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‘ରାଧେ ଶ୍ାମ’ ଧ�ାଡ଼ଙି୍କ 
ମଧ୍ୟଧର ଫାଟପଷୃ୍ା

ଉତ୍ତର ଓଡ଼ଶିାରୁ ଟଳୁନ ିବନ୍ା ଭୟ

ବନ୍ୟା, ବୟାତ୍ୟା, ବଢ଼ ିମରୁଡ଼ରିର ରୟାଜ୍
କଲବଲ ହଉଥୟାଇ,

ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ରେଖ ଶଣୁ ିସବୁ
ବଲବଲ ଛନ୍ ିଚୟାହ ିଁ।

ଆମର ପ୍ୟାପ୍ ନ ରେଇ
ହଟ ରେଖଛୁନ୍ ିକୁଟ କପଟଆି,

ପେୁଅଁ ଫୁଲଆି ସୟାଇଁ...॥

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

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୨ା୯ (ସମସି): ମୟାଲକୟାନଗରି ି
ଏବଂ ରୟାଉରରକଲୟା ପରର ବୁଧବୟାର ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ 
ନବ୍ରୀନ ପଟ୍ଟନୟାୟକ ବଲୟାଙ୍୍ରୀରବୟାସ୍ରୀଙୁ୍ ଉପହୟାର 
ରେଇଛନ୍ ିସ୍ୟାଟ୍ଟ ସ୍ୟାସ୍୍ କୟାଡ଼୍ଟ। ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ବଲୟାଙ୍ରି 
ଜଲି୍ୟାର ବଭିନି୍ନ ସ୍ୟାନରର ବଜୁି ସ୍ୟାସ୍୍ କଲ୍ୟାଣ 
ର�ୟାଜନୟାରର ସ୍ୟାଟ୍ଟ ରହଲ୍ ଥ କୟାଡ଼୍ଟ ବଣ୍ଟନ କରଛିନ୍।ି 
ଜଲି୍ୟାର ପ୍ଥମ ହତିୟାଧିକୟାର୍ରୀ ଭୟାବରର ସରରୟାଜନି୍ରୀ 
ବହେିୟାର ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ଠୟାରୁ ସ୍ୟାସ୍୍ କୟାଡ଼୍ଟଗ୍ରହଣ 

କରଥିିରଲ। ଅନୁରୂପ ଭୟାବରର ଟଟିଲିୟାଗଡ଼଼, 
ପୟାଟଣୟାଗଡ଼଼ରର ମଧ୍ୟ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୟାସ୍୍ କୟାଡ଼୍ଟ ବଣ୍ଟନ 
କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ସ୍ୟାସ୍୍ କୟାଡ଼୍ଟ ର�ୟାଗୁଁ ଜଲି୍ୟାର ସୟାରଢ଼ 
ଚୟାର ି ଲକ୍ଷ ପରବିୟାର ସଧିୟାସଳଖ ଭୟାରବ ଉପକୃତ 

ରହରବ। ଏହ ି ଗସ୍ତ ସମୟରର ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଲି୍ୟାର 
୨୦୦ ରକୟାଟ ି ଟଙ୍ୟାର ଉନ୍ନୟନମଳୂକ ପ୍କଳ୍ପର 
ଉଦ୍ ଘୟାଟନ କରବିୟା ସହତି ୫୯୭ ରକୟାଟ ି ଟଙ୍ୟାର 

ପ୍କଳ୍ପ ପୟାଇଁ ଭତି୍ପି୍ସ୍ତର ରଖିଥିରଲ। ରସହପିର ି
ପୟାଟଣୟାଗଡ଼଼ରର ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଶିଙ୍ର ପ୍ରୀଠର 
ବକିୟାଶ ପୟାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭତି୍ପି୍ସ୍ତର ରଖିଥିରଲ।

ଏହ ିଅବସରରର ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ସଭଙୁି୍ ନୂଆଖୟାଇ 
ଜୁହୟାର କରବିୟା ସହ ବଲୟାଙ୍୍ରୀର ଗସ୍ତ କରଥିିବୟାରୁ 
ନଜିର ଆନନ୍ଦବ୍କ୍ତ କରଛିନ୍।ି ରସ କହଛିନ୍ ି
ର� ସ୍ୟାଟ୍ଟ ରହଲ୍ ଥ କୟାର୍ଟର ବ୍ବସ୍ୟା ସୟାଧୟାରଣ 
ରଲୟାକଙ୍ର ଚକିତି୍ୟା ବ୍ବସ୍ୟାରର ରୂପୟାନ୍ର 
ଆଣପିୟାରବି। ରେଶର ସ୍ୟାସ୍୍ ରସବୟା ରକ୍ଷତ୍ରରର ଏହୟା 
ଏକ ମୟାଇଲଖଣୁ୍ଟ ସୟାବ୍ସ୍ତ ରହବ। 

ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିିରଲ ର� ବଜୁି ସ୍ୟାସ୍୍ କଲ୍ୟାଣ 
ର�ୟାଜନୟାକୁ ନୂଆ ରୂପରର କୟା�୍ଟ୍କୟାର୍ରୀ କରୟା�ୟାଇ 
ଜୟାତ୍ରୀୟ ଓ ରୟାଜ୍ ଖୟାେ୍ ସରୁକ୍ଷୟା 

 ବ୍ରଜରାଜେଗର, ୨୨।୯ (ସମସି): ଝୟାରସଗୁଡ଼ୁୟା ଜଲି୍ୟା 
ବ୍ରଜରୟାଜନଗର ଥୟାନୟା ଗଙ୍ୟାନଗର ଫୟାଟକପଡ଼ୟାରର 
ଆଜ ି ଏକ ଅଭୟାବନ୍ରୀୟ ଘଟଣୟା 
ଘଟଛି।ି ଏକ ଘର ଭତିରୁ ମୟା’ ଓ ୨ 
ଝଅିଙ୍ ମତୃରେହ ଉଦ୍ୟାର କରଛି ି
ପଲୁସି। ମତୃକ ୩ ଜଣ ରହରଲ 
୨୮ ବର୍ଟ୍ରୀୟୟା ରସୟାନ ି ରପୟାେୟାର, 
ଝଅି ମସୁ୍ୟାନ (୫) ଓ ରୟାଧିକୟା (୩)। ଏହୟା ହତ୍ୟା ନୟା 
ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତୟାହୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହୟାଇନୟାହ ିଁ। ମତୃ ମହଳିୟାଙ୍ 

ସ୍ୟାମ୍ରୀ ନୟାରୟାୟଣ ରପୟାେୟାର ରଫରୟାର ଥିବୟାରୁ ପରବିୟାରର 
୩ ଜଣଙ୍ ମତୁୃ୍କୁ ରନଇ ସୟାଧୟାରଣରର ସରନ୍ଦହ 

େୃଢ୍ରୀଭୂତ ରହୟାଇଛ।ି ମତୃ ମହଳିୟାଙ୍ 
ମୟାଆଙ୍ ଏତଲୟା କ୍ରରମ ପଲୁସି ଥୟାନୟା 
ରକସ୍  ନମ୍ବର ୨୬୯/୨୧, ଭୟାରତ୍ରୀୟ 
ପଙି୍ଳ ରକୟାଡ଼ ଧୟାରୟା ୩୦୨ରର ଏକ 
ମୟାମଲୟା ରୁଜୁ କର ି ଘଟଣୟାର ତେନ୍ 

ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ସଚୂନୟା ଅନୁସୟାରର, ନୟାରୟାୟଣ ଓ ରସୟାନ ି
ନଜି ୨ ଝଅିଙ୍ ସହ ଗଙ୍ୟାନଗର 

 େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୨|୯(ଏନଜେ୍)ି: ସୁପୁ୍ମିରକୟାଟ୍ଟଙ୍ 
କଡ଼ୟା ଭତ୍୍ଟନୟା ପରର ପ୍ରତ୍କ କରରୟାନୟା 
ମତୃକଙ୍ ପରବିୟାରକୁ ୫୦ ହଜୟାର ଟଙ୍ୟା 
ରଲଖୟାଏ ଁ ଅନୁକମ୍ୟାମଳୂକ ସହୟାୟତୟା େଆି�ବି 
ରବୟାଲ ି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାରଙ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହୟା�ୟାଇଛ।ି 
ସରକୟାର ସପୁ୍ମିରକୟାଟ୍ଟରର ଜବୟାବ େୟାଖଲ 
କର ିଏହ ି ସଚୂନୟା ରେଇଛନ୍।ି ରତରବ ଏହ ି ଅଥ୍ଟ 
ରୟାଜ୍ ବପି�୍୍ଟ ୟ ରଲିଫି ପୟାଣ୍(ିଏସରଆିରଏଫ)
ରୁ େଆି�ବି ଏବଂ ରୟାଜ୍ ସରକୟାର ଏହୟାକୁ 
ବହନ କରରିବ। ଉଦ୍ୟାରକୟା�୍୍ଟ ରର ସୟାମଲି ଥିବୟା 
ରଲୟାକଙ୍ ପରଜିନଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ଅନୁକମ୍ୟାମଳୂକ 
ସହୟାୟତୟା ପ୍େୟାନ କରୟା�ବି। ପବୂ୍ଟରୁ ମତୁୃ୍ବରଣ 
କରଥିିବୟା ଏବଂ ଭବରି୍ତରର ମତୁୃ୍ ପୟାଇ ଁ ମଧ୍ୟ 
ଏହ ିଅଥ୍ଟ େଆି�ବି ରବୟାଲ ିକୁହୟା�ୟାଇଛ।ି ସରବ୍ଟୟାଚ୍ଚ 
ନ୍ୟାୟୟାଳୟଙ୍ ନରିଦ୍୍ଟଶ ପରର ଏନରଏିମଏ 
ଅନୁକମ୍ୟାମଳୂକ ସହୟାୟତୟା ରନଇ ମୟାଗ୍ଟେଶଶିକୟା 
ପ୍ସୁ୍ତତ କରଛି।ି 

ସଚୂନୟାର�ୟାଗ୍ ର� କରରୟାନୟାରର ଏ ପ�୍୍ଟ ନ୍ 
୪୪୫୭୬୮ ରଲୟାକ ପ୍ୟାଣ ହରୟାଇରଲଣ।ି 
ଏହ ି ରଲୟାକଙ୍ ପରବିୟାର ବଗ୍ଟଙୁ୍ କ୍ଷତପିରୂଣ 
ରେବୟା ଲୟାଗ ି େ୍ରୀଘ୍ଟେନିରୁ େୟାବ ି କରୟା�ୟାଉଛ।ି 
ପରରିଶରରର ରକନ୍ଦ୍ର ଏ ରନଇ ରୟାଜ ି ରହୟାଇଛ।ି 
ଗତ ଶଣୁୟାଣରିର କରରୟାନୟା ମତୃକଙ୍ ପରବିୟାର 
ସେସ୍ଙୁ୍ କ୍ଷତପିରୂଣ ରେବୟାକୁ ସରକୟାର ମନୟା 
କରରିେଇଥିରଲ। ଏହୟାକୁ ରକୟାଟ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍୍ରୀକୟାର 
କରରିନଇଥିରଲ। କନୁି୍ ବପି�୍୍ଟ ୟ ପ୍ଶମନ 
ଆଇନ ଅନୁ�ୟାୟ୍ରୀ କ୍ଷତପିରୂଣ ରେବୟା ନମିରନ୍ 
କ ି ପେରକ୍ଷପ ନଆି�ୟାଇଛ ି ଜଣୟାଇବୟାକୁ ରକୟାଟ୍ଟ 

ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ନରିଦ୍୍ଟଶ ରେଇଥିରଲ। ଏହୟା ଉପରର 
ରସରପଟେମ୍ବର ୨୩ ତୟାରଖି ସଦୁ୍ୟା ରକୟାଟ୍ଟଙୁ୍ ତଥ୍ 
େଆି�ବି ରବୟାଲ ି ସଲସିଟିର ରଜରନରୟାଲ 
ତୁରୟାର ରମରହଟ୍ଟୟା କହଥିିରଲ। ରସହପିର ି ଗତ 
ରସୟାମବୟାର କରରୟାନୟାରର ଚୟାପଗ୍ରସ୍ତ ରହୟାଇ 
ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଥିିବୟା ରଲୟାକଙ୍ ମତୁୃ୍କୁ 
କରରୟାନୟା ମତୁୃ୍ ଧରବିୟାକୁ ସରବ୍ଟୟାଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟୟାଳୟ 

କହଥିିରଲ। ଏ ରନଇ ରୟାଜ୍ସରକୟାରମୟାନଙୁ୍ 
ନୂଆ ମୟାଗ୍ଟେଶଶିକୟା ଜୟାର ି କରୟା�ୟାଉ। କରରୟାନୟା 
ର�ୟାଗୁ ଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଥିିବୟା ରଲୟାକଙ୍ ମତୁୃ୍କୁ 
କରରୟାନୟାଜନତି ନ ମୟାନବିୟା ଗ୍ରହଣର�ୟାଗ୍ ନୁରହ।ଁ 
ରସମୟାନଙୁ୍ କରରୟାନୟା ମତୁୃ୍ ପ୍ମୟାଣପତ୍ର ମଳିବିୟା 
ଉଚତି। ଚଳତି ବର୍ଟ ଜୁନ ମୟାସରର କରରୟାନୟା 
ମତୃକଙ୍ ପରବିୟାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ୟା ରଲଖୟାଏ ଁ
ଅନୁକମ୍ୟାମଳୂକ ସହୟାୟତୟାରେବୟା ସମ୍ଭବ ନୁରହଁ 
ରବୟାଲ ିରକନ୍ଦ୍ର ସପୁ୍ମିରକୟାଟ୍ଟଙୁ୍ ଜଣୟାଇଥିଲୟା।

ମା’ ଓ ଦୁଇ ଝଅିଙୁ୍ ହତ୍ା

ପ୍ରରତ୍କ ରକାଭଡି୍  ମତୃକଙ୍କ ପରବିାରକୁ ମଳିବି କ୍ଷତପିରୂଣ

ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଟଙୁ୍କ ଜଣାଇରେ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର

ସହାୟତା ରାଶ ି ୫୦ ହଜାରବଲାଙ୍ରିରର ବକିାଶର ବସି୍ାର

 କଟକ, ୨୨ା୯ (ସମସି): ଭଜିଲିୟାନ୍ସ 
ଜୟାଲରର ପଡ଼ଛିନ୍ ି ମୟାଲକୟାନଗରି ି ଜଲି୍ୟା ରମୟାଟୁ 
ଥୟାନୟାଧିକୟାର୍ରୀ ସଶୁୟାନ୍ ସୟାହୁ। ବୁଧବୟାର ସନ୍୍ୟାରର 
ଶ୍୍ରୀ ସୟାହୁ ରମୟାଟୁରୁ ଏକ କୟାର୍  ର�ୟାରଗ କଟକ 
ଫୁଲନଖରୟାସ୍ତି ନଜି ବୟାସଭବନକୁ ଆସଥୁିବୟା 
ରବରଳ ରଖୟାଦ୍୍ଟୟା ନକିଟରର ଭଜିଲିୟାନ୍ସ ଟମି 
ତୟାଙୁ୍ ଅଟକୟାଇଥିଲୟା। ଶ୍୍ରୀ ସୟାହୁ ବପିଳୁ ଅଥ୍ଟ 
ରନଇଆସଥୁିବୟା ସମ୍କ୍ଟରର ଭଜିଲିୟାନ୍ସ ପବୂ୍ଟରୁ ସଚୂନୟା ପୟାଇଥିଲୟା। ଭଜିଲିୟାନ୍ସ 
ଟମି କୟାର୍ କୁ ତଲୟାସ ି କରବିୟା ପରର ରସଥିରର ୨.୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ୟା ଥିବୟା 
ଜଣୟାପଡ଼ଥିିଲୟା। ଏହ ିଟଙ୍ୟା ସମ୍କ୍ଟରର ଶ୍୍ରୀ ସୟାହୁ ଭଜିଲିୟାନ୍ସକୁ ସରନ୍ୟାରଜନକ 
ଉତ୍ର ରେଇ ନପୟାରବିୟାରୁ ଉକ୍ତ ଟଙ୍ୟାକୁ ଜବତ କରୟା�ୟାଇଛ।ି ଏଥିସହ ଶ୍୍ରୀ 
ସୟାହୁଙୁ୍ ଭଜିଲିୟାନ୍ସ ପଚରୟାଉଚରୟା ଚଳୟାଇଥିବୟା ରବରଳ ତୟାଙ୍ କଟକସ୍ତି 
ବୟାସଭବନ ସହ ରମୟାଟୁ ଓ ମୟାଲକୟାନଗରିରିର ଚଢ଼ଉ ଜୟାର ିରଖିଛ।ି

ଭଜିେିାନ୍ସ ଜାେରର ରମାଟୁ ଥାନା ଆଇଆଇସ ି

କାର୍ ରୁ ୨.୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଜବତ

ବଢୁଛ ିନଦୀ; ୨୪ରର ପଣୁ ିଲଘଚୁାପ

ଘର ଭତିରୁ ମତୃରେେ ଉଦ୍ାର 

ସ୍ାଟ୍ଟ ରହଲ୍ ଥ କାର୍ଟ ବ୍ବସ୍ାର 
ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଲ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ
ଜଲି୍ାରର ସାରେ ଚାର ିଲକ୍ଷ 
ପରବିାର ପାଇରବ ରହଲ୍ ଥ କାର୍ଟ
ହରଶିଙ୍ର ପୀଠର ବକିାଶ ପାଇଁ 
ଭତି୍ପି୍ରସ୍ର ସ୍ାପନ
୨୦୦ ରକାଟ ିଟଙ୍ାର ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ ଘାଟତି
୬୦୦ ରକାଟ ିଟଙ୍ାର ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପାଇଁ ଭତି୍ପି୍ରସ୍ର ସ୍ାପନ
ଅନ୍ ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ ଲାଗ ି
ଆଦଶ୍ଟ ରହବ ରାରଜନ୍ଦ୍ର

 ବଲାଙ୍ରି, ୨୨ା୯ (ସମସି): ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାରଙ୍ 
ପ୍ବତ୍ଶିତ ଆୟରୁ୍ୟାନ ର�ୟାଜନୟାଠୟାରୁ ବଜୁି ସ୍ୟାସ୍୍ 
କଲ୍ୟାଣ ର�ୟାଜନୟା ବହୁତ ଭଲ। ରୟାଜ୍ବୟାସ୍ରୀଙ୍ 
ହତି ଲୟାଗ ି ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ର�ଉଁ ସ୍ୟାଟ୍ଟ ରହଲ୍ ଥ କୟାଡ଼୍ଟ 
ପ୍ଚଳନ କରଛିନ୍ ି ତୟାହୟା ସୟାଧୟାରଣ ରଲୟାକଙ୍ 
ପୟାଇଁ ରବଶ୍  ଉପର�ୟାଗ୍ରୀ ରହବ ରବୟାଲ ି କହଛିନ୍ ି
ବଲଙ୍ରିର େୁଇ ବଧିୟାୟକ ନରସଂିହ ମଶି୍ ଓ 

ସରନ୍ୟାର ସଂିହ ସୟାଲୁଜୟା। ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ୍ରୀନ 
ପଟ୍ଟନୟାୟକ େନିକିଆି ବଲୟାଙ୍ରି ଗସ୍ତ ଅବସରରର 
ଶ୍୍ରୀ ସୟାଲୁଜୟା କହଛିନ୍ ି ର� ଆୟରୁ୍ୟାନ ର�ୟାଜନୟା 
ପରବିରତ୍୍ଟ ରୟାଜ୍ ସରକୟାର ବଜୁି ସ୍ୟାସ୍୍ କଲ୍ୟାଣ 
ର�ୟାଜନୟାରର ର�ଉଁ ସ୍ୟାଟ୍ଟ କୟାଡ଼୍ଟ ବୟାଣ୍ଟଛୁନ୍ ି ତୟାହୟା 
ସୟାଧୟାରଣ ରଲୟାକଙ୍ କୟାମରର ଆସବି। ରୟାଜ୍ରର 
ଆୟରୁ୍ୟାନ ର�ୟାଜନୟା ଲୟାଗ ୁ କରୟା�ବିୟାର ରକୌଣସ ି
ଆବଶ୍କତୟା ନୟାହ ିଁ। ବଜୁି ସ୍ୟାସ୍୍ କଲ୍ୟାଣ ର�ୟାଜନୟା 
ଲୟାଗ ୁକରଥିିବୟାରୁ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ଏହ ି

ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙୁ୍ ପ୍ରଶଂସା 
କରଲ ନରସଂିହ-ସାଲୁଜା

ଆୟଷୁା୍ନଠାରୁ ଭେ ବଜୁି 
ସ୍ାସ୍୍ କେ୍ାଣ ର�ାଜନା

 ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୨।୯(ସମସି)

ବରଙ୍ୟାପସୟାଗରରର ସଷୃ୍ଟ ି ରହୟାଇଥିବୟା ଲଘଚୁୟାପ 
ବତ୍୍ଟମୟାନ ଝୟାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରର ସକ୍ରୟି ରହଛି।ି 
ଏହୟାପ୍ଭୟାବରର ଝୟାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରମତ ଉତ୍ର ଓଡ଼ଶିୟାରର 
ବର୍ଟୟାର ପ୍ଭୟାବ ରହଛି।ି ଉପରମଣୁ୍ଡରର ବର୍ଟୟା ର�ୟାଗୁଁ 
ଉତ୍ର ଓଡ଼ଶିୟାର ବଭିନି୍ନ ନେ୍ରୀରର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ ି
ପୟାଇଛ।ି ବରିଶର କର ିଜଳକୟା ନେ୍ରୀରର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ ି
ର�ୟାଗୁଁ ତଳଆି ଅଞ୍ଚଳରର ପୟାଣ ିମୟାଡ଼ବିୟାରର ଲୟାଗଛି।ି 
ଜଳକୟା ନେ୍ରୀ ମଥୟାନ୍ରୀଠୟାରର ବପିେ ସରଙ୍ତ ୫.୫୦ 
ମଟିର ରହଥିିବୟା ରବରଳ ବତ୍୍ଟମୟାନ ଏହୟା ୭ ମଟିର 
ଉପରର ପ୍ବୟାହତି ରହଉଛ।ି ଫଳରର ଜରଳଶ୍ୱର ଓ 
ବସ୍ତୟା ବ୍ଲକର ବହୁ ଗୟାଁ ଜଳମଗ୍ନ ରହୟାଇଛ।ି ରସହପିର ି
ରବୈତରଣ୍ରୀ ନେ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପଣୁ ି ସତକ୍ଟ ସରଙ୍ତ ପୟାର 
କରଛି।ି ଆଖଆୁପେୟା ନକିଟରର ରବୈତରଣ୍ରୀ ସତକ୍ଟ 

ସରଙ୍ତ ଟପ ି ୧୭.୩୪ ମଟିର ଉପରର ପ୍ବୟାହତି 
ରହଉଛ।ି ସବୁର୍୍ଟରରଖୟା ମଧ୍ୟ ରୟାଜଘୟାଟଠୟାରର ସତକ୍ଟ 
ସରଙ୍ତ ପୟାର୍  କରସିୟାରଛି।ି ଏରବ ନେ୍ରୀରର ଜଳସ୍ତର 
ବଢ଼଼ୁଥିବୟାରୁ ନେ୍ରୀକୁଳଆି ରଲୟାରକ ଆତଙି୍ତ ଅଛନ୍।ି 

ଅନ୍ପରଟ ୨୪ ତୟାରଖିରର ପଣୁ ିଏକ ଲଘଚୁୟାପ ରହବୟା 
ରନଇ ପୟାଣପିୟାଗ ରକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସଚୂନୟା େଆି�ୟାଇଛ।ି 
ଏହୟା ପ୍ଭୟାବରର ୨୬ ତୟାରଖିଠୟାରୁ ରୟାଜ୍ରର ବର୍ଟୟାର 
ପରମିୟାଣ ବୃଦ୍ ିରହବ।

ବପିଦ ସରଙ୍ତ ଉପରର  
ପ୍ରବାହତି ରହଉଛ ିଜଳକା
ସତକ୍ଟ ସରଙ୍ତ ରରଇଁଲା 
ରବୈତରଣୀ-ସବୁର୍୍ଟରରଖା
ବସ୍ା, ଜରଳଶ୍ୱର ବ୍ଲକର 
ବହୁ ଗାଁରର ପଶଲିା ପାଣ ି
ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିାରର 
ପ୍ରବଳ ବର୍ଟା ଆଶଙ୍ା
ମ୍ାଁମାର ଉପକୂଳରର 
ସଷୃ୍ ିରହାଇଛ ିଘରୂ୍୍ଣିବଳୟ}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

 ନ�ୌଦ୍ାର, ୨୨ା୯ (ସମସି): ଜଳଖିଆ ରେୟାକୟାନ ଆଗରର 
କୁକୁରମୟାରନ ସବୁେନି ଗହଳ ି କରୁଥିରଲ। ମଳତ୍ୟାଗ 
କରବିୟା ସହ ରକୟାଇଲୟା ଆଞ୍ଚ କୟାଢ଼ ି ରେଉଥିରଲ। ପ୍ତ୍ହ 
ରେୟାକୟାନ୍ରୀ ହଇରୟାଣ ହରକତ ରହଉଥିବୟାରୁ ଅତଷି୍ଠ ରହୟାଇ 
ରଶରରର ରସମୟାନଙୁ୍ ମୟାରରିେବୟାକୁ ନଷି୍ପତ୍ ି ରନରଲ। ଏଭଳ ି
ଏକ ବବ୍ଟରରୟାଚତି ଘଟଣୟା ଘଟଛି ି ରଚୌଦ୍ୟାର ଥୟାନୟା ଅନ୍ଗ୍ଟତ 
ଶଙ୍ରପରୁ ଗ୍ରୟାମରର। ଫଳରର ପଲୁସି ଅଭ�ିକୁ୍ତ 

 ପରୁଲୀ, ୨୨ା୯ (ସମସି): ବନ୍ପ୍ୟାଣ୍ରୀ 
ଆଇନ-୧୯୭୨ ଅନୁ�ୟାୟ୍ରୀ ସରୁି୍ଲ-
୧ ରଶ୍ଣ୍ରୀଭୁକ୍ତ ସୟାମଦୁ୍କି ଜ୍ରୀବଙୁ୍ 
ଧରବିୟା ଏବଂ ବକି୍ର ି କରବିୟା େଣ୍ଡନ୍ରୀୟ 
ଅପରୟାଧ। କନୁି୍ ସରଚତନତୟା ଅଭୟାବ 
ଏବଂ ବନ୍ପ୍ୟାଣ୍ରୀ ଆଇନ ବରିୟରର 
ଅରନକ ଜୟାଣ ି ନ ଥିବୟାରୁ ରଖୟାଲୟାରଖୟାଲ ି
ସରୁି୍ଲ-୧ ଜ୍ରୀବଙୁ୍ ବକି୍ର ି କରୟା�ୟାଉଛ।ି 
ରୟାଜ୍ର ୪୮୦ କମି ି ରବଳୟାଭୂମରିର 
ଏମତି ିଖଲୁମଖଲୁୟା ବନ୍ପ୍ୟାଣ୍ରୀ ଆଇନକୁ 

  ‘ସଡୁି୍େ-୧’ ସାମଦୁ୍କି ଜୀବଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା ପାଇଁ ପେରକ୍ଷପ

ପରୁୀ ରବଳାଭୂମରୁି ୬ କଗି୍ା ରକାରାଲ ଜବତ

 ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୨ା୯(ସମସି): ବଭିନି୍ନ ରୟାକ୍ତରଖୟାନୟାରର ରୟାକ୍ତରଙ୍ ଅଭୟାବ 
ରହଥିିବୟା ରବରଳ ରରୟାଗ୍ରୀ ଚକିତି୍ୟା ବୟାଧୟାପ୍ୟାପ୍ତ ରହଉଛ।ି ଏପରସି୍ରଳ ଫୟାମ୍ଟୟାସଷି୍ଟ 
ମୟାନଙୁ୍ ଚକିତି୍ୟାରର ନରିୟୟାଜତି କରବିୟା ପୟାଇ ଁ ସ୍ୟାସ୍୍ ଓ ପରବିୟାର କଲ୍ୟାଣ 
ବଭିୟାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଷି୍ପତ୍ ିରହୟାଇଛ।ି ରୟାକ୍ତର ନ ଥିବୟା ଚକିତି୍ୟାଳୟରର ନରିୟୟାଜତି 
ଫୟାମ୍ଟୟାସଷି୍ଟ ମୟାରନ ରରୟାଗ୍ରୀଙୁ୍ ଔରଧ ଏବଂ ଇରଜେକ୍ସନ୍  ରେଇ ପୟାରରିବ 
ରବୟାଲ ିସ୍ୟାସ୍୍ ଓ ପରବିୟାର କଲ୍ୟାଣ ବଭିୟାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜୟାର ିନରିଦ୍୍ଟଶନୟାମୟାରର 
କୁହୟା�ୟାଇଛ।ି ରତରବ ଫୟାମ୍ଟୟାସଷି୍ଟଙ୍ ଚକିତି୍ୟା ଏବଂ ଔରଧ ପ୍େୟାନ କଛି ିନଦି୍ଶିଷ୍ଟ 
ରରୟାଗ୍ରୀଙ୍ ମଧ୍ୟରର ସ୍ରୀମତି ରହବି। ମ୍ୟାରଲରଆି, ଜ୍ୱର, ଚମ୍ଟ ରରୟାଗ, କୃମ,ି 
ରୟାଇରଆି, ସୟାଧୟାରଣ କ୍ଷତ, ସ୍ଳ୍ପ ରପୟାଡ଼ୟା ଜଳୟା ଭଳ ି ୧୨ ପ୍କୟାର ରରୟାଗ୍ରୀଙ୍ 
ସ୍ୟାସ୍୍ ପର୍ରୀକ୍ଷୟା କର ିଔରଧ େଆି�ୟାଇ ପୟାରବି। ବଭିୟାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହୟା�ୟାଇଛ ି
ର� ବଭିନି୍ନ କୟାରଣ ପୟାଇ ଁ ଅରନକ ରୟାକ୍ତରଖୟାନୟାରର ରୟାକ୍ତର ନୟାହୟାନ୍ ି ଏବଂ 
ରସହ ି ରୟାକ୍ତରଖୟାନୟା ଗଡ଼ୁକି ଫୟାମ୍ଟୟାସଷି୍ଟଙ୍ ଦ୍ୟାରୟା ପରଚିୟାଳତି ରହଉଛ।ି କନୁି୍ 
ବଭିୟାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ରନଇ ନଦି୍ଶିଷ୍ଟ ନରିଦ୍୍ଟଶୟାବଳ୍ରୀ ନଥିବୟାରୁ ରରୟାଗ୍ରୀଙ୍ ଚକିତି୍ୟା 
ସମ୍ଭବପର ରହଉ ନଥିଲ। ରତଣ ୁ ପରସି୍ତିକୁି େୃଷ୍ଟରିର ରଖି ନୟିମରର 
ପରବିତ୍୍ଟନ କରୟା�ବିୟା ସହ ଫୟାମ୍ଟୟାସଷି୍ଟ ମୟାନଙୁ୍ ସୟାଧୟାରଣ ରରୟାଗ୍ରୀଙ୍ ଚକିତି୍ୟା 
ସହତି ଔରଧ ପ୍େୟାନ ପୟାଇ ଁଅନୁମତ ିେଆି�ୟାଉଛ।ି

ରାକ୍ତର ନ ଥିରଲ ରରାଗୀ 
ଚକିତି୍ା କରରିବ ଫାମ୍ଟାସଷି୍

 �ନୟିମ ପରବିତ୍ତ୍ଟନ କୋ ସ୍ାସ୍୍ ବଭିାଗ

ସ୍ାମୀ ରେରାର୍ 
େତ୍ା ଅଭରି�ାଗ ଆଣରିେ 

ମତୃ ମେଳିାଙ୍କ ମାଆ

 େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୨|୯ (ଏନଜେ୍)ି: ଭୟାରତ ଗରୁୁବୟାର ଅଗ୍ନ-ି୫ 
ରକ୍ଷପଣୟାସ୍ତ୍ରର ପର୍ରୀକ୍ଷଣ କରପିୟାରର। ପରମୟାଣ ୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବହନ 
କରପିୟାରୁଥିବୟା ଏହ ିରକ୍ଷପଣୟାସ୍ତ୍ରର ଏହୟା ଅଷ୍ଟମ ପର୍ରୀକ୍ଷଣ ରହବ। 
୫ ହଜୟାର କମି ିପ�୍ଟ୍ନ୍ ଲକ୍ଷ୍ରଭେ କରପିୟାରୁଥିବୟା ଅଗ୍ନ-ି୫ର 
ପରସିର ମଧ୍ୟରର ଚ୍ରୀନର ଅରନକ ସହର ଆସଛୁ।ି ମରିଆିରର 
ଏହ ିଖବର ପ୍କୟାଶତି ରହବୟା ପରର ବସି୍ତୟାରବୟାେ ନ୍ରୀତ ିପୟାଇଁ 
ପ୍ସଦି୍ ଚ୍ରୀନ ଭୟଭ୍ରୀତ ରହୟାଇ ଶୟାନ୍ ି ଏବଂ ସରୁକ୍ଷୟା ପ୍ସଙ୍ 
ଉଠୟାଇଛ।ି ଏହୟା ପବୂ୍ଟରୁ ଚଳତି ବର୍ଟ ଜୁନ ମୟାସରର ଭୟାରତ ଅଗ୍ନ ି
ପ୍ୟାଇମର ପର୍ରୀକ୍ଷଣ କରଥିିଲୟା। ଅଗ୍ନ-ି୬ ଉପରର ମଧ୍ୟ କୟା�୍ଟ୍ 
ଜୟାର ିରହଛି।ି  ଏହୟା ରସନୟାରର ସୟାମଲି 

ଆଜ ି‘ଅଗ୍-ି୫’ର ପରୀକ୍ଷଣ  �ସୀମା େଙ୍େିା ବବ୍ଟରତା; ରୋକାନୀ ଗରିେ

ଖାଦ୍ରର ବରି ରଦଇ ୨୦ କୁକୁରଙୁ୍ ହତ୍ା

ଉଲ୍ଂଘନ ରହଉଛ।ି ବରିଶରକର ି
ର�ଉ ଁ ରବଳୟାଭୂମକୁି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରର 
ପ�୍୍ଟ ଟକ ଆସଛୁନ୍ ି ରସହଠିୟାରର 
ଅରନକ ବ୍ବସୟାୟ୍ରୀ ଏହୟାକୁ ବକି୍ର ି
କରୁଛନ୍।ି ଏ ରନଇ ‘ସକୟାଳ’ରର ତଥ୍ 

ଭତି୍କି ଖବର ପ୍କୟାଶ 
ପରର ଓଡ଼ଶିୟା ବନ 
ବଭିୟାଗ ସରୁି୍ଲ-
୧ ସୟାମଦୁ୍କି ଜ୍ରୀବ 

ଜବତ କରବିୟା େଗିରର 

ଆଗ୍ରହ ରେଖୟାଇଛ।ି ପ୍ଥମଥର ପୟାଇଁ 
ପରୁ୍ରୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକୟାର୍ରୀ (ରଏିଫ୍ ଓ) 
ପ.ି ରୟାମୟାସ୍ୟାମ୍ରୀ ଏ େଗିରର ତତ୍ପରତୟା 
ରେଖୟାଇଛନ୍।ି ପ୍ୟାଥମକି ପ�୍୍ଟ ୟାୟରର 
ବୁଧବୟାର ପରୁ୍ରୀ ବନ୍ପ୍ୟାଣ୍ରୀ ରଭିଜିନ 
ରବଳୟାଭୂମରୁି ୬ କଗି୍ରୟା ରକୟାରୟାଲ 
ଜବତ କରଛି।ି ରତରବ ରକଉଠଁୟାରୁ 
ବ୍ବସୟାୟ୍ରୀମୟାରନ ରକୟାରୟାଲ ପୟାଉଛନ୍ ି
ଏ େଗିରର ଅନୁସନ୍ୟାନ ଚୟାଲଛି ି ରବୟାଲ ି
ରଏିଫ୍ ଓ ସଚୂନୟା ରେଇଛନ୍।ି

‘ସକାଳ’ 
ପ୍ରଭାବ

ଉତ୍ମ ଚକିତି୍ା ସବୁଧିାରୁ 
ରକହ ିବଞ୍ତି ନ ହୁଅନୁ୍, ଏହା ହ ିଁ 
କାର୍ଟ୍କ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍:ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ

}ପଷୃ୍ା-୧୦}ପଷୃ୍ା-୧୦ }ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦



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। 
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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): ଓଡ଼ ଦିଶା 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 
ବାରମା୍ର 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 ନୁରହଁ। 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 ପାଇ ଁ 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 ଦିଶଗଡ଼ ଼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 ପାଇ ଁ 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 
ପାଇ ଁ 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 ପାଇ ଁ 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 ଇନସ୍ୁୟରାନ୍ସ 
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 େ. ସରୁରନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ତ୍ର ଦିପାଠୀ 
ଏବଂ ସଦ୍ନାମଧନ୍ୟା କ୍ଦୁ୍ରଗଳ୍ପ ରଲ�Òକା 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 ଆସ୍ୁୟରାନ୍ସ 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 ଇନସ୍ୁୟରାନ୍ସ 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
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ଗରୁୁବାର,
୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ଭୁବସେଶ୍ୱର,୨୨।୯(େମେି)

ପଲୁସିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ କୁ ଣ୍�ାନ୍ କର ି ରାସ୍ାଣ୍ର ଣ୍େଳ ି ବୁଲୁେ ି ଣ୍ବାଲ ି ଡାକଣି୍ଲ। 
ପସିଆିର୍  ପହଞ୍ବିା ପଣ୍ର ଉକ୍ତ ପସିଆିର୍  ସଣ୍େତ କେ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଟକ ରଖିଣ୍ଲ। ଏଭଳ ି
ଘଟଣା ନୂଆପଲ୍ୀ ଥାନା ସାଲଆିସାହରି ନରିଙ୍କାରୀ ବସ୍ଣି୍ର ଘଟେି।ି ଣ୍ତଣ୍ବ ପସିଆିର୍  
କେ୍ମଚାରୀଙୁ୍କ ଦୁବ୍ମ୍ୟବହାର କରବିା େହଙ୍ା ପଡ଼େି।ି ଏହ ି ଘଟଣାଣ୍ର ନୂଆପଲ୍ୀ ଥାନା 
ପଲୁସି ୋଆ ଓ ପଅୁକୁ ଗରି� କରେି।ି ଣ୍ସୋଣ୍ନ ଣ୍ହଣ୍ଲ ନରିଙ୍କାରୀ ବସ୍ରି ଅନତିା ଶାହ 

(୫୦) ଓ ଣ୍ଗୌତେ ଶାହ (୨୩)। ପଲୁସି କହବିା 
େତୁାବକ ଉକ୍ତ ବସ୍ରି ଜଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତ ି ରାସ୍ାଣ୍ର 
ଣ୍େଳ ି ୋଡୁଥିବାରୁ ଟ୍ା�ିକ୍  ଜାମ୍  ଣ୍ହଉଥିଣ୍ଲ। 
ଣ୍ତଣ ୁ ଣ୍ଗୌତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ କୁ ଣ୍�ାନ୍ କର ି
ପଲୁସିକୁ ଡାକଥିିଣ୍ଲ। ଣ୍ସଠାଣ୍ର ପସିଆିର୍  ପହଞ୍ ି
ଣ୍େଳରି ୋଲକି ଓ ଣ୍ଗୌତେକୁ ଥାନାକୁ ଡାକ ି
ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ ନାଣ୍ର �ଇସଲା କରବିା 
ଲାଗ ି ପସିଆିର୍  କେ୍ମଚାରୀଙୁ୍କ କହଥିିଣ୍ଲ। କନୁି୍ 
ଣ୍ଗୌତେ ଓ ତାଙ୍କ ୋଆ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଏଠାଣ୍ର 
ହ ିଁ ସୋଧାନ କରବିା ଲାଗ ିପସିଆିର୍  କେ୍ମଚାରୀଙୁ୍କ 

ବାଧ୍ୟ କରଥିିଣ୍ଲ। କନୁି୍ ପଲୁସି କେ୍ମଚାରୀ ଥାନାଣ୍ର ଯାଇ ସୋଧାନର ବାଟ ବାହାର 
କରବିା ଲାଗ ିଅଡ୍ ିବସଥିିଣ୍ଲ। ଅଭଯିକୁ୍ତୋଣ୍ନ ଆଉ କେି ିଣ୍ସୋନଙ୍କ ସହଣ୍ଯାଗୀକୁ ଡାକ ି
ପସିଆିର୍ କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ କେ୍ମଚାରୀଙୁ୍କ ଦୁବ୍ମ୍ୟବହାର କରଥିିଣ୍ଲ। ଏଭଳ ି ଭାଣ୍ବ 
୨ଘଟ୍ା ପସିଆିର୍ କୁ ଅଟକ ରଖିବା ପଣ୍ର ନୂଆପଲ୍ୀ ଥାନା ପଲୁସି ପହଞ୍ ିପସିଆିର୍  ସଣ୍େତ 
କେ୍ମଚାରୀଙୁ୍କ େକୁୁଳାଇଥିଲା। ଏଣ୍ନଇ ପସିଆିର୍  କେ୍ମଚାରୀ ଥାନାଣ୍ର ଅଭଣି୍ଯାଗ କରବିା 
ପଣ୍ର ପଲୁସି ୋଆ ଓ ପଅୁକୁ ଗରି� କରେି।ି ଏଥିଣ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ି ରହଥିିବା ଅନ୍ୟୋନଙୁ୍କ 
ଧରବିା ଲାଗ ିଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଥିବା ପଲୁସି କହେି।ି

ଭୁବସେଶ୍ୱର,୨୨।୯(େମେି)

‘ଯଏି େଣ୍ତ ଧରବି, ଗଳୁ ି�ୁଣ୍ଟଇ ଣ୍ଦବ।ି ଣ୍ୋ 
ପାଖକୁ ଆସନ’ି। ଏେତି ି କହ ି ପଲୁସିଙୁ୍କ ଧେକ 
ଣ୍ଦଉଥିବା ଜଣ୍ଣ କୁଖ୍ୟାତ ବ୍ାଉନ୍ ସଗୁର 
ଣ୍ବପାରୀକୁ େଙ୍ଳବାର ସନ୍୍ୟାଣ୍ର ଭରତପରୁ 
ଥାନା ପଲୁସି କାବୁ କରେି।ି ଗରି� ଣ୍ବପାରୀ ଣ୍ହଲା 
ଭରତପରୁ ଥାନା ଅଞ୍ଳର ଭାବଗ୍ାହୀ ସାହୁ। ତା’ ଠାରୁ 
୭୦ ଗ୍ାେର ବ୍ାଉନସଗୁର ଜବତ ଣ୍ହାଇେ।ି ଜବତ 
ବ୍ାଉନସଗୁର େଲୂ୍ୟ ୭ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଣ୍ହବ। ଣ୍ସହପିର ି
ଭାବଗ୍ାହୀ ଠାରୁ ଣ୍ଗାଟଏି ବନୁ୍କ ଓ ୫ଟ ି ଅ�ୁଟା ଗଳୁ ି
ଜବତ ଣ୍ହାଇେ।ି ପଲୁସି କହବିା େତୁାବକ େଙ୍ଳବାର 
ରାତଣି୍ର ଭାବଗ୍ାହୀ ଣ୍ଖାର୍୍ମାରୁ ବ୍ାଉନସଗୁର ଆଣ ି
ଗ୍ାହକଙୁ୍କ ଣ୍ଦବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଭରତପରୁ ଥାନା ଜଏି 
କଣ୍ଲାନୀ ନକିଟଣ୍ର ପଲୁସି ହାବୁଡଣ୍ର ପଡ଼ଥିିଲା 
ଭାବଗ୍ାହୀ। ଣ୍ତଣ୍ବ ପଲୁସି କବଳରୁ ଖସବିା ଲାଗ ି

ଭାବଗ୍ାହୀ ବନୁ୍କ ଣ୍ଦଖାଇ ଭୟଭୀତ କରବିା ଲାଗ ି
ଣ୍ଯାଜନା କରଥିିଲା। ଏପରକି ି ସନ୍୍ୟାଣ୍ର ବାଇକ ଣ୍ନଇ 
ଚମ୍ଟ୍  ଣ୍ହାଇଯାଉଥିଲା। କନୁି୍ ଭରତପରୁ ଥାନା ପଲୁସି 
ତାକୁ ପେିା କର ି ଜଏି କଣ୍ଲାନୀ ନକିଟ ଏକ ନକିାଞ୍ନ 
ସ୍ାନରୁ କାବୁ କରଥିିଲା। ତାକୁ ଧରବିା ପଣ୍ର ବନୁ୍କ ଜବତ 
କରବିା ସହ ବାଇକରୁ ବ୍ାଉନସଗୁର ଜବତ କରଥିିଲା।

ମେମ୍ରୋ ସଟି ି େରୋର୍ରୋ ଅପରରୋଧ
ଦଲି୍ୀ, େେୁ୍ବଇ, ହାଇଦରାବାଦ ଭଳ ି ଣ୍େଣ୍ଟ୍ା ସଟିଣି୍ର 
ବ୍ାଉନସଗୁର, ଣ୍ହଣ୍ରାଇନ୍  କାରବାର କରୁଥିବା 

ଣ୍ବପାରୀ ନଜିର ସରୁକ୍ଷା ଲାଗ ି ବନୁ୍କ ରଖଥୁିଣ୍ଲ। 
ଣ୍ସହଭିଳ ି ଭୁବଣ୍ନଶ୍ୱରଣ୍ର ବ ି ବ୍ାଉନସଗୁର ଓ ଅନ୍ୟ 
ନଶିାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିବା ଣ୍ବପାରୀ ନଜି ସରୁକ୍ଷା 
ଲାଗ ି ବନୁ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁେନ୍।ି ଆବଶ୍ୟକସ୍ଳଣ୍ର 
ପଲୁସିକୁ ବନୁ୍କ ଣ୍ଦଖାଇ ଖସଯିାଉେନ୍।ି କାରଣ ଚଢ଼ଉ 
ଲାଗ ିଯାଉଥିବା ପଲୁସି ନକିଟଣ୍ର ବନୁ୍କ ରହୁନ।ି ଣ୍ତଣ ୁ
ଣ୍ବପାରୀ �ାଙ୍କା ଗଳୁ ି ଚାଳନା କର ି ପଲୁସି କବଳରୁ 
ଖସଯିାଉେନ୍।ି ଣ୍ସହପିର ି ଆଉ ଣ୍କଣ୍ତକ ସେୟଣ୍ର 
ବ୍ାଉନସଗୁର କାରବାରକୁ ଣ୍ନଇ ଶତରୁତା ଣ୍ଦଖାଯାଉେ।ି 
ଣ୍ତଣ ୁ ପ୍ରତଣି୍ଶାଧ ପରାୟଣ ଣ୍ହାଇ କଏି ହତ୍ୟା କରବିା 

ଲାଗ ିଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁେ।ି ଣ୍ତଣ ୁପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦୀକୁ ଚକ୍ ୋ ଣ୍ଦବା 
ସହ ନଜିର ଜୀବନ ବଞ୍ାଇବା ଲାଗ ି ବନୁ୍କ ରଖେୁ ି
ବ୍ାଉନସଗୁର ଣ୍ବପାରୀ। ରାଜଧାନୀଣ୍ର ଏଭଳ ି ଭାଣ୍ବ 
ଏକାଧିକ ଘଟଣାଣ୍ର ପଲୁସି ବ୍ାଉନସଗୁର ୋ�ିଆଙ୍କ 
ଠାରୁ ବନୁ୍କ ଜବତ କରେି।ି

୮ େରୋସମର ୮ବନ୍ଧୁର, 
୨୫ ଅଫଧୁଟରୋ ଗଧୁଳ ିଜବତ

ରାଜଧାନୀରୁ ବନୁ୍କ କାରବାରଣ୍ର ଣ୍ରାକ୍  ଲାଗନୁ।ି 
ଚଳତିବଷ୍ମ ବନୁ୍କ କାରବାର ଅଭଣି୍ଯାଗଣ୍ର 
କେସିନଣ୍ରଟ ପଲୁସି ୮ଟ ି ୋେଲା ରୁଜୁ କରେି।ି 
ଏଥିସହତି ୭ଟ ି ବନୁ୍କ, ୧ଟ ି ରଭିଲ୍ ଭର୍  ଓ ୨୫ଟ ି
ଅ�ୁଟା ଗଳୁ ି ଜବତ କରାଯାଇେ।ି ଣ୍ସହପିର ି ୨୦୨୦ଣ୍ର 
୪୨ଟ ି ୋେଲା ରୁଜୁ କରବିା ସହ ୧୪ଟ ି ବନୁ୍କ ଜବତ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିଣ୍ର ୧୧ଟ ିବନୁ୍କ ଓ ୩ଟ ିରଭିଲ୍ ଭର୍  
ରହଥିିଲା। ଏଥିସହତି ୩୭ଟ ି ଅ�ୁଟା ଗଳୁ ି େଧ୍ୟ ଜବତ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଣ୍ସପର ି ୨୦୧୯ଣ୍ର ୩୨ଟ ି ବନୁ୍କ ଓ 
୪୫ଟ ି ଗଳୁ ି ଜବତ କରଥିିଲା ଣ୍ବଣ୍ଳ ୨୦୧୮ଣ୍ର ୨୩ 
ବନୁ୍କ ଓ ୬୫ଟ ି ଅ�ୁଟା ଗଳୁ ି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଣ୍ସପଣ୍ଟ ସହରଣ୍ର ବନୁ୍କ କାରବାର କରାଯାଉଥିଣ୍ଲ 
ସରୁ୍ା ପଲୁସି ଠାବ କରବିାଣ୍ର ସ�ଳ ଣ୍ହାଇପାରୁ ନ ଥିବା 
ଅଭଣି୍ଯାଗ ଣ୍ହାଇେ।ି 

ଖାଦ୍ୟରେ ନଶିାରଦଇ କଳାକନା ବୁଲାଇବା ଘଟଣା

ଧରରୋପଡ଼ଲିରୋ 'ଆମଜେଲ ପହିଧୁ '

ଦରୋଦରୋବଟରିଧୁ  ମରନ୍ଦ୍ରରର ିବସ୍ ିପରୋଲଟଲିରୋ ରଣମଷେତ୍ର

ରଧୁଖ୍ରୋତ ବ୍ରୋଉନ୍ ସଧୁଗର େରୋଫିଆ ଗରିଫ

ରନ୍େରୋଳରଧୁ  ରଟର 
ଭରୋୟରୋ ରରୋଜଧରୋନୀ
ଭୁବସେଶ୍ୱର,୨୨।୯(େମେି): ଭୁବଣ୍ନଶ୍ୱର େଣ୍ଞ୍ଶ୍ୱର 
ଥାନା ଅଧୀନ ହଂସପାଳ େକରୁ ଏକ କାର୍ ଣ୍ର ଗଣ୍ଜେଇ 
କନ୍ୋଳରୁ କଟକକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ଣ୍ବଣ୍ଳ 
ଣ୍ପେଶାଲ ସ୍୍ବାଡ୍  କାବୁ କରେି।ି ଗଣ୍ଜେଇ ଣ୍ଚାରା ଚାଲାଣ 
କରୁଥିବା କନ୍ୋଳର ସଶୁାନ୍ ଦଗିାଲକୁ ପଲୁସି ଗରି� 
କରେି।ି ତା’ଠାରୁ ୪୫ କଣି୍ଲା ଗଣ୍ଜେଇ ସହ ଏକ 
କାର୍  ଜବତ ଣ୍ହାଇେ।ି ଜବତ ଗଣ୍ଜେଇ େଲୂ୍ୟ ଅଣ୍ଢ଼ଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଣ୍ହବ।ପଲୁସି 
କହବିା େତୁାବକ ସଶୁାନ୍ କନ୍ୋଳରୁ ଗଣ୍ଜେଇ ଆଣ ିଭୁବଣ୍ନଶ୍ୱର ଓ କଟକଣ୍ର ବକି୍ ି
କରୁଥିଲା। ଆଜ ି ସକାଳୁ କନ୍ୋଳରୁ ସଶୁାନ୍ କାର୍ ଣ୍ର ଗଣ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କର ି କଟକ 
ଣ୍ନଉଥିଲା। ଣ୍ପେଶାଲ ସ୍୍ବାଡ ଓ େଣ୍ଞ୍ଶ୍ୱର ଥାନା ପଲୁସି ହଂସପାଳ େକଣ୍ର ଉକ୍ତ କାର୍ କୁ 
ଅଟକାଇଥିଣ୍ଲ। ଣ୍ତଣ୍ବ କାର୍  ଚାଳକ ସଶୁାନ୍ ପଲୁସି ଭୟଣ୍ର ଦରୁ ତଗତଣି୍ର କଟକ 
ଅଭେିଣୁ୍ଖ ପଳାଉଥିଣ୍ଲ। କନୁି୍ ସଶୁାନ୍କୁ ପେିା କର ି ପଲୁସି ୋଡ଼ବିସବିା ସହ କାର୍  
ଜବତ କରଥିିଲା। କାର୍ କୁ ଯାଞ୍ କରବିା ପଣ୍ର ଗଣ୍ଜେଇ ବାହାରଥିିଲା।

ସମିରେଟ୍  ଚରୋେ୍ବରମର ଚରୋଲରୋଣ
ସଶୁାନ୍ କନ୍ୋଳରୁ କାର୍ ଣ୍ର ଗଣ୍ଜେଇ 
ଆଣଥୁିଲା। ଣ୍ତଣ୍ବ ବଭିନି୍ନ ଣ୍ଚକ୍  
ପଏଟ୍ଣ୍ର ପଲୁସି ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଲାଗ ି
କାର୍ ର ଏକ ସଣି୍କ୍ଟ୍  ଚାେ୍ବର କରଥିିଲା। 
ଣ୍ୋଟ ଣ୍ୋଟ ଗଣ୍ଜେଇ ପଣ୍କଟ୍ କର ି
ଣ୍ସଥିଣ୍ର ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ଏଥିସହ 
ବଭିନି୍ନ ଣ୍ଚକ୍  ପଏଟ୍ଣ୍ର ପଲୁସି ଯାଞ୍ 
କରଥିିଣ୍ଲ େଧ୍ୟ ସଣି୍କ୍ଟ୍  ଚାେ୍ବରଣ୍ର 
ସରୁକ୍ଷତି ଭାଣ୍ବ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଣ୍ତଣ ୁ
ପଲୁସି ଗଣ୍ଜେଇ ଚାଲାଣର ସରୁାକ୍  ପାଉ 
ନ ଥିଲା। ଣ୍ସହପିର ିକାର୍  ଆଗଣ୍ର ସରକାରୀ ଡୁ୍ୟଟରି ଏକ ଣ୍ପାଷ୍ଟର ଲଗାଇଥିଲା। 
�ଳଣ୍ର ଉକ୍ତ କାର୍ କୁ ଣ୍କହ ିଅଟକାଉ ନ ଥିଣ୍ଲ। ଣ୍ତଣ ୁସଶୁାନ୍ ପଲୁସିକୁ ଚକ୍ ୋ 
ଣ୍ଦଇ ଣ୍ଗାଟଏି ପଣ୍ର ଣ୍ଗାଟଏି ଜଲି୍ା ପାର୍  ଣ୍ହାଇଥିଣ୍ଲ। କନୁି୍ କେସିନଣ୍ରଟ 
ପଲୁସିର ଣ୍ପେଶାଲ ସ୍୍ବାଡ ହାବୁଡ଼ଣ୍ର ପଡ଼ ିସବୁ ଣ୍ଯାଜନା ଭଣୁ୍ର ଣ୍ହାଇଥିଲା।

ରମଲଜ ପଢ଼ଧୁ ଆ ଗରରୋଖ
ସଶୁାନ୍ କଟକର କେି ି କଣ୍ଲଜ ପଢ଼଼ୁ ଆ ୋତ୍ରଙୁ୍କ ଗଣ୍ଜେଇ ଣ୍ଯାଗାଉଥିଲା। 
ଣ୍ସୋଣ୍ନ ଗଣ୍ଜେଇ କାରବାର କରୁଥିଣ୍ଲ। ନଣି୍ଜ ଗଣ୍ଜେଇ ଣ୍ସବନ କରବିା 
ସହ ଏହାକୁ ବକି୍ ି େଧ୍ୟ କରୁଥଣ୍ଲ। କଟକର ୩ଟ ି ସ୍ାନଣ୍ର ଉକ୍ତ ଗଣ୍ଜେଇକୁ 
ଣ୍ଦଇଥାଣ୍ନ୍। ଗଣ୍ଜେଇ ଣ୍ଦବା ପବୂ୍ମରୁ ସଶୁାନ୍ ଉକ୍ତ ୋତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗ୍େି େଧ୍ୟ 
ଣ୍ଦଇଥିଣ୍ଲ। ଏଥିସହତି ସଶୁାନ୍ ନକିଟରୁ କେି ିକଣ୍ଲଜ ପଢ଼଼ୁ ଆ ପଲିାଙ୍କ ତାଲକିା 
େଳୁିେ।ି ଣ୍ସୋନଙୁ୍କ ପଲୁସି ପଚରାଉଚରା କରବି ଣ୍ବାଲ ିଜଣାପଡ଼େି।ି

ଭୁବସେଶ୍ୱର,୨୨।୯(େମେି)

ଆଣ୍ଜେଲ ପ୍ରୟିା ପଣ୍ର ପଲୁସି ପଞ୍ାଣ୍ର ଆଣ୍ଜେଲ ପହୁି। 
ଖାଦ୍ୟଣ୍ର ନଶିାଣ୍ଦଇ ଘରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସନୁା 
ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟଣି୍ନଇଥିବା ସନୁ୍ଦରୀକୁ ସହଦିନଗର ଥାନା 
ପଲୁସି ବୁଧବାର ଗରି� କରେି।ି ଗରି� େହଳିା ଣ୍ହଣ୍ଲ 
ପରୁୀ ବଳଆିପଣ୍ାଣ୍ର ରହୁଥିବା ପହୁି ବଶି୍ୱାସ(୩୯)। ତା’ 
ଠାରୁ ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସନୁା ଅଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ ଣ୍ଦଢ଼ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍କା ଜବତ ଣ୍ହାଇେ।ି ଏଥିସହତି ପହୁିକୁ ରେିାଣ୍ଣ୍ର 
ଅଣାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯବି ଣ୍ବାଲ ି ଣ୍ଜାନ ଏସପି ି
ସଜେୀବ ଶତପଥୀ ସଚୂନା ଣ୍ଦଇେନ୍।ି ଣ୍ସହପିର ି ଏଭଳ ି
ଣ୍ଶୈଳୀଣ୍ର ଣ୍କୌଣସ ି ବ୍ୟକ୍ତ ି ଯଦ ି ଠଣ୍କଇର ଶକିାର 
ଣ୍ହାଇଥାନ୍,ି ତା’ ଣ୍ହଣ୍ଲ ସହଦିନଗର ଥାନାଣ୍ର ଅଭଣି୍ଯାଗ 
କରବିା ଲାଗ ି ଏସପି ି ଅପଲି କରେିନ୍।ି ଅନ୍ୟପଣ୍ଟ ଏହ ି
ଘଟଣାଣ୍ର ୋଷ୍ଟରୋଇଣ୍ଡ୍   ଣ୍�ରାର୍  ଣ୍ହାଇଯାଇେ।ି 
ୋଷ୍ଟରୋଉଣ୍ଡ୍   ପଚ୍ଛଦପଟ୍ଟଣ୍ର ରହ ିସବୁ ଷଡ଼କ୍ଷନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲା। 
ଣ୍ତଣ ୁେଖୁ୍ୟ ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ଗରି� କରାଯବି ଣ୍ବାଲ ି
ପଲୁସି କହେି।ି 

ପଲୁସି କହବିା େତୁାବକ ପହୁିର ଚାଲଚିଳଣୀ ଓ 
କଥାବାର୍ତ୍ମାରୁ ଜଣ୍ଣ ସମ୍ଭାନ୍ ପରବିାର େହଳିା ଭଳ ି ଭଳ ି
ଲାଗଥୁିଲା। ଗତ ୯ତାରଖିଣ୍ର ପହୁି ନଜିକୁ ଏକ ବୀୋ 
ସଂସ୍ାର ପାଟ୍ମଟାଇମ୍ ର କେ୍ମଚାରୀର ପରଚିୟ ଣ୍ଦଇ 
ସହଦିନଗର ଥାନା ବାଙୁ୍କଆଳ କଳ୍ପନା ରଭିର ଆପାଟ୍ମଣ୍େଟ୍ର 
ବ୍ଲକ-ସଣି୍ର ରହୁଥିବା ପରୁୀର ଜୟକପୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଘରକୁ 
ଆସଥିିଲା। ଣ୍କୌଣସ ି କାରଣକୁ ଣ୍ନଇ ଣ୍ସ ରାତଣି୍ର 
ଜୟକପୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘଣ୍ର ରହଥିିଣ୍ଲ। ଣ୍ତଣ୍ବ ଣ୍ସ ରାତଣି୍ର ଖାଇବା 
ସେୟଣ୍ର ପରୁୀରୁ େହାପ୍ରସାଦ ଆଣଥିିବା କହ ି ଜୟକପୃଷ୍ଣଙୁ୍କ 
ଖାଇବାକୁ ଣ୍ଦଇଥିଲା। କନୁି୍ ଉକ୍ତ ପ୍ରସାଦଣ୍ର ନଶିାବଟକିା 
େଶିାଇ ଣ୍ଦଇଥିଲା। �ଳଣ୍ର ପ୍ରସାଦ ଣ୍ସବନ କର ିଜୟକପୃଷ୍ଣ 
ଣ୍ଚତାଶନୂ୍ୟ ଣ୍ହାଇଯାଇଥିଣ୍ଲ। ଏହାର ସଣୁ୍ଯାଗ ଣ୍ନଇ 
ପହୁି ଘରୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସନୁା ଅଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା 
ଲୁଟ ି ଣ୍ନଇଥିଲା। ଏଣ୍ନଇ ଗତ ୧୫ତାରଖିଣ୍ର ଜୟକପୃଷ୍ଣ 
ସହଦିନଗର ଥାନାଣ୍ର ଅଭଣି୍ଯାଗ କରଥିିଣ୍ଲ। 

ପଧୁରୀରଧୁ  େରୋଡ଼ବିସଲିରୋ ପଧୁଲସି
ପହୁି ପରୁୀର ବଳଆିପଣ୍ାଣ୍ର ରହୁଥିଲା। ଜୟକପୃଷ୍ଣକୁ ଲୁଟବିା 
ପଣ୍ର ସନୁାଅଳଙ୍କାର ଣ୍ନଇ ପରୁୀ ପଳାଇଥିଲା ପହୁି। ଣ୍ତଣ୍ବ 
ଜୟକପୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଟଥିିବା ଏକ ଦାେୀ ଣ୍�ାନ୍ କୁ ଣ୍ସ ନଜି 
ପାଖଣ୍ର ରଖିଥିଲା। ପଲୁସି ଉକ୍ତ ନେ୍ବରକୁ ଟ୍ାକଂି କର ି ପହୁି 
ନକିଟଣ୍ର ପହଞ୍ ିଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଣ୍ସ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ାଘଣ୍ର 
ଚଢ଼ଉ କର ିକେସିନଣ୍ରଟ ପଲୁସିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟମି୍  ଗରି� 
କରବିା ସହ ସନୁା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରଥିିଲା। ଏଥିସହତି ପହୁି 
ଲୁଟଥିିବା କେି ି ସନୁା ଅଳଙ୍କାରକୁ ବକି୍ ି କର ି ଣ୍ଦଇେ।ି ଉକ୍ତ 
ଟଙ୍କାଣ୍ର ଣ୍ସ ଆଉ ଜଣ୍ଣ ପରୁୁଷ ବନୁ୍ ସହତି େଉଜ କରୁଥିଲା। 
ଆଉ କେି ି ସନୁା ଅଳଙ୍କାରକୁ ପରୁୁଷ ବନୁ୍କୁ ଣ୍ଦଇଣ୍ଦଇେ।ି 
ଣ୍ସସବୁକୁ ଜବତ କରବିା ଲାଗ ିପଲୁସି ଚଢ଼ଉ କରୁେ।ି

ହନ ି୍ ରୋପ୍  ରର ିଫସରୋଉଥିଲରୋ
ପହୁି ଲୁଟବିା ଲାଗ ି ଏକ ନୂଆ ଣ୍ଯାଜନା କରଥିିଲା। 
ନଜିର �ଣ୍ଟାକୁ ହ ିଁ ଣ୍ସ ଣ୍�ସ୍ ବୁକ୍ , ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଣ୍ର 
ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ୋତ୍ର ଅସଲ �ଣ୍ଟାକୁ ନ ୋଡ଼ ି
ଣ୍େକ୍ ଅପ୍  ଣ୍ନଇଥିବା �ଣ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟାଟସ୍  ଓ ଡପିଣି୍ର 
ରଖଥୁିଲା। ଣ୍ତଣ ୁଉକ୍ତ �ଣ୍ଟାକୁ ଣ୍ଦଖି କେି ିବ୍ୟକ୍ତ ିସମ୍ଭାନ୍ 
ପରବିାରର େହଳିା ଭାବ ି ସମ୍କ୍ମ ଣ୍ଯାଡ଼ ି ଣ୍ହାଇଥିଣ୍ଲ। 
ଣ୍ତଣ ୁକେି ିବ୍ୟକ୍ତଙୁି୍କ ପହୁି ନଜି ସନୁ୍ଦରତାର ୋୟାଜାଲଣ୍ର 

�ସାଉଥିଲା। ଏଭଳ ି ଭାଣ୍ବ କେି ି ଦନି ବନୁ୍ତା ଣ୍ହବା 
ପଣ୍ର ବଶି୍ୱାସଭାଜନ କର ିଣ୍ପ୍ରେଜାଲଣ୍ର �ସାଉଥିଣ୍ଲ। 
ଏହାପଣ୍ର ଘରର ଠକିଣା ଣ୍ନଇ ଘଣ୍ର ପହଞ୍ଯିାଉଥିଣ୍ଲ 
ପହୁି। ଏପରକି ି ଘଣ୍ର ଣ୍କହ ି ନ ଥିଣ୍ଲ ବବିାହତି ଯବୁକ 
କେି୍ବା ବରଷି୍ଠ ନାଗରକିଙୁ୍କ ଣ୍ପ୍ରେ ଜାଲଣ୍ର �ସାଇ 
ରାତଣି୍ର ରହବିା ଲାଗ ିଉସକୁାଉଥିଲା। ଏଭଳ ିଏକାଥିବା 
ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ଘଣ୍ର ରହବିା ସହ ଖାଦ୍ୟ କେି୍ବା େଠିାଣ୍ର ନଶିା 
ଔଷଧ େଶିାଇ ଣ୍ଚାର ିକର ିଚମ୍ଟ ଣ୍ହାଇଯାଉଥିଲା।

ବଶି୍ରୋସମର ବଷିମଦଇ ଲଧୁ ଟଥିିଲରୋ
ପହୁି ନଜିକୁ ରାଜଧାନୀର ଏକ ପ୍ରତଷି୍ଠତି ଇଜେନିୟିରଂି 
କଣ୍ଲଜଣ୍ର ଚାକରି ି କରୁଥିବା ଜୟକପୃଷ୍ଣଙୁ୍କ କହଥିିଣ୍ଲ। 
ଏପରକି ି ପାଟ୍ମ ଟାଇମ୍ ଣ୍ର ବୀୋ କରୁଥିବା ବାହାନାଣ୍ର 
ଜୟକପୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘଣ୍ର ରାତଣି୍ର ରହଥିିଲା। ଏହାପଣ୍ର 
ରାତଣି୍ର ଆଣଥିିବା େହାପ୍ରସାଦକୁ ଜୟକପୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ 
ଣ୍ଦଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ପ୍ରସାଦକୁ ଜୟକପୃଷ୍ଣ ଖାଇବା ପଣ୍ର ଅଣ୍ଚତ 
ଣ୍ହାଇଯାଇଥିଣ୍ଲ। କାରଣ ଉକ୍ତ ପ୍ରସାଦଣ୍ର ନଶିା ଔଷଧ 
େଶିାଇ ଣ୍ଦଇଥିଲା ପହୁି। ନଶିାସକ୍ତ ଅବସ୍ାଣ୍ର ଜୟକପୃଷ୍ଣ 
ଣ୍ଶାଇଥିବା ଣ୍ବଣ୍ଳ ଘଣ୍ର ଥିବା ସନୁାର ତଣି୍ନାଟ ି ୋଳ,ି 
ସନୁାର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ହାତୀ ଦାନ୍, ନବରତ୍ନ, ୩ଟ ି ସନୁା ୋଳ,ି 
ସନୁାର ତାବଜି୍ , ଦୁଇଟ ିଦାେୀ ଣ୍�ାନ୍ , ସନୁାର ଣ୍ବ୍ସ୍ ଣ୍ଲଟ୍ , 
ନଗଦ ୨୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ଏଟଏିମ୍  କାଡ୍ମ ଆଦ ି ଲୁଟ ି
ଣ୍ନଇଥିଣ୍ଲ ପହୁି। ଏଭଳ ି ଭାଣ୍ବ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସନୁା 
ଅଳଙ୍କାର ଣ୍ନଇ ଚମ୍ଟ୍  ଣ୍ହାଇଯାଇଥିଣ୍ଲ।

ମରରୋଲରରୋତରୋମର େରୋଳେରୋଳ ଅଭମି�ରୋଗ
ପହୁି ଘର ଣ୍କାଲକାତା। ଣ୍ସଠାଣ୍ର ସୋନଧରଣଣ୍ର 
ଲୁଟ୍ ପାଟ୍  କରୁଥିଲା। ନଜିକୁ ସମ୍ଭାନ୍ ପରବିାରର େହଳିା 

ଦଶ୍ମାଇ ଣ୍ଲାକଙୁ୍କ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିଲା। ଏଭଳଭିାଣ୍ବ 
ବଭିନି୍ନ ଆଳଣ୍ର ଣ୍ସୋନଙ୍କ ସହ ବନୁ୍ତା ସ୍ାପନ 
କରୁଥିଲା। ଏହାପଣ୍ର ଖାଦ୍ୟଣ୍ର ନଶିାଣ୍ଦଇ ଘରୁ ସବ୍ମସ୍ୱ 
ଲୁଟ ି ଣ୍ନଉଥିଲା। ଏପର ି ପହୁି ୩ଟ ି ଭନି୍ନଭନି୍ନ ନାଁଣ୍ର 
ଣ୍କାଲକାତାର ବଭିନି୍ନ ଥାନାଣ୍ର ଅଭଣି୍ଯାଗ ରହେି।ି 
ଏଥିସହ ପହୁିକୁ ଥଣ୍ର ଣ୍କାଲକାତା ପଲୁସି ଗରି� 
କରଥିିଲା। ଏଣ ୁ ଜାେନି୍ ଣ୍ର ପହୁି େକୁୁଳବିା ପଣ୍ର ଓଡ଼ଶିା 
ପଳାଇ ଆସଥିିଲା। ପରୁୀର ବଳଆିପଣ୍ାଣ୍ର ଭଡ଼ା 
ଣ୍ନଇ ରହୁଥିଣ୍ଲ। ଏଠାଣ୍ର େଧ୍ୟ କାହାକୁ ବୀୋ ତ ଆଉ 
କାହାକୁ ଘର ଣ୍ଯାଗାଇଣ୍ଦବାକୁ କହ ିସମ୍କ୍ମ ଣ୍ଯାଡୁଥିଣ୍ଲ। 
ପରବର୍ତ୍ମୀ ସେୟଣ୍ର ନଶିା ଣ୍ଦଇ ଲୁଟ୍ ପାଟ୍  କରୁଥିଣ୍ଲ। 
ଣ୍ତଣ ୁ କେସିନଣ୍ରଟ ପଲୁସି ଣ୍କାଲକାତା ପଲୁସିକୁ 
ଣ୍ଯାଗାଣ୍ଯାଗ କର ି ପହୁି ବଷିୟଣ୍ର ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ୋଗେି।ି 
ଣ୍ସ ଆଉ କାହାରୁ ଠକେିନ୍ ିପଲୁସି ଣ୍ଖାଳତାଡ଼ କରୁେ।ି

୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାେ ଅଳଙ୍ାେ ଓ  ନଗଦ ରଦଢ଼ଲକ୍ଷ ଜବତ
ମାଷ୍ଟେମାଇଣ୍ଡ୍   ରେୋର୍ ; େମିାଣ୍ରେ ଆସବି ଅଭଯିକୁ୍ତ

୭୦ଗ୍ାମ ବ୍ାଉନସଗୁେ, ବନୁ୍କ ଓ ୫ ଅେୁଟା ଗଳୁ ିଜବତ

ସେୁକ୍ଷା ଲାଗ ି୨୪ ଘଣ୍ା ଅଣ୍ାରେ ରଖାସଥୁିଲା ବନୁ୍କ

ପସିଆିର୍ ରଧୁ ଡରୋର ିଅଟରରୋଇମଲ

ମାଆ ଓ 
୍ଅୁକୁ 
ବାନ୍ଲିା 
୍ଲୁେି

ଭୁବସେଶ୍ୱର,୨୨।୯(େମେି)

ସହଦିନଗର ଥାନା ଭଏିସ୍ ଏସ୍ ନଗରର ତାରଣିୀ ବସ୍ଣି୍ର 
ଦାଦାବଟକୁି ଣ୍କନ୍ଦ୍ରକର ି ରଣଣ୍କ୍ଷତ୍ର ପାଲଟଲିା। ଦାଦାବଟ ି
ୋଗଥୁିବା ୪ ଯବୁକ ଗଣ୍ଣ୍ଗାଳ କରବିାକୁ ଣ୍ନଇ ଦୁଇ େହଳିା 
ଣ୍ଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ େଧ୍ୟଣ୍ର ୋର୍ ପଟି୍  ଣ୍ଦଖାଣ୍ଦଇେ।ି ଏଣ୍ନଇ ଦୁଇ 
ପକ୍ଷରୁ ସହଦିନଗର ଥାନାଣ୍ର ଅଭଣି୍ଯାଗ ଣ୍ହାଇେ।ି

ଅଭଣି୍ଯାଗ ଅନୁସାଣ୍ର ପଥରବନ୍ ବସ୍ରି ୪ଜଣ ଯବୁକ 
ତାରଣିୀ ବସ୍ରି ରହୁଥିବା ଗୀତାଜେଳ ି ସଂଗ୍ାେ ସଂି ନାେକ 
ଜଣ୍ଣ େହଳିାଙୁ୍କ ଦାଦାବଟ ି ୋଗଥିିଣ୍ଲ। ଣ୍ତଣ୍ବ େହଳିା 
େନା କରଥିିଣ୍ଲ। କନୁି୍ ଯବୁକ ବସ୍ଣି୍ର ରହୁଥିବା େହଳିାଙ୍କ 
ଘରକୁ ଯାଇ ଧେକଚେକ ଣ୍ଦଇଥିଣ୍ଲ। କନୁି୍ ଦାଦାବଟ ି
ୋଗବିା ଲାଗ ି ଉକ୍ତ ବସ୍ରି ଆଉ କେି ି େହଳିା ୪ଯବୁକଙୁ୍କ 
ସହଣ୍ଯାଗ କରୁଥିବା ସଣ୍ନ୍ଦହ କରଥିିଣ୍ଲ। ଏହାକୁ ଦୁଇ 
ବସ୍ରି ଦୁଇ େହଳିା ଣ୍ଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ େଧ୍ୟଣ୍ର ଗଣ୍ଣ୍ଗାଳ ଓ 
ୋର୍ ପଟି ିଣ୍ହାଇଥିଲା। ଏଭଳ ିଭାଣ୍ବ କେି ିଘଟ୍ା ଲାଗ ିବସ୍ ି
ରଣଣ୍କ୍ଷତ୍ର ପାଲଟଯିାଇଥିଲା। ପଣୁ ି ଥଣ୍ର ୪ଯବୁକ ଆସ ି
ବସ୍ଣି୍ର ଭଙ୍ାରୁଜା କରଥିିବା ଥାନାଣ୍ର ଅଭଣି୍ଯାଗ ଣ୍ହାଇେ।ି 
ଅଭଣି୍ଯାଗକାରୀୋଣ୍ନ ପଲିାେୁଆ ଧର ିସହଦିନଗର ଥାନାର 
ଦ୍ୱାରସ୍ ଣ୍ହାଇେନ୍।ି ଣ୍ସପଣ୍ଟ ବ୍ାଉନସଗୁର କାରବାରକୁ 
ଣ୍ନଇ ଦାଦାବଟ ି ୋଗଥୁିବା କଥା ଅଭଣି୍ଯାଗ ଣ୍ହାଇେ।ି 
ଣ୍ସଭଳ ିବଭିନି୍ନ ଦଗିକୁ ଣ୍ନଇ ତଦନ୍ କରୁଥିବା ପଲୁସି କହେି।ି

ପଧୁତ୍ରହନ୍ରୋ ପତିରୋ ଥରୋନରୋମର ଅଟର 

 � ଟରୋମଗ୍ଟମର ଫରୋଇନରୋନ୍ସ ରେ୍ଚରୋରୀ

ଲଧୁ ଟମିନମଲ ୩୭ ହଜରୋର ଟଙ୍ରୋ
ଗରୋଡ଼ ିରଖିବରୋରଧୁ 
ମରନ୍ଦ୍ରରର ିେରୋର୍ ପଟି୍
ତମାସ୍ା ୨୨ା୯(େମେି): ଖଣ୍ଗରି ି ଥାନା 
ଅନ୍ଗ୍ମତ ରଘନୁାଥ ନଗରଣ୍ର ରାସ୍ାଣ୍ର ଗାଡ଼ ି
ରଖବାକୁ ଣ୍କନ୍ଦ୍ରକର ି ବଚସା ଣ୍ହବା ସହତି ୨ 
ଜଣ ଯବୁକଙୁ୍କ େରଣାନ୍କ ଆକ୍େଣ ଣ୍ହାଇେ।ି 
େଳିଥିିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାହ୍ଣ ୩ ଟା 
ଣ୍ବଣ୍ଳ ରଘନୁାଥ ନଗରର ରାଣ୍ଜଶ କୁୋର 
ସାହୁ ଓ ଜଗବନୁ୍ ପାତ୍ର ବାଇକ୍ ଣ୍ଯାଣ୍ଗ ଘରକୁ 
ଣ୍�ରୁଥିଣ୍ଲ। ନକିଟଣ୍ର ରାସ୍ା ଉପଣ୍ର ଏକ 
େଟର ସାଇକଲ ଥଆୁ ଣ୍ହାଇଥିବା ଣ୍ଦଖି 
ହର୍୍ମ ୋରଥିିଣ୍ଲ। କାହ ିଁକ ି ହର୍୍ମ ୋରୁେୁ କହ ି
ଗାଡ ି ୋଲକି ପ୍ରତାପ ଅଶ୍ଲୀଳ ଭାଷାଣ୍ର 
ଗାଳଗିଲୁଜ କରଥିିଲା। ଏହାକୁ ପ୍ରତବିାଦ 
କରବିାରୁ ପ୍ରତାପ ପାଖଣ୍ର ପଡଥିିବା ଏକ ଲୁହା 
େଡ଼ଣ୍ର ରାଣ୍ଜଶ ଓ ଜଗବନୁ୍ଙୁ୍କ ଆକ୍େଣ 
କରଥିିଣ୍ଲ। �ଳଣ୍ର ରାଣ୍ଜଶର  େଣୁ୍ଣ୍ର 
ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗବିା ସହତି େଣୁ୍ �ାଟ ି
ରକ୍ତସ୍ାବ ଣ୍ହାଇଥିଲା। ଆକ୍େଣଣ୍ର ଜଗବନୁ୍ 
େଧ୍ୟ ଆହତ ଣ୍ହାଇେନ୍।ି ଏଣ୍ନଇ ଉଭୟ 
ପକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଗରି ି ଥାନାଣ୍ର ଲଖିିତ ଅଭଣି୍ଯାଗ 
ଣ୍ହାଇେ।ି ଅଭଣି୍ଯାଗକୁ ଭରି୍ତକିର ିପଲୁସି ଉଭୟ 
ପକ୍ଷଙୁ୍କ ଥାନାଣ୍ର ଅଟକ ରଖିେ।ି

ବାଲି୍ ାଟଣା,୨୨।୯(େମେି)

ପଣୁ ି ଲୁଣ୍ଟରାଙ୍କ ଟାଣ୍ଗ୍ମଟଣ୍ର �ାଇନାନ୍ସ କେ୍ମଚାରୀ। 
ଣ୍ବକଣ୍ର ୋରଣାସ୍ତ୍ର ଲଗାଇ ନେିଷିକଣ୍ର ଲୁଟ ି ଣ୍ନଣ୍ଲ 
୩୭ ହଜାର ଟଙ୍କା। ଏଭଳ ି ଘଟଣା ଘଟେି ି ବାଲପିାଟଣା 
ଥାନା ଆଣ୍ଳାଇ-ପଦ୍ମପରୁ ରାସ୍ାଣ୍ର। ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ 
ବୁଧବାର ସେସ୍ା �ାଇନାନ୍ସ କମ୍ାନୀର ନେିାପଡ଼ା ଶାଖାର 
କେ୍ମଚାରୀ ଣ୍ଲାକନାଥ େହାରଣା ଋଣ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ହ କର ି

ଶାଖା କାଯ୍ମ୍ୟାଳୟକୁ ଣ୍�ରୁଥିଣ୍ଲ। େଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ସାଣ୍େ 
ଦୁଇଟା ସେୟଣ୍ର ଆଣ୍ଳାଇ-ପଦ୍ମପରୁ ଣ୍କନାଲ ରାସ୍ା 
ପଦ୍ମପରୁ ଠାଣ୍ର  ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଣ୍ଟରା ଏକ ବାଇକଣ୍ର 
ଆସ ି ଣ୍ଲାକନାଥଙୁ୍କ ଅଟକାଇଥିଣ୍ଲ। କେି ି ବୁଝବିା ପବୂ୍ମରୁ 
ଣ୍ଲାକନାଥଙ୍କ ଣ୍ବକାର ଜଣ୍ଣ ଲୁଣ୍ଟରା ଏକ ୋରଣାସ୍ତ୍ର 
ଲଗାଇ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ େଡାଇଥିଲା। ନେିଷିକଣ୍ର ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ 
ଣ୍ନଇ ଚମ୍ଟ ୋରଥିିଣ୍ଲ ଦୁଇ ଲୁଣ୍ଟରା। ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗଣ୍ର 
୩୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିବା ଣ୍ଲାକନାଥ ପଲୁସିକୁ ଜଣାଇେନ୍।ି

େନ୍ଦେକାେେ,୨୨ା୯(େମେି)

ଗତ ୧୦ ତାରଖିଣ୍ର ବାରଙ୍ ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ମତ ଣ୍ବଟ୍ଆୁ 
ଗ୍ାେଣ୍ର ନଜି ପଅୁକୁ  ଗଳୁେିାଡ଼ କରଥିିବା ବାପା ଯଦୁ 
େଣୁ୍ାକୁ ବାରଙ୍ ଥାନାଣ୍ର ଅଟକ ରଖାଯାଇେ।ି େଳିଥିିବା 
ସଚୂନା ଅନୁସାଣ୍ର, ଣ୍�ରାର ଥିବା ଯଦୁ େଣୁ୍ାକୁ ଣ୍ସଦନୁି 
ବାରଙ୍ ପଲୁସି ଣ୍ଖାଜୁଥିଲା। ଆଜ ି ସରୁାକ ପାଇ  ତାକୁ 
ଧରଆିଣ ି ଥାନାଣ୍ର ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚାଲେି।ି 
ଣ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରଥିିବା ବନୁ୍କଟ ି ଥାନା ପାଖଣ୍ର ଥିବା 

ଗଣ୍ଦଇକୁଦ ଅଞ୍ଳରୁ ଜବତ ଣ୍ହାଇେ।ି  ଣ୍ତଣ୍ବ ସଚୂାଇ 
ଣ୍ଦଉେୁ ଣ୍ଯ  ବାପ  ପଅୁଙ୍କ େଧ୍ୟଣ୍ର  ବାଇଗଣ ଣ୍ତାଳାକୁ 
ଣ୍ନଇ ବଚସା ଣ୍ହାଇଥିଲା। ବାପା ନଶିାସକ୍ତ ଅବସ୍ାଣ୍ର ପଅୁ 
ଉପରକୁ ୨ ରାଉଣ୍  ଗଳୁେିାଡ଼ କରଥିିଲା। ଏଥିଣ୍ର ପଅୁର 
ପ୍ରାଣବାୟ ୁ ଉଡ଼ଯିାଇଥିଲା। ପଅୁର େପୃତଣ୍ଦହ  ଣ୍ସଠାଣ୍ର 
ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଣ୍ହାଇ ପଡ଼ଥିିବା ଣ୍ବଣ୍ଳ ବାପା ଣ୍�ରାର 
ଣ୍ହାଇ ଯାଇଥିଲା।  ଏଘାଟଣାଟ ି ଅଞ୍ଳଣ୍ର ଚର୍୍ମା ଧରଥିିଲା। 
ବାରଙ୍ ପଲୁସି ଘଟଣାସ୍ଳଣ୍ର ପହଞ୍ ି ପଅୁର ଶବକୁ ଜବତ 
କର ିବ୍ୟବଣ୍ଚ୍ଛଦ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିଲା।



www.sakalaepaper.com
୫୫bêaù^gßebêaù^gße

ଗରୁୁବାର,
୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ଭୁବସେଶ୍ୱର,୨୨।୯(େମେି)

ବପିଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଠଆି 
ର�ଥାଇଛ ିଥଣୁ୍ଥା ଗଛ। େଥାସ୍ଥା ମଝରିେ 
ଏ� ି ରପଥାକ ଲଗଥା ଗଛ ଠଆି 
ର�ଥାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତ ି ରକ� ି
ଦୃଷ୍ ି ରଦଉନଥା�ଥାନ୍।ି େଥାଜଧଥାନୀେ 
ରେଲ୍ଥା ଛକ ନକିଟରେ ଠଆି 
ର�ଥାଇଥିବଥା ଏ� ି ରପଥାକଲଗଥା ଗଛ 
ରକରତରବରେ କଥା�ଥା ପଥାଇଁ ବପିଦ 
ସଥାଜବିଥାେ ଆଶଙ୍ଥା େ�ଛି।ି କଥାେଣ 
ଗଛରେ ରପଥାକ ଲଥାଗଥିିବଥାେୁ 
ମେୂେୁ ଏ�ଥା ଦୁବ୍ବେ ର�ଥାଇଯଥାଇଛ।ି 
ଫେରେ ବର୍ବଥା ପବନ ସମୟରେ 
ଏ�ଥା ରଦଥା�ଲଯିଥାଉଛ।ି େସ୍ଥାେ 
ରମେଆିନ୍ ରେ ଲଥାଗଥିିବଥା ଏ� ି
ଗଛରେ ରକବୁଲ ସଂସ୍ଥା ସ�ତି 
କଛି ି ବଭିଥାଗ ନଜିେ ତଥାେ ଝୁଲଥାଇ 
େଖିଛନ୍।ି ମଥାତ୍ର ୨୦-୩୦ ଫୁଟ୍  
ଉଚ୍ଚତଥା ବଶିଷି୍ ଏ� ି ମେୂ ଶଖୁି 
ଯଥାଇଛ।ି ରେଲ୍ଥା ଛକ ଟ୍ଥାଫିକ ରପଥାଷ୍ ନକିଟରେ କଛି ି
ରଦଥାକଥାନୀ ଏ ବଥାବଦରେ ବଏିମ୍ ସ ି ସରମତ ଅଗ୍ଶିମ 
ବଭିଥାଗ ଓ ବନ ବଭିଥାଗ ଆଦକୁି ଜଣଥାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ 
ରକ� ି ଏଥିପ୍ରତ ି ଦୃଷ୍ ି ରଦଉ ନ ଥିବଥା ଅଭରିଯଥାଗ 
ର�ଥାଇଛ।ି ଘଟଣଥା ସମ୍ପକ୍ବରେ ଦବି୍ୟେଞ୍ଜନ ରସଠୀ 
ନଥାମକ ଜରଣ ଯବୁକ ଟୁଇଟ୍  ରଯଥାରଗ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ 
କଥାଯ୍ବ୍ୟଥାେୟ ସରମତ ରଖଥାର୍୍ବଥା ଜଲି୍ଥାପଥାେ ଓ ବଏିମ୍ ସେି 
ଦୃଷ୍ ି ଆକର୍ବଣ କେଛିନ୍।ି ଏ�ଥାସ�ତି ବଭିଥାଗୀୟ 
ଅଧିକଥାେୀମଥାରନ ଏଥିପ୍ରତ ି କର୍୍ବପଥାତ କେ ି ନ ଥିବଥା 

ଅଭରିଯଥାଗ ର�ଥାଇଛ।ି େଥାଜଧଥାନୀେ ଏକ ବ୍ୟସ୍ବ�ୁେ 
ଛକ ଭଥାରବ ରେଲ୍ଥା ଛକ ରଦଇ ବ�ୁ ରଲଥାକ ଚେଥାଚେ 
କେଥିଥାନ୍।ି ଏ�ଥାସ�ତି ଟ୍ଥାଫିକ୍  ରେଡ୍  ସଗିନଥାଲ 
ସମୟରେ େଥାସ୍ଥାେ ଦୁଇ ପଥାଶ୍ଶ୍ବରେ ଶ�ଶ� ଗଥାଡ଼ ି
ଠଆି ର�ଥାଇ େ�ଥିଥାଏ। ଏ� ିସମୟରେ କଛି ିଦୁଘ୍ବଟଣଥା 
ଘଟରିଲ ବଥା ପବନରେ ଗଛ ଗଡ଼଼ ି ପଡ଼ରିଲ ରଲଥାକଙ୍ 
ଜୀବନ ପ୍ରତ ି ମଧ୍ୟ ବପିଦ େ�ଛି।ି ଏଥିପଥାଇଁ ରପଥାକ 
ଲଥାଗଯିଥାଇଥିବଥା ଏ� ିଗଛକୁ ତୁେନ୍ େଥାସ୍ଥାେୁ �ଟଥାଇବଥା 
ପଥାଇଁ ଟୁଇଟ୍ େରେ ଦଥାବ ିର�ଥାଇଛ।ି 

ବପିଜ୍ଜନକ ସ୍ତିରିେ ୭୫ ରରେନ୍ 

ସତ୍ୟକାଳୀ ବସ୍େୁି ୫୮ ପେବିାେ ଉରଛେଦ

ଆଉ ୩ ମାସ 
ଟ୍ାଫିକ୍  କଟକଣା
ଭୁବସେଶ୍ୱର,୨୨।୯(େମେି): ରରଥା�େ ନମ୍ବେ ଜଥାତୀୟ 
େଥାଜପଥ ପଥାତ୍ରପଡ଼ଥା ଓ କେଙି୍ଗବ�ିଥାେ ଠଥାରେ ଅଣ୍ଡେପଥାସ୍  
ନମି୍ବଥାଣ କଥାଯ୍ବ୍ୟ ଚଥାଲୁଥିବଥାେୁ ଆଉ ୩ମଥାସ ଗଥାଡ଼ ିଚେଥାଚେ 
ଉପରେ ଟ୍ଥାଫିକ୍  କଟକଣଥା ଜଥାେ ିକେଥାଯଥାଇଛ।ି ଭୁବରନଶ୍ୱେ 
ପଟୁ ରଖଥାର୍୍ବଥା ଆଡ଼କୁ ଯଥାଉଥିବଥା ସମସ୍ ଯଥାନବଥା�ନକୁ 
େଥା�ଥାଣ ପଥାଶ୍ଶ୍ବରେ ଥିବଥା ସଭଭିସ୍  େଥାସ୍ଥାରେ ଯଥାତଥାୟଥାତ 
କେପିଥାେରିବ। ରସ�ପିେ ି ରଖଥାର୍୍ବଥା ପଟୁ ଭୁବରନଶ୍ୱେ 
ଆଡ଼କୁ ଆସଥୁିବଥା ସମସ୍ ଯଥାନବଥା�ନକୁ ବଥାମ ପଥାଶ୍ଶ୍ବରେ 
ଥିବଥା ସଭଭିସ୍  େଥାସ୍ଥାରେ ଯଥାତଥାୟଥାତ କେପିଥାେରିବ ରବଥାଲ ି
ଟ୍ଥାଫିକ ପଲୁସି ପକ୍ଷେୁ କୁ�ଥାଯଥାଇଛ।ି ଆସନ୍ଥା େରିସମ୍ବେ 
ମଥାସ ୨୦ ତଥାେଖି ଯଥାଏ ଁଏ� ିଟ୍ଥାଫିକ କଟକଣଥା ବେବତ୍ତେ 
େ�ବି ରବଥାଲ ିକମସିନରେଟ ପଲୁସି ପକ୍ଷେୁ କୁ�ଥାଯଥାଇଛ।ି

୪ଲକ୍ଷ ଚଳୁ; କମ୍ମଚାେୀ ଗେିଫ
ଭୁବସେଶ୍ୱର,୨୨।୯(େମେି): ଏୟଥାେରପଥାଟ୍ବ ଥଥାନଥା 
ଅଞ୍ଚେରେ ଏକ େଷି୍ଟବୁି୍ୟସନେ କମ୍ପଥାନୀେ ୪ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ଥା 
ଚେୁ କେବିଥା ଅଭରିଯଥାଗରେ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାେ କମ୍ବଚଥାେୀକୁ 
ପଲୁସି ଗେିଫ କେଛି।ି ଗେିଫ ଅଭଯିକୁ୍ତ ର�ରଲ 
ପେୁୁଣଥା ଭୁବରନଶ୍ୱେେ ଲଙି୍ଗେଥାଜ ପତ ି (୨୮)। ପଲୁସି 
କ�ବିଥା ମତୁଥାବକ ଫରେଷ୍ ପଥାକ୍ବ ନକିଟରେ ଥିବଥା ଏକ 
େଷି୍ବୁି୍ୟସନ ସଂସ୍ଥାରେ ଲଙି୍ଗେଥାଜ କଥାଯ୍ବ୍ୟ କେୁଥିରଲ। 
ରସ ବଭିନି୍ନ ରଦଥାକଥାନରେ ମଥାଲ୍  ରଦବଥା ସ� ଟଙ୍ଥା 
ଆଦଥାୟ କେୁଥିରଲ। କନୁି୍ ଆଦଥାୟ କେୁଥିବଥା ଟଙ୍ଥାେୁ 
ବଭିନି୍ନ ପଯ୍ବ୍ୟଥାୟରେ ଖଚ୍ଚ୍ବ କେୁଥିରଲ। ଏଭେ ିଭଥାରବ ରସ 
କମ୍ପଥାନୀେ ୪ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ଥା ଚେୁ କେରିଦଇଥିରଲ। ଏରନଇ 
ସଂସ୍ଥାେ ମଥାଲକି ଅନୁେଥାଗ ଭଟ୍ଟ ଥଥାନଥାରେ ଅଭରିଯଥାଗ 
ପରେ ପଲୁସି ଲଙି୍ଗେଥାଜକୁ ଗେିଫ କେଛି।ି

୮ଲକ୍ଷ ଠରକଇ; ଜରଣ ଗେିଫ
ଭୁବସେଶ୍ୱର,୨୨।୯(େମେି): ଜମବିକି୍ ି କେବିଥା ପବୂ୍ବେୁ 
କଥାଗଜପତ୍ର ଠକି୍  କେବିଥା ଲଥାଗ ି ଜମ ି ମଥାଲକି ଠଥାେୁ 
ତଞ୍ଚକତଥା କେ ି ଠରକଇ ଅଭିରିଯଥାଗରେ ଏୟଥାେରପଥାଟ୍ବ 
ଥଥାନଥା ପଲୁସି ଜଣକୁ ଗେିଫ କେଛି।ି ଗେିଫ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ରପଥାଖେୀପଟୁେ ଦଲି୍ୀପ ଦେଥାଇ(୩୫)। ପଲୁସି ସଚୂନଥା 
ଅନୁସଥାରେ ରପଥାଖେୀପଟୁେ ଚନ୍ଦଥା ସଥା�ୁ ଏକ ଜମ ି
ବକି୍ ି କେବିଥା ଲଥାଗ ି ଦଲି୍ୀପଙୁ୍ କ�ଥିିରଲ। ଉକ୍ତ ଜମେି 
କଥାଗଜପତ୍ର ଠକି୍  କେବିଥା ଲଥାଗ ି ବଭିନି୍ନ ପଯ୍ବ୍ୟଥାୟରେ 
ଦଲି୍ୀପ ଅଭରିଯଥାଗକଥାେୀଙ୍ ଠଥାେୁ ୭ଲକ୍ଷ ୮୮�ଜଥାେ 
ଟଙ୍ଥା ରନଇଥିରଲ। କନୁି୍ କଥାଗଜପତ୍ର ଠକି୍  ନ କେ ି
ଟଙ୍ଥା ରନଇ ମଛିରେ ଭୁଆଁ ବୁଲଥାଉଥିରଲ। ରତଣ ୁ ଚନ୍ଦଥା 
ଏୟଥାେରପଥାଟ୍ବ ଥଥାନଥାରେ ଅଭରିଯଥାଗ କେଥିିରଲ।

ମହଳିାଙୁ୍ ହତ୍ୟା 
ଉଦ୍ୟମ, ସ୍ାମୀ ଗେିଫ
ତମାସ୍ା, ୨୨ା୯(େମେି): ମ�େିଥାଙୁ୍ ମଥାଡ଼ ମଥାେବିଥା 
ସ� �ତ୍ୟଥା ଉଦ୍ୟମ ଅଭରିଯଥାଗରେ ଚନ୍ଦକଥା ଥଥାନଥା 
ପଲୁସି ତଥାଙ୍ ସ୍ଶଥାମୀଙୁ୍ ଗେିଫ କେଛି।ି ଗେିଫ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ର�ଉଛନ୍ ି ବେିଞ୍ଚନିଥାେଥାୟଣ କଥାଲଥା (୨୪)। ବେିଞ୍ଚଙି୍ 
ଘେ ଚନ୍ଦକଥା ଥଥାନଥା ଅନ୍ଗ୍ବତ ଫିେକିନିଥାେ ି ଗ୍ଥାମରେ। 
ପଲୁସି ସଚୂନଥା ଅନୁଯଥାୟୀ, ୮ ବର୍ବ ପରୂବ୍ବ ବେିଞ୍ଚ ି କୁନ ି
କଥାଲଥାଙୁ୍ ବବିଥା� କେଥିିଲ। କନୁି୍ କଛିଦିନି ପରୂବ୍ବ ଅନ୍ୟ 
ଜରଣ ଯବୁତୀଙୁ୍ ଦ୍ତିୀୟ ବବିଥା� କେଛିନ୍।ି ପ୍ରଥମ ସ୍ତୀ 
କୁନ ି ଦ୍ତିୀୟ ବବିଥା�କୁ ବରିେଥାଧ କେବିଥାେୁ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ତଥାଙୁ୍ ମଥାଡ଼ ମଥାେବିଥା ସ�ତି ରପରଟ୍ଥାଲ ଢଥାେ ିଜୀବନରେ 
ମଥାେରିଦବଥାକୁ ଉଦ୍ୟମ କେଥିିଲଥା। ଜୀବନ ବଞ୍ଚଥାଇବଥାକୁ 
ସ୍ତୀ କୁନ ି ରକୈଥାଣସ ି ପ୍ରକଥାରେ ଘଟଣଥାସ୍େେୁ ପେଥାଇବଥା 
ସ�ତି ଚନ୍ଦକଥା ଥଥାନଥାରେ ଲଖିିତ ଅଭରିଯଥାଗ କେଥିିରଲ।

୫ ମାସ ପରେ ବ ିପ୍ରକାଶ ପାଇନ ିପଏିଚ୍ ଡ ିପ୍ରରବଶକିା ଫଳ
ପଲୁସି କରଣ୍ରେଥାଲ େୁମ୍   ୧୧୨
ପଲୁସି କମସିନେ ଅଫିସ  ୨୫୩୦୦୩୫/୨୫୩୦୦୪୮
େସିପି ିକଥାଯ୍ବ୍ୟଥାେୟ  ୨୫୪୦୫୫୫
ଟ୍ଥାଫିକ୍  ଥଥାନଥା  ୨୫୩୦୯୪୧
ସବିଆିଇ କଥାଯ୍ବ୍ୟଥାେୟ  ୨୫୬୧୫୬୭
ଭଜିଲିଥାନ୍ସ ଅଭରିଯଥାଗ  ୨୩୦୫୨୦୧
ଗଇୁନ୍ଦଥା ବଭିଥାଗ  ୨୫୪୦୨୯୪
ଅଗ୍ଶିମ  ୧୦୧
ଅଗ୍ଶିମ(କଳ୍ପନଥା)  ୨୩୧୨୦୮୮/୨୩୧୨୦୮୯
ଅଗ୍ଶିମ(ଚନ୍ଦରଶଖେପେୁ)  ୨୭୪୪୪୪୦
ଅଗ୍ଶିମ (ସଚବିଥାେୟ)  ୨୩୯୦୪୫୪
ଆମ୍ବବୁଲଥାନ୍ସ  ୧୦୮
�ଥାଇରେ ଆମ୍ବବୁଲଥାନ୍ସ  ୧୮୦୦୪୨୦୮୨୮୯
ରେେକ୍ସ ବ୍ଲେ ବ୍ୟଥାଙ୍କ୍    ୨୩୯୪୯୮୫
ପ୍ରସତୂ ିଓ ଶଶି ୁରସବଥା  ୧୦୨
କ୍ୟଥାପଟିଥାଲ �ସ୍ଟିଥାଲ  ୨୩୯୧୯୮୩
ବଏିମ୍ ସ ି�ସ୍ଟିଥାଲ  ୨୫୯୦୨୫୫
ବଏିମ୍ ସ ିସଟିରି�ଲ୍ ଥ ଅଫିସ  ୨୩୯୨୮୯୪
ଚଥାଇଲ୍ଡ ଲଥାଇନ୍  ଓ
େୁଚକିଥା ରସଥାସଆିଲ ସଭଭିସ  ୨୩୪୨୦୯୨
ରେେବଥାଇ ଅନୁସନ୍ଥାନ  ୧୩୯/୦୬୭୪-୨୫୩୨୨୩୩
ବମିଥାନ ଅନୁସନ୍ଥାନ  ୨୫୯୬୩୨୨
ବେମଣୁ୍ଡଥା ବସ୍  ଅନୁସନ୍ଥାନ  ୨୩୫୭୬୯
ଜେରଯଥାଗଥାଣ ନୟିନ୍ତଣ କକ୍ଷ  ୨୫୪୩୬୪୭

ଜରୁରୀ ସ�ାଗାସ�ାଗ

ଭୁବସେଶ୍ୱର,୨୨ା୯(େମେି)

ପେୀକ୍ଷଥା ସେବିଥାେ ଦୀଘ୍ବ ୫ ମଥାସ ପରେ ବ ିବଥା�ଥାେୁନ ି
େମଥାରଦବୀ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଥାେୟେ ପଏିଚ୍ େ ିନଥାମରଲଖଥା 
ଫେ। ପ୍ରରବଶକିଥା ପେୀକ୍ଷଥା ସ�ତି ସଥାକ୍ଷଥାତକଥାେ ମଧ୍ୟ 
ସେଲିଥା। ଉଭୟ ପେୀକ୍ଷଥା ରମ ମଥାସେୁ ସେଥିିବଥାରବରେ 
ପ୍ରଥାୟ ୧୫ ଦନି ମଧ୍ୟରେ ରମଧଥା ତଥାଲକିଥା ପ୍ରକଥାଶ 
ପଥାଇବଥାେ ଥିଲଥା। ର�ରଲ ଇତ ିମଧ୍ୟରେ ୫ ମଥାସେୁ 
ଅଧିକ ଦନି ବତି ି ଯଥାଇଥିରଲ ବ ି ଫେ ପ୍ରକଥାଶ 
ପଥାଉନ।ି ଯଥା�ଥାକୁ ରନଇ ଛଥାତ୍ରୀମଥାନଙ୍ ମଧ୍ୟରେ 
ଅସରନ୍ଥାର ରତଜବିଥାରେ ଲଥାଗଛି।ି ଅପେପରକ୍ଷ 
େଥାଜ୍ୟେ ଅନ୍ୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଥାେୟଗଡ଼ୁକିରେ ରମଧଥା 
ତଥାଲକିଥାପ୍ରକଥାଶ ପଥାଇବଥା ସ�ତି ଛଥାତ୍ରୀ ପଞ୍ଜୀକେଣ 
ମଧ୍ୟ କେ ିସଥାେରିଲଣ।ି

େମଥାରଦବୀ ମ�େିଥା ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଥାେୟେ 
ବଥାରୟଥାରଟରକନଥାଲଜ,ି ବଥାଣଜି୍ୟ, କମ୍ପ୍ୁୟଟେ ସଥାଇନ୍ସ, 
ଅଥ୍ବନୀତ,ି ଶକି୍ଷଥା, ଇଂେଥାଜୀ, ରଜଣ୍ଡେ ଷ୍େଜି୍ , �ନି୍ଦୀ, 

ର�ଥାମ୍  
ସ ଥା ଇ ନ୍ସ , 

ଓଡ଼ଆି, ଲଥାଇଫ୍  
ସଥାଇନ୍ସ ଆଦ ି ୧୧ଟ ି ବଭିଥାଗରେ ପଏିଚ୍ େ ି
ନଥାମରଲଖଥା ପଥାଇ ଁ େରିସମ୍ବେ ମଥାସରେ ବଜି୍ଞପ୍ ି
ପ୍ରକଥାଶ ପଥାଇଥିଲଥା। ପ୍ରଥାୟ ୧ �ଜଥାେ ଛଥାତ୍ରୀ ଏଥିଲଥାଗ ି
ଆରବଦନ କେଥିିରଲ। ଏପ୍ରଲି ମଥାସରେ ଲଖିିତ 
ଓ ରମ’ ମଥାସରେ ରସମଥାନଙ୍େ ସଥାକ୍ଷଥାତକଥାେ 
ପେୀକ୍ଷଥା(ଭଥାୟଥାବସ) ଅନୁଷ୍ତି ର�ଥାଇଥିଲଥା। ର�ରଲ 
ପେୀକ୍ଷଥା ରମ’ ମଥାସେୁ ସେଯିଥାଇଥିରଲ ବ ିଏପଯ୍ବ୍ୟନ୍ 
ରେଜଲ ୍ପ୍ରକଥାଶ ପଥାଇଲଥାନ।ି ଆଶଥାୟୀ ଛଥାତ୍ରୀମଥାରନ 
ଦୀଘ୍ବ ୫ମଥାସ ର�ବ ଚଥାତକ ପେ ି ରମଧଥା ତଥାଲକିଥା 
ଅରପକ୍ଷଥାରେ େ�ଛିନ୍।ି ସଥାଧଥାେଣ ପେସି୍ତି ି
ରକୌଣସ ି ବରିୟରେ ନଥାମରଲଖଥା ପଥାଇ ଁ ପ୍ରରବଶକିଥା 
ପେୀକ୍ଷଥା ଓ ନଥାମରଲଖଥା ପ୍ରକ୍ୟିଥା ଏକ ମଥାସ ମଧ୍ୟରେ 
ସେୁଥିବଥାରବରେ ୫ ମଥାସେୁ ଅଧିକ ଦନି ଧେ ି
ଲମ୍ବଥିିବଥା ଏ� ି ପ୍ରକ୍ୟିଥାକୁ ରନଇ ଛଥାତ୍ରୀମଥାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସରନ୍ଥାର ରତଜବିଥାରେ 
ଲଥାଗଛି।ି ଏପେ ି ସ୍ତିରିେ େଥାଜ୍ୟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମଖୁ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଥାେୟଗଡ଼ୁକିରେ ପଏିଚେ ି ପଥାଇ ଁ ପଲିଥାଙ୍ 

ନଥାମରଲଖଥା ସେଥିିବଥାରବରେ ରସମଥାନଙ୍ 
ଗରବରଣଥା ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ର�ଲଥାଣ।ି

 ଅପେପରକ୍ଷ େମଥାରଦବୀ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଥାେୟରେ 
ପଏିଚ୍ େ ି ନଥାମରଲଖଥା ପଥାଇ ଁ ରମଧଥାବୀ ଚୟନରେ 

ଅନୟିମତିତଥା ର�ଥାଇଥିବଥା ରନଇ ଅଭରିଯଥାଗ 
ର�ଥାଇଛ।ି ବଶି୍ୱସ୍ ସତୁ୍ରେୁ ମେିଥିିବଥା ସଚୂନଥା 
ଅନୁସଥାରେ ଏକ ନରି୍ଦଭିଷ୍ ବଭିଥାଗେ ବଭିଥାଗୀୟ ମଖୁ୍ୟ 
ତଥାଙ୍େ ପ୍ରୟି ଛଥାତ୍ରୀଙୁ୍ ପଏିଚ୍ େ ି ନଥାମରଲଖଥା ପଥାଇଁ 
ଜଥାଲ୍  ପ୍ରକ୍ୟିଥାରେ ଚୟନ କେବିଥା ସ�ତି ଚୂଡ଼ଥାନ୍ 
ରମଧଥା ତଥାଲକିଥା ପଥାଇ ଁ ମରନଥାନୀତ କେଥିିରଲ। 
ଯଥା�ଥାକୁ ରନଇ ସମ୍ପକୃ୍ତ ବଭିଥାଗେ ଜରଣ ପ୍ରରଫସେ 

ଓ ବଭିଥାଗୀୟ ମଖୁ୍ୟଙ୍ ମଧ୍ୟରେ ବବିଥାଦ ରଦଖଥା 
ରଦଇଥିଲଥା। ଏପେକି ିଏ�ଥାକୁ ରନଇ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଥାେୟ 
ପକ୍ଷେୁ ଆଭ୍ୟନ୍େଣୀୟ େସିଜ୍ବ କମଟି ି ମଧ୍ୟ 
ବସଥିିଲଥା। ରଯଥାଗ୍ୟତଥା ଭତି୍ତରିେ ଛଥାତ୍ରୀଙୁ୍ ଚୟନ 

କେଥା ନ ଯଥାଇ ଉଭୟ ପ୍ରଥାଧ୍ୟଥାପକ ନଜି ନଜି 
ଆନୁଗତ୍ୟଙୁ୍ ସଟି୍  ବଣ୍ନ କେଥିିବଥାରବରେ ଏ�ଥାକୁ 
ରନଇ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଥାେୟେ ଅନ୍ୟ କମ୍ବଚଥାେୀଙ୍ 
ମଧ୍ୟରେ ଅସରନ୍ଥାର ରଦଖଥାରଦଇଛ।ି 

ରତରବ ଏପେ ି ସ୍ତିରିେ ପ୍ରଶନ ଉଠୁଛ ି ରଯ, 
ପଏିଚ୍ େ ି କେବିଥା ଲଥାଗ ି ପ୍ରଥାଧ୍ୟଥାପକ ଓ ପ୍ରଥାଧ୍ୟଥାପକିଥାଙ୍ 
ଆନୁଗତ୍ୟ ର�ବଥା କ’ଣ ନତିଥାନ୍ ଆବଶ୍ୟକ? 

ଅରନକ ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀ ଦୀଘ୍ବଦନି ଧେ ି ପେଶି୍ରମ କେ ି
ରଯଥାଗ୍ୟତଥା ଭତି୍ତରିେ ସଥାକ୍ଷଥାତକଥାେ ରଦଉଥିବଥାରବରେ 
ରସମଥାନଙୁ୍ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଥାେୟରେ ଗରବରଣଥା 
ପଥାଇ ଁ ସଟି୍  ଟଏି ମେୁିନ।ି ରନଟ୍ , ରଜଆେଏଫ୍ , 
ଏମ-ଫିଲ୍  ଆଦରିେ ଭଲ ପ୍ରଦଶ୍ବନ କେ ି ମଧ୍ୟ 
ରସମଥାନଙୁ୍ ଭଲ ଗଥାଇଡ୍ ଟଏି ମେିପିଥାେୁନଥା� ିଁ। 
େଥାଜ୍ୟରେ ଗଥାଇଡ୍ ମଥାନଙ୍େ ରଘଥାେ ଅଭଥାବ େ�ଛି।ି 
ର�ରଲ ଅରନୈତକି ଉପଥାୟରେ ନଜିେ ଆନୁଗତ୍ୟ 
ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀଙୁ୍ ପ୍ରଥାଧ୍ୟଥାପକମଥାରନ ପଏିଚ୍ େ ି କେବିଥାେ 
ସରୁଯଥାଗ ରଦଉଛନ୍।ି େମଥାରଦବୀ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଥାେୟ 
ରକବେ ଏ�ଥାେ ରଗଥାଟଏି ଉଦଥା�େଣ ନୁ�ଁ, ଅନ୍ୟ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଥାେୟଗଡ଼ୁକିରେ ମଧ୍ୟ ସମଥାନ ସ୍ତି ି
ଘଟୁଥିବଥା ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀ ଅଭରିଯଥାଗ କେଛିନ୍।ି

ଅପେପରକ୍ଷ େମଥାରଦବୀ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଥାେୟ 
କତୃ୍ତ୍ବପକ୍ଷ ଏ� ି ଅଭରିଯଥାଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କେଛିନ୍।ି 
ତଥାଙ୍ କ�ବିଥା ଅନୁଯଥାୟୀ ରମଧଥାବୀ ଚୟନରେ 
ରକୌଣସ ି ଅନୟିମତିତଥା ର�ଥାଇନ।ି େମଥାରଦବୀ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଥାେୟରେ ଚେତି ବର୍ବେୁ ପ୍ରଥମ ଥେ ପଥାଇଁ 
ପଏିଚ୍ େ ିନଥାମରଲଖଥା ଅନୁଷ୍ତି ର�ଉଥିବଥାେୁ ପ୍ରକ୍ୟିଥା 
ବେିମ୍ବ ର�ଥାଇଥିବଥା ରସ ଦଶ୍ବଥାଇଛନ୍।ି ଆସନ୍ଥା ଏକ 
ସପ୍ଥା� ମଧ୍ୟରେ ରମଧଥା ତଥାଲକିଥା ପ୍ରକଥାଶ ପଥାଇବ 
ରବଥାଲ ିରସ କ�ଛିନ୍।ି 

ମେଧା ଚୟନମେ ଅନୟିେତିତା ଅଭମି�ାଗ
ତୁଟୁନ ିଅନ୍ତେୀଣ ବବିାଦ

ଭୁବସେଶ୍ୱର,୨୨।୯(େମେି)

େଥାଜଧଥାନୀରେ ୭୫ଟ ି ରରେନ୍ ଜନତି ସରମ୍ବଦନଶୀେ ସ୍ଥାନ 
ଚହି୍ନଟ କେଥାଯଥାଇଛ।ି ଏ� ି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ବଥାଦରିନ ବପିଦଜନକ 
ସ୍ତି ି ଉପଜୁୁଛ।ି ପ୍ରବେ ବର୍ବଥା ଦ୍ଥାେଥା ଜେବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟଥା ଉତ୍କଟ 
ର�ଉଥିବଥାେୁ ରଲଥାକଙ୍ ପଥାଇଁ ଏ� ିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବପିଦ େ�ୁଛ।ି 
ଚହି୍ନଟ ର�ଥାଇଥିବଥା ଏ� ି୭୫ ଟ ିସ୍ଥାନରେ ଉପଜୁୁଥିବଥା ସମସ୍ୟଥାେ 
ସମଥାଧଥାନ କେବିଥାେୁ ବଏିମ୍ ସ ିଅଣ୍ଥା ଭଡ଼ିଛି।ି ବୁଧବଥାେ ବଏିମ୍ ସ ି
କମସିନେ ସଞ୍ଜୟ ସଂିଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଥାରେ 
ବସଥିିବଥା ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ରବୈଠକରେ 
ଏ� ି ନଷି୍ପତ୍ତ ି ର�ଥାଇଥିବଥା ରବରେ ରରେରନଜ 
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଧୁଥାେ ଆଣବିଥାକୁ ଅରନକ 
ପଦରକ୍ଷପ ନଆିଯଥାଇଛ।ି

ରବୈଠକରେ ର�ଥାଇଥିବଥା ନଷି୍ପତ୍ତ ି
ଅନୁଯଥାୟୀ ବତ୍ତ୍ବମଥାନ େଥାଜଧଥାନୀରେ ଥିବଥା 
୭୫ଟ ି ସରମ୍ବଦନଶୀେସ୍ଥାନରେ ତୁେନ୍ 
ପଦରକ୍ଷପ ନଆିଯବି। ଚହି୍ନଟ ର�ଥାଇଥିବଥା 
୭୫ଟ ି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟେୁ ଅରନକ ସ୍ଥାନରେ 
ରରେନ୍ ରେ ସ୍ଲଥାବ ନ ଥିବଥା ରବରେ କଛି ି
ସ୍ଥାନରେ ରରେନ୍  କଥାନ୍କ୍  ନଥା� ିଁ। ରସ�ପିେ ିକଛି ି
ପ୍ରଥାକୃତକି ନଥାେ ଜବେଦଖଲରେ ଆସଥିିବଥାେୁ ଏ�ଥା ସଙୁ୍ଚତି 
ର�ଥାଇଯଥାଇଛ।ି ସ୍ୱଳ୍ପ କମି୍ବଥା ମଧ୍ୟମ ଅବଧିରେ ଏ� ିରରେନ୍ ଗଡ଼ୁକିରେ 
ତୁେନ୍ ସ୍ଲଥାବ୍  ପକଥାଯବି। ରସ�ପିେ ି ଆବଶ୍ୟକସ୍ରେ ନୂତନ 
ରରେନ୍  ନମି୍ବଥାଣ କେବିଥାକୁ ମଧ୍ୟ ରବୈଠକରେ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ର�ଥାଇଛ।ି 
ଅନ୍ୟପରଟ ସେିପି ି ଅନୁଯଥାୟୀ ପ୍ରଥାକୃତକି ନଥାେଗଡ଼ୁକି ରକରତ 
ଚଉଡ଼ଥା େଖଥାଯବିଥା କଥଥା ତଥା�ଥା ମଧ୍ୟ ରବୈଠକରେ ଆରଲଥାଚନଥା 

ର�ଥାଇଛ।ି ପ୍ରଥାକୃତକି ନଥାେଗଡ଼ୁକୁି ରପଥାତ ି ଜବେଦଖଲ କେ ି
େଖିଥିବଥାେୁ ନଥାେ ସଙୁ୍ଚତି ର�ଥାଇଯଥାଉଛ।ି ଯଥା�ଥାଦ୍ଥାେଥା ପଥାଣେି 
ସଅୁ ଅଧିକ େ�ୁଛ।ି ଏ�ସିବୁ ସମସ୍ୟଥାେ ସ୍ଥାୟୀ ସମଥାଧଥାନ କେବିଥା 
ଦଗିରେ ମଧ୍ୟ ବଏିମ୍ ସ ି କଥାଯ୍ବ୍ୟ ଆେମ୍ଭ କେବିଥାକୁ ରବୈଠକରେ 
ନଷି୍ପତ୍ତ ି ର�ଥାଇଛ।ି ରଯଉଁ ସ୍ଥାନଗଡ଼ୁକିରେ ପ୍ରଥାକୃତକି ନଥାେ ପଥାଇଁ 
ଘରେଥାଇ ଜମ ିପ୍ରତବିନ୍କ ସଥାଜଛି,ି ଏ�ଥାକୁ ଅଧିଗ୍�ଣ କେଥାଯବି 

ରବଥାଲ ି ରବୈଠକ ପରେ ବଏିମ୍ ସ ି ପକ୍ଷେୁ ସଚୂନଥା ଦଆିଯଥାଇଛ।ି 
ପ୍ରଥାଥମକି ପଯ୍ବ୍ୟଥାୟରେ ୭ ଓ ୧୦ ନମ୍ବେ ପ୍ରଥାକୃତକି ନଥାେ ପଥାଇଁ 
କଛି ିଜମ ିଅଧିଗ୍�ଣ କେଥାଯବି। ସଙୁ୍ଚତି ର�ଥାଇପଡ଼ଥିିବଥା 
ଏ� ି ନଥାେକୁ ସମ୍ପ୍ରସଥାେଣ କେଥାଯବି। ଏ� ି ପ୍ରଥାକୃତକି 
ନଥାେରେ ଭଲ ଭଥାରବ ପଥାଣ ିଯଥାଇପଥାେୁ ନ ଥିବଥାେୁ ନୟି ୁ
ଫରେଷ୍ ପଥାକ୍ବ ଓ ରବୈେଥାଗୀ ନଗେଠଥାରେ ଜେବନ୍ଦୀ 
ସମସ୍ୟଥା ଉପଜୁୁଛ।ି ରତଣ ୁ ଏ� ି ନଥାେ ପଥାଇଁ ଜମ ି
ଅଧିଗ୍�ଣ କେବିଥାକୁ େଥାଜ୍ୟ ସେକଥାେଙୁ୍ େରିପଥାଟ୍ବ 

ଦଆିଯବି ଓ ଅନୁମତ ି ମେିବିଥା 
ପରେ ଜମ ି ଅଧିଗ୍ଣ ର�ବ 
ରବଥାଲ ିଜଣଥାପଡ଼ଛି।ି 

 ରରେନ୍  ରଯଥାଗୁଁ ଘଟୁଥିବଥା 
ବପଦ ସମ୍ପକ୍ବରେ ସଚୂନଥା 
ରଦଇ ବଏିମ୍ ସ ି କମସିନେ 
ଶ୍ରୀ ସଂି କ�ଛିନ୍ ି ରଯ 
ଆଭ୍ୟନ୍େୀଣ ରରେନ୍ ଗଡ଼ୁକିରେ 
େ�ଥିିବଥା ସମସ୍ୟଥା ସମଥାଧଥାନ 
କେବିଥାକୁ ନରିର୍ଦ୍ବଶ ଦଆିଯଥାଇଛ।ି 
ଏଥିପଥାଇଁ ପ୍ରତ ି ରଜଥାନ୍ େୁ ଏଷ୍ରିମଟ୍  
କେବିଥାକୁ କୁ�ଥାଯଥାଇଛ।ି ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର କଥାମ 

ଆେମ୍ଭ କେଥାଯବି। ଅନ୍ୟପରଟ ସପୁ୍ରମି ରକଥାଟ୍ବଙ୍ ନରିର୍ଦ୍ବଶ ଓ 
ଏନ୍ ଜଟି ି ମଥାଗ୍ବଦଶଭିକଥା ଅନୁଯଥାୟୀ ପ୍ରଥାକୃତକି ନଥାେଉପରେ 
ସ୍ଲଥାବ୍  ପକଥାଯଥାଇପଥାେବି ନଥା� ିଁ। ରତଣ ୁ ରଯଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ 
ଜବେଦଖଲ େ�ଛି ି ତଥା�ଥାେ ଉରଛେଦ କେବିଥାକୁ ପ୍ରକ୍ୟିଥା 
କେଥାଯବି ରବଥାଲ ି ଶ୍ରୀ ସଂି ସଚୂନଥା ରଦଇଛନ୍।ି ସଚୂନଥା ଥଥାଉ 
କ ି ପବୂ୍ବେୁ ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ ୩୭ଟ ି ସରମ୍ବଦନଶୀେ ସ୍ଥାନ 

େ�ଥିିଲଥା। କନୁି୍ ଗତ ଲଘଚୁଥାପ ପ୍ରଭଥାବରେ ର�ଥାଇଥିବଥା 
ବର୍ବଥା ଦ୍ଥାେଥା ଏ� ିସଂଖ୍ୟଥା ବୃର୍ ିପଥାଇ ୭୫ରେ ପ�ଞ୍ଚଛି।ି ଏ� ି
ସବୁ ସ୍ଥାନଗଡ଼ୁକିରେ ପମ୍ପରସଟ୍  ଲଗଥାଯଥାଇ ଜେ ନଷି୍ଥାସତି 
କେଥାଯଥାଉଥିବଥା ବଏିମସ ିକ�ଛି।ି 

 � ସ୍ତି ିପେବିର୍୍ମନ ଉପରେ 
କମସିନେଙ୍ ଗେୁୁତ୍ୱ

 � ୨ ପ୍ରାକୃତକି ନାଳ ପାଇଁ ରହବ 
ଜମ ିଅଧିଗ୍ରହଣ

 � ସ୍ାବ୍  ପକାଇବା ସହତି ନମି୍ମାଣ 
ରହବ ନୂଆ ରରେନ୍ 

ରରେନ୍  କଡ଼ରେ େହବି ବାଉଁଶ ବାଡ଼
ଆଗକୁ ଲଘଚୁଥାପ ଆସଛୁ।ି ରମୌସମୁୀ ମଧ୍ୟ ରଫେବିଥା ବେିମ୍ବତି 

ର�ଥାଇପଥାରେ ରବଥାଲ ିପଥାଣପିଥାଗ ରକନ୍ଦ ଆକେନ କେଛି।ି ଏଥିପଥାଇଁ 
ସ୍ଥାୟୀ ସମଥାଧଥାନ ପବୂ୍ବେୁ ବଏିମସ ିଅସ୍ଥାୟୀ ଭଥାରବ ରରେନ୍ େୁ ରଲଥାକଙୁ୍ 

ସେୁକ୍ଷତି େଖିବଥାକୁ ବଥାଉଁଶ ବଥାଡ଼ ବଥାନ୍ବି ରବଥାଲ ି ନଷି୍ପତ୍ତ ି ରନଇଛ।ି 
ରଯଉଁ ସରମ୍ବଦନଶୀେ ବଥା ପ୍ରମଖୁ େଥାସ୍ଥା ପଥାଶ୍ଶ୍ବରେ ଥିବଥା ରରେନ୍ ରେ 

ସ୍ଲଥାବ୍  ନ ଥିବଥା ରସ� ି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟଥାେରିକଡ୍  କେ ି ରଲଥାକଙୁ୍ 
ସେୁକ୍ଷତି େଖିବଥାକୁ ରଚଷ୍ଥା କେବି। ଏ�ଥାସ�ତି ରରେନ୍  କଡ଼ରେ ସତକ୍ବତଥା 
ଅବଲମ୍ବନ କେବିଥାକୁ ରଲଖଥାଯଥାଇ ରବଥାେ୍ବ ଲଗଥାଯବି। ଗେୁୁବଥାେଠଥାେୁ ଏ� ି
କଥାଯ୍ବ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ର�ବଥାକୁ ଥିବଥା ରବରେ ସମସ୍ ୭୫ ଟ ି ସରମ୍ବଦନଶୀେ 
ସ୍ଥାନରେ ଏ� ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଥାଇବଥା ପଥାଇଁ ବଭିଥାଗ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ରନଇଥିବଥା 
ରବରେ ଅତ ି ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ବଥା ସମୟରେ କଛି ି ରଲଥାକଙୁ୍ 

ମଧ୍ୟ ନରିୟଥାଜତି କେଥାଯଥାଇପଥାରେ ରବଥାଲ ି ସଚୂନଥା ମେିଛି।ି କଥାେଣ 
ରଜ୍ୟଥାତପି୍ରକଥାଶ ଭଥାସଯିଥାଇଥିବଥା ସ୍ଥାନଟ ି ରରେନ୍  ଓ େଥାସ୍ଥାରେ ପଥାଣ ି

ମଶିଯିବିଥାେୁ ଭଲଭଥାରବ ଜଣଥାପଡ଼ ି ନ ଥିଲଥା। ଯଥା�ଥାଦ୍ଥାେଥା ରଜ୍ୟଥାତ ି
ପ୍ରକଥାଶ ଭଥାସଯିଥାଇଥିଲଥା। ଆଗକୁ ଏ�ଥାେ ମେଥାମତ ିକେବିଥା ପଥାଇଁ 

ଥିବଥା ରବରେ ଚେତି ରମୌସମୁୀ ସେବିଥା ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ବଏିମସ ି
ବ୍ୟଥାେରିକେଂି କେବି ରବଥାଲ ିରବୈଠକ ପରେ ଜଣଥାପଡ଼ଛି।ି

ୋସ୍ା େଝମିେ ୋସ୍ା େଝମିେ 
ବପିଦବପିଦେଙ୍ଗୋଟଆି ‘ମେ’ ପ୍ରକଳ୍ପମେ େଳିଛି ିଫ୍ାଟ

ଭୁବସେଶ୍ୱର,୨୨।୯(େମେି)

ସତ୍ୟକଥାେୀ ବସ୍ରିେ େ�ୁଥିବଥା ୫୮ଟ ି
ପେବିଥାେ ରଲଥାକଙ୍ ଘେ ଭଙ୍ଗଥାଯଥାଇଛ।ି 
େଙ୍ଗମଥାଟଆିରେ େଥାଜୀବ ଆବଥାସ 
ରଯଥାଜନଥା (ରେ) ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଏ� ି
ବସ୍ବିଥାସନି୍ଦଥାଙୁ୍ ଫ୍ଲଥାଟ୍  ପ୍ରଦଥାନ କେଥାଯଥାଇଛ।ି 
ମଥାତ୍ର ଏ� ି ବସ୍ବିଥାସନି୍ଦଥାମଥାରନ ନୂଆ ଫ୍ଲଥାଟ୍ କୁ 
ଯବିଥାକୁ ଅେଥାଜ ି ର�ଉଥିବଥାେୁ ବେିଏି ପକ୍ଷେୁ 
ରସମଥାନଙୁ୍ ସ୍ଥାନଥାନ୍େ ପ୍ରକ୍ ିୟିଥା ଆେମ୍ଭ 
କେଥାଯଥାଇଛ।ି ସତ୍ୟକଥାେୀ ବସ୍େୁି ରମଥାଟ 
୫୮ ପେବିଥାେକୁ େଙ୍ଗମଥାଟଆି ସ୍ଥାନଥାନ୍େ 
କେ ି ରସମଥାନଙ୍ ଘେ ଭଙ୍ଗଥାଯଥାଇଛ।ି ପ୍ରଥମ 
ଦନିରେ ୨୫ଟ ି ପେବିଥାେ ସ୍ଥାନଥାନ୍େ 

ର�ଥାଇଥିବଥା ରବରେ ଦ୍ତିୀୟ ଦନିରେ ୩୩ 
ପେବିଥାେଙୁ୍ ରସଠଥାକୁ ପଠଥାଇ ଦଆିଯଥାଇଛ।ି 
ଏ� ିବସ୍ରିେ ରେ’ ରଯଥାଜନଥା ଅନ୍ଗ୍ବତ ୨ଶ�େୁ 
ଊର୍୍ଶ୍ବ �ତିଥାଧିକଥାେୀ େ�ୁଛନ୍।ି ପଯ୍ବ୍ୟଥାୟକ୍ରମ 
ରସମଥାନଙୁ୍ ସ୍ଥାନଥାନ୍େ କେଥାଯଥାଉଛ।ି 
ପ୍ରଥମ ଦନିରେ ସତ୍ୟକଥାେୀ ବସ୍େୁି ୨୫ଟ ି
ପେବିଥାେକୁ ସ୍ଥାନଥାନ୍େ କେଥାଯଥାଇଥିବଥା ରବରେ 
ରସମଥାନଙ୍େ ୬୮ଟ ି ଘେ ଭଥାଙ୍ଗଥାଯଥାଇଥିଲଥା। 
ରସଥିମଧ୍ୟେୁ ୧୬ ପେବିଥାେ ରେ’ ରଯଥାଜନଥାରେ 
ସଥାମଲି ଥିବଥା ରବରେ ୯ଟ ି ପେବିଥାେ 
ରବଆଇନ୍  ଭଥାରବ ଏ� ି ବସ୍ରିେ େ�ୁଥିରଲ। 
ରସ�ପିେ ିବୁଧବଥାେ ୩୩ଟ ିପେବିଥାେ ମଧ୍ୟେୁ 
୨୩ ପେବିଥାେ ରେ’ ରଯଥାଜନଥାରେ ଥିବଥା 
ରବରେ ୧୦ଟ ି ପେବିଥାେ ରବଆଇନ୍  ଭଥାରବ 

ବସ୍ରିେ େ�ୁଥିରଲ। ବୁଧବଥାେ ରମଥାଟ୍  ୯୩ 
ବଖେଥା ଘେ ଭଙ୍ଗଥାଯଥାଇଥିବଥା ବେିଏି ପକ୍ଷେୁ 
କୁ�ଥାଯଥାଇଛ।ି ‘ରେ’ ରଯଥାଜନଥାରେ ସଥାମଲି 
ଥିବଥା ବସ୍ବିଥାସନି୍ଦଥାମଥାନଙୁ୍ ସେକଥାେ ଘେ 
ରଯଥାଗଥାଇ ରଦଉଛନ୍।ି ବସ୍େୁି ରସମଥାରନ 
ଫ୍ଲଥାଟ୍ କୁ ସ୍ଥାନଥାନ୍େ ର�ବଥା ପରେ ବସ୍ରିେ 
ଥିବଥା ଘେକୁ ଭଥାଙ୍ଗ ି ଦଆିଯଥାଉଛ।ି ବୁଧବଥାେ 
ର�ଥାଇଥିବଥା ଉରଛେଦ ରବରେ ଆଇନଶଙୃ୍ଖେଥା 
ପେସି୍ିତି ି ପଥାଇଁ ଏକ ପ୍ଲଥାଟୁନ େଜିଭ୍ବ ପଲୁସି 
ରଫଥାସ୍ବ ଓ ରଗଥାଟଏି ରସକ୍ସନ ମ�େିଥା ପଲୁସି 
ମତୁୟନ କକେଥାଯଥାଇଥିଲଥା। ଉରଛେଦ ରବରେ 
ବେିଏି ଏନ୍ ରଫଥାସ୍ବରମଣ୍ ଅଫିସେ ପ୍ରରମଥାଦ 
ପଥାତ୍ର ଓ ଲଆିସନଂି ଅଫିସେ ଶଭୁଥାଂଶ ୁରଶଖେ 
ମ�ଥାନ୍ ିଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 
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ଗରୁୁବାର, ୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ମ�ୋହନୋ, ୨୨ୋ୯(ସ�ସି): ଦନି ଥିଲା ଚୁଲ ି ମଣୁ୍ଡରେ 
ଜୀବନ ବତୁିଥିଲା; କନୁି୍ ୋଜ୍ୟ ସେକାେଙ୍କ ମଶିନ ଶକ୍ ି
ରସମାନଙୁ୍କ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାେ କେଛି।ି ମଶିନଶକ୍େି 
ସହର�ାଗ ଓ ୋଜ୍ୟ ସେକାେଙ୍କ ପ୍ାଣୀ ସମ୍ପଦ ବଭିାଗେ 
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତାବଧାନରେ ଅଣ୍ଡାଦଆି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କେ ି
ସ୍ାବଲମୀ୍ ରହାଇପାେଛିନ୍ ି ମହଳିା ରଗାଷ୍ୀ। ଏରବ 
କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ବକି୍ ିକେ ିରୋଜଗାେକ୍ଷମ ରହବା ସହ 
ପେବିାେ ପ୍ତରିପାଷଣ ମଧ୍ୟ କେପିାେୁଛନ୍।ି ରକ୍ଷତ ମଝରିେ 
କୁକୁଡ଼ା ଫାମ୍ମ ଏବଂ ଫାମ୍ମଟକୁି ଚଳାଉଛନ୍ ିକଛି ିମହଳିା। 

ଆଦବିାସୀ ଅଧ୍ୁୟଷତି ଗଜପତ ିଜଲି୍ା ଅନ୍ଗ୍ମତ ଉପାନ୍ 
ରମାହନା ବ୍ଲକେ ପଣି୍ଡକି ି ଗ୍ାମେ ମା’ ସରିଧେଶ୍ବେୀ ମହଳିା 
ସ୍ୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ୀେ ସଦସ୍ୟମାରନ ଅଣ୍ଡାଦଆି କୁକୁଡ଼ା 
ଚାଷ କେ ିସ୍ାବଲମ୍ୀ ରହାଇପାେଛିନ୍।ି ୋଜ୍ୟ ସେକାେଙ୍କ 
ମଶିନଶକ୍ ି ଜେଆିରେ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ାଣୀସମ୍ପଦ ବକିାଶ 
ବଭିାଗେ ସହାୟତାରେ ଏହ ି ସଫଳତା ପାଇପାେଛିନ୍ ି
ମହଳିାମାରନ। କୁକୁଡ଼ା ଫାମ୍ମ ଟ ି ନମି୍ମାଣ କେବିା ପାଇଁ 
ଖର୍୍ମ ରହାଇଛ ି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ରସଥିେୁ ଏକ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍କାେ ସେକାେୀ େଆିତ ି ମଳିଥିିବା ରବରଳ ବ୍ୟାଙ୍କେୁ 
ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାେ ରଲାନ୍  ଆଣଛିନ୍ ିମହଳିା ରଗାଷ୍ୀ। ଏଥି 

ନମିରନ୍ ୋଜ୍ୟ ସେକାେଙ୍କ ଭୁବରନଶ୍ୱେସ୍ତି ଓଡ଼ଶିା 
ରପାଲ୍ ଟ୍ ି ରଫଡରେସନ୍  ଲମିରିଟଡ଼, ରୋଡ୍  ଆଇଲାଣ୍ଡ 
ରେଡ୍  (ଆେଆଇଆେ) ପ୍ଜାତେି କୁକୁଡ଼ା ର�ାଗାଇ 
ରଦଇଛ।ି ସ୍ାନୀୟ ପ୍ାଣୀ ସମ୍ପଦ ବଭିାଗ ପ୍ତଦିନି କୁକୁଡ଼ା 
ଗଡୁକିେ ସ୍ାସ୍୍ୟ �ାଞ୍ଚ କେବିା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ 
ଏବଂ ଟକିା ର�ାଗାଇ ରଦଉଛନ୍।ି ବର୍୍ମମାନ ଫାମ୍ମରେ 
୧୫୦େୁ ଊଧେ୍ବ୍ମ କୁକୁଡ଼ା େହଛିନ୍।ି ପ୍ରତ୍ୟକ ଦନି ୬୦େୁ 
୭୦ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ାଦନ ରହଉଛ।ି ଅଣ୍ଡା ଗଡୁକି ରଦଖିବା 
ପାଇଁ ଅବକିଳ ରଦଶୀ କୁକୁଡ଼ାେ ଅଣ୍ଡା ଭଳ।ି ରତଣ ୁଏହାେ 
ବଜାେ ଚାହଦିା ମଧ୍ୟ ଭଲ େହଛି।ି ରଗାଟଏି ଅଣ୍ଡା ୬େୁ ୭ 

ଟଙ୍କାରେ ବକି୍ ି କୋ�ାଉଛ।ି ଏହାସହ ଗଞ୍ା କୁକୁଡ଼ାକୁ 
ରଗାଟା ପଛିା ୫୦୦େୁ ୬୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବକି୍ ିକୋ�ାଉଛ। 
ରମାହନା ସରମତ ଚନ୍ଦ୍ରଗେି,ି ମରହନ୍ଦ୍ରଗଡ଼଼ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପେୁ 
ବଜାେକୁ ବକି୍ ି ପାଇଁ ପଠା�ାଉଛ ି ଅଣ୍ଡା। ମହଳିା ସଙ୍ଘେ 
ସଦସ୍ୟାମାରନ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦନି ପାଳକିେ ିକୁକୁଡ଼ା ଫାମ୍ମକୁ 
ସଫାସତୁୋ କେବିା ସହ କୁକୁଡ଼ାଗଡୁକୁି ଦାନା ଏବଂ ପାଣ ି
ରଦଇ ରସମାନଙ୍କ ଲାଳନପାଳନ କେୁଛନ୍।ି ଦରିନ ଘେ 
ଖର୍୍ମ ପାଇଁ ମେୁବଙି୍କ ହାତକୁ ଚାହ ିଁ େହୁଥିବା ମହଳିାମାରନ 
ଏରବ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ବକି୍ ି କେ ି ଆର୍ ଥିକ ସ୍ାବଲମ୍ୀ 
ରହବା ସହ ପେବିାେ ପ୍ତରିପାଷଣ କେବିାରେ ମଖୁ୍ୟ 

ଭୂମକିା ତୁଲାଉଛନ୍।ି ସରିଦ୍ଧସ୍େୀ ସ୍ୟଂସହାୟକ 
ରଗାଷ୍ୀେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ରହାଇପାେଛି ିୋଜ୍ୟ ସେକାେଙ୍କ 
ମଶିନ ଶକ୍ ି ପାଇଁ। ଆଗକୁ କଭିଳ ି ଅଧିକେୁ ଅଧିକ ଏହ ି
ଅଣ୍ଡାଦଆି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କେ ି ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ଆର୍ ଥିକ 
ରୋଜଗାେକ୍ଷମ କୋ�ାଇପାେବି ରସଥିନମିରନ୍ ପ୍ୟାସ 
ଚାଲଥିିବା ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍ ି ରମାହନା ରଗାଷ୍ୀ ପ୍ାଣୀ 
ଚକିତି୍ା ଅଧିକାେୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। ଆଗାମୀ ଦନିରେ 
ଏହାେ ସଫଳ େୂପାୟନ ରହାଇପାେରିଲ ଜଲି୍ାେ 
ଆଦବିାସୀ ଅଧ୍ୁୟଷତି ଅଞ୍ଚଳେ ମହଳିାମାରନ ନଶି୍ତି 
ଭାରବ ଉପକୃତ ରହାଇପାେରିବ।

 �ମଶିନ ଶକ୍ ିବଦଳାଇଦଦଲା ଭାଗ୍ୟ

ଅଣ୍ାଦଆି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷକର ିସ୍ାବଲମ୍ୱୀ ମହଳିା ଦଗାଷ୍ୱୀ

ଅତୋବରିୋ,୨୨ୋ୯(ସ�ସି): ଅତାବେିା 
ବ୍ଳକ ଅନ୍ଗ୍ମତ ହଲି୍ପିାଲ ି ପଞ୍ଚାୟତ 
ଟାଙ୍ଗେଟକି୍ାେ ଚାଷୀ ବୃନ୍ାବନ ଭୁଏ 
(୬୨) ମଙ୍ଗଳବାେ କୀଟନାଶକ ପଇି 
ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ତାଙୁ୍କ ପ୍ର୍ରମ ରଗାଡଭଗା ଓ ପରେ 
ଅବସ୍ା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହବାେୁ ବୁଲ୍ମା 
ଭୀମସାେରେ ଭର୍ଥି କୋ�ାଇଥିଲା; 
ରହରଲ ଗତକାଲ ି ବଳିମ୍ତି ୋତରିେ 
ତାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇଥିବା ରନଇ ତାଙ୍କ 
ମଝଆି ପଅୁ ଗଣନାର୍ ଭୁଏ କହଛିନ୍।ି 
ଗତ ଖେଫି ୠତୁରେ ପ୍ାୟ ୧୦ ଏକେ ନଜି 
ଜମରିେ ଧାନ ଚାଷ କେଥିିରଲ। ରଟାକନ 

ସମସ୍ୟା କାେଣେୁ ତାଙ୍କେ ୧୦୦ ବସ୍ା 
ଧାନ ଆଜ�ିାଏ ଁବକି୍ ିନ ରହାଇ ଖଳାରେ 
ପଡ଼େିହଛି।ି ଚାଷ ପାଇ ଁରସାସାଇଟେୁି ୩ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଏବଂ ମହାଜନୀ ଋଣକୁ 
ରନଇ ରସ ସବ୍ମଦା ଚନି୍ତି ଥିରଲ। ରତଣ ୁ
ରସ କପିେ ି ପେବିାେ ପ୍ତରିପାଷଣ 
କେରିବ ରସହ ି ଚନି୍ାରେ ମାନସକି 
ଭାେସାମ୍ୟ ହୋଇ କୀଟନାଶକ ପଇି 
ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେଛିନ୍ ି ରବାଲ ି ତାଙ୍କ ପଅୁ 
ପ୍କାଶ କେଛିନ୍।ି ତାଙ୍କେ ୩ ପଅୁ ଓ 
ଦୁଇ ଝଅି ଅଛନ୍।ି ବଡପଅୁ ତାମଲିନାଡୁ 
ଦାଦନ ଖଟବିାକୁ �ାଇଥିବାରବରଳ 
ସାନପଅୁ ମାଟ୍କି ପଢ଼ ିଘରେ େହଛିନ୍।ି

ଭୁବମନଶ୍ୱର,୨୨ୋ୯(ସ�ସି): ବଜୁି 
ଜନତା ଦଳ ନବେଙ୍ଗପେୁ ଜଲି୍ା କମଟିେି 
କମ୍ମକର୍୍ମାଙ୍କ ନାମ ରଘାଷଣା କୋ�ାଇଛ।ି 
ବରିଜଡ ି ସଭାପତ ି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 
ଅନୁରମାଦନକ୍ରମ ଜଲି୍ା ସଭାପତ ି
ନୂତନ କମ୍ମକର୍୍ମାଙୁ୍କ ନ�ିକୁ୍ ି ରଦଇଥିବା 
ଦଳେ ସାଧାେଣ ସମ୍ପାଦକ (ଗଣମାଧ୍ୟମ 
ବ୍ୟାପାେ) ମାନସ େଞ୍ନ ମଙ୍ଗୋଜ 
ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି ଜଲି୍ା କମଟିରିେ ୧୨ 
ଜଣ ଉପସଭାପତ,ି ୧୩ ଜଣ ସାଧାେଣ 
ସମ୍ପାଦକ, ୧୪ ଜଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଜରଣ 
ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍କ ନ�ିକୁ୍ ିମଳିଛି।ି

ହସ୍ଗତ ସଚୂନା ଅନୁସାରେ 
ନବେଙ୍ଗପେୁ ବରିଜଡ ି ଜଲି୍ା କମଟିରିେ 
ଉପ ସଭାପତ ି ଭାରବ ବଦ୍ନିାୋୟଣ 
ସଂିହ, ଝାରଡ଼ଶ୍ୱେ ମହାନ୍,ି ରମାତେିାମ 
ନାୟକ, େବ ି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ାଧୀନ 
ପଟ୍ଟନାୟକ, ମଧସୁଦୂନ ନାରଗଶ ଦାୟତି୍ୱ 
ପାଇଛନ୍।ି ରସହପିେ ି ଶକୁରଦବ ରଗାଣ୍ଡ, 
େରମଶ ସାହୁ, େଜନୀକାନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ, 

ଉଧେବ ନାୟକ, ଇନ୍ଦ୍ର ଭତ୍ା ଏବଂ ଦବି୍ୟାନନ୍ 
ସନୁାଙୁ୍କ ଉପ ସଭାପତ ି ଦାୟତି୍ୱ ମଳିଛି।ି 
ଜଲି୍ା କମଟିରିେ ସାଧାେଣ ସମ୍ପାଦକ 
ଭାରବ ଆଶଷି େଞ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପଦମ 
ମାଳ,ି ପ୍ଫୁଲ୍ ପଣ୍ଡା, ଏମ୍  ବୁଲୁ ୋଓ, 
ଅବୁ୍ଲ ତାଜୁଦ୍ନି୍ , ରମାହନ ମାଝୀ, ଡମେୁ୍ 
ଭତ୍ା, ଜତୀନ୍ଦ୍ର ରଗାଣ୍ଡ, ରମାହନ ପ୍ଧାନୀ, 
ସରୁବାଧ ଚନ୍ଦ୍ର ରବନଆି, ବୀେସଂି ମାଝୀ, 
ମତୁୃ୍ୟଞ୍ୟ ସଂିହ ଏବଂ ସାେସ ଚନ୍ଦ୍ର ଜାଲଙୁ୍କ 
ନ�ିକୁ୍ ି ମଳିଛି।ି ଅପେପରକ୍ଷ ନବ ନ�ିକୁ୍ 
ସମ୍ପାଦକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ନିାର୍ ପ୍ଧାନ, 
ତାେକି୍  ହୁରସନ୍  ଖାନ୍ , ସଧୁୀେ ଖେୁା, 
�ରୁଗଶ୍ୱେ ନାଗ, ପ୍ଶାନ୍ ସାହୁ, ସରନ୍ାଷ 
ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, କମଳ ବର୍େ, ପ୍ଣବ ଭୂୟାଁ, 
ଜଗା ରଗାଣ୍ଡ, ସହରଦବ ସାହୁ, ସରନ୍ାଷ 
ମଶି୍ର, ସରନ୍ାଷ ପେଛିା, ତ୍ନିାର୍ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ 
ପଦ୍ମନ ସନ୍ େହଛିନ୍।ି ଚରି୍ େଞ୍ନ ରଗାଣ୍ଡ 
ଜଲି୍ା କମଟିରିେ ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟତି୍ୱରେ 
େହରିବ ରବାଲ ି ଦଳ ପକ୍ଷେୁ ଜାେ ି ରପ୍ସ୍  
ବଜି୍ଞପ୍ରିେ କୁହା�ାଇଛ।ି

କୱୀଟନାଶକ ପଇି ଚାଷୱୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା

ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ ଜଲି୍ା ବସିଜଡ ି
କମଟି ିକମ୍ମକର୍୍ମା ମସନାନୀତ

ଭୁବମନଶ୍ୱର,୨୨ୋ୯(ସ�ସି): ଏକ ଦୁଘ୍ମଟଣାେ ଶକିାେ ରହାଇ 
ନୂଆଦଲି୍ୀରେ ପ୍ାଣ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ଆି ଶ୍ରମକିଙ୍କ ମତୃ ରଦହକୁ ରଫୋଇ 
ଆଣବିାରେ ସହର�ାଗ କେଛି ି ‘ଓଡ଼ଶିା-ରମା ପେବିାେ’। ହସ୍ଗତ 
ସଚୂନା ଅନୁସାରେ ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଡାଇ ତନୁପେୁ ଗ୍ାମେ ୫୮ 
ବଷ୍ମୀୟ ବଚିତି୍ାନନ୍ ପାତ୍ ନୂଆଦଲି୍ୀରେ େହ ିପାଣ ିପାଇପ୍  ମସି୍ତୀ ଭାରବ 
କାମ କେୁଥିରଲ। ଗତ ୨୦ ତାେଖିରେ ଘରେ ପଜୂା କେୁଥିବା ସମୟରେ 
ତରଳ ପଡ଼�ିବିାେୁ ତାଙ୍କ ମଣୁ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗଥିିଲା ଏବଂ କଛି ିସମୟ 
ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କେ ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇଥିଲା। କନୁି୍ ରସଠାରେ ଆଇନଗତ ପ୍କ୍ୟିା 
ରଶଷ କେ ି ମତୃରଦହକୁ ଓଡ଼ଶିା ରଫୋଇ ଆଣବିା ପାଇ ଁ ବଚିତି୍ନନ୍ଙ୍କ 
ପେବିାେ ରଲାକ ଅସମର୍୍ମ ଥିରଲ। ଏହ ି ଖବେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ଆବାସକି 
କା�୍ମ୍ୟାଳୟକୁ ଆସବିା ପରେ ଏ ସମ୍ପକ୍ମରେ ଓଡ଼ଶିା-ରମା ପେବିାେକୁ 
ଅବଗତ କୋ�ାଇ ସହାୟତା ପାଇ ଁନରିଦ୍୍ମଶ ଦଆି�ାଇଥିଲା। ନୂଆଦଲି୍ୀ 
ଓଡ଼ଆି ମହାମଞ୍ଚେ ନରିଦ୍୍ମଶକ ରଗାବଧେ୍ମନ ଧଳ ଏବଂ ରସଠାରେ 
ଓଡ଼ଶିା-ରମା ପେବିାେେ ସଦସ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ସାମଲଙ୍କ ସହ ସମନୟ୍ େକ୍ଷା 
କେ ି ସ୍ଗ୍ମତ ବଚିତି୍ନନ୍ଙ୍କେ ନୂଆଦଲି୍ୀ ଏମ୍ସରେ ଶବ ବ୍ୟବରଛଦ 

କୋଇଥିରଲ। ଓଡ଼ଶିା-ରମା ପେବିାେ ସମସ୍ ଖର୍୍ମ ବହନ କେ ି
ବମିାନରେ ମତୃରଦହ ଓଡ଼ଶିାକୁ ଆଣବିା ପାଇ ଁବ୍ୟବସ୍ା କୋ�ାଇଥିଲା। 
ମଙ୍ଗଳବାେ ନୂଆଦଲି୍ୀେୁ ବମିାନରେ ମତୃରଦହ ଆସ ି ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟକ 
ଅନ୍ଜାତୀୟ ବମିାନବନ୍େରେ ପହଞ୍ଚ ି ଥିଲା। ଏଠାରେ ଓଡ଼ଶିା-ରମା 
ପେବିାେ �ଗୁ୍ମ ସମ୍ପାଦକ େୁଦ୍ ନାୋୟଣ ସାମନ୍ୋୟ, ସମୀେ ପ୍ଧାନ, 
ଉପରଦଷ୍ା ସତ୍ୟଜତି ଦାଶ, ସଇିଓ ଆଦତି୍ୟ ଦାସ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି 
େହ ିମତୃରଦହ ଗ୍ହଣ କେବିା ସହ ତାଙ୍କ ପେବିାେ ରଲାକଙୁ୍କ ହସ୍ାନ୍େ 
କେଥିିରଲ। ପରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ା କୋ�ାଇ ବଚିତି୍ାନନ୍ଙ୍କ 
ଅନ୍ମି ସଂସ୍ାେ ପାଇ ଁପେୀ ସ୍ଗ୍ମ ଦ୍ାେକୁ ନଆି�ାଇଥିଲା।

ଭୁବମନଶ୍ୱର,୨୨ୋ୯(ସ�ସି): ସଦୂୁେ ଓମାନରେ ଫସଥିିବା 
ଜରଣ ଓଡ଼ଆି ଶ୍ରମକିଙ୍କ ମତୃରଦହ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟକୁି 
ରଫୋଇ ଆଣବିାରେ ସହାୟତାେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛ ି ଓଡ଼ଶିା-
ରମା ପେବିାେ। ସଚୂନା ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ାମ ଜଲି୍ା ଖଲ୍ରିକାଟ 
ଅନ୍ଗ୍ମତ କମଳାପଦେ ଗ୍ାମେ ପ୍ଦୀପ ପାହନ ଓମାନ୍ େ 
ୋଜଧାନୀ ମସ୍ାଟ୍ ରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କେୁଥିରଲ। 
ରତରବ ଗତ ୧୪ ତାେଖି ଦନି ଏକ ସଡ଼କ ଦୁଘ୍ମଟଣାରେ 
ତାଙ୍କେ ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇଥିଲା। ରସଠାରେ ତାଙ୍କେ ଶବ ବ୍ୟବରଛଦ 
ପରେ ଓଡ଼ଶିାକୁ ରଫୋଇ ଆଣବିା ପାଇ ଁ ବାହାେନି ଓଡ଼ଶିା-
ରମା ପେବିାେ ସ୍ପକ୍  (ସଙି୍ଗଲ୍  ଫଏଣ୍ଟ ଅଫ୍  କଣ୍ଟଟ୍ାକ୍ଟ) ଡ଼ ଅେୁଣ 
ପ୍ହୋଜ ଭାେତୀୟ ଦୂତାବାସ, ରବୈରଦଶକି ବ୍ୟାପାେ ମନ୍ତାଳୟ 
ଏବଂ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ କା�୍ମ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କୋ�ାଇଥିଲା। 
ୋଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ. ସସ୍ତି ପାତ୍ ଏହ ିସଚୂନା ପାଇବା ପରେ 
ମତୃରଦହ ଆଣବିା ପ୍କ୍ୟିା ତ୍ୱୋନ୍ତି କେବିା ପାଇ ଁରବୈରଦଶକି 
ବ୍ୟାପାେ ମନ୍ତାଳୟେ ସହର�ାଗ ରଲାଡ଼ଥିିରଲ। ପରେ ପ୍ଦୀପଙ୍କ 

ପାର୍୍ମବ ଶେୀେ ଓମାନେୁ ଭାୟା ମମୁଇ୍ ରଦଇ ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟକ 
ଅନ୍ଜ୍ମାତୀୟ ବମିାନବନ୍େରେ ପହଞ୍ଚଥିିଲା। ରସଠାରେ ଓଡ଼ଶିା-
ରମା ପେବିାେେ ଆବାହକ ଅେୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ, �ଗୁ୍ମ ସମ୍ପାଦକ 
େୁଦ୍ ନାୋୟଣ ସାମନ୍ୋୟ, ସମୀେ ପ୍ଧାନ, ବେଷି୍ ବରିଜଡ ି
ରନତା ଭେଦ୍ାଜ ମଶି୍ର, ଓଡ଼ଶିା-ରମା ପେବିାେେ ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ଉପରଦଷ୍ା ସତ୍ୟଜତି ଦାଶ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି େହ ିବମିାନବନ୍େ 
କରୃ୍୍ମପକ୍ଷଙ୍କ ଠାେୁ ପ୍ଦୀପଙ୍କ ମତୃରଦହ ଗ୍ହଣ କେଥିିରଲ। 
ମତୃରଦହ ପେବିାେ ସଦସ୍ୟଙୁ୍କ ହସ୍ାନ୍େ କୋ�ବିା ପରେ ଏକ 
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ର�ାଗାଡ଼ କୋ�ାଇ ତାଙ୍କ ଗ୍ାମକୁ ପଠା �ାଇଥିଲା।

‘ଓଡ଼ଶିା-ସମା ୍ରବିାର’ର ମହନୀୟତା
ନୂଆଦଲି୍ୱୀରୁ ଆସଲିା ଶ୍ରମକିଙ୍କ ପାର୍ ଥିବ ଶରୱୀର ଓମାନରୁ ଦେରଲିା ଓଡ଼ଆି ଯବୁକଙ୍କ ମତୃଦଦହ

ଭୁବମନଶ୍ୱର,୨୨ୋ୯(ସ�ସି): ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜଲି୍ାେ 
ବକିାଶ ତ୍ୱୋନ୍ତି କେବିା ଉପରେ ୋଜ୍ୟ ସେକାେ 
ଗେୁୁତ୍ୱ ରଦଉଛନ୍।ି ଜରଣ ରଲଖାଏଁ ବେଷି୍ 
ଅଧିକାେୀଙୁ୍କ ରଗାଟଏି ରଲଖାଏଁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜଲି୍ା 
ଦାୟତି୍ୱ ପ୍ଦାନ କୋ�ାଇ ଥିବା ରବରଳ ପଞ୍ଚାୟତେିାଜ 
ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବଭିାଗ ପ୍ମଖୁ ସଚବି ଅରଶାକ 
କୁମାେ ମୀନାଙୁ୍କ ମଖୁ୍ୟ ରନାଡାଲ ଅଧିକାେୀ ଭାରବ 
ଦାୟତି୍ୱ ପ୍ଦାନ କୋ�ାଇଛ।ି ଶ୍ରୀ ମୀନା ସାମଗ୍ୀକ 
ଭାରବ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜଲି୍ାରେ ବଭିନି୍ନ କା�୍ମ୍ୟକ୍ମ 
ତଦାେଖ କେରିବ। ନଜି ବଭିାଗେ ସହତି ଆକାଂକ୍ଷୀ 
ଜଲି୍ାେ ଅତେିକି୍ ଦାୟତି୍ୱ ତୁଲାଇରବ। ଶ୍ରୀ ମୀନା 
ୋଜ୍ୟ ସେକାେ, ନୀତ ି ଆରୟାଗ ଏବଂ ସମ୍ପକୃ୍ ୧୦ଟ ି
ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜଲି୍ା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୟ େକ୍ଷା କେରିବ 
ରବାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି ର�ାଜନା ଓ ସଂର�ାଜନ ବଭିାଗ 
ୋଜ୍ୟ ରନାଡାଲ ଅଧିକାେୀ ଶ୍ରୀ ମୀନାଙୁ୍କ ସହାୟତା 
ପ୍ଦାନ କେବି। ଭାେତ ସେକାେଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜଲି୍ା 
ମଧ୍ୟରେ ବଲାଙ୍ଗେି, ୋୟଗଡ଼ା, ରକାୋପଟୁ, ଗଜପତ,ି 
ନୂଆପଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ନବେଙ୍ଗପେୁ, କଳାହାଣ୍ଡ,ି 
ରଢ଼ଙ୍କାନାଳ ଓ ମାଲକାନଗେି ିଜଲି୍ା େହଛି।ି

ତ୍ୱରାନ୍ତି ଦହବ 
ଆକାଂକ୍ୱୀ ଜଲି୍ାର ବକିାଶ

ଭୁବମନଶ୍ୱର,୨୨।୯(ସ�ସି): କୁଷ୍ ରୋଗୀ 
କରଲାନୀରେ େହୁଥିବା ଭୂମହିୀନ ପେବିାେ ଗଡ଼ୁକୁି 
ବସନୁ୍ଧୋ ର�ାଜନାରେ ଘେ ଡହି ର�ାଗାଇ 
ଦଆି�ବି। ରସଥିପାଇଁ ୋଜସ୍ ବଭିାଗ ତେଫେୁ 
ଆଶ୍ୟକୀୟ ବଜି୍ଞପ୍ ିଜାେ ିକେବିାକୁ ସମ୍ପକୃ୍ ବଭିାଗକୁ 
ନବିରଦନ କୋ�ାଇଛ।ି ସାମାଜକି ସେୁକ୍ଷା ବଭିାଗ 
ତେଫେୁ କୁଷ୍ ରୋଗୀଙୁ୍କ ରଗ୍ଡ୍ -୨ ଏମସଆିର୍  
ଚପଲ ରଦବାକୁ ଅତେିକି୍ ଶାସନ ସଚବି ମଧମୁତିା 
ନାୟକ ପ୍ତଶିରୁତ ି ରଦଇଥିରଲ। ଏଥିପାଇ ଁ ଜଲି୍ା 
ସାମାଜକି ସେୁକ୍ଷା ଅଧିକାେୀ ସମଲ୍ପେୁ ଓ ଭଦ୍କକୁ 
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍୍ମ ମଞ୍େୁ କୋ�ାଇଥିବା ୋଜ୍ୟ 
ସାମାଜକି ସେୁକ୍ଷା ଓ ଭନି୍ନକ୍ଷମ ଶସକ୍କିେିଣ ବଭିାଗ, 
ୋଜ୍ୟ ରବୈଷୟକି କମଟିେି ୩ୟ ରବୈଠକରେ 
ଆରଲାଚନା ରହାଇଛ।ି ବଭିାଗେ ନରିଦ୍୍ମଶକିା 
ବ୍ରତତୀ ହେଚିନ୍ନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭଡିଓି 
କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ିରବୈଠକରେ 
କୁଷ୍ ରୋଗୀ ମକୁ୍ ବ୍ୟକ୍ ି ଓ ରସମାନଙ୍କ ପେବିାେ 
ସଦସ୍ୟଙ୍କ ର୍ଇର୍ାନ ନମିରନ୍ ନଆି�ାଉଥିବା 
ପଦରକ୍ଷପ ସମ୍ପକ୍ମରେ ଆରଲାଚନ ରହାଇଥିଲା। 

 ବଭିାଗେ ଅତେିକି୍ ଶାସନସଚବି ଅଭୟ 
ନାୟକ, ଜାତୀୟ ସ୍ାସ୍୍ୟ ମଶିନ �ଗୁ୍ମ ନରିଦ୍୍ମଶକ 
ଡ. ନରିୋଜ କୁମାେ ସାହୁ, ୋଜ୍ୟ ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ବଭିାଗେ ଅତେିକି୍ ନରିଦ୍୍ମଶକ ତର୍ା କୁଷ୍ରୋଗ 
ବଭିାଗେ ସଞ୍ଚାଳକ ଡ. ୋରଜନ୍ଦ୍ର ପତ,ି ଜାତୀୟ 
କୁଷ୍ ନେିାକେଣ କାୟ୍ମ୍ୟକ୍ମେ ପୋମଶ୍ମଦାତା 
ଡ. ଡମ୍େୁଧେ ଭୂୟାଁ ର�ାଗରଦଇ ହାଇରକାଟ୍ମଙ୍କ 
ନରିଦ୍୍ମଶକ୍ରମ କୁଷ୍ରୋଗ ବ୍ୟକ୍ମିାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, 
ର୍ଇର୍ାନ ଓ ଚକିତ୍ା ନମିରନ୍ ନଜି ନଜି ବଭିାଗେ 

ର�ାଜନା ସମ୍ପକ୍ମରେ ସଚୂନା ରଦଇଥିରଲ। ୋଜ୍ୟ 
ଗହୃ ନମି୍ମାଣ ଓ ନଗେ ଉନ୍ନୟନ ବଭିାଗେ ଅତେିକି୍ 
ଶାସନସଚବି ସଶୁାନ୍ ମଶି୍ର ର�ାଗରଦଇ କୁଷ୍ 
କରଲାନୀ ମାନଙ୍କରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପାଇଖାନା 
ବରନ୍ାବସ୍ କେବିାକୁ ପ୍ତଶିରୁତ ି ରଦଇଥିବା ରବରଳ 
ୋଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତୋଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ର�ାଗାଣ 

ବଭିାଗ ଉପ ଶାସନସଚବି ଗହୃ ନମି୍ମାଣ ର�ାଜନାେୁ 
ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳରେ ର�ଉ ଁ କୁଷ୍ରୋଗୀ ପେବିାେ 
ବାସଗହୃ ପାଇବାେୁ ବଞ୍ଚତି ରହାଇଛନ୍ ି ରସମାନଙୁ୍କ 
ଆଗ୍ାଧିକାେ ଭରି୍ରିେ ବାସଗହୃ ର�ାଗାଇ ରଦବାକୁ 
ୋଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତୋଜ ବଭିାଗ ଉଦ୍ୟମ କେବି ରବାଲ ି
କହଥିିରଲ। ତାଲମିପ୍ାପ୍ କୁଷ୍ କମ୍ମୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ 
ବ୍ଲକ ଓ ନଗେପାଳକିାରେ ଥିବା ଡାକ୍େଖାନା 
ମାନଙ୍କରେ ନ�ିକୁ୍ ିରଦଇ ସପୁ୍ମି ରକାଟ୍ମ ରଦଇଥିବା 
ନରିଦ୍୍ମଶକୁ ତୁେନ୍ କାୟ୍ମ୍ୟକାେୀ କେବିା ସହ 
କୁଷ୍ରୋଗୀଙୁ୍କ ଦଆି�ାଉଥିବା ମାସକି ଭର୍ା ଦଲି୍ୀ 
ଓ ହେୟିାଣା ସେକାେଙ୍କ ପେ ି ମାସକି ୫ଶହେୁ 
୩ହଜାେ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଧେ ି କେବିାକୁ ୋଜ୍ୟ ସଭାପତ ି
ଉରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଦାବ ିକେଥିିରଲ। ରବୈଠକରେ 
କମଟିେି ଆବାହକ ତର୍ା ସାମାଜକି ସେୁକ୍ଷା 
ଅଧିକାେୀ ମଖୁ୍ୟାଳୟ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରବରହୋଙ୍କ 
ସରମତ କଟକ, ସମଲ୍ପେୁ, ବାେପିଦା, ବେଗଡ଼, 
ବାରଲଶ୍ୱେ, ମୟେୁଭଞ୍, ରଖାଧେ୍ମା ଆଦ ିଜଲି୍ାେ କୁଷ୍ 
କରଲାନୀ ପ୍ତନିଧିିମାରନ ର�ାଗରଦଇ ସମସ୍ୟା 
ସମ୍ପକ୍ମରେ ଆରଲାଚନା କେଥିିରଲ।

କଟକ,୨୨।୯(ସ�ସି): ଓଡ଼ଶିା ରଲାକରସବା 
ଆରୟାଗ(ଓପଏିସସ)ିେ ବଚିତି୍ ନଷି୍ପର୍ ି ର�ାଗୁ ଁ ବହୁ ପ୍ାର୍୍ମୀ 
ବଭିନି୍ନ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ପାଇ ଁ ଥିବା ପ୍ରଫସେ ପଦରେ 
ଆରବଦନ କେବିାେୁ ବଞ୍ଚତି ରହାଇଛନ୍।ି ଅନଲାଇନ 
ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍କୃିତ ଆରବଦନପତ୍େ ଚୂଡାନ୍ ଦାଖଲ 
ତାେଖି ଅରକ୍ଟାବେ ୧ ବଦଳରେ ରସରପ୍ଟମେ୍ ୨୧ ତାେଖିକୁ 
ହ୍ାସ କୋ�ାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପ୍ମକରେ ବହୁ ପ୍ାର୍୍ମୀ ଜାଣ ିନଥିବା 
କହଛିନ୍।ି ଏହ ି ପଦ ପାଇ ଁ ରସମାରନ ଆରବଦନ କେଥିିରଲ 
ମଧ୍ୟ ଆରବଦନ ପତ୍କୁ ଚୂଡାନ୍ ଦାଖଲ କେନିାହାନ୍।ି କଛି ି

ମଧ୍ୟ ଫି’ ରଦଇନାହାନ୍।ି ଓପଏିସସେି ଏଭଳ ି ନଷି୍ପର୍ ି ର�ାଗୁଁ 
ପ୍ରଫସେ ପଦ ପାଇ ଁ ପେୀକ୍ଷା ରଦବାେୁ ଶତାଧିକ ପ୍ାର୍୍ମୀ 
ବଞ୍ଚତି ରହରବ ରବାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି କଛି ିପ୍ାର୍୍ମୀ ଓପଏିସ୍ ସେି 
ରଚୟାେମ୍ୟାନ ସତ୍ୟଜତି ମହାନ୍ଙୁି୍କ ଟୁଇଟ କେ ିଅଭରି�ାଗ 
ଜଣାଇଛନ୍।ି ଏରନଇ ଓପଏିସସ ି ସଚବି ଅରଶାକ କୁମାେ 
ଦାଶଙ୍କ ସହ ର�ାଗାର�ାଗ ରହାଇପାେନିାହ ିଁ।

ମଳିଥିିବା ସଚୂନା ମତୁାବକ, ଓପଏିସସ ି ପକ୍ଷେୁ 
ୋଜ୍ୟରେ ଥିବା ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟଗଡ଼ୁକିରେ ବଭିନି୍ନ 
ବଷିୟରେ ପ୍ାୟ ୧୮୩ଟ ି ପ୍ରଫସେ ପଦ ପାଇଁ ଗତ 

ଜୁନ ୨୬ ତାେଖିରେ ବଜି୍ଞପ୍ ି ପ୍କାଶ ପାଇଥିଲା। ଉକ୍ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟଗଡୁକି ମଧ୍ୟେୁ ଉତ୍କଳ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟରେ 
୩୬ଟ ି ପ୍ରଫସେ ପଦ େହଥିିବାରବରଳ ସମ୍ଲପେୁ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟରେ ୧୩ଟ ି ପଦ େହଥିିଲା। ରସହଭିଳ ି
ବ୍ରହ୍ମପେୁ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟରେ ୧୨ଟ,ି ଫକୀେ ରମାହନ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟରେ ୧୨ଟ,ି ଶ୍ରୀୋମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ରଦଓ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟରେ ୧୫ଟ,ି ରେରଭନ୍ସା ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟରେ 
୨୬ଟ,ି େମାରଦବୀ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟରେ ୯ଟ,ି ଗଙ୍ଗାଧେ 
ରମରହେ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟରେ ୧୯ଟ,ି ୋରଜନ୍ଦ୍ର 

ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟରେ ୧୮ଟ,ି କଳାହାଣ୍ଡ ି ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟରେ 
୧୬ଟ,ି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାର୍ ସଂସ୍ତୃ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟରେ ୭ଟ ି
ପ୍ରଫସେ ପଦ ପେୂଣ ପାଇଁ ବଜି୍ଞପ୍ ି ପ୍କାଶ ପାଇଥିଲା। 
ପ୍ାର୍୍ମୀମାରନ ରସରପ୍ଟମ୍େ ୨୪ ତାେଖି ପ�୍ମ୍ୟନ୍ ଆରବଦନ, 
ପଞ୍ୀକେଣ ଏବଂ ଫି’ ପ୍ଦାନ କେପିାେରିବ ରବାଲ ି
ବଜି୍ଞପ୍ରିେ ଦଶ୍ମା�ାଇଥିଲା। ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ 
ପଞ୍କୃିତ ଆରବଦନପତ୍େ ଚୂଡାନ୍ ଦାଖଲ ତାେଖି 
ଅରକ୍ଟାବେ ୧ ତାେଖି ପ�୍ମ୍ୟନ୍ େହଥିିଲା। ମାତ୍ ଓପଏିସସ ି
ପକ୍ଷେୁ ହଠାତ ତାେଖିରେ ପେବିର୍୍ମନ କୋ�ାଇଥିଲା।

ଭୂମହିୱୀନ କୁଷ୍ ଦରାଗୱୀଙୁ୍କ ମଳିବି ଘର ଡହି

  ବସନୁ୍ଧରା ଦଯାଜନାଦର ବ୍ୟବସ୍ା
  ରାଜ୍ୟ ଦବୈଷୟକି କମଟିଦିର ସବ୍ବମତ

ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାରଖିସର 
ହଠାତ ୍ରବିର୍୍ମନ ପ୍ରସେେର ୍ଦ ୍ାଇଁ ଆସବଦନରୁ ବଞ୍ତିସହସେ ପ୍ରାର୍ମୀ

ବ୍ରହ୍ମପରୁ,୨୨।୯(ସ�ସି): ବ୍ରହ୍ମପେୁ ଉପକଣ୍ଠ 
ଶୀତଳାପଲ୍ୀଠାରେ ନମି୍ମାଣ ରହବାକୁ ଥିବା ୱାଗନ 
କାେଖାନା ଆଶା ମଉଳବି। ଏଠାରେ ବକିଳ୍ପ କାେଖାନା 
ପାଇଁ ଚନି୍ା କେୁଛ ିରେଳବଭିାଗ। ଆଜ ିରଖାଧେ୍ମାରୋଡ୍  
ପବୂ୍ମତଟ ରେଳପର୍ ମହାପ୍ବନ୍ଧକ ବଦି୍ୟା ଭୂଷଣ 
ଶୀତଳାପଲ୍ୀ ଆସ ି ପେଦିଶ୍ମନ କେଛିନ୍।ି ଏକ ସ୍ତନ୍ତ 
ରଟ୍ନ୍  ର�ାରଗ ଆସ ି ଜଗନ୍ନାର୍ପେୁଠାରେ ଓହ୍ାଇବା 
ସହ ରସଠାେୁ ଶୀତଳାପଲ୍ୀ �ାତ୍ା କେଥିିରଲ। 

ତାଙ୍କ ସହତି ବଭିାଗେ ବେଷି୍ ଅଧିକାେୀମାରନ ମଧ୍ୟ 
ସାମଲି ଥିରଲ। ରସ ଏଠାକୁ ଗସ୍ କେ ି ସ୍ତି ି ଅନୁଧ୍ୟାନ 
କେଛିନ୍।ି ଶୀତଲାପଲ୍ୀ ଠାରେ ୱାଗନ ରଫକ୍ଟ ୍ି ତଆିେ ି
କେବିା ପାଇଁ ବହୁବଷ୍ମ ପବୂ୍ମେୁ ଓଡ଼ଶିା ସେକାେଙୁ୍କ 
ଜାଗା ମାଗଥିିଲା ରେଳ ବଭିାଗ। ରସରତରବଳେ 
ଚନି୍ାଧାୋେକୁ ଦୃଷ୍ରିେ େଖି ୱାଗନ୍  ରଫକ୍ଟ ୍ି କେବିା 
ପାଇଁ ନଷି୍ପତ ି ରହାଇଥିଲା। ର� ରକୌଣସ ି ଘରୋଇ 

ଅନୁଷ୍ାନକୁ ଧେ ି ୱାଗନ୍  ଏଠାରେ ତଆିେ ି କେବିାକୁ 
ପ୍ସୁ୍ତ ି କୋ�ାଇଥିଲା। ବର୍୍ମମାନ ରେଳ ବଭିାଗେ 
ସମସ୍ ୱାଗନ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଠାେୁ ହ ିଁ 
କଣିା�ାଉଛ।ି କନୁି୍ ଉକ୍ ମରଡ଼ଲ୍  କା�୍ମ୍ୟ ନ କେବିା 
ଫଳରେ ଏଠାରେ ରକଉଁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ କାମ 
କେବିାକୁ ପ୍ସୁ୍ତ ରହାଇ ନ ଥିରଲ ରବାଲ ିମହାପ୍ବନ୍ଧକ 
ବଦି୍ୟାଭୂଷଣ ଏଠାରେ କହଛିନ୍।ି ରତଣ ୁଦୀଘ୍ମଦନି ଧେ ି
ଏହ ି �ାଗା ଖାଲରିେ ପଡ଼େିହିଛି।ି ବର୍୍ମମାନ ଅଶ୍ୱନିୀ 
ରବୈଷ୍ଣବ ରେଳମନ୍ତୀ ରହବା ପରେ ଏହ ି ସ୍ାନରେ 
ବକିଳ୍ପ କଛି ି କେବିା ପାଇଁ ଚନି୍ା କୋ�ାଉଛ।ି ମନ୍ତୀ 
ଓଡ଼ଶିାେୁ ପ୍ତନିଧିିତ୍ୱ କେୁଥିବାେୁ ୋଜ୍ୟେ ବକିାଶକୁ 
ରସ ପ୍ାର୍ମକିତା ରଦଇଛନ୍ ି ରବାଲ ି ମହାପ୍ବନ୍ଧକ 
କହଛିନ୍।ି ବର୍୍ମମାନ ଏଠାକୁ ଆସ ି ପେଦିଶ୍ମନ କେବିା 
ପରେ ଶୀତଳାପଲ୍ୀରେ କ’ଣ ସବୁଧିା କୋ�ାଇପାେବି 

ରସ ଉପରେ ପେବର୍୍ମୀ ସମୟରେ ଚନି୍ା କୋ�ବି। 
ରେଳ ବଭିାଗେ କଛି ି�ଦ ିରଫକ୍ର୍ ି ରହଉ ଅର୍ବା ର�ଉଁ 
ସାମଗ୍ୀ ଗଡ଼ୁକି ରେଳ ବଭିାଗ ବଭିନି୍ନ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ 
ମାନଙ୍କଠାେୁ କ୍ୟ କେୁଛ ିରସଗଡ଼ୁକି ଉପରେ ପ୍ାଧାନ୍ୟ 
ଦଆି�ବି। ଏଠାକୁ ର� ରକୌଣସ ିକମ୍ପାନୀକୁ ଆମନ୍ତଣ 
କେ ିରଫକ୍ଟ ୍ି ବସାଇବାକୁ ରଚଷ୍ା କୋ�ବି ଓ ରସଥିେୁ 
ତଆିେ ିସାମଗ୍ୀ ରେଳ ବଭିାଗ କ୍ୟ କେବି। ବର୍୍ମମାନ 
ଏଠାରେ କ’ଣ କୋଗରଲ ସ୍ାନୀୟ ବାସନି୍ାକୁ 
ଜୀବକିା ମଳିପିାେବି ରସ ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ ଦଆି�ବି। 
ଏଠାରେ ରଫକ୍ଟ ୍ି ରହରଲ ସ୍ାନୀୟ ବାସନି୍ା ଉପକୃତ 
ରହାଇପାେରିବ। ଏହ ି ଇଲାକାରେ କୃଷକୁି ଅଧିକା 
ପ୍ାଧାନ୍ୟ ଦଆି�ାଉଛ।ି ଉରଦ୍ୟାଗ ଗଢଉିଠରିଲ ଗାଁ 
ରଲାରକ ନକିଟରେ ଜୀବକିା ପାଇପାେରିବ। ବର୍୍ମମାନ 
ଏଠାରେ ୯୯ଏକେ �ାଗା ସେକାେଙ୍କ ଅଧୀନରେ 

େହଛି।ି ଏଥିପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାକ୍ମ ପ୍କ୍ୟିା ସେବିା ସହ 
ରେଳ ବଭିାଗକୁ ଦଆି�ାଇଛ।ି ଏଥିନମିରନ୍ ରପପେ 
ୱାକ୍ମ ବାକ ିେହଛି।ି ୱାଗନ୍  ରଫକ୍ଟ ୍ି ରହବାେ ସମ୍ଭାବନା 
କମ୍  େହଥିିବା ରବରଳ ରମରଣ୍ଟନାନ୍ସ ରଫକ୍ଟ ୍ି ଅର୍ବା 
ଗଡୁ୍ ସ୍  କାେଖାନା ତଆିେ ିପାଇଁ ର�ାଜନା କୋ�ାଉଛ ି
ରବାଲ ି ବଦି୍ୟାଭୂଷଣ କହଛିନ୍।ି ରେଳ ବଭିାଗେ 
କମ୍ପରନଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚନି୍ା କୋ�ବିା ସହ ଏଠାରେ 
ରକଉଁ କାେଖାନା ରହବ ଆସନ୍ା ୬ମାସ ମଧ୍ୟରେ 
ଜଣାପଡ଼ବି ରବାଲ ି ମହାପ୍ବନ୍ଧକ କହଛିନ୍।ି ଆସନ୍ା 
୨୦୨୪ ମସହିା ମାର୍୍ମ ମାସ ଭତିରେ ଏଠାରେ ର� 
ରକୌଣସ ି ପ୍କଳ୍ପ ରହବାେ ର୍ୟ ରବାଲ ି ମହାପ୍ବନ୍ଧକ 
ବଦି୍ୟାଭୂଷଣ ଏଠାରେ କହଥିିରଲ। ରତରବ ଏଠାରେ 
ରକଉଁ ପ୍କଳ୍ପ ତାହା ଆଗାମୀ ୬ମାସ ମଧ୍ୟରେ 
ଜଣାପଡ଼ବିାକୁ ଥିବା ରବରଳ ସ୍ାନୀୟ ବାସନି୍ାଙ୍କ 
ମନରେ ଅରନକ ପ୍ଶ୍ନ ଉଙି୍କ ମାେଛି।ି ବହୁଦନିେୁ 
ଏହ ି ଜାଗା ପଡ଼ଥିିବା ରବରଳ ସ୍ାନୀୟ ର� ରକୌଣସ ି
ପ୍କଳ୍ପ ରହରଲ ସ୍ାନୀୟ ରଲାକଙ୍କ ରୋଜଗାେ 
ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ ରଦବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବ ିକେଛିନ୍।ି 
ଦୀଘ୍ମଦନି ରହବ ଏହ ି ଜମ ି ସେକାେଙ୍କ ଅଧିନରେ 
ପତତି କସିମରେ େହଛି। ମହାପ୍ବନ୍ଧଙ୍କ ଏହ ି
ଗସ୍ରେ ରଖାଧେ୍ମାରୋଡ ଡଭିଜିନିାଲ୍  ରେଳ ପ୍ବନ୍ଧକ 
େରିଙ୍କଶ ୋୟ, ପସିଓିଏମ୍  ପରିକ ରଜନା, ପସିଇି 
ଏନ୍ ଏସ୍  ଉରକଙ୍କ ସହବହୁ ବେଷି୍ ଅଧିକାେୀ ଏବଂ 
ସ୍ାନୀୟ ୋଜସ୍ ନେିୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ୋଜସ୍ ବଭିାଗେ 
କମ୍ମଚାେୀମାରନ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 

ମଉଳଯିବି କ ିଶୱୀତଳାପଲ୍ୱୀ ଦରଳ ୱାଗନ କାରଖାନା ଆଶା!

 ବକିଳ୍ପ ୍ାଇଁ ଚନି୍ତା କରୁଛ ି 
ସରଳ ବଭିାଗ
 ୍ ରଦିଶ୍ମନ କସେ ୍ବୂ୍ମତଟ 
ସରଳ୍ର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ
 େକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଭେ ଯାଗା 
ସଦଇଛନ୍ତ ିରାଜଷ୍ୟ େରକାର 
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ଗରୁୁବାର, ୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧

ପ୍ରସେେର ସ�ାସଗଶ େଂିହ 
ଦଲି୍ଲୀ ବଶି୍ବବଦି୍ାଳୟର କୁଳ୍ତ ି
ନୂଆଦଲି୍,୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି: ପ୍ରଫେସର  ଫ�ୋଫେଶ  ସଂିହ 
ଦଲି୍ଲୀ  ବଶି୍ବବଦି୍ୋଳୟର  ନୂଆ  କୁଳପତ(ିଭସି)ି  ନ�ିକୁ୍ତ 

ଫହୋଇଛନ୍।ି  ଫସ 
ବର୍ତ୍ତମୋନ  ଦଲି୍ଲୀ 
ଫେଫକନୋଫ�ୋଜିକୋ� 
ୟୁନ ିଭସସିେ ି(ଡ ିେ ିୟୁ)
ର  ଭସି ି ଅଛନ୍।ି  ଫସ 
୨୦୧୪-୧୭  �ୋଏ ଁ
ଫନତୋଜଲୀ  ସବୁୋଷ 
ଇନଷ୍ଚୁି୍େ  ଅେ 
ଫ େ ଫ କନ ୋ ଫ � ୋ ଜିର 

ନଫିଦ୍ତ୍ତଶ  ଥିଫ�।  ରୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି ରୋମନୋଥ  ଫକୋବନି୍ଦ  ବୁଧବୋର 
ତୋଙ୍କ ନ�ିକୁ୍ତକୁି ମଞ୍ରୁ ିଫଦଇଛନ୍।ି ଏହୋ ସହତି ପ୍ରଫେସର 
ନଲୀଳମିୋ େପୁ୍ୋ ମଧ୍ୟପ୍ରଫଦଶ ସୋେର ସ୍ତି ିଡ. ହର ିସଂିହ ଫେୌର 
ବଶି୍ବବଦି୍ୋଳୟର ଭସି ିନ�ିକୁ୍ତ ଫହୋଇଛନ୍।ି ପ୍ର. ନଲୀଳମିୋ େପୁ୍ୋ 
ଏହୋ ପବୂତ୍ତରୁ ତଲୀଳକୋ ମୋଞ୍ଲୀ ଭୋେ�ପରୁ ବଶି୍ବବଦି୍ୋଳୟର 
ଭସି ି ଥିଫ�।  ଫ�ୋଫେଶ  ସଂିହ  ଫହଉଛନ୍ ି ଏମ.  ଫେକ 
ଗ୍ୋଜୁଏେ। ଫସ ନ୍ୋସନୋ� ଇନଷ୍ଚୁି୍େ ଅେ ଫେଫକନୋଫ�ୋଜ ି
ଏବଂ ଏନଆଇେ ିକୁରୁଫଷେତ୍ରରୁ ଡକ୍ଟଫରେ �ୋଭ କରଛିନ୍।ି

ଗହନା ବଶଷି୍ଟଙ୍କ ଗରିେ ଉ୍ସର 
ସରାକ ଲଗାଇସଲ େପୁ୍ରମିସକାର୍ଟ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି: ପର୍ତ୍ତ  େି�୍ମ(ଅଶ୍ଲୀଳ 
ଚଳଚ୍ତି୍ର) ମୋମ�ୋଫର ଅଭଫିନତ୍ରଲୀ େହନୋ ବଶଷି୍ଠଙୁ୍କ ବଡ 
ଆଶ୍ବସ୍ ି ମଳିଛି।ି  ଏହ ି ମୋମ�ୋଫର  ତୋଙ୍କ  େରିେଦୋରଲୀ 
ଉପଫର ସପୁ୍ରମିଫକୋେତ୍ତ  ଫରୋକ �େୋଇଛନ୍।ି ଏହୋ  ପବୂତ୍ତରୁ 
ବଫମବେ ହୋଇଫକୋେତ୍ତ େହନୋଙ୍କ ଆେଆୁ ଜୋମନି ଆଫବଦନକୁ 
ଖୋରଜ  କରଫିଦଇଥିଫ�।  ପଫର  ଫସ  ସପୁ୍ରମିଫକୋେତ୍ତଙ୍କ 
ଦ୍ବୋରସ୍  ଫହୋଇଥିଫ�।  ଫତଫବ  ସଫବତ୍ତୋଚ୍  ନ୍ୋୟୋଳୟ 
ହୋଇଫକୋେତ୍ତଙ୍କ ନଫିଦ୍ତ୍ତଶ ଉପଫର ଫରୋକ �େୋଇ ଫଦଇଛନ୍ ି
ଏବଂ  ତଦନ୍ଫର  ସହଫ�ୋେ  କରବିୋକୁ  ଅଭଫିନତ୍ରଲୀଙୁ୍କ 
କହଛିନ୍।ି  ସଚୂନୋଫ�ୋେ୍  ଫ�  ଏକ  ଫେବସୋଇେଫର 
ଅଶ୍ଲୀଳ  ଭଡିଓି  ଅପଫ�ୋଡ  ଏବଂ  ସେୁଂି  ଅଭଫି�ୋେଫର 
େହନୋଙୁ୍କ  କ୍ୋଇମବ୍ୋଞ୍ଚ  େରିେ  କରଥିି�ୋ।  ମୋ�େୋନଲୀ 
ଥୋନୋଫର ରୁଜୁ ମୋମ�ୋକୁ ମମୁବେଇ କ୍ୋଇମବ୍ୋଞ୍ଚକୁ ହସ୍ୋନ୍ର 
କରୋ�ୋଇଥି�ୋ। ପର୍ତ୍ତ ଭଡିଓି ମୋମ�ୋଫର ଅଭଫିନତ୍ରଲୀ ଶଳି୍ୋ 
ଫସଟ୍ଲୀଙ୍କ  ବ୍ବସୋୟଲୀ  ପତ ି ରୋଜ  କୁନ୍ଦୋଙ୍କ  ସହତି  ତୋଙ୍କ 
କମ୍ୋନଲୀର ୩ରୁ ୪  େି�୍ମ ନମିତ୍ତୋତୋଙ୍କ  ବଫିରୋଧଫର ଜଫେ 
ମଫଡ� ଏେଆଇଆର ରୁଜୁ କରଥିିଫ�।

େମ୍-ୁକାଶ୍ଲୀରର ୬ କମ୍ଟଚାରଲୀ  ବହଷି୍ କୃତ
ଶ୍ରନଗର,୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି:  ଜମ୍-ୁକୋଶ୍ମଲୀରଫର  ୬ 
ଜେ  ସରକୋରଲୀ  କମତ୍ତଚୋରଲୀଙୁ୍କ  ଚୋକରିଲୀରୁ  ବହଷି୍ୋର 
କରଦିଆି�ୋଇଛ ି ।  ଆତଙ୍କବୋଦଲୀ  ସଙ୍ଗଠନ  ସହ 
ସମ୍କତ୍ତଫର  ଥିବୋ  ଅଭଫି�ୋେଫର  ଏହ ି କୋ�ତ୍ତ୍ୋନୁଷ୍ଠୋନ 
ଗ୍ହେ କରୋ�ୋଇଛ।ି ଏହ ି୬ କମତ୍ତଚୋରଲୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଫର ଜମ୍-ୁ
କୋଶ୍ମଲୀର  ପ�ୁସିର  ଦୁଇ  ଅଧିକୋରଲୀ  ମଧ୍ୟ  ସୋମ�ି  ଅଛନ୍।ି 
ରଫିପୋେତ୍ତ  ଅନୁ�ୋୟଲୀ   ଆତଙ୍କବୋଦଲୀ �ଙି୍ଗର ତଦନ୍ �ୋେ ି
ଫକନ୍ଦଶୋସତି ପ୍ରଫଦଶ ସରକୋରଙ୍କ ଦ୍ବୋରୋ ଏଥିପୋଇଁ ଏକ 
କମେି ିେଠନ କରୋ�ୋଇଥି�ୋ।

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୨ା୯(ଏସେନ୍)ି: ପ୍ରଧୋନମନ୍ତଲୀ  ନଫରନ୍ଦ 
ଫମୋଦଲୀ  ବୁଧବୋର  ଆଫମରକିୋ  େସ୍ଫର  �ୋଇଛନ୍।ି 
ଫତଫବ ଆେେୋନସି୍ୋନ  ବୋୟସୁଲୀମୋ  ଫଦଇ  ତୋଙ୍କ  ବମିୋନ 
�ୋଇନୋହ ିଁ।  ସରୁଷେୋ  କୋରେରୁ  ଏହ ି ନଷି୍ପର୍ ି ନଆି�ୋଇଛ।ି 
ଫସ  ଆଫମରକିୋ  �ବିୋ  ପୋଇଁ  ପୋକସି୍ୋନ  ବୋୟସୁଲୀମୋକୁ 

ବ୍ବହୋର  କରଛିନ୍।ି  ପ୍ରଧୋନମନ୍ତଲୀଙ୍କ  ସହ  ଏୟୋରଫେୋସତ୍ତ 
େୋନଫର  ଏନଏସଏ  ଅଜତି  ଫଡୋଭୋ�,  ଫବୈଫଦଶକି 
ସଚବି  ହଷତ୍ତବର୍ତ୍ତନ ଶ୍ଲୀଙ୍ଗ�ୋଙ୍କ ସଫମତ ବରଷି୍ଠ  ଅଧିକୋରଲୀ 
ଆଫମରକିୋ  େସ୍ଫର  �ୋଇଛନ୍।ି  ସଚୂନୋ  ଅନୁ�ୋୟଲୀ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତଲୀଙ୍କ  ବମିୋନ  �ୋେ ି ପୋକସି୍ୋନ  ବୋୟସୁଲୀମୋ 
ବ୍ବହୋର �ୋେ ିଅନୁମତ ିମେୋ �ୋଇଥି�ୋ। ଇସ�ୋମୋବୋଦ 
ଏ ଫନଇ ମଞ୍ରୁଲୀ ଫଦଇଥି�ୋ। ଭୋରତରୁ ଆଫମରକିୋ �ବିୋ 
ପୋଇଁ ପୋକସି୍ୋନ କମିବେୋ ଆେେୋନ ବୋୟସୁଲୀମୋ ଫଦଇ �ବିୋକୁ 
ପଡଥିୋଏ। ଏହୋ ପଫର ବମିୋନ ତୋଜୋକସି୍ୋନ ସଲୀମୋ ଫଦଇ 
ଉର୍ର ଆେ�ୋଣ୍କି ସୋେର ଉପଫର �ୋଇଥୋଏ।  ଫତଫବ 
ଅନ୍ ଆଫମରକିଲୀୟ ସହରକୁ �ବିୋକୁ ଫହଫ� �ୋତ୍ରୋପଥଫର 
ପରବିର୍ତ୍ତନ ଫହୋଇଥୋଏ। ନୂଆଦଲି୍ଲୀରୁ ଆଫମରକିୋ ପହଞ୍ଚବିୋ 
�ୋେ ି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତଲୀଙ୍କ  ବମିୋନକୁ  ୧୫  ଘଣ୍ୋ  �ୋେବି। 
ଫତଫବ ଆେୋେୋନ ଫଦଇେଫ� ଅଧିକ ସମୟ �ୋେଥିୋଏ। 
ଆେେୋନକୁ  କବ୍ ଜୋ  କରବିୋ  ପଫର  ତୋ�ବିୋନ  ଅେଷ୍ 
୧୬ଫର ବୋେଜିି୍ କ ଉଡୋେ ପୋଇଁ ନଜି ବୋୟସୁଲୀମୋକୁ ବନ୍ଦ 
କରଫିଦଇଥି�ୋ।  ଭୋରତ  ସରକୋର  ମଧ୍ୟ  ଏୟୋର�ୋଇନ 
କମ୍ୋନଲୀେଡୁକୁି  ଆେେୋନ  ବୋୟସୁଲୀମୋ  ବ୍ବହୋର  ନ 
କରବିୋକୁ କହଥିିଫ�। ଏହୋ ପବୂତ୍ତରୁ  ୨୦୧୯ଫର ରୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି
ରୋମନୋଥ ଫକୋବନି୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତଲୀ ଫମୋଦଲୀଙ୍କ ବମିୋନକୁ 
ନଜି  ବୋୟସୁଲୀମୋ  ବ୍ବହୋର  ପୋଇଁ  ପୋକସି୍ୋନ  ଅନୁମତ ି
ଫଦଇନଥି�ୋ।  ଭୋରତ  ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗ  ସଭି�ି  ଆଭଏିସନ 

ଅେତ୍ତୋନୋଇଫଜସନ(ଆଇସଏିଓ)ଫର ଉଠୋଇଥି�ୋ। 
  ପ୍ରଧୋନମନ୍ତଲୀ  ଫମୋଦଲୀ  ଏହ ି ୪  ଦନିଆି  େସ୍ଫର 

ଆଫମରକିୋ  ରୋଷ୍ଟ୍ରପତି  ଫଜୋ  ବୋଇଫଡନ,  ଉପରୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି
କମଳୋ ହ୍ୋରସିଙୁ୍କ  ଫଭେ ିଦ୍ବପିୋଷେକି ଆଫ�ୋଚନୋ କରବିୋ 
ସହତି  ୟଏୁନଜଏି  ଫବୈଠକକୁ  ସଫମବେୋଧନ  କରଫିବ। 
ଫସ  କ୍ବୋଡ  ରୋଷ୍ଟ୍ରେଡୁକିର  ସମ୍ଳିନଲୀଫର  ମଧ୍ୟ  ସୋମ�ି 
ଫହଫବ।  ଏହ ି େସ୍  ପବୂତ୍ତରୁ  ଫମୋଦଲୀ  କହଛିନ୍ ି ଫ�  ଫସ 
ବୋଇଫଡନଙ୍କ  ଆମନ୍ତେଫର  ୨୦୨୧  ଫସଫପ୍ଟମବେର  ୨୨ରୁ 
୨୫ ତୋରଖି  ପୟତ୍ତ୍ନ୍ ଆଫମରକିୋ  େସ୍ଫର �ଫିବ  ।  ଏହ ି
ଅବସରଫର  ବୋଇଫଡନଙ୍କ  ସହ  ଭୋରତ-ଆଫମରକିୋ 
ବ୍ୋପକ  ଅନ୍ଜତ୍ତୋତଲୀୟ  ରେନଲୀତକି  ସହଫ�ୋେତିୋ  ଓ 
ପରସ୍ପର  ସ୍ବୋଥତ୍ତ  ସହ  ଜଡ଼ତି  ଆଞ୍ଚଳକି  ଓ  ଅନ୍ଜତ୍ତୋତଲୀୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଫର ଆଫ�ୋଚନୋ କରଫିବ। ଫସ ଉପରୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି
କମଳୋ  ହୋରସିଙୁ୍କ  ସୋଷେୋତ  କର ି ଉଭୟ  ଫଦଶ 
ମଧ୍ୟଫର  ନଦି୍ସିଷ୍  ଭୋଫବ  ବଜି୍ୋନ  ଓ  ପ୍ର�କୁ୍ତ ି ଫଷେତ୍ରଫର 
ସହଫ�ୋେର  ସମ୍ୋବନୋ  ଉପଫର ଆଫ�ୋଚନ  କରଫିବ  ।

 �ଆମେରକିା ଗମେ ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ

ଆଫଗାନସି୍ାନ ମେଇ ଗୋନ ିବେିାନ

ନୁ୍ୟକ୍ଟ, ୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି

ମଳିତି  ଜୋତସିଂଘ  ମହୋସଭୋ  (ୟଏୁନଜଏି)
ର  ୭୬ତମ  ଅଧିଫବଶନଫର  ତୁକତ୍ତଲୀକୁ 
କଡ଼ୋ  ଜବୋବ  ଫଦଇଛ ି ଭୋରତ।  ତୁକତ୍ତଲୀ 
ରୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଫରଫସପ ି ତୋଇଫପ  ଏଫରୋଡେୋନ 
ୟଏୁନଜଏିଫର  ଅଭଭିୋଷେ  ରଖି  କୋଶ୍ମଲୀର 

ପ୍ରସଙ୍ଗ  ଉଠୋଇବୋରୁ  ଏହୋର  କଡୋ  ଜବୋବ 
ଫଦଇଥିଫ� ଭୋରତର  ଫବୈଫଦଶକି  ମନ୍ତଲୀ  ଏସ 
ଜୟଶଙ୍କର।  ଫସ  ସୋଇପ୍ରସ  ପ୍ରସଙ୍ଗ  ଉଫଲ୍ଖ 
କର ି ତୁକତ୍ତଲୀକୁ  ଫଘରଥିିଫ�।  ତୁକତ୍ତଲୀ  ଅଫନକ 
ଦଶନ୍ ି ଫହ�ୋ  ସୋଇପ୍ରସର  ସଂିହ  ଭୋେକୁ 
ଫବଆଇନ  ଭୋଫବ  କବ୍ ଜୋ  କରଫିନଇଛ।ି 
ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗଫର  ଜୋତସିଂଘଫର  ମଧ୍ୟ  ପ୍ରସ୍ୋବ 
ପୋରତି  ଫହୋଇଛ।ି  କନୁି୍  ତୁକତ୍ତଲୀ  ଏହୋକୁ 
ମୋନୁନୋହ ିଁ।  ଜୟଶଙ୍କର  ନଜିର  ସୋଇପ୍ରସ 
ସମକଷେ  ନଫିକୋସ  କ୍ଫିଷ୍ୋଫଡୌ�ୋଇଡ୍ସଙ୍କ 
ସହ  ଦ୍ବପିୋଷେକି  ଆଫ�ୋଚନୋ  କରଛିନ୍।ି  ଏହ ି
ସମୟଫର  ଫସ  ମଳିତି  ଜୋତସିଂଘ  ସରୁଷେୋ 
ପରଷିଦ(ୟଏୁନଏସସ)ିଫର  ସୋଇପ୍ରସ 
ପ୍ରସଙ୍ଗଫର  ପୋରତି  ପ୍ରସ୍ୋବ  ପୋଳନର 

ଆବଶ୍କତୋ  ଉପଫର  ଫଜୋର  ଫଦଇଥିଫ�। 
ଜୟଶଙ୍କର  ବୁଧବୋର  େ୍ବେି  କର ି କହଛିନ୍ ି ଫ� 
ଉଭୟ  ଫଦଶ  ଆଥ ସିକ  ସମବେନ୍କୁ  ଆହୁର ି ବୃର୍ ି
କରବିୋ  ପୋଇଁ  କୋ�ତ୍ତ୍  କରୁଛନ୍।ି  ଜୟଶଙ୍କର 
କ୍ଫିଷ୍ୋଫଡୌ�ୋଇଡ୍ସଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳକି ଜ୍ୋନକୁ ପ୍ରଶଂସୋ 
କରଛିନ୍।ି  ସମଫସ୍  ସୋଇପ୍ରସ  ପ୍ରସଙ୍ଗଫର 
ପୋରତି ପ୍ରସ୍ୋବକୁ ପୋଳନ କରବିୋ ଉଚତି ଫବୋ� ି

ଫସ କହଥିିଫ�। 
ଏଫରୋଡେୋନ ମଙ୍ଗଳବୋର ୟଏୁନଜଏିଫର 

କହଥିିଫ�  ଫ�  କୋଶ୍ମଲୀରକୁ  ଫନଇ  ୭୪  ବଷତ୍ତ 
ଫହ�ୋ ଜୋର ିରହଥିିବୋ ସମସ୍ୋକୁ ଉଭୟ ରୋଷ୍ଟ୍ର 
ଆଫ�ୋଚନୋ  ତଥୋ  ଜୋତସିଂଘର  ପ୍ରୋସଙ୍ଗିକ 
ପ୍ରସ୍ୋବ ମୋଧ୍ୟମଫର ସମୋଧୋନ କରବିୋ ଉଚତି। 
ଏହୋ ପବୂତ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଫସ ଜୋତସିଂଘଫର କୋଶ୍ମଲୀର 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୋଇଥିଫ�। ଫତଫବ ଭୋରତ ଏହୋକୁ 
କଡୋ ବଫିରୋଧ କରଥିି�ୋ। ସଚୂନୋଫ�ୋେ୍ ଫ� 
୧୯୭୪ଫର ୟନୁୋନ ସରକୋରର ସମଥତ୍ତନଫର 
ଫସନୋ  ଷେମତୋ  ଦଖ�  କରବିୋ  ପରଠୋରୁ 
ସୋଇପ୍ରସଫର  ସଂଘଷତ୍ତ  ଆରମ୍  ଫହୋଇଥି�ୋ। 
ଏହୋ ପଫର  ତୁକତ୍ତଲୀ  ୟନୁୋନର ଉର୍ର ଭୋେଫର 
ଆକ୍ମେ  କରଥିି�ୋ।  ଭୋରତ  ଜୋତସିଂଘ 

ପ୍ରସ୍ୋବ ମୋଧ୍ୟମଫର ଏହ ିମୋମ�ୋର ଶୋନ୍ପିରୂ୍ତ୍ତ 
ସମୋଧୋନ  ଦୋବ ି କରଛି।ି  ପୋକସି୍ୋନ  ପଫର 
ତୁକତ୍ତଲୀ ଭୋରତ ବଫିରୋଧଲୀ କୋ�ତ୍ତ୍କଳୋପର ଫକନ୍ଦ 
ବନ�ିୋଇଛ।ି  ରଫିପୋେତ୍ତ  ଅନୁ�ୋୟଲୀ  ଫକରଳ 
ଏବଂ  କୋଶ୍ମଲୀର  ସଫମତ  ଫଦଶର  ଅଫନକ 
ଭୋେଫର ଚୋ�ଥିିବୋ ଚରମପନ୍ଲୀ କୋ�ତ୍ତ୍କଳୋପ 

ପୋଇଁ  ତୁକତ୍ତଲୀ  ପୋଣ୍ ି ଫ�ୋେୋଉଛ।ି  ତୁକତ୍ତଲୀ 
ଭୋରତଫର ମସୁ�ମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଫର ଚରମପନ୍ଲୀ 
ଚନି୍ୋଧୋର  ବୃର୍ ି କରୁଛ ି ଏବଂ  ଫସମୋନଙୁ୍କ 
ନ�ିକୁ୍ତ ି କରବିୋକୁ  ପ୍ରୟୋସ  କରୁଛ।ି  ଦଷେେି 
ଏସଆିର  ମସୁ�ମୋନଙ୍କ  ମଧ୍ୟଫର  ପ୍ରଭୋବ 
ବସି୍ୋର  କରବିୋ  ପୋଇଁ  ତୁକତ୍ତଲୀ  ଏପର ି କରୁଛ।ି

ୟଏୁନ୍ଜଏିରେକାଶ୍ମୀେପ୍ରସଙ୍ଗଉଠାଇଲାତୁକ୍ମୀ

ସାଇପ୍ରସ୍ କୁ ମନଇ କଡା ଜବାବମେମେ ଜୟଶଙ୍କର

ରକାଭସିଲି୍ଡକୁମଞ୍େୁ;ିପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁନା

ଦନିକରେ୨୬୯୬୪ନୂଆସଂକ୍ରମତି

ସଧୁେୁୁନିବ୍ରିେନ୍

ଲଣ୍ଡନ,୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି:  ଭୋରତର 
ଫଚତୋବନଲୀ  ପଫର  ବ୍ଫିେନ  ନଜିର  େକିୋ 
ନଲୀତଫିର  ପରବିର୍ତ୍ତନ  କରଛି।ି  ଏଫବ 
ସଂଫଶୋଧିତ  �ୋତ୍ରୋ  ନୟିମଫର  ଫସରମ୍ 
ଇନଷ୍ଚୁି୍ଟ୍  ଅଫ୍  ଇଣ୍ଆିର  କଫରୋନୋ  େକିୋ 
‘ଫକୋଭଶି�ି୍ଡ’  କୁ  ବ୍ଫିେନ  ମଞ୍ରୁ ି ଫଦଇଛ।ି 
ଫତଫବ  ଭୋରତର  େକିୋ  ପ୍ରମୋେପତ୍ରକୁ 
ସ୍ବଲୀକୃତ ି ମଳିନିୋହ ିଁ  ।  ଏହୋ  ଉପଫର  ଭରଷୋ 
କରୋ�ୋଇପୋରବି  ନୋହ ିଁ  ଫବୋ� ି ବ୍ଫିେନ 
ପଷେରୁ  କୁହୋ�ୋଇଛ।ି  ଏଥିଫ�ୋେୁଁ  ବ୍ଫିେନ 
େସ୍  କରୁଥିବୋ  ଭୋରତଲୀୟମୋନଙୁ୍କ  ଫସଠୋଫର 
୧୦  ଦନି  ପ�ତ୍ତ୍ନ୍  ସଙ୍ଗଫରୋଧଫର  ରହବିୋକୁ 
ପଡବି  ଏବଂ  ପରଲୀଷେୋ  କରୋଇବୋକୁ  ଫହବ। 
ବ୍ଫିେନର  ଏହ ି ନଷି୍ପର୍ ି ବର୍ତ୍ତଫବୈଷମ୍ 
ଆଧୋରତି  ଫବୋ� ି ଭୋରତଲୀୟ  ନୋେରକି 

କହଥିିଫ�। ଭୋରତ ସରକୋର ମଧ୍ୟ  ବ୍ଫିେନର 
ନୂଆ  େକିୋ  ନଲୀତକୁି  ତଲୀବ୍  ବଫିରୋଧଫର 
କରଥିିଫ�  ଏବଂ  ‘ଫ�ସୋକୁ  ଫତସୋ’  ନଲୀତ ି
ଗ୍ହେ  କରୋ�ବି  ଫବୋ� ି ଫବୈଫଦଶକି  ମନ୍ତଲୀ 
ଏସ  ଜୟଶଙ୍କର  ଫଚତୋବନଲୀ  ଫଦଇଥିଫ�। 
ବ୍ଫିେନର  ସଂଫଶୋଧିତ  ନଫିଦ୍ତ୍ତଶୋବଳଲୀଫର 
ଉଫଲ୍ଖ ରହଛି ିଫ� ଅଫକ୍ଟୋବର ୪ରୁ ବ୍ଫିେନ, 
ୟଫୁରୋପ, ଆଫମରକିୋ ତଥୋ ଅନ୍ କଛି ିଫଦଶ 
ଦ୍ବୋରୋ  ଅନୁମତ ି ପୋଇଥିବୋ  େକିୋର  ଦୁଇେ ି
ଫଡୋଜ୍  ଫନଇଥିବୋ  ଫ�ୋକଙୁ୍କ  ଫଦଶଫର 
ପ୍ରଫବଶ  ପୋଇଁ  ଅନୁମତ ି ମଳିବି।  ଏଫବ 
ଆଉ  କଛି ି େକିୋକୁ  ସ୍ବଲୀକୃତପି୍ରୋପ୍  ତୋ�କିୋଫର 
ସୋମ�ି  କରୋ�ୋଉଛ।ି  ଫସେଡୁକି  ମଧ୍ୟଫର 
ଅଷ୍ଟ୍ରୋଫଜଫନକୋ  ଫକୋଭସି�ି୍ଡ,  ଅଷ୍ଟ୍ରୋଫଜଫନକୋ 
ଭୋକ୍ସଫଜଭରଆି  ଓ  ମଡର୍ତ୍ତୋ  େୋଫକେୋ 

ସୋମ�ି  ରହଛି।ି  ଏହ ି େକିୋର  ଉଭୟ  ଫଡୋଜ୍  
ଫନଇଥିଫ�  ବ୍ଫିେନଫର  ପ୍ରଫବଶ  ପୋଇ ଁ
ଅନୁମତ ି ମଳିବି।  ଫତଫବ  ମୋେତ୍ତଦଶସିକୋଫର 
କୁହୋ�ୋଇଛ ିଫ� ଫକୋଭସି�ି୍ଡର ଉଭୟ ଫଡୋଜ୍ 

ଫନଇଥିଫ� ମଧ୍ୟ ଭୋରତଲୀୟଙୁ୍କ ସଙ୍ଗଫରୋଧଫର 
ରହବିୋକୁ  ପଡ଼ବି।  ଫକୋଭସି�ି୍ଡକୁ  ଫନଇ 
ଆମର  ଫକୌେସ ି ଅସବୁଧିୋ  ନୋହ ିଁ।  କନୁି୍ 
ଭୋରତଫର  ଦଆି�ୋଉଥିବୋ  େକିୋ  ପ୍ରମୋେପତ୍ର 
ଉପଫର ସଫନ୍ଦହ ରହଛି।ି ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ 
ସହ  େକିୋ  ପ୍ରମୋେପତ୍ରର  ମୋନ୍ତୋର 
ସଲୀମୋ  ବୃର୍ ି କରବିୋକୁ  କୋ�ତ୍ତ୍  କରୁଛୁ।

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି:  ଭୋରତଫର  କଫରୋନୋ 
ସଂକ୍ମେ କ୍ମୋେତ ଭୋଫବ ହ୍ୋସ ପୋଇବୋଫର �ୋେଛି।ି 
େତ  ୨୪  ଘଣ୍ୋ  ମଧ୍ୟଫର  ଫଦଶରୁ  ୨୬୯୬୪  ନୂଆ 
ସଂକ୍ମତି  ଚହି୍ନେ  ଫହୋଇଛନ୍।ି  ଏହ ି ସମୟଫର 
୩୮୩ ଆକ୍ୋନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋେ ହରୋଇଛନ୍।ି ଏହୋ ସହତି 
ଫମୋେ  ମତୁୃ୍ସଂଖ୍ୋ  ୪୪୫୭୬୮କୁ  ଏବଂ  ଫମୋେ 
ସଂକ୍ମତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୋ ୩୩୫୩୧୪୯୮କୁ ବୃର୍ ିପୋଇଛ।ି 

ଏଫବ  ୩,୦୧,୯୮୯  ଫରୋେଲୀ  ଚକିତି୍ତି  ଫହଉଛନ୍।ି 
ଏହୋ ୧୮୬ ଦନିଫର ସବତ୍ତନମିନ। ଫମୋେ ସଂକ୍ମେଫର 
ସକ୍ୟି  ଫରୋେଲୀସଂଖ୍ୋ  ୦.୯୦ ପ୍ରତଶିତ ରହଛି।ି ଏହୋ 
େତ ବଷତ୍ତ ମୋଚ୍ତ୍ତ ମୋସ ପରଠୋରୁ ସବୁଠୋରୁ କମ। ଏହ ି
ସମୟଫର  ୩୪,୧୬୭ ଫରୋେଲୀ ମଧ୍ୟ ସସୁ୍ ଫହୋଇଛନ୍।ି 
ଏଫବ ଫଦୈନକି ସଂକ୍ମେ ହୋର ୧.୬୯ ପ୍ରତଶିତ ଏବଂ 
ସୋପ୍ୋହକି  ସଂକ୍ମେ  ହୋର  ୨.୦୮ପ୍ରତଶିତ  ରହଛି।ି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି

ଚଳତି  ବଷତ୍ତ  ନ୍ୋସନୋ�  ଡଫିେନ୍ସ  ଏକୋଫଡମ(ିଏନଡଏି) 
ପ୍ରଫବଶକିୋ  ପରଲୀଷେୋଫର  ମହଳିୋଙୁ୍କ  ଅନୁମତ ି ଫଦବୋ  ନଷି୍ପର୍କୁି 
ପ୍ରତ୍ୋହୋର  କରବିୋ  ପୋଇ ଁ ସପୁ୍ରମିଫକୋେତ୍ତ  ମନୋ  କରଫିଦଇଛନ୍।ି 
ଏଫବ ଆସନ୍ୋ ନଫଭମବେର ମୋସରୁ ମହଳିୋ ଏନଡଏି ପ୍ରଫବଶକିୋ 
ପରଲୀଷେୋ  ଫଦଇପୋରଫିବ।    ସଫବତ୍ତୋଚ୍  ନ୍ୋୟୋଳୟ କହଛିନ୍ ି ଫ� 
ସଶସ୍ତ୍ର  ବୋହନିଲୀ  ଜରୁରଲୀକୋଳଲୀନ  ସ୍ତିକୁି  ମକୁୋବ�ିୋ  କରବିୋଫର 
ସଷେମ। ଫତେ ୁଆଫମ ମହଳିୋଙୁ୍କ ଏନଡଏିଫର ପ୍ରଫବଶ କରୋଇବୋ 
ସମୟକୁ ଏକ ବଷତ୍ତ ପୋଇ ଁସ୍େତି ରଖିପୋରବୁି ନୋହ ିଁ। ଏହୋ କହ ି
ଫକନ୍ଦର ଆଫବଦନକୁ ସପୁ୍ରମିଫକୋେତ୍ତ ଖୋରଜ କରଫିଦଇଥିଫ�। 
ସପୁ୍ରମିଫକୋେତ୍ତର  ଜଷ୍ସି  ଏସଫକ  କୋଉ�ଙ୍କ  ଫନତୃତ୍ବୋଧିନ 
ଖଣ୍ପଲୀଠଙ୍କ  ନକିେଫର  ସରକୋର  ଚଳତି  ବଷତ୍ତ  ଏନଡଏି 
ପରଲୀଷେୋଫର  ମହଳିୋଙୁ୍କ  ପ୍ରଫବଶ  କରୋଇବୋ  ନଷି୍ପର୍କୁି  ସ୍େତି 
ରଖିବୋକୁ ନଫିବଦନ କରଥିିଫ�। ନଫଭମବେର  ୧୪ଫର ଆେୋମଲୀ 
ପ୍ରଫବଶକିୋ  ପରଲୀଷେୋ  ଫହବୋକୁ  �ୋଉଛ।ି  ଏଥିଫର  ମହଳିୋଙୁ୍କ 

ଅନୁମତ ିଦଆି ନ�ବିୋ ଉଚତି ଫବୋ� ିପ୍ରତରିଷେୋ ମନ୍ତୋଳୟ ପଷେରୁ 
କୁହୋ�ୋଇଥି�ୋ।  କୋରେ ଏଫବ ପ୍ରଶଷିେେ ପୋଇ ଁମୋନଦଣ୍ ଧୋ�ତ୍୍ତ   
କରୋ�ୋଇନୋହ ିଁ।  ଏହୋ  ପ୍ରସୁ୍ତ  କରବିୋକୁ  ୨୦୨୨  ଫମ  ପ�ତ୍୍ତ ନ୍ 
ସମୟ �ୋେବି। ଫତଫବ ସପୁ୍ରମିଫକୋେତ୍ତ  ଝଅିମୋନଙୁ୍କ ଚଳତି ବଷତ୍ତରୁ 
ଏହ ି ପରଲୀଷେୋଫର  ସୋମ�ି  କରୋଇବୋ  ପୋଇ ଁ ଫକନ୍ଦକୁ  ନଫିଦ୍ତ୍ତଶ 
ଫଦଇଛନ୍ ି। ଫକୋେତ୍ତ କହଛିନ୍ ିଫ� ୨୦୨୧ ନଫଭମବେରଫର ଫହବୋକୁ 
ଥିବୋ ପ୍ରଫବଶକିୋ ପରଲୀଷେୋଫର ମହଳିୋମୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଫବଶ ଅନୁମତ ି
ଦଆି�ବିୋ  ଆବଶ୍କ।  ଫେୋେଏି  ବଷତ୍ତ  ପୋଇ ଁ ଏହୋକୁ  ସ୍େତି 
କରଫିହବ  ନୋହ ିଁ।  ଡୋକ୍ତରଲୀ  ମୋନକକୁ  ପରଲୀଷେୋମଳୂକ  ଭୋବଫର 
ସଚୂତି କରୋ�ବିୋ ଉଚତି୍। ୟପୁଏିସସ ିନଫଭମବେରଫର ଫହବୋକୁ 
ଥିବୋ  ପରଲୀଷେୋ  ପୋଇ ଁ ସଂଫଶୋଧିତ  ବଜି୍ପ୍ ି ଜୋର ି କରୁ।  ସଚୂନୋ 
ମତୁୋବକ ଏହୋ ପବୂତ୍ତରୁ ପ୍ରତରିଷେୋ ମନ୍ତୋଳୟ ୨୦୨୨ଫର ଫହବୋକୁ 
ଥିବୋ ଏନ୍ ଡଏି ପରଲୀଷେୋଫର ଝଅିମୋନଙୁ୍କ ସୋମ�ି କରୋଇବୋ ପୋଇ ଁ
ଫକୋେତ୍ତକୁ କହଥିି�ୋ। ଏଫନଇ ସପୁ୍ରମିଫକୋେତ୍ତଫର ଏକ ସତ୍ପୋଠ 
ମଧ୍ୟ  ଦୋଖ�  କରୋ�ୋଇଥି�ୋ।  ଫସଥିଫର  କୁହୋ�ୋଇଥି�ୋ  ଫ� 
ଫ�ୋେ୍ତୋ  ପ�ତ୍୍ତ ୋୟଫର  ଶୋରଲୀରକି  ପରଲୀଷେେର  ମୋନଦଣ୍ 

ରହବିୋ ସହ ଫସମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଉପ�କୁ୍ତ ତୋ�ମି ବ୍ବସ୍ୋ ଏବଂ 
ଆବଶ୍କ ଭରି୍ଭୂିମ ିନମିତ୍ତୋେ କରୋ�ବି। ବଫିଶଷକର ିଫମଡକିୋଲ୍ 
େିଟ୍  ପ୍ରୋଥତ୍ତଲୀମୋନଙୁ୍କ  ଅନୁମତ ି ଦଆି�ବି।   ପରୁୁଷ  ପ୍ରୋଥତ୍ତଲୀଙ୍କ 
ପର ି ମହଳିୋଙ୍କ  ପୋଇ ଁ  ଉପ�କୁ୍ତ  ମୋନକ  ପ୍ରସୁ୍ତ  କରୋ�ବି। 
ସବୁ  ମହଳିୋଙ୍କ  ପୋଇ ଁ ଏକ  ସମୋନ୍ରୋଳ  ଶୋରଲୀରକି  ମୋନଦଣ୍ 
ରହବି  ନୋହ ିଁ  ଏବଂ  ଫସଥିପ୍ରତ ି ମଧ୍ୟ  ଧ୍ୟୋନ  ଦଆି�ବି।  ଫତଫବ 
ଏହ ି ପ୍ରସ୍ୋବକୁ  ସପୁ୍ରମିଫକୋେତ୍ତ  ଖୋରଜ  କରଫିଦଇଛନ୍।ି  ଫକୋେତ୍ତ 

କହଛିନ୍ ି ଫ�  ଏହୋ  �ଙି୍ଗେତ  ତୋରତମ୍  ଉପଫର ଆଧୋରତି। 
ଚଳତି ବଷତ୍ତଠୋରୁ ଝଅିମୋଫନ ଏହ ିପରଲୀଷେୋଫର ସୋମ�ି ଫହଫବ। 
ପରଲୀଷେୋ ପଫର �ଦ ି ଫକୌେସ ିସମସ୍ୋ ଆସଛୁ ି ଫତଫବ ଫକନ୍ଦ 
ସରକୋର ଫକୋେତ୍ତକୁ ଜେୋଇଫବ। ଏକ ବଷତ୍ତ ବଳିମବେ ଫହବୋ ଅଥତ୍ତ 
ସବୁକଛି ି ଫଶଷ  କରଫିଦବୋ।  ‘ଆଜ ି ଫକୌେସ ି ପରଲୀଷେୋ  ନୋହ ିଁ, 
କୋ� ି ପରଲୀଷେୋ  ଫହବୋ’  ଏହୋ  ମହଳିୋଙ୍କ ଆକୋଂଷେୋ  ବଫିରୋଧଫର 
�ବି।  ମହଳିୋଙ୍କ  ଅଧିକୋରକୁ  ସ୍େତି  ରଖୋ�ୋଇପୋରବି  ନୋହ ିଁ। 
ସରକୋର  ଏହୋ  ଭୋବବିୋ  ଉଚତି।  ପରଲୀଷେୋକୁ  ସ୍େତି  ରଖିବୋ 
କମିବେୋ ସ୍େତି ରଖିବୋ ଭ� ସଫଙ୍କତ ଫହବ ନୋହ ିଁ। ନଫଭମବେରରୁ 
ପ୍ରଫବଶକିୋ  ପରଲୀଷେୋ  ଫଦବୋର  ଭରଷୋ  ଫଦଇ  ଏହୋକୁ  ମଥି୍ୋ 
ସୋବ୍ସ୍ କରବିୋକୁ ଚୋହଁୁନୋହଁୁ। ସଶସ୍ତ୍ର ବୋହନିଲୀ ଜରୁରଲୀକୋଳଲୀନ 
ସ୍ତିରି  ମଧ୍ୟ  ମକୁୋବ�ିୋ  କରୁଛ।ି  ଏହ ି ମୋମ�ୋଫର  ମଧ୍ୟ 
ସମୋଧୋନର ରୋସ୍ୋ  ବୋହୋରବି  ଫବୋ� ିଆମର ବଶି୍ବସୋ  ଅଛନ୍।ି 
ଏହୋ ସହତି ଚଳତି ବଷତ୍ତଠୋରୁ ଆରମ୍ କରବିୋକୁ ଫକୋେତ୍ତ ଫକନ୍ଦକୁ 
କହଛିନ୍।ି  ୨  ମୋସ  ମଧ୍ୟଫର  ପରଲୀଷେୋର  େଳୋେଳ  ବୋହୋରବି। 
ଫତେ ୁ ଫସ  ପ�ତ୍୍ତ ନ୍  ଶେୁୋେକୁି  ଫକୋେତ୍ତ  ସ୍େତି  ରଖÒଛନ୍।ି

ଆମବେନ ଖାରଜ କର ି
ନମିଦ୍ଦେଶ ମେମେ ସପୁ୍ରେିମକାରଦେ ନମେେ୍ବରରୁ େହଳିାଙୁ୍କ ଏନ୍ ଡଏିମର ସାେେି କର

ମହନ୍ତନରେନ୍ଦ୍ରଗେିଙି୍କମତୁୃୟୁେତଦନ୍ତକେବିସବିଆିଇ
ପ୍ରୟାଗରାେ, ୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି: ଅଖିଳ  ଭୋରତଲୀୟ 
ଆଖଡୋ ପରଷିଦର ଅଧ୍ୟଷେ ତଥୋ ବୋଘମବେରଲୀ ଆଖଡୋର 
ମହନ୍  ନଫରନ୍ଦ  େରିଙି୍କ  ସନ୍ଦଗି୍ଧ  ମତୁୃ୍ର  ସବିଆିଇ 
ତଦନ୍  �ୋେ ି ସପୁୋରସି  କରଛିନ୍ ି ଉର୍ରପ୍ରଫଦଶ 
ସରକୋର । ସରକୋରଙ୍କ ପଷେରୁ ବୁଧବୋର ଏହ ିସଚୂନୋ 
ଦଆି�ୋଇଛ।ି ଏହୋ ପବୂତ୍ତରୁ ଅଫନକ ମଠର ସୋଧସୁନ୍ 
ଏବଂ  ରୋଜଫନୈତ ି ଦଳ  ମହନ୍ଙ୍କ  ମତୁୃ୍ର  ସବିଆିଇ 
ତଦନ୍  ଦୋବ ି କରଥିିଫ�।  ଏଫବ  ଏସଆଇେ ି ଏହ ି
ମୋମ�ୋର ତଦନ୍ କରୁଛ।ି ଫକନ୍ଦ ସରକୋରଙ୍କ ଅନୁମତ ି
ମଳିବିୋ ପଫର ସବିଆିଇ ତଦନ୍ ଆରମ୍ କରପିୋଫର।  ବୁଧବୋର ମହନ୍ଙୁ୍କ 
ଭୂ-ସମୋଧି  ଦଆି�ୋଇଛ।ି  ମହନ୍ଙ୍କ  ସଇୁସୋଇଡ  ଫନୋେଫର  ଫଘୋଷତି 

ଉର୍ରୋଧିକୋରଲୀ  ବ�ବଲୀର  ଅନ୍ମି  ସଂସ୍ୋର  କୋ�ତ୍ତ୍ 
କରଥିିଫ�।  ଏହୋ  ପବୂତ୍ତରୁ  ସ୍ବରୂପ  ରୋେଲୀ  ଫନଫହରୁ 
ହସ୍ପେିୋ�ଫର ତୋଙ୍କ ଶବ ବ୍ବଫଛେଦ ଫହୋଇଥି�ୋ। 
ଏହ ି ରଫିପୋେତ୍ତ  ମଦୁ  �େୋପୋଫର  ମଖୁ୍ମନ୍ତଲୀଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦୋନ  କରୋ�ବି।  ପ୍ରୋରମ୍କି  ରଫିପୋେତ୍ତଫର  େୋଶଲୀ 
ଫଦଇଥିବୋ ଫ�ୋେୁଁ ମତୁୃ୍ ଫହୋଇଥିବୋ ଜେୋପଡଛି।ି 
ଅନ୍ପଷେଫର ଅଭ�ିକୁ୍ତ ଆନନ୍ଦ େରି ିଏବଂ ଆଦ୍ୋଙୁ୍କ 
୧୪  ଦନି  ପୋଇ ଁ ବଚିୋର  ବଭିୋେଲୀୟ  ଫହପୋଜତକୁ 
ପଠୋଇ  ଦଆି�ୋଇଛ।ି  ଫକୋେତ୍ତଫର  ପହଞ୍ଚବିୋ 

ସମୟଫର ଉଭଫୟ ମୋଡପେି କରଥିିଫ�। ଏଥିଫ�ୋେୁଁ ପ�ୁସି ଫସମୋନଙୁ୍କ 
ଫନୈନ ିଫସଣ୍ଟ୍ୋ� ଫଜ�କୁ ପଠୋଇ ଫଦଇଛ।ି

ଅନ୍ତେ୍ଟାତଲୀୟ କସରାନା 
େମ୍ଳିନଲୀକୁ ସମାଦଲୀଙ୍କ େସମ୍ବାଧନ
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତଲୀ  ନଫରନ୍ଦ  ଫମୋଦଲୀ  ବୁଧବୋର  ଭଚୁତ୍ତଆ� 
ଭୋଫବ  ଆଫୟୋଜତି  ଅନ୍ଜତ୍ତୋତଲୀୟ  କଫରୋନୋ 
ସମ୍ଳିନଲୀଫର  ସୋମ�ି  ଫହୋଇଛନ୍।ି  ଫସ  କଫରୋନୋ 
�ଢୋଇଫର ଭୋରତର ଉପ�ବ୍କୁି ପ୍ରକୋଶ କରବିୋ ସହତି 
ସୋରୋ ବଶି୍ବକୁ କଫରୋନୋ େକିୋ  ଫଦବୋ ପୋଇଁ  ଫ�ୋେୋେ 
ଶଙୃ୍ଖଳର ବ୍ବହୋର କରବିୋକୁ କହଥିିଫ�। ଏହୋ ସହତି 
ଫମୋଦଲୀ େକିୋ କଞ୍ଚୋମୋ� ଫ�ୋେୋେଫର ବ୍ୋହତକୁ ଫନଇ 
ଆଫମରକିୋକୁ ଇଙ୍ଗତି କର ିସମୋଫ�ୋଚନୋ କରଥିିଫ�। 
ପରଫିଶଷଫର ଫସ ମହୋମୋରଲୀର ଆଥ ସିକ ପ୍ରଭୋବ ଉଫଲ୍ଖ 
କର ି ବ୍ଫିେନକୁ  ଭୋରତର  େକିୋକରେ  ପ୍ରମୋେପତ୍ରକୁ 
ମଞ୍ରୁ ି ଫଦବୋ  ପୋଇଁ  ସଫଙ୍କତ  ଫଦଇଥିଫ�। 
ଆଫମରକିୋ ରୋଷ୍ଟ୍ରପତ ିଫଜୋ ବୋଇଫଡନ ଏହ ିସମ୍ଳିନଲୀ 
ଡୋକଥିିଫ�। ଫମୋଦଲୀ ଅଭଭିୋଷେ ଫଦଇ ବୋଇଫଡନଙୁ୍କ 
ପ୍ରଶଂସୋ  କରଥିିଫ�।  ଏହୋ  ସହତି  ଅନ୍ଜତ୍ତୋତଲୀୟ 
�ୋତ୍ରୋକୁ  ସରଳ  କରବିୋ  ପୋଇଁ  େକିୋ  ପ୍ରମୋେପତ୍ରକୁ 
ପୋରସ୍ପରକି ସ୍ବଲୀକୃତ ିଫଦବୋ ଉଚତି ଫବୋ� ିକହଥିିଫ�।

ରଗଲାବାଲପସି୍ରସଣ୍ଟର୍େଅଧ୍ୟକ୍ଷଗେିଫ
 �ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧେଦୋନ୍ତର୍ରୀକରଣ ରାମକରର ପଦ୍ଦୋଫାସ

ଲସ୍ଷନ୍ୌ,୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି: ଉର୍ରପ୍ରଫଦଶର  ଆଣ୍ ି
ଫେରରଷି୍  ସ୍୍ବୋଡ(ଏେଏିସ)  ଭୋରତର  ସବୁଠୋରୁ 
ବଡ  ଫବଆଇନ  ଧମତ୍ତୋନ୍ରଲୀକରେ  ରୋଫକେର 
ପଦ୍ତ୍ତୋେୋସ  କରଥିିବୋ  ଦୋବ ି କରଛି।ି  ଏହ ି ମୋମ�ୋଫର 
ମରିେରୁ  ଫମୌ�ୋନୋ  କ�ମି  ସଦି୍କୁିଙୁ୍କ 
େରିେ  କରୋ�ୋଇଛ।ି  ଫସ  ଫେଲୋବୋ� 
ପସି୍   ଫସଣ୍ର୍   ଆଣ୍ଡ୍    ପସି୍   ମଶିନ୍  
ଏବଂ  ଜମୟିତ-ଇ-େ�ଉିଲ୍ୋହର 
ଅଧ୍ୟଷେ  ଅଛନ୍।ି  ଏେଏିସ  ଅନୁ�ୋୟଲୀ  
ଧମତ୍ତୋନ୍ରଲୀକରେକୁ  ଫପ୍ରୋତ୍ୋହନ 
ଫଦଉଥିବୋ  ଅଭଫି�ୋେଫର  ଫମୌ�ୋନୋ 
କ�ମିଙୁ୍କ େରିେ କରୋ�ୋଇଛ।ି ଉମର 
ଫେୌତମ  ଫକସର �ୋଞ୍ଚ  ଫବଫଳ  ତୋଙ୍କ  ନୋମ  ସୋମନୋକୁ 
ଆସଥିି�ୋ।  ଧମତ୍ତୋନ୍ରଲୀକରେ  ରୋଫକେ  ଚଳୋଉଥିବୋ 
ଫ�ୋେୁ ଁଚଳତି ବଷତ୍ତ ଜୁନ ମୋସଫର ପ�ୁସି ତୋଙୁ୍କ େରିେ 
କରଥିି�ୋ। ସଫନ୍ଦହ ଜନକ କୋ�ତ୍୍ତ  ଫ�ୋେୁ ଁ୬୪ ବଷତ୍ତଲୀୟ 
ଫମୌ�ୋନ  ସରୁଷେୋ  ଏଫଜନ୍ସରି  ରୋଡୋରଫର  ଥି�ୋ। 

ମଙ୍ଗଳବୋର  ବଳିମବେତି  ରୋତଫିର  ମରିେଫର  ପହଞ୍ଚବିୋ 
ପଫର  ତୋଙୁ୍କ  େରିେ  କରୋ�ୋଇଥି�ୋ।  ଏଫବ  ପ�ୁସି 
ତୋଙୁ୍କ ଫଜରୋ କରୁଛ।ି ଫସ ମଜୁୋେରନେରର ବୋସନି୍ଦୋ। 
ତୋଙୁ୍କ ବଫିଦଶରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଣ୍ ିମଳୁିଥି�ୋ। ୟପୁରି ଏଡଜି ି

ପ୍ରଶୋନ୍  କୁମୋର  କହଛିନ୍ ି ଫ� 
ଫମୌ�ୋନୋଙ୍କ  ଟ୍ରଷ୍କୁ  ୩  ଫକୋେ ି
େଙ୍କୋର  ବଫିଦଶଲୀ  ପୋଣ୍ ି ମଳିଛି।ି 
ଏଥିଫର  ବୋହୋରନିରୁ  ଆସଥିିବୋ 
୧.୫  ଫକୋେ ି େଙ୍କୋ  ସୋମ�ି 
ରହଛି।ି  ମୋମ�ୋର  ତଦନ୍  �ୋେ ି
୬େ ି େମି  େଠନ  କରୋ�ୋଇଛ।ି 
ଏହ ି ରୋଫକେ  ଭୋରତଫର  ପ୍ରୋୟ 

ହଜୋଫର  ଫ�ୋକଙ୍କ  ଧମତ୍ତୋନ୍ରଲୀକରେ  କରଥିିଫ�। 
ଏହ ି ସଂେଠନ  ୧୫  ବଷତ୍ତ  ଫହ�ୋ  ଧମତ୍ତୋନ୍ରଲୀକରେ 
ଜୋର ିରଖିଥି�ୋ। ଅନ୍ପଷେଫର ଫମୌ�ୋନଙ୍କ େରିେକୁ 
ଫନଇ  ରୋଜନଲୀତ ିଆରମ୍  ଫହୋଇ�ୋଇଛ।ି ଆପ  ଏବଂ 
ସମୋଜବୋଦଲୀ  ପୋେସି  ଏହୋକୁ  ବଫିରୋଧ  କରଛିନ୍।ି
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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। 
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ଗରୁୁବାର, ୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ପ୍ରଥମ ୍ଷୃ୍ାର ଅବଶଷିାାଂଶ

ଭୁବନେଶ୍ବର ୨୨ା୯ (ସମସି): ଆଗ୍ରାସ୍ଥତ 
ଭରାରତ ସରକରାରଙ୍କ ପ୍ରଖ୍ରାତ ହନି୍ଦୀ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ସଂସ୍ଥରା ‘କକନ୍ଦଦୀୟ ହନି୍ଦୀ ସଂସ୍ଥରାନ ’ ୨୦୧୮ ବର୍ଷ 
ପରାଇଁ ସମ୍ରାନଜନକ ‘ହନି୍ଦୀ କସବଦୀ ସମ୍ରାନ’ 
ପରୁସ୍ରାର କ�ରାରଣରା କରଛି।ି ଜରାତଦୀୟ 
ଓ ଅନ୍ତଜ୍ଷରାତଦୀୟ ସ୍ତରକର ହନି୍ଦୀ ଭରାରରାର 
ବକିରାଶ, ପ୍ରଚରାର ପ୍ରସରାର ଓ କପ୍ରରାତ୍ରାହନ 
ନମିକନ୍ତ କରାୟ୍ଷ୍ରତ ୧୨ଟ ି କରେଣଦୀର ୨୬ 
ଜଣ ବଦିର୍ାନ କେଖକକେଖକରାଙୁ୍କ ଏଥକର 
ପରୁସ୍କୃତ କରରାଯବି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ହନି୍ଦୀ ଭରାରରାର 
ପ୍ରଚରାର, ପ୍ରସରାର ତଥରା ଶକି୍ଷଣ କକ୍ଷତ୍ରକର 
ଉକଲେଖନଦୀୟ ଅବଦରାନ ପରାଇଁ ଓଡ଼ଶିରାର 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲିେରା ରରାଇରଙ୍ଗପରୁର ଡଃ 

ରରାକଜନ୍ଦ ପ୍ରସରାଦ ମରିେଙୁ୍କ ‘ଗଙ୍ଗରା ଶରଣ 
ସଂିହ’ ପରୁସ୍ରାରକର ସମ୍ରାନତି କରରାଯବି। 
ଏହ ିସମ୍ରାନ ପ୍ରଦରାନ ଅବସରକର ରରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି
ତରାଙୁ୍କ ନଗଦ ପରାଞ୍ଚ େକ୍ଷ ଟଙ୍କରା ସହ ମରାନପତ୍ର 

ଓ ଉପକ�ୌକନ ପ୍ରଦରାନ କରକିବ। 
ଡଃ ପ୍ରସରାଦ ନୂଆଦଲିେଦୀସ୍ଥତ 

ଜବରାହରେରାେ କନହରୁ ବଶି୍ବଦି୍ରାଳୟକର 
୧୯୯୬ରୁ ୧୯୯୭ ପୟ୍ଷ୍ନ୍ତ 
ସହକରାରଦୀ ପ୍ରରାଧ୍ୟରାପକ ଭରାକବ କରାୟ୍ଷ୍ 
କରଥିକେ। ଡଃ ମରିେ ଏନ୍ ଟପିସିରି 
ମହରାପ୍ରବନ୍ଧକ(ମରାନବସମ୍ବଳ-ରରାଜଭରାରରା)
ଭରାକବ ମଧ୍ୟ ସଚୁରାରୁରୂକପ କରାୟ୍ଷ୍ 
ତୁେରାଇଛନ୍ତ।ି କସ ବଶି୍ ହନି୍ଦୀ ସଚବିରାଳୟ 
ମରସିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକରାଶତି ତ୍ରୟମରାସକି ହନି୍ଦୀ 
ପତ୍ରକିରା ‘ବଶ୍ି ହନି୍ଦୀ ସମରାଚରାର’ ଓ ବରାରଷିକ 
ହନି୍ଦୀ ପତ୍ରକିରା ‘ବଶି୍ ହନି୍ଦୀ’ର ସଂପରାଦନରା 
ଦରାୟତି୍ ନବି୍ଷରାହ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହରାବରାଦ୍ କସ 

୯୭ରୁ ଅଧକ ଓଡ଼ଆି ପସୁ୍ତକକୁ ହନି୍ଦୀକର 
ଅନୁବରାଦ କରଛିନ୍ତ।ି ସରାହତି୍ ଓ ଅନୁବରାଦ 
କକ୍ଷତ୍ରକର ଅତୁଳନଦୀୟ ଅବଦରାନ ରଖଥବରା 
ଡଃ ମରିେଙୁ୍କ ‘ସରାହତି୍ ଅକରାକଦମ’ି, ‘ଅଣ ହନି୍ଦୀ 
କେଖକ ସମ୍ରାନ’, ‘କସୌହରାର୍୍ଷ ପରୁସ୍ରାର’, 
‘ସଂହତ ିପରୁସ୍ରାର’, ‘କସତୁବନ୍ଧ ପରୁସ୍ରାର’, 
‘ବଙି୍କମ ଚନ୍ଦ ପରୁସ୍ରାର’ ପ୍ରଭକୃ ତ ି ଏକରାଧକ 
ସମ୍ରାନକର ସମ୍ରାନତି କରରାଯରାଇଛ।ି

 ଉକଲେଖନଦୀୟ କଯ ହନି୍ଦୀ କସବଦୀ ସମ୍ରାନ 
କଯରାଜନରା ୧୯୮୯ ମସହିରାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କହରାଇଥେରା। ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ରାନ ପ୍ରତବିର୍ଷ ୨୬ 
ଜଣ କେଖକ କେଖକରାଙୁ୍କ ଏହ ି ସମ୍ରାନକର 
ସମ୍ରାନତି କର ିଆସଛୁ।ି 

ଡଃ ରାସେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋଦ ମଶି୍ର ୍ାଇସବ ଗଙ୍ା ଶରଣ ୋିଂହ ୍ରୁସ୍ାର

ବଲାଙ୍ରି,୨୨ା୯(ସମସି): ବେରାଙ୍ଗିର ଜଲିେରା 
ପଇୁଁତଳରା ଥରାନରା ଅନ୍ତ୍ଷଗତ ଦୁଗ୍ଷରାପରାେ ି ଗରାଁକର 
ଜକଣ ଶକି୍ଷୟତି୍ରଦୀଙୁ୍କ ଗଳରାକରାଟ ି ହତ୍ରା ଉଦ୍ମ 
କରରାଯରାଇଥିବରା ଅଭକିଯରାଗ କହରାଇଛ।ି 
ଶକି୍ଷୟତି୍ରଦୀ ଜଣକ ଦୁଗ୍ଷରାପରାେ ି ସରକରାରଦୀ 
ଉଚ୍ଚବଦି୍ରାଳୟର ସଂସ୍କୃତ ଶକି୍ଷୟତି୍ରଦୀ ସଞ୍ଜରୁରାଣଦୀ 
କଦବତରା କବରାେ ି ଜଣରାପଡ଼ଛି।ି ତରାଙୁ୍କ 
ଭଦୀମକଭରାଇ କମଡକିରାେକର ଭର୍ତଷି କରରାଯରାଇଛ।ି 
କଯୌତୁକ ନଯି୍ଷରାତନରା କଦଇ ତରାଙ୍କ ସ୍ରାମଦୀ ଏଭଳ ି
କରାଣ୍ଡ ଭଆିଇଥିବରା କସ ଅଭକିଯରାଗ କରଛିନ୍ତ।ି 
ଅପରପକକ୍ଷ ଅଭଯିକୁ୍ତ ସ୍ରାମଦୀ ପ୍ରଦଦୀପ ପଣ୍ଡରା 
ଟଟିେିରାଗଡ଼ସ୍ଥତି ସେୁିଁଆ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ରାଳୟକର 
ଶକି୍ଷକ ଥିବରା ସଚୂନରା ମଳିଛି।ି 

ସଚୂନରା ଅନୁସରାକର ସଞ୍ଜ ୁ ବେରାଙ୍ଗରି 
ଜଲିେରା ଆଗେପରୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତ୍ଷଗତ ବଣ୍ଡରାବରାହରାେ 
ଗରାରଁ ପ୍ରଦଦୀପ ପଣ୍ଡରାଙୁ୍କ ଏକ ବର୍ଷ ତକଳ ବବିରାହ 
କରଥିିକେ। କତକବ କସ କମ୍  କଯୌତୁକ 

ଆଣଥିିବରା କଯରାଗୁ ଁବବିରାହର ମରାତ୍ର ୫ ଦନି ପକର 
ପ୍ରଦଦୀପ ତରାଙୁ୍କ ମରାଡ ମରାରଥିିକେ। ବବିରାହର 
ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟକର ସବୁକବକଳ ତରାଙ୍କ ସହତି 
ଝଗଡ଼ରା କରବିରାରୁ କସ ତରାଙ୍କ ସ୍ରାମଦୀଙୁ୍କ ଛରାଡପତ୍ର 
କଦବରାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ ି କନଇଥିକେ। ଏଥିପରାଇ ଁ କସ 

ତରାଙ୍କ ସ୍େୁ ନକିଟକର ଏକ ଭଡରା �ର କନଇ 
ରହୁଥିକେ। ଅେଗରା ରହବିରା ଦନିଠରାରୁ ତରାଙ୍କ 
ସ୍ରାମଦୀ ତରାଙୁ୍କ ହତ୍ରା ଧମକ କଦଉଥିବରା କସ 
କହଛିନ୍ତ।ି ବୁଧବରାର ପବୂ୍ଷରାହ୍ନ ପ୍ରରାୟ ୧୧ଟରାକର 
ପ୍ରଦଦୀପ ଦୁଗ୍ଷରାପରାେ ିସ୍େୁକୁ ଆସ ିସଞ୍ଜଙୁୁ୍କ ସରାକ୍ଷରାତ 
କରବିରାକୁ କହଥିିକେ। ସଞ୍ଜ ୁ କଥରା କହବରାକୁ 
ମନରା କରବିରାରୁ ଏକ ଧରାରୁଆ ଛୁରଦୀକର ତରାଙୁ୍କ 
ଆକ୍ରମଣ କରଥିିକେ। ପ୍ରଦଦୀପ ତରାଙ୍କ ଗଳରା କରାଟ ି
ହତ୍ରା କରବିରାକୁ ଉଦ୍ମ କରୁଥିବରାକବକଳ 
କକୌଶଳକ୍ରକମ କସ ଖସ ି ପଳରାଇଆସଥିିକେ। 
ତରାଙ୍କ ଗଳରାକର କ୍ଷତ କହରାଇଥିେରା। ପକର 
ଗ୍ରାମବରାସଦୀ ପ୍ରଦଦୀପଙୁ୍କ କରାବୁ କର ି ପଇୁତଁଳରା 
ପେୁସିକୁ ଖବର କଦଇଥିକେ। ପେୁସି ପହଞ୍ଚ ି
ପ୍ରଦଦୀପଙୁ୍କ ଥରାନରା ଅଟକ ରଖିଛ।ି କତକବ ଏହରାକୁ 
କଯୌତୁକଜନତି ହତ୍ରା ଉଦ୍ମ କହରାଇଥିବରାରୁ 
ତରାଙ୍କ ସ୍ରାମଦୀ ବକିରରାଧକର କଡରା କରାଯ୍୍ଷ ରାନୁଷ୍ରାନ 
ଗ୍ହଣ କରବିରାକୁ ଦରାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି

ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙ୍କ ଗଳାକାଟ ିହତ୍ା ଉଦ୍ମ; ସ୍ାମରୀ ଅଟକ

 ନସମଳିଗିଡୁା, ୨୨ା୯(ସମସି): କକରାରରାପଟୁ ଜଲିେରା କସମଳିଗିଡୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଷତ 
କଙ୍କଡ଼ରାଆମ୍ବ  ନକିଟକର ଥିବରା ମରାଳ ି ପବ୍ଷତ ବକ୍ରାଇଟ୍  ଖନନର ପରକିବଶ ପ୍ରଦୂରଣ 
କନଇ ଜଣଶଣୁରାଣ ିଆକୟରାଜନ କହରାଇଥିବରା କବକଳ ବପିକ୍ଷବରାଦଦୀମରାକନ ଏହରାକୁ ତଦୀବ୍ର 
ବକିରରାଧ କର ିକଚୟରାର, କଟବୁଲ୍  ଫିଙ୍ଗବିରା ସହତି ଜନଶଣୁରାଣ ିସ୍ଥଳକୁ ମରାରଣରାସ୍ତ୍ର ଧର ି
ପଶବିରା କଯରାଗୁଁ ଜନଶଣୁରାଣ ିକଫଲ୍  ମରାରଛି।ି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକର ପରସି୍ଥତି ିଉକର୍ତଜନରାପରୂ୍୍ଷ 
ରହଛି।ି ସଚୂନରା ଅନୁଯରାୟଦୀ ମରାଳ ିପବ୍ଷତ ବକ୍ରାଇଟ୍  ଖନନ େଜି୍  ହଣି୍ଡରାଲ୍ କକରା କନଇଥିବରା 

କବକଳ ପରକିବଶ ପ୍ରଦୂରଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବଭିରାଗ 
ଦ୍ଵରାରରା ବୁଧବରାର ଏକ ଜନଶଣୁରାଣ ି ଶବିରି 
ଆକୟରାଜନ କହରାଇଥିେରା। ଉକ୍ତ ଶବିରିକର 
ଉପଜଲିେରାପରାଳ େଳତି କୁମରାର କହର , ଅତରିକି୍ତ 
ଜଲିେରାପରାଳ କଦକବନ୍ଦ ପ୍ରଧରାନ , ପରକିବଶ 
ପ୍ରଦୂରଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକରାରଦୀ ପ୍ରସନ୍ନ କରଙ୍କ 
ସହତି ହଣି୍ଡରାଲ୍ କକରା ଓ କମୈତ୍ରଦୀର ଉଚ୍ଚସ୍ତରଦୀୟ 

ଅଧିକରାରଦୀମରାକନ କଯରାଗ କଦଇଥିକେ। ୧୧ �ଟକିରା ସମୟକର ସମରାକବଶ ଆରମ୍ଭ 
କହରାଇଥିବରା କବକଳ ବପିକ୍ଷବରାଦଦୀ ବହୁସଂଖ୍ରାକର ସଭରାସ୍ଥଳକୁ ପଶ ିଅଧିକରାରଦୀମରାନଙ୍କ 
ଉପକର ଆକ୍ରମଣ କରବିରା ପରାଇଁ କଚଷ୍ରା କରଥିିକେ। ଯରାହରାଫଳକର ଅଧିକରାରଦୀମରାକନ 
କସଠରାରୁ ପଳରାଇଯବିରାକୁ କଚଷ୍ରା କରୁଥବରା କବକଳ  ଶତରାଧିକ ବପିକ୍ଷବରାଦଦୀ 
ଅଧିକରାରଦୀଙୁ୍କ ଧସ୍ତରାଧସ୍ତ ି କରଥିିକେ ଏବଂ ସଭରାସ୍ଥଳକର ଥିବରା କଚୟରାର, କଟବୁଲ୍, 
କଟଣ୍ଟ, ମରାଇକ କସଟ୍  ଆଦକୁି ଭଙ୍ଗରାରୁଜରା କରଥିିକେ। ପେୁସି୍ ଉକ୍ତ ଅଧିକରାରଦୀମରାନଙୁ୍କ 
ରକ୍ଷରାକର ି ସରୁକ୍ଷତି ଭରାକବ କକରାରରାପଟୁକର ପହଞ୍ଚରାଇଥିେରା। ହଣି୍ଡରାଲ୍ କକରାର 
ଉଚ୍ଚସ୍ତରଦୀୟ ଅଧିକରାରଦୀଙ୍କ ଉପକର କଛିକିେରାକ ଆକ୍ରମଣ କରଥିିବରା କବକଳ କସ 
ଆହତ କହରାଇଥିବରା ଜଣରାପଡ଼ଛି।ି ଉକର୍ତଜନରାମଳୂକ ପରସି୍ଥତି ି ସକୃଷ୍ ି କହବରାରୁ 
ଜନଶଣୁରାଣ ିବରାତେି କହରାଇଥିେରା।  ଡରାେଆିମ୍ବ ନକିଟକର ସପକ୍ଷବରାଦଦୀ ଓ ବପିକ୍ଷବରାଦଦୀ 
କଛି ିସମୟ ମହୁରାଁମହୁ ିଁ କହରାଇଥିବରା କବକଳ କପରାେସି ଉଭୟଙୁ୍କ ବୁଝରାଶଝୁରା କରଥିିେରା। 
ଅତରିକି୍ତ କପରାେସି ଅଧିକରାରଦୀ ଉତ୍କଳ ରରାଜନଙ୍କ କନତକୃ ତ୍ୱକର କସମଳିଗିଡୁରା, ପଟରାଙ୍ଗ ି
, ନନ୍ପରୁ , ପଡୁଆ ,ସନୁରାକବଡରା ,କକରାରରାପଟୁ ଥରାନରା ଅଧିକରାରଦୀ ଏବଂ ୭ ପ୍ଲରାଟୁନ 
କପରାେସି୍ କଫରାସ୍ଷ ମତୁୟନ  କହରାଇଥିକେ। ମରାଳ ି ପବ୍ଷତ ଆଖ ପରାଖ ଅଞ୍ଚଳକର  
ଉକର୍ତଜନରାମଳୂକ ପରସି୍ଥତି ିରହଥିିବରାରୁ କପରାେସି୍ କଡ଼ରା ନଜର ରଖିଛ।ି 

ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟଲିା ଜନଶଣୁାଣ ିସ୍ଥଳ

ବ ି୍ କ୍ଷବାଦରୀଙ୍କ ଦ୍ାରା  
ବ୍ା୍କ ଭଙ୍ାରୁୋ
ଅଧକାରରୀଙୁ୍କ ସେଲାସ୍ଲା
ସେଲ୍  ମାରଲିା େନଶଣୁାଣ ି

ଉଦଳା, ୨୨ା୯ (ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲିେରା ଉଦଳରା ଅଞ୍ଚଳକର 
ପଣୁ ିରରାହରାଜରାନ।ି ଉଦଳରା ଥରାନରା ଅଞ୍ଚଳର ଧରାନକ�ରରା ରରାସ୍ତରାକର 
ଦୁବକୃ ୍ଷର୍ତମରାକନ େୁଟକିନଇଛନ୍ତ ି ୩ େକ୍ଷ ୫୦ ହଜରାର ଟଙ୍କରା। 
ଧରାନକ�ରରା ଗ୍ରାମର ଅବସରପ୍ରରାପ୍ତ ପ୍ରଧରାନ ଶକି୍ଷକ ରତକିରାନ୍ତ 
କବକହରରା (୭୩) ବୁଧବରାର ମଧ୍ୟରାହ୍ନ ପ୍ରରାୟ ସରାକେ ବରାରଟରାକର 
ଉଦଳରା କଷ୍ଟ୍  ବ୍ରାଙ୍କ ଶରାଖରାରୁ ନଜି ଜମରା ଅଥ୍ଷରୁ ୩େକ୍ଷ ୫୦ 
ହଜରାର ଟଙ୍କରା ଉଠରାଣ କର ିନଜି ଗ୍ରାମକୁ ଏକ କରାର କଯରାକଗ 
ପତ୍ଦୀଙ୍କ ସହ କଫରୁଥିକେ। ବ.ିସ.ିପରୁ-ଧରାନକ�ରରା ରରାସ୍ତରାର 
ଏକ ନଛିରାଟଆି ସ୍ଥରାନକର ଏକ ବରାଇକକର ଆସ ି ଦୁଇଜଣ 
ଯବୁକ ସରାମ୍ରାକର ଗରାଡ ି ରଖି ରରାସ୍ତରା ପଚରାରବିରା ବରାହରାନରାକର 
ପଛପଟୁ ଅନ୍ ଜକଣ ସହକଯରାଗଦୀ େୁକଟରରା ଆସ ି
ରତକିରାନ୍ତଙ୍କ ପତ୍ଦୀଙ୍କ ହରାତକର ଥିବରା ଟଙ୍କରା ବ୍ରାଗ୍ ଟକୁି ଝରାମ୍ ି
କନଇ ବସିପିରୁ ଆଡ଼କୁ ଦକୃ ତଗତକିର ଚମ୍ଟ ମରାରଥିିକେ। ଏ 
କନଇ ଉଦଳରା ଥରାନରାକର େଖିିତ ଅଭକିଯରାଗ କହରାଇଛ।ି

ଝାମ୍କି୍ନକ୍ଲ ୩.୫୦ ଲଷେ 

ସମ୍ବଲପରୁ, ୨୨ା୯(ସମସି): ସମ୍ବେପରୁ ଜଲିେରା ଯଯୁମୁରୁରା ବ୍ଲକ ଅଧଦୀନ ବରାସପୁରାେ ି ଗ୍ରାମର 
ଖମରାରପଡ଼ରାରୁ ବୁଧବରାର ପେୁସି ଏକ କଦଶଦୀ ବନୁ୍ଧକ ତଆିର ି କରାରଖରାନରା ଠରାବ କରଛି।ି ଏହ ି
�ଟଣରାକର ଗରାଁର ତରଣଦୀ ପ୍ରଧରାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରଦୀ ଜନନଦୀ ପ୍ରଧରାନ (୪୨) ଓ ସହକଯରାଗଦୀ କୁମର ପ୍ରଧରାନ 
(୪୫)ଙୁ୍କ ଗରିଫ କରଛି।ି ୬ଟ ି ଷ୍େି ବ୍ରାକରେ, କରାଠ କରେମ, କରାଠ ପଟରା, ଭରାଇସ, େୁହରା 
କରାଟବିରା ଆରପିରାତ,ି କରତ, ଅନ୍ରାନ୍ ଯନ୍ତ୍ରରାଂଶ ଆଦ ିଜବତ କରରାଯରାଇଛ।ି କତକବ ମଖୁ୍ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ତରଣଦୀ କଫରରାର ଅଛ।ି ଏ କନଇ ଥରାନରାକର 
୧୨୮/୨୧କର ଏକ ମରାମେରା ରୁଜୁ କରରାଯରାଇ 
ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ କକରାଟ୍ଷ ଚରାେରାଣ କରରାଯରାଇଛ।ି 
ଏହ ି କରାରଖରାନରା ତରଣଦୀଙ୍କ �କର ଚରାେୁଥିେରା। 
୪ ବର୍ଷ କହବ ଏମରାକନ ବନୁ୍ଧକ ତଆିର ି
କରୁଥିକେ। ସମ୍ବେପରୁ ବଭିନି୍ନ କବରାଡଖିରାନରାରୁ 
େୁହରା ପରାଇପ୍  କନଇ ଏମରାକନ ବନୁ୍ଧକ ତଆିର ି କରୁଥିକେ। ଏମରାନଙୁ୍କ ବନୁ୍ଧକ ତଆିର ି କରବିରାକୁ 
୮ରୁ ୯ ଦନିସମୟ େରାଗଥୁିେରା। ଏହରାକୁ ୧୦ ହଜରାର ଟଙ୍କରାକର ବକି୍ର ି କରୁଥିକେ କବରାେ ି ପେୁସି 
ଜରାଣବିରାକୁ ପରାଇଛ।ି  ସମ୍ବେପରୁ ଜଲିେରାକର କବଆଇନ ଭରାକବ ବନୁ୍ଧକ ତଆିର ିକହଉଛ।ି ପେୁସି 
କନୁି୍ତ କସମରାନଙ୍କ ବକିରରାଧକର କକଠରାର କରାଯ୍୍ଷ ରାନୁଷ୍ରାନ କନଉନ।ି ଏହରା ଫଳକର ଜଲିେରାର ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ଥରାନକର କଦଶଦୀ ବନୁ୍ଧକ ତଆିର ିକରାରଖରାନରା ଚରାେଛି।ି ଏଭଳ ିସ୍ଥକଳ ଗ୍ରାମବରାସଦୀଙ୍କ ଅଭକିଯରାଗ 
କ୍ରକମ ଯଯୁମୁରୁରା ଥରାନରା ପେୁସି ବରାଧ୍ୟ କହରାଇ ଚେଉ କର ି ୨ଜଣଙୁ୍କ ଗରିଫ କରଛି।ି କତକବ 
କବଆଇନ ବନୁ୍ଧକ ତଆିର ିକରୁଥିବରା ମଖୁ୍ ଅଭଯିକୁ୍ତ କଫରରାର କହରାଇଯରାଇଛ।ି 

ବନୁ୍କ ତଆିର ିଅଭକି୍�ାଗକ୍ର ୨ ଗରିଫ

ମଖୁ୍ୟ ଅଭ�ିକୁ୍ତ କ୍ଫରାର
ସହକ୍�ାଗୀଙୁ୍ ଗରିଫ କର ି
ବାହାବାହା କ୍ନଉଛ ିପଲୁସି

ମା’ ଓ ଦୁଇ...
ଫରାଟକପଡ଼ରାକର ରହୁଥିକେ। ନରାରରାୟଣ ଦନିମଜୁରଆି ଭରାକବ କରାମ କରୁଥିବରା 
କବକଳ କସରାନ ି�କର ରହ ିଦୁଇ ସନ୍ତରାନଙ୍କ ଯତ୍ କନଉଥିକେ। ଗତ ରରାତ ି୯ଟରାକର 
ଏହ ି ପରବିରାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ ଖରାଇପଇି କଶରାଇଥିକେ। ଆଜ ି ସକରାକଳ ଆଜ ି
କ୍ଷଦୀରବରାେରା ଆସ ି କ୍ଷଦୀର କନବରାକୁ ଡରାକ ପକରାଇଥିେରା କନୁି୍ତ �ର ଭତିରୁ କକୌଣସ ି
ଶବ୍ଦ ଆସ ିନଥିେରା। ବରାହରାର କବରାଟ କଖରାେରା ଥିବରା କବକଳ କ୍ଷଦୀର କନବରାକୁ କକହ ି
ନ ଆସବିରାରୁ ସକନ୍ହକର କସ �ର ଭତିରକୁ କଦଖିଥିକେ। �ର ଚଟରାଣକର 
୩ ଜଣଙ୍କ ମକୃତ ଶରଦୀର କଦଖି କସ ଗ୍ରାମବରାସଦୀଙୁ୍କ ଖବର କଦଇଥିକେ। �କର 
ନରାରରାୟଣ ନ ଥିବରାକବକଳ ମରା’ ଓ ୨ ଝଅିଙ୍କ ମକୃତକଦହ ପଡ଼ଥିିବରା କଦଖି ଗ୍ରାମବରାସଦୀ 
ପେୁସିକୁ ଖବର କଦଇଥିକେ। ବ୍ରଜରରାଜନଗର ଆଇଆଇସ ି କବୈକୁଣ୍ଠ କସଠ୍  
�ଟଣରାସ୍ଥଳକର ପହଞ୍ଚ ି ମକୃତକଦହ ଉଦ୍ରାର କର ି ବ୍ବକଛେଦ ପରାଇଁ ପଠରାଇଥିକେ। 
ଖବରପରାଇ ଝରାରସଗୁଡ଼ୁରା ଏସ୍ ପ ିବକିରାଶ କୁମରାର ଦରାଶ, ଅତରିକି୍ତ ଏସ୍ ପଙି୍କ ସକମତ 
ବରଷି୍ ପେୁସି ଅଧିକରାରଦୀମରାକନ ସରାଇଣ୍ଟଫିିକ୍  ଦଳ ସହତି �ଟଣରାସ୍ଥଳକର ପହଞ୍ଚ ି
ତଦନ୍ତ କରଥିିକେ। ୩ ମକୃତ ଶରଦୀରକୁ ଆଜ ିବ୍ବକଛେଦ କରରାଯରାଇଛ।ି ବ୍ବକଛେଦ 
ରକିପରାଟ୍ଷ ଆସକିେ ମକୃତୁ୍ ରହସ୍ ଉକନ୍ମରାଚନ କହବ କବରାେ ି ପେୁସି ପକ୍ଷରୁ 
କୁହରାଯରାଉଛ।ି ମକୃତ ମହଳିରାଙ୍କ ସ୍ରାମଦୀ ନରାରରାୟଣ କଫରରାର୍  ଥିବରାରୁ ତରାଙୁ୍କ ଧରବିରା 
ପରାଇଁ ଉଦ୍ମ ଜରାର ିରହଥିିବରା ତଦନ୍ତକରାରଦୀ ଥରାନରା ଆଇଆଇସ ିରେଦୀ କସଠ୍  କହଛିନ୍ତ।ି 
ଅନ୍ପକ୍ଷ୍କର ମକୃତ ମହଳିରାଙ୍କ ମରା’ ସଙ୍ଗଦୀତରା ମଣୁ୍ଡରା କହଛିନ୍ତ ି ପରବିରାର କେରାକକ 
ଚକ୍ରରାନ୍ତ କର ି ତରାଙ୍କ ଝଅିକୁ ମରାର ି କଦଇଛନ୍ତ।ି ବଭିନି୍ନ ସମୟକର ସ୍ରାମଦୀ ଓ ଦଅିର 
ତରାଙ୍କ ଝଅିକୁ ନଯି୍ରାତନରା କଦଉଥିବରା ମଧ୍ୟ ଅଭକିଯରାଗ ଆଣଛିନ୍ତ।ି ପ୍ରକରାଶ କଯ, 
ପବୂ୍ଷରୁ ମକୃତ ମହଳିରାଙୁ୍କ ତରାଙ୍କ ଦଅିର ଦୁଷ୍କମ୍ଷ ଉଦ୍ମ କର ିଗରିଫ କହରାଇଥିକେ। ୩ 
ମରାସରୁ ଊଦ୍୍୍ଷ କହବ କସ ଖେରାସ କହରାଇ �ରକୁ କଫରଥିିକେ।

ଆେ ିଅଗ୍-ି୫ ସକ୍ଷ୍ଣାସ୍ତ୍ର...
କହବରା ପକର ପରମରାଣ ୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକର କେସ୍  ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଟକିନଣ୍ଟରାେ ବରାେଷି୍କି 
ମସିରାଇେ(ଆଇସବିଏିମ) ଥିବରା ଏେଇଟ ି କଦଶଗଡୁକି ମଧ୍ୟକର ଭରାରତ ସରାମେି 
କହରାଇଯବି। ଅଗ୍-ି୫ ଭରାରତର ପ୍ରଥମ ଆଇସବିଏିମ କକ୍ଷପଣରାସ୍ତ୍ର। ଏହରାକୁ 
ପ୍ରତରିକ୍ଷରା ଗକବରଣରା ଏବଂ ବକିରାଶ ପ୍ରତଷି୍ରାନ(ଡଆିରଡଓି) ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛି।ି ଏହରା 
ଭରାରତର ଦଦୀ�୍ଷ ଦୂରଗରାମଦୀ କକ୍ଷପଣରାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତମ। ଏହରା ଏକରାଥରକକ 
ଅକନକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କନବରାକର ସକ୍ଷମ। ଏହ ି କକ୍ଷପଣରାସ୍ତ୍ର ଧ୍ନ ି ଠରାରୁ ୨୪ ଗଣୁ 
କବଗକର ଗତ ି କରପିରାରବି। ଏଥିକର ମେ୍ପିେୁ ଇଣ୍ଡକିପକଣ୍ଡଣ୍ଟେ ି ଟରାକଗ୍ଷକଟବୁେ 
ରଏିଣ୍ଟଟ୍ ିକଭଇକେି(ଏମଆଇଆରଭ)ିେରାଗଛି।ି ଅଥ୍ଷରାତ୍  ଏହରା ଏକରାସଙ୍ଗକର ଅକନକ 
ନଶିରାଣକୁ େକ୍ଷ୍କଭଦ କରପିରାରବି। ଅଗ୍-ି୫କର କରାନଷି୍ରାର କଟକକ୍ରାକେରାଜ ି
ବ୍ବହରାର କରରାଯରାଇଥିବରାରୁ ଏହରାକୁ ସହଜକର କଗରାଟଏି ସ୍ଥରାନରୁ ଅନ୍ ସ୍ଥରାନକୁ 
କନଇକହବ। ଏ ପଯ୍ଷ୍ନ୍ତ କକ୍ଷପଣରାସ୍ତ୍ରର କରରାଯରାଇଥିବରା ସମସ୍ତ ୭ଟ ିପରଦୀକ୍ଷରା ସଫଳ 
କହରାଇଛ।ି ୨୦୨୦କର ଏହରା କସନରାକର ସରାମେି କହରାଇଥରାନ୍ତରା। କତକବ କକରରାନରା 
କଯରାଗୁ ଁଏଥିକର ବଳିମ୍ବ କହରାଇଥିେରା।

ଖାଦ୍ସର ବଷି...
ଉକ୍ତ କଦରାକରାନଦୀ ଅଜୟ (ମଞି୍ଜରା) ସରାହୁକୁ ଗରିଫ କରଛି।ି ଗରୁୁବରାର ତରାକୁ କକରାଟ୍ଷ 
ଚରାେରାଣ କରରାଯବି କବରାେ ିସଚୂନରା ମଳିଛି।ି ଶଙ୍କରପରୁ ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନରାଥ ବଜରାରକର 
ଥିବରା ଏକ ଜଳଖିଆ କଦରାକରାନଦୀ ନରାମକର କଚୌଦ୍ରାର ଥରାନରାକର ଅଭକିଯରାଗ କହରାଇଛ।ି 
କଦରାକରାନଦୀ ମଞି୍ଜରା ସରାହୁଙ୍କ ଏକ ଜଳଖିଆ କଦରାକରାନ ଶଙ୍କରପରୁ ବଜରାରକର 
ରହଛି।ି କସ କୁକୁରମରାନଙୁ୍କ ବରାସ ି ଜଳଖିଆ ଖରାଦ୍କର ବରି କଦଇ ମରାରଥିିବରାର 
ଜଗନ୍ନରାଥ ବଜରାର କମଟିରି ସଦସ୍ମରାକନ ଅଭକିଯରାଗ କରଛିନ୍ତ।ି କୁକୁରମରାକନ 
ତରାଙ୍କ କଦରାକରାନ ଆଗକର ସବୁଦନି ମଳତ୍ରାଗ କରୁଥିକେ। ଚୁେରୁି କକରାଇେରା 
ଆଞ୍ଚକୁ କରା� ିପକରାଉଥିକେ। କସଥିପରାଇଁ କସ ଗେୁୁଗେୁରାକର ଦରାନରାଦରାର ବରି କଦଇ 
କୁକୁରଙୁ୍କ ମରାରକିଦଇଥିବରାର କସ ଗଣମରାଧ୍ୟମ ଆଗକର ସ୍ଦୀକରାର କରଛିନ୍ତ।ି ଆଜ ି
ସକରାକଳ କଦରାକରାନ ନକିଟକର କୁକୁରଗଡ଼ୁକି ମରପିଡ଼ଥିିବରା କଦଖିବରାକୁ ମଳିଥିିେରା। 
କଚୌଦ୍ରାର ପେୁସି ଏହ ି�ଟଣରାକର ତରାଙ୍କ ପଅୁ ଅରୁଣଙୁ୍କ ଅଟକ ରଖି ସବକିଶର ତଥ୍ 
ହରାସେ େରାଗ ି ପଚରରାଉଚରରା କରୁଛ।ି ପେୁସି ସହରାୟତରାକର ୫ଟ ି ମକୃତ କୁକୁରଙ୍କ 
ଶବ ବ୍ବକଛଦ କରରାଯରାଇଥିବରା ଆଇଆଇସ ି ବରିଞ୍ଚ ି ନରାରରାୟଣ ପତ ି ସଚୂନରା 
କଦଇଥିବରା କବକଳ ବଗିତ ୩ ଦନିକର ବଜରାର ମଧ୍ୟକର ଆତଯରାତ କହଉଥିବରା 
୨୦ରୁ ଊଦ୍୍୍ଷ କୁକୁରଙ୍କ ପର୍ତରା ମଳୁି ନଥିବରାରୁ ଏମରାନଙୁ୍କ ବ ି ହତ୍ରା କରରାଯରାଇଥିବରା 
ସକନ୍ହ ସକୃଷ୍ ି କରୁଛ।ି �ଟଣରାକର ସମ୍କୃକ୍ତ କଦରାରଦୀ ବରୁିଦ୍କର ଦକୃ ଷ୍ରାନ୍ତମଳୂକ 
କରାଯ୍ଷ୍ରାନୁଷ୍ରାନ ଗ୍ହଣ ପରାଇଁ ପପିେୁ ଫର ଆନମିେସ୍  ପକ୍ଷରୁ ଦରାବ ି କରରାଯରାଇଛ।ି 
ଏହ ି�ଟଣରା ପକର ଶଙ୍କରପରୁ ଗ୍ରାମକର ଉକର୍ତଜନରା େରାଗରିହଛି।ି

୍ରୁରୀ ସବଳାଭୂମରୁି...
ୱରାେ୍ଲ୍ଷ ୱରାଇେ୍ଲ ଫଣ୍ଡର ତଥ୍ ଅନୁସରାକର ଭରାରତକର ସରାମଦୁ୍କି ଜଦୀବମରାନଙ୍କ 

ସଂଗ୍ହ ଓ ବକି୍ର ି ଗତ କଛିବିର୍ଷ କହବ ବକୃ ଦ୍ ି ପରାଇଛ।ି ଏହରାର ପ୍ରତଫିଳନ ଓଡ଼ଶିରାର 
ଉପକୂଳ ସମଦୁ୍ତଟକର କଦଖିବରାକୁ ମଳୁିଛ।ି ପରୁଦୀ କହଉ କ ିକଗରାପରାଳପରୁ ଏମତି ି
ଅକନକ କବଳରାଭୂମକିର ସଡୁି୍େ-୧ ସରାମଦୁ୍କି ଜଦୀବ ବକି୍ର ି କରରାଯରାଉଛ।ି ଫଳକର 
ବପିଦକର ଏକବ ବେୁିପ୍ତପ୍ରରାୟ ଏହ ି ସରାମଦୁ୍କି ଜଦୀବ। ବରା�, ହରାତଦୀ ଭଳ ି ସଡୁି୍େ-୧ 
ବନ୍ପ୍ରରାଣଦୀଙ୍କ ସରୁକ୍ଷରା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପରାଇ ଁକଯଉ ଁଆଇନ କରାନୁନ ରହଛି ିସରାମଦୁ୍କି 
ଜଦୀବଙ୍କ କକ୍ଷତ୍ରକର ବ ିଏହରା େରାଗ ୁକହବ କଥରା। ଉଲେଂ�ନକରାରଦୀଙୁ୍କ ଆଥ ଷିକି ଜରମିରାନରା 
ସହ ୭ ବର୍ଷ କଜଲ୍ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରରାବଧରାନ ରହଛି।ି କହକେ ଏ ଦଗିକର ସକଚତନତରା 
କରରାଯରାଉ ନ ଥିବରାରୁ ଶଙ୍ଖ, ଶରାମକୁରା ଭଳ ିକଖରାେରାକଖରାେ ିକବଳରାଭୂମକିର ବକି୍ର ିକହଉଛ।ି 
ଫଳକର ଏହ ିକରେଣଦୀର ସରାମଦୁ୍କି ଜଦୀବ ଏକବ ଧଦୀକର ଧଦୀକର ହଜଯିବିରାକୁ ବସକିେଣ।ି 
କତକବ ପରୁଦୀ ବନ୍ପ୍ରରାଣଦୀ ଡଭିଜିନ ପକ୍ଷରୁ ଏହ ିସରାମଦୁ୍କି ଜଦୀବଙ୍କ ସରୁକ୍ଷରା ଦଗିକର 
ଆରମ୍ଭ କହରାଇଥିବରା ପଦକକ୍ଷପକୁ ବଭିନି୍ନ ମହେକର ପ୍ରଶଂସରା କରରାଯରାଇଛ।ି

ସବୁଠୁ ଖସୁରି କଥରା କହଉଛ ିସଡୁି୍େ-୧ ସରାମଦୁ୍କି ବନ୍ପ୍ରରାଣଦୀ ସରୁକ୍ଷରା ଏବଂ 
ସଂରକ୍ଷଣ ଦଗିକର ବନ ବଭିରାଗ ଏକବ ଆଗ୍ହ କଦଖରାଇଛ।ି କଗରାପରାଳପରୁସ୍ଥତି 
ଜୁକେରାଜକିରାେ ସକଭ୍ଷ ଅଫ୍  ଇଣ୍ଡଆି ସହ ମଶି ି ବଭିରାଗଦୀୟ କମ୍ଷଚରାରଦୀଙୁ୍କ ତରାେମି 
ପ୍ରଦରାନ କରରାଯବି। କକଉଁ ପ୍ରଜରାତ ିକ’ଣ କବରାେ ିତରାହରା କସମରାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନରାଯବି।

କଗରାପରାଳରାପରୁସ୍ଥତି ଜୁକେରାଜକିରାେ ସକଭ୍ଷ ଅଫ୍  ଇଣ୍ଡଆିର ବରଷି୍ କବୈଜ୍ରାନକି 
ଅନଦୀେ ମହରାପରାତ୍ର କହଛିନ୍ତ,ି ପରୁଦୀ ବନ୍ପ୍ରରାଣଦୀ ଡଭିଜିନର ଏହରା ଏକ ଭେ 
ପଦକକ୍ଷପ। ଓଡ଼ଶିରାକର ଏମତି ି କକରାରରାେ ଜବତ କରବିରା ଦଗିକର ବନ ବଭିରାଗ 
ଆଗ୍ହ ପ୍ରକରାଶ କରବିରା ସରାମଦୁ୍କି ଜଦୀବଙ୍କ ସରୁକ୍ଷରା ଦଗିକର ଏକ ଭେ ସକଙ୍କତ। 
ସବୁଠୁ ଉଦ୍ କବଗର ବରିୟ କହଉଛ ି କଗରାପରାଳପରୁ କବଳରାଭୂମକିର ସଡୁି୍େ-୧ 
କରେଣଦୀର ଗଗ୍ଷନଆି ମଧ୍ୟ କଖରାେରାକଖରାେ ି ବକି୍ର ି କରରାଯରାଉଛ।ି କଗରାପରାଳପରୁ ବନ 
ବଭିରାଗ ଏ ଦଗିକର ପଦକକ୍ଷପ କନବ କବରାେ ିଆଶରା କରୁଛୁ। ଏହରାଦ୍ରାରରା ଓଡ଼ଶିରାର 
ବଭିନି୍ନ କବଳଭୂମରୁି ଏଭଳ ିସରାମଦୁ୍କି ଜଦୀବଙ୍କ ବକି୍ର ିବନ୍ କହରାଇପରାରବି।

ବଲାଙ୍ରିସର ବକିାଶର...
କଯରାଜନରାର ସବୁ ହତିରାଧିକରାରଦୀଙୁ୍କ ସ୍ରାଟ୍ଷ କରାଡ୍ଷ ଦଆିଯରାଉଛ।ି ଏଭଳ ିବ୍ବସ୍ଥରା 

କରବିରାକର ଓଡ଼ଶିରା ସରାରରା କଦଶର ଏକମରାତ୍ର ରରାଜ୍। ସମଗ୍ ଓଡ଼ଶିରାକର ୯୬ େକ୍ଷ 
ପରବିରାର ଏହ ି ସବୁଧିରା ପରାଉଥିବରା କବକଳ, ବେରାଙ୍ଗଦୀର ଜଲିେରାର ସରାକ� ଚରାର ି େକ୍ଷ 
ପରବିରାର ଏହ ିସବୁଧିରା ପରାଇକବ। ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରଦୀ କହଥିିକେ କଯ ଏହ ିକରାଡ୍ଷ 

ପରାଖକର ରହକିେ, ଚକିତି୍ରା ପରାଇ ଁକକୌଣସ ିଡକୁକମଣ୍ଟ ଦରକରାର ନରାହ ିଁ। କକବଳ 
କରାଡ୍ଷଟକୁି କନଇ କେରାକମରାକନ କଦଶର ୨୦୦ ବଡ ବଡ ହସପଟିରାେକର ବନିରା 
ଖଚ୍ଚ୍ଷକର ଗଣୁରାତ୍ମକ ଚକିତି୍ରା ପରାଇପରାରକିବ। ପରବିରାର ପରାଇ ଁ ବର୍ଷକୁ ୫ େକ୍ଷ ଟଙ୍କରା 
ଏବଂ ମହଳିରା ମରାନଙ୍କ ପରାଇ ଁ ୧୦ େକ୍ଷ ଟଙ୍କରା ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ଚକିତି୍ରା ସବୁଧିରା ମଳିପିରାରବି। 
ଚକିତି୍ରା ପରାଇ ଁକଏି ସନୁରା ବକିକ, କଏି ଶଙ୍ଖରା। କସଥିପରାଇ ଁମକତ ବହୁତ ଦୁଃଖ େରାକଗ। 
ଏହ ି ଦୁଃଖ ଦୂର କରବିରାକର ଏହ ି କରାଡ୍ଷ ସରାହରାଯ୍ କରବି। ସଞ୍ଚୟ କରଥିିବରା ଟଙ୍କରା 
ପରବିରାରର ବକିରାଶ ଓ ପେିରାଙ୍କ ପରାଠ ପ�ର଼ାକର ଖଚ୍ଚ୍ଷ କରପିରାରକିବ। ଟଙ୍କରା ପରାଇ ଁକକହ ି
ଉର୍ତମ ଚକିତି୍ରା ସବୁଧିରାରୁ ବଞ୍ଚତି ନ ହୁଅନୁ୍ତ, ଏହରା ହ ିଁ କରାଯ୍୍ଷ କ୍ରମର େକ୍ଷ୍ କବରାେ ିକସ 
କହଥିିକେ। ପ୍ରତଟି ିଜଦୀବନ ତରାଙ୍କ ପରାଇ ଁମେୂ୍ବରାନ କବରାେ ିପ୍ରକରାଶ କର ିମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରଦୀ 
କହଥିିକେ କଯ ସମକସ୍ତ ସସୁ୍ଥକର ରହକିେ ହ ିଁ ରରାଜ୍ର ପ୍ରଗତ ିକହରାଇପରାରବି।

ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରଦୀ ପ୍ରଥକମ ଟଟିେିରାଗଡ଼଼ ଗସ୍ତ କର ି କସଠରାକର ଅକନକ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିକେ। ଟଟିେିରାଗଡ଼଼-ସଇଁତଳରା ବ୍ଲକକର ସମ୍ରୂ୍୍ଷ କହରାଇଥିବରା ପରାଇପ 
ପରାଣ ି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ �ରାଟନ କରବିରା ସହତି ଟଟିେିରାଗଡ଼଼ ଟରାଉନ୍ କୁ ସବୁ �ରକୁ 
ପରାଇପ ପରାଣ ିପ୍ରକଳ୍ପର ଭରି୍ତପି୍ରସ୍ତର ରଖିଥିକେ। ପରାଟଣରାଗଡ଼଼କର ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରଦୀ ଅକନକ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟକର ପ୍ରସଦି୍ ହରଶିଙ୍କର ପଦୀଠର ବକିରାଶ ପରାଇଁ ଭରି୍ତପି୍ରସ୍ତର ରଖିଥିକେ। 
ଏହ ି ଅବସରକର ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରଦୀ କହଥିିକେ କଯ ହରଶିଙ୍କର ପଦୀଠ ରରାଜ୍ର ଏକ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ତଦୀଥ୍ଷକକ୍ଷତ୍ର ଓ ଏହରାର ପ୍ରରାକକୃତକି କସୌନ୍ଯ୍ଷ୍ ଅତ ି ମକନରାରମ। ଏଠରାକୁ 
ଆସଥୁିବରା ଭକ୍ତମରାନଙୁ୍କ ଏକ ସନୁ୍ର, ଆଧ୍ୟରାତ୍ମକି ଅନୁଭୂତ ି କଦବରା ପରାଇଁ ‘୫-ଟ’ି 
କରାଯ୍ଷ୍କ୍ରମକର ଏହ ିପଦୀଠର ବକିରାଶ କରରାଯରାଉଛ।ି ଏହରାଦ୍ରାରରା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଧରାମଷିକ 
ଓ ସରାଂସ୍ କୃତକି ପରମ୍ରରାର ପ୍ରଚରାର ପ୍ରସରାର ବକୃ ଦ୍ ି କହବ କବରାେ ି କସ ମତବ୍କ୍ତ 
କରଥିିକେ। କଶରକର ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରଦୀ ବେରାଙ୍ଗଦୀର ଗସ୍ତ କର ି କସଠରାକର ମଧ୍ୟ ଅକନକ 
ପ୍ରକଳ୍ପର ଶଭୁରାରମ୍ଭ କରଥିିକେ। ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରଦୀ କହଥିିକେ କଯ ଶକି୍ଷରା ଓ ସ୍ରାସ୍ଥ୍ କହଉଛ ି
ଆମ ସବୁ ବକିରାଶର ମଳୂଦୂଆ। କସଥିପରାଇଁ ‘୫-ଟ’ି କରାଯ୍ଷ୍କ୍ରମକର ଏହ ି ଦୁଇଟ ି
କକ୍ଷତ୍ରର ବକିରାଶ ପରାଇଁ ରରାଜ୍ ସରକରାର ସବ୍ଷରାଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱ ଆକରରାପ କରୁଛନ୍ତ।ି 
ରରାଜ୍କର ସ୍ରାସ୍ଥ୍ ଭରି୍ତଭୂିମରି ଉନ୍ନତ ି ସହତି ସବୁ ସରକରାରଦୀ ହସ୍ ପଟିରାେକର 
ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ଚକିତି୍ରା ଖଚ୍ଚ୍ଷ ରରାଜ୍ ସରକରାର ବହନ କରୁଛନ୍ତ।ି ‘୫-ଟ’ିକର ରରାଜ୍ର ସ୍େୁ 

ଗଡୁକିର ରୂପରାନ୍ତର କରରାଯରାଉଛ ିଓ ପ୍ରଥମ ପଯ୍ଷ୍ରାୟକର ୧୦୭୨ଟ ିସ୍େୁର ରୂପରାନ୍ତର 
କରରାଯରାଉଛ ିକବରାେ ିକସ କହଥିିକେ। 

ରରାକଜନ୍ଦ ବଶି୍ୱବଦି୍ରାଳୟ ଉପକର ଆକେରାକପରାତ କର ି ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରଦୀ କହଥିିକେ 
କଯ ସନ୍ଥ ଭଦୀମକଭରାଇ କମଡକିରାେ କକେଜ ପକର ଏହରା କହଉଛ ି ଜଲିେରାର ଦ୍ତିଦୀୟ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଅନୁଷ୍ରାନ। ଏହରାକୁ ଏକ ଆଦଶ୍ଷ ବଶି୍ୱବଦି୍ରାଳୟ ରୂକପ ଗ�କିତରାଳବିରା 
ପରାଇ ଁରରାଜ୍ ସରକରାର ସବୁ ସହକଯରାଗ କଯରାଗରାଇ କଦକବ କବରାେ ିମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରଦୀ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
କଦଇଥିକେ। ରରାଜ୍ର ବକିରାଶକର ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରଦୀ କେରାକଙ୍କ ସହକଯରାଗ କରାମନରା କର ି
ଏହରାଦ୍ରାରରା ବକିରାଶ ଓ କସବରା ପରାଇ ଁତରାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆହୁର ିମଜବୁତ କହବ କବରାେ ି
ପ୍ରକରାଶ କରଥିିକେ। ଏହ ି କରାଯ୍୍ଷ କ୍ରମକର ରରାଜ୍ ମନ୍ତ୍ରଦୀ ମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ ବକି୍ରମ 
କକଶରଦୀ ଆରୁଖ, ନରିଞ୍ଜନ ପଜୂରାରଦୀ, ପଦ୍ମନରାଭ କବକହରରା, ସଶୁରାନ୍ତ ସଂି, ନବ ଦରାସ, 
ଟୁକୁନ ି ସରାହୁ ଦବି୍ଶଙ୍କର ମରିେ, ସରାଂସଦ ସଙ୍ଗଦୀତରା ସହିକଦଓ, ବଧିରାୟକ ନରସଂିହ 
ମରିେ, ସକରରାଜ କମକହର, ସକନ୍ତରାର ସଂି ସରାେୁଜରା, ମକୁକଶ ମହରାେଙି୍ଗ, ଓଟଡିସିରି 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷରା ରେମତଦୀ ରେଦୀମୟଦୀ ମରିେ ଏବଂ ଅକନକ ବରଷି୍ କନତକୃ ବକୃ ନ୍ କଯରାଗ କଦଇଥିକେ।

ମଖୁ୍ମନ୍ତରୀଙୁ୍କ ପ୍ରଶାଂୋ କସଲ...
ଅବସରକର ରେଦୀ ସରାେୁଜରା ଧନ୍ବରାଦ କଦଇଛନ୍ତ।ି ଅନ୍ପକ୍ଷକର ଅନ୍ତମ 
ବଧିରାୟକ ତଥରା କଂକଗ୍ସ ବଧିରାୟକ ଦଳ କନତରା ନରସଂିହ ମରିେ ମଧ୍ୟ ସ୍ରାସ୍ଥ୍ କେ୍ରାଣ 
କଯରାଜନରାକୁ ପ୍ରଶଂସରା କରବିରା ସହ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରଦୀଙୁ୍କ ଧନ୍ବରାଦ ଜ୍ରାପନ କରଛିନ୍ତ।ି କସ 
କହଛିନ୍ତ ିକଯ ସ୍ରାସ୍ଥ୍ କସବରା ନମିକନ୍ତ ସରକରାର କଯଉଁ ରୂପକରଖ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛିନ୍ତ ି
ତରାହରା ଠକି୍  ବରାଟକର ଚରାେକିେ କଯରାଜନରା ସଫଳ କହବ। ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରଦୀ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର 
ବକିରାଶ ପରାଇଁ ଆସଛିନ୍ତ ି କବରାେ ି ଉକଲେଖ କର ି ନରସଂିହ ବେରାଙ୍ଗରିକର କକୃର ି
ବଶି୍ୱବଦି୍ରାଳୟ ସ୍ଥରାପନ ନମିକନ୍ତ ଦରାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି

୨୪ସର େଷୃ ିସହବ...
 ଫଳକର ଉର୍ତର ଓଡ଼ଶିରା ସକମତ ସରାରରା ରରାଜ୍କର ସ୍ଥତି ି ଉଦକବଗଜନକ 
କହବରାର ଆଶଙ୍କରା ରହଛି।ି ବର୍ତ୍ଷମରାନ ପଯ୍ଷ୍ନ୍ତ ନଦଦୀଗଡ଼ୁକିକର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ 
ପରାଇ ନ ଥିବରା କବକଳ ପଣୁ ି ଏକ େ�ଚୁରାପ ବନ୍ରା ଆଶଙ୍କରା ବ�଼ରାଇବ କବରାେ ି
ଆକଳନ କରରାଯରାଉଛ।ି ବର୍ତ୍ଷମରାନ ଥିବରା େ�ଚୁରାପ ଝରାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଚରାେଯିରାଇଥିବରାରୁ 
ଗରୁୁବରାର ଓ ଶକୁ୍ରବରାର ପରାଇଁ ରରାଜ୍ର କକୌଣସ ିଜଲିେରା ପରାଇଁ ସତକ୍ଷ ସଚୂନରା ଜରାର ି
କରରାଯରାଇ ନରାହ ିଁ। କନୁି୍ତ ୨୪ ତରାରଖି େ�ଚୁରାପ କଯରାଗୁଁ ପଣୁ ି ବର୍ଷରା ଥିବରାରୁ ୨୫ 
ତରାରଖିଠରାରୁ ବଭିନି୍ନ ଜଲିେରା ପରାଇଁ କୟକେରା ଆେଟ୍ଷ ଜରାର ିକରରାଯରାଇଛ।ି ପରାଣପିରାଗ 
କକନ୍ଦର କବୈଜ୍ରାନକି ଉମରାଶଙ୍କର ଦରାସ କହଛିନ୍ତ ି କଯ ମ୍ରାଁମରାର ଉପକୂଳକର 
ଏକ �ରୂ୍ଷିବଳୟ ସକୃଷ୍ ି କହରାଇଛ।ି ଏହରା ଉର୍ତର ପଶ୍ମି ଦଗିକର ଗତ ି କରବି। 
ଏହରା ପ୍ରଭରାବକର ଉର୍ତରପବୂ୍ଷ ତତସେଗ୍ ପବୂ୍ଷକକନ୍ଦଦୀୟ ବକଙ୍ଗରାପସରାଗକର ୨୪ 
ତରାରଖି ସନ୍ଧ୍ରା ସଦୁ୍ରା ଏକ େ�ଚୁରାପ ସକୃଷ୍ ିକହବ। ୪୮ �ଣ୍ଟରା ମଧ୍ୟକର ଏହରା ଓଡ଼ଶିରା 
ଉପକୂଳକୁ ଗତ ିକରବିରାର ସମ୍ଭରାବନରା ଥିବରାରୁ ରରାଜ୍କର ଏହରାର ପ୍ରଭରାବ ବ�଼ବି।  
୨୫ ତରାରଖିଠରାରୁ ଏହରାର ପ୍ରଭରାବ 
ଓଡ଼ଶିରା ଉପକର ଥିବରା କବକଳ 
କସହଦିନି ବରାକେଶ୍ୱର, ଭଦ୍କ, 
କକନ୍ଦରାପଡ଼ରା ଓ ଜଗତସଂିହପରୁ 
ଜଲିେରାକର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷରା କହବ। 
କସହପିର ି ଏହ ି ଜଲିେରାଗଡ଼ୁକି 
ସକମତ କଟକ, ପରୁଦୀ, କଖରାଦ୍୍ଷରା, 
ନୟରାଗଡ଼଼, ଗଞ୍ଜରାମ, ଗଜପତ,ି 
କକନୁ୍ଝର ଓ ମୟରୂଭଞ୍ଜକର ବଜୁିଳ ି
�ଡ଼�ଡ଼ ି ସହତି ବର୍ଷରା କହବ। 
ଏହରାକୁ ଦକୃ ଷ୍କିର ରଖି ଉପକରରାକ୍ତ 
ଜଲିେରାଗଡ଼ୁକି ପରାଇଁ କୟକେରା ଆେଟ୍ଷ 
ଜରାର ି କରରାଯରାଇଛ।ି ଅନ୍ପକଟ 
ଗତ ୨୪ �ଣ୍ଟରାକର ରରାଜ୍ର 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥରାନକର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷରା 
କହରାଇଛ।ି ଚରାନ୍ବରାେକିର ସବ୍ଷରାଧିକ 
୪୭ ମମି ି ବର୍ଷରା କହରାଇଥିବରା 
କବକଳ ବରାକେଶ୍ୱରକର ୩୬ 
ମମି ି ବର୍ଷରା କରକଡ୍ଷ କରରାଯରାଇଛ।ି 
ବରାରପିଦରାକର ମଧ୍ୟ ୧୭ ମମି ି ବର୍ଷରା 
କହରାଇଛ ି କବରାେ ି ପରାଣପିରାଗ କକନ୍ଦ 
ପକ୍ଷରୁ ସଚୂନରା ଦଆିଯରାଇଛ।ି



ଗରୁୁବାର, ୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧ 1111

eûRý LaeeûRý Lae
www.sakalaepaper.com

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୨ା୯(ସମସି): ଏଣକି ି ଆଉ ମନଇଛା 
ଡ୍ାନ୍  କମିା୍ ମାନବ ବହିୀନ ବମିାନ ଚଳାଇବା 
ସହଜ ଡହବ ନାହ ିଁ। କାରଣ ରାଜ୍ୟର ସଡମ୍ଦନଶୀଳ 
ଅଞ୍ଚଳଡର ଡଜିଟିାଲ ସ୍ାଏ ପ୍ାଟଫମ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡହବା 
ସହ ଡରଡ୍  ଡଜାନ୍  ଚହି୍ନଟ କରାଯବି। ଏହ ି ଅଞ୍ଚଳ 
ମଧ୍ୟଡର ଡ୍ାନ୍  କମି୍ା ମାନବ ବହିୀନ ବମିାନ 
ଚଳାଇବା ଡବଆଇନ ବଡିବଚତି ଡହବ। ଡତଡବ ଏହ ି
ଡଜିଟିାଲ ସ୍ାଏ ପ୍ାଟଫମ୍ମଡର ଡରଡ୍  ଡଜାନ୍  ଚହି୍ନଟ 
ପାଇଁ ଦତୁ ଇ ଜଣ ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍ତୁ  ମଡନାନୀତ 
କରବିା ପାଇଁ ଡକନ୍ଦ୍ର ଡବସାମରକି ବମିାନ ଚଳାଚଳ 
ମନ୍ତାଳୟ ପକ୍ଷରତୁ  ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ତୁ  କତୁହାଯାଇଛ।ି 
ଦତୁ ଇ ଜଣଙ୍ ମଧ୍ୟରତୁ  ଜଡଣ ‘କ୍ଏିଟର୍ ’ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 
ଜଡଣ ‘ଆପରୁଭର୍ ’ ଅଧିକାରୀ ଭାଡବ କାଯ୍ମ୍ୟ କରଡିବ। 
ଏପରସି୍ଥଡଳ ଦତୁ ଇ ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍ ନାମ ସତୁପାରଶି 
କରବିା ପାଇଁ ଗହୃ ବଭିାଗକତୁ ନଡିଦ୍୍ମଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି ମମ୍ମଡର ବାଣଜି୍ୟ ଓ ପରବିହନ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରତୁ  
ଗହୃ ବଭିାଗକତୁ ପତ୍ର ଡଲଖାଯାଇ ଦତୁ ଇ ଅଧିକାରୀଙ୍ 
ନାମ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସତୁପାରଶି କରବିା ପାଇଁ କତୁହାଯାଇଛ।ି

 ଆତଙ୍ବାଦୀ ଆକ୍ମଣ ଡହଉ ଅବା ଅନ୍ୟ 
ଡକୌଣସ ି ଡବଆଇନ୍  କାଯ୍ମ୍ୟଡର ଡ୍ାନ୍  ବ୍ୟବହାର 

ଡନଇ ଆଶଙ୍ା ରହଛି।ି ଜାତୀୟ ସତୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ରିତୁ  
ଡବଆଇନ୍  ଡ୍ାନ୍  ଅବା ମାନବ ବହିୀନ ବମିାନ 
ବ୍ୟବହାର ଉପଡର ଅଙ୍ତୁ ଶ ଲଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟଡର 
ଡକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡ୍ାନ୍  ନୀତ ିକାଯ୍ମ୍ୟକାରୀ କରଛିନ୍।ି 

ଚଳତି ମାସ ୨୫ ତାରଖିଡର ଡକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ 
ପକ୍ଷରତୁ  ଡ୍ାନ୍  ନୟିମ-୨୦୨୧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା 
ଡଗଡଜଟ୍ ଡର ଡବଆଇନ୍  ବମିାନ ଉଡ଼ାଣ ଉପଡର 
ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହଛି।ି 
ଡଗଡଜଟ୍  ପ୍ରକାଶନର ୩୦ ଦନି ମଧ୍ୟଡର ଡଜିଟିାଲ 
ସ୍ାଏ ପା୍ଟଫମ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରବିା ନୟିମ ରହଛି।ି 
ଏହ ି ମମ୍ମଡର ରାଜ୍ୟଡର ଡବଆଇନ୍  ଡ୍ାନ୍  ଉଡ଼ାଣ 
ଉପଡର ଅଙ୍ତୁ ଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଡଜିଟିାଲ ସ୍ାଏ 

ପ୍ାଟଫମ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯବି। ଏଥିଡର ଗ୍ୀନ୍  ଡଜାନ୍ , 
ଡୟଡଲା ଡଜାନ୍  ଏବଂ ଡରଡ୍  ଡଜାନ୍  ଚହି୍ନଟ କରାଯବି। 
ରାଜ୍ୟର ଅତ ିସଡମ୍ଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳକତୁ ଡରଡ୍  ଡଜାନ୍  
ମଧ୍ୟଡର ରଖା ଯାଇଥିବା ଡବଡଳ ବମିାନବନ୍ଦରର 

୧୨ କମି ି ପରଧିି ବାହାର ଅଞ୍ଚଳକତୁ ଡୟଡଲା ଡଜାନ୍  
ଏବଂ ବମିାନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ସତୁରକ୍ଷତି ଅଞ୍ଚଳକତୁ ଗ୍ୀନ୍  
ଡଜାନ୍  ମଧ୍ୟଡର ରଖାଯବି। ଡଜିଟିାଲ ସ୍ାଏ ପ୍ାଟଫମ୍ମ 
ଜରଆିଡର ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ଡକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ନଜର ରଖି ପାରଡିବ। ଏଥିଡର ଡବସାମରକି 
ବମିାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତାଳୟ ଓ ଗହୃ ମନ୍ତାଳୟ 
ରହଡିବ। ଡଜିଟିାଲ ସ୍ାଏ ପ୍ାଟଫମ୍ମ ଏକ ସଙି୍ଗଲ୍  
ୱିଡ୍ା ଭାଡବ କାଯ୍ମ୍ୟ କରବି। ଫଳଡର ଡକୌଣସ ି

ଜରତୁ ରୀ ପରସି୍ଥତିଡିର ଉଭୟ ସରକାର ହସ୍ଡକ୍ଷପ 
କରପିାରଡିବ ଏବଂ ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗ ମଧ୍ୟଡର ସମନ୍ୟ 
ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରବି। ଏହା ମାଧ୍ୟମଡର ସ୍ୱୟଂକୃତ 
ଭାଡବ ଡ୍ାନ୍  ଓ ମାନବ ବହିୀନ ବମିାନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ 

ଅନତୁ ମତ ିପ୍ରଦାନ କରାଯବି ଏବଂ ଏଥିଡର 
ମାନବ ହସ୍ଡକ୍ଷପ କମବି। ଡସହପିର ି
ଡ୍ାନ୍  ନମି୍ମାତା କମ୍ାନୀ, ଷ୍ାଟ୍ମଅପ୍  ତଥା 
ଉଡ଼ାଣକାରୀ ଡଜିଟିାଲ ପା୍ଟଫମ୍ମ ସହ 
ଡଯାଡ଼ ି ଡହାଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଇନଗତ 
ପ୍ରକ୍ୟିା ସମ୍ାଦନ କର ି ପାରଡିବ। ଡ୍ାନ୍  
ନୟିମ-୨୦୨୧ ଅନତୁ ଯାୟୀ ଗ୍ୀନ୍  ଡଜାନ୍ ଡର 
ଡ୍ାନ୍  ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଡକୌଣସ ିପ୍ରତବିନ୍ଧକ 

ରହବି ନାହ ିଁ। ଗ୍ୀନ୍  ଡଜାନ୍  ଏଡରା ଡପେଶ୍ ଡର ୪୦୦ 
ଫତୁଟ୍  ଅବା ୧୨୦ ମଟିର୍  ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟଡର ଡ୍ାନ୍  
ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନତୁ ମତ ି ମଳିବି। ବମିାନବନ୍ଦରର 
ଡୟଡଲା ଡଜାନ୍ କତୁ ୪୫ କମିରିତୁ  ୧୨ କମିକିତୁ  ହ୍ାସ 
କରାଯାଇଛ।ି ବାଣଜି୍ିୟକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମାଇଡକ୍ା 
ଡ୍ାନ୍  ଏବଂ ନାଡନା ଡ୍ାନ୍  ପାଇଁ ଲାଇଡସନ୍ସ 
ଆବଶ୍ୟକ ରହବି ନାହ ିଁ। ଡସହପିର ି ଜନିଷି ପତ୍ର 
ଡଡଲଭିରୀ ପାଇଁ ଡ୍ାନ୍  କରଡିର୍  ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯବି।

ମନଇଛା ଡ୍ାନ୍  ଉଡ଼ାଣ ଉପଡେ ଲାଗବି ପ୍ରତବିନ୍ଧକ
  ୋଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡେବ ଡଜିଟିାଲ ସ୍ାଏ ପ୍ାଟଫମ୍ମ
  ସଙି୍ଗଲ୍  ୱିଡ୍ା ବ୍ୟବସ୍ାଡେ ଡ�ାଡ଼ଡିେଡବ ଅଂଶୀଦାେ
  ‘କ୍ଏିଟର୍ ’ ଓ ‘ଆପରୁଭର୍ ’ େେଡିବ ଗେୃ ବଭିାଗ ଅଧିକାେୀ
  ଚହି୍ନଟ ଡେବ ଗ୍ୀନ୍ , ଡେଡଲା ଏବଂ ଡେଡ୍  ଡଜାନ୍ 
  ଡକବଳ ଗ୍ୀନ୍  ଡଜାନ୍ ଡେ ଉଡ଼ବି ଡଡଲଭିେୀ ଡ୍ାନ୍ 

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୨ା୯(ସମସି): ଆଡପ୍ରଣ୍ସିପି୍  ବା 
ଇନଟର୍୍ମସପି୍  ପାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍ ଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ମକତୁ ଉଚ୍ଚତର 
ଶକି୍ଷାନତୁ ଷ୍ଠାନଗତୁଡ଼କିଡର ଡପ୍ରାତ୍ାହନ ଡଦବାକତୁ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ 
ଅନତୁ ଦାନ ଆଡୟାଗ(ୟତୁଜସି)ି ସଚବି ଡଦଶର ସମସ୍ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର କତୁଳପତଙି୍ତୁ  ଅନତୁ ଡରାଧ କରଛିନ୍।ି 
ୟତୁଜସିରି ସଚବି ପ୍ରଡଫସର ରଜନୀଶ ଡଜୈନ ଏ ଡନଇ 
ସମସ୍ କତୁଳପତଙି୍ତୁ  ବତୁ ଧବାର ଚଠି ି ଡଲଖିଛନ୍।ି ପ୍ରଡଫସର 
ଡଜୈନ କହଛିନ୍ ି ଡଯ, ୨୦୨୦ ଡଡିସମ୍ର ୭ ତାରଖିଡର 
ୟତୁଜସି ି ଆଡପ୍ରଣ୍ସିପି୍  ବା ଇନଟନ୍ମସପି୍ ଯତୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ମ ପାଇଁ 
ଗାଇଡଲାଇନ୍  ଜାର ି କରଥିିଲା। ଏପରକି ି ଏ ସମ୍କ୍ମଡର 
୨୦୨୦-୨୧ର ବଡଜଟଡର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଡନ ସ୍ାତକ(ୟତୁଜ)ି ଡଶଷ କରବିା ମାଡତ୍ର କଭିଳ ି
ନଯି ତୁକ୍ତ ି ପାଇଡବ ତାହା ଏହାର ମଳୂ ଉଡଦ୍ଶ୍ୟ ରହଥିିଲା। 
ଡତଣତୁ ନଯି ତୁକ୍ତ ି ଭତି୍କି ପାଠ୍ୟକ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରବିାକତୁ ୟତୁଜସି ି
ପକ୍ଷରତୁ  ଗତୁରତୁ ତ୍ୱ ଦଆିଯାଉଥିବା ଡସ କହଛିନ୍।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୨।୯(ସମସି): ନ୍ୟାସନାଲ 
ଆକ୍ସନ ଆ ଡ୍୍   ଡକାଡଡିଡନସନ୍  ଗରୁପ୍  ଫର୍  ଏ୍ଂି 
ଭାଓଡଲନ୍ସ ଏଡଗନଷ୍ ଚଲିଡ୍ନ୍ (ଏନ୍ ଏସଜି ି
ଇଭଏିସ)ିଇ୍ଆି, ଡସ୍ୱଚ୍ାଡସବୀ ସଂଗଠନ 
ପପିତୁଲସ କଲଚରାଲ ଡସଣ୍ର(ପକିକ୍ ) 
ଓ ବଏିମଡଜଡ୍  ୱାଲ୍ମଡ ଭଜିନ୍  ଇ୍ଆିର 

ମଳିତି ଆନତୁ କୂଲ୍ୟଡର ‘ଶଶିତୁ ଡଯୌନ ନଯି୍ମାତନା 
ପ୍ରତଡିରାଧ’ ସମ୍କଡିତ ରାଜ୍ୟସ୍ରୀୟ 
ଆଡଲାଚନାଚକ୍ ଅନତୁ ଷ୍ଠତି ଡହାଇଯାଇଛ।ି 
ଭଚତୁ ୍ମଆଲ ମାଧ୍ୟଡର ଅନତୁ ଷ୍ଠତି ଏହ ି
କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ମଡର ରାଜ୍ୟ ଶଶିତୁ ସତୁରକ୍ଷା କମସିନର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନ ମତୁଖ୍ୟ ଅତଥିିଭାଡବ 
ଡଯାଗଡଦଇ ବଦି୍ୟାଳୟ ତଥା ଡଗାଷ୍ଠୀ 
ଗତୁଡ଼କିଡର ଶଶିତୁ ଅନତୁ କୂଳ ପରଡିବଶ ସଷୃ୍ ି

କରବିାଡର ଏସସପିସିଆିର ଭୂମକିା ବଷିୟଡର 
ପଲିାମାନଙ୍ତୁ  କହଥିିଡଲ। 
 ଏନଏସଜି ି ଇଭାକ୍  ଇ୍ଆିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜନ 
ମହାନ୍ ି ଡଯାଗଡଦଇ ପଲିାମାନଙ୍ ସତୁରକ୍ଷା 
ସହତି ଡସମାନଙ୍ ପାଇଁ ଏକ ନରିାପଦ ସ୍ଥାନ 
ସଷୃ୍ ିଡକ୍ଷତ୍ରଡର ବଡ଼ ମାନଙ୍ର ଦାୟତି୍ୱ ଉପଡର 
କହଥିିଡଲ। ଏହାସହ ଶଶିତୁଙ୍ ପାଇଁ ବଢ଼଼଼ତୁ ଥିବା 
ବପିଦ ଏବଂ ସମାଜଡର କପିର ି ଡସମାନଙ୍ 
ସତୁରକ୍ଷାକତୁ ସତୁନଶି୍ତି କରାଯାଇ ପାରବି 
ଡସ ବଷିୟଡର ଆଡଲାଚନା କରବିା ସହ 
ପଲିାମାନଙ୍ ସମସ୍ୟା ଓ ଚନି୍ା ବତୁ ଝବିା ପାଇଁ ଡସ 
ପଲିାମାନଙ୍ ଅଭଭିାବକମାନଙ୍ତୁ  ନଡବଦନ 
କରଥିିଡଲ। କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ମଡର ରାଜ୍ୟ ଆବାହକ 
ପ୍ରକାଶ ରଥ ଡଯାଗଡଦଇ ଶଶିତୁ ସତୁରକ୍ଷା ଉପଡର 
ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିବା ଡବଡଳ ୱାଲଡ୍ମ ଭଜିନର 
ଡପ୍ରାଗ୍ାମ୍  ମ୍ୟାଡନଜର ନୀତା ମାରଆି 
ଉପସ୍ଥତି ରହ ି ମତ ପ୍ରଦାନ କରଥିିଡଲ। 
ପକିକ୍ ର କାଯ୍ମ୍ୟ ନବି୍ମାହୀ ଅନତୁ ରାଧା ମହାନ୍ ି
ଶଶିତୁ ଡଯୌନ ଡଶାଷଣର ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଏହାର 
ପ୍ରଭାବ ଉପଡର ଡସ୍ାର କାଡ୍ମ ଉପସ୍ଥାପନ 
କରଥିିଡଲ। ଏଥିଡର ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ାର ବ୍କ 
ସ୍ରଡର ୧୫୦ ପଲିା ଡଯାଗ ଡଦଇଥିଡଲ। 
ଡଶଷଡର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଡଯାଜକ ଧମ୍ମାନନ୍ଦ 
ସତୁନ୍ଦରାୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ମଣ କରଥିିଡଲ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୨।୯(ସମସି): ଉଡଦ୍ୟାଗ ପାକ୍ମ 
ଭତୁ ବଡନଶ୍ୱର ଦ୍ାରା ଷ୍ାଟ୍ମଅଫ୍  ପାଇଁ ୨.୦ ଡଖାଲା 
ଚ୍ୟାଡଲଞ୍ଜକତୁ ସଫ୍ଟଡୱର ଡଟଡକନାଡଲାଜ ି ପାକ୍ମ ଅଫ୍  
ଇ୍ଆିର ମହା ନଡିଦ୍୍ମଶକ ଡ. ଓମ୍ କାର ରାୟଙ୍ 
ଦ୍ାରା ଶତୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ମଡର 
ଉଡଦ୍ୟାଗୀମାନଙ୍ ଦରଖାସ୍କତୁ ସଧିାସଳଖ 
ଅନ୍ ଲାଇନଡର ଆମନ୍ତଣ କରାଯାଇ ନୂତନ 
ଷ୍ାଟ୍ମଅଫ୍ , ନବସଜୃନ ଓ ଉଡଦ୍ୟାଗୀମାନଙ୍ତୁ  ଚହି୍ନଟ 
କର ି ମଡନାନୀତ କରାଯବି। ଏହ ି ମଡନାନୀତ 
ଷ୍ାଟ୍ମଅଫ୍  ଗତୁଡ଼କିତୁ  ପରବତ୍୍ମୀ ସମୟଡର ଆବଶ୍ୟକୀୟ 
ତାଲମି୍ , ମଳୂଧନ ଡଯାଗାଇବା, ଉତ୍ାଦ ଡପଡମଣ୍ 
କରାଇବା, ବଜାର ସଷୃ୍ ି କରବିା ଇତ୍ୟାଦ ି କାମଡର 
ସହଡଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯବି। ରାଜ୍ୟ ଏମଏଡ୍ ସଏମଇ 

ବଭିାଗ ପ୍ରମତୁଖ ଶାସନସଚବି ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହତୁ  
ଉଡଦ୍ୟାଗ ପାକ୍ମ ନକ୍ସା ପାଠାଗାର ଏବଂ ସମ୍ଳ 
ଡକନ୍ଦ୍ରକତୁ ଶତୁଭାରମ୍ଭ କରଥିିଡଲ। ଏହ ି ଅବସରଡର 
ଡସ ହାଇସ୍ତୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ମଡର ଔଡଦ୍ୟାଗୀକରଣ 

ଉପଡର ବଷିୟ ସ୍ଥାନୀତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
ପଦଡକ୍ଷପ ଡନବା ଉଡଲ୍ଖ କର ି ଷ୍ାଟ୍ମଅଫ୍  ଓଡ଼ଶିା 
ଯତୁବବଗ୍ମଙ୍ ମଧ୍ୟଡର ଉଡଦ୍ୟାଗ ପ୍ରତ ି ମାନସକିତା 
ଜାଗ୍ତ କରବିାଡର ଗତୁରତୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ଭୂମକିା ଡନଇଥିବା 
କହଥିିଡଲ। ଏଠାଡର ଆଧତୁନକି ଜ୍ାନଡକୌଶଳ 

ପ୍ରଡୟାଗ କର ି ଉତ୍ାଦ ନମତୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ,ି ଡସନସର୍ , 
ନୟିନ୍ତଣ ଡବାଡ୍ମ ଭଳ ିସତୁବଧିା ଉପଲବ୍ଧ ଡହାଇପାରବି। 

 ଏହ ି କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ମଡର ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ମଧ୍ୟଡର 
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ ଇଡଲଡକ୍ଟ ରୋନକି୍ସ ଏବଂ 
ଆଇଟ ି ସଚବି ମଡନାଜ ମଶି୍ର, ସାଇବର ମଡିଆି 
ପରଚିାଳନା ନଡିଦ୍୍ମଶକ ପ ି ଗତୁପ୍ା, ଏସଟପିଆିଇ 
ଭତୁ ବଡନଶ୍ୱରରର ନଡିଦ୍୍ମଶକ ମାନସ ପ୍ା, 
ଏସଟପିଆିଇ ନଡିଦ୍୍ମଶକ, ନୂଆଦଲି୍ୀ ସତୁଡବାଧ 
ସାଚନ, ନଡିଦ୍୍ମଶକ ଡଟକସାସ୍  ଇନଷ୍ରୁ ଡମଣ୍ସ୍  
ରାଜୀବ ଖତୁସତୁ, ଇନଡଟଲ ଉପସଭାପତ ି ତଥା 
ସାଧାରଣ ପରଚିାଳକ ସମ୍ତି୍  ସାହତୁ , ନୂଆଦଲି୍ୀ 
ଇଡଲଡକ୍ଟ ରୋନକିସ ପାକ୍ମର ମତୁଖ୍ୟ ନବି୍ମାହୀ ଅଦକାରୀ 
ସଞ୍ଜୀବ ଡଚାପ୍ରା ପ୍ରମତୁଖ ଉପସ୍ଥତି ଥିଡଲ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୨।୯(ସମସି): ପାଇକ ବଡି୍ାହର 
କାହାଣୀକତୁ ଡନଇ ଆଧାରତି ଧାରାବାହକି ‘ବଡି୍ାହ’ 
ଖତୁବ୍  ଶୀଘ୍ର ଷ୍ାରପ୍ସଡର ପ୍ରସାରତି ଡହବାକତୁ ଯାଉଛ।ି 
ଇଂଡରଜଙ୍ ବରିତୁ ଦ୍ଧଡର ବକ୍ସ ି ଜଗବନ୍ଧତୁଙ୍ କଭିଳ ି
ଲଡଢ଼ଇ କରଥିିଡଲ ତାହାକତୁ ବର୍୍ମନା କରାଯାଇଛ।ି 
ଭାରତୀୟ ମତୁକ୍ତ ି ସଂଗ୍ାମର ଆଦ୍ୟ କାଳଡର ବକ୍ସ ି
ଥିଡଲ ଜଡଣ ଡଯାଦ୍ଧା। ଜଗବନ୍ଧତୁ ବଦି୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର 
ଭ୍ରମରବର ରାଏ ବା ପାଇକ ବକ୍ସ ି ନାମଡର ଡସ 
ଥିଡଲ ଜଣାଶତୁଣା। ପାଇକ ବପି୍ବୀମାଡନ ତାଙ୍ର 
ଡନତୃତ୍ୱଡର ୧୮୧୭ ମସହିାଡର ଫିରଙି୍ଗ ଶାସନ 

ବରିତୁ ଦ୍ଧଡର ପାଇକ ବଡି୍ାହ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଡଲ। 
କଳଙି୍ଗର ଏହ ି ଐତହିାସକି କାହାଣୀକତୁ ଏଡବ 
ହନି୍ଦୀ ଚ୍ୟାଡନଲ ଷ୍ାରପ୍ସଡର ଡଦଖିଡବ ଅଗଣତି 

ଦଶ୍ମକ। ଗାଥା ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରଡର ନମିଡିତ ଏହ ି
ଧାରାବାହକିଡର ମତୁଖ୍ୟ ଭୂମକିାଡର ଶାହରଦ 
ମାଡଲାଡହାତ୍ରା, ଡହମାଲ ଇଙ୍ଗଡ୍  ଡଲ ଓ ସତୁଲଗ୍ା 
ପାଣଗି୍ାହୀ ରହଛିନ୍।ି ବତ୍୍ମମାନ ଧାରାବାହକିର 
ଡରେଲର ୟତୁଟତୁ ୍ୟବଡର ଡଦଖିବାକତୁ ମଳିଥିିବାଡବଡଳ 
ଆସନ୍ା ଅଡକ୍ଟାବରଡର ଏହା ମତୁକ୍ତଲାଭ କରବି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୨।୯(ସମସି): ଆସନ୍ା 
ବଷ୍ମ ସାରା ଡଦଶଡର ୟତୁପ ି ସଡମତ ଏକାଧିକ 
ରାଜ୍ୟଡର ବଧିାନସଭା ନବି୍ମାଚନ ଅନତୁ ଷ୍ଠତି 
ଡହବ। ଯାହା ଜାତୀୟ ରାଜନୀତକିତୁ  
ସରଗରମ କରବି। ଡସହକି୍ମଡର ଓଡ଼ଶିାଡର 
ଡଫବୃୟାରୀ-ମାଚ୍ଚ୍ମ ସମୟଡର ପଞ୍ଚାୟତ 
ନବି୍ମାଚନ ଅନତୁ ଷ୍ଠତି ଡହବ। ଡସହପିର ି ୨୦୨୨ 
ମଧ୍ୟଭାଗଡର ସାରା ରାଜ୍ୟଡର ଡପୌର 
ନବି୍ମାଚନ ଡହବା ଏକପ୍ରକାର ନଶି୍ତି। ଏହା 
ପବୂ୍ମରତୁ  ପପିଲି ି ଉପନବି୍ମାଚନ ଡହଉଛ।ି ଡତଣତୁ 
ପପିଲି ିଫଳାଫଳ ବଜିୟୀ ଦଳକତୁ ନଶି୍ତି ଡପୌର 
ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଉତ୍ାହତି କରବି। ଡତଣତୁ 
ଶାସକ ବଡିଜଡ ି ସହ ବଡିଜପ ି ଓ କଂଡଗ୍ସ 
ପାଇଁ ଏହ ି ନବି୍ମାଚନ ଅତ୍ୟନ୍ ଗତୁରତୁ ତ୍ୱ ବହନ 
କରତୁ ଛ।ି ପଞ୍ଚାୟତ ନବି୍ମାଚନ ପବୂ୍ମରତୁ  ପପିଲି ି
ଉପନବି୍ମାଚନ ବଭିନି୍ନ ଦଳ ପାଇଁ ଅଗ୍ପିରୀକ୍ଷା 
ଡବାଲ ିକତୁହାଯାଉଛ।ି 

 ଅତୀତଡର ପଞ୍ଚାୟତ ନବି୍ମାଚନର ସଫଳତା 
ସଡତ୍ବେ ବଡିଜପ ି ମାତ୍ର ବଷ୍ମକଡର ଡସହ ି
ରାଜଡନୈତକି ବାତାବରଣ ରଖିବାଡର 
ବଫିଳ ଡହାଇଥିଲା। ୨୦୧୮ ବଡିଜପତୁର 
ଉପନବି୍ମାଚନଡର ବଡିଜଡ ି ବଜିୟୀ 
ଡହାଇଥିଲା। ଏହ ି ଫଳାଫଳ ଦଳର 
ଆତ୍ମବଶି୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧ ି କରବିା ସହ ୨୦୧୯ଡର 
ଭଲ ଫଳ ପାଇଁ ଡପ୍ରରଣା ଡଦଇଥିଲା। ଡତଣତୁ 
ପପିଲି ି ବାଜ ି ଜତି ି ବଜିୟଧାରାକତୁ  ବଜାୟ 
ରଖିବାକତୁ  ବଡିଜଡ ି ନଶି୍ତି ଚାହ ିଁବ। ଅନତୁ ରୂପ 
ଭାଡବ ବଡିରାଧୀ ପପିଲିଡିର ଭଲ ପ୍ରଦଶ୍ମନ 
କର ି ବଡିଜଡ଼ ି ମତୁଡ୍ କତୁ  ଅଫଡଲଟ୍  କରବିାକତୁ 
ଡକୌଣସ ି ସତୁଡଯାଗ ହାତଛଡା କରଡିବ ନାହ ିଁ 
ଡବାଲ ିରାଜଡନୈତକି ମହଲଡର ଚଚ୍ଚ୍ମା ଚାଲଛି।ି 

୨୦୧୨ଡର ମାତ୍ର ୩୬ଟ ି ଜଲି୍ା 
ପରଷିଦଡର ବଜିୟୀ ଡହାଇଥିବା ବଡିଜପ ି
୨୦୧୭ଡର ୨୯୨ଡର ପହଞ୍ଚ ି ଯାଇଥିଲା। 

ମାତ୍ର ଏହାର ଠକି୍  ପଡର ପଡର ବଡିଜପରି 
ଉପନବି୍ମାଚନଡର ଦଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନବି୍ମାଚନଡର 
ଡଦଖାଇଥିବା ସଫଳତା ଡଦାହରାଇବାକତୁ 
ବ୍ୟଥ୍ମ ଡହାଇଥିଲା। ବଡିଜପତୁର ବଧିାନସଭା 
ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ଆସନଗତୁଡ଼କିରତୁ  
ବଡିଜପ ି ୯୦ ହଜାରରତୁ  ଅଧିକ ଡଭାଟ 
ପାଇଥିବାଡବଡଳ ଫଳାଫଳ ଉପନବି୍ମାଚନ 
ଫଳାଫଳ ଥିଲା ଡନୈରାଶ୍ୟଜନକ। ବଡିଜପ ି
ପବୂ୍ମତନ ବଧିାୟକ ଅଡଶାକ ପାଣଗି୍ାହୀଙ୍ତୁ  
ପ୍ରାଥ୍ମୀ କରଥିିବା ଡବଡଳ କଂଡଗ୍ସ ପ୍ରଣୟ 
ସାହତୁଙ୍ ଉପଡର ଭରସା କରଥିିଲା। 
ତତ୍ କାଳୀନ ଡକନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତୀ ଜତୁ ଏଲ ଓରାମ, 
ଧଡମ୍ମନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସ୍ତୃ ି ଇରାନୀ, ତତ୍ାଳୀନ 
ଛତଶିଗଡ଼଼ ମତୁଖ୍ୟମନ୍ତୀ ରମଣ ସଂି ଏବଂ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରଡଦଶ ମତୁଖ୍ୟମନ୍ତୀ ଶବିରାଜ ସଂି ପ୍ରମତୁଖ 
ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକତୁ ଓହ୍ାଇଥିଡଲ। ଡହଡଲ 
‘ଶଡହ ପାମ୍ଡକତୁ ଡଗାଡଟ ବଧିା’ ନ୍ୟାୟଡର 

ମାଳମାଳ ଡକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡନତାଙ୍ ପ୍ରଚାର 
ସଡତ୍ବେ ନବୀନଙ୍ ଦତୁ ଇ ପଦ କଥା ଉପଡର 
ବଡିଜପତୁରବାସୀ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରଥିିଡଲ। 
ଡସହ ିବଷ୍ମ ଉପନବି୍ମାଚନଡର ପଡ଼ଥିିବା ଡମାଟ 
ଡଭାଟର ୫୬% ବଡିଜଡ ି ପ୍ରାଥ ଡିନୀ ରୀତା 
ସାହତୁ  ହାଡତଇ ଥିଡଲ। ବଡିଜପ ି୩୩.୫୩% 
ଡଭାଟ ପାଇଥିବା ଡବଡଳ କଂଡଗ୍ସ ପ୍ରାଥ୍ମୀ ମାତ୍ର 
୫.୬୫% ଡଭାଟ ପାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମତୀ ସାହତୁ  
୧.୦୨,୮୭୧ ଖ୍ ଡଭାଟ ପାଇବା ସହ ବଡିଜପ ି
ପ୍ରାଥ୍ମୀଙ୍ତୁ  ୪୧,୯୩୩ ଖ୍ ଡଭାଟଡର ପରାସ୍ 
କରଥିିଡଲ। ବଡିଜଡରି ଏହ ି ଉପନବି୍ମାଚନ 
ବଜିୟ ବଡିଜପରି ପଞ୍ଚାୟତ ଡଭାଟ ଫଳ ଖତୁସଡିର 
ପାଣ ି ପକାଇ ଡଦଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟଡର ଅନତୁ ଷ୍ଠତି 
ବଭିନି୍ନ ଉପନବି୍ମାଚନଡର ବଡିଜଡ ି ଏଯାଏ 
ଅପରାଡଜୟ ରହ ି ଆସଛି।ି ଡତଣତୁ ପପିଲିଡିର 
ପତୁଣ ିତାହାର ପତୁନରାବୃତ୍ ିଘଟବି ଡବାଲ ିଦଳୀୟ 
ଡନତାମାଡନ ଆଶା ବାନ୍ଧଛିନ୍।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୨ା୯(ସମସି): ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ା ଭତିଡର ୭୩୪ 
ନୂଆ କଡରାନା ସଂକ୍ମତି ଚହି୍ନଟ ଡହାଇଛନ୍।ି ଡସଥିଡର ୧୮ 
ବଷ୍ମ ମଧ୍ୟଡର ଆକ୍ାନ୍ଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୧ ରହଛି।ି ଆଜ ିବଲାଙ୍ଗରି, 
ଡବୌଦ୍ଧ, ଡଦବଗଡ଼଼, କଳାହା୍ ି ଓ ନବରଙ୍ଗପତୁର ଜଲି୍ାରତୁ  
ଡକୌଣସ ି ଆକ୍ାନ୍ ଚହି୍ନଟ ଡହାଇ ନ ଥିବା ଡବଡଳ ନୂଆପଡ଼ା, 
ଡସାନପତୁର, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତରିତୁ  ଜଡଣ ଡଲଖାଏଁ ଆକ୍ାନ୍ 
ଚହି୍ନଟ ଡହାଇଛନ୍।ି ଗତକାଲ ି ୬୯୩୨୬ ନମତୁନା ପରୀକ୍ଷା 
ଡହାଇଥିବା ଡବଡଳ ଡସଥିରତୁ  ୧.୦୬ ପ୍ରତଶିତ ରଡିପାଟ୍ମ 
ପଜଟିଭି୍  ଆସଛି।ି ଡଖାଦ୍ଧ୍ମାରତୁ  ଆଜ ି ୩୩୫ (୨.୭୮%), 
କଟକରତୁ  ୯୧ (୧.୭୧%), ମୟରୂଭଞ୍ଜ ୨୭ (୧.୦୬%) 
ଆକ୍ାନ୍ ଚହି୍ନଟ ଡହାଇଛନ୍।ି ଡତଡବ ଆଜ ି ସଂଧ୍ୟାଡର ଆଉ 
୪୪୫ ଆକ୍ାନ୍ ସତୁସ୍ଥ ଡହାଇଛନ୍।ି ଆଜ ି ସତୁଦ୍ଧା ସମତୁଦାୟ 
୧୦,୨୧,୯୫୦ ଆକ୍ାନ୍ ଚହି୍ନଟ ଡହାଇଥିବା ଡବଡଳ ଡସଥିରତୁ  
୧୦,୦୮,୬୭୧ ଜଣ ସତୁସ୍ଥ ଡହଡଲଣ।ି ଆଜ ି ଆଉ ୪ ଜଣଙ୍ତୁ  
ମଶିାଇ ଡକାଭଡି୍  ମତୃକଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ୮୧୫୦ଡର ପହଞ୍ଚଛି।ି 
ରାଜ୍ୟଡର ଏଡବ ୫୦୭୬ ଆକ୍ାନ୍ ଚକିତି୍ାଧୀନ ଅଛନ୍।ି 
ଡବୌଦ୍ଧ ଜଲି୍ାଡର ଜଡଣ ଆକ୍ାନ୍ ଥିବା ଡବଡଳ ନୂଆପଡ଼ାଡର 
୩, ନବରଙ୍ଗପତୁରଡର ୭, ଡକନ୍ଦତୁଝର ଓ କନ୍ଧମାଳଡର ୯ ଜଣ 
ଡଲଖାଏଁ ସକ୍ୟି ସଂକ୍ମତି ଅଛନ୍।ି ଡତଡବ ଉପକୂଳ ଜଲି୍ାଡର 
ସକ୍ୟି ସଂକ୍ମତିଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଡପକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ରହଛି।ି

କଟକ,୨୨ା୯(ସମସି): ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶାରଦୀୟ 
ଦତୁ ଗ୍ମାପଜୂା ପାଇଁ ନାନା କଟକଣା ଜାର ି କରଥିିବା 
ଡବଡଳ ଏହାକତୁ  ଡକାହଳ କରବିାକତୁ  ପ୍ରାଥ୍ମନା କର ି
ହାଇଡକାଟ୍ମଡର ଏକ ଜନସ୍ୱାଥ୍ମ ମାମଲା ଦାୟର 
କରାଯାଇଛ।ି ସଡରାଜ ସଂିହ ଓ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍ ପକ୍ଷରତୁ  
ଦାୟର ମାମଲାଡର ଦଶ୍ମାଯାଇଛ ିଡଯ ସରକାର ମତୂ୍ଡି 
ଉଚ୍ଚତା ୪ଫତୁ ଟ ରଖିବା ଓ ସାଜସଜ୍ାଡର ପ୍ରତବିନ୍ଧକ 
ଲଗାଇବା ଡନଇ କଟକଣା କରଛିନ୍।ି ଏହାଦ୍ାରା 
କାରଗିର, ଡଡଡକାଡରଟର ସଂସ୍ଥା, ତାରକସ ି ଓ 
ଜରଡିମଢ କାରଗିର ବଡିଶଷ ଭାଡବ ପ୍ରଭାବତି 
ଡହଡବ। ଆକଷ୍ମଣ ନଥିବାରତୁ  ଡସମାଡନ ଅଡଲାଡା 
ଡହାଇଯଡିବ। ଏଣତୁ ସରକାର ଏହାକତୁ  ଦୃଷ୍ଡିର ମତୂ୍ଡି 
ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧ ି ସହ ସାଜସଜ୍ାକତୁ  ଅନତୁ ମତ ି ଡଦଇ 
କଟକଣା ଡକାହଳ କରନ୍ତୁ  ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଡଳ 

ପଜୂା ସମୟଡର ୧୪୪ ଧାରା ଜାର ି କରନ୍ତୁ  ଡବାଲ ି
ଆଡବଦନକାରୀ ଦଶ୍ମାଇଛନ୍।ି 

ବଡିଶଷକର ି ପତୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଡଯପର ି
୧୪୪ଧାରା ସହ ସମ୍ନ୍ନ ଡହଲା ଚଳତି ଥର 
ଶାରଦୀୟ ପଜୂାକତୁ  ମଧ୍ୟ ଅନତୁ ରୂପ କଟକଣା 
ସହ କରାଯବିାକତୁ  ନଡିଦ୍୍ମଶ ଦଆିଯାଉ ଡବାଲ ି
କତୁହାଯାଇଛ।ି ଏହାଦ୍ାରା କାରଗିର ଓ ଶ୍ରମକିମାଡନ 
ଡସମାନଙ୍ ଜୀବକିା ହରାଇବାର ଆଶଙ୍ା 
ଉପତୁଜବି ନାହ ିଁ। ଏହ ି ମାମଲାଡର ରାଜ୍ୟ ମତୁଖ୍ୟ 
ଶାସନ ସଚବି, ଏସଆରସ ି ପ୍ରମତୁଖଙ୍ତୁ  ପକ୍ଷଭତୁ କ୍ତ 
କରାଯାଇଛ।ି ମାମଲାକତୁ  ଆଡବଦନକାରୀଙ୍ ପକ୍ଷରତୁ  
ଆଡଡଭାଡକଟ ଦଲି୍ୀପ କତୁମାର ରାୟ ପରଚିାଳନା 
କରତୁ ଛନ୍।ି ପ୍ରକାଶଥାଉକ ି ନକିଟଡର ମତୂ୍ଡି ଉଚ୍ଚତା 
ଆଡବଦନକତୁ  ହାଇଡକାଟ୍ମ ଖାରଜ କରଡିଦଇଛନ୍।ି

କଟକ,୨୨।୯(ସମସି): ପବୂ୍ମତନ ଜାତୀୟ କତୁସ୍ ି
ଡକାଚ୍  ଶବିଚରଣ ଡବାଷଙ୍ ଆଜ ିପରଡଲାକ ଘଟଛି।ି 
ମତୃତୁ ୍ୟଡବଳକତୁ ତାଙ୍ତୁ  ୭୪ ବଷ୍ମ ବୟସ ଡହାଇଥିଡଲ। କଛି ି
ଦନି ଡହବ ଅସତୁସ୍ଥ ଡହାଇ ଡସ ସଡିଏିସ୍ଥତି ଏକ ଘଡରାଇ 
ହପେଟିାଲଡର ଚକିତି୍ତି ଡହଉଥିଡଲ। ତାଙ୍ ବଡିୟାଗଡର 
କ୍ୀଡ଼ା ଜଗତଡର ଡଶାକ ଡଖଳଯିାଇଛ।ି ଅଡନକ ବରଷି୍ଠ 
କ୍ୀଡ଼ାବତି, କ୍ୀଡ଼ା ସଙ୍ଗଠକ ଡଶଷଦଶ୍ମନ କରବିା ସହ 
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳ ିଅପ୍ମଣ କରଥିିଡଲ। ସତୀଚଉରା ଶ୍ମଶାନଡର 
ଡଶଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ନ୍ନ ଡହାଇଥିଲା। ପତୁଅ ଅଂଶତୁମାନ ଡବାଷ 
ମତୁଖାଗ୍ ିଡଦଇଥିଡଲ। 
 ଶବିଚରଣଙ୍ ଘର ଗଙ୍ଗାମନ୍ଦରି ଅଞ୍ଚଳଡର। 
ଜଡଣ ଖ୍ୟାତସିମ୍ନ୍ନ କତୁସ୍ ି ଡକାଚ୍  ଭାଡବ ଡସ 
ଡବଶ ପରଚିତି ଥିଡଲ। କାହ୍ନତୁ ଦାଦା ନାମଡର 
ତାଙ୍ତୁ  ସମଡସ୍ ଜାଣନ୍।ି ପଟଆିଲାର ନ୍ୟାସନାଲ 
ଇନଷ୍ଚିତୁ ୍ୟଟ ଅଫ ଡପୋଟ୍ମସଡର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ଆି 
ଭାଡବ ୧୯୬୯ରତୁ  ୧୯୭୦ ମସହିା ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ ଡସ 
ଡକାଚ୍  ଦାୟତି୍ୱ ବହନ କରଥିିଡଲ। ଏହା ପଡର 
ଡସ ଭାରତୀୟ କ୍ୀଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣଡର କତୁସ୍ ି ଡକାଚ୍  

ଭାଡବ ନଯି ତୁକ୍ତ ଡହାଇଥିଡଲ। ୧୯୮୩ ମସହିାଡର 
ଇସଲାମାବାଦ୍ ଡର ଡହାଇଥିବା ସାଫ ଡଗମ୍ସଡର ଡସ 
ଜାତୀୟ ଦଳର ଡକାଚ୍  ତଥା ମ୍ୟାଡନଜର ଭାଡବ 
ରହଥିିଡଲ। ପଡର ଶବିଚରଣଙ୍ ତତ୍ତାବଧାନଡର 
ଜାତୀୟ ଦଳ ତତୁ କ୍ମୀ ଓ ରତୁ ଷଆି ଗସ୍ କରଥିିଲା। ତାଙ୍ 
ଠାରତୁ  ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ହାସଲ କର ି ଅଡନକ ଜାତୀୟ ଦଳର 
ଡଖଳାଳ ିସଷୃ୍ ିଡହାଇଛନ୍।ି କାହ୍ନତୁ ଦାଦାଙ୍ ବଡିୟାଗଡର 
ଚାନ୍ଦନିୀଡଚୌକ ସ୍ଥତି ବାରବାଟୀ କତୁସ୍ ିକବ୍ର ସମ୍ାଦକ 
ପ୍ରତାପ କଡିଶାର ସଂି ଡଶାକପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି 

କଟକ,୨୨।୯(ସମସି): ଦତୁ ଷ୍ମନ୍ ଦାସ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକତୁ ଡନଇ 
ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପତୁଲସି ତଦନ୍ ଜାର ି ରଖିଛ।ି ସଡନ୍ଦହଡଘରଡର ଥିବା 
ବଭିନି୍ନ ବଗ୍ମର ଡଲାକଙ୍ତୁ  ଡାକ ି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛ।ି ଇତ ି ମଧ୍ୟଡର ୩ 
ଜଣ ଡୱବଡପାଟ୍ମାଲ ସାମ୍ାଦକି, ଜଡଣ ଡମଡ଼କିାଲ କମ୍ମଚାରୀ ଓ ଦତୁ ଷ୍ମନ୍ଙ୍ 
ସମ୍କ୍ମଡର ଆସଥିିବା ଅନ୍ୟ ଜଡଣ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍ତୁ  ପତୁଲସି ତଦନ୍ ପରସିରଭତୁ କ୍ତ କର ି
ସାରଛି।ି ଡତଡବ ଗତୁରତୁ ବାର ଜଡଣ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ଜଡଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍ତୁ  
ଡଜରା କରାଯବି ଡବାଲ ି ବଡିଶଷସତୂ୍ରରତୁ  ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ସକାଳ ୧୦ଟାଡର 
ହାଜର ଡହବା ପାଇ ଁ ଏମାନଙ୍ତୁ  ଡନାଟସି ଜାର ି କରଛି ି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା 
ପତୁଲସି। ଜଗତସଂିପତୁର କତୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଦତୁ ଷ୍ମନ୍ ଭତୁ ବଡନଶ୍ୱର ବଧିାନସଭା 
ସମ୍ତୁଖଡର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରଥିିଡଲ। ପଡର ତାଙ୍ତୁ  ଏସ୍ ସବି ି

ଡମଡ଼କିାଲଡର ଗତୁରତୁ ତର ଅବସ୍ଥାଡର ଭତ୍ଡି କରାଯାଇଥିଲା। ଡହଡଲ ଏଠାଡର 
ଚକିତି୍ାଧିନ ଅବସ୍ଥାଡର ତାଙ୍ର ମତୃତୁ ୍ୟ ଘଟଥିିଲା। ତାଙ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର 
କାରଣ ସମ୍କ୍ମଡର ବଭିନି୍ନ ଦଗିକତୁ ଡନଇ ପତୁଲସି ଅନତୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛ।ି ଚାଲ ି
ପାରତୁ ନଥିବା ଦତୁ ଷ୍ମନ୍ କଭିଳ ି ଭତୁ ବଡନଶ୍ୱର ବଧିାନସଭା ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ ଗଡଲ ଏବଂ 
ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରବିାକତୁ କଏି ଉସତୁକାଇଥିଲା ଏଥି ପତୁଲସି ଡଖାଳତାଡ଼ 
କରତୁ ଛ।ି ମଳିଥିିବା ସଚୂନା ଅନତୁସାଡର ଦତୁ ଷ୍ମନ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରବିାର କଛି ିଦନି 
ପବୂ୍ମରତୁ  ଜଡନୈକ ଆଇନଜୀବୀଙ୍ତୁ  ଡଭଟଥିିଡଲ। ଆଇନଜୀବୀଙ୍ତୁ  ଡଭଟବିାର 
କାରଣ? ଡକଉ ଁପ୍ରସଙ୍ଗଡର ଆଡଲାଚନା କରଥିିଡଲ ତାହା ଜାଣବିା ପାଇ ଁପତୁଲସି 
ଡଚଷ୍ା କରଛି।ି ଡସହପିର ି ତଦନ୍ ପ୍ରକ୍ୟିା ଭତିରକତୁ ଆସଥିିବା ବ୍ୟବସାୟୀ 
ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଦତୁ ଷ୍ମନ୍ଙ୍ ସହ ଡଯାଗସତୂ୍ରଡର ଥିଡଲ ଡବାଲ ିକତୁହାଯାଉଛ।ି 

 �ପପିଲିଡିେ ବଢ଼଼ତୁ ଛ ିୋଜଡନୈତକି ଉଷ୍ଣତା

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୨ା୯:ଏକ ଗତୁରତୁ ତବେପରୂ୍୍ମ ଘଟଣାକ୍ଡମ ଡକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ଶଳି୍ପପତ ିଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍ ଲାଗ ିଏକ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙି୍ଗଲ 
ୱିଡ୍ା ସଷି୍ମର ଶତୁଭାରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ଡକନ୍ଦ୍ର ବାଣଜି୍ୟ ଓ ଶଳି୍ପ, 
ବୟନଶଳି୍ପ, ଉପଡଭାକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତୀ ପୀୟତୁଷ ଡଗାୟଲ ଏହ ି
ସଷି୍ମ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ଏଭଳ ିପଦଡକ୍ଷପ ଦବୋରା ବଡିଦଶୀ ତଥା 
ଭାରତୀୟ ନଡିବଶକ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଷ୍ାଟ୍ମ ଅପ୍ ଲାଭବାନ୍  
ଡହଡବ। ଏହ ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ  ଡଦଶର ୧୮ ଡକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଭିାଗ, 
୯ଟ ି ରାଜ୍ୟ ପବୂ୍ମରତୁ  ଡଯାଡ ି ଡହାଇଥବାଡବଡଳ ଡଡିସମ୍ର ୨୧ 
ସତୁଦ୍ଧା ୧୪ଟ ିଡକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଭିାଗ ଏବଂ ୫ ଟ ିରାଜ୍ୟ ସଂଯତୁକ୍ତ ଡହଡବ। 
ଏହ ିସତୁବଧିା ଆରମ୍ଭ କର ିଶ୍ରୀ ଡଗାୟଲ କହଛିନ୍ ିଡଯ, ନ୍ୟାସନାଲ 
ସଙି୍ଗଲ୍ ୱିଡ୍ା ସଷି୍ମର ଶତୁଭାରମ୍ଭ ଭାରତକତୁ ଆତ୍ମନଭି୍ମର କରବିା 
ଦଗିଡର ଏକ ବୃହତ୍ ପଦଡକ୍ଷପ। ଆଜାଦରି ଅମତୃ ମଡହାତ୍ବର 
୭୫ ତମ ସପ୍ାହ ପାଳନ ଡବଡଳ ଆଡମ ଡକବଳ ଭାରତ ନତୁ ଡହଁ 

ଭାରତ ବାହାରତୁ  ଆସତୁଥବା ନଡିବଶକ,ବ୍ୟବସାୟକି ସଂସ୍ଥାର 
ମାଲକି(ଏମ୍ ଏସ୍ ଏମ୍ ଇ)ଙ୍ତୁ  ଆଜାଦରି ଅମତୃର ଅଂଶୀଦାର 
କରପିାରବିା ଡବାଲ ି ଡଗାୟଲ କହଛିନ୍।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଡମାଦୀଙ୍ 
ନରି୍୍ମାୟକ ଏବଂ ନଭି୍ମୀକ ଡନତୃତ୍ୱ ଭାରତକତୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପନ ଡଦଖିବାଡର 
ସକ୍ଷମ କରଛି ି ଏବଂ ଉତ୍ାହତି କରଛି।ି ଏହ ି ଅବସରଡର ଶ୍ରୀ 
ଡଗାୟଲ କହଛିନ୍ ିଡଯ, ଏହ ିଏକକ ୱିଡ୍ା ଡପାଟ୍ମାଲ ଅନତୁ ଡମାଦନ 
ଏବଂ କ୍ୟିରାନ୍ସ ପାଇଁ ନଡିବଶକଙ୍ ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ପ୍-ଶପ୍  ଡହବ। 
‘ଏ୍ ଟତୁ  ଏ୍’ ସତୁବଧିା ମାଧ୍ୟମଡର ମାଉସର ଡଗାଟଏି କ୍କିଡର 
ସମସ୍ ସମାଧାନ ଡସଠାଡର ରହବି। 

ନ୍ୟାସନାଲ ସଙି୍ଗଲ୍ ୱିଡ୍ା ସଷି୍ମର ଉଡନ୍ମାଚନକତୁ  ଫିକ ି
ଇ୍ଆିର ଉପସଭାପତ ି ଏବଂ ଇମ୍ା ପରଚିାଳନା ନଡିଦ୍ମଶକ 
ଶତୁଭ୍ରକାନ୍ ପ୍ା ଏକ ସ୍ୱାଗତଡଯାଗ୍ୟ ପଦଡକ୍ଷପ ଡବାଲ ିକହଛିନ୍।ି 
ପତୁଞ୍ଜ ି ବନିଡିଯାଗକତୁ ସତୁଗମ କରବିା ପାଇଁ ଫିକ ି ଇ୍ଆି ଏହାକତୁ 
ଡପ୍ରାତ୍ାହତି କରଆିସତୁଛ ି ଏବଂ ଏହାକତୁ ବାସ୍ବ ରୂପ ଡଦଇଥିବାରତୁ  
ଡକନ୍ଦ୍ର ବାଣଜି୍ୟ ଓ ଉଡଦ୍ୟାଗ ମନ୍ତୀ ପୀୟତୁଷ ଡଗାୟଲ ଏବଂ 
ଡପିଆିଇଆଇଟ ିମନ୍ତାଳୟକତୁ ଅଭନିନ୍ଦନ। ସଙି୍ଗଲ୍ ୱିଡ୍ା ପଦ୍ଧତକିତୁ  
ଗ୍ହଣ କରବିାଡର ଓଡଶିା ଏକ ଅଗ୍ଣୀ ରାଜ୍ୟ। ଯାହାଦ୍ାରା 
ମହାମାରୀ ସମୟଡର ମଧ୍ୟ ଅଡନକ ପତୁଞ୍ଜ ିବନିଡିଯାଗ ପାଇଁ ସତୁଡଯାଗ 
ସଷୃ୍ ିଡହବା ସହ ପ୍ରତଶିରୁତ ିମଧ୍ୟ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଡମାର ବଶି୍ୱାସ ଡକନ୍ଦ୍ର 
ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟଡର  ସମନ୍ତି ଆଭମିତୁଖ୍ୟ ନଶି୍ୟ ଏକ ସକରାତ୍ମକ 
ଫଳାଫଳ ଡଦବ ଡବାଲ ିଡସ କହଛିନ୍।ି  

ଅପୋଡଜେ ଡେକଡ଼୍ମ ସେ ବଜିେ ବ୍ୟବଧାନ ବୃଦ୍ ିଲକ୍୍ୟଡେ ବଡିଜଡି
ବ୍ୟବସାେ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙି୍ଗଲ ୱିଡ୍ା ସଷି୍ଟମେ ଶତୁଭାେମ୍ଭ

ଚହି୍ନଟ ସେସେ ୭୩୪ େଂକ୍ରମତି, 
େସୁ୍ଥ ସେସେ ୪୪୫

  ଉଚ୍ଚତେ ଶକି୍ାନତୁ ଷ୍ାଗତୁଡ଼କିତୁ  େତୁଜସିେି ନଡିଦ୍୍ମଶ

ଆଡପ୍ରଣ୍ସିପି୍  ଶକି୍ା ପାଇଁ 
ପଲିାଙ୍ତୁ  ଡପ୍ରାତ୍ାେତି କେ

ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାେ 
ଆତ୍ମେତ୍ା ଘଟଣା ଆଜ ିଆଇନଜୀବୀ ଓ ବ୍ବୋୟୀଙୁ୍ ସଜରା

ଜାତୀୟ କୁସ୍ ିସକାଚ୍  ଶବିଚରଣଙ୍ ୍ରସୋକ

ପାବ୍ମଣ କଟକଣା ଡକାେଳ ପାଇଁ 
ୋଇଡକାଟ୍ମଡେ ଜନସ୍ାର୍ମ ମାମଲା

ଉସଦ୍ାଗ ୍ାକ୍କ ୍କ୍ଷରୁ ‘୨.୦ ସ�ାୋ ଚ୍ାସେଞ୍ଜ’ର ଶଭୁାରମ୍ଭ

ଉତ୍ାଦ ନମନୁା ପ୍ରସୁ୍ତ,ି ସେନେର୍ , ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ସବାର୍କ େବୁଧିା ଉ୍େବ୍ଧ ସେବ

ଅଭଭିାବକମାସନ ୍େିାମାନଙ୍ 
େମେ୍ା ଓ ଚନି୍ତା ବୁଝବିା ଉଚତି୍ 

‘ଶଶି ୁସ�ୌନ ନ�ି୍କାତନା ପ୍ରତସିରାଧ’ ଆସୋଚନାଚକ୍ର

ଷ୍ାର୍୍ଲସ୍ ସର ପ୍ରୋରତି ସେବ ‘ବସି୍ାେ’
ବକ୍ ିଜଗବନୁ୍ଙ୍ େଂଗ୍ାମକୁ 
ସଦଖିସବ ଅଗଣତି ଦଶ୍କକ
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ଗରୁୁବାର,
୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ନନ୍ଦନକାନନ,୨୨ା୯(େମେି)

ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ାଣୀ ଉଦ୍ାନରେ ପର୍ଯ୍ଟକମାରନ ଆସ ିଗଣ୍ା ଖଆୁଡ଼ରେ ଗଣ୍ା 
ରଖାଜୁଛନ୍।ି ଗଣ୍ାକୁ ନ ପାଇ ଗଣ୍ାେ େକ୍ଷଣାରେକ୍ଷଣାରେ ଥିୋ ଜନୁ୍େକ୍ଷକ ରେଖ୍ 
ଜୋେଙୁ୍ ଗଣ୍ା କୁଆରେ ଗଲା, ରକରେ ଆସେି ଏମତି ିେଭିନି୍ନ ପ୍େ୍ନ ପଚାେୁଛନ୍।ି 
ନନ୍ଦନକାନନ ଇତହିାସରେ ‘ନନ୍ଦ’ ନାମକ ଏକ ଅଣ୍େିା ଗଣ୍ା େହୁ େର୍ଯ ଧେ ି
ପର୍ଯ୍ଟକଙ୍ ଆକର୍ଯଣ କେେିାରେ ସନୁାମ ଅଜ୍ଯନ କେଥିିଲା। ୧୯୭୯ ମସହିାରେ 
ଏହ ିଗଣ୍ାକୁ ଆସାମେ କାଜେିଙ୍ାେୁ ଅଣାରାଇଥିଲା। ରସରତରେରେ ତାକୁ ୫ 
େର୍ଯ ରହାଇଥିଲା। ୨୮ ରସରପଟେମ୍ବେ ୨୦୧୬ ୋତରିେ ତାହାେ ମତୁୃ୍ ରହାଇଥିଲା। 
ମତୁୃ୍ ରେେକୁ ତାକୁ ୪୦ େର୍ଯ ରହାଇଥିଲା। ୋର୍୍ଯକ୍ଜନତି କାେଣେୁ ଦୀର୍ଯ 
୬ ମାସ କାେ ଅସସୁ୍ଥ େହଥିିଲା। ୋକ୍ତେମାରନ େହୁ ରଚଷ୍ା କେ ି ସରୁ୍ା ତାକୁ 
େଞ୍ାଇ ପାେ ିନ ଥିରଲ। ଗଣ୍ାମାନଙ୍ ଜୀେନ କାେ ସାଧାେଣତଃ ୩୦େୁ ୩୫ 
େର୍ଯ ରହାଇଥାଏ। ଦୀର୍ଯ ୩୫ େର୍ଯଧେ ି ନନ୍ଦନକାନନରେ େହ ି ପର୍ଯ୍ଟକଙ୍ 
ଆକର୍ଯଣେ ରକନ୍ଦ୍ରେନୁି୍ଦ ପାଲଟଥିÒଲା। ତା’େ ମତୁୃ୍ ପରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ 
ପର୍ଯ୍ଟକ ଗଣ୍ା ରଖାଜ ିରଖାଜ ିନୟାନ୍ ରହାଇ  ନେିାେରେ ରେେୁଛନ୍ ି। ୨୪ 
ଜାନୁଆେୀ ୨୦୨୦ ମସହିାରେ ତତ୍ାେୀନ ନରିଦ୍୍ଯେକ େେୀ ପଲ ପର୍ଯ୍ଟକଙୁ୍ ଖସୁ ି
କେେିା ଉରଦେ୍ରେ ସଙି୍ାପେୁେୁ ଏକ ଧୋ ଗଣ୍ା ଅଣାରେି ରୋଲ ିକହଥିିରଲ। 
ରାହା ଏପର୍ଯ୍ନ୍ ରହାଇପାେନିାହ ିଁ। ନନ୍ଦ ପେୂ୍ଯେୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ କାଜେିଙ୍ାେୁ 
୨ଟ ି ଗଣ୍ା ଅଣାରାଇଥିଲା। ରରେନରେ ଆସଲିାରେରେ ଅଣ୍େିା ଗଣ୍ାଟେି 

ମତୁୃ୍ ରହାଇରାଇଥିଲା। ମାଈ ଗଣ୍ାଟକୁି ଆଣ ି ନନ୍ଦନକାନନରେ 
େଖା ରାଇଥିଲା। ମାଈ ଗଣ୍ା ଓ ନନ୍ଦ କଛିଦିନି ଏକାଠ ି ଥିରଲ। 

ମାଈ ଗଣ୍ା ଟେି ମେିନ ସମୟ ରହୋେୁ 

ର ସ 
ନନ୍ଦ ସହ ମେିେିାକୁ ଉଦ୍ମ କେୁଥିଲା। ରରରହତୁ ନନ୍ଦେ  
ରସରତରେରେ ମେିନ ପାଇଁ ଉପରକୁ୍ତ େୟସ ରହାଇ ନ ଥିଲା, ତାକୁ ଉକ୍ତ ମାଈ 
ଗଣ୍ା ସହ ମେିନ କେେିାକୁ ଦଆି ରାଇପାେ ିନ ଥିଲା। ମେିନ ଅଭାେେୁ ମାଈ ଗଣ୍ା 

ଅ ସୁ ସ୍ଥ 
ର ହ ା ଇ 

ପେଲିା। ତା’େ 
ରପଟେ କ୍ାନ୍ସେ 

ରହାଇରେିାେୁ ତାେ ମତୁୃ୍ 
ରଟଥିିଲା। ଏସଏିେ ଅମଲୁ୍ ପେଡି଼ାଙୁ୍ ପଚାେେିାେୁ ରସ କହଛିନ୍ରିର 
ଗଣ୍ା ଆଣେିା ପାଇଁ ଉଦ୍ମ ଜାେ ି େହଛି।ି ଏରନଇ ଉଦ୍ମ ଜାେ ି
େହଥିିରଲ ସରୁ୍ା ରକୌଣସ ିଚଡି଼ଆିଖାନାେୁ ଗଣ୍ା ଆଣେିା ସମ୍ଭେ ରହାଇନାହ ିଁ। 

ଅନ୍ ଚେିଆିଖାନାଗଡୁ଼କିରେ ରସମତି ି ଅଧିକ ଗଣ୍ା ନ ଥିୋେୁ ଏପର୍ଯ୍ନ୍ 
ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଗଣ୍ା ଅଣାରାଇ ପାେନିାହ ିଁ।  ପେଦିେ୍ଯକଙୁ୍ ଖସୁ ିକେେିା ପାଇଁ 
ରରରତ େୀଘ୍ର ରହାଇପାେେି ଗଣ୍ା ଆଣେିାକୁ ରଚଷ୍ା ଜାେ ିେଖିଛୁ। 

ସାପ କାମଡ଼ୁାରେ ଚାଷୀ ମତୃ
ବାଲି୍ ାଟଣା, ୨୨ା୯(େମେି):  ୋଲପିାଟଣା ଥାନା କୁେୁଞ୍ପିେୁ ଗ୍ାମ 
ପଞ୍ାୟତ ସାନ ମାଛପେୁ ଗ୍ାମରେ ସାପ କାମଡୁ଼ାରେ ଜରଣ ଚାରୀଙ୍ ମତୁୃ୍ 
ରହାଇଛ।ି ମତୃକ ରହଉଛନ୍ ି ଭ୍ରମେ ସାହୁ (୬୦)। ଖେେ ଅନୁସାରେ, 
ଭ୍ରମେ ଆଜ ିସକାେୁ ରକନାଲରେ େସାଇଥିୋ ମାଛ ଧୋ ଅନୁ୍ଣ ିଆଣେିା 
ପାଇ ଁରାଇଥିଲା ରେରେ ଏକ େରିାକ୍ତ ସାପ କାମେୁ ିଥିଲା। ରେକୁ ରେେ ି
ଅଗଣାରେ ଅନୁ୍ଣ ିଛାେେିା ସମୟରେ ରସ ତରେ ପେ ିରାଇଥିରଲ,  ଗେୁୁତେ 
ଅେସ୍ଥାରେ ତାଙୁ୍ ୋଲପିାଟଣା ରଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍ଥ୍ରକନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କେରାଇଥିଲା। 
ଅେସ୍ଥା ସଙ୍ଟାପନ୍ନ ରହୋେୁ  ତାଙୁ୍ କ୍ାପଟିାଲ ହସ୍ଟିାଲକୁ ପଠା 
ରାଇଥିଲା। ରହରଲ ରସଠାରେ ୋକ୍ତେ ତାଙୁ୍ ମତୃ ରରାରଣା କେଥିିରଲ। 

 � ସ୍ାମୀେ ଶବ ସହ ୨ୋତ ିେହବିା ଘଟଣା

ଝଙି୍କୁି ବୃଦ୍ାଶ୍ରମରେ 
ଛାଡ଼ରିେଲା ପଲୁସି

ଭୁବସନଶ୍ୱର,୨୨।୯(େମେି): ଚନ୍ଦ୍ରରେଖେପେୁ ଥାନା ମଣ୍ପ େସ୍ରିେ 
ୋମ ମଣୁୁ୍େୀଙ୍ ସରନ୍ଦହଜନକ ମତୃରଦହ ଉପେୁ ପେଦା ହଟଛି।ି ୋମକୁ 
ସ୍ତୀ ଝଙି୍ ି ମଣୁୁ୍େୀ ହତ୍ା କେଥିିୋ ରନଇ ପଲୁସି ସରନ୍ଦହ କେୁ ଅଟକ 
େଖିଥିଲା। ମାତ୍ର େେ େ୍େରଛେଦ େରିପାଟ୍ଯରେ ୋମକୁ ହତ୍ା କୋରାଉ 
ନ ଥିୋ ସ୍ଷ୍ ରହାଇଛ।ି ଅତ୍ାଧିକ ମଦ୍ପାନ କେେିାେୁ ୋମେ ମତୁୃ୍ 
ରହାଇଥିୋ ପଲୁସି ସରନ୍ଦହ କେୁଛ।ି ରସପରଟ ଦୁଇ ଦନି ରହେ ଥାନାରେ 
ଅଟକ ଥିୋ ଝଙି୍କୁି ଚନ୍ଦ୍ରରେଖେପେୁ ଥାନା ପଲୁସି ଛାଡ଼ରିଦଇଛ।ି 
ତାକୁ ଏକ େୃର୍ାଶ୍ରମରେ େଖାରାଇଛ ି ରୋଲ ି ପଲୁସି କହଛି।ି ରସପରଟ 
ସ୍ାମୀ ଅତ୍ାଧିକ ନେିାରେ େହୁଥିୋେୁ ୨ଦନି ରୋଇଥିୋ ଭାେ ି ରସ 
ଆଉ ଉଠାଇ ନ ଥିଲା। ରତଣ ୁରସ ମେରିାଇଥିୋ ଜାଣେିା ପରେ େେକୁ 
ରପାେେିାକୁ ରନଉଥିରଲ। ରତରେ େଭିନି୍ନ ଦଗିକୁ ରନଇ ଚନ୍ଦ୍ରରେଖେପେୁ 
ଥାନା ପଲୁସି ତଦନ୍ କେୁଥିୋ ଏସପି ିପ୍କାେ ପାଲ୍  ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି

େଶ ିଲଗାଇ ଯବୁକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ା
ଭୁବସନଶ୍ୱର,୨୨।୯(େମେି): ଭେତପେୁ ଥାନା ରାଟକିଆିେ ଜରଣ 
ରେୁକ ରେକରେ େେ ି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ା କେଛିନ୍।ି ମତୃକ ରହରଲ 
ୋରଜନ୍ଦ୍ର କୁମାେ ଦାେ (୩୯)। ପଲୁସି କହେିା ମତୁୋକ ୋରଜନ୍ଦ୍ର ଓ 
ତାଙ୍ ସ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ଅରନକ ସମୟରେ ପାେେିାେକି କେହ ଲାଗ ୁେହୁଥିଲା। 
ମଙ୍େୋେ ୋତରିେ ୋରଜନ୍ଦ୍ର ରେ ଭତିରେ େେ ି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ା 
କେଥିିରଲ। ପଲୁସି ପହଞ୍ ିମତୃରଦହକୁ ଜେତ କେ ିତଦନ୍ କେୁଛ।ି 

ସମାଜ ମଙ୍ଳ ହୁଣ୍ ିପକ୍ଷେୁ ଆରଲାଚନାଚକ୍ର
ଭୁବସନଶ୍ୱର,୨୨ା୯(େମେି): ଅସହାୟ କକ୍ଯଟ ପୀଡ଼ତିଙ୍ ପାଇ ଁ ପ୍ତଷି୍ା 
କୋରାଇଥିୋ ସମାଜ ମଙ୍େ ହୁଣ୍େି ଏକ େନୁ୍ମେିନ କାର୍୍ଯ କ୍ରମ ଓ 
ଆରଲାଚନାଚକ୍ର ଉତ୍େ ସାମ୍ବାଦକି ସଂର କାର୍୍ଯ ାେୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ତି 
ରହାଇରାଇଛ।ି ସମାଜ ମଙ୍େ ହୁଣ୍େି ପ୍ତଷି୍ାତା ୋପ ୁଓଝାଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 
ୋଜ୍େ େଭିନି୍ନ ଜଲି୍ାେୁ ସମାଜ ମଙ୍େ ହୁଣ୍ ି ସ୍ଥାପନ କେଥିିୋ 
େ୍କ୍ତେିରିେର ରରାଗ ରଦଇଥିରଲ। କାର୍୍ଯ କ୍ରମରେ େେଷି୍ ସାମ୍ବାଦକି 
ପ୍ଦୁ୍ମ୍ନ େତପଥୀ, ଉତ୍େ ସାମ୍ବାଦକି ସଂରେ ୋଜ୍ ସଭାପତ ିେଭୂିତ ିଭୂରଣ 
କେ, ସମାଜରସେୀ ସସ୍ତିା ଦାସ, ସମାଜରସେୀ େଃ େନ୍ଦନା ହେଚିନ୍ଦନ 
ପ୍ମଖୁ ରରାଗରଦଇଥିରଲ। େଭିନି୍ନ ଜଲି୍ାରେ ସମାଜ ମଙ୍େ ହୁଣ୍ ିପ୍ତଷି୍ା 
କେ ିକକ୍ଯଟପୀଡ଼ତିଙୁ୍ ରସୋ ରରାଗାଉଥିୋ ସମାଜରସେୀମାନଙୁ୍ ସମ୍ବର୍୍ତିତ 
କୋରାଇଥିଲା। ସମାଜ ମଙ୍େ ହୁଣ୍ ି ୋଜ୍େ େଭିନି୍ନ ଜଲି୍ା ଓ ଛକରେ 
ସ୍ଥାପନା ରହରଲ ୋଜ୍େ େହୁ ଅସହାୟ ଗେେି କକ୍ଯଟ ରୋଗୀ କଛି ିସାହାର୍ 
ପାଇପାେରିେ ରୋଲ ିଅତଥିିମାରନ ମତେ୍କ୍ତ କେଥିିରଲ। େଭିନି୍ନ ଜଲି୍ାେ 
ହୁଣ୍ ି ପ୍ତଷି୍ାତାଙ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜରସେୀ ନାୋୟଣ େଶି୍ାେ, ଚରି୍ତେଞ୍ନ 
ଦାସ, େେିେଙ୍େ ୋକୁଆ, ସେୁାନ୍ ନାୟକ ପ୍ମଖୁ ରରାଗରଦଇଥିରଲ।

ଲପି ିରହମ୍ୱ୍ରମ୍  ସ୍ାେକୀ ବକୃ୍ତାମାଳା
ଭୁବସନଶ୍ୱର,୨୨ା୯(େମେି): ଉତ୍େ େଶି୍େଦି୍ାେୟେ ଓଡ଼ଆି େଭିାଗ 
ଏେଂ େକଟେେ ଲପି ି ରହମ୍ବ୍ରମ୍  ସ୍ତୃ ି ପେରିଦେ ମେିତି ଆନୁକୁଲ୍ରେ 
‘ସପ୍ତମ ଲପି ି ରହମ୍ବ୍ରମ୍  ସ୍ାେକୀ େକୃ୍ତତାମାୋ’ େଶି୍େଦି୍ାେୟେ 
ଓଡ଼ଆି େଭିାଗ ସଭାଗହୃରେ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇରାଇଛ।ି ଏଥିରେ ଉତ୍େ 
େଶି୍େଦି୍ାେୟେ କୁେପତ ି ପ୍ରେସେ ସେତିା ଆଚାର୍ଯ୍ ଉଦ୍ ରାଟକ 
ଭାରେ ରରାଗଦାନ କେ ିେକଟେେ ଲପି ିରହମ୍ବ୍ରମ୍ ଙ୍ ଅେସି୍େଣୀୟ େ୍କ୍ତତି୍ୱ 
ଉପରେ ଆରଲାକପାତ କେଥିିରଲ। ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାରେ ଓଡ଼େିା 
ସାହତି୍ ଏକାରଡ଼ମୀେ ସଭାପତ ି େ. ହୃରୀରକେ ମଲ୍କି ଓ ଓଡ଼ଆି 
େଶି୍େଦି୍ାେୟ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାେୀ େ. େଜିୟ ନାୟକ ମଖୁ୍େକ୍ତା ଭାରେ 
ନଜିେ ଅଭଭିାରଣ େଖିଥିରଲ। କାର୍ଯ୍କ୍ରମରେ ଓଡ଼ଆି େଭିାଗ ମଖୁ୍ 
ପ୍ରେସେ ସରନ୍ାର ତ୍ରପିାଠୀ ସଭାପତତି୍ୱ କେଥିିୋରେରେ ସଭାେ 
ପ୍ାେମ୍ଭରେ େକଟେେ ଲପି ି ରହମ୍ବ୍ରମ୍  ସ୍େଣକିା ପାଠ କୋରାଇଥିଲା। 
ଇତ୍େସେରେ ୋନ୍ନିରିକତନେ ପ୍ରେସେ ସେତିା ପ୍ଧାନ ଏେଂ 
ଓଡ଼େିାେ ଅନନ୍ ସାେସ୍ତ ସାଧକ କେ ିେକ୍ଷକ ନାୟକଙୁ୍ ‘େକଟେେ ଲପି ି
ରହମ୍ବ୍ରମ୍  ସ୍ାେକୀ ସମ୍ାନ -୨୦୨୧’ରେ ସମ୍ାନତି କୋରାଇଥିଲା। ସ୍ତୃ ି
ପେରିଦେ ସଭାପତ ିପ୍ରେସେ ନାୋୟଣ ସାହୁ କାର୍୍ଯ କ୍ରମେ ସଞ୍ାେନ 
କେଥିିୋରେରେ ଓଡ଼ଆି େଭିାଗେ ସହାୟକ ପ୍ରେସେ େୁଦ୍ରନାୋୟଣ 
ମହାପାତ୍ର ରେରରେ ଧନ୍ୋଦ ଅପ୍ଯଣ କେଥିିରଲ।

ପଲୁସିେ ‘ବସ୍କୁି ଚାଲ’ ଅଭଯିାନ
ଭୁବସନଶ୍ୱର,୨୨।୯(େମେି): କମସିନରେଟ୍  ପଲୁସି ପକ୍ଷେୁ େୁଧୋେ 
ମରଞ୍ଶ୍େ ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଯତ ଆଖଣ୍େମଣୀ େସ୍ରିେ ‘େସ୍କୁି ଚାଲ’ 
ଅଭରିାନ କୋରାଇଛ।ି ଏଥିରେ େସ୍ରିେ େହୁଥିୋ ରଲାକ ସହ 
ପଲୁସି େଭିନି୍ନ ଦଗିକୁ ରନଇ ଆରଲାଚନା କେଛି।ି େସ୍ରିେ ନେିା 
କାେୋେ ରୋକେିା, ନେିା ରେପାେୀଙ୍ େରିୟରେ ପଲୁସିକୁ ଜଣାଇୋ, 
ଅପୋଧୀଙୁ୍ ଆତ୍ମରଗାପନ େରିୟରେ ୋେଣ କେେିା ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ 
ରଦୋକୁ କୁହାରାଇଥିଲା। ରସହପିେ ି ସ୍ଲୁ ଓ କରଲଜରେ ପଢ଼଼ୁଥିୋ 
ପଲିାଙ୍ ଦ୍ାୋ ନୃତ୍ଗୀତେ କାର୍ଯ୍କ୍ରମ କୋରାଇଥିଲା। ଏଥିସହତି କୃତ ି
ପ୍ତରିରାଗୀଙୁ୍ ପେୁସ୍ତୃ କୋରାଇଥିଲା। ରସପରଟ େସ୍ରିେ ଅଭାେ 
ରରାଗୁଁ ପାଠ ପଢ଼଼େିାେୁ େଞ୍ତି ରହଉଥିୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ସମସ୍ ପ୍କାେ 
ସହରରାଗ ରରାଗାଇ ଦଆିରେି। ଏହାସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ େ୍ାଗ୍ , ପସୁ୍କ 
ଓ ପାଠ ପଢ଼଼େିାେ େଭିନି୍ନ ଉପକେଣ ରରାଗାଇ ଦଆିରାଇଥିଲା। େସ୍େି 
ସମସ୍ଙୁ୍ ପଲୁସିକୁ ସହରରାଗ କେେିା ଲାଗ ି କୁହାରେିା ସହ ପଲୁସିେ 
ମତି୍ର ରହୋକୁ କୁହାରାଇଛ।ି ଏଥିରେ ପଲୁସି କମସିନେ ରସୌରମନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ୟିଦେ୍ଯୀ, ଅତେିକି୍ତ ପଲୁସି କମସିନେ ରେଖା ରଲାହାନୀ, େସିପି ି
ଉମାେଙ୍େ ଦାେ, ରଜାନ୍  ଏସପି ି ସଞ୍ୀେ େତପଥୀ, ଥାନା ଅଧିକାେୀ 
ସଧୁୀେ ସାହୁଙ୍ ସରମତ ସାହ ିଓ େସ୍େି ମେୁେୀମାରନ ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ।

ସ୍ଲୁ୍  ପେେିଶ୍ଶନରେ ଡଆିଇପଆିର୍ ଓ 
ଭୁବସନଶ୍ୱର,୨୨ା୯(େମେି): ଭୁେରନଶ୍େ ଜଲି୍ା 
ସଚୂନା ଓ ରଲାକ ସମ୍ପକ୍ଯ ଅଧିକାେୀ ପଠାଣ ିୋଉତ 
ରସାମୋେ ଅପୋହ୍ଣରେ ୋଲଅିନ୍ା େ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଯତ 
ସତ୍ଭାମାପେୁ ଉଚ୍ଚ େଦି୍ାେୟ ପେଦିେ୍ଯନ 
କେଛିନ୍।ି ଏହ ି ଗସ୍ ଅେସେରେ ଶ୍ରୀ ୋଉତ 
େଦି୍ାେୟେ ପ୍ଧାନ େକି୍ଷୟତି୍ରୀ ନେନିୀ ପ୍ଭା ଦାେ ଓ 
କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍େକି୍ଷକ େେତ କୁମାେ େସନ୍ୋୟଙ୍ ସହତି 
େଦି୍ାେୟେ ସମସ୍ା ସମ୍ପକ୍ଯରେ ଆରଲାଚନା 
କେଥିିରଲ। ଆଗାମୀ ଦନିରେ ଏହ ିସ୍ଲୁକୁ ୋଜ୍ 
ସେକାେଙ୍ ‘ରମା ସ୍ଲୁ’ରରାଜନାରେ ସାମଲି୍  
କୋଇୋ ତଥା େଦି୍ାେୟେ ସାମଗ୍କି େକିାେ 
ପାଇ ଁ ପେୁାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ସରମତ େଦି୍ାେୟ 
କରୃ୍ତ୍ଯପକ୍ଷ େରିେର ଧ୍ୟାନ ରଦୋ ଦଗି ପ୍ତ ି ରସ 
େସୃି୍ତ ଆରଲାଚନା କେଥିିରଲ। ଶ୍ରୀ ୋଉତ ମଧ୍ୟ 
ଏହ ି େୀକ୍ଷାନୁଷ୍ାନେ ପେୁାତନ ଛାତ୍ର। ଏରେ ଏହ ି
ସ୍ଲୁରେ ୩େହେୁ ଊର୍ଦ୍୍ଯ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନେତ। 
େଦି୍ାେୟେ େଭିନି୍ନ ଅଭାେ ଅସେୁଧିା ସମ୍ପକ୍ଯରେ 
ଶ୍ରୀ ୋଉତ ଆରଲାଚନା କେେିା ସହତି ରମା ସ୍ଲୁ 
ରରାଜନାରେ ଅଧିକେୁ ଅଧିକ ପେୁାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ରରାଡ଼ ିରହୋ ତଥା େଦି୍ାେୟେ େକିାେ ଧାୋରେ 
ସାମଲି୍  ରହୋ ପାଇ ଁଆହ୍ବାନ ରଦଇଥିରଲ।

 �ବେଷି୍ଠ ନାଗେକିଙ୍କ ସହ ପଲୁସି୍  କମସିନେଙ୍କ ରବୈଠକ

‘ମାଧ୍ୟମ’ରେ ସମାଧାନ ରହବ ସମସ୍ା

ଚତି୍ରରେ ଚତି୍ରରେ ପଷୁ୍କିେ େବିସ
ଭୁବସନଶ୍ୱର,୨୨।୯(େମେି): ରପାରଣ ଅଭରିାନ ଅଧୀନରେ 
ସ୍ଥାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରଲରପ୍ାସୀ କରଲାନୀରେ ପଷୁ୍କିେ ଦେିସ 
ଅେସେରେ ପଷୁ୍କିେ ଖାଦ୍ରେ ଚତି୍ର ଆଙି୍ ନଆିୋ ଉପାୟରେ 
ପାେତି ରହାଇରାଇଛ।ି ପ୍ତେିର୍ଯ ରସରପଟେମ୍ବେ ମାସ ୧ତାେଖିେୁ 
୭ପର୍୍ଯ ନ୍ ପଷୁ୍କିେ ଦେିସ ପାେନ କୋରାଉଥିୋ ରେରେ ଚେତି 
େର୍ଯ ଏକ ମାସ ଧେ ି ଏହ ି ଦେିସ ପାେତି ରହେ। ରସହ ି ଆଧାେରେ 
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ନୱାେ ିକମ୍ଯୀ ଉମ୍ତିୋ ଦାସଙ୍ ତତ୍ତାେଧାନରେ ପଷୁ୍କିେ 
ଦେିସ ପାେତି ରହାଇରାଇଛ।ି ଏହ ିଅେସେରେ ୬ଜଣ ଗଭ୍ଯେତୀଙୁ୍ 
ଅଙ୍ନୋଡ଼ ି ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କୋରାଇ େଭିନି୍ନ ପ୍କାେ ସଆୁଦଆି 
ଖାଦ୍ ପ୍ସୁ୍ତ କେ ି ଖାଇୋକୁ ଦଆିରାଇଥିଲା। ରସହପିେ ି ପଷୁ୍କିେ 
ଦେିସ ଉପଲରକ୍ଷ ମହେିାମାରନ କମୋ, ସେୁଜ ଏେଂ ଧୋ େଙ୍ରେ 
େଭିନି୍ନ ପଷୁ୍କିେ ଖାଦ୍ ସାମଗ୍ୀକୁ ମେିାଇ ଜରଣ ଗଭ୍ଯେତୀଙ୍ ଚତି୍ର 
ଆଙି୍ଥିରଲ। ୋଲ ିଚାଉେ, କଖାେୁ, ପାଣକିଖାେୁ, ୋଇଗଣ, କଦେୀ, 
ଟମାରଟା ଆଦ ି ସେୁଜ ପନପିେେିା ସହ ଖିେ, ଦହ,ି ରଛନା ଆଦ ି
ପଷୁ୍କିେ ଖାଦ୍ରେ ତାହାକୁ ସଜ୍ା ରାଇଥିଲା। ରକଉ ଁଖାଦ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 
ପ୍ସତୂ,ି ଗଭ୍ଯେତୀ ଏେଂ ୭ମାସେୁ ୩େର୍ଯ ପର୍୍ଯ ନ୍ େେିଙୁ୍ ଉପରକୁ୍ତ ରତ୍ନ 
ନଆିରାଇ ପାେେି ରସ େରିୟରେ ସମସ୍ଙୁ୍ ସରଚତନ କୋରାଇଥିଲା। 
ରସହପିେ ି ଅନ୍ନପ୍ାସନ୍ନ, ହାତଧଆୁ ଦେିସ, ସାନଟିାଇଜ୍  ସହ ପ୍ତ ି
ମାସରେ ଏଭେ ି୨ଟ ିଭନି୍ନ ଭନି୍ନ କାର୍୍ଯ କ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସରଚତନୋର୍ତ୍ଯା 
ପ୍ଦାନ କୋରାଉଥିୋ ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ କହଛିନ୍।ି 

ନନ୍ଦନକାନନରେ ଗଣ୍ା ର�ାଜୁଛନ୍ ିପଯ୍ଶ୍ଟକ

ଗ୍ାସ୍ ସଲିଣି୍େ 
ରଚାେ ି

୨ ଗରିଫ

ବନିା ଗଣ୍ାରେ ଗଣ୍ା େବିସ
ଆଜ ି ଥିଲା େଶି୍ ଗଣ୍ା ଦେିସ। ଏହ ି ଉପଲରକ୍ଷ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ଥମ କେ ି ଗଣ୍ା 
ଦେିସ ପାେନ କୋରାଇଛ।ି ଗଣ୍ାମାନଙ୍େ ସଂେକ୍ଷଣ ଓ େଂେେୃର୍କୁି ରନଇ ଇଣ୍ଆିନ 

ଅଏଲ କରପ୍ଯାରେସନ୍  (ଆଇଓସଏିଲ୍) ତେେେୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପେସିେରେ 
ଏକ ସରଚତନତା କାର୍୍ଯ କ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଇଓସଏିଲ୍ 

ତେେେୁ ଗଣ୍ାକୁ ତାଙ୍େ େଭୁସଂରକତ(ମାସ୍ଟ) ଭାରେ ନଆିରାଇଛ।ି 
ଏହ ି ଅେସେରେ ରସଠାରେ ଥିୋ କଛି ି  ପର୍୍ଯ ଟକମାନଙୁ୍  

ରସଭ  ଗଣ୍ା  ଚତି୍ରତି ଥିୋ ଗଞ୍ ି େଣ୍ଟନ 
କୋରାଇଥିଲା |

ସାେଳା ୋସ ଥିରଲ କ୍ରାନ୍କିାେୀ ମହାକବ ି
ଭୁବସନଶ୍ୱର,୨୨ା୯(େମେି): 
ଜୋହାେଲାଲ ରନହେୁ 
େଶି୍େଦି୍ାେୟ, ନୂଆଦଲି୍ୀେ 
ଭାେତୀୟ ଭାରାରକନ୍ଦ୍ରରେ 
ଆଦକିେ ି ସାେୋ ଦାସ 
ଓଡ଼ଆି ଅଧ୍ୟୟନ ରକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷେୁ 
‘ମହାଭାେତ ଓ ସାେୋଦାସ’ 
େୀର୍ଯକ ଆରଲାଚନାଚକ୍ର 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇରାଇଛ।ି ଏଥିରେ 
େଶି୍ଭାେତୀ, ୋନ୍ନିରିକତନେ 
ଅେସେପ୍ାପ୍ତ ହନି୍ଦୀ େଭିାଗେ ପ୍ରେସେ ହେଶି୍  ଚନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ର ମଖୁ୍େକ୍ତାଭାରେ 
ରରାଗରଦଇ ସାେୋ ଦାସଙୁ୍ ଜରଣ କ୍ରାନ୍କିାେୀ ମହାକେ ି ରୋଲ ି କହଥିିରଲ। 
ଦୀର୍ଯ ୧୦େର୍ଯ ଧେ ି ସାେୋ ମହାଭାେତେ ଅନୁୋଦ କାର୍୍ଯ ରେ ନରିକୁ୍ତ କେ ି
ସାେୋ ଦାସଙ୍ କାେ୍ ରକୌେେ, ଚେତି୍ର ଚତି୍ରଣ, ନୂଆକଥାେ ସଂରରାଜନା 
ଏେଂ େଭିନି୍ନ େବ୍ଦକୁ େଚିତି୍ରେୂରପ କପିେ ି ଅଥ୍ଯ ପ୍ଦାନ କେଛିନ୍ ି ତାହା େର୍୍ଯନା 
କେଥିିରଲ। ଭାରାରକନ୍ଦ୍ରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରେସେ ଓମ୍ ପ୍କାେ ସଂି ହନି୍ଦୀ କେ ିକେୀେ 
ଓ ତୁେସୀ ଦାସଙ୍ ସହତି ସାେୋ ଦାସଙୁ୍ ତୁେନା କେ ିମହାଭାେତରେ ତାଙ୍େ 
ରେୈେଷି୍୍ ପ୍ତପିାଦନ କେଥିିରଲ। ଓଡ଼ଆି ରଚୟାେେ ପ୍ରେସେ ଉଦୟନାଥ ସାହୁ 
ସ୍ାଗତଭାରଣ ରଦଇଥିୋରେରେ ସଂସ୍ତୃ ମହାଭାେତ ଓ ସାେୋ ମହାଭାେତେ 
ତୁେନାତ୍ମକ େେିେଣୀ ପ୍ଦାନ କେଥିିରଲ। ଭାରା ରକନ୍ଦ୍ରେ ଅଧ୍ୟାପକ େକଟେେ 
ମାଲ୍ ଖାନ୍  ସଂି ଏହ ିରୱେନିାର୍ କୁ ପେଚିାେନା କେ ିଧନ୍ୋଦ ପ୍ଦାନ କେଥିିରଲ।

ଭୁବସନଶ୍ୱର,୨୨ା୯(େମେି)

ୋଜ୍ େେଷି୍ ନାଗେକି ମହାସଂରେ 
ସଭାପତ ି ତଥା େେଷି୍ ଆଇନ୍ ଜୀେୀ 
ମଧମୁାଧେ ରଜନାଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରେ 
ଏକ ପ୍ତନିଧିି ଦେ ପଲୁସି୍  କମସିନେ 
ରସୌରମନ୍ଦ୍ର ପ୍ୟିଦେ୍ଯୀଙ୍ ସହ ସାକ୍ଷାତ 
କେଥିିରଲ। ମହାସଂର ତେେେୁ 
େେଷି୍ ନାଗେକିମାନଙ୍େ େଭିନି୍ନ 
ସମସ୍ା ରନଇ ଆରଲାଚନା 
କୋରାଇଥିଲା। ୋଜଧାନୀେ େଭିନି୍ନ 
ଥାନାମାନଙ୍େ ପେଧିି େଦୋରାଇ 
ସାଧାେଣ ରଲାକଙ୍ ସେୁଧିାକୁ ଦୃଷ୍ରିେ େଖି 
ତୁେନ୍ ନୂତନ ସୀମା ନରି୍୍ଯାେଣ କୋରେି, ମହେିା 
ରେସ୍ ଭେ ିେେଷି୍ ନାଗେକିମାନଙ୍େ ସମସ୍ାେ 
ସମାଧାନ କେେିାକୁ ନୂତନ ଭାରେ ‘ମାଧ୍ୟମ’େ 
ପ୍ଚେନ କୋରେି ରୋଲ ି ପଲୁସି୍  କମସିନେ 
କହଥିିୋ ମହାସଂର ପକ୍ଷେୁ ସଚୂନା ଦଆିରାଇଛ।ି 

ଏହାଦ୍ାୋ େହୁତ ମାମଲା କମରିେି ଓ େେଷି୍ 
ନାଗେକିମାରନ େରିେର ଉପକୃତ ରହରେ। 
େେଷି୍ ନାଗେକିମାନଙ୍ ରସୋ, ସାହାର୍ 
ଓ ସେୁକ୍ଷାକୁ ପଲୁସି୍  ପ୍ାଥମକିତା ରଦୋ ସହ 
ଅତ ି ଆେେ୍କ ସ୍ଥାନମାନଙ୍ରେ ୋସ୍ାପାେ 
ରହୋପାଇଁ େୁଟ୍  ଓଭେବ୍ଜି୍  କେେିାକୁ ପ୍କ୍ରୟିା 
କେରିେ ରୋଲ ିପ୍ତେିରୁତ ିରଦଇଥିରଲ। ଏହାସହତି 

ଭୁେରନଶ୍େେ ରୋେିକ ସମସ୍ା 
ସମାଧାନ କୋରେିା ସହ େେଷି୍ 
ନାଗେକିମାନଙ୍ ଗାଡ଼ ି ପାଇଁ ନୂଆ 
ପ୍କାେେ ଷ୍କିେ ରରାଗାଇରଦରେ 
ରୋଲ ିଶ୍ରୀ ମଶି୍ର କହଥିିରଲ। ଖଣ୍ଗେି ି
ନକିଟସ୍ଥ ରୋଇରେଣ୍ଟ ଗାଲାକ୍ ି
ସରମତ ଆେେ୍କ ସ୍ଥାନଗଡୁ଼କିରେ 
ସାଧାେଣ ରଲାକଙ୍ ସେୁଧିା ପାଇଁ 
େଟି୍  ହାଉସ୍  ସ୍ଥାପନ କେେିାକୁ 
ପ୍କ୍ରୟିା କେରିେ ରୋଲ ି କହଥିିରଲ। 
ଏହ ି ରେୈଠକରେ ଅତେିକି୍ତ ପଲୁସି୍  
କମସିନେ ରେଖା ରଲାହନ ି ଓ 

େେଷି୍ ନାଗେକି ସଂରେ ସଭାପତ ି ଶ୍ରୀ ରଜନାଙ୍ 
ସହ ଉପସଭାପତ ିଅକ୍ଷୟ କୁମାେ ମଶି୍ର, ସମ୍ପାଦକ 
ରଗୁେ କରିୋେ ସାହୁ, େଜିୟ କୁମାେ ଦାେ, 
ଗରଣେଚନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ର, େଣଜତି୍  ୋୟ, େମାେଙ୍େ 
ପଟ୍ଟନାୟକ, ମଦନରମାହନ ଭୂୟାଁ ଓ ପ୍ୋନ୍ 
ତ୍ରପିାଠୀ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ। 

 

ମଶିନ ଶକ୍େି ପଞ୍ାୟତସ୍େୀୟ ସମନ୍ୱୟ ରମଳା

ବଡ଼ରଘନୁାଥ୍ରୁ,୨୨ା୯(େମେି)

ଭୁେରନଶ୍େ ଉପକଣ୍ଠ ଜଟଣୀ ନେି୍ଯାଚନ ମଣ୍େୀ ମଦନପେୁ 
ପଞ୍ାୟତ ଅେିସ ପେସିେରେ ମେିନ େକ୍ତ ି ମହେିା 
ସଂଗଠନ ଦ୍ାୋ ପଞ୍ାୟତସ୍େୀୟ ସମନ୍ବୟ ରମୋ ଅନୁଷ୍ତି 
ରହାଇରାଇଛ।ି ମହେିାମାନଙୁ୍ ସ୍ାେଲମ୍ବୀ,ସେକ୍ତକେଣ 
କେେିା ଦଗିରେ, ୋଜ୍ ସେକାେଙ୍ େଭିନି୍ନ ରରାଜନା 
ସମ୍ପକ୍ଯରେ ଆରଲାଚନା କୋରାଇଥିଲା। ଏଥÒରେ 
୨୫ଟ ି ମହେିା ସଦ୍ୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ୀକୁ ୩ଟ ି େ୍ାଙ୍ 
ମାଧ୍ୟମରେ ରକାଟଏି ରକାେଏି ଲକ୍ଷଷ୍ ଟଙ୍ାେ ଋଣ ପ୍ଦାନ 
କୋରାଇଥÒୋ ରରାରଣା କୋରାଇଥିଲା। ଏହ ି ଅଥ୍ଯରେ 
ମହେିାମାରନ ସ୍ାେଲମ୍ବୀ ରହାଇପାେରିେ ରୋଲ ି େଭିନି୍ନ 

େକ୍ତାମାରନ ମତେ୍କ୍ତ କେଥିÒରଲ। ଏଥÒପାଇଁ ମହେିାମାରନ 
ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍।ି ଏଥÒରେ ମଖୁ୍ ଅତଥିି 
ଭାରେ ଜଟଣୀ ମେିନ େକ୍ତ ି ସଂରରାଜକ ସରନ୍ାର ଦାସ 
ରରାଗ ରଦଇ ଉଦ୍ାଟନ କେଥିିରଲ। ଅତଥିି ଭାରେ େ୍ଲକ 
ରପ୍ାରଜକଟେ ମ୍ାରନଜେ ସଭୁଦ୍ରା ପଣ୍ା, ପ.ି ଏଲ. ସ ିମମତା 
େସ୍ଆି, ପଞ୍ାୟତ ଅେିସେ ଚରି୍ତେଞ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, 
ମଦନପେୁ ପଞ୍ାୟତ ମେିନ େକ୍ତ ି ସଭାରନତ୍ରୀ ପଷୁ୍ାଞ୍େ ି
ରଜନା, ମଦନପେୁ ସେପଞ୍ େେ୍ତିା ନାୟକ, ରେୁରନତା 
ହୃଦାନନ୍ଦ ଜୟସଂିହ(କାେୁ), େଶି୍ଵନାଥ ରେରହୋ, 
େେ ି ନାୋୟଣ ସାହୁ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ। ମେିନେକ୍ତ ି
ପଞ୍ାୟତ ସ୍େୀୟ ଏ କାର୍୍ଯ କ୍ରମରେ  ରେୁ ରନତା ହୃଦାନନ୍ଦ 
ଜୟସଂିହ ମଖୁ୍ ଆରୟାଜକ ଭାରେ କାର୍୍ଯ  ତୁଲାଇଥିରଲ।

ତମାସ୍ା ୨୨ା୯ (େମେି): ଗ୍ାସ ସଲିଣି୍େ ରଚାେ ି କେେିା 
ଅଭରିରାଗରେ ଦୁଇ ଜଣଙୁ୍ ଗେିେ କେଛି ି ଭେତପେୁ ଥାନା 
ପଲୁସି। ଗେିେ ଦୁଇଜଣ ରହରଲ ଭେତପେୁ ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଯତ 
ହେପାେ୍ଯତୀ ସାହେି ସଲୁି ନାୟକ (୨୪) ଓ ଜ୍ଞାନ େଭୁି ନାୟକ 
(୧୯)। ପଲୁସି ସଚୂନା ଅନୁରାୟୀ, ଗତ ୧୧ ତାେଖି ଦନି 
ହେପାେ୍ଯତୀ ସାହେି ଅହଲ୍ା ନାୟକଙ୍ ରେୁ ଏକ ଗ୍ାସ 
ସଲିଣି୍େ ରଚାେ ିରହାଇଥିଲା। ସାନୁ, ସଲୁି ଓ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍ ସଲିଣି୍େ 

ରଚାେ ି କେଥିିୋ ଜାଣ ି ଅହଲ୍ା ଭେତପେୁ ଥାନାରେ ଏତଲା 
ରଦଇଥିରଲ। ଅଭରିକୁ୍ତଙ୍ ନାମରେ ଏତଲା ରଦୋେୁ ସାନୁ ଓ 
ତାେ ୩ ସହରରାଗୀ ମେି ି ଅଭରିରାଗକାେୀ ଅହଲ୍ା ଓ ତାଙ୍ 
ସ୍ାମୀ େେିଞ୍ ିନାୟକଙୁ୍ ମାଡ଼ ମାେଥିିରଲ। ଆଜ ିଭେତପେୁ ପଲୁସି 
ଅଭରିକୁ୍ତ ସଲୁି ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଗେିେ କେ ି ରକାଟ୍ଯ ଚାଲାଣ କେଛି।ି 
ସଚୂନା ଥାଉ କ,ି ଗତ ୧୯ ତାେଖି ଦନି ରଟଣାେ ମଖୁ୍ ଅଭରିକୁ୍ତ 
ୋରକେ ନାୟକ ଓେଫ୍ ସାନୁକୁ ରକାଟ୍ଯ ଚାଲାଣ କୋରାଇଥିଲା।

ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ଦଦ୍ାୋ େଲାଙ୍ୀେରେ େଜୁି ସଦ୍ାସ୍ଥ୍ ସ୍ାଟ୍ଯ କାେ୍ଯ େଣ୍ଟନ ଓ ଉନ୍ନତମିେୂକ ପ୍କଳ୍ପେ େଭୁାେମ୍ଭ।
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ଗରୁୁବାର,
୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ଆଧନୁତିାର ଛାପ ସାଙ୍ଗକୁ 
ଇଲେଲକ୍ ରୋନକି୍  ମଡିଆି ଲ�ାଗୁଁ 

ପଥପ୍ାନ୍ତ ନାଟକଠାରୁ ଦୂଲରଇ �ାଉଛନ୍ତ ି
�ବୁପଢ଼ି।ି ସାମାଜକି ବାର୍ତ୍ା ପାଇଁ ଲେଉ 

ଅବା ସମାଜ ପରବିର୍ତ୍ନ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର 
ମାଧ୍ୟମ ଥିୋ ‘ପଥପ୍ାନ୍ତ ନାଟକ’। 
ମେୁଁଲର ବନିା ଲମକପ୍  ଓ ବନିା 
ଲକୌଣସ ି ସାଜସଜ୍ାଲର ଲସ ମଞ୍ଚଲର 
ଅଭନିୟ କରନ୍ତ।ି ପଥପ୍ାନ୍ତ ନାଟକକୁ 
ବଞ୍ଚାଇରଖିବା ପାଇଁ ଅେରେ ୋଗଛିନ୍ତ।ି ଲ�ଲକୌଣସ ି ମେୂୁର୍ତ୍ଲର 

ଲ�ଲକୌଣସ ିବଷିୟବସୁ୍ ଲନଇ ଲ�ାୋ ଆକାଶ ତଲେ େଜାର 
େଜାର ଦଶତ୍କଙୁ୍ ସାମାଜକି ବାର୍ତ୍ା ଲଦବାଲର ନଜିର 

ପ୍ୟାସ ଜାର ିରଖିଛନ୍ତ।ି ଏ ଦଗିଲର �ବୁଲଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍ ତାେମି 
ଲଦବା ସେ ସମସାମୟକି କଥାବସୁ୍କୁ ଲନଇ ରାଜଧାନଠୀ 
ଭୁବଲନଶ୍ୱରର ବସ୍ଠିାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ 
ଜଲି୍ାଲର ପଥପ୍ାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମଲର ସାମାଜକି ବାର୍ତ୍ା 
ଲଦଉଛନ୍ତ।ି ଦଠୀରତ୍ ୩୫ବଷତ୍ରୁ ଊର୍ଦ୍ତ୍ ଲେବ ପଥପ୍ାନ୍ତ 

ନାଟକ ପାଇଁ ଅେରେ ନଜିର ପ୍ୟାସ ଜାରରିଖିଛନ୍ତ।ି ଲସ 
ଲେଉଛନ୍ତ ିଭୁବଲନଶ୍ୱର ଶଶିପୁାେଗଡ଼଼ର ସ୍ୱର୍ତ୍େତା ଲଜନା। 

ବୟସ ୫୧। ସ୍ୱର୍ତ୍େତାଙ୍ ରର ପରୁଠୀ ଜଲି୍ାର ବ୍ରହ୍ମଗରି।ି 
ନାଟକ ଓ ଅଭନିୟ ଜଗତଲର ଲସଭେ ି ଲକୌଣସ ି ଶକି୍ା ନ 

ଥିଲେ ବ ି ପଥପ୍।।ନ୍ତ ନାଟକକୁ ନଜି ଜଠୀବନର ବ୍ରତଭାଲବ 
ଗ୍ରେଣ କରଛିନ୍ତ ି ଲସ। ସଟି ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାରବିା ପଲର 

ଶକି୍ା ସୋୟକ ଚାକରି ିପାଇଥିଲେ। କନୁି୍ତ ସମାଜଲସବା 
ତାଙୁ୍ ଏଥିରୁ ବରିତ ିଲନବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରଥିିୋ। 

ଧଠୀଲର ଧଠୀଲର ବଭିନି୍ନ ନାଟ୍ୟସଂସ୍ାଲର 
ଏମତି ି ଅଭନିୟ କରୁ କରୁ ପଥପ୍ାନ୍ତ 

ନାଟକ ଜଗତଲର ନଜିର 
ଆଧିପତ୍ୟ ବସି୍ାର କରବିାଲର 

ୋଗଲିେ। ଲକଲତଲବଲେ 
ତାଙ୍ ନାଟକଲର 
ବାେ୍ୟବେିାେର କଥା ଥାଏ 
ତ ଆଉ ଲକଲତଲବଲେ 
ନାରଠୀ ନ�ିତ୍ାତନା, ଲଶାଷଣ, 
ନାରଠୀଙ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟଗତ 

ସମସ୍ୟା, ଶଶି ୁ ଅଧିକାର, 
ଜଙ୍ଗେ ସରୁକ୍ା, ଏଚ୍ ଆଇଭ ି

ଏଡସ୍ , ଶଶି ୁ ଶ୍ରମକିର ବାର୍ତ୍ାକୁ 
ଲନଇ ପଥପ୍ାନ୍ତ ନାଟକ ପରଲିବଷଣ 

କରଛିନ୍ତ।ି ପଥପ୍ାନ୍ତ ନାଟକକୁ ଲନଇ 
ବଭିନି୍ନ କ୍ୟାଲପେନ୍ ର ଆଲୟାଜନ କରଛିନ୍ତ।ି 

ଏମତିକି ି ପଥପ୍ାନ୍ତ ନାଟକ ମମ୍ୁାଇ, ଲକାେକାତା, ଦଲି୍ଠୀ, 
ଛତଶିଗଡ଼଼, ମଧ୍ୟପ୍ଲଦଶ ଆଦ ି ସ୍ାନଲର ପରଲିବଷଣ କରଛିନ୍ତ।ି 

ଏଥିପାଇଁ ୧୯୮୬ ମସେିାରୁ ପଥପ୍ାନ୍ତ ନାଟକ ପରଲିବଷଣ ଲନଇ 
‘ଲଚତାବନଠୀ’ ଗରୁପ୍  ଗଠନ କରଛିନ୍ତ।ି ବଭିନି୍ନ ସରକାରଠୀ ଓ ଲବସରକାରଠୀ 
ସଂସ୍ା ପକ୍ରୁ ପଥପ୍ାନ୍ତ ନାଟକ କରଛିନ୍ତ।ି ଏପରକି ି ୧ଶେରୁ ଊର୍ଦ୍ତ୍ 
ପେିାମାନଙୁ୍ ପଥପ୍ାନ୍ତ ନାଟକ 
ସପେକତ୍ଲର ଶକି୍ା ଲଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଏଲବସରୁ୍ା ୭ଶେରୁ 
ଊର୍ଦ୍ତ୍ ପାଣୁ୍େପି ି ଲେଖିଛନ୍ତ ି
ସ୍ୱର୍ତ୍େତା। ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚେକୁ 
�ାଇ ଲସଠାକାର ଗ୍ରାମବାସଠୀ 
ତଥା ଅଞ୍ଚେବାସଠୀଙ୍ ସେ 
ମଶି ି ସମସ୍ୟା ସପେକତ୍ଲର 
ଜାଣବିା ପଲର ଲସମାନଙ୍ 

ଗାଁଲର ନାଟକ ପରଲିବଷଣ କରଛିନ୍ତ।ି ପା�ାପାଖି ୩େଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ତ୍ ନାଟକ 
ପରଲିବଷଣ କରଛିନ୍ତ ିଲସ। ଲକବେ ନଜି ଭତିଲର ଏେ ିକୋକୁ ସଠୀମତି ନ 
ରଖି ମେେିାମାନଙୁ୍ ବ ିଏଲକ୍ତ୍ରଲର ଆଗକୁ ଆସବିା ପାଇଁ ଶକି୍ା ଲଦଇଛନ୍ତ।ି 
ରାଜଧାନଠୀର ବଭିନି୍ନ ବସ୍କୁି ବୁେ ିଶଶି ୁଅଧିକାର, ଶଶି ୁଶକି୍ା, ଶଶି ୁସରୁକ୍ା, 
‘ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭୁବଲନଶ୍ୱର, ସବୁଜ ଭୁବଲନଶ୍ୱର’ ଆଦ ି ଉପଲର ପଥପ୍ାନ୍ତ 
ନାଟକ ପରଲିବଷଣ କରୁଛନ୍ତ।ି ଲକବେ ପଥପ୍ାନ୍ତ ନାଟକଲର 
ସଠୀମତି ନାୋନ୍ତ ି ସ୍ୱର୍ତ୍େତା ବଭିନି୍ନ ସମୟଲର ‘ସାଇଲକା 
ଥିଏଟର’ ମାଧ୍ୟମଲର ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ାର 
ଅନୁନ୍ନତ ଗାଁମାନଙ୍ଲର ସାଇକଲ୍  ଧର ି ବୁେ ିଲସ 
ସଲଚତନତାର ବାର୍ତ୍ା ଲଦଇଛନ୍ତ।ି ପଥପ୍ାନ୍ତ 
ନାଟକ ପାଇଁ ଲକଲତଲବଲେ ତାଙୁ୍ �ାେ ି

ପାଦଲର ଟ୍ରଙ୍ଗଗ୍   ମଣୁ୍ାଇ �ବିାକୁ ପଡ଼ଛି ିତ ଆଉ ଲକଲତଲବଲେ 
ଦନିଦନି ଧର ିଚାେଚିାେ ିଗନ୍ତବ୍ୟସ୍େଲର �ାଇ ପେଞ୍ଚ ିନାଟକ 
ପରଲିବଷଣ କରଛିନ୍ତ।ି ଏସପେକତ୍ଲରତ୍ ସ୍ୱର୍ତ୍େତା କୁେନ୍ତ,ି 
ସାମାଜକି ବାର୍ତ୍ା ଲଦବାର ମାଧ୍ୟମ ଲେଉଛ ିପଥପ୍ାନ୍ତ ନାଟକ। 
‘ନାଟ୍ୟଲଚତନା’ ମାଧ୍ୟମଲର ପରୁଠୀରୁ ଚାନ୍ଦବାେ ି ସାଇକଲ୍  
ଚୋଇ ‘ସାଇଲକା ଥିଏଟର୍ ’ ପରଲିବଷଣ ପାଇଁ �ାଇଥିେୁ। 
ଏମତିକି ି ୬୦-୭୦ କଲିୋମଟିର ସାଇକଲ୍  ଚୋଇ ନାଟକ 
ପରଲିବଷଣ କରଛୁି। ଜଙ୍ଗେ, ଜମ ି ଓ ଜେକୁ ଲନଇ ପରୁଠୀ 
ଜଲି୍ାଲର ବୁେବୁିେ ି ସାଇଲକା ଥିଏଟର କରଛିନ୍ତ।ି ପଥପ୍ାନ୍ତ 
ନାଟକ ପାଇଁ ମେଁୁଲର ରଙ୍ଗ ଲବାେ ି ସଜ ଲେବାକୁ ପଲଡ଼ନ,ି 
ଲ�ଲତଲବଲେ ଦରକାର ପଲଡ ଆଲମ 

ଲୋକଙ୍ ପା�ଲର ୋଜରି 
ଲୋଇ�ାଉ।

େନ୍ାନେନ୍ାନ
ସହର

ସହରର ଭଡ଼ି ଭତିରର ରହଛିନ୍ ି
ଅରେକ ବରିେଷ ବ୍ୟକ୍ ି  ଓ ସଂଗଠେ। 

ରେଉମଁାେଙ୍କ ପ୍ରତଭିା, େଷି୍ା ଓ କାେ୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା 
ସମାଜର ଏକ େରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରସିୀମାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ପରଚିୟ ସଷୃ୍ଟ ିକରଛି।ି ରସମାରେ ହୁଏ ତ ରକଉଁ 
ଅୋମରୟେୟ ପରଧିି ଭତିରର ସୀମତି ରହପିାରନ୍;ି 
କନୁି୍ ରସମାେଙ୍କ ଅବଦାେ ସମାଜ ପାଇ ଁସବ୍ଯଦା 
ମଲୂ୍ୟବାେ। ରସମାେଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ଗିତ ଜୀବେକୁ 
ବ୍ୟାପକ କରବିା ତଥା କାେ୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହତି 
କରବିା ପାଇ ଁ ଏଭଳ ି ବରିଳ ଓ ଉତ୍ଗ୍ଯୀକୃତ 
ବ୍ୟକ୍ତି୍ୱକୁ ରେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟାସ।

ଦାେଆି 
ଅଜାଙ୍କ 

ସ୍ୱପ୍ନ 
ଭରୁଛନ୍ି

ବଷ୍ଯାବଷ୍ଯା

ମକୂ ବଧିରଙ୍କ ସେବାସର ଅଭସିନତ୍ରୀ

ରାଜ୍ୟରର ପାଠାଗାର ଆର୍ାଳେର 
ମଳୂଦୁଆ ପକାଇଥିରଲ ଦାେରଥି 

ପଟ୍ଟୋୟକ ଓରଫ୍  ଦାେଆି ଅଜା। ଆଉ 
ରସଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପରୂଣ କରବିା ପାଇଁ ଏରବ 
ଆରଗଇ ଆସଛିନ୍ ିଓଲଉିଡ଼୍  ଅଭରିେତ୍ୀ 

ବଷ୍ଯା ପ୍ରୟିଦେ୍ଦିେୀ।  

ଅଭଲିନତ୍ରଠୀ ତଥା ସାମାଜକି କମତ୍ଠୀ ବଷତ୍ା ପ୍ୟିଦଶଶିନଠୀଙ୍ ଉଦ୍ୟମଲର ଆମ 
ପାଠାଗାରର ଚତୁଥତ୍ ସଂସ୍କରଣର ଉଲନମାଚନ ଉତ୍ସବ ସ୍ାନଠୀୟ ସତ୍ୟଭାମା 

ଲଦବଠୀ ମକୂ ବଧିର ମୋବଦି୍ୟାେୟଲର ଅନୁଷ୍ତି ଲୋଇ�ାଇଛ।ି କା�ତ୍୍ୟକ୍ରମକୁ 
ବଷତ୍ା ପ୍ଦଠୀପ ପ୍ଜ୍ଜ୍ୱେନ ସେ ଶଭୁାରମ୍ଭ କର ିଶକି୍ାଥତ୍ଠୀମାନଙୁ୍ ବଭିନି୍ନ ପସୁ୍କ ପ୍ଦାନ 
କରଥିିଲେ। ଏେ ିପସୁ୍କଟ ିପାଠାଗାର ଆଲନ୍ଦାେନର ପଲୁରାଧା ସ୍ୱଗତ୍ତ ଦାଶରଥି 
ପଟ୍ଟନାୟକ (ଦାଶଆି ଅଜା)ଙ୍ ପ୍ତ ିଗଭଠୀର ଶ୍ରର୍ାଞ୍ଜେ ିଲବାେ ିବଷତ୍ା କେବିା ସେ 

ଉପସ୍ତି ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଠୀମାନଙ୍ ଭବଷି୍ୟତ ପାଇଁ ଶଭୁକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ। 
ସମସ୍ ପସୁ୍କ ପାଠ୍ୟ �ସଡ଼ା ସେତି ଜଡ଼ତି ଥିବାରୁ ଶକି୍ାଥତ୍ଠୀ ଏେ ିପସୁ୍କଗଡୁକି 
ବ୍ୟବୋର କରବିା ସେ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାେୟ ପରଠୀକ୍ାଲର ଏେ ି ପସୁ୍କଗଡ଼ୁକି ଦ୍ାରା 
ସାୋ�୍ୟ ପାଇପାରଲିବ ଲବାେ ିଲସ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରଥିିଲେ। ପସୁ୍କ ଦାନ କରବିା 
ଏବଂ ଭୁବଲନଶ୍ୱରଲର ପ୍ାଥମକି ବଦି୍ୟାେୟ ଏବଂ ବୃର୍ାଶ୍ରମଗଡ଼ୁକିଲର ପାଠାଗାର 
ନମିତ୍ାଣ କରବିା, ଶଶି ୁତଥା ବୃର୍ ବୃର୍ାଙୁ୍ ପସୁ୍କ ଉପେବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର 

ରାଜ୍ୟଲର ପାଠାଗାର ନମିତ୍ାଣ କରବିା ଆମ ପାଠାଗାର ଅଭ�ିାନର େକ୍୍ୟ 
ଲବାେ ିକେଥିିଲେ ବଷତ୍ା। ଦାଶଆି ଅଜାଙ୍ ଦ୍ାରା ଆରମ୍ଭ ଲୋଇଥିବା ପାଠାଗାର 
ଆଲନ୍ଦାେନକୁ ପନୁଃ ପ୍ଜ୍େତି କରବିା ସେ ପସୁ୍କ ମାଧ୍ୟମଲର �ସୁ ି ବାଣ୍ବିାର 
ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପରୂଣ କରବିା ପାଇଁ ଏକ ଲଛାଟଆି ଉଦ୍ୟମ ଲବାେ ିବଷତ୍ା କେଛିନ୍ତ।ି ଏେ ି
ଅବସରଲର ଆମ ପାଠାଗାର ତରଫରୁ ମୋବଦି୍ୟାେୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଙୁ୍ ଏକ ଦାନ 
ପ୍ମାଣପତ୍ର ପ୍ଦାନ କରା�ାଇ ସମ୍ାନତି କରା�ାଇଥିୋ।

କଲରାନା ସମୟଲର ଅଲନକ ଲୋକ ଲରାଜଗାର 
େରାଇଥିବାଲବଲେ ମଶିନ ଶକ୍ତରି ମେେିା ସ୍ୱୟଂ ସୋୟକ 

ଲଗାଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାଲନ ଏଲବ ଦନିରାତ ି ବଭିନି୍ନ କା�ତ୍୍ୟ କର ି
ସ୍ୱାବେମଠ୍ୀ ଲେବା ସେ ଲରାଜଗାରକ୍ମ ଲୋଇପାରଛିନ୍ତ।ି ମେେିା 

ସ୍ୱୟଂ ସୋୟକ ଲଗାଷ୍ଠୀଙ୍ ଦ୍ାରା ଲ�ାେଛି ିଜେଖିଆ ଷ୍ଟେ। ଲ�ଉଠଁ ି
ବଭିନି୍ନ �ାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରଠୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ଲତଜରାତ ି ସାମଗ୍ରଠୀ ବକି୍ର ି
କରା�ାଉଛ।ି ଲକୌଣସ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବସର ନ ଥିଲେ ସରୁ୍ା ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ ି

ମେେିାମାଲନ ଏକାଠ ି ଲୋଇ ବଭିନି୍ନ ରକମର ପଠିା, ଲସଓ, ବୁନ୍ଦ ି
ଆଦ ିଭେ ିମଠିା ପ୍ସୁ୍ତ କରୁଛନ୍ତ।ି ଲ�ଉଥଁିଲର ସାମେି ଲୋଇଛନ୍ତ ି
୧୦-୧୫ ମେେିା। ରରକାମ ସାରବିା ପଲର ମେେିାମାଲନ ଏକାଠ ି
ଲୋଇ ଏେ ି ଜେଖିଆ ଷ୍ଟେ ସମ୍ଭାେୁଛନ୍ତ।ି ମଲଞ୍ଚଶ୍ୱର ଶକ୍ତବିେିାର 

ଗାଡ଼କଣସ୍ତି ଉଜ୍ୋ ସାଥଠୀ ମେେିା ମୋସଂରର ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ ି
ସଦସ୍ୟମାଲନ ଏକାଠ ିଲୋଇ ଏଭେ ିଅଭନିବ ପ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍ତ।ି 
ଏଥିଲର ଏଲବ ୬ଟ ିଏସ୍ ଏଚ୍ ଜରି ମେେିା ସାମେି ଲୋଇଛନ୍ତ।ି ଲ�ଉଠଁ ି

ପ୍ଲତ୍ୟକଦନି ମେେିାମାନଙ୍ ଦ୍ାରା ପ୍ସୁ୍ତ �ାଦ୍ୟସାମଗ୍ରଠୀ ଲୋକଙୁ୍ 

ପରସା �ବିା ସେ ରରକୁ ପାସତ୍େ ମଧ୍ୟ ଦଆି�ାଉଛ।ି ନଆିରା ଢଙ୍ଗଲର 
ପାରପେରକି ପଠିା ସବୁ ତଆିର ିକର ିଲସମାଲନ ଲରାଜଗାରକ୍ମ ଲେବା ସେ 
ଲୋକଙୁ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟକର �ାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ପେଞ୍ଚାଉଛନ୍ତ।ି ୩ବଷତ୍ ପ ୂତ୍ବରୁ ମା’ମାନଙ୍ 
ଦ୍ାରା ଏେ ିଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ ିତଆିର ିଲୋଇଥିବାଲବଲେ ଗତ ୩ମାସ ଲେବ ଏଭେ ି
ପ୍ୟାସ ଜାର ି ରେଛି।ି ମା’ମାନଙ୍ ଦ୍ାରା ପଠିା, ମଠିା ପାଇ ଁ ମେେିାମାଲନ 
ଏଲବ ବାୋରର, ବ୍ରତରର ଆଦ ିଭେ ିବଭିନି୍ନ ଆଡୁ ଅଧିକ ବରାଦ ର�ଛୁନ୍ତ।ି 
ଏଲବ ମେେିା ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ ିସଦସ୍ୟମାଲନ ପଠିା ଓ ଜେଖିଆ ବକି୍ର ିକର ିଦନିକୁ 
େଜାରରୁ ଦୁଇ େଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ତ୍ ଟଙ୍ା ଲରାଜଗାର କରୁଛନ୍ତ।ି ସକାଲେ ଏବଂ 
ସନ୍୍ୟାଲର ଏେ ିଜେଖିଆ ଷ୍ଟଲ୍  ଲ�ାୋ�ାଉଛ।ି ଲ�ଉଥଁିଲର ବରା, ଆେୁଚପ୍ , 
ପରୁ,ି ତରକାର,ି ବଭିନି୍ନ ରକମର ଓଡ଼ଆି ରରର ପଠିା, ବାୋରର ପାଇ ଁଭାର 
ସାମଗ୍ରଠୀ ଆଦ ି ତଆିର ି କରା�ାଉଛ।ି ଏସପେକତ୍ଲର ମୋସଂରର ସଭାପତ ି
ଲର�ା ପ୍ଧାନ କୁେନ୍ତ,ି ଗତ ୩ମାସ ଲେବ ଜେଖିଆ ଓ ପଠିା ତଆିର ି କର ି
ବକି୍ର ିକରବିାର ସଲୁ�ାଗ ମେିଛି।ି ଆଗକୁ ରରକୁ ରର ବୁେ ିକମିା୍ ଅନ୍ ୋଇନ୍  
ମାଧ୍ୟମଲର ଅଡତ୍ର ରଖି ବକି୍ର ିକରବିାର ଲ�ାଜନା ରେଛି।ି ପଜୂାପବତ୍ ସମୟଲର 
ଅଲନକ ଆଡୁ ପଠିା, ମଠିା, ବୁନ୍ଦ,ି ଲସଓ ଆଦ ିପାଇ ଁବରାଦ ଆସଛୁ।ି

ବୁଲା କୁକୁରଙୁ୍କ ରପାଷ୍ୟ 
କରଛିନ୍ ିଅଭରିେତ୍ୀ
ସାେୁ, ମାମନୁ,ି ବାବୁୋ, କୁନା, ଗଡ଼ୁଆି ନାଁ ଶଣୁ ିଲ� ଲକେ ିଭାବଲିବ ଏସବୁ 

ପେିାମାନଙ୍ ନାଁ। କନୁି୍ତ ଏସବୁ ନାଁ ଲେଉଛ ି କୁକୁରମାନଙ୍ର। 
ରାସ୍ାକଡ଼ରୁ ଉର୍ାର କରଥିିବା ୬ଟ ିକୁକୁରଙ୍ର ଏଭେ ିନାଁ ରଖିଛନ୍ତ ି
ପଶଲୁପ୍ମଠୀ ତଥା ଅଭଲିନତ୍ରଠୀ ପଷୁ୍ା ପଣ୍ା। ନଜି ପେିାମାନଙ୍ 
ଭେ ି ୋତଲର �ଆୁଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ପା�ଲର ଶଆୁଇ 
ଦଅିନ୍ତ।ି କୁକୁରମାନଙୁ୍ ନଜି ପରବିାର ସଦସ୍ୟ ଭାଲବ ଲସ ମାନ ି
ଲନଇଛନ୍ତ।ି  ରାଜଧାନଠୀର ରାସ୍ାକଡ଼ ଠାରୁ ଲନଇ ଗେକିନ୍ଦଲିର 
ମାେମାେ ବୁୋ ପଶଙୁୁ୍ ପ୍ତଦିନି �ାଇବାକୁ ଦଅିନ୍ତ।ି ବଲିଶଷକର ି
ମୋମାରଠୀ କଲରାନା ସମୟଲର ବୁୋ ପଶମୁାଲନ �ାଇବାକୁ ନ 
ପାଇ ଲ�ଉଭଁେ ି ଲଭାକଲର ଛଟପଟ ଲେଉଥିଲେ ଲସେ ି ସମୟଲର 
ନଲିଜ ଲରାଲଷଇ କର ିଲସମାନଙୁ୍ �ାଦ୍ୟ ଲ�ାଗାଇଥିଲେ। କୁକୁରମାଲନ 
ଲରାଗଲର ପଡ଼ବିାରୁ ମାେକି ଲସମାନଙୁ୍ ରାତ ି ଅଧିଆ ରାସ୍ାଲର ଛାଡ଼ ି
ଚାେ�ିାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କକୁୁରଙୁ୍ �ାଇବାକୁ ଲଦବା ସମୟଲର ପଷୁ୍ାଙ୍ ନଜର ଏେ ି
କୁକୁରଙ୍ ଉପଲର ପଡ଼ଥିିୋ। ଲଗାଲଟ ପଲର ଲଗାଲଟ କର ିଲମାଟ୍  ୯ଟ ିକୁକୁରଙୁ୍ ଉର୍ାର କରଥିିଲେ। 
ଲସମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୩ଟ ି ଲରାଗଗ୍ରସ୍ ଲୋଇ ପ୍ାଣ େରାଇଥିବାଲବଲେ ଏଲବ ୬ଟ ି କୁକୁରଙୁ୍ 
ନଜି ପା�ଲର ଲପାଷ୍ୟ ଭାଲବ ରଖିଛନ୍ତ ି ପଷୁ୍ା। ଏମାନଙ୍ ମଧ୍ୟଲର ରେଛିନ୍ତ ି ସ୍ଞି୍ଜ ଗ୍ , 
ୋବ୍ରାଲଡାର, ଲଡାଗରମ୍ୟାନ୍  ସେ ବୁୋ ଲଦଶଠୀ କୁକୁର। ଉର୍ାର କୋଲବଲେ 
କୁକୁରମାନଙ୍ ଲଦେ ସାରା ରା’ଲର ଭର୍ଶି ି ଲୋଇଥିଲେ ବ ି ନଜି ୋତଲର 
ସଫା କର ି ଲସମାନଙୁ୍ ସସୁ୍ କରଛିନ୍ତ।ି ନୟିମତି ଭାଲବ ଲସମାନଙ୍ 
ଚକିତି୍ସା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି �ାଦ୍ୟ ତାେକିା ମତୁାବକ �ାଇବା ବ ି
ସବୁଲବଲେ ପ୍ସୁ୍ତ କରନ୍ତ ି ପଷୁ୍ା। ଲକବେ ଲସତକି ନୁଲେ ଁ ନଜି 
ୋତଲର ଗାଲଧାଇବା, �ଆୁଇବା ସେ ଲସବା କରନ୍ତ।ି ସଲିନମା 
ଓ ସରିୟିେ ସଟୁଂିରୁ ଲଫର ି ପ୍ଥଲମ ଲସମାନଙ୍ ସେ କଛି ି
ସମୟ ନ ବତିାଇଲେ ଭେ ୋଲଗନ ି ଲବାେ ି କେଛିନ୍ତ ି ପଷୁ୍ା। 
ଏମତିକି ି ଲଶାଇବା ଲବଲେ ବ ି ପଷୁ୍ାଙ୍ ଚାରପିଲଟ ଲରର ି
�ାଆନ୍ତ ି ଏମାଲନ। ଲକଲବେ ପଷୁ୍ା ନୁେଁନ୍ତ ି ତାଙ୍ ଝଅି ଅନୁଭା 
ମଧ୍ୟ କୁକୁରମାନଙୁ୍ ଲବଶ୍  ଭେ ପାଆନ୍ତ।ି ପବୂତ୍ରୁ ପଷୁ୍ା ବ୍ୟକ୍ତଗିତ 
ଭାଲବ ପଶମୁାନଙ୍ ଲସବା କରୁଥିବା ଲବଲେ କଲରାନା ସମୟରୁ 
ଏକାମ୍ର ଆନମିେ ଲେେଲଫୟାର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସେଲ�ାଗଲର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଲର 
ଦୁରତ୍ଟଣାଗ୍ରସ୍ କମିା୍ ଲରାଗଲର ପଡ଼ଥିିବା ପଶମୁାନଙୁ୍ ନକିଟକୁ �ାଇ 
ଲସମାନଙୁ୍ ଉର୍ାର କରନ୍ତ।ି କୁକୁରମାନଙୁ୍ ମୁ ଁଲମା ପରବିାରର ସଦସ୍ୟ ଭାଲବ। 
ସମଲସ୍ ପଶମୁାନଙୁ୍ ଭେ ପାଇବା ସେ �ାଇବାକୁ ଲଦବା ଉଚତି୍  ଲବାେ ିକୁେନ୍ତ ିପଷୁ୍ା।

ସରକାରଠୀ ଚାକରିରି ଲମାେ ତାଙୁ୍ ଲବଶଦିନି ବାନ୍ ି

ରଖିପାରେିାନ।ି ଉଭୟ ଲସବା ଓ ଅଭନିୟ ପ୍ତ ିଆକୃଷ୍ଟ ଲୋଇ 

ଶକି୍ା ସୋୟକ ଚାକରି ିଛାଡ଼ ିରାସ୍ାକଡ଼କୁ ଚାେ ିଆସଲିେ। ବଭିନି୍ନ 

ସାମାଜକି ବାର୍ତ୍ା ଲନଇ ଲ�ାୋ ମଞ୍ଚଲର ପରଲିବଷଣ କଲେ ଲଗାଟଏି 

ପଲର ଲଗାଟଏି ପଥପ୍ାନ୍ତ ନାଟକ।

ମକୁ୍ମଞ୍ଚର 
ୋୟକିା

 � ଏରବ ସଦୁ୍ା 
ରଲଖିସାରରିଲଣ ି୭େହ 
ପାଣୁ୍ଲପି ି

 � ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲ ିକରୁଛନ୍ ି
ସାଇରକା ଥିଏଟର୍ 

ବର୍ତ୍ମାନ ଆଧନୁକି 
�ଗୁଲର ଶବ 

ସତ୍ାର ପାଇ ଁ ଇଲେକ୍ ରିେକ୍  
ଚୁୋ ବ୍ୟବୋର 
କରା�ାଉଛ।ି ଲେଲେ 
ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏେ ି
ଚୁୋ ଅଚେ ଲୋଇ ପଡ଼ଥିିବାରୁ କାଠଲର ଶବଦାେ 
କରବିାକୁ ପଲଡ଼। କଂକ୍ରଟି ସେରଲର କାଠ ମେିବିା କଷ୍ଟକର 
ଲୋଇଥିବା ଲବଲେ ଜରୁରଠୀ ପରସି୍ତିଲିର ମେୂ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ 
ଟଙ୍ା ଲଦବାକୁ ପଡ଼ଥିାଏ। ବଲିଶଷକର ି ଗରବି, ଅସୋୟ 
ଲୋକମାଲନ କାଠ କଣି ି ନ ପାର ି ଶମଶାନଲର ରଣ୍ାରଣ୍ା 
ଅଲପକ୍ା କରଥିାନ୍ତ।ି ଏେ ି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରବିାକୁ 
ଭୁବଲନଶ୍ୱର ମାରୋଡ଼ ି �ବୁ ମଞ୍ଚ ପକ୍ରୁ ମାଗଣାଲର 
କାଠ ଲ�ାଗାଇ ଦଆି�ାଉଛ।ି ବଲିଶଷ କର ି ଗରବି, 
ଅସୋୟ ଓ ଅଜଣା ମତୃକଙ୍ ଶବ ସକ୍ ôାର କରବିାକୁ 
ଡାକ୍ତର�ାନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ପେୁସି ଅଧିକାରଠୀ କାଠ 
ପାଇ ଁମାରୋଡ ିମଞ୍ଚର ସେଲ�ାଗ ଲୋଡ଼ଥିାନ୍ତ।ି  ସ୍ାନଠୀୟ 
ସତ୍ୟନଗର ଶମଶାନଲର ଶବଦାେ କରବିା ପାଇ ଁ କାଠ 

ନ ମେିବିାରୁ ୨୦୧୨ ମସେିାଲର 
ମନୁାୋଲ୍  ଅଗ୍ରୋେଙୁ୍ େଠୀନସ୍ା 
ଲେବାକୁ ପଡ଼ଥିିୋ। ଲସେ ିଦନିରୁ 
ଲସ ସତ୍ୟନଗର ଶମଶାନଲର କାଠ 

ଲ�ାଗାଇବାକୁ ନଷି୍ର୍ ିଲନଇଥିଲେ। 
ଲକଲତଜଣ ମାରୋଡ଼ ି ବ୍ୟକ୍ତଙୁି୍ 
ଲନଇ ଏକ ମଞ୍ଚ ଗଠନ କରବିା ସେ 
ଶମଶାନ ପରସିରଲର କାଠ ଗଚ୍ଛତି 
ରଖିବାକୁ ବଏିମ୍ ସ ିସେ ଏକ ଚୁକ୍ତନିାମା 
ଲୋଇଥିୋ। ଏଥିପାଇ ଁ ବଏିମ୍ ସ ି
ପକ୍ରୁ ଜାଗା ଦଆି�ାଇଥିବା ଲବଲେ 
ଲସଠାଲର ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟମାଲନ ରର 

ନମିତ୍ାଣ କରଥିିଲେ। ଲସେଦିନିରୁ ପ୍ାୟ ୮ବଷତ୍ ଲେବ 
ଏଠାଲର ପପିେି,ି ଲକାଣାକତ୍ ଆଦ ି ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନର କାଠ 
ଲଗାଦାମରୁ ଟନ୍  ଟନ୍  କାଠ ଅଣା�ାଇ ଗଚ୍ଛତି ର�ା�ାଉଛ।ି 

ଅଧିକାଂଶ ସମୟଲର ସ୍ାନଠୀୟ କ୍ୟାପଟିାେ େସ୍ଟିାେରୁ 
ଆସଥୁିବା ଅଜଣା ମତୃଲଦେର ଶବ ସତ୍ାର 
କରବିାକୁ ପେୁସି ଅଧିକାରଠୀ କାଠ ପାଇ ଁମାରୋଡ ିମଞ୍ଚ 
ସଦସ୍ୟଙୁ୍ ଲ�ାଗଲ�ାଗ କରଥିାନ୍ତ।ି ଲସେପିର ିବଭିନି୍ନ 
ବସ୍ଲିର ରେୁଥିବା ଗରବି ପରବିାର ସଦସ୍ୟଙ୍ ଶବ 
ସକ୍ ôାର କରବିାର ସମସ୍ ଦାୟତି୍ୱ ବ ି ମଞ୍ଚ ଲନଇଥାଏ। 
ଲଗାଟଏି ଶବ ସତ୍ାର କରବିାକୁ ଅଲଢ଼ଇରୁ ୩କ୍ଣି୍ାଲ୍  
କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ଲୋଇଥିବା ଲବଲେ କ୍ଣି୍ାେ ପଛିା 
୪୦୦ ଟଙ୍ା ଲଦଇ କାଠ କଣିା�ାଉଥିଲେ ବ ି ଗରବି 
ଏବଂ ଅଜଣା ଶବ ସତ୍ାର ପାଇ ଁମାଗଣାଲର ଲ�ାଗାଇ 
ଦଆି�ାଏ। ଲସେପିର ିଲକଲତକ ଲୋଲକ ଇଲେକ୍ ରିେକ୍  
ଚୁୋ ବଦେଲର କାଠଲର ଶବ ସତ୍ାର କରବିାକୁ 

ଆଗ୍ରେଠୀ ଲେଉଥିବାରୁ ଲସମାନଙୁ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍  
ମେୂ୍ୟଲର କାଠ ଦଆି�ାଇଥାଏ। ଲକବେ 
ଲସତକି ି ନୁଲେ ଁ ମତୃ ଶରଠୀରକୁ ମାଗଣାଲର 
ପରୁଠୀ ସ୍ୱଗତ୍ଦ୍ାର ଲେଉ ଅବା ମତୃକଙ୍ 
ଜନମସ୍ାନକୁ ଲନବା ପାଇ ଁ ଏକ ସ୍ୱଗତ୍ ର� 
ମଧ୍ୟ ରେଛି।ି �ାୋ ଗରବି ଲୋକଙୁ୍ ବନିା 
ମେୂ୍ୟଲର ଲ�ାଗାଇ ଦଆି�ାଉଥିବା ମଞ୍ଚର 
ସଭାପତ ି ମଲିନଶ �ଲଣ୍େୋେ କେଛିନ୍ତ।ି 
ମାସକୁ ୪୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ତ୍ ଶବ ପାଇ ଁ ମାଗଣାଲର 
କାଠ ପ୍ଦାନ କରା�ାଉଥିବା ସେ ଏପ�ତ୍୍ୟନ୍ତ 

ପ୍ାୟ ୫େଜାର ଶବ ପାଇ ଁମାଗଣାଲର କାଠ ଲ�ାଗାଇ 
ଦଆି�ାଇଥିବା ମଞ୍ଚର ପବୂତ୍ତନ ସଭାପତ ିମନୁାୋଲ୍  
ଅଗ୍ରୋେ କେଛିନ୍ତ।ି

ଶବର ସାଥୀ 
ମାରୱାଡ଼ ିଯବୁମଞ୍ଚ

 � ଗରବିଙୁ୍କ ମାଗଣାରର କାଠ 
ରୋଗାଉଛନ୍ ିେବୁରଗାଷ୍ୀ 

 � ୫ହଜାରରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଯ େବ ସତ୍ାର 
ପାଇଁ ରଦରଲଣ ିକାଠ

ମା’ 
ପରଷଛୁନ୍ ି

ଓଡ଼ଆି ଘରର ପଠିା
ରାଜଧାେୀର ମେିେ େକ୍ରି 

ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ୀଙ୍କ 

ଦ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍ତ ରହଉଛ ିଭଳକି ି

ଭଳ ିପଠିା, ମଠିା ଓ ଜଳଖିଆ। 

ରଲାକଙ୍କ ପାଖରର ସସୁ୍ୱାଦୁ 

ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାସ୍୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ 

ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇ ଁଏହା େଆିରା 

ପ୍ରୟାସ। ମହଳିାମାରେ ପଠିା 

ଓ ଅେ୍ୟ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସୁ୍ତ ିକର ି

ରାସ୍ାକଡ଼ରର ଏକ ବକି୍ରୟ 

ରକନ୍ଦ୍ରରର ବକି୍ର ିକରୁଛନ୍।ି



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, 
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ଭୁବସେଶ୍ୱର, ୨୨।୯ (େମେି)

ଉଜ୍ବେକସି୍ତାନର ତତାସ୍ବକଣ୍ଟବର ବେଷ
ବ�ତାଇଥିେତା ୧୮ େଷ୍ଷରୁ କମ୍ ମ�ଳିତା ଏସଆି
ରଗ୍େୀ ବସବେନ୍ସ ପ୍ରତବି�ତାଗତିତାବର ପଦକ
େଜିୟନିୀ େତାରତୀୟ ମ�ଳିତା ରଗ୍େୀ ଦଳକୁ
େୁଧେତାରଓଡ଼େିତାସରକତାରସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତକରଛିନ୍।ି
େତାରତୀୟ ରଗ୍େୀର ସ�ପ୍ରତାବୟତାଜକ
ର�ଥିିେତାଓଡ଼େିତାସରକତାରଙ୍କସବମତରଗ୍େୀ
ଇଣ୍ଆି ଓ ଅନ୍ୟ ଅଂେୀଦତାର ବେଲେଡ୍ ଅେ୍ଷତାନ
ଏୟତାର ବମତାେଲିଟିୀ (େତାରତ) ପକ୍ଷରୁ ଏ�ି
ସମ୍ବର୍ଦ୍ଷନତା ସେତା ଆବୟତାଜତି କରତା�ତାଇଥିଲତା।
ଉବଲେଖନୀୟ ସଫଳତତା �ତାସଲ କରଥିିେତା
େତାରତୀୟମ�ଳିତାରଗ୍େୀଦଳର ବଖଳତାଳଙି୍କ
ସବମତ ସ�ତାୟକ ଷ୍ତାଫ୍ଙୁ୍କ ବମତାଟ୍ ୧୫ ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କତାର ପରୁସ୍ତାର ରତାେି ଏ�ି ଅେସରବର
ପ୍ରଦତାନ କରତା�ତାଇଥିଲତା। ଏ�ି ଅେସରବର
ଓଡ଼େିତା ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନେୀନ ପଟ୍ଟନତାୟକ ଏକ
େଡିଓି େତାର୍୍ଷତା ଜରଆିବର େତାରତୀୟ ଦଳର
ସଫଳତତାକୁବନଇପ୍ରେଂସତାକରଛିନ୍।ି

ବଲତାକବସେତାେେନବରଆବୟତାଜତିଏ�ି
ସମ୍ବର୍ଦ୍ଷନତା ଉତ୍ସେବର କ୍ୀଡ଼ତାମନ୍ତୀ ତୁଷତାରକତାନ୍ି

ବେବ�ରତା,ସତାଂସଦଡ.ଅଚୁ୍ୟତସତାମନ୍,କ୍ୀଡ଼ତା
ସଚେିଆର୍.େନିୀଲକ୍ୀଷ୍ତା,େତାରତୀୟରଗ୍େୀ

ଫୁଟ୍େଲୟନୁୟିନରସେତାପତିେକି୍ମଆ�ୁଜତା,
ଅେବିନତତା ତଥତା ରଗ୍େୀ ଇଣ୍ଆିର ସଦସ୍ୟ

ରତା�ୁଲ ବେତାଷ, ଓଡ଼େିତା ରଗ୍େୀ ଫୁଟ୍େଲ
ଆବସତାସଏିସନର ସେତାପତି ପ୍ରୟିଦେ୍ଷୀ ମଶି୍ର

ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ର�ଥିିବଲ। ‘େତାରତୀୟ
ଦଳ ପ୍ରଦେ୍ଷନ ଆମ ସମସ୍ଙୁ୍କ ଗେ୍ଧିତ
କରଛି।ି ଏବତ କମ୍ େୟସବର ଅନ୍ଜ୍ଷତାତୀୟ

ପ୍ରତବି�ତାଗତିତାବରଚମତ୍ତାରପ୍ରଦେ୍ଷନକରଥିିେତା
ପ୍ରବତ୍ୟକ ବଖଳତାଳଙୁି୍କ ପ୍ରେଂସତା କରୁଛ।ି ଏ�ି
ପ୍ରଦେ୍ଷନ ବସମତାନଙୁ୍କ ପରେର୍୍ଷୀ ଜତାତୀୟ ଓ
ଅନ୍ଜ୍ଷତାତୀୟସ୍ରବର ସ�ତାୟକ କରେିତା ଲତାଗି
ଏକସବୁ�ତାଗ।ସେୁଥରେଳିଓଡ଼େିତାରଗ୍େୀ
ଦଳର�ତାତ୍ତାବରସମଥ୍ଷନଜତାରିରଖିେ’ବେତାଲି
କ୍ୀଡ଼ତାମନ୍ତୀତୁଷତାରକତାନ୍ିଏ�ିସମ୍ବର୍ଦ୍ଷନତାଉତ୍ସେ
ଅେସରବରକ�ଛିନ୍।ି

ପ୍ରକତାେବ�ତାଗ୍ୟ, େତାରତୀୟ ୧୮ େଷ୍ଷରୁ
କମ୍ ମ�ଳିତା ଦଳ ଏସଆି ରଗ୍େୀ ବସବେନ୍ସ
ପ୍ରତବି�ତାଗତିତାର ଫତାଇନତାଲବର ୧୭-୨୧ବର
ୟଏୁଇ ନକିଟରୁ ପରତାସ୍ ବ�ତାଇ ବରୌପ୍ୟ
ପଦକବର ସନୁ୍ଷ୍ ର�ଥିିଲତା। େତାରତୀୟ
ଦଳବରଓଡ଼େିତାର୩ଜଣବଖଳତାଳିତରୁଲତତା
ନତାଏକ, ମତାମତା ନତାଏକ ଓ ନମି୍ଷତାଲ୍ୟ ରତାଉତ
ସତାମଲି ର�ଥିିବଲ। ଫତାଇନତାଲବର ତରୁଲତତା
ଉବଲେଖନୀୟପ୍ରଦେ୍ଷନକରଥିିବଲ।

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

କବମ୍ଲେକ୍ସବର 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,ଜତାମ୍ୁଆଣ୍ଡ୍ 
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

ସାମସନ୍ ଙୁ୍ ୧୨ 
ଲକ୍ଷ ଜ�ମିାନା

ଦୁେତାଇ,୨୨ତା୯(ଏବଜନ୍ସ)ି:ରତାଜସ୍ତାନ
ରୟତାଲ୍ସ ଅଧିନତାୟକ ସଞ୍ୁ ସତାମସନଙୁ୍କ
ଜରମିତାନତା କରତା�ତାଇଛ।ି ମଙ୍ଳେତାର
ବଖଳତା�ତାଇଥିେତା ପଞ୍ତାେ କଙି୍ସ
େପିକ୍ଷ ମ୍ୟତାଚ୍ବର ଦଳ ମନ୍ଥର
ବେତାଲଂି କରଥିିେତାରୁ ସତାମସନଙ୍କ
ଉପବର ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କତାର ଜରମିତାନତା
ବ�ତାଇଛ।ିସତାମସନଙ୍କଦଳନରି୍ଦ୍ଷତାରତି
ସମୟ ମଧ୍ୟବର ୨୦ ଓେର ପରୂଣ
କରପିତାରି ନ ଥିଲତା। ବତବେ ଉକ୍ତ
ମ୍ୟତାଚ୍ବରରତାଜସ୍ତାନରୟତାଲ୍ସ୨ରନ୍ର
ଚରି୍ତାକଷ୍ଷକେଜିୟ�ତାସଲକରଥିିଲତା।
ବେଷ ଓେରବର ପଞ୍ତାେକୁ େଜିୟୀ
ବ�େତାକୁ ମତାତ୍ ୪ ରନ୍ ଆେେ୍ୟକ
ବ�ଉଥିେତାବେବଳ ଫତାଷ୍ ବେତାଲର
କତାର୍୍ଧିକ ତ୍ୟତାଗୀ ବେତାଲଂି କରେିତାକୁ
ଆସି ନବିକତାଲତାସ ପରୁନ ଓ ଦୀପକ
�ୁଦତାଙୁ୍କ ଆଉଟ୍ କରେିତା ସ� ମତାତ୍
ବଗତାଟଏି ରନ୍ ବଦଇଥିବଲ।ଫଳବର
ପଂଜତାେ�ତାତରୁନଶି୍ତିେଜିୟଛଡ଼ତାଇ
ଆଣଥିିଲତାରତାଜସ୍ତାନ।

ରକାଚ୍ ଙୁ୍ 
ଛାଡ଼ରିଲ ହାରଲପ

େୁଚତାବରଷ୍, ୨୨ତା୯(ଏବଜନ୍ସ)ି: େଶି୍ୱ
ମତାନ୍ୟତତାର ପେୂ୍ଷତନ ଏକନମ୍ବର
ବଖଳତାଳି ବରତାମତାନଆିର ସବିମତାନତା
�ତାବଲପଓବକତାଚ୍ଡତାବରନକତା�ଲିଙ୍କ
ମଧ୍ୟବର େବିଛେଦ ଘଟଛି।ି ଉେୟ
୬ େଷ୍ଷ ଧରି କତାମ କରୁଥିବଲ।
କତା�ଲିଙ୍କ ପ୍ରେକି୍ଷଣବର ୨୯ େଷ୍ଷୀୟ
�ତାବଲପ ୨୦୧୮ ବରେଞ୍ଚ ଓପନ ଜତି
ତତାଙ୍କ କ୍ୟତାରୟରର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରତାଣ୍ସଲେତାମ
ଟତାଇଟଲ �ତାସଲ କରଥିିବଲ।
ବତବେ ଏ�ି ସଜିନି 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
ପ୍ରବେେକରଥିÒବଲ।

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.
େ୍ୟତାମସନୁ୍ଦର(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� ମାଲଦ୍ଧନ ସାମଏୁଲ୍ସ

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
ପଛିତା କରଥିିେତା ଋଷେ ପନ୍ଙ୍କ ବନତୃତ୍ୱତାଧୀନ
ଦଲିେୀ ୧୭.୫ ଓେରବର ଦୁଇଟି େିବକଟ୍ �ରତାଇ
ଲକ୍ଷ୍ୟ �ତାସଲକରି ବନଇଥÒଲତା। ବଶ୍ରୟସଆୟତାର
୪୭ ଓ ପନ୍ ୩୫ ରନ୍ର ଅପରତାଜତି ଇନଂିସ
ବଖଳି ଦଲିେୀକୁ ସ�ଜ େଜିୟ ବଦଇଥÒବଲ।
ଅନ୍ୟମତାନଙ୍କମଧ୍ୟବରଦୁଇଓପନରପଥୃ୍ବୀସ
୧୧ଓେଖିରଧତାେନ୪୨ରନକରିଆଉଟ୍
ବ�ତାଇଥÒବଲ। �ତାଇଦରତାେତାଦ ପକ୍ଷରୁ ଖଲଲି
ଅ�ମ୍ଦ ଓ ରଦଦି ଖତାନ୍ ବଗତାଟଏି ବଲଖତାଏଁ
େବକଟ ବନଇଥÒବଲ। ନ�ୋନ୍ଜେ ମ୍ୋଚ୍ ର 
ନରେଷ୍ଠ ନେଳୋଳ ି ନହୋଇଥÒନେ। ଏଥÒ Òସ� ୯
ମ୍ୟତାଚ୍ରୁ ସପ୍ତମ େଜିୟ �ତାସଲ କରି ୧୪
ପଏଣ୍ଟସ�ଦଲିେୀବଟବ୍ଲତତାଲକିତାରେୀଷ୍ଷକୁ
ଉଠଛି।ି �ତାଇଦରତାେତାଦ ଅଷ୍ମ ମ୍ୟତାଚ୍ରୁ
ସପ୍ତମ ପରତାଜୟ ସ� ସେ୍ଷନମି୍ନ ସ୍ତାନବର
ଅପରେିର୍୍ଧିତର�ଛି।ି

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 ରସଦି୍ ଖତାନ୍ କଛିଟିତା ଉବଲେଖନୀୟ
ପତାଳି ବଖଳେିତାରୁ �ତାଇଦରତାେତାଦ୍ ୯ େିବକଟ୍ବର

୧୩୪ ରନର ଏକ ସମ୍ତାନଜନକ ବସ୍ତାର ଠଆି
କରତାଇପତାରଥିିଲତା। ସତାମତାଦ୍ ୨୮ ଓ ରସଦି୍ ୨୨
ରନକରଥିିବଲ।ଦଲିେୀପକ୍ଷରୁରେତାଡତା୩ଟିଏେଂ
ବନତାବଜ୍ଷଓଅକ୍ଷର୨ଟିବଲଖତାଏେିବକଟ୍ବନଇଥÒବଲ।

ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠଲିା ଦଲି୍ୀ କ୍ାପଟିାଲ୍ସ



ଆ
ଇପ

ଏିଲ୍
  ୨୦

୨୧

ଆଜ�ି ମ୍ୟାଚ୍ 
ମମୁ୍ବଇ 
େନତାମ

ରକାଲକାତା
ବେନୁ୍ୟ-ଆବୁଧାବ ି

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

େଂକ୍ପି୍ତ ସ୍ାର
ହାଇଦରାବାଦ୍ : ୧୩୪/୯, ୨୦ ଓେର
(ସମଦ୍-୨୮,ରସଦି୍-୨୨, େିଲୟିମସନ୍-୧୮,
ରରି୍ଦମିତାନ-୧୮, ପତାବଣ୍-୧୭, ରେତାଡତା-
୩/୩୭,ବନତାବଜ୍ଷ-୨/୧୨)।
ଦଲି୍ୀ କ୍ା୍ଟିାଲ୍: ୧୩୯/୨, ୧୭.୫ ଓେର
(େଖିର-୪୨,ବଶ୍ରୟତାସଆୟତାର-୪୭*,ପନ୍-
୩୫*,ପଥୃ୍ବୀସ-୧୧,ଖଲଲିଅ�ମ୍ଦ-୧/୩୩,
ରସଦିଖତାନ୍-୧/୨୬)।

ଦ ଳ ମ୍ାଚ୍ ବେିୟ ୍ରାେୟ ୍ଏଣ୍ଟ ସେଟ୍  ରନ୍ 
ଦଲି୍ୀ ୯ ୭ ୨ ୧୪ +୦.୬୧୩
ସେନ୍ନଇ ୮ ୬ ୨ ୧୨ +୧.୨୨୩
ବାଙ୍ାସଲାର ୮ ୫ ୩ ୧୦ -୦.୭୦୬
ମମୁ୍ବଇ ୮ ୪ ୪ ୮ -୦.୦୭୧

ରାେସ୍ଥାେ ୮ ୪ ୪ ୮ -୦.୧୫୪
ସକାଲକାତା ୮ ୩ ୫ ୬ ୦.୧୧୦
୍ଞ୍ାବ ୯ ୩ ୬ ୬ -୦.୩୪୫

ହାଇଦରାବାଦ ୮ ୧ ୭ ୨ -୦.୬୮୯

ଆଇପଏିଲ୍  ପଏଣ୍ଟ ରଟବ୍ ଲ

୧୫ ଲକ୍ଷ ପ�ୁସ୍ା�
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