ର ମଧ୍ୟ ରତାଜ୍ୟ ଆଶତାଠତାରୁ ଭଲ 
ପ୍ରଦଶଧ୍ବନ କରଛି।ି୨୦୧୭-୧୮କ୍ର ୩୧ େଜତାର 
୫୬୬ କ୍କତାଟ ି୪୬ ଲଷେ, ୨୦୧୮-୨୯କ୍ର ୨୬ 
େଜତାର ୮୪ କ୍କତାଟ ି୯୭ ଲଷେ, ୨୦୧୯-୨୦କ୍ର 
୨୪ େଜତାର ୮୧୧ କ୍କତାଟ ି ୪୦ ଲଷେ, ୨୦୨୦-
୨୧କ୍ର ୩୮ େଜତାର ୧୨୨ କ୍କତାଟ ି ୯୫ ଲଷେ ଓ 
୨୦୨୧-୨୨ ବରଧ୍ବକ୍ର ୮୬ େଜତାର ୭୨୬ କ୍କତାଟ ି
୬୪ ଲଷେ ମଲୂ୍ୟର ଧତାତବ ପଦତାରଧ୍ବ (କଞ୍ତା ମତାଲ) 

ସକ୍ମତ ଧତାତବ ଉତ୍ତାଦ 
ରପ୍ତାନୀ କ୍େତାଇଛ।ି 
ଅରଧ୍ବତାତ୍   କ୍ଗତାଟଏି ବରଧ୍ବକ୍ର 
୧୨୭ ପ୍ରତଶିତ ଅଭବୃିଦ୍ ି
ବଢ଼଼ଛି।ି ଏଗଡ଼ୁକି 

ଆଣ୍ଗିଆୁ, ଆକ୍ଜଧ୍ବଣ୍ନିତା, ଅକ୍୍ରେଲଆି, ଇଟତାଲୀ, 
ଜତାପତାନ ସକ୍ମତ ଦଷେଣି ଓ ଉତ୍ତର ଆକ୍ମରକିତା, 
ମଧ୍ୟ ଏସଆି ସକ୍ମତ ଦଷେଣି ଏସଆି ସମଦୁ୍ର 
ସଂଶ୍ଷି୍ କ୍ଦଶ ଓ ସମ୍ରୂ୍ଧ୍ବ ଆଫି୍କତା ମେତାକ୍ଦଶର 
୭୫ରୁ ଊଦ୍ଦ୍ଧ୍ବ କ୍ଦଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କ୍େଉଛ।ି କ୍ସେଭିଳ ି
କ୍ବୈରୟକି ଓ ରତାସତାୟନକି ଉତ୍ତାଦ ଗଲତା ୫ ବରଧ୍ବକ୍ର 
ଯରତାକ୍ରକ୍ମ, ୫େଜତାର ୮୯୨ କ୍କତାଟ ି ୭୩ ଲଷେ, 
୫େଜତାର ୪୧୩ କ୍କତାଟ ି ୬୨ ଲଷେ, ୪େଜତାର 
୪୩୪ କ୍କତାଟ ି ୧୮ ଲଷେ, ୭ େଜତାର ୮୫୪ 
କ୍କତାଟ ି୬୮ ଲଷେ ଓ ୧୫ େଜତାର ୪୯୬ କ୍କତାଟ ି
୩୭ ଲଷେ ମଲୂ୍ୟର ରପ୍ତାନୀ କ୍େତାଇଛ।ି ଏକକତାଳୀନ 

ଭତାକ୍ବ ଗତ ଦୁଇ ବରଧ୍ବକ୍ର ଏେ ିକ୍ଷେତ୍ରକ୍ର ରପ୍ତାନୀ 
ଉକ୍ଲେଖନୀୟ ଭତାକ୍ବ ବଢ଼଼ଥିିବତା କ୍ଦଖିବତାକୁ ମଳୁିଛ।ି 
କ୍ସେଭିଳ ି ଖଣଜି ପଦତାରଧ୍ବର ଗନ୍ତାଘର ଭତାକ୍ବ 
ଜଣତାଶଣୁତା ଓଡ଼ଶିତାକ୍ର ଖଣ ି ଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନୀକ୍ର 
ନଜି ଷେମତତା ବଢ଼ତ଼ାଇବତାକ୍ର ଲତାଗଛି।ି କ୍କବଳ 
୨୦୨୧-୨୨ ବରଧ୍ବକ୍ର ୧୯ େଜତାର ୩୭୪ କ୍କତାଟ ି
୨୭ ଲଷେ ଓ ୨୦୨୦-୨୧କ୍ର ୨୬ େଜତାର ୧୮୯ 
କ୍କତାଟ ି ୫୮ ଲଷେ ମଲୂ୍ୟର ଖଣଜି ଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ 
କରଛି।ି ଅନ୍ୟପଷେକ୍ର ସତାମଦୁ୍ରକି ଖତାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ 
ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ର ରତାଜ୍ୟ ସରକତାର ଧ୍ୟତାନ କ୍କନ୍ଦ୍ରଭୂତ 
କରୁଥିବତା କ୍ଦଖିବତାକୁ ମଳୁିଛ।ି ରତାଜ୍ୟ ସରକତାରଙ୍କର 
ଏେ ି କ୍ଷେତ୍ର ଉପକ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗରୁୁତ୍ୱ କ୍େତୁ ଗତ ୫ 
ବରଧ୍ବ ମଧ୍ୟକ୍ର ସତାମଦୁ୍ରକି ଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନୀର ପରମିତାଣ 
୩ େଜତାର ୮୬ କ୍କତାଟ ି ୯୭ ଲଷେରୁ ୪ େଜତାର 
୪୬୨ କ୍କତାଟ ି୮ ଲଷେକ୍ର ପେଞ୍ଛି।ି ଏେତା ବ୍ୟତୀତ 
କୃର ି ଓ ଜଙ୍ଗଲଜତାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, େସ୍ତତନ୍, େସ୍ତଶଳି୍ପ 
ଓ ବୟନଶଳି୍ପ ଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ର ରତାଜ୍ୟ 
ଧୀକ୍ରଧୀକ୍ର ଷେମତତା ବୃଦ୍ ିକରୁଥିବତା କେଛିନ୍ ିଅଣ,ୁ 
ଷେଦୁ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉକ୍ଦ୍ୟତାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତତାପ କ୍କଶରୀ 
କ୍ଦବ କେଛିନ୍।ି କ୍ସେଭିଳ ିଓଡ଼ଶିତା ରପ୍ତାନୀ ନୀତ-ି
୨୦୨୨ ଆଧତାରକ୍ର ସତାମଦୁ୍ରକି ଖତାଦ୍ୟ ଓ କୃରଭିତି୍ତକି 
ଉତ୍ତାଦ ରପ୍ତାନୀ ଉପକ୍ର କ୍ଫତାକସ୍   କରତାଯତାଉଛ ି
କ୍ବତାଲ ି ବଭିତାଗ ପଷେରୁ କୁେତାଯତାଇଛ।ି ସତାମଦୁ୍ରକି 
ଖତାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ର ରତାଜ୍ୟ ଗତ ବରଧ୍ବ 
ତୁଳନତାକ୍ର ୩୦ ପ୍ରତଶିତ ଅଭବୃିଦ୍ ି କ୍େତାଇଛ।ି

ଦୁଇଗଣୁ ବଢ଼ଛି ିଧାତବ ରପ୍ାନୀ

 �ସାମଦୁ୍କି ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ାନୀ ଉପରର ର�ାକସ୍   
 �ଶରେରୁ ଊର୍ଦ୍ଚ୍ଚ ରଦଶ ସେ ବଢ଼଼ୁ ଛ ିକାରବାର
 � ପ୍ରତବିରଚ୍ଚ ନଜି ରରକରଚ୍ଚ ଭାଙୁ୍ଛ ିରାଜ୍ୟ 

େ ବ ର ଙ୍ଗ ପୁର , ୧ ୮ । ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ବକି୍ଜରକି୍ର ମଲୂଆି କ୍େବତାକୁ ମୁ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ। 
ଓଡ଼ଶିତାବତାସୀଙ୍କ କତାମ ପତାଇ ଁ ଦ୍ତାରପତାଳ 
କ’ଣ; କ୍ରୀତଦତାସ କ୍େବତାକୁ ବ ିରତାଜ ିକ୍ବତାଲ ି
କେଛିନ୍ ି ଦଳର ସତାଙ୍ଗଠନକି ସମ୍ତାଦକ 
ପ୍ରଣବପ୍ରକତାଶ ଦତାସ। ଏକ ନରି୍ଦଥିଷ୍ 
ଗଣମତାଧ୍ୟମକ୍ର ତତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ର କଛି ି
ଆକ୍ଷେପମଳୂକ ଖବର ପ୍ରକତାଶ ପକ୍ର 
ନଜି ପ୍ରତକି୍ରୟିତାକ୍ର ରେୀ ଦତାସ କେଛିନ୍ ି
କ୍ଯ ଗତ ପଞ୍ତାୟତ ନବିଧ୍ବତାଚନକ୍ର 
ବକି୍ଜରକୁି ନବରଙ୍ଗପରୁବତାସୀ ବପିଳୁ 
ସମରଧ୍ବନ ଜ୍ତାପନ କରଥିିକ୍ଲ। ନବିଧ୍ବତାଚନ 
ପକ୍ର ନବରଙ୍ଗପରୁର ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟତା 
ସମ୍କଧ୍ବକ୍ର ସ୍ତାନୀୟ ଜନସତାଧତାରଣ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନତାୟକଙୁ୍କ 
କ୍ଭଟଥିିକ୍ଲ। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ସମତାନଙ୍କ 
ସମସ୍ୟତାର ସମତାଧତାନ ନମିକ୍ନ୍ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
କ୍ଦଇଥିକ୍ଲ। ସମ୍ପ୍ରତ ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ନକି୍ର୍ଦଧ୍ବଶକ୍ର ତତାଙ୍କ କତାଯଧ୍ବ୍ୟତାଳୟ କ୍ଲତାକଙ୍କ 
ସମସ୍ୟତା ଶଣୁ ି ଏେତାର ସମତାଧତାନ ପତାଇଁ 
ନବରଙ୍ଗପରୁ ଆସଥିିକ୍ଲ। ସ୍ତାନୀୟ 
କ୍ଲତାକମତାନଙୁ୍କ କ୍ସମତାନଙ୍କ ଆପତ୍ତ ି
ଅଭକି୍ଯତାଗ ସମ୍କଧ୍ବକ୍ର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
କତାଯଧ୍ବ୍ୟତାଳୟକୁ ଅବଗତ କରବିତାକୁ ମୁଁ 
ଡ଼ତାକଥିିଲ।ି ଡ଼ତାକଥିିବତା କ୍ଲତାକମତାକ୍ନ 
ବତାେତାକ୍ର ଠଆି କ୍େକ୍ବ ଆଉ ମୁଁ ଭତିକ୍ର 

ବସବି ିକ୍ସପର ିମତାନସକିତତାକ୍ର ଆକ୍ମ 
ବଶି୍ତାସ କରୁନତାେଁୁ। ଆକ୍ମ କରତାକ୍ର 
ନୁକ୍େଁ କତାମକ୍ର ବଶି୍ତାସ କରରିତାଉ। 
ଦଳର ସଭତାପତ ି ସବୁକ୍ବକ୍ଳ 

ରତାଜକ୍ନତତାମତାକ୍ନ କ୍ଲତାକଙ୍କ କ୍ସବକ 
କ୍ବତାଲ ି ଆମକୁ କେରିତାଆନ୍।ି କ୍ସେ ି
ଆଦଶଧ୍ବକ୍ର ଆକ୍ମ କ୍ଲତାକଙ୍କ ପତାଇଁ କତାମ 
କରୁଛୁ। ନବରଙ୍ଗପରୁ ଜନସତାଧତାରଣ 
ବତାରମ୍ତାର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପକ୍ର ଆସ୍ତା 
ଓ ବଶି୍ତାସ ସ୍ତାପନ କରଛିନ୍।ି ଆକ୍ମ 
କ୍ଲତାକଙ୍କ କ୍ସବକ ଓ କ୍ସମତାନଙ୍କ 
ପତାଇଁ କତାମ କରବିତା ଆମର ଦତାୟତି୍ୱ। 
କ୍ତଣ ୁ ତତାଙୁ୍କ ସମତାକ୍ଲତାଚନତା କରୁଥିବତା 
କ୍ଲତାକମତାକ୍ନ ମଧ୍ୟଯଗୁୀୟ ସତାମନ୍ବତାଦୀ 
ମକ୍ନତାଭତାବରୁ ଊଦ୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ଉଠବିତା ଆବଶ୍ୟକ 
କ୍ବତାଲ ି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକତାଶ କେଛିନ୍।ି

ବଜିେଡଜିର ମଲୂଆି ଜେବାକୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତ: ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୮।୩(ସମସି): ଓଡ଼ଶିତାକ୍ର ବଧିତାନ ପରରିଦ 
ଗଠନ କ୍ନଇ ରତାଜ୍ୟ ବଧିତାନସଭତାକ୍ର ପତାରତି ସଂକଳ୍ପ ଉପକ୍ର 
କ୍ଶରକ୍ର କ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକତାର ମେୁ ଁ କ୍ଖତାଲଛିନ୍।ି ଓଡ଼ଶିତାକ୍ର ବଧିତାନ 
ପରରିଦ ଗଠନ ସଂକ୍ରତାନ୍ ପ୍ରସ୍ତତାବ କ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକତାରଙ୍କ େସ୍ତଗତ 

କ୍େତାଇଥିବତା କ୍କନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିନ ରଜିଜୁି ସ୍ୱୀକତାର କରଛିନ୍।ି 
ଓଡ଼ଶିତା ସକ୍ମତ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ, ରତାଜସ୍ତାନ ଓ ଆସତାମ ବଧିତାନସଭତା 
ଏକ୍ନଇ ସଂକଳ୍ପ ପତାରତି କରଛିନ୍।ି ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତତାବ ସମନ୍୍ଧକ୍ର ସମ୍କୃ୍ତ 
ରତାଜ୍ୟଗଡ଼ୁକି ସେ ପରତାମଶଧ୍ବ ସେତି ଏକ୍ନଇ ପରୀଷେତା ନରିୀଷେତା ଚତାଲଛି ି
କ୍ବତାଲ ି ବକି୍ଜର ି ସତାଂସଦ ପନିତାକୀ ମରିେଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକ୍ର କ୍କନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 
ସଂସଦକ୍ର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍।ି କ୍କନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏେ ିସ୍ୱୀକତାକ୍ରତାକ୍ତ ିପକ୍ର 
ଓଡ଼ଶିତାକ୍ର ବଧିତାନ ପରରିଦ ଗଠନ ଆଶତା ପନୁବଧ୍ବତାର ସଞ୍ତାର କ୍େତାଇଛ।ି 

ଗତବରଧ୍ବ କ୍କନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଣ ରଜିଜୁି ଓଡ଼ଶିତାକ୍ର ବଧିତାନ 
ପରରିଦ ଗଠନ ସଂକ୍ରତାନ୍ କ୍କୌଣସ ିସଙ୍କଳ୍ପ େସ୍ତଗତ କ୍େତାଇ ନ ଥିବତା 
ସଂସଦକ୍ର ଉତ୍ତର ରଖିଥିକ୍ଲ। ଓଡ଼ଶିତାର ଦତାବକୁି ଏପର ି ସଧିତାସଧିତା 

ଫତାଙି୍କକ୍ଦବତାକୁ କ୍ନଇ ରତାଜ୍ୟବ୍ୟତାପୀ ଆକ୍ଲତାଡ଼ନ ସଷୃ୍ ିକ୍େତାଇଥିଲତା। 
୨୦୧୮ ମସେିତା କ୍ସକ୍ପଟେମ୍ର ୧୮ ତତାରଖିକ୍ର ବଧିତାନସଭତାକ୍ର 
ପତାରତି ପ୍ରସ୍ତତାବର ନକଲ କ୍ଲତାକସଭତା ଓ ରତାଜ୍ୟସଭତାର 
କ୍ସକ୍କ୍ରଟତାରୀ କ୍ଜକ୍ନରତାଲ, କ୍କନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ନ୍ୟତାୟ ମନ୍ତ୍ରତାଳୟର 

ସଚବି , କ୍କନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟତାପତାର ସଚବି,ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟତାପତାର 
ସଚବି କମଶିନରଙୁ୍କ ପ୍ରଦତାନ କରତାଯତାଇଥିଲତା। ମତାତ୍ର ଦୀଘଧ୍ବ ବରଧ୍ବ 
ପକ୍ର କ୍କନ୍ଦ୍ର ସଂକଳ୍ପ ପତାଇନ ି କ୍ବତାଲ ି କ୍କନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କେବିତା 
ଦୁଃଖଦତାୟକ ଏବଂ ଏେତା ଓଡ଼ଶିତାର ଜନସତାଧତାରଣଙୁ୍କ ଚକତି କରଛି ି
କ୍ବତାଲ ି ତତ୍ତାଳୀନ ବତାଚସ୍ପତ ି ସଯୂଧ୍ବ୍ୟନତାରତାୟଣ ପତାତ୍ର କେଥିିକ୍ଲ। 

ଏପରିକି ିରେୀ ପତାତ୍ର ଏ ସଂକ୍ରତାନ୍କ୍ର କ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକତାରଙୁ୍କ ଦୁଇଟ ିଚଠି ି
କ୍ଲଖି ସଂକଳ୍ପ ସମ୍କଧ୍ବକ୍ର ବସୃି୍ତତ ତର୍ୟ ପ୍ରଦତାନ କରଥିିକ୍ଲ। ଏକ୍ବ 
ସଂକଳ୍ପ କ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକତାରଙ୍କ ଦ୍ତାରତା ପ୍ରତାପ୍ କ୍େତାଇଛ ିଏବଂ ଏେତା ଉପକ୍ର 
ବଚିତାରବମିଶଧ୍ବ ଚତାଲଥିିବତା କ୍କନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକତାର କରଛିନ୍।ି

 ରତାଜ୍ୟକ୍ର ବଧିତାନ ପରରିଦ ଗଠନ କ୍ନଇ ବେୁ ପବୂଧ୍ବରୁ 
ପ୍ରକ୍ରୟିତା ଚତାଲ ି ଆସଛି।ି ବଧିତାନ ପରରିଦ ଗଠନ କ୍ନଇ ଅନୁଧ୍ୟତାନ 
ପତାଇଁ ୨୦୧୫ ମସେିତା ଜତାନୁଆରୀ ୭ ତତାରଖିକ୍ର ତତ୍ତାଳୀନ 
ପରବିେନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୃସଂିେ ସତାେୁଙ୍କ କ୍ନତୃତ୍ୱକ୍ର ଏକ ଟମି୍   ଗଠନ 
କରତାଯତାଇଥିଲତା। କ୍ଯଉଁ ଟମି୍   ୪ଟ ି ରତାଜ୍ୟକୁ ଗସ୍ତ କର ି କ୍ସଠତାକ୍ର 
ଗେୃର ପରଚିତାଳନତା କ୍ନଇ ଅନୁଧ୍ୟତାନ କର ି ରକି୍ପତାଟଧ୍ବ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରଥିିକ୍ଲ। ଏେତାପକ୍ର ୨୦୧୮ ମସେିତା ଅଗଷ୍ ୨୪ତତାରଖିକ୍ର 
ଏେ ି ପ୍ରସ୍ତତାବ କ୍ୟତାବକି୍ନଟକ୍ର ପତାରତି କ୍େତାଇଥିବତା କ୍ବକ୍ଳ କ୍ସେ ି
ବରଧ୍ବ କ୍ସକ୍ପଟେମ୍ର ୬ ତତାରଖିକ୍ର ଓଡ଼ଶିତା ବଧିତାନସଭତାକ୍ର ସଂକଳ୍ପ 
ପତାରତି କ୍େତାଇଥିଲତା। ସମ୍ଧିତାନର ଧତାରତା ୧୭୧(୧) ଅନୁଯତାୟୀ 

ବଧିତାନ ପରରିଦର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟତା କ୍ସେ ିରତାଜ୍ୟ ବଧିତାନସଭତାର 
ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟତାର ଏକ ତୃତୀୟତାଂଶରୁ ଅଧିକ କ୍େବ ନତାେ ିଁ। ଏେ ି
ଆଧତାରକ୍ର ଓଡ଼ଶିତା ବଧିତାନ ପରରିଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟତା ୪୯ 
କ୍େବତାକୁ ଥିବତାକ୍ବକ୍ଳ ଏେତା ଭୁବକ୍ନଶ୍ର ସ୍ତି ପରୁୁଣତା ବଧିତାନସଭତା 
ବଲିରଂି ପରସିରକ୍ର କତାଯଧ୍ବ୍ୟ କରରିତାନ୍ତା। ଏଥିପତାଇଁ ବତାରଥିକ ୩୫ 
କ୍କତାଟ ି ଟଙ୍କତା ଖର୍ଧ୍ବ କ୍େବତା କ୍ନଇ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରତାଯତାଇଥିଲତା। 
ମତାତ୍ର ଇତମିଧ୍ୟକ୍ର ଦୀଘଧ୍ବ ୫ ବରଧ୍ବ ବତି ି ଯତାଇଥିକ୍ଲ ମଧ୍ୟ କ୍କନ୍ଦ୍ର 
ସରକତାର ଏଥିକ୍ନଇ କ୍କୌଣସ ି ସକତାରତାତ୍ମକ ମକ୍ନତାଭତାବ କ୍ପତାରଣ 
କର ିନ ଥିବତା ଅଭକି୍ଯତାଗ କ୍େଉଛ।ି ବଧିତାନ ପରରିଦ ସଂକ୍ରତାନ୍ କମଟି ି
ଅଧ୍ୟଷେ ତରତା ବରଷି୍ଠ ବଧିତାୟକ ନୃସଂିେ ସତାେୁ କେଛିନ୍ ି କ୍ଯ ୨୦୧୮ 
ମସେିତାକ୍ର ସବଧ୍ବସମ୍ମତକି୍ରକ୍ମ ଏେ ି ସଂକଳ୍ପ ପତାରତି କ୍େତାଇ କ୍କନ୍ଦ୍ର 
ନକିଟକୁ ପଠତାଯତାଇଥିଲତା। କ୍ତଣ ୁ କ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକତାର ତୁରନ୍ ଏେତା 
ଉପକ୍ର ବଚିତାର କର ିବଧିତାନ ପରରିଦ ପ୍ରସ୍ତତାବକୁ ପତାରତି କରବିତାକୁ 
ତୁରନ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରେଣ କରନୁ୍ କ୍ବତାଲ ି ରେୀ ସତାେୁ କେଛିନ୍।ି

୫ ବର୍ଷ ଜେଲା  
ଜକନ୍ଦ୍ରଜର ପଡ଼ଛି ି 
ଓଡ଼ଶିାର ବଧିାନ 
ପରରିଦ ପ୍ରସ୍ାବ

 �ଓଡ଼ଶିା ସେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସ୍ାବ ଉପରର 
ଚାଲଛି ିପରୀକ୍ା ନରିୀକ୍ା: ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ
 �ଗତବରଚ୍ଚ ସଂକଳ୍ପ ପାଇ ନ ଥିବା କେ ିସଧିାସଧିା 
ଓଡ଼ଶିାର ଦାବକୁି �ାଙି୍ଥିଲା ରକନ୍ଦ୍ର

େ ବ ର ଙ୍ଗ ପୁ ର , ୧ ୮ । ୩ ( ସ ମ ି ସ ) : 
କ୍ଲତାକମତାକ୍ନ କ୍େଉଛନ୍ ି ଗଣତନ୍ତ୍ରକ୍ର ବତାସ୍ତବ 
ମତାଲକି। କ୍ସମତାନଙ୍କର ସମସ୍ୟତା ସମତାଧତାନ ଓ 
କ୍ସମତାନଙ୍କର କ୍ସବତା ସରକତାରଙ୍କ ଦତାୟତି୍ୱ। 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନତାୟକ ଦଳର କ୍ନତତା 
ଓ ପ୍ରଶତାସନକୁ ସବଧ୍ବଦତା ଏେ ିକରତା କେ ିଆସଛିନ୍ ି
ଏବଂ ସତାଧତାରଣ କ୍ଲତାକଙ୍କ ସମସ୍ୟତା ସମତାଧତାନ 

କ୍ଷେତ୍ରକ୍ର କତାଯଧ୍ବ୍ୟ କରବିତାକୁ ପରତାମଶଧ୍ବ କ୍ଦଇ 
ଆସଛିନ୍।ି ଏେ ି କ୍ରମକ୍ର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ନକି୍ର୍ଦଧ୍ବଶକ୍ର ୫-ଟ ି ସଚବି ଭ.ିକ୍କ.ପତାଣ୍ଆିନ 
ଦୁଇଦନିଆି ନବରଙ୍ଗପରୁ ଜଲିେତା ଗସ୍ତ କର ି
ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନମଳୂକ କତାଯଧ୍ବ୍ୟ ସମୀଷେତା 
କରଛିନ୍ ି ଏବଂ ସତାଧତାରଣ କ୍ଲତାକଙୁ୍କ କ୍ଭଟ ି
କ୍ସମତାନଙ୍କର ସମସ୍ୟତା ଓ ଏେତାର ସମତାଧତାନ 
ନମିକ୍ନ୍ ପରତାମଶଧ୍ବ ଗ୍ରେଣ କରଛିନ୍।ି

ଦୁଇ ଦନିଆି ଗସ୍ତର ଦ୍ତିୀୟ ଦନିକ୍ର 
୫-ଟ ି ସଚବି ରେୀ ପତାଣ୍ଆିନ ଜଲିେତାକ୍ର 
ସକ୍ରୟି ଥିବତା ଉନ୍ନୟନମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପ କତାଯଧ୍ବ୍ୟର 

କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ସମୀଷେତା କରବିତା ସେ ସ୍ତାନୀୟ 
କ୍ଲତାକଙ୍କ ସେ ସ୍ତାନୀୟ ସମସ୍ୟତା ସମ୍କଧ୍ବକ୍ର 
ଆକ୍ଲତାଚନତା କର ି ସରକତାରୀ କ୍ଯତାଜନତାର 
ସଫଳ କତାଯଧ୍ବ୍ୟନୟ୍ନ ସଂକ୍ରତାନ୍ ମତତାମତ 
ଗ୍ରେଣ କରଛିନ୍।ି ନବରଙ୍ଗପରୁ ବକ୍ର 
ମକ୍୍ତାକ୍ଡ଼ତାଙ୍ଗରୀ ମ୍ରିକ୍ର୍   ପଜୂତାର୍ଧ୍ବନତା କରବିତା 
ସ୍ତାନୀୟ କ୍ଲତାକଙ୍କ ସେ ମ୍ରିର ଉନ୍ନୟନମଳୂକ 

କତାଯଧ୍ବ୍ୟ ସମ୍କଧ୍ବକ୍ର ଆକ୍ଲତାଚନତା କରଛିନ୍।ି 
ଏେ ି ଅବସରକ୍ର ୧୫ ଦନି ମଧ୍ୟକ୍ର ସ୍ତାନୀୟ 
କ୍ଲତାକଙ୍କ ପରତାମଶଧ୍ବ ଆଧତାରକ୍ର ମ୍ରି ବକିତାଶ 
କତାଯଧ୍ବ୍ୟର ଏକ ଆକ୍ସନ୍   ପତ୍ାନ୍   ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିତାକୁ 
କ୍ସ ଜଲିେତାପତାଳଙୁ୍କ ନକି୍ର୍ଦଧ୍ବଶ କ୍ଦଇଛନ୍।ି 
ଏେତାପକ୍ର ୫-ଟ ି ସଚବି ପତାପଡ଼ତାେତାଣ୍ ି ବକ୍ 
ଅନ୍ଗଧ୍ବତ ଏସ୍  ଏସ୍  ର ି େତାଇସ୍ଲୁ ପରଦିଶଧ୍ବନ 
କର ିଏେତାର ରୂପତାନ୍ରଣକୁ ପ୍ରଶଂସତା କରଛିନ୍।ି 
ବଦି୍ୟତାଳୟର ଶଷିେକ ଓ ଛତାତ୍ରଛତାତ୍ରୀମତାନଙ୍କ ସେ 
ବଦି୍ୟତାଳୟର କ୍ଶୈଷେକି ପରକି୍ବଶ ସମ୍କଧ୍ବକ୍ର 
ଆକ୍ଲତାଚନତା କରଛିନ୍।ି ଅନୁରୂପ ଭତାବକ୍ର 

କ୍ସ ଝରଗି୍ରତାମ ବ୍କର ବଦି୍ର ିଠତାକୁରତାଣୀ ଓ ବତାବତା 
କ୍ଭୈରବନତାର ମ୍ରି ପରଦିଶଧ୍ବନ ସେ ରେଥିିବତା 
ସମସ୍ୟତା ଦୂର ନମିକ୍ନ୍ ନକି୍ର୍ଦଧ୍ବଶ କ୍ଦଇଛନ୍।ି 

ଏେତାପକ୍ର ୫-ଟ ି ସଚବି ଉମରକ୍କତାଟ୍   
ସ୍ତି ଇନକ୍ରତାର ଷ୍ତାରୟିମକ୍ର ଅକ୍ନକ 
କ୍ରୀଡ଼ତାବତି୍   ଓ ନତାଗରକି ସଙ୍ଗଠନକୁ କ୍ଭଟ ି
ଜଲିେତାର କ୍ରୀଡ଼ତା ବକିତାଶ ସଂକ୍ରତାନ୍କ୍ର ଆକ୍ଲତାଚନତା 
କରଛିନ୍।ି ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ମଧ୍ୟକ୍ର ଏେ ିଷ୍ତାଡ଼ଅିମ 
ନମିଧ୍ବତାଣ କତାଯଧ୍ବ୍ୟ ସମ୍ନ୍ନ କ୍େତାଇଥିବତାରୁ କ୍ସ 
ଏଥିନମିକ୍ନ୍ ସ୍ତାନୀୟ ପ୍ରଶତାସନକୁ ପ୍ରଶଂସତା 
କରଛିନ୍।ି କ୍ସେପିର ି କ୍ସ ଆରଏମ୍  ସ ି
କ୍କନ୍ଦ୍ରକ୍ର ମଶିନ ଶକ୍ତ ି କ୍ଗତାଷ୍ଠୀ ଓ କୃରକ 
ଉତ୍ତାଦକ ସଙ୍ଗଠନ ସେ ରତାଜ୍ୟ ସରକତାରଙ୍କ 

ସମସ୍ତ କ୍ଯତାଜନତା ତୃଣମଳୂସ୍ତରକ୍ର ପେଞ୍ଛୁ ି
କ ି ନତାେ ିଁ ତତାେତା ପଚତାର ି ବୁଝଛିନ୍।ି ପନୁଶ୍ 
ମକତା ଉତ୍ତାଦନକ୍ର ଚତାରୀମତାନଙ୍କ ସମସ୍ୟତା 
ଓ ସରକତାରୀ ବ୍ୟବସ୍ତା ମଧ୍ୟକ୍ର ଏେତାର 
ସମତାଧତାନ ପ୍ରକ୍ରୟିତା ସମ୍କଧ୍ବକ୍ର କ୍ସ ଆକ୍ଲତାଚନତା 
କରଛିନ୍।ି କ୍ସେପିର ି କ୍ପଣ୍ଡତାଣୀ ମ୍ରିକ୍ର 
ପ୍ରତାରଧ୍ବନଧ୍ବତା ସେ କ୍ସ ମ୍ରି କମଟି ି ସେ ମଧ୍ୟ 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ର ଆକ୍ଲତାଚନତା କରଛିନ୍।ି

 ପରବତ୍ତଧ୍ବୀ ସମୟକ୍ର କ୍ସ ପଜୂତାରୀଗଡ଼ୁତା 
କ୍ଗତାଷ୍ଠୀ ସ୍ୱତାସ୍୍ୟ କ୍କନ୍ଦ୍ରକ୍ର ଚକିତି୍ତା ବ୍ୟବସ୍ତା 
ଅନୁଧ୍ୟତାନ ସେ ଉତ୍ଗଧ୍ବୀକୃତ ଭତାବକ୍ର 
କ୍ଲତାକମତାନଙ୍କ କ୍ସବତା ନମିକ୍ନ୍ ସ୍ୱତାସ୍୍ୟ 
ଅଧିକତାରୀ ଓ କମଧ୍ବଚତାରୀଙୁ୍କ ପରତାମଶଧ୍ବ 

କ୍ଦଇଛନ୍।ି ଏେ ିଅବସରକ୍ର ରତାକ୍ତରଖତାନତାକ୍ର 
ଚକିତି୍ତି କ୍େଉଥିବତା କ୍ରତାଗୀମତାନଙ୍କ ସେ 
୫-ଟ ି ସଚବି କଛି ି ସମୟ ରତାକ୍ତରୀ ସବୁଧିତା 
ସମ୍କଧ୍ବକ୍ର ଆକ୍ଲତାଚନତା କରଛିନ୍।ି କ୍ସଠତାରୁ 
ଭତାସକ୍କଲ୍   ର୍ୟତାମ୍   ଅଞ୍ଳ ପରଦିଶଧ୍ବନ କର ି
ଏେତାର ନବୀକରଣ ଓ ଉନ୍ନୟନ କତାଯଧ୍ବ୍ୟ ପତାଇଁ 
ବସୃି୍ତତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରକି୍ପତାଟଧ୍ବ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିତା 
ଅଧିକତାରୀମତାନଙୁ୍କ ନକି୍ର୍ଦଧ୍ବଶ କ୍ଦଇଛନ୍।ି 
ଅନୁରୂପ ଭତାବକ୍ର ୫-ଟ ି ରୂପତାନ୍ରଣକ୍ର 
ରୂପତାନ୍ରତି ଜମରୁମଣୁ୍ତା ଉର୍ ବଦି୍ୟତାଳୟ 
ପରଦିଶଧ୍ବନ କର ି ଛତାତ୍ରଛତାତ୍ରୀମତାନଙୁ୍କ ଉର୍ 
ଅଭଳିତାରୀ କ୍େବତାକୁ କ୍ପ୍ରତାତ୍ତାେତି କରଥିିକ୍ଲ। 
କ୍ସେଭିଳ ି ଆେତାର କ୍କନ୍ଦ୍ର ପରଦିଶଧ୍ବନ 
କର ି ଖତାଦ୍ୟ ମତାନ ଓ ପରଷି୍ତାର ପରଚି୍ଛନ୍ନତତା 
ପରଖିଥିକ୍ଲ। ଏେତାସେ ୫-ଟ ିସଚବି ଝରଗିତାମ 
ବକ୍ର ସତୀଘତାଟ ଷେଦୁ୍ର ଜଳକ୍ସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପରଦିଶଧ୍ବନ ସେ ପତ୍ାନ୍   ଓ ରଜିତାଇନ ସକ୍ମତ ଖର୍ଧ୍ବ 
ଅଟକଳ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିତା ବଭିତାଗୀୟ ଅଧିକତାରୀ 
ଓ ବରଷି୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀମତାନଙୁ୍କ ନକି୍ର୍ଦଧ୍ବଶ କ୍ଦଇଥିକ୍ଲ। 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଳକ୍ର ରେୁଥିବତା ଗ୍ରତାମବତାସୀମତାନଙ୍କ 
ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ସ ୍  ଆକ୍ଲତାଚନତା କରଥିିକ୍ଲ। 
କ୍ଶରକ୍ର ୫-ଟ ି ସଚବି ମତାଲଗମ୍   ଗ୍ରତାମକ୍ର 
କ୍ତଲ ନଦୀ ଷେଦୁ୍ର ଜଳକ୍ସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଳୀ 
ପରଦିଶଧ୍ବନ କର ି ସ୍ତି ି ଅନୁଧ୍ୟତାନ କରବିତା ସେ 
ଗ୍ରତାମବତାସୀଙ୍କ ସେ ଆକ୍ଲତାଚନତା କରଥିିକ୍ଲ।

ତୃଣମଳୂଜର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ କାର୍ଷ୍ୟାଳୟ

 �ନବରଙ୍ପରୁରର ୫-ଟ ିସଚବି ଭ.ିରକ.ପାଣ୍ଆିନ
 �ରଲାକଙୁ୍ ରଭଟ ିବୁଝରିଲ ସମସ୍ୟା, ରନରଲ ପରାମଶଚ୍ଚ
 �ତ୍ୱରାନ୍ତି ରେବ ସତୀଘାଟ ଓ ମଲଗିାମ୍   କ୍ଦୁ୍ ଜଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ 
 �କପା ଉତ୍ାଦନ ଓ ପ୍ରକ୍ୟିାକରଣ ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ
 �ନବରଙ୍ପରୁ ଜଲି୍ାର ଉନ୍ନୟନମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାରଚ୍ଚ୍ୟ ସମୀକ୍ା

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୮।୩(ସମସି): 
ପ୍ରତଷି୍ଠତି, ଅଗ୍ରଣୀ ସମବତାୟବତି୍   
ଟ ି ପ୍ରସତାଦ ରତାଓ ନଦି୍ର୍ନଧ୍ବକ୍ର 
ଓଡ଼ଶିତା ରତାଜ୍ୟ ସମବତାୟ 
ବ୍ୟତାଙ୍କର(ଓଏସ୍  ବସି)ି ସଭତାପତ ି
ଭତାକ୍ବ ନବିଧ୍ବତାଚତି କ୍େତାଇଛନ୍।ି 
ରେୀ କ୍ଦତାରତା ବଗିତ ୨୫ ବରଧ୍ବ 
ଧର ି ସମବତାୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ର 
ରେଥିିବତା କ୍ବକ୍ଳ 
ବ୍ୟତାଙି୍କଙ୍ଗ, ମତ୍୍ୟଚତାର, 
ବତାସଗେୃ ଏବଂ ତତାଲମି 
କ୍ଷେତ୍ରକ୍ର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଧ୍ବ 
ପଦପଦବୀକ୍ର ରେ ି
ଆସଛିନ୍।ି ରେୀ କ୍ଦତାରତାଙ୍କ 
ସେ ୨୧ ଜଣ ନକି୍ର୍ଦଧ୍ବଶକ 
ମଧ୍ୟ ଓଏସ୍  ବସିକୁି ନବିଧ୍ବତାଚତି କ୍େତାଇଛନ୍।ି 
 ସଚୂନତାକ୍ଯତାଗ୍ୟ କ୍ଯ ରେୀ କ୍ଦତାରତା ଓଡ଼ଶିତାର 
ପ୍ରରମ ବ୍ୟକ୍ତ ି ଭତାକ୍ବ ଅନ୍ଜଧ୍ବତାତୀୟ ମତ୍୍ୟ 
ସମବତାୟ ମେତାସଂଘର ଉପସଭତାପତ ି ଭତାକ୍ବ 

ଦତାୟତି୍ୱ ଗ୍ରେଣ କରଥିିକ୍ଲ। 
କ୍ସେପିର ି କ୍ସ ନ୍ୟତାସନତାଲ୍   
କ୍ଫକ୍ରକ୍ରସନ ଅଫ୍   
ଫିସସଧ୍ବ କ୍କତାଅପକ୍ରଟଭି 
ଲମିକି୍ଟରର ସଭତାପତ ି
ଭତାକ୍ବ ମଧ୍ୟ ଦତାୟତି୍ୱ 
ତୁଲତାଇଛନ୍।ି କ୍ସେପିର ି
କ୍ସ କ୍ଦଶର ସକ୍ବଧ୍ବତାର୍ 

ସମବତାୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯରତା 
ଭତାରତୀୟ ଜତାତୀୟ 
ସମବତାୟ ୟନୁୟିନ୍  ର 
ନକି୍ର୍ଦଧ୍ବଶକ ଭତାକ୍ବ ମଧ୍ୟ 
ଦତାୟତି୍ୱ ତୁଲତାଇଛନ୍।ି 
ରେୀ କ୍ଦତାରତାଙୁ୍କ ଏେ ି
ନଯିକୁ୍ତ ି ମଳିବିତା 

ପକ୍ର କ୍ସ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନତାୟକ, 
ସମବତାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସତାଚୀ ନତାୟକ, 
ବକି୍ଜର ି ସତାଂଗଠନକି ସମ୍ତାଦକ ପ୍ରଣବ 
ପ୍ରକତାଶ ଦତାସଙୁ୍କ କୃତଜ୍ତତା ଜଣତାଇଛନ୍।ି

ଓଡ଼ଶିା ରାେ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତ ି
ଜେଜଲ ଟ.ି ପ୍ରସାଦ ରାଓ ଜଦାରା

 �ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ, ସମବାୟ ମନ୍ତୀ 
ଓ ବରିଜର ିସାଂଗଠନକି 
ସମ୍ାଦକଙୁ୍ କୃତଜ୍ଞତା
 �ସମବାୟ ରକ୍ତ୍ରରର ରେଛି ି
୨୫ ବରଚ୍ଚର ଅଭଜି୍ଞତା

ବଢ଼ଲିା ନଦିାନ ପରସିର
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୮।୩(ସମସି): ‘ନଦିତାନ’ 
କତାଯଧ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନକ୍ର ଏକତାଧିକ ବ୍ୟୟବେୁଳ 
ପରୀଷେତା ମତାଗଣତାକ୍ର କରବିତା ପତାଇଁ ବଭିତାଗ 
କ୍ଘତାରଣତା କରଛି।ି ଆଜ ି ଏକ୍ନଇ ସ୍ୱତାସ୍୍ୟ ଓ 
ପରବିତାର କଲ୍ୟତାଣ ବଭିତାଗ ପଷେରୁ ପ୍ରକତାଶତି 
ବଜି୍ପ୍କି୍ର କୁେତାଯତାଇଛ ି କ୍ଯ ସବ୍   କ୍ସଣ୍ରକ୍ର 
୧୬ ପ୍ରକତାର, ପ୍ରତାରମକି ସ୍ୱତାସ୍୍ୟ କ୍କନ୍ଦ୍ରକ୍ର 
୬୫ ପ୍ରକତାର, କ୍ଗତାଷ୍ଠୀ ସ୍ୱତାସ୍୍ୟ କ୍କନ୍ଦ୍ରକ୍ର 
୧୦୩ ପ୍ରକତାର ପରୀଷେତା କରତାଯବି। କ୍ସେପିର ି
ଉପଖଣ୍ ରତାକ୍ତରଖତାନତାକ୍ର ୧୨୧ ପ୍ରକତାର ଏବଂ 
ଜଲିେତା ଚକିତି୍ତାଳୟକ୍ର ୧୪୫ ପ୍ରକତାର ପରୀଷେତା 
କରତାଯତାଇ ପତାରବି। ସମସ୍ତ କ୍ରତାଗୀଙ୍କ ପତାଇଁ 
ମତାଗଣତାକ୍ର ଚକିତି୍ତା କ୍େତାଇପତାରବି। ସରକତାରୀ 
କ୍ମରକିତାଲ କକ୍ଲଜ ଓ େସ୍ପଟିତାଲକ୍ର ପବୂଧ୍ବପର ି
ମତାଗଣତାକ୍ର ୨୨୧ ପ୍ରକତାର ନଦିତାନ କ୍ସବତା ଜତାର ି
ରଖିକ୍ବ। ସଏିଚ୍  ସ ିଓ ୟପୁଏିଚ୍  ସକି୍ର ୫୨ ପ୍ରକତାର 
ନଦିତାନ କରତାଯବି। ଏଥିପତାଇଁ କ୍ଟଣ୍ର ଜରଆିକ୍ର 
ଏକ ଘକ୍ରତାଇ ସଂସ୍ତାକୁ ନଯିକୁ୍ତ ି ଦଆିଯବି। ଏେ ି
ସଂସ୍ତା ସମସ୍ତ ବ୍କ ସ୍ତରୀୟ ସଏିଚ୍  ସ/ିୟସୁଏିଚ୍  ସ,ି 
ସବ୍   ରଭିଜିନ୍   ଏବଂ ମଖୁ୍ୟ ରତାକ୍ତରଖତାନତାକ୍ର 
ନମନୁତା ସଂଗ୍ରେ କ୍କନ୍ଦ୍ର ସ୍ତାପନ କରବି।
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ପଞ୍ାୟତସ୍ତରୀୟ ବାଲ୍ୟବବିାହ ନରିରାଧ ସଭା

ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୮ୋ୩(ସମସି)

ଅନୁଗ�ୋଳ ସଦର ଥୋନୋ ଅଞ୍ଚଳଗର 
ଡକୋୟତ ି ଗ�ୋଜନୋ କରୁଥିବୋ ଗବଗଳ 
ପଲୁସି ଶକୁ୍ରବୋର ବଳିମ୍ତି ରୋତଗିର 
ଗଦଶୀ ପସି୍ତଲ ସହ ୪ଜଣଙୁ୍ �ରିଫ 
କରଛି।ି ଏକ ବଶି୍ୱସ୍ତ ସତୂ୍ରରୁ ଖବରପୋଇ 
ପୋଗ୍ୋଲଂି କରୁଥିବୋ ସଦର ଥୋନୋ 
ପଲୁସିର ଏକ ଦଳ ଅନୁଗ�ୋଳ 
ବନ୍ତଳୋ ରୋସ୍ତୋର ଶରଧୋପରୁ ଓଭର 
ବ୍ଜି୍   ନକିଟ ଏକ ଆମ୍ ବ�ଚିୋଠୋଗର 

ପହଞ୍ଚଥିିଲୋ। ଗସଠୋଗର ୫ ଜଣ 
ବସଥିିବୋ ଗଦଖିବୋକୁ ମଳିଥିିଲୋ। 
ଗତଗବ ପଲୁସିକୁ ଗଦଖି ଗସମୋଗନ 
ଗଦୌଡ଼ଥିିଗଲ। ପଲୁସି ଗସମୋନଙ୍ 
ପଛୋକର ି ୪ଜଣଙୁ୍ ଧରବିୋଗର 
ସଫଳ ଗହୋଇଥିଲୋ। ଗସମୋଗନ 
ଗହଗଲ ବଲୋସଂିହୋ �ୋଁର ବଜୁି ଓରଫ 
ପ୍ରଦୁୟୁମ୍ନ ବୋରକି(୨୨), ଲଙି୍ଗରୋଗ�ୋଡ଼ ି
�ୋଁର ଲଟିନ୍   ପଟ୍ଟନୋୟକ(୨୫), 
ଗଛଳପିଡ଼ୋ �ୋଁର ବୁବୁ ଓରଫ ଭବୋନୀ 
ଶଙ୍ର ଭଞ୍ଜ(୩୦) ଓ ଗସୌମୟୁପ୍ରକୋଶ 

ମହୋକୁଡ଼(୨୩)। ଗସମୋନଙ୍ ଠୋରୁ ୨ଟ ି
ଗଚୋରୋ ଗମୋଟର ସୋଇକଲ, ଗ�ୋଟଏି 
ଗଦଶୀ ପସି୍ତଲ, ଖଣ୍ୋ, ଭୁଜୋଲୀ, 
ଲୁହୋ ଛଡ଼, ଲୁହୋ ପଞ୍ଚ ଆଦ ି ଜବତ 
କରୋ�ୋଇଛ।ି ବନ୍ତଳୋ ଅନୁଗ�ୋଳ 
ରୋସ୍ତୋଗର ଡକୋୟତ ି କରବିୋକୁ 
ଗସମୋଗନ ଏଠୋଗର ଗ�ୋଜନୋ 
କରୁଥିବୋ ପଲୁସି ଆ�ଗର ପ୍ରକୋଶ 
କରଛିନ୍ତ।ି ଏଗନଇ ଏକ ମୋମଲୋ ରୁଜୁ 
କରୋ�ୋଇ ଶନବିୋର ୪ ଜଣଙୁ୍ ଗକୋଟ୍ଟ 
ଚୋଲୋଣ କରୋ�ୋଇଛ।ି

ଡକାୟତ ି
ର�ାଜନା ପଣ୍ଡ  ରେଶୀ ପସି୍ତଲ ଜବତ, ୪ ଗରିଫ
ଅଭଯିକୁ୍ତଠୁ ମଳିଲିୋ ଖଣ୍ୋ, ଭୁଜୋଲୀ, ଲୁହୋ ଛଡ଼ ବନ୍ତଳୋ-ଅନୁଗ�ୋଳ ରୋସ୍ୋଗର ଲୁଟ ପୋଇଁ ଥିଲୋ ଗଯୋଜନୋ

ହୋଣ୍ଧିଆୁ,୧୮।୩(ସମସି)

ଗକୋଇଲୋ ନ�ରୀର ବଜୁିଳ ି ଖଣୁ୍ଟଗର 
ଝୁଲୁଥିବୋ ବଭିନି୍ନ କମ୍ୋନୀର ମୋଳ 
ମୋଳ ଗକବୁଲ ତୋର ଗଲୋକଙ୍ ପୋଇଁ 
ସମସୟୁୋ ସଷୃ୍ ି କରୁଛ।ି ଏହ ି ତୋର�ଡୁକି 
ଛଡି ି ପଡ଼ଗିଲ ବ ି ଲ�ୋଇଥିବୋ କମ୍ୋନୀ 
କରୃ୍୍ଟପକ୍ଷ ତୋକୁ ଉଠୋଉ ନୋହୋନ୍ତ।ି 
ତୋଳଗଚର ସହରର ବଦୁିୟୁତ୍   ଖଣୁ୍ଟଗର 
ଏଗବ ବଭିନି୍ନ ଗଟଲକିମ କମ୍ୋନୀ ନଜି 
ନଜିର ଗକବୁଲ ତୋର ଟୋଣଛିନ୍ତ।ି ତୋର 
ଟୋଣବିୋ ସହତି ଆବଶୟୁକତୋ ଠୋରୁ 
ଅଧିକ ତୋର �ଡୁୋଇ ଖଣୁ୍ଟଗର ଝୁଲୋଇ 
ଗଦଇଛନ୍ତ।ି ଗ�ୋଟଏି କମ୍ୋନୀ ତୋହୋର 
ଗକବୁଲ ଝୁଲୋଇ �ବିୋପଗର ଅନୟୁ 
କମ୍ୋନୀମୋଗନ ତୋ ଉପଗର ନଜି ନଜି 
ଗକବୁଲ ପକୋଇ ଗଦଉଛନ୍ତ।ି ଫଳଗର 

ମୋଳମୋଳ ତୋର ଏଗବ ରୋସ୍ତୋପୋଶ୍ଶ୍ଟଗର 
ଓହଳକି ି ରହୁଛ।ି ଏପରକି ି ଅଗନକ 
ସ୍ୋନଗର ଗଲୋକଙ୍ ଘର ସୋମ୍ନୋଗର 
ଅତୟୁନ୍ତ ବପିଦଜନକ ଅବସ୍ୋଗର 
ଏହୋ ଝୁଲୁଛ।ି ଗତଗବ ଏଗନଇ ବଜୁିଳ ି
ବଭିୋ�କୁ ଅବ�ତ କଗଲ ଗସମୋଗନ 
ଶଣୁବିୋକୁ ନୋରୋଜ। ଏହୋ ଗସମୋନଙ୍ 
ଗକବୁଲ ନୁଗହଁ ଗବୋଲ ି କହ ି କୋମ 
ସୋରଗିଦଉଛନ୍ତ।ି ଅବସ୍ୋ ଏଭଳ ିଗହୋଇଛ ି
ଗ�ସ, �ଦ ି ଗକୌଣସ ି ଠୋଗର ବଦୁିୟୁତ୍   
ସଂଗ�ୋ� ବଚି୍ନି୍ନ ଗନଇ ଗ୍ୋହକମୋଗନ 
ଅଭଗି�ୋ� କରୁଛନ୍ତ ି ଗସଗତଗବଗଳ 
ବଦୁିୟୁତ୍   କମ୍ଟଚୋରୀମୋଗନ ଘଗରୋଇ 
କମ୍ୋନୀଙ୍ ଗକବୁଲ ଆଗଡଇ 
ହତିୋଧିକୋରୀଙ୍ ତୋରକୁ ଗଖୋଜୁଛନ୍ତ।ି 
ଗତଣ ୁ ଏସବୁ ସମସୟୁୋ ପ୍ରତ ି ଦୃଷ୍ ି
ଗଦବୋକୁ ସୋଧୋରଣଗର ଦୋବ ିଗହଉଛ।ି

ସମସ୍ୟା ସଷୃ୍ ିକରୁଛ ିବଜୁିଳ ିଖଣୁ୍ଟରର ରକବୁଲ ତାର

ଅନୁରଗାଳ ବଜାରରର ଇରନାଭା କ୍ଷି୍ାର ପନୁଃ ପ୍ରରବଶ

ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୮ୋ୩(ସମସି): ଚୋରଚିକଆି 
�ୋନ ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ି ଏକ ମୋଇଲ ଖଣୁ୍ଟ ଅତକି୍ରମ 
କରଥିିବୋ ଗଟୋଗୟୋଟୋ କମ୍ୋନୀ ଏଗବ ବଜୋରକୁ 
ଇଗନୋଭୋ କ୍ରଷି୍ୋ ପନୁଃ ପ୍ରଗବଶ କରୋଇଛ।ି ସମ୍ରୂ୍୍ଟ 
ଅତୟୁୋଧନୁକି ଜ୍ୋନ ଗକୌଶଳକୁ ପ୍ରଗୟୋ� କର,ି 
କମ୍ୋନୀ ୨୦୧୬ ଏବଂ ୨୦୧୮ ଇଗନୋଭୋ କ୍ରଷି୍ୋ 
ମଗଡଲ କୋରର ଢୋଞ୍ଚୋ ବଦଳୋଇ ଗ୍ୋହକଙ୍ 
ଚୋହଦିୋ ମତୁୋବକ ଏଥିଗର ସୋମୋନୟୁ ପରବିର୍୍ଟନ 
କରୋ�ୋଇଛ।ି ବୟୁକ୍�ିତ କମି୍ୋ ବୟୁବସୋୟକି 
କୋ�୍ଟୟୁଗର ବୟୁବହୋର ଗ�ୋ�ୟୁ ଉକ୍ କୋରର 
ଅନଗରୋଡ ମଲୂୟୁ ୨୩ ଲକ୍ଷ ୫୦ହଜୋରରୁ ୨୪ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ୋ ରହଛି।ି ନୁୟୁ ପ୍ରମିୟିର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗ୍ଲି ସହତି 
ବମ୍ଫର �ୋଡରି ବଡ ି କନଷ୍ଟ୍ରକସନକୁ ମଜଭୁତ 

କରଛି।ି �ୋଡ଼ଗିର ଗସଣ୍ଟଟ୍ୋଲ ଏସସିହ ପୋୱୋର ୱିଗଣ୍ୋ 
ଓ ପୋୱୋର ଷ୍ୟିରଂି ସବୁଧିୋ ରହଛି।ି ୫ଟ ି ରଙ୍ଗଗର 
ଏହ ି�ୋଡ ିଗସୋରୁମଗର ମଳୁିଛ ିଗବୋଲ ିଗଟୋଗୟୋଟୋ 
କମ୍ୋନୀ ପ୍ରକୋଶ କରଛି।ି ପବୂ୍ଟ ଦୋମଠୋରୁ ବର୍୍ଟମୋନ 
�ୋଡରି ମଲୂୟୁ ୨୩ହଜୋର ଟଙ୍ୋ କମ ରହଥିିବୋ 
ଶଶଭୂିଷଣ ଦୋସ (ଏଜଏିମ ଗସଲ୍ସ), ବ୍ୋଞ୍ଚ ମଖୁୟୁ 
ଆଗଲୋକ ମହୋପୋତ୍ର, ମୋଗକ୍ଟଟଂି ଗହଡ ହର ି
ଚରଣ ସହି୍ୋ ସଚୂନୋ ଗଦଇଛନ୍ତ।ି ପବୂ୍ଟରୁ ଏହ ି
�ୋଡ ି ମୋଗକ୍ଟଟଗର ଅନୟୁ �ୋଡ ି ତୁଳନୋଗର ବହୁଳ 
ବୟୁବହୋର ଗହଉଥିବୋ ଗବଗଳ ପନୁବ୍ଟୋର ଗ୍ୋହକଙ୍ 
ଚୋହଦିୋ ମତୁୋବକ ଏଥିଗର ସୋମନୟୁ ପରବିର୍୍ଟନ 
ଅଣୋ�ୋଇ ବଜୋରକୁ ଛଡୋ�ୋଇଥିବୋ ଏଭପି ି
ଗସଲ୍ ଫସ ସତୀଥ୍ଟ ନୋୟକ ସଚୂନୋ ଗଦଇଛନ୍ତ।ି

୪ ରକାଇଲା ରବାରେଇ ବାଇକ ଜବତ; ୪ ଗରିଫ

ଗଛଣ୍ପିଦୋ,୧୮ୋ୩(ସମସି): ଅନୁଗ�ୋଳ ଜଲି୍ୋ 
ଗଛଣ୍ପିଦୋ ପଲୁସି ଆଜ ି ସକୋଗଳ ସନ୍ତରୋବନ୍ଧ 
ଠୋଗର ୪ ଗକୋଇଲୋ ଗବୋଗଝଇ ଗମୋଟର 
ସୋଇକଲ ଜବତ କରବିୋ ସହ ୪ ଜଣଙୁ୍ �ରିଫ 
କରଛି।ି ପଲୁସି ସତୂ୍ରରୁ ପ୍ରକୋଶ ଟୋକୁଆ ଗ୍ୋମର 
ଋଷଭ ମୋଝୀ, ଗ�ୌତମ ଗବଗହରୋ, ସଗନ୍ତୋଷ 
ପ୍ରଧୋନ ଏବଂ ବ୍ୋହ୍ମଣବଲି ଗ୍ୋମର ପ୍ରଦୀପ 
ଗବଗହରୋ କଣହିୋଁ ଅଞ୍ଚଳର ଜରଡୋ ଗକୋଇଲୋ 
ଖଣରୁି ୪ଟ ି ଗମୋଟର ସୋଇକଲଗର ଗକୋଇଲୋ 
ଆଣଥୁିବୋ ଗବଗଳ ସନ୍ତରୋବନ୍ଧ-ସୋନ ସନ୍ତରୋବନ୍ଧ 

ରୋସ୍ତୋଗର ପଲୁସି ଗସମୋନଙୁ୍ ଅଟକୋଇ ଥିଲୋ। 
ଗସମୋନଙ୍ ନକିଟରୁ ୪ଟ ିଗମୋଟର ସୋଇକଲଗର 
ଆଖୋ ବସ୍ତୋଗର ଗବୋଗଝଇ ଗହୋଇଥିବୋ ପ୍ରୋୟ ୧୨ 
କ୍ଣି୍ଟୋଲ ଗକୋଇଲୋ ସହତି ଗମୋଟର ସୋଇଗକଲ 
ଜବତ କରଥିିଲୋ। ଗକୋଇଲୋ ଚୋଲୋଣଗର 
ଅଭ�ିକୁ୍ ୪ ଜଣଙୁ୍ ଅଟକ ରଖିବୋ ସହ ଗମୋନଙ୍ 
ନୋମଗର ଥୋନୋ ଗକସ ନମ୍ର ୧୧୧/୨୩ଗର 
ଦଫୋ ୩୭୯, ୩୪ ଆଇପସି ି ଏବଂ 
ଏମଏମଡଆିର ଆକ୍ଟଗର ମୋମଲୋ ରୁଜୁ କରବିୋ 
ସହତି ୪ ଅଭ�ିକୁ୍ଙୁ୍ ଗକୋଟ୍ଟ ଚୋଲୋଣ କରଛି।ି

ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୮।୩(ସମସି): ଅନୁଗ�ୋଳ ଚୋଇଲ୍ଡ 
ଲୋଇନ, ଗକୈଳୋଶ ସତୟୁୋଥ ଥି ଫୋଉଗଣତେସନ, ବଶି୍ୱ�ବୁ 
ଗକନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ବଅଁରପୋଳ ବ୍ଲକ ବଉଳ�ିଡ 
ଗ୍ୋମପଞ୍ଚୋୟତଗର ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚୋୟତ କୋ�୍ଟୟୁ 
ନବି୍ଟୋହୀ ଅଧିକୋରୀ, ଜଆିରଏସ୍ ସ୍ୱୟଂସହୋୟକ, 
ଅଙ୍ଗନବୋଡ,ି ଅଶୋକମ୍ଟୀଙୁ୍ ଗନଇ ଏକ ପଞ୍ଚୋୟତସ୍ତରୀୟ 
ବୋଲୟୁବବିୋହ ନଗିରୋଧ ସଭୋ ଅନୁଷ୍ତି ଗହୋଇ�ୋଇଛ।ି 
ଗଛଣତେପିଦୋ ବ୍ଲକ ଗଟଣ୍ଟଗୁଲୋଇ ଗକୋଡୋ ସୋହ ି ଗ୍ୋମ 
ପଞ୍ଚୋୟତଗର ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚୋୟତ କୋ�୍ଟୟୁନବି୍ଟୋହୀ 

ଅଧିକୋରୀ, ଜଆିରଏସ୍ ସ୍ୱୟଂସହୋୟକ, ଅଙ୍ଗନବୋଡ,ି 
ଅଶୋକମ୍ଟୀଙ୍ ସଗମତ ଅଗନକ ଉପସ୍ତି ଥିଗଲ। 
ଏଅବସରଗର ବୋଲୟୁବବିୋହକୁ ଗରୋକବିୋ ସହ 
ବୋଲୟୁବବିୋହର କୁପରଣିୋମ ଦଣତେବଧିୋନ ବଷିୟଗର 
ଆଗଲୋଚନୋ କରଥିିଗଲ। ଚୋଇଲ୍ଡଲୋଇନର ନଗିଦ୍୍ଟଶକ 
ମଗନୋଜ କୁମୋର ମହୋପୋତ୍ର, ସଂଗ�ୋଜକିୋ ପଜୂୋ 
ସ୍ୱୋଇଙଁ୍ ତର୍୍ଶୋବଧୋନଗର ସଦସୟୁୋ ଗରୋଜୋଲନି 
ଦୋସ, ରୋମ ଚନ୍ଦ୍ର ସୋହୁ ଏବଂ କୋଉନସଲିର 
ଦ�ିବଜିୟ ସୋହୁ ସଗଚତନତୋ କରଥିିଗଲ।

ପରୁୋତନ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ 
ଅଞ୍ଚଳର ବକିୋଶ ହୁଏ

ବଇଣ୍ୋ,୧୮ୋ୩(ସମସି): ଆଜରି ସମୋଜଗର �ବୁପଢିୀଙ୍ ଦ୍ୋରୋ 
ଅଗନକ ବକିୋଶ ମଳୂକ କୋ�୍ଟୟୁ ଗହଉଛ।ି ଏକତୋ ବଜୋୟ ରଖିବୋ 
ଆବଶୟୁକ ଗବୋଲ ି ଶକୁ୍ରବୋର କଗିଶୋରନ�ର ବ୍ଲକ ହମିତିରିୋଠୋଗର 
ଅନୁଷ୍ତି ପରୁୋତନ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍ ଗବୈଠକଗର ଗ�ୋ�ଗଦଇଥିବୋ 
ଅତଥିିମୋଗନ ମତ ପ୍ରକୋଶ କରଛିନ୍ତ।ି ପରୁୋତନ ଛୋତ୍ର ଜ୍ୋନରଞ୍ଜନ 
ସୋହୁଙ୍ ସଭୋପତତି୍ୱଗର ଅନୁଷ୍ତି ଗବୈଠକଗର ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଭୋକର 
ପ୍ରଧୋନ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୋହୁ, ପ୍ରଶୋନ୍ତ କୁମୋର ପ୍ରଧୋନ, ମୀନ ଗକତନ 
ଗଦହୁରୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ କୁମୋର ସୋହୁ, ଅରୁଣ କୁମୋର ସୋହୁ, ବରିବର ଗସଠୀ, 
ସଗୁଲୋଚନୋ ପ୍ରଧୋନ ପ୍ରମଖୁ ଗ�ୋ�ଗଦଇ ପରୁୋତନ ଛୋତ୍ରୀଛୋତ୍ରଙ୍ 
ବଭିନି୍ନ ସମସୟୁୋ ସମ୍କ୍ଟଗର ଆଗଲୋଚନୋ କରବିୋ ସହ ଗସମୋଗନ 
କଭିଳ ି ସଠକି ସ୍ୋନଗର ପହଞ୍ଚଗିବ ଗସଗନଇ ଆଗଲୋକପୋତ 
କରଥିିଗଲ। ପ୍ରୋରମ୍ଭଗର ପରଗଲୋକ ଗହୋଇ�ୋଇଥିବୋ ଶକି୍ଷକ, 
ପରୁୋତନ ଛୋତ୍ରଙ୍ ବଗିୟୋ�ଗର ଗଶୋକସଭୋ ଅନୁଷ୍ତି ଗହୋଇଥିଲୋ।

ଦୁର୍ଘଟଣୋଗର �ରୁୁତରଙ୍କ ମତୁୃୟୁ
ଭୁବନ, ୧୮ୋ୩(ସମସି): ଭୁବନ ଥୋନୋ ସରୁପ୍ରତୋପ ପରୁ ଫୋଣ୍ ି
ଅନ୍ତ�୍ଟତ ମଠକରଗ�ୋଳୋ ବଟି୍   ଟପିଗିଲଇ ସଂରକ୍ଷତି ଜଙ୍ଗଲଗର 
ଅଷ୍ପ୍ରହରୀ ନମିଗନ୍ତ �ତ ୯ ତୋରଖି ୧୦ଟୋ ସମୟଗର �ଛଡ଼ୋଳ 
ଧର ିଆସଥୁିବୋ ସମୟଗର ୍ୋକ୍ଟର ଓଲଟ ି୨ଜଣ ମତୃ ଗହୋଇଥିଲୋ। 
ଏଥିଗର ୪ ଜଣ �ରୁୁତର ଗହୋଇଥିଗଲ। ୪ ଜଣ �ରୁୁତରଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ 
ଜଣଙ୍ ଶନବିୋର ମତୁୃୟୁ ଗହୋଇଛ।ି ଶନବିୋର ଭୁବନ ଡୋକ୍ରଖୋନୋଗର 
ତୋଙ୍ର ମତୁୃୟୁ ଗହୋଇଛ।ି ମତୃକ ଜଣକ ଗହଗଲ ସରୁପ୍ରତୋପପରୁ 
ଡ଼ହିସୋହରି ସଉର ି ସ୍ୱୋଇଁଙ୍ ପଅୁ ଜଳଧର ସ୍ୱୋଇଁ(୬୩)। ଫୋଣ୍ ି
ଅଧିକୋରୀ ଘଟଣୋସ୍ଳଗର ପହଞ୍ଚ ିଶବକୁ ଜବତ କରବିୋ ସହତି ଏକ 
ଅପମତୁୃୟୁ ମୋମଲୋ ରୁଜୁ କର ିପରବିୋରକୁ ଶବ ଦୋହ କରବିୋ ପୋଇଁ 
ହସ୍ତୋନ୍ତର କରଥିିବୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି

ରୋତ୍ରକୋଳୀନ କ୍ଗିକଟ୍   
ପ୍ରତଗିଯୋ�ତିୋ; ଗସମଗିର ବସିସିବି ି

ବଇଣ୍ୋ,୧୮ୋ୩(ସମସି): କଗିଶୋରନ�ର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତ�୍ଟତ ବଇଣ୍ୋ 
ସଗପ୍ନଶ୍ୱର୍   ଗଖଳ ପଡ଼ଆିଠୋଗର ବୁଗଲଟ ବଏଜ କ୍ଲବ୍   ଆନୁକୂଲୟୁଗର 
ଚୋଲଥିିବୋ ରୋତ୍ରକିୋଳୀନ କ୍ରଗିକଟ୍   ପ୍ରତଗି�ୋ�ତିୋର ଦ୍ତିୀୟ 
ଦନିଗର ଅନୁଷ୍ତି କ୍ୋଟର ଫୋଇନୋଲ ମୟୁୋଚଗର ବଇଣ୍ୋ ଗଫୟୋର 
ଇଗଲଗଭନ କ୍ଲବକୁ ହରୋଇ ବସିସିବି ିବଇଣ୍ୋ ବଜିୟୀ ଗହୋଇ ଗସମ ି
ଫୋଇନୋଲଗର ପ୍ରଗବଶ କରଛି।ି ପ୍ରଥଗମ ଇଗଲଗଭନ ବୟୁୋଟଂି କର ି
୯୩ ରନ ସଂଗ୍ହ କରଥିିବୋ ଗବଗଳ �ବୋବଗର ବସିସିବି ି୯୪ ରନ 
କର ି ବଜିୟୀ ଗହୋଇଥିଲୋ। ମଖୁୟୁ ଅତଥିି ଜଲି୍ୋ ପରଷିଦ ସଦସୟୁୋ 
ବଷୁି୍ପ୍ରୟିୋ ପ୍ରଧୋନ ଗ�ୋ�ଗଦଇଥିବୋ ଗବଗଳ ଅନୟୁତମ ଅତଥିି 
ଭୋବଗର ନୁନୁକୋପଶ ି ସରପଞ୍ଚ ଦୀପ୍ମିୟୀ ସୋହୁ, ବଗିଜଡ ି ଗନତୋ 
ସଗନ୍ତୋଷ କୁମୋର ପ୍ରଧୋନ, ବ୍ଲକ �ବୁ ବଗିଜଡ ିସଭୋପତ ିଅରୁଣ ସୋହୁ, 
ମୋନସ ସୋହୁ, ବଶି୍ୱଜତି ପଟ୍ଟନୋୟକ ପ୍ରମଖୁ ଗ�ୋ�ଗଦଇଥିଗଲ।

ହନୁମାନ ଜୟନ୍ୀ ଉପଲରଷେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିରବୈଠକ

ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୮ୋ୩(ସମସି): ସହର ଉପକଣ୍ଠ 
ରୋଣୀଗ�ୋଡୋ ଗ୍ୋମଗର ୧୧ତମ ହନୁମୋନ 
ଜୟନ୍ତୀ ପୋଳନ ଉପଲଗକ୍ଷ ପ୍ରଶୋନ୍ତ ବଶି୍ୱୋଳଙ୍ 
ସଭୋପତତି୍ୱଗର ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଗବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
ଗହୋଇ�ୋଇଛ।ି ଗବୈଠକଗର ବ�ିତ ବଷ୍ଟର 
ଆୟବୟୁୟର ବବିରଣୀ ଉପସ୍ୋପନୋ କରୋ�ୋଇ 
ସବ୍ଟସମ୍ମତକି୍ରଗମ ଅନୁଗମୋଦନ କରୋ�ୋଇଥିଲୋ। 
ଚଳତି ବଷ୍ଟ ପୋଇଁ ନୂତନ କମ୍ଟକର୍୍ଟୋ ଚୟନ ନମିଗନ୍ତ 
ଗବୈଠକଗର ଉପସ୍ୋପନୋ କରୋ�ୋଇ ଥିଲୋ। 
ବଶିଦ ଆଗଲୋଚନୋ ପଗର ନୀର ସୋହୁ ସଭୋପତ,ି 
ଧଗନଶ୍ୱର ବଶି୍ୱୋଳ ସମ୍ୋଦକ ଓ ବମିୋ୍ଧର ବଶି୍ୱୋଳଙୁ୍ 

ଗକୋଷୋଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୋବଗର ଚୟନ କରୋ�ୋଇଛ।ି ନୂତନ 
କମଟି ି �ଠନ ପଗର କମ୍ଟକର୍୍ଟୋ�ଣ ଚଳତି ବଷ୍ଟ 
�ୋକ�ମକଗର ସଙ୍ଟ ଗମୋଚନ ମହୋବୀର 
ହନୁମୋନଙ୍ ଜୟନ୍ତୀ ପୋଳନ କରବିୋକୁ ନଷି୍ପର୍ ି
ନଆି�ୋଇଥିଲୋ। ଗବୈଠକଗର ଉପଗଦଷ୍ୋ ରଗମଶ 
ସୋହୁ, ଅରୁଣ ଦୋସ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରକୋଶ ଗଦହୁରୀ ଓ 
କମଟି ିସଦସୟୁ ତ୍ରପିରୁ ବଶି୍ୱୋଳ, ବନ ସୋହୁ, ଅଙ୍ଗଦ 
ଗଦହୁରୀ, ଗବୈରୋ�ୀ ବଶି୍ୱୋଳ, ଦୋମ ଗଦହୁରୀ, 
ଗହମନ୍ତ ବଶି୍ୱୋଳ, ଜୟକୃଷ୍ ସୋହୁ, ଗଦବ ସୋହୁ, ନୀର 
ଗଦହୁରୀ, ଜ� ସୋହୁ, ବୁନୁ ପ୍ରଧୋନ, ଲପି ୁ ବଶି୍ୱୋଳ 
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଗଲ।

  ସାମାଜକି ବଜି୍ାନ ପରୀକ୍ାରର କପ ିକର ି୨ ପରୀକ୍ାର୍ୀ ଏକ୍ସରେଲ୍  

ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବଭି୍ାଟ ରନଇ ଅଭଭିାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସରନ୍ାଷ
ଗେଙ୍କୋନୋଳ, ୧୮ୋ୩(ସମସି): ଗଢଙ୍ୋନୋଳ 
ଜଲି୍ୋଗର ମୋ୍କି ପରୀକ୍ଷୋର ସୋମୋଜକି 
ବଜି୍ୋନ ପରୀକ୍ଷୋଗର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବଭି୍ୋଟ ଗନଇ 
ଅଭଭିୋବକ ମହଲଗର ଅସଗନ୍ତୋଷ ପ୍ରକୋଶ 
ପୋଇଥିବୋ ଗବଗଳ ଚନି୍ତୋଗର ପରୀକ୍ଷୋଥ୍ଟୀ 
ରହଛିନ୍ତ।ି ମୋ୍କି୍   ସଗମଟଭି୍  -୨ପରୀକ୍ଷୋ 
ଜଲି୍ୋଗର ଶୋନ୍ତଶିଙୃ୍ଖଳୋର ସହତି ଚୋଲଥିିବୋ 
ଗବଗଳ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବଭି୍ୋଟକୁ ଗନଇ 
ଅସଗନ୍ତୋଷ ପ୍ରକୋଶ ପୋଇଛ।ି ସୋମୋଜକି 
ବଜି୍ୋନ ପରୀକ୍ଷୋଗର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତ�୍ଟତ 
ଗ�ଙୁ୍ଗଟଆି ପଞ୍ଚୋୟତ ହୋଇସ୍ଲୁର ଜଗଣ 
ଛୋତ୍ର ଓ କଙ୍ଡୋହୋଡ ବ୍ଲକ ବରିୋଶୋଳ 
ହୋଇସ୍ଲୁର ଜଗଣ ଛୋତ୍ର କପ ି କର ି

ଏକ୍ସଗଫଲ୍   ଗହୋଇଥିବୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି ଆଜ ି
ଅନୁଷ୍ତି ସୋମୋଜକି ବଜି୍ୋନ ପରୀକ୍ଷୋର 
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗର ତରୁଟକୁି ଗନଇ ବଭି୍ୋଟ ସଷୃ୍ ି
ଗହୋଇଥିଲୋ। ବ୍ଜନୋଥ ବଡଗଜନୋ ଉଚ୍ଚ 
ବଦିୟୁୋଳୟ ପରୀକ୍ଷୋ ଗକନ୍ଦ୍ରଗର ପରୀକ୍ଷୋ 
ଆରମ୍ଭ ଗହବୋପଗର ବ ିଗସଟ୍   ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗର 
ଏ ଗସଟ୍  ର ଦୁଇପଷୃ୍ୋ ପ୍ରଶ୍ନ ରହଥିିବୋ 
ଗଦଖିବୋକୁ ମଳିଥିିଲୋ। ଫଳଗର ପରୀକ୍ଷୋ 
ଗଦବୋଗର ପରୀକ୍ଷୋଥ୍ଟୀମୋଗନ ଅଡୁଆଗର 
ପଡ଼�ିୋଇଥିଗଲ। ଏହ ି ପରୀକ୍ଷୋ ଗକନ୍ଦ୍ରଗର 
ଗମୋଟ ୨୫୭ଜଣ ପରୀକ୍ଷୋଥ୍ଟୀ ପରୀକ୍ଷୋ 
ଗଦଉଥିବୋ ଗବଗଳ ୭୦ଜଣ ପରୀକ୍ଷୋଥ୍ଟୀଙ୍ 
ବ ି ଗସଟ୍   ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗର ପରୀକ୍ଷୋ ଗଦଇଥିବୋ 

ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି ଗସମୋନଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ଜଣ 
ପରୀକ୍ଷୋଥ୍ଟୀଙ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗର ଏପର ି
ତରୁଟ ି ଗଦଖୋ�ୋଇଥିଲୋ। �ୋହୋକୁ ଗନଇ 
ପରୀକ୍ଷୋଥ୍ଟୀମୋଗନ ଚନି୍ତୋଗର ପଡ଼�ିୋଇଛନ୍ତ।ି 
ଏପର ିତରୁଟ ିପରଲିକ୍ଷତି ଗହବୋପଗର ପରୀକ୍ଷୋ 
ଗକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କଛି ି ବଳକୋ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ ବ ି
ଗସଟ୍   ପରୀକ୍ଷୋଥ୍ଟୀଙୁ୍ ଏ ଗସଟ୍   ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗଦଇ 
ପରୀକ୍ଷୋ ପରଚିୋଳନୋ କରୋ�ୋଇଥିଲୋ। ଏ 
ସମ୍କ୍ଟଗର ପରୀକ୍ଷୋଗକନ୍ଦ୍ରର ଅଧୀକ୍ଷକ ଜଲି୍ୋ 
ଶକି୍ଷୋଧିକୋରୀ ନଗିବଦତିୋ ପୋଣ ିଓ ମୋଧ୍ୟମକି 
ଶକି୍ଷୋ କରୃ୍୍ଟପକ୍ଷଙୁ୍ ଅବ�ତ କରୋଇଛନ୍ତ।ି 
ଜଲି୍ୋଗର ଏଭଳ ି ପରସି୍ତି ି ଅନୟୁ ୧୦ଟ ି
ପରୀକ୍ଷୋ ଗକନ୍ଦ୍ରଗର ଗହୋଇଥିବୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି

ବପି୍ଲବୀ ବ୍ରଜ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏକାେଶାହରର ସ୍ତୃସିଭା

ଅଶ୍ୀଳ ଭଡିଓି ଭାଇରାଲ; ନବମରରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା
ଗେଙ୍କୋନୋଳ, ୧୮ୋ୩(ସମସି): ଗଢଙ୍ୋନୋଳ 
ଟୋଉନଥୋନୋ ଅଞ୍ଚଳଗର ଅଶ୍ୀଳ ଭଡିଓି ଭୋଇରୋଲ 
ଗହବୋରୁ ଜଗଣ ନବମଗରେଣୀ ଛୋତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତୟୁୋ 
କରଥିିବୋ ଅଭଗି�ୋ� ଗହୋଇଛ।ି ଅଶ୍ୀଳ ଭଡିଓି 
ଭୋଇରୋଲ ଗହବୋ ଜୋଣ ି ଗଲୋକଲଜୟୁୋ ଭୟଗର 
ଛୋତ୍ରୀ ଜଣଙ୍ ନଜିଘଗର ଗବକଗର ରଶ ି ଲ�ୋଇ 
ଆତ୍ମହତୟୁୋ କରଥିିବୋ ଅଭଗି�ୋ� ଗହୋଇଛ।ି ଟୋଉନ 

ଥୋନୋ ଅଧିକୋରୀ ରୋଗଜନ୍ଦ୍ର ମହୋପୋତ୍ର ମତୃଗଦହକୁ 
ଉଦ୍ୋର କର ି ବୟୁବଗଚ୍ଦ ପୋଇଁ ପଠୋଇ ତଦନ୍ତ 
ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ି ଅଶ୍ୀଳ ଭଡିଓି ଉଗର୍ୋଳନ 
କର ି ସ୍ୋନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଗଣ �ବୁକ ଭୋଇରୋଲ 
କରଥିିବୋ ଆତ୍ମହତୟୁୋ ପବୂ୍ଟରୁ ଛୋତ୍ରୀ ଜଣଙ୍ ନଜି 
ମୋଆକୁ କହଥିିବୋ ଛୋତ୍ରୀର ମୋଆ ପ୍ରକୋଶ କର ିଦୃଢ 
କୋ�୍ଟୟୁୋନୁଷ୍ୋନ ପୋଇଁ ଦୋବ ିକରଛିନ୍ତ।ି ଗେଙ୍କୋନୋଳ, ୧୮ୋ୩(ସମସି): ରେୀ ରେୀ ନୀଳକଗଣ୍ଠଶ୍ୱର ମହୋଗଦବ ମନ୍ରି 

ପ୍ରୋଙ୍ଗଣଗର ଗଢଙ୍ୋନୋଳ ଚରିବୀର ବପି୍ଲବୀ ଜନନୋୟକ ବ୍ଜ ମହୋପୋତ୍ରଙ୍ 
ଏକୋଦଶୋହ ଓ ସ୍ତୃସିଭୋ ପୋଳତି ଗହୋଇ�ୋଇଛ।ି ଜନଜୋଗ୍ତ ମଞ୍ଚର ସଭୋପତ ି
ସଗୁରନ୍ଦ୍ର ଦଗଳଇଙ୍ ଆବୋହକତ୍ତ୍ୱଗର ଏହ ି ସଭୋ ଆଗୟୋଜନ କରୋ�ୋଇଥିଲୋ। 
ଏଥିଗର ଲକ୍ଷୀଧର ସୋହୁ ସଭୋପତତି୍ୱ କରଥିିଗଲ। ଗଢଙ୍ୋନୋଳ ମୋଟରି ଚରି ବପି୍ଲବୀ 
ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ୋମୀ ବ୍ଜ ମହୋପୋତ୍ରଙ୍ ଜନ୍ମ ୧୯୨୨ ମୋଚ୍ଚ୍ଟ ୨୪ ଗହୋଇଥିଲୋ। �ତ 
୭ ତୋରଖିଗର ତୋଙ୍ର ଗଦହୋନ୍ତ ଗହୋଇଥିଲୋ। ତୋଙ୍ର ଏକୋଦଶୋହ କୋ�୍ଟୟୁକ୍ରମଗର 
ଗଢଙ୍ୋନୋଳର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଜିୀବୀ ତୋଙ୍ର ସ୍ତୃଚିୋରଣ କରଥିିଗଲ। ଏହ ିରେଦ୍ୋଞ୍ଜଳ ି
ସଭୋଗର ବଷୁି୍ ନନ୍, ରୁଦ୍ରନୋରୋୟଣ ନନ୍, ଦୋଶରଥୀ ଗବଗହରୋ, ଗକୈଳୋସ 
ଗବଗହରୋ, ଅଖିଳ ମହୋପୋତ୍ର, ବନମୋଳ ିମଲ୍କି, ପସି ିନୋଥ, ସମୀର ସୋହୁ, ସନୁୀଲ 
ଦୋସ, ସନୋତନ ମହୋପୋତ୍ର, ଗସୌରୋଂସ ୁଗଶଖର ଦୋସ, କୋମୋକ୍ଷୋ ଗବଗହରୋ, ଅନଲି୍   
ଦୋସ, ଜନୋଦ୍୍ଟନ ନନ୍ୀ, ବଳରୋମ ଗବଗହରୋ, �ରିଜିୋ ମହୋନ୍ତ,ି ଅରୁଣ ମଲ୍କି, 
ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ୋ, ��ୁଳ ନୋୟକ, ପ୍ରଦୀପ ସୋହୁ, କଗିଶୋର ମରିେ, ଲୋଲୋ ମଧକୁର ସଂି, 
ତ୍ରନିୋଥ ଗବଗହରୋ, ଧନୟୁୋ ଶକୁ୍ଳ, ସୟୂ୍ଟୋ ମରିେ ପ୍ରମଖୁ ସ୍ତୃଚିୋରଣ କର ିସରକୋରଙ୍ 
ପୋଖଗର ୩ଟ ିଦୋବ ିକରୋ�ବି ଗବୋଲ ିଗବୋଲ ିନଷି୍ପର୍ ିନଆି�ଲୋ।

ପକି୍ ଅପ-ରମାଟର ସାଇକଲ ଧକ୍ାରର ୩ ପରୀଷୋରଚ୍ଚୀ ଆହତ

ବଏଜୋର ଜୟନ୍ତ ପ୍ରଧୋନ 
ହତୟୁୋକୋଣ୍; ୩ �ରିଫ

ଗଛଣ୍ପିଦୋ,୧୮।୩(ସମସି): ଅନୁଗ�ୋଳ ଜଲି୍ୋ ବୋ�ଡ଼ଆି ଥୋନୋ 
ଖୋମୋର ମନ୍ରି ଛକ ନକିଟଗର ପକିଅପ୍   ଓ ଗମୋଟର ସୋଇକଲ 
ଧକ୍ୋଗର ଜଗଣ ମୋ୍କି୍   ପରୀକ୍ଷୋଥ୍ଟୀ �ରୁୁତର ଗହୋଇଥିବୋ ଗବଗଳ 
୨ଜଣ ପରୀକ୍ଷୋଥ୍ଟୀ ଆହତ ଗହୋଇଛନ୍ତ।ି ଘଟଣୋରୁ ପ୍ରକୋଶ �ଡ଼ମଣ୍ଳ 
ଉଚ୍ଚ ବଦିୟୁୋଳୟରୁ ଦଶମ ଗରେଣୀ ପରୀକ୍ଷୋ ଗଦଇ ସୋରବିୋ ପଗର 
ଶମିଳିପିୋଳ ପଞ୍ଚୋୟତ ଉଚ୍ଚ ବଦିୟୁୋଳୟର ୩ଜଣ ଛୋତ୍ର ଏକ ଗମୋଟର 
ସୋଇକଲ ଚଳୋଇ ଘରକୁ ଗଫରୁଥିବୋ ଗବଗଳ ଖୋମୋର୍   ମନ୍ରି ଛକ 
ନକିଟଗର ବୋ�ଡ଼ଆିରୁ �ଡ଼ମଣ୍ଳ ଆଡକୁ �ୋଉଥିବୋ ଏକ ପକିଅପ 
ଭୟୁୋନ୍   ସହତି ଧକ୍ୋ ଗହୋଇଥିଲୋ। ଫଳଗର କନ୍ତ�ଡ଼ୋ ସୋହରି ୨ଛୋତ୍ର 

ଅମନ ବଶି୍ୱୋଳ, ସବୁର୍୍ଟ ଧଳ ଏବଂ ଜୟପଙ୍ଗୋ ଗ୍ୋମର ମଟୁି ଗବଗହରୋ 
ରୋସ୍ତୋ କଡ଼କୁ ଛଟିକି ିପଡ଼ଥିିଗଲ। ସ୍ୋନୀୟ ଗଲୋକ ୩ ଜଣଙୁ୍ ଆମ୍ୱୁଲୋନ୍ସ 
ସହୋୟତୋଗର ପ୍ରଥଗମ ବୋ�ଡ଼ଆି ପ୍ରୋଥମକି ସ୍ୱୋସ୍ୟୁଗକନ୍ଦ୍ରଗର ଚକିତି୍ୋ 
କରୋଇଥିଗଲ। ସବୁର୍୍ଟଙ୍ର ଗ�ୋଡ ଭୋଙ୍ଗ ି�ବିୋ ସହ ମହୁ ଁଏବଂ ହୋତଗର 
�ଭୀର ଆଘୋତ ଲୋ�ଥିିବୋରୁ ଡୋକ୍ର ତୋଙୁ୍ ଗଛଣ୍ପିଦୋ ସ୍ୋନୋନ୍ତର 
କରଥିିଗଲ। ଅବସ୍ୋ �ରୁୁତର ଥିବୋରୁ ଗସଠୋରୁ ଡୋକ୍ର ଅନୁଗ�ୋଳ ଓ 
ପଗର କଟକ ସ୍ୋନୋନ୍ତର କରଥିିବୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି ଅମନଙ୍ ଦୁଇ ହୋତ 
ଭୋଙ୍ଗ ି�ୋଇଥିବୋ ଗବଗଳ ମଟୁି ସୋମୋନୟୁ ଆହତ ଗହୋଇଛନ୍ତ।ି ଅମନଙୁ୍ 
ପଗର ଅନୁଗ�ୋଳ ଜଲି୍ୋ ମଖୁୟୁ ଚକିତି୍ୋଳୟକୁ ସ୍ୋନୋନ୍ତର କରୋ�ୋଇଛ।ି

କି ଗ ଶ ୋ ର ନ � ର , ୧ ୮ ୋ ୩ ( ସ ମ ି ସ ) : 
କଗିଶୋରନ�ର ଥୋନୋ ବଏଜୋ ଗ୍ୋମର ଜୟନ୍ତ 
ପ୍ରଧୋନ ହତୟୁୋକୋଣ୍ଗର ୩ ଅଭ�ିକୁ୍କୁ ଆଜ ି
ସମ୍ଲପରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଲୁସି �ରିଫ କରଛି।ି 
ପ୍ରକୋଶ ଗ�, �ତ ୧୦ ତୋରଖିଗର ବଏଜୋ ଗ୍ୋମର 
ଜୟନ୍ତ ନଜି ବୋଇକ୍   ଗ�ୋଗ� କଗିଶୋରନ�ରରୁ 
ବଏଜୋକୁ ଗଫରୁଥିବୋ ଗବଗଳ କଛି ି ଦୁବୃ୍ଟର୍ତ୍    
ତୋଙୁ୍ ହତୟୁୋ କରଥିିଗଲ। ଗହଗଲ ଅଭ�ିକୁ୍ଙୁ୍ 
�ରିଫ ନ କରୋ�ବିୋକରୁ ଗ୍ୋମବୋସୀ ଅଭ�ିକୁ୍ଙୁ୍ 
ଧରବିୋ ପୋଇଁ କଗିଶୋରନ�ର ଥୋନୋକୁ ଗଘରଉ 
କରଥିିଗଲ। �ୋହୋକ ି ଅନୁଗ�ୋଳ ଡଏିସପ ି
ଏଗକ.ପଣ୍ୋ, ଥୋନୋ ଆଇଆଇସ ି ଲବ ଗବୋଡୋ 
ସଦଳବଳ ଅଭ�ିକୁ୍ ସମ୍ଲପରୁର ଅଇଁଠୋ 
ପୋଲ ି ସୋଇରେୀ ବହିୋରର ବକିୋଶ ଗଭୋଇ(୨୩), 
ଗରହନ ପ୍ରଧୋନ(୨୨) ଓ ବକିୋଶ କୁମ୍ଭୋର(୨୨)
ଙୁ୍ ସମ୍ଲପରୁରୁ �ରିଫ କର ି କଗିଶୋରନ�ର 
ଥୋନୋକୁ ଆଣ ିତଦନ୍ତ ଚଳୋଇଛ।ି ସଚୂନୋଗ�ୋ�ୟୁ, 
ବଏଜୋ ଗ୍ୋମର ଜୟନ୍ତ ପ୍ରଧୋନ ମତୁୃୟୁ ଘଟଣୋଗର 
ଅଭ�ିକୁ୍ଙୁ୍ ପଲୁସି ଘଣ୍ଟ ଗଘୋଡୋଉଥିବୋ 
ପ୍ରତବିୋଦଗର ଗ୍ୋମବୋସୀ କଗିଶୋରନ�ର ଥୋନୋ 
ଗଘରୋଉ କରଥିିଗଲ। ବହୁସଂଖୟୁୋଗର ଗ୍ୋମର 
ମହଳିୋ ଓ ପରୁୁଷ ଏକତ୍ରତି ଗହୋଇ ହତୟୁୋକୋରୀଙୁ୍ 
ତୁରନ୍ତ �ରିଫ କରବିୋ ଦୋବଗିର ଥୋନୋ ଗଘରୋଉ 
କରବିୋ ସହ କଗିଶୋରନ�ର ବୋମରୁ ରୋସ୍ତୋକୁ 
ଅବଗରୋଧ କରଥିିଗଲ।

ବୋତ୍ରୋଗଖୋଳଗର ଦଶଗଦୋଳ
ବଇଣ୍ୋ,୧୮ୋ୩(ସମସି): ଆଠମଲ୍କି 
ବ୍ଲକ ଠୋକୁର�ଡ଼ ଥୋନୋ ବୋତ୍ରୋଗଖୋଳ 
ଗ୍ୋମଗର ଶକୁ୍ରବୋର ଦଶ ଗଦୋଳ �ୋତ୍ରୋ 
ଅନୁଷ୍ତି ଗହୋଇ�ୋଇଛ।ି ଅପରୋହ୍ଗର 
ପ୍ରଭୁ ରୋଧୋକୃଷ୍ଙୁ୍ ଏକ ପଟୁଆଗର 
ଗ୍ୋମ ପରକି୍ରମୋ କରୋ�ୋଇ �ୋତ୍ରୋ 
ପଡ଼ଆିକୁ ଅଣୋ�ୋଇଥିଲୋ। ପଗର 
ଗସଠୋଗର ରୋଧୋକୃଷ୍ଙୁ୍ �ଥୋ ରୀତ ି
ଅନୁସୋଗର ପଜୂୋ କରୋ�ବିୋ ପଗର ଏକ 
ଗଶୋଭୋ�ୋତ୍ରୋ ମୋଧ୍ୟମଗର ନ�ର ପରକି୍ରମୋ 
କରୋ�ୋଇଥିଲୋ। ଏଥିଗର ବୋଜୋ ବୋଣ 
ପ୍ରଦଶ୍ଟନ କରୋ�ୋଇଥିବୋ ଗବଗଳ ଡଗିଜ 
ସୋଉଣ୍ର ତୋଗଳ ତୋଗଳ �ବୁକମୋଗନ 
ନୃତୟୁ ପରଗିବଷଣ କରଥିିଗଲ। ଆଖପୋଖ 
ଅଞ୍ଚଳରୁ ନୋମ ସଂକୀତ୍ଟନ ମଣ୍ଳୀ ଗ�ୋ� 
ଗଦଇ ନୋମ ପରଗିବଷଣ କରଥିିଗଲ। 
�ୋତ୍ରୋ କମଟି ି ପକ୍ଷରୁ ସସୁଜତିଗର �ୋତ୍ରୋ 
ପଡ଼ଆି ସୋଜସଜୋ ଗହୋଇଥିବୋ ଗବଗଳ 
ଗ୍ୋମବୋସୀ ସହଗ�ୋ� କରଥିିଗଲ।



 ରବବିାର 
୧୯  ମାର୍ଚ୍ଚ  ୨୦୨୩ ୦୫କେନ୍ଦୁ ଝର
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ମଷି୍ଟର କର୍ଣ୍ଣାଟକଙ୍କୁ  ଚମ୍କୁଆରର ସ୍ଣାଗତ

ଆନନ୍ଦପରୁ,୧୮।୩(ସମସି): ଘଷପିରୁା ବ୍ଲକ 
ଅଧୀନ କକଶଦୁରପାଳ ଦଧିବାମନ ଜୀଉଙ୍କ 
ଭୂ-ସମ୍ପତକୁି ଜକେ କସବାୟତ ଅନ୍ୟକୁ 
ହସ୍ାନ୍ତର କରବିା ଓ ଏହ ି ଜମକିର ଇଟା 
କାରଖାନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ସାଧାରେକର 
ଅସକନ୍ତାଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକର 
ଥିବା ଶ୍ୀଜୀଉଙ୍କ ଜମରୁି ୫ଟ ିପ୍ଲଟ୍   ଅଭରିାମ 
ପଷୃ୍,ି ନାନୁ୍ କସଠୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷୀଧର କପାଥାଳ 
କସବାୟତଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଥିଲା। କଦକବାତ୍ତର 
ବଭିାଗ କମସିନର ଭୁବକନଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ 
ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ କହାଇଥିବା ଓ ଏହ ି ସମ୍ପତ୍ତ ି
ବକି୍ ି କମି୍ା ହସ୍ାନ୍ତର କଯାଗ୍ୟ କହାଇ ନ 
ଥିବା କବକଳ କକଉଁ ଆଇନ ଆଧାରକର 
ଏହ ି ସମ୍ପତ୍ତ ି ହସ୍ାନ୍ତର କରାଗଲା 
କସକନଇ ସଙ୍ୀନ ଅଭକିଯାଗ କହାଇଛ।ି 

ସଚୂନାନୁଯାୟୀ, ଖାତା ନଂ ୨୮୩କର 
୩ ଏକର ୭୨ ଓ ଖାତା ନମ୍ର ୧୧୦ 
କର ୨ ଏକର ୬୮ କେସମିଲି ଜମକିର 
୫ଟ ି ପ୍ଲଟ୍   ରହଛି।ି କମାଟ୍   ୬ ଏକର ୪୦ 
କେସମିଲି ଜମ ି ତନି ି କସବାୟତଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଥିଲା। କସବାୟତମାକନ ଏହ ି
ଜମକିର କଭାଗ ଦଖଲ କରଆିସଥୁିବା 
କବକଳ ବାଲପିାଳ ଶବିମନ୍ରି ନକିଟକର 
ଥିବା ଦଧିବାମନଜୀଉଙ୍କ ଜମ ି ଲକ୍ଷୀଧର 
କପାଥାଳଙ୍କ ନାମକର ଥିଲା। କତକବ କସ 
ଏହାକୁ ତଞ୍ଚକତା କର ି ମାୟାଧର ସାହୁଙୁ୍କ 
ହସ୍ାନ୍ତର କରବିା ପକର ଏହ ି ଜମ ି ଉପକର 
ଏକବ ଏକ କବଆଇନ୍   ଇଟା କାରଖାନା 
ଚାଲଥିିବାରୁ ବଭିନି୍ନ ମହଲକର ପ୍ରତକି୍ୟିା 
ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି କଦକବାତ୍ତର ବଭିାଗ 

ଅଧୀନକର ଥିବା ଏହ ି ଜମକୁି କପିର ି
କସବାୟତ ଜେଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ହସ୍ାନ୍ତର କକଲ 
ଏବଂ ସ୍ାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିôକାରୀ କପିର ି
ତାହା ଜାେପିାରକିଲ ନାହ ିଁ ତାହାକୁ କନଇ 
ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସଷୃ୍ ିକହାଇଛ।ି ଅନ୍ୟପକଟ ଜମରୁି 
ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବାକୁ ଗ୍ାମବାସୀ ଅଡ଼ ି
ବସଛିନ୍ତ।ି ଏ ସମ୍ପକ୍କକର ପବୂ୍କରୁ ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ କକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ାପାଳ, ଘଷପିରୁା 
ତହସଲିଦାର, କକଶଦୁରାପାଳ ଆର୍  ଆଇଙ୍କ 
ନକିଟକର ଲଖିିତ ଅଭକିଯାଗ କରବିା ସହତି 
ଜମକୁି ମକୁୁଳାଇବାକୁ ଦାବ ି କରଥିିକଲ। 
ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୂ-
ସମ୍ପତକୁି ଉଦ୍ାର କରବିାକୁ କକୌେସ ି କଠାସ୍   
ପଦକକ୍ଷପ ନଆିଯାଇ ନ ଥିବାରୁ ଗ୍ାମବାସୀ 
ତୀବ୍ର ଅସକନ୍ତାଷ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି

ଚମ୍ଆୁ, ୧୮ା୩ (ସମସି): ଚମ୍ପଆୁ 
ନଗର ଭବନ ଠାକର ଚମ୍ପଆୁ ବନ 
ବଭିାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟ ବନାଞ୍ଚଳ ସ୍ରୀୟ 
ବନ ସରୁକ୍ଷା ସମତି ି କବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
କହାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିକର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି 
ଭାକବ ଚମ୍ପଆୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଗରିଜିା 
ଶଙ୍କର ସାହୁ, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାକବ 
ଏସ୍  ସଏିଫ୍   ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାନ୍ତ, ରଜଆି 
ସରପଞ୍ଚ ସକନ୍ତାଷ କୁମାର ନାଏକ, 
ଫକରଷ୍ କରେନଙି୍ ସ୍ଲୁ ଅଧ୍ୟାପକ 
ଅମର କୁମାର କବକହରା, ସରପଞ୍ଚ 
ସଞ୍ତିା ଚାତାର, ମାଧରୂୀ ନାଏକ, 
ପ୍ରମଖୂ କଯାଗ କଦଇଥିକଲ। ଚମ୍ପଆୁ 
ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର 
ଛତ୍ରୟିାଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱକର ଅନୁଷ୍ତି 
ଏହ ି କବୈଠକକର ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର 
ସରପଞ୍ଚ, କଲାକ ପ୍ରତନିଧିି, ଗ୍ାମ ଜଙ୍ଲ 
ସରୁକ୍ଷା କମଟିରି ସଭାପତ,ି ସମ୍ପାଦକ, 
ସଦଶ୍ୟ ସକମତ ଚମ୍ପଆୁ, କଯାୋ, 

ବାକମବାରୀ, ଉଖଣୁ୍ା ଓ ବାଲବିନ୍ଧ ଆଦ ି
କସକ୍ସନର ଫକରଷ୍ର, ଫକରଷ୍ ଗାେ୍କ ଓ 
ନକିଲସନ ବନ ବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶକି୍ଷେ 
କନଉଥିବା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାକନ କଯାଗ 
କଦଇଥିକଲ। ଅତଥିି ଅଧିକାରୀ ମାକନ 
ଜଙ୍ଲ ନଆିଁ ବତ୍କମାନ ପରସି୍ତିକିର ଏକ 
ପ୍ରମଖୁ ସମସ୍ୟା କହାଇପଡ଼ଥିିବା କବକଳ 
ହାତୀ ଓ ମେଷି ମଧ୍ୟକର ଲାଗଥିିବା 
ସଂଘଷ୍କର ନରିାକରେ ପାଇଁ ଜନ 
ସାଧାରେଙ୍କର ସହକଯାଗ ଲଢଥିିକଲ। 
ଏପରକି ି ନଆିଁ ଦାଉରୁ ଜଙ୍ଲକୁୁ ରକ୍ଷା 
କରବିା ପାଇଁ ସବୁ ବଗ୍କର କଲାକ ମାକନ 
ଆକଗଇ ଆସବିା ଉଚତି କବାଲ ିଅତଥିି 
ମାକନ ଆହ୍ାନ କଦଇଥିକଲ। ବତ୍ତ୍କମାନ 
ଜଙ୍ଲର ନଆିଁକୁ ଆକୟାତ ଓ ନଆିଁ 
ଦାଉରୁ ଜଙ୍ଲକୁ ସରୁକ୍ଷା କଦବା ପାଇଁ 
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ କଗାଷ୍ୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 
ସହାୟତା ଲୋ ଯାଉଛ ିକବାଲ ିସଚୂନା 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 

ଘଷପିରୁା,୧୮ା୩(ସମସି): ମ୍ୟାରେକି 
ସାମାଜକି ବଜି୍ାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକର ବ୍ୟାପକ 
ତରୁଟ।ି ବ’ି କସଟ୍   ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମଧ୍ୟକର 
ଏ’କସଟ୍  ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଭଳ ିଗରୁୁତର ତରୁଟକୁି 
କବାେ୍କ କତୃ୍ତ୍କପକ୍ଷ ସ୍ୱୀକାର କରଥିିକଲ 
ସଦୁ୍ା ତରୁଟରି ଶକିାର କହାଇଥିବା 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଶାଆଶାଙ୍କାକର 
ରହଛିନ୍ତ। ସଚୂନା ମତୁାବକ କକନୁ୍ଝର 
ଜଲି୍ା ଘଷପିରୁା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍କତ ଅଳତ ି
ଦରଦି୍ର ନାରାୟେ ବଦି୍ୟାପୀଠକର 
ଆଜ ି ସାମାଜକି ବଜି୍ାନ ପରୀକ୍ଷା 
ଚାଲଥିିବା କବକଳ ବଳରାମଧିର 
ହାଇସ୍ଲୁ ପରୁୁୋବାନ୍ଧକଗାୋର ଛାତ୍ରୀ 
ସସ୍ତିା ନାୟକଙୁ୍କ ବ’ିକସଟ୍  ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 
ମଳିଥିିଲା। କହକଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇବାର 
କଛି ି ସମୟ ପକର ଛାତ୍ରୀ ଜେକ 
ଦାୟତି୍ୱକର ଥିବା ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 
ତରୁଟ ିଥିବା କନଇ ଅଭକିଯାଗ କରଥିିକଲ। 
ଏଥିକନଇ ପରୀକ୍ଷା ପରଚିାଳନାକର 
ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ନୟିନ୍ତ୍ରକ ସକୁରନ୍ଦ୍ରନାଥ 
କଜନାଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାଯବିା ପକର 
ବ’ି କସଟ୍   ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ତରୁଟ ି

ସମ୍ନ୍ଧକର ଜୋପଡ଼ଥିିଲା। କସପକଟ 
ସାମାଜକି ବଜି୍ାନର ଓଏମଆର୍   ପରୀକ୍ଷା 
ପାଇଁ ନଦି୍୍କାରତି ସମୟ ଏକ ଘଣ୍ା ସର ି
ଯାଇଥିବାରୁ ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ 
ପରାମଶ୍କକ୍କମ ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାଥ୍କୀଙ୍କ 
ଖାତା ୧୧ ନମ୍ର ପ୍ୟାକକଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଭାକବ କବାେ୍କ କତୃ୍ତ୍କପକ୍ଷଙ୍କ ନକିଟକୁ 
କପ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା କସଣ୍ର 

ସପୁରକିଟଣ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଜୋପଡ଼ଛି।ି 
କସପକଟ ପରୀକ୍ଷା ସରଯିାଇଥିକଲ ମଧ୍ୟ 
ଛାତ୍ରୀ ଜେକ ବଦି୍ୟାଳୟ ବାହାକର 
ବସ ି ଅକନକ ସମୟ ଧର ି କାନୁ୍ଥିବା 
ସମ୍ପକ୍କକର ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧିକାରୀ ପରୂ୍୍କଚନ୍ଦ୍ର 
କସଠୀଙୁ୍କ ଅବଗତ କରବିା ପକର ଜଲି୍ା 
ଶକି୍ଷାଧିକାରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଫାନକର 
ନକିଜ କଥା କହାଇ ବୁଝାସଝୁା କରବିା 
ପକର ଛାତ୍ରୀ ଜେକ ଘରକୁ କଫରଥିିକଲ। 

ଆନନ୍ଦପରୁ, ୧୮ା୩ (ସମସି): ଆସନ୍ତ 
୨୫ତାରଖିକର କହବାକୁ ଥିବା ଆନନ୍ପରୁ 
ଓକଲି ସଂଘ ନବି୍କାଚନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କହାଇଥିବା 
ପ୍ରଚାର ଅଭଯିାନ କବଶ ସରଗରମ କହାଇଛ।ି 
ପ୍ରାଥ୍କÒପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପକର ଉଷ୍ମତା ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଛ।ି ନଜି ନଜି ପ୍ରାଥ୍କୀଙ୍କ ଜତିାପଟକୁ 
କନଇ ସମଥ୍କକମାକନ ପ୍ରାଥ୍କÒପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର 
କରଥିିବାରୁ ଚଳତି ଥର ଲକଢଇ କଯାରଦାର 
ପରମିକନ କହାଇଛ।ି ସଭାପତ ି ପ୍ରାଥ୍କୀ 

ଭାକବ ଦୟାନଧିି ଦାଶ, ଆଶକୁତାଷ ଦାସ୍   ଓ 
କୁଳମେୀ କସଠୀ ପ୍ରତଦିନ୍ଦତିାକର ରହଥିିବା 
କବକଳ ଭାଗୀରଥି ଦାଶ, ସଚ୍ଦିାନନ୍ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦତିାରୁ ଓହର ି ଯାଇଛନ୍ତ।ି 
ସରୁଥ କୁମାର କବକହରାଙ୍କ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରମାେ 
ପତ୍ର ଦାଖଲ କହାଇପାରନିଥିବାରୁ ପ୍ରାଥ୍କÒପତ୍ର 
ନାକଚ କହାଇଥିଲା। କସହପିର ିଉପସଭାପତ ି
ପ୍ରାଥ୍କୀ ଭାକବ ଆଶକୁତାଷ ଦାସ୍   ପ୍ରାଥ୍କÒପତ୍ର 
ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରକିନବାରୁ ରକମଶ କୁମାର 

ବାରକି୍   ଅପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦୀ ଭାକବ ଉପସଭାପତ ି
ପଦବୀ ହାସଲ କରକିନଇଛନ୍ତ।ି ସମ୍ପାଦକ 
ପ୍ରାଥ୍କୀ ଭାକବ ଚଳତି ଥରର ସମ୍ପାଦକ ଥିବା 
କହମନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍କି ଓ ଭଗବାନ ମଲକିଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକର ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦତିା କହବାକୁ ରହଛି।ି 
କକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀକର ଅକଶାକ କୁମାର 
ରାଉଳ ଓ ଆକଲାକ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକର ମକୁାବଲିା ପରସି୍ତି ି ସଷୃ୍ ି କହାଇଛ।ି 
ଯଗୁ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀ ପାଇଁ ତ୍ରକିଲାଚନ 
ତ୍ରପିାଠୀ ଓ କାଯ୍କ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ପଦବୀକର 
ଜୁମରସଂି ମହାନ୍ତ ି ଏବଂ କକନେଇ ଚରେ 
ସାହୁ ଅପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦୀ କହାଇଥିବା କବକଳ 
ଅନ୍ୟ କଗାଟଏି କାଯ୍କ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଶନୂ୍ୟ 
କହାଇଛ।ି ସମସ୍ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସଭାପତ ି
ପଦବୀ ଉପକର ନଜର ରହଥିିବା କବକଳ 
ଏଥର ନବି୍କାଚନ ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦତିାମଳୂକ କହବ 
କବାଲ ି ଜୋପଡ଼ଛି।ି ବରଷି୍ ଆଇନଜୀବୀ 
ତଥା କନାଟାରୀ ଅଧିକାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର 
ନବି୍କାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାକବ ନବି୍କାଚନ 
ପରଚିାଳନା କରୁଛନ୍ତ।ି 

ତେଲତ�ାଇ, ୧୮ା୩ (ସମସି): ସାମ୍ନାକୁ 
ଆସଲିା ଜକେ ୋକ୍ତର ଲାଞ୍ଚ କନବା 
ଘଟୋ। କମାବାଇଲ କ୍ୟାକମରା କର କଏଦ 
କହଲା ଲାଞ୍ଚ ମାଗବିା ସମୟର ଭେିଓି।ଶବ 
ବ୍ୟବକଛଦ ରକିପାଟ୍କ ପାଇଁ ୋକ୍ତର େମିାଣ୍ 
କରୁଛନ୍ତ ି ୫ହଜାର ଟଙ୍କା। ଏଭଳ ି ଏକ 
ସକମ୍ଦନଶୀଳ ଘଟୋ କଦଖିବାକୁ ମଳିଛି ି
କକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା କତଲକକାଇ କଗାଷ୍ୀ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟକକନ୍ଦ୍ରକର। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କତଲକକାଇ 
କଗାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍୍ୟକକନ୍ଦ୍ରକର ୋକ୍ତର ଏଭଳ ି
ଲାଞ୍ଚ କନବା ଘଟୋ ସାମ୍  ନାକୁ ଆସଥିିକଲ 
ମଧ୍ୟ ବଭିାଗୀୟ ଉପରସି୍ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ୋକ୍ତରଙୁ୍କ ଘଣ୍ କଘାକେଇ ଥିବା ଘଟୋ 
କାହାକୁ ଅଛପା ନାହ ିଁ। କତକବ ପେୁ ି

ଜକେ ୋକ୍ତର ଶବ ବ୍ୟବକଛେଦ ରକିପାଟ୍କ 
କଦବାପାଇଁ ଜକେ ଗରବି କଲାକଠାରୁ ଦୁଇ 
କସି୍କିର ଲାଞ୍ଚ କନଇଥିବା ଘଟୋ ସାମନାକୁ 
ଆସଛ।ି

ସଚୂନା ଅନୂଯାୟୀ ଗତ ଗତ ମାସ 
୫ ତାରଖିକର କତଲକକାଇ ଥାନା 
କରଦାଙ୍ ି ଗାଁ ଖଜୁରଆି ସାହରି କଳାବତୀ 
କବକହରା ଘରୁୁେଆି ନାଳକର ବୁେ ି ପ୍ରାେ 
ହରାଇ ଥିକଲ। ତାଙ୍କର କତଲକକାଇ 
କମେକିାଲକର ଶବ ବ୍ୟବକଛେଦ 
କରାଯାଇଥିଲା। କଜୈନକି ୋକ୍ତର ଗେପତ ି
ପ୍ରଧାନ କଳାବତୀଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବକଛେଦ 
କରଥିିବା କବକଳ ରକିପାଟ୍କ କଦବା ପାଇଁ 
ପରବିାର କଲାକଙୁ୍କ ବାରମ୍ାର କମେକିାଲକୁ 

କଦୌୋଇବା ପକର ପ୍ରଥକମ ୩ ହଜାର ଓ 
ପକର ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ କନଇଥିବା 
ପରବିାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭକିଯାଗ କହାଇଛ।ି ଲାଞ୍ଚ 
ମାଗବିା ସମୟର ଭେିଓି ମଧ୍ୟ ରହଛି।ି ଜକେ 
ୋକ୍ତର ସତ୍କକତାର ସହତି କଭିଳ ି ଲାଞ୍ଚ 
କନଉଛନ୍ତ ି ତାହା ଭେିଓି ଓ ଅେଓିକର ସ୍ପଷ୍ 
ଜୋପେୁଛ।ି ଅଭଯିକୁ୍ତ ୋକ୍ତର ଜେଙ୍କ ଜଲି୍ା 
ଖେଜି ପାଣ୍ ି ଅନୁଦାନକର କତଲକକାଇ 
କମେକିାଲକର ଚାକରି ି କରୁଥିବା କବକଳ 
ଗରବି ଖଟଖିିଆଙୁ୍କ ଲୁଟବିାକର ବ୍ୟସ୍ ଥିବା 
କଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି କତକବ ଏ ଲାଞ୍ଚଆୁ 
ୋକ୍ତର ପ୍ରତ ି ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ବଭିାଗ କ ି ପଦକକ୍ଷପ ଗ୍ହେ କରୁଛ ି ତାକୁ 
କଦଖିବାକୁ ବାକ ିରହଲିା।

ଶବ ବ୍ୟବରଛେଦ ରରି�ଣାଟଣ୍ ରଦବଣା 
�ଣାଇଁ ଡଣାକ୍ତର ରେଉଛନ୍ ିଲଣାଞ୍ଚ ଚମ୍ଆୁ, ୧୮ା୩ (ସମସି): 

ହରୟିାୋର ପଞ୍ଚକୁଲା ଠାକର 
୧୦ ରୁ ୧୪ ତାରଖି ପଯ୍କ୍ୟନ୍ତ 
ଅନୁଷ୍ତି କହାଇଥିବା ୨୬ତମ 
ସବ୍କଭାରତୀୟ ବନ ବଭିାଗ 
କଖଳ ପ୍ରତକିଯାଗତିାକର 
ଆଶାମେୀ ସାହୁ ୪୦୦ 
ଓ ୮୦୦ ମଟିର ଚାଲବିା 
ପ୍ରତକିଯାଗତିାକର ଭାଗ 
କନଇ ଦୁଇଟ ି ସ୍ୱର୍୍କପଦକ 
ହାସଲ କରଥିିବା କବକଳ 
ମାରାଥନକର ଭାଗ କନଇ 
କରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କର ି
ଚମ୍ପଆୁ ତଥା ଜଲି୍ାର କଗୌରବ 
ବଢ଼ାଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ି ପ୍ରତକିଯାଗତିାକର 
ଓଡ଼ଶିାରୁ ୪୨ ଜେ ବନ କମ୍କଚାରୀ 
ଭାଗକନଇଥିବା କବକଳ କକନୁ୍ଝର 
େଭିଜିନରୁ ଶ୍ୀମତୀ ସାହୁ ଏହ ି
ସଫଳତା ହାସଲ କରଛିନ୍ତ।ି ଶ୍ୀମତୀ 

ସାହୁ ବତ୍ତ୍କମାନ ଚମ୍ପଆୁ ସ୍ତି ନକିଲସନ 
ପ୍ରଶକି୍ଷେ ବନବଦି୍ୟାଳୟକର ବନପାଳ 
ଭାକବ କାଯ୍କ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତ।ି ଶ୍ୀମତୀ 
ସାହୁଙ୍କ ଘର ହରଚିନ୍ନପରୁ ବ୍ଲକର 
ଭଗାମଣୁ୍ା କବାଲ ିଜୋଯାଇଛ।ି 

ସବଣ୍ଭଣାରତୀୟ ରେଳରର 
�ଦକ ଜତିରିଲ ବେ�ଣାଳ

ତ�ାଡ଼ା, ୧୮ା୩ (ସମସି)

ସ୍ାନୀୟ ସମାଜର ସଶକ୍ତକିରେ ତଥା କମଧା 
ସଷୃ୍ ି କରବିା ଉକଦେଶ୍ୟକର ଶ୍ୀକମଟାଲକି୍   
ଲମିକିଟେ ଅଧୀନକର କାଯ୍କ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ 
ଫାଉକଣ୍ସନ୍   କଦୌପଦୀ କଦବୀ କଲ୍ୟାେ 
ସଂଗଠନ ଜରଆିକର ସକଚତନତା ତାଲମି 
କକନ୍ଦ୍ର ‘ସାଞ୍ଚ’ି ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ଓଡ଼ଶିାକର 
ସ୍ାନୀୟସମାଜକୁ ମଜବୁତ କରବିା ସହ 
ଶକି୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ଏବଂ ନଯିକୁ୍ତ ି ସକୁଯାଗ 
ମାଧ୍ୟମକର ମହଳିା, ବକିଶଷ ଭାବକର 
ଭନି୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତ ି ଓ ବଞ୍ଚତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସଶକ୍ତ 
କରବିା ଏହ ି ପଦକକ୍ଷପର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସ୍ାନୀୟ 
ମହଳିାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନମିମିତ ଉଚ୍ମାନର 
ସାନଟିାରୀ ପ୍ୟାଡ୍   କଯାଗାଉଥିବା କବକଳ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଓ ସ୍ୱଛେତା ବଷିୟକର ସକଚତନତା 

ବୃଦ୍ ି କରବିାକୁ ସାଞ୍ଚ ି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ।ି ଏହା 
କକବଳ ମହଳିା ଋତୁସ୍ାବର ସ୍ୱଛେତା ବଷିୟକର 
ସକଚତନତା ସଷୃ୍ ି କରବିା ନୁକହ,ଁ ବରଂ ଏହା 

ସହ ସ୍ାନୀୟ ମହଳିା ଏବଂ ଭନି୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ 
ପାଇ ଁ ନଯିକୁ୍ତ ି ସକୁଯାଗ ସଷୃ୍ ି କରବି। ସାଞ୍ଚରି 
ଉକନ୍ମାଚନ ଇକଭଣ୍ ୧୫ ମାଚ୍୍କ ୨୦୨୩ କର 

କହାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସଦୂୁର ପ୍ରସାରୀ 
ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଷିୟକର ଉପଲବ୍ ିକର ିପକୋଶୀ ଗାଁର 
ଜନସାଧାରେ କଛି ି ବ୍ୟକ୍ତ ି ବକିଶଷଙ୍କ ସହ 

ବହୁ ସଂଖ୍ୟାକର ଏହ ି ପଦକକ୍ଷପକର କଯାଗ 
କଦଇଥିକଲ। ଏହ ିକାଯ୍କ୍ୟକ୍ମକର ସାଞ୍ଚ ିପକ୍ଷରୁ 
ସ୍ାନୀୟ ମହଳିା ଏବଂ ବାଳକିାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ସାନଟିାରୀ ପ୍ୟାଡ୍   ବତିରେ କରାଯାଇଥିଲା। 
ସାଞ୍ଚରି ପ୍ରକଳ୍ପ ନକିଦେ୍କଶକ ଶାଲନିୀ କକୌଶକି 
ଏଥିକର କଯାଗକଦଇଥିକଲ। ଏଥିକର 
ସମାଜକସବୀ ପଦ୍ମଶ୍ୀ ତୁଳସୀ ମଣୁ୍ା, ବଡ଼ବଲି 
ତହସଲିଦାର ଆକଲାକ କୁମାର ପକଟଲ, 
ଚମ୍ପଆୁ ତହସଲିଦାର େ. ସାଇ ସସ୍ତିା କହାତା, 
ବେବଲି ନଗରପାଳ ଲଖେ ମହାନ୍ତ, ବେବଲିର 
କାଯ୍କ୍ୟନବି୍କାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭକିଷକ ପଣ୍ା, 
ଅବନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ବଡ଼ବଲି କସଣ୍ମାରୀ 
ସ୍ଲୁର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଷି୍ର କରୁୋ, ଶ୍ୀକମଟାଲକିର 
ନଳନିୀ ଅଗ୍ୱାଲ, ସାଞ୍ଚରି କପ୍ରାକଜକ୍ଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଶାଳନିୀ କକୌଶକି ଓ ଶ୍ୀକମଟାଲକି ନକିଦେ୍କଶକ 
ରମେ ଶମ୍କା ଏଥିକର କଯାଗକଦଇଥିକଲ। 

ଶ୍ୀରମଟଣାଲକି୍  ର ‘ସଣାଞ୍ଚ’ି ଦ୍ଣାରଣା ମହଳିଣା ସରଚତେତଣା କଣାରଣ୍୍ୟକ୍ରମ  

ଦଧିବାମନଜୀଉଙ୍କ ଭୂସମ୍ପତ ିହରଲୁିଟ୍  

ମ୍ାଟ୍କି ସାମାଜକି ବଜି୍ାନ ପରୀକ୍ାରର ତରୁଟ ି

ରସବଣାୟତ ଜମରିର ଇଟଣା କଣାରେଣାେଣାକକୁ ରେଇ ଅସରନ୍ଣାଷ
ବେ ସକୁରକ୍ଣା ସମତି ିରବୈଠକ

ଓକଲି ସଂଘ େବିଣାଚେ �ଣାଇଁ ପ୍ରଚଣାର ରରଣାରଦଣାର

ବ’ି ରସଟ୍   ଭତିରର ଏ’ ରସଟ୍  ର ପ୍ରଶ୍ନ

  ଜଲି୍ା ଶକି୍ାଧିକାରୀଙ୍କ 
ପ୍ରତଶିରୁତ ିପରର ଘରକୁ 
ରେରରିଲ ଛାତ୍ୀ

ନାରଦପରୁ,୧୮ା୩(ସମସି): ଝୁମ୍ପରୁା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍କତ ନାରଦପରୁ ଗ୍ାମପଞ୍ଚାୟତର 
ଆଙୁ୍ଳଆି ଗ୍ାମର ବେସାହ ି ଓ (ଖ) ସାହକିର ପାନୀୟ ଜଳ ମଳୁିନ।ି ଏ ଦଗିକର 
ବାରମା୍ର ଜୋଇକଲ ମଧ୍ୟ କକହ ି ଦୃଷ୍କିଦଉନାହାନ୍ତ।ି ଫଳକର ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକର ଅସକନ୍ତାଷ କଦଖାକଦଇଛ।ି ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହ ିଗ୍ାମକର 
ପ୍ରାୟ ୬ ବଷ୍କ ପକୂବ୍କ କମଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ାମର ଦାଣ୍କର ଘରକୁ 
ଘର ପାନୀୟ ଜଳ କଯାଗାେ କରବିା ପାଇଁ ପାଇପ ବଛିାଇବା ପକର ପାନୀୟ ଜଳ 
ଦଆିଯାଉଛ।ି ସତ କତକବ ଏହାର ରକ୍ଷେକବକ୍ଷେ ଅଭାବରୁ ଗାଁ ଏମଣୁ୍ରୁ କସମଣୁ୍ 
ଯାଏଁ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନକର ଥିବା ପଏଣ୍ ଗେୁକିରୁ ଅହରହ ଭାକବ ପାେ ିବାହାରୁଛ।ି ଫଳକର 
ଉକ୍ତ ସାହକୁି ଷ୍ାଣ୍କପାଷ୍କର ପାେ ିବାହାରୁଥିବା କବକଳ ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ାଣ୍କପାଷ୍କର 
ପାେ ିବାହାରୁ ନଥିବାରୁ କଲାକକ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଅସବୁଧିାର ସମ୍ଖୁିନ କହଉଥିବା 
ଗ୍ାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି ଗ୍ାମକର ଥିବା ଅଙ୍ନବାେ ିକକନ୍ଦ୍ର, ଆଙୁ୍ଳଆି ପ୍ରାଥମକି 
ବଦି୍ୟାଳୟ, ଶବି ମନ୍ରିକୁ ଏଯାଏଁ ପାଇପ ମଧ୍ୟ ବଛିା ଯାଇନଥିବା ଗ୍ାମବାସୀ ମାକନ 
କହଛିନ୍ତ।ି ଏଥିପ୍ରତ ି ତୁରନ୍ତ ବଭିାଗୀୟ ଦୃଷ୍ ି କଦବାକୁ ଗ୍ାମବାସୀ ଦାବ ି କରଛିନ୍ତ।ି 

ଆଦବିଣାସୀ ବସ୍ରିର ମଳିକୁ େ ି�ଣାେୀୟ ଜଳ 

ଚମ୍ଆୁ, ୧୮ା୩ (ସମସି): ଚମ୍ପଆୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍କତ ଚନ୍ଦ୍ରକଶଖରପରୁ ପଞ୍ଚାୟତର 
ବଳଭଦ୍ରପରୁ ଗ୍ାମର ସନୁାରାମ ପତୂ୍ତମିଙୁ୍କ ଚମ୍ପଆୁ ଠାକର ଭାବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛ।ି ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ୀରୁ ବଖି୍ୟାତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରଥିିବା ସନୁାରାମଙୁ୍କ 
ଚମ୍ପଆୁ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଠାକର ଚମ୍ପଆୁ ବାର୍   ଆସସଏିସନ୍   ସଭାପତ ି ରମାକାନ୍ତ କର 
ଓ ସମ୍ପାଦକ ବଜିୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅତରିକି୍ତ ତହସଲିଦାର ରକମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଏକ 
ପଷୁ୍ପଗଛୁେ ଓ ଉତ୍ତରୀୟ କଦଇ ସମ୍ଦ୍ମିତ କରଥିିକଲ। ସଚୂନା କଯାଗ୍ୟକ ି ସନୁାରାମ 
୨୦୦୪, ୨୦୦୬ ଓ ୨୦୧୨ ମସହିାକର ବେବିଲି୍  େଂି କକ୍ଷତ୍ରକର କର୍୍କାଟକ ରାଜ୍ୟର 
ମଷି୍ର କର୍୍କାଟକ ଭାକବ ପରଗିେତି କହାଇଥିବା କବକଳ ୨୦୨୦ ମସହିାକର ଦୁବାଇ 
ଠାକର ଆକୟାଜତି ବେବିଲି୍  େଂି ପ୍ରତକିଯାଗତିାକର ସଫଳ କହାଇଥିକଲ। ପତିା 
ରାମରାୟ ପତୂ୍ତମି ଓ ମାତା ଦରିଙ୍ ପତୂ୍ତମିଙ୍କ ସକୁଯାଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସନୁାରାମ କାଶପିାଳ ଉଚ୍ 
ବଦି୍ୟାଳୟରୁ ମାରେକି ପାସ କଲାପକର ପରବିାରର ଆର୍ôଥକ କବାଝ ସଧୁାରବିା 
ପାଇଁ କସ କର୍୍କାଟକ ଚାଲଯିାଇ ୧୮ ଶହ ଟଙ୍କାକର ଚାକରି ି ଆରମ୍ଭ କରଥିିକଲ। 
ସମୟ ସବୁଧିା କଦଖି କସ ଜମି୍   ଯବିା ସହତି ନଜିକୁ ଜକେ ସଫଳ ବେବିଲି୍ଡର୍   ଭାକବ 
ପରଚିତି କରାଇ ପାରଥିିକଲ।

ରଦଣାକଣାେ ସଟର୍   ଭଣାଙ୍ ିଲକୁ ଟ ିରେରଲ 
ରମଣାବଣାଇଲ 

ଆନନ୍ପରୁ, ୧୯ା୩ (ସମସି): 
ଆନନ୍ପରୁ କଷ୍ଟ୍  ବ୍ୟାଙ୍କ 
ନକିଟକର ଥିବା ଶ୍ଦ୍ା 
କମନୁି୍ୟକକସନରୁ ଦୁବୃ୍କତ୍ତ ମାକନ 
ରାତକିର ସଟର ଭାଙ୍ ିଏକ ଲକ୍ଷରୁ 
ଊଦ୍୍କ ଟଙ୍କାର କମାବାଇଲ କଚାର ି
କର ି କନଇଥିବା ଅଭକିଯାଗ 
କହାଇଛ।ି ଏ କନଇ କକଚର ି ଛକ ଓ ଫକରିକମାହନବଜାର କଦାକାନୀମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକର ଆତଙ୍କ କଖଳଯିାଇଛ।ି ଆଜ ିସକାଳୁ କଦାକାନ କଖାଲବିା ପାଇଁ ଆସ ିଏପର ି
ଅବସ୍ା କଦଖି ମାଲକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏକ ଲଖିିତ ଏତଲା ଥାନାକର କଦଇଛନ୍ତ। 
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତକାଲ ି ରାତ ି ୧୦ଟା କବକଳ କଦାକାନ ବନ୍ କର ି ଘରକୁ ଯାଇଥିକଲ। 
ଆଜ ି ସକାକଳ ଆସ ି ନଜିର କଦାକାନ କଖାଲବିାକୁ ଗଲା କବକଳ କଦାକାନର 
କାଠ କବାଟ ଓ ଭତିର ସଟର୍  କୁ ଶାବଳ ଦ୍ୱାରା ତଡ଼ା ଯାଇ କଦାକାନ ଭତିରୁ 
୩୫ଟ ି କଛାଟ ବଡ଼ କମାବାଇଲ ସହତି କଛି ି କମାବାଇଲ ଆକସକସାରଜି କଚାର ି
କହାଇଥିବା କଦଖିବାକୁ ପାଇଥିକଲ। କଦାକାନ ଭତିକର ଲାଗଥିିବା ସସିଟିଭି ିତାରକୁ 
କାଟ ି କଦଇଥିକଲ। ଶ୍ୀ ପାତ୍ର ସକଙ୍ ସକଙ୍ ଆନନ୍ପରୁ ଥାନାକର ଜୋଇଥିବା 
କବକଳ ଆନନ୍ପରୁ ପଲୁସି ଘଟୋସ୍ଳକର ପହଞ୍ଚ ି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି 

ହରଚିନ୍ଦେ�କୁରରର ବୃତ୍ ିଚୟେ କମଣ୍ଶଣାଳଣା

ତ�ନୁ୍ଦଝର, ୧୮ା୩(ସମସି): ରାଜ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ପ୍ରାଧିକରେ ଓ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ 
କକନୁ୍ଝରଙ୍କ ମଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟକର ହରଚିନ୍ନପରୁ ବ୍ଲକ କାଯ୍କ୍ୟାଳୟ ପରସିରକର 
ନଯିକୁ୍ତଭିତି୍ତକି ବୃତ୍ତ ି ଚୟନ ପରାମଶ୍କ ଶବିରି ଶନବିାର ଅନୁଷ୍ତି କହାଇଯାଇଛ।ି 
ହରଚିନ୍ନପରୁ ବ୍ଲକର ଅତରିକି୍ତ କଗାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବଧିଭୂୁଷେ କଜନାଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକର ଉକ୍ତ ଶବିରି ଆକୟାଜତି କହାଇଥିଲା। ଜଲି୍ା ନକିୟାଜନ ଅଧିକାରୀ 
ଗକେଶ୍ୱର ନାୟକ ଉକ୍ତ କାଯ୍କ୍ୟକ୍ମକର ଭାଗ କନଇଥିବା ଯବୁକ ଯବୁତୀ ମାନଙୁ୍କ 
ପରାମଶ୍କ କଦଇ କହଥିିକଲ କଯ ନଜି ଦକ୍ଷତା ବଳକର କଭିଳ ି ସରକାରୀ ଓ 
କବସରକାରୀ ସଂସ୍ାମାନଙ୍କକର ଥିବା ନଯିକୁ୍ତ ିସକୁଯାଗ ପାଇପାରକିବ। କସଥିପାଇଁ 
ବଭିନି୍ନ କକ୍ଷତ୍ରକର ନଜିର ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ କରବିା ଅପରହିାଯ୍କ୍ୟ କବାଲ ି କହଥିିକଲ। 
ନଯିକୁ୍ତ ି ସକୁଯାଗ ଅଛ ି କନୁି୍ତ ଦକ୍ଷ ଓ କୁଶଳୀ ପ୍ରାଥ୍କୀଙ୍କର ଅଭାବ ରହଛି।ି ଏହ ି
କାଯ୍କ୍ୟକ୍ମକର ଓଡ଼ଶିା ମାଇନଂି ସ୍ଲୁର ପ୍ରତନିଧିି,ସରକାରୀ ଶଳି୍ପ ତାଲମି ଅନୁଷ୍ାନ 
ବେବଲି ଓ ଆନନ୍ପରୁର କମ୍କକତ୍ତ୍କା ଅଂଶଗ୍ହେ କରଥିିକଲ। ଏତଦ୍  ବ୍ୟତୀତ 
ସକିପଟ, ଅଲଟୁଇଷ୍, ଭକିେର, ଏଲ୍  ଏଣ୍ଟ ିଓ ଗ୍ାମତରଙ୍ ଭଳ ିସଂସ୍ାର କମ୍କକତ୍ତ୍କା ଓ 
ପ୍ରତନିଧିିମାକନ ବୃତ୍ତ ିଚୟନ ପରାମଶ୍କ ଶବିରିକର ଭାଗ କନଇଥିବା ପଲିାମାକନ କଭିଳ ି
ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ତାଲମି ମଧ୍ୟକର କୁଶଳୀ କହାଇ ନଯିକୁ୍ତ ିସବୁଧିା ହାସଲ କରପିାରକିବ କସ 
ବଷିୟକର ପଙୁ୍ାନୁପଙୁ୍ ଆକଲାଚନା କରଥିିକଲ। ସଶୁାନ୍ତ କୁମାର କବକହରା ବପିଏିମ୍   
ବୃତ୍ତ ି ଚୟନ କମ୍କଶାଳାର ଆକୟାଜନ ଓ ପରଚିାଳନାକର ସହକଯାଗ କରଥିିକଲ।



ରବବିାର 
୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩୦୬ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା
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ଡେରାବଶି, ୧୮ା୩(ସମସି): 
ଡେରାବଶି ବ୍ଲକ ଦାନପରୁ ପଞ୍ାୟତ 
ଅଧୀନ ନରସଂିହପରୁ ଗ୍ାମର ରଡମଶ 
ଡସଠୀଙ୍କ ଘର ଡପାଡ଼ଯିାଇଛ।ି ଶନବିାର 
ମଧ୍ାହ୍ନଡର ଡକୌଣସ ିକାରଣରୁ ରଡମଶଙ୍କ 
ଘଡର ନଆଁି ଲାଗଯିାଇଥିଲା। ରଡମଶ 
ନଡିେ ଲଭିାଇବାକୁ ଡେଷ୍ା କର ି
ବଫିଳ ଡହବାରୁ ଗ୍ାମବାସୀଙୁ୍କ ୋକ 
ପକାଇଥିଡଲ। ନଆଁିର ପ୍ରଡକାପ ଅଧିକ 
ଥିବାରୁ ଶତଡେଷ୍ା ସଡତ୍ବେ ମଧ୍ ତାହା 

ଆୟତ୍ ଡହାଇପାର ି ନ ଥିଲା। ଖବର 
ପାଇ ନଶି୍ନି୍ତଡକାଇଲରୁି ଦମକଳ ଆସ ି
ନଆଁି ଲଭିାଇଥିଲା। ଡସଡତଡବଳକୁେନୁି୍ତ 
ଘରଟ ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡପାଡ଼ ି ଛାରଖାର 
ଡହାଇଯାଇଥିଲା। ଏହ ି ଅଗ୍କିାଣ୍ଡଡର 
ରଡମଶଙ୍କ ବରଣ୍ଣକର ଆହାର ଡପାଡ଼ଯିବିା 
ସହ ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ 
ଡହାଇଯାଇଛ।ି ଖବର ପାଇ ଦାନପରୁ 
ରାେସ୍ୱ ନରିୀକ୍ଷକ ପଲ୍ଲବ ପ୍ରତମି ପ୍ରଧାନ 
କ୍ଷୟକ୍ଷତ ିଆକଳନ କରଛିନ୍ତ।ି

ମହଳିାଙ୍କୁ  ଦକୁ ର୍ଷ୍କମ ଉଦ୍ୟମ 
ମାଶଣ୍ଣାଘାଇ,୧୮ା୩(ସମସି): ମାଶଣ୍ଣାଘାଇ ଥାନା ଅଧୀନ ଏକ ଗାଡଁର 
େଡଣ ମହଳିାଙୁ୍କ ଡସହ ିଗାଁର େଡଣ ଯବୁକ ଦୁଷ୍କମଣ୍ଣ କରବିାକୁ ଉଦ୍ୟମ 
କରଥିିବା ଥାନାଡର ଅଭଡିଯାଗ ଡହାଇଛ।ି ଗାଡଁର ଡ୍ାମା ଡଦଖି 
ମହଳିା େଣକ ଘରକୁ ଡଫର ିବଶି୍ାମ ଡନଉଥିଡଲ। ଏହ ିସମୟଡର 
ଯବୁକ େଣକ ତାଙୁ୍କ ପଛିାକର ି କବାଟ ବାଡଡ଼ଇ ୋକଥିିଲା। 
ସ୍ୱାମୀ ୋକୁଥିବା ଭାବ ି ଡସ କବାଟ ଡଖାଲଥିିଡଲ। ଯବୁକ େଣକ 
ତାଙୁ୍କ ଏକୁଟଆି ଡଦଖି ଦୁଷ୍କମଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ କରଥିିଡଲ। ମହଳିାଙ୍କ 
େତି୍ାର ଶଣୁ ି ଘଡର ଡଶାଇଥିବା ୨ଝଅି ଉଠ ି ଆସ ି ଡୋରଡର 
ପାଟ ି କରବିାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯବୁକ ପଳାଇଥିଡଲ। ଡତଡବ ପଲୁସିଡର 
ଅଭଡିଯାଗ କଡଲ ମାରଡିଦବାକୁ ଧମକ ଡଦଇଥିବା ମହଳିା େଣକ 
ଅଭଡିଯାଗ କରଛିନ୍ତ।ି ପଲୁସି ମାମଲା ରୁେୁ କର ିତଦନ୍ତ େଳାଇଥିବା 
ଆଇଆଇସ ିଡେ୍ୟାତରିଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି

ଦକୁ ରଷ୍କଟଣାରେ ବାଇକ୍   
ଆରୋହୀଙ୍ ମତୃକୁ ୍ୟ
ନକିରିାଇ,୧୮।୩(ସମସି): ନକିରିାଇ-ଇନୁ୍ପରୁ ରାସ୍ତାଡର 
ଗାଡ଼ ି ଧକ୍ାଡର େଡଣ ବାଇକ୍  ଆଡରାହୀଙ୍କ ମପୃତୁ୍ୟ ଘଟଛି।ି ମପୃତକ 
ଡହଡଲ ଘାଗରା ଅଞ୍ଳର ରାଡେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଡସ ଡକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଆଡ଼କୁ 
ଆସଥୁିବାଡବଡଳ ଏକ ଅେଣା ଗାଡ଼ ି ସାଇଡ୍   ମାରଥିିଲା; ଫଳଡର 
ଡସ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକ ଗଛଡର ପଟି ିଡହାଇଯାଇଥିଡଲ। ସ୍ାନୀୟ 
ଡଲାଡକ ତାଙୁ୍କ ଉଦ୍ାର କର ିଡମେକିାଲ୍   ପଠାଇଥିଡଲ। ଡସଠାଡର 
ୋକ୍ତର ତାଙୁ୍କ ମପୃତ ଡଘାରଣା କରଥିିଡଲ। ଖବର ପ୍ରଘଟ ଡହବା 
ପଡର ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଳଡର ଉଡତ୍େନା ଡଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିଲା।

ଡକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା,୧୮।୩(ସମସି): ପଲୁସି ଆଉ ଆଞ୍ଳକି ପରବିହନ 
କାଯଣ୍ଣ୍ୟାଳୟ ଟାଡଗଣ୍ଣଟ ପ ପୂରଣ କରବିାଡର ବଫିଳ ଡହଉଛ।ି 
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଡତ୍ୟକ ଥର ଦୁଘଣ୍ଣଟଣା ହାର କମାଇବାକୁ 
ନଡିଦ୍ଣ୍ଣଶ ଦଆିଯାଉଛ;ି ଡହଡଲ ଡକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା େଲି୍ଲା ପଲୁସି, 
ଆରଟଓି ଏହ ିଟାଡଗଣ୍ଣଟ ପ ପୂରଣ କରବିା ବଦଳଡର ଦୁଘଣ୍ଣଟଣା 
ହାର ବଢ଼ାଇଥିବା ଡନଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ େନି୍ତା ପ୍ରକଟ 
କରାଯାଇଛ।ି ପ୍ରଡତ୍ୟକ ବରଣ୍ଣ ଘଟୁଥିବା ଦୁଘଣ୍ଣଟଣାର ୧୦ 
ପ୍ରତଶିତ କମାଇବାକୁ ନଡିଦ୍ଣ୍ଣଶ ରହୁଥିବା ଡବଡଳ ଡକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
େଲି୍ଲାଡର ୨୦୨୧ ତୁଳନାଡର ୧୧ ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧିକ ଦୁଘଣ୍ଣଟଣା 
ହାର ବଢ଼ଛି।ି ୨୦୨୧ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଡକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଡର 
୨୪୪ଟ ିଦୁଘଣ୍ଣଟଣା ଘଟଥିିବା ଡବଡଳ ଡସଥିରୁ ୯୮ େଣଙ୍କ 
ମପୃତୁ୍ୟ ଘଟଥିିବାଡବଡଳ ୧୮୨ େଣ ଗରୁୁତର ଆହତ 
ଡହାଇଛନ୍ତ।ି େଲି୍ଲାଡର ୨୦୨୨ଡର ୨୭୧ଟ ିଦୁଘଣ୍ଣଟଣା ଘଟଛି।ି 
ଡସଥିଡର ୧୦୯ େଣ ଆଖିବ ବୁେଥିିବାଡବଡଳ ୧୯୭ 
େଣ ଗରୁୁତର ଆହତ ଡହାଇଛନ୍ତ।ି ଡତଡବ ୨୦୨୧ ତୁଳନାଡର 
ଦୁଘଣ୍ଣଟଣା ୧୧ ପ୍ରତଶିତ ବଢ଼଼ଥିିବାଡବଡଳ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ 
ମପୃତ୍ୟହାର ମଧ୍ ବଢ଼ଛି।ି ୨୦୨୨ ଦୁଘଣ୍ଣଟଣା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 
ସବଣ୍ଣାଧିକ ୧୦୦୧ଟ ି ଡଖାଦ୍ଣ୍ଣାଡର ଘଟଥିିବା ଡବଡଳ ୮୫୨ 
ସନୁ୍ରଗଡ଼ଡର, ୮୩୧ଟ ି ଗଞ୍ଜାମଡର, ୭୯୭ଟ ି କଟକଡର 

ଏବଂ ୬୫୯ଟ ି ଡକଉଁଝରଡର ଘଟଛି।ି ଡତଡବଡକଉଁଝରଡର 
୨୦୨୧ ତୁଳନାଡର ୨୦୨୨ଡର ବଯିକୁ୍ତ ୩ ପ୍ରତଶିତ କମଥିିବା ତଥ୍ୟ 
କହୁଛ।ି ଡସହଭିଳ ି ଯାେପରୁଡର ବଯିକୁ୍ତ ୩, ବାଡଳଶ୍ୱରଡର 

ବଯିକୁ୍ତ ୧୬, ଅନୁଗଳୁଡର ବଯିକୁ୍ତ ୧୭ ପ୍ରତଶିତ, କଳାହାଣ୍ଡଡିର 
ଶତ ପ୍ରତଶିତ, ରାୟଗଡ଼ାଡର ୧୨ ପ୍ରତଶିତ, ଡସାନପରୁଡର ୧୭ 
ପ୍ରତଶିତ ଦୁଘଣ୍ଣଟଣା ହାର କମଥିିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛ।ି

 ଡକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା େଲି୍ଲାଡର ଦୁଘଣ୍ଣଟଣା ହାର କାହ ିଁକ ିବଢ଼ବିାଡର 
ଲାଗଛି ି ତାହା ଡକହ ି ଡଦଖନୁାହାନ୍ତ।ି ଦୁଘଣ୍ଣଟଣା ଆଉ ଦୁଘଣ୍ଣଟଣା 

େନତି ମପୃତୁ୍ୟ ହ୍ାସ କରବିାକୁ ସରକାର ବଭିନି୍ନ ପଦଡକ୍ଷପ 
ଡନଉଛନ୍ତ।ି ଡଲାକଙ୍କ ଯାତୟତ ସଡ଼କଡର କପିର ି ସରୁକ୍ଷତି 
ଡହବ ଡସ ଡନଇ ରାସ୍ତା ନମିଣ୍ଣାଣ କରାଯାଉଛ।ି ଦୁଘଣ୍ଣଟଣାର 

ମାତ୍ରା କମାଇବାକୁ ଦାମୀ ଦାମୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତ ି ଆରଟଓି, 
ପଲୁସିକୁ ଦଆିଯାଉଛ।ି ନପୂତନ ଟ୍ାଫିକ ଡପାଷ୍ ମଧ୍ 
ନମିଣ୍ଣାଣ କରାଯାଉଛ;ି ଡହଡଲ ଦୁଘଣ୍ଣଟଣା ଆଉ ଦୁଘଣ୍ଣଟଣାଡର 
ମପୃତୁ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କମବିା ବଦଳଡର ଡଦୈନକି ବଢ଼ ି ୋଲଛି।ି 
ଇଣ୍ଟରଡସପ୍ଟର ଭଳ ି ଅତ୍ୟାଧନୁକି ଗାେ,ି ଡରେଥ୍   
ଆନାଲାଇେର୍  , ବ୍ୟାରଡିକଡ୍   ବାବଦଡର ପ୍ରେୁର ଅଥଣ୍ଣ ଖର୍ଣ୍ଣ 
କରାଯାଉଥିଡଲ ଡକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଡର ଦୁଘଣ୍ଣଟଣା ଆଉ ଦୁଘଣ୍ଣଟଣା 
େନତି ମପୃତୁ୍ୟ କମନୁ।ି ଏ ଡନଇ ସରକାର ଉଦ୍  ଡବଗ ପ୍ରକାଶ 
କର ି ତୁରନ୍ତ ଦୁଘଣ୍ଣଟଣାର ନରିାକରଣ ସମ୍କଣ୍ଣଡର ଓ ମପୃତୁ୍ୟ 
ସଂଖ୍ୟା ଉଦ୍  ଡବଗେନକ ଡନଇ େନି୍ତା ପ୍ରକଟ କରଛିନ୍ତ।ି 
ଦୁଘଣ୍ଣଟଣା ମପୃତୁ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା, େୀବନ ବଞ୍ାଇବା 

ପାଇଁ ଏଣକି ି ପ୍ରଡତ୍ୟକ ମଙ୍ଗଳବାର େଲି୍ଲାଡର ଟ୍ାଫିକ ନୟିମ 
ଉଲଙ୍ଘନକାରୀ ବଡିରାଧଡର େଡିରା ଟଲରାନ୍ସ ଡେ ପାଳନ 
ଡହବାକୁ ନଡିଦ୍ଣ୍ଣଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏହାସହ ଦୁଘଣ୍ଣଟଣାଡର ମପୃତୁ୍ୟ 
ହାର ଶପୂନ କରବିା ଦଗିଡର େଡିରା ଫାଟାଲଟି ଡେ ଏପ୍ରଲି ୧ରୁ 
୭ଡର ପାଳନ କରବିାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମଖୁ ସେବି ଉରା ପାଢ଼ୀ 

ଡକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା େଲି୍ଲାପାଳ, ଏସପ ି ଏବଂ ଆଞ୍ଳକି ପରବିହନ 
କାଯଣ୍ଣ୍ୟାଳୟକୁ େଠି ି କର ି ନଡିଦ୍ଣ୍ଣଶ ଡଦଇଛନ୍ତ।ି ଏହାସହ 
େଲି୍ଲାପାଳ ଆଉ ଏସପ ି ନଡିେ ଏହାକୁ ପରେିାଳନା କରବିା 
ସହ ଡକମତି ି ଦୁଘଣ୍ଣଟଣା ଡରାକଡିହବ ଡସଡନଇ ସଫଳତା 
ପାଇବାକୁ ନଡିଦ୍ଣ୍ଣଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ 
କଥା ଡହଉଛ ି ଆଞ୍ଳକି ପରବିହନ ଅଫିସଗେୁକି ନେି 
କାଯଣ୍ଣ୍ୟକୁ ଠକି୍   ଭାଡବ ପରେିାଳନା ଓ ତଦାରଖ କରୁ ନ ଥିବା 
ଅଭଡିଯାଗ ଡହଉଛ।ି ଏନଡଫାସଣ୍ଣଡମଣ୍ଟ ବାବଦଡର ଆଞ୍ଳକି 
ପରବିହନ କାଯଣ୍ଣ୍ୟାଳୟଗେୁକୁି ଦଆିଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ ପୂରଣ 
ମଧ୍ ଡହାଇନ;ି ଯାହା ଦୁଘଣ୍ଣଟଣାର ଏକ ପ୍ରମଖୁ କାରଣ ଡବାଲ ି
ଦଶଣ୍ଣାଯାଉଛ।ି ଏନଡଫାସଣ୍ଣଡମଣ୍ଟ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଡକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା େଲି୍ଲାର 
ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନରୁିତ୍ାହେନକ ଡବାଲ ି ସପୂେନା ମଳିଛି।ି 
ନଡିଦ୍ଣ୍ଣଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଶଡହ ପ୍ରତଶିତ ଟାଡଗଣ୍ଣଟରୁ ଡକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
ଆଞ୍ଳକି ପରବିହନ, ପଲୁସି ଆଉ ଟ୍ାଫିକ ମଳିତିଭାଡବ 
ମଧ୍ ଦଆିଯାଇଥିବା ଟାଡଗଣ୍ଣଟର ଅଧା ମଧ୍ କରପିାରୁନାହାନ୍ତ।ି 
ଏହାଫଳଡର ଦୁଘଣ୍ଣଟଣା ସଂଖ୍ୟା ଦନିକୁ ଦନି ବଢ଼ୁଛ।ି ଏହ ି
ପରସିଂଖ୍ୟାନ ତଥ୍ୟ ଡଦଖିଡଲ ସରକାର ଡକାଟ ି ଡକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ଖର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତ;ି କନୁି୍ତ ତାହାର ଠକି ବନିଡିଯାଗ ଡହାଇ ନ ପାରବିା 
ଏଡବ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତ ିପ୍ରଶ୍ନବାେୀ ସପୃଷ୍ ିକରଛି।ି

 �କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତ ିେଣିାକର ସୀମତି, 
ପାଣକିର ପଡୁଛ ିକୋଟ ିକୋଟ ିଟଙ୍ା
 �ସଡ଼େ ସରୁକ୍ା ଅଭଯିାନ ବଫିଳ, 
ଜଲି୍ାପାଳ ଓ ଓସ୍  ପଙୁି୍ ଚଠି ି
 �ଏଣେି ିପ୍ରତ ିମଙ୍ଗଳବାର ପାଳନ 
କେବ ଜକିରା ଟଲରାନ୍ସ କଡ

ପବୂଷ୍କ ତକୁ ଳନାରେ ବଢ଼ଲିା ଦକୁ ରଷ୍କଟଣା ହାେ

ଟାର୍ଷ୍କଟ ପେୂଣ କେପିାେକୁ ନ ିପକୁଲସି, ଆର୍  ଟଓି

ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ,୧୮।୩(ସମସି): ସ୍ୱଗଣ୍ଣତ ୋ ଗଦାଧର ମଲ୍ଲକି ଡକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 
ଗବଣ୍ଣ ତଥା ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ଡଧାୟାଞ୍ଳର ବାଇମଣୁ୍ଡ ି ଥିଡଲ। ଡକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା େଲି୍ଲା 
ବଡିଶର କର ିପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ଡଧାୟାଞ୍ଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଡସ 
ବାଇମଣୁ୍ଡ ି ଭପୂ ମକିା ଡନଇଥିଡଲ। ସମଗ୍ େଲି୍ଲାର େନମାନସଡର ଡସ ସଦା 
ଅବସି୍ମରଣୀୟ ଡହାଇରହଡିବ। ତାଙ୍କ ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି ସଭାଡର ଏହ ି ମତ ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଛ।ି ବକ୍ତାମାଡନ ତାଙ୍କ ଅମ୍ାନ ସ୍ମ ପୃତ ି ପ୍ରତ ି ଗଭୀର ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି ଅପଣ୍ଣଣ 
କର ିଏହା ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି େଲି୍ଲା ଗାନ୍ୀ ସ୍ମ ପୃତ ିପରରିଦ ସଭାପତ ିଭେକପୃଷ୍ଣ 
ରାଉତ ଏଥିଡର ଡପୌଡରାହତି୍ୟ କରଥିିବାଡବଡଳ ସାମ୍ାଦକି େତି୍ରଞ୍ଜନ 
ମଲ୍ଲକି ସଂଡଯାେନା କରଥିିଡଲ। ଆଡୟାେତି ବଶିାଳ ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି ସଭାଡର 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁସବ୍ୟସାେୀ ନାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଡକଶରୀ ଡଦବ, ଡକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
ବଧିାୟକ ଶଶୀଭପୂ ରଣ ଡବଡହରା, ରାେନଗର ବଧିାୟକ ଧରୁବ ସାହୁ, ବରୀ 
ବଧିାୟକିା ସନୁନ୍ା ଦାସ, ପ ପୂବଣ୍ଣତନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଡଣଶ୍ୱର ଡବଡହରା, ପ ପୂବଣ୍ଣତନ 
ବଧିାୟକ କଡିଶାର ତରାଇ, ତାପସ ଦାସ, ଅଡଲଖ ଡେନା, ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ 
ବଶି୍ୱାଳ, ପ ପୂବଣ୍ଣତନ ବଧିାୟକିା ସପି୍ରା ମଲକି, ରାଧାକାନ୍ତ ଡସଠୀ, େଲି୍ଲା 
ପରରିଦ ଅଧ୍କ୍ଷା ଗୀତାଞ୍ଜଳ ି ଡସଠୀ, ପ ପୂବଣ୍ଣତନ ଅଧ୍କ୍ଷ ମାନସ ପରଡ଼ିା, 
ପ ପୂବଣ୍ଣତନ ଉପାଧ୍କ୍ଷା ସମୁତି୍ରା ସାହୁ, େଲି୍ଲା ବଡିେେ ିସଭାପତ ିଉତ୍ଳ ଡକଶରୀ 
ପରଡ଼ିା, ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍କ୍ଷ ପ୍ରଦୁ୍ୟମ୍ନ ସାମନ୍ତରାୟ, ପ ପୂବଣ୍ଣତନ ଅଧ୍କ୍ଷ 
ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାମଲ ଓ ନଶିକିାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଡେରାବଶି ବ୍ଲକ ଅଧ୍କ୍ଷା ପ୍ରଭାତୀ 
ମଲ୍ଲକି, ପ ପୂବଣ୍ଣତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍କ୍ଷ ସଡରାେ ସାହୁ, ଡକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ପ୍ରାକ୍ତନ 
ଅଧ୍କ୍ଷ ଦୁଗଣ୍ଣାଶରି ମହାନ୍ତ ିଓ ଶବି ପ୍ରସାଦ ଡଭାଳ, ଡକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାନ୍୍ୟ କଡଲେ 
ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍କ୍ଷ ଅେୟ ସାମଲ, େଲି୍ଲା ଯବୁ ବଡିେେ ିସଭାପତ ିରାଡେଶ ଦାସ, 
ରାେ୍ୟ ବେୁି ଛାତ୍ରେନତା ସମ୍ାଦକ ପ୍ରତାପ ଦାସ, ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ନଗର 

ଯବୁ ବଡିେେ ି ସଭାପତ ି ମଟୁି ମଡନାେ ନାୟକ, େଲି୍ଲା ପରରିଦ ସଦସ୍ୟା 
ପ୍ରୟିଦଶଣ୍ଣନୀ ତରାଇ ଓ ମଧଛୁନ୍ା ମହାନ୍ତ,ି ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି ମଞ୍ 
ସଭାପତ ି ପ୍ରଡଫସର ଅନରୁିଦ୍ ରାଉଳ, ଡଧାୟାଞ୍ଳ ବକିାଶ ମଞ୍ ସମ୍ାଦକ 
ରାେକୁମାର ବଶି୍ୱାଳ, ଶକି୍ଷାବତି ଲକ୍ଷୀଧର ପାତ୍ର, ସପିଆିଇ ଡନତା ବାବାେୀ 
ଧଳ, ସପିଏିମ ଡନତା ଗୟାଧର ଧଳ, ପ ପୂବଣ୍ଣତନ ଅଧ୍କ୍ଷ ଡଦବପ୍ରସାଦ 
ସାମଲ, କାନନବାଳା ଦାସ ଓ ସଂକୁନ୍ତଳା ଦାସ, ବଡିେେ ି ଡନତା ମରୁଲୀ 
ଡସଠୀ, ପ ପୂବଣ୍ଣତନ େଲି୍ଲା ପରରିଦ ସଦସ୍ୟ ନାରଦ ବଶି୍ୱାଳ, େକ୍ରଧର ଦାଶ, 
ପ୍ରଡଫସର ପରୀକ୍ଷତି ପାତ୍ର, ବ୍ଲକ ଉପାଧକ୍ଷା େୟନ୍ତୀ ସ୍ୱାଇଁ, ପ ପୂବଣ୍ଣତନ ବ୍ଲକ 

ଉପାଧ୍କ୍ଷ ସଶୁାନ୍ତ ୋସ, ପ ପୂବଣ୍ଣତନ ସରପଞ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାନ୍ତ,ି ନରହର ିପାଣ,ି 
ପଣ୍ଡତି ମଡହଶ୍ୱର ନନ୍, ବରଷି୍ଠ ସାମ୍ାଦକି ପରୀକ୍ଷତି ପାତ୍ର, ଗଡଣଶେନ୍ଦ୍ର 
ସାମଲ, ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ଡପ୍ରସ କ୍ଲବ ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ଅନଲି ଡେୌଧରୁୀ, 
ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ଓକଲି ସଂଘ ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତ ିସପୂଯଣ୍ଣ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ରାଉଳ, ପ୍ରଡଫସର 
ଗରିଶି ପାତ୍ର, ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟ, ନାରୀଡନତ୍ରୀ ସଡରାେନିୀ ଦାସ 
ପ୍ରମଖୁ ଭାରଣ ଡଦଇ ସ୍ୱଗଣ୍ଣତ ମଲ୍ଲକିଙ୍କ େଲି୍ଲା ଓ ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ଡଧାୟାଞ୍ଳ 
ବକିାଶଡର ଅବଦାନ ସମ୍କଣ୍ଣଡର ଆଡଲାକପାତ କରବିା ସହତି ତାଙ୍କ ଅମା୍ନ 
ସ୍ମ ପୃତ ି ପ୍ରତ ି ଶ୍ଦ୍ାସମୁନ ଅପଣ୍ଣଣ କରଥିିଡଲ। ରାଡେଶ ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାଗତଭାରଣ 
ଓ ସମତିସିଭ୍ୟ ଅଭୟ ସ୍ୱାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଡଦଇଥିଡଲ। ଏହ ି କାଯଣ୍ଣ୍ୟକ୍ରମକୁ 
ଶ୍ୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ନଳନିୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, କୁଳମଣ ି ମାଲକି, ପ୍ରଡଫସର ଦଲି୍ଲୀପ 
ମଲ୍ଲକି, େଡନମେେୟ ମଲ୍ଲକି, ନରିଞ୍ଜନ ସନୁ୍ରାୟ, ହପୃରୀଡକଶ ରାଉତ, ନଡରନ୍ଦ୍ର 
ଧଳ, ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲକି, ଦଶରଥ ମଲ୍ଲକି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପରଡ଼ିା, େୟନ୍ତ ଡବହୁରା, 

ଡକଦାର ବଶି୍ୱାଳ, ଗଗନ ମହଳକି, ପ୍ରସନ୍ନ ଦାଶ 
ପ୍ରମଖୁ ପରେିାଳନା କରଥିିଡଲ। ଡସହଭିଳ ି
ଡଦୈତାରୀ ନାୟକ ଡମଡମାରଆିଲ ଟ୍ଷ୍ ପକ୍ଷରୁ 
ମଧ୍ ସ୍ୱଗଣ୍ଣତ ଗଦାଧର ମଲ୍ଲକିଙ୍କ ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳ ିସଭା 
ଅନୁଷ୍ଠତି ଡହାଇ ଯାଇଛ।ି ଭଗବାନ ରାଉତ, 
ରଞ୍ଜତି ରାଉତ, ଉଲ୍ଲାସେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲକି, ସନାତନ 
ତରାଇ, କବ ି ସର୍ତି୍ର ଡବହୁରା, ପାଥଣ୍ଣ ସାରଥୀ 
ଦାଶ, ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ, ରଡମଶ େନ୍ଦ୍ର ଦାଶ, 
ସଧୁାଂଶ ୁ ଡଶଖର ଦାସ, ବଧିାନେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, 
ରାମଡଗାପାଳ ଧଳ, ସଡୁରଶେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ନୟନ 
ରାଉତ ପ୍ରମଖୁ ଡଯାଗଡଦଇ ସ୍ୱଗଣ୍ଣତ ମଲ୍ଲକିଙ୍କ 
େୀବନ ଦଶଣ୍ଣନ, ସମାେଡସବା, ସାମା୍ଦକିତା, 
ସାହତି୍ୟକପୃତୀ ଉପଡର ଆଡଲାକପାତ କର ି
ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳ ିଜ୍ାପନ କରଥିିଡଲ।

‘୍ଦାଧେ ମଲ୍କି ଚେିସ୍ମେଣୀୟ’ 

ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ସାେଦାଙ୍କୁ  ହ୍ଲି ରଚୟାେ ପ୍ରଦାନ

 ତଡିତ୍ଣ୍ଣାଲ,୧୮ା୩(ସମସି): ତଡିତ୍ଣ୍ଣାଲ ବ୍ଲକ ତୁଳଙ୍ଗ ପଞ୍ାୟତ ତଅଁରା ଗ୍ାମର ସାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ 
ରଣାଙୁ୍କ ଡରଡ୍   ସ୍ୱସ୍ତକି ସହାୟତାଡର ସାମାେକି କମଣ୍ଣୀ ତଥା ଡହଲପଂି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡସାସାଇଟରି 
ସମ୍ାଦକ ଡଦବାଶରି ଡେନା ନେି ପତୁ୍ର େନମେ ଦନି ଉତ୍ବ ଅବସରଡର ଏକ ହ୍ଲି ଡେୟାର 
ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ି କାଯଣ୍ଣ୍ୟକ୍ରମଡର ସଶୁ୍ୀ ଶଭୁଶ୍ୀ ସାହତି୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ାଦକିା 
ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ଦାସ, ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଡକାରାଧ୍କ୍ଷ ପ୍ରଦୁ୍ୟମ୍ନ ରଥ, ସେୁନି୍ତାର ସମ୍ାଦକ 
ଶବିପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଲଟୁି ଡସଠୀ, େଡିତନ୍ଦ୍ର ବାରକି ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଡଲ। ସପୂେନାଡଯାଗ୍ୟ, 
ସାରଦାଙ୍କ ପାଦ ଖସ ି ଡମରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗଯିବିାରୁ ଡସ ଘଡର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଡହାଇଛନ୍ତ।ି

ସାଇବେ ଠକଙ୍ ଟାର୍ଷ୍କଟ୍  ରେ 
୍ରଷ୍କବତୀ, ପ୍ରସତୂ ି
ଡେରାବଶି, ୧୮ା୩(ସମସି): ବତଣ୍ଣମାନ ସମୟଡର ସରକାରୀ ଓ ଡବସରକାରୀ 
ବ୍ୟାଙ୍କଗଡ଼ୁକି ଡସମାନଙ୍କ ଗ୍ାହକଙୁ୍କ ଅନ୍  ଲାଇନ୍  ଡର କାରବାର କରବିା ପାଇଁ ଡପ୍ରାତ୍ାହତି 
କରୁଛନ୍ତ।ି ଗ୍ାମାଞ୍ଳର ସାଧାରଣ ଡଲାକ ଏହ ି ଅନ୍  ଲାଇନ୍   ପ୍ରତ ି ଯଡଥଷ୍ ସଡେତନ 
ଡହାଇ ନ ଥିବା ଡଯାଗ ୁ ଡସମାଡନ ଅଡଳେଶଡର ସାଇବର ଠକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ଡର ପଡ଼ ି କଷ୍ 
ଅେଜିତ େମା ଟଙ୍କା ହରାଉଛନ୍ତ।ି ଡତଡବ ସାଇବର ଠକମାଡନ ଦନିକୁ ଦନି ନପୂଆ ନପୂଆ 
ପଦ୍ତ ି ଆପଣାଇ ବଭିନି୍ନ ଡଲାକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ କରବିା ୋର ି ରଖିଛନ୍ତ।ି ପ ପୂବଣ୍ଣରୁ 
ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟଏିମ୍   କାଡ଼ଣ୍ଣ ଖରାପ ବାହାନା, ବ୍ୟାଙ୍କର ଡକୱାଇସ ିଅନ୍  ଲାଇନ୍   ମାଧ୍ମଡର 
ଡଦବା ଇତ୍ୟାଦ ି ପଦ୍ତ ି ଆପଡଣଇ ଡକୌଶଳ କ୍ରଡମ ଡଲାକଙୁ୍କ ଲୁଟୁଥିଡଲ। ଏଡବ ଆଉ 
ପାଡଦ ଆଡଗଇଯାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ିଡକନ୍ଦ୍ରଡର ପଞ୍ଜକିପୃତ ଡହାଇଥିବା ଗଭଣ୍ଣବତୀ ମହଳିାଙ୍କ 
ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟାଡଗଣ୍ଣଟ୍   କରଛିନ୍ତ।ି ଶନବିାର େଡଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ି କମଣ୍ଣୀଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଉପର 
ଅଫିସର କହ ି ଡପାରଣ ଟ୍ାକ୍   ମାଧ୍ମଡର ଏହ ି ଡକନ୍ଦ୍ରଡର ପଞ୍ଜକିପୃତ ସମସ୍ତ ଗଭଣ୍ଣବତୀଙୁ୍କ 
ଡଯାଗାଡଯାଗ କରବିା ପାଇଁ କହଥିିଡଲ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ି କମଣ୍ଣୀେଣକ ଗଭଣ୍ଣବତୀଙ୍କ 
ଘଡର ପହଞ୍ ିଏ ବରିୟଡର କହବିାରୁ େଡଣ ଗଭଣ୍ଣବତୀଙ୍କ ସଡନ୍ହ ଡହାଇଥିଲା। ଡସ ଉକ୍ତ 
ନମ୍ରକୁ ଟରୁକଲରଡର ପକାଇ ଡଦଖିବାରୁ ତାହା ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଡବାଲ ିେଣାପଡ଼ଥିିଲା।

୍ାରଷ୍କେ ରକୁ ଶକୁଡ଼ବିା ରଟଣାେ ଯାଞ୍ଚ

ଡକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା,୧୮।୩(ସମସି): ଡକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତନିମିହୁାଣୀରୁ ଗରାପରୁ ପଯଣ୍ଣ୍ୟନ୍ତ ଡଗାବରୀ 
ନଦୀ ଉପଡର ନମିଣ୍ଣାଣଧୀନ ଡପାଲର ଗାେଣ୍ଣର ଭୁଶେୁବିା ଘଟଣାକୁ ସରକାର ଗରୁୁତର ସହ 
ଡନଇଛନ୍ତ।ି ଶନବିାର ଏକ ଟମି୍   ଘଟଣଶସ୍ଳଡର ପହଞ୍ ି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କର ି ଯାଞ୍ କରଛି।ି 
ଗାେଣ୍ଣର ଭୁଶେୁବିାର କାରଣ ଏହ ିଟମି୍   ଡଖାେଛି।ି ଡବୈରୟକି ତରୁଟ ିକମିା୍ ନମି୍ନମାନର ସାମଗ୍ୀ 
କ ିଅନ୍ୟ ଡକଉଁ କାରଣରୁ ଏହ ିଘଟଣା ଘଟଲିା ଡସ ଡନଇ ଯାଞ୍ କରାଯାଇଛ।ି େେିାଇନ 
ଇଞ୍ଜନିୟିର ଇନ େଫି େ. ଏନ୍  .ସ ିପାଲ, ୱାଲ୍ଲଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡପ୍ରାଡେକ୍ଟ ମଖୁ୍ୟ ଦୁଗଣ୍ଣା ମହାପାତ୍ର ଏବଂ 
କ୍ାଲଟି କଡଣ୍ଟରୋଲ ଟମି୍  ର ନବିଣ୍ଣାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଡମତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମଣ୍ଣୋରୀ ଏଠାଡର ପହଞ୍ ି
ଥିଡଲ। ଭୁଶେୁବିା ଗାେଣ୍ଣର ଅନୁଧ୍ାନ କରବିା ସହ ରେେିଡର ବ୍ୟବହପୃତ ପାଇଁ ଥିବା ଅନ୍ୟସବୁ 
ଗାେଣ୍ଣର ମଧ୍ ଯାଞ୍ କରଛିନ୍ତ।ି ଘଟଣାସ୍ଳରୁ ନମନୁା ସଂଗ୍ହ କରାଯବିା ସହ ସମସ୍ତ ଦଗିକୁ 
ଡନଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା େ. ଏନ୍  . ସ ି ପାଲ ସପୂେନା ଡଦଇଛନ୍ତ।ି ପ୍ରକାଶଡଯାଗ୍ୟ, 
ଗତ ବୁଧବାର ସକାଡଳ ବାଇପାସ୍   ଡପାଲର ଏହ ି ଗାେଣ୍ଣର ଭୁଶେୁ ି ପଡ଼ଥିିଲା।

ଶ୍ୀୋମ ଚେତି ମାନସ ଓ ନବାହ୍ନ ପାୋୟଣ

ମାଛ ଧେବିାରବରଳ ମହଳିାଙ୍କୁ  ଝାମ୍ରିନଲା କକୁମ୍ୀେ

ନଯିକୁକ୍ ିଓ ରବୈଷୟକି ଶକି୍ା ତାଲମି ଶବିେି
ଡେରାବଶି,୧୮ା୩(ସମସି): ଡେରାବଶି ବ୍ଲକ କାଯଣ୍ଣ୍ୟାଳୟ 
ପରସିରଡର ଓଡ଼ଶିା ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ଡକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
େଲି୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମଳିତି ଆନୁକପୂଲ୍ୟଡର ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ନଯିକୁ୍ତ ି ଓ 
ଡବୈରୟକି ଶକି୍ଷା ତାଲମି ଶବିରି ଅନୁଷ୍ଠତି ଡହାଇଯାଇଛ।ି ଡେରାବଶି 
ବଡ଼ିଓି ଦାସରଥି ଡେନାଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱଡର ଅନୁଷ୍ଠତି ଏହ ିଶବିରିକୁ ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍କ୍ଷା ପ୍ରଭାତୀ ମଲକି ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାଡବ ଡଯାଗଡଦଇ ଉଦ୍  ଘାଟନ 

କରଥିିଡଲ। ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଡବ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍କ୍ଷ ଡଦବାଶରି 
ଆୋଯଣ୍ଣ୍ୟ, େଲି୍ଲା ପରରିଦ ସଦସ୍ୟ ଅରବନି୍ ମଳକି, ଧଡନଶ୍ୱର ଡସଠୀ, 
ସଡ଼ିପିଓି ଡନେହଲତା ସାହୁ ଓ ଏବଡ଼ିଓି ଭଞ୍ଜ କଡିଶାର ନାୟକ ଡଯାଗ 
ଡଦଇ ୫ମଠାରୁ ନୋତକ ସଡମତ ଆଟଆିଇ ଓ େଗି୍ୀଧାରୀ ୧୪ରୁ 

୩୫ ବରଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ଯବୁକ ଯବୁତୀ ଏଥିଡର ଭାଗ ଡନଇପାରଡିବ ଡବାଲ ି
ପ୍ରକାଶ କରଥିିଡଲ। ଏହ ି ଶବିରିଡର ୧୨ଟ ି ତାଲମି ପ୍ରଦାନକାରୀ 
ସଂସ୍ା ଡଯାଗ ଡଦଇଥିଡଲ। ୧୬୯େଣ ଆଶାୟୀ ଯବୁକ ଯବୁତୀ 
ବଭିନି୍ନ ତାଲମି ନମିଡନ୍ତ ମଡନାନତି ଡହାଇଥିଡଲ। ୩୯େଣ ଛାତ୍ରୀ 
ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ସରକାରୀ ଆଇଟଆିଇ ଡକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ୧୧େଣ ଯବୁତୀ 
ଡକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସରକାରୀ ପଲଡିଟକ୍  ନକି୍   କଡଲେଡର ତାଲମି ଡନବାକୁ 

ଇଚ୍ାପ୍ରକାଶ କରଥିିଡଲ। ଏହ ିକାଯଣ୍ଣ୍ୟକ୍ରମକୁ ବପିଏିମ୍   ହମିାଂଶ ୁଭପୂ ରଣ 
ଭଦ୍ର ସଂଡଯାେନା କରଥିିବା ଡବଡଳ ପ୍ରୟିଦଶଜିନୀ ସାହାଣୀ, ଅେୟ 
ଡବଡହରା, ରତକିାନ୍ତ ରାଉତରାୟ, ଅନଲି୍   ଡସଠୀ ଓ େଲି୍ଲା ନଡିୟାେନ 
କାଯଣ୍ଣ୍ୟାଳୟର କମଣ୍ଣୋରୀ ପରେିାଳନାଡର ସହଡଯାଗ କରଥିିଡଲ।

ନେସଂିହପକୁେରେ ଅଗ୍କିାଣ୍ଡ

ଡେରାବଶି, ୧୮ା୩(ସମସି): ଡେରାବଶି 
ବ୍ଲକ ହରଅିଙ୍କ ପଞ୍ାୟତ ହରଅିଙ୍କ ଡମଲଣ 
ପଡ଼ଆିସ୍ତି ମା’ ଡକ୍ଷତ୍ରପାଳନିୀ ମନ୍ରି 
ପ୍ରାଙ୍ଗଣଡର ୧୯ତମ ଶ୍ୀରାମେରତି 
ମାନସ ଓ ନବାହ୍ନ ପାରାୟଣ ମହାଯଜ୍ 
ଉଦ୍  ଘାଟତି ଡହାଇଯାଇଛ।ି ଶ୍ୀରାମ 
କପୃ ପା ପରରିଦ ଆନୁକପୂଲ୍ୟଡର 
ଆଡୟାେତି ଏହ ି ନବାହ୍ନ ପାରାୟଣ 
ଓ ମହାଯଜ୍ ଗତ ୧୩ ତାରଖିଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ ଡହାଇଛ।ି ଏହ ି ଯଜ୍ଡର ପଣ୍ଡତି 
ହପୃ ଶଡିକଶ ଶତପଥି ବ୍ୟାସ ଭାଡବ କାଯଣ୍ଣ୍ୟ 

ନବିଣ୍ଣାହ କରୁଥିବା ଡବଡଳ ପ୍ରବେକ 
ଭାଡବ ସଶୁ୍ୀ ତପସ୍ୱନିୀ ପାଢ଼ୀ, ଅଧ୍ାପକ 
ସାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ କର, ହମିାଂଶୁ େୀ, 
ଆଶୀବଣ୍ଣାଦ ମହାରାେ ଓ ପରୁୁଡରାତ୍ମ 
ମହାରାେ ଡଯାଗଡଦଇ ରାମାୟଣ 
କଥାବସୁ୍ତ ଉପଡର ପ୍ରବେନ ଡଦବାର 
କାଯଣ୍ଣ୍ୟକ୍ରମ ରହଛି।ି ୨୩ ତାରଖିଡର 
ଯଜ୍ର ପପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତ ି ଡହବ। ପଡୁରାଧା 
ଭାଡବ ସଖୁଦାନନ୍ ପ୍ରଧାନ କାଯଣ୍ଣ୍ୟ ନବିଣ୍ଣାହ 
କରଥିିବା ଡବଡଳ ହରଅିଙ୍କ ଗ୍ାମବାସୀ 
ପରେିାଳନାଡର ସହଡଯାଗ କରୁଛନ୍ତ।ି

ମହାକାଳପଡ଼ା,୧୮।୩(ସମସି): ମହାକାଳପଡ଼ା ବନାଞ୍ଳ ଅଧୀନ 
ଖରନିାସୀ ଅଞ୍ଳଡର ନଦୀଡର ମାଛ ଧରୁଥିବା ସମୟଡର ବଉଳା 
କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣଡର େଡଣ ମହଳିାଙ୍କ 
ମପୃତୁ୍ୟ ଘଟଛି।ି ଏହ ି ମହଳିା େଣକ ଡହଡଲ 
ଖରନିାସୀ ଗ୍ାମର ମହାନନ୍ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପତ୍ୀ 
ଡକୌଶଲ୍ୟା ମଣ୍ଡଳ (୪୫)। ଖରନିାସୀ ଗାଁର 
୩ େଣ ମହଳିା ପ୍ରତଦିନି ଭଳ ି ଶନବିାର 
ଅପରାହ୍ନଡର ୬ ନଂ ଓାେଣ୍ଣ ନକିଟସ୍ ବାରଶହ ଏକର େଙ୍ଗଲଡୋର 
ମଧ୍ଡର ମାଛ ଧରବିାକୁ ଯାଇଥିଡଲ। ୩ େଣ ମହଳିାଙ୍କ ମଧ୍ରୁ ୨େଣ 
ଟଡିକ ପଛଡର ଥିବା ଡବଡଳ ଡକୌଶଲ୍ୟା କଛି ି ଦପୂ ର ଆଗଡର ନଦୀ 

ଭତିଡର ପଶ ିଝଙ୍କା ମାେ ିମାଛ ଧରୁଥିଡଲ। ହଠାତ୍   ଏକ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର 
ଡକୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ପାଖଡର କାମେୁ ି ଧର ି ଝାମ୍ ି ଡନଇଯାଇଥିଲା। 

ପଛଡର ଥିବା ମହଳିା ୨ େଣ େୀବନ ବଞ୍ାଇ 
ନଦୀରୁ ଉପରକୁ ଉଠଆିସ ି ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ 
ଉଦ୍ାର ପାଇଁ ୋକ ପକାଇଥିଡଲ। ପ୍ରାୟ 
୧୫ ମନିଟି ପାଣଡିର ବୁୋଇ ରଖିବା ପଡର 
ଡକୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ମପୃତଡଦହ ଉପରକୁ ଦପୃ ଶ୍ୟମାନ 

ଡହବାରୁ ସ୍ାନୀୟ ବାସନି୍ା ଉଦ୍ାରର କରଥିିଡଲ। ଡସଡତଡବଳକୁ 
କନୁି୍ତ ଡକୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ମପୃତୁ୍ୟ ଘଟସିାରଥିିଲା। ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା, ଡଗାେ ସଡମତ 
ଶରୀରର ଅଡନକ ସ୍ାନଡର ଗଭୀର କ୍ଷତ େହି୍ନ ରହଛି।ି

 �ଅଣ୍ାରୁ ୋମଡୁ ିଧର ି୧୫ ମନିଟି୍   
ବୁଡାଇ ରଖି ମାରକିେଲା
 �ଖାଇବା ପବୂଚ୍ଚରୁ ମତୃକେେ ଉଦ୍ାର

ମହାକାଳପଡ଼ା,୧୮।୩(ସମସି): ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଡଗାୋବନ୍ 
ଗାନ୍େିୀ ସରକାରୀ ଉର୍ ବଦି୍ୟାପୀଠର ପରୀକ୍ଷା ଡକନ୍ଦ୍ରଡର ଶନବିାର 
ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଡଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ରାମନଗର ହାଇସ୍କଲୁର 
େଡଣ ଛାତ୍ର ଏହ ିପରୀକ୍ଷା ଡକନ୍ଦ୍ରଡର କପକୁି ବଡିରାଧ କରଛିନ୍ତ।ି ଡସ 
ପରୀକ୍ଷା ଡଦଉଥିବା ଡବଡଳ ତାଙ୍କ ପାଶବେଣ୍ଣଡର ବସଥିିବା ଅନ୍ୟ େଡଣ 
ପରୀକ୍ଷାଥଣ୍ଣୀଙୁ୍କ ଅଡହତୁକ ଅନୁକମ୍ା ଡଦଖାଇ ପରୀକ୍ଷା ଡକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ଡର 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଡବ କପ ିଡଯାଗାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ବଡିରାଧ କର ି
ଡସ ପରୀକ୍ଷା ଡକନ୍ଦ୍ରର ମଖୁ୍ୟ ଫାଟକ ନକିଟଡର ଧାରଣା ବସଥିିଡଲ। ଡସ 

ପରୀକ୍ଷା ଡକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ଡର ପ୍ରତବିାଦ କରଥିିଡଲ। ଡହଡଲ ଡସହ ିହଲ୍  ଡର 
ପରୀକ୍ଷା ଦାୟତି୍ୱଡର ଥିବା ଶକି୍ଷକ କମିା୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେିାଳକ କର୍ଣ୍ଣପାତ 
କର ିନ ଥିଡଲ। ଡତଣ ୁପରୀକ୍ଷା ଡଶର ଡହବା ପଡର ଡସ ବଦି୍ୟାଳୟର 
ଫାଟକ ନକିଟଡର ତଡଳ ଧାରଣାଡର ବସ ିରହ ିପ୍ରତବିାଦ କରଥିିଡଲ। 
ଏହାର ଭେିଓି ଏବଂ ଫଡଟା ସାମାେକି ଗଣମାଧ୍ମଡର ଘରୁ ି
ବୁଲଥିିଲା। ଖବର ପାଇ ଅପରାହ୍ନଡର ଡପଟଡଛଲା ସରପଞ୍ ପ୍ରସନ୍ନ 
ଡବଡହରା ଏବଂ ରାମନଗର ବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ପହଞ୍ ି
ତାଙୁ୍କ ବୁଝାଶଝୁା କର ିଧାରଣାରୁ ଉଠାଇ ସାଙ୍ଗଡର ଡନଇଯାଇଥିଡଲ।

ପେୀକ୍ା ହଲ୍  ରେ କପକିକୁ  ବରିୋଧ କେ ିଛାତ୍ରଙ୍ ଧାେଣା
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ରବବିାର 
୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୮ା୩ (ଏଜେନ୍)ି

ଦେଶଦେ କଦେୋନୋ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ ଧି ପଣୁ ଧି ଚ ଧିନ୍ୋ 
ବଢୋଇଲୋଣ ଧି। ଏଚ୍ ୩ଏନ୍ ୨ ସଂକ୍ରମଣ ସୋଙ୍ଗକୁ ଏହ ଧି 
ମହୋମୋେୀ କୋୟୋ ବ ଧିସ୍ୋେ କେ ଧିବୋଦେ ଲୋଗ ଧିଛ ଧି। ଏହୋ 
ମଧ୍ୟଦେ କଦେୋନୋେ ୭୬ ନମନୁୋେୁ ଏକ୍ସବଧିବ ଧି.୧.୧୬ 
ପ୍ରଜୋତ ଧି ଥିବୋ ଜଣୋପଡଧିଛ ଧି। ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ ଧି ପଛଦେ 
ଏହ ଧି ପ୍ରଜୋତ ଧି ଥୋଇପୋଦେ। କଦେୋନୋ ଉପଦେ ନଜେ 
େଖିବୋ ପୋଇଁ ସ୍ୋସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତୋଳୟ ଗଠନ କେ ଧିଥିବୋ 
ମଞ୍ଚ ଇଣ୍ଧିଆନ ସୋସ୍ସ-ସ ଧିଓଭ ଧି-୨ ଦଜଦନୋମ ଧିକ୍ସ 
କନ୍ ଦସୋର୍ଟିୟମ (ଇନ୍ ସକୋଗ) େ େ ଧିଦପୋର୍୍ସଦେ ଏହ ଧି 
ସଚୂନୋ େ ଧିଆଯୋଇଛ ଧି। େ ଧିଦପୋର୍୍ସ ଅନୁଯୋୟୀ କର୍୍ସୋର୍କେୁ 
୩୦, ମହୋେୋଷ୍ଟ୍ରେୁ ୨୯, ପଡୁୁଦଚେ ଧିେୁ ୭, େ ଧିଲ୍ୀଦେ 
୫, ଦତଲଙ୍ଗୋନୋଦେ ୨, ଗଜୁେୋର୍, ହ ଧିମୋଚଳ ପ୍ରଦେଶ 

ଏବଂ ଓଡଧିଶୋଦେ ଏହ ଧି ପ୍ରଜୋତ ଧିେ ଦଗୋର୍ ଧିଏ ଦଲଖୋଏଁ 
ମୋମଲୋ ସୋମ୍ ନୋକୁ ଆସ ଧିଛ ଧି। ଏହ ଧି ପ୍ରଜୋତ ଧିକୁ ପ୍ରଥମ 
ଥେ ପୋଇଁ ଜୋନୁୟୋେୀଦେ ଚଧିହ୍ନର୍ କେୋଯୋଇଥିଲୋ। 

ଦେବୃଆେୀଦେ ଦମୋର୍ ୫୯ ନମନୁୋ ଏକ୍ସବଧିବ ଧି.୧.୧୬ 
ପ୍ରଜୋତ ଧିେ ଥିଲୋ। ମୋର୍୍ସ ଆେମ୍ଭେୁ ଏ ପଯ୍ସଥ୍ୟନ୍ ଏହ ଧି 
ପ୍ରଜୋତ ଧିେ ୧୫ ମୋମଲୋ ସୋମ୍ ନୋକୁ ଆସ ଧିଲୋଣ ଧି। କ ଧିଛ ଧି 

ବ ଧିଦଶଷଜ୍ଞ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ ଧି 
ପୋଇଁ ଏହ ଧି ପ୍ରଜୋତ ଧିକୁ େୋୟୀ 

କେ ଧିଛନ୍ଧି। ଏମ୍ସେ ପବୂ୍ସତନ 
ନ ଧିଦଦ୍୍ସଶକ ଡ.େଣେୀପ 
ଗଦୁଲେ ଧିଆ ମଧ୍ୟ ଏହୋ 

କହ ଧିଛନ୍ଧି। ଦସ କଦେୋନୋ କର୍କଣୋକୁ ପୋଳନ କେ ଧିବୋ 
ପୋଇଁ ଦଲୋକଙୁ୍ ପେୋମଶ୍ସ ଦେଇଛନ୍ଧି। ଏ ପଯ୍ସଥ୍ୟନ୍ ୧୨ 
ଦେଶେୁ ଏକ୍ସବଧିବ ଧି.୧.୧୬ ପ୍ରଜୋତ ଧି ଚ ଧିହ୍ନର୍ ଦହଲୋଣ ଧି। 
ଏହ ଧି ଦେଶ ମଧ୍ୟଦେ ଆଦମେ ଧିକୋ, ବରୁ ଦନଇ, ସ ଧିଙ୍ଗୋପେୁ 
ଏବଂ ବ୍ ଧିଦର୍ନ ସୋମ ଧିଲ େହ ଧିଛ ଧି। ଅନଥ୍ୟପକ୍ଷଦେ 

ଭୋେତଦେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ୋ ମଧ୍ୟଦେ ୮୪୧ 
କଦେୋନୋ ଦେୋଗୀ ଚ ଧିହ୍ନର୍ ଦହୋଇଛନ୍ଧି। ଏହୋ ସହ ଧିତ 
ସକ୍ର ଧିୟ ଦେୋଗୀସଂଖଥ୍ୟୋ ୫,୩୮୯କୁ ବୃଦ୍ ଧି ପୋଇଛ ଧି। 

ଚନି୍ତା ବଢତାଉଛ ିକର�ତାନତା

ବୃଦ୍ ିପାଉଛ ିଏକ୍ସବବି.ି୧.୧୬ ସଂକ୍ରମଣ

ପଲୁୱାମାରର ବସ୍  ଓଲଟ ି୪ ମତୃ
ପଲୁୱାମା, ୧୮ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: କୋଶ୍ୀେ ପଲୁୱୋମୋ ଜଧିଲ୍ୋେ ଅବନ୍ଧିଦପୋେୋଦେ 
ଶନ ଧିବୋେ ସକୋଦଳ ଏକ ବସ୍  ଓଲର୍ ଧି ଯୋଇଛ ଧି। ଏହ ଧି େୁଘ୍ସର୍ଣୋଦେ ବ ଧିହୋେେ ୪ ଜଣ 
ଦଲୋକଙ୍ ମତୁୃଥ୍ୟ ଦହୋଇଛ ଧି। ମତୃକଙ୍ ମଧ୍ୟଦେ ନସେୁୁଦ୍ ଧିନ ଅନ୍ ସୋେୀ, େୋଜକଧିେଣ 
େୋସ, ସଲଧିମ ଅଲଧି ଏବଂ ଦକୈଶଲ ଆଲମ ସୋମ ଧିଲ ଅଛନ୍ଧି। ୧୦ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗେୁୁତେ 
ଆହତ ଦହୋଇଛନ୍ଧି। ଦସମୋଦନ ଜୀବନମେଣ ସହ ସଂଘଷ୍ସ କେୁଛନ୍ଧି। 

ବମିାନ ଦୁରଚ୍ଚଟଣାଗ୍ରସ୍ତ; ୨ ପାଇଲଟ ମତୃ
ବାଲାଘାଟ, ୧୮ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବୋଲୋଘୋର୍ଦେ ଶନ ଧିବୋେ େ୍ ଧିପହଦେ 
ଏକ ଚୋର୍୍ସୋେ ବ ଧିମୋନ େୁଘ୍ସର୍ଣୋଗ୍ରସ୍ ଦହୋଇଛ ଧି। ଏହ ଧି ବ ଧିମୋନଦେ ଜଦଣ ପୋଇଲର୍ 
ଦମୋହ ଧିତ ଏବଂ ଅନଥ୍ୟ ଜଦଣ ଦରେନଧି ପୋଇଲର୍ େୁକସଙ୍ୋ ବେସକୁୋ ଥିଦଲ। 
େୁଘ୍ସର୍ଣୋଦେ ଉଭୟଙ୍ ମତୁୃଥ୍ୟ ଦହୋଇଛ ଧି। ଜଣଙ୍ ମତୃଦେହ ୨ ପଥେ ମଧ୍ୟଦେ 
ଜଳୁଥିବୋ ଦେଖୋଯୋଉଛ ଧି। ସଚୂନୋ ପୋଇ ପଲୁ ଧିସ ଘର୍ଣୋସ୍ଳଦେ ପହଞ୍ଚ ଧିଛ ଧି।

କର୍ଚ୍ଚାଟକରର ଏକାକୀ ଲଢବି କଂରଗ୍ରସ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୮ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: କର୍୍ସୋର୍କ ବ ଧିଧୋନସଭୋ ନ ଧିବ୍ସୋଚନଦେ କଂଦଗ୍ରସ 
ଏକୋକୀ ଲଢଧିବ ଦବୋଲଧି ଦଘୋଷଣୋ କେ ଧିଛ ଧି। କଂଦଗ୍ରସ ମଖୁଥ୍ୟୋଳୟଦେ ଶକୁ୍ରବୋେ ଅନୁଷ୍ ଧିତ 
ଦକନ୍ଦୀୟ ନ ଧିବ୍ସୋଚନ କମ ଧିର୍ ଧି (ସ ଧିଇସ ଧି) ଦବୈଠକଦେ ଏହ ଧି ନ ଧିଷ୍ପତ୍ଧି ନ ଧିଆଯୋଇଛ ଧି। ଏହ ଧି 
ଦବୈଠକଦେ କଂଦଗ୍ରସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ ଧିକୋଜୁ୍ସନ ଖଡଦଗ ଏବଂ ସୋଂସେ େୋହୁଲ ଗୋନ୍ୀ ସୋମ ଧିଲ 
ଥିଦଲ। ଏସ୍ ଡଧିପ ଧିଆଇ ସହ ଦମଣ୍ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଦଗ୍ରସ ମଖୁଥ୍ୟ ଡ ଧିଦକ ଶ ଧିବକୁମୋେ 
ଏଡୋଇ ଦେଇଛନ୍ଧି। େଳ ଏକୋକୀ ନ ଧିବ୍ସୋଚନ ଲଢଧି ଜଧିତ ଧିବ ଦବୋଲଧି ଦସ କହ ଧିଛନ୍ଧି।

ରକାଚ ିମହାନଗର ନଗିମ 
ବରିରାଧରର ଶରହ ରକାଟ ିଜରମିାନା
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୮ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ଦକୋଚଧି ମହୋନଗେ ନ ଧିଗମ (ଦକଏମସ ଧି) ବ ଧିଦେୋଧଦେ 
ଜୋତୀୟ ସବୁଜ ପ୍ରୋଧିକେଣ (ଏନଜଧିର୍ ଧି) ଶଦହ ଦକୋର୍ ଧି ର୍ଙ୍ୋେ ଜେ ଧିମୋନୋ 
ଲଗୋଇଛନ୍ଧି। ଦକୋଚଧିେ ବ୍ହୋପେୁମଦେ ଥିବୋ ବଯ୍ସଥ୍ୟବସୁ୍ ପେ ଧିଚୋଳନୋ ଦକନ୍ଦଦେ 
ନ ଧିଆଁ ଲୋଗ ଧିବୋକୁ ଦନଇ ଏହ ଧି କୋଯ୍ସଥ୍ୟୋନୁଷ୍ୋନ ଗ୍ରହଣ କେୋଯୋଇଛ ଧି। ମୋଦସ ମଧ୍ୟଦେ 
ଜେ ଧିମୋନୋ େୋଶ ଧି ଜମୋ କେ ଧିବୋକୁ ନ ଧିଦଦ୍୍ସଶ ଦେଇଛନ୍ଧି। ବ ଧିଷୋକ୍ତ ଧଆଁୂ ଦଯୋଗୁ ଁସ୍ୋସ୍ଥ୍ୟ 
ସମସଥ୍ୟୋେ ସମ୍ଖୁୀନ ଦହଉଥିବୋ ଦଲୋକଙ୍ କଲଥ୍ୟୋଣ ପୋଇ ଁ ଏହ ଧି ପୋଣ୍ ଧି ବ ଧିନ ଧିଦଯୋଗ 
କେୋଯ ଧିବ। ଦକେଳ ସେକୋେ ଏବଂ ଦକଏମସ ଧି ନ ଧିଜ କତ୍୍ସବଥ୍ୟ ସମ୍ୋେନ କେ ଧିବୋଦେ 
ସମ୍ରୂ୍୍ସ ବ ଧିେଳ ଦହୋଇଛନ୍ଧି। ଦସମୋଦନ କଠଧିନ ବଯ୍ସଥ୍ୟବସୁ୍ ପେ ଧିଚୋଳନୋ ନ ଧିୟମ 
ଉଲ୍ଙ୍ଘନ କେ ଧିଛନ୍ଧି ଦବୋଲଧି ଏନ୍ ଜଧିର୍ ଧି କହ ଧିଛନ୍ଧି। ସଚୂନୋଦଯୋଗଥ୍ୟ ଦଯ ବ୍ହୋପେୁମଦେ 
ଗତ ୨ ତୋେ ଧିଖଦେ ନ ଧିଆ ଁଲୋଗ ଧି ଯୋଇଥିଲୋ। ଦସହ ଧିେ ଧିନ ନ ଧିଆକୁଁ ଲ ଧିଭୋଇ େ ଧିଆଯୋଇଥିଲୋ। 
ଦତଦବ ଜଳଧି ଯୋଇଥିବୋ ପୋ୍ଷ୍ ଧିକେୁ ଅଦନକ େଧିନ ପଯ୍ସଥ୍ୟନ୍ ଧଆଁୂ ବୋହୋେୁ ଥିଲୋ। ଏହୋ 
େୋ୍େୋ ଆଖପୋଖଦେ େହୁଥିବୋ ଦଲୋଦକ ଅଦନକ ସମସଥ୍ୟୋେ ସମ୍ଖୁୀନ ଦହୋଇଥିଦଲ। 

  ଅଚତାନକ ନଈର� ମତାଡ଼ଆିସଲିତା ପତାଣ ି

୩ ମହଳିା ଓ ୨ ଶଶି ୁମତୃ
ଜ�ାନଭଦ୍ର, ୧୮ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ଉତ୍େପ୍ରଦେଶ ଦସୋନଭଦ୍ରଦେ ଶକୁ୍ରବୋେ 
ସନ୍ଥ୍ୟୋଦେ ବଡ ଅଘର୍ଣ ଘର୍ ଧିଛ ଧି। ପ୍ରବଳ ବଷ୍ସୋ ଦଯୋଗୁଁ େୋମପେୁ ବେଦକୋନ ଧିଆ 
ଦେଇ ପ୍ରବୋହ ଧିତ ଘୋଘେ ନେୀଦେ ପୋଣ ଧି ମୋଡ ଧି ଆସ ଧିବୋେୁ ୬ ଜଣ ଦଲୋକ ଭୋସ ଧି 
ଯୋଇଛନ୍ଧି। ଏମୋନଙ୍ ମଧ୍ୟେୁ ୫ ଜଣଙ୍ ମତୁୃଥ୍ୟ ଦହୋଇଯୋଇଛ ଧି। ଜଦଣ ମହ ଧିଳୋ ଏଦବ 
ବ ଧି ନ ଧିଦଖୋଜ ଅଛନ୍ଧି। ମତୃକଙ୍ ମଧ୍ୟଦେ ୩ ମହ ଧିଳୋ ଏବଂ ୨ ଶ ଧିଶ ୁସୋମ ଧିଲ ଅଛନ୍ଧି। 
ସ୍ୋନୀୟ ଅଧିବୋସୀଙ୍ ଅନୁଯୋୟୀ ଶକୁ୍ରବୋେ ସନ୍ଥ୍ୟୋ ୭ର୍ୋଦେ ଅଚୋନକ ପୋଣ ଧିପୋଗ 
ବେଳଧି ଥିଲୋ। ପ୍ରବଳ ବଷ୍ସୋ ସହ ଧିତ କୂଆପଥେ ପଡଧିଥିଲୋ। ଏହ ଧି ସମୟଦେ କ ଧିଛ ଧି 
ଦଲୋକ ପୋହୋଡ ଧିଆ ଘୋଘେୋ ନେୀକୁ ମୋଛ ଧେ ଧିବୋକୁ ଯୋଇଥିଦଲ। େୋତ ଧିଦେ ନ 
ଦେେ ଧିବୋେୁ ପେ ଧିବୋେ ସେସଥ୍ୟ ଦସମୋନଙୁ୍ ଦଖୋଜଧିବୋକୁ ଯୋଇଥିଦଲ। ପଦେ 
ଏହ ଧି େୁଘ୍ସର୍ଣୋ ବ ଧିଷୟଦେ ଜଣୋପଡଧିଥିଲୋ। ପୋଣ ଧିପୋଗ ଖେୋପ ଥିବୋ େୋତ ଧିଦେ 
ଉଦ୍ୋେକୋଯ୍ସଥ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ଦହୋଇପୋେ ଧି ନ ଥିଲୋ।

ଦଲି୍ୀରର ମହାପଞ୍ାୟତ ଡାକଲିା ଏସ୍ ରକଏମ୍ 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୮ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ସବ୍ସନ ଧିମ୍ନ ସହୋୟକ ମଲୂଥ୍ୟ (ଏମ୍ ଏସ୍ ପ ଧି) ସହ ଧିତ ବ ଧିଭ ଧିନ୍ନ 
େୋବ ଧି ଦନଇ ସଂଯକୁ୍ତ କ ଧିଶୋନ ଦମୋର୍୍ସୋ (ଏସ୍ ଦକଏମ୍ ) ଦକନ୍ଦ ସେକୋେଙୁ୍ ଦଘେ ଧିବୋ ପୋଇଁ 
ପ୍ରସୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ କେ ଧିଛ ଧି। ଏସ୍ ଦକଏମ୍  ୨୦ ତୋେ ଧିଖଦେ େଧିଲ୍ୀେ େୋମଲୀଳୋ ଦମୈେୋନଦେ 
ମହୋପଞ୍ଚୋୟତ ଡକୋଇଛ ଧି । ଏଠୋଦେ ସକୋଳ ୧୦ର୍ୋେୁ ଅପେୋହ୍ଣ ୩ର୍ୋ ୩୦ ପଯ୍ସଥ୍ୟନ୍ 
ଦବୈଠକ କେ ଧି ବ ଧିଭ ଧିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗଦେ ଆଦଲୋଚନୋ କେ ଧିଦବ। ଏଥିଦେ କଦପ୍ସୋଦେର୍ 
ଜଗତେୁ ଚୋଷ ଜମ ଧିକୁ ସେୁକ୍ଷୋ, ଚୋଷୀଙ୍ ଆୟ ସନୁ ଧିଶ୍ ଧିତ କେ ଧିବୋ, ଦଲୋକଙ୍ କ୍ରୟ 
କ୍ଷମତୋ ବୃଦ୍ ଧି ଏବଂ ଭୋେତୀୟ ଅଥ୍ସନୀତ ଧିକୁ ମଜବୁତ କେ ଧିବୋ ବ ଧିଷୟଦେ ଚର୍୍ସୋ ଦହବ। 
ଅଦନକ ପଯ୍ସଥ୍ୟୋୟ ଆଦଲୋଚନୋ ପଦେ ପଲୁ ଧିସ ଏହ ଧି ମହୋପଞ୍ଚୋୟତକୁ ଅନୁମତ ଧି ଦେଇଛ ଧି। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୮ା୩ (ଏଜେନ୍)ି

ଗତ ତ ଧିନ ଧି ବଷ୍ସ ଦହଲୋ ପବୂ୍ସ ଲେୋଖଦେ ଭୋେତ-ଚୀନ୍  
ମଧ୍ୟଦେ ଉଦତ୍ଜନୋ ଲୋଗ ଧି େହ ଧିଛ ଧି। ଏଠୋଦେ ଉଭୟ 
ଦେଶେ ଦସନୋ ମହୁୋମଁହୁ ିଁ ସ୍ଧିତ ଧିଦେ ଅଛନ୍ଧି। ଏହୋ ମଧ୍ୟଦେ 
ଚୀନ୍  ବୋସ୍ବ ନ ଧିୟନ୍ତଣ ଦେଖୋ (ଏଲଏସ ଧି)ଦେ େରୁ ତ 
ଗତ ଧିଦେ ଭ ଧିତ୍ ଧିଭୂମ ଧି ନ ଧିମ୍ସୋଣ କୋଯ୍ସଥ୍ୟ ଜୋେ ଧି 
େଖିଛ ଧି ଦବୋଲଧି ସ୍ଳ ଦସନୋମଖୁଥ୍ୟ 
ଦଜଦନେୋଲ ମଦନୋଜ ପୋଦଣ୍ 
କହ ଧିଛନ୍ଧି। ସୀମୋଦେ ଦବଜଧିଂ 
ବ ଧିପଳୁ ଦସୈନ ଧିକଙୁ୍ ମତୁୟନ 
କେ ଧିଛ ଧି। ସୋମଗ୍ର ଧିକ ଭୋଦବ 
ଏଲ୍ ଏସ ଧିଦେ ସ୍ଧିତୋବସ୍ୋ ଜୋେ ଧି 
େହ ଧିଛ ଧି। କ ଧିନୁ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜେ 
େଖୋଯ ଧିବୋେ ଆବଶଥ୍ୟକତୋ େହ ଧିଛ ଧି। 
ଦସ ଏକ କୋଯ୍ସଥ୍ୟକ୍ରମଦେ କହ ଧିଛନ୍ଧି ଦଯ 
ଚୀନ୍  ୨୦୨୦ ଏପ୍ର ଧିଲ-ଦମ’ଦେ ପବୂ୍ସ ଲେୋଖଦେ 
ଅଦନକ ଥେ ଅନୁପ୍ରଦବଶ ଉେଥ୍ୟମ କେ ଧିଥିଲୋ। ପ ଧିପଲୁ୍ସ 
ଲ ଧିବଦେସନ ଆମ୍ସୀ (ପ ଧିଏଲଏ) ଦସଠୋଦେ ପ୍ରୋୟ ୫୦ 
ହଜୋେ ଦସୈନ ଧିକ ଏବଂ ଭୋେ ଧି ଯଦୁ୍ୋସ୍ତ୍ର ମତୁୟନ କେ ଧିଛ ଧି। 
ମୋତ୍ର ଭୋେତୀୟ ଦସନୋ ମଧ୍ୟ ସତକ୍ସ େହ ଧିଛ ଧି। ପବୂ୍ସ ଲେୋଖେୁ 
ଅେୁଣୋଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପଯ୍ସଥ୍ୟନ୍ ବଥ୍ୟୋପ ଧିଥିବୋ େୀଘ୍ସ ୩,୪୮୮ 
କ ଧିମ ଧିେ ଏଲଏସ ଧିଦେ ସମସ୍ ତ ଧିଦନୋର୍ ଧି ଦକ୍ଷତ୍ର ଉପଦେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ 
ନଜେ େଖୋଯୋଇଛ ଧି। ଦସନୋ ମଧ୍ୟ ମତୁୟନ କେୋଯୋଇଛ ଧି। 
ଦଯଦକୌଣସ ଧି ସ୍ଧିତ ଧିେ ମକୁୋବ ଧିଲୋ ପୋଇଁ ଦସନୋ ସବ୍ସେୋ ପ୍ରସୁ୍ତ 
ଦହୋଇ େହ ଧିଛ ଧି। ନୂଆ ଜ୍ଞୋନଦକୌଶଳ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଧିତ 
ଦସନୋେ କ୍ଷମତୋ ବୃଦ୍ ଧି କେ ଧିବୋେ ପ୍ରୟୋସ କ୍ରମୋଗତ ଭୋଦବ 
ଜୋେ ଧି େହ ଧିଛ ଧି। ବ ଧିଦଶଷ କେ ଧି େୋସ୍ୋ, ଦହଲଧିପଥ୍ୟୋଡ ଭଳଧି 

ଭ ଧିତ୍ ଧିଭୂମ ଧି ବ ଧିକୋଶ େ ଧିଗଦେ ଅଧିକ ଧ୍ୟୋନ େଧିଆଯୋଉଛ ଧି। ପବୂ୍ସ 
ଲେୋଖ ବ ଧିବୋେେ ସମୋଧୋନ ଲୋଗ ଧି ଚୀନ୍  ସହ କ୍ରମୋଗତ 
ଭୋଦବ ଆଦଲୋଚନୋ ଜୋେ ଧି େହ ଧିଛ ଧି। ଏହୋ ସମୋଧୋନ ନ 

ଦହବୋ ପଯ୍ସଥ୍ୟନ୍ ଦସନୋ ମତୁୟନ ଏବଂ ସତକ୍ସତୋ ବଜୋୟ 
େହ ଧିବ। କୂର୍ଦନୈତ ଧିକ ଏବଂ ଦସନୋସ୍େୀୟ ଆଦଲୋଚନୋଦେ 
ପବୂ୍ସ ଲେୋଖେ ଦେପସୋଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦଡମଦଚୋକକୁ 
ଦନଇ ଥିବୋ ବ ଧିବୋେେ ସମୋଧୋନ ଦହୋଇଯ ଧିବ।

ପୋକ ଧିସ୍ୋନ ଅନୁପ୍ରଦବଶକୁ ଦନଇ ଦସନୋମଖୁଥ୍ୟ 
କହ ଧିଛନ୍ଧି ଦଯ ଅନ୍ଜ୍ସୋତୀୟ ସୀମୋ ପୋେ କେ ଧି ଦ୍ୋନ 
ମୋଧ୍ୟମଦେ ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୋଲୋଣ ମୋମଲୋ 

ବହୁତ ଅଧିକ ବୃଦ୍ ଧି ପୋଇଛ ଧି। ଦତଦବ ୭୭୮ କଧିମ ଧିେ 
ନ ଧିୟନ୍ତଣ ଦେଖୋଦେ ଅନୁପ୍ରଦବଶ ଦେୋକ ଧିବୋ ପୋଇଁ 
ଦସନୋ ପ୍ରସୁ୍ତ ଦହୋଇ େହ ଧିଛ ଧି। କ ଧିନୁ୍ ପୋକ ଧିସ୍ୋନେ 
ଆତଙ୍ବୋେୀ କୋଯ୍ସଥ୍ୟକଳୋପ କମ୍  ଦହୋଇନୋହ ିଁ।

  ଦନିକର� ୮୪୧ ସଂକ୍ରମତି

  ସକ୍ରୟି ର�ତାଗୀସଂଖ୍ତା ୫,୩୮୯କୁ ବୃଦ୍ ି

  ଦରୁ ତଗତରି� ଭତି୍ଭୂିମ ିନମି୍ତାଣ କତାର୍୍ ଜତା� ି�ଖିଛ ି

  ଏଲ୍ ଏସ ିଉପର� ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜ� �ଖତାରତାଇଛ ି

  ରରରକୌଣସ ିସ୍ତି�ି ମକୁତାବଲିତା ପତାଇଁ ରସନତା ପ୍ରସୁ୍ତ

ସୀମାରର ବପିଳୁ ରସୈନ୍ୟ ମତୁୟନ କରଛି ିଚୀନ୍ 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୮ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: କଂଦଗ୍ରସେ ପବୂ୍ସତନ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େୋହୁଲ ଗୋନ୍ୀଙ୍ ଉପଦେ ଦେଇଥିବୋ ମନ୍ବଥ୍ୟକୁ 
ବ ଧିଦେୋଧ କେ ଧି ଶନ ଧିବୋେ ଯବୁ କଂଦଗ୍ରସ କମ୍ସୀ ବ ଧିଦଜପ ଧି 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦଜପ ଧି ନଡ୍ୋଙ୍ େଧିଲ୍ୀ ସ୍ଧିତ ଘେ ଆଗଦେ 
ବ ଧିଦକ୍ଷୋଭ ପ୍ରେଶ୍ସନ କେ ଧିଛନ୍ଧି। ହଙ୍ଗୋମୋ ବୃଦ୍ ଧି ପୋଉଥିବୋ 
ଦେଖି ପଲୁ ଧିସ କମ୍ସୀଙୁ୍ ଦହପୋଜତକୁ ଦନଇଛ ଧି। ଏହୋ 
ପବୂ୍ସେୁ ନଡ୍ୋ ବ୍ ଧିଦର୍ନଦେ ଦେଇଥିବୋ େୋହୁଲଙ୍ ମନ୍ବଥ୍ୟ 
ଉପଦେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୋଇ ଥିଦଲ। କଂଦଗ୍ରସ ମୋନସ ଧିକ 
ଦେବୋଳଧିଆ ଦହବୋ େ ଧିଗଦେ ଅଗ୍ରସେ ଦହଉଛ ଧି 
ଦବୋଲଧି କହ ଧିଥିଦଲ। ଏହୋକୁ ବ ଧିଦେୋଧ କେ ଧି କଂଦଗ୍ରସ 
କମ୍ସୀ ନଡ୍ୋଙ୍ ଘେ ଆଗଦେ ଜମୋ ଦହୋଇଥିଦଲ।

ନଡ୍ାଙ୍କ ରର ଆଗରର ଯବୁ କଂରଗ୍ରସର ବରି୍ାଭ

ରରରାଇ ଝଗଡା ରଯାଗୁଁ 
୮୧, ୦୬୩ ସ୍ାମୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୮ା୩ (ଏଜେନ୍)ି

ଦକବଳ ମହ ଧିଳୋ ନୁହଁନ୍ ଧି ପେୁୁଷ ମଧ୍ୟ 
ଘଦେୋଇ ହ ଧିଂସୋେ ଶ ଧିକୋେ ଦହଉଛନ୍ଧି। 
ମହ ଧିଳୋଙ୍ ପେ ଧି ପେୁୁଷ ବ ଧିଦେୋଧୀ 
ହ ଧିଂସୋ ମଧ୍ୟ େଧିନକୁ େ ଧିନ ବଢଧି ଚୋଲଧିଛ ଧି।  
ଦକବଳ ୨୦୨୧ଦେ ଘଦେୋଇ ଝଗଡୋ 
ଦଯୋଗୁଁ ୮୧, ୦୬୩ ସ୍ୋମୀ ଆତ୍ମହତଥ୍ୟୋ 
କେ ଧିଛନ୍ଧି। ଘଦେୋଇ ହ ଧିଂସୋ ଆଇନଦେ 
ମହ ଧିଳୋଙ୍ ପେ ଧି ପେୁୁଷଙୁ୍ ମଧ୍ୟ 
ସମୋନ ଅଧିକୋେ ମ ଧିଳୁ ଦବୋଲଧି େୋବ ଧି 
ଦହଉଛ ଧି। େୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହ ଧିଳୋ କମ ଧିଶନ 
ପେ ଧି େୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପେୁୁଷ କମ ଧିଶନ ଗଠନ 
ପୋଇଁ େୋବ ଧି କେୋଯୋଉଛ ଧି। ଓକ ଧିଲ 
ମଦହଶ କୁମୋେ ତ ଧିୱୋେୀ ଏ ଦନଇ 
ସପୁ୍ର ଧିମଦକୋର୍୍ସଦେ ଆଦବେନ େୋଖଲ 
କେ ଧି େୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅପେୋଧ ଦେକଡ୍ସ ବୁଥ୍ୟଦେୋ 
(ଏନସ ଧିଆେବଧି)େ ତଥଥ୍ୟ ଉଦଲ୍ଖ 

କେ ଧିଛନ୍ଧି। ଏଥିଦେ େୋବ ଧି କେୋଯୋଇଛ ଧି 
ଦଯ ୨୦୨୧ଦେ ସୋେୋ ଦେଶଦେ ୧, ୬୪ 
୦୩୩ ଦଲୋକ ଆତ୍ମହତଥ୍ୟୋ କେ ଧିଥିଦଲ। 
ଏଥିଦେ ଆତ୍ମହତଥ୍ୟୋ କେ ଧିଥିବୋ ୮୧, 
୦୬୩ ବ ଧିବୋହ ଧିତ ପେୁୁଷ  ଏବଂ ୨୮, 
୬୮୦ ବ ଧିବୋହ ଧିତ ମହ ଧିଳୋ ସୋମ ଧିଲ ଥିଦଲ। 
୨୦୨୧ଦେ ପୋେ ଧିବୋେ ଧିକ ସମସଥ୍ୟୋ ଦଯୋଗୁଁ 
୩୩.୨ ପ୍ରତ ଧିଶତ ଏବଂ ବ ଧିବୋହ ଜନ ଧିତ 
ସମସଥ୍ୟୋଦେ ଚଧିନ୍ ଧିତ ଦହୋଇ ୪.୮ 
ପ୍ରତ ଧିଶତ ପେୁୁଷ ଆତ୍ମହତଥ୍ୟୋ କେ ଧିଥିଦଲ। 
ଓକ ଧିଲ ମଦହଶ କୁମୋେଙ୍ ଅନୁଯୋୟୀ 
ଆଦମେ ଧିକୋ, ବ୍ ଧିଦର୍ନ, କୋନୋଡୋ ଭଳଧି 
ବ ଧିକଶ ଧିତ ଦେଶଦେ ଘଦେୋଇ ହ ଧିଂସୋ 
ଆଇନ ସମସ୍ଙ୍ ପୋଇଁ ସମୋନ େହ ଧିଛ ଧି। 
କ ଧିନୁ୍ ଭୋେତଦେ ଏହୋ ମହ ଧିଲୋ ଦକନ୍ଦୀକ। 
ଏହ ଧି ସମସଥ୍ୟୋେ ମକୁୋବ ଧିଲୋ ପୋଇଁ 
ଜୋତୀୟ ମୋନବୋଧିକୋେ କମ ଧିଶନଙ୍ 
ପୋଖଦେ ମଧ୍ୟ ଦକୌଣସ ଧି ଆଇନ ନୋହ ିଁ।

େମ୍,ୁ ୧୮ା୩ (ଏଜେନ୍)ି

ଦେଶ ବ ଧିଦେୋଧଦେ ‘ସ୍ମ୍ଭ’ ଦଲଖିବୋକୁ 
ଦନଇ ଜଦଣ ସୋମ୍ୋେ ଧିକ ପ ଧିେଜୋେୋ 
େହୋେ ଶୋହ ଏବଂ କୋଶ୍ୀେ 
ୟନୁ ଧିଭସଟିର୍ ଧିେ ଗଦବଷକ ଅବେୁଲ 
ଅଲ େଜଧିଲଙ୍ ବ ଧିଦେୋଧଦେ 
ଜମ୍େୁ ଏକ ଅେୋଲତ ଚୋଜ୍ସସ ଧିର୍ 
ଧୋଯ୍ସଥ୍ୟ କେ ଧିଛନ୍ଧି। ଏହ ଧି େୁଇ 
ଜଣଙ୍ ବ ଧିଦେୋଧଦେ ଦବଆଇନ 
କୋଯ୍ସଥ୍ୟକଳୋପ ନ ଧିଦେୋଧି ଆଇନ 
(ୟଏୁପ ଧିଏ) ଅଧିନଦେ ମୋମଲୋ 
େୁଜୁ କେୋଯୋଇଥିଲୋ। ଏହ ଧି 
ମୋମଲୋଦେ ଉଭୟଙୁ୍ ଗ ଧିେେ 
କେୋଯୋଇଥିଲୋ। ଅବେୁଲ େୋଜଧିଲ 
ଏକ ସ୍ମ୍ଭ ‘ଗଲୁୋମୀେ ଶ ଧିଙୁ୍ଳ ଧି ଭୋଙ୍ଗଧିଯ ଧିବ’ 
ଦଲଖିଥିଲୋ। ଏହ ଧି ସ୍ମ୍ଭକୁ ସୋମ୍ୋେ ଧିକ 
ପ ଧିେଜୋେୋ ନ ଧିଜ ଦୱବସୋଇର୍ ‘େ କୋଶ୍ୀେ 
ୱୋଲୋ’ଦେ ଦପୋଷ୍ କେ ଧିଥିଲୋ। ଗତ ବଷ୍ସ 
ଏପ୍ର ଧିଲ ୪ଦେ ପଲୁ ଧିସକୁ ଏହୋେ ସଚୂନୋ 
ମ ଧିଳ ଧିଥିଲୋ। ଅଧିକୋେୀଙ୍ ଅନୁଯୋୟୀ ଏହ ଧି େୁଇ 
ନ ଧିଜ ସ୍ମ୍ଭଦେ ଆତଙ୍ବୋେକୁ ଦପ୍ରୋତ୍ୋହନ 

ଦେଉଥିଦଲ। ଆତଙ୍ବୋେକୁ ପ୍ରଶଂସୋ 
କେୁଥିଦଲ। ଜମ୍-ୁକୋଶୀ୍େ ଯବୁଦଗୋଷ୍ୀଙୁ୍ 
ଚେମପନ୍ୀ ଦହବୋ ପୋଇଁ ଉସକୁୋଉ ଥିଦଲ। 
ଆତଙ୍ବୋେୀ ଏବଂ ବ ଧିଛ ଧିନ୍ନତୋବୋେୀଙ୍ 

ସପକ୍ଷଦେ ଏବଂ ଭୋେତ ବ ଧିଦେୋଧଦେ 
ଅଭଧିଯୋନ ଚଲୋଇ ଥିଦଲ। ବ ଧିଦେଶୀ ଏଦଜନ୍ସ ଧି 
ଏବଂ ଆତଙ୍ବୋେୀ ସଂଗଠନଗଡୁ ଧିକ 
ତୋଙୁ୍ ପୋଣ୍ ଧି ଦଯୋଗୋଉ ଥିଦଲ। ସୀମୋପୋେ 
ଆତଙ୍ବୋେୀଙ୍ ସହ ଏହ ଧି େୁଇ ଜଣଙ୍େ 
ସମ୍ନ୍ ଥିଲୋ। ଉଭଦୟ ଅଦନକ ସ୍ୋନୀୟ 
ଆତଙ୍ବୋେୀଙ୍ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡଧିତ ଥିଦଲ। 

ଜମ୍ରୁର ସାମ୍ାଦକି ଓ 
ଗରବଷକଙ୍କ ବରିରାଧରର ୟଏୁପଏି

ଆତଙ୍କବାଦଲୀଙ୍କ �ହ 
�ମ୍ବନ୍ଧ ରହଛି ି

ୱାଶଂିଟନ, ୧୮ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ବ ଧିକଶ ଧିତ 
ଦେଶ ଆଦମେ ଧିକୋେୁ ସୋ୍ସ୍ଥ୍ୟଦସବୋେ ବ ଧିକଳ 
େୃଶଥ୍ୟ ସୋମ୍ ନୋକୁ ଆସ ଧିଛ ଧି। ଗତ ୬୦ ବଷ୍ସଦେ 
ଏହ ଧି ଦେଶଦେ ମୋତୃ ମତୁୃଥ୍ୟହୋେ ବୃଦ୍ ଧି 
ପୋଇବୋଦେ ଲୋଗ ଧିଛ ଧି। ଦକବଳ ୨୦୨୧ଦେ 
ସନ୍ୋନ ଜନ୍ ସମୟଦେ ୧,୨୦୫ ମୋଆ ପ୍ରୋଣ 
ହେୋଇଥିଦଲ। ୨୦୨୦ ଏବଂ ୨୦୧୯ଦେ ଏହ ଧି 
ସଂଖଥ୍ୟୋ ଯଥୋକ୍ରଦମ ୮୬୧ ଏବଂ ୭୫୪ 
ଥିଲୋ। ଦସଣ୍େ େେ ଡଧିଜଧିଜ କଦଣ୍ୋ୍ଲ ଆଣ୍ 
ପ୍ର ଧିଦଭନସନ (ସ ଧିଡ ଧିସ ଧି) େ େ ଧିଦପୋର୍୍ସଦେ ଏହ ଧି 

ସଚୂନୋ େ ଧିଆଯୋଇଛ ଧି। େ ଧିଦପୋର୍୍ସ ଅନୁଯୋୟୀ 
ଦଗୋେୋ ମହ ଧିଳୋଙ୍ ତୁଳନୋଦେ କୃଷ୍ଣକୋୟ 
ମହ ଧିଳୋଙ୍ ମଧ୍ୟଦେ ମୋତୃ ମତୁୃଥ୍ୟହୋେ ୨.୬ ଗଣୁ 
େହ ଧିଛ ଧି। ୨୦୨୧ଦେ ଦଗୋେୋ ମହ ଧିଳୋଙ୍ ମୋତୃ 
ମତୁୃଥ୍ୟହୋେ ୨୬.୬ ଥିଲୋ। ଏହୋ କୃଷ୍ଣକୋୟ 
ମହ ଧିଳୋଙ୍ ଦକ୍ଷତ୍ରଦେ ୬୯.୯ େହ ଧିଥିଲୋ। 
ହୋ୍ଇର୍ ହୋଉସ୍ େ ଦପ୍ରସ ସଚଧିବ ଦକେୋଇନ 
ଜଧିନ ପ ଧିୟୋଦେ ଏହୋକୁ ବଡ ସଙ୍ର୍ କହ ଧିଛନ୍ଧି। 
ବ ଧିଶ୍େ ସବୁଠୋେୁ ଶକ୍ତ ଧିଶୋଳୀ ଦେଶକୁ 
ଏହ ଧି ସତକୁ ସ୍ୀକୋେ କେ ଧିବୋକୁ ଦହବ।

ଗଭଚ୍ଚଧାରଣ ସମୟରର ୧,୨୦୫ ମତୃ

ବୁଲ୍ ରଡାଜର୍ ରର ଫାଟକ ଭାଙ୍ ିଇମ୍ାନଙ୍କ ରରର ପଶଲିା ପଲୁସି
ଇ�ଲାମାବାଦ, ୧୮ା୩ (ଏଜେନ୍)ି

ପୋକ ଧିସ୍ୋନେ ପବୂ୍ସତନ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ଇମ୍ୋନ ଖୋନ୍ ଙୁ୍ ଗ ଧିେେ କେ ଧିବୋକୁ ଦନଇ 
ପୋକ ଧିସ୍ୋନଦେ ହଙ୍ଗୋମୋ ଜୋେ ଧି େହ ଧିଛ ଧି। ଏହୋ 
ମଧ୍ୟଦେ ଦତୋଶୋଖୋନୋ ମୋମଲୋଦେ ଶଣୁୋଣ ଧି 
ତୋଙ୍ ବ ଧିଦେୋଧଦେ ଜୋେ ଧି ଗ ଧିେେ ପେୱୋନୋକୁ 
ହୋଇଦକୋର୍୍ସ ବୋତ ଧିଲ କେ ଧିଦେଇଛନ୍ଧି। ଇମ୍ୋନ 
ଶନ ଧିବୋେ ଇସଲୋମୋବୋେ ଦକୋର୍୍ସଦେ 
ଉପସ୍ଧିତ ଦହୋଇଥିଦଲ। କ ଧିନୁ୍ ତୋଙ୍ ସମଥ୍ସକ 
ଦକୋର୍୍ସ ବୋହୋଦେ ହଙ୍ଗୋମୋ କେ ଧିଥିଦଲ। 
ଏଭଳଧି ସ୍ଧିତ ଧିଦେ ଅତ ଧିେ ଧିକ୍ତ ଜଧିଲୋ ଏବଂ 
ଦସସନ ବ ଧିଚୋେପତ ଧି ମୋମଲୋେ ଶଣୁୋଣ ଧିକୁ 
୩୦ ତୋେ ଧିଖ ପଯ୍ସଥ୍ୟନ୍ ସ୍ଗ ଧିତ େଖିଛନ୍ଧି। 
ଏଭଳଧି ପେ ଧିଦବଶଦେ ମୋମଲୋେୋ ଶଣୁୋଣ ଧି 
କେୋଯୋଇପୋେ ଧିବ ନୋହ ିଁ ଦବୋଲଧି ବ ଧିଚୋେପତ ଧି 
କହ ଧିଛନ୍ଧି। ଅନଥ୍ୟପକ୍ଷଦେ ଶନ ଧିବୋେ 
ସକୋଳଦେ ଇମ୍ୋନ ଦକୋର୍୍ସ ଅଭ ଧିମଦୁଖ 
ବୋହୋେ ଧିବୋ ପଦେ ପଲୁ ଧିସ ତୋଙ୍ ଜମୋନ 
ପୋକ୍ସ ନ ଧିକର୍ସ୍ ଘଦେ ଚଢଉ କେ ଧିଥିଲୋ। 

ପଲୁ ଧିସ ବୁଲଦଡୋଜେଦେ େୋର୍କ ଭୋଙ୍ଗଧି 
ଘଦେ ପଶ ଧିଥିଲୋ। ପ୍ରୋୟ ୨.୫ ଘଣ୍ୋ ପଯ୍ସଥ୍ୟନ୍ 
ତଲୋସୀ ଦନବୋ ପଦେ ପଲୁ ଧିସ ଦେେ ଧି 
ଯୋଇଥିଲୋ। ଏହ ଧି କୋଯ୍ସଥ୍ୟୋନୁଷ୍ୋନକୁ ଇମ୍ୋନଙ୍ 
ସମଥ୍ସକ ବ ଧିଦେୋଧ କେ ଧିଥିଦଲ। ଉଭୟଙ୍ 

ମଧ୍ୟଦେ ସଂଘଷ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦହୋଇଥିଲୋ। ପଲୁ ଧିସ 
ଲୋଠ ଧିଚୋଜ୍ସ କେ ଧି ୪୦ ଜଣ ଦଲୋକଙୁ୍ ଗ ଧିେେ 
କେ ଧିଥିଲୋ। ଇମ୍ୋନ ଏହ ଧି କୋଯ୍ସଥ୍ୟୋନୁଷ୍ୋନ ଲୋଗ ଧି 
ସେକୋେଙୁ୍ େୋୟୀ କେ ଧିଛନ୍ଧି। ଏ ସବୁ ନୱୋଜ 
ସେ ଧିେଙ୍ ଦଯୋଜନୋ ଦବୋଲଧି ଦସ କହ ଧିଛନ୍ଧି। 

ଏଲ୍ ଏସରିର ସ୍ତି ି
ଜଟଳି: ଜୟଶଙ୍କର
ଦବୈଦେଶ ଧିକ ମନ୍ତୀ ଏସ୍  
ଜୟଶଙ୍େ ଶନଧିବୋେ 
ଏକ ନୁଥ୍ୟଜ ଚଥ୍ୟୋଦନଲେ 
କୋଯ୍ସଥ୍ୟକ୍ରମଦେ 
ସୋମ ଧିଲ ଦହୋଇ ଚୀନ୍ , 
ୟଦୁକ୍ରନ-େୁଷ୍  ଯଦୁ୍ 
ଏବଂ ସ ଧିଏଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଦେ 
ଭୋେତକୁ ବ ଧିଦେୋଧ 
କେ ଧିଥିବୋ ଆଦମେ ଧିକୋ େୋଷ୍ଟ୍ରେୂତ ମନ୍ବଥ୍ୟ ଉପଦେ 
ଦଖୋଲୋଦଖୋଲଧି ଭୋଦବ ଆଦଲୋଚନୋ କେ ଧିଛନ୍ଧି। ଏହୋ 
ସହ ଧିତ ଚଳଧିତ େଶନ୍ ଧି ଦଶଷ ସଦୁ୍ୋ ଭୋେତ ବ ଧିଶେ୍ 
ତୃତୀୟ ଶକ୍ତଧିଶୋଳୀ େୋଷ୍ଟ୍ର ଦହବ ଦବୋଲଧି ଦସ କହ ଧିଛନ୍ଧି। 
ଜୟଶଙ୍େ ବତ୍୍ସମୋନେ ଭୋେତ-ଚୀନ୍  ସମ୍କ୍ସକୁ 
ଆହୋ୍ନପରୂ୍୍ସ କହ ଧିଛନ୍ଧି। ପବୂ୍ସ ଲେୋଖେ ଏଲ୍ ଏସ ଧିଦେ 
ସ୍ଧିତ ଧି ବହୁତ ଜର୍ ଧିଳ େହ ଧିଛ ଧି। କ ଧିଛ ଧି ଅଞ୍ଚଳଦେ ଭୋେତ 
ଏବଂ ଚୀନେ ଦସୈନ ଧିକ ମହୁୋମଁହୁ ିଁ  ସ୍ଧିତ ଧିଦେ ଅଛନ୍ଧି। 
ଏହୋ ସ୍ଧିତ ଧିକୁ ଅଧିକ ଜର୍ ଧିଳ କେ ଧିଦେଇଛ ଧି। ଦତଦବ 
କ ଧିଛ ଧି ଦକ୍ଷତ୍ରଦେ ଦସୈନ ଧିକ ପଛକୁ ହର୍ ଧିବୋ ପ୍ରକ୍ର ଧିୟୋ ଜୋେ ଧି 
େହ ଧିଛ ଧି। ଚୁକ୍ତ ଧି ଉଲ୍ଳଙ୍ଘନ କେ ଧି ସବୁକ ଧିଛ ଧି ସ୍ୋଭୋବ ଧିକ 
ଅଛ ଧି ଦବୋଲଧି େଶ୍ସୋଇ ଦହବ ନୋହ ିଁ। ପବୂ୍ସେୁ ଦହୋଇଥିବୋ 
ଚୁକ୍ତ ଧିକୁ ଚୀନ୍  ଉଲ୍ଙ୍ଘନ କେ ଧିଛ ଧି। ଚୁକ୍ତ ଧି ଉଲ୍ଙ୍ଘନକୁ 
ଭୋେତ ଦକଦବ ବ ଧି ବେେୋସ୍ କେ ଧିବନ ଧି ଦବୋଲଧି ପବୂ୍ସେୁ 
ସ୍ପଷ୍ କେ ଧିଦେଇଛ ଧି। 
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ରବବିାର,

୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩

ଏ ସପ୍ତାହର କବତିତା

ଓଡ଼ଶିାର ନଦନଦୀ
ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ 

 ମାନବ ସଭ୍ୟତା ସହତି ନଦୀ ଜଡ଼ତି। ନଦୀକୁ 
ଛାଡ଼ ିମଣଷିର ଅସ୍ତି୍ବ ନାହ ିଁ। ଓଡ଼ଶିାରର ରହଛି ିଅରନକ 
ପ୍ାଚୀନ ଓ ଐତହିାସକି ନଦୀ। ରସଇ ସବୁ ନଦୀ, 
ଉପନଦୀ, ଶାଖାନଦୀକୁ ରନଇ ପ୍କାଶ ପାଇଛ ି ରଞ୍ଜନ 
ପ୍ଧାନଙ୍କ ‘ଓଡ଼ଶିାର ନଦନଦୀ’ ପସୁ୍କ। ଓଡ଼ଶିାର 
ମହାନଦୀ, ବ୍ାହ୍ମଣୀ, ରବୈତରଣୀ,ସବୁର୍ଣ୍ଣରରଖା, 
ଋଷକୁିଲ୍ୟା, ବଂଶଧାରା, ଇନ୍ଦାବତୀ ଆଦ ି ପ୍ାୟ ଏକ 

ହଜାରରୁ ଅଧକ ରଛାଟବଡ଼ ନଦୀ ସଂପକଣ୍ଣରର ଏହ ି
ପସୁ୍କରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛ।ି ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍,ି ପ୍କାର 
ରଭଦ, ଆକାର, ଆୟତନ, ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଓ ରଭୌରଗାଳକି 
ସରହଦ ବଷିୟରର ଏଥରର ପ୍ାଞ୍ଜଳ ଭାରବ ଆରଲାଚନା 
କରାଯାଇଛ।ି ଏହା ସହତି ବଭିନି୍ନ ନଦୀ ସହତି ଜଡ଼ତି 
କମି୍ବଦନ୍ତୀ, କାହାଣୀ, ଇତହିାସ,ସାହତି୍ୟ, ସ୍ ମୃତ,ି ଅନୁଭୂତ ି
ସଂପକଣ୍ଣରର ତଥ୍ୟଭତି୍କି ଓ ଭାବଗଭଣ୍ଣକ ଆରଲାକପାତ 
କରାଯାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟ ର ନଦୀଗଡ଼ୁକି ସଂପକଣ୍ଣରର ଏହା ଏକ 
ଗରବଷଣାତ୍ମକ ପସୁ୍କ। ଓଡ଼ଶିାର ନଦୀ, ଉପନଦୀ, ଶାଖା 
ନଦୀ ସଂପକଣ୍ଣରର ଜାଣବିା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ତଥ୍ୟଭତି୍କି 
ଉପାରଦୟ ପସୁ୍କ। ଏହ ି ପସୁ୍କଟରୁି ପାଠକମାରନ 
ଓଡ଼ଶିାର ବଭିନି୍ନ ନଦୀ ସଂପକଣ୍ଣରର ଅରନକ କଥା 
ଜାଣପିାରରିବ  ରବାଲ ିଆଶା କରାଯାଏ।   n

ଗ୍ାମବାସୀ
ଗଙ୍ାଧର ବଶିା୍ଳ

ସାଂପ୍ତକି ସମାଜର ଘଟଣାକୁ ଚମତ୍ାର 
ଭାରବ ଗପର ଖଅ ସହ ରଯାଡୁ ଥବା ଜରଣ ସଫଳ 
ଗାଳ୍କି ଗଙ୍ାଧର ବଶି୍ବାଳ। ଶ୍ୀଯକୁ୍ତ ବଶି୍ବାଳଙ୍କ ରଚତି 
‘ଗ୍ାମବାସୀ’ ପସୁ୍କରର ଭନି୍ନ ସ୍ବାଦର ୧୬ଟ ି ଗପ 
ସଂକଳତି ରହାଇଛ।ି ରସଗଡ଼ୁକି ମଧ୍ୟରୁ ‘ଗ୍ାମବାସୀ’, 
’ରମା ଗାଁର ସାନ୍୍ୟ ଧାରାବବିରଣୀ’, ‘ଏକ ଅର୍ଣ୍ଣସତ୍ୟ 
କାହାଣୀ’, ‘ସମାଧÒ ଉପରର କରପାତଟାଏ’, ‘ନାବାଳକ 
ସାବାଳକ’, ‘ଯାତନାର ଜଉଘର’, ‘ଛୁଅଁନା ଛୁଅଁନା’, 

‘ରଜରଜଙ୍କ ଚଷମା ଚଉତଶିା’, ‘ନୂଆଗାଁର ରାଧା 
ଭାଉଜ’, ‘ରକରବ ନା ରକରବ ରଫରଆିସବି’ ପ୍ଭମୃ ତ ି
ଗଳ୍ ରବଶ୍  ମନଛୁଆଁ ରହାଇଛ।ି ପ୍ତଟି ି ଗପରର ଭାବ 
ଓ ଆରବଦନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର। ସାମାଜକି ବାସ୍ବତା, ମଣଷିର 
ମାନସକି ଦ୍ବନ୍୍ବ, ଆଧନୁକି ମଣଷିର ବଚିାରରବାଧକୁ 
ରନଇ ଶ୍ୀଯକୁ୍ତ ବଶି୍ବାଳଙ୍କ ଗପର କାହାଣୀ ଗତଶିୀଳ। 
ଉଭୟ ଆତ୍ମକି ଓ ଆଙ୍କି ଦମୃ ଷ୍ରୁି ‘ଗ୍ାମବାସୀ’ ପସୁ୍କର 
ଗପଗଡ଼ୁକି ରଗାଟଏି ରଗାଟଏି ସଫଳ ଓ ମାମମିକ ଗପ।  
ସାମାଜକି ବାସ୍ବତା ଆଧାରତି କାହାଣୀ, ଚରତି୍ର 
ଚତି୍ରଣରର ନୂତନତ୍ବ, ନଆିରା ଉପସ୍ଥାପନା ରଶୈଳୀ 
ତାଙ୍କ ଗପଗଡ଼ୁକୁି ଅଧକ ରସସକି୍ତ କରଛି।ି ‘ଗ୍ାମବାସୀ’ 
ପସୁ୍କର ଗଳ୍ଗଡ଼ୁକି ପାଠକମାନଙ୍କ ହମୃଦୟକୁ ସ୍ପଶଣ୍ଣ 
କରବି ରବାଲ ିଆଶା କରାଯାଏ। n

ପସୁ୍ତକ ପରଚିୟ

େପନ୍  ଇନ୍ ବୁକ୍ସ
ଆଚାରଚ୍ଚ୍ୟ ବହିାର, ଭୁବେେଶ୍ବର 

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ: ୨୦୨୨
ମଲୂ୍ୟ : ୫୯୯  ଟଙ୍ା

ଆଦତି୍ୟ ଭାରତ
ସଡିଏି, କଟକ-୧୪

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ: ୨୦୨୨
ମଲୂ୍ୟ : ୧୬୦ ଟଙ୍ା

କାନ୍ତାର ମନ ଆକାଶରର ଉଡୁଥିଲା। ଭୂଇଁରର 
ଲାଗ ୁ ନଥିଲା ପାଦ। ରଯମତି ି ରସ ଭାବୁଥିଲା 
ତା’ରଦହରର ଲାଗଯିାଇଚ ି ଦୁଇଟ ି ରଡଣା। 

ରହଡ୍ ସାର୍   ସ୍ଲୁ୍   ସାରାପଲିାଙ୍କ ଆଗରର ରଘାଷଣା କରଲ କାନ୍ତା 
ରହଇଚ ି ଡ୍ରଇଂରର ଫାଷ୍ଟ୍ । ପଲିାମାରନ ତାଳମିାର ି ଉଠରିଲ 
ମଳିତିଭାରବ ତାଙୁ୍କ ଅଭନିନ୍ନ ଜଣାଇରଲ। ରସତକି ି ରବଳୁ 
ତା’ର ଏ ଅବସ୍ଥା।

ରସ ଧାଇଁଚ,ି ପ୍ଥରମ ଏ ଖବର ଦବ ରବାଉକୁ। ଘରର 
ପହଞ୍ଲିା ରବଳକୁ ରବାଉ ଦୁଆରର ନଇଁକ ି ଚାଉଳ ପାଛୁଡୁ 
ଥିଲା। ରସ ନଦ ିରହଇ ପଡ଼ଲିା ରବାଉ ପଠି ିଉପରର। କହଲିା, 
ରବାଉ ମୁଁ ଆଜ ିସ୍ଲୁରର ଫାଷ୍ଟ୍  ରହଇଚ।ି

ରବାଉ ହାତ ଅଟକଗିଲା। ତାକୁ ପଠି ି ଉପରୁ ଟାଣଆିଣ ି
ଆଗରର ବରସଇ ପଚାରଲିା, ଏରବ ତ’ କଛି ିପରୀକ୍ା ରହଇନ,ି 
ତୁ ଫାଷ୍ଟ୍  କମିତି ିରହଲୁ ?

ଡ୍ରଇଁରର...। କାନ୍ତାର ମନ ଭାଙ୍ଯିାଉଥିଲା। ଏ ରବାଉର 
ଖାଲ ିପାଠରର ରଯ ଫାଷ୍, ରସଇ ଫାଷ୍। ରବାଉ ରସଇ କଥା ହ ିଁ 
କହଲିା, ପାଠ ଦ’ିଅକ୍ର ଭଲକ ିପଢ଼ , ରସ ଡ୍ରଇଁରୁ କ’ଣ ମଳିବି ?

ରସ ଭାବଥିିଲା ରବାଉ ଖସୁ ିହବ। କନୁି୍ତ ରସ’ ତ ଏ କଥାକୁ 
ଉରଡ଼ଇ ଦଉଚ!ି ତା’ ଆଖିରର ଲୁହ ଟଳମଳ କର ିଉଠଲିା। ରସ 
ଉଠଗିଲା ଘର ଭତିରକୁ।

ସଞ୍ଜକୁ ବାପା କାମରୁ ରଫରବିା ପରର ତା’ର ଏକଥା 
ବାପାଙୁ୍କ ଜଣାଇବାରର ଆଉ ଆଗ୍ହ ନଥିଲା। ରବାଉ ହ ିଁ ଏକଥା 
ବାପାଙୁ୍କ କହଲିା। ବାପା ଖସୁରିହାଇ ଉଠରିଲ। କାନ୍ତା, କାନ୍ତା 
ଡାକ ଛାଡ଼ରିଲ, ଆଇଲୁ ମା’, ରମା ଝଅି ଏରତ ପଲିାଙ୍କ ଭତିରର 
ଫାଷ୍ଟ୍ ... କ’ଣ କମ୍   କଥା !

ରବାଉ ନାପସନ୍ ସ୍ୱରରର କହଲିା, ପାଠ ନ ପଢ଼଼ରିଲ ଏ 
ଶାଠର ମଲୂ୍ୟ କ’ଣ ?

ବାପା ବଗିଡ଼ିରିଲ। ଶାଠର ବ ି ଅଛ।ି ତୁ ଜାଣଚୁି କ’ଣ ? 
ଏଇ ଶାଠ ଆଜକିାଲ ିପାଠଠୁଁ ଅଧିକ ବଳୁଆ ରହଲାଣ।ି ନାଚ, 
ଗୀତ, ରଖଳ, ଚତି୍ର ଆଦକୁି ଆଗରୁ ରବକାର କହୁଥିରଲ, ଏରବ 
ରସଥିରର ରବଶୀ ନାଅାଁ... ପଇସା ବ।ି ମୁଁ ପାଠ ନପଢ଼଼ବିା କଥା 
କହୁ ନାହ ିଁ, ପାଠ ସହତି ଏ ଗଣୁ ରଦଖିବୁ ରମା ଝଅିକୁ ରକରତ 
ଉପରକୁ ରନଇଯବି।

ବାପା ତା’ ମଣୁ୍ଡ ଆଉଁଶ ିରଦରଲ। ରଗହ୍ା କରଲ। ସ୍ଲୁ କଥା 
ପଚାରରିଲ। ଖସୁରିର ଗଦ୍  ଗଦ୍   ରହଇ ସବୁ ବଖାଣ ିଗଲା କାନ୍ତା। 
ରବାଉ କଥା ଭୁଲଗିଲା। ବାପା ତ ତା’ର ଭଲ କହୁଚ।ି ରବାଉ 
ନକହୁ...।

ଆଉ ପନ୍ର ଦନି ପରର ହବ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ରୀୟ ପ୍ତରିଯାଗତିା। 
ତା’ପରର ଜଲି୍ାସ୍ରୀୟ, ରସଠାରର ଫାଷ୍ ରହରଲ ଯବି 
ରାଜ୍ୟସ୍ରକୁ। ସ୍ଲୁରର ସାର୍   ଦଦିମିାରନ କହଛିନ୍ତ।ି କାନ୍ତା ଆମ 
ସ୍ଲୁର ନାଁ ରଖିବ। ରକହ ିବ ିଏ ଯାଏ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ରରର ଫାଷ୍ ରହଇ 
ନାହାନ୍ତ ିଆମ ସ୍ଲୁରୁ। କାନ୍ତା ରସ ରଗୌରବ ଆଣବି। ଉତ୍ାହତି 
ରହଇପଡ଼ଚି ି କାନ୍ତା। ଭାବୁଛ,ି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛ,ି ଆତ୍ମବଶି୍ାସ 
ସଞ୍ୟ କରୁଛ।ି ରସ ଫାଷ୍ ହବ।

ବାପା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମକୁ ବାହାରଗିଲା। ତାକୁ ଛାଡ଼ ି
ଗଲା ସ୍ଲୁକୁ। ସାର୍  ମାରନ କହରିଲ – ଅନାଦ,ି ଝଅିଟ ି ତମର 
ସନୁାମଣୁ୍ଡାଟଏି। ରକରଡ଼ ସନୁ୍ର ଚତି୍ର ରସ ଆଙୁ୍କଛ।ି ଆଗକୁ 
ବଡ଼ ଚତି୍ରଶଳି୍ୀ ରହବ। ବାପା ଠାକୁରଙୁ୍କ ଜୁହାର ରହଉଥାଏ। 
କହୁଥାଏ, ରସ ରଗାଟଏି ଛୁଆ ତ ରମାର ଆଜ୍ା, ତା’କୁ ଗରୁୁଜୀ 
ଗରୁୁମାମାରନ ଆଶୀବଣ୍ଣାଦ କରୁଥା’ନୁ୍ତ। ମୁଁ ମଲୂଆି ମଜୁରଆି 
ରଲାକ, ତଥାପ ିରମା ଝଅିକୁ ମୁଁ ପଢ଼଼ାଇବ।ି ରସ ଆଉ ରମା ଭଳ ି
ମଲୂଆିଗରି ିକରବି ନାହ ିଁ। କାନ୍ତା ଖସୁ ିରହଇ ଯାଉଥାଏ। ବାପା 
ତା’ର ରକରତ ଭଲ!

ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ପନ୍ର ଦନି ଗଡ଼ଗିଲା। ବ୍ଲକ୍ ସ୍ରୀୟ 
ପ୍ତରିଯାଗତିାରର ଭାଗରନଇ ଆସଲିା କାନ୍ତା। ଦୁଇଚାର ିଦନିରର 

ଫଳାଫଳ ସ୍ଲୁକୁ ଜଣାଇ ଦଆିଯବି। ତା’ର କଛି ି ଦନିପରର 
ରଗାଟଏି ସଭା ହବ ବ୍ଲକ୍  ପଡ଼ଆିରର। ସ୍ଲୁ୍  ଇନସି୍ ରପକ୍ଟର୍  
ଆସରିବ ସଭାକୁ। କମୃତୀ ପ୍ତରିଯାଗୀମାନଙୁ୍କ ପରୁସ୍ମୃତ କରରିବ। 
ସାଟମିଫିରକଟ୍  ରଦରବ। ରଯଉଁ ରଯଉଁମାରନ ଫାଷ୍ ରହାଇଥିରବ, 
ରସମାରନ ଯରିବ ଜଲି୍ାସ୍ରକୁ।

ସାର୍ ମାରନ ଉତ୍ାହରର ପଚାରରିଲ, ତୁ ଫାଷ୍ ହବୁ ତ 
କାନ୍ତା?

କାନ୍ତା ଗଭୀର ଆତ୍ମବଶି୍ାସର ସହତି କହଲିା- ହଁ।
ଠକି୍   ଚାର ିଦନିପରର ଚଠି ିଆସଲିା କାନ୍ତା ଫାଷ୍ ରହଇଛ।ି 

ପ୍ଧାନଶକି୍କ ରଶ୍ଣୀରୁ କାନ୍ତାକୁ ଡରକଇ ପରଠଇରଲ। ପଲିାଟ ି
ଆସ ିକହଲିା, କାନ୍ତା ତନିଦିନି ରହଲା ସ୍ଲୁ ଆସ ିନାହ ିଁ।

ସାର୍   ପଚାରରିଲ କାହ ିଁକ ି?
ଆରମ ଜାଣନୁି... ରଦହପା ଖରାପ ଥିବ।
ପ୍ଧାନଶକି୍କ କହରିଲ ହଉ, ଜଲି୍ାସ୍ର ତ ରଡର ି ଅଛ।ି 

ତାଙୁ୍କ ଖାଲ ିଖବର ରଦଇଦବ। ସଭାକୁ ରସ ଯବି ଆର ସପ୍ାହ 
ବୁଧବାରକୁ।

କାନ୍ତା ପାଖରର ସବୁ ଖବର ପହଞ୍ଥିିଲା। ରସ ଫାଷ୍ 
ରହଇଛ।ି ତାକୁ ପରୁସ୍ାର ଦଆିଯବି। ରସ ଜଲି୍ାସ୍ରକୁ ଯବିାକୁ 

ରଯାଗ୍ୟ ରହଇଛ।ି କନୁି୍ତ ଏ 
ସବୁ ଖସୁ ି ଖବର ତାକୁ ସଖୁ 
ରଦଇ ପାରୁ ନଥିଲା। ବାପା ତା’ର ରବମାର ପଡ଼ଥିିଲା। ମା’ ଯାଇ 
ବାହାରର ମଲୂ ଲାଗଥୁିଲା। ରସ ଘରର ରହ ିଘର କାମ କରବିା ସହ 
ବାପାର ରସବା କରୁଥିଲା। ମରନମରନ ହସିାବ କରୁଥିଲା, ସଭା 
ହବା ଦନି ରବଳକୁ ବାପା ଭଲ ରହଇ ଯାଇଥିବ। ରବାଉ ବାହାର 
ପାଇଟକୁି ଯାଉ ନଥିବ। ରସ ସ୍ଲୁ ଯବି, ସ୍ଲୁରୁ ବ୍ଲକ୍ ସଭା। କନୁି୍ତ 
ତା’ର ସବୁ ହସିାବ ଭୁଲ ରହଇଗଲା। ବାପା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 
ଅସସୁ୍ଥ ରହଉଥିଲା। ରବାଉର ମଜୁର ିବାପାର ଔଷଧ ଘର ଖର୍ଣ୍ଣକୁ 
ନଅିଣ୍ଟ ରହଉଥିଲା। ରବାଉ ବ ିଆଉ କାମକୁ ପାରୁନଥିଲା। ଘର 
ଭତିରର ଦାରଦି୍୍ୟର ଅସହାୟ ହାୱା ହାବୁକା ମାରୁଥିଲା। କାନ୍ତାର 
ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ସମ୍ାବନା ରସ ହାୱା ରଦୌଡ଼ରର କୁଆରଡ଼ ଉଡ଼ ି
ଯାଉଥିଲା।

ପ୍ାୟ ମାରସ ପରର ବାପା ସସୁ୍ଥ ରହଲା। ବହୁତ ଦୁବଣ୍ଣଳ ରହଇ 
ପଡ଼ଥିିଲା। ତଥାପ ିସାହସ ସଞ୍ୟ କର ିକାମକୁ ବାହାରଲିା।

ରବାଉ କହଲିା, ଆଉ ଦରିନ ଦ’ି ଦନି ବଶି୍ାମ ନଅି। ଏରତ 
ଦୁବଣ୍ଣଳ ରହଇ ରସ ହାଡ଼ଭଙ୍ା କାମ କରବି ରକମତି ି ? ଯାହା 
ରଯମତି ିତ ଚଳଯିାଉଛ।ି ବାପା ହାଙି୍କଲା। ରମା ରବମାର ରଯାଗୁଁ 
ଛୁଆଟା, ଦ’ି ମାସ ହବ ସ୍ଲୁ ଯାଇ ନାଇଁ। ତୁ ବ ିଖଟ ିଖଟ ିକଣ୍ଟା 
ରହଲୁଣ।ି ମଲା ଯାଏ ମଜୁରଆି ଭାଗ୍ୟରର ଅୟସ କାଇଁ?

ବାପା ଗଲା ରଯ ଦ’ି ଘଣ୍ଟା ପରର ମହୁଁ ଓରଳଇ ରଫରଲିା। 
ରବାଉ ପଚାରଲିା, କ’ଣ ରହଲା ? କାମ ମଳିଲିାନ ି?

ବାପା ଦୀଘଣ୍ଣଶ୍ାସଟଏି ଛାଡ଼ ିକହଲିା, ମଳିଲିା ନାଇଁ କ ିଆଉ 
ଏରବ ମଳିବି ନାଇଁ। ବଷଣ୍ଣା ନାଇଁ ରଘାର ମରୁଡ଼ ିପଡ଼ଗିଲାଣ।ି 
ବଲିରର ଧାନଗଛ ମରୁଛ,ି ନଈ ନାଳରୁ ପାଣ ି ଧାର ଶଖୁଛୁ।ି 
ବଡ଼ ସଙ୍ିନ୍  ଅବସ୍ଥା। ଏଥିରର କାମ କରରଇବ କଏି ନାଁ ମଜୁର ି
ଦବ କଏି ?

ରବାଉ ହତାଶ ସ୍ୱରରର କହଲିା, କ’ଣ କରବିା ?
କ’ଣ କରବିା ଆଉ? ମଜୁରଆିମାରନ ତ’ କାମ ଆଉ 

ମଳୁିନାଇଁ ରବାଲ ିକଏି କୁଆରଡ଼ ପରଳଇରଲଣ।ି ଆନ୍ଧ୍ର, ମମୁ୍ବାଇ 
କ ିସରୁାଟ.., ଆରମ ଆଉ ଏଠ ିକାହ ିଁକ ିରହବିା? ରହକି ିକ’ଣ 
ମରବିା? ଚାଲ ପରଳଇବା…।

ଗାଁ ଛାଡ଼ ିଯବିା କଥା ଶଣୁ ିକାନ୍ତା ମନରର ଦକିଦିକି ିଜଳୁଥିବା 
ଆଶା ଦୀପଟ ିଲଭିବିାକୁ ବସଲିା। କହଲିା, ରମା ସ୍ଲୁ? ପାଠ? 
ଚତି୍ର ?

ବାପା ପାଖରର ଉତ୍ର ନଥିଲା। ତା’ ମହୁଁକୁ ରସ କାନ୍ 
କାନ୍ ରହଇ ଚାହ ିଁଲା। ରବାଉ ମଧ୍ୟ କାନୁ୍ଣମୁାନୁ୍ଣ ୁରହଇ କହଲିା, 
ରପଟକୁ ଦଟିା ଦାନା ମଳିରିଲ ସନିା ଆଉ ଅଲଗା କଥା ହବରଲା 
ମାଆ, ଅନ୍ନ ବହୁିରନ ହଂସ ହାନ ିରଯାଗ ସାଧିବୁ କାହା ରଘନ?ି

କାନ୍ତା ଉପରର ରଯପର ି ହତାଶାର ପାହାଡ଼ ଅଜାଡ଼ ି
ରହଇପଡ଼ଲିା। ଘରର ସବଣ୍ଣରଶଷ ସମ୍ବଳ କଂସା ବାସନ ଦ’ିଖଣ୍ଡ 
ବକି୍ବିଟା କର ିସାରାକା ସାରା ପରବିାର ମମୁ୍ବାଇରର ପହଞ୍ରିଲ। 
ବରିାଟ ସହର। କାମର ଅଭାବ ନାହ ିଁ। କାମ କରୁଥିବା ରଲାକର 
ରପଟ ଅରପାଷା ରରହ ନାହ ିଁ।

ଭଲକାମ ମଳିଲିା। ରବାଉ ବ ି ରବରଳରବରଳ ଯାଇ 
କାମ କଲା। ସବୁଦନି କାମ, ସମତୁଲ ମଜୁର।ି କାନ୍ତା ମନରର 
ମରଯିାଇଥିବା ପାଠ ପଢ଼଼ବିାର, ଚତି୍ର କରବିାର ଇଚ୍ାଟ ି ପଣୁ ି
କୁଅାଁ ରମଲଲିା। ବାପା ବ ିଭରସା ରଦଲା, ଏରବ ଆଉ ଅସବୁଧିା 
ନାଇଁ ଆଉ କଛିଦିନି କାମ କର ିପଇସା ସଞ୍ୟ କରର, ତୁ ସ୍ଲୁକୁ 
ଯବୁି। ଯଦ ିହୁଏ ଚତି୍ରକଳା ସ୍ଲୁରର ବ ିନାଁ ରଲରଖଇବୁ। ପାଠକୁ 
ପାଠ ପଢ଼଼ବୁି, ରତା ଖସୁରିର ଚତି୍ର ଆଙି୍କବୁ। ରୟ ମମୁ୍ବାଇ, ଏଠ ିସବୁ 
ମରିଳ।

କାନ୍ତା ତା’ର ବହ ି ବସ୍ାନ ି ରଗାରଟଇଲା। ଚତି୍ର ଆଙି୍କଲା। 
ନୂଆକର ିସ୍ୱପ୍ନ ରଦଖିବାକୁ ଆରମ୍ କଲା।

ବାପା କାମରୁ ଫୁରସତ୍  ବାହାର କର ି ପନ୍ର ଦନି ଧର ି
ଆଖପାଖର ସବୁ ସ୍ଲୁ ଘରୂ ି ଆସଲିାଣ,ି ରକାଉଠ ି ତା’ ଥଳ 
ପାଉନାହ ିଁ। ରକାଉଠ ିପଚାଶ ହଜାର ତ ରକାଉଠ ିଲରକ୍ ଟଙ୍କାର 
ସ୍ଲୁ ଫି’। ତା’ ଭାବନା ରଯମତି ି ତଳତିଳାନ୍ତ ରହଇଯାଉଛ।ି 
ଏ ରଦଶରର କ’ଣ କୁଲ ିମଜୁରଆି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଲୁ ନାଇଁ!! 
ରସମାନଙ୍କ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼଼ରିବ ନାଇଁ। ଏ ପ୍ଶ୍ନ ନଜିକୁ ନରିଜ 
ପଚାରର, ଉତ୍ର ପାଏ ନାଇଁ।

ରଯଉଦଁନି ରସ ରଶଷଥର ପାଇ ଁ ଆସ ି ରଭାରଭା କାନ୍ଉିଠ ି
କହଲିା, ମା’ରଲା... ରତାରତ ପାଠ ପରଢ଼ଇବାକୁ ଏ ରତାର ଦରଦି୍ 
ବାପାର ତାକତ ନାଇ,ଁ ରସଦନି କାଠ ରହଇଯାଇଥିଲା କାନ୍ତା। 
ଏକଦମ୍  ନବିଣ୍ଣାକ୍  , ପଥର। ରରଳରର ବସ ିଆସଲିାରବରଳ ଝରକା 
ରଦଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଲମ୍ବଥିିବା ରରଳଧାରଣାକୁ ଲକ୍୍ୟ କରକିର ି
ଖସୁ ିରହଇଥିଲା, ଏଇଭଳ ିଲମ୍ବଯିବି ତାର ଜୀବନର ଯାତ୍ରାପଥ। 
ସଗୁମ ରହାଇଯବି ତା’ର ସ୍ୱପ୍ନର ଅଭସିାର। କନୁି୍ତ ହାୟ, ଅଚାନକ 
ରସ ରଯମତି ିଗଳପିଡୁଛ ିଏକ ଅନ୍କାର ଖାଇ ଭତିରର।

ତା’ପର ଘଟଣାସବୁ ତାକୁ ଆହୁର ି ଆହୁର ି ଲୁଣ୍ତି କର ି
ଚାଲଥିିଲା। ରବାଉର ଆରମ୍ ରହାଇଗଲା ପ୍ାଣଛଡ଼ା ରବମାରୀ। 
ଯାହା କଛି ିସଞ୍ୟ ଥିଲା ଖର୍ଣ୍ଣ ରହଇଗଲା ତା’ ରରାଗ ପଛିା। ଆଉ 
ରକୌଣସ ିକାମକୁ ଯବିାକୁ ତା’ର ସାମଥଣ୍ଣ୍ୟ ନଥିଲା। ଏକାକୀ ବାପା 
ଖଟଖିଟ ିରସ ବ ିଦୁବଣ୍ଣଳ ରହଇରହଇ ଚାଲଥିିଲା।

ଗାଁ’ ଠାରୁ ସହର ଜଣାଗଲା ଆହୁର ିଘାତକ, ଭୟଙ୍କର। ଏଠ ି
ବଞ୍ବିାକୁ ରହରଲ ତମକୁ, ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକୁ ନଃିରଶଷ କରବିାକୁ 
ପଡ଼ବି।

ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱର ଆହୁର ିଅସହାୟ ଶଭୁୁଥିଲା, ଆହୁର ିକରୁଣ। 
କହଲିା, ଘରର ଖାଲଟିାରର କାହ ିଁକ ିବସବୁି ମା’, ଆ’ ରମା ସହତି, 
ରମାରତ ଟରିକ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାତକୁ ଦ’ିହାତ ରହଇଗରଲ 
ଦ’ିପଇସା ଅଧିକ ରରାଜଗାର କରବିା, ମରୁଠ ଖାଇ, ଖରଣ୍ଡ ପନି୍ ି
ବଞ୍ବିା ତ… ରବାଉ ତ ଆଉ ପାରୁନ।ି

କାନ୍ତା ଉଠଲିା। ରଫାପାଡ଼ ି ରଦଲା ତା’ର ବହପିତ୍ର। 
ଚରିରିଦଲା ରଯରତ ସବୁ ହାତ ଅଙ୍କାଚତି୍ର। ଅଣ୍ଟାରର ଗରୁଡ଼ଇଲା 
ଲୁଗା। ଝୁଡ଼ରିର ଭରଲିା ଇଟା ଚପି୍  ସ ସରିମଣ୍ଟ ରଗାଳାମସଲା। 
ରରଜା ଧାଡ଼ରିର ସାମଲି ରହଇ ମଣୁ୍ଡକୁ ଉରଠଇଲା। ଲାଗଗିଲା 
ଭାରତ ନମିଣ୍ଣାଣ କାମରର, ରଯାଉ ଭାରତ କାନ୍ତାମାନଙ୍କ ପର ି
ଅସରନ୍ତ ିସ୍ୱପ୍ନଭଗ୍ାମାନଙୁ୍କ ରନଇ ନମିମିତ ରହଉଥାଏ ଅନବରତ, 
କ ିରାତ ିକ ିଦନି...। n

ପ୍ଲଟ୍   େଂ.୯/୩୫୩୪, କପଳି ପ୍ରସାଦ
ଭୁବେେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୦୨

େମା: ୭୦୦୮୭୬୬୨୫୦

ଦନିେ ହୁଏତ
ସଂଜତି୍ କୁମାର ବଳ

ଆଜଠୁି ତମ ରାସ୍ା ତମର
ତମ ଚଲାପଥରର ରକରବ
ରଗାଡ଼ରିଟ ରହଇ ବ ିଆସବିନି ି
ରଭଟବିାକୁ ତମର ରଶାଷ,
ପ୍ୟିତମ ଇଚ୍ା ତମର ବରଂ ରସମତି ି
ପାଲଟୁଥାଉ ରମା ସାମଥଣ୍ଣ୍ୟର ଅଂଶ।

ପ୍ତଟି ିଭ୍ରମର କଳାତ୍ମକତା ତମକୁ
ବଭିକ୍ତ କରାଏ ଶବ୍ଦଙ୍କ ସହ
ତରମ ସକାରାତ୍ମକ ରହବାରବରଳ,
ମୁଁ ଟାଣଥିିରଲ ବ ିଗାର
ତମ ଶନୂ୍ୟତା ସାମ୍ନାରର
ପରୂା କରବିାକୁ ଶନୂ୍ୟତାର ଇଚ୍ା
ତରମ ରସ ଗାରକୁ ରଡଇଁ ଯାଇପାର
ରଯରକୌଣସ ିମହୂୁତ୍ଣ୍ଣରର।

ମୁଁ ଅରନକ ସମୟରର ବୁଝପିାରରନା
ତମ ଲୁହ ଓ ଝାଳବୁନ୍ା ରକମତି ି
ଜାଗା ରଖାଜପିାଆନ୍ତ ିନରିବତାରର,
ଯଦଓି ଜାଣଚି ିତରମ ଉର୍ାର କରବିା ଶଖିିଚ ନଜିର ସରଳତାକୁ
ରଯରତରବରଳ ରମା ଗତ ିଥାଏ
ତମଠୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରର,
ରସଥିପାଇଁ ଯାହାସବୁ ଅଥଣ୍ଣପରୂ୍ଣ୍ଣ
ତରମ ତା’ର ଇସାରା ପାଲଟବିାକୁ
ଲାଗଥିାଅ ନଜି ଆଖିକୁ ଗଢ଼ବିାରର।

ମୁଁ ଅଛ ିରବାଲ ିତରମ ଯାହା ଶଣୁପିାର
ତା’ ଶଣୁାଇ ନରଦବାକୁ ତମ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଛାଇ ପାଲଟଥିାଏ ରାତ୍ରଚିର
ତମ ଓଠ ଆଖିକୁ ରଫରରଇ ଦଏି
କମନୀୟତା ଓ ଯାହା ତୁରମ ରଦଖିପାର
ରଦଖାଇ ନରଦବାକୁ ରମା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ
ତମ ଅନ୍ୟମନସ୍ତାକୁ ରଖିଥାଏ ଉଜାଗର।

ମୁଁ ରବରଳରବରଳ ଆଶ୍ଚଯଣ୍ଣ୍ୟ ହୁଏ
ତମ ସ୍ୱପ୍ନଙ୍କ କଥାସବୁ ରକମତି ିଏରତ ସାରଗଭଣ୍ଣକ, ତରମ ରଯାଉ
ଶବ୍ଦସବୁକୁ ଧୀରର ଧୀରର ଓରହ୍ଇ ଆଣ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଭୂଇଁରର
ପଡ଼ବିା ଅାଗରୁ ଉଠୁଥିବା ଧଳୂ ି
ରକମତି ିପାଲରଟ ମାଗଣ୍ଣଦଶଣ୍ଣକ।

ଆଶା କରୁଚ ିତରମ ନଜି ସହ
ଏରବ ରଯାଡ଼ ିରହଇଯବି
ରଦଖିବ,ତମର ରଗାରଟ ନକିାଞ୍ନ ଦୁଃଖ ପାଖକୁ ରମା ଶନୂ୍ୟତା
ଫିରଟଇଥିବା ରାସ୍ା ବୁଜଯିବି କ୍ମଶଃ
ନଷ୍ ରହାଇଯାଇଥିବା ଆମର କଛି ି
ସ୍ୱପ୍ନ ତମ ନଦିକୁ ନବକରଳବର କରଲ ବ ିତରମ ଅଲଗା ଦଶିବିନ ିନଜିଠୁଁ
ନରହରଲ ତ ଆରପ ଆରପ
ବନ୍ ରହଇଯବି ଝକଣ୍ଣା ତମ ଭତିରର
ଯାହାକୁ ରଖାଲବିାକୁ ଦରିନ ହୁଏତ
ରମାରତ ପବନ ପାଲଟବିାକୁ ପଡ଼ପିାରର। n

ମଷୂାଙ୍ଗ, େକାହ୍ଲ, ତହିଡ଼ି,ି ଭଦ୍ରକ
େମା-୯୪୩୯୦୫୧୮୮୦

ଡ. ଚତି୍ତରଞ୍ଜେ ମଶି୍ର

ଜାତସିଂଘର ରୱବସାଇଟ୍ ରର କବତିାର ସାଂସ୍ମୃତକି ସାମଥଣ୍ଣ୍ୟ ଓ 
ମଲୂ୍ୟରବାଧ ସଂପକଣ୍ଣରର କୁହାଯାଇଛ ି :  କବତିା ରଦଶ କାଳ 
ନବିମିରଶଷରର ମଣଷିର ମଣଷିତ୍ବକୁ ଉରନମାଚତି କରର। କବତିା 

ରଦଖାଇ ଦଏି ରକମତି ି ସବୁଠାରର  ବଭିନି୍ନତା ସରତ୍୍ବ ମଣଷିର ଅନୁସନ୍ତ୍ା ଓ 
ଆରବଗ ଏକାଭଳ।ି ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧର ିରମୌଖକ ପରମ୍ପରାରର କବତିା ଏକ 
ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବହନ କର ି ବବିଧି ସଂସ୍ମୃତ ି ସଂଜାତ ମଲୂ୍ୟରବାଧଗଡ଼ୁକିର 
ଅଭବି୍ୟକ୍ତରିର ପରଣିତ ରହାଇଛ।ି

ମଣଷି ମନର ସମୃଜନ ସାମଥଣ୍ଣ୍ୟର ସକୂ୍ଷ୍ମ ପ୍କାଶ ହ ିଁ କବତିା। ମାନବ ସମାଜର 
ଭାଷାଗତ ଓ ସଂସ୍ମୃତଗିତ ପରଚିୟ ପ୍କାଶର ରଶ୍ଷ୍ଠତମ ପ୍କାର ବା ବଭିବ ଭାରବ  
କବତିାକୁ ଗ୍ହଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ୟରୁନରସ୍ା (UNESCO)ଙ୍କ  ଦ୍ବାରା 
ପ୍ତବିଷଣ୍ଣ ମାର୍ଣ୍ଣ ମାସ ୨୧ ତାରଖିକୁ ‘ବଶି୍ବ କବତିା ଦବିସ’ ଭାରବ ପାଳନ କରାଯବିା 

ପାଇଁ ରଘାଷଣା କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ିଦବିସଟ ିକବତିା ଆବମୃତ୍,ି ରଚନା, ଆରଲାଚନା 
ନମିରନ୍ତ  ଉଦ୍ଷି୍। କବମିାନଙୁ୍କ ସମ୍ାନ ପ୍ଦଶଣ୍ଣନ କରବିା ସହ ନମୃ ତ୍ୟ, ନାଟକ ଓ 
ସଙ୍ୀତ ସହ  କବତିାର ସଂପମୃକ୍ତ ି ତଥା  କବତିା ପଠନର ରମୌଖିକ ପରମ୍ପରାର 
ପନୁରୁର୍ାର କରବିା ପାଇଁ ଏ ଦବିସଟ ିସରୁଯାଗ ସମୃଷ୍ ିକରର। ସମାଜକୁ ଆପଣାର  
ପରଚିୟ ସରଚତନ କରବିା ଦଗିରର କବତିା ରୂପକ ସମୃଜନ କଳାର ପ୍ସାରଣ ଓ 
ପ୍ଚାର ପାଇଁ ଏ ଦବିସ ପ୍କାଶକ ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରଚାଦତି କରର।

ବସୁ୍ବାଦୀ ଜୀବନଦମୃ ଷ୍ ି ଓ ଉପରଭାକ୍ତାବାଦ ଆମ ସମୟର ଜନପ୍ୟି 
ଅବଲମ୍ବନରର ପରଣିତ ରହାଇଥିବାରୁ ଅରନକ ବ୍ୟକ୍ତ ି କବତିାକୁ ପରୁାତନ 
ଜଗତର କଳା ପ୍ବମୃ ତ୍ ିରବାଲ ିଭାବଥିାନ୍ତ।ି ବଜି୍ାପନରର ପ୍ଚାରତି ଆଦଶଣ୍ଣ ଓ 
ମଲୂ୍ୟରବାଧ ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥା  ଓ ଉତ୍ପାଦର ବଜାର ସମୃଷ୍ ିକରବିାରର ଅାମର 
ମାନସକିତାକୁ କବଳତ ିକରଥିାନ୍ତ।ି ରସମାନଙ୍କ ସଂରଚତି ଆପ୍ବାକ୍ୟଗଡ଼ୁକି 
ଆମ ଚନି୍ତନର ସାରଣୀରର ପରଣିତ ରହାଇଥାଏ। ରସଗଡ଼ୁକି ଆମ ଚନି୍ତନର 
ସ୍ବାଧୀନତାକୁ ଆମ ଅଜଣାରର ପ୍ତହିତ କରଥିାଏ। ସସୁ୍ଥ ସାମହୂକି ଜୀବନ 

ପାଇଁ ସ୍ବାଧୀନ ଚନି୍ତନର ରକ୍ତ୍ର ପ୍ସୁ୍ତ କରର ସାହତି୍ୟ। କବତିା ମକୁ୍ତକିାମୀ 
ଉନମମୁଖତାର ସ୍ବର ଓ ସ୍ବାକ୍ର।

କବ ିରୟଟ୍ ସ୍  ( W.B.Yeats )ଙ୍କ ସ୍ମୃତରିର ଇଂରାଜୀ କବ ିଅରଡନ୍  ରଯଉଁ 
କବତିା ରଲଖିଥିରଲ, ରସଥିରର ରଗାଟଏି ଧାଡ଼ ିଏହପିର:ି

‘‘କଛି ିବ ିଘଟାଇ ପାରରନା କବତିା’’ (Poetry makes nothing 
happen)କନୁି୍ତ ରସହ ିକବତିାରର ରସ କହଥିିରଲ କବତିା ରକମତି ିବଞ୍ରିରହ 
ଆପଣାର  ସମୃଜନ ଭୂମରିର। କବତିା ରକମତି ିପ୍ରରାଚତି କରର ଜୀବନର ସକଳ 
ବଫିଳତାକୁ ରସୌନ୍ଯଣ୍ଣ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ରବାଧରର  ଛନ୍ାୟତି କରବିାକୁ।  ଅରଡନ୍  
କହଥିିରଲ  ‘‘ହମୃଦୟର ମରୁଭୂମରିର ସଞ୍ର ି ଯାଉ କବତିାର ଝର।’’ କବତିା 
ଉପଶମର ଗପୁ୍ ମନ୍ତ୍ର, କଲ୍ୟାଣର ପ୍ବାହ, ସକଳ ବ୍ୟଥାର ମରହୌଷଧି।  ସକଳ 
ଜନଙ୍କ ହତିରର  ଭୀମ ରଭାଇ କହଥିିରଲ ‘‘ରମା ଜୀବନ ପରଛ ନରକଣ୍ଣ ପଡ଼ଥିାଉ, 
ଜଗତ ଉର୍ାର ରହଉ।’’

କବରି ବ୍ୟଥିତ, ଆହତ ହମୃଦୟରୁ ଉତ୍ାନ୍ତରତି ହୁଏ କଲ୍ୟାଣର, ସାନ୍ତତ୍ବନାର 

ତଥା ମକୁ୍ତରି ମରନ୍ତ୍ରାର୍ାର । କବତିା ବଞ୍ରିରହ କବରି ବଦିାୟ ପରର ବ ିଦୀଘଣ୍ଣଜୀବୀ 
ରହାଇ। କବତିା ରଦାହଲାଇ ପାରର କ୍ମତାର ଦୁଗଣ୍ଣ, ସାମହୂକି କଳ୍ନାକୁ ନମିଣ୍ଣାଣ 
କରର, ପଢ଼ିରୁି ପଢ଼ିକୁି ସଞ୍ର ିଯାଏ କବତିାରର ପ୍ଦତ୍ ସମାଧାନର ସତୂ୍ର, ରପ୍ମରୁ 
ବପି୍ଳବ ପଯଣ୍ଣ୍ୟନ୍ତ ପ୍ତଟି ିରକ୍ତ୍ରରର କବତିାର ଅନୁରଣନ।

କବତିା ରଗାଟଏି ଘଟଣା। କବତିାଟଏି ରଚତି ରହବା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରର 
ସ୍ଥାନତି ଗାଡ଼ ି ଦୁଘଣ୍ଣଟଣା ପର ି ପରଦିମୃ ଶ୍ୟ ହୁଏ ନାହ ିଁ। କନୁି୍ତ କବତିା ଘରଟ। ଭନି୍ନ 
ଏକ ସ୍ରରର। ରସଥିପାଇଁ କବ ିଧଳୂକିଣାରର ରଦଖିପାରର ବଶି୍ବରୂପ, ପାପଲୁରିର 
ଧରପିାରର ଅସୀମ ଆକାଶ। ମହୂୁତ୍ଣ୍ଣର ଆରବଗରର ଉପଲବ୍ଧ କରପିାରର ଚରିନ୍ତନ 
ସମୟର ର୍ାତ। ପ୍ସ୍ ପ୍ସ୍ ମଥି୍ୟାର କୁରହଳ ିଭତିରୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ାନ କରର।

ଶବ୍ଦର ସଂରଯାଜନା, ରୂପକର ରଙ୍, ଛନ୍ର ରସୌଷ୍ଠବ ରନଇ କବତିାର 
ଆରବଦନ ଅଧିକ ଶକ୍ତଶିାଳୀ ହୁଏ। କବତିା ଜରଆିରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ 
ପ୍ସର ି ହୁଏ, ମାନବୀୟ ଚନି୍ତନର ଧାରାକୁ କବତିା ଶାଣତି କରର। ରବଦ 
ଉପନଷିଦଠାରୁ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ପଯଣ୍ଣ୍ୟନ୍ତ ଆଦ ିରଚନାର ପଦ୍ୟଧମମିତା 
କବତିା ସହ ଆମ ସଂସ୍ମୃତରି ପରୁାତନ ସମ୍ପକଣ୍ଣ ପ୍ତପିାଦନ କରର। ସାଂପ୍ତକି 
ସମୟରର କବତିା ସଙ୍କଟର ଉପଚାର ଭଳ ିଆମ ପାଇଁ ଆହୁର ି ପ୍ାସଙ୍କି। n

ପ୍ରାକ୍ତେ ପ୍ରାଧ୍ାପକ, ଇଂରାଜୀ
ବ.ିେଜ.ବ.ି ସ୍ବୟଂଶାସତି ମହାବଦି୍ୟାଳୟ 

 ଭୁବେେଶ୍ବର

ମହୁାଣ
ନମୌସମୁୀ ଦାସ୍

ରବରଳରବରଳ ସମୟ କଡ଼ ରଲଉଟାଏ
ଅକ୍ା°ଶ ଦ୍ାଘମିା ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ,
ଜୀବନ ଘରୁୂଥାଏ ଦ୍ବନ୍୍ବାବତ୍ଣ୍ଣରର
ସ୍ଥତି ିଅସ୍ଥତିରି। 
ଆକାଶର ଐଶାନ୍ୟ ରକାଣରୁ 
ଗମ୍ୀର ହୁଏ ସମ୍ବତ୍ଣ୍ଣକ ରମଘ
 ଖଜୁୁବୁଜଆି ପବନରର ସଚୂନା 
ରତାଫାନର। 

ଗଭୀର କଳାରାତରିର ଶରୁଭ
ରକାଳାହଳ ଶବ୍ଦର
କବତିା-ପାଦରର ଝୁଣଝୁୁଣ ୁବାରଜ
ଲଳତି ନୂପରୁ,
ରକରତରବରଳ  ଅଜାଡ଼ ିଦଏି ଅମାର
 ଅନରପକ୍ତି ରରାଷ
କାଳରବୈଶାଖୀର,
କମୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଓଢ଼ଣ ିତଳୁ 
ସରଜଇ ରହଇ ପଣୁ ି
ଦଶିଯିାଏ ଫିକ୍ ଫିକ୍ ହସ ଖରାର।

ଜୀବନ ଅଟରକ ନାହ ିଁ 
ରକଉଁଠ ିବ ି
ରଙ୍ର ରରାଶଣରିର କ ି
ଭଙ୍ା ଚରଢ଼ଇବସାରର,

କଏି ଜାରଣ, ରକ୍ତ ବ ିଦରିଶ 
ପାଣଚିଆି, ଅନ୍ାର ନଈରର
ଭାସଯିାଏ ଅଜ୍ାତର 
ଦଶିା-ହୀନ ମହୁାଣକୁ
ଜୀବନ କବନ୍-ରଭଳାରର।

ମହାମାରୀର ଜୁଇରୁ ଜୀବନ ସଂଚରର
ଯରୁ୍ର ରପାଡ଼ା ଭୂଇଁରୁ ବ ିଦରିନ ଦୂବ କଅରଁଳ;

ସମୟ ବହଯିାଏ 
ନଦୀ ଭଳି
ରକରବ କ୍ୀଣ ର୍ାତା ତ ରକରବ
ପରୂ୍ଣ୍ଣଗଭଣ୍ଣା,
ପଛକୁ ଚାରହଁନା ରଫର,ି
ଆବତ୍ଣ୍ଣ ଗତରିର ଘରୁୂଥାଏ କୁମ୍ାର-ଚକ
ରଶାଷ ରହଉ ବା ସରନ୍ତାଷ, 
ବାଦଲ ରହଉ ବା ରବୈଶାଖ। n

ଭୁବେେଶ୍ୱର

ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ
ରବ ିପଣ୍ା

କବତିାର ପ୍ାସଙ୍ଗକିତା



ରବବିାର 
୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩ ୦୯ବଶି୍ବ ବାଣଜି୍ୟ
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cê$âû aò^òcd cìfý iê^ûeê&û $e ÁKþ cûùKðUþ ù&ùUâûf-WòùRfþ

cê$âû aò̂ òcd cìfý (Uuûùe) 10 Mâûc &òQû (Uuûùe)

l Wfûe 82.52  l &ûCŠ 100.50
l dêùeû 88.30 l ùd^þ 0.62

l iê^û : 55,300 (ନୂଆଦଲି୍ଲୀ)
l eê&û : 74,400 (ùKRò)

aRûe Kûeaûe (&G<ùe)

l ùi^þþùiKè  57,989.00
l ^ò`Öò  17,125.00

fòUe &òQû (Uuûùe)

l ù&ùUâûfþ- 103.37 (ଭୁବନନଶ୍ବର)
l WòùRfþ - 94.86

ରଲିାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟଜିର ‘ଦୃଷ୍’ି ପକ୍ଷରୁ 
ଦୃଷ୍ବିାଧିତଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ାଣକାରୀ ପ୍ରୟାସ
୨୦,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ମାଗଣା କର୍ଣ୍ଣିଆ ପ୍ରତରିରାପଣ ସମ୍ପନ୍ନ

ମମୁ୍ବଇ,୧୮ା୩(ଏନେନ୍)ି: ରଲିାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏକ ସାମଗ୍କି ଦୃଷ୍ ି
ପ୍ରଯତ୍ନକାରୀ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଣ୍େ ‘ଦୃଷ୍’ି ଏହାର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରୟାସ ଜାର ିରଖଛ।ି 
ଦୃଷ୍େିାଧÒତଙ୍କ ପାଇଁ ମରାଠୀଣ୍ର ଣ୍ରେଲ୍  ଖେରକାଗଜ ଶଭୁାରମ୍ଭ ସହତି ଦୃଷ୍ ି
ଣ୍ସୋପ୍ରଦାନର ଦୁଇ ଦଶକ ପରୂଣ କରଛି ି। ଦୃଷ୍ ିଆନୁକୂଲ୍ୟଣ୍ର ୨୦,୫୦୦ରୁ 
ଅଧିକ ମାଗଣା କର୍ଣ୍ଣିଆ ପ୍ରତଣି୍ରାପଣ କରାଯାଇଛ ିଏେଂ ୧.୭୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ 
ଣ୍ଲାକଙ୍କର ଚକ୍ଷରୁ ଯତ୍ନ ନଆିଯାଇଛ ି ।ରଲିାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦୃଷ୍ ି ୨୦ େର୍ଯ 
ପରୂଣ କରେିା ଆମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର େରିୟ  ଣ୍ୋଲ ିଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନୀତା ଅମ୍ାନୀ 
କହଛିନ୍।ି ଦୃଷ୍େିାଧିକ ଣ୍ଲାକଙ୍କ ଜୀେନଣ୍ର ଆଣ୍ଲାକ, ଖସୁ ିଏେଂ ଆତ୍ମନଭି୍ଯରତା 
ଆଣେିାର ସ୍ୱପ୍ନ ସହତି ଆରମ୍ଭ ଣ୍ହାଇଥିୋ ଏହ ି କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଏକ 
ଆଣ୍ନ୍ଦାଳନଣ୍ର ପରଣିତ ଣ୍ହାଇଛ ି। ଆଗାମୀ ସମୟଣ୍ର ଦୃଷ୍େିାଧିକ ସମଦୁାୟ 
ସମ୍ାନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସହତି ଣ୍ଯଭଳ ିଜୀେନ ନେି୍ଯାହ କରପିାରଣି୍େ, ଣ୍ସଥିପାଇଁ 
ଆଣ୍ମ ଯଥାସମ୍ଭେ ପ୍ରୟାସ କରେୁି । ଏଦଗିଣ୍ର ଆଉ ଏକ ପଦଣ୍କ୍ଷପ ସ୍ୱରୂପ 
ଆଣ୍ମ ହନି୍ଦୀ େ୍ୟତୀତ ମରାଠୀ ଭାରାଣ୍ର ମଧ୍ୟ ଣ୍ରେଲ୍  ଦୃଷ୍ ି ଖେରକାଗଜ 
ଶଭୁାରମ୍ଭ କରେିା ଅତ୍ୟନ୍ ଆନନ୍ଦର େରିୟ ଣ୍ୋଲ ି ଣ୍ସ କହଛିନ୍।ି୨୦୦୩ଣ୍ର 
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିୋ ରଲିାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦୃଷ୍ ିସଣ୍ଚତନତା େୃଦ୍,ି ଚକ୍ଷରୁ 
ଯତ୍ନ ଣ୍ନୋ ଏେଂ ଦୃଷ୍ହିୀନଙୁ୍କ ସମାଜର ମଖୁ୍ୟଣ୍୍ାତଣ୍ର ସାମଲି କରେିା 
ଉଦ୍ୟମ କରୁଛ ି। ଏହା ସମଦୁାୟ ଭାରତଣ୍ର ଚକ୍ଷ ୁପରୀକ୍ଷା ଶେିରି ଆଣ୍ୟାଜନ 
କରୁଛ ି ଏେଂ ଦୃଷ୍ଣି୍ଦାର ଚହି୍ନଟ ଣ୍ହଣ୍ଲ ଣ୍ରାଗୀଙୁ୍କ ଚରମା ପ୍ରଦାନ କରୁଛ।ି 
ଣ୍ସହଭିଳ ି ଣ୍ମାତଆିେନୁି୍ଦ ଦୂର କରେିାକୁ କର୍ଣ୍ଣିଆ ପ୍ରତଣି୍ରାପଣ ସେୁଧିା ମଧ୍ୟ 
ଣ୍ଯାଗାଇ ଣ୍ଦଉଛ ି। ନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ସାସଏିସନ୍  ଫର ଦ େ୍ାଇଡେ, ଶଙ୍କର ଆଇ 
ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏେଂ ଅରେନି୍ଦ ଆଇ ଣ୍କୟାର ସହଣ୍ଯାଗଣ୍ର କର୍ଣ୍ଣିଆ ପ୍ରତଣି୍ରାପଣ 
କରାଯାଉଛ ିଣ୍ୋଲ ିଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛ।ି

ଆନମରକିାନର ବ୍ାଙି୍ଙ୍ଗ ସଙ୍ଟକୁ ନନଇ ଗନବଷଣା ରନି�ାଟ୍ଟ
୧୮୬ ବ୍ାଙ୍କ ପ୍ରତ ିରହଛି ି

ରଦବାଳଆି ରହବାର ବପିଦ
ୱାଶଂିଟନ୍ ,୧୮ା୩(ଏନେନ୍)ି: ସଂପ୍ରତ ି ଆଣ୍ମରକିାଣ୍ର ଣ୍ଦଖାଯାଇଥÒୋ 
େ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗ ସଙ୍କଟ େଭିନି୍ନ ମହଲକୁ ଚନି୍ତି କରଛି।ି ଆଣ୍ମରକିାର ୧୬ତମ ପ୍ରମଖୁ 
େ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗ ଉଣ୍ଦ୍ୟାଗ ଭାଣ୍େ ସଲିକିନ ଭ୍ୟାଲ ି େ୍ୟାଙ୍କ(ଏସଭେି)ି େନ୍ଦ ଣ୍ହୋ 
ପଣ୍ର ଏଣ୍େ  ଆଉ ଏକ ଆଗ ଧାଡରି େ୍ୟାଙ୍କ ‘ଫାଷ୍ ରପି୍ଳେକି୍ ’ ମଧ୍ୟ େନ୍ଦ ଣ୍ହୋକୁ 
ଯାଉଛ।ି ଯଦଓି ଏହ ି େ୍ୟାଙ୍କକୁ ସଧୁାରେିା ଲାଗ ି ଆଣ୍ମରକିାର େହୁ େ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗ 
ସଂସ୍ା ଆଣ୍ଗଇ ଆସଛିନ୍,ି ତଥାପ ିେ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗ ଉଣ୍ଦ୍ୟାଗ ୁଣ୍ନଇ ସଷୃ୍ ିଣ୍ହାଇଥÒୋ 
ସମସ୍ୟା ଜଟଳି ଣ୍ହୋକୁ ଯାଉଛ ି। କାରଣ ଆଗକୁ ଆହୁର ିେହୁତ େ୍ୟାଙ୍କ ଏଭଳ ି
ସ୍ତ ି ସାମ୍ନା କରେିାର ଆଶଙ୍କା ରହଛି ି ଣ୍ୋଲ ି ଏ ସମ୍ପକ୍ଯଣ୍ର େଣି୍ଶରଜ୍ଞମାନଙ୍କ 
ଦ୍ାରା କରାଯାଇଥÒୋ ଏକ ଗଣ୍େରଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଆଣ୍ମରକିାର ଣ୍ସାସଆିଲ 
ସାଇନ୍ସ ରସିର୍୍ଯ ଣ୍ନଟୱକ୍ଯ ଦ୍ାରା ‘ମନଟାର ି ଟାଇଟନଂି ଆଡେ ୟଏୁସ୍  େ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗ 
ଫ୍ାଜଲିଟି-ି୨୦୨୩’ େରିୟକୁ ଣ୍ନଇ ଗଣ୍େରଣା କରାଯାଇଥÒଲା ଣ୍େଣ୍ଳ ଏକ 
ରଣି୍ପାଟ୍ଯଣ୍ର କୁହାଯାଇଛ ି ଣ୍ଯ, ଆଣ୍ମରକିାର ୧୮୬ଟ ି େ୍ୟାଙ୍କ ଣ୍ଦୋଳଆି 
ସ୍ତକୁି ଚାଲଯିେିାର ଆଶଙ୍କା ରହଛି।ି େଣି୍ଶରକର ିଣ୍କନ୍ଦୀୟ େ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ାରା ଜାର ି
କରାଯାଇଥÒୋ ଅଧÒକ ସଧୁ ହାର ଏେଂ ସେ୍ଯାଧÒକ ଅଣ େୀମାକୃତ ଜମା ଏହାର 
ମଖୁ୍ୟ କାରଣ ଣ୍ୋଲ ିଏହ ିରଣି୍ପାଟ୍ଯଣ୍ର କୁହାଯାଇଛ।ି ଣ୍ଯଉଁ ଜମାମାରୀଙ୍କ ଜମା 
ପରମିାଣ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଡଲାରରୁ ଅଧÒକ ରହଛି ିଣ୍ସ ତୁଳନାଣ୍ର ସଂପକୃ୍ତ େ୍ୟାଙ୍କର 
ପଞୁ୍ ିଅନୁପାତକୁ ମଧ୍ୟ ତଜମ୍ଯା କରାଯାଇଛ।ି

ଇସଲାମାବାଦ ,୧୮ା୩(ଏନେନ୍)ି

ପାକସି୍ାନର ସାଂପ୍ରତକି ଅଥ୍ଯ େ୍ୟେସ୍ା  ଣ୍କେଳ ଏହ ି
ଣ୍ଦଶ ନୁଣ୍ହ ଁ, େରଂ ଅନ୍ୟ କଛି ିରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ 
ଚନି୍ାଜନକ ଣ୍ହାଇଛ।ି ଅଥ୍ଯନୀତ ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
ରାଜଣ୍ନୈତକି ଏେଂ ଉଗ୍ୋଦ ଭଳ ି େହୁ ସମସ୍ୟାକୁ 
ଣ୍ନଇ ପାକସି୍ାନ ଏଣ୍େ ଅତ ିକଠନି ସମୟ ଣ୍ଦଇ ଗତ ି
କରୁଥÒୋ ଣ୍େଣ୍ଳ ପାକସି୍ାନର ସାଧାରଣ ଣ୍ଲାକଙ୍କ 
ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିଣ୍ନତା , ସାମା୍ଦକି ସମଣ୍ସ୍ ଭାରତ 
ଆଡକୁ ମହୁ ଁ ଣ୍ଫରାଇଛନ୍।ି ସେୁ ଣ୍କ୍ଷତ୍ରଣ୍ର ଉତ୍କର୍ଯ 
ଲାଭ କରଥିÒୋ ଭାରତ ହ ିଁ ପାକସି୍ାନକୁ ସମସ୍ୟାରୁ 
ମକୁାଳ ି ପାରେି ଣ୍ୋଲ ି ଏଠାକାର େଭିନି୍ନ ମହଲଣ୍ର 
ଆଣ୍ଲାଚନା ଣ୍ଜାର ଧରଛି।ି େଣି୍ଶରକର ିଭାରତ ସହ 
ପାକସି୍ାନର ରହଥିÒୋ େ୍ୟାେସାୟକି ସମ୍ପକ୍ଯ ପନୁଃ 
ପ୍ରତଷି୍ା ଣ୍ହଣ୍ଲ ଅଣ୍ନକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ଣ୍ହାଇପାରେି 
ଣ୍ୋଲ ି କୁହାଯାଉଛ।ି କନୁି୍ ପାକସି୍ାନ ଠାରୁ ଭାରତ 
ଣ୍କଣ୍େ େ ି  େ୍ୟାେସାୟକି ସମ୍ପକ୍ଯ ତୁଟାଇୋକୁ 
ଉଦ୍ୟମ କର ି ନାହ ିଁ େରଂ ଏହ ି ସମ୍ପକ୍ଯ ସ୍ାଭାେକି 

କରେିା ଲାଗ ି ଆଗ୍ହ ପ୍ରକାଶ କର ି ଆସଛି ି ଣ୍ୋଲ ି
‘ଲାଣ୍ହାର୍  ଚ୍ୟାମ୍ର୍  ଅଫ୍  କମସ୍ଯ ଆଡେଡ୍   ଇଡେଷ୍ଟ୍ର’ିକୁ 
ସଣ୍ମା୍ଧÒତ କର ିପାକସି୍ାନଣ୍ର ଅେସ୍ାପତି ଭାରତୀୟ 
ଉପ ହାଇକମସିନର ସଣୁ୍ରଶ କୁମାର କହଛିନ୍।ି ଣ୍ସ 

କହଛିନ୍ ି ସାଂପ୍ରତକି ଦୃଷ୍ ି ପଟଣ୍ର ଆଥ୍ଯକ କ୍ଷମତା 
ସେୁଠୁ ଗରୁୁତପ୍ରୂ୍ଣ୍ଯ। ଏହା ଉପଣ୍ର ହ ିଁ ଆଜରି କୂଟନୀତ ି
,ପଯ୍ଯ୍ୟଟନ, ୋଣଜି୍ୟ ଓ ପ୍ରଯକୁ୍ତେିଦି୍ୟା ସେୁକଛି ି 
ଧ୍ୟାନନେିଷି୍ କରୁଛ।ି ଆଣ୍ମ ଆମର ଣ୍ଭୌଣ୍ଗାଳକି 

ସ୍ତଣି୍ର ପରେିର୍୍ଯନ କରପିାରେୁି ନାହ ିଁ। କନୁି୍ 
ସମ୍ପକ୍ଯ ଠକି ରହଣି୍ଲ ଅଣ୍ନକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ 
ଦଗିଣ୍ର ୋଟ ଣ୍ଖାଲପିାରେି। ଆଣ୍ମ ପାକସି୍ାନ 
ସହ ସେୁ ଣ୍େଣ୍ଳ ଭଲ ସମ୍ପକ୍ଯ ରଖୋକୁ ଆଗ୍ହ 
ପ୍ରକାଶ କରଆିସଛୁି। କନୁି୍ ପାକସି୍ାନ ହ ିଁ ଏଥÒଣ୍ର 
ପ୍ରତେିନ୍ଧକ ଅାଣଛି ିଣ୍ୋଲ ିଶ୍ୀ କୁମାର କହଥିÒୋ ‘ଡନ୍ ’ 
ସମା୍ଦପତ୍ର ରଣି୍ପାଟ୍ଯ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ସମସ୍ୟା ଓ 
ପରସି୍ତିକୁି କଭିଳ ି ପରେିର୍୍ଯନ କରାଯାଇ ପାରେି 
ତାହା ଚନି୍ା କରେିା ଆେଶ୍ୟକ ଣ୍ୋଲ ିଣ୍ସ କହଛିନ୍।ି 
ଉଣ୍ଲେଖଣ୍ଯାଗ୍ୟ ଣ୍ଯ, ୨୦୧୯ଣ୍ର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ଜମ୍ ୁଓ କଶ୍ୀରରୁ ଧାରା ୩୭୦ ଉଣ୍ଛେଦ କରେିା 
ପଣ୍ର ପାକସି୍ାନ ଏହାକୁ େଣି୍ରାଧ କର ି ଦ୍ପିାକ୍ଷକି 
ୋଣଜି୍ିୟକ ସମ୍ପକ୍ଯ ଛନି୍ନ କରଥିÒଲା।  କନୁି୍ ଏହାକୁ ଣ୍ନଇ 
ପାକସି୍ାନକୁ ହ ିଁ ଅଧÒକ କ୍ଷତରି ସମ୍ଖୁୀନ ଣ୍ହୋକୁ 
ପଡ଼ଥିÒଲା। ୨୦୧୯-୨୦ଣ୍ର ଭାରତ-ପାକସି୍ାନ 
ୋଣଜି୍ିୟକ କାରୋର ପରମିାଣ ୮୩୦.୫୮ ନୟିତୁ 
ଡଲାର ରହଥିÒଲା ଣ୍େଣ୍ଳ ୨୦୨୦-୨୧ େର୍ଯଣ୍ର ଏହା 
୩୨୯.୨୬ ନୟିତୁ ଡଲାରକୁ ହ୍ାସ ପାଇଥÒଲା।

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୮ା୩(ଏନେନ୍)ି

‘ଣ୍ସଣ୍ଟ୍ାଲ େ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗ’ ପକ୍ଷରୁ ରଜିଭ୍ଯ େ୍ୟାଙ୍କ 
ଗଭର୍ଣ୍ଯର ଶକ୍ତକିାନ୍ ଦାଶଙୁ୍କ ‘ ଗଭର୍ଣ୍ଯର 
ଅଫ ଦ ି ଇୟର’ ଆୱାଡ୍ଯଣ୍ର ସମ୍ାନତି 
କରାଯାଇଛ।ି ଶ୍ୀ ଦାଶ ରଜିଭ୍ଯ େ୍ୟାଙ୍କର 
ମଖୁ୍ୟ ଭାଣ୍େ ଅେସ୍ାପତି ଣ୍ହୋ ପର ଠାରୁ 
େଭିନି୍ନ ସମୟଣ୍ର ଅଥ୍ଯନୀତକୁି ଣ୍ନଇ େହୁ 
ଆହ୍ାନ ସଷୃ୍ ି ଣ୍ହାଇଥÒଲା ଣ୍େଣ୍ଳ ଏହାକୁ 
ମକୁାେଲିା କରେିା ଦଗିଣ୍ର ତାଙ୍କର ଭୂମକିା 
ଉଣ୍ଲେଖନୀୟ ରହଛି ି ଣ୍ୋଲ ି ଅଥ୍ଯନୀତରି 
େଭିନି୍ନ ଦଗିକୁ ଣ୍ନଇ ‘ପେ୍କି ପଲସି’ି 
ପ୍ରକାଶନ କରୁଥÒୋ ଣ୍ସଣ୍ଟ୍ାଲ େ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗ 
କହଛି।ି େଣି୍ଶରକର ି ଦୁଇ େର୍ଯରୁ ଅଧÒକ 
ସମୟ ଧର ି କଣ୍ରାନା ମହାମାରୀ ପ୍ରଭାେ 

ଏେଂ ପରେର୍୍ଯୀ ସମୟଣ୍ର ରୁର-ୟଣୁ୍କ୍ରନ 
ଯଦୁ୍କୁ ଣ୍ନଇ ଅଥ୍ଯନୀତ ି ଣ୍କ୍ଷତ୍ରଣ୍ର ସଷୃ୍ ି
ଣ୍ହାଇଥÒୋ ଚ୍ୟାଣ୍ଲଞ୍କୁ ମକୁାେଲିା 
କରେିା ଦଗିଣ୍ର ଶ୍ୀ ଦାଶଙ୍କ ରଣନୀତ ି
ସଫଳ ସାେ୍ୟସ୍ ଣ୍ହାଇଥÒୋ କୁହାଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି ସମୟଣ୍ର ଅଥ୍ଯନୀତ ି  ପରଚିାଳନା 
ଏେଂ ଅଭେୃିଦ୍ ପାଇଁ ଅଣ୍ନକ ଆହ୍ାନ 
ଣ୍ଦଖାଯାଇଥÒଲା। େଣି୍ଶରକର ି ପଞୁ୍ ି
ନଣି୍େଶ, େଜାର ସ୍ତ,ି ପଞୁ୍ ିପ୍ରୋହ ଆଦକୁି 
ଣ୍ନଇ ନାନା ସମସ୍ୟା ଣ୍ଦଖାଯାଇଥÒଲା 
ଣ୍େଣ୍ଳ େଦ୍୍ଯିତ ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ିମଧ୍ୟ ଚନି୍ାଜନକ 
ଆଡକୁ ଗତ ି କରଥିÒଲା। ଣ୍ତଣ୍େ ଏହ ି
ସମୟଣ୍ର ମଦୁ୍ାନୀତକୁି ଆଧାର କର ି
ଣ୍ଯଉଁ ପଦଣ୍କ୍ଷପ ନଆିଯାଇଥÒଲା ତାହା 
ଏହ ି ଆହ୍ାନପରୂ୍ଣ୍ଯ ତଥା କଠନି ସମୟକୁ 

ମକୁାେଲିା କରେିା ଦଗିଣ୍ର 
ସଫଳ ଣ୍ହାଇପାରଥିÒଲା। 
ଣ୍ସହପିର ି ଣ୍ଦଶର ଗଛେତି 
ମଦୁ୍ା ଭଡୋର ପରଚିାଳନା 
ଦଗିଣ୍ର ମଧ୍ୟ ରଜିଭ୍ଯ େ୍ୟାଙ୍କ 
ଠକିଣା ସମୟଣ୍ର ଉଚତି 
ପଦଣ୍କ୍ଷପ ଣ୍ନଇଥÒଲା। 
ଏହାେ୍ୟତୀତ େଗିତ କଛି ି
େର୍ଯ ମଧ୍ୟଣ୍ର ଣ୍ଦଶର 
ସାମଗ୍ୀକ ଅଥ୍ଯନୀତ ି ଏେଂ 
େକିାଶ ଦଗିଣ୍ର ମଧ୍ୟ 
ଅଣ୍ନକ ସଫଳତା ହାସଲ 
କରାଯାଇପାରଛି ି ଣ୍ୋଲ ି
ଶ୍ୀ ଦାଶଙୁ୍କ ସମ୍ାନତି 

କରାଯେିା ଅେସରଣ୍ର ଣ୍ସଣ୍ଟ୍ାଲ େ୍ୟାଙ୍କ 
ପ୍ରକାଶନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛ।ି େଗିତ ୧୦ 
େର୍ଯ ମଧ୍ୟଣ୍ର ଭାରତର ଜଡିପି ି ଅନୂ୍ୟନ 
୯୦ ପ୍ରତଶିତ େୃଦ୍ ପାଇଛ।ି ଣ୍ସହପିର ି
େ୍ୟକ୍ତ ି ପଛିା ଜଡିପି ି ପେୂ୍ଯ ତୁଳନାଣ୍ର 
୭୦ ପ୍ରତଶିତ େୃଦ୍ ପାଇଥÒଲା ଣ୍େଣ୍ଳ 
ପ୍ରଣ୍ତ୍ୟକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାରାହାର ି ଆୟ 
ପରମିାଣ ୋର୍ଣିକ ହାରଣ୍ର ୨୪୦୦ 
ଡଲାରଣ୍ର ପହଞ୍ଛି।ି ଯାହାକ ି ୧୦ େର୍ଯ 
ତଣ୍ଳ ମାତ୍ର ୧୦୦୦ ଡଲାର ରହଥିÒଲା 
ଣ୍ୋଲ ିକୁହାଯାଇଛ।ି  ଭାରତଣ୍ର ଦାରଦି୍୍ୟ 
ଯଦଓି ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଯ ଭାଣ୍େ ଣ୍ଶର ଣ୍ହାଇ ନାହ ିଁ 
ତଥାପ ି ଜାତସିଂଘର ଆକଳନ ଅନୁସାଣ୍ର 
େଗିତ ୧୫ େର୍ଯ ମଧ୍ୟଣ୍ର ଏହ ି ହାର 
୫୫ ପ୍ରତଶିତରୁ ୧୬ ପ୍ରତଶିତକୁ ହ୍ାସ 

ପାଇଥÒୋ କୁହାଯାଇଛ।ି ଣ୍ସହପିର ି ଶ୍ୀ 
ଦାଶଙ୍କ ଣ୍ନତୃତ୍ଣ୍ର ଭାରତଣ୍ର ଡଜିଟିାଲ 
ଣ୍ପଣ୍ମଣ୍ ଣ୍କ୍ଷତ୍ରଣ୍ର ଅଦୁ୍ତପେୂ୍ଯ ସଫଳତା 
ହାସଲ କରାଯାଇଛ।ି ୟପୁଆିଇ ମାଧ୍ୟମଣ୍ର 
ଭାରତ ସାରା େଶି୍ଣ୍ର ସେ୍ଯେୃହତ ‘ ରୟିଲ 
ଟାଇମ ମାଣ୍କ୍ଯଟ’ ଭାଣ୍େ ପ୍ରତଷି୍ାଲାଭ 
କରେିା ସହତି ଣ୍କେଳ ୨୦୨୧ଣ୍ର  
ଏଠାଣ୍ର ୫୦ େଲିୟିନ ରଅିଲ ଟାଇମ 
କାରୋର କରାଯାଇଛ।ି ୨୦୧୬ଣ୍ର 
ଭାରତଣ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥÒୋ 
ଡଜିଟିାଲ କାରୋର ୋର୍ଣିକ ହାରଣ୍ର 
୧୬୦ ପ୍ରତଶିତ ଅଭେୃିଦ୍ ହାସଲ କରଛି ି
ଣ୍ୋଲ ି ଆନ୍ଜ୍ଯାତକି ମଦୁ୍ାପାଣ୍ ି ଦ୍ାରା 
ସଚୂତି କରାଯାଇଥÒୋ ଣ୍ସଣ୍ଟ୍ାଲ େ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗ 

କହଛି।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷଣ୍ର ଭାରତଣ୍ର କ୍ରଣି୍ପଟା 
କଣ୍ରନ୍ସ ି କାରୋରକୁ ଣ୍ପ୍ରାତ୍ାହତି ନ 
କର ି ରଜିଭ୍ଯ େ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡଜିଟିାଲ  
କଣ୍ରନ୍ସକୁି ଗରୁୁତ୍ ଦଆିଯେିା ଣ୍କ୍ଷତ୍ରଣ୍ର 
ମଧ୍ୟ ଶ୍ୀ ଦାଶଙ୍କ ଭୂମକିା ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍ଣ୍ଯ 
ରହଛି ି ଣ୍ୋଲ ି ଏହ ି ପ୍ରକାଶନ ପକ୍ଷରୁ 
କୁହାଯାଇଛ।ି ଣ୍ସହପିର ି େମିଦୁ୍ାୟନ 
ଏେଂ ଜଏିସଟ ି ପ୍ରଚଳନ ଣ୍କ୍ଷତ୍ରଣ୍ର ମଧ୍ୟ 
ତାଙ୍କର ଯଣ୍ଥଷ୍ ଭୂମକିା ରହଥିÒଲା। 
ଉଣ୍ଲେଖଣ୍ଯାଗ୍ୟ ଣ୍ଯ, ୬୬ େର୍ଯୀୟ 
ଶ୍ୀ ଦାଶ ୨୦୧୮ଣ୍ର ରଜିଭ୍ଯ େ୍ୟାଙ୍କର 
ଗଭର୍ଣ୍ଯର ଭାଣ୍େ ଦାୟତ୍ି ଗ୍ହଣ କରଥିÒଣ୍ଲ। 
ଏହାପେୂ୍ଯରୁ ଣ୍ସ ୨୦୧୪ଣ୍ର ଣ୍କନ୍ଦ 
ରାଜସ୍ ସଚେି ଭାଣ୍େ କାଯ୍ଯ୍ୟ କରଥିÒଣ୍ଲ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତଲୀଙ୍ ଅଭନିନ୍ଦନ
ଗଭର୍ଣ୍ଯର ଅଫ୍  ଦ ି ଇୟର ପରୁସ୍ାର ପାଇୋ 
ପଣ୍ର  ରଜିଭ୍ଯ େ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଯର ଶକ୍ତକିାନ୍ 
ଦାଶଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଣ୍ରନ୍ଦ ଣ୍ମାଦୀ ଅଭନିନ୍ଦନ 
ଜଣାଇଛନ୍।ି ଶକ୍ତକିାନ୍ଙୁ୍କ ଏହ ି ପରୁସ୍ାର 
ମଳିେିା ଣ୍ଦଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ ଣ୍ଗୌରେର 
େରିୟ ଣ୍ୋଲ ି ଣ୍ମାଦୀ କହଛିନ୍।ି େଣି୍ଶରକର ି
କଣ୍ରାନା ମହାମାରୀ ଏେଂ ରୁଷ୍ -ୟଣୁ୍କ୍ରନ୍  
ଯଦୁ୍ ପରଣି୍ପ୍ରକ୍ଷୀଣ୍ର ଣ୍େୈଶ୍କି ଅଥ୍ଯନୀତ ି ଣ୍ଯଭଳ ି ପ୍ରଭାେତି ଣ୍ହାଇଥÒଲା ତାହା 
ସେୁ ମହଲଣ୍ର ଚନି୍ାଜନକ ପରସି୍ତ ି ସଷୃ୍ ି କରଥିÒଲା। କନୁି୍ ଏହାକୁ ମକୁାେଲିା 
କର ି ଣ୍ଦଶର ଅଥ୍ଯ େ୍ୟେସ୍ାର ସପୁରଚିାଳନା  ଏେଂ ମଦୁ୍ାସ୍ୀତକୁି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ମଧ୍ୟଣ୍ର ରଖୋ ଦଗିଣ୍ର ଭାରତ ସଫଳ ଣ୍ହାଇପାରଛି ି ଣ୍ୋଲ ି ଣ୍ମାଦୀ କହଛିନ୍।ି

ଶକ୍କିାନ୍ତ ଦାଶଙୁ୍କ ‘ ଗଭର୍ଣଚ୍ଚର ଅଫ ଦ ିଇୟର’ ଆୱାରଚ୍ଚ

‘ଭାରତ କଦାଚତି୍  ପାକସି୍ାନ ସହତି ବ୍ାବସାୟକି ସମ୍ପକଚ୍ଚ ତୁଟାଇ ନାହ ିଁ’

ଭାରତ 
ଭଳ ିଏକ ସବ୍ଟାଧÒକ 

େନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ରନର ଅର୍ଟନନୈତକି 
େଟଳିତାକୁ ନନଇ  ରହରିÒବା ସମସ୍ାରୁ 

ସମ୍ରୂ୍୍ଟ ମକୁ୍ ିମଳି ିନ�ାନର; କନୁି୍ 
ଶ୍ଲୀଦାଶଙ୍ ନନତୃତ୍ବନର ଏବଂ ଅତ୍ନ୍ 

କଠନି ସମୟନର ବହୁ ସଫଳତା 
ହାସଲ କରାଯାଇ�ାରଛି:ି 

ନସଣ୍ଟ୍ାଲ ବ୍ାଙି୍ଙ୍ଗ

  ସାହାରା ନରିବଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଖସୁ ିଖବର
ଖବୁଶୀଘ୍ର ମଳିପିାରର ଜମାକାରୀଙ୍କ ଅରଚ୍ଚ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୮ା୩(ଏନେନ୍)ି: ସାହାରା ଗରୁପଣ୍ର ନଣି୍େଶ 
କରଥିÒୋ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ  ଏକ ଭଲ ଖେର ସାମନାକୁ 
ଆସଛି ି । େର୍ଯ େର୍ଯ ଧର ି ଣ୍ଯଉଁମାଣ୍ନ ଏହ ି କମ୍ପାନୀଣ୍ର 
ନଣି୍େଶ କର ିଅଥ୍ଯ ଣ୍ଫର ିପାଇ ନଥÒଣ୍ଲ ଣ୍ସମାନଙୁ୍କ ଖେୁଶୀଘ୍ର 
ଣ୍ସମାନଙ୍କ ଅଥ୍ଯ ମଳିପିାଣ୍ର ଣ୍ୋଲ ିସମ୍ଭାେନା ସଷୃ୍ ିଣ୍ହାଇଛ।ି 
ଏ ଦଗିଣ୍ର ଣ୍କନ୍ଦ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନଆିଯାଇଥÒୋ 
ପଦଣ୍କ୍ଷପ ନଣି୍େଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିସଣୁ୍ଯାଗ ଆଣପିାଣ୍ର 
ଣ୍ୋଲ ି କୁହାଯାଉଛ।ି ପ୍ରକାଶଣ୍ଯାଗ୍ୟ ଣ୍ଯ,ଏଣ୍େ ସାହାରା-
ଣ୍ସେ(ି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତଭୂିତ ି େନିମିୟ ଣ୍ୋଡ୍ଯ) ଫଡେଣ୍ର 
୨୪,୦୦୦ ଣ୍କାଟ ି ଟଙ୍କା ଜମା ରହଛି ି । ଏଥÒରୁ ୫ ହଜାର 
ଣ୍କାଟ ି ନଣି୍େଶକାରୀଙୁ୍କ ପଇଠ କରେିା ଣ୍ନଇ ଣ୍କନ୍ଦ 
ସରକାର ସପୁ୍ରମିଣ୍କାଟ୍ଯଣ୍ର ଆଣ୍େଦନ କରଛିନ୍।ି ଏଥÒପାଇଁ 

ଯଦ ି ଅନୁମତ ି ମଣି୍ଳ ଣ୍ତଣ୍େ ପ୍ରାୟ ୧.୧ ଣ୍କାଟ ି ନଣି୍େକଙୁ୍କ 
ଟଙ୍କା ଣ୍ପୈଠ କରାଯାଇ ପାରେି ଣ୍ୋଲ ି କୁହାଯାଇଛ।ି 
୨୦୧୨ ମସହିାଣ୍ର ସପୁ୍ରମିଣ୍କାଟ୍ଯ ସାହାରା ହାଉସଂି ଏେଂ 
ସାହାର ରୟିଲ ଇଣ୍ଷ୍ଟକୁ ୨୫,୭୮୧ ଣ୍କାଟ ି ଟଙ୍କା ଜମା 
କରେିାକୁ ନଣି୍ଦ୍୍ଯଶ ଣ୍ଦଇଥିଣ୍ଲ । ଏହ ି କମ୍ପାନଗିଡୁକି 
୨୦୦୭ ମାର୍୍ଯରୁ ୨୦୦୯ ଅଣ୍କଟାେର ମଧ୍ୟଣ୍ର ତନି ି ଣ୍କାଟ ି
ନଣି୍େଶକଙ୍କଠାରୁ ଏହ ି ରାଶ ି ସଂଗ୍ହ କରଥିିଣ୍ଲ ଣ୍ହଁ 
୧୫,୫୬୯ ଣ୍କାଟ ିଟଙ୍କା ଜମା କରଥିÒଣ୍ଲ। ଏହା ଉପଣ୍ର 
୯,୪୧୦ ଣ୍କାଟ ିଟଙ୍କାର ସଧୁ ରାଶ ିରହଛି।ି  ରଫିଡେ ପଣ୍ର 
ଏହ ିଆକାଉଣ୍ଣ୍ର ଏଣ୍େ େ ି୨୩,୯୩୭ ଣ୍କାଟ ିଟଙ୍କା ଜମା 
ରହଛି ି। ଣ୍ତଣ ୁଏହ ିରାଶ ିମଧ୍ୟରୁ  ଜମାମାରୀଙୁ୍କ ଣ୍ସମାନଙ୍କ 
ଅଥ୍ଯ ଣ୍ଫରସ୍ କରାଯାଇପାରେି ଣ୍ୋଲ ି କୁହାଯାଇଛ।ି

ରଜଏସ୍ ରବ୍ଲ ୍୍  ବପିଏିସ୍ ଏଲ୍  ପକ୍ଷରୁ ସରୁକ୍ଷା ସପ୍ାହ ପାଳନ

ବ୍ାଙ୍କ ଅଫ୍  ଇଣ୍ଡଆିର ଋଣରମଳା

ଭୁବନନଶ୍ବର,୧୮ା୩(ସମସି): ସମ୍ଲପରୁସ୍ତ 
ଣ୍ଜଏସଡେ୍୍୍ୟ େପିଏିସଏଲ୍  ପକ୍ଷରୁ  ଗତ ୪ 
ତାରଖିଣ୍ର ଏହାର କାଯ୍ଯ୍ୟ ପରସିର ମଧ୍ୟଣ୍ର 
ଜାତୀୟ ସରୁକ୍ଷା ସପ୍ାହ ପାଳତି ଣ୍ହାଇଯାଇଛ।ି 
କମ୍ପାନୀର ସଭାପତ ି ତଥା ସେ୍ଯକାଳୀନ 
ନଣି୍ଦ୍୍ଯଶକ ଅନୀଲ କୁମାର ସଂିଙ୍କ ଣ୍ନତୃତ୍ଣ୍ର 
ଏହ ି କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମଣ୍ର  କମ୍ପାନୀର କମ୍ଯଚାରୀ ଏେଂ 
ଶ୍ମକିଙ୍କ ସରୁକ୍ଷାକୁ ଣ୍ନଇ େଭିନି୍ନ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ତି ଣ୍ହାଇଥÒଲା।  ଶ୍ୀ ସଂି ଜାତୀୟ 
ସରୁକ୍ଷା ପତାକା ଉଣ୍ର୍ାଳନ କରେିା ସହତି 

କମ୍ଯଚାରୀମାନଙୁ୍କ ସଣ୍ମ୍ାଧÒତ କରଥିÒଣ୍ଲ। 
େଣି୍ଶରକର ି କାଯ୍ଯ୍ୟ ଣ୍କ୍ଷତ୍ରଣ୍ର ଣ୍କୌଣସ ି
ଦୁଘ୍ଯଟଣାକୁ ଣ୍ରାକେିା ଦଗିଣ୍ର ସେୁ ଦଗିଣ୍ର 
ସତକ୍ଯତାମଳୂକ ପଦଣ୍କ୍ଷପ ଅେଲମ୍ନ କରାଯେିା 
ସହତି କମ୍ପାନୀର ‘ ଶନୂ୍ୟ ଦୁଘ୍ଯଟଣା’ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 
ହାସଲ କରେିା ଣ୍ନଇ ଗରୁୁତ୍ ଦଆିଯାଇଥÒଲା। 
ଏହ ିଅେସରଣ୍ର କମ୍ପାନୀର ସଓିଓ ଉଣ୍ମଶ ରାୟ, 
ଫାକଟ ୍ି ଓ େଏଲର େଭିାଗର ଉପ ନଣି୍ଦ୍୍ଯଶକ 
ସ୍ରୂପ ଣ୍ଜନା, ସହାୟକ ନଣି୍ଦ୍୍ଯଶକ ଉମାକାନ୍ 
ସାମନ୍ରାୟ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତ ଥÒଣ୍ଲ।

ଭୁେଣ୍ନଶ୍ର,୧୮ା୩(ସମସି): େ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଡେଆି ଭୁେଣ୍ନଶ୍ର ଅଞ୍ଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ମଳପିଡ଼ା ଶାଖାଣ୍ର 
ମହଳିା ସଂ୍ୟ ସହାୟକିା ଣ୍ଗାଷ୍ୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଋଣଣ୍ମଳାର ଆଣ୍ୟାଜନ କରାଯାଇଥÒଲା। ଏହ ି
କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମଣ୍ର ପପିଲି ି ଷ୍ାର କୃର ି େକିାଶ ଣ୍କନ୍ଦର ତତା୍େଧାରକ ନୂତନ ମଶି୍ ମଳପିଡ଼ା ଶାଖା ପ୍ରେନ୍ଧକ 
ସନୁୀଲ ଣ୍ହମ୍୍ମ ସଭାପତତି୍ କରଥିÒଣ୍ଲ। ଏଥÒଣ୍ର କଁପରୁ, ଧଉଳମିହୁଁ ଓ ନରଣଗଡ଼ ପଞ୍ାୟତର େହୁ ସଂ୍ୟ 
ସହାୟକିା ଣ୍ଗାଷ୍ୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସଣ୍ମତ ମହାସଂଘ ସଭାପତ,ି େ୍ୟାଙ୍କ ମତି୍ର, ଏମେଣି୍କ ଏେଂ ସଆିରପ ି
ଣ୍ଯାଗ ଣ୍ଦଇଥÒଣ୍ଲ। ଏହ ିଣ୍ମଳାଣ୍ର େ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଣ୍ମାଟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ମଞ୍ରୁ କରାଯାଇଥÒଲା।

ଭୁବନନଶ୍ୱର, ୧୮ା୩(ସମସି):  ସାରା 
ଣ୍ଦଶଣ୍ର ଓଡ଼ଶିା ନମି୍ଯାଣର ଣ୍କନ୍ଦସ୍ଳୀ 
ପାଲଟେି। ରାଜ୍ୟଣ୍ର ଗଛେତି ରହଥିÒୋ 
େପିଳୁ ଖଣଜି ସମ୍ପଦ ଏ ଦଗିଣ୍ର େଣି୍ଶର 
ସହାୟକ ଣ୍ହେ। ଣ୍ତଣ୍େ ଏଥତ୍ାଇଁ 
ମଜଭୁତ ଭରି୍ଭୂିମ ି ନମି୍ଯାଣ ସାଙ୍ଗକୁ 
ସାମହୂକି ଉଦ୍ୟମ ଣ୍ଲାଡା ଣ୍ୋଲ ିଣ୍ଦୈନକି 
ଖେରକାଗଜ ଧରତି୍ରୀ ଏେଂ ଓଡ଼ଶିା 
ଣ୍ପାଷ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅାଣ୍ୟାଜତି ‘େଜିଣ୍ନସ୍ 
ଏମଣି୍ନନ୍ସ ଅାଓଡ୍ୋଡ୍ଯ’ର ତୃତୀୟ 
ସଂସ୍ରଣକୁ ଉଦଘାଟନ କର ିରାଜ୍ୟ ଶଳି୍ପ 
ଓ ଶକ୍ତ ି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଣ୍କଶରୀ ଣ୍ଦେ 
କହଛିନ୍ ି । ଶନେିାର ଭୁେଣ୍ନଶ୍ୱରସ୍ତି 
ଣ୍ହାଣ୍ଟଲ ସ୍ସ୍ ି ପ୍ରମିୟିମଠାଣ୍ର 
ଆଣ୍ୟାଜତି ଏହ ି କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମଣ୍ର ମଖୁ୍ୟ 
ଅତଥିÒ ଭାଣ୍େ ଣ୍ଯାଗଣ୍ଦଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ 

ଣ୍ଦେ କହଥିÒଣ୍ଲ ଣ୍ଯ,୯୦ ଦଶକଣ୍ର 
ଓଡ଼ଶିା ଶଳି୍ପାୟନଣ୍ର େକିାଶ ଆରମ୍ଭ 
ଣ୍ହାଇଥÒଣ୍ଲ ଣ୍ହଁ ଣ୍ସପର ି ଅାଖ ଦୃଶଆି  
ସଫଳତା ମଳି ିନ ଥÒଲା। କନୁି୍  ୧୯୯୬-

୯୭ ଣ୍େଳକୁ ଅନ୍ଜ୍ଯାତୀୟ େଜାରଣ୍ର 
ଣ୍ମଟାଲ୍ ଚାହଦିା େଢେିା ଣ୍ଯାଗୁଁ 
ଓଡ଼ଶିା ପାଇଁ ଅଣ୍ନକ ସଣୁ୍ଯାଗ ସଷୃ୍ ି
ଣ୍ହାଇଥÒଲା।  ଓଡ଼ଶିାଣ୍ର ସେୁ ପ୍ରକାର 

ଧାତୁ ଗଛେତି ରହଥିÒୋରୁ  ଖଣ ିଣ୍କ୍ଷତ୍ରଣ୍ର 
ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ଗତ ି ଅାରମ୍ଭ ଣ୍ହୋ 
ସହତି ଶଳି୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରୟିାଣ୍ର ଯଣ୍ଥଷ୍ 
ଅଗ୍ଗତ ି ଣ୍ହାଇଥÒଲା। ଏହକି୍ରମଣ୍ର 
ଏଣ୍େ ଓଡ଼ଶିା ପାଇଁ ଅଣ୍ନକ ସଣୁ୍ଯାଗ 
ରହଛି।ିରାଜ୍ୟ  ସରକାର ମଧ୍ୟ  ଶଳି୍ପ 
େକିାଶ ପାଇଁ ସେୁ ସେୁଧିା ସଣୁ୍ଯାଗ 
ସଣ୍ମତ ଅନୁଦାନ ଣ୍ଯାଗାଇ ଣ୍ଦଉଛନ୍।ି 
କନୁି୍ ପରତିାପର େରିୟ ଣ୍ଯ, ୋହାର 
ରାଜ୍ୟର ଉଣ୍ଦ୍ୟାଗୀମାଣ୍ନ ଏଥତ୍ାଇଁ 
ଅାଗ୍ହ ଣ୍ଦଖାଉଥÒୋ ଣ୍େଣ୍ଳ ଓଡ଼ଶିାର 
ଣ୍ଲାକମାଣ୍ନ ଅାଗକୁ ଅାସନୁାହାନ୍।ି 
ଣ୍ତଣ ୁ ଶଳି୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରୟିାଣ୍ର ପ୍ରଥଣ୍ମ  
ଆମ ଉଣ୍ଦ୍ୟାଗୀମାନଙ୍କ ମାନସକିତାଣ୍ର 
ପରେିର୍୍ଯନ ଣ୍ହୋ ଅାେଶ୍ୟକ ଣ୍ୋଲ ି
ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ଣ୍ଦେ କହଛିନ୍।ି

ବଜିନେସ୍ଏମନିେେ୍ସ
ଅାୱାର୍ଡରତୃତୀୟ
ସଂସ୍କରଣ

‘ଓଡଶିା ରହବ 
ନମିଚ୍ଚାଣର 

ରକନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ’ 
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ଖଲସି୍ଠାନୀ 
ସମଥ୍ଥକ...

ଜଳନ୍ଧରର ନକ�ୋଦର ଅଞ୍ଚଳରୁ 
ଏହ ି ଅପରୋଧୀ�ୁ ଧରଥିିଲୋ। ଏହ ି
ସମୟକର ରୋସ୍ୋକର ଟ୍ୋଫି� ଜୋମ୍  
ରହଥିିଲୋ। ପଲୁସି ଫିଲ୍ମ କ�ୈଳୀକର 
ଅପରୋଧି�ୁ ପଛିୋ �ରଥିିଲୋ। 
ଅମତୃପୋଲର ସମର୍ଥ� ମଧ୍ୟ ତୋ�ୁ 
ସରୁକ୍ୋ କଦଇଥିକଲ। କତକେ 
କସମୋକନ ପଲୁସି�ୁ ଅଟ�ୋଇ 
ପୋର ି ନ ଥିକଲ। ଅମତୃପୋଲର 
ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ସହକ�ୋଗୀଙୁ୍ 
ଅମତୃସର ଏେଂ କମୋଗୋରୁ ଗରିଫ 
�ରୋ�ୋଇଥିଲୋ। ଅମତୃସରକର 
ଜ-ି୨୦ ସମ୍ଳିନୀ କହେୋ�ୁ 
�ୋଉଥିେୋକେକଳ ସ୍ତି ି େଗିଡିେିୋ 
ଆ�ଙ୍ୋ �ର ି ସୋରୋ ରୋଜ୍ୟକର ୨୪ 
ଘଣ୍ୋ ପୋଇଁ ଇଣ୍ରକନଟ କସେୋ�ୁ 
େନ୍ଦ �ରଦିଆି�ୋଇଛ।ି ରେେିୋର 
ଦ୍ପିହର ପ�୍ଥ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ୋେକର 
କମୋେୋଇଲ ଇଣ୍ରକନଟ ଏେଂ 
ଏସ୍ ଏମ୍ ଏସ୍  କସେୋ େନ୍ଦ ରହେି। 
ପ୍ରକଦ�କର ପଲୁସି-ପ୍ର�ୋସନ�ୁ 
ସତ�୍ଥ �ର ି ରଖୋ�ୋଇଛ।ି 
ଅମତୃସର, ଫୋଜଲି୍ୋ, କମୋଗୋ 
ଏେଂ ମକୁ୍ତସର ସକମତ ଅକନ� 
ଜଲି୍ୋକର ୧୪୪ ଧୋରୋ ଲଗୋ�ୋଇଛ।ି 
ଅନ୍ୟପକ୍କର ଅମତୃପୋଲର ଗରିଫ�ୁ 
କନଇ କମୋହୋଲକିର େକିକ୍ୋଭ ପ୍ରଦ�୍ଥନ 
ଆରମ୍ଭ କହୋଇ�ୋଇଛ।ି ଚଣ୍ଗିଡ଼-
କମୋହୋଲ ିସୀମୋ�ୁ ଲୋଗଥିିେୋ ଇନ୍ ସୋଫ 
କମୋର୍୍ଥୋକର ୧୫୦ ନହିଙ୍ଗ ଅସ୍ତ୍ର�ସ୍ତ୍ର 
ଏେଂ କେଙ୍ଗୋେୋଡ ି ଧର ି ରୋସ୍ୋ�ୁ 
ଓହ୍ୋଇଛନ୍ତ।ି କସମୋକନ େମିୋନେନ୍ଦର 
ରୋସ୍ୋ�ୁ ଜୋମ୍  �ରଛିନ୍ତ।ି ସ୍ତି�ୁି କଦଖି 
ଏେୋକର Ñପଡି ଆକ୍ସନ କଫୋସ୍ଥ 
(ଆରଏଏଫ) ସହତି େୁକଲଟ ପରୁଫ୍  
ଟ୍ୋ�୍ଟର ମତୁୟନ �ରୋ�ୋଇଛ।ି �େୋନ 
ଏମୋନଙୁ୍ ଚୋରପିଟୁ କଘର ି ରହଛିନ୍ତ।ି 
ଖରଡର ଏସଡଏିମ ରେନି୍ଦର ସଂିହ 
ଘଟଣୋସ୍ଳକର ଉପସ୍ତି ଅଛନ୍ତ।ି 
କମୋହୋଲ ି ଏସ୍ ପ ି (ଟ୍ୋଫି�) ଜଗଜତି 
ସଂିହ ଜଲ୍ୋ ପଲୁସି ଟମି୍ ର କନତୃତ୍ 
କନଉଛନ୍ତ।ି କମୋହୋଲ ି ଏସ୍ ପ ି (ସଟି)ି 
ମଧ୍ୟ ଘଟଣୋସ୍ଳକର ଉପସ୍ତି 
ଅଛନ୍ତ।ି ଅମତୃପୋଲ ଗୋଁ ଜଲପରୁ 
ଖଇରୋକର ମଧ୍ୟ �ଡ଼ୋ ସରୁକ୍ୋ େ୍ୟେସ୍ୋ 
ଗ୍ରହଣ �ରୋ�ୋଇଛ।ି ପଲୁସି ଏେଂ 
ଅର୍୍ଥସୋମର�ି େୋହନିୀ ଏହ ି ଗୋଁ�ୁ ସଲି୍  
�ରକିଦଇଥିେୋ ସଚୂନୋ ମଳିଛି।ି 

ଛେଚଲିଠା 
କୁଆପଥର...

�ନ୍ଧମୋଳ ସହ ଅନ୍ୟ ସ୍ୋନକର 
ମଧ୍ୟ �ୁଆପରର ସହ େର୍ଥୋ 
କହୋଇଥିଲୋ। େର୍ଥୋ ସହ ପେନ 
�ୋରଣରୁ ରୋଜ୍ୟର କ�କତ� 
ସ୍ୋନକର େଡ଼ େଡ଼ ଗଛ ଭୋଙ୍ଗ ି
ପଡ଼ଥିିେୋ କେକଳ �ଛି ି ସମୟ 
ପୋଇଁ େଦୁି୍ୟତ୍   ସରେରୋହ େ୍ୟୋହତ 
କହୋଇଥିଲୋ। ଅନ୍ୟପକ୍କର 
ଭୁେକନଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳ�ି ପୋଣପିୋଗ 
କ�ନ୍ଦ୍ର ପକ୍ରୁ ଜୋର ି �ରୋ�ୋଇଥିେୋ 
ସଚୂନୋ ଅନୁ�ୋୟୀ ଆସନ୍ତୋ ୧୯ 
ତୋରଖିକର େୋକଲଶ୍ୱର, ଭଦ୍ର�, 
�ୋଜପରୁ, କ�ନ୍ଦ୍ରୋପଡ଼ୋ, �ଟ�, 
ଜଗତସଂିହପରୁ, ପରୁୀ, କଖୋର୍୍ଥୋ, 
ନୟୋଗଡ଼, ଗଞ୍ୋମ, ଗଜପତ,ି 
କ�ନୁ୍ଦଝର, ମୟରୂଭଞ୍, କେଙ୍ୋନୋଳ, 
କେୌର୍, �ନ୍ଧମୋଳ ଜଲି୍ୋକର 
େର୍ଥୋ, ଘଡ଼ଘଡ଼ ି ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ 
�କିଲୋମଟିର କେଗ �ୋଏଁ ପେନ 
େହପିୋକର। େୋ� ି ରୋଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ 
କ�କତ� ସ୍ୋନକର େଜୁିଳ,ି 
ଘଡଘଡ ି ସହ େର୍ଥୋ ସମ୍ୋେନୋ 
ରହଛି।ି କସହପିର ି ୨୦ ତୋରଖିକର 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼, କ�ନୁ୍ଦଝର, ମୟରୂଭଞ୍, 
େୋକଲଶ୍ୱର, ଭଦ୍ର� ଓ �ୋଜପରୁକର 
େଜୁିଳ ିଘଡଘଡ ିସହ େର୍ଥୋ ସମ୍ଭୋେନୋ 
ରହଛି।ି କସହପିର ି ଉତ୍ତର, ପେୂ୍ଥ 
ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼�ିୋର ସ୍ୋକନ 
ସ୍ୋକନ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର େର୍ଥୋ 
କହୋଇପୋକର କେୋଲ ି ପୋଣପିୋଗ 
କ�ନ୍ଦ୍ର ଆ�ଳନ �ରଛି।ି

ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର ଛଶଷଛେବ...
ସମ୍ଳିନୀକର ମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ମଲ୍�ି �ହଛିନ୍ତ ିକ� ରୋଜ୍ୟର ଢ଼ୋଞ୍ଚୋଗତ 
େ�ିୋ� ନମିକନ୍ତ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ସେ୍ଥଦୋ ଗରୁୁତ୍ୋକରୋପ �ର ି
ଆସଛିନ୍ତ।ି େ�ିୋ� ନମିକନ୍ତ ସଗୁମ ଗମନୋଗମନ େ୍ୟେସ୍ୋ 
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କତଣ ୁ ଏହୋ�ୁ ଦୃଷ୍କିର ରଖି ୨୦୨୩-୨୪ 
ଆର ଥି� େର୍ଥକର ସଡ଼� େ�ିୋ� �ୋ�୍ଥ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନକର ୩୦୦୦ 
�କିଲୋମଟିର ସଡ଼�, ୯ କଗୋଟ ି ମଖୁ୍ୟ କସତୁର ଉନ୍ନତ�ିରଣ 
ପୋଇଁ ୪,୬୦୦ କ�ୋଟ ିଟଙ୍ୋ େ୍ୟୟ େରୋଦ �ରୋ�ୋଇଛ।ି ଏଥି 
ମଧ୍ୟକର ୬-କଲନ୍   େ�ିଷି୍ �ଟ� ରଙି୍ଗ କରୋଡ୍  , ତୋଳଦଣ୍ୋ 
କ�ନୋଲର ଉନ୍ନତ�ିରଣ, ୪-କଲନ୍   େ�ିଷି୍ �ଟ�-ପୋରୋଦୀପ 
ରୋସ୍ୋ, ୪-କଲନ୍   େ�ିଷି୍ �ପଳିପ୍ରସୋଦ-ଜଟଣୀ ରୋସ୍ୋ, 
ପୋରଳୋକଖମଣୁ୍ ି ସହତି ନୂତନ ୪-କଲନ୍   େ�ିଷି୍ ସଂକ�ୋଗ 
ରୋସ୍ୋ ବ୍ରହ୍ମପରୁ, େଲୋଙ୍ଗିର, ସମ୍ଲପରୁ ସହ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ସ୍ୋନକର 
େୋଇପୋସ ନମି୍ଥୋଣ ଭଳ ି ପ୍ର�ଳ୍ପ ସୋମଲି ରହଛି।ି କସହପିର ି
ତ୍�ିଳୁଆିକର �ୋେକ�ୋଡ଼ ି ନଦୀ ଉପକର ନୂତନ କସତୁ, 
କେୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପକର ଚୋନ୍ଦେୋଲ ି ଓ ଆନନ୍ଦପରୁରେୋକର 
କସତୁ, ଆଳେିୋକର ବ୍ରୋହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପକର କସତୁ ଏେଂ ଦୟୋ 
ପଶ୍ମି କ�ନୋଲକର ୬ କଲନ େ�ିଷି୍ ରୋସ୍ୋ ନମି୍ଥୋଣ �ରୋ�େି। 
ଗତ ଦୁଇ ଦ�ନ୍ଧ ି ମଧ୍ୟକର, ନମି୍ଥୋଣ େଭିୋଗ ଦ୍ୋରୋ ପରଚିୋଳତି 
ସମଦୁୋୟ ସଡ଼� କଦୈଘ୍ଥ୍ୟ ୧୬,୦୪୧ �ମିରୁି ଦ୍ଗିଣୁତି କହୋଇ 
୩୧,୩୧୭ �ମି ି କହୋଇସୋରଛି।ି େତ୍ତ୍ଥମୋନ ସମଗ୍ର ରୋଜ୍ୟକର, 
୧,୨୮,୭୦,୮୮୫ େଗ୍ଥ ମଟିର ପ୍ନି୍ଥ୍    ଏରଆି କ�ୋେୋେୋଡ ି
ନମି୍ଥୋଣ େଭିୋଗ ଅଧୀନକର ରହଛି।ି ଏଥିକର କମଡ�ିୋଲ୍   
�କଲଜ, ହସ୍ଟିୋଲ୍  , ଆଦ�୍ଥ େଦି୍ୟୋଳୟ, କ�ୋଟ୍ଥ େଲିଡଂି, କ୍ରୀଡୋ 
ଭତି୍ତଭୂିମ ିଇତ୍ୟୋଦ ିଅନ୍ତଭୁ୍ଥକ୍ତ। େଜୁି ଏକ୍ସକପ୍ରସ କେ-୨ ଅଧୀନକର 
୧୦୦ କ�ୋଟ ି ଟଙ୍ୋ େ୍ୟୟେରୋଦ �ରୋ�ୋଇ ବ୍ରହ୍ମପରୁରେୋରୁ 
ଜୟପରୁ ପ�୍ଥ୍ୟନ୍ତ ୩୩୫ �କିଲୋମଟିର କଦୈଘ୍ଥ୍ୟ ରୋସ୍ୋ�ୁ 
୪-କଲନ େ�ିଷି୍ �ରେିୋ ପୋଇଁ ଲକ୍୍ୟ ରଖୋ�ୋଇଛ।ି ଏହ ିପ୍ର�ଳ୍ପ 
ପୋଇଁ ୨୦୨୩-୨୪ େର୍ଥକର ଜମ ି ଅଧିଗ୍ରହଣଜନତି ଅତରିକି୍ତ 
ଅର୍ଥ ରୋ� ିସପ୍କିମଣ୍ୋରୀ େକଜଟକର େୃର୍ ି�ରୋ�େି। ଐତହି୍ୟ, 
ସ୍ୋର�ୀ ଏେଂ ପ�୍ଥ୍ୟଟନ ସ୍ଳର ସମନ୍ତି େ�ିୋ� କ�ୋଜନୋ 
ଅଧୀନକର ୧୫୮ କ�ୋଟ ି ଟଙ୍ୋର େ୍ୟୟେରୋଦ �ରୋ�ୋଇ 
କ�ୋଣୋ�୍ଥ, ମୋ’ �ୋରଳୋ, ମୋ’ �ଟ� ଚଣ୍ୀ, ନୀଳମୋଧେ, 
�ଖିରଚଣ୍ୀ, ଅଲୋରନୋର ପୀେ ଆଦ�ୁି ଉନ୍ନତ �ରୋିେୋ ପୋଇଁ 
ସ୍ରି �ରୋ�ୋଇଛ।ି ଅେଢ଼଼ୋ କ�ୋଜନୋ ଅଧୀନକର ୨୨୩.୯୮ 
କ�ୋଟ ିଟଙ୍ୋ େ୍ୟୟ େରୋଦ �ର।।ଇ ଐତହି୍ୟ ସହର ପରୁୀକର 
ଶ୍ୀମନ୍ଦରି ପରକି୍ରମୋ ପ୍ର�ଳ୍ପ, ଶ୍ୀକସତୁ, ଜଗନ୍ନୋର େଲ୍ଭ 
ତୀର୍ଥ�ୋତ୍ୀ ମରୂୋ ନଦୀ ଏେଂ ସ୍ୋର�ୀ କପୋଖରୀର ପନୁରୁର୍ୋର, 
କେଳୋଭୂମ ି ସମ୍ଖୁଭୋଗର େ�ିୋ� ଇତ୍ୟୋଦ ି �ୋ�୍ଥ୍ୟ ସମୋପ୍ତ 
�ରେିୋ ପୋଇଁ କ�ୋଜନୋ �ରୋ�ୋଇଛ।ି ଆରଡଏିଫ୍   ଅଧୀନକର 
୬୯୮.୫୦ କ�ୋଟ ି ଟଙ୍ୋ େ୍ୟୟେରୋଦ �ରୋ�ୋଇ ରୋସ୍ୋର 
ଉନ୍ନତ ି ତରୋ ରୋଜ୍ୟର ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଚଳମୋନଙ୍କର କସତୁ ନମି୍ଥୋଣ 
ପୋଇଁ େ୍ୟେସ୍ୋ କହୋଇଛ।ି ସଡ� ରକ୍ଣୋକେକ୍ଣର କେୈଜ୍ୋନ�ି 
ପରଚିୋଳନୋ ଏେଂ କସତୁଗଡୁ�ିର ସ୍ତିରି ସକେ୍ଥକ୍ଣ ପୋଇଁ ନମି୍ଥୋଣ 
େଭିୋଗ କ�ନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଡ� ଅନୁସନ୍ଧୋନ ପ୍ରତଷି୍ୋନ ସହକ�ୋଗକର 
�ୋ�୍ଥ୍ୟ �ରେି। ଏହ ି ଅେସରକର ନମି୍ଥୋଣ େଭିୋଗର ପ୍ରମଖୁ 
�ୋସନ ସଚେି େୀରେକି୍ରମ �ୋଦେ ମୋଲୋ�ୋନଗରିରି ଗରୁୁପ୍ରୟିୋ 
କସତୁ, ସମ୍ଲପରୁରର କନଲସନ କମକଣ୍ଲୋ ଛ�େୋକର 
କସତୁ, �ଟ� ଜଲି୍ୋକର ମଧସୁଦୂନ କସତୁ, �ୋେକ�ୋଡ଼ ି ନଦୀ 
ଉପକର କନତୋଜୀ ସେୁୋର କେୋର କସତୁ, ଝୋରସଗୁଡୁ଼ୋେୋକର 
କରଙ୍ଗୋଲେିୋକର କସତୁ ଓ କେଙ୍ୋନୋଳ ବ୍ରୋହ୍ମଣୀ ଉପକର େୋଜ ି
ରୋଉତ କସତୁ ଭଳ ିଅକନ� କସତୁ ନମି୍ଥୋଣ କହୋଇଥିେୋ ସଚୂନୋ 
କଦଇଥିକଲ। ସଚୂନୋ ଓ କଲୋ�ସମ୍ପ�୍ଥ େଭିୋଗର ନକିଦ୍୍ଥ�� 
ଇନ୍ଦ୍ରମଣ ିତ୍ପିୋେୀ �ୋ�୍ଥ୍ୟକ୍ରମ ପରଚିୋଳନୋ �ରଥିିକଲ। 

ଡଛିସମ୍ବର ସଦୁ୍ଠା...
�ୋସ୍ତ୍ରୀୟ ମୋନ୍ୟତୋ ପୋଇଥିେୋ ‘ଓଡ଼ଆି’ ଭୋରୋର େ�ିୋ� 
ତରୋ ସମରୃ୍ ି ଉକଦ୍�୍ୟକର ରୋଜ୍ୟ ସର�ୋର ସତ୍ୟେୋଦୀକର 
ପ୍ରତଷି୍ୋ �ରଛିନ୍ତ ି ଓଡ଼ଆି େଶି୍ୱେଦି୍ୟୋଳୟ। ପଞ୍ଚସଖୋଙ୍ 
େ�ୁଳେନର ମକନୋରମ ପରକିେ�କର ଏହୋ�ୁ ପ୍ରତଷି୍ୋ 
�ରୋ�ୋଇଥିେୋକେକଳ ଆସନ୍ତୋ େର୍ଥରୁ ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀ 
େଶି୍ୱେଦି୍ୟୋଳୟକର ଅଧ୍ୟୟନ �ରକିେ। କସହଭିଳ ି
େଶି୍ୱେଦି୍ୟୋଳୟର ଓଏସଡ(ିସ୍ୱତନ୍ତ ଅଧି�ୋରୀ) ପୋଇଁ ତନି ି
ଆ�ୋୟୀଙ୍ ତୋଲ�ିୋ ପ୍ରସୁ୍ତ �ରୋ�ୋଇଥିେୋକେକଳ ଖବୁ୍  �ୀଘ୍ର 
ଉପ�କୁ୍ତ ପ୍ରୋର୍ଥୀଙୁ୍ ନ�ିକୁ୍ତ ିଦଆି�େି। ସତ୍ୟେୋଦୀକର ୨୫ ଏ�ର 
ଜମକିର ଏହ ି େଶି୍ୱେଦି୍ୟୋଳୟ ନମି୍ଥୋଣ କହୋଇଥିେୋ କେକଳ ଏଥି 
ପୋଇଁ ୬୨ କ�ୋଟରୁି ଊର୍୍୍ଥ ଟଙ୍ୋ ଅନୁକମୋଦନ �ରୋ�ୋଇଛ।ି 
ଓେସିସି(ିଓଡ଼�ିୋ ବ୍ରଜି୍   ଆଣ୍ �ନଷ୍ଟ୍ର�ସନ୍ସ) ଲମିକିଟଡ୍  �ୁ ନମି୍ଥୋଣ 
�ୋ�୍ଥ୍ୟ ଦୋୟତି୍ ଦଆି�ୋଇଥିେୋକେକଳ ନମି୍ଥୋଣ �ୋ�୍ଥ୍ୟ ପୋଇଁ ପ୍ରୋୟ 
୩୦ କ�ୋଟ ି ଟଙ୍ୋ ମଞ୍ରୁ କହୋଇଛ।ି େଶି୍ୱେଦି୍ୟୋଳୟର କଶ୍ଣୀ 
ଗହୃ, ପ୍ର�ୋସନ�ି େଲି୍ଂି, ଲୋଇକବ୍ରରୀ ଗହୃ, �ୋକଫକଟରଆି, 
ହକଷ୍ଲ େଲି୍ଂି ଆଦ ିନମି୍ଥୋଣ �ୋ�୍ଥ୍ୟ କ�ର ପ�୍ଥ୍ୟୋୟକର ପହଞ୍ଚଛି।ି 
ଛୋତ୍ୋେୋସ, କଶ୍ଣୀ ଗହୃ ଓ ଲୋଇକବ୍ରରୀର ନମି୍ଥୋଣ �ୋ�୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ 
କଜୋର୍  କସୋର୍  କର ଚୋଲଛି।ି ଜୁନ୍   ସରୁ୍ୋ ଓେସିସି ି ଉର୍�କି୍ୋ 
େଭିୋଗ�ୁ କ�ୋେୋ ହସ୍ୋନ୍ତର �ରେି। ୨୦୨୪ରୁ ପଲିୋଙ୍ 
ନୋମକଲଖୋ ଆରମ୍ଭ ପୋଇଁ କ�ୋଜନୋ ମଧ୍ୟ ରହଛି।ି କତକେ 
ପ୍ରରମ ପ�୍ଥ୍ୟୋୟକର କ�ଉଁ କ�ଉଁ ପୋେ୍ୟକ୍ରମ କଖୋଲେି କସକନଇ 
ଚୂଡ଼ୋନ୍ତ ନଷି୍ପତ୍ତ ି କହୋଇନୋହ ିଁ। ପଲିୋଙ୍ ଆେ�୍ୟ�ତୋ ଓ ଚୋହଦିୋ 
ଅନୁସୋକର ପୋେ୍ୟକ୍ରମ କଖୋଲେି। ତରୋପ ିଓଡ଼ଆି ଭୋରୋର େଭିନି୍ନ 
ଦଗି, ଏହୋର କେୈ�ଷି୍୍ୟ ଓ ଇତହିୋସ, ଭୋରୋ ଓ ଭୋରୋ େଜି୍ୋନ, 
ଆଞ୍ଚଳ�ି ଭୋରୋ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଦ ିସମ୍ପ�୍ଥକର ସ୍ୋତକ�ୋତ୍ତର େଭିୋଗ 
କଖୋଲେିୋ�ୁ େଚିୋରେମି�୍ଥ କହୋଇଛ।ି କସହପିର ି ଆସନ୍ତୋ 
୨୦ ତୋରଖିକର ଓଡ଼ଆି େଶି୍ୱେଦି୍ୟୋଳୟ ସମ୍ପ�୍ଥକର ଏ� ଉର୍ 
ସ୍ରୀୟ କେୈେ� ମଖୁ୍ୟ �ୋସନ ସଚେିଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତୋକର ଅନୁଷ୍ତି 
କହେ। ଏଥିକର ଉନ୍ନୟନ �ମ�ିନର, ଅର୍ଥ, ଆଇନ୍   ଓ ଉର୍�କି୍ୋ 
େଭିୋଗର ପ୍ରମଖୁ �ୋସନ ସଚେିଙ୍ ସକମତ ଅନ୍ୟ େରଷି୍ 
ଅଧି�ୋରୀ ଉପସ୍ତି ରହକିେ।

 �ନେିୋର ଉର୍�କି୍ୋ େଭିୋଗର ପ୍ରମଖୁ �ୋସନ ସଚେି 
େଷୁି୍ପଦ କସେୀ ଏେଂ େଭିୋଗୀୟ େରଷି୍ ଅଧି�ୋରୀ ସତ୍ୟେୋଦୀ 
ଗସ୍ �ରେିୋ ସହ ନମି୍ଥୋଣ �ୋ�୍ଥ୍ୟର ସମୀକ୍ୋ �ରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ି
ଅେସରକର ଶ୍ୀ କସେୀ ଓଡ଼�ିୋ କସତୁ ନମି୍ଥୋଣ ନଗିମ(ଓେସିସି)ି
ର ପରଚିୋଳନୋ ନକିଦ୍୍ଥ��ଙ୍ ସହ ଆକଲୋଚନୋ ମଧ୍ୟ 
�ରଛିନ୍ତ।ି େଲି୍ଂିଗଡୁ଼�ିର ନମି୍ଥୋଣ �ୋ�୍ଥ୍ୟ କ�ର ପ�୍ଥ୍ୟୋୟକର 
ପହଞ୍ଚଥିିେୋକେକଳ ଜୁନ୍   ସରୁ୍ୋ ନମି୍ଥୋଣ �ୋ�୍ଥ୍ୟ ସରେି କେୋଲ ି
ଓେସିସି ିଦ�୍ଥୋଇଥିେୋକେକଳ ଆସନ୍ତୋ େର୍ଥରୁ ପଲିୋଙ୍ ପୋେପଢ଼଼ୋ 
ଆରମ୍ଭ କହେୋ କନଇ ସମସ୍ ପଦକକ୍ପ ଗ୍ରହଣ �ରୁଥିେୋ େଭିୋଗ 
ପକ୍ରୁ ସଚୂନୋ ଦଆି�ୋଇଛ।ି

ମେିକୁ ସତ କରବିଠାକୁ...
ଅ�ରୋ ରୋଜନୀତ ି �ରୁଛନ୍ତ।ି କତକେ େକିଜପରି ଏଭଳ ି ଚକ୍ରୋନ୍ତ�ୁ 
ଓଡ଼�ିୋେୋସୀ େୁଝ ିସୋରକିଲଣ।ି ଆଜ ିେଧିୋନସଭୋକର େରଷି୍ ମନ୍ତୀଙ୍ 
େକିରୋଧକର େକିରୋଧୀଦଳ କନତୋଙ୍ ମଛି ଆକକ୍ପ�ୁ ଏଭଳ ିେଙ୍ଗକର 
ଗହୃ େୋହୋକର ତୀବ୍ର େକିରୋଧ �ରଛିନ୍ତ ି େକିଜଡରି େରଷି୍ େଧିୋୟ� 
ଡ. ଅରୁଣ �ୁମୋର ସୋହୁ।

ଗଣମୋଧ୍ୟମକର ପ୍ରତକି୍ରୟିୋ କଦଇ ଡ. ସୋହୁ �ହଛିନ୍ତ ି କ� 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍ ଓଡ଼�ିୋର ଜନସୋଧୋରଣ େୋରମ୍ୋର ଆ�ୀେ୍ଥୋଦ କଦଇ 
ଆସଥୁିେୋକେକଳ ଭୋରତ େର୍ଥର ଅନ୍ୟ ରୋଜ୍ୟମୋକନ ମଧ୍ୟ ତୋଙୁ୍ ଆଦ�୍ଥ 
ଭୋେକର ଗ୍ରହଣ �ରୁଛନ୍ତ।ି ରୋଜ୍ୟକର କଲୋ�ମୋନଙ୍ ଦ୍ୋରୋ ନେି୍ଥୋଚତି 
ପ୍ରତନିଧିିମୋକନ �ୋହୋ ନଷି୍ପତ୍ତ ି �ରନ୍ତ ି ସର�ୋରୀ ଅଧି�ୋରୀମୋକନ 

ତୋହୋ �ୋ�୍ଥ୍ୟ�ୋରୀ �ରନ୍ତ।ି କତଣ ୁ ସର�ୋର ଓ ସର�ୋରୀ ଅଧି�ୋରୀ 
କହଉଛନ୍ତ ିନଖ�ୁ ମୋଉଁସ ଭଳ।ି ଜନପ୍ରତନିଧିି ଓ ସର�ୋରୀ ଅଧି�ୋରୀ 
ପରସ୍ରର ପରପିରୂ� ନ କହକଲ କଦ� େୋ ରୋଜ୍ୟ ପ୍ରଗତ ି ପରକର 
ଆକଗଇ ପୋରେି ନୋହ ିଁ। ସର�ୋରୀ ଅଧି�ୋରୀମୋକନ ଇଂକରଜ � ି
ପୋ�ସି୍ୋନୀ ନୁହନ୍ତ।ି ନେି୍ଥୋଚତି ଜନପ୍ରତନିଧିିଙ୍ ଉକଦ୍�୍ୟ କହଉଛ ି
ଜନତୋଙ୍ କସେୋ �ରେିୋ। ସର�ୋରୀ ଅଧି�ୋରୀମୋକନ ମଧ୍ୟ ଏହ ି
କସେୋ �ୋ�୍ଥ୍ୟ�ୁ ଆକଗଇ କନେୋ ପୋଇଁ ନ�ିକୁ୍ତ କହୋଇଛନ୍ତ।ି ଏହୋ 
ଭଲଭୋେକର ଜୋଣଥିିକଲ ମଧ୍ୟ ରୋଜ୍ୟ େକିଜପ ିମରି୍ୟୋ ଅଭକି�ୋଗ �ର ି
କଲୋ�ଙୁ୍ ଭ୍ରମତି �ରେିୋ�ୁ କଚଷ୍ୋ �ରୁଛ।ି 

େକିରୋଧୀଦଳ େଧିୋନସଭୋକର ସୋକଢ଼ ଚୋର ିକ�ୋଟ ିଓଡ଼ଆିଙ୍ 
ସମସ୍ୟୋ �ରୋ ଉେୋଉ ନ ଥିେୋ ଅଭକି�ୋଗ �ର ି ଡ.ସୋହୁ �ହଛିନ୍ତ ି
କ� ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ ରୋଇ କସମୋକନ କଗୋଟଏି �ରୋ�ୁ କଦୋହୋରୋଇ 
ଚୋଲଛିନ୍ତ ି ଏେଂ ପ୍ରତଦିନି କଗୋଟଏି କଗୋଟଏି ମରି୍ୟୋ ଅଭକି�ୋଗ 
ଆଣ ି େଧିୋନସଭୋର ମଲୂ୍ୟେୋନ ସମୟ�ୁ ଅପଚୟ �ରୁଛନ୍ତ।ି 
ହଟି୍  ଲରଙ୍ ପ୍ରଚୋରମନ୍ତୀ କଗୋେଲ୍ସଙ୍ର ନୀତ ି ଅନୁସରଣ �ର ି ତନି ି
ତୁଣ୍କର କଛଳ ି �ୁ�ୁର ଭଳ ି ମଛି�ୁ ସତ କେୋଲ ି େୋରମ୍ୋର ପ୍ରଚୋର 
�ରେିୋ�ୁ ଅପକଚଷ୍ୋ �ରୁଛନ୍ତ।ି ମୋତ୍ ସତ �’ଣ ତୋହୋ ଓଡ଼�ିୋର 
କଲୋ� ତୋହୋ ଭଲ ଭୋେକର ଜୋଣନ୍ତ।ି କତଣ ୁେକିରୋଧୀଦଳ ପ୍ରରକମ 
ସମ୍ଧିୋନ ଓ ଆଇନ�ୋନୁନ୍  �ୁ େୁଝନୁ୍ତ। କ�କହତୁ କସମୋକନ ଏହୋ 
େୁଝ ି ପୋରୁନୋହୋନ୍ତ,ି କସଥିପୋଇଁ ଓଡ଼�ିୋର ସକଚତନ ଜନସୋଧୋରଣ 
କସମୋନଙୁ୍ େୋରମ୍ୋର ପ୍ରତ୍ୟୋଖ୍ୟୋନ �ରୁଛନ୍ତ।ି କତଣ ୁେକିରୋଧୀଦଳ 
କଲୋ�ଙୁ୍ ଭୁଅୋଁ ନ େୁଲୋଇ ଅନ୍ତତଃପକକ୍ େଧିୋନସଭୋକର ସତ 
�ହେିୋ �ଖିନୁ୍ତ ଏେଂ ପେତି୍ ଗହୃର ମ�୍ଥ୍ୟୋଦୋ ରକ୍ୋ �ରନୁ୍ତ କେୋଲ ିଡ. 
ସୋହୁ ନକିେଦନ �ରଛିନ୍ତ।ି

‘ବଛିରଠାଧୀ ବଠାରମ୍ବଠାର...
କଦଖୋଉଛନ୍ତ।ି କସ ଫକଟୋ ଭଲ �ର ି କଦଖନୁ୍ତ। ଏହୋ�ୁ ଏଡଟି୍   �ର ି
ପ୍ରଦ�ଥିତ �ରୋ�ୋଉଛ।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନେୀନ ପଟ୍ଟନୋୟ�ଙୁ୍ ମୁଁ ନମସ୍ୋର 
�ଲୋ କେକଳ ପଛପକଟ ତୋଙ୍ େ୍ୟକ୍ତଗିତ ସଚେି େଆି କହୋଇଛନ୍ତ।ି 
କତଣ ୁକସ ନମସ୍ୋର ପୋଇକେ ନୋ ତୋଙ୍ ପଛ ପଟ କଲୋ� ପୋଇକେ? 
�ୋହ ିଁ� ି ମନ୍ତୀମୋନଙ୍ ସୋମ୍ନ ଖଣୁ୍ଣ �ଲୋ ପର ି �ରୋ େୋରମ୍ୋର 
େଧିୋନସଭୋକର �ୁହୋ�ୋଉଛ।ି ଅତୀତକର େ ିକସମତି ିଘଟଣୋ ସୋମୋ୍�ୁ 
ଆସଛି।ି କତଣ ୁକସମୋକନ ଏପର ି�ରେିୋରୁ ନଜି�ୁ ନେୃିତ ରଖିେୋ�ୁ 
ଶ୍ୀ ପଜୂୋରୀ କସମୋନଙୁ୍ ଅନୁକରୋଧ �ରଛିନ୍ତ।ି

୨୭ ଲକ୍ଷର...
ସଚୂନୋ ଅନୁସୋକର ଜକଳଶ୍ୱର ପଲୁସି ଗତ ଛଅ ମୋସ ଧର ି
ଏସଡପିଓି ଦଲି୍ୀପ �ୁମୋର ସୋହୁ ଓ ଆଇଆଇସ ି କରୋଜୋଲନି 
କେକହରୋଙ୍ କନତୃତ୍କର ଏ� ଟମି ପଶ୍ମିେଙ୍ଗରୁ ଜକଳଶ୍ୱର�ୁ 
�େିୋ ଆସେିୋ �ରୁଥିେୋ �ଛି ି େ୍ୟକ୍ତଙି୍ ପ୍ରକେ� ଉପକର ନଜର 
ରଖିଆସଥୁିଲୋ। କତକେ ଗତ�ୋଲ ିେଳିମ୍ତି ରୋତକିର ପଶ୍ମିେଙ୍ଗରୁ 
ଅଗ୍ରେୋଲୋ ଛ� କଦଇ ଜକଳଶ୍ୱର�ୁ ଆସଥୁିେୋ ପରରପରୁୋ ଅଞ୍ଚଳର 
େ୍ୟକ୍ତ�ୁି ଜକଳଶ୍ୱର-ଲକ୍ଷ୍ମଣନୋର କରୋଡ଼ ଅନୁ�ୂଳ ମନ୍ଦରି ପୋଖ 
�ୃଷ୍ ନଗରେୋକର ପଲୁସି ଅଟ� ରଖି �ୋଞ୍ଚ �ରୁଥିେୋ କେକଳ 
ତୋ ପୋଖରୁ ୨୭ ଲକ୍ ୫୦ ହଜୋର ଟଙ୍ୋ ମଲୂ୍ୟର ୨୭୫ ଗ୍ରୋମ 
ବ୍ରୋଉନସଗୁର ସହତି ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ସୋମଗ୍ରୀ ସେୁ ଜେତ କହୋଇଥିଲୋ। 
ଅଭ�ିକୁ୍ତ ଜଣ� ଘର ଜକଳଶ୍ୱର ପରରପରୁୋ ଗ୍ରୋମକର କହୋଇଥିେୋ 
କେକଳ ଦୀଘ୍ଥ ଦନି ଧର ିବ୍ରୋଉନସଗୁର �ୋରେୋରକର କସ ଜଡତି 
ଥିେୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି ଉକ୍ତ େ୍ୟକ୍ତଙି୍ ନୋମକର ଜକଳଶ୍ୱର ରୋନୋକର 
େତ୍ତ୍ଥମୋନ ସରୁ୍ୋ ଛଅଟ ି ମୋମଲୋ ରହଛି।ି ତୋ’ ଛଡୋ ଅଭ�ିକୁ୍ତଙ୍ 
ନୋମକର ଓଡ଼�ିୋ ଓ ପଶ୍ମିେଙ୍ଗକର େହୁ ଜମ,ି ପକ୍ୋଘର, 
କ�ୋଟ ି କ�ୋଟ ି ଟଙ୍ୋର େ୍ୟୋଙ୍ େୋଲୋନ୍ସ ଥିେୋ କେକଳ କସସେୁ 
ମଧ୍ୟ ଖେୁ�ୀଘ୍ର ଜେତ �ରୋ�େି କେୋଲ ି ସଚୂନୋ ଦଆି�ୋଇଛ ି
କତକେ ଛଅ ମୋସ ମଧ୍ୟକର େୋକଲଶ୍ୱର ଏସପ ିସୋଗର�ିୋ ନୋରଙ୍ 
କନତୃତ୍କର ଜଲି୍ୋ ପଲୁସି ସହକ�ୋଗକ୍ରକମ ଜଲି୍ୋକର କମୋଟ ୧୧ 
କ�ଜ ି୬ ସହ ଗ୍ରୋମ ବ୍ରୋଉନସଗୁର ଜେତ �ରୋ�ୋଇଥିେୋ କେକଳ 

୨୨ଜଣ େ୍ୟକ୍ତଙୁି୍ ଗରିଫ �ରୋ�ୋଇଛ।ି କସମୋନଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ 
ପୋଞ୍ଚ ଜଣ କହୋଲକସଲର ଭୋକେ କେପୋର �ରୁଥିେୋ 
କେକଳ କସମୋନଙ୍ େରିୟକର ଟ�ିନିଖିି ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ 
�ରୁଛ ି ପଲୁସି। ଏଥି ସହତି ଜଲି୍ୋକର ଛଅ ମୋସ ମଧ୍ୟକର 
୯ଟ ି ମୋମଲୋ ରୁଜୁ କହୋଇଥିେୋ କେକଳ କସଥିରୁ ୫ଟ ି

ଜକଳଶ୍ୱର ରୋନୋ ଓ ୪ଟ ି ସହକଦେଖଣୁ୍ୋ ରୋନୋକର 
କହୋଇଥିେୋ ସଚୂନୋ କଦଇଛନ୍ତ ି ଏସପ।ି ଏହ ି ସୋମ୍ୋଦ�ି 
ସମ୍ଳିନୀକର ଏସପ ିସୋଗର�ିୋ ନୋର, ଏସଡପିଓି ଦଲି୍ୀପ 
ସୋହୁ, ଆଇଆଇସ ି କରୋଜୋଲନି କେକହରୋଙ୍ ସହ 
ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ଅଫିସରମୋକନ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ।



ରବବିାର
୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩ ୧୧ଜଗତସଂିହପୁର
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ରଘନୁାଥପରୁ,୧୮।୩(ସମସି)

ରଘନୁାଥପରୁରର ଥିବା କମ୍ୟୁୁଟର 
ଷ୍ଟଡ ି ଓ ରକାଚଂି ଏକାରଡମୀରୁ ଓଡ଼ଶିା 
ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୀକୃତ ି ପ୍ାପ୍ତ ଓଡ଼ଶିା ନରେଜ 
କରପପୋରରସନ େମିରିଟଡ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ୟୁୁଟର 
ସରଚତନତା ରଥର ଶଭୁାରମ୍ଭ ର�ାଇଛ।ି 
ରଘନୁାଥପରୁ ବଡିଓି ତପନ ରସନାପତଙି୍କ 
ଦ୍ାରା ଏ�ା ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ।ି 

ସଚୂନା ଓ ବଜି୍ାନ ଯଗୁରର କମ୍ୟୁୁଟର ଶକି୍ଷା 
ରକବଳ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ପେ ନୁର�ଁ; ଅପର�ିାଯପେୟୁ 
ର�ୋଣ ି ରବାେ ି ବଡିଓି କ�ଥିିରେ। ବନିା 
କମ୍ୟୁୁଟର ଜ୍ାନରର ବର୍ପେମାନ ମଣଷି ବାଟ 
ଚାେବିା ଅସମ୍ଭବ। ବର୍ପେମାନ ସମୟରର 
ପ୍ଥମ ରରେଣୀଠାରୁ କମ୍ୟୁୁଟର ଶକି୍ଷା 
ଗ୍ର�ଣ କରବିା ଅପର�ିାଯପେୟୁ। ଓଡ଼ଶିା ଓ 
ମ�ାରାଷ୍ଟ ନରେଜ କରପପୋରରସନର ମଳିତି 
ସ�ଭାଗତିାରର ପରଚିାଳତି ଓରକସଏିଲ୍   

ଦ୍ାରା ପଦର୍ ବଭିନି୍ନ କମ୍ୟୁୁଟର ପାଠୟୁକ୍ରମର 
ସାଟଟିଫିରକଟ୍   ସରକାରୀ ଚାକରିୀ ନମିରତେ 
ଗ୍ର�ଣୀୟ ର�ଉଥିବାରୁ ଏ�ାର ପ୍ଚାର 
ପ୍ସାର କରାଯବିା ଆବଶୟୁକ ରବାେ ି ରସ 
କ�ଥିିରେ। ଏ� ି ଉତ୍ସବରର ରଘନୁାଥପରୁ 
କମ୍ୟୁୁଟର ଷ୍ଟଡ ି ଓ ରକାଚଂି ଏକାରଡମୀର 
ପରଚିାଳକ ଆଶଷି ଦାସ, ସରତି ମ�ାପାତ୍ର, 
ମାନସ ଦାସ, ରକଦାରନାଥ ସା�ୁ ଓ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରଯାଗ ରଦଇଥିରେ।

ରଘନୁାଥପରୁ,୧୮।୩(ସମସି)

ରଘନୁାଥପରୁ ବ୍ଲକର ରକରରରକରାଠାରର 
ଥିବା ପ୍ସଦି୍ଧ ବଭୂିତ ି ରକ୍ଷତ୍ର ରଗାରରଖନାଥ 
ପୀଠରର ୨୦୨୨ ଜୁୋଇ ୧୯ତାରଖିରୁ 
ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍ଟ ମାନସକି ରରାଷ ରଭାଗ 

ପ୍ସାଦ ବୟୁବସ୍ାକୁ ବନ୍ଦ କରଦିଆିଯାଇଛ।ି 
ଏଣ ୁ ଓଡ଼ଶିାର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରୁ ଆସଥୁିବା 
�ଜାର �ଜାର ଭକ୍ତ ପ୍ସାଦ ନ ପାଇ 
ନରିାଶରର ରଫରୁଛତେ।ି ଏ�ାକୁ ରନଇ 
ଶନବିାର ଭକ୍ତ ତୀବ୍ର ଅସରତୋସ ପ୍କାଶ 
କରଛିତେ।ି ଏ ଘଟଣା ସମ୍କପେରର ଭକ୍ତ, 
ରସବାୟତ ଓ ସ୍ାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଭିାଗୀୟ 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନକିଟରର ବାରମ୍ାର 
ଅଭରିଯାଗ କରେ ମଧ୍ୟ ରକୌଣସ ି ପଦରକ୍ଷପ 

ନଆିଯାଉନ।ି ଶନବିାର ମନ୍ଦରିର କାଯପେୟୁ 
ନବିପୋ�ୀ ଅଧିକାରୀ ରସୌଯୟୁ ରଞ୍ଜନ ପରଜିାଙୁ୍କ 
ଛପଡ଼ା, ଏରଡଙ୍ା, ବଦିୟୁାଧରପରୁ ଓ 
ଆଖପାଖ ୧୦ଟ ି ପଞ୍ାୟତର ବ�ୁ ଭକ୍ତ 
ରଭଟ ିଏ ସମ୍କପେରର ଅଭରିଯାଗ କରଥିିରେ। 
ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବଧାରା ପ୍ତ ି ସମ୍ାନ ଦଆି ନ 
ଗରେ ସ୍ାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଶ� ଶ� ଭକ୍ତ 

ଆରନ୍ଦାଳନ କରରିବ ରବାେ ି ରଚତାବନୀ 
ରଦଇଛତେ।ି ଏ ସମ୍କପେରର ପଜୂକ ଦୀଲ୍ପି 
ପଣ୍ା କୁ�ତେ ି ରଯ, ଆବା�ମାନ କାଳରୁ 
ମନ୍ଦରିରର ରରାଷ ରଭାଗ ଭଳ ି ପ୍ଚଳତି 
ପବତି୍ର ପରମ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ 
ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତ ି ଭାବନା ପ୍ତ ି କୁଠାରଘାତ 
କରାଯାଇଛ।ି ରସ�ପିର ିବୃଦ୍ଧଜିୀବୀ ସରୁରଶ 

ମଲ୍, ମରନାରଞ୍ଜନ ରଜନା, ଭକ୍ତବତ୍ସଳ 
ରବର�ରା, ସତୟୁବ୍ରତ ତ୍ରପିାଠୀ, ନମିାଇଁ ସ୍ାଇଁ 
ପ୍ମଖୁ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ଏ ସମ୍କପେରର 
ଅଭରିଯାଗ କରଥିିରେ। ରତରବ ରଦରବାର୍ର 
କମଶିନର ଯା�ା ନଷି୍ପର୍ ି ରନରବ ତା�ା 
କାଯପେୟୁକାରୀ ର�ବ ରବାେ ି କାଯପେୟୁ ନବିପୋ�ୀ 
ଅଧିକାରୀ ରେୀ ପରଜିା କ�ଛିତେ।ି

  ମନ୍ରିର କାରଚ୍ଚ୍ୟ 
ନବିଚ୍ଚାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ  
ଭେଟଭିେ ୧୦ 
ପଞ୍ାୟତବାସୀ

୩ ବରଚ୍ଚ ଭହୋ ମାନସକି ପ୍ରସାଦ ବନ୍

ଗ�ୋଗେଖନୋଥପୀଠଗେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅସଗ୍ୋଷ

ରାଜକନକିା ବ୍ଲକ ଓଳାଭର ଗରୁୁକୂଳ ଏକାରଡମୀ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ଶିା ନରେଜ 
କରପପୋରରସନ େମିରିଟଡ (ଓରକସଏିଲ୍  )ର କମ୍ଟୁର ଜ୍ାନ ସମଳ୍ତି ସରଚତନତାର 
ଏକ ରଥର ଶଭୁାରମ୍ଭ ର�ାଇଛ।ି ଏ� ି ରଥ ରାଜକନକିା ବ୍ଲକର ୨୯ ପଞ୍ାୟତରର 
ପ୍ରତୟୁକ ଗାଁ ଗାଁ ବୁେ ିକମ୍ଟୁର ଶକି୍ଷାର ଜ୍ାନ ବାଣ୍ବି। ବର୍ପେମାନ ଯଗୁରର ପ୍ତ ିରକ୍ଷତ୍ରରର 
କମ୍ଟୁରର ଏକାତେ 
ଆବଶୟୁକତା ର�ଛି।ି 
ଏଥିପ୍ତ ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 
ଗ�ୃଣିୀ, ଯବୁକଯବୁତୀ, 
ବୟୁବସାୟୀ, ଶକି୍ଷକ, 
ଅଫିସର ସମରତେ ଏ� ି
ପ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରର 
ସରଚତନ ର�ାଇପାରରିବ ରବାେ ିକୁ�ାଯାଇଛ।ି ସଂପକୃ୍ତ ଗରୁୁକୂଳ ଏକାରଡମୀ ଦ୍ାରା 
ଶକି୍ଷା ପ୍ଦାନ କରାଯବିା ସ�ତି ରାଜୟୁ ମକୁ୍ତ ବଶି୍ୱବଦିୟୁାଳୟ ଦ୍ାରା ସାଟଟିଫିରକଟ ପ୍ଦାନ 
କରାଯବି। ଏ�ାଦ୍ାରା କମ୍ଟୁର ଶକି୍ଷା ଗ୍ର�ଣ କର ି ସରକାରୀ, ରବସରକାରୀତେରରର 
ରୋରକ ୋଭବାନ ର�ାଇପାରରିବ ରବାେ ି ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ା ଓରକସଏିଲ୍   ମଖୁୟୁ 
ସଂରଯାଜକ ମରନାରଞ୍ଜନ ଚାନ୍ଦ କ�ଛିତେ।ି ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ତନିଧିି ପବତି୍ର ରାଉତ 
ରଥ ପରକି୍ରମାର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଥିିରେ। ଗରୁୁକୂଳ ଏକାରଡମରି ପ୍କାଶ ନାୟକ 
ପରଚିାଳନାରର ସ�ରଯାଗ କରଥିିବା ରବରଳ ସମତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ତି ଥିରେ।

କମ୍କୁ୍ୟଟର ସଭେତନତା ରଥର ଶକୁୋରମ୍ଭ

‘ସମଗତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟେ ଶକି୍ୋ ଗ୍ରହଣ କେବିୋ ଅପେହିୋର୍ଯୟୁ’
ଓଳାେର

ଜ ଗ ତ ସ ି ଂ ହ ପୁ . ୧ ୮ ା ୩ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ଜଗତସଂି�ପରୁ ଜଲି୍ାପରଷିଦ ସମ୍ଳିନୀ 
କକ୍ଷରର ଓରମାସ୍   ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ରତା ବରିକ୍ରତା 
କମପେଶାଳା ଶନବିାର ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି 
ଏ� ି କାଯପେୟୁକ୍ରମରର ଜଲି୍ାପାଳ ପାରୁଲ୍   
ପଟାୱରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିରେ। 
ଅନୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ମଖୁୟୁ 
ବକିାଶ ଓ ନବିପୋ�ୀ ଅଧିକାରୀ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ 
ଦାଶ, ନାବାଡପେର ଡଡିଏିମ ବଶି୍ୱଭୂଷଣ 
ମ�ାତେ,ି ଓରମାସ ସଇିଓ ନରିରାଦ ରଜନା, 
ମଶିନଶକ୍ତ ି ଡପିସି ି ଅଭକି୍   ନାରାୟଣ, 
ଓଏେଏମ ଡପିଏିମ ରପ୍ମଶୀ ନାୟକଙ୍କ 
ସରମତ ଅନୟୁାନୟୁ ଜଲି୍ାତେୟରୀୟ ଅଧିକାରୀ 
ଉପସ୍ତି ଥିରେ। ଉତ୍କଳକିା, ବୟନକିା, 
ମେିକ୍   ମନ୍ତ୍ର, ର�ାରଟେ ଏମ୍ାୟାସପେ, 
ର�ାରଟେ ସ ିପେ, ର�ାରଟେ ରଗାେରଡନ୍   
ଆଙ୍କର, ମଦସପେ ରଗ୍ରସ ରରଷୁ୍ଟରା, 
ରସେସ୍   ମୟୁାରନଜର, ରେିାୟନ୍ସ ସ୍ାଟପେ 
କରୃ୍ପେପକ୍ଷ ଏଥିରର ଅଂଶଗ୍ର�ଣ କରଥିିରେ। 
ଜଗତସଂି�ପରୁ ଜଲି୍ାର ଉତ୍ାଦକିା ରଗାଷ୍ୀ, 
ଏସଏଚଜ ି ଗରୁପଗଡ଼ୁକିର �ାତ ତଆିର ି
ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଉତ୍ାଦନର ବଜାର ଚା�ଦିା 
ସଷୃ୍ଟ ିକରବିା ତଥା ବକି୍ର ିକରବିାର ପ୍ଲାଟଫମପେ 
ସଷୃ୍ଟ ିକରବିା ପାଇ ଁଉଦୟୁମ କରାଯାଇଥିୋ। 
ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ ଉତ୍ାଦକିା ରଗାଷ୍ୀ ଓ ସ୍ୟଂ 

ସ�ାୟକିା ଦଳର ୫୦ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍ପେ ମ�ଳିା ଏ� ି
ସଭାରର ରଯାଗ ରଦଇ ରସମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ 
ତଥା ଉତ୍ାଦ ପ୍ଦଶପେନ କରଥିିରେ। ଅତଥିି 
ମାରନ ଏ� ି ସବୁ ଉତ୍ାଦ ସାମଗ୍ରୀର ଉଚ୍ଚ 
ପ୍ଶଂସା କରବିା ସ�ତି ଏ�ାର ଗଣୁାତ୍ମକ 
ମାନବୃଦ୍ଧ ିଓ ବକି୍ର ିକରାଯବିାର ବାଟ ଉପରର 
ଆରୋକପାତ କରଥିିରେ। ଜଲି୍ାପାଳ 
ଉତ୍ାଦଗଡୁକିର ଗଣୁାତ୍ମକ ମାନବୃଦ୍ଧ ିକରବିା 
ସ�ତି ସ୍ୟଂସ�ାୟକିା ଦଳ ଓ ଉତ୍ାଦକିା 
ରଗାଷ୍ୀର ମ�ଳିାମାନଙୁ୍କ ସଫଳ ଉରଦୟୁାଗୀ 
ର�ବା ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱାରରାପ କରଥିିରେ। 
ଜଲି୍ ପରଷିଦ ମଖୁୟୁ ବକିାଶ ଓ ନବିପୋ�ୀ 
ଅଧିକାରୀ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ଦାଶ ସ୍ୟଂ 
ସ�ାୟକିା ରଗାଷ୍ୀ ଓ ଉତ୍ାଦକିା ରଗାଷ୍ୀ 

ରମମର୍ମାନଙ୍କ ମାସକି ଆୟ ବୃଦ୍ଧ ି ର�ବା 
ଉପରର ଆରୋକପାତ କରଥିିରେ। ଜଲି୍ାର 
୪ଜଣ ମ�ଳିା ଉରଦୟୁାଗୀ ମତି୍ରଙୁ୍କ ସମଦ୍୍ଧଟିତି 
କରାଯାଇଥିୋ। ଓରମାସ୍   ଦ୍ାରା ଅନୋଇନ୍   
ଟାଇଅପ ଏବଂ ସଧିାସଳଖ ରକ୍ରତାଙ୍କ 
ସ�ତି ଜନିଷି କଣିାବକିା ଓ ବୁଝାମଣା 
ପତ୍ର କରାଯବିା ଉପରର ଆରୋଚନା 
ଓ ଗରୁୁତ୍ୱାରରାପ କରାଯାଇଥିୋ। ଏ� ି
କାଯପେୟୁକ୍ରମରର ଓରମାସ୍  ର ରଡପଟୁ ିସଇିଓଙ୍କ 
ସ�ତି ୟଙ୍ ପ୍ରଫସନାେ ପ୍ଜ୍ା ପ୍ୟିଦଶଟିନୀ 
କର, ରପ୍ାରଜକ୍ଟ ଏକ୍  ଜକୁିୟୁଟଭି୍   ଆଶଷି 
ରାଉତ, ଆସଷି୍ଟାଣ୍ ଏକ୍  ଜକୁିୟୁଟଭି୍   ପ୍ଭାତ 
ଦାଶ ଉପସ୍ତି ର� ି ସଭା ପରଚିାଳନାରର 
ସ�ାୟତା କରଥିିରେ।

  ଓରମାସ୍   ପକ୍ଷରକୁ  ଭରେତା-ବଭିରେତା କମଚ୍ଚଶାଳା

ଜ�ତସଂିହପପ୍େ ଜଲି୍ୋ ଉତ୍ୋଦକିୋ ଗ�ୋଷ୍ୀଙ୍କ ହୋତ ତଆିେ ିସୋମଗ୍ରୀେ ବଜୋେ ଚୋହଦିୋ ସଷୃ୍ ିଉଦୟୁମ

ଭୋ�ବତ ସପ୍ୋହ ମହୋରଜ୍ଞ

କେନ୍ଦାପଡ଼ା, ୧୮ା୩(ସମସି): ରକନ୍ଦାପଡ଼ା 
ସ୍ୟଂ ଶାସତି ମ�ାବଦିୟୁାଳୟ ଗଣତି 
ବଭିାଗର ଏକ ଦୁଇଦନିଆି ଜାତୀୟ 
ସମ୍ାନ ଉଦ୍  ଘାଟତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି 
ମ�ାବଦିୟୁାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫସର 
ରଗାପାଳ ଚନ୍ଦ ରବର�ରା ଏ� ି ଜାତୀୟ 
ସମ୍ାନକୁ ଉଦ୍  ଘାଟନ କର ି ବର୍ପେମାନ 
ସମୟରର ଗଣତିଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରର 
ଗରୁୁତ୍ୱାରରାପ କରଥିିରେ। ଗଣତିଶାସ୍ତ୍ରର 
ବରିଳେଷଣ ଓ ଏ�ାର ବୟୁବ�ାର ଉପରର 
ଏ� ି ଦୁଇଦନିଆି ସମ୍ାନରର ବରିଶଷ 
ଭାବରର ଆରୋକପାତ କରାଯବି। 
ଏଥିରର ମଖୁୟୁବକ୍ତା ଭାବରର ଉତ୍କଳ 
ବଶି୍ୱବଦିୟୁାଳୟର ପବୂପେତନ କୁଳପତ ି
ପ୍ରଫସର ରଗାକୁଳାନନ୍ଦ ଦାସ 
ରଯାଗରଦଇ ଗଣତିଶାସ୍ତ୍ରର ଉପାରଦୟତା 
ସମ୍କପେରର ଆରୋକପାତ କରଥିିରେ। 
ଏଥିରର ଖଡଗପରୁ ଆଇଆଇଟରି 

ପ୍ାକ୍ତନ ପ୍ରଫସର ସଦୁଶପେନ ନନ୍ଦ, ଉର୍ର 
ପବୂପୋଞ୍ଳ ଆଞ୍ଳକି ବଜି୍ାନ ପ୍ତଷି୍ାନର 
ପବୂପେତନ ପ୍ରଫସର ପ୍ରମାଦ ଦାସ, 
ଭୁବରନଶ୍ୱରସ୍ତି ଗଣତି ପ୍ତଷି୍ାନର 
ନରିଦ୍ପେଶକ ପ୍ରଫସର ଯରଶାବତେ ରଜନା 
ପ୍ମଖୁ ଅତଥିି ଭାରବ ରଯାଗ ରଦଇଥିରେ। 
ଅନୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଯବୁ ରବୈଜ୍ାନକି ଡ. 
ରତକିାତେ ରବର�ରା, ଡ. ଯଯାତ ିରକଶରୀ 
ସା�ୁ, ଡ. ଯବାନ ରମର�ର ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି 
ଥିରେ। ରଦରବନ୍ଦ ନାଥ ରଗାଛାୟତ 
ରଯାଗରଦଇ ଗଣତିଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ 
ବର୍ପେମାନ ଅତୟୁତେ ଜରୁରୀ ର�ାଇପଡ଼ଛି ି
ରବାେ ି ମତବୟୁକ୍ତ କରଥିିରେ। ଆବା�କ 
ଅରଶାକ ମରିେ ସମ୍ାନର ଉରଦଶୟୁ ଜ୍ାପନ 
କରଥିିରେ। ପ୍ାଧ୍ୟାପକ ଅରଶାକ ଦାସ 
ଅତଥିି ପରଚିୟ ପ୍ଦାନ କରଥିିବା ରବରଳ 
ଅଧ୍ୟାପକ ଅମରରନ୍ଦ ମଲ୍କି ଧନୟୁବାଦ 
ଅପପେଣ କରଥିିରେ।

ଗକନ୍ଦୋପଡ଼ୋ ସ୍ୱୟଂ ଶୋସତି ମହୋବଦିୟୁୋଳୟଗେ ସମ୍ୋନ

ଉଠୋବୟୁବସୋୟୀଙ୍କଠୋେପ୍  
ଜେମିୋନୋ ଆଦୋୟ 

ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ, ୧୮।୩(ସମସି): ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ସ�ରରର ଶନବିାର 
୧୭ ଜଣ ବୟୁବସାୟୀ ଜରମିାନା ଗରଛିତେ।ି ପରୁୁଣା ବାଇପାସ 
ଛକଠାରୁ ରମଡକିାେ ଛକ ରଦଇ ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ରକନାେ ପଯପେୟୁତେ ଏବଂ 
ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ରକନାେ ରପାେଠାରୁ ଗରି ିଘର ରଦଇ ପରୁୁଣା ବାଇପାସ୍   
ଛକ ପଯପେୟୁତେ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର ରାତୋ ଅବରରାଧ କର ି ଏମାରନ 
ବୟୁବସାୟ କରୁଛତେ।ି ଏ� ି ପରବିା ରଦାକାନ ଓ ଅନୟୁାନୟୁ ବୟୁବସାୟ 
ପ୍ତଷି୍ାନ ଗଡୁକି ଉପରର ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ତ�ସେିଦାର ଦଲି୍ୀପ ରସଠୀ, 
ଆଇଆଇସ ିତପନ ରାଉତ ତ�ସେି ଓ ପେୁସି କମପେଚାରୀ ସ� ଚଢଉ 
କରଥିିରେ। ଜରମିାନା ଆଦାୟ କରବିା ସ�ତି ଅବରରାଧକାରୀଙୁ୍କ 
ରାତୋପାଶଦ୍ପେରୁ �ଟଯିବିା ପାଇଁ ନରିଦ୍ପେଶ ରଦଇଛତେ।ି

ନୋବୋଳକିୋଙ୍କପ୍  ଅସଦୋଚେଣ ଅଭଗିରୋ�ଗେ 
ନୋବୋଳକଙ୍କପ୍  ଧେଲିୋ ପପ୍ଲସି

ଗରଦପରୁ,୧୮।୩(ସମସି): ଗରଦପରୁ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ କୁଦାନଗର ି
ଥାନାର କରରିୋପାଟଣା ଅଞ୍ଳରର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା 
ରଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ରସ� ିଅଞ୍ଳର ଜରଣ ସପ୍ତମ ରରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଦୁଇ 
ଜଣ ନାବାଳକ ଉଠାଇ ରନଇ ଦୁଷ୍କମପେ ଉଦୟୁମ କରଥିିରେ। ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ନାବାଳକ ଦ୍ୟ ଦୁଷ୍କମପେ ଉଦୟୁମ କରବିା ସମୟରର ନାବାଳକିା ଜଣକ 
ରଜାରରର ପାଟ ି କରବିାରୁ ସ୍ାନୀୟ ରୋକ ରୁଣ୍ ର�ାଇଯାଇଥିରେ। 
ଏ�ାରଦଖି ଅଭଯିକୁ୍ତ ଦ୍ୟ ରଦୌଡ ି ପଳାଇଥିରେ। ନାବାଳକିା ଜଣଙ୍କ 
ତାଙ୍କ ପରବିାର ସଦସୟୁଙୁ୍କ ସମତେ କଥା କ�ବିା ପରର ଏ ରନଇ 
ଥାନାରର ଏକ ମାମୋ ର�ାଇଥିୋ। ପେୁସି ଦୁଇ ନାବାଳକଙୁ୍କ 
ପଚରାଉଚରା କରବିା ପରର ଅସଦାଚରଣ ମାମୋରର ରକାଟପେରର 
�ାଜର କରଥିିବା ଏସଡପିଓି ଜୟତେ ମ�ାପାତ୍ର ସଚୂନା ରଦଇଛତେ।ି

ମେଣୋ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଗନଇ ଥୋନୋଗେ ଅଭଗିରୋ� 
ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୮।୩(ସମସି): ଜଗତସଂି�ପରୁ ଥାନା ଆଗର 
ଗ୍ରାମର ରଦବକାତେ ଦାସଙୁ୍କ ମରଣାତେକ ଆକ୍ରମଣ ର�ାଇଥିବା ରନଇ 
ରସ ଥାନାରର ଅଭରିଯାଗ କରଛିତେ।ି ଅଭରିଯାଗ ଅନୁସାରର, ମାଚ୍ଚପେ ୭ 
ତାରଖିରର ରଦାଳ ରମେଣ ସାର ି ରେୀ ରେୀ ରାଧାରମା�ନଙ୍କ ବମିାନ 
ସାଙ୍ରର ରଦବକାତେ ଘରକୁ ରଫରୁଥିରେ। ଏ� ି ସମୟରର ଅଗର 
ସ୍େୁ ପାଖ ଛକରର ସ୍ାନୀୟ ପାତ୍ରସା�ରି ମାନସ ପାତ୍ର (େଟୁିଆ) 
କଟୁରୀ ଧର ି ରଦବକାତେଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରଥିିୋ। ତାଙ୍କ ଚତି୍କାର ଶଣୁ ି
ସାଙ୍ମାରନ ଆସବିାରୁ ଅଭଯିକୁ୍ତ ପଳାୟନ କରଥିିୋ। ରଦବକାତେଙୁ୍କ 
ଜଗତସଂି�ପରୁ ରମଡକିାେରର ଭର୍ଟି କରାଯାଇଥିୋ। ରତରବ ଘଟଣା 
ସଂପକପେରର ବୁଝବିାକୁ ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ ଦାୟତି୍ୱ ରନଇଥିରେ; ର�ରେ 
ସମାଧାନ ର�ାଇପାରବିନ।ି ଥାନାକୁ ଯବିାକୁ କ�ବିାରୁ ରସ ରଶଷରର 
ପେୁସିରର ଅଭରିଯାଗ କରଛିତେ।ି

ଜପ୍ ନ ୧୪ ପର୍ଯୟୁ୍ ଆଧୋେ ଅପ୍  ଗେଟ୍   

ମାରା୍ଘାଇ,୧୮ା୩(ସମସି): ମାଶପୋଘାଇ ପ୍ାଥମକି 
କୃଷ ି ସମବାୟ ସମତି ି ପରସିରରର କଟକ ରକନ୍ଦ 
ସମବାୟ ବୟୁାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶନବିାର ବୟୁାଙି୍କଂ ରସବା 
ଓ କୃଷ ି ଋଣ କମପେଶାଳା ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି 
କୃଷକମାନଙୁ୍କ ୧େକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଯପେୟୁତେ ସଧୁବ�ିୀନ 
କୃଷ ିଋଣ ଏବଂ ରଗାଷ୍ୀଙୁ୍କ ୫ େକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଯପେୟୁତେ 
ସଧୁ ବ�ିୀନ ଋଣ ରଦବାର ବୟୁବସ୍ା କଟକ 
ରକନ୍ଦ ସମବାୟ ବୟୁାଙ୍କ ଜରଆିରର କରୁଥିବା 
ରନଇ ବୟୁାଙ୍କ ଶାଖା ପରଚିାଳକ ଦୁଗପୋମାଧବ 
ନନ୍ଦ ସଚୂନା ରଦଇଥିରେ। ବୟୁାଙ୍କର ବଭିନି୍ନ 
ରସବା ସଂପକପେରର ସଚୂନା ରଦବା ସ�ତି ଏ� ି
ବୟୁାଙ୍କରର ଆକାଉଣ୍ ରଖାେ ି ଅଥପେ କାରବାର 
କରବିାକୁ ପରାମଶପେ ରଦଇଥିରେ। ସମତି ି ଉପ 
ସଭାରନତ୍ରୀ ନମତିା ଚଇନଙି୍କ ସଭାପତତି୍ୱରର 
ଅନୁଷ୍ତି ଏ� ି କାଯପେୟୁକ୍ରମରର ଶଳିପିରୁ ସରପଞ୍ 
ମଧସୁ୍ତିା ପରଡ଼ିା, ମାଶପୋଘାଈ ପଞ୍ାୟତ ସମତି ି
ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଧସୁ୍ତିା ସାମେ, ମାଶପୋଘାଇ କୃଷ ି ଜଲି୍ା 

ଅଧିକାରୀ ସଂଜୀବ ମଦୁାେ,ି ପ୍ାଣୀ ଚକିତି୍ସାଳୟର 
ସ�କାରୀ ଅଧିକାରୀ ଡା. ବନିୟ ସା�ୁ, ମଣକୁିଣ୍ା 
ସରପଞ୍ କାମନିୀ ରାଉତ, �ନୁି୍ଦଳଆି ସମତି ି
ସଭୟୁ ବପିନି ବ�ିାରୀ ସ୍ାଇଁ, �ନୁି୍ଦଳଆି ସରପଞ୍ 
ମରନାଜ ସ୍ାଇଁ, ମାଶପୋଘାଇ ସମତି ି ସଭୟୁ ପ୍ସନ୍ନ 
ସା�ୁ, ସରପଞ୍ ଭାଗବତ ରବର�ରା, ଶଳିପିରୁ 
ପଞ୍ାୟତ ସମତିସିଭୟୁା ଭାରତୀ କାନୁନରଗା, 
ପରକୁଳା ପଞ୍ାୟତ ସମତି ି ସଭୟୁ ସଂଜୟ ପାତ୍ର, 
ବରଷି୍ ନରିଦ୍ପେଶକ ମରନାରଂଜନ ସାମେ, ଉରପନ୍ଦ 
ରବର�ରା, ନରିଦ୍ପେଶକିା ଗୀତାଞ୍ଜଳ ି ସା�ୁ ପ୍ମଖୁ 

ମଞ୍ାସୀନ ଥିରେ। ନରିଦ୍ପେଶକ ଆଇନଜୀବୀ 
ବଚିତି୍ରାନନ୍ଦ ରବର�ରା ମଞ୍ ପରଚିାଳନା କରଥିିବା 
ରବରଳ ନରିଦ୍ପେଶକ ମଧସୁଦୂନ ରବର�ରା, 
ନମିପେଳ ଦଳାଇ, ଗରୁୁଚରଣ ସ୍ାଇଁ, ବଜି୍ାନ ଦାସ, 
ରମାକାତେ ମେକି, ମାନସ ସା�ୁ ଏବଂ ସମତି ି
ସଂପାଦକ ରଗାବଦ୍ଧପେନ ସା�ୁ, ସ� ସଂପାଦକ 
ପ୍ଦୁୟୁମ୍ନ ଦାସ, ସଂଜୟ ଦାସ ପ୍ମଖୁ କାଯପେୟୁକ୍ରମ 
ପରଚିାଳନାରର ସ�ରଯାଗ କରଥିିରେ। ଏ� ି
ସମତି ିଅଧୀନ ୫ଟ ିପଞ୍ାୟତର ଶତାଧିକ ମ�ଳିା 
ଓ ପରୁୁଷ ଚାଷୀ ଉପସ୍ତି ଥିରେ।

ପେୀକ୍ୋଥ୍ଯୀ, ଅଭଭିୋବକ ମହଲଗେ ଅସଗ୍ୋଷ 

ମୋଶ୍ଯୋଘୋଇ ସମବୋୟ ସମତିଗିେ କୃଷଋିଣ କମ୍ଯଶୋଳୋ

ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୮।୩(ସମସି): ଅଷ୍ଟମଙ୍ଳାରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ 
ରନଇ ଶଶରୁ ଘରକୁ ବୁେ ି ଯାଉଥିବାରବରଳ ଅଧାବାଟରୁ 
ନଜି ଭରିଣାଇ ସ�ତି ନବ ବବି�ତିା ପତ୍ୀ ରଫରାର ମାରଛି।ି 
ଜଗତସଂି�ପରୁ ଥାନାରର ଏ ରନଇ ଶନବିାର ଅଭିରିଯାଗ 
ର�ାଇଛ।ି ରଖାଦ୍ଧପୋ ଜଲି୍ା ବାେପିାଟଣା ଥାନା ଅଧୀନ ଏକ 
ଗ୍ରାମର ଜରଣ ଯବୁକ ଗତ ୧୧ତାରଖିରର ଜଗତସଂି�ପରୁ 
ଥାନା ଅଧୀନ ଏକ ଗ୍ରାମର ଜରଣ ଯବୁତୀଙୁ୍କ ବବିା� କରଥିିରେ। 
ଶନବିାର ଅଷ୍ଟମଙ୍ଳା ବଧିି ଅନୁସାରର ଶଶରୁ ଘରୁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ 
ପାଇ ଯବୁକ ଜଣକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧର ିଶଶରୁ ଘରକୁ ବୁେ ିଯାଉଥିରେ। 
ଆଳପିଙି୍ଳ ବଜାରରୁ ମଠିା କଣିବିାକୁ ଉଭୟ ଅଟକଥିିରେ। 
ଏ� ିସମୟରର ଯବୁତୀଙ୍କ ଭରିଣାଇ ରଦଖା ର�ାଇଥିରେ ଆଉ 
ଶାଳକୁି ବାଇକ୍  ରର ବସାଇ ପଳାଇଥିରେ। ମଠିା କଣିବିା ପରର 
ଯବୁକ ଜଣକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘଣ୍ା ଘଣ୍ା ଅରପକ୍ଷା କରଥିିରେ ମଧ୍ୟ ରସ 
ନ ରଫରବିାରୁ ଏ ସଂପକପେରର ରସ ନଜି ଘର ଓ ଶଶ୍ୱର ଘରକୁ 
ଜଣାଇଥିରେ। ରଶଷରର ଥାନାରର ଅଭରିଯାଗ କରଛିତେ।ି

  ମାଟ୍କି ପରୀକ୍ଷା ସାମଜକି ବଜି୍ାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଭର ତରୁଟ ି

ଜ ଗ ତ ସ ିଂ ହ ପୁର , ୧ ୮ । ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଜଗତସଂି�ପରୁ ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ �ାଇସ୍େୁ 
ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାଟ୍କି ସରମ୍ଟଭି 
ଆରସସ୍  ରମଣ୍ ପରୀକ୍ଷା-୨ର ସାମାଜକି 
ବଜି୍ାନ ପ୍ଶ୍ନପତ୍ରରର ତରୁଟ ି ର�ଥିିବା 
ଅଭରିଯାଗ ର�ାଇଛ।ି ଇତ�ିାସ ଓ ଭୂରଗାଳ 
ବଷିୟର ‘ବ’ି ରସଟ୍   ପ୍ଶ୍ନପତ୍ରରର ଏ� ିତରୁଟ ି
ର�ଥିିବା ରନଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 
ସଚୂନା ମଳିଛି ି।ି ‘ବ’ି ରସଟ୍   ପ୍ଶ୍ନ ପତ୍ରରର 
‘ଏ’ ରସଟ୍  ର ରକରତକ ପ୍ଶ୍ନ ର�ଥିିବା 
ସମୟରର ‘ବ’ି ରସଟ୍   ପ୍ଶ୍ନ ପତ୍ରରର ୧୯ 
ନମ୍ର ପ୍ଶ୍ନ ଆରଦୌ ନ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ପ୍କାଶ କରଛିତେ।ି ରମାଟ ୫୦ଟ ି ପ୍ଶ୍ନରୁ 
ଏ� ି ରସଟ୍  ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ୪୯ଟ ି ପ୍ଶ୍ନ 
ଆସଥିିୋ। କମ୍ୟୁୁଟର ଦ୍ାରା ମେୂୟୁାୟନ 
କରାଯାଉଥିବାରୁ ମାକପେ ମଳିନି।ି ଏ�ା 

ଦ୍ାରା ପେିା କ୍ଷତଗି୍ରତେ ର�ରବ ରବାେ ି
ବ�ୁ ଅଭଭିାବକ ପ୍କାଶ କରଛିତେ।ି 
ରତରବ ରବାଡପେ ପକ୍ଷରୁ ମଦୃ୍ରଣ ଜନତି 
ତରୁଟ ିର�ାଇଥିବା ରନଇ ସଭାପତ ିସ୍ୀକାର 
କରଛିତେ।ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ଭାବତି ର�ରବ 
ନା� ିଁ ରବାେ ିରସ ପ୍ତଶିରୁତ ିରଦଇଛତେ।ି 

ସଚୂନାରଯାଗୟୁ, ଜଲି୍ାର ୯୧ଟ ି
ପରୀକ୍ଷା ରକନ୍ଦରର ଶନବିାର ଅନୁଷ୍ତି 
ଇତ�ିାସ ନଗରବଜି୍ାନ ଓ ଭୂରଗାଳ 
ପରୀକ୍ଷାରର ରମାଟ ୧୩,୨୪୪ଜଣ 
ପରୀକ୍ଷାଥପେୀ ପରୀକ୍ଷା ରଦଇଥିବା ସଚୂନା 
ମଳିଛି।ି ଏ, ସ ିଓ ଡ ିରସଟ୍   ପ୍ଶ୍ନପତ୍ର ଠକି 
ର�ଥିିବାରବରଳ ‘ବ’ି ରସଟ୍   ପ୍ଶ୍ନପତ୍ରରର 
ଏ� ି ତରୁଟ ି ରଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ଏ�ାକୁ 
ରନଇ ଅଭଭିାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ଅସରତୋଷ ପ୍କାଶ କରଛିତେ।ି 

ପାରାଦୀପ,୧୮।୩(ସମସି): ଆଧାର 
କାଡପେ ୧୦ ବଷପେ ପରୂଣ କରଥିିରେ ପରଚିୟ 
ଏବଂ ଠକିଣା ପ୍ମାଣ ପ୍ଦାନ କର ି
ଅପରଡଟ କରବିା ଆବଶୟୁକ ରବାେ ି
ଜଗତସଂି�ପରୁ ଜଲି୍ା ପ୍ଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 
ରଘାଷଣା କରାଯାଇଛ।ି ୧୫ ତାରଖିରୁ 

ଏ ରନଇ ଅପରଡଟ ଆରମ୍ଭ ର�ାଇଛ।ି 
ଜୁନ ୧୪ ପଯପେୟୁତେ ଏ�ା ଚାେବି। ରୋରକ 
ରସମାନଙ୍କ ନକିଟତମ ଆଧାର ପଞ୍ଜକିରଣ 
ରକନ୍ଦରର କାଡପେ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ୫୦ 
ଟଙ୍କା ରଦୟ ରପୈଠ କର ିଏ�ାକୁ ଅପରଡଟ 
କରପିାରରିବ।

ବଭିନି୍ନ ସେକୋେୀ ଖପ୍ଚପ୍ େୋ ବକି୍ରୟ ଗକନ୍ଦଗେ ତଦୋେଖ
ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୮ା୩(ସମସି): ଜଗତସଂି�ପରୁ ଜଲି୍ା ପ୍ଶାସନର ଏକ ଟମି୍   ବଭିନି୍ନ 
ସରକାରୀ ଖଚୁୁରା ବକି୍ରୟ ରକନ୍ଦରର ତଦାରଖ କରଛି।ି ଏ� ି ଟମି୍   ତରିର୍ପୋେ ବ୍ଲକ 
ସଂରକତ ପାଟଣା, 
ଜ ଗ ତ ସ ି ଂ � ପୁ ର 
ବ୍ଲକର ସାଁପରୁ, 
ଜ ଗ ତ ସ ି ଂ � ପୁ ର 
ମୁ ନ ି ସ ି ପ ା େ ଟ ି ର 
୧୮ନମ୍ର ୱାଡପେର 
ଖଚୁୁରା ରକନ୍ଦ 
ପରଦିଶପେନ କରଛି।ି 
ଉକ୍ତ ସରକାରୀ ଖଚୁୁରା ବକି୍ରୟ ରକନ୍ଦଗଡୁକିରର ଉପସ୍ତି ଥିବା ସମତେ �ତିାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ 
ଏ� ି ଟମି୍   ପଡିଏିସ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ନ ସଂପକପେରର ପଚାର ି ବୁଝଛିତେ।ି ଏ� ି ଟମି୍  ରର ଜଲି୍ା 
ରଯାଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସଜୁାତା ମରିେ, ସ�କାରୀ ରଯାଗାଣ ଅଧିକାରୀ ମଧସୁ୍ତିା ମ�ାପାତ୍ର, 
ରଯାଗାଣ ନରିକି୍ଷକ ବାବୁୋଲ୍   ବାରକି, ତପସ୍ନିୀ ବଶି୍ୱାଳ, ଅେଭିା ଦାଶ ସାମେି ର�ାଇଥିରେ।

ଭଗିଣୋଇ ସହ ନବବବିୋହତିୋ ଗେେୋେ
  ସ୍ାମୀ ସହ ବାପଘର ବକୁ େ ି

ରାଉଥିୋଭବଭଳ ବାଟରକୁ  ପଳାଇଭେ

ଏରସମା,୧୮।୩(ସମସି): ଏରସମା ବ୍ଲକ ବାେତୁିଠ ଗ୍ରାମ ସ୍ତି ମା’ ବଜ୍ରବୁଢୀ 
ପୀଠରର ମା’ବଜ୍ରବୁଢୀ ଗ୍ରାମ କମଟି ି ଆନୁକୂେୟୁରର ପ୍ଥମ ବାଷଟିକ ଭାଗବତ ସପ୍ତା� 
ମ�ାଯଜ୍ ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଛ।ି ସପ୍ତା� ବୟୁାପୀ ଆରୟାଜତି ଉତ୍ସବର ପ୍ଥମ ଦବିସରର 
ନୂଆଗାଅାଁର ପ୍ସଦି୍ଧ ମ�ାବୀର ଆରେମର ବାବା ରେୀ ରାଜୀବ ରୋଚନ ଦାସ ମ�ାରାଜ 
ରଯାଗରଦଇ ମ�ାଯଜ୍ର ଶଭୁାଧିବାସ କରଥିିରେ। ବଭିନି୍ନ ଦବିସରର ୧୦୮କଳସ 
ରଶାଭାଯାତ୍ରା, ସଯୂପେୟୁପଜୂା, ଭାଗବତ କଥାମତୃ ପଠନ, ଘତୃ ଯଜ୍, ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, ଯଜ୍ 
ପରୂ୍ପୋ�ୁତ ି ଓ �ର�ିାଟ ପ୍ଭୃତ ି କାଯପେୟୁକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଥିୋ। ବଭିନି୍ନ ସନ୍ୟୁାରର 
େଙୁ୍ଳୀ ବାବା, ବାବା ରେୀଚରଣ ଦାସ ଓ �ରରକୃଷ୍ଣ ଗାୟନ ପ୍ମଖୁ ବଶିଷି୍ଟ ପ୍ବକ୍ତାମାରନ 
ପ୍ବଚନ ପରରିବଷଣ କରଥିିରେ। ପଣ୍ତି ସଭୁାଷଚନ୍ଦ ତ୍ରପିାଠୀଙ୍କ ରପୌରରା�ତିୟୁରର 
ଆରୟାଜତି ମ�ାଯଜ୍ର ବଭିନି୍ନ ଦବିସର କାଯପେୟୁକ୍ରମକୁ କର୍ପୋ ଭ।।ରବ ବାେତୁିଠ 
ପଞ୍ାୟତ ସରପଞ୍ ପ୍ଫୁଲ୍ ଦାସ, ନତିୟୁାନନ୍ଦ ଦାଶ, ସରୁରନ୍ଦନାଥ ଖଣୁ୍ଆି, ଚନ୍ଦଭାନୁ 
ଶତପଥୀ, ନକୁିଞ୍ଜକରିଶାର ଦାଶ, ରଶ୍ରିଞ୍ଜନ ଖଣୁ୍ଆି, ରବ ି ନାରାୟଣ ନାୟକ, 
େଛମନ ସା�ୁ ଓ ସବୁଳ ବାରକି ପ୍ମଖୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିରେ।



ରବବିାର 
୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩୧୨ ଢେଙ୍କାନକାଳ
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ସାଈ ସତ୍  ସଙ୍ଗ ସସବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପାଲଙିି୍ ସ�ାଭାଯାତ୍ା

ପରଜଙ୍ଗ, ୧୮ା୩(ସମସି)

ଢେଙ୍କାନକାଳ ଜଲି୍କା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସରକାଙ୍ଗ 
ଗ୍କାମ ଢ�କାଳ ଢମଲଣ ପଡ଼ଆିଢର ସରକାଙ୍ଗ 
ଇଢଲଢେନ କ୍ଢିକଟ୍   କ୍ଲବ୍   ଆନୁକୂଲ୍ୟଢର 
୩�ନି ଧର ି ଚକାଲଥିିବକା ୨ୟ ବକାର୍ଷିକ 
ରକାତ୍କିକାଳୀନ କ୍ଢିକଟ୍   ପ୍ରତଢି�କାଗତିକା 
ଉଦ୍  �କାପତି ଢ�କାଇ�କାଇଛ।ି ଫକାଇନକାଲ 
ମ୍ୟକାଚ ପବୂ୍ବରୁ ପ୍ରଥଢମ ୨ ଢସମଫିକାଇନକାଲ 
ମ୍ୟକାଚ ଅନୁଷ୍ତି ଢ�କାଇଥିଲକା। ପ୍ରଥମ 
ଢସମଫିକାଇନକାଲ ଆଢୟକାଜକ ସରକାଙ୍ଗ 
ଇଢଲଢେନକୁ ବଲି୍ଟନ କ୍ଲବ୍   �ରକାଇ 

ଫକାଇନକାଲଢର ପ୍ରଢବଶ କରଥିିବକା ଢବଢଳ 
ଦ୍ତିୀୟ ଢସମଫିକାଇନକାଲ କଣ୍କାବଣଆିକୁ 
�ରକାଇ ଗଡ଼ସନ୍ତୀ ଟମି୍   ଫକାଇନକାଲଢର 
ପ୍ରଢବଶ କରଥିିଢଲ। �କା�କାକ ି ଫକାଇନକାଲ 
ମ୍ୟକାଚ୍   ଗଡ଼ସନ୍ତୀ କ୍ଢିକଟ କ୍ଲବ୍   ଓ ସରକାଙ୍ଗ 
ବଲି୍ଟନ କ୍ଢିକଟ କ୍ଲବ୍   ମଧ୍ୟଢର ଅନୁଷ୍ତି 
ଢ�କାଇଥିଲକା। ୧୦ ଓେର ମ୍ୟକାଚ୍   ବଶିଷି୍ଟ 
ଫକାଇନକାଲ ମ୍ୟକାଚ୍  ଢର ସରକାଙ୍ଗ ବଲି୍ଟନ ଟମି୍   
ଟସ୍   ଜତି ି ପ୍ରଥଢମ ବ୍ୟକାଟଂି ନଷି୍ପତ୍ ି ଢନଇ 
ନରି୍୍ବକାରତି ୧୦ ଓେରଢର ୭ ୱିଢକଟ �ରକାଇ 
୯୬ ରନ୍   ସଂଗ୍� କରଥିିବକା ଢବଢଳ 
ଜବକାବଢର ଅନୁଢଗକାଳ ଗଡ଼ସନ୍ତୀ ଟମି୍   ୬.୨ 

ଓେରଢର ୨ୱଢିକଟ �ରକାଇ ଆବଶ୍ୟକ 
ରନ ସଂଗ୍� କରଢିନଇ ବଜିୟୀ ଢ�ବକା 
ସ� ଚକାମ୍ଅିନ ଆଖ୍ୟକା ଅଜ୍ବନ କରଥିିଢଲ। 
ଉଦ୍  �କାପନୀ ସମକାଢରକା�ଢର ପରଜଙ୍ଗ 
ନବି୍ବକାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବଢିଜଡରି ସଂଗଠକ 
ତଥକା �ବୁଢନତକା ଅସତି୍   ରକାୟଢଚୌଧରୁୀ ମଖୁ୍ୟ 
ଅତଥିି, ଜଲି୍କାର ଜଲି୍କା ପରରି୍� ଉପକାଧ୍ୟକ୍କା 
ବଳିକାସନିୀ ଢସଠୀ ମଖୁ୍ୟବକ୍କା, ୨ ନମ୍ବର 
ଢଜକାନ୍   ଜଲି୍କା ପରରି୍� ସ�ସ୍ୟ ନରିକାକକାର 
ପ୍ରଧକାନ, ବ୍ଲକ ବଢିଜଡ ି ସେକାପତ ି ତଥକା 
ସରକାଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମ�କାନ୍,ି ବ୍ଲକ 
ପ୍ରକାକ୍ନ ଅଧ୍ୟକ୍ ଅକ୍ୟ ଢବଢ�ରକା ସମ୍କାନତି 

ଅତଥିି ଓ ସରକାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚକାୟତ ସମତି ି ସେ୍ୟ 
ବକାସଢୁ�ବ �କାସ, ଗ୍କାମ୍ୟକମଟି ି ସେକାପତ ି
ଜଗବନୁ୍ ସଂଗ୍କାମସଂି�, ଗ୍କାମର ବୀର 
ଢେୈରବୀ କ୍ଲବ୍   ସେକାପତ ି ପତତିପକାବନ 
ପ୍ରଧକାନ, ଗ୍କାମର ପବୂ୍ବତନ ସେକାପତ ି ମ�ିରି 
ସଂି�, ଜଲି୍କା �ବୁ ବଢିଜଡ ି ସମ୍କା�କ ତଥକା 
ଗଣମକାଧ୍ୟମ ପ୍ରତନିଧିି ଢପ୍ରମକାନନ୍ଦ ସକା�ୁ 
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ର� ି ରନସ୍ବ �ଳକୁ ଟ୍ରଫି 
ସ� ୫�ଜକାର ଟଙ୍କା ଅଥ୍ବ ରକାଶ ି ପ୍ର�କାନ 
କରଥିିବକା ଢବଢଳ ଚକାମ୍ଅିନ �ଳକୁ 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଶ୍ୀ ରକାୟଢଚୌଧରୁୀ ଟ୍ରଫି 
ସ� ୧୦ �ଜକାର ଟଙ୍କା ଅଥ୍ବ ରକାଶ ି ପ୍ର�କାନ 
କରଥିିଢଲ। ଗଡ଼ସନ୍ତୀ ଟମି୍  ର ରକାଢଜଶ 
ମ୍ୟକାନ୍   ଅଫ୍   � ି ମ୍ୟକାଚ୍  , ମ୍ୟକାନ୍   ଅଫ୍   � ି
ସରିଜି ଗଡ଼ସନ୍ତୀ ଟମିର ପପି ୁ ବଢିବଚତି 
ଢ�କାଇଥିବକା ଢବଢଳ ସରକାଙ୍ଗ ବଲି୍ଟନ ଟମିର 
ପ୍ରନି୍ସ ଢବଷ୍ଟ ଢବକାଲର େକାଢବ ବଢିବଚତି 
ଢ�କାଇଥିଢଲ। ଅଞ୍ଚଳର ଜଣକାଶଣୁକା ଡ୍ୟକାନ୍ସଂି 
ଆମ୍କାୟକାର ବବୁଲ ଓ େୀମଢସନ ଢଖଳ 
ପରଚିକାଳନକା କରଥିିଢଲ। ଆଢୟକାଜକ ଟମି୍  ର 
ଳକୁି, ବବୁଲ, ଡୁପ,ି କକାହ୍କା, ପପନୁ, ଢସକାନୁ ଓ 
କ୍ଲବର ସମସ୍ତଙ୍ ସ�ଢ�କାଗଢର ଶଙୃ୍ଖଳତି 
େକାଢବ ଟୁର୍୍ବକାଢମଣ୍ ପରଚିକାଳତି ଢ�କାଇଥିଲକା। 
ଫକାଇନକାଲ ମ୍ୟକାଚ୍   ପଡ଼ଆି ରଙ୍ଗକାରଙ୍ଗ 
ପରଢିବଶ ସକାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରକାୟ ୨ �ଜକାରରୁ ଊର୍ଦ୍ବ 
�ଶ୍ବକ ଢଖଳକୁ ଉପଢେକାଗ କରଥିିଢଲ।

ଢେଙ୍ାନାଳ, ୧୮ା୩(ସମସି)

ଢେଙ୍କାନକାଳ ଜଲି୍କା ସଦର ମହକୁମକାଢର ଓଡ଼ଶିକା 
ଦବିସ ପକାଳନ ନଢିମଢତେ ଜଲି୍କାପକାଳଙ୍ କକାର୍ଯ୍କାଳୟର 
ସଦ୍  ଭକାବନକା ସଭକାଗହୃଠକାଢର ଜଲି୍କାପକାଳ ସଢରକାଜ 
ଢସଠୀଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତକାଢର ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଢବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
ଢହକାଇରକାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିକା ଦବିସ ସମକାଢରକାହକୁ ସରସସନୁ୍ଦର 
କର ିଶଙୃ୍ଖଳକାର ସହ ପକାଳନ କରବିକା ନମିଢତେ ଜଲି୍କାପକାଳ 
ସମସ୍ଙ୍ ସହଢରକାଗ କକାମନକା କରଛିତେ।ି ଓଡ଼ଶିକା ଦବିସ 
ପକାଳନ ଅବସରଢର ସଚୂନକା ଓ ଢ�କାକ ସମ୍ପକ୍ଯ ବଭିକାଗ 
ପକ୍ଷରୁ ସହର ମଧ୍ୟଢର ବଢନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ୀତ 
ଡକାକବକାଜ ି ରନ୍ତ୍ର ମକାଧ୍ୟମଢର ପରଢିବଷଣ କରକାରବି। 
ସକକାଢଳ ବଦି୍କାଳୟର ଛକାତ୍ରଛକାତ୍ରୀଙ୍ ଦ୍କାରକା ପ୍ରଭକାତ 
ଢେର ି କରକାରବି। ପଢର ସହରସ୍ତି ବଭିନି୍ନ ବରପତୁ୍ରଙ୍ 

ପ୍ରତମିରୂ୍ତ୍ତିଢର ମକା�୍କାପ୍ଯଣ କରକାରବି। ଏହ ି ଅବସରଢର 
ଜଲି୍କା କକାର୍ଯ୍କାଳୟଠକାରୁ ଏକ ଢଶକାଭକାରକାତ୍ରକା ବକାହକାର ି

ବକାଜଢିଚୌକ ଛକ ପର୍୍ଯ ତେ ରକାଇ ସହଦି ବକାଜରିକାଉତଙ୍ 
ପ୍ରତମିରୂ୍ତ୍ତିଢର ମକା�୍କାପ୍ଯଣ କରକାରବି। ସନ୍୍କାଢର 

ସ୍କାନୀୟ ମନିଷି୍କାଡୟିମଢର ସକାଂସ୍ତୃକି କକାର୍ଯ୍କ୍ରମ 
ପରଢିବଷଣ କରକାରବିକା ସହତି ବଦି୍କାଳୟସ୍ରୀୟ 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତଢିରକାଗତିକାର କୃର୍ତୀ ପ୍ରତଢିରକାଗୀଙୁ୍ ପରୁସ୍ତୃ 
କରକାରବି। ଏହକାପଢର ଜଲି୍କା ସଂସ୍ତୃ ି ପରଷିଦ ପକ୍ଷରୁ 
ସକାଂସ୍ତୃକି କକାର୍୍ଯ କ୍ରମ ପରଢିବଷଣ କରକାରବି। ଓଡ଼ଶିକା 
ଦବିସ ପକାଳନ ଉପ�ଢକ୍ଷ ସରକକାରୀ, ଢବସରକକାରୀ 
ଅନୁଷ୍କାନ, ବକାଣଜି୍ ପ୍ରତଷି୍କାନ, ଶଳି୍କାନୁଷ୍କାନଢର ଆଢ�କାକ 
ସଜ୍କାର ବ୍ବସ୍କା କରବିକାକୁ ପ୍ରଶକାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଢରକାଧ 
କରକାରକାଇଛ।ି ଏହ ି ଢବୈଠକଢର ଏସ୍  ପ ି ଜ୍କାନରଞ୍ଜନ 
ମହକାପକାତ୍ର, ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍କାପକାଳ ଉଦୟ ମହକାପକାତ୍ର, 
ସଡିଏିମ୍  ଓ ଡକା. ଅଢଶକାକ ଦକାଶ, ଉପଜଲି୍କାପକାଳ 
ସ୍ଗି୍କାରକାଣୀ ଧଳଙ୍ ସଢମତ ବଭିକାଗୀୟ ଜଲି୍କାସ୍ରୀୟ 
ଅଧିକକାରୀ, ବଭିନି୍ନ ଅନୁଷ୍କାନର କମ୍ଯକର୍ତ୍ଯକା ପ୍ରମଖୁ 
ଢରକାଗଢଦଇ ଆଢ�କାଚନକାଢର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିଢ�।

 �ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୩ ବଖୋ ଭସ୍ମୀଭୂତ

କକାମକାକ୍କାନଗର, ୧୮କା୩(ସମସି): ଢେଙ୍କାନକାଳ ଜଲି୍କା କଙ୍ଡକା�କାଡ଼ ବ୍ଲକ 
ବକାଟଗକାଁସ୍ତି ଏକ �ଳତି ବସ୍ତରି ପ୍ରଶକାନ୍ ନକାଏକଙ୍ ୩ ବଖରକା ଜଳ ି �କାଇଛ।ି 
ସଚୂନକାନୁ�କାୟୀ, ଗତକକାଲ ି ପରବିକାରର ସ�ସ୍ୟମକାଢନ �କାତ୍କା ଢ�ଖିବକା ପକାଇଁ 
କୁସମୁଣୁ୍ଡଆି ଗ୍କାମକୁ �କାଇଥିଲକା ଢବଢଳ ଢକୌଣସ ି କକାରଣରୁ ଘଢର ଅଗ୍କିକାଣ୍ଡ 
ଢ�କାଇ ସମସ୍ତ ତନି ି ବଖରକା ଘର ସ� ଆସବକାବପତ୍, ବକାସନକୁସନ, ଅନ୍ୟକାନ୍ୟ 
ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କକାଗଜପତ୍ ସମ୍ରୂ୍୍ବ ଜଳ ି �କାଇଛ।ି ସ୍କାନୀୟ ଢଲକାକଙ୍ଠକାରୁ 
ଖବରପକାଇ କକାମକାକ୍କାନଗର �ମକଳ ବକା�ନିୀ ଘଟଣକାସ୍ଳଢର ପ�ଞ୍ଚ ି ନଆିଁକୁ 
ଆୟତ୍ କରଥିିଢଲ। ଏ� ି ସମ୍କ୍ବଢର ଖବର ପକାଇ ସ୍କାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ରକାଜସ୍ୱ 
ନରିୀକ୍କ ଘଟଣକାସ୍ଳଢର ପ�ଞ୍ଚ ି ଅଗ୍ବିପିନ୍ନ ପରବିକାରକୁ ପକାଲ ଓ ଶଖୁିଲକା 
ଖକା�୍ୟ ପ୍ର�କାନ କରଛିନ୍।ି ଅଗ୍କିକାଣ୍ଡର ଶକିକାର ଢ�କାଇଥିବକା ପରବିକାରଟ ି ଗରବି 
ଢଶ୍ଣୀର ଢ�କାଇଥିବକାରୁ ତକାଙୁ୍ ତୁରନ୍ ସରକକାରୀ ସ�କାୟତକା ଢ�କାଗକାଇଢ�ବକା 
ପକାଇଁ ସକାଧକାରଣଢର �କାବ ି ଢ�କାଇଛ।ି ଢତଢବ ବ�ୁି୍ୟତ୍   ସଟସକଷିଟରୁ ଅଗ୍କିକାଣ୍ଡ 
ଢ�କାଇଥିବକା ଅନୁମକାନ କରକା�କାଉଛ।ି

ମା’କୁ ହତ୍ା କର ିସପାତ ିସେବା ଘଟଣା 
 �ସାବତ ପଅୁକୁ ୨ ବର୍ଷ କାୋଦଣ୍ଡ 

କକାମକାକ୍କାନଗର, ୧୮କା୩(ସମସି): ସକାବତ ମକା’କୁ �ତ୍ୟକା କର ି ଢପକାତଢି�ବକା 
ଘଟଣକାଢର ଅତରିକି୍ ଜଲି୍କା ଢ�ୌରକା ଜଜ୍   ପଅୁକୁ ୨ ବର୍୍ବ ସଶ୍ମ କକାରକା�ଣ୍ଡଢର 
�ଣ୍ଡତି କରଛିନ୍।ି ୨୦୨୧ ଜକାନୁଆରୀ ୮ ତକାରଖିଢର କଙ୍ଡ଼କା�କାଡ ଥକାନକା 
ଅନ୍ଗ୍ବତ ଖଳଢିବଢରଣକା ଗକାଁର ଡଗର ପଙୁି୍ଗଆଙ୍ ଦ୍ତିୀୟ ପତ୍ୀ ଡଢଗ ପଙୁି୍ଗଆଙୁ୍ 
ତକାଙ୍ର ସକାବତ ପଅୁ �ୁମ୍ବ ିପଙୁି୍ଗଆ �ତ୍ୟକା କର ିକଣ୍ଡକାରକକାଢଟଣୀ ପକା�କାଡ଼ ତଢଳ 
ଢପକାତଢି�ଇଥିଲକା। ଏ ଢନଇ ଡଢଗ ପଙୁି୍ଗଆଙ୍ ପତୁୁରକା �ନିବନୁ୍ ପଙୁି୍ଗଆ 
କଙ୍ଡ଼କା�କାଡ଼ ଥକାନକାଢର ଲଖିିତ ଅେଢି�କାଗ କରଥିିଢଲ। ପଲୁସି �ୁମ୍ବ ି ପଙୁି୍ଗଆକୁ 
ଗରିଫ କର ିଢଜଲ୍   �କାଜତକୁ ପଠକାଇ ଢ�ଇଥିଲକା। ଉକ୍ ମକାମଲକାର ବଚିକାର କର ି
ଜଲି୍କା ଢ�ୌରକା ଜଜ ମଧମୁତିକା ମ�କାନ୍ ି�ୁମ୍ବକୁି ୨ ବର୍୍ବ ସଶ୍ମ କକାରକା�ଣ୍ଡଢର �ଣ୍ଡତି 
କରଛିନ୍।ି ଉକ୍ ମକାମଲକାକୁ ସରକକାରଙ୍ ପକ୍ରୁ ସରକକାରୀ ଓକଲି ଢ�ବରକାଜ 
ଢବଢ�ରକା ପରଚିକାଳନକା କରଥିିଢଲ।

 �ମଠରତନୁ୍ଳନିଆରେ ଚାେଣ ମର�ାତ୍ସବ

ଗଁଦଆି, ୧୮କା୩(ସମସି): ଗନ୍ଦଆି ବ୍ଲକ ଅତେଗ୍ଯତ ମଠ ଢତତୁେଳଆିଗ୍ରକାମଢର 
ତନିଦିନି ଧର ିବକା�କାଜୀଉ ଚକାରଣ ଶକାଖକା ତରେରୁ ଅଷ୍ବଂିଶତମ ଚକାରଣମଢହକାତ୍ସବ 
ଅନୁଷ୍ତି ଢହକାଇରକାଇଛ।ି ଶ୍ୀଜଗନ୍ନକାଥ ଢଚତନକାବକା�କାଜୀଉ ଚକାରଣ ଶକାଖକା 
ମଠଢତତୁେଳଆି ଗ୍ରକାମବକାସୀଙ୍ ମଳିତି ପ୍ରୟକାସଢର ଗରୁୁବକାର ଏହକା ଆରମ୍ଭ ଢହକାଇଛ।ି 
୨୩ ତକାରଖିଢର କଳସ ରକାତ୍ରକା, ଘଟସ୍କାପନ, ଅଙୁ୍ରଢରକାପଣ, ଭକାଗବତ ପକାଠ, 
ଭଜନ ପରଢିବଷଣ କରକାରକାଇଥି�କା। ଦ୍ତିୀୟ ଦବିସଢର ଭକାଗବତ ସଭକାଢର 
ପରମହଂସ ସ୍କାମୀ ବ୍ରହ୍କାନନ୍ଦ ସରସ୍ତୀ, ଆନନ୍ଦଢଚୈତନ୍ ଶ୍ୀଜଗନ୍ନକାଥ କଥକାମତୃ 
ପ୍ରଦକାନ କରଥିିଢ�। ଢଶଷଦନିଢର ଗରୁୁପଜୂକା, ଢଗକାପଜୂକା, ଶ୍ୀବଷୁି୍ ସହସ୍ରନକାମ, 
ଗୀତକାପକାଠ, ହନୁମକାନ ଚକାଳଶିକା, ସକାମହୂକିଭକାଢବ ପକାଠ କରକାରକାଇ ପରୂ୍୍ଯକାହୁତ ି
ଓ ପ୍ରସକାଦ ଢସବନ କରକାରକାଇଥି�କା। ଏଥିଢର ଢେଙ୍କାନକାଳ, କଙ୍ଡକାହକାଡ, 
ରଦୁପତ,ି ମଜୁରୀ, ନରଣପରୁ,ବଣସଂି, ଢରକାରନ୍ଦକା, ସନ୍ଥପରୁ, ଅଙୁ୍ରଦକା, ଗଁଦଆି, 
ଗରିଧିକାରୀ ଆଶ୍ମ, ଷେଙ୍ୀ, ମଗୁ ପଦକା, ନୀଳକଣ୍ଠପରୁ, ଢବଢ଼କାପକାଳ, ଆଦ ିପରୁକା, 
ସନ୍ଥସରକା, ଖଙି୍ରକା, ଢଟକା� ରପଶ ି ମହମିକା ମଣ୍ଡଳ, ରଆୁଳ ି ବନ୍, ଆରକା ଚୁଆ, 
ଢରକାରନ୍ଦକା ମଣ୍ଡଳ ଢରକାଗଦକାନ କରଥିିଢ�। ଢରକାରନ୍ଦକାମଣ୍ଡଳ ସଂଗଠକ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର 
ରକାଉଳ, ଜଲି୍କା ସଂଗଠକ ଚକାରଣ ଅରୁଣ ପହୁକାଣ, ସରୂ୍ଯ୍ପ୍ରକକାଶ, ଢଦବବ୍ରତ ଭଞ୍ଜ 
ଢରକାଗଢଦଇଥିଢ�। ରଜ୍କକାର୍ଯ୍ ପଣ୍ଡତି ରକାମଚନ୍ଦ୍ରନନ୍ଦ, ପଣ୍ଡତି ଅମ୍ବୁଜ ମଶି୍ ଓ 
ପଣ୍ଡତି ଶ୍ୀକକାତେ ନଳ ସଗୁରୁ ରୂଢପ ପରଚିକାଳନକା କରଥିିଢ�।

ଓଡ଼�ିା େବିସ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ିସବୈଠକ

ସମାସରାହକୁ �ଙୃ୍ଖଳାର ସହ ପାଳନ ନମିସତେ ପରାମ�ଚ୍ଚ

ସରାଙ୍ଗ ଇସଲସଭନ୍   କ୍ସିକଟ୍   
ପ୍ରତସିଯାଗତିା ଉଦ୍  ଯାପତି ବଲି୍ଟନ୍  କୁ ହରାଇ ଗଡ଼ସନ୍ତ୍ରୀ ଚାମ୍ଅିନ

ସହକାର୍ରୀ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ ମହଳିା ମହାବେି୍ାଳୟ ପରେି�ଚ୍ଚନ
କାମାକ୍ାନଗର, ୧୮ା୩(ସମସି): 
କକାମକାକ୍କାନଗର ମ�ଳିକା ମ�କାବ�ି୍ୟକାଳୟର 
ଏକ ଅେଢି�କାଗ ଆଧକାରଢର ଉପଜଲି୍କାପକାଳ 
ଢଜ୍ୟକାତଶିଙ୍ର ସକା�ୁଙ୍ ନଢିଦ୍୍ବଶକ୍ଢମ 
ସ�କକାରୀ ଜଲି୍କାପକାଳ ମ�ନ ଢମକା�ନ 
ଢଜନକା ଓ �ୀପକ ମଶି୍ ମଳିତି େକାଢବ 
କକାମକାକ୍କାନଗର ମ�ଳିକା ମ�କାବ�ି୍ୟକାଳୟ 
+୨ ଓ +୩କୁ ପର�ିଶ୍ବନଢର �କାଇଥିଢଲ। 
ଅେଢି�କାଗ ଥିଲକା ଢ�, ଅଧିକକାଂଶ ସମୟଢର 
ଅଧ୍ୟକାପକିକାମକାଢନ ମ�କାବ�ି୍ୟକାଳୟ 
ଆସନୁକା�କାନ୍।ି ଏ� ି ଅେଢି�କାଗକୁ 
ଆଧକାର କର ି ସ�କକାରୀ ଜଲି୍କାପକାଳ 
ଦ୍ୟ �ୁଇ ମ�କାବ�ି୍ୟକାଳୟକୁ ପର�ିଶ୍ବନ 
�କାଇ ବକାଢୟକାଢମଟ୍ରକି ଚକାଲୁ ନ ଥିବକା 
ଢ�ଖି ଅସଢନ୍କାର୍ ପ୍ରକକାଶ କରଥିିଢଲ। 
ବକାଢୟକାଢମଟ୍ରକି୍   �ଥକାଶୀଘ୍ର ଚକାଲୁ କରବିକା 

ପକାଇଁ ନଢିଦ୍୍ବଶ ଢ�ଇଛନ୍।ି ଉପସ୍କାନ 
ଖକାତକାଢର ଆଗମନ ଓ ପ୍ରସ୍କାନ ସମୟ ଉଢଲ୍ଖ 
ପକାଇଁ ମଧ୍ୟ ନଢିଦ୍୍ବଶ ଢ�ଇଛନ୍।ି ଢକ� ି
ଅଧ୍ୟକାପକିକା ଛୁଟଢିର ର�ଢିଲ �ରଖକାସ୍ତ ଢ�ଇ 
ଛୁଟ ିମଞ୍ରୁ ପକାଇଁ ଅନୁମତ ିକତୃ୍୍ବପକ୍ଙ୍ଠକାରୁ 
ଢନବକା ପକାଇଁ କ�ଥିିଢଲ। ଛକାତ୍ୀମକାନଙ୍ 
େବରି୍୍ୟତକୁ ଢନଇ ନୟିମତି କ୍ଲକାସ୍   କରବିକା ଓ 

ପରୀକ୍କା ସବୁ ସଠକି୍   େକାବଢର ପରଚିକାଳନକା 
କରବିକାକୁ ମ�କାବ�ି୍ୟକାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ ଓ 
ଅଧ୍ୟକ୍କାଙୁ୍ ପରକାମଶ୍ବ ଢ�ଇଛନ୍।ି ଏଥିଢର 
ଢକୌଣସ ି ତରୁଟ ି ଢ�ଢଲ ଉପଜଲି୍କାପକାଳଙ୍ 
�ୃଷ୍ଟ ି ଆକର୍୍ବଣ କର ି ବ�ିତି କକା�୍ବ୍ୟକାନୁଷ୍କାନ 
ଗ୍�ଣ କରକା�ବି ଢବକାଲ ି ସକାମ୍ବକା�କିଙୁ୍ 
କୁ�କା�କାଇଛ।ି

ହସି୍ାଳ ଏନ୍  ଏସସିର ବଢୁଛ ିରାଜସନୈତକି ଉଷ୍ମତା

ହଢି୍ାଳ, ୧୮ା୩(ସମସି): �ଢିନ୍ଦକାଳ ଏନ୍  ଏସ ି
ନବି୍ବକାଚନ ନମିଢନ୍ ରକାଜଢନୈତକି ଉର୍୍ମତକା 
ବଢ଼଼ବିକାଢର ଲକାଗଛି।ି ବେିନି୍ନ �ଳର ଛକାମଆୁ 
ଢନତକାଙ୍ ଢଡରକା ଏଢବ ଏନ୍  ଏସଢିର ପଡ଼ଥିିବକା 
ଢ�ଖିବକାକୁ ମଳିଛି।ି ସବୁଠୁ ଢଗକାଟଏି ପକା� ଆଗଢର 
ବଢିଜଡ ି�ଳର ଢନତକାମକାଢନ ଢଡରକା ପକକାଇ କଏି 
ଢକଉଁ ୱକାଡ୍ବର �କାୟତି୍ୱ ଢନଢଲ �ଳ ଜତିବି ଢସ 

ଢନଇ ମକାନସମନ୍ଥନ ଚକାଲୁଥିବକା ଢ�ଖିବକାକୁ ମଳିଛି।ି 
ବଢିଜଡ ି �ଳର ମଙ୍ଗ ବଧିକାୟକିକା ସୀମକାରକାଣୀ 
ଧରଥିିବକା ଢବଢଳ ପ�୍ବ୍ୟଢବକ୍କ େକାଢବ ସ�ର 
ବଧିକାୟକ ସଧୁୀର ସକାମଲ, େୁବଢନଶ୍ୱର ଉତ୍ରକା 
ବଧିକାୟକ ସଶୁକାନ୍ ରକାଉତ �କାୟତି୍ୱ ଢନଇଥିବକା 
ଢବଢଳ ଜଲି୍କାର ବ�ୁ ଛକାମଆୁ ଢନତକା �ଢିନ୍ଦକାଳ ବ୍ଲକ 
ପବୂ୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ ପ୍ରୟିରଞ୍ନ ମକା�ୁନ୍, ପକାଲଲ�ଡକା 

ବଧିକାୟକ ମଢୁକଶ ପକାଲ୍  , ପବୂ୍ବତନ ଏନ୍  ଏସ ି
ଅଧ୍ୟକ୍କା ରୀନକା ଢବଢ�ରକା ପ୍ରମଖୁ ଶନବିକାର �ଢିନ୍ଦକାଳ 
ଏନ୍  ଏସଢିର ଢଡରକା ପକକାଇଥିବକା ଢ�ଖିବକାକୁ 
ମଳିଥିିଲକା। ସ୍ୱକାଧୀନ ପ୍ରକାଥ୍ବୀଙୁ୍ ମଢନଇବକାକୁ 
ଢନତକାମକାଢନ ବଳ କର୍ଢି�ଇଛନ୍।ି ଆସନ୍କା ୨୦ 
ତକାରଖିଢର ପ୍ରତ୍ୟକା�କାର ତକାରଖିର ଢଶର୍�ନି 
ଥିବକା ଢବଢଳ ଚୂଡକାନ୍ ପ୍ରକାଥ୍ବୀ ତକାଲକିକା ପ୍ରକକାଶ 
ପକାଇବ ଓ ଏପ୍ରଲି ୩ ତକାରଖିଢର ନବି୍ବକାଚନ ଢ�କାଇ 
୫ ତକାରଖି ଫଳକାଫଳ ଢଘକାର୍ଣକା ଢ�ବକା ପକାଇଁ 
ନବି୍ବକାଚନ ଆଢୟକାଗଙ୍ ଦ୍କାରକା ତକାରଖି ଢଘକାର୍ଣକା 
ଢ�କାଇଥିବକା ଢବଢଳ ପ୍ରକାଥ୍ବୀମକାଢନ ଏଢବଠକାରୁ 
ଘର ଘର ବୁଲ ି ନଜିର ଢେକାଟ େକି୍କା କରୁଛନ୍।ି 
ବଢିଜପ ି ଓ ବଢିଜଡ ି ୨ ରକାଜଢନୈତକି �ଳର 
ନଜର ଏଢବ ଅଧ୍ୟକ୍ ଆସନ ପକାଇଁ ଚଳତିବର୍୍ବ 
ଅଧ୍ୟକ୍ ଆସନ ଅନୁସଚୂତି ଜନଜକାତ ି ପକାଇଁ ଥିବକା 
ଢବଢଳ ଢେକାଟରମକାଢନ ନଜିର ଅଧ୍ୟକ୍ ପଡ ପକାଇଁ 
ଢେକାଟ ଢ�ଢବ କଏି ଢକଉଁ ୱକାଡ୍ବଢର ବଜିୟୀ ଢ�ବ 
ଏଢବ ଏନ୍  ଏସରି ସବୁ ସ୍କାନଢର ଚର୍୍ବକା ଢ�ଉଛ।ି

ଜରାଜ୍ରୀର୍ଚ୍ଚ ଅବସ୍ାସର ସରକାର୍ରୀ ଆୟସୁବଚ୍ଚେ ଚକିତି୍ାଳୟ

ପଣୁ୍ଡଆ, ୧୮କା୩(ସମସି): କକାମକାକ୍କାନଗର 
ଉପଖଣ୍ଡ କନ୍ଓି ପଟୁସକା� ି ପଞ୍ଚକାୟତଢର 
ଓଡ଼ଶିକା ରକାଜ୍ୟ ସରକକାରଙ୍ ଆୟଢୁବ୍ବ� 
ଚକିତି୍କାଳୟ ର�ଛି।ି ପ୍ରକାୟ ୩୦ ବର୍୍ବ 
ପଢୂବ୍ବ ଗେ ିଉଠଥିିବକା ଏ� ିଡକାକ୍ରଖକାନକାଟ ି
ଏଢବ ଜରକାଜୀର୍୍ବ ଅବସ୍କାଢର ପଡ଼ଛି।ି 
ରକାଜ୍ୟ ସରକକାରଙ୍ ଦ୍କାରକା ଜଢଣ ଡକାକ୍ର, 

ଜଢଣ ଫକାମ୍ବକାସଷି୍ଟ, ଜଢଣ ଠକିକା�କାର 
ନଢିୟକାଜତି ଅଛନ୍।ି କନୁି୍ ପକାରପିକାରପିକାଶଶ୍ ଷିକ 
ବ୍ୟବସ୍କା �ଥକା-ପକାନୀୟ ଜଳ, ଢରକାଗୀ 
ଆଶ୍ୟ, ଡକାକ୍ରଙ୍ ଆଶ୍ୟ, ଢମଡସିନି,ି 
ଅନ୍ୟନ ଉପକରଣ ଓ ମଖୁ୍ୟତ ପରୁୁଣକା 
ଛକାତଘର ଛକାତରୁ ସ୍ଲକାପ ପଡୁଛ,ି କବକାଟ 
ଝରକକା ଉଈ ଲକାଗଗିଲକାଣ।ି �ୂରରୁ ଏ�କା 

ଏକ େୂତଢକକାଠ ି େଳ ି �ୃଶ୍ୟମକାନ। 
ଚକାରପିଢଟ ପକାଢଚର ି ଓ ମଖୁ୍ୟ ଫକାଟକ 
ନ ଥିବକା ଢ�ତୁ, ରକାତଢିର ମ�୍ୟପଙ୍ 
ଆଡ୍କା ଜମଛୁ।ି �କା�କା ପକାରପିକାଶଶ୍ ଷିକ ଅବସ୍କା 
ଢ�ଖିଢଲ ଜଣକାପଡୁଛ।ି ଏ�କା ଫଳଢର 
୧୦ଟ ି ପଞ୍ଚକାୟତର ୪୦ �ଜକାର ଢଲକାକ 
ସ୍ୱକାସ୍୍ୟଢସବକାରୁ ବଞ୍ଚତି ଢ�ଉଛନ୍।ି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ସଯାଜନାର 
ଜନ�ଣୁାଣ ି�ବିରି

କାମାକ୍ାନଗର, ୧୮ା୩(ସମସି): କକାମକାକ୍କାନଗର ବ୍ଲକ ସେକାଗ�ୃଢର 
ଶନବିକାର ଉପଜଲି୍କାପକାଳ ଢଜ୍ୟକାତଶିଙ୍ର ସକା�ୁଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତକାଢର 
ମ�କାତ୍କା ଗକାନ୍ୀ ନଶି୍ନି୍ କମ୍ବନ�ିକୁ୍ ି ଢ�କାଜନକା ଓ ପ୍ରଧକାନମନ୍ତୀ 
ଆବକାସ ଢ�କାଜନକାର ଜନଶଣୁକାଣ ି ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ଢ�କାଇ�କାଇଛ।ି 
ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ ଢପ୍ରମକାନନ୍ଦ ସକା�ୁ, ବଡିଓି ବକିକାଶ ମ�କାନ୍,ି ଏବଡିଓି 
ଝରଣକାରକାଣୀ ସକାମଲ, ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚକାୟତର ଢଲକାକ ପ୍ରତନିଧିି, ପଓି, 
ଢଜଇ, ଜଆିର୍  ଏସ୍  , ଇଢଲକ୍ଟ ୍ି, ଫଢରଷ୍ଟ ଡପିକାଟଢମଣ୍ ଏବଂ ବ୍ଲକର 
କମ୍ବଚକାରୀ ଉପସ୍ତି ଥିଢଲ। ଏଠକାଢର ବ୍ଲକର ବେିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନ 
ମଳୂକ କକା�୍ବ୍ୟ, ପ୍ରଧକାନମନ୍ତୀ ଆବକାସ ଢ�କାଜନକା, ମ�କାତ୍କା ଗକାନ୍ୀ 
ଗ୍କାମୀଣ ନଶି୍ତି କମ୍ବ ନ�ିକୁ୍ ି ଢ�କାଜନକା କପିର ି ସଠକି୍   େକାବଢର 
ରୂପକାୟନ ଢ�ବ ଢସ ବରି୍ୟଢର ଆଢଲକାଚନକା କରକା�କାଇଥିଲକା।

ବ୍ଲକସ୍ର୍ରୀୟ କଳା ସଂସ୍ତୃ ିସଂଘ େକ୍ଷତା ପର୍ରୀକ୍ଷା
ପରଜଙ୍ଗ, ୧୮ା୩(ସମସି): ପରଜଙ୍ଗ 
ବ୍ଲକ କକା�୍ବ୍ୟକାଳୟ ପରସିରଢର ବ୍ଲକ ଢଗକାଷ୍ୀ 
ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକକାରୀ ତଥକା ବ୍ଲକ କଳକା 
ସଂସ୍ତୃ ିସଂଘ ପରରି୍�ର ସେକାପତ ିସଂଗ୍କାମ 
ଢକଶରୀ େକାଲ ଓ ଉପସେକାପତ ି ପ୍ରେକାକର 
ନକାଥଙ୍ ଢନତୃତ୍ୱଢର ଏବଂ ତ�ସଲି�କାର 
ସରିଆିଲ୍   ଶଭୁ୍ର ପଢଟଲଙ୍ ଉପସ୍ତିଢର ଆମ 
ଢଲକାକକଳକା ଓ ଆମ ସଂସ୍ତୃ ିଲକାଗ ିମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
କଳକାକକାର ସ�କାୟତକା ଢ�କାଜନକାଢର 
�ତିକାଧିକକାରୀ ମଢନକାନୀତ ନମିଢନ୍ 
କଳକାକକାରଙ୍ �କ୍ତକା ପରୀକ୍କା ୨୦୨୩ 
ଶକୁ୍ବକାର ଏ�କା ଦ୍ତିୀୟ �ନିଢର ପ�ଞ୍ଚଛି।ି 
ଉକ୍ ଶବିରିଢର ପକାଲକା, ଘଡୁୁକ,ି ସଂକୀତ୍୍ବନ, 
�ଣ୍ଡ, ଘଣ୍ବକା�୍ୟ, ପକାଇକ ଆଖଡ଼କା, 

ଚତି୍ଶଳି୍ୀ, ଢଘକାଡ଼କାନକାଚ କଳକାକକାର ନଜିର 
�କ୍ତକା ଓ ଢକୌଶଳ ପ୍ରମକାଣତି କରବିକା ପକାଇଁ 
ଅତଥିିଙ୍ ସମ୍ଖୁଢର କଳକା ପ୍ର�ଶ୍ବନ କରୁଛନ୍।ି 
ଦ୍ତିୀୟ �ନିର ମଲୂ୍ୟକାୟନ ଉପଢର ବ୍ଲକର 
ପକାଲକା ଗକାୟକ ତଥକା ଓଡ଼ଆି ବେିକାଗ ଅଧ୍ୟକାପକ 

ପ୍ରସନ୍ନ ସକା�ୁ, ସଂକୀତ୍୍ବନ ଗରୁୁ ଢ�ବରକାଜ 
ସକା�ୁ, ପକାଇକ ଗରୁୁ ନବିକାରଣ ସକାମଲ, �ଣ୍ଡ 
ବଚିକାରକ ପ୍ରହ୍କା� ବଶି୍ୱକାଳ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି 
ଥିଢଲ। ବ୍ଲକ କମ୍ବଚକାରୀଙ୍ ସ�ଢ�କାଗଢର 
କକା�୍ବ୍ୟକ୍ମ ପରଚିକାଳତି ଢ�ଉଛ।ି

ଢେଙ୍ାନାଳ, ୧୮ା୩(ସମସି): ଢେଙ୍କାନକାଳ 
ସକାଇ ସତ୍  ସଙ୍ଗ ଢସବକା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ 
ସକାଇ ବକାବକାଙ୍ ପକାଲଙି୍ ଢଶକାେକା�କାତ୍କା 
ଶରିଡିଢିର ମ�କା ଆଡମ୍ବରଢର ଅନୁଷ୍ତି 
ଢ�କାଇ�କାଇଛ।ି ଶରିଡିରି ଖଣ୍ଡବକା ମନ୍ଦରିଢର 
ସକାଇ ସଂସ୍କାନର ମଖୁ୍ୟ ପଜୂକ ଓ ଅନୁଷ୍କାନର 
ଅଧ୍ୟକ୍ ଶବିପ୍ରସକା� ପଣ୍ଡକାଙ୍ ଦ୍କାରକା ବକାବକାଙ୍ 
ପଜୂକା ଢ�ବକା ପଢର ବକାବକାଙ୍ ପକାଲଙିି୍ 
ଶରିଡି ି ଗ୍କାମ ପରକି୍ମକା କରଥିିଲକା। ପକାଲଙି୍ 
ବକାବକାଙ୍ ସପ୍କାଧି ମଣ୍ଡପଢର ପ�ଞ୍ଚଲିକା 
ପଢର �ଜକାର �ଜକାର େକ୍ଙୁ୍ ପ୍ରସକା� 
ବତିରଣ କରକା�କାଇଥିଲକା। ଏ� ିପକାଲଙି୍ଢର 
ଢେଙ୍କାନକାଳରୁ ୧୮୭ ଜଣ ଓ ଶରିଡି ିଗ୍କାମରୁ 

ଶ� ଶ� ଶ୍ର୍କାଳୁ ଘଣ୍, ଢଖକାଳ, ମ�ୃଙ୍ଗ 
ସ�ତି ସକାମଲି ଢ�କାଇଥିଢଲ। ଏ� ି ପକାଲଙିି୍ 
ଢଶକାେକା�କାତ୍କାର ମଖୁ୍ୟ ଆକର୍୍ବଣ ଥିଲକା 
ମ�କାରକାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରସରି୍ ଚକାଙୁ୍ଗଡ଼ ି ବକାଜକା। ସକାଇ 
ବକାବକାଙ୍ ଜୟ ଜୟକକାର ଧ୍ୱନଢିର ଶରିଡି ି
ମକାଟ ି ପ୍ରଙ୍ପତି ଢ�କାଇଥିଲକା। ସନ୍୍ୟକାଢର 
ଦ୍କାରକାକକା ମୟୀ ସକାମକ୍ାଢର ୧୦୦୦ େକ୍ଙ୍ 
ପକାଇ ଁ ପ୍ରସକା� ବତିରଣ କରକା�କାଇଥିଲକା। 
ସମସ୍ତ କକା�୍ବ୍ୟକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟଟ୍  ର ସ�ସ୍ୟ ଅମଢରନ୍ଦ୍ର 
ଖଣୁ୍ଆି, ଅମଢରନ୍ଦ୍ର ସକା�ୁ, ରଘନୁନ୍ଦନ ସକା�ୁ, 
ସବୁକାସ �କାସ, ଢମକାନଜ ସକା�ୁ, ଗୀତକାଞ୍ଳ ି
ମ�କାପକାତ୍, ଶକାନ୍ଲିତକା ଢବଢ�ରକା, 
ସଢନ୍କାର୍ୀ ମକାଝୀ ସକା�କା�୍ୟ କରଥିିଢଲ।



ରବବିାର, ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୨

 ରବବିାର 
୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ ୧୩ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା
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କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୮୍ରା୩ (ସମସି)

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା ଜଲି୍୍ରା ମଖୁ୍ୟ ଚେିତି୍୍ରାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରାର 
କପୌରପ୍ରାଳେି୍ରା ୧୦ନମ୍ୱର ୱ୍ରାର୍ଡସ୍ତି ଖରଅିଙ୍ଗ ଗ୍ରମରୁ ସହର 
ଉପେଣ୍ଠ ଶ୍ୟ୍ରାମଗରୁଆି ଗ୍ର୍ରାମେୁ ସ୍୍ରାନ୍ରାନ୍ତର କହ୍ରାଇଛ।ି ଏହ୍ରାେୁ 
କନଇ ବବି୍ରାଦ ମଣୁ୍ଡ କେେଛି।ି କପୌର୍ରାଞ୍ଚଳକର ଅବ୍ଡ୍ରାନ ସଏିଚସ ି
ବ୍ରା ସେି ିହସ୍େି୍ରାଲ ଦ୍ରାବକିର ଜ୍ରାନୁୟ୍ରାରୀ ୨୪ତ୍ରାରଖିରୁ ଆରମ୍ଭ 
କହ୍ରାଇଥିବ୍ରା ଆକ୍୍ରାଳନର ପରୂ୍୍ଡକଛେଦ ପଡ଼ଛି।ି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା 
କମରେି୍ରାଲ କ୍ୟି୍ରାନୁଷ୍୍ରାନ େମେି ି ଆହ୍ୱ୍ରାନକର ଆରମ୍ଭ 
କହ୍ରାଇଥିôବ୍ରା ଗଣଧ୍ରାରଣ୍ରା ଶନବି୍ରାର ୫୪ ଦନିକର ପ୍ରତ୍ୟ୍ରାହୃତ 
କହ୍ରାଇଛ।ି ଜଲି୍୍ରା ପ୍ରଶ୍ରାସନର ପ୍ରତଶିରୁତ ି କ୍କମ ଆକ୍୍ରାଳନ 
ସ୍ଗତି ରହଥିିବ୍ରା କ�୍ରାଷଣ୍ରା େର୍ରାଯ୍ରାଇଛ।ି ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳଙ୍କ 

ନକିଦ୍୍ଡଶ କ୍କମ 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳ 

ପୀତ୍ରାମ୍ୱର ସ୍ରାମଲ, ମଖୁ୍ୟ 
ଜଲି୍୍ରା ଚେିତି୍୍ରା ଅଧିେ୍ରାରୀ ର. 

ଅନୀତ୍ରା ପଟ୍ଟନ୍ରାୟେ ଓ ପଲୁସି ଅଧିେ୍ରାରୀ 
ଜୟନ୍ତ ମହ୍ରାପ୍ରାତ୍ରଙ୍କ ଆକ୍୍ରାଳନେ୍ରାରୀଙ୍କ 

ସହ ଆକଲ୍ରାଚନ୍ରା ସଫଳ କହ୍ରାଇଛ।ି ଅବ୍ଡ୍ରାନ ପଏିଚସ ି ଲ୍ରାଗ ି
କେଷଜ ବକିଶଷଜ୍ଞ, ସ୍ତୀ ଓ ପ୍ରସତୂୀ କର୍ରାଗ ବକିଶଷଜ୍ଞ ଓ ଶଶି ୁ
ବେି୍ରାଗ ବକିଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ନଯିକୁ୍ତ ି ନମିକନ୍ତ ମ୍ରାର୍୍ଡ ୧୫କର ବଜି୍ଞପ୍ ି
ଜ୍ରାର ିେର୍ରାଯ୍ରାଇଛ।ି ମ୍ରାର୍୍ଡ ୨୬ ମଧ୍ୟକର ଦରଖ୍ରାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ େର ି
ନଯିକୁ୍ତ ି ଦଆିଯବି। ଦ୍ତିୀୟକର ଏହ ି ର୍ରାକ୍ତରଖ୍ରାନ୍ରାକର ୨୪ 
�ଣ୍ଆି ଆମ୍ୱୱୁଲ୍ରାନ୍ସ କସବ୍ରାର ବ୍ୟବସ୍୍ରା େର୍ରାଯବି। ତୃତୀୟକର 
ପ୍ର୍ରାରମ୍ଭେି ପଯ୍ଡ୍ୟ୍ରାୟକର େଛି ି ସଂଖ୍ୟେ ଶଯ୍ୟ୍ରା ମଧ୍ୟ କଯ୍ରାଗ୍ରାଇ 
ଦଆିଯବି କବ୍ରାଲ ି୩ ଅଧିେ୍ରାରୀ ଆକ୍୍ରାଳନେ୍ରାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
କଦଇଛନ୍ତ।ି ର୍ରାଜ୍ୟ ସରେ୍ରାର ତଥ୍ରା ଜଲି୍୍ରା ପ୍ରଶ୍ରାସନ ତରଫରୁ 
ଉପକର୍ରାକ୍ତ ପଦକଷେପ ଗ୍ରହଣ େର୍ରାଯ୍ରାଇଥିବ୍ରାରୁ ଗଣଧ୍ରାରଣ୍ରା 
ପ୍ରତ୍ୟ୍ରାହ୍ରାର େରକିନବ୍ରାେୁ ୩ ଅଧିେ୍ରାରୀ ଆକ୍୍ରାକଳନେ୍ରାରୀଙୁ୍କ 
ଅନୁକର୍ରାଧ େରଥିିକଲ। ଏହ୍ରାେୁ ବଚି୍ରାର େର ି ଆକ୍୍ରାଳନ 

ସ୍ଗତି ରଖିବ୍ରାେୁ େମେି ିତରଫରୁ ପବୂ୍ଡତନ ମନ୍ତୀ ଗକଣଶ୍ୱର 
କବକହର୍ରା କ�୍ରାଷଣ୍ରା େରଥିିକଲ। କତକବ ପ୍ରଶ୍ରାସନ କଦଇଥିବ୍ରା 
ପ୍ରତଶିରୁତ ିପ୍ରାଳନ େରବି୍ରାେୁ କବକହର୍ରା ଅନୁକର୍ରାଧ େରଥିିକଲ। 
ବ୍ୟତକି୍ମ କହକଲ ପଣୁ ି ଆକ୍୍ରାଳନ କହବ କବ୍ରାଲ ି ଉପସ୍ତି 
ଅଧିେ୍ରାରୀଙୁ୍କ କସ କଚତ୍ରାବନୀ କଦଇଥିକଲ। ସୟଦ ଆେମଲ 

ଅଲ୍ୀ, ହବିଜୁର ରକହମ୍ରାନ, ଆେବର ଆଲ୍ୀ, କସୌକମନ୍ଦ 
ପଷୃ୍,ି ଆଇନଜୀବୀ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍େି, ପ୍ରଫୁଲ୍ ଦ୍ରାସ, ରଶ୍ତି୍ରା 
ସଂି, ନକର୍ରାତ୍ତମ କଜନ୍ରା, ବପିନି ବହି୍ରାରୀ ପରଡ଼ି୍ରା, ପ୍ରକମ୍ରାଦ 
ମହ୍ରାପ୍ରାତ୍ର, ଅବଦୁଲ ମଜଜି୍  , ମହମ୍ମଦ ୟ୍ରାସରି, ପ୍ରଶ୍ରାନ୍ତ ସଂି, 
ଉକମଶ ସଂି, ଗୟ୍ରାଧର ଧଳ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ।

ଦୀ�୍ଡ ଦନି ପକର ମର୍ରାମତ ିକହଲ୍ରା ର୍ରାସ୍ତ୍ରା
ମଣଜିଙ୍୍ରା,୧୮।୩ (ସମସି): ତକିତ୍ତ୍ଡ୍ରାଲ ବ୍ଲେର ନରୁଆଠ୍ରାରୁ ତୁଳଙ୍ଗ ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରାଲଖମ୍ରାଯକୁ୍ତ 
ର୍ରାସ୍ତ୍ରା କଶଷକର ମର୍ରାମତ ିକହ୍ରାଇଛ।ି ଗ୍ର୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବେି୍ରାଗର ଏହ ିର୍ରାସ୍ତ୍ରା ପଚୁି କହ୍ରାଇଛ।ି 
ର୍ରାସ୍ତ୍ରା ମର୍ରାମତ ିପକର ତୁଳଙ୍ଗ ଓ ନରୁଆ ଅଞ୍ଚଳର କଲ୍ରାକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କହ୍ରାଇଛନ୍ତ।ି

କେଜସ୍ନିୀ, ସ୍ମରଣେି୍ରା, ପ୍ୟିେମ୍ରାଙ୍କୁ  
‘ସକୁଷମ୍ରା ସ୍ର୍ରାଜ ସମ୍୍ରାନ’

ର ଘକୁ ନ ୍ରା ଥ ପକୁ ର /
େକିତ୍ତେ୍ରାଲ,୧୮।୩ (ସମସି): 
ର�ନୁ୍ରାଥପରୁ ବ୍ଲେ ଅଧୀନ 
ସ୍ରାକଦଇପରୁ ଗ୍ର୍ରାମର 
ସ୍ରାହତି୍ିୟେ୍ରା କତଜସ୍ନିୀ 
ପଣ୍ଡ୍ରାଙୁ୍କ ଅନ୍ତର୍ରାଷ୍ଟୀୟ ମହଳି୍ରା 
ଦବିସ ଅବସରକର ସଷୁମ୍ରା 
ସ୍ର୍ରାଜ ସମ୍ମ୍ରାନକର ସମ୍ମ୍ରାନତି 
େର୍ରାଯ୍ରାଇଛ।ି େ୍ରାଜପ୍ରା ମହଳି୍ରା କମ୍ରାର୍୍ଡ୍ରା ପଷେରୁ ସମ୍୍ରାଦେି୍ରା ଜୟଲକ୍ଷୀ ମହ୍ରାନ୍ତ,ି ଗୀତ୍ରାଞ୍ଜଳୀ 
ସ୍ରାହୁ, ସ୍ତି୍ରା ପ୍ରଧ୍ରାନ ପ୍ରମଖୁ କତଜସ୍ନିୀଙୁ୍କ ତଶଙ୍କ ବ୍ରାସେବନକର ପହଞ୍ଚ ି ପଷୁ୍ପଗଛୁେ, 
ମ୍ରାନପତ୍ର, ଉତ୍ତରୀୟ କଦଇ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ େରଥିିକଲ। କତଜସ୍ନିୀ ଏେ୍ରାଧିେ େବତି୍ରା ସଙ୍କଳନ 
ସହ ର୍ରାଷ୍ଟପତ ି କ୍ୌପଦୀ ମମୁୁ୍ଡଙ୍କ ଉପକର ପସୁ୍ତେ କଲଖି କବଶ୍   ଚର୍୍ଧିତ କହ୍ରାଇଥିକଲ। 
ଏଥିପ୍ରାଇ ଁ ର୍ରାଜେବନକର ର୍ରାଷ୍ଟପତ ି କ୍ୌପଦୀ ମମୁୁ୍ଡ କତଜସ୍ନିୀଙ୍କଠ୍ରାରୁ ତ୍ରାଙ୍କ ଲଖିିତ 
ପସୁ୍ତେ ଗ୍ରହଣ େର ିତ୍ରାଙ୍କ ଉଜ୍ୱଳ େବଷି୍ୟତ େ୍ରାମନ୍ରା େର ିପ୍ରଶଂସ୍ରା େରଥିିକଲ। କତଜସ୍ନିୀ 
ବହୁ ଅନୁଷ୍୍ରାନ ଦ୍୍ରାର୍ରା ପରୁସ୍ତୃ କହବ୍ରା ସହ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନ୍ରାୟେଙ୍କଠ୍ରାରୁ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରଶଂସତି କହ୍ରାଇଛନ୍ତ।ି କସହେିଳ ି ତକିତ୍ତ୍ଡ୍ରାଲ ବ୍ଲେ ଜରତରି୍ରା ପଞ୍ଚ୍ରାୟତ ବନ୍ଧବ୍ରାେ ି ଗ୍ର୍ରାମର 
କ୍ୀର୍ରାବତି ସ୍ରଣେି୍ରା ସ୍ରାହୁ, କବ୍ରାକଧଇ ପଞ୍ଚ୍ରାୟତ କଗ୍ରାବ ି୍ ମହ୍ରାନ୍ତ ିଗ୍ର୍ରାମର ଶଷିେେି୍ରା ପ୍ରୟିତମ୍ରା 
ଦ୍ରାଶଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ‘ସଷୁମ୍ରା ସ୍ର୍ରାଜ ସମ୍ମ୍ରାନ’କର ସମ୍ମ୍ରାନତି େର୍ରାଯ୍ରାଇଛ।ି

୫୪ ଦନି ପକର ଓହରକିଲ ଆକ୍୍ରାଳନେ୍ରାରୀ
ଅରତେ୍ରାନ ସଏିଚ୍ ସ ିର୍ରା ସଟି ିହସ୍ଟି୍ରାଲ ପ୍େଷି୍୍ରା ଦ୍ରାର ିପ୍ସଙ୍

  ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁରରାଧ ପରର ଗଣଧାରଣା ସ୍ଥଗତି
  ଅର୍ାନ ସଏିଚସରିର ନଯିକୁ୍ତ ରେରର ୩ ରରିଶଷଜ୍ଞ 
  ୨୪ଘଣ୍ଆି ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ରସରା ପାଇଁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି

୨୬ ଦନି କହଲ୍ରା ନରିତେ୍୍ରାସ ର୍ରାହ୍ରାରପି୍ରାରକୁ ନ ି
ଅ୍ରାକସତେଲର ମତି୍ଲ ନପି୍ପନ ଷ୍ଲି୍  େମ୍୍ରାନୀ ପ୍ରାକେର ିନମିତେ୍ରାଣ େ୍ରାମେକୁ ରକିର୍ରାଧ

ପ୍ରାର୍ରାଦୀପ,୧୮।୩ (ସମସି)

ହ୍ରାଣ୍ଡଆି ଗ୍ର୍ରାମବ୍ରାସୀ ୨୬ଦନି ଧର ି ଆକସ୍ଡଲର ମତି୍ତଲ 
ନପିନ ଷ୍ଲି େମ୍୍ରାନୀର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରାକଚରୀ ନମି୍ଡ୍ରାଣ 
େ୍ରାଯ୍ଡ୍ୟେୁ ବକିର୍ରାଧ େର ିବଲି ମଝକିର ପଲି୍ରାଛୁଆଙୁ୍କ ଧର ି
ଧ୍ରାରଣ୍ରାକର ବସଛିନ୍ତ।ି େମ୍୍ରାନୀେୁ ସ୍୍ରାଗତ େଲୁ। ନଜି 
ପବୂ୍ଡ ପରୁୁଷର େେି୍ରାମ୍ରାେ ିକଦଲୁ; କହକଲ ପ୍ରାଇଲୁ େ’ଣ 
କବ୍ରାଲ ିପ୍ରଶ୍ନ େରଛିନ୍ତ।ି କଯ ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ତ େମ୍୍ରାନୀ ଅଧିେ୍ରାରୀ, 
ପ୍ରଶ୍ରାସନ ଧ୍ରାରଣ୍ରା ସ୍ଳେୁ ଆସ ି ଗ୍ର୍ରାମବ୍ରାସୀଙ୍କ ଦ୍ରାବ ି
ଉପକର ଲଖିିତ ପ୍ରତଶିରୁତ ି କଦଇନ୍ରାହ୍ରାନ୍ତ ି କସ ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ତ 
ଧ୍ରାରଣ୍ରାକର ବସ ି ରହବି୍ରାେୁ କଲ୍ରାକେ କଚତ୍ରାବନୀ 
କଦଇଛନ୍ତ।ି

 ୧୫ ବଷ୍ଡ ପବୂ୍ଡରୁ ନୂଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚ୍ରାୟତକର ଏସ୍ରାର 
େମ୍୍ରାନୀ ଷ୍ଲି ପ୍ଲ୍ରାଣ୍ ନମି୍ଡ୍ରାଣ ନମିକନ୍ତ ଜମ ି ଅଧିଗ୍ରହଣ 
େରଥିିଲ୍ରା। କସ ସମୟକର ନଜିର େେି୍ରାମ୍ରାେ ିକଦଉଥିବ୍ରା 
ଗ୍ର୍ରାମବ୍ରାସୀଙ୍କ ଦ୍ରାବଗିରୁେି ପରୂଣ େରବି୍ରାେୁ କଦଇଥିବ୍ରା 
ପ୍ରତଶିରୁତ ିଏସ୍ରାର େମ୍୍ରାନୀ ପ୍ରାଳନ େର ିନ ଥିଲ୍ରା। ପକର 
ଆକସ୍ଡଲର ମତି୍ତଲ ନପି୍ପନ ଷ୍ଲି େମ୍୍ରାନୀ କ୍ୟ େର ି
େମ୍୍ରାନୀ ଅଧିଗ୍ରହଣ େରଥିିବ୍ରା ଅବଶଷି୍ ଜମକିର େ୍ରାଯ୍ଡ୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ େରବି୍ରା କବକଳ ନୂଆଗଡ଼, ହ୍ରାଣ୍ଡଆି ଗ୍ର୍ରାମବ୍ରାସୀ 

ବକିର୍ରାଧ େରଥିିକଲ। ପକର ସ୍୍ରାନୀୟ ଗ୍ର୍ରାମବ୍ରାସୀଙ୍କ 
ଦ୍ରାବେୁି କନଇ ବଧି୍ରାୟେଙ୍କ ସହତି େମ୍୍ରାନୀ ଅଧିେ୍ରାରୀଙ୍କ 
ପ୍ରତଶିରୁତ ି ପକର ଗ୍ର୍ରାମବ୍ରାସୀ ଧ୍ରାରଣ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟ୍ରାହ୍ରାର 
େରଥିିକଲ; େନୁି୍ତ େମ୍୍ରାନୀ ତରଫରୁ ଦଆିଯ୍ରାଇଥିବ୍ରା 
ପ୍ରତଶିରୁତ ି ପ୍ରାଣକିର ଗ୍ରାର କବ୍ରାଲ ି ହ୍ରାଣ୍ଡଆି ଗ୍ର୍ରାମବ୍ରାସୀ 

ଅେକିଯ୍ରାଗ ଆଣଛିନ୍ତ।ି ପବୂ୍ଡରୁ ନଦୀ େୂଳକର େମ୍୍ରାନୀର 
େ୍ରାଯ୍ଡ୍ୟେୁ ହ୍ରାଣ୍ଡଆି ଗ୍ର୍ରାମବ୍ରାସୀ ବକିର୍ରାଧ େରଥିିକଲ। 
କସ ସମୟକର ଗ୍ର୍ରାମବ୍ରାସୀ ୯ ଦଫ୍ରା ଦ୍ରାବ ି କନଇ 
େମ୍୍ରାନୀ ଅଧିେ୍ରାରୀଙ୍କ ସହତି ଆକଲ୍ରାଚନ୍ରା େରଥିିକଲ। 
ଧ୍ରାରଣ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟ୍ରାହ୍ରାର ପକର େମ୍୍ରାନୀ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ପ୍ରାଳନ 

େରବି୍ରାକର ବଫିଳ କହ୍ରାଇଛ।ି ବତ୍ତ୍ଡମ୍ରାନ ଗ୍ର୍ରାମ ପ୍ରାଶ୍ଶ୍ଡକର 
ଚ୍ରାଲଥିିବ୍ରା ପ୍ରାକଚରୀ ନମି୍ଡ୍ରାଣ େ୍ରାଯ୍ଡ୍ୟେୁ ବକିର୍ରାଧ େରବି୍ରା 
ସହତି ୨୬ ଦନି କହବ ପଲି୍ରା ଛୁଆଙୁ୍କ ଧର ି ହ୍ରାଣ୍ଡଆି 
କଲ୍ରାକେ ଧ୍ରାରଣ୍ରାକର ବସ ି ରହଛିନ୍ତ।ିଗ୍ର୍ରାମର କବେ୍ରାର 
ଯବୁେଯବୁତୀଙୁ୍କ ନଯିକୁ୍ତ ି ସହତି ବସି୍୍ରାପତି କହବ୍ରାେୁ 
ଥିବ୍ରା ହ୍ରାଣ୍ଡଆି ଗ୍ର୍ରାମେୁ ପଞ୍ଚ୍ରାୟତ ଅଧୀନକର ଏେ ସ୍୍ରାୟୀ 
ସ୍୍ରାନେୁ ବସି୍୍ରାପନ େରବି୍ରା ପକର େମ୍୍ରାନୀ େ୍ରାଯ୍ଡ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
େରବି୍ରାେୁ ହ୍ରାଣ୍ଡଆି ଗ୍ର୍ରାମବ୍ରାସୀ ଦ୍ରାବ ି େରଛିନ୍ତ।ି ଯଦ ି
ଗ୍ର୍ରାମବ୍ରାସୀଙ୍କ ସହତି ଆକଲ୍ରାଚନ୍ରା ନ େର ି େମ୍୍ରାନୀ 
କହଉ େମି୍ୱ୍ରା ପ୍ରଶ୍ରାସନ ବଳ ପ୍ରକୟ୍ରାଗ େର ିେ୍ରାଯ୍ଡ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
େରବି୍ରାେୁ କଚଷ୍୍ରା େକର କତକବ କଶଷ ରକ୍ତବି୍ ୁ  ଥିବ୍ରା 
ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍୍ରାଳନ ଜ୍ରାର ିରଖିବ୍ରାେୁ ହ୍ରାଣ୍ଡଆି ଗ୍ର୍ରାମବ୍ରାସୀ 
କଚତ୍ରାବନୀ କଦଇଛନ୍ତ।ି କତକବ େମ୍୍ରାନୀେୁ କସମ୍ରାକନ 
ସ୍୍ରାଗତ େରୁଛନ୍ତ।ି େମ୍୍ରାନୀ କଲ୍ରାେଙ୍କ ଦ୍ରାବ ିପରୂଣ େର ି
େ୍ରାଯ୍ଡ୍ୟ ଆରମ୍ଭ େରବି୍ରାେୁ ଗ୍ର୍ରାମବ୍ରାସୀ େହଛିନ୍ତ।ି େମ୍୍ରାନୀ 
ଅଧିେ୍ରାରୀଙ୍କ ଅବକହଳ୍ରାରୁ େମ୍୍ରାନୀ େ୍ରାଯ୍ଡ୍ୟ ବଳିମ୍ୱ 
କହଉଥିବ୍ରା ଗ୍ର୍ରାମବ୍ରାସୀ େହଛିନ୍ତ।ି ବ୍ରାରମ୍ୱ୍ରାର ଧ୍ରାରଣ୍ରା, 
ଆକ୍୍ରାଳନକର େମ୍୍ରାନୀ ପ୍ରେଳ୍ପ େ୍ରାଯ୍ଡ୍ୟ ବଳିମ୍ୱ କହବ୍ରା 
ସହତି ଗ୍ର୍ରାମବ୍ରାସୀ ମଧ୍ୟ ହଇର୍ରାଣ କହଉଛନ୍ତ ି କବ୍ରାଲ ି
େହଛିନ୍ତ।ି

  ରଗାରରୀ ରାଇପାସ ରପାଲର ଗାର୍ର 
ଭୁଶଡ଼ୁରିା ଘଟଣା

ରଧି୍ରାନସଭ୍ରାକର ଉଠଲି୍ରା ପ୍ସଙ୍
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୮।୩ (ସମସି): କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା ତନିମିହୁ୍ରାଣୀରୁ 
ଗର୍ରାପରୁ ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ତ କଗ୍ରାବରୀ ନଦୀ ଉପକର ନମି୍ଡ୍ରାଣଧୀନ 
କପ୍ରାଲର ଗ୍ରାର୍ଡର େୁଶରୁବି୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଧି୍ରାସେ୍ରାକର ଉଠଛି।ି ଏହ୍ରାର 
େ୍ରାରଣ ଆଉ େ୍ରାଯ୍ଡ୍ୟ୍ରାନୁଷ୍୍ରାନ କନଇ ବକିର୍ରାଧୀ ଦ୍ରାବ ି େରଛିନ୍ତ।ି 
କବୈଷୟେି ତରୁେ,ି ଅଧିେ ପସି,ି ନମି୍ନମ୍ରାନର ସ୍ରାମଗ୍ରୀକର ନମି୍ଧିତ 
ଏବଂ ସମ୍କୃ୍ତ ବେି୍ରାଗର ମନମ୍ରାନେୁି କନଇ ତଦନ୍ତ େର୍ରାଯ୍ରାଇ 
ତୁରନ୍ତ େ୍ରାଯ୍ଡ୍ୟ୍ରାନୁଷ୍୍ରାନ ଗ୍ରହଣ େର୍ରାଯବି୍ରାେୁ ଦ୍ରାବ ି କହ୍ରାଇଛ।ି 
ବଧି୍ରାନସେ୍ରାକର େଂକଗ୍ରସ ବଧି୍ରାୟେ ତ୍ରାର୍ରାପ୍ରସ୍ରାଦ ବ୍ରାହନିୀପତ ି
ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠ୍ରାଇ ଠେି୍ରାଦ୍ରାର ଏବଂ ଯନ୍ତୀଙ୍କ ବକିର୍ରାଧକର 
େ୍ରାଯ୍ଡ୍ୟ୍ରାନୁଷ୍୍ରାନ ଦ୍ରାବ ି େରଛିନ୍ତ।ି ଯଦ ି େ୍ରାଯ୍ଡ୍ୟ୍ରାନୁଷ୍୍ରାନ ଗ୍ରହଣ 
େର୍ରା ନ ଯ୍ରାଏ କତକବ ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗେୁ କନଇ ବଧି୍ରାନସେ୍ରା ଅଚଳ 
େରକିଦବ୍ରାେୁ କସ କଚତ୍ରାବନୀ କଦବ୍ରାେୁ ପଛ୍ରାଇ ନ ଥିକଲ।

ଡ୍୍ରାଇଭରଙ୍କୁ  ଉଠ୍ରାଇକନଲ୍ରା ପକୁଲସି 
ପ୍ରାର୍ରାଦୀପ,୧୮।୩ (ସମସି): ଜଗତସଂିହପରୁ ଜଲି୍୍ରାର ବେିନି୍ନ 
ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗ୍ରାରଚି୍ରାଳେମ୍ରାକନ ଏେ୍ରାଠ ିକହ୍ରାଇ ପ୍ରାର୍ରାଦୀପ୍   କଦ୍ରାଛେ ି
ନେିେକର ଆକ୍୍ରାଳନ େରୁଥିବ୍ରାକବକଳ ପଲୁସି କସମ୍ରାନଙୁ୍କ 
ଉଠ୍ରାଇ କନଇଛ।ି ଡ୍୍ରାଇେରମ୍ରାକନ ର୍ରାସ୍ତ୍ରାକର ଯ୍ରାଉଥିବ୍ରା 
ଟ୍ରକ୍  ଗରୁେୁି ଅେେ୍ରାଇ ବକିର୍ରାଧ େରଥିିକଲ। ଡ୍୍ରାଇେରଙ୍କ 
ଆକ୍୍ରାଳନ ଚ୍ରାଲଥିିବ୍ରାକବକଳ କସମ୍ରାକନ େ’ଣ ପ୍ରାଇଁ ଗ୍ରାର ି
ଚଳ୍ରାଉଛନ୍ତ ି କବ୍ରାଲ ି େହ ି ବକିର୍ରାଧ େରଥିିକଲ। ଏଣ ୁ ପଲୁସି 
କସମ୍ରାନଙ୍କ ଉପକର େ୍ରାଯ୍ଡ୍ୟ୍ରାନୁଷ୍୍ରାନ କନଇଥିଲ୍ରା। ୧୫ରୁ ଅଧିେ 
ଡ୍୍ରାଇେରଙୁ୍କ ଉଠ୍ରାଇ କନଇଥିଲ୍ରା।

ଉକଛେଦ କହର 
କରଆଇନ େଙି୍କୁଡ଼ ିକଘର ି
େଣ୍ଆିହ୍ରାଟ, ୧୮।୩ (ସମସି): ର୍ରାଜେନେି୍ରା ବ୍ଲେ 
ହ୍ରାେସ୍ରାହକିେର୍ରାକର ଚଙୁି୍ଗର ି ମ୍ରାଫିଆମ୍ରାକନ ୧୦୦ କପ୍ରାଖରୀ 
କଖ୍ରାଳ ି କବପ୍ରାର େରୁଛନ୍ତ।ି ଚଙୁି୍ଗର ି ଚ୍ରାଷ ଲ୍ରାଗ ି ବ୍ୟବହୃତ 
ର୍ରାସ୍ରାୟନେି ପ୍ରାଣକିର ମଶି ି ଆଖପ୍ରାଖ ବଲିେୁ ମ୍ରାରୁଛ।ି ଚଙୁି୍ଗର ି
କ�ରକିଯ୍ରାଗ ୁଦୁଗ୍ଡନ୍ଧକର ବଲିକର ଚ୍ରାଷୀ େ୍ରାମ େର ିପ୍ରାରୁ ନ୍ରାହ୍ରାନ୍ତ।ି 
ଏଣ ୁଚ୍ରାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଅସକନ୍ତ୍ରାଷ କଦଖ୍ରା କଦଇଛ।ି ଚଙୁି୍ଗରକି�ର ି
ଉକଛେଦ ଲ୍ରାଗ ି ଚ୍ରାଷୀ ପ୍ରଶ୍ରାସନ ନେିେକର ଦ୍ରାବ ି େରଥିିକଲ। 
ଅେକିଯ୍ରାଗ ଆଧ୍ରାରକର େନେି୍ରା ତହସଲିଦ୍ରାର ଅକଶ୍ରାେ କଦହୁର ି
ଏହ ିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲ ିଚଙୁି୍ଗର ିକପ୍ରାଖରୀ କଦଖିଛନ୍ତ।ି କବଆଇନ 
େ୍ରାକବ କହ୍ରାଇଥିବ୍ରା ଏହ ି ଚଙୁି୍ଗରକି�ରେୁି େଙ୍ଗ୍ରାଯବି କବ୍ରାଲ ି କସ 
ସ୍୍ରାନୀୟ ଚ୍ରାଷୀଙୁ୍କ େଥ୍ରା କଦଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ିସମୟକର ର୍ରାଜନଗର 
ବନ ରଷେେ ପ୍ରଶ୍ରାନ୍ତ ସଂିହ, ବନ ବେି୍ରାଗ େମ୍ଡଚ୍ରାରୀ, େଣ୍ଡଆି ଫଣ୍ଡ ି
ଅଧିେ୍ରାରୀ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ।

ପ୍୍ରାଧ୍୍ରାପେ ରଜିୟ ସ୍ରାହକୁଙ୍ 
ଶ୍ରଦ୍୍ରାଞ୍ଜଳ ିସଭ୍ରା

ଆଳ,ି୧୮।୩(ସମସି): ଆଳ ିମହ୍ରାବଦି୍ୟ୍ରାଳୟର ପଦ୍ରାଥ୍ଡ ବଜି୍ଞ୍ରାନ 
ବେି୍ରାଗର ପ୍ର୍ରାଧ୍ୟ୍ରାପେ ବଜିୟ ସ୍ରାହୁଙ୍କ ଏେ୍ରାଦଶ୍ରାହ ଅବସରକର 
ଶ୍ରର୍ଦ୍ରାଞ୍ଜଳ ି ସେ୍ରା ଅନୁଷ୍ତି କହ୍ରାଇଯ୍ରାଇଛ।ି ଚଣ୍ଡଆିଗଡ଼ସି୍ତି 
ବ୍ରାସେବନ ପରସିରକର ବକିଜର ି ବ୍ଲେ ସେ୍ରାପତ ି ସନ୍ରାତନ 
ମଶି୍ରଙ୍କ ସେ୍ରାପତତି୍ୱକର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି ଶ୍ରର୍ଦ୍ରାଞ୍ଜଳ ି ସେ୍ରାକର 
ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀ, ମହ୍ରାବଦି୍ୟ୍ରାଳୟର େମ୍ଡଚ୍ରାରୀ, ସହପ୍ରାଠୀଙ୍କ ସକମତ 
ଶଷିେେ ଶଷିେୟତି୍ରୀ କଯ୍ରାଗକଦଇ ତ୍ରାଙ୍କ ସ୍ତୃଚି୍ରାରଣ େରଥିିକଲ। 
ଆଳ ିଅଞ୍ଚଳର ଶଷିେ୍ରାକଷେତ୍ରକର ଅଗ୍ରଗତ ିଆଣବି୍ରା ନମିକନ୍ତ ସ୍ଗ୍ଡତ 
ସ୍ରାହୁ ସବ୍ଡଦ୍ରା କଚଷ୍୍ରା ଜ୍ରାର ି ରଖିଥିକଲ। କସ ଅଖିଳ େ୍ରାରତୀୟ 
ବଦି୍ୟ୍ରାଥ୍ଡୀ ପରଷିଦର ଦ୍ରାୟତି୍ୱ ନେି୍ରାଇବ୍ରା ସହତି ଅକନେ 
ସଂଗଠନ ଗଠନ ଓ ପରଚି୍ରାଳନ୍ରାକର କସ ଜରତି ଥିକଲ। ତ୍ରାଙ୍କ 
ଆବତ୍ତ୍ଡମ୍ରାନକର ଆଳ ି ଅଞ୍ଚଳ ଏେ ଅମଲୂ୍ୟ ରତ୍ନ ହର୍ରାଇଲ୍ରା 
କବ୍ରାଲ ିଶ୍ରର୍ଦ୍ରାଞ୍ଜଳ ିସେ୍ରାକର ମତ ପ୍ରେ୍ରାଶ ପ୍ରାଇଛ।ି ଏହ ିଶ୍ରର୍ଦ୍ରାଞ୍ଜଳ ି
ସେ୍ରାକର ଚଣ୍ଡଆିଗଡ଼ ିସରପଞ୍ଚ ସନ୍ରାତନ ସ୍ରାହୁ, ଶଷିେ୍ରାବତି େଳ୍ପତରୁ 
ମଶି୍ର, ପତି୍ରାମ୍ୱର ଦ୍ରାଶ, ତ୍ରକିଲ୍ରାଚନ େର, ନେବର ସ୍ରାହୁ, ଶଶ୍ରାଙ୍କ 
କଶଖର କସଠୀ, ବକିଜପ ି କନତ୍ରା ବ୍ରଜସୁ୍ ର େୂୟ୍ରା,ଁ ଏବେିପିରି 
ପବୂ୍ଡତନ ର୍ରାଜ୍ୟ େ୍ରାଯ୍ଡ୍ୟେ୍ରାରଣିୀ ସଦସ୍ୟ ର୍ରାଜ େକିଶ୍ରାର ଦ୍ରାଶ, 
ର୍ରାଜେକିଶ୍ରାର ଦ୍ରାଶ, ପତି୍ରାମ୍ୱର ନ୍ରାୟେ, ଆଳ ିମହ୍ରାବଦି୍ୟ୍ରାଳୟର 
ଅଧ୍ୟଷେ ଦୁକଯ୍ଡ୍ୟ୍ରାଧନ ମଲ୍େି, ଆଦେି୍ ପଣ୍ଡ୍ରା, ବରିଞ୍ଚ ି ନ୍ରାର୍ରାୟଣ 
ମହ୍ରାପ୍ରାତ୍ର, ରଞ୍ଜନ ଦ୍ରାସ, ଉମ୍ରାେ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାତ୍ର, ବଷୁି୍ ମଳେି, ରୀନ୍ରା 
ର୍ରାଉତ ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ସକମତ ବହୁ ବୁର୍ଦଜିୀବୀ କଯ୍ରାଗ କଦଇଥିକଲ।

କ�୍ରାରକୁ �୍ରାଈଙ୍ ଜୀରନ 
କନଉଛ ିେମତେରଣି୍ ିକର୍ରା�

କେର୍ରାରଶି,୧୮୍ରା୩ (ସମସି): କରର୍ରାବଶି ବ୍ଲେ ଅଧୀନ ଇ୍୍ରାକଳ୍ରା, ହରଅିଙ୍କ 
ଓ ଯଅଁର୍ରାବ୍ରାରମିଳୂ ପଞ୍ଚ୍ରାୟତକର କଗ୍ରାରୁଗ୍ରାଈ ଚମ୍ଡବଣି୍ଡ ିକର୍ରାଗକର ଆକ୍୍ରାନ୍ତ। 
୨୨ରୁ ଅଧିେଙ୍କ କଗ୍ରାରୁଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ �େଗିଲ୍ରାଣ।ି ପ୍ର୍ରାଣୀ ଚେିତି୍୍ରା ବେି୍ରାଗ େନୁି୍ତ 
ଚୁପ୍  । େଛି ି ମ୍ରାସ 
ତକଳ ଚମ୍ଡବଣି୍ଡ ି
କ ର ୍ରା ଗ କ ର 
କ ଗ ୍ରା ରୁ ଗ ୍ରା ଈ 
ଆକ୍୍ରାନ୍ତ କହବ୍ରା 
କବକଳ ପକଡ଼୍ରାଶୀ 
ଗରଦପରୁ ବ୍ଲେକର 
ପ୍ର ତ ି କ ଷ ଧ େ 
ଇ କ ଞ୍ଜ କ୍   ସ ନ୍   
ଦ ି ଆ ଯ ୍ରା ଇ ଛ ି ; 
କହକଲ କରର୍ରାବଶି 
ବ୍ଲେ ପ୍ର୍ରାଣୀ ଚେିତି୍୍ରା ବେି୍ରାଗ ଏଥିପ୍ରତ ିେର୍୍ଡପ୍ରାତ େରୁନ୍ରାହ ିଁ। ଏକବ ଇ୍୍ରାକଳ୍ରା, 
ଯରଅିଙ୍କ, ଯଅଁର୍ରାବ୍ରାରମିଳୂ ପଞ୍ଚ୍ରାୟତର ୧୬େ ି ଗ୍ର୍ରାମକର ଶହ ଶହ କଗ୍ରାରୁ 
ଏଥିକର ଆକ୍୍ରାନ୍ତ କହ୍ରାଇଛନ୍ତ।ି ଗ୍ରାଁକର ଥିବ୍ରା କଗ୍ରା-ମତି୍ରଙ୍କ ଉପକର େରସ୍ରା 
େର ି କଲ୍ରାକେ ପଡ଼ରିହଛିନ୍ତ।ି କଗ୍ରା-ମତି୍ର ବନି୍ରା ପ୍ରାରଶି୍ରମେିକର କସବ୍ରା 
କଦବ୍ରାେୁ ନ୍ରାର୍ରାଜ। ଅପରପଷେକର ୧୦୦ କଗ୍ରାରୁଗ୍ରାଈ ଆକ୍୍ରାନ୍ତ କବ୍ରାଲ ି
ତ୍ରାଲେି୍ରା ପ୍ରାଇକଲ ଚେିତି୍୍ରା େର୍ରାଯବି କବ୍ରାଲ ି ଅଧିେ୍ରାରୀ େହଛିନ୍ତ।ି କତଣ ୁ
ବେି୍ରାଗୀୟ େତୃ୍ତ୍ଡପଷେଙ୍କ ଏେଳ ି ଉଦ୍ରାସୀନତ୍ରାେୁ କନଇ ଅଞ୍ଚଳର ଚ୍ରାଷଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକର ଅସକନ୍ତ୍ରାଷ ବୃର୍ଦ ିପ୍ରାଉଛ।ି ଋଣ େର ିକଲ୍ରାକେ ଗ୍ରାଈ େଣିଥିିବ୍ରାକବକଳ 
କଗ୍ରା-ବୀମ୍ରା େରୁଥିବ୍ରା େମ୍୍ରାନୀ ଋଣ ସମୟକର ବ୍ୟ୍ରାଙ୍କରୁ ବକଷ୍ଡ ପ୍ରାଇଁ ବୀମ୍ରା 
ପ୍ରମିୟିମ ର୍ରାଶ ି ଋଣରୁ େ୍ରାେ ି କନଇଥ୍ରା’ନ୍ତ;ି େନୁି୍ତ ପରବତ୍ତ୍ଡୀ ବଷ୍ଡକର ବୀମ୍ରା 
େମ୍୍ରାନୀ ଚ୍ରାଷୀଙ୍କ ନେିେକର ପହଞ୍ଚ ିନ ଥ୍ରାଏ। ଇ୍୍ରାକଳ୍ରା ପଞ୍ଚ୍ରାୟତ ଛେନ୍ରାର 
ଶ୍ରାରଦ୍ରା ଶତପଥୀ, ନ୍ରାନେ୍ରାରର ରବନି୍ରାର୍ରାୟଣ ମହ୍ରାନ୍ତ,ି ଦୁକଯ୍ଡ୍ୟ୍ରାଧନ ର୍ରାଉତ, 
ବୁଢ଼୍ରା ର୍ରାଉତ, ବ୍ରାଲସି୍ରାହରି ପ୍ରତ୍ରାପ ରଥ, ସଦୁଶ୍ଡନ ମଶି୍ର, କଦବଦତ୍ତ ପଣ୍ଡ୍ରା, 
ହୃଦ୍ରାନ୍ ମଶି୍ର, ପୀତ୍ରାମ୍ୱର ମହ୍ରାନ୍ତ ି ପ୍ରମଖୁ କଗ୍ରା-ଚ୍ରାଷୀଙ୍କ କଗ୍ରା-ସମ୍ଦ ନଷ୍ 
କହ୍ରାଇଛ।ି ଇ୍୍ରାକଳ୍ରା ପଞ୍ଚ୍ରାୟତକର ଚମ୍ଡବଣି୍ଡ ିକର୍ରାଗକର କଗ୍ରାରୁଗ୍ରାଈ ଆକ୍୍ରାନ୍ତ 
କହ୍ରାଇଥିବ୍ରାରୁ କଗ୍ରା-ଚ୍ରାଷୀ ଆତଙି୍କତ କହ୍ରାଇ ପଡ଼ଛିନ୍ତ।ି ଦନିେୁ ଦନି ଏହ ି
କର୍ରାଗର ପ୍ରାଦୁେ୍ଡ୍ରାବ ଏହ ି ଅଞ୍ଚଳକର ବଢ଼଼଼ ି ବଢ଼଼଼ ି ଚ୍ରାଲଛି।ି କସହ ି ଅନୁସ୍ରାକର 
ତ୍ରାଳ କଦଇ କଗ୍ରାରୁଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ବଢ଼଼଼ ିଚ୍ରାଲଛି।ି ପ୍ର୍ରାଣୀ ଚେିତି୍୍ରା ବେି୍ରାଗ ତରଫରୁ 
ଆରମ୍ଭରୁ ଅଦ୍ୟ୍ରାବଧି କେୌଣସ ି ପଦକଷେପ ନଆିଯ୍ରାଇନ।ି ଚ୍ରାକ୍୍ରାଳ ପଶ ୁ
ଚେିତି୍େ ଓ କେୌଣସ ିେମ୍ଡଚ୍ରାରୀ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳକର ପହଞ୍ଚ ିନ ଥିବ୍ରା କଗ୍ରା-ଚ୍ରାଷୀ 
ଅେକିଯ୍ରାଗ େରଛିନ୍ତ।ି ବେି୍ରାଗ ତରଫରୁ କେୌଣସ ିପ୍ରତକିଷଧେ ବ୍ୟବସ୍୍ରା େର୍ରା 
ଯ୍ରାଇନ।ି ଛେନ୍ରା ଗ୍ର୍ରାମର ରଞ୍ଜନ ମଳେି, ଜ୍ଞ୍ରାନରଞ୍ଜନ ମହ୍ରାନ୍ତ,ି ଶରତଚନ୍ଦ 
ନ୍ରାୟେଙ୍କ କଗ୍ରାରୁଗ୍ରାଈ ଆକ୍୍ରାନ୍ତ କହ୍ରାଇ ମତୃ୍ରାହତ କହଷଳଣ।ି ପକଡ଼୍ରାଶୀ 
ପଞ୍ଚ୍ରାୟତ ହରଅିଙ୍କର ବ୍ରାବ୍ରାଜୀ ବ୍ରାରେିଙ୍କ ଏେ ଗ୍ରାଈର ଏହ ି କର୍ରାଗ କଯ୍ରାଗ ୁ
ମତୁୃ୍ୟ �େଛି।ି ତୁରନ୍ତ ଚେିତି୍୍ରା ତ୍ୱର୍ରାନ୍ୱତି େରବି୍ରାେୁ ଇ୍୍ରାକଳ୍ରା ପଞ୍ଚ୍ରାୟତକର 
ଥିବ୍ରା ଦୁଗ୍ଧ ସମବ୍ରାୟ ସମତିରି ସକର୍ରାଜେ୍ରାନ୍ତ ସ୍ରାମନ୍ତର୍ରାୟ, ଲକ୍ଷଣ ବଶି୍ୱ୍ରାଳ ଓ 
କେଦ୍ରାର ମହ୍ରାନ୍ତ ିପ୍ରମଖୁ ଦ୍ରାବ ିେରଛିନ୍ତ।ି

  ରରରାରଶିରର ରଗା-ମଡ଼କ
  ନଦିରର ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍ା ରଭିାଗ
  ରଗା-ପାଳକ ଚନି୍ାରର

କ�୍ରାେରଜମକିର କେ୍ରାଠ୍ରା ନମିତେ୍ରାଣ େକୁ ରକିର୍ରାଧ
ର୍ରାଲେିକୁଦ୍ରା,୧୮। ୩ (ସମସି)

ବ୍ରାଲେୁିଦ୍ରା ତହସଲି ଅଧୀନ 
ରଚସିଂିହ ଗ୍ର୍ରାମର ୬ ଏେର 
କଗ୍ରାଚର ଜମେୁି ଗ୍ର୍ରାମର ଜକଣ 
ବ୍ୟକ୍ତ ି ଜବରଦଖଲ େର ି
ପକ୍୍ରା�ର ନମି୍ଡ୍ରାଣ େରବି୍ରା ପ୍ରାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କହଉଛନ୍ତ।ି 
ଗ୍ର୍ରାମର ଖ୍ରାତ୍ରା ସଂଖ୍ୟ୍ରା ୨୫୬ ଓ ପ୍ଲେ ନଂ ୨୫୧ କଗ୍ରାଚର 
ଜମ ି ଉପକର ବ୍ରାଲେୁିଦ୍ରା ଥ୍ରାନ୍ରା ଅଧୀନ ଓଷେଣ୍ରା 
ଗ୍ର୍ରାମର ଜକଣ ବ୍ୟକ୍ତ ିଓ ନଆିଳ ିଥ୍ରାନ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ୨ ଜଣ 
ବ୍ୟକ୍ତ ି ଦୀ�୍ଡ ଦନି ଧର ି ଜବର ଦଖଲ େର ି ବତ୍ତ୍ଡମ୍ରାନ 
ପକ୍୍ରା�ର ନମି୍ଡ୍ରାଣ ପ୍ରାଇଁ କଯ୍ରାଜନ୍ରା େରଛିନ୍ତ।ି ଗ୍ର୍ରାମବ୍ରାସୀ 

କସମ୍ରାନଙୁ୍କ ବ୍ରାରମ୍ୱ୍ରାର ବୁଝ୍ରାଇ ଜ୍ରାଗ୍ରା ଛ୍ରାରବି୍ରାେୁ 
ଉଦ୍ୟମ େରଥିିକଲ ମଧ୍ୟ ଏହ୍ରା ବୃଥ୍ରା କହ୍ରାଇଛ।ି ଏ 
କନଇ ଗ୍ର୍ରାମବ୍ରାସୀ ବ୍ରାହ୍ରାରଣ୍ରା ଆର୍  ଆଇ େ୍ରାଯ୍ଡ୍ୟ୍ରାଳୟକର 
ବ୍ରାରମ୍ୱ୍ରାର ଅେକିଯ୍ରାଗ େରଥିିକଲ ମଧ୍ୟ କେୌଣସ ିସଫୁଳ 
ମଳୁି ନ୍ରାହ ିଁ। ଗ୍ର୍ରାମବ୍ରାସୀଙ୍କ ଅେକିଯ୍ରାଗ ଅନୁଯ୍ରାଇ ଏହ ି
ଗ୍ର୍ରାମର ଏେମ୍ରାତ୍ର କଗ୍ରାଚର ଜମ ି କଗ୍ରାରୁଗ୍ରାଈଙ୍କ 
ଚ୍ରାରଣ େୂଇଁ ଥିଲ୍ରା। ଏହ୍ରାେୁ ଅବକର୍ରାଧ େରବି୍ରା ପକର 

ଆଉ ବୁଲ୍ରା ଗ୍ରାଈକଗ୍ରାରୁ, 
କଛଳକିମଣ୍୍ରା ଆଦ ି ଚରବି୍ରାେୁ 
ସ୍୍ରାନ ପ୍ରାଉ ନ୍ରାହ୍ରାନ୍ତ।ି ୱ୍ରାର୍ଡ 
ସେ୍ୟ୍ରା ପଷୁ୍ପଲତ୍ରା ମଲକି୍  , ଜଗ ୁ
ଦ୍ରାସ, ରକମଶ ମଲେି, େବତି୍ରା 
ମଲେି, ନତି୍ୟ୍ରାନ୍ ମଲେି, 

ଅେୟ ମଲେି, ଅକଶ୍ରାେ ଦ୍ରାସ, ରୁନ ି ମଲକି୍  , ଅେଜିତି 
ଦ୍ରାସ, ରଞ୍ଜନ ଦ୍ରାସ, କମ୍ରାହନ େୂୟ୍ରାଁ, ବ୍ରାନ୍ରାମ୍ୱର ସ୍ରାହୁ, 
ପ୍ରଦୀପ୍ ସ୍ରାହୁ, ମତି୍ରା ଦ୍ରାସ, ବୁଲ୍ରାେ ିମଲ୍େି, କସୌେ୍ରାଗ୍ୟ 
ରଞ୍ଜନ ସ୍ରାହୁ, ସକର୍ରାଜ ପ୍ରାଣ ି ପ୍ରମଖୁ ଏ କନଇ 
ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳଙୁ୍କ ଅେକିଯ୍ରାଗ େର ି ଜବର ଦଖଲ ଉକଛେଦ 
ଲ୍ରାଗ ିଦ୍ରାବ ିେରଛିନ୍ତ।ି

  ଜାଗା ଛାରରିଦରାକୁ ଗ୍ାମରାସୀ ରାରମ୍ାର ରୁଝାଇ ରଫିଳ
  ରାୋରଣା ଆରଆଇ ଅଫିସରର ମଧ୍ୟ ଅଭରିଯାଗ ରୋଇଛ ି
  ରଶଷରର ଜରର ଦଖଲ ଉରଛେଦ ଲାଗ ିଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଅନୁରରାଧ

  ଧରୁରଚରଣ ସ୍ାଇଁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ାଦ୍ଧରାଷଷିକୀ

‘ଦ୍ରାୟ୍ରାଦଙ୍କୁ  ସମ୍ତ୍ ିଅକପକ୍୍ରା ସଂସ୍୍ରାର କଦର୍ରା ଆରଶ୍େ’
େକୁଜଙ୍,୧୮୍ରା୩(ସମସି)

େୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲେ ନୂଆଗଡ଼ 
ପଞ୍ଚ୍ରାୟତର ପ୍ରମଖୁ ମରୁବୀ ତଥ୍ରା 
ଜମଦି୍ରାର ଧବୃ ଚରଣ ସ୍୍ରାଇଁଙ୍କ 
ପ୍ରଥମ ଶ୍ର୍ରାର୍ଦ ବ୍ରାଷ୍ଧିେ ପ୍ରାଳତି 
କହ୍ରାଇଛ।ି ଏହ ି ଅବସରକର 
ତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତମିତୂ୍ତ୍ଧି ଅନବ୍ରାରଣ 
ସହ ସ୍ତୃଚି୍ରାରଣ ସେ୍ରା ଅନୁଷ୍ତି 
କହ୍ରାଇଯ୍ରାଇଛ।ି ସ୍୍ରାନୀୟ 
କଗ୍ରାବ ି୍ ଚନ୍ଦ ଉର୍ ବଦି୍ୟ୍ରାଳୟର 
ପ୍ରଧ୍ରାନ ଶଷିେେ ପ୍ରଶ୍ରାନ୍ତ 
ମହ୍ରାପ୍ରାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟଷେତ୍ରାକର 
ଏହ ି େ୍ରାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମକର ମଖୁ୍ୟ 
ଅତଥିି ରୂକପ ଜଗତସଂିହପରୁ 
ସ୍ରାଂସଦ ର୍ରାକ୍ତର ର୍ରାଜଶ୍ରୀ 
ମଲେି କଯ୍ରାଗକଦଇ ଥିକଲ। ଧବୃ ବ୍ରାବୁ ଜକଣ ଆଦଶ୍ଡ 
ଓ ସମପ ୍ଧିତ ମରୁବୀ ଥିକଲ। ନଜି ଦ୍ରାୟ୍ରାଦଙ୍କ ପ୍ରାଇଁ 
ସମ୍ତ୍ତ ି କଦବ୍ରା ଅକପଷେ୍ରା େଲ ଶଷିେ୍ରା ସଂସ୍୍ରାର କଦବ୍ରା 
ଆବଶ୍ୟେ କବ୍ରାଲ ି େହଥିିକଲ। ଏହ ି ଅବସରକର 
ପ୍ରାର୍ରାଦ୍ୀପ ବଧି୍ରାୟେ ସମ୍ୱତି ର୍ରାଉତର୍ରାୟ, ଗ୍ର୍ରାମର 
ମରୁବୀ େଗବ୍ରାନ ସ୍୍ରାଇଁ, ଅକସ୍ଡଲ ମତି୍ତଲର ବରଷି୍ 
ଅଧିେ୍ରାରୀ ତଥ୍ରା ଓଡ଼ଶି୍ରା ମଖୁ୍ୟ ୟଏୁସ୍  ଆର୍   ର୍ରାଜୁ, େପି ି
ଏମ୍   କେ ଠ୍ରାେୁର, ଅନ୍ୟତମ ଅଧିେ୍ରାରୀ କଦବକଜ୍ୟ୍ରାତ ି
ସ୍ରାମନ୍ତର୍ରାୟ, େୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲେ ଅଧ୍ୟଷେ୍ରା ନୀନ୍ରାର୍ରାଣୀ ସ୍ରାହୁ, 

ଜଲି୍୍ରାପରଷିଦ ସେ୍ୟ୍ରା ପଷୁ୍ପଲତ୍ରା କବକହର୍ରା, ଜଲି୍୍ରା 
ପରଷିଦ ସେ୍ୟ୍ରା େନେପ୍ରେ୍ରା କବକହର୍ରା, ଗେବ୍ରାନ 
ପରଡ଼ି୍ରା, େୁଜଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚ ବ୍ତି୍ରା ଦ୍ରାସ, ନୂଆଗଡ଼ 
ସରପଞ୍ଚ କଦକବନ୍ଦ ର୍ରାଉତ, ପ୍ର୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧ୍ରାନ ଶଷିେେ 
କଗୌରହର ି ନ୍ରାୟେ, ବୁବୁର୍ରାମ କଚୌଧରୁୀ, ଉତ୍କଳ 
ସ୍ରାହତି୍ୟ ସମ୍ରାଜର ର୍ରାଜ୍ୟ ଉପସେ୍ରାପତ ିଜୀବନ୍ରାନ୍ 
ଅଧିେ୍ରାରୀ, ନ୍ରାର୍ରାୟଣ ଦ୍ରାସ, ହକରେୃଷ୍ ସ୍ରାହୁ, 
କଦୈତ୍ରାରୀ କବକହର୍ରା, କେଶବ କଗ୍ରାଛ୍ରାୟତ, ପବତି୍ର 
ନ୍ରାୟେ, ଚନ୍ଦମଣୀ ନ୍ରାୟେ, େରୁଣ୍ରାେର ବଟ୍ଟନ୍ରାୟେ, 

ବ୍ରାବୁ ତର୍ରାଇ, ବୁେୁ ଖେୁଆ, ସନୁ୍ରାେର ମଲେି, ବମିଳ 
ପଟ୍ଟନ୍ରାୟେ, ପ୍ରଧ୍ରାନ ଶଷିେୟତି୍ରୀ ଝରଣ୍ରା ତ୍ରପି୍ରାଠୀ, 
ସକୁବ୍ରାଧ ସ୍୍ରାଇଁ, ସମ୍ଦ ସ୍୍ରାଇଁ, ସଲଳି ସ୍୍ରାଇଁ, ଶ୍ରୀପତ ି
ସ୍୍ରାଇଁ, ଜଗତସଂିହପରୁ ସ୍ରାଂସଦଙ୍କ େୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲେ 
ପ୍ରତନିଧିି ସଢୁଳ ସ୍୍ରାଇଁ, ବଦୁିଲତ୍ରା, ପଦ୍୍ରାଳୟ୍ରା, ଲଲିେି୍ରା, 
େୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲେ ଉପ୍ରାଧ୍ୟଷେ ଜ୍ଞ୍ରାନଜତି ସ୍୍ରାଇଁ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି 
ଥିକଲ। ଏହ ି ଅବସରକର ମ୍ରାନସୀ ପ୍ରାତ୍ର ଓ ଦବି୍ରାେର 
ଓଝ୍ରାଙ୍କ ସହ ବହୁ ପ୍ରତଷି୍ତି େଣ୍ଠଶୀଳ୍ପ ି ସଙ୍ଗୀତ 
ପରକିବଷଣ େରଥିିକଲ। 



ଚାନ୍ ଦିପରୁରର ରେଖାରେଇଥିବା ଏ ବ ଦିଲକ୍ଷଣ 
ସମ୍ପର୍କରର ଆଇୟସୁ ଦିଏନ (ଇଣ୍ଟରନ୍ାସନାଲ 
ୟନୁ ଦିଅନ୍   ଫର୍   ରନଜର୍୍କସନ ଅଫ୍   ରନଚର୍  ) 

ବ ଦିରେଷଜ୍ଞ ଡ. ସ ଦିଦ୍ାର୍କ ପତ ଦିଙ୍କ ରହ ଦିବା ରରା ରହଲା ଚାନ୍ ଦିପରୁ 
ରବଳା୍ୂମ ଦିରର ରେଖାଯାଉଥିବା ଘାସ ଗଡୁ ଦିର ରହଉଛ ଦି 
ସାରଗାସମ୍   ଇନଫ୍ଲକ୍ସ୍  । ଜଳବାୟ ୁ ପର ଦିବର୍୍କନ ପାଇ ଁ ଏହା 
ବ ଦିରେଷରର ଦି ଖରାେଦିନରର ହ ିଁ ରହାଇରାଏ। ରତରବ ଏସବୁ 
ଉପରୂଳ ଇରରାସ ଦିଷ୍ଟମ ତରା ପଯ୍୍କ ଟନ ରକ୍ଷତ୍ର ପାଇ ଁ ଏହା 
ଆରେୌ େୁ୍ ଙ୍କର ନୁରହ।ଁ ସାରଗାସମରର ଆରସ୍କନ ଦିକ୍   
ଓ ର୍ାଡମ ଦିୟମ୍   ରାଏ; ଯାହା କ୍ଷତ ଦି ପହଞ୍ାଏ। ସଯୂ୍୍କ  

ର ଦିରଣ ୍ଲ୍ାରବ ପଡ଼ଦି ନ ପାର ଦିବାରୁ ସାମଦୁ୍ ଦିର 
ମାଛମାରନ ଖାଇ ବଞ୍ଥୁିବା ନୁ୍ରରେଣ୍ଟ (ମାଛଙ୍କ 
ଖାେ୍) ସଷୃ୍ଟ ଦି ରହାଇପାରରନାହ ିଁ। ଏହ ଦି ସାରଗାସମ୍   
େଖୁିବା ବା ମର ଦିବା ପରର ନାଇରରୋରଜନ୍   ଏବଂ 
ଫସଫରସ୍   ୍ଳଦି ବ ଦିଷାକ୍ତ ରସାୟନ ଦିର ବାହାର ଦି 
ସମଦୁ୍ ଓ ୍ୂତଳ ଜଳରୁ ପ୍ରେୂଷ ଦିତ ରର ଦିରାଏ। 

ସାରଗାସମର ରୁଟ୍   ବା ରଚର ହାଇର୍ାରଜନ୍   

ସଲଫାଇଡ୍   ନ ଦିଗ୍କତ ରରର ଯାହା ମତ୍୍ େ ଦିଳ୍ପ ସହ ଦିତ 
ମନୁଷ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ ଦିରାରର। ରାରଣ ନ ଦିଗ୍କତ ରହଉଥିବା 
ସଲଫାଇଡ୍   ଦ୍ାରା ପ୍ରବଳ ମଣୁ୍ଡବ ଦିନ୍ା, ଶ୍ାସଜନଦିତ ଅସବୁ ଦିଧା 
ରେଖାେଦିଏ। ଏହା ସମଦୁ୍ରର ରହବା ଦ୍ାରା ପର ଦିରବେ 
ସହ ଦିତ ରଜୈବ ବ ଦିବ ଦିଧତାରୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ରରର। ଏଥିସହ ଦିତ 
ଉପରୂଳ ପର ଦିରବେରୁ କ୍ଷତ ଦି ପହଞ୍ାଏ। ସମଦୁ୍ରୂଳରର 
ବାରୟା ହବବିସାଇଡ୍   ରହ ଦିରଲ ଏସବୁ ଅେରରାରୀ ଗଛରୁ 
ମାର ଦିେବ। ରତଣ ୁ ଏହ ଦି ବାରୟା ହବବିସାଇଡ୍  ରୁ ସମଦୁ୍ 
ରୂଳରର ରପ୍ରେ ରରାଯ ଦିବା ଉଚଦିତ। ଏରନଇ ବ ଦ୍ି ାଗୀୟ 
ରରୃ୍୍କପକ୍ଷ ଗରବଷଣା ସହ ପେରକ୍ଷପ ରନବା ଉଚଦିତ ରବାଲଦି 

ଡର୍ଟର ପତ ଦି ରହ ଦିଛନ୍ଦି।
ଫରୀରରମାହନ ବ ଦିଶ୍ବ ଦିେ୍ାଳୟର 

ପର ଦିରବେ ବ ଦିଜ୍ଞାନ ପ୍ରରଫସର 
ସରୂଯ୍୍କ ନୁ୍ ରେ ରହ ଦିଛନ୍ଦି, ଗତବଷ୍କ 
ଚାନ୍ ଦିପରୁ ରବଳା୍ୂମ ଦିରୁ ଯାଇଥିବା 
ରବରଳ ରସଠାରର ଏ ଧନୀଧାନ ଘାସ 
ରହଉଥିବାର ରେଖିଥିଲୁ। ଏ ରହଉଛ ଦି 
ଲବଣ ସହଣୀ ଜଙ୍ଗଲୀ ଧାନ। ଚାନ୍ ଦିପରୁ 
ପର ଦି ଏହ ଦି ଧନୀଧାନ ଘାସ ରହନ୍ାଳ ବଣ 
ଏବଂ ବାରଲଶ୍ରର ସାର୍କା ମହୁାଣରର 
ରେଖିବାରୁ ମ ଦିରଳ। ସମଦୁ୍ରୂଳ 
େୀଘ୍କେ ଦିନ ଧର ଦି େଖୁିଲା ରହ ଦିରଲ  
ଏହ ଦିପର ଦି ଘାସ ଉଠଦିରାଏ ରବାଲଦି 
ପ୍ରରଫସର ରେ ରହ ଦିଛନ୍ଦି।     

ଅତୀତରର ଏରସମା ଅଞ୍ଳରର 
ର ଦିଆ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହରୁ ଜୀବନ 
ଜୀବ ଦିରା ୍ାବରର ବହୁ ରଲାର 

ଗ୍ରହଣ ରର ଦିଥିରଲ। ର ଦିନୁ୍ ର ଦିଛ ଦି ବଷ୍କ ରହଲା 
ର ଦିଆଫୁଲ ଚାଷରୁ ଚ ଦିଙୁ୍ଗଡ଼ ଦି ଚାଷରୁ ରଲାରର 
ଜୀବ ଦିରା ୍ାରବ ଗ୍ରହଣ ରର ଦିବା ଆରମ୍ଭ 
ରର ଦିଥିରଲ। ଏରବ ପଣୁ ଦି ର ଦିଆ ଚାଷରୁ 
ମନ ବଳାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ରସ ଚାହ ଦିୋ ଆଉ 
ନାହ ିଁ ରବାଲଦି ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଳର ସରୁରେ 
ମନ୍ତୀ ଓ ଅଜୟ ମନ୍ତୀ ରହ ଦିଛନ୍ଦି। ଏରବ 
ରଲାରର ନ ଦିଆଁ ଲଗାଇ ନଷ୍ଟ ରର ଦିବା ଦ୍ାରା 
ଉପରୂଳବର୍୍କୀ ଅଞ୍ଳର ପର ଦିରବେ ରକ୍ଷାରାରୀ ଏହ ଦି ସଗୁନ୍ ଦିତ 
ଗଛ ଏରବ ନ ଦିଶ୍ ଦିହ୍ନ। 

େ ଦିନଥିଲା ଏରସମା ବ୍ଲରର ପେ୍ମପରୁ, ଓଲରା, 
ଗଡ଼ହର ଦିେପରୁ, ରଗାଡା, ଆମ୍ ଦିର ଦି, ରୁସପୁରୁ ପ୍ର୍ୃତ ଦି 
ପଞ୍ାୟତରର ବହୁଳ ସଂଖ୍ାରର ର ଦିଆ ଗଛ ରହ ଦିଥିଲା। ରସହ ଦି 
ଅଞ୍ଳରୁ ବହୁ ପର ଦିମାଣର ର ଦିଆଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ ରରାଯାଇ 
ରରାଲରାତା, ଗଞ୍ାମ, ବାରଲଶ୍ର ଯାଉଥିଲା। ରବପାରୀ ଗାଁ 
ଗାଁରର ପହଞ୍ ଦି ର ଦିଆ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ ରରୁଥିରଲ। ବଡ ରମ୍ପାନୀରୁ 
ଏହାରୁ ବ ଦିକ୍ ଦିରର ଦି ଲା୍ବାନ ରହଉଥିରଲ। ଏଥିରୁ ସ୍ାନୀୟ 

ରଲାର ଓ ର ଦିଆ 
ଚାଷୀଙୁ୍କ ୍ଲ େଦି ପଇସା 

ମ ଦିଳୁଥିଲା। 
ର ଦିଆଗଛରର ଫୁଲ ଫୁଟ ଦିବାର 

ଘଣ୍ଟାର ମଧ୍ୟରର ରସହ ଦିଫୁଲରୁ ରତାଳ ଦି 
ଏର ବ୍ାଗରର ୍ଲ ୍ାରବ ବନ୍ ରର ଦି  

ଫ୍ାର୍ଟ ୀ୍ରୁ ପଠାଯାଉଥିଲା।  ଏଥିରୁ ପ୍ରସୁ୍ତ 
ଅତରରୁ ଖାେ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ଖଇର, ଅତର, ରରେ 

ରତଲ, ସାବୁନ, ଧପୂରାଠ ଦି, ଗଟୁଖା ଓ ବ ଦ୍ି ଦିନ୍ନ ପ୍ରସାଧାନ 
ସାମଗ୍ରୀରର ବ୍ବହାର ରରାଯାଉଥିଲା। ଏହାର 
ରଚରରର େଉଡ଼ଦି ତ ଦିଆର ଦି ରରାଯାଉଥିଲା। ଏରସମାର 

ଗ୍ରାମୀଣ ମହ ଦିଳାମାରନ ର ଦିଆ ପତ୍ରରର ହସ୍େ ଦିଳ୍ପ 
ସାମଗ୍ରୀ ତ ଦିଆର ଦି ରରୁଥିରଲ। 

ଏହ ଦି ଗଛ ଉପରୂଳବର୍୍କୀ ଅଞ୍ଳରର ମରୃ୍ ଦିରା 
ଅବକ୍ଷୟରୁ ରରାରୁଥିଲା। ଏହ ଦିଗଛର ମଳୂ ଘଞ୍ 
ରହାଇଥିବାରୁ ଏହାର ଦି ମଳୂରର ରରାର ଦି େ ଦିଆଳ, 
ବ ଦିଲୁଆ, ରଗାଧି, ରନଉଳ, ୋଳ ଦିଆପତନଦି ପ୍ର୍ୃତ ଦି 
ନ ଦିରାପେରର ଆଶ୍ରୟ ରନଉଥିରଲ। ର ଦିଆ ଗଛରର 
ବ ଦ୍ି ଦିନ୍ନ ପ୍ରରାରର ରଛାଟ ରଛାଟ ପକ୍ଷୀ ବସା ରର ଦି ବଂେ 
ବ ଦିସ୍ାର ରରୁଥିରଲ। ଏହ ଦି ଗଛ ନଷ୍ଟ ରହବା ଦ୍ାରା 
ସରୀସପୃଙ୍କ ସଂଖ୍ା ମଧ୍ୟ ହ୍ାସ ପାଇବାରର ଲାଗ ଦିଛ ଦି। 

ର ଦିଆଫୁଲ ଚାଷ ପାଇ ଁରପ୍ରାତ୍ାହନ ରେରଲ ଏହ ଦି 
ଚାଷର ଉନ୍ନତ ଦି ରହବା ସହ ଦିତ ବହୁ ରଲାରଙୁ୍କ ଆତ୍ମନଦିଯକୁ୍ତ ଦି 
ମ ଦିଳ ଦିପାରନ୍ା ରବାଲଦି େ ଦିକ୍ଷାବ ଦିତ୍   ମରନାଜ ସ୍ାଇଁ ଓ େ ଦିବ 
ପ୍ରସାେ ସ୍ାଇଁ ରହ ଦିଛନ୍ଦି। ରସହ ଦିପର ଦି ମହ ଦିଳା ସ୍ୟଂ ସହାୟର 
ରଗାଷ୍ୀରୁ ତାଲଦିମ ପ୍ରୋନ ରରାଯାଇ ର ଦିଆଫୁଲରୁ ଅତର 
ତ ଦିଆର ଦି ରରାଯ ଦିବା ସହ ଦିତ ଏହାର ବ ଦିକ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ବସ୍ା 
ରରାଯାଇ ପାର ଦିରଲ ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଳରର ର ଦିଆ 
ଫୁଲର ବାସ୍ା ସରୁକ୍ଷ ଦିତ ରହ ଦିପାର ଦିବ ରବାଲଦି 
ରରେବ ପାତ୍ର ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ାଇଁ ପ୍ରମଖୁ ୋବ ଦି 
ରର ଦିଛନ୍ଦି।        

ଭଜନ ଓ 
ଲ�ୋକଗୀତଲେ 
କଆି ଫୁ�େ ମହକ 
ଲନଇ ଅଲନକ ବର୍ଣ୍ଣନୋ। 
ଏହୋେ ବୋସ୍ୋ ଲେ ମନକୁ ଲମୋହ ି
ନଏି ଲକବଳ ତୋହୋ ନୁଲହ,ଁ ଉପକୂଳ 
ଅଞ୍ଚଳଲେ ପ୍ୋକୃତକି ପୋଲେେୀ ଭଳ ି
କୋମ କଲେ। ଜୀବନଜୀବକିୋଲେ ମଧ୍ୟ 
ଏହୋେ ସ୍ୋନ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ।  
ଜଗତସଂିହପେୁ ଜଲି୍ୋେ 
ସମଦୁ୍ର କୂଳଆି ବ୍ଲକ ଏେସମୋ 
ଅଞ୍ଚଳଲେ ଧୀଲେ ଧୀଲେ ଏ 
ଗଛେ ସଂଖ୍ୋ ହ୍ୋସ ପୋଇବୋ 
ପେଲିବଶବତି୍  ଙୁ୍ େନି୍ୋଲେ 
ପକୋଇଲେଇଛ।ି

ରସ େଦିନ ଗଲାଣ ଦି। ଏରବ 
ସ୍ ା ସ୍ ୍ର ସ ବ ା ର 
ଆରଲାର ପହଞ୍ ଦିଲାଣ ଦି 

ଅପହଞ୍ ଇଲାରାରର। ଏହାର 
ସରାରାତ୍ମର ପ୍ର୍ାବ ପଡ଼ଦିଛ ଦି ମାତୃ ଓ େ ଦିେ ୁ
ସ୍ାସ୍୍ ଉପରର। ଖାସ୍   ଏଥିପାଇଁ ଜଦିଲ୍ାରର 
ଆନୁଷ୍ାନ ଦିର ପ୍ରସବ ସଂଖ୍ା ବଢ଼଼଼଼ ଦିଛ ଦି ଓ 
େ ଦିେମୁାତୃ ମତୁୃ୍ ହାର ଉରଲ୍ଖନୀୟ ୍ାରବ 
ହ୍ାସ ପାଇଛ ଦି।

ସଚୂନା ଅନୁସାରର ହର ଦିଚନ୍ନପରୁ 
ବ୍ଲରର ରରବଣାପଳାେପାଳ ଠାରର ନ ଦିରୟାଜଦିତ 
ବାଇର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ତୋରଖ ୋୟ ଦିତ୍ୱ ରସ୍ଚ୍ାରସବୀ 
ଅନୁଷ୍ାନ ଓସ୍ା ରନଇଥିବା ରବରଳ ରତଲରରାଇ ବ୍ଲରର 
ରାଳ ଦିଆହତା ଠାରର ନ ଦିରୟାଜଦିତ ବାଇର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର 

ତୋରଖ ୋୟ ଦିତ୍ୱ ରସ୍ଚ୍ାରସବୀ ଅନୁଷ୍ଟାନ 
ଆର୍  ୍ ଦିଡ ଦିଓ ରନଇଛ ଦି। 

ଜଦିଲ୍ାର େୁଗ୍କମ ଅଞ୍ଳ ୍ାରବ 
ଜଣାେଣୁା ବାଂେପାଳ ବ୍ଲରର ରାଞ୍ଦିପାଣ ଦି 
ଠାରର ନ ଦିରୟାଜଦିତ ବାଇକ୍   ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 
ରଯାଗୁଁ େତାଧିର ଗ୍୍କବତୀ ଓ ନବଜାତ 
େ ଦିେ ୁ ଉପରୃତ ରହାଇସାର ଦିଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଦିଛ ଦି। ଖଣ ଦି ଅଞ୍ଳ ରଯାଡା ବ୍ଲରର 
ବଲାଣ ଦି ଠାରର ଥିବା ବାଇର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 
ପାଇଁ ରସ ଅଞ୍ଳର ପ୍ରସତୂ ଦି ମହ ଦିଳା ଓ 

ରରାଗାରାନ୍ ନବଜାତ େ ଦିେ ୁ ଉପରୃତ ରହଉଥିବା 
ବ ଦ୍ି ାଗ ସଚୂନା ରେଇଛ ଦି। ରଯାଡା ବ୍ଲରର େୁଗ୍କମ ଅଞ୍ଳ 
୍ାରବ ଜଣାେଣୁା ରାଳ ଦିମାଟ ଦି ଠାରର ନ ଦିରୟାଜଦିତ ବାଇର 
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରଯାଗୁଁ ରସ ଅଞ୍ଳର େତାଧିର ଗ୍୍କବତୀ ଓ 

ନବଜାତ େ ଦିେ ୁ ଉପରୃତ ରହାଇଥିବା ସ୍ାସ୍୍ ବ ଦ୍ି ାଗ 
ତର୍ରୁ ସଚୂନା ମ ଦିଳ ଦିଛ ଦି। ଝୁମ୍ପରୁା ବ୍ଲରର ମାଲୋଠାରର 
ନ ଦିରୟାଜଦିତ ବାଇର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ବ ଦିଗତ ବଷ୍କରର ରସ 
ଅଞ୍ଳର ଅରନର ପ୍ରସତୂ ଦି ଓ ନବଜାତ େ ଦିେ ୁ ଉପରୃତ 
ରହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଦିଛ ଦି। 

ଓମ୍ାଡ୍  ସ ଦି ଓ ସମ୍ପରୂ୍୍କା ରଯାଜନାରର ରାଯ୍କ୍ରାରୀ 
ରରନୁ୍ଝର ଜଦିଲ୍ାର ଏ୍ଳଦି ବାଇର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ବସ୍ା 
ରାଜ୍ରର ପ୍ରରମ। ବାଇର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗଡୁ ଦିର ଅଣ 
ଓସାର ଦିଆ ହୁଡାରାସ୍ାରର ଚଳପ୍ରଚଳ ରର ଦିପାରୁଥିବାରୁ 
ରଯଉଁ ଅଞ୍ଳରୁ ୍ଲ ରସ୍ାନାହ ିଁ ରସଠାରୁ ପହଞ୍ ଦି 
ଡାକ୍ତରୀ ରସବା ରଯାଗାଇବାରର ପ୍ରମଖୁ ୍ୂମ ଦିରା 
ଗ୍ରହଣ ରର ଦିପାରୁଛ ଦି। ଆଗାମୀ େ ଦିନରର ଜଦିଲ୍ାର ଏହ ଦି 
ବାଇର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ବସ୍ାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ରରାଯ ଦିବାରୁ 
ରଯାଜନା ରହ ଦିଛ ଦି।      
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ରପି�ାରଚ୍ଚରରପି�ାରଚ୍ଚର
୧୪

ନଥିବା ହର ଦିଣ ରହ ଦିଛନ୍ଦି। ହର ଦିଣଙ୍କ ବଂେ ବ ଦିସ୍ାର ହାରରୁ ବଲାଙ୍ଗଦିର 
ଜଳବାୟ ୁସହ ହର ଦିଣ ସହଜରର ଖାପ ଖଆୁଇ ପାରୁଥିବା ପ୍ଷ୍ଟ 
ରହାଇଛ ଦି। 

ବଲାଙ୍ଗଦିର ଜଦିଲ୍ାର ପ୍ରସ ଦିଦ୍ ହର ଦିେଙ୍କର ପୀଠରୁ 
ଲାଗ ଦି ରହ ଦିଛ ଦି ଏର ହର ଦିଣ ପାର୍କ। ପ୍ରତ ଦିେ ଦିନ 
ହର ଦିେଙ୍କରରୁ ଆସଥୁିବା ପଯ୍କ୍ଟରଙ୍କ 

ପାଇଁ ଏହା ରହଉଛ ଦି ଅନ୍ତମ ଆରଷ୍କଣ। ଏହ ଦି 
ପାର୍କ ୧୯୭୧ରର ରେଢ଼ଏରର ଜମ ଦିରର ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଠଟ ଦି ହର ଦିଣ ବା ଚ ଦିରଲ ରଖି 
ଏହ ଦି ପାର୍କ ଆରମ୍ଭ ରରାଯାଇଥିବା ରବରଳ ୨୦୨୩ 

ଜାନୁୟାରୀ ୧ ତାର ଦିଖ ସଦୁ୍ା ଏହ ଦି ସଂଖ୍ା 
୫୪୧ରର ପହଞ୍ ଦିଛ ଦି। ହର ଦିଣ ସଂଖ୍ାରୁ େୃଷ୍ଟ ଦିରର 
ରଖି ବର୍୍କମାନ ଏହ ଦି ପାର୍କର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ରାମ 
ମଧ୍ୟ ଜାର ଦି ରହ ଦିଛ ଦି। 

ବ ଦ୍ି ାଗୀୟ ସଚୂନା ଅନୁସାରର, ଏହ ଦି ପାର୍କରର 
ବର୍୍କମାନ ୧୮୯ ଅଣ୍ଡଦିରା, ୩୦୨ ମାଈ, ୧୭ ଅଣ୍ଡଦିରା 
େ ଦିେ,ୁ ୧୩ ମାଈ େ ଦିେ ୁଓ ୨୦ଟ ଦି ଲ ଦିଙ୍ଗ ଚଦିହ୍ନଟ ରହାଇ 

ହରଶିଙ୍କର ହରଶିଙ୍କର 

ଜଙ୍ଗଲକ୍ଷୟ, ପ୍ାକୃତକି ବାସସ୍ାନର 
ଅବକ୍ଷୟ ଏବଂ ଜଳବାୟ ୁ�ରବିର୍ଚ୍ଚନ 
ଭଳ ିପ୍ତକୂିଳ ସମୟପର ହରଣି 
ବଂଶ ବୃଦ୍ ି�ାଇଁ ବଲାଙ୍ଗରି ଜଲି୍ା 
ବଡ଼ ସମ୍ାବନା ସଷୃ୍ ିକରଛି।ି 
ରାଜ୍ୟପର ଥିବା ହାତଗଣତ ିକଛି ି
ହରଣି �ାକଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ ହରଶିଙ୍କର 
ଅନ୍ୟତମ। ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟ ୁ
ପ�ାଗୁଁ ହରଶିଙ୍କରପର ହରଣି ସଂଖ୍ୟା 
ବଢ଼଼଼଼ଚିାଲଛି।ି ଜଲି୍ାର ଅନ୍ୟ ସ୍ାନପର 
ହରଣି �ାକଚ୍ଚ କରବିା �ାଇଁ ପ୍ସ୍ାବ 
ରହଛି।ି ଏହାଦ୍ାରା ହରଣି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ ି
�ାଇବା ସହ ଏହା ଜଲି୍ାର ��ଚ୍ଚ୍ୟରନ 
ବକିାଶପର ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ପହବ। ହରଣିହରଣିଙୁ୍ଙୁ୍ ସହୁାଉଛ ିସହୁାଉଛ ି

ଜଦିଲ୍ାର ଅନ୍ ର ଦିଛ ଦି ସଂରକ୍ଷ ଦିତ ଜଙ୍ଗଲରର 
ବହୁ ସଂଖ୍ାରର ହର ଦିଣ ରେଖିବାରୁ ମ ଦିଳ ଦିଛ ଦି। 
ରଲାଇସ ଦିଂହା ରରଞ୍ ପାଣ୍ଡର ଦିଡୁଙୁ୍ଗରୀ ସଂରକ୍ଷ ଦିତ 
ଜଙ୍ଗଲ, ବଲାଙ୍ଗଦିର-ରସାନପରୁ ସୀମାରର 
ରହ ଦିଥିବା ରମାଇ ଜଙ୍ଗଲ, ସ ଦିଞ୍ରୁୀ ରଟାରର ବହୁ 
ସଂଖ୍ାରର ହର ଦିଣ ରେଖିବାରୁ ମ ଦିଳ ଦିରାନ୍ ଦି। 

ସରୁକ୍ଷା ଓ ଜଳବାୟ ୁେୃଷ୍ଟ ଦିରୁ ହର ଦିଣ ବଂେ 
ବ ଦିସ୍ାର ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗଦିରରର ପଯ୍କ୍ାପ୍ତ ସରୁଯାଗ 
ରହ ଦିଛ ଦି। ଯାହାରୁ ସବୁ ଦିନ ଦିରଯାଗ ରର ଦିବା ପାଇଁ 
ହର ଦିଣ ପାର୍କ ସଂଖ୍ା ବଢ଼଼଼଼ାଇବାର ର ଦିମ୍ା 
ହର ଦିଣ ଅ୍ୟାରଣ୍ ରର ଦିବାର ସମୟ ଆସ ଦିଛ ଦି। ବର୍୍କମାନ 
ରାଜ୍ରର ପଯ୍କ୍ଟନସ୍ଳର ବ ଦିରାେ ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ 
େ ଦିଆଯାଉଥିବା ରବରଳ ଜଦିଲ୍ାର ବ ଦ୍ି ଦିନ୍ନ ପଯ୍କ୍ଟନସ୍ଳରର 

ହର ଦିଣ ପାର୍କ ରର ଦିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ାବ ରହ ଦିଛ ଦି। 
୍ୀମଡୁଙୁ୍ଗରୀଠାରର ଏର ହର ଦିଣ ପାର୍କ 
ରର ଦିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ାବ ରହ ଦିଛ ଦି। ରସହ ଦିପର ଦି 
ଗାଈଖାଇ ପଯ୍କ୍ଟନସ୍ଳର ଉନ୍ନତୀରରଣ 
ରାମ ବନ ବ ଦ୍ି ାଗ ଦ୍ାରା ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ ଦି। 
ଏଠାରର ଏର ହର ଦିଣ ପାର୍କ ର ଦିମ୍ା ହର ଦିଣ 
ଅ୍ୟାରଣ୍ ରର ଦିବାର ସରୁଯାଗ ରହ ଦିଛ ଦି। 
ଏହା ଏର ଘଞ୍ ଜଙ୍ଗଲ ରହାଇଥିବାରୁ 
ଖାେ୍ ଓ ସରୁକ୍ଷାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ରେରଲ ଏହା 
ଏର ସଫଳ ପ୍ରରଳ୍ପ ରହାଇପାର ଦିବ। 

ରସହ ଦିପର ଦି ପାଣ୍ଡର ଦିଡୁଙୁ୍ଗରୀ, ରମାଇଠାରର ମଧ୍ୟ ହର ଦିଣ 
ପାର୍କ ର ଦିମ୍ା ଅ୍ୟାରଣ୍ ରରାଗରଲ ଜଦିଲ୍ା ପଯ୍କ୍ଟନର 
ବ ଦିରାେ ପାଇଁ ରବଶ୍   ସହାୟର ରହବ।       

ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ
ଅଭଳିାଷ ହ�ାତା

ଜଗତସଂି�ପରୁରୁ
ରଶ୍ରିଞ୍ଜନ ମ�ାପାତ୍ର

ହେନୁ୍ଝରରୁ
ଶରତ ଦାଶ

ବାହଲଶ୍ୱରରୁ
ପ୍ରତ୍ାଶା ପ୍ରୟିମ୍ବଦା ମ�ାନ୍ ି

କଆିଫୁଲକଆିଫୁଲ
ମହକୁନ ିମହକୁନ ି

ପଭୌଗଳକି ସମସ୍ୟା �ାଇଁ ପସଠ ିଭଲ ରାସ୍ା ନ ଥିଲା। �ହଞ୍ ି�ାରୁ ନ ଥିଲା 
ସ୍ାସ୍୍ୟପସବା। କନୁି୍ ବକିଳ୍ପର ସନ୍ାନ କପଲ ସରକାର। ଚାର ିଚକଆି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ 
�ହଞ୍ପିଲ ବ ିବାଇକ୍   ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ା କପଲ ସରକାର। ପକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ାର 
କଛି ିଅ�ହଞ୍ ଇଲାକାପର ପେବେୂତ ସାଜଛି ିସରକାରୀ ବାଇକ୍   ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ।

ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଆମ୍ବୁଲାନ୍ସବାଇକ୍  ବାଇକ୍  
ଅ�ହଞ୍ ଅଞ୍ଳର ପେବେୂତ

ବଭିନି୍ନ ପ୍ୋକୃତକି 
ବ�ିକ୍ଷଣ ଲେୋଗୁଁ ଅଲନକ 
ସ୍ୋନଲେ ସଂକଟଲେ 
ଲଜୈବବବିଧିତୋ। 
େୋନ୍ପିେୁ ବ ିଏକ 
ପ୍ୋକୃତକି ବ�ିକ୍ଷଣେ 
ଶକିୋେ ଲହବୋଲେ 
�ୋଗଛି।ି ନୟିମତି 
ଜୁଆେ ଆସ ୁନ ଥିବୋେୁ 
ଲବଳୋଭୂମ ିଶଖୁି�ୋ 
ପଡୁଛ।ି ଏଥିପୋଇଁ 
ଲବଳୋଭୂମଲିେ 
ସୋେଗୋସମ ସଓି୍  ବଡି୍   
(ଲଶୈବୋଳ) ଓ ଧନୀଧୋନ 
(�ବଣ ସହଣୀ 
ଜଙ୍ଗ�ୀ ଧୋନ) ଘୋସ 
ଉଠଛି।ି ପବୂଣ୍ଣେୁ ଲକବଳ 
ଖେୋେଲିନ ଏ ଘୋସ ଲେଖୋ 
ଲେଉଥି�ୋ। କନୁି୍ ଏଲବ 
ବରଣ୍ଣତମୋମ େୋନ୍ପିେୁ 
ଲବଳୋଭୂମ ିଘୋସପଡ଼ଆି 
ପେ ିଲେଖୋେୋଉଛ।ି

ବଢୁଛ ିବଢୁଛ ି
ସୋର୍  ଗୋସମସୋର୍  ଗୋସମ
ଲଶୈବୋଳଲଶୈବୋଳ
ସଂକରପର
ଚାନ୍�ିରୁ

ବବିଧିତାବବିଧିତାପଜୈବପଜୈବ



ଯ�ୋଡ ି ଜ୍ୋକ ସକ ଓ ଜନ 
ଇସ୍ନରଙ୍କୁ  ୭-୬, ୭-୬ ଯସଟ୍  ଯର 
ପରୋସ୍ତ କର ି

ଫୋଇନୋଲ ଟକିଟ 
ହୋସଲ କରଛିନ୍।ି 

ଟୋଇଟଲ ପୋଇଁ ରବବିୋର ଏହ ି ଯ�ୋଡ ି
ଫୋଇନୋଲଯର ଯନଦରଲୋଣ୍ଡସର ଯେସଲ ି

କକୁଲଯହୋଫ ଓ ବ୍ଯିଟନର ନଲି ସ୍କୁପସ୍ଙି୍କୁ  
ଯେଟଯିବ। କକୁଲଯହୋପ ଓ ସ୍କୁପସ୍ ି ଅନ୍ଏକ 

ଯସମଯିର ଏସ୍   ଯ�ୋଞ୍ୋଯଲଜ ଓ ଇ ଯରୋଜର 
େୋଯସଲନିଙ୍କୁ  ୬-୩, ୪-୬, ୧୦-୫ ଯସଟ୍  ଯର 
ହରୋଇ ଫୋଇନୋଲକକୁ ଉଠଛିନ୍।ି 

ଯବୋପୋନ୍ୋ ଓ ଏବଯଡନ ଦକୁ ଇଟ ିଟୋଇଯବ୍କ୍  ଯର 
ବଜିୟୀ ଯହୋଇଥିଯଲ ଓ ସୋମ୍ୋ କରଥିିବୋ ସବକୁ  ୯ 

ଯବ୍କ ପଏଣ୍ଟକକୁ ଯସେ କରବିୋକକୁ ସକ୍ଷମ ଯହୋଇଥିଯଲ। 
ଏଥିସହ ଯବୋପୋନ୍ୋ ଓ ଏବଯଡନ ଚଳତି ଯଟନସି 

ଋତକୁ ଯର ତୃତୀୟ ଫୋଇନୋଲଯର ପ୍ରଯବଶ କରଛିନ୍।ି 
ଯରୋଟରଡୋମ ଓଫନ୍  ଯର ଏହ ି ଯ�ୋଡ ି ଫୋଇନୋଲଯର 

ପରୋସ୍ତ ଯହୋଇ ରନସ୍ସଅପ ଯହୋଇଥିଯଲ। ଯତଯବ ଯଦୋହୋ 
ଓପନ୍  ଯର ଏହ ିଯ�ୋଡ ିଟୋଇଟଲ ହୋସଲ କରବିୋକକୁ ସକ୍ଷମ 
ଯହୋଇଥିଯଲ। ଯବୋପୋନ୍ୋ ଏଯବ ଡବଲ୍ସ ମୋନ୍ତୋଯର 

ଏଯବ ୧୫ତମ ସ୍ୋନଯର ରହଛିନ୍।ି ବର୍ସର ପ୍ରଥମ 
ଗ୍ୋଣ୍ଡସ୍ୋମ ଟକୁ ର୍୍ସୋଯମଣ୍ଟ ଅଯ୍ରେଲଆିନ ଓପନ୍   ମଶି୍ତି �କୁ�ଳ 
ପ୍ରତଯି�ୋ�ତିୋଯର ଯବୋପୋନ୍ୋ ଓ ଅବସର ଯନଇସୋରଥିିବୋ 

େୋରତୀୟ ମହଳିୋ ଯେଳୋଳ ିସୋନଆି ମଜି୍ସୋ ଫୋଇନୋଲଯର 
ପ୍ରଯବଶ କରଥିିଯଲ। ଯତଯବ ଏହ ିଯ�ୋଡ ିଫୋଇନୋଲଯର 

ବ୍ୋଜଲି ଯ�ୋଡ ିଲକୁ ଇସୋ ଷ୍ଫିୋନ ିଓ ରୋଫୋଏଲ ମୋଯଟୋସଙ୍ଠୋରକୁ  ପରୋସ୍ତ ଯହୋଇ 
ରନସ୍ସଅପ୍  ଯର ସନ୍କୁଷ୍ଠ ଯହୋଇଥିଯଲ। 

ଖେଳ ଦୁନଆି ରବବିାର 
୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ ୧୫

www. sakalaepaper.com

ଦ୍ୱିତୀୟ 
ଟେଷ୍ଟ

ଇଣ୍ଡଆିନ ଯେଲ୍ସ,୧୮।୩(ଏଯଜନ୍ସ)ି: ଏଠୋଯର ଚୋଲଥିିବୋ ଇଣ୍ଡଆିନ 
ଯେଲ୍ସ ମୋଷ୍ସ୍ସ ଯଟନସି ପ୍ରତଯି�ୋ�ତିୋର ମହଳିୋ ଏକକ ଫୋଇନୋଲ ସ୍ପଷ୍ 
ଯହୋଇଛ।ି ଟୋଇଟଲ ପୋଇଁ ରବବିୋର ଫୋଇନୋଲ ମକୁକୋବଲିୋଯର ଦ୍ତିୀୟ ସଡି୍   
ଯବଲରକୁ ରର ଅରନିୋ ସୋବୋଯଲଙ୍ୋ ଓ କୋଜୋେସ୍ତୋନର ୧୦ମ ସଡି୍   ଯେଳୋଳ ି
ଏଲନିୋ ରବିୋକନିୋ ପରସ୍ପରକକୁ ଯେଟଯିବ। ଶନବିୋର ଯସମଫିୋଇନୋଲଯର 
ରବିୋକନିୋ ଟପ୍  ସଡି୍   ଯପୋଲୋଣ୍ଡର ଇ�ୋ ସ୍ଆିଯଟକଙ୍କୁ  ୬-୨, ୬-୨ 
ସଧିୋସଳେ ଯସଟ୍  ଯର ଅତ ିସହଜଯର ପରୋସ୍ତ କର ିବପି�୍ସ୍ୟ ଘଟୋଇବୋ 
ସହ ଫୋଇନୋଲ ଟକିଟ ହୋସଲ କରଛିନ୍।ି ସ୍ଆିଯଟକଙ୍କୁ  ଉପଯର 
ରବିୋକନିୋ ଆଧିପତ୍ ବସି୍ତୋର କର ି ଯେଳଥିିଯଲ। ଯସହପିର ି
ଅନ୍ଏକ ଯସମଫିୋଇନୋଲଯର ଅଯ୍ରେଲଆିନ ଓପନ୍   ଚୋମ୍ଅିନ 
ସବୋଯଲଙ୍ୋ ୬-୨, ୬-୩ ଯସଟ୍  ଯର ୭ମ ସଡି୍   ଗ୍ୀସ୍   
ମୋରଆି ସୋକୋରଙି୍କୁ  ହରୋଇ ଫୋଇନୋଲଯର ପ୍ରଯବଶ 
କରଛିନ୍।ି ସୋବୋଯଲଙ୍ୋ ପ୍ରଥମଥର ପୋଇଁ ଏହ ି
ଟକୁ ର୍୍ସୋଯମଣ୍ଟର ଫୋଇନୋଲଯର ପ୍ରଯବଶ କରଛିନ୍।ି 

ଏହୋପବୂ୍ସରକୁ  କ୍ୋଟ୍ସରଯର ସ୍ଆିଯଟକ ୬-୨, ୬-୩ 
ଯସଟ୍  ଯର ଯସୋରୋନୋ ସଷି୍୍ଟିଆଙ୍କୁ  ହରୋଇ ଯସମକିକୁ  

ଉଠଥିିଯଲ। ଯସହପିର ିଯସହପିର ି
ରବିୋକନିୋ ୭-୬, ୨-୬, 

୬-୪ ଯସଟ୍  ଯର 
ଯକ ମକୁଯଚୋେୋଙ୍କୁ  ହରୋଇ ଯ ସ ମ ିଯ ର 
ପ୍ରଯବଶ କରଥିିଯଲ। ଅନ୍ପଯଟ ସୋବୋଯଲଙ୍ୋ ୬-୪, ୬-୦ 
ଯସଟ୍  ଯର ଆଯମରକିୋର ରଷ୍ଠ ସଡି୍   ଯକୋଯକୋ �ଫ୍  ଙ୍କୁ  ଓ 
ସୋକୋର ି୪-୬, ୭-୫, ୬-୧ ଯସଟ୍  ଯର ୧୫ତମ ସଡି୍   ଯପଟ୍ୋ 
କ୍ଯିଟୋେୋଙ୍କୁ  ହରୋଇ ଯସମକିକୁ  ଉଠଥିିଯଲ। ପକୁରକୁ ର ଏକକର 
ଦକୁ ଇଟ ି�ୋକ ଯସମଫିୋଇନୋଲ ରବବିୋର ଯେଳୋ�ବି। 
ଫାଇନାଲରର ରବାପାନ୍ା-ଏବରେନ
େୋରତୀୟ ଅେଜି୍ଞ ଯଟନସି ତୋରକୋ ଯରୋହନ ଯବୋପୋନ୍ୋ 
ଇଣ୍ଡଆିନ ଯେଲ୍ସ ମୋଷ୍ସ୍ସ ଯଟନସି ଟକୁ ର୍୍ସୋଯମଣ୍ଟର ପକୁରକୁ ର �କୁ�ଳ 
ଫୋଇନୋଲଯର ପ୍ରଯବଶ କରଛିନ୍।ି ଯବୋପୋନ୍ୋ ଓ ତୋଙ୍ 
ଅଯ୍ରେଲଆି ସୋଥୀ ଯେଳୋଳ ିମୋଥକ୍ୁ  ଏବଯଡନ ଶନବିୋର 
ଅନକୁ ଷ୍ଠତି ଯସମଫିୋଇନୋଲ ମକୁକୋବଲିୋଯର ଆଯମରକିୀୟ 

ଯେଲଂିଟନ,୧୮।୩(ଏଯଜନ୍ସ)ି: ସ୍ୋନୀୟ ଯବସନି ରଜେ୍ସ 
ଗ୍ୋଉଣ୍ଡଯର ଚୋଲଥିିବୋ ଶ୍ୀଲଙ୍ୋ ବପିକ୍ଷ ଦ୍ତିୀୟ ତଥୋ ଅନ୍ମି 
ଯଟଷ୍ ମକୁକୋବଲିୋଯର ଘଯରୋଇ ନକୁ ୍ଜଲିୋଣ୍ଡ ଅେଜି୍ଞ ବ୍ୋଟର 
ଯକନ୍   େିଲୟିମସନ ଓ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୋଟର ଯହନରୀ 
ନଯିକୋଲ୍ସଙ୍ ଦ୍ଶିତକୀୟ ପୋଳ ି ବଳଯର ସ୍ତି ି ମଜବକୁ ତ 
କରଛି।ି ଟସ୍  ହୋର ି ବ୍ୋଟଂି ପୋଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପୋଇଥିବୋ 
ନକୁ ୍ଜଲିୋଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ପୋଳଯିର ୧୨୩ ଓେରଯର ୪ େିଯକଟ 
ହରୋଇ ୫୮୯ ରନ ସଂଗ୍ହ କର ିପୋଳ ିଯଘୋରଣୋ କରଛି।ି 
ଜବୋବଯର ପ୍ରଥମ ପୋଳ ି ଆରମ୍ଭ କର ି ଶ୍ୀଲଙ୍ୋ ଶନବିୋର 
ଦ୍ତିୀୟ ଦବିସ ଯେଳ ଯଶର ସକୁଦ୍ୋ ୧୭ ଓେରଯର ୨ 
େିଯକଟ ହରୋଇ ୨୬ ରନ ସଂଗ୍ହ କର ିବପିଦଯର ପଡ଼ଛି।ି 
୮ େିଯକଟ ବୋକ ିଥୋଇ ଶ୍ୀଲଙ୍ୋ ଏଯବ ବୃହତ୍   ୫୫୪ ରନ 
ପଛଯର ପଡ଼ଛି।ି ଷ୍ମ୍ ଅପସୋରଣ ଯବଳକକୁ ଅଧିନୋୟକ 
ଦମିକୁଥ କରକୁ ଣୋରଯନେ ୧୬ ଓ ନୋଇଟ୍   େୋଚ୍  ମ୍ୋନ ପ୍ରବୋଥ 
ଜୟସରୂୟିୋ ୪ ରନକର ିଅପରୋଜତି ରହଛିନ୍।ି ପ୍ରୋରମ୍ଭକି 
ବ୍ୋଟର ଓଶୋଡୋ ଫର୍୍ସୋଯଣ୍ଡୋ ୬ ଓ କକୁଶଲ ଯମଣ୍ଡସି େୋତୋ 
ଯେୋଲବିୋ ପବୂ୍ସରକୁ  ଆଉଟ ଯହୋଇଥିଯଲ। ଯବୋଲଂିଯର 
ନକୁ ୍ଜଲିୋଣ୍ଡ ପୋଇଁ ମ୍ୋଟ୍   ଯହଯନରୀ ଓ ଡ� ବ୍ୋସଯେଲ 
ଯ�ୋଟଏି ଯଲେୋଏ େିଯକଟ ଅକ୍ଆିର କରଥିିଯଲ। 

 ତ୍ଶିତକୀୟ (୩୬୩ ରନ) ଭାଗୀଦାର ି
ଅସମୋପ୍ତ ପ୍ରଥମ ପୋଳ ି ଯସ୍ୋର ୧୫୫/୨ରକୁ  ନକୁ ୍ଜଲିୋଣ୍ଡ 
ଯେଳ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲୋ। ଅପରୋଜତି ଥିବୋ େିଲୟିମସନ 
୨୬ରକୁ  ବ୍ୋଟଂି ଆରମ୍ଭ କର ି ୨୧୫ ରନର ଦ୍ଶିତକୀୟ 
ପୋଳ ି ଯେଳ ି ପ୍ରବୋଥ ଜୟସରୂୟିୋଙ୍ ବଲ୍  ଯର ବଦଳ 
ଯେଳୋଳ ି ଆରଟଏିମ ରଯମଶ ଯମଣ୍ଡସିଙ୍କୁ  କ୍ୋଚ୍   ଯଦଇ 

ପ୍ୋେଲିୟିନ ଯଫରଥିିଯଲ। ଯସହପିର ି ୧୮ ରନରକୁ  
ଯେଳ ଆରମ୍ଭ କର ି ନଯିକୋଲ୍ସ ୨୦୦ ରନର ଦ୍ଶିତକୀୟ 
ପୋଳ ି ଯେଳ ି ଅପରୋଜତି ରହଥିିଯଲ। େିଲୟିମସନ ଓ 
ନଯିକୋଲ୍ସ ତୃତୀୟ େିଯକଟଯର ୪୬୭ ବଲ ଯେଳ ି୩୬୩ 
ରନର ତ୍ଶିତକୀୟ େୋ�ୀଦୋର ିସ୍ୋପନ କର ିଭ୍ରମଣକୋରୀ 
ଯବୋଲରଙ୍କୁ  ନରିୋଶ କରଥିିଯଲ। ଏହୋ ନକୁ ୍ଜଲିୋଣ୍ଡ ପୋଇଁ 
ପଞ୍ଚମ ସବ୍ସବୃହତ୍   େୋ�ୀଦୋର ି ସୋବ୍ସ୍ତ ଯହୋଇଛ।ି 
୩୨ ବର୍ସୀୟ େିଲୟିମସନ ଯଟଷ୍ଯର ରଷ୍ଠ ଦ୍ଶିତକ 
ଅଜ୍ସନ କରଛିନ୍।ି ପ୍ରଥମ ନକୁ ୍ଜଲିୋଣ୍ଡ ବ୍ୋଟର େୋଯବ 
ଯସ ୮୦୦୦ ଯଟଷ୍ ରନ ପରୂଣ କରଛିନ୍।ି ଯସ ୨୯୬ 
ବଲର ସମ୍କୁେୀନ ଯହୋଇ ଯସ ୨୩ ଯଚୌକୋ ଓ ୨ଟ ି ଛକୋ 
ମୋରଥିିଯଲ। ଯସହପିର ିନଯିକୋଲ୍ସ ୨୪୦ ବଲର ସମ୍କୁେୀନ 
ଯହୋଇ ୧୫ ଯଚୌକୋ ଓ ୪ ଛକୋ ମୋର ି ଯଟଷ୍ଯର ପ୍ରଥମ 
ଦ୍ଶିତକ ଅଜ୍ସନ କରଛିନ୍।ି ଡୋରଲି ମଯିଚଲ ୧୭ ରନକର ି
ଆଉଟ ଯହୋଇଥିବୋ ଯବଯଳ େିଯକଟରକ୍ଷକ ବ୍ୋଟର 
ଟମ୍   ବ୍ଯଣ୍ଡଲ ୧୭ ରନକର ି ଅପରୋଜତି ରହଥିିଯଲ। 
ଯବୋଲଂିଯର ଶ୍ୀଲଙ୍ୋ ପୋଇଁ କସକୁନ ରଜଥିୋ ୨, ଧନଞ୍ୟ 
ଡସିଲିେୋ ଓ ପ୍ରବୋଥ ଜୟସରୂୟିୋ ଯ�ୋଟଏି ଯଲେୋଏ 
େିଯକଟ ଅକ୍ଆିର କରଥିିଯଲ। 

ସଂକ୍ ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର
ନ୍ୟୁଜଷିଲକୋଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ପକୋଳ ଷି- ୫୮୦/୪ ପୋଳ ି
ଯଘୋରଣୋ (େିଲୟିମସନ- ୨୧୫, ନଯିକୋଲ୍ସ- 
୨୦୦*, କନଯେ- ୭୮, ରଜଥିୋ- ୨/୧୨୪, 
ଧନଞ୍ୟ- ୧/୭୫, ଜୟସରୂୟିୋ- ୧/୮୬)।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କୋ ପ୍ରଥମ ପକୋଳ ଷି- ୨୬/୨, ୧୭ ଓେର (କରକୁ ଣୋରଯନେ- 
୧୬*, ମ୍ୋଟ ଯହନରୀ- ୧/୧୫, ଡଗ୍   ବ୍ୋସଯେଲ- ୧/୧)।

ଆଇପଏିଲ: 
ଆର୍ ସବିରିର ବ୍ାସରେଲ୍  

େିଲୟିମ୍ ସନ୍ , ନରିକାଲ୍ସଙ୍କ ଦ୍ଶିତକ
 ନ୍ୟୁଜଲିାଣ୍ଡ 
ସ୍ତି ିଦୃଢ଼ 

ଇଣ୍ଡଆିନ 
ରେଲ୍ସ 

ମାଷ୍ଟସଚ୍ଚ 
ରେନସି୍  

ସାବାରଲଙ୍କା-
ରବିାକନିା ଫାଇନାଲ

ଅଲ୍   ଇଂଲଣ୍ଡ ବୟୁାଡ୍ ମଣି୍ଟନ

ବମ୍ଟିଂହୋମ,୧୮।୩(ଏଯଜନ୍ସ)ି: ଏଠୋଯର ଚୋଲଥିିବୋ 
ଅଲ୍   ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୋଡମଣି୍ଟନ ପ୍ରତଯି�ୋ�ତିୋଯର 
େୋରତୀୟ ମହଳିୋ ଯ�ୋଡ ି �ୋୟତ୍ୀ ଯ�ୋପୀଚୋନ୍ଦ ଓ 
ତ୍ରିୋ ଯଜୋଲ ି ଯସମ ି ଫୋଇନୋଲଯର ପରୋସ୍ତ ଯହୋଇ 
ବଦିୋୟ ଯନଇଛନ୍।ି ଅଣସଡି୍   ଏହ ି େୋରତୀୟ 
ଯ�ୋଡ ି ଶନବିୋର ଯସମଫିୋଇନୋଲ ମକୁକୋବଲିୋଯର 
ପ୍ରତପିକ୍ଷ ଦକ୍ଷଣି ଯକୋରଆି ଯ�ୋଡ ି ବୋଏକ ନୋ ହୋ 
ଓ ଲ ି ଯସୋ ହଙି୍ଠୋରକୁ  ୧୦-୨୧, ୧୦-୨୧ ଯ�ମ୍  ଯର 
ପରୋସ୍ତ ଯହୋଇ ବଦିୋୟ ଯନଇଛନ୍।ି �ୋୟତ୍ୀ ଓ 
ତ୍ରିୋ ଆଶୋନକୁ ରୂପ ପ୍ରଦଶ୍ସନ କରପିୋର ି ନଥିଯଲ ଓ 
ପ୍ରତପିକ୍ଷ ଯ�ୋଡକିକୁ  ଚ୍ୋଯଲଞ୍ ଯଦଇପୋର ିନଥିଯଲ। 

ଶକୁକ୍ରବୋର ଏହ ି େୋରତୀୟ ଯ�ୋଡ ି କ୍ୋଟ୍ସର 
ଫୋଇନୋଲଯର ଚୀନର ଲ ି ଯେନ ଯମଇ ଓ ଲୟିକୁ 
ଜକୁ ଆନ ଜକୁ ଆନଙ୍କୁ  ୨୧-୧୪, ୧୮-୨୧, ୨୧-୧୨ଯର 
ପରୋସ୍ତ କର ି କ୍ରମୋ�ତ ଦ୍ତିୀୟଥର ପୋଇଁ ଏହ ି
ସମ୍ୋନଜନକ ପ୍ରତଯି�ୋ�ତିୋର ଯସମଯିର ପ୍ରଯବଶ 
କରଥିିଯଲ। ପବୂ୍ସରକୁ  ବଶି୍ୱର ଏହ ି ୧୭ ନଂ ଯ�ୋଡ ି

ପବୂ୍ସତନ ୧ ନଂ ଯ�ୋଡ ିୟକୁକ ି ଫକୁକକୁସମିୋ ଓ ସୋୟୋକୋ 
ହଯିରୋଟୋଙ୍କୁ  ଦ୍ତିୀୟ ରୋଉଣ୍ଡଯର ହରୋଇଥିଯଲ। 
ଯସହପିର ି ଏହ ି େୋରତୀୟ ଯ�ୋଡ ି ପ୍ରଥମ 
ରୋଉଣ୍ଡଯର ଥୋଇଲୋଣ୍ଡର ଜଙ୍ଗଯକୋଲଫେୋନ 
କଟିହିୋରୋକକୁଲ ଓ ରୋେିନ୍ଦୋ ପ୍ରଯଜୋନ�ୋଇଙ୍କୁ  ପରୋସ୍ତ 
କରଥିିଯଲ। ଏଥିସହତି ଏହ ି ପ୍ରତଯି�ୋ�ତିୋରକୁ  
େୋରତୀୟ ଅେ�ିୋନ ଯଶର ଯହୋଇଛ।ି ପବୂ୍ସରକୁ  
�କୁବ ତୋରକୋ ଲକ୍ଷ୍ ଯସନ୍  , କଦିୋମ୍ ି ଶ୍ୀକୋନ୍, 
ଏଚ୍  ଏସ୍   ପ୍ରଣୟ ପକୁରକୁ ର ଏକକରକୁ  ପରୋସ୍ତ ଯହୋଇ 
ବଦିୋୟ ଯନଇଥିଯଲ। ଯସହପିର ି �କୁ�ଳଯର 
ସୋତ୍କିସୋଇରୋଜ ରୋଙି୍ଯରଡ୍ ି ଓ ଚରିୋ� ଯସଟ୍ୀ, 
ଅଜକୁ ୍ସନ ଏମ୍  ଆର ଓ ଧରୁବ କପଳି, କ୍ରଷି୍ଣ ପ୍ରସୋଦ 
�ୋରୋ�ୋ ଓ ବଷି୍ଣକୁ ବଦ୍୍ସନ ଯ�ୌଡ଼ ପଞ୍ଳୋ, ଶେିୋ 
ଯ�ୌତମ ଓ ଅଶ୍ୱନିୀ େଟ୍ ଯ�ୋଡ ି ମଧ୍ୟ ପରୋସ୍ତ 
ଯହୋଇ ବୋଦ ପଡ଼ଥିିଯଲ। ମହଳିୋ ଏକକଯର ଦକୁ ଇଟ ି
ଅଲମ୍କି୍ସ ପଦକ ହୋସଲ କରଥିିବୋ ପେି ିସନି୍କୁ ପରୋସ୍ତ 
ଯହୋଇ ପବୂ୍ସର ବୋଦ୍   ପଡ଼ସିୋରଛିନ୍।ି

ରସମରିର ହାରରିଲ ଗାୟତ୍ୀ-ତ୍ଷିା

ନୂଆଦଲି୍ୀ, ୧୮ୋ୩ (ଏଯଜନ୍ସ)ି: େୋରତର ପ୍ରୀତ ିସମସ୍ତ ପ୍ରତବିନ୍କକକୁ 
ଅତକି୍ରମ କର ି ଏଠୋଯର ଚୋଲଥିିବୋ ମହନି୍ଦୋ ଆଇବଏି ମହଳିୋ ବଶି୍ୱ 
ମକୁଷ୍�ି କୁଦ୍ ପ୍ରତଯି�ୋ�ତିୋଯର ଚମତ୍ୋର ବଜିୟ 
ହୋସଲ କରଛିନ୍।ି ଯସହପିର ିନୀତକୁ  ଘୋଙ୍ଗୋସ ଓ 
ମଞ୍କୁ ବୋଯମ୍ୋରୟିୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେୋବୀ ପ୍ରଦଶ୍ସନ କର ି
ପରବତ୍୍ସୀ ପ�୍୍ସ ୋୟକକୁ ଉନ୍ତି ଯହୋଇଛନ୍।ି 

ଇନ୍ଦରିୋ �ୋନ୍ ି ଯସ୍ପୋଟ୍ସ୍ସ କଯମ୍୍କ୍ସଯର 
ଶନବିୋର ଅନକୁ ଷ୍ଠତି ୫୪ କଯିଲୋଗ୍ୋମ 
ଯଶ୍ଣୀଯର ୨୦୧୧ ଏସୀୟ ପ୍ରତଯି�ୋ�ତିୋଯର 
କୋଂସ୍ ପଦକ ବଯିଜତୋ ପ୍ରୀତ ି ଚମତ୍ୋର 
ଲଯେଇ କର ି ୨୦୨୨ ବଶି୍ୱ ମକୁଷ୍�ି କୁଦ୍ 
ଯରୌପ୍ ପଦକ ବଯିଜତୋ ଯରୋମୋନଆିର 
ଯପରଯିଜୋକ୍  ଙ୍କୁ  ପରୋସ୍ତ କର ି ଏହ ି
ପ୍ରତଯି�ୋ�ତିୋଯର କ୍ରମୋ�ତ ଦ୍ତିୀୟ ବଜିୟ 
ହୋସଲ କରଛିନ୍।ି ୪୮ କଯିଲୋଗ୍ୋମ୍  ଯର 
୨୦୨୨ ରୋଜ୍ଯ�ୋଷ୍ଠୀ ସ୍ର୍୍ସ ପଦକ ବଯିଜତୋ 
୨୨ ବର୍ଟିୟୋ ନୀତକୁ  ସହଜଯର ଦକ୍ଷଣି 
ଯକୋରଆିର କୋଙ୍ଗ ଯଦୋ-ଯୟଅନଙ୍କୁ  ହରୋଇଯଦଇଥିଯଲ। ନୀତକୁ  
ଯକୋରଆି ପ୍ରତଯି�ୋ�ୀଙ୍କୁ  ଯ�ୋଟଏି ଯହଯଲ ସକୁଯ�ୋ� ଯଦଇ ନଥିଯଲ।

ପ୍ରୀତ ି ଓ ନୀତକୁ ଙ୍ ବଜିୟ ପଯର ପୋଳ ି ପଡ଼ଥିିଲୋ ମଞ୍କୁ 
ଯବୋମ୍ୋରଆିଙ୍ର। ୬୬ କଯିଲୋଗ୍ୋମ୍   ଯଶ୍ଣୀଯର ମଞ୍କୁ ନକୁ ୍ଜଲିୋଣ୍ଡର 
କୋରୋ ହ୍ୋଯରଉଙ୍କୁ  ହରୋଇ ସହଜଯର ହରୋଇଥିଯଲ। ଏହୋର ପର 

ରୋଉଣ୍ଡଯର ମଞ୍କୁ ବଶି୍ୱ ଚୋମ୍ଅିନ ଉଜ୍  ଯବକସି୍ତୋନର ନବେୋଯକୋର 
େୋମଯିଦୋେୋଙ୍ ସହ ମକୁକୋବଲିୋ କରଯିବ। ରବବିୋର ବତ୍୍ସମୋନର 

ବଶି୍ୱ ଚୋମ୍ଅିନ ନୀେତ ଜରୀନ୍   ୫୦ କଯିଲୋଗ୍ୋମ ଯଶ୍ଣୀଯର ଓ 
ମନୀରୋ ଯମୌନ୍   ୫୭ କଯିଲୋଗ୍ୋମ ଯଶ୍ଣୀଯର ଲଯେଇ କରଯିବ। ଏହ ି
ପ୍ରତଯି�ୋ�ତିୋଯର ୧୨ଟ ି କୋଟୋଯ�ୋରୀଯର ୬୫ଟ ି ଯଦଶରକୁ  ୩୨୪ 
ଜଣ ମକୁଷ୍ଯି�ୋଦ୍ୋ ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଛିନ୍।ି ଏମୋନଙ୍କୁ  ଯମୋଟ ୨୦ ଯକୋଟ ି
ଟଙ୍ୋର ପକୁରସ୍ୋର ପ୍ରଦୋନ କରୋ�ବିୋର ବ୍ବସ୍ୋ ରହଛି।ି

ମହଳିା ବଶି୍ୱ ମଷ୍୍ଟଯିଦ୍୍ଧ 
ପ୍ରତରିଯାଗତିା ପ୍ରୀତଙି୍କ ଚମତ୍ାର ବଜିୟ

 �ଆରଏସ୍  ପ ୱିବ ୱି ହକ ୱିଟର

ନଶିାନରଜୟୁାତ ିଅମ୍ାୟାର
େକୁ ବଯନଶ୍ୱର, ୧୮ୋ୩ (ସମସି): ପବୂ୍ସତଟ ଯରଳବୋଇର ନଶିୋନଯଜ୍ୋତ ି ମହୋନ୍ ି
ଆର୍  ଏସ୍  ପବି ି ଆନକୁ କୂଲ୍ଯର ଯହବୋକକୁ �ୋଉଥିବୋ ୮୦ତମ ସବ୍ସେୋରତୀୟ 

ଯରଲବୋଇ ପକୁରକୁ ର ହକ ି
ପ୍ରତଯି�ୋ�ତିୋଯର ଅମ୍ୋୟୋର 
େୋଯବ ନ�ିକୁକ୍ ଯହୋଇଛନ୍।ି 
ଏହ ି ପ୍ରତଯି�ୋ�ତିୋର 
ଲଗି୍   ପ�୍ସ୍ୋୟ ଏନ୍  ସଆିର 
କ୍ରୀଡ଼ୋ ସଂଘ ଆନକୁ କୂଲ୍ଯର 
�୍ୋଲୟିରଯର ମୋର୍୍ସ ୨୦ରକୁ  
୨୫ ତୋରେି�ୋଏ ଆଯୟୋଜତି 
ଯହବ। ଯସହପିର ି
ଆର୍  ସଏିଫ୍   କ୍ରୀଡ଼ୋ ସଂଘ 
ଆନକୁ କୂଲ୍ଯର ପଞ୍ୋବର 
କ ପକୁ ର ଥ ୋ ଲ ୋ ଠ ୋ ଯ ର 
ମୋର୍୍ସ ୨୮ରକୁ  ୩୧ ତୋରେି 
�ୋଏ ଯେଳୋ�ବି। 
ନଶିୋନଯଜ୍ୋତଙି୍କୁ  ଉେୟ 
ହକ ି ପ୍ରତଯି�ୋ�ତିୋଯର 
ମ୍ୋଚ୍   ପରଚିୋଳନୋ 
କରଯିବ। ଏହ ି ଓଡ଼ଆି 
ଅମ୍ୋୟୋରଙ୍ର ଅଯନକ 
ଜୋତୀୟ ଓ ଅନ୍ଜ୍ସୋତୀୟ 
ମ୍ୋଚ୍   ପରଚିୋଳନୋ କରବିୋର 

ଅେ୍ୋସ ରହଛି।ି ବଯିଶରକର ି ଯରଲବୋଇ ଯସ୍ପୋଟ୍ସ୍ସ ପ୍ରଯମୋସନ ଯବୋଡ୍ସ ଆନକୁ କୂଲ୍ଯର 
ଆଯୟୋଜତି ଅଯନକ ପ୍ରତଯି�ୋ�ତିୋଯର ଯସ ମ୍ୋଚ୍   ପରଚିୋଳନୋ କରଛିନ୍।ି ବେିନି୍ 
ଜୋତୀୟ ଓ ଅନ୍ଜ୍ସୋତୀୟ ହକ ି ପ୍ରତଯି�ୋ�ତିୋଯର ନଶିୋନଯଜ୍ୋତ ି ଜଜ୍  , ଅମ୍ୋୟୋର ଓ 
ଯଟକ୍କିୋଲ ଅଫିସଆିଲ େୋଯବ ସଫଳତୋର ସହ କୋମ କରଛିନ୍।ି

ଜାତୀୟ ପାରା ରଦୌଡ଼କ୍ଦ: ଓଡ଼ଶିାକ୍ ୪ ପଦକ

ବ୍ାଜଲି ଫ୍େବଲର ଲ୍କାସଙ୍କ ଅବସର
ରଓିଡ ି ଯଜନଯିରୋ,୧୮।୩(ଏଯଜନ୍ସ)ି: ବ୍ୋଜଲି ପବୂ୍ସତନ ଫକୁଟବଲର 
ତଥୋ ଲେିରପକୁଲ ମଡି୍  ଫିଲ୍ଡର ଲକୁ କୋସ ଯଲଇେୋ ଶକୁକ୍ରବୋର ଅବସର 
ଯଘୋରଣୋ କରଛିନ୍।ି ହୃଦ୍  ଯରୋ� ଜନତି ସମସ୍ୋ କୋରଣରକୁ  ଯସ 
୩୬ ବର୍ସ ବୟସଯର ଅବସର ଯନବୋକକୁ ନଷି୍ପତ୍ ିଯନଇଛନ୍।ି ବ୍ୋଜଲି 
ଫକୁଟବଲ କ୍ବ ଯଗ୍ମଓିଯର ଯସ ସୋମ୍ୋଦକି ସମ୍ଳନୀଯର ଅବସର 

ଯନଇ ଯଘୋରଣୋ କରଛିନ୍।ି ୨୦୦୫ଯର ଏହ ି କ୍ବରକୁ  ଯସ ନଜିର 
ଫକୁଟବଲ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଯଲ। ୨୦୦୭ରକୁ  ୨୦୧୩ ମଧ୍ୟଯର 
ବ୍ୋଜଲି ପୋଇଁ ଯସ ୨୪ଟ ିଅନ୍ଜ୍ସୋତୀୟ ମ୍ୋଚ୍   ଯେଳଥିିଯଲ। ଲେିରପକୁଲ, 
ଯଗ୍ମଓି, ଲୋଜଓି କ୍ବ ପୋଇଁ ଯସ ଯମୋଟ୍   ୪୮୬ ମ୍ୋଚ୍   ଯେଳଥିିଯଲ। 
କ୍ବ ଫକୁଟବଲ୍  ଯର ଯସ ଯବଶ୍   ପ୍ରେୋବୀ ସୋବ୍ସ୍ତ ଯହୋଇଥିଯଲ। ଯସ 
ମଧ୍ୟ ବ୍ୋଜଲି ୨୦ ଓ ୨୩ ବର୍ସରକୁ  କମ୍   ଦଳ ପୋଇଁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କର ିଯବଶ୍   
ସଫଳ ରହଥିିଯଲ।

ନୂଆଦଲି୍ୀ,୧୮।୩(ଏଯଜନ୍ସ)ି: ନକୁ ୍ଜଲିୋଣ୍ଡ କ୍ରଯିକଟର ମୋଇଯକଲ 
ବ୍ୋସ୍  ଯେଲ୍   ପ୍ରଥମଥର ପୋଇଁ ଇଣ୍ଡଆିନ ପ୍ରମିୟିର ଲ�ି (ଆଇପଏିଲ)ଯର 
ଅଂଶଗ୍ହଣ କରବିୋକକୁ �ୋଉଛନ୍।ି ଏହ ି ତୋରକୋ ଅଲରୋଉଣ୍ଡର ରୟୋଲ 
ଚ୍ୋଯଲଞ୍ସ୍ସ ବୋଙ୍ଗୋଯଲୋର (ଆରସବି)ିଯର ସୋମଲି ଯହୋଇଛନ୍।ି ଇଂଲଣ୍ଡ 
ବ୍ୋଟର େିଲ ଜ୍ୋକ୍ସ ଆଘୋତ ସମସ୍ୋ କୋରଣରକୁ  ଆ�ୋମୀ ଆଇପଏିଲରକୁ  
ବୋଦ୍   ପଡ଼ଛିନ୍।ି ତୋଙ୍ ସ୍ୋନଯର ଆରସବି ିବ୍ୋସଯେଲ୍  ଙ୍କୁ  ଦଳଯର ସୋମଲି 
କରଛି।ି ଏ ଯନଇ ଶନବିୋର ଆରସବି ି ତୋ’ର ଯେବସୋଇଟ୍  ଯର ସଚୂନୋ 
ଯଦଇଛ।ି ଏକ ଯକୋଟ ି ଟଙ୍ୋ ମଳୂଦୋମ୍  ଯର ବ୍ୋସଯେଲ ଆରସବିଯିର 
ସୋମଲି ଯହୋଇଛନ୍।ି �ତ ଯେଳୋଳ ିନଲିୋମୀଯର ବ୍ୋସଯେଲ୍  ଙ୍କୁ  ଯକୌଣସ ି
ଦଳ କ୍ରୟ କର ି ନଥିଯଲ। ପବୂ୍ସରକୁ  ଯସ ଯକଯବ ଆଇପଏିଲ୍   ଯେଳ ି
ନଥିଯଲ। ଯସ ୨୦୨୨ଯର ନକୁ ୍ଜଲିୋଣ୍ଡ ପୋଇଁ ଅନ୍ଜ୍ସୋତୀୟ ଟ-ି୨୦ଯର 
ପଦୋପ୍ସଣ କରଥିିଯଲ। ଏପ�୍ସ୍ନ୍ ୧୬ଟ ି ଟ-ି୨୦ ଯେଳ ି ଯସ ୧୧୩ ରନ 
କରବିୋ ସହ ୨୧ଟ ିେିଯକଟ ଅକ୍ଆିର କରଛିନ୍।ି ୧୯ଟ ିଦନିକିଆି ମ୍ୋଚ୍   
ଯେଳ ିଯସ ୫୧୦ ରନ କରବିୋ ସହ ୧୫ େିଯକଟ ଯନଇଛନ୍।ି ଯସହପିର ି
୭ଟ ିଯଟଷ୍ ମ୍ୋଚ୍   ଯେଳ ିଯସ ୨୫୯ ରନକରବିୋ ସହ ୧୯ଟ ିେିଯକଟ 
ଅକ୍ଆିର କରଛିନ୍।ି �ତ ବୋଂଲୋଯଦଶ ବପିକ୍ଷ ଦ୍ତିୀୟ ଦନିକିଆି ମ୍ୋଚ୍   
ଯେଳବିୋ ଅବସରଯର ଜ୍ୋକ୍ସ ଆଘୋତ ପୋଇଥିଯଲ।

େକୁ ବଯନଶ୍ୱର, ୧୮ୋ୩ (ସମସି): ମହୋରୋ୍ରେର 
ପକୁଯଣ ସହରଯର ଚୋଲଥିିବୋ ଜୋତୀୟ ପୋରୋ 
ଯଦୌଡ଼କକୁଦ ପ୍ରତଯି�ୋ�ତିୋର ପ୍ରଥମ ଦନିଯର 
ଓଡ଼ଶିୋକକୁ ଚୋରଟି ିପଦକ ମଳିଛି।ି ଶବିଛତ୍ପତ ି
ଷ୍ୋଡୟିମ୍  ର ଯସ୍ପୋଟ୍ସ୍ସ କଯମ୍କ୍୍ସଠୋଯର ଶନବିୋର 
ସକୋଯଳ ଅନକୁ ଷ୍ଠତି ଏହ ି ପ୍ରତଯି�ୋ�ତିୋର 
ପକୁରକୁ ର ଟ-ି୧୩ ଲମ୍ ଡଆିଁଯର ପଙ୍ଜ େକୁ ଏ 
୫.୬୦ ମଟିର ଦୂରତୋକକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦୋନ କର ି
ପ୍ରଥମ ସ୍ୋନ ଅଧିକୋର କରବିୋ ସହ ସ୍ର୍୍ସ 
ପଦକ ବଜିୟୀ ଯହୋଇଛନ୍।ି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଯଦଶର 
ଯବୋଦକୁ  ଶ୍ୀହର ି୫.୪୨ ମଟିର ଦୂରତୋକକୁ ଯଡଇଁ 
ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ୋନଯର ରହଛିନ୍।ି ଓଡ଼ଶିୋର ମଙ୍ଗତ 
ଯହମ୍୍ରମ୍   ୫.୩୩ ମଟିର ଦୂରତୋକକୁ ଲମ୍ଫ 
ପ୍ରଦୋନ କର ି ତୃତୀୟ ସ୍ୋନ ଅଧିକୋର କରବିୋ 
ସହ କୋଂସ୍ ପଦକଯର ସନ୍କୁଷ୍ ଯହୋଇଛନ୍।ି

ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ୱର୍ଚ୍ଚ ଜତିରିଲ ଜୟନ୍ୀ ରବରହରା
ଏହ ି ପ୍ରତଯି�ୋ�ତିୋର ସକୋଯଳ ଓଡ଼ଶିୋକକୁ ଦକୁ ଇଟ ି ପଦକ 
ମଳିଥିିଲୋଯବଯଳ ଅପରୋହ୍ଣଯର ଆଉ ଦକୁ ଇଟ ି ପଦକ ମଳିଛି।ି 
ତୋହୋ ମଧ୍ୟରକୁ  ଜୟନ୍ୀ ଯବଯହରୋଙ୍କୁ  ସ୍ର୍୍ସ ଓ ଅଜକୁ ୍ସନ େତ୍ୋଙ୍କୁ  
କୋଂସ୍ ପଦକ ମଳିଛି।ି ଏହୋ ଫଳଯର ଓଡ଼ଶିୋ ୨ଟ ି ସ୍ର୍୍ସ ସହ 
ପ୍ରଥମ ଦନି ଯେଳଯର ୪ଟ ିପଦକ ଜତିବିୋଯର ସମଥ୍ସ ଯହୋଇଛ।ି 

ଅପରୋହ୍ଣଯର ଅନକୁ ଷ୍ଠତି ମହଳିୋ ଟ-ି୪୭ କୋଟୋଯ�ୋରୀର 
ମହଳିୋ ୪୦୦ ମଟିର ଯଦୌଡ଼ଯର ଜୋତୀୟସ୍ତରଯର ପ୍ରୋଧୋନ୍ 
ବସି୍ତୋର କର ିପ୍ରଥମ ସ୍ୋନ ଅଧିକୋର କରଥିିଯଲ। ଯସ ଏହ ିଦୂରତୋକକୁ 
୧ ମନିଟି୍   ୦୨.୨୧ ଯସଯକଣ୍ଡଯର ଅତକି୍ରମ କର ି ସ୍ର୍୍ସ ପଦକ 
ହୋସଲ କରଥିିଯଲ। ଏହୋ ଫଳଯର ଓଡ଼ଶିୋକକୁ ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ର୍୍ସ ପଦକ 
ମଳିଥିିଲୋ। ଯସହପିର ି ଟ-ି୧୨ କୋଟୋଯ�ୋରୀଯର ଅଜକୁ ୍ସନ େତ୍ୋ 
୫୭.୪୧ ଯସଯକଣ୍ଡ ସମୟ ଯନଇ ତୃତୀୟ ସ୍ୋନଯର ରହଛିନ୍।ି 
ଏହୋ ଫଳଯର ଯସ କୋଂସ୍ ପଦକଯର ସନ୍କୁଷ୍ ଯହୋଇଛନ୍।ି 
ପ୍ରଥମ ଦନିଯର ଓଡ଼ଶିୋକକୁ ଦମ୍  ଦୋର ସଫଳତୋ ମଳିଛି।ି
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ନୟିମତି ଅଧିନାୟକ ର�ାହତି ଶମ୍ା ଦଳକୁ ରେ�ରିେ

ପ୍ରଥମ ଦନିକିଆି: ବାଂୋରଦଶ� ବୃହତ୍   ବଜିୟ

ବଶିାଖାପାଟଣା, ୧୮ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ସ୍ାନୀୟ ୱାଇ 
ରାେଜଶଖର ଜରଡ୍ୀ ଷ୍ାଡୟିମ୍  ଜର ରବବିାର ଭାରତ ଓ 
ଅଜ୍ରେଲଆି ମଧ୍ୟଜର ଦ୍ତିୀୟ ଦନିକିଆି ମ୍ାଚ୍   ଜଖଳାଯବି। 
ଏହା ପବୂ୍ବରୁ ଗରୁୁବାର ମମୁ୍ବଇର ୱାଜଖେଜଡ ଷ୍ାଡୟିମ୍  ଜର 
ଜଖଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦନିକିଆି ମ୍ାଚ୍  ଜର ଭାରତ ୫ 
ୱିଜକଟଜର ବେିୟୀ ଜହାଇଛ।ି ଏଠାଜର ଜଖଳାଯବିାକୁ 
ଥିବା ଦ୍ତିୀୟ ଦନିକିଆି ମ୍ାଚ୍  ଜର ବେିୟ ହାସଲ କର ି
ଭାରତ ଆଗଆୁ ଶଖୃେଳା କବ୍  ୋ କରବି ଜବାଲ ି ଆଶା 
କରାଯାଉଛ।ି ପାରବିାରକି କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚ୍  ଜର 
ଅନୁପସ୍ତି ଥିବା ଅଧିନାୟକ ଜରାହତି ଶମ୍ବା ଭାରତୀୟ 
ଦଳକୁ ଜେରଛିନ୍ ି ଓ ଜସ ଦ୍ତିୀୟ ଦନିକିଆିଜର ଦଳର 
ଜନତୃତ୍ୱ ଜନଜବ। ଦଳଜର ଆଉ କଛି ି ପରବିର୍୍ବନ 
ଜହବାର ଆଶା କମ୍   ଥିଲାଜବଜଳ ଜରାହତି ସାମଲି ଜହବା 
ପଜର ପ୍ରାରମ୍କି ବ୍ାଟର ଇଶାନ କସିାନ ବାଦ୍   ପଡ଼ଜିବ। 

ଟପ୍   ଅରଚ୍ଚର ବ୍ାଟଂି ଚନି୍ା
ଜପସ୍   ଜବାଲରଙୁ୍ ସହାୟତା ଜଦଉଥିବା ପଚି୍  ଜର 
ଭାରତୀୟ ବ୍ାଟର ସଂଘର୍ବ କରଥିାନ୍।ି ପ୍ରଥମ 
ଦନିକିଆିଜର ଏହା ସ୍ପଷ୍ ଜହାଇଥିଲା। ବାମହାତୀ ମଜିେଲ 
ଷ୍ାକ୍ବଙ୍ ଘାତକ ଜବାଲଂି ବଳଜର ଏକଦା ଭାରତର 
ଜ୍ାର ୪ ୱଜିକଟଜର ୩୯ ଓ ୫ ୱଜିକଟଜର ୮୩ 

ରନ୍   ଜହାଇଯାଇଥିଲା। ଜକବଳ ଜଲାଜକଶ ରାହୁଲ ଓ 
ରବୀନ୍ଦ୍ର ୋଜଡୋଙ୍ ଜ�ୈଯ୍ବ୍ପରୂ୍୍ବ ବ୍ାଟଂି ଜଯାଗ ୁ ଭାରତ 
ବେିୟ ହାସଲ କରବିାଜର ସମଥ୍ବ ଜହାଇଥିଲା। ଏହ ି୫ଟ ି
ୱିଜକଟ ମଧ୍ୟରୁ କସିାନ ବାଦ୍   ପଡ଼ଜିବ। ତାଙ୍ ସ୍ାନଜର 
ଜରାହତି ସାମଲି ଜହବା ପଜର ଶୀର୍ବ ସ୍ାନର ବ୍ାଟଂିଜର 
ଦୃଢ଼ତା ଆସବି। ଏହ ି ଶଖୃେଳାଜର ଆଉ ଦୁଇଟ ି ମ୍ାଚ୍   

ଥିବାରୁ ଭାରତକୁ େଜଣ ଟପ୍   ବାମହାତୀ ଜବାଲରଙ୍ 
ସହ ଜଖଳ ି ଭଲ ଅଭ୍ାସ ପାଇଜବ। ବରିାଟ ଜକାହଲ ି ଓ 
ଶବୁମାନ ଗଲି ବେିଳ ଜହାଇଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଦଆିଯାଉ ନାହ ିଁ। କନୁି୍ ନଂ-୪ଜର ବ୍ାଟଂି କରବିାକୁ 
ଆସଥୁିବା ସଯୂ୍ବ୍କୁମାର ଯାଦବଙ୍ ବେିଳତା ଦଳକୁ 
ଅଡୁଆଜର ପକାଇଛ।ି ଜସ ଏଯାଏ ୧୫ଟ ି ଦନିକିଆି 
ଜଖଳଥିିଲାଜବଜଳ ଥଜର ଜହଜଲ ୫୦ ରନ୍   ଅତକି୍ରମ 
କର ି ନାହାନ୍।ି ଜରେୟସ ଆୟର ଅନ୍  େିଟ୍   ଥିବାରୁ ଭାରତ 
ନକିଟଜର ସଯୂ୍ବ୍କୁମାରଙୁ୍ ଜଖଳାଇବା ଛଡ଼ା ଏଜବ ଆଉ 
କଛି ି ବକିଳ୍ପ ନାହ ିଁ। ଜଦଖାଯାଉ େଳତି ଶଖୃେଳାଜର ଜସ 
ତାଙ୍ ଟ-ି୨୦ େମ୍ବ ପ୍ରଦଶ୍ବନ କରବିାଜର ସମଥ୍ବ ଜହଜବ 
କ ି ନାହ ିଁ। ଜଲାଜକଶ ରାହୁଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍୍ା ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର 

ୋଜଡୋ ଭଲ େମ୍ବଜର ଅଛନ୍।ି କନୁି୍ ସବୁଜବଜଳ 
ଜଯ ଜସମାଜନ ମ୍ାଚ୍   ବଜିେତା ଜହଜବ ତାହାର କଛି ି
ଗ୍ାଜରଣ୍ ିନାହ ିଁ। 

ଘରରାଇ ଦଳର ରବାଲଂି ସ୍ରି
ମମୁ୍ବାଇଜର ଭାରତର ଦୁଇ ୋଷ୍ ଜବାଲର ମହମ୍ମଦ୍   
ସାମ ି ଓ ମହମ୍ମଦ ସରିାେ ପଚି୍  ରୁ ୋଇଦା ଉଠାଇ ଜବଶ 
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାବ୍ସ୍ତ ଜହାଇଥିଜଲ। ଦଳଜର ଶାରୁ୍ଦ୍ବଳ 
ଠାକୁର ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍୍ାଙ୍ ପର ି ଅଲରାଉଣ୍ର ଥିବାରୁ 
ଘଜରାଇ ଦଳ ୬େଣ ଜବାଲରଙୁ୍ ଜଖଳାଇବାଜର ସମଥ୍ବ 
ଜହଉଛ।ି ମଖୁ୍ ସ୍ପନିର ରବୀନ୍ଦ୍ର ୋଜଡୋ ଜଯପର ିବ୍ାଟଂି 
କରୁଛନ୍ ିଜବାଲଂିଜର ମଧ୍ୟ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ଭୂମକିା ଜନଉଛନ୍।ି 

ଜକବଳ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାର ିନାହାନ୍।ି 
ବଶିାଖାପାଟଣା ପଚି୍  ଜର ପ୍ରେୁର ରନ୍   ଜହବ। େଳଜର 
େଜଣ ଅଧିକ ସ୍ପନିରଙୁ୍ ଜଖଳାଇବା ଲାଗ ି ଘଜରାଇ ଦଳ 
ଉତ୍ାହତି ଜହାଇପାଜର କମି୍ବା କୁଲଦୀପଙ୍ ସ୍ାନଜର 
ଯେୁଜବନ୍ଦ୍ର େହଲଙୁ୍ ନଆିଯାଇପାଜର।
୪ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ  ରେଇ ରେଳବି ଅର୍ରେଲଆି
କାମେଳା ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଜିଭନ ସ୍ଥି୍  ଙ୍ ଜନତୃତ୍ୱଜର 
ଏଠାଜର ଜଖଳୁଥିବା ଅଜ୍ରେଲଆି ଦଳଜର ୪ େଣ 
ଅଲରାଉଣ୍ର ପ୍ରଥମ ଦନିକିଆିଜର ଜଖଳଥିିଜଲ। ଏମାଜନ 
ଭାରତ ଉପଜର ବଜିଶର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାଜର ସମଥ୍ବ 
ଜହାଇ ନାହାନ୍।ି ମଜିେଲ ମାଶ୍ବଙ୍ ଦରୁ ତ ୮୧ ରନ୍  କୁ ବାଦ୍   
ଜଦଜଲ କାଜମରନ ଗ୍ୀନ୍  , ମାକ୍ବସ ଜଷ୍ାଇନସି୍   ଓ ଜଗଲେନ୍   
ମ୍ାକ୍ସଜୱଲ ନେି ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ଜଖଳ ିପାର ିନାହାନ୍।ି 
ଟ୍ାଭସି୍   ଜହଡ୍   ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବୀ ଜହାଇ ନାହାନ୍।ି ଏମାନଙ୍ 
ଉପଜର ଭରସା କର ିସ୍ଥି ପଡ଼ଆିକୁ ଓହ୍ାଇଜବ। ଜସ ମଧ୍ୟ 
ନେି େମ୍ବ ଉପଜର ଗରୁୁତ୍ୱ ଜଦଜବ। ଜଡଭଡି୍   ୱାର୍୍ବରଙ୍ 
ଅନୁପସ୍ତି ି ଦଳକୁ ଅଡ଼ୁଆଜର ପକାଇଛ।ି ଦଳର ବ୍ାଟଂି 
ଲାଇନ୍   ଏଜତ ଦୃଢ଼ ଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ଜଶର ୬ଟ ିୱଜିକଟ ମାତ୍ର 
୧୯ ରନ୍  ଜର ହରାଇବା ଆଜଦୌ ଶଭୁଙ୍ର ନୁଜହଁ। ଏହାକୁ 
ଦଳ ବଶିାଖାପାଟଣାଜର େଲୋଟ ପଚି୍  ଜର ସ�ୁାର ି ଜନବ 
ଜବାଲ ିଆଶା କରାଯାଉଛ।ି
ବଶିାୋପାଟଣାରର ବରଚ୍ଚା ଆଶଙ୍ା
ପାଣପିାଗ ବଭିାଗ ଅନୁଯାୟୀ ବଶିାଖାପାଟଣା ଝଡ ଓ 
ବର୍ବା ଜହବାର ଆଶଙ୍ା ରହଛି।ି ଅପରାହ୍ଣଜର ବର୍ବା 
ଜହାଇପାଜର। ଏହା ଯଦ ି ହୁଏ, ଜତଜବ ମ୍ାଚ୍   ନଶି୍ତି 
ବା�ାପାଇବ। କନୁି୍ ପରୂା ବାତଲି ଜହବ ନାହ ିଁ। ଓଭର 
ସଂଖ୍ା କମଜିଲ ଦ୍ତିୀୟ ପାଳଜିର ବ୍ାଟଂି କରୁଥିବା ଦଳ 
ଲାଭବାନ ଜହଜବ। ଜସହପିର ି ଜପସ୍   ଜବାଲରଙୁ୍ ସଇୁଂ 
କରାଇବାଜର ସହାୟତା ମଳିପିାଜର।

ଶଙୃ୍ଖଳା ବଜିୟ େକ୍ଷ୍ୟର� ଭା�ତ

ରେଳ ଆ�ମ୍ଭ : ଅପ�ାହ୍ଣ ୧ଟା ୩୦
ପ୍ରସା�ଣ : ଷ୍ା� ର୍ାଟ୍ଟ୍, ଡଜି୍  ନୀ ହଟଷ୍ା�

ମମୁ୍ବଇ,୧୮।୩(ଏଜେନ୍)ି: ମହଳିା ପ୍ରମିୟିର 
ଲଗି୍   (ଡବ୍ଳ ୍୍ ପଏିଲ୍  )ଜର କ୍ରମାଗତ ୫ଟ ି
ବେିୟ ହାସଲ କରବିା ପଜର ହରମନପ୍ରୀତ 
ଜକୌରଙ୍ ଜନତୃତ୍ୱା�ୀନ ମମୁ୍ବାଇ ଇଣ୍ଆିନ୍ 
ପ୍ରଥମ ପରାେୟ ବରଣ କରଛି।ି ଶନବିାର 
ଅନୁଷ୍ତି ଲଗି୍  ର ଜଲା ଜ୍ାରଂି ୧୫ତମ 
ମ୍ାଚ୍  ଜର ୟପୁ ି ୱାରୟିେ୍ବ ୩ଟ ି ବଲ୍  
ବାକଥିାଇ ୫ ୱଜିକଟଜର ମମୁ୍ବାଇକୁ 
ପରାସ୍ତ କରଛି।ି ଏଥିସହ ମମୁ୍ବାଇର ବେିୟ 
ରଥ ଅଟକଛ।ି ସ୍ାନୀୟ ଡୱିାଇ ପାଟଲି 
ଷ୍ାଡୟିମଜର ଟସ୍   ହାର ି ପ୍ରଥଜମ 
ବ୍ାଟଂି କର ିମମୁ୍ବାଇ ନୟିମତି ଅନ୍ରଜର 
ୱିଜକଟମାନ ହରାଇବା ସହ ୨୦ 
ଓଭରଜର ୧୨୭ ରନ୍  କର ି ଅଲଆଉଟ 
ଜହାଇଥିଲା। େବାବଜର ୟପୁ ି ୧୯.୩ 
ଓଭରଜର ୫ ୱିଜକଟ ହରାଇ ୧୨୯ 
ରନକର ି ବେିୟୀ ଜହାଇଛ।ି ଏଥିସହ 
୬ଟ ି ମ୍ାଚ୍   ଜଖଳ ି ୩ଟ ି ଜଲଖାଏ 
ବେିୟ ଓ ପରାେୟ ସହ ୬ ପଏଣ୍ 
ପାଇଁ ୟପୁ ି ତାଲକିାର ତୃତୀୟ ସ୍ାନଜର 
ରହଛି।ି ଅନ୍ପଜଟ ମୁ ୍ ମ୍ବାଇ ୬ଟ ି
ମ୍ାଚ୍   ଜଖଳ ି୫ ବେିୟ ଓ ୧ ପରାେୟ 
ସହ ୧୦ ପଏଣ୍ ପାଇଁ ପବୂ୍ବପର ିତାଲକିା 
ଶୀର୍ବଜର ରହଛି।ି ଅଲରାଉଣ୍ ପ୍ରଦଶ୍ବନ 
ପାଇଁ ୟପୁରି ଦୀପ୍ ିଶମ୍ବା ମ୍ାଚ୍  ର ଜରେଷ୍ 
ଜଖଳାଳ ିବଜିବେତି ଜହାଇଛନ୍।ି 

୧୨୮ ରନର ବେିୟ ଲକ୍ଷ୍ର ପଛିା କର ି
୨୭ ରନଜର ୩ ୱଜିକଟ ହରାଇ ପ୍ରାରମ୍କି 
ବପିଯ୍ବ୍ୟର ସମ୍ମଖୁୀନ ଜହାଇଥିଜଲ ମଧ୍ୟ 
ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ାଟର ତାହଲିା ମ୍ାଗ୍ାଥ ଓ ଜଗ୍ସ୍   
ହାର ି ଯଥାକ୍ରଜମ ୩୮ ଓ ୩୯ ରନକର ି
ଆଉଟ ଜହବା ପବୂ୍ବରୁ ବେିୟର ମଳୂଦୁଆ 
ପକାଇଥିଜଲ। ଦୀପ୍ ି ଶମ୍ବା ୧୩ ଓ ଜସାେି 
ଏଜକଲେଜଷ୍ାନ ୧୬ ରନକର ି ଅପରାେତି 

ରହବିା ସହ ଦଳକୁ େତିାଇଥିଜଲ। 
ଅନ୍ମାନଙ୍ ମଧ୍ୟଜର ପ୍ରାରମ୍କି ବ୍ାଟର 
ଜଦବକିା ଜବୈଦ୍ ୧, ଅଧିନାୟକିା ଅାଲସିା 
ହଲି ି ୮ ଓ କରିନ ନାଭଗଜିର ୧୨ ରନକର ି
ଆଉଟ ଜହାଇଥିଜଲ। ଜବାଲଂିଜର ମମୁ୍ବାଇ 
ତରେରୁ ଆଜମଲଆି ଜକର ୨, ନାଟ 
୍ଭିର-ବ୍ରଣ୍, ଜହଲ ି ମାଥୁ୍ ସ୍   ଓ ଇସ ି ୱଙ୍ଗ 
ଜଗାଟଏି ଜଲଖାଏ ୱିଜକଟ ଅକ୍ଆିର 
କରଥିିଜଲ। ପବୂ୍ବରୁ ପ୍ରଥଜମ ବ୍ାଟଂି 
କରଥିିବା ମମୁ୍ବାଇ ତରେରୁ ପ୍ରାରମ୍କି 

ବ୍ାଟର ଜହଲ ିମାଥୁ୍ ସ୍   ୩୫, ଅଧିନାୟକିା 
ହରମନପ୍ରୀତ ୨୫ ଓ ଇସ ି ୱଙ୍ଗ ୩୨ 
ରନକର ି ଆଉଟ ଜହାଇଥିବା ଜବଜଳ 
ଅନ୍ମାଜନ ଦୁଇଅଙ୍ ସ୍ପଶ୍ବ କରପିାର ି
ନଥିଜଲ। ଜବାଲଂିଜର ୟପୁ ି ତରେରୁ 
ଏଜକଲେଜଷ୍ାନ ୩, ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଗାଏକ୍ାଡ ଓ 
ଦପି୍ୀ ଶମ୍ବା ୨ଟ ି ଜଲଖାଏ, ଅଞ୍ଜଳ ି ଶବ୍ବାଣୀ 
ଜଗାଟଏି ୱଜିକଟ ଜନଇଥିଜଲ।

ଡବ୍ଲଷ୍୍ୟପଏିଲ୍  : ମମୁ୍ାଇ ବଜିୟ 
�ଥ ଅଟକାଇୋ ୟପୁ ି

ସମ୍ବଲପରୁ,୧୮ା୩(ସମସି): ପବୂ୍ବତଟ ଜରଳବାଇ 
କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ାନ ସମ୍ବଲପରୁ ମଣ୍ଳ ଦ୍ାରା ୬୬ତମ 
ସବ୍ବଭାରତୀୟ ଜରଳବାଇ ଟ-ି୨୦ କ୍ରଜିକଟ୍   
ପ୍ରତଜିଯାଗତିା ଆେଠିାରୁ ଆରମ୍ ଜହାଇଛ।ି 

 ଶନବିାର ଜଖଳାଯାଇଥିବା ପଲୁ-ଡ ି ଲଗି୍   ପଯ୍୍ବ ାୟର 
ପ୍ରଥମ ମ୍ାେ ପବୂ୍ବତଟ ଜରଳପଥ ଏବଂ ଜରଳ ହ୍ବଲି୍   
େ୍ାକ୍ଟ ୍ି, ଜବଙ୍ଗାଲୁରୁ (ଆରଡବ୍  ଲୁ୍ଏଫ୍  ) ମଧ୍ୟଜର ଅନୁଷ୍ତି 
ଜହାଇଥିଲା। ପବୂ୍ବତଟ ଟସ୍   େତିବିା ପଜର ଜବାଲଂି ନଷି୍ପର୍ ି
ଜନଇଥିଲା। ପ୍ରଥଜମ ବ୍ାଟଂି କର ି ଆରଡବ୍  ଲୁ୍ଏଫ୍   
ନରି୍୍ବାରତି ୨୦ ଓଭରଜର ୫ ୱିଜକଟ ହରାଇ ୧୪୪ ରନ 
କରଥିିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସାଗର ଜସାଲାଙି୍ ୩ଟ ି ଜେୌକା 
ଓ ୪ଟ ି ଛକା େରଆିଜର ସବ୍ବାଧିକ ୬୨ ରନ କରଥିିଜଲ। 
ପବୂ୍ବତଟ ପକ୍ଷରୁ ଅଭଜିରକ ଯାଦବ ୨ଟ,ି ସଯୂ୍ବ୍କାନ୍ ପ୍ର�ାନ, 
ଆଜଲାକ ମଙ୍ଗରାେ ଓ ଅଙି୍ତ ଯାଦବ ପ୍ରଜତ୍କ ଜଗାଟଏି 
ଜଲଖାଏ ୱଜିକଟ ଜନଇଥିଜଲ। େବାବଜର ପବୂ୍ବତଟ ୭ 
ୱିଜକଟ ହରାଇ ବେିୟ ଲକ୍ଷ୍ ହାସଲ କରଜିନଇଥିଲା। ଦଳ 
ପକ୍ଷରୁ ଓପନର ଗରିେିା ରାଉତ ୫ଟ ି ଜେୌକା େରଆିଜର 
ସବ୍ବାଧିକ ୪୨ ରନ କରଥିିଜଲ। ସମୀର ମହାନ୍ ିଓ ଅଭଜିରକ 
ଯାଦବ ପ୍ରଜତ୍କ ୩୮ ରନ କରଥିିଜଲ। ଅଭଜିରକଙ୍ 
ମ୍ାଚ୍  ର ଜରେଷ୍ ଜଖଳାଳ ି ବଜିବେତି କରାଯାଇଥିଲା। 
ବୀର ସଜୁରନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଷ୍ାଡୟିମଠାଜର ଜଖଳାଯବିାକୁ 
ଥିବା ଦ୍ତିୀୟ ମ୍ାେ ବର୍ବା ଜଯାଗ ୁ ବାତଲି ଜହାଇଯାଇଛ।ି 

ପବୂ୍ବ ଜରଳପଥ (ଇଆର୍  ) ଓ ଇଣ୍ଗି୍ାଲ ଜକାଚ୍   େ୍ାକ୍ଟ ୍ି 
ଜପରାମଦୁର (ଆଇସଏିଫ୍  ) ମଧ୍ୟଜର ପଏଣ୍ ଭାଗ ଜହାଇଛ।ି 

ଜରଳବାଇ ଷ୍ାଡୟିମ ଜରଳ ନଗରଠାଜର ପଲୁ-ଡ ି

ଲଗି୍   ପଯ୍ବ୍ାୟର ଏହ ି ଟୁର୍୍ବାଜମଣ୍କୁ ପବୂ୍ବତଟ ଜରଳପଥର 
ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ମଜନାେ ଶମ୍ବା ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାଜବ ଜଯାଗ 
ଜଦଇ ଉଦ୍  ଘାଟନ କରଥିିଜଲ। ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ବଜର 

ପବୂ୍ବତଟ ଜରଳପଥ ମହଳିା କଲ୍ାଣ ସଙ୍ଗଠନ ଭୁବଜନଶ୍ୱରର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦବି୍ା ଶମ୍ବା, ମଖୁ୍ ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାରୀ (ନମି୍ବାଣ) 
ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପବୂ୍ବତଟ ଜରଳପଥ କ୍ରୀଡା ସଂଗଠକ ଏପ ି

ଦ୍ଜିବଦୀ, ମଣ୍ଳ ଜରଳ ପ୍ରବନ୍ଧକ ବନିୀତ ସଂି ଏବଂ ପବୂ୍ବତଟ 
ଜରଳପଥ ମହଳିା କଲ୍ାଣ ସଙ୍ଗଠନ ସମ୍ବଲପରୁର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା 
ଅଞ୍ଜନୀ ସଂି ସମ୍ମାନତି ଅତଥିି ଭାଜବ ଜଯାଗ ଜଦଇଥିଜଲ।

ଅଡଟି୍  ଆଣ୍ଡ 
ଆକାଉଣ୍ଟସ 
ପବୂ୍ାଞ୍ଚଳ ହକ ି୨୦�ୁ
ଭୁବଜନଶ୍ୱର, ୧୮ା୩ (ସମସି): ଓଡ଼ଶିା 
ପ୍ର�ାନ ମହାଜଲଖାକାର (ଅଡଟି୍  ) 
ଆନୁକୂଲ୍ଜର ପବୂ୍ବାଞ୍ଚଳ ୍ରଡଟି ଆଣ୍ 
ଆକାଉଣ୍ସ ହକ ି ପ୍ରତଜିଯାଗତିା କଳଙି୍ଗ 
ହକ ିଷ୍ାଡୟିମ୍  ଜର ମାର୍୍ବ ୨୦ ଓ ୨୧ ତାରଖି 
ଦୁଇଦନି �ର ି ଜଖଳାଯବି। ଏଥିଜର 
ଆଜୟାେକ ଓଡ଼ଶିା ସହ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ଓ 
ଝାଡଖଣ୍ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଜିବ। 
ଏହ ି୩ ଦଳକୁ ଜନଇ ଜହବାକୁ ଥିବା ଏହ ି
ପ୍ରତଜିଯାଗତିାଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟ ି ସ୍ାନ 
ଅଧିକାର କରଥିିବା ଦଳ େଣ୍ଗିଡ଼ଜର 
ମାର୍୍ବ ୨୮ରୁ ଜଖଳାଯବିାକୁ ଥିବା 
ସବ୍ବଭାରତୀୟ ଅଡଟି ଆଣ୍ ଆକାଉଣ୍ସ 
ହକଜିର ଜଖଳବିାକୁ ଜଯାଗ୍ତା 
ଅେ୍ବନ କରଜିବ। ଏହ ି ପ୍ରତଜିଯାଗତିାକୁ 
କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତୀ ତୁରାରକାନ୍ ି ଜବଜହରା 
ଉଦ୍  ଘାଟନ କରବିାକୁ ଥିଲାଜବଜଳ ଓ 
କ୍ରୀଡ଼ାବଭିାଗର ଶାସନ ସେବି ଭନିୀଲ 
କ୍ରଷି୍ା ଉଦଯାପନ ଉତ୍ବଜର ମଖୁ୍ 
ଅତଥିିଭାଜବ ଜଯାଗ ଜଦବାର କାଯ୍ବ୍କ୍ରମ 
ରହଛି ି ଜବାଲ ି ପ୍ରତଜିଯାଗତିା ଆଜୟାେନ 
କମଟି ିସଂଜଯାେକ ତଥା ମହାଜଲଖାକାର 
କାଯ୍ବ୍ାଳୟର କଲ୍ାଣ ଅଧିକାରୀ 
ଅଜଶାକେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ା େଣାଇଛନ୍।ି

ସବ୍ଭା�ତୀୟ ର�ଳବାଇ ଟ-ି୨୦ କ୍ରିକଟ

ପ୍ରଥମ ଦନିର� ପବୂ୍ତଟ ର�ଳବାଇ ବଜିୟୀ

ସଲିଜହଟ୍  ,୧୮।୩(ଏଜେନ୍)ି: ସ୍ାନୀୟ ସଲିଜହଟ୍   
ଅନ୍େ୍ବାତୀୟ କ୍ରଜିକଟ ଷ୍ାଡୟିମଜର ଶନବିାର ଅନୁଷ୍ତି 
ଆୟଲ୍ବାଣ୍ ବପିକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦନିକିଆି ମକୁାବଲିାଜର 
ବାଂଲାଜଦଶ ୧୮୩ ରନଜର ବୃହତ୍   ବେିୟ ହାସଲ 
କରଛି।ି ଟସ୍   ହାର ି ବ୍ାଟଂି ପାଇଁ ଆମନ୍ତଣ ପାଇଥିବା 
ବାଂଲାଜଦଶ ୮ ୱିଜକଟ ହରାଇ ୩୩୮ ରନ ସଂଗ୍ହ 
କରଥିିଲା। େବାବଜର ଆୟଲ୍ବାଣ୍ ବପିଯ୍ବ୍ୟର ସମ୍ମଖୁୀନ 
ଜହବା ସହ ୩୦.୫ ଓଭରଜର ୧୫୫ ରନକର ି
ଅଲଆଉଟ ଜହାଇ ଆତ୍ମସମପ୍ବଣ କରଥିିଲା। ୩ ମ୍ାଚ୍   
ବଶିଷି୍ ଏହ ି ଶଖୃେଳଜର ବାଂଲାଜଦଶ ୧-୦ଜର ଅଗ୍ଣୀ 
ହାସଲ କରଛି।ି ଦରୁ ତ ୯୨ ରନର ଦମ୍  ଦାର ପାଳ ି
ଜଖଳଥିିବା ବାଂଲାଜଦଶ ବ୍ାଟର ଜତାହଦି ହୃଦୟ 
ମ୍ାଚ୍  ର ଜରେଷ୍ ଜଖଳାଳ ି ବଜିବେତି ଜହାଇଥିଜଲ। 
ଆୟଲ୍ବାଣ୍ ତରେରୁ ପ୍ରାରମ୍କି ବ୍ାଟର ଷ୍ଜିେନ୍   
ଜଡାଜହନୀ ୩୪, ପଲ୍   ଷ୍ଲି୍ଦିଂ ୨୨, କଟ୍ଦିସ କାମ୍ଫର ୧୬, 
ମାକ୍ବ ଏଜଡର ୧୩ ରନକର ିଆଉଟ ଜହାଇଥିବା ଜବଜଳ 
େେ୍ବ ଡଜକ୍ରଲ ସବ୍ବାଧିକ ୪୫ ରନ ସଂଗ୍ହ କରଥିିଜଲ। 
ଜବାଲଂିଜର ବାଂଲାଜଦଶର ଇବାଦତ ଜହାଜସନ 
ସବ୍ବାଧିକ ୪, ନାସମୁ ଅହମ୍ମଦ ୩, ତା୍ନି ଅହମ୍ମଦ ୨, 
ସାକବି ଅଲ ହାସନ ଜଗାଟଏି ୱଜିକଟ ଜନଇଥିଜଲ।

 ପ୍ରଥଜମ ବ୍ାଟଂି କରଥିିବା ବାଂଲାଜଦଶ ତରେରୁ 
ସାକବି ସବ୍ବାଧିକ ୯୩, ଜତାହଦି ହୃଜଦାୟ ୯୨, 
ୱିଜକଟରକ୍ଷକ ବ୍ାଟର ମସୁ୍  େିକର ରହମି ୪୪, 
ନାେମଲୁ ଜହାଜସନ ସାଜଣ୍ା ୨୫, ଲଟିନ ଦାସ ୨୬, 
ୟାସରି ଅଲ ି୧୭, ତା୍ନି ଅହମ୍ମଦ ୧୧ ରନକର ିଆଉଟ 
ଜହାଇଥିବା ଜବଜଳ ନାସମୁ ଅହମ୍ମଦ ୧୧ ରନକର ି

ଅପରାେତି ରହଥିିଜଲ। ଜବାଲଂିଜର ଅୟଲ୍ବାଣ୍ ପାଇଁ 
ଗ୍ହାମ ହୁ୍ମ୍   ୪, ମାକ୍ବ ଏଜଡର, ଆଣ୍ ିମ୍ାକବ୍ରାଇନ ଓ 
କଟ୍ଦିସ କାମ୍ଫର ଜଗାଟଏି ଜଲଖାଏ ୱିଜକଟ ଜନଇଥିଜଲ।

ଭୁବଜନଶ୍ୱର, ୧୮ା୩(ସମସି): କଟକର ବଭିନି୍ନ ଜଖଳ ପଡ଼ଆିଜର 
ୋଲଥିିବା ଆନ୍ତଃେଲି୍ା କଳାହାଣ୍ ି କପ୍   କ୍ରଜିକଟ ପ୍ରତଜିଯାଗତିାର 
ଶନବିାର ୬ଟ ି ଲଗି୍   ମ୍ାଚ୍   ଜଖଳାଯାଇଛ।ି ଏଥିଜର ସମ୍ବଲପରୁ, 
କଟି୍  , ଅନୁଜଗାଳ, ଜକାରାପଟୁ, ବଲାଙ୍ଗରି ଓ ଜସାନପରୁ ଦଳ ବେିୟ 
ହାସଲ କରଛିନ୍।ି ସନ୍  ସାଇନ୍   ପଡ଼ଆିଜର ସମ୍ବଲପରୁ 
୧୫୨ ରନ୍  ଜର ବରଗଡ଼କୁ ପରାସ୍ତ କରଛି।ି ବେିୟୀ 
ଦଳର ହ୍ତି୍ରକି୍   ପଜଟଲ ୮୪ ରନ୍   କରଛିନ୍।ି ଅଡଶପରୁ 
ପଡ଼ଆିଜର କଟି ୨୧୭ ରନ୍  ଜର ନବରଙ୍ଗପରୁକୁ ପରାସ୍ତ 

କରଛି।ି ଏହ ି ମ୍ାଚ୍  ଜର କଟି୍  ର ପାଥ୍ବସାରଥୀ ୭୩ ଓ ମନଜିତେ 
ମହାନ୍ ି ୬୧ ରନ୍   କରଥିିଲାଜବଜଳ ଶବିାଶରି ସାହୁ ୩୯ ରନ୍  ଜର 
୬ଟ ିୱିଜକଟ ଜନଇ ଜରେଷ୍ ଜବାଲଂି ସେଳତା ପାଇଛନ୍।ି ଏମ୍  େଏିମ୍   
ଏସଓଏସ୍   ପଡ଼ଆିଜର ଅନୁଷ୍ତି ମ୍ାଚ୍  ଜର ଅନୁଜଗାଳ ୭ ୱଜିକଟଜର 
ଜବୌର୍କୁ ପରାସ୍ତ କରଛି।ି ବେିୟୀ ଦଳର ମଲିନ ସାମଲଙୁ୍ ୩ଟ ି
ୱିଜକଟ ମଳିଥିିଲାଜବଜଳ ନନି୍ଦିଜମଶ ଜେନା ୫୬* ରନ୍   କରଥିିଜଲ। 

ଡ୍ମି୍ କ୍ରଜିକଟ ପଡ଼ଆିଜର ଜଖଳାଯାଇଥିବା ମ୍ାଚ୍  ଜର 
ଜକାରାପଟୁ ୫ ୱିଜକଟଜର ଜଦବଗଡ଼କୁ ପରାସ୍ତ କରଛି।ି 
ଜକାରାପଟୁ ପକ୍ଷରୁ େନି୍ମୟ ପଣ୍ା ୫୬* ଓ ଅଂଶଠୁମାନ ପଟ୍ଟନାୟକ 
୪୩* ରନ୍   କର ି ଦଳକୁ େତିାଇଥିଜଲ। ପରାେତି ଜଦବଗଡ଼ର 

ଶଭୁମ ବଶି୍ୱାଳଙ୍ ୯୧ ରନ୍   ବ୍ଥ୍ବ ଜହାଇଥିଲା। 
ଜରଜଭନ୍  ସା ପଡ଼ଆି-୧ଜର ଅନୁଷ୍ତି ମ୍ାଚ୍  ଜର 
ବଲାଙ୍ଗିର ୧୨୬ ରନ୍  ଜର କଳାହାଣ୍କୁି 
ହରାଇ ଜଦଇଛ।ି ବଲାଙ୍ଗିର ପକ୍ଷରୁ ଜଶୈଜଳଶ 

ପଟ୍ଟନାୟକ ସବ୍ବାଧିକ ୧୨୫ ରନ୍  ର ପାଳ ି ଜଖଳଥିିଲାଜବଳ 
ନୀଜତଶ ଭଞ୍ଜ ୫ଟ ି ୱିଜକଟ ଜନଇଛନ୍।ି ଜରଜଭନ୍  ସା ପଡ଼ଆି-
୨ଜର ଜଖଳାଯାଇଥିବା ମ୍ାଚ୍  ଜର ଜସାନପରୁ ୫୦ ରନ୍  ଜର 
ରାୟଗଡ଼ାକୁ ପରାସ୍ତ କରଛି।ି ବେିୟୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜକେ ି କ୍ରଷି୍ା 
୩୮ ରନ୍   କରବିା ସହ ୮ ଓଭରଜର ମାତ୍ର ୧୯ ରନ୍   ଜଦଇ ୬ଟ ି
ୱିଜକଟ ଜନଇ ଜରେଷ୍ ଅଲରାଉଣ୍ ସେଳତା ହାସଲ କରଛିନ୍।ି

କଳାହାଣ୍ଡ ି
କପ୍   କ୍ରିକଟ

ରକା�ାପଟୁ, ରସାନପ�ୁ, ଅନୁର�ାଳ� ବଜିୟ

ଭୁବଜନଶ୍ୱର, ୧୮।୩ (ସମସି): ଜକରଳର ସ�ୁା ପ.ି 
ମହଳିା ବଭିାଗଜର ଓ େିଜଡ ମାଷ୍ର ଜସୌମ୍ରଞ୍ଜନ 
ମରିେ ପରୁୁର ବଭିାଗ ସବ୍ବଭାରତୀୟ ସଭିଲି୍   ସଭ୍ଦିସ 
ଜେସ୍   ପ୍ରତଜିଯାଗତିାର ୮ମ ରାଉଣ୍ ଜଶର ସରୁ୍ା ପଏଣ୍ 
ତାଲକିାଜର ସମସ୍ତଙ୍ ଆଗଜର ରହଛିନ୍।ି ମହଳିା 
ବଭିାଗଜର ଓଡ଼ଶିାର ଅଭରିକି୍ା ପଟ୍ଟନାୟକ ୭.୫ 
ପଏଣ୍ ପାଇ ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ାନକୁ ଖସଆିସଥିିଲାଜବଜଳ ସ�ୁା 
୮ ପଏଣ୍ ପାଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ାନଜର ରହଛିନ୍।ି ଜକରଳର 
ଆଉ େଜଣ ପ୍ରତଜିଯାଗୀ ଇ ଜନେହା ୬.୫ ପଏଣ୍ ସଂଗ୍ହ 
କର ିତୃତୀୟ ସ୍ାନଜର ଅଛନ୍।ି ପରୁୁର ବଭିାଗଜର ଡାକ 
ବଭିାଗଜର କାଯ୍ବ୍ରତ ଓଡ଼ଆି ଜଖଳାଳ ିଜସୌମ୍ରଞ୍ଜନ 
ମରିେ ଓ ଆର୍  ଏସ୍  ବରି ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ୮ ରାଉଣ୍ରୁ 

୬.୫ ପଏଣ୍ ଜଲଖାଏ ସଂଗ୍ହ କର ି ମଳିତିଭାଜବ 
ପ୍ରଥମ ସ୍ାନଜର ରହଛିନ୍।ି ଏମାନଙ୍ ସହ ଆଉ ଦୁଇ 
େଣ ଜଖଳାଳ ିଜେନ୍ନଇ ଆରଏସ୍  ବରି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଓ 
ପାଟନାର ସ�ୁୀର ସହି୍ା ସମାନ ୬.୫ ପଏଣ୍ ଜଲଖାଏ 
ସଂଗ୍ହ କରଥିିଲାଜବଜଳ ବୁଜକାଲଜ୍  ଜର ଏମାଜନ 
ଯଥାକ୍ରଜମ ତୃତୀୟ ଓ େତୁଥ୍ବ ସ୍ାନଜର ରହଛିନ୍।ି 
କଟି୍   ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ ପରସିରଜର ଥିବା ବଶି୍ୱନାଥନ 
ଆନନ୍ଦ ଅନ୍େ୍ବାତୀୟ ଜେସ୍   ହଲ୍  ଜର ୋଲଥିିବା ଏହ ି
ପ୍ରତଜିଯାଗତିାର ଆରମ୍ଜର ଓଡ଼ଶିା କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯବୁଜସବା 
ବଭିାଗର ଦୁଇ ବରଷି୍ ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାରୀ ସରି୍ାଥ୍ବ 
ଶଙ୍ର ସାହୁ ଓ ସ୍ୱରୂପ ନନ୍ଦନ ଜବଜହରା ଅତଥିିଭାଜବ 
ଜଯାଗ ଜଦଇ ଜଖଳକୁ ଆରମ୍ କରଥିିଜଲ।

ଶ�ୈଶେ� ପଟ୍ଟନାୟକ ଶକ.ଜ.ି କ୍ଷି୍ଣ �ବିା�ଷି ସାହୁ

ସବ୍ଭା�ତୀୟ 
ସଭିଲି୍   ସଭଭିସ ରେସ୍   ସଧୁା ଓ ରସୌମଷ୍ୟ ଆ�ର� ବାଙ୍ାରୋ�� 

ଦ୍ତିୀୟ ବଜିୟ

ଜଗାଆଜର ଶନବିାର 
ୋମ୍ଅିନ ଜହାଇଥÒବା 
ଏଟଜିକ-ଜମାହନ 
ବାଗାନ ଓ ଜବଙ୍ଗାଲୁରୁ 
ଏଫ୍ ସ ିମଧ୍ୟଜର ଅନୁଷ୍ତି 
ଆଇଏସ୍ ଏଲ୍  ୋଇନାଲ 
ମକୁାବଲିାର ଦୃଶ୍

ମମୁ୍ବଇ, ୧୮ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ନୁ୍େଲିାଣ୍ 
ବ୍ାଟର ତଥା ମ୍ାଚ୍  ର ଜରେଷ୍ ଜଖଳାଳ ି
ଜସାେି ଡଭିାଇନ୍  ଙ୍ ବଜି୍ାରକ ବ୍ାଟଂି 
ବଳଜର ରୟାଲ ୋଜଲଞ୍ଜସ୍ବ ବାଙ୍ଗାଜଲାର ୮ 
ୱଜିକଟଜର ଗେୁରାଟ େ୍ାଣ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କର ି
େଳତି ମହଳିା ପ୍ରମିୟିର ଲଗି୍  ଜର କ୍ରମାଗତ 
ଦ୍ତିୀୟ ବେିୟ ହାସଲ କରଛି।ି ଏହ ିମ୍ାଚ୍  ଜର 
ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କୀୟ ବ୍ାଟର ଜଲୌରା ଉଲଭାଟ୍ବ 
୪୨ ବଲ୍  ଜର ୯ ଜେୌକା ଓ ୨ଛକା ସହ 
୬୮, ଆଶ୍  ଜଲ ଗାଡ୍ବନର ୨୬ ବଲ୍  ଜର ୪୧ 
ଓ ଏସ୍   ଜମଘନା ୩୧ ରନ୍   କରବିା େଳଜର 
ଗେୁରାଟ େ୍ାଣ୍ସ ପ୍ରଥଜମ ବ୍ାଟଂି କର ି
ନରି୍୍ବାରତି ୨୦ ଓଭରଜର ୪ ୱିଜକଟ ହରାଇ 
୧୮୮ ରନର ବଶିାଳ ଜ୍ାର କରଥିିଲା। 
େବାବଜର ଜସାେିଙ୍ ଜସ୍ପଶାଲ ବ୍ାଟଂି 
ବଳଜର ବାଙ୍ଗାଜଲାର ୨୭ଟ ି ବଲ ବାକଥିାଇ 
୨ ୱିଜକଟ ବନିମିୟଜର ବେିୟ ଲକ୍ଷ୍ ହାସଲ 
କରଜିନଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜସାେି ପାୱାର 
ଜପଲେ’ଜର ଆଶ୍  ଜଲ ଗାଡ୍ବନରଙ୍ ଜଗାଟଏି 
ଓଭରରୁ ୨୭ ରନ୍   ଉଠାଇବା ସହ ୩୬ 
ବଲ୍  ଜର ୯ ଜେୌକା ଓ ୮ଛକା ସହ ୯୯ 
କର ି େଳତି ପ୍ରତଜିଯାଗତିାଜର ପ୍ରଥମ ଶତକ 
ହାସଲରୁ ବଞ୍ଚତି ଜହାଇଛନ୍।ି ଅଧିନାୟକିା ସ୍ତୃ ି
ମନ୍ଧାନା ୩୧ ବଲ୍  ଜର ୫ ଜେୌକା ଓ ୧ ଛକା 
ସହ ୩୭ ରନ୍   କର ିେଳତି ପ୍ରତଜିଯାଗତିାଜର 
ସବ୍ବାଧିକ ଜ୍ାର ସଂଗ୍ହ କରଛିନ୍।ି
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