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‘ରାଧେ ଶ୍ାମ’ ଧ�ାଡ଼ଙି୍କ 
ମଧ୍ୟଧର ଫାଟପଷୃ୍ା

ଉତ୍ତର ଓଡ଼ଶିାରୁ ଟଳୁନ ିବନ୍ା ଭୟ

ବନ୍ୟା, ବୟାତ୍ୟା, ବଢ଼ ିମରୁଡ଼ରିର ରୟାଜ୍
କଲବଲ ହଉଥୟାଇ,

ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ରେଖ ଶଣୁ ିସବୁ
ବଲବଲ ଛନ୍ ିଚୟାହ ିଁ।

ଆମର ପ୍ୟାପ୍ ନ ରେଇ
ହଟ ରେଖଛୁନ୍ ିକୁଟ କପଟଆି,

ପେୁଅଁ ଫୁଲଆି ସୟାଇଁ...॥

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

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

ଅନୁରୂପ ଭୟାବରର ଟଟିଲିୟାଗଡ଼଼, ପୟାଟଣୟାଗଡ଼଼ରର ମଧ୍ୟ 
ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୟାସ୍୍ କୟାଡ଼୍ଟ ବଣ୍ଟନ କରଛିନ୍।ି ଏହ ିସ୍ୟାସ୍୍ 
କୟାଡ଼୍ଟ ର�ୟାଗୁ ଁ ଜଲି୍ୟାର ସୟାରଢ଼ ଚୟାର ି ଲକ୍ଷ ପରବିୟାର 

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

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

ମତୁୃ୍କୁ ରନଇ ସୟାଧୟାରଣରର ସରଦେହ େୃଢ୍ରୀଭୂତ 
ରହୟାଇଛ।ି ମତୃ ମହଳିୟାଙ୍ ମୟାଆଙ୍ ଏତଲୟା କ୍ରରମ 

ପଲୁସି ଥୟାନୟା ରକସ୍  ନମ୍ବର ୨୬୯/୨୧, ଭୟାରତ୍ରୀୟ 
ପଙି୍ଳ ରକୟାଡ଼ ଧୟାରୟା ୩୦୨ରର ଏକ ମୟାମଲୟା ରୁଜୁ 

କର ି ଘଟଣୟାର ତେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ସଚୂନୟା 
ଅନୁସୟାରର, ନୟାରୟାୟଣ ଓ ରସୟାନ ି ନଜି ୨ ଝଅିଙ୍ 
ସହ ଗଙ୍ୟାନଗର ଫୟାଟକପଡ଼ୟାରର ରହୁଥିରଲ। 
ନୟାରୟାୟଣ େନିମଜୁରଆି ଭୟାରବ କୟାମ କରୁଥିବୟା 
ରବରଳ ରସୟାନ ି ଘରର ରହ ି େୁଇ ସନ୍ୟାନଙ୍ �ତ୍ନ 
ରନଉଥିରଲ। ଗତ ରୟାତ ି୯ଟୟାରର ଏହ ିପରବିୟାରର 
ସମସ୍ତ ସେସ୍ ଖୟାଇପଇି ରଶୟାଇଥିରଲ। ଆଜ ି
ସକୟାରଳ ଆଜ ି କ୍ଷ୍ରୀରବୟାଲୟା ଆସ ି କ୍ଷ୍ରୀର ରନବୟାକୁ 
ଡୟାକ ପକୟାଇଥିଲୟା କନୁି୍ ଘର ଭତିରୁ 

 କଟକ, ୨୨ା୯ (ସମସି): ଭଜିଲିୟାନ୍ସ 
ଜୟାଲରର ପଡ଼ଛିନ୍ ି ମୟାଲକୟାନଗରି ି
ଜଲି୍ୟା ରମୟାଟୁ ଥୟାନୟାଧିକୟାର୍ରୀ ସଶୁୟାନ୍ 
ସୟାହୁ। ବୁଧବୟାର ସନ୍୍ୟାରର ଶ୍୍ରୀ ସୟାହୁ 
ରମୟାଟୁରୁ ଏକ କୟାର୍  ର�ୟାରଗ କଟକ 
ଫୁଲନଖରୟାସ୍ତି ନଜି ବୟାସଭବନକୁ 
ଆସଥୁିବୟା ରବରଳ ରଖୟାଦ୍୍ଟୟା ନକିଟରର 

ଭଜିଲିୟାନ୍ସ ଟମି ତୟାଙୁ୍ ଅଟକୟାଇଥିଲୟା। 
ଶ୍୍ରୀ ସୟାହୁ ବପିଳୁ ଅଥ୍ଟ ରନଇଆସଥୁିବୟା 
ସମ୍ପକ୍ଟରର ଭଜିଲିୟାନ୍ସ ପବୂ୍ଟରୁ ସଚୂନୟା ପୟାଇଥିଲୟା। ଭଜିଲିୟାନ୍ସ ଟମି କୟାର୍ କୁ 
ତଲୟାସ ି କରବିୟା ପରର ରସଥିରର ୨.୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ୟା ଥିବୟା ଜଣୟାପଡ଼ଥିିଲୟା। 
ଏହ ି ଟଙ୍ୟା ସମ୍ପକ୍ଟରର ଶ୍୍ରୀ ସୟାହୁ ଭଜିଲିୟାନ୍ସକୁ ସରନ୍ୟାରଜନକ ଉତ୍ତର ରେଇ 
ନପୟାରବିୟାରୁ ଉକ୍ତ ଟଙ୍ୟାକୁ ଜବତ କରୟା�ୟାଇଛ।ି ଏଥିସହ ଶ୍୍ରୀ ସୟାହୁଙୁ୍ ଭଜିଲିୟାନ୍ସ 
ପଚରୟାଉଚରୟା ଚଳୟାଇଥିବୟା ରବରଳ ତୟାଙ୍ କଟକସ୍ତି ବୟାସଭବନ ସହ 
ରମୟାଟୁ ଓ ମୟାଲକୟାନଗରିରି େୁଇଟ ିସ୍ୟାନରର ଚଢ଼ଉ ଜୟାର ିରଖିଛ ିଭଜିଲିୟାନ୍ସ।

 ନସମଳିଗିଡୁା, ୨୨ା୯(ସମସି): ରକୟାରୟାପଟୁ ଜଲି୍ୟା ରସମଳିଗିଡୁୟା 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଟତ କଙ୍ଡ଼ୟାଆମ୍ବ  ନକିଟରର ଥିବୟା ମୟାଳ ି ପବ୍ଟତ ବକ୍ୟାଇଟ୍  
ଖନନର ପରରିବଶ ପ୍େୂରଣ ରନଇ ଜଣଶଣୁୟାଣ ି ଆରୟୟାଜନ 
ରହୟାଇଥିବୟା ରବରଳ 
ବପିକ୍ଷବୟାେ୍ରୀମୟାରନ ଏହୟାକୁ 
ତ୍ରୀବ୍ର ବରିରୟାଧ କର ି ରଚୟୟାର, 
ରଟବୁଲ୍  ଫିଙ୍ବିୟା ସହତି 
ଜନଶଣୁୟାଣ ି ସ୍ଳକୁ ମୟାରଣୟାସ୍ତ୍ର 
ଧର ିପଶବିୟା ର�ୟାଗୁଁ ଜନଶଣୁୟାଣ ି
ରଫଲ୍  ମୟାରଛି।ି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରର 
ପରସି୍ତି ି ଉରତ୍ତଜନୟାପରୂ୍୍ଟ ରହଛି।ି ସଚୂନୟା ଅନୁ�ୟାୟ୍ରୀ ମୟାଳ ି ପବ୍ଟତ 
ବକ୍ୟାଇଟ୍  ଖନନ ଲଜି୍  ହଣି୍ୟାଲ୍ ରକୟା ରନଇଥିବୟା ରବରଳ 

 େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୨|୯(ଏନଜେ୍)ି: ସୁପୁ୍ମିରକୟାଟ୍ଟଙ୍ 
କଡ଼ୟା ଭର୍୍ଟନୟା ପରର କରରୟାନୟା ମତୃକଙ୍ 
ପରବିୟାରକୁ ୫୦ ହଜୟାର ଟଙ୍ୟା ରଲଖୟାଏ ଁ
ଅନୁକମ୍ପୟାମଳୂକ ସହୟାୟତୟା େଆି�ବି ରବୟାଲ ି
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାରଙ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହୟା�ୟାଇଛ।ି 
ସରକୟାର ସପୁ୍ମିରକୟାଟ୍ଟରର ଜବୟାବ େୟାଖଲ 
କର ିଏହ ିସଚୂନୟା ରେଇଛନ୍।ି ରତରବ ଏହ ିଅଥ୍ଟ 
ରୟାଜ୍ ବପି�୍୍ଟ ୟ ରଲିଫି ପୟାଣ୍(ିଏସଡଆିରଏଫ)
ରୁ େଆି�ବି ଏବଂ ରୟାଜ୍ ସରକୟାର ଏହୟାକୁ 
ବହନ କରରିବ। ଉଦ୍ୟାରକୟା�୍୍ଟ ରର ସୟାମଲି ଥିବୟା 
ରଲୟାକଙ୍ ପରଜିନଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ଅନୁକମ୍ପୟାମଳୂକ 
ସହୟାୟତୟା ପ୍େୟାନ କରୟା�ବି। ପବୂ୍ଟରୁ ମତୁୃ୍ବରଣ 
କରଥିିବୟା ଏବଂ ଭବରି୍ତରର ମତୁୃ୍ ପୟାଇଁ 
ମଧ୍ୟ ଏହ ି ଅଥ୍ଟ େଆି�ବି ରବୟାଲ ି କୁହୟା�ୟାଇଛ।ି 
ସରବ୍ଟୟାଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟୟାଳୟଙ୍ ନରିଦ୍୍ଟଶ ପରର 
ଏନଡଏିମଏ ଅନୁକମ୍ପୟାମଳୂକ ସହୟାୟତୟା ରନଇ 
ମୟାଗ୍ଟେଶଶିକୟା ପ୍ସୁ୍ତତ କରଛି।ି ସଚୂନୟାର�ୟାଗ୍ ର� 
କରରୟାନୟାରର ଏ ପ�୍୍ଟ ନ୍ ୪୪୫୭୬୮ ରଲୟାକ 
ପ୍ୟାଣ ହରୟାଇରଲଣ।ି ଏହ ି ରଲୟାକଙ୍ ପରବିୟାର 
ବଗ୍ଟଙୁ୍ କ୍ଷତପିରୂଣ ରେବୟା ଲୟାଗ ିେ୍ରୀଘ୍ଟେନିରୁ େୟାବ ି
କରୟା�ୟାଉଛ।ି ପରରିଶରରର ରକନ୍ଦ୍ର ଏ ରନଇ ରୟାଜ ି
ରହୟାଇଛ।ି ଗତ ଶଣୁୟାଣରିର କରରୟାନୟା ମତୃକଙ୍ 
ପରବିୟାର ସେସ୍ଙୁ୍ କ୍ଷତପିରୂଣ ରେବୟାକୁ 
ସରକୟାର ମନୟା କରରିେଇଥିରଲ। ଏହୟାକୁ ରକୟାଟ୍ଟ 
ମଧ୍ୟ ସ୍୍ରୀକୟାର କରରିନଇଥିରଲ। କନୁି୍ ବପି�୍୍ଟ ୟ 

ପ୍ଶମନ ଆଇନ ଅନୁ�ୟାୟ୍ରୀ କ୍ଷତପିରୂଣ ରେବୟା 
ନମିରନ୍ କ ିପେରକ୍ଷପ ନଆି�ୟାଇଛ ିଜଣୟାଇବୟାକୁ 
ରକୟାଟ୍ଟ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ନରିଦ୍୍ଟଶ ରେଇଥିରଲ। ଏହୟା 
ଉପରର ରସରପଟେମ୍ବର ୨୩ ତୟାରଖି ସଦୁ୍ୟା ରକୟାଟ୍ଟଙୁ୍ 
ତଥ୍ େଆି�ବି ରବୟାଲ ିସଲସିଟିର ରଜରନରୟାଲ 
ତୁରୟାର ରମରହଟ୍ଟୟା କହଥିିରଲ। ରସହପିର ି ଗତ 
ରସୟାମବୟାର କରରୟାନୟାରର ଚୟାପଗ୍ରସ୍ତ ରହୟାଇ 
ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଥିିବୟା ରଲୟାକଙ୍ ମତୁୃ୍କୁ 
କରରୟାନୟା ମତୁୃ୍ ଧରବିୟାକୁ ସରବ୍ଟୟାଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟୟାଳୟ 
କହଥିିରଲ। ଏ ରନଇ ରୟାଜ୍ସରକୟାରମୟାନଙୁ୍ 
ନୂଆ ମୟାଗ୍ଟେଶଶିକୟା ଜୟାର ି କରୟା�ୟାଉ। କରରୟାନୟା 
ର�ୟାଗୁ ଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଥିିବୟା ରଲୟାକଙ୍ ମତୁୃ୍କୁ 
କରରୟାନୟାଜନତି ନ ମୟାନବିୟା ଗ୍ରହଣର�ୟାଗ୍ 
ନୁରହ।ଁ ରସମୟାନଙୁ୍ କରରୟାନୟା ମତୁୃ୍ ପ୍ମୟାଣପତ୍ର 
ମଳିବିୟା ଉଚତି।

ଚଳତି ବର୍ଟ ଜୁନ ମୟାସରର କରରୟାନୟା 
ମତୃକଙ୍ ପରବିୟାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ୟା ରଲଖୟାଏ ଁ
ଅନୁକମ୍ପୟାମଳୂକ ସହୟାୟତୟା ରେବୟା ସମ୍ଭବ ନୁରହଁ 
ରବୟାଲ ି ରକନ୍ଦ୍ର ସପୁ୍ମିରକୟାଟ୍ଟଙୁ୍ ଜଣୟାଇଥିଲୟା। 
କୟାରଣ ବପି�୍୍ଟ ୟ ପ୍ଶମନ ଆଇନରର ରକବଳ 
ଭୂକମ୍ପ, ବନ୍ୟା ଆେ ି ପ୍ୟାକୃତକି ବପି�୍୍ଟ ୟ ପୟାଇ ଁ
ଅନୁକମ୍ପୟାମଳୂକ କ୍ଷତପିରୂଣ ରେବୟାର ବ୍ବସ୍ୟା 
ରହଛି।ି ଏପର ିସ୍ତିରିର ରରୟାଗରର ମତୁୃ୍ ର�ୟାଗୁ ଁ
କ୍ଷତପିରୂଣ େଆିଗରଲ ଏବଂ ଅନ୍ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଏହୟା 
େଆି ନଗରଲ ଭୁଲ ରହବ ରବୟାଲ ିରକନ୍ଦ୍ର କହଥିିଲୟା।

ମା’ ଓ ଦୁଇ ଝଅିଙୁ୍ ହତ୍ା

 ସ୍ାମୀ ଫେରାର୍ 
 ହତ୍ା ଅଭଫି�ାଗ ଆଣଫିେ 
ମତୃ ମହଳିାଙ୍ ମାଆ

 �ସପୁ୍ମିର�ାଟ୍ଟଙୁ୍ ଜଣାଇଲା ର�ନ୍ଦ୍ର

କଫରାନା ମତୃକଙ୍ ପରବିାରକୁ 
ମଳିବି ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍ା

ଭଜିଲିାନ୍ସ ଜାଲରର ରମାଟୁ ଥାନା ଆଇଆଇସ ି

କାର୍ ରୁ ୨.୮ େକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଜବତ

ବୋଙ୍ରିଫର ବକିାଶର ସଫୂ�୍୍ାଦୟ

ଫ�ାର୍୍ାଫର ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ

୨୪ଫର ସଷୃ୍ଫିହବ ଆଉ ଏକ େଘଚୁାପ
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 େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୨ା୯(ଏନଜେ୍)ି: ଚୟାଇନୟାର ଦ୍ତି୍ରୀୟ 
ବୃହତ୍  ରଏିଲ୍ ଇରଷ୍ଟଟ୍ କମ୍ପୟାନ୍ରୀ ଏଭରଗ୍ରୟାଣ୍ଡ୍   
ରେବୟାଳଆି ପରସି୍ତକୁି ଆସ�ିୟାଇଥବୟାରୁ ସମଗ୍ର 
ବଶି ୍ଉପରର ଏରବ ଆଉ ଏକ ଆଥ୍ଟକ ମୟାଦେୟାବସ୍ୟା 
ମୟାଡ଼ଆିସଛି।ି କମ୍ପୟାନ୍ରୀ ଉପରର ଏରବ ପ୍ୟାୟ ୩୦୦ 
ବଲିୟିନ ଡଲୟାରର ଋଣ ରବୟାଝ। ଏଭରଗ୍ରୟାଣ୍ଡ୍   ଏହ ି
ଋଣ ପରରିଶୟାଧ କରବିୟା ସ୍ତରିର ନୟାହ ିଁ।  ଏଭରଗ୍ରୟାଣ୍ଡ୍   
ସଙ୍ଟର ପ୍ଭୟାବ ବଶିର୍ ପଞୁ୍ ି ବଜୟାରଗଡୁକି 
ଉପରର ପଡ଼ବିୟା ଅୟାରମ୍ଭ ରହୟାଇ�ୟାଇଛ।ି ଆଥ୍ଟକ 

ବରିଶରଜ୍ଞମୟାନଙ୍ ଆଶଙ୍ୟା ର�, ଏଭରଗ୍ରୟାଣ୍ଡ୍   ସଙ୍ଟ 
୨୦୦୮ରର ବଶିର୍ର ଆରମରକିୟାର ରଲହମୟାନ 
ବ୍ରେସ୍ଟ ର�ୟାଗ ୁସଷୃ୍ଟ ିରହୟାଇଥବୟା ମୟାଦେୟାବସ୍ୟା ପରସି୍ତ ି
ସଷୃ୍ଟ ିକରପିୟାରର। ଏଥରର ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍୍ଟ କଥୟା ରହଉଛ ି
ର�, ଏଭରଗ୍ରୟାଣ୍ଡ୍   ସଙ୍ଟ ର�ୟାଗ ୁ ରସୟାମବୟାର େନି 
ସୟାରୟା ବଶି୍ୱରର ଷ୍ଟକ୍ ବଜୟାର କୟାରବୟାରରର ହ୍ୟାସ 
ଘଟଛି।ି ଏମତିକି ି ମୟାତ୍ର େନିକର କୟାରବୟାରରର 
୫୦୦ ଧନ୍ରୀ ହରୟାଇଛନ୍ ି ୧୫୦ ରକୟାଟ ି ଡଲୟାର 
ମଲୂ୍ର ସମ୍ପତ୍ତ।ି ଏହ ି ଧନ୍ରୀମୟାରନ ହରୟାଇଥବୟା 

ସମ୍ପତ୍ତ ି ପରମିୟାଣ ଏସଆିର ସବୁଠୁ ଧନ୍ରୀ ଭୟାରତର 
କୁବରରପତ ି ରଲିୟାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଷ୍ଟଜି୍  ମଖୁ୍ ମରୁକଶ 
ଅମ୍ବୟାନ୍ରୀଙ୍ ସମ୍ପତ୍ତ ି ପରମିୟାଣଠୟାରୁ ରେଢ଼ ଗଣୁ 
ଅଧିକ। ଏହୟାର ପରମିୟାଣ ପ୍ୟାୟ ୧୩୫ ବଲିୟିନ୍  
ଡଲୟାର ରହବ। 

ରତରବ ଧନ୍ରୀମୟାନଙ୍ ମଧ୍ୟରର  ସବ୍ଟୟାଧÒକ କ୍ଷତ ି
ସହଛିନ୍ ିରଟସ୍ ଲୟା ମଖୁ୍ ଏଲନ୍  ମସ୍। ଅନ୍ପକ୍ଷରର 
ପଞୁ୍ ି ବଜୟାରର ଏହ ି ଘୟାଟୟାରୁ ବୟାଦ୍  ପଡ଼ନିୟାହୟାନ୍ ି
ଆମୟାଜନ ପ୍ତଷି୍ୟାତୟା ରଜଫ୍ ରବରଜୟାସ୍।

ଦନିକଫର ୫୦୦ ଧନୀ ହରାଇଫେ ୧୩୫ ବେିୟିନ୍  ଡୋରଘର ଭତିରୁ ମତୃରେେ ଉଦ୍ାର 

ରଣଫକ୍ଷତ୍ର ପାେଟେିା ଜନଶଣୁାଣ ିସ୍ଥଳ
ବପିକ୍ଷବାଦୀଙ୍ ଦା୍ରା  
ବ୍ାପକ ଭଙ୍ାରୁଜା
ଅଧକାରୀଙୁ୍ ଫେୋଫପୋ
ଫେଲ୍  ମାରେିା ଜନଶଣୁାଣ ି
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ସ୍ାଟ ୍ଫହଲ୍ ଥ କାଡ୍ ବ୍ବସ୍ଥାର 
ଶଭୁାରମ୍ଭ କଫେ ମ�ୁ୍ମନ୍ତୀ
ଜଲି୍ାଫର ସାଫଢ଼ ଚାର ିେକ୍ଷ 
ପରବିାର ପାଇଫବ ଫହଲ୍ ଥ କାଡ୍
ହରଶିଙ୍ର ପୀେର ବକିାଶ ପାଇଁ 
ଭତି୍ପି୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ
୨୦୦ ଫକାଟ ିଟଙ୍ାର ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ ଘାଟତି
୬୦୦ ଫକାଟ ିଟଙ୍ାର ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପାଇଁ ଭତି୍ପି୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ
ଅନ୍ ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ ୋଗ ି
ଆଦଶ୍ ଫହବ ରାଫଜନ୍ଦ୍ର

୫୯୭ ରକୟାଟ ିଟଙ୍ୟାର ପ୍କଳ୍ପ ପୟାଇ ଁଭତି୍ତପି୍ସ୍ତର ରଖିଥିରଲ। 
ରସହପିର ି ପୟାଟଣୟାଗଡ଼଼ରର ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଶିଙ୍ର ପ୍ରୀଠର 
ବକିୟାଶ ପୟାଇ ଁମଧ୍ୟ ଭତି୍ତପି୍ସ୍ତର ରଖିଥିରଲ।

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

 ବଲାଙ୍ରି, ୨୨ା୯ (ସମସି): ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାରଙ୍ 
ପ୍ବତ୍ତଶିତ ଆୟରୁ୍ୟାନ ର�ୟାଜନୟାଠୟାରୁ ବଜୁି ସ୍ୟାସ୍୍ 
କଲ୍ୟାଣ ର�ୟାଜନୟା ବହୁତ ଭଲ। ରୟାଜ୍ବୟାସ୍ରୀଙ୍ 
ହତି ଲୟାଗ ି ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ର�ଉଁ ସ୍ୟାଟ୍ଟ ରହଲ୍ ଥ କୟାଡ଼୍ଟ 
ପ୍ଚଳନ କରଛିନ୍ ି ତୟାହୟା ସୟାଧୟାରଣ ରଲୟାକଙ୍ 

ପୟାଇଁ ରବଶ୍  ଉପର�ୟାଗ୍ରୀ ରହବ ରବୟାଲ ି କହଛିନ୍ ି
ବଲଙ୍ରିର େୁଇ ବଧିୟାୟକ ନରସଂିହ ମଶି୍ ଓ 
ସରନ୍ୟାର ସଂିହ ସୟାଲୁଜୟା। ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ୍ରୀନ 
ପଟ୍ଟନୟାୟକ େନିକିଆି ବଲୟାଙ୍ରି ଗସ୍ତ ଅବସରରର 
ଶ୍୍ରୀ ସୟାଲୁଜୟା କହଛିନ୍ ିର� ଆୟରୁ୍ୟାନ 

ମ�ୁ୍ମନ୍ତୀଙୁ୍ ପ୍ରଶଂସା କଫେ ନରସଂିହ-ସାେୁଜା
ଆୟଷୁ୍ାନଠାରୁ ଭଲ ବଜୁି ସ୍ାସ୍୍ �ଲ୍ାଣ ର�ାଜନା

 ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୨।୯(ସମସି)

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

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

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

ବପିଦ ସଫଙ୍ତ ଉପଫର  
ପ୍ରବାହତି ଫହଉଛ ିଜଳକା
ସତକ୍ ସଫଙ୍ତ ଫଡଇଁୋ 
ଫବୈତରଣୀ-ସବୁର୍୍ଫର�ା
ବସ୍ତା, ଜଫଳଶ୍ୱର ବ୍ଲକର 
ବହୁ ଗାଁଫର ପଶେିା ପାଣ ି
ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିାଫର ପ୍ରବଳ  
ବର୍ା ଆଶଙ୍ା
ମ୍ାଁମାର ଉପକୂଳଫର 
ସଷୃ୍ ିଫହାଇଛ ିଘରୂ୍୍ଣିବଳୟ

 ସମ୍ବଲପରୁ, ୨୨ା୯(ସମସି): ସମ୍ବଲପରୁ ଜଲି୍ୟା ��ୁମୁରୁୟା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ରୀନ 
ବୟାସପୁୟାଲ ି ଗ୍ରୟାମର ଖମୟାରପଡ଼ୟାରୁ ବୁଧବୟାର ପଲୁସି ଏକ ରେଶ୍ରୀ ବନୁ୍କ 
ତଆିର ିକୟାରଖୟାନୟା ଠୟାବ କରଛି।ି ଏହ ିଘଟଣୟାରର ଗୟାଁର ତରଣ୍ରୀ ପ୍ଧୟାନଙ୍ 
ସ୍ତ୍ର୍ରୀ ଜନନ୍ରୀ ପ୍ଧୟାନ (୪୨) ଓ ସହର�ୟାଗ୍ରୀ କୁମର ପ୍ଧୟାନ (୪୫)ଙୁ୍ 
ଗରିଫ କରଛି।ି ୬ଟ ିଷ୍ଟଲି ବ୍ୟାରରଲ, କୟାଠ ରରେମ, କୟାଠ ପଟୟା, ଭୟାଇସ, 
ଲୁହୟା କୟାଟବିୟା ଆରପିୟାତ,ି 
କରତ, ଅନ୍ୟାନ୍ �ନ୍ତୟାଂଶ 
ଆେ ି ଜବତ କରୟା�ୟାଇଛ।ି 
ରତରବ ମଖୁ୍ ଅଭ�ିକୁ୍ତ 
ତରଣ୍ରୀ ରଫରୟାର ଅଛ।ି 
ଏ ରନଇ ଥୟାନୟାରର 
୧୨୮/୨୧ରର ଏକ ମୟାମଲୟା ରୁଜୁ କରୟା�ୟାଇ ଅଭ�ିକୁ୍ତଙୁ୍ ରକୟାଟ୍ଟ ଚୟାଲୟାଣ 
କରୟା�ୟାଇଛ।ି ଏହ ିକୟାରଖୟାନୟା ତରଣ୍ରୀଙ୍ ଘରର ଚୟାଲୁଥିଲୟା। ୪ ବର୍ଟ ରହବ 
ଏମୟାରନ ବନୁ୍କ ତଆିର ି କରୁଥିରଲ। ସମ୍ବଲପରୁ ବଭିନି୍ନ କବୟାଡଖିୟାନୟାରୁ 
ଲୁହୟା ପୟାଇପ୍  ରନଇ ଏମୟାରନ ବନୁ୍କ ତଆିର ିକରୁଥିରଲ। 

ବନୁ୍କ ତଆିର ିଅଭଫି�ାଗଫର ୨ ଗରିେ

ମଖୁ୍ ଅଭ�ିକୁ୍ତ ରେରାର
ସେର�ାଗୀଙୁ୍ ଗରିେ �ର ି
ବାୋବାୋ ରନଉଛ ିପଲୁସି

}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦



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

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

ପରୁୁଷଙ୍କ ଅପପକ୍ଷା ମହଳିଷା ଅଧକ 
ପେପହରଷା ମପେ ରଖପଷାରନ୍।ି 

 ବଶି୍ବପର ଶରଣଷାର୍ଥୀ ଓ ବସି୍ଷାପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟପର 
୮୦% ମହଳିଷା ଅଛନ୍।ି 

 ଡଲଫିନ୍  ଖଷାଦ୍ୟକୁ େ ପେଷାବଷାଇ ସଧିଷା ଗଳି ି
ପଦଇରଷାଏ। 

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

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

ନଚନହରା ଥିୋ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚଯଣ୍ଣ୍ଜେକ 
କଥା ନହଉଛ ି ତାଙ୍କର ପଛ ପାଖ ନଚନହରାେ ି

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ପରୂା େମି୍  ଏହ ି ଫିେ୍ମକୁ େଶଣ୍ଣକଙ୍କ େକିେକୁ ଆଣବିାକୁ 
ଆଶାବାେୀ।’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ହ ିଁ ଚାର କରାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଅଙୁ୍ର 
ତୁଳୋନର ରୁବ ି ନରାରାେର ଆକାର 

ଚାରଗିଣୁ ବଡ଼ ଓ ସ୍ାେ ରଧ୍ୟ ପରୂାପରୂ ି
େଆିରା। ଅବଶ୍ ଅଙୁ୍ରର ଏଭଳ ି

ଆକାଶଛୁଆଁ େରକୁ ସହଜନର 
ନକହ ି ଗ୍ରହଣ କରପିାରୁ 

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

ଫଷାଟ ଫଷାଟ 
‘ରଷାପଧ ଶ୍ୟଷାମ’

ପ�ଷାଡ଼ଙି୍କ ମଧ୍ୟପର

ଦୁଇଟ ିପେପହରଷା ରÒବଷା ବ୍ୟକ୍ ି

ପପନ୍ଷାଏ 
ଅଙୁ୍ରର ଦଷାମ୍ 
୩୩ ହଜଷାର !

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

l ୨୦୦୪- ହାଇତମିର ମତାଫାନ ପମର ଆସଥିବା ବନ୍ା ମ�ାଗୁଁ ପାଖାପାଖ ୧୦୭୦ ଜଣକ େତୁୃ୍। 
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ପ୍ରତଭିାଧାରୀ ବ୍କ୍ରିାନେ ତାଙ୍କର ଅେେ୍ 
କଳା ନେୈପଣୁ୍ନର ଅେ୍ରାେଙୁ୍କ 
ପ୍ରଭାବତି କରଥିାନ୍।ି ଏହାର ଏକ ଜ୍ଳନ୍ 

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

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

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

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

ନେହା ଚାୋଡା କହଛିନ୍ ିନଯ, ପାଠପଢା 
ସରବିା ପନର ନସ କାୟାଙୁ୍କ ଆରାର 

କରବିାକୁ କହନ୍।ି କନୁି୍ ନସ 
ଆରାର େ କର ିତାଙ୍କର 

ନେଖା ଅଭ୍ାସ 

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

ଜଣ
ଷା  ଅ

ଜଣ
ଷା

ବବିଷାହ ପଷାଇଁ ଅଶଭୁ େପଭମ୍ବର
ଅଜବ ବଶି୍ବଷାସ

‘ଭଷାଇରସ୍ ’ େରତି୍ରକୁ େକଲ କରୁଛନ୍ ିଛଷାତ୍ରଥୀ

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

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

ରଅି
ଲ୍ 

ଲଷା
ଇଫ୍

 ର 
‘ପ

ପିକ
’ ଆଜକିାେ ି ନସାସଆିଲ୍  ରଡିଆିନର 

ପ୍ରାଙ୍କକ୍   ଭଡିଓି ଅଧÒକ ନରେଣ୍ଡକ୍  ନର ଅଛ।ି 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ରନୋରଞ୍ଜେ ଭତି୍କି 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଚାଳକବହିୀନ ବମିାନ ଡାଟା ଚଚାର ିସଚଦେହ
 �ଚାଦେପିରୁ ପ୍ରତରିକ୍ା ଘାଟ ିଗପୁ୍ତଚରୀ

  ମାୟାବନିୀ ସଦୁେରୀଙ୍କ ସମ୍ପକ୍କଚର ଥିଚେ ସମସ୍ତ ଅଭଯିକୁ୍ତ
  ବବିାହର ପ୍ରଚୋଭନ ଚେଇ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଫସାଇଥିଚେ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୨ା୯(ସମସି): 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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ରାଜଗାଙ୍ଗ୍ରୁ, ୨୨ା୯(େମେି)

କଥାରେ ଅଛ ିଗାଁ ପେମିଳ ର�ାବା ତୁଠେୁ। ୋଜଗାଙ୍ଗପେୁ 
ସହେେ ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରରବଶପଥ ଲପିରଲାଇ ନଦୀ ଉପରେ 
ନମିମିତ ରପାଲ କଡ଼ରେ କୁଢ଼କୁଢ଼ ଅଳଆି ଆବଜ୍ଜନାେ 
କୃତ୍ମି ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ଗଦା ରହାଇଛ।ି ଯାହା କ ିବପିଯ୍ଜ୍ୟସ୍ତ 
ପେମିଳ ବ୍ୟବସ୍ା ସହ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଅଭଯିାନକୁ ପଦାରେ 
ପକାଇ ରଦଇଛ।ି ସହେତମାମ ନାଳନର୍୍ଜମା ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଜ 
ବର୍ଜ �େ ିସଫା ନ ରହବା ଦ୍ବାୋ ସହେବାସୀ ନାହ ିଁ ନଥିବା 
ଅସବୁ�ିାେ ସମ୍ଖୁୀନ ରହଉଛନ୍।ି

ୋଜଗାଙ୍ଗପେୁ ରପୌେପାଳକିା ଅନ୍ଗ୍ଜତ ବଭିନି୍ନ 
ୱାର୍ଜରେ ପେମିଳ ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ରଦଖରଲ ରଯାଜନା 
ସଠକି ଭାରବ େୂପାୟନ ରହାଇପାେୁ ନଥବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଯଦଓି ସହେ ଭତିରେ ରଦୈନକି ସଫା 

କୋଯାଉଛ,ି ରତରବ ଏହା ସରନ୍ାରଜନକ ନୁରହ ଁ
ରବାଲ ି ଅଭରିଯାଗ ରହଉଛ।ି ୋସ୍ତାକଡ଼ରେ ଜମା 
ରହାଇଥିବା ଅଳଆି ଆବଜ୍ଜନାେୁ ଖାଦ୍ୟ ଅରନୱେରଣରେ 
ବୁଲା କୁକୁେ ଏବଂ ଗାଈରଗାେୁ ଏପଟରସପଟ କେ ି

ୋସ୍ତାକୁ ଆହୁେ ି କଦଯ୍ଜ୍ୟ କେରିଦଉଛନ୍।ି ଏହପିେ ି
ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତଦିନି ୋଜଗାଙ୍ଗପେୁ ସହେେ ପ୍ରରବଶ ପଥ 
ରେଳ ରଟେସନ୍ ଯବିା ଆସବିା ୋସ୍ତାରେ ରଦଖିବାକୁ 
ମଳୁିଛ।ି ପଣୁ ି ଏହା ସମ୍ୁଖରେ ୋଜଗାଙ୍ଗପେୁ ଥାନା 
ଏବଂ ଏସବଆିଇ ଏଟଏିମ୍ େହଛି।ି ରେଳରଟେସନ 
ସରମତ ଏହ ି ଦୁଇଟ ି ସ୍ାନରେ ଜନସା�ାେଣଙ୍କ 

ସମାଗମ ରହବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟହ ଶତାଧିକ 
ଯାତ୍ୀ, ଯାନବାହନ ଏବଂ ବଦି୍ୟାଳୟକୁ 
ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଉକ୍ତ ୋସ୍ତା ରଦଇ 
ଯାତାୟାତ କେଥିାନ୍।ି ମାତ୍ ସ୍ାନୀୟ 
ରପୌେପାଳକିାେ ଜନସ୍ବାସ୍୍ୟ ବଭିାଗେ 
ଏହ ି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତ ି ରକୌଣସ ି ଦୃଟେ ି
ନାହ ିଁ। ବଭିନି୍ନ ସମୟରେ ସରେତନ 
ନାଗେକିଙ୍କ ଦ୍ବାୋ ରପୌେପାଳକିାେ 
ଅଧିକାେୀଙ୍କ ଦୃଟେ ି ଆକର୍ଜଣ 
କୋଯାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ରକୌଣସ ି ପ୍ରକାେ 
କାଯ୍ଜ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କୋଯାଉନାହ ିଁ। 
ଏହ ି ଅଳଆି ଆବଜ୍ଜନା ଖାଇ ଅଞ୍ଚଳେ 
ରଗା-ମାତା ଅସୁସ୍ ରହବା ରଟଣାକୁ 
ବଭିନି୍ନ ବଗ୍ଜେ ରଲାକ ନାପସନ୍ଦ 
କେୁଛନ୍।ି ଉକ୍ତ ୋସ୍ତା ରଦଇ ଯାତାୟାତ 
କେୁଥିବା ଜନସା�ାେଣ ନାକରେ 
େୁମାଲ ରଦଇ ସହେେ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନକୁ 
ଯାଇଥାନ୍।ି ରପାୈୋଞ୍ଚଳେ ସମସ୍ତ 
ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା କୋଯାଉଥିବା ଅଳଆି ଆବଜ୍ଜନା 
ଟ୍ାକ୍ଟେ ରଯାରଗ ଉକ୍ତ ସ୍ାନରେ ଜମା କୋଯାଇଥାଏ 
ଏବଂ ଉକ୍ତ ଆବଜ୍ଜନା ପାହାଡ଼େୁ ନଗି୍ଜତ ରହଉଥିବା 
ବରିାକ୍ତ ପାଣ ି ଲପିରଲାଇ ନଦୀ ପାଣରିେ ମଶି ି
ନଦୀପାଣକୁି ଦୂରତି କେୁଛ।ି ରଗାଟଏି ପରଟ 
ପ୍ରଶାସନ ନଦୀ ଜଳ ଦୂରତି ରହବା ରନଇ ନଦୀରେ 
ଭଗବାନଙ୍କ ମରୂ୍ତମି ବସିଜ୍ଜନକୁ ବାେଣ କୋଯାଇଛ;ି 
କନୁି୍ ଅନ୍ୟପରଟ ରପୌେପାଳକିା ନଦୀକୂଳରେ ଅଳଆି 

ଆବଜ୍ଜନାେ କୃତ୍ମି ପାହାର ସୃଟେ ିକେୁଛ।ି ଯାହାପାଇଁ 
ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳେ ଜନସା�ାେଣ, ବୁଲାଗାଈରଗାେୁ 
ଏବଂ କୁକୁେ ରୋଗାକ୍ାନ୍ ରହବା ସହ ମତୁୃ୍ୟବେଣ 
କେୁଥିବା ଜଣାପରଛି।ି ସହେ ଭତିେୁ ରଦୈନକି ସଂଗ୍ରହ 
କୋଯାଉଥିବା ଅଳଆି ଆବଜ୍ଜନାକୁ ଜନବସତ ି
ଠାେୁ ଦୂେରେ େଖିବା ସହ ନଦୀ କଡ଼ରେ ସୃଟେ ି
କୋଯାଇଥିବା ଅଳଆି ପାହାଡ଼କୁ ସ୍ାନାନ୍େ 
କେବିା ପାଇଁ ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବ ି ରହଉଛ।ି

ରାଜଗାଙ୍ଗ୍ରୁ, ୨୨ା୯(େମେି)

ୋଜଗାଙ୍ଗପେୁରେ ଦୁଇଟ ି ପଥୃକ 
ରଟଣାରେ ଦୁଇ ନାବାଳକିା ଦୁଷ୍କମ୍ଜ 
ମାମଲାରେ ପଲୁସି ଦୁଇ ଜଣ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ 
ଗେିଫ କେ ି ରକାଟ୍ଜ ୋଲାଣ କେଛି।ି 
ୋଜଗାଙ୍ଗପେୁ ଜାମପାଲ ିବାଇପାସରେ 
ଥିବା ଏକ ରରୋଇ କମ୍ାନୀରେ ହାଇଡ୍ା 
ଡ୍ାଇଭେ ଭାବରେ କାମ କେୁଥିବା  
କାମଲି ସାଙ୍ଗା (୨୫) ନକିଟସ୍ ଏକ 
ଗ୍ରାମେ ନଜି ସମ୍କ୍ଜୀୟ ରରେ େହୁଥିବା 
ଏକ ନାବାଳକିା ଝଅି ସହ ପ୍ରଥରମ ରପ୍ରମ 
ସମ୍କ୍ଜ ସ୍ାପନ କେଥିିଲା। ପେବର୍ତ୍ଜୀ 
ସମୟରେ ତାକୁ ବବିାହେ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ରଦଇ ଶାେୀେକି ସମ୍କ୍ଜ େଖିଥିଲା। 
ନାବାଳକିା ଜଣଙ୍କ ପରେ ବବିାହ 

କେବିାକୁ କହବିାେୁ ପ୍ରତାେକ ରପ୍ରମକି 
ବାହା ରହବାକୁ ମନା କେରିଦଇଥିଲା। 
ପରେ ନାବାଳକିା ପେବିାେ ପକ୍ଷେୁ 
ଥାନାରେ ଅଭରିଯାଗ ରହବାେୁ ପଲୁସି 
ଅଭଯିକୁ୍ତ କାମଲି ସାଙ୍ଗାକୁ ଗେିଫ 
କେ ି ଆଜ ି ରକାଟ୍ଜ ୋଲାଣ କେଛି।ି

ଅନ୍ୟ ଏକ ରଟଣାରେ 
ୋଜଗାଙ୍ଗପେୁ ବଗେିାପଡ଼ାେ ଜରଣ 
ଯବୁକ ସେୂଜ ଦାସ (୨୫)ଜରଣ 
ନାବାଳକିାକୁ ଅପହେଣ କେ ି ରନଇ 
ଦୁଷ୍କମ୍ଜ କେଥିବା  ଥାନାରେ ପେବିାେ 
ପକ୍ଷେୁ ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଥଲା। ପଲୁସି 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ସେୂଜେ ରମାବାଇଲ ଟ୍ାକଙି୍ଗ 
କେ ି ନାବାଳକିାକୁ ସମୱେଲପେୁେୁ ଉଦ୍ାେ 
କେବିା ସହ ରପାର୍ା ଆକ୍ଟରେ ଯବୁକକୁ 
ଗେିଫ କେ ି ରକାଟ୍ଜ ୋଲାଣ କେଛି।ି

ରାଉରସେଲା, ୨୨ା୯(େମେି)

ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ଜଲି୍ା କୁଆଁେମଣୁ୍ା ଫାଣ୍ ି
ଅନ୍ଗ୍ଜତ ଯମନୁାଢପିାଠାରେ ଥିବା ଏକ 
ଶଳି୍ପସଂସ୍ାେ ସେୁକ୍ଷା କମ୍ଜୀଙୁ୍କ ମାଡ଼ ମାେ ି
ପକି୍ ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସରମତ ବୁଟେେ ପମ୍ 
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ ି ରନବା 
ଅଭରିଯାଗରେ ପଲୁସି ୨ ଜଣ ଦୁବୃ୍ଜର୍ତଙୁ୍କ 

ଗେିଫ କେ ିରକାଟ୍ଜ ୋଲାଣ କେଛି।ି ଗେିଫ 
ଯବୁକଦ୍ବୟ ରହରଲ କୁଆଁେମଣୁ୍ାେ ମସୁ୍ତାକନି୍ 
ଅହମ୍ଦ (୨୩), ମଶୁମିଦାବାଦେ ସଦୁ୍ଜ 
ଅମନି୍ (୩୪), କରଲାସେଆିେ ୋରଜଶ 
ହରୋ(୨୮), ସାଗେ ହରୋ(୨୩), 
କୁଦାରବରାେ ଅରଶାକ ବାଆ(୨୧)। 
ଏହ ି ରଟଣାରେ ମହମ୍ଦ ଆଲାନ୍ ନାମକ 
ଜରଣ ଅଭଯିକୁ୍ତ ରଫୋେ ରହାଇଯାଇଛ।ି

ଗତ ୨୦ ତାେଖି ୋତରିେ 
ଯମନୁାଢପିାସ୍ତି ଉକ୍ତ ଟେକ୍ ୟାର୍ଜରେ 
କାଯ୍ଜ୍ୟେତ ସେୁକ୍ଷା କମ୍ଜୀ ଅରଶାକ ଲାକ୍ା ଏବଂ 
ଶବିକୁମାେ ରହମୱେ୍ରମଙୁ୍କ ୫-୬ ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର 
ଦୁବୃ୍ଜର୍ତ ଭୁଜାଲ ି ଓ ଲୁହାେଡ୍ ରେ ଆକ୍ମଣ 
କେ ିଆହତ କେବିା ସହ ତାଙ୍କ ୟାର୍ଜ ଭତିରେ 
ଥିବା ବୁଟେେ ପମ୍, ପାଇପ୍, ରକବୁଲ, ପକି୍ 
ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଆଦକୁି ଲୁଟ ି ରନଇଥିରଲ। ଏହ ି
ରଟଣାରେ ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ଏସପ ି ସାଗେକିା 
ନାଥଙ୍କ ନରିର୍୍ଜଶରେ ବୀେମତି୍ପେୁ ଏସରପିଓି 
ମାନସ େଂଜନ ପ୍ର�ାନ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍୍ବାଡ୍  
ଗଠନ କେଥିିରଲ। କୁଆଁେମଣୁ୍ା ଫାଣ୍ ି
ଅଧିକାେୀ ଶ୍ୟାମଲାଲ ଓୋମ, ଏଏସଆଇ 
ଝାରରଶ୍ବେ ନାୟକ ପ୍ରମଖୁ ମହମ୍ଦ ଲାଲନ୍ 
ରଗାଦାମ ଉପରେ େଢଉ କେଥିିରଲ। 
ଏହ ି େଢଉ ରବରଳ ଲୁଟ୍ ରହାଇଥିବା ୨ଟ ି
ବୁଟେେ ପମ୍, ୨ଟ ି ଏକଜକୁି୍ୟଟେ ପମ୍, ୩ 
ବଣ୍ଲ ରକବୁଲ, ରଗଲ ଇଣ୍ଆିେ ରୋେ ି
ପାଇପକୁ ପଲୁସି ଜବତ କେଛି।ି ଗେିଫ 
ଅଭଯିକୁ୍ତମାନଙ୍କ ନାମରେ ବୀେମତି୍ପେୁ, 
ରସକ୍ଟେ-୩ ଥାନାରେ ମାମଲା େହଛି।ି

ରାଉରସେଲା, ୨୨ା୯(େମେି)

ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ଜଲି୍ା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ 
ହାତବିାେ ି ପଞ୍ଚାୟତେ ୋଜୀବଗାନ୍ୀ 
ରସବାରକନ୍ଦ୍ରଠାରେ ପ୍ର�ାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦନି ତଥା ସମପ୍ଜଣ ସପ୍ାହ 
ଦବିସ ଉପଲରକ୍ଷ ଏକ େକ୍ତଦାନ ଶବିେି 

ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ପେୁୁଣାପାଣ ି
ଯବୁରମାର୍୍ଜା ଉପସଭାପତ ିପଣି୍ ୁତୱିାେୀଙ୍କ 
ରନତୃତ୍ୱରେ ଜଲି୍ା ଉପସଭାପତ ି ଅେୁଣ 
ପାଣଗି୍ରାହୀ, ଏଦ୍ସି କୁଲା, ଅଙୁ୍କଶ ବମ୍ଜା, 
ମଟିେେ ଖାନ, ଆରଲାକ ରଶଖେରଦଓ, 
ଅମେି ଖାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜଲି୍ାମଣ୍ଳେ 
କାଯ୍ଜ୍ୟକର୍ତ୍ଜା ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ରାଜଗାଙ୍ଗ୍ରୁ, ୨୨ା୯(େମେି): 
ସମାଜରସବୀ, ରଲଖିକା, କବ ି ତଥା 
ଖବେକାଗଜ ମହଳିା ସମ୍ାଦକିା ର. 
ମରନାେମା ମହାପାତ୍ଙ୍କ ବରିୟାଗରେ 
ୋଜଗାଙ୍ଗପେୁରେ ବୁଦ୍ଜିୀବୀ ଏବଂ ସାହତି୍ୟ 
ରପ୍ରମୀଙ୍କ ଦ୍ାୋ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳ ିସଭା ଅନୁଷ୍ତି 
ରହାଇଥିଲା। ରାକବଙ୍ଗଳରେ ସାମୱୋଦକି 
ଆଶରି ଶତପଥୀଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ତି 
ସଭାରେ ତାଙ୍କ ଫରଟାେତି୍ରେ �ପୂଦୀପ 
ପଷୁ୍ପ ରଦଇ ଦୁଇ ମନିଟି ନେିବ ପାଥ୍ଜନା 
କେଥିିରଲ। ଶକି୍ଷୟତି୍ୀ ସଜୁାତା ଦାସଙ୍କ 
ପେେିାଳନାରେ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି ସଭାରେ ବେଷି୍ 

ରଲଖକ ତଥା ସାମୱୋଦକି ଅେୁଣ ପଣ୍ା 
ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାବରେ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ। 
ଶକି୍ଷୟତି୍ୀ ର. ସରୋଜନିୀ ସାହୁ, ଅଧ୍ୟାପକିା 
ର. କମଳା ମଶି୍ର (ଗେୁୁ), ଆେ.ପ.ି ପାଣଗି୍ରାହୀ, 
ସପୁ୍ରଭା ପେଜିା, ହେପ୍ରୟିା ପାଣଗି୍ରାହୀ, 
ଆଶରି ଶତପଥୀ, ସାମୱୋଦକି ସ�ୁୀେ 
ଦାସ, େରମଶ ମଶି୍ର, ଅରଶାକ ପାଣ ି ପ୍ରମଖୁ 
ମରନାେମା ମହାପାତ୍ଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ 
ଆରଲାେନା କେଥିିରଲ। ଶ୍ରୀୟା ମହାନ୍,ି 
ପ୍ରଫୁଲ ଠାକୁେ, ରଗୌତମ ମଶି୍ର, ଶଙ୍କେ ସଂି, 
ସମରେନ୍ଦ୍ର ୋଉତ, ୋଜା ଖାନ, ଗେିଜିା 
ସାମଲ ପ୍ରମଖୁ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳ ିଜ୍ାପନ କେଥିିରଲ।

ରାଜଗାଙ୍ଗ୍ରୁ, ୨୨ା୯(େମେି) 

ୋଜଗାଙ୍ଗପେୁ ବ୍ଲକ ଅଲଣ୍ା ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତି 
କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ପ ଠାରେ ନବି୍ଜାେନ 
କମଟିେି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େୁରବନ ଲାକ୍ାଙ୍କ 
ରନତୃତ୍ୱରେ କରିାନ ସମାଜେ ନବି୍ଜାେନ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ସମାଜେ ବଭିନି୍ନ 
ପଦପଦବୀ ନମିରନ୍ ନବି୍ଜାେନକୁ ସରନ୍ାର 
ଲାକ୍ା, ଲରେନ୍ସ ମାଝୀ, ଦନିା କୁଜୁେ ଏବଂ 
ନମି୍ଜଳ ଏକ୍ା ପେେିାଳନା କେଥିିରଲ। ଉକ୍ତ 
ନବି୍ଜାେନ ସମୟରେ କରିାନ ସମାଜରେ 
ପ୍ରେଳତି ଥିବା ଆଇନ ଉପରେ ଉପସ୍ତି 
ଥିବା ସମସ୍ତ ବେଷି୍ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 
ଆରଲାେନା କୋଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ 
ପ୍ରାଥ୍ଜୀଙୁ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ ଦାଖଲ କେବିା 
ପାଇଁ ପ୍ରଥରମ ଆହ୍ବାନ କୋଯାଇଥିଲା। 

ନାମାଙ୍କନପତ୍ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ୟିା ରଶର 
ରହବା ପରେ ନବି୍ଜାେନ ପ୍ରକ୍ୟିା ଆେମ୍ଭ 
ରହାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କରିାନ ସମାଜ 
ନବି୍ଜାେନରେ ୋଜା ପଦରେ ମାତଆିସ 
ଏକ୍ା, ଦୱିାନ ସ�ୁୀେ ଦାମୟିାନ 
ଲାକ୍ା, ସମ୍ାଦକ ଅଜତି କୁଜୁେ, ସହ 
ସମ୍ାଦକ ଅରୁ୍୍ଜନ କୁଜୁେ, ରକାରାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଆରଲ୍ଇଉସ ଏକ୍ା, ସହରକାରାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ମରହଶ ଲାକ୍ା ଏବଂ ରେୌକଦିାେ ପଦ 
ନମିରନ୍ ସଲିବାନୁସ କୁଜୁେ ନବି୍ଜାେତି 
ରହଇଛନ୍।ି ଉକ୍ତ ନବି୍ଜାେନରେ ଅଲଣ୍ା 
ସେପଞ୍ଚ ଆଶ୍ରତିା କୁଜୁେ, ସଶୁୀଲ 
ଲାକ୍ା, ତାେଶଉିସ ବାଲ୍ଜା, ପ୍ରଫ୍ ଫୁଲ 
ଟର୍ା, ରବଲା ଲାକ୍ାଙ୍କ ସରମତ 
କରିାନ ସମାଜେ ଶତାଧିକ ମହଳିା 
ଏବଂ ପେୁୁର ଉପସ୍ତି େହଥିିରଲ।

ୋଉେରକଲା, ୨୨ା୯(ସମସି): 
ବୀେମତି୍ପେୁ ରଦଇ ଯାଇଥିବା ୧୪୩ 
ନଂ ଜାତୀୟ ୋଜପଥରେ ତଳସୋ 
ନକିଟରେ ଦୁର୍ଜଟଣା ରଯାଗୁଁ ୨ ଜଣ ଆହତ 
ରହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି କଛିମିାସ �େ ି
ଏହ ିୋସ୍ତାେ ଅବସ୍ାକୁ ରନଇ ଆରଲାେନା, 

ସମାରଲାେନା ଓ ବରିୋ� ଜାେ ି େହବିା 
ସରର୍ତ୍ବ ବ ିଏହ ିୋସ୍ତାେ ଅବସ୍ା ସ�ୁେୁୁନାହ ିଁ। 
ବର୍ଜା ରହଉଥିବା ରଯାଗୁଁ ଏହ ି ୋସ୍ତାେ 

ଅବସ୍ା ଅଧିକ ଖୋପ ରହବାରେ ଲାଗଛି।ି 
ଫଳରେ ବୁ�ବାେ ଏହ ିଦୁର୍ଜଟଣା ରଟଥିବା 
ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଛ।ି ବୀେମତି୍ପେୁ 
ରପୌୋଞ୍ଚଳେ ତଳସୋ ନକିଟରେ 
ଭାେସାମ୍ୟ ହୋଇବାେୁ ଏକ ୋେେିକଆି 
ଓ ଦୁଇେକଆି ଗାଡ଼ ିମଧ୍ୟରେ �କ୍ା ରହବାେୁ 

ଦୁଇଜଣ ଆହତ ରହାଇଛନ୍।ି ଆହତ 
ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ େକିତି୍ା ପାଇଁ ୋଉେରକଲା 
ସ୍ତି ଆର୍ ଜଏିଚ୍ ରେ ଭର୍ତମି କୋଯାଇଛ।ି

ଟାଙ୍ଗର୍ାଲ,ି ୨୨ା୯(େମେି)

କାରଲାବାହାଲଠାେୁ ମହୁଲପାଲ ି
ଇଣ୍ଷ୍ଟଛିକ ପଯ୍ଜ୍ୟନ୍ ଯାଇଥିବା ୋସ୍ତାଟ ି
ମୋମତ ି ଅଭାବେୁ ଅତ୍ୟନ୍ ରଶାେନୀୟ  
ରହାଇପଡ଼ଛି।ି ବର୍ତ୍ଜମାନ ବର୍ଜାରେ ଏହ ି
ମାଟ ିୋସ୍ତାଟ ିକଡ଼ରେ ଥବା ୋର ଜମରିେ 
ମଶିଯିବିା ସହ କର୍୍ଜମାକ୍ତ ରହାଇପଡ଼ଛି।ି 
ଏହ ି ୋସ୍ତାେ ପେୁିକେଣ ପାଇଁ  ଦୀର୍ଜ 
ବର୍ଜେୁ ଦାବ ି ରହାଇ ଆସଥୁିରଲ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରଶାସନକି ଉଦାସୀନତା ରଯାଗୁଁ  
ଏହାେ ଉନ୍ନତୀକେଣ ରହାଇପାେୁନାହ ିଁ। 
ତସଲାରହି ି ଓ ରମରରରଗା ପଞ୍ଚାୟତେ 

କଟ୍ା, ତନିକୁିରା, ତସପୁରା, ରୁଙ୍ଗାକୁଦେ, 
ସାଇକୁନ,ି ବାମରଆିରରୋ, ତୁେୁଙ୍ଗାଗର, 
ରମରରରଗା, ବୁରାବାହାଲ, ମାରଞ୍ଜନମାଟ,ି 
ପ୍ର�ାନପରା, ରବଲକରିହି,ି କାରଲାବାହାଲ 
ଆଦ ି ଗ୍ରାମେ ରଲାରକ ନୟିମତି 
ଯାତାୟାତ କେ ି ଥାଆନ୍।ି ଏହାଛଡ଼ା 
ଇଣ୍ଷ୍ଟଛିକରେ ରଗି୍ରୀ କରଲଜ, ସାପ୍ାହକି 
ବଜାେ, ରଛାଟବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟକି 
ପ୍ରତଷି୍ାନ  େହଥିିବାେୁ ଏହ ି ୋସ୍ତା 
ରଲାକଙ୍କ ବ୍ୟବହାେରେ ଆସଥିାଏ। 
ରଦୈନନ୍ଦନି ଜନ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି 
ଆଗରେ େଖି ତୁେନ୍ ମୋମତ ି କେବିା 
ପାଇଁ ସା�ାେଣରେ ଦାବ ି ରହଉଛ।ି

ରାଉରସେଲା, ୨୨ା୯(େମେି)

ଆର୍ ଏସ୍ ପ ି ସ୍ବୀକୃତପି୍ରାପ୍ ଶ୍ରମକି ସଂଗଠନେ ମାନ୍ୟତା 
ପାଇଁ ୟନୁଅିନ ନବି୍ଜାେନ ରହବା ଆପାତତଃ ସ୍େିୀକୃତ 
ରହବା ଅବସ୍ାରେ ଅଛ।ି ଏହାକୁ ଦୃଟେରିେ େଖି ସମସ୍ତ 
ପ୍ରମଖୁ ଶ୍ରମକି ୟନୁୟିନ ପକ୍ଷେୁ ଏରବଠୁ ଆେମ୍ଭ 
ରହାଇଯାଇଛ ିଗପୁ୍ ଏରଜଣ୍ା। ରସପରଟ ସ୍ବୀକୃତ ିନବି୍ଜାେନ 
ପାରଖଇ ଆସଥୁିବାେୁ ଏରବଠୁ ବଏିମଏସ୍ ଶ୍ରମକି 
ସଂଗଠନ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କେବିା ଆେମ୍ଭ କେ ି ରଦଇଥିବା 
ଟର୍୍ଜା ରହଉଛ।ି

ଆେଏସପ ିପ୍ରତଷି୍ା ରହବା ଦନିଠାେୁ ଦୀର୍ଜ ୨୮ ବର୍ଜ 
ସବ୍ଜପେୁାତନ ଶ୍ରମକି ସଂଗଠନ ୋଉେରକଲା ମଜଦୁେ 
ସଭା (ଆର୍ ଏମ୍ ଏସ୍ ) ଆର୍ ଏସ୍ ପ ି ସ୍ବୀକୃତପି୍ରାପ୍ ଶ୍ରମକି 
ସଂଗଠନ ଭାବରେ ବହୁ ଶ୍ରମକି କଲ୍ୟାଣ କାମ କେ ିଏକ 
ମାଇଲଖଣୁ୍ ସ୍ାପନ କେଥିିଲା। ପେବର୍ତ୍ଜୀ ସମୟରେ 
୧୯୯୫ ମସହିାରେ ହାଇରକାଟ୍ଜଙ୍କ ନରିର୍୍ଜଶ ମତୁାବକ 
ଶ୍ରମକି ସଂଗଠନ ବାଛବିା ପାଇଁ ରଗାପନୀୟ ରଭାଟ 
ମାଧ୍ୟମରେ ନବି୍ଜାେନ ପ୍ରକ୍ୟିାରେ ୋଉେରକଲା ଶ୍ରମକି 
ସଂର ୬୩ ପ୍ରତଶିତେୁ ଉଦ୍୍ବ୍ଜ ରଭାଟ ପାଇ ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ କୁ 
ମାଟ ିେରଟଇବାରେ ସଫଳ ରହଇଥିଲା। ଦୀର୍ଜ ୨୦ ବର୍ଜ 
ସ୍ବୀକୃତପି୍ରାପ୍ ଶ୍ରମକି ସଂଗଠନ ଭାରବ କାଯ୍ଜ୍ୟ କେବିା 
ସହତି ରଲାକଙ୍କ ପ୍ରୟିଭାଜନ ରହାଇ େହଥିିଲା। ରଯମତି ି
ଅନୁଭୂତ ରହଉଥିଲା ୋଉେରକଲା ମଜଦୁେ ସଭା 
ନାମରେ ସ୍ବର୍୍ଜାକ୍ଷେରେ ଲପିବିଦ୍ ରହାଇ େହଥିିବା ୨୮ 
ବର୍ଜ ଇତହିାସେ ରେକର୍ଜକୁ ୋଉେରକଲା ଶ୍ରମକି ସଂର 

ୟନୁୟିନ ଭାଙ୍ଗବିାରେ ସକ୍ଷମ ରହାଇିଲା। ଆର୍ ଏସ୍ ପ ି
କମ୍ଜୋେୀ ସଂର (ବ ି ଏମ୍ ଏସ) କୁ ଆର୍ ଏସ ପ ି
କମ୍ଜୋେୀମାରନ ବହୁ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା େଖି ୨୦୧୪ରେ 
୫୨ ପ୍ରତଶିତ ରଭାଟ ରଦଇ ନବି୍ଜାେତି କେଥିିରଲ। 
୨୦୧୮ରେ ଉନ୍ନତ ଏନରଜସଏିସ, ଆଇଟଆିଇ, 
ରରିପ୍ଲାମା, ନସମିଂ, ଫାମ୍ଜାସଟିେ, ପାରଥାରଲାଜଟିେ ମାନଙୁ୍କ 
ପବୂ୍ଜ ପ୍ରେଳତି ରଗ୍ରରରେ ନଯିକୁ୍ତ ି ରଦବା, ଦୀର୍ଜ ବର୍ଜ 
�େ ିଅଟକଥିିବା େୱିାର୍ଜ ଓ ରବାନସ ସ୍ମିେ ପେବିତ୍ଜନ 
ତଥା ପେବିଦ୍ମିତ କେବିା, ରରୋଇ ସ୍ଲୁରେ ପଢୁଥିବା 
କମ୍ଜୋେୀଙ୍କ ପଲିାଙ୍କ ସ୍ଲୁ୍ ଫି’କୁ ପ୍ରଦାନ କେବିା, 
ସେୁକ୍ଷା ପ୍ରତ ି ବରିଶର ଧ୍ୟାନ ରଦବା ତଥା ପେରିବଶ 
ନମି୍ଜଳ େଖିବା ଭଳ ି ହାତୀ ରଦବ ି ରରାଡ଼ା ରଦବ ି
ଇତ୍ୟାଦ ିବ ିଏମ୍ ଏସ େ ନବି୍ଜାେନ ପ୍ରତଶିରୁତ ିରମାହରେ 
ବହୁ ଆଶାରେ ପନୁଃ ବ.ିଏମ.ଏସକୁ ନବି୍ଜାେତି 
କେଥିିରଲ ଆର୍ ଏସ ପ ି କମ୍ଜୋେୀ । ଠକି୍ ନବି୍ଜାେନ 
ସେଲିା ପରେ ମ୍ୟାରନଜରମଣ୍େ ହାତବାେସି ି ସାଜ ି
କାେଖାନାରେ ଦୁର୍ଜଟଣାରେ କମ୍ଜୋେୀ ମତୁୃ୍ୟବେଣ 
ରହଉ ବା କରୋନାରେ ମତୁୃ୍ୟବେଣ ରଟଥିିଲା ରବରଳ 
େୁପ୍ ରହାଇ ବସ ି େହବିା ରଟଣାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ 
କେପିାେ ି ନାହାନ୍ ି ଆର୍ ଏସ ପ ି କମ୍ଜୋେୀ। ୟନୁଅିନ 
ନାମରେ ରେ ଉପରେ ରେ ଆଲଟରମଣ୍ କେବିା ରହଉ 
କ ିୟନୁଅିନ କାଯ୍ଜ୍ୟାଳୟେ ଉନ୍ନତକିେଣ ତଥା ଆର୍ ଏସ 
ପ ି କମ୍ଜୋେୀଙ୍କ ଇସ୍ୁୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାମଲାରେ 
ମଣୁ୍ ପେୁାଇବାରେ ସମୟ ଅତବିାହତି କଲାପରେ ଏରବ 
ନୂତନ ମଜୁେୀ େୁକ୍ତନିାମା ସ୍ବାକ୍ଷେତି ରନଇ ନାଟକବାଜ ି

କେବିା ଏକ ସା�ାେଣ ରଟଣାରେ ପେଣିତ ରହାଇଛ।ି 
  ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଇରଲକ୍ଟ ୍ିରକ ମଟିେ ବସାଇବା, 

ଜଳ କେ ଆଦାୟ,, ରପିଆିଇଏସ ସ୍ମି କୁ ବନ୍ଦ କେବିା, 
ଫିଏଫେ ଅତେିକି୍ତ ସ�ୁକୁ ବନ୍ଦ କେବିା, କ୍ଲଟେେ “ର”ି 
େ ଉରଚ୍ଛଦ ତଥା ବରିଶର କେ ି ଉରଦଶ୍ୟ ମଳୂକ 
ଭାରବ କାେଖାନା କମ୍ଜୋେୀଙୁ୍କ ହଇୋଣ ହେକତ 
ଇତ୍ୟାଦ ି ପ୍ରତବିାଦରେ ରଗାଟଏି ରଗାଷ୍ୀ ୟନୁଅିନ ଛାର ି
ଆେଏମ୍ଏସ ରେ ରଯାଗରଦବା ଏକ ପ୍ରମଖୁ ରଟଣା। ଏହ ି
ରଗାଷ୍ୀ ରଯାଗଦାନ କଲାପରେ ଆେଏମ୍ଏସ ଉତ୍ାହତି 
ରହବା ଛଡ଼ା କଛି ି ଶ୍ରମକି ସମାଜେ ଇସ୍ୁୟକୁ ରନଇ ମଧ୍ୟ 
େର୍୍ଜାେ ବରିୟ ରହାଇଛ।ି ଶ୍ରମକି ସମାଜେ ମଉରମଣ ି
ସ୍ବଗ୍ଜତ ୋଜକରିଶାେ ସାମନ୍ୋୟଙ୍କ ରନତୃତ୍ବରେ ଶ୍ରମକି 
ସମାଜ ପାଇଁ ହାସଲ କେଥିିବା ବଭିନି୍ନ କଲ୍ୟାଣମଳୂକ 
ପଦରକ୍ଷପ ହ ିଁ ଆର୍ ଏମ୍ ଏସ େ ପଞୁ୍ଜ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 
ଆର୍ ଏମ ଏସ େ ରନତୃତ୍ବ ରନଉଥିବା ଅବସେପ୍ରାପ୍ 
କମ୍ଜୋେୀଙୁ୍କ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କେପିାେୁ ନାହାନ୍ ି
କାଯ୍ଜ୍ୟେତ କମ୍ଜୋେୀ। ରନତୃତ୍ୱ ରକ୍ଷତ୍ରେ ଯଦ ି ଯବୁ 
କମ୍ଜୋେୀଙୁ୍କ ଆର୍ ଏମ୍ ଏସ ସରୁଯାଗ ଦଏି ତାହା ରହରଲ 
ଆର୍ ଏମ୍ ଏସ ସପକ୍ଷରେ ଲୁକ୍ାୟତି ଭାରବ ଥିବା ର୍ାତ 
ସକୋତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣବିାରେ ସହାୟକ ରହାଇପାରେ 
ରବାଲ ିକୁହାଯାଉଛ।ି

  ରସପରଟ ସବୁଠାେୁ ଗଭୀେ ଜଳେ ମାଛ ରବାଲ ି
କୁହାଯାଉଥିବା ଆର୍ ଏସ ଏସ ରଗାଟେିାଳନା ରେ 
ସବୁଠାେୁ ଆଗରେ। ଯଦ ି ବ ି ଏମ ଏସ େ ୨୦୧୮ 
ମସହିାେ ଦ୍ବତିୀୟ ବାେ ବଜିୟେ ଆ�ାେ କୁ ପେସିଂଖ୍ୟାନ 

ଅନୁଯାୟୀ ରଦଖିବା ତାହା ରହରଲ ବ ିଏମ୍ ଏସ ୪୮୬୧ 
ଖଣ୍ ରଭାଟ ପାଇଥିବା ରବରଳ ଆର୍ ଏସ ଏସ ୩୭୩୦ 
ଏବଂ ଗାଙ୍ଗପେୁ ମଜଦୁେ ମଞ୍ଚ କୁ ୨୩୫୩ ଖଣ୍ ରଭାଟ 
ମଳିଥିିଲା। ସମୟ େକ୍ ରେ ଆର୍ ଏସ ଏସ ଓ ଗାଙ୍ଗପେୁ 
ମଜଦୁେ ମଞ୍ଚ େ ସବ୍ଜମୟ ରନତା ତଥା ଟାଣଆୁ ଆଦବିାସୀ 
ରନତା ଜଜ୍ଜ ତକି୍ଜୀ କଂରଗ୍ରସ ରାଟରେ ପାଣ ି ପଉିଥିବାେୁ 
ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଠବନ୍ନ ରହାଇ ଆର୍ ଏସ ଏସ 
ରନତୃତ୍ୱରେ ନବି୍ଜାେନ ଲଢବିା ରରାରଣା ରଢର୍ ଆଗେୁ 
କେସିାେଛିନ୍।ି କମ୍ଜୋେୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ାସ ଅନୁଯାୟୀ 
ରସହ ି ଅନୁପାତରେ ପେସିଂଖ୍ୟାନ କୁ ରନଇ ସଂଖ୍ୟାଧିକ 
କମ୍ଜୋେୀ ଆର୍ ଏସ ଏସ େ ବଜିୟ ସନୁଶି୍ତି ରବାଲ ି
ମତବ୍ୟକ୍ତ କେୁଛନ୍।ି ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇ ଏନ୍ ଟ ି ୟ ୁ ସ ି େ 
ସରବ୍ଜାର୍ ରନତାଙ୍କ ଆରଦଶ କୁ ଅମାନ୍ୟ କେ ିକମ୍ଜୋେୀଙ୍କ 
ହକ ଲରଢଇ ମଜୁେୀ େୁକ୍ତନିାମା ରନଇ �ମ୍ଜରଟରେ 
ସାମଲି୍ ରହବାକୁ ସ୍ବାଗତ କେଥିିରଲ ବହୁ କମ୍ଜୋେୀ। 

   ରସହପିେ ିଆର୍ ଏସ ପ ିେ ଠକିା ଶ୍ରମକି ସଂଗଠନ 
ରକ୍ଷତ୍ରେ ଏକ ମାଇଲଖଣୁ୍ ରବାଲ ିସାବ୍ୟସ୍ତ ରହାଇଥିବା” 
ସଟୁି” ଏରବ ବ ି ଆର୍ ଏସ ପ ି ସ୍ାୟୀ କମ୍ଜୋେୀ 
ମାନଙ୍କ ଦ୍ବାୋ ଗ୍ରହଣୀୟ ରହାଇପାେ ି ନାହ ିଁ। ସବୁଠାେୁ 
ଗେୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ଜ କଥା ରହଉଛ ି ମଜୁେୀ େୁକ୍ତନିାମା ସ୍ବାକ୍ଷେତି 
ରହଲା ପରେ ରକଉଁ ପାଣ ି କୁଆରର ଯାଉଛ ି ତାହା ସ୍ପଟେ 
ପ୍ରତୀୟମାନ ରହବ ରବାଲ ି ବଭିନି୍ନ ବଗ୍ଜେ କମ୍ଜୋେୀଙ୍କ 
ମତ ଦଅିନ୍।ି ମଜୁେୀ େୁକ୍ତନିାମା ସମ୍ନ୍ନ ରହବାକୁ ୫ 
ବର୍ଜ ସମୟ ଲାଗବିା ରସଲ୍ ଇତହିାସ ରେ ପ୍ରଥମ ତଥା 
ଆରଚ୍ଛ ଦନିେ ପ୍ରତଫିଳନ ରବାଲ ି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛ।ି

  ମଖୁ୍ୟପ୍ରରରଶ ପଥରର 
କୁଢ଼କୁଢ଼ ଅଳଆି ଆରଜ୍ନବା

ଦୂଷତି ହେଉଛ ିଲପିହଲୋଇ; ନଦିୋବଷି୍ଣୁ ହପୌରପୋଳକିୋ
  ରଗବାଟଏି ଦନିରର ଦୁଇ ନବାରବାଳକିବାଙୁ୍ ଦୁଷ୍କମ ୍ଅଭରିଯବାଗ

ଦଣୁ ଇ ଅଭଯିଣୁକ୍ତ ହକୋର୍ଟ ଚୋଲୋଣ

ନୂଆଗୋଁହର ରକ୍ତଦୋନ ଶବିରି

ବଭିନି୍ନ ଶ୍ରମକି ସଂଗଠନର ପ୍ରସ୍ଣୁତ ିଆରମ୍ଭ

କଷିୋନ ସମୋଜର କମରିରି ନବି୍ଟୋଚନ

ସରୁକ୍ବା କମ୍ବୀଙୁ୍ ମବାଡ଼ ମବାର ିଲୁଟ୍ ଘଟଣବା

୨ ଦଣୁ ବ୍୍ଟତ୍ତ ଗରିଫ, ସୋମଗ୍ରୀ ଜବତ
ମହନୋରମୋ ମେୋପୋତ୍ରଙ୍ଣୁ  ଶ୍ରଦ୍ୋଞ୍ଜଳି

ତଳସରୋହର ଦଣୁ ର୍ଟରଣୋ; ୨ ଆେତ

ହଶୋଚନରୀୟ କୋହଲୋବୋେୋଲ-ଇଣ୍ଡଷ୍ଟଛିକ ରୋସ୍ୋ



ଗରୁୁବାର, 
୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର
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ବର୍ା ଦସିନ ଅବସ୍ା େମ୍ପୂର୍୍  ସବହାଲ

ରାଉରସେଲା,୨୨ା୯(େମେି)

ସମସ୍ୟା ଘେରଘର  ରହଛି ି ଘରଳନଗରୀ 
ବନ୍ଧମଣୁ୍ୟାର ମଖୁ୍ ମୟାଘ୍କେଟ। ରୟାସ୍ୟା ନୟାହ ିଁ ୍ ି
ପଣି୍ ିନୟାହ ିଁ। ୍ୟାଦୁଅ ମଧ୍ୟଘର ହନ୍ତସନ୍ତ ଘହଉଛନ୍ତ ି
ପରବିୟା ବ୍ବସୟାୟୀ।

ବନ୍ଧମଣୁ୍ୟା ଘହଉଛ ି ସ୍ୟାଟକେସଟି ି
ରୟାଉରଘ୍ଲୟାର ଏ୍ ଅନ୍ତମ ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍କେ 
ସହର। ୭୦ ବରକେରୁ ଅଧ୍ ଘହବ ଗଢ ି ଉଠଛି ି
ବନ୍ଧମଣୁ୍ୟା ଘରଳ ସହର। ଏଠୟାଘର ବଭିନି୍ନ ବଗକେର 
ଘଲୟାଘ୍ ବସବୟାସ ୍ରୁଥିବୟା ଘବଘଳ ପ୍ୟାୟତଃ 
ଘରଳ ୍ମକେଚୟାରୀ ରହନ୍ତ।ି ଘତଘବ ଘସମୟାଘନ 
ନଭିକେରଶୀଳ ବଭିନି୍ନ ବଜୟାର ୭୦ ବରକେ ପଘର ବ ି
ଅବଘହଳତି ଘହୟାଇପଡ଼ଛି।ି ଘରଳ ନଗରୀଘର 
ଥିବୟା ପରବିୟା ବଜୟାର ଅତ ି ଘଶୟାଚନୀୟ 
ଘହୟାଇପଡ଼ଛି।ି ଉଭୟ ପରବିୟା ବ୍ବସୟାୟୀ ଏବଂ 
ବଜୟାରରୁ ଆସଥୁିବୟା ଗ୍ୟାହ୍ମୟାଘନ ଅଘନ୍ 
ଆସବୁଧିୟାର ସମ୍ଖୁୀନ ଘହୟାଇଆସଛୁନ୍ତ।ି ଉକ୍ତ 
ଅଞ୍ଚଳର ମଖୁ୍ ମୟାଘ୍କେଟ ୍ହଘିଲ ଘସ୍୍ଟର 'ସ'ି 
ମୟାଘ୍କେଟ୍ୁ ବୁଝୟାଏ। ପ୍ୟାୟ ୨୦ ବରକେ 
ଘହବ ଏହ ି ମୟାଘ୍କେଟ ଏଠୟାଘର 
ବସଛୁ।ି ଘ୍ବଳ ପନପିରବିୟା 
ନୁଘହଁ ସବୁପ୍୍ୟାର ସୟାମଗ୍ୀ 
ମଧ୍ୟ ଏହ ି ବଜୟାରଘର ଉପଲବ୍ଧ 
ଘହଉଥିବୟାରୁ ବଜୟାରର ଚୟାହଦିୟା 
ବ ି ବଢଛି।ି ପ୍ୟାୟ ୬ଟ ି ଅଞ୍ଚଳ୍ୁ 
ଘନଇ ବନ୍ଧମଣୁ୍ୟା ରହଥିିବୟା ଘବଘଳ ସମସ୍ 
ଘଲୟାଘ୍ ଏହ ି ମୟାଘ୍କେଟ ଉପଘର ନଭିକେରଶୀଳ। 
ମୟାଘ୍କେଟ ବସଥିିବୟା ସ୍ୟାନ ବଡ ରହଥିିବୟା 
ଘବଘଳ ଘସଠୟାଘର ପଣି୍ ି ନଘହବୟା ୍ୟାରଣରୁ 

ବ୍ବସୟାୟୀମୟାଘନ ନୟାନୟା ଅସବୁଧିୟାର ସମ୍ଖୁୀନ 
ଘହଉଛନ୍ତ।ି ବରକେୟା ଦଘିନ ତଘଳ ୍ୟାଦୁଅଘର 
ବସ ି ସୟାମଗ୍ୀ ବକି୍ ି ୍ରଥିୟାନ୍ତ।ି ନଘଚତ୍ ରୟାସ୍ୟା 
୍ଡ଼ଘର ବସ ି ବକି୍ ି ୍ରନ୍ତ।ି ଜଘରଇଘ୍ଲୟା, 

ଭୟାଲୁଲତୟା, ବଶି୍ୟା, ନୂଆଗୟଁା, ଡୁଘମତକେୟା 
ସଘମତ ଅନ୍ ଘଛୟାଟ ଗ୍ୟାମରୁ କ୍ଦୁ୍ର 
ବ୍ବସୟାୟୀମୟାଘନ ଆସ ି ଏଠୟାଘର 
ବଭିନି୍ନ ସୟାମଗ୍ୀ ବକି୍ ି ୍ରଥିୟାନ୍ତ।ି 
ଘହଘଲ ମୟାଘ୍କେଟ ଏଭଳ ିଅବସ୍ୟା ଘ�ୟାଗୁଁ 

ଗ୍ୟାହ୍ ଆସବିୟା୍ୁ ନୟା୍ ଘଟ୍ଥିୟାନ୍ତ ିଘବୟାଲ ିମତ 
ଘଦଇଛନ୍ତ।ି ବଘିଶର ୍ର ିବଶି୍ୟା, ଜଘରଇଘ୍ଲୟା, 
ଭୟାଲୁଲତୟା, ମନଘ୍ୟା, ନୂଆଗୟଁା, ଘତଘତରଘ୍ଲୟା, 
ବଡଘ�ୟାଜଦୟା, ଘସୟାରଡୟା, ବୟାରଘିଲପଟୟା, 
ଘଲୟାଆରୟାମ ପର ିଦୂର ଗୟାଁରୁ ଚୟାରୀମୟାଘନ ପରବିୟା 

ଘନଇ ଏହ ି ବଜୟାର୍ୁ ନୟିମତି ଭୟାଘବ ଆସ ି
ବ୍ବସୟାୟ ୍ରୁଥିବୟା ଘଦଖିବୟା୍ୁ ମଳିଛି।ି ଟ ି୍ ସ 
ବୟାବଦ୍ୁ ପ୍ଘତ୍୍ ଘଦୟା୍ୟାନ ଓ ବ୍ବସୟାୟୀ 
ପଛିୟା ୧୫ ଟଙ୍ୟା ଘରଳ ବଭିୟାଗ ଘନଉଛ।ି ତଥୟାପ ି
ମୟାଘ୍କେଟର ଉନ୍ନତ ି ଦଗିଘର ଘ୍ୌଣସ ି ପଦଘକ୍ପ 
ଗ୍ହଣ ୍ରୟା�ୟାଉନୟାହ ିଁ। ଏହୟାଛଡୟା ଟ ି୍ ସ ଆଦୟାୟ 
ଘଟଣ୍ର ସ୍ୟାନୀୟ ୍ଛି ି �ବୁ୍ ମଶି ି ଘନଇଥିବୟା 
ଘବଘଳ ଘସମୟାଘନ ନଜି ମନଇଚ୍ୟା ଟ ି୍ ସ ଆଦୟାୟ 
୍ରୁଥିବୟା ଅଭଘି�ୟାଗ ଘହଉଛ।ି ବଘିଶର ୍ର ି
୍ୁ୍ୁଡ଼ୟା ଘଦୟା୍ୟାନୀଙ୍ ଠୟାରୁ ପ୍ଘତ୍୍ ଝୁଡ଼ ି ପଛିୟା 

୧୫ ଟଙ୍ୟା ୍ର ି ଘନଉଥିବୟା ଗରୁୁତର ଅଭଘି�ୟାଗ 
ଘହୟାଇଛ।ି ଘଟଣ୍ର ଘନଇଥିବୟା �ବୁ୍ମୟାଘନ 
ସ୍ୟାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଘହୟାଇଥିବୟାରୁ ତୟାଙ୍ ବରୁିଦ୍ଧଘର 
ଘ୍ହ ି ପୟାଟ ି ଫିଟୟାଉ ନଥିବୟା ସଚୂନୟା ମଳିଛି।ି  
ବଗିତ ଦନିଘର ପଣି୍ ି ୍ରବିୟା୍ୁ ଘନଇ ସ୍ୟାନୀୟ 
ବଭିନି୍ନ ରୟାଜଘନୈତ ି୍  ଦଳ ପକ୍ରୁ ଘରଳ ବଭିୟାଗର 
ଦୃଷ୍ ିଆ୍ରକେଣ ୍ରୟା�ୟାଇଥିଘଲ ସଦୁ୍ଧୟା ଆଜ ି�ୟାଏଁ 
ଘ୍ୌଣସ ିସଫୁଳ ମଳିପିୟାରନିୟାହ ିଁ। ଏହ ିସମସ୍ୟାର 
ସମୟାଧୟାନ ନମିଘନ୍ତ ଘରଳ ବଭିୟାଗ ଓ ସ୍ୟାନୀୟ 
ପ୍ଶୟାସନ ଦୃଷ୍ ିଘଦବୟା୍ୁ ଦୟାବ ିଘହଉଛ।ି

ମହୁ ବସିରେତାଙୁ୍ ଲୁଟ୍, 
ଜସେ ଗରିଫ

ରାଉରସେଲା, ୨୨ା୯(େମେି): 
ପୟ୍ାଣ୍ଟସୟାଇଟ ଥୟାନୟା ନୟୟାବଜୟାର 
ଭବୟାନୀପରୁ ବସ୍ ି ଅଞ୍ଚଳଘର ଜଘଣ 
ବ୍କ୍ତ ି ବୁଧବୟାର ମହୁ ବକି୍ ି ୍ରୁଥବୟା 
ସମୟଘର ଲୁଟ୍ ର ଶ ି୍ ୟାର ଘହୟାଇଛନ୍ତ।ି 
ଅଭଘି�ୟାଗ ଆଧୟାରଘର ପଲୁସି 
ବଜିୟ ଲୟାଖଆୁ ଓରଫ ଘଗଜ୍ୟା (୧୯)
୍ୁ ବୁଧବୟାର ଗରିଫ ୍ର ି ଘ୍ୟାଟକେ 
ଚୟାଲୟାଣ ୍ରଛି।ି ସଚୂନୟା ଅନୁସୟାଘର, 
ଅଭଘି�ୟାଗ୍ୟାରୀ ଘସୈଭ ଅଲୀ ଖୟାନ 
(୨୦) ଅପରୟାହ୍ ଣଘର ମହୁ ବକି୍ ି
୍ରୁଥଘଲ। ଦୁଇ ଜଣ ଦୁବୃକେତ୍ତ ଘସଠୟାଘର 
ପହଞ୍ଚ ି ତୟାଙ୍ଠୟାରୁ ୮୦୦ ଟଙ୍ୟା ଘନଇ 
ଘଫରୟାର୍ ଘହୟାଇ�ୟାଇଥଘଲ। ସନ୍ଧ୍ୟାଘର 
ପୟ୍ାଣ୍ଟସୟାଇଟ୍ ଥୟାନୟାଘର ଅଭଘି�ୟାଗ 
ଆଧୟାରଘର ପଲୁସି ଘଗଜ୍ୟା୍ୁ ଗରିଫ 
୍ରଛି।ି ଅନ୍ ଜଘଣ ଅଭ�ିକୁ୍ତ ରୟାଜୟା 
ଘଫରୟାର ଥବୟା ଜଣୟାପଡ଼ଛି।ି

ରାଉରସେଲା,୨୨ା୯(େମେି)

ଏସଡବ୍ ଲୁଏଫଆଇର ୍ୟା�କେ୍୍ୟାରଣିୀ 
ଘବୈଠ୍ ତପନ ଘସନଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତୟାଘର 
ଭଚୁକେଆଲ ମୟାଧ୍ୟମଘର ଅନୁଷ୍ତି 
ଘହୟାଇ�ୟାଇଛ।ି ଉପସଭୟାପତ ି ବଷୁି୍ 
ମହୟାନ୍ତ ି ଓ ସୟାଧୟାରଣ ସମ୍ୟାଦ୍ 
ଲଳତି ମଶି୍ ଘ�ୟାଗ ଘଦଇ ଜୁନ ୩୦ 
ଐତହିୟାସ ି୍  ଧମକେେଟ ପଘର ମଧ୍ୟ 
୍ତୃ୍ତକେପକ୍ଙ୍ ଚୁକ୍ତନିୟାମୟା ପୟାଇଁ ଟୟାଳଟୁଳ 
ନୀତ ି ବରୁିଦ୍ଧଘର ଘକ୍ୟାଭ ପ୍୍ୟାଶ 
୍ରଛିନ୍ତ।ି ଏନଘଜସଏିସ ସହମତ ି
ସଂସ୍ତୃ ି ବଦଳଘର ସଂଖ୍ୟାଧି୍ 
ନୀତ ି୍ ୁ  ୍ୟା�କେ୍ ୍ରବିୟା ନୀତ ି୍ ୁ  ତୀବ୍ର 
ସମୟାଘଲୟାଚନୟା ୍ରୟା�ୟାଇଥିଲୟା। ୧୫ 
ପ୍ତଶିତ ଏମଜବି,ି ୩୫ ପ୍ତଶିତ 
ପୟା୍କେସ, ୨ ପ୍ତଶିତ ଘପନସନ, 

ଠ ି୍ ୟା ଶ୍ମ ି୍  ଦରମୟା ନଦି୍ଧକେୟାରଣ, ବନିୟା 
ସଲିଂିଘର ଗ୍ୟାଚୁ୍ଇଟ,ି ୍ଘରୟାନୟା 
ମତୁୃ୍ଘର ଅନୁ୍ମ୍ୟା ନ�ିକୁ୍ତ ିଆଦ ିଦୟାବ ି
ଥିଲୟା। ୍ତୃ୍ତକେପକ୍ ସଟୁିର ବଘିରୟାଧ 
ସଘତ୍ତ୍ବ ୧୩ ପ୍ତଶିତ ଏମ୍ ଜ ି
ବ ି୍ ୁ  ସଂଖ୍ୟାଧି୍ ମତଘର 
ପ୍ସ୍ୟାବ ରଖିଛନ୍ତ।ି 
ଧମକେେଟ ପଘର 
ଘବୈଠ୍ ଡୟା୍ ି
୨୦ ପ୍ତଶିତ 
ପ�କେ୍ନ୍ତ ପୟା୍କେସ 
ଘଦବୟା ୨୦୨୦ 
ଏପ୍ଲିରୁ ଏରୟିର 
ଘଦବୟା, ଅନ୍ 
ପ୍ସଙ୍ଗ ଆଘଲୟାଚନୟା 
ନ୍ର ି ଏମ୍ଓୟ ୁ ପୟାଇଁ ବଳିମ୍ବ ୍ର ି
ଶ୍ମ ି୍ ଙୁ୍ ଠ୍ବିୟା ଚକ୍ୟାନ୍ତ ୍ରୁଛନ୍ତ।ି 

ଗତ ଘପନସନ ଘବୈଠ୍ଘର 
ସଂଖ୍ୟାଧି୍ ମତ ଅନୁ�ୟାୟୀ ମୟାର୍କେ 
୨୦୨୧ ପରଠୟାରୁ ସମସ୍ ଶ୍ମ ି୍  
ମୟାନଙ୍ ଘପନସନ ଅଥକେ ଏନପଏିସଘର 

ଜମୟା ୍ରଛିନ୍ତ;ି ୍ନୁି୍ତ ଘସଲର 
ଘପନସନ ଚୁକ୍ତ ି ଏଲଆଇସ ି

ସହ ଘହୟାଇଥିଲୟା। 
ଏହୟା୍ୁ ଘସଲ 

୍ ତୃ୍ତକେ ପ କ୍ 
ଜ ବ ର ଦ ସ୍ 

ଏନପଏିସ ବତକେମୟାନ 
ଜମୟା ୍ଘଲ। ଫଳଘର 

ଶ୍ମ ି୍ ଙ୍ ଭବରି୍ତ 
ଅନ୍ଧୟାର ଘବୟାଲ ି ଜଳ 

ଜଳ ଦଶିଛୁ।ି ୫ ବରକେ 
ବତି�ିବିୟା ସଘତ୍ତ୍ବ ଧମକେେଟ ପଘର 
ମଧ୍ୟ ୍ତୃ୍ତକେପକ୍ ଚୁକ୍ତ ି ୍ରବିୟା ପୟାଇଁ 

ଆଗ୍ହ ନୁଘହଁ। ଆସନ୍ତୟା ୪ ଓ ୫ 
ଘର ଘ୍ୟାର ୍ମଟି ି ଘବୈଠ୍ଘର 
ଘବୟାନସ ଓ ଏନଘଜସଏିସ ବରିୟଘର 
ଆଘଲୟାଚନୟା ଘହବ। �ୟାହୟା ଘହବ 
ଘସଲ ୍ତୃ୍ତକେପକ୍ଙ୍ ଆଭମିଖୁ୍ ସମଘସ୍ 
ଅନୁଭବ ୍ରୁଛନ୍ତ।ି �ଦ ି ସଫଳ 
ଚୁକ୍ତନିୟାମୟା ଦୟାବ ି ସହତି ନ୍ରନ୍ତ ି
ସମସ୍ ଇସ୍ୟାତ ଶ୍ମ ି୍  ଓ ଠ ି୍ ୟା ଶ୍ମ ି୍  
ଆବଶ୍୍ ଘହଘଲ ଦୁଇଦନିଆି 
ଧମକେେଟ ପୟାଇଁ �ବିୟା୍ୁ ସଆିଇଟୟି ୁ
ପକ୍ରୁ ଆହ୍ବୟାନ ଦଆି�ୟାଇଛ।ି 
ଘବୈଠ୍ଘର ରୟାଉରଘ୍ଲୟା ଓ 
ଖଣରୁି ବସନ୍ତ ନୟାୟ୍, ବମିୟାନ 
ମୟାଇତ,ି ପ୍ଘମୟାଦ ସୟାମଲ, ଇନ୍ଦ୍ରମଣ ି
ଘବଘହରୟା, ସଘୁରନ୍ଦ୍ର ନୟାୟ୍, ଅଘଶୟା୍ 
ମଶି୍, ରତ୍ୟା୍ର ନୟାୟ୍, ପ ିସ ିପ୍ଧୟାନ 
ପ୍ମଖୁ ଭୟାଗ ଘନଇଥିଘଲ।

ରାଉରସେଲା,୨୨ା୯(େମେି)

ବଭିନି୍ନ ପ୍୍ଳ୍ପର ଘଲୟା୍ୟାପକେଣ 
୍ରଛିନ୍ତ ି ପବୂକେତନ ଘ୍ନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ 
ଦଲିୀପ ରୟାୟ। ବନ୍ଧମଣୁ୍ୟା ଡଘିଜଲ 
୍ଘଲୟାନୀ ଅଞ୍ଚଳଘର ଶ୍ୀ ରୟାୟ ଜମି 
୍ବ୍ର ଭୂମପିଜୂନ ୍ରଛିନ୍ତ।ି ପଘର 
ସ’ି ଘସ ୍୍ଟର ଠୟାଘର ତ୍ନିୟାଥ ମନ୍ରି 
ନମିକେୟାଣ ୍ୟାମର ତଦୟାରଖ ୍ର ି ଡ’ି 
୍୍ୟାବନି୍ ସ୍ତି ଶ୍ୀ ଶ୍ୀ ବଘିଶଶ୍ୱର 
ନୟାଥ ଆଖଡ଼ୟା ସମତିରି ପଜୂୟା 
ମଣ୍ପର ଘଲୟା୍ୟାପକେଣ ୍ରଥିିଘଲ। 
ସ’ି ଘସ ୍୍ଟର ସୟାଇ ମନ୍ରି ମଣ୍ପ 
୍ୟା�କ୍େ  ତଦୟାରଖ ୍ରଥିିଘଲ। ଏହ ି
ଅବସରଘର ସୟାଇ ଭଗବୟାନଙ୍ ଏ୍ ମୟାବକେଲ ମତୂ୍ତ୍ତି ଘଦବୟା୍ୁ 
ଶ୍ୀ ରୟାୟ ଘେୟାରଣୟା ୍ରଥିିଘଲ। ୪୦ ବରକେରୁ ଊଦ୍ଧ୍ବକେ ସମୟ ଧର ି
ଘସଠୟାଘର ଘଲୟା୍ମୟାଘନ ବସବୟାସ ୍ରୁଥିବୟାରୁ ଘସମୟାନଙ୍ 
ଥଇଥୟାନ ଦୟାୟତି୍ବ ପ୍ଶୟାସନ ଘନବୟା୍ୁ ମତ ଘଦଇଥିଘଲ। 

୍ୟା�କ୍େ କ୍ମଘର ହରହିର ରୟାଉତରୟାୟ, ରଘମଶ ବଳ, ରଞ୍ତି 
ନୟାୟ୍, ମୟାଣ ି୍  ଘଚୌଧରୁୀ, ସବୁୟାସ ପଣ୍ୟା, ଶମ୍ ୁ ଦୟାସ, 
ନରିଞ୍ନ ରଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମଘନୟାଜ ୍ୁଜୁର, ଘଲୟା୍ନୟାଥ ପୟାତ୍, 
ସଘନ୍ତୟାର ରୟାୟ ସଘମତ ଅନ୍ମୟାଘନ ଉପସ୍ତି ଥିଘଲ।

ରାଉରସେଲା,୨୨ା୯(େମେି)

ସ୍ୟାଟକେ ସଟି ି ରୟାଉରଘ୍ଲୟାଘର ରହଥିିବୟା 
୧୩୬ଟ ି ବସ୍ଘିର ବବିଧି ସମସ୍ୟା  ରହଛି।ି 
ରୟାସ୍ୟାେୟାଟ, ପୟାନୀୟଜଳ, ପରମିଳ, ଘରେଘନଜ 
ଆଦ ି ସମସ୍ୟା ସବୁ ବସ୍ଘିର ରହଛି।ି 
ଏଥମଧ୍ୟରୁ ସବକେ ପରୁୟାତନ ମଧସୁଦୂନପୟାଲ ି
ବସ୍ଘିରୟା ସଧୁରୁ ିପୟାରନି ିଅଘନ୍ ସମସ୍ୟା।

ରୟାଉରଘ୍ଲୟା ସହରର ମଝ ି ଭୟାଗଘର 
୮୦ ବରକେରୁ ଊଦ୍ଧ୍ବକେ ଘହବ ଗଢ ି ଉଠଛି ି
ମଧସୁଦୂନପୟାଲ ି ବସ୍ ି । ମହୟାନଗର ନଗିମ 
ଅଧୀନ ୱୟାଡକେ ନଂ ୧୧ଘର ରହଛି ି ଏହ ି ବସ୍।ି 
ଏହ ିବସ୍ଘିର ରହଛି ିଘଛୟାଟ ଘଛୟାଟ ସମଦୁୟାୟ 
୪ଟ ି ବସ୍।ି େର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ୟାୟ ୧୦ ହଜୟାରରୁ 
ଊଦ୍ଧ୍ବକେ ରହଥିିବୟା ଘବଘଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ୟାୟ ୫୦ 
ହଜୟାର ଘହବ। ବସ୍ ି ଗଢ ି ଉଠବିୟା ଦନିଠୟାରୁ 
ନୟାଳ, ରୟାସ୍ୟା ଓ ପୟାଣ ି ସମସ୍ୟା ଲୟାଗ ି ରହଛି ି
ବସ୍ଘିର। ବସ୍ବିୟାସୀଙ୍ ନଜିସ୍ବ ପ୍ୟୟାସଘର 
ଘଛୟାଟ ଘଛୟାଟ ନୟାଳ ନମି୍ତିତ ଘହୟାଇଛ।ି 
ଫଳଘର ନୟାଳ ପୟାଣ ି ଠ ି୍  ଭୟାଘବ ନଷି୍ୟାସନ 
ଘହୟାଇପୟାରୁନ।ି ଏହୟାଛଡ଼ୟା ଆରଏମସ ିପକ୍ରୁ 
ନୟାଳ ତଆିର ି୍ରୟା�ୟାଇଥିଘଲ ସଦୁ୍ଧୟା ଘସଥିଘର 
ପୟାଣ ିନଷି୍ୟାସନ ଘହଉନ।ି ନୟାଳଘର ଆବଜକେନୟା 
ଜମ ି ରହ ି ଦୁଗକେନ୍ଧ ପରଘିବଶ ସଷୃ୍ ି ଘହଉଛ।ି 
େର ସମ୍ଖୁ ଘଦଇ ନୟାଳ �ୟାଇଥିବୟା ଘବଘଳ 
ଦୁଗକେନ୍ଧଘର ନୟା୍ ଫୟାଟ ି ପଡୁଛ।ି ଘ୍ଘବଳ 
ଘସତ ି୍  ି ନୁଘହଁ ଘରେନ ସଫୟା ଘହଉ ନଥିବୟାରୁ 
ବସ୍ଘିର ଅସ୍ବୟାସ୍୍୍ର ପରଘିବଶ ସଷୃ୍ ି

ଘହୟାଇଛ।ି ଫଳଘର ବଭିନି୍ନ ପ୍୍ୟାର ସଂକ୍ମତି 
ଘରୟାଗଘର ପୀଡ଼ତି ଘହଉଥିବୟା ପରଲିକ୍ତି 
ଘହୟାଇଛ।ି ବରକେୟା ଦଘିନ ନୟାଳ ନର୍କେମୟାର 
ସମସ୍ୟା ଅତ ି ସମସ୍ୟାଜନ୍ ଘହଉଥିବୟାରୁ 
ବସ୍ବିୟାସୀ ଅସବୁଧିୟାର ସମ୍ଖୁୀନ ଘହଉଛନ୍ତ।ି 

ଅନ୍ତମ ମଖୁ୍ ସମସ୍ୟା ଘହଉଛ ି
ପୟାନୀୟଜଳ ସମସ୍ୟା। ଜନସ୍ବୟାସ୍୍ ବଭିୟାଗ 
ପକ୍ରୁ ବସ୍ରି ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳଘର ପୟାଇପ 
ସଂଘ�ୟାଗ ଦଆି�ୟାଇ ପୟାନୀୟ ଜଳ ଘ�ୟାଗୟାଇ 
ଦଆି�ୟାଉଛ।ି ଘହଘଲ ବସ୍ରି ଉପର ଭୟାଗ୍ୁ 
ପୟାଣ ିପୟାଇପଘର ପହଞ୍ଚପିୟାରୁ ନଥିବୟାରୁ ଉପର 
ବସ୍ଘିର ବସବୟାସ ୍ରୁଥିବୟା ବସ୍ବିୟାସୀଙୁ୍ 
ପୟାନୀୟ ଜଳ ଘଟୟାଘପ ମଳିପିୟାରୁନ।ି ଫଳଘର 
େର ଠୟାରୁ ପ୍ୟାୟ ୨/୩ ୍ ଘିଲୟାମଟିର ଦୂର �ୟାଇ 

ନଳ୍ୂପ ଓ ପୟାଇପ ପଏଣ୍ଟରୁ ପୟାଣ ିସଂଗ୍ହ 
୍ରବିୟା୍ୁ ବୟାଧ୍ୟ ଘହଉଛନ୍ତ ି ବସ୍ବିୟାସନି୍ୟା। 
ଅନ୍ପଘଟ ବସ୍ଘିର ରହଥିିବୟା ୍ଛି ି
ନଳ୍ୂପଘର �ଦଓି ପୟାଣ ି ଆସଛୁ,ି 
ଅସ୍ୟାସ୍୍୍ର ପରଘିବଶଘର ରହଥିିବୟାରୁ 
ଘସଠୟାରୁ ପୟାଣ ି ଘନଇ ବ୍ବହୟାର ୍ଘଲ 
ବଭିନି୍ନ ସଂକ୍ମଣଜନତି ଘରୟାଗ ଘହବୟାର 
ଆଶଙ୍ୟା ରହଛି।ି ତଥୟାପ ି ଏହ ି ଦୂରତି 
ପରଘିବଶଘର ପୟାଣ ି ସଂଗ୍ହ ୍ରବିୟା୍ୁ 
ବୟାଧ୍ୟ ଘହଉଛନ୍ତ ିବୟାସନି୍ୟା। 

ମଧସୁଦୂନପୟାଲ ି ବସ୍ରି 
ରୟାସ୍ୟାେୟାଟର ସମସ୍ୟା ଅତ୍ନ୍ତ 
ବପି�କେ୍ସ୍ ଘହୟାଇପଡ଼ଛି।ି ରୟାସ୍ୟାେୟାଟର 
ମରୟାମତ ି ଠକି୍ ଭୟାଘବ ୍ରୟା�ୟାଉନୟାହ ିଁ। 

ବତ୍ତକେମୟାନ ଘସ୍ବଘରଜ ୍ୟାମ ପୟାଇଁ ପୟାଇପ 
ବଛିୟା�ୟାଇଥିଲୟା। ଏହୟାପଘର ଏହୟା୍ୁ 
ମରୟାମତ ି ୍ରୟା�ୟାଇନୟାହ ିଁ। ଫଳଘର 
ମଖୁ୍ରୟାସ୍ୟା ସଂପରୂ୍କେ ଘଶୟାଚନୀୟ 
ଘହୟାଇପଡ଼ଥିିବୟାରୁ �ୟାତୟାୟୟାତ ପୟାଇଁ 
ବସ୍ବିୟାସନି୍ୟା ନୟାନୟା ଅସବୁଧିୟାର ସମ୍ଖୁୀନ 
ଘହଉଛନ୍ତ।ି ସମସ୍ୟା ବରିୟଘର ବସ୍ବିୟାସନି୍ୟା 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ଶୟାସନ ି୍  ଅଧି୍ୟାରୀଙ୍ ଠୟାରୁ 
ଆରମ୍ ୍ର ି ରୟାଜଘନତୟାଙ୍ ନ ି୍ ଟଘର 
ବୟାରମ୍ବୟାର ଗହୁୟାର ି୍ରଥିିଘଲ ମଧ୍ୟ ଘ୍ୌଣସ ି
ଫଳ ମଳିପିୟାରନିୟାହ ିଁ। ଘ୍ବଳ ସମସ୍ୟାର 
ସମୟାଧୟାନ ପୟାଇଁ ମଳିଛି ି ଅଘନ୍ ପ୍ତଶିରୁତ,ି 
�ୟାହୟା୍ ି ବସ୍ବିୟାସନି୍ୟାଙ୍ ସବୁଠୟାରୁ ବଡ଼ 
ଅଭଘି�ୟାଗ।

୍ଣି୍ ିନାହ ିଁ; ରାସ୍ାସର ସବ୍ାର

 �ବନ୍ଧମଣୁ୍ଡା ମଖୁ୍ୟ ମଡାର୍କେଟ୍ ରେ ଦୁର୍କେଶଡା
 � ୍ୁ୍ୁଡ଼ଡା ରଦଡା୍ଡାନେୁ ଅଧି୍ ଟ ି୍ ସ୍ 
 �ଟ ି୍ ସ୍  ରଦଇ ବ ିଉନ୍ନତ ିନଡାହ ିଁ

େମେ୍ା ସେରସର ମଧେୁପୂଦନ୍ାଲ ିବସ୍ି ନାଳ ଓ ୍ାେ ିେମେ୍ାସର ୫୦ ହଜାର ସଲାେ

େମେ୍ାର େମାଧାନ ପ୍ରତଶି୍ରୁତସିର େୀମତି

ରୟାଉରଘ୍ଲୟା, ୨୨ୟା୯(ସମସି): ସନୁ୍ରଗଡ଼ ଜଲି୍ୟାର ବଭିନି୍ନ ବ୍କ୍, 
ଘପୌରପୟାଳ ି୍ ୟା ଏବଂ ଗ୍ୟାମପଞ୍ଚୟାୟତଘର ବଣ୍ଟନ ୍ରୟା�ୟାଇଥିବୟା ବଜୁି 
ସ୍ୟାସ୍୍ ୍ଲ୍ୟାଣ ଘ�ୟାଜନୟା ଅନ୍ତଗକେତ ସ୍ୟାଟକେ୍ୟାଡକେ ଏ୍ ପ୍ହସନ ଘବୟାଲ ି
ବଘିଜପ ିରୟାଜ୍ ମଖୁପୟାତ୍ ଧୀଘରନ ଘସନୟାପତ ିଏ୍ ସୟାମ୍ବୟାଦ ି୍  ସମ୍ଳିନୀ 
ଅଭଘି�ୟାଗ ୍ରଛିନ୍ତ।ି

ରୟାଉରଘ୍ଲୟା ଘସ ୍୍ଟର-୧୫ଘର ରହୁଥିବୟା ସଘନ୍ତୟାର ଶତପଥୀଙ୍ 
ପତ୍ୀଙ୍ ଗତ ଜୟାନୁଆରୀଘର ଘଦହୟାନ୍ତ ଘହୟାଇସୟାରଛି।ି ଘତଘବ, 
ରୟାଉରଘ୍ଲୟା ମହୟାନଗର ନଗିମ (ଆର୍ ଏମ୍ ସ)ି ପକ୍ରୁ ନଜିସ୍ବ 
ଘୱବ୍ ସୟାଇଟ୍ ଘର ଏଘନଇ ତୟାଙ୍ ନୟାମଘର ଭୁଲ ତଥ୍ ଦଆି�ୟାଇଥବୟା 
ଅଭଘି�ୟାଗ ୍ରୟା�ୟାଇଛ।ି ତୟାଙ୍ ପତ୍ୀଙ୍ ଘଦହ ଖରୟାପ ରହୁଛ,ି ଟଙ୍ୟା 
ଅଭୟାବରୁ ଭଲ ହସପଟିୟାଲଘର ଚି୍ ତି୍ୟା ୍ରପିୟାରୁ ନଥିଘଲ; ଘହଘଲ 
ଏଘବ ବଜୁି ସ୍ବୟାସ୍୍ ୍ଲ୍ୟାଣ ଘ�ୟାଜନୟାଘର ନୂଆ ସ୍ୟାଟକେ୍ୟାଡକେଘର ମହଳିୟାଙ୍ 
ପୟାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ ଟଙ୍ୟା ପ�କେ୍ନ୍ତ ଚ ି୍ ତି୍ୟା ସବୁଧିୟା ଥିବୟାରୁ ଘସ ତୟାଙ୍ ପତ୍ୀଙୁ୍ 
ବଡ ହସପଟିୟାଲ୍ୁ ଘନଇପୟାରଘିବ ଘବୟାଲ ିସଘନ୍ତୟାର ଶତପଥୀଙ୍ ନୟାମ ଓ 
ଫଘଟୟା ଥୟାଇ ଆରଏମସ ିଘୱବ୍ ସୟାଇଟ୍ ଘର ଛୟାଡ଼ଛି।ି ତୟାଙୁ୍ ଘ�ଉଁ ୍ୟାଡକେ 
ଦଆି�ୟାଇଛ ିଏହୟା ତୟାଙ୍ ମୟାଆ ସଶୁୀଳୟା ଶତପଥୀଙ୍ ନୟାଁଘର ଅଛ,ି �ୟାହୟାଙ୍ 
ଘଦହୟାନ୍ତ ଗତ ୨୦୨୦ଘର ଘହୟାଇସୟାରଛି।ି

ଘସହଭିଳ ି ବଶି୍ୟା ବ୍କ୍ ସ୍ତି ମହପିୟାଣ ି ଗୟାଁର ଜଘଣ ମହଳିୟା 
ଶ୍ୀମତୀ ମୟାହୟାଘତୟାଙ୍ ମୟା’ଙ୍ ଚି୍ ତି୍ୟା ପୟାଇଁ ରୟାଉରଘ୍ଲୟା ସର୍ୟାରୀ 
ହସପଟିୟାଲଘର ନ ଘହୟାଇପୟାରବିୟାରୁ ବଜୁି ସୟାସ୍୍ ୍ୟାଡକେ ମୟାଧ୍ୟମଘର 
ଘଜପ ି ହସ୍ ପଟିୟାଲ୍ୁ �ବିୟା୍ୁ ପରୟାମଶକେ ଘଦଇଥିଘଲ ମଧ୍ୟ ଘଜପ ି
ହସ୍ ପଟିୟାଲ ୍ତୃ୍ତକେପକ୍ ଏହ ି ୍ୟାଡକେଘର ୍ଛି ି ଘହୟାଇପୟାରବି ନୟାହ ିଁ ଘବୟାଲ ି
୍ହ ିତୟାଙୁ୍ ଘଫରୟାଇ ଘଦଇଥିଘଲ ବଘିଜପ ିଅଭଘି�ୟାଗ ୍ରଛି।ି ସୟାମ୍ବୟାଦ ି୍  
ସମ୍ଳିନୀଘର ଶ୍ୀ ଘସନୟାପତଙି୍ ସଘମତ ଜଲି୍ୟା ରୟାଜ୍ ୍ୟା�କେ୍୍ୟାରଣିୀ 
ସଦସ୍ ନହିୟାର ରୟାୟ ଓ ଜଗବନୁ୍ଧ ଘବଘହରୟା, ଜଲି୍ୟା ମଖୁପୟାତ୍ ଗଙ୍ଗୟାଧର 
ଦୟାଶ, ଜଲି୍ୟା ସୟାଧୟାରଣ ସମ୍ୟାଦ୍ ଶଶୟାଙ୍ ଘ୍ଳୟା ଓ ମଳୟ ମହୟାପୟାତ୍, 
ଜଲି୍ୟା ଉପସଭୟାପତ ି ସବୁ୍ରତ ପଟ୍ଟନୟାୟ୍ ଓ ଜଲି୍ୟା ସମ୍ୟାଦ୍ ଅଜୟ 
୍ଂସୟାରୀ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଘଲ।

ଏ ବୟାବଦଘର ଆର୍ ଏମ୍ ସ ି ଘଡପଟୁ ି ୍ମଶିନର ସଧୁୟାଂଶ ୁ ଘଶଖର 
ଘଭୟାଇ ୍ହଘିଲ, �ୟାହୟା ବ ି୍ୟାଡକେ ପ୍ସୁ୍ତ ଘହୟାଇଛ ିଏସଏିସ୍ ଓଙ୍ ରଘିପୟାଟକେ 
ଓ ତୟାଲି୍ ୟା ଆଧୟାରଘର ଘହୟାଇଛ।ି ହୁଏତ ମୟା’ ଓ ପତ୍ୀଙ୍ ମତୁୃ୍ ସମ୍୍କେଘର 
ସମ୍କୃ୍ତ ବ୍କ୍ତ ିଏସଏିସ୍ ଓଙୁ୍ ଅବଗତ ନ ୍ର ିଖୟାଦ୍ ସରୁକ୍ୟା ଘ�ୟାଜନୟାର 
ସବୁଧିୟା ଘନଇଥଘଲ। ତୟାହୟା ତଦନ୍ତ ୍ରବିୟା ଉଚତି ଘବୟାଲ ି ଘଡପଟୁ ି
୍ମଶିନର ୍ହଛିନ୍ତ।ି

ମତୃ ମହଳିାଙ୍ ନାମସର ବଜୁି େ୍ାସ୍୍ 
ସ୍ାର୍ୋର୍ ବଣ୍ଟନ ଅଭସି�ାଗ 

ସେଲ୍  େରୃ୍୍୍କ୍ଷଙ୍ ମନମଖୁୀ ବସିରାଧସର ୍ େୁ ିଧମ୍େର ଆହା୍ନଦଲିୀ୍ ରାୟଙ୍ ଦ୍ାରା ବଭିନି୍ନ ପ୍ରେଳ୍ପର ସଲାୋ୍୍େ
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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



77
ù$g aòù$gù$g aòù$g

www.sakalaepaper.com

ଗରୁୁବାର, ୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧

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

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

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

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

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

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

 �ଆମେରକିା ଗମେ ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ

ଆଫଗାନସି୍ାନ ମେଇ ଗୋନ ିମୋେ୍ରୀଙ୍କ ବେିାନ

ନୁୟୁୟକ୍ଟ, ୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି

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

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

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

ରସ �ହଥିିରଲ। 
ଏରୋଡଗାେ ମଙ୍ଗଳବାେ ୟକୁଏେଜଏିରେ 

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

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

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

ୟଏୁନଜଏିରେ କାଶ୍ମୀେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲା ତୁକ୍ମୀ

ସାଇପ୍ରସକୁ ମନଇ କଡା ଜବାବ ମେମେ ଜୟଶଙ୍କର

ଭାେତେ ରେତାବନମୀ ପରେ ରକାଭସିଲି୍ଡକୁ ମଞ୍େୁ ିରେଲା ବ୍ରିେନ

େନିକରେ ୨୬୯୬୪ ନୂଆ ସଂକ୍ରମତି

 �ପଶ୍େିବଙ୍ଗ ନବି୍ାଚନ ପରବର୍୍୍ରୀ ହଂିସା
ଆଉ ଜରେ ବରିଜପ ିରନତାଙ୍କ ମତୁୃୟୁ

େକିା ପ୍ରମାେପତ୍ରକୁ 
ରେଲାନ ିସ୍ମୀକୃତ ି

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

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

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

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

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

ବରିଜପ ିପକ୍େକୁ  ଜାେ ିବବୃିତ୍ରିେ �କୁହା�ାଇଛ ିର� 

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

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

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

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

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

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

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୨|୯(ଏସେନ୍)ି

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

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

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

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

ମକନ୍ଦ୍ର ଆମବେନକୁ 
ଖାରଜ କମେ ସପୁ୍ରେିମକାର୍ ନମେେ୍ବରରୁ େହଳିାଙୁ୍କ ଏନ୍ ଡଏିମର ସାେେି କର

ଭାରତଲୀୟ ବାୟସୁେନାର 
୍ରବର୍୍ଟଲୀ ମଖୁୟୁ 

ସହବାକୁ ଯାଉଥÒବା 
ଏୟାର ମାେ୍ଟାଲ୍  ଭଆିର୍  

ସଚୌଧରୁଲୀ  ପ୍ତରିକ୍ା 
ମନ୍ତଲୀ ରାେନାଥ େଂିହଙୁ୍କ 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀସର ସଭରଛିନ୍ି
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ତାଲବିାନ୍କବଳରେଆଫଗାନସି୍ାନ

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

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

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

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

୨୦୨୦, ନରଭମ୍େ ୨୦୨୦ରେ ରଜରନଭାଠାରେ 
ଅନୁଷ୍ତି ସମ୍େିନୀରେ ଭାେତେ ରବୈରଦଶକି ମନ୍ତୀ 

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

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

ବକିାଶରେ ଭାେତ ଉରଲେଖନୀୟ ଭୂମକିା ନବି୍ଷାହ 
କେଥିିଲା। 

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

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

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

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

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

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

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

ଭାେତୀୟକୂଟନୀତିପାଇଁଜଟଳିପ୍ରଶ୍ନ

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

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

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

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

ପେୀକ୍ଷାେୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରତରବ ପଟାସେ ମାତ୍ରା ଏହ ି
ଜେରେ ସବ୍ଷାଧିକ।

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

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

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

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

‘ମତୃ-ସାଗେ’େସଞ୍ୀବନୀ

ଓଡ଼ଶିାରେରକାଭଡି୍ଟକିାକେଣକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଡ଼େୋର ରହରିବୋକବକେ ୫୦୦ ଧନୀଙ୍କ କ୍ଷତ ି ପରମିୋଣ 
ଏହୋରକଦ୍ଢ଼ଗଣୁରୁ ଅଧÒ� କହବ କବୋେ ି

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

ତୋଙ୍କ ସମ୍ତ୍ରି ୭.୨ ପ୍ତଶିତ 
ହରୋଇଛନ୍।ି  କଜଫ୍ କବକଜୋସ୍ ଙ୍କ 

କନଟ୍  ସମ୍ତ୍କିର ମଧ୍ୟ  
କସୋମବୋର ୫.୬ 

ବେିୟିନ ଡ଼େୋରକର 
ହ୍ୋସ ପୋଇଛ।ି 

ବତ୍୍ଥମୋନ କସ 
୧ ୯ ୪ 
ବ ି େି ୟ ନ 

େ େ ୋ ର ର 
ସମ୍ତ୍ ି ସହତି ବଶି୍ବ 

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

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

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

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

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

ଆଉଏକଲେହମ୍ରାନ୍
ବ୍ରଦସ୍ସଭଳିସ୍ଥତ ି

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

େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୨ା୯(ଏନେେ୍)ି

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

ଲରେଡଟି୍କମିର୍ାଲଡବଟି୍
କରାଡ୍ସଲରଲପଲମଣ୍ଟକଲେ

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

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

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

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

କ�ୋନ ପ୍ ି ବୁ�ଙି୍ଗ 
ପୋଇ ଁ ଉପେବ୍ଧ 

ନୋହ ିଁ। �ମ୍ୋନୀ 
ବକି୍ର ି ପୋଇଁ 
ଆ ଇ କ � ୋ ନ 

୧୩ କପ୍ୋ 
ଓ କପ୍ୋମୋକ୍ସ�ୁ 

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

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

େୂଆଦଲି୍ଲୀ ୨୨ା୯(ଏନେେ୍)ି

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

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

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

*୯୯#ସଭଭିସ୍ମରାଧ୍ୟମଲର
ୟପୁଆିଇଲପଲମଣ୍ଟ

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

ବନିରାଇଣ୍ଟରଲନଟ୍ଲରକଭିଳି
କରଲିବଲପଲମଣ୍ଟ

ବନିରାଇଣ୍ଟରଲନଟ୍ଲରଲକମତିିକରଲିବୟପୁଆିଇଲପଲମଣ୍ଟ
� ସବ୍ସପ୍ରଥଲମଲ�ରାନ୍ଲର*୯୯#
ଡରାଏେକରନୁ୍।

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

� ଯରାହରାଙୁ୍କଟଙ୍କରାପଠରାଇଲବତରାଙ୍କର
ସବଲିଶଷତଥ୍ଦଅିନୁ୍।

� ୟପୁଆିଇଆକରାଉଣ୍ଟସହେଙି୍କଡ୍ ନମ୍ର
ଦଅିନୁ୍।

� ଲକଲତଟଙ୍କରାପଠରାଇଲବଟରାଇପ୍
କରନୁ୍।ପଲରଲସଣ୍ଡ୍ ଉପଲରକ୍କି୍
କରନୁ୍।

� ଟ୍ରାଞ୍ରାକ୍ସନପରୂରାକରବିରାକୁଆପଣଙୁ୍କ
ୟପୁଆିଇପନି୍ଲଦବରାକୁଲହବ।

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

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

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

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସ ଡିଏମଡଡି 
ବେସାମର ଡିକ େ ଡିମାନ 

ଚଳାଚଳ ମନ୍ତାଳୟ ସଚଡିେ

୨୫ରୁଆଇଲ�ରାନ୍୧୩ସରିଜି୍ବରିେିଆରମ୍ଭ

୨୪ରୁ
ଲଡେଭିର ି

ବଲିଦଶୀନଲିବଶକଏଲ୍ଆଇସି
ଆଇପଓିଲର୨୦%ଅଂଶଧନକଣିପିରାରଲିବ

ଆକରାଶଇନ୍ଟେଚୁି୍ଟପକ୍ଷରୁେରାତୀୟ
ସ୍କେରାରସପି୍ଏଏନ୍ଟଏିଚ୍ଇ୨୦୨୧

ଲସରାନୀପକି୍ଚସ୍ସସହେୀଏଣ୍ଟରଲଟନ୍ଲମଣ୍ଟରଲହବମଶି୍ରଣ

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

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

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

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

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



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

ବଲାଙ୍ଗିରରର ବ ଗିକାଶର...
ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ �ହଥିିକଲ କଯ ବଜୁି ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ �ଲ୍ୟାଣ କଯାଜନା�ୁ ନୂଆ ରୂପକର 

�ାଯ୍ଟ୍ୟ�ାରଷୀ �ରାଯାଇ ଜାତଷୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ �ାେ୍ୟ ସରୁକ୍ା କଯାଜନାର ସବୁ 
ହତିାଧି�ାରଷୀଙୁ୍କ ସ୍ାଟ୍ଟ �ାର୍ଟ େଆିଯାଉଛ।ି ଏଭେ ି ବ୍ୟବସ୍ଥା �ରବିାକର ଓଡ଼ଶିା 
ସାରା କେଶର ଏ�ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ। ସମଗ୍ ଓଡ଼ଶିାକର ୯୬ ଲକ୍ ପରବିାର ଏହ ି
ସବୁଧିା ପାଉଥିବା କବକେ, ବଲାଙ୍ଷୀର ଜଲି୍ାର ସାକେ ଚାର ି ଲକ୍ ପରବିାର 
ଏହ ିସବୁଧିା ପାଇକବ। ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ �ହଥିିକଲ କଯ ଏହ ି�ାର୍ଟ ପା�କର ରହକିଲ, 
ଚ�ିତି୍ା ପାଇଁ କ�ୌଣସ ି ର�ୁକମଣ୍ େର�ାର ନାହ ିଁ। କ�ବେ �ାର୍ଟଟ�ୁି କନଇ 
କଲା�ମାକନ କେଶର ୨୦୦ ବର ବର ହସପଟିାଲକର ବନିା �ର୍୍ଟକର ଗଣୁାତ୍ମ� 
ଚ�ିତି୍ା ପାଇପାରକିବ। ପରବିାର ପାଇଁ ବର୍ଟ�ୁ ୫ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମହେିା 
ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ପଯ୍ଟ୍ୟନ୍ତ ଚ�ିତି୍ା ସବୁଧିା ମେିପିାରବି। ଚ�ିତି୍ା ପାଇଁ 
�ଏି ସନୁା ବକି�, �ଏି ଶଙ୍ା। କସଥିପାଇଁ ମକତ ବହୁତ େୁଃ� ଲାକଗ। ଏହ ିେୁଃ� 
େୂର �ରବିାକର ଏହ ି�ାର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ �ରବି। ସଞ୍ୟ �ରଥିିବା ଟଙ୍କା ପରବିାରର 
ବ�ିାଶ ଓ ପଲିାଙ୍କ ପାଠ ପେ଼ାକର �ର୍୍ଟ �ରପିାରକିବ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ କ�ହ ିଉତ୍ତମ 
ଚ�ିତି୍ା ସବୁଧିାରୁ ବଞ୍ତି ନ ହୁଅନୁ୍ତ, ଏହା ହ ିଁ �ାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ମର ଲକ୍୍ୟ କବାଲ ି କସ 
�ହଥିିକଲ। ପ୍ରତଟି ିଜଷୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଲୂ୍ୟବାନ କବାଲ ିପ୍ର�ାଶ �ର ିମ�ୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ 
�ହଥିିକଲ କଯ ସମକତେ ସସୁ୍ଥକର ରହକିଲ ହ ିଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତ ିକହାଇପାରବି।

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

ରାକଜନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ୱବେି୍ୟାେୟ ଉପକର ଆକଲା�ପାତ �ର ିମ�ୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ �ହଥିିକଲ 
କଯ ସନ୍ଥ ଭଷୀମକଭାଇ କମର�ିାଲ �କଲଜ ପକର ଏହା କହଉଛ ିଜଲି୍ାର ଦ୍ତିଷୀୟ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା�ୁ ଏ� ଆେଶ୍ଟ ବଶି୍ୱବେି୍ୟାେୟ ରୂକପ ଗେକିତାେବିା 
ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସର�ାର ସବୁ ସହକଯାଗ କଯାଗାଇ କେକବ କବାଲ ି ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ 
ପ୍ରତଶିରୁତ ି କେଇଥିକଲ। ରାଜ୍ୟର ବ�ିାଶକର ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ କଲା�ଙ୍କ ସହକଯାଗ 
�ାମନା �ର ିଏହାଦ୍ାରା ବ�ିାଶ ଓ କସବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଂ�ଳ୍ପ ଆହୁର ିମଜବୁତ 
କହବ କବାଲ ି ପ୍ର�ାଶ �ରଥିିକଲ। ଏହ ି �ାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ମକର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତଷୀ 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, ଓଟରିସିରି ଅଧ୍ୟକ୍ା ଶ୍ମତଷୀ ଶ୍ଷୀମୟଷୀ ମଶି୍ ଏବଂ ଅକନ� ବରଷି୍ଠ 
କନତୃବୃଦେ କଯାଗ କେଇଥିକଲ।

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ପ୍ରଶଂସା କରଲ...
କଯାଜନା ପରବିକତ୍ତ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସର�ାର ବଜୁି ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ �ଲ୍ୟାଣ କଯାଜନାକର କଯଉଁ 
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�ୁ୍ୟମନ୍ତଷୀଙୁ୍କ ଏହ ିଅବସରକର ଶ୍ଷୀ 
ସାଲୁଜା ଧନ୍ୟବାେ କେଇଛନ୍ତ।ି ଅନ୍ୟପକ୍କର ଅନ୍ୟତମ ବଧିାୟ� ତଥା �ଂକଗ୍ସ 
ବଧିାୟ� େେ କନତା ନରସଂିହ ମଶି୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ �ଲ୍ୟାଣ କଯାଜନା�ୁ ପ୍ରଶଂସା 
�ରବିା ସହ ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତଷୀଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାେ ଜ୍ାପନ �ରଛିନ୍ତ।ି କସ �ହଛିନ୍ତ ି କଯ 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ କସବା ନମିକନ୍ତ ସର�ାର କଯଉଁ ରୂପକର� ପ୍ରତୁେତ �ରଛିନ୍ତ ିତାହା ଠକି୍  
ବାଟକର ଚାଲକିଲ କଯାଜନା ସଫେ କହବ। ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ ଆମ ଅଞ୍େର ବ�ିାଶ 
ପାଇଁ ଆସଛିନ୍ତ ିକବାଲ ିଉକଲ୍� �ର ିନରସଂିହ ବଲାଙ୍ରିକର �ୃର ିବଶି୍ୱବେି୍ୟାେୟ 
ସ୍ଥାପନ ନମିକନ୍ତ ୋବ ି�ରଛିନ୍ତ।ି

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

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

ରଣରଷେତ୍ର ପାଲଟ ଗିଲା...
ପରକିବଶ ପ୍ରେୂରଣ ନୟିନ୍ତଣ ବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା ବୁଧବାର ଏ� ଜନଶଣୁାଣ ିଶବିରି 
ଆକୟାଜନ କହାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଶବିରିକର ଉପଜଲି୍ାପାେ ଲେତି �ୁମାର �ହର , 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାେ କେକବନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ , ପରକିବଶ ପ୍ରେୂରଣ ନୟିନ୍ତଣ ଅଧି�ାରଷୀ 
ପ୍ରସନ୍ନ �ରଙ୍କ ସହତି ହଣି୍ାଲ୍ କ�ା ଓ କମୈତ୍ରଷୀର ଉର୍ତେରଷୀୟ 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 ଧତୋଧତେ ି �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 ଉର୍ତେରଷୀୟ 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। ରାଲଆିମ୍ ନ�ିଟକର ସପକ୍ବାେଷୀ ଓ ବପିକ୍ବାେଷୀ 
�ଛି ିସମୟ ମହୁାଁମହୁ ିଁ କହାଇଥିବା କବକେ କପାଲସି ଉଭୟଙୁ୍କ ବୁଝାଶଝୁା �ରଥିିଲା। 
ଅତରିକି୍ତ କପାଲସି ଅଧି�ାରଷୀ ଉତ୍କେ ରାଜନଙ୍କ କନତୃତ୍ୱକର କସମେିଗିରୁା, 
ପଟାଙ୍ ି , ନଦେପରୁ , ପରୁଆ ,ସନୁାକବରା ,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।ି

ବନୁ୍କ ତ ଗିଆର ଗି...
ଏମାନଙୁ୍କ ବନୁ୍� ତଆିର ି�ରବିା�ୁ ୮ରୁ ୯ େନିସମୟ ଲାଗଥୁିଲା। ଏହା�ୁ ୧୦ 
ହଜାର ଟଙ୍କାକର ବକି୍ ି�ରୁଥିକଲ କବାଲ ିପଲୁସି ଜାଣବିା�ୁ ପାଇଛ।ି ସମ୍ଲପରୁ 
ଜଲି୍ାକର କବଆଇନ ଭାକବ ବନୁ୍� ତଆିର ିକହଉଛ।ି ପଲୁସି �ନୁି୍ତ କସମାନଙ୍କ 
ବକିରାଧକର �କଠାର �ାଯ୍ଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କନଉନ।ି ଏହା ଫେକର ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ଥାନକର କେଶଷୀ ବନୁ୍� ତଆିର ି�ାର�ାନା ଚାଲଛି।ି ଏଭେ ିସ୍ଥକେ ଗ୍ାମବାସଷୀଙ୍କ 
ଅଭକିଯାଗ କ୍କମ ଯଯୁମୁରୁା ଥାନା ପଲୁସି ବାଧ୍ୟ କହାଇ ଚଢଉ �ର ି ୨ଜଣଙୁ୍କ 

ଗରିଫ �ରଛି।ି କତକବ କବଆଇନ ବନୁ୍� ତଆିର ି �ରୁଥିବା ମ�ୁ୍ୟ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
କଫରାର କହାଇଯାଇଛ।ି ତା�ୁ ଗରିଫ �ରବିା ପାଇଁ ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନକର ପଲୁସି 
ଚଢଉ ଜାର ି ରଖିଛ।ି ଅନ୍ୟପକଟ ଏହ ି ୨ଜଣଙୁ୍କ ଗରିଫ �ର ି ପଲୁସି କ�ବେ 
ବାହାବାହା କନଉଛ।ି କତକବ ଏହ ି ବନୁ୍� ଗରୁ�ୁି ବ୍ୟବହାର �ର ି ଜଙ୍ଲ 
ଅଞ୍େକର ରହୁଥିବା କଲାକ� ପଶ ୁ ଶ�ିାର �ରୁଥିବା କବକେ ପଲୁସି ଓ ବନ 
ବଭିାଗ ନରିବଦ୍ରଷ୍ା ସାଜଛି।ି
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ଗରୁୁବାର, ୨୩ ରସରପଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ାର ଅବଶ ଗିଷ୍ାଂଶ

ଭୁବନେଶ୍ବର ୨୨ା୯ (ସମସି): ଆଗ୍ାସ୍ଥତ 
ଭାରତ ସର�ାରଙ୍କ ପ୍ର�୍ୟାତ ହଦିେଷୀ ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ସଂସ୍ଥା ‘କ�ନ୍ଦ୍ରଷୀୟ ହଦିେଷୀ ସଂସ୍ଥାନ ’ ୨୦୧୮ ବର୍ଟ 
ପାଇଁ ସମ୍ାନଜନ� ‘ହଦିେଷୀ କସବଷୀ ସମ୍ାନ’ 
ପରୁସ୍ାର କଘାରଣା �ରଛି।ି ଜାତଷୀୟ 
ଓ ଅନ୍ତଜ୍ଟାତଷୀୟ ତେରକର 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 ରଃ 

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

ଓ ଉପକେୌ�ନ ପ୍ରୋନ �ରକିବ। 
ରଃ ପ୍ରସାେ ନୂଆେଲି୍ଷୀସ୍ଥତ 

ଜବାହରଲାଲ କନହରୁ ବଶିଦ୍ବେି୍ୟାେୟକର 
୧୯୯୬ରୁ ୧୯୯୭ ପୟ୍ଟ୍ୟନ୍ତ 
ସହ�ାରଷୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପ� ଭାକବ �ାୟ୍ଟ୍ୟ 
�ରଥିକଲ। ରଃ 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 ପତୁେ��ୁ ହଦିେଷୀକର 
ଅନୁବାେ �ରଛିନ୍ତ।ି ସାହତି୍ୟ ଓ ଅନୁବାେ 
କକ୍ତ୍ରକର ଅତୁେନଷୀୟ ଅବୋନ ର�ଥବା 
ରଃ ମଶି୍ଙୁ୍କ ‘ସାହତି୍ୟ ଅ�ାକେମ’ି, ‘ଅଣ ହଦିେଷୀ 
କଲ�� ସମ୍ାନ’, ‘କସୌହାର୍୍ଟ ପରୁସ୍ାର’, 
‘ସଂହତ ିପରୁସ୍ାର’, ‘କସତୁବନ୍ ପରୁସ୍ାର’, 
‘ବଙି୍କମ ଚନ୍ଦ୍ର ପରୁସ୍ାର’ ପ୍ରଭୃତ ି ଏ�ାଧ� 
ସମ୍ାନକର ସମ୍ାନତି �ରାଯାଇଛ।ି

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

ଭୁବନେଶ୍ବର,୨୨ା୯(ସମସି): ନବଷୀ�ରଣ 
କଯାଗ୍ୟ ଶକ୍ତ ି, ଯନ୍ତାଂଶ ନମି୍ଟାଣ, ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ 
ଆବଣ୍ନ କକ୍ତ୍ରକର ଆସନ୍ତା ୧୦ ବର୍ଟକର ୨୦ 
ବଲିୟିନ୍  ରଲାର 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 ସମତେ ରାଟା କ�ନ୍ଦ୍ର�ୁ ନବଷୀ�ରଣ 
କଯାଗ୍ୟ ଶକ୍ତ ି େଦ୍ାରା  ପରଚିାେତି �ରବି।  

ସ୍ପାନ୍  ରାଟା କସଣ୍ର, ଇଣ୍ଷ୍ଟ୍ରଆିଲ 
�୍ଲାଉଡ୍  ଏବଂ ଆୋନଷୀ ରଜିଟିାଲ 
ଲ୍ୟାବ୍  ଭେ ି କ�କତ� ରଜିଟିାଲ 
ସମ୍�ମିତ ଉକେ୍ୟାଗ  ଜରଆିକର 
ଗରୁପ କେଶକର ରଜିଟିାଲ 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 ଗି , �ନ୍ତାଂଶ ନ ଗିମ୍ାଣ, ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନ

୨୦ ବଲିୟିନ୍  ଡଲାର ନବିବଶ କରବି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପଡଃ ରାରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମ ଗିଶ୍ର ପାଇରବ ଗଙ୍ା ଶରଣ ସ ଗିଂେ ପରୁସ୍ାର

ନବତେଟୀ,୨୨ା୯(ସମସି): ଯାନ୍ତ�ି ତରୁଟ ି କଯାଗ ୁ ବୁଧବାର କବତନଟଷୀ କରେ 
କଷ୍ସନକର ୩ ଘଣ୍ା ଅଟ�ଗିଲା ବାଙ୍ରିକିପାର ି-ରୁପ୍ା ମଧ୍ୟକର ଚୋଚେ �ରୁଥିବା 
ରଏିମୟ ୁକରେନ। ଧାଯ୍ଟ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାକର ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ୪୫କର ରୁପ୍ା 
ଯବିାପାଇଁ କବତନଟଷୀ କଷ୍ସନକର ପହଞ୍ଥିିଲା ଏହ ିଡ଼ଏିମୟ ୁକରେନ, ମାତ୍ର ଇଞ୍ଜନିକର 
କ�ୌଣସ ି ଯାନ୍ତ�ି 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 ଉର୍ବେି୍ୟାେୟର 
ସଂସ୍ତୃ ଶକି୍ୟତି୍ରଷୀ ସଞ୍ଜରୁାଣଷୀ କେବତା କବାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ତାଙୁ୍କ ଭଷୀମକଭାଇ କମର�ିାଲକର ଭତ୍ତମି �ରାଯାଇଛ।ି 
କଯୌତୁ� ନଯି୍ଟାତନା କେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ାମଷୀ ଏଭେ ି �ାଣ୍ 
ଭଆିଇଥିବା କସ ଅଭକିଯାଗ �ରଛିନ୍ତ।ି ଅପରପକକ୍ 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ସ୍ାମଷୀ ପ୍ରେଷୀପ ପଣ୍ା ଟଟିଲିାଗଡ଼ସ୍ଥତି ସଲୁିଁଆ ଉର୍ 
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 
ମାର ମାରଥିିକଲ। ବବିାହର ଏ� ବର୍ଟ ମଧ୍ୟକର ସବୁକବକେ 
ତାଙ୍କ ସହତି ଝଗଡ଼ା �ରବିାରୁ କସ ତାଙ୍କ ସ୍ାମଷୀଙୁ୍କ ଛାରପତ୍ର 
କେବା�ୁ ନଷି୍ପତ୍ତ ି କନଇଥିକଲ। ଏଥିପାଇ ଁ କସ ତାଙ୍କ ସ୍ଲୁ 
ନ�ିଟକର ଏ� ଭରା 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 �ରା �ାଯ୍ଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ହଣ 
�ରବିା�ୁ ୋବ ି�ରଛିନ୍ତ।ି

ଶ ଗିଷେୟ ଗିତ୍ର୍ରୀଙ୍ ଗଳାକାଟ ଗି େତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ; ସ୍ାମ୍ରୀ ଅଟକ

ଝାମ୍ବିନବଲ ୩.୫୦ ଲକ୍ଷ 
 ଉଦଳା, ୨୨ା୯ (ସମସି): 

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା ଉେୋ ଅଞ୍େକର 
ପଣୁ ି ରାହାଜାନ।ି ଉେୋ ଥାନା 
ଅଞ୍େର ଧାନକଘରା ରାତୋକର 
େୁବୃ୍ଟତ୍ତମାକନ ଲୁଟକିନଇଛନ୍ତ ି
୩ ଲକ୍ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା। 
ଧାନକଘରା ଗ୍ାମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ 
ପ୍ରଧାନ ଶକି୍� ରତ�ିାନ୍ତ କବକହରା 
(୭୩) ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 
ସାକଢ ବାରଟାକର ଉେୋ କଷ୍ଟ୍  
ବ୍ୟାଙ୍କ ଶା�ାରୁ ନଜି ଜମା ଅଥ୍ଟରୁ 
୩ଲକ୍ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଠାଣ 
�ର ି ନଜି ଗ୍ାମ�ୁ ଏ� �ାର 
କଯାକଗ ପତ୍ଷୀଙ୍କ ସହ କଫରୁଥିକଲ। 
ଏ କନଇ ଉେୋ ଥାନାକର ଲଖିିତ 
ଅଭକିଯାଗ କହାଇଛ।ି ଟଙ୍କା 
ଉଠାଣର ସମୟ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍�ୁସ୍ଥ 
ସମତେ ସସିଟିଭି ି ଫୁକଟଜ୍ �ୁ ପଲୁସି 
ତେନ୍ତ ପରସିର�ୁ କନଇଛ।ି
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ଗରୁୁବାର, ୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ରାଉରସେଲା ୋଂଗଠନେି ଜଲି୍ା

ରାଉରକେଲା, ୨୨ା୯(ସମସି): ଆଗକୁ ରହଛି ି
ପଞ୍ଚାୟତ ନରି୍ଚାଚନ ଏରଂ ସମ୍ଚାର୍ୟ ପପୌର 
ନରି୍ଚାଚନ। ଏହ ି ପରପିରେକ୍ଷୀପର ଛକଚାପଞ୍ଚା 
ରଚାଜନଷୀତ ି ଭତିପର ଚଚାଲଛିନ୍ ି ରଚାଉରପକଲଚା 
ସଚାଂଗଠନକି ଜଲି୍ଚାପର ସରୁ ରେମଖୁ ଜଚାତଷୀୟ ତଥଚା 
ଆଞ୍ଳକି ରଚାଜପନୈତକି ଦଳ। ରପିଜପ ି ନପରନ୍ଦ୍ର 
ପମଚାଦଷୀଙ୍କ ପଲଚାକଚାଭମିଖୁଷୀ କଚାର୍୍ୟକ୍ରମ ମଚାଧ୍ୟମପର 
ପଲଚାକଙ୍କ ନକିଟତମ ପହରଚା ପଚାଇଁ ଉଦ୍ୟମ 
ଅର୍ୟଚାହତ ରହଛି।ି ପସହପିର ି ରଚାଉରପକଲଚାର 
ରଭିନି୍ନ ଦୁନ୍ଷୀତକୁି ଇସ୍ୁୟ କର ି ପଲଚାକଙ୍କ ଭତିପର 
ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରହରିଚା ପଚାଇଁ ଜଲି୍ଚା କଂପରେସ ର ି ପକୌଣସ ି
ଗଣୁପର ପଛପର ପଡନିଚାହ ିଁ।

ସନୁ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ଚାପର ୨ରୁ ଅଧିକ ରଧିଚାନସଭଚା 
ଆସନ ହଚାସଲ କରପିଚାର ିନଥିରଚା ରପିଜଡ ିଏଥର 
ରଜୁି ସ୍ଚାସ୍୍ୟ କଚାଡ୍ ରଣ୍ଟନ ନଚାମପର ପଖଳଛି ିମଚାଷ୍ଟର 
ପଟ୍ଚାକ୍। ସଂସଦଷୀୟ ପକ୍ତ୍ରପର ମଧ୍ୟ ତନିଥିର 
ରନିଚା ପମଣ୍ଟପର ନରି୍ଚାଚନ ଲଢ ି ଜତି ି ପଚାର ି
ନଥିରଚା ରପିଜଡ ି ୨୦୦୦ରୁ ରଧିଚାନସଭଚା ନରିଚ୍ାଚନ 
ରଚାଜନଷୀତପିର ସର୍ର୍ୟଚାପଷୀ ପହଚାଇପଚାରନିଚାହ ିଁ। 
ଏପର ଅନ୍୍ୟନ ୫ ହଜଚାର ପକଚାଟ ିଟଙ୍କଚାର ରେକଳ୍ପ, 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀଙ୍କ ମଚାଷ୍ଟରପଟ୍ଚାକ୍ ମଚାଧ୍ୟମପର ରପିଜଡ ି
ସଂଖ୍ୟଚା ହଚାସଲ କରରିଚାକୁ ପଚଷ୍ଟଚା କରଛି।ି

‘ମଚାଟ ି ଆଗ ପଚାଟ୍ଚି ପଛ’ ପରଚାଲ ି ସ୍ର 
ଉପ୍ଚାଳନ କରୁଥିରଚା ଦଲି୍ଷୀପ ରଚାୟ ରଚାଜନଷୀତ ି

ପଶଚାପଚାଲପିର ପକଚାଣପଠସଚା ପହଲଚା ପପର ରଭିନି୍ନ 
ରଚାଜପନୈତକି ଦଳ ମଧ୍ୟପର ଛକଚାପଞ୍ଚା ରଚାଜନଷୀତ ି
ପଜଚାର୍ ଧରଛି।ି ରଚାଉରପକଲଚା ରଧିଚାୟକ ସଚାରଦଚା 
ରେସଚାଦ ନଚାୟକ, ରଘନୁଚାଥପଚାଲ ି ରଧିଚାୟକ ସବୁ୍ରତ 
ତରଚାଇ ସରକଚାରଙ୍କ ପଦପଦରଷୀପର ଆସଷୀନ 
ପହଚାଇ ରେତଦି୍ନ୍ଦ୍ତିଚାକୁ ତଷୀବ୍ରତର କରରିଚାପର 
ଲଚାଗଛିନ୍।ି

ସପୁର ପପେସଚାଲଷି୍ଟ ହପେଟିଚାଲପର ରଚାଜ୍ୟ 
ସରକଚାର ପକଚାଭଡି ହପେଟିଚାଲ ପରଚିଚାଳନଚା 
କରରିଚା, ପର୍୍ତନ ପକନ୍ଦ୍ର ଇପେଚାତମନ୍ତଷୀ ଧପମ୍ନ୍ଦ୍ର 
ରେଧଚାନ "ସଚାରଦଚା ଭଚାଇ, ଲଢୁଆ ପଲଚାକ ତଚାଙ୍କ 
ଗଚାଳ ିପଦରଚାର ଅଧିକଚାର ଅଛ"ି କହରିଚା, ପସକ୍ଟର-
୨୨ ପକଚାଭଡି ପକୟଚାର ପହଚାମ୍ ଉଦଘଚାଟନଷୀ 
ସମଚାପରଚାହପର ସ୍ଚାନଷୀୟ ରଧିଚାୟକ ସବୁ୍ରତ 
ତରଚାଇଙ୍କ ନଚାମକୁ ନଚାମଫଳକପର ନ ରଖଚାରରିଚା 
ଘଟଣଚାକୁ ପନଇ ରପିଜପ-ିରପିଜଡ ି ଛକଚାପଞ୍ଚା 
ପଜଚାର୍ ପସଚାର୍ ପର ଚଚାଲଛି।ି ଏପରକି ିନଜି ଜନ୍ମଦନି 
ପଚାଳନ କର ି ନଜି ପଲଚାକରେୟିତଚାକୁ ଜଚାହରି 
କରରିଚାପର ପକୌଣସ ି ଗଣୁପର ପଛପର ପଡ ି
ନଥିପଲ ସଚାରଦଚା। ଅନ୍ୟପକ୍ପର ଗତ ରଧିଚାନସଭଚା 
ନରି୍ଚାଚନ ପପର ସବୁ୍ରତ ନରି୍ଚାଚନମଣ୍ଡଳଷୀ ଛଚାଡରିଚା 
ଏରଂ ରର୍ ରର୍ ଧର ି ଭୁରପନଶ୍ରପର ରହରିଚାକୁ 
ପନଇ ତଚାଙ୍କ କମ୍ଷୀମଚାପନ ପକହ ି ହଜମ କର ି
ପଚାରୁନଚାହଚାନ୍।ି

ସଚାରଦଚା ନଚାୟକ ୨୦୦୪ରୁ ରଧିଚାୟକ 
ଭଚାପର ନରି୍ଚାଚତି ପହଲଚାପପର ୨୯ ମଡି୍ ନଚାଇଟ୍ 
ଅପପରସନ ପପର ଦଳପର ତଚାଙ୍କ ରେଭଚାର କମଥିିରଚା 
ପରଲିକ୍ତି ହୁଏ। ସନୁ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ଚାର ସଚାଂଗଠନକି 
ଦଚାୟତ୍ି ରହୁରଚାର ଦଆିରରିଚା ସହ ର୍୍ମଚାନ 
ରଚାଉରପକଲଚା ସଚାଂଗଠନକି ଜଲି୍ଚାର ସଭଚାପତ ି
ପଦ ସଚାରଦଚାଙୁ୍କ ଦଆିରଚାଇଛ।ି ହକରି 
ଏନୁ୍ଡଶିଚାଳ ସନୁ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ଚାର 
ସପୁରଚାଗ୍ୟ ସନ୍ଚାନ ରଷୀପରନ୍ଦ୍ର 
ଲଚାକ୍ରଚା, ଅମତି ପରଚାହତି ଦଚାସ, 
ଦଷୀପପରେସ ଏକ୍ଚା ଓ ରେମଖୁ 
ଅଲମି୍କି୍ସ ପଖଳ ି ୪୧ ରର୍ 
ପପର ପଦକ ପନଇ ପଫରରିଚା 
ସମୟପର ରଚାଉରପକଲଚା ଠଚାପର 
ପଦଶର ସର୍ ରୃହତ ହକ ିଷ୍ଟଚାଡୟିମ୍ ଓ 
ରଭିନି୍ନ ର୍ଲକପର ୧୭ ଟ ିଆପଟ୍ଚାଟ୍ଫ ରଛିଚାରରିଚାର 
ରେଭଚାର ମଧ୍ୟ ଦଳ ସପକ୍ପର ରଚାଇପଚାପର ପରଚାଲ ି
ରଚାଜପନୈତକି ସମଷୀକ୍କମଚାପନ ମତ ଦଅିନ୍।ି 

ସମଚାନ୍ରଚାଳ ଭଚାପର ରପିଜପ ିପଗଚାଷ୍ଷୀ କନ୍ଦଳ 
ତଷୀବ୍ର ପହରଚାପର ଲଚାଗଛି।ି ଦଳର ରଚାଜ୍ୟ ସଭଚାପତ,ି 
ଜଚାତଷୀୟ ଉପସଭଚାପତ ି ତଥଚା ରଭିନି୍ନ ରେପଦଶର 
ପର୍୍ୟପରକ୍କ ଦଚାୟତ୍ି ନରି୍ଚାହ କରଥିିରଚା ପର୍୍ତନ 
ପକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତଷୀ ଜୁଏଲ ଓରଚାମ ମନ୍ତଷୀମଣ୍ଡଳରୁ ରଚାଦ୍ 
ପଡରିଚା ଓ ପରର୍୍ଷୀ ସମୟପର ଧପମ୍ନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 

ପପରଚାକ୍ ସମଥ୍ନପର ରଷୀରମତି୍ରପରୁ ରଧିଚାୟକ 
ଶଙ୍କର ଓରଚାମଙ୍କ ମଧ୍ୟପର ପଗଚାଷ୍ଷୀ କନ୍ଦଳ ତଷୀବ୍ର 
ପହରଚାପର ଲଚାଗଛି।ି ଜୁଏଲ ଓରଚାମଙ୍କ ଏକଚାନ୍ 
ଅନୁଗତ ଲତକିଚା ପଟ୍ଟନଚାୟକଙୁ୍କ ପଚାନପପଚାର 
ସଚାଂଗଠନକି ଜଲି୍ଚା ସଭଚାପନତ୍ରଷୀ ଦଚାୟତ୍ି 
ଦଆିରରିଚା ପପର ରଢଛି ି ପଗଚାଷ୍ଷୀ କନ୍ଦଳ। ଦଳର 

ରଧିଚାୟକ ରେଚାଥ୍ଷୀ ନହିଚାର ରଚାୟ, ଜଗରନୁ୍ 
ପରପହରଚା ଓ ରଚାଜ୍ୟ ସମ୍ଚାଦକ 

ଧଷୀପରନ ପସନଚାପତଙି୍କ ମଧ୍ୟପର 
ପରଚାଗସତ୍୍ର ଅଭଚାରରୁ ଦଳର 
ସଚାଂଗଠନକି ଶକ୍ ି ରୃଦ୍ ି ପଚାଇଁ 
କଚାମ କରରିଚା ପରରିପ୍୍ କଏି 

ସଚାଂସଦଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ରସି୍ଚାର 
ପଚାଇଁ କଚାମ କରୁଛନ୍ ିତ କଏି ଜପଣ 

ପକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତଷୀଙ୍କ ପତଆିରଚାକୁ ଜଚାହରି 
କରରିଚାକୁ ରେୟଚାସ ଜଚାର ି ରଖିଛନ୍।ି ସନୁ୍ଦରଗଡ 
ଜଲି୍ଚାର ସଚାଂସଦ ଓ ଦଳଷୀୟ ୩ ରଧିଚାୟକମଚାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟପର ଉ୍ମ ସମନ୍ୱୟ ନ ଥିରଚା ପରଲିକ୍ତି 
ହୁଏ। ଦଳର ଜପଣ ରଧିଚାୟକ ଆରଏସପ ି
ର୍ୟଚାପଚାରପର ମଣୁ୍ଡ ପଖଳଚାଉଥିରଚା ପରପଳ ମନ୍ତଷୀଙ୍କ 
ରଭିଚାଗ ରଦଳ ପପର ଏଥିରୁ ପସ ସଚାମୟକି କ୍ଚାନ୍ 
ପହଚାଇଛନ୍।ି ଅନ୍ୟପକ୍ପର କଂପରେସ ଦଳ ଦନିକୁ 
ଦନି ରସଚାତଳଗଚାମଷୀ ପହଉଥିରଚା ପରପଳ ପର୍୍ତନ 
ରଧିଚାୟକ ଜଜ୍ ତକି୍ଷୀ କଂପରେସର ସଭଚାପତ ିଦଚାୟତି୍ୱ 

ପନଲଚା ପପର ସଂଗଠନକୁ ମଜରୁତ କରରିଚା ପଚାଇଁ 
ରପିଜଡରି ରଚାଟ ଓଗଚାଳରିଚାକୁ ପଲଚାକ ପଦଖଚାଣଆି 
ଭଚାରପର ରଭିନି୍ନ କଚାର୍୍ୟକ୍ରମ ପନଉଥିପଲ ମଧ୍ୟ 
ଆନ୍ରକିତଚା ନ ଥିରଚାର ପଦଖଚାରଚାଏ। ପତଣ ୁ
ରଚାଜ୍ୟ ପନତୃରୃନ୍ଦ ଭ୍ତପର୍୍ ଜଲି୍ଚା ସଭଚାପତ ି ତଥଚା 
ନରନରିକୁ୍ ରେପଦଶ କଂପରେସ କମଟିରି ସଚାଧଚାରଣ 
ସମ୍ଚାଦକ ରର ି ରଚାୟଙ୍କ ଉପପର ଆସ୍ଚା ରେକଟ 
କରଛିନ୍ ି ପରଚାଲ ି ରହୁ ପରୁୁଖଚା କଂପରେସ ପନତଚା 
ମତର୍ୟକ୍ କରନ୍।ି ଦୁଇ ପଗଚାଷ୍ଷୀ ମଧ୍ୟପର ରହୁ 
ସମୟପର ସମଚାନ୍ରଚାଳ କଚାର୍୍ୟକ୍ରମ ଆପୟଚାଜନ 
କରଚାରରିଚା ଓ ରର ିରଚାୟଙ୍କ ଅନୁଗତମଚାନଙୁ୍କ ଦଳରୁ 
ରଚାହଚାର ରଚାସ୍ଚା ପଦଖଚାଇରଚାକୁ ପନଇ ପରର୍୍ଷୀ 
ସମୟପର ଦୁଇ ପଗଚାଷ୍ଷୀ ମହୁଚାଁମହୁ ିଁ ପହରଚା ସ୍ତିପିର 
ଅଛନ୍।ି ପସହପିର ି ରେଭଚାତ ମହଚାପଚାତ୍ରଙୁ୍କ ଦଳ 
ପକଚାଣପଠସଚା କରରିଚାକୁ ସହଜପର ରେହଣ କରପିଚାରୁ 
ନଚାହଚାନ୍ ି ଦଳର କମ୍ଷୀମଚାପନ। ପତଣ ୁ କଂପରେସର 
ରେଗତରି ରଥକୁ ଅଟକଚାଇରଚାକୁ ଦଳର ରଭିନି୍ନ 
ସ୍ରରୁ ଉଦ୍ୟମ ପହରଚା ଏରଂ ପପରଚାକ୍ପର ରଚାଜ୍ୟ 
ପନତୃତ୍ ସଚାହଚାର୍ୟ କରରିଚା ପଗଚାଷ୍ଷୀ କନ୍ଦଳକୁ ତଷୀବ୍ର 
କରରି ପରଚାଲ ି ଆଶଚା କରଚାରଚାଏ। ସତୁରଚାଂ ରଭିନି୍ନ 
ରଚାଜପନୈତକି ଦଳ ମଧ୍ୟପର ଏତଚାଦୃଶ ଛକଚାପଞ୍ଚା 
ରଚାଜନଷୀତ ି ଆଗଚାମଷୀ ଦନିପର ରଚାଉରପକଲଚା ତଥଚା 
ଜଲି୍ଚା ରଚାଜନଷୀତକୁି ପକଉଁ ଆଡକୁ ପନଉଛ,ି ତଚାହଚା 
ପଦଖିରଚାକୁ ରଚାକ ିରହଲିଚା।

ଛୋପଞ୍ା ରାଜନୀତକିର ବକିଜଡରି ମାଷ୍ଟର୍ କଟ୍ାକ୍

ବକିଜପ ି
ଓ େଂକରେସର 

ରଣନୀତ ିପ୍ରସ୍ତୁତ ି
ଆରମ୍ଭ

ବରଗଡ଼଼,୨୨ା୯(ସମସି): ପଟଚାକଓି ପଚାରଚା ଅଲମି୍କି୍ସ 
ସ୍ୱର୍୍ ରପିଜତଚା ରେପମଚାଦ ଭଗତଙୁ୍କ ଆଜ ିରରଗଡ଼ପର 
ଉଚ୍ଛ୍ୱସତି ସମ୍ୱଦ୍୍ନଚା ଜ୍ଚାପନ କରଚାରଚାଇଥିଲଚା। 
ରେଥପର ପସ ମହକୁମଚା ଗଚାନ୍ଷୀ ଛକପର ପହଞ୍ରିଚା 
ପପର ଏକ ସସୁଜ୍ତି ପଖଚାଲଚା ଗଚାଡପିର ସମ୍ୱଦ୍୍ନଚା 
ସ୍ଳକୁ ପଚାପଛଚାଟ ିନଆିରଚାଇଥିଲଚା। ନଷି୍ଚା ପରରିଚାର, 
ସଂକଳ୍ପ ପରରିଚାର, ପକଚାଶଳ ରରୁଚା ମଞ୍ ଆଦ ିରଭିନି୍ନ 
ସଚାମଚାଜକି ସଙ୍ଗଠନର କମ୍କ୍୍ଚା ଓ ସଦସ୍ୟମଚାପନ 
ତଚାଙୁ୍କ ଏକ ରଚାଇକ୍  ପଶଚାଭଚାରଚାତ୍ରଚାପର ପନଇଥିପଲ। 
ରଚାସ୍ଚାକଡପର ରଭିନି୍ନ ରଗର୍ ସହରରଚାସଷୀ 
ଉପସ୍ତି ରହ ି କରତଚାଳ ି ପଦଇ ତଚାଙୁ୍କ ସ୍ୱଚାଗତ 
କରଥିିପଲ। ଛଚାତ୍ରଛଚାତ୍ରଷୀ ତଥଚା କ୍ରଷୀଡଚାପରେମଷୀ 
ରରୁକ ରରୁତଷୀ ରେପମଚାଦଙ୍କ ସହ ହଚାତମଳିଚାଇ 
ପସଲ୍ ଫଫି ପନଉଥିପଲ। ରଭିନି୍ନ ଛକ୍  ସ୍ଚାନପର 
ହଜଚାର ହଜଚାର ରରୁକ ଉପସ୍ତି ରହ ି ତଚାଙ୍କ 

ଉପପର ଫୁଲ ପକଚାଇରଚା ସହତି ଫୁଲମଚାଳ ପଦଇ 
ସ୍ୱଚାଗତ କରଥିିପଲ। ପସହପିର ି ଟଚାଉନ ହଲପର 
ସଚାମ୍ୱଚାଦକି ସଙ୍ଘ ପକ୍ରୁ ସଭଚାପତ ି ଶଙ୍କର ରଲ୍ଭ 
ମଶି୍ର ରେପମଚାଦଙୁ୍କ ସ୍ୱଚାଗତ ଜଣଚାଇ ପଚାପଛଚାଟ ି

ପନଇଥିପଲ। ସଚାଂସଦ ସପୁରଶ ପଜ୍ଚାରଷୀ, ସ୍ଚାନଷୀୟ 
ରଧିଚାୟକ ପଦପରଶ ଆଚଚାର୍୍ୟ, ଜଲି୍ଚା ପରରିଦ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଚା ମକୁ୍ଚା ସଚାହୁ, ରରଷି୍ କଂପରେସ ପନତଚା 
ରେଦଷୀପ ପଦରତଚା, ଜଲି୍ଚା ରପିଜପ ିସଭଚାପତ ିଅଶ୍ନିଷୀ 

ରଡଙ୍ଗଷୀ, ଜଲି୍ଚା କଂପରେସ ସଭଚାପତ ିନହିଚାର ରଞ୍ଜନ 
ମହଚାନନ୍ଦ, ରରଷି୍ କଂପରେସ ପନତଚା ନପିନ ଦଚାଶ, 
ପର୍୍ତନ ନଗରପଚାଳ ରେଶଚାନ୍ ପରପହରଚା, ପର୍୍ତନ 
ଉପନଗରପଚାଳ କଳ୍ପନଚା ମଚାଝଷୀ, ଟଚାଉନ ରପିଜଡ ି

ସଭଚାପତ,ି କପିଶଚାର ମଶି୍ର, ପପୌର ଅଧିକଚାରଷୀ 
ନଚାରଚାୟଣ ଦଣ୍ଡପସନଚା ତଥଚା ସମପଲଶ୍ରଷୀ ମନ୍ଦରି 
କମଟି,ି ମଚା’ ଶ୍ୟଚାମଚାକଚାଳଷୀ ମନ୍ଦରି କମଟି,ି ହଚାଟପଦଚା 
ଦୁଗ୍ଚା ମନ୍ଦରି କମଟି,ି ଜଲି୍ଚା ଓକଲି ସଂଘ, ଜଲି୍ଚା 
କ୍ରଷୀଡଚା ସଂସଦ, ରରଷି୍ ନଚାଗରକି ସଙ୍ଘ, ଚଚାମ୍ୱସ୍ ଅଫ 
କମସ,୍ ମଚାପଚ୍ଣ୍ଟ ଆପସଚାସଏିସନ, ମଚାରୱଚାଡ ିରରୁଚା 
ମଞ୍, ମହଳିଚା ସମତି,ି ରଭିନି୍ନ ଶକି୍ଚାନୁଷ୍ଚାନର ଅଧ୍ୟକ୍, 
ଫଚାଇଟ ଫର ରଚାଇଟ, ଆଇନ ମହଚାରଦି୍ୟଚାଳୟ, 
ପସରଚାନରୃିତ ପସୈନକି ସଙ୍ଘ, ପଶ୍ମି ଓଡଶିଚା 
କଳଚାକଚାର ମହଚାସଂଘ, ଧନୁରଚାତ୍ରଚା କଳଚାକଚାର 
ସଙ୍ଘର କମକ୍୍୍ଚା ତଥଚା ସହରର ରେମଖୁ ସଚାମଚାଜକି 
ସଂଗଠନ, ଅନୁଷ୍ଚାନ, କ୍ଲରର ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ତି ରହ ି
ରେପମଚାଦଙୁ୍କ ସମ୍ୱଦ୍୍ନଚା ଜଣଚାଇଥିପଲ। କଚାର୍୍ୟକ୍ରମକୁ 
ସଚାମ୍ୱଚାଦକି ସଙ୍ଘ ଉପସଭଚାପତ ି ରପିରନ ରେଧଚାନ 
ପରଚିଚାଳନଚା କରଥିିପଲ।

ବରଗଡ଼ର କଗୌରବ ପ୍ରକମାଦଙ୍ତୁ  ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା

ବରଗଡ଼଼,୨୨ା୯(ସମସି): ରୁଧରଚାର 
ଅପରଚାହ୍ନପର ପଘଁସ ଅଞ୍ଳ 
ରନ୍ପଚାଲ ି ମଳ୍ନରିଚାସଷୀ ଭଚାରଚାରତି 
ରେପଫସର ହୃଦମଣ ି ରେଧଚାନ (୮୧)
ଙ୍କ ପଗଚାରନି୍ଦପଚାଲ ି ରଚାସଭରନପର 
ପରପଲଚାକ ଘଟଛି।ି ତଚାଙ୍କ ରପିୟଚାଗ 
ଖରର ପଚାଇ ରଧିଚାୟକ ପଦପରଶ 
ଆଚଚାର୍୍ୟ, ରପିଜପ ି ଜଲି୍ଚା ସଭଚାପତ ି
ଅଶ୍ନିଷୀ ରଡଙ୍ଗଷୀ, ରରଷି୍ କଂପରେସ 
ପନତଚା ନପିନ ଦଚାସ, ପଞ୍ଚାୟତ 
ମହଚାରଦି୍ୟଚାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ ପତତିପଚାରନ 
ସଚାହୁ, ମହଳିଚା ରଦି୍ୟଚାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ ଡ 
ସନୁଲି କୁମଚାର ପଦରତଚା, ରେଚାଧ୍ୟଚାପକ 
ରେଦଷୀପ ପହଚାତଚା, ସହରର ରେମଖୁ 
ସଚାହତି୍ୟରତି, ଶକି୍ଚାରତି ତଥଚା 
ରହୁ ମଚାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ର୍ୟକ୍ ି ରପିଶର 

ତଚାଙ୍କର ପଶର ଦଶ୍ନ କରଥିିପଲ। 
ରେପଫସର ହୁଦମଣ ି ପରେରଣଚା 
ଦଚାୟଷୀ ରେତଭିଚା ଥିପଲ। ସମ୍ୱଲପରୁଷୀ 
ସଚାହତି୍ୟ ସଚାଧକଙ୍କ ମଧ୍ୟପର ପସ 
ଥିପଲ ଅନ୍ୟତମ। ସମ୍ୱଲପରୁଷୀ 

ସଚାହତି୍ୟକୁ ରେତକ୍ିଳ ଅରସ୍ଚା ମଧ୍ୟପର 
ପସ ଦୃଢତଚାର ସହ ସଚାଧନଚାପର 
ନମିଗ୍ନ ଥିପଲ। ପସ ଜପଣ ସଫଳ 
ଇଂରଚାଜଷୀ ଅଧ୍ୟଚାପକ ପହରଚା ସପଙ୍ଗ 
ସପଙ୍ଗ ନଚାଟ୍ୟକଚାର, ରେଚାରନ୍କି ଓ 
ଗପରରକ ଥିପଲ। ପଲଚାକ ସଚାହତି୍ୟ, 
ପଲଚାକ ନଚାଟକ, ପଲଚାକ ପରମ୍ରଚା ଓ 
ପଲଚାକ ସଂସ୍ତୃକୁି ଗପରରଣଚା କର ି
ମଖୁ୍ୟପ୍ଚାତପର ରେତଷି୍ଚା କରରିଚାପର 
ତଚାଙ୍କର ରେମଖୁ ଭ୍ମକିଚା ରହଆିସଛି।ି 
୧୯୭୭ ମସହିଚାରୁ ଏ ରଚାଏଁ ରେଚାୟ 
୩୦ ଖଣ୍ଡ ରହ ି ତଚାଙ୍କର ରେକଚାଶତି 
ପହଚାଇଛ।ି କରମସଚାନ,ି ଦଣ୍ଡ, ସଞ୍ଚାର 
ଆଦ ି ରଭିଚାଗପର ସର୍ରେଥପମ ଏକ 
ଶଙୃ୍ଖଳତି ଗପରରଣଚା କରରିଚାର 
ଧଚାରଚା ପସ ଆରମ୍ କରଥିିପଲ ପରଚାଲ ି

କହପିଲ ଅତୁ୍ୟକ୍ ି ପହରନଚାହ ିଁ। ଅଶଷୀ 
ଦଶକପର ରଭିନି୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରକିଚାପର 
ତଚାଙ୍କର ଗପରରଣଚା ସମ୍ୱଳତି ରେରନ୍ 
ପରର୍୍ଷୀ ଗପରରକଙ୍କ ପଚାଇଁ ଏକ 
ରେଶସ୍ ମଚାଗ୍ ସଷୃ୍ଟ ି କରପିଚାରଛି।ି 
ତଚାଙ୍କର ଅର୍୍ମଚାନପର ଓଡଆି 
ସଚାହତି୍ୟକଚାଶର ରପିଶରତଃ 
ସମ୍ୱଲପରୁଷୀ ସଚାହତି୍ୟର ଜପଣ ଲବ୍ଧ 
ରେତଷି୍ତି ରଦି୍ଚାନକୁ ଆଜ ି ରରଗଡ଼ 
ମଚାଟ ି ହରଚାଇଲଚା ପରଚାଲ ି ମତ ରେକଚାଶ 
ପଚାଇଛ।ି ତଚାଙ୍କ ଅପନ୍୍ୟଷ୍ଟକି୍ରୟିଚା 
ସ୍ଚାନଷୀୟ ଜଷୀରଚା ନଦଷୀ କ୍ଳ ଶ୍ମଶଚାନପର 
ସମ୍ନ୍ନ ପହଚାଇଛ।ି ପଅୁ ପସୌଭଚାଗ୍ୟ 
ମଖୁଚାଗ୍ନ ି ପଦଇଥିପଲ। ତଚାଙ୍କ 
ରପିୟଚାଗପର ରଭିନି୍ନ ମହଲପର 
ପଶଚାକ ରେକଚାଶ ପଚାଇଛ।ି

ବଶିଷି୍ଟ ସାହତି୍ୟବତି୍  ହୃଦମଣ ିପ୍ରଧାନଙ୍ ବକି�ାଗ

ବଭିନି୍ନ ମହଲକର କଶାେ ସମ୍ବଲପତୁର,୨୨ା୯(ସମସି): ସମ୍ୱଲପରୁ 
ଜଲି୍ଚା ସନୁି୍ଦରପଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ପଡଚାକୁ ରଚାସ୍ଚା 
ସମ୍ପ୍ରସଚାରଣ ରେଦଚାନ ଦଚାରପିର ଅଞ୍ଳରଚାସଷୀ 
ଜଲି୍ଚାପଚାଳଙୁ୍କ ପଭଟ ି ଏକ ଦଚାରପିତ୍ର 
ରେଦଚାନ କରଛିନ୍।ି ଏଥିପର ସ୍ଲୁ ପଚାପଚର ି
ନମି୍ଚାଣକୁ ରପିରଚାଧ କରଚାରଚାଇଛ।ି ରେଦ୍ 
ଦଚାରପିତ୍ରପର ଉପଲ୍ଖ ରହଛି ି ପର, ଏହ ି
ପଡଚା ହଷୀରଚାକୁଦ ରସି୍ଚାପତିକୁ ପନଇ 
ପହଚାଇଛ।ି ୧୯୫୪ ମସହିଚାରୁ ପଡଚାରଚାସଷୀ 
ଏଠଚାପର ରହ ିଆସଛୁନ୍।ି ପତପର ୧୯୭୪ 
ମସହିଚାପର ସନୁି୍ଦରପଙ୍କ ହଚାଇସ୍ଲୁ ସ୍ଚାପତି 

ପହଚାଇଥିରଚାପରପଳ ର୍୍ମଚାନ ଏହଚାର 
ପଚାପଚର ି ନମ୍ିଚାଣ କରଚାରଚାଉଛ।ି ପତପର 
ପଚାପଚର ି ନମ୍ିଚାଣକୁ ସ୍ଚାନଚାନ୍ର କରଚା 
ନ ଗପଲ ରଚାସ୍ଚା ସପଙ୍କଚାଚତି ପହରଚାର 
ଆଶଙ୍କଚା ରହଛି।ି ଏପରକି ି ଜରୁରଷୀକଚାଳଷୀନ 
ଆମ୍ୱବୁଲଚାନ୍ସ ଓ ଅଗ୍ନଶିମ ଗଚାଡ ି ରଚାତଚାୟଚାତ 
କରରିଚାପର ରଚାଧଚା ସଷୃ୍ଟ ି ପହର।  
ଏହ ି ଦଚାରପିତ୍ରପର ଭରଚାନଷୀ ଶଙ୍କର 
ପସଚାପହଲଚା, ଅନଲି ନଚାଏକ, ସନୁଚାସରି 
ମଚାଝଷୀ, ମଥିନୁ ସଂି, ନଳନିଷୀ ସଂି, ପଶୁ୍ରଚାମ 
ଝରଆି ରେମଖୁଙ୍କ ସ୍ୱଚାକ୍ର ରହଛି।ି

କ ଦ ବ ଗ ଡ଼଼ , ୨ ୨ ା ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛତୁ ପତଚାଳରିଚାକୁ 
ରଚାଇଥିରଚା ଜପଣ ରରୁକ ହଚାତଷୀ 
ଆକ୍ରମଣପର ଗରୁୁତର ପହଚାଇଛନ୍।ି 
ଚକିତି୍ଚା ପଚାଇଁ ତଚାଙୁ୍କ ରେଥପମ 
ପଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ଚା ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ଚାଳୟ 
ଏରଂ ପପର ରୁଲ୍ ଡଚାକ୍ରଖଚାନଚାକୁ 
ସ୍ଚାନଚାନ୍ କରଚାରଚାଇଛ।ି 

ରୁଧରଚାର ପର୍୍ଚାହ୍ନପର ରଆିମଚାଳ 
ରନଚାଞ୍ଳ ନ୍ଆଡଁହି ି ଫପରଷ୍ଟ 

ପସକ୍ସନ ଖିପଲଇ ରେଚାମର ପଲଚାକନଚାଥ 
ଗଡ଼ନଚାୟକଙ୍କ ପଅୁ ଭୁରପନଶ୍ର 
ଗଡ଼ନଚାୟକ ଦୁଇ ଜଣ ସଚାଥଷୀଙ୍କ 
ସହ ନକିଟସ୍ ପଗଚାଗଆୁ ସଂରକ୍ତି 
ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛତୁ ପତଚାଳରିଚା ପଚାଇ ଁ
ରଚାଇଥିପଲ। ପତପର ଦନି ରେଚାୟ 
୧ଟଚା ସମୟପର ହଚାତଷୀମଚାନଙ୍କର ଏକ 
ଦଳ ପସମଚାନଙୁ୍କ ପଗଚାଡଚାଇରଚା ସହ 
ଆକ୍ରମଣ ପଚାଇ ଁ ଉଦ୍ୟମ କରଥିିପଲ। 
ପତପର ରେଚାଣ ରକିଳପର ଅନ୍ୟ ୨ ଜଣ 

ସଚାଥଷୀ ପଦୌଡ ି ପଳଚାଇଥିରଚାପରପଳ 
ଉକ୍ ହଚାତଷୀ ଦଳ ଭୁରପନଶ୍ରଙୁ୍କ 
ଆକ୍ରମଣ କରରିଚାରୁ ତଚାଙ୍କ ଡଚାହଚାଣ 
ଜଙ୍ଘ ଭଚାଙ୍ଗରିଚାଇ ଥିଲଚା। ତଚାଙ୍କର 
ଅନ୍ୟସଚାଥଷୀ ଦୁଇଜଣ ଭୁରପନଶ୍ରଙ୍କ 
ପରରିଚାର ପଲଚାକଙୁ୍କ ଜଣଚାଇରଚାପପର 
ପସମଚାପନ ରନରଭିଚାଗର ସହଚାୟତଚା 
ପଲଚାଡଥିିପଲ। ସଚ୍ନଚାପଚାଇ ନୁଅଚାଡଁହିଷୀ 
ଫପରଷ୍ଟର ଲଚାଣୁ୍ଡ କପିରଇ ରଭିଚାଗଷୀୟ 
କମଚ୍ଚାରଷୀଙ୍କ ସହ ସଦଳରପଳ 
ପସଠଚାପର ପହଞ୍ରିଚା ସହ ରେଚାମରଚାସଷୀ 
ଏରଂ ଭୁରପନଶ୍ରଙ୍କ ପରରିଚାର 
ସହଚାୟତଚାପର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ 
ଭୁରପନଶ୍ରଙୁ୍କ ଉଦ୍ଚାର କର ି ଚକିତି୍ଚା 
ପଚାଇ ଁ ପଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ଚା ମଖୁ୍ୟ 
ଚକିତି୍ଚାଳୟପର ଭ୍୍ଚି କରଥିିପଲ। 
ମଚାତ୍ର ତଚାଙ୍କର ଅରସ୍ଚା ଗରୁୁତର 
ଥିରଚାରୁ ଅଧିକ ଚକିତି୍ଚା ପଚାଇ ଁ ରୁଲଚ୍ା 
ସ୍ଚାନଚାନ୍ର କରଚାରଚାଇଛ।ି

ରଚାସ୍ଚା ସମ୍ପ୍ରସଚାରଣ ଦଚାର ି

ହଚାତଷୀ ଆକ୍ରମଣପର ରରୁକ ଗରୁୁତର

ପଦ୍ମପତୁର, ୨୨ା୯(ସମସି): ପଦ୍ମପରୁ 
ଉପନପିୟଚାଜନ କଚାର୍୍ୟଚାଳୟପର 
ଅନୟିମତିତଚା ପହଚାଇଥିରଚା ପନଇ ଅଭପିରଚାଗ 
ପହଚାଇଛ।ି ରଚାଜପରଚାଡଚାସମ୍ୱର ପଦ୍ମପରୁ, 
ପଚାଇକମଚାଲ, ଝଚାରରନ୍, ଗଚାଇସପିଲଟ, 
ପସଚାପହଲଚା, ଓ ରପିଜପରୁ ର୍ଲକରୁ 
ରେତଦିନି ରରୁକ ରରୁତଷୀ ନଜିର ନଚାମ 
ପଞ୍ଜଷୀକରଣ ପଚାଇଁ ପଦ୍ମପରୁ ଉପନପିୟଚାଜନ 
କଚାର୍୍ୟଚାଳୟକୁ ଆସଥିଚାନ୍।ି କନୁି୍ ସପ୍ଚାହପର 
ମଚାତ୍ର ପଗଚାଟଏି ଦନି ଅପରଚାହ୍ନ ୨ଟଚା ସଦୁ୍ଚା 
ନଚାମ ପଞ୍ଜକିରଣ ପହଉଛ;ି ମଚାତ୍ର ଜଣକର 
ନଚାମ ପଞ୍ଜଷୀକରଣ କରରିଚାକୁ ୪ ଘଣ୍ଟଚା 
ଲଚାଗଛୁ।ି ଫଳପର ଦ୍ରଦ୍ରଚାନ୍ରୁ ଆସଥୁିରଚା 
ରରୁକ ରରୁତଷୀଙ୍କ ତଷୀବ୍ର ଅସପନ୍ଚାର 
ପଦଖଚାପଦଇଛ।ି ଉପନପିୟଚାଜକଙ୍କ 

କଚାର୍୍ୟଚାଳୟପର କଚାର୍୍ୟରତ କମ୍ଚଚାରଷୀଙୁ୍କ 
ପଚଚାରରିଚାରୁ ପସ ଜଲି୍ଚା ନପିୟଚାଜକଙ୍କ 
ନପିଦ୍୍ଶ ଅନୁସଚାପର କଚାମ କରୁଛନ୍ ି
ପରଚାଲ ି କୁହନ୍।ି ପଞ୍ଜକିରଣ ରନିଚା ଅପନକ 
ରରୁକରରୁତଷୀ ପଫରୁଛନ୍।ି ଫଳପର 
ନରିକୁ୍ରି ଆପରଦନ ଅରଧି ସରରିଚାଏ। ରହୁ 
ଆଶଚାୟଷୀ ପଞ୍ଜକିରଣ ରନିଚା ଆପରଦନରୁ 
ରଞ୍ତି ପହଉଛନ୍।ି ସରକଚାରଙ୍କ ଅପନକ 
ପରଚାଜନଚା ଅଧିକଚାରଷୀଙ୍କ ମନମଖୁଷୀ ପରଚାଗୁଁ 
ରଫିଳ ପହଉଛ।ି ଶକି୍ତି ରରୁକ ରରୁତଷୀଙ୍କ 
ଜଷୀରନ ସହ ପଖଳ କରୁଥିରଚା ଅଧିକଚାରଷୀ 
ପସମଚାନଙ୍କ ମଚାନସକିତଚାର ପରରି୍୍ନ 
କରନୁ୍; ନପଚତ ରରୁ ପଗଚାଷ୍ଷୀ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ 
ପହଚାଇ ରଚାଜରଚାସ୍ଚାକୁ ଓହ୍ଚାଇ ଆପନ୍ଦଚାଳନ 
କରପିର ପରଚାଲ ିପଚତଚାରନଷୀ ପଦଇଛନ୍।ି

ଉପନକି�ାଜନ ୋରଦ୍ଧ୍ୟାଳ�କର ଅନ�ିମତିତା ଅଭକିରାଗ

ଘରଡହି ଦଖଲ ନାଁସର ୬ ବର୍ଷ ବତିଲିା 

ପଟ୍ା ଥାଇ ବ ିଘର ତଆିର ି
େରପିାରତୁ ନାହାନ୍ ିହତିାଧିୋରୀ 
ବରପାଲ,ି୨୨ା୯(ସମସି): ରରପଚାଲ ିର୍ଲକ ରରମପକଲ ରେପିଣ୍ଡଚାଲଚା 
ରେଚାମପର ସରକଚାରଷୀ ଜମପିଟ୍ଟଚା ପଚାଇଥିରଚା ହତିଚାଧିକଚାରଷୀ ଗତ ୬ ରର୍ 
ପହଲଚା ଜମଦିଖଲ ନଚାଁପର ପକରଳ ସରକଚାରଷୀ ଦପ୍ର ପଦୌଡ ିପଦୌଡ ି
ନୟଚାନ୍ ପହପଲଣ।ି ରଚାଜସ୍ୱ ରଭିଚାଗ ପକ୍ରୁ ଗରରି ରଚାସହଷୀନଙୁ୍କ 
ଥଇଥଚାନ ନମିପନ୍ ସହଚାୟତଚା ପରଚାଗଚାଇ ପଦରଚା ନଚାଁପର ରହୁ 
ହତିଚାଧିକଚାରଙୁି୍କ ଗଚାଁପର ଚଚାର ି ଡସିମଲି ପଲଖଚାଏଁ ଜମ ି ମଚାଲକିଚାନଚା 
ପଟ୍ଟଚା ପରଚାଗଚାଇ ଦଆିରଚାଇଥିଲଚା; ପହପଲ ରଚାସହଷୀନମଚାପନ ଆଜ ି
ପର୍୍ୟନ୍ ଜମଦିଖଲ କମି୍ୱଚା ଠକି୍ ଭଚାପର ମଚାଲକିଚାନଚାତ୍ୱ ପଚାଇନଚାହଚାନ୍।ି 
ଏ ପନଇ ହତିଚାଧିକଚାରଷୀମଚାପନ ରଭିନି୍ନ ସମୟପର ରଚାଜସ୍ୱ ରଭିଚାଗ 
ସହ ଜଲି୍ଚା ରେଶଚାସନର ଦ୍ଚାରସ୍ ପହଚାଇଛନ୍;ି କନୁି୍ ପକୌଣସ ି ଫଳ 
ମଳିନିଚାହ ିଁ। ଗତ ୨୦୧୫ ପଫରୃୟଚାରଷୀ ୧୧ପର ଲଖିିତଭଚାପର 
ଆପରଦନ କରଚାରଚାଇଥିଲଚା; କନୁି୍ ପକୌଣସ ି ସହଚାୟତଚା ମଳିନିଚାହ ିଁ 
ପକରଳ ରେତଶିରୁତ ି ମଳିଥିିଲଚା। ହତିଚାଧିକଚାରଷୀଙ୍କ କହରିଚାନୁରଚାୟଷୀ 
ପର୍୍ରୁ ଘର ନମି୍ଚାଣ ସକଚାପଶ ଆମକୁ ରଚାଜସ୍ୱ ରଭିଚାଗ ଚଚାର ି
ଡସିମଲି ପଲଖଚାଏଁ ଜମପିଟ୍ଟଚା ପଦଇ ଘର ନମି୍ଚାଣ ନମିପନ୍ ସହଚାୟତଚା 
ମଧ୍ୟ ପରଚାଗଚାଇ ଦଆିରରି ପରଚାଲ ିକହଥିିପଲ। ପହପଲ ରଭିଚାଗ ଆଜ ି
ପର୍୍ୟନ୍ ପଟ୍ଟଚାଧଚାରଷୀଙୁ୍କ ମଳିଥିିରଚା ଘରର ଡହି ଚହି୍ନଟ ରେକ୍ରୟିଚା ମଧ୍ୟ 
କରପିଚାରଲିଚା ନଚାହ ିିଁ ପରଚାଲ ିଅଭପିରଚାଗ କରଛିନ୍।ି ଅଭପିରଚାଗ କପଲ 
ଅଧିକଚାରଷୀମଚାପନ ରଭିନି୍ନ ଆଳ ପଦଖଚାଉଛନ୍।ି ପକରଳ ସରକଚାରଷୀ 
ତରଫରୁ ମଳିଥିିରଚା ଜମପିଟ୍ଟଚାକୁ ଧର ି ଘର ନମ୍ିଚାଣ ଆଶଚାପର 
ଅପପକ୍ଚା କର ିରହଛିନ୍।ି 

ଟେିାେରଣକର ସ୍ାନୀ� କଲାେଙ୍ତୁ  
ଅରୋଧିୋର ଦାବ ି
ଜ�ପାଟଣା,୨୨।୯(ସମସି): ପକଚାଭଡିରୁ ରକ୍ଚା ପଚାଇରଚା ପଚାଇଁ 
ସଚାରଚା ରଚାଜ୍ୟପର ଟକିଚାକରଣ ଜଚାର ିରହଛି।ି ଜୟପଚାଟଣଚା ର୍ଲକପର 
ପଗଚାଷ୍ଷୀ ସ୍ୱଚାସ୍୍ୟପକନ୍ଦ୍ର ଅଧଷୀନପର ଜୟପଚାଟଣଚା ଓ ରଣମଚାଲ 
ଉଛୁଳଚା ରେଚାଥମକି ସ୍ୱଚାସ୍୍ୟପକନ୍ଦ୍ରପର ଟକିଚାକରଣ ଚଚାଲଛି।ି ର୍ଲକପର 
୫୦ହଜଚାର ରେଥମ ପଡଚାଜ୍  ଓ ୨୦ହଜଚାର ଦ୍ତିଷୀୟ ପଡଚାଜ୍  ପନଇ 
ସଚାରପିଲଣ।ି କନୁି୍ ରଣମଚାଲ ରେଚାଥମକି ସ୍ୱଚାସ୍୍ୟପକନ୍ଦ୍ରପର ଟକିଚା 
ପନରଚାକୁ ପଲଚାକଙ୍କ ରେରଳ ଭଡି ଲଚାଗରିହଛି।ି ଏହ ି ପସଣ୍ଟରକୁ 
କଲମପରୁ, ପକଚାକସରଚା, ଜୁନଚାଗଡ଼ ର୍ଲକର ପଲଚାକ ଆସ ି ଟକିଚା 
ପନଉଥିରଚାପରପଳ ସ୍ଚାନଷୀୟ ପଲଚାକଙ୍କ ପଚାଇଁ ସମସ୍ୟଚା ସଷୃ୍ଟ ି
ପହଉଛ।ି ପଲଚାପକ ପଭଚାର ଆସ ି ଭଡି ଜମଚାଉଥିରଚାପରପଳ 
ସ୍ଚାନଷୀୟପଲଚାପକ ଏଥିରୁ ରଞ୍ତି ପହଉଛନ୍।ି ଏପନଇ ପକଚାଭଡି 
ଟକିଚାକରଣ ଦଚାୟତି୍ୱପର ଥିରଚା ଡଚାକ୍ରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଲଖିିତ ଅଭପିରଚାଗ 
କରଛିନ୍।ି ସମସ୍ଙୁ୍କ ଟକିଚା ପଦରଚାପର ପକଚାଣସ ି ଅସରୁଧିଚା କମି୍ୱଚା 
ଅନ୍ୟଚାନ୍ୟ ଅଭପିରଚାଗ ନଚାହ ିଁ ପକରଳ ସ୍ଚାନଷୀୟ ପଲଚାକଙ୍କ ପଚାଇଁ 
ସପ୍ଚାହପର ଦପିନ କମି୍ୱଚା ଅନ୍ୟ ପକୌଣସ ିର୍ୟରସ୍ଚା କରଚାରଚାଉ ପରଚାଲ ି
ଦଚାର ିକରଚାରଚାଇଛ।ି ଏ ଦଗିପର ଜୟପଚାଟଣଚା ପଗଚାଷ୍ଷୀ ସ୍ୱଚାସ୍୍ୟପକନ୍ଦ୍ର 
ଇନଚଚାଜ ୍ଦୃଷ୍ଟ ିଆକର୍ଣ କରରିଚାକୁ ଦଚାର ିପହଚାଇଛ।ି

ଜଲି୍ା େଂକରେସର ପ୍ରତବିାଦ ସଭା
ବଲାଙ୍ରି,୨୨ା୯(ସମସି): ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀଙ୍କ ରଲଚାଙ୍ଗରି ଗସ୍ 
ସମୟପର ଜଲି୍ଚା କଂପରେସ ତରଫରୁ ଏକ ରେତରିଚାଦ ସଭଚା ସ୍ଚାନଷୀୟ 
ଜଲି୍ଚାପଚାଳ କଚାର୍୍ୟଚାଳୟ ସମ୍ଖୁପର ଅନୁଷ୍ତି ପହଚାଇଥିଲଚା। ଜଲି୍ଚା 
କଂପରେସ ସଭଚାପତଙି୍କ ପନତୃତ୍ୱପର ଏହ ିରେତରିଚାଦ ସଭଚା ଅନୁଷ୍ତି 
ପହଚାଇଥିଲଚା। ରେତରିଚାଦ ସଭଚାପର ରଚାଏପଚାସ ନମ୍ିଚାଣ, ହଚାଇପକଚାଟ୍ 
ପରଞ୍ ସ୍ଚାପନ, ଡର୍ଲ ବୁଡ୍ିୟସ ି ମଖୁ୍ୟଚାଳୟ ରଲଚାଙ୍ଗରିପର ସ୍ଚାପନ, 
୬୫୦ ଶର୍ୟଚା ରଶିଷି୍ଟ ଡଚାକ୍ରଖଚାନଚା ନମି୍ଚାଣ, ମରୁଡ ି ପଘଚାରଣଚା 
କରରିଚା, କୃରଋିଣ ଛଚାଡ କରରିଚା, ଶକି୍କ ଅଧ୍ୟଚାପକ ପଦ ପର୍ଣ 
କରରିଚା, ପଦପରଚା୍ର ଜମ ିପଚାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ ଅନୁଦଚାନ, ସମସ୍ ଧମର୍ 
ପଜ୍ଚାସ୍ଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ ଅନୁଦଚାନ କର ି ତଚାର ରକିଚାଶ କରଚାଇରଚା, 
ଆତ୍ମହତ୍ୟଚା କରଥିିରଚା ଚଚାରଷୀଙ୍କ ପରରିଚାରକୁ ତୁରନ୍ ଆଥ ୍ଚିକ 
ସହଚାୟତଚା ରେଦଚାନ କରରିଚା, ଭ୍ମହିଷୀନଙୁ୍କ ଜମ ି ଓ ଘର ପରଚାଗଚାଇ 
ପଦରଚା, ରଲଚାଙ୍ଗରିପର କୃର ି ରଶି୍ରଦି୍ୟଚାଳୟ ସ୍ଚାପନ, ରଜିୟଚାନନ୍ଦ 
ଚନିକିଳକୁ ପନୁଃ କଚାର୍୍ୟକ୍ମ କରରିଚା ଆଦ ି ଦଚାର ି କରଥିିପଲ। 
ଏହସିରୁ ଦଚାରକୁି ସରକଚାର ରେହଣ ନ କପର ଆଗଚାମଷୀ ଦନିପର 
ଜନସଚାଧଚାରଣ ଆପନ୍ଦଚାଳନ କରପିର ପରଚାଲ ି କହଥିିପଲ। ଆଜରି 
ଏହ ି କଚାର୍୍ୟକ୍ରମପର କରିଚାନ କଂପରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ ସଚାନନ୍ଦ ମଶି୍ର, ଜଲି୍ଚା 
ଉପ-ସଭଚାପତ ି ମନଷୀର ମଶି୍ର, ଟଚାଉନ କଂପରେସ ସଭଚାପତ ି ରୁଲୁ 
ଦଚାନ,ି ଛଚାତ୍ର କଂପରେସ ସଭଚାପତ ିଅଙି୍କତ ସଚାହୁ ସପମତ ରହୁ କମ୍ଷୀ 
ଉପସ୍ତି ଥିପଲ।

ନୂଆ ସାପ୍ାହେି ବଜାର ଉଦ୍ ଘାଟତି
କଦବଗଡ଼଼,୨୨ା୯(ସମସି): ରଚାରପକଚାଟ ର୍ଲକ କଣ୍ଟଚାପଚାଲ ି
ପଞ୍ଚାୟତର ଡଙ୍ଗପଚାଳ ରେଚାମପର ରୁଧରଚାର ଏକ ନ୍ତନ 
ସଚାପ୍ଚାହଷୀକ ରଜଚାର ଉଦ୍ ଘଚାଟତି ପହଚାଇରଚାଇଛ।ି ଅଞ୍ଳରଚାସଷୀଙ୍କ 
ଦ୍ରଚା ରହୁ ରେତଷୀକ୍ତି ଏହ ି ସଚାପ୍ହଷୀକ ରଜଚାରକୁ ଆଜ ି ପର୍୍ଚାହ୍ନପର 
ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭଚାପର କଣ୍ଟଚାପଚାଲ ି ସରପଞ୍ ମନ୍ଦଚାକନିଷୀ ପରପହରଚା 
ଉଦ୍ ଘଚାଟନ କରଥିିପଲ। ସମ୍ଚାନତି ଅତଥିି ଭଚାପର କଣ୍ଟଚାପଚାଲ ି
ପଞ୍ଚାୟତର ନରିଚ୍ାହଷୀ ଅଧିକଚାରଷୀ ରଚାପଜଶ କୁମଚାର ରେଧଚାନ ଓ ନଚାଏର 
ସରପଞ୍ କୁଶଧ୍ୱଜ ମଣୁ୍ଡଚା ଉପସ୍ତି ଥିପଲ। ଅନ୍ୟମଚାନଙ୍କ ମଧ୍ୟପର 
ପର୍୍ତନ ସମତି ି ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ କୁମଚାର ପରପହରଚା, ହଷୀରଚାଲଚାଲ 
ସଚାହୁ,ରଶି୍ନଚାଥ ରେଧଚାନଙ୍କ ସପମତ ଡଙ୍ଗଚାପଳ ଓ ମଚାକରମଣୁ୍ଡଚା 
ରେଚାମର ରହୁ ରେଚାମରଚାସଷୀ ପରଚାଗପଦଇ ଥିପଲ। ରଚାରପକଚାଟ ର୍ଲକର 
କଣ୍ଟଚାପଚାଲ,ି ଦନ୍ଚାରଷୀରଚାହଚାଳ ଓ ରପମ୍ଇ ପଞ୍ଚାୟତରଚାସଷୀଙ୍କ ସପମତ 
ତପିଲଇରଣ ି ର୍ଲକ ଲଇମରୁଚା, ପଚାରପପଚାଶ,ି ଡମି୍ୱରିକୁିଦଚା, ଗଣ୍ଡମ, 
ଝରଚାପଗଚାଗଆୁ ଓ ଝଚାରମଣୁ୍ଡଚା ରେଚାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସଚାଧଚାରଣଙ୍କ 
ସରୁଧିଚା ଏରଂ ରଚାତଚାୟଚାତ ଦୃଷ୍ଟରୁି ଡଙ୍ଗଚାପଳ-ଲଇମରୁଚା ରଚାସ୍ଚାକୁ 
ସଂପରଚାଗ କରୁଥିରଚା ଡଙ୍ଗଚାପଚାଳ ରସ୍ଚା ନକିଟପର ଏହ ି ସଚାପ୍ଚାହଷୀକ 
ରଜଚାର ରସଚାଇରଚାକୁ ସର୍ ସମ୍ତ ିକ୍ରପମ ନଷି୍ପ୍ ିନଆିରଚାଇଛ ିପରଚାଲ ି
ସରପଞ୍ ପରପହରଚା ରେକଚାଶ କରଛିନ୍।ି 

ଶକି୍ାବତି୍ ଙ୍ ବକି�ାଗକର କଶାେସଭା
କରଙ୍ାଲ,ି୨୨ା୯(ସମସି): ସମ୍ୱଲପରୁ ଜଲି୍ଚା ପରଙ୍ଗଚାଲ ି ରରଷି୍ 
ନଚାଗରକି ପରରିଦ ତରଫରୁ ଶକି୍ଚାରତି ଦୁଗଚ୍ା ରେସଚାଦ ନଚାୟକଙ୍କ 
ରପିୟଚାଗପର ପଶଚାକ ସଭଚା ଅନୁଷ୍ତି ପହଚାଇଥିଲଚା। ଏହ ିପଶଚାକ ସଭଚାପର 
ଉଦୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସଚାହୁ, କପିଶଚାର ସଚାହୁ, ସରୁଞ୍ଚାନ୍ଦ ସଚାହୁ, ରହିଚାର କୁମଚାର, 
ନପିରଚାଦ କୁମଚାର ସଂିପଦଓ, ଜଗନ୍ନଚାଥ ପଣ୍ଡଚା, ଅନ୍ର୍୍ୟଚାମଷୀ ପଚାଣ,ି ଶ୍ରଷୀପତ ି
ରଣ୍ଢ, ଗଜପତ ିଧଚାରୁଆ, ଅଚୁ୍ୟତଚାନନ୍ଦ ପଚାଢଷୀ ରେମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିପଲ।

ୋଠ ଜବତ; ୨ ଅଟେ 

ଉଲତୁ ଣ୍ା, ୨୨।୯(ସମସି): ସରୁର୍୍ପରୁ 
ଜଲି୍ଚା ଉଲୁଣ୍ଡଚା ରନ ରଭିଚାଗ ରୁଧରଚାର 
ସପିଣ୍ଡଚାଲ ପକଉଁଟପଡଚା ନଦଷୀଘଚାଟ 
ନକିଟପର ଚଢଉ କର ି ୯୦ ଖଣ୍ଡ କଚାଠ 
ଜରତ କରଛି।ି ରରଗଡ଼ ଅଞ୍ଳର 
ପହମସଚାଗର ହରପସଲ (୩୨) ଏରଂ 
ମପହନ୍ଦ୍ର ପସଟ (୩୨)ଙୁ୍କ ଅଟକ ରଖି 
ପଚରଚାଉଚରଚା କରୁଛ।ି ଏସଏିଫ୍  ରେଫୁଲ୍ 
ଧରୁଆ, ସପିଣ୍ଢଚାଲ ରନପଚାଳ ପଗଚାପଚାଳ 
ପଣ୍ଡଚା, ସପିଣ୍ଢଚାଲ ରନରକ୍ଷୀ ଶକ୍ରିଚାଜ ସଂ 
ଧରୁଆ, ଖରଚାପରୁଚା ରନପଚାଳ ପଦ୍ମପଲଚାଚନ 
ପଭଚାଇ, ଏସ.ପତ୍ରଚାପଚାଲ ି ରନରକ୍ଷୀ 
ରନମଚାଳଷୀ ପଚାପଣ୍ଡ ରେମଖୁ ସଚାମଲି ଥିପଲ।



କୁତ୍ରା, ୨୨ରା୯(ସମସି): କୁତ୍ରା 
ଥରାନରାଞ୍ଚଳରେ ର�ରାେରା ଡରିେଲ କରାେବରାେ 
�ରାଲଛି।ି ରବଧଡ଼କ ଭରାରବ ଏହରା �ରାଲଛି।ି 
କୁତ୍ରା ପଲୁସି େରାଣ ି ଅେଣରା େହୁଥିବରା 
ଅଭରି�ରାଗ ରହଉଛ।ି େରାେ୍ୟ େରାେପଥ 
୧୦େ ଗଡ଼ରପରାଷ ଛକ, ରେଲଘିଣ ି
ଛକ, ଥରାନରା ଛକ ନକିଟ, େରାଞ୍ଚ ି ରେରାଡ୍  
ପରାଇଁ ସମସ୍ତ ଛକ େଥରା କୁନମେୁୁ ଭଳ ି
ବଭିନି୍ନ ସ୍ରାନରେ ଏହ ି ର�ରାେରା ଡରିେଲ 
କରାେବରାେ �ରାଲଛି।ି ବଭିନି୍ନ ଟ୍ରକ, ଟପିେ, 
ରଟ୍ରଲର୍ ଠରାେୁ  କମ ଦେରେ ଡରିେଲ କଣି ି
ରମରାଟରା ମନୁରାଫରା େଖି ପଣୁ ିଡରିେଲକୁ ବକି୍ ି
କେରା�ରାଉଛ।ି ଫଳରେ ଟ୍ରକ ମରାଲକିଙୁ୍ 

ନରାହ ିଁ ନଥିବରା କ୍ଷେ ି ସହବିରାକୁ ପଡୁଛ।ି 
ଅଭରି�ରାଗ କେୁଥିରଲ ମଧ୍ୟ କରା�୍ଯ୍ୟରାନୁଷ୍ରାନ 

ରହଉନରାହ ିଁ। େରାସ୍ତରାକଡ଼ରେ ଥିବରା ରଛରାଟ 
ରଛରାଟ ରଦରାକରାନ ର�ଉଁଠରାରେ କ ି ମଦ, 

ହରାଣ୍ଆି ଭଳ ି ମରାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବକି୍ ି କେବିରା 
ସହ ର�ରାେରା ଡରିେଲ କରାେବରାେ �ରାଲଛି।ି 
ଏ ହରାଛଡରା ଢରାବରା, ଟରାୟରାେ ରଦରାକରାନ 
ଭଳ ି ବଭିନି୍ନ ସ୍ରାନରେ ପ୍ରେଦିନି ଶହଶହ 
ଲଟିେ ଡରିେଲ କଣି ି କୁତ୍ରା ଥରାନରା 
ଅଧିନ ଖେକୁେବରାହଲ ଓ ସମ୍ବଲପେୁ 
େଲି୍ରାେ ଗଡରପରାଷ ଅଞ୍ଚଳକୁ ର�ରାେରା 
�ରାଲରାଣ କେୁଥିବରାେ ରଦଖିବରାକୁ ମଳୁିଛ।ି 
ଥରାନରାଠରାେୁ ଅଳ୍ପ ଦୂେରେ ଏହ ି କରାେବରାେ 
ବଷ୍ଯବଷ୍ଯ ଧେ ି �ରାଲ ି ଆସଥୁିରଲ ମଧ୍ୟ 
କୁତ୍ରା ପଲୁସି କରା�୍ଯ୍ୟରାନୁଷ୍ରାନ ବଦଳରେ 
ଆଖ ବୁେ ିରଦଇଥବରା ଟ୍ରକ ମରାଲକିମରାରନ 
ଅଭରି�ରାଗ କେୁଛନ୍।ି

ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରମକିଙ୍କୁ  ଯୋଜନାଭକୁ କ୍ତ କରପିାରକୁ ନ ିମନଯରଗା
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ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୨।୯(ସମସି): େରାେ୍ୟସଭରା 
ସରାଂସଦ ମେୁବୁିଲ୍ରା ଖରାନ(ମନୁରା ଖଁରା) ଗେକରାଲ ି 
ଏନଟପିସି ି ଦଲଲିପରାଲେି େରାପେ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପେଦିଶ୍ଯନରେ ଆସ ି ରଫେ�ିରାଇଛନ୍।ି 
େରାଙୁ୍ ଦଲଲିପରାଲ ି ପ୍ରକଳ୍ପେ ସେିଏିମ୍ 
ଅଭୟ କୁମରାେ ସମରାୟେ ଭବ୍ୟ ସ୍ରାଗେ 
େଣରାଇଥିରଲ।`ସରାଂସଦ ଏନଟପିସିେି 
କର୍ଟର୍ାଲ େୁମ ପେଦିଶ୍ଯନ କେ ିସେିଏିମ୍ ଏବଂ 
ଅନ୍ୟ ବଭିରାଗୀୟ  ବେଷି୍ ଅଧିକରାେୀଙ୍ ସହ 
ପ୍ରକଳ୍ପେ ବଭିନି୍ନ ବଷିୟ ଉପରେ ଆରଲରା�ନରା 
କେଥିିରଲ। ଏହରାପରେ ଶ୍ୀ ଖରାନ୍ ବେଷି୍ 

ଅଧିକରାେୀଙ୍ ସହ ଏକ ପରାେସ୍ପେକି ରବୈଠକରେ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷେରା କେଥିିରଲ। ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ରେ 
ରମଡକିରାଲ କରଲେ ଏବଂ ହସ୍ପଟିରାଲ ପ୍ରେଷି୍ରା 
ପରାଇଁ ରସ ଏନଟପିସି ି ଦଲଲିପରାଲ ି ଉଦ୍ୟମକୁ 
ପ୍ରଶଂସରା କେଥିିରଲ। ଏହରାଛଡରା ପ୍ରକଳ୍ପେ 
କରା�୍ଯ୍ୟଧରାେରାକୁ ପ୍ରଶଂସରା କେଥିିରଲ ଏବଂ 
ପନୁବ୍ଯରାସ ବ୍ୟବସ୍ରା ଅଧୀନରେ କେରା�ରାଇଥିବରା 
ବଭିନି୍ନ କରା�୍ଯ୍ୟକ୍ମରେ ଏନଟପିସିେି ଭୂମକିରାକୁ 
ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସରା କେଥିିରଲ। ସେିଏିମ୍ ଶ୍ୀ 
ସମରାୟେ ସରାଂସଦଙୁ୍ ଏନଟପିସି ି ଦଲଲିପରାଲ ି
ଗସ୍ତ ପରାଇଁ କୃେଜ୍ଞେରା େଣରାଇଥିରଲ।

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼, ୨୨ରା୯(ସମସି): 

ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ େଲି୍ରାରେ ମନରେଗରା ର�ରାେନରା ପରାଇଁ 
ହେିରାଧକରାେୀ �ୟନରେ ଅନୟିମେିେରା ଅଭରି�ରାଗ 
ରହଉଛ।ି ଫରାମ୍ଯପଣ୍ (କୃଷ ି ରପରାଖେୀ), େମ ି
ଉନ୍ନେୀକେଣ, ଗହୁରାଲ ଘେ େଥରା ଗରାଈ, ରଛଳ,ି ଘଷୁେୁ,ି 
କୁକୁଡରା ଗହୁରାଳ, କୂଅ, କର୍ରାଷ୍ଟ ଗରାେ ଆଦ ି ସଂପକୃ୍ତ 
ରଶ୍ଣୀେ ହେିରାଧିକରାେୀ �ୟନରେ ଏହ ି ନୟିମ ପରାଳନ 
କେରା�ରାଉ ନଥବରା େଣରାପଡ଼ଛି।ି

କ୍ଷଦୁ୍ର �ରାଷୀ, ନରାମମରାତ୍ �ରାଷୀ, କୃଷ ି ଶ୍ମକିଙୁ୍ 
ମଧ୍ୟ ସରୁ�ରାଗ ରଦବରାେ ବ୍ୟବସ୍ରା େହଛି।ି ରେରବ 
ପଞ୍ଚରାୟେ ସ୍ତେରେ ଗରାଇଡ୍ ଲରାଇନ୍ ମେୁରାବକ ଉପ�କୁ୍ତ 
ହେିରାଧିକରାେୀକୁ �ୟନ କେରା ନ �ରାଇ ସ୍ବଚ୍ଛଳ ଓ 
ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତ,ି ବଡ଼ �ରାଷୀ, ଅବସେପ୍ରରାପ୍ତ କମ୍ଯ�ରାେୀ, 
ବ୍ୟବସରାୟୀ ଏଭଳକି ି ରକରେକସ୍ରଳ �ରାକେିଆି 
ପେବିରାେଙୁ୍ ହେିରାଧିକରାେୀ େରାଳକିରାରେ ଅନ୍ଭୁ୍ଯକ୍ତ 
କେରା�ରାଇଛ।ି ଏହ ି ରଶ୍ଣୀେ ରଲରାରକ ନରାମକୁ ମରାତ୍ 
େବ୍ କରାଡ୍ଯ ବରାହରାେ କେ ି ନେି ଆକରାଉ୍ଟରେ ମେୁେ ି
ପେୂରାଉଥିବରା ରବରଳ ବରାସ୍ତବରେ ରସମରାରନ କରାମ 
କେୁନରାହରାନ୍।ି ଏ ସଂପକ୍ଯରେ ରକରେକ ବଭିରାଗୀୟ 
କମ୍ଯ�ରାେୀଙ୍ ମେରାମେ ରନବରାେୁ ରସମରାରନ 
ପ୍ରଶରାସନେ ଶ୍ମ ଦବିସ ଟରାରଗ୍ଯଟ ପେୂଣ ପରାଇଁ 
େେବେଆି ହେିରାଧିକରାେୀ �ହି୍ନଟ କେୁଥିବରା କଥରା ପ୍ରକରାଶ 
କେଛିନ୍।ି ରେରବ ଏହ ି ସ୍ବଚ୍ଛଳ ରଶ୍ଣୀେ ପେବିରାେ 

ବରାସ୍ତବରେ ନରିେ କରାମ ନ କେ ି ରମସନି୍ ବ୍ୟବହରାେ 
କେୁଥିବରା ରବରଳ ଅରନକ ପଞ୍ଚରାୟେରେ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଆେମ୍ଭ ନ ରହବରା ପବୂ୍ଯେୁ ମେୁେ ି ବରାବଦକୁ ଅଧରାେୁ 
ଅଧିକ ଅଥ୍ଯ ଆକରାଉ୍ଟରେ ରପରମ୍ଟ ରହରାଇ�ରାଇଥିବରା 
ଭଳ ି ସ�ୂନରା ମଳିଛି।ି ଏଣ ୁ ଗେବି ଶ୍ମେୀବୀଙୁ୍ 
ପ�୍ଯ୍ୟରାପ୍ତ ରେରାେଗରାେ ର�ରାଗରାଇରଦବରା ପରାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍ଟ 
ଏହ ି ର�ରାେନରାକୁ ବରାଟବଣରା କେରା�ରାଉଥିବରାେୁ 
ବଭିନି୍ନ ମହଳରେ େୀବ୍ର ପ୍ରେକି୍ୟିରା ପ୍ରକରାଶ ପରାଇଛ।ି 
ପଞ୍ଚରାୟେ ସ୍ତେରେ ଗରାଇଡ୍ ଲରାଇନ୍ କୁ କଛିଟିରା ଗେୁୁେ୍ବ 
ଦଆି�ରାଉଥିବରା ସ୍ରଳ ବଭିନି୍ନ ଲରାଇନ୍ ଡପିରାଟ୍ଯରମ୍ଟ 
ଦ୍ବରାେରା ଖରାମଖିଆଲ ି ଭରାରବ ହେିରାଧିକରାେୀ �ହି୍ନଟ ଓ 
ପ୍ରକଳ୍ପ କରା�୍ଯ୍ୟକରାେୀ ରହଉଛ।ି ଏ ଦଗିରେ ପ୍ରଶରାସନ 
ବହିେି କରା�୍ଯ୍ୟରାନୁଷ୍ରାନ ଗ୍ରହଣ କେବିରା ସପକ୍ଷରେ ମେ 
ପ୍ରକରାଶ ପରାଇଛ।ିଏମେଏିନଆେଇେଏି ଅଧିନୟିମ, 
୨୦୦୫େ ଅନୁରଚ୍ଛଦ-୫ ଧରା�୍ଯ୍ୟ କେଛି ିର� ବ୍ୟକ୍ତଗିେ 

ସ୍ତ୍ ିସଷୃ୍ଟ ିକେବିରା କରା�୍ଯ୍ୟ ଅନୁସ�ୂେି 
େରାେ,ି ଅନୁସ�ୂେି େନେରାେ,ି ନରାମମରାତ୍ 
େନେରାେ,ି ନରାମେି େନେରାେ,ି ଦରାେଦି୍ର 
ସୀମରାରେଖରା େରଳ ଥିବରା ଅନ୍ୟ 
ପେବିରାେମରାନଙ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବରା 
େମ ି କମି୍ବରା ଘେ ଉପରେ ପ୍ରରାଥମକିେରା 
ରହବ। ସ�ୂନରା ଥରାଉକ,ି ମହଳିରା 
ମଖୁ୍ୟ ପେବିରାେ,ଶରାେୀେକି ଅକ୍ଷମ 
ମଖୁ୍ୟ ପେବିରାେ, େମ ି ସଂସ୍ରାେେ 

ହେିରାଧିକରାେୀ। ପ୍ରଧରାନମନ୍ତୀ ଆବରାସ ହେିରାଧିକରାେୀ 
ଏବଂ ଅନୁସ�ୂେି େନେରାେ ି େଥରା େଙ୍ଗଲ ଅଧିକରାେ 
ଅଧିନୟିମ ୨୦୦୬ ମେୁରାବକ ପେୁୁଷରାନୁକ୍ମକି 
ଭରାରବ େଙ୍ଗଲ ବରାସନି୍ଦରା ହେିରାଧିକରାେୀମରାରନ 
ଏହ ି ର�ରାେନରାରେ ବ୍ୟକ୍ତଗିେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରାଇବରାକୁ 
ଆଗ୍ରରାଧିକରାେ ଦଆି�ବି। ଏହରାଛଡ଼ରା ମରନେଗରା 
ଅଧୀନରେ କରାମ କେଥିିବରା ପେବିରାେଗଡୁକି ଏଥିପରାଇଁ 
ସବୁଠରାେୁ ର�ରାଗ୍ୟ ରହରାଇଥିବରା ରବରଳ ଉପରେରାକ୍ତ 
ବଗ୍ଯେ ରଲରାକଙୁ୍ େୀବନ େବିୀକରା ସେୁକ୍ଷରା ପ୍ରଦରାନ 
କେବିରାକୁ ବ୍ୟକ୍ତଗିେ ସ୍ତ୍ ିସଷୃ୍ଟ ିରସମରାନଙ୍ ମଧ୍ୟରେ 
ପ୍ରରାଥମକିେରା ଦଆି�ବିରାେ ନରିଦ୍୍ଯଶ େହଛି।ି 

ବଗିେ ବଷ୍ଯରେ ର�ଉଁ ବ୍ୟକ୍ତ ି ୧୦୦ ଦନି କରା�୍ଯ୍ୟ 
କେଥିିରବ, ଗେ ଆଥ ଲିକ ବଷ୍ଯରେ ୬୦ ଦନି କମି୍ବରା ୨୦ 
ଦନି କରା�୍ଯ୍ୟ କେଥିିରଲ ରସମରାନଙୁ୍ ଏହ ି ହେିରାଧିକରାେୀ 
�ୟନରେ ବରିଶଷ ଦଆି�ବିରାେ କଡ଼ରା ନରିଦ୍୍ଯଶ େହଛି।ି

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼, ୨୨ରା୯(ସମସି): ମଣଷିେ ଛରାଇ ପଡ଼ରିଲ 
 ପରାେରାମରାରନ ଉଡ଼�ିରାଆନ୍।ି ମରାତ୍ ରନେହ ଆରଗ ସବୁ ସଂଶୟ 
ଟଳ�ିରାଏ। ପକ୍ଷୀ ରହରଲ ବ ିରସମରାରନ ପଢ଼ ିନଅିନ୍ ିମଣଷି 
ମନେ ଭରାଷରାକୁ। ଖଦୁ ଟରିକ ରନଇ ଛଡ଼ିରା ରହରାଇଗରଲ 
ଦଳବଳ ରହରାଇ ପରାଖକୁ �ରାଲ ି ଆସନ୍।ି ବନିରା ଦ୍ବଧିରାରେ 
ମଣୁ୍ରେ, ହରାେରେ, କରାନ୍ଧରେ ବସନ୍।ି ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଖଦୁ, 
�ଣରା, ଗହମ ଖରାଆନ୍।ି େରାେ ି ପରାହରିଲ ବରାଲଶିଙ୍େରା 
ବ୍ଲକ େଷ୍ଟ ି ଗ୍ରରାମେ ବଧିବରା ବୃଦ୍ରା ସଭୁଦ୍ରରା ପ୍ରଧରାନଙ୍ ଘେ 
ଅଗଣରାରେ ମଣଷି-ପରାେରା ବନୁ୍ଧେ୍ବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ରଦଖିରଲ କ୍ଷରଣ 
ଅଟକ�ିବିରାକୁ ଇଛରା ହୁଏ। ରନେହଭରାବ ଦଆିନଆି ରଦଖି ମନ 
ଭରାବପ୍ରବଣ ରହରାଇ�ରାଏ। ପରାେରା-ମଣଷିଙ୍ ଏ ବନୁ୍ଧେରା ଆେେି 
ନୁରହ,ଁ ବେଂ ଦୀଘ୍ଯ ବଷ୍ଯେ। ପ୍ରଥମେୁ ଏ ମରାରନ ଆସ ୁନଥିରଲ। 
ମରାତ୍ ର�ରବଠୁ ସଭୁଦ୍ରରା ଘେ ଅଗଣରାରେ କଛି ିଦରାନରା ଓ ପରାଣ ି
ଆଣ ି ପରାେରାମରାନଙ୍ ଉରଦ୍ଶ୍ୟରେ େଖିରଲ, ରସରବଠରାେୁ 
ପରାେରାମରାରନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସବିରାକୁ ଲରାଗରିଲ। 

ପକ୍ଷୀମରାରନ  ରବରାରଧ ବୁଝରିନରଲ ର� ଏଠ ି
ଥିବରା ବୃଦ୍ରା ମହଳିରା ସଭୁଦ୍ରରା ରସମରାନଙ୍ ଅେ ି
ଆପଣରାେ। ରସରବଠୁ ଆଉ ରସମରାରନ ଏ 
ସଭୁଦ୍ରରାଙୁ୍ ଡେନ୍ ିନରାହ ିଁ, ବେଂ ସଭୁଦ୍ରରା ଡରାକ 
ରଦବରାମରାରତ୍ ରସମରାରନ ର�ଉଠଁ ିଥରାଆନ୍,ି 
ଆସ ି ପହଞ୍ଚ ି �ରାଆନ୍।ି ରଦହ ମଣୁ୍ରେ 
ବସ ି ନଭି୍ଯୟରେ ଖରାଆନ୍।ି ପ୍ରରେ୍ୟକ 
ଦନି ସକରାଳ ରହବରା ମରାରତ୍ ସଭୁଦ୍ରରାଙ୍ 
ଘେ ଅଗଣରାରେ େରମ ପରାେରାଙ୍ ଗହଳ।ି 
ଖଦୁ, �ଣରା, ଗହମ ଆଦ ି ଖରାଇ ସରାେଲିରା 

ପରେ ପଣୁ ି ରଲଉଟ ି �ରାଆନ୍।ି ଏହରା ଭେିରେ ର�ଉ ଁ ଭରାବ 
ଦଆିନଆି �ରାରଲ, ରସ ଦୃଶ୍ୟ ଅନନ୍ୟ। ମଣଷି-ପରାେରାଙ୍ 
ମଧ୍ୟରେ ବନୁ୍ଧେରାେ ନଚି୍ଛକ ଉଦରାହେଣ ରହଉଛନ୍ ି ବୃଦ୍ରା 
ମହଳିରା ସଭୁଦ୍ରରା ପ୍ରଧରାନ। ସଭୁଦ୍ରରା କହନ୍ ିଖେରା ରହଉ କ ିବଷ୍ଯରା, 
ରସମରାନଙୁ୍ ଖରାଇବରାକୁ ନରଦରଲ ଦନି�ରାକ  ରକଉ ଁକରାମରେ 
ମନ ଲରାରଗ ନରାହ ିଁ। ରେଣ ୁସକରାଳ ରହବରା ମରାରତ୍ ଏମରାନଙ୍ 
ସହ ରଭଟ ରହରାଇଗରଲ ଦନିଟରା ଭଲରେ ଅେବିରାହେି ହୁଏ। 
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗରଁାରେ ବରିଶଷ ଫଳମଳୂ ଗଛ ବ ିନରାହ ିଁ। �ଦ ି
ପରାେରା ମରାନଙୁ୍ ରଭରାକ ଲରାଗଥୁିବ େରା’ରହରଲ ରସମରାରନ 
କରାହରାକୁ ବରା କହରିବ ? ରେଣ ୁପ୍ରେଦିନି ସକରାଳ ରହବରା ମରାରତ୍ 
ଏମରାନଙୁ୍ କଛି ିଖରାଇବରାକୁ ରଦଇଥରାଏ ରବରାଲ ିସଭୁଦ୍ରରା ପ୍ରକରାଶ 
କେଛିନ୍।ି ସରାମ୍ପ୍ରେକି ପେସି୍େିରିେ ମଣଷି ରଦହେୁ େୀବ ପ୍ରେ ି
ଦୟରା ର�ରେରବରଳ ଲୁପ୍ତ ରହବରାକୁ ବସଛି,ି ରସରେରବରଳ 
ପରାେରା ଓ ମଣଷିଙ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବନୁ୍ଧେରା ସମରାେ ପରାଇ ଁ ଏକ 
ନଦିଶ୍ଯନ ରବରାଲ ିସରାଧରାେଣରେ ମେପ୍ରକରାଶ ପରାଇଛ।ି

ରରାଉରସକଲରା/ସନୁ୍ଦରଗଡ଼, ୨୨ରା୯(ସମସି):
 

ଗେକରାଲ ି ଲହୁଣୀପଡ଼ରା ବ୍ଲକ ଶସ୍ୟକଳରା 
ପଞ୍ଚରାୟେ ଅନ୍ଗ୍ଯେ ଦମରାଳୁ ଗ୍ରରାମେ ବଧିବରା 
ମହଳିରା ଇନ୍ଦ ି େୁେୀଙ୍ ଦୁଇ ଶଶି ୁ ମେୁୃ୍ୟବେଣ 
କେଥିିବରା ଘଟଣରାରେ ଗଭୀେ ଉଦରବଗ 
ପ୍ରକରାଶ କେଛିନ୍ ି ସମରାେରସବୀ ଶରାନ୍ନୁ କୁସମୁ। 
ଏହରାେ ବ�ିରାେ ବଭିରାଗୀୟ େଦନ୍ ରହବରା ଉ�େି 
ରବରାଲ ି ଦରାବ ି କେଛିନ୍।ି ଶ୍ୀ କୁସମୁ ଏକ ରପ୍ରସ 
ବବୃିତ୍ରିେ କହଛିନ୍ ି ର� ଶଶିମୁରାରନ ରହଉଛନ୍ ି
ସମରାେ େଥରା େରାଷ୍ଟ୍ରେ ଆଗରାମୀ ଭବଷି୍ୟେ। 
୨୦୧୩ ରଫବୃଆେୀରେ େରାଷ୍ଟୀୟ ବରାଳ ସ୍ରାସ୍୍ୟ 
କରା�୍ଯ୍ୟକ୍ମେ ପେକିଳ୍ପନରା କେରା�ରାଇଥିଲରା। 
େରା’ଛଡ଼ରା ଏରେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ରା ଓ ର�ରାେନରା ସର୍ୱେ 

େରଣ ଅସହରାୟ ବଧିବରା ଓ ଦୁଇ ଶଶି ୁ �କିତି୍ରା 
ବ୍ୟବସ୍ରାେୁ ରକମେି ିବଞ୍ଚେି ରହରଲ େରାହରା ନଶି୍େି 
ଭରାବରେ େଦନ୍ସରାରପକ୍ଷ। େଲି୍ରା ସ୍ରାସ୍୍ୟ ବଭିରାଗ 
ଓ େଲି୍ରା ପ୍ରଶରାସନ ଅେଣରା ରେରାଗେ ବରାହରାନରା କେ ି
ନେି ମଣୁ୍େୁ ରଦରାଷ ଛଡ଼ରାଇବରାେ ପ୍ରୟରାସେୁ ନବୃିେ 
ରହରାଇ ଏହରାେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକେଣ େଖିବରା ଉ�େି ଏବଂ 
ଦୃଷ୍ଟରାନ୍ମଳୂକ ପଦରକ୍ଷପ ରନବରା ଉ�େି ରବରାଲ ି
ଶ୍ୀ କୁସମୁ କହଛିନ୍।ି ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ଆଦବିରାସୀ 

ଅଧ୍ୁୟଷେି େଲି୍ରା ରହରାଇଥଲରା ରବରଳ ଅରନକ 
ଦୁଗ୍ଯମ, ଅରଭଦ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ବରାସ୍୍ୟରସବରା 
ଅବରହଳେି ରହରାଇେହଛି।ି ସେକରାେଙ୍ ର�ରାେନରା 
ରସଠରାରେ ପହଞ୍ଚପିରାେୁ ନରାହ ିଁ। ଏପେକି ି ବହୁବଧି 
ଶଶି ୁସେୁକ୍ଷରା ର�ରାେନରା ଏହ ିଅଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକ 
ସର�େନେରା ସଷୃ୍ଟ ି କେପିରାେନିରାହ ିଁ। ଏହ ି ଦୃଷ୍ଟେୁି 
ଶଶି ୁ ସେୁକ୍ଷରା ଆଇନ ପ୍ରହସନରେ ପେଣିେ 
ସରାେଥିବରା ଶ୍ୀ କୁସମୁ ଅଭରି�ରାଗ କେଛିନ୍।ି 

େଲି୍ରାରେ ୧୭ଟ ି ବ୍ଲକ ସରମେ ୩ଟ ି
ରପୌେପରାଳକିରା ଓ ରଗରାଟଏି ମହରାନଗେ 
ନଗିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶଶି ୁ ଶ୍ମକି ସଂଖ୍ୟରା ବୃଦ୍ ି
ପରାଉଛ।ି ଏପେକି ି େରାେ୍ୟ ବରାହରାେୁ ଶଶି ୁ
�ରାଲରାଣ ଘଟଣରା କରାହରାକୁ ଅଛପରା ନରାହ ିଁ। 
ରସହପିେ ି େଲି୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଲଡୁଣୀପଡ଼ରା 
ଘଟଣରା ପରେ ଶଶି ୁ ଅବରହଳେି ରହରାଇ 
େହଥିବରା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହଉଛ।ିସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ସହେେ 
ସନୁରାେପିଡରା, ରଡଙ୍ଗିଭରାଡ ି ଏବଂ ପଣସପଡରା 
ଆଦ ି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଶଶି ୁ ଶ୍ମକି େହଥିିବରା 
ଅଭରି�ରାଗ ରହରାଇଛ।ି ସ�ୂନରାର�ରାଗ୍ୟ ର� 
ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ େଲି୍ରାରେ ଶଶିଙୁ୍ ସେୁକ୍ଷରା ପରାଇଁ ଏକ 
ଶଶି ୁ ସେୁକ୍ଷରା କମଟି ି ( ସଡିବ୍ଲ ଲୁସ ି ) େହଥିିବରା 
ରବରଳ େରଣ େଲି୍ରା ଶଶି ୁ ସେୁକ୍ଷରା ଅଧିକରାେୀ 
(ସଡିପିଓି) ମଧ୍ୟ େହଛିନ୍।ି ଉକ୍ତ କମଟି ି େଥରା 
ପଦରାଧିକରାେୀଙ୍ ସଠକି ରନେୃତ୍ୱେ ଅଭରାବ 
େଥରା ଦୂେଦୃଷ୍ଟେି ଅଭରାବ ର�ରାଗୁଁ େଲି୍ରାରେ 
ଶଶି ୁ ସେୁକ୍ଷରା ଆଇନ ବରାଟବଣରା ରହରାଇଥିବରା 
ଶ୍ୀ କୁସମୁ କହଛିନ୍।ି ଏହ ି ସରମ୍ବଦନଶୀଳ 
ପ୍ରସଙ୍ଗରେ େଲି୍ରା ପ୍ରଶରାସନ େଥରା େରାେ୍ୟ 
ସେକରାେ ସ୍େନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟ ି ରଦଇ ଦୃଢ଼ ପଦରକ୍ଷପ 
ଗ୍ରହଣ କେବିରାକୁ ମେପ୍ରକରାଶ ପରାଇଛ।ି

 ସମ୍ପକ୍କଯର ପ୍ରତାରଣା;   
ଥାନାଯର ଅଭଯିୋଗ
ବଡ଼ଗରାଁ, ୨୨ରା୯(ସମସି): ବଡ଼ଗରାଁ ବ୍ଲକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ େରଣ �ବୁରନେରାେ 
ପେ�ିୟ ରଦଉଥବରା �ବୁକ ରପ୍ରମ ସ୍କ୍ଯରେ େରଣ �ବୁେୀଙୁ୍ ପ୍ରେରାେେି 
କେଥିବରା ରନଇ ଥରାନରାରେ ଅଭରି�ରାଗ ରହରାଇଛ।ି ଏରନଇ ବଡ଼ଗଁରା ଥରାନରା 
ପଲୁସି ମରାମଲରା େୁେୁ କେ ି ଅଧକ େଦନ୍ �ଳରାଇଥବରା େଣରାପଡ଼ଛି।ି 
ଘଟଣରାଟ ି ଅଞ୍ଚଳରେ �ର୍୍ଯରାେ ବଷିୟ େହଛି।ି ସ�ୂନରା ଅନୁସରାରେ, େରଣ 
୨୪ ବଷ୍ଯେ �ବୁେୀଙୁ୍ ରପ୍ରମ କେ ିବବିରାହେ ପ୍ରେଶିରୁେ ିରଦବରା ସହ ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ରାନେୁ ବୁଲରାଇ ଆଣ ିଅଭ�ିକୁ୍ତ �ବୁକ େଣକ ପେବତ୍୍ଯୀ ସମୟରେ ବବିରାହ 
କେବିରାକୁ ମନରା କେଥିବରା ଅଭରି�ରାଗ ରହରାଇଛ।ି ଏରନଇ ପୀଡ଼େିରା ଥରାନରାେ 
ଦ୍ବରାେସ୍ ରହଲରା ପରେ ଏହ ିଗମୁେ ପଦରାକୁ ଆସ ିଛି।ି

ମଚାମରା ଜଙ୍ଗଲଯର ୨୧ ହାତୀ
ବଡ଼ଗରଁା, ୨୨ରା୯(ସମସି): ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ େଲି୍ରା ବଡ଼ଗଁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ହରାେୀ ଉପଦ୍ରବ 
ଭୟରେ ବଭିନି୍ନ ଗ୍ରରାମବରାସୀଙ୍ ନଦି ହେ�ିରାଇଛ।ି ସ�ୂନରା ଅନୁସରାରେ, 
ମଙ୍ଗଳବରାେଠରାେୁ ନକିଟ ମେରାମେରା େଙ୍ଗଲରେ ୨୧ଟ ି ହରାେୀ ଆସ୍ରାନ 
େମରାଇଥବରା େଣରାପଡ଼ଛି।ି ଫଳରେ ରଲରାରକ କ୍ଷୟକ୍ଷେ ି ରନଇ ଆେଙି୍େ 
ଅବସ୍ରାରେ େୀବନ�ରାପନ କେୁଛନ୍।ି ବନ ବଭିରାଗ ଏଥପ୍ରେ ିସେକ୍ଯ େହଥିବରା 
େଣରାପଡ଼ଥିରଲ ରହ ଁଗ୍ରରାମବରାସୀଙ୍ ସହର�ରାଗରେ ହରାେୀଗଡ଼ୁକୁି େଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ 
ଆବଦ୍ େଖବରାକୁ ବଭିନି୍ନ ମହଲରେ ଦରାବ ିରହଉଛ।ି

ପାଗଳା କକୁକକୁରର ଆତଙ୍
ସବସେଗରା, ୨୨ରା୯(ସମସି): ଗ୍ରରାମେ ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆେ ି ଏକ ପରାଗଳ 
କୁକୁେ ରଲରାକଙ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆେଙ୍ ରଖଳରାଇ ରଦଇଥଲରା। ସବରଡଗରା ସରାପ୍ତରାହକି 
ବେରାେକୁ ଆସଥିବରା ରବରଳ ୩େଣ ବ୍ୟକ୍ତ ିଏହ ିକୁକୁେେ ଆକ୍ମଣେ ଶକିରାେ 
ରହରାଇଥିରଲ। ଗ୍ରରାମବରାସୀ କୁକୁେକୁ ଘଉଡରାଇବରାେୁ ରସ ରଦୌଡ଼ ି ପଳରାଇଥଲରା। 
ସବରଡଗରା ରଗରାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୀେ ସ୍ରାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ରରେ କୁକୁେ କରାମଡ଼ୁରା ପ୍ରେକିରାେ ଔଷଧ 
ନ ଥିବରାେୁ େନସରାଧରାେଣ ଅସରନ୍ରାଷ ପ୍ରକରାଶ କେଛିନ୍।ି ଏହରାସହ ସମସ୍ତଙୁ୍ 
ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ମଖୁ୍ୟ ଡରାକ୍ତେଖରାନରାକୁ ପଠରା�ରାଇଛ।ି ରଛରାଟରଛରାଟ ଛରାତ୍ଛରାତ୍ୀ 
ବରାହରାରେ ବୁଲବିରା ବନ୍ଦ କେରିଦଇଛନ୍।ି କଛି ିଗ୍ରରାମବରାସୀ ଉକ୍ତ ପରାଗଳ କୁକୁେକୁ 
ମରାେ ିରଦଇଥବରା ମଧ୍ୟ ଅଭରି�ରାଗ କେରା�ରାଉଛ।ି

ଶଶିକୁମତୃକୁ ୟୁ ଘଟଣାର ବଚିାର ବଭିାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବ ି
କାଗଜକଲମଯର ସୀମତି 
ଶଶିକୁ ସକୁରକ୍ା ଆଇନ 
ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଯର ବପିେ୍କୟୁସ୍ତ 
ଶଶିକୁେତ୍ନ ଓ ସା୍ସ୍ୟୁଯସବା

ଟାଯଗ୍କଟ୍ ପରୂଣ ପାଇଁ ତରବରଆି ହତିାଧିକାରୀ ଚୟନ
ଯହଉନ ିସାମାଜକି ସମୀକ୍ା

ସଲଫି୍୍ଡ଼ରା,୨୨ରା୯(ସମସି): ରଲଫି୍ପଡରା ବ୍ଲକ୍ ରେ ମନରେଗରା 
ର�ରାେନରାେ ଅନୟିମେିେରା ଅଭରି�ରାଗ ଆସଛି।ି ପଞ୍ଚରାୟେ ସ୍ତେରେ 
ପ୍ରରେ୍ୟକ ୬ ମରାସରେ ଥରେ ଏହ ି ସମୀକ୍ଷରା କେରା�ବିରାେ ବ୍ୟବସ୍ରା 
େହଛି।ି ଏହ ି ର�ରାେନରାେ କରା�୍ଯ୍ୟକରାେୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂକ୍ରାନ୍ େଥରା 
ବନିରି�ରାଗ ଅଥ୍ଯ, ଶ୍ମକି ନ�ିକୁ୍ତ ିଏବଂ ରସମରାନଙ୍ ମେୁେୀ ପ୍ରଦରାନ 
ଆଦ ି ବଭିନି୍ନ ବଷିୟ ଉପରେ ପଞ୍ଚରାୟେ ଗ୍ରରାମସଭରା ମରାଧ୍ୟମରେ 
ସମୀକ୍ଷରା ଓ ଶଣୁରାଣ ିକେରା�ବିରାେ ନୟିମ େହଛି।ି ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ ଗଡ଼ୁକିରେ 
ଏହରା ସଠକି୍ ସମୟରେ ସମରାପ୍ତ କେରା�ରାଇଥିରଲ ରହଁ ରଲଫି୍ପଡ଼ରା 
ବ୍ଲକ୍ ରେ ୨୦୧୯-୨୦ ଏବଂ ୨୦୨୦-୨୧ରେ କେରା�ରାଇ ନ ଥିବରାେୁ 
ର�ରାେନରାରେ ଅନୟିମେିେରା ବୃଦ୍ ିପରାଇଛ।ି ଉରଲ୍ଖ ଥରାଉକ,ି ଅରନକ 
ପଞ୍ଚରାୟେରେ ମରନେଗରାରେ �ରାଲଥିିବରା େମ ିଉନ୍ନୟନ, କୂପଖନନ 
ଆଦ ିପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ�ୂନରାଫଳକ ଲଗରା ନ �ରାଇ ରସହ ିବରାବଦ ଖର୍୍ଯ 
ଦଶ୍ଯରା�ରାଇ ଗରାଁସରାଥୀ ଏବଂ  ଗ୍ରରାମରେରାେେଗରାେ ରସବକଙ୍ ଦ୍ବରାେରା 
ଆତ୍ମସରାେ କେରା�ରାଇଥିବରା ଅଭରି�ରାଗ େହଛି।ି ଏହରାଛଡରା ଅରନକ 
ପ୍ରକଳ୍ପରେ କରା�୍ଯ୍ୟେେ ଶ୍ମକିଙୁ୍ ମେୁେୀ ପ୍ରଦରାନରେ ଅନୟିମେିେରା 
େଥରା େବ୍ କରାଡ୍ଯରେ େରାଳଆିେ,ି କରାମ ନ ରହରାଇ ମେୁେୀ ଉଠବିରା 
ଆଦ ିଅଭରି�ରାଗ ଆସଥୁିବରା ରବରଳ ସରାମରାେକି ସମୀକ୍ଷରା ନ ରହବରା 
ଦ୍ବରାେରା ଦୁନ୍ଯୀେେି ସରୁ�ରାଗ ସଷୃ୍ଟ ି ରହବରା ରନଇ ସରାଧରାେଣରେ 
ପ୍ରଶ୍ନବରା�ୀ ସଷୃ୍ଟ ିକେଛି।ି େଲି୍ରାପ୍ରଶରାସନ ମଧ୍ୟ ଏ ଦଗିରେ ନେିବେରା 
ଅବଲମ୍ବନ କେବିରା ଉଦରବଗେ ବଷିୟ ରହରାଇଛ।ି

ଅଜଣା ଅସହାୟ 
ବୟୁକ୍ତଙି୍କୁ  ଆକ୍ରମଣ

ସେମଗରି, ୨୨ରା୯(ସମସି): ରହମଗେି ବେରାେ ଭକି 
ମରାଗ ି କଛି ି ପେବିରା ସଂଗ୍ରହ କେୁଥବରା େରଣ ଅସହରାୟ 
ବ୍ୟକ୍ତଙୁି୍ ଅେଣରା ଦୁବୃ୍ଯତ୍ ଆକ୍ମଣ କେଛିନ୍।ି ରସ ଏରବ 
ରହମଗେି ଡରାକ୍ତେଖରାନରାରେ �କିତି୍ରାଧୀନ ଅଛନ୍।ି େରାଙ୍ 
ରଗରାଟଏି ରଗରାଡ଼ ଭରାଙ୍ଗ ି �ରାଇଥବରା ରବରଳ ଅସହରାୟ େଥରା 
ଏକୁଟଆି ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍ ଦୁଦ୍୍ଯଶରା ଏରବ ଆହୁେ ିବଢ଼�ିରାଇଛ।ି 
ସ�ୂନରା ଅନୁସରାରେ, ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ ି ଶ୍ୟରାମ ଭଗେ (୪୬) 
ଗେ ରସରାମବରାେ ଡୁଡ଼ୁକରା ଗ୍ରରାମ ବେରାେକୁ ଆସଥିରଲ। 
େରଣ ମଦ୍ୟପ େରାଙୁ୍ ରମରାବରାଇଲ୍ ର�ରାେ କହ ି ବରାଡ଼ରିେ 
ଆକ୍ମଣ କଲରା। ଡରାହରାଣ ରଗରାଡ଼ରେ ଆଘରାେ ରଦଲରା। 
େରାଙ୍ ବରାମ ରଗରାଡ଼ଟ ିକୃଷ୍ ରେରାଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ େହଛି।ି ଭକି 
ସହରାୟେରା ମରାଗ ି �ଳୁଥରଲ। ଏରବ ଆକ୍ମଣରେ ରଗରାଡ଼ 
ଭରାଙ୍ଗ ି �ରାଇଥବରାେୁ ସ୍ରୂ୍୍ଯ ଅସହରାୟ ରହରାଇପଡ଼ଛିନ୍।ି 
ଏହ ିଅଞ୍ଚଳରେ େରାଙ୍ ପେ�ିେି ରଲରାକ ରକହ ିନରାହରାନ୍।ି ଏ 
ବରାବଦରେ ରସ ଥରାନରାରେ ଅଭରି�ରାଗ ମଧ୍ୟ କେଛିନ୍।ି େରାଙ୍ 
ସହରାୟେରା ପରାଇଁ ବଭିନି୍ନ ମହଲରେ ଦରାବ ିରହରାଇଛ।ି

ପକୁଯରାହତିଙ୍ ଯବୈଠକ
ବଡ଼ଗରାଁ, ୨୨ରା୯(ସମସି): ବଡ଼ଗରାଁ ବ୍ଲକେ ଅଭ୍ୟନ୍େ 
ଗରଁାଗଡ଼ୁକିରେ ବଭିନି୍ନ କମ୍ଯକରାଣ୍ ଓ ପେୂରା କମ୍ଯ ଆଦ ିକେୁଥିବରା 
ପରୁେରାହେିଙ୍ ରବୈଠକ ଆେ ି ସରାହରାେବରାହରାଲ େଗନ୍ନରାଥ 
ମନ୍ଦେି ପ୍ରରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍େି ରହରାଇଥିଲରା। ଏଥିରେ କରାଶୀନରାଥ 
ମଶି୍ ସଭରାପେତି୍ୱ କେଥିିରଲ। ଆଗରାମୀ ପରାବ୍ଯଣ ଋେୁରେ 
ବଭିନି୍ନ ଓଷରା ଓ ପେୂରା ପରାବ୍ଯଣେ ଗଣନରା ଓ େଥିି ନଧି୍ଯରାେଣ 
କେରା�ରାଇ ପେୁରାେନ ଖଡ଼େିତ୍ନ ପଞ୍କିରା ଗଣନରାକୁ ନଧି୍ଯରାେେି 
କେରା�ରାଇଥିବରା କୁହରା�ରାଇଛ।ି ରବୈଠକରେ ଅନ୍�୍ଯ୍ୟରାମୀ 
ପରୁେରାହେି, ରଗରାବନି୍ଦ େଥ, ଶବିରାନନ୍ଦ ପରୁେରାହେି, ଅକ୍ଷୟ 
ମଶି୍, ବେିୟ ପରାଣ ିପ୍ରମଖୁ ର�ରାଗ ରଦଇଥିରଲ।

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୨।୯(ସମସି): ବଲଙି୍ଗରା ପଞ୍ଚରାୟେରେ େହଥିିବରା କୁଇସେିରା 
େଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ େହଛି ି ମରା’ ରମଟରାକରାନୀଙ୍ ମନ୍ଦେି। ମରା’ଙ୍ ପ୍ରେ ି ସ୍ରାନୀୟ 
ଭକ୍ତଙ୍ ଅେୁଟ ବଶି୍ରାସ ଓ ଭକ୍ତ ିେହଥିିଛ।ି ନୟିମେି ଦଶ୍ଯନ ପରାଇଁ ଆସଥିରାନ୍।ି 
ଏଠରାରେ ମରା’ଙ୍ ମନ୍ଦେି ବ୍ୟେୀେ ମହରାରଦବ ଏବଂ ହନୁମରାନେୀଙ୍ ମନ୍ଦେି 
େହଛି ି । ପ୍ରେ ି ମଙ୍ଗଳବରାେ ଦନି ଭେନକୀତ୍୍ଯନେ ଆସେ େମଥିରାଏ। ପ୍ରେ ି
ବଷ୍ଯ େରାନୁଆେୀ ପହଲିରାରେ ଏଠ ିରମଳରାେ ଆରୟରାେନ ରହଉଥବରା ରବରଳ 
ଶ୍ରାବଣମରାସରେ େଳରାଭରିଷକ ପରାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍ ଭଡ଼ି ପେଲିକ୍ଷେି ରହରାଇଥରାଏ। 
ଏହରାଛଡ଼ରା ଦଶହେରା ଓ ର�ୈତ୍ ମରାସରେ ନବେରାତ୍, ମହରାଶବିେରାତ୍ୀ େରାଗେ 
ରମଳରା ଆଦ ିପବ୍ଯପବ୍ଯରାଣ ିଆରୟରାେେି ରହଉଥିବରା ରବରଳ ଏହ ିଶକ୍ତପିୀଠଟ ି
େଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସଂପରୂ୍୍ଯ ଅବରହଳେି ରହରାଇପଡ଼ଛି।ି ମହରାନଦୀ ରକରାଲ୍ 
ଫିଲ୍ ଡେ ପରାଦରଦଶରେ ଅବସ୍େି ଏହ ି ପୀଠକୁ �ବିରା େରାସ୍ତରାେ ସବୁଧିରା 
ନ ଥିବରା ରବରଳ ପରାନୀୟେଳ ଓ ଆରଲରାକୀକେଣେ ବ୍ୟବସ୍ରା ନରାହ ିଁ। 
ରସଠରାରେ ଥିବରା ଏକମରାତ୍ ନଳକୂଅେୁ ନରାଲ ି ପରାଣ ି ନଷି୍ରାସେି ରହଉଥିବରାେୁ 
େରାହରା ବ୍ୟବହରାେ ର�ରାଗ୍ୟ ନୁରହଁ। ଏଣ ୁ ଏମସଏିଲ କତୃ୍୍ଯପକ୍ଷ ଏହ ି ପୀଠେ 
ଉନ୍ନେୀକେଣ ପରାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ ରନବରାକୁ ଦରାବ ିରହଉଛ।ି

କକୁଇସରିା ଯମଟାକାନୀ ମନ୍ରିର 
ଉନ୍ନତୀକରଣ ଦାବ ିଯଚାରା ଡଯିଜଲ କାରବାର; କକୁତ୍ା ପକୁଲସି ଜାଣ ିଅଜଣା

ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମଜୁବୁିଲ୍ା ଖାନଙ୍କ ଏନ୍ ଟପିସି ିପରଦିର୍ଶନ

ପାରା-ମଣଷିର ଅନାବଳି ବନୁ୍ତ୍ୱ
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୧୩ଗରୁୁବାର, ୨୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

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

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

ଶ୍ରମକିବେତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦବିସ ପାଳତି

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

କବାଡ଼ ିବକାଚ୍  ଭଞ୍ଜ କବି�ାରଙୁ୍କ ସମ୍ୱଦ୍ଧଦ୍ଧୋ

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

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

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

ନବନମି୍ାଣ କୃଷକ େଂଗଠନର ବସି୍ାଭ
ଫୁଲବାଣୀ,୨୨ା୯(େମେି

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

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

ଦାରଙି୍ଗବାଡ଼,ି୨୨ା୯(େମେି)

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

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

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

ବ୍ଲକ୍  ଦୁନ୍ୀତ ିସନଇ କଂସରେେ ଓ ବସିେଡ ିମହୁାଁମହୁ ିଁ

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

କତଙି୍ଗଆିସର କଂସରେେ କମ୍ୀ େମ୍ଳିନୀ

୍ାରଳାସେମଣୁ୍,ି ୨୨ା୯ (େମେି)

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

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

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

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

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

ଗେ୍ତସିର ବଶି୍ୱ ସ୍ମରଣେକ୍ହିୀନତା ଦବିେ

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

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

କାେୀନଗର,୨୨ା୯(େମେି)

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

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

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

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

ବସ୍ ିଅଞ୍ଚଳସର ୩୦ ବଗ ୍ମଟିରରୁ 
କମ୍  ୋଗାସର ଥିବା ଘର ଚହି୍ନଟ ସହବ

କୃଷ ିଓ କୃଷକ େରୁ୍ା ୍ରଷିଦର 
ନୂତନ ୍ରଚିାଳନା କମଟି ି

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

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

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

ରକ୍ଦାନ େବିରି; ୪୬ ୟନୁଟି୍  ରକ୍ େଂରେହ

ସଯାଗୀମାର ିଠାସର 
ଚ୍ ୁଚକିତି୍ା େବିରି

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



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

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

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

ଯେେନ ପବାଉଛନ୍।ି ଯସହ ି୫ ଜଣ 
କ୍ଯିକଟର୍ ଙ୍କ ଉପଯେ 

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

ଷ୍ଟେନ୍  
ଷ୍ଟଷ୍ଟୋକ୍ସ (ଇଂଲଣ୍ଡ):

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

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

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

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

ପ୍ରଣବାେୀଯେ ପେେିର୍୍ନ କେେିବାକୁ 
ଥିେବାେୁ ଯଷ୍ବାକ୍ସଙ୍କ େବାଷଷିକ ଯେେନ 

େୃଦ୍ ିପବାଇପବାଯେ ଯେବାେ ିେଯିପବାଟ୍ 
ପ୍ରକବାଶ ପବାଇଛ।ି

ଷ୍ଟ�ଟୋସ୍  
େଟଲର୍  (ଇଂଲଣ୍ଡ):

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

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

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

ପେେିବାଣେ ଯେବାଜଗବାେ 
କେଥିବାନ୍।ି
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ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ ରିକେଟ୍ 

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

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

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

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

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

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

ପ୍ରେନିଧିିତ୍ୱ କେଥିବାନ୍।ି

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

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

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

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

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

ସେ୍ବାଧିକ ଯେେନ ପବାଉଥିେବା 
ଯଟଷ୍ ଅଧିନବାୟକ 

େବାନ୍ୟେବା ପ୍ରଦବାନ 
କେଛି।ି ଯକବାହେ ି

େଜି୍ବାପନ ଆଦେୁି 
ଅଧିକ ଯେବାଜଗବାେ 
କେୁଥିଯେ େଧ୍ୟ 
ଯେେନ ଦୃଷ୍େୁି 
େୁଟ୍  େବାଙୁ୍କ 

ପ ଛ ଯ େ 
ପ କ ବା ଇ 

ଯଦଇଛନ୍।ି

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

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

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

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

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

େବାେକ େଭିବାଗେ ପ୍ରଥେ ଯସେ�ିବାଇନବାେ 

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

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

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

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

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

ଜାତୀୟ ସଫ୍ଟବଲ

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

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

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

ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ : ଆଜଠୁି କା୍େ୍ଟର ଫାଇନାଲ

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



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

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

ଥକର ବ୍ୟବହାର େରାଯାଏ। 
 ପକର କେଶକର ସ ଡିରମ୍  ବ୍ୟବହାର େରନ୍ପୁ। 

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

ରଭିର୍ସ 
ବହୟାର୍ 
ୱାସ୍

ବକଶ ରଫାର ନୂଆ ବରେଣ୍ଡ୍  

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

ଆେଶ୍ୟକ ରାମଗ୍ରୀ 
ପନଡିର୍: ୫୦୦ 

ଗ୍ାମ୍ , ନଡ଼ଡିଆ ରସ: 
ଏେ େପ୍, ପ ଡିଆଜ: 

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

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

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

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

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

େନ୍ୟାଙ୍ ଲାଗ ଡି 
୩ କୋଟ ଡି ୮୦ ଲକ୍ 

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

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

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

ଶକି୍ାର ଆବ�ାକେର୍ତ୍ତିକା

ନଶିତିା  ତ୍ବଚାର ଯତ୍ନ �ାଗ ିକ’ଣ କରନ୍?ି

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

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

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

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

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

ଡାଏଟ୍ ଉପବର ଗରୁୁତ୍ବ ଦଏି

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

ବର�ବି୍ଟି ିରବିକ୍ଟ୍ 

ବ�ାକପ୍ରୟି କଣ୍ଶଳି୍ରୀ ବ�ାକପ୍ରୟି କଣ୍ଶଳି୍ରୀ 

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

ରହେିା ପାଇଁ କ’ଣ ରହେିା ପାଇଁ କ’ଣ 

କରନ୍ ିଜାଣନୁ୍  କରନ୍ ିଜାଣନୁ୍  
ତାଙ୍କ ମହୁଁରୁ…ତାଙ୍କ ମହୁଁରୁ…

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

ବମା ହାଣ୍ଶିାଳରୁ…

ବକାକନଟ୍ ବଗ୍ଭ ିପନରି୍ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ସବତିା ସାହୁ, ଅଭଯିନତ୍ୀ

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

ବରମାନଙ୍କ
 ମହୁଁରୁ

ବରପାବଖ 
ହର

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

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

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

କଫବ୍ ଡିକ୍  ନଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ବ୍ୟାଣ୍ଟ୍  ଖପୁବ୍ ଆେର୍ଣୀୟ ଲାକଗ। 

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

ଷ୍ାଇଲ୍ 
ବଷ୍ଟ୍ ବମଣ୍ଟ ବଫବ୍କି୍ ବହଡ୍ େ୍ୟାଣ୍ଡ୍  

ଏପାବଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, 
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ଭୁବସେଶ୍ୱର, ୨୨।୯ (େମେି)

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

ବଲତାକବସେତାେେନବରଆବୟତାଜତିଏ�ି
ସମ୍ବର୍ଦ୍ଷନତା ଉତ୍ସେବର କ୍ୀଡ଼ତାମନ୍ତୀ ତୁଷତାରକତାନ୍ି

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

ଫୁଟ୍େଲୟନୁୟିନରସେତାପତିେକି୍ମଆ�ୁଜତା,
ଅେବିନତତା ତଥତା ରଗ୍େୀ ଇଣ୍ଆିର ସଦସ୍ୟ

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

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

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

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

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

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

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

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

ସାମସନ୍  ଙୁ୍ ୧୨ 
ଲକ୍ଷ ଜ�ମିାନା

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

ରକାଚ୍ ଙୁ୍ 
ଛାଡ଼ରିଲ ହାରଲପ

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

ଟ.ି ନଟ�ାଜନ୍  
କର�ାନା ଆକ୍ାନ୍ତ

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

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

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

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

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

ଅଡୁଆର� ମାଲଦ୍ଧନ ସାମଏୁଲ୍ସ

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

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

େଡ଼ ବସ୍ତାର କରେିତାବର ଅଟକତାଇଥିବଲ।
ଜେତାେବର ୧୩୫ ରନର ବଛତାଟଆି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ
ପଛିତା କରଥିିେତା ଋଷେ ପନ୍ଙ୍କ ବନତୃତ୍ୱତାଧୀନ
ଦଲିେୀ ୧୭.୫ ଓେରବର ଦୁଇଟି େିବକଟ୍ �ରତାଇ
ଲକ୍ଷ୍ୟ �ତାସଲକରି ବନଇଥÒଲତା। ବଶ୍ରୟସଆୟତାର
୪୭ ଓ ପନ୍ ୩୫ ରନ୍ର ଅପରତାଜତି ଇନଂିସ
ବଖଳି ଦଲିେୀକୁ ସ�ଜ େଜିୟ ବଦଇଥÒବଲ।
ଅନ୍ୟମତାନଙ୍କମଧ୍ୟବରଦୁଇଓପନରପଥୃ୍ବୀସ
୧୧ଓେଖିରଧତାେନ୪୨ରନକରିଆଉଟ୍
ବ�ତାଇଥÒବଲ। �ତାଇଦରତାେତାଦ ପକ୍ଷରୁ ଖଲଲି
ଅ�ମ୍ଦ ଓ ରଦଦି ଖତାନ୍ ବଗତାଟଏି ବଲଖତାଏଁ
େବକଟ ବନଇଥÒବଲ। ନ�ୋନ୍ଜେ ମ୍ୋଚ୍ ର 
ନରେଷ୍ଠ ନେଳୋଳ ି ନହୋଇଥÒନେ। ଏଥÒ Òସ� ୯
ମ୍ୟତାଚ୍ରୁ ସପ୍ତମ େଜିୟ �ତାସଲ କରି ୧୪
ପଏଣ୍ଟସ�ଦଲିେୀବଟବ୍ଲତତାଲକିତାରେୀଷ୍ଷକୁ
ଉଠଛି।ି �ତାଇଦରତାେତାଦ ଅଷ୍ମ ମ୍ୟତାଚ୍ରୁ
ସପ୍ତମ ପରତାଜୟ ସ� ସେ୍ଷନମି୍ନ ସ୍ତାନବର
ଅପରେିର୍୍ଧିତର�ଛି।ି

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

ପରଣିତକରତାଇେତାବରେଫିଳବ�ତାଇଥିବଲ।ମତାତ୍
୨ଟିେଲ୍ ଅନ୍ରବରେିଲୟିମସନ୍ (୧୮ରନ) ଓ
ପତାବଣ୍(୧୭)ଙୁ୍କଆଉଟ୍କରିଦଲିେୀେଡ଼ସଫଳତତା
ପତାଇଥିଲତା। ବତବେ ମଧ୍ୟ-ନମି୍ନକ୍ମବର ଅେଦୁଲ
ସତାମତାଦ୍ ଓ ରସଦି୍ ଖତାନ୍ କଛିଟିତା ଉବଲେଖନୀୟ
ପତାଳି ବଖଳେିତାରୁ �ତାଇଦରତାେତାଦ୍ ୯ େିବକଟ୍ବର

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

ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠଲିା ଦଲି୍ୀ କ୍ାପଟିାଲ୍ସ



ଆ
ଇପ

ଏିଲ୍
  ୨୦

୨୧

ଆଜ�ି ମ୍ୟାଚ୍ 
ମମୁ୍ବଇ 
େନତାମ

ରକାଲକାତା
ବେନୁ୍ୟ-ଆବୁଧାବ ି

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

େଂକ୍ପି୍ତ ସ୍ାର
ହାଇଦରାବାଦ୍ : ୧୩୪/୯, ୨୦ ଓେର
(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

୧୫ ଲକ୍ଷ ପ�ୁସ୍ା�
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