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‘ରାଧେ ଶ୍ାମ’ ଧ�ାଡ଼ଙି୍କ 
ମଧ୍ୟଧର ଫାଟପଷୃ୍ା

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲେ 
ନରସଂିହ-ସାେୁଜା
 ବୋଙ୍ରି, ୨୨ା୯ (ସମସି): କେନ୍ଦ୍ର 

ସରୋରଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଆୟଷୁା୍ନ 
କ�ାଜନାଠାରୁ ବଜୁି ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ େଲଥ୍ୟାଣ କ�ାଜନା 
ବହୁତ ଭଲ। ରାଜଥ୍ୟବାସୀଙ୍କ ହତି ଲାଗ ି

ମଖୁଥ୍ୟମନ୍ତୀ କ�ଉ ଁସ୍ାର୍ଟ କହଲ୍ ଥ ୋର୍ଟ ପ୍ରଚଳନ 
େରଛିନ୍ ି ତାହା ସାଧାରଣ କଲାେଙ୍କ ପାଇଁ 
କବଶ୍  ଉପକ�ାଗୀ କହବ କବାଲ ି େହଛିନ୍ ି
ବଲଙ୍ରିର ଦୁଇ ବଧିାୟେ ନରସଂିହ ମଶି୍ର ଓ 
ସକନ୍ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା।

ବନଥ୍ୟା, ବାତଥ୍ୟା, ବଢ଼ ିମରୁରକିର ରାଜଥ୍ୟ
େଲବଲ ହଉଥାଇ,

କେନ୍ଦ୍ର ସରୋର କଦଖ ଶଣୁ ିସବୁ
ବଲବଲ ଛନ୍ ିଚାହ ିଁ।

ଆମର ପ୍ରାପଥ୍ୟ ନ କଦଇ
ହର କଦଖଛୁନ୍ ିେୁର େପରଆି,

ପଦୁଅଁ ଫୁଲଆି ସାଇଁ...॥

ଭତିର ପଷୃ୍ଠାରର...
ବୁଥ୍ ରର ନୁରେଁ; ବ୍ଲକ୍ ରର ଗଣତ ି

 ବାଲେଶ୍ୱର, ୨୨ା୯ (ସମସି): 
ବାକଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା କଦଇ ପ୍ରବାହତି ଜଳୋ 
ଓ ସବୁର୍୍ଟକରଖା ନଦୀର ଉପରମଣୁ୍ଡକର 
ପ୍ରବଳ ବଷ୍ଟା କ�ାଗୁ ଁ ପଣୁ ି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ 
ବନଥ୍ୟା ପରସି୍ତି ିସଷୃ୍ ିକହାଇଛ।ି ଗତୋଲ ି

ରାତରୁି ଅେସ୍ାତ ଜଳୋ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର 
ବୃଦ୍ ି ପାଇ ଆଜ ି ଅପରାହ୍ନ ୩ରା ସଦୁ୍ା 
ମଥାନଠିାକର ବପିଦ ସକଙ୍କତ ଉପକର 
ଅଥ୍ଟାତ ୭.୧୮ ମରିରକର ପ୍ରବାହତି 

କହଉଛ।ି ଏଠାକର ବପିଦ ସଂକଙ୍କତ 
୫.୫୦ମରିର ରହଛି।ି ଫଳକର ବସ୍ତା ଏବଂ 
ସଦର ବ୍ଲେର ୧୨ ର ି ପଞ୍ାୟତ ଜଳମଗ୍ନ 
କହାଇଛ।ି ଗାନ୍ଛିେ- ବାଲଆିପାଳ ରାସ୍ତା 
ଉପକର ୪ ଫୁର ଉଚ୍ଚତାକର ବନଥ୍ୟାପାଣରି 
ସଅୁ ଚାଲଥିିବାରୁ ବାଲଆିପାଳ ବ୍ଲେେୁ 
କ�ାଗାକ�ାଗ ବଚି୍ନି୍ନ କହାଇଛ।ି 

କସହପିର ିବଭିନି୍ନ ଗ୍ାମଥ୍ୟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ 
ବନଥ୍ୟା ପାଣକିର ବୁଡ ିରହଥିିବାରୁ କଲାକେ 
�ାତାୟତକର ସମସଥ୍ୟା କଭାଗଛୁନ୍।ି ବସ୍ତା 
ଥାନା, ବସ୍ତା ଅବୋରୀ ଥାନା, ବସ୍ତା 
ତହସଲି ଭତିକର ବଷ୍ଟା ପାଣକିର ସଅୁ 
ପରଥିିବାର କଦଖିବାେୁ ମଳିଛି।ି ଫଳକର 
ଆଜ ି ଦନି ତମାମ ଏହ ି ୩ ଅଫିସର 
ସରୋରୀ ୋମ ଠପ କହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଥାନା ଓ ଅବୋରୀ ଥାନା ଭତିକର ଥିବା 
ବଭିନି୍ନ କରେଡ୍ଟ ପତ୍ର ତଥା ଆସବାବପତ୍ର 
ର ସରୁକ୍ା ପାଇ ଁ ଥାନାର େମ୍ଟଚାରୀ 
ମାନଙୁ୍କ ନାକେଦମ କହବାେୁ ପରଛି।ି 
ଜଳୋ ବନଥ୍ୟା କ�ାଗୁ ଁ ଉପକରାକ୍ତ ଦୁଇ 
ବ୍ଲେର ଶକହରୁ ଉକହର ଗାଁ ଏେ ପ୍ରୋରର 
ଜଳବନ୍ୀ କହାଇ�ାଇଛ।ି ଜଳୋ ନଦୀର 
ବନଥ୍ୟା ସ୍ତିରି ସମୀକ୍ା ପାଇ ଁ ବାକଲଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ାପାଳ କେ ସଦୁଶ୍ଟନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ଟୀ ଆଜ ି
ବସ୍ତା ଓ ସଦର ବ୍ଲେର ବଭିନି୍ନ 

 ଭୁବଲନଶ୍ୱର, ୨୨ା୯ (ସମସି): ମାଲୋନଗରି ି
ଏବଂ ରାଉରକେଲା ପକର ବୁଧବାର ମଖୁଥ୍ୟମନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟେ ବଲାଙ୍ୀରବାସୀଙୁ୍କ ଉପହାର 
କଦଇଛନ୍ ି ସ୍ାର୍ଟ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ୋର୍ଟ। ମଖୁଥ୍ୟମନ୍ତୀ 
ବଲାଙ୍ରି ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନକର ବଜୁି ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ 

େଲଥ୍ୟାଣ କ�ାଜନାକର ସ୍ାର୍ଟ କହଲ୍ ଥ ୋର୍ଟ ବଣ୍ଟନ 
େରଛିନ୍।ି ଜଲି୍ାର ପ୍ରଥମ ହତିାଧିୋରୀ ଭାବକର 
ସକରାଜନିୀ ବହଦିାର ମଖୁଥ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କଠାରୁ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ 
ୋର୍ଟଗ୍ହଣ େରଥିିକଲ। ଅନୁରୂପ ଭାବକର 
ରରିଲିାଗର଼, ପାରଣାଗର଼କର ମଧ୍ୟ 

 ଭୁବଲନଶ୍ୱର, ୨୨।୯ (ସମସି): 
ବକଙ୍ାପସାଗରକର ସଷୃ୍ ି କହାଇଥିବା 
ଲଘଚୁାପ ବର୍ତ୍ଟମାନ ଝାରଖଣ୍ଡ ଉପକର 
ସକ୍ରୟି ରହଛି।ି ଏହାପ୍ରଭାବକର ଝାରଖଣ୍ଡ 
ସକମତ ଉର୍ତର ଓରଶିାକର ବଷ୍ଟାର 
ପ୍ରଭାବ ରହଛି।ି ଉପରମଣୁ୍ଡକର ବଷ୍ଟା 
କ�ାଗୁଁ ଉର୍ତର ଓରଶିାର ବଭିନି୍ନ ନଦୀକର 

ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ ି ପାଇଛ।ି କବୈତରଣୀ ନଦୀ 
ମଧ୍ୟ ପଣୁ ି ସତେ୍ଟ ସକଙ୍କତ ପାର େରଛି।ି 
ଆଖଆୁପଦା ନେିରକର କବୈତରଣୀ ସତେ୍ଟ 
ସକଙ୍କତ ରପ ି ୧୭.୩୪ ମରିର ଉପକର 
ପ୍ରବାହତି କହଉଛ।ି ଏକବ ନଦୀକର 
ଜଳସ୍ତର ବଢ଼଼ୁଥିବାରୁ ନଦୀେୁଳଆି 
କଲାକେ ଆତଙି୍କତ ଅଛନ୍।ି ଅନଥ୍ୟପକର 

୨୪ ତାରଖିକର ପଣୁ ି ଏେ ଲଘଚୁାପ 
କହବା କନଇ ପାଣପିାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ରୁ 
ସଚୂନା ଦଆି�ାଇଛ।ି ଏହା ପ୍ରଭାବକର 
୨୬ ତାରଖିଠାରୁ ରାଜଥ୍ୟକର ବଷ୍ଟାର 
ପରମିାଣ ବୃଦ୍ ି କହବ। ଫଳକର ଉର୍ତର 
ଓରଶିା ସକମତ ସାରା ରାଜଥ୍ୟକର ସ୍ତି ି
ଉଦକବଗଜନେ କହବାର

ଉପରମଣୁ୍ଡରର ପ୍ରବଳ ବର୍ଠା

କୂଳ ଲଂଘଲିା ଜଳକା, ସବୁର୍ଣ୍ଣରେଖାକୂଳ ଲଂଘଲିା ଜଳକା, ସବୁର୍ଣ୍ଣରେଖା

୨୪ରେ ସଷୃ୍ ିରେବ ଆଉ ଏକ ଲଘଚୁାପ
 �ଉତ୍ତର ଓଡ଼ଶିଠାରୁ ଟଳୁନ ିବନ୍ଠା ଭୟ

 ବ୍ରଜରାଜନଗର, ୨୨।୯ (ସମସି): ଝାରସଗୁରୁା 
ଜଲି୍ା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା ଗଙ୍ାନଗର 
ଫାରେପରାକର ଆଜ ି ଏେ ଅଭାବନୀୟ ଘରଣା 
ଘରଛି।ି ଏେ ଘର ଭତିରୁ ମା’ ଓ ୨ ଝଅିଙ୍କ ମତୃକଦହ 
ଉଦ୍ାର େରଛି ି ପଲୁସି। ମତୃେ ୩ ଜଣ କହକଲ 
୨୮ ବଷ୍ଟୀୟା କସାନ ିକପାଦାର, ଝଅି ମସୁ୍ାନ (୫) 
ଓ ରାଧିୋ (୩)। ଏହା ହତଥ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତଥ୍ୟା ତାହା 
ସ୍ପଷ୍ କହାଇନାହ ିଁ। ମତୃ ମହଳିାଙ୍କ ସ୍ାମୀ ନାରାୟଣ 
କପାଦାର କଫରାର ଥିବାରୁ ପରବିାରର ୩ ଜଣଙ୍କ 

ମତୁୃଥ୍ୟେୁ କନଇ ସାଧାରଣକର ସକନ୍ହ ଦୃଢୀଭୂତ 
କହାଇଛ।ି ମତୃ ମହଳିାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରକମ 

ପଲୁସି ଥାନା କେସ୍  ନମ୍ବର ୨୬୯/୨୧, ଭାରତୀୟ 
ପଙି୍ଳ କୋର ଧାରା ୩୦୨କର ଏେ ମାମଲା ରୁଜୁ 

େର ି ଘରଣାର ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ େରଛି।ି ସଚୂନା 
ଅନୁସାକର, ନାରାୟଣ ଓ କସାନ ି ନଜି ୨ ଝଅିଙ୍କ 
ସହ ଗଙ୍ାନଗର ଫାରେପରାକର ରହୁଥିକଲ। 
ନାରାୟଣ ଦନିମଜୁରଆି ଭାକବ ୋମ େରୁଥିବା 
କବକଳ କସାନ ି ଘକର ରହ ି ଦୁଇ ସନ୍ାନଙ୍କ �ତ୍ନ 
କନଉଥିକଲ। ଗତ ରାତ ି୯ରାକର ଏହ ିପରବିାରର 
ସମସ୍ତ ସଦସଥ୍ୟ ଖାଇପଇି କଶାଇଥିକଲ। ଆଜ ି
ସୋକଳ ଆଜ ି କ୍ୀରବାଲା ଆସ ି କ୍ୀର କନବାେୁ 
ଡାେ ପୋଇଥିଲା େନୁି୍ ଘର ଭତିରୁ 

 କଟକ, ୨୨ା୯ (ସମସି): ଭଜିଲିାନ୍ସ 
ଜାଲକର ପରଛିନ୍ ି ମାଲୋନଗରି ି
ଜଲି୍ା କମାରୁ ଥାନାଧିୋରୀ ସଶୁାନ୍ 
ସାହୁ। ବୁଧବାର ସନ୍ଥ୍ୟାକର ଶ୍ରୀ ସାହୁ 
କମାରୁରୁ ଏେ ୋର୍  କ�ାକଗ େରେ 
ଫୁଲନଖରାସ୍ତି ନଜି ବାସଭବନେୁ 
ଆସଥୁିବା କବକଳ କଖାଦ୍୍ଟା ନେିରକର 

ଭଜିଲିାନ୍ସ ରମି ତାଙୁ୍କ ଅରୋଇଥିଲା। 
ଶ୍ରୀ ସାହୁ ବପିଳୁ ଅଥ୍ଟ କନଇଆସଥୁିବା 
ସମ୍ପେ୍ଟକର ଭଜିଲିାନ୍ସ ପବୂ୍ଟରୁ ସଚୂନା ପାଇଥିଲା। ଭଜିଲିାନ୍ସ ରମି ୋର୍ େୁ 
ତଲାସ ି େରବିା ପକର କସଥିକର ୨.୮ ଲକ୍ ରଙ୍କା ଥିବା ଜଣାପରଥିିଲା। 
ଏହ ି ରଙ୍କା ସମ୍ପେ୍ଟକର ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଭଜିଲିାନ୍ସେୁ ସକନ୍ାଷଜନେ ଉର୍ତର କଦଇ 
ନପାରବିାରୁ ଉକ୍ତ ରଙ୍କାେୁ ଜବତ େରା�ାଇଛ।ି ଏଥିସହ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙୁ୍କ ଭଜିଲିାନ୍ସ 
ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଥିବା କବକଳ ତାଙ୍କ େରେସ୍ତି ବାସଭବନ ସହ 
କମାରୁ ଓ ମାଲୋନଗରିରି ଦୁଇର ିସ୍ାନକର ଚଢ଼ଉ ଜାର ିରଖିଛ ିଭଜିଲିାନ୍ସ।

 ବ୍ରହ୍ମପରୁ, ୨୨।୯ (ସମସି): ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଉପେଣ୍ଠ 
ଶୀତଳାପଲ୍ୀଠାକର ନମି୍ଟାଣ କହବାେୁ ଥିବା ୱାଗନ 
ୋରଖାନା ଆଶା ମଉଳବି। ଏଠାକର ବେିଳ୍ପ 
ୋରଖାନା ପାଇଁ ଚନି୍ା େରୁଛ ି କରଳବଭିାଗ। 
ଆଜ ି କଖାଦ୍୍ଟାକରାଡ୍  ପବୂ୍ଟତର କରଳପଥ 
ମହାପ୍ରବନ୍େ ବଦିଥ୍ୟା ଭୂଷଣ ଶୀତଳାପଲ୍ୀ 
ଆସ ି ପରଦିଶ୍ଟନ େରଛିନ୍।ି ଏେ ସ୍ତନ୍ତ କରେନ୍  
କ�ାକଗ ଆସ ି ଜଗନ୍ନାଥପରୁଠାକର ଓହ୍ାଇବା 
ସହ କସଠାରୁ ଶୀତଳାପଲ୍ୀ �ାତ୍ରା େରଥିିକଲ। 
ତାଙ୍କ ସହତି ବଭିାଗର ବରଷି୍ଠ ଅଧିୋରୀମାକନ 
ମଧ୍ୟ ସାମଲି ଥିକଲ। କସ ଏଠାେୁ ଗସ୍ତ େର ି
ସ୍ତି ି ଅନୁଧ୍ୟାନ େରଛିନ୍।ି ଶୀତଲାପଲ୍ୀ ଠାକର 
ୱାଗନ କଫେ୍ଟ ୍ି ତଆିର ି େରବିା ପାଇଁ ବହୁବଷ୍ଟ 

ପବୂ୍ଟରୁ ଓରଶିା ସରୋରଙୁ୍କ ଜାଗା ମାଗଥିିଲା 
କରଳ ବଭିାଗ। କସକତକବଳର ଚନି୍ାଧାରାରେୁ 
ଦୃଷ୍କିର ରଖି ୱାଗନ୍  କଫେ୍ଟ ୍ି େରବିା ପାଇଁ ନଷି୍ପତ ି

କହାଇଥିଲା। କ� କେୌଣସ ି ଘକରାଇ ଅନୁଷ୍ଠାନେୁ 
ଧର ି ୱାଗନ୍  ଏଠାକର ତଆିର ି େରବିାେୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି
େରା�ାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ଟମାନ କରଳ ବଭିାଗର 

ସମସ୍ତ ୱାଗନ ଘକରାଇ େମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହ ିଁ 
େଣିା�ାଉଛ।ି େନୁି୍ ଉକ୍ତ ମକରଲ୍  ୋ�୍ଟଥ୍ୟ ନ େରବିା 
ଫଳକର ଏଠାକର କେଉଁ ଘକରାଇ େମ୍ପାନୀ ୋମ 
େରବିାେୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କହାଇ ନ ଥିକଲ 

 ନୂଆଦଲି୍୍ରୀ, ୨୨|୯(ଏଲଜନ୍)ି: ସୁପୁ୍ରମିକୋର୍ଟଙ୍କ 
େରା ଭର୍୍ଟନା ପକର େକରାନା ମତୃେଙ୍କ 
ପରବିାରେୁ ୫୦ ହଜାର ରଙ୍କା କଲଖାଏ ଁ
ଅନୁେମ୍ପାମଳୂେ ସହାୟତା ଦଆି�ବି କବାଲ ି
କେନ୍ଦ୍ର ସରୋରଙ୍କ ପକ୍ରୁ େୁହା�ାଇଛ।ି 
ସରୋର ସପୁ୍ରମିକୋର୍ଟକର ଜବାବ ଦାଖଲ 
େର ିଏହ ିସଚୂନା କଦଇଛନ୍।ି କତକବ ଏହ ିଅଥ୍ଟ 
ରାଜଥ୍ୟ ବପି�୍ଟଥ୍ୟୟ ରଲିଫି ପାଣ୍ଠ(ିଏସଡଆିରଏଫ)
ରୁ ଦଆି�ବି ଏବଂ ରାଜଥ୍ୟ ସରୋର ଏହାେୁ 
ବହନ େରକିବ। ଉଦ୍ାରୋ�୍ଟଥ୍ୟକର ସାମଲି ଥିବା 
କଲାେଙ୍କ ପରଜିନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ଅନୁେମ୍ପାମଳୂେ 
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ େରା�ବି। ପବୂ୍ଟରୁ ମତୁୃଥ୍ୟବରଣ 
େରଥିିବା ଏବଂ ଭବଷିଥ୍ୟତକର ମତୁୃଥ୍ୟ ପାଇ ଁ
ମଧ୍ୟ ଏହ ି ଅଥ୍ଟ ଦଆି�ବି କବାଲ ି େୁହା�ାଇଛ।ି 
ସକବ୍ଟାଚ୍ଚ ନଥ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନକିଦ୍୍ଟଶ ପକର 
ଏନଡଏିମଏ ଅନୁେମ୍ପାମଳୂେ ସହାୟତା କନଇ 
ମାଗ୍ଟଦଶ୍ତିୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ େରଛି।ି ସଚୂନାକ�ାଗଥ୍ୟ କ� 
େକରାନାକର ଏ ପ�୍ଟଥ୍ୟନ୍ ୪୪୫୭୬୮ କଲାେ 
ପ୍ରାଣ ହରାଇକଲଣ।ି ଏହ ି କଲାେଙ୍କ ପରବିାର 
ବଗ୍ଟଙୁ୍କ କ୍ତପିରୂଣ କଦବା ଲାଗ ିଦୀଘ୍ଟଦନିରୁ ଦାବ ି
େରା�ାଉଛ।ି ପରକିଶଷକର କେନ୍ଦ୍ର ଏ କନଇ ରାଜ ି
କହାଇଛ।ି ଗତ ଶଣୁାଣକିର େକରାନା ମତୃେଙ୍କ 
ପରବିାର ସଦସଥ୍ୟଙୁ୍କ କ୍ତପିରୂଣ କଦବାେୁ 
ସରୋର ମନା େରକିଦଇଥିକଲ। ଏହାେୁ କୋର୍ଟ 
ମଧ୍ୟ ସ୍ୀୋର େରକିନଇଥିକଲ। େନୁି୍ ବପି�୍ଟଥ୍ୟୟ 

ପ୍ରଶମନ ଆଇନ ଅନୁ�ାୟୀ କ୍ତପିରୂଣ କଦବା 
ନମିକନ୍ େ ିପଦକକ୍ପ ନଆି�ାଇଛ ିଜଣାଇବାେୁ 
କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରେୁ ନକିଦ୍୍ଟଶ କଦଇଥିକଲ। ଏହା 
ଉପକର କସକପ୍ଟମ୍ବର ୨୩ ତାରଖି ସଦୁ୍ା କୋର୍ଟଙୁ୍କ 
ତଥଥ୍ୟ ଦଆି�ବି କବାଲ ିସଲସିରିର କଜକନରାଲ 
ତୁଷାର କମକହଟ୍ଟା େହଥିିକଲ। କସହପିର ି ଗତ 
କସାମବାର େକରାନାକର ଚାପଗ୍ସ୍ତ କହାଇ 
ଆତ୍ମହତଥ୍ୟା େରଥିିବା କଲାେଙ୍କ ମତୁୃଥ୍ୟେୁ 
େକରାନା ମତୁୃଥ୍ୟ ଧରବିାେୁ ସକବ୍ଟାଚ୍ଚ ନଥ୍ୟାୟାଳୟ 
େହଥିିକଲ। ଏ କନଇ ରାଜଥ୍ୟସରୋରମାନଙୁ୍କ 
ନୂଆ ମାଗ୍ଟଦଶ୍ତିୋ ଜାର ି େରା�ାଉ। େକରାନା 
କ�ାଗୁ ଁ ଆତ୍ମହତଥ୍ୟା େରଥିିବା କଲାେଙ୍କ ମତୁୃଥ୍ୟେୁ 
େକରାନାଜନତି ନ ମାନବିା ଗ୍ହଣକ�ାଗଥ୍ୟ 
ନୁକହ।ଁ କସମାନଙୁ୍କ େକରାନା ମତୁୃଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର 
ମଳିବିା ଉଚତି।

ଚଳତି ବଷ୍ଟ ଜୁନ ମାସକର େକରାନା 
ମତୃେଙ୍କ ପରବିାରେୁ ୪ ଲକ୍ ରଙ୍କା କଲଖାଏ ଁ
ଅନୁେମ୍ପାମଳୂେ ସହାୟତା କଦବା ସମ୍ଭବ ନୁକହଁ 
କବାଲ ି କେନ୍ଦ୍ର ସପୁ୍ରମିକୋର୍ଟଙୁ୍କ ଜଣାଇଥିଲା। 
ୋରଣ ବପି�୍ଟଥ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଆଇନକର କେବଳ 
ଭୂେମ୍ପ, ବନଥ୍ୟା ଆଦ ି ପ୍ରାେୃତେି ବପି�୍ଟଥ୍ୟୟ ପାଇ ଁ
ଅନୁେମ୍ପାମଳୂେ କ୍ତପିରୂଣ କଦବାର ବଥ୍ୟବସ୍ା 
ରହଛି।ି ଏପର ିସ୍ତିକିର କରାଗକର ମତୁୃଥ୍ୟ କ�ାଗୁ ଁ
କ୍ତପିରୂଣ ଦଆିଗକଲ ଏବଂ ଅନଥ୍ୟ କକ୍ତ୍ରକର ଏହା 
ଦଆି ନଗକଲ ଭୁଲ କହବ କବାଲ ିକେନ୍ଦ୍ର େହଥିିଲା।

ମା’ ଓ ଦୁଇ ଝଅିଙୁ୍ େତ୍ା

 ସ୍ାମୀ ରେୋର୍ 
 େତ୍ା ଅଭରି�ାଗ ଆଣରିଲ 
ମତୃ ମେଳିାଙ୍ ମାଆ

 �ସପୁ୍ରମିର�ଠାଟଙୁ୍୍ ଜଣଠାଇଲଠା ର�ନ୍ଦ୍ର

କରୋନା ମତୃକଙ୍ ପେବିାେକୁ 
ମଳିବି ୫୦ େଜାେ ଟଙ୍ା

ଭଜିଲିଠାନ୍ସ ଜଠାଲରର ରମଠାଟୁ ଥଠାନଠା ଆଇଆଇସ ି

କାର୍ େୁ ୨.୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଜବତ ବଲାଙ୍େିରେ ବକିାଶେ ସରୂ�ଣ୍ଣ୍ାଦୟ
ସ୍ାଟଣ୍ଣ ରେଲ୍ ଥ କାରଣ୍ଣ ବ୍ବସ୍ାେ 
ଶଭୁାେମ୍ଭ କରଲ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ
ଜଲି୍ାରେ ସାରେ ଚାେ ିଲକ୍ଷ 
ପେବିାେ ପାଇରବ ରେଲ୍ ଥ କାରଣ୍ଣ
େେଶିଙ୍େ ପୀଠେ ବକିାଶ ପାଇଁ 
ଭତି୍ପି୍ରସ୍ତେ ସ୍ାପନ
୨୦୦ ରକାଟ ିଟଙ୍ାେ ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ ଘାଟତି
୬୦୦ ରକାଟ ିଟଙ୍ାେ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପାଇଁ ଭତି୍ପି୍ରସ୍ତେ ସ୍ାପନ
ଅନ୍ ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ ଲାଗ ି
ଆଦଶଣ୍ଣ ରେବ ୋରଜନ୍ଦ୍ର

 ଉଦଳା, ୨୨ା୯ (ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା ଉଦଳା ଅଞ୍ଳକର ପଣୁ ି
ରାହାଜାନ।ି ଉଦଳା ଥାନା ଅଞ୍ଳର ଧାନକଘରା ରାସ୍ତାକର ଦୁବୃ୍ଟର୍ତମାକନ 
ଲୁରକିନଇଛନ୍ ି ୩ ଲକ୍ ୫୦ ହଜାର ରଙ୍କା। ଧାନକଘରା ଗ୍ାମର 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍େ ରତେିାନ୍ କବକହରା (୭୩) ବୁଧବାର 
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ସାକଢ ବାରରାକର ଉଦଳା କଷ୍ଟ୍  ବଥ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରୁ ନଜି ଜମା 
ଅଥ୍ଟରୁ ୩ଲକ୍ ୫୦ ହଜାର ରଙ୍କା ଉଠାଣ େର ି ନଜି ଗ୍ାମେୁ ଏେ ୋର 
କ�ାକଗ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ କଫରୁଥିକଲ। ବ.ିସ.ିପରୁ-ଧାନକଘରା ରାସ୍ତାର ଏେ 
ନଛିାରଆି ସ୍ାନକର ଏେ ବାଇେକର ଆସ ି ଦୁଇଜଣ �ବୁେ ସାମ୍ାକର 
ଗାଡ ିରଖି ରାସ୍ତା ପଚାରବିା ବାହାନାକର ପଛପରୁ ଅନଥ୍ୟ ଜକଣ ସହକ�ାଗୀ 
ଲୁକରରା ଆସ ିରତେିାନ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହାତକର ଥିବା ରଙ୍କା ବଥ୍ୟାଗ୍ ରେୁି ଝାମ୍ପ ି
କନଇ ବସିପିରୁ ଆରେୁ ଦୃତଗତକିର ଚମ୍ପର ମାରଥିିକଲ। ଏ କନଇ ଉଦଳା 
ଥାନାକର ଲଖିିତ ଅଭକି�ାଗ କହାଇଛ।ି ରଙ୍କା ଉଠାଣର ସମୟ ଓ ବଥ୍ୟାଙ୍କ 
ସମ୍ଖୁସ୍ ସମସ୍ତ ସସିରିଭି ିଫୁକରଜ୍ େୁ ପଲୁସି ତଦନ୍ ପରସିରେୁ କନଇଛ।ି

ଅବସରପ୍ରଠାପ୍ତ ପ୍ରଧଠାନଶକି୍ଷ�ଙ୍ �ଠାର୍  ଅଟ�ଠାଇ ଲୁଟ୍ 

ଝାମ୍ରିନରଲ ୩.୫୦ ଲକ୍ଷ ମଉଳ�ିବି କ ିଶୀତଳାପଲ୍ୀ ରେଳ ୱାଗନ କାେଖାନା ଆଶା!
 ବକିଳ୍ପ ପାଇଁ ଚନି୍ା କେୁଛ ି 
ରେଳ ବଭିାଗ
 ପେଦିଶଣ୍ଣନ କରଲ ପବୂଣ୍ଣତଟ 
ରେଳପଥ ମୋପ୍ରବନ୍ଧକ
 ଲକ୍ଷ୍ େଖି ଭଲ �ାଗା 
ରଦଇଛନ୍ ିୋଜ୍ ସେକାେ 

ରଖାର୍ଣ୍ଣାରେ ମଧ୍ୟ ଚେଉ

 ପଣୁ ିବନ୍ାପାଣ ିମାଡ଼ଲିା, 
ବ୍ାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ

 ବସ୍ତା ଥାନା ଓ ଅବକାେୀ 
ଥାନା ଭତିରେ ବନ୍ା 
ପାଣେି ସଅୁ

 ବନ୍ାଞ୍ଚଳ ପେଦିଶଣ୍ଣନ 
କରଲ ଜଲି୍ାପାଳ

 ଗାନ୍ଧଛିକ-ବାଲଆିପାଳ 
ୋସ୍ତାରେ ବନ୍ାପାଣ ି

 ବାଲଆିପାଳକୁ 
ର�ାଗାର�ାଗ ବଛିନି୍ନ

}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦ }ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

 ନୂଆଦଲି୍୍ରୀ, ୨୨ା୯(ଏଲଜନ୍)ି: ଚାଇନାର ଦ୍ତିୀୟ 
ବୃହତ୍  ରଏିଲ୍ ଇକଷ୍ଟ୍ େମ୍ପାନୀ ଏଭରଗ୍ାଣ୍ଡଡ୍   
କଦବାଳଆି ପରସି୍ତେୁି ଆସ�ିାଇଥବାରୁ ସମଗ୍ 
ବଶି ୍ଉପକର ଏକବ ଆଉ ଏେ ଆଥ୍ଟେ ମାନ୍ାବସ୍ା 
ମାରଆିସଛି।ି େମ୍ପାନୀ ଉପକର ଏକବ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ 
ବଲିୟିନ ଡଲାରର ଋଣ କବାଝ। ଏଭରଗ୍ାଣ୍ଡଡ୍   ଏହ ି
ଋଣ ପରକିଶାଧ େରବିା ସ୍ତକିର ନାହ ିଁ।  ଏଭରଗ୍ାଣ୍ଡଡ୍   
ସଙ୍କରର ପ୍ରଭାବ ବଶିର୍ ପଞୁ୍ଜ ି ବଜାରଗଡୁେି 
ଉପକର ପରବିା ଅାରମ୍ଭ କହାଇ�ାଇଛ।ି ଆଥ୍ଟେ 

ବକିଶଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଆଶଙ୍କା କ�, ଏଭରଗ୍ାଣ୍ଡଡ୍   ସଙ୍କର 
୨୦୦୮କର ବଶିକ୍ର ଆକମରେିାର କଲହମାନ 
ବ୍ରଦସ୍ଟ କ�ାଗ ୁସଷୃ୍ ିକହାଇଥବା ମାନ୍ାବସ୍ା ପରସି୍ତ ି
ସଷୃ୍ ିେରପିାକର। ଏଥକର ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍୍ଟ େଥା କହଉଛ ି
କ�, ଏଭରଗ୍ାଣ୍ଡଡ୍   ସଙ୍କର କ�ାଗ ୁ କସାମବାର ଦନି 
ସାରା ବଶି୍ୱକର ଷ୍କ୍ ବଜାର ୋରବାରକର ହ୍ାସ 
ଘରଛି।ି ଏମତିେି ି ମାତ୍ର ଦନିେର ୋରବାରକର 
୫୦୦ ଧନୀ ହରାଇଛନ୍ ି ୧୫୦ କୋର ି ଡଲାର 
ମଲୂଥ୍ୟର ସମ୍ପର୍ତ।ି ଏହ ି ଧନୀମାକନ ହରାଇଥବା 

ସମ୍ପର୍ତ ି ପରମିାଣ ଏସଆିର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଭାରତର 
େୁବକରପତ ି ରଲିାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟଜି୍  ମଖୁଥ୍ୟ ମକୁେଶ 
ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍ତ ି ପରମିାଣଠାରୁ କଦଢ଼ ଗଣୁ 
ଅଧିେ। ଏହାର ପରମିାଣ ପ୍ରାୟ ୧୩୫ ବଲିୟିନ୍  
ଡଲାର କହବ। 

କତକବ ଧନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର  ସବ୍ଟାଧÒେ କ୍ତ ି
ସହଛିନ୍ ିକରସ୍ ଲା ମଖୁଥ୍ୟ ଏଲନ୍  ମସ୍। ଅନଥ୍ୟପକ୍କର 
ପଞୁ୍ଜ ି ବଜାରର ଏହ ି ଘାରାରୁ ବାଦ୍  ପରନିାହାନ୍ ି
ଆମାଜନ ପ୍ରତଷି୍ଠାତା କଜଫ୍ କବକଜାସ୍।

ଦନିକରେ ୫୦୦ ଧନୀ େୋଇରଲ ୧୩୫ ବଲିୟିନ୍  ରଲାେଘର ଭତିରୁ ମତୃରେେ ଉଦ୍ଠାର 

ଆୟରୁ୍ଠାନଠଠାରୁ ଭଲ 
ବଜୁି ସ୍ଠାସ୍୍ �ଲ୍ଠାଣ ର�ଠାଜନଠା



ଜାତ-ି ବର୍ଣ୍ଣ-ଧରଣ୍ଣକୁ ନେଇ ବବିାହ ପରମ୍ପରାନର ଭନି୍ନତା ନେଖବାକୁ ରଳିଥିାଏ। ପଣୁ ିଅନେକ ବଶିା୍ସ-ଅନ୍ଧବଶି୍ାସ କଥା 
ରଧ୍ୟ ରହଛି।ି  କନୁି୍ ଜରି୍ାନେନର ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ଅଜବ ବଶି୍ାସ ରହଛି।ି ଏଠାନର େନଭର୍ର ରାସନର ନକହ ି
ରଧ୍ୟ ବବିାହ କରନ୍ ିୋହ ିଁ। େନଭରର୍ ରାସନର ବବିାହ କନେ ବବିାହ ବନିଛେେ ସହ ଗଭଣ୍ଣଧାରଣ  ନକ୍ଷତ୍ରନର 

ୋୋ ସରସ୍ା ନେଖାଯାଇଥାଏ ନବାେ ିସ୍ାେୀୟ ଅଞ୍ଚଳନର ବଶି୍ାସ ରହଛି।ି  ନତଣ ୁଜରି୍ାନେନର େନଭର୍ର ରାସନର 
ବବିାହ କାଯଣ୍ଣ୍ ଅେୁଷ୍ତି ନହାଇେଥାଏ। ଜରି୍ାନେ ଓ େକ୍ଷଣି ଆଫି୍କାନର ରହୁଥÒବା ନସାୋ ସମ୍ପ୍ରୋୟର ନୋକଙ୍କ 
ରଧ୍ୟନର କାହ ିଁ ନକନତକାଳରୁ ଏଭଳ ି ଏକ ବଶିା୍ସ ପ୍ରଚଳତି । କଛି ି ନୋକଙ୍କର ରତାେୁସାନର, େନଭର୍ର 
ରାସନର ଏଠାନର ଅଧÒକ ବରଣ୍ଣା ନହାଇଥାଏ , ଯାହାକ ି ଜୀବଜନୁ୍ ଓ ବେସ୍ପତରି ବକିାଶ େଗିନର ସହାୟକ 
ନହାଇଥାଏ। ନତଣ ୁଏହ ିରାସ ଅତ୍ନ୍ ପବତି୍ର ରାସ। ଏହ ିସରୟନର ନହାହାଲ୍ା କୋ ଭଳ ିକଛି ିସାରାଜକି 
ସରାନରାହର ଆନୟାଜେ କରାଯବିା ଅେୁଚତି।  କଛି ି ବ୍କ୍ ି ଏହ ି ପ୍ରତବିନ୍ଧକକୁ ରାେୁ େଥÒବାନବନଳ 
ଏଠାକାର ଋଢ଼ବିାେୀ ନୋନକ  ଏହାକୁ ‘କଳା େନଭର୍ର’ର ଆଖ୍ା ନେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ ିଧରଛିନ୍।ି 
ପ୍ରକୃତ ିବନିରାଧନର ଯାଇ ବବିାହ କନେ ଅେଷି୍ଟ ଘନେ ନବାେ ିନସରାନେ ବଶି୍ାସ କରନ୍।ି   

ପରୁୁଷଙ୍କ ଅପପକ୍ଷା ମହଳିଷା ଅଧକ 
ପେପହରଷା ମପେ ରଖପଷାରନ୍।ି 

 ବଶି୍ବପର ଶରଣଷାର୍ଥୀ ଓ ବସି୍ଷାପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟପର 
୮୦% ମହଳିଷା ଅଛନ୍।ି 

 ଡଲଫିନ୍  ଖଷାଦ୍ୟକୁ େ ପେଷାବଷାଇ ସଧିଷା ଗଳି ି
ପଦଇରଷାଏ। 

ନକନବନକନବ ଆନର କଥା ଛଳନର 
କହନିେଉ ନଯ, ସବୁ ରଣରିଙ୍କର 
େୁଇେ ି ନଚନହରା। ରେ ଭତିନର 

କଛି ିଥାଏ ଓ ବାହାରକୁ କଛି ିନେଖାନ୍।ି କନୁି୍ ଏହ ି
ଉକ୍େି ିଏକୋ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇଥÒୋ। ୧୮୦୦ 
ଶତାବ୍ୀନର ଏଡେଡଣ୍ଣ ନରାର୍ ଡ୍ାନକ ୋରକ 
ଜନଣ ବ୍କ୍ଙି୍କର ବାସ୍ତବନର େୁଇେ ିନଚନହରା 
ଥÒୋ। ସାରୋନର ନଗାେଏି ନଚନହରା ଓ ରଣୁ୍ଡ 
ପଛପନେ ଆଉ ଏକ ନଚନହରା । ଇଂେଣ୍ଡର 
ଅଧିବାସୀ ଏଡେଡଣ୍ଣ ଏନକ୍ଷତ୍ରନର  ବଶି୍ର 
ଏକରାତ୍ର ବରିଳ ବ୍କ୍,ି ଯାହାଙ୍କର େୁଇେ ି

ନଚନହରା ଥିୋ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚଯଣ୍ଣ୍ଜେକ 
କଥା ନହଉଛ ି ତାଙ୍କର ପଛ ପାଖ ନଚନହରାେ ି

େେିସାରା େଷି୍କୟି ଥାଏ। କନୁି୍ ନଯନତନବନଳ ନସ 
ନଶାଇବାକୁ ନଚଷ୍ଟା କରନ୍ ିଏହା ସକ୍ୟି ନହାଇଉନଠ 

ଏବଂ ରାତସିାରା ନସହ ିପଛପାଖ ନଚନହରାେ ିଗଣୁଗୁଣୁ ୁ
ନହାଇ କଛି ି କହଥିାଏ। ଏହ ି କାରଣରୁ ଏଡୋଡ଼ଣ୍ଣ ଅନେକ 

େେି ପଯଣ୍ଣ୍ନ୍ ନଶାଇ ପାରୁେଥÒନେ। ନସ ଏହାକୁ ନେଇ ଅତ୍ନ୍ 
ଚନି୍ତି ନହାଇ ଡାକ୍ରଙ୍କ ପରାରଶଣ୍ଣ  ରଧ୍ୟ ନେଇଥିନେ। କନୁି୍ 
ନସ ସରୟନର  ବଜି୍ାେର ଏନତୋ ଅଗ୍ରଗତ ି ନହାଇ େଥିବାରୁ 
ତାଙ୍କର ଚକିତି୍ା ନହାଇପାରେିଥୋ।  ନତଣ ୁନସ ଅସହାୟ ନହାଇ 
ଆତ୍ମହତ୍ା କରଥିନେ। 

ସାଉଥ୍  ସପୁର୍ ଷ୍ଟାର୍  ପ୍ରଭାସ 
ଓ ପଜୂା ନହଗ୍ ନଡ ବହୁତ ଜଲ୍ େ ି
ନରାରାଣ୍କି୍  ଡ୍ାରା ‘ରାନଧ ଶ୍ାର’ନର େଜର 

ଆସନିବ। ‘ରାନଧ ଶ୍ାର’ର ଏହ ି ନଯାଡ଼ଙି୍କ ରଧ୍ୟନର ସସୁମ୍ପକଣ୍ଣ 
ୋହ ିଁ ନବାେ ି ଏନବ ନସାସଆିେ ରଡିଆିନର ଚର୍ଣ୍ଣା ନହଉଛ।ି ପ୍ରଭାସ, 

ପଜୂାଙ୍କ ଅଣ ନପସାୋର ରନୋବୃତ୍କୁି ନେଇ କ୍ଷବୁ୍ଧ ଥବା ଜଣାପଡଛି।ି 
ପ୍ରତେିେି ନସଟ୍ କୁ ପଜୂା ବଳିର୍ନର ଆସବିା େୀତକୁି ରଧ୍ୟ ସହଜନର ଗ୍ରହଣ 

କରପିାରୁୋହାନ୍ ିପ୍ରଭାସ। ନସ ପଜୂାଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ଣ୍ଣା ରଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କର ି
ନେଇଥବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ଏଭଳ ି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା 

ପନର ପ୍ରନଯାଜୋ ସଂସ୍ା ‘ୟବୁ ି କ୍ଏିସନ୍ ’ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡେ 
କରାଯାଇଛ।ି 

ୟବୁ ି କ୍ଏିସନ୍  ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛ ି ନଯ, ‘ଏସବୁ ଖବରନର 
ନକୌଣସ ିସତ୍ତା ୋହ ିଁ। ପ୍ରଭାସ ଓ ପଜୂା ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ସମ୍ାେ 
େଅିନ୍।ି ପରୋ ପଛନର ଉଭୟଙ୍କ ରଧ୍ୟନର ଭେ ସମ୍ପକଣ୍ଣ ରହଛି।ି 
ନଯଉଁଥପାଇଁ ନସରାନେ ପରୋ ଉପନର ନବଶ୍ ଭେ ଅଭେିୟ 
କରପିାରଛିନ୍।ି  ପଜୂା ଠକି୍  ସରୟନର ନସଟ୍ କୁ ଆସନ୍।ି ଏଭଳ ି
ଖବର ନକବଳ କାହାର ି କାଳ୍ପେକି ଚନି୍ାଧାରା।  ଫିେ୍ମର 
ୋୟକ ୋୟକିାଙ୍କ ରଧ୍ୟନର ଉତ୍ର ବୁଝାରଣା ରହଛି।ି 

ପରୂା େମି୍  ଏହ ି ଫିେ୍ମକୁ େଶଣ୍ଣକଙ୍କ େକିେକୁ ଆଣବିାକୁ 
ଆଶାବାେୀ।’

ରାଧାକୃଷ୍ଣ କୁରାରଙ୍କ େନିଦ୍ଣ୍ଣଶତି ଏହ ି
ନପ୍ରର କାହାଣୀ ହନି୍ଦୀ, ନତେୁଗ,ୁ ତାରେି ଓ 

ରାୋୟାୋର ଭାରାନର ରେିଜି୍  ନହବ। 
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ମେଷ:କଛିେିା ନେେସନ୍ ଭତିନର ଆନଗଇ ଚାେନିବ। ଚାକରିନିର 
ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହନିବ। ରାଜେୀତନିର ପ୍ରତେି୍ନ୍ଦ୍ତିା ରହବି।ବାଣଜି୍ନର ପ୍ରସାର 
ନହବ। ଶକି୍ଷାଥଣ୍ଣୀ ଭ୍ରରଣପ୍ରୟି ନହନବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୯,ଶଭୁ ରଙ୍ଗ-ମେରୁନ୍
ବୃଷ:ଅନେକ ନଚଷ୍ଟା କର ି ସଫୁଳ ପାଇନବ। ଚାକରିନିର ବ୍ସ୍ତତା 
ଭତିନର କେବି। ରାଜେୀତନିର ନୋକସମ୍ପକଣ୍ଣ ବୃଦ୍ ିପାଇବ। ବାଣଜି୍ନର 
ସ୍ଳ୍ପ ୋଭ ରଳିବି। ଶକି୍ଷାଥଣ୍ଣୀ ସଫଳ ନହବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୬,ଶଭୁ ରଙ୍ଗ-ଧଳା
େଥିନୁ:େେିେ ିସଖୁସରଦୃ୍ ିପ୍ରାପ୍ ିନହବ। ଉଭୟ ନପ୍ରର ଓ ୋମ୍ପତ୍ ସଖୁରୟ 
ରହବି। ପ୍ରଶାସେକି ସକ୍ୟି ରହନିବ। ବାଣଜି୍ନର ଉତ୍ର ୋଭ ନହବ। 
ଶକି୍ଷାଥଣ୍ଣୀ କୃତକାଯଣ୍ଣ୍ ନହନବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୮,ଶଭୁ ରଙ୍ଗ-ଆକାଶୀ

କକ୍କଟ:େେିେନିର  ଆବଶ୍କତା ପରୂଣ ନହବ। ନକୌଣସ ିସାଂସ୍ତୃକି କାଯଣ୍ଣ୍ନର 
ନଯାଗ ନେଇପାରନ୍।ି ଚାକରିନିର ଧେସମ୍ାେ ରଳିବି। ବାଣଜି୍ନର ଉନ୍ନତ ି

ନହବ।ଶକି୍ଷାଥଣ୍ଣୀ ଅଧ୍ୟୟେପ୍ରୟି ନହନବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୧,ଶଭୁ ରଙ୍ଗ-ପଙି୍କକ୍
ସଂିହ:େେିେ ିଅସ୍ତବ୍ସ୍ତ ଭତିନର କେବି। ଚାକରିନିର ଅବନହଳା ରହବି। 
ପ୍ରଶାସେକି ଅସହନଯାଗ ରହବି। ପରବିହେ ଓ ବାଣଜି୍ ରନ୍ଥର ରହବି। 
ଶକି୍ଷାଥଣ୍ଣୀ ଆଳସ୍ ରହନିବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୫,ଶଭୁ ରଙ୍ଗ-ସବୁଜ
କନ୍ା:ନକନତକ ସରସ୍ାକୁ ନେଇ ବଚିଳତି ରହନିବ। ଚାକରିନିର ସ୍ାୋନ୍ର 

ନହାଇପାନର। ରାଜେୀତନିର ଜେଳିସ୍ତି ି ରହବି। ବାଣଜି୍ନର ହାେ ି
ନହାଇପାନର। ଶକି୍ଷାଥଣ୍ଣୀ ଭ୍ରରନର ପଡନିବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୬,ଶଭୁ ରଙ୍ଗ-ସଲିଭର୍

ତୁଳା:ବନୁ୍ଧ ସହନଯାଗ ପାଇ ଆନଗଇନବ। ରହଳିାରାନେ ସଖୁୀ ରହନିବ। 
ରାଜେୀତନିର ସେୁାର ପାଇନବ। ବାଣଜି୍ ଉତ୍ାହଜେକ ରହବି। 
ଶକି୍ଷାଥଣ୍ଣୀ ସଫଳ ନହନବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୪,ଶଭୁ ରଙ୍ଗ-ମେଟାଲକି୍

ବଛିା:େେିେ ି କରଣ୍ଣତତ୍ପର ରହନିବ। ଚାକରିନିର େଷି୍ାପର ରହନିବ। 
ରହଳିାରାନେ ପରଶି୍ରରୀ ନହନବ। ପରବିହେ ଓ ବାଣଜି୍ନର ୋଭାେ୍ତି 
ନହନବ।ଶକି୍ଷାଥଣ୍ଣୀ କୃତକାଯଣ୍ଣ୍ ନହନବ।ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୭,ଶଭୁ ରଙ୍ଗ-କଫି
ଧନୁ:ନକୌଣସ ି ବରିୟକୁ ନେଇ ଚନି୍ାନର ରହନିବ। ସନ୍ାେସନ୍ତରିାନେ 
ଅବାଧ୍ୟ ନହାଇପାରନ୍।ି ଚାକରିନିର ଚାପ ରହବି। ବାଣଜି୍ନର ରନ୍ଥର 
ରହବି। ଶକି୍ଷାଥଣ୍ଣୀ ଅେ୍ରେସ୍ ରହନିବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୮,ଶଭୁ ରଙ୍ଗ-ବାଇଗଣୀ

େକର:ପରଶି୍ରରର ଫଳ ପାଇନବ। ରହଳିାରାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହନିବ। 
ରାଜେୀତନିର ନୋକସମ୍ପକଣ୍ଣ ବୃଦ୍ ିପାଇବ। ବାଣଜି୍ନର ପ୍ରସାର ନହବ। 
ଶକି୍ଷାଥଣ୍ଣୀ ଚଞ୍ଚଳ ରହନିବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୩,ଶଭୁ ରଙ୍ଗ-ହଳଦଆି
କୁମ୍ଭ:ପ୍ରତେି ିକାଯଣ୍ଣ୍ନର ସଫଳତା ପାଇନବ। ରହଳିାରାନେ ଆେର ସମ୍ାେ 
ପାଇନବ। ଚାକରିନିର େଷି୍ା ରହବି। ବାଣଜି୍ନର ଉତ୍ର ନହବ। ଶକି୍ଷାଥଣ୍ଣୀ 
ପରଶି୍ରରୀ ନହନବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୪,ଶଭୁ ରଙ୍ଗ-ମେଟାଲକି୍
େୀନ:ଆଥଥିକ କଥାକୁ ନକନ୍ଦ୍ର କର ି ଅଶାନ୍ ି ଉପଜୁପିାନର। ଚାକରିନିର 
କାଯଣ୍ଣ୍ ବହୁଳ ରହବି। ରାଜେୀତନିର ବନିରାଧୀ ବୃଦ୍ ିପାଇନବ। ବାଣଜି୍ 
ରାନ୍ଦା ରହବି। ଶକି୍ଷାଥଣ୍ଣୀ ଆଳସ୍ ନହନବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୩,ଶଭୁ ରଙ୍ଗ-କ୍ମି୍
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ଭାରତୀୟ ବଜାରନର ବକି୍ ି ନହଉଥବା 
ଅଙୁ୍ର ନକଜ ିପ୍ରତ ି୧୦୦ରୁ ୨୦୦ େଙ୍କା 
ରଧ୍ୟନର ନହାଇଥାଏ। କନୁି୍ ନପନ୍ଥାଏ 

ଅଙୁ୍ରର ୋମ୍ ୩୩ ହଜାର େଙ୍କା ଶଣୁ ିନଯନକହ ି 
ଆଶ୍ଚଯଣ୍ଣ୍ ନହନବ । ‘ରୁବ ିନରାରାେ’ ୋରକ ଏହ ି

ପ୍ରଜାତରି ଅଙୁ୍ର ନପନ୍ଥାର ୋମ୍  ୩୩ ହଜାର 
େଙ୍କା। ଏହ ି ଅଙୁ୍ର ନକବଳ ଜାପାେନର 

ହ ିଁ ଚାର କରାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଅଙୁ୍ର 
ତୁଳୋନର ରୁବ ି ନରାରାେର ଆକାର 

ଚାରଗିଣୁ ବଡ଼ ଓ ସ୍ାେ ରଧ୍ୟ ପରୂାପରୂ ି
େଆିରା। ଅବଶ୍ ଅଙୁ୍ରର ଏଭଳ ି

ଆକାଶଛୁଆଁ େରକୁ ସହଜନର 
ନକହ ି ଗ୍ରହଣ କରପିାରୁ 

ୋହାନ୍।ି ଏହାକୁ ବଶ୍ିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତଥା ୋେ ି ରଙ୍ର ଅଙୁ୍ର ନବାେ ି କହଛିନ୍ ି ଜାପାେର 
ଜନଣ ଗନବରକ। ରୁବ ିନରାରାେ ଅଙୁ୍ରକୁ ପ୍ରଥରଥର ପାଇଁ ୧୯୯୫ ରସହିାନର ବକିଶତି 
କରାଯାଇଥୋ। ପ୍ରନତ୍କ ବରଣ୍ଣ ରୁବ ି ନରାରାେ ଅଙୁ୍ରର ରାତ୍ର ୨୪୦୦ ଗଛୁୋ ଉତ୍ପନ୍ନ 
କରାଯାାଇଥÒୋ। ଏହାର ଆକାର ଓ ରଙ୍ ନଯାଗୁଁ ୋମ୍  ଅଧକ ନହାଇଥବା କୁହାଯାଉଛ।ି 
ଅେ୍ପନେ ଏହ ି ଅଙୁ୍ରଗଡ଼ୁକି େରାନୋ ଆକୃତରି ନହାଇଥାନ୍।ି ସାଧାରଣ ଅଙୁ୍ର 
ତୁଳୋନର ଏହାର ସ୍ାେ ୧୮ ଗଣୁ ଅଧକ। ସପୁରୟିର, ନସ୍ପସାେ ସପୁରୟିର ଓ ପ୍ରରିୟିମ୍ 
ତେିେି ିନଶ୍ରଣୀନର ଏହାକୁ ବଭିକ୍ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ିଅଙୁ୍ରଗଡ଼ୁକି ବଜାରନର ଉପେବ୍ଧ 
ନହାଇେଥାଏ। ଏହା ନକବଳ େେିାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍ଟ।  ଏହ ି ଅଙୁ୍ରର ଫନୋ ସାରାଜକି 
ଗଣରାଧ୍ୟରନର ନସୟାର୍ ନହବା ପନର ଏହା ଏନବ ସଭିଁଙ୍କ େୃଷ୍ଟ ିଆକରଣ୍ଣଣ କରୁଛ।ି 

ଫଷାଟ ଫଷାଟ 
‘ରଷାପଧ ଶ୍ୟଷାମ’

ପ�ଷାଡ଼ଙି୍କ ମଧ୍ୟପର

ଦୁଇଟ ିପେପହରଷା ରÒବଷା ବ୍ୟକ୍ ି

ପପନ୍ଷାଏ 
ଅଙୁ୍ରର ଦଷାମ୍ 
୩୩ ହଜଷାର !

l  ୧୯୨୯- ବାଲ୍ ବବିାହ ନମିରାଧ ବମିଧୟକ ପାରତି। 
l ୧୯୫୫- ପାକସି୍ାନ ବାଗଦାଦ୍  ଚୁକ୍ମିର ସ୍ାକ୍ଷର କଲା। 
l ୧୯୭୯- ମସାୋଲଆି ସେ୍ଧିାନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିେଞ୍ରୁୀ ମଦମଲ। 
l ୨୦୦୨- ମୋଜଲିା ଫାୟାର ଫକ୍ସ ତା’ର  ପ୍ରଥେ ଭସ୍କନ୍  ଲଞ୍ଚ କଲା।

l ୨୦୦୪- ହାଇତମିର ମତାଫାନ ପମର ଆସଥିବା ବନ୍ା ମ�ାଗୁଁ ପାଖାପାଖ ୧୦୭୦ ଜଣକ େତୁୃ୍। 

#ûRòe AZòjûi

ପ୍ରତଭିାଧାରୀ ବ୍କ୍ରିାନେ ତାଙ୍କର ଅେେ୍ 
କଳା ନେୈପଣୁ୍ନର ଅେ୍ରାେଙୁ୍କ 
ପ୍ରଭାବତି କରଥିାନ୍।ି ଏହାର ଏକ ଜ୍ଳନ୍ 

ଉୋହରଣ ନେଖିବାକୁ ରଳିଛି ିଛତଶିଗଡ଼ର ରାଜଧାେୀ 
ରାୟପରୁନର। କାବ୍ା ଚାେଡ଼ା ୋରକ ଜନଣ  ସପ୍ର 

ନଶ୍ରଣୀର ଛାତ୍ରୀ ବେଉିଡ୍ ର ବ୍ଲକ୍ ବଷ୍ଟର୍ ଚଳର୍ତି୍ର ‘ଥ୍ ି
ଇଡଅିେସ୍ ’ର ‘ଭାଇରସ୍’ ଚରତି୍ରରୁ  ନପ୍ରରଣା ପାଇ 
େୁଇ ହାତନର ଏକା ସାଙ୍ନର ନେଖିବାର ଏକ େଆିରା 
ନକୌଶଳକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍।ି  ନସ ଡାହାଣ 

ହାତନର ନଯଉଁ ଶବ୍ ନେଖନ୍ ିବାର ହାତନର ତାକୁ 
ଓେୋ କର ିନେଖଥାନ୍ ି(ରରିର୍ ଇନରଜ୍  ଭଳ)ି।  

କାବ୍ା ପ୍ରାୟ ୩-୪ ବରଣ୍ଣ ନହୋ ଏହଭିଳ ିନେଖା 
ଅଭ୍ାସ କରୁଛନ୍।ି ଏ ସମ୍ପକଣ୍ଣନର କାବ୍ାଙ୍କ ରା’ 

ନେହା ଚାୋଡା କହଛିନ୍ ିନଯ, ପାଠପଢା 
ସରବିା ପନର ନସ କାୟାଙୁ୍କ ଆରାର 

କରବିାକୁ କହନ୍।ି କନୁି୍ ନସ 
ଆରାର େ କର ିତାଙ୍କର 

ନେଖା ଅଭ୍ାସ 

କଳାନର ୋଗଯିାନ୍।ି ନସ େନିଜ ଛଅରାସ 
ପବୂଣ୍ଣରୁ ତାଙ୍କ ଝଅିର ଏହ ିପ୍ରତଭିା 
ବରିୟନର ଅବଗତ ନହାଇଥବା 
କଥା କହଛିନ୍।ି 

ଜଣ
ଷା  ଅ

ଜଣ
ଷା

ବବିଷାହ ପଷାଇଁ ଅଶଭୁ େପଭମ୍ବର
ଅଜବ ବଶି୍ବଷାସ

‘ଭଷାଇରସ୍ ’ େରତି୍ରକୁ େକଲ କରୁଛନ୍ ିଛଷାତ୍ରଥୀ

ନୋକକଳା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ତୃରି ଏକ ଅବନିଛେେ୍ 
ଅଙ୍। ସରୟକ୍ରନର ଏହ ିନୋକକଳା ନୋପ 
ପାଇବାନର ୋଗଛି।ି ନୋପ ପାଇ ଯାଉଥÒବା 

ନୋକକଳା ରଧ୍ୟରୁ ନଗାେଏି ନହଉଛ ି ବହୁରୂପଆି। ଏହା 
ବହିାରର ରଜୁଫରପରୁନର ବହୁଳ ଭାନବ ପ୍ରଚଳତି। ବଭିନି୍ନ 
ପବଣ୍ଣପବଣ୍ଣାଣ ି ଅେୁଯାୟୀ, ଏହ ି ବହୁରୁପୀରାନେ େଜିକୁ ସନଜଇ 
ନୋକରାେଙୁ୍କ ଘରଘର ବୁେ ିହସାନ୍ ିଏବଂ ରନୋରଞ୍ଜେ କରନ୍।ି  
ଏହାର ପ୍ରତବିେଳନର ତାଙୁ୍କ କଛି ି େଙ୍କା ରଧ୍ୟ େଆିଯାଇଥାଏ। 
ନୋପ ପାଇଯାଉଥÒବା ଏହ ି ନୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖଛନ୍ ି
ରଜୁଫରପରୁ ଜନଣ ବହୁରୂପୀଆ। ରଧବୁାଣୀ ଅଞ୍ଚଳନର ଏହ ି
ବହୁରୂପୀଆ ଜଣକ ପ.ିନକ. ଚଳର୍ତି୍ରର ପ.ିନକ. ଚରତି୍ରକୁ ଧାରଣ 
କରଛିନ୍।ି  ରଣୁ୍ଡନର ହଳେଆି ନହେନରଟ୍, ଗଳାନର ନରଡ଼ଓି ଓ 
ରାଳା ଆେ ି ପନି୍ଧ ରନୋରଞ୍ଜେ କରୁଛନ୍।ି ନୋକରାେଙୁ୍କ ନସ 
ଏହ ି ଚଳର୍ତି୍ରର ଡାଇେଗ୍ କହ ି ରଧ୍ୟ ହସାଉଛନ୍।ି ଏହାପବୂଣ୍ଣରୁ 
ନସ ୋରେ ରେୁ,ି ଭଗବାେ ଶବି ଶଙ୍କର, ବଭିନି୍ନ ବେଉିଡ୍ 
ଅଭନିେତାଙ୍କ ନବଶ ଧାରଣ କରୁଥନେ। ଏହ ି ବହୁରୂପୀଆ 
ଜଣକ କହଛିନ୍ ିନଯ, ପବୂଣ୍ଣପରୁୁରଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖବା 
ପାଇଁ ନସ ଏପର ିବହୁରୂପଆି ନବଶ ଧାରଣ କରୁଛନ୍।ି 

ରଅି
ଲ୍ 

ଲଷା
ଇଫ୍

 ର 
‘ପ

ପିକ
’ ଆଜକିାେ ି ନସାସଆିଲ୍  ରଡିଆିନର 

ପ୍ରାଙ୍କକ୍   ଭଡିଓି ଅଧÒକ ନରେଣ୍ଡକ୍  ନର ଅଛ।ି 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ରନୋରଞ୍ଜେ ଭତି୍କି 

ନକୌଶଳନର ନୋକରାେଙୁ୍କ ସହଜନର ନବାକା 
ବୋଇ େଆିଯାଇପାରୁଛ।ି ଏନବ ନସଭଳ ି ଏକ 
ଭଡିଓି ଭାଇରାଲ୍  ନହାଇଛ,ି ନଯଉଁଥÒନର ଜନଣ 
ବ୍କ୍ ିରାସ୍ତା ଉପନର ଥ୍ୀ-ଡ ିନପଣ୍ଙି୍କ୍   ସାହାଯ୍ନର 

ପାହାଚ ଭଳ ି ଏକ ଚତି୍ରକଳା ତଆିର ି କରଛିନ୍।ି 
ଏହା ରାସ୍ତା ଉପନର ପାହାଚ ତଆିର ି ନହାଇଥବା 
ଭଳ ିରନେ ନହଉଛ।ି ରାସ୍ତାନର ଯାଉଥÒବା ନୋକ 
େୁଘଣ୍ଣେଣା ଆଶଙ୍କାନର ଏଠାନର ଅେକ ିଯାଉଛନ୍।ି 
ନସରାେଙ୍କ ରେନର କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଭୟ ରଧ୍ୟ ଉନରେକ 
ନହଉଛ।ି ଏହ ି ଭଡିଓି ନହପଗଲୁ୍  ୫ ୋରକ ଏକ 
ଇେଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍  ରାଧ୍ୟରନର ନସୟାର୍ ନହାଇଛ।ି 
ଭଡିଓିନର ନେଖÒବାକୁ ରଳିଛି ିନଯ, ପ୍ରଥନର ଜନଣ 
ବାଇକ୍  ରାଇଡର୍  ରାସ୍ତା ଉପନର ଥ୍ୀଡ ି ଆେଣ୍ଣକୁ 
ନେଖÒବା ପନର ଏହାକୁ ପାହାଚ ନବାେ ିଭାବ ିରାସ୍ତା 
କଡ଼ନର କଡ଼ନର ବାଇକ୍  ଚଳାଇ ଯାଇଥÒନେ। 
ଏହାପନର ସ୍େୁ ିଚଳାଇ ଆସଥୁÒବା େୁଇଜଣ ବ୍କ୍ ି
ରଧ୍ୟ ଠକି୍  ଏଭଳ ିକରଥିÒନେ। ନଶରନର କାର୍ େଏି 
ଆସ ି ଏହ ି ସ୍ାେନର ଅେକ ି ଯାଉଛ।ି  ଏହ ି ଭଡିଓି 
ନେଖÒବାକୁ ନବଶ୍  ରଜାୋର ୋଗଛୁ ିଏବଂ ଏହାକୁ 
୧ େକ୍ଷରୁ ଊଦ୍୍ଣ୍ଣ ନୋକ ନେଖÒ ସାରଛିନ୍।ି 

ମଝ ି
ରଷାସ୍ଷାପର   
ପଷାହଷାେ 
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ଭୁ ବ ନ େ ଶ୍ୱ ର / କ ଟ କ , ୨ ୨ । ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଚାନ୍ ଦିପରୁ ପ୍ରତ ଦିରକ୍ା ଘାଟ ଦିରର ଗପୁ୍ତଚରୀ 
ଘଟଣାରର ପଦାକୁ ଆସ ଦିଛ ଦି ଆଉ କ ଦିଛ ଦି ସଂଘାତ ଦିକ 
ତଥ୍ୟ। ପାଇଲଟ ବ ଦିହୀନ ଏୟାରକ୍ାଫ୍ଟ 
ପରୀକ୍ଣ ସଂକ୍ାନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଶତରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଲଦିକ୍  
ରହାଇଥିବା ସରନ୍ହରର ତନାଘନା କରୁଛ ଦି 
ଏୟାରରଫାସ୍ସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ ଦିମ୍ । ୫ 
ଅଭଦିଯକୁ୍ତଙୁ୍ ଏୟାରରଫାସ୍ସର ଦୁଇ ଜଣ ଦିଆ 
ତଦନ୍ତକାରୀ ଟ ଦିମ୍  ରଜରା କରୁଛନ୍ତଦି। ଅଭ ଦିଯକୁ୍ତଙୁ୍ 
ଗରୁେଇ ତୁରେଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛ ଦି। 
କାରଣ ପାଇଲଟ୍  ବ ଦିହୀନ ଏୟାରକ୍ାଫ୍ଟ 
ପରୀକ୍ଣ ନ ଦିମରନ୍ତ ଚାନ୍ ଦିପରୁ ପ୍ରତ ଦିରକ୍ା ଘାଟ ଦିରର 
କାଯ୍ସ୍ୟକ୍ମ ଚାଲୁଥିଲା। ଯଦଦି ଏଭଳଦି ସରୁାକ୍  ଶତରୁ 
ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଇୁନ୍ା ହାତରର ପଡ଼ଦିରଲ, ଭାରତୀୟ 
ବାୟରୁସନା ଏୟାରକ୍ାଫ୍ଟର ସଚୂନା ପ୍ରଘଟ 
ରହବାର ଆଶଙ୍ା ରହ ଦିଛ ଦି। ରତଣ ୁ ବାୟରୁସନାର 
ତଦନ୍ତକାରୀ ଟ ଦିମ୍  ଅଧିକ ର�ାଳତାେ କରୁଛ ଦି। 

 ରସହ ଦିପର ଦି ଅଭ ଦିଯକୁ୍ତଙ୍ ‘ହନ ଦିଟ୍ାପ’ ଗମୁର 
ଧିରର ଧିରର ଫଦିଟୁଛ ଦି। ୨୦୨୦ ରଫବୃଆରୀ 
ମାସରୁ ଜରଣ ଅଭଦିଯକୁ୍ତ ସନୁ୍ରୀ ଯବୁତୀଙ୍ 
ରଯାଗସତୂ୍ରରର ଆସ ଦିଥିରଲ। ଏହାପରର 
ରଫସ୍ ବୁକ୍  ଓ ହ୍ାଟ୍ସଆପରର ଆଉ ୪ ଅଭଦିଯକୁ୍ତ 
ଯବୁତୀଙ୍ ଜାଲରର ପଡ଼ଦିଥିରଲ। ଏଭଳଦି ଭାରବ 
ପ୍ରାୟ ରଦଢ଼ବର୍ସ ରହବ ସନୁ୍ରୀ ଯବୁତୀଙ୍ ସହ 

୫ ଅଭଦିଯକୁ୍ତ ସମ୍ପକ୍ସରର ରହ ଦିଥିରଲ। ରସମାନଙ୍ 
ବ ଦିଭ ଦିନ୍ନ ପର ଦିଚୟ ରଦଇ ରଯାଗାରଯାଗରର 
ରହୁଥିରଲ ସନୁ୍ରୀ ଯବୁତୀ। ରକରତରବରଳ 
ସନୁ୍ରୀ ତରୁଣୀ ଜଣକ ନ ଦିଜକୁ ରାଜସ୍ାନର 
ରପ୍ରସ ଟ୍ଷ୍ଟ ବୁ୍ୟରରାରର କମ୍ସଚାରୀ ତ ଆଉ 
କାହାକୁ ରପାଟ୍ସରବଲେୟାରରର ନସ୍ସ ଭାବରର 
କାଯ୍ସ୍ୟ କରୁଥିବା କହୁଥିରଲ। ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍ ରସ 

ଯଥାକ୍ରମ ବ ଦିରଟ୍ନ ଲଦିଭରପଲୁରର ମ ଦିଜାଇଲର 
ର ଦିସଚ୍ସ କରୁଥିବା, ଚଣ୍ଦିଗଡ଼ର ରସନାର ରଲାୟର 
େଦିଭ ଦିଜନ କଲେକ୍ସ କାମ କରୁଥିବା କହ ଦି ବାର୍୍ସାଳାପ 
କରୁଥିରଲ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ରହଲା ଯବୁତୀ 
ଜଣକ ୫ଜଣଙ୍ ସହ ସମ୍ପକ୍ସ ର�ଥୁିରଲ ମଧ୍ୟ 
ପରସ୍ପର ଜାଣ ଦିପାରୁନଥିରଲ। ଏଭଳଦିଭାରବ 
ଯବୁତୀ ମାୟାଜାଲ ବ ଦିଛାଇ ଅଭଦିଯକୁ୍ତଙ୍ ଠାରୁ 
ରଗାପନୀୟ ତଥ୍ୟ ରନଉଥିରଲ। ରସପରଟ 
ନ ଦିୟମ ଦିତ ସନୁ୍ରୀ ଯବୁତୀ ଅଭଦିଯକୁ୍ତଙ୍ ସହ 
ସମ୍ପକ୍ସରର ରଖିବା ସହ ବାରମ୍ାର କଥା 
ରହଉଥିରଲ। ଦ ଦିନରର ଜରଣ ଅଭଦିଯକୁ୍ତଙୁ୍ 
୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ସ ଥର ରଫସ୍ ବୁକ୍  କଲ, ଭ ଦିଡ଼ ଦିଓ କଲ୍ , 

ରମରସଜ ଓ ରମରସଞ୍ଜର ଜର ଦିଆରର କର ଦି 
କଥା ରହଉଥିରଲ। ଏମ ଦିତ ଦିକ ଦି ଯବୁତୀ ଜଣକ 
ହ ଦିନ୍ୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାରାରର ଅଭଦିଯକୁ୍ତଙ୍ ସହ 
କଥା ରହଉଥିରଲ ରବାଲଦି କ୍ାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ଚର ଜରଣ 
ବର ଦିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍ତଦି। 

 ଅନ୍ୟପରଟ ଯବୁତୀ ଜଣକ ଅଭଦିଯକୁ୍ତଙୁ୍ 
ବ ଦିବାହ କର ଦିରବ ରବାଲଦି ପ୍ରତ ଦିଶରୁତ ଦି ରଦଇଥିରଲ। 

ଏପର ଦିକ ଦି ଅଭ ଦିଯକୁ୍ତଙ୍ ସହ ଯବୁତୀ ଅଶଲେୀଳ 
ଭ ଦିଡ଼ ଦିଓ ଚାଟ ଦିଂ କରୁଥିରଲ। ଟଙ୍ା ରଲାଭ, ବ ଦିବାହ 
ପ୍ରରଲାଭନ ଓ ଲଙ୍ଗଳା ରଦହ ରଦ�ାଇ ଏହ ଦି 
କମ୍ସଚାରୀମାନଙୁ୍ ଚକ୍ବୂ୍ୟହରର ଫସାଇଥିରଲ 
ମାୟାବ ଦିନୀ ଯବୁତୀ। ଯବୁତୀଜଣକ ଇଂଲଣ୍ର 
ରଫାନ୍  ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିରଲ। ରତଣ ୁ
ୟରୁକ ସରକାରଙୁ୍ ହ୍ାଟ୍ସଆପ୍  ନମ୍ରର 
େଦିରଟଲ୍ସ ମଗାଯ ଦିବ ରବାଲଦି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ 
କହ ଦିଛନ୍ତଦି। ରସହ ଦିପର ଦି ରକଉଁଠାରୁ ଆଇପ ଦି 
ଆରରେସ୍  ବ୍ୟବହାର ରହଉଥିଲା ରସରନଇ 
ର�ାଳତାେ କରାଯାଉଛ ଦି। ଏଥିସହ ଦି 
ରଫସ୍ ବୁକ୍  ଓ ହ୍ାଟ୍ସଆପ୍ ରର ଅଭଦିଯକୁ୍ତମାରନ 

କ ଦି ତଥ୍ୟ ରଦଇଛନ୍ତଦି। ରସସବୁକୁ ଜାଣ ଦିବା 
ଲାଗ ଦି ରଫସ୍ ବୁକ୍  ଓ ହ୍ାଟ୍ସଆପ୍ କୁ ଚ ଦିଠ ଦି ରଲଖିବ 
କ୍ାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ଚଚ୍ ।

 ଅନ୍ୟପକ୍ରର ଦୁବାଇରୁ ଜରଣ 
ଅଭଦିଯକୁ୍ତର ଜମା�ାତାକୁ ୨ଟ ଦି କ ଦିସ୍ ଦିରର 
ଦୁବାଇରୁ ୩୮ହଜାର ଟଙ୍ା ଆସଛୁ ଦି। ରତଣ ୁ
ଉକ୍ତ ଟଙ୍ା କ ଦିଏ ପଠାଇଛ ଦି ର�ାଳତାେ କରୁଛ ଦି 

କ୍ାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ଚ। ଏଥିସହ ଜରଣ ଯବୁତୀ ଏହାକୁ 
ଅପରରଟ୍  କରୁଥିରଲ ନା ଏଥିରର ଆଉ କ ଦିଛ ଦି 
ଯବୁତୀଙ୍ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଦି ରହ ଦିଛ ଦି, ଏସବୁକୁ କ୍ାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ଚ 
ଟ ଦିମ୍  ତନାଘନା କରୁଛ ଦି। ରସଭଳଦି ର ଦିମାଣ୍ର ୪ଥ୍ସ 
ଦ ଦିନରର ଅଭଦିଯକୁ୍ତଙ୍ ଠାରୁ ଏସବୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ 
ତଥ୍ୟ କ୍ାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ଚ ହାରତଇଛ ଦି। ୭ଦଦିନ ଦିଆ 
ର ଦିମାଣ୍ର ଆଉ ୩ଦଦିନ ବାକ ଦି ଥିବାରୁ ଅଭ ଦିଯକୁ୍ତଙ୍ 
ଠାରୁ ଆଉ କ ଦିଛ ଦି ରରାଚକତଥ୍ୟ କ୍ାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ଚ 
ହାସଲ କର ଦିବ ରବାଲଦି ଆଶା ରଖିଛ ଦି। ଆବଶ୍ୟକ 
ପଡ଼ଦିରଲ ପଣୁ ଦି ଥରର ଅଭଦିଯକୁ୍ତଙୁ୍ ର ଦିମାଣ୍ରର 
ଅଣାଯ ଦିବ ରବାଲଦି କ୍ାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀ 
ଜଣକ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍ତଦି। 

ସମ୍ବଲପରୁ,୨୨ା୯(ସମସି) : ଏଥର ରବଶ୍ ସତକ୍ସତାର ସହ 
ମହାନଦୀ ବନ୍ୟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର ଦିଚାଳନା କର ଦିଛନ୍ତଦି। 
ଛତ ଦିଶଗଡ଼ ସରକାର ରୁଲ୍  କଭ୍ସକୁ ରବ�ାତ ଦିର କର ଦି ହଠାତ 
ପାଣ ଦି ଛାଡ଼ ଦିରଦଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ଦିଶା ପାଇ ଁ ସଂକଟଜନକ ପର ଦିସ୍ଦିତ ଦି 
ସଷୃ୍ଟ ଦି ରହାଇଥିଲା। କ ଦିନୁ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ ଆଗଆୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ଦି ଓ  
ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କରୃ୍୍ସପକ୍ଙ୍ ଠ ଦିକ୍ ସମୟରର ପଦରକ୍ପ ରଯାଗ ୁ
ମହାନଦୀରର ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍ାକୁ ଟାଳ ଦିଦ ଦିଆଯାଇପାର ଦିଛ ଦି। 

ଗତ କ ଦିଛ ଦି ଦ ଦିନ ପବୂ୍ସରୁ ଓଡ଼ଦିଶାରର ଲଘଚୁାପ ଜନ ଦିତ 
ଲଗାଣ ବର୍ସା ରହାଇଥିଲା। ଏପର ଦିକ ଦି େ୍ୟାମର ଉପରମଣୁ୍ 
ଅଥ୍ସାତ୍  ଛତ ଦିଶଗଡ଼ରର ମଧ୍ୟ ଲଘଚୁାପ ପ୍ରଭାବରର ବର୍ସା ଲାଗ ଦି 
ରହ ଦିଥିଲା। ରତରବ ବ ଦିନା ଆଗଆୁ ସଚୂନାରର ଛତ ଦିଶଗଡ଼ ତ ଦିଆର ଦି 
କର ଦିଥିବା ବ୍ୟାରରଜର ରଗଟ୍  ର�ାଲଦି ଥିଲା। ଏହା ଫଳରର 
ଏକ ସଙ୍ଗରର ବନ୍ୟା ପାଣ ଦି ହୀରାକୁଦ େ୍ୟାମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରରବଶ 
କର ଦିଥିଲା। ଲକ୍ାଧିକ କୁ୍ୟରସକ ଜଳ ଜଳଭଣ୍ାରକୁ ପ୍ରରବଶ 
କରୁଥିବା ରବରଳ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କରୃ୍୍ସପକ୍ ବ ଦିଚଳଦିତ ନ ରହାଇ 
ସପୁର ଦିଚାଳନା କର ଦିଥିରଲ। ଫଳରର ଏକ ବେ ଧରଣର ବନ୍ୟା 
ଟଳଦିଥିଲା। ପବୂ୍ସରୁ ଏସଆରସ ଦି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା 
ରହବ ରବାଲଦି ସଚୂନା ରଦଇଥିରଲ। 

 ଚଳଦିତ ବର୍ସ ଭଲ ବର୍ସା ରହବ ରବାଲଦି ଆଇଏମେଦି ପକ୍ରୁ 
ପବୂ୍ସାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା; ମାତ୍ର ଅଗଷ୍ଟ ରଶର ସରୁ୍ା ଭଲ 
ବର୍ସା ରହଲା ନାହ ିଁ। ରୁଲ କଭ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ର 
ତରଳ ରହ ଦିଥିଲା। ରତରବ ରସରପ୍ଟମ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାଗରର ଭଲ 
ବର୍ସା ରହବାରୁ ଜଳସ୍ର ବୃର୍ ଦି ପାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରର 
୭୦ ପ୍ରତ ଦିଶତ ବର୍ସା ରହାଇଥିରଲ ସରୁ୍ା ଉପରମଣୁ୍ରୁ ମାତ୍ର 
୩୧ ପ୍ରତ ଦିଶତ ପାଣ ଦି ଜଳଭଣ୍ାରରର ପ୍ରରବଶ କର ଦିଥିଲା। ରଶର 

ସମୟରର ଜଳଭଣ୍ାରକୁ ଉପରମଣୁ୍ରୁ ୨ ଲକ୍ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ସ କୁ୍ୟରସକ 
ଜଳ ପ୍ରରବଶ କର ଦିଥିଲା। ଗତ ୧୯ ତାର ଦି� ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟାରର 
ସବ୍ସାଧିକ ୩ ଲକ୍ ୧୯ ହଜାର ୧୩୯ ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରରବଶ 
କର ଦିଥିଲା। ରୁଲ କଭ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ରଗଟ୍  ର�ାଲା ଯାଇଥିଲା। 
ଚଳଦିତ ବର୍ସ ୟନୁ ଦିକ ହାଇରରୋ ରମରଟ୍ାଲଦିଜଦିକାଲ ଇୟର ଭାରବ 
ବ ଦିରବଚନା କରାଯାଇଛ ଦି। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧର ଜଳକୁ ନ ଦିୟନ୍ତ୍ରଣ 

କରାଯାଇ ପାରୁଛ ଦି। ରତଲ ନଦୀର ଜଳକୁ ନ ଦିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଁରସଭଳଦି 
ବ୍ୟବସ୍ା ରହ ଦିନାହ ିଁ। ରତଲ ନଦୀ ଅବବାହ ଦିକାରର ବର୍ସା ରହରଲ 
ଜଳସ୍ର ବୃର୍ ଦି ପାଇଥାଏ। ଏଭଳଦି ସ୍ରଳ ରତଲ ନଦୀରର ଭଲ 
ବର୍ସା ରହାଇଥିଲା। ରସହ ଦି ବର୍ସା ଜଳ ନ ଦିଷ୍ାସନ ପରର ହୀରାକୁଦ 
ବନ୍ଧ କରୃ୍୍ସପକ୍ ତଳ ମଣୁ୍ରର ବନ୍ୟା ପର ଦିସ୍ଦିତ ଦିକୁ ଦୃଷ୍ଟ ଦିରର ରଖି ଜଳ 
ନ ଦିଷ୍ାସନ କର ଦିଥିରଲ ରବାଲଦି ମହାନଦୀ ଅବବାହ ଦିକା ମ�ୁ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ 
ଇଂ. ଆନନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍ତଦି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୨।୯(ସମସି): ୨୦୦୦ବ୍ୟାଚ୍  
ଓଡ଼ଦିଶା କ୍ୟାେର ଆଇଏଏସ୍  ମନୀର କୁମାର 
ବମ୍ସା ସରକାରୀ ଚାକ ଦିର ଦିକୁ ବାଏ ବାଏ କର ଦିବାକୁ 
ଯାଉଛନ୍ତଦି। ରସ ରସ୍ୱଚ୍ାକୃତ ଅବସର ରନବା ପାଇଁ 
ତ ଦିନ ଦିମାସ ଦିଆ ରନାଟ ଦିସ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙୁ୍ ପ୍ରଦାନ 
କର ଦିଥିବା ଅତ ଦି ବ ଦିଶ୍ୱସ୍ ସତୂ୍ରରୁ ସଚୂନା ମ ଦିଳ ଦିଛ ଦି। ରାଜ୍ୟ 
ସରକାର ଏହ ଦି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରର ଶ୍ୀ ବମ୍ସାଙ୍ 
ଆରବଦନ ଉପରର ବ ଦିଚାର କର ଦି ଆବଶ୍ୟକ 
ପଦରକ୍ପ ରନରବ। ସରକାରଙ୍ ଅନୁମତ ଦି ପରର 
ତାଙୁ୍ ସରକାରୀ ଚାକ ଦିର ଦିରୁ ଅବ୍ୟାହତ ଦି ମ ଦିଳ ଦିବ।

ମାଲକାନଗ ଦିର ଦି, ବାରଲଶ୍ୱର ଆଦଦି 
ଜଦିଲ୍ାରର ଜଦିଲ୍ାପାଳ ଥିବା ଶ୍ୀ ବମ୍ସା ପରବର୍୍ସୀ 
ସମୟରର ଆନ୍ତତଃ ରାଜ୍ୟ ରେପରୁଟସନରର 
ନ ଦିଜ ରାଜ୍ୟ ବ ଦିହାରକୁ ଯାଇଥରଲ। ରସଠାରର 
ରସ ବ ଦିହାର ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତ ଦିଶ କୁମାରଙ୍ 
ଆସ୍ାଭାଜନ ରହବା ସହ ଦିତ ରେର୍  ସମୟ 
ଧର ଦି ତାଙ୍ର ବ୍ୟକ୍ତ ଦିଗତ ସଚଦିବ ଭାରବ ଦାୟ ଦିତ୍ୱ 

ନ ଦିବ୍ସାହ କର ଦିଥିରଲ। ନୀତ ଦିଶଙ୍ ସହ ଦିତ ତାଙ୍ର 
ଘନ ଦିଷ୍ଠତା ରନଇ ଅରନକ �ବର ପବୂ୍ସରୁ ଆସ ଦିଛ ଦି। 
ଏପର ଦିକ ଦି ଶ୍ୀ ବମ୍ସାଙ୍ର ରେପରୁଟସନ ମ ଦିଆଦ 
ପରୂ ଦିଯାଇଥିରଲ ବ ଦି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନ ଦିୟମ 
ରକାହଳ କର ଦି ତାଙୁ୍ ବ ଦିହାରରର କାମ କର ଦିବା 
ଲାଗ ଦି ସରୁଯାଗ ରଦଇଥିରଲ। 

ଇତ ଦିମଧ୍ୟରର ଶ୍ୀ ବମ୍ସା ଓଡ଼ଦିଶାକୁ ରଫର ଦି 
କାଯ୍ସ୍ୟରର ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ ରହଁ ରକୌଣସ ଦି 
ଗରୁୁ ଦାୟ ଦିତ୍ୱ ହାରତଇବା ପବୂ୍ସରୁ ଗତ ରମ’ ୨୧ 
ତାର ଦି�ରୁ ଛୁଟ ଦିରର ଚାଲଦିଯାଇଥିରଲ। ମ ଦିଳ ଦିଥିବା 

�ବର ଅନୁସାରର, ଶ୍ୀ ବମ୍ସା ଓଡ଼ଦିଶା ଆସ ଦିଛନ୍ତଦି। 
ରହରଲ ଏଥର ପରୂା ଛୁଟ ଦିରର ଯ ଦିବା ପାଇ।ଁ ଅଥ୍ସାତ୍  
ରସ ଆଇଏଏସ୍  ଚାକ ଦିର ଦି ଛାେ ଦି ଚାଲଦିଯାଉଥିବା 
ସଚୂନା ମ ଦିଳ ଦିଛ ଦି। ଇତ ଦିମଧ୍ୟରର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ 
ବର ଦିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙୁ୍ ରସ ରଭଟ ଦି ସାର ଦିରଲଣ ଦି ଓ ରସ 
ରସ୍ୱଚ୍ାକୃତ ଅବସର ପାଇ ଁ ଆରବଦନ କର ଦିଛନ୍ତଦି। 
ରସ ବ ଦିହାରରର ସକ୍ ଦିୟ ରାଜନୀତ ଦିରର ରଯାଗ 
ରଦଇପାରନ୍ତଦି ରବାଲଦି ଚର୍୍ସା ରହଉଛ ଦି। ପବୂ୍ସରୁ 
ଓଡ଼ଦିଶା କ୍ୟାେରରୁ ଅତ ଦିର ଦିକ୍ତ ମ�ୁ୍ୟସଚଦିବ ପାହ୍ୟାର 
ଅଫଦିସର େ. ୟ ୁ ଶରତଚନ୍ଦ୍ରନ୍ , ଗଗନ ଧଳ ଏବଂ 
ଅଶ୍ୱ ଦିନୀ ରବୈଷ୍ଣବ, ଅପରାଜଦିତା ରେଙ୍ଗୀ, େ ଦିଏନ୍  
ଗପୁ୍ତା ଚାକ ଦିର ଦି ଥାଇ ଅବ୍ୟାହତ ଦି ରନଇଥିରଲ। 
ରସମାନଙ୍ ପବୂ୍ସରୁ ରଜ ପ ଦି ଦାଶ ମଧ୍ୟ ଆଇଏଏସ 
ଚାକ ଦିର ଦି ରମାହ ତୁଟାଇ ଛାେ ଦି ଚାଲଦିଯାଇଥିରଲ। 
ଏମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ୀ ରବୈଷ୍ଣବ ନ ଦିକଟରର ଓଡ଼ଦିଶାରୁ 
ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଓ ଅପରାଜଦିତା ଭୁବରନଶ୍ୱର ସାଂସଦ 
ଭାରବ ରଲାକସଭାକୁ ନ ଦିବ୍ସାଚ ଦିତ ରହାଇଛନ୍ତଦି। 

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୨।୯(ସମସି): ପଞ୍ଚାୟତ 
ନ ଦିବ୍ସାଚନ ଠ ଦିକ୍  ସମୟରର କର ଦିବା ଲାଗ ଦିଦି 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଗ ଭ ଦିେ ଦିଛନ୍ତଦି। ଏଥିପାଇଁ 
ରଗାଟ ଦିଏ ପରର ରଗାଟ ଦିଏ ପଦରକ୍ପ 
ପଞ୍ଚାୟତ ଦିରାଜ ବ ଦିଭାଗ ରନଇଚାଲଦିଛ ଦି। 
ରକରତ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ନ ଦିବ୍ସାଚନ କମ ଦିସନଙୁ୍ 
ନ ଦିବ୍ସାଚନ ପାଇଁ ସରକାର ସରଙ୍ତ ରଦରବ 
ରସଥିଲାଗ ଦି ବ ଦିଭାଗରର ଏରବ ରଜାରଦାର 
କସରତ ଚାଲଦିଛ ଦି। ଏହ ଦି କ୍ମରର ଆଜଦି 
ବ ଦିଭାଗ ଆଉ ପାରଦ ଆରଗଇଛ ଦି। 

ରଭାଟ ଗଣତ ଦି ଏଣ ଦିକ ଦି ବୁଥ୍ ରର ନୁରହଁ 
ବରଂ ବଲେକ କାଯ୍ସ୍ୟାଳୟରର କରାଯ ଦିବ। 
ଏ ସଂକ୍ାନ୍ତରର ଆଇନରର ସଂରଶାଧନ 
ପରର ପଞ୍ଚାୟତ ଦିରାଜ ବ ଦିଭାଗ ପକ୍ରୁ 
ରଗରଜଟ୍  ବ ଦିଜ୍ଞପ୍ତ ଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ ଦି। 

ଏଥିରର କୁହାଯାଇଛ ଦି ରଯ ନ ଦିବ୍ସାଚନ 
ପାଇଁ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ ଦିୟା ପରର ରଭାଟ 
ବାକ୍ସକୁ ପ୍ରାଥ୍ସୀ କ ଦିମ୍ା ତାଙ୍ ଏରଜଣ୍ଟଙ୍ 
ଉପସ୍ଦିତ ଦିରର ତୁରନ୍ତ ସ ଦିଲ୍  କରାଯ ଦିବ 

ଓ ଏହାକୁ ଅଧିକାରୀମାରନ ନ ଦିବ୍ସାଚନ 
ଅଧିକାରୀଙୁ୍ ପ୍ରଦାନ କର ଦିରବ। ନ ଦିଧ୍ସାର ଦିତ 
ରଭାଟ ଗଣତ ଦି ଦ ଦିନ ଏହା ର�ାଲାଯ ଦିବ। 
ରସହ ଦିଦ ଦିନ ରଭାଟଗଣତ ଦି ରକନ୍ଦ୍ରରର 

ସ ଦିଲ୍  ର�ାଲାଯ ଦିବା ପବୂ୍ସରୁ ରକରତ ବ୍ୟକ୍ତ ଦି 
ରଭାଟ ରଦଇଛନ୍ତଦି ଓ ବାକ୍ସରର ରକରତ 
ବାଲଟ୍  ଅଛ ଦି, ତାହାର ରମଳ ରହବ। 
ଏହା ପରର ପ୍ରାଥ୍ସୀ କ ଦିମ୍ା ତାଙ୍ ଏରଜଣ୍ଟଙ୍ 
ଉପସ୍ଦିତ ଦିରର ଗଣତ ଦି ଆରମ୍ଭ ରହବ। ଯଦଦି 
ଗଣତ ଦି ରବରଳ ରକୌଣସ ଦି ବ ଦିବାଦ ନ ଥାଏ, 

ରତରବ ସବ୍ସାଧିକ ରଭାଟ ପାଇଥିବା 
ୱାେ୍ସରମମ୍ର, ସରପଞ୍ଚ,ସମ ଦିତ ଦି ସଭ୍ୟ ଓ 
ଜଦିଲ୍ା ପର ଦିରଦ ସଭ୍ୟଙ୍ ନାମ ରଘାରଣା 
କର ଦିଦ ଦିଆଯ ଦିବ। 

ଅନ୍ୟପଟରର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ର 
ଜରଣ ବର ଦିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହ ଦିଛନ୍ତଦି ରଯ 
ପଞ୍ଚାୟତ ନ ଦିବ୍ସାଚନ ସଂରକ୍ଣ ସଂକ୍ାନ୍ତ 

ବ ଦିଲ୍  ବ ଦିଧାନସଭାରର ଅନୁରମାଦନ ପରର 
ଏହା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍ ଅନୁରମାଦନ ଲାଭ 
କର ଦିଛ ଦି। ରଗରଜଟ୍  ବ ଦିଜ୍ଞପ୍ତ ଦି ଏଯାଏ ପ୍ରକାଶ 
ପାଇନାହ ିଁ। �ବୁ୍  ଶୀଘ୍ର ଏ ସଂକ୍ାନ୍ତ ପ୍ରକ୍ ଦିୟା 
ରଶର ରହବ। ଏହା ପରର ନ ଦିବ୍ସାଚନ 
ପାଇଁ ଆସନ ସଂରକ୍ଣ ପ୍ରକ୍ ଦିୟା ତତ୍ାଳ 

ପଞ୍ଚାୟତ ଦିରାଜ ବ ଦିଭାଗ ପଦରକ୍ପ ରନରବ। 
ସରକାର ଜଦିଲ୍ା ପର ଦିରଦ ଆସନ ସଂରକ୍ଣ 
କର ଦିରବ ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଦବ ଦି ଲାଗ ଦିଦି 
ଜଦିଲ୍ାସ୍ରରର ସଂରକ୍ଣ ପାଇଁ ଜଦିଲ୍ାପାଳ 
ପଦରକ୍ପ ରନବ। ଏସବୁ ସର ଦିବା 
ପରର ନ ଦିବ୍ସାଚନ ଲାଗ ଦି ରାଜ୍ୟ ନ ଦିବ୍ସାଚନ 
କମ ଦିସନଙୁ୍ ସରକାର ଜଣାଇରଦରବ।

ଚାଳକବହିୀନ ବମିାନ ଡାଟା ଚଚାର ିସଚଦେହ
 �ଚାଦେପିରୁ ପ୍ରତରିକ୍ା ଘାଟ ିଗପୁ୍ତଚରୀ

  ମାୟାବନିୀ ସଦୁେରୀଙ୍କ ସମ୍ପକ୍କଚର ଥିଚେ ସମସ୍ତ ଅଭଯିକୁ୍ତ
  ବବିାହର ପ୍ରଚୋଭନ ଚେଇ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଫସାଇଥିଚେ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୨ା୯(ସମସି): ଓଡ଼ଦିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦଶ 
ମଧ୍ୟରର ଚାଲଦିଥିବା ସୀମା ବ ଦିବାଦ ସମାଧାନ ପର ଦିବରର୍୍ସ ଅଧିକ 
ବ ଦିବାଦୀୟ ରହାଇପଡ଼ଦିଛ ଦି। ଏପର ଦିକ ଦି ସୀମାନ୍ତବର୍୍ସୀ ଗରଞ୍ଜଇପଦର, 
ଫଗଣୁରସରନରୀ ଓ ଫାଟୁରସରନରୀରର ପବୂ୍ସରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ନ ଦିବ୍ସାଚନ 
କରାଇଥିବା ରବରଳ ଗତ ୧୯ ତାର ଦି�ରର ଫଳାପଳ ଆସ ଦିଥିବା 
ରନଇ �ବର ଆସ ଦିଥିଲା। ରତରବ ରକାରାପଟୁ ଜଦିଲ୍ାପାଳ �ବରକୁ 
�ଣ୍ନ କର ଦିବା ସହ ଆନ୍ଧ୍ର ନ ଦିଜ ସୀମାରର ନ ଦିବ୍ସାଚନ କର ଦିଥିବା ରନଇ 
ସ୍ପଷ୍ଟ କର ଦିବା ପରର ଓଡ଼ଦିଶାବାସୀ ଆଶ୍ୱସ୍ ରହାଇଥିରଲ। ଏପର ଦିକ ଦି 
ଆଗାମୀ ଦ ଦିନରର ଉପରରାକ୍ତ ସ୍ାନଗଡ଼ୁ ଦିକରର ଓଡ଼ଦିଶା ପକ୍ରୁ ତ୍ରୀ-
ସ୍ରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନ ଦିବ୍ସାଚନ କରାଯ ଦିବ ରବାଲଦି ଜଦିଲ୍ାପାଳ ଅବଦାଲ 
ମହମ୍ମଦ ଅ�ତାର୍  କହ ଦିଥିରଲ। ରତରବ ନ ଦିକଟ ଅତୀତରର ଆନ୍ଧ୍ରର 
ବାରମ୍ାର ଓଡ଼ଦିଶା ସୀମା ଅତ ଦିକ୍ମଣ ଏବଂ ରବଆଇନ ନ ଦିମ୍ସାଣ 
କାଯ୍ସ୍ୟ କର ଦିବାର ମସଧୁା ଦୁଇରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରର ଉରର୍ଜନାମଳୂକ 
ପର ଦିସ୍ଦିତ ଦି ସଷୃ୍ଟ ଦି କର ଦିଛ ଦି। ରକାରାପଟୁ ଜଦିଲ୍ା ପ୍ରଶାସନ ପର ଦିସ୍ଦିତ ଦିର 
ରଧୈଯ୍ସ୍ୟପରୂ୍୍ସ ମକୁାବ ଦିଲା କରୁଥିବା ରବରଳ ରକାଟ ଦିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରନଇ 
ଓଡ଼ଦିଶା ସରକାର ସପୁ୍ର ଦିମରକାଟ୍ସଙ୍ ଦ୍ାରସ୍ ମଧ୍ୟ ରହାଇଥିରଲ। ଗତ 
ଅଗଷ୍ଟରର ସପୁ୍ର ଦିମରକାଟ୍ସର ଦୁଇଜଣ ଦିଆ �ଣ୍ପୀଠ ମାମଲାର ଶଣୁାଣୀ 
କର ଦି ରାଜରନୈତ ଦିକ ସ୍ରରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ପରାମଶ୍ସ 
ରଦଇଥିରଲ। ଏପର ଦିକ ଦି ଏଥିପାଇ ଁ ସପୁ୍ର ଦିମରକାଟ୍ସ ଦୁଇରାଜ୍ୟକୁ ୬ 
ସପ୍ତାହର ମହଲତ୍  ପ୍ରଦାନ କର ଦିଛନ୍ତଦି। ସପୁ୍ର ଦିମରକାଟ୍ସ ରାଜରନୈତ ଦିକ 
ସ୍ରରର ବ ଦିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ପରାମଶ୍ସ ରଦଇଥିବା ରବରଳ 

ଠ ଦିକ୍  ଏହ ଦି ସମୟରର ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧରମ୍ସନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆନ୍ଧ୍ର ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ୱାଇ. ଏସ ଜଗନରମାହନ ରରଡ୍ୀଙୁ୍ ଚ ଦିଠ ଦି ରଲଖିବା ରାଜରନୈତ ଦିକ 
ଦୃଷ୍ଟ ଦିରୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛ ଦି। ଧରମ୍ସନ୍ଦ୍ର ଦୁଇରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରର ଉପଜୁଦିଥିବା 
ବ ଦିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ୪ ସତୂ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ାବ ରଦଇଥିବା ରବରଳ ଏହାକୁ 
ରନଇ ରାଜରନୈତ ଦିକ ମହଲରର ସରଗରମ୍  ଆରଲାଚନା ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଛ ଦି। ଧରମ୍ସନ୍ଦ୍ରଙ୍ ଜଗନଙୁ୍ ରଲଖିଥିବା ଚ ଦିଠ ଦି ସ୍ୱାଗତରଯାଗ୍ୟ; କ ଦିନୁ୍ତ 
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ଏହା ଯରଥଷ୍ଟ ନୁରହ।ଁ ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉକ୍ତ 

ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରକନ୍ଦ୍ର ଗହୃମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ନ ଦିକଟକୁ ନ ଦିଅନୁ୍ତ। କାରଣ ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ଦୁଇରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରର ଉପଯୁ ଦିଥିବା ବ ଦିରବୈାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ 
ଆନ୍ତର ଦିକତା ପ୍ରଦଶ୍ସନ କରୁନାହାନ୍ତ ଦି। ଏପର ଦିସ୍ଳରର ଘଟଣାରର ରକନ୍ଦ୍ର 
ଗହୃମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯଦଦି ମଧ୍ୟସ୍ତା କର ଦି ଆରପାର ବୁଝାମଣା ପାଇ ଁଆଗଭର 
ରହବ ତାରହରଲ ମାମଲାର ସହଜରର ସମାଧାନ ରହବାର ସମ୍ଭାବନା 
ରହ ଦିଛ ଦି ରବାଲଦି ରାଜରନୈତ ଦିକ ବ ଦିରଶରଜ୍ଞମାରନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କର ଦିଛନ୍ତଦି।

 ରମୌସମୁୀ ଅଧିରବଶନରର ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବ ଦିଭାଗର ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ନ ଦିତ୍ୟାନନ୍ ରାୟ ଆନ୍ତତଃରାଜ୍ୟ ସୀମା ବ ଦିବାଦକୁ ରନଇ ରଲାକସଭାରର 
ଏକ ଉର୍ର ରଖିଥିରଲ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ଉର୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରଦଶରର ରାଜ୍ୟ 
ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରର ସୀମା ବ ଦିବାଦ ସମ୍ପକକିତ ରମାଟ ୭ଟ ଦି ବ ଦିବାଦ ରହ ଦିଛ ଦି। 
ବ ଦିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦରକ୍ପ 
ରନଉଛନ୍ତଦି ରବାଲଦି ରସ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍ତଦି। ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ 

ତାଲଦିକାରର ଓଡ଼ଦିଶା ସହ ପରଡ଼ାଶୀଙ୍ ମଧ୍ୟରର ଚାଲଦିଥିବା ବ ଦିବାଦ 
ସମ୍ପକ୍ସରର କ ଦିଛ ଦି ଉରଲ୍� ନଥିଲା। ଦୀଘ୍ସଦ ଦିନ ରହବ ଶାନ୍ତ ଦିପ୍ର ଦିୟ ରାଜ୍ୟ 
ଓଡ଼ଦିଶା ପରଡ଼ାଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର, ପଶ୍ ଦିମବଙ୍ଗ ଓ ଛତ ଦିଶଗଡ଼଼ ସହ ସୀମା ବ ଦିବାଦକୁ 
ରନଇ ସନୁ୍ତଳଦି ରହଉଛ ଦି। ଏହାର ନ ଦିରାକରଣ କର ଦିବା ପର ଦିବରର୍୍ସ ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ତାଙ୍ ନ ଦିକଟରର ଏରନଇ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା କଥା 
କହ ଦିବାକୁ ରନଇ ସାଧାରଣରର କଡ଼ା ପ୍ରତ ଦିକ୍ ଦିୟା ସଷୃ୍ଟ ଦି ରହାଇଥିଲା। 
ଅନ୍ୟ ୭ଟ ଦି ବ ଦିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯଦଦି ରକନ୍ଦ୍ର ଗହୃ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 
ନ ଦିଜଆଡ଼ୁ ପଦରକ୍ପ ରନଇପାରୁଛ ଦି ତାରହରଲ ଓଡ଼ଦିଶାର ରକ୍ତ୍ରରର 
ରକନ୍ଦ୍ର କାହ ିଁକ ଦି ପଛଘଞୁ୍ଚା ରଦଉଛ ଦି ରବାଲଦି ସାଧାରଣରର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ 
ସଷୃ୍ଟ ଦି ରହାଇଥିଲା। ରତଣ ୁଧରମ୍ସନ୍ଦ୍ର ଯଦଦି ପ୍ରକୃତରର ବ ଦିବାଦର ସମାଧାନ 
ପାଇଁ ଉତୁ୍କ ଅଛନ୍ତଦି ରତରବ ଏହ ଦି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନ ଦିଜ ଆଡ଼ୁ ରକନ୍ଦ୍ର ଗହୃ 
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନ ଦିକଟରର ଉପସ୍ାପ ଦିତ କରନୁ୍ତ। ରକନ୍ଦ୍ର ଗହୃମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାରର 
ଦୁଇରାଜ୍ୟର ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ୋକ ଦି ଆରଲାଚନା କର ଦି ଯଦଦି ଆରପାସ 
ବୁଝାମଣା କରନ୍ତଦି ତାରହରଲ ସମାଧାନର ରାସ୍ା ବାହାର ଦିପାର ଦିବାର 
ସମ୍ଭାବନା ରହ ଦିଛ ଦି। ଓଡ଼ଦିଶା ସରକାର ଏବଂ ରକାରାପଟୁ ଜଦିଲ୍ା ପ୍ରଶାସନ 
ନ ଦିଜ ନ ଦିଜ ସ୍ରରର ଆରଲାଚନା ଜାର ଦି ରଖିଛନ୍ତଦି। ଧରମ୍ସନ୍ଦ୍ର ଠ ଦିକଣା 
ସମୟରର ଚଦିଠ ଦି ରଲଖି ଦ୍ ଦିପାକ୍ ଦିକ ଆରଲାଚନା ଓ ବ ଦିବାଦର ଶାନ୍ତ ଦିପରୂ୍୍ସ 
ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତ ଦିଗତ ସ୍ରରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ତରଫରୁ 
ସମଥ୍ସନ ରଦବା ରନଇ ଶ୍ୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତ ଦିଶରୁତ ଦି ରଦଇଛନ୍ତଦି। ଯଦଦି ଧରମ୍ସନ୍ଦ୍ର 
ନ ଦିଜଆଡ଼ୁ ଏହା କର ଦିପାରନ୍ତଦି ତାହା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ରହବ ରବାଲଦି 
ରାଜରନୈତ ଦିକ ବ ଦିରଶରଜ୍ଞମାରନ ମତପ୍ରକାଶ କର ଦିଛନ୍ତଦି।

ସ�ାକାସେଲା ଛତଶିଗଡ଼; 
େମ୍ାଳସିେଲା ଓଡ଼ଶିା

  ରୁଲ୍  କଭ୍କକୁ ଚବଖାତରି
  ଏକାଥରଚକ ଚଖାେଚିେୋ ଚଗଟ୍

ପଞ୍ାୟତ 
ନବି୍କାଚନ ବୁଥ୍ ସର େୁସେଁ; ବ୍ଲକସର ଗଣତ ି

େଂସଶା�େ ୍ସର ପ୍ରକାଶ ୍ାଇଲା ସଗସେଟ୍  ବଜି୍ଞପ୍ ି

ସୀମା ବବିାେ ଚନଇ 
ଆନ୍ଧ୍ର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍କ 
ଚକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀଙ୍କ ଚଠି ି ପେଚକ୍ପ ସ୍ାଗତଚଯାଗ୍ୟ; ସଚ୍ାଷଜନକ ନୁଚହଁ

  ଗହୃମନ୍ତୀଙ୍କ େୃଷ୍ ିଆକଷ୍କଣ କର୍ୁ ଧଚମ୍କନ୍ଦ୍ର

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୨।୯(ସମସି): ବର ଦିଷ୍ଠ ଓଡ଼ଦିଶା ପ୍ରଶାସନ ଦିକ 
ରସବା(ଓଏଏସ୍ ) ଅଧିକାରୀ ସୀତାରାମ ପରଟଲଙୁ୍ 
ଅତ ଦିର ଦିକ୍ତ ଆଇ.ଜଦି ପ୍ର ଦିଜନ୍  ଭାରବ ନ ଦିଯକୁ୍ତ ଦି ଦ ଦିଆଯାଇଛ ଦି। ରସ 
ଭୁବରନଶ୍ୱରସ୍ଦିତ କାରାଗାର ନ ଦିରଦ୍୍ସଶାଳୟରର ଅବସ୍ାପ ଦିତ 
ରହରବ। ରସହ ଦିପର ଦି ଅନ ଦିରୁର୍ ପ୍ରଧାନଙୁ୍ ସମ୍ଲପରୁସ୍ଦିତ ରାଜସ୍ୱ 
କମ ଦିସନରଙ୍ କାଯ୍ସ୍ୟାଳୟରର ରରଜଦିଷ୍ଟ୍ରାର,ଏଲଏଆର ଏଣ୍ ଆର 
ଭାରବ କାଯ୍ସ୍ୟ କର ଦିରବ। ଅନୁରୂପ ଭାରବ େକ୍ଟର ବ ଦିଜୟାନନ୍ 
ରସଠୀଙୁ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜଦିଲ୍ା ପାଟଣାଗଡ଼଼ର ସବ୍ -କରଲକ୍ଟର 
ଭାରବ ନ ଦିଯକୁ୍ତ ଦି ଦ ଦିଆଯାଇଛ ଦି। ରସହ ଦିପର ଦି ଅକ୍ୟ କୁମାର ର�ମେୁୁଙୁ୍ 
ମାଲକାନଗ ଦିର ଦି ସବ୍ -କରଲକ୍ଟର ଭାରବ ନ ଦିଯକୁ୍ତ ଦି ଦ ଦିଆଯାଇଛ ଦି। 
ଉପରରାକ୍ତ ସମସ୍ ନ ଦିଯକୁ୍ତ ଦି ରନଇ ବୁଧବାର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ 
ଓ ସାଧାରଣ ଅଭଦିରଯାଗ ବ ଦିଭାଗ ପକ୍ରୁ ବ ଦିଜ୍ଞପ୍ତ ଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ ଦି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୨।୯(ସମସି): ଇଏସ୍ ଏଲ ଷ୍ଟ ଦିଲ୍  ଲ ଦିତଃ ଲଗାତାର 
ଦ୍ ଦିତୀୟ �ଣ ଦି ହାରତଇଛ ଦି। ଲୁହାପଥର ଓ ମାଙ୍ଗାନ ଦିଜ୍  ଥିବା 
ନାଦ ଦିେ ଦିହ (ଫ୍ଦିରରେଜ) �ଣ ଦିକୁ ଇଏସ୍ ଏଲ୍  ୯୨.୩% ପ୍ର ଦିମ ଦିୟମ୍  
ମଲୂ୍ୟରର ହାରତଇଛ ଦି। ଏହା ପବୂ୍ସରୁ ଏହ ଦି କମ୍ପାନୀ ନାଦ ଦିେ ଦିହ 
ଲୁହାପଥର ବଲେକ(ବ ଦିରକା)କୁ ମଧ୍ୟ ୯୫.୬% ପ୍ର ଦିମ ଦିୟମ୍  ମଲୂ୍ୟରର 
ହାରତଇସାର ଦିଛ ଦି। ନାଦ ଦିେ ଦିହ(ଫ୍ଦିରରେଡ୍ ) ଲୁହାପଥର ଓ ମାଙ୍ଗାନ ଦିଜ୍  
�ଣ ଦି ପ୍ରାୟ ୧୫.୦୬ ମ ଦିଲ ଦିୟନ୍  ଟନ୍  ଲୁହାପଥର ଏବଂ ୦.୦୫୯ 
ମ ଦିଲ ଦିୟନ୍  ଟନ୍  ମାଙ୍ଗାନ ଦିଜ୍  ରହ ଦିଥିବା କୁହାଯାଉଛ ଦି। ଅପରପକ୍ରର 
ହାଇରକାଟ୍ସଙ୍ ନ ଦିରଦ୍୍ସଶକ୍ରମ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ଦିତ କଲ୍ସାପାଟ 
ବକ୍ସାଇଟ୍  ବଲେକ ନ ଦିଲାମ ପ୍ରକ୍ ଦିୟାକୁ ସ୍ଗ ଦିତ ର�ାଯାଇଛ ଦି।

ଓଏଏସ୍ ସ୍ତରଚର ଅେଳବେଳ

ଇଏସ୍ ଏଲ୍  ହାଚତଇୋ ଦ୍ତିୀୟ ଖଣ ି

ଆଇଏଏସ୍  ଚାକରି ିଛାଡୁଛନ୍ ିମେୀଷ

ଭୁବନେଶ୍ବର,୨୨ା୯(ସମସି): ରଦଶର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟର୍ ବୀମା କମ୍ପାନୀର 
ମ�ୁଆ ପଦରର ବସ ଦିଛନ୍ତଦି ଜରଣ ଓଡ଼ଦିଆ ପଅୁ। ରଦଶର ଦଦ୍ ଦିତୀୟ ବୃହତ୍  
ସାଧାରଣ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ୟନୁାଇରଟଡ୍ ଇଣ୍ଦିଆ ଇନସରୁାନ୍ସ 
କମ୍ପାନୀ ଲ ଦିମ ଦିରଟଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ ତଥା ପର ଦିଚାଳନା ନ ଦିରଦ୍୍ସଶକ 
(ସ ଦିଏମ୍ େଦି) ଭାବରର ନ ଦିଯକୁ୍ତ ଦି ପାଇଛନ୍ତଦି ସତ୍ୟଜଦିତ  ତ୍ର ଦିପାଠୀ। 
ଶ୍ୀ ତ୍ର ଦିପାଠୀ ରହଉଛନ୍ତଦି ପ୍ରଥମ ଓେଦିଆ ଅଧÒକାରୀ ଯ ଦିଏକ ଦି 
ଏଭଳଦି ଏକ ଉର୍ ପଦରର ଅଭଦିର ଦିକ୍ତ ରହାଇଛନ୍ତଦି। ଶ୍ୀ  ତ୍ର ଦିପାଠୀ 
କ୍ୟାପ ଦିଟାଲ ହସ୍ପ ଦିଟାଲର ପବୂ୍ସତନ ସ ଦିଏମ୍ ଓ ତଥା ପବୂ୍ସତନ 
ନ ଦିରଦ୍୍ସଶକ ଇଏସ୍ ଆଇ ସଦ୍ଗ୍ସତ ଡ଼ ସରୁରନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ତ୍ର ଦିପାଠୀ 
ଏବଂ ସନୁାମଧନ୍ୟା କ୍ଦୁ୍ରଗଳ୍ପ ରଲ�କୁା ଭାରତୀ ତ୍ର ଦିପାଠୀଙ୍ ସପୁତୁ୍ର। 
ରସ ଏନ୍ ଆଇଟ ଦି ରାଉରରକଲା ସ ଦିଭ ଦିଲ୍ ଇଞ୍ଜଦିନ ଦିୟର ଦିଂ ବ ଦିଭାଗର ପବୂ୍ସତନ 
ପ୍ରରଫସର େକ୍ଟର ପ ଦି ରକ ଦାସ ଏବଂ ସଦ୍ଗ୍ସତ ରଜ୍ୟାତ ଦି ଦାସଙ୍ ଜାମାତା। 

ଶ୍ୀ ତ୍ର ଦିପାଠୀଙ୍ ନ ଦିଯକୁ୍ତ ଦିରର ଓଡ଼ଦିଶା ତଥା ଭାରତବର୍ସର ବ ଦିଭ ଦିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରର 
କାଯ୍ସ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କମ୍ସଚାରୀଙ୍ ମହଲରର ଉତ୍ାହ ଓ ଆନନ୍ 

ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ ଦି। ରସ  ଓୟଏୁଟ ଦିରୁ ସ୍ାତକ ଏବଂ ଏକ୍ସଆଇଏମ୍ ବ ଦିରୁ 
େ ଦିରେୀ ହାସଲ କର ଦିଛନ୍ତଦି।  ରସ ୧୯୮୮ ରର ରଜରନରାଲ୍ 
ଇନସ୍ୁୟରାନ୍ସ କରପ୍ସାରରସନ୍  ଅଫ୍  ଇଣ୍ଦିଆ (େଦିଆଇସ ଦି) ରର 
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଅଧିକାରୀ ଭାବରର ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ । ଶ୍ୀ ତ୍ର ଦିପାଠୀ 
୨୦୧୫ରୁ ୨୦୧୮ ପଯ୍ସ୍ୟନ୍ତ ଜଦିଆଇସ ଦିରର ମ�ୁ୍ୟ ବ ଦିନ ଦିରଯାଗ 
ଅଧିକାରୀ ଭାରବ କାଯ୍ସ୍ୟରତ ଥିରଲ ଏବଂ ଚଳଦିତବର୍ସ ଅଗଷ୍ଟରର 
ଦଦି ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ଦିଆ ଆସରୁାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲ ଦିମ ଦିରଟଡ଼ର ନ ଦିରଦ୍୍ସଶକ ତଥା 

ରଜରନରାଲ ମ୍ୟାରନଜର ଭାବରର ନ ଦିଯକୁ୍ତ ରହାଇଥିରଲ। ରସ ତାଙ୍ର ୩୩ 
ବର୍ସର କାଯ୍ସ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରର ରଦଶର ପବୂ୍ସ, ଉର୍ର ଏବଂ ପଶ୍ ଦିମ ଅଞ୍ଚଳର 
ବ ଦିଭ ଦିନ୍ନ କାଯ୍ସ୍ୟାଳୟରର ସଫଳତାର ସହ କାଯ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କର ଦିଛନ୍ତଦି। 

ରାଷ୍ଟାୟତ୍ତ ବୀମା କମ୍ପାନୀଚର 
ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ଆି ସଏିମ୍ ଡ ି ସତ୍ୟଜତି ତ୍ପିାଠୀ ୟନୁାଇଚଟଡ୍ ଇଣ୍ଆି ଇନସରୁାନ୍ସ ମଖୁ୍ୟ

ଆନ୍ଧ୍ର ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧରମ୍ସନ୍ଦ୍ର ଚ ଦିଠ ଦି 
ରଲଖି ବ ଦିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ୪ ସତୂ୍ରୀ 
ପ୍ରସ୍ାବ ଉପରର ରଜାର୍  ରଦଇଛନ୍ତଦି। ପ୍ରଥମତତଃ 
ବ ଦିବାଦୀୟ ରୋମ ଗଡ଼ୁ ଦିକରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ସରୁକ୍ା 
ବଳକୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ସ୍ାନୀୟ 
ଜନପ୍ରତ ଦିନ ଦିଧି ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍ 
ବ ଦିରରାଧରର ରୁଜୁ ରହାଇଥିବା ମାମଲାକୁ 
ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। ଦ୍ ଦିତୀୟତତଃ ରୋମାଞ୍ଚଳର 
ଭ ଦିର୍ ଦିଭୂମ ଦି, ସ୍ୱାସ୍୍ୟ, ଶ ଦିକ୍ା ଏବଂ ରମୌଳ ଦିକ 
ସବୁ ଦିଧାକୁ ବାଦ୍  ରଦଇ ନୂତନ ୋଞ୍ଚାଗତ 
ନ ଦିମ୍ସାଣକୁ ବର୍୍ସମାନ ପାଇ ଁ ସ୍ଗ ଦିତ ର�ାଯାଉ। 
ତୃତୀୟ ପ୍ରସ୍ାବ ସ୍ୱରୂପ ଏହ ଦି ବ ଦିବାଦରର ଆଗାମୀ 
ଦ ଦିନର ରରାେମ୍ୟାପ ପାଇ ଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର 
ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ମଧ୍ୟରର ଦ୍ ଦିପାକ୍ ଦିକ ଆରଲାଚନା 
କର ଦିବାକୁ ରସ ପ୍ରସ୍ାବ ରଦଇଛନ୍ତଦି। ଚତୁଥ୍ସତତଃ 
ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମ�ୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚଦିବ କ ଦିମା୍ 
ଉନ୍ନୟନ କମ ଦିଶନରଙ୍ ସ୍ରରର ଜଏଣ୍ଟ ଓାକକିଂ 
କମ ଦିଟ ଦି ବା ଯଗୁ୍ମ କାଯ୍ସ୍ୟକାରୀ କମ ଦିଟ ଦି ଗଠନ 
କରାଯାଉ ରବାଲଦି ଶ୍ୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ାବ ରଦଇଛନ୍ତଦି।

�ସମମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ୪ େତୂ୍ୀ ପ୍ରସ୍ାବ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୨ା୯(ସମସି): ଆଦଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ବାସ ଦିନ୍ା 
ନ ଦିଜ କୃର ଦି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ାଦ ସଂରକ୍ ଦିତ ରଖିବା ପାଇ ଁସମଥ୍ସ 
ରହରବ। ରସମାନଙୁ୍ ରସୌର ଏବଂ ବ ଦିଦୁ୍ୟତ ଚାଳ ଦିତ ଶୀତଳ 
ଗହୃ ସ୍ାପନ କର ଦିବା ପାଇ ଁ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ଦଦିଆଯ ଦିବ। ଓଡ଼ଦିଶା 
ଅନୁସଚୂ ଦିତ ଜନଜାତ ଦି ସଶକ୍ତ ଦିକରଣ ଓ ଜୀବ ଦିକା ନ ଦିବ୍ସାହ 
କାଯ୍ସ୍ୟକ୍ମ ପଲେସ୍  (ଓଟ ଦିଇଏଲ୍ ପ ଦି) ଅଧୀନରର ଥିବା ୭ଟ ଦି 
ଆଦଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜଦିଲ୍ାର ଚାରୀଙୁ୍ ଏହ ଦି ସବୁ ଦିଧା ମ ଦିଳ ଦିବ। 
ଆଠ ରମଟ୍ ଦିକ୍  ଟନ୍  କ୍ମତାର ଶୀଳ ଗହୃ ପ୍ରତ ଦିଷ୍ଠା ପାଇଁ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କର ଦିରବ। ରସହ ଦିପର ଦି 
ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରର ଥିବା ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନ ଦିଜ ଭାଗର 
�ର୍୍ସ ବହନ ସର୍୍ସରର ଏହ ଦି ସବୁ ଦିଧା ପାଇପାର ଦିରବ। ଉଭୟ 
ସାଧାରଣ ଓ ଅନୁସଚୂ ଦିତ ଅଞ୍ଚଳର ବାସ ଦିନ୍ାଙୁ୍ ଏହାର ଲାଭ 

ମ ଦିଳ ଦିବ। ରତରବ ସବ୍ ସ ଦିେ ଦି ପର ଦିମାଣ ଭ ଦିନ୍ନ ରହବ। ଜଦିଲ୍ା କୃର ଦି 
ଅଧିକାରୀଙୁ୍ ଏ ରନଇ ପ୍ରସ୍ାବ ପଠାଇବା ପାଇ ଁଓଟ ଦିଇଏଲ୍ ପ ଦି 
କାଯ୍ସ୍ୟକ୍ମ ନ ଦିରଦ୍୍ସଶକଙୁ୍ କୁହାଯାଇଛ ଦି।

ହସ୍ଗତ ସଚୂନା ଅନୁସାରର ମ ଦିଶନ୍  ଫର୍  ଇଣ୍ଟଦିରରେରଟଡ୍  
ରେଭଲପରମଣ୍ଟ ଅଫ୍  ହଟକିକଲ୍ ଚର୍  (ଏମ୍ ଆଇେଦିଏଚ୍ ) 
ଅଧୀନସ୍ ହ ଦିତାଧିକାରୀଙୁ୍ ଶୀଳତ ଗହୃ ସ୍ାପନ କର ଦିବା 
ପାଇଁ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରଯାଗାଇ ଦ ଦିଆଯ ଦିବ। ସାଧାରଣ 
ଅଞ୍ଚଳରର ଶୀତଳ ଗହୃ ସ୍ାପନ କର ଦିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତ ଦିଗତ 
ଭାରବ ୫୫ ପ୍ରତ ଦିଶତ ଅବା ସବ୍ସାଧିକ ୮ ଲକ୍ ୨୫ ହଜାର 
ଟଙ୍ା ଏବଂ ଅନୁସଚୂ ଦିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୭୦ ପ୍ରତ ଦିଶତ ସବ୍ ସ ଦିେ ଦି 
ଅବା ୧୦ ଲକ୍ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍ା ମ ଦିଳ ଦିବ। ସରକାରୀ 
ପ୍ରତ ଦିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଏହ ଦି ସବ୍ ସ ଦିେ ଦି ସବୁ ଦିଧା ପାଇପାର ଦିରବ। କ ଦିନୁ୍ତ 

ରସମାରନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଲୂ୍ୟର ନ ଦିଜ ଭାଗର �ର୍୍ସ ବହନ 
କର ଦିବା ଜରୁରୀ। ଏ ରନଇ ଏମ୍ ଆଇେଦିଏଚ୍  ଅନୁଯାୟୀ 
ପ୍ରସ୍ାବ ଗଡ଼ୁ ଦିକୁ ଜଦିଲ୍ା କୃର ଦି ଅଧିକାରୀଙୁ୍ ପ୍ରଦାନ କର ଦିବା 
ପାଇଁ ଓଟ ଦିଇଏଲ୍ ପ ଦିକୁ କୁହାଯାଇଛ ଦି। ଏହ ଦି ପ୍ରସ୍ାବ ଗଡ଼ୁ ଦିକୁ 
ଜଦିଲ୍ା ମ ଦିଶନ କମ ଦିଟ ଦି (େ ଦିଏମ୍ ସ ଦି)ର ଅନୁରମାଦନ ପାଇଁ 
ଉପସ୍ାପନ କରାଯ ଦିବ ଏବଂ ଏହା ପରର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନ ଦିଷ୍ପର୍ଦି 
ପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ କୃର ଦି ନ ଦିରଦ୍୍ସଶାଳୟକୁ ପଠାଯ ଦିବ। ରତଣ ୁ
ଜଦିଲ୍ା ସ୍ରରର ପ୍ରସ୍ାବ ପ୍ରସୁ୍ତ କର ଦି ଦା�ଲ କର ଦିବା ପାଇଁ 
କୁହାଯାଇଛ ଦି। ଓଟ ଦିଇଏଲ୍ ପ ଦି ଅଧୀନରର ଏରବ ଗଜପତ ଦି, 
କଳାହାଣ୍ଦି, କନ୍ଧମାଳ, ରକାରାପଟୁ, ମାଲକାନଗ ଦିର ଦି, 
ନବରଙ୍ଗପରୁ ଓ ରାୟଗଡ଼଼ା ଜଦିଲ୍ାର ୩୦ଟ ଦି ପଛୁଆ 
ଆଦଦିବାସୀ ବଲେକକୁ ଅନ୍ତଭୁ୍ସକ୍ତ କରାଯାଇଛ ଦି।

ଆେବିାେୀ ଅଞ୍ଚଳର ସଲାକଙୁ୍କ ମଳିବି ଶୀତଳ ଗେୃ   ମଳିବି ୮.୨୫ େକ୍ ଓ ୧୦.୫୦ େକ୍ ଟଙ୍କାର ସବ୍ ସଡି ି
  କୃଷ ିଓ ଜଙ୍ଗେ ଉତ୍ାେ ସଂରକ୍ଣ ଚହବ ସହଜ



ଗରୁୁବାର
୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧୪୪
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ବାର ି୍ ଦା/ସ�ାଟା୍ଡ଼ା, ୨୨।୯(େମେି): 
ଲଘଚୁାପ ଜନତି ଲଗାଣ ବର୍ା ପରେ ଜଳକା 
ନଦୀରେ ବନ୍ା ବଭିୀରକିା। ମୟେୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା 
ରମାେଡ଼ା ଓ ୋସରଗାବନି୍ଦପେୁ ବ୍ଲକେ ୪୦େୁ 
ଅଧିକ ଗାଁେ ରଲାରକ ପ୍ରଭାବତି। ଗତକାଲ ି
ଉପେ ମଣୁ୍ଡରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ା ର�ାଗୁ ଁ ଏ 
ଭଳ ି ପେସି୍ତି ି ସଷୃ୍ ି ର�ାଇଥିବା ରବରଳ ଜଳକା 
ନଦୀରେ �ଠାତ ପାଣ ି ବଢ଼ଛି।ି ସାେସକଣା, 
କୁଳଅିଣା ଓ ଶଳୁଆିପଦା ବ୍ଲକରେ �ଥାକ୍ରରମ ୧୧୧, 
୧୭୪ ଓ ୨୦୫ମମି ି ବର୍ା ଫଳରେ ଗତକାଲଠିାେୁ 
ସଷୃ୍ ି ବନ୍ା ପେସି୍ତି ି ପାଇ ଁ ନା� ିଁ ନଥିବା ସ୍ତି ି
ଉପଜଥିିଲା। ବୁଧବାେ ରମାେଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳେୁ 
ଜଳକା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସଥୁିବା 
ରବରଳ ଏରବ ୋସରଗାବନି୍ଦପେୁ ବ୍ଲକେ ୨୦ େୁ ଉଦୁ୍ଧ୍ୱ 
ଗାଁେ ରଲାରକ ଏରବ ପାଣ ି ରଘେରେ। ନଦୀରେ 
�ଠାତ ପାଣ ି ବଢ଼ବିାେୁ ରଲାରକ ନା� ିଁ ନଥିବା 
ଅସବୁଧିାେ ସମ୍ଖୁୀନ ର�ାଇଛନ୍।ି ଅନ୍ପକ୍ଷରେ 
ଶତାଧିକ କଚା ଘେ ଭାଙ୍�ିାଇଥିବା ରବରଳ 
ଚାର ଜମରିେ ପାଣ ି ମାଡ଼ ି ନଷ୍ ର�ାଇଛ ି ଚାର।

ଆଜ ି ୋସରଗାବନି୍ଦପେୁ ବ୍ଲକେ ରଭଡସିା�,ି 
ପଦ୍ମରତାଳଆି, ମେୁୁଡ଼ା, �ାଣ୍ଡଧିଆୁ, ପାଞ୍ଚମାଣଆି, 
ଡୁ�ଲିପେୁା, ପଙୁି୍ଡ,ି ରଭାଗବାଟ,ି ଏକତାଲ,ି 
ସାତଶଗଡ଼଼ଆି ଆଦ ି୨୦େୁ ଅଧିକ ଗାଁ ରଲାରକ ପାଣ ି

ରଘେରେ େ�ଛିନ୍।ି ୋସରଗାବନି୍ଦପେୁ ବ୍ଲକ ଜଳକା 
ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବଭିନି୍ନ ଗାଁେୁ ଓଡ୍ାଫ ଟମି ଦ୍ାୋ 
ଗ୍ାମବାସୀଙୁ୍ ଉଦ୍ାେ କା�୍୍  ଜାେ ି େ�ଛି ି ଏବଂ 
ରତାଟାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତେ ସେପଞ୍ଚ ପ୍ରମଳିା ଟୁଡୁ, 
େଞ୍ଜତି ରଜନା, େଞ୍ଜତି ଗେି,ି ୱାଡ୍ ରମମ୍ୱେ,ଏବଂ 
ସାମ୍ୱାଦକି ସଦୁୀପ୍ତ କୁମାେ ପଣ୍ଡା, ସଂର�ାଗ 
ନାୟକଙ୍ ସ�ାୟତାରେ ରମାେଡା ଓ �ାଣ୍ଡଧିଆୂ 
ଗ୍ାମରେ େନ୍ାଖାଦ୍ ଏବଂ ଶଖୁିଲା ଖାଦ୍ ବଣ୍ଟନ 
କୋ�ାଇଥିଲା। ୋସରଗାବନି୍ଦପେୁ ତ�ସଲିଦାେ 
ସ୍ତି ି ଅନୁଧ୍ାନ ଆେମ୍ଭ କେଛିନ୍।ି ରତରବ କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି

ଆକଳନ ଚାଲଛି ି ରବାଲ ି
କ�ଛିନ୍।ି ମ�ାମାେୀ କରୋନାରେ 
ରଲାକଙ୍ ଆଥ ଥିକ ସ୍ତି ି ଭୁଶଡୁ ି
ପଡ଼ଥିିବାରବରଳ ଏରବ ବନ୍ା 
ବଭିୀରକିା ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍ ଉପରେ 
ରବଡ ି ଉପରେ କରୋଡ଼ା ସଦୃଶ 
ର�ାଇଛ।ି ବନ୍ା କ୍ଷତଗି୍ସ୍ତ ରଲାରକ 
ସେକାେୀ ସ�ାୟତାକୁ ଅରପକ୍ଷା କେଛିନ୍।ି 
ବାେମ୍ୱାେ ବନ୍ା ର�ଉଥିବା ର�ାଗୁ ଁ ବାତ୍ା 
ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଳୀ ପାଇ ଁଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବ ିକେଛିନ୍।ି

 ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଠେଙ୍ଗାଠର ପଟି ି
ମଗାରଠିେଲଗା ମେ୍ୟପ ସ୍ଗାମ୍ରୀ

ଶର�, ୨୨।୯(େମେି): ଗତ ମଙ୍ଳବାେ ବଳିମ୍ୱତି ୋତରିେ 
କପ୍ତପିଦା ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ତ ରପଡ଼ାଗଡ଼ ିପଞ୍ଚାୟତେ କେପଦା ଗ୍ାମରେ 
ଜରଣ ବ୍କ୍ ି ମଦ ପଇି ନଶିାସକ୍ ଅବସ୍ାରେ ନଜି ସ୍ତୀକୁ ରଠଙ୍ାରେ 
ପଟିପିଟି ି �ତ୍ା କେଛି।ି ମତୃକ ର�ରଲ ଫୁଲ �ାଁସଦା। ପ୍ରଥରମ 
ସ୍ାମୀ କାହୁ୍ ଓ ସ୍ତୀ ଫୁଲ ମଧ୍ରେ ପାଟତୁିଣ୍ଡ ର�ାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 
ଉରତେଜତି ର�ାଇ କାହୁ୍ ଫୁଲକୁ ରଠଙ୍ାରେ ପଟି ି ମାେ ି ରଦଇଥିଲା। 
ଗାଁ ରଲାକଙ୍ଠୁ ଖବେପାଇ ଆଜ ି ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ୯ ଟା ସମୟରେ 
କପ୍ତପିଦା ପଲୁସି ସାଇଣ୍ଟଫିିକ ଟମି ସ� ଘଟଣା ସ୍ଳରେ ପ�ଞ୍ଚ ିଶବକୁ 
ଜବତ୍  କେବିା ସ�ତି ଅଭ�ିକୁ୍ ସ୍ାମୀ କାହୁ୍ �ାଁସଦାକୁ ଗେିଫ କେଛି।ି 
ଏଥିସ� ପଲୁସି ଏକ ମାମଲା େୁଜୁ କେ ିଅଧିକ ତଦନ୍ ଜାେ ିେଖିଛ।ି

 ମତ୍୍ୟଚଗାଷ ସମ୍ପକକିତ ଠ�ୈେକ
ଶର�, ୨୨।୯(େମେି): କପ୍ତପିଦା ବ୍ଲକ ବଡଖଲାଡ ି ଗ୍ାମରେ 
ସମ୍ନ୍ୱତି ଆଦବିାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ା ସ�ାୟତାରେ ଆଇ ଏମ୍  ଟ ି
ଏସ ସଂସ୍ାେ ସ�ର�ାଗରେ ମଶିନ ଜୀବକିା ମାଧ୍ମରେ ଆଦବିାସୀ 
ପେବିାେ ଓ ସ୍ୟଂସ�ାୟକ ରଗାଷ୍ୀକୁ ମତ୍୍ଚାର ନମିରନ୍ ଏକ 
ରବୈଠକରେ ସ�ାୟତା ପ୍ରଦାନ କୋ�ାଇଛ।ି ଉକ୍ ରବୈଠକରେ 
ଆଦବିାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ାେ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାେୀ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା, 
ଜୀବନ ଜୀବକିା ବରିଶରଜ୍ଞ ଶଶାଙ୍ ରଶଖେ ସାମଲ, ବଡଖଲାଡ ି
ଗ୍ାମେ ସେପଞ୍ଚ ୋଜଶ୍ରୀ ମାେଣ୍ଡୀ, ବଡଖଲାଡ ି ଗ୍ାମେ ମଶିନ ଶକ୍ ି
ସଭାରନତ୍ୀ ର�ମଲତା ଶଙୁ୍ଆ ପ୍ରମଖୁ ର�ାଗରଦଇ ମତ୍୍ଚାର 
କେ ି ରୋଜଗାେକ୍ଷମ ର�ବାକୁ ପୋମଶ ୍ ରଦଇଥିରଲ। ମ�ରିାସେୁ ି
ଗ୍ାମେ ୯ ଟ,ି ନଛପିେୁ ଗ୍ାମେ ୫ ଟ ିପେବିାେ ଓ ବଡଖଲାଡ ିଗ୍ାମେ 
ଜାର�ୋ ଓ ଏସ ଏସ ଜ ିଗରୁପକୁ ଉନ୍ନତ ମାନେ ମାଛ ଜାଁଳ, ମାଛ ଖାଦ୍ 
ପ୍ରଦାନ କୋ�ାଇଥିଲା। ଆଶରି ମଲ୍କି ଧନ୍ବାଦ ଅପ୍ଣ କେଥିିରଲ। 

 ଆ�ର୍ତ୍ତନ ପଗାଣ୍ ି�ନିଠି�ଗାଗ 
ସମ୍ୱନ୍୍ରୀୟ ତଗାଲମି ଶ�ିରି

ବସିଶାଇ,୨୨ା୯(େମେି): ୋଇେଙ୍ପେୁ ବନଖଣ୍ଡ ବରିଶାଇ 
ବନ୍ପ୍ରାଣୀ ବନାଞ୍ଚଳେ ସେଗଡ଼ା ରସକ୍ସନ ଅନ୍ଗ୍ତ ବନ ସେୁକ୍ଷା 
ସମତି ି ଓ ମ�ଳିା ସ୍ୟଂ ସ�ାୟକିା ରଗାଷ୍ୀକୁ ରନଇ ଆବତେ୍ନ ପାଣ୍ ି
ବନିରି�ାଗ ସମ୍ୱନ୍ୀୟ ଏକ ଦବିସୀୟ ତାଲମି ଶବିେି ମଙ୍ଳବାେ 
ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇ�ାଇଛ।ିବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାେୀ ନଳନିୀ କାନ୍ ରବର�ୋଙ୍ 
ନରିଦ୍୍ଶ କ୍ରରମ ବରିଶାଇ ବନ୍ପ୍ରାଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାେୀ ପ୍ରଦୀପ 
କୁମାେ ପଷୃ୍ ିମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାରବ ର�ାଗରଦଇ ଶବିେିକୁ ଉଦଘାଟନ 
କେ ିଆବତ୍େନ ପାଣ୍ ିବନିରି�ାଗେ ବଭିନି୍ନ ଦଗି ଉପରେ ଆରଲାକପାତ 
କେଥିିରଲ। ପେରିବଶବତି ଲଳତି ମ�ାନ୍ ସଂମ୍ାନୀତ ଅତଥିିଭାରବ 
ର�ାଗରଦଇ �ତିାଧିକାେୀଙୁ୍ ଆବତ୍ନ ପାଣ୍େି ସବୁନିରି�ାଗ କେବିାକୁ 
ମାଗ୍ଦଶ୍ନ ରଦଇଥିରଲ।ବରିୟ ଭତିେକି ବରିଶରଜ୍ଞ ରଲାକନାଥ ସା�ୁ 
ଓ ତ୍ରିଲାଚନ ୋଇ ପ୍ରରଜକ୍ଟେ ମାଧ୍ମରେ ତାଲମି ପ୍ରଦାନ କେ ି
ଆବତ୍ନ ପାଣ୍ ିବନିରି�ାଗେ ସମ୍ପକ୍ରେ ସଚୂନାରଦଇ ସଚୂାେୁ େୂରପ 
କା�୍୍ କେବିା ପାଇଁ ପୋମଶ ୍ରଦଇଥିରଲ। ସଂର�ାଜକ େତେିଞ୍ଜନ 
ମ�ାନ୍ ଓ ତାୋକାନ୍ ପଣ୍ଡା ଶବିେିେ ଲକ୍ଷ୍ ସମ୍ପକ୍ରେ ବୁଝାଇଥିରଲ। 
ବନପାଳ ଜୀବନ ବଲ୍ଭ ପାତ୍, ମରନାେଞ୍ଜନ ମ�ାନ୍, ବନେକ୍ଷୀ 
ସନତ କୁମାେ ରବର�ୋ କମ୍ଚାେୀ ରବୈଦ୍ନାଥ ମ�ାନ୍, ସରନ୍ାର 
ଦାସ ପ୍ରମଖୁ ଶବିେି ପେଚିାଳନା କେଥିିବା ରବରଳ ସମସ୍ତ ବନ 
ସେୁକ୍ଷା ସମତିେି କମ୍କତ୍ା ଓ ଆନରିମଟେ ତାଲମି ରନଇଥିରଲ। 

 କମ୍ପ୍ୁୟଟର ଶକି୍ଷକ ସଙ୍ଘର ନୂତନ କମତ୍ତକର୍ତ୍ତଗା 
ରାଇରଙ୍ଗ୍ରୁ ଟାଉନ/ବଡଡାଳମିା, ୨୨।୯(େମେି): ମୟେୂଭଞ୍ଜ 
ଆଇ.ସ.ିଟ ି ସ୍ଲୁ ରକାଡ଼ରିନଟେ (କମ୍ପୁ୍ ଟେ ଶକି୍ଷକ) ସଙ୍ଘେ ସମସ୍ତ 
ଏସ.ସ.ି ମାନଙୁ୍ ରନଇ ଏକ ଭଚୁଆ୍ଲ ରବୈଠକ ର�ାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 
ମୟେୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ାେ ସଙ୍ଘକୁ ସଠକି ମାଗ୍ରେ ଏବଂ ସଦୃଢ଼ କେବିା ନମିରନ୍ 
ନୂତନ କମକ୍ତ୍ୋ ଚୟନ କୋ�ାଇଛ।ି ସଙ୍ଘେ ସଭାପତ ି ଭାବରେ 
େତକିାନ୍ ମ�ାନ୍, ସ� ସଭାପତ ି ଭାବରେ ଆକାଶ ୋୟ, ସମ୍ପାଦକ 
ଭାବରେ ସବୁ୍ରତ କୁମାେ ସା�ୁ, ସ�ସମ୍ପାଦକ ୋଜୀବ କସିକୁ, ରକାରାଧ୍କ୍ଷ 
ଭାବରେ ନ�ିାେ େଞ୍ଜନ ମ�ାନ୍ ଚୟନ କୋ�ାଇଥିଲା। ଏ�ାଛଡା 
ରକାେକମଟି ି ରମମ୍ୱେରେ ୧୫ ଜଣ ସଦସ୍ ନବିା୍ଚତି ର�ାଇଛନ୍।ି 
ରଶରେ େେୁଅାଁ ବ୍ଲକେ ପବତି୍ ରବର�ୋ ଧନ୍ବାଦ ରଦଇଥିରଲ।

 କରଞ୍ଜଆି ଉପଖଣ୍ଡ ଚକିତି୍ଗାଳୟଠର 
ଡଗାକ୍ତରଙ୍କ ଠ�ଗାଗେଗାନ

କରଞ୍ଆି, ୨୨ା୯ (େମେି): କେଞ୍ଜଆି ଉପଖଣ୍ଡ ଚକିତି୍ାଳୟରେ 
ଫିଜଓିରଥୋପ ି ଚକିତି୍ା ନପାଇ ସ୍ାନୀୟ ରଲାରକ କଟକ ଅଲଟପେୁ 
�ବିାପାଇଁ ବାଧ୍ ର�ଉଥିରଲ। ମାତ୍ ଏ� ି ଦୁଇ ମାସ ପବୂ୍େୁ ଡା. 
ଅପ ଥିତା ରବର�ୋ ଫିଜଓିରଥୋପ ିଡାକ୍େ ଭାରବ କେଞ୍ଜଆି ଉପଖଣ୍ଡ 
ଚକିତି୍ାଳୟରେ ର�ାଗଦାନ କେଛିନ୍।ି ତାଙ୍େ ର�ାଗଦାନ ର�ାଗୁଁ 
ଫିଜଓିରଥୋପ ି ଆବଶ୍କ କେୁଥିବା ରଗାଡ ଅଣ୍ଟା ପଠି ି ବଥା, 
ଦୁଘ୍ଟଣା ଜନତି ରୋଗୀ ମାରନ କଛି ି ପେମିାଣରେ ଆଶ୍ାସନା 
ପାଇଛନ୍।ି ର�ରଲ �ଦ ିଚକିତି୍ାଳୟକୁ ଏ�ାେ ଉପର�ାଗୀ ଉପକେଣ, 
�ନ୍ତ୍ରପାତ ିର�ାଗା�ାଇ ପାେନ୍ା ରତରବ ରୋଗୀ ମାରନ ଅଧିକ ଚକିତି୍ା 
ପାଇପାେରନ୍। ରତଣ ୁ ସେକାେ ଏ� ି ସମସ୍ାେ ସମାଧାନ ପାଇଁ 
ପଦରକ୍ଷପ ରନବାକୁ ଜନସାଧାେଣ ଦାବ ିକେୁଛନ୍।ି 

ସମାରଡ଼ା, ୨୨ା୯(େମେି): ଲଘଚୁାପଜନତି 
ବର୍ାରେ ମୟେୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା ଜମ୍ଭୀୋ ନଦୀରେ 

ବନ୍ା ବଭିୀରକିା। ରମାେଡ଼ା ବ୍ଲକେ ୨୦ ଟ ି
ଗାଁ ରଲାକ ପ୍ରଭାବତି 

ର�ାଇଛନ୍।ି ରତରବ 
ଜମ୍ଭୀୋ ନଦୀ େ ଶୀଳଦା 

ଓ ରମାେଡ଼ା ନକିଟ ମେୁୁଡ ି
ନଦୀରେ ବନ୍ାଜଳ 

ୋଜୋସ୍ତା ରେ ପ୍ରଭାବତି 
ର�ବାେୁ ଦୀଘ୍ ୧୨ ଘଣ୍ଟା 
େୁ ଉଦ୍୍ ସମୟ ଧେ ି ଚତି୍ଡା 
େୁ ୋଜଘାଟ ୋସ୍ତାରେ 
�ାତାୟାତ ଠପ ର�ାଇଥିଲା। 
ଅନ୍ପକ୍ଷରେ ଗତକାଲ ିସନ୍୍ାରେ ଜମ୍ଭୀୋ ନଦୀରେ 
�ଠାତ ପାଣ ି ବଢ଼ବିାେୁ ବରଡ଼ଇଗାଁ ଗ୍ାମପଞ୍ଚାୟତ 
େ ମ�ୁଲ କୁଣ୍ଡଆି ଗ୍ାମେ ୨୦୦ ଜଣ, ବେକନ୍ଦ 
ଗ୍ାମପଞ୍ଚାୟତ ରତନୁ୍ଳବିାଟ,ି ରେକଣ ଓ େତନପେୁ 
େୁ ୨୦୨ ଜଣ,ରଘାଳମ�ୁାଁ ଗ୍ାମପଞ୍ଚାୟତ େ 

ରଘାଳମ�ୁା, ଗଣ୍ଡାଗ�ୁାଳ,ି ଆଣଆୁ ଗ୍ାମେ 
୨୫୫ଜଣ, ଚତି୍ଡା ଗ୍ାମପଞ୍ଚାୟତ ଶୀଳଦା 

ଗ୍ାମେ ୨୦ ଜଣ ରମାେଡ଼ା ଗ୍ାମପଞ୍ଚାୟତ େ 
କଲାନ ିସା�,ି ପାଞ୍ଚରଗାଛଆି, ପଟାକୁଣ୍ଡଆି 

ଗ୍ାମେୁ ୨୩୦ ଜଣକୁ ସ୍ାନାନ୍େତି 

କୋ�ାଇ ବଭିନି୍ନ ସ୍ଲୁ ରେ ଅସ୍ାୟୀ ବାତ୍ା ଆଶ୍ରୟ 
ସ୍ଳୀରେ େଖା�ାଇ ଶଖୁିଲା ଖାଦ୍ ଏବଂ େନ୍ା ଖାଦ୍େ 
ବ୍ବସ୍ା କେଥିିରଲ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ନଦୀ କୁଳରେ 

ଥିବା ଗାଁ ଗଡ଼ୁକିରେ ବନ୍ା ପାଣ ି ପଶ�ିବିାେୁ ୋତ ି
ଅଧରେ ଅଗ୍ଶିମ ବଭିାଗ ଓ ଓଡ୍ାଫ ଟମି ଗ୍ାମବାସୀଙୁ୍ 
ଉଦ୍ାେ କେଥିିରଲ। 

ଚତି୍ଡାେୁ ଶୀଳଦା ୋସ୍ତାରେ ଥିବା ଦରିନଶ 
କୁମାେ ରବର�ୋଙ୍ ଘେ ସମ୍ପରୂ୍୍ ବୁଡ ି �ାଇ ଘେେ 
ଆସବାବପତ୍ ସବୁ ନଷ୍ ର�ାଇ�ାଇଛ।ି ଏରବ 
ବ ି ରମାେଡ଼ା ଓ ବେକନ୍ଦ ଗ୍ାମପଞ୍ଚାୟତ େ ୨୫୦ 
ଜଣ ବନ୍ା ପ୍ରଭାବତି ରଲାକ ଅସ୍ାୟୀ ବନ୍ା 
ଆଶ୍ରୟସ୍ଳୀରେ ଆଶ୍ରୟ ରନଇଥିବା କଥା ରମାେଡ଼ା 
ବ୍ଲକ ଜପିଓି ସଶୁାନ୍ କୁମାେ ୋଉଳ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି 

୨୦ ଗଗାଁର ଠଲଗାଠକ ପ୍ରଭଗା�ତି 

ଜଳକଗାଠର �ନ୍ୟଗା �ଭି୍ରୀଷକିଗା
୪୯ ଗଗାଁ ପ୍ରଭଗା�ତି, ଉଦ୍ଗାର କଗା�ତ୍ତ୍ୟ ଜଗାର ି

ବାର ି୍ ଦା,୨୨ା୯(େମେି): ବାେପିଦା 
ତଖତପେୁସ୍ତି ମ�ାୋଜା ଶ୍ରୀୋମ ଚନ୍ଦ୍ର 
ଭଞ୍ଜରଦଓ ବଶି୍ ବଦି୍ାଳୟରେ େ-ିଆଡମଶିନ 
ଫି ହ୍ାସ କେବିାକୁ ରନଇ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀମାରନ 
ବଶି୍ବଦି୍ାଳୟେ ମଖୁ୍ ଫାଟକ ନକିଟରେ 
ଧାେଣା ରଦବା ସ� ବରିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦଶ୍ନ 
କେଛିନ୍।ି ରକାଭଡି ମ�ାମାେୀ ସମୟରେ 
ବଶି୍ ବଦି୍ାଳୟ ପକ୍ଷେୁ +୩ ଦ୍ତିୀୟ ବର୍େ 
େ-ିଆଡମଶିନ ପାଇଁ ଗତ ୧୮ତାେଖି 
ରନାଟସି ଜାେ ି କୋ�ାଇଥିଲା। ୨୪ତାେଖି 
ମଧ୍ରେ ଉକ୍ ଫି ଦାଖଲ କେବିାକୁ ନରିଦ୍୍ଶ 
େ�ଥିିବାେୁ ଗେବି ଛାତ୍ୀଛାତ୍ଙ୍ ରକ୍ଷତ୍ରେ 
ତା�ା ସମ୍ଭବ ର�ାଇନଥିଲା। ଏ�ାକୁ ରନଇ 
ଛାତ୍ୀଛାତ୍ମାରନ କତୃ୍ପକ୍ଷଙୁ୍ ଜଣାଇବା 
ପରେ ଉକ୍ ତାେଖିକୁ ଘଞ୍ଚାଇ ଦଆି�ାଇଥିଲା। 

େ-ିଆଡମଶିନ ଫିକୁ ୭୦ପ୍ରତଶିତ 
ହ୍ାସ କେବିା ପାଇଁ ବ�ୁ ଦନି ଧେ ି ଦାବ ି
ର�ାଇଆସଥୁିବା ରବରଳ କତୃପ୍କ୍ଷ ରକୌଣସ ି
ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍�ଣ କେନିା�ାନ୍।ି ଏ�ାକୁ 
ରନଇ ଏକ ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ କତୃପ୍କ୍ଷଙ୍ ସ� 
ଆରଲାଚନା କେବିା ପରେ ମଧ୍ ରକୌଣସ ି
ସମାଧାନ ର�ାଇପାେନିଥିଲା। ଫଳରେ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀମାରନ ନେୁିପାୟ ର�ାଇ ଧାେଣା 
ରଦବା ସ� ବରିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦଶ୍ନ କେଛିନ୍।ି ଏ 
ସଂକ୍ରାନ୍ରେ ଛାତ୍ ଅଭରିରକ ପଣ୍ଡା କ�ନ୍,ି 
ଆଡମଶିନ ଫିକୁ କମାଇବା ପାଇଁ କୁଳପତଙୁି୍ 
ଅଭରି�ାଗ କୋ�ାଇଥିଲା। ମାତ୍ ଅଦ୍ାବଧି 
ରକୌଣସ ି ବ୍ବସ୍ା କୋ�ାଇନଥିବାେୁ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍ ମଧ୍ରେ ଅସରନ୍ାର ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଛ।ି ରସ�ପିେ ି ପ୍ରଥମ ରସମଷି୍ାେ 

ପେୀକ୍ଷା ର�ାଇନଥିବା ରବରଳ ଦ୍ତିୀୟ ବର୍େ 
େ-ିଆଡମଶିନ ଫି ରଦବାକୁ ରନାଟସି ଜାେ ି
େ�ଛି।ି ରସଲ୍ ଫ ଫାଇନାନ୍ସସଂି ରକାସ୍ରେ 
ଛାତ୍ୀଛାତ୍ମାରନ ଫି ରଦବା ଅସମଥ୍ 
ର�ଉଥିବା ରବରଳ ବଶି୍ବଦି୍ାଳୟ ପକ୍ଷେୁ 
ଆଡମଶିନ ଫିକୁ ହ୍ାସ କୋ�ାଉନା� ିଁ ରବାଲ ି
ଛାତ୍ୀ ସମୁନ ରଜନା କ�ଛିନ୍।ି ଆଦବିାସୀ 
ଅଧୁ୍ ରତି ଜଲିାରେ ବ�ୁ ଗେବି ପଲିା ପାଠ 
ପଢ଼ୁଛନ୍।ି ମ�ାମାେୀ ସମୟରେ ଠକି ଭାରବ 
ପାଠପଢ଼ା ର�ାଇନଥିବା ରବରଳ ଆଡମଶିନ 
ଫିକୁ ହ୍ାସ କେବିା ରନଇ କତୃେପ୍କ୍ଷ 
ରକୌଣସ ି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍�ଣ କେୁନା�ାନ୍।ି 
ଦାବ ି ପେୂଣ କୋନଗରଲ ଛାତ୍ ଅଶାନ୍ 
ଜାେ ି େ�ବି ରବାଲ ି ଛାତ୍ଛାତ୍ୀମାରନ 
କଡା ରଚତାବନୀ ରଦଇଛନ୍।ି 

ଆଡମଶିନ ଫି’ ହ୍ରାସ ଦରାବରିେ ବରି୍ରାଭ

ବାର ି୍ ଦା,୨୨ା୯(େମେି): ଦୁଇ ଦନି ଧେ ି
ଲାଗେି�ଥିିବା ଲଘଚୁାପ ଜନତି ଲଗାଣ ବର୍ାରେ 
ମୟେୂଭଞ୍ଜ ଜଲିାେ ବଭିନି୍ନ ବ୍ଳକ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବତି 
ର�ାଇଛ।ି ଶଳୁଆିପଦା, ୋସରଗାବନି୍ଦପେୁ ଓ 
ରମାେଡା ବ୍ଳକେ ତଳ ି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ା ଜଳ 
ପ୍ରରବଶ କେ ି ବ୍ାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି ଘଟଛି।ି ଧାନ 
ଓ ପେବିା ଚାର ଜମ ି ଜଳମଗ୍ ର�ାଇଥିବା 
ରବରଳ ୋସ୍ତାରେ ଘାଇ ସଷୃ୍ ି ର�ାଇ ଚଳପ୍ରଚଳ 
ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ର�ାଇଛ।ି ପାଣପିାଗ କା�୍୍ାଳୟ 
ସତୂ୍େୁ ପ୍ରକାଶ, ଜଲିାେ ଶଳୁଆିପଦା ବ୍ଳକରେ 
ସବ୍ାଧିକ ୨୦୫ମମି,ି କୁଳଅିଣାରେ ୧୭୪ମମି,ି 
ସାେସକଣାରେ୧୧୧ମମି ,ିବାଙ୍େରିପାରରିେ 
୮୩.୪ମମି,ି ବ�ଳଦାରେ ୫୭.୨ମମି ି
ଓ ତେିଂିରେ୧୧୬.୨ମମି ି ବର୍ା ର�ାଇଥିବା 
ରବରଳ ଠାକୁେମଣୁ୍ଡା ବ୍ଳକରେ ଆରଦୌ ବର୍ା 
ର�ାଇ ନା� ିଁ। ଶଳୁଆିପଦାେ ଜମ୍ଭୀେ ବନ୍େୁ 
ବା�ାେଥିିବା ଜମ୍ଭୀୋ ନଦୀେ ଜଳପତନ ବୃଦ୍ ି
ପାଇବା ଦ୍ାୋ ୋସରଗାବନି୍ଦପେ, ଶଳୁଆିପଦା 
ଓ ରମାେଡା ବ୍ଳକେ ତଳ ି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ାଜଳ 
ପ୍ରରବଶ କେଛି।ି ଫଳରେ ୋସରଗାବନୁି୍ଦେ 

ବ୍ଳକେ ୧୪ଟ ି ଗ୍ାମ ପାଣ ି ରଘେରେ େ�ଛି।ି 
ରସଥିମଧ୍ରେ ୋସରଗାବନି୍ଦପେୁ ପଞ୍ଚାୟତେ 
କାଟୁନୀ, ୋଘବପେୁ ପଞ୍ଚାୟତେ ଏକତାଳୀ, 
ସାତଶ�ଗଡ଼ଆି ଓ ରଭୈେଙ୍ୀ, ରତାଟାପଡ଼ା 
ପଞ୍ଚାୟତେ ରମାେଡା ଓ �ାଣ୍ଡଧିଆୁ, 
ସାନମାଣଦିା ପଞ୍ଚାୟତେ ପଦ୍ମତଳଆି, 
ଦୁଇଲପିେୁା, ଟଙୁି୍ଲୀ, ୋଘବପେୁ ପଞ୍ଚାୟତେ 
ସାତଶ�ଗଡ଼ଆି,ଏକତାଲୀ ଓ ସମୁତି୍ାରଦଇପେୁ, 
ଖଂୁଟାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତେ ଖାଣ୍ଡଖିାଳ, ଗମ୍ଭାେଆି, 
ଫିେଙି୍ିସା�,ି ଲୁ�ାଖଂୁଟା ଓ ରଭଡସିା� ିଗ୍ାମ ପାଣ ି
ରଘେ ଭତିରେ େ�ଛି।ି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷେୁ ୩ଶ�େୁ 
ଊଦ୍ଦ୍୍ ପେବିାେେ ୨�ଜାେ ୯୩୦ରଲାକଙୁ୍ ଉଦ୍ାେ 
କୋ�ାଇ ୯ଟ ି ଆଶ୍ରୟସ୍ଳୀରେ େଖି ଶଖୁିଲା ଓ 
େନ୍ାଖାଦ୍ ର�ାଗାଇ ରଦଉଛନ୍।ି ଓଡ୍ାଫ ଟମି ଓ 
ଦମକଳ ବା�ନିୀ ଉଦ୍ାେ କା�୍୍ରେ ନରିୟାଜତି 
େ�ଥିିବା ରବରଳ ୋସରଗାବନି୍ଦପେୁ ରପାଲସି 
ପ�ଞ୍ଚ ି ପାଣରିଘେରେ ଥିବା ରଲାକମାନଙୁ୍ 
ସେୁକ୍ଷତି ସ୍ାନକୁ ସ୍ାନାନ୍େ କେବିା ସ�ତି ଖାଦ୍ 
ର�ାଗାଇ ରଦଉଛନ୍।ି ରସ�ପିେ ି ୋଘବପେୁ 
ପଞ୍ଚାୟତ ବଡାମପେୁ-ଏକତାଳୀ ନକିଟରେ ଥିବା 

ବନ୍ରେ ଘାଇ ସଷୃ୍ ିର�ାଇ ୫ଶ� ର�କ୍ଟେେୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ 
ଚାରଜମ ିଜଳମଗ୍ ର�ାଇ ଚାର ନଷ୍ ର�ାଇଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ୋସରଗାବନି୍ଦପେୁ ବଡିଓି ଅେୁଣ 
କୁମାେ ଖଣ୍ଡା, ତ�ସଲିଦାେ ନଲିଥିପ୍ତା ମ�ାନ୍ ି ଓ 
ଥାନାଧିକାେଣିୀ ରଲାପାମଦୁ୍ା ନାୟକ ପେସି୍ତିେି 
ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ସଜାଗ େ� ି ରଲାକମାନଙୁ୍ 
ସରଚତନ କେବିା ସ� ଥଇଥାନ କେୁଛନ୍।ି 
ରସ�ପିେ ି ଶଳୁଆିପଦା ବ୍ଳକରେ ବନ୍ା ପେସି୍ତି ି
ସ୍ାଭାବକି ର�ବାକୁ ବସଥିିବା ରବରଳ ବ�ୁ ଚାର 
ଜମ ିପାଣରିେ ବୁଡ ିେ�ଛି।ି କଣ୍ଟସିା� ିପଞ୍ଚାୟତରେ 
ଥିବା ବଭିନି୍ନ ଗ୍ାମରେ ଥିବା ଘେ ମଧ୍ରେ ପାଣ ି
ପଶ ି ଥିବାେୁ ରଲାରକ ରୋରରଇ କେ ି ଖାଇବା 
ସମ୍ଭବ ର�ାଇପାେ ିନା� ିଁ। ଫଳରେ ରସ� ିଅଞ୍ଚଳେ 
ରଲାକମାନଙୁ୍ େନ୍ା ଖାଦ୍ ର�ାଗାଇ ଦଆି�ାଉଛ ି
ରବାଲ ିବଡିଓି ପେକି୍ଷୀତ ରଜନା ପ୍ରକାଶ କେଛିନ୍।ି 
ବନ୍ାରେ ପ୍ରଭାବତି ର�ାଇଥିବା ଘେ ଗଡୁକୁି 
ପଲଥିିନ ର�ାଗାଇ ରଦବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବ ି
କେବିା ସ�ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି ଆକଳନ କୋ�ାଇ 
କ୍ଷତଗି୍ସ୍ତ ପେବିାେକୁ ସେକାେୀ ସ�ାୟତା 
ର�ାଗାଇ ରଦବାକୁ ଦାବ ିର�ଉଛ।ି

ଉଛୁଳଲିରା ଜମ୍ଭୀେରା ନଦଭୀ, ପରାଣ ିରେେରେ ୧୪ଗରାଁ 

ରାଇରଙ୍ଗ୍ରୁ ଟାଉନ, ୨୨।୯(େମେି): ୋଇେଙ୍ପେୁ ଆଦଶ୍ ଥାନା ପକ୍ଷେୁ ଥାନାଅଧିକାେୀ 
ଅଜୟ ସଦୁଶ୍ନ ବାରଗଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଗରଞ୍ଜଇ ରନଇ �ାଉଥିବା ଟ୍ରକକୁ ଗମ୍ଭାେଆି 
ରପାଲ ନକିଟରେ ଧେବିାକୁ ସକ୍ଷମ ର�ାଇଛନ୍ ି ଓ ଜାତୀୟ ୋଜପଥ ୨୨୦ ବରିଶାଇ ପଟୁ 
ଆସଥୁିବା ଏ� ି ଟ୍ରକ ୋଇେଙ୍ପେୁ ବାଟ ରଦଇ ଖସ�ିାଉଥିଲାରବରଳ �ଠାତ ରକୌଣସ ି
ଏକ ବରିଶର ସତୂ୍େୁ ଖବେ ପାଇ ଆଇ.ଆଇ.ସ ି ଶ୍ରୀ ବାରଗ ଓ ତାଙ୍େ ସ�କମ୍ୀ ଦଳ 
ଗମ୍ଭାେଆି ରପାଲପାଖରେ ଅଟକାଇ ଦୁଇ ଜଣ ମରନାଜ ମଣୁ୍ଡା ଓ ପାଲବନ ନାୟକ ଙୁ୍ 
ଠାେୁ ୬ କରିଲା ଗଂରଜଇ ଜବତ କେଥିିରଲ ଓ ଟ୍ରକକୁ ଜବତ କେବିା ସ�ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍ 
ବେୁିଦ୍ରେ ୋଇେଙ୍ପେୁ ଥାନାରେ ରକସ ନମ୍ୱେ ୧୯୯ରେ ମାମଲା େୁଜୁ କୋ�ାଇଛ।ି 

ରେନରାଲରେ ବୁଡ଼ ି
ଯବୁେ ମତୃ

ନରି�ରାଜ ବବିରାହତିରା ମହଳିରାଙ୍କ ମତୃରଦହ ଉଦ୍ରାେ
ଯଶ ି୍ ରୁ, ୨୨ା୯(େମେି); �ଶପିେୁ ଥାନା 
ଅନ୍ଗତ୍ କପଣ୍ଡ ଖଡଆି ସା� ିବାସନି୍ଦା ୋମ 
ରଦ�ୁେୀେ ପତ୍ୀ େତନୀ ରଦ�ୁେୀ ନକିଟସ୍ 
ଖଈେୀ ନଦୀରେ ୫ ଦନି ପବୂ୍େୁ ଝଅି ସ�ତି 
ଗାରଧାଉଥିବା ରବରଳ ରଗାଡ ଖସ ି�ବିାେୁ 
ନଦୀେ ପ୍ରଖେ ର୍ାତରେ ଭାସ ି�ାଇଥିରଲ, 
ରସରତରବରଳ ବ�ୁ ରଖାଜାରଖାଜ ି
କେଥିିରଲ ସଦୁ୍ା ରସ ମ�ଳିାଙୁ୍ ଠାବ 
କୋ�ାଇ ପାେ ି ନଥିଲା। ତଥାପ ି �ଶପିେୁ 

ଅଗ୍ଶିମ ବା�ନିୀେ କମଚ୍ାେୀ ଓ ପଲୁସି 
ସନ୍ାନ ଜାେ ିେ�ଥିିଲା। ପେରିଶରରେ ରଷ୍ 
ଦନି ରେ ରସ� ି ନଦୀେ ଏକ ନବ ନମିଥିତ 
ରପାଲ ନକିଟେୁ ମ�ଳିାଙ୍ ମତୃ ରଦ� 
ଉଦ୍ାେ କୋ�ାଇ ପାେଥିିଲା। ଏ ସମ୍ପକ୍ରେ 
�ଶପିେୁ ଥାନାରେ ୨୧/୨୦୨୧ରେ ଏକ 
ଅପମତୁୃ୍ ମାମଲା େୁଜୁକୋ�ାଇଛ।ି ମତୃ 
େତନୀେ କଂେଜଆି ଡାକ୍େଖାନାରେ ଶବ 
ବ୍ବରଛେଦ କୋ�ାଇଛ।ି 

ର�ରାଲ୍  ରଗଟ୍  େମ୍ମଚରାେଭୀ ନଯିକୁ୍ରିେ 
ଅନୟିମତିତରା ଅଭରିଯରାଗ

ସବୈଶଙି୍ଗା, ୨୨।୯(େମେି): ରବୈଶଙି୍ା 
ଥାନା ଅଧୀନ ୧୮ ନମ୍ୱେ ଜାତୀୟ ୋଜପଥ 
ପଦ୍ମନାଭପେୁ ରଟାଲ ରଗଟରେ କମଚ୍ାେୀ 
ନ�ିକୁ୍ ି ରନଇ ଅନୟିମତିତା ଏବଂ ସ୍ାନୀୟ 
ରଲାକଙୁ୍ ନ�ିକୁ୍ ିନ ରଦବା ରନଇ ସ୍ାନୀୟ 
ରବକାେ �ବୁକମାରନ ଆଜ ି ଜଲି୍ାପାଳ 
ଏବଂ ସ୍ାନୀୟ ରବୈଶଙି୍ା ପଲୁସି ପ୍ରଶାସନକୁ 
ଲଖିିତ ଆକାେରେ ଦୃଷ୍ ି ଆକର୍ଣ 
କେଥିିରଲ। ମାତ୍ ସମସ୍ାେ ସମାଧାନ 
ନ ର�ବାେୁ �ବୁକମାରନ ରଟାଲ ରଗଟ 

ସମ୍ଖୁରେ ବରିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦଶ୍ନ କେଥିିରଲ। 
ରଟାଲ ରଗଟ ନ�ିକୁ୍ ିରନଇ ସାବ୍ଜନୀନ ନ 
କେ ିଗପୁ୍ତ ଭାବରେ ନ�ିକୁ୍ ିରନଇ ଅଭରି�ାଗ 
କେଛିନ୍।ି �ାତାୟାତ ସ୍ଭାବକି ଥିରଲ ମଧ୍ 
ଖବେ ପାଇ ରବୈଶଙି୍ା ଥାନା ଅଧିକାେୀ 
ପ୍ରଭାଂଶ ୁ ରଶଖେ ମଶି୍ର ଏବଂ ରଟାଲ ରଗଟ 
ପେଚିାଳକ ଘଟଣା ସ୍ଳରେ ପ�ଁଚ ି
ବରିକ୍ଷାଭ କାେୀଙୁ୍ ବୁଝା ସଝୁା କେବିା ପରେ 
ମଧ୍ ଖବେ ରଲଖା �ବିା ରବଳକୁ କଛି ି
ସମାଧାନେ ବାଟ ମଳିନିଥିଲା। 

ଟ୍ରେ ସହ ଗରଜେଇ ଜବତ, ଦୁଇ ଅ�େ

ସମାରଡ଼ା, ୨୨ା୯(େମେି): ୋସରଗାବନି୍ଦପେୁ ରେଞ୍ଜ ତଥା ରମାେଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚତି୍ଡା 
ଗ୍ାମରେ ପଶଲିା ରଗାଠଛଡା ଝାେଖଣ୍ଡ ି ଦନ୍ା �ାତୀ। ଆଜ ି ରଭାେ ସମୟରେ �ାତୀ ଟ ି
ଚତି୍ଡା ଡୁମେୁୁଡ�ିା ସା�ରିେ �ାତୀକୁ ରଦଖି ଗ୍ାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ର�ାଇଥିରଲ। �ାତୀ 
ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲବିା ପରେ ଚତି୍ଡା ବଦି୍ାରଜ୍ାତ ି ପବ୍ଲକି ସ୍ଲୁ ନକିଟରେ ଦନି ତମାମ 
େ�ଥିିଲା। �ାତୀ ରଦଖିବା ପାଇଁ ଶ� ଶ� ରଲାକ ବଦି୍ାରଜ୍ାତ ିପବ୍ଲକି ସ୍ଲୁ ନକିଟରେ 
େୁଣ୍ଡ ର�ାଇଥିରଲ। ଖବେ ପାଇ ବନ ବଭିାଗେ କମ୍ଚାେୀ ଘଟଣାସ୍ଳରେ ପ�ଞ୍ଚ ି�ାତୀେ 
ଗତବିଧିି ଉପରେ ନଜେ େଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି �ାତୀ ଜଙ୍ଲ ଭତିେକୁ ନ �ାଇ ଦନି 
ତମାମ ବଦି୍ାରଜ୍ାତ ି ପବ୍ଲକି ସ୍ଲୁ ନକିଟ ଜଙ୍ଲରେ େ�ଥିିବା ରଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି 
ଅନ୍ପରଟ �ାତୀ ପାଇଁ ଗ୍ାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ାରେ େ�ଛିନ୍।ି 

ସବ�ନଟୀ,୨୨ା୯ (େମେି): ରବତନଟୀ ଥାନା ତଥା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ଡୁମାପଦା ଗ୍ାମରେ 
ପଶ ିମଙ୍ଳବାେ ୋତରିେ ପଣୁ ିଘେ ଭାଙ୍ଛି ିଅମାନଆି ଦନ୍ା। ଗ୍ାମେ ଏକାକୀନୀ ଅସ�ାୟ 
ମ�ଳିା ପାବ୍ତୀ ର�ମ୍ୱ୍ରମ ଘରେ ରଶାଇଥିବା ରବରଳ ମଙ୍ଳବାେ ବଳିମ୍ୱତି ୋତରିେ 
�ାତୀ ଆକ୍ରମଣ କେଥିିଲା। ରତରବ �ାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଘେେ କାନ୍ଥ ଏବଂ ଆଜରବଷ୍ସ 
ଭାଙ୍ ି ଭୁଶଡୁ ି ପଡ଼ଥିିବା ରବରଳ ଏଥିେୁ ପାବ୍ତୀ ରକୌଶଳକ୍ରରମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପଳାଇ 
ଆସବିାରେ ସକ୍ଷମ ର�ାଇଥିରଲ। ରତରବ ଖଡ଼ରିଶାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଖଡ଼ରିଶାଳ, 
ଡୁମାପଦା, ଶଙ୍ର�ାଡ ପ୍ରଭୃତ ିଗାଁ ଗଡୁକି ଜଙ୍ଲ ସଂଲଗ୍ବତେ୍ୀ ଗାଁ ର�ାଇଥିବାେୁ ଅଧିକାଂଶ 
ଦନି ବଣଆୁ�ାତୀ ଖାଦ୍ ଅରନ୍ ୱରଣରେ ଜନବସତ ି ମ�ୁାଁ ର�ାଇ ବ୍ାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି
ଘଟାଉଛ।ି ବୁଧବାେ ସକାରଳ ଖବେ ପାଇ ବାେପିଦା ବ୍ଲକ ବଜୁିଛାତ୍ ଜନତାଦଳ ସଭାପତ ି
ଭୀର୍ମ ମ�ାନ୍ ଘଟଣାସ୍ଳରେ ପ�ଞ୍ଚ ି ପାବ୍ତୀଙ୍ ସ�ତି ଆରଲାଚନା କେଥିିରଲ। ରତରବ 
ଲଗାଣବର୍ା ସମୟରେ ଘେ ଭୁଶଡୁ ି ପଡ଼ବିାେୁ ପାବ୍ତୀ ଅସ�ାୟ ର�ାଇପଡ଼ଥିିବା ରବରଳ 
ସେକାେୀ ସ�ାୟତା ପାଇଁ ରସ ବନବଭିାଗ ଏବଂ ୋଜସ୍ ନେିୀକ୍ଷକଙ୍ ସ�ତି ଆରଲାଚନା 
କେରିବରବାଲ ି ଛାତ୍ରନତା ଭୀର୍ମ ମ�ାନ୍ ସାନ୍ତ୍ୱନା ରଦଇଛନ୍।ି ରତରବ �ାତୀ ଜନତି 
କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି ପ୍ରଦାନରେ ଅର�ତୁକ ବଳିମ୍ୱ ର�ଉଥିବାେୁ ଜନଅସରନ୍ାର ବଢ଼଼ବିାରେ ଲାଗଛି।ି

ଚତି୍ରଡ଼ଗା ଗଗାଁଠର ପଶଲିଗା ହଗାତ୍ରୀ; ଠଲଗାଠକ ଆତଙି୍କତ

ପଣୁ ିେେ ଭରାଙ୍ଲିରା ହରାତଭୀ 

ବହଳଦା,୨୨ା୯(େମେି): ବ�ଳଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ତ 
ବଞୁି୍ଆ ଗ୍ାମେ ବ�ୁ ପେୁାତନ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ୀରେ 
ପ୍ରତବିର୍ ପେ ିଭାଗବତ ଜରନ୍ମାତ୍ବ ଗତ ସମବାେ 
ରକାଭଡି୍  ନୟିମ ଅନୁ�ାଇ ପାଳନ କୋ�ାଇଛ।ି 
ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ୀ େ ପେଚିାଳକ ସଧୁୀେ 
କୁମାେ ବସାଙ୍ ଅଧ୍କ୍ଷତାରେ ଏକ ଆଧ୍ାତ୍କି 
ପେରିବଶ ଭତିେରିେ ଭାଗବତ ଜରନ୍ମାତ୍ବ ପାଳତି 
ର�ାଇ�ାଇଛ।ି

 ସ୍ାନୀୟ ଶ୍ରୀୋମ ମନ୍ଦେିେ ସଭାପତ ି ଜୟନ୍ 
କୁମାେ ମ�ାପାତ୍,ସମ୍ପାଦକ ବଜିୟ କୁମାେ ସା�ୁ, 
ରକାରାଧ୍କ୍ଷ ଉତେମ କୁମାେ ବସା କା�୍୍କ୍ରମ 
ପେଚିାଳନାରେ ସ�ର�ାଗ କେଥିିରଲ। �େ�ିେ 
ମନ୍ଦେିେ ପଜୂକ ଗେିଶିଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥି(ଟୁଲୁ ନନା), 
ଘଟ ସ୍ାପନା କେ ି ରବୈଦକି େୀତରିେ ପଜୂା ଅର୍୍ନା 
କେଥିିରଲ। ସଂକୀତ୍େନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍ ଦ୍ାୋ ସଂକୀତ୍େନ 
ପେରିବରଣ କୋ�ାଇଥିଲା। �େ�ିେ ମନ୍ଦେିେ 

କତ୍ୋ ସଦୁଶ୍ନ ବସା ଓ ମାଗ୍ଦଶ୍କ ଶେତଚନ୍ଦ୍ର 
ବସା ଆଧ୍ାଦକି ମାଗ୍ ଦଶ୍ନ କେ ି �େନିାମ 
େସାମତୃରେ ରଶ୍ରାତା ମଣ୍ଡଳୀଙୁ୍ ଅପ୍ାୟତି 
କେଥିିରଲ। ଅରନକ ଶ୍ରଦ୍ାଳୁ ଭକ୍ବୃନ୍ଦ ଶ୍ରଦ୍ାେ 
ସ� ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଓ ରଭାଗ ରନୈରବଦ୍ ଅପ୍ଣ 
କେଥିିରଲ।ଆଜେି ପବତି୍ ଦନିରେ ଘଟ ପେବିତ୍େନ 
ଓ ଭାଗବତ ଗାଦ ି ପଜୂା ଅର୍୍ନା କେ ି ସ୍ଗ୍ତ 
ଗେୁୁ ମ�ାୋଜ ଜାନକୀୋମ ଦାସରଗାସ୍ାମୀ, 
ସ୍ଗ୍ତ ଗେୁୁରଦବ ସୀତାୋମ ଦାସ ରଗାସ୍ାମୀଙ୍ 
ଜୟଧ୍ୱନୀ ସରଙ୍ସରଙ୍ ବତ୍େମାନେ ବଲାଙ୍ିେ 
ୋମଜୀ ମଠେ ମ�ନ୍ ମାତା କନକ ମଞ୍ଜେୀ 
ରଦବୀଙ୍ ଜୟଧ୍ୱନୀ କୋ�ାଇଥିଲା। ତତ୍ୱାବଧାେକ 
ସଧୁିେ କୁମାେ ବସା ଭାଗବତ ଜନ୍ମରତ୍ାବେ 
ଆଭମିଖୁ୍ ବୁଝାଇ ମ�ାମନ୍ତ୍ର, �ଗୁଳମନ୍ତ୍ର ଓ 
କଳକୀମନ୍ତ୍ର ଗାନ କେ ି ବଶି୍େ କଲ୍ାଣରଥ୍ 
ଜୟଧ୍ୱନୀ ପ୍ରଦାନ କେ ି ଶାନ୍ପିାଠ କେଥିିରଲ। 

ବଞୁି୍ଆ ଗ୍ରାମରେ ଭରାଗବତ ଜନ୍ମ ମରହରାତ୍ସବ 
କୁଳଅିଣା, ୨୨ା୯(େମେି): ଚାଦୁ୍ଆ 
ଥାନା ଅନ୍ଗତ୍ ରକଉଟୁଣମାେୀ ରଦଇ 
�ାଇଥିବା ସବୁର୍୍ରେଖା ରକନାଲରେ 
ବୁଡ଼ ି ଜରଣ �ବୁକେ ମତୁୃ୍ ର�ାଇଛ।ି 
ମତୃ �ବୁକ ଜଣକ ର�ଉଛନ୍ ି ଚାଦୁ୍ଆ 
ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ତ ରକଉଟୁଣମାେୀ 
ଗ୍ାମେ ମନୁା ଭକ୍ା (୩୫) ରବାଲ ି
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରସ ଆଜ ି ରକନାଲ କୁ 
ମାଛ ଧେବିା ପାଇଁ �ାଇଥିରଲ ଏବଂ 
ରସଠାରେ ପାଣ ି ବୁଡ�ିାଇ ମତୁୃ୍ ବେଣ 
କେଥିିରଲ। ଖବେପାଇ ଚାଦୁ୍ଆ ପଲୁସି 
ଘଟଣାସ୍ଳରେ ପ�ଞ୍ଚ ିଶବକୁ ଜବତ କେ ି
ବ୍ବରଛଦ ପାଇଁ ବାେପିଦା ପଠାଇଛନ୍।ି 
ଏ ସମ୍ପକର୍େ ଚାଦୁ୍ଆ ଥାନା ରେ ଏକ 
ଅପମତୁୃ୍ ମାମଲା େୁଜୁ ର�ାଇଛ।ି
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ଗରୁୁବାର, 
୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧

ବାସେଶ୍ୱର,୨୨ା୯(େମେି)

ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ଲ�ାଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅଧିନସ୍ଥ ତାଳସାର-ି 
ଉଦୟପରୁ ଓ କୃଷ୍ଣନଗର ସମଦୁ୍ର ତଟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ 
ଓ ପ୍ରଶାସନର ଚନି୍ା ବଢ଼଼ାଇ ଲଦଇଛ।ି ସମଦୁ୍ରର କରାଳ 
ରୂପ ଲ�ାଗୁଁ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳଲର ଥିବା ୧୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଁର ବସି୍ୀର୍ଦ୍ଧ 
ସ୍ଥଳ�ାଗ ସମଦୁ୍ର ଗ�ଦ୍ଧକୁ ଚାେ�ିାଇଛ।ି ଅମାବାସ୍ା ଓ 
ପରୂ୍୍ଣିମା ତଥିି ସହ ବଲ୍ାପସାଗର ଲର ସଷୃ୍ ି େଘଚୁାପ 
ସମୟଲର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋଲକ �ୟ ଓ ଆତଙ୍କଲର ଦନି 
ବତିାଉଛନ୍।ି ପ�ଦ୍ଧ୍ଟନ �ତି୍�ୂିମ ି ଥିବା ଏହ ି ଅଞ୍ଚଳର 
ସରୁକ୍ା ଲନଇ ସରକାର ଅବଳିଲମୱେ ପଦଲକ୍ପ ଲନବା 
ଦରକାର ଲବାେ ି ସବୁ ମହେରୁ ଦାବ ି ଲହଉଛ।ି ୨୭୦୦ 
ମଟିର େମୱେର ତାଳସାର-ିଉଦୟପରୂ ଲବଳା�ୂମ।ି ଏହ ି
ଲବଳା�ୂମକୁି ପଶ୍ମିବ୍ର ଦୀଘା ସହ ସମକକ୍ କରବିା 
ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତବିରଦ୍ଧ ପାଣ ିପର ିଟଙ୍କା ଖର୍ଦ୍ଧ କରୁଛନ୍।ି 
କନୁି୍ ଗତ କଛି ିବରଦ୍ଧ ଧର ିସମଦୁ୍ରର ଉତ୍ାଳ ତର୍ ବା ଜୁଆର 
ଏହ ିଅଞ୍ଚଳଲର ବ୍ାପକ କ୍ୟକ୍ତ ିକରୁଛ।ିତଟ ସରୁକ୍ା ପାଇଁ 
ସଷୃ୍ ି ଲହଉଥିବା ଝାଉଁ ବନାନୀ ଧ୍ୱଂସ ମଖୁଲର। ବଲିଶର 
କର ି ତଟକୁ ୋଗ ି ରହଥିିବା ବନି୍ାପଦ୍ମପରୁ,ବରବରଆି,

ଗମ୍ାରଆି, ସାହାବାଜପିରୁ ଓ ଉଦୟପରୁ ଗାଁ ସମଦୁ୍ର 
ଅାଁ �ତିଲର ରହଛି।ି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼କଥା ତାଳସାର-ି
ଉଦୟପରୁ �ାଏଁ ଲ�ଉଁ ପଥରବନ୍ ନମିଦ୍ଧାଣ ଲହାଇଥିୋ 
ତାହା ଜୁଆର ପାଣ ିମାଡ ଲ�ାଗୁଁ ବପିଦ ସଙୁ୍କଳ ଅବସ୍ଥାଲର 
ରହଛି।ି ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗଲର ରଖି ପଥର ବନ୍ ବା 
ସ ି ଓ୍ ବାେର ସରୁକ୍ା ପାଇଁ ଜଓି ସଲିଥେଟକି ଓ ଗବଓିନ 
ପର ି ଅତ୍ାଧନୁକି ପର୍ତଲିର କାମ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 
୫୭ ଲକାଟ ି ଟଙ୍କାର ଏକ ଲ�ାଜନା ଜଳଲସଚନ 
ବ�ିାଗ ଦ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍ତ ଲହାଇଥିୋ। ଲ�ାଜନାକୁ ରାଜ୍ 
ସରକାରଙ୍କ ଲବୈରୟକି ପରାମଶଦ୍ଧଦାତା କମଟି(ିଟଏିସ)ି 

ମଧ୍ୟ ଅନୁଲମାଦନ ଲଦଇଥିୋ। ଲତଲବ ଆଶ୍�ଦ୍ଧ୍ଜନକ 
�ାଲବ ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ର ରୂପଲରଖ ପଣୁ ି ବଦଳାଇ 
ଦଆି�ାଇଛ।ି �ଦ୍ାରା ୫୭ ଲକାଟ ିଟଙ୍କାର ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପର 
ଖର୍ଦ୍ଧ ଆକଳନ ୨୦.୭୩ େକ୍ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି 
ପନୁଶ୍ ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ କୁ ରାଜ୍ ସରକାରଙ୍କ ୧୩୫ ତମ 
ଟଏିସ ି ମଧ୍ୟ ଅନୁଲମାଦନ ଲଦଇଛନ୍।ିଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 
ଅଥଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ରୁ ଲହାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିା ନମିଦ୍ଧାଣ ନଗିମ(ଓସସି)ି 
ଏହ ି କା�ଦ୍ଧ୍ର ଦାୟତି୍ବ ଲନବାକୁ ଥିବା ଲବଲଳ ଏହାର 
ଡକୁ୍ଲମଲଟେସନ କା�ଦ୍ଧ୍ ଲହାଇ ନଥିବାରୁ କା�ଦ୍ଧ୍ ବଳିମୱେ 
ଲହଉଛ ି ଲବାେ ି ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ଏହାର ନମିଦ୍ଧାଣ କା�ଦ୍ଧ୍ 
ଅବଳିଲମୱେ ଆରମ୍ ପାଇଁ ସବୁ ମହେଲର ଦାବ ି ଲହାଇଛ।ି

ଲସହପିର ି ତାଳସାର ି ଠାରୁ ସାମାନ୍ ଦୂରତାଲର 
କୃଷ୍ଣନଗର ଗାଁ ମଧ୍ୟ ସମଦୁ୍ର ଅାଁ �ତିଲର ରହଛି।ି �ଦ୍ାରା 
କୃଷ୍ଣନଗର, କନ୍ା ନଗରୀ, ହୁଗଳୁୀ ଓ ଖଡବିେି ଆଦ ି

ଗାଁ ପ୍ରତ ି ବପିଦ ସଷୃ୍ ି ଲହାଇଛ।ିଏହ ି ୪ ଟ ି ଗାଁ ର ସରୁକ୍ା 
ପାଇଁ ପଥରବନ୍ ନମିଦ୍ଧାଣ ସକାଲଶ ଏକ ଲ�ାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତ 
ଲହାଇଥିୋ। ଲ�ାଜନା ଅନୁସାଲର ୧୧୦୦ ମଟିର 
ସ୍ଥାନଲର ସଉୁର୍ ପଥରବନ୍ ନମିଦ୍ଧାଣ ଲହବ ଓ ଏଥିପାଇଁ 
୨୩.୫୨ ଲକାଟ ି ଟଙ୍କା ଖର୍ଦ୍ଧ ଲହବ। ରାଜ୍ ସରକାରଙ୍କ 
୧୩୫ ଟଏିସ ିମଧ୍ୟ ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ କୁ ଅନୁଲମାଦନ ଲଦଇଛ।ି 
ଲହଲେ ଅଥଦ୍ଧା�ାବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କା�ଦ୍ଧ୍ ଲକଲବ ଆରମ୍ ଲହବ 
କାହା ପାଖଲର ଉତ୍ର ନାହ ିଁ।୪୪.୨୫ ଲକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ଏହ ି ଦୁଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କା�ଦ୍ଧ୍କାରୀ ଲହଲେ ପାନ, ମୀନ, 
ନଡ଼ଆି ଓ ଗଆୁ ଅଞ୍ଚଳ କୁହା�ାଉଥିବା ଶ୍ରର୍ାପରୁ,ହୁଗଳୁ ି
ଓ ସାହାବାଜପିରୁ ଆଦ ି ଗାଁର ଉପଲରାକ୍ତ ୧୦ ଟ ି ଗାଁକୁ 
ସରୁକ୍ା ମଳିପିାରବି। ଏଲନଇ ଜଳଲସଚନ ବ�ିାଗର 
ନବିଦ୍ଧାହୀ �ନ୍ତୀ ଇୱଂ ପ୍ର�ାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଲ�ାଗାଲ�ାଗ 
କୋରୁ ଲସ କହଲିେ ତାଳସାର-ିଉଦୟପରୁ ତଟ 

ପାଇଁ ଅଥଦ୍ଧ ମଞ୍ରୁ ଲହାଇଥିବାରୁ ଖବୁଶୀଘ୍ର କା�ଦ୍ଧ୍ 
ଆରମ୍ ସକାଲଶ ପଦଲକ୍ପ ନଆି�ାଉଛ।ି ଲତଲବ 
କୃଷ୍ଣନଗର ପାଇଁ ଲକୈାଣସ ି ଅଥଦ୍ଧ ମଞ୍ରୁ ଲହାଇନାହ ିଁ।

 ଦୁଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୪୪.୨୫ 
ଲକାଟ ିଟଙ୍ାର ଲ�ାଜନା

 ଡକୁ୍ଲମଲଟେସନ 
କାମ ପାଇଁ ତାଳସାର-ି
ଉଦୟପରୁ କା�୍ଯ୍ ବଳିମ୍ୱ

 ଟଏିସ ିଅନୁଲମାଦନ ସଲତ୍୍ବ 
କୃଷ୍ଣନଗର ପାଇଁ ଅର୍ଯ 
ମଞ୍ରୁ ଲ�ାଇନ ି

ଜଳକା ଓ ସବୁର୍୍ଯଲରଖା ନଦୀଲର ବନ୍ା ଲ�ାଗ ୁବସ୍ା ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ। 

ବାସେଶ୍ୱର,୨୨ା୯(େମେି)

ଜୀବନ ବଞ୍ଚବିା ପାଇ ଁ�କି୍ାବୃତ୍ ିହ ିଁ ଲସମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। �କି୍ାବୃତ୍କୁି 
ଆପଲଣଇ ଲପଟର ଲ�ାକ ମାରବିା ଲ�ତକି ି
କଷ୍ ତାଠୁ ବଳ ି �ାଉଛ ି ଜୀବନ ଜୀଇବଁା। 
କାହ ିଁକନିା ମଣୁ୍ଡ ଗଞୁ୍ବିା ପାଇ ଁନା ଅଛ ି�େ ଘର 
ନା ଲପଟ ଲପାରବିା ପାଇ ଁ ଅଛ ି ଲରାଜଗାର। 
ବଞ୍ଚବିା ପାଇ ଁ ବାଧ୍ୟଲହାଇ ପରବିାରର 
ସମଲସ୍ କରୁଛନ୍ ି �କି୍ାବୃତ୍।ି ଏ ଲହଉଛ ି
ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ସଦର ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀରାମପରୁ 
ପଞ୍ଚାୟତ ବେବୁର୍ ି ଗାଁଲର ରହୁଥିବା ଏକ 
ଅସହାୟ ଦବି୍ା୍ ପରବିାରର କାହାଣୀ।

ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ, ବାସନ୍ୀ ଲବଲହରାଙ୍କ 
ପରବିାର କହଲିେ ତନି ି ପଅୁ ଓ ଲଗାଟଏି 
ଝଅି। ପ୍ରାୟ ୧୨ ବରଦ୍ଧ ତଲଳ ବାସନ୍ୀଙ୍କ ସ୍ାମୀ 
ଚାେ�ିବିା ପଲର ବାସନ୍ୀ ପେିାମାନଙୁ୍କ ଲନଇ 
ବହୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଧଶାଲର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍।ି 
ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଲହୋ ବାସନ୍ୀଙ୍କ ପରୁା 
ପରବିାର ଦବି୍ା୍। ବାସନ୍ୀ ନଲିଜ ଜଲଣ 
ଦୃଷ୍ହିୀନ ଲହାଇଥିବା ଲବଲଳ ପଅୁ ଝଅି 

ବଧିର ଓ ଦୃଷ୍ହିୀନ। ଲତଲବ ସକାଳ 
ଲହଲେ ଲପଟର ଲ�ାକ ଚନି୍ା ଘାରଥିାଏ 
ପରବିାରକୁ। ଲପଟର ଲ�ାକକୁ ମାରବିା 
ପାଇ ଁ ପରବିାରର ସମସ୍ ଲୋକ ବାହାର ି
�ାଆନ୍ ି �କି୍ାବୃତ୍ ି କରବିା ପାଇ।ଁ ଲଦଖି 

ପାରୁଥିବା ପଅୁ ହାତଲର ଖଲଣ୍ଡ ବାଡ଼ ି ଧର ି
ଆଗଲର ଚାେଥିାଏ ଆଉ ଲସହ ି ବାଡକୁି ଧର ି
ଅନ୍ମାଲନ ତା ପଛଲର ଚାେଚିାେ ି �ାଆନ୍ ି
କଛି ିମଳି�ିବିା ଆଶାଲର। ଲତଲବ ବାସନ୍ୀ ଓ 
ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପଅୁ ସତ୍ରଞ୍ନ �ତ୍ା ବାବଦକୁ 

ହଜାଲର ଟଙ୍କା ଓ ସରକାରୀ ସ୍ରଲର କଛି ି
ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ ି ସତ ଲହଲେ ଏହା ପରୁା 
ପରବିାରର ଲପଟର ଲ�ାକ ଲମଟୋଇବା 
ପାଇ ଁ ସମ୍ବ ଲହଉନ।ି ଏମତିକି ି ଅଲନକ 
ସମୟଲର ଲରାଗ ଲହଲେ ମଧ୍ୟ ଲସମାଲନ 
ଔରଧ କଣି ି ଖାଇବା ପାଇ ଁ ସମଥଦ୍ଧ ନୁହଁନ୍।ି ଏ 
ପରବିାରର ଏମତି ି ଦୁର୍ଦ୍ଧଶା ଲଦଖି ଗାଁର କଛି ି
ବଦାନ୍ ବ୍କ୍ତ ି ଲସମାନଙୁ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ 
ଲଦଇଥାନ୍।ି ଖାେ ିଲସତକି ିନୁଲହଁ ଏ ପରବିାର 
ମଣୁ୍ଡ ଗଞୁ୍ବିା ପାଇ ଁଏକ �୍ା ଦଦରା ଟାଇେ 
ଘର ରହଛି।ି ଲ�ଉଠଁ ି ବରଦ୍ଧା ଦନିଲର ରହବିା 
ଅସମ୍ବ। ବରଦ୍ଧା ଦନି ଆସଲିେ ଏ ପରବିାରର 
ଲୋକମାଲନ �ଗବାନଙ୍କ �ରସାଲର ଜୀବନ 
କାଟନ୍।ି ସରକାରୀ ସ୍ରଲର ଘର କରବିା 
ପାଇ ଁ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସଥିିୋ। ଲସଥିଲର 
ଲକବଳ ଲରେଡ ବମି୍  ପକାଇବା ପଲର ଆଉ 
ଘର କରବିାକୁ ସମଥଦ୍ଧ ଲହାଇ ପାରଲିେନାହ ିଁ। 
ଏମତି ି ଦୁଃଖୀ ପରବିାର �ାହାଙ୍କର ନା ମଣୁ୍ଡ 
ଗଞୁ୍ବିାକୁ ଘର ଅଛ ି ନା ପ୍ରତଦିନି ଲପଟର 
ଲ�ାକ ଲମଟୋଇବାକୁ �ାତ ଅଛ।ି �କି୍ାବୃତ୍ ି
ହ ିଁ ଏ ପରବିାରର �ରସା ପାେଟଛି।ି

	 ବଞ୍ ଚିବା	ପାଇଁ	ନା	ଅଛ ଚି	ଭଲ	ଘର	ନା	ରରାଜଗାର
	 ରପଟ	ରପାଷ ଚିବାକୁ	ଭ ଚିକ୍ାବୃତ୍ ଚି	କରୁଛନ୍ଚି

ବାସେଶ୍ୱର/ବସ୍ା,୨୨ା୯(େମେି): ବସ୍ା ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ଗଦ୍ଧତ ଗହରିସମିଳୁ ିରୋମ ସମ୍ଣୂଦ୍ଧ ରୂଲପ ଜଳ 
ଲଘରଲର ରହଥିିବା ଖବର ପାଇ ବାଲେଶ୍ୱର 
ସାୱଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ରଡ଼୍ୀ ଓ ଜଲି୍ା ସ�ାପତ ି
ଉମାକାନ୍ ମହାପାତ୍ର, ବସ୍ା ନବିଦ୍ଧାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 
ଲନତା ରଘନୁାଥ ମହାନ୍,ି ଜଲି୍ା ଉପସ�ାପତ ି
ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା, �ବୁଲମାର୍ଦ୍ଧା ସ�ାପତ ି ରାଲଜଶ 
ମହାପାତ୍ର, ଧିଲରନ ଲସଠ,ି ପ୍ରକାଶ କୁଣୁ୍ଡ, ତପନ 
ଲବଲହରା, ସ�ୂଦ୍୍ଧ ନାରାୟ ସାହୁ, ଦବିାକର 
ରାଉତ, ନହିାର ରଞ୍ନ ଲବଲହରା ରୋମକୁ 
�ାଇ ପରଦିଶଦ୍ଧନ କରଛିନ୍।ି ଜଳ ପ୍ରବାହର 

�ଥାଥଦ୍ଧ ଆକଳନ ନକର ି ଲପାେର ଉର୍ତାକୁ 
କମ୍  କରଥିିବାରୁ ବନ୍ା ପ୍ରଲକାପ ଅଧିକ 
ଲହଉଛ।ି ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଉ�ୟ ପାଶ୍ବଦ୍ଧକୁ 
ଲବଆଇନ ଜବରଦଖେ କର ି ମାଟ ି ପକାଇ 
ଲପାତ ି ଲଦବା, ତାଉପଲର ପକ୍ା ଘର ବା 
ପ୍ରାଚୀର ନମିଦ୍ଧାଣ କରବିା, ଲପାେର ମହୁକୁଁ ପକ୍ା 
କାଥେ ଦ୍ାରା ବନ୍ଦ କରଲିଦବା କାରଣରୁ ଜଳର 
ସ୍ା�ାବକି ଗତପିଥ ଅବଲରାଧ ଲହଉଥିବାରୁ 
ଜଳକା ନଦୀଲର ବରଦ୍ଧା ଲ�ାଗୁ ଁ ପ୍ରବଳ ବନ୍ା 
ଆସଛୁ ି ଓ ଆଖ ପାଖ ଗାଁ ଗଡୁକି ଜଳମଗ୍ନ 
ଲହଉଛ।ି ପ୍ର�ାବତି ଲୋକଙୁ୍କ କଛି ି ଶଖୁିୋ 

ଖାଦ୍ ବତିରଣ କରବିା ସହତି ଜଲି୍ାପାଳ 
ଓ ତହସେିଦାରଙୁ୍କ ଲ�ାନ୍  ଲ�ାଲଗ ଏଠାକୁ 
ଆସ ି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ି ଆଜ ି �ତିଲର 
ପେଥିିନ ଓ ଖାଦ୍ ଲ�ାଲଗଇ ଲଦବା ପାଇଁ 
ସାୱଂସଦ ଶ୍ରୀ�କୁ୍ତ ରଡ଼୍ୀ ନଲିର୍ଦ୍ଧଶ ଲଦବା ସହତି 
ସମସ୍ ଜବରଦଖେକୁ ଉଲଛେଦ କରବିା ପାଇଁ 
ତୁରନ୍ ପଦଲକ୍ପ ରେହଣ କରବିାକୁ କହଛିନ୍।ି 
ଏଥିସହତି ଲରେଲନଜ ବ�ିାଗର ନବିଦ୍ଧାହୀ�ନ୍ତୀଙୁ୍କ 
ଶୀଘ୍ର ଲକନାେ ଓ ସମସ୍ ଜଳ ମାଗଦ୍ଧକୁ ପରଷି୍ାର 
କରବିା ପାଇ ଁ ନଲିଦଦ୍ଧଶ ଲଦଇଛନ୍।ି ଜାତୀୟ 
ରାଜପଥ କତୃ୍ଦ୍ଧପକ୍, ତହସେିଦାର, ସ୍ଥାନୀୟ 
ଲପାେସି ଓ ବଡ଼ିଓିଙୁ୍କ ଲନଇ ଏକ ଲବୈଠକ 
ତୁରନ୍ ଡାକ ିଏ ସବୁ ସମସ୍ାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ 
କରବିା ପାଇ ଁଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ନଲିର୍ଦ୍ଧଶ ଲଦଇଛନ୍।ି

ବାଲେଶ୍ୱର/ବସ୍ା,୨୨ା୯(ସମସି): 
ବସ୍ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗଦ୍ଧତ ବ�ିନି୍ନ 
ରୋମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳକା ନଦୀର 
ଜଳସ୍ର ବୃର୍ ି ଲ�ାଗୁ ଁ ଶତାଧିକ 
ଲୋକ ପାଣ ି ଲଘରଲର ଥିବା ଜାଣ ି
ଲସ୍ଛୋଲସବୀ ସୱଂଗଠନ ଆ�ଦ୍୍ଧ  
ଲସବା ସୱଂଘ ପକ୍ରୁ ଶଖୁିୋ ଖାଦ୍, 
ଅତ୍ାବଶ୍କୀୟ ସାମରେୀ ବଟେନ 
କରା�ାଇଛ।ି ମଥାନୀ ପଞ୍ଚାୟତ, ବାହାଡଦ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଲୋକ ପାଣ ି ଲଘରଲର 
ରହଛିନ୍।ି ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଲୋକଙୁ୍କ ଶଖୁିୋ ଖାଦ୍ ବଟେନ କରା�ାଇଛ।ି ସୱଂଘର ସ�ାପତ ି
ଗଲଣଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଲନତୃତ୍ୱଲର ସୱଂଘର ସମସ୍ କମଦ୍ଧକତ୍ଦ୍ଧା ସାମେି ଲହାଇଥିଲେ।

ବାସେଶ୍ୱର,୨୨ା୯(େମେି): ଏକ 
ଗଣମାଧ୍ୟମଲର ଶଳି୍ପୀ ଲକଶ ୁ ଦାସଙ୍କ 
ସମ୍କଦ୍ଧଲର ପ୍ରସାରତି ଲହଉଥିବା ତଥ୍ 
ସମ୍ରୂ୍ଦ୍ଧ �ତି୍ହିୀନ ଲବାେ ି ବୁଧବାର ଦନି 
ଲଷ୍ସନ କ୍ଲବ ପ୍ରା୍ଣଲର ଏକ ଲବୈଠକଲର 
‘ବାପା’ ସୱଂଗଠନ ବଲିରାଧ କରଛି।ି 
ଏଥିସହତି ଏସମ୍କଦ୍ଧଲର ଉକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର 
ପରଚିାଳନା କତୃ୍ଦ୍ଧପକ୍ଙୁ୍କ ଏଦଗିଲର 
ତଦନ୍ କର ି ବହିତି ପଦଲକ୍ପ ଲନବାକୁ 
ଅନୁଲରାଧ କରା�ାଇଛ।ି ଏକ ନରି୍୍ଣିଷ୍ 
ଗଣମାଧ୍ୟମଲର ଲକଶ ୁ ଦାସଙୁ୍କ ପରୁସ୍ତୃ 
କରବିା ପାଇ ଁ ସାମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମଲର 
ଲୋକଙୁ୍କ ନଲିବଦନ କରବିା ସହ ଲ�ାଟ୍  
ଲଦବା ପାଇ ଁ କୁହା�ାଉଥିବା ଘଟଣାକୁ 
ମଧ୍ୟ ସୱଂଗଠନ ଦୃଢ ବଲିରାଧ କରବିା ସହ 
ସମସ୍ ତଥ୍ ମଥି୍ା ଉପଲର ଆଧାରତି 
ଲବାେ ିକୁହା�ାଇଛ।ି ସୱଂଗଠନର ସ�ାପତ ି
ବଜିୟ କୁମାର ପାଣରିୋହୀ, ସମ୍ାଦକ 
ଗରିଜିା ଶଙ୍କର ଦାସ, ଡା. ଶାନ୍ନୁ ଦାସ, 
ଆଶରି ପରଡ଼ିା, ଅମେୂ୍ ମହାନ୍,ି ପାଥଦ୍ଧ 
କର, ସଲୁରଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ତାପସ ସାହୁ, 
ନଶିଥି ବାରକି, ମଲନାରଞ୍ନ ଦାସ 
ଏବୱଂ ଶଳି୍ପୀ ତପନ ନନ୍ଦୀ ଉପସ୍ଥତି ଥିଲେ।

‘ବାପା’	ସଂଗଠନର	ରବୈଠକ

ବନ୍ାଞ୍ଚଳ ପରଦିଶ୍ଯନକଲେ ସାଂସଦ ବନ୍ା ପ୍ରଭାବତି ଲୋକଙୁ୍ ସ�ାୟତା

ସମାଜଲସବା ସଂଗ୍ାମ ପଣ୍ା ସମ୍ାନତି
ବାସେଶ୍ୱର,୨୨ା୯(େମେି): ବାଲେଶ୍ୱର ସହରଲର ଅସହାୟ ଓ ନଲିପେସତି ଲୋକଙ୍କ 
ଲସବାଲର ସବଦ୍ଧଦା ନଜିକୁ ନଲିୟାଜତି ରଖଥୁିବା ସମାଜଲସବୀ ସୱଂରୋମ ପଣ୍ଡାଙୁ୍କ ଉନ୍ନତ 
ଲସବା ପାଇଁ ବ�ିନି୍ନ ବଗଦ୍ଧଲର ଉତ୍ମ କା�ଦ୍ଧ୍ 
ପାଇଁ ପରୁସ୍ତୃ କରୁଥିବା ଉତ୍ର ପ୍ରଲଦଶର 
ଏକ୍ସକ୍ଲ ଲୁସଭି୍  ଓ୍ ବାେଦ୍ଧଡ୍  ଲରକଡଦ୍ଧ ପକ୍ରୁ 
‘ଏକ୍ସକ୍ଲ ଲୁସଭି୍  ଲସାସଆିେ ଲସବା ସମ୍ାନ-
୨୦୨୧’ଲର ସମ୍ାନତି କରା�ାଇଛ।ି ସୱଂରୋମ 
ପଣ୍ଡା ବାଲେଶ୍ୱରଲର ‘ଦ ିନୁ୍ ଲହାପ୍ ’ ନାମକ 
ଏକ ଲସ୍ଛୋଲସବୀ ସ୍ଠନ ଗଠନ କର ି
ଦୀଘଦ୍ଧ ପାଞ୍ଚ ବରଦ୍ଧ ଲହବ ନହିାତ ି ଅସବୁଧିାଲର 
ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କା�ଦ୍ଧ୍ କରଆିସଛୁନ୍।ି 
ଆହତ ଲୋକଙୁ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନା ଲନଇ 
ଚକିତି୍ା କଲରଇବା, ସ୍େୁ ପେିାଙ୍କ ଚକ୍ ୁ
ପରୀକ୍ା କରବିା, ବୃକ୍ଲରାପଣ, ରକ୍ତ ଦାନ କରବିା ସହ ନଜି ଅନୁଷ୍ାନ ପକ୍ରୁ 
ଏକ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଖାଦ୍ �ଣ୍ଡାର ପ୍ରତଷି୍ା କର ି ଗରବି ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙୁ୍କ ମାଗଣାଲର 
ଖାଦ୍ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଲ�ାଗାଉଛନ୍।ି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଜୀବନ ବୀମା ନଗିମଲର କା�ଦ୍ଧ୍ରତ ଥିବା 
ନୁରୂପରୁ ନବିାସୀ ଶ୍ରୀ ହୃରଲିକଶ ପଣ୍ଡା ଏବୱଂ ସଗୁହୃଣିୀ ସେୁକ୍ଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କନଷି୍ ପତୁ୍ର।

ନମି୍ଯାଣ ଶ୍ରମକିଙୁ୍ ଲଶାଷଣ 
ପ୍ରତବିାଦଲର ଲବୈଠକ

ବାସେଶ୍ୱର,୨୨ା୯(େମେି): ନମିଦ୍ଧାଣ ଶ୍ରମକିମାନଙ୍କ ପଞ୍କିରଣ ଓ ସହାୟତା 
ପ୍ରଦାନଲର ବହୁ ଅନୟିମତିତା ସମ୍କଦ୍ଧଲର ଅ�ଲି�ାଗ ଲହାଇଆସଛୁ।ି ନମିଦ୍ଧାଣ 
ଶ୍ରମକିମାନଙ୍କ ସ୍ାଥଦ୍ଧପାଇଁ କା�ଦ୍ଧ୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ ଲକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମକି ସୱଂଗଠନ ଓ 
ସ୍ାଧୀନ ସୱଂଗଠନମାନଙ୍କର ଗତ ୨୦୧୬ ମସହିାଲର ପ୍ରତଷି୍ତି ନମିଦ୍ଧାଣ ଶ୍ରମକି ସୱଂଘ 
ସମହୂ ସମନୱେୟ ସମତିରି ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦ୍ଧ ଲବୈଠକ ଉଠାଜଳଲସଚନ କମଦ୍ଧଚାରୀ 
�ବନଲର ଅନୁଷ୍ତି ଲହାଇ�ାଇଛ।ି ଗଦାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାଲର ଅନୁଷ୍ତି 
ଲବୈଠକଲର ବ�ିନି୍ନ ଲକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମକି ସୱଂଗଠନ ପକ୍ରୁ ଲଗୌରା୍ ପାଣରିୋହୀ, ବକିାଶ 
ଦାସ, ପଦ୍ମ�ୂରଣ ରାୟ, ସଞ୍ୟ ସାମେ, ସଲବଦ୍ଧଶ୍ୱର ମଶି୍ର, ବାସନ୍ ି ସାମେ, ବଜିୟ 
ପାତ୍ର ଓ ତପନ ସଗି୍ ଙ୍କ ସଲମତ ପ୍ରାୟ ୨୦ଟ ି ସ୍ାଧୀନ ସୱଂଗଠନ ପକ୍ରୁ ହରଶି ଚନ୍ଦ୍ର 
ପାତ୍ର, ପୀତାମୱେର ମାଝୀ, ରଞ୍କୁ୍ତା ଓଝା, ଲକଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କା, ଲବଣଧୁର ମହାନ୍,ି 
ଉମାକାନ୍ ଲଜନା, କରୁଣାକର ଲବଲହରା, ସାଗର ମହାନ୍,ି େକ୍ଷୀଧର ଗରି,ି ପ୍ରତାପ 
ଚନ୍ଦ୍ର ଲବଲହରା, ଶଶକିାନ୍ ଲବଲହରା ଓ ବନ୍ଦନା ପାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଆଲୋଚନାଲର 
ଅୱଂଶରେହଣ କର ି ନମିଦ୍ଧାଣ ଶ୍ରମକିମାନଙ୍କ ପଞ୍କିରଣ ଓ ସହାୟତା ଅଥଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନଲର 
ବ�ିନି୍ନ ଅନୟିମତିତା ସମ୍କଦ୍ଧଲର ଅ�ଲି�ାଗ କରଥିିଲେ। କଛି ିବ୍କ୍ତ ିନଜିକୁ ସାମୱୋଦକି, 
ରାଜ୍ସ୍ରୀୟ ଲନତା ଆଦ ି ମଥି୍ା ପ୍ରଚାର କର ି ଶ୍ରମକିମାନଙ୍କଠାରୁ ହଜାର ହଜାର 
ଟଙ୍କା ଲନଉଥିବାର ଓ ଶ୍ରମଦପ୍ତରଲର ଲକଲତକ ଅସାଧ ୁ କମଦ୍ଧଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାଲର 
ଅସେ ି ସହ ନକେ ି ପଞ୍କିରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଲଦଉଥିବାରୁ ଲସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି ସତକଦ୍ଧ 
ରହବିାକୁ ନଲିବଦନ କରା�ାଇଛ।ି ଜଲି୍ା ଶ୍ରମ ଅ�ିସରଙୁ୍କ ଉକ୍ତ ସମନୱେୟ ସମତିରି 
ପ୍ରତନିଧିିମାଲନ ସାକ୍ାତ କର ିପ୍ରକୃତ ନମିଦ୍ଧାଣଶ୍ରମକିଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କର ିପ୍ରମାଣପତ୍ର ଲଦବାକୁ 
ଓ ଦୋେ ଶ୍ରମକିଲନତାମାନଙ୍କ ବରୁିର୍ଲର କା�ଦ୍୍ଧ ାନୁଷ୍ାନ ପାଇଁ ଅନୁଲରାଧ କରବିାକୁ 
ନପିେତ୍ ି ନଆି�ାଇଛ।ି କାରଣ ଲକଲତକ ଦୁନଦ୍ଧୀତରିେସ୍ ବ୍କ୍ତଙି୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ 
ଲ�ାଜନା ବାଟବଣା ଲହଉଛ।ି ଲଶରଲର ଶ୍ାମସନୁ୍ଦର ଲଜନା ଧନ୍ବାଦ ଲଦଇଥିଲେ।

ପ୍ରତ ଚିଶ୍ରୁତ ଚି	ମ ଚିଳ ଚିବା	ପରର	ଆର୍ାଳନ	ସ୍ଥଗ ଚିତ
ଜସେଶ୍ୱର, ୨୨ା୯ (େମେି): ଜଲଳଶ୍ୱର ଜନସ୍ାସ୍ଥ୍ ଅନୁଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ରତନ 
କୁମାର ମାଝାଙ୍କ ବଦଳ ି ଦାବ ି ଲହାଇଥିୋ।ସାଧାରଣ ଲୋକଙୁ୍କ ଦୁବଦ୍ଧବହାର 
କରୁଥିବା ପ୍ରତବିାଦଲର ଜଲଳଶ୍ୱର ବଲିଜପ ିନଗର ସ�ାପତ ି�ାଲୁ୍ନୀ ପାଣରିୋହୀଙ୍କ 
ଲନତୃତ୍ୱଲର ସହକାରୀ �ନ୍ତୀ ଜନସ୍ାସ୍ଥ୍ ଅନୁଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅ�ିସ ସାମ୍ାଲର 
ଧାରଣା ଦଆି�ାଇଥିୋ। ଅନୁଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ରତନ କୁମାର ମାଝାଙୁ୍କ ତୁରନ୍ 
ବରଖାସ୍ କରା�ାଉ ନ ଲହଲେ ଧାରଣା ଏମତି ି ଚାେୁ ରହବି ଲବାେ ି ବଲିଜପ ି
କମଦ୍ଧୀମାଲନ ଲଚତାବନୀ ଲଦଇଥିଲେ। ଲତଲବ ଆଜ ିଦନି ୧୧.୩୦ ମନିଟି ସମୟଲର 
ପ ି ଏଚ ଡ ି ଏସଡ଼ଓି ବଷୁି୍ଣପ୍ରଶାଦ ଦାଶ ପହଞ୍ଚ ି ଆଲନ୍ଦାଳନ କାରୀଙ୍କ ସହତି ସମସ୍ 
ଘଟଣା ବରିୟଲର ଆଲୋଚନା କର ି ସମସ୍ ଘଟଣା ଜାଣବିା ପଲର ଏସଡ଼ଓି 
ମଲହାଦୟ ଆଲନ୍ଦାଳନ କାରୀଙୁ୍କ ସମ୍କୃ୍ତ ଲଜଇ ବରୁିର୍ଲର ଦୃଢ କା�ଦ୍ଧ୍ାନୁଷ୍ାନ 
ରେହଣ କରା�ବି ଲବାେ ି ଲସ ତାଙ୍କର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମଶଦ୍ଧକ୍ରଲମ େଖିିତ 
ପ୍ରତଶିତୃ ି ଲଦୋ ପଲର ଜଲଳଶ୍ୱର ବଲିଜପ ି ତର�ରୁ ଲହଉଥିବା ଆଲନ୍ଦାଳନ 
ସ୍ଥଗତି ରଖା�ାଇଥିୋ। ଆଗାମୀ ୧୫ ଦନି �ତିଲର �ଦ ି ରତନ ମାଝୀଙୁ୍କ ଅନ୍ତ୍ର 
ବଦଳ ି ସହ ଲକୌଣସ ି ବହିତି କା�ଦ୍ଧ୍ାନୁଷ୍ାନ ରେହଣ କରା ନ �ାଏ ତାହାଲେ 
ପଣୁ ି ଆଇନ ଅମାନ୍ ଆଲନ୍ଦାଳନ ବଲିଜପ ି କରବି ଲବାେ ି ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ 
ବଲରନ୍ଦ୍ର ପରଡ଼ିା, ନଗର ସମ୍ାଦକ ଲଶକ ସେୁତାନ, ବଲିଜପ ି �ବୁଲମାର୍ଦ୍ଧା ନଗର 
ସ�ାପତ ି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର, ବଲିଜପ ି ବରଷି୍ ଲନତା ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ, ସମୀର 
ପାତ୍ର,ଆଦତି୍ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର,ଲଦବ ଦତ୍,ଜଲି୍ା �ବୁଲମାଚଦ୍ଧା ସମ୍ାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ 
ସାହୁ, �ବୁଲମାର୍ଦ୍ଧା କା�ଦ୍ଧ୍କାରଣିୀ ସଦସ୍ ତନ୍ମୟ ଚାନ୍ଦ ଲଚତାବନୀ ଲଦଇଛନ୍।ି
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ଗରୁୁବାର, ୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧

ବ ି୍ ର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବାସେଶ୍ୱର-ଧାମରା େଲ୍ ଟ ସରାଡ୍ 

ମରଣଯନ୍ତା ରତାସ୍ତାକୁ ଅଧତା ଜବରଦଖଲ

ବଦୁିୟୁତ୍  ମରତାମତ ିନତଁାରର ହରଲୁିଟ୍  ଅଭରିଯତାଗ

ବାହାନଗା,୨୨ା୯(େମେି)

ଅବଭିକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ାର ୋଇଫ ୋଇନ କହଲିେ 
ବାଲେଶ୍ୱର-ଧାମରା ସେଟ ଲରାଡ଼କୁ ବୁଝାଏ। ଉପକୂଳବରତ୍ୀ 
ଅଞ୍ଚଳ ଲେଇ ଏହ ି ରାସ୍ା ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ାକୁ 
ସଂଲ�ାଗ କରବିା ସହରି ଉଭୟ ଜଲି୍ାର ଆର୍ ଥିକ ଓ ବାଣଜି୍ୟକ 
କାରବାର ପାଇ ଁ ଏହ ି ରାସ୍ା ଗରୁୁୋୟତି୍ୱ ମଣୁ୍ାଇଛ।ି ଲେଶର 
ପ୍ରରରିକ୍ା ବଭିାଗ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ସେଟ ଲରାଡ଼ର ଅବୋନ ରହଛି।ି 

ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ାର ଚାନ୍ପିରୁ ଲଗାଳାବାରୁେ ପରତୀକ୍ଣ 
ଲକନ୍ଦ୍ର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ାର ଧାମରାଲର ଅବସ୍ରି ହ୍େିର ଦ୍ତୀପ 
ମଧ୍ୟଲର �ାରାୟାର ରର୍ା ଲଗାଳାବାରୁେ ପରବିହନ ପାଇ ଁ ଏହ ି
ସେଟ ଲରାଡ଼ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। କହବିାକୁ ଗଲେ ଜଲି୍ାଲର 
୧୬ନଂ ଜାରତୀୟ ରାଜପର୍କୁ ଛାଡଲିେଲେ ଏହ ି ସେଟ ଲରାଡ଼ 
ହ ିଁ ଜଲି୍ା ଆର୍ ଥିକ ବକିାଶର ମଖୁ୍ୟ ସତୂ୍ରଧର। ଲରଲବ ଜଲି୍ା 
ବକିାଶର ଗରୁୁ ୋୟତି୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ସେଟ ଲରାଡ଼ ଏଲବ 
ଲ�ାର ବପି�୍୍ୟସ୍ ଅବସ୍ାଲର ରହଛି।ି ଲେୈନକି େକ୍ାଧିକ ଲୋକ 
ପ୍ରର୍ୟକ୍ ବା ପଲରାକ୍ ଭାଲବ ରାସ୍ା ଉପଲର ନଭିର୍ଶତୀଳ। ଲହଲେ 
ପରୂ୍ବ୍ଭିାଗ ଅଧତୀନଲର ରହଥିିବା ଏହ ିରାସ୍ା ଏଲବ ଖାେ ଖମାଲର 

ଭରଥି ଲହାଇ ମରଣ�ନ୍ା ପାେଟଛି।ି ରାସ୍ା ମରାମର ିପାଇ ଁବଭିାଗ 
ରରଫରୁ ସରକାରତୀ ରହବେିରୁ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ କରା�ାଉଥିଲେ 
ବ ି ରାର ସଫୁଳ ଜନରା ପାଇବାଲର ଅସଫଳ। ନମି୍ନମାନର 
ମରାମର ିଲ�ାଗୁ ଁରାସ୍ାଲର ଚହି୍ରି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଉଠନିଥିବା ଲବଲଳ 
ପଚୁି ଉଠ�ିାଇ ରାସ୍ା ସାରା ଖାେ ଲହାଇଛ।ି ଲସହପିର ି ସେଟ 

ଲରାଡର ମଖୁ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲହଉଛ ି ଜବରେଖେ। ବାଲେଶ୍ୱର 
ଠାରୁ ଅନନ୍ପରୁ ପ�୍୍ୟନ୍ ସେଟ ରାସ୍ାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳତୀ ଲୋଲକ 
ଜବରେଖେ କରଛିନ୍।ି ରାସ୍ାକୁ ୋଗଥିିବା ମେୂ୍ୟବାନ ଜମକୁି 
ପ୍ରଭାବଶାଳତୀ ଲୋଲକ ଗହୃ ରର୍ା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରରଷି୍ାନ ନମିା୍ଣ 
ଉଲେଶ୍ୟଲର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ବର ୍ ବର ୍ ଧର ି ନମ୍ିାଣ 

ସାମଗ୍ତୀ ରଖିବାରୁ ରାସ୍ା ସଂକୁଚରି ଲହଉଛ।ି ଜମା ଲହାଇଥିବା 
ନମ୍ିାଣ ସାମଗ୍ତୀ ଲ�ାଗୁ ଁ ରାସ୍ାଲର ଲଛାଟ ବଡ଼ େୁ�ଟ୍ଣା 
�ଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୂ୍ବ୍ଭିାଗ ଏଥିପ୍ରର ି କର୍ପ୍ାର କରୁନଥିବାର 
ଲେଖା�ାଇଛ।ି ଏପରକି ି ସେଟ ଲରାଡ଼ ସହରି ନୟନଲଜାରକୁି 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶିାଳତୀ ଲୋଲକ ନଜି ଅକ୍ତଆିରଲର ରଖି ନଜି 
ବ୍ୟବସାୟକି ପ୍ରରଷି୍ାନ ସରୁୁଖରୁୁଲର ଚଳାଇଛନ୍।ି ବଲିଶରକର ି
ରସାଳପରୁ, ଲଗାପାଳପରୁ ବଜାର ପାଶ୍ଶଲ୍ର ଏଭଳ ି ଲବଆଇନ 
ଜବରେଖେ ଲେଖିବାକୁ ମଳୁିଛ।ି ପରୂ୍ବ୍ଭିାଗ ନାମକୁମାତ୍ର 
ରାସ୍ା ମରାମର ି ସାରଲିେଇ ବସ�ିାଉଥିବା ଲବଲଳ ରାସ୍ାରୁ 
ଜବରେଖେ ଉଠାଇବା ପାଇ ଁଆଲେୌ ଲଚଷ୍ା କରୁନାହ ିଁ। ଫଳଲର 
ସେଟ ଲରାଡ଼ େନିକୁେନି ସଙୁ୍ଚରି ନଜି ଅସ୍ତି୍ୱ ହରାଉଛ।ି 
ଲରଲବ ଲେୈନକି ଉକ୍ତ ରାସ୍ା ଉପଲର ନଭିର୍ କରୁଥିବା ବୁଦ୍ଜିତୀବ ି
ରର୍ା ସାଧାରଣ ଜନରା ପର୍ୂ୍ବଭିାଗର କା�୍୍ୟଧାରାକୁ ନାପସନ୍ 
କରଛିନ୍।ି ଆଗାମତୀ େନିଲର ପରୂ୍ ୍ ପ୍ରଶାସନ ସେଟ ଲରାଡ଼କୁ 
ମରାମର ିସହରି ଜବରେଖେ ଉଲଛେେ ନମିଲନ୍ ପ୍ରୟାସ କରବିାକୁ 
ୋବ ି କରଛିନ୍।ି ନଲହଲେ ଆଗାମତୀ େନିଲର ଜନଆଲନ୍ାଳନ 
ମଣୁ୍ ଲଟକବିାର ଆଭାସ ମଳିେିାଣ।ି ଲଖାେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ାପାଳ 
ଏଥିପ୍ରର ିେୃଷ୍ ିଲେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍ ରରଫରୁ ୋବ ିଉଠଛି।ି

ସମିଳୁଆି,୨୨ା୯ (ସମସି): େକ୍ଣି-ପବୂ୍ ଲରଳପର୍ର ଖଡଗପରୁ ଲରଳ 
ମଣ୍ଳ ଅଧିନଲର ଥିବା ମାଲକ୍ାଣା ଲରଳ ଲଷ୍ସନର ଉର୍ର ପାଶ୍ଶ୍ ୧୧୦ନମ୍ର 
ବଣା ଲରଳଫାଟକ ସଂଲ�ାଗ ରାସ୍ା ମରଣ�ନ୍ାଲର ପରଣିର ଲହାଇଛ।ି 
ପ୍ରଲର୍ୟକ େନି ଲଛାଟବଡ େୁ�୍ଟଣା �ଟୁଛ।ି ଲରଳ କରୃ୍ପ୍କ୍ ଏ ବରିୟଲର 
ଅବଗର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ା ମରାମର ି କରୁ ନାହାନ୍।ି ଫଳଲର �ାରାୟାର 
ଲକ୍ତ୍ରଲର ଅବ୍ୟବସ୍ା ସଷୃ୍ ି ଲହାଇଛ।ି ବବିରଣତୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଲ� ଗର ବର୍ 
ପ୍ରବଳ ବରା୍ ଲ�ାଗୁଁ ବଣା ଲରଳଫାଟକର ପଶ୍ମି ପାଶ୍ଶ୍ ରାସ୍ା ଧସ ି�ାଇଥିୋ। 
ଗଣମାଧ୍ୟମଲର ଖବର ପ୍ରକାଶନ ପଲର ବାେ ି ଓ କ୍ରସରଗଣୁ୍ ଭର୍ଥିକର ି

ପ୍ୟାକଂି େଆି�ାଇଥିୋ। ଇର ି ମଧ୍ୟଲର ଏକ ବର୍ ବରି ି �ାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 
ଲରଳ କର୍ୃ୍ପକ୍ ଉକ୍ତ ରାସ୍ାର ମରାମର ି କଲେ ନାହ ିଁ। ପନୁ୍ବାର ଚଳରି ବର୍ 
ଲମ ମାସର ଲଶର ସପ୍ାହଲର ଲହାଇଥିବା �ରୂ୍ଥିଝଡ ୟାସଲର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ 
ବର୍ା ଲହାଇ ଲଜ୍ୟଷ୍ମାସଲର ବନ୍ୟା ଲହବା ଲ�ାଗୁଁ ଲରଳଫାଟକ ରାସ୍ା 
େବ ି �ାଇ ଗର୍୍ଟଏି ଲହବା ଫଳଲର ରାସ୍ାଟଲିର �ବିା ଆସବିା କରବିା 
ବପିେଜନକ ଲହାଇପଡ଼ଛି।ି ଲରଳ ଫାଟକ ରାସ୍ାଲର ପ୍ରଲର୍ୟକ େନି େୁ�୍ଟଣା 
�ଟୁଛ।ି ରୁରନ୍ େକ୍ଣି-ପବୂ୍ ଲରଳପର୍ର ଖଡଗପରୁ ମଣ୍ଳର ପରଚିାଳକ 
େୃଷ୍ ି ଲେଇ ରୁରନ୍ ମରାମର ି ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ନଲିବେନ କରଛିନ୍।ି 

ବଣତା ରରଳଫତାଟକ ରତାସ୍ତା ର�ତାଚନୀୟ

ନୀଳଗରି,ି ୨୨ା୯ (େମେି)

୧୩ଲଗାଟ ିୱାଡ୍କୁ ଲନଇ ନତୀଳଗରି ିବଜି୍ାପରି ଅଞ୍ଚଳ ପରରିେ 
ଚାେଥିିବା ଲବଲଳ ୧୩ଲଗାଟ ି ୱାଡ୍ଲର ଥିବା 

ଷ୍ଟଟି ୋଇଟ ମରାମର ି କା�୍୍ୟ କା�୍୍ୟାଳୟ 
ପକ୍ରୁ ସ୍ୱଳ୍ପଅର୍୍ଲର ମରାମର ି କରା�ାଇ 
ଆସଥୁିୋ ଲବଲଳ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ୩ ବର୍ 
ଧର ି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇ.ଏସ.ଏସ.ଏେ 

ଓ ଗ୍ନି୍  ଫିେ କମ୍ାନତୀକୁ ଏନ.ଏ.ସ.ି ର 
ନୂରନ ୋଇଟ ଲପାଷ୍ ଓ ଲମଲଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ 

ଚୁକ୍ତ ିକରଛି।ି ନତୀଳଗରି ିଭଳ ିଲଛାଟ ଏନ.ଏ.ସ.ିର 

ଆୟ ବର୍କୁ ୨୫ େକ୍ ଟଙ୍ା ଥିୋ ଲବଲଳ ମରାମର ି
ବାବେଲର ଉକ୍ତ ୨ କମ୍ାନତୀ ବର୍କୁ ୪୦ େକ୍ ଟଙ୍ା ଲନଉଛନ୍।ି 
କ’ଣ ମରାମର ି କଲେ, ଲକଲର ଲକବୁେ ୋଗେିା, ଲକଲର 
ସଇୁଚ ୋଗେିା, ଲକଲର ଏେ.ଇ.ଡ.ି ବେ ୋଗେିା, ଲକଲର 
ଖଟୁେ ଗଡ଼଼େିା ଆେରି ଭାଉଚର ନ ଲେଇ ମନମଖୁତୀ ୪୦େକ୍ 
ଟଙ୍ା ଖର୍୍ ଲହଉଥିବାର କା�୍୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରୋନ କରଛିନ୍।ି 
ନତୀଳଗରି ି ଏନ.ଏ.ସ.ିର ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗକୁ ୨୫େକ୍ ଟଙ୍ା 
ବର୍କୁ ଆୟ ଲହଉଥିବା ଲବଲଳ ୪୦ େକ୍ ଟଙ୍ା କମ୍ାନତୀକୁ 
ପଇଠ କରବି ଲକମରି।ି ବଭିନି୍ନ ୱାଡ୍ଲର ବେୁି୍ୟତ୍  ଖଟୁେ ଗଡ଼଼ ି
ପଡ଼ଥିିବା ଲବଲଳ ଅଲନକ ଖଟୁେ ରଲଳ ପଡ଼ଥିିବାର ଲେଖିବାକୁ 
ମଳିଛି।ି ଏପରକି ି ଅଲନକ ଖଟୁେଲର ୋଇଟ୍  ଜଳୁ ନ ଥିବାର 

ଲେଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ଏପର ି ସ୍ଲଳ କମ୍ାନତୀ ମରାମର ି
ବାବେଲର ୪୦ େକ୍ ଟଙ୍ା କଭିଳ ିଚଳୁ କରଛି ିଏ ବାବେଲର 
କା�୍୍ୟ ନବି୍ାହତୀ ଅଧିକାରତୀ ରର୍ା ନତୀଳଗରି ି ରହସେିୋରଙୁ୍ 
ପଚାରବିାରୁ ଉକ୍ତ �ଟଣାକୁ ମୁଁ ରଜମ୍ା କରଛି।ି 
ଏନ୍ ଏସରି ବାରଥିକ ୨୫େକ୍ ଟଙ୍ା ଆୟ ଲହଉଥିବା ଲବଲଳ 
ବେୁି୍ୟତ୍  ମରାମର ି ବାବେଲର ୪୦େକ୍ ଟଙ୍ା ଲପୈଠ 
କରା�ବି ଲକମରି ି ଲବାେ ି ଗର ୧୬.୦୯.୨୧ରଖିଲର ଚଠି ି
ନମ୍ର ୧୯/୨୨ ସରକାରଙୁ୍ େଖିିର ଭାଲବ ଜଣାଇଥିବାର 
ସଚୂନା ଲେଇଛନ୍।ି ଏଥିଲର �େ ି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
ସଧୁାର ନ ଆଣନ୍ ି ଆଗାମତୀ େନିଲର ଏନ.ଏ.ସ.ି ବାସତୀ 
ରାଜରାସ୍ାକୁ ଓହ୍ାଇଲବ ଲବାେ ି ସଚୂନା ଲେଇଛନ୍।ି 

ନୀଳଗରି ି
ଏନ୍ ଏସ ି

ପାଣଘିେରଘର ୧୫ ପରବିାର
ନୀଳଗରି,ି୨୨ା୯(େମେି): େଗାଣବର୍ା ଲ�ାଗୁଁ ନତୀଳଗରି ି ଏନ୍ ଏସରି 
୫ ନମ୍ର ୱାଡ୍ ବରସିାହ ି ଗ୍ାମଲର ଅଭାବନତୀୟ ପରସି୍ରି ି ଲେଖିବାକୁ 
ମଳିଛି।ି ଏନ୍ ଏସ ି ପକ୍ରୁ ଲରେନ୍  ସଲଫଇ ସଠକି୍  ଭାଲବ ଲହାଇ 
ନ ଥିବାରୁ ବୁଧବାର େଗାଣବର୍ା ଲ�ାଗୁଁ ୧୫ରୁ ଊଦ୍୍ଶ୍ �ର ସମ୍ରୂ୍୍ 
ବୁଡ଼�ିାଇଥିୋଲବଲଳ ୧୫ ପରବିାର ଏଲବ ପାଣଲି�ରଲର ରହଛିନ୍।ି 
ଏଲନଇ ଅଞ୍ଚଳବାସତୀ ଏନ୍ ଏସ ି କରୃ୍ପ୍କ୍ଙୁ୍ ଲଫାନ୍  ଲ�ାଲଗ ଅବଗର 
କରାଇଥିଲେ ସଦୁ୍ା କଛି ି ସଫୁଳ ମଳିପିାରନିାହ ିଁ। ଲରେନ୍  ସଲଫଇ 
ପାଇଁ ଲକାଟ ି ଲକାଟ ି ଟଙ୍ା ଆସଥୁିବାଲବଲଳ ସଲଫଇ ନାଁଲର 
ଟଙ୍ା ଆତ୍ମସାତ୍  ଲହଉଥିବାର ଅଭଲି�ାଗ ଆଣଛିନ୍ ି ଗ୍ାମବାସତୀ। 
ସ୍ାନତୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସଲଚରନ ଲହବା ସହ ନତୀଳଗରି ି ଉପଜଲି୍ାପାଳ 
ରୁରନ୍ କା�୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସତୀ ୋବ ି କରଛିନ୍।ି ଅନୁରୂପ 
ଭାଲବ ଏନ୍ ଏସରି ୪ନମ୍ର ୱାଡ୍ର ନଟବର ପରଡ଼ିା, ଜଲିରନ୍ଦ୍ର 
ପରଡ଼ିା ପାଣଲି�ର ମଧ୍ୟଲର ରହଥିିବାର ଲେଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି

ନୀଳଗରିକୁି ପଶଲିା ଝାଡ଼ଖଣ୍ୀ ଦନ୍ା

ନତୀଳଗରି,ି୨୨ା୯(ସମସି): ବଗିର କଛି ି ବର୍ ଧର ି େଗାରାର ଭାଲବ 
ଝାଡ଼ଖଣ୍ର େେମା ଜଙ୍ଗେରୁ ହାରତୀପେ ନଲଭମ୍ର ଡଲିସମ୍ର ମାସଲର 
ନତୀଳଗରିଲିର ପ୍ରଲବଶ କର ି ବହୁ ଧନଜତୀବନ କ୍ର ି କରରି୍ାନ୍।ି ମାତ୍ର 
ଚଳରି ବର୍ ଅସମୟଲର ଝାଡ଼ଖଣ୍ର ମଣରିମରା େନ୍ା ନତୀଳଗରିକୁି 
ପ୍ରଲବଶ କରବିା ବନାଞ୍ଚଳବାସତୀଙ୍ ମଧ୍ୟଲର ଆରଙ୍ ଲଖଳ�ିାଇଛ।ି 
ପ୍ରାପ୍ ସଚୂନା ଅନୁସାଲର ମଙ୍ଗଳବାର ଲଭାର୍  ସମୟଲର ନତୀଳଗରିକୁି 
ଝାଡ଼ଖଣ୍ର ମଣରିମରା େନ୍ା ମତି୍ରପରୁ ଅଞ୍ଚଳର କାଠଲଗାଛ ି ଓ 
ଅଲ�ାଧ୍ୟା ଆନନ୍ପରୁ ଅଞ୍ଚଳଲର ପ୍ରଲବଶ କରଛି।ି ମଣରିମରା େନ୍ାକୁ 
ଲେଖି ଲୋକମାଲନ ଭୟଭତୀର ଲହାଇ ପଡ଼ଛିନ୍।ି କାଠଲଗାଛ ିସଲମର 
ପନୁ୍ାଳ ଅଞ୍ଚଳଲର ୪ଟ ି �ର ଭାଙ୍ଗ ି ଲେଇଥିବାର ସଚୂନା ମଳିଛି।ି 
ଖବର ପାଇ ନତୀଳଗରି ି ଲରଞ୍ଜର ମଲନାହର ଖାଁ ଏକ ବନବଭିାଗର 
ଟମି୍ କୁ ଲନଇ ହାରତୀଟରି ଗରବିଧିି ଉପଲର ରତୀକ୍ ଷ୍ ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍।ି 
ଲ�ପର ି ଅଞ୍ଚଳବାସତୀଙ୍ର ଲକୌଣସ ି କ୍ୟକ୍ର ି ନ ହୁଏ ଲସଥିପ୍ରର ି
ବନବଭିାଗ ନଜର ରଖିଛନ୍।ି ଲରଲବ ମଣରିମରା େନ୍ାଟ ି ବହୁ ଧାନ 
ଫସେ କ୍ର ି କରଥିିବା ଶଣୁବିାକୁ ମଳିଛି।ି ଏଲବ େନ୍ାଟ ି କାଠଲଗାଛ ି
ଜଙ୍ଗେଲର ରହଥିିବାର ଲରଞ୍ଜର ମଲନାହର ଖାଁ ସଚୂନା ଲେଇଛନ୍।ି

ରମଢ ବସିଜ୍ଜନରବରଳ ଆକ୍ରମଣ; ୫ ଗରିଫ
ବାସେଶ୍ୱର,୨୨ା୯(େମେି): ଖେୁୁରୁକୁଣତୀ ଲମଢ ବସିଜନ୍ ଲବଲଳ 
ବାରବାଟତୀ ଅଞ୍ଚଳର ବାବୁଆ ଲବଲହରା(୩୫)ଙୁ୍ ମରଣାନ୍କ 
ଆକ୍ରମଣ �ଟଣାଲର ଟାଉନ ର୍ାନା ପେୁସି ୫ ଜଣ ଅଭ�ିକୁ୍ତକୁ 
ଗରିଫ କର ି ଲକାଟ୍ ଚାୋଣ କରଛି।ି ଅଭ�ିକୁ୍ତ ଲସମାଲନ ଲହଲେ 
ବାରବାଟତୀସ୍ରି ଓେନ୍ାଜସାହରି କାଳଆି ଲବଲହରା(୧୯), 
ରଞ୍ଜନ ଲବଲହରା(୨୦), ବୃନ୍ାବନ ଲବଲହରା(୧୯), 
ଲ�ାଲଗନ୍ଦ୍ର ଲବଲହରା(୩୩) ଏବଂ ମହତୀନ୍ଦ୍ର ଲବଲହରା(୧୮)। 

ରହତାରଟଲରୁ ମଦ ଜବତ; ମୟୁତାରନଜର ଗରିଫ
ନୀଳଗରି,ି୨୨ା୯(େମେି): ନତୀଳଗରି ି ଏସ୍ ଡପିଓି ରଲିରଶ କୁମାର 
ମହାପାତ୍ର ବୁଧବାର ସନ୍୍ୟାଲର ସଜନାଗଡ଼଼ସ୍ରି ମା’ ରାରଣିତୀ 
ଲହାଲଟେଲର ଅଚାନକ ଚଢ଼ଉ କର ି ୧୦.୫ େଟିର ବଲିେଶତୀ ମେ 
ଜବର କରବିା ସହ ମ୍ୟାଲନଜର ଆେକିନ୍ ସାହୁଙୁ୍ ଗରିଫ କରଛିନ୍।ି 
ଏସ୍ ଡପିଓିଙ୍ର ଏରାେୃଶ କା�୍୍ୟକୁ ସାଧାରଣଲର ପ୍ରଶଂସା କରା�ାଇଛ।ି

୨୫ ୟନୁଟି୍  ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ
ଜସଳଶ୍ୱର,୨୨ା୯ (େମେି): ଜଲଳଶ୍ୱର ମ୍ୁୟନସିପିାେଟି ି ଅନ୍ଗ୍ର 
େଗିାମ୍ରତୀ ଲେବତୀ ଗରୁପ ଅଫ ଇନଷ୍ଚୁି୍ୟସନ ପକ୍ରୁ ଏକ ଲସ୍ୱଛୋକୃର 
ରକ୍ତୋନ ଶବିରି ଜଲି୍ା ରକ୍ତୋରା ସଂ�, ଜଲଳଶ୍ୱର ରକ୍ତୋରା ସଂ� 
ସହଲ�ାଗଲର ଇନଷ୍ଚୁି୍ୟସନ ପରସିରଲର ଅନୁଷ୍ରି ଲହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଅନୁଷ୍ାନର ଅଧ୍ୟକ୍ା ମଧଛୁନ୍ା ମହାନ୍ ିଶବିରିକୁ ଉେ�ାଟନ କରଥିିଲେ। 
ଅନ୍ୟରମ ଅରଥିି ଭାଲବ ଓଡ଼ଶିା ରକ୍ତଲକନ୍ଦ୍ର ବାଲେଶ୍ୱରର ଡାକ୍ତର 
ମଲହଶ କୁମାର ବଶି୍ୱାଳ, ଜଲି୍ା ରକ୍ତୋରା ସଂ�ର ସଭାପର ି କମଳ 
କୁମାର ଚକ୍ରବର୍୍ତୀ, ଉପସଭାପର ି ସବୁ୍ରର କୁମାର ରଣା, +୨ ବଜି୍ାନ 
ମହାବେି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ ସର୍ୟମୟ ଆଚା�୍୍ୟ, ଶଳି୍ପ ରାେମି ଲକନ୍ଦ୍ରର 
ଅଧ୍ୟକ୍ ପ୍ରକାଶ କୁମାର େନି୍ା,ବରିଞ୍ଚ ି ଭୂୟାଁ, ଅର୍୍ପ ଲଚରଲିଟବୁେ 
ଟ୍ରଷ୍ର ସଭାପର ି େତୀପ୍ ି ନନ୍ତୀ,ସମାଜଲସବତୀ ଲଭାଳାନାର୍ ଗରିତୀ, 
ମଧସୁେୂନ େର୍, େକ୍ଷତୀଧର ବାରକି ପ୍ରମଖୁ ଲ�ାଗ ଲେଇ ରକ୍ତୋରାଙୁ୍ 
ଉତ୍ାହରି କରଥିିଲେ। ମାନସ ମାଇର ି ଶବିରିକୁ ପରଚିାଳନା 
କରଥିିଲେ। ଶବିରିରୁ ୨୫ ୟନୁଟି ରକ୍ତ ସଂଗହୃତୀର ଲହାଇଥିୋ।

କଘିଶାରୀ ସଶକ୍ତକିରଣ ସଘେତନତା ଶବିରି
ଜସଳଶ୍ୱର, ୨୧ା୯ (େମେି): ଜଲଳଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ରାୟାରାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ 
ସରପଞ୍ଚ ଶଭୁସ୍ରିା ୋସଙ୍ ଲପୌରହତି୍ୱଲର ଏକ କଲିଶାରତୀ ସଶକ୍ତକିରଣ 
ସଲଚରନରା ଶବିରି ଅନୁଷ୍ରି ଲହାଇ�ାଇଛ।ି ଏଥିଲର ବାେ୍ୟବବିାହକୁ 
ବଲିରାଧ ଓ ରା’ର କୁପରଣିର ିରର୍ା କଲିଶାରତୀ ସଶକ୍ତ ିଫଳଲର ସାମାଜକି 
ଉତ୍ ର୍ାନ ସମ୍କ୍ଲର ଆଲୋଚନା ପ�୍୍ୟାଲୋଚନା ଲହାଇଥିୋ। 
କମଳ କୁମାର ପରଡ଼ିା, ଶ୍ତୀରାମ ମାରାଣ୍,ି ଅନନ୍ ସାହୁ, ଜୟନ୍ 
ସାହୁ, ଗତୀରାଞ୍ଜଳ ି ପାଣଗି୍ାହତୀ, ବାସନ୍ ି ସାହୁ ,ପ୍ରମଖୁ ଆଲୋଚନାଲର 
ଭାଗ ଲନଇଥିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ ି କମ୍ତୀ ନମରିା ୋସ, ମାଲହଶ୍ୱରତୀ 
ନାୟକ, ଜୟସ୍ରିା ଲଜନା, �ଲଶାୋ କରଣ, ଆରରତୀ ପାତ୍ର, ନମରିା 
ସାସମେ, କାଞ୍ଚନ ପରଡ଼ିା, ସରସ୍ୱରତୀ ଧଳ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ରି ଥିଲେ। 
ମଲନାରଞ୍ଜନ େଲଳଇ ଓ ସମ୍େ ୋସ ପରଚିାଳନା କରଥିିଲେ।

ଭତାଗବତ ଜରନମତାତ୍ସବ ପତାଳତି
ଖଇରା,୨୨ା୯(ସମସି): ବଲିବକାନନ୍ ଲସବା ସଂସ୍ାନ ଆନୁକୂେ୍ୟଲର 
ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ଖଇରା ବ୍ଲକର େୁଗ୍ାମଣ୍ପଠାଲର ବୁଧବାର 
ସର୍ୟବ୍ରର ନାରାୟଣ ଲବଲହରାଙ୍ ଆବାହକତ୍ୱଲର ଭାଗବର 
ଜଲନମାତ୍ବ ପାଳରି ଲହାଇ�ାଇଛ।ି ସନାରନ ଲବଲହରାଙ୍ 
ଲପୌଲରାହରି୍ୟଲର ଆଲୟାଜରି ସଭାଲର ମକୁ୍ତକିାନ୍ ଶରପର୍ତୀ 
ମଖୁ୍ୟଅରଥିି, ବଶିଷି୍ ପ୍ରବଚକ ହରହିର ପାଣଗି୍ାହତୀ ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା, 
ଲକୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଷୃ୍,ି କାଞ୍ଚନ ବ୍ରହ୍ାକୁମାରତୀ, ନରିଞ୍ଜନ ଲବଲହରା, 
ପେମଲୋଚନ ଧର, ର�ନୁାର୍ ପତ୍ରତୀ, ରାଧାକାନ୍ ପାତ୍ର, ସଲନ୍ାର 
ଶରପର୍ତୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଲବାଧ ମହାପାତ୍ର, କରୁଣାକର ମହାନ୍ ି ପ୍ରମଖୁ 
ସମ୍ାନରି ବକ୍ତା ଭାଲବ ଲ�ାଗଲେଇ ମଣରି ଲେୈନନ୍ନି ଜତୀବନଲର 
ଭାଗବର ବାଣତୀର ଆବଶ୍ୟକରା ଉପଲର ଆଲୋକପାର କରଥିିଲେ।

ବାେଆି୍ାଳ,୨୨ା୯(େମେି)

୫ େନିର ବ୍ୟବଧାନ ପଲର ବୁଧବାର ପଣୁ ି
ସବୁର୍ଲ୍ରଖା ନେତୀଲର ବନ୍ୟା ଆସ ିପରସି୍ରିକୁି ଅଧିକ 
ଗଭତୀର କରଛି।ି ଏଲବ ବ ିଅଲନକ ଗ୍ାମ ଜଳବନ୍ ିଲହାଇ 
ରହଥିିବାଲବଲଳ ଏହ ି ବନ୍ୟା ଲୋକଙ୍ େୁର୍ଶ୍ାକୁ 
ବଢ଼ା଼ଇ ଲେଇଛ।ି ଗର ୨ େନି ଧର ିେଗାଣ ବର୍ା ସାଙ୍ଗକୁ 
ନେତୀର ଉପର ମଣୁ୍ଲର ଥିବା ଗାେୁଡ଼ ି ବ୍ୟାଲରଜ୍ ରୁ 
ଅଧିକ ପାଣ ି ଛଡ଼ା�ବିା ପଲର ଏହ ି ପରସି୍ରି ି ସଷୃ୍ ି
ଲହାଇଥିବା କୁହା�ାଉଛ।ି ଫଳଲର ବାେଆିପାଳ ବ୍ଲକର 
୫ ପଞ୍ଚାୟରର ୨୦ ଗାଁଲର ବନ୍ୟାପାଣ ି ପ୍ରଲବଶ କରଛି।ି

ରାଜ�ାଟଠାଲର ଏହ ି ନେତୀର ସର୍କ ସଂଲକର 

୯.୩୬ ମଟିର ରହଥିିବାଲବଲଳ ସନ୍୍ୟା ସଦୁ୍ା 
ଜଳସ୍ର ୧୦ମଟିର ଉପଲର ପ୍ରବାହରି ଲହଉଛ।ି 
ଫଳଲର ରଳମଣୁ୍ଲର ଥିବା ବାେଆିପାଳ ବ୍ଲକର 
ଅସ୍,ି ବାେଆିପାଳ, ବଷୁି୍ପରୁ ଜାମକୁଣ୍ା, ମଧପୁରୁା 
ପ୍ରଭୃର ି ପଞ୍ଚାୟରର ୨୦ଟ ି ଗ୍ାମ ପାଣଲି�ରଲର 
ରହଛି।ି ବୁଧବାର ରାର ିସଦୁ୍ା ନେତୀର ବପିେ ସଂଲକର 
୧୦.୪୫ ମଟିର ଅରକି୍ରମ କରବି ଲବାେ ିଜଳଲସଚନ 
ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ରାରଲିର ପାଣ ି
ବୃଦ୍ ି ପାଇବାର ସମ୍ାବନା ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ରୁ 
ସରୁକ୍ା େୃଷ୍ରୁି ଲୋକଙୁ୍ ବାର୍ୟା ଆଶ୍ୟସ୍ଳତୀ, ସ୍େୁ 
�ର କମିା୍ ସରୁକ୍ରି ସ୍ାନକୁ ଚାେ�ିବିା ପାଇ ଁ ପ୍ରକ୍ରୟିା 
ଆରମ୍ ଲହାଇଛ।ି ଉଦ୍ାର କା�୍୍ୟ ଏବଂ �ାରାୟାର 

ପାଇ ଁବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଲର ୧୦ଟ ିଡଙ୍ଗା ମରୁୟନ ଲହାଇଛ।ି 
ବ୍ଲକଲର ୨ଟ ି ଓରୋଫ ଟମି୍  ରହଥିିବାରୁ େରକାର 
ପଡ଼ଲିେ ଲସମାନଙୁ୍ ଉଦ୍ାର କା�୍୍ୟଲର ସାମେି 
କରା�ବି ଲବାେ ି ରହସେିୋର େତୀପକ କୁମାର 
ୋଶ କହଛିନ୍।ି ବାେଆିପାଳ-ବଷୁି୍ପରୁ, ପଞ୍ଚରୁୁଖି-
ଲଚୌଧରୁତୀକୁେ, ଜାମକୁଣ୍ା-ନୟାବାେ,ି ଜାମକୁଣ୍ା-
କୁହ୍ାଚଡ଼, ଜାମକୁଣ୍ା-ରାଳପୋ, ବାେଆିପାଳ-
କୁେମାନସଂି, କୁେମାନସଂି-ରାଉରରାପରୁ ଗ୍ାମ୍ୟ 
ରାସ୍ା ଉପଲର ୪/୫ଫୁଟ ଉର୍ଲର ବନ୍ୟାପାଣ ି
ପ୍ରବାହରି ଲହଉଥିବାରୁ ଲ�ାଗାଲ�ାଗ ବଛିେନି୍ନ ଲହାଇଛ।ି 
ବ୍ଲକଲର ୨୪ �ଟେଆି ବନ୍ୟା ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ ଲଖାୋ�ାଇ 
ପରସି୍ରି ି ଉପଲର ସରକ ୍ େୃଷ୍ ି ରଖା�ାଇଛ।ି

ଖଇରା,୨୨ା୯(େମେି): ବାଲେଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଡୁଙୁ୍ଗରା ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟର 
ଅଧତୀନ ମହୁଁଚୁଆଁ ଗ୍ାମଲର ଲପାଖରତୀ 
ନେିାମକୁ ଲକନ୍ଦ୍ର କର ି ପଲଡ଼ାଶତୀ ଖାନପରୁ 
ଗ୍ାମ ସହ ସମ୍କ୍ ରକି୍ତ ଲହବାଲର 
ୋଗଛି।ି ରାଙ୍ ଗ୍ାମ ଲପାଖରତୀକୁ ସ୍ୱୟଂ 
ସହାୟକିା ଲଗାଷ୍ତୀଙୁ୍ େଆି�ବିା ପରବିଲର୍୍ 
ଖାନପରୁ ଗ୍ାମବାସତୀଙୁ୍ ନେିାମ େଆି�ବିା 
ପ୍ରରବିାେଲର ବୁଧବାର ମହୁଁଚୁଆଁ 
ଗ୍ାମବାସତୀ ଖଇରା ବଡିଓିଙ୍ କା�୍୍ୟାଳୟ 
ସମ୍ଖୁଲର ଧାରଣାଲର ବସଥିିଲେ। ପଲର 
ବଡିଓି ନେିାମ ସମ୍କ୍ତୀର ସମସ୍ ନୟିମ 
ବରିୟଲର ଗ୍ାମବାସତୀଙୁ୍ ବୁଝାଇବା 
ସହ ଆଗାମତୀ େନିଲର ଏ ବରିୟଲର 
ପେଲକ୍ପ ଲନବାକୁ ପ୍ରରଶିରୁର ି ଲେବା 
ପଲର ଗ୍ାମବାସତୀ ଧାରଣାରୁ ଉଠଥିିଲେ। 

ମହୁଚୁଁଅାଁ ଗ୍ାମର ୩ ଲପାଖରତୀ ମଧ୍ୟରୁ 
ଲଗାଟଏି ମହୁଚୁଁଅାଁ ଗ୍ାମବାସତୀ ନେିାମ 
ଲନଇଥିବାଲବଲଳ ଅନ୍ୟ ୨ଟକୁି ପଲଡ଼ାଶତୀ 
ଖାନପରୁ ଗ୍ାମବାସତୀ ନେିାମ ଲନଇଛନ୍।ି 
ପ୍ରଶାସନ ଲବଆଇନ ଭାଲବ ଲସମାନଙୁ୍ 

ନେିାମ ଲେଇଥିବା ଲନଇ ମହୁଚୁଁଆଁ ଗ୍ାମର 
ମଖୁ୍ୟ ରର୍ା ସମରି ିସଭ୍ୟା ପ୍ରରନିଧିି ଲକୈଳାସ 
ନାୟକ କହଛିନ୍।ି ଗ୍ାମର ସମସ୍ ଲପାଖରତୀକୁ 
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଲଗାଷ୍ତୀମାନଙୁ୍ ନେିାମ 
େଆି�ବିାକୁ ଉପଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ େଖିିର ଭାଲବ 
ଅବଗର କରା�ାଇଥିୋ। ଉପଜଲି୍ାପାଳ 
ଏ ସମ୍କଲ୍ର ପେଲକ୍ପ ଲନବାକୁ ବଡିଓିଙୁ୍ 
ନଲିର୍ଶ୍ ଲେଇଥିଲେ। ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ ି ଗରୁପ୍ ଙୁ୍ 
ନେିାମ େଆି�ବିା ପରବିଲର୍୍ ଅଗଷ୍ 
୫ ରାରଖିଲର ନେିାମ ଡକା�ାଇଥିୋ। 
ମହୁଚୁଁଆଁରୁ ଲକୌଣସ ିଗ୍ାମବାସତୀ ନ ଆସବିାରୁ 
ପନୁଶ୍ ଅଗଷ୍ ୧୨ ରାରଖିଲର ମହୁଚୁଁଆଁ 
ଗ୍ାମବାସତୀଙ୍ ଅଲଗାଚଲର ଖାନପରୁ 
ଗ୍ାମବାସତୀଙୁ୍ ନେିାମ େଆି�ାଇଥିବା ଲନଇ 
ଶ୍ତୀ ନାୟକ ଅଭଲି�ାଗ କରଛିନ୍।ି ବଡିଓି 
ପଶୁର୍ାମ ପଣ୍ାଙୁ୍ ପଚାରବିାଲର ସବୁ କଛି ି
ନୟିମ ମଧ୍ୟଲର ଲହାଇଛ।ି ଗ୍ାମବାସତୀମାନଙ୍ 
ୋବ ି ରର୍ା ସରକାରତୀ ଗାଇଡ୍ ୋଇନ୍  
ଅନୁ�ାୟତୀ ଲଗାଟଏି ଲପାଖରତୀ ମହଳିା ଗରୁପ୍ କୁ 
େଆି�ବିା ସହ ଅନ୍ୟ ୨ଟକୁି ସାଧାରଣଲର 
ଲନାଟସି୍  େଆି�ାଇ ନେିାମ େଆି�ାଇଛ।ି

ସବୁର୍୍ଜରରଖତାରର 
ପଣୁ ିଆସଲିତା 

ବନୟୁତା

୨୦ ଗତାଁରର ପ୍ରରବ� କଲତା ବନୟୁତାପତାଣ ି

ରପତାଖରୀ ନଲିତାମକୁ ରନଇ ବଢୁଛ ିବବିତାଦ

ଧତାରଣତାରର ବସରିଲ ମହୁଁଚୁଅତାଁ ଗ୍ତାମବତାସୀ

ବାେଆି୍ାଳ,୨୨ା୯(େମେି): ବାେଆିପାଳ 
ବ୍ଲକଲର ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରତୀ ସଡ଼କ ଲ�ାଜନାର 
ରାସ୍ାଗଡ଼ୁକି େତୀ�୍େନି ଧର ି ମରାମର ି ଅଭାବରୁ 
ଏଲବ ମରଣ�ନ୍ାଲର ପରଣିର ଲହାଇଛ।ି 
ଏଗଡ଼ୁକି ରୁରନ୍ ମରାମର ି ପାଇଁ ଗୋଗରି ି ସ୍ରୃ ି
ବକିାଶ ପରରିେର ଆବାହକ ବକିାଶ ଗରି ି ୋବ ି

କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ରାସ୍ାଗଡ଼ୁକି ଲହୋ ଜାମକୁଣ୍ା 
ଛକରୁ କାଳପିୋ ଭାୟା କଚୁଆଲପାେ, କାଳପିୋରୁ 
ପଞ୍ଚପୁାେ,ି ସମିଳୁଆି ବଜାରରୁ ମାନ୍ାରା, ପ୍ରରାପପରୁ 
ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକରୁ ଚାନ୍ମଣ ି ଭାୟା ଅଳାଡହିା 
ଏବଂ କଚୁଆଠାରୁ ରାହାଳଆି। ଶ୍ତୀ ଗରି ି ରାଜ୍ୟ 
ଗ୍ାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବଭିାଗର ନଲିର୍୍ଶକ ରର୍ା ସ୍ୱରନ୍ତ୍ର 

ଶାସନ ସଚବିଙୁ୍ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମଲର ଏହ ି ୋବ ି
ଉପସ୍ାପନ କରଛିନ୍।ି ବାେଆିପାଳବାସତୀଙ୍ ସ୍ୱାର୍୍ 
େୃଷ୍ରୁି ଏହ ି ରାସ୍ାଗଡ଼ୁକିର ମରାମର ି ଅର୍ୟନ୍ 
ଆବଶ୍ୟକ ଲବାେ ି ଶ୍ତୀ ଗରି ି ମରବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍।ି 
ଲରଲବ ରାଜଲନୈରକି ଇଛୋଶକ୍ତରି ଅଭାବ ଲ�ାଗୁଁ 
ରାସ୍ାଗଡ଼ୁକି ଏଲବ ଲଶାଚନତୀୟ ଲହାଇପଡ଼ଛି।ି

ପ୍ରଧତାନମନ୍ତୀ ସଡ଼କ ରଯତାଜନତା ରତାସ୍ତା ମରତାମତ ିଦତାବ ି
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ଗରୁୁବାର, ୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧

ଗହନା ବଶଷି୍ଟଙ୍କ ଗରିଫ ଉ୍ସର 
ସରାକ ଲଗାଇସଲ େପୁ୍ମିସକାର୍ଟ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି: ପର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ମ(ଅଶ୍ଳୀଳ 
ଚଳଚ୍ତି୍ର) ମାମଲାରେ ଅଭରିେତ୍ରଳୀ ଗହୋ ବଶଷି୍ଠଙ୍କୁ  
ବଡ ଆଶ୍ବସ୍ ି ମଳିଛି।ି ଏହ ି ମାମଲାରେ ତାଙ୍ 

ଗେିଫଦାେଳୀ ଉପରେ 
ସକୁପ୍ମିର�ାରଣ୍ଣ ରୋ� 
ଲଗାଇଛନ୍।ି ଏହା 
ପବୂଣ୍ଣେକୁ  ବରମବେ 
ହାଇର�ାରଣ୍ଣ ଗହୋଙ୍ 
ଆଗକୁଆ ଜାମେି 
ଆରବଦେ�କୁ ଖାେଜ 
� େ ିର ଦ ଇ ଥି ର ଲ । 
ପରେ ରସ 

ସକୁପ୍ମିର�ାରଣ୍ଣଙ୍ ଦ୍ବାେସ୍ଥ ରହାଇଥିରଲ। ରତରବ 
ସରବଣ୍ଣାଚ୍ େ୍ାୟାଳୟ ହାଇର�ାରଣ୍ଣଙ୍ େରିଦ୍ଣ୍ଣଶ ଉପରେ 
ରୋ� ଲଗାଇ ରଦଇଛନ୍ ି ଏବଂ ତଦନ୍ରେ ସହର�ାଗ 
�େବିା�କୁ  ଅଭରିେତ୍ରଳୀଙ୍କୁ  �ହଛିନ୍।ି ସଚୂୋର�ାଗ୍ ର� 
ଏ� ରେବସାଇରରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭଡିଓି ଅପରଲାଡ ଏବଂ 
ସକୁରଂି ଅଭରି�ାଗରେ ଗହୋଙ୍କୁ  କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ଚ ଗେିଫ 
�େଥିିଲା। ମାଲୋେଳୀ ଥାୋରେ େକୁ ଜକୁ  ମାମଲା�କୁ  ମକୁମବେଇ 
କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ଚ�କୁ  ହସ୍ାନ୍େ �ୋ�ାଇଥିଲା। ପର୍ଣ୍ଣ ଭଡିଓି 
ମାମଲାରେ ଅଭରିେତ୍ରଳୀ ଶଳି୍ା ରସଟ୍ଳୀଙ୍ ବ୍ବସାୟଳୀ ପତ ି
ୋଜ �କୁନ୍ଦାଙ୍ ସହତି ତାଙ୍ �ମ୍ାେଳୀେ ୩େକୁ  ୪  ଫିଲ୍ମ 
େମିଣ୍ଣାତାଙ୍  ବରିୋଧରେ ଜରେ ମରଡଲ ଏଫଆଇଆେ 
େକୁ ଜକୁ  �େଥିିରଲ। ୋଜ �କୁନ୍ଦାଙ୍ ପବୂଣ୍ଣେକୁ  ରପବୃଆେଳୀରେ 
ଅଶ୍ଳୀଳ ଚଳଚ୍ତି୍ର ମାମଲାରେ ଗହୋ ବଶଷି୍ଠଙ୍କୁ  ଗେିଫ 
�ୋ�ାଇଥିଲା। ଅଶ୍ଳୀଳ ଚଳଚ୍ତି୍ର ମାମଲାରେ ତାଙ୍ 
ବରିୋଧରେ େକୁ ଜକୁ  ଏଫଆଇଆେରେ ଗେଫି ଭୟରେ 
ରସ ଆଗକୁଆ ଜାମେି ଆରବଦେ �େଥିିରଲ। ରତରବ 
ରସସେ ର�ାରଣ୍ଣ ଏବଂ ବରମବେ ହାଇର�ାରଣ୍ଣ ଏହା�କୁ  ଖାେଜ 
�େରିଦଇଥିରଲ।

େମ୍-ୁକାଶ୍ଲୀରର ୬ କମ୍ଟଚାରଲୀ  
ବହଷି୍ କୃତ
ଶ୍ରନଗର,୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି:  ଜମ୍କୁ-�ାଶ୍ମଳୀେରେ ୬ 
ଜେ ସେ�ାେଳୀ �ମଣ୍ଣଚାେଳୀଙ୍କୁ  ଚା�େିଳୀେକୁ  ବହଷି୍ାେ 
�େଦିଆି�ାଇଛ ି । ଆତଙ୍ବାଦଳୀ ସଙ୍ଗଠେ ସହ 
ସମ୍�ଣ୍ଣରେ ଥିବା ଅଭରି�ାଗରେ ଏହ ି �ା�ଣ୍ଣ୍ାେକୁ ଷ୍ଠାେ 
ଗ୍ରହେ �ୋ�ାଇଛ।ି ଏହ ି ୬ �ମଣ୍ଣଚାେଳୀଙ୍ ମଧ୍ୟରେ 
ଜମ୍କୁ-�ାଶ୍ମଳୀେ ପକୁଲସିେ ଦକୁ ଇ ଅଧି�ାେଳୀ ମଧ୍ୟ 
ସାମଲି ଅଛନ୍।ି େରିପାରଣ୍ଣ ଅେକୁ �ାୟଳୀ  ଆତଙ୍ବାଦଳୀ 
ଲଙି୍ଗେ ତଦନ୍ ଲାଗ ି ର�ନ୍ଦଶାସତି ପ୍ରଦଶ 
ସେ�ାେଙ୍ ଦ୍ବାୋ ଏଥିପାଇଁ ଏ� �ମରି ି ଗଠେ 
�ୋ�ାଇଥିଲା। ଏହ ି �ମରିେି ସକୁପାେଶି କ୍ରମ 
ଏହ ି �ମଣ୍ଣଚାେଳୀଙ୍କୁ  ଚା�େିେିକୁ  ବଦିା �ୋ�ାଇଛ।ି 
ଭାେତଳୀୟ ପଙି୍ଗଳ ର�ାଡେ ଧାୋ ୩୧୧ (୨)(c) 
ଅେକୁ �ାୟଳୀ ଏହ ି �ମରି ି ଗଠେ ରହାଇଥିଲା।  ଏହା 
ପବୂଣ୍ଣେକୁ  ଜକୁ ଲାଇରେ ୧୧ ଜେ �ମଣ୍ଣଚାେଳୀଙ୍କୁ  ଚା�େିଳୀେକୁ  
ବହିଷି୍ାେ �ୋ�ାଇଥିଲା। ରସମାେଙ୍ ମଧ୍ୟରେ 
ଆତଙ୍ବାଦଳୀ ସଂଗଠେ ମକୁଜାହଦି୍େିେ �ମାଣ୍ଡେ 
ସୟଦ ସଲାହକୁ ଦ୍େିଙ୍ ପକୁଅ ସାମଲି ଥିଲା।

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୨ା୯(ଏସେନ୍)ି: ପ୍ଧାେମନ୍ତଳୀ େରେନ୍ଦ 
ରମାଦଳୀ ବକୁ ଧବାେ ଆରମେ�ିା ଗସ୍ରେ �ାଇଛନ୍।ି 
ରତରବ ଆଫଗାେସି୍ାେ ବାୟକୁସଳୀମା ରଦଇ ତାଙ୍ ବମିାେ 
�ାଇୋହ ିଁ। ସକୁେକ୍ା �ାେେେକୁ  ଏହ ି େଷି୍ପତ୍ ି େଆି�ାଇଛ।ି 
ରସ ଆରମେ�ିା �ବିା ପାଇଁ ପା�ସି୍ାେ ବାୟକୁସଳୀମା�କୁ 
ବ୍ବହାେ �େଛିନ୍।ି ପ୍ଧାେମନ୍ତଳୀଙ୍ ସହ ଏୟାେରଫାସଣ୍ଣ 
ୋେରେ ଏେଏସଏ ଅଜତି ରଡାଭାଲ, ରବୈରଦଶ�ି 
ସଚବି ହରଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣେ ଶ୍ଳୀଙ୍ଗଲାଙ୍ ସରମତ ବେଷି୍ଠ ଅଧି�ାେଳୀ 
ଆରମେ�ିା ଗସ୍ରେ �ାଇଛନ୍।ି ସଚୂୋ ଅେକୁ�ାୟଳୀ 
ପ୍ଧାେମନ୍ତଳୀଙ୍ ବମିାେ ଲାଗ ି ପା�ସି୍ାେ ବାୟକୁସଳୀମା 
ବ୍ବହାେ ଲାଗ ିଅେକୁମତ ିମଗା �ାଇଥିଲା। ଇସଲାମାବାଦ 
ଏ ରେଇ ମଞ୍କୁେଳୀ ରଦଇଥିଲା। ଭାେତେକୁ  ଆରମେ�ିା �ବିା 
ପାଇଁ ପା�ସି୍ାେ �ମିବୋ ଆଫଗାେ ବାୟକୁସଳୀମା ରଦଇ �ବିା�କୁ 
ପଡଥିାଏ। ଏହା ପରେ ବମିାେ ତାଜା�ସି୍ାେ ସଳୀମା ରଦଇ 
ଉତ୍େ ଆରଲାଣ୍�ି ସାଗେ ଉପରେ �ାଇଥାଏ। ରତରବ 
ଅେ୍ ଆରମେ�ିଳୀୟ ସହେ�କୁ �ବିା�କୁ ରହରଲ �ାତ୍ରାପଥରେ 
ପେବିତ୍ଣ୍ଣେ ରହାଇଥାଏ। େୂଆଦଲି୍ଳୀେକୁ  ଆରମେ�ିା ପହଞ୍ଚବିା 
ଲାଗ ି ପ୍ଧାେମନ୍ତଳୀଙ୍ ବମିାେ�କୁ ୧୫ ଘଣ୍ା ଲାଗବି। 
ରତରବ ଆଫାଗାେ ରଦଇଗରଲ ଅଧି� ସମୟ ଲାଗଥିାଏ। 
ଆଫଗାେ�କୁ �ବ୍ ଜା �େବିା ପରେ ତାଲବିାେ ଅଗଷ୍ଟ 
୧୬ରେ ବାେଜିି୍ � ଉଡାେ ପାଇଁ େଜି ବାୟକୁସଳୀମା�କୁ ବନ୍ଦ 
�େରିଦଇଥିଲା। ଭାେତ ସେ�ାେ ମଧ୍ୟ ଏୟାେଲାଇେ 
�ମ୍ାେଳୀଗକୁଡ�ିକୁ  ଆଫଗାେ ବାୟକୁସଳୀମା ବ୍ବହାେ େ 
�େବିା�କୁ �ହଥିିରଲ। ଏହା ପବୂଣ୍ଣେକୁ  ୨୦୧୯ରେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି
ୋମୋଥ ର�ାବନି୍ଦ ଏବଂ ପ୍ଧାେମନ୍ତଳୀ ରମାଦଳୀଙ୍ ବମିାେ�କୁ 
େଜି ବାୟକୁସଳୀମା ବ୍ବହାେ ପାଇଁ ପା�ସି୍ାେ ଅେକୁମତ ି
ରଦଇେଥିଲା। ଭାେତ ଏହ ି ପ୍ସଙ୍ଗ ସଭିଲି ଆଭଏିସେ 
ଅଗଣ୍ଣାୋଇରଜସେ(ଆଇସଏିଓ)ରେ ଉଠାଇଥିଲା। 

 ପ୍ଧାେମନ୍ତଳୀ ରମାଦଳୀ ଏହ ି ୪ ଦେିଆି ଗସ୍ରେ 
ଆରମେ�ିା ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ରଜା ବାଇରଡେ, ଉପୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି
�ମଳା ହ୍ାେସିଙ୍କୁ  ରଭର ି ଦ୍ବପିାକ୍�ି ଆରଲାଚୋ �େବିା 
ସହତି ୟକୁଏେଜଏି ରବୈଠ��କୁ ସରମବୋଧେ �େରିବ। ରସ 
�୍ବାଡ ୋଷ୍ଟ୍ରଗକୁଡ�ିେ ସମ୍ଳିେଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସାମଲି ରହରବ। 
ଏହ ିଗସ୍ ପବୂଣ୍ଣେକୁ  ରମାଦଳୀ �ହଛିନ୍ ିର� ରସ ବାଇରଡେଙ୍ 
ଆମନ୍ତେରେ ୨୦୨୧ ରସରପଟେମବେେ ୨୨େକୁ  ୨୫ ତାେଖି 
ପୟଣ୍ଣ୍ନ୍ ଆରମେ�ିା ଗସ୍ରେ �ରିବ । ଏହ ି ଅବସେରେ 
ବାଇରଡେଙ୍ ସହ ଭାେତ-ଆରମେ�ିା ବ୍ାପ� 
ଅନ୍ଜଣ୍ଣାତଳୀୟ େେେଳୀତ�ି ସହର�ାଗତିା ଓ ପେସ୍ପେ ସ୍ବାଥଣ୍ଣ 
ସହ ଜଡ଼ତି ଆଞ୍ଚଳ�ି ଓ ଅନ୍ଜଣ୍ଣାତଳୀୟ ପ୍ସଙ୍ଗ ଉପରେ 
ଆରଲାଚୋ �େରିବ । ରସ ଉପୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି �ମଳା 
ହାେସିଙ୍କୁ  ସାକ୍ାତ �େ ି ଉଭୟ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ େଦି୍୍ଦିଷ୍ଟ 
ଭାରବ ବଜି୍ାେ ଓ ପ୍�କୁକ୍ ିରକ୍ତ୍ରରେ ସହର�ାଗେ ସମ୍ାବୋ 
ଉପରେ ଆରଲାଚେ �େରିବ । ଏହା ବ୍ତଳୀତ ବାଇରଡେ, 
ଅରଷ୍ଟ୍ରଲଆି ପ୍ଧାେମନ୍ତଳୀ ସ୍କର ରମାେସିେ ଏବଂ ଜାପାେ 
ପ୍ଧାେମନ୍ତଳୀ ରୟାଶହିରିଦ ସକୁଗାଙ୍ ସହ ବ୍କ୍ଗିତ ଭାରବ 
ପ୍ଥମ କ୍ାଡ ରେତା ଶଖିେ ସମ୍ଳିେଳୀରେ ସାମଲି ରହରବ 
। ଏହ ି ସମ୍ଳିେଳୀରେ ଚଳତିବରଣ୍ଣ ମାଚ୍ଣ୍ଣରେ ରହାଇଥିବା 
େୟିଣ୍ଣାସଗକୁଡ଼�ିେ ପ୍ଗତ ି ସଂକ୍ାନ୍ରେ ବଚିାେବମିଶଣ୍ଣ 
�ୋ�ବି। ଏହା ଭାେତ-ପ୍ଶାନ୍ ମହାସାଗେ ରକ୍ତ୍ର 
େମିରନ୍ ମଳିତି ଦୃଷ୍ଟରି�ାେ ଆଧାେରେ ଭବରି୍ତ 
�ାୟଣ୍ଣ୍�ଳାପେ ପ୍ାଥମ�ିତାଗକୁଡ଼�ିକୁ  ରେଖାଙି୍ତ ପାଇଁ 
ସକୁର�ାଗ ପ୍ଦାେ �େବି ।ଏହ ି ଗସ୍ରେ ଅରଷ୍ଟ୍ରଲଆି 
ପ୍ଧାେମନ୍ତଳୀ ରମାେସିେ ଓ ଜାପାେ ପ୍ଧାେମନ୍ତଳୀ ସକୁଗାଙ୍କୁ  
ମଧ୍ୟ ରମାଦଳୀ ସାକ୍ାତ �େ ି ଦ୍ବପିାକ୍�ି ସମ୍�ଣ୍ଣ ବାବଦରେ 
ତଥା ଆଞ୍ଚଳ�ି ଏବଂ ଅନ୍ଜଣ୍ଣାତଳୀୟ ପ୍ସଙ୍ଗ ସହ ଜଡ଼ତି 
ପ୍ସଙ୍ଗରେ ଆରଲାଚୋ �େରିବ।

 �ଆମେରକିା ଗମେ ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ

ଆଫଗାନସି୍ାନ ମେଇ ଗୋନ ିମୋେ୍ରୀଙ୍କ ବେିାନ

ନୁୟୁୟକ୍ଟ, ୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି

ମଳିତି ଜାତସିଂଘ ମହାସଭା (ୟକୁଏେଜଏି)
େ ୭୬ତମ ଅଧିରବଶେରେ ତକୁ �ଣ୍ଣଳୀ�କୁ 
�ଡ଼ା ଜବାବ ରଦଇଛ ି ଭାେତ। ତକୁ �ଣ୍ଣଳୀ 
ୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି ରେରସପ ି ତାଇରପ ଏରୋଡଗାେ 
ୟକୁଏେଜଏିରେ ଅଭଭିାରେ େଖି �ାଶ୍ମଳୀେ 

ପ୍ସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାେକୁ  ଏହାେ �ଡା ଜବାବ 
ରଦଇଥିରଲ ଭାେତେ ରବୈରଦଶ�ି ମନ୍ତଳୀ ଏସ 
ଜୟଶଙ୍େ। ରସ ସାଇପ୍ସ ପ୍ସଙ୍ଗ ଉରଲ୍ଖ 
�େ ି ତକୁ �ଣ୍ଣଳୀ�କୁ  ରଘେଥିିରଲ। ତକୁ �ଣ୍ଣଳୀ ଅରେ� 
ଦଶନ୍ ି ରହଲା ସାଇପ୍ସେ ସଂିହ ଭାଗ�କୁ 
ରବଆଇେ ଭାରବ �ବ୍ ଜା �େରିେଇଛ।ି 
ଏହ ି ପ୍ସଙ୍ଗରେ ଜାତସିଂଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ସ୍ାବ 
ପାେତି ରହାଇଛ।ି �ନି୍କୁ  ତକୁ �ଣ୍ଣଳୀ ଏହା�କୁ 
ମାେକୁ ୋହ ିଁ। ଜୟଶଙ୍େ େଜିେ ସାଇପ୍ସ 
ସମ�କ୍ େରି�ାସ କ୍ରିଷ୍ଟାରଡୌଲାଇଡ୍ସଙ୍ 
ସହ ଦ୍ବପିାକ୍�ି ଆରଲାଚୋ �େଛିନ୍।ି ଏହ ି
ସମୟରେ ରସ ମଳିତି ଜାତସିଂଘ ସକୁେକ୍ା 
ପେରିଦ(ୟକୁଏେଏସସ)ିରେ ସାଇପ୍ସ 
ପ୍ସଙ୍ଗରେ ପାେତି ପ୍ସ୍ାବ ପାଳେେ 

ଆବଶ୍�ତା ଉପରେ ରଜାେ ରଦଇଥିରଲ। 
ଜୟଶଙ୍େ ବକୁ ଧବାେ ର୍ବରି �େ ି �ହଛିନ୍ ି ର� 
ଉଭୟ ରଦଶ ଆଥ ୍ଦି� ସମବେନ୍�କୁ  ଆହକୁେ ି ବୃର୍ ି
�େବିା ପାଇଁ �ା�ଣ୍ଣ୍ �େକୁ ଛନ୍।ି ଜୟଶଙ୍େ 
କ୍ରିଷ୍ଟାରଡୌଲାଇଡ୍ସଙ୍ ଆଞ୍ଚଳ�ି ଜ୍ାେ�କୁ ପ୍ଶଂସା 
�େଛିନ୍।ି ସମରସ୍ ସାଇପ୍ସ ପ୍ସଙ୍ଗରେ 
ପାେତି ପ୍ସ୍ାବ�କୁ ପାଳେ �େବିା ଉଚତି ରବାଲ ି

ରସ �ହଥିିରଲ। 
ଏରୋଡଗାେ ମଙ୍ଗଳବାେ ୟକୁଏେଜଏିରେ 

�ହଥିିରଲ ର� �ାଶ୍ମଳୀେ�କୁ  ରେଇ ୭୪ ବରଣ୍ଣ 
ରହଲା ଜାେ ିେହଥିିବା ସମସ୍ା�କୁ  ଉଭୟ ୋଷ୍ଟ୍ର 
ଆରଲାଚୋ ତଥା ଜାତସିଂଘେ ପ୍ାସଙ୍ଗି� 
ପ୍ସ୍ାବ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାେ �େବିା ଉଚତି। 
ଏହା ପବୂଣ୍ଣେକୁ  ମଧ୍ୟ ରସ ଜାତସିଂଘରେ �ାଶ୍ମଳୀେ 
ପ୍ସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିରଲ। ରତରବ ଭାେତ ଏହା�କୁ 
�ଡା ବରିୋଧ �େଥିିଲା। ସଚୂୋର�ାଗ୍ ର� 
୧୯୭୪ରେ ୟକୁୋେ ସେ�ାେେ ସମଥଣ୍ଣେରେ 
ରସୋ କ୍ମତା ଦଖଲ �େବିା ପେଠାେକୁ  
ସାଇପ୍ସରେ ସଂଘରଣ୍ଣ ଆେମ୍ ରହାଇଥିଲା। 
ଏହା ପରେ ତକୁ �ଣ୍ଣଳୀ ୟକୁୋେେ ଉତ୍େ ଭାଗରେ 
ଆକ୍ମେ �େଥିିଲା। ଭାେତ ଜାତସିଂଘ 

ପ୍ସ୍ାବ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହ ି ମାମଲାେ ଶାନ୍ପିରୂ୍ଣ୍ଣ 
ସମାଧାେ ଦାବ ି �େଛି।ି ପା�ସି୍ାେ ପରେ 
ତକୁ �ଣ୍ଣଳୀ ଭାେତ ବରିୋଧଳୀ �ା�ଣ୍ଣ୍�ଳାପେ ର�ନ୍ଦ 
ବେ�ିାଇଛ।ି େରିପାରଣ୍ଣ ଅେକୁ �ାୟଳୀ ର�େଳ 
ଏବଂ �ାଶ୍ମଳୀେ ସରମତ ରଦଶେ ଅରେ� 
ଭାଗରେ ଚାଲଥିିବା ଚେମପନ୍ଳୀ �ା�ଣ୍ଣ୍�ଳାପ 

ପାଇଁ ତକୁ �ଣ୍ଣଳୀ ପାଣ୍ ି ର�ାଗାଉଛ।ି ତକୁ �ଣ୍ଣଳୀ 
ଭାେତରେ ମକୁସଲମାେଙ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚେମପନ୍ଳୀ 
ଚନି୍ାଧାେ ବୃର୍ ି �େକୁ ଛ ି ଏବଂ ରସମାେଙ୍କୁ  
େ�ି କୁକ୍ ି �େବିା�କୁ  ପ୍ୟାସ �େକୁ ଛ।ି ଦକ୍େି 
ଏସଆିେ ମକୁସଲମାେଙ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଭାବ 
ବସି୍ାେ �େବିା ପାଇଁ ତକୁ �ଣ୍ଣଳୀ ଏପେ ି �େକୁ ଛ।ି

ୟଏୁନଜଏିରେ କାଶ୍ମୀେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲା ତୁକ୍ମୀ

ସାଇପ୍ରସକୁ ମନଇ କଡା ଜବାବ ମେମେ ଜୟଶଙ୍କର

ଭାେତେ ରେତାବନମୀ ପରେ ରକାଭସିଲି୍ଡକୁ ମଞ୍େୁ ିରେଲା ବ୍ରିେନ

େନିକରେ ୨୬୯୬୪ ନୂଆ ସଂକ୍ରମତି

 �ପଶ୍େିବଙ୍ଗ ନବି୍ାଚନ ପରବର୍୍୍ରୀ ହଂିସା
ଆଉ ଜରେ ବରିଜପ ିରନତାଙ୍କ ମତୁୃୟୁ

େକିା ପ୍ରମାେପତ୍ରକୁ 
ରେଲାନ ିସ୍ମୀକୃତ ି

ଲଣ୍ଡନ,୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି: ଭାେତେ 
ରଚତାବେଳୀ ପରେ ବ୍ରିରେ େଜିେ ର�ିା 
େଳୀତରିେ ପେବିତ୍ଣ୍ଣେ �େଛି।ି ଏରବ ସଂରଶାଧିତ 
�ାତ୍ରା େୟିମରେ ରସେମ୍ ଇେଷ୍ଟଚିକୁ ୍ଟ୍ ଅଫ୍ 
ଇଣ୍ଡଆିେ �ରୋୋ ର�ିା ‘ର�ାଭଶିଲି୍ଡ’ �କୁ 
ବ୍ରିରେ ମଞ୍କୁେ ି ରଦଇଛ।ି ରତରବ ଭାେତେ 
ର�ିା ପ୍ମାେପତ୍ର�କୁ ସ୍ବଳୀ�ୃତ ି ମଳିେିାହ ିଁ । ଏହା 
ଉପରେ ଭେରା �ୋ�ାଇପାେବି ୋହ ିଁ ରବାଲ ି
ବ୍ରିରେ ପକ୍େକୁ  �କୁହା�ାଇଛ।ି ଏଥିର�ାଗକୁଁ 
ବ୍ରିରେ ଗସ୍ �େକୁ ଥିବା ଭାେତଳୀୟମାେଙ୍କୁ  
ରସଠାରେ ୧୦ ଦେି ପ�ଣ୍ଣ୍ନ୍ ସଙ୍ଗରୋଧରେ 
େହବିା�କୁ  ପଡବି ଏବଂ ପେଳୀକ୍ା �ୋଇବା�କୁ 
ରହବ। ବ୍ରିରେେ ଏହ ି େଷି୍ପତ୍ ି ବର୍ଣ୍ଣରବୈରମ୍ 
ଆଧାେତି ରବାଲ ି ଭାେତଳୀୟ ୋଗେ�ି 
�ହଥିିରଲ। ଭାେତ ସେ�ାେ ମଧ୍ୟ  ବ୍ରିରେେ 

େୂଆ ର�ିା େଳୀତ�ିକୁ  ତଳୀବ୍ ବରିୋଧରେ 
�େଥିିରଲ ଏବଂ ‘ର�ସା�କୁ  ରତସା’ େଳୀତ ି
ଗ୍ରହେ �ୋ�ବି ରବାଲ ି ରବୈରଦଶ�ି ମନ୍ତଳୀ 
ଏସ ଜୟଶଙ୍େ ରଚତାବେଳୀ ରଦଇଥିରଲ। 
ବ୍ରିରେେ ସଂରଶାଧିତ େରିଦ୍ଣ୍ଣଶାବଳଳୀରେ 
ଉରଲ୍ଖ େହଛି ିର� ଅର�ଟୋବେ ୪େକୁ  ବ୍ରିରେ, 
ୟକୁରୋପ, ଆରମେ�ିା ତଥା ଅେ୍ �ଛି ିରଦଶ 
ଦ୍ବାୋ ଅେକୁ ମତ ି ପାଇଥିବା ର�ିାେ ଦକୁ ଇର ି
ରଡାଜ୍ ରେଇଥିବା ରଲା�ଙ୍କୁ  ରଦଶରେ 
ପ୍ରବଶ ପାଇଁ ଅେକୁ ମତ ି ମଳିବି। ଏରବ 
ଆଉ �ଛି ି ର�ିା�କୁ  ସ୍ବଳୀ�ୃତପି୍ାପ୍ତ ତାଲ�ିାରେ 
ସାମଲି �ୋ�ାଉଛ।ି ରସଗକୁଡ�ି ମଧ୍ୟରେ 
ଅଷ୍ଟ୍ରାରଜରେ�ା ର�ାଭସିଲି୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରାରଜରେ�ା 
ଭାକ୍ସରଜଭେଆି ଓ ମଡର୍ଣ୍ଣା ରାର�ରା 
ସାମଲି େହଛି।ି ଏହ ି ର�ିାେ ଉଭୟ ରଡାଜ୍  

ରେଇଥିରଲ ବ୍ରିରେରେ ପ୍ରବଶ ପାଇଁ 
ଅେକୁ ମତ ି ମଳିବି। ରତରବ ମାଗଣ୍ଣଦଶ୍ଦି�ାରେ 
�କୁହା�ାଇଛ ି ର� ର�ାଭସିଲି୍ଡେ ଉଭୟ ରଡାଜ୍ 
ରେଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଭାେତଳୀୟଙ୍କୁ  ସଙ୍ଗରୋଧରେ 

େହବିା�କୁ  ପଡ଼ବି। ର�ାଭସିଲି୍ଡ�କୁ  ରେଇ 
ଆମେ ର�ୌେସ ି ଅସକୁବଧିା ୋହ ିଁ। �ନି୍କୁ 
ଭାେତରେ ଦଆି�ାଉଥିବା ର�ିା ପ୍ମାେପତ୍ର 
ଉପରେ ସରନ୍ଦହ େହଛି।ି ଭାେତ ସେ�ାେଙ୍ 
ସହ ର�ିା ପ୍ମାେପତ୍ରେ ମାେ୍ତାେ 
ସଳୀମା ବୃର୍ ି �େବିା�କୁ  �ା�ଣ୍ଣ୍ �େକୁ ଛକୁ ।

� ଲ � ା ତ ା , ୨ ୨ | ୯ ( ଏ ର ଜ େ୍ସ ି ) : 
ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ବଧିାେସଭା େବିଣ୍ଣାଚେ 
ପରେ ରହାଇଥିବା ହଂିସାରେ ଆହତ 
ରହାଇ ଚ�ିତି୍ତି ରହଉଥିବା ମଥକୁୋପକୁେ 
ବରିଜପ ି ଉପାଧ୍ୟକ୍ ମାେସ ଶାହା 
ବକୁ ଧବାେ ପ୍ାେ ହୋଇଛନ୍।ି  େବିଣ୍ଣାଚେ 
ଫଳାଫଳ ରଘାରୋ ରହବା ଦେି 
ଅଥଣ୍ଣାତ୍ ରମ’ ୨ ତାେଖିରେ ମାେସ ଶାହା 
ସରମତ ବରିଜପ ି �ମଣ୍ଣଳୀ ଓ ସମଥଣ୍ଣ�ଙ୍ 
ଉପରେ ତୃେମଳୂ �ଂରଗ୍ରସ(ରଏିମସ)ି ସମଥଣ୍ଣ�ମାରେ 
ଆକ୍ମେ �େଥିିରଲ। ଡାଇମଣ୍ଡ ହାବଣ୍ଣେ �ରଲଜ 
ମତଗେୋ ର�ନ୍ଦେକୁ  ରଫେବିା ସମୟରେ ଏହ ିଆକ୍ମେ 
ରହାଇଥିଲା। ଏଥିରେ  ମାେସ ଗକୁେକୁ ତେ ଅସକୁସ୍ଥ ଥିରଲ। 

ବରିଜପ ିପକ୍େକୁ  ଜାେ ିବବୃିତ୍ରିେ �କୁହା�ାଇଛ ିର� 

ମାେସ ଶାହାଙ୍କୁ  ବକୁ ଧବାେ ସ�ାରଳ 
ଠା�କୁେପକୁ�କୁେେ େସ୍ଦିଂରହାମ�କୁ 
େଆି�ାଇଥିଲା।  ରସଠାରେ 
ତାଙ୍େ ମତୃକୁ ୍ ରହାଇଛ।ି ବରିଜପ ି
ସାଂସଦ ଅଜକୁ ଣ୍ଣେ ସଂି ହସ୍ପରିାଲରେ 
ପହଞ୍ଚ ି ତାଙ୍ ପେବିାେ ସଦସ୍ 
ଓ ବରିଜପ ି �ମଣ୍ଣଚାେଳୀଙ୍ ସହ 
�ଥା ରହାଇଥିରଲ। ବରିଜପ ି
ରେତାଙ୍ ପେବିାେ ସଦସ୍ ପକୁଲସି 

ଏଫଆଇଆେ ଦାଖଲ �ରଲ ମାମଲା�କୁ ସବିଆିଇ�କୁ 
ହସ୍ାନ୍େ �ୋ�ବି ରବାଲ ି ରସ �ହଥିିରଲ। 
ଅେ୍ପକ୍ରେ େବିଣ୍ଣାଚେ ପେବତ୍ଣ୍ଣଳୀ ହଂିସା ମାମଲାରେ 
ଆଉ ଏ� ଏଫ୍ ଆଇଆର୍  େକୁ ଜକୁ  �େଛି।ି ଏ ପ�ଣ୍ଣ୍ନ୍ 
ରମାର ୩୯ ଏଫଆଇଆେ େକୁ ଜକୁ  �ୋଗଲାେ।ି

 � ସକ୍ୟି ମରାଗ୍ରୀସଂଖ୍ା ୧୮୪ େନିମର ସବ୍ନେି୍ନ
 � ମେୈନକି ସଂକ୍େଣ ହାର ୧.୬୯%

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି:  ଭାେତରେ �ରୋୋ 
ସଂକ୍ମେ କ୍ମାଗତ ଭାରବ ହ୍ାସ ପାଇବାରେ ଲାଗଛି।ି 
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ା ମଧ୍ୟରେ ରଦଶେକୁ  ୨୬୯୬୪ େୂଆ 
ସଂକ୍ମତି ଚହି୍ନର ରହାଇଛନ୍।ି ଏହ ିସମୟରେ 
୩୮୩ ଆକ୍ାନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ାେ ହୋଇଛନ୍।ି ଏହା 
ସହତି ରମାର ମତୃକୁ ୍ସଂଖ୍ା ୪୪୫୭୬୮�କୁ 
ଏବଂ ରମାର ସଂକ୍ମତିଙ୍ ସଂଖ୍ା ୩୩୫୩୧୪୯୮�କୁ 
ବୃର୍ ିପାଇଛ।ି ଏରବ ୩,୦୧,୯୮୯ ରୋଗଳୀ ଚ�ିତି୍ତି 
ରହଉଛନ୍।ି ଏହା ୧୮୬ ଦେିରେ ସବଣ୍ଣେମି୍ନ। ରମାର 
ସଂକ୍ମେରେ ସକ୍ୟି ରୋଗଳୀସଂଖ୍ା ୦.୯୦ ପ୍ତଶିତ 
େହଛି।ି ଏହା ଗତ ବରଣ୍ଣ ମାଚ୍ଣ୍ଣ ମାସ ପେଠାେକୁ  ସବକୁ ଠାେକୁ  

�ମ। ଏହ ି ସମୟରେ  ୩୪,୧୬୭ ରୋଗଳୀ ମଧ୍ୟ 
ସକୁସ୍ଥ ରହାଇଛନ୍।ି ଏରବ ରଦୈେ�ି ସଂକ୍ମେ ହାେ 
୧.୬୯ ପ୍ତଶିତ ଏବଂ ସାପ୍ତାହ�ି ସଂକ୍ମେ ହାେ 

୨.୦୮ପ୍ତଶିତ େହଛି।ି ଆରୋଗ୍ ହାେ ୯୭.୭୭ 
ପ୍ତଶିତ ଥିବା ର�ନ୍ଦ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ ମନ୍ତାଳୟ ପକ୍େକୁ  ସଚୂୋ 
ଦଆି�ାଇଛ।ି  ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ା ମଧ୍ୟରେ ୧୫୯୨୩୯୫ 
େମକୁୋ ପେଳୀକ୍ା �ୋ�ାଇଛ।ି  ଏ ପ�ଣ୍ଣ୍ନ୍ ରମାର 
୫୫୬୭୫୪୨୮୨ େମକୁୋ ପେଳୀକ୍ା �ୋଗଲାେ।ି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି

ଚଳତି ବରଣ୍ଣ େ୍ାସୋଲ ଡରିଫେ୍ସ ଏ�ାରଡମ(ିଏେଡଏି) 
ପ୍ରବଶ�ିା ପେଳୀକ୍ାରେ ମହଳିାଙ୍କୁ  ଅେକୁ ମତ ି ରଦବା େଷି୍ପତ୍�ିକୁ 
ପ୍ତ୍ାହାେ �େବିା ପାଇଁ ସକୁପ୍ମିର�ାରଣ୍ଣ ମୋ �େରିଦଇଛନ୍।ି 
ଏରବ ଆସନ୍ା େରଭମବେେ ମାସେକୁ  ମହଳିା ଏେଡଏି ପ୍ରବଶ�ିା 
ପେଳୀକ୍ା ରଦଇପାେରିବ।  ସରବଣ୍ଣାଚ୍ େ୍ାୟାଳୟ �ହଛିନ୍ ିର� 
ସଶସ୍ତ୍ର ବାହେିଳୀ ଜେକୁ େଳୀ�ାଳଳୀେ ସ୍ଥତି�ିକୁ  ମକୁ�ାବଲିା �େବିାରେ 
ସକ୍ମ। ଆରମ ମହଳିାଙ୍କୁ  ଏେଡଏିରେ ପ୍ରବଶ �ୋଇବା 
ସମୟ�କୁ ଏ� ବରଣ୍ଣ ପାଇଁ ସ୍ଥଗତି େଖିପାେବିକୁ  ୋହ ିଁ। ଏହା �ହ ି
ର�ନ୍ଦେ ଆରବଦେ�କୁ ସକୁପ୍ମିର�ାରଣ୍ଣ ଖାେଜ �େରିଦଇଥିରଲ। 
ସକୁପ୍ମିର�ାରଣ୍ଣେ ଜଷ୍ଟସି ଏସର� �ାଉଲଙ୍ ରେତୃତ୍ବାଧିେ 
ଖଣ୍ଡପଳୀଠଙ୍ େ�ିରରେ ସେ�ାେ ଚଳତି ବରଣ୍ଣ ଏେଡଏି 
ପେଳୀକ୍ାରେ ମହଳିାଙ୍କୁ  ପ୍ରବଶ �ୋଇବା େଷି୍ପତ୍�ିକୁ  ସ୍ଥଗତି 
େଖିବା�କୁ  େରିବଦେ �େଥିିରଲ। େରଭମବେେ ୧୪ରେ ଆଗାମଳୀ 
ପ୍ରବଶ�ିା ପେଳୀକ୍ା ରହବା�କୁ  �ାଉଛ।ି ଏଥିରେ ମହଳିାଙ୍କୁ  

ଅେକୁ ମତ ି ଦଆି େ�ବିା ଉଚତି ରବାଲ ି ପ୍ତେିକ୍ା ମନ୍ତାଳୟ 
ପକ୍େକୁ  �କୁହା�ାଇଥିଲା।  �ାେେ ଏରବ ପ୍ଶକି୍େ ପାଇଁ 
ମାେଦଣ୍ଡ ଧା�ଣ୍ଣ୍  �ୋ�ାଇୋହ ିଁ। ଏହା ପ୍ସ୍କୁତ �େବିା�କୁ 
୨୦୨୨ ରମ ପ�ଣ୍ଣ୍ନ୍ ସମୟ ଲାଗବି। ରତରବ ସକୁପ୍ମିର�ାରଣ୍ଣ  
ଝଅିମାେଙ୍କୁ  ଚଳତି ବରଣ୍ଣେକୁ  ଏହ ିପେଳୀକ୍ାରେ ସାମଲି �ୋଇବା 
ପାଇଁ ର�ନ୍ଦ�କୁ େରିଦ୍ଣ୍ଣଶ ରଦଇଛନ୍ ି ସକୁପ୍ମିର�ାରଣ୍ଣ। ର�ାରଣ୍ଣ 
�ହଛିନ୍ ିର� ୨୦୨୧ େରଭମବେେରେ ରହବା�କୁ  ଥିବା ପ୍ରବଶ�ିା 
ପେଳୀକ୍ାରେ ମହଳିାମାେଙ୍କୁ  ପ୍ରବଶ ଅେକୁ ମତ ି ଦଆି�ବିା 
ଆବଶ୍�। ରଗାରଏି ବରଣ୍ଣ ପାଇଁ ଏହା�କୁ  ସ୍ଥଗତି �େରିହବ 
ୋହ ିଁ। ଡାକ୍େଳୀ ମାେ��କୁ ପେଳୀକ୍ାମଳୂ� ଭାବରେ ସଚୂତି 
�ୋ�ବିା ଉଚତି୍। ୟକୁପଏିସସ ି େରଭମବେେରେ ରହବା�କୁ  ଥିବା 
ପେଳୀକ୍ା ପାଇଁ ସଂରଶାଧିତ ବଜି୍ପ୍ତ ିଜାେ ି�େକୁ ।ସଚୂୋ ମକୁତାବ� 
ଏହା ପବୂଣ୍ଣେକୁ  ପ୍ତେିକ୍ା ମନ୍ତଳୀ ୨୦୨୨ରେ ରହବା�କୁ  ଥିବା ଏନ୍ ଡଏି 
ପେଳୀକ୍ାରେ ଝଅିମାେଙ୍କୁ  ସାମଲି �ୋଇବା ପାଇଁ ର�ାରଣ୍ଣ�କୁ 
�ହଥିିରଲ। ଏରେଇ ସକୁପ୍ମିର�ାରଣ୍ଣରେ ଏ� ସତ୍ପାଠ ମଧ୍ୟ 
ଦାଖଲ �ୋ�ାଇଥିଲା। ରସଥିରେ �କୁହା�ାଇଥିଲା ର� 

ର�ାଗ୍ତା ପ�ଣ୍ଣ୍ାୟରେ ଫିଜ�ିାଲ ଫିରରେସେ ମାେଦଣ୍ଡ 
େହବିା ସହ ରସମାେଙ୍ ପାଇଁ  ଉପ�କୁକ୍ ତାଲମି ବ୍ବସ୍ଥା 
ଏବଂ ଆବଶ୍� ଭତି୍ଭୂିମ ି େମିଣ୍ଣାେ �ୋ�ବି। ବରିଶର�େ ି

ରମଡ�ିାଲ୍ ଫିଟ୍ ପ୍ାଥଣ୍ଣଳୀମାେଙ୍କୁ  ଅେକୁ ମତ ି ଦଆି�ବି। 
ର�ମତି ି ପକୁେକୁ ର �୍ାରଡରଙ୍ ପାଇଁ ମାେଦଣ୍ଡ ଅଛ ିରସହପିେ ି
ମହଳିାଙ୍ ପାଇଁ  ଉପ�କୁକ୍ ମାେ� ପ୍ସ୍କୁତ �ୋ�ବି। ରତରବ 
ସବକୁ  ମହଳିାଙ୍ ପାଇଁ ଏ� ସମାନ୍ୋଳ ଶାେଳୀେ�ି ମାେଦଣ୍ଡ 
େହବି ୋହ ିଁ ଏବଂ ରସଥିପ୍ତ ିମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାେ ଦଆି�ବି ରବାଲ ିର�ନ୍ଦ 
ସେ�ାେଙ୍ ପକ୍େକୁ  �କୁହା�ାଇଥିଲା।ରତରବ ଏହ ି ପ୍ସ୍ାବ�କୁ 
ସକୁପ୍ମିର�ାରଣ୍ଣ ଖାେଜ �େରିଦଇଛନ୍।ି ର�ାରଣ୍ଣ �ହଛିନ୍ ି ର� 
ଚଳତି ବରଣ୍ଣ ଠାେକୁ  ଝଅିମାରେ ଏହ ିପେଳୀକ୍ାରେ ସାମଲି ରହରବ। 
ପେଳୀକ୍ା ପରେ �ଦ ିର�ୌେସ ିସମସ୍ା ଆସକୁଛ ିରତରବ ର�ନ୍ଦ 
ସେ�ାେ ର�ାରଣ୍ଣ�କୁ  ଜୋଇରବ। ଏ� ବରଣ୍ଣ ବଳିମବେ ରହବା ଅଥଣ୍ଣ 
ସବକୁ �ଛି ି ରଶର �େରିଦବ। ଆଜ ି ର�ୌେସ ି ପେଳୀକ୍ା ୋହ ିଁ, 
�ାଲ ିପେଳୀକ୍ା ରହବା’ ଏହା ମହଳିାଙ୍ ଆ�ାଂକ୍ା ବରିୋଧରେ 
�ବି। ମହଳିାଙ୍ ଅଧି�ାେ�କୁ ସ୍ଥଗତି େଖା�ାଇପାେବି ୋହ ିଁ। 
ସେ�ାେ ଏହା ଭାବବିା ଉଚତି। ପେଳୀକ୍ା�କୁ  ସ୍ଥଗତି େଖିବା 
�ମିବୋ ରାଳବିା ଏ� ସଠକି୍ ସରଙ୍ତ ରହବ ୋହ ିଁ, ଏହା�କୁ 
ଚଳତି ବରଣ୍ଣଠାେକୁ  ଆେମ୍ �େବିା�କୁ  ର�ନ୍ଦ�କୁ �ହଛିନ୍।ି

ମକନ୍ଦ୍ର ଆମବେନକୁ 
ଖାରଜ କମେ ସପୁ୍ରେିମକାର୍ ନମେେ୍ବରରୁ େହଳିାଙୁ୍କ ଏନ୍ ଡଏିମର ସାେେି କର

ଭାରତଲୀୟ ବାୟସୁେନାର 
୍ରବର୍୍ଟଲୀ ମଖୁୟୁ 

ସହବାକୁ ଯାଉଥÒବା 
ଏୟାର ମାେ୍ଟାଲ୍  ଭଆିର୍  

ସଚୌଧରୁଲୀ  ପ୍ତରିକ୍ା 
ମନ୍ତଲୀ ରାେନାଥ େଂିହଙୁ୍କ 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀସର ସଭରଛିନ୍ି
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ତାଲବିାନ୍କବଳରେଆଫଗାନସି୍ାନ

ଆଫଗାନସି୍ାନେୁ ମାକକିନ ରସୈନ୍ ପ୍ରତ୍ାହୃତ 
ରହବା ପରେ ତାଲବିାନ ପଣୁ ି ଥରେ 
ରସଠାରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଦଖଲ 

କେଛି।ି ବଗିତ ୨୦ ବର୍ଷ ଧେ ି କଛିଟିା ଆଶ୍ୱସ୍ ଥିବା 
ଆଫ୍ ଗାନସି୍ାନବାସୀ ପଣୁ ିଥରେ ଆତଙି୍ତ ଓ ଅସ୍େି 
ଅବସ୍ାରେ େହଛିନ୍।ି ଆଫ୍ ଗାନସି୍ାନ ତାଲବିାନୀ 
ହାତକୁ ଆସବିା ପରେ ରକବେ ରସଠାରେ ଶାନ୍ ି ଓ 
ସ୍େିତା ବ୍ାହତ ରହାଇନାହ ିଁ, ବେଂ ଦକ୍ଷଣି-ମଧ୍ୟ-
ଏସଆିରେ ୋଜନୀତ ିଓ କୂଟନୀତେି ନୂଆ ସମୀକେଣ 
ସଷୃ୍ ିରହାଇଛ।ି 

୨୦୦୧ରେ ଆତଙ୍ବାଦୀ ସଂଗଠନ 
ଅଲକାଏଦାେ ଭୟଙ୍େ ଆକ୍ରମଣରେ ଆରମେକିାେ 
ବଶି୍ୱ ବାଣଜି୍ ରକନ୍ଦ୍ରେ ଦୁଇଟ ି ନଭଶ୍ମ୍ୁୀ ଅଟ୍ାେକିା 
ଧେୂସିାତ ରହବା ପରେ ଆରମେକିୀୟ ଓ ନାରଟା 
ରମଣ୍ଟେ ମେିତି ରସନାବାହନିୀ ଆଫ୍ ଗାନସି୍ାନରେ 
ଆକ୍ରମଣ କେ ି ତାଲବିାନକୁ ରସଠାକାେ ଶାସନ 
କ୍ଷମତାେୁ ବତିାଡ଼ତି କେଥିିରଲ। ଘନଘନ 
ରବାମା ଓ ରକ୍ଷପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ରେ ରସରତରବରେ 
ଆଫଗାନସି୍ାନରେ ଶକି୍ଷା, ସ୍ାସ୍୍, ବଦୁି୍ତ 
ର�ାଗାଣ, ପାନୀୟ ଜେର�ାଗାଣ ସହତି ରେେ 
ଓ ସଡ଼କ ପଥଗଡ଼ୁକି ଧ୍ଂସ ରହାଇ�ାଇଥିଲା। 
ରତଣ ୁ ଆଫ୍ ଗାନସି୍ାନେ ପନୁଃନମି୍ଷାଣ ସହତି 
ରସଠାରେ ଗଣତାନ୍ତକି ସେକାେ ପ୍ରତଷି୍ା ଥିଲା ମଖୁ୍ 
ଆହ୍ାନ। ଏହାେ ଭାେ ଆରମେକିା ରନଇଥିରଲ 
ରହଁ ଆଫ୍ ଗାନସି୍ାନ ପନୁଃନମି୍ଷାଣରେ ଭାେତେ 
ଅବଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୀକାେ କୋ�ାଇପାେବି ନାହ ିଁ। 

ଭାେତ ଓ ଆଫଗାନସି୍ାନ ସମ୍ପକ୍ଷ ବହୁ ପେୁାତନ। 
ରତଣ ୁ �ଦୁ୍ଧବଧି୍ସ୍ ଆଫ୍ ଗାନସି୍ାନରେ ରକବେ 
ପେରି�ାଜନାେ େୂପରେଖ ପ୍ରସୁ୍ତ କେବିା କମି୍ା ପଞୁ୍ ି
ବନିରି�ାଗରେ ଭାେତେ ଭୂମକିା ସୀମତି ନ ଥିଲା। 
ତନି ି ଶହେୁ ଅଧିକ ଭାେତୀୟ �ନ୍ତୀ ଓ ୧୫୦୦େୁ 
ଅଧିକ ଶ୍ରମକି ଆଫଗାନସି୍ାନରେ ଦବିାୋତ୍ର ଅକ୍ାନ୍ 
ପେଶି୍ରମ କେ ି ଏହାକୁ ଆଧନୁକି ମାନବ ବାସ 
ଉପର�ାଗୀ କେବିାକୁ ରେଷ୍ା କେଥିିରଲ। ଭାେତେ 
ୋଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଓ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାେୀମାରନ ମଖୁ୍ତଃ 
ଆଫ୍ ଗାନସି୍ାନେ ଦାେଦି୍୍ ଦୂେୀକେଣ, ଜୀବନ 
ରଶୈେୀରେ ଉନ୍ନତକିେଣ, ନାେୀଶକି୍ଷା ଓ ମହେିାଙ୍ 
ସଶକ୍ୀକେଣ ଦଗିରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଦଇଥିରଲ। 
ଭାେତ ସେକାେଙ୍ ଏହ ିଉଦ୍ମ ରବଶ୍  ସଫେ ମଧ୍ୟ 
ରହାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାେତ-ଆଫ୍ ଗାନସି୍ାନ ଦୁଇପାକ୍ଷକି 
ସମ୍ପକ୍ଷ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ରହାଇଥିଲା। 

୨୦୨୦, ନରଭମ୍େ ୨୦୨୦ରେ ରଜରନଭାଠାରେ 
ଅନୁଷ୍ତି ସମ୍େିନୀରେ ଭାେତେ ରବୈରଦଶକି ମନ୍ତୀ 

ସବୁ୍ରମନ୍ମ ଜୟଶଙ୍େ ସେୂନା ରଦଇଥିରଲ ର� 
ଆଫଗାନସି୍ାନେ ୩୪ଟ ି ପ୍ରରଦଶରେ ଭାେତେ 
ୋେଶିହେୁ ଅଧିକ ର�ାଜନା ୋଲଛି।ି ଭାେତ 
ସେକାେ ଆଫଗାନସି୍ାନେ ବଭିନି୍ନ ଭତି୍ଭୂିମ ି ବକିାଶ 
ର�ାଜନାରେ ତନିଶିହ ରକାଟ ି ଡଲାେେୁ ଅଧିକ 
ନରିବଶ କେଛିନ୍।ି ଅନ୍ ରଦଶେ ଭତି୍ଭୂିମ ି ବକିାଶ 
ପାଇଁ ଏ�ାବତ ଭାେତ ସେକାେଙ୍ ଏହା ସବ୍ଷବୃହତ୍  
ପଞୁ୍ ି ବନିରି�ାଗ େୂରପ ପେଗିଣତି ରହାଇ ଆସଛୁ।ି 
ଭାେତ ୨୦୦୩େୁ ସ୍ଲୁ ବହ ିଛାପ ିଆଫ୍ ଗାନସି୍ାନରେ 
ମାଗଣାରେ ବତିେଣ କେବିାଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି
ନଦୀ ବନ୍ଧ ନମି୍ଷାଣ କା�୍ଷ୍ ପ�୍ଷ୍ନ୍ ରକୌଣସ ି
ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଆଥ କିକ ଓ ରବୈରୟକି ସହାୟତା ର�ାଗାଇ 
ରଦବାକୁ କୁଣ୍ାରବାଧ କେନିାହ ିଁ। ଆଫଗାନସି୍ାନେ 

ବଦି୍ାେୟ, ମହାବଦି୍ାେୟ ଓ ବଶି୍ୱବଦି୍ାେୟରେ 
ତାଲବିାନୀମାରନ ନଜିେ ଶବିେି ସ୍ାପନ କେ ି ନଜି 
ଅକ୍ଆିେରେ େଖିଥିରଲ। ଆରମେକିୀୟ ରସୈନକିମାରନ 
ରସଠାେୁ ତାଲବିାନୀମାନଙୁ୍ ଘଉଡ଼ାଇ ରଦଇଥିରଲ 
ମଧ୍ୟ ରସଠାରେ ପବୂ୍ଷପେ ିଶକି୍ଷାଦାନ ବ୍ବସ୍ା ବାହଲ 
କେବିା ସମ୍ଭବ ରହାଇ ପାେ ି ନ ଥିଲା। ରକାଠା, 
ରବଞ୍ଚ, ରଟବୁଲ, ପେୀକ୍ଷାଗାେ ସେଞ୍ାମ ସବୁ ନଷ୍ 
ରହାଇସାେଥିିଲା। ତାଲବିାନୀମାରନ ଶୀତ ଋତୁରେ 
ନଜିନଜିେ କକ୍ଷକୁ ଉର୍ମ େଖିବା ପାଇଁ ବଶି୍ୱବଦି୍ାେୟେ 
ପାଠାଗାେେ ପସୁ୍କସବୁକୁ ଜାେ ି ରଦଉଥିରଲ। 
ଆଫ୍ ଗାନସି୍ାନେ ଧ୍ଂସପ୍ରାପ୍ତ ଅରନକ ବଶି୍ୱବଦି୍ାେୟେ 
ଅଟ୍ାେକିାକୁ ଭାେତ ସେକାେ ପନୁଃନମି୍ଷାଣ କେବିା 
ସହତି ପେୀକ୍ଷାଗାେ ଓ ପାଠାଗାେେ ପନୁେୁଦ୍ଧାେ 
କେଥିିରଲ। ଶକି୍ଷକ, ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଅନ୍ କମ୍ଷୋେୀମାନଙୁ୍ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ରଦଇଥିରଲ। ଛାତ୍ର ବୃତ୍ ି ମାଧ୍ୟମରେ 
ପ୍ରତବିର୍ଷ ଦୁଇହଜାେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ଭାେତେ ବଭିନି୍ନ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ାେୟରେ ଅରନକ ବରିୟରେ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା 
ନମିରନ୍ ସରୁ�ାଗ ପ୍ରଦାନ କେୁଛନ୍।ି ରସଠାକାେ 
େକିତି୍ାେୟେ ପନୁଃନମି୍ଷାଣ, ଉପକେଣ ର�ାଗାଣ ଓ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କେବିାରେ ମଧ୍ୟ ଭାେତ ଉରଲେଖନୀୟ 
ର�ାଗଦାନ କେଥିିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ତୀତ ବଦୁି୍ତ ଶକ୍ ି
ର�ାଗାଣ ନମିରନ୍ ଗ୍ୀଡ୍  ଓ ସବ୍ ରଷ୍ସନ ନମି୍ଷାଣ, 
ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ ିଉତ୍ାଦନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍କ ଭତି୍ଭୂିମ ି

ବକିାଶରେ ଭାେତ ଉରଲେଖନୀୟ ଭୂମକିା ନବି୍ଷାହ 
କେଥିିଲା। 

୨୦୧୧ରେ ଭାେତ ଓ ଆଫଗାନସି୍ାନ ମଧ୍ୟରେ 
କୂଟରନୈତକି ଭାଗୀଦାେୀ େୁକ୍ନିାମା ସ୍ାକ୍ଷେତି 
ରହାଇଥିଲା। ଏହ ି େୁକ୍ନିାମା ଫେରେ ଭାେତେ 
ଦାୟତି୍ୱ ଅଧିକ ବଢ଼଼ ି ଥିଲା। ୪୨ ରମଗା ୱାଟ ବଶିଷି୍ 
ସଲମା ଡ୍ାମ ନମି୍ଷାଣ ୨୦୧୬ରେ ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ ରହାଇଛ।ି 
ଏହ ି ଡ୍ାମଟ ି ଭାେତ-ଆଫଗାନସି୍ାନ ବନୁ୍ଧତ୍ୱ ଡ୍ାମ 
ନାମରେ ପେେିତି। ଜେବଦୁି୍ତ ଶକ୍ ି ଉତ୍ାଦନ 
ସହତି ଏହ ିଡ୍ାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜେରସେନ ପ୍ରଣାେୀକୁ 
ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କ୍ରୟିାଶୀେ କୋ�ାଇଛ।ି ସଡ଼କ ପଥରେ 
ଗମନାଗମନ ବ୍ବସ୍ାକୁ ସଧୁାେବିା ପାଇଁ ଭାେତ 
ଜେଞ୍ ଓ ରଡଲାୋମ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୧୮ରେ ୨୧୮ 

କରିଲାମଟିେେ ସଗୁମ୍ ୋଜପଥ ନମି୍ଷାଣ ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ 
କେଛି।ି ଜେଞ୍ ଇୋନେ ସୀମା ପାଖେ ସହେ 
ରହାଇଥିବାେୁ ଭାେତ ଭବରି୍ତରେ ୋବାହାେ 
ବନ୍ଦେ ଜେଆିରେ ବାଣଜି୍ କାେବାେକୁ ବୃଦ୍ଧ ି
କେବିାକୁ ରସଠାରେ ୧୧୨୫ ରକାଟ ି ଟଙ୍ା ପଞୁ୍ ି
ବନିରି�ାଗ କେଥିିଲା। ଏଥିସହତି ଆଫଗାନସି୍ାନରେ 
ସାଧାେଣ ନାଗେକିଙ୍ �ାତାୟାତକୁ ସହଜ କେବିା 
ପାଇଁ ୋେଶିହ ବଡ଼ ବସ୍  ଓ ୨୦୦ଟ ି ରଛାଟ ବସ୍  
ପ�୍୍ଷ ାୟକ୍ରରମ ଆଫ୍ ଗାନସି୍ାନକୁ ପ୍ରଦାନ କେଥିିଲା। 
ରସଠାକାେ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରରଦଶରେ ଥିବା ରପୌେସଂସ୍ାକୁ 
ଭାେତ ୧୫୦ଟ ି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାେ �ାନବାହନ ପ୍ରଦାନ 
କେଥିିଲା। ଆଫଗାନ ରସୈନକିମାନଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ୨୮୫ଟ ି
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାେ �ାନବାହନ ସହତି ୋରୋଟ ି ମ-ି
୨୫ ଲଢୁଆ ବମିାନ ମଧ୍ୟ ଭାେତ ଉପହାେ ଭାରବ 
ରଦଇଛ।ି

ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପକ୍ଷ କପିେ ି ଗଭୀେ 
ରହବ ରସ ଦଗିରେ ଭାେତ ରେଷ୍ା ଜାେ ି କେଛି।ି 
ଆଫ୍ ଗାନସି୍ାନେ ପ୍ରାେୀନ ଐତହିାସକି ରଷ୍ାେ 
ୋଜମହଲକୁ ଆଗା ଖାନ ସଂସ୍ା ସହାୟତାରେ 
ଭାେତ ନବୀକେଣ କୋଇଥିଲା। ରସଠାକାେ 
ସଂସଦ ଭବନକୁ ୯୭୦ ରକାଟ ି ଟଙ୍ା ବ୍ୟ କେ ି
ଆଧନୁକିୀକେଣ କେଥିିଲା। ଆଫଗାନସି୍ାନରେ 
ବମିାନ ରସବା ପ୍ରଦାନ କେୁଥିବା ଆେଆିନା ଆଫ୍ ଗାନ 

ଏୟାେଲାଇନସକୁ ଏକ ବମିାନ ଉପହାେ ସ୍େୂପ 
ପ୍ରଦାନ କେଥିିଲା। ପବୂ୍ଷେୁ ରକବେ କାନ୍ଦାହେ ସହେ 
ସହତି ବମିାନ ରସବା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ରବରେ କାବୁଲ 
ଓ ରହେତରେ ମଧ୍ୟ ବମିାନ ବନ୍ଦେ ନମି୍ଷାଣ କୋ�ାଇ 
ବମିାନ େୋେେ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 
ଭାେତ ଆଥ କିକ ଓ ରବୈରୟକି ସହାୟତା ର�ାଗାଇ 
ରଦଇଥିଲା। କାବୁଲ ନଦୀ ଉପରେ ଶାହାତୁତ ନଦୀ 
ବନ୍ଧ ପେରି�ାଜନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୭୬୦ ରକାଟ ି ଟଙ୍ା 
ବ୍ୟ କେବିା ପାଇଁ ଭାେତ ଲକ୍ଷ୍ ଧା�୍ଷ୍ କେଥିିଲା। 
ଏହ ି ନଦୀ ବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଫଗାନସି୍ାନରେ 
ପାନୀୟ ଜେ ର�ାଗାଣ ବ୍ବସ୍ାେ ଆଧନୁକିୀକେଣ 
କୋ�ବିା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ େଖା �ାଇଥିଲା। ଭାେତ ଓ 
ଆଫଗାନସି୍ାନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ବର୍ଷ ତନି ି ବଲିୟିନ 
ଡଲାେେ ବାଣଜି୍ କାେବାେ ରହାଇଥିଲା। 

ଆଫଗାନସି୍ାନରେ ତାଲବିାନ ର� ପନୁବ୍ଷାେ 
କ୍ଷମତା ଦଖଲ କେବିା ପାଇଁ ଅହେହ ରେଷ୍ା କେ ି
ଆସଛୁ,ି ଏକଥା ପ୍ରତ ି ଭାେତ ସେକାେ ସରେତନ 
ଥିରଲ। ରତଣ ୁ ରବୈରଦଶକି ମନ୍ତୀ ଜୟଶଙ୍େ ପବୂ୍ଷେୁ 
ବଶି୍ୱସମଦୁାୟକୁ ସେୂାଇ ରଦଇଥିରଲ ର� ତାଲବିାନକୁ 
ପ୍ରତରିୋଧ କୋ�ାଉ; ଅନ୍ଥା ରସଠାରେ ଭାେତ 
ସେକାେଙ୍ ବକିାଶମେୂକ କା�୍ଷ୍ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ରହବ। 

ଏହାସରତ୍ବେ ଭାେତ ଆଫ୍ ଗାନସି୍ାନରେ 
ପନୁଃନମି୍ଷାଣ ଓ ଭତି୍ଭୂିମ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଜାେ ିେଖିଥିଲା। ଏହାେ 
ପ୍ରଥମ କାେଣ ରହଉଛ ିରସଠାରେ ଉପ�କୁ୍ ସାମାଜକି 
ଓ ଆଥ କିକ ବକିାଶ ଘଟରିଲ ତାଲବିାନେ ପ୍ରତ୍ାବତ୍୍ଷନ 
ସମ୍ଭବପେ ରହବ ନାହ ିଁ ରବାଲ ି ଭାେତ ବଶି୍ୱାସ େଖି 
ଥିଲା। ଏହାଦ୍ାୋ ରକବେ ଆଫ୍ ଗାନସି୍ାନରେ ସ୍େିତା 
ଆସବି ନାହ ିଁ, ବେଂ ଦକ୍ଷଣି-ଏସଆିରେ ଶାନ୍ ି ପ୍ରତଷି୍ା 
ସମ୍ଭବ ରହବାେ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଦ୍ତିୀୟ କାେଣଟ ି
ରହଉଛ ି ଆଫଗାନସି୍ାନ ଦୁଲେ୍ଷଭ ଖଣଜି ସମ୍ପଦରେ 
ଭେପେୂ। କ୍ରମାଗତ ଗହୃ�ଦୁ୍ଧ ଫେରେ ତାହାେ 
ସଦୁପର�ାଗ ରହାଇପାେୁ ନାହ ିଁ। ଏହ ିଦୁଲେ୍ଷଭ ଖଣଜିକୁ 
ସଂଗ୍ହ କେବିା ପାଇଁ େୀନ ତାଲବିାନକୁ ପ୍ରସ୍ାବ 
ରଦଇଛ।ି ଏହାପରେ ତାଲବିାନ ପାଇଁ ଅଥ୍ଷ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ 
ରହବ ନାହ ିଁ। ଭାେତ ର�ଉଁ କଥାକୁ ଡେୁଥିଲା 
ରଶରରେ ତାହା ହ ିଁ ରହବାକୁ �ାଉଛ।ି ଭାେତ ଲକ୍ଷ୍ 
େଖିଥିଲା ର� ଖଣଜି ଉରତ୍ାେନ ଓ େପ୍ତାନ ିଜେଆିରେ 
ଆଫଗାନସି୍ାନ ନଜିେ ଆଥ କିକ ସ୍ତିକୁି ବଶି୍ୱବଜାେରେ 
ଅଧିକ ମଜ୍ ଭୁତ କେ ି ପାେବି। ଏଥିପାଇଁ ଧାନବାଦ 
ସ୍ତି ଭାେତୀୟ ଖଣଜି ସଂସ୍ାନରେ ପୋଶ ଜଣ 
ଆଫଗାନ ଛାତ୍ରଙୁ୍ ଖଣ ିବରିୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
କୋ�ାଇଛ।ି 

ଗତ ରକାଡ଼ଏି ବର୍ଷ ଧେ ିଆଫଗାନସି୍ାନକୁ ନଜି 
ରଗାଡ଼ରେ ଠଆି କୋଇବା ପାଇଁ ଭାେତ ଆପ୍ରାଣ 
ରେଷ୍ା କେଆିସଛୁ।ି କନୁି୍ ତାଲବିାନେ ପ୍ରତ୍ାବତ୍୍ଷନ 
ଫେରେ ଭାେତେ ଆଥ କିକ କ୍ଷତ ି ରହବା ସହତି 
ୋଜରନୈତକି ଓ କୂଟରନୈତକି ସମ୍ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବତି 
ରହବ ରବାଲ ିଆଶଙ୍ା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ରତଣ ୁଭାେତ 
ପାଇଁ ଅରପକ୍ଷା କେବିା ବ୍ତୀତ ଅନ୍ ରକୌଣସ ିବକିଳ୍ପ 
ପନ୍ା ଏରବ ରଖାଲା ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛ।ି ଆଜେି 
ଆଫ୍ ଗାନସି୍ାନ ଭାେତ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ରହାଇଛ ି
କୂଟନୀତେି ଏକ ଜଟେି ପ୍ରଶ୍ନ। nn

ଭାେତୀୟକୂଟନୀତିପାଇଁଜଟଳିପ୍ରଶ୍ନ

ବିନା ଜେରେ ଜୀବନ ତଷି୍େିହବିା ଆଶା 
କୋ�ାଇପାରେ ନାହ ିଁ। ଆମେ ରସୌଭାଗ୍ 
ର� ପଥୃିବୀ ଜେଗଭ୍ଷା। ଏହାେ ପଷୃ୍ରଦଶେ 

ତନି-ିେତୁଥ୍ଷାଂଶ ଅଞ୍ଚେରେ େହଛି ି ନୀେସାଗେ। 
ଏହା ବ୍ତୀତ ସ୍େଭାଗରେ ଅରନକ ନଦୀ, ହ୍ରଦେ 
ଉପସ୍ତି ି ପଥୃିବୀ ପାଇଁ ଆଣପିାେଛି ି ଏକ ସ୍ତନ୍ତ 
ପେେିୟ। ରତରବ ଅରନକ ବସି୍ମୟେ ରକ୍ଷତ୍ର ପଥୃିବୀ 
ପଷୃ୍ରେ ସମସ୍ଙୁ୍ ଆଶ୍�୍ଷ୍ାନ୍ତି କେବିା ଭେ ିଜେପରୂ୍୍ଷ 
ଏକ ସାଗେ େହଛି ି ର�ଉଁଠାରେ ଆରଦୌ ଜେେେ 
ଜୀବ ନାହାନ୍।ି ଏହ ି ସାଗେରେ ରକୌଣସ ି ଜୀବ 
ନଥିବାେୁ ଏହାେ ନାମ ‘ମତୃ ସାଗେ’ ବା ‘ରଡଡ୍  ସ’ି। 
ମଧ୍ୟପ୍ରାେ୍େ ଇସ୍ାଏଲ୍  ଓ ରଜାଡାନ୍  ରଦଶେ ମଧ୍ୟବତ୍୍ଷୀ 
ସ୍ାନରେ ଲୁଣା ଜେ ଥିବା ଏହ ି ସାଗେ ଅବସ୍ତି। 
ଏହାେ ଲମା୍ ୭୭ କରିଲାମଟିେ ରହାଇଥିବା ରବରେ 
ପ୍ରସ୍ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରେ ୫େୁ ୧୮ କରିଲାମଟିେ। ଏହ ି
ସାଗେେ ସବୁଠାେୁ ଆଶ୍�୍ଷ୍ଜନକ ତଥା ଉରଲେଖନୀୟ 
ବରିୟ ରହଉଛ ି ଏହାେ ଜେସ୍େ ସାୋ ପଥୃିବୀେ 
ସମସ୍ ସାଗେ, ହ୍ରଦ ଓ ଜେଭାଗେ ସ୍େଠାେୁ ସବ୍ଷନମି୍ନ 
ଗଭୀେତାରେ େହଛି,ି �ାହାକ ି ସାଧାେଣ ସମଦୁ୍ 
ପତ୍ନଠାେୁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ମଟିେ ବା ୧୩୦୦ ଫୁଟ୍  ଖାଲ 
ବା ନମି୍ନରେ। 

ଗରବରକଙ୍ ମତରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତରେ 
ଏହ ି ମତୃ ସାଗେେ ଜେସ୍େ ବତ୍୍ଷମାନେ ସ୍େଠାେୁ 

ପ୍ରାୟ ୧୪୦୦ ମଟିେ ଉଚ୍ଚତାରେ େହଥିିଲା। କ୍ରମାଗତ 
ଅନାବୃଷ୍ ି ପାଇଁ ଏହ ି ମତୃ ସାଗେେ ଜେ ଶଖୁି�ାଇ 
ଏଭେ ି ଅବସ୍ାରେ ଆସ ି ପହଞ୍ଚଛି।ି ଅନ୍ ଏକ ବସି୍ମୟ 
ରହଉଛ ି ରକବେ ରଜାଡ୍ଷାନ ନଦୀ ବ୍ତୀତ ଅନ୍ 
ରକୌଣସ ିପ୍ରମଖୁ ଜେବାହୀ ନଦୀ ଏହ ିସାଗେେୁ ସଷୃ୍ ି
ରହାଇନାହାନ୍।ି ରତରବ ରସ ସମୟରେ ପ୍ରମଖୁଭାରବ 
ରଜାଡ୍ଷାନ ନଦୀ ଓ 
ଅନ୍ ରକରତାଟ ି
ରଛାଟ ଜେଧାୋ 
ଦ୍ାୋ ରଧାଇ ରହାଇ 
ଆସଥିିବା ଦ୍ବୀଭୂତ 
ଖଣଜି ପତାଥ୍ଷ ଓ 
ରକରତକ ଲବଣ 
ଇତ୍ାଦ ି ଏଠାରେ 
ଜମା ରହାଇଛ।ି 
ପଥୃିବୀ ପଷୃ୍େ ର� 
ରକୌଣସ ି ସମଦୁ୍ 
ଜେରେ ଲବଣାଂଶ 
ସ ା ଧ ା େ ଣ ତ ଃ 
୪ େୁ ୬ ଭାଗ 
େ ହ ିଥି ବ ା ର ବ ର େ 
ମତୃ ସାଗେେ 
ଜେରେ ଲବଣାଂଶ 
ଭାଗ ୨୩େୁ ୨୫ 
ଭାଗ। ରତଣ ୁ ଏହ ି
ବହେଆି ଜେରେ 
ରକୌଣସ ିଜୀବଜନୁ୍ ତ ନାହାନ୍,ି ପେନୁ୍ ଏଠାରେ ଅନ୍ 
ଜୋଶୟ ପେ ିମଣରି ବୁଡ଼�ିବିାେ ଆଶଙ୍ା ମଧ୍ୟ ନାହ ିଁ। 
ର� ରକୌଣସ ିବ୍କ୍ ିଏଥିରେ ପଡ଼ଗିରଲ ଭାସ ିେହବି। 
ଏହ ି ଜେରେ ପଟାସ, ମ୍ାରନେସୟିମ ର୍ାୋଇଡ୍ , 
କ୍ାଲସୟିମ ର୍ାୋଇଡ୍ , ରବ୍ରାମନି ଓ ଅନ୍ ରକରତକ 
ଖଣଜି ପଦାଥ୍ଷ ଓ ଲବଣ ବହୁେଭାରବ ଥିବାେ 

ପେୀକ୍ଷାେୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରତରବ ପଟାସେ ମାତ୍ରା ଏହ ି
ଜେରେ ସବ୍ଷାଧିକ।

ମତୃ ସାଗେ ଅଞ୍ଚେେ ତାପମାତ୍ରା ବର୍ଷ ସାୋ 
୩୮ ଡଗି୍ୀ ବା ତା’ଠାେୁ ଅଳ୍ପ କମ୍  େହୁଥିବାେୁ 
ଏଠାରେ ଅରନକ ପ�୍ଷ୍ଟକଙ୍ ଭଡ଼ି ଜରମ। ଏହ ି
ସ୍ାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ଉରଲେଖନୀୟ ଦୃଶ୍ 

ରହଲା ପଙ୍ େକିତି୍ା। ଅଧିକାଂଶ ରଗାୋ ପ�୍ଷ୍ଟକ 
ହ୍ରଦେ କୋ ପଙ୍ ସାୋ ରଦହ, ମହୁଁରେ ରବାେ ି
ରହାଇ େକିତି୍ତି ରହଉଥିବା ଦୃଶ୍ ବାସ୍ବକି ବେିେ। 
ହ୍ରଦ କୂେରେ ଅନ୍ ହ୍ରଦ ଭେ ି ବାଲ ି ଭତ୍କି ଉପକୂେ 
ନଥାଇ େହଛି ିଜେକୁ ସ୍ପଶ୍ଷ କେୁଥିବା କୋ ପଙ୍ ବା 
କାଦୁଅେ ଉପକୂେ। ସ୍�୍ଷ୍ସ୍ାନ, ପଙ୍ ସ୍ାନ ତଥା 

ବହେଆି ଖଣଜିପଦାଥ୍ଷ ଓ ଲବଣପରୂ୍୍ଷ ଜେରେ 
ସମଦୁ୍ ସ୍ାନ ହ ିଁ ଏହ ିସ୍ାନରେ ପ�୍ଷ୍ଟକମାନଙ୍ ପାଇଁ 
ସବୁଠାେୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ହ୍ରଦଟ ି ନମି୍ନ ସ୍େଭାଗରେ 
ଥିବାେୁ ସ�ୂ୍ଷ୍େଶ୍ମ ିଅନ୍ ସ୍ାନ ତୁେନାରେ ଏଠାରେ 
ଅଧିକ ସ୍ଚ୍ଛ ବା ଛାଣ ି ରହାଇ ମଣରିେ େମ୍ଷ ପାଇଁ 
ଅତ୍ନ୍ ଉପକାେୀ ସାବ୍ସ୍ ରହାଇଥାଏ। ହ୍ରଦେ 
ପଙ୍ ନଜି ରଦହରେ ରବାେ ି ରହବା ମାଧ୍ୟମରେ 
ଏହା ଶେୀେେ େମ୍ଷ ଓ ସମସ୍ ଗଣ୍ ି ପାଇଁ ଅତ୍ନ୍ 
ଉପକାେୀ ରହାଇଥାଏ। ରତରବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ 
ଏହ ି ଜେରେ ଭାସ ି େହବିା ହ ିଁ ବଜି୍ଞତାେ କାେଣ। 
ନରେତ୍  ଅଧିକ ସମୟ ଏହ ି ଜେରେ କଟାଇବା 
ଦ୍ାୋ େମ୍ଷରେ ଅରନକ ମନ୍ଦା ମନ୍ଦା କଷ୍ଦାୟକ 
କ୍ଷତ ଭେ ିଅବସ୍ା ସଷୃ୍ ିରହବାେ ସମ୍ଭାବନା େହଛି।ି 
ରଲାକମାନଙୁ୍ ମତୃ ସାଗେ ଜେେ ସେୁକିତି୍ା 
ପ୍ରଦାନ କେବିା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅରନକ ସ୍ାସ୍୍ରକନ୍ଦ୍ର 
ମଧ୍ୟ ରଖାଲଛି।ି ହୃଦ୍ ରୋଗ, ଶ୍ୱାସ ଜନତି ସମସ୍ାେ 
ଆରୋଗ୍ ପାଇଁ ମତୃ ସାଗେେ ଜେ ଉପକାେୀ 
ରବାଲ ିକୁହା�ାଏ।

ରଡଡ୍  ସ ି ବା ମତୃ ସାଗେେ ଅବସ୍ତି,ି ପ୍ରକୃତ ି
ଓ ଏହା ଜେେ ଆଶ୍ୱ�୍ଷ୍ଜନକ ଔରଧୀୟ ଗଣୁ 
ନଶି୍ତିଭାରବ ପଥୃିବୀ ପଷୃ୍େ ଏକ ବସି୍ମୟ। ଏହା 
କୂେରେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାରବ କୋ ପାଲଟୁଥିବା ଧୋ 
ମଣରିମାନଙୁ୍ ରଦଖିରଲ ଓ ଏମାନଙ୍ଠାେୁ ବହୁବଧିି 
ହ୍ରଦଜେେ ଉପକାେ ସମ୍ପକ୍ଷରେ ଶଣୁରିଲ ସ୍ତଃ 
ମତୃ ସାଗେେ ଗେୁୁତ୍ୱକୁ ଆରମ ଉପଲବ୍ଧ ି କେଥିାଉ। 
ଜୀବନେ ଧାେକ ଜେ ଗଭ୍ଷରେ ରଗାଟଏି ରହରଲ 
ଜୀବନ ନଥିବା କଥା ଶଣୁରିଲ ଆରମ ହୁଏତ 
ପ୍ରଥରମ ବଶି୍ୱାସ କେପିାେବିା ନାହ ିଁ, ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ 
ଜୀବନଧାତ୍ରୀ ଧେତି୍ରୀେ ଅବଶି୍ୱସନୀୟ ରବୈେତି୍ର୍ 
ସମ୍ପକ୍ଷରେ ଆରଲାେନା କରଲ ଆରମ ଏହାକୁ 
ସହଜରେ ବଶି୍ୱାସକୁ ରନଇ ଏହାେ ଉପାରଦୟତାକୁ 
ନଶି୍ୟ ସ୍ୀକାେ କେବିା। nn

‘ମତୃ-ସାଗେ’େସଞ୍ୀବନୀ

ଓଡ଼ଶିାରେରକାଭଡି୍ଟକିାକେଣକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ଡରିସମ୍ବେସଦୁ୍ାସମସ୍ଙୁ୍ପ୍ରଥମପାନ
ଓଡ଼ଶିାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମଛି ିସତ; କନୁି୍ ଏହା ସମ୍ପରୂ୍୍ଷଭାରବ ନୟିନ୍ତଣକୁ ଆସନିାହ ିଁ। 

ରଦୈନକି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ା କ୍ରମାଗତ ଭାରବ କଛିଦିନି ଧେ ି ୫୦୦ ତରେ େହୁଛ।ି ଏରବ 
ରକବେ ରଖାେଧା ଜଲିୋେ ସଂକ୍ରମଣସ୍ତି ିେନି୍ାଜନକ ଅଛ।ି ଏଠାରେ ସଂକ୍ରମତିଙ୍ ହାେ ରମାଟ 
ୋଜ୍ ସଂକ୍ରମତିଙ୍ ହାେେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଶତାଂଶ। ୋଜଧାନୀ ଭୁବରନଶ୍ୱେ ଭେ ି ଜନବହୁେ 
ସହେ ପାଇଁ ରଖାେଧା ଜଲିୋରେ ର� ସଂକ୍ରମଣ ହାେ ଅଧିକ େହୁଛ ିଏହା ସ୍ପଷ୍। ୋଜ୍ ସ୍ାସ୍୍ 
ବଭିାଗ ରକବେ ଭୁବରନଶ୍ୱେ ନଗେୀ ଉପରେ ଦୃଷ୍ ିରକନ୍ଦ୍ରୀତ କେନିାହାନ୍,ି ଅନ୍ାନ୍ ସଂକ୍ରମଣ 
ପ୍ରବଣ ଜଲିୋ ଓ ସହେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଦଇ କାମ କେୁଛନ୍।ି ଇତମିଧ୍ୟରେ ୋଜ୍ ସେକାେ 
ରଘାରଣା କେଛିନ୍ ିର� ଆସନ୍ା ଡରିସମ୍େ ମାସ ସଦୁ୍ଧା ୋଜ୍େ ସବୁ ବୟସବଗ୍ଷେ ରଲାକଙୁ୍ 
ଅତକିମ୍ ରେ ରଗାଟଏି ରଡାଜ୍  ଟକିା ରଦରବ। ସମୟ କମ୍  ଥିବା ଦୃଷ୍େୁି ଲକ୍ଷ୍ ବଡ଼ ଲାଗଛୁ;ି କନୁି୍ 
ଅସମ୍ଭବ ନୁରହଁ। ଆବଶ୍କୀୟ ଦରୁ ତ ଟକିାକେଣ ପାଇଁ ୋଜ୍ରେ �ରଥଷ୍ ପ୍ରଶକି୍ଷତି କମ୍ଷୋେୀ 
ଅଛନ୍ ିଏବଂ ଏହା ଆଗେୁ ମଧ୍ୟ ରଦୈନକି ରେକଡ୍ଷ ଟକିାଦାନ ସଂଖ୍ା ହାସଲ କୋ�ାଇପାେଛି।ି 
ଆଗଭେ ିଏରବ ଆଉ ଟକିା ରନବା ପାଇଁ ରଲାକଙ୍ ମନରେ ଦ୍ଧିା ନାହ ିଁ। 

 େେତିବର୍ଷ ଜାନୁଆେୀ ୧୬ ତାେଖିେୁ ୋଜ୍ରେ ଟକିାକେଣ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା। ଏ 
ପ�୍ଷ୍ନ୍ ୨.୮୩ ରକାଟେୁି ଅଧିକ ରଡାଜ୍  ଟକିା ଦଆି�ାଇସାେଲିାଣ।ି ବ୍କ୍ ିହସିାବରେ ଗଣନା 
କରଲ ୨.୦୮ ରକାଟ ିରଲାକ ୋଜ୍ରେ ପ୍ରଥମ ରଡାଜ୍  ଟକିା ରନଇଛନ୍ ିଓ ମାତ୍ର ୭୫ ଲକ୍ଷଙୁ୍ 
ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ (ଦୁଇରଡାଜ୍ ) ଟକିା ଦଆି�ାଇଛ।ି ଅବଶ୍ ଆମକୁ ମରନ େଖିବାକୁ ପଡ଼ବି ର� ଏରବ 
ମଧ୍ୟ ୋଜ୍େ ପ୍ରାୟ ୩ ରକାଟ ିରଲାକ ପ୍ରଥମ ରଡାଜ୍  ଟକିା ଅରପକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍।ି ଏଥିରେ ୧୮ 
ବର୍ଷେୁ ତେ କରିଶାେ,କରିଶାେୀ ଓ ଶଶି ୁ ସାମଲି୍  ଅଛନ୍।ି ୋଜ୍ରେ ର�ଉଁ ରବଗ ଓ ଗତରିେ 
ଟକିାଦାନ ୋଲଥିିଲା ରକନ୍ଦ୍ରେୁ ଟକିା ମେିବିାରେ ବେିମ୍ ର�ାଗୁଁ ତାହା ଧିରମଇ �ାଇଥିଲା। ଏରବ 
ଟକିା ର�ାଗାଣ ବଢ଼଼ବିା ପରେ ପନୁବ୍ଷାେ ରସ କାମ ତ୍ୱୋନ୍ତି ରହଉଛ।ି ସଂକ୍ରମଣ ଧିରମଇବା 
ସରତ୍ବେ ଟକିାଦାନ ରକନ୍ଦ୍ରରେ ରଲାକଙ୍େ ଅସମ୍ଭବ ଭଡ଼ି ରହଉଛ ି ଏବଂ ରକରତକ ସ୍ାନରେ 
ଗଣ୍ଡରଗାେ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛ।ି ରତଣ ୁ ଏହ ି ଟକିାଦାନ ପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ ଅଧିକ ସସୁଂହତ ତଥା ଶଙୃ୍ଖେତି 
କେବିାେ ଆବଶ୍କତା େହଛି।ି

ୋଜ୍ ପାଖରେ ଗତ ମଙ୍ଗେବାେ ସଦୁ୍ଧା ୨୦.୫୧ ଲକ୍ଷ ରଡାଜ୍  ରକାଭସିଲି୍ଡ ଓ ୧.୮୪ ଲକ୍ଷ 
ରଡାଜ୍  ରକାଭାକ୍ନି୍  ଟକିା ମହଜୁଦ୍  ଥିଲା। ଟକିାେ ଅଭାବ ନଥିବାେୁ ରେକଡ୍ଷ ୪.୧୬ ଲକ୍ଷ 
ରଲାକଙୁ୍ ରଗାଟଏି ଦନିରେ ଟକିା ପ୍ରଦାନ କୋ�ାଇପାେଛି।ି ଏହ ି ହାେ ଅବ୍ାହତ େହରିଲ 
ୋଜ୍ ସେକାେ ର�ଉଁ ଲକ୍ଷ୍ ଧା�୍ଷ୍ କେଛିନ୍ ିତାହା ପେୂଣ ରହବା ଅସମ୍ଭବ ମରନ ହୁଏ ନାହ ିଁ। 
ଏହାସହତି ପଲିାଙ୍ ପାଇଁ �ଦ ିରକାଭଡି୍  ଟକିା ଶୀଘ୍ର ଆସ�ିାଏ, ତା’ରହରଲ ଟକିାଦାନ ରକ୍ଷତ୍ରରେ 
ଏହ ିସମୟରେ ଅତେିକି୍ ୋପ ନଶି୍ତି ପଡ଼ବି।

ଟକିା ରନରଲ ର� କରୋନା ରହବ ନାହ ିଁ- ଏ କଥା ନୁରହଁ, କନୁି୍ ରଗାଟଏି ରହଉ ଅବା ଦୁଇଟ ି
ରଡାଜ୍  ଟକିା ରନଇଥିବା ରଲାକ ସଂକ୍ରମତି ରହରଲ ରୋଗ ବରିଶର ପ୍ରଭାବ ରଦଖାଇ ପାେୁନାହ ିଁ 
ଓ ମତୁୃ୍ ଆଶଙ୍ା ଅରନକାଂଶରେ ଦୂେ ରହଉଛ।ି ରସଥିପାଇଁ ଟକିା ରନବାକୁ ରଲାକଙ୍ ମଧ୍ୟରେ 
ବରିଶର ଆଗ୍ହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛ।ି ଟକିା ରକ୍ଷତ୍ରରେ ରଦଶ ଆତ୍ମନଭି୍ଷେସ୍େରେ ପହଞ୍ଚଲିାଣ।ି 
ଆସନ୍ା ମାସେୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ବରିଦଶକୁ ଟକିା େପ୍ତାନୀ କେବିାକୁ ନଷି୍ପତ୍େୁି ପ୍ରତୀୟମାନ 
ରହଉଛ ିର� ଆଉ ୋଜ୍ମାନଙୁ୍ ଟକିା ର�ାଗାଣରେ ଅସବୁଧିା ରହବ ନାହ ିଁ। ଏରବ ଦୁଇ ରଡାଜ୍  
ଟକିା ରନବା ମଧ୍ୟରେ ର�ଉଁ ବ୍ବଧାନ େହଥିିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କମବିା ଉେତି୍ । ତାହା ରହରଲ 
ଟକିାଦାନ ପ୍ରକ୍ରୟିାେ ଗତ ିତ୍ୱୋନ୍ତି ରହବ।

ରଗାଟଏି ଦନିରେ ରେକଡ୍ଷ ୋେଲିକ୍ଷେୁ ଅଧିକ ରଡାଜ୍  ଟକିା ଦଆି�ବିା ପରେ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ନାୟକ ୋଜ୍ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ାସ୍୍ରସବା କମ୍ଷୋେୀଙୁ୍ ପ୍ରଶଂସା କେ ିରସମାନଙ୍େ 
ଉତ୍ାହ ବଢ଼଼ାଇଛନ୍।ି ଏହ ିସଫେତା ପ୍ରମାଣତି କେଛି ିର� ଆମେ ବହୁ ଅଧିକ ଟକିା ରଦବାେ 
ସାମଥ୍ଷ୍ େହଛି।ି ରତଣ ୁସମ୍ଭାବ୍ ତୃତୀୟ ଲହେ ଆସ ୁକ ିନ ଆସ ୁଆରମ ସମରସ୍ ର�ରତଶୀଘ୍ର 
ଅତକିମ୍ ରେ ରଗାଟଏି ରଡାଜ୍  ଟକିା ରନଇପାେବିା ରସରତ ଭଲ ରହବ।

ଟକିାଦାନ ତ୍ୱୋନ୍ତି ରବଗରେ ୋଲୁ; ଏଥିସହତି ସାଧାେଣ ରକାଭଡି୍  ନୟିମ ପାେନ ମଧ୍ୟ 
ଜାେ ିେହୁ। ଆରମ ରଦଖଛୁନ୍ ିର� ଭଡ଼ି, ଗହେ,ି ଅସାବଧାନତା ଓ ତରୁଟବିେୁି୍ତେି ସରୁ�ାଗ ରନଇ 
କରୋନା ନୂଆ େୂପରେ ଆକ୍ରମଣ କେୁଛ।ି ଆସନ୍ନ ପାବ୍ଷଣ ସମୟ ରସ ଦୃଷ୍େୁି ଅତ୍ନ୍ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ। 
ଏଥିପାଇ ଁସେକାେ ଓ ଜନସାଧାେଣ ଉଭୟଙୁ୍ ବରିଶର ସତକ୍ଷ େହବିାକୁ ପଡ଼ବି। nn

ପତ୍ୀଧମ୍ଯ
ସାମ୍ବାଦେ ପ୍ରବକ୍ା ରହଉଛନ୍ ି କାଲ୍ଷମାକ୍। ତାଙ୍ ଜୀବନେ ଅମେ କୃତ ି ରହଉଛ ି ତାଙ୍ 

ଦ୍ାୋ ଲଖିିତ ଏକ ପସୁ୍କ �ାହାେ ନାମ ରହଉଛ ି‘ଦାସ କ୍ାପଟିାଲ୍ ’। ଜମ୍ଷାନେ ଏହ ିବଶିଷି୍ 
ଦାଶ୍ଷନକି ତଥା ସବ୍ଷକାେୀନ ମହାନ୍  ଅଥ୍ଷନୀତଜି୍ଞ ୧୮୬୭ ମସହିାରେ ଏହ ି ପସୁ୍କଟ ି େେନା 
କେଥିିରଲ। ବେିତି୍ର କଥା ରହଉଛ ିର� ଏହ ିପସୁ୍କଟକୁି ରଲଖିବାକୁ କାଲ୍ଷମାକ୍ଙୁ୍ ପ୍ରାୟ ୩୦ ବର୍ଷ 
ଲାଗଥିିଲା। ଏଥିରେ ଇତହିାସ, ଅଥ୍ଷନୀତ ିଏବଂ ସାମାଜକି ବଜି୍ଞାନକୁ ଭତି୍କିେ ିତନିଟି ିବଭିାଗ ଅଛ।ି 
‘ଦାସ୍  କ୍ାପଟିାଲ୍ ’ େେନା କେବିା ପାଇଁ କାଲ୍ଷମାକ୍ଙୁ୍ ର�ତକି ି ପେଶି୍ରମ କେବିାକୁ ନ ପଡ଼ଛି,ି 
ତରତାଧିକ ପେଶି୍ରମ ଏବଂ ଦୁଃଖ ରଭାଗବିାକୁ ପଡ଼ଛି ିତାଙ୍ ପତ୍ୀଙୁ୍।

କଥାରେ ଅଛ ି ରଲଖକଟଏି ରହବାକୁ ରହରଲ ପ୍ରଥରମ ଜରଣ ପାଠକ ରହବାକୁ ପଡ଼ବି। 
ପାଠକ ରହାଇ ପଢ଼଼ୁଥିବାରବରେ ପସୁ୍କ ସହତି ଏକାକାେ ରହାଇ�ବିାକୁ ପଡ଼ବି। 

ରସରତରବରେ ‘ମୁଁ ର� ରଲଖକଟଏି ରହବ ିବା ରହବାକୁ �ାଉଛ’ି- ଏ ଭାବନା ମନେୁ 
ପେହିାେ କେବିାକୁ ପଡ଼ବି। ପାଠକଟଏି ପଢ଼଼ବିାେ 
ନଘିାରେ ପଢ଼଼ଗିରଲ ତା’ ଅଜ୍ଞାତରେ ତା’ ନଜି ଭତିରେ 
ରଲଖକୀୟ ସତ୍ାଟେି ଅଙୁ୍ରୋଦ୍ ଗମ ରହାଇ�ାଇଥାଏ। 
ତା’ପରେ ର�ଉଁ ସଷୃ୍େି ସର୍୍ଷନା ହୁଏ, ତାହା କାେଜୟୀ 
ରହାଇଥାଏ। ରତଣ ୁ ରଲଖକୀୟ ଗଣୁ ରହଉଛ ି ଏକ 

ସାଧନା। ରତଣ ୁରଲଖକଟଏି ରହବାେ କୋ ବା ସାଧନା କାଲ୍ଷମାକ୍ଙ୍ଠାେୁ ଶଖିିବାକୁ ମରିେ।
କାଲ୍ଷମାକ୍ ସବୁରବରେ ପଢ଼଼ାପଢ଼଼ରିେ ବ୍ସ୍। ରକରତରବରେ ପାଠାଗାେରେ �ାଇ ପଢ଼଼ନ୍ ିତ 

ଆଉ ରକରତରବରେ ଘରେ ପଢ଼଼ନ୍।ି ତାଙ୍େ ଦନି ଆେମ୍ଭ ହୁଏ ପଢ଼଼ାେୁ ରଶର ହୁଏ ମଧ୍ୟ ପଢ଼଼ାରେ। 
ଏମତି ିକରଲ ପେବିାେ ରକମତି ିୋଲବି? ପଲିାଛୁଆେ ପେବିାେ ପାେତି କପିେ ିରହରବ; କନୁି୍ 
ପଢ଼଼ାପଢ଼଼ରିେ ନମିନେ କାଲ୍ଷମାକ୍ ପେବିାେ କଥା ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ ଭୁଲ ି�ାଇଥିରଲ। ଏପେ ିସ୍ତିରିେ ଅନ୍ 
ରକଉଁ ମହେିା ଥିରଲ ରସ ସ୍ାମୀଙୁ୍ ଛାଡ଼ପତ୍ର ରଦଇ ପୋଇ�ାଇଥା’ନ୍ା। କନୁି୍ କାଲ୍ଷମାକ୍ଙ୍ 
ପତ୍ୀ ରସପେ ି ନଥିରଲ। ପତଙି୍େ ଏପେ ି ଅବସ୍ା ଏବଂ ପେବିାେେ ଦାେଦି୍ତାକୁ ରଦଖି ପତ୍ୀ 
ରଜନ ି ଘେୁ ରଗାଡ଼ କାଢ଼ରିଲ। ପଲିାଛୁଆ କ’ଣ ଖାଇରବ, କ’ଣ ପନି୍ଧରିବ, କପିେ ି େହରିବ- ଏ 
ବାବଦରେ ପଦୁଟଏି ବ ି ସ୍ାମୀଙୁ୍ କହରିଲନ ି କ ି ତାଙୁ୍ ବେିେତି କେବିାକୁ ୋହ ିଁରଲନ।ି ରଜନ ି
ନରିଜ ରଗାଟଏି ରଛାଟ ବ୍ବସାୟ ଆେମ୍ଭ କରଲ। ତାଙ୍ ରଦଶେ କବାଡ଼ଆି ରଦାକାନମାନଙ୍ 
ପାଖକୁ �ାଇ ରସଠାେୁ ପେୁୁଣା ଓ େେିା ରକାଟ୍ ମାନ ଆଣ ିରସଗଡ଼ୁକୁି ସଫା କେ ିରସଥିେୁ ରଛାଟ 
ରଛାଟ ପଲିାମାନଙ୍ ପାଇଁ ରପାରାକ ତଆିେ ିକେ ିବକି୍ର ିକେବିା ଆେମ୍ଭ କରଲ। ଏଥିେୁ ରବଶୀ ଆୟ 
ନ ରହଉଥିରଲ ବ ିପେବିାେ ଏକପ୍ରକାେ େେ�ିାଉଥିଲା। ହୁଏତ ଏମତି ିବ ିକୁହା�ାଇ ପାରେ ର� 
‘ଦାସ କ୍ାପଟିାଲ୍ ’ ପେ ିପ୍ରସଦି୍ଧ ପସୁ୍କଟେି ରଶ୍ରୟ ର�ତକି ିକାଲ୍ଷମାକ୍ଙୁ୍ ଦଆି�ବି, ତରତାଧିକ 
ରଶ୍ରୟ ତାଙ୍ ପତ୍ୀଙ୍ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ �ବି। ରସ ଦୁଃଖ କଷ୍ ସହ ିନଥିରଲ ଏପେ ିପସୁ୍କଟଏି େେନା 
କେବିାକୁ କାଲ୍ଷମାକ୍ ହୁଏତ ସକ୍ଷମ ରହାଇପାେ ିନଥା’ରନ୍। nn
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ଏଭରଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସଙ୍କଟଏଭରଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସଙ୍କଟ
େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୨ା୯(ଏନେେ୍)ି

କ�ୋଭଡି୍  ମହୋମୋରୀ କ�ୋଗ ୁ ଚୋରଆିକେ ଆର୍ଥ� �ୋରବୋର ମୋନ୍ୋ 
ରହରିÒବୋକବକେ ଏଭେ ିସମୟକର ଆଉ ଏ� କେହମ୍ୋନ୍  ବ୍ରଦସ୍ଥ 
ଭେ ି ସ୍ଥତ ି ସଷୃ୍ ି କହୋଇଛ।ି ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍   କଦବୋେଆି ପରସି୍ଥତ�ୁି 
ଆସ�ିୋଇରବୋରୁ ସମଗ୍ ବଶି୍ବ ଉପକର ଏକବ ଆଉ ଏ� ଆର୍ଥ� 
ମୋନ୍ୋବସ୍ଥୋ ମୋଡ଼ଆିସଛି।ି ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍   କହଉଛ ି ଚୋଇନୋର ଦ୍ତିୀୟ 
ବୃହତ୍  ରଏିଲ୍ ଇକଷ୍ଟ୍ �ମ୍ୋନୀ। �ମ୍ୋନୀ ଉପକର ଏକବ ପ୍ୋୟ 
୩୦୦ ବେିୟିନ େେୋରର ଋଣ କବୋଝ।  ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍   ଏହ ି ଋଣ 
ପରକିଶୋଧ �ରବିୋ ସ୍ଥତକିର ନୋହ ିଁ।  ଚୀନ୍ ର କବୈକଦଶ�ି ବଣ୍ଡ୍  କର 
�ମ୍ୋନୀର ପ୍ୋୟ ୯ ପ୍ତଶିତ ଅଂଶଧନ ରହଛି।ି ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍   
ସଙ୍କଟର ପ୍ଭୋବ ବଶି୍ବର ପଞୁ୍ ି ବଜୋରଗେୁ�ି ଉପକର ପଡ଼ବିୋ 
ଅୋରମ୍ଭ କହୋଇ�ୋଇଛ।ି ଏରକର ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ଥ �ରୋ କହଉଛ ି କ�, 
ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍   ସଙ୍କଟ କ�ୋଗ ୁ କସୋମବୋର ଦନି ସୋରୋ ବଶି୍ୱକର ଷ୍କ୍ 
ବଜୋର �ୋରବୋରକର ହ୍ୋସ ଘଟଛି।ି ଏମତି�ି ି ମୋତ୍ର ଦନି�ର 
�ୋରବୋରକର ୫୦୦ ଧନୀ ହରୋଇଛନ୍ ି ୧୫୦ କ�ୋଟ ି େେୋର 
ମେୂ୍ର ସମ୍ତ୍।ି ଏହ ି ଧନୀମୋକନ ହରୋଇରବୋ ସମ୍ତ୍ ି ପରମିୋଣ 
ଏସଆିର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଭୋରତର �ୁବକରପତ ିରେିୋଏନ୍ସ ଇଣ୍ଷ୍ଟଜି୍  
ମଖୁ୍ ମକୁ�ଶ ଅମ୍ୋନୀଙ୍କ ସମ୍ତ୍ ି ପରମିୋଣଠୋରୁ କଦଢ଼ ଗଣୁ 
ଅଧି�। ଏହୋର ପରମିୋଣ ପ୍ୋୟ ୧୩୫ ବେିୟିନ୍  େେୋର କହବ। 
କତକବ ଧନୀମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର  ସବ୍ଥୋଧÒ� କ୍ଷତ ି ସହଛିନ୍ ି କଟସ୍ େୋ 
ମଖୁ୍ ଏେନ୍  ମସ୍କ। ଅନ୍ପକ୍ଷକର ପଞୁ୍ ି ବଜୋରର ଏହ ି ଘୋଟୋରୁ 
ବୋଦ୍  ପଡ଼ନିୋହୋନ୍ ି ଆମୋଜନ ପ୍ତଷି୍ୋତୋ କଜଫ୍ କବକଜୋସ୍। 
ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍   କଦବୋେଆି ପ୍ଭୋବକର ଭୋରତର ଅକନ� �ମ୍ୋନୀ 
ପ୍ତ୍କ୍ଷ �ମିୋ୍ ପକରୋକ୍ଷକର ପ୍ଭୋବତି କହୋଇରବୋ ଜଣୋ�ୋଇଛ।ି 

କ�କତ� ଆର୍ଥ� ବକିଶଷଜ୍ଞ ଆଶଙ୍କୋ �ରଛିନ୍ ି କ�, 
ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍   ସଙ୍କଟ ଚୋଇନୋକର ୨୦୦୮କର ବଶି୍ବକର ଆକମର�ିୋର 
କେହମୋନ ବ୍ରଦସ୍ଥ କ�ୋଗ ୁ ସଷୃ୍ ି କହୋଇରବୋ ପରସି୍ଥତ ି ସଷୃ୍ ି

�ରପିୋକର। ଏହୋର ଅର୍ଥ କହଉଛ ି ଆର୍ଥ� ବକିଶଷଜ୍ଞମୋକନ 
ବତ୍୍ଥମୋନ କେହମୋନ ବ୍ରଦସ୍ଥ ସଙ୍କଟର ପନୁରୋବୃତ୍ ି ଆଶଙ୍କୋ 
�ରୁଛନ୍।ି ଏ ସମ୍�୍ଥକର କଭକଟରୋନ ବ୍ୋଙ୍କର ଉଦୟ କ�ୋଟୋକ୍ 
�ହଛିନ୍ ି କ�, ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍   ସଙ୍କଟ କ େ ହ ମ ୋ ନ 
ସଙ୍କଟର ସ୍ୋର�। �ଦଓି କ�କତ� ବ ିକ ଶ ଷ ଜ୍ଞ ଙ୍କ 
ମତକର ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍   ସଙ୍କଟ ଚୀନ୍ 
ପୋଇଁ ଏ� ବଡ଼ ଏବଂ ଗରୁୁତର 
ପରୀକ୍ଷୋ, ଏ ହ ୋ 

କେହମୋନ ସଙ୍କଟ ସହତି 
ସମୋନ ନୁକହଁ। ଆକମର�ିୋର 
ବ୍ୋଙି୍କଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥୋ କେହମୋନ୍  ବ୍ରଦସ୍ଥ ୧୫ 
କସକପଟେମ୍ର ୨୦୦୮କର ଆନୁଷ୍ୋନ�ି ଭୋବକର 
କଦବୋେଆି କଘୋଷତି କହୋଇରେୋ। ଏହୋର ପ୍ଭୋବ ବଶି୍ବ 
ଅର୍ଥନୀତ ି ଉପକର ଅନୁଭୂତ କହୋଇରÒେୋ। ଏହ ି ଘଟଣୋର ଦୀଘ୍ଥ 

୧୩ ବଷ୍ଥ ପକର ବତ୍୍ଥମୋନ ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍   ଜରଆିକର  ଚୋଇନୋରୁ 
ଏ� ବଶି୍ୱକର ଆର୍ଥ� ମୋନ୍ୋବସ୍ଥୋର ପଦଧ୍ବନୀ ଶଣୁବିୋ�ୁ ମେୁିଛ।ି  
ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍   �ୋରଣରୁ କଗୋଟଏି ଦନିକର ଦୁନଆିର ୫୦୦ 
ଧନୀ ବ୍କ୍ଙୁି୍କ ୧୩୫ ବେିୟିନ େେୋର ହରୋଇବୋ�ୁ ପଡ଼ଛି।ି  
ମକୁ�ଶ ଅମ୍ୋନୀଙ୍କ କମୋଟ ସମ୍ତ୍ ି ପରମିୋଣ ୯୨.୨ ବେିୟିନ 

ଡ଼େୋର ରହରିବୋକବକେ ୫୦୦ ଧନୀଙ୍କ କ୍ଷତ ି ପରମିୋଣ 
ଏହୋରକଦ୍ଢ଼ଗଣୁରୁ ଅଧÒ� କହବ କବୋେ ି

ଆ�େନ �ରୋ�ୋଇଛ।ି ଇକେକ୍ ଟ୍କି୍  
�ୋର ନମି୍ଥୋତୋ କଟସେୋ ମୋେ�ି 
ଏକେୋନ୍ ମସ୍କ କଗୋଟଏି ଦନିକର 

ତୋଙ୍କ ସମ୍ତ୍ରି ୭.୨ ପ୍ତଶିତ 
ହରୋଇଛନ୍।ି  କଜଫ୍ କବକଜୋସ୍ ଙ୍କ 

କନଟ୍  ସମ୍ତ୍କିର ମଧ୍ୟ  
କସୋମବୋର ୫.୬ 

ବେିୟିନ ଡ଼େୋରକର 
ହ୍ୋସ ପୋଇଛ।ି 

ବତ୍୍ଥମୋନ କସ 
୧ ୯ ୪ 
ବ ି େି ୟ ନ 

େ େ ୋ ର ର 
ସମ୍ତ୍ ି ସହତି ବଶି୍ବ 

ଧ ନ ୀ ତୋେ�ିୋକର ଦ୍ତିୀୟ 
ସ୍ଥୋନକର ଅଛନ୍।ି ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍   �ହଛି ି
କ�, ନଗଦ ଅର୍ଥ ହ୍ୋସ ପୋଇଁ ସମୋଧୋନ 

କଖୋଜବିୋ େୋଗ ିଏହୋ ଆର ଥି� ପରୋମଶ୍ଥଦୋତୋଙୁ୍କ 
ନକିୟୋଜତି �ରଛି।ି �ନୁି୍ ଏହୋ ମଧ୍ୟ �ହଛି ିକ�, ଏଭେ ି

�ମ୍ୋନୀର ର ଆର ଥି� ଦୋୟତି୍ବ ପରୂଣ �ରବିୋକର ସକ୍ଷମ କହବ 
କବୋେ ି କ�ୌଣସ ି ଗ୍ୋକରଣ୍ ି ନୋହ ିଁ। ଏଠୋକର ସଚୂନୋକ�ୋଗ୍, 

ଚୋଇନୋର ସମଗ୍ ସମ୍ତ୍ ି ବଜୋରର ୬.୫ ପ୍ତଶିତ ଭୋଗ କହଉଛ ି
ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍  ର। �ମ୍ୋନୀର କଗ୍ଣ୍ର ଷ୍କ୍ ଚେତିବଷ୍ଥ ପ୍ୋୟ ୮୦ 
ପ୍ତଶିତ ହ୍ୋସ ପୋଇଛ।ି ୨୦ କସକପଟେମ୍ର ୨୦୨୧କର ଏହୋ ୧୧ ବଷ୍ଥର 
ସବ୍ଥନମି୍ନ ସ୍ତରକର ରହଥିିେୋ | ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍  ର ପ୍ୋୟ ୩୫୫ ବେିୟିନ 
େେୋରର ସମ୍ତ୍ ି ରହଛି।ି ତରୋପ ି �ମ୍ୋନୀ କଦବୋେଆି ପରକର 
ରହଛି।ି ଏହୋର ଆକ୍ରମଣୋତ୍ମ� ରଣନୀତ ି କ�ୋଗୁ ଁ ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍  ର 
ଋଣ ଭୋର ବୃଦ୍ ିପୋଇଛ।ି ବ୍ୋଙ୍କଗେୁ�ିରୁ ବହୁ ମୋତ୍ରୋକର ଋଣ କନଇ 
�ମ୍ୋନୀ ପ୍�ଳ୍ପ ସମ୍ପ୍ରସୋରଣ େକ୍ଷ୍ ରଖÒ ଋଣ ପରକିଶୋଧ �ର ିନ ରେୋ। 
କତକବ  ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍   ଚୋେୋ� ି �ର ି ଚୀନ୍ ସକମତ ବଶି୍ବ ବଜୋର�ୁ 
�ମ୍ୋନୀ ଆକଦୌ ଋଣଗ୍ସ୍ତ ରବୋ ଅନୁଭବ �ରବିୋ�ୁ କଦଇ ନ ଥିେୋ। 
କ�କତକବକେ ବଜୋର ନୟିମ ପରବିତ୍୍ଥନ କହେୋ କସକତକବକେ 
ଚୀନ୍ ସର�ୋର ଏହ ି ସମ୍�୍ଥର ଜୋଣବିୋ�ୁ ପୋଇରÒକେ। ପ୍ରମ 
ରର ପୋଇଁ ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍   ଆନୁଷ୍ୋନ�ି ଭୋକବ ୩୦୦ ବେିୟିନ 
େେୋରରୁ ଅଧି� ଋଣ ଚୋପକର ରବୋ ସ୍ୀ�ୋର �ରଛି।ି ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍  
ଗରୁପ୍ ଚୋଇନୋକର ୧୩୦୦ରୁ ଅଧି� ସମ୍ତ୍ରି ମୋେ�ି ଏବଂ 
ପ୍ୋୟ ୨୮୦୦ ରଅିଲ୍ ଇକଷ୍ଟ୍ ପ୍�ଳ୍ପ ପରଚିୋେନୋ �ରରିୋଏ।  
�ମ୍ୋନୀକର ପ୍ୋୟ ୨ େକ୍ଷ �ମ୍ଥଚୋରୀ ନ�ିକୁ୍ ି ପୋଇଛନ୍।ି �ମ୍ୋନୀ 
ପ୍ତବିଷ୍ଥ ଚୋଇନୋକର ପ୍ୋୟ ୩୮ େକ୍ଷ ନ�ିକୁ୍ ି ସଷୃ୍ ି �ରୁଥିେୋ। 
ସବୁଠୋରୁ ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ଥ �ରୋ କହଉଛ,ି ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍  ର ୮୦୦ ରଅିେ 
ଇକଷ୍ଟ୍  ପ୍�ଳ୍ପ ଅସମ୍ରୂ୍୍ଥ ରହଛି।ି �ଦ ି ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍   କଦବୋେଆି 
କହୋଇ�ୋଏ, କ�ଉଁମୋକନ ଏହୋର ପ୍�ଳ୍ପକର ଟଙ୍କୋ ଖଟୋଇଛନ୍ ି
କସମୋନଙୁ୍କ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥ� କ୍ଷତ ିସହବିୋ�ୁ ପଡ଼ବି। ଏରକର 
ବ୍ୋଙ୍କ, ଆର୍ଥ� ସଂସ୍ଥୋ, କ�ୋଗୋଣ�ୋରୀ ଏବଂ ଘର କକ୍ରତୋ ସମକସ୍ତ 
ପ୍ଭୋବତି କହକବ। ଏହୋ ବ୍ତୀତ, ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍   ସହ ବ୍ବସୋୟ 
�ରୁଥିବୋ �ମ୍ୋନୀଗେୁ�ି ମଧ୍ୟ ବେ କ୍ଷତ ି ସହବିୋ ଆଶଙ୍କୋ ରହଛି।ି 
ଏହୋ ସହତି ଅନ୍ କ�କତ� �ମ୍ୋନୀ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼�ିୋଇପୋରନ୍।ି 

ଭୋରତର ଅକନ� �ମ୍ୋନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ତ୍କ୍ଷ �ମିୋ୍ ପକରୋକ୍ଷ 
ଭୋବକର ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ଡ୍   ସହତି ବ୍ବସୋୟ�ି ଦୃଷ୍ରୁି ଜେତି। 

ଆଉଏକଲେହମ୍ରାନ୍
ବ୍ରଦସ୍ସଭଳିସ୍ଥତ ି

 ଦନିକଲର୫୦୦ଧନୀ
ହରରାଇଲେ୧୩୫
ବେିୟିନ୍ଡେରାର
 ମେୂ୍ମଲୁକଶଅମର୍ାନୀଙ୍କ
ସମ୍ପତ୍ିପରମିରାଣଠରାରୁ
ଲଦଢ଼ଗଣୁଅଧିକ
 ସବ୍ସରାଧÒକକ୍ଷତିସହଲିେ
ଏେନ୍ମସ୍କ,ବରାଦ୍
ପଡ଼ଲିେନିଲେଫ୍
ଲବଲେରାସ୍
 ଚରାଇନରାରରଏିଲ୍
ଇଲଟେଟ୍କମ୍ପରାନୀ
ଏଭରଗ୍ରାଣ୍ଲଦବରାଳଆି
 ଭରାରତରଅଲନକ
କମ୍ପରାନୀପ୍ରତ୍କ୍ଷକମିର୍ା
ପଲରରାକ୍ଷଲରପ୍ରଭରାବତି

େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୨ା୯(ଏନେେ୍)ି

ଆପଲ୍ ଆଇକ�ୋନ ୧୩ ସରିଜି୍ ର ବକି୍ର ି
କସକପଟେମ୍ର ୨୫ରୁ ଆରମ୍ଭ କହବ। କ�ଉଁ 
ଗ୍ୋହ�ମୋକନ ଏହୋ�ୁ ପ୍-ିବୁକ୍  �ରଥିିକେ 
କସମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ �ମ୍ୋନୀ ୨୪ କସକପଟେମ୍ରରୁ 
କେେଭିର ି ଆରମ୍ଭ �ରବି। କତକବ �ରୋ 
କହଉଛ ି �ମ୍ୋନୀ ଏହ ି ସରିଜି୍ ର 
ସ୍ୋଟ୍ଥକ�ୋନକର କ�ୌଣସ ି
�୍ୋଟ ରଆିତ ି କଦଉନୋହ ିଁ। 
ତରୋପ ି ଏହୋ�ୁ ଆପଣ ୬୦୦୦ 
ଟଙ୍କୋ �୍ୋସବ୍ୋକ୍ କର 
�ଣିୋ�ୋଇପୋରବି। କତକବ 
ଆଇକ�ୋନ ୧୩ ସରିଜି୍ ର 
ମେୂ୍ ଆଇକ�ୋନ ୧୨ ଭେ ି
ରହବି। ଗତବଷ୍ଥ ବଜୋର�ୁ 
ଆସଥିିବୋ ଆଇକ�ୋନ ୧୨ 
ତୁେନୋକର ଚେତିବଷ୍ଥ ଆସଥିିବୋ 
ଆଇକ�ୋନ ୧୩ ସରିଜି୍ ର 
ମେୂ୍ �ମ୍ୋନୀ ପରବିତ୍୍ଥନ 
�ରନିୋହ ିଁ। ଏହୋ ସକ୍ୱେ ବ ି ଗ୍ୋହ�ଙ୍କ ପୋଇଁ 
ଆଇକ�ୋନ ୧୩ ସରିଜି୍ ର କ�କ�ୌଣସ ି
ବ ି କ�ୋନ �ଣିବିୋ ମହଙ୍ଗୋ ପଡ଼ବି। 

ଲରେଡଟି୍କମିର୍ାଲଡବଟି୍
କରାଡ୍ସଲରଲପଲମଣ୍ଟକଲେ

କ୍ରାସବ୍ରାକ୍
ଆଇକ�ୋନ ୧୩  ସରିଜି୍ କର �ମ୍ୋନୀ ୪ଟ ି
ମକେଲ୍ ର ସ୍ୋଟ୍ଥକ�ୋନ �ରୋ- ଆଇକ�ୋନ 

୧୩, ଆଇକ�ୋନ ୧୩ ମନି,ି ଆଇକ�ୋନ ୧୩ 
କପ୍ୋ, ଆଇକ�ୋନ ୧୩ କପ୍ୋ ମୋକ୍ସ ବଜୋର�ୁ 
ଛୋେଛି।ି ଏଥିରୁ କ�ୌଣସ ି ବ ି ସ୍ୋଟ୍ଥକ�ୋନ�ୁ 

ଗ୍ୋହ� ୬୦୦୦ ଟଙ୍କୋ �୍ୋସବ୍ୋ� ସହତି 
�ଣିପିୋରକିବ। ୬୦୦୦ ଟଙ୍କୋର  �୍ୋସବ୍ୋ� 
ପୋଇ ଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଏଚ୍ େଏିଫ୍ ସ ି ବ୍ୋଙ୍କର 
କକ୍ରେଟି୍ �ମିୋ୍ କେବଟି୍ �ୋେ୍ଥ ବ୍ବହୋର 
�ରବିୋ ପୋଇ ଁ ପଡ଼ବି। ଆଇକ�ୋନ ୧୩କର 
ମେୁିଥିହୋ ଏହ ି�୍ୋସବ୍ୋ� ପ୍-ିବୁ� �ରୁଥିବୋ 
ଗ୍ୋହ�ମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁଉପେବ୍ଧ। ଏହୋର କଶଷ 

ତୋରଖି କସକପଟେମର୍ ୨୩ 
ପ�୍୍ଥ ନ୍ ରହଛି।ି ବତ୍୍ଥମୋନ 
ଆଇକ�ୋନ ୧୩ ଓ 
ଆଇକ�ୋନ ୧୩ ମନିରି 
୧୨୮ଜବି ି ଭୋରଆିଣ୍ର 

କ�ୋନ ପ୍ ି ବୁ�ଙି୍ଗ 
ପୋଇ ଁ ଉପେବ୍ଧ 

ନୋହ ିଁ। �ମ୍ୋନୀ 
ବକି୍ର ି ପୋଇଁ 
ଆ ଇ କ � ୋ ନ 

୧୩ କପ୍ୋ 
ଓ କପ୍ୋମୋକ୍ସ�ୁ 

ଉପେବ୍ଧ �ରଛି।ି �ନୁି୍ 
ଏହ ି ଦୁଇଟ ି ମକେେ ବତ୍୍ଥମୋନ ଉପେବ୍ଧ 
ନୋହ ିଁ। ଏହ ିଦୁଇଟ ିକ�ୋନ ବଜୋର�ୁ ଆସବିୋ 
ପୋଇ ଁ ୫ ରୁ ୬ ସପ୍ୋହ ସମୟ େୋଗବି।

ବକିଶଷ�ର ି ଇସ୍ୋତ, ରୋସୋୟନ�ି ପଦୋର୍ଥ ଏବଂ ଧୋତୁ କକ୍ଷତ୍ରର 
�ମ୍ୋନୀଗେୁ�ି �ମ୍ୋନୀ ସହ ବ୍ବସୋୟ �ରରିୋନ୍।ି ଏଭରଗ୍ୋଣ୍ 
କଦବୋେଆି କହବୋର ପ୍ଭୋବକର ଘକରୋଇ ଷ୍� ବଜୋର 
କସନକସକ୍ସ ଭୁଷଡ଼ୁଛି।ି ଏହୋ ବ୍ତୀତ ଅନ୍ କଦଶଗେୁ�ିର 
ଷ୍କ୍ ମୋକ�୍ଥଟ ମଧ୍ୟ ଏରକର ପ୍ଭୋବତି କହୋଇଥିବୋ ଜଣୋପେଛି।ି

େୂଆଦଲି୍ଲୀ ୨୨ା୯(ଏନେେ୍)ି

ସ୍ୋଟ୍ଥକ�ୋନ୍  ୟଜୁସ୍ଥଙ୍କ ପୋଇଁ ୟପୁଆିଇ ମୋଧ୍ୟମକର 
କପକମଣ୍ �ରବିୋ ଏକବ ଏ� ସବୁଧିୋଜନ� 
ମୋଧ୍ୟମ। ଏହୋ ଜରଆିକର ୟଜୁସ୍ଥ କ�କ�ୌଣସ ି

ସ୍ଥୋନକର ପୋଖକର ଟଙ୍କୋ ନ ଥିକେ ବ ି ଟଙ୍କୋ କପୈଠ 
�ରପିୋରୁଛନ୍।ି ୟପୁଆିଇ କପକମଣ୍ �ରବିୋ�ୁ 
କହକେ କ�ୋନ୍ କର ଇଣ୍ରକନଟ୍  ସଂକ�ୋଗ 
ଥିବୋ ଜରୁରୀ। ଅକନ� ସମୟକର ଇଣ୍ରକନଟ 
ସଂକ�ୋଗ ନ ଥିକେ �ମିୋ୍ ମନ୍ଥର ଥିକେ ଅନ୍ େୋଇନ୍  

କପକମଣ୍ �ରବିୋ ମସୁ୍କେି କହୋଇ�ୋଏ। �ଦ ି
କ�ୌଣସ ିସମୟକର ଆପଣ ଏମତି ି�ଛି ିଅସବୁଧିୋର 
ସମ୍ଖୁୀନ କହଉଛନ୍ ି କତକବ ଆପଣଙୁ୍କ �ଛି ି ଖୋସ୍  
ଟ୍କି୍  ଜୋଣବିୋ�ୁ କହବ। ଏହ ି ଟ୍କି୍  ଜରଆିକର 
କ�ୋନ୍ କର ଇଣ୍ରକନଟ୍  ସଂକ�ୋଗ ନ ଥିକେ ମଧ୍ୟ 
ଆପଣ ୟପୁଆିଇ କପକମଣ୍ �ରପିୋରକିବ।

*୯୯#ସଭଭିସ୍ମରାଧ୍ୟମଲର
ୟପୁଆିଇଲପଲମଣ୍ଟ

ୟପୁଆିଇ କପକମଣ୍ �ରବିୋ�ୁ କହକେ ସବୁଠୁ 
ଜରୁରୀ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୋଙ୍କକର ପଞ୍ୀ�ୃତ 
ଏବଂ ୟପୁଆିଇ ସହ େଙି୍କଡ୍   କହୋଇଥିବୋ କ�ୋନ୍  
ନମ୍ର ଦର�ୋର। ଏହୋପକର ଆପଣଙ୍କ 
କ�ୋନ୍ କର  *୯୯# ସଭଥିସ୍  ଆ�ଟେଭି୍  ଅଛ ି � ି ନୋହ ିଁ 
�ୋଞ୍ଚ �ରନିଅିନୁ୍। *୯୯# େୋଏେର କ�ୋଡ୍  
ଭୋରତକର ସମସ୍ତ କମୋବଇଲ୍  ୟଜୁସ୍ଥଙ୍କ ପୋଇଁ 
ଆରମ୍ଭ �ରୋ�ୋଇଥିେୋ। ଏହୋର ଅର୍ଥ ଆପଣ 
ୟପୁଆିଇ ଇକ�ୋସଷି୍ମର ଏ� ଅଂଶ।

ବନିରାଇଣ୍ଟରଲନଟ୍ଲରକଭିଳି
କରଲିବଲପଲମଣ୍ଟ

ବନିରାଇଣ୍ଟରଲନଟ୍ଲରଲକମତିିକରଲିବୟପୁଆିଇଲପଲମଣ୍ଟ
� ସବ୍ସପ୍ରଥଲମଲ�ରାନ୍ଲର*୯୯#
ଡରାଏେକରନୁ୍।

� ଏହରାପଲରଆପଣଙୁ୍କଅଲନକ
ଲମନୁ୍ଲଦଖରାଯବି।ଏଥିଲରଆପଣ
ପ୍ରଥମଲମନୁ୍(ଲସଣ୍ଡ୍ ମନ)ିଉପଲର
କ୍କି୍କରନୁ୍।

� ଯରାହରାଙୁ୍କଟଙ୍କରାପଠରାଇଲବତରାଙ୍କର
ସବଲିଶଷତଥ୍ଦଅିନୁ୍।

� ୟପୁଆିଇଆକରାଉଣ୍ଟସହେଙି୍କଡ୍ ନମ୍ର
ଦଅିନୁ୍।

� ଲକଲତଟଙ୍କରାପଠରାଇଲବଟରାଇପ୍
କରନୁ୍।ପଲରଲସଣ୍ଡ୍ ଉପଲରକ୍କି୍
କରନୁ୍।

� ଟ୍ରାଞ୍ରାକ୍ସନପରୂରାକରବିରାକୁଆପଣଙୁ୍କ
ୟପୁଆିଇପନି୍ଲଦବରାକୁଲହବ।

ମମୁ୍ବାଇ ୨୨।୯(ଏନେେ୍)ି: କସୋନୀ ପ�ିଚସ୍ଥ ଇଣ୍ଆି 
ସହ ସହ ଜୀ ଏଣ୍ରକଟନକମଣ୍ର କହବ ମଶି୍ରଣ। 
କସୋନୀ ଗରୁପର ଭୋରତୀୟ ୟନୁଟି୍ କଦଶର ସବ୍ଥ ବୃହତ 
କଟେଭିେିନ କନଟୱୋ�୍ଥ ଜ ି ଏଣ୍ରକଟନକମଣ୍ 
ଏଣ୍ରପ୍ୋଇଜସ୍ଥ  କ୍ରୟ େୋଗ ି ଏ� ରୋଜନିୋମୋ ସ୍ୋକ୍ଷର 
�ରଛି।ି ସଂସ୍ଥୋର ପ୍ମଖୁ ଅଧି�ୋରୀଙ୍କ ଅପସୋରଣ େୋଗ ି
ଅଂଶୀଦୋରଙ୍କ ଆେୁ ଦୋବ ି କହବୋପକର ଏହ ି ପଦକକ୍ଷପ 
ନଆି�ୋଇଛ।ି �େକର ସଂସ୍ଥୋର ୫୩ ପ୍ତଶିତ ଅଂଶଧନ 
କସୋନୀ ଇଣ୍ଆି ମୋେ�ିୋନୋ�ୁ ଆସଥିିବୋ କବକେ ବେ�ୋ 
ଅଂଶ କସୟୋରଧୋରୀଙ୍କ ଅଧୀନକର ରହବି କବୋେ ି
ବୁଧବୋର ଏ� ମେିତି ବବୃିତ୍କିର �ୁହୋ�ୋଇଛ।ି କସୋନୀର 
ଏହ ିୟନୁଟି୍ କର ଅଂଶୀଦୋରମୋକନ ପଞୁ୍ନିକିବଶ �ରକିବ। 
�େକର କମୋଟ ପଞୁ୍ରି ପରମିୋଣ ୧.୫୮ ବେିୟିନ 
େେୋରକର ପହଞ୍ଚବି। କତକବ କବୋେ୍ଥର ଅଧି�ୋଂଶ 
ପଦପଦବୀ କସୋନୀ ହୋତକର ରହବି। ରୋଜନିୋମୋକର 

ଉଭୟ �ମ୍ୋନୀଙୁ୍କ ୯୦ ଦନିଆି ଅବଧି ଦଆି�ୋଇଛ।ି ଏହ ି
ଅବଧି ଉଭୟ �ମ୍ୋନୀ ବୋଇଣ୍ଂି ଏଗ୍କିମଣ୍ େୋଗ ି ସ୍ତନ୍ତ୍ର 
ଆକେୋଚନୋ �ରକିବ। ଏହ ି ସମୟକର ୟନୁଟିର କନତୃତ୍ୱ 
ଜୀ ଏଣ୍ରକଟନକମଣ୍ର ସଇିଓ ପନୁତି କଗୋୟଙ୍କୋ 
କନକବ। ଗତ ସପ୍ୋହକର ଜୀ କନଟୱୋ�୍ଥକର ୧୭.୯ 
ପ୍ତଶିତ କସୟୋରର ମୋେ�ି ଇନକଭକସ୍କୋ କେଭେପଙି୍ଗ 
ମୋକ�୍ଥଟ �ଣ୍ ଏବଂ ଓଏ�ଆଇ କଗୋ୍ବୋେ ଚୋଇନୋ 
�ଣ୍ ଏେଏେସ ି  କଗୋୟଙ୍କୋଙ୍କ ସକମତ ଅନ୍ ୨ ଜଣଙ୍କ 
ବହଷି୍ୋର େୋଗ ିଏ� ସ୍ତନ୍ତ୍ର କବୈଠ� ଆହ୍ୋନ �ରଥିିକେ। 
�େକର ସଂ�ଟଗ୍ସ୍ତ ଜୀକର ନୂଆ କମୋେ ଆସଛି।ି 
୧୯୯୨କର ସ୍ଥୋପତି �ମ୍ୋନୀକର ସଭୁୋଷ ଚନ୍ଦୋ ଓ ତୋଙ୍କ 
ପରବିୋରଙ୍କ �ତୃ୍୍ଥତ୍ୱ ସମୋପ୍ �ରବିୋ େୋଗ ି  ନକିବଶ�ଙ୍କ 
ଏହୋ ଏ� ଉଦ୍ମ ଥିବୋକବକେ କବୋେ୍ଥର ୨ ଜଣ ସଦସ୍ 
ତତ୍ୋେ ଇସ୍ତ�ୋ କଦଇଥିକେ। ମଡ଼ିଆି ବୋଦ୍ ଶୋହୋ  ଏ�ଦୋ 
ଜୀ ରୁପଟ୍ଥ କମୋଡ୍ର�ଙ୍କ ଭୋରତୀୟ ଅଂଶୀଦୋର ରହଥିିେୋ।

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୨ା୯(ଏନେେ୍)ି: ସର�ୋର ବୁଧବୋର ରୋଜୀବ 
ବନସଲ୍ ଙୁ୍କ କ�ନ୍ଦ କବସୋମର�ି ବମିୋନ ଚେୋଚେ ମନ୍ତ୍ରୋେୟର 
ସଚବି ଭୋକବ ନ�ିକୁ୍ �ରଛିନ୍।ି ବନସଲ୍  ବତ୍୍ଥମୋନ 
ସର�ୋରୀ ବମିୋନ �ମ୍ୋନୀ ଏୟୋର ଇଣ୍ଆିର ସଏିମ୍ େ ି
ଭୋବକର �ୋ�୍ଥ୍ �ରୁଛନ୍।ି ଏହୋପବୂ୍ଥରୁ କସ କପକଟ୍ୋେୟିମ 
ଏବଂ ପ୍ୋ�ୃତ�ି ଗ୍ୋସ ମନ୍ତ୍ରୋେୟର ପରୋମଶ୍ଥଦୋତୋ 
ରହରିକେ। ବନସଲ୍  ପ୍ଦୀପ ସଂି ଖକରୋେୋଙ୍କ ସ୍ଥୋନକର 
ସଚବି ଭୋକବ ନ�ିକୁ୍ ି ପୋଇଛନ୍,ି କ� � ି ଚେତି ମୋସ କଶଷ 
ଅବସରକର  ଅବସର ଗ୍ହଣ �ରକିବ। ବନସଲ୍  ନୋଗୋେୋଣ୍ 
�୍ୋେରର ୧୯୮୮ ବ୍ୋଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧି�ୋରୀ। କସ 
ଏହୋ ପବୂ୍ଥରୁ ୨୦୦୬ ରୁ ୨୦୦୮ ମଧ୍ୟକର କବସୋମର�ି 
ବମିୋନ ଚେୋଚେ ମନ୍ତ୍ରୋେୟକର �ୋ�୍ଥ୍ �ରଥିିକେ।

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସ ଡିଏମଡଡି 
ବେସାମର ଡିକ େ ଡିମାନ 

ଚଳାଚଳ ମନ୍ତାଳୟ ସଚଡିେ

୨୫ରୁଆଇଲ�ରାନ୍୧୩ସରିଜି୍ବରିେିଆରମ୍ଭ

୨୪ରୁ
ଲଡେଭିର ି

ବଲିଦଶୀନଲିବଶକଏଲ୍ଆଇସି
ଆଇପଓିଲର୨୦%ଅଂଶଧନକଣିପିରାରଲିବ

ଆକରାଶଇନ୍ଟେଚୁି୍ଟପକ୍ଷରୁେରାତୀୟ
ସ୍କେରାରସପି୍ଏଏନ୍ଟଏିଚ୍ଇ୨୦୨୧

ଲସରାନୀପକି୍ଚସ୍ସସହେୀଏଣ୍ଟରଲଟନ୍ଲମଣ୍ଟରଲହବମଶି୍ରଣ

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୨ା୯(ଏନେେ୍)ି: ଏଣ�ି ି ବକିଦଶୀ 
ନକିବଶ�ମୋକନ ରୋଷ୍ଟୋୟତ୍ ଭୋରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମୋ 
ନଗିମ(ଏଲ୍ ଆଇସ)ିର ପ୍ୋରମ୍ଭ�ି ପବ୍କି୍  ଅ�ର (ଆଇପଓି)
ର ୨୦% ପ�୍୍ଥ ନ୍ କସୟୋର �ଣିପିୋରକିବ। �ୋରଣ କ�ନ୍ଦ 
ସର�ୋର ଏରପୋଇ ଁ ଅନୁମତ ି କଦବୋ�ୁ ବଚିୋର �ରୁଛନ୍।ି 
ଏଲ୍ ଆଇସରି ଅଂଶଧନ ବକି୍ରୟରୁ ସର�ୋର ୯୦୦ ବେିୟିନ 
ଟଙ୍କୋ (୧୨.୨ ବେିୟିନ ଡ଼େୋର୍) ସଂଗ୍ହ �ରବିୋ�ୁ ସର�ୋର 

େକ୍ଷ୍ ରଖିଛନ୍।ି ବତ୍୍ଥମୋନ ସଦୁ୍ୋ �ଦଓି ବକିଦଶୀ ସଂସ୍ଥୋଗତ 
ନକିବଶ�ମୋନଙୁ୍କ କବସର�ୋରୀ ବୀମୋ �ମ୍ୋନୀକର 
୭୪% ଏବଂ ରୋଷ୍ଟୋୟତ୍ ବ୍ୋଙ୍କକର ୨୦% ପ�୍୍ଥ ନ୍ 
ଅଂଶଧନ କ୍ରୟ ଅନୁମତ ିଦଆି�ୋଇଛ।ି ଏହୋ�ୁ ସକ୍ଷମ �ରବିୋ 
ଦ୍ୋରୋ ବକିଦଶୀ କପନ୍ ସନ୍ ପୋଣ୍,ି ବୀମୋ �ମ୍ୋନୀ ଏବଂ 
ମୁ୍ ଚୁଆଲ୍ �ଣ୍ ଭୋରତର ବୃହତ ଜୀବନ ବୀମୋ�ୋରୀଙ୍କ 
ଆଇପଓିକର ଅଂଶଗ୍ହଣ �ରବିୋ�ୁ ଅନୁମତ ି କଦବ।

ଭୁବନେଶ୍ବର,୨୨ା୯େମେି): ଆ�ୋଶ ନ୍ୋସନୋଲ୍ 
ଟ୍ୋକେଣ୍ ହଣ୍ ପରୀକ୍ଷୋ (ଏଏନ୍ ଟଏିଚ୍ ଇ) ୨୦୨୧, 
ଆ�ୋଶ ଏେୁକ�ସନୋଲ୍ ସଭଥିକସସ୍ େମିକିଟଡ୍ 
(ଏଇଏସଏଲ୍)ର ଦ୍ୋଦଶ ସଂସ୍କରଣ। ଏହୋ ୭ମ-୧୨ଶ 
କଶ୍ରଣୀର ଆଶୋୟୀ େୋକ୍ର ଓ ଇଞ୍ନିୟିର ଛୋତ୍ରମୋନଙୁ୍କ ନଟି୍ 
ଓ ଆଇଆଇଟ-ିକଜଇଇ କ�ୋଚଂି କପ୍ୋଗ୍ୋମ ପୋଇ ଁ୧୦୦% 
ସ୍କେୋରସପି ପ୍ଦୋନ �ରବିୋ�ୁ �ୋଉଛ।ି ଏଏନଟଏିଚଇ 
୨୦୨୧ ଉଭୟ ଅନେୋଇନ୍ ଓ ଅ�େୋଇନ ମୋଧ୍ୟମକର 
ଆସନ୍ୋ େକିସମର୍ ୪ରୁ ୧୨ ମଧ୍ୟକର ସୋରୋ କଦଶକର ୨୪ 
ଟ ିରୋଜ୍ ଓ କ�ନ୍ଦ ଶୋସତି ଅଞ୍ଚେକର �ରୋ�ବି। ଟୁ୍ସନ 
�ି’କର ସ୍କେୋରସପି ସହତି, ଟପ୍ କସ୍କୋରଧୋରୀମୋନଙୁ୍କ 
ଗଦ ଅର୍ଥ ପରୁସ୍କୋର ପ୍ଦୋନ �ରୋ�ବି। ଚେତି ବଷ୍ଥ ସମସ୍ତ 
କଗ୍େର ୫ ଜଣ ପ୍ତଭିୋବୋନ ଛୋତ୍ରଙୁ୍କ ଜକଣ କେଖୋଏ ଁ
ଅଭଭିୋବ�ଙ୍କ ସହତି ନୋସୋ�ୁ ମୋଗଣୋକର �ୋତ୍ରୋ ସକୁ�ୋଗ 
ପରୁସ୍କୋର ଭୋବକର ପ୍ଦୋନ �ରୋ�ବି।ଅତରିକି୍ େୋଭ 
ଭୋବକର, ଏଏନଟଏିଚଇ ପୋଇ ଁ କ�ୋଗ୍ ବକିବଚତି 
କହୋଇଥିବୋ ଛୋତ୍ରମୋକନ ମୋଗଣୋକର କମରଟିକନସନ 
ସ୍କେୁ ବୁଷ୍ର ପୋଇକବ। ଏହ ି ଏ� ଘଣ୍ଆି ପରୀକ୍ଷୋ 

ଏଏନଟଏିଚଇ ଅନେୋଇନ୍ ସ�ୋେ ୧୦ଟୋ ରୁ ଅପରୋହ୍ନ 
୭.୦୦ ଘଣ୍ୋ ମଧ୍ୟକର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷୋ ଦବିସକର 
�ରୋ�ବି। ଏହୋ ସହତି ଅ�େୋଇନ୍ ପରୀକ୍ଷୋ େକିସମର୍ 
୫ ଓ ୧୨କର କର ଦୁଇଟ ି ସ�ିଟେକର ସ�ୋେ ୧୦ଟୋ ୩୦ 

ମନିଟି୍ ରୁ ୧୧ଟୋ ୩ରୁ  ଓ ଅପରୋହ୍ନ ୪ଟୋଠୋରୁ ୫ଟୋ 
ମଧ୍ୟକର ସୋରୋ କଦଶକର ଥିବୋ ଆ�ୋଶ ଇନଷ୍ଚୁି୍ଟର 
୨୧୫ରୁ ଅଧÒ� କସଣ୍ରକର �ରୋ�ବି। ଏହ ି ସମୟକର 
ପ୍�ଜୁ୍ ରୋଜ୍/ କ�ନ୍ଦ ଶୋସତି ଅଞ୍ଚେର କ�ୋଭେି-
୧୯ର ଅନୁପୋେନ �ରୋ�ବି। ଛୋତ୍ରମୋକନ କସମୋନଙ୍କ 
ପୋଇ ଁ ଉପକ�ୋଗୀ ଏ� ଘଣ୍ଆି ସଟ୍୍ �ୁ ବୋଛପିୋରକିବ। 



ମା’ ଓ ଦୁଇ...
କ�ୌଣସ ିଶବ୍ଦ ଆସ ିନଥିଲା। ବାହାର �ବାଟ କ�ାଲା ଥିବା କବକେ କ୍ଷୀର କନବା�ୁ 
କ�ହ ିନ ଆସବିାରୁ ସକଦେହକର କସ ଘର ଭତିର�ୁ କେଖିଥିକଲ। ଘର ଚଟାଣକର 
୩ ଜଣଙ୍କ ମତୃ ଶରଷୀର କେଖି କସ ଗ୍ାମବାସଷୀଙୁ୍କ �ବର କେଇଥିକଲ। ଘକର 
ନାରାୟଣ ନ ଥିବାକବକେ ମା’ ଓ ୨ ଝଅିଙ୍କ ମତୃକେହ ପଡ଼ଥିିବା କେଖି ଗ୍ାମବାସଷୀ 
ପଲୁସି�ୁ �ବର କେଇଥିକଲ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଆଇଆଇସ ି କବୈ�ୁଣ୍ଠ କସଠ୍  
ଘଟଣାସ୍ଥେକର ପହଞ୍ ିମତୃକେହ ଉଦ୍ାର �ର ିବ୍ୟବକଛେେ ପାଇଁ ପଠାଇଥିକଲ। 
�ବରପାଇ ଝାରସଗୁଡ଼ୁା ଏସ୍ ପ ିବ�ିାଶ �ୁମାର ୋଶ, ଅତରିକି୍ତ ଏସ୍ ପଙି୍କ ସକମତ 
ବରଷି୍ଠ ପଲୁସି ଅଧି�ାରଷୀମାକନ ସାଇଣ୍ଫିିକ୍  େେ ସହତି ଘଟଣାସ୍ଥେକର ପହଞ୍ ି
ତେନ୍ତ �ରଥିିକଲ। ୩ ମତୃ ଶରଷୀର�ୁ ଆଜ ିବ୍ୟବକଛେେ �ରାଯାଇଛ।ି ବ୍ୟବକଛେେ 
ରକିପାଟ୍ଟ ଆସକିଲ ମତୁୃ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଉକନମାଚନ କହବ କବାଲ ି ପଲୁସି ପକ୍ରୁ 
�ୁହାଯାଉଛ।ି ମତୃ ମହେିାଙ୍କ ସ୍ାମଷୀ ନାରାୟଣ କଫରାର୍  ଥିବାରୁ ତାଙୁ୍କ ଧରବିା 
ପାଇଁ ଉେ୍ୟମ ଜାର ିରହଥିିବା ତେନ୍ତ�ାରଷୀ ଥାନା ଆଇଆଇସ ିଶ୍ଷୀ କସଠ୍  �ହଛିନ୍ତ।ି 
ଅନ୍ୟପକ୍୍ୟକର ମତୃ ମହେିାଙ୍କ ମା’ ସଙ୍ଷୀତା ମଣୁ୍ା �ହଛିନ୍ତ ି ପରବିାର କଲାକ� 
ଚକ୍ାନ୍ତ �ର ି ତାଙ୍କ ଝଅି�ୁ ମାର ି କେଇଛନ୍ତ।ି ବଭିନି୍ନ ସମୟକର ସ୍ାମଷୀ ଓ େଅିର 
ତାଙ୍କ ଝଅି�ୁ ନଯି୍ୟାତନା କେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭକିଯାଗ ଆଣଛିନ୍ତ।ି ପ୍ର�ାଶ କଯ, 
ପବୂ୍ଟରୁ ମତୃ ମହେିାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ େଅିର େୁଷ୍କମ୍ଟ ଉେ୍ୟମ �ର ିଗରିଫ କହାଇଥିକଲ। ୩ 
ମାସରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଟ କହବ କସ �ଲାସ କହାଇ ଘର�ୁ କଫରଥିିକଲ।

କୂଳ ଲଂଘଲିା...
ବନ୍ୟାଞ୍େ ଗସ୍ତ �ରଛିନ୍ତ।ି ବନ୍ୟା ମ�ୁାବଲିା ପାଇଁ ବଡିଓି ଏବଂ ତହସଲିୋରଙୁ୍କ 
ସତ�୍ଟ ରହବିା ପାଇଁ ନକିଦ୍୍ଟଶ କେଇଛନ୍ତ।ି ଜଲି୍ାପାେଙ୍କ ନକିଦ୍୍ଟଶକର ବସ୍ତାକର 
ଅଗ୍ଶିମ ଓ ଓଡ୍ାଫର ଏ�ାଧି� ଟମି�ୁ ନକିୟାଜତି �ରାଯାଇଛ।ି ପାଣକିଘରକର 
ରହଥିିବା କଲା�ଙୁ୍କ ଓଡ୍ାଫ ଓ ଅଗ୍ଶିମ ବଭିାଗର ଉଦ୍ାର�ାରଷୀ େେ ଦ୍ାରା ସରୁକ୍ତି 
ସ୍ଥାନ�ୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର �ରାଯାଉଛ।ି ଜେ�ା ବନ୍ୟା କଯାଗୁଁ ବସ୍ତା ଓ ସେର ବ୍ଲ�ର 
ପତ୍ରଝଡ଼ା, ସୋନଦେପରୁ, ବ୍ରହ୍ମଣୋ, ରସଲୁପରୁ, ଶ୍ଷୀରାମପରୁ ଆେ ି ପଞ୍ାୟତ 
ସମ୍ରୁ୍୍ଟ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବଛିନି୍ନ କହାଇଛ।ି ସୋନଦେପରୁ ପଞ୍ାୟତର ବଭିନି୍ନ ଗାଁକର 
ବହୁ �ଚ୍ା ଘର ଧରାଶାୟଷୀ କହାଇଛ।ି କସହପିର ି�ରକ୍ାତା ସବୁର୍୍ଟକର�ା ବନ୍ୟା 
ସ୍ଥତି ି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ�ୁ ଆସଥୁିବା କବକେ ନେଷୀର ଉପର ମଣୁ୍ ବର୍ଟା ସହ ଗାଲୁଡହି ି
ବ୍ୟାକରଜରୁ ପାଣ ିନଷି୍କାସନ କଯାଗୁଁ ପଣୁ ିବନ୍ୟା ପରସି୍ଥତି ିସଷୃ୍ ିକହାଇଛ।ି 

ଗତ�ାଲ ି ସ�ାେ ୮ ଠାରୁ ଆଜ ି ସ�ାେ ୮ ଟା ମଧ୍ୟକର ଅଥ୍ଟାତ ଏହ ି ୨୪ 
ଘଣ୍ାକର ଜାମକସେପରୁ କର ୪୪.୨ ଏମଏମ, କଫ�ଘାଟକର ୧୯୨.୨ ଏମଏମ, 
ଘାଟଶଷୀୋକର ୫୪.୦ ଏମଏମ, ଜାମକଶାୋ ଘାଟକର ୧୫୭.୬ ଏମଏମ 
ଓ ରାଜଘାଟ କର ୩.୨ ଏମଏମ ବର୍ଟା କହାଇଥିବାର କର�ଡ୍ଟ �ରାଯାଇଛ।ି 
ଗତ�ାଲ ି ମଧ୍ୟାହ୍ନକର ଗାଲୁଡହି ି ବ୍ୟାକରଜ ୧୦୦୦ �ୁ୍ୟକମ� ପାଣ ି ନେଷୀ�ୁ 
ନଷି୍କାସତି �ରଥିିବା କବକେ ପଣୁ ିପ୍ରବେ ବର୍ଟା କଯାଗୁ ଁସବୁର୍୍ଟକର�ାର ଜେପତ୍ତନ 
ଆଜ ିଅ�ସ୍ାତ ବୃଦ୍ ିପାଇବାକର ଲାଗଛି।ିରାଜଘାଟ କରେବାଇ କପାଲ ନ�ିଟକର 
ନେଷୀର ଜେପତ୍ତନ ଅପରାହ୍ନ ୩ ଟା ସଦୁ୍ା ସତ�୍ଟ ସକଙ୍କତ ଉପକର ଅଥ୍ଟାତ ୯.୯୧ 
ମଟିରକର ପ୍ରବାହତି କହଉଛ।ିଗାଲୁଡହି ି ବ୍ୟାକରଜର ସମସ୍ତ କଗଟ�ୁ ବଦେ 
�ରାଯାଇଥିବା କବକେ ଆଗ�ୁ ଯେ ି ବର୍ଟା ନ ହୁଏ କତକବ ସବୁର୍୍ଟକର�ା ବନ୍ୟା 
ସ୍ଥତି ି ନୟିନ୍ତ୍ରଣକର ରହବି କବାଲ ି ଜେକସଚନ ବଭିାଗ ତରଫରୁ �ୁହାଯାଇଛ।ି 
ବୁଢ଼ାବେଙ୍ ନେଷୀର ଜେପତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଫୁଲୁଛ।ି ବୁଢ଼ାବେଙ୍ ନେଷୀର ଅବବାହ�ିା 
ବାଲମିଣୁ୍େଷୀକର ୪୪ ଏମଏମ, ବାରପିୋକର ୨୦.୬ ଏମଏମ, ଜୟପରୁ କର 
୩୧.୬ ଏମଏମ, ଏନଏଚ-୫ କର ୬ ଏମଏମ ଓ ବାକଲଶ୍ୱରକର ୭.୦ ଏମଏମ 
ବର୍ଟା କହାଇଛ ି କବାଲ ି ସର�ାରଷୀ ଭାକବ �ୁହାଯାଇଛ।ି ଏନଏଚ-୫ ଠାକର 
ନେଷୀର ବପିେ ସକଙ୍କତ ୮.୧୩ ଥିବାକବକେ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ସଦୁ୍ା ୬ ମଟିରକର 
ନେଷୀ ପ୍ରବାହତି କହଉଛ।ି

ବଲାଙ୍ରିରର ବକିାଶର...
ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ �ାଡ଼୍ଟ ବଣ୍ନ �ରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ �ାଡ଼୍ଟ କଯାଗୁଁ ଜଲି୍ାର ସାକଢ଼ 
ଚାର ି ଲକ୍ ପରବିାର ସଧିାସେ� ଭାକବ ଉପ�ୃତ କହକବ। ଏହ ି ଗସ୍ତ ସମୟକର 
ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ ଜଲି୍ାର ୨୦୦ କ�ାଟ ି ଟଙ୍କାର ଉନ୍ନୟନମେୂ� ପ୍ର�ଳ୍ପର ଉଦ୍ ଘାଟନ 
�ରବିା ସହତି ୫୯୭ କ�ାଟ ି ଟଙ୍କାର ପ୍ର�ଳ୍ପ ପାଇଁ ଭତି୍ତପି୍ରସ୍ତର ରଖିଥିକଲ। 
କସହପିର ି ପାଟଣାଗଡ଼଼କର ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ ହରଶିଙ୍କର ପଷୀଠର ବ�ିାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 
ଭତି୍ତପି୍ରସ୍ତର ରଖିଥିକଲ।

ଏହ ି ଅବସରକର ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ ସଭଙୁି୍କ ନୂଆ�ାଇ ଜୁହାର �ରବିା ସହ 
ବଲାଙ୍ଷୀର ଗସ୍ତ �ରଥିିବାରୁ ନଜିର ଆନଦେବ୍ୟକ୍ତ �ରଛିନ୍ତ।ି କସ �ହଛିନ୍ତ ି କଯ 
ସ୍ାଟ୍ଟ କହଲ୍ ଥ �ାଡ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧାରଣ କଲା�ଙ୍କର ଚ�ିତି୍ା ବ୍ୟବସ୍ଥାକର 
ରୂପାନ୍ତର ଆଣପିାରବି। କେଶର ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ କସବା କକ୍ତ୍ରକର ଏହା ଏ� ମାଇଲ�ଣୁ୍ 
ସାବ୍ୟସ୍ତ କହବ। ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ �ହଥିିକଲ କଯ ବଜୁି ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ 

�ଲ୍ୟାଣ କଯାଜନା�ୁ ନୂଆ ରୂପକର �ାଯ୍ଟ୍ୟ�ାରଷୀ �ରାଯାଇ ଜାତଷୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ 
�ାେ୍ୟ ସରୁକ୍ା କଯାଜନାର ସବୁ ହତିାଧି�ାରଷୀଙୁ୍କ ସ୍ାଟ୍ଟ �ାଡ୍ଟ େଆିଯାଉଛ।ି ଏଭେ ି
ବ୍ୟବସ୍ଥା �ରବିାକର ଓଡ଼ଶିା ସାରା କେଶର ଏ�ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ। ସମଗ୍ ଓଡ଼ଶିାକର 
୯୬ ଲକ୍ ପରବିାର ଏହ ିସବୁଧିା ପାଉଥିବା କବକେ, ବଲାଙ୍ଷୀର ଜଲି୍ାର ସାକଢ଼ 

ଚାର ିଲକ୍ ପରବିାର ଏହ ିସବୁଧିା ପାଇକବ। ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ �ହଥିିକଲ କଯ ଏହ ି�ାଡ୍ଟ 
ପା�କର ରହକିଲ, ଚ�ିତି୍ା ପାଇ ଁ କ�ୌଣସ ି ଡ�ୁକମଣ୍ େର�ାର ନାହ ିଁ। କ�ବେ 
�ାଡ୍ଟଟ�ୁି କନଇ କଲା�ମାକନ କେଶର ୨୦୦ ବଡ ବଡ ହସପଟିାଲକର ବନିା 
�ଚ୍୍ଟକର ଗଣୁାତ୍ମ� ଚ�ିତି୍ା ପାଇପାରକିବ। ପରବିାର ପାଇ ଁ ବର୍ଟ�ୁ ୫ ଲକ୍ ଟଙ୍କା 
ଏବଂ ମହେିା ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ୧୦ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ପଯ୍ଟ୍ୟନ୍ତ ଚ�ିତି୍ା ସବୁଧିା ମେିପିାରବି। 
ଚ�ିତି୍ା ପାଇ ଁ�ଏି ସନୁା ବକି�, �ଏି ଶଙ୍ା। କସଥିପାଇ ଁମକତ ବହୁତ େୁଃ� ଲାକଗ। 
ଏହ ି େୁଃ� େୂର �ରବିାକର ଏହ ି �ାଡ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ �ରବି। ସଞ୍ୟ �ରଥିିବା ଟଙ୍କା 
ପରବିାରର ବ�ିାଶ ଓ ପଲିାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା଼କର �ଚ୍୍ଟ �ରପିାରକିବ। ଟଙ୍କା ପାଇ ଁକ�ହ ି
ଉତ୍ତମ ଚ�ିତି୍ା ସବୁଧିାରୁ ବଞ୍ତି ନ ହୁଅନୁ୍ତ, ଏହା ହ ିଁ �ାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ମର ଲକ୍୍ୟ କବାଲ ିକସ 
�ହଥିିକଲ। ପ୍ରତଟି ିଜଷୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇ ଁମଲୂ୍ୟବାନ କବାଲ ିପ୍ର�ାଶ �ର ିମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ 
�ହଥିିକଲ କଯ ସମକସ୍ତ ସସୁ୍ଥକର ରହକିଲ ହ ିଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତ ିକହାଇପାରବି।

ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ ପ୍ରଥକମ ଟଟିଲିାଗଡ଼଼ ଗସ୍ତ �ର ି କସଠାକର ଅକନ� ନୂଆ ପ୍ର�ଳ୍ପ 
ଆରମ୍ଭ �ରଥିିକଲ। ଟଟିଲିାଗଡ଼଼-ସଇଁତୋ ବ୍ଲ�କର ସମ୍ରୂ୍୍ଟ କହାଇଥିବା ପାଇପ 
ପାଣ ି ପ୍ର�ଳ୍ପର ଉଦ୍ ଘାଟନ �ରବିା ସହତି ଟଟିଲିାଗଡ଼଼ ଟାଉନ୍ �ୁ ସବୁ ଘର�ୁ 
ପାଇପ ପାଣ ିପ୍ର�ଳ୍ପର ଭତି୍ତପି୍ରସ୍ତର ରଖିଥିକଲ। ପାଟଣାଗଡ଼କ଼ର ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ ଅକନ� 
ପ୍ର�ଳ୍ପ ମଧ୍ୟକର ପ୍ରସଦି୍ ହରଶିଙ୍କର ପଷୀଠର ବ�ିାଶ ପାଇଁ ଭତି୍ତପି୍ରସ୍ତର ରଖିଥିକଲ। 
ଏହ ି ଅବସରକର ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ �ହଥିିକଲ କଯ ହରଶିଙ୍କର ପଷୀଠ ରାଜ୍ୟର ଏ� 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଟ ତଷୀଥ୍ଟକକ୍ତ୍ର ଓ ଏହାର ପ୍ରା�ୃତ�ି କସୌଦେଯ୍ଟ୍ୟ ଅତ ି ମକନାରମ। ଏଠା�ୁ 
ଆସଥୁିବା ଭକ୍ତମାନଙୁ୍କ ଏ� ସଦୁେର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ�ି ଅନୁଭୂତ ି କେବା ପାଇଁ ‘୫-ଟ’ି 
�ାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ମକର ଏହ ିପଷୀଠର ବ�ିାଶ �ରାଯାଉଛ।ି ଏହାଦ୍ାରା ଏ ଅଞ୍େର ଧାମମି� 
ଓ ସାଂସ୍ତୃ�ି ପରମ୍ରାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବୃଦ୍ ି କହବ କବାଲ ି କସ ମତବ୍ୟକ୍ତ 
�ରଥିିକଲ। କଶରକର ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ ବଲାଙ୍ଷୀର ଗସ୍ତ �ର ି କସଠାକର ମଧ୍ୟ ଅକନ� 
ପ୍ର�ଳ୍ପର ଶଭୁାରମ୍ଭ �ରଥିିକଲ। ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ �ହଥିିକଲ କଯ ଶକି୍ା ଓ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ କହଉଛ ି
ଆମ ସବୁ ବ�ିାଶର ମେୂେୂଆ। କସଥିପାଇଁ ‘୫-ଟ’ି �ାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ମକର ଏହ ି େୁଇଟ ି
କକ୍ତ୍ରର ବ�ିାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସର�ାର ସବ୍ଟାଧି� ଗରୁୁତ୍ୱ ଆକରାପ �ରୁଛନ୍ତ।ି 
ରାଜ୍ୟକର ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଭତି୍ତଭୂିମରି ଉନ୍ନତ ି ସହତି ସବୁ ସର�ାରଷୀ ହସ୍ ପଟିାଲକର 
ସମ୍ରୂ୍୍ଟ ଚ�ିତି୍ା �ଚ୍୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସର�ାର ବହନ �ରୁଛନ୍ତ।ି ‘୫-ଟ’ିକର ରାଜ୍ୟର ସ୍ଲୁ 
ଗଡୁ�ିର ରୂପାନ୍ତର �ରାଯାଉଛ ିଓ ପ୍ରଥମ ପଯ୍ଟ୍ୟାୟକର ୧୦୭୨ଟ ିସ୍ଲୁର ରୂପାନ୍ତର 
�ରାଯାଉଛ ିକବାଲ ିକସ �ହଥିିକଲ। 

ରାକଜନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ୱବେି୍ୟାେୟ ଉପକର ଆକଲା�ପାତ �ର ିମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ �ହଥିିକଲ 
କଯ ସନ୍ଥ ଭଷୀମକଭାଇ କମଡ�ିାଲ �କଲଜ ପକର ଏହା କହଉଛ ି ଜଲି୍ାର ଦ୍ତିଷୀୟ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା�ୁ ଏ� ଆେଶ୍ଟ ବଶି୍ୱବେି୍ୟାେୟ ରୂକପ ଗଢ଼କିତାେବିା 
ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସର�ାର ସବୁ ସହକଯାଗ କଯାଗାଇ କେକବ କବାଲ ି ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ 
ପ୍ରତଶିରୁତ ି କେଇଥିକଲ। ରାଜ୍ୟର ବ�ିାଶକର ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ କଲା�ଙ୍କ ସହକଯାଗ 
�ାମନା �ର ିଏହାଦ୍ାରା ବ�ିାଶ ଓ କସବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଂ�ଳ୍ପ ଆହୁର ିମଜବୁତ 
କହବ କବାଲ ି ପ୍ର�ାଶ �ରଥିିକଲ। ଏହ ି �ାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ମକର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଷୀ ମଣ୍େର 
ସେସ୍ୟ ବକି୍ମ କ�ଶରଷୀ ଆରୁ�, ନରିଞ୍ଜନ ପଜୂାରଷୀ, ପେମନାଭ କବକହରା, 
ସଶୁାନ୍ତ ସଂି, ନବ ୋସ, ଟୁ�ୁନ ି ସାହୁ େବି୍ୟଶଙ୍କର ମଶି୍, ସାଂସେ ସଙ୍ଷୀତା 
ସହିକେଓ, ବଧିାୟ� ନରସଂିହ ମଶି୍, ସକରାଜ କମକହର, ସକନ୍ତାର ସଂି ସାଲୁଜା, 
ମକୁ�ଶ ମହାଲଙି୍, ଓଟଡିସିରି ଅଧ୍ୟକ୍ା ଶ୍ମତଷୀ ଶ୍ଷୀମୟଷୀ ମଶି୍ ଏବଂ ଅକନ� ବରଷି୍ଠ 
କନତୃବୃଦେ କଯାଗ କେଇଥିକଲ।

୨୪ରର ସଷୃ୍ ିରେବ...
ଆଶଙ୍କା ରହଛି।ି ବତ୍ତ୍ଟମାନ ପଯ୍ଟ୍ୟନ୍ତ ନେଷୀଗଡ଼ୁ�ିକର ଜେସ୍ତର ହ୍ାସ ପାଇ ନ 
ଥିବା କବକେ ପଣୁ ିଏ� ଲଘଚୁାପ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼଼ାଇବ କବାଲ ିଆ�େନ 
�ରାଯାଉଛ।ି ବତ୍ତ୍ଟମାନ ଥିବା ଲଘଚୁାପ ଝାଡ଼�ଣ୍�ୁ ଚାଲଯିାଇଥିବାରୁ 
ଗରୁୁବାର ଓ ଶକୁ୍ବାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କ�ୌଣସ ିଜଲି୍ା ପାଇଁ ସତ�୍ଟ ସଚୂନା ଜାର ି
�ରାଯାଇ ନାହ ିଁ। �ନୁି୍ତ ୨୪ ତାର�ି ଲଘଚୁାପ କଯାଗୁଁ ପଣୁ ି ବର୍ଟା ଥିବାରୁ ୨୫ 
ତାର�ିଠାରୁ ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ା ପାଇଁ କୟକଲା ଆଲଟ୍ଟ ଜାର ି�ରାଯାଇଛ।ି ପାଣପିାଗ 
କ�ନ୍ଦ୍ରର କବୈଜ୍ାନ�ି ଉମାଶଙ୍କର ୋସ �ହଛିନ୍ତ ି କଯ ମ୍ୟାଁମାର ଉପ�ୂେକର 
ଏ� ଘରୂ୍ମିବେୟ ସଷୃ୍ ି କହାଇଛ।ି ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ମି େଗିକର ଗତ ି �ରବି। 
ଏହା ପ୍ରଭାବକର ଉତ୍ତରପବୂ୍ଟ ତତସଲଗ୍ ପବୂ୍ଟକ�ନ୍ଦ୍ରଷୀୟ ବକଙ୍ାପସାଗକର ୨୪ 
ତାର�ି ସନ୍୍ୟା ସଦୁ୍ା ଏ� ଲଘଚୁାପ ସଷୃ୍ ି କହବ। ୪୮ ଘଣ୍ା ମଧ୍ୟକର ଏହା 
ଓଡ଼ଶିା ଉପ�ୂେ�ୁ ଗତ ି�ରବିାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟକର ଏହାର ପ୍ରଭାବ 
ବଢ଼଼ବି। 

 ୨୫ ତାର�ିଠାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ଶିା ଉପକର ଥିବା କବକେ କସହେିନି 
ବାକଲଶ୍ୱର, ଭଦ୍ର�, କ�ନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସଂିହପରୁ ଜଲି୍ାକର ପ୍ରବେ ବର୍ଟା 
କହବ। କସହପିର ିଏହ ିଜଲି୍ାଗଡ଼ୁ�ି ସକମତ �ଟ�, ପରୁଷୀ, କ�ାଦ୍୍ଟା, ନୟାଗଡ଼଼, 
ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତ,ି କ�ଦୁେଝର ଓ ମୟରୂଭଞ୍ଜକର ବଜୁିେ ିଘଡ଼ଘଡ଼ ିସହତି ବର୍ଟା 
କହବ। ଏହା�ୁ େୃଷ୍କିର ରଖି ଉପକରାକ୍ତ ଜଲି୍ାଗଡ଼ୁ�ି ପାଇଁ କୟକଲା ଆଲଟ୍ଟ 
ଜାର ି �ରାଯାଇଛ।ି ଅନ୍ୟପକଟ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ାକର ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନକର 
ପ୍ରବେ ବର୍ଟା କହାଇଛ।ି ଚାଦେବାଲକିର ସବ୍ଟାଧି� ୪୭ ମମି ି ବର୍ଟା କହାଇଥିବା 
କବକେ ବାକଲଶ୍ୱରକର ୩୬ ମମି ିବର୍ଟା କର�ଡ୍ଟ �ରାଯାଇଛ।ି ବାରପିୋକର 
ମଧ୍ୟ ୧୭ ମମି ି ବର୍ଟା କହାଇଛ ି କବାଲ ି ପାଣପିାଗ କ�ନ୍ଦ୍ର ପକ୍ରୁ ସଚୂନା 
େଆିଯାଇଛ।ି

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ପ୍ରଶଂସା କରଲ...
 ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ ନବଷୀନ ପଟ୍ଟନାୟ� େନି�ିଆି ବଲାଙ୍ରି ଗସ୍ତ ଅବସରକର ଶ୍ଷୀ 
ସାଲୁଜା �ହଛିନ୍ତ ି କଯ ଆୟରୁମାନ କଯାଜନା ପରବିକତ୍ତ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସର�ାର ବଜୁି 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ �ଲ୍ୟାଣ କଯାଜନାକର କଯଉ ଁ ସ୍ାଟ୍ଟ �ାଡ଼୍ଟ ବାଣ୍ଛୁନ୍ତ ି ତାହା ସାଧାରଣ 
କଲା�ଙ୍କ �ାମକର ଆସବି। ରାଜ୍ୟକର ଆୟରୁମାନ କଯାଜନା ଲାଗ ୁ �ରାଯବିାର 
କ�ୌଣସ ି ଆବଶ୍ୟ�ତା ନାହ ିଁ। ବଜୁି ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ �ଲ୍ୟାଣ କଯାଜନା ଲାଗ ୁ �ରଥିିବାରୁ 
ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀଙୁ୍କ ଏହ ିଅବସରକର ଶ୍ଷୀ ସାଲୁଜା ଧନ୍ୟବାେ କେଇଛନ୍ତ।ି ଅନ୍ୟପକ୍କର 
ଅନ୍ୟତମ ବଧିାୟ� ତଥା �ଂକଗ୍ସ ବଧିାୟ� େେ କନତା ନରସଂିହ ମଶି୍ ମଧ୍ୟ 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ �ଲ୍ୟାଣ କଯାଜନା�ୁ ପ୍ରଶଂସା �ରବିା ସହ ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାେ ଜ୍ାପନ 
�ରଛିନ୍ତ।ି କସ �ହଛିନ୍ତ ି କଯ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ କସବା ନମିକନ୍ତ ସର�ାର କଯଉ ଁ ରୂପକର� 
ପ୍ରସୁ୍ତତ �ରଛିନ୍ତ ିତାହା ଠକି୍  ବାଟକର ଚାଲକିଲ କଯାଜନା ସଫେ କହବ। ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ 
ଆମ ଅଞ୍େର ବ�ିାଶ ପାଇ ଁଆସଛିନ୍ତ ିକବାଲ ିଉକଲ୍� �ର ିନରସଂିହ ବଲାଙ୍ରିକର 
�ୃର ିବଶି୍ୱବେି୍ୟାେୟ ସ୍ଥାପନ ନମିକନ୍ତ ୋବ ି�ରଛିନ୍ତ।ି

ମଉଳଯିବି କ ିଶ୍ରୀତଳାପଲ୍୍ରୀ...
କବାଲ ିମହାପ୍ରବନ୍� ବେି୍ୟାଭୂରଣ ଏଠାକର �ହଛିନ୍ତ।ି କତଣ ୁେଷୀଘ୍ଟେନି ଧର ିଏହ ି
ଯାଗା �ାଲକିର ପଡ଼ରିହିଛି।ି ବତ୍ତ୍ଟମାନ ଅଶ୍ୱନିଷୀ କବୈଷ୍ଣବ କରେମନ୍ତ୍ରଷୀ କହବା ପକର ଏହ ି
ସ୍ଥାନକର ବ�ିଳ୍ପ �ଛି ି�ରବିା ପାଇ ଁଚନି୍ତା �ରାଯାଉଛ।ି ମନ୍ତ୍ରଷୀ ଓଡ଼ଶିାରୁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ 
�ରୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ବ�ିାଶ�ୁ କସ ପ୍ରାଥମ�ିତା କେଇଛନ୍ତ ି କବାଲ ି ମହାପ୍ରବନ୍� 
�ହଛିନ୍ତ।ି ବତ୍ତ୍ଟମାନ ଏଠା�ୁ ଆସ ିପରେିଶ୍ଟନ �ରବିା ପକର ଶଷୀତୋପଲ୍ଷୀକର �’ଣ 
ସବୁଧିା �ରାଯାଇପାରବି କସ ଉପକର ପରବତ୍ତ୍ଟଷୀ ସମୟକର ଚନି୍ତା �ରାଯବି। କରେ 
ବଭିାଗର �ଛି ିଯେ ିକଫକ୍ର୍ ିକହଉ ଅଥବା କଯଉ ଁସାମଗ୍ଷୀ ଗଡ଼ୁ�ି କରେ ବଭିାଗ ବଭିନି୍ନ 
ଘକରାଇ �ମ୍ାନଷୀ ମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ୟ �ରୁଛ ିକସଗଡ଼ୁ�ି ଉପକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ େଆିଯବି। 
ଏଠା�ୁ କଯ କ�ୌଣସ ି �ମ୍ାନଷୀ�ୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ �ର ି କଫ�୍ଟ ୍ି ବସାଇବା�ୁ କଚଷ୍ା 
�ରାଯବି ଓ କସଥିରୁ ତଆିର ିସାମଗ୍ଷୀ କରେ ବଭିାଗ କ୍ୟ �ରବି। ବତ୍ତ୍ଟମାନ ଏଠାକର 
�’ଣ �ରାଗକଲ ସ୍ଥାନଷୀୟ ବାସଦିୋ�ୁ ଜଷୀବ�ିା ମେିପିାରବି କସ ଉପକର ଗରୁୁତ୍ୱ 
େଆିଯବି। ଏଠାକର କଫ�୍ଟ ୍ି କହକଲ ସ୍ଥାନଷୀୟ ବାସଦିୋ ଉପ�ୃତ କହାଇପାରକିବ। 
ଏହ ି ଇଲା�ାକର �ୃର�ୁି ଅଧି�ା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ େଆିଯାଉଛ।ି ଉକେ୍ୟାଗ ଗଢଉିଠକିଲ 
ଗାଁ କଲାକ� ନ�ିଟକର ଜଷୀବ�ିା ପାଇପାରକିବ। ବତ୍ତ୍ଟମାନ ଏଠାକର ୯୯ଏ�ର 
ଯାଗା ସର�ାରଙ୍କ ଅଧଷୀନକର ରହଛି।ି ଏଥିପାଇ ଁ ଲ୍ୟାଣ୍ମା�୍ଟ ପ୍ରକ୍ୟିା ସରବିା ସହ 
କରେ ବଭିାଗ�ୁ େଆିଯାଇଛ।ି ଏଥିନମିକନ୍ତ କପପର ୱା�୍ଟ ବା� ି ରହଛି।ି ୱାଗନ୍  
କଫ�୍ଟ ୍ି କହବାର ସମ୍ଭାବନା �ମ୍  ରହଥିିବା କବକେ କମକଣ୍ନାନ୍ସ କଫ�୍ଟ ୍ି ଅଥବା 
ଗଡୁ୍ ସ୍  �ାର�ାନା ତଆିର ି ପାଇ ଁ କଯାଜନା �ରାଯାଉଛ ି କବାଲ ି ବେି୍ୟାଭୂରଣ 
�ହଛିନ୍ତ।ି କରେ ବଭିାଗର �ମ୍କନଣ୍ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ଚନି୍ତା �ରାଯବିା ସହ ଏଠାକର 
କ�ଉ ଁ�ାର�ାନା କହବ ଆସନ୍ତା ୬ମାସ ମଧ୍ୟକର ଜଣାପଡ଼ବି କବାଲ ିମହାପ୍ରବନ୍� 
�ହଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିଇଲା�ା ଉପକର କରେମନ୍ତ୍ରଷୀଙ୍କ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ରହଛି।ି ଏଠାକର ଭଲ 
ପ୍ର�ଳ୍ପ �ରବିା�ୁ କଯାଜନା ମଧ୍ୟ ରହଛି।ି ଜଗନ୍ନାଥପରୁ କଷ୍ସନଠାରୁ ଏହା ୪ �ମି ି
େୂରକର ଅଛ।ି କରେଧାରଣା ଏଠା�ୁ ସଂକଯାଗ �ରବିାକର �ଛି ି ଅସବୁଧିା କହବ 
ନାହ ିଁ। ବ�ିାଶ�ୁ ଲକ୍୍ୟ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସର�ାର ଭଲ ଜାଗା ଚହି୍ନଟ �ରଛିନ୍ତ।ି କଯ 
କ�ୌଣସ ି ପ୍ର�ଳ୍ପ ଏଠାକର କହବ ପ୍ରଥକମ ସ୍ଥାନଷୀୟ ବାସଦିୋଙୁ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ େଆିଯବି 
କବାଲ ି କସ �ହଛିନ୍ତ।ି ଆସନ୍ତା ୨୦୨୪ ମସହିା ମାଚ୍୍ଟ ମାସ ଭତିକର ଏଠାକର କଯ 
କ�ୌଣସ ି ପ୍ର�ଳ୍ପ କହବାର ଥୟ କବାଲ ି
ମହାପ୍ରବନ୍� ବେି୍ୟାଭୂରଣ ଏଠାକର 
�ହଥିିକଲ। କତକବ ଏଠାକର କ�ଉଁ 
ପ୍ର�ଳ୍ପ ତାହା ଆଗାମଷୀ ୬ମାସ ମଧ୍ୟକର 
ଜଣାପଡ଼ବିା�ୁ ଥିବା କବକେ ସ୍ଥାନଷୀୟ 
ବାସଦିୋଙ୍କ ମନକର ଅକନ� ପ୍ରଶ୍ନ 
ଉଙି୍କ ମାରଛି।ି ଟାଟା ବସି୍ଥାପତିଙୁ୍କ 
ଶଷୀତୋପଲ୍ଷୀ ଇଲା�ାକର ଥଇଥାନ୍  
�ରାଯାଇଛ।ି ବହୁେନିରୁ ଏହ ି ଜାଗା 
ପଡ଼ଥିିବା କବକେ ସ୍ଥାନଷୀୟ କଯ 
କ�ୌଣସ ି ପ୍ର�ଳ୍ପ କହକଲ ସ୍ଥାନଷୀୟ 
କଲା�ଙ୍କ କରାଜଗାର ଉପକର 
ଗରୁୁତ୍ୱ କେବା�ୁ ଅଞ୍େବାସଷୀ ୋବ ି
�ରଛିନ୍ତ।ି େଷୀଘ୍ଟେନି କହବ ଏହ ି
ଜମ ି ସର�ାରଙ୍କ ଅଧିନକର ପତତି 
�ସିମକର ରହଛି। ମହାପ୍ରବନ୍ଙ୍କ ଏହ ି
ଗସ୍ତକର କ�ାଦ୍୍ଟାକରାଡ ଡଭିଜିନିାଲ୍  
କରେ ପ୍ରବନ୍� ରକିଙ୍କଶ ରାୟ, 
ପସିଓିଏମ୍  ପକି� କଜନା, ପସିଇି 
ଏନ୍ ଏସ୍  ଉକ�ଙ୍କ ସହବହୁ ବରଷି୍ଠ 
ଅଧି�ାରଷୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନଷୀୟ ରାଜସ୍ 
ନରିଷୀକ୍�ଙ୍କ ସହ ରାଜସ୍ ବଭିାଗର 
�ମ୍ଟଚାରଷୀମାକନ ଉପସ୍ଥତି ଥିକଲ। 
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ଗରୁୁବାର, ୨୩ ରସରପଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ାର ଅବଶଷି୍ାଂଶ

ଭୁବନେଶ୍ବର ୨୨ା୯ (ସମସି): ଆଗ୍ାସ୍ଥତ 
ଭାରତ ସର�ାରଙ୍କ ପ୍ର�୍ୟାତ ହଦିେଷୀ ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ସଂସ୍ଥା ‘କ�ନ୍ଦ୍ରଷୀୟ ହଦିେଷୀ ସଂସ୍ଥାନ ’ ୨୦୧୮ ବର୍ଟ 
ପାଇଁ ସମ୍ାନଜନ� ‘ହଦିେଷୀ କସବଷୀ ସମ୍ାନ’ 
ପରୁସ୍ାର କଘାରଣା �ରଛି।ି ଜାତଷୀୟ 
ଓ ଅନ୍ତଜ୍ଟାତଷୀୟ ସ୍ତରକର ହଦିେଷୀ ଭାରାର 
ବ�ିାଶ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ କପ୍ରାତ୍ାହନ 
ନମିକନ୍ତ �ାୟ୍ଟ୍ୟରତ ୧୨ଟ ି କଶ୍ଣଷୀର ୨୬ 
ଜଣ ବେିଦ୍ାନ କଲ��କଲ��ାଙୁ୍କ ଏଥକର 
ପରୁସ୍ତୃ �ରାଯବି। ତନମଧ୍ୟରୁ ହଦିେଷୀ ଭାରାର 
ପ୍ରଚାର, ପ୍ରସାର ତଥା ଶକି୍ଣ କକ୍ତ୍ରକର 
ଉକଲ୍�ନଷୀୟ ଅବୋନ ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିାର 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା ରାଇରଙ୍ପରୁର ଡଃ 

ରାକଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାେ ମଶି୍ଙୁ୍କ ‘ଗଙ୍ା ଶରଣ 
ସଂିହ’ ପରୁସ୍ାରକର ସମ୍ାନତି �ରାଯବି। 
ଏହ ିସମ୍ାନ ପ୍ରୋନ ଅବସରକର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି
ତାଙୁ୍କ ନଗେ ପାଞ୍ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ସହ ମାନପତ୍ର 

ଓ ଉପକଢ଼ୌ�ନ ପ୍ରୋନ �ରକିବ। 
ଡଃ ପ୍ରସାେ ନୂଆେଲି୍ଷୀସ୍ଥତ 

ଜବାହରଲାଲ କନହରୁ ବଶିଦ୍ବେି୍ୟାେୟକର 
୧୯୯୬ରୁ ୧୯୯୭ ପୟ୍ଟ୍ୟନ୍ତ 
ସହ�ାରଷୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପ� ଭାକବ �ାୟ୍ଟ୍ୟ 
�ରଥିକଲ। ଡଃ ମଶି୍ ଏନ୍ ଟପିସିରି 
ମହାପ୍ରବନ୍�(ମାନବସମ୍ବେ-ରାଜଭାରା)
ଭାକବ ମଧ୍ୟ ସଚୁାରୁରୂକପ �ାୟ୍ଟ୍ୟ 
ତୁଲାଇଛନ୍ତ।ି କସ ବଶିଦ୍ ହଦିେଷୀ ସଚବିାେୟ 
ମରସିସ୍ ପକ୍ରୁ ପ୍ର�ାଶତି ତ୍ରୟମାସ�ି ହଦିେଷୀ 
ପତ୍ର�ିା ‘ବଶିଦ୍ ହଦିେଷୀ ସମାଚାର’ ଓ ବାରମି� 
ହଦିେଷୀ ପତ୍ର�ିା ‘ବଶିଦ୍ ହଦିେଷୀ’ର ସଂପାେନା 
ୋୟତିଦ୍ ନବି୍ଟାହ �ରଛିନ୍ତ।ି ଏହାବାଦ୍ କସ 

୯୭ରୁ ଅଧ� ଓଡ଼ଆି ପସୁ୍ତ��ୁ ହଦିେଷୀକର 
ଅନୁବାେ �ରଛିନ୍ତ।ି ସାହତି୍ୟ ଓ ଅନୁବାେ 
କକ୍ତ୍ରକର ଅତୁେନଷୀୟ ଅବୋନ ର�ଥବା 
ଡଃ ମଶି୍ଙୁ୍କ ‘ସାହତି୍ୟ ଅ�ାକେମ’ି, ‘ଅଣ ହଦିେଷୀ 
କଲ�� ସମ୍ାନ’, ‘କସୌହାଦ୍୍ଟ ପରୁସ୍ାର’, 
‘ସଂହତ ିପରୁସ୍ାର’, ‘କସତୁବନ୍ ପରୁସ୍ାର’, 
‘ବଙି୍କମ ଚନ୍ଦ୍ର ପରୁସ୍ାର’ ପ୍ରଭୃତ ି ଏ�ାଧ� 
ସମ୍ାନକର ସମ୍ାନତି �ରାଯାଇଛ।ି

 ଉକଲ୍�ନଷୀୟ କଯ ହଦିେଷୀ କସବଷୀ ସମ୍ାନ 
କଯାଜନା ୧୯୮୯ ମସହିାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କହାଇଥଲା। ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତବିର୍ଟ ୨୬ 
ଜଣ କଲ�� କଲ��ାଙୁ୍କ ଏହ ି ସମ୍ାନକର 
ସମ୍ାନତି �ର ିଆସଛୁ।ି 

ଭୁବନେଶ୍ବର,୨୨ା୯(ସମସି): ନବଷୀ�ରଣ 
କଯାଗ୍ୟ ଶକ୍ତ ି, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନମି୍ଟାଣ, ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ 
ଆବଣ୍ନ କକ୍ତ୍ରକର ଆସନ୍ତା ୧୦ ବର୍ଟକର ୨୦ 
ବଲିୟିନ୍  ଡଲାର ନକିବଶ �ରବି ଆୋନଷୀ 
ଗରୁପ। ଗରୁପ ଗ୍ଷୀନ୍  କଟକ�୍ନାକଲାଜ ି କକ୍ତ୍ରକର 
ର�Òଥବା ନଜିର ଲକ୍୍ୟ ସ୍ପଷ୍ �ରବିା�ୁ 
ଯାଇ କଜପ ି କମାଗ୍ଟାନ୍  ଇଣ୍ଆି ନକିବଶ� 
ସମ୍େିନଷୀକର ଆୋନଷୀ ଗରୁପ ଅଧ୍ୟକ୍ କଗୌତମ 
ଆୋନଷୀ ଏହା �ହଛିନ୍ତ।ି ଗରୁପ ୨୦୨୫ 
ସଦୁ୍ା  ଗ୍ଷୀନ୍  କଟକ�୍ନାକଲାଜ ି କକ୍ତ୍ରକର ୭୫ 
ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧÒ� ପଞୁ୍ଜ ି ବ୍ୟୟ ଲକ୍୍ୟ ର�Òଛ।ି 
ଆସନ୍ତା ୪ବର୍ଟକର ଗରୁପ ନବଷୀ�ରଣ କଯାଗ୍ୟ 

ଶକ୍ତ ି କକ୍ତ୍ରକର ଉତ୍ାେନ 
କ୍ମତା�ୁ େୁଇ ଗଣୁ �ରବି 
କବାଲ ି �ହଛି।ି ବଶିଦ୍ର 
କ�ୌଣସ ି ବ ି �ମ୍ାନଷୀ 
ଏହ ି ଭେ ି ମାଇଲ�ଣୁ୍ 
ପ୍ରତଷି୍ଠା �ରପିାରବିନାହ ିଁ। 
�ମ୍ାନଷୀ ଏହ ି ଉତ୍ାେନ 
କ୍ମତା�ୁ ୨୧ ପ୍ରତଶିତରୁ 
୬୩ ପ୍ରତଶିତ�ୁ ବୃଦ୍ ଘଟାଇଛ।ି ୨୦୩୦ ସଦୁ୍ା 
ଆୋନଷୀ ପ୍ରଥମ ଭାରତଷୀୟ �ମ୍ାନଷୀ ଭାକବ 
ତାହାର ସମସ୍ତ ଡାଟା କ�ନ୍ଦ୍ର�ୁ ନବଷୀ�ରଣ 
କଯାଗ୍ୟ ଶକ୍ତ ି େଦ୍ାରା  ପରଚିାେତି �ରବି।  

ସ୍ପାନ୍  ଡାଟା କସଣ୍ର, ଇଣ୍ଷ୍ଟ୍ରଆିଲ 
�୍ଲାଉଡ୍  ଏବଂ ଆୋନଷୀ ଡଜିଟିାଲ 
ଲ୍ୟାବ୍  ଭେ ି କ�କତ� ଡଜିଟିାଲ 
ସମ୍�ମିତ ଉକେ୍ୟାଗ  ଜରଆିକର 
ଗରୁପ କେଶକର ଡଜିଟିାଲ କକ୍ତ୍ର�ୁ  
କପ୍ରାତ୍ାହତି �ରୁଥବା କସ 
�ହଛିନ୍ତ।ି ଭାରତ କ�ାଭଡି୍  
ମହାମାରଷୀର ସବୁଠାରୁ �ରାପ 

ସମୟ ମ�ୁାବଲିା �ରଛି।ି ଭାରତ କଯଉଁଭେ ି
ଭାକବ ଏହାର ଟ�ିା�ରଣ  �ାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ମ�ୁ 
ଆକଗଇ କନଇଛ ି ତାହା ଅତୁେନଷୀୟ କବାଲ ି
ଆୋନଷୀ �ହଛିନ୍ତ।ି 

ନବ୍ରୀକରଣ ରଯାଗ୍ୟ ଶକ୍ ି, ଯନ୍ତାଂଶ ନମି୍ାଣ, ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନ

୨୦ ବଲିୟିନ୍  ଡଲାର ନବିବଶ କରବି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପଡଃ ରାରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମଶି୍ର ପାଇରବ ଗଙ୍ା ଶରଣ ସଂିେ ପରୁସ୍ାର

ନବତେଟୀ,୨୨ା୯(ସମସି): ଯାନ୍ତ୍ର�ି ତରୁଟ ି କଯାଗ ୁ ବୁଧବାର କବତନଟଷୀ କରେ 
କଷ୍ସନକର ୩ ଘଣ୍ା ଅଟ�ଗିଲା ବାଙ୍ରିକିପାର ି-ରୁପ୍ା ମଧ୍ୟକର ଚୋଚେ �ରୁଥିବା 
ଡଏିମୟ ୁ କରେନ। ଧାଯ୍ଟ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାକର ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ୪୫କର ରୁପ୍ା 
ଯବିାପାଇଁ କବତନଟଷୀ କଷ୍ସନକର ପହଞ୍ଥିିଲା ଏହ ିଡ଼ଏିମୟ ୁକରେନ, ମାତ୍ର ଇଞ୍ଜନିକର 
କ�ୌଣସ ି ଯାନ୍ତ୍ର�ି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଷ୍ାଟ୍ଟ ବଦେ କହାଇଯବିା ସହତି କରେନ ୩ଘଣ୍ାରୁ 
ଅଧି� ସମୟ ଧର ି କବତନଟଷୀ କଷ୍ସନକର ଅଟ� ି ରହଥିିଲା। ଯଦ୍ାରା ଶତାଧି� 
ଯାତ୍ରଷୀ ନାହ ିଁନଥିବା ଅସବୁଧିାର ସମ୍�ୁଷୀନ କହାଇଥିକଲ। �ଛି ି ଯାତ୍ରଷୀ ଅକଟା ଏବଂ 
ବସ କଯାକଗ ଯାଇଥିବା କବକେ ଅଧି�ାଂଶ ଯାତ୍ରଷୀ କବତନଟଷୀ କଷ୍ସନକର ଅଟ� ି
ରହଥିିକଲ। କତକବ ୩ଘଣ୍ା ଧର ିମରାମତ ିପକର ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ୪୮କର ଡ଼ଏିମୟ ୁ
କରେନ ନଜିର ଲକ୍୍ୟସ୍ଥେ ରୁପ୍ା ଅଭମିକୁ� ଯାତ୍ରା �ରଥିିଲା। 

 �ଇଞ୍ନିବର ଯାନ୍ତକି ତ୍ରୁଟ ି

ବବତ୍ନଟୀ ବଟେସନବର ୩ ଘଣ୍ା ଅଟକଲିା ଡଏିମ୍ ୟୁବଲାଙ୍ରି,୨୨ା୯(ସମସି): ବଲାଙ୍ିର ଜଲି୍ା ପଇୁଁତୋ ଥାନା 
ଅନ୍ତ୍ଟଗତ େୁଗ୍ଟାପାଲ ି ଗାଁକର ଜକଣ ଶକି୍ୟତି୍ରଷୀଙୁ୍କ ଗୋ�ାଟ ି
ହତ୍ୟା ଉେ୍ୟମ �ରାଯାଇଥିବା ଅଭକିଯାଗ କହାଇଛ।ି 
ଶକି୍ୟତି୍ରଷୀ ଜଣ� େୁଗ୍ଟାପାଲ ି ସର�ାରଷୀ ଉଚ୍ବେି୍ୟାେୟର 
ସଂସ୍ତୃ ଶକି୍ୟତି୍ରଷୀ ସଞ୍ଜରୁାଣଷୀ କେବତା କବାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ତାଙୁ୍କ ଭଷୀମକଭାଇ କମଡ�ିାଲକର ଭତ୍ତମି �ରାଯାଇଛ।ି 
କଯୌତୁ� ନଯି୍ଟାତନା କେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ାମଷୀ ଏଭେ ି �ାଣ୍ 
ଭଆିଇଥିବା କସ ଅଭକିଯାଗ �ରଛିନ୍ତ।ି ଅପରପକକ୍ 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ସ୍ାମଷୀ ପ୍ରେଷୀପ ପଣ୍ା ଟଟିଲିାଗଡ଼ସ୍ଥତି ସଲୁିଁଆ ଉଚ୍ 
ବେି୍ୟାେୟକର ଶକି୍� ଥିବା ସଚୂନା ମେିଛି।ି 

ସଚୂନା ଅନୁସାକର ସଞ୍ଜ ୁ ବଲାଙ୍ରି ଜଲି୍ା ଆଗଲପରୁ 
ବ୍ଲ� ଅନ୍ତ୍ଟଗତ ବଣ୍ାବାହାଲ ଗାଁର ପ୍ରେଷୀପ ପଣ୍ାଙୁ୍କ ଏ� 
ବର୍ଟ ତକେ ବବିାହ �ରଥିିକଲ। କତକବ କସ �ମ୍  କଯୌତୁ� 
ଆଣଥିିବା କଯାଗୁ ଁବବିାହର ମାତ୍ର ୫ େନି ପକର ପ୍ରେଷୀପ ତାଙୁ୍କ 
ମାଡ ମାରଥିିକଲ। ବବିାହର ଏ� ବର୍ଟ ମଧ୍ୟକର ସବୁକବକେ 
ତାଙ୍କ ସହତି ଝଗଡ଼ା �ରବିାରୁ କସ ତାଙ୍କ ସ୍ାମଷୀଙୁ୍କ ଛାଡପତ୍ର 
କେବା�ୁ ନଷି୍ପତ୍ତ ି କନଇଥିକଲ। ଏଥିପାଇ ଁ କସ ତାଙ୍କ ସ୍ଲୁ 
ନ�ିଟକର ଏ� ଭଡା ଘର କନଇ ରହୁଥିକଲ। ଅଲଗା ରହବିା 
େନିଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ାମଷୀ ତାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା ଧମ� କେଉଥିବା 
କସ �ହଛିନ୍ତ।ି ବୁଧବାର ପବୂ୍ଟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାକର ପ୍ରେଷୀପ 

େୁଗ୍ଟାପାଲ ିସ୍ଲୁ�ୁ ଆସ ିସଞ୍ଜଙୁୁ୍କ ସାକ୍ାତ �ରବିା�ୁ �ହଥିିକଲ। 
ସଞ୍ଜ ୁ �ଥା କହବା�ୁ ମନା �ରବିାରୁ ଏ� ଧାରୁଆ ଛୁରଷୀକର 
ତାଙୁ୍କ ଆକ୍ମଣ �ରଥିିକଲ। ପ୍ରେଷୀପ ତାଙ୍କ ଗୋ �ାଟ ିହତ୍ୟା 
�ରବିା�ୁ ଉେ୍ୟମ �ରୁଥିବାକବକେ କ�ୌଶେକ୍କମ କସ �ସ ି
ପୋଇଆସଥିିକଲ। ତାଙ୍କ ଗୋକର କ୍ତ କହାଇଥିଲା। ପକର 
ଗ୍ାମବାସଷୀ ପ୍ରେଷୀପଙୁ୍କ �ାବୁ �ର ି ପଇୁତଁୋ ପଲୁସି�ୁ �ବର 
କେଇଥିକଲ। ପଲୁସି ପହଞ୍ ି ପ୍ରେଷୀପଙୁ୍କ ଥାନା ଅଟ� ରଖିଛ।ି 
କତକବ ଏହା�ୁ କଯୌତୁ�ଜନତି ହତ୍ୟା ଉେ୍ୟମ କହାଇଥିବାରୁ 
ତାଙ୍କ ସ୍ାମଷୀ ବକିରାଧକର �ଡା �ାଯ୍ଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ହଣ 
�ରବିା�ୁ ୋବ ି�ରଛିନ୍ତ।ି

ଶକି୍ଷୟତି୍୍ରୀଙ୍ ଗଳାକାଟ ିେତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ; ସ୍ାମ୍ରୀ ଅଟକ
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ଗରୁୁବାର, ୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧ ୧୧୧୧

ସଗା୍ବନୁ୍ନଗର,୨୨ା୯(େମେି): ଗ�ୋପବନ୍ଧୁ 
ନ�ର ବ୍ଲକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ୋଦନଗର ଜଲି୍ୋର ଅଗ୍ରଣୀ 
ରହଆିସଥିିବୋ ଗବଗେ ପ୍ୋୟ ସମୟଗର ଉକ୍ତ 
ଗଷେତ୍ରଗର ନଜିକଧୁ ଏକ ବେକୋ ବ୍ଲକ ଭୋଗବ 
ପ୍ମୋଣତି କରଆିସଛି।ି ସୋମ୍ପ୍ରତକି ସ୍ତିଗିର 
ଆବଶ୍ୟକତୋ ଗମଣ୍ବିୋ ପଗର ବୋର୍ଷିକ ୬୦ ହଜୋର 
କଧୁଇଣ୍ୋର ଚୋଉେ ବେକୋ ରହଧୁଛ।ି ବ୍ଲକର ୧୩ 
ହଜୋର ୫୦୦ ଗହକ୍ଟର ବସି୍ୀର୍ଣ୍ଣ ଚୋର୍ ଜମ ି ମଧ୍ୟରଧୁ  
୧୦ ହଜୋର ଗହକ୍ଟର ଜମଗିର ଗକବେ ଧୋନ 
ଚୋର୍ କରୋଯୋଇଥୋଏ। ଗତଗବ ଗସଥିମଧ୍ୟରଧୁ  ମୋତ୍ର 
୧ହଜୋର ଗହକ୍ଟର ଗହଉଛ ି ଜେଗସଚତି ଚୋର୍ 
ଜମ।ି ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲିୋର ଗ�ୋପବନ୍ଧୁ ନ�ର ବ୍ଲକର 
ଗଭୌ�େକି ଅବସ୍ତି ି ଗଯୋ�ଧୁ ବୋର୍ଷିକ ବୃଷ୍ପିୋତ 
ଉପଗର ଚୋର୍ୀମୋଗନ ନଭିଣ୍ଣରଶୀେ ଅଟନ୍।ି ଖରଫି 
ଋଧୁତଧୁଗର ବ୍ଲକର ବୋର୍ଷିକ ଧୋନ ଉତ୍ୋଦନ ପରମିୋଣ 
୩ ଲଷେ କଧୁଇଣ୍ୋଲ ଗହଉଥିବୋ ଗବଗେ ବେକୋ 
ଶସ୍ୟ ମହଜଧୁଦ କମିୋ୍ ପ୍କ୍ୟିୋକରଣ ପୋଇ ଁ ଏହ ି
ବ୍ଲକଗର ଅନଧୁର୍ଙ୍କି ସଧୁବଧିୋ ପ୍ତ ି ଆଜ ି ଯୋଏ 
ଦୃଷ୍ ି ଦଆିଯୋଇନୋହ ିଁ। ଦଶ ବର୍ଣ୍ଣ ପଗୂବଣ୍ଣ ୨୦୧୦-
୧୧ମସହିୋଗର ଗହକ୍ଟର ପଛିୋ ୧୯ରଧୁ  ୨୦ କଧୁଇଣ୍ୋଲ 
ଧୋନ ଉତ୍ୋଦନ ଗହଉଥିବୋଗବଗେ କୃର୍ଗିଷେତ୍ରଗର 
�ଗବର୍ଣୋ ଓ ଉନ୍ନତ ଜ୍ୋନ ଗକୌଶେର ପ୍ଗୟୋ� 

ଫେଗର ୨୦୨୦ମସହିୋ ସଧୁଦ୍ୋ ବୋର୍ଷିକ ଶସ୍ୟ 
ଉତ୍ୋଦନ ଗହକ୍ଟର ପଛିୋ ୩୨ କଧୁଇଣ୍ୋଲ ଯୋଏ ଅମେ 
ଗହଉଛ।ି ଅଥଣ୍ଣୋତ ୧୦ ହଜୋର ଗହକ୍ଟର ଚୋର୍ ଜମରିଧୁ  
ବୋର୍ଷିକ ଗହକ୍ଟର ପ୍ତ ି ହୋରୋହୋର ି ୩୦ କଧୁଇଣ୍ୋଲ 
ହସିୋବଗର ଗମୋଟ ୩ ଲଷେ କଧୁଇଣ୍ୋଲ ଗକବେ ଧୋନ 
ଉତ୍ୋଦନ ଗହଉଛ।ି ଅମେ ଧୋନରଧୁ  ୬୫ପ୍ତଶିତ 

ଚୋଉେ ଉତ୍ୋଦନ ଗହଉଥିବୋ ଗବଗେ ଗସହ ି
ଚୋଉେର ପରମିୋଣ ଗହଉଛ ି ୧ଲଷେ ୯୫ ହଜୋର 
କଧୁଇଣ୍ୋଲ। ଗ�ୋପବନ୍ଧୁ ନ�ର ବ୍ଲକର ଜନସଂଖ୍ୟୋ 
ଓ ଖୋଦ୍ୟ ପୋଇ ଁଗସମୋନଙ୍କର ବୋର୍ଷିକ ଆବଶ୍ୟକତୋ 
ଗମଣ୍ବିୋ ପଗର ଉତ୍ୋଦତି ଚୋଉେର ଏକ ବଡ ଭୋ� 

ବେକୋ ରହଧୁଛ।ି ବ୍ଲକର ଏକ ଲଷେ ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ 
ପୋଇ ଁ ଗଦୈନକି ସବଣ୍ଣନମି୍ନ ଜଣ ପଛିୋ ୪୦୦ ଗ୍ରୋମ 
ଚୋଉେର ଆବଶ୍ୟକତୋ ରହଛି।ି ଗସହ ି ଦୃଷ୍ରିଧୁ  
ଗମୋଟୋଗମୋଟ ି ଭୋଗବ ବୋର୍ଷିକ ୧ଲଷେ ୫୦ ହଜୋର 
କଧୁଇଣ୍ୋଲ ଚୋଉେ ଖୋଦ୍ୟ ପୋଇ ଁଆବଶ୍ୟକ ପଡଧୁ ଛ।ି 
ଉତ୍ୋଦତି ଚୋଉେରଧୁ  ଖୋଦ୍ୟ ପୋଇ ଁଥିବୋ ଆବଶ୍ୟକ 

ଚୋଉେ ପରମିୋଣ ବୋଦ ଗଦଗଲ ଅବଶଷି୍ ୪୫ 
ହଜୋର କଧୁଇଣ୍ୋଲ ଚୋଉେ ବେକୋ ରହଯିୋଉଛ।ି

ଅପରପଗଷେ ସୋଧୋରଣ ବଣ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ୋଗର 
୬୪ ହଜୋରରଧୁ  ଅଧିକ ହତିୋଧିକୋରୀଙ୍କ ପୋଇଁ 
ମୋସକଧୁ ୫ ଗକଜ ି ଗଲଖୋଏ ୪୦ହଜୋର କଧୁଇଣ୍ୋଲ 

ଚୋଉେ ବ୍ଲକକଧୁ ଆସଧୁଥିବୋରଧୁ  ବ୍ଲକଗର ଗମୋଟ 
ଚୋଉେ ପରମିୋଣ ବୃଦ୍ ି ପୋଇ ୮୫ ହଜୋର 
କଧୁଇଣ୍ୋଲ ପହଞ୍ଧୁଛ।ି ସୋଧୋରଣ ବଣ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ୋଗର 
ଆବଶ୍ୟକ ଥିବୋ ଚୋଉେ ଯଦ ି ବ୍ଲକଗର ଉତ୍ୋଦନ 
ଗହୋଇପୋରଧୁଛ ି ଗତଗବ ତୋର ସଧୁବନିଗିଯୋ� ଏକୋନ୍ 
ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ଲକଗର ଶସ୍ୟ ମହଜଧୁଦ ପୋଇ ଁସଧୁବଧିୋ 
ନୋହ ିଁ କମିୋ୍ ଧୋନ ମଲିଟଏି ନଥିବୋରଧୁ  ବେକୋ ଧୋନ 
ସବଧୁ  ବ୍ଲକ ବୋହୋରକଧୁ ଚୋଲଯିୋଉଛ।ି ଗଲୋଗକ 
ପବଣ୍ଣ ପବଣ୍ଣୋଣୀ ଓ ଜରଧୁରୀ ଅବଶ୍ୟକତୋ ସମୟଗର 
କମ ଦୋମଗର ମଧ୍ୟ ନଜିର ଉତ୍ୋଦତି ଧୋନକଧୁ 
ଗବପୋରୀଙ୍କଧୁ  ଶସ୍ୋଗର ବକି୍ ି କରଗିଦଉଛନ୍।ି 
ଥଗର ଧୋନ ବ୍ଲକ ବୋହୋରକଧୁ ଯବିୋପଗର ଗସ ସବଧୁ  
ପ୍କ୍ୟିୋକରଣ କରୋଯୋଇ ପ୍ୟୋଗକଟ ଚୋଉେ ଭୋଗବ 
କମିୋ୍ ସୋଧୋରଣ ବଣ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ୋଗର ପଧୁଣ ି ବ୍ଲକକଧୁ 
ଗଫରଧୁଛ।ି ବ୍ଲକଗର ୧୩୪୦ ମହେିୋ ସ୍ୱୟଂ ସହୋୟକିୋ 
ଗ�ୋଷ୍ୀ ମଧ୍ୟରଧୁ  ସକ୍ୟି ରହଥିିବୋ ଗ�ୋଷ୍ୀଙ୍କଧୁ  ଗନଇ 
ଷେଧୁଦ୍ର ଶଳି୍ପ ଆଧୋରଗର ଗଛୋଟ ଗଛୋଟ ଧୋନ ମଲି 
ସ୍ୋପନ କରୋ�ଗଲ ହଧୁଏତ ବ୍ଲକ ବେକୋ ଶସ୍ୟ ବ୍ଲକ 
ଭତିଗର ପ୍କ୍ୟିୋକରଣ କରୋଯୋଇ ଆବଶ୍ୟକତୋ 
ଗମଣ୍ୋଯୋଇପୋରନ୍ୋ ଓ ଏକ ନଶି୍ତି ଆର୍ôଥକ 
ଗ୍ୋତ ସଷୃ୍ ିକରୋଯୋଇ ପୋରନ୍ୋ। ଯୋହୋ ଗ�ୋପବନ୍ଧୁ 
ନ�ର ବ୍ଲକର ବକିୋଶଗର ସହୋୟକ ହଧୁଅନ୍ୋ।

ଉଦଳା,୨୨ା୯(େମେି)

�ଣତୋନ୍ତକି ରୋଷ୍ଟ୍ରଗର ସଚୂନୋ ଏକ ଅଗମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର 
ରଧୁଗପ ବଗିବଚନୋ ଗହୋଇଥୋଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛତୋ ସହତି 
କୋଯଣ୍ଣ୍ୟଦଷେତୋର ସଠକି ମୋପଦଣ୍ଡ ଭୋଗବ ସରକୋରୀ 
ସ୍ରଗର ସଚୂନୋ ଏକ ନୟିନ୍ତକ ଗହୋଇଥିବୋ 
ଗବଗେ ସରକୋର ସଚୂନୋକଧୁ ଏକ ଆଇନ ଭୋଗବ 
ବଗିବଚନୋ କର ି ୨୦୦୫ ମସହିୋଗର ଆଇନଗର 
ପରଣିତ କରଛିନ୍।ି ଯୋହୋଫେଗର ସୋଧୋରଣ 
ନୋ�ରକିଟଏି ମଧ୍ୟ ବଭିନି୍ନ ଗଯୋଜନୋର ସବଗିଶର୍ 
ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରପିୋରବିୋ ସହ ବକିୋଶର ଧୋରୋଗର 
ନଜିକଧୁ ସୋମଲି କରପିୋରବି। ଗତଣଧୁ ସରକୋର ସବଧୁ  
ଗଯୋଜନୋ, ସବଧୁ  ବଭିୋ�ର କୋଯଣ୍ଣ୍ୟ ସମ୍ପକଣ୍ଣଗର ସବଧୁ  
ତଥ୍ୟ ଜୋଣବିୋର ଅଧିକୋର ସୋଧୋରଣ ଗଲୋକକଧୁ 
ଗଦଇଛନ୍।ି ଗତଗବ ଏହୋର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତକି୍ମ 
ଗଦଖିବୋକଧୁ ମେିଛି ି ଆଦବିୋସୀ ବହଧୁେ ଉଦେୋ 
ଉପଖଣ୍ଡଗର। ସରକୋରଙ୍କ ଅଧୀନଗର ଥିବୋ 
ସଚୂନୋ ଓ ଗଲୋକ ସମ୍ପକଣ୍ଣ ବଭିୋ�ର ଉପଖଣ୍ଡ 
କୋଯଣ୍ଣ୍ୟ।।େୟ ସଦର ମହକଧୁମୋ ଉଦେୋଗର ରହଛି।ି 
ଉପଖଣ୍ଡସ୍ରୀୟ ଜଗଣ ସଚୂନୋ ଓ ଗଲୋକ ସମ୍ପକଣ୍ଣ 
ଅଧିକୋରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ରହଛି।ି ଯଏିକ ି ଉପଖଣ୍ଡର 
ସମସ୍ ସରକୋରୀ ଗଯୋଜନୋ ଗହଉ କ ି ବଭିନି୍ନ 

ବଭିୋ�ର ସମସ୍ ଗଲୋକୋଭମିଧୁଖି କୋଯଣ୍ଣ୍ୟର ସବଗିଶର୍ 
ବବିରଣୀ ଗଲୋକଙ୍କ ନକିଟଗର ଉପସ୍ୋପତି କରବିୋ 
ସହ ଏହୋର ପ୍ଚୋର ପ୍ସୋର ଓ ସଗଚତନତୋ 
ଦ�ିଗର ଏକ �ଧୁରଧୁତ୍ୱପର୍ଣ୍ଣ ଭୂମକିୋ ଗ୍ରହଣ କରଥିୋନ୍।ି 
ଗଲୋକୋଭମିଧୁଖି ଗଯୋଜନୋ�ଧୁଡକିଧୁ କପିର ି ସୋମଜର 
ତୃଣମେୂସ୍ରଗର ପହଞ୍ପିୋରବି ଗସଗନଇ ପ୍ସୋର 
ଦ�ିଗର ପ୍ମଧୁଖ ଭୂମକିୋ ନଭିୋଇଥୋନ୍।ି ଗହଗଲ 

ଉପଖଣ୍ଡଗର ଥିବୋ ଏହ ି ବଭିୋ�ଟ ି ଏଗବ ସ୍ୋଣଧୁ 
ଅବସ୍ୋଗର ପଡ଼ରିହଛି।ି ୫ ମୋସ ଗହବ ସଚୂନୋ ଓ 
ଗଲୋକ ସମ୍ପକଣ୍ଣ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ପଦନ୍ନତ ିଜନତି ବଦେ ି
ପଗର ଏହ ିପଦ ଖୋଲ ିପଡ଼ଛି।ି ଏପରକି ିଏହ ିବଭିୋ� 
ଅଧିନଗର ଥିବୋ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଠୋ�ୋର ଗକବେ 
ଔପଚୋରକି ଢଙ୍ଗର ଚୋଲଛି।ି ଏହ ି ବଭିୋ�ର 

କୋଯଣ୍ଣ୍ୟୋେୟ ଏକପ୍କୋରର ବନ୍ଦ କହଗିଲ ଭଧୁ ଲ 
ଗହବ ନୋହ ିଁ। ଏହ ିବଭିୋ�ଗର ଜଗଣ ଗ୍ରନ୍ୋ�ୋରକି( 
ଲୋଇଗରେରଆିନ) ଓ ଦଧୁଇ ଜଣ କମଣ୍ଣଚୋରୀ ରହଥିିବୋ 
ଗବଗେ ଅଧିକୋରୀ ବହିୀନ ଏହ ି କୋଯଣ୍ଣ୍ୟୋେୟ 
ଏଗବ ଅଗଲୋଡୋ ଅବସ୍ୋଗର। ଉଦେୋ ଉପଖଣ୍ଡ 
ଡୋକ୍ତରଖୋନୋ ନକିଟଗର ଥିବୋ ଏହ ି ପୋଠୋ�ୋରଟ ି
ରଷେଣୋଗବଷେଣ ଅଭୋବରଧୁ  ଜରୋଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ୋଗର। 

ପୋଠକମୋଗନ ବସବିୋକଧୁ ଭୟ କରଧୁଥିବୋଗବଗେ 
�ଣମୋଧ୍ୟମ ଗଯୋ�ୋଗଯୋ� ପ୍ଗକୋଷ୍ଟ ି ଅସ୍ୋୟୀ 
ଆୟଧୁଣ୍ଣଗବଦକି ଚକିତି୍ୋେୟ ଭୋଗବ କୋଯଣ୍ଣ୍ୟ କରଧୁଛ।ି 
ସରକୋର, ପ୍ଶୋସନ ସହତି �ଣମୋଧ୍ୟମର ସଚୂନୋ 
ଭତିକି ଗଯୋ�ସତୂ୍ର ରଷେୋକରଧୁଥିବୋ ଏହ ିବଭିୋ� ଏଗବ 
ଗକବେ ସୋଇନଗବୋଡଣ୍ଣଗର ସୀମତି ଗହୋଇରହଛି।ି 

ଅପରପଷେଗର ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ଶୋସନ ଗହଉ କ ି ବ୍ଲକ 
ପ୍ଶୋସନ ଗହଉ, ପଧୁଲସି ଗହଉ କ ି ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ବଭିୋ� 
କୃର୍ ିବଭିୋ� ଗହଉ କ ିଆଦବିୋସୀ କେ୍ୟୋଣ ବଭିୋ� 
ଏଗବ �ଣମୋଧ୍ୟମକଧୁ ସଚୂନୋ ପ୍ଦୋନ ନ କରବିୋ 
ଦ�ିଗର ଗବଶ ସଧୁବଧିୋ ଜନକ ସ୍ତିଗିର ରହଛିନ୍।ି 
ଗଯୋଜନୋର ଗଲୋକୋଭମିଧୁଖି ସଗଚତନତୋ ଗକବେ 
କୋଯଣ୍ଣ୍ୟୋେୟ ମଧ୍ୟଗର ସୀମତି ରଖିବୋକଧୁ ସଠକି ବ ି
ସଧୁରଷେତି ବ ି ମଣଧୁଛନ୍।ି ଏପରକି ି ଦୋୟତି୍ୱଗର ଥିବୋ 
ଭୋରପ୍ୋପ୍ତ ଅଧିକୋରୀଙ୍କଧୁ ସଚୂନୋ ଗଦବୋକଧୁ କମିୋ୍ 
ବଭିନି୍ନ ସମୀଷେୋ ଗବୈଠକର ବବିରଣୀ ପ୍ଦୋନ 
ଦ�ିଗର ସଗହଯୋ� କରଧୁନଥିବୋର ଅସହୋୟତୋ 
ଗଦଖିବୋକଧୁ ମେିଧୁଛ।ି ସଚୂନୋ ଅଧିକୋର ଆଇନ 
ଗହୋଇଥିବୋ ଗବଗେ ୫ ମୋସ ଧର ିସଚୂନୋ ଗଲୋକ 
ଓ ସମ୍ପକଣ୍ଣ ଅଧିକୋରୀ ପଦ ଖୋଲ ିପଡ଼ବିୋ ପ୍ଶୋସନକି 
ଅପୋର�ତୋ ଗବୋଲ ି �ଣମୋଧ୍ୟମ ପ୍ତନିଧିିମୋଗନ 
ଅଭଗିଯୋ� କରଛିନ୍।ି ଏଣଧୁ ତଧୁରନ୍ ଉପଖଣ୍ଡ ସଚୂନୋ 
ଓ ଗଲୋକସମ୍ପକଣ୍ଣ ଅଧିକୋରୀ ପଦ ପରୂଣ କରବିୋ 
ସହ ପୋଠୋ�ୋରର ଭତି୍ଭୂିମରି ଆଧଧୁନକିୀକରଣ 
ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ ପ୍ଗକୋଷ୍ କରବିୋକଧୁ ଉଦେୋ ସୋମୋ୍ଦକି 
ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ସଗମତ ଉପଖଣ୍ଡର ବହଧୁ ବରଷି୍ 
ସୋମୋ୍ଦକିମୋଗନ ବଭିୋ�ୀୟ ମନ୍ତୀଙ୍କ ନକିଟଗର 
ଦୋବ ିକରଛିନ୍।ି

କରଞ୍ଆି ଟାଉନ୍  / ତାସଟା, ୨୨ା୯ 
(େମେି): କରଞ୍ଜଆି ଆଥଗଲଟକି 
ଆଗସୋସଏିସନ ପଷେରଧୁ  ଆଗୟୋଜତି 
ସଧୁଗରଶ କଗିଶୋର ସ୍ୋରକୀ ଗ୍ରୋମୋଞ୍େ 
ଟଧୁ ର୍ଣ୍ଣୋଗମଣ୍ର ଆଜ ିତୃତୀୟ ଦବିସଗର 
ମଲିଧୁ ଡ଼ହି ି ଦେ ସହ ବଡ଼ସଗରଇ 
ଦେର ଗଖେ ଅନଧୁଷ୍ତି ଗହୋଇଯୋଇଛ।ି 
ମ୍ୟୋଚକଧୁ ଉଦଘୋଟନ କରଥିିଗଲ 
ସହକୋରୀ ଜଲି୍ୋପୋେ ମନ୍ମଥ 
ନୋଥ ମଲ୍କି। ମ୍ୟୋଚ ପ୍ୋରମ୍ଭଗର 
ପବୂଣ୍ଣତନ ଗଖକୋେ ି ତଥୋ ପଗୂର୍ଣ୍ଣଶ୍ୱର 

ମନ୍ଦରି ପଜୂକ ଉମୋକୋନ୍ ମଶି୍ରଙ୍କ 
ବଗିୟୋ�ଗର ୨ ମନିଟି ନୀରବ ପ୍ୋଥଣ୍ଣନୋ 
କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ମଲିଧୁ ଡ଼ହି ି ଦେ ଟସ 
ଜଣି ି ଗଖେ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଗଲ। 
କଲ୍ୟୋଣ କଧୁମୋର ନୋଏକ, ସଗନ୍ୋର୍ 
କଧୁମୋର ଦୋସ, ମଗନୋଜ କଧୁମୋର ଗସଠୀ 
ଓ ଅଭମିନଧୁ ୍ୟ ତ୍ରପିୋଠୀ ଗରଫର ିଭୋଗବ 
ଗଖେକଧୁ ପରଚିୋେନୋ କରଥିିଗଲ। 
ଗଖେର ପ୍ଥମୋଦ୍ଣ୍ଣ ଓ ଦ୍ତିୀୟୋଦ୍ଣ୍ଣଗର 
ଦଧୁ ଇ ଦେ ଗଖେୋେଙି୍କ ମଧ୍ୟଗର 
ସଂଘର୍ଣ୍ଣପରୂ୍ଣ୍ଣ ଗଖେ ଗହବୋ ଗଯୋ�ଧୁଁ 

ଗକହ ି କୋହୋରକିଧୁ  ଗ�ୋଲ ଗଦବୋଗର 
ସମଥଣ୍ଣ ଗହୋଇନଥିଗଲ। ଗଶର୍ୋଦ୍ଣ୍ଣଗର 
ଟୋଇଗରେକର ଜରଆିଗର ବଡସଗରଇ 
ଦେ ୪-୨ ଗ�ୋଲଗର ବଜିୟୀ ଗଘୋର୍ତି 
ଗହୋଇଥିଲୋ। ଗ�ୌରୀଶଙ୍କର ସହି୍ୋ, 
କୋବଧୁ ଲଧୁ  ଚନ୍ଦ୍ର ରୋଉେ, ଡ଼.ଜନୋର୍ଣ୍ଣନ 
ଗଚୌଧଧୁରୀ, �ଗଜନ୍ଦ୍ର ନୋଥ ସୋହଧୁ, 
ଶ୍ରୀକୋନ୍ ପରଡ଼ିୋ, ନେନିୀ ଚନ୍ଦ୍ର 
ଘଣୋ, ପ୍ଭୋକର ବୋ�ସଂି ପ୍ମଧୁଖ 
ଗଖେ ପରଚିୋେନୋଗର ସହଗଯୋ� 
କରଥିିଗଲ।

ଶଶି ୁେରୁକ୍ା କମଟି ିଟାସ୍କସ�ାେ୍ସ ସବୈଠକ
କରଞ୍ଆି,୨୨ା୯(େମେି): କରଞ୍ଜଆି ସମନ୍ତି 
ଶଶିଧୁ ବକିୋଶ ପ୍କଳ୍ପ ଆନଧୁ କୂଲ୍ୟଗର କରଞ୍ଜଆି ବ୍ଲକ 
ସଭୋ �ହୃଗର ବ୍ଲକସ୍ରୀୟ ଶଶିଧୁ ସଧୁରଷେୋ କମଟି ି
ଟୋସ୍କଗଫୋସଣ୍ଣ ‘ଶଶିଧୁପୋଇଁ ଦନି ଟଏି’ର ଗବୈଠକ 
ଅନଧୁଷ୍ତି ଗହୋଇଯୋଇଛ।ି ଏଥିଗର ମଧୁଖ୍ୟଅତଥିି 
ଭୋଗବ କରଞ୍ଜଆି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟଷେ ହରଶି ଚନ୍ଦ୍ର ନୋୟକ 
ଗଯୋ�ଗଦଇ କୋଯଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମକଧୁ ଉଦ୍ ଘୋଟନ କରଥିିଗଲ। 
ସମ୍ୋନୀତ ଅତଥିିଭୋଗବ କରଞ୍ଜଆି ତହସଲିଦର 
ସ୍ତୃ ି ରଞ୍ଜନ ସୋହଧୁ, କରଞ୍ଜଆି ବଏିସଏସ ଓ 
ଭଧୁ ବଗନଶ୍ୱରୀ ମହୋନ୍, କରଞ୍ଜଆି ଏବଓି ବପିନି 
ବହିୋରୀ ବୋରକି, କରଞ୍ଜଆି ଥୋନୋ ଏଏସଆଇ 
ପ୍ତମିୋ ମହୋନ୍ ଗଯୋ�ଗଦଇ ବଭିନି୍ନ ପ୍ସଙ୍ 
ଉପଗର ଆଗଲୋଚନୋ କରଥିିଗଲ। କୋଯଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମର 
ଆବୋହକିୋ ସମ୍ୋନୀତ ଶଶିଧୁ ବକିୋଶ ପ୍କଳ୍ପର 
ଅଧିକୋରଣିୀ ଶ୍ରୀମତ ି ଭୋରତୀ ସୋହଧୁ  କଗିଶୋରୀ 
ସଶକ୍ତକିରଣ, ବୋଲ୍ୟ ବବିୋହ ସମୋପ୍ତ ପୋଇଁ ଥିବୋ 
ଗଯୋଜନୋ ମୋନ ଉପସ୍ୋପନୋ କରଥିିଗଲ।

 �ଧାନ ଉତ୍ାଦନରେ ର�ାପବନ୍ଧୁ ନ�େ ବଳକା ବ୍ଲକ 

ନାହ ିଁ ଧାନ ମଲି୍  କ ିସଂରକ୍ଷଣ ସବୁଧିାନାହ ିଁ ଧାନ ମଲି୍  କ ିସଂରକ୍ଷଣ ସବୁଧିା

ଉଦଳା ଉପଖଣ୍ଡରର ନାହାଁନ୍ ିସଚୂନା ଓ ର�ାକସମ୍ପକ୍କ ଅଧିକାରୀସରୁରଶ କରିଶାର ସ୍ାରକୀ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ଫୁଟବ� ଟୁର୍୍କାରମଣ୍ଟ

ସଦବକୁଣ୍ଡ,୨୨ା୯(େମେି): ଆଦବିୋସୀ ଅଧଧୁ୍ୟର୍ତି ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ୋର 
ଉଦେୋ ବ୍ଲକ ଅଧୀନଗର ଥିବୋ ଶ୍ରୀଦୋମଚନ୍ଦ୍ରପଧୁର ଗ୍ରୋମପଞ୍ୋୟତଗର 
ସରକୋରଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ୨୦୧୭ ମସହିୋଗର କୃର୍ରି ବକିୋଶ ପୋଇଁ ସରକୋର ଏକ 
କୃର୍କ ପରୋମଶଣ୍ଣ ଗକନ୍ଦ୍ର �ହୃ ଲଷେ ଲଷେ ଟଙ୍କୋ ବ୍ୟୟ ଅଟକେଗର ନମିଣ୍ଣୋଣ 
କରଥିିଗଲ। ଗସଠୋଗର କୃର୍କ ଭୋଇମୋନଙ୍କଧୁ  ଠକି୍  ସମୟଗର ଉନ୍ନତମୋନର 
ବଭିନି୍ନ ବହିନ, ରୋସୋୟନକି ସୋର ଓ କଟିନୋଶକ ଔର୍ଧ ବ୍ୟବହୋର 
ସମ୍ପକଣ୍ଣଗର ପରୋମଶଣ୍ଣ ଗଦବୋ ପୋଇଁ ସରକୋର ପ୍ଗତ୍ୟକ ପଞ୍ୋୟତଗର ଜଗଣ 
ଜଗଣ ଭଏିଡ଼ବ୍ଲ ଲୁଙ୍କଧୁ  ନଯି ଧୁକ୍ତ ି ଗଦଇଛନ୍ ି କନି୍ଧୁ ଭଏିଡ଼ବ୍ଲ ଲୁ ମୋଗନ ଗସଠୋଗର 
ନରହ ି ଉଦେୋ ସହରଗର ଭଡ଼ୋଘର ଗନଇ ଗବଶ ଆରୋମ କରଧୁ ଛନ୍।ି 
ଚୋର୍ୀମୋଗନ ଠକି୍  ସମୟଗର କ ିପ୍କୋର ରୋସୋୟନକି ସୋର ଓ କଟିନୋଶକ 
ଔର୍ଧ ଗଷେତଗର ସଞି୍ନ କରଗିବ ତୋହୋର ପରୋମଶଣ୍ଣ ନପୋଇ ଗସମୋଗନ 
ନୋହ ିଁନଥିବୋ ଅସଧୁବଧିୋଗର ସମ୍ଧୁଖୀନ ଗହଉଥିବୋର ଚୋର୍ୀମୋଗନ ପ୍କୋଶ 
କରଛିନ୍।ି ଶ୍ରୀଦୋମଚନ୍ଦ୍ରପଧୁର କୃର୍ ିପରୋମଶଣ୍ଣ ଗକନ୍ଦ୍ର ପୋଇଁ ଗକଉଁ ଭଏିଡ଼ବ୍ଲ ଲୁଙ୍କଧୁ  
ନଯି ଧୁକ୍ତ ି ଦଆିଯୋଇଛ ି ତୋଙ୍କଧୁ  ମଧ୍ୟ ଚୋର୍ୀଭୋଇମୋଗନ ଗଦଖି ନୋହୋଁନ୍ ି କ ି
ଚହି୍ ି ନୋହୋଁନ୍ ି ଗବୋଲ ି ପ୍କୋଶ କରଛିନ୍।ି ୫ ବର୍ଣ୍ଣ ଗହଲୋଣ ି ପରୋମଶଣ୍ଣ 
ଗକନ୍ଦ୍ରଗର ବଡ଼ତୋଲୋ ଝଧୁ ଲଧୁ ଛ।ି ଏଣଧୁ ବଭିୋ�ୀୟ ଉଚ୍ଚ କତୃ୍ଣ୍ଣପଷେ ତଦନ୍ କର ି
ତଧୁ ରନ୍ ଭଏିଡ଼ବ୍ଲ ଲୁଙ୍କ ଉପଗର କୋଯଣ୍ଣ୍ୟୋନଧୁଷ୍ୋନ ଗ୍ରହଣ କରବିୋ ପୋଇଁ ସ୍ୋନୀୟ 
ଚୋର୍ୀମୋନଙ୍କ ତରଫରଧୁ  ଦୋବ ିଗହଉଛ।ି

୫ଫୁଟ୍  �ମ୍ୱର ନାଗ ଉଦ୍ାର
ବଗିଶୋଇ,୨୨ୋ୯(ସମସି): ବଗିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ୋୟତ ଅଧୀନ କଟୋସ 
ଗ୍ରୋମର ମଗନୋରଞ୍ଜନ ଗବଗହରୋଙ୍କ ଗରୋଗର୍ଇ ଘରଧୁ  ମଙ୍େବୋର ସକୋଗେ 
ଏକ ୫ ଫଧୁଟ ଲମ୍ର ନୋ� ସୋପ ଉଦ୍ୋର କରୋଯୋଇଥିବୋ ସଚୂନୋ ମେିଛି।ି 
ମଗନୋରଞ୍ଜନ ନଜି ଗରୋଗର୍ଇ ଘର ଚୋେ ଉପଗର ନୋ� ସୋପଟକିଧୁ ଗଦଖି 
ବନ ବଭିୋ�କଧୁ ଜଣୋଇଥିଗଲ। ବଗିଶୋଇ ବନୋଞ୍େ ଅଧିକୋରୀ ପ୍ଦୀପ 
କଧୁମୋର ପଷୃ୍ଙି୍କ ନଗିର୍ଣ୍ଣଶକ୍ଗମ ବନକମଣ୍ଣଚୋରୀ ଘଟଣୋସ୍େକଧୁ ପହଞ୍ ିନୋ�କଧୁ 
ଉଦ୍ୋର କର ିଖଡମଗବଡୋ ସଂରଷେତି ଜଙ୍ଲଗର ଛୋଡଥିିବୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି

ଭୂତରକାଠ ିପା�ଟଛି ିକୃଷକ ପରାମଶ୍କ ରକନ୍ଦ୍ର

ସ�ାସକ ଭୁ�ଗିସ� 
କସରାନା କଟକଣା

ଉଦଳା,୨୨ା୯(େମେି): ମହୋମୋରୀ 
କଗରୋନୋ ସୋରୋ ବଶି୍ୱକଧୁ ଅସ୍ବ୍ୟସ୍ 
କରରିଖିଥିବୋ ଗବଗେ କଟକଣୋ 
ସୋମୋନ୍ୟ ଗକୋହେ ଗନଇ ଏଗବ 
ଗବଫିକର ଗହୋଇ ପଡ଼ଛିନ୍ ି ଗଲୋଗକ। 
ନୋ ମୋନଧୁଛନ୍ ି ସୋମୋଜକି ଦଧୁ ରତ୍ୱ, ନୋ 
ମଧୁହଁଗର ଅଛ ି ମୋସ୍କ। ଏମତି ି ଅବସ୍ୋଗର 
ଉଦେୋ ସହର ତଥୋ ଅଞ୍େଗର କଗରୋନୋ 
କଟକଣୋ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ ଉଠଯିୋଇଥିବୋ ପର ି
ଲଷେ୍ୟ କରୋଯୋଇଛ।ି ଗକୌଣସ ିଜନ�ହେ ି
ପରୂ୍ଣ୍ଣ ସ୍ୋନ କ ି ବଜୋର ଘୋଟ, ହୋଟ, 
ଗଦୋକୋନ, ବ୍ୟୋଙ୍କ, ସରକୋରୀ କୋଯଣ୍ଣ୍ୟୋେୟ 
ଠୋରଧୁ  ଆରମ୍ଭ କର ି ଗବସରକୋରୀ 
ଅନଧୁଷ୍ୋନଗର କଗରୋନୋ ନୟିମ ମୋନଧୁ  
ନୋହୋଁନ୍ ି ଗଲୋଗକ। ଉଦେୋ ସୋପ୍ତୋହକି 
ହୋଟ, ଗଦୈନକି ବଜୋର, ଡୋକ୍ତରଖୋନୋଗର 
ଗକହବି ି ମୋନଧୁନୋହୋନ୍ ି ସୋମୋଜକି ଦଧୁ ରତ୍ୱ 
କ ିମୋସ୍କ। ଅପରପଷେଗର ପୋବଣ୍ଣଣଋତଧୁ ଗର 
ତୃତୀୟ ଲହର ତୋଣ୍ଡବ ରଚବି ଗବୋଲ ି
ବଗିଶର୍ଜ୍ ସତକଣ୍ଣ କରୋଇଥିଗଲ ଗହଁ 
ଉଦେୋ ଉପଖଣ୍ଡର ଗଲୋଗକ ଏହୋକଧୁ 
ମୋନଧୁନଥିବୋ ଗଦଖୋଯୋଉଛ।ି

ସ�ାକଙ୍କଠୁ �ୁଟୁଛ ି
ଜନସେବା ସକନ୍ଦ୍ର

ସବୈଶଙି୍ା,୨୨।୯(େମେି): ଇ-ଶ୍ରମ 
କୋଡଣ୍ଣକଧୁ ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କର ଶ୍ରମ ଏବଂ 
ଗରୋଜ�ୋର ମନ୍ତୋେୟ ଏବଂ ଭୋରତ 
ସରକୋରଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଜୋର ି ଗହୋଇଛ।ି 
ଜୋତୀୟ ମହୋମୋରୀ କଗରୋନୋ ସମୟଗର 
ଗଯଉଁମୋଗନ ଗକୌଣସ ି ସଂସ୍ୋ ସହତି 
ଜଡତି ନଧୁହଁନ୍ ି ଗସହମିୋଗନ ଆଗବଦନ 
କରପିୋରଗିବ। ବୟସ ସୀମୋ ୧୮-୫୯ 
ମଧ୍ୟଗର ଗହୋଇଥିବୋ ଆବଶ୍ୟକ। ଇ-ଶ୍ରମ 
କୋଡଣ୍ଣ ଗରଜଗିଷ୍ଟ୍ରସନ କରବିୋ ପୋଇଁ 
ଜନଗସବୋ ଗକନ୍ଦ୍ରକଧୁ ଅନଧୁମତ ି ମେିଥିିବୋ 
ଗବଗେ ଜଣଙ୍କ ପଛିୋ ୧୬ ଟଙ୍କୋ ଗକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୋର ଗଦଉଥିବୋ ଗବଗେ ଜନଗସବୋ 
ଗକନ୍ଦ୍ରଗର କଛି ିଅସୋଧଧୁ ଉପୋୟଗର ୧୦୦ 
ରଧୁ  ୧୫୦ଟଙ୍କୋ ମନଇଚ୍ଛୋ ଗନଉଥିବୋ 
ଗଦଖିବୋକଧୁ ମେିଧୁଛ।ି �ରବି ଖଟଖିିଆଙ୍କ 
ଉପଗର ଗବୋଝ ଉପଗର ନେତିୋ ବଡିୋ 
ସଦୃଶ ଗହୋଇଛ।ି ପ୍ଶୋସନ ଏଥିପ୍ତ ି
ଦୃଷ୍ ି ଗଦବୋକଧୁ ଅଞ୍େବୋସୀ ନଗିବଦନ 
କରଛିନ୍।ି

ଚକିତି୍ା ଅରପକ୍ଷାରର ମାନସକି ବକୃିତ
କରଞ୍ଆି,୨୨ା୯(େମେି): ସରକୋର ଭନି୍ନଷେମ, ମୋନସକି ଭୋରସୋମ୍ୟ 
ହରୋଇ ଥିବୋ ଗଲୋକମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ଅଗନକ ଗଯୋଜନୋ ମୋଧ୍ୟମଗର 
ସୋହୋଯଣ୍ଣ୍ୟ ପ୍ଦୋନ କରଆିସଧୁଛନ୍।ି କରଞ୍ଜଆି ବଜୋରଗର ମୋଗସ ଗହବ 
ଜଗଣ ମୋନସକି ଭୋରସୋମ୍ୟ ହରୋଇଥିବୋ ଘଧୁର ି ବଧୁ ଲଧୁ ଥିବୋ ଗଲୋକଟଏି 
ଯୋହୋର ଗକହ ି ନୋହୋନ୍ ି ଆଜ ି ସୋହୋଯ୍ୟ ପୋଇଁ ଆକଧୁେ ବୀନତ ି କରଧୁ ଛ।ି 
ତୋହୋର ହୋତଗର ଘୋଆ ଗହୋଇ ଗପୋକ ଗହୋଇ�ଗଲଣ।ି ଗତଣଧୁ ସରକୋର 
ବୋ ଗକହ ିସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତ ିସୋହୋଯଣ୍ଣ୍ୟର ହୋତ ବଢ଼଼଼଼ୋଇ ତୋକଧୁ ଯଦ ିଆଗରୋ�୍ୟ 
କରନ୍ ିଗତଗବ ଗସ ନଶି୍ତି ମତୃଧୁ ୍ୟମଧୁଖରଧୁ  ବଞ୍ ିଯୋଆଗନ୍।

ରାସନ କାର୍କ ଅରପକ୍ଷାରର ରମାହନ
ବଡ଼ଡୋେମିୋ/ତରିଂି,୨୨।୯(ସମସି): ତରିଂି ବ୍ଲକ ଅନ୍�ଣ୍ଣତ ବଡଡୋେମିୋ ଗ୍ରୋମ 
ଜଲଡହିୋ ସୋହରି ଅତ ି�ରବି ଫୋ�ଧୁ ଟପିରିଆି ଗ୍ରୋମ୍ୟ ପଞ୍ୋୟତର ଭଏିଲଡବ୍ଲ ଲୁ 
ଗମୋହନ ପୋତ୍ରଙ୍କଧୁ ବୋରମୋ୍ର ଅନଧୁଗରୋଧ କଲୋପଗର ମଧ୍ୟ ଦୀଘଣ୍ଣଦନି ଗହଲୋ 
ରୋସନ କୋଡଣ୍ଣଟଏି ନ ପୋଇ ବହଧୁ ଦଧୁ ଃଖ କଷ୍ଗର ଜୀବନ ଯୋପନ କରଧୁଛନ୍।ି 
ଫୋ�ଧୁ ଟପିରିଆିଙ୍କ ଆ�ରଧୁ  ରୋସନ କୋଡଣ୍ଣଟଏି ଥିଲୋ କନି୍ଧୁ ପରବତ୍ଣ୍ଣୀ ସମୟଗର 
ତୋହୋକଧୁ ପୋଞ୍ବର୍ଣ୍ଣ ତଗେ ବନିୋ କୋରଣଗର ବନ୍ଦ କରଦିଆିଯୋଇଥିଲୋ। 
ଗଶର୍ଗର ଭଏିଲଡବ୍ଲ ଲୁ ତୋଙ୍କ ପଧୁରଧୁଣୋକୋଡଣ୍ଣକଧୁ ରଖି ନୂଆକୋଡଣ୍ଣ କରଗିଦବୋକଧୁ 
ପ୍ତଶିରୁତ ିଗଦଇଥିଗଲ ମଧ୍ୟ ଆଜ ିପଯଣ୍ଣ୍ୟନ୍ ଗକୌଣସ ିସଧୁଫେ ମେିପିୋରନିୋହ ିଁ।

ଭାଗବତ ୍ାଠ 
େପ୍ାହର ଶଭୁାରମ୍ଭ 

ବଗିଶୋଇ,୨୨।୯(ସମସି): ଗସୋମବୋର 
ପବତି୍ର ଇନ୍ଦଧୁ ପରୂ୍ଷିମୋ ଦନି ଭୋ�ବତ 
ଜନ୍ମ ଉପଲଗଷେ ବଗିଶୋଇଠୋଗର 
ସପ୍ତୋହବ୍ୟୋପୀ ଅଖଣ୍ଡ ଭୋ�ବତ ପୋଠର 
ଶଧୁଭୋରମ୍ଭ ଗହୋଇଛ।ି ଆଜ ି ଭୋଦ୍ରବ 
ଶଧୁକ୍ଳପଷେ ଇନ୍ଦ୍ର ପରୂ୍ଷିମୋଠୋରଧୁ  ଆରମ୍ଭ 
ଗହୋଇଥିବୋ ଆଧ୍ୟୋତ୍କି କୋଯଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମ 
ଆସନ୍ୋ ଆଶ୍ୱନି କୃଷ୍ଣପଷେ �ଜର୍ଷ୍ୀ 
ରବବିୋର ଦନି ଉଦ୍ ଯୋପତି ଗହବ ଗବୋଲ ି
ସଚୂନୋ ମେିଛି।ି ସ୍ୋନୀୟ ଭୋ�ବତ ଗପ୍ମୀ 
କୋେୀଚରଣ ଶମଣ୍ଣୋ ଓ ପ୍ତଭିୋ ଶମଣ୍ଣୋଙ୍କ 
ପରବିୋରର ନଷି୍ୋପର ଉଦ୍ୟମକ୍ଗମ 
ପଧୁଣଥିଗର ଦୀଘଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧୋନଗର 
ପଗର ଅଖଣ୍ଡ ଭୋ�ବତ ପୋଠ ସପ୍ତୋହର 
ଆଗୟୋଜନ କରୋଯୋଇଥିବୋରଧୁ  ସ୍ୋନୀୟ 
ଅଞ୍େବୋସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର ଉତ୍ୋହ ପ୍କୋଶ 
ପୋଇିଛ।ି

ଶକି୍କଙ୍କ ବସି�ାଗସର 
ସଶାକେଭା

ଉଦଳା,୨୨ା୯(େମେି): ଗବୈରୋଟପଧୁର 
ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟୋେୟର ପବୂଣ୍ଣତନ ହନି୍ଦୀ ଶଷିେକ 
ଉଗପନ୍ଦ୍ର କଧୁମୋର ସୋହଧୁଙ୍କ ବଗିୟୋ�ଗର 
ସ୍କଧୁଲଗର ପ୍ଧୋନଶଷିେକ ସୋବତି୍ରୀ 
ଗସୋଗରନଙ୍କ ସଭୋପତତି୍ୱଗର ଏକ 
ଗଶୋକସଭୋ ଅନଧୁଷ୍ତି ଗହୋଇଯୋଇଛ।ି 
ସ୍ୱ�ଣ୍ଣତଃ ସୋହଧୁ  ଜଗଣ ଛୋତ୍ର ବତ୍େ ତଥୋ 
ସହକମଣ୍ଣୀ ପ୍ବଣ ଶଷିେକ ଥିଗଲ। ଜଗଣ 
ଆଦଶଣ୍ଣ ଶଷିେକ ଭୋଗବ ବହଧୁ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କଧୁ  
�ଢ଼ ିଗତୋେବିୋଗର ପ୍ମଖୂ ଭୂମକିୋ ଗ୍ରହଣ 
କରଥିିଗଲ। ଏହ ିବଦି୍ୟୋେୟର ଜଗଣ ଅଂଶ 
ଭୋଗବ ସବଧୁ ଦନି ମଗନ ରହଗିବ ଗବୋଲ ି
ଶଷିେକ ଓ କମଣ୍ଣଚୋରୀମୋଗନ ସ୍ତୃଚିୋରଣ 
କରଥିିଗଲ। ବରଷି୍ ଶଷିେୟତି୍ରୀ ପ୍ତଧୁ ୍ୟଶୋ 
ମଞ୍ଜରୀ ଗବଗହରୋ ସଗମତ ସମସ୍ ଶଷିେକ 
ଓ କମଣ୍ଣଚୋରୀ ଉପସ୍ତି ଥିଗଲ।

ସାମ୍ୱାଦକିଙ୍କ ପତୃି ବରି�ାଗ
କରଞ୍ଆି,୨୨ା୯(େମେି): କରଞ୍ଜଆି ପ୍�ତବିୋଦୀ ସୋମ୍ୋଦକି ପୋଥଣ୍ଣ 
ପ୍ସନ୍ନ ମଶି୍ରଙ୍କ ପତିୋ ଉମୋ ଶଙ୍କର ମଶି୍ରଙ୍କ ବଗିୟୋ� ଗହୋଇଯୋଇଛ।ି 
ମଙ୍େବୋର ସକୋଗେ କଟକ ବଡ଼ ଡ଼ୋକ୍ତରଖୋନୋଗର ତୋଙ୍କ ପରଗଲୋକ 
ଗହୋଇଛ।ି କଛିଦିନି ଗହବ ଗସ ମଶି୍ର ରକ୍ତଚୋପ ଜନତି ଗରୋ�ଗର ପୀଡତି 
ଥିଗଲ। ତୋଙ୍କର ଅବସ୍ୋ �ଧୁରଧୁ ତର ଗହବୋରଧୁ  ତୋଙ୍କଧୁ  ପରବତ୍ଣ୍ଣୀ ଚକିତି୍ୋ 
ପୋଇଁ କଟକ ବଡ଼ ଡୋକ୍ତରଖୋନୋକଧୁ ନଆିଯୋଇଥିଲୋ। ମତୃଧୁ ୍ୟଗବେକଧୁ ତୋଙ୍କଧୁ  
୭୪ବର୍ଣ୍ଣ ଗହୋଇଥିଲୋ। ତୋଙ୍କର ପୋଥ ଷିବ ଶରୀରକଧୁ କଟକରଧୁ  ଆଣ ି ତୋଙ୍କ 
କରଞ୍ଜଆିସ୍ତି ବୋସଭବନଗର ଗଶର୍ ଦଶଣ୍ଣନ ନମିଗନ୍ କଛି ି ସମୟ 
ରଖୋଯବିୋ ପଗର ଗଶର୍କୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଗହୋଇଥିଲୋ।

ରସବା ସପ୍ାହ 
ପାଳନ

ତରିଂି/ବଡ଼ଡୋେମିୋ,୨୨।୯(ସମସି): 
ତରିଂି ସରକୋରୀ ଡୋକ୍ତରଖୋନୋଗର ପଶ୍ମି 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଭୋରତୀୟ ଜନତୋ ପୋଟଷି 
ଗମୋଦ ି ଜନ୍ମ ଦବିସ ଅବସରଗର ଗସବୋ 
ସପ୍ତୋହ ପୋେନ କରୋଯୋଇଛ।ି ଏଥିଗର 
ତରିଂି ଜଲି୍ୋ ଆଦବିୋସୀ ଗମୋଚ୍ଚଣ୍ଣୋ ସୋଧୋରଣ 
ସମ୍ପୋଦକ ଫୋ�ଧୁ ମୋରୋଣ୍ଡ,ି ବଡଡୋଲମିୋ 
ମଣ୍ଡେ ସଭୋପତ ି ସଧୁନୀଲ ସୋୟୋନ, 
ତରିଂି ମଣ୍ଡେ ସଭୋପତ ି ଶଙ୍କର ମହୋନ୍,ି 
ଜଲି୍ୋ ଏସ ି ଗମୋଚ୍ଚଣ୍ଣୋ ସଭୋପତ ି କଗିଶୋର 
ରଜତ, ମହେିୋ ଗମୋଚ୍ଚଣ୍ଣୋ ସଭୋଗନତ୍ରୀ 
ମଥିିଲୋ ଟଧୁ ଡଧୁ , ଅଞ୍ଜନ �ରି,ି ଏସ ି ଗମୋଚ୍ଚଣ୍ଣୋ 
ସଭୋପତ ି ତରିଂି ମଣ୍ଡେ ବୋବଧୁ ଲଧୁ  ଟଧୁ ଡଧୁ , 
ଗଜଗନରୋଲ ଗସଗକ୍ଟୋରୀ ତପନ 
ଗବଗହରୋ, ଜଲି୍ୋ ଏକଜଧୁକଧୁଟଭି ଗମମ୍ର 
ଶଙ୍କର ବନି୍ୋଣ ି ଡୋକ୍ତରଖୋନ ଭତିଗର 
ବଧୁ ଲ ିଗରୋ�ୀମୋନଙ୍କଧୁ  ଶଧୁଖିଲୋ ଖୋଦ୍ୟ, ଫେ 
ବଣ୍ନ କରଥିିଗଲ।

କୃତୀ ଛାତ୍ରଙୁ୍କ େମ୍ବର୍୍ସନା
ସମାରଡ଼ା,୨୨ା୯(େମେି): ଗମୋରଡ଼ୋ ବ୍ଲକ ନଧୁଆ�ୋଁ ସ୍ତି ହରପ୍ସୋଦ 
ସରକୋରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟୋେୟଗର ‘ଗମୋ ସ୍କଧୁଲ ଅଭଯିୋନ’ର ଏକ ସଭୋକୋଯଣ୍ଣ୍ୟ 
ଅନଧୁଷ୍ତି ଗହୋଇଯୋଇଛ।ି ବଦି୍ୟୋେୟର ପ୍ଧୋନଶଷିେକ ନୂତନ କଧୁମୋର 
ଗସଠୀଙ୍କ ଅୋବୋହୋକତ୍ୱଗର ଆଗୟୋଜତି ଏହ ି ସଭୋଗର ବଦି୍ୟୋେୟର 
ପ୍ତଷି୍ୋତୋ ଗଦଗବନ୍ଦ୍ର ମହୋନ୍ ପ୍ମଧୁଖ ଗଯୋ� ଗଦଇଥିଗଲ। ୨୦୨୧ ହୋଇସ୍କଧୁଲ 
ସୋଟଷିଫିଗକଟ ପରୀଷେୋଗର ସବଣ୍ଣୋଧିକ ନମ୍ର ରଖି କୃତକୋଯଣ୍ଣ୍ୟ ଗହୋଇଥିବୋ 
ସ୍କଧୁଲର ଛୋତ୍ର କଧୁମୋର କୋହ୍ୋ ମହୋନ୍ଙ୍କଧୁ  ସମ୍ଦ୍ଷିତ କରୋଯୋଇଥିଲୋ।

ସବତନଟୀ,୨୨ା୯ (େମେି): ସଙି୍ୋପଧୁରଗର 
ଅବସ୍ୋପତି ଗବଜ୍ୋନକି ଗବତନଟୀ ହୋଇସ୍କଧୁଲକଧୁ 
ଏକ ଥମଣ୍ଣୋଲ ସ୍କୋନର ପ୍ଦୋନ କରଛିନ୍।ି 
ସଙି୍ୋପଧୁରଗର କୋଯଣ୍ଣ୍ୟରତ ବରଷି୍ ଗବୈଜ୍ୋନକି 
ସଧୁଧୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରପିୋଠୀ 
ଏହ ି ସ୍କୋନର ପ୍ଦୋନ 
କରଛିନ୍।ି ବଶି୍ୱମହୋମୋରୀ 
କଗରୋନୋ କଟକଣୋ 
ମଧ୍ୟଗର ବତ୍ଣ୍ଣମୋନ 
ପଲିୋମୋନଙ୍କର ପୋଠପଢ଼଼଼ୋ 
ଆରମ୍ଭ ଗହୋଇଥିବୋ 
ଗବଗେ ଏଗନଇ 
ସମସ୍ଙ୍କର ଶରୀରର 
ତୋପମୋତ୍ରୋ ଯୋଞ୍ କରବିୋ 
ଅପରହିୋଯଣ୍ଣ୍ୟ ଗହୋଇପଡ଼ଛି।ି ଏଭେ ି ଗଷେତ୍ରଗର 
ଥମଣ୍ଣୋଲ ସ୍କୋନରର ସବଣ୍ଣୋଧିକ ଆବଶ୍ୟକତୋ 
ଥିବୋଗବଗେ ବଗିଦଶଗର ଥୋଇ ମଧ୍ୟ୍ୟ ଗସ ନଜି 
ଗଦଶ ଏବଂ ଅଞ୍େକଧୁ ଭଧୁ ଲଯିୋଇ ନୋହୋନ୍।ି ବରଷି୍ 
ଶଷିେକ ଗ�ୋବନି୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ରୋଉତ, ଅମତିୋଭ ମଶି୍ର, ଡ଼ 

ସଗରୋଜ କଧୁମୋର ନୋୟକଙ୍କ ସଂଗଯୋଜନୋଗର 
ଆଗୟୋଜତି ସ୍ୱତନ୍ତ କୋଯଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମଗର ଏମପସି ି
ହୋଇସ୍କଧୁଲର ପ୍ଧୋନଶଷିେକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୋତ୍ର, 
ଶଷିେୟତି୍ରୀ ତପସ୍ୱନିୀ ଗବଗହରୋ ପ୍ମଧୁଖ ଏହୋକଧୁ 

ଗ୍ରହଣ କରଥିିଗଲ। ଏହୋପଗର ବଦି୍ୟୋେୟକଧୁ 
ଆସଧୁଥିବୋ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କର ଥମଣ୍ଣୋଲ ସ୍କୋନଂି 
କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ସମସ୍ ଶଷିେକ ଶଷିେୟତି୍ରୀ ବରଷି୍ 
ଗବୈଜ୍ୋନକି ସଧୁଧୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରପିୋଠୀଙ୍କଧୁ  ଧନ୍ୟବୋଦ 
ଜଣୋଇଛନ୍।ି

ଗବତନଟୀ,୨୨ୋ୯ (ସମସି): ଗବତନଟୀ 
କୃର୍ଜିଲି୍ୋ କୋଯଣ୍ଣ୍ୟୋେୟ ସଂଲଗ୍ନ କୃର୍ ିସଚୂନୋ ଏବଂ 
ଉପଗଦଷ୍ୋ ଗକନ୍ଦ୍ର ପରସିରଗର ଗରୋ�ଗପୋକ 
ଚହି୍ଟ ଏବଂ ନରିୋକରଣ ସମ୍ପକଷିତ ଏକଦବିସୀୟ 
ତୋଲମି ଶବିରି ଅନଧୁଷ୍ତି ଗହୋଇଯୋଇଛ।ି 
ଗବତନଟୀ ବ୍ଲକ କୃର୍ ି ଅଧିକୋରୀ ସଧୁଧୋଂଶଧୁ 
ଗଶଖର ପଣ୍ଡୋଙ୍କ ପରଚିୋେନୋଗର ଆଗୟୋଜତି 
ତୋଲମି କୋଯଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମଗର ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ୋ କୃର୍ ି
ଅଧିକୋରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କଧୁମୋର ଖଟଧୁ ଆ, ଗବତନଟୀ 
କୃର୍ ିଜଲି୍ୋ ଅଧିକୋରୀ ଅନ୍ଯଣ୍ଣ୍ୟୋମୀ ମଣ୍ଡେ, ମତୃ୍କିୋ 
ରୋସୋୟନବତି୍ ମଗନୋଜ କଧୁମୋର ଚୋନ୍ଦ, ଗମୋରଡୋ 
ବ୍ଲକ କୃର୍ ି ଅଧିକୋରୀ ତଧୁ ର୍ୋରକୋନ୍ ି ତଧୁ ଙ୍ଙ୍କ 

ସଗମତ ୪ଟ ି ବ୍ଲକ ଗବତନଟୀ, ବଡ଼ସୋହ,ି 
ଗମୋରଡୋ ଏବଂ ରୋସଗ�ୋବନି୍ଦପଧୁର ବ୍ଲକରଧୁ  ସମସ୍ 
ସହକୋରୀ କୃର୍ ି ଅଧିକୋରୀ, ଗଷେତ୍ରୀୟ କମଣ୍ଣଚୋରୀ, 
ଅଧିକୃତ କୀଟନୋଶକ ବଗିକ୍ତୋଙ୍କ ସଗମତ 
ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ କମଣ୍ଣଚୋରୀ�ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିଗଲ। 
ଏହ ି ଅବସରଗର ବଗିଶର୍କର ି ଧୋନଫସଲଗର 
ଗହଉଥିବୋ ବଭିନି୍ନ ଗରୋ�ଗପୋକର ସଗବଣ୍ଣଷେଣ 
ସହତି ଏହୋର ନରିୋକରଣ ଉପଗର ତୋଲମି୍  
ପ୍ଦୋନ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ପରଚିୋେନୋଗର 
ଗବତନଟୀ ବ୍ଲକ କୃର୍ ିକୋଯଣ୍ଣ୍ୟୋେୟର ଓଭରସଅିର 
ଅଭମିନଧୁ ୍ୟ ପରଡ଼ିୋଙ୍କ ସଗମତ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ 
କମଣ୍ଣଚୋରୀ ସକ୍ୟି ଦୋୟୀତ୍ୱ ତଧୁ ଲୋଇଥିଗଲ। 

ରରାଗରପାକ ସରବ୍କକ୍ଷଣ ସମ୍ପକକିତ ତା�ମି୍  ଶବିରି

ଏମ୍ ପସି ିହାଇସ୍�ୁକୁ ଥମ୍କା� ସ୍ାନର ପ୍ରଦାନ

ତୃତୀ� ଦନିସର ଦୀନବନୁ୍ଙ୍କ ଆସ୍ାଳନ
ଉଦଳା, ୨୨ା୯(େମେି): ଏକ ଗଦୋକୋନ �ହୃକଧୁ 
ଗକନ୍ଦ୍ର କର ି ନ୍ୟୋୟ ଦୋବଗିର ଉଦେୋ ବଜି୍ୋପତି 
ଅଞ୍େ ପରରି୍ଦର ୨ ନଂ ୱୋଡଣ୍ଣର ବୋସନି୍ଦୋ ୭୯ 
ବର୍ଷିଆ ବରଷି୍ ନୋ�ରକି ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋରକି 
ଉଦେୋ ଉପ-ଜଲି୍ୋପୋେଙ୍କ କୋଯଣ୍ଣ୍ୟୋେୟ ସମ୍ଧୁଖଗର 
ତନିଦିନିଆି ଧୋରଣୋଗର ବସଥିିବୋ ଗବଗେ 
୩ୟ ଦନିଗର ମଧ୍ୟ ଧୋରଣୋ ଜୋର ି ରହଛି।ି ୩ୟ 
ଦନିଗର ଉପଜଲି୍ୋପୋେଙ୍କ କୋଯଣ୍ଣ୍ୟୋେୟରଧୁ  ଆସନ୍ୋ 
୨୪ ତୋରଖିଗର ଦନି ୧୧ ଟୋ ସମୟଗର ନଜିର 
ପଷେ ରଖିବୋକଧୁ ନଗିଦଣ୍ଣଶଣ୍ଣ ଗଦଇଥିବୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି 
ଅପରପଷେଗର ବରଷି୍ ନୋ�ରକି ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋରକି 
କୋଲଠିୋରଧୁ  ଆମରଣ ଅନଶନ କରବିୋରଧୁ  ନବୃିତ 
ରହଗିବ ନୋହ ିଁ ଗବୋଲ ି କହଥିିବୋ ଗବଗେ ପଷେ 
ରଖିଗବ ଗବୋଲ ି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ କରଛିନ୍।ି ଦୀଘଣ୍ଣ ୩୫ 
ବର୍ଣ୍ଣ ଧର ି ନ୍ୟୋୟ ପୋଇଁ ଲଗଢଇ କରଆିସଧୁଥିବୋ 
ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କଧୁ  ପ୍ଶୋସନ ଗକଗବ ନ୍ୟୋୟ ପ୍ଦୋନ 
କରଧୁ ଛ ିଗବୋଲ ିସହରଗର ଚଚ୍ଚଣ୍ଣୋ ଚୋଲଛି।ି 



୧୨୧୨
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୨୩ େସେ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧

ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ ଟିଲ୍  େନାରଖନାନନା େର୍ତ୍ ତୃପକ୍ଷଙ୍ଦୁ  ଏକେ ଦରଦ େନାହ ିଁେ ଟି

େେନୁ୍ଝର,୨୨ା୯(ସମସି): 

କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲାର ବଡ଼ବଲି ତହସଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ 
ଉଲବିଦୁ ରଦୁ  କ�ୌଜଲାକର ଜରନ୍ଲାଥ ଷ୍ଲି୍  େଲାରଖଲାନଲା 
ସ୍ଲାପତି କହଲାଇଛ।ି ଏହ ିେଲାରଖଲାନଲାର ନଲା� ପବୂ୍ଗରଦୁ  
ବକିେ ଷ୍ଲି୍  ନଲା�କର ନଲା�ତି ଥିଲଲା। େଲାରଖଲାନଲାର 
ନଲା� ବଦଳଛି ି ଏବଂ �ଲାଲେିଲାନଲା ବଦଳଛି।ି 
େନି୍ତଦୁ  କବଆଇନ ଭଲାକବ ରଲାଜସ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲ 
ଜ�କିର େଲାରଖଲାନଲାରଦୁ  ନରି୍ଗତ ବଜ୍ଗ୍ୟବସ୍ଦୁ ଏବଂ 
ପଲାଉଁଶରଦଲା େରବିଲା ବଦଳ ି ନଲାହ ିଁ। ଏଥିପଲାଇଁ 
େଲାରଖଲାନଲା େର୍ତ୍ ୍ଗପକ୍ଷଙ୍କ ନଲା�କର �ଲା�ଲଲା ରଦୁ ଜଦୁ  
କହଲାଇଛ ିସତ କହକଲ େଲାର୍ଗ୍ୟଲାନଦୁ ଷ୍ଲାନ େଛି ିନଲାହ ିଁ। 
କତଣଦୁ ବନ ଓ ରଲାଜସ୍ୱ ବଭିଲାରର ଏକତ ତଲାଙ୍କଦୁ  
ଦରଦ େଲାହ ିଁେ ି କବଲାଲ ି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଦୁ ଛ।ି ଏଭଳ ି
କବଆଇନ େଲା� େରବିଲାକର କେକତେ ସ୍ଲାନୀୟ 
ସରେଲାରୀ େ�୍ଗଚଲାରୀ ଦଲାୟୀ କବଲାଲ ି ଅଭକିରଲାର 
କହଉଛ।ି 

ସଚୂନଲା ଅନଦୁ ସଲାକର, ଉଲବିଦୁ ରଦୁ  କ�ୌଜଲା ଖଲାତଲା 
ନଂ-୧୧୯(ଅନଲାବଲାଦ)ି, ପ୍ଲଟ୍  ନ�୍ବର-୬୩୭ 
େଶି� ଜଙ୍ଗଲର ୧୪.୭୫୦ ଏେର ଜ�କିର 
େଲାରଖଲାନଲାରଦୁ  ନରି୍ଗତ ବଜ୍ଗ୍ୟବସ୍ଦୁ ଓ ପଲାଉଁଶ ରଦଲା 

େର ିରଖିଛନ୍ତ।ି କସହପିର ିପ୍ଲଟ୍  ନ�୍ବର ୩୩୭େଦୁ 
ଲଲାର ି ଅନ୍ୟ ପ୍ଲଟ୍ ର ୧୦ ଏେର ଜଙ୍ଗଲ ଜ�କିର 
ବନିଲା ଅନଦୁ �ତକିର ବଜ୍ଗ୍ୟବସ୍ଦୁ ଡମଂି େରଥିିବଲାରଦୁ  
ବଡ଼ବଲି ରଲାଜସ୍ୱ ନରିୀକ୍ଷେ ଏହଲାେଦୁ  କନଇ 
�ଲା�ଲଲା ଦଲାୟର େରଥିିକଲ। ରତ ଏପ୍ରଲି୍  ୭କର 
ଷ୍ଲି୍  ଆଣ୍ଡ �ଲାଇନ୍ସ ବଭିଲାର େ�୍ଗଚଲାରୀ, ପ୍ରଦୂଷଣ 

ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବଭିଲାର େ�୍ଗଚଲାରୀ ଏବଂ ବନବଭିଲାର 
େ�୍ଗଚଲାରୀ �ଳିତି ତଦନ୍ତ େରଥିିକଲ। ପକର 
ବନ ବଭିଲାର ତଲା’ ପରଦନି ଅଥ୍ଗଲାତ୍  ୮ ତଲାରଖିକର 
ବଡ଼ବଲି ତହସଲିଦଲାରଙ୍କଦୁ  ରଲାଜସ୍ୱ ବଭିଲାର 
ଓ ବନ ବଭିଲାରର �ଳିତି ଅନଦୁ ଧ୍ଲାନ ପଲାଇଁ 
ଚଠି ି େରଥିିକଲ। ଚଠି ି ଅନଦୁ ସଲାକର ବଡ଼ବଲି 
ରଲାଜସ୍ୱ ନରିୀକ୍ଷେ ଓ ନଲାଲଦଲା ବନପଲାଳ �ଳିତି 
ଅନଦୁ ଧ୍ଲାନ େର ି ରକିପଲାର୍ଗ କଦଇଥିକଲ। ବଡ଼ବଲି 
ଆର୍ ଆଇଙ୍କ ରକିପଲାର୍ଗ ଅନଦୁ ସଲାକର ଜରନ୍ଲାଥ ଷ୍ଲି୍  
େଲାରଖଲାନଲା େର୍ତ୍ ୍ଗପକ୍ଷ ସମତ୍କ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଜ�କିର 

କବଆଇନ ଓ ବନିଲା ଅନଦୁ �ତକିର ବଜ୍ଗ୍ୟବସ୍ଦୁ ଠଦୁ ଳ 
େର ି ରଖିଛନ୍ତ।ି ଏହଲାପକର ବନ ବଭିଲାର ପକ୍ଷରଦୁ  
େଲାରଖଲାନଲାର ଆଦ୍ୟପଦ �ଦୁଖଲାଜ୍ଗୀଙ୍କ ନଲା�କର 
ଓଡ଼ଶିଲା ବନ ବଭିଲାର ଆଇନ୍  ଅନଦୁ ସଲାକର �ଲା�ଲଲା 
ରଦୁ ଜଦୁ  େକଲ। 

ପବୂ୍ଗରଦୁ  ବଡ଼ବଲି କରଞ୍ଜର ବକିେ ଷ୍ଲି୍  
ନଲା�କର େଲାରଖଲାନଲା ଥିବଲାକବକଳ ଏେଲା 

ଅଭକିରଲାରକର ୨୦୧୦-୧୧କର �ଲା�ଲଲା ରଦୁ ଜଦୁ  
େରଥିିକଲ। ଏଠଲାକର ସଚୂନଲା କରଲାର୍ୟ କର ବନ 
ବଭିଲାର ପଲାଖକର ଥିବଲା ୨୦୦୪ ରଦୁରଲ୍  �୍ୟଲାପ୍  
ଅନଦୁ ସଲାକର ଉକ୍ତ ପ୍ଲଟ୍ କର ଏେ ପଲାଦଚଲଲା ରଲାସ୍ଲା 
ଥିଲଲା ଏବଂ ବଲାେ ିଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲ ପରପିରୂ୍୍ଗ ଥିଲଲା। 
େନି୍ତଦୁ  ୨୦୧୯କର ଉକର୍ଲାଳନ ରଦୁରଲ �୍ୟଲାପ୍ କର 
କସଠଲାକର ଥିବଲା ସ�ସ୍ ଜଙ୍ଗଲେଦୁ େଲାର ି ସଫଲା 

େରଲାରଲାଇ ଡମଂିୟଲାଡ୍ଗ େରଲାରଲାଇଥିବଲା ବନ 
ବଭିଲାର ପଲାଖକର ପ୍ର�ଲାଣ ରହଛି।ି େନି୍ତଦୁ  େଲାହ ିଁେ ିଓ 
େଲାହଲା ଚଲାପକର ବନ ବଭିଲାର କେବଳ କରଲାରଏି 
କଲଖଲାଏଁ �ଲା�ଲଲା ରଦୁ ଜଦୁ  େରକିଦଇ େଲାର୍ଗ୍ୟଲାନଦୁ ଷ୍ଲାନ 
କନଉନ ି ତଲାହଲା ସକନ୍ହକର ରହଛି।ି କେନ୍ଦୁଝର 
ଜଲି୍ଲାକର ଜକଣ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କର �ତ୍ତଦୁ ୍ୟ ପକର ଶବଦଲାହ 
ପଲାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରଦୁ  େଲାଠ େଲାରବିଲାରଦୁ  େଲାର୍ଗ୍ୟଲାନଦୁ ଷ୍ଲାନ 
କହଲାଇଥିବଲା ଉଦଲାହରଣ ରହଛି।ି 

ଏଭଳ ି ସ୍ତିକିର ଉଲବିଦୁ ରଦୁ  ସ୍ତି ଜରନ୍ଲାଥ 
ଷ୍ଲି୍  େଲାରଖଲାନଲା େର୍ତ୍ ୍ଗପକ୍ଷ ରଲାଜସ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲ ଜ�ରିଦୁ  
ରଛେରଲା ଓ କସଠଲାକର କବଆଇନ ବଜ୍ଗ୍ୟବସ୍ଦୁ 
ସହତି ପଲାଉଁଶ ରଦଲାେର ି ରଖିବଲା ପକର �ଧ୍ 
େଲାହ ିଁେ ି ଦତ୍ ଷ୍ଲାନ୍ତ�ଳୂେ େଲାର୍ଗ୍ୟଲାନଦୁ ଷ୍ଲାନ କହଉନ ି
ତଲାହଲା ସ�ସ୍ଙ୍କଦୁ  ଚେତି େରଛି।ି ଜରନ୍ଲାଥ ଷ୍ଲି୍  
େଲାରଖଲାନଲାର �ଦୁଖ୍ୟ େଲାର୍ଗ୍ୟନବି୍ଗଲାହୀ ଅଧିେଲାରୀ 
େକର୍୍ଗଲ େଶିନନ୍ ଙ୍କଦୁ  ଏ ବଲାବଦକର ପଚଲାରବିଲାରଦୁ  
େଲାରଖଲାନଲା େର୍ତ୍ ୍ଗପକ୍ଷ କେୌଣସ ି କବଆଇନ ଡମଂି 
େରନିଲାହଲାନ୍ତ ି କବଲାଲ ି େହବିଲା ସହ େଲାରଖଲାନଲାର 
ନଜିର ପଟ୍ଲାଭଦୁ କ୍ତ ଜ�କିର ଡମଂି କହଉଛ ିକବଲାଲ ି
େହଛିନ୍ତ।ି ଏଥିସହ ଏହଲା େଲାରଖଲାନଲା ବରିଦୁ ଦ୍ଧକର 
ଅପପ୍ରଚଲାର କବଲାଲ ି�ତ କଦଇଛନ୍ତ।ି

ଲଗନାଣ ବରତୃନାକର ଭନାଙ୍ଟିଲନା ଘର

େେଲେୋଇ,୨୨ା୯(ସମସି): କତଲକେଲାଇ 
ବ୍ଲେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶବିନଲାରଲାୟଣପଦୁର କରଲାଡ଼ଲା 
ପଞ୍ଚଲାୟତର େଲାଞ୍ଜଆିଝରଣ ବସ୍କିର 
ପ୍ରଧଲାନ�ନ୍ତ୍ରୀ ଆବଲାସ କରଲାଜନଲା ନ�ି୍ଗଲାଣ 
େଲାର୍ଗ୍ୟକର ଅନୟି�ତିତଲାେଦୁ କନଇ 
ଗ୍ଲା�ବଲାସୀ କରଲାଷ୍ୀ ଉନ୍ୟନ ଅଧିେଲାରୀଙ୍କ 
ଜରଆିକର ଥଲାନଲାର ଦ୍ଲାରସ୍ କହଲାଇଛନ୍ତ।ି 
ଅଭକିରଲାର ଅନଦୁରଲାୟୀ ଠେିଲାଦଲାର ଏବଂ 
ପଞ୍ଚଲାୟତ ଅଧିେଲାରୀଙ୍କ ଭତିରି ି ବଦୁ ଝଲା�ଣଲାକର 
ତଲାଙ୍କ ଘରେଦୁ ନ�ି୍ନ�ଲାନର େରଲାରବିଲା ସହ 
ଅଧପନ୍ତରଆି ଅବସ୍ଲାକର ଛଲାଡ଼ରିଲାଇଛନ୍ତ।ି 

କତକବ ନଜି ଘର ନକିଜ ନ�ି୍ଗଲାଣ େରବିଲାେଦୁ 
ଚଲାହ ିଁଥିକଲ �ଧ୍ ପଞ୍ଚଲାୟତ ଅଧିେଲାରୀଙ୍କ 
ଦ୍ଲାରଲା �ଲାନସେି ଚଲାପ ଏବଂ ବଲାର�୍ବଲାର 
ପଞ୍ଚଲାୟତେଦୁ କଦୌଡ଼ଲାଇଥିବଲା ଅଭକିରଲାରକର 
ଦଶ୍ଗଲାରଲାଇଛ।ି ଏହ ି ଗ୍ଲା� ସମରୂ୍୍ଗ ଆଦବିଲାସୀ 
ଗ୍ଲା� କହଲାଇଥିବଲାକବକଳ ନରିୀହ କଲଲାେଙ୍କ 
ଆବଲାସକର ତଞ୍ଚେତଲା େରବିଲା ଦଦୁ ଭ୍ଗଲାର୍ୟପରୂ୍୍ଗ। 
ଏକନଇ ଏଭଳ ି ଘରଣଲାେଦୁ ତୀବ୍ର ନନି୍ଲା 
େରବିଲା ସହତି ତଦନ୍ତ େରଲାରଲାଇ କଦଲାଷୀଙ୍କ 
ବକିରଲାଧକର ଦତ୍ ଢ଼ େଲାର୍ଗ୍ୟଲାନଦୁଷ୍ଲାନ ଗ୍ହଣ 
େରଲାରବିଲାେଦୁ ଗ୍ଲା�ବଲାସୀ ଦଲାବ ିେରଛିନ୍ତ।ି

ବ ଟିନନା ଅନଦୁ ମେ ଟିକର ଜଙ୍ଲ ଜମ ଟିକର ପନାଉଁଶ ଗଦନା

ପ୍ରମନାଣ ପକର ମଧ୍ୟ 
େନାରତୃ୍ନାନଦୁ ଷ୍ନାନ ଶନୂ୍ 

ଚମ୍ଆୁ,୨୨ା୯(ସମସି): 

ଦଦୁ ଇଦନି ଧର ି ଲଲାରରିହଥିିବଲା ଲଘଦୁଚଲାପଜନତି ଲରଲାଣ 
ବଷ୍ଗଲା ଜନଜୀବନେଦୁ ଅସ୍ବ୍ୟସ୍ େର ିପେଲାଇଥିବଲାକବକଳ 
ବହଦୁ ଘରର େଲାନ୍ଥ ଭୂଶଦୁଡ଼ ି ପଡ଼ଥିିବଲା କଦଖିବଲାେଦୁ 
�ଳିଛି।ି ବଷ୍ଗଲାଜଳ ନଷି୍ଲାସନର ବ୍ୟବସ୍ଲା କହଲାଇ ପଲାର ି
ନ ଥିବଲା ଫଳକର ଅକନେ ସ୍ଲାନକର େତ୍ତ୍�ି ବନ୍ୟଲା 
ପରସି୍ତି ିକଦଖିବଲାେଦୁ �ଳିଛି।ି ଚମଦୁଆ ଏନ୍ ଏସରି ୭ନଂ 
ୱଲାଡ୍ଗକର ବଷ୍ଗଲାଜଳ ରଲାସ୍ଲା ଉପକର ଲହଡ଼ ି �ଲାରଦୁଥିବଲାରଦୁ  
ରଲାତଲାୟଲାତ ବଲାଧଲାପ୍ରଲାପ୍ତ କହଲାଇଛ।ି କସହପିର ି ଚମଦୁଆ 

ଅଲ୍ନିରରଠଲାକର ଏମ୍ ଡ ି େଲମି୍ ର ଘର େଲାନ୍ଥ ଭୂଶଦୁଡ଼ ି
ପଡ଼ଥିିବଲାକବକଳ ଘରସଦସ୍ୟଲା�ଲାକନ ଅଳ୍ପକେ ବର୍୍ତି 
ରଲାଇଥିକଲ। କସହପିର ି କରଲାଧଳୂ,ି ପଲାଞ୍ଚକପଲାଖରଆି, 
ନୂଆରଲଁା, ରଲା�ଲଲା ଆଦ ି ଅଞ୍ଚଳକର ଏହ ି ବଷ୍ଗଲା ତଲାଣ୍ଡବ 
େରଥିିବଲାକବକଳ ବ୍ଲେର ଜଲା�ଦୁଦଲେ, ରଜଆି 
ଚନ୍ଦ୍ରକଶଖରପଦୁର ସକ�ତ ବହଦୁ ପଞ୍ଚଲାୟତକର ଘରେଲାନ୍ଥ 
ଭୂଶଦୁଡ଼ ି ପଡ଼ଥିିବଲା ଜଣଲାରଲାଇଛ।ି ପଲାଣପିଲାର ବଭିଲାରର 
ସଚୂନଲା ଅନଦୁସଲାକର ଚମଦୁଆକର ୯୮.୩ �ଲି�ିରିର ବଷ୍ଗଲା 
କହଲାଇଥିବଲାକବକଳ କଲଲାକେ ନଲାହ ିଁ ନ ଥିବଲା ଅସଦୁବଧିଲାର 
ସମ୍ଦୁଖୀନ କହଉଛନ୍ତ।ି

ଚମଦୁଆକର ଲଲାରରିହଥିିବଲା ଲରଲାଣ ବଷ୍ଗଲା ଫଳକର ତହସଲି େଲାର୍ଗ୍ୟଲାଳୟ 
ପରସିରକର ବଷ୍ଗଲାଜଳ ଲହଡ଼ ି�ଲାରଦୁ ଥିବଲା କଦଖିବଲାେଦୁ �ଳିଛି।ି ଫଳକର ଅଫିସ େଲାର୍ଗ୍ୟ 
ବଲାଧଲାପ୍ରଲାପ୍ତ କହଲାଇଥିବଲାକବକଳ ତହସଲିଦଲାର ଡଲାକ୍ତର ସଲାଇସସ୍ତିଲା କହଲାତଲା ନଜି କଚୌେ ି
ଛଲାଡ଼ ି ଅତରିକି୍ତ ତହସଲିଦଲାର ରକ�ଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନଲାୟେଙ୍କ କଚୌେକିର ବସ ି ଅଫିସ େଲାର୍ଗ୍ୟ 
େରଦୁ ଥିବଲା କଦଖିବଲାେଦୁ �ଳିଛି।ି େଲାର୍ଗ୍ୟଲାଳୟର �ଦୁଖ୍ୟଦ୍ଲାରକର ବଲାହଲାରଦୁ  ବଷ୍ଗଲାଜଳ ପଶ ି
ଜ�ଲା କହଲାଇ ରହଥିିବଲାରଦୁ  େଲାର୍ଗ୍ୟଲାଳୟେଦୁ ଆସଦୁଥିବଲା କଲଲାେ�ଲାକନ େଛି ିସ�ୟ ଅସଦୁବଧିଲାର 
ସମ୍ଦୁଖୀନ କହଲାଇଥିକଲ। ବଷ୍ଗଲାଜଳ ନଷି୍ଲାସନ ପଲାଇଁ ଚମଦୁଆ ଏନ୍ ଏସ ି ପକ୍ଷରଦୁ  ବ୍ୟବସ୍ଲା 
ଆରମ୍ଭ େରଲାରଲାଇଛ।ି

(ଫକରଲା-୪)

େହସ ଟିଲ େନାରତୃ୍ନାଳୟକର ପନାଣ ଟିେହସ ଟିଲ େନାରତୃ୍ନାଳୟକର ପନାଣ ଟି

ଅଜଣନା ଗନାଡ଼ ଟି ଧକ୍ନାକର ଢନାବନା 
େମତୃଚନାରୀ ମତ୍େ 

େେନୁ୍ଝର,୨୨ା୯(ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା କଦଇ ରଲାଇଥିବଲା 
୪୯ ନ�୍ବର ଜଲାତୀୟ ରଲାଜପଥର ହଲାତବିଲାରୀ ନେିରକର ଅଜଣଲା 
ଟ୍ରକ୍  ଧକ୍ଲାକର ଜଣଙ୍କର �ତ୍ତଦୁ ୍ୟ କହଲାଇଛ।ି �ତ୍ତେ ତଦୁ ରଦୁ �ଦୁଙ୍ଗଲା ଥଲାନଲା 
ରଲା�ଦଲା ଗ୍ଲା�ର ସକନ୍ତଲାଷ ନଲାଏେ। କସ ହଲାତବିଲାରୀଠଲାକର ଥିବଲା 
ଏେ ଢଲାବଲାକର େଲା� େରଦୁ ଥିକଲ। ବଦୁ ଧବଲାର ସେଲାଳଦୁ  କଶୌଚ କହବଲାେଦୁ 
ରଲାଉଥିବଲା ସ�ୟକର ଏେ ଟ୍ରକ୍  ଧକ୍ଲା କଦଇଥିଲଲା। ଦଦୁ ଘ୍ଗରଣଲା ଘରଲାଇ 
ଟ୍ରକ୍ ର ିକଫରଲାର୍  କହଲାଇରଲାଇଛ।ି ଘରଣଲା ସ୍ଳକର ତଦୁ ରଦୁ �ଦୁଙ୍ଗଲା ପଦୁଲସି 
ପହଞ୍ଚ ି�ତ୍ତକଦହେଦୁ ଜବତ େର ିତଦନ୍ତ ଚଳଲାଇଛ।ି

କେନାଟ ଟିପେ ଟି ଏସ୍ ଡ ଟିଓ ଗ ଟିରଫ
େେନୁ୍ଝର,୨୨ା୯(ସମସି): କଶଷକର ଭଜିଲିଲାନ୍ସ ହଲାତକର ବନ୍ଲା 
କହଲାଇଛନ୍ତ ି ବଦିଦୁ ୍ୟତ୍  ବଭିଲାରର କେଲାରପିତ ି ଏସ୍ ଡଓି �କହଶ୍ୱର 
କସଠୀ। �ଙ୍ଗଳବଲାର ଆୟ ବହଭିଦୁ ୍ଗତ ସମର୍ ି ଠଦୁ ଳ ଅଭକିରଲାରକର 
ଭଜିଲିଲାନ୍ସର ୫ ରମି୍  ତଲାଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ପଞ୍ଜ େକଲଲାନୀ ଘର ସକ�ତ 
୫ର ି ସ୍ଲାନକର ଚଢ଼ଉ େର ି ୨.୫୭ କେଲାର ି ରଙ୍କଲାର ସମର୍ ି ଠଲାବ 
କହଲାଇଥିଲଲା। ତଲାଙ୍କଦୁ  ଅରେ ରଖି ପଚରଲାଉଚରଲା େରଲାରଲାଇଥିଲଲା। 
ତଲାଙ୍କ ବରିଦୁ ଦ୍ଧକର ଆୟ ବହଭିଦୁ ୍ଗତ ସମର୍ ିଠଦୁ ଳ ପ୍ର�ଲାଣ �ଳିବିଲା ପକର 
ବଦୁ ଧବଲାର ବଲାକଲଶ୍ୱର ଭଜିଲିଲାନ୍ସ ରରିଫ େର ି କେଲାର୍ଗ ଚଲାଲଲାଣ 
େରଲାରଲାଇଥିବଲା ଭଜିଲିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରଦୁ  ସଚୂନଲା �ଳିଛି।ି

ଘଟଗାଁ,୨୨ା୯(ସମସି): ବଦୁ ଧବଲାର େଦୁଣ୍ଡଲାପଠିଲାଠଲାକର 
ବଡ଼ଜଲା�ଦୁପଶ ିଗ୍ଲା�ପଞ୍ଚଲାୟତର ବ୍ୟଲାଙ୍କକ୍   ଅଫ୍  ଇଣ୍ଡଆି ଘରରଲାଁ 
ଗ୍ଲାହେ କସବଲାକେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ ଘଲାରତି କହଲାଇରଲାଇଛ।ି ବ୍ୟଲାଙ୍କକ୍   
ଅଫ୍  ଇଣ୍ଡଆିର େଲାର୍ଗ୍ୟନବି୍ଗଲାହୀ ଅଧିେଲାରୀ ପ୍ରେଲାଶ େଦୁ�ଲାର 
ନଲାଏେ ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବକର �ଦୁଖ୍ୟ ଅତଥିି ଭଲାକବ କରଲାରକଦଇ 
ଅନଦୁଷ୍ଲାନେି ଭଲାକବ ଉଦ୍ ଘଲାରନ େରଥିିକଲ। ସମ୍ଲାନତି 
ଅତଥିି ଭଲାକବ ବଡ଼ଜଲା�ଦୁପଶ ି ଗ୍ଲା�ପଞ୍ଚଲାୟତର ସରପଞ୍ଚ 
କଜ�ଲା�ଣୀ ସଧିଦୁ �ଲା’ ତଲାରଣିୀଙ୍କ ଫକରଲାଚତି୍କର ପଦୁଷ୍ପ�ଲାଲ୍ୟ 
ଅପ୍ଗଣ େର ିେଲାର୍ଗ୍ୟକ୍ର�ର ଶଦୁଭଲାରମ୍ଭ େରଥିିକଲ। େଦୁକଣ୍ଡଶ୍ୱର 

�ନ୍ରିର ପଜୂେ ପ୍ରତଲାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଲାସ ପଜୂଲାର୍୍ଗନଲା େରଥିିକଲ। 
ରଲାଧଲାେତ୍ଷ୍ଣ ବଦି୍ୟଲାପୀଠ େଦୁଣ୍ଡଲାପଠିଲାର ପ୍ରଧଲାନଶକି୍ଷେ ତଥଲା 
ସଂକରଲାରୀ ସଜଫଦୁଲର ସମଲାଦେ ବଲାବଦୁ ଲଲାଲ ପକଲଇ 
ସମ୍ଲାନତି ଅତଥିି ଭଲାକବ କରଲାରକଦଇ ବ୍ୟଲାଙ୍କକ୍   ଅଫ୍  ଇଣ୍ଡଆିର 
ଗ୍ଲାହେ କସବଲାକେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଲାରଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳକର ବ୍ୟଲାଙ୍କକ୍   େଲାରବଲାର 
ସ�୍ବନ୍ୀୟ ବହଦୁ ଅସଦୁବଧିଲା ଦୂରୀଭୂତ କହଲାଇପଲାରବି କବଲାଲ ି
�ତବ୍ୟକ୍ତ େରଥିିକଲ। ଅନ୍ୟତ� ଅତଥିି ଭଲାକବ ବରଷି୍ 
ନଲାରରେି ହରହିର ପକଲଇ, ତପନ �ହଲାେଦୁଡ଼, େଦୁନ୍ତଳଲା 
�ହଲାନ୍ତ, �ନିତୀ ନଲାଏେ ିକରଲାର କଦଇଥିକଲ। 

ଗ୍ନାହେ କସବନା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ ଘନାଟ ଟିେ

େେନୁ୍ଝର,୨୨ା୯(ସମସି): ସଦର ବ୍ଲେ େତ୍ଷ ି େଲାର୍ଗ୍ୟଲାଳୟକର 
ସ�ନ୍ବତି ଆଦବିଲାସୀ ଉନ୍ୟନ ସଂସ୍ଲା, କେନ୍ଦୁଝର ତରଫରଦୁ  ଏପସି ି
ପ୍ରେଳ୍ପ ଓ ଏଫ୍ ଏଡସି ିତରଫରଦୁ  ୫୦ ଜଣ ଆଦବିଲାସୀ �ହଳିଲା ଚଲାଷୀଙ୍କଦୁ  
ପଲାୱଲାର କସ୍ପରେୟର ବଣ୍ଟନ େରଲାରଲାଇଛ।ି ଏହ ି ଅବସରକର କେନ୍ଦୁଝର 
ସଦର ବଧିଲାୟେ କ�ଲାହନ ଚରଣ �ଲାଝୀ �ଦୁଖ୍ୟ ଅତଥିି ଭଲାକବ 
କରଲାରକଦଇ ସ�ସ୍ �ହଳିଲା ଚଲାଷୀଙ୍କଦୁ  ଉତ୍ସଲାହତି େରବିଲା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଓ 
ରଲାଜ୍ୟ ସରେଲାରଙ୍କ ବଭିନି୍ କରଲାଜନଲାକର ସଲା�ଲି କହଲାଇ ଲଲାଭ ପଲାଇବଲା 
ପଲାଇ ଁଜଣଲାଇଥିକଲ। ଏହ ିଅବସରକର ଆଇରଡିଏିର ପ୍ରେଳ୍ପ ସହଲାୟେ 
ବଜିନ ଥ�୍ବ ସ�ସ୍ �ହଳିଲା ଚଲାଷୀ ଖରଫି୍  ଚଲାଷ େର ିଲଲାଭ ପଲାଇଥିବଲା 
ଜଣଲାଇବଲା ସହ ଚଲାଷୀଙ୍କ �ଦୁହରଁଦୁ  ଅନଦୁ ଭୂତ ି ଜଣଲାଇଥିକଲ। ଏହ ି
ଅବସରକର ବ୍ଲେ େତ୍ଷ ି ଅଧିେଲାରୀ ଲକ୍ଷୀକଦବୀ ଶ�୍ଗଲା, ଓଭର୍ ସଅିର 
େର୍୍ଗକଲଲାଚନ ପତ୍ଷ୍,ି ଆଇରଡିଏିର ଡ�୍ବରଦୁ  କସଠୀ, ପ୍ରକ�ଲାଦ ବରର୍୍ତି 
ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। କଶଷକର ଆଇରଡିଏିର ବଷିୟବସ୍ଦୁ ବକିଶଷଜ୍ଞ 
ଭଲାନଦୁ�ତୀ କବକହରଲା ଧନ୍ୟବଲାଦ ଅପ୍ଗଣ େରଥିିକଲ।

େେଲେୋଇ,୨୨ା୯(ସମସି): କତଲକେଲାଇ 
�ଦୁଖ୍ୟଲାଳୟର ଜରନ୍ଲାଥ �ନ୍ରି ସଭଲାରତ୍ହଠଲାକର 
ବଦୁ ଧବଲାର ଋଷ ି ଅଷ୍ବକ୍ରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପଲାଳତି 
କହଲାଇରଲାଇଛ।ି ଜରନ୍ଲାଥ �ନ୍ରିର ସତ୍ ସଙ୍ଗ 
ସ�ତି ିଦ୍ଲାରଲା ଏହ ିେଲାର୍ଗ୍ୟକ୍ର� େରଲାରଲାଇଥିଲଲା। 

େଲାର୍ଗ୍ୟକ୍ର�କର ଜରନ୍ଲାଥ �ନ୍ରି ପଜୂେ, 
କତଲକେଲାଇ ସରପଞ୍ଚ �ଲାନସ ନଲାଏେ, 
ଭଲାଜପଲା �ଣ୍ଡଳ ସଭଲାପତ ି ସତ୍ୟନଲାରଲାୟଣ 
ସଲାହଦୁଙ୍କ ସକ�ତ ଅନ୍ୟ ଭରବତକପ୍ର�ୀ 
ସଲା�ଲି୍  କହଲାଇଥିକଲ।

ଆବନାସ କରନାଜନନାକର ଅନ ଟିୟମ ଟିେେନା

ଥନାନନାର ଦ୍ନାରସ୍ଥ ଆଦଟିବନାସୀ ପର ଟିବନାର

ବ ଟିଧନାୟେଙ୍ ଦ୍ନାରନା ପନାୱନାର 
କପ୍ରେୟର ବଣ୍ଟନ

ଋର ଟି ଅଷ୍ବକ୍ରଙ୍ ଜୟନ୍ୀ

େ�ାଡ଼ା,୨୨ା୯(ସମସି): ଖଣଜି ସମଦଭରଲା 
କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା କରଲାଡ଼ଲା ଖଣ�ିଣ୍ଡଳ ତଥଲା 
କରଲାଡ଼ଲା କପୌର ପଲାଳେିଲାର �ଧ୍ କଦଇ ରଲାଇଥିବଲା 
ରଣଲାଶଲାଳ-ବଲାଂଶପଲାଣ ି ରଲାଜ୍ୟ ରଲାଜପଥ ରଲାସ୍ଲା 
ଏକବ �ରଣରନ୍ତଲା ପଲାଲରଛି।ି ରଲାସ୍ଲାରରି 
ସ୍ଲାକନ ସ୍ଲାକନ ବଡ଼ ରର୍୍ଗ�ଲାନ ସତ୍ଷ୍ ି କହବଲା 
ସହ ରଲାସ୍ଲାସଲାରଲା େଲାଦଦୁ ଅ ଭର୍୍ତି େଲାରଣରଦୁ  ରଲାସ୍ଲା 
ଅବସ୍ଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଶଲାଚନୀୟ କହଲାଇପଡ଼ବିଲା 
ଘରଣଲା ଅଞ୍ଚଳବଲାସୀଙ୍କଦୁ  ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଲାେଦୁ କଠଲ ି
କଦଇଛ।ି ହଜଲାର ହଜଲାର ସଂଖ୍ୟଲାକର ଖଣଜି 

କବଲାକଝଇ ଭଲାରରିଲାନ ଚଳଲାଚଳ ଅବ୍ୟଲାହତ 
କରଲାରଦୁଁ ରଲାସ୍ଲା ଅବସ୍ଲା କଶଲାଚନୀୟ କହଲାଇପଡ଼ଛି।ି 
ରଣଲାଶଲାଳଠଲାରଦୁ  ବଲାଂଶପଲାଣ ି ପର୍ଗ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଲାୟ ୫ 
େ.ି�.ି ରଲାସ୍ଲାକର ଆଣ୍ଦୁଏ କଲଖଲାଏଁ ରର୍୍ଗ କହଲାଇ 
କସଥିକର ପଲାଣ ି ଜ�ରିହବିଲାରଦୁ  କଛଲାର ରଲାନରଦୁଡ଼େି 
ରବିଲାଆସବିଲା େରବିଲାକର କଘଲାର୍  ଅସଦୁବଧିଲାର 
ସମ୍ଦୁଖୀନ କହଉଥିବଲା କଦଖିବଲାେଦୁ �ଳିଛି।ି ଏପରେି ି
ଏହ ି ରଲାସ୍ଲାକର ପଲାଦଚଲଲା ବଲାକରଲାଇରଏି ରବିଲା 
�ଧ୍ ଅସମ୍ଭବ କହଲାଇପଡ଼ଛି।ି ରଲାସ୍ଲା ଉପକର 
େଲାଦଦୁ ଅପଲାଣ ିଲହଡ଼ ି�ଲାରଦୁ ଥିବଲାକବକଳ ଏହ ିରଲାସ୍ଲାର 

ଉଭୟ ପଲାଶ୍ୱ୍ଗକର ସ�ସ୍ ବ୍ୟଲାଙ୍କକ୍  , ଡଲାକ୍ତରଖଲାନଲା, 
କଦଲାେଲାନବଜଲାର, ଡଲାେଘର, ବଦି୍ୟଲାଳୟରଦୁଡ଼େି 
ଅବସ୍ତି ଥିବଲାରଦୁ  କରଲାଡ଼ଲା କଲଲାକେ ଏହ ିରଲାସ୍ଲା ପଲାଇଁ 
ନେ୍ଗ ରନ୍ତ୍ରଣଲା କଭଲାରଦୁଛନ୍ତ।ି 

କରଲାଡ଼ଲା ସହର �ଧ୍କର ପଞ୍ଚଲାୟତ ସ�ତି ି
େଲାର୍ଗ୍ୟଲାଳୟ, କପୌରପଲାଳେିଲା େଲାର୍ଗ୍ୟଲାଳୟ, ଶଶିଦୁ 
ବେିଲାଶ କରଲାଜନଲା େଲାର୍ଗ୍ୟଲାଳୟ, େତ୍ଷ ି େଲାର୍ଗ୍ୟଲାଳୟ, 
ସରେଲାରୀ ଡଲାକ୍ତରଖଲାନଲା ଥିବଲାରଦୁ  ବଲାକ�ବଲାରୀ, 
ଜଦୁରଦୁ ଡ଼,ି େଲାଳ�ିଲାର ିପରଦୁ  ଆସଦୁଥିବଲା କଲଲାକେ ଦଦୁ ର୍୍ଗଶଲା 
କଭଲାରବିଲା ସହ ଏଠଲାେଦୁ ଆସବିଲାେଦୁ ନଲାେ କରେଦୁଛନ୍ତ।ି 

େଛିଦିନି କହବ ଏହ ି ରଲାସ୍ଲା ଉପକର ଫ୍ଲଲାଏଓଭର 
ବ୍ରଜି୍  ନ�ି୍ଗଲାଣ େଲାର୍ଗ୍ୟ ଚଲାଲଦୁ  ରହଛି।ି ଫଳକର 
ଭରି୍ସି୍ଲାପନ ପଲାଇଁ ରଲାସ୍ଲାରେିଦୁ  କଖଲାଳଲାରଲାଇ କସଥିରଦୁ  
ବଲାହଲାରଥିିବଲା ବଜ୍ଗ୍ୟବସ୍ଦୁରଦୁଡ଼େିଦୁ  ରଲାସ୍ଲା ଉପକର 
ପେଲାଇ ସ�ତଦୁ ଲ େର ି ଦଆିରବିଲାରଦୁ  ଲରଲାଣ ବଷ୍ଗଲା 
ଫଳକର ଏହଲା ନେ୍ଗେଦୁଣ୍ଡ ପଲାଲର ିରଲାଇଛ।ି କଦୈନେି 

ଦଦୁ ଘ୍ଗରଣଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷତ ିେରଦୁ ଥିକଲ 
�ଧ୍ ପ୍ରଶଲାସନର ଏଥିପ୍ରତ ିନଘିଲା ନ ଥିବଲା କଲଲାେଙ୍କଦୁ  
ବ୍ୟଥିତ େରଛି।ି ଏହ ି ଫ୍ଲଲାଏଓଭର ନ�ି୍ଗଲାଣ େଲାର୍ଗ୍ୟ 
ଓଡ଼ଶିଲା ବ୍ରଜି୍  େନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍  େକପ୍ଗଲାକରସନ ଲଃି ହଲାତେଦୁ 
କନଇଥିବଲାକବକଳ େଲାର୍ଗ୍ୟରେିଦୁ  ରଦୁଜରଲାର ରଲାଜ୍ୟର 
କଚଭକରଲାକ୍ସ ନଲା�େ ଠେିଲା ସଂସ୍ଲା ନ�ି୍ଗଲାଣ େଲାର୍ଗ୍ୟ 
େରଦୁ ଥିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି କତକବ ନୟି� �ଦୁତଲାବେ 
ଏହ ି ନ�ି୍ଗଲାଣ ପବୂ୍ଗରଦୁ  ଜନସଲାଧଲାରଣଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ 
ରଲାତଲାୟଲାତ ନ�ିକନ୍ତ ଅସ୍ଲାୟୀ ପଲାଶ୍ଶ୍ଗରଲାସ୍ଲା ନ�ି୍ଗଲାଣ 
େରବିଲାର ପ୍ରଲାବଧଲାନ ଥିବଲାକବକଳ ଠେିଲା ସଂସ୍ଲାର 

�ନ�ଦୁଖୀ େଲାର୍ଗ୍ୟ କରଲାରଦୁଁ ରଲାସ୍ଲାକର ରଲାତଲାୟଲାତ 
ନ�ିକନ୍ତ ସ୍ଲାନୀୟ କଲଲାକେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଲା 
କଭଲାରଦୁଛନ୍ତ।ି ସ୍ଲାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବଲାସୀଙ୍କ ନ�ିକନ୍ତ 
ଏହ ିରଲାସ୍ଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରଦୁରଦୁ ତ୍ୱ ବହନ େରଦୁ ଥିବଲାକବକଳ 
ଖରଲାକର ପ୍ରବଳ ଧଳୂ ିଓ ବଷ୍ଗଲାକର ଆଣ୍ଦୁଏ ଖଲାଲକର 
ପଲାଣ ି ଜ�ଲାର ବଲାନ୍ ି ରଲାସ୍ଲାସଲାରଲା ପଲାଣ ି େଲାଦଦୁ ଅ 
କହଉଛ।ି କତକବ ପଲାଶ୍ଶ୍ଗବର୍୍ଗୀ ରଲାସ୍ଲା ନ�ି୍ଗଲାଣ ନ େର ି
ରଲାତଲାୟଲାତକର ବ୍ୟଲାଘଲାତ ସତ୍ଷ୍ ି କହଉଥିବଲାକବକଳ 
ଠେିଲାସଂସ୍ଲାର �ନ�ଦୁଖୀ େଲାର୍ଗ୍ୟେଦୁ କନଇ ଅସକନ୍ତଲାଷ 
ତୀବ୍ର କହବଲାକର ଲଲାରଛି।ି

ପନାଣ ଟିେନାଦଦୁ ଅ ପଚ ପଚ ରନାସ୍ନା

ମରଣରନ୍ନା ପନାଲଟ ଟିଛ ଟି ରନାଜ୍ ରନାଜପଥ

େହ ଟିକବ େନାହନାେଦୁ ଶଦୁଣ ଟିବ େ ଟିଏ; 
ରନାସ୍ନାକର ମନାରଦୁ ଛ ଟି ଲହଡ଼ଟି

ବନବ ଟିଭନାଗ ପକ୍ଷରଦୁ  ବ ଟିଭ ଟିନ୍ 
ପଦୁରସ୍ନାର ବ ଟିେରଣ

େେଲେୋଇ,୨୨ା୯(ସମସି): ରଲାଜ୍ୟ ସରେଲାରଙ୍କ ନକିର୍୍ଗଶ କ୍ରକ� 
ଓଡ଼ଶିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରକିବଶ ବଭିଲାର ପକ୍ଷରଦୁ  ବଜିଦୁ  ପଟ୍ନଲାୟେ ପଦୁରସ୍ଲାର, 
ପ୍ରେତ୍ତ ି�ତି୍ ଓ ପ୍ରେତ୍ତ ିବନ୍ଦୁ ପଦୁରସ୍ଲାର ବତିରଣ େରଲାରଲାଇଛ।ି ପରକିବଶ 
ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ପଲାଇ ଁକେନ୍ଦୁଝର ବନ ଉପଖଣ୍ଡର କତଲକେଲାଇ ବ୍ଲେ 
କଦଲାବଲଲାପଲାଳ �ଲା’ ତଲାରଣିୀ ବନ ସଦୁରକ୍ଷଲା ସ�ତି ିପ୍ରଥ� ସ୍ଲାନ ଅଧିେଲାର 
େର ି ବଜିଦୁ  ପଟ୍ନଲାୟେ ପଦୁରସ୍ଲାର ପଲାଇଛନ୍ତ।ି କସହପିର ି ପ୍ରେତ୍ତ�ିତି୍ 
ପଦୁରସ୍ଲାର �ଧ୍ କଦଲାବଲଲାପଲାଳର କସହ ି �ଲା’ ତଲାରଣିୀ ଭଏିସ୍ ଏସ୍  
ତରଫରଦୁ  ସଭଲାପତ ିନ�ି୍ଗଳ ଚନ୍ଦ୍ର �ହଲାେଦୁଡ଼ �ଲାନପତ୍ ସହତି ୨୦ ହଜଲାର 
ରଙ୍କଲାର ଅଥ୍ଗରଲାଶ ିଗ୍ହଣ େରଛିନ୍ତ।ି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷକର ବଭିଲାର ପକ୍ଷରଦୁ  ପ୍ରେତ୍ତ ି
ବନ୍ଦୁ ପଦୁରସ୍ଲାର କତଲକେଲାଇ ବଲାଳେିଲା ଉର୍ ବଦି୍ୟଲାଳୟର ସଂସ୍ତ୍ତ ଶକି୍ଷେ 
ଚରି୍ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ନଲାୟେଙ୍କଦୁ �ଧ୍ �ଲାନପତ୍ ସହ ୧୦ ହଜଲାର ରଙ୍କଲାର 
ଅଥ୍ଗରଲାଶ ିପ୍ରଦଲାନ େରଲାରଲାଇଛ।ି ଉକ୍ତ େଲାର୍ଗ୍ୟକ୍ର� କତଲକେଲାଇ ବନଲାଞ୍ଚଳ 
ଅଧିେଲାରୀଙ୍କ େଲାର୍ଗ୍ୟଲାଳୟଠଲାକର ଅନଦୁଷ୍ତି କହଲାଇଥିବଲାକବକଳ ବନଲାଞ୍ଚଳ 
ଅଧିେଲାରୀ ପ୍ରକ�ଲାଦ େଦୁ�ଲାର କସଠୀ, ବଲାଳେିଲା ଉର୍ ବଦି୍ୟଲାଳୟର 
ପ୍ରଧଲାନଶକି୍ଷେ ବଲାସଦୁକଦବ �ହଲାନ୍ତ ଏବଂ ବନପଲାଳ ଭୂପତ ି କସଠୀଙ୍କ 
ସକ�ତ ଅନ୍ୟ େ�୍ଗଚଲାରୀ�ଲାକନ ସଲା�ଲି କହଲାଇଥିକଲ।



ବନ୍ତ,୨୨ା୯(ସମସି): ବନ୍ତ ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ାଳୟ ସେକ୍ସନ୍ -୨ ଅଧୀନସେ 
ଥିବା ୨୫ ଓ ୨୯ ନଂ. ପାଣ ି ପଞ୍ାୟତେ କର୍ଯକର୍୍ଯା ନବି୍ଯାଚନ ସକାଭଡି୍  
ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍  ରଧ୍ୟସେ ଶାନ୍ତଶିଙୃ୍ଖଳାସେ ସଶଷ ସ�ାଇଛ।ି ୨ ଦନି ଧେ ି
ଏ� ି ନବି୍ଯାଚନ ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇଥିଲା। ରଙ୍ଗଳବାେ ଅନୁଷ୍ତି ୨୫ନଂ. ପାଣ ି
ପଞ୍ାୟତ ନବି୍ଯାଚନସେ େଭାପତ ିଭାବସେ ଉସପନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, େମ୍ାଦକ ଭାସବ 
ନରି୍ଯଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବାେକି, ସକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାସବ େଜତ କୁରାେ ସରୈକାପ ବନିା 
ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦତିାସେ ନବି୍ଯାଚତି ସ�ାଇଥିସଲ। ବୁଧବାେ ଅନୁଷ୍ତି ୨୯ନଂ. ପାଣ ି

ପଞ୍ାୟତ ନବି୍ଯାଚନସେ େମ୍ାଦକ ଭାସବ ଫକୀେ ଚେଣ ୋଉତ, ସକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଭାସବ ପଶୁ୍ଯୋର ସଜନା ବନିା ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦତିାସେ ନବି୍ଯାଚତି ସ�ାଇଥିବାସବସଳ 
େଭାପତ ି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦତିା ସ�ାଇଥିଲା। େରାନ େଂଖ୍କ ୧୧ ଖଣ୍ଡ 
ସଲଖାଏଁ ସଭାଟ ପାଇବାେୁ ଗଳୁାସେ ଲଜିାୋଣୀ ସଜନା େଭାପତ ି ଭାସବ 
ନବି୍ଯାଚତି ସ�ାଇଥିସଲ। ଉଭୟ ନବି୍ଯାଚନକୁ ବଭିାଗୀୟ କନଷି୍ ରନ୍ତୀ 
ଅରଲୂ୍ କୁରାେ ୋଉତ, ନବି୍ଯାଚନ ଅଧିକାେୀ ଇଂ.ରସନାଜ କୁରାେ ସେଠୀ 
ପେଚିାଳନା କେଥିିସଲ। ଏଥିସେ କର୍ଯଚାେୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁରାେ ୋଉତ, ଅରେ 
କୁରାେ ୋଉତ, େସୁେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଭାଗବତ ଟୁଡୁ େ�ସରାଗ କେଥିିସଲ। 

ପୀରହାଟ,୨୨ା୯(ସମସି): 

ତ�ିଡ଼ି ି ଓ ଚାନ୍ଦବାଲ ି ବ୍ଲକସେ ଥିବା ବଭିନି୍ନ ନଦୀେ 
ସଫେଘିାଟସେ ରାତ୍ୀରାସନ ସଶାଷଣେ ଶକିାେ 
ସ�ଉଥିବା ଅଭସିରାଗ ସ�ଉଛ।ି ରାତ୍ୀଙ୍କ ପାଇଁ 
ଭଡ଼ା ଚାଟ୍ଯ ରୋରାଉ ନ ଥିବାେୁ ଘାଟଆି ରନଇଚ୍ା 
ଭଡ଼ା ସନଉଥିବାେୁ ରାତ୍ୀରାସନ ସଶାଷଣେ ଶକିାେ 
ସ�ଉଥିବା ଅଭସିରାଗ ସ�ାଇଛ।ି

େଚୂନା ଅନୁରାୟୀ, ପ୍ରବା�ତି ସ�ଉଥିବା ରସନ୍ତଇ, 
ୋଳନ୍ଦୀ ଓ ସବୈତେଣୀ ନଦୀସେ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନସେ 
ଘାଟ େ�ଛି।ି ରସନ୍ତଇ ନଦୀସେ ଚାେବିାଟଆି, 
ବାଲଆିପାଳ, ପଞ୍ଟୁକିେି,ି ବାଂଶଡ଼ା, �ାସବଳ ି ଘାଟ 
ଥିବାସବସଳ ୋଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପସେ ତନିତିେ, 
ଧାନକଣଆି, ଆଦ ି ଘାଟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ପ୍ରତବିଷ୍ଯ ଏ� ି ଘାଟଗଡ଼ୁକୁି ନଲିାର କୋରାଏ। 
ସ�ସଲ ସବସଳସବସଳ ୋଜସନୈତକି ଚାପସେ 
ଏ� ି ଘାଟଗଡ଼ୁକୁି ନଲିାର କୋରାଏ ନା� ିଁ। ଘାଟ 

ନଲିାରକୁ ସନଇ ସବସଳସବସଳ ଗଣ୍ଡସଗାଳ କଥା 
ଥାନାଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି ଉଚ୍ଚନ୍ାୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ନ୍ତ 
କଥା ରାଇଥିବା ନଜେି ଅଛ।ି ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ କଥା ଏ� ି
ଘାଟ ପାର୍  ସ�ବାସବସଳ ରାତ୍ୀରାସନ ଅକଥନୀୟ 
ନରି୍ଯାତନାେ ଶକିାେ ସ�ଉଥିବା ଅଭସିରାଗ 
ସ�ଉଛ।ି ରନଇଚ୍ା ଏ� ିସଫେଘିାଟସେ ଡଙ୍ଗାସେ 
ପାର୍  ସ�ବାକୁ ଘାଟରାନଙ୍କସେ ଟଙ୍କା ସଦଉଥିବା 
ଅଭସିରାଗ ସ�ଉଛ।ି ରାତ୍ୀରାନଙ୍କଠାେୁ ରନଇଚ୍ା 
ଅଥ୍ଯ ଆଦାୟ ସ�ଉଛ।ି ବଳିର୍ତି ୋତସିେ ଏ� ି
ସଫେଘିାଟ ପାର୍  ସ�ବାକୁ ସ�ସଲ କଥା େେଲିା। 
ସ୍ାନୀୟ ପ୍ରସଦଶ ସେବା େଂଗଠନ ଏ େର୍ନ୍ଧସେ 
ଅଭସିରାଗ କେବିା ପସେ େବୁ ଘାଟସେ ରାତ୍ୀ 
ଭଡ଼ା ଚାଟ୍ଯ ରାେବିାକୁ ନସିଦ୍୍ଯଶ ଦଆିରାଇଥିଲା। 
ସ�ସଲ ଆଜ ି ପର୍ଯ୍ନ୍ତ ଏ ସକ୍ଷତ୍ସେ ସକୌଣେ ି
ପଦସକ୍ଷପ ନଆିରାଇନା� ିଁ। ଏ�ା ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାେନ 
ଓ ତ�େଲି ପ୍ରଶାେନ ପାେବିାପଣଆି ଉପସେ 
ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ େୃଷ୍ ିକେୁଛ।ି

୧୩୧୩
www.sakalaepaper.comଭଦ୍ରକଭଦ୍ରକ ଗରୁୁବାର, 

୨୩ ସସସପଟେମ୍ବର, 
୨୦୨୧

ଫେରଘିାଟଫର ଚାଲଛି ିଘାଟଆିଙ୍କ ଫ�ୌରାତ୍ମ୍ୟ
ମରାଯାଉନ ିଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା ଚାଟ୍ଟ
ଫ�ାଷଣର �କିାର ଫେଉଛନ୍ ିଯାତ୍ରୀ

ଭଣ୍ାରସିପାଖରୀ,୨୨ା୯(ସମସି):

ଭଣ୍ଡାେସିପାଖେୀ ବ୍ଲକ ନଗଅୁାଁ ସେବା େରବାୟ େରତି ି
କାର୍ଯ୍ାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ସବଆଇନ ନରିକୁ୍ ି ସ�ାଇଥିବା 
ପଞ୍କୃିତ ଋଣ,ି େଭ୍େଭ୍ା ଓ ଚାଷୀରାସନ ଅଭସିରାଗ 
କେଛିନ୍ତ।ି 

େଚୂନା ଅନୁରାୟୀ, ଉକ୍ େରତିସିେ ପବୂ୍ଯେୁ ତନିଜିଣ 
କର୍ଯଚାେୀ ଓ ଜସଣ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ ିଅପସେଟେ ଥିବାସବସଳ 
ବଭିାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ ଅଧିକାେୀ ଏସବ େରତିେି 
ପବୂ୍ଯତନ େ�େମ୍ାଦକ ସ୍ୱଗ୍ଯତ ନାୋୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ୋ�ୁଙ୍କ 
ଝଅି �ରିାନ୍ଦ୍ରୀ ନନ୍ଦନିୀ ୋ�ୁଙୁ୍କ ପନୁଃ ଥଇଥାନ ନୟିର 
ଅନୁରାୟୀ େମ୍ାଦକ ପଦବୀସେ ନରିକୁ୍ ି ସଦବା ପାଇଁ 
ନଷି୍ପର୍ ି ସନଇଛନ୍ତ।ି ପେତିାପେ ବଷିୟ ପବୂ୍ଯେୁ କାର 
କେୁଥିବା କର୍ଯଚାେୀରାସନ ଏସବ େଦୁ୍ା ସ୍ାୟୀ ନରିକୁ୍ ିପତ୍ 
ପାଇ ନ ଥିବାସବସଳ ସ୍ୱଗ୍ଯତ ୋ�ୁଙ୍କ ପତ୍ୀ ଗ୍ାଚୁ୍ଇଟ ି
ବାବଦୀୟ ଟଙ୍କା ରଧ୍ୟ େରତିେୁି ସନଇୋେଛିନ୍ତ।ି ଏ�ା 
େ�ତି ସ୍ୱଗ୍ଯତ ୋ�ୁ େରତିସିେ େମ୍ାଦକ କାର୍ଯ୍ ନବି୍ଯା� 
କେୁଥିବାସବସଳ ଅସନକ ଚାଷୀଙୁ୍କ ରଛି େେଦି୍  ସଦଇ 
ଋଣଖାତାସେ ଟଙ୍କା ଜରା କେ ିନ ଥିବା ଅଭସିରାଗ ରଧ୍ୟ 
େ�ଛି।ି ସରାଟାସରାଟ ି ଭାସବ ସ୍ୱଗ୍ଯତ ୋ�ୁଙ୍କ ଉପସେ 

ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାେ ଅନୟିରତିତା ସନଇ ତଦନ୍ତ ସ�ାଇଥିବା 
ରଧ୍ୟ ଜଣାରାଇଛ।ି େସବ୍ଯାପେ ି ତାଙ୍କ ରତୁୃ୍ ପସେ ତାଙ୍କ 
ପଅୁଙୁ୍କ େରତିସିେ ନରିକୁ୍ ିସଦବା ପାଇଁ ପେଚିାଳନା କରଟି ି
ରଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ାବ ସଦଇଥିବାସବସଳ ତାଙ୍କ ପତ୍ୀ ଝେଣା 

ତାଙ୍କେ ସକ� ିଚାକେି ିକେସିବ ନା� ିଁ ସବାଲ ିସୋକ୍ ସଠାକ୍  
ରନାକେବିା େ�ତି ସ୍ୱାରୀଙ୍କ ରତୁୃ୍ ପସେ ଗ୍ାଚୁ୍ଇଟ ି
ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅଧିକାେୀଙୁ୍କ ଜଣାଇଥିସଲ। େରୟକ୍ରସର 
ଝେଣା ଗ୍ାଚୁ୍ଇଟ ି ଟଙ୍କା ପାଇୋେବିା ପସେ ପନୁବ୍ଯାେ 

ତାଙ୍କ କନ୍ାଙୁ୍କ ପନୁଃ ଥଇଥାନ ନୟିର ଅନୁରାୟୀ ଚାକେି ି
ସଦବା ପାଇଁ ସକାଅପସେଟଭି୍  ସୋୋଇଟ ି ସେଜଷି୍ଟାେ 
ଓ ଅନ୍ ପଦାଧିକାେୀଙୁ୍କ ଜଣାଇଥିସଲ। ସେସତସବସଳ 
ଉକ୍ ପ୍ରସ୍ାବକୁ ପେଚିାଳନା କରଟି ି ଅଗ୍ା�୍ କେ ି
େରତିସିେ ଥିବା କର୍ଯଚାେୀ ସ୍ାୟୀ ସ�ାଇ ନ ଥିବାସବସଳ 
ଅଧିକ କର୍ଯଚାେୀ ଥିବା କଥା କ�ଥିିସଲ। ଏ�ାଛଡ଼ା 
େରତିଟି ି ବଭିନି୍ନ କ୍ଷତସିେ ଚାଲୁଥିବାସବସଳ ଏପସଟ 
ଆବଶ୍କତାଠାେୁ ଅଧିକ କର୍ଯଚାେୀ ଥିବା କଥା େଚୂନା 
ଦଆିରାଇଥିଲା। େତୁୋଂ ନୂତନ ନରିକୁ୍ ି ପାଇଁ ସକୌଣେ ି
ଆବଶ୍କ ନ ଥିବା କରଟି ି ଅନୁଭବ କେଥିିଲା। େରସ୍ 
ବଷିୟକୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ ଅଧିକାେୀରାସନ ଧ୍ୟାନ ନ ସଦଇ 
ସକଉଁ ଆଧାେସେ େରତିେି ପବୂ୍ଯତନ େ�େମ୍ାଦକ 
ସ୍ୱଗ୍ଯତ ୋ�ୁଙ୍କ ଝଅି �ରିାନ୍ଦ୍ରୀ ନନ୍ଦନିୀଙୁ୍କ ସ୍ାୟୀ ନରିକୁ୍ ି
ସଦବା ପାଇଁ ସରାଜନା କେୁଛନ୍ତ ିତା�ାକୁ ସନଇ ବଭିନି୍ନ 
େସନ୍ଦ� ଉପଜୁଛି।ି ଏସନଇ େରତିେି େସନ୍ତାଷ ୋରଲ, 
ଗଦାଧେ ୋରଲ, ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପତ,ି େରାକାନ୍ତ ପେଡ଼ିା, 
ବାଇଧେ ୋରଲ, େସୋଜ ବାେକି, ପ୍ରଭୁପାଦ ୋ�ୁ, 
ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସଜନା, �େ�ିେ ସଜନା, େବୀନ୍ଦ୍ର କେ ପ୍ରରଖୁ 
େଭ୍େଭ୍ାରାସନ େରବାୟ ବଭିାଗ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ 
ଅଧିକାେୀଙୁ୍କ ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି

ନଗଅୁାଁ ସମତିଫିର ଫେଆଇନ ନଯିକୁ୍ ିଅଭଫିଯାଗ

ଭଦ୍ରକ,୨୨ା୯(ସମସି): ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂ ଶାେତି ର�ାବଦି୍ାଳୟ ପେେିେସେ ଛାତ୍ୀ 
ଦୁଘ୍ଯଟଣାକୁ ସନଇ ଭଦ୍ରକ କସଲଜସେ ଛାତ୍ ଉସର୍ଜନା ସଦଖାସଦଇଛ।ି ଦୁଘ୍ଯଟଣା 
ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ କୁ ଉତ୍କ୍ ଛାତ୍ରାସନ ଭାଙ୍ଗ ିସଦଇଛନ୍ତ।ି ଛାତ୍ୀ ଜଣକ ଆ�ତ ସ�ାଇ 
ସରଡକିାଲସେ ଭର୍୍ତି ସ�ାଇଛନ୍ତ।ି ପ୍ରକାଶ ସର, ଭଦ୍ରକ କସଲଜକୁ ଏକ ସ୍ଟୁ ି ସରାସଗ 
ଛାତ୍ୀ ଜଣକ ଆେଥୁିବା େରୟସେ ଟ୍ରକ୍ ଟ ିଭଦ୍ରକ କସଲଜ ସଗଟ୍  ନକିଟସେ ଦୁଘ୍ଯଟଣା 
ଘଟାଇଥିଲା। ଛାତ୍ୀ ଜଣକ ସ୍ଟୁେୁି ତସଳ ଛଟିକି ି ପଡ଼ ି ଆ�ତ ସ�ାଇଛନ୍ତ।ି କସଲଜ 
ରଖୁ୍ ଫାଟକକୁ ତାଲା ପକାଇ ନାୋବାଜ ି ସଦଉଛନ୍ତ ି ଛାତ୍। ଘଟଣାସ୍ଳସେ ପଲୁେି 
ରତୁୟନ ସ�ାଇ ଆସନ୍ଦାଳନେତ ଛାତ୍ଙୁ୍କ ବୁଝାଶଝୁା କେୁଛ।ି

ଆଗରପଡ଼ା,୨୨ା୯(ସମସି): କୃଷ ି ସବୈଷୟକି 
ପେଚିାଳନା େଂସ୍ା (ଆତ୍ା)ସେ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ 
କୃଷ ି ଅଧିକାେୀଙ୍କ କାର୍୍ଯ ାଳୟସେ ୯ବଷ୍ଯ 
ସ�ବ ନରିକୁ୍ ି ପାଇ କାର୍୍ଯ  କେୁଥିବା ଜସଣ 
ବଟିଏିମ୍  ଓ ୪ ଜଣ ଏଟଏିମ୍  ଆତ୍ା କର୍ଯଚାେୀ 
୬ରାେେ ଦେରା ପାଇ ନ ଥିବାେୁ, ସେରାସନ 
ବ�ୁ କଷ୍ସେ ଚଳୁଛନ୍ତ।ି ଏ ସନଇ ସେରାସନ 
ବଭିାଗୀୟ ଉଚ୍ଚପଦାଧିକାେୀଙୁ୍କ ଜଣାଇଥିସଲ 
ରଧ୍ୟ କଛି ିପ୍ରତକିାେ ନ ସ�ବାେୁ ସେରାସନ ଗତ 
୨୦ ତାେଖିଠାେୁ ପଡି(ିଆତ୍ା) ଅଧିକାେୀଙୁ୍କ 
ଅବଗତ କୋଇ ଛୁଟସିେ େ�ଛିନ୍ତ।ି 
କୃଷ ି କାର୍୍ଯ ାଳୟସେ ସେରାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ 
କୋରାଉଥିବା କାର୍୍ଯ  ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସ�ଉଥିବା 
ସଦଖାରାଉଛ।ି ବ�ୁ ଚାଷୀ ବଭିନି୍ନ କାର୍୍ଯ  
ସନଇ ବନ୍ତ ଓ ଆଗେପଡ଼ା କୃଷ ି ଅଧିକାେୀଙ୍କ 

କାର୍୍ଯ ାଳୟକୁ ଆେ ି ସଫେୁଛନ୍ତ।ି ତାଙ୍କେ ୬ 
ରାେେ ବସକୟା ଦେରା ସଦବା େ�ତି ନୟିରତି 
ଭାସବ ରାେକି ଦେରା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ୨୦୧୪ ଓ 
୨୦୧୮ସେ ସେରାନଙ୍କ ଚାକେି ି ନୟିରାବଳୀ 
ଅନୁୟାୟୀ ୧୦% ଦେରା ବୃଦ୍ ି ବ୍ବସ୍ା 
କାର୍୍ଯ କାେୀ କୋଇବାକୁ ଆତ୍ା କର୍ଯଚାେୀ ଦାବ ି
କେଛିନ୍ତ।ି ଉକ୍ କର୍ଯଚାେୀରାସନ ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ 
କଷିାନ ସରାଜନା, କାଳଆି ସରାଜନା ଓ 
ବଳୋର ସରାଜନାସେ �ତିାଧିକାେୀଙ୍କ 
ତାଲକିା ପ୍ରସୁ୍ତ େ�ତି େରନ୍ତି କୃଷ,ି ରରୃ୍କିା 
ପେୀକ୍ଷା, ସୋଗସପାକ ନେିାକେଣ, ଜଳନଧିି, 
ୋେ ଓ କଟିନାଶକେ ଇ-ପ୍ରରାଣପତ୍ ବ୍ବସ୍ା 
ଆଦ ିକାର୍୍ଯ କ୍ରର ପେଚିାଳନା କେଥିାନ୍ତ।ି ସତଣ ୁ
ଏଥିପ୍ରତ ିବଭିାଗୀୟ ଉଚ୍ଚକରୃ୍୍ଯପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ସିଦବାକୁ 
ଦାବ ିସ�ଉଛ।ି 

ବାସସୁେବପରୁ,୨୨ା୯(ସମସି): ବାେସୁଦବପେୁ ବ୍ଲକେ ୧୨୧ 
ଜଣଙୁ୍କ ରଧବୁାବୁ ଭର୍ା ବଣ୍ନ କୋରାଇଛ।ି େ�େସେ ଥିବା 
ନୀଳରଣ ି ଟାଉନ୍  �ଲ୍  ପେେିେସେ ୋଧାେଣ େଭା ଅନୁଷ୍ତି 
ସ�ାଇଥିଲା। ସ୍ାନୀୟ ବଧିାୟକ ବଷୁି୍ ବ୍ରତ ୋଉତୋୟ ରଖୁ୍ 
ଅତଥିି ଭାସବ ସରାଗ ସଦଇଥିସଲ। ଏଥିସେ ୋଂେଦଙ୍କ 

ପ୍ରତନିଧିି େସୁେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ର�ାନ୍ତ,ି ବ୍ଲକ େଭାପତ ିଦୀନବନୁ୍ଧ ଦାେ, 
େେପଞ୍ ସଗୌତର ସେଠୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ ବଶି୍ାଳ, େରତି ିେଭ୍ ଚନି୍ମୟ 
ବାେକି୍  ପ୍ରରଖୁ ଉପସ୍ତି େ� ିଭର୍ା ପ୍ରଦାନ କେଥିିସଲ। ବଭିନି୍ନ 
ପଞ୍ାୟତସେ ଭନି୍ନକ୍ଷର, ବଧିବା, ବୃଦ୍ା ସଲାକଙୁ୍କ ଭର୍ା ବ� ି
ପ୍ରଦାନ କୋରାଇଥିଲା।

ବନ୍ତ,୨୨ା୯(ସମସି): ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଗଣଜିାଙ୍ଗ ପଞ୍ାୟତ ସବଲଦା ଗ୍ାରସେ 
ନରି୍ତିତ ଆଦବିାେୀ ଛାତ୍ାବାେ ନରି୍ଯାଣ କାର୍୍ଯ  ଧିସରଇ ଚାଲଥିିବାସବସଳ 
କାର୍୍ଯ  ନରି୍ନରାନେ ସ�ଉଥିବା ଅଭସିରାଗ ସ�ାଇଛ।ି ଗତ ୫ ବଷ୍ଯ ପସୂବ୍ଯ 

ଏ� ିଛାତ୍ାବାେେ ନରି୍ଯାଣ କାର୍୍ଯ  ଆେମ୍ଭ ସ�ାଇଥିବାସବସଳ 
ଏ�ାେ ଅଟକଳ ରଲୂ୍ ପ୍ରାୟ ୧ ସକାଟ ି ସ�ବ ସବାଲ ି

ଜଣାରାଇଛ।ି ତତ୍ାଳୀନ ଆଦବିାେୀ 
ଉନ୍ନୟନ ରନ୍ତୀ ଲାଲବ�ିାେୀ 
�ରିେିକିା ଏ� ି ଛାତ୍ାବାେେ ଶଭୁ 
ଉଦ୍ ଘାଟନ କେଥିିସଲ। ଏସବ 
ଛାତ୍ାବାେ ନରି୍ଯାଣ ସ୍ଳସେ େଚୂନା 
ଫଳକସେ ସଲଖାରାଇଥିବା ତଥ୍ 

ଲଭି ିରାଇଥିବା ସଦଖାରାଇଛ।ି ଏ� ିଛାତ୍ାବାେ ଦୁଇ ର�ଲା 
ବଶିଷି୍ ସ�ାଇଥିବାସବସଳ ଠକି୍  ଭାବସେ କାର୍୍ଯ  ସ�ଉ ନ 

ଥିବା ସ୍ାନୀୟ ସଲାସକ ଅଭସିରାଗ କେଛିନ୍ତ।ି ନରି୍ଯାଣ ଦାୟତି୍ୱ ସନଇଥିବା 
ଠକିାଦାେ ରନଇଚ୍ା କାର୍୍ଯ  କେୁଛନ୍ତ।ି ସତସବ ଏ� ିଛାତ୍ାବାେେ ନରି୍ଯାଣ 
କାର୍୍ଯ  ସକସବ େେବି ସେସନଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ େଷୃ୍ ିସ�ାଇଛ।ି

ବଧିାୟକଙ୍କ ଦ୍ାରା ଭତ୍ା ବଣ୍ଟନଆଦବିାସୀ ଛାତ୍ାବାସ ନରିା୍ଣ ସରବି କକକବ
ଫକାଟଏି 
ଟଙ୍କାର କାଯ୍ଟମ୍ୟ 
ନମି୍ନମାନର 
ଅଭଫିଯାଗ

�ୁଘ୍ଟଟଣାଫର ଛାତ୍ରୀ ଆେତକୁ ଫନଇ ଉଫତେଜନାପାଣ ିପଞ୍ାୟତ ନବ୍ିାଚନ 
ଶାନ୍ଶିଙୃ୍ଖଳାକର କଶଷ

ଭଦ୍ରକ,୨୨ା୯(ସମସି): ଭଦ୍ରକ ଓକଲିେଂଘ ଓ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ୍  ଭଦ୍ରକାଳୀ ରଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ସେ 
ଆମ୍ ି �ସ୍ଟିାଲ ଭୁବସନଶ୍େେ ଡାକ୍େରାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସଦୟରକୁ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ ଶବିେି ଅନୁଷ୍ତି 
ସ�ାଇରାଇଛ।ି ଓକଲି େଂଘେ କନ୍ ସଫସେନ୍ସ �ଲ୍  ପେେିେସେ ଅନୁଷ୍ତି ସ୍ୱାସ୍୍ ଶବିେିକୁ 
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା ଜଜ୍  ଶଶିେି କୁରାେ େଥ ଆନୁଷ୍ାନକି ଭାସବ ଉଦ୍ ଘାଟନ କେଥିିସଲ। ଉକ୍ 
ସ୍ୱାସ୍୍ ଶବିେିସେ ଆମ୍ ି�ସ୍ଟିାଲେ ଅସ୍ଶିଲ୍ ବଭିାଗେ ବସିଶଷଜ୍ଞ ଡାକ୍େ ଆନନ୍ଦ ସବସ�ୋ, 
ସରଡେିନି୍  ବସିଶଷଜ୍ଞ ଡାକ୍େ େବତି୍  କୁରାେ ଦାେ, ସ୍ାୟ ୁ ବଭିାଗେ ବସିଶଷଜ୍ଞ ଡାକ୍େ 
େନୁଲି୍  କୁରାେ ପାତ୍, ଲଭିେ ଓ ଗ୍ାସଷ୍ଟାସଲାଜ ିବସିଶଷଜ୍ଞ ଡାକ୍େ ସେୌସରନ୍  ୋଓ ପ୍ରରଖୁ 
ସରାଗସଦଇ ଶତାଧିକ ସୋଗୀଙ୍କେ ବଭିନି୍ନ ସୋଗ ପେୀକ୍ଷା କେବିା େ� ଆସୋଗ୍ ପାଇଁ 
ପୋରଶ୍ଯ ସଦଇଥିସଲ। ସେ�ପିେ ିଉକ୍ ଶବିେିସେ ୩୦୦େୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଯ ସୋଗୀଙ୍କେ େକ୍ପେୀକ୍ଷା 
େ� େକ୍ଚାପ ଏବଂ ରଧସୁର� ପେୀକ୍ଷା କୋରାଇଥିଲା। ଉକ୍ ଶବିେିକୁ ଓକଲି େଂଘେ 
େଭାପତ ିଦଲି୍ୀପ ର�ାପାତ୍, ୋଧାେଣ େମ୍ାଦକ ଜସିତନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଉପେଭାପତ ିକେୁଣାକେ 
ଦାଶ, ସକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ େସୁେନ୍ଦ୍ର କେ, ରଗୁ୍ମ େମ୍ାଦକ ଅଭୟ ସେଠୀ ପ୍ରରଖୁ ପେଚିାଳନା 
କେଥିିସଲ। ସେ�ପିେ ିଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ୍  ଭଦ୍ରକାଳୀେ େଭାପତ ିସବୈସଲାଚନ ସବ�ୁେଆି, ଡାକ୍େ 
�ସେକୃଷ୍ ନାୟକ, ବେଷି୍ ଆଇନ୍ ଜୀବୀ ପଶୁ୍ଯୋର ଦ୍ୱସିବଦୀ, େସତ୍ନୁ୍ଦୋୟ ର�ାପାତ୍, 
ପ୍ରତାପଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ େସରତ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ୍ େ ଅନ୍ାନ୍ କର୍ଯକର୍୍ଯା ପେଚିାଳନା କେଥିିସଲ।

ଭ ଣ୍ ା ର ିସ ପ ା ଖ ର ୀ , ୨ ୨ ା ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଭଣ୍ଡାେସିପାଖେୀ ବ୍ଲକ ସଦଇ ରାଇଥିବା 
ସବୈତେଣୀ ନଦୀେୁ ସବଆଇନ 
ବାଲଚିାଲାଣ ବଢ଼଼ବିାକୁ ଲାଗଛି।ି ବୁଧବାେ 
ଭଣ୍ଡାେସିପାଖେୀ ଥାନା ଭାେପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାେୀ 
ରତୁୃ୍ଞ୍ୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନସିଦ୍୍ଯଶ କ୍ରସର 
ସବଆଇନ ବାଲ ି ପେବି�ନ କେୁଥିବା 
ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟେକୁ ଜବତ କୋରାଇଛ।ି 
ଟ୍ରାକ୍ଟେଟ ି ସ୍ାନୀୟ ସବୈତେଣୀ ନଦୀେୁ 
ବାଲ ି ସବାସଝଇ କେ ି େେେଦା ଅଭରିସୁଖ 
ଆେଥୁିବାସବସଳ ରାଳଦା ନକିଟସେ ପଲୁେି 
ଏ�ାକୁ ଜବତ କେଥିିଲା। ଗାଡ଼ ିଚାଳକ ରଣ୍ ୁ
ଦାେଙୁ୍କ ଗେିଫ କୋରାଇ ସକାଟ୍ଯ ଚାଲାଣ 
କୋରାଇଥିବାସବସଳ ଗାଡ଼ଟିକୁି ଥାନାସେ 
ଅଟକ େଖାରାଇଥିବା ଜଣାରାଇଛ।ି

 ଜଲି୍ା କଂଫରେସ 
କମଟି ିଏସ୍ ସ ିଫସଲ୍  
ଭଦ୍ରକ,୨୨ା୯(ସମସି): ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା 
କଂସଗ୍େ େଭାପତ ି େବୁ୍ରତ ଦାେଙ୍କ 
େପୁାେଶି କ୍ରସର ଓ ୋଜ୍ କଂସଗ୍େ 
କରଟିେି ଏସ୍ େ ି ସେଲ୍ େ ସଚୟାେର୍ାନ୍  
ବାଙ୍କନଧିି ସବସ�ୋଙ୍କ ଅନୁସରାଦନ କ୍ରସର 
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା କଂସଗ୍େ ସେଲ୍ େ ନୂତନ 
ପଦାଧିକାେୀଙ୍କ ନାର ସଘାଷତି ସ�ାଇଛ।ି 
ସଚୟାେର୍ାନ୍  ଭାସବ ସ୍ନ୍ଦନ ରଲ୍କି ଓ 
ଭାଇସ୍  ସଚୟାେର୍ାନ୍  ଭାସବ େଞ୍ନ 
କୁରାେ ସଜନାଙ୍କ ନାର ସଘାଷଣା କେଛିନ୍ତ।ି 
ଏଥି େ� ଜଲି୍ା କଂସଗ୍େେ ଅନୁେଚୂତି 
ଜାତେି ବ୍କ୍ବିସିଶଷଙୁ୍କ ଏକତ୍ତି କେବିା 
େ� େଂଗଠନକୁ େଦୃୁଢ଼ କେବିା ଦଗିସେ 
ଏ� ି ଦୁଇ ରବୁ ସନତୃତ୍ୱ େଫଳ ସ�ସବ 
ସବାଲ ିଆଶାପ୍ରକଟ କେଛିନ୍ତ।ି 

 ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର 
�ାସଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳ ିସଭା
ଭଦ୍ରକ,୨୨ା୯(ସମସି): ଭଦ୍ରକେ ବଶିଷି୍ 
ସରଡେିନି୍  ସସ୍ଶଆିଲଷି୍ ଡ. ନାୋୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର 
ଦାେଙ୍କ ଏକାଦଶା�ସେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଳ ି
େଭା ୋଳନ୍ଦୀ �ସ୍ଟିାଲ ପେେିେସେ 
ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇରାଇଛ।ି ଏଥିସେ ଡାକ୍େ 
େବୀନ୍ଦ୍ର କୁରାେ ନାୟକଙ୍କ େଭାପତତି୍ୱସେ 
ଅନୁଷ୍ତି ଏ� ି େଭାସେ ଡା. �ସେକୃଷ୍ 
ନାୟକ, ଡା. ପ୍ରଭାେ କୁରାେ ର�ାନ୍ତ,ି ଡା. 
କୁନ୍ତଳା ରଶି୍ର, ଡା. ସଦବୋଜ ପାଣଗି୍ା�ୀ, 
ସୋଟାେୀ ସପ୍ରେସିଡଣ୍ ବେନ୍ତ କୁରାେ 
ପାଣଗି୍ା�ୀ ପ୍ରରଖୁ ସରାଗସଦଇ ଡାକ୍େ 
ଦାେଙ୍କ କାର୍୍ଯ ଦକ୍ଷତା, ନଃିସ୍ୱାଥ୍ଯପେତା 
ଏବଂ ପସୋପକାେତିା ବଷିୟସେ 
ସ୍ତୃଚିାେଣ କେଥିିସଲ। ଡା. େବୀନ୍ଦ୍ର କୁରାେ 
ନାୟକ ତାଙ୍କେ ଜସଣ ପସୋପକାେୀ 
ବନୁ୍ଧଙୁ୍କ �ୋଇସଲ ସବାଲ ି କ�ବିା େ� 
ସ୍ାତସକାର୍େ ଶକି୍ଷା େରୟସେ ଅତବିା�ତି 
କେଥିିବା ଏବଂ ୧୯୭୧ସେ କପିେ ିେଲିଫି୍  
ବଣ୍ନକୁ ପେଚିାଳନା କେଥିିସଲ, ତା�ା 
ବର୍୍ଯନା କେଥିିସଲ। ତାଙ୍କ ବସିୟାଗସେ 
ୋଳନ୍ଦୀ �ସ୍ଟିାଲ ଜସଣ ବେଷି୍ ଡାକ୍େଙୁ୍କ 
�ୋଇଲା ସବାଲ ି କ�ଥିିସଲ। ଡା. କୁନ୍ତଳା 
ରଶି୍ର, ଡା. ସଦବୋଜ ପାଣଗି୍ା�ୀ, ଡା. 
�ସେକୃଷ୍ ନାୟକ ପ୍ରରଖୁ ତାଙ୍କ ଗଣୁଗାନ 
କେବିା େ�ତି ତାଙ୍କେ ଅରେ ଆତ୍ାେ 
େଦ୍ ଗତ ି କାରନା କେବିା େ�ତି ତାଙ୍କ 
ପେବିାେକୁ ଏ� ି ବପିର୍େୁି ଉଦ୍ାେ ପାଇଁ 
ରସନାବଳ ଓ ସଧୈର୍ଯ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ 
ନକିଟସେ ପ୍ରାଥ୍ଯନା କେବିା େ�ତି ଭକ୍ପିତୂ 
ଶ୍ରାଦ୍ାେରୁନ ଅପ୍ଯଣ କେଥିିସଲ।

ଭଣ୍ାରସିପାଖରୀ,୨୨ା୯(ସମସି): ଭଣ୍ଡାେସିପାଖେୀ ବ୍ଲକ 
ପଞ୍ାୟତ େରତି ି େଭାଗ�ୃ ରଧ୍ୟସେ ଏକଦବିେୀୟ ଦକ୍ଷତା 
ବୃଦ୍ ି ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଶବିେି ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇରାଇଛ।ି ବ୍ଲକ ୋରାଜକି 
େରୀକ୍ଷକ େଶୁାନ୍ତ ଦସଳଇଙ୍କ େଂସରାଜନାସେ ଅନୁଷ୍ତି 
ଶବିେିସେ ବଡିଓି ସଦବଦର୍ ଦାେ, ପଞ୍ାୟତ େରତି ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ 
ପ୍ରତନିଧିି ସଗାଲକ ଚନ୍ଦ୍ର ସବସ�ୋ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ େତ୍ବ୍ରତ 
ଦାେ, ସରାଗାଣ ନେିୀକ୍ଷକ ସେବତୀେ େଂି ନାୟକ ପ୍ରରଖୁ ଉପସ୍ତି 
େ� ି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ ି ଆଭରିଖୁ୍ େମ୍କ୍ଯସେ ବକ୍ବ୍ ସଦଇଥିସଲ। 
ଜଲି୍ା ୋରାଜକି େରୀକ୍ଷକ ଅରେ କସିଶାେ ୋ�ୁ ଏଥିସେ ରଖୁ୍ 
ଅତଥିି ଭାସବ ସରାଗସଦଇ ଉପସ୍ତି ଥିବା ପ୍ରାୟ ୪୪ଜଣ ଗ୍ାର୍ 
େରଳ୍ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ ିର�ଳିାଙୁ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ ିବାବଦସେ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ସଦଇଥିସଲ। ବସିଶଷ କେ ିୋଜ୍ ଖାଦ୍ େେୁକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁରାୟୀ 
ୋେନ କାଡ୍ଯ ରାଞ୍ଚ୍  େ�ତି ରନସେଗା କାର୍୍ଯ  ଓ େେକାେଙ୍କ ଅନ୍ 
ଜନରଙ୍ଗଳକାେୀ କାର୍୍ଯ  େମ୍କ୍ଯସେ ଗ୍ାର୍ େରଳ୍ ର�ଳିାରାନଙୁ୍କ 
େଚୂନା ଦଆିରାଇଥିଲା। ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପାଇଥିବା େଦେ୍ାରାସନ 
ପ୍ରସତ୍କ ଗାଁକୁ ଗାଁ ରାଇ ବଭିନି୍ନ ଜନକଲ୍ାଣ କାର୍୍ଯ  େମ୍କ୍ଯସେ 
େରୀକ୍ଷା କେବିା େ� ପ୍ରଶାେନକୁ ତଥ୍ ପ୍ରଦାନ କେବିା ପାଇଁ 
ସବୈଠକସେ ଅଧିକାେୀରାସନ କ�ଥିିସଲ। ଏପଓି ଜୟଶ୍ରୀ କେ 
େରସ୍ଙୁ୍କ ଧନ୍ବାଦ ସଦଇଥିସଲ।

ଏକ�େିସରୀୟ �କ୍ଷତା େୃଦ୍ ି
ପ୍ର�କି୍ଷଣ �େିରି

‘ଆତ୍ା’ କର୍ଚାରୀଙ୍କ ଦରରା 
ବନ୍ଦ; ୨୦ରୁ ସରହୂ ଛୁଟ ି

ଫ�ୟମକୁ୍ ସ୍ାସ୍ମ୍ୟ �େିରି

ତହିଡ଼ି,ି୨୨ା୯(ସମସି): ତ�ିଡ଼ି ି ଥାନା ଭାଟପଡ଼ା ପଞ୍ାୟତ ଅଧୀନ ବଉଳପାଳ ଗାଁେ ଜସଣ 
ର�ଳିାଙ୍କଠାେୁ େନୁା ସଚନ୍  ଓ ସରାବାଇଲ୍  ଲୁଟ୍  ସ�ାଇଥିବା ଅଭସିରାଗ ସ�ାଇଛ।ି େମ୍କୃ୍ 
ର�ଳିା ଜଣକ ସ�ଉଛନ୍ତ ିଲକ୍ଷୀକାନ୍ତ ସେନାପତଙି୍କ ପତ୍ୀ କରଳନିୀ ସେନାପତ।ି ରଙ୍ଗଳବାେ 
କରଳନିୀ କଛି ିଜନିଷି କଣିବିାକୁ ତ�ିଡ଼ି ିବଜାେକୁ ଆେଥୁିସଲ। ୨ ଜଣ ଅଜଣା ରବୁକ ତାଙୁ୍କ ପଛିା 
କେ ିବଉଳପାଳ ଛକ ନକିଟସେ ସେ ପନି୍ଧଥିିବା େନୁା ସଚନ୍  ଓ ସରାବାଇଲ୍  ଲୁଟ ିସନଇଥିସଲ। 
ସ୍ଷ୍ ଦବିାସଲାକସେ ତ�ିଡ଼ି ିଅଞ୍ଳସେ ଏରତି ିଅଘଟଣ ଘଟବିା ପଲୁେି ପାଇ ଁଚାସଲଞ୍ େଦୃଶ 
ସ�ାଇଛ।ି ପଲୁେି ଏସନଇ ଏକ ରାରଲା େୁଜୁ କେ ିଘଟଣାେ ତଦନ୍ତ କେୁଥିବା ଜଣାରାଇଛ।ି

ମେଳିାଙ୍କଠାରୁ ସନୁା ଫଚନ୍  ଓ ଫମାୋଇଲ ଲୁଟ୍ 

 ଫେଆଇନ ୋଲ ି
ଫୋଫେଇ ଟ୍ାକ୍ଟର ଜେତ



ଯେଯେଯେଯେ ଆଯେ େଶି୍ୱଯେ ସେ୍ବାଧିକ ଯେବାଜଗବାେ କେୁଥିେବା 
କ୍ଯିକଟର୍  କେି୍ବା ଅନ୍ୟ ଆଥ୍ ଯେଟ୍ ଙ୍କ େଷିୟଯେ ଆଯେବାଚନବା 

କେୁ ଯସଯେଯେଯେ ଏହ ିେବାେକିବାଯେ େେିବାଟ ଯକବାହେ ିନଶି୍ଚୟ େହଥିବାନ୍।ି 
ଭବାେେୀୟ କ୍ଯିକଟ୍  ଦେେ ଅଧିନବାୟକ େହଥିିେବା ଯକବାହେ ି ଯଦଶେ 
ଏକେବାତ୍ର କ୍ୀଡ଼ବାେତି୍  ଭବାଯେ ଯ�ବାେସ ୍ ପକ୍ଷେୁ ପ୍ରକବାଶେି େଶି୍ୱେ ଯରେଷ୍ଠ-
୧୦୦ ଧନୀ କ୍ୀଡ଼ବାେତି୍  (୨୦୨୦) େବାେକିବାଯେ ସ୍ବାନ ପବାଇଛନ୍।ି ଏହ ି
େବାେକିବାଯେ ଯସ ୬୬େେ ସ୍ବାନଯେ େହଛିନ୍।ି ଯସହଭିେ ି ଭବାେେୀୟ 
କ୍ଯିକଟ୍ େ ସଯେ୍ବାଚ୍ଚ ସଂସ୍ବା େସିସିଆିଇେ େବାଷଷିକ ଚୁକ୍ ି େବାେକିବାଯେ େଧ୍ୟ 
େବାଙୁ୍କ ଏ+ ଯରେଡ୍  େେିଛି।ି ଅଥ୍ବାତ୍  େସିସିଆିଇ ନକିଟେୁ ଯସ େବାଷଷିକ ୭ 
ଯକବାଟ ିଟଙ୍କବା ଯେେନ ପବାଇଥବାନ୍।ି

ଯସହଭିେ ି େଶି୍ୱେ ସେୁଠବାେୁ େ୍ୟୟେହୁେ କ୍ଯିକଟ୍  େଗି୍  
ଆଇପଏିଲ୍ ଯେ େଧ୍ୟ ଯକବାହେ ି ସେ୍ବାଧିକ ଯେେନ ପବାଉଥିେବା କ୍ଯିକଟର୍ । 
୨୦୧୮େୁ େୟବାଲ୍  ଚ୍ୟବାଯେଞ୍ଜସ ୍ େବାଙ୍ବାଯେବାେ (ଆର୍ ସେି)ି େବାଙୁ୍କ େବାଷଷିକ 
୧୭ ଯକବାଟ ିଟଙ୍କବା ପ୍ରଦବାନ କେୁଛ।ି ଏେଦ୍  େ୍ୟେୀେ ଅପବାେ ଯେବାକପ୍ରୟିେବା 
େଥବା େେୁଯଗବାଷ୍ଠୀଙ୍କ ପ୍ରୟି କ୍ଯିକଟର୍  ଯହବାଇଥିେବାେୁ େେିବାଟ େଧ୍ୟ 
ଅଯନକ ବ୍ବାଣ୍ଡ୍   ସହ ଡଲି୍  କେଛିନ୍।ି ଯେଯେ ଅଯନକ ହୁଏେ 
ଜବାଣ ି ନ ଥିଯେ େଶି୍ୱଯେ ଏେେି ି ୫ଜଣ କ୍ଯିକଟର୍  
େହଛିନ୍ ି ଯେଉଁେବାଯନ େେିବାଟଙ୍କଠବାେୁ ଅଧିକ ଯେେନ 
ଯସେବାନଙ୍କ ଯେବାଡ୍ ନକିଟେୁ ପବାଇଥବାନ୍।ି ଆଇପଏିଲ୍  
ଓ ବ୍ବାଣ୍ଡ୍   ଏଯଣ୍ବାସ୍ଯେଣ୍ଟ କବାେଣେୁ ଭବାେେୀୟ ଦେେ 
ଅଧିନବାୟକ ଅଧିକ ଯେବାଜଗବାେ କେପିବାେନ୍,ି କନୁି୍ 
ଏେେି ି କଛି ି କ୍ଯିକଟର୍  ଯକେେ ଅନ୍ଜ୍ବାେୀୟ 
କ୍ଯିକଟ୍  ଯେେ ି ଯକବାହେଙି୍କଠବାେୁ ଅଧିକ 

ଯେେନ ପବାଉଛନ୍।ି ଯସହ ି୫ ଜଣ 
କ୍ଯିକଟର୍ ଙ୍କ ଉପଯେ 

ସଂଯକ୍ଷପଯେ।ଷ୍ଟିଭ 
ସ୍ ଟିଥ୍  (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲଟିଆ)
ଅଯ୍ରେେଆିେ ପ୍ରବାକ୍ନ ଅଧିନବାୟକ 
ଷ୍ଭି୍  ସ୍ଥି୍  ଏହ ିେବାେକିବାେ ୪ଥ ୍ସ୍ବାନଯେ 
େହଛିନ୍।ି ଇଂେଣ୍ ଆଣ୍ଡ୍   ଯେେ୍ସ କ୍ଯିକଟ୍  
ଯେବାଡ୍ (ଇସେି)ି ପେ ି କ୍ଯିକଟ୍  ଅଯ୍ରେେଆି 
(ସଏି) େଧ୍ୟ ଯଟଷ୍ କ୍ ିଯିକଟ୍ କୁ ଯେଶ୍  ଗେୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦବାନ 
କେଥିବାଏ। ସ୍ଥି୍  ଅଯ୍ରେେଆିେ ଶୀଷ୍ େବାନ୍ୟେବାପ୍ରବାପ୍ତ 
ଯଟଷ୍ େ୍ୟବାଟ୍ସେ୍ୟବାନ। ଯସହଭିେ ି େର୍୍େବାନ 
ଯେେୁଥିେବା ଯେେବାେଙି୍କ େଧ୍ୟଯେ ସେ୍ବାଧିକ 
େନ୍  ସଂରେହକବାେୀ ଯେେବାେ।ି େଯିପବାଟ୍ 
େେୁବାେକ, ସଏି େବାଷଷିକ ୪ େେିଅିନ 
ଡେବାେ (ଭବାେେୀୟ େଦୁ୍ବାଯେ ପ୍ରବାୟ ୨୯ 
ଯକବାଟ ି ୫୪ େକ୍ଷ ଟଙ୍କବା)ସ୍ଥି୍ ଙୁ୍କ ପ୍ରଦବାନ 
କେଥିବାଏ। ସ୍ଥି୍  ୩ଟ ି େବାକ �େ୍ବାଟ୍ ଯେ 
ଅଯ୍ରେେଆି ପକ୍ଷେୁ ପ୍ରେନିଧିିତ୍ୱ କେନ୍।ି 
ଯେେନ େ୍ୟେୀେ ସ୍ଥି୍  େଧ୍ୟ ଯକବାହେଙି୍କ 
ପେ ି େଭିନି୍ନ େଜି୍ବାପନେୁ ଆଖିଦୃଷ୍ଆି 
ଯେବାଜଗବାେ କେଥିବାନ୍।ି ୨୦୧୮ଯେ 
େଲ୍  ଟ୍ୟବାପେଂି ଘଟଣବାଯେ େେିବାଦୀୟ 
ଯହେବାପଯେ ସ୍ଥି େବାଙ୍କ ପ୍ରଦଶ୍ନଯେ 
ଆହୁେ ିଉନ୍ନେ କେପିବାେଛିନ୍।ି

ଷ୍ଟେନ୍  
ଷ୍ଟଷ୍ଟୋକ୍ସ (ଇଂଲଣ୍ଡ):

େୃେୀୟ ଇଂେଣ୍େ କ୍ଯିକଟର୍  ଭବାଯେ ଷ୍ବାର୍  ଅଲ୍ େବାଉଣ୍େ 
ଯେନ୍  ଯଷ୍ବାକ୍ସ େଧ୍ୟ ଏହ ି େବାେକିବାଯେ ସ୍ବାନ ପବାଇଛନ୍।ି ଆଚ୍େଙ୍କ ପେ ି

ଯଷ୍ବାକ୍ସ େଧ୍ୟ ଜବାେୀୟ ଦେ ପକ୍ଷେୁ ସେସ୍ତ �େ୍ବାଟ୍ ଯେ ପ୍ରେନିଧିିତ୍ୱ 
କେନ୍।ି ଯେଉଁଥି ପବାଇଁ ଯସ ଇଂେଣ୍ ଯେବାେହ ୍ନକିଟେୁ େପିେୁ 

ଯେବାଜଗବାେ କେଥିବାନ୍।ି ୨୦୧୩େୁ ଇଂେଣ୍ ଦେେ ନୟିେେି 
ସଦସ୍ୟ ପବାେଟଥିିେବା ୩୦ େଷ୍ୀୟ ଯଷ୍ବାକ୍ସ ଭବାେେୀୟ 

େଦୁ୍ବାଯେ େବାଷଷିକ ପ୍ରବାୟ ୮.୭୫ ଯକବାଟ ି ଟଙ୍କବା ଯେେନ 
ଆକବାେଯେ ଇସେି ି ନକିଟେୁ ପବାଉଛନ୍।ି କ୍େବାଗେ 
ପ୍ରଭବାେୀ ପ୍ରଦଶ୍ନ ଯେବାଗ ୁଯଷ୍ବାକ୍ସ ଗେ ୩ େଷ ୍େଧ୍ୟଯେ 
ଯେେନଯେ ୪୦ ପ୍ରେଶିେ େୃଦ୍ ି କେପିବାେଛିନ୍।ି 
ଚେେି େଷ ୍ ଯଶଷ ଭବାଗଯେ ଇସେି ି ଯେେନ 

ପ୍ରଣବାେୀଯେ ପେେିର୍୍ନ କେେିବାକୁ 
ଥିେବାେୁ ଯଷ୍ବାକ୍ସଙ୍କ େବାଷଷିକ ଯେେନ 

େୃଦ୍ ିପବାଇପବାଯେ ଯେବାେ ିେଯିପବାଟ୍ 
ପ୍ରକବାଶ ପବାଇଛ।ି

ଷ୍ଟ�ଟୋସ୍  
େଟଲର୍  (ଇଂଲଣ୍ଡ):

ଯେନ୍  ଯଷ୍ବାକ୍ସ ଓ ଯଜବାଫ୍ବା ଆଚ୍େଙ୍କ ପେ ି
ଯଜବାସ୍  େଟେର୍  େଧ୍ୟ ୩ଟ ିେବାକ �େ୍ବାଟ୍ ଯେ 
ଇଂେଣ୍ ପକ୍ଷେୁ ପ୍ରେନିଧିିତ୍ୱ କେନ୍।ି ଗେ ୨ େଷ୍ 
ଯହେ ଯସ ଯଟଷ୍ ଦେକୁ େଧ୍ୟ ସ�େ ପ୍ରେ୍ୟବାେର୍୍ନ 

କେଛିନ୍।ି େଯିପବାଟ୍ େେୁବାେକ େଟେର୍  ଇଂେଣ୍ 
ଆଣ୍ଡ୍   ଯେେ୍ସ କ୍ଯିକଟ୍  ଯେବାଡ୍ (ଇସେି)ି ନକିଟେୁ େବାଷଷିକ 

ଯେେନ ଆକବାେଯେ ୧୯ ଯକବାଟ ିଟଙ୍କବା ପବାଉଛନ୍।ି 
ଆଇପଏିଲ୍  ଯେେ ି େଧ୍ୟ ଯସ େପିେୁ 

ପେେିବାଣେ ଯେବାଜଗବାେ 
କେଥିବାନ୍।ି
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ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ ରିକେଟ୍ 

 ଷ୍ଟ�ଟୋଫ୍ଟୋ ଆର୍ଚର (ଇଂଲଣ୍ଡ):
ଇଂେଣ୍ ଦେେ େବାେକେ ଦରୁ େ ଯେବାେେ ଯଜବାଫ୍ବା ଆଚ୍େ ଏହ ି େବାେକିବାେ 

୨ୟ ସ୍ବାନଯେ େହଛିନ୍।ି ୨୦୧୯-୨୦ ସଜିନ ଆଚ୍େଙ୍କ ପବାଇଁ ଯେଶ୍  
ସ�େେୟ େହଥିିେବା। ଯେଉଁଥି ପବାଇଁ ଯସ ଇଂେଣ୍େ ୩ଟ ି େବାକ �େ୍ବାଟ୍ ଯେ 

ଜଯଣ ନୟିେେି ସଦସ୍ୟ ଯହବାଇପବାେଥିିଯେ। ସଂକ୍ଷପି୍ତ କ୍ୟବାେୟିେ େଧ୍ୟଯେ 
ଆଚ୍େ ଅଧିନବାୟକଙ୍କ ଯେଶ୍  ଭେସବାଯେବାଗ୍ୟ ଯହବାଇପବାେଛିନ୍।ି ଯେଉଁଥି 
ପବାଇଁ ୨୦୧୯ ଆଇସସି ି ଏକଦେିସୀୟ େଶି୍ୱକପ୍  �ବାଇନବାେ ସପୁର୍  

ଓଭେଯେ େଧ୍ୟ ଅଧିନବାୟକ େବାଙୁ୍କ ଯେବାେଂି ଭବାେ ପ୍ରଦବାନ କେଥିିଯେ 
ଏେଂ ଯସ ୧୫ େନକୁ ଯେବାକପିବାେଥିିଯେ। ଗେ ଆଯସସ୍  ସେିଜିଯେ 
ପ୍ରଭବାେୀ ଯେବାେଂି କେେିବା ପଯେ ଆଚ୍େଙ୍କ େବାଷଷିକ ଯେେନ 
େୁଟ୍ ଙ୍କ ସହେି ସେବାନ କେଦିଆିେବାଇଥିେବା। କନୁି୍ ଯସ ୩ଟ ି
େବାକ �େ୍ବାଟ୍  ଯେେୁଥିେବାେୁ େବାଷଷିକ ଯସ ଇସେି ି ନକିଟେୁ 

୯.୩୯ ଯକବାଟ ି ଟଙ୍କବା ଯେେନ ପବାଉଥିେବା େଯିପବାଟ୍େୁ 
ଜଣବାପଡ଼ଛି।ି େୁଟ୍  ଯଟଷ୍ ଓ ଏକଦେିସୀୟ କ୍ଯିକଟ୍  

ଯେେୁଥିେବାଯେଯେ ଯେଷ୍ଇଣ୍ଜି ଜନ୍େି ଆଚ୍େ 
୩ଟ ି େବାକ �େ୍ବାଟ୍ ଯେ ଜବାେୀୟ ଦେ ପକ୍ଷେୁ 

ପ୍ରେନିଧିିତ୍ୱ କେଥିବାନ୍।ି

ଷ୍ଟ�ଟୋ ରୁଟ୍  (ଇଂଲଣ୍ଡ):
ଇଂେଣ୍ ଯଟଷ୍ କ୍ଯିକଟ୍  ଦେେ ଅଧିନବାୟକ ଯଜବା େୁଟ୍  ଏହ ି େବାେକିବାଯେ ଶୀଷ୍ଯେ େହଛିନ୍।ି େବାେକିବାେ ସେ୍ବାଯରେ 

େୁଟ୍ ଙ୍କ ନବାେକୁ ଯଦଖି ଅଯନକ ହୁଏେ ଚକେି ଯହବାଇପବାେନ୍।ି କନୁି୍ ଯେଉଁେବାଯନ ଇଂେଣ୍ ଆଣ୍ଡ୍   ଯେେ୍ସ କ୍ଯିକଟ୍  
ଯେବାଡ୍ (ଇସେି)ିେ ଘଯେବାଇ ଯେେବାେ ି ଚୁକ୍ ି ପ୍ରଣବାେୀ ଅନୁସେଣ କ େ ନ୍ ି

ଯେଯେ ଯେେନ ପ୍ରସଙ୍ଯେ ଯସେବାଯନ େଭିନି୍ନ ଚୁକ୍ନିବାେବା େ୍ୟେସ୍ବା 
େଖିଛନ୍।ି ଯଟଷ୍ କ୍ଯିକଟ୍ କୁ ଗେୁୁତ୍ୱ ଯଦଉଥିେବା ଇସେି ି

ଅଧିନବାୟକ େୁଟ୍ ଙୁ୍କ େବାଷଷିକ ଯେେନ ଆକବାେଯେ ପବାେବାପବାଖି 
୭.୨୨ ଯକବାଟ ିଟଙ୍କବା ପ୍ରଦବାନ କେଥିବାଏ। େବାହବାକ ିେେିବାଟ 

ଯକବାହେ ି (୭ ଯକବାଟ)ିଙ୍କ େବାଷଷିକ ପବାଉଣବାଠବାେୁ 
ଅଧିକ। ଏହ ି ଯେେନ େୁଟ୍ ଙୁ୍କ େଶି୍ୱେ 

ସେ୍ବାଧିକ ଯେେନ ପବାଉଥିେବା 
ଯଟଷ୍ ଅଧିନବାୟକ 

େବାନ୍ୟେବା ପ୍ରଦବାନ 
କେଛି।ି ଯକବାହେ ି

େଜି୍ବାପନ ଆଦେୁି 
ଅଧିକ ଯେବାଜଗବାେ 
କେୁଥିଯେ େଧ୍ୟ 
ଯେେନ ଦୃଷ୍େୁି 
େୁଟ୍  େବାଙୁ୍କ 

ପ ଛ ଯ େ 
ପ କ ବା ଇ 

ଯଦଇଛନ୍।ି

ରାଜସ୍ାନ-ଛତଶିଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ-ଦତଲଙ୍ାନା ଫାଇନାଲଜାତୀୟ ସଫ୍ଟ ଦେନସିଦର ଭାଗଦନବ ଓଡ଼ଶିା
ଭୁେଯନଶ୍ୱେ, ୨୨।୯ (ସେସି): ଚେେି େବାସ ୨୬େୁ 
େଧ୍ୟପ୍ରଯଦଶେ ଯଦେବାସଠବାଯେ ଜବାେୀୟ ସନିଅିେ 
ସ�୍ଟ ଯଟନସି ପ୍ରେଯିେବାଗେିବା ଆେମ୍ଭ ଯହେ। ପବାଞ୍ଚଦନି 
ଧେ ି ଅନୁଷ୍ଠେି ଯହେବାକୁ ଥିେବା ଏହ ି ପ୍ରେଯିେବାଗେିବାଯେ 
ଅଂଶରେହଣ କେେିବା େବାଗ ି ଓଡ଼ଶିବା ଦେ େୁଧେବାେ 
େଧ୍ୟପ୍ରଯଦଶ ଅଭେିଯୁେ ଗସ୍ତ କେଛି।ି ଗେ ଯସବାେେବାେ 
ଓ େଙ୍େେବାେ ଦୁଇଦନି ଧେ ି ଆଯୟବାଜେି େବାଜ୍ୟ 
ପ୍ରେଯିେବାଗେିବାଯେ ଯରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦଶ୍ନ କେଥିିେବା ଯେେବାେଙୁି୍କ 
ଯନଇ ଓଡ଼ଶିବା ଦେ ଗଠନ କେବାେବାଇଛ ିଯେବାେ ିଓଡ଼ଶିବା 
ସ�୍ଟ ଯଟନସି ସଂଘେ ସମ୍ବାଦକ େହମ୍ମଦ ଆଜବାେ 
ସଚୂନବା ଯଦଇଛନ୍।ି େବାଜ୍ୟ ସଂଘେ ନଯିଦ୍୍ଶକ ଶଶବାଙ୍ 
ଚୂଡ଼ବାେଣ,ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େଞ୍ଜନ କୁେବାେ ନନ୍ଦ, ସଭବାପେ ି
େକିବାଶଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନବାୟକ, ଯେବାନବାେସିବା େବାଜଗେୁୁ 
ପ୍ରେେୁ ଉପସ୍େି େହ ି ଓଡ଼ଶିବା ଯେେବାେଙୁି୍କ ଶଯୁଭଚ୍ବା 
ଜଣବାଇଥିଯେ। ଯସହଭିେ ିକଟି୍  ଓ କସି୍ େ କ୍ୀଡ଼ବା ନଯିଦ୍୍ଶକ 
ଡ. ଗଗଯନନୁ୍ଦ ଦବାସ, େେୁ୍ୟ ଉପଯଦଷ୍ବା େଯନବାେଞ୍ଜନ 
େହବାନ୍,ି କୃଷ୍ଣଚେଣ ପଣ୍ବା, ନୀେବାଧେ ଯଦଓ, 
ଶକ୍େିଞ୍ଜନ େହବାନ୍,ି େଶି୍ୱଜତି୍  ସ୍ବାଇଁ, ଅଜୟ ନସିବାନ 

ପ୍ରେେୁ େଧ୍ୟ ଓଡ଼ଶିବା ଦେେ ସ�େେବା କବାେନବା କେଛିନ୍।ି
ଓଡ଼ଟିଶଟୋ ଦଳ: 

୍ରୁୁଷ: େବାନସ େଞ୍ଜନ ସଂିହ (ଅଧିନବାୟକ), େହମ୍ମଦ 
ଅନେ (ଉପ-ଅଧିନବାୟକ), ଅଜତି୍  ସେବାେ, େଜେ 
କୁେବାେ େଇେବା, େକିବାଶ କୁେବାେ େହବାପବାତ୍ର, ଦବାସେଥୀ 

େଦୁୁେ,ି େହମ୍ମଦ ଆଜବାେ (ପ୍ରଶକି୍ଷକ) ଓ ଭଗେବାନ 
ଯସଠୀ (େ୍ୟବାଯନଜେ)।
ମହ ଟିଳଟୋ: ଅନୁସୟବା େବାେକି (ଅଧିନବାୟକିବା), ପପୁେନ୍  
ଓେବାେ (ଉପ-ଅଧିନବାୟକିବା), େନୀଷବା ଓେବାେ, ଯହେନ୍ ି
େେୁିଙ୍।

କଟକ,୨୨।୯(େମ ଟିେ)
ସେ୍ୟବ୍େ ଷ୍ବାଡୟିେଯେ ଚବାେଥିିେବା ୩୩େେ 
ସବ୍ ଜୁନୟିେ ଜବାେୀୟ ସ�୍ଟେେ ଚବାମ୍ଅିନସପି 
୩ୟ ଦନିେ ଯେେ ଯଶଷ ଯହବାଇଛ।ି 
େୁଧେବାେ ଯସେ�ିବାଇନବାେ େ୍ୟବାଚ୍  
ଯେେବାେବାଇଥିେବା। େବାେକ େଭିବାଗଯେ 
େବାଜସ୍ବାନ ଓ ଛେଶିଗଡ଼଼, େବାେକିବା େଭିବାଗଯେ 
େଧ୍ୟପ୍ରଯଦଶ ଓ ଯେେଙ୍ବାନବା �ବାଇନବାେଯେ 
ପ୍ରଯେଶ କେଛିନ୍।ି ଗେୁୁେବାେ �ବାଇନବାେ େକୁବାେେିବା 
ଯହେବା ସହେି ପେୁସ୍ବାେ େେିେଣୀ ଉତ୍ସେ ଅନୁଷ୍ଠେି 
ଯହେ।

େବାେକ େଭିବାଗେ ପ୍ରଥେ ଯସେ�ିବାଇନବାେ 

େ୍ୟବାଚ୍ ଯେ େବାଜସ୍ବାନ ୮-୦ ପଏଣ୍ଟଯେ ପଞ୍ଜବାେକୁ 
ହେବାଇ �ବାଇନବାେଯେ ସ୍ବାନ ସେୁକ୍ଷେି କେଥିିେବା। 
ଦ୍େିୀୟ ଯସେ�ିବାଇନବାେ େ୍ୟବାଚ୍ ଯେ ଛେଶିଗଡ଼଼ 

୫-୦ ପଏଣ୍ଟଯେ ଉର୍େବାେଣ୍କୁ ହେବାଇଥିେବା। 
ଯସହଭିେ ିେବାେକିବା େଗ୍େ ପ୍ରଥେ ଯସେ�ିବାଇନବାେ 
େ୍ୟବାଚ୍ ଯେ େଧ୍ୟପ୍ରଯଦଶ ୫-୨ ପଏଣ୍ଟଯେ 
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଯଦଶକୁ ଓ ଯେେଙ୍ବାନବା ୫-୦ ପଏଣ୍ଟଯେ 
େବାଜସ୍ବାନକୁ ହେବାଇ �ବାଇନବାେଯେ ପ୍ରଯେଶ 
କେଛିନ୍।ି ଏହବା ପେୂ୍େୁ ଯେେବାେବାଇଥିେବା େବାେକ 

େଗ୍େ କ୍ବାଟ୍େ�ବାଇନବାେ େ୍ୟବାଚଗଡ଼ୁକିଯେ 
େବାଜସ୍ବାନ ୭-୦ ପଏଣ୍ଟଯେ ଯେେଙ୍ବାନବାକୁ, 
ପଞ୍ଜବାେ ୧-୦ ପଏଣ୍ଟଯେ େଧ୍ୟପ୍ରଯଦଶକୁ, 

ଛେଶିଗଡ଼଼ ୮-୧ ପଏଣ୍ଟଯେ 
େହବାେବା୍ରେକୁ, ଉର୍େବାେଣ୍ 
୩-୧ ପଏଣ୍ଟଯେ ଯକେେକୁ 

ପେବାସ୍ତ କେଥିିେବା। େବାେକିବା େଗ୍େ 
କ୍ବାଟ୍େ�ବାଇନବାେ େ୍ୟବାଚ୍ ଯେ େଧ୍ୟପ୍ରଯଦଶ ୪-୨ 
ପଏଣ୍ଟଯେ ଉର୍େବାେଣ୍କୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଯଦଶ ୫-୪ଯେ 
ଛେଶିଗଡ଼଼କୁ, ଯେେଙ୍ବାନବା ୧-୦ଯେ ଦଲି୍ୀକୁ 
ଓ େବାଜସ୍ବାନ ୯-୧ ପଏଣ୍ଟଯେ େହବାେବା୍ରେକୁ 
ହେବାଇଥିେବା।

ଜାତୀୟ ସଫ୍ଟବଲ

ଯକବାେକବାେବା, ୨୨।୯ (ଏଯଜନ୍ସ)ି: ଏଠବାଯେ 
ଚବାେଥିିେବା ଏସଆି େହବାଯଦଶେ ସେ୍ପେୁବାେନ 
�ୁଟ୍ େେ ପ୍ରେଯିେବାଗେିବା ଡୁେବାଣ୍ କପ୍ େ ୧୩୦େେ 
ସଂସ୍େଣେ କ୍ବାଟ୍େ�ବାଇନବାେ େବାଇନ୍ ଅପ୍  ଚୂଡ଼ବାନ୍ 
ଯହବାଇଛ।ି େହମ୍ମଦବାନ ଓ ଯଗବାକୁେମ୍  େଧ୍ୟଯେ ପ୍ରଥେ 
କ୍ବାଟ୍େ �ବାଇନବାେ ଗେୁୁେବାେ ଯେେବାେେି। ଯସହଭିେ ି
ଶକୁ୍େବାେ ୨ଟ ିକ୍ବାଟ୍େ �ବାଇନବାେ େ୍ୟବାଚ୍  ଯେେବାେେି। 

ଆେଷି ଯେଡ୍  ଓ ଯେଙ୍ବାେୁେୁ ୟନୁବାଇଯଟଡ୍  େଧ୍ୟଯେ ୨ୟ 
ଏେଂ ଯଗବାଆ ଓ ଦଲି୍ୀ ଏଫ୍ ସ ିେଧ୍ୟଯେ ୩ୟ କ୍ବାଟ୍େ 
�ବାଇନବାେ ଅନୁଷ୍ଠେି ଯହେ। ଶନେିବାେ ଅନ୍େି େଥବା 
୪ଥ୍ କ୍ବାଟ୍େଯେ ଆେଷି ରେୀନ୍  ଓ ଯେଙ୍ବାେୁେୁ ଏଫ୍ ସ ି
ପେସ୍ପେକୁ ଯଭଟଯିେ। େୁଧେବାେ ଯେେବାେବାଇଥିେବା 
ଯଶଷ ଗରୁପ୍  ପେ୍୍ୟବାୟ େ୍ୟବାଚଯେ ଦଲି୍ୀ ଏଫ୍ ସ ି ଓ 
ଯେଙ୍ବାେୁେୁ ଏଫ୍ ସ ିେଜିୟୀ ଯହବାଇଥିଯେ।

 େିେସି୍  ପବ୍ାଜବାଙ୍କ ଯଗବାଲ୍  େେଯେ ଦଲି୍ୀ ଏଫ୍ ସ ି
ଦେ ପ୍ରଥେଥେ େବାଗ ି ସମ୍ମବାନଜନକ ଡୁେବାଣ୍ କପ୍  
�ୁଟ୍ େେ ପ୍ରେଯିେବାଗେିବାେ କ୍ବାଟ୍େ �ବାଇନବାେଯେ 
ପ୍ରଯେଶ କେଛି।ି କେ୍ୟବାଣୀ ଷ୍ବାଡୟିେଯେ 
ଯେେବାେବାଇଥିେବା େ୍ୟବାଚଯେ ଦଲି୍ୀ ଏଫ୍ ସ ି ୧-୦ 
ଯଗବାେଯେ ଯକେେବା େ୍ବାଷ୍ସ୍କୁ ପେବାସ୍ତ କେଛି।ି 
ଯସହଭିେ ିଅନ୍ୟ ଏକ େ୍ୟବାଚଯେ ଯେଙ୍ବାେୁେୁ ଏଫ୍ ସ ି
୫-୩ ଯଗବାେଯେ ଇଣ୍ଆିନ୍  ଯନଭକୁି ହେବାଇ ଅନ୍େି-
୮ଯେ ସ୍ବାନ ପକ୍ବା କେଛି।ି ଯେଙ୍ବାେୁେୁ ପକ୍ଷେୁ େଧ୍ୟ 
ହର୍ େନପ୍ରୀତ୍  ୨ଟ ିଯଗବାଲ୍  ଯଦଇଥିଯେ।

ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ : ଆଜଠୁି କା୍େ୍ଟର ଫାଇନାଲ

ବ ରିରଜାଟଙ୍କଠଜାରୁ ଅଧିେ ବ ରିରଜାଟଙ୍କଠଜାରୁ ଅଧିେ 
କବତନ ପଜାଉଥିବଜା କବତନ ପଜାଉଥିବଜା କ୍ ରିକେଟର୍ କ୍ ରିକେଟର୍ 



କ’ଣ ଏହା 
ସାଧାରଣତଃ କେଶ ସଫା ସମୟକର ପ୍ରଥକମ ସାମ୍ପୁ ଓ ପକର େଣ୍ଡିସନର ବ୍ୟବହାର େରାଯାଏ। େ ଡିନ୍ପୁ ଏହାର 
ପ୍ରକ୍ ଡିୟା ଓଲଟା। ଅଥ୍ାତ୍ ଏଥକର ପ୍ରଥକମ େଣ୍ଡିସନର ଓ ପକର ସାମ୍ପୁ େରାଯାଉଥବାରପୁ  ଏହାେପୁ େପୁହାଯାଉଛ ଡି 
‘ର ଡିଭସ୍ କହୟାର୍ ୱାସ୍’। 

କଭିଳ ିକରବିେ 
 ପ୍ରଥକମ କେଶ ଓଦା େର ଡି େଣ୍ଡିସନର ବ୍ୟବହାର େରନ୍ପୁ। 
 େଣ୍ଡିସନର ଲଗାଇବାର ୧୦ ମ ଡିନ ଡିଟ୍ ପକର କେଶ କଧାଇ ଦ ଡିଅନ୍ପୁ। 
 ଏହା ପକର ସାମ୍ପୁ ଲଗାଇ କେଶ ଧପୁଅନ୍ପୁ। ଅବଶ୍ୟ ଏଥକର ସାମ୍ପୁ 

ଥକର ବ୍ୟବହାର େରାଯାଏ। 
 ପକର କେଶକର ସ ଡିରମ୍  ବ୍ୟବହାର େରନ୍ପୁ। 

ଉପକାରତିା 
ଏହା ଦ୍ାରା କେଶ ମଳୂରପୁ  ମଇଳା ଭଲ ଭାକବ ସଫା 
କହାଇଥାଏ। କେଶ ଭଲ ବକେ ଓ ସପୁସ୍ଥ ରକହ। 
ଏହା ସହ କେଶକର ଚମେ ଆସ ଡିଥାଏ। କତୈଳାକ୍ତ, 
ପତଳା ତଥା ଶପୁଷ୍କ କେଶ ଲାଗ ଡି ଉପକଯାଗୀ 
ର ଡିଭସ୍ କହୟାର ୱାସ୍ । ଅନ୍ୟପକଟ ବାହାକର 
ଅଧେ ବପୁ ଲାବପୁ ଲ ଡି ବା ଜଗ ଡିଂ େରପୁ ଥକଲ ଏହ ଡି 
ପ୍ରକ୍ ଡିୟାେପୁ ଆପଣାଇବା ଦରୋର। ଅବଶ୍ୟ 
ସପ୍ାହେପୁ ଥକର ଏହାେପୁ େର ଡିବା ଉଚଡିତ। 

ରଭିର୍ସ 
ବହୟାର୍ 
ୱାସ୍

ବକଶ ରଫାର ନୂଆ ବରେଣ୍ଡ୍  

ବକଶ ରଫା କରେିାର ନୂଆ ଏକ ବରେଣ୍ ବହଉଛ ି‘ରଭିର୍ସ ବହୟାର୍  ୱାସ୍’। ଯାହା 
ରାଧାରଣ ବକଶ ବଧାଇୋ ପ୍ରକ୍ୟିାଠାରୁ ରମୂ୍ର୍୍ସ ଭନି୍ନ। 

ଆେଶ୍ୟକ ରାମଗ୍ରୀ 
ପନଡିର୍: ୫୦୦ 

ଗ୍ାମ୍ , ନଡ଼ଡିଆ ରସ: 
ଏେ େପ୍, ପ ଡିଆଜ: 

୨ଟା, ଟମାକଟା ପପୁ୍ୟର ଡି: ଅଧା 
େପ୍, ଗରମ ମସଲା: ଏେ ଚାମଚ, 
ଜଡିରା: ଅଧା ଚାମଚ, ଲଙ୍ା ଗପୁଣ୍: 
ଏେ ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗପୁଣ୍: ଏେ 
ଚାମଚ, ଅଦା ଓ ରସପୁଣ କପଷ୍ଟ: ୨ 
ଚାମଚ, ଧନ ଡିଆ ଗପୁଣ୍: ଏେ ଚାମଚ, 
ଲପୁ ଣ: ସା୍ଦ ଅନପୁସାକର, ଧନ ଡିଆ 
ପତ୍ର: ସଜାଇବା ପାଇଁ, କତଲ: 
ଅାବଶ୍ୟେତା ଅନପୁସାକର।
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ମଧ୍ୟବଡିତ୍ତ ପର ଡିବାରର କହାଇଥବାରପୁ  ନାରୀ ଜୀବନକର 
ଶ ଡିକ୍ାର ଗପୁରପୁ ତ୍େପୁ ବପୁ ଝନ୍ଡି ନ ଡିଶ ଡିତା। ଏପର ଡିେ ଡି କସ 
ଶ ଡିକ୍ ଡିତ କବାଲଡି ୩୪,୫୦୦ େନ୍ୟା ସନ୍ାନଙ୍ 

ଲାଗ ଡି ତ ଡିନ ଡି କୋଟ ଡିରପୁ  ୮୦ ଲକ୍ ଟଙ୍ା ସ୍ପୁଲ ଫଡି’ ଜମା 
େର ଡିଛନ୍ଡି। ସାଧାରଣତଃ ଝ ଡିଅେପୁ ସରୋରୀ ସ୍ପୁଲ ଓ ପପୁଅେପୁ 
ଘକରାଇ ସ୍ପୁଲକର ପୋଯାଉଥବା କସ ପ ଡିଲା କବଳପୁ  କଦଖି 
ଆସପୁଥିକଲ। ମାତ୍ର କସ ଝ ଡିଅମାନଙ୍ ସହ କହଉଥବା ଏ 
ପ୍ରୋର ବାଛବଡିଚାରକର ସନ୍ପୁଷ୍ଟ ନ ଥକଲ। କସଥପାଇଁ ନ ଡିଜ 
ଉଦ୍ୟମକର କସମାନଙ୍ପୁ  ସ୍ପୁଲକର ପୋଇବାେପୁ ଚାହ ିଁକଲ। 
ତା’ସହ ସ୍ପୁଲ ଫଡି’ ଲାଗ ଡି ପାଣ୍ ଡି ସଂଗ୍ହ ଆରମ୍ଭ େକଲ ନ ଡିଶ ଡିତା। 

ନ ଡିଶ ଡିତା ଏ କନଇ କେୌଣସ ଡି ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ଡିତ 
ନାହାନ୍ ଡି େ ଡି ତାଙ୍ର ନ ଡିଜର େ ଡିଛ ଡି ସଂସ୍ଥା ବ ଡି ନାହ ିଁ। କତକବ 

ତାଙ୍ ଉକଦେଶ୍ୟ କହଉଛ ଡି 
ନାରୀମାନଙ୍ପୁ  ଶ ଡିକ୍ ଡିତ େରାଇବା। 
ଅନ୍ୟପକଟ କସ ଚଳଡିତ 
ଜାନପୁଆରୀ ମାସକର ବ ଡିବାହ 
ବନ୍ଧନକର ଆବଦ୍ଧ କହାଇଛନ୍ଡି। େ ଡିନ୍ପୁ 
କସ ବାହାଘରକର ଅଯଥା ଖର୍୍ ନ େର ଡି 
କସହ ଡି ଟଙ୍ାେପୁ ୨୫୧ ଝ ଡିଅଙ୍ ସ୍ପୁଲ ଫଡି’ ପାଇଁ 
ଜମା େର ଡିଛନ୍ଡି। କେବଳ ଏତ ଡିେ ଡି ନପୁକହଁ, ୨୧ ଝ ଡିଅଙ୍ 
ନାକଁର ୫ ହଜାର ଟଙ୍ାର ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ମଧ୍ୟ େର ଡିଛନ୍ଡି। 

ନ ଡିଶ ଡିତା ଏ ୋମ ୧୧ ବର୍ ତକଳ ୧୫୧ ପ ଡିଲାଙ୍ଠାରପୁ  
ଆରମ୍ଭ େର ଡିଥିକଲ। ଅବଶ୍ୟ ଏକନଇ କସ ଘର ଘର ବପୁ ଲ ଡି 
ପାଣ୍ ଡି ସଂଗ୍ହ େରନ୍ଡି। ଆଉ କସକବଠପୁ  ଏଯାବତ୍ ୩୪,୫୦୦ 

େନ୍ୟାଙ୍ ଲାଗ ଡି 
୩ କୋଟ ଡି ୮୦ ଲକ୍ 

ଟଙ୍ା ସ୍ପୁଲ ଫଡି’ ଜମା େର ଡିସାର ଡିଛନ୍ଡି। 
ଏ କକ୍ତ୍ରକର େ ଡିଏ ତାଙ୍ପୁ  ସାହାଯ୍ୟ 

େର ଡିବାେପୁ ଆକଗଇ ଆସନ୍ଡି ତ ଆଉ 
େ ଡିଏ ମପୁହେଁପୁ  ଚାହ ିଁ ନ ଥାନ୍ ଡି। କତକବ 

କଯଉଁମାକନ ବ ଡି ସାହାଯ୍ୟ େର ଡିଛନ୍ଡି, କସମାକନ 
ଏଯାବତ୍ ତାଙ୍ ସହ କଯାଡ଼ଡି କହାଇ ରହ ଡିଥିବା େହ ଡିଛନ୍ଡି 
ନ ଡିଶ ଡିତା। କସ ତାଙ୍ ବାପା ଓ ମା’ଙ୍ପୁ  କନଇ ଏ ୋମ 
େରପୁ ଛନ୍ଡି। ତାଙ୍ ମତକର ମଣ ଡିର ନ ଡିଜ ପାଇଁ ସବପୁ େ ଡିଛ ଡି 
େର ଡିପାକର। େ ଡିନ୍ପୁ ଅନ୍ୟପାଇଁ େ ଡିଛ ଡି େର ଡିବା ସମସ୍ତଙ୍ ପକକ୍ 
ସମ୍ଭବ ନପୁକହଁ।

ଶକି୍ାର ଆବ�ାକେର୍ତ୍ତିକା

ନଶିତିା  ତ୍ବଚାର ଯତ୍ନ �ାଗ ିକ’ଣ କରନ୍?ି

ମପୁଖ୍ୟତଃ ନାଚପୁ ରାଲ ଜଡିନ ଡିର ବ୍ୟବହାର େର ଡିବାେପୁ ଭଲପାଏ। କଫସ୍  ୱାସ୍  
ଖପୁବ୍ େମ୍ ବ୍ୟବହାର େକର। କବସନ, ହଳଦୀ, କ୍ୀର ଲଗାଏ। 

 ଆପଣଙ୍କ େୟିଟୁ ିରବିକ୍ଟ୍ କ’ଣ?
ଯଦଡିଓ କସମ ଡିତ ଡି େ ଡିଛ ଡି ନାହ ିଁ, ତଥାପ ଡି ପ୍ରଚପୁ ର ପାଣ ଡି ପ ଡିଏ। 

 ପ୍ରୟି ଖାଦ୍ୟ?
ଷ୍ଟଡିଟ୍ ଫପୁଡ୍ । ଅଥ୍ାତ୍ ଗପୁପ୍ ଚପୁ ପ୍ , ଦହ ଡିବରା ଆଳପୁଦମ୍  ପସନ୍ଦ।

 ବମକ୍ ଅପ୍  ବନୋକୁ ଭ� �ାବଗ?
କମକ୍ ଅପ୍  କନବା କସକତଟା ପସନ୍ଦ ନପୁକହଁ। େମ କମକ୍ ଅପ୍ ନ ଡିଏ।  

 ଫିଟ୍ ରହେିା ପାଇଁ କ’ଣ କରନ୍?ି
ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ େକର। େ ଡିନ୍ପୁ ସବପୁ ଦ ଡିନ େର ଡିପାକର ନାହ ିଁ। ଡାଏଟ୍  ଉପକର 
କବଶ ଡି ଗପୁରପୁ ତ୍ ଦ ଡିଏ। କତଲ ତଥା ମସଲାଯପୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାଥ୍ ଖାଏ ନାହ ିଁ। 
ଖାଦ୍ୟକର ସବପୁ ଦ ଡିନ ସାଲାଡ୍ ସାମ ଡିଲ େର ଡିଥାଏ।

ଡାଏଟ୍ ଉପବର ଗରୁୁତ୍ବ ଦଏି

ବର ବକୌଣର ିରଂସ୍ା ରହ ଜଡ଼ତି ନାହାନ୍ ିକ ିତାଙ୍କର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରଂଗଠନ ନାହ ିଁ। ନଜିର୍ବ ଉଦ୍ୟମବର ବର ବକୌଣର ିରଂସ୍ା ରହ ଜଡ଼ତି ନାହାନ୍ ିକ ିତାଙ୍କର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରଂଗଠନ ନାହ ିଁ। ନଜିର୍ବ ଉଦ୍ୟମବର 
ପାଣ୍ ିରଂଗ୍ହ କର ିକନ୍ୟା ରନ୍ାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତି କରାଉଛନ୍ ିଗଜୁରାଟର ନଶିତିା ରାଜପତୁ୍ ।ପାଣ୍ ିରଂଗ୍ହ କର ିକନ୍ୟା ରନ୍ାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତି କରାଉଛନ୍ ିଗଜୁରାଟର ନଶିତିା ରାଜପତୁ୍ ।

ବର�ବି୍ଟି ିରବିକ୍ଟ୍ 

ବ�ାକପ୍ରୟି କଣ୍ଶଳି୍ରୀ ବ�ାକପ୍ରୟି କଣ୍ଶଳି୍ରୀ 

ବରାହନିରୀ ମଶି୍ର ବରାହନିରୀ ମଶି୍ର 
ରନୁ୍ଦର ତ୍ବଚା ଓ ଫିଟ୍ ରନୁ୍ଦର ତ୍ବଚା ଓ ଫିଟ୍ 

ରହେିା ପାଇଁ କ’ଣ ରହେିା ପାଇଁ କ’ଣ 

କରନ୍ ିଜାଣନୁ୍  କରନ୍ ିଜାଣନୁ୍  
ତାଙ୍କ ମହୁଁରୁ…ତାଙ୍କ ମହୁଁରୁ…

ପ୍ରସୁ୍ତ ିପ୍ରଣାଳରୀ 
ପ୍ରଥକମ ଚପୁ ଲା ଲକଗଇ େକଡ଼ଇ ବସାନ୍ପୁ। େକଡ଼ଇ ଗରମ କହବା ପକର ଅଳ୍ପ କତଲ ଦଡିଅନ୍ପୁ। ଏହାପକର ଜଡିରା ଓ ପ ଡିଆଜ 
ପୋଇ ଭାଜନ୍ପୁ। ପ ଡିଆଜ ଲାଲ୍  କହାଇଯ ଡିବା ପକର ଅଦା ରସପୁଣ କପଷ୍ଟଟ୍ ପୋନ୍ପୁ। ଏହାେପୁ େ ଡିଛ ଡି ସମୟ େର ଡିବା ପକର 
ଟମାକଟା ପପୁ୍ୟର ଡି ପୋନ୍ପୁ। କସଥକର ଲପୁ ଣ, ଗରମ ମସଲା, ଧନ ଡିଆ ଗପୁଣ୍, ଲଙ୍ା ଗପୁଣ୍, ହଳଦୀ ଗପୁଣ୍ ପୋଇ ଭଲ ଭକବ 
େରନ୍ପୁ। ମସଲା େର ଡି କହାଇଯ ଡିବା ପକର ନଡ଼ଡିଆ ରସ ଓ ଅଳ୍ପ ପାଣ ଡି କଦଇ ୋଙ୍ପୁଣୀ କଘାଡ଼ାଇ ଦ ଡିଅନ୍ପୁ। େ ଡିଛ ଡି ସମୟ ପକର 
କସଥକର ପନ ଡିର୍  ଓ ଗରମ ମସଲା ପୋଇ ଦପୁ ଇ ତ ଡିନ ଡି ମ ଡିନ ଡିଟ୍ ଫପୁଟାନ୍ପୁ। ଏେ ପାତ୍ରେପୁ ୋେଡି ଧନ ଡିଆ ପତ୍ରକର ସଜାନ୍ପୁ 
କୋେନଟ୍ କଗ୍ଭଡି ପନ ଡିର୍। ଏହାେପୁ ଭାତ େ ଡିମ୍ା ରପୁ ଟ ଡି ସହ ଗରମ ଗରମ ପରରନ୍ପୁ। 

ବମା ହାଣ୍ଶିାଳରୁ…

ବକାକନଟ୍ ବଗ୍ଭ ିପନରି୍ 

ସାଧାରଣତଃ ହସପୁଥବା ତଥା ହସାଉଥବା 
କଲାେଙ୍ପୁ  ସମକସ୍ତ ଭଲପାଆନ୍ଡି। 
ଏହା ସହ ସାମାଜଡିେ ଜୀବନକର ମଧ୍ୟ 

ଏମାନଙ୍ର ଏେ ସପୁନ୍ଦର ଛବଡି ବଜାୟ ରହ ଡିଥାଏ। 
କସଥପାଇଁ େ ଡିଛ ଡି ଜୀବ ଡିୋ ଏଭଳଡି ଅଛ ଡି, ମନକର 
କଯକତ ଚଡିନ୍ା େ ଡି ଦପୁ ଃଖ ଥକଲ କସସବପୁ ର ଝଲେ 
କସମାନଙ୍ ବ୍ୟକ୍ତ ଡିତ୍କର କେକବ ବ ଡି କଦଖବାେପୁ 
ମ ଡିଳ ଡି ନ ଥାଏ। ମପୁଖ୍ୟତଃ କଲାେସମ୍େ୍ ସହ ଜଡ଼ଡିତ 
କଲାେଙ୍ ପାଇଁ ଖପୁସ ଡି କଦଖାଯ ଡିବା ନ ଡିହାତ ଡି ଜରପୁ ରୀ। 
ଅଥ୍ାତ୍ ଅଜଣା, ଅଚଡିହ୍ା କଲାେଙ୍ ସହ େଥାବାତ୍ତ୍ା 
କବକଳ ବ୍ୟକ୍ତ ଡିତ୍କର ଆତ୍ୀୟତା ପ୍ରତ ଡିଫଳଡିତ 
କହବା ଉଚଡିତ୍। ପ୍ରତ ଡିେୂଳ ପର ଡିସ୍ଥଡିତ ଡିକର ଶାଳୀନତା 
ସହ ହସ ଡିବାକର ଏମାକନ ଥାନ୍ ଡି କବଶ ପାରଙ୍ଗମ। 

କେୌଣସ ଡି େମ୍ାନ ଡିକର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫଡିସକର 
ବସ ଡିଥବା ର ଡିକସପନଡିଷ୍ଟ, ଡାକ୍ତର, ନସ୍, ଏୟାର 
କହାକଷ୍ଟସ୍ , ଶ ଡିକ୍ୟ ଡିତ୍ରୀ, େଳାୋର ଆଦଡି ବହପୁ 
କଲାେ ଏମ ଡିତ ଡି ଅଛନ୍ଡି, କଯଉଁମାନଙ୍ ପ୍ରକଫସନାଲ 
ୋମ କହଉଛ ଡି ନ ଡିକଜ ହସ ଡି ଅନ୍ୟର ଯତ୍ନ ତଥା 
କସମାନଙ୍ପୁ  ଭଲ କସବା ପ୍ରଦାନ େର ଡିବା। 
କସମାନଙ୍ କସୌମ୍ୟ ହସ ପଛକର ବ ଡି ବହପୁ  େଷ୍ଟ, 
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲପୁ ଚ ଡି ରହ ଡିଥାଏ। େହ ଡିବାେପୁ ଗକଲ ହସପୁଥବା 

ପ୍ରକତ୍ୟେ ମଣ ଡିର ପଛକର େଷ୍ଟର ଅକନେ ଅେପୁହା 
ୋହାଣୀ ଥାଏ। ମାତ୍ର ଜଡିଇବା ଲାଗ ଡି ଏମାନଙ୍ପୁ  
ହସ ଡିବାେପୁ ପଡ଼ଡିଥାଏ। 

ନକ� ିହର �ାବଗ ରତ 
ଜରପୁ ରୀ ନପୁକହଁ ସବପୁ କବକଳ ହସପୁଥବା 

ମଣ ଡିରର ବ୍ୟକ୍ତ ଡିଗତ ଜୀବନ ସପୁଖମୟ କହାଇଥିବ। 
ନେଲଡି ହସ ୋରଣରପୁ  ମ ଡିଳପୁଥବା ପ୍ରଶଂସା 
ମଣ ଡିରେପୁ ସତ ଖପୁସ ଡି କଦଇଥାଏ କବାଲଡି େହନ୍ଡି 
ଭପୁ ବକନଶ୍ରର ମମତା ମହାନ୍ ଡି। କସ ଏେ 
ଘକରାଇ େମ୍ାନ ଡିକର ର ଡିକସପନଡିଷ୍ଟ ଭାକବ 
ୋଯ୍୍ୟରତ। ଶାଶ ୂଘର କଲାକେ େ ଡି ସ୍ାମୀ ତାଙ୍ପୁ  
ଭଲ ପାଆନ୍ଡି ନାହ ିଁ। କସ ତ ଡିନ ଡି ବର୍ ବୟସ ଝ ଡିଅ 
ସହ ବାପ ଘକର ରହପୁଛନ୍ଡି। ସପୁବକବକଳ େ ଡିଛ ଡି 
ନା େ ଡିଛ ଡି ଚ ଡିନ୍ା ତଥା ଦପୁ ଃଖ ତାଙ୍ ଜୀବନକର 
ଲାଗ ଡି ରହ ଡିଥାଏ। ମାତ୍ର କସସବପୁ େପୁ ଆଡ଼ େର ଡି 
ତାଙ୍ପୁ  ଅଫଡିସକର ବସ ଡିବାେପୁ କହାଇଥାଏ। ଅଜଣା 
କଲାେଙ୍ ସହ ପଦପୁ ଟ ଡିଏ ହସ ଡି େଥା କହବାେପୁ 
ପଡ଼ଡିଥାଏ। ଅକନେ ସମୟକର ନ ଡିଜେପୁ ଏଭଳଡି 
ଉପସ୍ଥାପନା େର ଡିବା ସହଜ କହାଇ ନ ଥାଏ, 
ତଥାପ ଡି ଜୀବ ଡିୋ ଓ ଜୀବନ ପାଇଁ େ ଡିଛ ଡି ସମୟ ଖପୁସ ଡି 
ରହ ଡିବା ଅଭ୍ୟାସକର ପର ଡିଣତ କହାଇଯାଏ।

ରେୁବେବଳ ଖରୁ ିରହେିା ରହଜ ନୁବହଁ
କରାଗୀଟ ଡିଏ କଯଭଳଡି ଉପଯପୁକ୍ତ କସବା ପାଇ ଖପୁସ ଡି ମନକର 

ଘରେପୁ କଫର ଡିବ ତାହା ଉପକର ଗପୁରପୁ ତ୍ କଦଇଥାଉ। କତଣପୁ 
ସବପୁ କବକଳ ନ ଡିଜେପୁ ଖପୁସ ଡି କଦଖାଇ କସମାନଙ୍ କସବା 
େର ଡିବାେପୁ କହାଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ସବ୍ଦା ନ ଡିଜେପୁ ଏଭଳଡି 
ଉପସ୍ଥାପନା େର ଡିବା କସକତଟା ସହଜ କହାଇ ନ ଥାଏ।  
େଷ୍ଟ କହବା ତ ସ୍ାଭାବ ଡିେ େଥା। କମାର କୋଭ ଡିଡ୍ ଡପୁ ୍ୟଟ ଡି 
ସମୟକର ଜକଣ ୮୩ ବର୍ ବୟସର କରାଗୀ ସପୁସ୍ଥ କହାଇ 

ଘରେପୁ ଯାଇଥକଲ। କସ କସବାକର ଖପୁସ ଡି କହାଇ ଅାଶୀବ୍ାଦ 
େର ଡିଥକଲ। ବହପୁତ ଖପୁସ ଡି ଲାଗ ଡିଥଲା। କରାଗୀ ତଥା ହସପ ଡିଟାଲ 

ପ୍ରତ ଡି ଆମ ଦାୟ ଡିତ୍େପୁ ସାମ୍ା କଲାେ ବପୁ ଝ ଡି ନ ପାର ଡିକଲ ବ ଡିରକ୍ତ ଲାକଗ। 
କସହ ଡିପର ଡି ନ ଡିକଜ କରେନଡିଂ କନବା ସହ ଜପୁନ ଡିଅରମାନଙ୍ପୁ  ଖପୁସ ଡିକର କରେନଡିଂ କଦବାେପୁ ପଡ଼ଡିଥାଏ। 
ପ ଡିଲାମାକନ ନ ବପୁ ଝ ଡିପାର ଡିକଲ ବ ଡି ଚ ଡିଡ଼ା ଲାକଗ। େ ଡିନ୍ପୁ ହସ ଡି ହସ ଡି କସମାନଙ୍ପୁ  ସବପୁ  େ ଡିଛ ଡି ବାରମ୍ାର 
ବପୁ କଝଇବାେପୁ ପଡ଼ଡିଥାଏ।

- ଶତରୂପା ପଟ୍ଟଯ�ାଶୀ, ଇନଯେକସନ କଯ୍ଟା୍ଲ ନସ୍ସ, ସମ୍  ହସପଟିାଲ

କଳାକାରଠାରୁ ଦୁଃଖରୀ ଆଉ ବକହ ିନୁହନ୍ି
େଳାୋର ଜୀବନକର ବହପୁତ ଦପୁ ଃଖ ଓ େଷ୍ଟ ଥାଏ। ଏହା 

ସକତ୍ତ୍ ମଧ୍ୟ କସ ଅଭଡିନୟ େକର। ଦଶ୍େଙ୍ ମକନାରଞ୍ଜନ 
େର ଡିବାେପୁ କଚଷ୍ଟା େକର। କସଥପାଇଁ େଳାୋର 
ସବପୁ କବକଳ ହସପୁଥାଏ। ଏପର ଡିେ ଡି କସ କେକବ ବ ଡି 
ତା’ େଷ୍ଟ ୋହା ପାଖକର କଦଖାଇବାେପୁ ଚାକହଁ ନାହ ିଁ 
େ ଡି କେହ ଡି ତା’ ଦପୁ ଃଖ ବପୁ ଝ ଡି ପାରନ୍ଡି ନାହ ିଁ। ଦଶ୍େଙ୍ପୁ  
ହସାଇବା, େନ୍ଦାଇବା ତଥା ରଗାଇବା ସବପୁ  ଆମ 
ଉପକର ନ ଡିଭର୍ େକର। ଆଉ କସଥରପୁ  ମଳପୁଥବା ପ୍ରଶଂସା 
ଆମ ପାଇଁ ଗପୁରପୁ ତ୍ ରକଖ। କଯଉଁଥପାଇଁ େଷ୍ଟ ଲାଗ ଡିକଲ 
ବ ଡି ୋହା ସାମା୍କର କସସବପୁ  କଦଖାଇ ନ ଥାଉ। ଅନ୍ୟପକଟ 
ଷ୍ଟାଇଲଡିସ୍ କଦଖାଯାଉଥବା ୋରଣରପୁ  ଅଭ ଡିକନତା େ ଡି ଅଭ ଡିକନତ୍ରୀ ଦପୁ ଃଖ େଷ୍ଟକର ରହପୁଥକବ କବାଲଡି 
ସାଧାରଣକର କେହ ଡି ଭାବନ୍ଡି ନାହ ିଁ। କସ ବ ଡି ସଂଘର୍ େର ଡି ଆଗେପୁ ବକେ। ହସ ହସ ମପୁହକଁର ନଜର 
ଆସପୁଥିବା େଳାୋରଠାରପୁ  ଦପୁ ଃଖୀ ଆଉ କେହ ଡି ନପୁକହଁ।

- ସବତିା ସାହୁ, ଅଭଯିନତ୍ୀ

ମହୁଁ ବହଉଛ ିମନର ଆଇନା। ଆମ ମନ 
ମଧ୍ୟବର ଚା�ୁଥୋ ପ୍ରତଟି ିଭାେନା ତଥା େ୍ୟକ୍ତି୍ବକୁ 
ଏହା ରମସ୍ଙ୍କ ରାମ୍ାବର ଆଣ ିରଖ ଦଏି। ବରଥପାଇଁ 
ଘରୁ ୋହାରେିା ମାବରେ ଦୁଃଖକୁ ହରର ମଖୁା ଭତିବର 
ଚୁ�ାଇୋକୁ ପଡ଼ଥିାଏ। ବତବେ ପ୍ରବଫରନା� ଜରୀେନବର 
ମବନାଭାେକୁ �ୁଚାଇ ମାବହା�କୁ ଖରୁ ିରଖୋ କ’ଣ ରହଜ କଥା ! ଏ 
ବନଇ େଭିନି୍ନ ବକ୍ରେବର କାମ କରୁଥୋ ବକବତକ ମହଳିା କ ିପ୍ରକାର 
ପ୍ରବଚଷ୍ା କରନ୍,ି ତାହାକୁ ବନଇ ଏ ଉପସ୍ାପନା…

ବରମାନଙ୍କ
 ମହୁଁରୁ

ବରପାବଖ 
ହର

କହୟାର୍  ଷ୍ଟାଇଲେପୁ ନୂଆ ଲପୁ କ୍ 
କଦଉଛ ଡି ଏକବ କହୟାର୍  
ବ୍ୟାଣ୍ଟ୍  । କତକବ ଏକବ 

କଫବ୍ ଡିକ୍ ବା େପଡ଼ା କହୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଟ୍  ର ଚାହ ଡିଦା 
ଟ ଡିକେ କବଶ ଡି। ବ ଡିଭ ଡିନ୍ନ ଡ ଡିଜାଇନ ତଥା ଷ୍ଟାଇଲ୍ କର ଏହା 

ଉପଲବ୍ଧ। ବ ଡିକଶରେର ଡି ୋଜପୁଆଲ ଲପୁ କ୍ େପୁ ଭଲ ମାନ ଡିଥାଏ 
ଏହ ଡି ବ୍ୟାଣ୍ଟ୍  । କସହ ଡିପର ଡି କଡନ ଡିମ୍  ତଥା ହ୍ାଇଟ୍ ସାଟ୍ ଲାଗ ଡି 

କଫବ୍ ଡିକ୍  ନଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ବ୍ୟାଣ୍ଟ୍  ଖପୁବ୍ ଆେର୍ଣୀୟ ଲାକଗ। 

ନାଇଟ୍ ପାଟଟି ତଥା ଫଙ୍ଡି ଲପୁ କ୍ ପାଇଁ କବା-କହୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଟ୍   
ପ ଡିନ୍ଧ ପାର ଡିକବ। କଯକେୌଣସ ଡି ଉତ୍ସବକର ଷ୍ଟାଇପ୍ ପ୍ର ଡିକଣ୍ଟଡ୍ 
ତଥା ୱାନପ ଡିସ୍ କରେସ୍ େପୁ ଦପୁ ଇ ରଙ୍ଗ ବ ଡିଶ ଡିଷ୍ଟ କଫବ୍ ଡିକ୍ 
କହୟାର୍ ବ୍ୟାଣ୍ଟ୍  ସପୁନ୍ଦର ଲାଗ ଡିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକଟ ଜଗ ଡିଂ 
ସମୟକର କେଶେପୁ ଭଲ ଭାକବ େଭର୍  େର ଡିଥାଏ କହଡ୍ 
ଗ ଡିୟର୍ । ଫଳକର କେଶ ଧଳୂ ଡି ତଥା ମଇଳା ସଂସ୍ପଶ୍କର 
ଆସ ଡି ନ ଥାଏ। ଅକନେ କସଲଡିବ୍ ଡିଟ ଡିଙ୍ର କଫବ୍ ଡିକ୍ କହୟାର୍ 
ବ୍ୟାଣ୍ଟ୍   ଏକବ ଷ୍ଟାଇଲ କଷ୍ଟଟକମଣ୍ଟଟ୍   ସାଜଡିଛ ଡି।

ଷ୍ାଇଲ୍ 
ବଷ୍ଟ୍ ବମଣ୍ଟ ବଫବ୍କି୍ ବହଡ୍ େ୍ୟାଣ୍ଡ୍  

ଏପାବଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, 



www.sakalaepaper.com
KâúWÿûKâúWÿû

EDITOR: UMAKANT MISHRA
iµû$K: CcûKû« cògâ

ଗରୁୁବାର, ୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧1616

PUBLISHED BY AMIT KUMAR MALLICK FOR SAKALA MEDIA PVT. LTD., PLOT NO. N-3/441, IRC VILLAGE, NAYAPALLI, BHUBANESWAR-15, PH: 0674-2954342/ 2955342 
PRINTED AT ASHIRBAD PRAKASHAN PVT. LTD., PLOT- 45, SEC.-A, ZONE-D, M.I. ESTATE, P.O-RASULGARH, BHUBANESWAR-10

ଭୁବସେଶ୍ୱର, ୨୨।୯ (େମେି)

ଉଜ୍ବେକସି୍ତାନର ତତାସ୍ବକଣ୍ଟବର ବେଷ
ବ�ତାଇଥିେତା ୧୮ େଷ୍ଷରୁ କମ୍ ମ�ଳିତା
ଏସଆିରଗ୍େୀବସବେନ୍ସପ୍ରତବି�ତାଗତିତାବର
ପଦକେଜିୟନିୀେତାରତୀୟମ�ଳିତାରଗ୍େୀ
ଦଳକୁେୁଧେତାରଓଡ଼େିତାସରକତାରସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ
କରଛିନ୍।ିେତାରତୀୟରଗ୍େୀରପ୍ରତାବୟତାଜକ
ର�ଥିିେତା ଓଡ଼େିତା ସରକତାରଙ୍କ ସବମତ
ରଗ୍େୀ ଇଣ୍ଆି ଓ ଅନ୍ୟ ଅଂେୀଦତାର ବେଲେଡ୍
ଅେ୍ଷତାନ ଏୟତାର ବମତାେଲିଟିୀ (େତାରତ)
ପକ୍ଷରୁ ଏ�ି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଷନତା ସେତା ଆବୟତାଜତି
କରତା�ତାଇଥିଲତା। ଉବଲେଖନୀୟ ସଫଳତତା
�ତାସଲ କରଥିିେତା େତାରତୀୟ ମ�ଳିତା
ରଗ୍େୀ ଦଳର ବଖଳତାଳଙି୍କ ସବମତ
ସ�ତାୟକ ଷ୍ତାଫ୍ଙୁ୍କ ବମତାଟ୍ ୧୫ ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କତାର ପରୁସ୍ତାର ରତାେି ଏ�ି ଅେସରବର
ପ୍ରଦତାନ କରତା�ତାଇଥିଲତା। ଏ�ି ଅେସରବର
ଓଡ଼େିତାମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀନେୀନପଟ୍ଟନତାୟକଏକ
େଡିଓି େତାର୍୍ଷତା ଜରଆିବର େତାରତୀୟ ଦଳର
ସଫଳତତାକୁବନଇପ୍ରେଂସତାକରଛିନ୍।ି

ବଲତାକବସେତା େେନବର ଆବୟତାଜତି
ଏ�ି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଷନତା ଉତ୍ସେବର କ୍ୀଡ଼ତାମନ୍ତୀ
ତୁଷତାରକତାନ୍ିବେବ�ରତା,ସତାଂସଦଡ.ଅଚୁ୍ୟତ

ସତାମନ୍,କ୍ୀଡ଼ତାସଚେିଆର୍.େନିୀଲକ୍ୀଷ୍ତା,
େତାରତୀୟ ରଗ୍େୀ ଫୁଟ୍େଲ ୟନୁୟିନର

ସେତାପତିେକି୍ମଆ�ୁଜତା, ଅେବିନତତାତଥତା
ରଗ୍େୀ ଇଣ୍ଆିର ସଦସ୍ୟ ରତା�ୁଲ ବେତାଷ,

ଓଡ଼େିତା ରଗ୍େୀ ଫୁଟ୍େଲଆବସତାସଏିସନର
ସେତାପତି ପ୍ରୟିଦେ୍ଷୀ ମଶି୍ର ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି
ର�ଥିିବଲ। ‘େତାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଦେ୍ଷନ
ଆମ ସମସ୍ଙୁ୍କ ଗେ୍ଧିତ କରଛି।ି ଏବତ କମ୍
େୟସବର ଅନ୍ଜ୍ଷତାତୀୟ ପ୍ରତବି�ତାଗତିତାବର
ଚମତ୍ତାର ପ୍ରଦେ୍ଷନ କରଥିିେତା ପ୍ରବତ୍ୟକ
ବଖଳତାଳଙୁି୍କ ପ୍ରେଂସତା କରୁଛ।ି ଏ�ି
ପ୍ରଦେ୍ଷନ ବସମତାନଙୁ୍କ ପରେର୍୍ଷୀ ଜତାତୀୟ
ଓ ଅନ୍ଜ୍ଷତାତୀୟସ୍ରବର ସ�ତାୟକ କରେିତା
ଲତାଗିଏକସବୁ�ତାଗ।ସେୁଥରେଳିଓଡ଼େିତା
ରଗ୍େୀ ଦଳର �ତାତ୍ତାବର ସମଥ୍ଷନ ଜତାରି
ରଖିେ’ବେତାଲିକ୍ୀଡ଼ତାମନ୍ତୀତୁଷତାରକତାନ୍ିଏ�ି
ସମ୍ବର୍ଦ୍ଷନତାଉତ୍ସେଅେସରବରକ�ଛିନ୍।ି

ପ୍ରକତାେବ�ତାଗ୍ୟ,େତାରତୀୟ୧୮େଷ୍ଷରୁ
କମ୍ମ�ଳିତାଦଳଏସଆିରଗ୍େୀବସବେନ୍ସ
ପ୍ରତବି�ତାଗତିତାରଫତାଇନତାଲବର୧୭-୨୧ବର
ୟଏୁଇ ନକିଟରୁ ପରତାସ୍ ବ�ତାଇ ବରୌପ୍ୟ
ପଦକବର ସନୁ୍ଷ୍ ର�ଥିିଲତା। େତାରତୀୟ
ଦଳବର ଓଡ଼େିତାର ୩ଜଣ ବଖଳତାଳି
ତରୁଲତତାନତାଏକ,ମତାମତାନତାଏକଓନମି୍ଷତାଲ୍ୟ
ରତାଉତ ସତାମଲି ର�ଥିିବଲ। ଫତାଇନତାଲବର
ତରୁଲତତାଉବଲେଖନୀୟପ୍ରଦେ୍ଷନକରଥିିବଲ।

ର�ୌପ୍ୟ ବଜିୟୀ ଭା�ତୀୟ �ଗ୍ ବୀ ଦଳକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା

ଭୁବସେଶ୍ୱର, ୨୨।୯ (େମେି)
ଓଡ଼େିତା ବଖତା ବଖତା ଆବସତାସଏିସନ୍
ଆବସତାସଏିସନ୍,ଓଡ଼େିତାସରକତାରଙ୍କକ୍ୀଡ଼ତାଓ
�େୁବସେତା େେିତାଗ ଓ କଟି୍ େଶି୍ୱେଦି୍ୟତାଳୟର
ମଳିତି ସ�ବ�ତାଗବର େୁଧେତାର ୪୦ତମ

ଜତାତୀୟ ଜୁନଅିର ବଖତା ବଖତା ଚତାମ୍ଅିନ୍ସପି୍
ଉଦ୍ଘତାଟତି ବ�ତାଇ�ତାଇଛ।ି ଓଡ଼େିତା �କି
ପ୍ରବମତାସନ କତାଉନସଲିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥତା
ଅଲମି୍ଆିନ୍ ଦଲିେୀପ୍ ତକି୍ଷୀ, କଟି୍ ଓ କସି୍ର
ପ୍ରତଷି୍ତାତତା ଡ. ଅଚୁ୍ୟତ ସତାମନ୍, କ୍ୀଡ଼ତା ସଚେି
ଆର୍. େନିୀଲ କ୍ଷି୍ତା ଅତଥିିେତାବେ ବ�ତାଗ
ବଦଇ କଟି୍ସ୍ତି େଜୁି ପଟ୍ଟନତାୟକ ଇନ୍ବଡତାର

କବମ୍ଲ୍କ୍ସବର ଏ�ତାକୁ ଉଦ୍ଘତାଟନ କରଛିନ୍।ି
ଅନ୍ୟମତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର େତାରତୀୟ ବଖତା ବଖତା
ମ�ତାସଂଘର ସତାଧତାରଣ ସମ୍ତାଦକ ଏମ୍.ଏସ୍.
ତ୍ୟତାଗୀ, ଓଡ଼େିତା ବଖତା ବଖତା ଆବସତାସଏିସନ୍ର
ସେତାପତି ନତାରତାୟଣ ପତାତ୍, ସମ୍ତାଦକ ପ୍ରଦୁ୍ୟମ୍ନ

ମଶି୍ରପ୍ରମଖୁଉପସ୍ତିର�ଥିିବଲ।
ଉଦ୍ଘତାଟନୀ ଦେିସବର ଓଡ଼େିତା େତାଳକ

ଦଳେଜିୟରୁଅେ�ିତାନଆରମ୍ଭକରଛି।ିଗରୁପ୍-
ଡ’ିବର ସ୍ତାନ ପତାଇଥିେତା ଓଡ଼େିତା (୨୮) ୨୨
ପଏଣ୍ଟବରମଧ୍ୟପ୍ରବଦେ(୬)କୁପରତାସ୍କରଛି।ି
େତାଳକ େେିତାଗର ଅନ୍ୟ ମ୍ୟତାଚଗଡ଼ୁକିବର
ପଡୁୁବଚରୀ୯ପଏଣ୍ଟବର�ମିତାଚଳପ୍ରବଦେକୁ,

ମ�ତାରତାଷ୍ଟ୍ର ୨୬ ପଏଣ୍ଟବର ନତାଗତାଲତାଣ୍କୁ,
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରବଦେ ୧୨ ପଏଣ୍ଟବର ଅରୁଣତାଚଳ
ପ୍ରବଦେକୁ, ରତାଜସ୍ତାନ ୭ ପଏଣ୍ଟବର
ଉର୍ରତାଖଣ୍କୁ,ବକରଳ୨୧ପଏଣ୍ଟବରଦଦ୍ତାଓ
ନଗର�ତାବେଳୀକୁ,ଝତାଡ଼ଖଣ୍୨୬ପଏଣ୍ଟବର

ଦଦ୍ତା ଓ ନଗର �ତାବେଳୀକୁ ପରତାସ୍ କରଛି।ି
ଅପରପକ୍ଷବର ମ�ଳିତା େେିତାଗବର ଅନୁଷ୍ତି
ମ୍ୟତାଚବର ଦଲିେୀ ୨୩ ପଏଣ୍ଟବର ଅରୁଣତାଚଳ
ପ୍ରବଦେକୁ, ପଞ୍ତାେ ୩୪ ପଏଣ୍ଟବର ଦଦ୍ତା ଓ
ନଗର�ତାବେଳୀକୁ,ଉର୍ରତାଖଣ୍୭ପଏଣ୍ଟବର
େ�ିତାରକୁ, ବତବଲଙ୍ତାନତା ୨ ପଏଣ୍ଟବର
ଆସତାମକୁ ମତାତ୍ ବଦଇଛ।ି ଏ�ି ୫ ଦନିଆି

ପ୍ରତବି�ତାଗତିତାବର ୫୩ ଟମି୍ (େତାଳକ ଓ
େତାଳକିତା)ର୬୦୦ରୁଊର୍ଦଦ୍୍ଷବଖଳତାଳିଅଂେଗ୍ର�ଣ
କରଛିନ୍।ି ପ୍ରତବି�ତାଗତିତାବର ଓଡ଼େିତା େତାଳକ
ଦଳ ଗରୁପ୍-ଡ’ିବର କର୍୍ଷତାଟକ, େ�ିତାର,
ମଧ୍ୟପ୍ରବଦେଓବମଘତାଳୟସ�ସ୍ତାନପତାଇଛ।ି

ବସ�େିଳିଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରବଦେ,ମଣପିରୁ,ଜତାମ୍ୁଆଣ୍୍
କେ୍ୀରସ�ଓଡ଼େିତାେତାଳକିତାଦଳଗରୁପ୍-ଇ’ବର
ର�ଛି।ିଏ�ିପ୍ରତବି�ତାଗତିତାବରବଶ୍ରଷ୍ପ୍ରଦେ୍ଷନ
କରଥିିେତା ଦଳ ଆସନ୍ତାେଷ୍ଷ �ରୟିତାଣତାର
ପଞ୍ଚକୁଲତାବର ବ�େତାକୁ ଥିେତା ବଖବଲତା ଇଣ୍ଆି
ୟଥୁ୍ବଗମ୍ସକୁବ�ତାଗ୍ୟତତାଅଜ୍ଷନକରବିେବେତାଲି
ଜଣତାପଡ଼ଛି।ି

ଓଡ଼ଶିା ବାଳକ ଦଳ� ବଜିୟ ଅଭଯିାନଜାତୀୟ ଜୁନଅି� 
ର�ା ର�ା ଉଦ୍ ଘାଟତି

ଉଦ୍ ଘାଟେୀ ଉତ୍ସବସର ଉ୍ସ୍ଥତ ଅତଥିÒବୃନ୍ଦ। ବାଳକିା ବଭିାଗର ଏକ ମ୍ାଚ୍ ର ସରାମାଞ୍ଚକ ଦୃଶ୍

ରକାଚ୍ ଙୁ୍ 
ଛାଡ଼ରିେ ହାରେପ

େୁଚତାବରଷ୍, ୨୨ତା୯(ଏବଜନ୍ସ)ି: େଶି୍ୱ
ମତାନ୍ୟତତାର ପେୂ୍ଷତନ ଏକନମ୍ବର
ବଖଳତାଳି ବରତାମତାନଆିର ସବିମତାନତା
�ତାବଲପ ତତାଙ୍କ ବକତାଚ୍ ଡତାବରନ
କତା�ଲିଙ୍କଠତାରୁ ଅଲଗତା ବ�ତାଇଛନ୍।ି
ଡତାବରନ ୬ େଷ୍ଷ ଧରି �ତାବଲପ୍ଙୁ୍କ
ପ୍ରେକି୍ଷଣ ବଦଉଥÒବଲ। ଏ�ି
ସମୟବର ୨୯ େଷ୍ଷୀୟତା �ତାବଲପ
୨୦୧୮ ବରେଞ୍ଚ ଓପନ ଟତାଇଟଲ
ଜତିି ତତାଙ୍କ କ୍ୟତାରୟରର ପ୍ରଥମ
ଗ୍ରତାଣ୍ସଲେତାମ ସଫଳତତା ପତାଇଥିବଲ।
ବତବେ ଏ�ି ସଜିନ ବେଷବର
କତା�ଲି ନଜି ପରେିତାର ସ� ଅଧିକ
ସମୟ ବଦେତାକୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରଲଆିନ୍ ବକତାଚ୍
କତା�ଲି�ତାବଲପଙ୍କ�ତାତଛତାଡ଼ଥିିବଲ।
ପବର ୨୦୧୯ ଡେଲେ୍୍ୟଟଏି ଫତାଇନତାଲ୍ସ
ପେୂ୍ଷରୁ ଉେୟ ଏକତ୍ ବ�ତାଇଥିବଲ।
କତା�ଲିଙ୍କ ପ୍ରେକି୍ଷଣବର �ତାବଲପ
ପ୍ରଥମ ତନିେିଷ୍ଷର ଦୁଇଟି ସଜିନିବର
େଶି୍ୱମତାନ୍ୟତତାରଏକନମ୍ବରଓ୨୦୧୮
ଅବଷ୍ଟ୍ରଲଆିନ୍ ଓପନ ଫତାଇନତାଲବର
ପ୍ରବେେକରଥିିବଲ।ଉବଲେଖବ�ତାଗ୍ୟ,
ଚଳତି ମତାସ ପ୍ରତାରମ୍ଭବର ଆବୟତାଜତି
ୟଏୁସଓପନଚତୁଥ୍ଷରତାଉଣ୍ବରଏଲନିତା
େବିଟତାଲନିତାଙ୍କନକିଟରୁ �ତାରି େଦିତାୟ
ବନଇଥିବଲ।ଗତସପ୍ତା�ବର�ତାବଲପ
ମତାବସବଡତାନଆିନ େ୍ୟେସତାୟୀ
ବଟତାନି ଇରୁକଙୁ୍କ େେିତା� କରଥିିବଲ।

ସଧୁି�ମାନ କପ୍ �ୁ 
ଓହ�ରିେ ଚ�ିାଗ-ସାତ୍ତକି
ନୂଆଦଲିେୀ, ୨୨ତା୯(ଏବଜନ୍ସ)ି:
େତାରତର ପରୁୁଷ ଡେଲ୍ସ ବ�ତାଡ଼ି
ଚରିତାଗଳବସଟ୍ଟୀଓସତାତ୍ତକିସତାଇରତାଜ
ରତାଙି୍କବରଡ୍ୀ ଆଗତାମୀ ସଧୁିରମତାନ
କପ୍ ମକି୍ସଡ ଟମି୍ ଚତାମ୍ଅିନସପି୍
ବଖଳବିେନ।ି ଉେୟ ବଖଳତାଳି
ସ୍ତାସ୍୍ୟଗତକତାରଣରୁଓ�ର�ିତାଇଛନ୍।ି
ଆସନ୍ତା୨୬ରୁଅବକଟତାେର୩ତତାରଖି
ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ ଫିନଲତାଣ୍ବର ଆବୟତାଜତି
ବ�େତାକୁ �ତାଉଥିେତା ସମ୍ତାନଜନକ
ସଧୁିରମତାନ କପ୍ ପତାଇଁ େ୍ୟତାଡ଼ମଣି୍ଟନ
ଆବସତାସଏିସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଆି ପକ୍ଷରୁ
ବଘତାଷତି ୧୨ଜଣଆି େତାରତୀୟ
ଦଳବର େଶି୍ୱ ମତାନ୍ୟତତାର ୧୦ ନମ୍ବର
ବ�ତାଡ଼ି ଚରିତାଗ ଓ ସତାତ୍ତକି ସ୍ତାନ
ପତାଇଥିବଲ। ଅସସୁ୍ ଥିେତା ଚରିତାଗ
ଏବେ ଆବରତାଗ୍ୟ ଲତାେ କରଛିନ୍।ି
ଚରିତାଗଓସତାତ୍ତକିଙ୍କରମଧ୍ୟବଥତାମତାସ
କପ୍ବର ବଖଳେିତା ବନଇ ସବଦେ�
ର�ଛି।ି ସଧୁିରମତାନ କପ୍ ପବର
ବଥତାମତାସ କପ୍ ଅବକଟତାେର ୯ରୁ
ବଡନମତାକ୍ଷବରବଖଳତା�େି।

ଟ.ି ନଟ�ାଜନ୍  
କର�ାନା ଆକ୍ାନ୍ତ

ଦୁେତାଇ, ୨୨ତା୯(ଏବଜନ୍ସ)ି: ଚଳତି
ଇଣ୍ଆିନ୍ ପ୍ରମିୟିର ଲଗି୍ (ଆଇପଏିଲ)
ର େୁଧେତାର ଦଲିେୀ କ୍ୟତାପଟିତାଲ୍ସ େପିକ୍ଷ
ମ୍ୟତାଚ୍ପେୂ୍ଷରୁସନରତାଇଜ୍ସ୍ଷ�ତାଇଦରତାେତାଦ୍
ବପସ୍ବେତାଲରଟ.ିନଟରତାଜନକବରତାନତା
ଆକ୍ତାନ୍ବ�ତାଇଥିେତାଜଣତାପଡ଼ଛି।ିତତାଙ୍କର
ବକତାେଡି୍ ବଟଷ୍ ପଜଟିେି ଆସଥିିେତା
େସିସିଆିଇପକ୍ଷରୁସଚୂନତାଦଆି�ତାଇଛ।ି
ନଟରତାଜନଙ୍କ ଆରଟ-ିପସିଆିର ବଟଷ୍
କରତା�ତାଇଥିଲତା।ତତା�ତାପଜଟିେିଆସଛି।ି
ବସ ଏବେ ପଥୃକେତାସବର ଅଛନ୍।ି
ତତାଙ୍କ ସଂସ୍ପେ୍ଷବର ଆସଥିିେତା ୫ଜଣ
ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଇବସତାବଲସନବର
ର�ଛିନ୍।ି ବସମତାବନ ବ�ବଲ େଜିୟ
କୁମତାର (ଟମି୍ ମ୍ୟତାବନଜର), ବଜ.
େ୍ୟତାମସଦୁେର(ଫିଜଓିବଥରତାପଷି୍),ଅଞ୍ନ
େତାନ୍ନନ (ଡତାକ୍ତର), ତୁଷତାର ବଖଦକର
(ଲଜଷି୍କି୍ସମ୍ୟତାବନଜର)ଓବପରୟିତାସତାମି
ଗବଣେନ(ବନଟ୍ବେତାଲର)ଙ୍କେୁଧେତାର
ବକତାେଡି୍ ବଟଷ୍ କରତା�ତାଇଥିବଲ ବ�ଁ
ଏ�ତା ବନବଗଟେି ଆସଛି।ି ପେୂ୍ଷରୁ
କବରତାନତାଜନତି ମତାମଲତା ଲତାଗି ଚଳତି
୧୪ତମ ସଂସ୍ରଣ ବମ ମତାସବର ଅଧତାରୁ
ସ୍ଗତିକରଦିଆି�ତାଇଥିଲତା।

ଦୁେତାଇ, ୨୨।୯ (ଏବଜନ୍ସ)ି:
ବେଷ୍ଇଣ୍ଜି କ୍ବିକଟ୍ ଦଳର ପ୍ରତାକ୍ତନ
ଅଲ୍ରତାଉଣ୍ର ମତାଲ୍ଷନ ସତାମଏୁଲ୍ସଙ୍କ
ଉପବର ଗମ୍ଭୀର ଆବରତାପ
ଲତାଗଛି।ି ରବିପତାଟ୍ଷ ମତୁତାେକ
ଏକଟ-ି୧୦ଲଗି୍ସମୟବର
ସତାମଏୁଲ୍ସ ବକବତକ
ଅଜ୍ତାତେ୍ୟକ୍ତଙି୍କସଂସ୍ପେ୍ଷବର
ଆସଥିିବଲ। �ତା�ତାର
ସଚୂନତାବସସଠକି୍ସମୟବର
କ୍ବିକଟ୍ର ସବେ୍ଷତାଚ୍ଚ ସଂସ୍ତା
ଆଇସସିକୁି ଅେଗତ କରି ନ ଥିବଲ।
ବ�ଉଁଥିପତାଇଁ ବସଆଇସସିରି ଦୁନ୍ଧିତୀ
ନେିତାରଣ ନୟିମର ଧତାରତା ୨.୪.୨,
୨.୪.୩, ୨.୪.୬ଉଲେଂଘନକରଛିନ୍।ି
ଅେବି�ତାଗର ଜେତାେ ବଦେତା ଲତାଗି

ଆଇସସିି ତତାଙୁ୍କ ୧୪ ଦନିର ସମୟ
ବଦଇଛ।ି ଉବଲେଖବ�ତାଗ୍ୟ, ୨୦୦୦ରୁ

୨୦୧୮ ମଧ୍ୟବର ସତାମଏୁଲ୍ସ
ବେଷ୍ଇଣ୍ଜି ପକ୍ଷରୁ
୭୧ ବଟଷ୍, ୨୦୭
ଏକଦେିସୀୟଓ୬୭
ଟ-ି୨୦ ମ୍ୟତାଚବର
ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱକରଛିନ୍।ି
ବସ ଅନ୍ଜ୍ଷତାତୀୟ
କ୍ବିକଟ୍ବର ବମତାଟ୍

ଉପବର୧୧�ଜତାର୧୩୪
ରନ୍ ସଂଗ୍ର� କରଛିନ୍।ି ବସ�େିଳି
ତତାଙ୍କ ନତାମବର ୧୫୨ େିବକଟ୍
ଲପିେିର୍ଦର�ଛି।ି୨୦୧୮ବରସତାମଏୁଲ୍ସ
ଅନ୍ଜ୍ଷତାତୀୟ କ୍ବିକଟ୍ରୁ ସନ୍ନ୍ୟତାସ
ବନଇଥିବଲ।

ଅଡୁଆର� ମାେଦ୍ଧନ ସାମଏୁେ୍ସ

ଦୁବାଇ, ୨୨।୯ (ଏସେେ୍)ି
ଆଇପଏିଲ୍ ୧୪ତମ ସଂସ୍ରଣ ୩୩ତମ
ମକୁତାେଲିତାବର େୁଧେତାର ଗତଥରର
ରନସ୍ଷଅପ୍ ଦଲିେୀ କ୍ୟତାପଟିତାଲ୍ସ ଓ ସନ୍ରତାଇଜସ୍ଷ
�ତାଇଦରତାେତାଦ୍ ମଧ୍ୟବର ଅନୁଷ୍ତି ବ�ତାଇଛ।ି
ଦୁେତାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟତାସନତାଲ କ୍ବିକଟ୍ ଷ୍ତାଡୟିମବର
ବଖଳତା�ତାଇଥିେତା ଏ�ି ମ୍ୟତାଚ୍ ପେୂ୍ଷରୁ ୧୪ତମ
ସଂସ୍ରଣ୨ୟପ�୍ଷ୍ୟତାୟରପ୍ରଥମକବରତାନତାବକସ୍
ସତାମ୍ନତାକୁ ଆସଥିିଲତା। �ତାଇଦରତାେତାଦ୍ର �େୁ ଦରୁ ତ
ବେତାଲର୍ ଟ.ି ନଟରତାଜନଙ୍କ ରବିପତାଟ୍ଷ କବରତାନତା
ପଜଟିେି େତା�ତାରଥିିଲତା। ଏ�ତାସବର୍ଦ୍ ମ୍ୟତାଚ୍ବର
ଏ�ତାର ବକୌଣସି ପ୍ରେତାେ ପଡ଼ି ନ ଥିଲତା। ଟସ୍
ଜତିି ପ୍ରଥବମ େ୍ୟତାଟଂି କରଥିିେତା �ତାଇଦରତାେତାଦ୍
ପ୍ରତପିକ୍ଷବେତାଲଂିକୁସତାମ୍ନତାକରିନପତାରିନରି୍ଦ୍ଷତାରତି
୨୦ ଓେରବର ୯ େିବକଟ୍ �ରତାଇ ମତାତ୍ ୧୩୪

ରନ କରଥିିଲତା। ଦଲିେୀ କ୍ୟତାପଟିତାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦକ୍ଷଣି
ଆରିେକତାର ଦୁଇ ଡତା�ତାଣ�ତାତୀ ଦରୁ ତ ବେତାଲର
କତାଗବିସତା ରେତାଡତା ଓ ଏନ୍ରଚି ବନତାବଜ୍ଷ ପ୍ରେତାେୀ
ବେତାଲଂି କରଥିିବଲ। ବସ�େିଳି ସ୍ପନିର ଅକ୍ଷର
ପବଟଲମଧ୍ୟ୨ଟିେିବକଟ୍ବନଇ�ତାଇଦରତାେତାଦ୍କୁ

େଡ଼ ବସ୍ତାର କରେିତାବର ଅଟକତାଇଥିବଲ।
ଜେତାେବର ୧୩୫ ରନର ବଛତାଟଆି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ
ପଛିତାକରଥିିେତାଋଷେପନ୍ଙ୍କବନତୃତ୍ୱତାଧୀନଦଲିେୀ
ବେଷଖେରସରୁ୍ଦତା୧୫ଓେରବରଦୁଇଟିେିବକଟ୍

�ରତାଇ୯୯ରନ୍ସଂଗ୍ର�କରଛି।ିପଥୃ୍ବୀସ୧୧ଓ
େଖିରଧତାେନ୪୨ରନକରିଆଉଟ୍ବ�ତାଇଛନ୍।ି

ମ୍ୟତାଚବରଟସ୍ଜତିିପ୍ରଥବମେ୍ୟତାଟଂିକରଥିିେତା
�ତାଇଦରତାେତାଦ୍ଅଧିନତାୟକବକନ୍େିଲୟିମସନ୍ଙ୍କ
ନଷି୍ପର୍ି ସମ୍ରୂ୍୍ଷ େୁଲ ପ୍ରମତାଣତି ବ�ତାଇଥିଲତା। ଦଳ
ଖତାତତା ବଖତାଲେିତା ପେୂ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଷଷ୍ଷ ଓପନର୍ ବଡେଡି୍
େତାର୍୍ଷରଙ୍କେିବକଟ୍�ରତାଇଥିଲତା।ଏନ୍ରଚି୍ବନତାବଜ୍ଷ
ଏ�ି େିବକଟ୍ ବନଇ ଦଲିେୀକୁ ପ୍ରଥମ ବରେକ୍ ଥରୁ
ବଦଇଥିବଲ।ଏ�ତାପବରେିବକଟ୍କପିରରରି୍ଦମିତାନ
େତା�(୧୮ରନ,୧୭େଲ୍)ମଧ୍ୟକ୍ଜିବରବସଟ୍
ବନଇଆସଥୁିେତାବେବଳରେତାଦତାଙ୍କେଲବରେଖିର
ଧତାେନଙ୍କ �ତାତବର କ୍ୟତାଚ ବ�ତାଇ ପ୍ୟତାେଲିୟିନ
ବଫରଥିିବଲ।ମଧ୍ୟକ୍ମବରଅଧିନତାୟକେିଲୟିମସନ୍
ଓ ମନୀଷ ପତାବଣ୍ ମଧ୍ୟଦଳୀୟ ବସ୍ତାରକୁଆଗକୁ
େଢ଼଼ତାଇ ବନେତାକୁ ପ୍ରବଚଷ୍ତା କରଥିିବଲ। ଉେୟ
େଲ ଆରମ୍ଭ କରଥିିବଲ ମଧ୍ୟ େଡ଼ ବସ୍ତାରବର
ପରଣିତକରତାଇେତାବରେଫିଳବ�ତାଇଥିବଲ।ମତାତ୍

୨ଟିେଲ୍ ଅନ୍ରବରେିଲୟିମସନ୍ (୧୮ରନ) ଓ
ପତାବଣ୍(୧୭)ଙୁ୍କଆଉଟ୍କରିଦଲିେୀେଡ଼ସଫଳତତା
ପତାଇଥିଲତା। ବତବେ ମଧ୍ୟ-ନମି୍ନକ୍ମବର ଅେଦୁଲ
ସତାମତାଦ୍ ଓ ଆଫଗତାନସି୍ତାନ ଷ୍ତାର୍ ଅଲ୍ରତାଉଣ୍ର

ରସଦି୍ଖତାନ୍କଛିଟିତାଉବଲେଖନୀୟପତାଳିବଖଳେିତାରୁ
�ତାଇଦରତାେତାଦ୍୯େିବକଟ୍ବର୧୩୪ରନରଏକ
ସମ୍ତାନଜନକ ବସ୍ତାର ଠଆି କରତାଇପତାରଥିିଲତା।
ଜମ୍ୁ ଓକେ୍ୀରସତାମତାଦ୍ ୨୮ ଓରସଦି୍ ୨୨ରନ
କରଥିିବଲ।ସଫଳବେତାଲରେତାବେଦଲିେୀପକ୍ଷରୁ
ରେତାଡତା୩ଟିଏେଂବନତାବଜ୍ଷଓଅକ୍ଷର୨ଟିବଲଖତାଏ
େିବକଟ୍ସଫଳତତାପତାଇଥିବଲ।

ରବାଡ଼ା, ନ�ାନ୍ଜେଙ୍କ ପ୍ରଭାବୀ ନବାଲଂି



ଆ
ଇପ

ଏିଲ୍
  ୨୦

୨୧

ଆଜ�ି ମ୍ୟାଚ୍ 
ମମୁ୍ବଇ 
େନତାମ

ରକାେକାତା
ବେନୁ୍ୟ-ଆବୁଧାବ ି

ବଖଳଆରମ୍ଭ-ରାତ ି୭ଟା ୩୦
ପ୍ରସତାରଣ-ଷ୍ାର ସ୍ାଟ୍୍ସ ସେଟ୍ ୱକ୍ସ
ଷ୍ଟ୍ରମିଂି-ଡସି୍ େୀ ହଟ୍ ଷ୍ାର

େଂକ୍ପି୍ତ ସ୍ାର
ହାଇଦରାବାଦ୍ : ୧୩୪/୯, ୨୦ ଓେର
(ସତାମତାଦ୍-୨୮,ରସଦି୍-୨୨,େିଲୟିମସନ୍-୧୮,
ରରି୍ଦମିତାନ-୧୮, ପତାବଣ୍-୧୭, ରେତାଡତା-
୩/୩୭,ବନତାବଜ୍ଷ-୨/୧୨)।
ଦଲି୍ୀ କ୍ା୍ଟିାଲ୍: ୯୯/୨, ୧୫ ଓେର
(େଖିର-୪୨, ବଶ୍ରୟତାସ ଆୟତାର ଅପରତାଜତି-
୩୭, ପଥୃ୍ବୀ ସ-୧୧, ଖଲଲି ଅ�ମ୍ଦ-୧/୧୨,
ରସଦିଖତାନ୍-୧/୨୬)।

ସଞ୍ ୁସାମ୍ ସନଙୁ୍ ୧୨ େକ୍ଷ ଜ�ମିାନା
ଦୁେତାଇ,୨୨ତା୯(ଏବଜନ୍ସ)ି:ରତାଜସ୍ତାନରୟତାଲ୍ସଅଧିନତାୟକସଞ୍ୁସତାମସନଙୁ୍କଜରମିତାନତାକରତା�ତାଇଛ।ି
ମଙ୍ଳେତାର ବଖଳତା�ତାଇଥିେତା ପଞ୍ତାେ କଙି୍ସ େପିକ୍ଷ ମ୍ୟତାଚ୍ବର ଦଳ ମନ୍ଥର ବେତାଲଂି କରଥିିେତାରୁ
ସତାମସନଙ୍କ ଉପବର ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କତାର ଜରମିତାନତା ବ�ତାଇଛ।ି ସତାମସନଙ୍କ ଦଳ ନରି୍ଦ୍ଷତାରତି ସମୟ
ମଧ୍ୟବର୨୦ଓେରପରୂଣକରପିତାରିନଥିଲତା।ବତବେଉକ୍ତମ୍ୟତାଚ୍ବରରତାଜସ୍ତାନରୟତାଲ୍ସ୨ରନ୍ର
ଚରି୍ତାକଷ୍ଷକେଜିୟ�ତାସଲକରଥିିଲତା। ବେଷଓେରବରପଞ୍ତାେକୁେଜିୟୀ ବ�େତାକୁମତାତ୍୪ରନ୍
ଆେେ୍ୟକବ�ଉଥିେତାବେବଳଫତାଷ୍ବେତାଲରକତାର୍୍ଧିକତ୍ୟତାଗୀ ବେତାଲଂିକରେିତାକୁଆସିନବିକତାଲତାସ
ପରୁନଓଦୀପକ�ୁଦତାଙୁ୍କଆଉଟ୍କରେିତାସ�ମତାତ୍ବଗତାଟଏିରନ୍ବଦଇଥିବଲ।ଫଳବରପଂଜତାେ
�ତାତରୁନଶି୍ତିେଜିୟଛଡ଼ତାଇଆଣଥିିଲତାରତାଜସ୍ତାନ।
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