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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



ସଂେକ୍ଷପେେ...

ସମସ୍ୟା ଘେରଘର ବୟାଲେିୟାଇ ବ୍ରଜସନୁୟା ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟ

ମାର୍ାଘାଇ,୨୨ା୯(ସମସି)

ନଦୀନାଳ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳଘର ଶକି୍ାର ବକିାଶ ନମିଘତେ 
ଗ୍ାମାବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଅବଦାନଘର ବଜ୍ରସନୁା 
ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ଉିଠଥିିଲା। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଇଛାଶକ୍ ି
ଘ�ାଗୁଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ସଷୃ୍ ି କର ି ନ ଥିଲା। ସ୍ାନୀୟ 
ଘଲାକଙ୍କ ସହଘ�ାଗଘର କଚ୍ଚାଛପର ଘରେଣୀକକ୍ 
ନମି୍ଥାଣ କରା�ାଇ ବଦି୍ୟାଳୟଘର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ 
କରା�ାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଅଧାରୁ ଘ�ପର ି ଘକହ ି
ପାଠପଢ଼ା ନ ଛାଡ଼ଘିବ, ତା’ଉପଘର ଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ 
କରା�ାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚତି ନ 
ଘହଘବ, ଘସହ ି ଲକ୍୍ୟ ଘନଇ ମାଶ୍ଥାୋଇ ବ୍ଲକ ଅଘତେଇ 
ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲେିାଇଘର ୧୯୯୨ ମସହିାଘର ବ୍ରଜସନୁା 
ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରା�ାଇଥିଲା। ପରବର୍୍ଥୀ 
ସମୟଘର ୨୦୦୪ ମସହିାଘର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହ ି
ସ୍ଲୁକୁ ବ୍ଲକଗ୍ାଣ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କର ି ହାତକୁ 
ଘନଇଥିଘଲ। ୨୦୧୮ଘର ଉକ୍ ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ସରକାର 
ନୂତନ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବଦି୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିଘଲ। ସବୁକଛି ି ମଧ୍ୟଘର ବଦି୍ୟାଳୟ ଭ ିରି୍ଭୂିମ ି

ବକିାଶଘର ଘସଭଳ ି କଛି ି ସଧୁାର ଆସ ୁ ନ ଥିବାରୁ 
ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଘର ଅସଘତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି 
ବଦି୍ୟାଳୟର ଘରେଣୀଗହୃ, ପାଠାଗାର ଗହୃ, ବଜି୍ାନାଗାର 
କକ୍, ଘରାଘଷଇ େର ଅଭାବ ରହଛି।ି ଏଥିସହ ସଂସ୍ତୃ ଓ 
ହନି୍ୀ ଶକି୍କ ପଦବୀ ଖାଲପିଡ଼ଛି।ି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତ ିଦୃଷ୍ ି
ଘଦବାକୁ ଦାବ ିଘହଉଛ।ି

୨୦୧୭ ମସହିା ଅଗଷ୍ ମାସଘର ବଦି୍ୟାଳୟର 
ହନି୍ୀର ଶକି୍କ ଅକ୍ୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଅବସର 

ପଘର ଏହ ି ପଦବୀ ଖାଲପିଡ଼ଛି।ି ଘସହପିର ି ୨୦୧୮ 
ଘସପ୍ଟମ୍ୱର ୫ ତାରଖିଘର ଦୁେ୍ଥଟଣାଘର ସଂସ୍ତୃ ଶକି୍କ 
ପରୀକ୍ତି ଶତପରୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ପଘର ସଂସ୍ତୃ ଶକି୍କ 
ପଦବୀ ଖାଲରିହଛି।ି ସଂସ୍ତୃ ଶକି୍କ ପଦଘର ମହୁବୁଦା 
ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟ ଶକି୍କ ଦଲି୍ୀପ କୁମାର ମହାତେଙୁି୍କ ୩ 
ଦନିଆି ଘେପଘୁଟସନଘର ସଂସ୍ତୃ ବଷିୟ ପାଠପଢ଼ା 
କରା�ାଉଛ।ି ବଜ୍ରସନୁା ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତ ଶକି୍ା 
ବ୍ୟବସ୍ା ଘ�ାଗୁଁ ସ୍ାନୀୟ ୪ଟ ିପଞ୍ଚାୟତର ୧୩୦ ବଦି୍ୟାର୍ଥୀ 

ଅଷ୍ମ, ନବମ ଦଶମ ଘରେଣୀଘର ନାମଘଲଖାଇ ଅଧ୍ୟୟନ 
କରୁଛତେ।ି କ୍ରମାଗତ ଭାଘବ ଉକ୍ ବଦି୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ଦଶମ ପରୀକ୍ାଘର ବ୍ଲକ ସ୍ତରଘର ଶତ ପ୍ରତଶିତ ସଫଳତା 
ହାସଲ କରଆିସଛୁତେ।ି ଦୁଇବଷ୍ଥ ଘହବ ଏ-୧ଘର ଛାତ୍ର 
ସଫଳ ଘହାଇଆସଛୁତେ।ି ଏଭଳ ିପରସି୍ତିଘର ବଦି୍ୟାଳୟ 
ଭ ିରି୍ଭୂିମ ିବକିାଶ ନ ଘହବା ଓ ହନି୍ୀ, ସଂସ୍ତୃ ବଭିାଗଘର 
ସ୍ାୟୀ ଶକି୍କ ନ�ିକୁ୍ କରା�ାଉ ନ ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 
ଅବଭିାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟଘର ଅସଘତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛ।ି

ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମଘର ନମିମିତ ଆଜଘବଷ୍ସ 
ଘରେଣୀ ଗହୃ ବପିଦସଙୁ୍କଳ ଅବସ୍ାଘର ରହଥିିବାରୁ 
ଉକ୍ ଘରେଣୀକକ୍ଘର ଶକି୍ାଦାନ କରା�ାଉନାହ ିଁ। 
ଏଘନଇ ବଦି୍ୟାଳୟ ସମସ୍ୟା ସଧୁାରବିାକୁ ସ୍ାନୀୟ 
ବଧିାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ ି ଆକଷ୍ଥଣ 
କରା�ାଇଛ।ି ପ୍ରଧାନ ଶକି୍କ ଭାନୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ାଇଁ 
ବଦି୍ୟାଳୟର ସନୁାମ ଆଣବିାକୁ ସବୁପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ 
କରୁଥିବା କହଛିତେ।ି ବଦି୍ୟାଳୟ ସମସ୍ୟା ସଧୁାରବିାକୁ 
ମାନ୍ୟବର ବଧିାୟକ ରେୀ ନାୟକ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ଘଦଇଥିବା 
ସ୍ଲୁ ପରଚିାଳନା ଘବାେ୍ଥ ସଭାପତ ି ତପନ କୁମାର 
ମହାରଣା ପ୍ରକାଶ କରଛିତେ।ି

ଏରସମା, ୨୨ା୯(ସମସି)

ଆଜ ିଏରସମା ବ୍ଲକ୍ ଭାରତୀୟ କମ୍୍ୁୟନଷି୍ ପାଟମି କମଟି ିପକ୍ରୁ 
ଏରସମାକୁ ସମ୍ରୂ୍୍ଥ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା ସହତି ରଲିଫି 
ଓ ଉଦ୍ାର କା�୍ଥ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱତି କରଵିା, କ୍ୟକ୍ତରି ତୁରତେ 
ଆକଳନ ଓ କ୍ତପିରୂଣ ପ୍ରଦାନ, କୃଷଋିଣ ସଘମତ ସ୍ୟଂ 
ସହାୟକ ଘଗାଷ୍ୀ ମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଋଣ 
ଛାଡ଼ ଦାବଘିର ଏରସମା ବ୍ଲକ୍ ସମ୍ଖୁଘର ବଘିକ୍ାଭ ପ୍ରଦଶ୍ଥନ 
କରା�ାଇ ବେିଓିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଘର  ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ଉଘଦେଶ୍ୟଘର 
ଏକ ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛ।ି ଆଜ ି ପାଟମିର ଘଜାନ୍ 
ସମ୍ାଦକ ସାଥି ବଂଶୀଧର ଘବଘହରା, ପତିାମ୍ୱର ଦାସ, ପ୍ରଫୁଲ୍ 
ଦାସ, ଦାଘମାଦର ଘବଘହରା ଓ ସଘବ୍ଥଶ୍ୱର ଘବଘହରାଙ୍କ 
ଘନତୃତ୍ୱଘର ଶତାଧିକ କା�୍ଥ୍ୟକର୍ା ରମାକାତେ ଭବନରୁ ଏକ 
ଘଶାଭା�ାତ୍ରାଘର ବାହାର ି ବଭିନି୍ନ ଘସ୍ଲାଗାନ ଘଦଇ ଏରସମା 
ବଜାର ପରକି୍ରମା କରବିା ପଘର ବ୍ଲକ୍ ସମ୍ଖୁଘର ବଘିକ୍ାଭ 
ଅନୁଷ୍ତି ଘହାଇଥିଲା। ସାଥି ଦାଘମାଦର ଘବଘହରାଙ୍କ 

ସଭାପତତି୍ୱଘର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ିପ୍ରତବିାଦ ସଭାଘର ସପିଆିଇର 
ଜଲି୍ା ସମ୍ାଦକ ଅଭଜିତି ସାହୁ, ବରଷି୍ ସପିଆିଇ ଘନତା ତରା 
କୃଷକସଭା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତ ି ଶଶଭୂିଷଣ ସ୍ାଇଁ ଓ ପବୂ୍ଥତନ 
ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଦୁୁଲ ିପ୍ରମଖୁ ବକ୍ବ୍ୟରଖି ଏରସମା 
ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜଗତସଂିହପରୁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନର ବଫିଳତା 
ଓ ଖାମଖିଆଲ ିନୀତରି ତୀବ୍ର ସମାଘଲାଚନା କରଥିିଘଲ । ଗତ 
୧୧ତାରଖି ଠାରୁ ଲେଚୁାପ ଜନତି ଲଗାଣବଷ୍ଥା ଓ ସରକାରୀ 
ଅଦୁରଦଶ୍ଥୀତା ପାଇଁ ପାଣଘିେରଘର ହଜାର ହଜାର ଘଲାକ 
ଜଳବନ୍ୀ ଭାଘବ ଜୀବନ ବତିାଉଛତେ।ି ପ୍ରଶାସନକି ସାହା�୍ୟ 
ଏପ�୍ଥ୍ୟତେ ଅପହଞ୍ଚ। କଛି ି ପଞ୍ଚାୟତଘର ମଣୁ୍ଡପଛିା ୧୦୦ 
ଗ୍ାମ ଚୁୋ, ୨୦ରୁ ୪୦ ଗ୍ାମ ଚନି ି ଓ ସମଦୁ୍ରକୁ ଶଘଖେ ଭଳ ି
ଘଗାଖାଦ୍ୟ ଦଆି�ାଇଛ।ି ଅପରପଘକ୍ ସରକାରୀ ବଫିଳତା ଓ 
ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ହଂଶଆୁ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ ି ୋଇ ଘହଲାଣ,ି 
�ାହା ବନ୍ୟା ପରସି୍ତିକୁି ଆହୁର ିସାଙ୍ାତକି କରବି। ହଂସଆୁ 
ନଦୀ ଖନନ ଓ ପନୁରୁଦ୍ାର ନାମଘର ୧୯୨୦-୨୧ ମସହିାଘର 
୧୧ ଜଣ ଠକିାଦାର, ସରକାରୀ ଅଧକାରୀ  ୭୦ ଲକ୍ ଟଙ୍କା 

ଆତ୍ମସାତ କରଥିିବା ସପିଆିଇ ଘନତା ରେୀ ସାହୁ ଅଭଘି�ାଗ 
କରବିା ସହ ତୁରତେ ଏରସମା ବେିଓିଙ୍କ ବଦଳ ି ଦାବ ି
କରଛିତେ।ି ସପିଆିଇର କଘଣ୍ଟା୍ଲ କମଶିନ ସଭ୍ୟ ଶଶଭୂିଷଣ 
ସ୍ାଇଁ ତୁରତେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କମଟି ି ଗଠନକର ି ଚାଷୀଙ୍କ 
କ୍ୟକ୍ତରି ଆକଳନ ପବୂ୍ଥକ ଏକର ପଛିା ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା 
ଓ ଭାଙ୍ ି �ାଇଥିବା କଚାେରକୁ ପଲଥିିନ ଘ�ାଗାଇଘଦବା 
ସହତି ପ୍ରତ ି େର ପଛିା ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା କ୍ତପିରୂଣ ପ୍ରଦାନ 
କରବିା ଓ କୃଷଋିଣ ସଘମତ ସ୍ୟଂ ସହାୟକ ଘଗାଷ୍ୀମାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ ଓ ଇନ୍ସୁରାନ୍ 
ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ ଦାବ ି କରଥିିଘଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଘର 
ସାଥି ବାସଘୁଦବ ଖଣୁ୍ଡଆଳ, ସମଘରଶ ମଦୁୁଲ,ି ରବୀନ୍ଦ୍ର 
ପାଇଟାଳ, ଅଜୟ ଗାଉଁଣଆି, ନଟବର ବାରକି, ବଶି୍ୱଜତି 
ସାହୁ, ଘକୈଳାଶ ଦାସ, ଘଦବଦର୍ ଦାସ, ବଜିୟ ଘବଘହରା, 
କାହୁ୍ ଚରଣ ଘସନାପତ,ି ରେୀକାତେ ସ୍ାଇଁ, ବାମର ଗରୁୁ, 
ଅମଲୁ୍ୟ ଦାସ, ନାରୁ ନାୟକ, ସଘୁରନ୍ଦ୍ର ସ୍ାଇଁ, ହରପିଦ ସାହୁ, 
ଉର୍ମ ପାଇଟାଳ ପ୍ରମଖୁ ଆଘନ୍ାଳନର ଘନତୃତ୍ୱ ଘନଇଥିଘଲ।

ଗରୁୁବାର
୨୩ ଘସଘପ୍ଟମ୍ୱର
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ସଂସ୍ କୃତ, ହନି୍ଦୀ ଶକି୍ଷକ ପଦ ଖୟାଲ,ି ଘରେଣଦୀଗକୃହ ସମସ୍ୟା
କେନ୍ଦାପଡ଼ା, ୨୨ା୯(ସମସି): ଘକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
ବ୍ଲକ ଅତେଗ୍ଥତ ଧମୂାତ ପଞ୍ଚାୟତ ମଠସାହ ି
ଗ୍ାମର ଦବି୍ୟାଙ୍ ଭାରତୀ ଦାସଙୁ୍କ 
ତୁଳସୀଘକ୍ତ୍ର ଚାରଘିଟବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ ମାଧ୍ୟମଘର 
ହୁଇଲଘଚୟାର ପ୍ରଦାନ କରଛିତେ ି
ସମାଜଘସବୀ ଖଘଗଶ୍ୱର ସ୍ାଇଁ। ମଠସାହ ି
ଗ୍ାମର ଭାରତୀ ଦାସ ଏକ ଦୁେ୍ଥଟଣାଘର 
ଘଗାଟଏି ଘଗାଡ଼ ହରାଇବା ପଘର େର 
ଭତିଘର ଘଗାଟଏି ଜାଗାଘର ବସ ିରହୁଥିଘଲ। 
ବାପା ବଷୁି୍ ଦାସ ବୟସର ଘଶଷ ପାହାଚଘର 
ପାଦ ଘଦଇଥିବାଘବଘଳ ଦବି୍ୟାଙ୍ ଝଅି 
ଭାରତୀଙୁ୍କ ଘନଇ ବହୁତ ଦୁଃଖକଷ୍ଘର 
ଜୀବନ ଅତବିାହତି ଘହଉଥିଲା। 

ତୁଳସୀଘକ୍ତ୍ର ଚାରଘିଟବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ ଏହ ି
ଦୁଃଖଦ ଖବର ଜାଣବିା ପଘର ସହାୟତା 
ଘ�ାଘଗଇ ଘଦବା ସହତି ସାମାଜକି 
ଗଣମାଧ୍ୟମଘର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରଥିିଘଲ। 
ପଘର ଖବର ପାଇ ସମାଜଘସବୀ ଖଘଗଶ୍ୱର 
ସ୍ାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼଼ାଇଥିଘଲ। 
ଆଜ ି ଦବି୍ୟାଙ୍ ଭାରତୀ ଦାସଙୁ୍କ ଏକ 
ହୁଇଲଘଚୟାର ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛ।ି ଏହ ି
କା�୍ଥ୍ୟକ୍ରମଘର ତୁଳସୀଘକ୍ତ୍ର ଚାରଘିଟବୁଲ 
ଟ୍ରଷ୍ର ସ୍ାୟୀ ସଦସ୍ୟ ବାପ ି ଘଗାଛାୟତ, 
ମତୁୃ୍ୟଞ୍ଜୟ ମହାତେ,ି ଘସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ, 
ନରୁିପମା ଦାସ, ଧମୂାତ ସମତି ି ସଭ୍ୟା 
ଘରଣଲୁତା ସାହୁ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଘଲ।

ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ମହଳିୟାଙ୍କୁ  ହକୁଇଲେେୟୟାେ ପ୍ରଦୟାନ

େ�ୟାବେୀ ନଦୀେେ କକୁମ୍ୀେ, 
େଲୟାେକ ଆତଙି୍ତ
କେନ୍ଦାପଡ଼ା,୨୨ା୯(ସମସି): ବାଘରା ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନୀଳକିଣା 
ଗ୍ାମ ଘଦଇ ପ୍ରବାହତି ଘଗାବରୀ ନଦୀଘର ଏକ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର 
ଘଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିଲା। ଏହାକୁ ଘନଇ ନଦୀକୂଳ ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଘର 
ଆତଙ୍କ ଘଖଳ�ିାଇଛ।ି ସ୍ାନୀୟ ଘଲାଘକ ଏ ଘନଇ ବନ ବଭିାଗକୁ 
ଖବର ଘଦବା ପଘର ବନ ବଭିାଗ ପହଞ୍ଚ ିଜାଲ ଦ୍ାରା କୁମ୍ଭୀରକୁ ଉଦ୍ାର 
କରବିା ପାଇ ଁଉଦ୍ୟମ କରଥିିଲା। କତୁିେ କୁମ୍ଭୀରଟ ିଉଦ୍ାର ଘହାଇପାର ି
ନ ଥିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ନଦୀଘର ବନ୍ୟା ପାଣ ି ଆସଥିିବାରୁ 
ଭତିରକନକିାରୁ କୁମ୍ଭୀର ପଳାଇ ଆସଥିିବା ଅନୁମାନ କରା�ାଉଛ।ି

ତୟାେଣିୀ ମନ୍େିେକୁ  େେୟାେ ି
କେରାବରି,୨୨ା୯(ସମସି): ଚାଘନ୍ାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅତେଗ୍ଥତ ଭାଣଗାଁ 
ଗ୍ାମର ତାରଣିୀ ମନ୍ରିରୁ ମା’ଙ୍କ ଗହଣା ଘଚାର ି ଘହାଇଥିବା ଘନଇ 
ଚାଘନ୍ାଳ ଫାଣ୍ଡଘିର ଅଭଘି�ାଗ ଘହାଇଛ।ି ଭଣଗାଁ ଘକନାଲ୍  ବନ୍ଧଘର 
ଥିବା ମା’ ତାରଣିୀଙ୍କ ମନ୍ରିରୁ ଗତ ରାତଘିର ମନ୍ରି ଗ୍ୀଲ୍  ଭାଙ୍ ି
ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ରୁପା ମକୁୁଟ, କାନଫୁଲ, ଚତିା, ଦୁଇଟ ିେଣ୍ଟ ିଓ ନୀତ ିପାଇଁ 
ବ୍ୟବହାର ଘହଉଥିବା ବାସନକୁ ଘକହ ିଦୁବୃ୍ଥର୍ ଘଚାର ିକରଘିନଇଛତେ।ି 
ଏ ସମ୍କ୍ଥଘର ମନ୍ରି କମଟି ି ଉପଘଦଷ୍ା ଜୟତେ କୁମାର ଶତପରୀ 
ଅଭଘି�ାଗ କରବିା ପଘର ଫାଣ୍ଡ ିପଲୁସ୍  ପହଞ୍ଚ ିତଦତେ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି

ଭକ୍ ିବେିନୟାଦଙ୍ ଜୟନ୍ୀ ପୟାଳତି
କେରାବରି,୨୨ା୯(ସମସି): ଘଛାଟ ିଗ୍ାମଘର ଜନ୍ତି ଠାକୁର ଭକ୍ ି
ବଘିନାଦଙ୍କ ଜନ୍ ଜୟତେୀ ପାଳତି ଘହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହ ି ଜୟତେୀ 
ଉତ୍ସବଘର ସରପଞ୍ଚ କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ର ବଳ ସଭାପତତି୍ୱ କରଥିିଘଲ। 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାଘବ ସାଧ ୁ ଅନାରବନୁ୍ଧ ଦାସ, ମଖୁ୍ୟବକ୍ା ଭାଘବ 
ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଓ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଘବ ନରିଞ୍ଜନ 
ପରଡ଼ିା, ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ, ସମର ମହାତେ ି ଓ ଘଦାଳଘଗାବନି୍ ସ୍ାଇଁ 
ପ୍ରମଖୁ ଘ�ାଗଘଦଇ ଠାକୁର ଭକ୍ ି ବଘିନାଦଙ୍କ ଜୀବନାଦଶ୍ଥ 
ସମ୍କ୍ଥଘର ଆଘଲାଚନା କରଥିିଘଲ। ଅବକ୍ୟମଖୁୀ ସମାଜକୁ ସସୁ୍ 
ସମାଜଘର ଗଢ଼ଘିତାଳ ି ଧମ୍ଥ ଭାବନା ଜାଗ୍ତ କରବିାଘର ଭକ୍ ି
ବଘିନାଦଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ବକ୍ାମାଘନ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିଘଲ।

େସକ ଅମୀେ େକନ୍ଦୟାପଡ଼ୟା 
ନ�େ କଂେରେସ ସଭୟାପତ ି
କେନ୍ଦାପଡ଼ା,୨୨ା୯(ସମସି): �ବୁଘନତା ଘସକ ଅମୀର ଅହମ୍ଦଙୁ୍କ 
ଘକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନଗର କଂଘଗ୍ସ ସଭାପତ ିଭାଘବ ଓଡ଼ଶିା ପ୍ରଘଦଶ �ବୁ 
କଂଘଗ୍ସ ସଭାପତ ି ସ୍ତୃରିଞ୍ଜନ ଘଲଙ୍କା ନ�ିକୁ୍ କରଛିତେ।ି ଏଭଳ ି
ଏକ ମହତ୍ୱପରୂ୍୍ଥ ଦାୟତି୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପଘର ନ୍ୟସ୍ତ କରା�ାଇଥିବାରୁ 
ଘସ ଏହାକୁ ନଷି୍ାର ସହ ସମ୍ାଦନ କରଘିବ ଘବାଲ ି କହଛିତେ ି
ଅମୀର। ଏଥିପାଇଁ ଘସ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହା�୍ୟ ଓ ଆଶୀବ୍ଥାଦ କାମନା 
କରଛିତେ।ି ଅମୀର ଏହ ି ନ�ିକୁ୍ ି ପାଇଁ ପବୂ୍ଥତନ ମନ୍ତୀ ଗଘଣଶ୍ୱର 
ଘବଘହରା, ପବୂ୍ଥତନ ଘପୌର କାଉନସଲିର ହବିଜୁର ରଘହମାନ, 
ଜଲି୍ା କଂଘଗ୍ସ ସଭାପତ ିଅଂଶମୁାନ ମହାତେ,ି ରାଜ୍ୟ �ବୁ କଂଘଗ୍ସ 
ସଭାପତ ି େଃ. ଘଲଙ୍କା, ଜଲି୍ା �ବୁ କଂଘଗ୍ସ ସଭାପତ ି ସତ୍ୟପ୍ରୟି 
ସାମଲ, ରତକିାତେ ସାମଲ, ଜଲି୍ା ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ସମ୍ୱତି 
ରେୀଚନ୍ନ ଓ ଅଭଘିଷକ ବଶି୍ୱାଳ ପ୍ରମଖୁଙୁ୍କ କୃତଜ୍ତା ଜଣାଇଛତେ।ି

ପାରାଦୀପ, ୨୨ା୯(ସମସି)

ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରତଦିନି ନଶିା ଘବପାରୀଙୁ୍କ ଉଠାଇ 
ପଲୁସି ହାଜତକୁ ପଠାଉଛ।ି ନଶିା ଘବପାରୀଙୁ୍କ 
ମଘୂଳାତ୍ାଟନ କରବିାକୁ ପଲୁସି ଲଗାତର ଉଦ୍ୟମ 
ଚଳାଇ ବ୍ରାଉନସଗୁର, ଗଘଞ୍ଜଇ ଓ ମଦ ଘବପାରୀଙୁ୍କ 
ବାନୁ୍ଧଛ।ି ଘସମାନଙ୍କଠାରୁ ନଶିାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ 
କରବିା ସହ ଲକ୍ାଧିକ ଟଙ୍କା, କାର, ବାଇକ, 
ପସି୍ତଲ, ଗଳୁ,ି ଘମାବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରୁଛ।ି କତୁିେ 
ଗରିଫ ଅଭ�ିକୁ୍ ଜାମନିଘିର ଆସ ି ପନୁବ୍ଥାର ଘସହ ି
ଘବପାରକୁ ଆପଣାଉଛତେ।ି ମାତ୍ର ଦୁଇଚାର ି ଦନି 
ମଧ୍ୟଘର ଘଜଲରୁ ବାହାର ିଏହ ିଘବପାରୀମାଘନ ପଣୁ ି
ଘବପାର ଚଳାଇବା ପଲୁସି ପାଇଁ ଚତିୋର କାରଣ 

ପାଲଟଛି।ି ଅଭ�ିକୁ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଘଜଲକୁ �ବିା ଆସବିା 
ଘଦହସହୁା ଘହାଇ�ାଇଛ।ି ଏଘଣ ପଲୁସି ଘଚାରା 
ଘବପାରୀଙୁ୍କ ଧରବିାକୁ ରୀତମିତ କସରତ କରବିାରୁ 
ଘସମାଘନ ଧରା ଘଦବାକୁ ଉଚତି ମଣନୁାହାତେ।ି ପଲୁସି 
ଗରିଫ କର ି ଘଜଲକୁ ପଠାଉଥିବା ନଶିା ଘବପାରୀ 
ଘକଉଁ ସମୟଘର ଘଜଲରୁ ବାହାର ି ପଣୁ ି ଘବପାର 
କରୁଛତେ,ି ପଲୁସି ତାହା ଜାଣବିା ମସୁ୍ଲି ଘହଉଛ।ି

ପାରାଦୀପଘର ୫ଟ ି ରାନା ରହଛି।ି ଘସଥିରୁ 
ପାରାଦୀପ ଆଦଶ୍ଥ ରାନା ଓ ପାରାଦୀପ ଲକ 
ରାନା ସବ୍ଥାଧିକ ଘଚାରା ଘବପାରୀଙୁ୍କ ଗରିଫ 
କରବିାଘର ସଫଳ ଘହାଇଛ।ି ବଡ଼ପଡ଼ଆି 
ପାରାଦୀପ ସହରଘର ଏକ ଜନଗହଳପିଣୂ୍ଥ ସ୍ାନ। 
ଘ�ଉଁଠ ି ଗଘଞ୍ଜଇ ଓ ମଦ ଘଚାରା ଘବପାରୀଙ୍କ 

ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଗଘଞ୍ଜଇ ପ୍ରଘତ୍ୟକ ପାନ ଘଦାକାନ 
ପାଖଘର ମଳୁିଥିବାଘବଘଳ ମଦ ପ୍ରଘତ୍ୟକ 
ଘହାଘଟଲ ଓ ଫାଷ୍ଫୁଡ଼ ଘଦାକାନଘର ସହଜଘର 
ମଳୁିଛ।ି ବ୍ରାଉନସଗୁର ପ୍ରଘତ୍ୟକ ବସ୍ତ ି ଅଞ୍ଚଳଘର 
ମଳୁିଥିବା ଅଭଘି�ାଗ ଘହଉଛ।ି ସାଧାରଣତଃ 
ଏସବୁ ନଶିାଦ୍ରବ୍ୟ ଘ�ଉଁମାଘନ ବ୍ୟବସାୟ 
କରୁଛତେ ି ଘସମାଘନ ଅଲଗା ବ୍ୟବସାୟ ସହତି 
ଏହ ି ନଶିାଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିରା’ତେ।ି ବ୍ୟବସାୟ 
ଆଳଘର କାରବାର କରରିା’ତେ।ି ପଲୁସି ତା’ର ଘଟର 
ପାଇବା କଷ୍କର ଘହାଇପଘଡ଼। ବଷ୍ଥ ବଷ୍ଥ ଧର ି
ଏହ ିଅଞ୍ଚଳଘର ଏମତି ିବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିବାଘବଘଳ 
ପବୂ୍ଥରୁ ପଲୁସି ଘକମତି ି ତାହା ଜାଣ ି ପାରୁ ନ ଥିଲା 
ଘବାଲ ି ସାଧାରଣଘର ଘବଶ ଚଚ୍ଚ୍ଥା ଘହଉଛ।ି

ବଢ଼କୁ ଛ ିନଶିୟା େବପୟାେୀଙ୍ ସଂଖ୍ୟା; େନି୍ୟାେେ ପକୁଲସି
କେନ୍ଦାପଡ଼ା, ୨୨ା୯(ସମସି): 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ଘ�ାଜନାଘର ଜଘଣ 
ଦନିମଜୁରଆି ମହଳିା ମଣୁ୍ଡ ଗଞୁ୍ଜବିାକୁ 
େରଟଏି ନ ପାଇ ଘଶଷଘର ନରିାଶ ଘହାଇ 
ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ାପାଳ (ରାଜସ୍) ଦୁଗ୍ଥାପ୍ରସାଦ 
ମହାରଣାଙ୍କ ନକିଟଘର ଗହୁାରୀ କରଛିତେ।ି 
ଘକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅତେଗ୍ଥତ କପାଘଳଶ୍ୱର 
ପଞ୍ଚାୟତର ଆଳଜିଙ୍ା ଗ୍ାମର ଜୟଘଦବ 
ଦାସଙ୍କ ପତ୍ୀ ଜୟତେୀ ଦାସ ଜଘଣ 
ଦନିମଜୁରଆି ଅଟତେ।ି ଘଦୈନକି ମଲୂଲାଗ ି
ପତପିତ୍ୀ ତାଙ୍କ ଗରବି ପରବିାରର 
ଭରଣଘପାଷଣ କରରିା’ତେ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଆବାସ ଘ�ାଜନାଘର େରଟଏି ପାଇବାକୁ 
ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ପ�୍ଥ୍ୟତେ ଘଦୌଡ଼ ି ଘଦୌଡ଼ ି
ନୟାତେ ଘହବା ପଘର ଘଶଷଘର ଘସ 
ମଙ୍ଳବାର ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ 

ଘଭଟ ି ଏଥିପାଇ ଁ ନଘିବଦନ କରଥିିଘଲ। 
ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ାପାଳ ତାଙ୍କ ଆଘବଦନକୁ 
ଘକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବେିଓିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ 
ଘଦଇ ଜୟତେୀଙୁ୍କ ଆବାସ ଘ�ାଜନାଘର 
େରଟଏି ଘ�ାଗାଇ ଘଦବାକୁ 
ନଘିଦେ୍ଥଶ ଘଦଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ଆଳ,ି ୨୨ା୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ଜୀବକିା ମଶିନ ପକ୍ରୁ ନଆିଳ ପଞ୍ଚାୟତର 
ଘଗୌଡ଼ପଟଣାଠାଘର ଦୁଇଟ ି ପ୍ରେକ୍ସନ ୟନୁଟି ଉଦୋଟତି ଘହାଇ�ାଇଛ।ି ବେିଓି 
ଦ୍ଘିବନୁ୍ ଦାସ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାଘବ ଘ�ାଗଘଦଇ ଘଗାଟଏି ଅଟାକଳ ଓ ଘଗାଟଏି 
ମଢୁ ି ପ୍ରସୁ୍ତତ ଘମସନିକୁ ଆନୁଷ୍ାନକି ଭାଘବ ଉଦୋଟନ କରଥିିଘଲ। ନଆିଳ 
ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂେ ପକ୍ରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାର ଓ ମା’ ଦୁଗ୍ଥା ସ୍ୟଂ ସହାୟକ 
ଘଗାଷ୍ୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଥିବା ଋଣ ଅର୍ଥଘର ସ୍ାପତି ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମଘର 
ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳର ମାଆମାଘନ ସ୍ାବଲମ୍ୱୀ ଘହାଇପାରଘିବ ଘବାଲ ି ଉପସ୍ତି ଅତଥିି 
ମତ ପ୍ରକାଶ କରଥିିଘଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଘର ବପିଏିମ୍  ହମିାଂଶ ୁ ଭଦ୍ର, 
ବପିସି ି ଘମାନାଲସିା ନାୟକ, ଗ୍ାମ ଉତରାନର ନହିାର ସ୍ାଇଁ ପ୍ରମଖୁ ଘ�ାଗ 
ଘଦଇଥିଘଲ। ଘଗାଷ୍ୀ ପକ୍ରୁ ସଭାଘନତ୍ରୀ ଘଜ୍ୟାତ୍ସାରାଣୀ ଦାସ, ସମ୍ାଦକିା 
ସ୍ର୍୍ଥଲତା ଘବଘହରା, କବତିା ପରଡ଼ିା କା�୍ଥ୍ୟକ୍ରମ ପରଚିାଳନା କରଥିିବାଘବଘଳ 
ସଆିରପ ି ମଧସୁ୍ତିା ସାମଲ, ତଘିଳାର୍ମା ଘଜନା, ଛଇଳା ପ୍ରଧାନ, ମନିତୀ 
ଦାସ ପ୍ରମଖୁ ସହଘ�ାଗ କରଥିିଘଲ। ସମସ୍ତ କା�୍ଥ୍ୟକ୍ରମକୁ ନଆିଳ ଏମବଘିକ 
ତଘିଳାର୍ମା ମହାତେ ି ଓ ସଆିରପ ି ରଙ୍ଳତା ସାହୁ ସଂଘ�ାଜନା କରଥିିଘଲ।

ରାଜେନେିା, ୨୨ା୯(ସମସି): ଆଦାନୀଙ୍କ 
ମାଲକିାନାଘର ଚାଲଥିିବା ବଭିନି୍ନ ବନ୍ରଘର 
ନଶିାଦ୍ରବ୍ୟର ଘଚାରାଚାଲାଣ େଟଣା ସାମା୍କୁ 
ଆସବିା ପଘର ଧାମରା ବନ୍ରଘର ଏଭଳ ିକାରବାର 
ଚାଲଥିିବା ଘନଇ ସଘନ୍ହ ଘଦଖାଘଦଇଛ।ି

ଗତ ଶନବିାର ଅପରାହ୍ଘର ଗଜୁରାଟର କଚ୍ଛ 
ସହରର ମନୁ୍ଦ୍ରା ଘପାଟ୍ଥରୁ ଦୁଇଟ ି କଘଣ୍ଟନରଘର 
୩ ହଜାର ଘକଜ ି ଘହଘରାଇନ ଜବତ ଘହବା 
ଖବର ସାରା ଭାରତକୁ ଚତିୋଗ୍ସ୍ତ କରଘିଦଇଥିଲା। 
ଧରାପଡ଼ଥିିବା ଏହ ି ୯ହଜାର ଘକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ଘହଘରାଇନ ଆଫଗାନସ୍ତାନରୁ ଆସଥିିବା ସଚୂନା 
ମଳିଛି।ି େଆିରଆଇ, କଷ୍ମ ଓ ଗଜୁୁରାଟ ପଲୁସିର 
ମଳିତି ସଚ୍ଚ୍ଥ ଅଘରସନଘର ଧରାପଡ଼ଥିିବା ଏହ ି

ବଡ଼ଧରଣର ନଶିାଦ୍ରବ୍ୟ ଘଚାରାଚାଲାଣଘର ଘ� 
ଧାମରା ଘପାଟ୍ଥ ସାମଲି ନ ଥିବ, ତାହାକୁ ଘନଇ 
ସଘନ୍ହ ବଢ଼଼ବିାଘର ଲାଗଛି।ି ସମଦୁ୍ର ପରଘର 
ବଘିଦଶରୁ ନଶିାଦ୍ରବ୍ୟ ଘଚାରା ଚାଲାଣର ବଡ଼ 
ଖଲୁାସା ପଘର ଏହାର ଘଚର ଧାମରା ବନ୍ର �ାଏ 
ଲମ୍ୱଥିିବା ଅସମ୍ଭବ ଘହାଇ ନ ଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଜୀବୀ 
ଏଭଳ ି େଟଣାଘର ସଘନ୍ହ ପ୍ରକାଶ କରଛିତେ।ି ପରୂା 
ଟମିର ଘଖାଳତାେ ପଘର ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଘଦଶର 
ବଜିୟୱାୋକୁ �ବିାକୁ ଥିବାଘବଘଳ ଓଡ଼ଶିାର କଛି ି
ଦନି ଧର ି ଘବଧେକ ଘଚାରାଚାଲାଣ ଚାଲବିା ସହ 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଘର ବହୁ ଘକାଟ ି ଟଙ୍କାର ଘହଘରାଇନ 
ଜବତ ମଧ୍ୟ ଘହାଇଛ।ି

ଓଡ଼ଶିାର ଜଘଳଶ୍ୱର, ବାଘଲଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, 

�ାଜପରୁ ଓ ଭୁବଘନଶ୍ୱର ବସଷ୍ାଣ୍ଡରୁ ଘକାଟ ି
ଘକାଟରୁି ଊଦ୍ଦ୍୍ଥ ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ୟର ଘହଘରାଇନ ଜବତ 
ଘହବା ପଘର ଏହାର ଧାମରା ବନ୍ର ଲଙି୍କ ଘନଇ 
ସଘନ୍ହ ବଢ଼଼ଛି।ି ଗତ କଛିଦିନି ପବୂ୍ଥରୁ ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ 
ତହସଲିର ଜଘଣ ଡ୍ାଇଭରଙ୍କ ସମ୍କୃ୍ ି ଜଲି୍ାଘର 
ନଶିାଦ୍ରବ୍ୟ ରାଘକଟର ଚଚ୍ଚ୍ଥା ବଢ଼ା଼ଇଥିବାରୁ ପଘଡ଼ାଶୀ 
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ାର ଧାମରା ବନ୍ର ମଧ୍ୟ ଘଚାରାଚାଲାଣର 
ସଘନ୍ହକୁ ଦୃଢୀଭୂତ କରଛି।ି ଘତଘବ ଓଡ଼ଶିାର 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରୁ ଗତ ଦୁଇମାସ ମଧ୍ୟଘର ଜବତ 
ଘହାଇଥିବା ନଶିାଦ୍ରବ୍ୟର ଘଚାରାଚାଲାଣକୁ ନଘିରଖି 
ଘଦଖିଘଲ ଏହା ବଘିଶଷ କର ି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳଘର 
ପ୍ରଭାବ ବସି୍ତାର କରଥିିବାରୁ ଧାମରା ଘପାଟ୍ଥର 
ଲଙି୍କରୁ ଏହା ଘ�ାଗାଣ ଘହଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ ଅନୁଘମୟ।

ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ େ�ୟାଷଣୟା ଦୟାବେିେ ସପିଆିଇେ ବେିକ୍ଷୟାଭ

ଆବୟାସ ପୟାଇଁ ଅତ ିେିକି୍ 
ଜଲି୍ୟାପୟାଳଙ୍କୁ  �କୁହୟାେ ିକେଲ ଜୟନ୍ୀ

ଓଡ଼ଶିୟା ଜୀବକିୟା ମଶିନ ପ୍ରୟୟାସେେ 
ଦକୁ ଇଟ ିପ୍ରଡକ୍ସନ ୟକୁନଟି ଉଦ୍ �ୟାଟତି

ଆଳ,ି ୨୨ା୯(ସମସି): ଆଳରି ବଭିନି୍ନ 
ଜନଘସବା ଘକନ୍ଦ୍ରଘର ପ୍ରବଳ ଭଡ଼ି ଘଦଖିବାକୁ 
ମଳୁିଛ।ି ସକାଳ ୭ଟାରୁ ରାତ ି ୧୨ଟା �ାଏ 
ମହଳିାମାଘନ ଘେର ି ରହୁଛତେ।ି ଇ-ରେମ 
କାେ୍ଥ କରବିା ପାଇ ଁ ଏହ ି ଭଡ଼ି ଘହଉଛ।ି ଏହ ି
କାେ୍ଥଘର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ଗିତ 
ତର୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସହତି ଆଧାର 
ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ୱର ଲଙି୍କ 
କର ିଏହ ିକାେ୍ଥ ୋଉନଘଲାେ 
କରବିା ପଘର ଘକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ରୁ ତୁରତେ 
ଘଦଢ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସଥୁିବା 
ଗଜୁବ ପ୍ରଚାର ଘହାଇ�ବିା 
ପଘର ଅସମ୍ଭାଳ ଭଡ଼ି ଘହଉଛ।ି ମହଳିାମାଘନ 
ଏହ ିକାେ୍ଥ ପାଇବା ପାଇ ଁେଣ୍ଟା େଣ୍ଟା ଜନଘସବା 
ଘକନ୍ଦ୍ରଘର ଅଘପକ୍ା କରୁଛତେ।ି ନା ମହୁଘଁର 

ଅଛ ିମାସ୍ ନା ସାମାଜକି ଦୂରତା। କଘରାନାର 
ତୃତୀୟ ଲହର ଆଶଙ୍କା ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବବି୍ରତ କର ି
ରଖିଥିବାଘବଘଳ ଏଭଳ ି ପରସି୍ତି ପନୁବ୍ଥାର 
କଘରାନାକୁ ନମିନ୍ତଣ କରପିାଘର ଘବାଲ ି
ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଘର ଇ-ରେମ 

କାେ୍ଥ କ’ଣ ପାଇ ଁଘହଉଛ,ି ଘସ ସମ୍କ୍ଥଘର କଛି ି
ସ୍ପଷ୍ ସଚୂନା ନାହ ିଁ। ଘସଥି ପାଇ ଁଦଆି�ାଇଥିବା 
ଘଟାଲଫି୍ ନମ୍ୱରକୁ ଘ�ଘତ ଘଚଷ୍ା କଘଲ ମଧ୍ୟ 

ଏହା ସଂଘ�ାଗ ଘହଉ ନାହ ିଁ। ଏହ ିକାେ୍ଥ କରବିା 
ପାଇ ଁ ସ୍ଳବଘିଶଷଘର ୬୦ରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା 
ପ�୍ଥ୍ୟତେ ନଆି�ାଉଛ।ି ଏ ସମ୍କ୍ଥଘର ଜଲି୍ା ରେମ 
ବଭିାଗ କମି୍ୱା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖଘର ଘକୌଣସ ି
ସଚୂନା ନାହ ିଁ। ଘକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଲି୍ା ଚାଜ୍ଥଘର ଥିବା 

ରେମ କମସିନର ମଘହଶ୍ୱର 
ନାୟକଙୁ୍କ ପଚାରବିାରୁ 
ଘସ କହଛିତେ,ିଏ ସମ୍କ୍ଥଘର 
ସରକାରୀ ଭାଘବ ଆମ 
ପାଖଘର ଘକୌଣସ ି ସଚୂନା 
ନାହ ିଁ। ଘଲାକ କାେ୍ଥ ଆଣ ି
ଘଦଖାଇବାରୁ ଏଭଳ ି
କା�୍ଥ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲଛି ି ଘବାଲ ି

ଆଘମ ଜାଣବିାକୁ ପାଇଲୁ। ଏ ଦଗିଘର 
ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତଘକ୍ପ କର ିଏହାକୁ ସବୁ୍ୟବସ୍ତି 
କରବିାକୁ ସାଧାରଣଘର ଦାବ ି ଘହାଇଛ।ି

ମକୁନ୍ଦୟା େପୟାଟ୍ଟେକୁ  େହେେୟାଇନ ଜବତ ପେେ ସେନ୍ହେେ ଧୟାମେୟା ବନ୍େ

ଇ-ଶ୍ରମ କୟାଡ୍ଟ ବଢ଼ୟାଇପୟାେେ କେେୟାନୟା

େ�ୟା-ଖୟାଦ୍ ବଣ୍ଟନ
ନାଉଗାଁ,୨୨ା୯(ସମସି): ଲେଚୁାପଜନତି 
ବଷ୍ଥାଘର ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ସମ୍ରୂ୍୍ଥ ଜଳମଗ୍ନ 
ଅବସ୍ାଘର ରହଛି।ି ଘଲାଘକ ନାହ ିଁ ନ ଥିବା 
ଅସବୁଧିାର ସମ୍ଖୁୀନ ଘହଉଥିବାଘବଘଳ 
ଏହ ି ବ୍ଲକଘର ରହଥିିବା ଗହୃପାଳତି 
ପଶଙୁ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପଜୁଛି।ି 
ବଲିବାେ ି ସବୁ ପାଣଘିର ବୁଡ଼ ି ରହଥିିବାରୁ 
ଗାଈଘଗାରୁ, ଘଛଳ,ି ଘମଣ୍ାଙ୍କ ଚରବିା ପାଇଁ 
ଘକୌଣସ ି ସ୍ାନ ନାହ ିଁ। �ାହାକୁ ଦୃଷ୍ଘିର 
ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ରୁ ନାଉଗାଁ ଘଗାଷ୍ୀ 
ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍ସା ଅଧିକାରୀ ୋକ୍ର ରାଜା 
ଉଦୟଭାନୁ ରାଉତଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନଘର ଉକ୍ 
ବ୍ଲକର ୧୬ଟ ି ପଞ୍ଚାୟତଘର ଗହୃପାଳତି 
ପଶଙୁ୍କ ପାଇଁ ଘମାଟ ୮୮ ଘମଟ୍ରକି୍  
ଟନ ଘଗା-ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରା�ାଇଛ।ି 
ପ୍ରଘତ୍ୟକ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ପ୍ରାଣୀଧନ 
ନରିୀକ୍କ ସହଘ�ାଗ କରଥିିଘଲ।

ବାଲେୁିଦା, ୨୨ା୯(ସମସି): ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକର 
ଅଗ୍ଣୀ ଘସ୍ଚ୍ଛାଘସବୀ ସଂଗଠନ ଘଜାସା ପକ୍ରୁ 
ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକର 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଘର ଘେଙୁ୍ 
ସଘଚତନ କା�୍ଥ୍ୟକ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ତି ଘହାଇ�ାଇଛ।ି 
ସଂଗଠନ ପକ୍ରୁ ଘେଙୁ୍ 
ଘରାଗୀ ଚହି୍ଟ କରା�ାଇ 
ଚକିତି୍ସା ଦାୟତି୍ୱ ଗ୍ହଣ 
କରା�ାଇଛ।ି ଏହ ି
ଅନୁଷ୍ାନର ସଦସ୍ୟ ବଭିନି୍ନ 
ଗ୍ାମକୁ �ାଇ ସ୍ାନୀୟ 
ଆଶା, ଅଙ୍ନବାେ,ି ସ୍ାସ୍୍ୟକମ୍ଥୀଙ୍କ ସହାୟତାଘର 
ଘେଙୁ୍ ଓ ଚଘିକନ ଗନୁଆି ଘରାଗ ବଷିୟଘର 
ସଘଚତନ କରାଇବା ସହ ଏହାର ପ୍ରତକିାର ପାଇଁ 
ପରଘିବଶ ସଫା ରଖିବା, େଘର ମଶାର ି ଟାଙ୍ ି
ଘଶାଇବା, ଆଖପାଖଘର ଥିବା ଆବଜ୍ଥନା ପାଣକୁି 

ନଷି୍ାସନ କରବିା ଓ ଅଳଆି ଆବଜ୍ଥନା ପରଷି୍ାର 
କରବିାକୁ ପରାମଶ୍ଥ ଘଦଇଥିଘଲ। ଏହ ି ସଘଚତନତା 

କା�୍ଥ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରଘର ୮ଜଣ ଘେଙୁ୍ ଘରାଗୀ ଚହି୍ଟ 
କରାଇ ଅନୁଷ୍ାନ ପକ୍ରୁ ଘସମାନଙୁ୍କ ଚକିତି୍ସା ପାଇଁ 
ପଠା�ାଇଛ।ି ଏଥିଘର ଜଲି୍ା ଘମଘଲରଆି ଘସଲର 
ସଦସ୍ୟ କଘିଶାର କୁମାର ସ୍ାଇଁ ଉପସ୍ତି ରହ ି ଏହ ି
ଅଭ�ିାନଘର ସଘଚତନ ବାର୍୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରଥିିଘଲ।

େଜୟାସୟା ପକ୍ଷେକୁ  େଡଙ୍ଗକୁ  ସେେତନତୟା



ଗରୁୁବାର
୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର

୨୦୨୧ 55
www.sakalaepaper.com

#ûc Ròfäû#ûc Ròfäû

 �ସରକାରୀ ନୟିମକୁ ଅଣଦେଖା

ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ାଳୟର କର୍ଯଚାରୀରାନେ ପନି୍ଧୁ ୋହାନ୍ ିରାସ୍କ

ଅମରାବତୀ ପୀଠରର 
ସନୁଆି ରେଟ ି

ବ୍ାସେଗର ପ୍ରଶାସେର ବଫିଳତା ପ୍ରକାଶ କରବିା ପନର...

ଚହି ିଁକ ିଉଠନିେ ନପୌର େବି୍ଯାହୀ ଅଧିକାରୀ 

ଅସହାୟ ରହଳିାଙ୍ଧୁ  ବଞ୍ବିାର ରାହା ନେଖାଇୋ ‘ଅସହାୟର ବନ୍ଧୁ’ ସରେତନତା ଶବିରି 

ଧମ୍ମଶାଳା,୨୨ା୯(ସମସି): ନଜି ସଗାଡସର 
ନସିଜ ଠଆି ସେବ ଗୀତାଞ୍ଜଳ।ି ଏ ବୟେସର 
ଆଉ କାୋ ୍ାଖସର ଦୟାର ୍ାତ୍ର ସେବନ।ି 
୍ର ଦୁଆରକୁ ଯବିନ।ି ଦୁଇ ଝଅିଙୁ୍ ଭଲସର 
ଦ ି ଗଣୁ୍ା ଖାଇବାକୁ ୍ନି୍ବିାକୁ ସଦବ, 
୍ାଠଶାଠ ୍ଢ଼ାଇ ଭଲ ମଣଷି କରବି। 
ଗୀତାଞ୍ଜଳରି ଏମତି ି ସ୍ୱ୍୍ନ ୋକାର କରବିା 
୍ାଇଁ ଆସଗଇ ଆେଛି ି ‘ଅେୋୟର ବନୁ୍’। 

ଧମ୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳସର ଗରବି ଓ ଅେୋୟ 
ମଣଷିମାନଙ୍ ୍ାଇଁ କାଯ୍ମ୍ୟ କରଆିେଥୁିବା 
ଅଗ୍ରଣୀ ୋମାଜକି ସେବା ଅନୁଷ୍ାନ 
‘ଅେୋୟର ବନୁ୍’ ଜସଣ ଅେୋୟ ମେଳିା 
ଓ ତାଙ୍ ୍ଲିାଙୁ୍ ଆତ୍ମନଭି୍ମରଶୀଳ େେ 
ବଞ୍ଚବିା ୍ାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ା ଗ୍ରେଣ କରବିା 
ଘଟଣା ଚର୍୍ମାର ବଷିୟ ସୋଇଛ।ି ମଳିଥିିବା 
େଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ, ସଜନା୍ରୁ ଥାନା 

ମଧେୁଦୂନ୍ରୁ ଗ୍ରାମସର ବା୍ ଘସର ରୁେନ୍ ି
ଗୀତାଞ୍ଜଳ ି ଓଝା। ସକୌଣେ ି କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀ 
ତାଙୁ୍ ବଦିା କରସିଦବା ୍ସର ବା୍ଘସର 
ବା୍ା-ମାଆଙ୍ ୍ାଖସର ଦୀଘ୍ମ ବଷ୍ମ ସେଲା 
ଆଶ୍ରୟ ସନଇଛନ୍।ି ତାଙ୍ର ୨ଟ ି ଝଅି ମଧ୍ୟ 
ଅଛନ୍।ି ସକସତଦନି ବା୍ାମାଙ୍ କାନ୍ସର 
ସବାଝ ସେସବ। ଦୁଇ ବଢ଼ଲିା ଝଅିଙୁ୍ 
କ ି୍ ର ି ମଣଷି କରସିବ ସେେ ି କଥା ତାଙୁ୍ 
ବାରମ୍ବାର ଚନି୍ାଗ୍ରସ୍ତ କରୁଥିଲା। ଏେ ିଖବର 
‘ଅେୋୟର ବନୁ୍’ ନକିଟସର ୍େଞ୍ଚବିା 
୍ସର େଦେ୍ୟମାସନ ୫୦ େଜାର ଟଙ୍ା 
ଅଥ୍ମ ସଯାଗାଡ କର ି ଗୀତାଞ୍ଜଳଙି୍ ନମିସନ୍ 
ଏକ ସଛାଟଆି ଭୁଷାମାଲ ସଦାକାନ ସଖାଲ ି
ସଦଇଛନ୍।ି ବ୍ୟବୋୟର ଲାଭାଂଶସର 
୍ରବିାର ଚଳାଇବା ୍ାଇଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳଙୁି୍ 
ନସିବଦନ କରଛିନ୍।ି ସତସବ ଗୀତାଞ୍ଜଳ ି
ଆଗାମୀ ଦନିସର ଏେ ି ବ୍ୟବୋୟକୁ ୍ଞୁ୍ଜ ି
କର ି ୍ରବିାର ପ୍ରତସି୍ାଷଣ କରସିବ ଓ 
ସ୍ୱ୍୍ନକୁ ୋକାର କରସିବ ଏେ ିଆଶା ରଖିଛନ୍ ି
ଅନୁଷ୍ାନର େଦେ୍ୟମାସନ।

ରେନାପରୁ, ୨୨ା୯(ସମସି)

ଧମ୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ସଜନା୍ରୁ ଥାନା ଅଧୀନ 
ଏଣ୍ଳବା ୍ଞ୍ଚାୟତର ରାଧାକାନ୍୍ରୁ। 
ଏେ ି ଗ୍ରାମଟ ି ଏସବ ସଚାରା ସଦଶୀ ମଦ 
ବ୍ୟବୋୟର ଭୂସ୍ୱଗ୍ମ ୍ାଲଟ ି ଯାଇଛ।ି 
ଆଜକୁ ସବଶ କଛିଦିନି ସେଲା ଏେ ିଗ୍ରାମସର 
ସଚାରା ସଦଶୀ ମଦ ବ୍ୟବୋୟ ବ୍ୟା୍କ 
ଭାସବ ଚାଲଥିିଲାସବସଳ ଜସନୈକ ମେଳିା 
ଏେ ି ସଚାରା ସଦଶୀ ମଦ କାରବାରର 
ରାଣୀ ୍ାଲଟଥିିବା ଆସଲାଚନା ସେଉଛ।ି 
େଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଧାକାନ୍୍ରୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ 
ରାସ୍ତା ଏେ ି ୍ଞ୍ଚାୟତର ମଖୁ୍ୟ ରାସ୍ତା। 
ଫଳସର ଏେ ିଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ସଦଇ ପ୍ରତଦିନି 

ଶେଶେ େଂଖ୍ୟାସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ୋଧାରଣ 
ସଲାକ ବଭିନି୍ନ ବଦି୍ୟାଳୟ, ମୋବଦି୍ୟାଳୟ, 
େରକାରୀ ଓ ସବେରକାରୀ 
କାଯ୍ମ୍ୟାଳୟକୁ ଗତାଗତ 
କରନ୍।ି ଏେ ିଗ୍ରାମସର 
ସଦଶୀ ମେୁଲ ିମଦର 
ବ୍ୟା୍କ ବ୍ୟବୋୟ 
ଚାଲଥିିବାରୁ ବେୁ 
ସଲାକ ଗ୍ରାମକୁ ଆେ ି
ମଦ୍ୟ୍ାନ କର ି
ମାତାଲ ସେଉଛନ୍।ି ବେୁ େମୟସର 
ମଦ୍ୟ୍ମାସନ ମାତାଲ ସୋଇ ରାସ୍ତାସର 
ଗଣ୍ସଗାଳ କରବିା େେତି ଅଶ୍ରାବ୍ୟ 
ଭାଷାସର ଗାଳଗିଲୁଜ କରୁଛନ୍।ି ଫଳସର 

ଏେ ି ରାସ୍ତାସର ଯାଉଥିବା ୍ଥଚାରୀ 
ଗତାଗତ ସବସଳ ନଜିକୁ ଅେରୁକ୍ତି 
ମଣଛୁନ୍।ି ବସିଶଷ କର ିମେଳିା ଓ ଯବୁତୀ 
ଏ େ ି ରାସ୍ତାସର ଯବିା 

୍ାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍।ି 
କମ ମଲୂ୍ୟସର ଏେ ି

ସଦଶ ି ମଦ ବକି୍ରୟ 
ସେଉଥିବାରୁ ଏୋକୁ 
୍ଇିବା ଦ୍ାରା ବେୁ 

ଯବୁକ ବ ି୍ ଥଗାମୀ 
ସେଉଛନ୍।ି ପ୍ରତଦିନି ମଦ୍ୟ୍ ମାସନ ନଜି 
୍ରବିାରସର ଅଶାନ୍ ି େଷୃ୍ ି କରବିାରୁ ବେୁ 
୍ରବିାର ଉଜୁଡବିା ସ୍ତିକୁି ଆେଲିାଣ।ି 
ଆଜକୁ ଦୀଘ୍ମ ଦନି ସେଲା ଏେ ି ଗ୍ରାମସର 

ବ୍ୟା୍କ ସଚାରା ସଦଶୀ ମଦ କାରବାର 
ସେଉଥିବା ସନଇ ଜନୋଧାରଣ ଚର୍୍ମା 
ଆସଲାଚନା କରୁଥିଲାସବସଳ ୍ଲୁେି 
କମି୍ବା ଅବକାରୀ ବଭିାଗ ଦୃଷ୍କୁି ଏୋ 
କଭିଳ ି ଆେନୁାେ ିଁ ତାୋ ୋଧାରଣସର 
ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ େଷୃ୍ ି କରଛି।ି ଗ୍ରାମର ଏେ ି
ସଚାରା ମଦ ସବ୍ାର ୍ଲୁେି ଓ 
ଅବକାରୀ ବଭିାଗର ନଜରସର ନା 
ନଜର ଉୋଡସର ଚାଲଛି ି ସେ ସନଇ 
ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ େଷୃ୍ ି ସୋଇଥିଲାସବସଳ 
ଗ୍ରାମର ବେୁ ବୁଦ୍ଜିୀବୀ କନୁି୍ ଏୋ 
୍ଲୁେି ଓ ଅବକାରୀ ବଭିାଗର ନଜରସର 
ଚାଲଥିିବା କେ ି ଉର୍ ଅଧିକାରୀ ଏ ସନଇ 
ଦୃଢ ୍ଦସକ୍୍ ସନବାକୁ ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି

ଧମ୍ମଶାଳା,୨୨ା୯(ସମସି)

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରସତ୍ୟକ ୍ରବିାର ୍ାଖସର ୍େଞ୍ଚବି ଶଦୁ୍ 
୍ାନୀୟ ଜଳ। ଏ ସନଇ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍ ଜଳ ଜୀବନ 
ମଶିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ରାଜ୍ୟ େରକାରଙ୍ର ବେଧୁା, 
ଡଏିମଏଫ୍  ଓ ବୃେତ ଜଳ ସଯାଗାଣ ଆଦ ିପ୍ରକଳ୍ପ କାଯ୍ମ୍ୟ 
କରୁଛ।ି କନୁି୍ ଠକିାଦାର ଓ ବଭିାଗୀୟ ଯନ୍ତୀମାନଙ୍ 
ଅବସେଳାରୁ ବେୁ ୍ଞ୍ଚାୟତସର ଜଳ ସଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର 
ଅଗ୍ରଗତ ି ଆଶାନୁରୂ୍କ ସୋଇ୍ାର ି ନାେ ିଁ। ନମି୍ମାଣଧିନ 
ଜଳ ସଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁକିର ଆରମ୍ଭ ଓ ସଶଷର 
ବଷଷିକଆି ଅବଧି ସଶଷ ୍ସର ମଧ୍ୟ ସକଉଁଠ ି୨୫ ପ୍ରତଶିତ 
ତ ସକଉଁଠ ି ୬୦ ପ୍ରତଶିତସର ନମି୍ମାଣ କାମ ଅଟକଛି।ି 
ବ୍ଲକର ଅସରଇକଣା, ଚେଟା, ଚକ୍ରଧର୍ରୁ, ସକ୍ତ୍ର୍ାଳ, 
ସନଉଳ୍ରୁ, ୍ାଖର, ୍ାଟ୍ରୁ, ସରଖିସଦଈ୍ରୁ, 
େମ୍ାରୁ, େନୁ୍ଦରଆି ଓ ତରଞ୍ଜଆି ଆଦ ି୧୧ ୍ଞ୍ଚାୟତର ୧୪ 
ଗ୍ରାମର ୨୩୫୨ ୍ରବିାରକୁ ଟ୍ୟାପ୍  ସଯାସଗ ୍ାନୀୟ 
ଜଳ ଶତ ପ୍ରତଶିତ ସଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି ସେେ ି୍ ର 
୭୦ ପ୍ରତଶିତ ତଳକୁ ୯୦୮ଟ ି ଗାଁକୁ ପ୍ରତ ି ୍ରବିାରକୁ 
ଟ୍ୟା୍ େଂସଯାଗ ଦଆିଯାଇଛ ି ସବାଲ ି େରକାରୀ ତଥ୍ୟ 
କେୁଛ।ି କନୁି୍ ବାସ୍ତବତା ଭନି୍ନ। ଏେ ିବ୍ଲକ ବୃନ୍ଦାସଦଈ୍ରୁ 
୍ଞ୍ଚାୟତ ସଗାବନି୍ଦ୍ରୁ ଗ୍ରାମସର। ଦୀଘ୍ମ ଦନି ସେବ ଏେ ି
ଅଞ୍ଚଳର ୍ାନୀୟ ଜଳ େଙ୍ଟ ମଖୁ୍ୟ େମେ୍ୟା ଭାସବ ଉଭା 
ସୋଇଛ।ି ୨୦୧୯ମେେିା ମାର୍୍ମ ୧୨ତାରଖିସର ଏଠାସର 
୮୯ ଲକ୍ ୪୪ େଜାର ୨ଶେ ଟଙ୍ା ବ୍ୟୟସର ଏକ ବେଧୁା 
ସଯାଜନାସର ନମି୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏୋକୁ ଧମ୍ମଶାଳା 
ବଧିାୟକ ପ୍ରଣବ କୁମାର ବଳବନ୍ରାୟ ଶଳିାନ୍ୟାେ 
କରଥିିସଲ। ଠକିାଦାର ନମି୍ମାଣ କାଯ୍ମ୍ୟ ସଶଷ କରଛିନ୍।ି 

କନୁି୍ ବଦୁି୍ୟତ େଂସଯାଗ ନଥିବାରୁ ୪ ସଗାଟ ି ଗ୍ରାମର 
ସଲାକମାସନ ସ୍ୱଚ୍ଛ୍ାଣ ି ୍ାଇବାରୁ ବଞ୍ଚ ିତି ସେଉଛନ୍।ି 
ଗ୍ରାମବାେୀଙ୍ ୍କ୍ରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭସିଯାଗ ସୋଇଥିସଲ 
ମଧ୍ୟ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାସନ କର୍୍ମ୍ାତ କରୁନାୋନ୍।ି 
ସେମାନଙ୍ର ଖାମଖିଆଲ ି ମସନାଭାବ ସଯାଗ ୁ ଏୋ 
କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ମ ସୋଇ୍ାରୁନାେ ିଁ। ୍ାନୀୟ ଜଳ ସଯାଗାଣ 
ନମିସନ୍ ୍ାଇ୍ ଲାଇନ ବଛିାକାଯ୍ମ୍ୟ ସକସତକାଂଶସର 
ସଶଷ ସୋଇଥିବା ସବସଳ ଆଉ ସକସତକ ସ୍ାନସର 
ଟ୍ୟାପ୍  ଷ୍ାଣ୍ ତଆିର ିସୋଇ ବନ୍ଦ ଅଛ।ି କଛି ିଦନି ତସଳ 
ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାସନ ସଲାକ ସଦଖାଣଆି ଭାସବ 
ବୁଲ ି୍ଳାଇଯାଆନ୍ ିସବାଲ ିଗ୍ରାମବାେୀଙ୍ ଠାରୁ ଶଣୁବିାକୁ 

ମଳିଛି।ି େଚୂନା ସଯାଗ୍ୟ ସଯ, ଧମ୍ମଶାଳା ବ୍ଲକସର ୫୦ଟ ି
୍ାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯ୍ମ୍ୟ କରୁଛ ିସବାଲ ିଜଣାଯାଏ। କନୁି୍ 
ବଭିାଗୀୟ କାଯ୍ମ୍ୟାଳୟରୁ େଚୂନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳସର 
ମଳିଥିିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୧୫-୧୬ ଠାରୁ ୨୦୨୦-
୨୧ଜାନୁଆରୀ ମାେ େଦୁ୍ା ୍ାଇ୍ ଜଳସଯାଗାଣ ନମିସନ୍ 
୨୯ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ନମି୍ମାଣ ୍ାଇଁ ବଭିାଗୀୟ ସଟଣ୍ର ସୋଇଛ।ି 
ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ବେଧୁା ସଯାଜନାସର ଅରଙ୍ାବାଦ, 
୍ରୁୁଣାବଉଳମାଳ, ସୋସରଇ, ଚକ୍ରଧର୍ରୁ, ରାଇଛନ୍ା, 
୍ାଟ୍ରୁ, ଅରଖ୍ଦା, ସଗଙୁ୍ଟଆି ସ୍ାନସର ଥିବା ଆଦ ି
୮ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁକି ସଶଷ ସୋଇଛ।ି ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁକିରୁ 
୍ାଇପ୍  ଜଳ ସଯାଗାଣ ଆରମ୍ଭ ସୋଇଛ।ି ଅନ୍ୟ ୨୧ଟ ି

ସ୍ାନସର କାଯ୍ମ୍ୟ ଚାଲଥିିବା େଚୂନା ମଳିଛି।ି ୍ଞ୍ଚାୟତର 
ଜନେଂଖ୍ୟା ଆଧାରସର ୫୦ େଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି୨ 
ଲକ୍ ଲଟିର ୍ଯ୍ମ୍ୟନ୍ ଜଳ େଂରକ୍ଣ କ୍ମତା ବଶିଷି୍ ଓଭର 
ସେଡ୍  ୍ାଣ ି ଟାଙି୍ ଗଡୁକି ନମି୍ମାଣ ସୋଇଥାଏ। ସଗାଟଏି 
ସଗାଟଏି ପ୍ରକଳ୍ପସର ୬୦ ଲକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ଦୁଇ 
ସକାଟ ିଟଙ୍ା ୍ଯ୍ମ୍ୟନ୍ ବନିସିଯାଗ ସୋଇଛ।ି

 ସେେ ି୍ ର ି ୧୬୦ ସକାଟ ି ଟଙ୍ା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳସର 
ଏେ ି ବ୍ଲକସର ବୃେତ ୍ାନୀୟ ଜଳ ସଯାଗାଣ କାଯ୍ମ୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ ସୋଇଛ।ି ରାଇଛନ୍ା ୍ଞ୍ଚାୟତର ବାଲକୁିଦଆି 
ନକିଟରୁ ବ୍ାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ୍ାଣ ି ଉଠାଯାଇ ସେଠାସର 
ଫିଲଟର କରାଯବିା ୍ସର ଶଦୁ୍ ୍ାନୀୟ ଜଳ ୍ାଇ୍ 
ସଯାସଗ ବ୍ଲକର ୪୦ଟ ି୍ଞ୍ଚାୟତସର ସେବାକୁ ଥିବା ଓଭର 
ସେଡ୍  ଟ୍ୟାଙ୍କୁ ସଯାଗାଣ ସେବ। ସେଠାରୁ ପ୍ରସତ୍ୟକ 
ସଲାକଙ୍ ଘସର ୍ାନୀୟ ଜଳ ୍େଞ୍ଚ ିବି ସବାଲ ିସଯାଜନା 
ରେଛି।ି ବର୍୍ମମ୍ମାନ େଦୁ୍ା କୁମାରୀ, ଥାନୁଆଳ, ତରଞ୍ଜଆି, 
ମେଶିରା, େନୁ୍ଦରଆି, ମଜି୍ମା୍ରୁ, ୍ଟୁଣଆି, କଦମ୍ାଳ, 
େମ୍ାରୁ ଓ ମଧୁ୍ ରୁଗଡ଼ ଆଦ ି୍ଞ୍ଚାୟତସର ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯ୍ମ୍ୟ 
ଚାଲୁ ରେଛି।ି ସେେ ି୍ ର ି ଅସନକ ୍ଞ୍ଚାୟତସର ମାଟ ି
ତସଳ ୍ାଇପ୍  ବଛିା କାମ ଆରମ୍ଭ ସୋଇଛ।ି ୭ େଜାର 
କସିଲାମଟିର ୍ଯ୍ମ୍ୟନ୍ ୍ାଇ୍ ବଛିା ଯବିାର ସଯାଜନା 
ରେଛି।ି ୋଇଦ୍ାବାଦର ସମଘା ଇଞ୍ଜନିୟିରଂି ଆଣ୍ 
ଇନଫ୍ାଷ୍ଟ୍ରକଚର ଏେ ି ସଟଣ୍ର ସନଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି 
୨୦୧୯ ରୁ ୨୦୨୧ ମଧ୍ୟସର ଏେ ି ପ୍ରକଳ୍ପର କାଯ୍ମ୍ୟ ସଶଷ 
ସେବା କଥା। ମାତ୍ର ବର୍୍ମମାନ େଦୁ୍ା ୧୧ଟ ି ସ୍ାନସର 
କାଯ୍ମ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସୋଇଥିବା ସବସଳ ଅନ୍ୟ ୨୯ଟ ିସ୍ାନସର 
ଭୂଇଁରୁ ଉଠି୍ ାରନିାେ ିଁ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଫଳସର ୨୦୨୨ େଦୁ୍ା 
ଏେ ି ପ୍ରକଳ୍ପର େଫୁଳ ସନଇ େସନ୍ଦେ େଷୃ୍ ି ସୋଇଛ।ି

ସବୁଠ ିଅଧପନ୍ତରଆି ପାନୀୟ େଳ ପ୍ରକଳ୍ପ

୨୦୨୨ ସଧୁଦ୍ା ପ୍ରକଳ୍ପ ନଶଷନେଇ ସନଦେହ

ଭଙ୍ା ସ୍ାବ୍  ରରାରତ ିକୋ େକ୍ଷୀୋରାୟଣ ପଜୂା କରଟି ି
ରସଲୁପରୁ,୨୨।୯(ସମସି): କୁଆଖିଆ 
-ଯାଜ୍ରୁ ୨୦ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜ୍ଥ 
୍ାଶ୍ଶ୍ମସର ସଷ୍ଟ୍  ବ୍ୟାଙ୍କ୍   େମ୍ଖୁସର େ୍ଲାବ୍  
ଭାଙ୍ ିଗଳ ି୍ଡ଼ଥିିବା େ୍ଲାବ୍ କୁ ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ 
୍ଜୂା କମଟି ିମରାମତ ିକରଛି।ି ଏ େମ୍କ୍ମସର 
ବଭିାଗୀୟ କରୃ୍୍ମ୍କ୍ଙୁ୍ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା 
େସର୍୍ଶ ଏୋ ମରାମତ ି କରାନଯବିାରୁ 
ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ୍ଜୂା କମଟି ି ୍କ୍ରୁ ଏେ ି
୍ଦସକ୍୍ ନଆିଯାଇଛ।ି 

କୁଆଖିଆ-ଯାଜ୍ରୁ ୨୦ ନମ୍ବର 
ଜାତୀୟ ରାଜ୍ଥ ୍ାଶ୍ଶ୍ମସର ବଷ୍ମାଦସିନ 
ଗଚ୍ଛତି ରେୁଥିବା ବଷ୍ମା ଜଳ ସରେସନଜ୍  
ମାଧ୍ୟମସର ନଷି୍ାେନ ୍ାଇଁ ବଭିାଗ ୍କ୍ରୁ 
ତାରଣିୀ ମନ୍ଦରି ୍ଯ୍ମ୍ୟନ୍ ୍ାଖା୍ାଖି ୩ ଶେ 
ମଟିର ୍ଯ୍ମ୍ୟନ୍ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ୍ାଶ୍ଶ୍ମସର 
ଲକ୍ ଲକ୍ ଟଙ୍ା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ ସରେସନଜ୍  
ନମି୍ମାଣ କରାଯାଇଛ।ି ତାୋ ଉ୍ସର େ୍ଲାବ୍  
ବଛିା ଯାଇଛ।ି ଏେ ି ନମି୍ମାଣ କାଯ୍ମ୍ୟ ସବସଳ 
ବଭିାଗୀୟ ଯନ୍ତୀଙ୍ ଘନ ଘନ ତଦାରଖ 
ୋଙ୍କୁ ଠକିାଦାରଙ୍ େୁ୍ ରଭାଇଜରଙ୍ 
ଉ୍ସ୍ତିସିର ଏେ ି କାଯ୍ମ୍ୟ ନମି୍ମାଣ ସବସଳ 
ବଜାରବାେୀ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରଥିିସଲ ସଯ 
ଏୋର ସ୍ାୟତି୍ୱ ଦୀଘ୍ମ ବଷ୍ମ ୍ଯ୍ମ୍ୟନ୍ ରେବି। 
ସତସବ ୍ରତିା୍ର ବଷିୟ ମାତ୍ର ୩ ମାେ 
ନ୍ରୁୂଣ ୁ ଅେରାଏ ବଷ୍ମାସର ଅତ୍ୟନ୍ ବ୍ୟସ୍ତ 
ବେୁଳ ସ୍ାନ ସଷ୍ଟ୍  ବ୍ୟାଙ୍କ୍   େମ୍ଖୁ େ୍ଲାବ୍  

ଭାଙ୍ ିଗଳ ି୍ଡ଼ଛି।ି ଏୋ େେ ଭତିରର ରଡ୍  
େବୁ ବାୋରକୁ ସଦଖା ସଦବାରୁ ଏୋର 
ନମି୍ମାଣ କାଯ୍ମ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ ନମି୍ନ ମାନର ସବାଲ ି
ଅଭସିଯାଗ ସୋଇଛ।ି ଏେ ି ୍ରସିପ୍ରକ୍ୀସର 
ବଛିାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ େବୁ େ୍ଲାବ୍ ର ସ୍ାୟତି୍ୱ 
ସକସତ ଦନି ସବାଲ ି ୋଧାରଣସର 
ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ େଷୃ୍ ିକରଛି।ି ଏ େମ୍କ୍ମସର ଚଳତି 
ମାେ ୧ ତାରଖି ଦନି “େକାଳ’ସର “ଭାଙ୍ଲିା 
କୁଆଖିଆ ସଷ୍ଟ୍  ବ୍ୟାଙ୍କ୍   େମ୍ଖୁ େ୍ଲାବ୍ ” 
ଶୀଷ୍ମକ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶତି ସୋଇଥିଲା। 
ସତସବ ଦୀଘ୍ମ ଦନି ବତିଯିାଇଥିସଲ ମଧ୍ୟ 
ଏୋର ମରାମତ ି ୍ାଇଁ ବଭିାଗ ୍କ୍ରୁ 
ସକୌଣେ ି ୍ଦସକ୍୍ ନଆିଯାଇନାେ ିଁ। 
କାସଳ ସକୌଣେ ିଅଘଟଣ ସେବ ସେଥି୍ାଇଁ 
ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଜନୋଧାରଣ 

ଆତଙି୍ତ ଅବସ୍ାସର ଥିସଲ। ନକିଟସର 
ଭୁବସନଶ୍ୱରର ମକୁୁଳା ସରେନ୍ ସର ଭାେଯିାଇ 
ଜସଣ ଛାତ୍ରର ସଶାଚନୀୟ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଣାକୁ 
େୃଦୟଙ୍ମ କର ି କାସଳ ଏେ ି ସ୍ାନସର 
ସେ୍ର ି କଛି ି ଅଘଟଣ ଘଟ ି ବଜାରର 
ମାନ ତଳକୁ ଯବିା ଆଶଙ୍ାସର କମଟିରି 
େଭା୍ତ ି ବସନାଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ବରଷି୍ 
େଭ୍ୟ ୍ତିାମ୍ବର ୋମଲ, ସଷ୍ଟ୍  ବ୍ୟାଙ୍କ୍   
ଅବସ୍ତି ୋୋଣୀ ମାସକ୍ମଟ୍  କସମ୍କ୍ଲକ୍ସର 
ସ୍ୱତାଧିକାରୀ ୍ଙ୍ଜ କୁମାର ୋୋଣୀ, ତଳ 
ମେଲାସର ଥିବା ଗ୍ରାେକ ସେବା ସକନ୍ଦ୍ରର 
େସନ୍ାଷ କୁମାର ନନ୍ଦ ପ୍ରମଖୁଙ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ 
ତତ୍ୱାବଧାନସର ଏେ ି େ୍ଲାବ୍  ମରାମତ ି
କାଯ୍ମ୍ୟ କରାଯାଇଛ।ି ଏେ ି ୍ଦସକ୍୍କୁ 
ବଜାରବାେୀ ପ୍ରଶଂୋ କରଛିନ୍।ି

 ପଧୁେସି ଓ ଅବକାରୀ ବଭିାଗ େଜରନର ୋ େଜର ଆଢଧୁ ଆଳନର

ରେଶୀ ମେ କାରବାରର େୂସ୍ୱର୍ମ ରାଧାକାନ୍ତପରୁ

ଜଳବଦେ ିପରବିାରଙ୍ େକିଟନର ପହଞ୍ଧୁେ ିସ୍ାସ୍୍ନସବା 
ବଡେଣା,୨୨ା୯(ସମସି): ଲଘଚୁା୍ଜନତି ବଷ୍ମା ସଯାଗ ୁ ବଡଚଣା 
ବ୍ଳକ ଅଞ୍ଚଳସର ବରୂି୍ା ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରସବଶ କରବିା 
ଦ୍ାରା ୭ରୁ ଊଦ୍୍ଶ୍ମ ୍ଞ୍ଚାୟତର ୩୦ େଜାରରୁ ଊଦ୍୍ଶ୍ମ ସଲାକ ପ୍ରଭାବତି 
ସୋଇଛନ୍।ି ଏେ ି ପ୍ରଭାବତି ଗାଁସର ନଳକୂ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି କୂ୍ 
ଓ ଭୂତଳ ୍ାନୀୟଜଳ ଟ୍ୟା୍ଗଡୁକି ଅଧିକାଂଶ 
ସ୍ାନସର ବନ୍ୟାଜଳସର ବୁଡ ି ରେଥିିଲା। ସତସବ 
ବଡଚଣା ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ବଭିାଗର ସ୍ାଣତୁା ସଯାଗ ୁ
ବନ୍ୟାପ୍ାବତି ଗାଁ ଗଡୁକିସର ଥିବା ୍ାନୀୟଜଳ 
ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁକୁି ବସିଶାଧନ କରାଯାଇନଥିବାରୁ େଂକ୍ରାମକ ସରାଗ 
ବ୍ୟା୍ବିାର ଯସଥଷ୍ େମ୍ଭାବନା ରେଛି।ି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ବଭିାଗ ୍କ୍ରୁ 
ବଷ୍ମାଋତୁସର କୂ୍, ନଳକୂ୍, ସ୍ାଖରୀ ୍ାଣ ି ଜମ ି ରେଥିିବା 
ସ୍ାନମାନଙ୍ସର ବ୍ଲଚିଙି୍ ୍କାଇ ବସିଶାଧନ କରାଯବିାର ନୟିମ 
ରେଥିିବାସବସଳ ତାୋ େଠକି୍  ଭାବସର କରାଯାଇନଥିବା ଅଭସିଯାଗ 
ସୋଇଛ।ି ଏ୍ରକି ି ବନ୍ୟାର ୮ ଦନି ୍ସର ବ ି ଜଳବନ୍ଦୀ ଗାଁସର 

ପ୍ରଭାବତି ବ ି୍ ନ୍ନଙ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ୍ରୀକ୍ା କରାଯାଇନଥିବା ଅଭସିଯାଗ 
କରଛିନ୍ ି ବନ୍ୟା ୍ୀଡତି ସଲାସକ। ଜଳ ବସିଶାଧନ କରବିା ୍ାଇଁ 
ସମଡକିାଲର କମ୍ମଚାରୀଙୁ୍ ଦାୟତି୍ୱ ଦଆିଯାଇଥିବାସବସଳ ଏେ ିକାଯ୍ମ୍ୟ 
ଆଶାକମ୍ମୀମାନଙ୍ ଦ୍ାରା କରାଯାଉଛ।ି ବନ୍ୟା ସଯାଗ ୁ ୍ାନୀୟଜଳ 

ଦୂଷତି ସୋଇ ଯାଇଥିବାସବସଳ ଏୋକୁ ବ୍ୟବୋର 
କରବିା ଦ୍ାରା ବଭିନି୍ନ େଂକ୍ରାମକ ସରାଗ ଥଣ୍ା,ଝାଡା 
ଓ ଚମ୍ମ ସରାଗ ଆଦ ିସେଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି ସତଣ ୁ
ତୁରନ୍ ଜଳବନ୍ଦୀ ଗାଁ ଗଡୁକିସର ଜଳ ବସିଶାଧନ 

କରବିା େେ ସ୍ୱାସ୍୍ୟସେବା ସଯାଗାଇ ସଦବାକୁ ୋଧାରଣସର ଦାବ ି
ସୋଇଛ।ି ଏ େମ୍କ୍ମସର ବଡଚଣା ସଗାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍୍ୟସକନ୍ଦ୍ରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ 
ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ରଶ୍ରିଞ୍ଜନ ୍ଶାୟତଙୁ୍ ସଯାଗାସଯାଗ କରବିାରୁ 
ଅଧିକ ପ୍ରଭାବତି ୍ଞ୍ଚାୟତସର ୋସଲାସଜନ ବଟକିା ବଣ୍ଟନ କରାଯବିା 
େେ ଆଶାକମ୍ମୀଙ୍ ମାଧ୍ୟମସର ଥଣ୍ା, ଜ୍ୱର ଓ ଝାଡା ଔଷଧ ସରାଗୀଙୁ୍ 
ସଯାଗାଇ ସଦବାର ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଥିବା କେଥିିସଲ।

ସଂକ୍ାରକ ନରାଗ 
ବ୍ାପବିା ଆଶଙ୍ା

ଯାେପରୁ, ୨୨ା୯(ସମସି): ଜଲି୍ାସର ମାତ୍ର 
କଛିଦିନି ତସଳ ୫ ଶେରୁ ଅଧିକ କସରାନା 
ଆକ୍ରାନ୍ ଚହି୍ନଟ ସେବା ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାେନ େେତି 
ଜନୋଧାରଣଙୁ୍ ଆତଙି୍ତ କରଥିିଲା। 
େମୟ ବଦଳବିା େେତି େଂକ୍ରମତିଙ୍ 
େଂଖ୍ୟାସର ହ୍ାେ ୍ରଲିକ୍ତି ସୋଇ ସଦୈନକି 
େରାୋର ି ୨୫ ଜଣ ନୂତନ କସରାନା 
ଆକ୍ରାନ୍ ଜଲି୍ାସର ଚହି୍ନଟ ସେଉଛନ୍।ି 
ଆଗକୁ ତୃତୀୟ ଲେର ଆେବିାର େମ୍ଭାବନା 
ରେଥିିବା ସବସଳ େରକାରୀ ସ୍ତରସର 

ବ୍ୟା୍କ ୍ଦସକ୍୍ ମାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେଣ 
କରାଯାଉଛ।ି ଏେ ି େମୟସର ତୃତୀୟ 
ଲେରକୁ ପ୍ରତେିତ କରବିାକୁ ୋମାଜକି 
ଦୂରତା େେତି ମାସ୍କ ୍ନି୍ବିାକୁ ବସିଶଷ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆିଯାଉଛ।ି ସତସବ କସରାନା 
କମବିାରୁ ଯାଜ୍ରୁ ଜଲି୍ାସର ୋମାଜକି 
ଦୂରତା ଆସଦୌ ନାେ ିଁ କେସିଲ ଚସଳ। 
ସତସବ ମାସ୍କ ୍ନି୍ବିା ନେିାତ ି ଜରୁରୀ 
ସୋଇଥିଲାସବସଳ ବେୁ ସଲାକ ମାସ୍କ 
୍ନି୍ବିା ଏକ ପ୍ରକାର ଛାଡ ି ସଦସଲଣ।ି 

ସେସଲ ବଡିମ୍ବନାର ବଷିୟ େରକାର 
କରଥିିବା ନୟିମକୁ େରକାରୀ କାଯ୍ମ୍ୟାଳୟ 
ମାନଙ୍ସର ଅଣସଦଖା କରାଯାଉଥିବା 
ସଦଖିବାକୁ ମଳୁିଛ।ି େରକାରୀ 
କମ୍ମଚାରୀ ମାସନ ମାସ୍କ ନ୍ନି୍ ି କାଯ୍ମ୍ୟ 
କରୁଥିଲାସବସଳ ଏୋ ଆଗାମୀ ଦନିସର 
େଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ାଇବାସର େୋୟକ ସେବାର 
ଆଶଙ୍ା େଷୃ୍ ି କରଛି।ି ଏ ସନଇ ବଭିାଗୀୟ 
ଅଧିକାରୀ ମାସନ କଡା ୍ଦସକ୍୍ ସନବାକୁ 
ୋଧାରଣସର ଦାବ ିସୋଇଛ।ି

ରାସ୍ା ରରାରତ ିକନେ ନଜୋପଧୁର ରଧୁବ ବନିଜଡ ିକର୍ଯୀ

ରେନାପରୁ,୨୨ା୯(ସମସି): ଧମ୍ମଶାଳା 
ବ୍ଲକ ସଜନା୍ରୁ ଥାନା ଅଧିନ ଖଣ୍ଆିବନ୍ 
ସ୍ାଲ ରାସ୍ତା କୁ ମରାମତ ିକସଲ ସଜନା୍ରୁ 
ଯବୁ ବସିଜଡ ିକମ୍ମୀ। ଗତ ଲଗାଣ ବଷ୍ମା ସର 
ସଜନା୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଏେ ିରାସ୍ତା ଟ ିକ୍ତଗି୍ରସ୍ତ 
ସୋଇଯାଇଥିଲା।ଏେ ି ରାସ୍ତାଟ ି ସଜନା୍ରୁ 
ସରଳ ସଷ୍େନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ସୋଇ 
୫୩ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜ୍ଥର ତାରଣିୀ 
ଛକସର ମଶିଥିିବାରୁ ସଜନା୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳସର 
ଏ ରାସ୍ତା ର ଗରୁୁତ୍ୱ ଅଧିକ ମାତ୍ରାସର 
ରେଛି।ି ରାସ୍ତା ଖରା୍ ସୋଇଯବିା ଫଳସର 

ସଜନା୍ରୁ େସମତ ଆଖ୍ାଖ ଅଞ୍ଚଳର 
ସଲାସକ ଯବିାଆେବିା କରବିାସର ବେୁ 
ଅେବୁଧିାର େମ୍ଖୁିନ ସେଉଥିସଲ। ଲଗାଣ 
ବଷ୍ମାସର କ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ସେବା ସଦଖି ସଜନା୍ରୁ 
ଗ୍ରାମ୍ଞ୍ଚାୟତର ଯବୁ ବସିଜଡ ି େଭା୍ତ ି
ଜୀବନ କରଣ,ଧମ୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ େମ୍ାଦକ 
ପ୍ରେଲ୍ାଦ ୍ାତ୍ର, େଭ୍ୟ େଧୁାଂଶ ୁ ମୋନ୍,ି 
େସନ୍ାଷ ୋମଲ,ଧସନଶ୍ୱର ରାଉତ,ଠୁରା 
ରାଉତ,ଚଗଲ ି ଦାେ ପ୍ରମଖୁ ଏେ ି ରାସ୍ତା 
ମରାମତ ି କାଯ୍ମ୍ୟସର ନଜିକୁ ନସିୟାଜତି 
କରଥିିସଲ।

େଶରଥପରୁ,୨୨ା୯(ସମସି) : ଅକାଳ 
ବାଦ୍୍ମକ୍ୟ ଘଟାଉଥିବା ମସ୍ତଷି୍ ସରାଗ 
(ଆଲଜାଇମର) ସଡ ଅବେରସର 
ଦଶରଥ୍ରୁ ବ୍ଲକ ଅେୟିାେସ୍ 
ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ସେବା ଆଶ୍ରମସର 
ଏକ େସଚତନତା ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି 
ସୋଇଯାଇଛ।ି ଶବିରିକୁ କଟକସ୍ ଟାଙ୍ ି
ରେମି କସଲଜ ଏବଂ ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ 
ସେବାଶ୍ରମ ମଳିତି ଉଦ୍ୟମସର ଆସୟାଜନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିିଭାସବ 
େମାଜସେବୀ ୍ସରଶ ମଲ୍କି, ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା 
େମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମ େନୁ୍ଦର କର, େମ୍ାନୀତ 
ଅତଥିି ରେମି ସ୍କଲୁର ଅଧ୍ୟକ୍ ଡ. କସଙ୍ଶ୍ୱରୀ, 
ରେମି କସଲଜର ଆେଷି୍ାଣ୍ ପ୍ରସଫେର 
ସ୍ତୁଶି୍ରୀ ଦଳାଇ, ଏଚଓଡ ିେସନ୍ାଷ କୁମାର 
ସଜନା, ୍ଆିରଓ ନରିାକାର ୋେୁ ପ୍ରମଖୁ 
ସଯାଗସଦଇଥିସଲ। ସଲାସକ କ ି୍ ର ି
ଭାସବ ମାନେକି ସରାଗସର ୍ୀଡତି ସୋଇ 
ଶୀଘ୍ର ବାଦ୍୍ମକ୍ୟ େମ୍ଖୁିନ ସେଉଛନ୍ ିଏୋକୁ 
ସରାକବିା ୍ାଇ ଁେସଚତନ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଗୀତ ଏବଂ ଅଭନିୟ ମାଧ୍ୟମସର ରେମି ସ୍କଲୁ 
ଏବଂ କସଲଜର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍ ଦ୍ାରା 
େସଚତନ କରାଯାଇଥିଲା।

ରୋନ୍  ସୋପତ ିୋରବ କାର୍ତ୍ତିକି ଓ 
ସମ୍ାେକ ୋରବ ପ୍ରତାପ ମରନାନୀତ 
ବଡେଣା,୨୨ା୯(ସମସି): ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ 
େମସ୍ତ ସଲାକାଭମିଖୁୀ କାଯ୍ମ୍ୟକୁ ତୃଣମଳୂ 
ସ୍ତରସର ୍େଞ୍ଚାଇବା ୍ାଇଁ ବଡଚଣା 
ବଧିାୟକ ଅମର ପ୍ରୋଦ ଶତ୍ଥୀଙ୍ 
ନସିଦ୍୍ମଶ କ୍ରସମ ବ୍ଲକ ବସିଜଡ ି େଭା୍ତ ି
ଅରବନି୍ଦ ୋମଲ ୧୦ ନଂ ସଜାନ୍  େଭା୍ତ ି
ଭାସବ କାର୍ଷିକି ଚନ୍ଦ୍ର ମୋନ୍ ି ଓ େମ୍ାଦକ 
ଭାସବ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରତା୍ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙୁ୍ 
ମସନାନୀତ କରାଯାଇଛ।ି ୍ତରାଜ୍ରୁ 
୍ଞ୍ଚାୟତସର େର୍ଞ୍ଚ ଅରୁନ୍ତୀ ଖଣୁ୍ଟିଆିଙ୍ 
େଭା୍ତତି୍ୱସର ୍ତରାଜ୍ରୁ ୍ଞ୍ଚାୟତର 
ବଜୁି ଜନତା ଦଳର ଛାମଆୁ କମ୍ମୀମାସନ 
ସଜାନ େଭା୍ତ ି ଶ୍ରୀ ମୋନ୍ ି ଓ େମ୍ାଦକ 
ଶ୍ରୀ ନାୟକଙୁ୍ ଉର୍ରୀୟ, ୍ଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ ସଦଇ 
େମ୍ବଦ୍ଷିତ କରଥିିସଲ। ଏଥିସର ବସୟାସଜ୍ୟଷ୍ 
େମାଜସେବୀ ଗଦାଧର ଦାେ, େର୍ଞ୍ଚଙ୍ 
ପ୍ରତନିଧିି ପ୍ରତା୍ ସେନା୍ତ,ି ଉଦୟନାଥ 
ନାୟକ, େତ୍ୟଜତି ବଳ ପ୍ରମଖୁ ଭାଗ ସନଇ 
ଆଗାମୀ ୍ଞ୍ଚାୟତ ନବି୍ମାଚନ ୍ରସିପ୍ରକ୍ୀସର 
ଆସଲାଚନା କରଥିିସଲ।

ବ୍ାସନରର,୨୨ା୯(ସମସି): ବ୍ୟାେନଗର 
େେରସର ଗତ ଲଗାଣ ବଷ୍ମାସର ବ ି୍ ଯ୍ମ୍ୟସ୍ତ 
ସରେସନଜ ବ୍ୟବସ୍ା ସଯାଗ ୁ ଁ ଅସନକ 
ସଲାକଙ୍ ଘସର ୍ାଣ ି୍ଶବିା େେତି ରାସ୍ତା 
ଘାଟ ଜଳାର୍୍ମବ ସୋଇଥିଲା। େେରର 
୍ନାେଆି ଠାସର ଥିବା ନୁନା ଟୁଡୁଙ୍ ଘର ଏେ ି
ଲଗାଣ ବଷ୍ମାସର କ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ସୋଇଥିଲା। ଘର 
ଭାଙ୍ବିାର ଦୀଘ୍ମ ୬ ଦନି ୍ସର ପ୍ରଶାେନକି 
ଅଧିକାରୀ ଏେ ି ବ୍ୟକ୍ତଙି୍ ନକିଟସର ୍େଞ୍ଚ ି
ନ୍ାରବିା ଏବଂ ୋମାନ୍ୟତମ ବଧିି 
ବ୍ୟବସ୍ା ଭାସବ ଜର ି ୍ାଲ,ଶଖୁିଲା ଖାଦ୍ୟ 
ଆଦ ି ସଯାଗାଇ ନସଦବାରୁ ଏେ ି ନରିାଶ୍ରୟ 
୍ରବିାରର ୩ ଜଣ େଦେ୍ୟ ଗ୍ରାମବାେୀଙ୍ 

େେସଯାଗସର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍ ଘସର 
ରେୁଥିବା ଖବର ରବବିାର ସଦୈନକି େକାଳ 
ଖବରକାଗଜସର ପ୍ରକାଶନ ୍ସର ଏୋକୁ 
ସନଇ ଚେି ିଁକ ିଉଠଛିନ୍ ିବ୍ୟାେନଗର ସ୍ୌର 
୍ରଷିଦର ନବି୍ମାେୀ ଅଧିକାରୀ ଶସୁଭନୁ୍ଦ 
କୁମାର ସଯନା। ପ୍ରଥସମ ମାନବକିତା 
ଭୁଲ ି ଏୋ ସ୍ୌର୍ରଷିଦର କାଯ୍ମ୍ୟ ନୁସେଁ 
ତେେଲିର କାଯ୍ମ୍ୟ କେ ି ଆମ ପ୍ରତନିଧିିଙୁ୍ 
ଟାସଗ୍ମଟ କରବିା େେତି ଏେ ି ବଷ୍ମାସର 
ୋରା ଓଡ଼ଶିା କ୍ତଗି୍ରସ୍ ସୋଇଥିଲା ସବସଳ 
୬୩ ବଷ୍ମର ସରକଡ୍ମ ଭାଙ୍ଛି।ିସତଣ ୁଆସମ 
କାେ ିଁକ ିବ ି୍ ଯ୍ୟସ୍ତ ୍ାଇଁ ଦାୟୀ ସବାଲ ିଓଲଟ ି
ପ୍ରଶ୍ନ କରଥିିସଲ।

େଆିରା ଢଙ୍ନର ପାଳନିେ ଜେ୍ମେେି

ବଡେଣା,୨୨ା୯(ସମସି): ନୂତନ ୋଲ 
୧୪୨୯ ଏବଂ ସଦବ ଅଙ୍ ୬୪ ପ୍ରଚଳନ 
ଅବେରସର ଐତେିାେକି ୍ୀଠ ଛତଆି 
ଅମରାବତୀ ୍ ୀଠସର େନୁଆି ସଭଟ ିଅନୁଷ୍ତି 
ସୋଇଯାଇଛ।ି ଭୂବନାନନ୍ଦ ରାଉତଙ୍ 
ଆବେକତ୍ୱସର ମଠର ୍ୀଠାଧିଶ ସଶୈସଳନ୍ଦ୍ର 
ଦାେ ଏୋର ଆସୟାଜନ କରଥିିସଲ। କୁଜଙ୍ 
ମନୂ ି ସଗାୋଇଁ ୍ୀଠାଧୀଶ ୋଧ ୁ ଧସନଶ୍ୱର 
ଦାେ, ସକନୁ୍ଦଝର ବାୟାମଠର ୍ୀଠାଧିଶ 
ୋଧ,ୁ ପ୍ରର୍ରଫୁଲ୍ ଗରି ି ମୋରାଜ, ଯାଜ୍ରୁ 
ମଲ୍କିା୍ରୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାେ ଆଶ୍ରମର ବାବା 
ରବ ିନାରାୟଣ ଦାେ ଓ ବ୍ହ୍ମବରଦା ବଦରକିା 
ଆଶ୍ରମର ୍ ୀଠାଧିଶ ଧିସରନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାେ 
ପ୍ରମଖୁ ସଯାଗ ସଦଇଥିସଲ। କମଟି ି ୍କ୍ରୁ 
ବ ି୍ ନି ବଶି୍ୱାଳ, ଦଲି୍ୀ୍ ରାଉତ, ନୀଳଚକ୍ର 
ସେବା େମତି ିଟ୍ରଷ୍ର ଟ୍ରଷ୍ ିଧିସରନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, 
ଶ୍ରମକି ସନତା ବେନ୍ କୁମାର ୋେୁ ପ୍ରମଖୁ 
େେସଯାଗ କରଥିିସଲ।

େଶରଥପରୁ,୨୨ା୯(ସମସି) : ଦଶରଥ୍ରୁ 
ବ୍ଲକ ଛାତ୍ର ବସିଜଡ ି ସନତା ଶଭୁମ୍  ନାୟକ 
ନଜି ଜନ୍ ଦବିେକୁ ନଆିରା ଢଙ୍ସର ୍ାଳନ 
କରଛିନ୍।ି ଅେୟିାେସ୍ତି ବୃଦ୍ା 
ଆଶ୍ରମସର ରେୁଥିବା ବୃଦ୍ 
ବୃଦ୍ା ଏବଂ ବଂିଝାର୍ରୁ ବ୍ଲକ 
ମାେଂଡାସ୍ତି ପ୍ରମଳିାସଦବୀ 
ସ୍ୱତନ୍ତ ଆଶ୍ରମସର ରେୁଥିବା 
ଦବି୍ୟାଙ୍ମାନଙୁ୍ ଶଖୁିଲା 
ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଥ୍ମ ପ୍ରଦାନ କର ି
ସେମାନଙ୍ ୍ାଖସର କଛି ି
େମୟ ଅତବିାେତି କରବିା େେତି ଆଶଷିବାଦ 
ଭକି୍ା କରଥିିସଲ ଶଭୁମ୍ । ଏେ ି ଅବେରସର 

ଛାତ୍ରସନତା ଚନି୍ୟ ମାେୁନ୍, େମିାଂଶ ୁସଶଖର 
ନାୟକ, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଦାେ, ପ୍ରକାଶ ୋେୁ, 
ଦୀ୍କ କୁମାର ସଜନା, ତ୍ନ ରାଉତ, 

ଜସିତଶ ଦାେ, େଯୂ୍ମ୍ୟକାନ୍ ସବସେରା, 
େତ୍ୟଜତି ୋେୁ ପ୍ରମଖୁ ଉ୍ସ୍ତିଥିସଲ।
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ଫେରାର ୪ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙୁ୍ ବାନ୍ ଧିଲା ପଲୁ ଧିସ

‘ଭଧିନ୍ନକ୍ଷର କମ୍  ନୁହଁନ୍ ଧି, ସକ୍ଷରଙ୍ଠାରୁ ରଧ୍ୟ ପାରଦର୍ଶିତା ଫଦଖାଇଛନ୍ଧି’
ଭ ଧିନ୍ନକ୍ଷରଙ୍ ଅଧିକାର ଓ ଅଧିନ ଧିୟର ସଫେତନତା ର୍ ଧିବ ଧିର

ଜଗତସ ଧିଂହପରୁଫର ନୂଆଁଖାଇ ଫଭଟଘାଟ ଉତ୍ସବ

ସେନ୍ଦା୍ଡ଼ା,୨୨ା୯(େମେି)

ପଲୁସି ଆଖିରେ ଧଳୂ ିରେଇ ରେୋେ ଥିବା େୁଷ୍କର୍ମକାେୀଙୁ୍ 
ଟାଉନ ଥାନା ରପେଶାଲ ଡ୍ାଇଭ ଟମି୍  ଗେିେ କେଛି।ି 
ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ୪ଟ ି େୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣଙୁ୍ ଗେିେ 
କୋଯାଇ ରକାଟ୍ମ ଚାଲାଣ କୋଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି 
ଆଜ ି ଟାଉନ ଥାନା ପେସିେରେ ଆର�ାଜତି ସାର୍ାେକି 
ସମ୍ଳିନୀରେ ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଆେକ୍ୀ ଅଧୀକ୍କ 
ୋଜୀବରଲାଚନ ପଣ୍ଡା ସଚୂନା ରେଇଛନ୍।ି ରକନ୍ଦାଞ୍ଚଳ 
ଆଇଜ ି ଓ ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଏସପଙି୍ ରଳିତି ଆରଲାଚନାରେ 
ଗତ ୪ବର୍ମ ଧେ ି ଚାରୋଟ ି େୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ରେୋେ 
ଥିବା ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ଧେବିା ପାଇଁ ୪ଟ ି ପଲୁସି ଟରି ଗଠନ 
କୋଯାଇଥିଲା। ପଲୁସି ଟମି୍  ପକ୍େୁ ବ୍ାପକ ଚଢ଼ଉ 
କୋଯାଇ ସରସ୍ତ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ଗେିେ କୋଯାଇଥିଲା। 
ଟାଉନ ଥାନା ରକଶ ନଂ ୧୦୫/୨୦୧୯ରେ ପେଆି ଓେେ 

ଗଣୁନଧିି ରଳକିକୁ ଗେିେ କୋଯାଇ ରକାଟ୍ମଚାଲାଣ 
କେଥିିବା କହଛିନ୍ ି ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଏସଡପିଓି ୋଜୀବ 
ରଲାଚନ ପଣ୍ଡା। ଗେିେ ୪ େୁଷ୍କର୍ମ ଅଭଯିକୁ୍ତଙ୍ ରଧ୍ୟେୁ 
୩ ଜଣଙୁ୍ ରକାଟ୍ମ ଚାଲାଣ କୋଯାଇଥିବାରବରଳ 
ଜଣଙ୍େ କରୋନା ପଜଟିଭି ବାହାେବିାେୁ ରସହ ି
ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ଛତାସ୍ଥ ରକାଭଡି ଡାକ୍ତେଖାନାରେ 
ଭର୍ତ୍ତି କୋଯାଇଥିବା ସଚୂନା େଆିଯାଇଛ।ି

ଏସଡପିଓି ୋଜୀବରଲାଚନ ପଣ୍ଡା, ରକନ୍ଦାଞ୍ଚଳ 
ଆଇଜ ି ନେସଂିହ ରଭାଳ, ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଆେକ୍ୀ ଅଧିକ୍କ 
ସର୍ତି ସମ୍ପେ ରେକେଙ୍ ସହତି ରକନ୍ଦାପଡ଼ାେ 
ଅପୋଧୀକ ରାରଲାେ ସରୀକ୍ା କେୁଥିବାରବରଳ ଜଲି୍ାେ 
ବଭିନି୍ନ ଥାନାରେ ପଡ଼େିହଥିିବା ପେୁୁଣା ରାରଲାେ 
ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ଗେିେ କେବିାକୁ ନରିଦ୍୍ମଶ ରେଇଥିରଲ। ରସହ ି
ଅନୁଯାଇ ଆେକ୍ୀ ଅଧୀକ୍କ ଶ୍ୀ ରେକେଙ୍ ନରିଦ୍୍ମଶରେ 
୪ଟ ି ଟରି ଗଠନ କୋଯାଇ ବଭିନି୍ନ ପେୁୁଣା ରାରଲାେ 

ଅଭଯିକୁ୍ତରାନଙୁ୍ ଗେିେ କୋଯାଇଥିଲା। ରକନ୍ଦାପଡ଼ା 
ଟାଉନ ଥାନାେ ରକଶ ନର୍େ ୧୩୫/୨୦୧୭ରେ 
ଜରଣ ଝଅିକୁ ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ସହେେ ତନିରିହୁାଣ ି ଛକେୁ 
ଉଠାଇ ରନଇଥିବା ଅଭରିଯାଗରେ ପଟ୍ାରଣୁ୍ଡାଇ ଥାନା 
ଅନ୍ଗ୍ମତ ଚାହାପଡ଼ା ଗ୍ାରେ ରୀନରକତନ ରଳକିଙ୍ 
ପଅୁ ୋରକଶ ରଳକି(୨୬)କୁ ଭୁବରନଶ୍ୱେେୁ ଗେିେ 
କୋଯାଇ ରକାଟ୍ମ ଚାଲାଣ କୋଯାଇଛ।ି ରକଶ ନର୍େ 
୧୭୨/୨୦୧୮ରେ ଭଗବାନପେୁ ଗ୍ାରେ ଜରଣ 
ଯବୁତୀଙୁ୍ େୁଷ୍କର୍ମ କେଥିିବା ଅଭରିଯାଗରେ ସେେ 
ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ମତ ଶ୍ାରସନୁ୍ଦେପେୁ ଗ୍ାରେ ରଖୁ୍ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ସଶୁାନ୍ ରଳକିଙ୍ ସରରତ ହୃରରିକଶ ରହାନ୍ଙି୍ ପତ୍ୀ 
େୀନା ଓେେ ଗା�ତ୍ୀ ରହାନ୍ଙୁି୍ ରହାକାଳପଡ଼ାେୁ 
ଗେିେ କୋଯାଇ ରକାଟ୍ମ ଚାଲାଣ କୋଯାଇଛ।ି 
ରକଶ ନର୍େ ୧୦୯/୨୦୧୯ରେ ସାନରଙ୍ଗଳା ଗ୍ାରେ 
ଜରଣ ରହଳିାଙୁ୍ େୁଷ୍କର୍ମ କେଥିିବା ଅଭରିଯାଗରେ 

ଜଗତସଂିହପେୁ ଜଲି୍ା ପାୋେୀପ ଲକ ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ମତ 
ବଜି�ଚାନ୍ଦପେୁ ଗ୍ାରେ ସବୁଳ ରନ୍ତୀଙ୍ ପଅୁ ବୃନ୍ଦାବନ 
ରନ୍ତୀଙୁ୍ ଗେିେ କେ ି ରକାଟ୍ମ ଚାଲାଣ କୋଯାଇଛ।ି 
ରସହପିେ ିଟାଉନ ଥାନା ରକଶ ନର୍େ ୧୦୫/୨୦୧୯ରେ 
ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ମତ ଭଗବାନପେୁ ଗ୍ାରେ ଜରଣ 
ରହଳିାଙୁ୍ େୁଷ୍କର୍ମ କେଥିିବା ଅଭରିଯାଗରେ କଟକ ଜଲି୍ାେ 
ନଶି୍ନି୍ରକାଇଲ ି ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ମତ ଶକୁେପଡ଼ା ଗ୍ାରେ 
ଶଶେୁ ଘରେ ଥିବା ଚକଡା ଗ୍ାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ ରଳକିଙ୍ 
ପଅୁ ପେଆି ଓେେ ଗଣୁନଧିି ରଳକି(୩୫)କୁ ଗେିେ 
କୋଯାଇଥିଲା। କନୁି୍ ପେଆିେ ଡାକ୍ତେୀ ପେୀକ୍ାରେ 
କରୋନା ପଜଟିଭି ବାହାେବିାେୁ ତାକୁ ଛତାସ୍ଥ ରକାଭଡି 
ହସପଟିାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କୋଯାଇଛ।ି ଏହ ି ସାର୍ାେକି 
ସମ୍ଳିନୀରେ ଅତେିକି୍ତ ଆଇଆଇସ ି ସରୁନ୍ କରିାନ, 
ତେନ୍କାେୀ ଅଧିକାେଣିୀ ଏସଆଇ ପ୍ରଜ୍ାଶ୍ୀ ନା�କ ଓ 
ଏସଆଇ କାେର୍ନିୀ ପେଡ଼ିା ପ୍ରରଖୁ ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ। 

ଜଗତେଂିହ୍ରୁ, ୨୨ା୯(େମେି)

ଭନି୍ନକ୍ରଙ୍ ଅଧିକାେ ଓ ଅଧିନ�ିର-୨୦୧୬ ସରନ୍୍ୀ� 
ସରଚତନତା ଶବିେି ବୁଧବାେ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ କାଯ୍୍ମ ାଳ�େ 
ସଦ୍ ଭାବନା ସଭାଗହୃରେ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ୋଜ୍ 
ଭନି୍ନକ୍ର ଆ�କୁ୍ତ ଭୁବରନଶ୍ୱେ ଓ ଜଗତସଂିହପେୁ ଜଲି୍ା 
ପ୍ରଶାସନ ରଳିତି ସହରଯାଗରେ ଅନୁଷ୍ତି ଉକ୍ତ ଶବିେିରେ 
ୋଜ୍ ଭନି୍ନକ୍ର ଆର�ାଗ ଅଧ୍ୟକ୍ା ସରୁଲାଚନା ୋସ 
ରଯାଗରେଇଥିରଲ। ଜଗତସଂିହପେୁ ଜଲି୍ାେ ଭନି୍ନକ୍ରଙୁ୍ 
କପିେ ିସେକାେଙ୍ ପ୍ରେର୍ତ ସବୁଧିା ସରୁଯାଗ ଓ ରସରାନଙୁ୍ 
ସରାଜେ ରଖୁ୍ର୍ାତରେ ସାରଲି କେବିାକୁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ 
ପକ୍େୁ ଗ୍ହଣ କୋଯାଉଥିବା ପେରକ୍ପ ସମ୍ପକ୍ମରେ ରସ 
ସରୀକ୍ା କେଥିିରଲ। ଭନି୍ନକ୍ର କାହାଠୁ କମ୍  ନୁହନଁ୍।ି 
ରସରାରନ ବଭିନି୍ନ ରକ୍ତ୍ରେ ସକ୍ରଙ୍ଠାେୁ ପାେେଶ୍ତିତା 
ରେଖାଇଛନ୍।ି ରସରାନଙ୍େ ରଧ୍ୟ ସାଧାେଣ ରଲାକଙ୍ 
ଭଳ ି ସରାଜରେ ବଞ୍ଚବିାେ ଅଧିକାେ ଅଛ।ି ଆରର ସରରସ୍ତ 
ଯେ ି ଭନି୍ନକ୍ରଙୁ୍ େ�ା ନୁରହ,ଁ ବେଂ ସାରାନ୍ ସହରଯାଗ 
କେବିା ରସରାରନ ଆଗକୁ ଆସପିାେରିବ ରବାଲ ି ୋଜ୍ 
ଭନି୍ନକ୍ର ଆର�ାଗେ ଅଧ୍ୟକ୍ା ଶ୍ୀରତୀ ୋସ କହଛିନ୍।ି

ଏହ ି ଶବିେିରେ ରଯାଗରେଇ ଜଲିାଲ୍ପାଳ ସଂଗ୍ାର 
ରକଶେୀ ରାହପାତ୍ କହରିଲ, ଭନି୍ନକ୍ରଙୁ୍ ଚହି୍ନଟ କେବିାକୁ 
ଜଲି୍ା ରଖୁ୍ ଚକିତି୍ାଳ�ରେ ସପ୍ାହରେ ଥରେ ରରଡକିାଲ 
ରବାଡ୍ମ ବସଛୁ।ି ରସରାନଙୁ୍ ପ୍ରରାଣପତ୍ ପ୍ରୋନ କୋଯାଉଛ।ି 

ଭନି୍ନକ୍ରଙ୍ ପାଇ ଁ ଥିବା ବଭିନି୍ନ ରଯାଜନା ଯଥା ରପନସନ, 
ସ୍କଲାେସପି , ରେସନ କାଡ୍ମ, ଭର୍ତା ସମ୍ପକ୍ମରେ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ 
ପକ୍େୁ ସରୀକ୍ା କୋଯାଉଥିବା ଜଲି୍ାପାଳ କହଥିିରଲ। ଏସଡି୍  
ପୀଡ଼ତିା ପ୍ରରରାେନିୀ ୋଉଳଙୁ୍ ବର୍ତ୍ମରାନ ପଯ୍୍ମ ନ୍ ସହା�ତା 
ପ୍ରୋନ କୋଯାଉଛ।ି ତାଙୁ୍ ରାଡ୍ାସ ଯବିାଆସବିା ପାଇଁ 
ଯାତା�ାତ ଖର୍୍ମ ଓ େହବିା ଖର୍୍ମ ରଧ୍ୟ ପ୍ରୋନ କୋଯାଉଛ।ି 
ଜଲି୍ାରେ ୨୦୨୧-୨୨ ବର୍ମରେ ୧୩ ଶହ ୭୧ ଜଣଙୁ୍ ଇନ୍ଦେିା 
ଗାନ୍ୀ ଜାତୀ� ଭର୍ତା ପ୍ରୋନ କୋଯାଇଛ।ି ରସହପିେ ି
୪୦,୬୫୩ ଜଣଙୁ୍ ଇନ୍ଦେିାଗାନ୍ୀ ଜାତୀ� ବାର୍୍ମକ୍ ଭର୍ତା ଓ 

୧୦, ୯୨୯ଙୁ୍ ବଧିବା ଭର୍ତା ପ୍ରୋନ କାୋଯାଇଥିବାରବରଳ 
ରଧବୁାବୁ ରପନସନ ରଯାଜନାରେ ୭୫ ହଜାେ ୯୯୬ 
ଜଣଙୁ୍ ଅନ୍ଭୁ୍ମକ୍ତ କୋଯାଇଛ।ି ଜାତୀ� େ୍ାରଲି ି
ରବନେିିଟ ସ୍କରିରେ ୯୧ ଜଣଙୁ୍ ସହା�ତା କାୋଯାଇଛ।ି

 ୨୦୨୦-୨୧ ଓ ୨୦୨୧-୨୨ ଆଥ ୍ତିକ ବର୍ମରେ ୩୯ 
ଜଣ ଭନି୍ନକ୍ର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍ ବୃର୍ତ ି ପ୍ରୋନ କାେଯାଇଛ।ି 
୪୯ଜଣ ଭନି୍ନକ୍ର ଓ ସାଧାେଣ େମ୍ପତଙୁି୍ ୫୦ ହଜାେ 
ରଲଖାଏ ଁ ବବିାହ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ସହା�ତା ୋଶ ି ପ୍ରୋନ 
କାୋଯାଇଛ।ି ବର୍ତ୍ମରାନ ଏହ ି ରପ୍ରାତ୍ାହନ ୋଶ ି ୨.୫ 

ଲକ୍କୁ ବୃର୍ ି ିକୋଯାଇଛ।ି ୧୩ଜଣ ଭନି୍ନକ୍ର ସ୍ୱ�ଂ ସହା�କ 
ରଗାଷ୍ୀକୁ ୫୦ ହଜାେ ରଲଖାଏ ଁ େଭିଲଭଙି୍ଗ େଣ୍ଡ ପ୍ରୋନ 
କୋଯାଇଛ।ି ଜଲି୍ାରେ ୬୧ଜଣ ଭକି୍କୁ ଓ ୧୧୯ ଜଣ 
କୃଷ୍ଣ ରୋଗୀଙୁ୍ ଚହି୍ନଟ କାେଯାଇ ସହା�ତା ୋଶ ି ଓ 
ରଲରପ୍ରାସ ିକଟି୍  ରଯାଗାଇ େଆିଯାଇଛ।ି ରକାଭଡି ସର�ରେ 
ସସୁ୍ଥ ରହାଇଥିବା କୃଷ୍ଣ ରୋଗୀଙୁ୍ ପାୋେୀପରେ କଟି 
ପ୍ରୋନ କୋଯାଇଛ।ି ଜଲି୍ାରେ ୩୭ ଜଣ କନି୍ନେ ଚହି୍ନଟ 
କୋଯାଇ ୯ ଜଣଙୁ୍ ରପନସନ,୧୨ ଜଣଙୁ୍ ଖାେ୍ ସେୁକ୍ା 
ରଯାଜନାରେ ଓ ୬ ଜଣଙୁ୍ ଆତ୍ମନଯିକୁ୍ତ ିରଯାଜନାରେ ସାରଲି 
କାୋଯାଇଛ।ି ସରସ୍ତଙୁ୍ ରକାଭଡି ଟକିାକେଣ କୋଯାଇଛ।ି 
୬୮୧ ଜଣଙୁ୍ ବାଣୀଶ୍ୀ ସ୍କଲାେସପି ସହତି ୬୭୪ ଜଣଙୁ୍ 
ରକାଭଡି କଟି ପ୍ରୋନ କୋଯାଇଛ।ି ୨୦୨୦-୨୧ ବର୍ମରେ 
୧୮ ଜଣଙୁ୍ ଟ୍ାଏସାଇକଲ, ୧୩ ଜଣଙୁ୍ ଆଶାବାଡ,ି ୫ 
ଜଣଙୁ୍ ୱାକଂି ଷ୍କି, ୨ ଜଣଙୁ୍ ହା୍ଇଟ ରକନ, ୧୭ ଜଣଙୁ୍ 
ଶ୍ବଣ ଯନ୍ତ ପ୍ରୋନ କୋଯାଇଛ।ି ୪ଜଣ ଭନି୍ନକ୍ରଙୁ୍ 
ଉର୍ଶକି୍ା ନରିରନ୍ ଲାପଟପ ପ୍ରୋନ କୋଯାଇଛ।ି 

ଅତେିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ ସଚେିାନନ୍ଦ ସାହୁ 
କହରିଲ, ରସରପଟେରେ୍ ୨୨ ସରୁ୍ା ସରସ୍ତ ବଚିାୋଧୀନ 
ରପନସନ େଇସଲା କୋଯବି। ଏହ ି ଶବିେିରେ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ନରିଦ୍୍ମଶକ ସରୋଜକାନ୍ ରହାନ୍,ି ଅତ ିେିକି୍ତ 
ଆେକ୍ୀ ଅଧୀକ୍କ, ସଡିଏିରଓ ଡଃ ବଜି�ା ପଣ୍ଡା, 
ଜଲି୍ାସ୍ତେୀ� ଅଧିକାେୀ, ରସ୍ୱଚ୍ାରସବୀ ସଂଗଠନେ 
କର୍ମକର୍ତ୍ମା ଓ ଭନି୍ନକ୍ର ଯବୁକ ଯବୁତୀ ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ।

ଜଗତେଂିହ୍ରୁ, ୨୨ା୯(େମେି)

ଜଗତସଂିହପେୁଠାରେ ନୂଆଖାଇ ରଭଟଘାଟ ଉତ୍ବ ବୁଧବାେ 
ପାଳତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ଜଲିାଲ୍ପାଳଙ୍ କାଯ୍୍ମ ାଳ�େ 
ସଦ୍ ଭାବନା ସଭାଗହୃରେ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜଲି୍ା ସଂସ୍କତୃ ି
ପେରିେ ଆନୁକୂଲ୍ରେ ଜଲି୍ାସ୍ତେୀ� ନୂଅଖାଇ ରଭଟଘାଟ 

ଉତ୍ବ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିଲା। ଏହ ି ଉତ୍ବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ତା କେ ି
ଜଲି୍ାପାଳ ସଂଗ୍ାର ରକଶେୀ ରହାପାତ୍ କହରିଲ, ନୂଆଖାଇ 
ରହଉଛ ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି, ଧାର୍ତିକ, ସାଂସ୍କତୃକି ଓ ଗଣରଚତନାେ 
କୃରଭିରି୍ତକି ଅଥ୍ମରନୈତକି ପବ୍ମ। ୋଜ୍ ସେକାେ ଓ ଓଡ଼ଶିା ଭାରା 
ସାହତି୍ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିବଭିାଗ ନୂଆଖାଇ ପବ୍ମକୁ ସାୋ ୋଜ୍ରେ 
ପାଳନ କେବିାକୁ ରଯଉ ଁପ୍ର�ାସ କେଛିନ୍,ି ଏହାୋୱ୍ୋ ପଶ୍ରି 

ଓଡ଼ଶିା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିା ରଧ୍ୟରେ ରଭେଭାବ େୂେରହବା 
ସହତି ସାଂସ୍କତୃକି ଭାଇଚାୋ ସଷୃ୍ ିରିହବ। ଏହ ି ପବ୍ମେନି 
ଚାରୀରାରନ ରସରାନଙ୍ କଷ୍ଲବ୍ଧ ଶସ୍କୁ ଆୋଧ୍ୟ ରେବୀଙ୍ 
ପାଖରେ ଅପ୍ମଣ କେବିା ପରେ ପେବିାେ ସହତି ନବାନ୍ନ 
ଭକ୍ଣ କେନ୍।ି ପଶ୍ରି ଓଡ଼ଶିାେ ରଲାକରାରନ ଅତଥିି ସତ୍ାେ 
କେବିାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ ିରବାଲ ିଜଲି୍ପାଳ କହଥିିରଲ। ଏଥିରେ 
ରଖୁ୍ବକ୍ତା ଭାରବ ରଯାଗରେଇ ବଶିଷି୍ ଶକି୍ାବତି୍  ରରହନ୍ଦ 
ଆଚାଯ୍୍ମ  କହରିଲ, ନୂଆଖାଇ ପବ୍ମପାଳନ ଦ୍ାୋ ସାଂସ୍କତୃକି 
ଭାବେ ଆୋନ ପ୍ରୋନ ରହାଇଥାଏ। ପଶ୍ରି ଓଡ଼ଶିାରେ ଭାଦ୍ରବ 
ରାସରେ ନୂଆ ଧାନ ଅରଳ ରହବାପରେ ଏହ ି ପବ୍ମପାଳନ 
କୋଯାଏ। ଏହ ିପବ୍ମ ସରାଜରେ ସାରାଜକି ରଚତନା ଆରଣ। 
ଏହ ିପବ୍ମ ରକବଳ ପଶ୍ରି ଓଡ଼ଶିାରେ ନୁରହ,ଁ ବେଂ ୋଜ୍େ ଏକ 
ଗଣପବ୍ମ ଭାରବ ସେକାେ ପାଳନ କେୁଥିବା ଅତେିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ 
ସଚେିାନନ୍ଦ ସାହୁ କହଥିିରଲ। ଅତେିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ ଚନି୍ମ�ୀ ବଶି୍ୱାଳ 
ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାରବ ରଯାଗରେଇ ନୂଆଖାଇ ପବ୍ମପାଳନ 
ସର�ରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିାରେ ନୂଆ ଚୁଡା ରଭାଗ କୋଯାଏ 
ରବାଲ ି କହଥିିରଲ। କ୍ଷି୍ଣା କଲଚୋଲ ଗରୁପ ରାକ୍ମଣ୍ଡପେୁେ 
କଳାକାେ ସରଲ୍ପେୁୀ ସ୍ୱାଗତ ସଂଗୀତ ପେରିବରଣ 
କେଥିିରଲ। ଏ ଅବସେରେ ଏକ ରପାଡପଠିା କଟାଯାଇଥିଲା। 
ଜଲି୍ା ସଂସ୍କତୃ ି ଅଧିକାେୀ ଧନ୍ବାେ ରେଇଥିରଲ।

ଯାଜ୍ରୁ, ୨୨ା୯ (େମେି)

ସେକାେୀ ବ୍ବସ୍ଥା ରଧ୍ୟରେ ସାଧାେଣ 
ରଲାକ ରାନଙୁ୍ ସରର�ାଚତି ସାରାଜକି 
ନ୍ା� ପ୍ରୋନ, ରସରାନଙ୍େ ଆବଶ୍କତା 
ଓ ଅଧିକାେକୁ ତ୍ୱୋନ୍ତି ପ୍ରକ୍�ିାରେ ପ୍ରୋନ 
ପାଇ ଁ ରକନ୍ଦାଞ୍ଚଳ ୋଜସ୍ୱ ଆ�କୁ୍ତ ଅନଲି 
କୁରାେ ସାରଲ ଗେୁୁତ୍ୱ ରେଇଚ୍ଥନ୍।ି ବୁଧବାେ 
ଯାଜପେୁ ଜଲି୍ ୍ା କାଯ୍୍ମ ାଳ�େ ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗେ 
କାଯ୍୍ମ ାବଳୀେ ସରୀକ୍ା କେବିାକୁ ୋଜସ୍ୱ 
ଆ�କୁ୍ତ ଶ୍ୀ ସାରଲ ପହଞ୍ଚଥିିରଲ। ସବ୍ମ ପ୍ରଥରର 
ରା’ ବେିଜାଙ୍ େଶ୍ମନ କେବିା ସହ ବେିଜା 
ରନ୍ଦେିେ ଊନ୍ନ�ନ କାଯ୍୍ମ େ ସରୀକ୍ା ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ 

କେଥିିରଲ। ପରେ ଜଲି୍ ୍ାପାଳଙ୍ କାଯ୍୍ମ ାଳ� 
ପ୍ରରକାଷ୍ରେ ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗେ କାଯ୍୍ମ  ସରୀକ୍ା 
କେଥିିରଲ। ସଂସ୍ଥା ବଭିାଗ, ସାଧାେଣ ଓ ବବିଧି 
ବଭିାଗ, ୋଜସ୍ୱ, ତଉଜ,ି ଭୂ ଅଜ୍ମନ ବଭିାଗ, 
ଜୁଡସିଆିଲ, ପଞ୍ଚା�ତୋଜ, ସାରାଜକି 
ସେୁକ୍ା, ସାରାଜକି କଲ୍ାଣ, ରଯାଗାଣ, 
ନବି୍ମାଚନ, ପ୍ାନଂି, ଶକି୍ା, ସଚୂନା ଓ ରଲାକ 
ସମ୍ପକ୍ମ, ଅବକାେୀ, କ୍ୀଡା, ରଙ୍ଗଳ ବଭିାଗ, 
ସଚୂନା ଅଧିକାେ, ଅଡଟି ବଭିାଗ ଇତ୍ାେେି 
ସରୀକ୍ା ରସ କେଥିିରଲ। ୋଜସ୍ୱ ଆୋ�କୁ 
ଗେୁୁତ୍ୱ ରେବା ସହ ଊନ୍ନ�ନ ରଳୂକ କାଯ୍୍ମ କୁ 
ତ୍ୱୋନ୍ତି କେବିାକୁ ଶ୍ୀ ସାରଲ ସରସ୍ତଙୁ୍ 
ପୋରଶ୍ମ ରେଇଥିରଲ। ପ୍ରାେମ୍ଭରେ ଜଲି୍ ୍ାପାଳ 

ଚକ୍ବର୍ତ୍ମୀ ସଂିହ ୋରଠାେ ୋଜସ୍ୱ ଆ�କୁ୍ତଙୁ୍ 
ସ୍ୱାଗତ କେବିା ସହ ଜଲି୍ ୍ାେ ସ୍ଥତି ି ସମ୍ପକ୍ମରେ 
ଅବଗତ କୋଇଥିରଲ। ଏହ ି ସରୀକ୍ା 
କାଯ୍୍ମ କ୍ରରେ ଅତେିକି୍ତ ଜଲିା୍ପାଳ(ୋଜସ୍ୱ) 
ଅକ୍� କୁରାେ ରଲ୍ ୍କି, ଅତେିକି୍ତ ଜଲି୍ ୍ାପାଳ 
ରହିେି ପ୍ରସାେ ରହାନ୍,ି ପ୍ରକଳ୍ପ ନରିଦ୍୍ମଶକ 
ଅରଶାକ କୁରାେ ରବହୁେଆି, ଉପଜଲି୍ ୍ାପାଳ 
ଡଃ ଶେତ କୁରାେ ରହାପାତ୍, ରଡପଟୁୀ 
କରଲକଟେେ କୁଳରଣ ି ନା�କ, କାଜଲ ପ୍ରଧାନ, 
ପ୍ରଜ୍ା ରହାତା, ଶଭୁେଶ୍ମନ ରଶି୍, ସହା�କ 
ଜଲି୍ ୍ାପାଳ ତରିଳାର୍ତରା ପଷୃ୍,ି ତେଣୀରସନ 
ପଟ୍ନା�କ, ଉରରଶ ଚନ୍ଦ ରଲଙ୍ା ଓ ଅନ୍ାନ୍ 
ଜଲି୍ ୍ା ସ୍ତେୀ� ଅଧିକାେୀ ରଯାଗ ରେଇଥିରଲ। 

ଫକନ୍ଦାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟକୁ୍ତଙ୍ ଯାଜପରୁ ଜଧିଲ୍ା କାଯ୍ମ୍ାଳୟର ସରୀକ୍ଷା
ବଡଚଣା, ୨୨।୯(େମେି)

ବଡଚଣା ବ୍ଲକ କାଯ୍ମ୍ାଳ� ପେସିେରେ 
ଆଧାେ କାଡ୍ମ ଗହୃରେ ବହୁ େନି ଧେ ିତାଲା 
ଝୁଲୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି ବହୁ ଖର୍୍ମାନ୍ କେ ି
େୂେ େୂୋନ୍େେୁ ଅରନକ ହତିାଧିକାେୀ 
ଆଧାେ କାଡ୍ମ କେବିା ନରିରନ୍ ଆସ ିରହରଲ 
େୀଘ୍ମ ସର� ଧେ ି ଅରପକ୍ା କେ ି ନେିାଶ 
ରହାଇ ଘେକୁ ରେେୁଥିବା ରେଖିବାକୁ 
ରଳିଛି।ି େରିନ ନୁରହଁ କ ିେୁଇ େନି ନୁରହଁ େୀଘ୍ମ 
େନି ଧେ ି ଏହ ି କାଯ୍୍ମ ାଳ� ଗହୃରେ ତାଲା 
ପଡୁଥିବା ରନଇ ରଲାକରାନଙ୍ ରଧ୍ୟରେ 

ତୀବ୍ର ପ୍ରତକି୍�ିା ସଷୃ୍ ି ରହାଇଛ।ି ବର୍ତ୍ମର୍ମାନ 
ଆଧାେ କାଡ୍ମ ବହୁ ଜେୁେୀ ଥିବା ରହତୁ 
ରଲାକଙ୍ ଆଧାେ କାଡ୍ମ ରହଉନଥିବାେୁ 
ଜନ ଅସରନ୍ାର ରେଖାରେଉଛ।ି ଏ ରନଇ 
ଜଲି୍ା ରଯାଗାଣ ଅଧିକାେୀଙୁ୍ ରଯାଗାରଯାଗ 
କେବିାେୁ ଇରଲକଟ୍କି ବ୍ବସ୍ଥା ନଥିବାେୁ 
ଏହ ି ଗହୃରେ ଆଧାେକାଡ୍ମ ଉଠା 
ଯାଇପାେୁନାହ ିଁ। ରସହପିେ ି ବଡିଓି ଅଜତି 
ନାୋ�ଣ ପ୍ରସାେ ଗେିଙୁି୍ ରଯାଗାରଯାଗ 
କେବିାେୁ ଆଧାେକାଡ୍ମ ଉଠାଯାଉଥିବା 
ଗହୃରେ ତେନ୍ ବେୁି୍ତ ବ୍ବସ୍ଥା କୋଯାଇ 
ଆଧାେ କାଡ୍ମ ଉଠାଯବି ରବାଲ ି କହଛିନ୍।ି 

ଆଧାର କାର୍ମ ଉଠା ଯାଉଥିବା ଗହୃଫର 
ଝୁଲୁଛ ଧି ତାଲା; ଫଲାଫକ ହନ୍ସନ୍

ପଶ୍ ଧିର ଓଡ଼ଧିର୍ା ଫଲାଫକ ଅତ ଧିଥି ସତ୍ାର ଭଲପାଆନ୍ଧି ଦଶରଥ୍ରୁ, ୨୨ା୯ (େମେି): 
ରଙ୍ଗଳପେୁ ଥାନା କଟକିଟା ରବୈତେଣୀ 
ରପାଲ ଉପରେ ଜରଣ ରହଳିାଙ୍ ରବକେୁ 
େୁଇ ଜଣ ଯବୁକ ସନୁାହାେ ଲୁଟରିନବାକୁ 
ଉେ୍ର କେ ି ଧୋପଡ଼ଛିନ୍।ି ଏହ ି
ଯବୁକଦ୍� ଖସଯିାଉଥିବାରବରଳ ସ୍ଥାନୀ� 
ରଲାରକ ଧେ ି ପଲୁସିକୁ ଜରିା ରେଇଛନ୍।ି 
କଟକିଟା ଗ୍ାରେ ଜରଣ ରହଳିା ସଂଧ୍ୟାରେ 
ରପାଲ ଉପରେ ବୁଲାବୁଲ ି କେୁଥିବା 
ସର�ରେ ପବୂ୍ମେୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଥିବା ତଳହିା 
ପଞ୍ଚା�ତ ବେହଟା ଗ୍ାରେ େୁଇ ଜଣ ଯବୁକ 
ରହଳିା ପନି୍ଥିିବା ସନୁା ହାେକୁ ଛଡିାଇବାକୁ 
ଉେ୍ର କେଥିିରଲ। କନୁି୍ ସନୁା ରଚନଟ ି
ରନବାରେ ସକ୍ର ରହାଇନପାେବିାେୁ 
ଖସଯିବିାକୁ ଉେ୍ରକେଥିିରଲ। ରାତ୍ 
ରହଳିା ଜଣକ ପାଟ ି କେବିାେୁ ନକିଟରେ 
ଥିବା ସ୍ଥାନୀ� ରଲାରକ ରସହ ିଯବୁକଦ୍�ଙୁ୍ 
କାବୁ କେଥିିରଲ। ଏହା ପରେ ସ୍ଥାନୀ� 
ଝୁମ୍ ୁେୀ ୋଣ୍ଡରିେ ଯବୁକଦ୍�ଙୁ୍ 
ଜରିାରେଇଥିରଲ। ରଙ୍ଗଳପେୁ ପଲୁସି 
ୋଣ୍ଡେୁି ରସହ ି ୨ ଯବୁକଙୁ୍ ଆଣ ି
ରଙ୍ଗଳପେୁ ଥାନାରେ ଅଟକ େଖିଛନ୍।ି

େନୁାହାର ଲୁଟ ଉଦ୍ୟମ
 ୨ ଯବୁକଙୁ୍ କାବୁକର ଧି 
ପଲୁ ଧିସ ଜଧିରାଫଦଫଲ 

ଗାଁ ଫଲାଫକ

େୁଜଙ୍ଗ,୨୨ା୯(େମେି): ଜଟାଧାେ ରହୁାଣ 
ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ରତୃ ହେଣିକୁ କୁଜଙ୍ଗ 
ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାେୀ ଜବତ କେଥିିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ହେଣିଟ ି ରହୁାଣ ନକିଟରେ 
ରେପିଡ଼ଥିିବା ଖବେ ପାଇ କୁଜଙ୍ଗ ବନ 

ବଭିାଗ ଅଧିକାେୀ ପହଞ୍ଚ ି ତାହାକୁ ଜବତ କେ ି
ବ୍ବରଚ୍େ ପାଇ ଁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି 
ବ୍ବରଚ୍େ େରିପାଟ୍ମ ଆସବିା ପରେ ହାେଣି 
ରତୁୃ୍େ କାେଣ ଜଣାପଡ଼ବି ରବାଲ ିବନଖଣ୍ଡ 
ଅଧିକାେୀ ଜ୍ାନେଞ୍ଜନ ରହାନ୍ ି କହଛିନ୍।ି

ଗରଦ୍ରୁ,୨୨ା୯(େମେି): ସଚୂନା 
ଅଧିକାେ କର୍ମୀଙୁ୍ ସଠକି୍  ସର�ରେ ସଚୂନା 
ନ ରେବା ରହଙ୍ଗା ପଡ଼ଛି।ି ଗେେପେୁ ବ୍ଲକେ 
ପବୂ୍ମତନ ଏବଡିଓି ଓ ଏରଆଇଙୁ୍ ଜେରିାନା 
ରେବାକୁ ୋଜ୍ ସଚୂନା କରସିନେ 
ନରିଦ୍୍ମଶ ରେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ସଚୂନା 
ରତୁାବକ, ସଚୂନା ଅଧିକାେ ଆଇନରେ 
ସଠକି ସର�ରେ ସଚୂନା ପ୍ରୋନ ନ କେବିା 
ଓ ଆରବେନକାେୀଙ୍ ପ୍ରତ ି ଅବରହଳା 
କେଥିିବାେୁ ୋଜ୍ ସଚୂନା କରସିନେ 
ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ାେ ଗେେପେୁ ବ୍ଲକେ 
ପବୂ୍ମତନ ଏବଡିଓି ଓ ଏରଆଇଙୁ୍ ୫ ହଜାେ 
ଟଙ୍ା ରଲଖାଁଏ ଜେରିାନା ଏକରାସ ରଧ୍ୟରେ 
ପ୍ରୋନ କେବିାକୁ ନରିଦ୍୍ମଶ ରେଇଛନ୍।ି 
ଗେେପେୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ମତ ନାଗଣପେୁ ଗ୍ାରେ 
ଶଭୁ୍ାନ୍ କୁରାେ ରହାନ୍ ି ଗତ ୨୦୧୭ରେ 
ସଚୂନା ଅଧିକାେ ଆଇନରେ ଗେେପେୁ 
ବ୍ଲକେ ଜନ ସଚୂନା ଅଧିକାେୀଙୁ୍ ରେସନ 
ସାରଗ୍ୀ ଓ ଖାଉଟ ିହତିାଧିକାେୀଙ୍ ସମ୍ପକ୍ମରେ 

ସଚୂନା ରାଗଥିିରଲ। କନୁି୍ ତତ୍ାଳୀନ ଏବଡିଓି 
ରେରବନ୍ଦନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଏରଆଇ ପ୍ରେୀପ 
କୁରାେ ଭଟ୍ ଆରବେନକାେୀ ଶ୍ୀ ରହାନ୍ଙୁି୍ 
ରସହ ି ସଚୂନା ପ୍ରୋନରେ ସହରଯାଗ କେ ି
ନ ଥିରଲ। ନରି୍୍ମାେତି ସର� ଅତକି୍ାନ୍ ରହବା 
ପରେ ଶଭୁ୍ାନ୍ ୋଜ୍ ସଚୂନା କରସିନେଙ୍ 
ନକିଟରେ ଏ ସମ୍ପକ୍ମରେ ଆରବେନ 
କେଥିିରଲ। ରସହ ି ଆରବେନେ ବଚିାେ 
କେ ି ୋଜ୍ ସଚୂନା କରସିନେ ପବୂ୍ମତନ 
ଗେେପେୁ ବ୍ଲକ ଏବଡିଓି ଶ୍ୀ ସ୍ୱାଇଁ ଓ 
ଏରଆଇ ଶ୍ୀ ଭଟ୍ଙୁ୍ ଏକରାସ ରଧ୍ୟରେ ୫ 
ହଜାେ ଟଙ୍ା ରଲଖାଏଁ ଜେରିାନା ପ୍ରୋନ 
କେବିାକୁ ନରିଦ୍୍ମଶ ରେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଯେ ି ଉଭ� ଜେରିାନା ଅଥ୍ମ ସେକାେୀ 
ତହବଲିରେ ଜରା ନ କେନ୍,ି ରତରବ 
ଗେେପେୁ ବଡିଓି ଓ ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ାପାଳ 
ଉଭ�ଙ୍ େେରା କର୍ିା ରପନସନେୁ 
ଜେରିାନା ଅଥ୍ମ କାଟ ିସେକାେୀ ତହବଲିରେ 
ଜରାରେବାକୁ କରସିନ ନରିଦ୍୍ମଶ ରେଇଛନ୍।ି

ପବୂ୍ମତନ ଏବ ଧିର ଧିଓ ଓ ଏରଆଇଙୁ୍ ଜର ଧିରାନା 
ଫଦବାକୁ ରାଜ୍ ସେୂନା କର ଧିସନରଙ୍ ନ ଧିଫଦ୍୍ମର୍

ସେନ୍ଦା୍ଡ଼ା,୨୨ା୯(େମେି): ରରାବାଇଲ 
ରାଧ୍ୟରରେ ନଜି ଅେିସ ଷ୍ାେଙୁ୍ ରରରସଜ 
ପଠାଉଥିବାରବରଳ ଅସାବଧାନତା ରଯାଗୁଁ 
ଛାତେୁ ପଡ଼ ି ଜରଣ ଶକି୍�ତି୍ୀଙ୍ ରତୁୃ୍ 
ରହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରତୁୃ୍ବେଣ 
କେଥିିବା ଶକି୍�ତି୍ୀ ଜଣକ ରହରଲ 
ଶଭୁ୍କାନ୍ ି ନା�କ। ସଚୂନା ରତୁାବକ, 
ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ସେେ ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ମତ 
ଶ୍ାରସନୁ୍ଦେପେୁ ପଞ୍ଚା�ତେ େୁତଆିଳ 
ଉର୍ପ୍ରାଥରକି ବେି୍ାଳ� ଶକି୍�ତି୍ୀ ତଥା 
ସଆିେସସି ି ଶଭୁ୍କାନ୍ ି ନା�କ ବୁଧବାେ 
ସକାଳ ପ୍ରା� ସାରେ ୭ଟା ସର�ରେ 
କଳପଡ଼ା ଗ୍ାରସ୍ଥ ଘରେ ବଭିନି୍ନ ବେି୍ାଳ�େ 
ଶକି୍କଙ୍ ନକିଟକୁ ରରାବାଇଲେୁ 
ରରରସଜ ପଠାଉଥିରଲ। ଘେ ଭତିରେ 
ରନଟ ସରସ୍ା ରେଖାରେବାେୁ ରସ ଛାତ 
ଉପେକୁ ଯାଇ ରରରସଜ ପଠାଉଥିରଲ। 

ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ରସ ଛାତ ଉପେୁ 
ତଳକୁ ଖସପିଡ଼ବିାେୁ ତାଙୁ୍ ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ା 
ରଖୁ୍ ଚକିତି୍ାଳ�ରେ ଭର୍ତ୍ତି କୋଯାଇଥିଲା। 
ଡାକ୍ତେ ତାଙୁ୍ ରତୃ ରଘାରଣା କେଥିିରଲ।

ଛାତରୁ ପଡ଼ଧି ର୍ ଧିକ୍ଷୟ ଧିତ୍ୀ ରତୃ

ଦଶରଥ୍ରୁ,୨୨ା୯(େମେି): ଯାଜପେୁ 
ଜଲି୍ା ଛାତ୍ କଂରଗ୍ସ ପକ୍େୁ ଛାତ୍ରନତାଙ୍ 
ନାର ରଘାରଣା କୋଯାଇଛ।ି ୋଜ୍ 
ସଭାପତ ି �ାସେି ନୱାଜ ଏହ ି କରଟିକୁି 
ସ୍ୱକୃିତ ି ପ୍ରୋନ କେବିା ପରେ ନାର 
ରଘାରଣା କୋଯାଇଛ।ି ପବୂ୍ମେୁ ଛାତ୍ 
କଂରଗ୍ସ ସଭାପତ ି ଭାରବ େଶେଥପେୁ 
ବ୍ଲକେ ଛାତ୍ରନତା ଅନନ୍ କୁରାେ ୋସଙୁ୍ 
ଜଲି୍ା ସଭାପତ ି ଭାରବ ରରନାନୀତ 
କୋଯାଇଥିବାରବରଳ ଏରବ ସମ୍ପରୂ୍୍ମ କରଟି ି
ରଘାରଣା କୋଯାଇଛ।ି ଜଲି୍ା ଉପସଭାପତ ି
ଭାରବ ସତ୍ବ୍ରତ ଗେୁୁ, ଯଯାତ ି ରକଶେୀ 
ନା�କ, ରସାର୍େଞ୍ଜନ ବଳ, ୋରକଶ 
ନାଟଆି, ସାଧାେଣ ସମ୍ପାେକ ଭାରବ ଉତ୍ଳ 
ରକଶେୀ ପାଣଗି୍ାହୀ, ରସାର୍େଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇ,ଁ 
ସରୀେ କୁରାେ ରବରହୋ, ଭାଗବତ 
ୋସ, ସର୍ତି କୁରାେ ନାଥ, ସନୁଲି ସାରଲ, 
ସ୍ତୁେିଞ୍ଜନ ଭୂ�ାଁ, ସରୀେ ୋସ, ବକିାଶ 
ରବହୁେଆି, ୋରକଶ ରସନାପତ,ି ଲପି ୁ
େଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଅରେ କୁରାେ ରବରହୋ, 

ସଭୁାଶୀର ତ୍ପିାଠୀ, ଯରଶାବନ୍ ରଲ୍କି, 
ସମ୍ପାେକ ଭାରବ ଆଶରୁତାର ପଷୃ୍,ି ସରନ୍ାର 
କୁରାେ ଓଝା, ପ୍ରଶାନ୍ କୁରାେ ୋସ, ଅଭେିାର 
ରଜନା, ବାେଲ ୋଉତ, ରରନାଜ ଖଟୁଆ, 
ବରିନାେ କୁରାେ ରଲ୍କି, ରେବାଶୀର ୋସ, 
ତ୍ରିଲାଚନ ରହନ୍, ଧନଞ୍ଜ� େୀକ୍ତି, 
ସରୋଜ କୁରାେ ରଜନା, ସଞ୍ଜବି କୁରାେ 
ୋସ, ପ୍ରକାଶ କୁରାେ ନା�କ, ଚନି୍ମ� ଘଡାଇ, 
ବାବୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରସାେ ସାରଲଙୁ୍ ରରନାନୀତ 
କୋଯାଇଛ।ି ରସହଭିଳ ି ବେୀ ନବି୍ମାଚନ 
ରଣ୍ଡଳୀେ ସଭାପତ ି ଭାରବ ଶବର୍ କୁରାେ 
ୋସ, ବଡଚଣା ନବି୍ମାଚନ ରଣ୍ଡଳୀ ସଭାପତ ି
ଭାରବ ସଞ୍ଜବି କୁରାେ ସାରଲ, ବଂିଝାେପେୁ 
ନବି୍ମାଚନ ରଣ୍ଡଳୀ ସଭାପତ ି ଭାରବ ପ୍ରକାଶ 
ରବହୁେଆି, ରକାରେଇ ନବି୍ମାଚନ ରଣ୍ଡଳୀ 
ସବାପତ ିଭାରବ ସତୀଶ ଶବି ସନୁ୍ଦେ ରଲ୍କି, 
ସକୁନି୍ଦା ନବି୍ମାଚନ ରଣ୍ଡଳୀ ସଭାପତ ି ଭାରବ 
ରସାର୍େଞ୍ଜନ ରଶି୍, ଯାଜପେୁ ନବି୍ମାଚନ 
ରଣ୍ଡଳୀ ସଭାପତ ି ଭାରବ ସତ୍ବ୍ରତ 
ନା�କଙୁ୍ ରରନାନୀତ କୋଯାଇଛ।ି

ଜଧିଲ୍ା କର ଧିଟ ଧି ଫଘାଷଣା କଲା ଛାତ୍ କଂଫରେସ

ଜଟାଧାର ରହୁାଣରୁ ରତୃ ହର ଧିଣ ଜବତ

ଧମ୍ମଶାଳା,୨୨ା୯(େମେି): ଜାେକାଠାରେ 
୧୬ ନରେ୍ ୋଜପଥ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ କାର ରଶର 
ରହବାକୁ ଆହୁେ ି ବରର୍ମ ଯବିକ ି ତାଠୁ ଅଧିକ 
ତାହାେ ରକୌଣସ ି ସଠକି୍  ସର�ସୀରା ନାହ ିଁ। 
ୋସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ପାଇ ଁ ଗତ ୨ ବର୍ମ ତଳୁ ଏ 
ରନଇ ଜାେକାଠାରେ ୋଜପଥ ପାଶ୍ଶ୍ମରେ 
ପଲୁସିପ୍ରଶାସନ ସହା�ତାରେ ଠକିା କମ୍ପାନୀ 
ଜର ି ଅଧିଗ୍ହଣ କେଥିିଲା। କନୁି୍ ବର୍ତ୍ମରାନ 
ସରୁ୍ା ଜର ି ଅଧିଗ୍ହଣ ସ୍ଥାନରେ ୋସ୍ତା କାର 
ଆେମ୍ଭ ରହାଇନାହ ିଁ। ଜବେ େଖଲ ପେଠାେୁ 
ୋସ୍ତା ପାଶ୍ଶ୍ମରେ ଜଳ ରଯାଗାଣ ଓ ବେୁି୍ତ 
ଆଲୁଅ ରସବା ଗତ େୁଇ ବର୍ମ ତଳୁ ବନ୍ଦ 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ୋସ୍ତା ପାଶ୍ଶ୍ମ ରଖାଳାରଖାଳ ି
ସର�ରେ ବେୁି୍ତ ରପାଲ ଗ୍ ୁଡକୁି ଉଠାଇ 
ନଆିଯାଇଥିବା ରବରଳ ଜଳ ରଯାଗାଣ ଷ୍ାଣ୍ଡ 
ରପାଷ୍ ଗଡୁକୁି ଭାଙ୍ଗ ି େଆିଯାଇଥିଲା। ରାଟ ି
ତରଳ ଥିବା ପାଇପ ଗଡୁକି ରଧ୍ୟ ରଡାଜେ 
ରାଡରେ ୋଟଯିାଇଥିଲା। ରଡ୍ନ ଗଡୁକି 
ରକୁୁଳା ପଡ଼ଛି।ି ଏହା ପେଠାେୁ ଏହ ିସରସ୍ା 
ପ୍ରତ ିରକହ ିେୃଷ୍ ିରେଉ ନାହାନ୍।ି ଠକିା କମ୍ପାନୀ 

କରୃ୍ତ୍ମପକ୍ ରଲାକଙ୍ ନରିରନ୍ ଜଳ ରଯାଗାଣ 
ଓ ବେୁି୍ତ ବ୍ବସ୍ଥା କେ ି ସାେବିା ପରେ ଏ 
ସବୁ ଉରଚ୍େ କେବିା କଥା। ରାତ୍ ତାହା ଏ 
ପଯ୍୍ମ ନ୍ ବ ିକେ ିନାହ ିଁ। ୋସ୍ତା ପାଶ୍ଶ୍ମ ବ୍ବସା�ୀ 
ହୁଅନୁ୍ ବା ଅଧିବାସୀ ପାନୀ� ଜଳ ପାଇ ଁଗତ ୨ 
ବର୍ମ ରହଲା ନାହ ିଁ ନଥିବା ହଇୋଣ ହେକତ 
ରହଉଛନ୍।ି ରସହପିେ ି ଷ୍ଟଟି ଆରଲାକ 
ନଥିବାେୁ ସନ୍୍ା ରହରଲ ବଜାେ ଅନ୍ାେ। 
ବରିଶର କେ ି ୋତ ି ୮ଟା ପରେ ରୋକାନ 
ବଜାେ ବନ୍ଦ ରହାଇଗରଲ ବଜାେକୁ ଆସବିାକୁ 
ରଲାରକ ଭ� କରଲଣ।ି ଜଳ ରଯାଗାଣ ଓ 
ବେୁି୍ତ ବଭିାଗ ଠକିା କମ୍ପାନୀକୁ ଏଥିପାଇଁ 
ୋ�ୀ କେୁଥିବା ରବରଳ ଠକିା କମ୍ପାନୀ 
ରସରାନଙୁ୍ ଓଲଟ ି ୋ�ୀ କେୁଛ।ି ରତରବ 
ୋସ୍ତା ରଶର ନରହଲା ପଯ୍୍ମ ନ୍ ଜଳ ରଯାଗାଣ 
କପିେ ିରହବ ଓ ଷ୍ଟଟି ଲାଇଟ କପିେ ିଓ ରକଉଠଁ ି
ଜଳବି ନରି୍୍ତିଷ୍ ସନି୍ାନ୍ରେ ରକହ ି ପହଞ୍ଚପିାେୁ 
ନାହାଁନ୍।ି ୋସ୍ତା କାର ରଶର ପଯ୍୍ମ ନ୍ ଅସ୍ଥା�ୀ 
ଭାବରେ ଆରଲାକ ଓ ଜଳ ରଯାଗାଣ ରଯାଗାଇ 
େଆିଯବିାକୁ ବଜାେବାସୀ ୋବ ି କେଛିନ୍।ି

ଜାରକାବାସୀଙୁ୍ ଜଳ ଫଯାଗାଣ ଓ ଷ୍ଟ ଧିଟ 
ଆଫଲାକ ଫସବା ଫଯାଗାଇ ଦ ଧିଆଯାଉ
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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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ଖବର ଅଳ୍ପରର

କୁଜଙ୍ଗ,୨୨ା୯(ସମସି): କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପଙ୍କପାଳ ପଞ୍ାୟତ ବଣକୁିନ୍ଦ ଗ୍ାମର ଦବି୍ାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତ ି
ରରାଗ ପୀଡ଼ତି ର�ାଇ ଜୀବନ ସ� ସଂଗ୍ାମ କରୁଥିବାରବରଳ ରସମାନଙୁ୍କ ସ�ାୟତାର �ାତ 
ବଢ଼ା଼ଇଛ ି ପ�ଣାସ୍ଥ ଦାତବ୍ ଅନୁଷ୍ାନ ‘ଆଇନା ର�ଲପଂି ଫାଉରଡେସନ୍ ’। ବଣକୁିନ୍ଦ ଗ୍ାମର 
ଦୃଷ୍ଶିକ୍ ି �ରାଇଥିବା ନରିଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ପତ୍ୀ ସମୁତି୍ରା ପାତ୍ର ଏରବ ପକ୍ାଘାତ ରରାଗର 
ଶକିାର ର�ାଇ ଓଲଟପରୁରର ଜୀବନ ସ� ସଂଗ୍ାମ କରୁଛନ୍।ି ଏ� ିଅଭାବ ିଦମ୍ପତଙି୍କ ଚକିତି୍ାରର 
ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମରର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରର ଆଇନା ପ୍ରତଷି୍ାନ ପକ୍ରୁ 
ସଭାପତ ି�ମିାଂଶ ୁପଟ୍ଟନାୟକ, ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବଳରଦବ ମ�ାପାତ୍ର, ରରମଶ ପଟ୍ଟନାୟକ 
ପ୍ରମଖୁ ଏ� ିଦମ୍ପତଙି୍କ ଏକମାତ୍ର ପଅୁ ରସୌରାଷ୍ଟ୍ରଙୁ୍କ ଚକିତି୍ା ପାଇ ଁ୫୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର ଥିକ ସ�ାୟତା 
ପ୍ରଦାନ କରବିା ସ� ଆଶ ୁଆରରାଗ୍ କାମନା କରଛିନ୍।ି ସମତି ିପକ୍ରୁ ତୁଷାର ପଟ୍ଟନାୟକ, 
ବଶି୍ୱରଞ୍ଜନ ସା�ାଣୀ, ବମିଳ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରମାକାନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ।

ସେନ୍ଦା୍ଡ଼ା,୨୨ା୯(େମେି): ସମାଜରସବୀ 
ତରା ବରଷି୍ ରାଜନୀତଜି୍ଞ ସ୍ୱଗ୍ଥତ ଅଜୟ 
କୁମାର ଦାଶଙ୍କ ଦ୍ାଦଶା� ଅବସରରର 
ତାଙ୍କ ଖମାରରକଶପରୁସ୍ଥ ବାସଭବନରର 
ଏକ ସ୍ତୃସିଭା ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି 
ବରଷି୍ ଶକି୍ାବତି ଭଜକୃଷ୍ଣ ରାଉତଙ୍କ 
ସଭାପତତି୍ୱରର ଅନୁଷ୍ତି ଏ� ି ସ୍ତୃସିଭାରର 
ପବୂ୍ଥତନ ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ବଧିାୟକ କରିଶାର 
ଚନ୍ଦ ତରାଇ, ପ୍ରାକ୍ନ ବଧିାୟକିା ସପି୍ରା 
ମଲ୍କି, ପବୂ୍ଥତନ ନଗରପାଳ ବଜିୟକୃଷ୍ଣ 
ସା�ୁ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମ�ାନ୍,ି କପାରଳଶ୍ୱର 
ପଞ୍ାୟତ ସରପଞ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ମ�ାନ୍,ି ବରଷି୍ 

ସ୍ତମ୍ଭକାର ଶ୍ୀରାମ ଦାଶ, ବଶି୍ୱ�ନୁି୍ଦ ପରଷିଦ 
ସଭାପତ ି ବାନାମ୍ୱର ସା�ୁ, ରଗାପୀନାର 
ତ୍ରପିାଠୀ, ମରନାଜ ଶତପରୀ, ଆଇନଜୀବୀ 
ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାଶ ପ୍ରମଖୁ ରଯାଗରଦଇ 
ସ୍ୱଗ୍ଥତ ଦାଶଙ୍କ ଜୀବନାଦଶ୍ଥ ସମ୍ପକ୍ଥରର 
ଆରଲାକପାତ କରବିା ସ� ଶ୍ଦ୍ାସମୁନ 
ଅପ୍ଥଣ କରଥିିରଲ। ଅନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
ରବ ି ସାମଲ, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମ�ାନ୍,ି 
ତ୍ରରିଲାଚନ ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ପାତ୍ର, ବାବାଜୀ 
ଚରଣ ସାମଲ ପ୍ରମଖୁ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ। 
ରଶଷରର ତାଙ୍କପତୁ୍ର ଅକ୍ୟ କୁମାର ଦାଶ 
ଧନ୍ବାଦ ଅପ୍ଥଣ କରଥିିରଲ।

ମାରା୍ଘାଇ,୨୨ା୯(େମେି): ମାଶ୍ଥାଘାଇ ବ୍ଲକ 
ପରକୁଳା-ନାରଣପରୁ ତ୍ରରିକାଣଭୂମ ି ଅଞ୍ଳରର 
ଲୁଣା-ଚରିତ୍ରାତ୍ପଳା ନଦୀବନ୍ଧ ରଯାଜନା ପରର 
ଚାଷଜମରୁି ଜଳନଷି୍ାସନ ସମସ୍ା ଗମ୍ଭୀର 
ର�ାଇଛ।ି ଫଳରର ଗ�ଗାପାଟର �ଜାର �ଜାର 
ର�କ୍ଟର ଚାଷଜମ ି ଜଳମଗ୍ନ ର�ଉଛ।ି ଏପରକି ି
ଚାଷଜମରିର ଜଳଭଡୋରର ଭ୍ରମ ସଷୃ୍ ି କରୁଛ।ି 
ଫଳରର ଗ�ଗାପାଟରର ଫସଲ�ାନୀ ଘଟୁଛ।ି 
ମାସ ମାସ ଧର ି ଗ�ଗାପାଟରୁ ଜଳ ନଷି୍ାସନ ନ 
ର�ବା ରଯାଗୁଁ �ଜାର �ଜାର ର�କ୍ଟର ଚାଷଜମରୁି 
ଧାନଫସଲ ବ୍ାପକ କ୍ତଗି୍ସ୍ତ ର�ଉଛ।ି ଫଳରର 
୫ଟ ିପଞ୍ାୟତ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାତ�ାଡେ ିଉଜୁଡ଼ଯିାଇଥିବା 
ଅଭରିଯାଗ ର�ଉଛ।ି

୧୯୭୦ ମସ�ିା ପବୂ୍ଥରୁ ଲୁଣା-ଚରିତ୍ରାତ୍ପଳା 
ତ୍ରରିକାଣଭୂମ ି ଅଞ୍ଳରର ବନ୍ଧବାଡ଼ ନ ଥିବାରୁ 
ସାଧାରଣ ରଲାକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ ର�ଉଥିଲା। 
ଏ�ାକୁ ଦୃଷ୍ରିର ରଖି ନଦୀ ଅବବା�କିାରର 
ବସବାସ କରୁଥିବା ରଲାକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସରୁକ୍ା 
ନମିରନ୍ ତତ୍ାଳୀନ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତୀ ପ୍ରହ୍ାଦ 

ମଲ୍କିଙ୍କ ଉଦ୍ମରର ୧୯୭୨ ମସ�ିାରର ନଦୀବନ୍ଧ 
ରଯାଜନା �ାତକୁ ନଆିଯାଇଥିଲା। ଏ� ି ନଦୀବନ୍ଧ 
ର�ବା ପରର ଗ�ଗାପାଟର �ଜାର �ଜାର ର�କ୍ଟର 
ଖାଲୁଆ ଚାଷଜମରି ଜଳ ନଷି୍ାସନ ପ୍ରତ ି ଦୃଷ୍ ି
ଦଆିଗଲାନା� ିଁ। ବାଘଣୁୀନଦୀ ରଦଇ ପାଟଜମରୁି 
ଉପରମଡୁେର ୪୦କ.ିମ ି ଦୂରରୁ ଆସଥୁିବା 

ଉଦ୍ ବୃତ୍ତ ଜଳ ନଷି୍ାସନ ନମିରନ୍ ତରୁଟପିରୂ୍୍ଥ ଭାରବ 
ସଇୁସ୍ ରଗଟ ନମି୍ଥାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭରିଯାଗ 
ର�ଉଛ।ି ଯଦ୍ାରା ଖାଲୁଆ ଚାଷଜମରୁି ଜଳ 
ନଷି୍ାସନ ଲାଗ ି ର�ବିା ଫଳରର ୫ଟ ି ପଞ୍ାୟତ 
ପରକୁଳା, ରାଘବପରୁ, ବଛରାଇ, ବନ୍ଧକଟା ଓ 
ଆଖଆୁଦକ୍ଣିୀର ଚାଷୀଭାଇଙ୍କ ଗ�ଗାପାଟରର 

ଥିବା �ଜାର �ଜାର ର�କ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ 
ବୁଡ଼ରି�ବିାରୁ ବଷ୍ଥକର ଆ�ର ଉଜୁଡ଼ଯିାଉଛ।ି

ଗ�ଗାପାଟ ଜମରିର ଚାଷୀଭାଇ ଧାରକରଜ 
କର ି ଅମଳକ୍ମ ପଜୂା, ସ୍ୱର୍୍ଥ, ୧୦୦୯, ୧୦୧୮ 
ଧାନଚାଷ କର ି ସାର, ଔଷଧ ପ୍ରରୟାଗ କର ି
ଅମଳକୁ ଅରପକ୍ା କରଥିିରଲ। ନଦୀରର ବନ୍ାଜଳ 
ପ୍ରବା�ତି ର�ବା ରଯାଗୁ ଁପାଟଜମରୁି ଜଳ ନଷି୍ାସନ 
ନମିରନ୍ ବାଘଣୁୀ ଉପରର ଥିବା ସଇୁସ୍ ରଗଟ 
କବାଟ ବନ୍ଦ ର�ଛି।ି ଫଳରର ଗ�ଗାପାଟରୁ 
ଜଳ ନଷି୍ାସନ ର�ାଇପାରୁନ।ି ୨ ସପ୍ତା� ଧର ି
ଚାଷଜମରିର ଜଳ ନଷି୍ାସନ ନ ର�ବାରୁ ଚାଷଜମ ି
ଜଳମଗ୍ନ ର�ଛି।ି �ଜାର �ଜାର ର�କ୍ଟର ଜମରୁି 
ବ୍ାପକ ଫସଲ କ୍ତଗି୍ସ୍ତ ର�ାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା 
ର�ଥିିବା ଚାଷୀ ରବୈରାଗୀ ପ୍ରଧାନ, ନନ୍ଦକରିଶାର 
ନାୟକ ଅଭରିଯାଗ କରଛିନ୍।ି ଗ�ଗାପାଟ ଜମରୁି 
ଜଳ ନଷି୍ାସନ ନମିରନ୍ ସ୍ଥାୟୀ ରଯାଜନା ପ୍ରତ ି
ଅଞ୍ଳବାସୀ ମ�ାକାଳପଡ଼ା ବଧିାୟକ ଅତନୁ 
ସବ୍ସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ ି ଆକଷ୍ଥଣ କରୁଛନ୍।ି 
ଅଦ୍ାବଧି ବୃ�ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇ ଜଳ ନଷି୍ାସନ 

କରାଯବି ରବାଲ ି ପ୍ରତଶିରୁତ ି ମଳିଥିିବାରବରଳ 
ରଯାଜନାର ରକୌଣସ ି ଅଗ୍ଗତ ି ର�ଉନା� ିଁ।

ଗ�ଗାପାଟ ଜମରୁି ଜଳ ନଷି୍ାସନ ନମିରନ୍ 
ନାରଣପରୁ ଓ ମାଛମରା ନକିଟରର ଦୁଇଟ ିସଇୁସ୍  
ରଗଟ୍  କରାଯାଇଛ।ି କନୁି୍ ଲୁଣା ଓ ଚରିତ୍ରାତ୍ପଳାରର 
ବନ୍ାଜଳ ପ୍ରବା�ତି ସମୟରର ନଦୀର ଜଳପତ୍ତନ 
ଅଧିକ ର�ବିାରୁ ଖାଲୁଆ ଥିବା ପ�ଗାପାଟ ଜମରୁି 
ସଇୁସ୍ ରଗଟ୍  ରଦଇ ଜଳ ନଷି୍ାସନ ର�ବାରର 
ସମସ୍ା ରଦଖାଯାଇରାଏ। ଦୀଘ୍ଥବଷ୍ଥ ଧର ି ଏଭଳ ି
ସମସ୍ା ଲାଗରି�ଥିିବାରବରଳ ଚାଷଜମରୁି ଜଳ 
ନଷି୍ାସନ ପ୍ରତ ିରକୌଣସ ିଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ 
ନ ଥିବା ଚାଷୀ ରବୈରାଗୀ ପ୍ରଧାନ, ବଂଶୀଧର 
ଦାସ, ଅନୀଲ ସାମନ୍ରାୟ, ନନ୍ଦକରିଶାର 
ନାୟକ ପ୍ରମଖୁ ଅଭରିଯାଗ କରଛିନ୍।ି ପରକୂଳା, 
ପକିରାଳ,ି ନାରଣପରୁ, ରାଘବପରୁ, ରପାଦନା, 
ନରସଂି�ପରୁ ବଉଳାଙ୍ଗ ସରମତ ଅରନକ ଗ୍ାମର 
ଚାଷଜମ ିଅଧିକ କ୍ତଗି୍ସ୍ତ ର�ଉଛ।ି ଗ�ଗାପାଟରୁ 
ଜଳ ନଷି୍ାସନ ପାଇ ଁ ରକରବ ରଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ର�ବ, ତା�ାକୁ ଚାଷୀକୁଳ ଚା� ିଁ ର�ଛିନ୍।ି

ବାଲେୁିଦା,୨୨ା୯(େମେି): ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକ 
କୁସପୁରୁ ପଞ୍ାୟତ ଖଡ଼କିାଦଡୋ ଗ୍ାମର ଜରଣ 
ଯବୁକ ଅଜଣା ରରାଗରର ଆକ୍ାନ୍ ର�ାଇ ଅର୍ଥ 
ଅଭାବରୁ ଚକିତି୍ା ର�ାଇ ନ ପାର ି ଯନ୍ତଣାରର 
ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍।ି ତାଙ୍କ ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ଜଲି୍ା 
ପ୍ରଶାସନକୁ ଆକୁଳ ନରିବଦନ କରଛିନ୍।ି

ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକ ଖଡ଼କିାଦଡୋ ଗ୍ାମର ଯଗୁଳ 
ମ�ାନ୍ଙି୍କ ପଅୁ ଲକୁ ମ�ାନ୍।ି ରଛାଟ ଥିବା ସମୟରର 
ମାଆ ଅଞ୍ଜଳ ି ମ�ାନ୍ ି ମାନସକି ଭାରସାମ୍ �ରାଇ 
ପାଗଳ ଭଳ ି ବ୍ବ�ାର କରବିାରୁ ପତିା ଯଗୁଳ 
ମ�ାନ୍ ିତାଙୁ୍କ ଘରୁ ବା�ାର କରରିଦବା ସ� ଅନ୍ତ୍ର 
ବବିା� କରଲ। ଏରଣ ଅଞ୍ଜଳ ି ପଅୁକୁ ବାପଘରର 
ଛାଡ଼ ି ଏରଣରତରଣ ବୁଲବିାକୁ ଲାଗରିଲ। ବ�ୁ 
କଷ୍ରର ମାମୁଁଘରର ର� ି ଏକ କରଲଜରର ନାମ 
ରଲଖାଇଥିଲା ଲକୁ। ଅର୍ଥ ଅଭାବ ର�ବାରୁୁ ଲକୁି 
ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ ି ରଚନ୍ାଇର ଏକ ଘରରାଇ 

ସଂସ୍ଥାରର କାମ କରୁଥିଲା। ଏ� ିସମୟରର ରକାଭଡି 
କାରଣରୁ ଲକଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ର�ବାରୁ ଜୁନ 
ମାସରର ନଜି ମାଉସୀ ଘରକୁ ରଫର ି ଆସଥିିଲା। 
�ଠାତ ଛାତରିର ଯନ୍ତଣା ରଦଖାରଦବାରୁ ପ୍ରରରମ 
ବାଲକୁିଦା ରମଡକିାଲ ଯାଇ ଚକିତି୍ା କରବିା 

ପରର ଦଡେସି ର�ାଇଥିବା ଡାକ୍ର କ� ି ଔଷଧ 
ରଦଇଥିରଲ। କଛିଦିନି ଔଷଧ ଖାଇବା ପରର 
ଯନ୍ତଣା କମବିା ବଦଳରର ବଢ଼଼ଯିାଇଥିଲା। ମାଉସୀ 
ପଅୁ ସ�ାୟତାରର ଜଗତସଂି�ପରୁ ଓ ପରର କଟକ 
ଯାଇ ଚକିତି୍ା ର�ବା ପରର ମଧ୍ୟ ସସୁ୍ଥ ର�ଉନା� ିଁ। 
୪ ମାସ ବତିଯିାଇଥିରଲ ସଦୁ୍ା ଶରୀର ସସୁ୍ଥ ର�ବା 
ପରବିରତ୍ତ୍ଥ ଦନିକୁ ଦନି ଯନ୍ତଣା ଅଧିକ ର�ବାକୁ 
ଲାଗଛି।ି ଶରୀର ଦୁବ୍ଥଳ ର�ାଇଯାଇଥିବାରୁ ଚାଲବିା 
ସମୟରର ମଡୁେ ବୁଲାଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ ିଲକୁ। 
ପ୍ରଶାସନ ନକିଟରର ନଜି ଜୀବନ ଭକି୍ା କରବିା ସ� 
ତାଙୁ୍କ ଚକିତି୍ା ରଯାଗାଇ ରଦବାକୁ ଆକୁଳ ନରିବଦନ 
କର ି ଗ�ୁାର ି କରଛିନ୍ ି ଲକୁ। ଯଦ ି ରକୌଣସ ି
ସ�ୃଦୟ ବ୍କ୍ ି କମି୍ୱା ରକୌଣସ ି ଅନୁଷ୍ାନ ଲକୁର 
ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ଆରଗଇ ଆସବିାକୁ ଚା�ାନ୍,ି ରତରବ 
ରମାବାଇଲ ନମ୍ୱର ୮୯୮୪୪ ୯୯୫୫୨ରର 
ରଯାଗାରଯାଗ କରବିାକୁ ଅନୁରରାଧ କରାଯାଇଛ।ି

 ର�ୋବୋଇଲ ଛଡ଼ୋଇରେରଲ ଦୁବ୍ବୃତ୍ତ
ବରିଡ଼ି,ି ୨୨ା୯(େମେି): ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩.୩୦ 
ମନିଟି ସମୟରର ଜାତୀୟ ରାଜପର ୫୫ ରାନା ଛକ 
ନକିଟରୁ ଜରଣ ସାଇକଲ ଆରରା�ୀଙ୍କଠାରୁ ରମାବାଇଲ 
ରଫାନ ଛଡ଼ାଇ ରନଇ ଦୁବୃ୍ଥତ୍ତ ଚମ୍ପଟ ମାରଥିିବା ରନଇ 
ବରିଡ଼ି ି ରାନାରର ଅଭରିଯାଗ ର�ାଇଛ।ି ସଚୂନା ମତୁାବକ, 
କୂଳକଇଜଙ୍ଗା ନୂଆପାରୀ ଗ୍ାମର ପ୍ରଫୁଲ୍ ରଭାଇ (୨୮) 
କଟକରୁ କାମ ସାର ିସାଇକଲ ରଯାରଗ ଘରକୁ ରଫାନ୍ ରର 
କରା ର�ାଇ ଆସଥୁିବା ସମୟରର �ାଜପିରୁଠାରର 
୨ ଜଣ ଯବୁକ କଟକ ଆଡୁ ଏକ ବୁରଲଟରର ଆସ ି
ରମାବାଇଲକୁ ଛଡ଼ାଇ ରନଇ ଜଗତସଂି�ପରୁ ଅଭମିରୁଖ 
ରଫରାର ର�ାଇଯାଇଥିରଲ। ପ୍ରଫୁଲ୍ ପରବିାର 
ରଲାକଙୁ୍କ ଜଣାଇବା ପରର ବ ିରିଡ଼ି ି ରାନାରର ଲଖିିତ 
ଅଭରିଯାଗ କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଅଭରିଯାଗ ପାଇ 
ବରିଡ଼ି ି ପଲୁସି ପକ୍ରୁ ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ ର�ାଇଛ।ି

 ଶ୍ର�କି ସର୍ବୃୋରଙ୍କ ଅକୋଳ ବରି�ୋଗ
ବରିଡ଼ି,ି ୨୨ା୯(େମେି) �ାଜପିରୁ ଅଞ୍ଳରର ପ୍ରରରମ 
ରାଜମସି୍ତୀ କାମ କର ିଶ୍ମକି ସର୍୍ଥାର ପାଲଟଥିିବା ସାଇରଲା 
ନୂଆଗାଁ ଗ୍ାମର ରାରକଶ ମଦୁୁଲ ି (ଅନାଦ)ି ଭଡ଼ା ଘରର 
ମତୁୃ୍ବରଣ କରଛିନ୍।ି ତାଙୁ୍କ �ୃଦଘାତ ର�ାଇଥିଲା ଓ ସରଙ୍ଗ 
ସରଙ୍ଗ ରମଡକିାଲ ନଆିଯାଇଥିଲା। ରସଠାରର ଡାକ୍ର ତାଙୁ୍କ 
ମତୃ ରଘାଷଣା କରଥିିରଲ। ରସ ଜରଣ ସର୍ଚ୍ଥାଟ, କମ୍ଥଜୀବୀ 
ଯବୁକ ଥିରଲ। ସ୍ଥାନୀୟ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଳର ୬୦ରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଥ 
ଶ୍ମକି ଓ ରାଜମସି୍ତୀଙୁ୍କ ରଦୈନକି କାମ ରଯାଗାଇ ରଦଉଥିରଲ। 
�ାଜପିରୁ ଅଞ୍ଳର ବଭିନି୍ ଧମ୍ଥାନୁଷ୍ାନରର ସାମଲି 
ଥିବାରବରଳ �ାଜପିରୁ ବଜାର କମଟିରି ଜରଣ ସକ୍ୟି ସଭ୍ 
ଥିରଲ। ତାଙ୍କ ମତୁୃ୍ରର �ାଜପିରୁ ବଜାର କମଟି ି ପକ୍ରୁ 
ଗରୁୁବାର ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖାଯବିାକୁ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ନଆିଯାଇଛ।ି 

 ୬ କରରୋେୋ ଆକ୍ୋନ୍ତ ଚହି୍ନଟ
ସେନ୍ଦା୍ଡ଼ା,୨୨ା୯(େମେି): ବୁଧବାର ରକନ୍ଦାପଡ଼ା 
ଜଲି୍ାରର ୬ ଜଣ କରରାନା ଆକ୍ାନ୍ ଚହି୍ନଟ ର�ାଇଥିବା 
ଜଲି୍ା ସଚୂନା ଓ ରଲାକସମ୍ପକ୍ଥ ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ସଚୂନା 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ରସଥିମଧ୍ୟରୁ ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ବ୍ଲକରର 
୪ଜଣ ଥିବାରବରଳ ମ�ାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରର ଜରଣ, 
ମାଶ୍ଥାଘାଇ ବ୍ଲକରର ଜରଣ ଥିବା ସଚୂନା ଦଆିଯାଇଛ।ି

 ଡଆିରଡଏି ପ୍ରକଳ୍ପ 
େରିର୍ବୃଶକଙ୍କ ଦୋ�ତି୍ବ ଗ୍ରହଣ

ସେନ୍ଦା୍ଡ଼ା,୨୨ା୯(େମେି): ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ା ଗ୍ାମ୍ 
ଉନ୍ୟନ ସଂସ୍ଥାର ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନରିର୍୍ଥଶକ ରାରଜନ୍ଦ 
କୁମାର ପଡୋ କାଯ୍ଥ୍ରର ରଯାଗରଦଇଛନ୍।ି ଶ୍ୀ ପଡୋ 
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା ଗ୍ାମ୍ ଉନ୍ୟନ ସଂସ୍ଥାର ଅତରିକି୍ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ନରିର୍୍ଥଶକ(ପ୍ରଶାସନ) ଭାରବ କାଯ୍ଥ୍ରତ 
ଥିରଲ। ଏଠାରର ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ନରିର୍୍ଥଶକ ଦଲି୍ୀପ 
କୁମାର ପରଡ଼ିାଙ୍କର ଏଠାରୁ ବଦଳ ି ର�ାଇଯାଇଛ।ି

 ବଭୁିପ୍ରସୋଦ ବ୍ଲକ କଂରଗ୍ରସ ସଭୋପତ ି
ସେରାବରି,୨୨ା୯(େମେି): ରଡରାବଶି ବ୍ଲକ କଂରଗ୍ସର 
ନୂତନ ସଭାପତ ି ଭାରବ ବଭୁିପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙୁ୍କ ନଯିକୁ୍ 
କରାଯାଇଛ।ି ରାଜ୍ ଯବୁ କଂରଗ୍ସ ସଭାପତ ି ସ୍ତୃରିଞ୍ଜନ 
ରଲଙ୍କା ତାଙୁ୍କ ଏ� ିନଯିକୁ୍ ି ିରଦଇଛନ୍।ି ବଭୁିପ୍ରସାଦଙ୍କ ନଯିକୁ୍ ି
ଫଳରର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ୨୬ଟ ି ପଞ୍ାୟତର ଯବୁ କଂରଗ୍ସ୍  
କମ୍ଥୀଙ୍କ ମ�ଲରର ଉତ୍ା� ରଦଖାରଦଇଛ।ି ଶ୍ୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ 
ବଳଷି୍ ରନତୃତ୍ୱ ରଯାଗୁଁ ବ୍ଲକର ଯବୁ କଂରଗ୍ସ ମଜବୁତ୍  
ର�ବାକୁ ସ�ାୟକ ର�ାଇପାରବି ରବାଲ ି ମତ ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଛ।ି ଜଲି୍ା ଯବୁ କଂରଗ୍ସ ସଭାପତ ିସତ୍ପ୍ରୟି ସାମଲ, 
ଅବଭିକ୍ କଟକ ଜଲି୍ା ଯବୁ କଂରଗ୍ସ ସଭାପତ ି ଜୟନ୍ 
କୁମାର ମ�ାନ୍ଙି୍କ ସରମତ ପ୍ରଶାନ୍ ଦାସ, ଅନନ୍ ଚରଣ 
ପାତ୍ର, ରକୈଳାସ ଚନ୍ଦ କର, ରଶ୍ୀରଞ୍ଜନ ପଡୋ, ରତିାଞ୍ଜଳ ି
ରବର�ରା ପ୍ରମଖୁ ବଭୁିପ୍ରସାଦଙୁ୍କ ଶରୁଭଚ୍ା ଜଣାଇଛନ୍।ି

 ଭୂତମଣୁ୍ଡାଇରେ ରେଙୁ୍ ଆତଙ୍କ 
କୁଜଙ୍ଗ,୨୨ା୯(ସମସି): କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରର ଗତବଷ୍ଥ ଭଳ ି
ଚଳତିବଷ୍ଥ ରଡଙୁ୍ଗ ଆତଙ୍କ ରଦଖାରଦଲାଣ।ି ଚଳତି 
ବଷ୍ଥ ଉଦ୍ ବୃତ୍ତତ୍ତବଷ୍ଥାଜଳ ବ୍ଳକ୍ ର ବ�ୁ ଅଞ୍ଳରର ଜମ ି
ର�ଥିିବାରବରଳ ଏରବ ଭୂତମଡୁୋଇ ପଞ୍ାୟତରର 
ରଡଙୁ୍ଗ ରରାଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ା ବୃଦ୍ ି ପାଇବାରର ଲାଗଛି।ି ଏ� ି
ପଞ୍ାୟତରର ବଭିନି୍ ସା�ରିର ପାଣ ି ଜମ ି ର�ଥିିବାରୁ 
ମଶା ବଂଶ ବୃଦ୍ରିର ସ�ାୟକ ର�ଉଛ ି ରବାଲ ି ପବୂ୍ଥତନ 
ସରପଞ୍ ଧୀରରନ୍ଦ ନାର ସ୍ୱାଇଁ, ଭୂତମଡୁୋଇ ବଜାରର 
ପ୍ରାକ୍ନ ସଭାପତ ି ସରୁରଶ ଖଟାଇ ଅଭରିଯାଗ କରଛିନ୍।ି 
ଏ� ି ପଞ୍ାୟତର ବ�ୁ ଗ୍ାମରର ରଲାରକ ଜ୍ୱରରର ପୀଡ଼ତି 
ର�ଉଥିବାରବରଳ ସଂଖ୍ାଧିକ ରଲାକଙୁ୍କ ରଡଙୁ୍ଗ ର�ାଇଥିବା 
ଅଭରିଯାଗ ର�ାଇଛ।ି ରତରବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ ବଭିାଗ ସତୂରୁ ଜରଣ 
ମାତ୍ର ରଡଙୁ୍ଗ ରରାଗୀ ଚହି୍ନଟ ର�ାଇଥିବା କୁ�ାଯାଉଛ।ି 
ବାସ୍ତବରର ବ�ୁ ରରାଗୀ କଟକ-ଭୁବରନଶ୍ୱରର 
ରବସରକାରୀ ଡାକ୍ରଖାନାରର ଚକିତି୍ତି ର�ଉଥିବା 
ସରୁରଶ ଖଟାଇ ଅଭରିଯାଗ କରଛିନ୍।ି ଏ ବଷିୟରର 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ ବଭିାଗ ଆଗଆୁ ପଦରକ୍ପ ସ୍ୱରୂପ ମଶା ବଂଶ ନଷ୍ 
ପାଇଁ ମଶାଧଆୂଁ, ନାଳରର ପ୍ରତରିଶଧକ ବ୍ବସ୍ଥା ସ� 
ସରଚତନତା କାଯ୍ଥ୍କ୍ମ କରଲ ରରାଗ ଉପରର ଅଙୁ୍କଶ 
ଆସବି ରବାଲ ିସାଧାରଣରର ଦାବ ିର�ାଇଛ।ି

 ପଣୁ୍ଆରେ ଧଡାନଜମ ିଜଳମଗ୍ନ
େୁଜଙ୍ଗ,୨୨ା୯(େମେି): କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପଡୁେଆ, 
ରଗାରଡ, ବଣରିତା, ରପାତାନଈ ଆଦ ି ପଞ୍ାୟତରର 
ଉଦ୍ ବୃତ୍ତତ୍ତବଷ୍ଥାଜଳ ନଷି୍ାସନ ର�ାଇପାରୁ ନ ଥିବାରୁ 
ଏଠାରର ଧାନ ଫସଲ ପଚଯିବିାକୁ ବସଛି।ି ବରିଶଷକର ି
ପଡୁେଆ ପଞ୍ାୟତର ପରୁଡ ି ଗ୍ାମର ଗ�ରି, ଉପରବଲି, 
ଖରପିଡ଼ଆିରର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଏକରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଥ ଜମରିର ଧାନ 
ଫସଲ ନଷ୍ ର�ାଇଯାଇଛ ିରବାଲ ିସଶୁାନ୍ କୁମାର ପରଡ଼ିା, 
ନମିାଇଁ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଚତି୍ତରଞ୍ଜନ ପରଡ଼ିା, ସମାଜରସବୀ 
ମରନାରଞ୍ଜନ ପରଡ଼ିା ଅଭରିଯାଗ କରଛିନ୍।ି ଏ� ି ଅଞ୍ଳର 
ଜଳ ନଷି୍ାସନ ପର ରପାତ ି ର�ାଇଯାଉଥିବା, ରବଆଇନ 
ଭାରବ ରକାଠାବାଡ ି ନମି୍ଥାଣ, ଜଳ ନଷି୍ାସନ ପର 
ଜବରଦଖଲ ରଯାଗ ୁ ଏ� ି ସମସ୍ା ଗରୁୁତର ର�ଉଥିବା 
ଅଭରିଯାଗ ର�ାଇଛ।ି 

ବାଲେୁିଦା, ୨୨ା୯ (େମେି): ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକ ସମ୍ମନ୍ୱତି ଶଶି ୁ ବକିାଶ ରଯାଜନାରର 
ସମସ୍ତ କାଯ୍୍ଥ  ଠକି୍  ଭାରବ ଚାଲଥିିବାରବରଳ ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ ିରକନ୍ଦରର 
ରକରତକ ଅସାଧ ୁବ୍କ୍ ିସାମ୍ୱାଦକି ନାଁ କ� ିକମ୍ଥୀଙୁ୍କ ବ୍ଲକରମଲଂି କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ି
କମ୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ସଚୂନା ମତୁାବକ, ରକରତକ ବ୍କ୍ ିସାମ୍ୱାଦକିର ପରଚିୟ 
ରଦଇ ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ ିରକନ୍ଦରର ପ�ଞ୍ ିସଡିପିଓି ଓ ସପୁରଭାଇଜରଙ୍କ 
ବରୁିଦ୍ରର ଅଭରିଯାଗ କରବିା ପାଇ ଁବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍।ି ଏଥିସ� ଅଙ୍ଗନବାଡ ିରକନ୍ଦକୁ 
ଆସଥୁିବା ଅର୍ଥରୁ ଆମକୁ କଛି ିଦଅି, ନରଚତ୍  ଆରମ ତୁମ ବରୁିଦ୍ରର ଖବର ପ୍ରସାରଣ 
କରବୁି ରବାଲ ିଧମକ ରଦଉଛନ୍।ି ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକର ୨୫୨ଟ ିଅଙ୍ଗନବାଡ ିରକନ୍ଦକୁ 

ଚଳତି ବଷ୍ଥ ଆସଥିିବା ରଖଳଣା କଣିା ବାବଦରର ୨୫୦୦ ଅର୍ଥ ରାଶ ି ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛ।ି ସମ୍ପକୃ୍ କମ୍ଥଚାରୀ ରସ� ିଅର୍ଥରର ନଜି ମନମତୁାବକ ପଲିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ବଭିନି୍ ପ୍ରକାର ରଖଳଣା କଣିରିା’ନ୍।ି ଏପରକି ିରଖଲଣା କଣିା ର�ଲା କ ିନା� ିଁ ସଡିପିଓି 
ଓ ସପୁରଭାଇଜର ବଭିନି୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ ିରକନ୍ଦ ବୁଲ ିତଦାରଖ କରରିା’ନ୍।ି ଏ� ିରଖଳଣା 
କଣିାରର ବ୍ଲକର ସଡିପିଓି କମି୍ୱା ସପୁରଭାଇଜରଙ୍କର ରକୌଣସ ିଭୂମକିା ନରାଏ ରବାଲ ି
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ି କମ୍ଥୀମାରନ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ରକରତକ ଅଣ ସାମ୍ୱାଦକି ରଖଳଣା 
କଣିାରର ସଡିପିଓି ଓ ସପୁରଭାଇଜରଙ୍କ ସମ୍ପକୃ୍ ିଥିବା ଦଶ୍ଥାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ିକମ୍ଥଚାରୀଙୁ୍କ 
ଭୟଭୀତ କରାଉଥିବା ବଭିନି୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ ିରକନ୍ଦର କମ୍ଥୀ ସଡିପିଓିଙୁ୍କ ଜଣାଇଛନ୍।ି

ବାଲେୁିଦା, ୨୨ା୯(େମେି): 
ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକରର ଗତ 
ଲଘଚୁାପ ବଷ୍ଥାରର ସବ୍ଥାଧିକ 
କ୍ୟକ୍ତ ିଘଟଛି।ି ଏ� ିବଷ୍ଥାରର 
ର�କ୍ଟର ର�କ୍ଟର ଚାଷଜମ ି
ଜଳମଗ୍ନ ଥିବାରବରଳ 
ରକରତକ ଜମରୁି ପାଣ ି
ଖସଯିବିା ପରର ଧାନଗଛ 
ପଚ ି ଯାଇଥିବା ରଦଖିବାକୁ 
ମଳିଛି।ି ଚାଷୀ �ଜାର �ଜାର 
ଟଙ୍କା ଖ୍ଚ୍ଥ କର ିଚାଷ କରଥିିବା 

ଧାନ ଫସଲ ସ� ପନପିରବିା 
ନଷ୍ ର�ାଇଯାଇଛ।ି ଆଜ ି
ବ ା ଲି କୁ ଦ ା - ଏ ର ସ ମ ା 
ବଧିାୟକ ତରା ଜଳସମ୍ପଦ 
ମନ୍ତୀ ରଘନୁନ୍ଦନ ଦାସ 
ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକ ବାଲକୁିଦା 
ପଞ୍ାୟତର ବାଲସିା�,ି 
�ନୁସା�,ି ଭାରଓିଦା, ନାଳଓିର 
ଜଳପ୍ଲାବତି ଗ୍ାମ ଓ ସା� ିବୁଲ ି
ରଦଖିବା ସ�ତି ଚାଷୀଙ୍କ ସ�ତି 
କ୍ୟକ୍ତ ି ସମ୍ପକ୍ଥରର ପଚାର ି

ବୁଝ ି ସମସ୍ା ସମ୍ପକ୍ଥରର 
ଆରଲାଚନା କରଥିିରଲ। ଏ� ି
ପରଦିଶ୍ଥନ ସମୟରର ଜଲି୍ା 
ମ�ଳିା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକିା 
ଶ୍ୀମତୀ ସଚୁସି୍ତିା ମ�ାନ୍,ି 
ବ୍ଲକ ବରିଜଡ ି ଯବୁ ସଂଗଠକ 
ଶ୍ୀକାନ୍ ଦାସ, ନାଏବ 
ସରପଞ୍ ବୁଧିନାର ବଶି୍ୱାଳ, 
ବଷୁି୍ଣ ବଶି୍ୱାଳ, ଅକ୍ୟ କୁମାର 
ବଶି୍ୱାଳ, ଜରିତନ୍ଦ ସା�ୁ ପ୍ରମଖୁ 
ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ।

ସେନ୍ଦା୍ଡ଼ା,୨୨ା୯େମେି): ଜରଣ ସ୍ୱାମୀ 
ପରତି୍କ୍ା ଅସ�ାୟ ଭୂମ�ିୀନ ମ�ଳିା ନ୍ାୟ ପାଇଁ 
ଉପଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଗ�ୁାର ି କରଛିନ୍।ି ଜରଣ ଶକି୍କ 
ବାସଗ�ୃ ଭାଙ୍ଗରିଦଇଥିବା ରନଇ ମ�ଳିା ଜଣକ 
ରାଜନଗର ରାନାରର ଅଭରିଯାଗ କରଥିିରଲ। ପଲୁସି 
ରକୌଣସ ି କାଯ୍ଥ୍ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍�ଣ କର ି ନ ଥିବାରୁ ରସ 
ଉପଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ନକିଟରର ଅଭରିଯାଗ କରଥିିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

 ସଚୂନା ମତୁାବକ, ରାଜନଗର ରାନା ଅନ୍ଗ୍ଥତ 
ସାନବଡରଗାପାଳପରୁ ଗ୍ାମର ସ୍ୱାମୀ ପରତି୍କ୍ା 
ମ�ଳିା ସରୁଲାଚନା ମ�ାନ୍ ି ତାଙ୍କର ରଗାଟଏି ପଅୁ 
ଓ ରଗାଟଏି ଝଅି ସ�ତି ଦୀଘ୍ଥଦନି ଧର ି ରାଜନଗର 
ତ�ସଲି ଅଧୀନ ଗଜ୍ଥନପରୁ ରମୌଜାର ଖାତା ନମ୍ୱର 
୨୦୭ ଓ ପ୍ଲଟ ନମ୍ୱର ୪୩୮ ରକବା ଏ୦.୦୧ 
ଡସିମିଲି ସରକାରୀ ଜମ ି (ପାଣନିାଳ ପାଖରର) ଉପରର ଚାଳଛପର ଘର କର ି ର�ଆିସଥୁିରଲ। 

ରସ� ି ପ୍ଲଟ ପଛରର ଶକି୍କ ନଳନିୀରଞ୍ଜନ ରାଉତ 
ଜମ ି କଣିଥିିରଲ। ଶକି୍କ ଶ୍ୀ ରାଉତ ସରୁଲାଚନାଙ୍କ 
ଅସ�ାୟତାର ସରୁଯାଗ ରନଇ ରସ ର�ୁଥିବା ଘରଟକୁି 
ରାତରିର ଭାଙ୍ଗ ି ରଦଇ ସରକାରୀ ପାଣନିାଳକୁ 
ମଡାଇ ତାଙ୍କ କଣିାଜମ ି ଚତୁ୍ଥପାଶ୍ୱରର୍ଥ ପାରଚରୀ 
ନମି୍ଥାଣ କରଥିିରଲ। ଏ ସମ୍ପକ୍ଥରର ସରୁଲାଚନା 
ରାଜନଗର ତ�ସଲିଦାର ଓ ରାନା ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ଲଖିିତ ଅଭରିଯାଗ କର ି ନ୍ାୟ ଭକି୍ା କରଥିିରଲ ବ ି
ରସମାନଙ୍କଠାରୁ ରକୌଣସ ି ନ୍ାୟ ପାଇ ନ ଥିରଲ। 
ରତଣ ୁସରୁଲାଚନା ବୁଧବାର ଉପଜଲି୍ାପାଳ ନରିଞ୍ଜନ 
ରବର�ରାଙୁ୍କ ରଭଟ ି ତାଙ୍କ ଭଳ ି ବାସ�ୀନ ମ�ଳିାଙୁ୍କ 
ନ୍ାୟ ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ ନରିବଦନ କରଥିିରଲ। 
ଉପଜଲି୍ାପାଳ ଶ୍ୀ ରବର�ରା ତଦନ୍ କର ି ଆଇନ 
ଅନୁଯାୟୀ କାଯ୍୍ଥ ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍�ଣ କରବିାକୁ ରାଜନଗର 
ତ�ସଲିଦାରଙୁ୍କ ନରିର୍୍ଥଶ ରଦଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ଗହଗା୍ଟରୁ ସହାଇ୍ାରୁନ ିଜଳ ନଷି୍ାେନ

ହଜଡାେ ହଜଡାେ ରହକ୍ଟେ ଚଡାଷଜମ ିଜଳମଗ୍ନ

ଅଜଣା ସରାଗସର ଆକ୍ାନ୍ତ ଯବୁେ

ଚକିତି୍ୋ ପୋଇଁ ପ୍ରଶୋସେକୁ ଆକୁଳ େରିବଦେ
ଦବି୍ଡାଙ୍ ଦମ୍ପତଙୁି୍କ ଆର୍ ଥିକ ସହଡାୟତଡା

ନ୍ଡାୟ ପଡାଇଁ ଉପଜଲି୍ଡାପଡାଳଙୁ୍କ ଗହୁଡାେକିରେ ମହଳିଡା
ସେନ୍ଦା୍ଡ଼ା,୨୨ା୯(େମେି): ସ୍ୱାମୀ 
ଚଦିାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଜୟନ୍ୀ ଅବସରରର 
ସମଗ୍ ବଶି୍ୱର ଶାନ୍ ି ଓ କରରାନାରର ମତୃ 
ବ୍କ୍ଙି୍କ ଅମର ଆତ୍ାର ଶାନ୍ ିନମିରନ୍ ଏକ 
ତ୍ରଦିବିସୀୟ ଅଖଡେ ମ�ାମନ୍ତ କୀତ୍ତ୍ଥନ ଓ 
ନାମଯଜ୍ଞ କରବିା ପାଇଁ ଗରାପରୁ ଶବିାନନ୍ଦ 
ଆଶ୍ମର ପ୍ରତଷି୍ାତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଦବି୍ ସରୂୁପାନନ୍ଦ 
ସରସ୍ୱତୀ ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍। କରରାନା ମ�ାମାରୀ 
ଦୂର ପାଇଁ ଆଶ୍ମ ପରସିରରର ଅଖଡେ ନାମ 
ସଂକୀତ୍ତ୍ଥନ କରାଯବି। ଏ� ି କାଯ୍ଥ୍କ୍ମରର 
ଡାକ୍ର, ଶକି୍କ, ନସ୍ଥ ପଲୁସି ବା�ନିୀ, 
ପ୍ରଶାସନ, ସରକାରୀ କମ୍ଥଚାରୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ 
ପ୍ରତନିଧିି ଓ ରସ୍ୱଛାରସବୀଙ୍କ ରରାଗମକୁ୍ ଦୀଘ୍ଥ 

ଜୀବନ ଓ ଉତ୍ତରରାତ୍ତର ଉନ୍ତ ି କାମନା 
କରାଯବି। ସ୍ୱାମୀ ଚଦିାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ 
ଜୟନ୍ୀ ଉପଲରକ୍ ଆସନ୍ା ୨୪ ତାରଖିରର 
ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଡାକ୍ରଖାନାରର ରରାଗୀଙୁ୍କ 
ଫଳ ବଣ୍ଟନ ଓ ଆଶ୍ମ ପରସିରରର 
ରୁଦ୍ରାଭରିଷକ, ବୃକ୍ରରାପଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ରସବା 
ଓ ନଗର ପରକି୍ମା ଆଦ ି କାଯ୍ଥ୍କ୍ମ 
କରାଯବି। ଏ� ି କାଯ୍ଥ୍କ୍ମ ପରର ସମସ୍ତ 
ଭକ୍ ଆଶ୍ମରର ପ୍ରସାଦ ରସବନ କରବିାର 
ବ୍ବସ୍ଥା ର�ଛି।ି ଏଥିସ�ତି ସ୍ୱାମୀ ଚଦିାନନ୍ଦ 
ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ତୃ ି କମଟି ି ଆନୁକୂଲ୍ରର 
ସାଧରୁସବା, ଭଜନ କୀତ୍ତ୍ଥନ, ସ୍ୱାମୀ 
ଚଦିାନନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି ସଭା କରାଯବି। 

ଚଡାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ଡା ବୁଝରିେ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତୀ 

କରେଡାନଡାରେ ମତୃ ବ୍କ୍ଙି୍କ ଆତ୍ଡାେ 
ଶଡାନ୍ ିପଡାଇଁ ଅଖଣ୍ ନଡାମଯଜ୍ଞ

ସ�ୋଜରସବୀଙ୍କ ଦ୍ୋଦଶୋହରର ସ୍ତ୍ସିଭୋ

ସେିପିଓି, ସପୁେଭଡାଜେଙ୍କ ବେୁିଦ୍ଧରେ ଭୁଲ୍  ମନ୍ବ୍ ରଦବଡାକୁ ଅଙ୍ନବଡାଡ଼ ିକମ୍ୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଡାପ
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ତାଳଚେର ସହର, ୨୨ା୯(ସମସି)

କସରାନା ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ ଟିସର ରଖି 
େରକାର ଟ ଟିକାକରଣକୁ ପ୍ାଧାନ୍ୟ ସଦଉଛନ୍ଟି; 
ମାତ୍ର ଦାୟ ଟିତ୍ୱସର ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବସହଳା 
ସ�ାଗୁଁ ଏଥିସର ବ୍ୟତ ଟିକ୍ରମ ସଦଖା�ାଉଛ ଟି। 
ସକଉଁଠ ଟି ଟ ଟିକାଦାନ ସକନ୍ଦ୍ରସର ଟ ଟିକା ନ 
୍ାଇ ସଲାସକ ସେରୁଛନ୍ଟି ତ ସକଉଁଠ ଟି ବ ଟିନା 
ଟ ଟିକାକରଣସର ପ୍ମାଣ୍ତ୍ର ମ ଟିଳ ଟି�ାଉଛ ଟି। ଏଭଳଟି 
ଏକ ଅଭଟିସ�ାଗ ଆେ ଟିଛ ଟି ଅନୁସଗାଳ ଜଟିଲ୍ା କଣ ଟିହାଁ 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଗତ େମଲ ବ୍ୟାସରଜ୍  ଅଞ୍ଚଳସର

ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚଟିନ୍ମୟ ପ୍ଧାନ ୧୭ 
ସେସ୍ଟେମ୍ବରସର ଟ ଟିକାକରଣ ୍ାଇଁ େ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍  

କର ଟିଥିସଲ। ତାଙୁ୍କ ୧୮ ତାର ଟିଖସର 
ଟ ଟିକାକରଣ ୍ାଇଁ େମୟ ଦଟିଆ�ାଇଥିଲା। 
ଟ ଟିକାକରଣ ସ୍ାନ ଅକକିଳ ଗ୍ାମ ୍ଞ୍ଚାୟତ 
କା�୍ଗ୍ୟାଳୟସର ଥିବା ସବସଳ ସକୌଣେ ଟି 
କାରଣରୁ ଚ ଟିନ୍ମୟ ଟ ଟିକାକରଣ ସକନ୍ଦ୍ରସର 
୍ହଞ୍ଚ ଟି ୍ାର ଟି ନ ଥିସଲ। ୍ସର େନ୍୍ୟା 
େମୟସର ତାଙ୍କ ସମାବାଇଲକୁ ଟ ଟିକା 
ସନଇଥିବାର ଏକ ବାର୍୍ଗା ଆେ ଟିଲା। �ାହାକୁ 
ସଦଖି ଆଶ୍ଚ�୍ଗ୍ୟ ଚକଟିତ ସହାଇ� ଟିବା େହ ଟ ଟିକା 
ନ ସନଇ କ ଟ୍ି ର ଟି ଟ ଟିକାକରଣ ପ୍ମାଣ୍ତ୍ର 
ମ ଟିଳ ଟିଲା ସବାଲଟି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜର ଟିଆସର 
ବ ଟିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ୍ଦସ୍ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ପ୍ଶ୍ନ 
କର ଟିଥିସଲ। ତାଙ୍କ ୍ାଇଁ ଥିବା ଟ ଟିକା ଅନ୍ୟ 

କାହାକୁ ବ ଟିକ୍ର ଟି କର ଟିଦ ଟିଆ�ାଇଥିବା ସେ 
ଅଭଟିସ�ାଗ କର ଟିଛନ୍ଟି। ବ ଟିନା ଟ ଟିକାକରଣସର 
ତାଙୁ୍କ ଦ୍ ଟିତୀୟ ସ�ାଜ୍  ଟ ଟିକାକରଣ ପ୍ମାଣ୍ତ୍ର 
ମ ଟିଳ ଟି�ାଇଥିବାରୁ ବର୍୍ଗମାନ ସେ ଟ ଟିକା 
ସନବା ୍ାଇଁ େ୍ଲଟ୍ ବୁକ ଟିଂ କର ଟିବାକୁ ଅେମର୍ଗ 
ସହଉଛନ୍ଟି। େଳସର ଏସବ �ାଏ ସେ ଟ ଟିକା 
ସନବାରୁ ବଞ୍ଚ ଟିତ ରହ ଟିଛନ୍ଟି। ଏହ ଟି ଘଟଣା 
ସକବଳ ଚଟିନ୍ମୟଙ୍କ ସଷେତ୍ରସର ନୁସହଁ ଆହୁର ଟି 
ବହୁତ ସଲାକଙ୍କ ସଷେତ୍ରସର ଏଭଳଟି େମେ୍ୟା 
ଘଟୁଥିବା ନଜରକୁ ଆେୁଛ ଟି। ସତଣ ୁ ଏହ ଟି 
ବ ଟିଷୟକୁ ତଦନ୍ ୍ର ଟିେରକୁ ସନଇ େମ୍ୃକ୍ତ 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉ୍ସର କା�୍ଗ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ 
କର ଟିବା ୍ାଇଁ ଦାବ ଟି ସହଉଛ ଟି।

ଟକିାଦାନରେ ଅନୟିମତିତା

ଟକିା ନ ଚନଇ ମଳୁିଛ ିପ୍ରମାଣପତ୍ର

ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ା ରନଇ ଉପଜଲି୍ାପାଳଙ୍କୁ  ସ୍ାେକପତ୍ର
ତାଳଚେର ସଦର, ୨୨ା୯(ସମସି) : ତାଳସଚର 
ବ୍ଲକ ସହଁେମଳୂ ଗ୍ାମ େହରୋହ ଟିର ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ େମେ୍ୟା 
ସନଇ ବୁଧବାର ସ୍ାନୀୟ ଉ୍ଜଟିଲ୍ା୍ାଳଙୁ୍କ 
ସ୍ାରକ୍ତ୍ର ପ୍ଦାନ କରା�ାଇଛ ଟି। ଦାବ ଟ୍ି ତ୍ରସର 
ଉସଲ୍ଖ କରା�ାଇଅଛ ଟି ସ�, ସହଁେମଳୂ 
େହରୋହ ଟିଟ ଟି ଭୁବସନଶ୍ୱରୀ ସକାଇଲା ଖଣ ଟିର ଅତ ଟି 
ନ ଟିକଟସର ଥିବାରୁ ଗ୍ାମର ବହୁ ଅଧିବାେୀଙ୍କ ଜମ ଟି 
ଖଣ ଟି ଦ୍ାରା ଅଧିଗ୍ହଣ କରା�ାଇଛ ଟି। ଏଥି୍ାଇଁ 
ଗ୍ାମର ଷେତ ଟିଗ୍ସ୍ତ ପ୍ଜାଙ୍କର ନ ଟି�କୁ୍ତ ଟି ଓ ରଇରାନ 
ଏ୍�୍ଗ୍ୟନ୍ େମାଧାନ କରା�ାଇ ନାହ ିଁ। େହରୋହ ଟି 
ତରେରୁ ସ୍ାନୀୟ ପ୍ଶାେନ ଓ ଖଣ ଟି କରୃ୍୍ଗ୍ଷେଙୁ୍କ 
ନ ଟି�କୁ୍ତ ଟି ଓ ରଇରାନ ସନଇ ବହୁବାର ଜଣାଇଥିସଲ 
ମଧ୍ୟ ଆଜଟି ୍�୍ଗ୍ୟନ୍ କା�୍ଗ୍ୟକାରୀ କରା�ାଇ ନାହ ିଁ। 
ଆଜଟି ହଠାତ୍  େକାଳ ୧୧ ଘଟ ଟିକା େମୟସର 
ଭୁବସନଶ୍ୱରୀ ସକାଇଲା ଖଣ ଟିର ଭୂଅଜ୍ଗନ 
ଅଧିକାରୀ ସୋନ୍  ସ�ାସଗ ସବୈଠକ ୍ାଇଁ 
ଉ୍ଜଟିଲ୍ା୍ାଳଙ୍କ କା�୍ଗ୍ୟାଳୟକୁ ଗ୍ାମର େଭା୍ତ ଟି 
ଓ େମ୍ାଦକଙୁ୍କ �ାକ ଟିଥିସଲ; କ ଟିନୁ୍ ଗ୍ାମବାେୀ ଏସତ 
କମ୍  େମୟ ମଧ୍ୟସର ଆସଲାଚନା ୍ାଇଁ ରାଜଟି 
ସହାଇ ନ ଥିସଲ। ଗ୍ାମର ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ାମବାେୀ 
ଦ ଟିନ ମଜୁର ଟିଆ ସହାଇଥିବାରୁ ସବୈଠକସର 

ଉ୍ସ୍ଟିତ ସହବା େମ୍ଭବ୍ର ସହାଇ ନ ଥିଲା। 
ପ୍ଶାେନ ତରେରୁ ଚ ଟିଠ ଟି ସଦବାର ଅବଧି ୧୦ଦଟିନ 
୍ସର ସବୈଠକ ଆସଲାଚନା କରା�ାଉ ଏବଂ ଏହ ଟି 
ସବୈଠକସର ବ ଟିଧାୟକ ଓ ୋଂେଦଙ୍କ ଉ୍ସ୍ଟିତ ଟିସର 
ଆସଲାଚନା କରା� ଟିବା ୍ାଇଁ ଗ୍ାମବାେୀ ପ୍ସ୍ତାବ 
ସଦଇଥିସଲ। ଦାବ ଟ୍ି ତ୍ର ପ୍ଦାନ ସବସଳ ଗ୍ାମ 

େଭା୍ତ ଟି ପ୍ାଣବନୁ୍ ସବସହରା, େମାଜସେବୀ 
େଞ୍ଜୟ ଜାଲ, େର୍ଞ୍ଚ ଦଟିଲ୍ ଟ୍ି  ସଦହୁରୀ, ଦୁଃଶେନ 
ସଦହୁରୀ, ଚତୁଭୁ୍ଗଜ ସବସହରା, ସଶାଭାଗ ଟିନୀ 
ସବସହରା, େଷୁମା ସଦହୁରୀ, ଟ ଟିକ ଟି ସବସହରା, 
�ଲଟି ସବସହରା, ବନ ଟିତା ନାହାକ, ରୀତା ସଦହୁରୀ 
ପ୍ମଖୁ ଉ୍ସ୍ଟିତ ଥିସଲ।

୨ବର୍ଷ ନ ପେୂକୁ ଣକୁ ଫାଟଲିା ୋସ୍ା

ଜୋଜୀର୍୍ଷ ଅବସ୍ାରେ ର�ାପବନ୍କୁ ସ୍ାସ୍୍ରକନ୍ଦ୍ର

ତାଳଚେର ସଦର, ୨୨ା୯(ସମସି): 
ଜରାଜୀର୍୍ଗ ଅବସ୍ାସର ତାଳସଚର 
ହାଟସତାଟାସ୍ଟିତ ସଗା୍ବନୁ୍ ସ୍ାସ୍ସକନ୍ଦ୍ର। 
ଉ୍�କୁ୍ତ ରଷେଣାସବଷେଣର ଅଭାବ ସ�ାଗୁଁ 

ଏହ ଟି ସ୍ାସ୍୍ୟସକନ୍ଦ୍ରର ଆଖ୍ାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସଲାସକ 
ଚଟିକ ଟିତ୍ାରୁ ବଞ୍ଚ ଟିତ ସହଉଛନ୍ଟି। ତାଳସଚରର 
୍ବୂ୍ଗତନ ନଗର୍ାଳ ସ୍ୌରବାେୀଙ୍କ ହ ଟିତ୍ାଇଁ 
େହରର ହାଟସତାଟାଠାସର ଏହ ଟି ସ୍ାସ୍୍ୟସକନ୍ଦ୍ର 

ସଖାଲଟିଥିସଲ। ଏହା ସ୍ୌର ୍ର ଟିଷଦ ଦ୍ାରା 
େୁ୍ ର ଟିଚାଳ ଟିତ ସହଉଥିବା ସବସଳ ସ୍ୌରବାେୀ 
ଏହ ଟି ସ୍ାସ୍୍ୟସକନ୍ଦ୍ରସର ଚଟିକ ଟିତ୍ାସେବା ୍ାଇ 
ଆେଥୁିସଲ। ମାତ୍ର ବର୍୍ଗମାନ ଉକ୍ତ ଚଟିକ ଟିତ୍ାସକନ୍ଦ୍ର 
େମ୍ରୂ୍୍ଗ ଅବସହଳଟିତ ଅବସ୍ାସର ୍ଡ଼ଟିରହ ଟିଛ ଟି। 
ସ୍ୌର ପ୍ଶାେନ ଉକ୍ତ ସ୍ାସ୍୍ୟସକନ୍ଦ୍ର ଉ୍ସର ଦୃଷ୍ ଟି 
ସଦଉ ନ ଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳ ବାେ ଟିନ୍ାଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ତୀବ୍ର 
ପ୍ତ ଟିକ୍ର ଟିୟା ପ୍କାଶ ୍ାଇଥି। ଏଠାସର �ାକ୍ତର ନ 
ଥିବା ସବସଳ ଜସଣ ସ୍ୌର କମ୍ଗଚାରୀ ସରାଗୀ 
ସଦଖିଥିବା ଅଭଟିସ�ାଗ ସହଉଛ ଟି। ଦୀଘ୍ଗବଷ୍ଗ 
ଧର ଟି ଏହ ଟି ସ୍ାସ୍୍ୟସକନ୍ଦ୍ରର ସଶୌଚନୀୟ ଅବସ୍ାକୁ 
େଧୁାର ଟିବା ୍ାଇଁ ନ ଟିବ୍ଗାହୀ ଅଧିକାର ଟିଣୀ ଦୃଷ୍ ଟି ନ 
ସଦବା ଅତ୍ୟନ୍ ଦୁଭ୍ଗାଗ୍ୟଜନକ ସବାଲଟି ସ୍ାନୀୟ 
ସଲାସକ ପ୍କାଶ କର ଟିଛନ୍ଟି। ଏଣ ୁସ୍ାନୀୟ ପ୍ଶାେନ 
ଏହା ଉ୍ସର ତୁରନ୍ ଦୃଷ୍ ଟି ସଦବା ୍ାଇଁ ବୁଦ୍ ଟିଜୀବୀ 
ମହଲସର ଦାବ ଟି ସହଉଛ ଟି।

ତାଳଚେର ସଦର, ୨୨ା୯(ସମସି) : ସଖାଦ୍  ସ୍ୌର୍ର ଟିଷଦ 
ଅଞ୍ଚଳ ନବମ ଟିଶ୍ର କସଲାନୀ ମଧ୍ୟସର ୯ଲଷେ ଟଙ୍କାର କଂକ୍ର ଟିଟ୍  ରାସ୍ତା 
ନ ଟିମ୍ଗାଣର ମାତ୍ର ୨ ବଷ୍ଗ ୍ସର ୋଟ ଟି ଅାଁ କର ଟିଥିବା ସଦଖିବାକୁ 
ମ ଟିଳ ଟିଛ ଟି। ଘଟଣାରୁ ପ୍କାଶ ‘ଉନ୍ନତ ଟି’ ସ�ାଜନାସର ତାଳସଚର 
ସ୍ୌର ୍ର ଟିଷଦ ୧୩ ନମ୍ବର ୱା�୍ଗ ନବମ ଟିଶ୍ର କସଲାନୀର 
ଶଙ୍କରସେବା ସମାଦଟିଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଲାଲଟୁ େ ଟିହ୍ାଙ୍କ ଘର ୍�୍ଗ୍ୟନ୍ 
୩ ଶହ ମ ଟିଟର କଂକ୍ର ଟିଟ୍  ରାସ୍ତା ୯ଲଷେ ୯୪ହଜାର ୭ଶହଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟସର ୨୦୧୮ ଜୁଲାଇ ୧୩ ତାର ଟିଖସର ନ ଟିମକିତ ସହାଇଥିଲା; 
ମାତ୍ର ଏହ ଟି ରାସ୍ତା କାମ ଏସତ ନ ଟିମ୍ନମାନର ସହାଇଛ ଟି ସ�, କା�୍ଗ୍ୟ 
ସଶଷସହବାର ୨ବଷ୍ଗ ନ ୍ରୁୂଣ ୁ ୋଟ ଟି ନଷ୍ ସହାଇ�ାଇଛ ଟି। 
େଳସର ଉକ୍ତ କସଲାନୀବାେୀ �ାତାୟାତସର ଅେବୁ ଟିଧାର 
େମ୍ଖୁୀନ ସହଉଛନ୍ଟି। ପ୍ଶାେନ ଏଥିପ୍ତ ଟି ଦୃଷ୍ ଟିସଦଇ େମ୍କୃ୍ତ 
ଠ ଟିକାଦାର ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ ଟିସରାଧସର କା�୍ଗ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ 
କର ଟିବାକୁ ଦାବ ଟି ସହଉଛ ଟି।

‘ସ୍ପି୍  ଫର୍  ପସି୍ ’ କାର୍ଷ୍କ୍ରମ

ଅନୁଚ�ାଳ, ୨୨ା୯(ସମସି) : ୟଥୁ୍  ହସଷ୍ଲ୍  ଆସୋେ ଟିଏେନ ଅେ 
ଇଣ୍ଟିଆ ତାର ୋର ବ ଟିଶ୍ୱସର ଥିବା ୪୦୦୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶାଖା 
ତରେରୁ ‘େ୍ଲ ଟିପ୍  େର୍  ୍ ଟିସ୍ ’ କା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମ ୍ାଳନ କରା�ାଇଛ ଟି। 
ଅନୁସଗାଳ ୟଥୁ୍  ହସଷ୍ଲ୍  ଆସୋେ ଟିଏେନ୍  ନାଲ୍ ସକା ୟନୁ ଟିଟ୍  
ତରେରୁ ଏହ ଟି କା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାଜଟିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାେସର 
୍ାଳନ କର ଟି�ାଇଛ ଟି। କା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମର ଉସଦେଶ୍ୟ େମସସ୍ତ ଶାନ୍ ଟିସର 
ବେବାେ କର ଟିବା େହ ଟିତ ୋମାଜଟିକ ବା ୋମହୂ ଟିକ ବ ଟିକାଶସର 
େହଭାଗ ଟିତା ଭୂମ ଟିକା ଗ୍ହଣ କର ଟିବା ସବାଲଟି ରାଜ୍ୟ ୟଥୁ୍  
ହସଷ୍ଲ ଆସୋେ ଟିଏେନ୍  େମ୍ାଦକ ପ୍ହଲ୍ାଦ ୍ଟ୍ଟନାୟକ 
ପ୍କାଶ କର ଟିଛନ୍ଟି। ୍ବୂ୍ଗାହ୍ସର ଆସୟାଜଟିତ ଏହ ଟି କା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମକୁ 
ଆସୋେ ଟିଏେନ୍ ର ଜଟିଲ୍ା େମ୍ାଦକ ଦଟିଲ୍ୀ୍ ଦାେ ଅଧ୍ୟଷେତା 
କର ଟିଥିବା ସବସଳ େଦେ୍ୟ େସନ୍ାଷ ତ୍ର ଟ୍ି ାଠୀ, ମସନାରଞ୍ଜନ 
ପ୍ଧାନ, ଶତରୁଘନ ୋହୁ, ୍ଶୁ୍ଗରାମ ଦାଶ, ମସନାଜ ୍ଣ୍ା, ଲ ଟିଟୁ 
୍ଟ୍ଟନାୟକ, େ�ୂ୍ଗ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାର ଓ ବାଜଟିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାେ 
େମ୍ାଦକ ଭାବଗ୍ାହୀ ନାଏକ ଉ୍ସ୍ଟିତ ଥିସଲ।

ଅନୁଚ�ାଳ ସଦର, ୨୨ା୯(ସମସି) : ସକାଭ ଟିଡ୍  
କଟକଣାକୁ େୁ’କର ଟି ଅନୁସଗାଳ େହରର ସଜଲ 
ଛକଠାରୁ ବାଳ ଟିକା ଉଚ୍ଚ ବ ଟିଦ୍ୟାଳୟ େମ୍ଖୁ ରାସ୍ତାର 
ଉଭୟ ୍ାଶ୍ଶ୍ଗସର େକାଳୁ ରାତ ଟି ୍�ୃ୍ଗ୍ୟନ୍ ଉଠା 
ସଦାକାନୀ ମାସନ ୍େରା ସମଲାଇ ସବ୍ାର 
କରୁଛନ୍ଟି। ଏହ ଟି ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ୍ାଶ୍ଶ୍ଗସର ସଦାକାନ 
ବଜାର ରହ ଟି ଥିବାରୁ ରାସ୍ତାଟ ଟି ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ରହୁଛ ଟି। 
ରାସ୍ତା ଉ୍ସର ଗା�ଟି ମଟର ରଖି ,ଭ ଟି� ଜସମଇ 
କ ଟିଣା ବ ଟିକା କରୁଥିବାରୁ ଅସନକ େମୟସର ଟ୍ରେଟିକ୍  
େମେ୍ୟା ଉ୍ଜୁୁଛ ଟି। ବ ଟିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଶ ଟିଷେକ 
ଶ ଟିଷେୟ ଟିତ୍ରୀ � ଟିବା ଆେ ଟିବା ୍ାଇଁ ହଇରାଣ ସହଉଥିବାର 
ସଦଖା�ାଉଛ ଟି। ବ ଟିଦ୍ୟାଳୟ େମ୍ଖୁସର ଥିବା 

ସଦାକନମାନଙ୍କସର ଅୋମଜଟିକ �ବୁକମାସନ 
ଖଟ ଟି କରୁଥିବାର ସଦଖା�ାଉଛ। ଏହ ଟି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ 
ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ୍ଶ୍ୱସର୍ଗ ସଦାକାନୀମାସନ ଆବଜ୍ଗନା 

୍କାଉଥିବାରୁ ଅସ୍ାସ୍୍ୟକର ୍ର ଟିସବଷ େଷୃ୍ ଟିସହଉଛ ଟି। 
ସ୍ୌର କରୃ୍୍ଗ୍ଷେ ସଦାକାନୀମାନଙୁ୍କ ତାଗ ଟିଦ କର ଟି 
ଉଠାଇବା ୍ର ଟିବସର୍୍ଗ ଟାକ୍ସ ଅେଲୁ କର ଟି ଚୁପ୍  
ସହାଇ ରହ ଟି�ାଉଛନ୍ଟି। ସ୍ଲୁ ଓ ଟ୍ରାେଟିକ୍  େମେ୍ୟାକୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ସଦଇ ଏହ ଟି ଉଠା ସଦକାନୀଙୁ୍କ ଉଠାଇବା 
୍ାଇଁ ସ୍ାନୀୟ ବୁଦ୍ୀଜୀବୀମାସନ ଦାବ ଟି କର ଟିଛନ୍ଟି।

ବନିା ଡାକ୍ତରଚର ୋଲଛି ି
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟଚକନ୍ଦ୍ର
ପବତି୍ରନ�ର, ୨୨ା୯(ସମସି) : କଣ ଟିହାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଗତ 
୍ବଟିତ୍ରନଗର ପ୍ାରମ ଟିକ ସ୍ାସ୍୍ୟସକନ୍ଦ୍ରସର ୍ାଞ୍ଚମାେ 
ସହଲା �ାକ୍ତର ନ ଥିବାରୁ ଜନୋଧାରଣସର 
ତୀବ୍ର ଅେସନ୍ାଷ ପ୍କାଶ୍ାଉଛ ଟି। େଚୂନାସ�ାଗ୍ୟ, 
୍ବ ଟିତ୍ରନଗର ପ୍ାରମ ଟିକ ସ୍ାସ୍୍ୟସକନ୍ଦ୍ର ସହାଇଥିସଲ 
ମଧ୍ୟ ସଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ୟସକନ୍ଦ୍ର ୍ର ଟି ବଷ୍ଗ ତମାମ ସଦୈନ ଟିକ 
୨୫୦ ରୁ ୩୦୦ ସରାଗୀ ଆେ ଟିରାନ୍ ଟି। ୍ବ ଟିତ୍ରନଗର 
ପ୍ାରମ ଟିକ ସ୍ାସ୍୍ୟସକନ୍ଦ୍ର ଉ୍ସର କଣ ଟିହାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଗତ 
୧୦ ନମ୍ବର ସଜାନ୍ ର ୧୦ଟ ଟି ୍ଞ୍ଚାୟତ ଓ ୍ାଳଲହ�ା 
ବ୍ଲକର ରଜ�ଙ୍ଗ, ୍ରାଛାଟ ଆଦଟି ୍ଞ୍ଚାୟତ ଓ 
୍ରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ାୟ ଶତାଧିକ ସଲାକ ନ ଟିଭ୍ଗର 
କର ଟିରାନ୍ ଟି। ଏଠାସର ଏନ୍ ଏଚ୍ ଏମ୍  ସ�ାଜନାସର ଜସଣ 
ଆୟଷୁ �ାକ୍ତର ସ�ାଗସଦଇଥିବା ସବସଳ ଜଟିଲ୍ା ଖଣ ଟିଜ 
୍ାଣ୍ ଟି ତରେରୁ ଅସନକ ୍ାରା ସମ�ଟିକାଲ ଷ୍ାଫ୍  
ନ ଟି�କୁ୍ତ ଟି ଦ ଟିଆ�ାଇଛ ଟି। ନ ଟିୟମ ଟିତ �ାକ୍ତର ନ ଥିବାରୁ 
ସ୍ାସ୍୍ୟସକନ୍ଦ୍ରର ପ୍ାଶାେନ ଟିକ ୍ର ଟିଚାଳନା ଦୁବ୍ଗଳ 
ସହାଇ୍ଡ଼ଟିଥିବା ଅଭଟିସ�ାଗ ସହଉଛ ଟି। ସଭୌଗଳଟିକ 
ଗଠନ, ଗମନାଗମନ ଓ ଜନେଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ ଟିସକାଣରୁ 
୍ବଟିତ୍ରନଗର ପ୍ାରମ ଟିକ ସ୍ାସ୍୍ୟସକନ୍ଦ୍ରକୁ ସଗାଷ୍ୀ 
ସ୍ାସ୍୍ୟସକନ୍ଦ୍ରସର ୍ର ଟିଣତ କର ଟିବାକୁ ବୁଦ୍ ଟିଜୀବୀ 
ମହଲସର ଦାବ ଟି ସହଉଛ ଟି।

ସନୁ୍ଦରୀ ପ୍ରତଚି�ା�ତିାଚର 
ଅନନଥ୍ୟାଙ୍କ ସଫଳତା

ଆଠମଲ୍କି/ବଇଣ୍ା,୨୨ା୯(ସମସି): ଅନୁସଗାଳ 
ଜଟିଲ୍ା ରାଜକଟିସଶାରନଗର ବ୍ଲକ ସ�ସବରା୍ାଲଟି 
ଗ୍ାମର ଅନନ୍ୟା ମ ଟିଶ୍ର େନୁ୍ରୀ ପ୍ତ ଟିସ�ାଗ ଟିତାସର 
େେଳତା ହାେଲ କର ଟିଛନ୍ଟି। ଅନନ୍ୟା େମ୍ବଲ୍ରୁର 
ଏକ ଅନୁଷ୍ାନସର େନୁ୍ରୀ ପ୍ତ ଟିସ�ାଗ ଟିତାସର ଭାଗ 
ସନଇଥିସଲ। ସେଥିସର ସେ ଦ୍ ଟିତୀୟସ୍ାନ ଅଧିକାର 
କର ଟିଛନ୍ଟି। ସେ ଆଇନଜୀବୀ ସ୍ଗ୍ଗତ ବ ଟିଜୟ ମ ଟିଶ୍ର ଓ 
େହକାରୀ ଶ ଟିଷେୟ ଟିତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜନା ୋହୁଙ୍କ ସଜ୍ୟାଷ୍ କନ୍ୟା।

ବଶି୍ୱ �ଣ୍ା ଦବିସ ପାଳତି

ଅନୁଚ�ାଳ, ୨୨ା୯(ସମସି) : ଜୀବଜନୁ୍ କଲ୍ୟାଣ 
ପ୍ତ ଟିଷ୍ାନ, ଅନୁସଗାଳ/ଓଡ଼ଟିଶା କୃଷକ େମନ୍ବୟ 
େମ ଟିତ ଟି ତରେରୁ ବ ଟିଶ୍ୱ ଗଣ୍ା ଦ ଟିବେ ଉଭୟ େଂସ୍ାର 
ଅଧ୍ୟଷେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାର ପ୍ଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟଷେତାସର ୍ାଳ ଟିତ 
ସହାଇ�ାଇଛ ଟି। ଏହ ଟି ଅବେରସର ବ ଟିଶ୍ୱ ଗଣ୍ା ଦ ଟିବେ 
ଉ୍ସର ଏକ େସଚତନତା ୍ଦ�ାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ ଟିତ 
ସହାଇଥିଲା। ଏଥିସର ଜନୋଧାରଣଙୁ୍କ ଏହ ଟି ଦ ଟିବେର 
ଉସଦେଶ୍ୟ ଓ ବ ଟିଶ୍ୱସର ଥିବା ୫ ପ୍ଜାତ ଟିର ଗଣ୍ା �ରା-
କଳା, ଧଳା, ବ� ଏକ େ ଟିଙ୍ଗଟିଆ, େମୁାତ୍ରା ଓ ଜାଭା 
ଜାତୀୟ ଗଣ୍ାଙ୍କର େରୁଷୋ ୍ାଇଁ େସଚତନତା େଷୃ୍ ଟି 
କର ଟିବା ୍ାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦ ଟିଆ�ାଇଥିଲା। ବନ୍ୟପ୍ାଣୀଙ୍କ 
େରୁଷୋକୁ ଅଧିକ କ�ାକ�ଟି କର ଟିବା ୍ାଇଁ ୱାଲ୍୍ଗ � 
ବ୍ୟାଙ୍କ ତରେରୁ ଏକ ୱାଇଲଡ୍  ଲାଇଫ୍  ବଣ୍ ପ୍ଚଳନ 
କରା�ାଇଛ ଟି। ଏହ ଟି ବଣ୍ସର ବ ଟିନ ଟିସ�ାଗ କରୁଥିବା ଟଙ୍କା 
ଗଣ୍ାମାନଙ୍କ େଂରଷେଣସର ଖଚ୍ଚ୍ଗ କରା� ଟିବ ଏବଂ ୫ବଷ୍ଗ 
୍ସର ଗଣ୍ାଙ୍କ େଂଖ୍ୟାବୃଦ୍ ଟି ଅନୁ�ାୟୀ ଅନୁ୍ାତସର ଟଙ୍କା 
ସେରସ୍ତ କରା� ଟିବ ସବାଲଟି ଉ୍ସ୍ଟିତ ସଲାକମାନଙୁ୍କ 
ଅବଗତ କରା�ାଇଥିଲା। ଏହ ଟି କା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମସର 
ଉଭୟ େଂସ୍ାର େଦେ୍ୟମାସନ ଉ୍ସ୍ଟିତ ଥିସଲ।

ପବି ିଚରଡ୍ ିଜ�ନ୍ାଥ 
ଚଷେତ୍ରର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ

୫୦ ଲଟିର ମଦସହ 
ସ୍ଟୁ ିଜବତ; ୨�ରିଫ
ତାଳଚେର ସଦର, ୨୨ା୯(ସମସି) : 
ତାଳସଚର ଅବକାରୀ ବ ଟିଭାଗ ବୁଧବାର 
ଚଢ଼ଉକରଟି ୫୦ ଲଟିଟର ମଦ ଜବତ କର ଟିବା 
େହ ୨ ଜଣଙୁ୍କ ଗ ଟିରେ କର ଟି। ତାଳସଚର 
ଟାଉନ୍  ମଚୁ୍ଚ ଟିୋହ ଟି ଅଞ୍ଚଳର ମଞ୍ଜରୁୀ 
ସମସହରଙ୍କଠାରୁ ୨୦ଲଟିଟର୍  ଓ କଙ୍କଟିଳ ଟି 
ଗ୍ାମର େସୁରଶ ଗଡ଼଼ନାୟକଙ୍କ ନ ଟିକଟରୁ 
୩୦ଲଟିଟର ମହୁଲଟିମଦ େହ ସ୍ଟୁ ଟି ଜବତ 
କରା�ାଇଥିବା ଜଣା୍ଡ଼ଟିଛ ଟି। ଏହ ଟି ଚଢ଼ଉସର 
୍ ଟିସକ ଦାେ, ହର ଟିହର ୍ର ଟିଡ଼ା, େସନ୍ାଷ 
ସେନା୍ତ ଟି, ରଶ୍ମ ଟିତା ସଦହୁରୀ, ମସନାଜ 
ସବସହରା, ମାନେ ପ୍ଧାନ ଉ୍ସ୍ଟିତ ଥିସଲ।

ତାଳଚେର ସଦର, ୨୨ା୯(ସମସି) : 
ତାଳସଚର ଜଗନ୍ନାର ସକାଇଲା ସଷେତ୍ରର 
ନୂତନ ମହାପ୍ବନ୍କ ୍ ଟିବ ଟି ସର‡ୀଙୁ୍କ 
ନ ଟି�କୁ୍ତ ଟି ମ ଟିଳ ଟିଛ ଟି। ସେ ଏହା ୍ବୂ୍ଗରୁ ହ ଟିଙୁ୍ଗଳା 
ସକାଇଲା ସଷେତ୍ରର ମହାପ୍ବନ୍କ ଭାସବ 
ଅବସ୍ା୍ ଟିତ ଥିସଲ। ସେହ ଟ୍ି ର ଟି ଜଗନ୍ନାର 
ସଷେତ୍ରର ଥିବା ଅରୁଣ ସ୍ର୍୍ଗକାରଙ୍କ ହ ଟିଙୁ୍ଗଳା 
ସଷେତ୍ରକୁ ବଦଳଟି ସହାଇଛ ଟି। ତାଳସଚର 
ସକାଇଲା ସଷେତ୍ରର ସନା�ାଲ ଏର ଟିଆ 
ମହାପ୍ବନ୍କ ଭାସବ ଶ୍ରୀ ସର‡ୀ କା�୍ଗ୍ୟ 
କର ଟିସବ ସବାଲଟି ଏେମ୍କ୍ଗସର ଏମେ ଟିଏଲର 
ମଖୁ୍ୟ କା�୍ଗ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍କାଶ ୍ାଇଛ ଟି।

ମଟିର ରଡିର୍  ଓ ବଦୁିଥ୍ୟତ୍  ବଲି୍  କଚଲକ୍ଟରଙ୍କ ବଚିଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଅନୁଚ�ାଳ, ୨୨ା୯(ସମସି)

ଏଆଇୟଟୁ ଟିୟେୁ ଟି େହବନ୍ ଟିତ ବାବା ଚସମ୍ଶ୍ୱର 
ବ ଟିଦୁ୍ୟତ୍  କମ୍ଗଚାରୀ େଂଘ ୍ଷେରୁ ବୁଧବାର ୍ବୂ୍ଗାହ୍ 
୧୧ଟାସର ଅନୁସଗାଳ ଟ ଟ୍ି ଟିେ ଟିଓ�ଟିଏଲ୍  କା�୍ଗ୍ୟନ ଟିବ୍ଗାହୀ 
�ନ୍ତୀଙ୍କ ଅେଟିସ୍  େମ୍ଖୁସର ଠ ଟିକା ଶ୍ରମ ଟିକଙ୍କ ବ ଟିସଷୋଭ 
ଅନୁଷ୍ ଟିତ ସହାଇ�ାଇଛ ଟି। ଶ୍ୟାମ ଇଣ୍ସ୍  ୍ାୱାର 
େଲୁ୍ୟେନ୍  ଅଧୀନସର ଟ ଟ୍ି ଟିେ ଟିଓ�ଟିଏଲ୍ ସର କା�୍ଗ୍ୟରତ 
ମ ଟିଟର ର ଟି�ର୍  ଓ ବ ଟିଦୁ୍ୟତ୍  ବ ଟିଲ୍  କସଲକଟେରଙ୍କ ଜୁଲାଇ 
ଓ ଅଗଷ୍ ମାେର ବସକୟା ଦରମା ପ୍ଦାନ କର ଟିବା, 
ପ୍ତ ଟି ମାେସର ୭ ତାର ଟିଖ ମଧ୍ୟସର ଦରମା ପ୍ଦାନ 
କର ଟିବା, ୍ର ଟିଚୟ୍ତ୍ର ଓ ୟନୁ ଟିେମ୍ଗ ସରେସ୍  ପ୍ଦାନ 
କର ଟିବା ଏବଂ ମ ଟିଟର ର ଟି� ଟିଂ ଓ ବ ଟିଲ୍  କସଲକେନ୍  
କା�୍ଗ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ସକୌଣେ ଟି େଂସ୍ାକୁ ହସ୍ତାନ୍ର ନ 
କର ଟିବା ଆଦଟି ଦାବ ଟିସର ଏହ ଟି ବ ଟିସଷୋଭ କା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମ 
େଂଗଠଟିତ ସହାଇ�ାଇଛ ଟି। ଶତାଧିକ ମ ଟିଟର ର ଟି�ର 
ଓ ବ ଟିଦୁ୍ୟତ୍  ବ ଟିଲ୍  କସଲକଟେରମାସନ ଅମଲା୍ଡ଼ାସ୍ 

ଦୁଗ୍ଗାମଣ୍୍ ନ ଟିକଟରୁ ଏକ ସଶାଭା�ାତ୍ରାସର �ାଇ 
ଟ ଟ୍ି ଟିେ ଟିଓ�ଟିଏଲ୍  କା�୍ଗ୍ୟନ ଟିବ୍ଗାହୀ ଅେଟିେ େମ୍ଖୁସର 
ବ ଟିସଷୋଭ ପ୍ଦଶ୍ଗନ କର ଟିଥିସଲ। ସେଠାସର 

େଂଘର କା�୍ଗ୍ୟକାରୀ େଭା୍ତ ଟି ମାନେ୍ାଳଙ୍କ 
େଭା୍ତ ଟିତ୍ୱସର ଅନୁଷ୍ ଟିତ ବ ଟିସଷୋଭ େଭାସର 
ୟନୁ ଟିୟନ୍ ର େଭା୍ତ ଟି ତରା ଏଆଇୟଟୁ ଟିୟେୁ ଟି ଓଡ଼ଟିଶା 

ରାଜ୍ୟ େମ୍ାଦକ ଜୟସେନ ସମସହର, ୋଧାରଣ 
େମ୍ାଦକ ଦୀ୍କ େ ଟିଂହ ପ୍ମଖୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ଦାନ 
କର ଟି ଶ୍ରମ ଟିକମାନଙ୍କର ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ େମେ୍ୟା େମ୍କ୍ଗସର 
ଆସଲାଚନା କର ଟି ଶ୍ରମ ଟିକ କମ୍ଗଚାରୀ ବ ଟିସରାଧୀ 
ନୀତ ଟିର ଦୃଢ଼ େମାସଲାଚନା କର ଟିଥିସଲ। େଂଘର 
େଭା୍ତ ଟିଙ୍କ ସନତୃତ୍ୱସର ଏକ ପ୍ତ ଟିନ ଟିଧି ମଣ୍ଳୀ 
ଟ ଟ୍ି ଟିେ ଟିଓ�ଟିଏଲ୍ ର କା�୍ଗ୍ୟନ ଟିବ୍ଗାହୀ �ନ୍ତୀଙୁ୍କ ଏକ 
ଦାବ ଟ୍ି ତ୍ର ପ୍ଦାନ କର ଟି ଶ୍ୟାମ ଇଣ୍େ ୍ାୱାର 
େଲୁ୍ୟେନ୍ ର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଟ ଟ୍ି ଟିେ ଟିଓ�ଟିଏଲ୍ ର 
ନ ଟିବ୍ଗାହୀ �ନ୍ତୀ ଓ ଏମ୍ ବ ଟିେ ଟିଙ୍କ େହ ଆସଲାଚନା 
କର ଟିଥିସଲ। େଂ�କୁ୍ତ କ ଟିଷାନ ସମାଚ୍ଚ୍ଗା ଆହ୍ବାନସର 
୨୭ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ଭାରତ ବନ୍ସର ଏଆଇୟଟୁ ଟିୟେୁ ଟି 
େହବନ୍ ଟିତ ବାବା ଚସମ୍ଶ୍ୱର ବ ଟିଦୁ୍ୟତ୍  କମ୍ଗଚାରୀ େଂଘ 
ଅଂଶଗ୍ହଣ କର ଟିବାକୁ ସଘାଷଣା କରା�ାଇଥିଲା। 
ବ ଟିସଷୋଭସର େକୁାନ୍ ୋହୁ, ପ୍େୁଲ୍ ୋହୁ, ରଜତ 
ମହାନ୍ ଟି, ଦ ଟିଲ୍ୀ୍ ୋେମଲ, ଦୀସନଶ ୋହୁଙ୍କ 
େସମତ ଶତାଧିକ ଶ୍ରମ ଟିକ ୋମ ଟିଲ ସହାଇଥିସଲ।

ବାଳକିା ବଦି୍ାଳୟ ଫାଟକ ସମ୍କୁଖରେ ଉଠା ରଦାକନୀଙ୍ ଭଡ଼ି

ଟ୍ାଫିକ୍  ସମସଥ୍ୟା ବପି�୍ଶଥ୍ୟସ୍ତ 

ସଫା ରେଉନ ିରରେନ୍ ; ଦକୁ �୍ଷନ୍ରେ ରଲାରକ ଅତଷି୍ଠ
ଖମାର, ୨୨ା୯(ସମସି) : ଖମାର ବଜାର ଏକ 
ବସ୍ତବହୁଳ ବଜାର। ଆଖ୍ାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସଲାସକ ନ ଟିଜ 
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ୋମଗ୍ୀ ୍ାଇଁ ଏହ ଟି ବଜାର ଉ୍ସର 
ନ ଟିଭ୍ଗର କର ଟିରାନ୍ ଟି। ଖମାର ୍ଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସର ଥିବା 
ଏହ ଟି ବଜାସର ଲଷୋଧିକ ଟଙ୍କାସର ସରେନ୍  ନ ଟିମ୍ଗାଣ 
ସହାଇଛ ଟି; କ ଟିନୁ୍ ଉ୍�କୁ୍ତ ରଷେଣାସବଷେଣ ଅଭାବରୁ 
ଏଥିସର ଅଳଟିଆ ଆବଜ୍ଗନା ଜମ ଟି ଅସ୍ାସ୍୍ୟକର 
୍ର ଟିସବଶ େଷୃ୍ ଟିକରୁଛ ଟି। �ାହାର ପ୍ଭାବ ବ୍ୟବୋୟୀ 
ଓ ଗ୍ାହକଙ୍କ ଉ୍ସର ୍�ୁଛ ଟି। ଦୂଷ ଟିତ ୍ାଣ ଟିର 
ଦୁଗ୍ଗନ୍ସର ସଲାସକ ଅତ ଟିଷ୍ ସହାଇ୍�ୁଛନ୍ଟି। ବର୍୍ଗମାନ 
େଦୁ୍ା ୍ଞ୍ଚାୟତ କରୃ୍୍ଗ୍ଷେ ଏହ ଟି ସରେସନଜ୍  େୋ 
କର ଟିବାସର ମନ ବଳାଉନାହାନ୍ ଟି ସବାଲଟି ସ୍ାନୀୟ 
ସଲାସକ ଅଭଟିସ�ାଗ କରୁଛନ୍ଟି। ଅନ୍ୟ୍ସଟ େର୍ଞ୍ଚ 
ଏ ସନଇ ପ୍ତ ଟିକ୍ର ଟିୟା ରଖିଛନ୍ଟି କ ଟି, ୍ଞ୍ଚାୟତସର 
ଏସବ ସରେନ୍  େୋ୍ାଇଁ ଅର୍ଗ ନାହ ିଁ �ଦଟି ଅର୍ଗ ଆସେ 

ସତସବ ସରେନ େୋ ସହାଇ୍ାର ଟିବ। ସତଣ ୁ ସ୍ାନୀୟ 
ପ୍ଶାେନ ଶୀଘ୍ର ଏଥିପ୍ତ ଟି ଦୃଷ୍ ଟିସଦବାକୁ ଦାବ ଟି ସହଉଛ ଟି।

େକ୍ତଦାନ ଶବିେି ଆରୟାଜନ କେବି ‘ସତ୍ ସନାତନୀ ସଂ�ଠନ’
ତାଳଚେର ସଦର, ୨୨ା୯(ସମସି): େତ୍ୟ 
େନାତନୀ େଂଘ ତରେରୁ ବୁଧବାର ତାଳସଚର 
ସଦଉଳସବଡ଼ାସର ଏକ ସବୈଠକ ଅନୁଷ୍ ଟିତ 
ସହାଇ�ାଇଛ ଟି। ଏଥିସର େଂଘର ଆଗାମୀ ଦ ଟିନର 
କା�୍ଗ୍ୟକଳା୍ ବ ଟିଷୟସର ଆସଲାଚନା କରା�ାଇଥିଲା। 
େବ୍ଗ େମ୍ତ ଟିକ୍ରସମ ଆଗାମୀ ଅସକଟୋବର ୨ ତାର ଟିଖ 
ଗାନ୍ୀ ଓ ଶାସ୍ତୀ ଜୟନ୍ୀ ଅବେରସର ଏକ ରକ୍ତଦାନ 
ଶ ଟିବ ଟିର ତାଳସଚରସ୍ଟିତ ରାଜବାଟୀ ୍ାଖ େରସ୍ତୀ 
ଶ ଟିଶ ୁ ବ ଟିଦ୍ୟାମନ୍ ଟିର ବ୍ରାହ୍ମଣୀବ ଟିହାରଠାସର ଆସୟାଜନ 
କରା� ଟିବ। ଏହ ଟି ଶ ଟିବ ଟିରସର ୨୦୦ ୟନୁ ଟିଟ୍  ରକ୍ତ 

େଂଗ୍ହ ନ ଟିମସନ୍ ଲଷେ୍ୟ ରଖା�ାଇଛ ଟି। ଏହାେହ ଟିତ 
ଏହ ଟି କା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମସର ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ ସଷେତ୍ରସର ଉସଲ୍ଖନୀୟ 
କା�୍ଗ୍ୟକର ଟି େମାଜସର ୍ାରଦଶକିତା ଲାଭ କର ଟିଥିବା 
ବ୍ୟକ୍ତ ଟିଙୁ୍କ େମ୍ବଦ୍କିତ କରା� ଟିବ। ଉକ୍ତ ସବୈଠକସର 
େଂଗଠନର େଭା୍ତ ଟି ୍ଦ୍ମନ ସଜନା, େମ୍ାଦକ 
ପ୍ ଟିୟବ୍ରତ ମହା୍ାତ୍ର, ଉ୍ସଦଷ୍ା ୍ଶୁ୍ଗରାମ ବାର ଟିକ, 
ଗରୁୁଜୀ ମାୟାଧର ୋହୁ, ବାବୁଲଟି ୋମଲ ଓ ସଚୈତନ୍ୟ 
ପ୍ଧାନ ବର ଟିଷ୍ ୋମ୍ବାଦ ଟିକ ହ ଟିମାଂଶ ୁ ଗଡ଼଼ନାୟ, 
େସରାଜ ମହା୍ାତ୍ର ଓ ପ୍ଦୀ୍ ମହାରଣାଙ୍କ େହ 
େଂଗଠନର େମସ୍ତ କା�୍ଗ୍ୟକର୍୍ଗା ଉ୍ସ୍ଟିତ ରହ ଟିଥିସଲ।

ବଜୁି ଚସତୁ ନମି୍ଶାଣ ଦାବ ି
ତାଳସଚର େହର, ୨୨ା୯(େମ ଟିେ) : ତାଳସଚର ଉ୍ଖଣ୍ କଣ ଟିହାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଗତ 
୍ରାବ ଟିଲଠାରୁ ବୀରୁ ବାମୁଁସଦଇ ଘାଟ ୍�୍ଗ୍ୟନ୍ େମାସକାଈ ନଦୀ ଉ୍ସର 
ସେତୁ ନ ଟିମ୍ଗାଣ ୍ାଇଁ ଦାବ ଟି ସହଉଛ ଟି। ବ ଟିଜୁ ସେତୁ ସ�ାଜନାସର ୧୦୦ ମ ଟିଟର 
ଦୀଘ୍ଗ ସେତୁ ନ ଟିମ୍ଗାଣ ୍ାଇଁ ସ୍ାନୀୟ ଜନେଧାରଣ ୧୯୯୦ ମେ ଟିହାରୁ ଦାବ ଟି କର ଟି 
ଆେଥୁିସଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ଶାେନ ସକୌଣେ ଟି କର୍୍ଗ୍ାତ କରୁ ନ ଥିବା ଅଭଟିସ�ାଗ ସହଉଛ ଟି। 
ପ୍ସ୍ତାବ ଟିତ ସ୍ାନସର ବ ଟିଜୁ ସେତୁ ନ ଟିମ୍ଗାଣ ସହସଲ, କଣ ଟିହାଁ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଓ 
୍ରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟସର େ ଟିଧାେଳଖ େଂସ�ାଗ ସ୍ା୍ନ ସହବ ସବାଲଟି ଗ୍ାମବାେୀ 
ମତ ସଦଇଛନ୍ଟି। େମ୍କୃ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଟ ଟି ୍ାଳଲହଡ଼ା ନ ଟିବ୍ଗାଚନ ମଣ୍ଳୀ ଅଧୀନସର 
ଥିବା ସବସଳ ବ ଟିଧାୟକ ସ୍ତନ୍ତ ଦୃଷ୍ ଟି ସଦବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାେୀ ଦାବ ଟି କର ଟିଛନ୍ଟି।

ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣଚର ଜଚଣ �ରୁୁତର
୍ାଳଲହଡ଼ା, ୨୨ା୯(େମ ଟିେ) : ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣସର ବୁଧବାର ଜସଣ 
ଗରୁୁତର ସହାଇଥିବା ଜଣା୍ଡ଼ଟିଛ ଟି। େଚୂନାନୁ�ାୟୀ, େକାସଳ ନ ଟିଜଟିଗଡ଼଼ 
୍ଞ୍ଚାୟତ ବଧମଣୁ୍ା ଗ୍ାମର େସନ୍ାଷ ମହାନ୍(୩୬)ସଶୌଚ ୍ାଇଁ 
ନ ଟିକଟସ୍ ନାଳକୁ �ାଇଥିସଲ। ସେହ ଟି େମୟସର ହଠାତ୍  ଏକ ଭାଲୁ ତାଙୁ୍କ 
ଆକ୍ରମଣ କର ଟିଥିଲା। ଏଥିସର ସେ ଗରୁୁତର ସହାଇ୍ଡ଼ଟିଥିସଲ। ସ୍ାନୀୟ 
ସଲାସକ ୍ହଞ୍ଚ ଟି ଭାଲୁକୁ ଘଉଡ଼ାଇ େସନ୍ାଷଙୁ୍କ ଉ୍ଖଣ୍ ଚଟିକ ଟିତ୍ାଳୟସର 
ଭର୍କି କରାଇଥିସଲ। �ାକ୍ତରୀ ର ଟିସ୍ାଟ୍ଗ ମ ଟିଳ ଟିବା ୍ସର ଆହତଙୁ୍କ 
େରକାରୀ େହାୟତା ସ�ାଗାଇ ଦ ଟିଆ� ଟିବ ସବାଲଟି ୍ାଳଲହଡ଼ା ବନ୍ାଳ 
ଭୀମସେନ ଶତ୍ରୀ େଚୂନା ସଦଇଛନ୍ଟି।
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ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୨୨କା୯(ସମସି)

ସେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା ୍ରଷିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ା ମନିତୀ 
ନାୟକଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତାସର ଜଲି୍ା ୍ରଷିଦ 
େମ୍ଳିନୀ କକ୍ସର ଜଲି୍ା ୍ରଷିଦର ଅଷ୍ଟମ 
ୋଧାରଣ ସବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇଯାଇଛ।ି 
ଏ� ି ସବୈଠକସର ୋଂେଦ ମସ�ଶ ୋ�ୁ 
ସଯାଗସଦଇ ଜଲି୍ାର ୋମଗ୍କି ଦରୁ ତ ବକିାଶ 
ନମିସତେ ଜଲି୍ା ୍ରଷିଦ େଭ୍ୟ, େଭ୍ୟାମାସନ 
ସଯାଜନାଗଡୁକିର କାଯ୍ଯ୍ୟକାରତିାସର ନଜିକୁ 
ଅଧିକ ୋମଲି କରବିା େ�ତି ବଭିାଗୀୟ 
ଅଧିକାରୀମାସନ ନଷି୍ାର େ�ତି କାଯ୍ଯ୍ୟକରବିାକୁ 
କ�ଥିିସଲ। ବଧିାୟକ େଧୁୀର ୋମଲ କୃଷରି 
ଅଧିକ ବକିାଶ ୍ାଇଁ ଜଳ ସେଚନକୁ ବ୍ୟବସ୍ତି 
କରବିା ନମିସତେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ସ�ବାକୁ 
୍ରାମଶ୍ଯ ସଦଇଛତେ।ି ୍ରଜଙ୍ଗ ବଧିାୟକ 
ଡା.ନୃେଂି� ଚରଣ ୋ�ୁ ଜଲି୍ାର େମସ୍ତ 
ବାେ�ୀନ ଓ ସଯାଗ୍ୟ �ତିାଧିକାରୀଙୁ୍ ଚହି୍ନଟ 
କର ିସେମାନଙୁ୍ ଗ�ୃ ସଯାଗାଇ ସଦବା ନମିସତେ 
ବ�ିତି ବ୍ୟବସ୍ା କରବିାକୁ କ�ଥିିସଲ। �ସି୍ାଳ 

ବଧିାୟକିା େୀମାରାଣୀ ନାକ, ଜଲି୍ାର ବକିାଶ 
ନମିସତେ େମସ୍ତ ଜନପ୍ରତନିଧିି, େରକାରୀ 
କମ୍ଯକର୍୍ଯାମାସନ ଜନ�ତିକର କାଯ୍ଯ୍ୟ ଗଡୁକିରୁ 
େଫୁଳ ୍ାଇବା ନମିସତେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ସଦବାକୁ 
କ�ଛିତେ।ି ଜଲି୍ା ୍ ରଷିଦ ଉ୍ାଧ୍ୟକ୍ ସକାଦଣ୍ଡଧର 
ୋ�ୁ ଜଲି୍ାସର କାଯ୍ଯ୍ୟକାରୀ ସ�ଉଥିôବା ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଗଡୁକିର କାଯ୍ଯ୍ୟକାରତିା େମ୍ପକ୍ଯସର ସବୈଠକର 

ଦୃଷ୍ଟ ିଆକଷ୍ଯଣ କରଥିିସଲ।
ଏ� ି ସବୈଠକସର ସମା ସ୍ଲୁ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 

ଅଧୀନସର ବଦି୍ୟାଳୟ ଗଡୁକିସର ସ�ଉଥିôବା 
ଆଧନୁକିୀକରଣ, ସେୌ୍ଯ୍ଯ୍ୟକରଣ, ୍ରସିବଶ 
ନମି୍ଯଳ ନମିସତେ ବଦି୍ୟାଳୟ ୍ରେିର ମଧ୍ୟସର 
କସମ୍ପାଷ୍ଟ ୍ଟି୍  ନମି୍ଯାଣ ବଷିୟସର ଆସଲାଚନା 
ସ�ାଇଥିଲା। ସକାଭଡିରୁ ରକ୍ା ୍ାଇବା ୍ାଇଁ 

ଧାଯ୍ଯ୍ୟ େଂଖ୍ୟକ ସଟଷ୍ଟଂି, ଟକିାକରଣ ଓ ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ପ୍ରତ ି ଅଧିକ େତକ୍ଯତା ଅବଲମ୍ବନ କରବିାକୁ 
ଆସଲାଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ାସ୍୍ୟ ସେବାକୁ 
ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ତି କରବିା ନମିସତେ ଡାକ୍ତର, 
ଫାମ୍ଯାେଷି୍ଟ ଆଦ ି ନଯିକୁ୍ତ ି ଉ୍ସର ଆସଲାଚନା 
କରାଯାଇଥିଲା। ଜଲି୍ାସର କୃଷରି ଉନ୍ନତ ି
ନମିସତେ ଜଳ ସେଚନ, ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳସର ୍ାଇ୍ 

ସଯାସଗ ୍ାନୀୟଜଳ ସଯାଗାଣ, ବଦୁି୍ୟତ୍  
ସେବାସର ଉନ୍ନତ ି ବଧିାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗ୍ାମ 
େଡକ ସଯାଜନାସର ରାସ୍ତା ନମି୍ଯାଣ, ମାଛ ଚାଷ, 
ଜଲି୍ାସର �ାତୀର ଗମନାଗମନ ୍ଥ ନରି୍୍ଯାରଣ, 
�ାତୀମାନଙ୍ ଉ୍ଦ୍ରବ, ଏ�ାର ପ୍ରତକିାର ଏବଂ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଯାଜନା େମ୍ପକ୍ଯସର ଆସଲାଚନା 
ସ�ାଇଥିଲା।

ଜଲି୍ା୍ାଳ େସରାଜ ସେଠୀ ଜଲି୍ାସର 
ସ�ଉଥିବା ବଭିନି୍ନ ସଯାଜନାର କାଯ୍ଯ୍ୟକାରତିା 
େମ୍ପକ୍ଯସର ସବୈଠକକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିସଲ। 
ସେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ାକୁ ଏକ େମରୃ୍ ଜଲି୍ାସର 
୍ରଣିତ କରବିାକୁ ସ�ସଲ େମସ୍ତ ସଯାଜନାର 
େଫଳତା ନମିସତେ ଗରୁୁ ଦାୟତି୍ୱ ବ�ନ କରବିାକୁ 
୍ରାମଶ୍ଯ ସଦଇଥିସଲ। ଏ� ିସବୈଠକସର ଜଲି୍ା 
ଗ୍ାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ େଂସ୍ାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନସିଦ୍୍ଯଶକ 
ୋଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡତି ପ୍ରଧାନ ସ୍ାଗତ ଭାଷଣ 
ପ୍ରଦାନ କରଥିିସଲ। ଜଲି୍ା ୍ରଷିଦର େମସ୍ତ 
େଭ୍ୟ, େଭ୍ୟା, ୍ଞ୍ଚାୟତ େମତିରି ଅଧ୍ୟକ୍/
ଅଧ୍ୟକ୍ା ଓ ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାସନ 
ଆସଲାଚନାସର ଅଂଶଗ୍�ଣ କରଥିିସଲ।

କକାମକାକ୍କାନଗର, ୨୨କା୯(ସମସି)

କାମାକ୍ାନଗର ଏନ୍ ଏେ ି ଏକ ସଛାଟ େ�ର 
ସ�ାଇଥିସଲ ମଧ୍ୟ ଜନେଂଖ୍ୟା ଦରୁ ତ ଗତସିର ବୃର୍ ି
୍ାଇବାସର ଲାଗଛି।ି େ�ର ମଧ୍ୟସର ଶ� ଶ� 
ଯାନବା�ାନ ଏସବ ଚଳାଚଳ କରୁଛ।ି ଏଥି େ�ତି 

ସଦୈନକି ଦୁର୍ଯଟଣାମାନ ମଧ୍ୟ ରଟବିାସର ଲାଗଛି।ି 
େ�ର ମଧ୍ୟସର ଦରୁ ତ ଗତସିର ଗାଡ ିଚାଳନା ସଯାଗୁଁ 
ଏଭଳ ିେମେ୍ୟା ସଦଖାସଦଇଛ।ି 

ସେ� ି୍ ର ି େ�ର ମଧ୍ୟସର ଭାରୀଯାନ 
ଚଳାଚଳ େ�ତି ସବଗର ନୟିନ୍ତଣ ନ ର�ବିା 
କାରଣରୁ ଏସବ ପ୍ରତଦିନି ସଛାଟବଡ ଦୁର୍ଯଟଣା 
ରଟବିାସର ଲାଗଛି।ି ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାେନ ୍କ୍ରୁ 
ଦୁର୍ଯଟଣା ସରାକବିା ନମିସତେ ଭାରୀଯାନ 

ଯାତାୟାତ୍ାଇଁ କଟକଣା ଜାର ି କରାଯାଇଛ।ି 
ଏ� ି କଟକଣା େକାଳ ୮ଟାରୁ ରାତ ି ୯ଟା 
୍ଯ୍ଯ୍ୟତେ ଜାର ି କରାଯାଇଛ।ି େ�ରର ଆଳୁତୁମା 

ଛକଠାରୁ ଭାୟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମଣୁ୍ଡସିଦଉଳ ି ଛକ, 
�ନୁମାନ ବଜାର, ଜଗନ୍ନାଥ ବଜାର, ତରୁଣ 
ବଜାର, ଲକ୍ଷୀ ବଜାର ମଖୁ୍ୟ ରାସ୍ତା ଓ ଜରିଡିାମାଳ ି

୍ଯ୍ଯ୍ୟତେ େମସ୍ତ ରାସ୍ତାସର ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳକୁ 
ସନଇ କଟକଣା ଜାର ିକରାଯାଇଛ।ି ଭାରୀଯାନକୁ 
େ�ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସବଶ ନ କରବିା ୍ାଇଁ ଭୁବନରୁ 
ଆେଥୁିବା ଗାଡକୁି ବାଲସିଗାରଡଠାସର, 
୍ରଜଙ୍ଗ ଆଡୁ ଆେଥୁିôବା ଗାଡକୁି ବାଉଁଶ୍ାଳ 
ଛକଠାସର ଓ ସେଙ୍ାନାଳଠାରୁ ଆେଥୁିବା ଗାଡକୁି 
ଜଡା୍ାଳଠାସର ଅଟକାଇବା ୍ାଇଁ ୍ଲୁେି 
ମତୁୟନ କରାଯାଇଛ।ି ଏ�ା୍ସର ମଧ୍ୟ େ�ର 
ମଧ୍ୟକୁ ନୟିମକୁ ଉଲ୍ଂରନ କର ି ନଧିଡକ ଭାସବ 
ଅନବରତ େ�ର ମଧ୍ୟସର ଗାଡ ିଚଳାଚଳ କରୁଛ।ି 
ଏ�ାକୁ ବ୍ୟବୋୟୀ େଂର, ବରଷି୍ ନାଗରକି 
ନା୍େ୍ କରଛିତେ।ି ଗାଡ ି ଚଳାଚଳକୁ ସନଇ 
ବୁଧବାର ସକସତକ ବ୍ୟବୋୟୀ ଭାରୀଯାନକୁ 
ଅଟକାଇ ଥିସଲ। ୍ଲୁେି ରଟଣାସ୍ଳସର ୍�ଞ୍ଚ ି
ଗରୁୁବାରଠାରୁ ସକୌଣେ ି ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳ 
କରବି ନା� ିଁ ସବାଲ ି ପ୍ରତଶିରୁତସିଦବା ୍ସର 
୍ରସି୍ତି ିସ୍ାଭାବକି ସ�ାଇଥିଲା।

ଜଲି୍ା ପେଷିଦେ ଅଷ୍ଟମ ସାଧାେଣ ବେୈଠକ

ସାମଗ୍ ରିକ ଦ୍ରୁ ତ ବ ରିକାଶ ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ାରୋପ

କଟକଣା ସରତ୍ବେ ସହେରେ ଗଡ଼ୁଛ ରି ଭାେୀଯାନ
ବଷ୍ଟସନେ ଆଧନୁକିୀକେଣ ପାଇଁ ବକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ଦାେପିତ୍ର
ଅନୁଢଗକାଳ, ୨୨କା୯(ସମସି) : 
ଅନୁସଗାଳ ସରଳ ସଷ୍ଟେନର 
ଅତ୍ୟାଧନୁକିରଣ ନମିସତେ ବସିଜ୍ ି
ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟକାରଣିୀ 
େଦେ୍ୟ ପ୍ରତା୍ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 
ସକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ଧସମ୍ଯନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙୁ୍ ତାଙ୍ 
ନୂଆଦଲି୍ୀସ୍ତି କାଯ୍ଯ୍ୟାଳୟସର 
ସଭଟ ି ୯ ଦଫା େମ୍ବଳତି କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ନମିସତେ ଏକ ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରଛିତେ।ି 
ଏ� ି ଦାବ ି୍ ତ୍ରଟ ି ସକନ୍ଦ୍ର ସରଳମନ୍ତୀ 
ଅଶ୍ନିୀ ସବୈଷ୍ଣବଙ୍ ଉସଦ୍ଶ୍ୟସର 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ଅନୁସଗାଳ 

ସରଳ ସଷ୍ଟେନକୁ ବ-ିସଗ୍ଡ ସଷ୍ଟେନ 
�େିାବସର ସରାଷଣା କରବିା, 
େମ୍ବଲ୍ରୁ ଓ �ାୱଡା ଭାୟା 
ଅନୁସଗାଳ ସଦଇ ୋପ୍ା�କି ୨ଥର 
ଓ ଭଶିାଖା୍ାଟନାମ ଓ ଅମତୃେର 
ମଧ୍ୟସର ସଦୈନକି ସରଳ ଚଳାଚଳର 
ବ୍ୟବସ୍ା କରବିା , ସଷ୍ଟେନର େବୁ 
୍୍ାଟଫମ୍ଯସର ସୱଷ୍ଟଟନ୍ଯ ଛତା 
ସେଡ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ା କରବିା, ସଷ୍ଟେନର 
୍୍ାଟଫମ୍ଯ -୧ରୁ ୍୍ାଟଫମ୍ଯ–୩ ୍ଯ୍ଯ୍ୟତେ 
୍ାଦଚଲା ଓଭର ବ୍ଜି ନମି୍ଯାଣ କରବିା, 
ସଷ୍ଟେନର ୍୍ାଟଫମ୍ଯ ଗଡୁକିସର 

୍ାନୀୟ ଜଳର େବୁଧିା କରବିା, ସରଳ 
କମ୍ଯଚାରୀ, ସେମାନଙ୍ ୍ରବିାର 
ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍ ଆଶ ୁ ଚକିତି୍ା ନମିସତେ 
ସଷ୍ଟେନ ଭତିସର ଡସି୍ ସ୍ନ୍ େରୀ 
େବୁଧିାକରାଯବିା, ସଷ୍ଟେନ ରାସ୍ତାକୁ 
େ�ରର ୍ଡିବ୍୍୍ୟଡ ି ରାସ୍ତା େ� 
େଂସଯାଗ କରବିା, ଅନୁସଗାଳ ସରଳ 
ସଷ୍ଟେନସର ୍ାେ୍ଯଲ ବୁକଂିର େବୁଧିା 
କରବିା, ଅନୁସଗାଳ ସଷ୍ଟେନସର 
ସକାଚ୍  ଡେିସ୍୍ େବୁଧିା କରାଯବିା 
ଆଦ ି ଦାବସିନଇ ଶ୍ୀ ପ୍ରଧାନ 
ସକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀଙୁ୍ ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରଥିିସଲ।

ବେଙ୍ାନାଳକୁ ଶାନ୍େି ସହେ ମାନ୍ୟତା ଦାେ ି
ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୨୨କା୯(ସମସି) : ବଶି୍ ଶାତେ ିଦବିେ ଉ୍ଲସକ୍ 
ସେଙ୍ାନାଳ େ�ରକୁ ଶାତେରି େ�ର ମାନ୍ୟତା ସଦବା 
୍ାଇଁ ଜଲି୍ା୍ାଳ େସରାଜ ସେଠୀଙୁ୍ ଏକ ଦାବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ରଦାନ 

କରାଯାଇଛ।ି ଏ� ିେ�ରଟ ିପ୍ରାକୃତ ିସେୌ୍ଯ୍ଯ୍ୟସର ୍ର ି୍ ରୂ୍୍ଯ 
ସ�ାଇଥିବାସବସଳ ଏଠାକୁ ଆେଥୁିବା ୍ଯ୍ଯ୍ୟଟକମାସନ 
ଏ�ାକୁ ସଦଖି ଆନ୍ତି ସ�ବା େ�ତି ମାନେକି ଶାତେଲିାଭ 
କରଥିାତେ।ି ଏଠକିାର ସଲାକମାସନ ଖବୁ୍  େରଳ ଓ 

ଅମାୟକି ଅଟତେ।ି ସେଥି୍ାଇଁ ଏ�ାର େଂସ୍ତୃ,ି ୍ରମ୍ପରା 
ଯା�ାକ ି ପ୍ରାଚୀନକାଳରୁ ର�ଆିେଛି ି ଆଜ ି ୍ଯ୍ଯ୍ୟତେ ଏ�ାର 
ମଲୂ୍ୟସବାଧକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ୍ାଇଁ େ�ରବାେୀ େବ୍ଯଦା 

ସଚଷ୍ଟତି। ଏଠାସର 
ୋମାଜକି ଅ୍ରାଧର �ାର 
ଖବୁ୍ କମ୍  ସ�ାଇଥିବାସବସଳ 
ଏ�ାକୁ ଭାଇଚାରାର େ�ର 
ସବାଲ େ�ରବାେୀ ବଶି୍ାେ 
କରତେ।ି ଏ�ାକୁ ନାମକରଣ 
କରାଗସଲ ୋରା ସଦଶରୁ 
ବ�ୁ ୍ଯ୍ଯ୍ୟଟକ ଆେବିା 
େ�ତି ସେଙ୍ାନାଳର 
ବକିାଶ ସ�ାଇ୍ାରବି। 
ମଳିତି ୍ଜୂା କମଟିରି 

େଭା୍ତ ିବଶି୍ନାଥ ସବସ�ରା, େମାଜସେବୀ ରାଜକସିଶାର 
ସବସ�ରା, ୋମ୍ବାଦକି ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତ, ସେୌମ୍ୟ ମଶି୍, 
ଅନନ୍ୟା ଦାେ, ସମା�ନିୀ ସମାନାଲେିା ଓ ଇଂ. ସେୌମ୍ୟବ୍ତ 
ୋ�ୁ ଦାବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରଛିତେ।ି

ନବଜକାତ ଶଶି ୁକନ୍କା 
ଉଦ୍କାର 

ଢ�କାକକାନରୁ ଢ�କାର ି
ତକାଳଢ�ର ସ�ର, ୨୨କା୯(ସମସି) : 
ତାଳସବଢ଼଼ା ସେୌଭାଗ୍ୟ ନଗର ଛକଠାରୁ 
ବାଲୁଙ୍ଗ ସଦଇଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା କଡ଼ସର 
ଥିବା ଏକ ସତଜରାତ ି ସଦାକାନରୁ 
ଗତକାଲ ି ରାତସିର ସଚାର ି ସ�ାଇଛ।ି 
ମାଲକି ଦଲି୍ୀ୍ ପ୍ରଧାନ ସଦାକାନ ବ୍କର ି
ରରକୁ ଯାଇଥିସଲ। ଏ�ାର େସୁଯାଗ ସନଇ 
ବଳିମ୍ବତି ରାତ୍ରସିର ଦୃବୃ୍ଯର୍ମାସନ ସଦାକାନ 
ତାଲାଭାଙ୍ଗ ି ଲକ୍ାଧିକ ଟଙ୍ାର ଜନିଷି 
େ�ତି ଡ୍ରୟାରସର ଥିବା େମସ୍ତ ଟଙ୍ା ସନଇ 
ଚମ୍ପଟ ମାରଥିିସଲ। ଦନିକୁ ଦନି ସଚାର ି
େଂଖ୍ୟା ବୃର୍ ି୍ାଉଥିବାରୁ ୍ଲୁେି ୍ାସ୍ାଲଂି 
କଡ଼ାକଡ଼ ିକରବିାକୁ ଦାବ ିସ�ଉଛ।ି

ଗଦଁଆି, ୨୨ା୯(ସମସି) : ଗଦଁଆି ଥାନା 
ଅନ୍ତଗ୍ଗତ କ�ାପ ସାହରି �ଛି ି ମହଳିା ବୁଦା 
ମଳୂରୁ ଏ� ନବଜାତ ଶଶି ୁ�ନ୍ା�ୁ ଉଦ୍ାର 
�ରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ମହଳିାମାକନ 
ତାଙ୍କର ପଲିାମାନଙୁ୍କ ବଣଆିପଡ଼ା ପ୍ାଥମ�ି 
ବଦି୍ାଳୟ�ୁ କପାଲଓି ଟ�ିା କଦବା�ୁ 
ଯାଉଥକଲ। ବଦି୍ାଳୟ ପଛପକଟ ଥିବା 
ପାଣ ି ଟାଙି୍କର ପଥର ଖାଦାନଠାକର 
ଥିବା ବୁଦାମଳୂକର ଏ� ନବଜାତ ଶଶି ୁ
�ନ୍ା �ାନୁ୍ଥିବାର ଶଣୁବିା�ୁ ପାଇଥିକଲ। 
ବୁଦାମଳୂକର କଗାଟଏି ଗାମଛୁାପାର ି
ଉକ୍ତ ନବଜାତ ଶଶି ୁ �ନ୍ା�ୁ �ଏି 
କଶାଇକଦଇଥିବା ମହଳିାମାକନ କଦଖିଥିକଲ। 
ନବଜାତ�ଟ�ୁି ଉଦ୍ାର �ରାଯାଇ ଗ୍ାମ�ୁ 
ନଆିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ଦନ୍ ଚକିତି୍ା ଶେିେି ଅନୁଷ୍ତି

େଦୁି୍ୟତ୍  ଖଣୁ୍ଟେୁ ପଡ଼ ିଶ୍ରମକି ଗେୁୁତେ
ତକାଳଢ�ର ସ�ର, ୨୨କା୯(ସମସି) : ବଦୁି୍ୟତ୍  ଖଣୁ୍ଟସର ଚଢ଼ ି
ଜଓିଫାଇବର ତାର ଝୁଲାଉଥିବା ଅବସ୍ାସର ବଦୁି୍ୟତ୍  େଂସ୍ପଶ୍ଯସର 
ଆେଯିବିାରୁ ତଳକୁ ଖେ ି୍ ଡ଼ ି ଗରୁୁତର ସ�ାଇଛତେ ି ଠକିା ଶ୍ମକି। 
ତାଳସଚର ସ୍ୌର ୍ରଷିଦ ବଡ଼ବଜାର ନକିଟସର ଉକ୍ତ ଠକିା 
କମ୍ପାନୀର ଜସଣ ଶ୍ମକି ବଦୁି୍ୟତ୍  ଖଣୁ୍ଟସର ଚଢ଼ ି ଜଓିଫାଇବର ତାର 
େଂସଯାଗ କରୁଥିବା େମୟସର ବଦୁି୍ୟତ୍  ତାର େଂସ୍ପଶ୍ଯସର ଆେ ି ତଳକୁ 
ଖେ ି୍ ଡ଼ଥିିସଲ। ସେଠାସର ଉ୍ସ୍ତି ଅନ୍ୟ ଶ୍ମକିମାସନ ତାଙୁ୍ ନକିଟସ୍ 
ମଣ୍ଡା୍ାଳ େରକାରୀ ଚକିତି୍ାଳୟସର ଭର୍୍ତି କରଥିିସଲ। ସତସବ ଅଳ୍ପସକ 
ଶ୍ମକି ଜଣକ ମତୁୃ୍ୟମଖୁରୁ ବର୍୍ତିର୍ ଯାଇଛତେ।ି ଏ�ାକୁ ସନଇ ତାଳସଚର 
ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ, ସ୍ୌର ୍ରଷିଦ, ୍ରୂ୍୍ଯବଭିାଗ ଏସ୍ ଡଓି, ଇସଲକଟେକିାଲ 
ଏେଡଓି ପ୍ରମଖୁଙୁ୍ ୍ଚାରବିାରୁ ସେମାସନ ଆମଠାରୁ ସକୌଣେ ିଅନୁମତ ି
ସନଇ ନା�ାତେ ି ସବାଲ ି ପ୍ରକାଶ କରଥିିସଲ। ସତସବ େମ୍ପୃକ୍ତ ଠକିାଦାର 
ଓ କମ୍ପାନୀ କ ି୍ ରଭିାସବ ଏ୍ର ି ମନମଖୁି କାଯ୍ଯ୍ୟକରୁଥସଲ ସେ ସନଇ 
ବଭିନି୍ନ ମ�ଲସର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ େଷୃ୍ଟ ିସ�ାଇଛ।ି

େବିଜଡ ିଆଇଟ ିସଂବ�ାଜକଙ୍ କମ୍ମଶାଳା 
୍ାଳଲ�ଡ଼ା, ୨୨ା୯(େମେି) : ୍ାଳଲ�ଡ଼ା ବ୍କ ବସିଜଡ ି ଆଇଟ ି
େଂସଯାଜକଙ୍ କମ୍ଯଶାଳା ବୁଧବାର ୍ାଳଲ�ଡ଼ା ଷ୍ଟାଡୟିମସର ଅନୁଷ୍ତି 
ସ�ାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିସର ୨୭ଟ ି ୍ଞ୍ଚାୟତର ଆଇଟ ି େଂସଯାଜକ େସମତ 
ୋମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମସର ବଧିାୟକ ତଥା ଦଳର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା 
କମ୍ଯୀମାସନ ସଯାଗସଦଇଥିସଲ। ଏ� ି କମ୍ଯଶାଳାସର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାସବ 
୍ାଳଲ�ଡା ବଧିାୟକ ମସୁକଶ ୍ାଳ ସଯାଗସଦଇଥିବା ସବସଳ ବ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ ନବକସିଶାର ନାଏକ, ବଧିାୟକ ପ୍ରତନିଧିି ନସରନ୍ଦ୍ର ଭୁକ୍ତା, ଯବୁ 
ବସିଜଡ ି ବ୍କ େଭା୍ତ ି ପ୍ରଶାତେ ୋମଲ, ଛାତ୍ର ବସିଜଡ ି େଭା୍ତ ି
େବ୍ୟୋଚୀ କ୍ଦ୍ଯାର, ବ୍କ ଆଇଟ ି େଂସଯାଜକ ଶବିଦର୍ ଦାେ ପ୍ରମଖୁ 
େମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାସବ ସଯାଗସଦଇଥିସଲ। େରକାରଙ୍ ପ୍ରସତ୍ୟକ 
ସଲାକାଭମିଖୁୀ କାଯ୍ଯ୍ୟକୁ ୋମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମସର ପ୍ରଚାର କରବିା େ�ତି 
ନଜି ଅଞ୍ଚଳସର ଚାଲଥିିବା ବକିାଶ କାଯ୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରୋର କରବିା ୍ାଇଁ 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଉ୍ସଦଶ ସଦଇଥିସଲ। ବ୍କ ବସିଜଡ ି େଭା୍ତ ି ଗଙ୍ଗାଧର 
ଜତି କମ୍ଯଶାଳା ୍ରଚିାଳନା କରଥିିସଲ।

ମହଳିକାଙୁ୍ ଆକ୍ରମଣ; 
ଯବୁକ ଗରିଫ

ଢ�କାଲ ତଳକୁ ଖସଲିକା ଟ୍ରକ୍ 

ଧରକା�ଡ଼ଢିଲ ୬ ଢ�କାରକା 
ଢମକାବକାଇଲ ଗ୍କାହକ

କଣହିକାଁ, ୨୨କା୯(ସମସି): କଣ�ିାଁ ଥାନା 
କଣ�ିାଁ ଗ୍ାମସର ଜମ୍ବ ୍ ନାଏକ(୬୦) ନାମକ 
ଜସଣ ମ�ଳିାଙୁ୍ ଗାଳଗିଲୁଜ େ� କାଠ 
ଫାଳଆିସର ଆକ୍ରମଣ କରବିା ଅଭସିଯାଗସର 
ସେ� ି ଗ୍ାମର ଅଶ୍ନିୀ ନାଏକ(୨୫)କୁ 
୍ଲୁେି ବୁଧବାର ଗରିଫ କରଛି।ି ୍ଲୁେି 
େତୂ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ସଯ, ମଙ୍ଗଳବାର େନ୍୍ୟାସର 
ଜମ୍ବ ୍ ନଜି ରର େମ୍ଖୁସର ବେଥିିବାସବସଳ 
�ଠାତ ଅଶ୍ନିୀ ସେଠାସର ୍�ଞ୍ଚ ିଗାଳଗିଳୁଜ 
କରବିାେ� ଧରଥିିବା ଏକ କାଠ ଫାଳଆିସର 
ଜମ୍ବଙ୍୍ ସଗାଡ଼କୁ ଆକ୍ରମଣ କରଥିିଲା। 
ଫଳସର ଜମ୍ବର୍ ସଗାଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ ଚର 
ସ�ାଇଯାଇଥିଲା।

ତକାଳଢ�ର ସହର, ୨୨କା୯(ସମସି) : 
ଅନୁସଗାଳ ଜଲି୍ା କଣ�ିାଁ ବ୍କ େମଲ ଥାନା 
ଅତେଗ୍ଯତ େମାସକାଈ ସ୍ାଲରୁ ଭାରୋମ୍ୟ 
�ରାଇ ଏକ ୍କ୍  ନଦୀକୁ ଖେ ି ୍ଡ଼ଥିିବା 
ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି େମାସକାଈ ନଦୀ ଉ୍ସର 
ଥିବା ସ୍ାଲଟ ି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗ ି
ଯାଇଥିବା ସବସଳ �ଠାତ ବୁଲାଣୀ ସଯାଗୁଁ 
୍କ୍ ଟ ି ଭାରୋମ୍ୟ �ରାଇଥିବା ଅନୁମାନ 
କରାଯାଉଛ।ି େମଲ ୍ଲୁେି ରଟଣାସ୍ଳସର 
୍�ଞ୍ଚ ି ତନାରନା ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ସତସବ 
ଚାଳକ କମି୍ବା ଗାଡ ି ଭତିସର ଥିବା ଅନ୍ୟ 
କମ୍ଯଚାରୀଙ୍ େନ୍ାନ ରାତ ି ୧୦ ୍ଯ୍ଯ୍ୟତେ 
ମଳି୍ାର ିନ ଥିଲା।

ବଅଁର�କାଳ, ୨୨କା୯(ଇମସି) : ବଅଁର୍ାଳ 
ଥାନା ନକିଟସର ଥିବା ସମାବାଇଲ ସଦାକାନରୁ 
ସଚାର ି ରଟଣାସର ୍ଲୁେି ୬ଟ ି ସମାବାଇଲ 
ଜବତ କରବିା େ� ୬ଜଣ ଗ୍ା�କଙୁ୍ ଗରିଫ 
କରଛି।ି େମସ୍ତ ଗ୍ା�କ ବରଗଡ଼଼ର ସବାଲ ି
ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି ସେମାସନ ସ�ସଲ ଅନତେ ଚରଣ 
ସଲଙ୍ା, ବକିାଶ ମଲକି, �ର ି ସେଠୀ, ରାଜୁ 
୍ଣ୍ଡା, ମସୁକଶ ଓ ୍ଥୃ୍ବୀରାଜ ନାଏକ। ୧୯ 
ତାରଖି ରାତସିର ଗସଣଶ ଇସଲସକଟେ ରୋନକି୍ସ 
ନାମକ ସମାବାଇଲ ସଦାକାନରୁ ଏ� ି
ସମାବାଇଲ ସଚାର ି ସ�ାଇଥିଲା। ଏ୍ଯ୍ଯ୍ୟତେ 
ମଖୁ୍ୟ ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ ଗରିଫ କରବିାସର 
ବଅଁର୍ାଳ ୍ଲୁେି େଫଳ ସ�ାଇ୍ାରନିା� ିଁ।

ନେନମି୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନେ 
ଚାଷୀ ଜାଗେଣ ସଭା

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୨୨କା୯(ସମସି) : ସ୍ାନୀୟ ସଗା୍ବନୁ୍ ଟାଉନ୍  �ଲ୍ ସର ବପି୍ରବର 
ୋ�ୁଙ୍ େଭା୍ତତି୍ୱସର େମଗ୍ ଜଲି୍ାର ୮ଟ ି ବ୍କରୁ ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ 
ପ୍ରତନିଧିିଙ୍ ଚାଷୀ ଜାଗରଣ ସବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇଯାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ସବୈଠକସର 
ରାଜ୍ୟ େଂସଯାଜକ ସଶଷସଦବ ନ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବରଷି୍ େଦେ୍ୟ ଶଶାଙ୍ ସଶଖର 
ରଥ ଉଦ୍ ରାଟକ ଭାସବ ଏବଂ ରାଜୀବ ସଲାଚନ େଂି�ସଦଓ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାସବ 
ସଯାଗସଦଇଥିସଲ। ଚାଷୀମାନଙ୍ େମେ୍ୟା ସନଇ ଚଳତି ମାେ ୨୭ ତାରଖିସର 
ୋରା ଭାରତବଷ୍ଯସର ବ୍ ୍ାଳନ କରାଯାଉଛ।ି ଜାତୀୟ କଂସଗ୍େ ଦଳ ଦୃେ 
େମଥ୍ଯନ ଜଣାଇଛ।ି ସେଥି୍ାଇଁ ଜଲି୍ାସର ପ୍ରସତ୍ୟକ ବ୍କସର ଏ�ା ୍ାଳନ 
କରାଯବି ସବାଲ ି ଅତଥିିମାସନ କ�ଥିିସଲ। ସବୈଠକସର େଂଗଠନର େମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଆଇନ୍ ଜୀବୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ସିବଦୀ, ବରଷି୍ କଂସଗ୍େ ସନତା ରବନିାରାୟଣ 
ମ�ାତେ,ି ଡମ୍ବରୁଧର ସେଠୀ ସ୍ାନୀୟ େମେ୍ୟା ଉ୍ସର ଆସଲାଚନା କରଥିିସଲ। 
ଉ୍ସଦଷ୍ଟା ସକୈଳାେ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, େ�େଂସଯାଜକ ପ୍ର�ଲ୍ାଦ ୋ�ୁ, େଶୁାତେ 
ସ୍ାଇଁ, ସଗା୍ାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଅରବି୍  ବରାଳ, ନକୂଳ ରାଉତ, ରଥ ସେଠୀ, 
ଶ୍ୀନବିାେ ୋ�ୁ, ତ୍ରୀନାଥ ୍ଣ୍ଡା, ବମି୍ବାଧର ମାଝ ିପ୍ରମଖୁ ଆସଲାଚନା କରଥିିସଲ।

ହାତୀ ଉପଦ୍ରେ େନ୍ଦ ଦାେବିେ 
ବେଞ୍ଜ୍  ଅଫିସ୍  ବେେଉ 
କଢିଶକାରନଗର, ୨୨କା୯(ସମସି) : ବାମରୁ ବନାଞ୍ଚାଳସର ସଦଖାସଦଇ ଥିବା 
ବନ୍ୟଜତୁେ ଦ୍ାରା କ୍ତଗି୍ସ୍ତଙୁ୍ ୭ ଦନି ମଧ୍ୟସର କ୍ତ ି୍ ରୂଣ ପ୍ରଦାନ କରବିା, 
ବନ୍ୟଜତୁେ, ଜଙ୍ଗଲ େରୁକ୍ା୍ାଇଁ ସ୍ାନୀୟ ସବକାର ଯବୁକମାନଙୁ୍ ନଯିକୁ୍ତ ିସଦବା 
ଦାବସିର ବୁଧବାର ଜୀବନ ଜୀବକିା କୃଷ ି ଜମ ି େରୁକ୍ା କମଟି ି ୍କ୍ରୁ ବାମରୁ 
ସରଞ୍ଜ୍  ଅଫିେ ସରରଉ କରାଯାଇଛ।ି ବସିକ୍ାଭକାରୀମାସନ ଏକ ସଶାଭାଯାତ୍ରାସର 
ବାମରୁ ଶବି ମ୍ରିଠାରୁ ବା�ାର ି ସରଞ୍ଜ୍  ଅଫିେସର ୍�ଞ୍ଚ ି ବସିକ୍ାଭ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ 
କରଥିିସଲ। ସେଠାସର କମଟିରି େଭା୍ତ ିଦୀନ ବନୁ୍ ପ୍ରଧାନ, େମ୍ପାଦକ ଅନତେ 
ଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ନରିଞ୍ନ ପ୍ରଧାନ, ତୀଥ୍ଯବାେୀ ସଭାଇ ୍ୀତାମ୍ବର ପ୍ରଧାନ, ସକୈଳାେ 
ପ୍ରଧାନ, ମକରଧ୍ୱଜ ପ୍ରଧାନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରମଖୁ 
ସଯାଗସଦଇଥିସଲ। ଏ� ି ଅବେରସରସର ୩ ଦଫା େମ୍ବଳତି ଦାବ ି୍ ତ୍ର ରାଜ୍ୟ 
ଜଙ୍ଗଲ ୍ରସିବଶ ମନ୍ତୀଙ୍ ଉସଦ୍ଶ୍ୟସର ବାମରୁ ସରଞ୍ଜ୍  ଅଧିକାରୀ କୁସଲଶଚନ୍ଦ୍ର 
ୋ�ୁଙୁ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

େଦୁି୍ୟତ୍  ଖଣୁ୍ଟ ପଡ଼ ିେୃଦ୍ା ଗେୁୁତେ 

ଚଉୋ ନମି୍ମାଣକୁ ବନଇ ଆକ୍ରମଣ 
ଭୁବନ, ୨୨କା୯(ସମସି) : ରର ଅଗଣାସର ତୁଳେୀ ଚଉରା ନମି୍ଯାଣ 
ସବସଳ ୍ସଡାଶୀଙ୍ ଆକ୍ରମଣର ଶକିାର ସ�ାଇ ଜସଣ ଯବୁକ ଗରୁୁତର 
ସ�ାଇଛତେ।ି ଭୁବନ ଥାନା ମଦୃଙ୍ଗା ୍ଞ୍ଚାୟତର କୁଣ୍ଡା ଗ୍ାମର ଚ�ନା 
ଦାେଙ୍ ୍ଅୁ ସେମନାଥ ଦାେ ନଜି ରର ଅଗଣାସର ତୁଳେୀ ଚଉରା 
ନମି୍ଯାଣ କରୁଥିସଲ। ସେ� ିେମୟସର ୍ସଡାଶୀ ନାରଣ ଦାେ, ଗସଣଶ 
ଦାେ, କାଳଆି ଦାେ, ବଳଆି ଦାେ, ଜଗା ଦାେ ମଳିତି ଭାସବ ବଭିନି୍ନ 
ମାରଣାସ୍ତ୍ରସର ସୋମନାଥଙୁ୍ ଆକ୍ରମଣ କରଥିିସଲ। ସୋମନାଥଙ୍ ମ�ୁଁ 
ଆଖି ମଣୁ୍ଡ ସ୍ଟ ଓ ସଗାଡକୁ �ଣା ସ�ାଇଥିବା ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି ତାଙ୍ ସ୍ତ୍ରୀ 
ବନସ୍ତିା ଓ ବା୍ା ଚ�ନା ଦାେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣସର ଆ�ାତ ସ�ାଇଛତେ।ି 
ଏସନଇ ଭୁବନ ଥାନାସର ଅଭସିଯାଗ ସ�ାଇଛ।ି ସତସବ ୍ସଡାଶୀଙ୍ 
୍କ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ ିଅଭସିଯାଗ ସ�ାଇଥିବା ଥାନା ୍କ୍ରୁ ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି

କକାମକାକ୍କାନଗର, ୨୨କା୯(ସମସି) : ବଷ୍ଯା ୍ବନ େମୟସର ବଦୁି୍ୟତ୍  
ଖଣୁ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି୍ ଡ଼ବିାରୁ କାମାକ୍ାନଗର ବ୍କ ଅତେଗ୍ଯତ ସୋଗର ଗ୍ାମ ତଳ 
ୋ�ରି ଜସଣ ବୃର୍ା ଗରୁୁତର ସ�ାଇଛତେ।ି ସୋଗର ତଳ ୋ�ରି ବାେତେୀ 
ସଦ�ୁରୀ(୫୫) ନଜିରରୁ ସଦାକାନକୁ ଯାଉଥିବା େମୟସର �ଠାତ୍  
୍ବନ ସ�ବାରୁ ରାସ୍ତା ଉ୍ସର ଥିବା ବଦୁି୍ୟତ୍  ଖଣୁ୍ଟ ଭାଙ୍ଗ ିତାଙ୍ ଉ୍ସର 
୍ଡ଼ଥିିଲା। ସେଥିସର ସେ ଗରୁୁତର ଆ�ତ ସ�ାଇଥିସଲ। ତାଙୁ୍ ଜଲି୍ା 
ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଳୟସର ଭର୍୍ତି କରାଯାଇଛ।ି ଅବସ୍ା େଙ୍ଟା୍ନ୍ନ ଥିବାରୁ 
ତାଙୁ୍ କଟକ ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଳୟକୁ ସନଉଥିôବା ସବସଳ ଅଥ୍ଯ ଅଭାବରୁ 
୍ରବିାର ସଲାସକ ବାେତେୀଙୁ୍ ରରକୁ ସଫରାଇ ଆଣଛିତେ।ି ଏ� ିଗରବି 
୍ରବିାରକୁ େରକାରୀ େ�ାୟତା ସଯାଗାଇ ସଦବା ୍ାଇଁ ଦାବ ିସ�ଉଛ।ି

�େୁତୀଙ୍ଠୁ ୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଲୁଟ୍ 
ଆଠମଲ୍କି, ୨୨କା୯(ସମସି) : ଆଠମଲ୍କି ବ୍କ ସବୌର୍-ସରଢ଼ାସଖାଲ 
ରାସ୍ତା ତ୍ରସିବଣୀ ଛକଠାସର ବୁଧବାର ଜସଣ ଯବୁତୀଙ୍ଠାରୁ 
ଦୁବୃ୍ଯର୍ମାସନ ୨ଲକ୍ ଟଙ୍ା ଲୁଟ ି ସନଇଛତେ।ି �ଟୁଆ୍ଡ଼ା ଗ୍ାମର ମାଁ 
ଭଗବତୀ ସ୍ୟଂ େ�ାୟକ ଦଳର ଦୁଇ େଦେ୍ୟ ସରବତୀ ମ�କୁଡ଼, 
୍ଷୁ୍ାଞ୍ଳୀ ୋ�ୁ ନକିଟସ୍ ଓଡ଼ଶିା ଗ୍ାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍ରୁ ଦୁଇ ଲକ୍ ଟଙ୍ା 
ଉଠାଣ କର ିବାଇକ ସଯାସଗ ଯାଉଥିସଲ। ଏ� ିେମୟସର �ଠାତ୍  ଦୁଇ 
ଜଣ ଯବୁକ ବାଇକ୍ ସର ଆେ ିଯବୁତୀଙ୍ଠାରୁ ଟଙ୍ା ବ୍ୟାଗ୍  ଛସଡ଼ଇ ଦରୁ ତ 
ଗତସିର ୍ଳାଇଯାଇଥିସଲ। କଆିକଟା ୍ଲୁେି ରଟଣାସ୍ଳକୁ ଆେ ି
ସଖାଜାସଖାଜ ିକରଥିିସଲ ମଧ୍ୟ ଦୃବୃ୍ଯର୍ମାନଙ୍ ସକୌଣେ ି୍ ର୍ା ୍ ାଇନା� ିଁଁ।

ପ୍ାଣ୍ଟଜ୍   ସମ୍ଖୁବେ ଶ୍ରମକିଙ୍ ଧାେଣା
ତକାଳଢ�ର ସ�ର, ୨୨କା୯(ସମସି) : ତାଳସଚର ଥମ୍ଯାଲ ୍ାୱର ୍୍ାଣ୍ଟଜ୍   
ବ୍ ସ�ାଇଯବିା ୍ସର ବୁଧବାର ୍୍ାଣ୍ଟଜ୍   ୍ରେିରରୁ ଲୁ�ା ୋମଗ୍ୀ ଓ 
ଯନ୍ତାଂଶ ବା�ାରକୁ ୍ଠାଉଥିଲା। ଏ� ିଖବର୍ାଇ ଶ୍ମକିମାସନ ୍୍ାଣ୍ଟଜ୍   
େମ୍ଖୁସର ଧାରଣା ସଦଇଛତେ।ି ଏକ ୍ଲର ସଯାସଗ ଆଜ ି ୍ବୂ୍ଯା�୍ଣ 
୧୦ ସବସଳ ଟଟି ି୍ ଏିସ୍  ୍୍ାଣ୍ଟଜ୍   ଯନ୍ତାଂଶ ଅନ୍ୟ ୍୍ାଣ୍ଟଜ୍  କୁ ସ୍ାନାତେର 
କରାଯାଉଥିଲା। ଖବର ୍ାଇ ଶ୍ମକି ଏକତା ମଞ୍ଚ ଥମ୍ଯାଲ ୱାକେ୍ଯ 
ୟନୁୟିନ୍  ଓ ବସିଜଡ ିକମ୍ଯକର୍୍ଯା ୍୍ାଣ୍ଟଜ୍   େମ୍ଖୁସର ସ�ା �ାଲ୍ା କରଥିିସଲ। 
୍ସର ୍ଲୁେି ଓ ପ୍ରଶାେନ ରଟଣାସ୍ଳସର ୍�ଞ୍ଚ ିଆସଲାଚନା କରବିା 
େ� ନୂଆ ୍୍ାଣ୍ଟଜ୍  ର ଭର୍ଭୂିମ ି୍ଜୂା ନ ସ�ବା ଯାଏ ୍ରୁୁଣା ୍୍ାଟରୁ ଖଣ୍ଡଏି 
ଜନିଷି ବା�ାରକୁ ଯବି ନା� ିଁ ସବାଲ ିପ୍ରତଶିରୁତ ିସଦଇଛତେ।ି

କାଜୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟାହାେ ପାଇଁ 
ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ନବିେଦନ 
ଢେଙ୍କାନକାଳ/ଇନ୍�ିରୁ, ୨୨କା୯(ସମସି) : େଦର ଥାନା ଅତେଗ୍ଯତ ଡଅଁଳଗଡ଼ର 
କାଜୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତୁରତେ ପ୍ରତ୍ୟା�ାର କରବିା ୍ାଇଁ ଜଲି୍ା୍ାଳଙୁ୍ ଗ୍ାମବାେୀ 
ନସିବଦନ କରଛିତେ।ି ସବଆଇନ ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇ ଏ�ା ନମି୍ଯାଣ 
ସ�ଉଥିବା ଗ୍ାମବାେୀ ଅଭସିଯାଗ କରଛିତେ।ି ଗ୍ାମ ଡଅଁଳାଗଡ଼ ଗ୍ାମର ନଜିସ୍ 
ଜମସିର ସଜାର ଜବରଦସ୍ତ କାଜୁ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛ ିସବାଲ ିଉକ୍ତ ଗ୍ାମର େମସ୍ତ 
ଚାଷୀମାସନ ଅଭସିଯାଗ କରଛିତେ।ି ଗ୍ାମବାେୀ ଏଠାସର ଚାରା ସରା୍ଣ କର ି
ଦୀର୍ଯ ୨୫ରୁ ୩୦ବଷ୍ଯ ଧର ି ଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଣାସବକ୍ଣ କରଆିେଛୁତେ।ି ଉକ୍ତ 
ସବଆଇନ୍  ଜବରଦଖଲ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ େମ୍ପରୂ୍୍ଯଭାସବ ରଦ୍ କରବିା ୍ାଇଁ ଚାଷୀମାସନ 
ଲଖିିତ ଅଭସିଯାଗ କରଛିତେ।ି

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୨୨କା୯(ସମସି) : ସ୍ାନୀୟ ଭାନୀରାମ୍  ମସଡଲ୍  �ାଇସ୍ଲୁ୍ ସର 
ଇନର �ୁଇଲ କ୍ବ ୍କ୍ରୁ ମାଗଣା ଦତେ ଚକିତି୍ା ଓ ଦାତେ େସଚତନତା ଶବିରି 
ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇଯାଇଛ।ି ଏ� ି ଶବିରିକୁ ଦତେ ଚକିତି୍କ ଡା.ରାୟମନ ମଶି୍ ଏବଂ 
ତାଙ୍ ଟମି୍  ସଯାଗଦାନ କର ିଦାତେ ଉ୍ସର େସଚତନ କରବିା େ�ତି ଆେଥିିବା 
ସରାଗୀମାନଙ୍ର ଚକିତି୍ା କରଥିିସଲ। ଏ� ିଶବିରିସର ବଳଭଦ୍ର୍ରୁ ଗ୍ାମ୍ୟ କମଟି ି
୍ରୂ୍୍ଯ େ�ସଯାଗ କରଥିିବା ସବସଳ ୋଗରମଲ ଅଗ୍ୱାଲ, େରତିା ଅଗ୍ୱାଲ ଓ 
ଇନର�ୁଇଲ୍  କ୍ବ୍ ର େଦେ୍ୟମାନଙୁ୍ ୍ ଷୁ୍ଗଚୁ୍ଛ ଓ ପ୍ରୀତ ିଉ୍�ାର ସଦଇ େସମ୍ବାଧିତ 
କରଥିିସଲ। ଏ� ିଶବିରିସର ୭୨ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍ ଦତେ ଚକିତି୍ା କରାଯାଇଥିବାସବସଳ 
୧୦୦ ଜଣଙୁ୍ ଟୁଥ୍ ସ୍ଷ୍ଟ, ଟୁଥ୍ ବ୍ସ୍ , ମାଉଥ୍  ସ୍ାସ୍ , ମାସ୍, ୋବୁନ ଇତ୍ୟାଦ ିପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଇନର�ୁଇଲ୍  କ୍ବ୍  ସେଙ୍ାନାଳର େଭା୍ତ ି ଅ୍ର୍୍ଯା ରଥ, 
ୋମ୍ବାଦକିା ସସ୍ତା ଡାଲମଆି, େରତିା ଅଗ୍ୱାଲ, ଅମତିା ଜୟେଆୁଲ୍ , ଅର୍୍ଯନା 
ମ�ା୍ାତ୍ର, ରତିକିା ଅନୁଭୁତ ିପ୍ରମଖୁ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୍ରଚିାଳନା କରଥିିସଲ।



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

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

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

ଯେେନ ପବାଉଛନ୍।ି ଯସହ ି୫ ଜଣ 
କ୍ଯିକଟର୍ ଙ୍କ ଉପଯେ 

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

ଷ୍ଟେନ୍  
ଷ୍ଟଷ୍ଟୋକ୍ସ (ଇଂଲଣ୍ଡ):

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

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

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

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

ପ୍ରଣବାେୀଯେ ପେେିର୍୍ନ କେେିବାକୁ 
ଥିେବାେୁ ଯଷ୍ବାକ୍ସଙ୍କ େବାଷଷିକ ଯେେନ 

େୃଦ୍ ିପବାଇପବାଯେ ଯେବାେ ିେଯିପବାଟ୍ 
ପ୍ରକବାଶ ପବାଇଛ।ି

ଷ୍ଟ�ଟୋସ୍  
େଟଲର୍  (ଇଂଲଣ୍ଡ):

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

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

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

ପେେିବାଣେ ଯେବାଜଗବାେ 
କେଥିବାନ୍।ି
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ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ ରିକେଟ୍ 

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

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

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

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

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

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

ପ୍ରେନିଧିିତ୍ୱ କେଥିବାନ୍।ି

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

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

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

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

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

ସେ୍ବାଧିକ ଯେେନ ପବାଉଥିେବା 
ଯଟଷ୍ ଅଧିନବାୟକ 

େବାନ୍ୟେବା ପ୍ରଦବାନ 
କେଛି।ି ଯକବାହେ ି

େଜି୍ବାପନ ଆଦେୁି 
ଅଧିକ ଯେବାଜଗବାେ 
କେୁଥିଯେ େଧ୍ୟ 
ଯେେନ ଦୃଷ୍େୁି 
େୁଟ୍  େବାଙୁ୍କ 

ପ ଛ ଯ େ 
ପ କ ବା ଇ 

ଯଦଇଛନ୍।ି

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

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

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

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

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

େବାେକ େଭିବାଗେ ପ୍ରଥେ ଯସେ�ିବାଇନବାେ 

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

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

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

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

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

ଜାତୀୟ ସଫ୍ଟବଲ

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

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

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

ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ : ଆଜଠୁି କା୍େ୍ଟର ଫାଇନାଲ

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



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

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

ଥକର ବ୍ୟବହାର େରାଯାଏ। 
 ପକର କେଶକର ସ ଡିରମ୍  ବ୍ୟବହାର େରନ୍ପୁ। 

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

ରଭିର୍ସ 
ବହୟାର୍ 
ୱାସ୍

ବକଶ ରଫାର ନୂଆ ବରେଣ୍ଡ୍  

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

ଆେଶ୍ୟକ ରାମଗ୍ରୀ 
ପନଡିର୍: ୫୦୦ 

ଗ୍ାମ୍ , ନଡ଼ଡିଆ ରସ: 
ଏେ େପ୍, ପ ଡିଆଜ: 

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

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

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

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

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

େନ୍ୟାଙ୍ ଲାଗ ଡି 
୩ କୋଟ ଡି ୮୦ ଲକ୍ 

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

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

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

ଶକି୍ାର ଆବ�ାକେର୍ତ୍ତିକା

ନଶିତିା  ତ୍ବଚାର ଯତ୍ନ �ାଗ ିକ’ଣ କରନ୍?ି

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

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

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

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

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

ଡାଏଟ୍ ଉପବର ଗରୁୁତ୍ବ ଦଏି

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

ବର�ବି୍ଟି ିରବିକ୍ଟ୍ 

ବ�ାକପ୍ରୟି କଣ୍ଶଳି୍ରୀ ବ�ାକପ୍ରୟି କଣ୍ଶଳି୍ରୀ 

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

ରହେିା ପାଇଁ କ’ଣ ରହେିା ପାଇଁ କ’ଣ 

କରନ୍ ିଜାଣନୁ୍  କରନ୍ ିଜାଣନୁ୍  
ତାଙ୍କ ମହୁଁରୁ…ତାଙ୍କ ମହୁଁରୁ…

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

ବମା ହାଣ୍ଶିାଳରୁ…

ବକାକନଟ୍ ବଗ୍ଭ ିପନରି୍ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ସବତିା ସାହୁ, ଅଭଯିନତ୍ୀ

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

ବରମାନଙ୍କ
 ମହୁଁରୁ

ବରପାବଖ 
ହର

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

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

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

କଫବ୍ ଡିକ୍  ନଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ବ୍ୟାଣ୍ଟ୍  ଖପୁବ୍ ଆେର୍ଣୀୟ ଲାକଗ। 

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

ଷ୍ାଇଲ୍ 
ବଷ୍ଟ୍ ବମଣ୍ଟ ବଫବ୍କି୍ ବହଡ୍ େ୍ୟାଣ୍ଡ୍  

ଏପାବଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, 
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ଭୁବସେଶ୍ୱର, ୨୨।୯ (େମେି)

ଉଜ୍ବେକସି୍ତାନର ତତାସ୍ବକଣ୍ଟବର ବେଷ
ବ�ତାଇଥିେତା ୧୮ େଷ୍ଷରୁ କମ୍ ମ�ଳିତା
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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