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‘ରାଧେ ଶ୍ାମ’ ଧ�ାଡ଼ଙି୍କ 
ମଧ୍ୟଧର ଫାଟପଷୃ୍ା

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

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

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

ବନଥ୍ୟା, ବାତଥ୍ୟା, ବଢ଼ ିମରୁରକିର ରାଜଥ୍ୟ
େଲବଲ ହଉଥାଇ,

କେନ୍ଦ୍ର ସରୋର କଦଖ ଶଣୁ ିସବୁ
ବଲବଲ ଛନ୍ ିଚାହ ିଁ।

ଆମର ପ୍ରାପଥ୍ୟ ନ କଦଇ
ହର କଦଖଛୁନ୍ ିେୁର େପରଆି,

ପଦୁଅଁ ଫୁଲଆି ସାଇଁ...॥

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଉପରମଣୁ୍ଡରର ପ୍ରବଳ ବର୍ଠା

କୂଳ ଲଂଘଲିା ଜଳକା, ସବୁର୍ଣ୍ଣରେଖାକୂଳ ଲଂଘଲିା ଜଳକା, ସବୁର୍ଣ୍ଣରେଖା

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ମା’ ଓ ଦୁଇ ଝଅିଙୁ୍ େତ୍ା

 ସ୍ାମୀ ରେୋର୍ 
 େତ୍ା ଅଭରି�ାଗ ଆଣରିଲ 
ମତୃ ମେଳିାଙ୍ ମାଆ

 �ସପୁ୍ରମିର�ଠାଟଙୁ୍୍ ଜଣଠାଇଲଠା ର�ନ୍ଦ୍ର

କରୋନା ମତୃକଙ୍ ପେବିାେକୁ 
ମଳିବି ୫୦ େଜାେ ଟଙ୍ା

ଭଜିଲିଠାନ୍ସ ଜଠାଲରର ରମଠାଟୁ ଥଠାନଠା ଆଇଆଇସ ି

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

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

ଅବସରପ୍ରଠାପ୍ତ ପ୍ରଧଠାନଶକି୍ଷ�ଙ୍ �ଠାର୍  ଅଟ�ଠାଇ ଲୁଟ୍ 

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

ରଖାର୍ଣ୍ଣାରେ ମଧ୍ୟ ଚେଉ

 ପଣୁ ିବନ୍ାପାଣ ିମାଡ଼ଲିା, 
ବ୍ାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ

 ବସ୍ତା ଥାନା ଓ ଅବକାେୀ 
ଥାନା ଭତିରେ ବନ୍ା 
ପାଣେି ସଅୁ

 ବନ୍ାଞ୍ଚଳ ପେଦିଶଣ୍ଣନ 
କରଲ ଜଲି୍ାପାଳ

 ଗାନ୍ଧଛିକ-ବାଲଆିପାଳ 
ୋସ୍ତାରେ ବନ୍ାପାଣ ି

 ବାଲଆିପାଳକୁ 
ର�ାଗାର�ାଗ ବଛିନି୍ନ

}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦ }ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

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

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

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

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

ଦନିକରେ ୫୦୦ ଧନୀ େୋଇରଲ ୧୩୫ ବଲିୟିନ୍  ରଲାେଘର ଭତିରୁ ମତୃରେେ ଉଦ୍ଠାର 

ଆୟରୁ୍ଠାନଠଠାରୁ ଭଲ 
ବଜୁି ସ୍ଠାସ୍୍ �ଲ୍ଠାଣ ର�ଠାଜନଠା



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

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

ପରୁୁଷଙ୍କ ଅପପକ୍ଷା ମହଳିଷା ଅଧକ 
ପେପହରଷା ମପେ ରଖପଷାରନ୍।ି 

 ବଶି୍ବପର ଶରଣଷାର୍ଥୀ ଓ ବସି୍ଷାପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟପର 
୮୦% ମହଳିଷା ଅଛନ୍।ି 

 ଡଲଫିନ୍  ଖଷାଦ୍ୟକୁ େ ପେଷାବଷାଇ ସଧିଷା ଗଳି ି
ପଦଇରଷାଏ। 

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

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

ନଚନହରା ଥିୋ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚଯଣ୍ଣ୍ଜେକ 
କଥା ନହଉଛ ି ତାଙ୍କର ପଛ ପାଖ ନଚନହରାେ ି

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ପରୂା େମି୍  ଏହ ି ଫିେ୍ମକୁ େଶଣ୍ଣକଙ୍କ େକିେକୁ ଆଣବିାକୁ 
ଆଶାବାେୀ।’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ହ ିଁ ଚାର କରାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଅଙୁ୍ର 
ତୁଳୋନର ରୁବ ି ନରାରାେର ଆକାର 

ଚାରଗିଣୁ ବଡ଼ ଓ ସ୍ାେ ରଧ୍ୟ ପରୂାପରୂ ି
େଆିରା। ଅବଶ୍ ଅଙୁ୍ରର ଏଭଳ ି

ଆକାଶଛୁଆଁ େରକୁ ସହଜନର 
ନକହ ି ଗ୍ରହଣ କରପିାରୁ 

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

ଫଷାଟ ଫଷାଟ 
‘ରଷାପଧ ଶ୍ୟଷାମ’

ପ�ଷାଡ଼ଙି୍କ ମଧ୍ୟପର

ଦୁଇଟ ିପେପହରଷା ରÒବଷା ବ୍ୟକ୍ ି

ପପନ୍ଷାଏ 
ଅଙୁ୍ରର ଦଷାମ୍ 
୩୩ ହଜଷାର !

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

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

#ûRòe AZòjûi

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

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

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

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

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

ନେହା ଚାୋଡା କହଛିନ୍ ିନଯ, ପାଠପଢା 
ସରବିା ପନର ନସ କାୟାଙୁ୍କ ଆରାର 

କରବିାକୁ କହନ୍।ି କନୁି୍ ନସ 
ଆରାର େ କର ିତାଙ୍କର 

ନେଖା ଅଭ୍ାସ 

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

ଜଣ
ଷା  ଅ

ଜଣ
ଷା

ବବିଷାହ ପଷାଇଁ ଅଶଭୁ େପଭମ୍ବର
ଅଜବ ବଶି୍ବଷାସ

‘ଭଷାଇରସ୍ ’ େରତି୍ରକୁ େକଲ କରୁଛନ୍ ିଛଷାତ୍ରଥୀ

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

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

ରଅି
ଲ୍ 

ଲଷା
ଇଫ୍

 ର 
‘ପ

ପିକ
’ ଆଜକିାେ ି ନସାସଆିଲ୍  ରଡିଆିନର 

ପ୍ରାଙ୍କକ୍   ଭଡିଓି ଅଧÒକ ନରେଣ୍ଡକ୍  ନର ଅଛ।ି 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ରନୋରଞ୍ଜେ ଭତି୍କି 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଚାଳକବହିୀନ ବମିାନ ଡାଟା ଚଚାର ିସଚଦେହ
 �ଚାଦେପିରୁ ପ୍ରତରିକ୍ା ଘାଟ ିଗପୁ୍ତଚରୀ

  ମାୟାବନିୀ ସଦୁେରୀଙ୍କ ସମ୍ପକ୍କଚର ଥିଚେ ସମସ୍ତ ଅଭଯିକୁ୍ତ
  ବବିାହର ପ୍ରଚୋଭନ ଚେଇ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଫସାଇଥିଚେ

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

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

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

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

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

ସ�ାକାସେଲା ଛତଶିଗଡ଼; 
େମ୍ାଳସିେଲା ଓଡ଼ଶିା

  ରୁଲ୍  କଭ୍କକୁ ଚବଖାତରି
  ଏକାଥରଚକ ଚଖାେଚିେୋ ଚଗଟ୍

ପଞ୍ାୟତ 
ନବି୍କାଚନ ବୁଥ୍ ସର େୁସେଁ; ବ୍ଲକସର ଗଣତ ି

େଂସଶା�େ ୍ସର ପ୍ରକାଶ ୍ାଇଲା ସଗସେଟ୍  ବଜି୍ଞପ୍ ି

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

  ଗହୃମନ୍ତୀଙ୍କ େୃଷ୍ ିଆକଷ୍କଣ କର୍ୁ ଧଚମ୍କନ୍ଦ୍ର

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

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

ଓଏଏସ୍ ସ୍ତରଚର ଅେଳବେଳ

ଇଏସ୍ ଏଲ୍  ହାଚତଇୋ ଦ୍ତିୀୟ ଖଣ ି

ଆଇଏଏସ୍  ଚାକରି ିଛାଡୁଛନ୍ ିମେୀଷ

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

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

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

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

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

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

�ସମମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ୪ େତୂ୍ୀ ପ୍ରସ୍ାବ

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

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

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

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

ଆେବିାେୀ ଅଞ୍ଚଳର ସଲାକଙୁ୍କ ମଳିବି ଶୀତଳ ଗେୃ   ମଳିବି ୮.୨୫ େକ୍ ଓ ୧୦.୫୦ େକ୍ ଟଙ୍କାର ସବ୍ ସଡି ି
  କୃଷ ିଓ ଜଙ୍ଗେ ଉତ୍ାେ ସଂରକ୍ଣ ଚହବ ସହଜ
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ଗରୁୁବାର, ୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧

ଭାଗବତ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳତି
ଗଞ୍ଜାମ,୨୨ଜା୯(ସମସି): ଗଞ୍ଜାମ ଏନ୍ ଏସ ି ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ଦଜାମମଜାଦରପରୁ ଗ୍ଜାମ ୧୧ ନମ୍ୱର 
ୱଜାର୍ଗମର ରହଥିିବଜା ଭଜାଗବତ ଟୁଙ୍ମିର ଭଜାଗବତଙ୍କ ଜୟନ୍ତତୀ ଅନୁଷ୍ତି ମହଜାଇଯଜାଇଛ।ି 
ଏହ ି ଅବସରମର ପଜାରମ୍ଜାରକି ରତୀତନିତୀତ ି ଅନୁଯଜାୟତୀ ଠଜାକୁରଙ୍କ ନକିଟମର ପଜୂଜାର୍୍ଗନଜା 
କରଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ମବୈଷ୍ଣବଜାଧମ୍ଗତୀ ଚରଣ ମବମହରଜା, ବଜାଉରତୀ ମବମହରଜା, ସତୀମଜାଞ୍ଚଳ 
ମବମହରଜା, ବଜାସନ୍ତତୀ ମବମହରଜାଙ୍କ ସମମତ ଅନ୍ୟମଜାମନ ଉପସ୍ତି ରହ ି ଠଜାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ 
ମମହଜାତ୍ସବ ପଜାଳନ କରଥିିମଲ। ବହୁ ପରୁଜାତନ ଭଜାଗବତ ଟୁଙ୍ମିର ଭଜନ କତୀର୍୍ଗନ, 
ବଜାଦ୍ୟବଜାଜଣଜାମର ଆଧ୍ଜାତ୍କି ପରମିବଶ ସଷୃ୍ ିମହଜାଇଥିଲଜା।

ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ା ବଣ୍ଟନ କାରଦ୍ଧ୍ୟକ୍ରମ
ମସଜାରଡ଼ଜା,୨୨।୯(ସମସି): କମରଜାନଜା ଆଘଜାତ ବଧିବଜାଙୁ୍କ ଭର୍ଜା ମଯଜାଗଜାଇ ଆଶଜା 
ମଦଖଜାଇଛନ୍ତ ି ବଧିଜାୟକ ପରୂ୍୍ଗଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଜାଇଁ। ଆଜ ି ମସଜାରରଜା ବ୍ଲକର ହୁକୁମଜା, ଅସରୁବନ୍ଧ, 
ଭଜାଗବଜାନପରୁ, ମଗଜାଚ୍ଜା, ଗଜାଜଲବଜାର,ି ବଡ଼ବଦଜାଙ୍ ି ପଞ୍ଚଜାୟତର ମଲଜାକଙୁ୍କ 
ବ୍ଲକ ସଭଜାଗହୃ ଠଜାମର ବଧିବଜା, ବଜାର୍୍ଗକ୍ୟ, ଭନି୍ନକ୍ଷମ ଭର୍ଜା ବଣ୍ଟନ କରଜାଯଜାଇଛ।ି 
ଏଥିସହ ମଜାସ୍କ ଓ ମକମତକ ମହଳିଜା ସ୍ୟଂ ସହଜାୟକ ମଗଜାଷ୍ତୀଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ ଋଣ ବଣ୍ଟନ 
କରଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ଏହ ି ବ୍ଲକର ପ୍ଜାୟ ୧୩ଜଣ ମକଜାଭରି ଆକ୍ଜାନ୍ତମର ସ୍ଜାମତୀଙୁ୍କ 
ହରଜାଇଥିବଜା ବଧିବଜାଙୁ୍କ ଭର୍ଜା ବଣ୍ଟନ କରଜାଯଜାଇଛ।ି ୧୧୨ ଜଣ ଭନି୍ନକ୍ଷମଙୁ୍କ ଭର୍ଜା ବଣ୍ଟନ 
କରଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ସମଜାଜ ମଙ୍ଳ ଅଧିକଜାରତୀ ଆରତ ସଜାମନ୍ତରଜାୟ, ବରିଓି ସମିଜାଞ୍ଚଳ 
ମଣ୍ଡଳ, ଏବଡ଼ିଓି ସଞ୍ତୀବରଜାଜ ମସନଜାପତ,ି ସହକଜାରତୀ ଯନ୍ତତୀ ଅମତୀୟ ପ୍ଧଜାନ, ବ୍ଲକ 
ଅଧକ୍ଷ୍ୟଜା ସଜାଇବଜାଣତୀ ମଳକି, ବମିଜର ି ବ୍ଲକ ସଭଜାପତ ି ବସନ୍ତ ସ୍ଜାଇଁ ଉପସ୍ତି ଥିମଲ।

ପବୂଦ୍ଧତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଶ୍ାର୍ ଦବିସ ପାଳତି
ଛତ୍ରପରୁ,୨୨।୯(ସମସି): ଚମଜାଖଣ୍ଡ ିସ୍ତି ସପିଆିଇ କଜାଯ୍ଗ୍ୟଜାଳୟ ପରସିରମର ପବୂ୍ଗତନ 
ବ୍ଲକ ଅଧ୍କ୍ଷ ସ୍ଗ୍ଗତ ଏନ୍ .ସମିଜାଞ୍ଚଳ ମରଡ୍ତୀଙ୍କ ୧୧ତମ ଶ୍ଜାର୍ ଦବିସ ପବୂ୍ଗତନ ସରପଞ୍ଚ 
ସମିଜାଞ୍ଚଳ ସଜାହୁଙ୍କ ଅଧ୍କ୍ଷତଜାମର ପଜାଳତି ମହଜାଇଯଜାଇଛ।ି ଏଥିମର ସପିଆିଇ ରଜାଜ୍ୟ ମନତଜା 
ତଥଜା ପବୂ୍ଗତନ ବଧିଜାୟକ ଏନ୍ .ନଜାରଜାୟଣ ମରଡ୍ତୀ ମଯଜାଗ ମଦଇ ସ୍ଗ୍ଗତ ମର‡ତୀଙ୍କ ଗଣୁଗଜାନ 
କରବିଜା ସହ ଆସନ୍ତଜା ୨୭ମର ଭଜାରତ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରବିଜା ନମିମନ୍ତ ଗରୁୁତ୍ଜାମରଜାପ 
କରଥିିମଲ। ଏଥିମର ସପିଆିଇ ଜଲି୍ଜା ସହସମ୍ଜାଦକ ନତୀଳକଣ୍ଠ ଦଜାଶ, ଛତ୍ରପରୁ ମଜଜାନଜାଲ 
ସମ୍ଜାଦକ ଏସ.କ୍ଷି୍ଣଜା ମରଡ୍ତୀ, ସହସମ୍ଜାଦକ ର.ିଆଦ ି ନଜାରଜାୟଣ ମରଡ୍ତୀ, ଚମଜାଖଣ୍ଡ ି
ମଜଜାନଜାଲଜା ସମ୍ଜାଦକ ସଏିଚ୍ . ଜନଜାର୍୍ଗନ ମରଡ୍ତୀ, ସହସମ୍ଜାଦକ ଏନ.ଗରିଜିଜା ପ୍ସଜାଦ ମରଡ୍ତୀ 
ଓ ଗରୁୁନଜାଥ ପ୍ଧଜାନ, ନଜାରତୀମନତ୍ରତୀ ଏନ.ଭଜାନନୁମତ ିମରଡ୍ତୀ, ଆର.ସମନ୍ତଜାଷ ମରଡ୍ତୀ, ସକୁଜାନ୍ତ 
ନଜାହଜାକ, ପ୍ଫୁଲ ପଜାଣଗି୍ଜାହତୀ, ଏନ.କଜାମରଜାଜୁ ମରଡ୍ତୀ, ଶ୍ମକି ମନତଜା ମକଶବ ନଜାହଜାକ ଓ 
ଦୁମଯ୍ଗ୍ୟଜାଧନ ନଜାହଜାକ, ଭଜାସ୍କର ପଜାତ୍ର, ଆଦକିନ୍ଦ ପଜାତ୍ର, ସମିଜାଞ୍ଚଳ ମହଜାରଣଜାଙ୍କ ସମମତ 
ବହୁ ସପିଆିଇ କମ୍ଗତୀ ଓ ମନତଜା ମଯଜାଗମଦଇ ସ୍ଗ୍ଗତ ମରଡ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ତୃ ିଚଜାରଣ କରଥିିମଲ। 

ଛତ୍ର୍ରୁ,୨୨ା୯(େମେି)
ରଜାଜ୍ୟ ସରକଜାର ମହଳିଜାମଜାନଙୁ୍କ ସ୍ଜାବଲମ୍ୱତୀ 
କର ିମରଜାଜଗଜାରକ୍ଷମ କରବିଜା ସହ ସମଜାଜର 
ମଖୁ୍ୟମ୍ଜାତମର ସଜାମଲି କରବିଜା ଉମର୍ଶ୍ୟମର 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ୟଂ ସହଜାୟକିଜା ମଗଜାଷ୍ତୀକୁ ଋଣ 
ପ୍ଦଜାନ କରଜାଯଜାଉଛ।ି ଏହଜା ଦ୍ଜାରଜା ମସମଜାନଙ୍କ 
ଆଥ ଥିକ ସ୍ତି ି ସଦୃୁଢ଼ ମହଜାଇପଜାରୁଛ।ି ଏହ ି
ଅବସରମର ଛତ୍ରପରୁ ବ୍ଲକ ସମ୍ଳିନତୀ 
କକ୍ଷମର ଛତ୍ରପରୁ ପଞ୍ଚଜାୟତ ସମତି ି ଦ୍ଜାରଜା 
ଆମୟଜାଜତି ଓଡ଼ଶିଜା ଜତୀବକିଜା ମଶିନ ଓ ମଶିନ୍  
ଶକ୍ ି ଆନୁକୂଲ୍ୟମର ଏକ ମମଗଜା ସମନ୍ୱୟ 
ମମଳଜା ଅନୁଷ୍ତି ମହଜାଇଛ।ି ଏଥିମର ମଖୁ୍ୟ 
ଅତଥିି ରୂମପ ଛତ୍ରପରୁ ବଧିଜାୟକ ସବୁଜାସ 
ଚନ୍ଦ୍ର ମବମହରଜା ମଯଜାଗମଦଇ ଶଭୁଜାରମ୍ଭ 
କରଥିିମଲ। ଛତ୍ରପରୁ ବ୍ଲକର ୩୫୯ ସ୍ୟଂ 
ସହଜାୟକିଜା ମଗଜାଷ୍ତୀକୁ ମମଜାଟ ୧୦ ମକଜାଟ ି
୨୪ ଲକ୍ଷ ୬୦ହଜଜାର ଟଙ୍କଜା ବଭିନି୍ନ ବ୍ୟଜାଙ୍କ 

ସହଜାୟତଜାମର ଋଣ ପ୍ଦଜାନ କରଜାଯଜାଇଛ।ି 
ଯଥଜାଶତୀଘ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଜାର ମହଳିଜାଙ୍କ ଦ୍ଜାରଜା 
ଉତ୍ଜାଦତି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମଜାମକ୍ଗଟଂି କରଜାଯବିଜା ପଜାଇଁ 
ବଭିନି୍ନ ପ୍କଳ୍ପ କରଜାଯଜାଇଛ ିମବଜାଲ ିବଧିଜାୟକ 
ଶ୍ତୀ ମବମହରଜା କହଛିନ୍ତ।ି ଅନ୍ୟତମ ଅତଥିି 

ଭଜାମବ ଛତ୍ରପରୁ ବ୍ଲକ ଅଧକ୍ଷ ଏମ୍ .ଧନଞ୍ୟ 
ମରଡ୍ତୀ ଏବଂ ସରିପିଓି କ୍ଷି୍ଣଜା କୁମଜାରତୀ ନନ୍ଦ 
ଉପସ୍ତି ରହଥିିମଲ। ଏହ ି କଜାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ମକୁ 
ବପିଏିମ ମଜାନନିତୀ ମଜନଜା ପରଚିଜାଳନଜା 
କରବିଜା ସହ ଧନ୍ୟବଜାଦ ଜଣଜାଇଥିମଲ।

ଛତ୍ର୍ରୁ,୨୨ା୯(େମେି)

ସ୍ଜାନତୀୟ ଶବିକୁମଜାର ପଟ୍ଟନଜାୟକ ରରିଂି 
ରୁମ୍  ପରସିରମର ପ୍ଥମ କର ି ଶଶି ୁ ସରୁକ୍ଷଜା, 
ଅଧିକଜାର, ମଯୌନମକୁ୍ ଓ ଆଇନ ସମ୍ୱନ୍ଧତୀୟ 
ଏକ କମ୍ଗଶଜାଳଜା ଛତ୍ରପରୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ରମ୍ଭଜା 
ଅଞ୍ଚଳର ଖବରଦଜାତଜାମଜାନଙୁ୍କ ମନଇ ଭଜାଇ 
ମସ୍ଚ୍ଜାମସବତୀ ସଙ୍ଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ତି 

ମହଜାଇଯଜାଇଛ।ି ଏଥିମର ସଂଗଠନର ରଜାଜ୍ୟ 
ସଂମଯଜାଜକ ମଦବଜାନନ୍ଦ ମହନ୍ତ ଅଧ୍କ୍ଷତଜା 
କର ି ଶଶି ୁ ସରୁକ୍ଷଜା ଓ ଅଧିକଜାର ଉପମର 
ଆମଲଜାକପଜାତ କରଥିିମଲ। ଛତ୍ରପରୁର 
ମସ୍ଚ୍ଜାମସବତୀ ଅନୁଷ୍ଜାନ କୁ୍ୟୟସ୍ଗ ସମ୍ଜାଦକ 

ଅରୁଣ କୁମଜାର ଶତପଥତୀ କଜାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ମ 
ସଂମଯଜାଜନଜା କରଥିିମଲ। ଏହଭିଳ ି ଏକ 
ଗଠନମଳୂକ ଓ ସମଚତନତଜାମଳୂକ 
କଜାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ମ ଯଜାହଜାକ ିସରକଜାରତୀ ମବସରକଜାରତୀ 
ସ୍ତରର ବ୍ୟବସ୍ଜାକୁ ମଲଜାକମଲଜାଚନକୁ 
ଆଣବିଜାମର ସଜାମ୍ୱଜାଦକିମଜାନଙ୍କ ଭୂମକିଜା 
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍୍ଗ। ଏହଜାସହ ମକଜାଭରି 
ମହଜାମଜାରତୀ ସମୟମର ସଜାମ୍ୱଜାଦକିମଜାମନ 

ଶଶିମୁଜାନଙ୍କ ସରୁକ୍ଷଜା ଠଜାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
ମକଜାଭରି ସମଚତନତଜା ବଜାର୍୍ଗଜା ପରୁପଲ୍ତୀ, 
ସହରମର ସମଚତନତଜା ସଷୃ୍ ି କରବିଜାମର 
ଉମଲ୍ଖନତୀୟ କଜାଯ୍ଗ୍ୟ କରଥିିବଜାରୁ ଅତଥିିମଜାମନ 
ପ୍ଶଂସଜା କରଥିିମଲ। ଶଶି ୁ ସରୁକ୍ଷଜା, କନ୍ୟଜା 

ସନ୍ତଜାନର ସରୁକ୍ଷଜା, ବଜାଲ୍ୟ ବବିଜାହ, ଶଶିମୁଜାନଙ୍କ 
ସଜାମଜାଜକି ଓ ମଜାନସକିସ୍ତରମର ବକିଜାଶ ଏବଂ 
କମ୍ଗଶଜାଳଜାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଭମିଖୁ୍ୟ ଉପମର 
ଅତଥିିମଜାମନ ଆମଲଜାକପଜାତ କରଥିିମଲ। 
ଏଥିମର ଜଲି୍ଜା ମହଳିଜା ସରୁକ୍ଷଜା ଅଧିକଜାରତୀ 
ସଙ୍ତୀତଜା କୁମଜାରତୀ ପଜାତ୍ର, ଜଲି୍ଜା ଶଶି ୁ ସରୁକ୍ଷଜା 
କଜାଯ୍ଗ୍ୟଜାଳୟର ଅଧିକଜାରତୀ ଶରତ କୁମଜାର 
ମହଜାରଣଜା, ଜଲି୍ଜା ସଚୂନଜା ଓ ମଲଜାକସମ୍କ୍ଗ 

ଅଧିକଜାରତୀ ରବନିଜାରଜାୟଣ ମବମହରଜା, 
ଛତ୍ରପରୁ ଥଜାନଜା ଅଧିକଜାରତୀ ସତ୍ୟ ରଞ୍ନ 
ପ୍ଧଜାନ, ଜଲି୍ଜା ଅତରିକି୍ ସମଜାଜ ମଙ୍ଳ 
ଅଧିକଜାରତୀ ସଜାଧନଜା ଚନ୍ଦ୍ର ଦଜାଶ, କମିଶଜାର 
ନ୍ୟଜାୟ ମବଜାର୍ଗର ସଦସ୍ୟ ତଥଜା ଆଇନଜତୀବତୀ 

ଅମୟି କୁମଜାର ତ୍ରପିଜାଠତୀଙ୍କ ସମମତ ବହୁ 
ସଜାମ୍ୱଜାଦକି ଶଶି ୁ ସରୁକ୍ଷଜା ଆଇନ ଉପମର 
ଆମଲଜାକପଜାତ କରଥିିମଲ। ଏଥିମର ଛତ୍ରପରୁ 
ମପ୍ସ କ୍ଲବର ସଭଜାପତ ି ପ୍ଶଜାନ୍ତ କୁମଜାର 
ମହଜାରଣଜା, ଉପସଭଜାପତ ି ସଧୁତୀର କୁମଜାର 
ନଜାହଜାକ, ଦଲି୍ପି କୁମଜାର ସଜାମଲ, ସମ୍ଜାଦକ 
ସମନ୍ତଜାଷ କୁମଜାର ପଜାଢ଼ତୀ, ଯଗୁ୍ମ ସମ୍ଜାଦକ 
ମକ.ସତ୍ୟନଜାରଜାୟଣ ମରଡ୍ତୀ, ମକଜାଷଜାଧ୍କ୍ଷ 
ସମରଜାଜ କୁମଜାର ସଜାମଲ, ଉପମଦଷ୍ଜା 
ରବତୀନ୍ଦ୍ର କୁମଜାର ପଣ୍ଡଜା, ରବତୀନ୍ଦ୍ର ନଜାଥ ପଣ୍ଡଜା 
ଶ୍ତୀକଜାନ୍ତ ମହଜାନ୍ତ,ି ବସନ୍ତ ମହଜାରଣଜା, ଗଞ୍ଜାମ 
ମପ୍ସ କ୍ଲବର ସଭଜାପତ ି ଶବର ତରଜାଇ, 
ସମ୍ଜାଦକ ବଦି୍ୟଜାଧର ସଜାହୁ, ଉପମଦଷ୍ଜା 
ଉମଜାକଜାନ୍ତ ମବମହରଜା, ମକ୍ଷତ୍ରବଜାସତୀ ସଜାହୁ, 
ସମନ୍ତଜାଷ ମଶି୍, ବସି୍ୟ ପ୍ଧଜାନ, ଅଜତି ସ୍ଜାଇଁ, 
କ୍ଷତୀମରଜାନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସଜାହୁ, ସମନ୍ତଜାଷ କୁମଜାର ସଜାହୁ, 
ରବତୀନ୍ଦ୍ର ନଜାହଜାକ, ମଦବବ୍ରତ ପଣ୍ଡଜା, ସମନ୍ତଜାଷ 
କୁମଜାର ସଜାହୁ, ଅମଶଜାକ କୁମଜାର ମବମହରଜା, 
ମଗୌରପ୍ସଜାଦ ମହଜାପଜାତ୍ର, ବଟକୃଷ୍ଣ ରଜାଉଳ, 
ପ୍ଦତୀପ କୁମଜାର ପଣ୍ଡଜା, ଲକ୍ଷତୀଚରଣ ପଜାଢ଼ତୀ, 
ନତୀଳଜାଞ୍ଚଳ ମସନଜାପତ,ି ଆର୍ .ମରୁଲତୀଧର 
ପ୍ଧଜାନ, ମକ.ରଜନତୀକଜାନ୍ତ ମରଡ୍ତୀ, 
ମମନଜାଜ ପ୍ଧଜାନ, ନତୀଳଜାଞ୍ଚଳ ମସନଜାପତ,ି 
ବନବଜାସତୀ ମସଠ ି ଉପସ୍ତି ଥିମଲ। 

ଛତ୍ର୍ରୁ,୨୨ା୯(େମେି)
ଆସନ୍ତଜା ୨୫ ଓ ୨୬ ତଜାରଖିମର ଓଡ଼ଶିଜା ସଇୁମଂି ସଂଘ 
ପକ୍ଷରୁ ଭୁବମନଶ୍ୱର କଳଙି୍ ଷ୍ଜାରୟିମ ବଜୁି ପଟ୍ଟନଜାୟକ 
ସଇୁମଂି ପଲୁମର ୬୧ତମ ରଜାଜ୍ୟ ସଇୁମଂି ପ୍ତମିଯଜାଗତିଜା 
ଅନୁଷ୍ତି ମହବ। ଏଥିମର ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଜାରୁ ୧୧ଜଣ 

ପ୍ତମିଯଜାଗତୀ ଜଲି୍ଜା ଆଥମଲଟକି ସମ୍ଜାଦକ ଅମଶଜାକ 
କୁମଜାର ସଜାହୁଙ୍କ ମନତୃତ୍ମର ଭଜାଗ ମନମବ। ଏହ ି
୧୧ଜଣ ପ୍ତମିଯଜାଗତୀ ମହମଲ ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଜା ମକମପ ି
ମ୍ଜାଟ୍ଗସ ଏକଜାମରମତୀର ସନିୟିର ବଗ୍ଗର ଇ.ଲଳତି 
କୁମଜାର, ନମିତଶ କୁମଜାର ମହଜାନ୍ତ,ି ଶବି ପ୍ସଜାଦ 

ମଜନଜା, ସବୁ୍ରନ୍ତ ପଜାତ୍ର, ରଜାଜଜା ମଗୌର, ମପ୍ମ କୁମଜାର 
ଦଜାସ, ଜମିତନ୍ଦ୍ର ମଗଜାର, ଗମଣଷ ମହଜାରଣଜା ଓ ଜୁନୟିର 
ବଗ୍ଗର ବ.ିବସନ୍ତ ମରଡ୍ତୀ ଓ ସବ ଜୁନଅିର ବଗ୍ଗର 
ଦୁଖଜା ନଜାୟକ। ମସହପିର ି ଜୁନୟିର ପଜାରଜା ସଇୁମଂି 
ବଗ୍ଗମର ପ୍ତୀତମ ମବମହରଜା ଅଂଶଗ୍ହଣ କରମିବ।

ସଗା୍ାଳ୍ରୁ,୨୨ା୯(େମେି)
ବ୍ରହ୍ମପରୁ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଜାଳୟ ପରସିରମର 
ଥିବଜା ନୟି ୁ ସଣି୍ଡମିକଟ ହଲଠଜାମର 
ବ୍ରହ୍ମପରୁ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଜାଳୟ ଏବଂ ଖଲ୍ମିକଜାଟ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଜାଳୟ ମଳିତି ମବୈଠକ 
ମହଜାଇଯଜାଇଛ।ି ଏଥିମର ବ୍ରହ୍ମପରୁ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଜାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁଳପତ ି ପ୍ମଫସର 
ମଗଜାବନି୍ଦ ମଜ.ଚକ୍ପଜାଣ,ି କୁଳସଚବି ପ୍ଦତୀପ 
କୁମଜାର ମଶି୍, ପରତୀକ୍ଷଜା ନୟିନ୍ତକ ର.ସମୁରନ୍ଦ୍ର 
ମସଠତୀ, ଉପ କୁଳସଚବି ର.ବଜାବୁଜତୀ ସଜାମଲ, 

ସହ କୁଳସଚବି ର. ସମରଜାଜ କୁମଜାର 
ଦଜାଶ, ସମହୂ ମହଜାବଦି୍ୟଜାଳୟ ଉନ୍ନୟନ 
ପରଷିଦର ଅଧ୍କ୍ଷଜା ପ୍ମଫସର ଅରୁନ୍ଧତତୀ 
ରଥ, ପଜି ି କଜାଉନସଲି ଅଧ୍କ୍ଷ ପ୍ମଫସର 
ପ୍ତଜାପ କୁମଜାର ମହଜାନ୍ତ,ି ବରି୍ ନୟିନ୍ତକ 
ତୁଷଜାର କଜାନ୍ତ ିଖଟୁଆ, ର.ଶଙ୍କର ମଜାଝତୀ, ରବ ି
ପଜାଣଗି୍ଜାହତୀ ଏବଂ ଖଲ୍ମିକଜାଟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଜାଳୟ 
କୁଳପତ ିପ୍ମଫସର ପ୍ଫୁଲ୍ କୁମଜାର ମହଜାନ୍ତ,ି 
କୁଳସଚବି ଦଲି୍ତୀପ କୁମଜାର ବଳ, ପଜି ି
କଜାଉନସଲି ଅଧ୍କ୍ଷ ମଯଜାମଗଶ୍ୱର ପଜାଣଗି୍ଜାହତୀ, 

ବରି୍ ନୟିନ୍ତକ ମତୀନତ ିସଜାହୁ ଉପସ୍ତି ଥିମଲ। 
ଆସନ୍ତଜା ଅମକଟଜାବର ପହଲିଜାରୁ ଖଲ୍ମିକଜାଟ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଜାଳୟ ଅଧତୀନମର ଥିବଜା ବଜାମୟଜା 
ସଜାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବଜାମୟଜା ଇନଫରମମଟ୍କି୍ସ୍ , 
ମନଚୁ୍ୟରଜାଲ ରମିସଜାସ୍ଗ ମ୍ୟଜାମନଜମମଣ୍ଟସ୍   
ଏଣ୍ଡସ୍   ଜଓି ଇନଫରମମଟ୍କି୍, ଲଜାଇମବ୍ରରତୀ 
ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ ଫରମମସନ୍  ସଜାଇନ୍ସ, ଟ୍ଜାମଭଲ୍  
ଏଣ୍ଡ ଟୁରଜିମି୍  ମ୍ୟଜାମନଜମମଣ୍ଟସ୍  , ବଜିମିନସ୍  
ଇମକଜାମନଜାମକିସ୍ , କମ୍ୁୟନମିକସନ ଆଣ୍ଡ 
ମରିଆି ମଟମକନଜାମଲଜାଜ ି ବଭିଜାଗ ବ୍ରହ୍ମପରୁ 

ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଜାଳୟମର କଜାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ଷମ ମହବ। ମସ 
ମନଇ ବସୃି୍ତତ ଆମଲଜାଚନଜା ମହଜାଇଥିଲଜା। ଉକ୍ 
ବଭିଜାଗର ପରତୀକ୍ଷଜା ପରଚିଜାଳନଜା ଠଜାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ିନଥିପତ୍ର କପିର ିପ୍ସୁ୍ତତ କରଜାଯବି ତଜାହଜା 
ମଧ୍ ଆମଲଜାଚନଜା ମହଜାଇଥିଲଜା। ବ୍ରହ୍ମପରୁ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଜାଳୟମର ସଜାମଲି ମହଜାଇଥିବଜା 
ବଭିଜାଗ ପଜାଇଁ ମକନ୍ଦ୍ରତୀୟ ଯଜାନ୍ତକି ମକନ୍ଦ୍ର, 
ଆଇଆର୍  ଏଣ୍ଡ ପଏିମ୍  ମକଜାଠଜା, ଏମ୍ ବଏି 
ମକଜାଠଜା, ଭଜାଷଜା ବଜି୍ଜାନ ମକଜାଠଜା, ପ୍ଜାଣତୀ ବଜି୍ଜାନ 
ମକଜାଠଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟଜାନ୍ୟ ମକଜାଠଜା ବ୍ୟବହଜାର 

ପଜାଇଁ ପ୍ସୁ୍ତତ ିମହଜାଇଥିବଜା କୁଳପତ ିପ୍ମଫସର 
ଚକ୍ପଜାଣ ିକହଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିପଜାଠ୍ୟକ୍ମ ୨୦୨୧-
୨୨ ଶକି୍ଷଜାବଷ୍ଗ ପଯ୍ଗ୍ୟନ୍ତ ଚଜାଲବି। ଖଲ୍ମିକଜାଟ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଜାଳୟ କୁଳପତ ି ପ୍ମଫସର ମହଜାନ୍ତ ି
ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରତୀଙ୍କ ପଜାଠପଢ଼ଜ଼ା, ପରତୀକ୍ଷଜା, ଆଥ ଥିକ 
ହସିଜାବ, ନଥିପତ୍ର ଉପମର ଆମଲଜାଚନଜା 
କରଥିିମଲ। ଚଳତି ମଜାସରୁ ହ ିଁ ମଳିଥିିବଜା 
ମକଜାଠଜାମର ସଫିଟିଂ କରବିଜା ସହ ପ୍ଜାୟ ୯୬ 
ଜଣ ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରତୀ ଏବଂ ୨୭ ଅଧ୍ଜାପକ ବ୍ରହ୍ମପରୁ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଜାଳୟକୁ ଆସମିବ ମବଜାଲ ିକହଥିିମଲ।

ଗଞ୍ାମ,୨୨ା୯(େମେି)
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତତୀ ନବତୀନ ପଟ୍ଟନଜାୟକଙ୍କ 
ନମିର୍୍ଗଶକ୍ମମ ଗ୍ଜାମଜାଞ୍ଚଳର ବକିଜାଶ ପ୍ତ ି
ଗରୁୁତ୍ ଦଆିଯଜାଇ ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନମଳୂକ 
ପ୍କଳ୍ପ ଗଡ଼ୁକି ଚଜାଲୁ ରହଛି।ି ଏହ ି ଉନ୍ନୟନ 
କଜାଯ୍ଗ୍ୟଗଡ଼ୁକିର ତଦଜାରଖ କରବିଜା ପଜାଇଁ 
ମଖଜାର୍୍ଗଜା ଜଲି୍ଜା ପ୍କଳ୍ପ ନମିର୍୍ଗଶକ ଦଗିନ୍ତ 
ରଜାଉତରଜାୟ, ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଜା ପ୍କଳ୍ପ 
ନମିର୍୍ଗଶକ ସମିନ୍ଧ ଦର୍ଜାମତ୍ରୟ ଭଜାଉ 
ସଜାମହବ, ଗଞ୍ଜାମ ବରିଓି ବଶି୍ୱଜତି ରଜାୟଙ୍କ 
ସହ ଏକ ୨୩ ଜଣଆି ପ୍ତନିଧିି ଦଳ 
ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରଦିଶ୍ଗନ 
କର ି ଉନ୍ନୟନ କଜାଯ୍ଗ୍ୟ ଗରୁକିର ଅନୁଧ୍ଜାନ 
କରଛିନ୍ତ।ି ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ଶତରୁମସଜାଲ 
ଗ୍ଜାମମର ଆଦଶ୍ଗ ଗହୁଜାଳ ଛତ୍ରପରୁ ବଧିଜାୟକ 
ସବୁଜାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମବମହରଜାଙ୍କ ସହ ପରଦିଶ୍ଗନ 
କରଥିିମଲ। କଣ୍ଟଆିଗଡ଼଼ ଗ୍ଜାମ ନକିଟସ୍ 
ପ୍ସରି୍ ମଶୈବପତୀଠ ବମଟଶ୍ୱର ମନ୍ଦରି 

ଚତୁଃପଜାଶ୍ଶ୍ଗମର ରହଥିିବଜା କଲ୍ୟଜାଣମଣ୍ଡପ, 
ରୁରଜାଲ ପଜାକ୍ଗ, ଆଦଶ୍ଗ ପଷୁ୍କରଣିତୀ 
ପରଦିଶ୍ଗନ କରବିଜା ପମର ନଳିଜାଦ୍ରତୀପରୁ 
ଗ୍ଜାମ ସ୍ତି ସ୍ଜାଟ୍ଗ ସ୍କଲୁ, ହୁମ୍ଜାର ପଞ୍ଚଜାୟତ 
କଜାଯ୍ଗ୍ୟଜାଳୟ, ମଲଜାଡ଼ ପଞ୍ଚଜାୟତର ପଣବିନ୍ଧ 
ଗ୍ଜାମମର ଜମି ମସମ୍ ସସି,ି ମଶିନ ଶକ୍ ି
ଗହୃ, ସମନ୍ତଜାଷପରୁ ପଞ୍ଚଜାୟତର କଜାର୍ଥିକଢ଼ ି
ଗ୍ଜାମମର ରହଥିିବଜା ସ୍ଜାମତୀ ବମିବକଜାନନ୍ଦ 
ଗ୍ଜାମଜାଞ୍ଚଳ ପଜାକ୍ଗ ପରଦିଶ୍ଗନ କରବିଜା ସହ 
ଅନୁଧ୍ଜାନ କରଥିିମଲ। ଏହ ିଟମି୍ ମର ୧୦ଜଣ 
ବରିଓି, ୧୨ଜଣ ଆସଷି୍ଜାଣ୍ଟ ଇଞ୍ନିୟିର 
ଓ ମଜଇ ରହଛିନ୍ତ।ି ତଜାଙ୍କ ସହ ପଜାଳବିନ୍ଧ 
ସରପଞ୍ଚ ଦଲିତୀପ ମଛଜାଟରଜାୟ, ନରିଞ୍ନ 
ମରର,ି ବମଟଶ୍ୱର ମନ୍ଦରି ପରଚିଜାଳନଜା 
କମଟି ି ଉପସଭଜାପତ ି ଶବର ତରଜାଇ 
ପ୍ମଖୁଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମଜାମନ ପରଦିଶ୍ଗନମର 
ଆସଥିିବଜା ଟମିକୁ ସ୍ଜାଗତ ସମ୍ୱର୍୍ଗନଜା ଜ୍ଜାପନ 
କରବିଜା ସହ ଆମଲଜାଚନଜା କରଥିିମଲ। 

ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାରଦ୍ଧ୍ୟ ପରଦିରଦ୍ଧନ 
କଲେ ୨୩ ଜଣଆି ପ୍ରତନିଧିି ଦଳବ୍ରହ୍ମପରୁ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ଖଲ୍ଲିକାଟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ମଶି୍ଣ ଲବୈଠକ

ଖଲ୍ଲିକାଟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟରୁ ୯୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରତୀ ଓ ୨୭ ଅଧ୍ୟାପକ ବ୍ରହ୍ମପରୁ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟକୁ ଆସଲିବ

ରାଜ୍ୟ ସଇୁମଂି ପ୍ରତଲିରାଗତିାଲର ଗଞ୍ାମର ୧୧ ପ୍ରତଲିରାଗତୀ

ରରି ୁସରୁକ୍ଷା, ଅଧିକାର, ଲରୌନମକୁ୍ତ ଓ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ତୀୟ କମଦ୍ଧରାଳା

ଛତ୍ରପରୁ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରତୀୟ ଲମଗା ସମନ୍ବୟ ଲମଳା

୨୦୦ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜକୁି ୩.୮୪ଲକାଟ ିଋଣ ସହାୟତା
ପରୁୁମଷଜାର୍ମପରୁ,୨୨ଜା୯(ସମସି): ପରୁୁମଷଜାର୍ମପରୁ 
ବ୍ଲକ ସମ୍ଳିନତୀ କକ୍ଷମର ମଶିନ ଶକ୍ ିପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକସ୍ତରତୀୟ 
ଋଣ ମମଳଜା ଅନୁଷ୍ତି ମହଜାଇଯଜାଇଛ।ି ଏଥିମର ଗଞ୍ଜାମ 
ଜଲି୍ଜାପଜାଳ ବଜିୟ ଅମତୃଜା କୁଲଜାମଙ୍ ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି 
ଭଜାମବ ମଯଜାଗ ମଦଇ ଉଦ୍ ଘଜାଟନ କରଥିିମଲ। ବ୍ଲକର 
୨୬ଟ ି ପଞ୍ଚଜାୟତର ପ୍ଜାୟ ୨୦୦ ମହଳିଜା ସ୍ୟଂ ସହଜାୟକିଜା 
ମଗଜାଷ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ଜାବଲମ୍ୱତୀ ମହବଜା ସହ ମରଜାଜଗଜାରକ୍ଷମ 
କରବିଜା ଲକ୍ଷ୍ୟମର ରଜାଜ୍ୟ ସରକଜାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୩ମକଜାଟ ି
୮୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଜା ୮ଟ ି ବ୍ୟଜାଙ୍କ ମଜାଧ୍ମମର ଋଣ ପ୍ଦଜାନ 
କରଜାଯଜାଇଛ।ି ଅନ୍ୟପମଟ ମହଳିଜା ମଗଜାଷ୍ତୀର ବଭିନି୍ନ 
ପ୍କଳ୍ପ ପଜାଇଁ କପିର ି ଋଣ ପରମିଜାଣ ବୃର୍ ି କରଜାଯବି 

ମସମନଇ ବ୍ୟଜାଙ୍କ ସହ ଜଲି୍ଜାପଜାଳ ଆମଲଜାଚନଜା 
କରଥିିମଲ। ଖଲ୍ମିକଜାଟ ବଧିଜାୟକିଜା ସଯୂ୍ଗ୍ୟମଣ ି ମବୈଦ୍ୟ 
ଏବଂ କବସିଯୂ୍ଗ୍ୟନଗର ବଧିଜାୟକିଜା ଲତକିଜା ପ୍ଧଜାନ 
ଉପସ୍ତି ରହ ି ମହଳିଜା ମଗଜାଷ୍ତୀକୁ ଋଣ ଟଙ୍କଜା ପ୍ଦଜାନ 
କରଥିିମଲ। ଏହ ି ମମଳଜାମର ବରିଓି ବଜିୟ କୁମଜାର 
ମବମହରଜା, ଅତରିକି୍ ବରିଓି ମଧସୁଦୂନ ମହଜାରଣଜା, ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍କ୍ଷ ସଯୂ୍ଗ୍ୟ ନଜାରଜାୟଣ ପଣ୍ଡଜା, ସରିପିଓି ସବତିଜାଚ୍ୟଜାଉ 
ପଟ୍ଟନଜାୟକ, ଜଲି୍ଜା ପରଷିଦ ସଭ୍ୟ ପ.ିନଜାରଜାୟଣ ରଜାଓ 
ସମ୍ଜାନତି ଅତଥିି ଭଜାମବ ମଯଜାଗ ମଦଇଥିମଲ। ଏହଜାକୁ 
ବପିଏିମ ସଙ୍ତୀତଜା ପଣ୍ଡଜା ଅଙ୍ନବଜାଡ଼ ି ସପୁରଭଜାଇଜର 
ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ କମ୍ଗଚଜାରତୀମଜାମନ ସହମଯଜାଗ କରଥିିମଲ।

ହଞି୍ଳିକିାଟୁ,୨୨ା୯(େମେି)
ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ ପ ି ବ୍ରମିଜଶ ରଜାଏ ବୁଧବଜାର ହଞି୍ଳିକିଜାଟୁ 
ଗସ୍ତ କର ି ହଞି୍ଳି ି ଥଜାନଜା ପରଦିଶ୍ଗନ କରଛିନ୍ତ।ି ମସ 
ଥଜାନଜା ପରସିର ବୁଲ ି ମଦଖିବଜା ସହ ସ୍ଚ୍ତଜା ରହଥିିବଜା 
ମଦଖି ସମନ୍ତଜାଷ ପ୍କଜାଶ କରଥିିମଲ। ଥଜାନଜାର 

ମରକର୍ଗ ପତ୍ର ଯଜାଞ୍ଚ କରଥିିମଲ। ହଞି୍ଳି ି ଅଞ୍ଚଳର 
ଆଇନ ଶଙୃ୍ଖଳଜା ଉପମର ଆଇଆଇସ ି ଅଭମିନୁ୍ୟ 
ଦଜାସଙ୍କ ସହ ଆମଲଜାଚନଜା କରଥିିମଲ। ଏସଆଇ 
ବଜାସମୁଦବ ମଭଜାଇ, ଏଏସଆଇ ରଜାଜନ ବମିଷଜାୟତୀ 
ସମମତ ଥଜାନଜାର ସମସ୍ତ କମ୍ଗଚଜାରତୀ ଉପସ୍ତି ଥିମଲ।

ଗଞ୍ାମ ଜଲି୍ା ଏସ୍ ପଙି୍କ ହଞି୍ଳି ିଥାନା ପରଦିରଦ୍ଧନ

ଋଷକୂିେ୍ୟା ନଦତୀଲର ଭାସଗିଲେ ବୃର୍
ଛତ୍ରପରୁ,୨୨ଜା୯(ସମସି): ଛତ୍ରପରୁ ଥଜାନଜା ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ବଡ଼ମଜାଧପରୁ 
ପଞ୍ଚଜାୟତ ମଗଜାବଜା ଗ୍ଜାମମର ଘଟଯିଜାଇଛ ି ଏକ ଅଭଜାବନତୀୟ 
ଘଟଣଜା। ଋଷକୂିଲ୍ୟଜା ନଦତୀର ମ୍ଜାତମର ଭଜାସ ି ଯଜାଇଛନ୍ତ ି ଜମଣ 
ବୃର୍। ବୃର୍ ଜଣକ ମହମଲ ମଗଜାବଜା ଗ୍ଜାମର ମଗଜାବନି୍ଦ ଦଜାସ 
(୬୨)। ମଗଜାବନି୍ଦ ମକୌଣସ ିକଜାମମର ନଦତୀ ପଜାର ମହଜାଇ ପ୍ତଜାପରୁ 
ଗ୍ଜାମକୁ ଯଜାଉଥିବଜା ସମୟମର ଗଭତୀର ଖଜାଲକୁ ମଗଜାଡ଼ ଖସ ି ଯଜାଇ 
ମ୍ଜାତମର ଭଜାସ ି ଯଜାଇଥିମଲ। ଗ୍ଜାମବଜାସତୀ ବହୁ ମଖଜାଜଜା ମଖଜାଜ ି
କରଥିିମଲ ମଧ୍ ତଜାଙ୍କର ମକୌଣସ ି ପର୍ଜା ମଳିନିଥିଲଜା। ପମର 
ଛତ୍ରପରୁ ପଲୁସି ଓ ଦମକଳ ବଜାହନିତୀ ଖବର ପଜାଇ ଘଟଣଜାସ୍ଳମର 
ପହଞ୍ଚ ିବହୁ ମଖଜାଜଜା ମଖଜାଜ ିଚଳଜାଇଥିମଲ। କନୁି୍ତ ବର୍୍ଗମଜାନ ସରୁ୍ଜା 
ବୃର୍ ମଗଜାବନି୍ଦଙ୍କ ପର୍ଜା ମଳିପିଜାରନିଜାହ ିଁ। ମଗଜାବନି୍ଦଙ୍କ ପରବିଜାରର 
ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବଜାହଜାର ରଜାଜ୍ୟମର ଥିବଜା ମବମଳ ମସ ଏକକତୀ 
ନଜି ଗଜାଁମର ରହୁଥିମଲ।

ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରତୀୟ ଲମଗା ସମନ୍ବୟ ଲମଳା
କବସିଯୂ୍ଗ୍ୟନଗର,୨୨ଜା୯(ସମସି): ଜଲି୍ଜା ପ୍ଶଜାସନର ନମିର୍୍ଗଶକ୍ମମ 
କବସିଯୂ୍ଗ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ କଜାଯ୍ଗ୍ୟଜାଳୟ ସଭଜାଗହୃଠଜାମର ବୁଧବଜାର 
ଓଡ଼ଶିଜା ଜତୀବକିଜା ମଶିନ ଓ ମଶିନ ଶକ୍ରି ମଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟମର ଏକ 
ବ୍ଲକସ୍ତରତୀୟ ମମଗଜା ସମନ୍ୱୟ ମମଳଜା ଅନୁଷ୍ତି ମହଜାଇଛ।ି ଏଥିମର 
ପ୍ଜାଥମକି ପଯ୍ଗ୍ୟଜାୟମର ମମଜାଟ ୧୯୮ଟ ି ମହଳିଜା ମଗଜାଷ୍ତୀକୁ ବ୍ୟଜାଙ୍କ 
ତରଫରୁ ୩ମକଜାଟ ି ୨୬ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଜା ଋଣ ପ୍ଦଜାନ କରଜାଯଜାଇଛ।ି 
ଉକ୍ କଜାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ମମର କବସିଯୂ୍ଗ୍ୟନଗର ବଧିଜାୟକିଜା ଲତକିଜା ପ୍ଧଜାନ, 
ବରିଓି ବଜାସମୁଦବ ନଜାୟକ, ଶଶି ୁ ବକିଜାଶ ଅଧିକଜାରତୀ ବତୀଣଜାପଜାଣ ି
ମଶି୍, ବ୍ଲକ ଅଧ୍କ୍ଷ ସମନ୍ତଜାଷ କୁମଜାର ପଜାଢତୀ, ଜତୀବକିଜା ମଶିନର 
ବ୍ଲକ ପରଚିଜାଳକ ରଜାଜ କମିଶଜାର ସଜାହୁ, ମଶିନ ଶକ୍ରି ପ୍କଳ୍ପ 
ସଂମଯଜାଜକ ଶଭୁଜାଶଷି ମସଠତୀ, ବ୍ଲକ ଜତୀବକିଜା ସଂମଯଜାଜକ ରଜାମକଶ 
କୁମଜାର ପଜାତ୍ର ଓ ଗମଣଶ କୁମଜାର ସଜାହୁ, ସକୁଜାନ୍ତ ସଜାହୁ ମଯଜାଗ 
ମଦଇଥିମଲ। ଏଥିମର ୯ଟ ି ବ୍ୟଜାଙ୍କର ଶଜାଖଜା ପରଚିଜାଳକ ଉପସ୍ତି 
ଥିମଲ। ମହଳିଜା ସ୍ୟଂ ସହଜାୟକିଜା ମଗଜାଷ୍ତୀଗରୁକି ବ୍ୟଜାଙ୍କଠଜାରୁ 
ଋଣ ମନଇ କପିର ି ସ୍ଜାବଲମ୍ୱତୀ ମହଜାଇପଜାରମିବ ମସଥିପ୍ତ ି ଦୃଷ୍ ି
ମଦବଜା ସହତି ଋଣକୁ ସଠକି୍  ଭଜାବମର ପରମିଶଜାଧ କରମିହବ 
ତଜା’ ପ୍ତ ି ଧ୍ଜାନ ମଦବଜାକୁ ଗରୁୁତ୍ଜାମରଜାପ କରଜାଯଜାଇଥିଲଜା। 

ସାମ୍ବାଦକିଙ୍କ ପତୃି ବଲିୟାଗ
ପଜାତ୍ରପରୁ,୨୨।୯(ସମସି): ପଜାତ୍ରପରୁ ବ୍ଲକମର ସଜାମ୍ୱଜାଦକି 
ନତୀଳଜାଞ୍ଚଳ ପଟ୍ଟନଜାୟକ ଓ ଅଞ୍ଚମଳଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନଜାୟକଙ୍କ ପତିଜା 
ରଜାମଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନଜାୟକ(୮୪)ଙ୍କ ମଙ୍ଳବଜାର ରଜାତମିର ପରମଲଜାକ 
ମହଜାଇଛ।ି ତଜାଙ୍କର ମତୂ୍ରନଳତୀମର ମଜାଂସ ବଢ଼ଯିଜାଇଥିଲଜା। ଗତ 
ମସଜାମବଜାର ବ୍ରହ୍ମପରୁର ଏକ ଘମରଜାଇ ଚକିତି୍ସଜାଳୟମର ଅମ୍ରେଜାପ୍ଚଜାର 
ମହଜାଇଥିଲଜା। ମଙ୍ଳବଜାର ସନ୍ଧ୍ୟଜାମର ଅସସୁ୍ ଅନୁଭବ କରବିଜାରୁ 
ଏମମକସଜିକୁି ସ୍ଜାନଜାନ୍ତରତି କରଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ମସଠଜାମର 
ତଜାଙୁ୍କ ଆଇୟସୁମିର ଭର୍ଥି କରଜାଯଜାଇଥିଲଜା। କନୁି୍ତ କଛି ି ସମୟ 
ମଧ୍ମର ତଜାଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ ମହଜାଇଥିଲଜା। ରଜାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଶଯ୍ୟଜା 
ନକିଟମର ତନି ି ପଅୁ ସମିଜାଞ୍ଚଳ, ନଳିଜାଞ୍ଚଳ, ଅଞ୍ଚମଳଶ୍ୱର, ପତୁ୍ର 
ବଧ,ୁ ଚଜାର ି ଝଅି ନଜାତ ି ନଜାତୁଣତୀମଜାମନ ଉପସ୍ତି ଥିମଲ। ରଜାମଚନ୍ଦ୍ର 
ଅବସରପ୍ଜାପ୍ତ ପ୍ଧଜାନଶକି୍ଷକ, ଧମ୍ଗପରଜାୟଣ ବ୍ୟକ୍ ି ଥିବଜା ମବମଳ 
ତଜାଙ୍କ ବମିୟଜାଗମର ଗ୍ଜାମମର ମଶଜାକର ଛଜାୟଜା ମଖଳଯିଜାଇଛ।ି

ର୍ୟାମ ଷ୍େି କମ୍ାନତୀ 
ପକ୍ଷରୁ ନମିଦ୍ଧାଣ ବନୁ୍ 
କାରଦ୍ଧ୍ୟକ୍ରମ
ଭଞ୍ନଗର,୨୨ଜା୯(ସମସି): ଭଞ୍ନଗର 
ଅଞ୍ଚଳର ଲମଣ୍ଡଇ ସଜାହ ି ସ୍ତି ମଛଦଜାଭୂମ ି
ମରଜାରମର ଥିବଜା ମହଜାଲକ୍ଷତୀ ଏମଜନ୍ସ ିଠଜାମର 
ରଜାଜମ୍ିରେମିଜାନଙୁ୍କ ସମ୍ୱର୍୍ଗନଜା କରଜାଯବିଜା 
ସହ ଶ୍ୟଜାମ ଷ୍ଲି କମ୍ଜାନତୀ ପକ୍ଷରୁ ନମି୍ଗଜାଣ 
ବନୁ୍ଧ କଜାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ମ ଅନୁଷ୍ତି ମହଜାଇଯଜାଇଛ।ି 
ମସଠଜାମର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭଜାମବ କମ୍ଜାନତୀର 
ପରଚିଜାଳକ ମମନଜାଜ ଆଚଜାଯ୍ଗ୍ୟ, 
ଇଂଜନିୟିର ସମୁରନ୍ଦ୍ର ଓ ମଜାମକ୍ଗଟଙି୍ 
ଅଫିସର ମହିରି ଆଚଜାଯ୍ଗ୍ୟ ମଯଜାଗ 
ମଦଇଥିମଲ। ବଶି୍ୱକମ୍ଗଜା ପଜୂଜା ଉପଲମକ୍ଷ 
କମ୍ଜାନତୀ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ରଜାଜମ୍ିରେତୀଙୁ୍କ 
ମନଇ ଏକ ସମ୍ଳିନତୀ କରଜାଯଜାଇଥିଲଜା। 
ମ୍ିରେତୀମଜାମନ ଘର ନମି୍ଗଜାଣ କରୁଥିବଜା ମବମଳ 
ସମସ୍ତ ଜନିଷି ସଠକି୍  ମଜାନ ଅନୁସଜାମର 
ଘର ନମି୍ଗଜାଣ କରବିଜାକୁ ପରଜାମଶ୍ଗ 
ମଦଇଥିମଲ। ଶ୍ୟଜାମ ଷ୍ଲି୍  କମ୍ଜାନତୀର 
ଲୁହଜା ଛଡ଼ ଘରକୁ ମଜବୁତ ରଖିବଜା 
ସହ ଏହଜା ଅନ୍ୟ କମ୍ଜାନତୀର ଲୁହଜା ଛଡ଼ 
ତୁଳନଜାମର ଅଧିକ ଶକ୍ ରହଥିିବଜା କମ୍ଜାନତୀ 
ପକ୍ଷରୁ କୁହଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ଏହଜାପମର 
ମହଜାଲକ୍ଷତୀ ଏମଜନ୍ସ ି ମଜାଲକି ରଞ୍ତି 
ବଜାରକି ସମ୍ଳିନତୀମର ମଯଜାଗ ମଦଇଥିବଜା 
ସମସ୍ତ ରଜାଜମ୍ିରେତୀ ମଜାନଙୁ୍କ ଫୁଲମତଜାଡ଼ଜା 
ମଦଇ ସମ୍ୱର୍ଥିତ କରଥିିମଲ। ଏଥିମର 
ପ୍ଜତି ବଜାରକି ସହମଯଜାଗ କରଥିିମଲ।
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55ଗରୁୁବାର, ୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୨୨।୯(େମେି): ଜଲି୍ଳାରେ 
ର�ଳାଭଡି୍  ରେଳାଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ଳା ଦନି�ୁ ଦନି 
ବଢ଼ବିଳାରେ ଲଳାଗଛି।ି ଅଗଷ୍ଟ ମଳାସରେ 
ଆକ୍ଳାନ୍ତ ସଂଖ୍ଳା ବୃଦ୍ ି ର�ଳାଇନଥିବଳା 
ରବରେ ଚେତି ମଳାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ଳା�ରେ 
ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବଶିଷି୍ଟରେ ପ�ଞ୍ବିଳା ପରେ 
ପଣୁ ି ଥମ ି ଯଳାଇଥିଲଳା। �ଛି ି ଦନି ର�ଲଳା 
ଜଲି୍ଳାରେ ଆକ୍ଳାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ଳା ଏ� ଅଙ୍କ 
ବଶିଷି୍ଟ େ�ୁଥିବଳା ରବରେ ଏରବ ଦୁଇ 
ଅଙ୍କରେ ପ�ଞ୍ଛି।ି ଗତ ୧୮ ତଳାେଖିେୁ ପଣୁ ି
ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବଶିଷି୍ଟ ର�ଳାଇ ୧୨ ଜଣ ଚହି୍ନଟ 
ର�ଳାଇଥିରଲ। ୧୯ ତଳାେଖିରେ ମଧ୍ୟ ୧୨ ଜଣ 
ଚହି୍ନଟ ର�ଳାଇଥିବଳା ରବରେ ୨୦ ତଳାେଖିରେ 
ମଧ୍ୟ ୧୨ ଜଣ ଆକ୍ଳାନ୍ତ ଚହି୍ନଟ ର�ଳାଇଛନ୍ତ।ି 
୨୧ ଏବଂ ୨୨ ତଳାେଖିରେ ଦୁଇ ଜଣ ରଲଖଳାଏଁ 
ଚହି୍ନଟ ର�ଳାଇଛନ୍ତ।ି ଏପେ ି ପେସି୍ତିରିେ 

ଏମ୍ ର�ସଜିରିେ ଥିବଳା ଡସିଏିଚ୍ -୧ରେ 
ପଣୁ ି ରେଳାଗୀଙ୍କ ପ୍ରରବଶ ଧୀରେ ଧୀରେ 
ବଢ଼ୁଥିବଳା ଲକ୍୍ �େଳାଯଳାଇଛ।ି ଗତ 
ମଳାସରେ ଏଠଳାରେ ମଳାତ୍ର ୨େୁ୩ ଜଣ ରେଳାଗୀ 
େ�ଥିିବଳା ରବରେ ବର୍ତ୍ତମଳାନ ୧୨ ଜଣ 
ରେଳାଗୀ ଚ�ିତି୍ତି ର�ଉଥିବଳା ଏମ୍ ର�ସଜି ି
ଅଧୀକ୍� ପ୍ରରେସେ ଡଳାକ୍ତେ ସରନ୍ତଳାଷ 
ମଶି୍ର ସଚୂନଳା ରଦଇଛନ୍ତ।ି ଆକ୍ଳାନ୍ତଙ୍କ 
ମଧ୍ୟେୁ ୩ ଜଣ ଡଳାକ୍ତେ ଏବଂ ୩ ଜଣ 
ନସତ୍ତ ଚ�ିତି୍ତି ର�ଉଥିବଳା ରସ ସଚୂନଳା 
ରଦଇଛନ୍ତ।ି ଡଳାକ୍ତେମଳାନଙ୍କ ସ୍ଳାସ୍୍ଳାବସ୍ଳା 

ଠକି୍  ଥିବଳା ରସ ��ଛିନ୍ତ।ି ରସମଳାନଙ୍କ 
ଶେୀେରେ ର�ଳାଭଡି୍  ଲକ୍ଣ ନଥିରଲ 
ମଧ୍ୟ ଅସସୁ୍ ଅନୁଭବ �େବିଳାେୁ ର�ଳାଭଡି 
ପେୀକ୍ଳା �େଳାଯଳାଇଥିଲଳା। ପଜଟିଭି 
ଆସବିଳାେୁ ର�ଳାଭଡି୍  �ସ୍ ପଟିଳାଲ୍ ରେ ଭର୍୍ତି 
ର�ଳାଇଥିରଲ। ବର୍ତ୍ତମଳାନ ଋତୁ ପେବିର୍ତ୍ତନ 
ସ� ବଷତ୍ତଳା, ଗେୁୁଗେୁ ି ଆଦ ି ଲଗଳାତେ 
ର�ଉଥିବଳା ରଯଳାଗୁଁ ଜଲି୍ଳା ତଥଳା ସ�େରେ 
ସଳାଧଳାେଣ ରଲଳାର� ଥଣ୍ଳା, �ଳାଶରେ ପୀଡ଼ତି 
ର�ଉଛନ୍ତ।ି ଏପେ�ି ି ଭଳାଇେଲ ଜ୍ୱେରେ 
ଆକ୍ଳାନ୍ତ ର�ଉଛନ୍ତ।ି ର�ରତ�ଙ୍କ ମନରେ 

ରଡଙୁ୍ ଜ୍ୱେ ଭୟ େ�ଥିିବଳା ରବରେ ଆଉ 
ର�ରତ�ଙ୍କ ମନରେ �ରେଳାନଳାେ ଭୟ ମଧ୍ୟ 
େ�ୁଛ।ି �ରେଳାନଳା ପେୀକ୍ଳାରେ ପଜଟିଭି 
ଆସବିଳା ସରର୍ବେ ରସପେ ି ର�ୌଣସ ି ଗେୁୁତେ 
ଅବସ୍ଳା ନଥଳାଇ ଅରନ� ରଲଳା� ଘରେ 
େ� ି ଚ�ିତି୍ତି ର�ଳାଇ ସସୁ୍ ର�ଉଛନ୍ତ।ି 
ସଂକ୍ମଣ�ୁ ଦୃଷ୍ଟରିେ େଖି ରମଡ�ିଳାଲରେ 
ଚ�ିତି୍ତି ର�ବଳା ପଳାଇଁ ଇଚ୍ଳା ପ୍ର�ଳାଶ 
�େୁଛନ୍ତ।ି ଜଲି୍ଳାରେ �ରେଳାନଳା ଆକ୍ଳାନଙ୍କ 
ସଂଖ୍ଳା ଧୀରେ ଧୀରେ �ମବିଳା ପରେ 
ଏମ୍ ର�ସଜି ି ର�ଳାଭଡି୍  �ସ୍ ପଟିଳାଲ୍  

ଡସିଏିଚ୍ -୧�ୁ ଛଳାଡରିଦରଲ ଅନ୍ ସବୁ 
ର�ଳାଭଡି୍  �ସ୍ ପଟିଳାଲ୍  ଏବଂ ରସଣ୍ଟେ�ୁ ବନ୍ଦ 
�େଦିଆିଯଳାଇଛ।ି ତୃତୀୟ ଲ�େ ପଳାଇଁ 
ସେ�ଳାେ ପ୍ରସୁ୍ତ େ�ଥିିରଲ ମଧ୍ୟ ରଲଳା�ଙ୍କ 
ମନରେ ଭୟ େ�ଛି।ି ତୃତୀୟ ଲ�େ ଶଶିଙୁ୍କ 
ପଳାଇଁ ଅଧି� ମଳାେଳାତ୍ମ� ର�ବ ସରନ୍ଦ�ରେ 
ଶଶିମୁଳାନଙ୍କ ଡସିଏିଚ୍ -୧ରେ ୫୦ ଶଯ୍ଳା 
ବଶିଷି୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ �େଦିଆିଯଳାଇଛ।ି ପଳାବତ୍ତଣ 
ଋତୁ ଆେମ୍ଭ ର�ଳାଇଯଳାଇଥିବଳାେୁ ରଦଳା�ଳାନ 
ବଜଳାେ ସବୁ ଗ�େ ି େ�ୁଛ।ି ରଲଳାର� ଯଦ ି
ଏ�ଳା ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ ନ ରଦରବ ରତରବ 
�ରେଳାନଳା ନଶି୍ତି ଭଳାରବ ପଣୁ ି ବୃଦ୍ ିପଳାଇବ 
ଏଥିରେ ଦ୍ମିତ ନଳା� ିଁ। େଳାଜ୍େ ଅରନ� 
ଜଲି୍ଳାରେ ଏରବ ବ ି�ରେଳାନଳା ସକ୍ର୍ୟି େ�ଛି।ି 
ପରଡଳାଶୀ ଜଲି୍ଳାରେ ଆଜ ି ମଧ୍ୟ ୩ ଶ�େୁ 
ଊଦ୍ବେତ୍ତ ସଂଖ୍ଳାରେ ଆକ୍ଳାନ୍ତ ଚହି୍ନଟ ର�ଳାଇଛନ୍ତ।ି 

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୨୨।୯(େମେି): �ଳା�ଳାେ ସବତ୍ତନଳାଶ ତ 
�ଳା�ଳାେ ପଷୁମଳାସ। �ରେଳାନଳା ସମୟରେ ଅରନ� 
ରଲଳା� ବର୍ତ୍ତମଳାନ ଜୀବନ ଜୀବ�ିଳା�ୁ ରନଇ ସଂଘଷତ୍ତ 
�େୁୁୁଛନ୍ତ।ି ରତରବ �ଛି ି ସେ�ଳାେୀ �ମତ୍ତଚଳାେୀ ଅଛନ୍ତ ି
ରଯଉଁମଳାରନ � ି ନଜିେ ମଉଜ ମଜଲସି୍  ପଳାଇଁ 
�ଳାଯତ୍ତ୍ଳାେୟ ରଖଳାଲଳାରମଲଳା �େ ି ୨୦ �ରିଲଳାମଟିେ 
ଦୂେ ସନୁଳାପେୁ ରବେଳାଭୂମରିେ ରଭଳାଜଭିଳାତ �େ ି
ମଦ ଆସେ �େୁଛନ୍ତ।ି ଏ�ଳାେ ଭଡିଓି ବର୍ତ୍ତମଳାନ 
ରସଳାସଆିଲ ମଡିଆିରେ ଭଳାଇେଳାଲ ର�ବଳାରେ ଲଳାଗଛି।ି 
ଜେସମ୍ପଦ ବଭିଳାଗେ ଯଳାନ୍ତ�ି ବଭିଳାଜନ ନବିତ୍ତଳା�ୀଯନ୍ତୀ 
�ଳାଯତ୍ତ୍ଳାେୟେ ସେ�ଳାେୀ ବଳାବୁମଳାରନ ଏ�ପିେ ିମଉଜ 
ମଜଲସି୍  �େୁଥିବଳା ରଦଖିବଳା�ୁ ମେିଛି।ି ଭଡିଓି 
ଭଳାଇେଲ ର�ବଳା ପରେ ଉକ୍ତ ବଭିଳାଗେ �ଳାଯତ୍ତ୍େତ 
�ମତ୍ତଚଳାେୀମଳାରନ ମ�ୁଁ ଲୁଚଳାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତ।ି �ଛି ି
ବଶି୍ୱ�ମତ୍ତଳା ମରୂ୍୍ତି ବସିଜତ୍ତନ �େବିଳାେ ଆେ ରଦଖଳାଉଥିବଳା 
ରବରେ ଆଉ ର�ରତ� ଚୁୁପ୍  େ�ୁଛନ୍ତ।ି ରଗଳାଟଏି ପରଟ 

�ରେଳାନଳା �ଟ�ଣଳା ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ଭଳାରବ ର�ଳା�େ ର�ଳାଇ 
ନଥିବଳା ରବରେ ରଭଳାଜ ିଭଳାତ ଏବଂ ମରୂ୍୍ତି ବସିଜତ୍ତନରେ 

ରଲଳା�ଙ୍କ ଭଡି ଉପରେ ସେ�ଳାେ ଓ ପ୍ରଶଳାସନ ରେଳାକ୍  
ଲଗଳାଇଛନ୍ତ।ି ଏପେ ିପେସି୍ତିରିେ ଏ� ିବଭିଳାଗେ ବଳାବୁ 

ଓ �ମତ୍ତଚଳାେୀମଳାରନ ଅେିସ ସମୟରେ �ଳାଯତ୍୍ତ ଳାେୟ�ୁ 
ରଖଳାଲଳାରମଲଳା �େ ି ରବେଳାଭୂମ�ୁି ମଉଜ �େବିଳା�ୁ 

ଯଳାଇ ସେ�ଳାେୀ ଗଳାଡେି ବ୍ବ�ଳାେ �େଛିନ୍ତ।ି 
ସଚୂନଳାରଯଳାଗ୍ ରଯ, ଯଳାନ୍ତ�ି ବଭିଳାଜନେ ବ୍ରହ୍ମପେୁ 

�ଳାଯତ୍୍ତ ଳାେୟେ �ମତ୍ତଚଳାେୀମଳାରନ ପବୂତ୍ତ ରଯଳାଜନଳା 
ମତୁଳାବ� ସନୁଳାପେୁ ରବେଳାଭୂମରିେ ରଭଳାଜ ି ଭଳାତେ 
ଆରୟଳାଜନ �େଥିିରଲ। ର�ୌଣସ ିଛୁଟ ିଦନିରେ ଏ�ଳା 
ନ �େ ି�ଳାଯତ୍ତ୍ ଦବିସରେ �େଥିିରଲ। �ଳାତରେ ମଦ 
ଗ୍ଳାସ୍  ଧେବିଳା ସ� ମଦ୍ପଳାନ �େ ିରବଶ୍  ଉପରଭଳାଗ 
�େୁଥିରଲ। ଏରନଇ �ଛି ିଗଣମଳାଧ୍ୟମ ପ୍ରତନିଧିିମଳାରନ 
ଖବେ ପଳାଇବଳା ପରେ ଉକ୍ତ �ଳାଯତ୍୍ତ ଳାେୟ�ୁ ଯବିଳା 
ରବରେ ତଳା�ଳା ରଖଳାଲଳା େ�ଥିିବଳା ରଦଖିବଳା�ୁ 
ମେିଥିିଲଳା। ଏରନଇ ନବିତ୍ତଳା�ୀ ଯନ୍ତୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚେଳାଯବିଳା 
ରବରେ ରସ ବଭିନି୍ନ ବଳା�ଳାନଳା ରଦଖଳାଇଥିରଲ। 
ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ଆେ ରଦଖଳାଇ ପ୍ରଶ୍ନ�ୁ ଅଣରଦଖଳା  
�େୁଥିରଲ। ଖବେଦଳାତଳା ପ୍ରଶ୍ନ �େବିଳା ସମୟରେ 
�୍ଳାରମେଳା ବନ୍ଦ �େ, ଏପଟ�ୁ ଆସ, ସରିକ୍ଟ 
�ଥଳା ର�ବଳା ରବଳାଲ ି ନବିତ୍ତଳା�ୀ ଯନ୍ତୀ ��ଥିିରଲ। 
ସେ�ଳାେୀବଳାବୁମଳାନଙ୍କ ଏ�ପିେ ିଦଳାୟତି୍ୱ�ୀନ �ଳାଯତ୍ତ୍�ୁ 
ସବୁସ୍େରେ ନନି୍ଦଳା �େଳାଯଳାଇଛ।ି 

ଅଫିସ ଖାଁ ଖାଁ; ବେଳାଭୂମବିର ଚାଲଛି ିବଭାଜଭିାତ ଆସର

ଡସିଏିଚ୍-୧ରେ୧୨ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କମଧ୍ୟରେ୩ଡରାକ୍ତେ,୩ନସ୍ସ
ପରାର୍ସଣଋତୁରେର�ରାରେସଜରାଗନରେର�ପେସି୍ତିିଖେରାପରେର
ପର�ରାଶୀଜଲି୍ରାରେର�ୈନେିଚହି୍ନଟରେଉଛନ୍ତିଶେଶେଆକ୍ରାନ୍ତ

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୨୨ା୯(େମେି): ଜରଣ ଓ�ଲି ର�ଳାଇ 
ଆଇନ ବରିେଳାଧ �ଳାମ �େବିଳା ସ� ଆଇନଜୀବୀ 
ଏବଂ ର�ଳାଟତ୍ତଙ୍କ ସମ୍ଳାନ ପ୍ରତ ି ଆଞ୍ ଆଣଥିିବଳା 
ଅଭରିଯଳାଗରେ ବ୍ରହ୍ମପେୁ ଦ୍ତିୀୟ ରମଳାଟେ ଦୁଘତ୍ତଟଣଳା 
ଜନତି ର�ଳାଟତ୍ତ (ଏମଏସଟି)ି ଓ�ଲି ସଂଘ ପକ୍େୁ 
ପବୂତ୍ତତନ ସଭଳାପତ ିତଥଳା ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ଳାମସନୁ୍ଦେ 
ସଳା�ୁଙୁ୍କ ବ�ଷି୍ତୃ �େଳାଯଳାଇଛ।ି ସମସ୍ ସଦସ୍ଙ୍କ 
ଉପସ୍ତିରିେ ମତଳାମତ ଗ୍ର�ଣ �େଳାଯବିଳା ସ� 
ସବତ୍ତସମ୍ତକି୍ରମ ଏ� ି ନଷି୍ପର୍ ି ନଆିଯଳାଇଛ।ି 
ଏଥିସ� ଘଟଣଳା�ୁ ମଧ୍ୟ ନନି୍ଦଳା �େଳାଯଳାଇଛ।ି ସଂଘେ 
ନଷି୍ପତ ି କ୍ରମ ଏ�ଳାେ ଏ� ନ�ଲ ଗଞ୍ଳାମ ଓ�ଲି 
ସଂଘ�ୁ ଦଆିଯଳାଇଛ।ି ରସ�ଭିେ ି େଳାଜ୍ ବଳାେ 
�ଳାଉନସଲି୍  ଏବଂ ଜଲି୍ଳା ଜଜ୍ ଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତଳା�ଳାଲ ି
ଏ�ଳାେ ନ�ଲ ଦଆିଯବି ରବଳାଲ ି ସମ୍ପଳାଦ� 
�ମେରଲଳାଚନ ପଣ୍ଳା ସଚୂନଳା ରଦଇଛନ୍ତ।ି ଆଜ ି
ସ୍ଳାନୀୟ ଏମ୍ ଏସଟି ିର�ଳାଟତ୍ତ ପେସିେରେ ସଭଳାପତ ି
େଜନୀ�ଳାନ୍ତ ନଳାୟ�ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତଳାରେ ଏ� ଜେୁେୀ 
ରବୈଠ� ଡ�ଳାଯଳାଇ ସମସ୍ ସଦସ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ତିରିେ 
ଏ� ି ନଷି୍ପର୍ ି ନଆିଯଳାଇଥିଲଳା। ଏମ୍ ଏସଟି ି ର�ଳାଟତ୍ତ 
ଓ�ଲି ସଂଘେ ଆଜେି ଏ� ିନଷି୍ପତ�ୁି ଗଞ୍ଳାମ ଓ�ଲି 
ସଂଘେ ଅରନ� ଆଇନଜୀବୀ ସ୍ଳାଗତ ପଦରକ୍ପ 
ରବଳାଲ ି��ଛିନ୍ତ।ି 

ସଚୂନଳାରଯଳାଗ୍ ରଯ, ଚେତି ବଷତ୍ତ ଏପ୍ରଲି୍  ୧୦ 
ତଳାେଖିରେ �ଳାଇର�ଳାଟତ୍ତଠଳାରେ ଅନୁଷ୍ତି ରଲଳା� 
ଅଦଳାଲତରେ ଏ� ଦୁଘତ୍ତଟଣଳା ଜନତି ମ�ଦ୍ଦମଳାେ 
ଆରପଳାଷ ସମଳାଧଳାନ ର�ଳାଇଥିଲଳା। ଏଥିରେ 
କ୍ତପିେୂଣ ବଳାବଦ�ୁ ଆରବଦନ�ଳାେୀଙୁ୍କ ୫ଲକ୍ 
୫୫�ଜଳାେ ଟଙ୍କଳା ରଦବଳା ପଳାଇଁ ନରିଦ୍ଦତ୍ତଶ ମଧ୍ୟ 
ର�ଳାଇଥିଲଳା। ନରିଦ୍ଦତ୍ତଶ ର�ବଳା ପରେ େଲିଳାଏନ୍ସ୍  
ଇନ୍୍୍ େଳାନ୍ �ମ୍ପଳାନୀ ରମ’ ୨୪ ତଳାେଖିରେ ଉକ୍ତ 
ଟଙ୍କଳା ୩ଟ ି ରଚକ୍  ଏଡରିଜ-୨ ର�ଳାଟତ୍ତରେ ଦଳାଖଲ 

�େଥିିରଲ। ରତରବ ଜୁନ୍  ୭ ତଳାେଖିରେ ଦଳାଖଲ 
ର�ଳାଇଥିବଳା ରଚକ୍ ଗଡୁ�ି ର�ଳାଟତ୍ତେୁ �ଠଳାତ୍  ଗଳାଏବ୍  
ର�ଳାଇଯଳାଇଥିଲଳା। ଏରନଇ ରସଠଳା�ଳାେ ଜରଣ 
�େିଳାଣ ି ଜଜ୍ ଙୁ୍କ ଅବଗତ �େଥିିରଲ। ପରେ 
ଘଟଣଳାେ ତଦନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ର�ଳାଇଥିଲଳା। ସମସ୍ 
ରଚକ୍  ୟବୁଆିଇ ବ୍ଳାଙ୍କରେ ଜମଳା ର�ବଳା ସ� 
ରସଥିେୁ ୧ଲକ୍ ୪୦�ଜଳାେ ଟଙ୍କଳା ଏମ୍ ଏସଟି ି
ଓ�ଲି ଶ୍ଳାମସନୁ୍ଦେ ସଳା�ୁଙ୍କ ଆ�ଳାଉଣ୍ଟ�ୁ 
ଟ୍ଳାନ୍େେ ର�ଳାଇଥିବଳା ଜଣଳାପଡ଼ଥିିଲଳା। ଘଟଣଳା 

ର�ବେ ଏତ�ି ି ନୁ�ଁ; ରଯଉଁ ଆରବଦନ�ଳାେୀ 
ତଳାଙ୍କ ସ୍ଳାମୀଙ୍କ ମତୁୃ୍�ୁ ରନଇ ମଳାମଲଳା ଏମ୍ ଏସଟି ି
ର�ଳାଟତ୍ତରେ ଆରବଦନ �େଥିିରଲ ଉକ୍ତ ମ�େିଳା 
ଚନ୍ଦ୍ରମଳା ରବର�େଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବଚିଳାେଣଳା ସମୟରେ 
ମତୁୃ୍ ଘଟଥିିଲଳା। ଏ� ିଘଟଣଳା�ୁ ମଧ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ 
ଜଣ� ର�ଳାଟତ୍ତ�ୁ ଅବଗତ �େନିଥିରଲ। ମତୃ 
ବ୍କ୍ତଙି୍କ ଟଙ୍କଳା ମଧ୍ୟ ବନିଳା ଲଗିଳାଲ୍ ର�େରେ ଉଠଳା 
ଯଳାଇଥିଲଳା। ଏ�ଳା�ୁ ରନଇ ଜଲି୍ଳାଜଜ୍ ଙ୍କ ନ�ିଟ�ୁ 
ଖବେ ଯବିଳା ପରେ ରସ ତୁେନ୍ତ �ଳାଇର�ଳାଟତ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟ ି
ଆ�ଷତ୍ତଣ �େଥିିରଲ। ଚେତି ମଳାସ ୩ ତଳାେଖିରେ 
�ଳାଇର�ଳାଟତ୍ତ ବଚିଳାେପତ ି ଜଷ୍ଟସି୍  ବଶି୍ୱନଳାଥ େଥ 
ଏମଏସଟି ି ଓ�ଲି ଶ୍ରୀ ସଳା�ୁଙ୍କ ସରମତ ଏଥିରେ 
ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅନ୍ମଳାନଙ୍କ ନଳାମରେ କ୍ଳାଇମ୍ ବ୍ରଳାଞ୍ 
ଏସପଙି୍କ ନ�ିଟରେ ଏତଲଳା �େବିଳା�ୁ ନରିଦ୍ଦତ୍ତଶ 
ରଦଇଛନ୍ତ।ି ଏମଏସଟି ି ର�ଳାଟତ୍ତ ଓ�ଲି ସଂଘେ 
ଉପସଭଳାପତ ି ଭଳାସ୍କେ ଦଳାସ, ସମ୍ପଳାଦ� �ମେ 
ରଲଳାଚନ ପଣ୍ଳା, ସଦସ୍ ନୟନ ମ�ଳାପଳାତ୍ର, 
ଜନଳାଦ୍ଦତ୍ତନ ସବୁୁଦ୍,ି େଳାମ�ୃଷ୍ଣ ପଳାଣଗି୍ରଳା�ୀ, ରଜ୍ଳାତ ି
ରଛଳାଟେଳାୟ, ଅେୁଣ ଦଳାଶ, ଶବି ନଳାେଳାୟଣ ସଳା�ୁ, 
ଦଲିୀପ �ୁମଳାେ, ପ୍ରଦୀପ ପଟ୍ଟନଳାୟ�, ସବୁ୍ରତ ସଳା�ୁ, 
ପ୍ରତଳାପ ପଳାଣଗି୍ରଳା�ୀ ଏବଂ ନେିମଳାଧବ ମ�ଳାପଳାତ୍ରଙ୍କ 
ସରମତ ଅରନ� ସଦସ୍ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 

ପରୂ୍ସତନସଭରାପତିସଂଘେୁରେଷି୍କୃତ
ଏମ୍ ଏେଟି ିସ�ାଟ୍ଟ ଓ�ଲି େଂଘର ଜରୁରୀ ସବୈଠ�

ରାଜ୍ୟ ବାର୍  �ାଉନେଲି୍  ଓ ଜଲି୍ାଜଜ୍ ଙୁ୍ ନଷି୍ପତ୍ରି ନ�ଲ ୍ଠାଯବି

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୨୨ା୯(େମେି): ମଙ୍େବଳାେ ରଭଳାେେୁ 
ଲଳାଞ୍ପିଲ୍ୀ ଜଳାତୀୟ େଳାଜପଥ ନ�ିଟ ବଳାବଳାଜୀ 
ଢଳାବଳା ସମ୍ଖୁରେ େକ୍ତଳାକ୍ତ ଅବସ୍ଳାରେ ଅରଚତ ର�ଳାଇ 
ପଡ଼ଥିିବଳା ବ୍ରହ୍ମପେୁ ପଲୁସି ଜଲି୍ଳାେ �ନରଷ୍ଟବେ 
ଜଗନ୍ନଳାଥ ପ୍ରଧଳାନଙୁ୍କ ବ୍ରହ୍ମପେୁ ପଲୁସି ଉଦ୍ଳାେ 
�େଥିିଲଳା। ଗେୁୁତେ ଅବସ୍ଳାରେ ତଳାଙୁ୍କ ପ୍ରଥରମ 
ଏମ୍ ର�ସଜି ି ଓ �ଟ� ସ୍ଳାନଳାନ୍ତେ ପରେ ଆଜ ି
ଭୁବରନଶ୍ୱେ ଏ� ଘରେଳାଇ ଡଳାକ୍ତେଖଳାନଳା�ୁ 
ସ୍ଳାନଳାନ୍ତେ �େଳାଯଳାଇଛ।ି ତଳାଙୁ୍କ ଆଇସୟିରୁେ 
େଖଳାଯଳାଇ ଚ�ିତି୍ଳା ଚଳାଲଥିିବଳା ରବରେ ବର୍ତ୍ତମଳାନ ସଦୁ୍ଳା 
ତଳାଙ୍କେ ରଚତଳା ରେେ ିନଥିବଳା ସଚୂନଳା ମେିଛି।ି ତଳାଙ୍କ 
ମ�ୁରଁେ କ୍ତ ଚହି୍ନ ର�ଳାଇଥିବଳା ରବରେ ଶେୀେେ 
ଅନ୍ ର�ୌଣସ ିସ୍ଳାନରେ କ୍ତ ଚହି୍ନ ନଥିବଳାେୁ ପଲୁସି 
ପ୍ରଥରମ ଏ�ଳା�ୁ ଏ� ଆକ୍ମଣ ଘଟଣଳା ରବଳାଲ ି
ସରନ୍ଦ� �େଥିିଲଳା। ରତରବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଦନ୍ତ 

ବଢ଼ବିଳା ପରେ ଏ�ଳା ଦୁଘତ୍ତଟଣଳା ମଧ୍ୟ ର�ଳାଇଥଳାଇପଳାରେ 
ରବଳାଲ ି ସରନ୍ଦ� ର�ଉଛ।ି �ନରଷ୍ଟବେ ଜଗନ୍ନଳାଥ 
ଧେଥିିବଳା ବଳାଇକ୍ େ ର�ୌଣସ ି କ୍ତ ି ର�ଳାଇନଥିବଳା 
ରଯଳାଗୁ ଁପେୁଳା ଘଟଣଳା ଏରବ େ�ସ୍ ରଘେରେ େ�ଛି।ି 
ସଳାଇଣ୍ଟେିିକ୍  ଟମି୍  ସ� ଟଳାଉନ୍  ଏସଡପିଓି ଏବଂ ଅନ୍ 
ଥଳାନଳାେ ଅଧି�ଳାେୀମଳାରନ ରସଠଳାରେ ପ�ଞ୍ ି ତଦନ୍ତ 
ଆେମ୍ଭ �େଛିନ୍ତ।ି ନ�ିଟରେ ଥିବଳା ଏ� ଢଳାବଳା, 
ଏ� େଳାଇସ୍  ମଲି୍  ଓ ଏ� ମଳାବତ୍ତଲ ରଦଳା�ଳାନରେ 
ଲଳାଗଥିିବଳା ସସିଟିଭି ିେୁରଟଜ୍  ପଲୁସି ସଂଗ୍ର� �େଛି।ି 
ରତରବ ରସଥିରେ ରସପେ ି�ଛି ିଖଳାସ୍  ସେୁଳାକ୍  ପଲୁସି 
ପଳାଇପଳାେନିଳା� ିଁ। ଘଟଣଳା ଜଳାଣବିଳା ପଳାଇ ଁ ବ୍ରହ୍ମପେୁ 
ଟଳାଉନ ଏସ୍ ଡପିଓି ବଷୁି୍ଣପ୍ରସଳାଦ ପତ ି ଏବଂ ଟଳାଉନ୍  
ଥଳାନଳା ଅଧି�ଳାେୀ ସରୁେଶ ତ୍ରପିଳାଠୀ ଜଗନ୍ନଳାଥଙ୍କ ଗ୍ରଳାମ 
ର�.ନୂଆଗଳଁା ଥଳାନଳା ଅନ୍ତଗତ୍ତତ ତଣ୍ପିେୁ ଯଳାଇ ତଦନ୍ତ 
�େ ି ରେେଛିନ୍ତ।ି ଜଗନ୍ନଳାଥଙ୍କ ଘରେ ର�� ି ନଥିବଳା 

ରବରେ ପଲୁସି ଆଖପଳାଖ ପଡ଼ଶିଳା ରଲଳା�ଙ୍କ ସ� 
�ଥଳାବଳାର୍ତ୍ତଳା ର�ଳାଇଥିରଲ। ଏପେ�ି ିବନୁ୍ବଳାନ୍ବ ଏବଂ 
ସଳାଙ୍ସଳାଥୀଙ୍କଠଳାେୁ ଜଗନ୍ନଳାଥଙ୍କ ର�� ି ଶତରୁ ଅଛନ୍ତ ି
� ି ନଳା� ିଁ ପଚଳାେ ି ବୁଝଛିନ୍ତ।ି ଜଗନ୍ନଳାଥଙ୍କ ଗ୍ରଳାମରେ 
ର�ୌଣସ ି ଶତରୁ ନଥିବଳା ପଲୁସି ଜଳାଣବିଳା�ୁ ପଳାଇଛ।ି 
ଜଗନ୍ନଳାଥଙ୍କ ପର�ଟେୁ �ଛି ି ରମଳାଟଳା ଅଙ୍କେ ଟଙ୍କଳା 

ଜବତ ର�ଳାଇଥିବଳା ରବରେ ତଳା�ଳା�ୁ ମଧ୍ୟ ପଲୁସି 
ତଦନ୍ତ ପେସିେରେ େଖିଛ।ି ଉକ୍ତ ଟଙ୍କଳା ରନବଳା ପଳାଇଁ 
�ୁଏତ ତଳାଙୁ୍କ ର�� ିଆକ୍ମଣ �େଥିଳାଇପଳାରେ ରବଳାଲ ି
ମଧ୍ୟ ସରନ୍ଦ� �େଳାଯଳାଉଛ।ି �ନରଷ୍ଟବେ ଜଗନ୍ନଳାଥ 
ରଯଉଠଁଳାରେ େକ୍ତଳାକ୍ତ ର�ଳାଇ ଅରଚତ ଅବସ୍ଳାରେ 
ପଡ଼ଥିିରଲ ରସଠଳାେୁ ପ୍ରଳାୟ ୭୦ ମଟିେ ପଯତ୍୍ତ ନ୍ତ ଗଳାଡ ି
ରଘଳାଷଳାଡ ି ର�ଳାଇ ଯଳାଇଥିବଳା ରଦଖଳାଯଳାଇଛ।ି ଏ� ି
ସବୁ ବଷିୟ�ୁ ରନଇ ପଲୁସିେ ତଦନ୍ତ ଜଳାେ ିେ�ଛି।ି 
ବର୍ତ୍ତମଳାନ ଏ�ଳା ଆକ୍ମଣ ନଳା ଦୁଘତ୍ତଟଣଳା ରସ ରନଇ 
ସସ୍ ରପନ୍ ଜଳାେ ି େ�ଛି।ି ପଲୁସି �ନରଷ୍ଟବେଙ୍କ 
ଉପରେ ର�ଳାଇଥିବଳା ଆକ୍ମଣ�ୁ ଏସପ ିପନିଳା� ମଶି୍ର 
ଗେୁୁତ୍ୱେ ସ� ରନଇଛନ୍ତ।ି ରବୈଦ୍ନଳାଥପେୁ ଥଳାନଳା 
ଅଧି�ଳାେୀ େଳାମ �ୁମଳାେ ମମୁୁତ୍ତଙୁ୍କ ଘଟଣଳାେ ତଦନ୍ତ 
ଭଳାେ ରଦଇଛନ୍ତ।ି ଜଗନ୍ନଳାଥଙ୍କ ରଚତଳା ଆସବିଳା ପରେ 
ସମସ୍ ଘଟଣଳାେୁ ପେଦଳା ଉଠଯିବି।

ଆଇସୟିରୁେଭର୍ତ୍ତିଜଗନ୍ରାଥଙ୍କରଚତରାରେେନି ିରହେ୍ୟସର �ନସଟେବଳ 
ଉଦ୍ାର ଘଟଣା

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୨୨।୯(େମେି): ସ୍ଳାନୀୟ ଇଞ୍ନିୟିେଂି ସ୍କଲୁ ଛ� ସ୍ତି 
େଳାଜସ୍ ଡଳା�ବଙ୍େଳାଠଳାରେ ରସଭ୍  ଦ ି ଚରିଲରରେନ୍ , ପପିଏିଚ୍ ଏଫ୍  ଓ 
ୟନୁଲିଭିେେ ମେିତି ଆନୁ�ୂଲ୍ରେ ଏ� ଜଲି୍ଳାସ୍େୀୟ �ମତ୍ତଶଳାେଳା ଅନୁଷ୍ତି 
ର�ଳାଇଯଳାଇଛ।ି �ଳାଯତ୍୍ତ କ୍ମରେ ଅତଥିି ଭଳାରବ ଜଲି୍ଳା ସଳାମଳାଜ�ି �ଲ୍ଳାଣ 
ଅଧି�ଳାେୀ ସରୁେଖଳା ମଲ୍�ି, ସଡିପିଓି ପଷୁ୍ପଳାଞ୍େୀ ମଶି୍ର, ଗୀତଳାଞ୍େୀ 
ପଳାଣଗି୍ରଳା�ୀ, ସଳାମଳ୍ାଦ�ି ମରନଳାଜ�ଳାନ୍ତ ଦଳାସ, ରପଳାପଳାେ ପଟ୍ଟନଳାୟ� ଓ 
ନଳାେଳାୟଣ ମ�ଳାଙୁ୍କଡ଼ ପ୍ରମଖୁ ରଯଳାଗରଦଇଥିରଲ। �ରେଳାନଳା �ଳାେରେ 
ଶଶିମୁଳାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ଜେୁେୀ ଓ ୫ବଷତ୍ତେୁ �ମ୍  ଶଶି ୁଓ ମଳା’ମଳାରନ ସଳାବୁନ୍ ରେ 
�ଳାତ ରଧଳାଇବଳା ଅଭ୍ଳାସ �େବିଳା ଉଚତି୍  ରବଳାଲ ି ଏଠଳାରେ �ୁ�ଳାଯଳାଇଛ।ି 
�ରେଳାନଳା ସଂକ୍ମଣ�ୁ ହ୍ଳାସ �େବିଳା�ୁ ର�ରଲ ସ୍ଚ୍ତଳା�ୁ ପ୍ରଳାଧଳାନ୍ 
ରଦବଳା ସ� ନରିମଳାନଆି ଭେ ି ରେଳାଗ�ୁ ମକୁ୍ତ ି ପଳାଇବଳା�ୁ ର�ରଲ �ଳାତ 
ଧଆୁ�ୁ ଗେୁୁତ୍ୱ ରଦବଳା�ୁ ର�ବ ରବଳାଲ ିଅତଥିିମଳାରବ ଏଠଳାରେ ��ଛିନ୍ତ।ି 
ରସ�ଭିେ ି ଗଣମଳାଧ୍ୟମ ପ୍ରତନିଧିି ମଳାରନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଚ୍ତଳା ଓ �ଳାତଧଆୁ 
ଉପରେ ଧ୍ୟଳାନ ରଦରଲ ସଂକ୍ମଣ �ମବିଳା ସ� ପ୍ରଳାମଳାଣ�ି ପେବିର୍ତ୍ତନ 
ଅଣଳାଯଳାଇପଳାେବି ରବଳାଲ ି�ମତ୍ତଶଳାେଳା ଆରଲଳାଚନଳା ର�ଳାଇଛ।ି ଏଚ୍ ବସିସିେି 
ସଂରଯଳାଜ� ବଦି୍ଳାଧେ ରମ�େ ପେଚିଳାେନଳା �େଥିିବଳାରବରେ ସମସ୍ 
�ମତ୍ତଚଳାେୀ ସ�ରଯଳାଗ �େଥିିରଲ। �ଳାଯତ୍୍ତ କ୍ମରେ ଶଶି,ୁ ମଳା’ ଓ ବଭିନି୍ନ 
ଗଣମଳାଧ୍ୟମେ ପ୍ରତନିଧିିମଳାରନ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 

‘ଶଶିମୁାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନତି୍ାନ୍ତ ଜରୁରୀ’ 
ରସଭ୍�ିଚ�ିରରେନ୍େଜଲି୍ରାସ୍ତେୀୟେମ୍ସଶରାଳରା

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ, ୨୨ା୯ (େମେି): ରଷ୍ଟସନ 
ପେସିେରେ ରେେ ଧଳାେଣଳାରେ 
ଯବିଳା ସମୟରେ ଅରନ� ଦୁଘତ୍ତଟଣଳା 
ଘଟୁଛ।ି ଏଥିେୁ େକ୍ଳା ପଳାଇବଳା 
ପଳାଇଁ ରେେ ବଭିଳାଗ ପକ୍େୁ 
ସରଚତନତଳା �େଳାଯଳାଉଛ।ି ବଭିନି୍ନ 
ସମୟରେ ଦୁଘତ୍ତଟଣଳା�ୁ ଦୃଷ୍ଟରିେ 
େଖି ସ୍ଳାନୀୟ ରେେବଳାଇ ପଲୁସି୍  ଏ 
ଦଗିରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜେ ମଧ୍ୟ େଖଛୁ।ି 
ପଳାଦଚଲଳା ବ୍ରଜି୍  ଓ େଳାସ୍ଳାରେ 
ଚଳାଲବିଳା�ୁ ରେେବଭିଳାଗ ପକ୍େୁ 
�ୁ�ଳାଯଳାଉଛ।ି �ନୁି୍ତ ରେେ ବଭିଳାଗେ 
ଜରଣ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ ଅଧି�ଳାେୀଙ୍କ 
ସରମତ ଅନ୍ଳାନ୍ ଅଧି�ଳାେୀଗଣ 
ଆଜ ି ଏ ନୟିମେ ଉଲ୍ଙ୍ଘନ 
�େଛିନ୍ତ।ି ଶୀତେଳାପଲ୍ୀଠଳାରେ 

ୱଳାଗନ୍  ରେ�୍ଟ ରି୍ ନମିତ୍ତଳାଣ ପଳାଇଁ ଦୀଘତ୍ତ 
ଦନି ର�ଲଳା ପଡ଼େି�ଥିିବଳା ସ୍ଳାନ 
ପେଦିଶତ୍ତନ �େବିଳା�ୁ ପବୂତ୍ତତଟ 
ରେେବଭିଳାଗ ରଖଳାଦ୍ତ୍ତଳାରେଳାଡ୍ େ 
ମ�ଳାପ୍ରବନ୍�ଙ୍କ ସ� ଅନ୍ଳାନ୍ 
ଅଧି�ଳାେୀମଳାରନ ଏଠଳା�ୁ 
ଆସଥିିରଲ। ଏ� ି ଅବସେରେ 
ରସ ସ୍ତନ୍ତ ରେେ ରଯଳାରଗ ଆସ ି
ଜଗନ୍ନଳାଥପେୁ ରଷ୍ଟସନଠଳାରେ 

ଓହ୍ଳାଇଥିରଲ। ଏଠଳାରେ ଓହ୍ଳାଇବଳା 
ପରେ ଅଧି�ଳାେୀମଳାରନ ପଳାଦଚଲଳା 
େଳାସ୍ଳାରେ ନ ଯଳାଇ ରେେଟ୍ଳାକ୍  ରଦଇ 
ରଷ୍ଟସନ୍  ବଳା�ଳାେ�ୁ ଆସଥିିରଲ। 
ଯଳା�ଳା�ୁ ସଳାଧଳାେଣରେ ନଳାପସନ୍ଦ 
�େଳାଯଳାଇଛ।ି ରେେ ବଭିଳାଗେ 
ଉଚ୍ଚପଦସ୍ ଅଧି�ଳାେୀମଳାରନ ନୟିମ 
ଉଲ୍ଙ୍ଘନ �େୁଥିବଳା ସଳାଧଳାେଣରେ 
ଅଭରିଯଳାଗ ର�ଳାଇଛ।ି 

ଜଳେମ୍ପଦ ଯାନ୍ତ�ି ବଭିାଜନ �ାଯ୍ଟ୍ୟାଳୟସର ଛୁଟଦିନି ଭଳ ି୍ରସି୍ତି ି

ଧାରଣାବର ଚାଲକି ିଆସବିଲ ବରଳ ଅଧିକାରୀ୍ାଦଚଲା ବ୍ରଜି୍  
�ଥା ଭୁଲଗିସଲ

ଜଲି୍ାବର ବକାଭଡି୍  ବରାଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ା େଢୁଛ ି

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୨୨।୯(େମେି): ଭଳାେତୀୟ 
ବ�ିଳାଶ ପେଷିଦ ପକ୍େୁ ବ୍ରହ୍ମପେୁ 
ରେଲରୱ ରଷ୍ଟସନ୍  ସମ୍ଖୁରେ ଏ� 
ଶଳାନ୍ତପିରୂ୍ତ୍ତ ପ୍ରତବିଳାଦ ଅନୁଷ୍ତି ର�ଳାଇଥିଲଳା। 
ପବୂତ୍ତଭେ ି ସ୍ଳାନୀୟ ପଳାରସଞ୍େ ରଟ୍ନ୍ ରେ 
ସ୍ଳ୍ପ ମଲୂ୍ରେ ରଖଳାଲଳା ଟରି�ଟ୍  ବକି୍ୟ 
�େବିଳା ସ� ଏକ୍ସରପ୍ରସ୍  ଓ ସପୁେପଳାଷ୍ଟ 
ରଟ୍ନ୍ ରେ ପବୂତ୍ତଭେ ି ରଲଳା�ଳାଲ୍  ଟରି�ଟ୍ େ 
ବକି୍ୟ ବ୍ବସ୍ଳା �େବିଳା ଓ ସମସ୍ ରଟ୍ନ୍  
ଚେଳାଚେ �େବିଳା�ୁ ଏଠଳାରେ ଦଳାବ ି
�େଳାଯଳାଇଛ।ି �ରେଳାନଳା ପ୍ରଭଳାବରେ 
ଗତବଷତ୍ତ ଠଳାେୁ ଓଡ଼ଶିଳାେ ମଧ୍ୟବରି୍ ଓ 
ଗେୀବ ରଶ୍ରଣୀେ ରଲଳା�ଙ୍କ ଆଥ ୍ତି� 
ରମେୁଦଣ୍ ଭଳାଙ୍ ି ଯଳାଇଛ।ି ଏଭେ ି ସ୍ରେ 
ରେେ ବଭିଳାଗେ ନୂଆ ନୂଆ ନୀତ ି ଓ 
ରପେସଳାଲ୍  ରଟ୍ନ୍  ଚଳାଲରିଲ ସଳାଧଳାେଣ 
ରଲଳା�ଙ୍କ ପରକ୍ ଟ�ିଟ �େ ି ଯବିଳା 
�ଷ୍ଟସଳାଧ୍ୟ ର�ଉଛ ି ରବଳାଲ ି ଏଠଳାରେ 
�ୁ�ଳାଯଳାଇଛ।ି ଆଜ ି ପ୍ରତବିଳାଦ ସଭଳାରେ 
ସଭଳାପତ ି ସରୁେନ୍ଦ୍ର ପଳାଣଗି୍ରଳା�ୀ, �ରିଶଳାେ 
ଚନ୍ଦ୍ର ପଳାତ୍ର, ଗେୁୁ ଚେଣ ପଳାତ୍ର, ଗେୁୁରଦବ 
ରବର�େଳା, େଳାଜରନ୍ଦ୍ର ଦେ ରବର�େଳା, ପଞ୍ ୁ
ରବର�େଳା, ସଦୁଳାମ ରବର�େଳା, ବରିନଳାଦ 
ସଳାବତ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 

ଭରାେତୀୟରେିରାଶ
ପେଷି�ପକ୍ଷେୁ
ଶରାନ୍ତପିରୂ୍୍ସପ୍ରତରିରା�
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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।ି

ପରୁୀ,୨୨ୋ୯(ସ�ସି): ବନ୍ୟପ୍ାଣୀ ଆଇନ-୧୯୭୨ 
ଅନୁ�ାୟୀ ସଡୁି୍ୟଲ-୧ ରଶ୍ରଣୀଭୁକ୍ ସାମଦୁ୍କି ଜୀବଙୁ୍କ 
ଧେବିା ଏବଂ ବକି୍ ି କେବିା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପୋଧ। 
କନୁି୍ ସରଚତନତା ଅଭାବ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ାଣୀ ଆଇନ 
ବଷିୟରେ ଅରନକ ଜାଣ ି ନ ଥିବାେୁ ରଖାଲାରଖାଲ ି
ସଡୁି୍ୟଲ-୧ ଜୀବଙୁ୍କ ବକି୍ ି କୋ�ାଉଛ।ି ୋଜ୍ୟେ 
୪୮୦ କମି ି ରବଳାଭୂମରିେ ଏମତି ି ଖଲୁମଖଲୁା 
ବନ୍ୟପ୍ାଣୀ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଂଘନ ରହଉଛ।ି ବରିଶଷକେ ି
ର�ଉଁ ରବଳାଭୂମକୁି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ�୍ମ୍ୟଟକ 
ଆସଛୁନ୍ ି ରସହଠିାରେ ଅରନକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହାକୁ 
ବକି୍ ି କେୁଛନ୍।ି ଏ ରନଇ ‘ସକାଳ’ରେ ତର୍୍ୟ ଭରି୍କି 
ଖବେ ପ୍କାଶ ପରେ ଓଡ଼ଶିା ବନ ବଭିାଗ ସଡୁି୍ୟଲ-
୧ ସାମଦୁ୍କି ଜୀବ ଜବତ କେବିା ଦଗିରେ ଆଗ୍ହ 
ରଦଖାଇଛ।ି ପ୍ର୍ମର୍େ ପାଇଁ ପେୁୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାେୀ 
(ଡଏିଫ୍ ଓ) ପ.ି ୋମାସ୍ାମୀ ଏ ଦଗିରେ ତତ୍େତା 
ରଦଖାଇଛନ୍।ି ପ୍ାର୍ମକି ପ�୍ମ୍ୟାୟରେ ବୁଧବାେ ପେୁୀ 
ବନ୍ୟପ୍ାଣୀ ଡଭିଜିନ ରବଳାଭୂମେୁି ୬ କଗି୍ା ରକାୋଲ 
ଜବତ କେଛି।ି ରତରବ ରକଉଁଠାେୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାରନ 
ରକାୋଲ ପାଉଛନ୍ ି ଏ ଦଗିରେ ଅନୁସନ୍ାନ ଚାଲଛି ି
ରବାଲ ିଡଏିଫ୍ ଓ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି

ୱାଲ୍ଲ୍ମ ୱାଇଲ୍ଲ ଫଣ୍ଡେ ତର୍୍ୟ ଅନୁସାରେ 
ଭାେତରେ ସାମଦୁ୍କି ଜୀବମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ହ ଓ ବକି୍ ି

ଗତ କଛିବିଷ୍ମ ରହବ ବୃଧେ ି ପାଇଛ।ି 
ଏହାେ ପ୍ତଫିଳନ ଓଡ଼ଶିାେ ଉପକୂଳ 
ସମଦୁ୍ତଟରେ ରଦଖିବାକୁ ମଳୁିଛ।ି ପେୁୀ 
ରହଉ କ ି ରଗାପାଳପେୁ ଏମତି ି ଅରନକ 
ରବଳାଭୂମରିେ ସଡୁି୍ୟଲ-୧ ସାମଦୁ୍କି ଜୀବ 
ବକି୍ ି କୋ�ାଉଛ।ି ଫଳରେ ବପିଦରେ ଏରବ 
ବଲୁିପ୍ପ୍ାୟ ଏହ ି ସାମଦୁ୍କି ଜୀବ। ବାଘ, ହାତୀ ଭଳ ି
ସଡୁି୍ୟଲ-୧ ବନ୍ୟପ୍ାଣୀଙ୍କ ସେୁକ୍ଷା ଏବଂ ସଂେକ୍ଷଣ 

ପାଇଁ ର�ଉଁ ଆଇନ କାନୁନ େହଛି ି
ସାମଦୁ୍କି ଜୀବଙ୍କ ରକ୍ଷତ୍ରେ ବ ିଏହା ଲାଗ ୁ
ରହବ କର୍ା। ଉଲ୍ଂଘନକାେୀଙୁ୍କ ଆର୍ ଥିକି 
ଜେମିାନା ସହ ୭ ବଷ୍ମ ରଜଲ୍ ଦଣ୍ଡେ 

ପ୍ାବଧାନ େହଛି।ି ରହରଲ ଏ ଦଗିରେ 
ସରଚତନତା କୋ�ାଉ ନ ଥିବାେୁ ଶଙ୍ଖ, ଶାମକୁା 

ଭଳ ି ରଖାଲାରଖାଲ ି ରବଳାଭୂମରିେ ବକି୍ ି ରହଉଛ।ି 
ଫଳରେ ଏହ ି ରଶ୍ରଣୀେ ସାମଦୁ୍କି ଜୀବ ଏରବ 

ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜ�ିବିାକୁ ବସରିଲଣ।ି ରତରବ ପେୁୀ 
ବନ୍ୟପ୍ାଣୀ ଡଭିଜିନ ପକ୍ଷେୁ ଏହ ି ସାମଦୁ୍କି ଜୀବଙ୍କ 
ସେୁକ୍ଷା ଦଗିରେ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥିବା ପଦରକ୍ଷପକୁ 
ବଭିନି୍ନ ମହଲରେ ପ୍ଶଂସା କୋ�ାଇଛ।ି

ସବୁଠୁ ଖସୁେି କର୍ା ରହଉଛ ିସଡୁି୍ୟଲ-୧ ସାମଦୁ୍କି 
ବନ୍ୟପ୍ାଣୀ ସେୁକ୍ଷା ଏବଂ ସଂେକ୍ଷଣ ଦଗିରେ ବନ 
ବଭିାଗ ଏରବ ଆଗ୍ହ ରଦଖାଇଛ।ି ରଗାପାଳପେୁସ୍ତି 
ଜୁରଲାଜକିାଲ ସରଭ୍ମ ଅଫ୍  ଇଣ୍ଡଆି ସହ ମଶି ିବଭିାଗୀୟ 
କମ୍ମଚାେୀଙୁ୍କ ତାଲମି ପ୍ଦାନ କୋ�ବି। ରକଉଁ ପ୍ଜାତ ି
କ’ଣ ରବାଲ ିତାହା ରସମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ା�ବି।

ରଗାପାଳାପେୁସ୍ତି ଜୁରଲାଜକିାଲ ସରଭ୍ମ ଅଫ୍  
ଇଣ୍ଡଆିେ ବେଷି୍ ରବୈଜ୍ଞାନକି ଅନୀଲ ମହାପାତ୍ 
କହଛିନ୍,ି ପେୁୀ ବନ୍ୟପ୍ାଣୀ ଡଭିଜିନେ ଏହା ଏକ 
ଭଲ ପଦରକ୍ଷପ। ଓଡ଼ଶିାରେ ଏମତି ି ରକାୋଲ ଜବତ 
କେବିା ଦଗିରେ ବନ ବଭିାଗ ଆଗ୍ହ ପ୍କାଶ କେବିା 
ସାମଦୁ୍କି ଜୀବଙ୍କ ସେୁକ୍ଷା ଦଗିରେ ଏକ ଭଲ ସରଙ୍କତ। 
ସବୁଠୁ ଉଦ୍ ରବଗେ ବଷିୟ ରହଉଛ ି ରଗାପାଳପେୁ 
ରବଳାଭୂମରିେ ସଡୁି୍ୟଲ-୧ ରଶ୍ରଣୀେ ଗଗ୍ମନଆି ମଧ୍ୟ 
ରଖାଲାରଖାଲ ି ବକି୍ ି କୋ�ାଉଛ।ି ରଗାପାଳପେୁ ବନ 
ବଭିାଗ ଏ ଦଗିରେ ପଦରକ୍ଷପ ରନବ ରବାଲ ି ଆଶା 
କେୁଛୁ। ଏହାଦ୍ାୋ ଓଡ଼ଶିାେ ବଭିନି୍ନ ରବଳଭୂମେୁି 
ଏଭଳ ିସାମଦୁ୍କି ଜୀବଙ୍କ ବକି୍ ିବନ୍ ରହାଇପାେବି।

 ‘ସଡୁି୍ୟଲ-୧’ ସାମଦୁ୍କି ଜୱୀବଙ୍କ ସରୁକ୍ା ପାଇଁ ପଦଦକ୍ପ

ପରୁୱୀ ଦବଳାଭୂମରୁି ୬ କଗି୍ା ଦକାରାଲ ଜବତ

‘େକାଳ’ 
ପ୍ରଭାବ

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, କନ୍ମାଳ, ନବେଙ୍ଗପେୁ, କଳାହାଣ୍ଡ,ି 
ରଢ଼ଙ୍କାନାଳ ଓ ମାଲକାନଗେି ିଜଲି୍ା େହଛି।ି

ତ୍ୱରାନ୍ତି ଦହବ 
ଆକାଂକ୍ୱୀ ଜଲି୍ାର ବକିାଶ

ଭୁବମନଶ୍ୱର,୨୨।୯(ସ�ସି): କୁଷ୍ ରୋଗୀ 
କରଲାନୀରେ େହୁଥିବା ଭୂମହିୀନ ପେବିାେ ଗଡ଼ୁକୁି 
ବସନୁ୍ୋ 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
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ଗରୁୁବାର, ୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧

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

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

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

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

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

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

 �ଆମେରକିା ଗମେ ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ

ଆଫଗାନସି୍ାନ ମେଇ ଗୋନ ିମୋେ୍ରୀଙ୍କ ବେିାନ

ନୁୟୁୟକ୍ଟ, ୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି

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

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

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

ରସ �ହଥିିରଲ। 
ଏରୋଡଗାେ ମଙ୍ଗଳବାେ ୟକୁଏେଜଏିରେ 

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

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

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

ୟଏୁନଜଏିରେ କାଶ୍ମୀେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲା ତୁକ୍ମୀ

ସାଇପ୍ରସକୁ ମନଇ କଡା ଜବାବ ମେମେ ଜୟଶଙ୍କର

ଭାେତେ ରେତାବନମୀ ପରେ ରକାଭସିଲି୍ଡକୁ ମଞ୍େୁ ିରେଲା ବ୍ରିେନ

େନିକରେ ୨୬୯୬୪ ନୂଆ ସଂକ୍ରମତି

 �ପଶ୍େିବଙ୍ଗ ନବି୍ାଚନ ପରବର୍୍୍ରୀ ହଂିସା
ଆଉ ଜରେ ବରିଜପ ିରନତାଙ୍କ ମତୁୃୟୁ

େକିା ପ୍ରମାେପତ୍ରକୁ 
ରେଲାନ ିସ୍ମୀକୃତ ି

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

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

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

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

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

ବରିଜପ ିପକ୍େକୁ  ଜାେ ିବବୃିତ୍ରିେ �କୁହା�ାଇଛ ିର� 

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

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

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

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

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

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

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି

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

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

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

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

ମକନ୍ଦ୍ର ଆମବେନକୁ 
ଖାରଜ କମେ ସପୁ୍ରେିମକାର୍ ନମେେ୍ବରରୁ େହଳିାଙୁ୍କ ଏନ୍ ଡଏିମର ସାେେି କର

ଭାରତଲୀୟ ବାୟସୁେନାର 
୍ରବର୍୍ଟଲୀ ମଖୁୟୁ 

ସହବାକୁ ଯାଉଥÒବା 
ଏୟାର ମାେ୍ଟାଲ୍  ଭଆିର୍  

ସଚୌଧରୁଲୀ  ପ୍ତରିକ୍ା 
ମନ୍ତଲୀ ରାେନାଥ େଂିହଙୁ୍କ 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀସର ସଭରଛିନ୍ି
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ତାଲବିାନ୍କବଳରେଆଫଗାନସି୍ାନ

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

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

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

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

୨୦୨୦, ନରଭମ୍େ ୨୦୨୦ରେ ରଜରନଭାଠାରେ 
ଅନୁଷ୍ତି ସମ୍େିନୀରେ ଭାେତେ ରବୈରଦଶକି ମନ୍ତୀ 

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

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

ବକିାଶରେ ଭାେତ ଉରଲେଖନୀୟ ଭୂମକିା ନବି୍ଷାହ 
କେଥିିଲା। 

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

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

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

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

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

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

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

ଭାେତୀୟକୂଟନୀତିପାଇଁଜଟଳିପ୍ରଶ୍ନ

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

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

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

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

ପେୀକ୍ଷାେୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରତରବ ପଟାସେ ମାତ୍ରା ଏହ ି
ଜେରେ ସବ୍ଷାଧିକ।

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

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

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

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

‘ମତୃ-ସାଗେ’େସଞ୍ୀବନୀ

ଓଡ଼ଶିାରେରକାଭଡି୍ଟକିାକେଣକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଡ଼େୋର ରହରିବୋକବକେ ୫୦୦ ଧନୀଙ୍କ କ୍ଷତ ି ପରମିୋଣ 
ଏହୋରକଦ୍ଢ଼ଗଣୁରୁ ଅଧÒ� କହବ କବୋେ ି

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

ତୋଙ୍କ ସମ୍ତ୍ରି ୭.୨ ପ୍ତଶିତ 
ହରୋଇଛନ୍।ି  କଜଫ୍ କବକଜୋସ୍ ଙ୍କ 

କନଟ୍  ସମ୍ତ୍କିର ମଧ୍ୟ  
କସୋମବୋର ୫.୬ 

ବେିୟିନ ଡ଼େୋରକର 
ହ୍ୋସ ପୋଇଛ।ି 

ବତ୍୍ଥମୋନ କସ 
୧ ୯ ୪ 
ବ ି େି ୟ ନ 

େ େ ୋ ର ର 
ସମ୍ତ୍ ି ସହତି ବଶି୍ବ 

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

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

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

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

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

ଆଉଏକଲେହମ୍ରାନ୍
ବ୍ରଦସ୍ସଭଳିସ୍ଥତ ି

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

େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୨ା୯(ଏନେେ୍)ି

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

ଲରେଡଟି୍କମିର୍ାଲଡବଟି୍
କରାଡ୍ସଲରଲପଲମଣ୍ଟକଲେ

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

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

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

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

କ�ୋନ ପ୍ ି ବୁ�ଙି୍ଗ 
ପୋଇ ଁ ଉପେବ୍ଧ 

ନୋହ ିଁ। �ମ୍ୋନୀ 
ବକି୍ର ି ପୋଇଁ 
ଆ ଇ କ � ୋ ନ 

୧୩ କପ୍ୋ 
ଓ କପ୍ୋମୋକ୍ସ�ୁ 

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

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

େୂଆଦଲି୍ଲୀ ୨୨ା୯(ଏନେେ୍)ି

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

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

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

*୯୯#ସଭଭିସ୍ମରାଧ୍ୟମଲର
ୟପୁଆିଇଲପଲମଣ୍ଟ

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

ବନିରାଇଣ୍ଟରଲନଟ୍ଲରକଭିଳି
କରଲିବଲପଲମଣ୍ଟ

ବନିରାଇଣ୍ଟରଲନଟ୍ଲରଲକମତିିକରଲିବୟପୁଆିଇଲପଲମଣ୍ଟ
� ସବ୍ସପ୍ରଥଲମଲ�ରାନ୍ଲର*୯୯#
ଡରାଏେକରନୁ୍।

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

� ଯରାହରାଙୁ୍କଟଙ୍କରାପଠରାଇଲବତରାଙ୍କର
ସବଲିଶଷତଥ୍ଦଅିନୁ୍।

� ୟପୁଆିଇଆକରାଉଣ୍ଟସହେଙି୍କଡ୍ ନମ୍ର
ଦଅିନୁ୍।

� ଲକଲତଟଙ୍କରାପଠରାଇଲବଟରାଇପ୍
କରନୁ୍।ପଲରଲସଣ୍ଡ୍ ଉପଲରକ୍କି୍
କରନୁ୍।

� ଟ୍ରାଞ୍ରାକ୍ସନପରୂରାକରବିରାକୁଆପଣଙୁ୍କ
ୟପୁଆିଇପନି୍ଲଦବରାକୁଲହବ।

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

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

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

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସ ଡିଏମଡଡି 
ବେସାମର ଡିକ େ ଡିମାନ 

ଚଳାଚଳ ମନ୍ତାଳୟ ସଚଡିେ

୨୫ରୁଆଇଲ�ରାନ୍୧୩ସରିଜି୍ବରିେିଆରମ୍ଭ

୨୪ରୁ
ଲଡେଭିର ି

ବଲିଦଶୀନଲିବଶକଏଲ୍ଆଇସି
ଆଇପଓିଲର୨୦%ଅଂଶଧନକଣିପିରାରଲିବ

ଆକରାଶଇନ୍ଟେଚୁି୍ଟପକ୍ଷରୁେରାତୀୟ
ସ୍କେରାରସପି୍ଏଏନ୍ଟଏିଚ୍ଇ୨୦୨୧

ଲସରାନୀପକି୍ଚସ୍ସସହେୀଏଣ୍ଟରଲଟନ୍ଲମଣ୍ଟରଲହବମଶି୍ରଣ

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ାର ଅବଶଷି୍ାଂଶ

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

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

ଓ ଉପକଢ଼ୌ�ନ ପ୍ରୋନ �ରକିବ। 
ଡଃ ପ୍ରସାେ ନୂଆେଲି୍ଷୀସ୍ଥତ 

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

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

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

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

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

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

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

ନବ୍ରୀକରଣ ରଯାଗ୍ୟ ଶକ୍ ି, ଯନ୍ତାଂଶ ନମି୍ାଣ, ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନ

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

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

 �ଇଞ୍ନିବର ଯାନ୍ତକି ତ୍ରୁଟ ି

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

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

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

ଶକି୍ଷୟତି୍୍ରୀଙ୍ ଗଳାକାଟ ିେତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ; ସ୍ାମ୍ରୀ ଅଟକ
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୧୧ଗରୁୁବାର, ୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ଆେକିା,୨୨।୯(େମେି): ଆସକିା ଥାନା 
ତ�ାଟା ସାହରି ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଯବୁକ ବନୁି ଦାସ 
ଘର ଭ�ିତର ରଶ ିଲଗାଇ ଆତ୍ମହ�୍ା କରଛି।ି 
ପାରବିାରକି କଳହକୁ ତନଇ ତସ ଆତ୍ମହ�୍ା 
କରଥିିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ଖବର ପାଇ ପଲୁସି 
ପହଞ୍ ି ଶବ ଜବ� କର ି ବ୍ବତଛେଦ ପାଇଁ 
ପଠାଇବା �ଦନ୍ତ ଜାର ିରଖିଛ।ି

ଦଗି୍ହଣ୍,ି୨୨ା୯(େମେି)

ରାଜ୍ ସରକାର ଏତବ ମହଳିାମାନଙ୍କ ବକିାଶ 
କଥା ଚନି୍ତା କରଛିନ୍ତ।ି ତସମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷ�ା 
ବକିାଶ ଓ ସଶକ୍କିରଣ ଉପତର ତ�ାକସ୍  
କରଛିନ୍ତ।ି ଏହାଦ୍ାରା ମହଳିାମାତନ ଆଥ ଥିକ 
ସ୍ାବଲମଷ୍ୀ ତହବା ସହ ସମାଜତର ମଖୂ୍ 
ତ୍ା�ତର ସାମଲି୍  ତହାଇପାରତିବ। ଏଥିପାଇଁ 
ମଶିନ୍  ଶକ୍ ିତଯାଜନା କାଯ୍୍ କାରଷୀ କରଛିନ୍ତ।ି 
ଏହ ି ତଯାଜନା ଦ୍ାରା ମହଳିାମାନଙ୍କ ଶକି୍ଷା, 
ଅଥତ୍ନୈ�କି, ସାମାଜକି ଓ ରାଜତନୈ�କି 
ତକ୍ଷତ୍ରତର ପ୍ର�ଷି୍�ି ତହାଇପାରବି। 
ବଜୁିବାବୁଙ୍କ ଶାସନ ସମୟତର ଏହ ିମଶିନ୍ ର 
ଭତି୍ଭୂିମ ି ସ୍ାପ�ି ତହାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ 
ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ରାଜତନୈ�କି ତକ୍ଷତ୍ରତର 
୩୩ ପ୍ର�ଶି� ସ୍ାନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ବସ୍ା 
କରଥିିତଲ। ଏତବ ମଖୁ୍ମନ୍ତଷୀ ନବଷୀନ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହ ି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ବସ୍ାକୁ ୫୦ 
ପ୍ର�ଶି� ବୃଦ୍ ି କରବିା ପାଇ ଁ ପ୍ରୟାସ ଜାର ି

ରଖିଛନ୍ତ।ି ତସଥିପାଇ ଁମଶିନ୍  ଶକ୍ ିଜରଆିତର 
ମହଳିାମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ଷୀକ ବକିାଶ ଦଗିତର 
କ୍ରମାଗ� ଉଦ୍ମ ଜାର ି ରଖିଛନ୍ତ ି ତବାଲ ି
ଆଜ ି ବାଚସ୍ପ� ି ଡ.ସଯୂ୍୍ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର 
ଦଗିପହଣ୍ ି ଗସ୍ତତର ଆସ ି ବ୍ଲକ ପରସିରତର 
ଆତୟାଜ�ି ମହଳିା ସମାତବଶକୁ ସତମା୍ଧି� 
କରଥିିତଲ। ଏହ ି ଅବସରତର ବ୍ଲକର ୧୨୫ 
ମହଳିା ଆତ୍ମ ସହାୟକିା ତଗାଷ୍ଷୀଙୁ୍କ ୧ତକାଟ ି
୭୬ଲକ୍ଷ ୫୦ହଜାର ଟଙ୍କା ବଭିନି୍ନ ବ୍ାଙ୍କ 
ମାଧ୍ୟମତର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହା 
ସହ ୨୦ ଜଣ ଦବି୍ାଙ୍ଗଙୁ୍କ ହ୍ଲିତଚୟାର୍ , 
ମଧବୁାବୁ ତପନ୍ ସନ୍  ତଯାଜନାତର ୧୦ ଜଣ 
ହ�ିାଧିକାରଷୀଙୁ୍କ ଭତ୍ା ବଣ୍ଟନ କରଥିିତଲ। 
ଜଲି୍ା ପ୍ରକଳ୍ପ ନତିଦ୍ଶ୍କ ସତିନ୍ଧ ଦତ୍ାତତ୍ରୟ 
ଭାଉସାତହବ ଉପସ୍�ି ଥିତଲ। ଦଗିପହଣ୍ ି
ବ୍ଲକ ବଡିଓି ହଳଧର ଶବରଙ୍କ ସଂତଯାଜନାତର 
ଅନୁଷ୍�ି କାଯ୍୍ କ୍ରମତର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବପିନି 
ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ର�ନିଧିି ଏମ୍ .ନରିଞ୍ଜନ 
ତରଡ୍ଷୀ, ସଡିପିଓି ପଷୁ୍ାଞ୍ଜଳ ି ଶ�ପଥଷୀ, 

ତକ.ହରବିନୁ୍ ତରଡ୍ଷୀ, ସରପଞ୍ ରବ ି ପାଢଷୀ, 
ବ.ିକ୍ରଷୀଷ୍ାରାଓ ସବୁୁଦ୍,ି ବଭୁି� ିଭୂରଣ ମହାପାତ୍ର, 
ଭଷୀମତସନ ସାହୁ, ତଚୈ�ନ୍ ପ୍ରଧାନ, ଏସ୍ .

ଗାନ୍ଷୀ, ଅସତି୍  କୁମାର ସାହୁ, ସତରାଜ କୁମାର 
ତଜନା, ଉମାକାନ୍ତ ବତିରାୟଷୀ, ଉଶାନ୍ତ ସାହୁ 
ଉପସ୍�ି ଥିତଲ। ପତର ବତିଜଡ ି କମ୍ଷୀ ଶବି 

ଶଙ୍କର ତଗାସ୍ାମଷୀ ଓ ସ୍ଗ�୍ ଚନି୍ତାମଣଷୀ ରଥଙ୍କ 
ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ତଶାକସନ୍ତପ୍ତ ପରବିାର 
ବଗ୍ଙୁ୍କ ସମତବଦନା ଜଣାଇଥିତଲ। 

‘ମଶିନ ଶକ୍ ିମହଳିାମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ରି ଏକ ମାଧ୍ୟମ’
ଭଞ୍ଜନଗର,୨୨।୯(େମେି): 

ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 
ତକାକଳବା ଗ୍ାମ ପଞ୍ାୟ�ତର ଦଷୀନଦୟାଲ 
ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ାମଷୀଣ ତକୌଶଲ୍ ତଯାଜନା 
ଅନ୍ତଗ୍� ଏକ ପରାମଶ୍ ଶବିରି ଅନୁଷ୍�ି 
ତହାଇଯାଇଛ।ି ବଡିଓି ଅନୁପ ପଣ୍ା 
ମଖୁ୍ ଅ�ଥିି ଭାତବ ତଯାଗତଦଇ ଏହାର 
ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଥିିତଲ। ଦଷୀନଦୟାଲ 
ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ାମଷୀଣ ତକୌଶଲ୍ ତଯାଜନା 
ଏକ ନଯିକୁ୍ ି ଭତି୍କି କାଯ୍୍କ୍ରମ ତହାଇଥିବା 
ତବତଳ ଯବୁ ତଗାଷ୍ଷୀମାତନ ଏଥିତର ନାମ 
ପଞ୍ଜଷୀକରଣ କରବିା ପତର ଗ୍ାମାଞ୍ଳର 
ତବକାର ଯବୁକ ଯବୁ�ଷୀଙୁ୍କ ଦକ୍ଷ�ା ବକିାଶ 
�ାଲମି ଦଆିଯାଇ ତସମାନଙୁ୍କ ନଯିକୁ୍ ି
ଦଆିଯବି ତବାଲ ିପରାମଶ୍ ଦଆିଯାଇଥିଲା। 
ଶବିରିତର ତକାକଳବା, �ାରସଂି, 
ଗାୟାଗଣ୍ା, ରୁଢ଼ାପଦର ପଞ୍ାୟ�ରୁ ୧୦୦ରୁ 
ଊଦ୍ଦ୍୍ ତବକାର ଯବୁକ ଯବୁ�ଷୀ ପଞ୍ଜଷୀକରଣ 
କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ୧୮ରୁ ୩୫ ବର୍ର 

ଯବୁକ ଯବୁ�ଷୀଙ୍କ ଲାଗ ି ଏହ ି ତଯାଜନା 
ମାଧ୍ୟମତର ନଯିକୁ୍ ି ସଷୃ୍ ି କରାଯାଉଛ।ି 
ଏଥିତର ଯବୁତଗାଷ୍ଷୀ ଆତଗଇ ଆସ ି�ାଲମି 
ତନବାକୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆହା୍ନ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି କାଯ୍୍କ୍ରମତର ଓଏଲଏମ୍  
କମ୍ଚାରଷୀ ସଯୂ୍୍ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ରଞ୍ଜନ 
ରାଉ�, ବତିବକାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଉପସ୍�ି 
ରହ ି ପରାମଶ୍ ତଦବା ସହ ପଞ୍ଜଷୀକରଣ 
କରାଇଥିତଲ। ତକାକଳବା ସରପଞ୍ 
ନମି୍ଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, �ାରସଂି ସରପଞ୍ 
ଲପିକିା ସ୍ାଇଁ, ସମ�ି ି ସଭ୍ ଶ୍ଷୀକାନ୍ତ 
ଦଳ ତବତହରା, ସାମାଜକି କମ୍ଷୀ ବାଳ 
ତଗାପାଳ ଦଳ ତବତହରା, ବଶି୍ୱରଞ୍ଜନ 
ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଦଷୀପ କୁମାର ମଳୂଙି୍କ 
ସତମ� ୪ ପଞ୍ାୟ�ର ପଇିଓ, ଜଆିରଏସ 
ଉପସ୍�ି ରହ ି ସହତଯାଗ କରଥିିତଲ। ଏଥି 
ସହ�ି ତକାକଳବା ପଞ୍ାୟ�ତର ବଡିଓି ଶ୍ଷୀ 
ପଣ୍ା ତଦାକାନଷୀମାନଙୁ୍କ ଡଷ୍ବନି୍  ବଣ୍ଟନ 
କରଥିିତଲ।

କକାକଳବାକର ଗ୍ାମୀଣ 
କକୌଶଲ୍ୟ କ�ାଜନା ଶବିରି 

ଖଲ୍ସିକାଟ,୨୨ା୯(େମେି)

ଓମାନ୍ ର ରାଜଧାନଷୀ ମସ୍କଟତର ମ�ୃ ଓଡ଼ଆି 
ଶ୍ମକି ପ୍ରଦଷୀପ ପାହାନଙ୍କ ମରଶରଷୀର 
ଆଜ ି �ାଙ୍କ ଗ୍ାମତର ପହଞ୍ଛି।ି ମରଶରଷୀର 
ପହଞ୍ବିା ପତର ଏଠାତର ତଶାକାକୁଳ 
ପରତିବଶ ସଷୃ୍ ିତହାଇଥିଲା। ସଚୂନାତଯାଗ୍ 
ତଯ, ମସ୍କଟତର ପ୍ରଦଷୀପଙ୍କ ମ�ୁୃ୍ ସଡ଼କ 
ଦୁଘ୍ଟଣା ତଯାଗୁଁ ତହାଇଥିଲା। ତସ ତସଠାତର 
ଡଲ୍ �ିନ୍  ତରେଡଂି ଆଣ୍ ଇନ୍ ତଭଷ୍ତମଣ୍ଟ 
ଏଲଏଲସ ି କମ୍ାନଷୀତର କାମ କରୁଥିତଲ। 
ଖଲ୍ତିକାଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍� �ୁଳସଷୀପରୁ 
ପଞ୍ାୟ� କମଳାପଦର ଗ୍ାମର ପ୍ରଦଷୀପ 

ପାହାନ ଗ� ୧୪ �ାରଖିତର ତମାବାଇଲ୍  
ରଚିାଜ ୍ କର ି ରାଜପଥ ଅ�କି୍ରମ କରୁଥିବା 
ତବତଳ ଏକ ଗାଡ଼ ି ଧକ୍ା ତଦଇଥିଲା। �ାଙ୍କ 
ଶବକୁ ଜନ୍ମମାଟକୁି ତ�ରାଇ ଆଣବିା 
ଲାଗ ି ବାହାରନି୍  ପ୍ରବାସଷୀ ଓଡ଼ଆି ସମାଜର 
ପ୍ର�ଷି୍ା�ା ସଭାପ� ି ଡ.ଅରୁଣ କୁମାର 
ପ୍ରହରାଜ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଥିତଲ। ପ୍ରଦଷୀପଙ୍କ 
ସମ୍କ୍ଷୀୟ ଭାଇ ହର୍ ପାହାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର 
ପାଇ ଡ.ପ୍ରହରାଜ ଓମାନ୍ ତର ଭାର�ଷୀୟ 
ଦୂ�ାବାସ, ଓଡ଼ଶିା ମଖୁ୍ମନ୍ତଷୀ, ଓଡ଼ଶିା 
ତମା ପରବିାର ଓ କମ୍ାନଷୀର ମ୍ାତନଜର୍  
ପରତଭଜ୍ ଙ୍କ ସହ ତଯାଗତଯାଗ କରଥିିତଲ। 
ବାହାରନି ଓଡଆି ସମାଜର ପ୍ର�ଷି୍ା�ା 

ଡକ୍ଟର ପ୍ରହରାଜ ଖବୁ୍ ଶଷୀଘ୍ର ପ୍ରଦଷୀପଙ୍କ 
ଶବ ଓଡ଼ଶିାତର �ାଙ୍କ ପରବିାର ତଲାକଙ୍କ 
ପାଖତର ପହଞ୍ବି ତବାଲ ି ପ୍ର�ଶିରୁ� ି
ତଦଇଥିତଲ। �ାଙ୍କ ପ୍ରୟାସତର ପ୍ରଦଷୀପଙ୍କ 
ମ�ୃତଦହ ବମିାନ ତଯାତଗ ଆଜ ିମଧ୍ୟାହ୍ନତର 

ଭୁବତନଶ୍ୱରତର ପହଞ୍ଥିିଲା। ତସଠାରୁ 
ଏକ ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ ି ତଯାତଗ ସନ୍୍ାତର 
ନଜି ଗ୍ାମ କମାଳାପଦରତର ପହଞ୍ ି ଥିଲା। 
ଖଲ୍ତିକାଟ ବଧିାୟକିା ସଯୂ୍୍ମଣ ି ତବୈଦ୍, 
�ହସଲିଦାର ରାଜକତିଶାର ପଟ୍ଟନାୟକ 
ଉପସ୍�ି ଥିତଲ। �ହସଲିଦାର ତରଡକ୍ରସ 
ପାଣ୍ରୁି ୨୦ହଜାର ଟଙ୍କା, ବଧିାୟକିା 
୫ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ �ୁଳସଷୀପରୁ ସରପଞ୍ 
ପ୍ର�ନିଧିି �ଥା ଯବୁତନ�ା ଭକିାରଷୀ ଚରଣ 
ପାଣ୍ ି ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟ�ା ରାଶ ି
ତଶାକସନ୍ତପ୍ତ ପରବିାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରଥିିତଲ। 
ମ�ୃ ପ୍ରଦଷୀପଙ୍କ ବଧିବା ପତ୍ଷୀ, ଝଅି ପଜୂା ଓ 
ତଗାଟଏି ପଅୁ, ବୃଦ୍ ବାପା, ମାଆ ରହୁଛନ୍ତ।ି

ଗାଁରେ ପହଞ୍ ଚିଲା ଓଡ଼ଚିଆ ଶ୍ରମ ଚିକଙ୍କ ମେଶେୀେ 
ଭଞ୍ଜନଗର,୨୨।୯(ସମସି): ଭଞ୍ଜନଗର ନକିଟ 
ବଡପଡ଼ା ପଞ୍ାୟ� ଲୁଦୁଲୁଦ ି ଗ୍ାମତର କୁନକୁିନ ି
କଳାକାରମାନଙୁ୍କ ତନଇ ସଙ୍ଗଷୀ� ଓ ନୃ�୍ 
ପ୍ର�ତିଯାଗଷୀ�ା ଅନୁଷ୍�ି ତହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି
କାଯ୍୍କ୍ରମତର ଜତି�ନ୍ଦ୍ର ତବତହରା ସ୍ାଗ� ଭାରଣ 
ତଦଇଥିତଲ। ମଖୁ୍ ଅ�ଥିି ଭାତବ ନାଟ୍କାର 
ସତୁରନ୍ଦ୍ର କୁମାର ତଜନା, ମଖୁ୍ବକ୍ା ଭାତବ 
ସତିନ ଅଭତିନ�ା ଓ ନାଟ୍ ନତିଦ୍୍ଶକ ବଜିୟ 
କୁମାର ପାତ୍ର, ଗଞ୍ଜାମ ତଲାକ ନୃ�୍ ସଂଗଠକ 
�ଥା ସପୁରଚି�ି କଳାକାର କାହୁ୍ନ ଚରଣ ରଡ଼ଙ୍ଗଷୀ 
ଓ ଅମର କୁମାର ରଢଙ୍ଗଷୀଙ୍କ ଉପସ୍�ିତିର ଏହା 
ସମ୍ାଦନ ତହାଇଥିଲା। କୃ� ି ପ୍ର�ତିଯାଗଷୀମାନଙୁ୍କ 
ଅ�ଥିିମାତନ ମାନପତ୍ର ତଦଇ ସମ୍ାନ�ି 
କରଥିିତଲ।

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ାୋ ସାଂସ୍ କୃତ ଚିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ଗଣୁୁ୍ ରୁ,୨୨l୯(େମେି): ପଣୁ ିସାମନାକୁ ଆସଛି ିଦାଦନ 
ଦୁଃଖ। ସ୍ାନଷୀୟ ଅଞ୍ଳତର ତକୌଣସ ି କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ 
ଗଣୁପୁରୁ ବ୍ଳକ୍ର ଦୁଗ୍ମ ପଟୁାସଂି, ପଣି୍ାଗଡୁ,ି ପଦ୍ମପରୁ  
ଅଞ୍ଳର ପ୍ରାୟ ୧୮ଜଣ ଶ୍ମକି ଦାଦନ ଖଟବିାକୁ 
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରତଦଶ ତେଷ୍ ତଗାଦାବରଷୀ ଜଲି୍ା ଭଷୀମବାରମ 
ଅଞ୍ଳର ଜାକାରାମତର ଥିବା ଏକ ଚଙୁି୍ଗଡ଼ ି ଉତ୍ାଦନ 
ୟନୁଟିକୁ ଯାଇଥିତଲ।  ତସଠାତର ତସମାନଙୁ୍କ କାମ 
କରାଇ ଟଙ୍କା ନ ତଦଇ ଅକଥନଷୀୟ ନଯ୍ା�ନା ତଦଉଥିବା 
ଅଭତିଯାଗ ତହାଇଛ।ି  ଟଙ୍କା ମାଗବିାରୁ ନଯି୍ା�ନା ତଦବାର 
ଭଡିଓି କଛି ି ଶ୍ମକି ଉଠାଉଥିବା ତବତଳ, ତସମାନଙୁ୍କ 
ଏକ ଘତର ପରୁାଇ ମାଡ଼ ମାରଥିିତଲ। ତସମାନଙୁ୍କ 
ଉଦ୍ାର କରବିା ପାଇଁ ଏକ ଭଡ଼ିଓି ମାଧ୍ୟମତର ଅନୁତରାଧ 
କରଛିନ୍ତ ି �ସ ି ରହଥିିବା ଏହ ି ଶ୍ମକିମାତନ।  ୧୮ ଜଣ 
ଶ୍ମକି ମଧ୍ୟତର ୪ ଜଣ ମହଳିା ଥବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏହ ି

ଶ୍ମକିମାତନ �ନି ି ମାସ �ତଳ କଛି ି କାମଧନ୍ଦା ନପାଇ 
ଦାଦନ ଖଟବିାକୁ ଯାଇଥିତଲ। ତସଠାତର ନଯି୍ା�ନାର 
ଶକିାର ତହବାପତର ପଟୁାସଂି ଅଞ୍ଳର ଜତଣ  ମହଳିା �ାଙ୍କ 
ସଦ୍ାମଷୀକୁ ତ�ାନତଯାତଗ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହଥିିତଲ।  ସଦ୍ାମଷୀ 
ତ୍ରନିାଥ ଦତଳଇ  ପଟୁାସଂିରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରତଦଶ ଯାଇଥିତଲ। 
ତସଠାତର ବାହାର ତଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରତବଶ ଅନୁମ�ଷୀ ନଥିବାରୁ  
ତ୍ରନିାଥଙ୍କ ସ୍ତଷୀ �୍ାକ୍ଟ ୍ି ଭ�ିତର  ସପୁରଭାଇଜରଙୁ୍କ କହ ି
କାମ କରବିା ସକାତଶ ତ୍ରନିାଥଙୁ୍କ ୯�ାରଖିତର  ଭ�ିରକୁ 
ପ୍ରତବଶ କରାଇଥିତଲ। ତ୍ରନିାଥ ଦାଦନ ଖଟବିାକୁ 
ଯାଇଥିବା ଶ୍ମକିଙୁ୍କ ନଯି୍ା�ନା ତଦଉଥିବା ଭଡିଓି 
ତମାବାଇତରେ ଉଠାଇଥିତଲ। ଏହ ିଘଟଣା �୍ାକ୍ଟ ୍ି ମାଲକି 
ଓ ସପୁରଭାଇଜର ଜାଣ ି ତ୍ରନିାଥ ଦତଳଇ ଓ ଆଉଜତଣ 
ଶ୍ମକିକୁ ତଗାଟଏି ରୁମ୍ ଭ�ିତର ରଖି ଦୁଇଘଣ୍ଟା ଧର ି
ବାତଡଇଥିତଲ। ଏହାପତର ରୁମ୍ ବାହାତର କବାଟ 

ତଦଇ ଚାଲଯିାଇଥିତଲ। ତ୍ରନିାଥଙ୍କ ସ୍ତଷୀ ରୁମ୍ ଭ�ିରୁ �ାଙ୍କ 
ସଦ୍ାମଷୀ ଓ ଜତଣ ଶ୍ମକିଙୁ୍କ ମକୁୁଳାଇଥିତଲ। ତସମାନଙୁ୍କ 
ମାରତିଦବା ଭୟତର ଶ୍ମକି ମାତନ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲୁଚକି ି
ପଳାଇଥିତଲ। ପତର ଆନ୍ଧ୍ର ୧୦୦ ନମ୍ରକୁ ତଯାଗାତଯାଗ 
କର ି ପଲୁସିକୁ ଖବର ତଦଇଥିତଲ। ତସଠାକାର ପଲୁସି 
ସମସ୍ତ ଶ୍ମକିଙୁ୍କ ଉଦ୍ାର କର ି �ଦନ୍ତ କରଥିିତଲ। ପତର 
�୍ାକ୍ଟ ୍ି ମାଲକିଙୁ୍କ ଶ୍ମକି ମାନଙ୍କ ପାରଶି୍ମକି ତଦବାକୁ 
ପଲୁସି୍ କହଥିିତଲ। ପଲୁସି କହବିା ସଦ୍ତତ୍ ଦାଦନ ଶ୍ମକିଙ୍କ 
ପ୍ରାପ୍ ଟଙ୍କା  ନତଦଇ କମ୍ ଟଙ୍କା ତଦଇଥିବା କହଛିନ୍ତ ି
ଦାଦନ ଶ୍ମକି। ଏହ ି ଘଟଣା ଉପତର ଶ୍ମ ବଭିାଗ 
ପାଖତର ଖବର ନାହ ିଁ।  ଏତନଇ ଗଣୁପୁରୁ ସହକାରଷୀ ଶ୍ମ 
ଅଧିକାରଷୀଙୁ୍କ ଅବଗ� କରାଇବାରୁ ତକୌଣସ ି ଅଭତିଯାଗ 
ହସ୍ତଗ� ତହାଇନାହ ିଁ, �ଥାପ ିଅନୁସନ୍ାନ କର ିଆବଶ୍କ 
ପଦତକ୍ଷପ ତନତବ ତବାଲ ିକହଛିନ୍ତ।ି

 ଶ୍ରମବଭିାଗ ୍ାଖସର ଖବର ନାହ ିଁ, ତଦନ୍ତ ଦାବ ି

ଦାଦନ ଖଟବିାକୁ �ାଇ ୧୮ଶ୍ରମକି ନ�ି୍ାତନାର ଶକିାର

� ପାରବିାରକି କଳହରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା   

� ବପିଦସଙୁ୍କଳ ଅବସ୍ାକର ବଦୁି୍ୟତ୍ ଟ୍ାନ୍ସଫମ୍ର 

କୁଡୁମଲୁୁଗମୁ୍ା, ୨୨ା୯(େମେି)

କୁଡୁମଲୁୁଗମୁ୍ା ଗ୍ାମ ପଞ୍ାୟ� ଅନ୍ତଗ୍� 
ଗଣୁୁ୍ରଗିଡୁା କତଲାନଷୀତର ଘଟଯିାଇଛ ି
ଏକ ଅଘଟଣ । ତକାରକୁଣ୍ା ଅଞ୍ଳର 
ସନଆି ମାଢଷୀ, ପ-ି ନରସଂି ମାଢଷୀ (୩୦) 
ନାମକ ବ୍କ୍ ି ଜଣକ ନଜି ଶ୍ୱଶରୁ ଘର 
ଗଣୁୁ୍ରଗିଡୁାତର  ପ୍ରାୟ ୪ ମାସ ତହବ 
ବୁଲବିାକୁ ଆସଥିିତଲ । ଏହ ି ସମୟ 
ମଧ୍ୟତର ତସ ମଲୁ ଲାଗ ି ସ୍ଳ୍ପ ତରାଜଗାର 
ମଧ୍ୟ କରୁଥିତଲ। କନୁି୍ତ ଗ�କାଲ ିନଜି ସ୍ତଷୀକୁ 
କଛି ି ଟଙ୍କା ଦାବ ି କରଥିିତଲ ଓ ତସମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟତର ବଚସା ମଧ୍ୟ ତହାଇଥିଲା। ଏହାର 
କଛି ି ସମୟ ପତର ସନଆି ମାଢଷୀ ନଜିର 
ମାନସକି ଭାରସାମ୍ ହରାଇ ନକିଟସ୍ 
ଆଦଶ୍ ବଦି୍ାଳୟ ପରସିରତର ଥିବା 
ଏକ ମହୁଲ ଗଛ ଡାଳତର ଦଉଡ଼ ି ଲଗାଇ 

ଝୁଲଯିାଇଥିତଲ । ନକିଟତର ତଖଳୁଥିବା 
କଛି ିପଲିା ଆସ ିଗାଁ ତଲାକଙୁ୍କ ଜଣାଇଥିତଲ 
ଏବଂ ଗାଁ ତଲାତକ ମଧ୍ୟ �ୁରନ୍ତ ଓରତକଲ 
ଥାନାଧିକାରଷୀ ଜନ୍ କୁଜୁରଙୁ୍କ ଜଣାଇଥିତଲ। 
ରା� ି ଅଧିକ ତହାଇଥିବାରୁ ସନଆିର 
ମ�ୃତଦହ ଆଜ ି ସକାଳ ୮ ଟା ସମୟତର 
ଉଦ୍ାର କରାଯାଇ ଶବ ବ୍ବତଛେଦ ପାଇଁ 
ପଠାଯାଇଥିବା ଆଇ.ଆଇ.ସ ିଗଣମାଧ୍ୟମକୁ 
ସଚୂନା ତଦଇଛନ୍ତ ି । ତସ ଆହୁର ି କହଛିନ୍ତ ି
ତଯ, ବତ୍୍ମାନ ଏକ ଅପମ�ୁୃ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ 
କରବିା ସହ ତକସ  ନମ୍ର-୨୯/୨୧ ଦାୟର 
କର ି ଘଟଣାର ସବୁ ଦଗିରୁ ଅଧିକ �ଦନ୍ତ 
ଜାର ି ରହଛି ି । ଖଇରପଟୁ ସ୍ାସ୍୍ ତକନ୍ଦ୍ରର 
ଡାକ୍ର ନରସଂିଙ୍କ ମ�ୃଶବକୁ ବ୍ବତଛେଦ 
କରଛିନ୍ତ ି ଓ ଏହା ପତର ଉକ୍ ମ�ୃତଦହକୁ 
ଅନ୍ତମି ସଂସ୍କାର ନମିତନ୍ତ ପରବିାରବଗ୍ଙୁ୍କ 
ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି ି। 

ଜୟ୍ରୁ,୨୨ା୯(େମେି)

ତକାରାପଟୁ ଜଲି୍ା ଜୟପରୁ ବ୍ଲକର 
ବାରଣିପିଟୁ ପଞ୍ାୟ�ର ନୂଆଗଡୁା ଗ୍ାମତର 
ଜାଲ ଅନୁସଚୂ�ି ଜା� ି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
କର ି ଜତଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ମହଳିା କମ୍ଷୀ 
ଭାତବ ଚାକରି ି ପାଇଥିବା ଉପଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ 
ନକିଟତର ଅଭତିଯାଗ ତହାଇଥିଲା । ଏହ ି
ଅଭତିଯାଗ ଏକ ସତମ୍ଦନଶଷୀଳ ଘଟଣା 
ତହାଇଥିବା ତଯାଗୁଁ ଜୟପରୁ ଉପଜଲି୍ାପାଳ 
ତହମକାନ୍ତ ସୟ ସ୍ାନଷୀୟ �ହସଲିଦାରଙୁ୍କ 
�ୁରନ୍ତ �ଦନ୍ତ କରବିା ସହ�ି ଏକ ରତିପାଟ୍ 
ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ ନତିଦ୍୍ଶ ତଦଇଛନ୍ତ ି । 
�ଦନ୍ତତବତଳ ଅଭତିଯାଗର ସ�୍ାସ�୍ 
ତନଇ ପ୍ରମାଣ�ି ତହତଲ ଆଇନ ଅନୁଯାୟଷୀ 
ଦୃଢ କାଯ୍୍ ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ କରାଯବି ତବାଲ ି
ଉପଜଲି୍ାପାଳ ସୟ ସଚୂନା ତଦଇଛନ୍ତ ି । 
ପ୍ରକାଶ ତଯ, ଜୟପରୁ ବ୍ଲକ ଓ ତପୌରଞ୍ଳର 
୧୧ଟ ି ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ତକନ୍ଦ୍ରତର ମହଳିା କମ୍ଷୀ 
ପାଇଁ ଗ� ଜୁଲାଇ ୭ �ାରଖିତର ବଜି୍ଞପ୍ତ ି
ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏଥିତର ସ୍ପଷ୍ ଭାତବ 
ଉତଲ୍ଖ ରହଥିିବା ପ୍ରଥତମ ଅନୁସଚୂ�ି 
ଜନଜା�ରି ମହଳିା ପ୍ରାଥ୍ଷୀଙୁ୍କ ଅଗ୍ାଧିକାର 
ଦଆିଯବି। କନୁି୍ତ ଉପଯକୁ୍ ପ୍ରାଥ୍ଷୀ  ନ 
ମଳିତିଲ ପଯ୍୍ାୟ କ୍ରତମ  ଅନୁସଚୂ�ି 

ଜା�,ି ପଛୁଆବଗ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଗ୍ 
ମହଳିା ପ୍ରାଥ୍ଷୀଙୁ୍କ ଚୟନ କରାଯବି । କନୁି୍ତ   
ନୂଆଗଡୁା ଗ୍ାମତର ତଜାଲ ି ତଖାସଲା 
ଓର� ହଆିଲ ନାମ୍ଷୀ ଜତଣ ମହଳିା ପ୍ରାଥ ଥିନଷୀ 
ଜତଣ ପଛୁଆବଗ୍ର ମହଳିା ତହାଇଥିବା 
ତବତଳ ତବଆଇନ ଭାତବ ଅନୁସଚୂ�ି 
ଜା�ରି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତଯାଗାଡ କର ି ଗ୍ାମର 
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ି ତକନ୍ଦ୍ରର ମହଳିା କମ୍ଷୀ ଚାକରି ି
ହାତ�ଇ ତନଇଥିତଲ। ପ୍ରଥତମ ଏତନଇ 
ଅନ୍�ମ ଆତବଦନକାରଷୀ ପ୍ରାଥ ଥିନଷୀ ପଦ୍ମା 
ହରଜିନ ଏବଂ ଗ୍ାମବାସଷୀ ସମନଦ୍�ି ଶଶି ୁ
ବକିାଶ ଅଧିକାରଷୀ, ବଡିଓିଙ୍କ ନକିଟତର 
ଅଭତିଯାଗ କରଥିିତଲ । କନୁି୍ତ ଏଥିତନଇ 
ତକୌଣସ ି କାଯ୍୍ ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ କରାଯାଇ 
ନ ଥିଲା । ତଶରତର ଗ� ତସାମବାର 
ଜଲି୍ା ଡମ ସଂଗଠନକ ସାଧାରଣ 
ସମ୍ାଦକ ମଙ୍ଗଲଦାନ ଖିଲଙ୍କ ତନ�ୃତ୍ୱତର 
ଏକ ପ୍ର�ନିଧିି ଦଳ ଉପଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ 
ଉତଦ୍ଶ୍ତର ଏକ ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିତଲ । ଏଥିତନଇ ବୁଧବାର ତଦୈନକି 
‘ସକାଳ’ ଖବରକାଗଜତର ବସୃି୍ତ� ଭାତବ 
ଖବର ପ୍ରକାଶ�ି ତହାଇଥିଲା। ଘଟଣାଟ ି
ଅଧିକ ସତମଦ୍ନଶଷୀଳ ତହାଇଥିବା 
ତଯାଗୁ ଁ ଉପଜଲି୍ାପାଳ �ୁରନ୍ତ ଏଥିତନଇ 
�ହସଲିଦାରଙୁ୍କ �ଦନ୍ତ ନତିଦ୍୍ଶ ତଦଇଛନ୍ତ ି।  

� ଜାଲ୍ ଜାତଗିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ିଚାକରି ିଘଟଣା

ତହସଲିଦାରଙୁ୍କ ତଦନ୍ତ ଦାୟତି୍ବ                                                                                                                  

କଲ୍ାଣେଂିହ୍ରୁ,୨୨ା୯(େମେି)

ରାୟଗଡ଼ା ଜଲିା କଲ୍ାଣସଂିହପରୁ ବ୍ଲକ୍ 
ସଦର ମହକୁମାତର �ତିନାଟ ି ବଦୁି୍ତ୍ 
ରୋନ୍ସ�ର୍ ମର୍   ବପିଦସଙୁ୍କଳ ଅବସ୍ାତର 
ବହୁଦନି ଧର ି ରହଥିିତଲ ମଧ୍ୟ ବଭିାଗଷୀୟ 
ଅଧିକାରଷୀ ସବୁଜାଣ ି ଚୁପ ବସଛିନ୍ତ।ି 
ତଗାଟଏି ରେନ୍ସ�ରମର ଲମ୍�ାସାହ ି ରାସ୍ତା 
କଡ଼ତର ବପିଦସଙୁ୍କଳ ଅବସ୍ାତର ରହଥିିବା 
ତଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିବା ତବତଳ ଅନ୍ଟ ି ରଥ 
ପଡ଼ଆିତର ରହଛି।ି ତସହଭିଳ ି ଆଉ ଏକ 
ରୋନ୍ସ�ର୍ ମର୍ ସରକାରଷୀ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ାଳୟର 
ପାତଚରକୁି ଲାଗ ି ବପିଦସଙୁ୍କଳ ଅବସ୍ାତର 
ରହଛି।ି ଲମ୍�ାସାହ ି ରାସ୍ତା କଡ଼ତର ଥିବା 
ରେନ୍ସ�ରମରର ଅଳ୍ପ ଦୂରତର ଏକ ପାଦଚଲା 
ରାସ୍ତା ରହଛି ିଓ ତସହ ିରାସ୍ତାତଦଇ ଅତନକ 
ତଲାକ ଯା�ାୟା� କରଥିାନ୍ତ।ି ଖାଲ ି ଏ�କି ି
ନୁହଁ ଉକ୍ ରୋନ୍ସ�ରମର ପାଖତର ଏକ 
ପଡ଼ଆି ଥିବାରୁ ଗାଇତଗାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ାତର 
ଚରନ୍ତ।ି ତସହଭିଳ ି ବଦି୍ାଳୟ ନକିଟତର 

ଥିବା ରୋନ୍ସ�ର୍ ମର୍  ଟ ି  ବପିଦସଂଙୁ୍କଳ 
ଅବସ୍ାତର ରହଛି।ି ଏହା ନକିଟତର  
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଷୀମାତନ ତଖଳକୁଦ କରଥିାନ୍ତ।ି  
�ତିନାଟ ି ରୋନ୍ସ�ର୍ ମର ବପିଦସଙୁ୍କଳ 
ଅବସ୍ାତର ଥିତଲମଧ୍ୟ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ 
ତକୌଣସ ି �ାରବାଡ଼ କରାଯାଇନ।ି ଏମ�ି ି
ମକୁୁଳା ତହାଇ ରହଥିିବାରୁ ତକତ�ତବତଳ 
ଅଘଟଣ ଘଟବି �ାହା କହ ି ହବନ।ି ରଥ 
ପଡଆିତର ତଯଉଁ ରୋନ୍ସ�ର୍ ମର୍ ରହଛି ି
ପଣୁ ି ଏତବ ତସଠାତର ଏକ ନୂଆ  ୧୧ 
ତକଭରି ବଡ଼ ରୋନ୍ସ�ରମର ରଖାଯାଇଛ।ି 
ଯଦ ି ତସଇ ଜାଗାତର ଉକ୍ ରୋନ୍ସ�ରମର 
ଟ ିରହବି �ାହାତତହଲ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟତର 
ରଥ ଟାଣବିାତର ବାଧା ସଷୃ୍ ିତହବ। �ୁରନ୍ତ 
ରଥ ପଡ଼ଆିତର ଥିବା ରୋନ୍ସ�ରମରଟକୁି 
ଅନ୍ ସ୍ାନକୁ ସ୍ାନାନ୍ତର କରବିା ପାଇଁ 
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦରି ପରଚିାଳନା କମଟି ି ଦାବ ି
କରଛିନ୍ତ।ି ବପିଦସଙୁ୍କଳ ଅବସ୍ାତର ଥିବା 
ରୋନ୍ସ�ର୍ ମର ଗଡୁକୁି ବାଡ଼ ତଦବାପାଇଁ 
ସାଧାରଣତର ଦାବ ିତହାଇଛ।ି

ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ, ୨୨ା୯(େମେି ) : ଗାଈ 
ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବୃଦ୍ଙ୍କ ନଦଷୀତର 
ବୁଡ଼ ିମ�ୁୃ୍ ତହାଇଥବା ଅଭତିଯାଗ ତହାଇଛ।ି 
ନବରଙ୍ଗପରୁ ଜଲି୍ା ନନ୍ଦାହାଣ୍ ି ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ତଗ୍� ବମିଳଗିଡୁା ଗ୍ାମର ବୃଦ୍ ସଦା 
ପଜୂାରଷୀ  ସବୁଦନି ଭଳ ି ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ 
ଯାଇଥିତଲ କନୁି୍ତ ସନ୍୍ା ସମୟ ପବୂରୁ୍ ଗାଈ 
ଓ ସାଙ୍ଗତର ଯାଇଥିବା ତପାରା କୁକୁର  ଘରକୁ 
ତ�ରଥିିବା ତବତଳ  ସଦା ଆଉ ଘରକୁ 
ତ�ର ି ନ ଥିତଲ। ରା� ି ତହବା ପତର ମଧ୍ୟ 
ବୃଦ୍ଙ୍କ ତକୌଣସ ି ତଖାଜଖବର ନ ମଳିବିାରୁ 
ବାଧ୍ୟତହାଇ ପରବିାର �ର�ରୁ ତପାଲସିକୁ 
ଜଣାଯାଇଥିତଲ।  ଘଟଣାସ୍ଳତର ତପାଲସି 
ପହଞ୍ବିା ସହ�ି ନକିଟତର ଯାଇଥିବା  
ଇନ୍ଦ୍ରାବ�ଷୀ ନଦଷୀକୁ ତକୌଣସ ି କାମ ପାଇଁ 
ଯାଇଥିବା ତବତଳ ହୁଏ� ନଦଷୀତର ବୁଡ ି
ଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କର ି ନନ୍ଦାହାଣ୍ ି
ଅଗ୍ଶିମ ବାହନିଷୀ �ର�ରୁ ନଦଷୀ ଭ�ିତର 
ସନ୍ାନ  ଜାର ିରହଛି।ି

 ରବୁକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା

ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ଚି ବକୃ ଦ୍ଧ ନ ଚିର�ାଜ 

ସକାରୁସକାଣ୍ା,୨୨।୯(େମେି): ମାଲକାନଗରି ି ଜଲି୍ା ତକାରୁତକାଣ୍ା ବ୍ଲକ ନଷୀଳାକାତମ୍ରୁ 
ପଞ୍ାୟ� ଅଧଷୀନସ୍ ତସାଲତକାଣ୍ା ଗ୍ାମର ମହଳିା ଆଜ ିପାନଷୀୟ ଜଳ ସମସ୍ା ଦୂରଷୀକରଣ 
ପାଇଁ ବଡିଓିଙୁ୍କ ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ।ି ସଚୂନା ଅନୁଯାୟଷୀ ତସାଲତକାଣ୍ା ଗ୍ାମତର 
ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ପରବିାର ରହ ିଆସଥୁିବା ତବତଳ ତସଠାତର ତଦଖାତଦଇଛ ିଜଳ ସମସ୍ା। 
ଦୁଇଶହଟ ି ପରବିାରକୁ  ପାନଷୀୟ ଜଳ ତଯାଗାଇବା  ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ �ତିନାଟ ି
ନଳକୂପ ଖନନ କରଯାଇଥିଲା ,କନୁି୍ତ ତସଗଡ଼ୁକି ଅଚଳ ଅବସ୍ାତର ପଡ଼ରିହଛି ି । ସଚୂନା 
ଅନୁଯାୟଷୀ ନଳକୂପକୁ ମରାମ� ିକତଲ ମଧ୍ୟ ତସଥିରୁ ଲୁହାଗଣୁ୍ ମଶି୍�ି ଦୂର�ି ଜଳ ବାହାରୁଛ ି
ଯାହାକ ି ପାନଷୀୟ ଉପତଯାଗଷୀ ନୁତହଁ ତବାଲ ି ଗ୍ାମର ମହଳିା କହଛିନ୍ତ ି । ଗ୍ାମତର ତସାଲାର 
ସଂତଯାଗ ପାଣଟିାଙି୍କ ଥିତଲ ମଧ୍ୟ �ାହା ପଯ୍୍ାପ୍ତ ପରମିାଣତର ଗ୍ାମବାସଷୀଙୁ୍କ ପାନଷୀୟ  ଜଳ 
ତଯାଗାଇ ପାରୁନାହ ିଁ  ତବାଲ ି ଗ୍ାମର ମହଳିା ଅଭତିଯାଗ କରଛିନ୍ତ।ି ଯାଦଦ୍ାରା  ଗ୍ାମବାସଷୀ 
ଡ୍ାମ୍ ଜଳକୁ ପାନଷୀୟ  ଜଳ ରୂତପ ବ୍ବହାର କରବିାକୁ ବାଧ୍ୟ ତହଉଛନ୍ତ ି। ସଚୂନା ଅନୁଯାୟଷୀ 
ଜଳ ସମସ୍ାକୁ ତନଇ ଗ୍ାମବାସଷୀ ବହୁବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ସତତ୍ଦ୍  ପ୍ରଶାସନ ତକୌଣସ ି
ପଦତକ୍ଷପ ତନଉ ନ ଥିବା ଗ୍ାମର ମହଳିା ଅଭତିଯାଗ କରଛିନ୍ତ ି । ପାନଷୀୟ ଜଳ ସମସ୍ାର 
ସମାଧାନ �ୁରନ୍ତ କରା ନ ଗତଲ, ଆଗାମଷୀ ଦନିତର ବ୍ଲକ କାଯ୍୍ ାଳୟ ସମ୍ଖୁତର ଗ୍ାମବାସଷୀଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ସମହୂ ଧାରଣା ପ୍ରଦଶ୍ନ କରାଯବି ତବାଲ ିଗ୍ାମର ମହଳିାମାତନ ମ� ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ ି।

ପାନୀୟଜଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବଡିଓିଙୁ୍କ ଦାବପିତ୍ର 
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ଗରୁୁବାର, ୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧୧୨

ଛତ୍ର୍ରୁ,୨୨ା୯(େମେି)

ଗଞ୍ଜାମର ବକିଜାଶ ମଡେଲକୁ ଓଡ଼ଶିଜାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ୨୯ ଜଲି୍ଜାଡର 
କଜାର୍ଯ୍ୟକଜାରୀ କରବିଜାକୁ ରଜାଜ୍ୟ ସରକଜାର ନଷି୍ପତ୍ ି ଡନଇଛନ୍।ି 
ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଜାଡର ୫-ଟ ି ପଜ୍ାଟଫମ୍ଯ ମଜାଧ୍ୟମଡର ଡ�ଜାଇଥିବଜା ଏବଂ 
ଚଜାଲଥିିବଜା ବକିଜାଶମଳୂକ ଉନ୍ନୟନ କଜାର୍ଯ୍ୟକୁ ୨୯ଟ ି ଜଲି୍ଜାର 
େଆିରେଏି ପେି,ି ବେିଓି ଓ ସ�କଜାରୀ ରନ୍ତୀମଜାଡନ ଆଜଠିଜାରୁ 
ଅଡକଟଜାବର ୨୫ ତଜାରଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ୧୨ଟ ିପର୍ଯ୍ୟଜାୟଡର ୨୯ ଜଲି୍ଜାର 
୭୨୧ ଜଣ ଅଧିକଜାରୀ ଏବଂ ଷ୍ଜାଫ୍  ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଜା ପରଦିଶ୍ଯନ କରବିଜା 
ନମିଡନ୍ ଧଜାର୍ଯ୍ୟ ଡ�ଜାଇଛ।ି ଆଜ ିପ୍ରଥମ ଦନିଡର କଳଜା�ଜାଣ୍,ି ଡବୌଦ୍ଧ 
ଓ ଡଖଜାଦ୍ଧ୍ଯଜା ଜଲି୍ଜାର ୬୬ଜଣ ଅଧିକଜାରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତଡର ଆସ ି
ତଡିନଜାଟ ିଟମି୍ ଡର ବଭିକ୍ତ ଡ�ଜାଇ ଜଲି୍ଜାଡର ଚଜାଲଥିିବଜା ମ�ଜାତ୍ଜାଗଜାନ୍ୀ 
ଜଜାତୀୟ ଗ୍ଜାମୀଣ ନଶି୍ତି କମ୍ଯ ନରିକୁ୍ତ ି ଡରଜାଜନଜାଡର ବଭିନି୍ନ 
ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସକକିଟ, ଡପଜାଖରୀ ଉନ୍ନତ ିକରଣ ଓ ଡସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, 
ଗ୍ଜାମଜାଞ୍ଚଳ ମଡେଲ ପଜାକ୍ଯ, ମଶିନ ଶକ୍ତ ିବଲିେଂି, ଗ୍ଜାମଡର ପ୍ରତଷି୍ଜା 
ଡ�ଜାଇଥିବଜା ଜମି୍ , କ୍ୟଜାଡଟଲ �ଡଷ୍ଲ, ବଜୁି ପଞ୍ଚଜାୟତ ପଜାଠଜାଗଜାର, 
ମଡେଲ ଡପଜାଖରୀ, ଅଙ୍ଗନବଜାେ ି ଡକନ୍ଦ୍ର, ଭୁ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ, କଲ୍ୟଜାଣ 
ମଣ୍ପ, ଡଦଶୀ କୁକୁେଜା ଫଜାମ୍ଯ, ସ୍ଲୁ ରୁପଜାନ୍କିରଣ କଜାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଡର 
ମଡେଲ �ଜାଇସ୍ଲୁ ପରଦିଶ୍ଯନ କରଛିନ୍।ି ବୁଧବଜାର ଅପରଜାହ୍ନଡର 
ଛତ୍ରପରୁ ଆସ ିେଆିରେଏି ସ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ �ଜାଟ ବୁଲ ିଡଦଖିବଜା ସ� 
ଜଲି୍ଜାର ଏସଏଚଜ ି ମଜା’ମଜାଡନ କରଥିିବଜା ବଭିନି୍ନ ସଜାମଗ୍ୀ ତନଖି 
ଡଦଖିଥିଡଲ। ପଡର ସ୍ଜାନୀୟ ଜଲି୍ଜା ପରଷିଦ ଭବନ ପରସିରଡର 
ଥିବଜା ଋଷକୂିଲ୍ୟଜା ସମ୍ଳିନୀ କକ୍ଷଠଜାଡର ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଜାପଜାଳ ବଜିୟ 
ଅମତୃ କୁଲଜାଡଙ୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଜାଡର ଅନୁଷ୍ତି ଡବୈଠକଡର ଏ� ି
ଅଧିକଜାରୀମଜାଡନ ଡରଜାଗ ଡଦଇ ଜଲି୍ଜାଡର ଡ�ଜାଇଥିବଜା ବଭିନି୍ନ 
ବକିଜାଶମଳୂକ କଜାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପକ୍ଯଡର ଆଡଲଜାଚନଜା କରଥିିଡଲ। ଏ� ି
ଡବୈଠକଡର େଆିରେଏି ପେି ି (ଗଞ୍ଜାମ) ସଡିନ୍ଧ ଦତ୍ଜାଡତ୍ରୟ 
ଭଜାଉ ସଜାଡ�ବ, ଏପେି ିଡଜ୍ୟଜାତ ିଶଙ୍କର ରଜାୟ, କଳଜା�ଜାଣ୍ ିଜଲି୍ଜାର 
େଆିରେଏି ପେି ିଡସଜାମ୍ୟ ଉପଜାଧ୍ୟଜାୟ, ଡଖଜାଦ୍ଧ୍ଯଜା ଜଲି୍ଜାର େଆିରେଏି 
ପେି ି ଦଗିନ୍ ରଜାଉତରଜାୟ, ଡବୌଦ୍ଧ ଜଲି୍ଜାର େଆିରେଏି ପେି ି
ବବତିଜାରଜାଣୀ ଦଳ ଡବଡ�ରଜାଙ୍କ ସଡମତ ତଡିନଜାଟ ି ଜଲି୍ଜାର 
ଆସଥିିବଜା ସମସ୍ତ ଅଧିକଜାରୀମଜାଡନ ଉପସ୍ତି ଥିଡଲ। 

ସ୍ାର୍ଟ କ୍ାସ୍  ୍ରଦିର୍ଟନ
ସରରଗଡ଼,୨୨ା୯(େମେି): ରଜାଜ୍ୟ ସରକଜାର �ଞି୍ଳି ି ନବି୍ଯଜାଚନ 
ମଣ୍ଳୀରୁ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟଜାଳୟଗେୁକୁି ସ୍ଜାଟ୍ଯ କଜ୍ାସଡର ରୂପଜାନ୍ରତି କର ି
ଏକ ରଗୁଜାନ୍କଜାରୀ ପଦଡକ୍ଷପ �ଜାତକୁ ଡନଇଛନ୍।ି ଏ� ିପରବିତ୍୍ଯନ 
ଦ୍ଜାରଜା ଅଭଭିଜାବକଙ୍କ ମ�ୁଁଡର �ସ ଫୁଟବିଜା ସ� ନଜି ସନ୍ଜାନର 

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବଷି୍ୟତ ଗଠନ ଡ�ଜାଇପଜାରବି ଡବଜାଲ ିଆଶଜାବଜାଦୀ ଅଛନ୍।ି 
ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀ ଏ� ିସ୍ଜାଟ୍ଯ କ୍ଜାସଡର ପଢ଼଼ ିନଜି ଆଶଜା ପରୂଣ କରଡିବ 
ଏବଂ ଶକି୍ଷଜା ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଓଡ଼ଶିଜାକୁ ଏକ ନମ୍ୱର କରପିଜାରଡିବ। ଏ� ି
ଅବସରଡର ଆଜ ି କଳଜା�ଜାଣ୍ ି ଓ ଡବୌଦ୍ଧ ଜଲି୍ଜାର ପ୍ରଶଜାସନକି 
ଅଧିକଜାରୀମଜାଡନ ଡଶରଗଡ଼ ବ୍କ ମ�ଜାତ୍ଜା ଗଜାନ୍ୀ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟଜାଳୟ 
ଓ ନଡରନ୍ଦ୍ରପରୁ ସରକଜାରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟଜାଳୟଡର ପ�ଞ୍ଚ ିନବନମିକିତ 
ସ୍ଜାଟ୍ଯ କ୍ଜାସକୁ ଡଦଖି ଉତ୍ଜା�ତି ଡ�ଜାଇଥିଡଲ। ଅଧିକଜାରୀମଜାନଙ୍କ 
ସ� ଡଶରଗଡ଼ ବ୍କ ବଡ଼ିଓି ଶମ୍ନୁଜାଥ ନନ୍ଦୀ, ସ�କଜାରୀ ରନ୍ତୀ 
ଡକଦଜାର ନଜାଥ ପଣ୍ଜା, ପ୍ରଧଜାନଶକି୍ଷକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମଜାର ସଜା�ୁ, କନଷି୍ 
ରନ୍ତୀ ପବତି୍ର ଡମଜା�ନ ପଟ୍ଟନଜାୟକ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତନିଧିି ବଜାଲଜାଜୀ 
ପ୍ରଧଜାନ ଉପସ୍ତି ଥିଡଲ। ଅଧିକଜାରୀମଜାଡନ ସ୍ଜାଟ୍ଯ କଜ୍ାସର ନମି୍ଯଜାଣ 
ବଷିୟଡର ଡସମଜାନଙ୍କ ଆଡଲଜାଚନଜା କରଥିିଡଲ। 

ୋନସେମଣୁ୍ସିର ୍ରଖିସେ 
ବକିାର ମସେେ 

ୋନସେମଣୁ୍,ି୨୨ା୯(େମେି): ସନଡଖମଣୁ୍ ି ବ୍କର ବକିଜାଶ ଓ 
ମଡେଲ ଗ୍ଜାମଜାଞ୍ଚଳଡର ଜନସଜାଧଜାରଣଙ୍କ ପଜାଖଡର ସରକଜାରଙ୍କ 
ଡମୌଳକି ସବୁଧିଜା କଭିଳ ି ପ�ଞ୍ଚଛୁ ି ଏବଂ କଭିଳ ି କଜାର୍ଯ୍ୟକଜାରୀ 
ଡ�ଉଛ ି ପରଖିବଜା ପଜାଇଁ ବୁଧବଜାର କଳଜା�ଜାଣ୍ ି ଜଲି୍ଜାର ପ୍ରକଳ୍ପ 
ନଡିଦ୍୍ଯଶକ ଡସଜାଡମଶ କୁମଜାର ଉପଜାଧ୍ୟଜାୟଙ୍କ ସଡମତ ଜଲି୍ଜାର 
୧୩ଟ ି ବ୍କର ବେିଓି ଏବଂ ସ�କଜାରୀ ରନ୍ତୀ ସନଡଖମଣୁ୍ ି ବ୍କ 
ଗ୍ସ୍ତକର ି ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନ କଜାର୍ଯ୍ୟ ପରଦିଶ୍ଯନ କରଛିନ୍।ି ପ୍ରଥଡମ 
�ଜାଟପଦଜା ଡପଜାଖରୀର ଡସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରଣ, ପଜାଟପରୁ ଗଜାନ୍ଛିକ 
ମଡେଲ ଡଟଙ୍କ, ଜଉିରଜାଡର କରଜାରଜାଇଥିବଜା ରୁରଜାଲ ପଜାକ୍ଯ 

ଡସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଡପଜାଖରୀଡର ଆଡଲଜାକୀକରଣ ଡଦଖିଥିଡଲ। 
ଏ�ଜାପଡର ଆଡ଼ପଡ଼ଜା ପଞ୍ଚଜାୟତଡର ରୁରଜାଲ ପଜାକ୍ଯ ଡଦଖିବଜା ସ� 
ପଜାକ୍ଯ ମନଡରଗଜା ଡରଜାଜନଜାଡର କଭିଳ ି କଜାମ କରଜାରଜାଇଛ ି ଓ 
ଏ�ଜାର ରକ୍ଷଣଜାଡବକ୍ଷଣ କଭିଳ ି କରଜାରଜାଉଛ ି ପଚଜାର ି ବୁଝଥିିଡଲ। 
ପଡର ଖଜାଲଙି୍ଗୀ ପଞ୍ଚଜାୟତଡର ବଜୁିପଟ୍ଟନଜାୟକ କଲ୍ୟଜାଣ ମଣ୍ପର 
ଡସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ଡପଜାଖରୀର ମଡେଲ ଡଦଖିଥିଡଲ। ପ୍ରକଳ୍ପ 
ନଡିଦ୍୍ଯଶକଙ୍କ କ�ବିଜାନୁରଜାୟୀ ଡଲଜାକଜାଭମିଖୁୀ ଡରଜାଜନଜା ଏବଂ 
ବକିଜାଶ ଗ୍ଜାମଜାଞ୍ଚଳଡର କଭିଳ ି ଭଜାଡବ କଜାର୍ଯ୍ୟକଜାରୀ ଡ�ଉଛ ି
ତଜା�ଜା ନଜି ନଜି ଜଲି୍ଜାଡର ଉନ୍ନତକିରଣ କରବିଜା ପଜାଇଁ ଏ� ି ଗସ୍ତ 
କଜାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ର�ଛି।ି ପଦଜାଧିକଜାରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟଡର ସଜାନଡଖମଣୁ୍ ି
ବେିଓି ଗଜାୟତ୍ରୀ ଦତ୍ ନଜାୟକଙ୍କ ସଡମତ ବ୍କ କମ୍ଯଚଜାରୀ ପଞ୍ଚଜାୟତ 
ଅଧିକଜାରୀମଜାଡନ ଉପସ୍ତି ଥିଡଲ। 

ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ିସକନ୍ଦ୍ର ୍ରଦିର୍ଟନ 
ଆେକିା,୨୨।୯(େମେି): ଆସକିଜା ବ୍କ ବରଗଜାଁ ଗ୍ଜାମପଞ୍ଚଜାୟତର 
ଦୁଇ ମଡେଲ ଅଙ୍ଗନବଜାଡ଼ ିଡକନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ ଜଲି୍ଜାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନଡିଦ୍୍ଯଶକ 
ପରଦିଶ୍ଯନ କରଛିନ୍।ି ଆସକିଜା ୫ଜଣଆି ଟମି୍  ପରଦିଶ୍ଯନଡର 
ଆସଥିିଡଲ। ବରଗଜାଁ ପଞ୍ଚଜାୟତର ଦୁଇ ମଡେଲ ଅଙ୍ଗନବଜାେ ି
ଡକନ୍ଦ୍ର ନମି୍ଯଜାଣଡର ପ୍ରଜାୟ ୧୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଜା ବ୍ୟୟ ଡ�ଜାଇଛ।ି ସ୍ଜାନୀୟ 
ସମତି ି ସଭ୍ୟ ଶବି ନଜା�ଜାକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମଡର ବରଗଜାଁ ପଞ୍ଚଜାୟତକୁ 
ସରସ ସନୁ୍ଦର କରବିଜା ପଜାଇଁ ଡଚଷ୍ଜା ଚଜାଲଥିିବଜାରୁ ଏ� ି ଟମି୍  
ପ୍ରଶଂସଜା କରଥିିଡଲ। ଆସକିଜା ବଧିଜାୟକିଜା ମଞ୍ଳୁଜା ସ୍ଜାଇଁ, ଆସକିଜା 
ବେିଓି ଡରଜାଶନ କୁମଜାର ଶତପଥୀ, ସେିପିଓି ଭଜାରତୀ ମ�ଜାପଜାତ୍ର, 
ଅଙ୍ଗନବଜାଡ଼ ି ସପୁର ଭଜାଇଜର ଓ ଅଙ୍ଗନବଜାଡ଼ ି କମ୍ଯୀ ଉପସ୍ତି 
ଥିଡଲ। ପଡର କଜାଳଷଣ୍ଢପରୁ ଗ୍ଜାମ ପଞ୍ଚଜାୟତ ଓ ତୁମ୍ ଡଠଙ୍ଗଜାପଲ୍ୀର 

ଉନ୍ନୟନମଳୂକ କଜାର୍ଯ୍ୟ ଡଦଖି ଡଫରଥିିଡଲ।

କାସେଶ୍ୱର ମସେେ ୍ାକ୍ଟ ୍ରଦିର୍ଟନ
୍ରୁୁସ�ାତ୍ତମ୍ରୁ,୨୨।୯(େମେି): ପରୁୁଡଷଜାତ୍ମପରୁ ବ୍କ 
ଅନ୍ଗ୍ଯତ ବେଖରେିଜା ଗ୍ଜାମଡର ପ୍ରଜାୟ ଦୁଇ ଡକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ଅଟକଳଡର 
ନମି୍ଯଜାଣ ଡ�ଜାଇଥିବଜା କଜାଡଳଶ୍ୱର ମନ୍ଦରି ମଡେଲ ପଜାକ୍ଯକୁ ଡଖଜାଦ୍ଧ୍ଯଜା 
ଜଲି୍ଜା େଆିରେଏିର ପେି ି ଦଗିନ୍ କୁମଜାର ରଜାଉତରଜାୟଙ୍କ ସ� 
୯ ଜଣ ବେିଓି, ୯ ଜଣ ସ�କଜାରୀ ରନ୍ତୀଙ୍କ ସଡମତ ୩୩ ଜଣ 
ଅଧିକଜାରୀ ପରଦିଶ୍ଯନ କରଛିନ୍।ି ଏ� ି ପରଦିଶ୍ଯନ ସମୟଡର 
ଛତ୍ରପରୁ ଉପ ଜଲି୍ଜାପଜାଳ ପ୍ରୟି ରଞ୍ନ ପଷୃ୍,ି ପରୁୁଡଷଜାତ୍ମପରୁ 
ବେିଓି ବଜିୟ କୁମଜାର ଡବଡ�ରଜା, ବ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୂ୍ଯ୍ୟ ନଜାରଜାୟଣ 
ପଣ୍ଜାଙ୍କ ସଡମତ ବ�ୁ ଅଧିକଜାରୀମଜାଡନ ଉପସ୍ତି ଥିଡଲ। 

୫ ୍ଞ୍ାୟତର ବକିାର କାର୍ଟ୍ୟ 
ସଦଖିସେ

ଦଗି୍ହଣ୍,ି୨୨ା୯(େମେି): ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଜାଡର ମନଡରଗଜା 
ମଜାଧ୍ୟମଡର ଡ�ଜାଇଥିବଜା ବକିଜାଶ ମଳୂକ କଜାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମଗ୍ ଓଡ଼ଶିଜା 
ପଜାଇ ଁ ଡଫଜାକସ୍  କରଜାରଜାଉଛ।ି ଜଲି୍ଜାର ବଭିନି୍ନ ବକ୍ଡର ଡକଜାଟ ି
ଡକଜାଟ ି ଟଙ୍କଜା ବ୍ୟୟଡର ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ କଜାର୍ଯ୍ୟ ଚଜାଲଛି।ି 
ଏ� ି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ଜାରଜା ଡକଡତ ପରମିଜାଣଡର ଶ୍ରମ ଦବିସ ସଷୃ୍ ି
ଡ�ଜାଇପଜାରଛି ି ତଜା�ଜା ଉପଡର ରଜାଜ୍ୟ ସରକଜାର ତୃଣମଳୂ ସ୍ତରୀୟ 
ଡରଜାଜନଜା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛିନ୍।ି ଏ� ିକ୍ରମଡର ଆଜ ିକଳଜା�ଜାଣ୍ ିଜଲି୍ଜାର 
ପ୍ରକଳ୍ପ ନଡିଦ୍୍ଯଶକ ସଡମଶ କୁମଜାର ଉପଜାଧ୍ୟଜାୟଙ୍କ ଡନତୃତ୍ୱଡର 
୧୩ଟ ି ବ୍କର ବେିଓି, ସ�କଜାରୀ ରନ୍ତୀ ସବ୍ଯଡମଜାଟ ୬୬ ଜଣ 

ପ୍ରଶଜାସନକି ସ�ଡରଜାଗୀ ଆଜ ିଦଗିପ�ଣ୍ ିବକ୍ ଗ୍ସ୍ତଡର ଆସଛିନ୍।ି 
ବକ୍ର ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ଚଜାୟତଡର ଡ�ଜାଇଥିବଜା ଉନ୍ନୟନ କଜାର୍ଯ୍ୟକୁ 
ଡଦଖି ଖସୁ ି ଡ�ଜାଇଛନ୍।ି ଡସମଜାଡନ ୬ଟ ି ପଞ୍ଚଜାୟତ ପରଦିଶ୍ଯନ 
କରଥିିଡଲ। ପ୍ରଥଡମ ଡକଜାଟନିେଜା ପଞ୍ଚଜାୟତଡର ନୂତନ ଭଜାଡବ 
ନମି୍ଯଜାଣ ଡ�ଜାଇଥିବଜା ପଞ୍ଚଜାୟତ ଅଫିସ୍  ବୁଲ ି ଡଦଖିଥିଡଲ। ପଡର 
ସଡିଦ୍ଧଶ୍ବର ପଞ୍ଚଜାୟତର ଆଦଶ୍ଯ ପଷୁ୍କରଣୀ, ଗ୍ଜାମ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ 
ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆଦଶ୍ଯ ଗଜାଈ ଗ�ୁଜାଳ ନମି୍ଯଜାଣ କଜାର୍ଯ୍ୟ ଡଦଖିଥିଡଲ। 
ଡସଠଜାରୁ ବଏିଲ୍ ପରୁ ପଞ୍ଚଜାୟତଡର ଡ�ଜାଇଥିବଜା ଆଦଶ୍ଯ ପଷୁ୍କରଣିୀ 
ଓ ଗ୍ଜାମ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଡଦଖି ଖସୁ ିଡ�ଜାଇଥିଡଲ। ଡସଠଜାରୁ 
ଡଗୌେଗଜଁା ପଞ୍ଚଜାୟତକୁ ରଜାଇ ନୂତନ ଭଜାଡବ ନମି୍ଯଜାଣ ଡ�ଜାଇଥିବଜା 
ଅଙ୍ଗନବଜାେ ି ଡକନ୍ଦ୍ର ଡକଜାଠଜା କଜାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରଖିଥିଡଲ। ବମଡକଇ 
ପଞ୍ଚଜାୟତକୁ ରଜାଇ ଡଦଶୀ କୁକୁେଜା ଫଜାମ୍ଯ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଡଦଖିବଜା 
ସ� ଆଡଙ୍କଜାରେଜା ପଞ୍ଚଜାୟତ ନବନମିକିତ ମଶିନ୍  ଶକ୍ତ ି ଡକଜାଠଜାକୁ 
ଡଦଖିଥିଡଲ। ଡସମଜାନଙ୍କ ସ� ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଜା ପ୍ରକଳ୍ପ ନଡିଦ୍୍ଯଶକ 
ସଡିନ୍ଧ ଦତ୍ଜାତ୍ରୟ ଭଜାଉସଜାଡ�ବ, ଦଗିପ�ଣ୍ ିବ୍କ ବେିଓି �ଳଧର 
ଶବର, ସ�କଜାରୀ ରନ୍ତୀ ଇଂ.ଗଙ୍ଗଜାଧର ଡଲଙ୍କଜା, ସମସ୍ତ କନଷି୍ ରନ୍ତୀ 
ଓ ସମ୍ପକୃ୍ତ ପଞ୍ଚଜାୟତର ସରପଞ୍ଚ ନମତିଜା କୁମଜାରୀ ବଡିଷଜାୟୀ, ପ୍ରତନିଧିି 
ଉମଜାକଜାନ୍ ବଡିଷଜାୟୀ, ସଡିଦ୍ଧଶ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ଅନୀତଜା କୁମଜାରୀ ସ୍ଜାଇଙଁ୍କ 
ପ୍ରତନିଧିି ସଡରଜାଜ କୁମଜାର ଡଜନ୍ନଜା, ଡଗଜାକର୍୍ଯପରୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତନିଧିି 
ଅସତି୍  କୁମଜାର ସଜା�ୁ, ବଲି୍ ଏନ୍ ପରୁ ସରପଞ୍ଚ ସଲୁତଜା ସଜା�ୁଙ୍କ 
ପ୍ରତନିଧିି ସରୂ୍ଯ୍ୟନଜାରଜାୟଣ ସଜା�ୁ, ଡଗୌଡ଼ ଗଜଁା ସରପଞ୍ଚ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସଜା�ୁ, 
ବମଡକଇ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତନିଧିି ଭଗବଜାନ ବଜାେତ୍ୟଜା ଓ ଆଡଙ୍କଜାରେଜା 
ସରପଞ୍ଚ ଉଷଜାନ୍ ସଜା�ୁ ସଜାମଲି ଥିଡଲ। ଆସନ୍ଜା ୨୭ ତଜାରଖି ଦନି 
ବେଗଡ଼ ଜଲି୍ଜାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଜାସନକି ଟମି୍  ଏ� ିବ୍କ ପରଦିଶ୍ଯନଡର 
ଆସଡିବ ଡବଜାଲ ିବେିଓି ଶ୍ରୀ ଶବର ସଚୂନଜା ଡଦଇଛନ୍।ି

ଆେକିା,୨୨।୯(େମେି): ଆଗକୁ ଆସଛୁ ିପଞ୍ଚଜାୟତ 
ନବି୍ଯଜାଚନ। ଏଡବଠୁ ଆରମ୍ ଡ�ଲଜାଣ ି ଆସକିଜା 
ବଧିଜାନସଭଜା ନବି୍ଯଜାଚନ ମଣ୍ଳୀର ବଜୁି ଜନତଜା 
ଦଳ ତରଫରୁ ପଞ୍ଚଜାୟତକୁ ପଞ୍ଚଜାୟତ ରଜାଇ କମ୍ଯୀ 
ସମ୍ଳିନୀ ସ� ମଶି୍ରଣ ପବ୍ଯ। ବୁଧବଜାର ଆସକିଜା ବ୍କ 
ଖଜାରଆି ପଞ୍ଚଜାୟତଡର ବଧିଜାୟକିଜା ମଞ୍ଳୁଜା ସ୍ଜାଇଙଁ୍କ 

ଡନତୃତ୍ୱଡର ଖଜାରଆି ପଞ୍ଚଜାୟତର ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳ 
ବୁଲବିଜା ସ� ଉଦ୍ ଘଜାଟନ କରଥିିଡଲ। ଡସଠଜାଡର 
କମ୍ଯୀ ସମ୍ଳିନୀଡର ଡରଜାଗ ଡଦଇଥିଡଲ। ଆସକିଜା 
ସଜାଂସଦ ପ୍ରମଳିଜା ବଡିଶଜାଇ, ଗଞ୍ଜାମ ଡଜଜାନ ସଭଜାପତ ି
ନଚଡିକତଜା ସ୍ଜାଇ,ଁ ବଡିଜେ ିଡନତଜା ଭଗବଜାନ ସଜା�ୁ, 
ଶବି ନଜା�ଜାକ, ସତ୍ୟ ନଜାରଜାୟଣ ସ୍ଜାଇ,ଁ ଖଜାରଆି 

ପଞ୍ଚଜାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଅରବନି୍ଦ ଡଲଙ୍କଜା, ଶବି ରଜାମ 
ସଜା�ୁ ଓ ବଜୁି ଛଜାତ୍ର ଜନତଜା ଦଳର ରଜାଜ୍ୟ ସମ୍ପଜାଦକ 
ମଡନଜାଜ ଡଦଜାରଜାଙ୍କ ସଡମତ ବ�ୁ ସରପଞ୍ଚ, ସମତି ି
ସଭ୍ୟ, ଜଲି୍ଜା ପରଷିଦ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ତି ଥିଡଲ। ଏ� ି
ଅବସରଡର ଅନ୍ୟ ଦଳର କମ୍ଯୀମଜାଡନ ବଡିଜେଡିର 
ସଜାମଲି ଡ�ଜାଇଥିବଜା ଡଦଖିବଜାକୁ ମଳିଛି।ି 

ଗଞ୍ାମ ର ବକିାର ମସେେ ବୁେ ିସଦଖିସେ ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ାର ଅଧିକାରୀ 

ପ୍ରଥମ ଦନିରେ ଆସରିେ କଳାହାଣ୍,ି ର�ୌଦ୍ଧ ଓ ର�ାଦ୍ଧଦ୍ା ଜଲି୍ାେ ୬୬ ଅଧିକାେୀ

କୁକୁୋେଣ୍,ି୨୨ା୯(େମେି): ବଧିଜାନସଭଜା ବଜାଚସ୍ପତ ି େ. ସରୂ୍ଯ୍ୟ 
ନଜାରଜାୟଣ ପଜାତ୍ର ଆଜ ି କୁକୁେଜାଖଣ୍ ି ବ୍କ ଗସ୍ତ କରଛିନ୍।ି ଏ� ି
ଅବସରଡର ବ୍କ କଜାର୍ଯ୍ୟଜାଳୟ ପରସିରଡର କୁକୁେଜାଖଣ୍ରି ୧୨୪ 
ମ�ଳିଜା ସ୍ୟଂ ସ�ଜାୟକ ଡଗଜାଷ୍ୀମଜାନଙୁ୍କ ୨ଡକଜାଟ ି ୫୫ଲକ୍ଷ ୯୮ 
�ଜଜାର ଟଙ୍କଜା ଋଣ ପ୍ରଦଜାନ କରଥିିଡଲ। ମ�ଳିଜାମଜାଡନ ସଶସ୍ତୀକରଣ 
ଡ�ବଜା ଏବଂ ନଜି ପରବିଜାରର ଆଥ କିକ ସ୍ତି ି ବଢ଼ଜାଇବଜା ପଜାଇଁ 
ଏ� ି ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଜା କରଜାରଜାଇଛ ି ଡବଜାଲ ି ବଜାଚସ୍ପତ ି କ�ଥିିଡଲ। 
ପ୍ରଡତ୍ୟକ ଗ୍ଜାମ ପଞ୍ଚଜାୟତଡର ଅନୁନ୍ୟ ୧୦୦ଟ ି ମ�ଳିଜା ସ୍ୟଂ 
ସ�ଜାୟକ ଡଗଜାଷ୍ୀ ଗଠନ କର ି ଡସମଜାନଙୁ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦଜାନ କରବିଜା 
ବ୍ୟବସ୍ଜା ପଜାଇଁ କତୃ୍୍ଯପକ୍ଷଙୁ୍କ ବଜାଚସ୍ପତ ି େ. ପଜାତ୍ର କ�ଥିିଡଲ।

ଛତ୍ରପରୁ,୨୨ଜା୯(ସମସି): ୟଏୁନସେିଏିଫ 
(ମଳିତି ରଜାଷ୍ଟ୍ର ଗେୁକିର ପଞୁ୍ ି ବକିଜାଶ 
ପଜାଣ୍)ି ଏକ ତନିଜିଣଆି ଟମି୍  ଜଲି୍ଜାର 
ସଦରମ�କୁମଜା ଛତ୍ରପରୁ ବ୍କ ଗସ୍ତ କର ି
ମ�ଳିଜା ସ୍ୟଂ ସ�ଜାୟକିଜା ଡଗଜାଷ୍ୀମଜାନଙ୍କ 
ସ୍ଜାରଜା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଜାରଜାଇଥିବଜା ବଭିନି୍ନ 
ସଜାମଗ୍ୀ ଓ ଫୁଲ ଚଜାଷ ବୁଲ ିଡଦଖିଛନ୍।ି ବ୍କ 
ଅଧୀନଡର ଥିବଜା ସନୁ୍ଦରପରୁ ପଞ୍ଚଜାୟତର 
ବଳରଜାମ ଗ୍ଜାମର କନକ ଦୂଗ୍ଯଜା ଉତ୍ଜାଦକ 
ଡଗଜାଷ୍ୀମଜାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଜାରଜାଉଥିବଜା 
ଆଚଜାର ୟନୁଟିକୁ ବୁଲ ି ଏ� ି ଟମି୍  ଡଦଖିବଜା 
ସ� ଉତ୍ଜାଦକ ଡଗଜାଷ୍ୀ ମଜାଆମଜାନଙ୍କ 
ସ� ଆଡଲଜାଚନଜା କରଥିିଡଲ। ଡସ�ପିର ି
ଜଗନ୍ନଜାଥ ଏସଏଚଜ ି ପକ୍ଷରୁ ନେଆି କତଜା 
ମଜାଧ୍ୟମଡର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଜାରଜାଇଥିବଜା ବଭିନି୍ନ 

�ଜାତ ତଆିରୀ ସଜାମଗ୍ୀ ଡଦଖିଥିଡଲ। ପଡର 
ଏ� ି ଟମି୍  ଭକିଜାରୀପଲ୍ୀ ପଞ୍ଚଜାୟତ ଅନ୍ଗ୍ଯତ 
ନୂଆପଲ୍ୀ ଗ୍ଜାମ ନକିଟଡର ୫ଟ ିଏସଏଚଜ ି
ପକ୍ଷରୁ କରଜାରଜାଇଥିବଜା ଅକକିଟ ସ� ବଭିନି୍ନ 
ଫୁଲ ଚଜାଷ ଡକ୍ଷତ ପରଦିଶ୍ଯନ କରଥିିଡଲ। 
ଏ� ି ଟମି୍ ଡର ୟଏୁନସେିଏିଫ ଡକ୍ଷତ୍ର 
ଅନୁସନ୍ଜାନ ଅଧିକଜାରୀ ପଷୁ୍ପଜା ପଟ୍ଟନଜାୟକ, 
ଡପ୍ରଜାଗ୍ଜାମ ବଡିଶଷଜ୍ଞ ଡନ�ଜା କୁମଜାର ଓ 
ଡଗ୍ଜାବଜା ଲେି ଜସପ୍ରତି ସଂି ର�ଥିିବଜା ଡବଡଳ 
ଛତ୍ରପରୁ ବ୍କର ଓଡ଼ଶିଜା ଜୀବକିଜା ମଶିନର 
ପ୍ରକଳ୍ପର ସଂଡରଜାଜକିଜା ମଜାନନିୀ ଡଜନଜା, 
ମଶିନ ଶକ୍ତରି ବ୍କ ସଂଡରଜାଜକ ସନଜାତନ 
ସଜା�ୁ, ଏସେସି ି ମଜାନସୀ ଡବଡ�ରଜାଙ୍କ 
ସଡମତ ମ�ଳିଜା ସ୍ୟଂ ସ�ଜାୟକିଜା ଡଗଜାଷ୍ୀର 
ସଭ୍ୟଜାମଜାଡନ ଉପସ୍ତି ଥିଡଲ।

ବଦ୍ିୟୁତ ଆଘାତରେ ମତୃ ବୟୁକ୍ଙି୍କ 
ପେବିାେକ୍ ରେଟରିେ ବଧିାୟକ 
ବାେଗିଡ଼ୁା,୨୨ା୯(େମେି): ବଜାଲଗିେୁଜା ଥଜାନଜା ଅନ୍ଗ୍ଯତ ମ�ଜାସଙି୍ଗ ି ଗ୍ଜାମର 
ବଦୁି୍ୟତ ତଜାର ଲଜାଗ ିମତୁୃ୍ୟବରଣ କର ିଥିବଜା ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ପରବିଜାର ବଗ୍ଯଙୁ୍କ ଡଭଟ ି
ସଜାନ୍ତ୍ୱନଜା ଡଦଇଛନ୍ ିବଜାଲଗିେୁଜା ବଧିଜାୟକ। ଗତ ଡସଡପଟମ୍ୱର ୧୧ତଜାରଖିଡର ଗଜାଁ 
ପଜାଖ ସରୁୁବଜାଲଡିର ଗଛ େଜାଳ କଜାଟବିଜା ସମୟଡର ବଦୁି୍ୟତ ତଜାର ଲଜାଗରିବିଜାରୁ 
ଉଦ୍ଧବ ବନି୍ଜାଣଙି୍କ ଘଟଣଜା ସ୍ଳଡର ମତୁୃ୍ୟ ଡ�ଜାଇଥିଲଜା। ଏଡନଇ ବଜାଲଗିଡ଼ୁଜା 
ବଧିଜାୟକ ଚକ୍ର ମଣ ି କ�ଁର ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପରବିଜାର ବଗ୍ଯଙୁ୍କ ସଜାକ୍ଷଜାତ କର ି
ସମଡବଦନଜା ଜଣଜାଇବଜା ସ� ସରକଜାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ର�ଥିିବଜା ସବୁଧିଜା ସଡୁରଜାଗ 
ପ୍ରଦଜାନ କରବିଜା ଲଜାଗ ିପ୍ରଡଚଷ୍ଜା କରଡିବ ଡବଜାଲ ିପ୍ରତଶିରୁତ ିଡଦଇଛନ୍।ି

ବାପାଙ୍କ ଶ୍ାଦ୍ଧ ଦବିସରେ େକ୍ଦାନ
ଭଞ୍ନଗର,୨୨।୯(େମେି): ବୃଦ୍ଧ ବଜାପଜା ମଜାଆଙୁ୍କ ଦଜାୟତି୍ୱ�ୀନ ସନ୍ଜାନମଜାଡନ 
ବୃଦ୍ଧଜାଶ୍ରମଡର ଛଜାେବିଜାର ବ�ୁ ନଜରି୍  ର�ଛି।ି ଅଡନକ ଆଜ୍ଞଜାଧୀନ ସନ୍ଜାନ 
ସନ୍ତମିଜାଡନ ବଜାପଜା ମଜାଆଙ୍କ ନଃିସ୍ଜାଥ୍ଯ ଡସବଜା କରଥିିବଜାର ଉଦଜା�ରଣ 
ଡଦଖିବଜାକୁ ମଳୁିଛ।ି ଅଡନକ ପଅୁ ଝଅି ବଜାପଜା ମଜାଆଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ପଡର ମଧ୍ୟ 
ଡସମଜାନଙୁ୍କ ଭୁଲ ି ନପଜାର ି ଡସମଜାନଙ୍କ ଜନ୍ମତଥିି ଏବଂ ଶ୍ରଜାଦ୍ଧ ଦବିସକୁ ସ୍ତନ୍ତ 
ଢଙ୍ଗଡର ପଜାଳନ କରଥିଜାନ୍।ି ଆଜ ି ଭଞ୍ନଗର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଜାରଡର ଡସ୍ଚ୍ଜାକୃତ 
ରକ୍ତଦଜାନ ଶବିରି ଚଜାଲଥିିବଜା ଖବର ପଜାଇ ଡବଲଗଣୁ୍ଜା ଚଷଜା ସଜା�ରି େମ୍ୱରୁଧର 
ଡଜନଜା ନଜି ବଜାପଜାଙ୍କ ଶ୍ରଜାଦ୍ଧ ସଜାର ି ଭଞ୍ନଗର ଆସ ି ଡସ୍ଚ୍ଜାକୃତ ରକ୍ତଦଜାନ 
କରଥିିଡଲ। େମ୍ୱରୁଧରଙ୍କ ଏ� ି କଜାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡବଲଗଣୁ୍ଜା ଡପ୍ରସକ୍ବ ସଭଜାପତ ି
ପ୍ରଦୁ୍ୟମ୍ନ ପଜାତ୍ର, ଗଜାଙ୍ଗପରୁ ଥଜାନଜା ଅଧିକଜାରୀ ଧୀଡରଶ୍  କୁମଜାର ଦଜାଶ, ଡବଲଗଣୁ୍ଜା 
ଏନ୍ ଏସ ିନବି୍ଯଜା�ୀ ଅଧିକଜାରୀ ରଜାଡକଶ ପଜାତ୍ର ପ୍ରଶଂସଜା କରଥିିଡଲ।

  �ମ୍ୱେୀଗାଁରେ ଜ୍ୱେ ଆତଙ୍କ 
୫ ରେଙ୍ଗୁ  ପଜଟିଭି ଆନ୍ଧ୍ର ଚକିତି୍ାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି
୍ାତ୍ର୍ରୁ,୨୨ା୯(େମେି): ପଜାତ୍ରପରୁ ବକ୍ ଖମ୍ୱରୀଗଜା ଁ ଗ୍ଜାମଡର ଜ୍ୱର ଆତଙ୍କ 
ଡଦଖଜା ଡଦଇଛ।ି ଗ୍ଜାମର ଅଧିକଜାଂଶ ରବୁତୀ ଓ ରବୁକ ଜ୍ୱରଡର ଆକ୍ରଜାନ୍ ଡ�ଜାଇ 
ସଜାମଜାନ୍ଆିପଲ୍ୀ, ପଜାତ୍ରପରୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରର ଇଛଜାପରୁ, ଡସଜାମଡପଣ୍ଡର ଚକିତି୍ଜା 
ଡ�ଉଛନ୍।ି ବୁଧବଜାର ଗ୍ଜାମର ପଜାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତ ିଡେଙୁ୍ଗ ପଜଟିଭି ଥିବଜା ଜଣଜାପଡ଼ଛି।ି 
ସମ୍ପକୃ୍ତ ଆକ୍ରଜାନ୍ମଜାଡନ ଆନ୍ଧ୍ର ଇଛଜାପରୁର ଭବଜାନୀ ଓ ମ�ଜାଲକ୍ଷୀ କ୍ନିକିଡର ଚକିତି୍ଜା 
ପଜାଇ ଁ ଭତ୍କି ଡ�ଜାଇଛନ୍।ି ଅନ୍ୟପଡଟ ଡଗଜାଟଏି ଦନିଡର ୫ ଜଣ ଡେଙୁ୍ଗଡର 
ଆକ୍ରଜାନ୍ ଡ�ଜାଇଥିବଜା ଖବର ଜଣଜା ପଡ଼ବିଜା ପଡର ଗ୍ଜାମଡର ଆତଙ୍କ ଡଖଳ ିରଜାଇଛ।ି

ବାଚସ୍ପତଙି୍କ ଦ୍ାୋ ୧୨୪ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜଙ୍ି୍କ ଋଣ ବଣ୍ଟନ

ଖାେଆି ପଞ୍ାୟତରେ ବରିଜଡେି କମ୍ମୀ ସମ୍ଳିନମୀ

ଫ୍େ ଚାଷ ବ୍େ ିରଦଖିରେ 
ୟଏ୍ନ୍ ସଡିଏିଫ୍ େ ୩ ଜଣଆି ଟମି୍ 

ଦଗି୍ହଣ୍ି

୍ରୁୁସ�ାତ୍ତମ୍ରୁ ଆେକିା

ଛତ୍ର୍ରୁ
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୧୩ଗରୁୁବାର, ୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରବିା 
ପାଇଁ ମଳିତି ବବୈଠକ 
ସ୍ାଲେରା,୨୨।୯(େମେି): ସଂଯକୁ୍ତ କଷିାନ ମ�ାର୍ଚ୍ା ପକ୍ଷରୁ ଡାକରା ଦଆି 
ଯାଇଥିବା ଆସନ୍ା ୨୭ ତାରଖି ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ମପାଲସରାମର ସଫଳ 
କରବିା ପାଇଁ ଆଜ ିଏକ �ଳିତି ମବୈଠକମର ନଷି୍ପତ୍ ିନଆିଯାଇଛ।ି ସ୍ାନୀୟ 
ରତନୀ ଠାକୁରାଣୀ �ନ୍ଦରି ପରସିରମର ବରଷି୍ଠ କୃଷକ ମନତା ଦଣ୍ଡପାଣ ି
ସା�ଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାମର ଅନୁଷ୍ଠତି ମବୈଠକ ପ୍ାରମ୍ଭମର ଭାରତୀୟ ମକ୍ଷତ 
�ଜଦୁର ୟନୁୟିନ ମନତା ହର ିହର ପାତ୍ର ବନ୍ଦ ସମ୍ପକଚ୍ମର ସଂକ୍ଷପି୍ତ ସଚୂନା 
ମଦଇଥିମଲ। ଏହା ପମର ରୁଷକୂିଲ୍ା ରୟତ �ହାସଭାର ମପାଲସରା 
ବ୍ଲକ କ�ଟି ିସଭାପତ ିସତ୍ବାନ ପ୍ଧାନ, ଅଖିଳ ଭାରତ ମକ୍ଷତ �ଜଦୁର 
କଷିାନ ସଭାର ଗଞ୍ା� ଜଲି୍ା କ�ଟି ିସଭ୍ ନରିଞ୍ନ ଶବର ଏବଂ କଂମରେସ 
ମନତା ମଭାବନ ିସାହୁ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରବିା ସକାମଶ ନଜି ନଜିର 
�ତ ରଖିଥିମଲ। ଅନ୍�ାନଙ୍କ �ଧ୍ୟମର ନ�ିଚ୍ାଣ ଶ୍ର�କି ମନତା ବଜିୟ 
ସା�ନ୍ରା, ଅଖିଳ ଭାରତ ମକ୍ଷତ �ଜଦୁର କଷିାନ ସଭା ମପାଲସରା ବ୍ଲକ 
ସଭାପତ ିପବନା ଶବର, ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ନ ଶବର, ଦୁମଯଚ୍୍ାଧନ ରାଉତ, 
ନଗରବାସୀ ପ୍ଧାନ, ଲଡୁ ଶବର ଆମଲାଚନାମର ଅଂଶରେହଣ କରଥିିମଲ। 
୨୫ ତାରଖି ଦନି ବନ୍ଦ ସପକ୍ଷମର ମ�ାଟର ସାଇମକଲ ରାଲ ିକର ିବ୍ାପକ 
ପ୍ଚାର ଅଭଯିାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ �ଧ୍ୟ ମବୈଠକ ମର ନଷି୍ପତ୍ ିମହାଇଥିଲା। 

ସାପ କାମଡ଼ୁାବର ମହଳିା ମତୃ
ସେରଗଡ଼଼,୨୨।୯(େମେି): ସାପ କା�ଡୁାମର ଜମଣ �ହଳିାଙ୍କ �ତୁୃ୍ 
ମହାଇଛ।ି �ତୃ �ହଳିା ଜଣକ ମହମଲ ଝୁନୁ ସାହୁ (୪୭)। ଘଟଣାରୁ 
ପ୍କାଶ ମଯ, ଧରାମକାଟ ବ୍ଲକ ବଡ଼ଗଡ଼଼ ଥାନା ଅନ୍ଗଚ୍ତ ଢଉପଦା ରୋ�ର 
ବାବୁଲା ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତୀ ଝୁନୁ ଆଶ୍ନି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଲାଗ ିଘର ସଫା କରୁଥିମଲ। ଏହ ି
ସ�ୟମର ପବୂଚ୍ରୁ ଘମର ଥିବା ଏକ ନାଗ ସାପ ତାଙୁ୍କ ଦଂଶନ କରଥିିଲା। 
ଝୁନୁଙୁ୍କ ପରବିାର ମଲାକ ମଶରଗଡ଼ ମଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ାସ୍୍ ମକନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣଥିିମଲ। 
ମସଠାମର ଡାକ୍ତର ଝୁନୁଙୁ୍କ �ତୃ ମଘାଷଣା କରଥିିମଲ। ଖବର ମଲଖା 
ମହବା ମବଳକୁ ଥାନାମର ଏତଲା ମହାଇନଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ଶ୍ରମକିବେତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦବିସ ପାଳତି

ଛତ୍ର୍ରୁ, ୨୨।୯ (େମେି): ଛତ୍ରପରୁ ସ୍ତି ମଗାପାଳପରୁ ମପାଟଚ୍ 
ସପୁରଭାଇଜର ଏବଂ ୱାକଚ୍ସ୍  ୟନୁୟିନର କାଯଚ୍୍ ାଳୟ ପରସିରମର ସଭାପତ ି
ପ୍ଶାନ୍ ପାଟ୍ଟମଯାଶୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାମର ପବୂଚ୍ତନ ସଭାପତ ିତଥା ପବୂଚ୍ତନ ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଗଚ୍ତ ଏନ୍ . ସୀ�ାଞ୍ଚଳ ମରଡ୍ୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦବିସ ପାଳତି ମହାଇଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି ଅବସରମର ୟନୁୟିନର ବହୁ ଶ୍ର�କି ମଯାଗ ମଦଇ ସ୍ଗଚ୍ତ ମରଡ୍ୀଙ୍କ 
ଗଣୁାବଳୀ ଓ କାଯଚ୍୍  ଦକ୍ଷତା ଉପମର ଆମଲାକପାତ କରଥିିମଲ। ପମର 
ଏକ ଆମଲାଚନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠତି ମହାଇଥିଲା। ଆସନ୍ା ୨୭ମର ଭାରତ 
ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରବିା ନ�ିମନ୍ �ଧ୍ୟ ଆମଲାଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମର 
ଯବୁ ମନତା ପ୍ଦୀପ ମସଠୀ, ବ.ିମବୈରାଗୀ ମରଡ୍ୀ, ଯଗୁଳ ଦାସ, ରାମ�ଶ୍ର 
ନାୟକ, ରବ ିପ୍ଧାନ, �ାଗଣୁ ିବମିଷାୟୀ, ସକିନ୍ଦର ଖାନ୍ , କା�ମଦବ ନାହାକ, 
ପଙ୍କଜ ମସଠୀ, ସଏିଚ୍ . କ୍ଷି୍ା ମରଡ୍ୀ, ସଦୁଶଚ୍ନ ରାଉଳ, ଅଳକନାଥ �ଶି୍ର, 
ଜ.ିକାନକା ମରଡ୍ୀ, ଶବର ଦାସ, ଏମ୍  ତାରମଣୟା ମରଡ୍ୀ ଉପସ୍ତି ଥିମଲ।

କବାଡ଼ ିବକାଚ୍  ଭଞ୍ଜ କବି�ାରଙୁ୍କ ସମ୍ୱଦ୍ଧଦ୍ଧୋ

ବୁଗଡ଼ୁା,୨୨।୯(େମେି): ମ୍ାଟ୍ଟଚ୍ ଅଥରଟି ି ଅଫ୍  ଇଣ୍ଡଆି ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ 
ସ୍ତରମର କବାଡ଼ ି ମକାଚ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠତି ପରୀକ୍ଷାମର ଉତ୍ୀର୍ଚ୍ ମହାଇଥିବା 
ବୁଗଡ଼ୁାର ଭଞ୍ କମିଶାର ମଗୌଡ଼ଙୁ୍କ ଶ୍ରୀକର ଭଞ୍ ମ୍ାଟଚ୍ସ ଆଣ୍ଡ 
କଲଚ୍ ରାଲ୍  ଆମସାସଏିସନ ପକ୍ଷରୁ ସ�୍ୱଦ୍ଧ୍ଧିତ କରାଯାଇଛ।ି ସ୍ାନୀୟ 
ନୟି ୁଏରା ପବ୍ଲକି ସ୍ଲୁଠାମର ସଂଘ ଉପସଭାପତ ିଅକ୍ଷୟ କୁ�ାର ସାହୁଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାମର ଅନୁଷ୍ଠତି ଉତ୍ସବମର ସମ୍ପାଦକ ଅନଲି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସହ 
ସମ୍ପାଦକ ଶଭୁାଂଶ ୁ ମଶଖର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପମଦଷ୍ା ମଗୌରୀ ଶଙ୍କର 
�ଶି୍ର ଅତଥିି ଭାମବ ମଯାଗ ମଦଇ ଭଞ୍ କମିଶାରଙୁ୍କ ସ�୍ୱଦ୍ଧ୍ଧିତ କରଥିିମଲ। 
ଉତ୍ସବମର ସଦସ୍ ମଗାପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, କମିଶାର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ମବୈଷ୍ବ 
ଚରଣ ଦାଶ, ଶ୍ରୀନବିାସ ମଦାରାଙ୍କ ସମ�ତ ବହୁ କ୍ୀଡ଼ାବତି ଉପସ୍ତି 
ଥିମଲ। ସଂମଯାଜକ କ୍ଷି୍ା ରାଓ ପାତ୍ର ସ୍ାଗତ ଭାଷଣ ଓ ସଦସ୍ ପ୍ଫୁଲ୍ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ଧନ୍ବାଦ ମଦଇଥିମଲ। 

ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଥର �ଭୁାରମ୍ଭ 
ତୁମଡୁବିନ୍ଧ, ୨୨ା୯ (େମେି): କନ୍ଧ�ାଳ ଜଲି୍ା ତୁ�ଡୁବିନ୍ଧ ବ୍ଲକ 
କାଯଚ୍୍ଳୟମର ସ୍ଚ୍ଛ ଭାରତ �ଶିନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଚ୍ଛତା ରଥ ଶଭୁାରମ୍ଭ 
ମହଇଯାଇଛ।ି ତୁ�ଡୁବିନ୍ଧ ବ୍ଲକ ମଗାଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ରୀନା 
ପ୍ଧାନଙ୍କ ମନତୃତ୍ୱମର ଏହ ିରଥର ଆରମ୍ଭ ମହଇଛ।ି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍କାଶ 
ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସବୁଜ ପତାକା ମଦଖାଇ ଏହ ି ରଥକୁ ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି 
ଏହ ିରଥ ତୁ�ଡୁବିନ୍ଧ ବ୍ଲକର ସ�ସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ରୋ�ାଞ୍ଚଳମର ବୁଲ ିନଜି 
ରୋ�କୁ ସଫା ରଖିବା ସହତି ରୋ� ପରମିବଶକୁ ବାହ୍ �ଳ�କୁ୍ତ କରବିାକୁ 
ସମଚତନ କରବି। ଏହ ି କାଯଚ୍୍କ୍�ମର ତୁ�ଡୁବିନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ସ�ତିରି 
ସ�ସ୍ତ କ�ଚ୍ଚାରୀ ଉପସ୍ତି ଥିମଲ।

୧୬୪ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜକୁି ୩.୧୪ବକାଟ ିଟଙ୍କା ଋଣ
ସ୍ାଲେରା,୨୨ା୯(େମେି): �ହଳିାଙ୍କ ଉନ୍ନତ ି ପାଇଁ �ଶିନ ଶକ୍ତ ି
ଆନୁକୂଲ୍ମର ମପାଲସରା ବ୍ଲକର ସ�ତି ି ମବୈଠକ ଗହୃମର ବୁଧବାର 
ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମ�ଗା ସ�ନ୍ୱୟ ମ�ଳା ଅନୁଷ୍ଠତି ମହାଇଯାଇଛ।ି ୧୬୭ ସ୍ୟଂ 
ସହାୟକ ମଗାଷ୍ଠୀକୁ ୩.୧୪ ମକାଟ ିଟଙ୍କା ଋଣ ଦଆିଯାଇଛ।ି ବ୍ଲକ୍  ମପାରୋ� 
�୍ାମନଜର ସଞ୍ ୁସାହୁଙ୍କ ସଂମଯାଜନାମର ଅନୁଷ୍ଠତି ଋଣ ମ�ଳାମର ଅତଥିି 
ଭାମବ ବଡିଓି ସରୁଞ୍ନ ସାହୁ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଳରା� ମସଠୀ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା 
ସଂଯକୁ୍ତା ବାଡତ୍ା, ସଡିପିଓି କୁନ୍ଳା ନାୟକ ଓ �ଶିନ ଶକ୍ତ ିବପିସି ିକରିଣ 
କୁ�ାର ସାହୁ ମଯାଗ ମଦଇଥିମଲ। ୧୧୪ ଗପୃକୁ ଏଚ୍ ଡଏିଫସ ିବ୍ାଙ୍କ ଋଣ 
ପ୍ଦାନ କରଥିିବା ମବମଳ ୪୦ଟ ିଗପୃକୁ ଭାରତୀୟ ମଷ୍ଟ ବ୍ାଙ୍କ ଓ ୧୩ଟ ି
ଗପୃକୁ ଆକ୍ସି ବ୍ାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଋଣ ପ୍ଦାନ କରାଯାଇଛ।ି 

ନବନମି୍ାଣ କୃଷକ େଂଗଠନର ବସି୍ାଭ
ଫୁଲବାଣୀ,୨୨ା୯(େମେି

 ନବନ�ିଚ୍ାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ 
ଆଜ ି ୧୦ ଦଫା ଦାବକୁି ମନଇ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ 
ଜରଆିମର ରାଜ୍ ସରକାରଙୁ୍କ ସ୍ାରକପତ୍ର 
ପ୍ଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ଚଳତି ବଷଚ୍ କନ୍ଧ�ାଳ 
ଜଲି୍ାମର ୫୦ ପ୍ତଶିତ କମ୍  ବଷଚ୍ା ମହାଇଛ।ି 
ଅଧିକାଂଶ ଢପି ଜ� ି ମହାଇଥିବାରୁ ଠକି୍  
ଭାବମର ଚାଷ ମହାଇପାରନିାହ ିଁ। କନ୍ଧ�ାଳ 
ଜଲି୍ାମର ୧୪ ପ୍ତଶିତ ଜଳମସଚନ ସବୁଧିା 
ରହଛି ି ମବାଲ ି ଜଲି୍ା ପ୍ଶାସନ କହଥିିବା 
ମବମଳ ମସଇଗଡୁକିମର ପାଣ ି ନଥିବାରୁ ଜ� ି
ଗଡ଼ୁକିମର ପାଣ ି�ାଡ଼ବିା ସମ୍ଭବ ମହାଇପାରୁନ।ି 
କନାଲମର ପାଣ ି ଆସନୁାହ ିଁ। ପ୍କଳ୍ପଗଡୁକି 
ନ�ି୍ନ�ାନର କା� ମହାଇଥିବା ମଯାଗ ୁଅଧିକାଂଶ 

ଚାଷକା�ମର ଲାଗନୁାହ ିଁ। ମତଣ ୁ ଚଳତି ବଷଚ୍ 
ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜ� ି ପଡ଼ଆି ପଡ଼ଛି।ି କନ୍ଧ�ାଳ 
ଜଲି୍ାକୁ ଆଜ ି ପଯଚ୍୍ନ୍ �ରୁଡ଼ ି ମଘାଷଣା 
କରାଯାଇନ।ି ମତଣ ୁ ନବନ�ିଚ୍ାଣ କୃଷକ 
ସଂଗଠନର ୧୦ ଦଫା ଦାବ ି �ଧ୍ୟରୁ କନ୍ଧ�ାଳ 
ଜଲି୍ାକୁ �ରୁଡ଼ ି ମଘାଷଣା କରାଯାଉ, ହଳଦୀ 
ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଉପଯକୁ୍ତ �ଲୂ୍ ପାଇ 
ପାରୁନାହାନ୍,ି ମତଣ ୁ ହଳଦୀର କ୍ଣି୍ାଲ ପଛିା 
୧୫ ହଜାର କରାଯାଉ ଏବଂ ତା’ସହ ଜଳକର 
ଓ ବଦୁି୍ତ୍  ଶକୁ୍ଳ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ ମବାଲ ିଦାବ ି
ରହଛି।ି ଆଜ ି ବମିକ୍ଷାଭମର ଶତାଧିକ କୃଷକ 
ମଯାଗମଦଇଥିମଲ। �ାଦକୁିନ୍ଦକ୍ଷ ଛକ ଠାରୁ 
ଏକ ବଶିାଳ ମଶାଭାଯାତ୍ରାମର ମସ�ାମନ 
ଆସ ି ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କାଯଚ୍୍ାଳୟ ସମ୍ଖୁମର 
ବମିକ୍ଷାଭ କରଥିିମଲ। 

ଦାରଙି୍ଗବାଡ଼,ି୨୨ା୯(େମେି)

ଦାରଙି୍ଗବାଡ଼ ିବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଯନ୍ତୀଙ୍କ ଦୁନଚ୍ୀତ ି
ଓ ସରକାରୀ ତଥ୍ ନ ଥାଇ ପାଠାଗାର ଘର 
ନ�ିଚ୍ାଣକୁ ମକନ୍ଦ୍ର କର ି ବମିଜଡ-ିକଂମରେସ 
�ଧ୍ୟମର କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ମହାଇଯାଇଛ।ି 
ଗତ ୧୬ ତାରଖିମର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, 
ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କଛି ି ନବିଚ୍ାଚତି ପ୍ତନିଧିି ବ୍ଲକ 
କାଯଚ୍୍ ାଳୟ ଆଗମର ଅନଶନ କରଥିିମଲ। 
ପ୍ଶାସନଙ୍କ ପ୍ତଶିରୁତ ି ପମର ଅନଶନ 
ପ୍ତ୍ାହୃତ ମହାଇଥିଲା। ଏହାର ତନିଦିନି 
ପମର ରବବିାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ 

ଦୁନଚ୍ୀତ ି ବମିରାଧମର ଅଭମିଯାଗ କର ି ବ୍ଳକ୍  
ବଜୁି ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ 
ନକିଟକୁ ବଡିଓିଙ୍କ ଜରଆିମର ଦଶ ଦଫା 
ସ୍ାରକପତ୍ର ପ୍ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 
ମତମବ �ଙ୍ଗଳବାର ପଣୁ ି ଦାରଙି୍ଗବାଡ଼ ି
ବ୍ଲକ କଂମରେସ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ତଥ୍ ନ 
ଥାଇ ଗହୃ ନ�ିଚ୍ାଣ ଓ ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଯନ୍ତୀ 
�ନ�ଖୁୀ ଶାସନର ପ୍ତବିାଦମର ସା�୍ୱାଦକି 
ସମ୍ଳିନୀ କର ି ଦୃଢ଼଼ ନନି୍ଦା କରଛି।ି ଏଥିମର 
ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୁଦା �ଳକି, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ର�ାକାନ୍ ବଳଆିରସଂି, କର�ସଂି ନାୟକ, 
ପ୍ଭଞ୍ନ ନାୟକ, ବଦି୍ାଧର �ଳକିଙ୍କ 

ସମ�ତ କଂମରେସ କ�ଚ୍ୀ�ାମନ ପ୍�ଖୁ 
ଉପସ୍ତି ଥିମଲ। ପବୂଚ୍ତନ ବ୍ଲକ କଂମରେସ 
ସଭାପତ ି କାଳପି୍ସାଦ �ଲକି ଦୁନଚ୍ୀତରି 
ନରିମପକ୍ଷ ତଦନ୍ କର ି କାଯଚ୍୍ାନୁଷ୍ଠାନ 
ରେହଣ କରବିାକୁ ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି ନ ମହମଲ 
ଆଗା�ୀ ଦନିମର କଂମରେସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ 
ଓହ୍ାଇ ଆମନ୍ଦାଳନ କରବି ମବାଲ ି ମସ 
କହଛିନ୍।ି ମତମବ ବମିଜଡ ି �ଧ୍ୟ କହଛି ି
ଘଟଣାର ନରିମପକ୍ଷ ତଦନ୍ କରାଗମଲ 
ପ୍କୃତ ସତ୍ ପଦାକୁ ଆସବି। ଦୁନଚ୍ୀତ ିକଏି 
କରଛି ିଆମପ ଆମପ ଜଣାପଡ଼ଯିବି ମବାଲ ି
ବମିଜଡ ିପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛ।ି

ବ୍ଲକ୍  ଦୁନ୍ୀତ ିସନଇ କଂସରେେ ଓ ବସିେଡ ିମହୁାଁମହୁ ିଁ

େ.ି ଉଦୟଗରି, ୨୨ା୯ (େମେି): ପଞ୍ଚାୟତ ନବିଚ୍ାଚନ ପାଇ ଁ ପ୍�ଖୁ ଦଳ ଗଡୁକି ପ୍ସୁ୍ତତ ି ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି 
ଏହ ି କ୍�ମର ଆଜ ି ଜ.ି ଉଦୟଗରି ି ନକିଟସ୍ କତଙି୍ଗଆି ଠାମର କଂମରେସ ତରଫରୁ କ�ଚ୍ୀ ସମ୍ଳିନୀ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ମହାଇଯାଇଛ।ି ବ୍ଲକ ସଭାପତ ିସଦାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱମର ଆମୟାଜତି ଏହ ିକାଯଚ୍୍ କ୍�ମର ଜଲି୍ା ସଭାପତ ି
ଅନା� ନାୟକ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପ୍ତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ଧାନ ପ୍�ଖୁ ଅତଥିି ଭାମବ ମଯାଗ 
ମଦଇ ତୃଣ�ଳୂ ସ୍ତରମର ଦଳକୁ �ଜଭୁତ କରବିାର �ନ୍ତ ମଦଇଥିମଲ। ଅନ୍�ାନଙ୍କ �ଧ୍ୟମର ନଗର ସଭାପତ ିଏନ୍  
ରାଓ, ପବୂଚ୍ତନ ଜଲି୍ା ସମ୍ପାଦକ ଜାମକଶ ପ୍ଧାନଙ୍କ ସହତି ବ୍ଲକରୁ ଶତାଧିକ କ�ଚ୍ୀ ମଯାଗ ମଦଇଥିମଲ।

କତଙି୍ଗଆିସର କଂସରେେ କମ୍ୀ େମ୍ଳିନୀ

୍ାରଳାସେମଣୁ୍,ି ୨୨ା୯ (େମେି)

ଗଜପତ ି ଜଲି୍ା ମଗାଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗଚ୍ତ ଗରୁାଣ୍ଡ ି
ସ୍ତି ମଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ାସ୍୍ମକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବଶି୍ ଆଲଝ�ିସଚ୍ 
ଦବିସ ବା ସ୍ରଣଶକ୍ତ ିହୀନତା ଦବିସ କାଯଚ୍୍କ୍� 
ପାଳତି ମହାଇଯାଇଛ।ି ସ୍ାସ୍୍ମକନ୍ଦ୍ରର ମ�ଡକିାଲ 
ଅଫିସର ଇନଚାଜଚ୍ ଡ.ପତତିପାବନ ବାରକିଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାମର ଏବଂ ଜନସ୍ାସ୍୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ 
ଅଧିକାରୀ ��ତା ପାଢୀଙ୍କ କାଯଚ୍୍କ୍� 
ସଂମଯାଜନାମର ସ୍ାସ୍୍ ମକନ୍ଦ୍ରର ଡା. ଅନଙ୍ଗ 
ସଦୁନ ଭୂୟାଁ ଓ ଡ. ଅନ୍ଯଚ୍୍ା�ୀ ସାହୁ ପ୍�ଖୁ 
�ଞ୍ଚାସନି ଅତଥିି ଭାମବ ମଯାଗମଦଇ ଦବିସ 
ପାଳନର ତାତ୍ପଯଚ୍୍ ସମ୍ପକଚ୍ମର ଆମଲାଚନା 
କରଥିିମଲ। ଆଲଝ�ିସଚ୍ ତଥା ସ୍ରଣଶକ୍ତ ିହୀନତା 
ଏକ �ାନସକି ମରାଗ ଓ ଏହା ଅଦୃଶ୍ �ସ୍ତଷି୍କ 

ବ୍ାଧି। ଯାହାକ ି ଧୀମର ଧୀମର ସ୍ତଶିକ୍ତକୁି ନଷ୍ 
କରଥିାଏ ଓ ବ୍କ୍ତରି ଚନି୍ାଧାରକୁ ହ୍ାସ କରଥିାଏ। 
ଅଧିକାଂଶମର ଏହା ୬୦ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍ଚ୍ ବଷଚ୍ ବୟସର 
ମଲାକଙୁ୍କ ମହାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହ ି ମରାଗ ନଜି 
ଅକ୍ତଆିରକୁ ଆଣଥିାଏ। 

୬୦ ବଷଚ୍ ବୟସ ମହାଇଯବିା ପମର ଏହ ି
ମରାଗ ଧୀମର ଧୀମର ବୃଦ୍ଧପିାଇ �ସ୍ତଷି୍କକୁ ରକ୍ତ 
ସଞ୍ଚାଳନ ମକ୍ଷତ୍ରମର ସଙୁ୍କଚତି ମହାଇ ଜ�ାଟ 
ବାନ୍ଧ ିମଦଇଥାଏ। ଏଭଳ ିମହବା ଫଳମର �ସ୍ତଷି୍କ 
ଆଉ ଠକି ଭାମବ କା� କମରନ।ି ସ୍ରଣ ତଥା 
ସ୍ତୃଶିକ୍ତ ି ଚାଲଯିାଏ ଓ ଚଡିଚଡିା ଲାଗରିମହ। 
ଏତଦବ୍ତୀତ ବ୍କ୍ତରି ସ୍ତୃଶିକ୍ତ,ି ଚନି୍ା 
କାଯଚ୍୍କରବିା କ୍ଷ�ତା ଓ ମଦୈନନ୍ଦନି ଜୀବନମଶୈଳୀ 
ଉପମର ବମିଶଷ ପ୍ଭାବ ପକାଇଥାଏ ମବାଲ ି
କହଥିିମଲ। ଏହ ିଅବସରମର ଚଳତି ବଷଚ୍ର ଥି� 

ତଥା ବାତ୍ଚ୍ା ରହଛି ି ମଯ, ‘ଏକତ୍ର ଆମ� ନଶି୍ତି 
କରପିାରବିା’ ମଯ ମକହ ି ଏକାକୀ �ାନସକି 
ବକୃିତ ିମରାଗର ସମ୍ଖୁୀନ ମହମବ ନାହ ିଁ। ଆ�କୁ 
ମସ�ାନଙ୍କ ଭଲ ିସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଲାକଙ୍କ ନକିଟମର 
ପହଞ୍ଚବିା ଆବଶ୍କତା ରହଛି ି ମଯ ମସ�ାମନ 
ଏକୁଟଆି ନୁହଁନ୍।ି 

ଅନ୍ପକ୍ଷମର ଏହ ି ଆଲଝ�ିସଚ୍ ତଥା 
ସ୍ରଣଶକ୍ତ ି ହୀନତା ମରାଗ ସମ୍ପକଚ୍ମର କଭିଳ ି
ମଲାକ�ାନଙ୍କ �ଧ୍ୟମର ସମଚତନତା ଭାବ 
ଜାରେତ ଓ ସଷୃ୍ ି ମହବ, ମସଥିପାଇଁ ଏହ ି
ଦବିସ ପାଳନର �ଖୁ୍ ଉମଦେଶ୍ ଓ ଲକ୍ଷ୍ 
ମବାଲ ି କହଥିିମଲ। ଏହ ି ସ�ସ୍ତ କାଯଚ୍୍କ୍�କୁ 
ସ୍ାସ୍୍ମକନ୍ଦ୍ରର ବପିଏିମ୍  ଏମ୍ .ଖମଗଶ୍ର ଏବଂ 
ବଏିଏ� ଏନ୍ .ଶ୍ରୀନବିାସାଲୁ ପ୍�ଖୁ ଉପସ୍ତି ରହ ି
ପରଚିାଳନା ଓ ସହମଯାଗ କରଥିିମଲ। 

ଗେ୍ତସିର ବଶି୍ୱ ସ୍ମରଣେକ୍ହିୀନତା ଦବିେ

କାେୀନଗର,୨୨ା୯(େମେି): ଗଜପତ ି ଜଲି୍ା 
କାଶୀନଗର ଏନ୍ ଏସରି ବସ୍ତ ିଅଞ୍ଚଳମର ୩୦ 
ବଗଚ୍ �ଟିରରୁ କମ୍  ଜାଗାମର ଥିବା ଘରଗଡୁକି 
ଚହି୍ନଟ କରବିା ପାଇ ଁପଦମକ୍ଷପ ନଆିଯାଇଛ।ି 
ଗତ ୧୬ତାରଖିମର ଗହୃ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ 
ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାର ିକରାଯାଇଥିବା ନମିଦେଚ୍ଶ 
ଅନୁଯାୟୀ ଏହ ିପଦମକ୍ଷପ ନଆିଯାଇଛ ିମବାଲ ି
କାଯଚ୍୍ ାଳୟ ସତୂ୍ରରୁ ସଚୂନା ଦଆିଯାଇଛ।ି 
�ଙ୍ଗଳବାର ଦନି ଉକ୍ତ କାଯଚ୍୍  ସମ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ 

ଏକ ଟମି୍  ଗଠତି ମହାଇଛ।ି ଉଭୟ ଏନ୍ ଏସ ିଓ 
ତହସଲିର କ�ଚ୍ଚାରୀ�ାମନ ଏଥିମର ସା�ଲି 
ରହଛିନ୍।ି ଗରୁୁବାର ଓ ଶକୁ୍ବାର ଦନି ମକ୍ଷତ୍ର 
ପରଦିଶଚ୍ନ କର ି ଘର ଚହି୍ନଟ ପାଇ ଁ ନଷି୍ପତ୍ ି
ନଆିଯାଇଥିବା ମବମଳ, ବସ୍ତ ି ବାସନି୍ଦାଙ୍କ 
ଭୂ� ି ଅଧିକାର ଆଇନ୍ -୨୦୨୧ ଅନୁସାମର 
ମଯଉ�ଁାମନ ହତିାଧିକାରୀ ସାବ୍ସ୍ତ ମହମବ 
ମସ�ାନଙୁ୍କ ପ୍ଧାନ�ନ୍ତୀ ଆବାସ ମଯାଜନା 
ତରଫରୁ ସହାୟତା �ଳିବି।ି

କାେୀନଗର,୨୨ା୯(େମେି)

ବଦି୍ାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ତରଫରୁ ୨୦୧୬ 
ଓ ୨୦୧୯ମର କାଯଚ୍୍ ରତ ବଭିନି୍ନ ବଗଚ୍ର ଶକି୍ଷକ 
ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙ୍କ ଶକି୍ଷାଗତ ମଯାଗ୍ତା ଓ ପ୍�ାଣ ପତ୍ରର 
ଯାଞ୍ଚଞ୍ଚକରବିାକୁ ନମିଦେଚ୍ଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି ବମିଶଷ 
କର ି ଓଡ଼ଶିା ବାହାରର ପ୍�ାଣ ପତ୍ର ଆଣ ି ଚାକରି ି
କରୁଥିବା ଶକି୍ଷକଙ୍କ ସାଟ୍ଧିଫିମକଟ ଯାଞ୍ଚ ଉପମର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧିକାରୀ, ଜଲି୍ା 

ପ୍କଳ୍ପ ସଂମଯାଜକ ଓ ମଗାଷ୍ଠୀ ଶକି୍ଷାଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ମସମପଟେ�୍ୱର ୩୦ ସଦୁ୍ଧା ଯାଞ୍ଚଞ୍ଚକାଯଚ୍୍  ସାରବିାକୁ ଚଠି ି
ମଲଖାଯାଇଛ।ି ମତମବ ଯାଞ୍ଚ ମବମଳ ମକାଭଏିସ୍ , 
ଏନ୍ ଭଏିସ୍ , ଆଇଜଏିନ୍ ଓୟ ୁ ଓ ଆର୍ ଆଇର 
ପ୍�ାଣପତ୍ର ରେହଣୀୟ ମବାଲ ି ଆଡସିନିାଲ 
ମସମକ୍ଟାର ି ନଜି ଚଠିମିର ଶକି୍ଷାଧିକାରୀ�ାନଙୁ୍କ 
ଜଣାଇଥିବା ମବମଳ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକମର ଉକ୍ତ 
କାଯଚ୍୍  �ନ୍ଥର ଗତମିର ଚାଲଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ମଗାଷ୍ଠୀ ଶକି୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାଯଚ୍୍ ାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ାପ୍ତ 

ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ �ଙ୍ଗଳବାର ସଦୁ୍ଧା କାଯଚ୍୍ ରତ 
ବଭିନି୍ନ ବଗଚ୍ର ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙ୍କ ଶକି୍ଷାଗତ 
ମଯାଗ୍ତା ଓ ତାଲମି୍  ମଯାଗ୍ତା ପ୍�ାଣ ପତ୍ରର 
ଫମଟା କପ ି ସଂରେହ କରାଯାଇ ଏକ ଡାଟାମବସ୍  
ପ୍ସୁ୍ତତ ମହାଇଛ।ି ଏହ ି ପ�ାଣପତ୍ର ଗଡୁକି ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଡୁକୁି ପଠାଯବି। କନୁି୍ ଚଳତି �ାସ 
୨୧ ତାରଖି ସଦୁ୍ଧା ଏତକି ି�ାତ୍ର କା� ମହାଇଥିବାରୁ 
ନଦି୍ଧ୍ଧିଷ୍ ସ�ୟ ସୀ�ା ୩୦ ତାରଖିମର ଏହ ି କା� 
ମକ�ତି ିସରବି ମବାଲ ିପ୍ଶ୍ନ ଉଠଛି।ି

ମନ୍ଥର ଗତସିର ଚାଲଛି ିେ ି୍ କଙ୍କ ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଅଭଯିାନ ଗେ୍ତ ିଫିଲ୍ମ ସମକର ଆନୁକୂଲ୍ୟସର ସେବ୍  େରିେିର େଭୁ ଉସନ୍ମାଚନ 
୍ାରଳାସେମଣୁ୍,ି୨୨ା୯(େମେି): ଗଜପତ ି ଜଲି୍ା ପାରଳାମଖ�ଣୁ୍ଡ ି ସ୍ତି ରୋ�ମଦବୀ 
ନୀଳା�ା �ନ୍ଦରି ପ୍ାଙ୍ଗଣମର ଗଜପତ ିଫିଲ୍ମ ମ�କର ପକ୍ଷରୁ ମୱବ୍  ସରିଜିର ଶଭୁ ଉମନ୍ମାଚନ 
ମହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଅବସରମର ଗଜପତ ି ଫିଲ୍ମ ମ�କରର ନମିଦେଚ୍ଶକ ମକ.ମକ. ସ�ୁନଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାମର �ଖୁ୍ ଅତଥିି ରୂମପ ପାରଳାମଖ�ଣୁ୍ଡ ି ବଧିାୟକ ମକ.ନାରାୟଣ ରାଓ, 
କାଶୀନଗର ମଚୟାର�୍ାନ ସଏିଚ୍  ସୀ�ାଦ୍ୀ, ସଙ୍ଗୀତ ଗରୁୁ ରଘନୁାଥ ପାତ୍ର, କ୍ଏିଟଭି 
ଆଟଚ୍ସର ସଭାପତ ି ନୃସଂିହ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ �ମନାଜ କୁ�ାର 
ପାଢୀ ପ୍�ଖୁ ମଯାଗମଦଇ ଏହ ି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଷିୟମର ନଜିର ଅଭଭିାଷଣ ଉପସ୍ାପନ 
କରଥିିମଲ। ଏହ ି ପରମିପ୍କ୍ଷୀମର ଉକ୍ତ ଗଜପତ ି ଫିଲ୍ମ ମ�କର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦ୍ଭିାଷୀ ହନି୍ଦୀ 
ଏବଂ ମତଲୁଗ ୁ ଭାଷା ଭତି୍କି ମୱବ ସରିଜି କର ି ଓଟଟି ି ପ୍ଲାଟଫା�ଚ୍ମର ପ୍ସାରଣ କରବିା 
ପାଇଁ ସଚୂନା ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ‘ୟାଚକ’ ନା�କ ହନି୍ଦୀ ଟାଇଟଲ ତଥା ମତଲୁଗମୁର 
‘ୟାଚୁକୁଡୁ’ ନା�ମର ଏକ ମୱବ ସରିଜିର ଶଭୁାରମ୍ଭ ଅତଥିି�ାନଙ୍କ ଦ୍ାରା କରାଯାଇଥିଲା।

ବସ୍ ିଅଞ୍ଚଳସର ୩୦ ବଗ ୍ମଟିରରୁ 
କମ୍  ୋଗାସର ଥିବା ଘର ଚହି୍ନଟ ସହବ

କୃଷ ିଓ କୃଷକ େରୁ୍ା ୍ରଷିଦର 
ନୂତନ ୍ରଚିାଳନା କମଟି ି

ରାଇକଆି, ୨୨ା୯(େମେି): �ନି ି ଶୀତଳଭଣ୍ଡାରମର କନ୍ଧ�ାଳ ଜଲି୍ା କୃଷ ି ଓ କୃଷକ 
ସରୁକ୍ଷା ପରଷିଦ ରାଇକଆିର ପରଚିାଳନା କ�ଟି ି ନବିଚ୍ାଚନ ଅନୁଷ୍ଠତି ମହାଇଯାଇଛ।ି 
ଏଥିମର ସପି୍ୟିନ୍  ପ୍ଧାନ ସଭାପତ,ି ପଞ୍ଚରୁା� ପ୍ଧାନ, ସନାତନ ପ୍ଧାନ ଉପସଭାପତ,ି 
ସନମରଶ କୁ�ାର ପ୍ଧାନ ସମ୍ପାଦକ, ବପିନି ପ୍ଧାନ ମକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାମବ ସବଚ୍ସମ୍ତ ିକ୍ମ� 
ନବିଚ୍ାଚତି ମହାଇଥିମଲ। ମସହପିର ିକୃଷକ ମନତା ଭାସ୍ର ପ୍ଧାନ ଓ ସ�ାଜମସବୀ ତଥା 
ଆସାଟ୍ ର କାଯଚ୍୍କାର ି ସମ୍ପାଦକ �ହମ୍ଦ ଜଆିଉଦନି ଅହମ୍ଦଙୁ୍କ ଉପମଦଷ୍ା ଭାମବ 
ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି ନବିଚ୍ାଚନୀ ମବୈଠକମର ନାତଆି ପ୍ଧାନ, �ାଧବ ପ୍ଧାନ, 
ଆନନ୍ଦ ପ୍ଧାନ, କୃପାସନୁି୍ଧ ପ୍ଧାନ ଏବଂ ପଚାଶରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍ଚ୍ ଚାଷୀ ଅଂଶରେହଣ କରଥିିମଲ। 
ପମର ଅନୁଷ୍ଠତି ପରଷିଦର ସାଧାରଣ ମବୈଠକମର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ସ�ସ୍ା ସମ୍ପକଚ୍ମର 
ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାଯବି ମବାଲ ିସବଚ୍ସମ୍ତକି୍ମ� ନଷି୍ପତ ିରେହଣ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଅଞ୍ଚଳମର ଥିବା ସ�ସ୍ତ ସପୁ୍ତ କୃଷକ ସଂଗଠନ, ସ�ବାୟ ସ�ତି ିଗଡୁକୁି ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରବିା, 
ଜ.ି ଉଦୟଗରି ି ଠାମର ଥିବା ରାଜ୍ର ବୃହତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ କାଯଚ୍୍କାରୀ କରବିା, 
ବଭିନି୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବ୍କ୍ତ ିବମିଶଷଙ୍କ ଦ୍ାରା ଜବର ଦଖଲମର ଥିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡର ଜ�କୁି 
ଉଦ୍ଧାର କରବିା ପାଇଁ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଏଥିମର ନଷି୍ପତ ି ମହାଇଥିଲା। 
ଜଲି୍ାମର �ନି ି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଗଡୁକିମର ମଦଖା ଯାଇଥିବା ଅବ୍ବସ୍ା ସଧୁାର ି ପରୂ୍ଚ୍କ୍ଷ� 
କର ି ଚାଷୀ�ାନଙ୍କ ଉପମଯାଗୀକ୍ଷ� କରବିା ପାଇଁ ପଏି ଆଇଟଡିଏି ବାଲଗିଡୁା ଏବଂ 
ଫୁଲବାଣୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ ି ମଦବାକୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ସ୍ତାବ ଗହୃତି ମହାଇଥିଲା। 
କୃଷକ�ାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦତି ସା�ରେୀର ବକି୍ ିପାଇଁ ବସ୍ ଷ୍ାଣ୍ଡ ଠାମର ନ�ିଚ୍ାଣାଧୀନ ମଦାକାନ 
ଗହୃରୁ ମଗାଟଏି ଗହୃ କୃଷକ ସଂଗଠନକୁ ପ୍ଦାନ କରବିା ପାଇଁ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଅନୁମରାଧ 
କରବିା ପାଇଁ ନଷି୍ପତ ିରେହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ ଆସନ୍ା ୨୭ମର ମହବାକୁ ଥିବା 
ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରବିା ପାଇଁ ସ�ସ୍ତଙୁ୍କ ଅନୁମରାଧ କରାଯାଇଥିଲା।

ଭଞ୍ଜନଗର,୨୨।୯(େମେି): ଭଞ୍ନଗର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରମର ଗତ କଛି ିଦନି ମହଲା ରକ୍ତର ମଘାର 
ଅଭାବ ମଦଖାମଦଇଛ।ି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ମିର ରଖି ଗାଙ୍ଗପରୁ ଆ� ପଲୁସି୍  ସ�ତି,ି ମବଲଗଣୁ୍ା 
ମପ୍ସକ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଆଜ ି ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ଠତି ମହାଇଥିଲା। ଏଥିମର ମ�ାଟ ୪୬ 
ୟନୁଟି ରକ୍ତ ସଂଗହୃତି ମହାଇଥିଲା। ଏହ ି ଶବିରିକୁ ମସାରଡ଼ା ବଧିାୟକ ପରୂ୍ଚ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ାଇଁ 
ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିମଲ। �ଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାମବ ଭଞ୍ନଗର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶଭୁାଂଶ ୁମଶଖର 
�ଶି୍ର, ସମ୍ାନୀତ ଅତଥିି ଭାମବ ମ�ଡକିାଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୀତାଂଶ ୁମଶଖର ଶତପଥି, ମବଲଗଣୁ୍ା 
ଏନ୍ ଏସ ି ନବିଚ୍ାହ ି ଅଧିକାରୀ ରାମକଶ କୁ�ାର ପାତ୍ର, ମପ୍ସକ୍ଲବ ସଭାପତ ି ପ୍ଦୁ୍�୍ନ ପାତ୍ର, 
ଗାଙ୍ଗପରୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଧୀମରଶ କୁ�ାର ଦାସ, ବଶି୍ ଭାରତୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଞ୍ବହିାରୀ ନାୟକ, 
ବ୍ଲଡ୍  ବ୍ାଙ୍କ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡ.ମଗାବନି୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର �ହାପାତ୍ର, ମ�ଡକିାଲ୍  ପରଚିାଳକ ବଚିତି୍ର ପାଣରିୋହୀ, 

ସ�ାଜମସବୀ ଶଳୁପାଣ ିଶତପଥୀ, କ୍ଷତ୍ରୀୟବରପରୁ କମଲଜ୍  ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ.ିମଗାବନି୍ଦ ରାଓ, କନଷି୍ଠ 
ଯନ୍ତୀ ବଶି୍ ରଞ୍ନ ମଜନା ମଯାଗମଦଇଥିମଲ। ମବଲଗଣୁ୍ା ଏନଏସ ିନବିଚ୍ାହ ିଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର, 
କନଷି୍ଠ ଯନ୍ତୀ ମଜନା, ଭଞ୍ନଗର ସ୍ାସ୍୍ ମକନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସ୍ତିା ପ୍ୟିଦଶ୍ଧିନୀ, ମପ୍ସ୍  କ୍ଲବ 
ଉପମଦଷ୍ା ସମନ୍ାଷ କୁ�ାର ବମିଷାୟୀ, ସା�୍ୱାଦକି ଶବି ପ୍ସାଦ �ହାପାତ୍ର, ପଞ୍ଚାନନ ସାହୁ, 
ସାଗରକିା ଖଣୁ୍ଆି, �ଲି ି�ହାରଣା, ରଶ୍ମୀ ଭୂୟାଁ, ପ୍ୟିଙ୍କା ପାତ୍ରଙ୍କ ସମ�ତ ୪୬ ଜଣ ରକ୍ତଦାନ 
କରଥିିମଲ। ଗାଙ୍ଗପରୁ ଥାନାର ଏସ୍ ଆଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ ପ୍ଧାନ, ଶଭୁଜତି ସା�ନ୍ରାୟ ଓ ରାମ�ଶ୍ର 
ପାତ୍ର, ୟମୁଜଏର ଭଞ୍ନଗର ସଭାପତ ି ଜୟକୃଷ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜଲି୍ା ସଂମଯାଜକ ବଶି୍�୍ୱର 
ମଜନା, ମପ୍ସକ୍ଲବ ଉପସଭାପତ ି ପ୍ଭାତ ସାହୁ, ମକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବଭୂିପାଦ ମଜନା, ଉପମଦଷ୍ା 
ସମନ୍ାଷ ବମିଷାୟୀ, ସା�୍ୱାଦକି ଅରୁଣ ସ୍ାଇଁ, ଶଶିରି ସ୍ାଇଁ, ଶ୍ରୀକାନ୍ ମଜନା ଓ ଗାଙ୍ଗପରୁ ପଲୁସି୍  
କ�ଚ୍ଚାରୀ�ାମନ ସହମଯାଗ କରଥିିମଲ। ଭଞ୍ନଗର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର କ�ଚ୍ଚାରୀ ଚତି୍ରଞ୍ନ, 
ଇତଶି୍ରୀ, ବପିନି, ସୀ�ାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗମଣଶ ରକ୍ତ ସଂରେହମର ସାହାଯ୍ କରଥିିମଲ।

ରକ୍ଦାନ େବିରି; ୪୬ ୟନୁଟି୍  ରକ୍ େଂରେହ

ସଯାଗୀମାର ିଠାସର 
ଚ୍ ୁଚକିତି୍ା େବିରି

ଭଞ୍ଜନଗର,୨୨ା୯(େମେି): ଉତ୍ର ଘ�ୁସୁର 
ବନଖଣ୍ଡର ଓଡ଼ଶିା ବନାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ପ୍କଳ୍ପ-୨, ସାଇଟ୍  
ମସଭରସ୍  ଇଣ୍ଡଆି ଓ ଶଙ୍କର ଚକ୍ଷ ୁଚକିତି୍ସାଳୟର �ଳିତି 
ଆନୁକୂଲ୍ମର ଭଞ୍ନଗର ବ୍ଲକ ସାନମକାଦଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ 
ମଯାଗୀ�ାର ି ପ୍ାଥ�କି ବଦି୍ାଳୟମର ଏକ �ାଗଣା 
ଚକ୍ଷ ୁ ଚକିତି୍ସା ଶବିରି ଅନୁଷ୍ଠତି ମହାଇଯାଇଛ।ି ଏହାକୁ 
ବନାଞ୍ଚଳ ପ୍କଳ୍ପ ବଷିୟ ବସୁ୍ତ ବମିଶଷଜ୍ଞ ଶାନ୍ନୁ କୁ�ାର 
ସାହୁ �ଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାମବ ମଯାଗମଦଇ ଉଦଘାଟନ 
କରଥିିମଲ। ଶବିରିମର ୮୪ ଜଣଙ୍କ ଚକ୍ଷ ୁ ପରୀକ୍ଷା 
କରାଯାଇଛ।ି ମସଥି �ଧ୍ୟରୁ ପରଳ ମରାଗୀ ୩୫ଜଣ 
ଚହି୍ନଟ ମହାଇଥିବା ମବମଳ ୧୪ଜଣଙୁ୍କ ଚଷ�ା ପ୍ଦାନ 
ଓ ଅଧିକ ଚକିତି୍ସା ପାଇଁ ୧୮ଜଣଙୁ୍କ ଚକ୍ଷ ୁ ହ୍ଟିାଲ 
ପଠାଯାଇଛ।ି ଏଥି ସହତି ଅପମରସନ ପାଇଁ ଶଙ୍କର ଚକ୍ଷ ୁ
ଚକିତି୍ସାଳୟକୁ ୨୬ଜଣଙୁ୍କ ନଆିଯାଇଛ।ି ବନ ବଭିାଗ 
ପକ୍ଷରୁ ବନପାଳ ବଂଶୀଧର ବମିଷାୟୀ, ବନରକ୍ଷୀ ସଶୁାନ୍ 
�ଶି୍ର, ଏସଏମ୍ ଏସର କାହୁ୍ନ ଚରଣ ସାହୁ, ସଂମଯାଜକ 
ସନୁୀଲ କୁ�ାର ପଣ୍ଡା, �ଧସୁଦୂନ ସ୍ାଇଁ, ଭଗବାନ ସାହୁ, 
ପଙ୍କଜନି ି ଭଦ୍ା ସହମଯାଗ କରଥିିମଲ। ଶଙ୍କର ଚକ୍ଷ ୁ
ଚକିତି୍ସା ପକ୍ଷରୁ କ୍ାମ୍ପ �୍ାମନଜର ଚତି୍ରମସନ ମଗୌଡ଼, 
ଶ୍ରୀ�ଖୁ ମସଠୀ, �ଧସୁ୍ତିା ଓ ଏନ.କ୍ଷି୍ା ପ୍�ଖୁ ଚକ୍ଷ ୁ
ପରୀକ୍ଷଣ କରଥିିମଲ। ମରାଗୀଙୁ୍କ �ାଗଣାମର ଚକିତି୍ସା 
କରାଯବିା ସହ ଔଷଧ, ଚଷ�ା ମଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇ ଥିବା 
କ୍ାମ୍ପ �୍ାମନଜର ଚତି୍ରମସନ ମଗୌଡ଼ କହଛିନ୍।ି



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 
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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  
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ଭୁବସେଶ୍ୱର, ୨୨।୯ (େମେି)

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

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

ସତାମନ୍,କ୍ୀଡ଼ତାସଚେିଆର୍.େନିୀଲକ୍ୀଷ୍ତା,
େତାରତୀୟ ରଗ୍େୀ ଫୁଟ୍େଲ ୟନୁୟିନର

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

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

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

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

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

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

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

ମଶି୍ରପ୍ରମଖୁଉପସ୍ତିର�ଥିିବଲ।
ଉଦ୍ଘତାଟନୀ ଦେିସବର ଓଡ଼େିତା େତାଳକ

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

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

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

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

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

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

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

ରକାଚ୍ ଙୁ୍ 
ଛାଡ଼ରିେ ହାରେପ

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

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

ଟ.ି ନଟ�ାଜନ୍  
କର�ାନା ଆକ୍ାନ୍ତ

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

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

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

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

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

ଅଡୁଆର� ମାେଦ୍ଧନ ସାମଏୁେ୍ସ

ଦୁବାଇ, ୨୨।୯ (ଏସେେ୍)ି
ଆଇପଏିଲ୍ ୧୪ତମ ସଂସ୍ରଣ ୩୩ତମ
ମକୁତାେଲିତାବର େୁଧେତାର ଗତଥରର ରନସ୍ଷଅପ୍
ଦଲିେୀକ୍ୟତାପଟିତାଲ୍ସଓସନ୍ରତାଇଜସ୍ଷ�ତାଇଦରତାେତାଦ୍
ମଧ୍ୟବରଅନୁଷ୍ତି ବ�ତାଇଛ।ି ଏ�ି ମ୍ୟତାଚ୍ବରଟସ୍
ଜତିି�ତାଇଦରତାେତାଦ୍ପ୍ରତପିକ୍ଷବେତାଲଂିକୁସତାମ୍ନତାକରି
ନପତାରି ୨୦ଓେରବର୯ େିବକଟ୍�ରତାଇମତାତ୍
୧୩୪ ରନ କରଥିିଲତା। ଦଲିେୀ କ୍ୟତାପଟିତାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ
ଦକ୍ଷଣିଆରିେକତାରଦୁଇଡତା�ତାଣ�ତାତୀଦରୁ ତବେତାଲର
କତାଗବିସତା ରେତାଡତା ଓ ଏନ୍ରଚି ବନତାବଜ୍ଷ ପ୍ରେତାେୀ
ବେତାଲଂି କରଥିିବଲ। ବସ�େିଳି ସ୍ପନିର ଅକ୍ଷର
ପବଟଲମଧ୍ୟ୨ଟିେିବକଟ୍ବନଇ�ତାଇଦରତାେତାଦ୍କୁ
େଡ଼ ବସ୍ତାର କରେିତାବର ଅଟକତାଇଥିବଲ।
ଜେତାେବର ୧୩୫ ରନର ବଛତାଟଆି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ
ପଛିତାକରଥିିେତାଋଷେପନ୍ଙ୍କବନତୃତ୍ୱତାଧୀନଦଲିେୀ

୧୭.୫ ଓେରବର ଦୁଇଟି େିବକଟ୍ �ରତାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ
�ତାସଲ କରି ବନଇଥÒଲତା। ବଶ୍ରୟସ ଆୟତାର ୪୭
ଓ ପନ୍ ୩୫ ରନ୍ର ଅପରତାଜତି ଇନଂିସ ବଖଳି
ଦଲିେୀକୁସ�ଜେଜିୟବଦଇଥÒବଲ।ଅନ୍ୟମତାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟବରଦୁଇଓପନରପଥୃ୍ବୀସ୧୧ଓେଖିରଧତାେନ

୪୨ରନକରିଆଉଟ୍ବ�ତାଇଥÒବଲ।�ତାଇଦରତାେତାଦ
ପକ୍ଷରୁ ଖଲଲି ଅ�ମ୍ଦ ଓ ରଦଦି ଖତାନ୍ ବଗତାଟଏି
ବଲଖତାଏଁ େବକଟ ବନଇଥÒବଲ। ଏଥÒସ� ୯
ମ୍ୟତାଚ୍ରୁ ସପ୍ମ େଜିୟ �ତାସଲ କରି ୧୪ ପଏଣ୍ଟ

ସ� ଦଲିେୀ ବଟବ୍ଲ ତତାଲକିତାର େୀଷ୍ଷକୁ ଉଠଛି।ି
�ତାଇଦରତାେତାଦ ଅଷ୍ମ ମ୍ୟତାଚ୍ରୁ ସପ୍ମ ପରତାଜୟ
ସ� ସେ୍ଷନମି୍ନ ସ୍ତାନବର ଅପରେିର୍୍ଧିତ ର�ଛି।ି

ମ୍ୟତାଚବରଟସ୍ଜତିିପ୍ରଥବମେ୍ୟତାଟଂିକରଥିିେତା
�ତାଇଦରତାେତାଦ୍ଅଧିନତାୟକବକନ୍େିଲୟିମସନ୍ଙ୍କ
ନଷି୍ପର୍ି ସମ୍ରୂ୍୍ଷ େୁଲ ପ୍ରମତାଣତି ବ�ତାଇଥିଲତା। ଦଳ
ଖତାତତାବଖତାଲେିତାପେୂ୍ଷରୁବଡେଡି୍େତାର୍୍ଷରଙ୍କେିବକଟ୍
�ରତାଇଥିଲତା। ଏନ୍ରଚି୍ ବନତାବଜ୍ଷ ଏ�ି େିବକଟ୍
ବନଇ ଦଲିେୀକୁ ପ୍ରଥମ ବରେକ୍ ଥରୁ ବଦଇଥିବଲ।
ଏ�ତାପବର େିବକଟ୍କପିର ରରି୍ଦମିତାନ େତା� (୧୮
ରନ)ମଧ୍ୟକ୍ଜିବରବସଟ୍ବନଇଆସଥୁିେତାବେବଳ
ରେତାଦତାଙ୍କ େଲବର େଖିର ଧତାେନଙ୍କ �ତାତବର
କ୍ୟତାଚ ବ�ତାଇ ପ୍ୟତାେଲିୟିନ ବଫରଥିିବଲ।
ମଧ୍ୟକ୍ମବର ଅଧିନତାୟକ େିଲୟିମସନ୍ ଓ ମନୀଷ
ପତାବଣ୍ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ବସ୍ତାରକୁ ଆଗକୁ େଢ଼ତ଼ାଇ
ବନେତାକୁ ପ୍ରବଚଷ୍ତା କରଥିିବଲ। ଉେୟ େଲ
ଆରମ୍ଭକରଥିିବଲମଧ୍ୟେଡ଼ବସ୍ତାରବରପରଣିତ

କରତାଇେତାବର େଫିଳ ବ�ତାଇଥିବଲ। ମତାତ୍ ୨ଟି
େଲ୍ ଅନ୍ରବର େିଲୟିମସନ୍ (୧୮ ରନ) ଓ
ପତାବଣ୍(୧୭)ଙୁ୍କଆଉଟ୍କରିଦଲିେୀେଡ଼ସଫଳତତା
ପତାଇଥିଲତା। ବତବେ ମଧ୍ୟ-ନମି୍ନକ୍ମବର ଅେଦୁଲ

ସତାମତାଦ୍ ଓ ଆଫଗତାନସି୍ତାନ ଷ୍ତାର୍ ଅଲ୍ରତାଉଣ୍ର
ରସଦି୍ଖତାନ୍କଛିଟିତାଉବଲେଖନୀୟପତାଳିବଖଳେିତାରୁ
�ତାଇଦରତାେତାଦ୍୯େିବକଟ୍ବର୧୩୪ରନରଏକ
ସମ୍ତାନଜନକ ବସ୍ତାର ଠଆି କରତାଇପତାରଥିିଲତା।
ଜମ୍ୁ ଓକେ୍ୀରସତାମତାଦ୍ ୨୮ ଓରସଦି୍ ୨୨ରନ
କରଥିିବଲ।ଦଲିେୀପକ୍ଷରୁରେତାଡତା୩ଟିଏେଂବନତାବଜ୍ଷ
ଓଅକ୍ଷର୨ଟିବଲଖତାଏେିବକଟ୍ସଫଳତତାପତାଇଥିବଲ।

ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠଲିା ଦଲି୍ୀ କ୍ାପଟିାଲ୍ସ



ଆ
ଇପ

ଏିଲ୍
  ୨୦

୨୧

ଆଜ�ି ମ୍ୟାଚ୍ 
ମମୁ୍ବଇ 
େନତାମ

ରକାେକାତା
ବେନୁ୍ୟ-ଆବୁଧାବ ି

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

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

ସଞ୍ ୁସାମ୍ ସନଙୁ୍ ୧୨ େକ୍ଷ 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।ି ସତାମସନଙ୍କ
ଦଳ ନରି୍ଦ୍ଷତାରତି ସମୟ ମଧ୍ୟବର ୨୦ ଓେର ପରୂଣ କରପିତାରି ନ ଥିଲତା। ବତବେ ଉକ୍ତ ମ୍ୟତାଚ୍ବର
ରତାଜସ୍ତାନ ରୟତାଲ୍ସ ୨ ରନ୍ର ଚରି୍ତାକଷ୍ଷକ େଜିୟ �ତାସଲ କରଥିିଲତା। ବେଷ ଓେରବର ପଞ୍ତାେକୁ
େଜିୟୀ ବ�େତାକୁ ମତାତ୍ ୪ ରନ୍ ଆେେ୍ୟକ ବ�ଉଥିେତାବେବଳ ଫତାଷ୍ ବେତାଲର କତାର୍୍ଧିକ ତ୍ୟତାଗୀ
ବେତାଲଂିକରେିତାକୁଆସିନବିକତାଲତାସପରୁନଓଦୀପକ�ୁଦତାଙୁ୍କଆଉଟ୍କରେିତାସ�ମତାତ୍ବଗତାଟଏି
ରନ୍ ବଦଇଥିବଲ। ଫଳବର ପଞ୍ତାେ �ତାତରୁ ନଶି୍ତି େଜିୟ ଛଡ଼ତାଇ ଆଣଥିିଲତା ରତାଜସ୍ତାନ।
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