
PRINTED AT BHUBANESWAR n JEYPORE n SAMBALPUR

wବର୍ଷ-୧୯ wସଂଖ୍ୟା- ୯୦ wଭୁବନେଶ୍ବର wଗରୁୁବୟାର w୨୩ ନସନ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧ w୍ଷୃ୍ୟା- ୧୬ wଟ.୫.୦୦

www.sakalaepaper.com

RNI REGD NO: 42041/83

/thesakalanews

/TheSakala

www.thesakala.in

w VOLUME- 19 w ISSUE- 90 w BHUBANESWAR w THURSDAY w 23 SEPTEMBER 2021 w PAGE- 16 w ` 5.00

‘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।

 ଲସମଳିଗିଡୁା, ୨୨ା୯(ସମସି): କୋରାପରୁ ଜଲି୍ା କସମଳିଗିଡୁା 
ବ୍ଲେ ଅନ୍ଗ୍ଟତ େଙ୍କରାଆମ୍ବ  ନେିରକର ଥିବା ମାଳ ି ପବ୍ଟତ ବକ୍ାଇଟ୍  
ଖନନର ପରକିବଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କନଇ ଜଣଶଣୁାଣ ି ଆକୟାଜନ 
କହାଇଥିବା କବକଳ 
ବପିକ୍ବାଦୀମାକନ ଏହାେୁ 
ତୀବ୍ର ବକିରାଧ େର ି କଚୟାର, 
କରବୁଲ୍  ଫିଙ୍ବିା ସହତି 
ଜନଶଣୁାଣ ି ସ୍ଳେୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର 
ଧର ିପଶବିା କ�ାଗୁଁ ଜନଶଣୁାଣ ି
କଫଲ୍  ମାରଛି।ି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଳକର 
ପରସି୍ତି ି ଉକର୍ତଜନାପରୂ୍୍ଟ ରହଛି।ି ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ ମାଳ ି ପବ୍ଟତ 
ବକ୍ାଇଟ୍  ଖନନ ଲଜି୍  ହଣି୍ଡାଲ୍ କୋ କନଇଥିବା କବକଳ 

 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 ପାଣ୍(ି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 କସକପଟେମ୍ବର 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 

ରଖାର୍ଣ୍ଣାରେ ମଧ୍ୟ ଚେଉ

 ପଣୁ ିବନ୍ାପାଣ ିମାଡ଼ଲିା, 
ବ୍ାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ

 ବସ୍ତା ଥାନା ଓ ଅବକାେୀ 
ଥାନା ଭତିରେ ବନ୍ା 
ପାଣେି ସଅୁ

 ବନ୍ାଞ୍ଚଳ ପେଦିଶଣ୍ଣନ 
କରଲ ଜଲି୍ାପାଳ

 ଗାନ୍ଛିକ-ବାଲଆିପାଳ 
ୋସ୍ତାରେ ବନ୍ାପାଣ ି

 ବାଲଆିପାଳକୁ 
ର�ାଗାର�ାଗ ବଛିନି୍ନ

}ପଷୃ୍ା-୧୦ }ପଷୃ୍ା-୧୦
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 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 ପ୍ରତଷି୍ାତା କଜଫ୍ କବକଜାସ୍।

ଦନିକରେ ୫୦୦ ଧନୀ େୋଇରଲ ୧୩୫ ବଲିୟିନ୍  ରଲାେଘର ଭତିରୁ ମତୃରେେ ଉଦ୍ଠାର 

ଆୟରୁ୍ଠାନଠଠାରୁ ଭଲ 
ବଜୁି ସ୍ଠାସ୍୍ �ଲ୍ଠାଣ ର�ଠାଜନଠା

େଣରକ୍ଷତ୍ର ପାଲଟଲିା ଜନଶଣୁାଣ ିସ୍ଳ
ବପିକ୍ଷବାଦୀଙ୍ ଦା୍ୋ  
ବ୍ାପକ ଭଙ୍ାେୁଜା
ଅଧକାେୀଙୁ୍ ରଠଲାରପଲା
ରେଲ୍  ମାେଲିା ଜନଶଣୁାଣ ି

}ପଷୃ୍ା-୧୦



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

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

ପରୁୁଷଙ୍କ ଅପପକ୍ଷା ମହଳିଷା ଅଧକ 
ପେପହରଷା ମପେ ରଖପଷାରନ୍।ି 

 ବଶି୍ବପର ଶରଣଷାର୍ଥୀ ଓ ବସି୍ଷାପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟପର 
୮୦% ମହଳିଷା ଅଛନ୍।ି 

 ଡଲଫିନ୍  ଖଷାଦ୍ୟକୁ େ ପେଷାବଷାଇ ସଧିଷା ଗଳି ି
ପଦଇରଷାଏ। 

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

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

ନଚନହରା ଥିୋ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚଯଣ୍ଣ୍ଜେକ 
କଥା ନହଉଛ ି ତାଙ୍କର ପଛ ପାଖ ନଚନହରାେ ି

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ପରୂା େମି୍  ଏହ ି ଫିେ୍ମକୁ େଶଣ୍ଣକଙ୍କ େକିେକୁ ଆଣବିାକୁ 
ଆଶାବାେୀ।’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ହ ିଁ ଚାର କରାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଅଙୁ୍ର 
ତୁଳୋନର ରୁବ ି ନରାରାେର ଆକାର 

ଚାରଗିଣୁ ବଡ଼ ଓ ସ୍ାେ ରଧ୍ୟ ପରୂାପରୂ ି
େଆିରା। ଅବଶ୍ ଅଙୁ୍ରର ଏଭଳ ି

ଆକାଶଛୁଆଁ େରକୁ ସହଜନର 
ନକହ ି ଗ୍ରହଣ କରପିାରୁ 

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

ଫଷାଟ ଫଷାଟ 
‘ରଷାପଧ ଶ୍ୟଷାମ’

ପ�ଷାଡ଼ଙି୍କ ମଧ୍ୟପର

ଦୁଇଟ ିପେପହରଷା ରÒବଷା ବ୍ୟକ୍ ି

ପପନ୍ଷାଏ 
ଅଙୁ୍ରର ଦଷାମ୍ 
୩୩ ହଜଷାର !

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

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

#ûRòe AZòjûi

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

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

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

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

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

ନେହା ଚାୋଡା କହଛିନ୍ ିନଯ, ପାଠପଢା 
ସରବିା ପନର ନସ କାୟାଙୁ୍କ ଆରାର 

କରବିାକୁ କହନ୍।ି କନୁି୍ ନସ 
ଆରାର େ କର ିତାଙ୍କର 

ନେଖା ଅଭ୍ାସ 

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

ଜଣ
ଷା  ଅ

ଜଣ
ଷା

ବବିଷାହ ପଷାଇଁ ଅଶଭୁ େପଭମ୍ବର
ଅଜବ ବଶି୍ବଷାସ

‘ଭଷାଇରସ୍ ’ େରତି୍ରକୁ େକଲ କରୁଛନ୍ ିଛଷାତ୍ରଥୀ

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

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

ରଅି
ଲ୍ 

ଲଷା
ଇଫ୍

 ର 
‘ପ

ପିକ
’ ଆଜକିାେ ି ନସାସଆିଲ୍  ରଡିଆିନର 

ପ୍ରାଙ୍କକ୍   ଭଡିଓି ଅଧÒକ ନରେଣ୍ଡକ୍  ନର ଅଛ।ି 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ରନୋରଞ୍ଜେ ଭତି୍କି 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଚାଳକବହିୀନ ବମିାନ ଡାଟା ଚଚାର ିସଚଦେହ
 �ଚାଦେପିରୁ ପ୍ରତରିକ୍ା ଘାଟ ିଗପୁ୍ତଚରୀ

  ମାୟାବନିୀ ସଦୁେରୀଙ୍କ ସମ୍ପକ୍କଚର ଥିଚେ ସମସ୍ତ ଅଭଯିକୁ୍ତ
  ବବିାହର ପ୍ରଚୋଭନ ଚେଇ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଫସାଇଥିଚେ

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

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

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

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

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

ସ�ାକାସେଲା ଛତଶିଗଡ଼; 
େମ୍ାଳସିେଲା ଓଡ଼ଶିା

  ରୁଲ୍  କଭ୍କକୁ ଚବଖାତରି
  ଏକାଥରଚକ ଚଖାେଚିେୋ ଚଗଟ୍

ପଞ୍ାୟତ 
ନବି୍କାଚନ ବୁଥ୍ ସର େୁସେଁ; ବ୍ଲକସର ଗଣତ ି

େଂସଶା�େ ୍ସର ପ୍ରକାଶ ୍ାଇଲା ସଗସେଟ୍  ବଜି୍ଞପ୍ ି

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

  ଗହୃମନ୍ତୀଙ୍କ େୃଷ୍ ିଆକଷ୍କଣ କର୍ୁ ଧଚମ୍କନ୍ଦ୍ର

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

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

ଓଏଏସ୍ ସ୍ତରଚର ଅେଳବେଳ

ଇଏସ୍ ଏଲ୍  ହାଚତଇୋ ଦ୍ତିୀୟ ଖଣ ି

ଆଇଏଏସ୍  ଚାକରି ିଛାଡୁଛନ୍ ିମେୀଷ

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

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

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

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

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

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

�ସମମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ୪ େତୂ୍ୀ ପ୍ରସ୍ାବ

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

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

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

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

ଆେବିାେୀ ଅଞ୍ଚଳର ସଲାକଙୁ୍କ ମଳିବି ଶୀତଳ ଗେୃ   ମଳିବି ୮.୨୫ େକ୍ ଓ ୧୦.୫୦ େକ୍ ଟଙ୍କାର ସବ୍ ସଡି ି
  କୃଷ ିଓ ଜଙ୍ଗେ ଉତ୍ାେ ସଂରକ୍ଣ ଚହବ ସହଜ
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୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧୪୪

ଜୟପରୁ, ୨୨।୯ (ସମସି)

ସ�ାରା୍ ଟୁ ଜଲି୍ା ଜୟ୍ରୁ ବ୍ଲ�ର ୪ଟ ି
ଗ୍ାମ୍ଞ୍ାୟତସର ବଭିାଗ ୍କ୍ଷରୁ ନମିମିତ 
ସ�ାଇଥିବା ଏ� ସ�ାଟ ି ଟଙ୍ାର ୨୭ଟ ି
ନୂତନ ନମିମିତ ଉନ୍ନତୀମଳୂ� �ାର୍ଯ୍ୟର 
ବୁଧବାର  ବଧିାୟ� ମାରାଥନ ଉଦ୍ାଟନ 
�ରଛିନ୍ ି ।  ୍ବୂ୍ଯାହ୍ନସର ବଧିାୟ� ତାରା 
ପ୍ରୋଦ ବା�ନିୀ୍ ତ ି ପ୍ରଥସମ ଜୟନ୍ୀଗରି ି
ଗ୍ାମ୍ଞ୍ାୟତର ଚାର ଗାଁ, ବାଲଗିଡୁା, ଫୁଫୁ 
ଗାଁସର ୍�ଞ୍ ି  େମଦୁାୟ ୬ଟ ି ଉଦ୍ାଟନୀ 
�ାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶଭୁାରମ୍ଭ �ରଥିିସଲ । 
ଏ�ା୍ ସର ସ�ବଡିସିର ୭ଟ,ି ରାଣଗିଡସର 
୬ଟ ି ଏବଂ ୍ ଜୁାର ି୍ ଟୁ ୮ଟ ିଏଭଳ ିେମଦୁାୟ 
୨୭ଟ ିପ୍ର�ଳ୍ପର ଉଦ୍ାଟନ �ରଥିିସଲ । ଏ� ି
ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ୍ଞ୍ାୟତର େଦର ଏବଂ 

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ାମସର ନବନମିମିତ ଭବନ ଏବଂ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନତୀମଳୂ� �ାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ାଟନ 
ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇଥିଲା । ଏଥିସର ଅଙ୍ଗନବାଡ ି
ସ�ନ୍ଦ୍ର, ମଶିନଶକ୍ ି ଭବନ, ୋଂସ୍ କୃତ�ି 
ଭବନ,ସଗାଷ୍ୀ ସ�ନ୍ଦ୍ର, ବଦି୍ୟାଳୟର ସ୍ାଟ୍ଯ 
ସରେଣୀ �କ୍ଷ ପ୍ରଭୁତ ି ର�ଛି ି । ଏ� ି େମସ୍ତ 
�ାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଡିଓି େରୂଜ ୍ଟ୍ଟନାୟ� 

ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାସର  ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇଥବା ସବସଳ 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ମଧ୍ୟସର ବ୍ଲ� ଅଧ୍ୟକ୍ଷା େ�ୁାନ୍ ି
ବାଗସଦରଆି, ଉ ା୍ଧ୍ୟକ୍ଷ ଈଶ୍ବର ଚନ୍ଦ୍ର ବାଘ, 
େ��ାରୀ ରନ୍ତୀ ବଶି୍ବନାଥ ା୍ତ୍ର, ଜଲି୍ା 
୍ରଷିଦ େଦେ୍ୟ ବଲ୍ଭ ନାୟ�, େମତି ିେଭ୍ୟ 
ରାସଜନ୍ଦ୍ର ୋ�ୁ, ବେନ୍ ନାୟ�, ଗପୁ୍ତପ୍ରୋଦ 
ସଗୌଡ, ଉମା ଜାନୀ ପ୍ରମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ ।

କ�ୋରୁକ�ୋଣ୍ୋ,୨୨|୯(ସମସି) ଦୂର ଦୂରାନ୍ରୁ ଡା� 
ମାଧ୍ୟମସର ଚଠି ି୍ ତ୍ର ,ଟଙ୍ା ୍ଇୋ ସ�ଉ �ମି୍ବା 
ସଟଲଗି୍ାମ ମାଧ୍ୟମସର ସଲା�ଙୁ୍ ବାର୍୍ଯା ୍�ଞ୍ାଇବାସର 
ମଖୁ୍ୟ ଭୂମ�ିା ଗ�ଣ �ର ିଆେଥୁିଲା ଡା� ବଭିାଗ । �ନୁି୍ 
ଆଜରି େମୟସର ଡା� ବଭିାଗ�ୁ ସଦଶର ଜନୋଧାରଣ 
ଗରୁୁତ୍ବ ସଦଉ ନ ଥିବା ସଦଖିବା�ୁ ମଳୁିଛ।ି �ାରଣ 
ଆଜ�ିାଲ ି ସମାବାଇଲ ସଗାସଟସର େବୁ େମେ୍ୟାର 
େମାଧାନ ସ�ାଇ ୍ାରୁଛ ି। ଏଣ ୁବର୍୍ଯମାନ ଡା�ସେବାର 
ଚା�ଦିା �ମରିାଇଛ ି । ଦୁଃଖର ବଷିୟ ସର, ଆଜ ି ସେ� ି
ଡା�ସେବା  ସଗାଟଏି ଭଙ୍ଗା ଘସର ଚାଲୁଛ ି । ଏ୍ର ି
ସଦଖିବା�ୁ ମଳିଛି ି ମାଲ�ାନଗରି ି ଜଲି୍ା ସ�ାରୁସ�ାଣ୍ା 
ବ୍ଲ� ତୁମେୁା ୍ଲ୍ ି େଦର ଗ୍ାମ ୍ଞ୍ାୟତସର । ଡା� 
ବଭିାଗର ନଜିସ୍ଵ ସ�ାଠା ନ ଥିବାରୁ ଉକ୍ ଗ୍ାମସର 

ମ�ଳିା େମତିରି ସଗାଟଏି ଭଙ୍ଗା ଘସର ଦୀଘ୍ଯ ୧୫/୨୦ବଷ୍ଯ 
ସ�ବ ଚାଲୁଥିବା ସ୍ାନୀୟ ସଲା�ଙ୍ େସମତ ଡା� 
ବଭିାଗ �ମ୍ଯଚାରୀ ��ଛିନ୍ ି | ବର୍୍ଯମାନ ସେ� ିଡା�ଘର 
ସ�ାଠାଟରି  ଛାତରୁ ୍ାଣ ିଗଳୁଛ।ି ଏଥେ� ରାସ୍ତା ଉଚ୍ଚତା 
ସ�ାଇରବିା �ାରଣରୁ ଟ�ିଏି ବଷ୍ଯା ସ�ସଲ ଘର ଭତିସର 
୍ାଣ ି୍ଶ ିବ�ୁ ଆେବୁଧିା ସଭାଗବିା�ୁ ୍ଡୁଛ।ି  ତା େ�ତି 
ସ�ାଠାଟରି ଝର�ା, �ବାଟ ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ାସର ର�ଛି।ି 
ଏସନଇ ସ୍ାନୀୟ ଡା� �ମ୍ଯଚାରୀ ବ�ୁବାର ଉ୍ରସି୍ 
ଅଧି�ାରୀଙୁ୍ ଜଣାଇବା େ� ଗ୍ାମ ୍ଞ୍ାୟତ ଅଧି�ାରୀଙୁ୍ 
ବ�ୁବାର ଜଣାଇଥିସଲ େଦୁ୍ା ସ�ୌଣେ ି େଫୁଳ ମଳି ି
ନା� ିଁ ସବାଲ ି ��ଛିନ୍ ି ଡା� ବଭିାଗ �ମ୍ଯଚାରୀ। ସ�ନ୍ଦ୍ର 
େର�ାରଙ୍ ଅଧୀନସର ଥିବା ଡା�ଘରର ଏଭଳ ି ସ୍ତ ି
ସଦଖସଲ ସରସ�� ିବସି୍ତ ସ�ବ, ଏଥସର େସଦେ� ନା� ିଁ।   

ଭଙ୍ଗାଘରେ ଚଗାଲଛି ିଡଗାକରେବଗା କ�ୋଠୋରୁ 
ଗଳୁଛ ିପୋଣ ି � ପଗାେବିଗାେକି କଳହେୁ ଆତ୍ମହତ୍ଗା   

� ବଭିନି୍ନ ଗଗାଁ ବୁଲରିଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିି 

� ‘ଆଜଗାଦ୍ରୀ କ ି ଅମତୃ ମରହଗାତ୍ସବ’ ଏବଂ ‘ଫିଟ୍ 
ଇଣ୍ଆି’ କଗାର୍ଯ୍କ୍ରମ 

� କଷିଗାନ େଥ ରମଗାବଗାଇଲ ଆପ୍ ଶଭୁଗାେମ୍ଭ 

�ୁଡୁମଲୁୁଗମୁ୍ୋ, ୨୨ୋ୯(ସମସି): �ୁଡୁମଲୁୁଗମୁ୍ା ଗ୍ାମ ୍ଞ୍ାୟତ ଅନ୍ଗ୍ଯତ ଗଣୁୁ୍ରଗିଡୁା 
�ସଲାନୀସର ଘଟରିାଇଛ ି ଏ� ଅଘଟଣ । ସ�ାର�ୁଣ୍ା ଅଞ୍ଳର େନଆି ମାଢୀ, ୍-ି 
ନରେଂି ମାଢୀ (୩୦) ନାମ� ବ୍ୟକ୍ ିଜଣ� ନଜି ଶ୍ୱଶରୁ ଘର ଗଣୁୁ୍ରଗିଡୁାସର  ପ୍ରାୟ ୪ 
ମାେ ସ�ବ ବୁଲବିା�ୁ ଆେଥିିସଲ । ଏ� ିେମୟ ମଧ୍ୟସର ସେ ମଲୁ ଲାଗ ିସ୍ୱଳ୍ପ ସରାଜଗାର 
ମଧ୍ୟ �ରୁଥିସଲ। �ନୁି୍ ଗତ�ାଲ ିନଜି ସ୍ତୀ�ୁ �ଛି ିଟଙ୍ା ଦାବ ି�ରଥିିସଲ ଓ ସେମାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟସର ବଚୋ ମଧ୍ୟ ସ�ାଇଥିଲା। ଏ�ାର �ଛି ି େମୟ ୍ସର େନଆି ମାଢୀ ନଜିର 
ମାନେ�ି ଭାରୋମ୍ୟ �ରାଇ ନ�ିଟସ୍ ଆଦଶ୍ଯ ବଦି୍ୟାଳୟ ୍ରେିରସର ଥିବା ଏ� ମ�ୁଲ 
ଗଛ ଡାଳସର ଦଉଡ ିଲଗାଇ ଝୁଲରିାଇଥିସଲ । ନ�ିଟସର ସଖଳୁଥିବା �ଛି ି୍ଲିା ଆେ ି
ଗାଁ ସଲା�ଙୁ୍ ଜଣାଇଥିସଲ ଏବଂ ଗାଁ ସଲାସ� ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ ଓରସ�ଲ ଥାନାଧି�ାରୀ 
ଜନ୍ �ୁଜୁରଙୁ୍ ଜଣାଇଥିସଲ । ରାତ ି ଅଧି� ସ�ାଇଥିବାରୁ େନଆିର ମକୃତସଦ� ଆଜ ି
େ�ାଳ ୮ ଟା େମୟସର ଉଦ୍ାର �ରାରାଇ ଶବ ବ୍ୟବସଛେଦ ୍ାଇଁ ୍ଠାରାଇଥିବା 
ଆଇ.ଆଇ.େ ିଗଣମାଧ୍ୟମ�ୁ େଚୂନା ସଦଇଛନ୍ ି। ସେ ଆ�ୁର ି��ଛିନ୍ ିସର, ବର୍୍ଯମାନ 
ଏ� ଅ୍ମକୃତୁ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ �ରବିା େ� ସ�େ  ନମ୍ବର-୨୯/୨୧ ଦାୟର �ର ିଘଟଣାର 
େବୁ ଦଗିରୁ ଅଧି� ତଦନ୍ ଜାର ିର�ଛି ି। ଖଇର୍ଟୁ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ସ�ନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ର ନରେଂିଙ୍ 
ମକୃତଶବ�ୁ ବ୍ୟବସଛେଦ �ରଛିନ୍ ି ଓ ଏ�ା ୍ସର ଉକ୍ ମକୃତସଦ��ୁ ଅନ୍ମି େଂସ୍ାର 
ନମିସନ୍ ୍ରବିାରବଗ୍ଯଙୁ୍ �ସ୍ତାନ୍ର �ରାରାଇଥିବା ଜଣା୍ଡଛି ି। 

କଜକ�ପରୁ ,୨୨ୋ୯(ସମସି): ଅନୁେଚୂତି ଜାତ ିଓ ଜନଜାତ ିଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତୀ ଜଗନ୍ନାଥ 
ୋରା�ାଙ୍ ନସିଦ୍୍ଯଶକ୍ରସମ ସ�ାଲନରା ବ୍ଲକ୍  ବଦଖିଲା୍ଦର ୍ଞ୍ାୟତେମତି ି େଭ୍ୟ 
ମାଧାରାଓ ସ�ାଣ୍ାଗରୀଙ୍ ସନତକୃ ତ୍ୱସର ଏ�  ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ ପ୍ରତ ିଗାଁ �ୁ ରାଇ ଉନ୍ନୟନ 
�ାର୍ଯ୍ୟ ୍ରଦିଶ୍ଯନ �ରବିା େ� ସଲା�ଙ୍ େବୁଧିା ଅେବୁଧିା ୍ଚାର ି ବୁଝଛିନ୍।ି 
ମ�ୁୁଦେ୍ରୁ, ସ�ୈଳାେ୍ରୁ, �ାଟ�ିଣା, ୍ଲଧି , �ାଟୁ୍ାଡୁ, ଚାଙ୍ଗନିୀ, ୋନ ଖିଲା୍ଦର, 
ସମଟା, ସରଖା୍ଦର, ଭୁଇସମଡା ଇତ୍ୟାଦ ି ଗ୍ାମସର ୍�ଞ୍ ି ଗ୍ାମବାେୀଙ୍ େ� 
େର�ାରୀ ସରାଜନା ଗଡୁ�ି ଉ୍ଲବ୍ଧ ସ�ଉଛ�ି ି ନା� ିଁ ୍ଚାର ି ବୁଝଥିିସଲ। ଗ୍ାମର 
ମଖୁିଆ ଓ ବସିଜଡ ି �ମ୍ଯୀ ମାନଙ୍ େ� ଆସଲାଚନା �ରବିା େ� େର�ାରଙ୍ ବଭିନି୍ନ 
ଉନ୍ନୟନ �ାମ ସର୍ର ି ସଲା�ଙ୍ ୍ାଖସର ୍�ଞ୍ବି ସେ ବାବଦସର ଆସଲାଚନା 
�ରଥିିସଲ। ସେ�ଭିଳ ିଗାସଁର ଥବା େମେ୍ୟା ବାବଦସର ସଲା�ଙ୍ ଠାରୁ ଶଣୁବିା େ� 
େମାଧାନ �ରାରବି ସବାଲ ିପ୍ରତଶିରୁତ ିସଦଇଥିସଲ। େମତିେିଭ୍ୟଙ୍ େ� ବସିଜଡ ି�ମ୍ଯୀ 
ରାଜୁ ତାଡଙି୍ଗ,ି ବଦି୍ୟାଧର ପ୍ରଧାନୀ, ଏସଙ୍ଟ ି�ୁଈ�ା, ଜ ିଶଶୀଭୂଷଣଙ୍ େସମତ ଅଞ୍ଳର 
ବସିଜଡ ି�ମ୍ଯୀ ଏ� ିଦଳସର ୋମଲି ସ�ାଇ ଗାଁ ଗଡୁ�ି ୍ରଦିଶ୍ଯନ �ରଥିିସଲ। 

ନନ୍ଦପରୁ, ୨୨ୋ୯(ସମସି): େସିଧେସଦବୀ ସ୍ାତ� ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟ ନଦେ୍ରୁ ଜାତୀୟ 
ସେବା ସରାଜନା ଓ ସନସ�ରୁ ରବୁ ସ�ନ୍ଦ୍ର ସ�ାରା୍ଟୁର ମଳିତି ଆନୁ�ୁଲ୍ୟସର 
ଆଜାଦୀ � ିଅମକୃତ ମସ�ାତ୍ସବ ଏବଂ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଆି �ାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଦେ୍ରୁଠାସର ଅନୁଷ୍ତି 
ସ�ାଇରାଇଛ।ି ସ୍ାନୀୟ ସନତାଜୀ ଉଦ୍ୟାନଠାରୁ ସେ୍ବଛାସେବୀମାସନ ଏ� େସଚତନତା 
ସଶାଭାରାତ୍ରାସର ବା�ାର ି ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟ ଠାସର ୍ରେିମାପ୍ତ ି ସ�ାଇଥିଲା। ଉକ୍ 
ସଶାଭାରାତ୍ରା�ୁ ସ୍ାନୀୟ ତ�େଲି �ାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅତରିକି୍ ତ�େଲିଦାର ସନତାଜୀ 
େଭୁାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସବାଷଙ୍ ପ୍ରତମିରୂ୍ମିସର ୍ଷୁ୍ପମାଲ୍ୟ ଅ୍୍ଯଣ �ରବିା େ�ତି େବୁଜ ୍ତା�ା 
ସଦଖାଇ ସଶାଭାରାତ୍ରା�ୁ ଉଦ୍ାଟନ �ରଥିିସଲ। ସ୍ାତ� ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମର 
�ୁମାର ମ�ା୍ାତ୍ର େ୍ବାଧୀନତା େଂଗ୍ାମୀଙ୍ ଅମର ଗାଥା େମ୍ପ�୍ଯସର ନଜି ଅଭଭିାଷଣସର 
ଉ୍ସ୍ା୍ନ �ରଥିିସଲ। ବ୍ୟାୟାମ ମାଧ୍ୟମସର � ି୍ ର ି ଶରୀର�ୁ େସୁ୍ ଓ ନସିରାଗ 
�ରସି�ବ ସେ େଂ୍�୍ଯସର ଜାତୀୟ ସେବା ସରାଜନା ଜଲି୍ା �ାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧି�ାରୀ 
�ସିଶାର ଚନ୍ଦ୍ର ସବସ�ରା ନଜିର ମତାମତ ରଖିଥିବା ସବସଳ �ାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ�ୁ ୍ରଚିାଳନା 
�ରଥିିସଲ। �ାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧି�ାରୀ େସନ୍ାଷ �ୁମାର �ନ୍ାଳ, େରୁଭ ି୍ ାଣଗି୍ା�ୀ, ସନସ�ରୁ 
ରବୁ ସ�ନ୍ଦ୍ର ସ�ାରା୍ଟୁ ସେ୍ବଛୋସେବୀ ଧନୀ �ୁମାର, �ସିତଶ ସଚୈଧରୁୀ, ସ�ଦାର 
ୋ�ୁ�ାର, ଅମ୍ାନ ନାୟ� ଓ େସନ୍ାଷ ସଦାରା ପ୍ରମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ିର� ି୍ରଚିାଳନାସର 
େ�ସରାଗ �ରଥିିସଲ।

ରୋୟଗଡୋ,୨୨l୯(ସମସି):ସ�ନ୍ଦ୍ର େର�ାରଙ୍ �କୃଷ ି ଓ �କୃଷ� �ଲ୍ୟାଣ ବଭିାଗ 
ଦ୍ାରା �ଶିାନ ରଥ ସମାବାଇଲ ଆପ୍ ଆରମ୍ଭ ସ�ାଇଛ।ି ରାୟଗଡା ଜଲି୍ାସର ଏ�ାର 
େବୁ୍ୟବସ୍ା ନମିସନ୍ ଆଜ ି ସ୍ାନୀୟ ଆର୍ଏମ୍ େ ି ୍ରେିରସର ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ ପ୍ରତା୍ 
ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆର୍ ଏମ୍ ି େମ୍ପାଦ� ବ ି୍ ନି ବ�ିାର ି ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ �ମ୍ଯଚାରୀଙ୍ 
ଗ�ଣସର ଏ� ିସମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ ର ଶଭୁାରମ୍ଭ ସ�ାଇଛ।ି  ଏ� ିଆପ୍ �ୁ ଡାଉନସଲାଡ୍  
�ର ି ଘସରବେ ି �କୃଷଜିାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ୍ରବି�ନ, ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବୋୟୀମାସନ 
ଏ�ାର େସୁରାଗ ସନଇ୍ାରସିବ। ସେ� ି୍ ର ି ଏ� ି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମସର ଚାଷୀ ଏବଂ 
ଉଦ୍ୟଗୀମାସନ �କୃଷଜିାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ୍ରବି�ନ ନମିସନ୍ େ�ାୟ� ସ�ବ।  ଅତ ି
େ�ଜସର �କୃଷଜିାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ�ୁ ନଦି୍୍ଯାରତି ସ୍ାନ�ୁ ୍�ଞ୍ାଇ ୍ାରସିବ। ଚଷୀ ତଥା 
ବ୍ୟବୋୟୀ ମାସନ ନଜି ଗନ୍ବ୍ୟ ସ୍ଳର େମ୍ପରୂ୍୍ଯ ବବିରଣୀ ରଥା- ରାଜ୍ୟ, ଜଲି୍ା ଓ 
ବ୍ଲ� ନାମ ଅନୁୋସର ପ୍ରଦାନ �ରବିା େ� ଗାଡ ି େଂଖ୍ୟା ଓ େମ୍ପକୃକ୍ ବ୍ୟକ୍ରି ୍ରୁା 
ଠ�ିଣା ସଦସବ।  ବଟନ୍ �୍ଲକି୍ �ରବିା ୍ସର ଓ ଅନୁସରାଧ ନମ୍ବର ଅନୁୋସର େମ୍ପରୂ୍୍ଯ 
ବବିରଣୀ ଜାଣ ି୍ ାରସିବ �ମି୍ବା ରଦ୍ �ର ି୍ ାରସିବ ସବାଲ ି ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ ରେୀ ପ୍ରଧାନ 
ପ୍ର�ାଶ �ରଥିିସଲ।  ସେ� ି୍ ର ି ଚାଷ ଜମ ି ଉତ୍ାଦତି ଦ୍ରବ୍ୟ�ୁ ଫାମ୍ଯରୁ ମଣ୍ ି ଏବଂ 
ସଗାଟଏି ମଣ୍ରୁି ଅନ୍ୟ ମଣ୍ ି ମଧ୍ୟସର ନରିନ୍ର ସରାଗାଣ େଂସରାଗ ଓ ଅନ୍ଃରାଜ୍ୟ 
ସକ୍ରତାମାନଙ୍ ୍ରବି�ନ ୍ାଇଁ େବୁଧିା ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅ୍ଚୟ�ୁ ହ୍ାେ �ରବିାସର 
ୋ�ାର୍ୟ �ରବି ସବାଲ ି �ୁ�ାରାଇଛ।ି ଏ� ି ଆପ୍ କ୍ଷୟଶୀଳ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉନ୍ନତ ମଲୂ୍ୟ 
୍ାଇଁ େ�ାୟ� ସ�ାଇ୍ାରବି ସବାଲ ି ଆର୍ ଏମ୍ ି େମ୍ପାଦ� ରେୀ ସ୍ୱାଇଁ ��ଥିିସଲ।

  ରଗଗାଟଏି ଦନିରେ ରକଗାଟଏି ଟଙ୍କଗାେ ଉନ୍ନତ୍ରୀମଳୂକ କଗାର୍ଯ୍ 

ବଧିଗାୟକଙ୍କ ମଗାେଗାଥନ ଉଦ୍ ଘଗାଟନ ବଷିମ �ଟ�,୨୨ୋ୯(ସମସି): ରାୟଗଡା ଜଲି୍ା 
ବଷିମ �ଟ� ଅଞ୍ଳର େମାଜସେବୀ ତଥା  
ରାଜ୍ୟ ଖଦସିବାଡ୍ଯ େଦେ୍ୟ ୍କୃଥ୍ବୀରାଜ ୋ�ୁଙ୍ 
ମା  ବଦୁିଲତା ୋ�ୁ (୬୫)ଙ୍  �ସରାନାସର 
ସଦ�ାନ୍ ଘଟଛି।ି  ଗତ ୧୬ ତାରଖିସର ରେୀମତୀ 
ୋ�ୁ �ସରାନା ୍ଜଟିଭି ଚହି୍ନଟ ସ�ାଇଥିସଲ। 
ସେ ଭୁବସନଶ୍ୱରସ୍ତ ଏ� ଘସରାଇ  �ସ୍ଟିାଲ୍ ସର 
ଚ�ିତି୍ସତି ସ�ଉଥିସଲ। ସତସବ ବୁଧବାର ତାଙ୍ର 
ସଦ�ାନ୍ ଘଟଛି।ି ତାଙ୍ ସଦ�ାନ୍ ଖବର ବଷିମ 
�ଟ�ସର ୍�ଞ୍ବିା ୍ ସର ଅଞ୍ଳସର ସଶା�ା�ୁଳ 
୍ରସିବଶ େକୃଷ୍ସି�ାଇଛ।ି

ରୋୟଗଡୋ,୨୨l୯(ସମସି): ରାୟଗଡା ସ୍ୱଂୟ ଶାେତି ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟ 
୍କ୍ଷରୁ ଅଫଲାଇନସର ୍ରୀକ୍ଷା ନମିସନ୍ ବଜି୍ଞପ୍ତ ି ପ୍ର�ାଶ 
୍ାଇଥିବାସବସଳ ଏ�ା�ୁ ପ୍ରତବିାଦ �ର ି ଅନ୍ଲାଇନସର ୍ରୀକ୍ଷା 
�ରବିା ୍ାଇ ଁଆଜ ିମ�ାବଦି୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରେଂଘର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାସନ 
ଜଲିା୍୍ାଳଙ୍ ଉସଦ୍ଶ୍ୟସର ଏ� ଦାବ ି୍ ତ୍ର ଅତରିକି୍ ଜଲିା୍୍ାଳ 

ସୋମନାଥ ପ୍ରଧାନଙୁ୍ ପ୍ରଦାନ �ରଛିନ୍।ି  ଅଫଲାଇନ ମାଧ୍ୟମସର 
୍ରୀକ୍ଷା ନ �ରବିା�ୁ ଛାତ୍ରେଂଘ ତରଫରୁ ପ୍ରତବିାଦ �ରାରବିା 
େ� ରାୟଗଡା ସ୍ୱଂୟଶାେତି ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭ.ିରତ୍ନରେୀଙ୍ 
େ� ଉକ୍ ବଷିୟସର ଆସଲାଚନା �ରାରାଇଥିଲା।  ସତସବ 
େର�ାର ରଦ ିଅଫଲାଇନ ବଦଳସର ଅନ୍ଲାଇନ ୍ରୀକ୍ଷା ନମିସନ୍ 
ଅନୁମତ ି ପ୍ରଦାନ �ରନ୍ ି ତା�ାସ�ସଲ �ସଲଜ �ତକୃ ୍୍ଯ କ୍ଷ �ଛି ି
ନଷି୍ପର୍ ି ସନସବ ସବାଲ ି ପ୍ର�ାଶ �ରଥିିବା ଛାତ୍ରମାସନ ପ୍ର�ାଶ 
�ରଛିନ୍।ି ସେ� ି୍ ର ି ଚତୁଥ୍ଯ ସେମଷି୍ାର ୍ରୀକ୍ଷା େମୟ�ୁ ରଦ ି
ଘଞୁ୍ାଇ ଦଆିଗସଲ ମଧ୍ୟ ଆେନ୍ା ୬ ମାେ ମଧ୍ୟସର ଚତୁଥ୍ଯ, 
୍ଞ୍ମ ଓ ସଶଷ  ସେମଷି୍ାର ଆଦ ି ତସିନାଟ ି ସେମଷି୍ାର�ୁ ଅଳ୍ପ 
େମୟ ମଧ୍ୟସର ପ୍ରସୁ୍ତତ ସ�ାଇ ୍ରୀକ୍ଷା ସଦବା�ୁ ୍ଡବି।  ସତଣ ୁ
ଜଲିା୍୍ାଳ େଠକି୍ ନଷି୍ପର୍ ିଗ୍�ଣ �ର ିଅନ୍ୟ ଜଲିା୍ ଭଳ ିରାୟଗଡା 
ଜଲି୍ାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍ େମାନ େବୁଧିା ସରାଗାଇବା ୍ାଇଁ 
ଅନୁସରାଧ �ରାରାଇଥିବା ସନଇ ଦାବ ି୍ ତ୍ରସର ଉସଲଖ୍ ର�ଛି।ି 

 େଗାଜ୍ ଖଦରିବଗାଡ୍ଯ 
େଦେ୍ ମଗା’ଙ୍କ ରଦହଗାନ୍ତ

ଅମ୍ବାଦଳା୨୨ା୯(େମେି): ଗତ ୧୩ ତାରଖିସର 
ରାୟଗଡା ଜଲି୍ା ଅମ୍ବାଦଳା ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଯତ 
ବଧେଗଡୁା ନ�ିଟସର ଏ� େଡ� ଦୁଘ୍ଯଟଣାସର 
ପ୍ରାଣ �ରାଇଥିବା ଛାତ୍ର ତା୍ଜ୍ଵଟ ି ୋ�ୁଙ୍ 
ଦଶା� ତଥିିସର  ଅମ୍ବାଦଳା ଅଞ୍ଳବାେୀଙ୍ 
୍କ୍ଷରୁ ଏ� ନରିବ ସଶାଭାରାତ୍ରା �ରାରାଇଥିଲା। 
ଏଥିସର େମସସ୍ତ �୍ୟାସଣ୍ଲ ଧର ିେ�ର ୍ରକି୍ରମା 
�ରଥିିସଲ। ତ୍ଜ୍ଵତ ିଜସଣ ସମଧାବୀ, େରଳ 
ଓ େବ୍ଯଗଣୁ େମ୍ପନ୍ନ ଛାତ୍ରଙ୍ ମକୃତୁ୍ୟସର ଅମ୍ବାଦଳା 
ଅଞ୍ଳର ସଲାସ� ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ର�ାଶ 
�ରଛିନ୍।ି ବସିଶଷ �ର ି ସେ ତାଙ୍ ୍ରବିାରର 
ଏ�ମାତ୍ର ୍ତୁ୍ର ସ�ାଇଥିବାରୁ ୍ରବିାର ବଗ୍ଯ 
ଅତ୍ୟନ୍ ଭାଙ୍ଗି୍ ଡଛିନ୍।ି ଏ� ି �୍ୟାସଣ୍ଲ 
ସଶାଭାରାତ୍ରା ଅମ୍ବାଦଳା ଠା�ୁରାଣୀ ମଦେରି ଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ �ର ି େ�ର ୍ରକି୍ରମା �ରଥିିସଲ। ଏ� ି
ନରିବ ସଶାଭାରାତ୍ରାସର ଅମ୍ବାଦଳା େରସ୍ୱତୀ ଶଶି ୁ
ବଦି୍ୟମଦେରିର େମସ୍ତ ଗରୁୁଜୀ ,ଗରୁୁମା ଅମ୍ବାଦଳା 
ସବୈଶ୍ୟେଂଘ, ରାଷ୍ଟୀୟ େ୍ବୟଂ ସେବ� ,ୋଇସେବା 
େମତିରି େଦେ୍ୟଙ୍ େ� ଅମ୍ବାଦଳା େ�ରର 
େମସ୍ତ ରବୁସଗାଷ୍ୀ  ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।

ଛଗାତ୍ରଙ୍କ ପଗାଇଁ  
କ୍ଗାରଣ୍ଲ ରଶଗାଭଗାରଗାତ୍ରଗା

ମନୁଗିଡୁୋ, ୨୨ୋ୯(ସମସି): ରାୟଗଡା ଜଲି୍ା ମନୁଗିଡୁା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ଗ୍ଯତ 
ନଆିଳ ିଗ୍ାମରୁ ଜନ େଂଗଠନ ଏ�ତା ୍ରଷିଦ ତରଫରୁ ରାଷ୍ଟୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
୍ଭି ିରାଜସଗା୍ାଳଙ୍ ଆ�୍ବାନକ୍ରସମ େମାଜସର ୋମାଜ�ି ନ୍ୟାୟ ଓ ଶାନ୍ ି
ପ୍ରତଷି୍ା ୍ାଇ ଁଏ� ୍ଦରାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇରାଇଛ।ି  ଜଲି୍ା େଂସରାଜ�ିା 
ମମତା ପ୍ରଧାନଙ୍ ସନତକୃ ତ୍ୱସର ଅନୁଷ୍ତି ଏ� ି �ାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି 
ଭାସବ ଜଲି୍ା ୍ରଷିଦ େଭ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସବସ�ରା, େଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ 
�ାର୍ଯ୍ୟ�ାରଣିୀ େଦେ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁଦେରୁ�ା, େମାଜସେବୀ ସଗୌରାଙ୍ଗ 
ଚରଣ ରାଉତ, ମସନାରଞ୍ଜନ ଦଳାଇ ପ୍ରମଖୁ ସରାଗସଦଇ ୍ଦରାତ୍ରାର 
ଶଭୁାରମ୍ଭ �ରଥିିସଲ।  ୍ଦରାତ୍ରାର ଉସଦ୍ଶ୍ୟ ସ�ଉଛ ିଏ�ତା,େମାନତା 
ଓ ୋମ�ୂ�ିତା ୍ାଇ ଁ ପ୍ରଶାେନ�ି ଅଧି�ାରୀ, ବୁଦ୍ଜିୀବୀ, ଜନ ପ୍ରତନିଧିି, 
ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତନିଧିି, ରବୁସଗାଷ୍ୀ ଆସଗଇ ଆେବିା�ୁ ଆ�୍ବାନ ଦଆିରାଇ 
ଏ� ି୍ ଦରାତ୍ରା �ରାରାଉଛ।ି ଏ� ି୍ ଦରାତ୍ରା ଆେନ୍ା ଅସ�ଟୋବର ୨ ତାରଖି 
ଗାଧେୀଜୟନ୍ୀସର ଉଦ୍ା୍ତି ସ�ବ।  ଉକ୍ �ାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ�ୁ ଏ�ତା ୍ରଷିଦର 
ୋର ୍ଡି�ିା�ା, ଲ� ି ୍ଡି�ିା�ା, େବୁାେ ପ୍ରାେ�ା�ା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର 
୍ଡି�ିା�ା ପ୍ରମଖୁଙ୍ େସମତ ନଆିଳ ିଗ୍ାମବାେୀ  ୍ରଚିାଳନା �ରଥିିସଲ l

ଗଣୁପୁରୁ,୨୨l୯(ସମସି): ୍ଣୁ ିୋମନା�ୁ ଆେଛି ିଦାଦନ 
ଦୁଃଖ। ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଳସର ସ�ୌଣେ ି �ାମଧଦୋ ନ ୍ାଇ 
ଗଣୁୁ୍ ରୁ ବ୍କ୍ର ଦୁଗ୍ଯମ ୍ଟୁାେଂି, ୍ଣି୍ାଗଡୁ,ି ୍ଦ୍ମ୍ରୁ  
ଅଞ୍ଳର ପ୍ରାୟ ୧୮ଜଣ ରେମ�ି ଦାଦନ ଖଟବିା�ୁ 
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରସଦଶ ସେଷ୍ ସଗାଦାବରୀ ଜଲି୍ା ଭୀମବାରମ 
ଅଞ୍ଳର ଜା�ାରାମସର ଥିବା ଏ� ଚଙୁି୍ଗଡ ି ଉତ୍ାଦନ 
ୟନୁଟି�ୁ ରାଇଥିସଲ।  ସେଠାସର ସେମାନଙୁ୍ �ାମ 
�ରାଇ ଟଙ୍ା ନ ସଦଇ ଅ�ଥନୀୟ ନର୍ଯାତନା ସଦଉଥିବା 
ଅଭସିରାଗ ସ�ାଇଛ।ି  ଟଙ୍ା ମାଗବିାରୁ ନରି୍ଯାତନା ସଦବାର 
ଭଡିଓି �ଛି ି ରେମ�ି ଉଠାଉଥିବା ସବସଳ, ସେମାନଙୁ୍ 
ଏ� ଘସର ୍ରୁାଇ ମାଡ ମାରଥିିସଲ। ସେମାନଙୁ୍ 
ଉଦ୍ାର �ରବିା ୍ାଇଁ ଏ� ଭଡିଓି ମାଧ୍ୟମସର ଅନୁସରାଧ 
�ରଛିନ୍ ି ଫେ ି ର�ଥିିବା ଏ� ି ରେମ�ିମାସନ।  ୧୮ ଜଣ 
ରେମ�ି ମଧ୍ୟସର ୪ ଜଣ ମ�ଳିା ଥବା ଜଣା୍ଡଛି।ି ଏ� ି

ରେମ�ିମାସନ ତନି ି ମାେ ତସଳ �ଛି ି �ାମଧଦୋ ନ୍ାଇ 
ଦାଦନ ଖଟବିା�ୁ ରାଇଥିସଲ। ସେଠାସର ନରି୍ଯାତନାର 
ଶ�ିାର ସ�ବା୍ସର ୍ ଟୁାେଂି ଅଞ୍ଳର ଜସଣ  ମ�ଳିା ତାଙ୍ 
େ୍ବାମୀ�ୁ ସଫାନସରାସଗ େମସ୍ତ ଘଟଣା ��ଥିିସଲ।  େ୍ବାମୀ 
ତ୍ରନିାଥ ଦସଳଇ  ୍ଟୁାେଂିରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରସଦଶ ରାଇଥିସଲ। 
ସେଠାସର ବା�ାର ସଲା�ଙୁ୍ ପ୍ରସବଶ ଅନୁମତୀ ନଥିବାରୁ  
ତ୍ରନିାଥଙ୍ ସ୍ତୀ ଫ୍ୟା�ଟେ ୍ି ଭତିସର  େୁ୍ ରଭାଇଜରଙୁ୍ �� ି
�ାମ �ରବିା େ�ାସଶ ତ୍ରନିାଥଙୁ୍ ୯ତାରଖିସର  ଭତିର�ୁ 
ପ୍ରସବଶ �ରାଇଥିସଲ। ତ୍ରନିାଥ ଦାଦନ ଖଟବିା�ୁ 
ରାଇଥିବା ରେମ�ିଙୁ୍ ନରି୍ଯାତନା ସଦଉଥିବା ଭଡିଓି 
ସମାବାଇସରେ ଉଠାଇଥିସଲ। ଏ� ିଘଟଣା ଫ୍ୟା�ଟେ ୍ି ମାଲ�ି 
ଓ େୁ୍ ରଭାଇଜର ଜାଣ ି ତ୍ରନିାଥ ଦସଳଇ ଓ ଆଉଜସଣ 
ରେମ�ି�ୁ ସଗାଟଏି ରୁମ୍ ଭତିସର ରଖି ଦୁଇଘଣ୍ା ଧର ି
ବାସଡଇଥିସଲ। ଏ�ା୍ସର ରୁମ୍ ବା�ାସର �ବାଟ 

ସଦଇ ଚାଲରିାଇଥିସଲ। ତ୍ରନିାଥଙ୍ ସ୍ତୀ ରୁମ୍ ଭତିରୁ ତାଙ୍ 
େ୍ବାମୀ ଓ ଜସଣ ରେମ�ିଙୁ୍ ମ�ୁୁଳାଇଥିସଲ। ସେମାନଙୁ୍ 
ମାରସିଦବା ଭୟସର ରେମ�ି ମାସନ ୍ାଖ ଜଙ୍ଗଲ�ୁ ଲୁଚ�ି ି
୍ଳାଇଥିସଲ। ୍ସର ଆନ୍ଧ୍ର ୧୦୦ ନମ୍ବର�ୁ ସରାଗାସରାଗ 
�ର ି ୍ଲୁେି�ୁ ଖବର ସଦଇଥିସଲ। ସେଠା�ାର ୍ଲୁେି 
େମସ୍ତ ରେମ�ିଙୁ୍ ଉଦ୍ାର �ର ି ତଦନ୍ �ରଥିିସଲ। ୍ସର 
ଫ୍ୟା�ଟେ ୍ି ମାଲ�ିଙୁ୍ ରେମ�ି ମାନଙ୍ ୍ାରରିେମ�ି ସଦବା�ୁ 
୍ଲୁସି୍ ��ଥିିସଲ। ୍ଲୁେି ��ବିା େ୍ବସର୍ ଦାଦନ ରେମ�ିଙ୍ 
ପ୍ରା୍୍ୟ ଟଙ୍ା  ନସଦଇ �ମ୍ ଟଙ୍ା ସଦଇଥିବା ��ଛିନ୍ ି
ଦାଦନ ରେମ�ି। ଏ� ି ଘଟଣା ଉ୍ସର ରେମ ବଭିାଗ 
୍ାଖସର ଖବର ନା� ିଁ।  ଏସନଇ ଗଣୁୁ୍ ରୁ େ��ାରୀ ରେମ 
ଅଧି�ାରୀଙୁ୍ ଅବଗତ �ରାଇବାରୁ ସ�ୌଣେ ି ଅଭସିରାଗ 
�ସ୍ତଗତ ସ�ାଇନା� ିଁ, ତଥା୍ ିଅନୁେଧୋନ �ର ିଆବଶ୍ୟ� 
୍ଦସକ୍ଷ୍ ସନସବ ସବାଲ ି��ଛିନ୍।ି

 ଶ୍ରମବଭିୋଗ ପୋଖକର ଖବର ନୋହ ିଁ, ତଦନ୍ତ ଦୋବ ି

ଦଗାଦନ ଖଟବିଗାକୁ ରଗାଇ ୧୮ଶ୍ରମକି ନରି୍ଯଗାତନଗାେ ଶକିଗାେ

ଅନ୍ଲାଇନ୍ପରୀକ୍ାପାଇଁଛାତ୍ରସଂଘରଦାବ ି

କ�ୋରୋପଟୁ,୨୨ୋ୯(ସମସି): ସ�ାରା୍ଟୁ ଜଲି୍ା 
ସବାରଗିମୁ୍ା ବ୍ଲ� ରଣେ୍ରୁ ୍ ଞ୍ାୟତବାେୀ ଜଆିରଏସ୍ ଙ୍ 
ମନମଖୁୀ �ାର୍ଯ୍ୟ୍ାଇଁ ସ�ାରା୍ଟୁ ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍ ନ�ିଟସର 
ସଫରାଦ ସ�ାଇଛନ୍ ି। େମୁତି ସ�ାତା ନାମ� ଜଆିରଏସ୍ 
ରଣେ୍ରୁସର �ାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍।ି ସେ ୍ଞ୍ାୟତର 
ସ�ୌଣେ ି �ାମ ଠ�ି ଭାବସର �ରୁନା�ାନ୍ ି ସବାଲ ି
୍ଂଚାୟତବାେୀ ��ଛିନ୍ ି। ରେମ�ିମାନଙ୍ର ମଜୁର ିଟଙ୍ା 
ଠ�ି େମୟସର ଅନ୍ଲାଇନସର ଛାଡୁ ନ ଥିବା ସବସଳ ଦନି 
ଦନି ଧର ିରେମ�ିଙୁ୍ ନଜିର ପ୍ରା୍୍ୟ ୍ାଇଁ ଅସ୍କ୍ଷା �ରବିା�ୁ 
୍ଡୁଛ ି । ଜଆିରଏସ୍ ଙ୍ ମନମଖୁୀ �ାର୍ଯ୍ୟ ଉ୍ସର 
ଅତଷି୍ ସ�ାଇ ଆଜ ି ସ�ାରା୍ଟୁ ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍ ୍ାଖସର 
୍ଂଚାୟତବାେୀ  ସଫରାଦ ସ�ାଇଛନ୍ ି।

ଜଆିେଏସ୍ ଙ୍କ ବେୁିଦ୍ଧରେ 
ରଫେଗାଦ ରହରଲ ପଞ୍ଗାୟତବଗାେ୍ରୀ

ଏକତଗା ପେଷିଦେ ପଦରଗାତ୍ରଗା 
�ୋଶୀପରୁ, ୨୨ୋ୯(ସମସି)

ରାୟଗଡା ଜଲି୍ା �ାଶୀ୍ରୁ ବ୍ଲକ୍ �ୁ ଏେଏିସ୍ ଟ ି
ଉନ୍ନୟନ ବଭିାଗ ନସିଦ୍୍ଯଶ�ିା ଗ�ୁା ୍ନୁମ 
ତା୍େ �ୁମାରଙ୍ େ� ରାୟଗଡା ଜଲି୍ା୍ାଳ 
େସରାଜ �ୁମାର ମରିେ ଆଜ ି ଗସ୍ତ �ରଛିନ୍।ି 
ଏ� ି ଗସ୍ତ େମୟସର ପ୍ରଥସମ �ାଶୀ୍ରୁ 
ବଡିଓି ସଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ୍ଟ୍ଟନାୟ� ଏବଂ �ାଶୀ୍ରୁ 
ତ�େଲିଦାର ଶରତ ଶବର ନସିଦ୍୍ଯଶ�ିାଙୁ୍ 
େ୍ବାଗତ �ରଥିିସଲ। ଏ�ା୍ସର ଥଟୁବିର 
େର�ାରୀ ଉଚ୍ଚ ବାଳ�ିା ବଦି୍ୟାଳୟ ଗସ୍ତ�ର ି
ସେଠାସରଥିବା ବାଳ�ିା �ସଷ୍ଲ ବୁଲ ି
ସଦଖିବା େ� ଛାତ୍ରୀଙ୍ େ� ଆସଲାଚନା 
�ରଥିିସଲ। ୍ସର �ାଶୀ୍ରୁ େର�ାରୀ ଉଚ୍ଚ 

ବଦି୍ୟାଳୟ ଗସ୍ତ�ର ି େର�ାରଙ୍ ୫ଟ ି ଦ୍ବାରା 
ସମା ସ୍ଲୁ ଅଧୀନସର ବଦି୍ୟାଳୟ ୍ରେିରସର 
ଆଧନୁ�ି�ିରଣ ୍ାଇଁ ଚାଲଥିିବା ବଭିନି୍ନ 
ଉନ୍ନତମିଳୂ� �ାର୍ଯ୍ୟ ବୁଲ ି ସଦଖିବା େ� 
ଖେୁବି୍ୟକ୍ �ରଥିିସଲ। ବଦି୍ୟାଳୟ ୍ ରେିରସର 
ଥିବା �ସଷ୍ଲ ବଷିୟସର ବଦି୍ୟାଳୟର ଶୀକ୍ଷ� 
ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙ୍ େ� ଆସଲାଚନା �ର ି �ସଷ୍ଲ୍  
୍ରଚିାଳନା ବଷିୟସର ୍ଚାର ି ବୁଝଥିିସଲ। 
ନସିଦ୍୍ଯଶ�ିାଙ୍ ଏ� ିଗସ୍ତ େମୟସର ବଦି୍ୟାଳୟ 
�ମ୍ଯଚାରୀ, ବଡିଓି, ତ�େଲିଦାର ତାଙୁ୍ 
େ୍ବାଗତ ଜଣାଇଥିସଲ। ଏ� ି ଗସ୍ତ େମୟସର 
�ାଶୀ୍ରୁ ବଡିଓି ସଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ୍ଟ୍ଟନାୟ�, 
ତ�େଲିଦାର ଶରତ ଶବରଙ୍ େ� େମସ୍ତ 
ବଭିାଗର ଅଧି�ାରୀ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ

ଏସ୍ େଏିସ୍ ଟ ିଉନ୍ନୟନ ନରିଦ୍୍ଯଶକିଗାଙ୍କ କଗାଶ୍ରୀପେୁ ଗସ୍ତ

ଦକ୍ତାବୃଦ୍ି
ତାଲମିଶବିରି

ମନୁଗିଡୁୋ,୨୨ୋ୯ (ସମସି): ରାୟଗଡା 
ଜଲି୍ା ମନୁଗିଡୁାର ସେ୍ବଛୋସେବୀ ଅନୁଷ୍ାନ 
�ଷ୍ଯ ଟ୍ରଷ୍ �ାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ୍ରେିରସର 
ଅଜମି୍ ସପ୍ରମଜ ି ଫାଉସଣ୍େନର 
ଆଥ ମି� େ�ାୟତା କ୍ରସମ ଅନୁଷ୍ାନ 
ତରଫରୁ ଏମ୍ଏିନ୍ଆର୍ ଇଜଏିସ୍ର ଏ� 
ବ୍ଲ� ସ୍ତରୀୟ ଦକ୍ଷତା ବକୃଦ୍ ି ତାଲମି 
�ାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସୟାଜତି ସ�ାଇରାଇଛ ି
I �ଷ୍ଯ ଟ୍ରଷ୍ ପ୍ର�ଳ୍ପର ଜ଼ଲି୍ା େଂସରାଜ� 
ଶରତ �ୁମାର ୋ�ୁ, ଏ୍ଏିଫ୍  ପ୍ର�ଳ୍ପର 
ବ ି୍ େିସି�.୍ ି ଧରୁବଚରଣଙ୍ ମଳିତି 
େଂସରାଜନାସର ଅନୁଷ୍ତି ଶବିରିସର 
ମନୁଗିଡୁା ବ୍ଲକ୍  ମନସରଗା ଏ୍.ିଓ 
ବନିୟ �ୁମାର ୍ାଣ ି ତାଲମି ଦାତା 
ଭାସବ ସରାଗସଦଇ ତାଲମି ପ୍ରଦାନ 
�ରଥିିସଲ। ଉକ୍ ତାଲମି ଶବିରିସର 
ମନୁଗିଡୁା ଏବଂ ବଷିମ�ଟ� ବ୍ଲ�ର 
ଏବଂ ଜସଣ ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ଭାସବ 
ନରେଂି� ସଭାଗୀ ଏବଂ ୮ ଜଣ 
�ମନୁଟି ି ଅଗ୍ଯାନାଇଜର ମସୁକ୍ଶ୍ଵର 
ନାୟ�, ଅଚୁ୍ୟତ ସଗୌଡ , େୀମାଞ୍ଳ 
ନାଗ , ଅମତି �ଆିଲ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣ ିଚାଲାଣ, 
ଟ�ି ି �ସିଶାର ରାଓ ପ୍ରମଖୁ ଅଂଶଗ୍�ଣ 
�ର ିତାଲମି ସନଇଥିସଲ। ଉକ୍ ତାଲମି 
�ାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସର ମନସରଗା େମ୍ଭଧେୀୟ 
େମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରଥା ମନସରଗାର ଆରମ୍ଭ, 
ତାର �ାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ଜବ�ାଡ୍ଯ, 
ଗ୍ାମୀଣ ସରାଜନା, ଗ୍ାମେଭା ଏବଂ 
୍ଲ୍ୀେଭା  ବଷିୟସର ବସି୍ତକୃତ ଭାସବ 
ଉ୍ସ୍ତି େମସ୍ତଙୁ୍ ତାଲମି ଦାତା 
ରେୀ ୍ାଣ ି ବୁଝାଇଥିସଲ।  ସଶଷସର 
ସସ୍ୱଛୋସେବୀ ଅନୁଷ୍ାନ �ଷ୍ଯ ଟ୍ରଷ୍ର 
ଟମି୍ ଲଡିର ଘନଶ୍ୟାମ ବାର�ି ଉ୍ସ୍ତି 
ଥିବା େମସ୍ତଙୁ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଅ୍୍ଯଣ 
�ରଥିିସଲI
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ଗରୁୁବାର
୨୩  ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧

ଜୟପରୁ,୨୨ା୯(ସମସି)

ସ�ାରା୍ଟୁ ଜଲି୍ା ଜୟ୍ରୁ ବ୍ଲ�ର 
ବାରଣି ି୍ ଟୁ ୍ଞ୍ାୟତର ନୂଆଗଡୁା ଗ୍ାମସର 
ଜାଲ ଅନୁେଚୂତି ଜାତ ି ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
�ର ି ଜସଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ମହଳିା �ମ୍ମୀ 
ଭାସବ ଚା�ରି ି ୍ାଇଥିବା ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍କ 
ନ�ିଟସର ଅଭସି�ାଗ ସହାଇଥିଲା । ଏହ ି
ଅଭସି�ାଗ ଏ� େସମ୍ବଦନଶମୀଳ ଘଟଣା 
ସହାଇଥିବା ସ�ାଗୁଁ ଜୟ୍ରୁ ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ 
ସହମ�ାନ୍ତ େୟ ସ୍ାନମୀୟ ତହେଲିଦାରଙୁ୍କ 
ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ �ରବିା େହତି ଏ� ରସି୍ାଟ୍ 
ପ୍ରଦାନ �ରବିା�ୁ ନସିଦ୍୍ଶ ସଦଇଛନ୍ତ ି । 
ତଦନ୍ତସବସଳ ଅଭସି�ାଗର େତ୍ାେତ୍ 
ସନଇ ପ୍ରମାଣତି ସହସଲ ଆଇନ ଅନୁ�ାୟମୀ 
ଦୃଢ �ା�୍୍ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ �ରା�ବି ସବାଲ ି
ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ େୟ େଚୂନା ସଦଇଛନ୍ତ ି । 
ପ୍ର�ାଶ ସ�, ଜୟ୍ରୁ ବ୍ଲ� ଓ ସ୍ୌରଞ୍ଳର 
୧୧ଟ ି ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ସ�ନ୍ଦ୍ରସର ମହଳିା �ମ୍ମୀ 
୍ାଇଁ ଗତ ଜୁଲାଇ ୭ ତାରଖିସର ବଜି୍ଞପ୍ ି
ପ୍ର�ାଶ ୍ାଇଥିଲା । ଏଥିସର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାସବ 
ଉସଲ୍ଖ ରହଥିିବା ପ୍ରଥସମ ଅନୁେଚୂତି 
ଜନଜାତରି ମହଳିା ପ୍ରାଥ୍ମୀଙୁ୍କ ଅଗ୍ାଧି�ାର 
ଦଆି�ବି। �ନୁି୍ତ ଉ୍�କୁ୍ତ ପ୍ରାଥ୍ମୀ  ନ 
ମଳିସିଲ ୍�୍୍ ାୟ କ୍ରସମ  ଅନୁେଚୂତି 

ଜାତ,ି ୍ଛୁଆବଗ୍ ଏବଂ ୋଧାରଣ ବଗ ୍
ମହଳିା ପ୍ରାଥ୍ମୀଙୁ୍କ ଚୟନ �ରା�ବି । �ନୁି୍ତ   
ନୂଆଗଡୁା ଗ୍ାମସର ସଜାଲ ି ସଖାେଲା 
ଓରଫ ହଆିଲ ନାମମ୍ୀ ଜସଣ ମହଳିା ପ୍ରାଥ ଥିନମୀ 
ଜସଣ ୍ଛୁଆବଗ୍ର ମହଳିା ସହାଇଥିବା 
ସବସଳ ସବଆଇନ ଭାସବ ଅନୁେଚୂତି 
ଜାତରି ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର ସ�ାଗାଡ �ର ି ଗ୍ାମର 
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ି ସ�ନ୍ଦ୍ରର ମହଳିା �ମ୍ମୀ ଚା�ରି ି
ହାସତଇ ସନଇଥିସଲ। ପ୍ରଥସମ ଏସନଇ 
ଅନ୍ତମ ଆସବଦନ�ାରମୀ ପ୍ରାଥ ଥିନମୀ ୍ଦ୍ା 
ହରଜିନ ଏବଂ ଗ୍ାମବାେମୀ େମନ୍ତି ଶଶି ୁ
ବ�ିାଶ ଅଧି�ାରମୀ, ବଡିଓିଙ୍କ ନ�ିଟସର 
ଅଭସି�ାଗ �ରଥିିସଲ । �ନୁି୍ତ ଏଥିସନଇ 
ସ�ୌଣେ ି �ା�୍୍ ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ �ରା�ାଇ 
ନ ଥିଲା । ସଶଷସର ଗତ ସୋମବାର 
ଜଲି୍ା ଡମ େଂଗଠନ� ୋଧାରଣ 
େମ୍ାଦ� ମଙ୍ଗଲଦାନ ଖିଲଙ୍କ ସନତୃତ୍ୱସର 
ଏ� ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍କ 
ଉସଦ୍ଶ୍ସର ଏ� ଦାବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
�ରଥିିସଲ । ଏଥିସନଇ ବୁଧବାର ସଦୈନ�ି 
‘େ�ାଳ’ ଖବର�ାଗଜସର ବସୃି୍ତ ଭାସବ 
ଖବର ପ୍ର�ାଶତି ସହାଇଥିଲା। ଘଟଣାଟ ି
ଅଧି� େସମ୍ବଦନଶମୀଳ ସହାଇଥିବା 
ସ�ାଗୁ ଁ ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ ତୁରନ୍ତ ଏଥିସନଇ 
ତହେଲିଦାରଙୁ୍କ ତଦନ୍ତ ନସିଦ୍ଶ୍ ସଦଇଛନ୍ତ ି।  

� ଜାଲ୍ ଜାତଗିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ିଚାକେି ିଘଟଣା

ତହସଲିଦାେଙ୍କୁ  ତଦନ୍ତ ଦାୟତି୍ବ                                                                                                                  
ସଂେକ୍ଷପେର.....

ପଦ୍ମପରୁ,୨୨ା୯(ସମସି) : ରାୟଗଡା ଜଲି୍ା ୍ଦ୍୍ରୁ 
ସ୍ାଲେି ୍କ୍ଷରୁ ବୁଧବାର େ�ାଳୁ ଚଢାଉ �ରା�ାଇ 
୍ଦ୍୍ରୁ ଅଞ୍ଳର ଏ� ଗ୍ାମ ନ�ିଟରୁ ୧୪୫ସ�ଜ ି 
ଗସଜେଇ ଜବତ �ରା�ାଇଛ।ି  ଅଭ�ିକୁ୍ତ ଜଣ� 
ଆଖେୁଙି୍ଗ ି ୍ଞ୍ୟତର  ସ୍ରୁ୍ାଙ୍ଗ ଗ୍ାମର  
ବସିନାଦ ଲମିା ସବାଲ ି ୍ଲୁେି ଜାଣବିା�ୁ ୍ାଇଛ।ି 
ସ୍ରୁ୍ାଙ୍ଗ ଓ େନ୍ଖିଳା ଗ୍ାମ ରାସ୍ା ମଧ୍ୟସର ଥବା 
ଏ� ଜଙ୍ଗଲସର  ୪ଟ ି ବସ୍ାସର ୧୪୫ ସ�ଜ ି
ଗସଜେଇ ଗଛତି ରଖି ବ୍ବୋୟ �ରୁଥିଲା। �ାହାର 
ଆନୁମାନ�ି ମଲୁ୍ ୧୪ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ 
ଊର୍୍୍ସହବ ସବାଲ ିଚଣା୍ଡ଼ଛି।ି �ଣେ ିେତୂ୍ରରୁ ଖବର 
୍ାଇ ୍ଦ୍୍ରୁ ଥାନା ଅଧି�ାରମୀ ବଶି୍ୱରଜେନ ଦାଶଙ୍କ 
ସନତୃତ୍ୱସର ଏ� ଟମି୍  ଚସଢଉ �ରଥିିସଲ। ଚଢଉ 
େମୟସର  ଗସଜେଇ�ୁ ୍ଲୁେି ଜବତ �ରଥିିବା 
ସବସଳ ୍ଲୁେି�ୁ ସଦଖି ସ�ାଶଳ କ୍ରସମ ଆୋମମୀ  
ସେଠାରୁ ଚମ୍ଟ ମାରଥିିଲା। ଏସ୍ଆଇ ହମୀରଣ୍ 
ପ୍ରୋଦ ଭାଟ ି ଏହାର ତଦନ୍ତ �ରୁଥିବା ସବସଳ 
�ଥାଶମୀଘ୍ର ସଫରାର ଆୋମମୀ ବସିନାଦ ଲମିା େହ 
ଏଥିସର ଅନ୍ ସ�ଉଁୁମାସନ େମ୍କୃ୍ତ ଥସବ ସେମାନଙୁ୍କ 
ଅତଶିମୀଘ୍ର ଗରିଫ �ରା�ବି ସବାଲ ି ସ୍ାଲେି ୍କ୍ଷରୁ 
େଚୂନା ଦଆି�ାଇଛ।ି

ନନ୍ଦପରୁ,୨୨ା୯(ସମସି): ଭାରୋମ୍ ହରାଇ 
ଓଲଟ ି୍ ଡଲିା ବନ ବଭିାଗର ଗାଡ଼।ି ଏହ ି ଦୁଘଟଣା 
ଘଟଛି ି ନନ୍୍ରୁ ବ୍ଲ� ଅନ୍ତଗ୍ତ ହ�ିମି୍ଟୁ ଗ୍ାମ 
୍ଂଚାୟତ ମାଳମିଣୁ୍ା ଘାଟ ି ଉ୍ସର। ସହସଲ 
ସେୌଭାଗ୍ବଶତଃ ଗାଡସିର ବେଥିିବା �ମ୍ଚାରମୀ 
ଓ ଡ୍ାଇଭରଙ୍କର ସ�ୌଣେ ି କ୍ଷତ ି ସହାଇ ନ ଥିବା 
�ହଛିନ୍ତ ିଫସରଷ୍ଟର ରାଜମୀବ ସଲାଚନ ଖିଲ। ଗାଡଟି ି 
ମାଲମିଣୁ୍ା ସଦଇ ବଣ୍�ା୍ଟୁ ୍୍ଲାସଟେେନ  ୍ାଇଁ 
ଚାରାସନଇ �ାଉଥିବା େମୟସର ଏହ ି ଅଘଟଣ 
ଘଟଥିିଲା ସବାଲ ି �ହଛିନ୍ତ ି ଫସରଷ୍ଟର ଶ୍ମୀ ଖିଲ। 
ସତସବ ସେ୍ସଟ ଗାଡରି ଡ୍ାଇଭର �ହଛିନ୍ତ,ି ଘାଟ ି
ଉଠୁଥିବା ସବସଳ ହଠାତ୍ ଗାଡ ିତଳ�ୁ ଖେଆିେଲିା 
। ବହୁ ସଚଷ୍ଟା େସତ୍୍ ଗାଡଟି ିଓଲଟ ି୍ଡଲିା। ସହସଲ 
ଗାଡସିର ଚାରଜିଣ ବେଥିିସଲ, �ାହାର�ୁି �ଛି ି
ସହାଇନାହ ିଁ ସବାଲ ିସେ �ହଛିନ୍ତ।ି

� ନଦୀରେ ବକୁ ଡ଼ ିବୃଦ୍ଧ ନରି�ାଜ 

� ନାଳପାଣରିେ ଭାସ ିବାଳକିା ମତୃ 

� ୧୪୫ ରକଜ ିଗରଜେଇ ଜବତ 

� ଓଲଟଲିା ବନ ବଭିାଗ ଗାଡ଼;ି  ଅଳ୍ପରକ 
ବର୍ତ୍ତିରଲ ଡ୍ାଇଭେ ଓ କମ୍ମଚାେୀ 

ନବରଙ୍ଗପରୁ, ୨୨ା୯(ସମସି ) : ଗାଈ ଚରାଇବା�ୁ 
�ାଇଥିବା ବୃର୍ଙ୍କ ନଦମୀସର ବୁଡ଼ ି ମତୁୃ୍ ସହାଇଥବା 
ଅଭସି�ାଗ ସହାଇଛ।ି ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ ଜଲି୍ା ନନ୍ାହାଣ୍ ି
ବ୍ଲ� ଅନ୍ତଗ୍ତ ବମିଳଗିଡୁା ଗ୍ାମର ବୃର୍ େଦା ୍ଜୂାରମୀ  
େବୁଦନି ଭଳ ି ଗାଈ ଚରାଇବା�ୁ �ାଇଥିସଲ �ନୁି୍ତ 
େନ୍୍ା େମୟ ୍ବୂ୍ରୁ ଗାଈ ଓ ୋଙ୍ଗସର �ାଇଥିବା 
ସ୍ାଷା �ୁ�ୁର  ଘର�ୁ ସଫରଥିିବା ସବସଳ  େଦା 
ଆଉ ଘର�ୁ ସଫର ି ନ ଥିସଲ। ରାତ ି ସହବା ୍ସର 
ମଧ୍ୟ ବୃର୍ଙ୍କ ସ�ୌଣେ ି ସଖାଜଖବର ନ ମଳିବିାରୁ 
ବାଧ୍ୟସହାଇ ୍ରବିାର ତରଫରୁ ସ୍ାଲେି�ୁ 
ଜଣା�ାଇଥିସଲ।  ଘଟଣାସ୍ଳସର ସ୍ାଲେି ୍ ହଞ୍ବିା 
େହତି ନ�ିଟସର �ାଇଥିବା  ଇନ୍ଦ୍ରାବତମୀ ନଦମୀ�ୁ 
ସ�ୌଣେ ି �ାମ ୍ାଇଁ �ାଇଥିବା ସବସଳ ହୁଏତ 
ନଦମୀସର ବୁଡ ି �ାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ର�ାଶ �ର ି
ନନ୍ାହାଣ୍ ିଅଗ୍ଶିମ ବାହନିମୀ ତରଫରୁ ନଦମୀ ଭତିସର 
େନ୍ାନ  ଜାର ିରହଛି।ି

ଉମରେ�ାଟ,୨୨ା୯ (ସମସି): ଉମରସ�ାଟ ବ୍ଲକ୍ 
ଅନ୍ତଗ୍ତ ହମୀରା୍ରୁ ୍ଞ୍ାୟତର ନାଗଝର ି ଗ୍ାମର 
ବଶି ି ୋନ୍ତାଙ୍କ ୧୧ ବଷ୍ର ଝଅି ଲଭଲମୀ ୋନ୍ତା 
ଗତ�ାଲ ି  ସ୍ାଖରମୀରୁ ବାହାରୁଥିବା ନାଳ୍ାଣସିର 
ଭାେ�ିାଇ ମତୁୃ୍ବରଣ �ରଛିନ୍ତ।ି ଲଭଲମୀ ନାଗଝରମୀ 
ଗ୍ାମ ନ�ିଟସ୍ ଅନ୍ ଏ� ଗ୍ାମ�ୁ ଫୁଟବଲ ସଖଳ 
ସଦଖିବା�ୁ �ାଇ ସଫରବିା େମୟସର ଗ୍ାମ ନ�ିଟସ୍ 
ନାଳସର ଖେ ି୍ ଡ ି ନସିଖାଜ ସହାଇ�ାଇଥିଲା । 
ସେଠାରୁ  ତାଙୁ୍କ ଉର୍ାର �ର ି ଗ୍ାମର ସଲା�ମାସନ 
ଉମରସ�ାଟ ହସ୍ପଟିାଲ�ୁ ସନଇଥିସଲ। ଡାକ୍ତର 
ସେଠାସର ତାଙୁ୍କ ମତୃ ସଘାଷଣା �ରଥିିସଲ। ୍ସର 
ସ୍ାଲେି  ୍ ହଞ୍ ିଶବ ଜବତ �ର ି ବ୍ବସଛେଦ �ରବିା 
୍ସର ୍ରବିାର ସଲା�ଙୁ୍କ ହସ୍ାନ୍ତର �ରଥିିଲା।

ପଦ୍ମପରୁ,୨୨ା୯(ସମସି)
୍ଦ୍୍ରୁ ବ୍ଲକ୍  େଦର ୍ଞ୍ାୟତସର ନମିଥିତ ମାସ�୍ଟ 
�ସମ୍କ୍ସ ସଲା�ଙ୍କ �ାମସର ଲାଗନୁ।ି ଉ୍�କୁ୍ତ 
ଅଞ୍ଳସର ଏହା�ୁ ନମି୍ାଣ �ରା�ାଇ ନଥବା ସବସଳ 

ଏହା �ା�୍୍କ୍ଷମ ସହାଇ୍ାରୁ 
ନଥିବା ସ୍ାନମୀୟ ସଲାସ� ଅଭସି�ାଗ 
�ରଛିନ୍ତ।ି େଚୂନା ଅନୁ�ାୟମୀ, ଏହ ି
ମାସ�ଟ୍ �ସମ୍୍ଲକ୍ସ ୨୦୦୭-୦୮ ଆଥ ଥି�  

ବଷ୍ସର ନମି୍ାଣ �ରା�ାଇଥିବା ସବସଳ ଏଥସର 
୨୦ ଟ ି ସଦା�ାନ ଗହୃ ରହଛି।ି ଆଦବିାେମୀ ଜନଜାତ ି
�ଭିଳ ି ୋବଲମ୍ବମୀ ସହସବ ତାହା�ୁ ଦୃଷ୍ଟସିର ରଖ ଏହ ି
ମାସ�୍ଟ �ସମ୍୍ଲକ୍ସ ନମି୍ାଣ �ରା�ାଇଥିଲା। ବତ୍୍ମାନ 
ଏହା ଅୋମାଜ�ି ବ୍କ୍ତଙି୍କ ଆଡ୍ାସ୍ଳମୀ ୍ାଲଟଛି।ି 
ମଦ୍୍ମାସନ ଏହ ି ମାସ�ଟ୍ �ସମ୍୍ଲକ୍ସ�ୁ ବ୍ବହାର 
�ରୁଥିବା ଅଭସି�ାଗ ସହାଇଛ।ି ବତ୍୍ମାନ ଏଠାସର ଏ� 
�ୃତ୍ରମି ସ୍ାଖରମୀ  େଷୃ୍ଟ ିସହାଇଛ।ି ପ୍ରତବିଷ୍ ବଷ୍ାଦସିନ 
ସେଠାସର ୍ାଣ ି ଜମରିହ ି ଦୁଗ୍ନ୍ମୟ ୍ରସିବଶ େଷୃ୍ଟ ି
ସହାଇଛ।ି ରାୟଗଡ଼ା ଜଲି୍ାସର ବତ୍୍ମାନ ବହୁସଲା� 

ସଡଙୁ୍ଗ ସରାଗସର ୍ମୀଡତି ଥିବାସବସଳ  ସଲା�ଙୁ୍କ 
ସଡଙୁ୍ଗର ଭୟ ଲାଗରିହଛି।ି ସତସବ 

ପ୍ରଶାେନ ଏଠ ି ସଡଙୁ୍ଗଚାଷ �ରୁଛ ି
ସବାଲ ି  ଚର୍୍ା ସହଉଛ।ି ଏହ ି
ମାସ�୍ଟ �ସମ୍୍ଲକ୍ସ � ି୍ ର ି
�ା�୍୍କ୍ଷମ  ସହବ ଓ ସେଠାସର 
୍ାଣ ି �ଭିଳ ି ଜମ ି ନରହବି 

ତାହାର ସ୍ାୟମୀ ପ୍ରତ�ିାର �ରବିା 
୍ାଇଁ ପ୍ରଶାେନ�ୁ ଦୃଷ୍ଟସିଦବା�ୁ  

ବୁର୍ଜିମୀବମୀ ମାସନ ମତବ୍କ୍ତ �ରଛିନ୍ତ।ି 

କାମରେ ଆସକୁନ ିମାରକ୍ମଟ କରପ୍ଲେକ୍ସ

ପାଲଟଛି ି
ମଦ୍ୟପଙ୍କ 
ଆଡ୍ାସ୍ଥଳୀ

�ଲ୍ୟାଣସଂିହପରୁ,୨୨ା୯(ସମସି)

ରାୟଗଡ଼ା ଜଲିା �ଲ୍ାଣେଂିହ୍ରୁ ବ୍ଲକ୍ େଦର 
ମହ�ୁମାସର ତସିନାଟ ି ବଦୁି୍ତ୍ ଟ୍ାନ୍ସଫର୍ ମର୍   
ବ ି୍ ଦେଙୁ୍କଳ ଅବସ୍ାସର ବହୁଦନି ଧର ି ରହଥିିସଲ 
ମଧ୍ୟ ବଭିାଗମୀୟ ଅଧି�ାରମୀ େବୁଜାଣ ିଚୁ୍ ବେଛିନ୍ତ।ି 
ସଗାଟଏି ଟ୍ନ୍ସଫରମର ଲମ୍ବତାୋହ ିରାସ୍ା �ଡ଼ସର 
ବ ି୍ ଦେଙୁ୍କଳ ଅବସ୍ାସର ରହଥିିବା ସଦଖିବା�ୁ 

ମଳିଥିିବା ସବସଳ ଅନ୍ଟ ିରଥ ୍ଡ଼ଆିସର ରହଛି।ି 
ସେହଭିଳ ି ଆଉ ଏ� ଟ୍ାନ୍ସଫର୍ ମର୍ େର�ାରମୀ 
ଉର୍ ବଦି୍ାଳୟର ୍ାସଚର�ୁି ଲାଗ ି ବ ି୍ ଦେଙୁ୍କଳ 
ଅବସ୍ାସର ରହଛି।ି ଲମ୍ବତାୋହ ି ରାସ୍ା �ଡ଼ସର 
ଥିବା ଟ୍ନ୍ସଫରମରର ଅଳ୍ପ ଦୂରସର ଏ� ୍ାଦଚଲା 
ରାସ୍ା ରହଛି ି ଓ ସେହ ି ରାସ୍ାସଦଇ ଅସନ� 
ସଲା� �ାତାୟାତ �ରଥିାନ୍ତ।ି ଖାଲ ି ଏତ�ି ି ନୁହଁ 
ଉକ୍ତ ଟ୍ାନ୍ସଫରମର ୍ାଖସର ଏ� ୍ଡ଼ଆି ଥିବାରୁ 

ଗାଇସଗାରୁ ବହୁ େଂଖ୍ାସର ଚରନ୍ତ।ି ସେହଭିଳ ି
ବଦି୍ାଳୟ ନ�ିଟସର ଥିବା ଟ୍ାନ୍ସଫର୍ ମର୍  ଟ ି 
ବ ି୍ ଦେଂଙୁ୍କଳ ଅବସ୍ାସର ରହଛି।ି ଏହା ନ�ିଟସର  
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରମୀମାସନ ସଖଳ�ୁଦ �ରଥିାନ୍ତ।ି  ତସିନାଟ ି
ଟ୍ାନ୍ସଫର୍ ମର ବ ି୍ ଦେଙୁ୍କଳ ଅବସ୍ାସର ଥିସଲମଧ୍ୟ 
ବଭିାଗ ୍କ୍ଷରୁ ସ�ୌଣେ ି ତାରବାଡ଼ �ରା�ାଇନ।ି 
ଏମତି ି ମ�ୁୁଳା ସହାଇ ରହଥିିବାରୁ ସ�ସତସବସଳ 
ଅଘଟଣ ଘଟବି ତାହା �ହ ିହବନ।ି ରଥ ୍ଡଆିସର 
ସ�ଉଁ ଟ୍ାନ୍ସଫର୍ ମର୍ ରହଛି ି୍ଣୁ ିଏସବ ସେଠାସର 
ଏ� ନୂଆ  ୧୧ ସ�ଭରି ବଡ଼ ଟ୍ାନ୍ସଫରମର 
ରଖା�ାଇଛ।ି �ଦ ି ସେଇ ଜାଗାସର ଉକ୍ତ 
ଟ୍ାନ୍ସଫରମର ଟ ି ରହବି ତାହାସସହଲ ରଥ�ାତ୍ରା 
େମୟସର ରଥ ଟାଣବିାସର ବାଧା େଷୃ୍ଟ ି ସହବ। 
ତୁରନ୍ତ ରଥ ୍ଡ଼ଆିସର ଥିବା ଟ୍ାନ୍ସଫରମରଟ�ୁି 
ଅନ୍ ସ୍ାନ�ୁ ସ୍ାନାନ୍ତର �ରବିା ୍ାଇଁ ଜଗନ୍ାଥ 
ମନ୍ରି ୍ରଚିାଳନା �ମଟି ି ଦାବ ି �ରଛିନ୍ତ।ି 
ବ ି୍ ଦେଙୁ୍କଳ ଅବସ୍ାସର ଥିବା ଟ୍ାନ୍ସଫର୍ ମର 
ଗଡୁ�ୁି ବାଡ଼ ସଦବା୍ାଇଁ ୋଧାରଣସର ଦାବ ି
ସହାଇଛ।ି

ବଷିମ �ଟଜ,୨୨ା୯(ସମସି): ରାୟଗଡ଼ା ଜଲି୍ା ବଷିମ �ଟ� ଥାନା 
େଦର ମହ�ୁମାସର ଥିବା େହ�ାରମୀ ଉର୍  ବଦି୍ାଳୟ ୍ରେିସର ଥିବା 
ଚନ୍ନ ଗଛ ସଚାର ିସହାଇଛ।ି। ବଷିମ �ଟ� େହ�ାରମୀ ଉର୍ ବଦି୍ାଳସର 
ଥିବା ୪୦ ବଷର୍ ୍ରୁାତନ ଚନ୍ନ ଗଛ�ୁ ସଚର େହ ଉ୍ାଡ଼ ି ସନଇଛନ୍ତ ି 
ସଚାରମାସନ। ଖବର ସନଵାରୁ ଜଣା ୍ଡ଼ଛି ିଗତ େମବାର ରାତସିର ଏହ ି
ଚନ୍ନଗଛ ସଚାର ିସହାଇଛ।ି ଦୁବ୍ୃତ୍ ମାସନ ପ୍ରାୟ ୩ ୍ଟୁ ଗାତସଖାଳ ିଏହ ି
୍ରୁାତନ ଚନ୍ନ ଗଛ�ୁ ସଚାର�ିର ିସନଇ�ାଇଛନ୍ତ ି। ଏହ ିେହ�ାରମୀ  ଉର୍  
ବଦି୍ାଳୟର େରୁକ୍ଷା ୍ାଇଁ ଜସଣ �ମ୍ଚାରମୀଙୁ୍କ ନ�ିକୁ୍ତ ିମଧ୍ୟ ମଳିଛି।ି ଜସଣ 
େରୁକ୍ଷା �ମ୍ଚାରମୀ ନ�ିକୁ୍ତ ି ଥିବାସବସଳ  ଚନ୍ନଗଛ ସଚାରସିହବା ଜାଣ ି
୍ାରସିଲ ନାହ ିଁ ସ�ମତି।ି  ମଖୁ୍ ରାସ୍ାର ଜନଗହଳ ି ସ୍ାନସର ଥିବା ଏହ ି
େହ�ାରମୀ ଉର୍ ବଦି୍ାଳୟରୁ  ଚନ୍ନଗଛ ଗାଏବ ସହବା ଏସବ ୋଧାରଣ 
ସଲା�ଙୁ୍କ ଆଶ୍ଚ�୍୍ ଚ�ତି �ରଛି।ି ୍ବୂ୍ରୁ ରାଧା�ୃଷ୍ଣ ମନ୍ରି , ଡୁ�ୁମ 
ରଡ଼ ଓ େହର�ୁ ଲାଗ ିରହଥିିବା ଜଙ୍ଗଲସର  ଶତାଧି� ଚନ୍ନଗଛ ସଚାର ି
ସହାଇଥିବା ନଜରି ରହଛି।ି  ଏଭଳ ି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ସବସଳ 
ଏହ ିଅଞ୍ଳସର ଚନ୍ନ�ାଠ ମାଫିଆ େକ୍ରୟି ଥିବା ଜଣା ୍ଡୁଛ।ି ଚନ୍ନଗଛ 
ସଚାରସିହବା ଦୁଇଦନି ବତି�ିାଇଥିସଲ  ମଧ୍ୟ ଏସନଇ ଥାନାସର �ମି୍ବା ବବ 
ବଭିାଗ ନ�ିଟସର ସ�ୌଣେ ିଅଭସି�ାଗ ସହାଇ ନଥିବା ଜଣା ୍ ଡ଼ଛି।ି ସତସବ 
ଏସନଇ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷ�ଙ୍କ ସ�ୌଣେ ି୍ ତକି୍ରୟିା ମଳି ି୍ ାର ିନାହ ିଁ । ଏହ ିଅଞ୍ଳସର 
ସଗାଟଏି ୍ସର ସଗାଟଏି ମଲୂ୍ବାନ ଚନ୍ନଗଛ ସଚାର ିସହଉଥିବା ସବସଳ 
ଏହ ିଘଟଣା�ୁ ତଦନ୍ତ �ର ିଚନ୍ନ �ାଠ ମାଫିଆଙ୍କ  ଉ୍ସର �ା�୍୍ାନୁଷ୍ାନ 
ଗ୍ହଣ �ରବିା ୍ାଇଁ ବୁର୍ଜିମୀବମୀ  ମହଲସର ଦାବ ିସହାଇଛ।ି

ବଦି୍ାଳୟ ପେସିେେକୁ  ଚନ୍ଦନ ଗଛ ରଚାେ ି

େଜେ�ପରୁ,୨୨ା୯(ସମସି)

ରାୟଗଡା ଜଲି୍ା େଦର ବ୍ଲକ୍  �ୁମଟୁଲସ୍ଟୋ 
ଗ୍ାମସର ୩ ସଡଙୁ୍ଗସରାଗମୀ ଚହି୍ନଟ 
ସହବା୍ସର ସ୍ାସ୍୍ ବଭିାଗ ୍କ୍ଷରୁ 
ଗ୍ାମସର େସଚତନତା �ା�୍୍କ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି 
ସହାଇ�ାଇଛ।ି ଗ୍ାମର ବଭିନି୍ ନାଳ 
ନଦ୍ମା େଫା �ରା�ବିା େହ  ବସିଶାଧନ 
�ରା�ାଇଛ।ି ୍ାଣ ି ଜମରିହଥିବା ସ୍ାନସର 
ବ୍ଲଚିଙି୍ଗ ୍�ାଇ ୍ରଷି୍ାର �ରା�ାଇଥିଲା। 
ମଶାବଂଶ ବୃର୍ ି ନସହବା ୍ାଇଁ ନ�ିଟସର 

ଥବୁା ବୁଦାଗଡ଼ୁ�ୁି େଫା �ରା�ାଇଥିଲା। 
ସେହଭିଳ ି ଜ୍ରସର ୍ମୀଡତି ସଲା�ଙ୍କ 
ସ୍ାସ୍୍୍ରମୀକ୍ଷା �ରା�ବିା େହ ରକ୍ତ 
ନମନୁା େଂଗ୍ହ �ରା�ାଇଥିଲା। ବଭିନି୍ 
ୋହବିସ୍ ି ବୁଲ ି ସଡଙୁ୍ଗ ଓ ମ୍ାସଲରଆି 
ସରାଗରୁ �ଭିଳ ି େତ� ୍ ରହସିବ ସେସନଇ 
େସଚତନ �ରା�ାଇଥଲା। ସଜମାସଦଇ 
ସଗାଷ୍ମୀ ସ୍ାସ୍୍ସ�ନ୍ଦ୍ରର ଏମଟେଏିସ୍ ମସନାଜ 
୍ଣ୍ା , ସ୍ାନମୀୟ ସ୍ାସ୍୍�ମ୍ମୀ ଦମୀପ୍ ି ମହାନ୍ତ,ି 
ଆଶା�ମ୍ମୀ ବ,ିେଗୁାନା ଓ ନେ୍ ଉ୍ସ୍ତି ରହ ି
�ା�୍୍କ୍ରମ ୍ରଚିାଳନା �ରଥିିସଲ।

ଲମତାପଟୁ,୨୨ା୯(ସମସି): ଆଜ ି ଲମତା୍ଟୁ ଡଗି୍ମୀ �ସଲଜ ତରଫରୁ ଆସୟାଜତି 
ସହାଇଛ ିତନିଦିନିଆି �୍ଲଷ୍ଟରସ୍ରମୀୟ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଶବିରି । ଏଠାସର ଲମତା୍ଟୁ ସଗାଷ୍ମୀ ସ୍ାସ୍୍ 
ସ�ନ୍ଦ୍ରର ଇନ୍ାଜ୍ ଡାକ୍ତର ସଦବାଶଷି ସବସହରା  ମଖୁ୍ ଅତଥିି, ନନ୍୍ରୁ ଏେ୍ ି୍ ଓି େଜେୟ 
�ୁମାର ମହା୍ାତ୍ର େମ୍ାନତି ଅତଥିି , ମଖୁ୍ବକ୍ତା ଦୁଷ୍ନ୍ତ �ୁମାର ସଚୌଧରୁମୀ, େନିଅିର ଇଂଲଶି 
ଅଧ୍ୟା୍� ଡ଼. ଭମୀମ ରାଓ ଆସମ୍ବଦ�ର ମହାବଦି୍ାଳୟ, �ନ�ଲତା ମହା୍ାତ୍ର, େନିଅିର 
ଇତହିାେ ଅଧ୍ୟା୍�ିା, ମହଳିା ମହାବଦି୍ାଳୟ, ଜୟ୍ରୁ େହଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟ� ଡଗି୍ମୀ �ସଲଜ 
ସବୈ୍ ାରମୀଗଡୁା, ନମିନ୍ତତି ଅତଥିି ୋଗର �ୁମାର ସବସହରା ଆଦଶ୍ ବଦି୍ାଳୟ ଲମତା୍ଟୁ, 
ଏେ ସ� ସବସହରା ଅଗ୍ଶିମ ବାହନିମୀ , ଏନ ୋହୁ  , ୍ ିଭୂୟାଁ, ଜ ିବ ିଭାଇେଁାଲ, ବ ିସବସହରା, 
ଡ଼ ି୍ାତ୍ର, ପ୍ରବମୀଣ ବସିଶାଇ �ୁଳ୍ତ ିଲମତା୍ଟୁ ଡଗି୍ମୀ �ସଲଜ, ଅନାମ ଖିଲ ଏଜୁସ�େନ 
ଅଧ୍ୟା୍�, ମଧେୁଦୂନ ଖିଲ ରାଜନମୀତ ି ବଜି୍ଞାନ ଅଧ୍ୟା୍�, ଭାରତମୀ ୍ଟ୍ଟନାୟ� ଅଥନ୍ମୀତ ି
ଅଧ୍ୟା୍�ିା, ୋଗରମୀ�ା ୍ାତ୍ର ,ଓଡ଼ଆି ଅଧ୍ୟା୍�ିା, ଅେତି �ୁମାର ଗରି ି ୍.ିଟ.ି ଅଧ୍ୟା୍�, 
ଦମୀପ୍ମିୟମୀ ମାଝମୀ, ଇତହିାେ ଅଧ୍ୟା୍�ିା, ଦପି୍ମୀଶଖିା ମହାନ୍ତ,ି ଲାଇସରେରମୀଆନ, ଦମୀ୍� �ୁମାର 
ଟାକ୍ରମୀ( ୟ ୁ ଡ଼ ି େ ି ), ଲପି୍ା ୍ାଲ�ା (ଏଲ ଡ଼ ି େ ି )ଏବଂ ଡଗି୍ମୀ �ସଲଜର େମସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରମୀ  
ଉ୍ସ୍ତି ରହ ି �୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ବଷିୟସର ଆସଲାଚନା �ରଥିିସଲ। ସଶଷସର ଲମତା୍ଟୁ 
ଅଗ୍ଶିମ ବାହନିମୀ ତରଫରୁ ନଆିଁ�ୁ � ି୍ ର ି ଆୟତ୍ �ରା�ବି ତାହା ବୁଝାଇଥିସଲ ଏବଂ 
ଗରୁୁବାର ଦନି �ସଲଜସର ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି �ରା�ବି ସବାଲ ିେଚୂନା ସଦଇଥିସଲ । େମସ୍ 
ଜନୋଧାରଣଙୁ୍କ ସ୍ଇଛୋସର ରକ୍ତଦାନ �ରବିା ୍ାଇଁ ଅନୁସରାଧ �ରଥିିସଲ।

ସ୍ାସ୍୍ ସରଚତନତା କାର୍ମ୍କ୍ରମ 

କ୍ଲଷ୍ଟରସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଶବିରି

ଚତି୍ରେ�ାଣ୍ଡl, ୨୨।୯(ସମସି) 

ମାଲ�ାନଗରି ିଜଲି୍ା ଚତି୍ରସ�ାଣ୍ା ବ୍ଲ�ର େର�ାରମୀ 
ବାଳ� ଉର୍ ବଦି୍ାଳୟ�ୁ ସ୍ାଟ୍ ସ୍ଲୁସର ୍ରଣିତ 
�ରବିା ୍ାଇଁ ମାର୍୍ ମାେସର େର�ାର ସଘାଷଣା 
�ରଥିିସଲ। ଏହା୍ସର ବଦି୍ାଳୟ�ୁ ନୂତନ ରୂ୍ 
ସଦବା ୍ାଇଁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାେନ ଓ ବ୍ଲ� ପ୍ରଶାେନ 
�ାମ ଚଳାଇଛନ୍ତ।ି �ାହା ଏସବ ସଶଷ ୍�୍୍ାୟସର 
୍ହଞ୍ଲିାଣ।ି ଆେନ୍ତା ଅସ�ଟୋବର ୨ ତାରଖି ଗାନ୍ମୀ 
ଜୟନ୍ତମୀସର ମଖୁ୍ମନ୍ତମୀ ନବମୀନ ୍ଟ୍ଟନାୟ� ଏହ ି
ସ୍ାଟ୍ ସ୍ଲୁର ଶଭୁାରମ୍ଭ �ରସିବ। 

ସେହ ିସ୍ାଟ୍ ବଦି୍ାଳୟ �ା�୍୍କ୍ରମର େମମୀକ୍ଷା 
�ରବିା ୍ାଇଁ ଆଜ ି ମାଲ�ାନଗରି ି ଜଲି୍ା୍ାଳ 
ବଶିାଳ େଂି ବଦି୍ାଳୟସର ୍ହଞ୍ ିେମସ୍ �ା�୍୍ର 
େମମୀକ୍ଷା �ରଥିିସଲ। ରାଜ୍ େର�ାରଙ୍କ ୫ଟ ି
�ା�୍୍କ୍ରମ ମାଧ୍ୟମସର ଚତି୍ରସ�ାଣ୍ା େର�ାରମୀ 
ବାଳ� ଉର୍ ବଦି୍ାଳୟସର ଆ�ଷ୍ଣମୀୟ ସ୍ାଟ୍ 
�୍ଲାେ ରୁମ ନମି୍ାଣ ଚାଲଛି।ି ଇ- ଲାଇସରେରମୀ, 
ଲାସରୋଟର,ି ୨ ଟ ି ସ୍ାଟ୍ �୍ଲାେରୁମ୍,ସଖଳ୍ଡଆି, 

େଂାସ୍ତୃ�ି ମଣ୍୍, ବଗଚିା �ାମ ଜାରରିହଛି।ି 
ଏହା େହ ଜଲି୍ା୍ାଳ ଚତି୍ରସ�ାଣ୍ା ସଖଳ୍ଡଆିସର 
ଚାଲଥିିବା ଉନ୍ତ�ିରଣ �ା�୍୍�ୁ ବୁଲ ି
ସଦଖିଥିସଲ। ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍କ େହ ଚତି୍ରସ�ାଣ୍ା ବଡିଓି 
ରାହୁଲ ମଣ୍ଳ,ସ୍ଲୁର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ରମୀ ଜାନ�ମୀ 
ହନ୍ତାଳ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ। ଏହ ି ସ୍ଲୁ�ୁ ଜଲି୍ାର 

ଏ� ପ୍ରମଖୁ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନ ଭାବସର ଗଢ ିତଳବିା�ୁ 
ରାଜ୍ େର�ାର ସ�ଁଉ େଂ�ଳ୍ପ ସନଇଛନ୍ତ,ି ତା�ୁ 
� ି୍ ର ି ୋ�ାର �ରା�ାଇ୍ାରବି ଓ ୍ଛୁଆ 
ଅଞ୍ଳର ଏହ ି ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନ � ି୍ ର ି େମଗ୍ ଜଲି୍ାର 
ସଟ� ରଖିବ ତାହା ଉ୍ସର ସଜାର ଦଆି�ାଇ 
�ାମ �ରା�ାଉଥିବ େଚୂନା ମଳିଛି।ି

ସ୍ାଟ୍ମ ବଦି୍ାଳୟ କାର୍ମ୍କ୍ରମେ ସମୀକ୍ାକରଲ ଜଲି୍ାପାଳ 

େ�ାରୁେ�ାଣ୍ଡା,୨୨।୯(ସମସି)

ମାଲ�ାନଗରି ି ଜଲି୍ା ସ�ାରୁସ�ାଣ୍ା ବ୍ଲ� 
ନମୀଳା�ାସମ୍ବରୁ ୍ଞ୍ାୟତ ଅଧମୀନସ୍ ସୋଲସ�ାଣ୍ା 
ଗ୍ାମର ମହଳିା ଆଜ ି ୍ାନମୀୟ ଜଳ େମେ୍ା 
ଦୂରମୀ�ରଣ ୍ାଇ ଁ ବଡିଓିଙୁ୍କ ଦାବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
�ରଛିନ୍ତ।ି େଚୂନା ଅନୁ�ାୟମୀ ସୋଲସ�ାଣ୍ା 
ଗ୍ାମସର ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ୍ରବିାର ରହ ି ଆେଥୁିବା 
ସବସଳ ସେଠାସର ସଦଖାସଦଇଛ ି
ଜଳ େମେ୍ା । ଦୁଇଶହଟ ି ୍ରବିାର�ୁ  
୍ାନମୀୟ ଜଳ ସ�ାଗାଇବା  ୍ାଇଁ 
େର�ାରଙ୍କ ୍କ୍ଷରୁ ତସିନାଟ ି ନଳ�ୂ୍ 
ଖନନ �ର�ାଇଥିଲା ,�ନୁି୍ତ ସେଗଡ଼ୁ�ି 
ଅଚଳ ଅବସ୍ାସର ୍ଡ଼ରିହଛି ି । େଚୂନା 
ଅନୁ�ାୟମୀ ନଳ�ୂ୍�ୁ ମରାମତ ି �ସଲ 
ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଲୁହାଗଣୁ୍ ମଶି୍ତି ଦୂଷତି ଜଳ 
ବାହାରୁଛ ି �ାହା� ି ୍ାନମୀୟ ଉ୍ସ�ାଗମୀ 
ନୁସହ ଁ ସବାଲ ି ଗ୍ାମର ମହଳିା �ହଛିନ୍ତ ି
। ଗ୍ାମସର ସୋଲାର େଂସ�ାଗ ୍ାଣଟିାଙି୍କ ଥିସଲ 
ମଧ୍ୟ ତାହା ୍�୍୍ ାପ୍ ୍ରମିାଣସର ଗ୍ାମବାେମୀଙୁ୍କ 
୍ାନମୀୟ  ଜଳ ସ�ାଗାଇ ୍ାରୁନାହ ିଁ  ସବାଲ ିଗ୍ାମର 

ମହଳିା ଅଭସି�ାଗ �ରଛିନ୍ତ।ି �ାଦ୍ାରା  ଗ୍ାମବାେମୀ 
ଡ୍ାମ୍ ଜଳ�ୁ ୍ାନମୀୟ  ଜଳ ରୂସ୍ ବ୍ବହାର 
�ରବିା�ୁ ବାଧ୍ୟ ସହଉଛନ୍ତ ି। େଚୂନା ଅନୁ�ାୟମୀ ଜଳ 
େମେ୍ା�ୁ ସନଇ ଗ୍ାମବାେମୀ ବହୁବାର ପ୍ରଶାେନ�ୁ 
ଜଣାଇବା େସତ୍୍  ପ୍ରଶାେନ ସ�ୌଣେ ି ୍ଦସକ୍ଷ୍ 
ସନଉ ନ ଥିବା ଗ୍ାମର ମହଳିା ଅଭସି�ାଗ �ରଛିନ୍ତ ି
। ୍ାନମୀୟ ଜଳ େମେ୍ାର େମାଧାନ ତୁରନ୍ତ �ରା 
ନ ଗସଲ, ଆଗାମମୀ ଦନିସର ବ୍ଲ� �ା�୍୍ ାଳୟ 

େମ୍ଖୁସର ଗ୍ାମବାେମୀଙ୍କ ୍କ୍ଷରୁ େମହୂ ଧାରଣା 
ପ୍ରଦଶ୍ନ �ରା�ବି ସବାଲ ି ଗ୍ାମର ମହଳିାମାସନ 
ମତ ପ୍ର�ାଶ �ରଛିନ୍ତ ି।

ପାନୀୟଜଳ ସମସ୍ା ପାଇଁ ବଡିଓିଙ୍କୁ  ଦାବପିତ୍ର ବପିଦସଙ୍କୁ ଳ ଅବସ୍ାରେ ବଦିକୁ ୍ତ୍ ଟ୍ାନ୍ସଫମ୍ମେ 

େ�ାରାପଟୁ,୨୨ା୯(ସମସି)

୮ମାେ ସହଲା ଦରମା ୍ାଇନାହାନ୍ତ ି ସ�ାଲାବ 
ଜଳ ଭଣ୍ାରର େରୁକ୍ଷା �ମ୍ଚାରମୀ । �ସରାନା 
ମହାମାରମୀ େମୟସର ମାନବ େମାଜର ଆଥ ଥି� 
ମାନଦଣ୍ ଭୁଶଡୁ ି ୍ଡଥିିବା ସବସଳ ୮ମାେର 
ଦରମା ନ ୍ାଇ ସେମାସନ  ୍ରବିାରର ଲାଳନ 
୍ାଳନ ୍ାଇଁ ନାନାଦ ି ଅେବୁଧିାର େମ୍ଖୁମୀନ 
ସହଉଛନ୍ତ ି । ୨୦୧୩ ମେହିାରୁ ସ�ାଲାବ 
ଜଳ ଭଣ୍ାରର େରୁକ୍ଷା ଦାୟତି୍ୱସର ୫୬ ଜଣ 
�ା�୍୍ରତ ଅଛନ୍ତ ି । ସେଥିସର ୪୧ ଜଣ ଗାଡ ୍ ଓ 
୧୭ଜଣ ଗନ୍୍ାନ ରହଛିନ୍ତ ି । �ନୁି୍ତ ସେମାସନ 
ଦମୀଘ୍ ଆଠମାେ ସହବ ଦରମା ୍ାଇନାହାନ୍ତ ି । 
ପ୍ରଥସମ ଜଗନ୍ାଥ େ�ୁି୍ରଟି ିଏସଜନ୍ସ ି୪ମାେ ୧୫ 

ଦନିର ଦରମା ସଦଇ ନ ଥିବା ସବସଳ ବତ୍୍ମାନ 
ନୂତନ ଭାସବ ଦାୟତି୍ୱ ସନଇଥିବା ଡ୍ମି ୍ାୱାର 
େ�ୁି୍ରଟି ିଏସଜନ୍ସ ି୩ମାେ ସହଲା ଦରମା ସଦଇ 
ନ ଥିବା ଗାଡ୍ମାସନ ଦାବ ି୍ ତ୍ରସର ଉସଲ୍ଖ 
�ରଛିନ୍ତ ି। ଏ େଂ୍�୍ସର ସ�ାଲାବ ଜଳଭଣ୍ାରର 
ନବି୍ାହମୀ �ନ୍ତମୀଙୁ୍କ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ୍ସର ମଧ୍ୟ 
ସ�ୌଣେ ିେଫୁଳ ମଳି ିନ ଥିବା ସେମାସନ �ହଛିନ୍ତ ି
। ପ୍ରତାରଣା �ରୁଥିବା ସେହ ି େ�ୁି୍ରଟି ି ଠ�ିା 
େଂସ୍ା ବରୁିର୍ସର ଦୃଢ �ା�୍୍ାନୁଷ୍ାନ ସନବା େହ 
�ଥାଶମୀଘ୍ର ଦରମା ପ୍ରଦାନ �ରବିା ସନଇ ଆଜ ି
ରାଜୁ ନାଗ, ଡଙୁ୍ଗନୁ ସଖାେ୍ଲା, ନରିଂଜନ ୍ାଇ� ଓ 
�ମ୍ବଳୁ ମାଦଳଙ୍କ େସମତ ଅସନ� େ�ୁି୍ରଟି ିଗାଡ୍ 
ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍କ �ା�୍୍ାଳୟସର ୍ହଞ୍ ି ଦାବ ି୍ ତ୍ର 
ପ୍ରଦାନ �ରଥିିବା ଜଣା୍ଡଛି ି।

ଠ�ିାସଂସ୍ଥା ବରୁିଦ୍ଧେର ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଅଭେି�ାଗ

୮ ମାସ ରହଲା ରକାଲାବ ଜଳଭଣ୍ାେ 
ସକୁେକ୍ାକମ୍ମୀଙ୍କୁ  ଦେମା ମଳିନି ି
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ଗରୁୁବାର, ୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

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

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

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

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

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

 �ମଶିନ ଶକ୍ ିବଦଳାଇଦଦଲା ଭାଗ୍ୟ

ଅଣ୍ାଦଆି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷକର ିସ୍ାବଲମ୍ୱୀ ମହଳିା ଦଗାଷ୍ୱୀ

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

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

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

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

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

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

ୱାଲ୍ଲ୍ମ ୱାଇଲ୍ଲ ଫଣ୍ଡେ ତର୍୍ୟ ଅନୁସାରେ 
ଭାେତରେ ସାମଦୁ୍କି ଜୀବମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ହ ଓ ବକି୍ ି

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

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

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

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

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

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

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

 ‘ସଡୁି୍ୟଲ-୧’ ସାମଦୁ୍କି ଜୱୀବଙ୍କ ସରୁକ୍ା ପାଇଁ ପଦଦକ୍ପ

ପରୁୱୀ ଦବଳାଭୂମରୁି ୬ କଗି୍ା ଦକାରାଲ ଜବତ

‘େକାଳ’ 
ପ୍ରଭାବ

କୱୀଟନାଶକ ପଇି ଚାଷୱୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା

ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ ଜଲି୍ା ବସିଜଡ ି
କମଟି ିକମ୍ମକର୍୍ମା ମସନାନୀତ

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

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

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

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

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

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

ତ୍ୱରାନ୍ତି ଦହବ 
ଆକାଂକ୍ୱୀ ଜଲି୍ାର ବକିାଶ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଭୂମହିୱୀନ କୁଷ୍ ଦରାଗୱୀଙୁ୍କ ମଳିବି ଘର ଡହି

  ବସନୁ୍ଧରା ଦଯାଜନାଦର ବ୍ୟବସ୍ା
  ରାଜ୍ୟ ଦବୈଷୟକି କମଟିଦିର ସବ୍ବମତ

ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାରଖିସର 
ହଠାତ ୍ରବିର୍୍ମନ ପ୍ରସେେର ୍ଦ ୍ାଇଁ ଆସବଦନରୁ ବଞ୍ତିସହସେ ପ୍ରାର୍ମୀ
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ଗରୁୁବାର, ୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧

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

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

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

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

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

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

 �ଆମେରକିା ଗମେ ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ

ଆଫଗାନସି୍ାନ ମେଇ ଗୋନ ିମୋେ୍ରୀଙ୍କ ବେିାନ

ନୁୟୁୟକ୍ଟ, ୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି

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

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

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

ରସ �ହଥିିରଲ। 
ଏରୋଡଗାେ ମଙ୍ଗଳବାେ ୟକୁଏେଜଏିରେ 

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

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

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

ୟଏୁନଜଏିରେ କାଶ୍ମୀେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲା ତୁକ୍ମୀ

ସାଇପ୍ରସକୁ ମନଇ କଡା ଜବାବ ମେମେ ଜୟଶଙ୍କର

ଭାେତେ ରେତାବନମୀ ପରେ ରକାଭସିଲି୍ଡକୁ ମଞ୍େୁ ିରେଲା ବ୍ରିେନ

େନିକରେ ୨୬୯୬୪ ନୂଆ ସଂକ୍ରମତି

 �ପଶ୍େିବଙ୍ଗ ନବି୍ାଚନ ପରବର୍୍୍ରୀ ହଂିସା
ଆଉ ଜରେ ବରିଜପ ିରନତାଙ୍କ ମତୁୃୟୁ

େକିା ପ୍ରମାେପତ୍ରକୁ 
ରେଲାନ ିସ୍ମୀକୃତ ି

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

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

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

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

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

ବରିଜପ ିପକ୍େକୁ  ଜାେ ିବବୃିତ୍ରିେ �କୁହା�ାଇଛ ିର� 

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

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

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

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

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

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

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି

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

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

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

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

ମକନ୍ଦ୍ର ଆମବେନକୁ 
ଖାରଜ କମେ ସପୁ୍ରେିମକାର୍ ନମେେ୍ବରରୁ େହଳିାଙୁ୍କ ଏନ୍ ଡଏିମର ସାେେି କର

ଭାରତଲୀୟ ବାୟସୁେନାର 
୍ରବର୍୍ଟଲୀ ମଖୁୟୁ 

ସହବାକୁ ଯାଉଥÒବା 
ଏୟାର ମାେ୍ଟାଲ୍  ଭଆିର୍  

ସଚୌଧରୁଲୀ  ପ୍ତରିକ୍ା 
ମନ୍ତଲୀ ରାେନାଥ େଂିହଙୁ୍କ 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀସର ସଭରଛିନ୍ି
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ତାଲବିାନ୍କବଳରେଆଫଗାନସି୍ାନ

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

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

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

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

୨୦୨୦, ନରଭମ୍େ ୨୦୨୦ରେ ରଜରନଭାଠାରେ 
ଅନୁଷ୍ତି ସମ୍େିନୀରେ ଭାେତେ ରବୈରଦଶକି ମନ୍ତୀ 

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

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

ବକିାଶରେ ଭାେତ ଉରଲେଖନୀୟ ଭୂମକିା ନବି୍ଷାହ 
କେଥିିଲା। 

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

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

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

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

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

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

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

ଭାେତୀୟକୂଟନୀତିପାଇଁଜଟଳିପ୍ରଶ୍ନ

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

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

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

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

ପେୀକ୍ଷାେୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରତରବ ପଟାସେ ମାତ୍ରା ଏହ ି
ଜେରେ ସବ୍ଷାଧିକ।

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

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

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

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

‘ମତୃ-ସାଗେ’େସଞ୍ୀବନୀ

ଓଡ଼ଶିାରେରକାଭଡି୍ଟକିାକେଣକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଡ଼େୋର ରହରିବୋକବକେ ୫୦୦ ଧନୀଙ୍କ କ୍ଷତ ି ପରମିୋଣ 
ଏହୋରକଦ୍ଢ଼ଗଣୁରୁ ଅଧÒ� କହବ କବୋେ ି

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

ତୋଙ୍କ ସମ୍ତ୍ରି ୭.୨ ପ୍ତଶିତ 
ହରୋଇଛନ୍।ି  କଜଫ୍ କବକଜୋସ୍ ଙ୍କ 

କନଟ୍  ସମ୍ତ୍କିର ମଧ୍ୟ  
କସୋମବୋର ୫.୬ 

ବେିୟିନ ଡ଼େୋରକର 
ହ୍ୋସ ପୋଇଛ।ି 

ବତ୍୍ଥମୋନ କସ 
୧ ୯ ୪ 
ବ ି େି ୟ ନ 

େ େ ୋ ର ର 
ସମ୍ତ୍ ି ସହତି ବଶି୍ବ 

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

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

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

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

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

ଆଉଏକଲେହମ୍ରାନ୍
ବ୍ରଦସ୍ସଭଳିସ୍ଥତ ି

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

େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୨ା୯(ଏନେେ୍)ି

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

ଲରେଡଟି୍କମିର୍ାଲଡବଟି୍
କରାଡ୍ସଲରଲପଲମଣ୍ଟକଲେ

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

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

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

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

କ�ୋନ ପ୍ ି ବୁ�ଙି୍ଗ 
ପୋଇ ଁ ଉପେବ୍ଧ 

ନୋହ ିଁ। �ମ୍ୋନୀ 
ବକି୍ର ି ପୋଇଁ 
ଆ ଇ କ � ୋ ନ 

୧୩ କପ୍ୋ 
ଓ କପ୍ୋମୋକ୍ସ�ୁ 

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

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

େୂଆଦଲି୍ଲୀ ୨୨ା୯(ଏନେେ୍)ି

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

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

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

*୯୯#ସଭଭିସ୍ମରାଧ୍ୟମଲର
ୟପୁଆିଇଲପଲମଣ୍ଟ

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

ବନିରାଇଣ୍ଟରଲନଟ୍ଲରକଭିଳି
କରଲିବଲପଲମଣ୍ଟ

ବନିରାଇଣ୍ଟରଲନଟ୍ଲରଲକମତିିକରଲିବୟପୁଆିଇଲପଲମଣ୍ଟ
� ସବ୍ସପ୍ରଥଲମଲ�ରାନ୍ଲର*୯୯#
ଡରାଏେକରନୁ୍।

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

� ଯରାହରାଙୁ୍କଟଙ୍କରାପଠରାଇଲବତରାଙ୍କର
ସବଲିଶଷତଥ୍ଦଅିନୁ୍।

� ୟପୁଆିଇଆକରାଉଣ୍ଟସହେଙି୍କଡ୍ ନମ୍ର
ଦଅିନୁ୍।

� ଲକଲତଟଙ୍କରାପଠରାଇଲବଟରାଇପ୍
କରନୁ୍।ପଲରଲସଣ୍ଡ୍ ଉପଲରକ୍କି୍
କରନୁ୍।

� ଟ୍ରାଞ୍ରାକ୍ସନପରୂରାକରବିରାକୁଆପଣଙୁ୍କ
ୟପୁଆିଇପନି୍ଲଦବରାକୁଲହବ।

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

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

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

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସ ଡିଏମଡଡି 
ବେସାମର ଡିକ େ ଡିମାନ 

ଚଳାଚଳ ମନ୍ତାଳୟ ସଚଡିେ

୨୫ରୁଆଇଲ�ରାନ୍୧୩ସରିଜି୍ବରିେିଆରମ୍ଭ

୨୪ରୁ
ଲଡେଭିର ି

ବଲିଦଶୀନଲିବଶକଏଲ୍ଆଇସି
ଆଇପଓିଲର୨୦%ଅଂଶଧନକଣିପିରାରଲିବ

ଆକରାଶଇନ୍ଟେଚୁି୍ଟପକ୍ଷରୁେରାତୀୟ
ସ୍କେରାରସପି୍ଏଏନ୍ଟଏିଚ୍ଇ୨୦୨୧

ଲସରାନୀପକି୍ଚସ୍ସସହେୀଏଣ୍ଟରଲଟନ୍ଲମଣ୍ଟରଲହବମଶି୍ରଣ

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

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

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

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

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



ମା’ ଓ ଦୁଇ...
କ�ୌଣସ ିଶବ୍ଦ ଆସ ିନଥିଲା। ବାହାର �ବାଟ କ�ାଲା ଥିବା କବକେ କ୍ଷୀର କନବା�ୁ 
କ�ହ ିନ ଆସବିାରୁ ସକଦେହକର କସ ଘର ଭତିର�ୁ କେଖିଥିକଲ। ଘର ଚଟାଣକର 
୩ ଜଣଙ୍କ ମତୃ ଶରଷୀର କେଖି କସ ଗ୍ାମବାସଷୀଙୁ୍କ �ବର କେଇଥିକଲ। ଘକର 
ନାରାୟଣ ନ ଥିବାକବକେ ମା’ ଓ ୨ ଝଅିଙ୍କ ମତୃକେହ ପଡ଼ଥିିବା କେଖି ଗ୍ାମବାସଷୀ 
ପଲୁସି�ୁ �ବର କେଇଥିକଲ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଆଇଆଇସ ି କବୈ�ୁଣ୍ଠ କସଠ୍  
ଘଟଣାସ୍ଥେକର ପହଞ୍ ିମତୃକେହ ଉଦ୍ାର �ର ିବ୍ୟବକଛେେ ପାଇ ଁ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 
ପାଇ ଁ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 ପାଇ ଁବଡିଓି ଏବଂ ତହସଲିୋରଙୁ୍କ 
ସତ�୍ଟ ରହବିା ପାଇ ଁ 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 କଯାଗୁ ଁ 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 କଯାଗୁ ଁ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 କଯାଗୁ ଁ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 ପାଇ ଁ ଭତି୍ତପି୍ରସ୍ତର ରଖିଥିକଲ। 
କସହପିର ି ପାଟଣାଗଡ଼଼କର ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ ହରଶିଙ୍କର ପଷୀଠର ବ�ିାଶ ପାଇ ଁ 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-ସଇତଁୋ ବ୍ଲ�କର ସମ୍ରୂ୍୍ଟ କହାଇଥିବା ପାଇପ 
ପାଣ ି ପ୍ର�ଳ୍ପର ଉଦ୍ ଘାଟନ �ରବିା ସହତି ଟଟିଲିାଗଡ଼଼ ଟାଉନ୍ �ୁ ସବୁ ଘର�ୁ 
ପାଇପ ପାଣ ିପ୍ର�ଳ୍ପର ଭତି୍ତପି୍ରସ୍ତର ରଖିଥିକଲ। ପାଟଣାଗଡ଼଼କର ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ ଅକନ� 
ପ୍ର�ଳ୍ପ ମଧ୍ୟକର ପ୍ରସଦି୍ ହରଶିଙ୍କର ପଷୀଠର ବ�ିାଶ ପାଇ ଁ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 ପାଇ ଁ ‘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। କସଥିପାଇ ଁ ‘୫-ଟ’ି �ାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ମକର ଏହ ି େୁଇଟ ି
କକ୍ତ୍ରର ବ�ିାଶ ପାଇ ଁ 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 
ପାଇ ଁ 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 ପାଇ ଁ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 ବଢ଼ା଼ଇବ କବାଲ ି ଆ�େନ 
�ରାଯାଉଛ।ି ବତ୍ତ୍ଟମାନ ଥିବା ଲଘଚୁାପ ଝାଡ଼�ଣ୍�ୁ ଚାଲଯିାଇଥିବାରୁ ଗରୁୁବାର 
ଓ ଶକୁ୍ବାର ପାଇ ଁରାଜ୍ୟର କ�ୌଣସ ିଜଲି୍ା ପାଇ ଁସତ�୍ଟ ସଚୂନା ଜାର ି�ରାଯାଇ 
ନାହ ିଁ। �ନୁି୍ତ ୨୪ ତାର�ି ଲଘଚୁାପ କଯାଗୁ ଁ ପଣୁ ି ବର୍ଟା ଥିବାରୁ ୨୫ ତାର�ିଠାରୁ 
ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ା ପାଇ ଁ 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�ି ପାଇ ଁ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।ି

ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟଲିା...
ପରକିବଶ ପ୍ରେୂରଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା ବୁଧବାର ଏ� ଜନଶଣୁାଣ ିଶବିରି 
ଆକୟାଜନ କହାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଶବିରିକର ଉପଜଲି୍ାପାେ ଲେତି �ୁମାର �ହର , 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାେ କେକବନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ , ପରକିବଶ ପ୍ରେୂରଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଅଧି�ାରଷୀ 
ପ୍ରସନ୍ନ �ରଙ୍କ ସହତି ହଣି୍ାଲ୍ କ�ା ଓ କମୈତ୍ରଷୀର ଉଚ୍ସ୍ତରଷୀୟ ଅଧି�ାରଷୀମାକନ 
କଯାଗ କେଇଥିକଲ। ୧୧ ଘଟ�ିା ସମୟକର ସମାକବଶ ଆରମ୍ଭ କହାଇଥିବା 
କବକେ ବପିକ୍ବାେଷୀ ବହୁସଂ�୍ୟାକର ସଭାସ୍ଥେ�ୁ ପଶ ିଅଧି�ାରଷୀମାନଙ୍କ ଉପକର 
ଆକ୍ମଣ �ରବିା ପାଇଁ କଚଷ୍ା �ରଥିିକଲ। ଯାହାଫେକର ଅଧି�ାରଷୀମାକନ 
କସଠାରୁ ପୋଇଯବିା�ୁ କଚଷ୍ା �ରୁଥବା କବକେ  ଶତାଧି� ବପିକ୍ବାେଷୀ 
ଅଧି�ାରଷୀଙୁ୍କ ଧସ୍ତାଧସ୍ତ ି �ରଥିିକଲ ଏବଂ ସଭାସ୍ଥେକର ଥିବା କଚୟାର, 
କଟବୁଲ୍, କଟଣ୍, ମାଇ� କସଟ୍  ଆେ�ୁି ଭଙ୍ାରୁଜା �ରଥିିକଲ। ପଲୁସି୍ ଉକ୍ତ 
ଅଧି�ାରଷୀମାନଙୁ୍କ ରକ୍ା�ର ିସରୁକ୍ତି ଭାକବ କ�ାରାପଟୁକର ପହଞ୍ାଇଥିଲା।

ହଣି୍ାଲ୍ କ�ାର ଉଚ୍ସ୍ତରଷୀୟ ଅଧି�ାରଷୀଙ୍କ ଉପକର �ଛିକିଲା� ଆକ୍ମଣ 
�ରଥିିବା କବକେ କସ ଆହତ କହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଉକତ୍ତଜନାମେୂ� 
ପରସି୍ଥତି ିସଷୃ୍ ିକହବାରୁ ଜନଶଣୁାଣ ିବାତଲି କହାଇଥିଲା।  ଶତାଧି� ସଂ�୍ୟାକର 
ବପିକ୍ବାେଷୀ କଗାଷ୍ଠଷୀର କଲା�ମାକନ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକର ହଣି୍ାଲ୍ କ�ା , କମୈତ୍ରଷୀ, ଜଲି୍ା 
ପ୍ରଶାସନ ବକିରାଧକର ବକିକ୍ାଭ ପ୍ରେଶ୍ଟନ �ରଥିିକଲ। ବକ୍ାଇଟ୍  �ନନ �ରବିା 
ପାଇଁ େଆିଯବି ନାହ ିଁ ଏବଂ  ଏହ ିପବ୍ଟତ ଅଞ୍େର ଆେବିାସଷୀଙ୍କ  ଜଷୀବନଜଷୀବ�ିା 
କହାଇଥିବାରୁ ଏହ ିପବ୍ଟତ�ୁ ବଞ୍ାଇ ରଖିବୁ କବାଲ ିଜଣାଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ିଅବସରକର 
ମାେ ିପବ୍ଟତ ସରୁକ୍ା ସମତି ିସଭାପତ ିବଜିୟ ଖିଲ ସାମ୍ାେ�ିଙ୍କ ନ�ିଟକର େୁଃ� 
ପ୍ର�ାଶ �ର ି �ହଛିନ୍ତ ି କଯ, ବକ୍ାଇଟ୍  �ନନ ସହ ବାହାର �ମ୍ାନଷୀ�ୁ ବକି୍ ି
�ରବିା ପାଇଁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ କଯାଜନା �ରଛି।ି ରାଜକନତା, ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ�ି 
ଅଧି�ାରଷୀ  ଏବଂ ସ୍ଥାନଷୀୟ ବଧିାୟ� ପତିମ ପାଡ଼ ିବକି୍ ିକହାଇଥିବା କସ ଅଭକିଯାଗ 
�ରଥିିକଲ।  ଚାକରାଟ ି ପଞ୍ାୟତର ୧୮ଟ ି ଗ୍ାମବାସଷୀଙ୍କ ସହତି  ଆ�ପା� 
ଅଞ୍େରୁ ଶତାଧି� କଲା� ମଧ୍ୟ ବକ୍ାଇଟ୍  �ନନ�ୁ ବକିରାଧ �ର ି ଏହ ି ଜନ 
ଆକଦୋେନକର ସାମଲି କହାଇଥିବା 
କସ �ହଥିିକଲ। ଡାଲଆିମ୍ ନ�ିଟକର 
ସପକ୍ବାେଷୀ ଓ ବପିକ୍ବାେଷୀ �ଛି ି
ସମୟ ମହୁାଁମହୁ ିଁ କହାଇଥିବା କବକେ 
କପାଲସି ଉଭୟଙୁ୍କ ବୁଝାଶଝୁା 
�ରଥିିଲା। ଅତରିକି୍ତ କପାଲସି 
ଅଧି�ାରଷୀ ଉତ୍କେ ରାଜନଙ୍କ 
କନତୃତ୍ୱକର କସମେିଗିଡୁା, ପଟାଙ୍ ି
, ନଦେପରୁ , ପଡୁଆ ,ସନୁାକବଡା 
,କ�ାରାପଟୁ ଥାନା ଅଧି�ାରଷୀ ଏବଂ 
୭ ପ୍ଲାଟୁନ କପାଲସି୍ କଫାସ୍ଟ ମତୁୟନ  
କହାଇଥିକଲ। ମାେ ି ପବ୍ଟତ ଆ� 
ପା� ଅଞ୍େକର  ଉକତ୍ତଜନାମେୂ� 
ପରସି୍ଥତି ି ରହଥିିବାରୁ କପାଲସି୍ �ଡ଼ା 
ନଜର ରଖିଛ।ି ନଦି୍୍ଟାରତି ସମୟ 
ପବୂ୍ଟରୁ ଜନଶଣୁାଣ ି ଶବିରି ଆରମ୍ଭ 
�ରଥିିବାରୁ ଉକତ୍ତଜନାମେୂ� 
ପରସି୍ଥତି ି ସଷୃ୍କିହାଇଥିବା 
ବପିକ୍ବାେଷୀ ଅଭକିଯାଗ �ରଥିିବା 
କବକେ ବାହାର ଅଞ୍େର କଲା� 
ଆସ ି ଶବିରିକର ପସ ି ଏହ ି ପରସି୍ଥତି ି
ସଷୃ୍ ି �ରଥିିବା ସପକ୍ବାେଷୀ ଓଲଟା 
ଅଭକିଯାଗ �ରଛିନ୍ତ।ି
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ଗରୁୁବାର, ୨୩ ରସର୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ପ୍ରଥମ ୍ଷୃ୍ାର ଅବଶଷି୍ାଂଶ

ଭୁବକ୍େଶ୍ବର 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�(ମାନବସମ୍େ-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।ି 

ଭୁବକ୍େଶ୍ବର,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 ର�ାଗ୍ୟ ଶକ୍ ି, �ନ୍ତାଂଶ ନମି୍ାଣ, ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନ

୨୦ ବଲିୟିନ୍  ଡଲାର ନବିବଶ କରବି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପଡଃ ରାରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମଶି୍ର ୍ାଇରବ ଗଙ୍ା ଶରଣ ସଂିେ ୍ରୁସ୍ାର

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

 �ଇଞ୍ନିବର ଯାନ୍ତକି ତ୍ରୁଟ ି

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

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

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

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

ରାୟଗଡା, ୨୨ା୯(ସମସି)

ରାୟଗଡା େହରସ୍ଥିତ ରୟତ କସ�ାନୀ 
ନ ଥିକଟସ୍ ସକାଇ�ା୍ଡ଼ା ବସ୍ଥିବାେ ଥିନ୍ାଙୁ୍ 
ଘର୍ଟ୍ା ସ�ାଗାଇବା ଦାବ ଥି ୍ାଇଁ 
ଆଜଥି ଆଦଥିବାେୀ ସନତା ତଥା କଂସରେେ 
ବ ଥିଧାୟକ ପ୍ାଥ୍ୀ ଆ୍�ାସ୍ାମୀ କାଡ୍ାକାଙ୍ 
ସନତୃତ୍ୱସର ବସ୍ଥିବାେ ଥିନ୍ାମାସନ 
ଜଥି�୍ା୍ାଳଙ୍ ଉସଦେଶ୍ୟସର ଅତ ଥିର ଥିକ୍ତ 
ଜଥି�୍ା୍ାଳ ସୋମନାଥ ପ୍ଧାନଙୁ୍ ଏକ 
ଦାବ ଥ୍ି ତ୍ର ପ୍ଦାନ କର ଥିଛନ୍ଥି। ରାୟଗଡାକୁ 
ନୂତନ ସରଳ ଡଥିଭ ଥିଜନ୍ ମାନ୍ୟତା ୍ସର 

ସରଳବଥିଭାଗ ୍ କ୍ଷରୁ ସରଳବାଇ ସ୍ାନସର 
ରହୁଥିବା ଅସନକ ବସ୍ଥିବାେ ଥିନ୍ାକୁ 
ଥଇଥାନ ନ କର ଥି ଉସଛେଦ ୍ାଇଁ ସନାଟ ଥିସ୍ 
ଦ ଥିଆ�ାଇଥିବାକୁ ଏହାକୁ ପ୍ତ ଥିବାଦ କର ଥି 
ଦାବ ଥି କରା�ାଉଥିବା ସବସଳ ପ୍ଶାେନ 
ମଧ୍ୟ ବସ୍ଥିବାେ ଥିନ୍ାଙ୍ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ାକୁ 
ଅଣସଦଖା କରୁଥିବାରୁ ବସ୍ଥିବାେ ଥିନ୍ାଙୁ୍ 
ନ୍ୟାୟ ପ୍ଦାନ ଦାବ ଥିସର ଆଜଥି 
ଆ୍ା�ାସ୍ାମୀ କାଡ୍କାଙ୍ ସନତୃତ୍ୱସର 
ଶତାଧିକ ବସ୍ଥିବାେ ଥିନ୍ାମାସନ ଜଥି�୍ା୍ାଳ 
କା�୍୍ୟାଳୟ ସଘରାଉ କର ଥିବା େହ 
ଦାବ ଥ୍ି ତ୍ର ପ୍ଦାନ କର ଥିଥିସ�। ଏହ ଥି 

ଦାବ ଥ୍ି ତ୍ରସର ପ୍ାୟ ୨୦୦ରୁ ଊର୍୍ଦ ଗର ଥିବ 
୍ର ଥିବାର ଦୀଘ୍ ୮୦ ବର୍ରୁ ଅଧିକ 
ଦଥିନ ଧର ଥି ରାୟଗଡା ତହେ ଥି� ତଥା 
ସ୍ୈାରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ଗ୍ତ ରୟତ କସ�ାନୀର 
ସକାଇ�ା୍ଡା ବସ୍ଥିସର ବେବାେ କର ଥି 
ଆେଛୁନ୍ଥି। 
ଏହ ଥି ବସ୍ଥିସର ଅଧିକାଂଶ ୍ର ଥିବାର ଶ୍ରମ ଥିକ 
ସଶ୍ରଣୀର ସହାଇଥିବା ସବସଳ ମଣୁ୍ଡ 
ଗଞୁ୍ଥିବା ୍ାଇଁ ସକବଳ ଅସ୍ାୟୀ ଘର ଛଡା 
ଆଉ କାହାର ନ ଥିଜଘର କ ଥିମ୍ବା ଘରଡଥିହ ନ 
ଥିସ� ମଧ୍ୟ ୍ ଥି�ାମାସନ ନ ଥିଜ ଭବଥିର୍ୟତ 
ଗଢଥିବା ୍ାଇଁ ୍ାଠୋଠ ୍ଢଥି ଆେଛୁନ୍ଥି। 

େମସ୍ ୍ର ଥିବାରର ଆଥ ଥିକ ସ୍ଥିତ ଥି 
ସ୍ଛେଳ ନ ଥିବା ସହତୁ େହରର ଅନ୍ୟ 
ସ୍ାନସର ଜାଗାକ ଥିଣ ଥି କ ଥିମ୍ବା ଉକ୍ତ ବସ୍ଥିସର 
ନ ଥିଜ ୍କ୍ାଘର କର ଥି ରହ ଥିବା ୋମଥ ୍
କାହାର ଥି ନାହ ିଁ। ତଥା୍ ଥି ପ୍ଶାେନ ୍କ୍ଷରୁ 
ଆଧାର କାଡ୍, ସଭାଟର କାଡ୍, ବ ଥିଦୁ୍ୟତ୍ 
ଉ୍ସଭାକ୍ତା େଂଖ୍ୟା େହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ସ୍ାୟୀ ପ୍ମାଣ୍ତ୍ର େହ ବସ୍ଥିସର ବ ଥିଦୁ୍ୟତ୍ 
େଂସ�ାଗ, ୍ ାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ା, ରାେନ 
କାଡ୍ ଆଦଥି ସ�ାଗ୍ୟ ହ ଥିତାଧିକାରୀମାନଙୁ୍ 
ପ୍ଦାନ କରା�ାଇଛ ଥି ଏବଂ ଶ ଥିଶ ୁ ଓ 
ମହ ଥିଳାଙ୍ ନ ଥିମସନ୍ ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡଥି 
ସକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସଖା�ା�ାଇଛ ଥି। ସତସବ 
୍ର ଥିତା୍ର ବ ଥିରୟ ସକାଇ�ା୍ଡ଼ା 
ବସ୍ଥିବାେ ଥିନ୍ାଙ୍ କାହାର ଥି ଘର୍ଟ୍ା ନ 
ଥିବାରୁ େମସସ୍ େରକାରୀ ସ�ାଜନାରୁ 
ବଞ୍ଚ ଥିତ ସହଉଛନ୍ଥି। ସତଣ ୁ ବସ୍ଥିସର 
ରହୁଥିବା େମସ୍ ୍ର ଥିବାରଙୁ୍ ଘର୍ଟ୍ା 
ସ�ାଗାଇବା େହ ସ୍ାୟୀଗହୃ ନ ଥିମ୍ାଣ କର ଥି 
ସ�ାଗାଇବା ନ ଥିମସନ୍ ଦାବ ଥି କରା�ାଇଛ ଥି।  
ଏହ ଥି ଦାବ ଥ୍ି ତ୍ର ପ୍ଦାନ ସବସଳ 
ବସ୍ଥିର ଚକ୍ର ମାଝ ଥି, ଏେ.୍ା୍ାରାଓ, 
ଇ.୍ା୍ାରାଓ, ସକ.ରାସଜଶ, ତନୁ ବ ଥିଶ ଥି, 
ଜଗା ଶବରଙ୍ େସମତ ଅନ୍ୟମାସନ 
ଉ୍ସ୍ଥିତ ଥିସ�।

କ�ୋଇଲୋପଡ଼ୋବୋସୀଙ୍କୁ  ଘରପଟ୍ୋ ପ୍ରଦୋନ ଦୋବ ି

  ନାବାଳକର ଆତ୍ମହତ୍ା
ଚନ୍ାହାଣ୍,ି  ୨୨ା୯ (ସମସି): ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ ଜଥିଲ୍ା 
ଚନ୍ାହାଣ୍ଡଥି ବ୍ଲକ ଜୁନ୍ାଣ ଥି ରୋମସର ବୁଧବାର 
ଦଥିନ  ହୃରୀସକଶ ମାଝ ଥି ନାମକ ଜସଣ ୧୭ ବରଥିୟ 
ନାବାଳକ ସବକସର ସଦୌଡଥି ସଦଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା 
କର ଥିଥିବା ନାବାଳକର  ବା୍ା ଶ ଥିବଶଙ୍ର ମାଝ ଥି 
ଚନ୍ାହାଣ୍ଡଥି ଥାନାସର ଏକ �ଥିଖିତ ଅଭଥିସ�ାଗ କର ଥିଥିବା 
ଚନ୍ାହାଣ୍ଡଥି ଭାରପ୍ାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବ ଥିଜୁରାମ ବାଘ 
ପ୍କାଶ କର ଥିଛନ୍ଥି।  ନାବାଳକଙ୍ ବା୍ାଙ୍ ଏତ�ାକୁ 
ଭ ଥିତ୍ ଥିକର ଥି ଚନ୍ାହାଣ୍ଡଥି ଥାନା ୟଡୁ ଥି ସକେ ନଂ ୧୧/୨୧ 
ଅନୁୋସର ଏକ ଅ୍ମରୁତୁ୍ୟ ମାମଳା ରୁଜୁ୍ କର ଥି ଏହାର 
ତଦନ୍ ଦାୟ ଥିତ୍ୱ ଏଏସ୍ଆଇ �ଳଥିତ ସମାହନ ୍ଣ୍ଡାକୁ 
ଦ ଥିଆ�ାଇଥିବା ସେ େଚୂନା ସଦଇଛନ୍ଥି । ମାନେ ଥିକ 
ଭାରୋମ୍ୟ ହରାଇ ନାବାଳକ ଆତ୍ମ ହତ୍ୟା କର ଥିଥିବା 
ତାଙ୍ ୍ ଥିତା ଏତ�ାସର ଦଶ୍ାଇଥିବା ଜଣା୍ଡ଼ଥିଛ ଥି  ।

  ସକ୍ି୍ରଟି ିଗାର୍ଡ ଓ କ୍ନିକି କର୍ଡଚାରୀଙ୍କ ବବୈଠକ

  ଭନି୍ନକ୍ଷରଙ୍କ ଲାଗ ିସହାୟତା ଶବିରି 

କ�ାରାପଟୁ,୨୨ା୯(ସମସି): ସକାରା୍ଟୁ ଶହୀଦ 
�କ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ସମଡଥିକା� କସ�ଜ ଓ ହସ୍ ଥିଟା�ସର 
କା�୍ରତ େ ଥିକୁ୍ୟର ଥିଟ ଥି ଗାଡ ୍ଓ କ୍ ଥିନ ଥିକ କମଚ୍ାରୀମାନଙୁ୍ 
ସନଇ ପ୍ଥମ ଥର ସବୈଠକ ସୋୋଇଟ ଥି ସରଜଥିସ୍ରେେନ 
ମାଧ୍ୟମସର ଜଥିଲ୍ା୍ାଳଙ୍ କା�୍୍ୟାଳୟରୁ ୍ଞ୍ୀକୃତ 
ସହାଇ ଅନୁଷ୍ ଥିତ ସହାଇ�ାଇଛ ଥି। ଏହ ଥି କା�୍୍ୟକ୍ରମସର 
େଂଗଠନର େଭା୍ତ ଥି ଜସ�ନ୍ଦ୍ର ତୁରୁକ, ଉ୍େଭା୍ତ ଥି 
ତ୍ନ ଭତ୍ରା, େଂ୍ାଦକ ମସନାଜ ହ ଥିଆ�, େହ 
େଂ୍ାଦକ କୃଷ୍ଣ ବାଘ, ସକାରାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଦୁୁ�ଥି ଓ 
ଉ୍ସଦଷ୍ା ଭାବସର ବର ଥିଷ୍ େମାଜସେବୀ ତଥା 
ବର ଥିଷ୍ ଓକ ଥି� ମସନାଜ ଆଚା�୍୍ୟ ରହ ଥିଛନ୍ଥି। ଆଜଥିର 
େଭାର ମଖୁ୍ୟ ଅତ ଥିଥି ୍ବୂ୍ତନ ବ ଥିଧାୟକ ନ ଥିମାଇଂ 
ଚନ୍ଦ୍ର େରକାର, ଅତ ଥିଥି ସକାରା୍ଟୁ ସ୍ୌର ୍ର ଥିରଦର 
୍ବୂ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭଗବାନ ବାହ ଥିନ ଥ୍ି ତ ଥି, ୍ବୂ୍ତନ ଜଥିଲ୍ା 
କଂସରେେ କମ ଥିଟ ଥି କା�୍୍ୟକାରୀ େଭା୍ତ ଥି ରୂ୍କ ତୁରୁକ 
େହ େମସ୍ କା�୍୍ୟକତ୍୍ା ଓ େଭ୍ୟ ଉ୍ସ୍ଥିତ ଥିସ�। ଉ୍ 
େଭା୍ତ ଥି ତ୍ନ ଭତ୍ରା େଭା ୍ର ଥିଚାଳନା କର ଥିଥିସ�।

ଚତି୍ରକ�ାଣ୍l,୨୨।୯(ସମସି): ମା�କାନଗ ଥିର ଥି ଜଥିଲ୍ା 
ପ୍ଶାେନର ନ ଥିସଦ୍ଶ କ୍ରସମ  ଚ ଥିତ୍ରସକାଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ୍ବୂ ୍
ପ୍ସୁ୍ତ ଥି ଅନୁ�ାୟୀ ମା�କାନଗ ଥିର ଥି ଜଥି�ା ଚ ଥିତ୍ରସକାଣ୍ଡା 
ବ୍ଲକ ୋମାଜଥିକ େରୁକ୍ଷା ଓ ଭ ଥିନ୍ନକ୍ଷମ େଶକ୍ତଥିକରଣ 
ବ ଥିଭାଗ ଆନୁକୂ�୍ୟସର  ଚ ଥିତ୍ରସକାଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ୍ର ଥିରରସର 
ମା�କାନଗ ଥିର ଥି ଜଥି�ା୍ାଳ ବ ଥିଶାଳ େ ଥିଂଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାସର  
ଜଥି�ା ୋମାଜଥିକ େରୁକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରାଧାମଣ ଥି ଦଳାଇ, 
ଚ ଥିତ୍ରସକାଣ୍ଡା ବ ଥିଡ ଥିଓ  ରାହୁ� ମଣ୍ଡଳ, ଉ୍ଖଣ୍ଡଥିୟ ୋମାଜଥିକ 
େରୁକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ େସ୍ ଥିତା ସ୍ାଇ,ଁ େହ ୋମାଜଥିକ େରୁକ୍ଷା 
ଅଧିକାରୀ ରାଜୀବ ୍ଜୂାରୀ, ଚ ଥିତ୍ରସକାଣ୍ଡା ବ ଥିଏେଏେଓ 
ଅମର ମାଡ଼କାମ ଥି ଙ୍ ଉ୍ସ୍ଥିତ ଥିସର ଦଥିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍  ନ ଥିମସନ୍ 
େହାୟତା ଉ୍କରଣ ନ ଥିର୍ା୍ରଣ ଶ ଥିବ ଥିର ଅନୁଷ୍ ଥିତ 
ସହାଇ�ାଇଛ ଥି। ଉକ୍ତ  ଶ ଥିବ ଥିର ମାଧ୍ୟମସର ଏକ ୍ାଞ୍ଚଜଣ ଥିଆ 
ଡାକ୍ତରୀ ଟ ଥିମ୍ କୁ େହାୟତସର ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ଭ ଥିନ୍ନକ୍ଷମ 
ମାନଙ୍  ୍ରୀକ୍ଷା େହ  ଚ ଥି

଼
ହ୍ନଟ କରା�ାଇ ସେମାନଙ୍ 

ନାମ ୍ଞ୍ୀକରଣ କରା�ାଇଥ�ା। ସେମାନଙ୍ 
୍ରୀକ୍ଷା ନ ଥିରୀକ୍ଷା େହ  ସ�ାଗ୍ୟ ହ ଥିତାଧିକାରୀଙୁ୍ 
ଚୟନ  କରା�ାଇଥି�ା l  ଚ ଥିତ୍ରସକାଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ଭୁକ୍୍ତ 
୧୮ ସଗାଟ ଥି  ୍ଞ୍ଚାୟତର୯୨ ଜଣ ଭ ଥିନ୍ନକ୍ଷମ ଆେ ଥି 
ସ�ାଗସଦଇ ନାମ ୍ଞ୍ୀକରଣ କର ଥିଥସ�।  ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 
୧୩ଜଣଙୁ୍ ଶ୍ରବଣ �ନ୍ତ୍ର ପ୍ଦାନ କରା�ାଇଥି�ା l 

  ବଭିନି୍ନ ରାସ୍ା କାର୍ଡ୍ର ଶଭ୍ାରମ୍ଭ 
କବଲ ବକାରାପଟ୍ ବଧିାୟକ

  ବଜ୍ି ସ୍ାସ୍୍ କଲ୍ାଣ ବରାଜନା 
ଲାଗ ିପ୍ରସ୍୍ତ ିବବୈଠକ

କ�ାରାପଟୁ,୨୨ା୯(ସମସି): ସକାରା୍ ଟୁ ବ୍ଲକ ୍ଦ୍୍ମ ରୁ 
ଂ୍ଚାୟତର ବଣ୍ଡାଗଡୁାଠାସର ୧୦�କ୍ଷ ଟଙ୍ାର େ ଥିସମଂଟ 

କଂକ୍ର ଥିଟ ରାସ୍ା, ଘାଟଗଡୁାଠାସର ୫�କ୍ଷ ଟଙ୍ାର 
େ ଥିସମଂଟ କଂକ୍ର ଥିଟ ରାସ୍ା, ସଚସରଙ୍ଗାଗଡୁାଠାସର ୫�କ୍ଷ 
ଟଙ୍ାର େ ଥିସମଂଟ କଂକ୍ର ଥିଟ ରାସ୍ା ଓ ନାସ ା୍ ସରାଡଠାରୁ 
ସଚସରଙ୍ଗାଗଡୁା ୍�୍୍ୟନ୍ ୩୦�କ୍ଷ ଟଙ୍ାର ୍ ଥିଚୁ ରାସ୍ାର 
ଶଭୁ ଉଦ୍ାଟନ କର ଥିଛନ୍ଥି ସକାରା୍ ଟୁ ବ ଥିଧାୟକ ରଘରୁାମ 
୍ଡା� । ଆଜଥି ବ ଥିଧାୟକ ୍ଦ୍୍ମ ରୁ ଂ୍ଚାୟତ ରେସ୍ସର 
�ାଇ ଏହ ଥି ରାସ୍ା ଗଡୁ ଥିକର ଶଭୁ ଉଦ୍ାଟନ କର ଥିବା େହ 
ସ୍ାନୀୟ ଅଂଚଳର େମେ୍ୟା େଂ୍ କସ୍ର ସ�ାକମାନଙ୍ େହ 
ଆସ�ାଚନା କର ଥିଛନ୍ଥି । ଏହ ଥି ରାସ୍ାଗଡୁ ଥିକର ଉନ୍ନତ ଥିକରଣ 
ଦ୍ାରା ଂ୍ଚାୟତସର ଥିବା ସ�ାକମାନଙ୍ର ଗମନାଗମନ 
େବୁ ଥିଧା ସହବା େହ ବହୁ ଦ ଥିନର ସ୍୍୍ନ ୍ରୂଣ ସହାଇଛ ଥି ସବା�ଥି 
ରୋମବାେୀ କହ ଥିଛନ୍ଥି । ଏହ ଥି ଟଙ୍ା ଜଥିଲ୍ା ଖଣ ଥିଜ ା୍ଂଠ ଥିରୁ 
ପ୍ଦାନ କରା�ାଇଥିବା ଜଣା୍ ଡ ଥିଛ ଥି । ଓଡଥିଶାର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ନବୀନ ୍ ଟ୍ନାୟକ େଦାେବ୍ଦା ସକାରା୍ ଟୁ ଭଳଥି ଆଦଥିବାେୀ 
ଅଂଚଳର ବ ଥିକାଶ ା୍ଇ ଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାର ଥି ରଖିଥିବା ସବସଳ 
ଆଗକୁ ସ�ାକମାନଙ୍ର ସମୌଳ ଥିକ େବୁ ଥିଧା ା୍ଇ ଁ ଅସନକ 
ଜନ ହ ଥିତକାରୀ କା�୍୍ୟ ଚା�ଥିବ ସବା�ଥି ବ ଥିଧାୟକ କହ ଥିଛନ୍ଥି ।

ପଟାଙ୍,ି୨୨ା୯(ସମସି)

୍ଣୁ ଥି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ସଦଶ ଆଉ ଏକ ରଡ�ନ୍ତ୍ର କର ଥି 
ସକାଟ ଥିଆ ଅଞ୍ଚଳସର ପ୍ସବଶ କର ଥି ବ ଥିଦ୍ୟାଳୟ 
ଅବଥିଭାବକ େମ ଥିତ ଥିର ନ ଥିବ୍ାଚନ କର ଥିଛ ଥି। େଚୂନା 
ଅନୁ�ାୟୀ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ସଦଶର ପ୍ସତ୍ୟକ ବ ଥିଦ୍ୟାଳୟ 
ଅବଥିଭାବକ େମ ଥିତ ଥିର ନ ଥିବ୍ାଚନ କର ଥିବା ସନଇ 
ପ୍ଶାେନ ନ ଥିସଦେ୍ଶ କ୍ରସମ ନ ଥିବ୍ାଚନ କର ଥିଥିବା 
ସବସଳ ୍ଣୁ ଥି ବ ଥିବାଦୀୟ ସକାଟ ଥିଆ ଅଞ୍ଚଳର 
ଗସଞ୍ଇ୍ଦର, ତଳ ଗସଞ୍ଇ୍ଦର, ଧଳୂ ଥ୍ି ଦର, 
ତାଡ ଥିବା�ାୋ, ୍ାଟୁେ ଥିସନରୀ,ଫଗଣୁେ ଥିସନରୀ 
ଆଦଥି ରୋମ ଗଡୁ ଥିକସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ୍ ଥିତାମାତାଙ୍ 
େହମତ ଥି କ୍ରସମ ବ ଥିଦ୍ୟାଳୟ ୍ର ଥିଚାଳନା 
ନ ଥିମସନ୍ େଭା୍ତ ଥି ଏବଂ ଉ୍େଭା୍ତ ଥିଙ୍ 
ଚୟନ କରା�ାଇଥିବା ସବସଳ ସକାଣାସଦାରା, 

େ�୍ଗଡୁା, ରୋମସର ବ ଥିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବା 
କାରଣରୁ ନ ଥିବ୍ାଚନ ସହାଇ ନ ଥିବା  ଜଣା୍ଡଥିଛ ଥି। 
ପ୍କାଶଥାଉ କ ଥି, ଗତ ଅଗଷ୍ ୩୧ ତାର ଥିଖ ଦ ଥିନ 
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ସଦଶ ଏବଂ ଓଡଥିଶାର ଜନପ୍ତ ଥିନ ଥିଧି, 

ପ୍ଶାେନ ଥିକ ଅଧିକାରୀ ମ ଥିଳ ଥିତ ଭାସବ  େମାଧାନ 
କର ଥିବା ନ ଥିମସନ୍ େପୁ୍ ଥିମସକାଟ୍ ରାୟ ସଦଇଥିସ�। 
ଏହା୍ସର ୭ ସେସ୍ଟେମ୍ବରସର  ସକାଟ ଥିଆର 
ସନସରଡଥିବା�୍ା ରୋମସର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ସଦଶ ୍�ୁ ଥିେ  

ପ୍ସବଶ କର ଥି ସ୍ନ୍ନା(ଜନଶଣୁାଣୀ) କା�୍୍ୟକ୍ରମ 
କର ଥି ସଫର ଥିଛ ଥି। ୮ ସେସ୍ଟେମ୍ବରସର  ବ ଥିବାଦୀୟ 
ସକାଟ ଥିଆ ଅଞ୍ଚଳସର ୍ଣୁ ଥି ଆନ୍ଧ୍ର ୍�ୁ ଥିେ ଅନୁପ୍ସବଶ 
କର ଥି  ଅଞ୍ଚଳବାେୀଙ୍ େହ ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ବ ଥିରୟସର 

ଆସ�ାଚନା କରୁଥିବା ସଦଖିବାକୁ ମ ଥିଳ ଥିଥି�ା। 
ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାର ଥିଖ ଦ ଥିନ ବ ଥିବାଦୀୟ ସକାଟ ଥିଆ 
୍ଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇଟ ଥି ସ୍ାନସର ୍ଥୃକ ୍ଥୃକ ଭାସବ 
ରୋମେଭାର ଆସୟାଜନ କରା�ାଇ ସ�ାଗ୍ୟତା 
ଥିବା ହ ଥିତାଧିକାରୀଙ୍ ଠାରୁ ସରେନ କାଡ୍ ନ ଥିମସନ୍ 
ଦସ୍ାସବଜ୍ ରେହଣ, ଓଡଥିଶା ଆଧାରକାଡ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର 
ଆଧାରକାଡ୍ କର ଥି ସରେନକାଡ୍  ଆସବଦନ 
କର ଥିବା ନ ଥିମସନ୍ ସ�ାକଙୁ୍ ଭୁତାଉଥିବା ସଦଖିବାକୁ 
ମ ଥିଳ ଥିଥି�ା। ସେହ ଥିଭଳଥି ୧୨ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ଓଡଥିଶା 
ବାଣ୍ଥୁିବା ସରେନ ସ୍ାନସର ରହ ଥିଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାେୀ 
ଡାକ ଥି ସକାଟ ଥିଆ ୍�ୁ ଥିେ ୍ଣୁ ଥି ସ୍ନ୍ନା କା�୍୍ୟକ୍ରମ 
କର ଥିଛ ଥି। ୍ଣୁ ଥି ୧୯ ସେସ୍ଟେମ୍ବରସର  ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ସଦଶ 
ସକାଟ ଥିଆ ଅଞ୍ଚଳସର କର ଥିଥିବା ଏମ.୍ ଥିଟ ଥିେ ଥି/ସଜଡ଼.
୍ ଥିଟ ଥିେ ଥି ନ ଥିବ୍ାଚନ ଫଳାଫଳ ହାଇସକାଟ୍ ନ ଥିସଦେ୍ଶ 
୍ସର ଗଣତ ଥି କର ଥି ଫଳ ପ୍କାଶ କର ଥିଥି�ା। 

କ�ାଟଆିକର  ପଣୁ ିଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗରି ି

ବଦି୍ାଳୟ ଅଭଭିାବକ ସରତି ିନବି୍ଡାଚନ କଲା 

ଜୟପରୁ,୨୨ା୯(ସମସି): ସକାରା୍ଟୁ ଜଥିଲ୍ା ଜୟ୍ରୁ େହରର ପ୍ୋଦରାଓ ସ୍ଟା ଏବଂ ନୀଳକଣ୍ଠ 
ନଗର ଅଞ୍ଚଳସର ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ଗହୃସର ପ୍ସବଶ କର ଥିବା େହ ଥିତ ଟଙ୍ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୋମରେୀ ସଚାର ଥି 
କର ଥିବା ମାମ�ାସର ଜସଣ ଅଭଥି�କୁ୍ତଙୁ୍ ୋହ ଥିବାେ ଥିନ୍ା ଧର ଥିବା େହ ଟାଉନଥାନା ୍�ୁ ଥିେକୁ ହସ୍ାନ୍ର 
କର ଥିଥିସ�।  ଅଭଥି�କୁ୍ତକୁ ଟାଉନଥାନା ୍�ୁ ଥିେ ଗ ଥିରଫ କର ଥିଥିବା ସବସଳ ସକାଟ ୍ଚା�ାଣ କର ଥିଛନ୍ଥି। 
ଅଭ ଥି�କୁ୍ତ  ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ସଦଶ ଶ ଥିକାକୁ�ମ ଜଥିଲ୍ା େଦରମହକୁମା ୍ରୁୁଣା ବେଷ୍ାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଏ.ଭାରତ 
ରାଜୁ ସବା�ଥି ଜଣା୍ଡ଼ଥିଛ ଥି। ତା ନ ଥିକଟରୁ ୪ ହଜାର ଟଙ୍ା ଜବତ କରା�ାଇଛ ଥି। ସେ ଗତ କ ଥିଛ ଥିଦ ଥିନ 
ସହ�ାଣ ଥି ପ୍ୋଦରାଓ ସ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳସର ଘର କବାଟ ସଖା�ାଥବା େସୁ�ାଗ ସନଇ ଭ ଥିତସର ପ୍ସବଶ 
କର ଥିବା େହ ଟଙ୍ା ଏବଂ ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ୋମରେୀ  ସଚାର ଥି କର ଥିସନଉଥି�ା। ଏହ ଥ୍ି ର ଥି ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର 
୍ବୂ୍ାହ୍ନସର ସ୍ାନୀୟ ନୀଳକଣ୍ଠନଗରର େସରାଜ ୋହୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତ ଥିଙ୍ ଘରୁ ପ୍ାୟ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍ା 
ଏବଂ କ ଥିଛ ଥି େନୁା ଅଳଙ୍ାର ସନଇ�ାଇଥିବା ସନଇ ଅଭଥିସ�ାଗ କର ଥିଥିସ�। ୋହ ଥିବାେ ଥିନ୍ା ମାସନ 
ମ ଥିଳ ଥିତ ସହାଇ ନ ଥିକଟସ୍ ସଜୈନ ଥିକ ବ୍ୟକ୍ତ ଥିଙ୍ େ ଥିେକ୍ୟାସମରା ଦୃଶ୍ୟ ସଦଖ ଉକ୍ତ ଦୁବ୍ୃତ୍କୁ ସଖାଜଥିଥିସ�। 
ସଶରସର ଅ୍ରାହ୍ନସର ପ୍ୋଦ ରାଓ ସ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉକ୍ତ �ବୁକଙୁ୍ ଧର ଥିବା େହ ଥିତ ଏକ ବ ଥିଦୁ୍ୟତ 
ଖଣୁ୍ସର ବାନ୍ ଥି ସଦଇଥିସ�। ଟାଉନଥାନା ୍ �ୁ ଥିେକୁ ଖବରସଦଥିସ�। ଘଟଣାସ୍ଳସର ୍ ହଞ୍ଚ ଥି ୍ �ୁ ଥିେ 
ଉକ୍ତ ଅଭଥି�କୁ୍ତଙୁ୍  ଥାନାକୁ ଆଣ ଥି ୍ଚରା ଉଚରା କର ଥିଥିସ�। । କ ଥିନୁ୍ ଉକ୍ତ ଅଭଥି�କୁ୍ତ ସଦଖିବାକୁ 
ୋମାନ୍ୟ ମାନେ ଥିକ ସରାଗ ଥି ଭାସବ ରହ ଥିଥିବା ସନଇ ୋଧାରଣସର େସନ୍ହ େଷୃ୍ ଥି ସହଉନଥି�ା।

ଡାବୁଗାଁ,୨୨ା୯(ସମସି) 

ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ ଜଥିଲ୍ା ଡାବୁଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ଗତ୍ 
ସକରଣ୍ଡଥି ରୋମର ଜସଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମ ଥିକଙ୍ 
ମତୁୃ୍ୟ ଘଟ ଥିଛ ଥି। ଏକ ସକାଠାଘରକୁ ଭାଙ୍ଗଥିବା  
େମୟସର  ସକାଠା ୍ାହାଚରୁ ଖେ ଥି 
� ଥିବାରୁ ସକାଠା ତଳ ଏକ ଗଭୀର କୁ୍ସର 
୍ଡ଼ଥି ମତୁୃ୍ୟ ବରଣ କର ଥିଛନ୍ଥି। ଏ ସନଇ 
ସକରଳ    ୍�ୁ ଥିେ ଏକ ମାମ�ା ରୁଜୁ କର ଥି 
ଶବ ସବ୍ୟବସଛଦ ୍ସର ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ 
ଜଥିଲ୍ାକୁ ୍ଠାଇଛ ଥି। .ମତୃ ଦାଦନ ଶ୍ରମ ଥିକ 
ସକରଣ୍ଡଥି ରୋମର କୁନୁ ଭତ୍ରା (୪୭) ସବା�ଥି 
ଜଣା ୍ଡଥିଛ ଥି।  େଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ, ଡାବୁଗାଁ 
ଥାନା ହାତୀସବଡା ୍ଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ଗ୍ତ 
ସକରଣ୍ଡଥି ରୋମର କୁନୁ ଭତ୍ରା (୪୭) ରୋମର 
ଅନ୍ୟ ଜସଣ  ସମାତ ଥିରାମ ନାୟକ େହ  
ଚଳଥିତ ମାେ ୧୩ ତାର ଥିଖ ସୋମବାର ଦଥିନ 
ଦାଦନ ଖଟ ଥିବାକୁ େଦୂୁର ସକରଳ ରାଜ୍ୟକୁ 
�ାଇଥିସ�।  ସକରଳର ମା� ଫରମ୍ ଜଥିଲ୍ା 
ସଚମର ଥାନା ଅନ୍ଗତ୍ ବା�୍ୟ ଫରମ୍ 
ରୋମସର ଏକ ସକାଠାଘର ଭାଙ୍ଗଥିବା କା�୍୍ୟ 

କର ଥିବା ୍ାଇଁ �ାଇଥିସ�।  ସକାଠା ଭାଙ୍ଗଥିବା 
କା�୍୍ୟ ଚା�ୁଥିବା େମୟସର କୁନୁ  ସକୌଣେ ଥି 
କା�୍୍ୟସର ସକାଠା ଉ୍ରୁ ତଳକୁ ୍ାହାଚ 
ସଦଇ ଓହ୍ାଇବା େମୟସର ଅୋବଧାନତା 
ବଶତଃ ସଗାଡ ଖେ ଥି� ଥିବାରୁ ୍ାହାଚ ତସଳ 
ଥିବା ଏକ ଗଭୀର କୂଅ ମଧ୍ୟସର ୍ଡଥି 
�ାଇଥିସ�।  ଶବ୍ଦଶଣୁ ଥି  ୍ାଖସର ଥିବା 
ଶ୍ରମ ଥିକ ମାସନ ଆେ ଥି ୍ ହଞ୍ଚ ଥି ସଦଖିବା ସବଳକୁ 
କୁନୁ ଗଭୀର କୂଅ ମଧ୍ୟସର ଖେ ଥି ୍ଡ଼ଥିଥି�ା . 
ସେଠାସର ଶ୍ରମ ଥିକ ମାସନ କୂଅରୁ କୁନୁକୁ 
ଉର୍ାର କର ଥି ନ ଥିକଟସ୍ ଏକ ଡ଼ାକ୍ତରଖାନାକୁ 
ସନଇଥିସ� େରୁ୍ା ଡାକ୍ତର ସେଠାସର 
କୁନୁକୁ ମତୃ ସଘାରଣା କର ଥିଥିସ�।  ଏ 
ସନଇ ସଚମର ଥାନାସର ଖବର ୍ସର 
ସ୍ା�ଥିେ ଶବ ଜବତ କର ଥି ଏକ ମାମ�ା 
ରୁଜୁ କର ଥିଥିବା ସବସଳ ଶବ ସବ୍ୟବସଛଦ 
୍ସର ସ୍ାନୀୟ ପ୍ଶାେନର େହାୟତାସର 
ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ ଜଥିଲ୍ାର ସକରଣ୍ଡଥି ରୋମକୁ  ଶବ 
୍ଠାଇଛ ଥି।  କୁନୁର ମତୁୃ୍ୟ ଖବର ସକରଣ୍ଡଥି 
ରୋମସର ୍ହଞ୍ଚ ଥିବା ୍ସର ରୋମସର ସଶାକର 
ଛାୟା ସଖଳଥି�ାଇଛ ଥି। . 

ବକରଳକ୍ ଦାଦନ ଖଟ ି
ରାଇଥିବା ଶ୍ରରକିଙ୍କ ରତ୍ୃ୍ 

କବାରଗିମୁ୍ା, ୨୨ା୯(ସମସି): ଚଳଥିତବର୍ର  
ସହାମ ୋଇନ୍ ୍ରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍କାଶ 
୍ାଇଛ ଥି ।  ଟପ୍ ୧୦ ତା�ଥିକାସର  ସବାର ଥିଗମୁ୍ା 
ଝ ଥିଅ ପ୍ ଥିୟଙ୍ା ୋହୁ ସ୍ାନ୍ାଇ  ସବାର ଥିଗମୁ୍ା 
୍ାଇଁ ସଗୌରବ ଆଣ ଥିଛନ୍ଥି। ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ 
ବ ଥିଶ୍ୱବ ଥିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ଏହ ଥି େଫଳତା 
୍ାଇଛନ୍ଥି।  ଗହୃ ବ ଥିଜ୍ାନ ଡ ଥିରେୀ ୍ରୀକ୍ଷାସର  
ସମାଟ ୧୪୦୦  ନମ୍ବରରୁ  ୧୧୭୮ ନମ୍ବର 
(୮୪.୧୪ ପ୍ତ ଥିଶତ) ୍ାଇ ତା�ଥିକାର 
ତୃତୀୟ ସ୍ାନ ହାସତଇଛନ୍ଥି ସେ। ତାଙ୍  
େଫଳତାକୁ ସନଇ ସବଶ୍ ଖେୁ ଥି ତାଙ୍ 
୍ର ଥିବାର ।  ପ୍ ଥିୟଙ୍ାଙ୍ ୍ାଖକୁ ଛୁଟୁଛ ଥି  
ଶସୁଭଛୋର େଅୁ । ପ୍ ଥିୟଙ୍ାଙ୍ େଫଳତାସର 
ମା �କ୍ଷ୍ମୀ ୋହୁ, ଭାଇ େସନ୍ାର, ଶ ଥିବ ପ୍ୋଦ, 
ଶକ୍ତଥି ଏବଂ ଶମ୍ ୁ ଖେୁ ଥି ପ୍କାଶ କର ଥିଛନ୍ଥି 
l୍ର ଥିବାର େଦେ୍ୟ,କସ�ଜର ଅଧ୍ୟା୍କ, 
ଅଧ୍ୟା୍ ଥିକା ଏବଂ ନ ଥିଜ ଶଭୁଚଥିନ୍କଙୁ୍ 
େଫଳତାର ସଶ୍ରୟ ସଦଇଛନ୍ଥି ପ୍ ଥିୟଙ୍ା। 
ଅନ୍ୟ୍ସଟ ୍ ଥି�ାସବଳୁ ବା୍ା ଅାର୍ାର ଥିକୁ 
ଚା�ଥି�ାଇଥିବା ସବସଳ ତାଙ୍ େମସ୍ 
୍ଢା ୍ାଇଁ ତାଙ୍ ଭାଇମାସନ େହସ�ାଗ 
କରୁଛନ୍ଥି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍ର ୍ାଠ୍ଢା 

ଜାର ଥି ରଖି ଭ�  ଚାକ ଥିର ଥିଟ ଥିଏ କର ଥି ନ ଥିସଜ 
ଆତ୍ମନଥିଭ୍ଳଶୀଳ ସହବା େସଙ୍ଗ ୍ର ଥିବାରର 
ଦାୟ ଥିତ୍ୱ ତୁ�ାଇବା ୍ାଇଁ �କ୍ଷ ରଖିଛନ୍ଥି ସେ।

ଗହୃବଜି୍ାନ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ 

ଟପ୍  ୧୦ବର ପ୍ରୟିଙ୍କା ସାହ୍ ବଚାରକ୍ ଧର ିପଲ୍ସି ଜରିା ବଦବଲ ସାହବିାସୀ
ପଟାଙ୍,ି୨୨ା୯(ସମସି): ସକାରା୍ଟୁ ଜଥିଲ୍ା ୍ଟାଙ୍ଗଥି ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ତ 
ୋମ୍ବାଇ ୍ଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗଡୁା ରୋମର ୯୮ ଜଣ ଗତ ୧୯ ତାର ଥିଖ ଦ ଥିନ 
ବ ଥିସଜଡଥିସର ୋମ ଥି� ସହବା ଖବର ମ ଥିଥ୍ୟା ସହାଇଥିବା ସନଇ ୍ଟାଙ୍ଗଥିର 
୍ବ୍ୂତନ ବ ଥିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ େଚୂନା ପ୍ଦାନ କର ଥିଛନ୍ଥି। ୍ଟାଙ୍ଗଥି 
୍ବ୍ୂତନ ବ ଥିଧାୟକଙ୍ େଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ, ନୂଆଗାଁ ରୋମବାେୀ ଆଜଥି 
� ଥିଖିତଭାସବ ଗତ ୧୯ ତାର ଥିଖ ଦ ଥିନ ୍ଟାଙ୍ଗଥି ବ ଥିଧାୟକ ୍ ଥିତମ ୍ାଡଥି  
ଆମ ରୋମକୁ ଆେ ଥିଥିସ�। ଏହ ଥି େମୟସର େମସ୍ ରୋମବାେୀ ବ ଥିଧ୍ୟାୟକଙ୍ 
ନ ଥିକଟସର ରୋମସର ଥିବା ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ େମେ୍ୟା େମ୍ପକସ୍ର ଅବଗତ ଥି 
କରାଇଥି�ୁ କ ଥିନୁ୍ ବ ଥିଧାୟକ ୍ ଥିତମ ୍ାଡ଼ଥି ଆମ ରୋମର ୯୮ ୍ର ଥିବାର 
ବଗ୍ଙୁ୍ େହ କ ଥିଛ ଥି ସଫାସଟା ଉଠାଇବାକୁ କହ ଥିଥିସ�।  ବ ଥିଧାୟକଙ୍ କଥା 
ରେହଣ କର ଥି ଆସମ  ଫସଟା ଉଠାଇଥି�ୁ । କ ଥିନୁ୍ ଉକ୍ତ ଫସଟାକୁ ସନଇ 
କ ଥିଛ ଥି ଗଣମାଧ୍ୟମସର ପ୍କାଶ ୍ାଇଥି�ା ୯୮ ୍ର ଥିବାର  କଂସରେେ  ଛାଡ ଥି 
ବ ଥିସଜଡଥି ଦଳସର ମ ଥିଶ ଥିବା େମ୍ପଣୂ ୍ ମ ଥିଥ୍ୟାକଥା। ବ ଥିଧାୟକ ଗଣମାଧ୍ୟମ 
ଜର ଥିଆସର ଅ୍ପ୍ଚାର କର ଥି ରୋମବାେୀଙ୍ ମଧ୍ୟସର ବ ଥିବାଦ େଷୃ୍ ଥି 
ନକରନୁ୍ ସ�ଖା ସହବା େହ କ ଥିଛ ଥି ରୋମବାେୀଙ୍  ୋ୍କ୍ଷର ସହାଇଥିବା 
୍ତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ୍ଟାଙ୍ଗଥିର ୍ବୂତ୍ନ ବ ଥିଧାୟକ ୍ଠାଇଅଛନ୍ଥି।

ଦାମନକ�ାଡ,ି୨୨ା୯(ସମସି)

ସକାରା୍ଟୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗତ୍ ମାଥା�୍ଟୁ 
ସ୍ଥିତ ଶ ଥିଶମୁନ୍ ଥିର ନ ଥିକଟସର ରୁବ୍ାନ ମ ଥିଶନ 
ସ�ାଜନାସର େ୍ୟଂ େହାୟକ ସଗାଷ୍ୀର 
ମହ ଥିଳାମାନଙୁ୍ େ୍ାବ�ମ୍ବୀ କର ଥିବା 
ଉସଦେଶ୍ୟସର ନ ଥିମ୍ାଣ କରା�ାଉଥିବା 
୨ସଗାଟ ଥି ସକାଠାର ବୁଧବାର ଛାତ କଂକ୍ର ଥିଟ 
କାମ ଚା�ଥିଛ ଥି। ଏହାକୁ ବ୍ଲକର େହକାରୀ 
�ନ୍ତ୍ରୀ ରମାକାନ୍ ନାୟକ ଏବଂ କନ ଥିଷ୍�ନ୍ତ୍ରୀ 
େନୁ ଥିତା ମହାରଣା କାମ ୋଇସଡ୍ ଉ୍ସ୍ଥିତ 
ରହ ଥି ତଦାରଖ କରୁଥିବା ସଦଖିବାକୁ ମ ଥିଳ ଥିଛ ଥି। 
େଚୂନାସ�ାଗ୍ୟ, େ୍ୟଂ େହାୟକ ସଗାଷ୍ୀର 

ମହ ଥିଳାମାନଙୁ୍ େ୍ାବ�ମ୍ବୀ ତଥା ସରାଜଗାର 
ସ�ାଗାଇ ସଦବା ଉସଦେଶ୍ୟସର େରକାର 
ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ସ�ାଜନା କର ଥିଛନ୍ଥି। ସକାରା୍ଟୁ 
ବ୍ଲକ ୍କ୍ଷରୁ ରୁବ୍ାନ ମ ଥିଶନ ସ�ାଜନାସର 
୨୦�କ୍ଷ ଟଙ୍ା ବ୍ୟୟବରାଦ କରା�ାଇ 
ଦୁଇଟ ଥି ସକାଠା ନ ଥିମ୍ାଣ କରା�ାଉଥିବା 
ସବସଳ ସଗାଟ ଥିକସର ଖ�ଥ୍ି ତ୍ର େ ଥି�ାଇ 
ଏବଂ ଅନ୍ୟଟ ଥିସର ସ୍�ୁ ସ୍ାରାକ େ ଥି�ାଇ 
କରା� ଥିବ ସବା�ଥି େଚୂନା ମ ଥିଳ ଥିଛ ଥି। ଆଜଥି 
ଏହାର ଛାତ କଂକ୍ର ଥିଟ କାମ ଚା�ଥିଥିବା 
ସବସଳ ଖବୁଶୀଘ୍ର େମସ୍ କାମ ସଶର 
କରା�ାଇ ମହ ଥିଳାମାନଙ୍ ଉସଦେଶ୍ୟସର 
ହସ୍ାନ୍ର କରା� ଥିବ ସବା�ଥି �ନ୍ତ୍ରୀ କହ ଥିଛନ୍ଥି।

କ�ାଟପାଡ, ୨୨ା୯(ସମସି) : ସକାଟ୍ାଡ଼ 
ଅଞ୍ଚଳକୁ କଂସରେେର ଅ୍ରାଜୟ  ଦୁଗ୍ ସବା�ଥି 
ଅଭ ଥିହ ଥିତ କରା�ାଉଥିବାସବସଳ  କଂସରେେ ଛାଡ ଥି  
ବ ଥିସଜଡଥିସର ୋମ ଥି� ସହାଇଥିବା  ୍ରୁାତନ 
ବ ଥିଧାୟକ   ଶ୍ରୀ�କୁ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ସଶଖର  ମାଝୀଙ୍ 
ପ୍ତ ଥିବାଦସର  ବୁଧବାର ଦଥିନ କଂସରେେ ତରଫରୁ 
ଏକ ରା�ଥିର  ଆସୟାଜନ କର ଥିବା ଆଳସର ଏକ  
ସ୍ାରକ୍ତ୍ର ପ୍ଦାନ  କରା �ାଇଛ ଥି । ଏହ ଥି �ାଗ ଥି 
ସକାଟ୍ାଡ଼ େହରର ସକନୁ୍ଗଡୁା ଛକ ଠାରୁ  
କଂସରେେ କମ୍ୀ ଏକ ସଶାଭା�ାତ୍ରାସର ବାହାର ଥି 
ସ୍ାନୀୟ ବ ଥିଜ୍ା୍ ଥିତ ଅଞ୍ଚଳ ୍ର ଥିରଦ କା�୍୍ୟାଳୟକୁ 
�ାଇ ଏନଏେ ଥି କା�୍୍ୟନ ଥିବ୍ାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍ 
ମାଧ୍ୟମସର ଏକ ସ୍ାରକ୍ତ୍ର ସକାରା୍ଟୁ 
ଜଥିଲ୍ା୍ାଳଙ୍ ଉସଦଶ୍ୟସର ସପ୍ରଣ କର ଥିଥିବା 
ଜଣା୍ଡଥିଛ ଥି। ଏହ ଥି ସ୍ାରକ୍ତ୍ରସର କଂସରେେ 
ତରଫରୁ ଜମ ଥି ୍ଟା ପ୍ଦାନ ଓ ଗହୃ ସ�ାଗାଣସର 
ବ୍ୟା୍କ ଅନ ଥିୟମ ଥିତତା ସହାଇଥିବା ଅଭଥିସ�ାଗ 
କରା�ାଇଥିବାସବସଳ ସ�ାଗ୍ୟ ହ ଥିତାଧିକାରୀ 
େରକାରୀ ସ�ାଜନାରୁ ବଞ୍ଚ ଥିତ ସହଉଥିବା 
ଅଭଥିସ�ାଗମାନ  କରା�ାଇଛ ଥି। ଏଥିେହ 
ମଧବୁାବୁ ସ୍ନେନ ସ�ାଜନାକୁ ଠ ଥିକଭାସବ 
କା�୍୍ୟକାରୀ କର ଥିବାକୁ ଦାବ ଥି କରା�ାଇଛ ଥି।

‘ନୂଆଗର୍ା ଗ୍ାରବାସୀ ବବିଜରବିର ନାହାନ୍’ି

କେନୁ୍ଳଖିଣୁ୍ ି, ୨୨ା୯(ସମସି)

ସ୍ାନୀୟ ସତନୁ୍ଳଥିଖଣୁ୍ଥି ତହେ ଥି� କା�୍୍ୟାଳୟସର 
କା�୍୍ୟରତ ରାଜେ୍ ନ ଥିରୀକ୍ଷକ ମହମ୍ଦ ଜାସଭଦ ଅଖତର 
ଚାକ ଥିରୀ ୍ସଦାନ୍ନତ ଥି ୍ାଇ ଝର ଥିଗାଁ ତହେ ଥି�ସର ନ ଥି�କୁ୍ତ ଥି 
ଅବେରସର ଏକ ବ ଥିଦାୟକାଳୀନ େମ୍ବର୍୍ନା େଭା ଅନୁଷ୍ ଥିତ 
ସହାଇ�ାଇଛ ଥି । ସତନୁ୍ଳଥିଖଣୁ୍ଥି ତହେ ଥି�ଦାର ପ୍ଦୀ୍ କୁମାର 
କରଙ୍ େଭା୍ତ ଥିତ୍ୱସର ଆସୟାଜଥିତ ଅବେରକାଳୀନ 
େଭାକୁ  ରାଜସ୍ ୍ର ଥିଦଶ୍କ  ମରୁ�ୀଧର ସ୍ାଇଁ ଉ୍ସ୍ଥିତ 

ରହ ଥି ୍ର ଥିଚାଳନା କର ଥିଥିସ�। ତହେ ଥି� କା�୍୍ୟାଳୟ ର 
େମସ୍ ରାଜସ୍ େହାୟକ ତଥା ତହେ ଥି� ଅଧୀନସର ଥିବା 
୮ ସଗାଟ ଥି ରାଜସ୍ ମଣ୍ଡଳର ରାଜେ୍ ନ ଥିରୀକ୍ଷକ, େମସ୍ 
େହକାରୀ ରାଜସ୍ ନ ଥିରୀକ୍ଷକ  ପ୍ମଖୁ ଶ୍ରୀ ଅଖତରଙ୍ 
ବ ଥିଦାୟ କାଳୀନ େଭାସର ତାଙ୍ େହ ଅତ ଥିବାହ ଥିତ କର ଥିଥିବା 
େମୟ ଅନୁଭୂତ ଥି ଏବଂ ସ୍ତୃ ଥିକୁ ୋଉଁଟ ଥି ଥିସ�। ଏହ ଥି  
ଅବେରସର ୍ଦନ୍ନତ ଥି ୍ାଇ ସ�ାଗ ସଦଇଥିବା ରାଜେ୍ 
ନ ଥିରୀକ୍ଷକ ରଶ୍ମ ଥିସରଖା ୍ଜୂାରୀଙୁ୍ ତହେ ଥି�ଦାର ଶ୍ରୀ କର 
ଫୁ�ସତାଡ଼ା ସଦଇ ସ୍ାଗତ େମ୍ବର୍୍ନା ଜଣାଇଥିସ�।

କ�ାଷାଗମୁଡୁା,୨୨ା୯(ସମସି): ସକାରାଗମୁଡ଼ୁା ବ୍ଲକସର 
ବ ଥିଜୁ ସ୍ାସ୍୍ୟ କ�୍ୟାଣ ସ�ାଜନା ଉ୍ସର ଏକ ସବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ ଥିତ ସହାଇ�ାଇଛ ଥି । ଏହ ଥି ସବୈଠକ ସକାରାଗମୁଡ଼ୁା 
ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ େମ୍ ଥିଳନୀ କକ୍ଷସର ବ ଥିଡ ଥିଓଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାସର 
ଶ ଥିକ୍ଷା, ସ୍ାସ୍୍ୟ, ଆରକ୍ଷୀ ବ ଥିଭାଗର େମସ୍ ୍ଦାଧିକାରୀଙ୍ 
ଉ୍ସ୍ଥିତ ଥିସର “ନୂଆ ସ୍ାଟ୍ କାଡ୍” ବଣ୍ନ ଓ ପ୍ସୁ୍ତ ଥି ଉ୍ସର 
ଚୂଡାନ୍ ନ ଥିଷ୍ପତ୍ଥି ମଳୂକ ଆସ�ାଚନା ସହାଇଥି�ା । ଆଗାମୀ 
ଦ ଥିନସର େମସ୍ ୨୬ସଗାଟ ଥି ୍ଞ୍ଚାୟତର ଉ୍ସଭାକ୍ତା 
କ ଥିଭଳଥି ଏହାକୁ ୍ାଇସବ ଓ େୁ୍ ର ଥିଚାଳନା ଉ୍ସର 
ସବୈଠକସର ଆସ�ାଚନା ସହାଇଥି�ା । ଏହ ଥି ସ�ାଜନାସର 
ଗରୀବ ନ ଥିସଷ୍ପେ ଥିତ ସ�ାସକ କ ଥିଭଳଥି �ାଭ ଉଠାଇବା 
େହ ସ୍ାସ୍୍ୟଭଥିତ୍ ଥିକ ଚ ଥିକ ଥିତ୍ା େବୁ ଥିଧା ୍ାଇ୍ାର ଥିସବ 
ସେ  ଦ ଥିଗସର ଏକ ଆସ�ାଚନା ସହାଇଥି�ା ।

ତହସଲି କର୍ଡଚାରୀଙ୍୍କ ବଦିାୟକାଳୀନ ସର୍ବର୍୍ଡନାନଗର କଂବଗ୍ସ ତରଫର୍  
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍୍କ ସ୍ାରକପତ୍ର

ରକୁ ବ୍ୋନ ମଶିନ କ�ୋଜନୋ �ୋମ 
ତଦୋରଖ �କଲ �ନ୍ତୀ
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୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧୧୨୧୨

ରାଇଘର, ୨୨ା୯(ସମସି)

ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ ଜଲି୍ା ରାଇଘର  ବ୍ଲକ 
ମଣୁ୍ସିବଡା ୍ଂଚାୟତ  ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ବାଗସବଡା 
ଗ୍ାମବାେୀ ୍ାଳନ କରଛିନ୍ତ ି ୍ଶ୍ମି 
ଓଡଶିାର କୃଷଭିତି୍କି ଗଣ୍ବ୍ଗ ନୂଆଁଖାଇ। 
ଏହ ିକାର୍ଗ୍ୟକ୍ରମସର ପ୍ରଥସମ ଗ୍ାମର ୍ଜୂାରୀ  
ଇଷ୍ଟସେବୀ ସେବଙୁ୍ ୍ଜୂାର୍୍ଗନା କରଥିିସେ। 
୍ସର ନୂଆଧାନ, ଚୁଡା େମସତେ ଟସିକ 
ଟସିକ ଖାଇସେ l ଏହ ି କାର୍ଗ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ାମର 

୍ଅୁ ଝଅି ମଶି ି ନାଚ ଗୀତ କାର୍ଗ୍ୟକ୍ରମ 
୍ରସିବଷଣ କରଥିିସେ।  ସଛାଟ ୍ଅୁ ଝଅି 
ମଶି ିବଡସୋକଙୁ୍ ମଣୁ୍ଆି ମାର ିନୂଆଁଖାଇ 
ଜୁହାର ସଭଟ୍ାଟ୍ କରଥିିସେ । ୍ସର 
ସଭାଜଭିାତର କାର୍ଗ୍ୟକ୍ରମର ଚାେଥିିୋ। 
ଗ୍ାମର ସଗା୍ବନୁ୍ ୍ଜୂାରୀ, ମସହନ୍ଦ୍ର 
ଝାଙ୍ର, ରତରିାମ ବାଘ, େୁଜ୍ଗନ ଗଣ୍, 
ସମାହନ ଗଣ୍, ଗଙ୍ଗାରାମ ସୋର,ି େଚନି 
ଗଣ୍, ଜୟରାମ ବାଗ, େନ୍ ୋୟ ବାଗ 
ପ୍ରମଖୁ ବ୍ୟକ୍ତବସିଶଷ ଉ୍ସ୍ତି ିରହଥିିସେ l

ନବରଙ୍ଗପରୁ, ୨୨ା୯ ( ସମସି )  : 
ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ ଜଲି୍ା ଡାବୁଗାଁ ବଧିାନେଭା 
ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଳୀର ଟାଣଆୁ ରବୁସନତା 
ନସରଶ କୁମାର େଂି ଆଜ ି ଭାରତୀୟ 
ଜନତା ୍ାଟଟିର ପ୍ରାଥମକି େେେ୍ୟ ୍େରୁ 
ଇତୋଫା ପ୍ରୋନ କରଛିନ୍ତ ି । ଆଜ ି ତାଙ୍ 
ଇତୋଫା୍ତ୍ର ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ ଜଲି୍ା ବସିଜ୍ ି
େଭା୍ତ ି ଜଗେୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବସିଷାଇଙ୍ 
ନକିଟକୁ ସପ୍ରରଣ କରଛିନ୍ତ ି । େମଗ୍ 
ରାଜ୍ୟସର ତଥା ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ ଜଲି୍ାସର 
ବଜୁି ଜନତା େଳସର ମଶି୍ରଣ ୍ବ୍ଗ କର ି
ଶତାଧିକ ସନତାଙୁ୍ ନଜି େଳସର ୋମେି 
କରୁଥିବା ସବସଳ ବସିଜ୍ରି ଟାଣଆୁ 
ସନତାଙ୍ ଇତେଫା ଏବଂ େଳତ୍ୟାଗ 
ବସିଜ୍କୁି ଚନି୍ତାସର ୍କାଇଛ ି । 
୨୦୧୪ ରୁ ୨୦୨୧ ୍ର୍ଗ୍ୟନ୍ତ ସେ େକ୍ରୟି 
କମ୍ଗୀ ଭାସବ କାର୍ଗ୍ୟ କରୁଥିବା ସବସଳ  
୨୧୧୬ ମେହିାରୁ ୨୦୨୦ ୍ର୍ଗ୍ୟନ୍ତ ଜଲି୍ା 
ରବୁ ସମାର୍୍ଗାର ଉ୍େଭା୍ତ ି ଭାସବ 
ୋୟତି୍ୱ ତୁୋଇଥିସେ।  କନୁି୍ତ ୨୦୧୯ 
ମେହିାସର ଜଲି୍ା େଭା୍ତ ି ୍ରବିତ୍୍ଗନ 
୍ସର େଳ ସକବଳ କାଗଜ କେମସର 
େୀମତି ରହ ି ରାଇଥିବା ସବସଳ େଳସର 
ଚାଟୁକାରତିାଙ୍ େଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ ି ୍ାଇଛ ି
ସବାେ ି ଶ୍ରୀ େଂି ନଜି ଇତୋଫା୍ତ୍ରସର  
ଉସଲ୍ଖ କରଛିନ୍ତ ି।

ଉମରକ�ାଟ ,୨୨ା୯ (ସମସି) : ବକିେପ ି ତରଫରୁ ଓଡଶିାର 
ପ୍ରସତ୍ୟକ ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଳୀସର ୋଂଗଠନକି କାର୍ଗ୍ୟକ୍ରମ 
େଂଗଠତି ସହାଇଆେଛୁ।ି ଉମରସକାଟ ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଳୀର 
େଂଗଠନକି ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ଅନୁଧ୍ାନ କରବିାକୁ ଇତ ି ମଧ୍ସର 
ରାଜ୍ୟ ୋଧାରଣ େମ୍ାେକ ରବ ି ନାୟକ ଓ ରାଜ୍ୟ େମ୍ାେକ 
ଟଙ୍ଧର ତ୍ର ି୍ ାଠୀ ଉମରସକାଟ ଗ୍ତେ କରଛିନ୍ତ।ି ଉମରସକାଟର 
ଡଙ୍ଗରୀଗଡୁା ଶନମିନ୍ରି ନକିଟରୁ ସେମାନଙୁ୍ ସ୍ଵାଗତ 

କରାରାଇଥିୋ ଏବଂ ଏକ ବାଇକ ରାେସିର ସେମାସନ 
ଉମରସକାଟ ୍ାଟଟି କାର୍ଗ୍ୟାଳୟସର ୍ହଞ୍ଥିିସେ। ସେଠାସର 
କାର୍ଗ୍ୟକତ୍୍ଗା ସବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଥିୋ। ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାେୀଙ୍ 
ଆେଶ୍ଗସର ଅନୁପ୍ରାଣତି ସହାଇ ତଥା ବଧିାୟକଙ୍  କାର୍ଗ୍ୟ େ୍ବଚ୍ଛତାକୁ 
ସେଖି ସେମାନଙ୍ ଉ୍ସ୍ତିସିର ଉମରସକାଟ ମ୍ୁୟନେି ି୍ ାେଟିରି 
୫୦ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟେଳର କାର୍ଗ୍ୟ କତ୍୍ଗା ଭାରତୀୟ ଜନତା 
୍ାଟଟିସର ସରାଗ ସେଇଥିସେ। ଏହା୍ସର ସନତୃବୃନ୍ 

ଉମରସକାଟ ମ୍ୁୟନେି ି୍ ାେଟିରି ୱାଡ୍ଗ ନଂ-୭, କୁେମୁଗଡୁା 
ୋହସିର ଏକ କାର୍ଗ୍ୟକତ୍୍ଗା ସବୈଠକସର ସରାଗ ସେଇଥିସେ। 
ୋହସିର ସନତୃବୃନ୍ଙୁ୍ ଭବ୍ୟ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଇଥିସେ। ନଗର 
େଭା୍ତ ିେସୁରଶ କୁମାର ଆଚାର୍ଗ୍ୟଙ୍ ତତ୍୍ବାବଧାନସର ଅନୁଷ୍ତି 
ଏହ ି କାର୍ଗ୍ୟକ୍ରମସର ଜଲି୍ା େଭା୍ତ ି ଜଗେୀଶ ବସିଷାୟୀ, 
ଉମରସକାଟ ବଧିାୟକ ନତି୍ୟାନନ୍ ଗଣ୍ଟ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଗ୍ୟକାରଣିୀ 
େେେ୍ୟ ରସମଶ ୋହୁ, ରାଜ୍ୟ ରବୁସମାର୍୍ଗା ସକାଷାଧ୍କ୍ଷ େସନ୍ତାଷ 
ମହା୍ାତ୍ର, ଜଲି୍ା ୋଧାରଣ େମ୍ାେକ ଅସଶାକ ୍ାଢୀ, କଳାହାଣ୍ ି
ଜଲି୍ା ଉ୍ େଭା୍ତ ିେକ୍ଷୀ ବାଘ, ଜଲି୍ା ୍ରଷିେ େଭ୍ୟ ଭଜନାଥ 
ଗଣ୍, େର୍ଞ୍ କାମେଂି ମାଝୀ, ଜଲି୍ା େମ୍ାେକ ରାମ ନାୟକ, ଜଲି୍ା 
କୃଷକ ସମାର୍୍ଗା େଭା୍ତ ିଅରୁଣ ୍ଜୂାରୀ,ଏେଟେ ିସମାର୍୍ଗା େଭା୍ତ ି
ଶ୍ୟାମେନୁ୍ର ମାଝୀ, ରବୁସମାର୍୍ଗା େଭା୍ତ ି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ନାୟକ, 
ଜଲି୍ା କାର୍ଗ୍ୟକାରଣିୀ େନତ ଠାକୁର, ରସମଶ ୋେ,ମନ୍ରିା 
ନାୟକ ତଥା ନଗର ମଣ୍ଳର େମତେ ସମାର୍୍ଗା େଭା୍ତ,ି 
୍ୋଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରମଖୁ କାର୍ଗ୍ୟକତ୍୍ଗା ଉ୍ସ୍ତି ଥିସେ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀପରୁ.୨୨ା୯(ସମସି)
େକ୍ଷୀ୍ରୁ େେର ମହକୁମାସର ଜସଣ ଅଜଣା 
ମାନେକି ଅନଗ୍େର ବ୍ୟକ୍ତ ି େୀଘ୍ଗେନି ଧର ି
ବୁେୁଥିସେ। ସେ ସକସବ ଓ ସକଉଁଠୁ ଆେସିେ  
ତାହା ସକହ ିମଧ୍ ଜାଣନିାହାନ୍ତ ି। ସୋକଙ୍ଠାରୁ 
ମାଗ ିଖାଇଥାନ୍ତ।ି ଖରା ବଷ୍ଗା ଶୀତକୁ ଖାତରି ିନ 
ଥାଏ ତାଙ୍ର। ଧୀସର ଧୀସର ସ୍ାସ୍୍ୟ ଅବସ୍ା 
ଖରା୍ ସହବାସର ୋଗେିା । ମଝସିର ମଣୁ୍ସର  
ଆଘାତ ସହବାରୁ କଛି ିସେ୍ବଚ୍ଛାସେବୀ ରବୁକ ମଶି ି
େକ୍ଷୀ୍ରୁସର ତାଙ୍ର ଚକିତି୍ା କରାଇଥିସେ । 
୍ସର ଏହ ି ବଷ୍ଗା େମ୍କ୍ଗସର ତାଙ୍ର ଅବସ୍ା 
ଅଧିକା ବଗିଡିବିାରୁ ସେ ଆଉ ଚାେ ି ୍ାର ି ନ 
ଥିସେ। େସିନ ସେ  ବଜାର ମଝରିାତୋସର 

୍ଡଥିିବା ସେଖି େକ୍ଷୀ୍ରୁ ଥାନାର କାର୍ଗ୍ୟରତ 
ହାବେିୋର ମରୁେୀଧର ସବସହରା ତାଙୁ୍ 
ଏକ ସଠୋଗାଡସିର ସବାହ ି ସନଇ େକ୍ଷୀ୍ରୁ 
ଡାକ୍ତରଖାନାସର ଛାଡ ି ସେୈନକି ତାର ଖାଇବା 
୍ଇିବା କଥା ବୁଝଥିସେ। ଉକ୍ତ ମାନେକି 
ବକିାରଗ୍ତେ ସୋକଙ୍ ଚକିତି୍ା  କରାଇବା  
୍ାଇଁ େକ୍ଷୀ୍ରୁ ବଡିଓି ପ୍ରୀତରିଞ୍ଜନ ରଥ ଜଲି୍ା 
ପ୍ରଶାେନକୁ ଚଠି ିସେଖିଥିସେ। ଜଲି୍ା ୋମାଜକି 
େରୁକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ େମିାଞ୍ଳ ମହା୍ାତ୍ର 
ଝାରେଗୁଡୁାସ୍ତି ଆଶାସୋକ ସକନ୍ଦ୍ରକୁ 
୍ଠାଇବା ୍ାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ା କରଥିିସେ। ତା 
୍ବୂ୍ଗରୁ ପ୍ରଥସମ ମାନେକି ସ୍ରିତା ଆେବିା ୍ାଇଁ 
େକ୍ଷୀ୍ରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ସୋକଟରି ପ୍ରାଥମକି 

ଚକିତି୍ା କରାଇ ସକାରା୍ଟୁସ୍ତି ଶହୀେ େକ୍ଷଣ 
ନାୟକ ସମଡକିାେ କସେଜକୁ ସ୍ାନାନ୍ତର 
କରାରାଇଥିୋ। ସେଠାସର ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାେନର 
ନସିଦ୍୍ଗଶ କ୍ରସମ ଏକ େଂସ୍ା ସୋକଟକୁି ସେବା 
ସରାଗାଇବା ୍ାଇଁ ଆସଗଇ ଆେଥିିୋ । 
ସେୈନକି ତନିଜିଣ ଆସଟଣ୍ାଣ୍ଟଙୁ୍ ନସିୟାଜତି 
କରଥିିୋ। ବତ୍୍ଗମାନ ସେଠାସର େମତେ 
ପ୍ରକାରର ସ୍ଵାସ୍୍ୟ ୍ରୀକ୍ଷା କରାରାଇଛ।ି 
ବତ୍୍ଗମାନ ସୋକଟରି ସ୍ାସ୍୍ୟ ଅବସ୍ାସର େଧୁାର 
ଆେଥିିବା ଜଣା୍ଡଛି।ି କନୁି୍ତ ସେ ସକଉଁଠକିାର 
ସୋକ ବତ୍୍ଗମାନ େଦୁ୍ା ଜଣା୍ଡନିାହ ିଁ । ବଡିଓି 
ପ୍ରୀତରିଞ୍ଜନଙ୍ ୍େସକ୍ଷ୍କୁ ୋଧାରଣସର 
ପ୍ରଶଂୋ କରାରାଇଛ।ି

ମାଲ�ାନଗରି ି୨୨ା୯(ସମସି) 

ମାେକାନଗରି ିଜଲି୍ାସର ସଖାେବିାସର ୋଗଛି ି
େୁନ୍ଗୀତରି ସଗାଟଏି ୍ସର ସଗାଟଏି ୍ଷୃ୍ା l 
ସକସତସବସଳ େରକାରୀ ବାବୁଙ୍ ନାକତଳୁ 
ମେୂ୍ୟବାନ ୍ଥର ଚାୋଣ ସହୋଣ ି ତ ୍ଣୁ ି
ସକସତସବସଳ ଆନ୍ଧ୍ର ମାଫିଆମାସନ ଓଡଶିା 
ଖଣଜି େମ୍େକୁ ଜବରେତେ ନଜି କବ୍ ଜାକୁ 
ସନବା ଘଟଣା ୋମା୍କୁ ଆେଛୁ ିl ସରଉଥଁିସର 
ଅନୁମାନ କରାରାଉଥିୋ  କ,ି ଏହ ି େମତେ 
ଘଟଣା େରକାରୀ ବାବୁଙ୍ ଜାଣତସର  
ସହାଇଆେଥୁିୋ l ବତ୍୍ଗମାନ ୍ଣୁ ି ସେମତି ି
ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ମଣୁ୍ ସଟକଛି ିମାେକାନଗରି ି
ଜଲି୍ା କାେସିମଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ଇେସିକାଣ୍ା  
ଗ୍ାମସର l ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରଖିସର 
ମାେକାନଗରି ି ଜଲି୍ା କାେସିମଳା ତହେେି 
ଦ୍ାରା େଘଖୁଣଜି ୍ାଇ ଁ ଏକ ସଟଣ୍ର 
୍କ୍ରୟିାର ପ୍ରଥମ ୍ର୍ଗ୍ୟାୟ  ଆରମ୍ଭ କରାରାଇ 
ଏହାର ଅବଧିକୁ ୧୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୍ର୍ଗ୍ୟନ୍ତ 
ରଖାରାଇଥିୋ l ରାହାକ ି େରକାରୀ ନୟିମ 
ଅନୁୋସର େରକାରୀ  ଭୂେମ୍େକୁ ସଟଣ୍ର 
ପ୍ରକ୍ରୟିାର ଅନ୍ତଭୁ୍ଗକ୍ତ କରାରାଇ ୍ାରବି କନୁି୍ତ 

ବାତେବସର ଏଠକିାର ଚତି୍ର ରହଛି ି କଛି ି
ଅେଗା l ଏଠାସର ସ୍ାନୀୟ ସୋକଙ୍ ୍ଟ୍ା 
ଜାଗାକୁ େଘଖୁଣଜି େୀଘ୍ଗମଆିେ ି େଜି୍  
ସଟଣ୍ର ଅନ୍ତଭୁ୍ଗକ୍ତ କର ି ବଜି୍ଞପ୍ ି ବାହାର 
କରାରାଇଥିବା ଘଟଣା ୋମା୍କୁ ଆେଛି ି l 
ଏହ ି ବଜି୍ଞପ୍ସିର କାେସିମଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଗତ 
ନାୋଗଣୁ୍ ି ୍ଞ୍ାୟତର ଇେସିକାଣ୍ା ସମୌଜା, 
ଖାତା ନଂ ୫୪, ଏବଂ ୍୍ଲଟ୍  ନଂ ୫୩୦/୧ 
ନାଁ େଶ୍ଗାରାଇଛ ି l ରାହାକ ି ଭୂସେଖ ଆପ୍ ର 

ତଥ୍ୟ ଅନୁୋସର ଏହା ଏକ ସ୍ାନୀୟ 
ସୋକଙ୍ ୍ଟ୍ା ଜମ ି ସବାେ ି ଜଣା୍ଡଛି ି l 
କନୁି୍ତ ବାତେବସର ୍ବୂ୍ଗରୁ ସେହ ି୍ଥର ଖନନ 
୍ାଇ ଁ ବ୍ୟବହୃତ ସହାଇଆେଥୁିବା ୍ଥର 
କୁଂଆରୀ ଏବଂ କ୍ରେରଟ ି ଇେଗିଣୁ୍ା ସମୌଜା, 
ଖାତା ନଂ ୫୪, ଏବଂ ୍୍ଲଟ ନଂ ୩୫0/୧ 
ରହଛି ି l ସତସବ ଏହ ି ଭୁେ ତଥ୍ୟକୁ ସନଇ 
କଭିଳ ିସଟଣ୍ର କାର୍ଗ୍ୟ କରାଗୋ ସେଥି୍ାଇଁ 

ଆଜ ି ଜଲି୍ା ବସିଜ୍ ି ୟଥୁ୍  େଭା୍ତ ି ଭବାନୀ 
ମଖୁାଜ୍ଗୀ  ଏବଂ  ନାୋଗଣୁ୍ ିେର୍ଞ୍  ସ୍ାନୀୟ 
ତହେେିୋରଙୁ୍ ସଭଟ ିଏକ ୋବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ରୋନ 
କରଛିନ୍ତ ିl  ଭୂସେଖ  ତଥ୍ୟକୁ ଭତି୍କିର ିଏହ ି
ସଟଣ୍ର ପ୍ରକ୍ରୟିା ୍ାଇ ଁ ସରଉ ଁ ୍ଟ୍ା ଜମ ି
ବଜି୍ଞା୍ନସର େଶ୍ଗାରାଇଛ ି , ତାହା ପ୍ରାୟତଃ 
୧୫ ଏକର ଜମ ି ସହବ ସବାେ ି କହଛିନ୍ତ ି
ସ୍ାନୀୟ ବାେନି୍ା l ରେ ି ଭୁଲ୍ ବଶତଃ ଏହ ି
ବଜି୍ଞପ୍ ି ଅନୁୋସର ସେହ ି ଜମକୁି ସକୌଣେ ି

ଖଣ ି ମାେକିକୁ େଆିରାଏ, ସତସବ ଅସନକ 
ସୋକଙ୍ ୍ଟ୍ାଜମ ି ତାଙ୍ ହାତରୁ ଚାେରିବି 
ସବାେ ିକହଛିନ୍ତ ିସ୍ାନୀୟ ବାେନି୍ା l ଏହା ଛଡା 
ଉକ୍ତ ସୋକମାନଙ୍ କହବିା ଅନୁୋସର କଭିଳ ି
ଭାବସର େରକାରୀ ବାବୁ ବନିା ସକୌଣେ ି
ସ୍ତି ି ଅନୁଧ୍ାନ କର ି ଜଣକ ୍ଟ୍ାଜମକୁି 
େରକାରୀ ଜମରି ମାନ୍ୟତା ସେଇ େଘ ୁ ଓ 
ଖଣଜି ଉତ୍ର େୀଘ୍ଗମଆିେ ି େଜି୍  ବଜି୍ଞା୍ନ 

ସେଇ୍ାରସିେ l କ ି୍ ର ି  ଭୁଲ୍  ବଜି୍ଞା୍ନ 
ସେଇ ଏହ ି ସଟଣ୍ର କାର୍ଗ୍ୟକୁ େମାପ୍ 
କରେିାରସିେଣ,ି ସକଉ ଁ ଗାଇଡ୍ ୋଇନ 
ଅନୁୋସର ଭୁଲ୍  ନାମଥିବା ଖାୋନ, ଭୁେ 
ଖାତା ନଂ ଓ ଭୁେ ୍୍ଲଟ ନଂ ଥାଇ କ ି୍ ର ିଏହ ି
ସଟଣ୍ର ପ୍ରକ୍ରୟିା ଆରମ୍ଭ କର ିଜଣକୁ ସଟଣ୍ର 
ପ୍ରୋନ କରାଗୋ ତାହା ଏସବ ପ୍ରଶବ୍ାଚୀ 
େଷୃ୍ଟକିରଛି।ି ସତସବ ଏ େବୁ କାର୍ଗ୍ୟ ଜାଣଶିଣୁ ି
େରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍ ଦ୍ାରା କରାରାଇଛ ି
ସବାେ ି ରକୁ୍ତ ି ବାଢଛିନ୍ତ ି ସ୍ାନୀୟ ବାେନି୍ା l 
ଏହା େହ ରଥାଶୀଘ୍ର ଏହ ି ସଟଣ୍ରକୁ ରଦ୍ 
କର ି ୍ନୁଃ ଆଉ ଥସର ସଟଣ୍ର କରାରାଉ 
ସବାେ ି କହଛିନ୍ତ ି ଜଲି୍ା ବସିଜ୍ ି ୟଥୁ୍  
େଭା୍ତ ିl ରେ ିଆଗାମୀ େନିସର ପ୍ରଶାେନ 
ଏଥିପ୍ରତ ି ତତ୍ପରତା ନସେଖାନ୍ତ ି କ ି ସକୌଣେ ି
କାର୍ଗ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ ନ କରନ୍ତ,ି ସତସବ 
ନାୋଗଣୁ୍ ି ୍ଞ୍ାୟତର େମତେ ଗ୍ାମବାେୀ 
ରାଜ ରାତୋ ଅବସରାଧ କରବିା େହ ତହେେି 
ଅଫିସ୍  ସଘରାଉ କରସିବ ସବାେ ି କହଛିନ୍ତ ି
ସ୍ାନୀୟ ବାେନି୍ା l ଏହ ି ଅଭସିରାଗକୁ ସନଇ 
ସ୍ାନୀୟ ତହେେିୋର ଜଲି୍ା୍ାଳଙୁ୍ ଅବଗତ 
କରାଇଥବା ଜଣା୍ଡଛି।ି 

ମାଲ�ାନଗରି,ି ୨୨l୯(ସମସି) 

ମାେକାନଗରି ି ଜଲି୍ା ରାେବ ମହାେଂଘ 
୍କ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍  ଉସଦ୍ଶ୍ୟସର 
ଜେି୍ା୍ାଳଙୁ୍ ୧୦ େଫା ୋବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ରୋନ 
କରାରାଇଛ ି । ରାଜ୍ୟସର ଅସନକ ରାେବ  
ବଂଶ ରହଛି ି । ଏହ ି ବଂଶର ସୋକମାନଙ୍ 
୍ାଇଁ େରକାର କଛି ି ବ୍ୟବସ୍ା କରୁ ନ 
ଥିବା ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍ ଉସଦ୍ଶ୍ୟସର  
ଜଲି୍ା୍ାଳଙୁ୍ ଏକ ୋବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ରୋନ 
କରାରାଇଛ ି । ଅବଭିକ୍ତ ସକାରା୍ଟୁ 
ଜଲି୍ାସର ଥିବା ରାେବ େମାଜର 

ସୋକମାନଙୁ୍  ହରଜିନ ମାନ୍ୟତା ସେବା , 
ସଗାଚର ଜମକୁି  ଜବରେଖେମକୁ୍ତ କର ିସଗା 
େମ୍ତ୍ରି େରୁକ୍ଷା କରବିା , ଶକି୍ଷା ଓ ଚାକରି ି
ସକ୍ଷତ୍ରସର ରାେବଙ୍ ୍ାଇଁ ସ୍ତନ୍ତ େଂରକ୍ଷଣ 
ବ୍ୟବସ୍ା , ଜାତଭିତି୍କି ଜନଗଣନାକୁ ତୁରନ୍ତ 
କାର୍ଗ୍ୟକାରୀ କରବିା ଭଳ ି୧୦ େଫା ୋବକୁି  
ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍ ଉସଦ୍ଶ୍ୟସର ରାଜ୍ୟ 
େରକାରଙୁ୍ େଅିରାଇଛ ି । ବଜିୟ କୁମାର 
ସଗୌଡ , େୋଶବି ସଗୌଡ , ଗଙ୍ଗାଧାର 
ସଗୌଡ , ମଙ୍ଗରାଜ ହନ୍ତାଳଙ୍ େହ ୬୦ରୁ 
ଊଦ୍୍ବ୍ଗ ଗ୍ାମବାେୀ ଏହ ିୋବ ି୍ ତ୍ର ସେବା ୍ାଇଁ 
ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍ କାର୍ଗ୍ୟାଳୟକୁ ଆେଥିିସେ । 

ପଥର ଟେଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟଟର ଟକଟେଙ୍ାରୀ 

ଭୁଲ୍  ବଜି୍ଞପ୍ଟିର ସରଛି ିଟେଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ 

  ସ୍ାନୀୟ ଟ�ାକଙ୍ ଜାଗାକୁ �ଘଖୁଣଜି ଦୀଘ୍ଯମଆିଦ ି
�ଜି୍  ଟେଣ୍ଡର ଅନ୍ତଭୁ୍ଯକ୍ତ କର ିବଜି୍ଞପ୍ ିଅଭଟିରାଗ 

ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟ୍ ଘାଟ୍ 

ନବରଙ୍ଗପରୁ: ୨୨।୯( ସମସି )

୍ଞ୍େଶ ଅଥ୍ଗ କମଶିେନର ଜେିାତେରୀୟ 
କମଟି ି ସବୈଠକ ସ୍ାନୀୟ ରାଜୀବ 
ଭବନଠାସର ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇରାଇଛ ି । 
୨୦୨୧-୨୨ ବଷ୍ଗ ୍ାଇଁ ଜଲି୍ା ସ୍ାସ୍୍ୟ ବଭିାଗର 
କାର୍ଗ୍ୟ ଖେଡା ପ୍ରତୁେତ ସହାଇଛ ି। ଜଲି୍ା୍ାଳ 
ଅଜତି କୁମାର ମଶି୍ରଙ୍ ଅଧ୍କ୍ଷତାସର ଅନୁଷ୍ତି 

ସବୈଠକସର ଜଲି୍ା ୍ରଷିେ ଅଧ୍କ୍ଷା ଭଗବତ ି
ଭତରା, ଜେିା ଗ୍ାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ନସିଦ୍୍ଗଶକ ରତ୍ାକର ୋହୁ, ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ 
ଅଗ୍ୱାେ ଅକ୍ଷୟ େନୁୀେ, ଜେିା ମଖୁ୍ୟ 
ଚକିତି୍ା ଅଧିକାରୀ ସଚୌଧରୁୀ ସଶାଭାରାଣୀ 
ମଶି୍ର, ଜାତୀୟ ସ୍ାସ୍୍ୟ ମଶିନ ଜଲି୍ା ସପ୍ରାଗ୍ାମ 
ମ୍ୟାସନଜର େଶୁାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ, ଜଲି୍ା 
୍ଂଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଶଶିରି କୁମାର ୍ାଣ,ି 

େର୍ଂଚ, ଡାବୁଗାଁ, ସକାଷାଗମୁଡୁା ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍କ୍ଷ ଓ ବଡକୁମେୁ,ି ମନ୍ତୀଗଡୁା ଓ ଅଗ୍ି୍ ରୁ 
େର୍ଂଚ ପ୍ରମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସେ। ଏଥସର ୯ 
ସକାଟ ି୫୭ େକ୍ଷ ୧୩ ହଜାର ଟଙ୍ାର କାର୍ଗ୍ୟ 
ଖେଡା ପ୍ରତୁେତ ସହାଇଛ।ି ଏହା ଅନୁସମାେନ 
୍ାଇଁ େରକାରଙୁ୍ ୍ଠାରାଇଛ ି । ଜଲି୍ାସର 
େୁଇଟ ିଉ୍ସ୍ାସ୍୍ୟ ସକନ୍ଦ୍ରର ସକାଠା ନ ଥିବାରୁ 
ନୂତନ ସକାଠା ନମି୍ଗାଣ ସହବ । ସେହଭିଳ ି
୧୬୭ ସଗାଟ ିସ୍ାସ୍୍ୟ ଓ ଆସରାଗ୍ୟ ସକନ୍ଦ୍ରସର 
ଏବଂ ୪୧ଟ ିନୂତନ ପ୍ରାଥମକି େ୍ବାସ୍୍ୟ ସକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରାନ୍ତକି ଉ୍କରଣ ସରାଗାଇ 
େଆିରବି । ଉମରସକାଟଠାସର ୭୦ 
େକ୍ଷ ଟଙ୍ା  ବ୍ୟୟସର େହରାଂଚଳ ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ଆସରାଗ୍ୟ ସକନ୍ଦ୍ର ନମି୍ଗାଣ ୍ାଇଁ ଅଟକଳ 
ପ୍ରତୁେତ କରାରାଇଥିବା ସ୍ାସ୍୍ୟ ବଭିାଗ ୍କ୍ଷରୁ 
େଚୂନା ମଳିଛି ି।

୯ ଟକାେ ି୫୭ �କ୍ଷ େଙ୍ାର କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସୁ୍ତ କ�ା ସ୍ାସ୍୍ୟ ବଭିାଗ

ପ୍ରାଥମକି ସଦସ୍ୟରୁ ବଟିଜପ ି
ରବୁଟନତାଙ୍ ଇସ୍ଫା

ରାଇଘର, ୨୨ା୯(ସମସି):  ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ 
ଜଲି୍ା ଛତଶିଗଡ େୀମାନ୍ତ ତଥା ଆେବିାେୀ 
ଅଧ୍ୁୟଷତି ରାଇଘର ବ୍ଲକସର ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗ 
େ୍ବାରା ଚାେୁଥିବା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଗ୍ୟ ବନିା େଚୂନା 
ଫଳକସର ଚାେୁଥିବା ସନଇ ଗଣମାଧ୍ମସର 
କ୍ରମାଗତ ଭାସବ ଖବର ପ୍ରକାଶତି ସହଉଥିବା 
ସବସଳ ବତ୍୍ଗମାନ ୍ଣୁ ି ଏକ େମାନ ଖବର 
ୋମା୍କୁ ଆେଛି ି l  ଆଜ ି ରାଇଘର ବ୍ଲକର  
ଜଳଙ୍ଗ ୍ାରା  ୍ଞ୍ାୟତ ଅଧୀନସର ଥିବା 
ଫଟକି୍ ାରା  ମଶାଣ ି ୍ୋ ଚାର ି୍ ାସଖ  
ମାଟ ି ସରେନ୍ କାର୍ଗ୍ୟ ଚାେୁ ରହଥିିବା ସବସଳ 
କାର୍ଗ୍ୟସ୍ଳସର ସକୈାଣେ ି େଚୂନା ଫଳକ 

ସେଖିବାକୁ ମଳିନିାହ ିଁ l ଉକ୍ତ କାର୍ଗ୍ୟ ମନସରଗା 
ସରାଜନାର କାର୍ଗ୍ୟ ସହାଇଥିବା ସବସଳ ନସିଜ 
ଜଳଙ୍ଗ୍ାରା ୍ଂଚାୟତ ନବି୍ଗାହୀ ଅଧିକାରୀ 
ନରିଂଜନ ଶତ୍ଥି କହଥିିସେ, ୨ରୁ ୩ େକ୍ଷ 
ଟଙ୍ା ବ୍ୟୟର କାର୍ଗ୍ୟ ସହାଇଥାଇ୍ାସର । 
େବୁଠୁ ଆଶ୍ର୍ଗ୍ୟ ର କଥା ଏହ ି ୍ଂଚାୟତସର 
ସକୌଣେ ିକାମ ଆେସିେ ସମାସତ ନ ଜସଣଇ 
କରାରାଉଛ ି ସବାେ ି କହଥିିସେ ସଖାଦ୍ 
୍ଂଚାୟତ ନବି୍ଗାହୀ ଅଧିକାରୀ।  ସତସବ ଉକ୍ତ 
ମସନସରଗା କାର୍ଗ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ୍ବୂ୍ଗରୁ କାର୍ଗ୍ୟର  
ସକାଡ୍ ନମ୍ବର ,ଅଟକଳ ମେୂ୍ୟ ଏବଂ େମ୍ଣୂ୍ଗ 
ତଥ୍ୟ ଉସଲ୍ଖ ରହବିାର ନୟିମ ରହଥିିବା 

ସବସଳ ଏଠାସର ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଗରୁୁତ୍ବ 
ସେଇ ନ ଥିବା ଜଣା୍ଡଛି ିl ୋଧାରଣ ଜନତା 
ନଜି ଅଞ୍ଳସର କାର୍ଗ୍ୟ ସହଉଥିସେ ମଧ୍ ସକଉଁ 

ସରାଜନା େ୍ବାରା କାର୍ଗ୍ୟ ସହଉଛ ି ଓ  ସକସତ 
ଟଙ୍ା ବ୍ୟୟସର କାର୍ଗ୍ୟ ସହଉଛ ି , ସେସନଇ 
ଅବଗତ ସହାଇ ୍ ାରୁନାହାନ୍ତ।ି ଏଭଳ ିଉନ୍ନୟନ 

କାର୍ଗ୍ୟସ୍ଳସର ବନିା େଚୂନା ଫଳକସର 
କାର୍ଗ୍ୟ ସଶଷ କରବିାର କଛି ି ମାେ ୍ସର 
ତଥ୍ୟ େଶ୍ଗାରାଉଛ ି l ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ 
ଏଥିପ୍ରତ ି ସ୍ତନ୍ତ େୃଷ୍ଟ ି ସେବାକୁ ୋଧାରଣସର 
ୋବ ି ସହାଇଛ ି l ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ 
ଠକିାୋରଙ୍ ମଧଚୁନ୍ଦ୍ରକିା ସରାଗୁ ଁ ଏଭଳ ି
େମେ୍ୟା ସେଖିବାକୁ ମଳୁିଛ ି l ମସନସରଗା 
କାର୍ଗ୍ୟର େମତେ ନୀତ ି ନୟିମକୁ ସବଖାତରି 
କର ି ଏଠାସର କାର୍ଗ୍ୟ ଜାର ି ରହଛି ି l ଜଲି୍ା 
ପ୍ରଶାେନ ଉକ୍ତ ଘଟଣା ଉ୍ସର ସ୍ତନ୍ତ ଗରୁୁତ୍ବ 
ସେଇ ବହିତି ୍େସକ୍ଷ୍ ଗ୍ହଣ କରାରବିାକୁ 
ବୁଦ୍ଜିୀବୀ ମହେସର ୋବ ିସହାଇଛ।ି

ମାଲ�ାନଗରି ି ୨୨l୯(ସମସି) : ମାେକାନଗରି ି ଜଲି୍ା ସ୍ାଭମିାନ ଅଞ୍ଳସର 
ଧୀସର ଧୀସର ବକିାଶ ଛୁଇଁଛ ି । ୍ବୂ୍ଗରୁ ଏହ ି ଅଞ୍ଳସର ସକୌଣେ ି ରାତୋଘାଟ 
ନ ଥିବାରୁ  ଏହ ି ଅଞ୍ଳସର  ରାତାୟାତ ୍ାଇଁ  ସଘାଡାଥିୋ ଏକମାତ୍ର ଉ୍ାୟ 
। ସଘାଡା ଦ୍ାରା ହ ିଁ  ଅଞ୍ଳବାେୀ ସେମାନଙ୍ େମତେ ନତି୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଗ୍ୟ କାର୍ଗ୍ୟ 
କରୁଥିସେ । ସର୍ରକି ି ସଗାଟଏି ସ୍ାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ାନକୁ ରବିା,  ୍ଞ୍ାୟତରୁ 
ଚାଉଳ େହ ନତି୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଗ୍ୟ ଜନିଷି ଆଣବିା ଭଳ ି ଅସନକ କାର୍ଗ୍ୟ ଗ୍ାମବାେୀ 
ଏହ ି ସଘାଡା ମାଧ୍ମସର ହ ିଁ କରୁଥିସେ । କଛିବିଷ୍ଗ ୍ସୂବ୍ଗ  େଠକି୍ ଭାସବ ରାତୋ 
ସହାଇ ନ ଥିବାରୁ ୍ାହାଡଆି ରାତୋସେଇ  ଗ୍ାମର ଶଶିମୁାନଙୁ୍  ସେମାନଙ୍  
ଅବଭିାବକ ସଘାଡା ୋହାର୍ୟସର ସ୍େୁସର ଛାଡୁଥସେ। କଛି ି୍େିା ନସିଜ  ସଘାଡା 
ଧର ି ସ୍େୁ ଚାେରିାଉଥିସେ । ଗରୁୁପ୍ରୟିା ସେତୁ ସହୋ ୍ସର ଅସନକ ଗ୍ାମକୁ 
ରାତୋ ସହାଇଛ।ି ସକସତକ ଗ୍ାମକୁ ମଧ୍ ରାତୋ ୍ହଞ୍ ି ୍ାରନିାହ ିଁ । କନୁି୍ତ  କଛି ି
ଅଞ୍ଳସର େରକାରଙ୍ ଦ୍ାରା ରାତୋ ସହାଇଥÒବାରୁ ସେହ ି ରାତୋ ଏସବ ଗ୍ାମସର 
ଥିବା  ଶଶିମୁାନଙ୍ ସଘାଡା ସେୌଡ ପ୍ରତସିରାଗତିାର ରାତୋ ୍ାଲ୍ ଟଛି ି । ସରଉଁ 
ରାତୋସର କ ିସେହ ିଅଞ୍ଳର ଶଶିମୁାସନ  ୍ବନ ସବଗସର ସଘାଡା ସେୌଡାଉଛନ୍ତ ି। 

ବାଲକିମଳା, ୨୨ା୯ (ସମସି) :

ମାେକାନଗରି ିଜଲି୍ା ଏସ୍ ବଆିଇ ଓରସକେ 
ବ୍ୟାଙ୍ଠାସର ଆଜ ି ସମଗା ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ ି
ସୋନ୍  ସମଳା ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଥିୋ। ଏହ ି
ସୋନ୍  ସମଳା ମାଧ୍ମସର ସକାରୁସକାଣ୍ା 
ବ୍ଲକ ଅଧୀନସର ଥିବା ୩୧ ଟ ି ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ ି
ଗର୍ୁ  କୁ ଏସ୍ ବଆିଇ ଶାଖା ୍କ୍ଷରୁ ୬୨ 
େକ୍ଷ ଟଙ୍ାର ଋଣ ପ୍ରୋନ କରାରାଇଥିୋ। 
ମଖୁ୍ୟତଃ ମହଳିା ମା’ ମାସନ କ ି୍ ର ି
ସ୍ାବେମ୍ବୀ ସହାଇ୍ାରସିବ ସେଥି ୍ାଇଁ 
ମଶିନ ଶକ୍ତରି ଏହ ିପ୍ରୟାେ ଜାର ିରହଛି।ି ଏହ ି
ସମଳାସର ସୋନ ୍ାଇଥିବା ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ ି
ଗରୁପ୍ ର େମତେ ମହଳିା େେେ୍ୟା ଉ୍ସ୍ତି 

ଥିସେ। ସମଳାସର ଉ୍ସ୍ତି ଥିବା େମତେ 
ମଂଚାେୀନ ଅତଥିିମାସନ ଏହ ିଋଣକୁ ଉଚତି 
ବନିସିରାଗ ନମିସନ୍ତ ବଭିନି୍ନ ଉୋହରଣମାନ 
ସେଇଥିସେ। ଏହ ି ସମଳାସର ଅତଥିି 
ରୂସ୍ ଡଆିରଡଏି ଜୀବକିା ମଶିନ ଏ୍ଡି ି
ବାୋଜୀ ୍ଟ୍ନାୟକ, ସକାରୁସକାଣ୍ା 
ବଡିଓି ଅଂଶମୁାନ ମହା୍ାତ୍ର, ସ୍ାନୀୟ 
କାର୍ଗ୍ୟନବି୍ଗାହୀ ଅଧିକାରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, 
ଜୀବକିା ମଶିନ  ଡ ି୍ ଏିମ୍ ୍ବତି୍ର ସମାହନ 
ବାରା, ବ ି୍ ଏିେଏି ମଶିନ ଶକ୍ତ ି ରାମା 
ବଶି୍ାେ, ବଏିେେ ିଶବି କୁମାର ଗଣ୍ ପ୍ରମଖୁ 
ଉ୍ସ୍ତି ଥିସେ। ଏହ ି େମ୍ଣୂ୍ଗ କାର୍ଗ୍ୟକ୍ରମକୁ 
ଶାଖା ୍ରଚିାଳକ କଙ୍ଣ କୁମାର ବଶି୍ାେ 
୍ରଚିାଳନା କରଥିିସେ।

ବଟିଜପ ିରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍ ଉମରଟକାେ ଗ୍ରସ୍  ଓ ମଶି୍ରଣ ପବ୍ଯ

ଏସ୍ ବଆିଇ ଓରଟକଲ୍  ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ 
ଟମଗା ଟ�ାନ୍  ଟମୋ 

ଜଲି୍ାପାେଙୁ୍ ରାଦବ ସମାଜର ଦାବପିତ୍ର 

ମାନସକି ଅନଗ୍ରସର ବ୍ୟକ୍ତଙି୍ ଚକିତି୍ା ପଟର ସ୍ାସ୍୍ୟ ଅବସ୍ାଟର ସଧୁାର 

ସା୍େମିାନ ଅଞ୍ଚଳଭେ 
ଭ�ାଟପଲିାଙ୍କ ଭଘାଡ଼ାଭ�ୌଡ଼ଉମରକ�ାଟ,୨୨ା୯ (ସମସି): ଉମରସକାଟ ବସିଜ୍ ି କାର୍ଗ୍ୟାଳୟଠାସର 

ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ ଜଲି୍ା ବସିଜ୍ ି ଆେବିାେୀ ସମାର୍୍ଗାର କାର୍ଗ୍ୟକାରଣିୀ ସବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇରାଇଛ ି । ଜଲି୍ା ସମାର୍୍ଗା େଭା୍ତ ି ଶ୍ୟାମ େନୁ୍ର ମାଝୀଙ୍ 
େଭା୍ତତି୍ବସର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ିସବୈଠକସର ରାଜ୍ୟ ଆେବିାେୀ େଭା୍ତ ିତଥା 
ଉମରସକାଟ ବଧିାୟକ ନତି୍ୟାନନ୍ ଗଣ୍ ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିିଭାସବ ସରାଗସେଇ 
ଓଡଶିାର ଏକ େଂ୍ରୂ୍୍ଗ ଆେବିାେୀ ଅଧ୍ୁୟଷତି ଜଲି୍ା ନବରଙ୍ଗ୍ରୁର ବକିାଶସର 
ଆେବିାେୀଙ୍ କତ୍୍ଗବ୍ୟ ଓ ୋୟତି୍ବ ବଷିୟସର କହଥିିସେ । ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍ 
ବଭିନି୍ନ ଆେବିାେୀ ବକିାଶମଳୂକ ସରାଜନା ବଷିୟସର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିସେ। 

କାର୍ଗ୍ୟକାରଣିୀସର ଜଲି୍ା େଭା୍ତ ିଜଗେୀଶ ବସିଷାୟୀ,ରାଜ୍ୟ କାର୍ଗ୍ୟକାରଣିୀ 
େେେ୍ୟ ରସମଶ ୋହୁ, ଜଲି୍ା ୍ରଷିେ େଭ୍ୟ ଭଜନାଥ ଗଣ୍, େଭ୍ୟ ସେଓ 
କୁମାରୀ ଗଣ୍, ଜଲି୍ା ୋଧାରଣ େଂ୍ାେକ ସଗୌରୀ ଶଙ୍ର ମାଝ,ି ଜଲି୍ା ରବୁସମାର୍୍ଗା 
େଭା୍ତ ିଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ନାୟକ, ନଗର େଭା୍ତ ିେସୁରଶ କୁମାର ଆଚାର୍ଗ୍ୟ ଅତଥିି 
ଭାସବ ସରାଗସେଇଥିବା ସବସଳ ଶବି ଗଣ୍, ରାମେଂି ଗଣ୍, ଅମର ଗଣ୍,ସଶାଭା 
ମାଝା, ତ୍ରସିବଣ ିଗଣ୍, ବାେନ୍ତୀ ଗଣ୍, ଗରୁୁବାରୁ ଭତ୍ରା, ବନେଂି ମାଝା, ଗରୁୁବାରୁ 
ଗଣ୍, କାମେଂି ମାଝୀ, େମୁତି୍ରା ଗଣ୍ ତଥା େମତେ େର୍ଞ୍ , ଆେବିାେୀ ସମାଟ୍ଗା 
ମଣ୍ଳ େଭା୍ତ ିଓ ୋଧାରଣ େଂ୍ାେକ ଉ୍ସ୍ତି ରହଥିିସେ ।

ବଭିେପ ିେଲି୍ା ଆ�ବିାସୀ ଭମାର୍ଚ୍ାେ କାରଚ୍୍ୟକାେଣିୀ ଭବୈଠକ

  ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠକିାଦାରଙ୍ ମଧଚୁନ୍ଦକିା 

ବନିା ସଚୂନା ଫେକଟର ଚା�ଛି ିମନଟରଗା କାର୍ଯ୍ୟ



ବାପାଙ୍କ ମତ୍ୃୟୁ ପରେ ମା’-ପଅ୍ ଅସହାୟ
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ଗରୁୁବାର
୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, 

୨୦୨୧

ରାୟଗଡା, ୨୨ା୯(ସମସି)

ସରେମ ୍ାହାଡ଼ ୍ରେିରସର େଷୃ୍ ି ସହଲାଣ ି କୃତ୍ମି ଜଙ୍ଗଲ। 
ଦୀର୍ଘଦନି ସହଲା ୍ରତି୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ାସର ୍ଡରିହଥିିବାରୁ 
ବନ୍ୟଜନୁ୍ଙ୍କ ୍ାଲଟଛି ି ଆଶ୍ରୟସ୍ଳୀ। ରାୟଗଡା ଜଲି୍ା 
େଦର ମହକୁମାସର ସକାଟସିକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳସର 
ସରେମ ୍ାହାଡର ସେୈାନ୍ଦର୍ଘ୍ୟକରଣକୁ ସନଇ ସରାଜନା ଏସବ 
ବ ି ଚାଲୁ ରହଛି।ି କନୁି୍ ବଡିମ୍ବନାର ବଷିୟ ଦୀର୍ଘ ଦନି ଧର ି
ଏହାର ରକ୍ାଣସବକ୍ଣ ଅଭାବରୁ ଏହା ଏସବ ୍ରତି୍ୟକ୍ତ 
ଅବସ୍ାସର ୍ନରିହଛି।ି ରାହାକୁ ସନଇ ଜନଅେସନ୍ାଷ ବୃଦ୍ ି
୍ାଇଛ।ି ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା ରେଶାେନ ୍କ୍ରୁ ସକୈାଣେ ି

େବୁ୍ୟବସ୍ା କରାରାଉ ନ ଥିବାରୁ ଏସବ ୍ାହାଡ ୍ରେିରସର 
ଚାଲବିା ୍ଥର ଦୁଇ ୍ାଶ୍ଶ୍ଘସର  ଅନାବନା ବୃକ୍ଲତାଗଡୁକି 
ବଢରିାଇଛ।ି ଏ୍ର ିକି ି ସଲାକଙ୍କ ବେବିା ୍ାଇଁ ଥିବା ସଚୈାକ ି
ସ୍ାନଗଡୁକି ମଧ୍ୟ ରାେଲତା ଗଡୁକିସର ଲୁଚ ିଗଲାଣ।ି େକାଳ 
ଓ ୋନ୍୍ୟ ଭ୍ରମଣସର ଆେଥୁିବା ସଲାକଙ୍କ ୍ାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍ 
ଥିବା ଲକ୍ାଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାୟାମ ଉ୍କରଣଗଡୁକି ମଧ୍ୟ 
ରକ୍ାଣସବକ୍ଣ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ ସହବାକୁ ବେଛି।ି  ବଷ୍ଘାଦସିନ 
ଏହ ି ୍ାହାଡଆି ଅଞ୍ଚଳସର ଅସନକ ବଷିାକ୍ତ େରୀେୃ୍ ର 

ଉ୍ସ୍ତିକୁି ସନଇ ୍ଥଚାରୀ ତଥା ୍ର୍ଘ୍ୟଟକମାସନ ଭୟଭୀତ 
ସହଉଛନ୍।ି  କୁନ ି୍ଲିାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିମହଳିା ଓ ୍ରୁୁଷ 
ଚାଲବିା ଓ ବ୍ୟାୟାମ ୍ାଇଁ ଆେଥୁିବା ସବସଳ େରୀେୃ୍  
ଦଂଶନରୁ କଛି ି ଅରଟଣ ସହସଲ ସେଥି୍ାଇଁ କଏି ଦାୟୀ 
ରହସିବ ସବାଲ ିସ୍ାନୀୟ ବାେନି୍ଦାମାସନ ଅଭସିରାଗ କରଛିନ୍।ି 
ରଥାଶୀଘ୍ର ସରେମ ୍ାହାଡର ସେୈାନ୍ଦର୍ଘ୍ୟକରଣକୁ ୍ବୂ୍ଘବସ୍ାକୁ 
ସେରାଇ ଆଣବିା ୍ାଇଁ ଦାବ ି ଉଠବିା େହ ଚାଲବିା ୍ଥର 
ଦୁଇ ୍ାଶ୍ୱସର୍ଘ ବଢ ି ଉଠଥିିବା ଅନାବନା ଗଛଲତାକୁ କାଟ ି

େୋ କରାରାଉ। ଏଠାକୁ ଆେଥୁିବା ସଲାକଙ୍କ ୍ାଇଁ ବଶିଦୁ୍ 
୍ାନୀୟଜଳ ଓ ୋଧାରଣ ସଶୈାଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ା ୍ାଇଁ 
ରେଶାେନ ୍କ୍ରୁ ତୁରନ୍ ୍ଦସକ୍୍ ଗ୍ରହଣ କରାରାଉ ସବାଲ ି
ଦାବ ି ଉଠଛି।ି ଏ ସନଇ ନୂତନ ଭାସବ ଜଲି୍ା ୍ର୍ଘ୍ୟଟନ 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅତରିକି୍ତ ଦାୟତି୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରଥିିବା କଳାହାଣ୍ ି
ଜଲିା୍ ୍ର୍ଘ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ େସୁବାଧ ଛତ୍ଆିଙୁ୍କ ୍ଚାରବିାରୁ 
ସେ ଦୁଇଦନି ସହଲା ଜଲିା୍ ଦାୟତି୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ ି ସତଣ ୁ
ଆେନ୍ା ଏକ େପ୍ାହ ମଧ୍ୟସର ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ିରଥାେମ୍ଭବ 

ପ୍ରେମ ପାହାଡ଼ ପରସିରପ୍ର ସଷୃ୍ପି୍ହଲାଣ ିକୃତ୍ମି ଜଙ୍ଗଲ

  ପେତିୟୁକ୍ତ ଅବସ୍ାେ୍ ପାଲଟଛି ି
ବନୟୁଜନ୍୍ଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଳୀ 
  ବଢ୍ଛ ିଜନଅସରନ୍ାଷ

ବାଲମିମଳା, ୨୨ା୯ (ସମସି) 

ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଦାଦନ ଖଟବିାକୁ ରାଇ ରରକୁ 
ଶବସହାଇ ସେରସିଲ ଶ୍ରମକି। ଆଜ ି ଏ୍ର ି
ଏକ ଦୁଃଖଦ ରଟଣା ମାଲକାନଗରି ି ଜଲି୍ା 
ସକାରୁସକାଣ୍ା ବ୍ଲକ ନୀଳାକାସମ୍ବରୁ 
୍ଞ୍ଚାୟତ େଦର ଗ୍ରାମସର ରଟବିା 
ଦ୍ାରା େମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳସର ସଶାକର 
ଛାୟା ସଖଳରିାଇଛ।ି ଆଜକୁି 
ଦୀର୍ଘ ୧୨ ବଷ୍ଘ ୍ସୂବ୍ଘ ଏହ ି ଗ୍ରାମର 
ଉଆଳ ି ଅଧିକାରୀ(୬୦) ନାମକ 
ଜସଣ ବ୍ୟକ୍ତ ି ନଜି ୍ରବିାର 
ରେତସି୍ାଷଣ କରବିା ଲାଗ ି
ବାଧ୍ୟସହାଇ ଆନ୍ଧ୍ରରେସଦଶର ବଶିାଖା 
ଜଲି୍ାର ସ୍ନ୍ଦରୁତ ି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦାଦନ 
ଖଟବିାକୁ ରାଇଥିସଲ। ସେଠାସର ସେ 
ଏକ ଠକିାଦାରଙ୍କ ନକିଟସର ଶ୍ରମକି ରୂସ୍ 
କାର୍ଘ୍ୟକର ିନଜି ରରକୁ ଟଙ୍କା ୍ଠାଉଥିସଲ। 
େବୁଦନି ୍ର ିସେ ନଜିର କାର୍ଘ୍ୟ ୋର ିଗତ 
୨୦ ତାରଖିସର ମଧ୍ୟାହ୍ନସଭାଜନ ନମିସନ୍ 
ନଜି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ସରଳଧାରଣା ମଧ୍ୟ ସଦଇ 
ସେରବିା େମୟସର ହଠାତ୍  ତାଙୁ୍କ ୍ଛ୍ଟୁ 

ଏକ ସରେନ୍  ଧକ୍ା ସଦଇଥିଲା। େଳସର ସେ 
ରଟଣାସ୍ଳସର ହ ିଁ ମତୁୃ୍ୟବରଣ କରଥିିସଲ। 
ସତସବ ମଧ୍ୟାହ୍ନସଭାଜନସର ଉଆଳଙି୍କର 
ବଳିମ୍ବ ସହବାରୁ ତାଙ୍କ େହକମ୍ଘୀମାସନ 
ତାଙୁ୍କ ସଖାଜାସଖାଜ ି ଆରମ୍ଭ କରଥିିସଲ। 

୍ସର ସରଳଧାରଣା କଡ଼ରୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ 
ଜୁଡୁବୁଡୁ ଶରୀର ୍ଡଥିିବା ସଦଖିଥିସଲ। 
ସତସବ ଦୀର୍ଘ ୭ ରଣ୍ା ଉଆଳଙି୍କ ଶରୀର 
୍ଡରିହବିାରୁ ସ୍ନ୍ଦରୁତ ି ସରଳବଭିାଗର 
ସ୍ାଲେି ରଟଣାସ୍ଳସର ୍ହଞ୍ଚ ି ଶବ 
ଉଦ୍ାର କର ି ବ୍ୟବସଛଦ ନମିସନ୍ 
୍ଠାଇଥିସଲ। ଏ୍ସଟ ଗ୍ରାମବାେୀ ଏବଂ 

ନଜି ୍ରବିାର ସଲାସକ ଖବର ୍ାଇ କାନ୍ଦ 
ସବାବାଳ ି ଆରମ୍ଭ କରଥିିସଲ। ସତସବ 
ଉଆଳଙି୍କ ମତୃ ଶରୀରକୁ ନଜି ଗ୍ରାମକୁ 
ଆଣବିା ନମିସନ୍ ଆଥ ଥିକ େମ୍ବଳ ନ ଥିବାରୁ 
୍ରବିାର ସଲାସକ ଚତି୍ସକାଣ୍ା ଏସ୍ ଡି୍ ଓି 

ଅଂଶମୁାନ ଦ୍ଶସିବଦୀଙ୍କ ନକିଟସର 
୍ହଞ୍ଚଥିିସଲ। ଏହ ି ଖବର ଶଣୁବିା 
୍ସର ଏସ୍ ଡି୍ ଓି ଦ୍ଶସିବଦୀ 
ତୁରନ୍ ସେହ ି ବଶିାଖା ଜଲି୍ାର 
ଏସ୍ ୍ ଙି୍କ େହ ସରାଗାସରାଗ କର ି
ଉଆଳଙି୍କ ମତୃ ଶରୀର କ ି୍ ର ି
ନଜି ଗ୍ରାମସର ୍ହଞ୍ଚବି ସେସନଇ 
ବ୍ୟବସ୍ା କରବିା େହ ଠକିାଦାରଙ୍କ 
େହ ସରାଗାସରାଗ କର ି ୨ ଲକ୍ 
ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା େହାୟତା ରାଶ ି

ରେଦାନ କରାଇଥିସଲ। ସେଠାରୁ ଆମ୍ବବୁଲାନ୍ସ 
ସରାସଗ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ସର ଆେ ି
ଉଆଳଙି୍କ ମତୃ ଶରୀର ନଜି ବାେଭବନସର 
୍ହଞ୍ଚବିା ୍ସର  ସଶଷକୃତ୍ୟ କାର୍ଘ୍ୟ 
େମ୍ପନ ସହାଇଥିଲା। ସତସବ ଚତି୍ସକାଣ୍ା 
ଏସ୍ ଡି୍ ଓିଙ୍କ ଏଭଳ ି ବଦାନ୍ୟତାକୁ 
ବଭିନି୍ନ ମହଲସର ରେଶଂୋ କରାରାଇଛ।ି

ମ�ାଷାଗମୁଡୁା,୨୨ା୯(ସମସି)

ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ ଜଲି୍ା ସକାଷାଗମୁଡୁ଼ା ଥାନା 
ଅନ୍ଗ୍ଘତ ସନଗାଁନାର ଗ୍ରାମସର ମଙ୍ଗଳବାର 
େନ୍୍ୟାସର ସ୍ାନୀୟ ଜସଣ  ବୃଦ୍ାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ 
୍ସର ସଲାକମାସନ ମତୃକଙ୍କ ୍ରବିାର 
େଦେ୍ୟଙୁ୍କ ଶବ େତ୍ାର ୍ାଇ ଁଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର 
ଶ୍ମଶାନସର ଶବ େତ୍ାର ୍ାଇ ଁ ବାରଣ 
କରଥିିସଲ। ବସିଶଷ େଚୂନା ଅନୁୋସର 
ସ୍ାଣ୍ଗଡୁା ୍ଞ୍ଚାୟତର ସନଗାଁନାର ଗାଁର 
୍ଶୁ୍ଘରାମ ହରଜିନଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ମଙ୍ଗଳବାର 
ମତୁୃ୍ୟ ସହାଇଥିଲା । ୍ଶୁ୍ଘରାମ ଓ ତାଙ୍କ 
୍ରବିାର ସଲାସକ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମସର ଥିବା 
ଶ୍ମଶାନସର େବେତ୍ାର କରବିା ୍ାଇଁ 
ରେସୁ୍ତ ସହବା େମୟସର ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର 
ସଲାକମାସନ ବାରଣ କରଥିିସଲ । ରାହାକୁ 
ସନଇ ଆଜ ି ବୁଧବାର ୍ଶୁ୍ଘରାମ ଓ ତାଙ୍କ 

୍ରଜିନ ସକାଷାଗମୁଡୁ଼ା ଥାନାସର ଏକ 
ଲଖିିତ ଅଭସିରାଗ କରଥିିସଲ। ଏହ ି
ଅଭସିରାଗକୁ ଭତି୍କିର ିଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ 
ଆସଲାକ ରେୋଦ ସଭାଇ ଏକ ଟମି 
େହ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମସର ୍ହଞ୍ଚଥିିସଲ । 
ସକାଡ଼ଙି୍ଗା ତହେଲିଦାର ଶଵି ରେୋଦ 
୍ଟନାୟକ ଖବର ୍ାଇ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମସର 
୍ହଞ୍ଚଥିିସଲ । ତହେଲି ଓ ସ୍ାଲେି 
ଉଭୟଙ୍କ ବୁଝାମଣାସର ଆଜ ିେନ୍୍ୟା ୪ଟା 
ସର ରୋୟ ୨୩ରଣ୍ା ବ୍ୟବଧାନ ୍ସର 
୍ଶୁ୍ଘରାମ ହରଜିନଙ୍କ ବୃଦ୍ା ମା’ଙ୍କ ଶବ 
େତ୍ାର ସହାଇଥିଲା । ଏହ ି ଵଷିୟ ସର 
ସକୌଣେ ିମକଦ୍ମା ରୁଜୁ ନ କର ିଆସ୍ାଷ 
େମାଧାନସର ଗ୍ରାମବାେୀଙୁ୍କ ବୁଝାଇ ଶବ 
େତ୍ାର ସହାଇଛ ି ସବାଲ ି ସକାଷାଗମୁଡୁ଼ା 
ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ଆସଲାକ 
ରେୋଦ ସଭାଇ େଚୂନା ସଦଇଛନ୍ ି ।

 � ୨୩ ଘଣ୍ା ପଡ଼େିହଲିା ଶବ
ବୁଝାମଣା ପପ୍ର ପ୍ହଲା ଶବସତ୍ାର

ଦଶମନ୍ତପରୁ, ୨୨ା୯(ସମସି): 
ସକାରା୍ଟୁ ଜଲି୍ା ଦଶମନ୍୍ରୁ 
ବ୍ଲକ ଲୁଲ୍ା ୍ଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତି ଲୁଲ୍ା 
ଗ୍ରାମ ନକିଟସର ବୁଧବାର 
େକାଳୁ ଏକ ମମ୍ଘନୁ୍ଦ 
େଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରଟଛି ି l  
ଏକ ସବାସଲସରା ରାତ୍ୀଙୁ୍କ 
ସନଇ ସକାରା୍ଟୁ 
ଅଭମିସୁଖ ରାଉଥିବାସବସଳ ଲୁଲ୍ା ଗାଁ ନକିଟସର ଗାଡ଼ ି ଭାରୋମ୍ୟ ହରାଇ 
ରାସ୍ା ତଳକୁ ଖେ ି ୍ଡବିାରୁ ଗାଡ଼ସିର ଥିବା ରୋୟ ୨୦ ରାତ୍ୀ ଆହତ ସହାଇଛନ୍ ି l  
ଆହତ ମାନଙୁ୍କ ସ୍ାନୀୟ ସଲାସକ ରେଥସମ ଉଦ୍ାର କର ିଦଶମନ୍୍ରୁ ସଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ୟସକନ୍ଦ୍ରସର 
ଭତ୍ ିକରଥିିବା ଜଣା୍ଡଛି ିl ଆହତମାସନ ସହସଲ ସୋମନାଥ ନାୟକ, ନବୀନ କମାର, 
ବନତିା ସଗୌଡ଼, ୍ ଶୁ୍ଘରାମ ସଗୌଡ଼, ଗବରୁ  ନାୟକ, ଟାକୁ ୋଉନଁ୍ା, ତଲିାଇ ୋଉନଁ୍ା, ସଦସବନ୍ଦ୍ର 
ନାୟକ, ବନମାଳୀ ନାୟକ, ଚନ୍ଦ୍ର ସବନ୍ୟା, େଶୁୀଲ ସବନ୍ୟା, ମାଲନ୍ ି ସଖାେ୍ଲା, ହର ି
ସଖାେ୍ଲା, େହସଦବ ନାୟକ, େୁଲ ମଦୁୁଲ,ି ଭଗବତୀ ସଖାେ୍ଲା, େନୁାମ ୋଉନଁ୍ା, ଧବଲୁ 
ନାୟକ,ସଗାମତ ିନାୟକ, ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ଦ୍ାନ l ସ୍ାଲେି ରଟଣାର ତଦନ୍ କରୁଥବା ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି

ପ୍ବାପ୍ଲପ୍ରା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ; ୨୦ ଆହତ

ନବରଙ୍ଗପରୁ, ୨୨ା୯ (ସମସି)

ଭୂମହିୀନ ହତିାଧÒକାରୀ େଏିଚ. ଲକ୍ଷୀ ଜସଣ କକ୍ଘଟ 
ସରାଗୀ । ନବଗଙ୍ଗ୍ରୁ ହୀରଲ୍ୀ ତଳୋହ ି ନକିଟସର 
େରକାରୀ ଜମସିର ୍ଲଥିିନ ୍କାଇ ରର କର ିରହଛିନ୍ ି।  
ଗତ ୧୧ ବଷ୍ଘ ତସଳ େ୍ଶାମୀ େ.ିଏଚ ଇଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ୟ ୍ସର ୍ଅୁ େ.ିଏଚ ରଞ୍ଜନ େହ ରହ ି ଆେଛୁନ୍ ି ।  
ନଜିର ସବାଲ ି ସକହ ି ନ ଥିବା ସବସଳ ବା୍ ସଛଉଣ୍ 
ରଂଜନ ସହଉଛ ି ମାଆର ଏକ ମାତ୍ ୋହା ଭରୋ । 
୨୦୧୭ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରଖି ଦନି ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍କ ଅଭସିରାଗ 
ରେସକାଷ୍ସର କମ ି ଓ ଆବାେ ସରାଜନାସର ରର ଖସଣ୍ 
୍ାଇଁ ଲଖିିତ ଭାସବ ନସିବଦନ କରଥିିସଲ । ଜଲି୍ା୍ାଳ 
ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ ତହେଲିଦାରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଅଭସିରାଗ 
୍ଠାଇ ସଦଇଥିସଲ । ୍ସର ତହେଲି ୍କ୍ରୁ ଭୂମହିୀନ 
ଲକ୍ଷୀଙୁ୍କ ୨ ସେଣ୍ଟ୍ର ଜମ ି୍ଟ୍ା ରେଦାନ କରାଗଲା । ସଦଓଳା 
ରାଜସ୍ଵ େକ୍ଘଲ ଅଧୀନ ବତ୍୍ଘମାନର ଅଗ୍ି୍ ରୁ ୍ଂଚାୟତ 

ସକାଭଡି େ୍ଶାସ୍୍ୟ ସକନ୍ଦ୍ର ରାସ୍ାକଡ଼ସର ସଦଓରା ରାଜସ୍ 
ନରିୀକ୍କ ରର ତଆିର ି କରବିା ୍ାଇଁ ଜମ ି ଚହି୍ନଟ କର ି
ସଦଇଥିସଲ । ସେଠାସର ସେ ରର ତଆିର ି କରବିା 
୍ବୂ୍ଘରୁ ଅନ୍ୟଜସଣ ଭୂମହିୀନ ଉକ୍ତ ସ୍ାନସର ରର ତଆିର ି
କସଲ । ତା’ ୍ାଖକୁ ଲାଗଥିିବା ଜମ ିସଦଖାଇ ଦଆିଗଲା 
୍ସର ସେ ଜମକୁି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ହତିାଧÒକାରୀକୁ ସଦଖାଇ 
ଦଆିଗଲା । ଏସବ କଛି ି ଦୂରସର ରାଜେ୍ଶ ବଭିାଗ କମ ି
ସଦଖାଇ ସଦବା ୍ସର ସେଠାସର ସେ ମଳୂଦୂଆ ୍ାଇଁ 
ସଖାଲବିା େହ ୍ଥର ୍କାଇଛନ୍ ି । ବତ୍୍ଘମାନ ରାଜେ୍ଶ 
ନରିୀକ୍କ ସେହ ି ସ୍ାନସର ରର ତଆିର ି କରବିାକୁ ମନା 
କରବିା େହ ଅନ୍ୟ ଜସଣ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ସେହ ି ଜମ ି
ଦଆିରାଇଥିବା କହଛିନ୍ ି ସବାଲ ି ଲକ୍ଷୀ କହଛିନ୍ ି ।  
୪ଥ୍ଘ ଓ ୫ମ ସଶ୍ରଣୀ ୍ର୍ଘ୍ୟନ୍ ୍ଅୁ ରଂଜନ େନି୍ଗିଡୁା 
ବାଳାଶ୍ରମସର ୍ାଠ ୍ଢୁଥିଲା । ମାଆ ଲକ୍ଷୀର ହାତ 
ଭାଙ୍ଗିରବିା, ରକ୍ତହୀନତାର ଶକିାର ସହବା ଓ କକ୍ଘଟ 
ସରାଗସର ୍ୀଡତି ସହବା ୍ସର ୍ଅୁ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ ି

ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ ଏକ୍ସସବାଡ୍ଘ ବଦି୍ୟାଳୟସର ୍ାଠ ୍ଡୁଛ ି।  
ଏସବ ରଂଜନର ୮ମ ସଶ୍ରଣୀ । ରଂଜନ ଜଲି୍ା ଶଶି ୁ

େରୁକ୍ା ବଭିାଗ ୍କ୍ରୁ ୍ଷୃ୍ସ୍ାଷଣ ରାଶ ି୨ ହଜାରଟଙ୍କା 
େହ ଲକ୍ଷୀ ବଧିବା ଭତ୍ା ୫ଶହଟଙ୍କା ୍ାଉଛନ୍ ି। ଏଥିସର 
ନଜିର ଔଷଧ୍ତ୍ ଓ େହ ମାଆ- ୍ଅୁ ଚଳୁଛନ୍ ି । ୍ଅୁ 
ରଂଜନ ରସର ସରାସଷଇ କରବିା , ମାଆର ସେବା 
େହ ୍ାଠ ୍ଢୁଛ ି। ରେଶାେନ ତଥା େରକାର ସମା ଭଳ ି
ଭୂମ ି ହୀନଙୁ୍କ ରର ଡହି ସରାଗାଇ ସଦସଲ । ସତସବ 
ରର ତଆିର ି କରବିାକୁ ଜମ ି ଚହି୍ନଟ ଲାଗ ି ରେଶାେନଙୁ୍କ 
େହାୟତାର ହାତ ବଢାଇବାକୁ ଅନୁସରାଧ କରଛିନ୍ ି ।  
ରର ତଆିର ି କରବି ି ନା ୍ଲିାର ଭବଷି୍ୟତ କଥା ଚନି୍ା 
କରବି ି , ନଜିର ସବାଲ ି ସକହ ି ନଥିବାରୁ ଏହଭିଳ ି
େମେ୍ୟା ସଭାଗଛୁ ି ସବାଲ ି ସନହୁରା ସହାଇଥିସଲ । 
ଏସନଇ ରାଜସ୍ ନରିୀକ୍କ ବଜିୟ ମାଝୀଙୁ୍କ ୍ଚାରବିାରୁ 
ଜମ ି ଚହି୍ନଟ(ଡମିାରସକେନ ) ୍ାଇଁ ୧୫ ତାରଖିସର 
ତହେଲିସର ଆସବଦନ ସହାଇଛ ି । ରାଜେ୍ଶ ବଭିାଗ 
ଓ ସ୍ାଲେିଙ୍କ ଉ୍ସ୍ତିସିର ହତିାଧଇକାରୀଙ୍କ କମ ି
ଚହି୍ନଟ କର ି ସଦଖାଇ ଦଆିରବି ସବାଲ ି କହଛିନ୍ ି ।

ପଲଥିିନ ତପ୍େ କଟୁଛ ିଜୀବନ 

ଦାଦନ ଖଟବିାକ୍ ଯାଇ ଶ୍ରମକି ମତୃ

ବଦାନ୍ୟତା ପ୍ଦଖାଇପ୍ଲ ଚତି୍ପ୍କାଣ୍ା ଏସ୍ ଡପିଓି ମ�ାଟପାଡ, ୨୨ା୯(ସମସି): ଓଡଶିା 
େରକାରଙ୍କ ନଷି୍ପତ୍ ିକ୍ରସମ ଏହବିଷ୍ଘ ସହବାକୁ 
ରାଉଛ ି ସକନୁ୍ଦଗଡୁାଠାସର  ଦୁଗ୍ଘା୍ଜୂା। 
ସରଉଁଥି୍ାଇଁ େମସ୍ ସକନୁ୍ଦଗଡୁା ବାେନି୍ଦାଙ୍କ 
ମନସର ସଖଳରିାଇଛ ି ଖେୁରି ଲହରୀ l 
ସଗାଟଏି ବଷ୍ଘର ବରିାମ ୍ସର ରେତବିଷ୍ଘ 
୍ର ି ଏହ ି ବଷ୍ଘ ମଧ୍ୟ ମା’ଙ୍କ ଦୁଗ୍ଘା୍ଜୂା 
େକାସଶ ସକାଟ୍ାଡ଼ ବଜି୍ା୍ତି ଅଞ୍ଚଳ 
୍ରଷିଦର ସକନୁ୍ଦଗଡୁାଠାସର ଆଜ୍ାମାଳ 
ମଳିରିାଇଛ ିl ଏଠାସର ମା ୍ରସଦଶୀନୀଙୁ୍କ 
ଗ୍ରାମସଦବୀରୂସ୍ ସକନୁ୍ଦଗଡୁାବାେୀ ୍ଜୂା 
କରଆିେଛୁନ୍ ିଏବଂ ସରସକୌଣେ ିୋମାଜକି 
ବା ୋମହୂକି କାର୍ଘ୍ୟକ୍ରମର ରୋରମ୍ଭ କରବିା 
୍ବୂ୍ଘରୁ ମା’ଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ାମାଳ ସନଇ କାର୍ଘ୍ୟ 

ରୋରମ୍ଭ କରାରବିାର ୍ ରମ୍ପରା ଚାଲଆିେଛୁ ିl  
ଦୀର୍ଘ ୨୦ବଷ୍ଘ ସହଲା ସକନୁ୍ଦଗଡୁାବାେୀ 
ଦୁଗ୍ଘା୍ଜୂା କର ି ଆେଛୁନ୍ ି ଏବଂ ମା’ଙ୍କ 
ଆଜ୍ାମାଳ ସନଇ ୍ଜୂା କମ୍ଘ େବୁ ଆରମ୍ଭ 
କରଥିାନ୍ ିl ସତଣ ୁ  ସେହ ି୍ରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ା 
କର ି ମା’ଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ାମାଳ ୍ାଇବା ୍ାଇଁ 
୍ଜୂା ଅର୍୍ଘନା କରାରାଇଥିଲା ଓ ମା’ଙ୍କ 
ଆଜ୍ାମାଳ ରୋପ୍ ି ସହାଇଥିଲା l ଏହା୍ସର 
ଦୁଗ୍ଘା୍ଜୂାକୁ ଏହ ିକସରାନା କାଳସର କ ି୍ ର ି
କାର୍ଘ୍ୟକ୍ମ କରସିବ ସବାଲ ି୍ ଚାର ିବୁଝବିାରୁ 
ମା’ ୍ରସଦଶନିୀ ଦୁଗ୍ଘା୍ଜୂା କମଟି,ି 
ସକନୁ୍ଦଗଡୁାର େଭା୍ତ ି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ 
ୋହୁଙ୍କ କହଥିସଲ, େରକାରଙ୍କ ନୟିମ 
ମାନ ି ଏହ ି ୍ଜୂା କାର୍ଘ୍ୟକ୍ରମ କରାରବି l

ପ୍କନୁ୍ଗଡୁ଼ା ଦୁଗ୍ଘାପଜୂା ଲାଗ ିମେିଲିା ଆଜ୍ାମାେ

ଝରଗିାଁ, ୨୨ା୯(ସମସି)

ରାଜ୍ୟ  େରକାରଙ୍କ ଅଭନିବ ସରାଜନା କ୍ରସମ ହାଇସ୍ଲୁ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍କ 
ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ା ବ୍ୟବସ୍ା ଓ ଦକ୍ତା ବକିାଶ ୍ାଇଁ ଆନୁେଙ୍ଗକି େବୁଧିା 
ସରାଗାଇ ସଦବା ଲାଗ ି ବଦି୍ୟାଳୟ ରୂ୍ାନ୍ରଣ ରେକ୍ରୟିା ଆରମ୍ଭ 
ସହାଇରାଇଛ।ି ବଦି୍ୟାଳୟ ଗଡୁକିର ରୂ୍ସରଖ ବଦଳାଇବା ୍ାଇଁ 
ସଗାଟଏି ବଦି୍ୟାଳୟ ୍ଛିା ୬୦ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ସରାଗାଇଅଛନ୍।ି 
ଏହ ିସରାଜନାକ୍ରସମ ଝରଗିାଁ ସନାଡାଲ ହାଇସ୍ଲୁକୁ ୋମଲି କରାରାଇ 
ଏହ ି େବ୍ଘ୍ରୁାତନ ବଦି୍ୟାଳୟର ରୂ୍ସରଖସର ବରିାଟ ୍ରବିତ୍୍ଘନ 
ଆଣବିାକୁ କାର୍ଘ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ସହାଇରାଇଛ।ି ଆଜ ି ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ 
ଜଲି୍ା୍ାଳ ଅଜତି କୁମାର ମଶି୍ର ଦନିକିଆି ଝରଗିାଁ ବ୍ଲକ ଗସ୍ କର ିସମା 
ସ୍ଲୁ ଅଭରିାନସର ନମି୍ଘାଣ ସହଉଥିବା ସ୍ାଟ୍ଘ କ୍ଲାେ କାର୍ଘ୍ୟ ତଦାରଖ 
କର ି କାର୍ଘ୍ୟର ଗଣୁବତ୍ା େହତି ଶୀଘ୍ର ୋରବିା ୍ାଇଁ ବଭିାଗୀୟ 
ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ତାଗଦି କରଥିିସଲ। ସଶ୍ରଣୀ କକ୍ସର ୍ହଞ୍ଚ ିବଦି୍ୟାଥ୍ଘୀଙୁ୍କ 

୍ାଠ ୍ଢାଇବା େହତି ବଦି୍ୟାଳୟସର ଆବଶ୍ୟକତା େମ୍ପକ୍ଘସର 
ଆସଲାଚନା କରଥିିସଲ। ଆଉ େମସ୍ ବଦି୍ୟାଥ୍ଘୀଙୁ୍କ ଏସବ ଖେୁ ି ତ 
ସବାଲ ି ରେଶ୍ନ କରଥିିସଲ। ଜଲି୍ା୍ାଳ ଆଜ ି ୍ାଠ ୍ଢାଇବା ୍ସର 
ବଦି୍ୟାଥ୍ଘୀମାନଙୁ୍କ କଛି ି ରେଶ୍ନ କରଥିିସଲ, ଆଉ ନବମ ସଶ୍ରଣୀର ଛାତ୍ 
କ୍ୀରଦ ମାଝୀଙ୍କ ଉତ୍ରସର ଖେୁ ି ସହାଇ ଜଲି୍ା୍ାଳ ନଜି ୍ସକଟରୁ 
କଲମ କାଢ ିଉ୍ହାର ସଦଇ ଉତ୍ାହତି କରବିା େହତି ମନ ଲଗାଇ 
୍ଢବିା ୍ାଇଁ କହଥିିସଲ। ରାହାକ ି େମସ୍ ଛାତ୍ ଛାତ୍ୀ ଙୁ୍କ ଖେୁ ି
ସଦଇଥିଲା। ତତେହତି ମନସରଗା ଏବଂ ଏେଏେେ ିସରାଜନା ସର 
ସହଉଥିବା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍୍କୁ ମଧ୍ୟ ୍ରଦିଶ୍ଘନ କର ି ସଦଖିଥିସଲ।  
ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍କ ଏହ ି ଗସ୍ େମୟସର ଝରଗିାଁ ବଡିଓି େତ୍ୟ ନାରାୟଣ 
ସମସହର,ତହେଲିଦାର ହୃଷୀସକଶ ଗଣ୍,େହକାରୀ ରନ୍ତୀ ରେୟିଙ୍କା 
ଗଣ୍,ସବୈଷୟକି ୍ରାମଶ୍ଘଦାତା ଓସ୍୍ା ବଚିତି୍ାନନ୍ଦ ୍ାଣଗି୍ରାହୀ,ରନ୍ତୀ 
ବସିନାଦ କୁମାର ସବସହରା,େଞ୍ଜୟ ସଲଙ୍କା,ଶବିରାମ ଶତ୍ଥୀ 
ଏବଂ ବଦି୍ୟାଳୟ କତୃ୍୍ଘ୍କ୍ ରେମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ରହଥିିସଲ।

ନାରାୟଣପାଟଣା, ୨୨।୯(ସମସି)

ସକାରା୍ଟୁ ଜଲି୍ା ନାରାୟଣ୍ାଟଣା 
କୃଷ ି ବଭିାଗ ଅେିେ ଅାଗସର  ଆଜ ି
ସକାରା୍ଟୁ ଆଞ୍ଚଳକି ୍ରବିହନ 
ବଭିାଗ ତରେରୁ ଅଚାନକ   
ଏମଭଆିଇ ସଚକଙି୍ଗ କରାରାଇଛ।ି 
ରେସତ୍ୟକ ଦୁଇଚକଆି ଓ ଚାର ି
ଚକଆି ରାନବାହନର ସଚକଙି୍ଗ 
କରାରାଇଥିଲା। ବନିା ସହଲସମଣ୍ସର 
ରାଉଥିବା ବାଇକ ଚାଳକ ଓ ବନିା 
ସବଲଟେ ଲଗାଇ ରାଉଥିବା ଚାର ି
ଚକଆି ଗାଡଗିଡୁକୁି ଅଟକାଇ 
ୋଇନ ଆଦାୟ କରାରାଇଛ।ି ବନିା 
ସହଲସମଣ୍ସର ବାଇକ ଧର ିରାଉଥିବା 
କଛି ି ଅମାନଆି ଚାଳକମାସନ ଏମ୍ 
ଭଆିଇ େହ ରକୁ୍ତତିକ୍ଘ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ 

ସଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିଲା। ମାତ୍ ଅସଢଇ 
ରଣ୍ା ସଚକଙି୍ଗସର ଅସନକ ଚାଳକ 
ଧରା୍ଡଥିିବା ସବସଳ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 
ଏକ ଲକ୍ ଉସଣଇଶ ହଜାର  ଟଙ୍କା 
ଚାଲାଣ କର ି ୋଇନ ଆଦାୟ 
କରାରାଇଥିବା ସକାରା୍ଟୁ ଆେଷି୍ାଣ୍ 
ଏମ୍ ଭଆିଇ ୍ ି ଏନ୍ ରାଓ କହଛିନ୍।ି 
ସ୍ାନୟି ବ୍ଲକସର ଅସନକ ନାବାଳକ 
ବାଇକ ଧର ି ବଜାରସର  ଦୃତ 
ଗତସିର ଚଳରେଚଳ କରୁଥିବା ସବସଳ 
ୋଧାରଣ ସଲାକଙ୍କ ୍ାଇଁ େମେ୍ୟା 
େଷୃ୍ ି ସହଉଛ।ି ଏହଭିଳ ି ଅଚାନକ 
ସଚକଙି୍ଗକୁ େବୁ ମହଲସର ରେେଂୋ 
କରାଜାଇଛ।ି ଏହ ି ରାନବାହାନ 
ସଚକଙି୍ଗ େମୟସର ନାରାୟଣ୍ାଟଣା 
ଥାନା ଏସ୍ ଆଇ ଡ ି ଏନ୍ ମଜୂ୍ଘା,େକୁ୍ରା 
ମାଢ,ି ୋଧବ ଜାନୀ ୋମଲି ଥିସଲ।

ଯାନବାହନ ପ୍ଚକଂି ସହ ଜରମିାନା ଆଦାୟ

ଜଲି୍ାପାେଙ୍କ ଝରଗିାଁ ବ୍ଲକ ଗସ୍ତ

ଡାବୁଗାଁ, ୨୨ା୯(ସମସି)| ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ 
ଜଲି୍ା ବସିଜ୍ ି ରବୁସମାର୍୍ଘାର ରେଥମ 
କାର୍ଘ୍ୟକାରଣିୀ ସବୈଠକ ଡାବୁଗାଁ ଶ୍ରୀନବିାେ 
କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍୍ ୍ରେିରସର ଅନୁଷ୍ତି 
ସହାଇରାଇଛ।ି ଜଲି୍ା ରବୁସମାର୍୍ଘା େଭା୍ତ ି
ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାସର  
ଆସୟାଜତି କାର୍ଘ୍ୟକ୍ରମସର େମ୍ାନତି ଅତଥିି 
ଭାସବ ରାଜ୍ୟ ରବୁସମାର୍୍ଘା ଉ୍େଭା୍ତ ି
ନୀଳାଦ୍ ି ୍ାତ୍, ରାଜ୍ୟ ରବୁସମାର୍୍ଘା 
ସକାଷାଧ୍ୟକ୍ େସନ୍ାଷ ମହା୍ାତ୍ , ଜଲି୍ା 
ବସିଜ୍ ିେଭା୍ତ ିଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର  ବସିଶାଇ, 
ଉମରସକାଟ ବଧିାୟକ ନତି୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍, 
ଜଲି୍ା ରବୁସମାର୍୍ଘା ରେଭାରୀ  ହମିାଂଶ ୁ ୍ଣ୍ା, 
ରାଜ୍ୟ କାର୍ଘ୍ୟକାରଣିୀ େଭ୍ୟ ରସମଶ 
ୋହୁ, ସଗୌରୀ ଶଙ୍କର ମାଝୀ, ୍ବୂ୍ଘତନ 
ଜଲି୍ା ରବୁସମାର୍୍ଘା େଭା୍ତ ି କାହୁ୍ନ ଚରଣ 
ଦାଶ ରେମଖୁ ଉ୍ସ୍ତ ଥିସଲ ।   ଆଗାମୀ 
ସ୍ୌର ନବି୍ଘାଚନ ତଥା ତ୍ସି୍ରୀୟ ୍ଞ୍ଚାୟତ 
ନବି୍ଘାଚନସର ରବୁସମାର୍୍ଘାର ୋଂଗଠନକି ଓ 
କାର୍ଘ୍ୟ ସଶୈଳୀ େମ୍ବନ୍ସର ରାଜ୍ୟ ରବୁସମାର୍୍ଘା 
ଉ୍େଭା୍ତ ି ନୀଳାଦ୍ ି ୍ାତ୍ ବସୃି୍ତ 
ଭାସବ ରବୁବଗ୍ଘଙୁ୍କ ମନ୍ତ ସଦଇଥିସଲ ।  
ନବି୍ଘାଚନସର ରବୁକମାସନ ହ ିଁ ଉତ୍ମ 
ମାଗ୍ଘଦଶ୍ଘନ କରସିବ ସବାଲ ି କହଥିିସଲ।  
୍ଞ୍ଚାୟତ ଓ ସ୍ୌର ନବି୍ଘାଚନ ୍ବୂ୍ଘରୁ 

ଜଲି୍ାର େମସ୍ ବ୍ଲକର ମଣ୍ଳ ରବୁସମାର୍୍ଘା 
କାର୍ଘ୍ୟକତ୍୍ଘାଙୁ୍କ ରେଧାନମନ୍ତୀ ଆବାେ 
ସରାଜନାସର ଦୁନ୍ଘୀତ ି ରେେଙ୍ଗସର ୍ଞ୍ଚାୟତ 
ସରରାଉ େହ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍କ ବଭିନି୍ନ 
ଜନହତିକର ସରାଜନା ସଲାକଙ୍କ ନକିଟସର 
୍ହଞ୍ଚଛି ି କ ି ନାହ ିଁ ତଥା ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍କ 
ବଭିନି୍ନ ସଲାକାଭମିଖୁୀ ସରାଜନାକୁ 
ବହୁଳ ରେଚାର ଓ ରେୋର କରବିାକୁ  
ଉମରସକାଟ ବଧିାୟକ ଗଣ୍ କହଥିିସଲ ।  
ଜଲି୍ା େଭା୍ତ ି ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବସିଶାଇ 
ତୃଣମଳୂ ସ୍ରସର ରବୁସମାର୍୍ଘା େଂଗଠନକୁ 
େଦୃୁଢ କରବିାକୁ ୍ରାମଶ୍ଘ ସଦଇଥିସଲ।  
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଡାବୁଗାଁ ବସିଜ୍ରି 
ବରଷି୍  ସନତା ଦବିାନ େଂି, ଡାବୁଗାଁ 
ମଣ୍ଳ େଭା୍ତ ି ସଜ ରାଜସଶଖର ରାଓ, 
ଡାବୁଗାଁ ମଣ୍ଳ ରବୁସମାର୍୍ଘା େଭା୍ତ ି
ୱାଇ ରାଜସଶଖର ରାଓ, ସବାରଗିାଁ ମଣ୍ଳ 
ରବୁସମାର୍୍ଘା େଭା୍ତ ି ମନସବାଧ ଭତରା, 
ମସହଶ ରାୟ ୍ାତ୍, ନସରଶ େଂି ତଥା 
ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ ଜଲି୍ାର ୨୬ ସଗାଟ ିସଜାନର 
ରବୁସମାର୍୍ଘା ମଣ୍ଳ େଭା୍ତ,ିେମ୍ପାଦକ 
ଓ କାର୍ଘ୍ୟକତ୍୍ଘା ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ । େମସ୍ 
କାର୍ଘ୍ୟକ୍ରମକୁ ନବରଙ୍ଗ୍ରୁ ଜଲି୍ା 
ରବୁସମାର୍୍ଘା ୋଧାରଣ େମ୍ପାଦକ ଶଭୁଜତି 
୍ାଣଗି୍ରାହୀ ୍ରଚିାଳନା କରଥିିସଲ।

ବପି୍ଜପ ିଯବୁପ୍ମାର୍୍ଘାର ଜଲି୍ା କାଯ୍ଘ୍ୟକାରଣିୀ ପ୍ବୈଠକ

ସନୁାମବଡା, ୨୨ା୯ (ସମସି) : 
ସକାରା୍ଟୁ ଜଲି୍ା େନୁାସବଡା ସ୍ତି 
ହନୁମାନ ବଜାର ଛକ ନକିଟସର 
ଥିବା ଏକ ସରେନ ଭାଙ୍ଗରିାଇ ଦୁଇମାେ 
ଧର ି ରାସ୍ା ଉ୍ସର ଅ୍ରଷି୍ାର 
ଜଳ ରେବାହତି ସହଉଛ।ି ଏହାର 
ମରାମତ ି କରାରାଉ ନ ଥିବା 
କଥା ଗତ ୧୯ ତାରଖି ସଦୈନକି 
“େକାଳ” ଖବରକାଗଜସର ରେକାଶ 
କରାରାଇଥିଲା। ଆଜ ି େନୁାସବଡା 

ସ୍ୌର୍ରଷିଦ ତରେରୁ ରାସ୍ା 
ଉ୍ସର ରେବାହତି ସହଉଥିବା 
ଆବଜ୍ଘନାକୁ େୋ କରାରବିା େହ 
ସରେନସର ଭଙ୍ଗାଥିବା ସ୍ାନସର 
୍ଥର ଓ ମାଟ ି ଦ୍ାରା ବନ୍ଦ କରାରାଇ 
ସବାହୁଥିବା ୍ାଣକୁି ସରାକାରାଇଛ।ି 
ଖବୁଶୀଘ୍ର ଏହା େହ େହରସର ଥିବା 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ସରେନଗଡୁ଼କିର 
ମଧ୍ୟ  ମରାମତ ି  କରାରବି ସବାଲ ି
ସ୍ୌର୍ରଷିଦ ତରେରୁ କୁହାରାଇଛ।ି

ଖବେ ପ୍ରକାଶ ପରେ ରେତା ପଶଲିା

ପ୍ରେନ୍ ରୁ ଆବଜ୍ଘନା ସଫା କରାଗଲା



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

ସାମସନଙୁ୍ ୧୨ 
ଲକ୍ଷ ଜ�ମିାନା

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

ରକାଚ୍ ଙୁ୍ 
ଛାଡ଼ରିଲ ହାରଲପ

େୁଚତାବରଷ୍, ୨୨ତା୯(ଏବଜନ୍ସ)ି: େଶି୍ୱ
ମତାନ୍ୟତତାର ପେୂ୍ଷତନ ଏକନମ୍ବର
ବଖଳତାଳି ବରତାମତାନଆିର ସବିମତାନତା
�ତାବଲପଓବକତାଚ୍ଡତାବରନକତା�ଲିଙ୍କ
ମଧ୍ୟବର େବିଛେଦ ଘଟଛି।ି ଉେୟ
୬ େଷ୍ଷ ଧରି କତାମ କରୁଥିବଲ।
କତା�ଲିଙ୍କ ପ୍ରେକି୍ଷଣବର ୨୯ େଷ୍ଷୀୟ
�ତାବଲପ ୨୦୧୮ ବରେଞ୍ଚ ଓପନ ଜତି
ତତାଙ୍କ କ୍ୟତାରୟରର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରତାଣ୍ସଲେତାମ
ଟତାଇଟଲ �ତାସଲ କରଥିିବଲ।
ବତବେ ଏ�ି ସଜିନି ବେଷବର
କତା�ଲି ନଜି ପରେିତାର ସ� ଅଧିକ
ସମୟ ବଦେତାକୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରଲଆିନ୍ ବକତାଚ୍
କତା�ଲି�ତାବଲପଙ୍କ�ତାତଛତାଡ଼ଥିିବଲ।
ପବର ୨୦୧୯ ଡେଲେ୍୍ୟଟଏି ଫତାଇନତାଲ୍ସ
ପେୂ୍ଷରୁ ଉେୟ ଏକତ୍ ବ�ତାଇଥିବଲ।
କତା�ଲିଙ୍କ ପ୍ରେକି୍ଷଣବର �ତାବଲପ
ପ୍ରଥମ ତନିେିଷ୍ଷର ଦୁଇଟି ସଜିନିବର
େଶି୍ୱମତାନ୍ୟତତାରଏକନମ୍ବରଓ୨୦୧୮
ଅବଷ୍ଟ୍ରଲଆିନ୍ ଓପନ ଫତାଇନତାଲବର
ପ୍ରବେେକରଥିÒବଲ।

ଟ.ି ନଟ�ାଜନ୍  
କର�ାନା ଆକ୍ାନ୍ତ

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

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

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

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

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

ଅଡୁଆର� ମାଲଦ୍ଧନ ସାମଏୁଲ୍ସ

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

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

େଡ଼ ବସ୍ତାର କରେିତାବର ଅଟକତାଇଥିବଲ।
ଜେତାେବର ୧୩୫ ରନର ବଛତାଟଆି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ
ପଛିତା କରଥିିେତା ଋଷେ ପନ୍ଙ୍କ ବନତୃତ୍ୱତାଧୀନ
ଦଲିେୀ ୧୭.୫ ଓେରବର ଦୁଇଟି େିବକଟ୍ �ରତାଇ
ଲକ୍ଷ୍ୟ �ତାସଲକରି ବନଇଥÒଲତା। ବଶ୍ରୟସଆୟତାର
୪୭ ଓ ପନ୍ ୩୫ ରନ୍ର ଅପରତାଜତି ଇନଂିସ
ବଖଳି ଦଲିେୀକୁ ସ�ଜ େଜିୟ ବଦଇଥÒବଲ।
ଅନ୍ୟମତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଦୁଇ ଓପନର ପଥୃ୍ବୀ
ସ ୧୧ ଓ େଖିର ଧତାେନ ୪୨ ରନ କରି
ଆଉଟ୍ ବ�ତାଇଥÒବଲ। �ତାଇଦରତାେତାଦ
ପକ୍ଷରୁ ଖଲଲି ଅ�ମ୍ଦ ଓ ରଦଦି ଖତାନ୍
ବଗତାଟଏି ବଲଖତାଏଁ େବକଟ ବନଇଥÒବଲ।
ଏଥÒସ�୯ ମ୍ୟତାଚ୍ରୁ ସପ୍ତମ େଜିୟ �ତାସଲ
କରି ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ସ� ଦଲିେୀ ବଟବ୍ଲ
ତତାଲକିତାର େୀଷ୍ଷକୁ ଉଠଛି।ି �ତାଇଦରତାେତାଦ
ଅଷ୍ମ ମ୍ୟତାଚ୍ରୁ ସପ୍ତମ ପରତାଜୟ ସ�
ସେ୍ଷନମି୍ନ ସ୍ତାନବର ଅପରେିର୍୍ଧିତ ର�ଛି।ି

ମ୍ୟତାଚବର ଟସ୍ ଜତିି ପ୍ରଥବମ େ୍ୟତାଟଂି
କରଥିିେତା �ତାଇଦରତାେତାଦ୍ ଅଧିନତାୟକ ବକନ୍
େିଲୟିମସନ୍ଙ୍କ ନଷି୍ପର୍ି ସମ୍ରୂ୍୍ଷ େୁଲ ପ୍ରମତାଣତି
ବ�ତାଇଥିଲତା।ଦଳଖତାତତାବଖତାଲେିତାପେୂ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଷଷ୍ଷ
ଓପନର୍ବଡେଡି୍େତାର୍୍ଷରଙ୍କେିବକଟ୍�ରତାଇଥିଲତା।
ଏନ୍ରଚି୍ ବନତାବଜ୍ଷ ଏ�ି େିବକଟ୍ ବନଇ ଦଲିେୀକୁ
ପ୍ରଥମ ବରେକ୍ ଥରୁ ବଦଇଥିବଲ। ଏ�ତାପବର
େିବକଟ୍କପିର ରରି୍ଦମିତାନ େତା� (୧୮ ରନ, ୧୭
େଲ୍)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 ରସଦି୍ ଖତାନ୍ କଛିଟିତା ଉବଲେଖନୀୟ
ପତାଳି ବଖଳେିତାରୁ �ତାଇଦରତାେତାଦ୍ ୯ େିବକଟ୍ବର

୧୩୪ ରନର ଏକ ସମ୍ତାନଜନକ ବସ୍ତାର ଠଆି
କରତାଇପତାରଥିିଲତା।ସତାମତାଦ୍୨୮ଓରସଦି୍୨୨ରନ
କରଥିିବଲ।ଦଲିେୀପକ୍ଷରୁରେତାଡତା୩ଟିଏେଂବନତାବଜ୍ଷ
ଓ ଅକ୍ଷର ୨ଟି ବଲଖତାଏ େିବକଟ୍ ବନଇଥÒବଲ।

ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠଲିା ଦଲି୍ୀ କ୍ାପଟିାଲ୍ସ



ଆ
ଇପ

ଏିଲ୍
  ୨୦

୨୧

ଆଜ�ି ମ୍ୟାଚ୍ 
ମମୁ୍ବଇ 
େନତାମ

ରକାଲକାତା
ବେନୁ୍ୟ-ଆବୁଧାବ ି

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

େଂକ୍ପି୍ତ ସ୍ାର
ହାଇଦରାବାଦ୍ : ୧୩୪/୯, ୨୦ ଓେର
(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)।

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

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

ହାଇଦରାବାଦ ୮ ୧ ୭ ୨ -୦.୬୮୯

ଆଇପଏିଲ୍  ପଏଣ୍ଟ ରଟବ୍ ଲ
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