
PRINTED AT BHUBANESWAR n JEYPORE n SAMBALPUR

wବର୍ଷ-୧୯ wସଂଖ୍ୟା- ୯୧ wଭୁବନେଶ୍ବର wଶକୁ୍ରବୟାର w୨୪ ନସନ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧ w୍ଷୃ୍ୟା- ୧୬ wଟ.୫.୦୦

www.sakalaepaper.com

RNI REGD NO: 42041/83

/thesakalanews

/TheSakala

www.thesakala.in

w VOLUME- 19 w ISSUE- 91 w BHUBANESWAR w FRIDAY w 24 SEPTEMBER 2021 w PAGE- 16 w ` 5.00

ଓଟଟି ିପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 
େଲିଜି୍ ରେବ ‘ସନକ୍ ’

ପଷୃ୍ଲା

 ବ୍ରଜରାଜନଗର, ୨୩ା୯ (ସମସି)

ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ଗଙ୍ା 
ନଗର ଫାଟକପଡ଼ାରର ଟ୍ ରିପଲ୍  ମର୍ଗର 
ଘଟଣା ଭ ରିନ୍ନ ରମାଡ଼ ରନଇଛ ରି। ଗତକାଲରି 
ଘରୁ ମା’ ଓ ଦୁଇ ଶ ରିଶ ୁକନ୍ାଙ୍କ ମତୃ ଶରୀର 
ଉଦ୍ାର ର�ାଇଥିଲା। ଆଜରି ଘରର ମରୁବୀ 
ତଥା ମତୃ ଶ ରିଶ ୁକନ୍ାଙ୍କ ବାପା ନାରାୟଣ 
ରପାଦାରଙ୍କ ମତୃଶରୀର ଏକ କୂଅରୁ 
ଉଦ୍ାର ର�ାଇଛ ରି। ପର ରିବାରର ୩ ଜଣଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ ପରର ନାରାୟଣ ନ ରିର�ାଜ ଥିବାରୁ 
�ତ୍ାକାଣ୍ଡରର ତାଙ୍କର ସମ୍କୃ୍ ରି ରନଇ 
ଗତକାଲରି ସାଧାରଣରର ସରଦେ� ସଷୃ୍ ରି 
ର�ାଇଥିଲା। ପଲୁ ରିସ ଏକ �ତ୍ା ମାମଲା 
ରୁଜୁ କର ରି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ରତରବ 
ସଦେ ରିଗ୍ନ ନାରାୟଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ ପଲୁ ରିସର ତଦନ୍ତ 
ଦରିଗକୁ ବଦଳାଇ ରଦଇଛ ରି। ଅପରପରଷେ 
ରଗାଟ ରିଏ ସାଧାରଣ ଗର ରିବ ପର ରିବାରର 
ସମସ୍ତ ସଦସ୍ଙ୍କର ଏଭଳରି ଅସ୍ାଭାବ ରିକ 
ମତୁୃ୍କୁ ରନଇ ଜରିଲ୍ାରର ଆରଲାଡ଼ନ 
ସଷୃ୍ ରିର�ାଇଛ ରି। 

ମା’ ଓ ଦୁଇ ଶ ରିଶ ୁ କନ୍ାଙୁ୍କ �ତ୍ା 
କରାଯ ରିବାର ୨୪ ଘଣ୍ା ନପରୁୁଣ ୁ
ନାରାୟଣ(୩୫)ଙ୍କର ମତୃରଦ� 
ନ ରିକଟସ୍ଥ କୂଅରୁ ଆଜରି ଉଦ୍ାର ର�ାଇଛ ରି। 
ନାରାୟଣ ର�ୁଥିବା ଘର ପଛପଟରର 
ଥିବା ଏକ କୂଅରର ତାଙ୍କ ମତୃ ଶରୀର 
ଭାସଥୁିବା ରଦଖି ସ୍ଥାନୀୟ ରଲାରକ 
ପଲୁ ରିସକୁ �ବର ରଦଇଥିରଲ। ପଲୁ ରିସ 

ଶବକୁ ବ୍ବରଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ 
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛ ରି। ନାରାୟଣଙ୍କ 
ମତୁୃ୍କୁ ରନଇ ନାନା କଥା ଶଣୁ ରିବାକୁ 
ମ ରିଳୁଛ ରି। ପତ୍ୀ ଓ ୨ ଝ ରିଅକୁ �ତ୍ା କର ରି 
ନାରାୟଣ କୂଅକୁ ରରଇଁ ଆତ୍ମ�ତ୍ା 
କର ରିଥିବା ରକରତକ କ�ୁଥିବାରବରଳ 
ପର ରିବାରର ଅନ୍ ୩ ଜଣଙ୍କ ଭଳରି 
ତାଙୁ୍କ �ତ୍ା କରାଯ ରିବା ପରର କୂଅରର 
ପକାଇ ଦରିଆଯାଇଥିବା ଅନ୍ ରକରତକ 

ମ�ଲରର ଆରଲାଚନା ର�ଉଛ ରି। ରତରବ 
ଶବ ବ୍ବରଛେଦ ର ରିରପାଟ୍ଗ, ରଫାରରନ୍ ରିକ୍  
ଯାଞ୍ଚ ର ରିରପାଟ୍ଗ ଆସ ରିବା ପରର ମତୁୃ୍ 
ର�ସ୍ ସ୍ପଷ୍ ର�ବ ରବାଲରି ପଲୁ ରିସ କ�ୁଛ ରି।

ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ରଯ, ଗତ 
ମଙ୍ଳବାର ବ ରିଳମ୍ ରିତ ରାତ ରିରର 
ଗଙ୍ାନଗର ଫାଟକପଡ଼ାଠାରର ର�ୁଥିବା 
ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ତୀ ରସାନ ରି ରପାଦାର, 
ଦୁଇ ଶ ରିଶ ୁ କନ୍ା ରାଧିକା ରପାଦାର 
ଓ ମସୁକୁାନ ରପାଦାରକୁ ରକ� ରି �ତ୍ା 
କର ରିଥିଲା। ୩ ଜଣଙ୍କ 

ଖବରସଂକ୍ ଷିପ୍ତ

ଶଙ୍ଖସାଇଁଙ୍କର ବ ରିକାଶ ଧାରାରର
ବଲାଙ୍ରିରବାସୀ �ସୁ ରି,

ବ ରିରରାଧକୁ ଭୁଲରି ବ ରିରରାଧୀ ବାଲାଏ
ପ୍ରଶଂସା ରଦରଲ ବରଷ ରି।
ନରସ ରିଂ�-ସାଲୁଜା ମ ରିଶ ରି

କ� ରିରଲ ଧନ୍ ର� ଧନ୍ ର� ନବୀନ,
ଧନ୍ ତୁରମ ଦୂରଦଶ୍ଗୀ...॥

 ଭୁବନନଶ୍ବର, ୨୩ା୯ (ସମସି): 
ଜଳବରିବାଦକୁ ରନଇ ଓଡ଼ରିଶା-ଛତ ରିଶଗଡ଼ 
ମ�ୁାଁମ�ୁ ିଁ ର�ାଇ ଅଛନ୍ତରି। ଏ ସଂକ୍ାନ୍ତରର 
ଟ୍ ରିବୁ୍ନାଲରର ତାର ରି� ପରର ତାର ରି� ଗରୁଛ ରି। 
ମ�ାନଦୀକୁ ଏଯାଏ ନ୍ାୟ ମ ରିଳ ରିପାର ରିନା� ିଁ। 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅତ ରି ସରମ୍ଦନଶୀଳ 
ଏ� ରି ପ୍ରସଙ୍ରର ନ ରିଜ ଆଭରିମ�ୁ୍ ସ୍ପଷ୍ 
କର ରିପାର ରିନା�ାନ୍ତ ରି।  ଅନ୍ପଟରର ମ�ାନଦୀ 
ସଂପକ୍ଗରର ସଂସଦରର ର�ାଦ୍ ଭାରତର 
ମ�ାମ� ରିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ରି ରାମନାଥ ରକାବ ରିଦେ 
ଜୁନ୍ ୨୦ ତାର ରି�ରର ପ୍ରକାଶ କର ରିଥିବା 
ଉଦ୍ ରବଗ ବ ରି ରକନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଗରୁୁତ୍ବ�ୀନ 
ର�ାଇପଡ଼ରିଛ ରି। ଦୁଇବଷ୍ଗ ତରଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ରି 
ଭ ରିନ୍ନ କାରଣରୁ ମ�ାନଦୀକୁ ସଂସଦ ସାମା୍କୁ 
ଆଣ ରିଥିରଲ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ରି ରସରବ କ� ରିଥିରଲ, 

ନଦୀଗରୁ ରିକ ପ୍ରଦୂଷଣମକୁ୍ କର ରିବା ଲାଗ ରି ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର କାମ କର ରିରବ। । ‘ନମାମ ରି ଗରଙ୍’ 
ରଯାଜନାରର ଗଙ୍ା ନଦୀକୁ ଆବଜ୍ଗନାମକୁ୍ 
କର ରିବା ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାମ 
କରୁଛନ୍ତରି। ରସ� ରିପର ରି ମ�ାନଦୀ ସରମତ 

କାରବରୀ, ରପର ରିୟାର, ନମ୍ଗଦା 
ଓ ରଗାଦାବରୀ ଆଦରି ନଦୀଗଡ଼ୁ ରିକୁ 
ପ୍ରଦୂଷଣମକୁ୍ କର ରିବାକୁ ସରକାର 
ଉଦ୍ମ କର ରିରବ।

ଇତ ରିମଧ୍ୟରର ଦୁଇବଷ୍ଗ 
ବ ରିତ ରିଗଲାଣ ରି; ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ମ�ାନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମକୁ୍ 
କର ରିବା ଲାଗ ରି ରକୌଣସ ରି ବର 
ରଯାଜନା �ାତକୁ ରନଇନା�ାନ୍ତ ରି। 
ରାଜ୍ ସରକାରଙ୍କ ଜଳସଂପଦ 

ବ ରିଭାଗର ଜରଣ ବର ରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆଜରି 
କ� ରିଛନ୍ତରି, ମ�ାନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମକୁ୍ କର ରିବା 
ଲାଗ ରି ସଂପ୍ରତ ରି ରକୌଣସ ରି ରଯାଜନା କାଯ୍ଗ୍କାରୀ 
ର�ଉନା� ିଁ। ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନା କ ରିଛ ରି ପ୍ରସ୍ତାବ 
ରଦଇଛନ୍ତରି, ନା ଏ ସଂକ୍ାନ୍ତରର 

‘ମହାନଦୀ’କୁ ବପିଦକୁ ଠେଲଠିଦଠଲ
ମହାନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣମକୁ୍ତ କଥା 
ସଂସଦଠେ କହଥିିଠଲ ୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି
‘ନମାମ ିଗଠଗେ’ ଠୋଜନାଠେ 
ଆବଜ୍ଜନାମକୁ୍ତ ଠହାଇଥା’ନ୍ା
ଭୁଲଗିଠଲ ଠକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ; 
କଛି ିବ ିକଠଲନ,ି ଅନୁଦାନ ନାହ ିଁ
ମହାନଦୀ ପାଇଁ କାଳ ସାଜଲିାଣ ି
ଛତଶିଗଡ଼ ଶଳି୍ାୟନ
ୋୟଗଡ଼ୋେୁ କଟକ ୋଏ 
ବଜ୍ଜ୍ୟଜଳ ବ ିମଶିଛୁ ି

ପଣୁ ିକମ୍ବି କଳଗିେ
ରାଜଧାନୀରର ଆଉ ଏକ ହକ ଷି ମହାକୁମ୍ଭ

 ଭୁବନନଶ୍ୱର, ୨୩।୯ (ସମସି): ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାର ରି�ଠାରୁ 
ପଣୁ ରି ଥରର ରାଜ୍ରର ବଷ୍ଗାର ପର ରିମାଣ ବୃଦ୍ ରି ପାଇବ। ଲଘଚୁାପ 
ପ୍ରଭାବରର ଏ� ରି ବଷ୍ଗା ର�ବା ସ� ରିତ ରାଜ୍ର ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ସ୍ଥାନରର 
୨୬-୨୮ ତାର ରି� ପଯ୍ଗ୍ନ୍ତ ବଷ୍ଗା ର�ବ। ବ ରିରଶଷ କର ରି ଦଷେ ରିଣ, 
ଉପକୂଳ ଓଡ଼ରିଶାରର ଅଧିକ ବଷ୍ଗା ର�ବ। କ ରିଛ ରି ସ୍ଥାନରର 
ଅତ ରି ପ୍ରବଳ ବଷ୍ଗାର ସମ୍ାବନ ର� ରିଛ ରି। ପାଣ ରିପାଗ ରକନ୍ଦ୍ରରୁ 
ମ ରିଳ ରିଥିବା ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ୨୬ରର ପରୁୀ, ଗଞ୍ାମ, ଗଜପତ ରି, 

ମଲାକାନଗ ରିର ରି ଓ ରକାରାପଟୁ ଜରିଲ୍ାରର ପ୍ରବଳରୁ ଅତ ରିପ୍ରବଳ ବଷ୍ଗା 
ର�ବାର ସମ୍ାବନା ର� ରିଛ ରି। ଏ�ାସ� ରିତ ବାରଲଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, 
ଜଗତସ ରିଂ�ପରୁ, ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ର�ାଦ୍୍ଗା, ନୟାଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା, 
କନ୍ଧମାଳ, କଟକ ଓ ନବରଙ୍ପରୁରର ମଧ୍ୟ ବଷ୍ଗାର ପ୍ରରକାପ 
ଅଧିକ ର� ରିବ। ଏ�ାକୁ ଦୃଷ୍ ରିରର ରଖି ପାଣ ରିପାଗ ରକନ୍ଦ୍ର ପଷେରୁ 
ଏ� ରି ସମସ୍ତ ଜରିଲ୍ା ପାଇଁ ରୟରଲା ଆଲଟ୍ଗ ଜାର ରି କରାଯାଇଛ ରି।  
ପାଣପ ରିାଗ ବ ରିରଶଷଜ୍ଞ ପ୍ରରଫସର ସରୁରନ୍ଦ୍ରନାଥ 

 ଭୁବନନଶ୍ୱର, ୨୩ା୯ (ସମସି): ପଣୁ ରିଥରର 
ଭୁବରନଶ୍ୱରରର ଏକାଠ ରି ର�ବ ବ ରିଶ୍ୱ। ସାରା 
ପଥୃିବୀର ୧୬ଟ ରି ରଦଶର କ୍ୀଡ଼ାବ ରିତ୍  ଓଡ଼ରିଶାର 
ରାଜଧାନୀରର ରଦ�ାଇରବ ନ ରିଜର �କରି ଉତ୍କଷ୍ଗ। 
ପଣୁ ରି ଥରର ଓଡ଼ରିଶାବାସୀ �କ ରିର ଆକଷ୍ଗଣରର 
ମତୁଆଲା ର�ରବ। ଗାଁରୁ ରାଜଧାନୀ ଯାଏଁ 
�କ ରିରପ୍ରମୀଙ୍କ ସମାଗମ କଳରିଙ୍ ଷ୍ାରରିୟମ 
ମ�ୁାଁ ର�ବ। �କ ରି ରଙ୍ରର ରରଙ୍ଇ ର�ବ 
ରାଜଧାନୀ। ଅତୀତରର ସ୍ଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରର �କରି 
ବ ରିଶ୍ୱ କପ୍  ଆରୟାଜନ କର ରି ସଫଳତା �ାସଲ 

କର ରିଥିବା ଓଡ଼ରିଶା ମଧ୍ୟ �ବୁ୍  କମ୍  ସମୟ ମଧ୍ୟରର 
କନରିଷ୍ଠ �କରି ବ ରିଶ୍ୱକପ୍  ଆରୟାଜନ ଲାଗ ରି ସମ୍ମତ ରି 
ରଦଇଛ ରି। ଏପର ରି ଏକ ଟୁର୍୍ଗାରମଣ୍ ଆରୟାଜନ 
ଲାଗ ରି ବଷ୍ଗବଷ୍ଗ ସମୟ ଲାଗ ରି ଯାଉଥିବାରବରଳ 

ଓଡ଼ରିଶା ସ୍ଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରର କନରିଷ୍ଠ �କରି ବ ରିଶ୍ୱକମ୍  
ଆରୟାଜନ ଲାଗ ରି ସା�ସ ବାନ୍ଧ ରିଛ ରି। ଆସନ୍ତା 
ନରଭମ୍ର ୨୪ ତାର ରି�ରୁ ର ରିରସମ୍ର ୫ ତାର ରି� 
ଯାଏଁ ଭୁବରନଶ୍ୱରର କଳରିଙ୍ ଷ୍ାରରିୟମରର 
ଜୁନ ରିୟର ପରୁୁଷ �କରି ବ ରିଶ୍ୱକପ୍  ଆରୟାଜରିତ 
ର�ବ ରବାଲରି ମ�ୁ୍ମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 
ଗରୁୁବାର ରଘାଷଣା କର ରିଛନ୍ତରି। ରଲାକରସବା 
ଭବନରର ଏକ ସ୍ତନ୍ତ କାଯ୍ଗ୍କ୍ମରର ମ�ୁ୍ମନ୍ତୀ 
�କ ରି ବ ରିଶ୍ୱକପ୍ ର ରଲାରଗା ଓ ଟ୍ଫରି ଉରନମାଚନ 
କର ରିଛନ୍ତରି। ଏ� ରି ବ ରିଶ୍ୱକପ୍ ରର 

ଏଠତ ସ୍ୱଳ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟଠେ ବଶି୍ୱକପ୍  
ଆଠୟାଜନ ଆଠଦୌ ସହଜ ନ ଥିଲା, ଠଦଶେ 

ସମ୍ାନ ପାଇଁ ହକ ିଇଣ୍ଆିକୁ ସହଠୋଗ 
କେବିାକୁ ସମ୍ତ ିଠଦଇଛୁୁ: ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ

ଓଡ଼ଷିଶା କନ ଷିଷ୍ଠ ପରୁୁଷ ହକ ଷି ବ ଷିଶ୍ୱକପ୍ ର ଆର�ାଜକ
ନରେମ୍ବର ୨୪ରୁ ଡ ଷିରସମ୍ବର ୫ ଯାଏ ଚାଲଷିବ ରଖଳ
ଟୁର୍ଣ୍ାରମଣ୍ଟରର ୋଗରନରବ ସାରା ବ ଷିଶ୍ୱର ୧୬ ଟ ଷିମ୍ 
ରଲାରଗା ସହ ଟ୍ରଫଷି ଉରନମାଚନ କରଲ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ
ହକ ଷିରର ଓଡ଼ଷିଶା ନୂଆ ମାଇଲଖଣୁ୍ଟ ସ୍ାପ ଷିଛ ଷି: ବାତ୍ା

 ବାନେଶ୍ୱର/ଜନେଶ୍ୱର,୨୩ା୯(ସମସି): 
�ରର୍ାତା ସବୁର୍୍ଗରର�ା ନଦୀର 
ଉପରମଣୁ୍ଡ ଝାଡ଼�ଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରର ଘରୂ୍୍ଣିବଳୟ 
ପ୍ରଭାବରର ଲଗାଣ ବଷ୍ଗା ଲାଗ ରି 
ର� ରିଥିବାରୁ ପଣୁ ରି ବନ୍ା ଆଶଙ୍କା 
ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ ରି। ଅନ୍ପଷେରର 
ଗତକାଲରି ସନ୍ଧ୍ା ୫ଟା ସମୟରର 
ସବୁର୍୍ଗରର�ା ଅବବା� ରିକାରର 
ଥିବା ଗାଲୁର ରି� ରି ବ୍ାରରଜ ୧୮୦୦ 
କୁ୍ରମକ ପାଣ ରି ନଦୀକୁ ନ ରିଷ୍ାସ ରିତ 
କର ରିଛ ରି। ଏ� ରି ପାଣ ରି ଆଜରି ରାତ ରି 
ସଦୁ୍ା ରାଜଘାଟ ନ ରିକଟରର ପ�ଞ୍ଚ ରିବ ରବାଲରି 
ରାଜଘାଟସ୍ଥରିତ ରକନ୍ଦ୍ର ଜଳ କମ ରିଶନଙ୍କ 
କାଯ୍ଗ୍ାଳୟ ସଚୂନା ରଦଇଛ ରି।

 ରସ� ରିପର ରି ନଦୀର ଉପରମଣୁ୍ଡ ଜାମଶଳୁା 
ଘାଟ, ଜାମରସଦପରୁ, ରଫକଘାଟ, 
ଘାଟଶୀଳା ଆଦରି ସ୍ଥାନରର ଲଗାଣ ବଷ୍ଗା ଲାଗ ରି 

ର� ରିଥିବାରୁ ରସସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ବଷ୍ଗା ପାଣ ରି 
ମଧ୍ୟ ତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାର ରି ଆସଛୁ ରି। ଯଦ୍ାରା 
ସବୁର୍୍ଗରର�ାରର ଆଉ ଏକ ବର 

 ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୩ା୯ (ଏନଜନ୍)ି: ରପଗାସସ୍   
ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ବ ରିରଶଷଜ୍ଞ କମ ରିଟ ରି ଗଠନ 
କରାଯ ରିବା ସ� ରିତ ଏ ସମ୍କ୍ଗରର ଆସନ୍ତା ସପ୍ା�ରର 
ନ ରିରଦ୍୍ଗଶନାମା ଜାର ରି କରାଯ ରିବ ରବାଲରି ଗରୁୁବାର 
ସପୁ୍ର ରିମରକାଟ୍ଗ କ� ରିଛନ୍ତରି। ଏ� ରି ମାମଲାର ନ ରିରରପଷେ 
ତଦନ୍ତ କର ରିବା ଲାଗ ରି ପବୂ୍ଗରୁ ସପୁ୍ର ରିମରକାଟ୍ଗରର 

ବ�ୁ ଆରବଦନ 
ର�ାଇସାର ରିଛ ରି। ଏ�ାକୁ 
ରନଇ ଏକ ବ ରିରଶଷଜ୍ଞ 
କମ ରିଟ ରି  ଗଠନ ସମ୍କ୍ଗରର 
ରକାଟ୍ଗ ପବୂ୍ଗରୁ  ନ ରିରଦ୍୍ଗଶ 
ରଦବାକୁ ର� ରିଥÒରଲ ର�ଁ 

ଆସନ୍ତା  ସପ୍ା�ରର  ଏ ରନଇ ସବରିରଶଷ  ନ ରିରଦ୍୍ଗଶନାମା 
ଜାର ରି କରାଯ ରିବ ରବାଲରି ପ୍ରଧାନବରିଚାରପତ ରି ଜଷ୍ ରିସ ଏନ 
ଭ ରି ରମଣଙ୍କ ରନତୃତ୍ବରର ଗଠରିତ �ଣ୍ଡପୀଠ କ� ରିଛନ୍ତରି।  
ଏ� ରି କମ ରିଟ ରି ସମ୍କ୍ଗରର ଚଳରିତ ସପ୍ା�ରର ନ ରିରଦ୍୍ଗଶ 
ଜାର ରି କର ରିବାକୁ ରକାଟ୍ଗ ଚା�ୁଁଥÒରଲ ର�ଁ ବ ରିଚାରପତ ରିଙ୍କ 
ଦ୍ବାରା ମରନାନୀତ ର�ାଇଥÒବା କ ରିଛ ରି ବ ରିରଶଷଜ୍ଞ 
ବ୍କ୍ ରିଗତ କାରଣ ଦଶ୍ଗାଇ ଏ� ରି କମ ରିଟ ରିରର ସାମ ରିଲ 
ର�ବାକୁ ଅଷେମତା ପ୍ରକାଶ କର ରିଛନ୍ତରି।

 ଭୁବନନଶ୍ୱର, ୨୩ା୯ (ସମସି): ବ ରିଗତ ଦଶନ୍ଧ ରି 
ମଧ୍ୟରର ରାଜ୍ରର କ୍ୀଡ଼ାର ବ ରିକାଶ ବ ରିରଶଷକର ରି 
ଅନ୍ତଜ୍ଗାତୀୟ ଦୃଶ୍ପଟରର ରାଜଧାନୀ ଭୁବରନଶ୍ୱର 
ନ ରିଜର ସ୍ତନ୍ତ ସ୍ଥାନ ସଷୃ୍ ରି କର ରିପାର ରିଛ ରି। ମ�ୁ୍ମନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଳରିଷ୍ଠ ରନତୃତ୍ୱ ଏବଂ 
ଦୃରଦୃଷ୍ ରି ସମ୍ନ୍ନ ନୀତ ରି ଏଥିରର ପ୍ରମ�ୁ ଭୂମ ରିକା ଗ୍ର�ଣ 
କର ରିଥିବା ରନଇ ସଭରିଏଁ ସ୍ୀକାର କରନ୍ତରି। ରାଜ୍ରର 

କ୍ୀଡ଼ା ଭ ରିତ୍ ରିଭୂମ ରିର ବ ରିକାଶ ସାଙ୍କୁ ଆନ୍ତଜ୍ଗାତ ରିକ 
ପ୍ରତ ରିରଯାଗ ରିତା ଆରୟାଜନ ଭଳରି ପଦରଷେପ କ୍ୀଡ଼ା 
ରଷେତ୍ରରର ଓଡ଼ରିଶା ପାଇଁ ରଗୌରବ ଆଣ ରି ରଦଇଛ ରି। 

୨୦୧୪ ମସ ରି�ାରର �କରି ଇଣ୍ଡରିଆ ଲରିଗରର 
ଘରରାଇ କଳରିଙ୍ ଲାନ୍ସ୍ଗ ଦଳର ୫ଟ ରି ମ୍ାଚ 
ସଫଳତାର ସ� ଆରୟାଜନ ପରର ଭୁବରନଶ୍ୱରକୁ 
�କରି ଚମ୍ ରିଆନ୍ ଟ୍ଫରି ଆରୟାଜନର 

ସଫଳ ଆଠୟାଜନେ େକିଣା ଭୁବଠନଶ୍ୱେ

ବଜ୍ରପାତନର ବାପା, 
ଝଅି ମତୃ; ମା’ ଗରୁୁତର
 ରାଇଘର, ୨୩ା୯(ସମସି): ନବରଙ୍ପରୁ ଜରିଲ୍ା 

ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ତୁରୁଡ଼ ରି� ରି ଆଦରିବାସୀ ଗ୍ରାମରର 
ଘଟ ରିଛ ରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବଜ୍ରପାତରର 
ବାପା ଓ ଝ ରିଅଙ୍କ ପ୍ରାଣ�ାନୀ ଘଟ ରିଛ ରି। ସଚୂନାନୁଯାୟୀ 
ତୁରୁଡ଼ ରି� ରି ଆଦରିବାସୀ ଗ୍ରାମର  ରାମନାଥ ଗଣ୍ଡ(୪୨), 
ସ୍ତୀ ରାମବାଇ ଗଣ୍ଡ(୩୮) ଏବଂ ଝ ରିଅ ଫୁଲରକା 
ଗଣ୍ଡ(୧୮) ଗତକାଲରି ତାଙ୍କ ଧାନ ବ ରିଲରର ଘାସ 
ବାଛ ରିବାକୁ ଯାଇଥିରଲ। ଘାସ ବାଛୁ ବାଛୁ ଅପରାହ୍ନ 
୪ ଘଣ୍ରିକା ସମୟରର ବଜ୍ରପାତ ର�ାଇଥିଲା। ଯା�ା 
ଫଳରର ଉକ୍ ତ ରିନ ରିଜଣ ରସ� ରି ବ ରିଲରର ଛଟପଟ 
ର�ାଇ ପଡ଼ରିଯାଇଥିରଲ। ଏ�ାକୁ ରଦଖି 

 ସମ୍ବେପରୁ, ୨୩ା୯ (ସମସି): ସମ୍ଲପରୁ 
ଜରିଲ୍ା ବୁଲ୍ଗା ସ୍ଥରିତ ବୀର ସରୁରନ୍ଦ୍ର ସାଏ 
ରବୈଷୟ ରିକ ବ ରିଶ୍ୱବ ରିଦ୍ାଳୟ (ଭ ରିସଟୁ୍ )ରର 
ପଣୁ ରି ୍କଗ ରିଂ ଅଭ ରିରଯାଗ ର�ାଇଛ ରି। ପୀଡ଼ ରିତ 
ଛାତ୍ର ଆଣ୍ରି ୍କଗ ରିଂ ରସଲ୍ ଫରର ଏ ସମ୍କ୍ଗରର 
ଜଣାଇଛନ୍ତରି। ଅଭ ରିରଯାଗ ପରର ଆ�ତ ଛାତ୍ର 
ଓ ୍କଗ ରିଂ କର ରିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଭରିଭାବକଙୁ୍କ 
ବ ରିଶ୍ୱବ ରିଦ୍ାଳୟ କତୃ୍୍ଗପଷେ ରକାଇ ଆରଲାଚନା 

କର ରିଛନ୍ତରି। ରତରବ ଏ ସମ୍କ୍ଗରର ୍କଗ ରିଂର 
ଶ ରିକାର ର�ାଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପର ରିବାର ମ�ୁଁ 
ର�ାଲରି ନା�ାନ୍ତ ରି। ଆରପାଷ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟରର 
ମାମଲାକୁ ସମାଧାନ କର ରିବାକୁ ରସମାରନ 
ଚା�ୁଁଥିବା କ� ରିଛନ୍ତରି।

 ମ ରିଳ ରିଥିବା ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ, 
ରାଉରରକଲାର ଏ� ରି ତୃତୀୟ ବଷ୍ଗର ଛାତ୍ର 
ଜଣକ ପଲୁସ୍ତ ଛାତ୍ରାବାସରର ର�ନ୍ତରି। 

ତାଙ୍କର ଜରଣ ଯବୁତୀଙ୍କ ସ� ବନୁ୍ଧତା ଥିଲା। 
କ ରିଛ ରି ଚତୁଥ୍ଗ ବଷ୍ଗର ଛାତ୍ର ଏସମ୍କ୍ଗରର ତାଙୁ୍କ 
ପଚାର ରିଥିରଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରମାବାଇଲ୍  
ରଫାନ୍  ମାଗ ରିଥିରଲ। ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ବଷ୍ଗ ଛାତ୍ର 

ଜଣକ ରମାବାଇଲ୍  ରଫାନ୍  ରଦବାକୁ ମନା 
କର ରିବାରୁଏମାରନ ଛାତ୍ରାବାସକୁ ପ୍ରରବଶ କର ରି 
ତାଙୁ୍କ ମାଡ଼ ମାର ରିଥିରଲ। ଫଳରର ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ ରିଠ ରି, 
�ାତ ଓ ଗାଲରର ଗଭୀର

ନପଗାସସ୍  ମାମୋର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 
ଗଠନ ନେବ ବନିଶଷଜ୍ଞ କମଟି ି

 ଭୁବନନଶ୍ୱର, ୨୩।୯ (ସମସି): ବଲାଙ୍ରିରରର 
ପ୍ରତ ରିଷ୍ଠା ର�ବ ବ ରିଜ୍ଞାନ ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ଲାରନଟାର ରିୟମ୍ । ୩୦ 
ମାସ ମଧ୍ୟରର ଏ�ାର ନ ରିମ୍ଗାଣ କାଯ୍ଗ୍ ରଶଷ ର�ବ 
ରବାଲରି ବ ରିଜ୍ଞାନ ଓ କାର ରିଗରୀ, ସାଧାରଣ ଗରଦ୍ାଗ, 
ସାମାଜରିକ ସରୁଷୋ ଓ ଭ ରିନ୍ନଷେମ ସଶକ୍ରିକରଣ ମନ୍ତୀ 

ଅରଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା 
ପ୍ରକାଶ କର ରିଛନ୍ତରି। 
ବଲାଙ୍ରିର ରପୌରାଞ୍ଚଳ 
ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ତାଲପାଲରି 

ରମୌଜାର ସଯୂ୍ଗ୍ନଗର ଠାରର ଏ� ରି ବ ରିଜ୍ଞାନ ରକନ୍ଦ୍ର ଓ 
ପ୍ଲାରନଟାର ରିୟମ୍  କାଯ୍ଗ୍ କର ରିବ। ପ୍ରାୟ ଦଶ ଏକରରୁ 
ଊଦ୍୍ବ୍ଗ ପର ରିମ ରିତ ଅଞ୍ଚଳରର ନ ରିମ୍ଣିତ ର�ବାକୁ ଥିବା ଏ� ରି 
ବ ରିଜ୍ଞାନ ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ଲାରନଟାର ରିୟମ୍  ନ ରିମରନ୍ତ ୨୧.୫ 
ରକାଟ ରି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛ ରି। 

ରାଜ୍ ସରକାରଙ୍କ ବ ରିଜ୍ଞାନ ଓ କାର ରିଗରୀ ବ ରିଭାଗ 
ପଷେରୁ ର�ବାକୁ ଥିବା ଏ� ରି ରକନ୍ଦ୍ର ପର ରିସରରର ଏକ 
ପାକ୍ଗରର ବ ରିଜ୍ଞାନ ସମ୍ଳ ରିତ ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ନମନୁା ଓ ପ୍ରଦଶ୍ଗନ 
ସାମଗ୍ରୀ ର� ରିବ। ପ ରିଲାମାନଙ୍କ ନ ରିମରନ୍ତ ବ ରିଜ୍ଞାନ 
ରକୌତୁକ ପ୍ରସଙ୍ ସରମତ ପଦାଥ୍ଗ ବ ରିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ 
ବ ରିଜ୍ଞାନ, ଗଣ ରିତ ଓ ପ୍ରାଣୀବ ରିଜ୍ଞାନ ବ ରିଷୟ 

ବୋଙ୍ରିନର ନେବ ବଜି୍ଞାନ 
ନକନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ାନନଟାରୟିମ୍ 

ଖର୍ଣ୍ ରହବ ସାରେ ୨୧ ରକାଟ ଷି
ପ୍ରତଲୀକାତ୍ମକ ଛବି

ଭସିଟୁ୍ ଠେ ପଣୁ ିÑଗଂି ଅଭଠିୋଗ

 ହରଟେଲ୍ ରର ପଶ ଷି ଛାତ୍ଙୁ୍ ପ ଷିଟ ଷିରଲ

୨୬ରୁ ପଣୁ ଷି 
ଲଘଚୁାପ ଦକ୍ଣିେୁ ଉପକୂଳ ପ୍ରବଳ ବଷଷିବ

୩ ଦଷିନ ଲାଗ ଷିରହ ଷିବ ବଷଣ୍ା

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଠେ ପ୍ରବଳ ବଷ୍ଜା: ବଢ଼ବି ସବୁର୍୍ଜଠେଖା

 � ବ୍ରଜରାଜନଗର ଟ୍ର ଷିପଲ୍  ମଡଣ୍ର ଘଟଣାର େ ଷିନ୍ନ ରମାଡ଼

କୂଅେୁ ମଳିଲିା ଗହୃକର୍୍ଜାଙ୍କ ମତୃଠଦହ

ପତ୍ୀ ଓ ଦୁଇଝଅିଙ୍କ 
ମତୃଶେୀେ ଘେୁ ମଳିଥିିଲା
ପେବିାେ ୪ ଜଣଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ୟକୁ ଠନଇ ଉଠର୍ଜନା

}ପଷୃ୍ା-୧୦}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦
}ପଷୃ୍ା-୧୦ }ପଷୃ୍ା-୧୦ }ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦}ପଷୃ୍ା-୧୦

 ବ୍ରହ୍ମପରୁ, ୨୩।୯(ସମସି): କରରାନା 
ମ�ାମାରୀର କରାଳ ତାଣ୍ଡବରର ବ�ୁ ଶ ରିଳ୍ପ 
ଉରଦ୍ାଗର ସ୍ଥରିତ ରି ରଦା�ଲରି ଯାଇଥିଲା। 
କାଯ୍୍ଗ ରତ ଶ୍ରମ ରିକମାରନ କାମ �ରାଇବା 
ରବରଳ ଆଥ ୍ଣିକ ସମସ୍ା କାରଣରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ 
ମଧ୍ୟ ବଦେ ର�ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଳ ରିଆସ ରିଥିଲା। 
ଏ�ାକୁ ଦୃଷ୍ ରିରର ରଖି ରାଜ୍ ସରକାରଙ୍କ 
ପଷେରୁ ‘ମ�ୁ୍ମନ୍ତୀ ରକାଭ ରିଡ୍  ସ୍ତନ୍ତ 
ପ୍ାରକଜ୍ ’ ରଘାଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 

ଯା�ା ଅଣ,ୁ ଷେଦୁ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶ ରିଳ୍ପ ଉରଦ୍ାଗ 
ପାଇ ଁ ବରଦାନ ସ୍ରୂପ ର�ାଇଛ ରି। ଜରିଲ୍ା 
ଶ ରିଳ୍ପ ରକନ୍ଦ୍ର ପଷେରୁ ମ ରିଳ ରିଥିବା ସଚୂନା 
ମତୁାବକ ଗଞ୍ାମ ଜରିଲ୍ାରର ରକାଭ ରିଡ୍  
ସ୍ତନ୍ତ ପ୍ାରକଜ୍  ଜର ରିଆରର ରଗାଟ ରିଏ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ପ ରିଛା ଟପ୍  ଅପ୍  ସବ୍ ସ ରିର ରି ଆକାରରର 
୫୧ ପ୍ରତ ରିଶତ ଋଣ ଛାଡ଼ ର�ାଇଥିଲା। 
ରସ� ରିଭଳରି ଏ� ରି କାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ଅଧୀନରର 
ଜରିଲ୍ାର ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡ଼ୁ ରିକୁ ୧ରକାଟ ରି 

୮୮ଲଷେ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ସ�ାୟତା 
ରଘାଷଣା ର�ାଇଥିଲା। ବତ୍୍ଗମାନ ପଯ୍୍ଗ ନ୍ତ 
୧ରକାଟ ରି ୩୭ଲଷେ ଟଙ୍କା ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ୟନୁ ରିଟ୍  
ଗଡ଼ୁ ରିକ ଦ ରିଆସର ରିଛ ରି। ଆଗାମୀ ଦ ରିନରର 
ଆଉ କ ରିଛ ରି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦ ରିଆଯ ରିବ ରବାଲରି ଜରିଲ୍ା 
ଶ ରିଳ୍ପରକନ୍ଦ୍ର ପଷେରୁ କୁ�ାଯାଇଛ ରି। ୨୦୨୦-୨୧ 
ଆଥ ୍ଣିକ ବଷ୍ଗରର ଜରିଲ୍ାରର ଥିବା ୫ଟ ରି କାଜୁ 
ୟନୁ ରିଟ୍ କୁ ୧ ରକାଟ ରି ୧୦ ଲଷେ ଟଙ୍କା ଆଥ ୍ଣିକ 
ରପ୍ରାତ୍ା�ନ ରଯାଗାଇ

 �ଶ ଷିର୍ାରଦ୍ୟାଗ ରକ୍ତ୍ରର ନୂଆ ଦଷିଶା

‘ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଠକାଭଡି୍  ସ୍ୱତନ୍ତ କାେ୍ଜ୍ୟକ୍ରମ’ ମାଧ୍ୟମଠେ ସଦୃୁଢ଼ ଠହାଇଛ ିସ୍ତି ି

}ପଷୃ୍ା-୧୦



ସୁ ସ୍ଥ ସବଳ ରହବିା ପାଇ ଁଖାଦ୍ୟ ବଶିେଷଜ୍ଞମାଶେ ପ୍ତିଦିେି ଶପ୍ାଟନି୍ ଯକୁ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇ ଁପରାମେ୍ଶ ଶଦଇଥାନ୍।ି 
କନୁି୍ ବ୍ଶିଟେଶର ରହୁଥବା ୮ବଷ୍ଶର ବାଳକିା ଲଲି ିଏନ୍ ଭୁଲସିଙୁ୍ ଶପ୍ାଟନି୍ ଯକୁ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛ।ି ଶସ  

ଦୀର୍ଶଦେି ଧର ିଫଳ ଓ ପେପିରବିା ଖାଇ ବଞ୍ଛିନ୍।ି କାରଣ ଏହ ିକୁେ ିଝଅି ଜଣକ ‘ଶଫେଲିକଶିଟାେୁରୟିା’ ୋମକ ଏକ 
ବରିଳ ଶରାଗଶର ପୀଡତି।  ଏହ ିଶରାଗଶର େରୀର ଶପ୍ାଟନି୍ ଅଂେକୁ ପଚାଇ ପାଶର ୋହ ିଁ। ମାତା-ପତିାଙ୍ ଜନି୍ ଶର 
ଅସନୁ୍ଳେ ଶଯାଗୁ ଁ େେିଙୁ୍ଠାଶର ଏହ ି ଶରାଗ ଶଦଖାଯାଏ। ଶରାଗଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ ି ଯଦ ି ଶପ୍ାଟେ୍ିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ତାର 
ମସ୍ତଷି୍କ କାମ କରବିା ବନ୍ଦ କରଦିଏି। ଏହ ିଶରାଗୀମାଶେ ଦେିଶର ଶକବଳ ୪ ଗ୍ରାମ୍ ଶପ୍ାଟନି୍ ଶେଇ ପାରଶିବ। ଶତଣ ୁ

ବ୍ଶିଟନ୍ ର ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ର ପରାମେ୍ଶ ଅେୁଯାୟୀ, ଲଲିଙି୍ ଡାଏଟ୍ ସ୍ଥର କରାଯାଇଛ।ି 
ଶସହ ିଅେୁଯାୟୀ ଲଲି ିଶକବଳ ଫଳ ଓ କଛି ିେରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରବିା, ଶକଶତକ େରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୀର 

ଓ ଶବ୍ଡ୍ କୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାଶବ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍।ି ଲଞ୍ଚ୍ଶର ଶସ ଶକବଳ ସଝିାଆଳୁ 
ଓ ବନ୍ାଶକାବ ି ଖାଉଥÒବାଶବଶଳ ଦେି ଭତିଶର ଶସ ଚାରଥିର 

ସପ୍ଶିମଣ୍ଚ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇଥାନ୍।ି ଏ ସମ୍ପକ୍ଶଶର ଲଲିଙି୍ ମା’ 
ଶକଶରନ୍ କହନ୍ ିଶଯ, ଏହ ିଶରାଗ ପାଇଁ ଶସମାଶେ 

ଶକୌଣସ ିଶରଶସ୍ତାରାଁ ଯାଇ ପାରନ୍ ିୋହ ିଁ। ଶତଣ ୁ
ଶସ ଲଲିଙୁି୍ ଶଫ୍ାରଡିାସ୍ଥତି ଡଜ୍ି ି ୱାଲଡ୍ଶ 

ରସିଟ୍ଶ ଶେବାପାଇଁ ଚାହାନ୍।ି କାରଣ 
ଶସଠାଶର ଏଭଳ ି େେିଙୁ୍ ପାଇଁ ବଭିନି୍ନ 

ପ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ରହଛି।ି

ସାରା ବେି୍ଶର ମଖୁ କକଟ୍ଶ ଶରାଗୀଙ୍ ସଂଖ୍ୟା 
ବୃଦ୍ଧ ପାଇବାଶର ଲାଗଛି।ି  ଭାରତଶର 
ପ୍ତବିଷ୍ଶ ପ୍ାୟ ୭୭,୦୦୦ ମଖୁ କକ୍ଶଟ 

ମାମଲା ଶଦଖାଯାଇଥାଏ।  ତମାଖ,ୁ ଗଟୁ୍ ଖା ଭଳ ି
ମାରତ୍ମକ େେିା ଦ୍ରବ୍ୟ ଶସବେ ଏହ ି ଶରାଗର ଏକ 
ପ୍ମଖୁ କାରଣ। ଏହ ି ଶରାଗ ବଳିମ୍ବଶର ଚହି୍ନଟ 
ଶହବା କାରଣରୁ ଅଶେକ ଶଲାକଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ଅକାଳଶର 
ଶହଉଛ।ି ଶବଶଳଶବଶଳ ଲକ୍ଣଗଡୁକି ଦୀର୍ଶ ସମୟ 
ପଯ୍ଶ୍ୟନ୍ ଅଣଶଦଖା କରାଯାଏ; ଶଯଶତଶବଳକୁ 
ଏହା ଜଣାପଶେ, ଏହ ି ଶରାଗ ଶେଷ ପଯ୍ଶ୍ୟାୟଶର 
ପହଞ୍ ି ସାରଥିାଏ। ଏହଶିକ୍ତ୍ରଶର ଏହାର ଚକିତି୍ା 
ସମ୍ଭବପର ଶହାଇପାଶର ୋହ ିଁ। ଅଥ୍ଶର ଅଭାବ ଏହ ି
ଶରାଗର ଜଟଳିତାକୁ ଆହୁର ି ବଢ଼ାଇ ଶଦଇଥାଏ। 
ଏହ ି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରବିା ପାଇଁ ଶବଙ୍ାଲୁରୁର 
୧୮ ବଷ୍ଶୀୟା େଖିୟା ସମଶେର ଏଶବ  ଆଶଗଇ 
ଆସଛିନ୍।ି ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍  ହାଇ ଇଣ୍ରେ୍ୟାସ୍ ୋଲ ସ୍ଲୁଶର 
ସ୍ାତକ ପଢ଼ୁଥିବା େଖିୟା ଏକ କଟି୍  ପ୍ସୁ୍ତତ କରଛିନ୍।ି 
‘‘କ୍ଟିପଫ୍’’ ୋମକ ଏହ ି କଟି୍ , ମଖୁ କକ୍ଶଟ ଶରାଗକୁ 
ଚହି୍ନଟ କରବିା ସହ ଏହା ଶକଉଁ ପଯ୍ଶ୍ୟାୟଶର ଅଛ ିତାହା 
ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଶଦବ।  ପରୀକ୍ା କରବିାର ୧୫ ମେିଟି୍  
ମଧ୍ୟଶର ଫଳାଫଳ ଜଣାପଡଥିାଏ। ଏହାର ମଲୂ୍ୟ ମାତ୍ର 
୩୮ଟଙ୍ା। 

 ୨୦୧୫ ମସହିାର ରଟଣା। ଶସହ ି ସମୟଶର 
େଖିିଆ ଅଷ୍ଟମ ଶରେଣୀଶର ପଢ଼ୁଥÒଶଲ। ଶସଶତଶବଶଳ   
ଶସ ଏକ କାଯ୍ଶ୍ୟକ୍ରମର ଅଂେବଶିେଷ ଶକୌତୁକଆି 
ଶପାଷାକ ପନି୍ ଡାକ୍ତରଖାୋର େେି ୁ ୱାଡ୍ଶଶର 
ଥବା କୁେ ି କୁେ ି ପଲିାମାେଙ୍ ମହୁଶଁର ହସ 
ଫୁଟାଉଥଶଲ।  େଖିୟା କୁହନ୍,ି ଶଯଶତଶବଶଳ 

େେି ୁ ୱାଡ୍ଶଶର ମଶୋରଞ୍ଜେ କର ି ଡାକ୍ତରଖାୋରୁ 
ରରକୁ ଶଫରୁଥଶଲ ଶସଶତଶବଶଳ ଜଶଣ ବ୍ୟକ୍ତରି 
ମହୁଁଶର ବ୍ୟାଶଡେଜ୍  ଗେୁା ଶହାଇଥÒବାର ଶସ ଲକ୍୍ୟ 
କରଥିଶଲ । ଶରାଗୀଟରି କ’ଣ ଶହାଇଛ ିଶବାଲ ିେସ୍ଶଙୁ୍ 
ପଚାରବିାରୁ ଶସ କହଥିଶଲ ଶଯ,  ବ୍ୟକ୍ତ ିଜଣଙ୍ ମଖୁ 
କକ୍ଶଟ ଶରାଗଶର ପୀେତି ଏବଂ ଶସ ଶରାଗର ଶେଷ 
ପଯ୍ଶ୍ୟାୟଶର ପହଞ୍ ିମଧ୍ୟ ରକ୍ା ପାଇଯାଇଛନ୍।ି ଶସଦେି 
େଖିୟା ଏହ ିଶରାଗର େଷୁି୍ରତା ବଷିୟଶର ଜାଣବିାକୁ 
ପାଇଶଲ। ଏହାପଶର ଶସ, ମଖୁ କକ୍ଶଟ ସମ୍ବନ୍ୀୟ 
ବଭିନି୍ନ ଶବୈଜ୍ଞାେକି ଅେୁସନ୍ାେ ତଥ୍ୟଗେୁକି ପଢବିାକୁ 
ଲାଗଶିଲ। ଶସ ସମୟଶର ଶମଡକିାଲ କେଶସପ୍ଟଗେୁକୁି 
ବୁଝବିା ତାଙ୍ ପକ୍ଶର ସମ୍ଭବ ଶହଉେଥÒଲା। ଶତଣ ୁଶସ 
ତାଙ୍ ବାପା ମାଙ୍ ସାହାଯ୍ୟ ଶେଶଲ। େଖିୟାଙ୍ ଆଗ୍ରହ 
ଶଦଖ ତାଙ୍ ବାପା-ମା  ଆଇସଆିର୍ - େ୍ୟାସୋଲ୍ 

ବୁ୍ୟଶରା ଅଫ୍ ଆେମିଲ୍ ଶଜଶେଟକି୍ ରଶିସାଶସ୍ଶସ୍ ର 
ଜଶଣ ବରଷି୍ ଗଶବଷକ ତାେଆି ଦାସଙ୍ ସହ ତାଙ୍ର 
ସାକ୍ାତ କରାଇ ଦଅିନ୍।ି ତାେଆିଙ୍ ଠାରୁ  େଖିଆ ମଖୁ 
କକ୍ଶଟ ସ୍କ୍େିଂି ପଦ୍ଧତ ିସମ୍ପକ୍ଶଶର ବୁଝଥିଶଲ।  ଏହାପଶର 
େଖିଆ ଶବୈଜ୍ଞାେକି ଶଚୈତେ୍ୟ ପ୍ଭୁଙ୍ ସଂସ୍ପେ୍ଶଶର 
ଆସଥିÒଶଲ। ଏହାପଶର ଶସ, ମଖୁ କକଟ୍ଶ ଯାଞ୍ 
ପାଇଁ ‘‘କ୍ଟିପଫ୍’’ କଟି୍  ପ୍ସୁ୍ତତ କଶଲ। । ଏହ ି କଟି୍ ର 
ସଠକିତା ଜାଣବିା ପାଇଁ ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ ରୁ ଶଫବୃଆରୀ 
୨୦୧୯ ମଧ୍ୟଶର ୫୦୦ ଶଲାକଙ୍ ଲାଳ େମେୁା 
ସଂଗ୍ରହ କର ି ପରୀକ୍ା କରଥିÒଶଲ। ଏହ ି କଟି୍ ୯୬ 
ପ୍ତେିତ ପଯ୍ଶ୍ୟନ୍ ସଠକି୍ ଫଳାଫଳ ଶଦଇଥିଲା।  
ଶତଶବ ଏହ ି କଟି୍ କୁ ବ୍ୟବସାୟକି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 
ବଜାରକୁ ଛୋଯାଇୋହ ିଁ। ବର୍୍ଶମାେ ଏହାକୁ ଅଧÒକ 
ଉନ୍ନତମାେର କରାଯବିା ପାଇଁ ପ୍ୟାସ କରାଯାଉଛ।ି

l ୧୬୮୮- ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ରାନୀ 
ବପିକ୍ଷରେ ଯଦୁ୍ଧ ର�ରାଷଣରା 
କଲରା। 

l ୧୯୪୮- ର�ରାଣ୍ରା 
ରରରାଟେ କମ୍ରାନେି ସ୍ରାପନରା। 

l ୧୯୭୮-ପବୂ୍ ରସରାଭଏିତ୍  
ସଂ� ଭୂରଗିତ ପେରରାଣ ୁପେୀକ୍ଷରା 

କେରାଇଲରା। 

l ୨୦୦୯- ପ୍ରଥର ଚନ୍ଦ୍ରଯରାନ-୧ 
ଚନ୍ଦ୍ରପଷୃ୍ଠରେ ଜଳେ ସନ୍ରାନ କଲରା। 

l ୨୦୧୩- ପରାକସି୍ରାନେ 
ରବଲୁଚସି୍ରାନରେ ୭.୭ ତୀବ୍ରତରାରେ 

ଭୂରକିମ୍ ଆସବିରା ରଯରାଗୁଁ ପରାଖରାପରାଖ ୫୧୫ 
ରଲରାକଙ୍କ ରତୁୃୟୁ। 

ପ୍ତଦିେି ଆଶମ ଗାେଶିମାଟର ହର୍୍ଶ େବ୍ଦ େଣୁଥିାଉ। ଶତଶବ ଗାେଶିମାଟର 
ଭଳ ି ଉୋଜାହାଜଗେୁକିଶର  ମଧ୍ୟ ହର୍୍ଶ ଥାଏ। ଏହା ପକ୍ୀମାେଙୁ୍ 
ରଉୋଇବା ବା ଅେ୍ୟ ବମିାେଗେୁକି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଶହାଇେଥାଏ। 

ଉଡାଜାହାଜର ହର୍୍ଶ ଏହାର ଚକ ପାଖଶର ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ହର୍୍ଶର େବ୍ଦ 
ଉଡାଜାହାଜ ତଆିର ିକରୁଥÒବା କମ୍ପାେ ିସ୍ଥର କରଥିାଏ। ଶତଶବ ଏଠାଶର ମେକୁ 
ପ୍େ୍ ଉଶଠ, ଚକପାଖଶର ଲାଗଥିିବା ହର୍୍ଶ ଶକଉଁ କାଯ୍ଶ୍ୟଶର ବ୍ୟବହୃତ ଶହଉଥÒବ? 
ବାସ୍ତବଶର ଏହ ି ହର୍୍ଶର ବ୍ୟବହାର ଯାତ୍ରୀ ଓ କମ୍ଶଚାରୀମାେଙୁ୍ ସତକ୍ଶ କରବିା ପାଇଁ 
ବ୍ୟବହୃତ ଶହାଇଥାଏ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ହର୍୍ଶର ବ୍ୟବହାର ବମିାେ ବନ୍ଦରଶର 
ଶହାଇଥାଏ। ଶଯଶତଶବଶଳ ଉୋଜାହଜଟ ି ଉୋଣ ଭରଥିାଏ, 
ଶସଶତଶବଶଳ ଗ୍ରାଉଡେ କମ୍ଶଚାରୀମାେଙୁ୍ ହର୍୍ଶ ବଜାଇ 
ଏହାର ସଚୂୋ ଦଆିଯାଏ। 

ବଲଉିଡ୍  ଅଭଶିେତା ବଦୁି୍ୟତ 
ଜାମୱାଲ ତାଙ୍ ଫିଲ୍ମ ଅଶପକ୍ା 
ବଡ ି ଫିଟଶେସ୍ କୁ ଶେଇ ଅଧକ 

ଚର୍ଚ୍ଦିତ।  ଶସ ପ୍ାୟତଃ ଶସାସଆିଲ 
ମଡିଆିଶର େଜିର ୱାକ୍ଶଆଉଟ୍  ଭଡିଓି 
ଶସୟାର କରଥିାନ୍।ି ଏଶବ ବଦୁି୍ୟତ୍  

ତାଙ୍ର ବହୁ ପ୍ତୀକ୍ତି ଫିଲ୍ମ ‘ସେକ୍ ’କୁ 
ଶେଇ ଶବଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଶାଶର।  େକିଟଶର 
ଶସ ଏହ ି ଫିଲ୍ମର ଏକ ଶପାଷ୍ଟର୍  

ଶସୟାର କରଛିନ୍।ି ଶପାଷ୍ଟର୍ ଶର 
ବଦୁି୍ୟତ୍  ହାତଶର ବନୁ୍କ ଧର ି ଏକ 
ମସିନ୍  ପାଇଁ ପ୍ସୁ୍ତତ ଶହଉ ଥବାର 

େଜର ଆସଛିନ୍।ି ଏହ ି ଶପାଷ୍ଟର୍  
ସହତି ‘ସେକ୍ ’ ବହୁତ ଜଲ୍ ି ଡଜି୍ େ ି ପ୍ସ୍  
ହଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଶର ରଲିଜି୍  ଶହବ ଶବାଲ ି ଶସ 
ସଚୂୋ ଶଦଇଛନ୍।ି ‘ସେକ୍ ’ ଏକ ଆକ୍ସନ୍ -

ଥ୍ଲିର୍  ଫିଲ୍ମ ଶହବ। କେଷି୍କ ବମ୍ଶା ଏହାର 
େଶିର୍ଦ୍ଶେୋ ଶଦଇଛନ୍।ି ବଦୁି୍ୟତ୍ ଙ୍ 

ବ୍ୟତୀତ ଏଥଶର ବଙ୍ଳା ଅଭଶିେତ୍ରୀ 
ରୁକ୍ମଣୀ ଶମୈତ୍ରା, ଚନ୍ଦେ ରାୟ 

ସାେ୍ୟାଲ, ଶେହା ଧପୂଆି 
ଆଦ ି ଲଡି୍  ଶରାଲ୍ ଶର 

େଜର ଆସଶିବ। 
ବହୁତ ଜଲ୍ ଦ ି
ଏହାର ରଲିଜି୍  
ଶଡଟ୍  ଶରାଷଣା 

କରାଯବି। 
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ରରଷ:ବ୍ୟସ୍ତ ବବି୍ତ ପାଇଁ କାଯ୍ଶ୍ୟ ତୃଟ ିକରପିାରନ୍।ି ଚାକରିଶିର ଦାୟତ୍ିଶବାଧ 
ରହବି। ମହଳିାମାଶେ ପରରିେମୀ ଶହଶବ। ବାଣଜି୍ୟଶର ସଫଳ ଶହଶବ। 
େକି୍ାଥ୍ଶୀ େଷି୍ାପର ରହବି। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୧,ଶଭୁ େଙ୍ଗ-ରଗରାଲରାପୀ
ବୃଷ:ଶକୌଣସ ିକାଯ୍ଶ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରପିାରନ୍।ି ଚାକରିଶିର ଅଭଶିଯାଗଶର 
ସମ୍ଖୁୀେ ଶହଶବ। ମହଳିାମାଶେ ଚନି୍ାଶର ରହଶିବ।ବାଣଜି୍ୟଶର ପ୍ତବିନ୍କ 
ରହବି। େକି୍ାଥ୍ଶୀ ଭ୍ରମଶର ପଡଶିବ। ଶକୁ୍ର ଅଙ୍କ-୨,ଶଭୁ େଙ୍ଗ-ଧଳରା
ରଥିନୁ:କମ୍ଶଶକ୍ତ୍ରଶର ପ୍ତାରଣା ପାଇପାରନ୍।ି ଚାକରିଶିର ଅସହଶଯାଗ 
ଶଦଖାଶଦବ।ରାଜେୀତଶିର ବଶିରାଧୀ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଶବ। ବାଣଜି୍ୟଶର ବଶିେଷ ଭଲ 
ଶହବ ୋହ ିଁ। େକି୍ାଥ୍ଶୀ ଅସ୍ଥରି ମୋ ରହଶିବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୮,ଶଭୁ େଙ୍ଗ-ବରାଇଗଣୀ

କକ୍ଟ:ଶକୌଣସ ିଗରୁୁତ୍ୱ କାଯ୍ଶ୍ୟ ତୁଲାଇ ଆେ୍ସ୍ତ ିଶହଶବ।ପ୍ୋସେକି ମାେମଯ୍ଶ୍ୟାଦା 
ପ୍ାପ୍ ିଶହବ। ମହଳିାମାଶେ ଆତ୍ମେଭି୍ଶରେୀଳ ଶହଶବ। ବାଣଜି୍ୟଶର ଉର୍ମ ଆୟ 

ଶହବ। େକି୍ାଥ୍ଶୀ ସଫଳ ଶହଶବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୯,ଶଭୁ େଙ୍ଗ-ଲରାଲ୍
ସଂି�:କମ୍ଶଶକ୍ତ୍ରଶର ବରୁିଦ୍ଧାଭାଷ ରହବି। ଆଥ ୍ଦିକ ସ୍ଥତିରି ସଧୁାର 
ଆସବି।ମହଳିାମାଶେ କମ୍ଶତତ୍ପର ରହଶିବ। ବାଣଜି୍ୟଶର ମେମତୁାବକ 
ଫଳ ମଳିବି। େକି୍ାଥ୍ଶୀ ପରରିେମୀ ଶହଶବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୫,ଶଭୁ େଙ୍ଗ-ସବୁଜ
କନୟୁରା:କମ୍ଶଶକ୍ତ୍ରଶର ପ୍ତକୂିଳ ପରସି୍ଥତି ିରହବି। ସାଂସାରକି ସଖୁମୟ ରହବି। 

ପ୍ୋସେକି ଶଲାକପ୍ୟିତା ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବ। ବାଣଜି୍ୟଶର ସଶନ୍ାଷଜେକ ଫଳ 
ମଳିବି। େକି୍ାଥ୍ଶୀ ସଫଳତା ପାଇଶବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୬,ଶଭୁ େଙ୍ଗ-ସଲିଭର୍

ତୁଳରା:କମ୍ଶଶକ୍ତ୍ରଶର ଧେସମ୍ାେ ପ୍ାପ୍ ିଶହବ। ସାଂସାରକି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା 
ରହବି। ରାଜେୀତଶିର ପ୍ତଦି୍ନ୍ଦତିା ଶଦଖାଶଦବ। ବାଣଜି୍ୟଶର ଆୟବ୍ୟୟ 
ସମାେ ରହବି। େକି୍ାଥ୍ଶୀ ଚନି୍ାଶର ରହଶିବ। େଭୁ ଅଙ୍କ-୮,ଶଭୁ େଙ୍ଗ-କଳରା

ବଛିରା:ଦେିଟ ି ଆୋଜେକ ସଫଳତା ମଳିବି। ଚାକରିଶିର ମାେମଯ୍ଶ୍ୟାଦା 
ବୃଦ୍ଧ ି ଶହବ। ରାଜେୀତଶିର ଶେତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇବ। ବାଣଜି୍ୟଶର ସଞ୍ୟ 
ଶହବ। େକି୍ାଥ୍ଶୀ କୃତତ୍ି ଅଜ୍ଶେ କରଶିବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୭,ଶଭୁ େଙ୍ଗ-କଫି
ଧନୁ:କମ୍ଶଶକ୍ତ୍ରର ପରସିର ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇବ।।ପ୍ୋସେକି ପ୍ଭାବୋଳୀ 
ରହଶିବ। ରାଜେୀତଶିର ପ୍ତଷି୍ା ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବ।ବାଣଜି୍ୟଶର ମେମତୁାବକ 
ଫଳ ପାଇଶବ। େକି୍ାଥ୍ଶୀ ଉର୍ୀର୍୍ଶ ଶହଶବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୨,ଶଭୁ େଙ୍ଗ-ସଲିଭର୍

ରକେ:ଉଦ୍ୟମ କର ିସଫଳ ଶହଶବ। ସାଂସାରକି ଧମ୍ଶକମ୍ଶଶର ମେ ରହବି। 
ଚାକରିଶିର କର୍୍ଶବ୍ୟେଷି୍। ରହଶିବ। ପରବିହେ ଓ ବାଣଜି୍ୟଶର ଲାଭଜେକ 
ରହବି। େକି୍ାଥ୍ଶୀ ଅଧ୍ୟୟବସାୟୀ ରହଶିବ।ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୮,ଶଭୁ େଙ୍ଗ-ବରାଇଗଣୀ
କୁମ୍ଭ:ଅଟକ ି ରହଥିିବା କାଯ୍ଶ୍ୟ ସମ୍ପରୂ୍୍ଶ ଶହବ। ଚାକରିଶିର ଅବଶହଳା ରହବି। 
ରାଜେୀତଶିର େତୃବୃଦ୍ଧ ିଶହଶବ। ମହଳିାମାଶେ ହତାଦର ଶହଶବ। ବାଣଜି୍ୟଶର 
ସମସ୍ୟା ରହବି। େକି୍ାଥ୍ଶୀ ଭ୍ରମଶର ପଡଶିବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୫,ଶଭୁ େଙ୍ଗ-ସବୁଜ
ରୀନ:ଦେିଟ ି ସମସ୍ୟା ଭତିର ଶଦଇ ଗତ ି କରଶିବ। ସନ୍ାେସନ୍ତଙୁି୍ ଶେଇ 
ଶଗୌରବାେ୍ତି ଶହଶବ। ରାଜେୀତଶିର ଜେଶସବାଶର ବ୍ତୀ ଶହଶବ।ବାଣଜି୍ୟଶର 
ଲାଭ ମଳିବି। େକି୍ାଥ୍ଶୀ କର୍୍ଶବ୍ୟେଷି୍ ରହଶିବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୨,ଶଭୁ େଙ୍ଗ-ଧଳରା
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ମନ୍ଦରିକୁ ଶଲାଶକ ଭଗବାେଙ୍ 
ଦେ୍ଶେ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍।ି 
ମନ୍ଦରିଶର ଶଲାଶକ ମଶୋକାମୋ 

ପରୂ୍୍ଶ ପାଇଁ ପ୍ାଥ୍ଶୋ କରବିା ସହ କ୍ମା 
ଯାଚେ, ଦାେ, ଧମ୍ଶ ଆଦ ି କରଥିାନ୍।ି 

ମନ୍ଦରି ଏପର ି ଏକ ସ୍ଥାେ, ଶଯଉଁଠାକୁ 
ଗଶଲ ୋନ୍ ିମଧ୍ୟ ମଳିଥିାଏ। ଶତଶବ 

ଥାଇଲ୍ୟାଡେଶର ଏପର ିଏକ ମନ୍ଦରି ଅଛ,ି ଯାହା ‘େକ୍ଶ ମନ୍ଦରି’ଭାଶବ ଖ୍ୟାତ। ଥାଇଲାଡେର ରାଜଧାେୀ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଶର ଥÒବା ଏହ ି
ମନ୍ଦରିଟ ିବେି୍ର ଏକମାତ୍ର ‘େକ୍ଶ ମନ୍ଦରି’। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଠାରୁ ପ୍ାୟ ୭୦୦ କଶିଲାମଟିର ଦୂରଶର ଥିବା ଚଆିଙ୍ ମାଇ 

ସହରଶର ଅବସ୍ଥତ। ଏହ ିମନ୍ଦରି ଶବୈଦ୍ଧ ଭକି୍ ୁ ‘ପ୍ା କରୁ  ବେିାନ୍ ଜାଲକିନ୍’ ଦା୍ରା େମି୍ଦିତ ଶହାଇଥÒଲା। ଏହା ମାଧ୍ୟମଶର 
ଶସ ଶଲାକମାେଙୁ୍ ସଶଚତେ କରାଇବାକୁ ଚାହଁୁଥିଶଲ ଶଯ, ଖରାପ କାଯ୍ଶ୍ୟ କରୁଥବା ଶଲାକଙ୍ ସହତି 

ସବୁଶବଶଳ ଖରାପ ହ ିଁ ଶହାଇଥାଏ।  ଏହ ିମନ୍ଦରିଶର ମରୂ୍୍ଦିଗେୁକୁି ଶଦଖିବା ପଶର ଏପର ିଲାଗବି 
ଶଯ,  ଶଯପର ିପ୍କୃତଶର େକ୍ଶଶର େଯି୍ଶାତୋ ଦଆିଯାଉଛ।ି ସ୍ଥାେୀୟ ଶଲାକମାଶେ 

ମଧ୍ୟ ବେ୍ିାସ କରନ୍ ିଶଯ, ଥଶର ଏହ ିେକ୍ଶ ମନ୍ଦରି ପରଦିେ୍ଶେ କଶଲ 
ପାପର ପ୍ାୟଶ୍ତି ଶହାଇଥାଏ।

ନର୍ମ ରନ୍େି

ହର୍ଣ୍ଣ ହର୍ଣ୍ଣ 
ରଲାେ ିଁର ିଥଲାଏ 

ଉଡଲାଜଲାେଲାଜରେ

 ପ୍ଲାଷ୍କି୍  ରବଲାତଲ ନଷ୍ ରେବଲାରୁ ୪୦୦୦ ବର୍ମେୁ 
ଅଧର ସରୟ ଲଲାଗଥିଲାଏ। 

 ରେଲାରଲାଶଚଲାେୀଙୁ୍ ପଥୃବୀ ନୀଳ ଓ ରେଲାରଲାଶ ରଳଲା 
ରେଖଲାଯଲାଏ। 

 ରଣରିେ ଜଂଘ େଲାଡ ରଂକ୍ଟି୍ ଠଲାେୁ ଅଧର ଶକ୍ତ 
ରେଲାଇଥଲାଏ। 

ଶବତବାେ ି କହଶିଲ, ସମସ୍ତଙ୍ ପଲିାଦେି କଥା ମଶେ ପେଯିାଏ। 
ସ୍ଲୁ୍  ଓ ଟୁ୍ୟସନ୍ ଶର ସାର୍ ଙ୍ଠାରୁ ଶବତପାହାର ଖାଇବା 
କଥା ଶକହ ି ଶକଶବ ଭୁଲନ୍ ି ୋହ ିଁ। କନୁି୍ ଏଶବ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ର 

ଜମାୋ। େତି୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜେିଷିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ବବିାହ ଓ ବ୍ତ ଭଳ ି
ବେ ବେ ଅେୁଷ୍ାେ ପାଇଁ ଶଲାକମାଶେ ରଶର ବସ ି ସପଙି୍ଚ୍   କରପିାରୁଛନ୍।ି 
ଛୁଞ୍ଠିାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ବେ ବେ ରରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଶର 
ଉପଲବ୍ଧ। ଏହ ିକ୍ରମଶର ଏଶବ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଶର ଶବତବାେ ିମଧ୍ୟ ମଳୁିଛ।ି ଏକଥା 
ଶକୌତୂହଳ ଲାଗପିାଶର।  ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ସପଙି୍ଚ୍   ସାଇଟ୍  ‘ଆମାଜନ୍ ’ଶର ପଲିାଙୁ୍ 
ଆକଟ ବା ୋସେ କରବିା ପାଇଁ ବାେ ିମଳୁିଛ।ି ‘ଶରଡଟି୍ ’ ସାଇଟ୍  ମାଧ୍ୟମଶର 
ଶକଶତଜଣ ୟଜୁସ୍ଶ ଏହାର ଫଶଟା ଶସୟାର୍  କରଥିÒଶଲ। ଏହାକୁ ଶଫକ୍  େୁ୍ୟଜ୍  
ଭାବ ି ଅଶେକ ଜଣ ଏହାକୁ ‘ଆମାଜନ୍ ’ଶର ଶଦଖÒଥÒଶଲ। ପ୍କୃତଶର ତାହା 
ସତ ଖବର ଥÒଲା। ‘ଆମାଜନ୍ ’ର ସର୍ଚ୍ଶ ଅପ୍ ସନ୍ କୁ ଯାଇ ‘ଶକନ୍  ଷ୍ଟକି୍ ଫର୍  
ବଟିଙି୍ଚ୍  ’ ଶଲଖÒବା ପଶର ବାେକୁି ଶସମାଶେ ଶଦଖÒପାରଥିÒଶଲ, ତଶଳ ଶଲଖା 
ଥÒଲା ‘ଶକନ୍  ଷ୍ଟକି୍ ଫର ବଟିଙି୍ଚ୍   କଡି୍ସ ଫାଇଭ୍  ଫିଟ୍  ଆଡେଚ୍   ଥ୍ ିଫିଟ୍’। ଏହା ଏଶବ 
ଶସାସଆିଲ୍  ମଡିଆିଶର ଭାଇରାଲ୍  ଶହାଇଛ ି ଏବଂ ଏହାକୁ ଶେଇ ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ତକି୍ରୟିା ମଧ୍ୟ ଆସଥିÒଲା। 
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ସ୍ଲୁ ପଲିାଙ୍ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ଭାବତି ଶହାଇଛ।ି ଶତଶବ ଏଭଳ ି
ସ୍ଥତକୁି ଲକ୍୍ୟ କର ି ତେିଜିଣ ଯବୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ଡଙ୍ାଶର 

ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍।ି ଏମାଶେ ବେ୍ୟାଞ୍ଳଶର ପଲିାଙୁ୍ ଏଭଳ ି ଅଭେିବ 
ଢ଼ଙ୍ଶର େକି୍ା ପ୍ଦାେ କରୁଛନ୍।ି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଡେଳ, ପଙ୍ଜ କୁମାର 
ୋହ ଓ କୁନ୍ଦେ କୁମାର ୋହ ୪୦ ଜଣ ପଲିାଙୁ୍ ଡଙ୍ାଶର ପଢ଼ାଉଛନ୍।ି 
ଯାହା ଏଶବ  ‘ୋୱ କ ିପାଠୋଳା’ ଭାଶବ ସ୍ଥାେୀୟ ଅଞ୍ଳଶର ପରଚିତି। 
ଏହା ସହ ଶସମାଶେ ମାଗଣାଶର ଶକାଚଂି ଶସଣ୍ର ମଧ୍ୟ ପରଚିାଳୋ 
କରୁଛନ୍।ି ୪୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୧୨ ଜଣ ଆସନ୍ା ବଷ୍ଶ 
ଦେମ ପରୀକ୍ା ବ ିଶଦଶବ। ଶସହପିର ିଡଙ୍ାଶର ପଢ଼ାଇବା ସମୟଶର 
ଶସମାଶେ ଅାବେ୍ୟକ ସତକ୍ଶତା ଅବଲମ୍ବେ କରନ୍।ି ଏମାେଙ୍ ଉଶର୍ଦେ୍ୟ 
ପଲିାଙୁ୍ େକି୍ାଦାେ ମାଧ୍ୟମଶର ସେକ୍ତ କରାଇବା। ଶକବଳ ଶସତକି ି
େୁଶହଁ, ପଲିାଙୁ୍ ବହ,ି କଲମ, ଶପନ୍ ସଲି ଆଦ ି ଅେ୍ୟାେ୍ୟ ଜେିଷି ମଧ୍ୟ 
ମାଗଣାଶର ଶଯାଗାଇଥାନ୍।ି ଶସମାେଙ୍ ମତଶର ୬ମାସ ଧର ି ଏହ ି
ଅଞ୍ଳଶର ବେ୍ୟା ପରସି୍ଥତ ିସଷୃ୍ଟ ିଶହାଇଛ।ି ଫଳଶର ପଲିାଙ୍ ପାଠପଢ଼ା 
ପ୍ଭାବତି ଶହାଇଛ।ି ଏହାର ଅେ୍ୟ କଛି ି ବକିଳ୍ପ େ ପାଇବାରୁ ଡଙ୍ା 
ପାଠୋଳା ଅଭଯିାେ ଆରମ୍ଭ କରଥିବା କହଛିନ୍।ି 

ଡଙ୍ଲାରେ ପଲାଠଶଲାଳଲା
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ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୩।୯(ସମସି): 
ସପୁ୍ ରିମ୍କ�ୋର୍ଟ ମଖୁ୍ୟ ବ ରିଚୋରପତ ରି
ଜଷ୍ ରିସ୍ ଏନ୍.ଭ ରି ରମ୍ମନୋ
ଶକୁ୍ରବୋରଠୋରୁ ଦୁଇ ଦ ରିନ ରିଆ
ଓଡ଼ରିଶୋ ଗସ୍ତକର ଆସଛୁନ୍ରି।
ଶନ ରିବୋର ଜଷ୍ ରିସ୍ ରମ୍ମନୋ ପରୁୀ
ଗସ୍ତ �ର ରିବୋ ସହ ଶ୍ୀଜଗନ୍ୋଥ
ମନ୍ ରିର ପର ରିଦଶ୍ଟନ �ର ରିବୋ ସହ
ଶ୍ୀଜୀଉଙୁ୍ ଦଶ୍ଟନ �ର ରିକବ କବୋଲରି ଜଣୋପଡ଼ରିଛ ରି। ପରୁୀ ଗସ୍ତ
ପକରଜଷ୍ ରିସ୍ରମ୍ମନୋ�ର�ଗସ୍ତ�ର ରିକସଠୋକରଆଇନୋକସବୋ
ଭବନକରଆକ�ୋଜରିତଏ��ୋର୍ଟ୍ୟକ୍ରମକରଅଂଶଗ୍ରହଣ�ର ରିବୋର
�ୋର୍ଟ୍ୟକ୍ରମ ରହ ରିଛ ରି। ଭୋରତର ସକବ୍ଟୋଚ୍ଚ ନ୍ୟୋ�ୋଳ�ର ମଖୁ୍ୟ
ବ ରିଚୋରପତ ରିଭୋକବଦୋ� ରିତ୍ୱକନବୋପକରଜଷ୍ ରିସ୍ରମ୍ମନୋପ୍ଥମଥର
ପୋଇଁ ଓଡ଼ରିଶୋ ଗସ୍ତକର ଆସଥୁିବୋ ଜଣୋପଡ଼ରିଛ ରି। କସହ ରିପର ରି
କଶଷଥରପୋଇଁଜଷ୍ ରିସ୍ରମ୍ମନୋ ୨୦୨୦ମସ ରିହୋଜୋନୁ�ୋରୀ ୨୫
ତୋର ରିଖକରପରୁୀଆସ ରିଶ୍ୀଜୀଉଙ୍ଦଶ୍ଟନ�ର ରିଥିକଲ।

ଚମ୍ଆୁ,୨୩ା୯(ସମସି): ରୋଜ୍ୟକରହୋତୀମତୁୃ୍ୟ�ୁକନଇ
ବନ୍ୟଜନୁ୍କପ୍ମୀବ୍ୟଥିତକହଉଥିବୋକବକଳକ�ନୁ୍ଝର
ଜରିଲ୍ୋରୁ ଖସୁ ରି ଖବର ଆସ ରିଛ ରି। କ�ନୁ୍ଝର ଜରିଲ୍ୋ ଚମ୍ଆୁ
କରଞ୍ଜଅନ୍ଗ୍ଟତଜୋମଦୁଲ�ଜଙ୍ଗଲକରଥିବୋହୋତୀପଲ
ମଧ୍ୟରୁ ୨ର ରି ହୋତୀଆଜରିସ�ୋଳୁପ୍ସବ�ର ରିଛନ୍ରି।ଆଜରି
କଭୋରୁ କଭୋରୁ ହ ିଁ ୨ର ରି ହୋତୀ ଶୋବ� ଜନ୍ମ କହୋଇଛନ୍ରି।
� ରିନୁ୍ ଆଉ ଏ� ହୋତୀ ପ୍ସବ ନ �ର ରିପୋର ରି କସଠୋକର
ଛରପର କହଉଥିବୋ ଖବର ଆସ ରିଛ ରି। ବନ ବ ରିଭୋଗ ଓ

ପ୍ୋଣୀ ଚ ରି� ରିତ୍ସ� କସଠୋକର ଜଗ ରିରହ ରିଛନ୍ରି। ହୋତୀର ରି
�ଷ୍କରମୋର ରିକରଗଡୁଥିବୋ କବକଳଅନ୍ୟହୋତୀମୋକନ
କସଠୋକର କେର ରି ରହ ରିଛନ୍ରି। ହୋତୀ କଦଖିବୋ�ୁ ସ୍ୋନୀ�
କଲୋ�ଙ୍ ଭ ରିଡ଼ ଜମ ରିବୋ ସହ ରିତ ହୋତୀପଲ କରମ ରିତ ରି
ହଇରୋଣ ନ କହକବ କସଥିପୋଇଁ ପଲୁ ରିସ ଜଗ ରିରହ ରିଛ ରି।
ସଚୂନୋ ଅନୁସୋକର, � ରିଛ ରିଦ ରିନ ପବୂ୍ଟରୁ ୨୫ର ରି ହୋତୀ
ମ�ରୂଭଞ୍ଜରୁଚମ୍ଆୁକରଞ୍ଜଅଞ୍ଚଳ�ୁପଶ ରିଆସ ରିଥିକଲ।

ବାରପିଦା,୨୩।୯(ସମସି): ଓଡ଼ରିଶୋରବ ରିଚ୍ ରିନ୍ୋଞ୍ଚଳଝୋଡ଼ଖଣ୍ଡ
ଷକଡ଼ଇ�ଳୋକର ନ୍ୟୋ� ପୋଇଁ ଧୋରଣୋକର ବସ ରିଥିବୋ ଜକଣ
ଓଡ଼ରିଆମହ ରିଲୋଙୁ୍ଅସଦୋଚରଣସହତୋଙ୍ମୋମଙୁୁ୍ନ ରିସୁ୍ତ�ମୋଡ଼
ମୋର ରିଛ ରି ପଲୁ ରିସ। ଏହୋ ସହ ଏସବୁ େରଣୋ�ୁ �୍ୟୋକମରୋକର

ସରୁ ରିଂ�ର ରିଥିବୋଓଡ଼ରିଆସୋମୋ୍ଦ ରି�ଙୁ୍ମଧ୍ୟକସଠୋ�ୋରପଲୁ ରିସ
ଦୁବ୍ଟ୍ୟବହୋର �ର ରିଥିବୋ ଅଭରିକରୋଗ କହୋଇଛ ରି। ପ୍ଶୋସନ
ଅଭରିରକୁ୍ତ ପଲୁ ରିସ ଅଧି�ୋରୀଙ୍ ବ ରିକରୋଧକର �ୋର୍ଟ୍ୟୋନୁଷ୍ୋନ
କନଇନଥିବୋରୁନ୍ୟୋ�ପୋଇଁହସ୍ତକଷେପ�ର ରିବୋ�ୁମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ
ନବୀନପଟ୍ଟନୋ��ଙୁ୍ଅନୁକରୋଧ�ର ରିଛନ୍ରି।

� ରିଛ ରିଦ ରିନ ତକଳ ଷକଡ଼ଇ�ଳୋ ନ ରି�ର ରୁଗଡୁ ରିସୋହ ରି
ଗୋଁର ଜକଣ ୨୨ବଷ୍ଟର ଓଡ଼ରିଆ ରବୁ�ଙ୍ ରହସ୍ୟଜନ�
ମତୁୃ୍ୟ େର ରିଥିଲୋ। ତଦନ୍ ଦୋବ ରିକର ମତୃ�ଙ୍ ପର ରିବୋର

ଧୋରଣୋକର ବସ ରିଥିବୋ କବକଳ ଷକଡ଼ଇ�ଳୋ ଥୋନୋ ଓ
ଗହ୍ୋର ରିଆ ଫୋଣ୍ଡରି ପଲୁ ରିସ ପୀଡ଼ ରିତଙ୍ ପର ରିବୋର�ୁ ବୁଝୋସଝୁୋ
�ର ରିବୋପର ରିବକତ୍୍ଟହଠୋଇବୋପୋଇଁବଳପ୍କ�ୋଗ�ର ରିଥିଲୋ।
ମତୃ�ଙ୍ ବ ରିବୋହ ରିତୋ ଭଉଣୀଙୁ୍ ଅସଦୋଚରଣ �ର ରିବୋ ସହ
ତୋଙ୍ ମୋମୁଁଙୁ୍ ନ ରିସୁ୍ତ�ମୋଡ଼ ମୋର ରିରିଥିଲୋ କସଠୋ�ୋର ପଲୁ ରିସ।
ମୋଡ଼ମୋର ରିବୋରଫକରୋଉଠୋଇଥିବୋ� ରିଛ ରିସୋମ୍ୋଦ ରି�ଙୁ୍ମଧ୍ୟ
ପଲୁ ରିସ ଦୁବ୍ଟ୍ୟବହୋର �ର ରିଥିଲୋ। କଗୋଲ� ବ ରିହୋରୀ ନୋମ�

ଜକଣଓଡ଼ରିଆସୋମ୍ୋଦ ରି�ଙ୍ଠୋରୁଫୋଣ୍ଡରିଅଧି�ୋରୀ�୍ୟୋକମରୋ
କନଇର ରିବୋ ସହ ରିତ ଅଶ୍ୋବ୍ୟ ଭୋଷୋ ପ୍କ�ୋଗ �ର ରିଥିବୋ
କସ ଅଭରିକରୋଗ �ର ରିଛନ୍ରି। ଗମ୍ୋର ରିଆ ଫୋଣ୍ଡରି ଅଧି�ୋରୀଙ୍
ଦୁବ୍ଟ୍ୟବହୋର ପ୍ତ ରିବୋଦକର ସୋମ୍ୋଦ ରି� ୨ ଦ ରିନ ଅନଶନକର
ବସ ରିବୋସହଉପର ରିସ୍ଅଧି�ୋରୀଙୁ୍ଜଣୋଇଥିକଲ।� ରିନୁ୍ସମ୍କୃ୍ତ
ଫୋଣ୍ଡରି ଅଧି�ୋରୀଙ୍ ବ ରିକରୋଧକର �ୋର୍ଟ୍ୟୋନୁଷ୍ୋନ ନ ରିଆର ରିବୋ
ପର ରିବକତ୍୍ଟମୋତ୍ର୫ଦରିନଛୁର ରିକରପଠୋଇଦ ରିଆରୋଇଛ ରି।

ଏହୋର ପ୍ତ ରିବୋଦକର ଝୋଡ଼ଖଣ୍ଡ ବ ରିଛ ରିନ୍ୋଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ରିଆ
ସୋମ୍ୋଦ ରି�ସଂେପଷେରୁଓଡ଼ରିଶୋମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଏବଂକ�ନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀଙୁ୍
କଭର ରିସ୍ୋର�ପତ୍ରକଦବୋ�ୁସ୍ରିର କହୋଇଥିବୋଜଣୋପଡ଼ରିଛ ରି।
ଓଡ଼ରିଆସୋମ୍ୋଦ ରି�ଙ୍ରସରୁଷେୋଏବଂଅଣଓଡ଼ରିଆଅଧି�ୋରୀଙ୍
ଓଡ଼ରିଆ କଲୋ� ଓ ସୋମ୍ୋଦ ରି�ଙ୍ ସହ ରିତ ଦୁବ୍ଟ୍ୟବହୋର
ବ ରିକରୋଧକରଏବଂଷକଡ଼ଇ�ଳୋ-ଖରସଅୁୋଁପର ରିଦୁଇର ରିଖୋଣ୍ରି
ଓଡ଼ରିଆଗଡ଼ଜୋତରୋଜ୍ୟ�ୁଓଡ଼ରିଶୋ�ୁପଣୁ ରିକଫରୋଇଆଣ ରିବୋ
ପୋଇଁ ଷକଡ଼ଇ�ଳୋର ବର ରିଷ୍ ଓଡ଼ରିଆ ସୋମ୍ୋଦ ରି� �ୋତ୍୍ତି�
�ୁମୋରପର ରିଚ୍ୋଦୋବ ରି�ର ରିଛନ୍ରି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୩।୯(ସମସି): 
ତୋମ ରିଲନୋଡୁ ପବୂ୍ଟତନ ଡ ରିଜରି
ଜଳଦ �ୁମୋର ତ୍ର ରିପୋଠୀଙୁ୍
ରୋଜ୍ୟମଖୁ୍ୟସଚୂନୋ�ମ ରିସନର
ଭୋକବ ନ ରିରକୁ୍ତ �ରୋରୋଇଛ ରି।
ଏକନଇ ଗରୁୁବୋର ସଚୂନୋ ଓ
କଲୋ�ସମ୍�୍ଟ ବ ରିଭୋଗ ପଷେରୁ
ବ ରିଧିବଦ୍ଧ ବ ରିଜ୍ଞପ୍ ରି ପ୍�ୋଶ
ପୋଇଛ ରି। ନ ରି�ରକର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନୋ��ଙ୍
ଅଧ୍ୟଷେତୋକର ଗଠରିତ ସପୁୋର ରିସ �ମ ରିର ରିର ପ୍ସ୍ତୋବ କ୍ରକମ 

ଶ୍ୀତ୍ର ରିପୋଠୀଙୁ୍ରୋଜ୍ୟମଖୁ୍ୟସଚୂନୋ�ମ ରିସନରଭୋକବନ ରିରକୁ୍ତ ରି
�ରୋରୋଇଛ ରି।ଏହ ରିନ ରିରକୁ୍ତ ରି�ୁରୋଜ୍ୟପୋଳପ୍କଫସରଗକଣଶୀ
ଲୋଲଅନୁକମୋଦନ�ର ରିସୋର ରିଛନ୍ରି।

ଶ୍ୀ ତ୍ର ରିପୋଠୀ ତୋମ ରିଲନୋଡୁ �୍ୟୋଡରର ୧୯୮୫ ବ୍ୟୋଚ୍
ଭୋରତୀ� ପଲୁ ରିସ୍ କସବୋ(ଆଇପ ରିଏସ୍) ଅଧି�ୋରୀ। କସ
ନ ରି�ରକର ତୋମ ରିଲନୋଡୁ ପଲୁ ରିସ୍ ଡ ରିଜରି ପଦରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ
�ର ରିଛନ୍ରି। ଏହୋ ପବୂ୍ଟରୁ କସ ତ ରିରୁଚ ରିଲ୍ୋପଲ୍ୀ ଓ କଚନ୍ୋଇ
ମହୋନଗରରପଲୁ ରିସ୍�ମ ରିସନରଭୋକବ�ୋର୍ଟ୍ୟ�ର ରିଥିକଲ।ଶ୍ୀ
ତ୍ର ରିପୋଠୀ ୨୦୦୮ ମସ ରିହୋକର ପ୍ଥମ ଆଇପ ରିଏ୍ ଭୋକବ ପବ୍ ରିକ୍
ଆଡ୍ମ ରିନ ରିକ୍ରେସନ୍କରଉକଲ୍ଖନୀ� କସବୋ ପୋଇଁ ପ୍ଧୋନମନ୍ତୀ
ପରୁସ୍ୋରକରସମ୍ମୋନ ରିତକହୋଇଥିକଲ।ସଡ଼�ସରୁଷେୋଦ ରିଗକର
ତୋଙ୍ର ଉକଲ୍ଖନୀ� କସବୋ ପୋଇଁ ୨୦୧୯ ମସ ରିହୋକର
ସକବ୍ଟୋ�ୃଷ୍ ରୋଜ୍ୟଭୋକବ ତୋମ ରିଲନୋଡୁ�ୁ ଭୋରତ ସର�ୋର
ପରୁସ୍ତୃ �ର ରିଥିକଲ। ପଲୁ ରିସ୍ ପ୍ଶୋସନକର ଶଙୃ୍ଖଳରିତ କସବୋ
ପ୍ଦୋନଓଜନତୋ-ପଲୁ ରିସ୍ମଧ୍ୟକରଅପବୂ୍ଟସମନ୍�ପର ରିଚୋଳନୋ
�ର ରିଅନ୍୍ଟଜୋତୀ�ସ୍ତରକରମଧ୍ୟକସପରୁସ୍ତୃକହୋଇଛନ୍ରି।

ହାତୀସ�ାଠସର ୨ ନୂଆ ଅତଥିି

ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଆଉଏକ ହାତୀ

ଜଳଦ କୁମାର ତ୍ ି୍ ାଠୀ ରାଜ୍ୟ 
ମଖୁ୍ୟ େଚୂନା କମେିନର ନଯିକୁ୍ତ

ଓଡ଼ଶିା ଆେଛୁନ୍ ିପ୍ରଧାନ ବଚିାର୍ତ ି

ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବଧିିବଦ୍ଧ ବଜି୍ଞପ୍ ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୩।୯(ସମସି): ୨୦୧୯-୨୦ବଷ୍ଟଉଦ୍ୟୋନ
ଚୋଷବ ରିବରଣୀଅନୁସୋକରଓଡ଼ରିଶୋମ ରିଠୋଆଳୁଉତ୍ୋଦନକର
ସୋରୋ କଦଶକର ପ୍ଥମ ସ୍ୋନ ହୋସଲ �ର ରିରିଛ ରି। କସହ ରିପର ରି
ବୋଇଗଣ ଉତ୍ୋଦନକର ରୋଜ୍ୟ କଦଶକର ଦ୍ ରିତୀ�,
ଫୁଲକ�ୋବ ରି, କଭଣ୍ଡରି, ରମୋକରୋ ଉତ୍ୋଦନକରପଞ୍ଚମଏବଂ
ଲୋଉଉତ୍ୋଦନକର୬ଷ୍ସ୍ୋନଅଧି�ୋର�ର ରିଛ ରି।ଅନୁରୂପ
ଭୋକବଉତ୍ୋଦନକରଜୋମୁଉତ୍ୋଦନକରଦ୍ ରିତୀ�,କଲମ୍ୱୁକର
୫ମ, ତରଭୁଜକର ପଞ୍ଚମ, ସକପରୋକର ସପ୍ମ, ଆମ୍
ଉତ୍ୋଦନକର ନବମ ସ୍ୋନ ହୋସଲ �ର ରିପୋର ରିଛ ରି। ଓଡ଼ରିଶୋ
ପବୂ୍ଟରୁଚୋଉଳ,ଷେୀର,�ୁ�ୁଡ଼ୋ,ମୋଛରୋଅୋଳଁଆଦରିକଷେତ୍ରକର
ପବୂ୍ଟୋକପଷେୋ ଅଧି� ଆତ୍ମନରିଭ୍ଟରଶୀଳ କହୋଇପୋର ରିଛ ରି।
ଆଗୋମୀଦ ରିନକରରୋଜ୍ୟ�ୁପନ ରିପର ରିବୋ ପନ ରିପର ରିବୋ ଏବଂ
ଫଳଉତ୍ୋଦନକରଆତ୍ମନରିଭ୍ଟରଶୀଳ କହବୋ ପୋଇଁ ପ୍କ୍ର ରି�ୋ
ଆରମ୍ କହୋଇଛ ରି। ଏଥିପୋଇଁ ନ ରିର୍ଦ୍ତିଷ୍ ଲଷେ୍ୟକଭଦୀ ଏବଂ
ସମ�ୋନୁବନ୍ ରିତ�ୋର୍ଟ୍ୟ-ପନ୍ୋନ ରିଦ୍ଧ୍ଟୋରଣ�ରୋରୋଉଛ ରି।

 ଆଗୋମୀ ଦ ରିନକର ଅଣ-ଧୋନ ଚୋଷକର ରୋଜ୍ୟ�ୁ
ଆତ୍ମ ନ ରିଭ୍ଟରଶୀଳ �ର ରିବୋ କନଇ ଏ� କବୈଠ� ଅନୁଷ୍ ରିତ
କହୋଇରୋଇଛ ରି। ଏଥିକର ମଖୁ୍ୟ ଶୋସନ ସଚରିବ ସକୁରଶ
ମହୋପୋତ୍ର ଅଧ୍ୟଷେତୋ �ର ରିଥିକଲ। କବୈଠ�କର �ୃଷ ରି ଓ
�ୃଷ� ସଶକ୍ତରି�ରଣ ବ ରିଭୋଗ ଶୋସନ ସଚରିବ ସକୁରଶ

�ୁମୋର ବଶ ରିଷ୍ ରୋଜ୍ୟକର ଫଳ ଓ ପନ ରିପର ରିବୋ ଚୋଷ
ସମ୍ନ୍ ରିତସୋମ୍ପ୍ରତ ରି�ସ୍ରିତ ରିସମ୍�୍ଟକରବହୁତଥ୍ୟଉପସ୍ୋପନ
�ର ରିଥିକଲ। ଫଳ ଓ ପନ ରିପର ରିବୋ ଚୋଷ ପୋଇଁ ଓଡ଼ରିଶୋକର
ଥିବୋବହୁସମ୍ୋବନୋଓସମ୍ଳବ ରିଷ�ଉକଲ୍ଖ�ର ରିବ ରିଭ ରିନ୍
ଜରିଲ୍ୋର�ୃଷ ରି-ଜଳବୋ�ୁଓମତୂ୍୍ତି�ୋସଂରଚନୋଆଦରିଭ ରିତ୍ ରିକର
ଲଷେ୍ୟକଭଦୀ �ୋର୍ଟ୍ୟ-କରୋଜନୋ ପ୍ସୁ୍ତତ ପୋଇଁ କବୈଠ�କର
ନ ରିଷ୍ପତ୍ରିନ ରିଆରୋଇଛ ରି।କସହ ରିପର ରିଅଣ-ଧୋନଚୋଷକରଲଷେ୍ୟ
ହୋସଲ�ର ରିବୋପୋଇଁଫଳଓପନ ରିପର ରିବୋରଆଧନୂ ରି�ଚୋଷ
ପ୍ଣୋଳୀ, ବୋଷ୍ତି� ଆ� ଆଦରି ବ ରିଷ�କର �ୃଷ�ମୋନଙୁ୍
ଅନୁକପ୍ରଣୋ କଦବୋପୋଇଁ ନ ରିକର୍ଦ୍ଟଶ ଦ ରିଆରୋଇଛ ରି।

କବୈଠ�କରଉନ୍�ନ�ମ ରିଶନରପ୍ଦୀପ �ୁମୋର କଜନୋ
ଫୁଲକ�ୋବ ରି,ବନ୍ୋକ�ୋବ ରି,ରମୋକରୋ,ଆଳୁ,ପ ରିଆଜଆଦରି
ଜୋତୀ� ପର ରିବୋ ଏବଂ �ଦଳୀ, ଅମତୃଭଣ୍ଡୋ, ପ ରିଜୁଳ ରି ଓ
କଲମ୍ୱୁଆଦରିଫଳଉତ୍ୋଦନବଢ଼଼ୋଇବୋପୋଇଁ�ୃଷ ରିବ ରିଭୋଗ�ୁ
ପରୋମଶ୍ଟ କଦଇଥିକଲୋ ଲଷେ୍ୟକଭଦୀ �ୋର୍ଟ୍ୟକରୋଜନୋ
ପ୍ସୁ୍ତତ ରିନ ରିମକନ୍ଅତ ରିର ରିକ୍ତମଖୁ୍ୟଶୋସନସଚରିବତଥୋ �ୃଷ ରି
ଊତ୍ୋଦନ �ମ ରିଶନର(ଏପ ରିସ ରି) ରୋଜ�ୁମୋର ଶମ୍ଟୋଙ୍
ଅଧ୍ୟଷେତୋକରଏ��ମ ରିର ରିଗଠନ�ରୋରୋଇଥିଲୋ।

�ୃଷ ରି ସଚରିବଙ୍ ସଚୂନୋନୁରୋ�ୀ, ଓଡ଼ରିଶୋକର
ସୋଧୋରଣତଃ �ଦଳୀ, ଆମ୍, ପ ରିଜୁଳ ରି, ଅମତୃଭଣ୍ଡୋ,

କଲମ୍ୱୁ, ସୋକପରୋ, ସପରୁୀ, ତରଭୁଜ,ଜୋମୁଆଦରିଫଳ,
ଏବଂ, ବୋଇଗଣ, କଭଣ୍ଡରି, ରମୋକରୋ, ଆଳୁ, ପ ରିଅ।।ଜ,
ପୋଣ ରି�ଖୋରୁ, ଲୋଉ, ମଳୂୋ ଓ �ନ୍ମଳୁଜୋତୀ�ପର ରିବୋ,
ଫୁଲକ�ୋବ ରି,ବନ୍ୋକ�ୋବ ରି,ବ ରିନ୍ଓଛୁଇଁଆଦରିପନ ରିପର ରିବୋ
କବଶ ରି ପର ରିମୋଣକର ଉତ୍ୋଦରିତ ହୁଏ। କତଣୁ ଏହୋ�ୁ
ଲଷେ୍ୟ�ର ରି�ୋର୍ଟ୍ୟପନ୍ୋସ୍ରିରୀ�ୃତ�ରୋର ରିବ। କସହ ରିପର ରି
ଉଦ୍ୟୋନ ନ ରିକର୍ଦ୍ଟଶ� କରୋହ ରିତ �ୁମୋର କଲଙ୍ୋ �ହ ରିଛନ୍ରି
କର, ଲଗୋତୋର କପ୍ୋତ୍ସୋହନ ମଳୂ� ପ୍କଚଷ୍ୋ କରୋଗୁ
ରୋଜ୍ୟ ପନ ରିପର ରିବୋ ଓ ଫଳ ଉତ୍ୋଦନକର ଜୋତୀ�ସ୍ତର
ମୋନ୍ୟତୋ ହୋସଲ �ର ରିପୋର ରିଛ ରି। ଅନ୍ୟପଷେକର ପ୍ଥମ
ପର୍ଟ୍ୟୋ�କର ବ ରିକଶଷ ଚୋହ ରିଦୋ ଥିବୋ ଏବଂ ଓଡ଼ରିଶୋର
ଜଳବୋ�ୁ ଓ ମତୁ୍୍ତି�ୋ ଅନୁ�ୂଳ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟ� ଫଳ ଓ
ପନ ରିପର ରିବୋ କନଇ �ୋର୍ଟ୍ୟ-କରୋଜନୋ ପ୍ସୁ୍ତତ �ର ରିବୋ�ୁ
ମଖୁ୍ୟଶୋସନସଚରିବଶ୍ୀମହୋପୋତ୍ରନ ରିକର୍ଦ୍ଟଶକଦଇଛନ୍ରି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୩।୯(ସମସି): ରୋଜ୍ୟକର
ବତ୍୍ଟମୋନ ପର୍ଟ୍ୟନ୍ ୨ କ�ୋର ରି ୮୭ ଲଷେ କଡୋଜ
ର ରି�ୋଦ ରିଆରୋଇସୋର ରିଛ ରି।ଏଥିମଧ୍ୟରୁ୨କ�ୋର ରି୧୦
ଲଷେପ୍ଥମକଡୋଜଦ ରିଆରୋଇଥିବୋକବକଳ୭୭
ଲଷେକଲୋ�ଦ୍ ରିତୀ�କଡୋଜ୍ର ରି�ୋକନଇସୋର ରିଛନ୍ରି।
ଧୋର୍ଟ୍ୟ ଲଷେ୍ୟର ୬୭ ପ୍ତ ରିଶତ କଲୋ� ପ୍ଥମ
କଡୋଜକନଇସୋରଛନ୍ରିକବୋଲରିପର ରିବୋର�ଲ୍ୟୋଣ
ସଚରିବ ବ ରିଜ� ପୋଣ ରିଗ୍ରୋହୀ ସଚୂନୋ କଦଇଛନ୍ରି।
ଅନ୍ୟପକର ଦରିତ୍ୱୀ� କଡୋଜ୍ ପୋଇଁ ଧୋର୍ଟ୍ୟ ତୋର ରିଖ
ସଦୁ୍ଧୋ ୭୨ ପ୍ତ ରିଶତ କଲୋ� କସମୋନଙ୍ ଦ୍ ରିତୀ�
କଡୋଜ୍ ର ରି�ୋ କନଇ ସୋର ରିଥିବୋ କବକଳ ବୋ� ରି
୨୮ପ୍ତ ରିଶତସଠରିକ୍ ରୋଇମ୍କରଦ୍ ରିତୀ� କଡୋଜ୍
ର ରି�ୋ କନଇ ନୋହୋନ୍ ରି କବୋଲରି ଡ. ପୋଣ ରିଗ୍ରୋହୀ
ସଚୂନୋ କଦଇଛନ୍ରି। ତୋଙ୍ �ହ ରିବୋ ଅନୁରୋ�ୀ
କରଉଁମୋକନ ଦ୍ ରିତୀ� କଡୋଜ୍ ରୋଇମ୍କର କନଇ
ନୋହୋନ୍ ରି,କସମୋନଙ୍ରଜରିଲ୍ୋୱୋରୀତୋଲରି�ୋପ୍ସୁ୍ତତ
କହୋଇଛ ରି। କସମୋକନ� ରିପର ରିଆସ ରି ର ରି�ୋ କନକବ

ତୋହୋର ପଦକଷେପ ନ ରିଆର ରିବ। କତକବ ଏହ ରି
କଷେତ୍ରକରଆଦରିବୋସୀଅଧ୍ୁୟସ ରିତଅଞ୍ଚଳକରଦ୍ ରିତୀ�
କଡୋଜ୍ ର ରି�ୋ କନଇ ନ ଥିବୋ ପ୍ତ ରିଶତ ଅଧି�
ରହ ରିଛ ରି। ଆଶୋ ଓ ଅଙ୍ଗନବୋଡ଼ରି �ମ୍ଟୀମୋନଙୁ୍ ଏହ ରି
ଦୋ� ରିତ୍ୱଦ ରିଆର ରିବଓରହ ରିରୋଇଥିବୋକଲୋ�ମୋନଙୁ୍

ର ରି�ୋକନବୋପୋଇଁଉତ୍ସୋହ ରିତ�ରୋର ରିବକବୋଲରିକସ
ସଚୂନୋକଦଇଛନ୍ରି।
 ଅନ୍ୟପକର ଗରୁୁବୋର ରୋଜ୍ୟରୁ ୬୪୪ ଜଣ
�କରୋନୋ ଆକ୍ରୋନ୍ ବୋହୋର ରିଛନ୍ରି। କସମୋନଙ୍
ମଧ୍ୟରୁ ୦-୧୮ ବଷ୍ଟ ବଗ୍ଟକର ୭୨ ଜଣ ଚରିହ୍ନର
କହୋଇଛନ୍ରି। ୬୪୪ ଆକ୍ରୋନ୍ଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୩୭୫

ଜଣକ୍ୋକରଣ୍ୋଇନରୁବୋହୋର ରିଥିବୋକବକଳବୋ� ରି
୨୬୯ ଜଣ ସ୍ୋନୀ� ସଂକ୍ରମ ରିତ ଭୋକବ ଚ ରିହ୍ନର
କହୋଇଛନ୍ରି।କଖୋଦ୍ଧ୍ଟୋଜରିଲ୍ୋରୁସବ୍ଟୋଧି�୨୮୩ଜଣ
ଚରିହ୍ନରକହୋଇଛନ୍ରି।ଅନୁକଗୋଳଜରିଲ୍ୋରୁ ୧୪ଜଣ
ବୋହୋର ରିଥିବୋକବକଳବୋକଲଶ୍ୱରରୁ୩୪,�ର�ରୁ
୭୭, ଜଗତସ ରିଂହପରୁରୁ ୨୮, ରୋଜପରୁରୁ ୨୦,
କ�ନ୍ଦ୍ରୋପଡ଼ୋରୁ୧୧,ମ�ରୂଭଞ୍ଜରୁ୧୫,ପରୁୀରୁ୨୨,
ସମ୍ଲପରୁରୁ୧୦,ସନୁ୍ରଗଡ଼଼ରୁ୧୩ଜଣଅଛନ୍ରି।
ବୋ� ରିସମସ୍ତଅଞ୍ଚଳକରଆକ୍ରୋନ୍ଙ୍ସଂଖ୍ୟୋ୨ଅଙ୍
ତକଳରହ ରିଛ ରି।ଏହ ରିଆକ୍ରୋନ୍ଙୁ୍ମ ରିଶୋଇରୋଜ୍ୟକର
କମୋଟ୍ ଆକ୍ରୋନ୍ଙ୍ ସଂଖ୍ୟୋ ୧୦ ଲଷେ ୨୨ ହଜୋର
୫୯୪କରପହଞ୍ଚ ରିଛ ରି।ଗରୁୁବୋର୪୧୭ଜଣସସୁ୍
କହୋଇଛନ୍ରି। ଫଳକର କମୋଟ୍ ସସୁ୍ ସଂଖ୍ୟୋ ବୃଦ୍ଧ ରି
ପୋଇ୧୦ଲଷେ୯୮୮କରପହଞ୍ଚ ରିଛ ରି।କସହ ରିପର ରି
ଆଉ୭ଜଣ�କରୋନୋକରପ୍ୋଣହରୋଇବୋପକର
ରୋଜ୍ୟକର କମୋର �କରୋନୋ ଜନ ରିତ ମତୃ ସଂଖ୍ୟୋ
୮ହଜୋର୧୫୭�ୁବୃଦ୍ଧ ରିପୋଇଛ ରି।

ର�ାକସ୍ ରେ 
ଅଣଧାନ ଚାଷ ମଠିା ଆଳୁ ଉତ୍ାଦନରେ ଓଡ଼ଶିା ଏକ ନମ୍ବେ

 �ବାଇଗଣ ଉତ୍ାଦନରେ ଦ୍ତିୀୟ
 � ରେଣ୍,ି ରକାବ,ି ଟମାରଟାରେ ପଞ୍ଚମ
 ��ଳ, ପନପିେବିାରେ ଆତ୍ମନେି୍ଭେଶୀଳ
 �ଜଳବାୟକୁୁ ରଦଖି ରଯାଜନା ନରିଦ୍୍ଭଶ

ପ୍ରଥମ ସ�ାଜ୍ ସନଇ ଭୁଲ�ିସଲ

 � ୨୮ ପ୍ରତଶିତ ଦ୍ତିୀୟ ର�ାଜ୍ ରନଇନାହାନ୍ ି
 �୩ ରକାଟ ିଛୁଇଁବ ରମାଟ୍ ଟକିାକେଣ
 � ୨ ରକାଟ ିରନରଲଣ ିପ୍ରଥମ ର�ାଜ୍
 �ଉେୟ ର�ାଜ ରନଇଛନ୍ ି୭୭ ଲକ୍ଷ
 �୬୪୪ ନୂଆ ଆକ୍ାନ୍ ଚହି୍ନଟ, ୭୨ ଶଶିୁ

ଓଡ଼ଆି ମହଳିାଙୁ୍ ଷସଡ଼ଇକଳା ୍ଲୁେିର ଅେଦାଚରଣ

 �ମହଳିାଙ୍କ ମାମ ୁଓ ସାମ୍ବାଦକିଙୁ୍କ ମାଡ଼
 �ହସ୍ତରକ୍ଷପ ପାଇଁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ନରିବଦନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୩ା୯(ସମସି): ରକୁ୍ତ ଦୁଇ
ସ୍ୱତନ୍ତ ପରୀଷେୋ ଅକ�ଟୋବର ୧ରୁ ଆରମ୍
କହବ। ୧୩ହଜୋର ୪୩ ପରୀଷେୋଥ୍ଟୀ
କମୋଟ୍ ୧୮୫ର ରି କ�ନ୍ଦ୍ରକର ପରୀଷେୋଥ୍ଟୀ
ପରୀଷେୋ କଦକବ। ପ୍ତ ରିଦ ରିନ ପରୀଷେୋ
ସ�ୋଳ ୧୦ରୋକର ଆରମ୍ କହୋଇ ୧ରୋ
ରୋଏଁଚୋଲରିବ।ପ୍ୋ�ଟ ରି�ୋଲକର�ଡ୍ଟଦୋଖଲ
ପ୍କ୍ର ରି�ୋଆସନ୍ୋ୨୯ତୋର ରିଖରୋଏଁଚୋଲରିବ।
ରବରିବୋରକରମଧ୍ୟପରୀଷେୋକହବ।

ବୋକଲଶ୍ୱର ଜରିଲ୍ୋକର ୧୦ର ରି ପରୀଷେୋ
କ�ନ୍ଦ୍ର ଚରିହ୍ନର କହୋଇଥିବୋକବକଳ
ଭଦ୍ର�କର ୫, ବଲୋଙ୍ଗରିରକର ୯,
କସୋନପରୁକର ୫, ଜଗତସ ରିଂହପରୁ
୬, �ର� ଜରିଲ୍ୋକର ୧୨ର ରି ଆଦରି ବ ରିଭ ରିନ୍
ଜରିଲ୍ୋକରକମୋଟ୍ ୧୮୫ର ରିପରୀଷେୋ କ�ନ୍ଦ୍ର
ଚରିହ୍ନର �ରୋରୋଇଥିବୋ (ସ ରିଏଚଏସଇ)
ପଷେରୁସଚୂନୋଦ ରିଆରୋଇଛ ରି।

କଟକ,୨୩।୯(ସମସି): ପରୁୀର ବଗଲୋ
ଧମ୍ଟଶୋଳୋ ଜମ ରି ବ ରିକ୍ର ରି�ୁ ବ ରିକରୋଧ �ର ରି
ଦୋ�ର ମୋମଲୋକର ଆଜରି ହୋଇକ�ୋର୍ଟ
ଶଣୁୋଣ ରି �ର ରିଛନ୍ରି। ଜମ ରି ବ ରିବୋଦ ସମ୍�୍ତିତ
ନ ରିଷ୍ପତ୍ରିଚୂଡ଼ୋନ୍ରୋ�ଉପକରନ ରିଭ୍ଟର�ର ରିବ
ହୋଇକ�ୋର୍ଟ �ହ ରିଛନ୍ରି। ବ ରିକଜପ ରିର ରୋ୍ରେୀ�
ମଖୁପୋତ୍ରଡ.ସମ୍ ରିତପୋତ୍ରଙ୍ପଷେରୁଦୋ�ର
ଏହ ରି ମୋମଲୋର ଶଣୁୋଣ ରି ହୋଇକ�ୋର୍ଟ ମଖୁ୍ୟ
ବ ରିଚୋରପତ ରି ଜଷ୍ ରିସ ଏସ.ମରୁଲୀଧର ଓ
ଜଷ୍ ରିସବ ରି.ପ ରି.ରୋଉତରୋ�ଖଣ୍ଡପୀଠଶଣୁୋଣ ରି
�ର ରିଥକଲ। ଏହ ରି ମୋମଲୋକର ସତ୍ୟପୋଠ
ଦୋଖଲ ପୋଇଁ ଶ୍ୀମନ୍ ରିର ପ୍ଶୋସନ ସମ�
କନଇଛ ରି। ଜଗନ୍ୋଥ ବସ୍ତରିଆ ଓ ଡ�ଟର
ସଂବ ରିତ ପୋତ୍ରଙ୍ ପଷେରୁ ଦୋ�ର ବଗଲୋ

ଧମ୍ଟଶୋଳୋ ଜମ ରି ସଂକ୍ରୋନ୍ ଜନସ୍ୋଥ୍ଟ
ମୋମଲୋର ଏ�ତ୍ର ଶଣୁୋଣ ରି କହୋଇଆସଛୁ ରି।
ଆସନ୍ୋ ଡ ରିକସମ୍ର ୧୬କର ମୋମଲୋର
ପରବତ୍ଟୀ ଶଣୁୋଣ ରି �ରୋର ରିବୋ ପୋଇଁ ଧୋର୍ଟ୍ୟ
�ରୋରୋଇଛ ରି। ସଚୂନୋଥୋଉ�ରି ପରୁୀ
ଜଗନ୍ୋଥମନ୍ ରିରଚତୁଃପୋଶ୍୍ଟଉକଚ୍ଦପ୍କ୍ର ରି�ୋ
ଜୋର ରି ରହ ରିଥିବୋ କବକଳବଗଲୋ ଧମ୍ଟଶୋଳୋ
ଜମ ରି�ୁକହୋକରଲଓଲଜମୋଲରି�ଙୁ୍କଦବୋ
ପ୍ସଙ୍ଗ�ୁକନଇ୨୦୧୯କରହୋଇକ�ୋର୍ଟକର
ଜନସ୍ୋଥ୍ଟମୋମଲୋରୁଜୁକହୋଇଥିଲୋ।ଭକ୍ତଙ୍
ରହ ରିବୋ ଲୋଗ ରିଥିବୋ ଧମ୍ଟଶୋଳୋର ଜମ ରି�ୁ
କହୋକରଲଓଲଜ୍ମୋଲରି�ଙୁ୍ କଦବୋପୋଇଁ
କରୋଜନୋ �ର ରିବୋ ଗ୍ରହଣୀ� ନୁକହଁ କବୋଲରି
ଆକବଦନକରଦଶ୍ଟୋରୋଇଥିଲୋ।

 �ବଗଲା ଧମ୍ଭଶାଳା ଜମ ିବକି୍ ିପ୍ରସଙ୍ଗ
ଚୂଡ଼ାନ୍ ରାୟ ଉ୍ସର ନଭି୍ଭର କରବି 
ଜମ ିେମ୍ପକକିତ ନଷି୍ପତ୍:ି ହାଇସକାର୍ଭ

ଯକୁ୍ତ ଦୁଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୍ରୀକ୍ା 
୍ାଇଁ ୧୮୫ ସକନ୍ଦ୍ର

କଟକ,୨୩ା୯(ସମସି): ବୋକଲଶ୍ୱର ଚୋନ୍ ରିପରୁସ୍ରିତ
ଡ ରିଆରଡରିଓରୁ ଗପୁ୍ଚରୀ େରଣୋକର ଅଭରିରକୁ୍ତମୋନଙୁ୍
କ୍ରୋଇମ୍ବ୍ୋଞ୍ଚ କଜରୋଜୋର ରି ରଖିଛ ରି। କସମୋନଙ୍ନ ରି�ରରୁ
ଏପର୍ଟ୍ୟନ୍ ବହୁ ତଥ୍ୟ ହୋସଲ �ର ରିରିଛ ରି କ୍ରୋଇମ୍ବ୍ୋଞ୍ଚ।
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଟ�ଥୋକହଉଛ ରି,ଗପୁ୍ଚରୀକରଅନ୍ୟକ�କତ�
�ମ୍ଟଚୋରୀଙ୍ ସମ୍କୃ୍ତ ରି ରହ ରିଥିବୋ କ୍ରୋଇମ୍ବ୍ୋଞ୍ଚ ଜୋଣ ରିବୋ�ୁ
ପୋଇଛ ରିରି।ଆ�ୋଉଣ୍ସଂକ୍ରୋନ୍ସବରିକଶଷରୋଞ୍ଚକବକଳଆଉ
� ରିଛ ରି ବ୍ୟକ୍ତ ରିଙ୍ ସଂକ୍ରୋନ୍କର ସରୁୋ� ମ ରିଳ ରିଛ ରି। କସମୋନଙୁ୍
ଏକବସ୍ୋନରକରରଖିଅଭରିରକୁ୍ତଙୁ୍ଏସଂକ୍ରୋନ୍କରଅଧି�
ପଚରୋଉଚରୋଚଳୋଇଛ ରି।ରଦରିସ୍ପଷ୍ସମ୍କୃ୍ତ ରିମ ରିକଳକତକବ
ଗ ରିରଫ ତୋଲରି�ୋ ବଢ଼ରିବୋ କନଇ ଅନୁମୋନ �ରୋରୋଉଛ ରି।
ଅନ୍ୟପକଷେ ମ ରିରର ଲରିଙ୍୍�ୁ ଏକବ କ୍ରୋଇମବ୍ୋଞ୍ଚ ଅଧି�
ଗରୁୁତ୍ୱ କଦଇଛ ରି। କସଠୋକର କ�କତ� ବ୍ୟକ୍ତ ରି ଗପୁ୍ଚର
ସଷୃ୍ ରି�ର ରିବୋପୋଇଁକରୋଜନୋପ୍ସୁ୍ତତ�ରୁଥିବୋରସରୁୋ�
ମ ରିଳ ରିଛ ରି। ଆବଶ୍ୟ� ପଡ଼ରିକଲ ଏହ ରି ସକମ୍ଦନଶୀଳ
େରଣୋର ତଦନ୍ ନ ରିମକନ୍ ରୋଜ୍ୟବୋହୋର�ୁ କ୍ରୋଇମ୍ବ୍ୋଞ୍ଚ
ର ରିମ୍ ରୋଇପୋକର କବୋଲରି ଅନୁମୋନ �ରୋରୋଉଛ ରି। ଆଉ

ମୋତ୍ର କଗୋର ରିଏ ଦ ରିନ କଜରୋ ବୋ� ରି ରହ ରିଥିବୋ କବକଳ
ଅଭରିରକୁ୍ତମୋନଙ୍ ଅଧି� ର ରିମୋଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧ ରି ପୋଇଁ ଆକବଦନ
�ର ରିପୋକର କ୍ରୋଇମ୍ବ୍ୋଞ୍ଚ। କ୍ରୋଇମ୍ବ୍ୋଞ୍ଚ�ୁ ଏପର୍ଟ୍ୟନ୍
ରବୁତୀ ଓ ଅଥ୍ଟ�ୋରବୋର ସଂକ୍ରୋନ୍ କଠୋସ୍ ପ୍ମୋଣ

ମ ରିଳ ରିସୋର ରିଛ ରି। ଏହୋ�ୁ ଆଧୋର �ର ରି ମୋ�ୋବ ରିନୀ ସନୁ୍ରୀ
ରବୁତୀଙୁ୍ ଧର ରିବୋ ଲୋଗ ରି ଟ୍ୋପ୍ଆରମ୍ କହୋଇଛ ରି। ସମ୍କୃ୍ତ
ସନୁ୍ରୀ ରବୁତୀଙ୍ ଲରିଙ୍୍ ବ ରିକଦଶ�ୁ ଲମ୍ ରିଥିବୋ ସକନ୍ହ
�ରୋରୋଉଛ ରି।କତକବକସମୋକନ�ୋହୋଦ୍ୋରୋପର ରିଚୋଳ ରିତ
କହଉଛନ୍ରି ଏହୋ କ୍ରୋଇମବ୍ୋଞ୍ଚ ପୋଇଁ ବଡ ଚୋକଲଞ୍ଜ
କହୋଇଛ ରି।ସମ୍କୃ୍ତ୫ଅଭରିରକୁ୍ତଙ୍ନ ରି�ରରୁଆହୁର ରିଅକନ�

ତଥ୍ୟମ ରିଳ ରିପୋକରକବୋଲରିକ୍ରୋଇମ୍ବ୍ୋଞ୍ଚଆଶୋରଖିଛ ରି।
 ପ୍�ୋଶ ଥୋଉ�ରି, ଚୋନ୍ ରିପରୁ ପ୍ତ ରିରଷେୋ େର ରିରୁ

ନ ରିରୋପତ୍ୋ ସଂକ୍ରୋନ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍େର କହଉଥିବୋ
ଜଣୋପଡ଼ରିଥିଲୋ।ଏହ ରିଅଭ ରିକରୋଗକରବସନ୍କବକହରୋ

କହମନ୍ �ୁମୋର, ତୋପସ ରଞ୍ଜନ ନୋ��, କସକ୍
ମସୋଫରିରଓଆଇର ରିଆରସ୍ୋ�ୀ�ମ୍ଟଚୋରୀତଥୋଡ୍ୋଇଭର
ଭୋକବ�ୋର୍ଟ୍ୟ�ରୁଥିବୋଉତ୍ରପ୍କଦଶମ ରିରରରସଚରିନ୍
�ୁମୋର ଛତୋ�ୁ ଗ ରିରଫ �ରୋରୋଇଥିଲୋ। କ୍ରୋଇମ୍ବ୍ୋଞ୍ଚ
ଏହ ରିମୋମଲୋରତଦନ୍�ର ରିବୋସହଅଭରିରକୁ୍ତଙୁ୍୭ଦରିନ ରିଆ
ର ରିମୋଣ୍ଡକରଆଣ ରିକଜରୋଚଳୋଇଛ ରି।

ଚାନ୍ପିେୁ ପ୍ରତେିକ୍ଷା ଘାଟରିେ ଗପୁ୍ଚେୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଲମ୍ବପିାରେ ଗେି� ତାଲକିା
 �କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ଚ ସ୍ାନର୍ ରେ ଅନ୍ୟ କମ୍ଭଚାେୀ !
 �ଯାଞ୍ଚ ଚାଲଛି ିଏକାଧକ ଆକାଉଣ୍ଟ
 �ଅଥ୍ଭକାେବାେକୁ ରନଇ ମଳିଛି ିରଠାସ୍  ପ୍ରମାଣ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୩।୯(ସମସି): ବ ରିଭ ରିନ୍
ଡ ରିଗ୍ର ରି �କଲଜକର ରକୁ୍ତ ୩ ନୋମକଲଖୋ
ପୋଇଁ ଗରୁୁବୋର ଦ୍ ରିତୀ� ପର୍ଟ୍ୟୋ� �ଟ୍ଅଫ୍
ମୋ�୍ଟ ପ୍�ୋଶ ପୋଇଛ ରି। �ଳୋ, ବୋଣ ରିଜ୍ୟ
ଓ ବ ରିଜ୍ଞୋନ ବ ରିଭୋଗକର ୪୦ହଜୋର ୬୧୧
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ ମକନୋନୀତ କହୋଇଛନ୍ରି।
�ଳୋକରକମୋର୨୩ହଜୋର୩୪୬ଜଣ
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମକନୋନୀତକହୋଇଥିବୋକବକଳ
ବୋଣ ରିଜ୍ୟକର ୩ହଜୋର ୭୩୧,
ଫରିଜରି�ୋଲ ସୋଇନ୍ସକର ୬ହଜୋର ୯୪୪,
ବୋକ�ୋକଲୋଜରି�ୋଲ ସୋଇନ୍ସକର ୫ହଜୋର
୨୮୮,କସଲ୍ଫଫୋଇନୋନ୍ସ ରିଂପୋଠ୍ୟକ୍ରମକର
୪୮୫ ଏବଂ ସଂସ୍ତୃକର ୨୩୭ଜଣ
ଦ୍ ରିତୀ� ପର୍ଟ୍ୟୋ�କର ନୋମକଲଖୋଇବୋ
ଲୋଗ ରି କରୋଗ୍ୟ ବ ରିକବଚରିତ କହୋଇଛନ୍ରି।
କସହ ରିପର ରିଦ୍ ରିତୀ�ପର୍ଟ୍ୟୋ�କରମଧ୍ୟ�ଳୋ,
ବୋଣ ରିଜ୍ୟଓବ ରିଜ୍ଞୋନଭଳରିସମସ୍ତବ ରିଭୋଗକର
ବ ରିକଜବରି ସ୍ୱ�ଂ ଶୋସ ରିତ �କଲଜର

�ଟ୍ଅଫ୍ ସବ୍ଟୋଧି� ରହ ରିଛ ରି। ରୋଜ୍ୟର
+୩ �କଲଜ ଗଡ଼ୁ ରି�କର କମୋଟ୍ ୨ଲଷେ
୪୯ହଜୋର ୬୦୩ ସ ରିଟ୍ ଥିବୋ କବକଳ
ପ୍ଥମ ପର୍ଟ୍ୟୋ�କର ୧ଲଷେ ୧୫ହଜୋର
୯୭୨ଜଣନୋମକଲଖୋଇଥିକଲ।ଅବଶ ରିଷ୍
୧ଲଷେ ୩୩ ହଜୋର ୬୩୧ ସ ରିଟ୍ ବଳ�ୋ
ରହ ରିଥିଲୋ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟୋକର ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ
ନୋମକଲଖୋ ଲୋଗ ରି ଆକବଦନ �ର ରିଥିକଲ
ବ ରିଦ୍ ରିତୀ�ପର୍ଟ୍ୟୋ�ନୋମକଲଖୋପୋଇଁମୋତ୍ର
୪୦ ହଜୋର୬୧୧ଜଣଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ ଚ�ନ
କହୋଇଛନ୍ରି। ଦ୍ ରିତୀ� ପର୍ଟ୍ୟୋ�କର ଚ�ନ
କହୋଇଥିବୋ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋକନ କସକପଟମ୍ର
୨୩ରୁ ୨୭ ତୋର ରିଖ ରୋତ ରି ୧୧ରୋ ୪୫
ମ ରିନ ରିଟ୍ ରୋଏଁ ସୋମ୍ସ କପୋର୍ଟୋଲ ଜର ରିଆକର
ଅନଲୋଇନ୍କର ଫରି ଦୋଖଲ �ର ରିକବ।
କସକପଟମ୍ର୨୪ ରୁ ୨୮ତୋର ରିଖକରରୋଏଁ
ଦ୍ ରିତୀ� ପର୍ଟ୍ୟୋ� ନୋମକଲଖୋ ଚୋଲରିବ
କବୋଲରିବ ରିଭୋଗପଷେରୁ�ୁହୋରୋଇଛ ରି।

ଯକୁ୍ତ ତନି ିଦ୍ତିୀୟ ୍ଯ୍ଭ୍ୟାୟ 
କଟ୍ ଅଫ୍  ତାଲକିା ପ୍ରକାଶତି
ବରିଜବ ିକରଲଜେ କଟ୍ ଅଫ୍  ସବ୍ଭାଧିକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୨।୯(ସମସି): ଚଳରିତ ବଷ୍ଟ ଅକ�ଟୋବର ତୃତୀ� ସପ୍ୋହ ପକର
ରୋଜ୍ୟରୁ ଦଷେ ରିଣ ପଶ୍ ରିମ କମୌସମୁୀ ଅପସୋରଣ ଆରମ୍ କହବ। ବତ୍୍ଟମୋନ
ବକଙ୍ଗୋପସୋଗରକର ଦଷେ ରିଣ ପଶ୍ ରିମ କମୌସମୁୀ ବୋ�ୁ ସକ୍ର ରି� ରହ ରିଛ ରି। ଏହୋ ଦ୍ୋରୋ
େନେନଲେଚୁୋପସଷୃ୍ ରି କହଉଛ ରି।ଫଳକର କମୌସମୁୀ ଅପସୋରଣପୋଇଁ ଉପରକୁ୍ତ
ବୋତୋବରଣସଷୃ୍ ରି କହୋଇପୋରୁନୋହ ିଁ। � ରିନୁ୍ ଅକ�ଟୋବର୭-୮ପକରଏହ ରି ସ୍ରିତ ରିକର
ପର ରିବତ୍୍ଟନ ଆସ ରିବୋ ସହ ରିତ କଦଶରୁ କମୌସମୁୀ ଅପସୋରଣ ଆରମ୍ କହବ।
ଅପସୋରଣଆରମ୍କହବୋକବଳ�ୁଅକ�ଟୋବର୨୩ତୋର ରିଖକହୋଇରୋଇଥିବୋକବୋଲରି
ଆଇଏମ୍ଡରିପଷେରୁପ୍�ୋଶପୋଇଥିବୋବ ରିସ୍ତୋର ରିତପର ରିସରଆ�ଳନରୁଜଣୋପଡ଼ରିଛ ରି।
୧୫ଅକ�ଟୋବରସଦୁ୍ଧୋକମୌସମୁୀଓଡ଼ରିଶୋଛୋଡ଼ ରିଥୋଏ।

ଚଳରିତ ବଷ୍ଟ ଜୁନ୍ ୧୦ ତୋର ରିଖକର ଦଷେ ରିଣ-ପଶ୍ ରିମ କମୌସମୁୀ ବୋ�ୁ ଓଡ଼ରିଶୋ
ଛୁଇଁଥିଲୋ। କହକଲ କମୌସମୁୀ ଛୁଇଁବୋର � ରିଛ ରିଦ ରିନ ପର୍ଟ୍ୟନ୍ ବଷ୍ଟୋ ଅନ୍ଦ୍ଧ୍ଟୋନ
କହୋଇରୋଇଥିବୋ କବକଳ ରୋଜ୍ୟର ଅକନ� ଜରିଲ୍ୋକର ଗଜୋ ମରୁଡ଼ରି ଆଶଙ୍ୋ
କଦଖୋରୋଇଥିଲୋ। ଅଗଷ୍ ମୋସକର ସ୍ରିତ ରି ଅତ୍ୟନ୍ ବ ରିଗ ରିଡ଼ ରି ଥିବୋ କବକଳ
କସକପଟମ୍ରକରସ୍ରିତ ରିକରପର ରିବତ୍୍ଟନଆସ ରିଥିଲୋ।ଲେଚୁୋପପକରଲେଚୁୋପକରୋଗୁଁ
ଆଜରି ପର୍ଟ୍ୟନ୍ ଓଡ଼ରିଶୋ ସକମତ ରୋଜ୍ୟକର ବ ରିଭ ରିନ୍ ସ୍ୋନକର ବଷ୍ଟୋ ଲୋଗ ରି ରହ ରିଛ ରି।
ସୋଧୋରଣଭୋକବପ୍ଥକମରୋଜସ୍ୋନରୁ କମୌସମୁୀପ୍ତ୍ୟୋବତ୍୍ଟନ�ରୁଥିବୋ କବକଳ
କସକପଟମ୍ର ମୋସରୁ ହ ିଁ ଏହ ରି ପ୍କ୍ର ରି�ୋ ଆରମ୍ କହୋଇଥୋଏ। କହକଲ ଚଳରିତ ବଷ୍ଟ
ଏକବସଦୁ୍ଧୋକମୌସମୁୀସକ୍ର ରି�ରହ ରିଥିବୋରୁଅକନ�ସ୍ୋନକରବଷ୍ଟୋଜୋର ରିରହ ରିଛ ରି।
ପବୂ୍ଟବଷ୍ଟମୋନଙ୍ରକର�ଡ୍ଟକଦଖିକଲଜଣୋରୋଏକର,ଗତ୨୦୦୭ମସ ରିହୋକର
କସକପଟମ୍ର୩୦ରୁକମୌସମୁୀକଫର ରିବୋଆରମ୍କହୋଇଥିଲୋ।କସହ ରିପର ରି୧୯୬୧
ମସ ରିହୋକରଅକ�ଟୋବର୧ତୋର ରିଖକରକମୌସମୁୀପ୍ତ୍ୟୋବତ୍୍ଟନଆରମ୍କହୋଇଥିଲୋ।
ମୋତ୍ର୨୦୧୯ବ ରିଳମ୍କହୋଇଅକ�ଟୋବର୧୫ପକରକମୌସମୁୀଓଡ଼ରିଶୋଛୋଡ଼ ରିଥିଲୋ।
ଓଡ଼ରିଶୋକରପବୂ୍ଟରୁଅକ�ଟୋବର୧୫ତୋର ରିଖପୋଖରୁକମୌସମୁୀପ୍ତ୍ୟୋବତ୍୍ଟନଆରମ୍
କହଉଥିବୋକବକଳଚଳରିତଏଥିକରବ ରିଳମ୍କହବକବୋଲରିଜଣୋପଡ଼ରିଛ ରି।

ବଳିମ୍ବରେ ଓଡ଼ଶିା ଛାଡ଼ବି ରମୌସମୁୀ
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ଶକୁ୍ରବାର, ୨୪ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧

ଭଞ୍ଜନଗର,୨୩।୯(େମେି): ଦନିକୁ 
ଦନି ଭଞ୍ଜନଗର ସହରରର ଆଇନ୍  
ଶଙୃ୍ଖଳା ପରସି୍ତି ି ବଗିଡ଼ିବି ରହତୁ 
ଏହା ସହରବାସୀଙୁ୍ ଆତଙି୍ତ 
କରଛି।ି କଛି ି ଦନି ଧର ି ସହରରର 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର ଅସାମାଜକିମାନଙ୍ 
ମାରପଟି୍  ଘଟଣା, ରହାରଟଲ୍  
ମାଲକିଙୁ୍ ଆକ୍ରମଣ, ଆଇନଜୀବୀଙୁ୍ 

ଆକ୍ରମଣ ଭଳ ି ଘଟଣା ନଜରକୁ 
ଆସଥିିବା ରବରଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣୁ ିଏକ 
ର�ାର ି ଘଟଣା ପଲୁସି୍ ର ମଣୁ୍ଡ ବ୍ୟଥା 
ବଢ଼ାଇ ରଦଇଛ।ି ସ�ୂନା ପ୍ରକାରର 
ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ରହ୍ମପରୁ ମଖୁ୍ୟରାସ୍ାରର 
ଥିବା ବାଉଁଶଲୁଣ୍ଡ ିଜଓି ଅଫିସ୍  ନକିଟସ୍ 
ଏକ ରମାବାଇଲ୍  ରଦାକାନର ତାଲା 
ଭାଙ୍ ିଲୁରଟରାମାରନ ବହୁ ମଲୂ୍ୟବାନ 

ସାମଗ୍ୀ ଲୁଟ୍  କରଥିିବା ଅଭରି�ାଗ 
ରହାଇଛ।ି ରଦାକାନ ମାଲକି ମତୁୃ୍ୟଞ୍ଜୟ 
କରଙ୍ ଅଭରି�ାଗ ପ୍ରକାରର ରସ 
ରାତରିର ରଦାକାନ ବନ୍ଦ କର ି ଘରକୁ 
�ବିା ପରର ବଳିମ୍ତି ରାତରିର 
ର�ାରମାରନ ରକୌଣସ ି ଧାରୁଆ 
ଅସ୍ତ୍ରରର ରଦାକାନ ସାମନା ତାଲାକୁ 
ଭାଙ୍ ିଦୁଇଟ ିଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍  ରଫାନ୍  ସହତି 

୧୨ଟ ିରମାବାଇଲ୍  ଏବଂ ଇଅର୍  ରଫାନ୍  
ର�ାର ି କରଛିନ୍।ି ର�ାର ି ରହାଇଥିବା 
ସାମଗ୍ୀ ଗଡ଼ୁକିର ଆନୁମାନକି ମଲୂ୍ୟ 
୫୦ ହଜାର ଟଙ୍ାରୁ ଊର୍ଦ୍ତ୍ତ ରହବ। 
ପଲୁସି୍  ଏରବଠାରୁ ସଜାଗ ନରହରଲ 
ଆସନ୍ା ପାବତ୍ତଣ ଋତୁରର ଏହଭିଳ ି
ଅସାମାଜକି ଘଟଣା ବୃର୍ ି ପାଇବ 
ରବାଲ ିଆଶଙ୍ା କରଛିନ୍।ି

ସୋରଡା,୨୩।୯(େମେି): ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ା 
ରସାରଡ଼ାରୁ ଭଞ୍ଜନଗରକୁ �ାଉଥିବା ଏକ ଘରରାଇ 
ମନି ି ବସ୍  ଦୁଘତ୍ତଟଣାଗ୍ସ୍ ରହାଇଛ।ି କୁଲାଙ୍ ି
କାଲଆିଗଡ଼ୁା ମଝରିର ଏକ ବୁଲାଣ ିନକିଟରର ଏକ 
ସ୍ଟୁକୁି ରକ୍ା କରବିାକୁ �ାଇ ବସ୍ ଟ ି ଭାରସାମ୍ୟ 
ହରାଇ ଓଲଟ ି ପଡ଼ଥିିଲା। ଏଥିରର ପ୍ରାୟ ୩୦ରୁ 
ଊର୍ଦ୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ ି ଆହତ ରହାଇଛନ୍।ି ଏଥିରର ରକହ ି
ମତୃାହତ ରହାଇନାହାନ୍।ି ୧୮ଜଣଙୁ୍ ଭଞ୍ଜନଗର 
�କିତି୍ାଳୟ ଓ ୧୨ ଜଣଙୁ୍ ରସାରଡ଼ା �କିତି୍ାଳୟରର 
ଭର୍୍ତି କରା�ାଇଛ।ି ଆହତଙ୍ ମଧ୍ୟରର ବସ୍  �ାଳକ 
ମଧ୍ୟ ରହଛି।ି 

ସ�ୂନା ଅନୁ�ାୟୀ, ବଡ଼ଗଡ଼଼ ନକିଟ 
ରଗୌଡ଼ରଗାଠ ଅଞ୍ଚଳର ୪୫ ଜଣ ପରୁୁଷ, ମହଳିା 
କୃଷକ ଭଞ୍ଜନଗର କୃଷ ି ବଜି୍ାନ ରକନ୍ଦ୍ରରର 
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷ ି ତାଲମି ସକାରଶ �ାଉଥିରଲ। 
ଭଞ୍ଜନଗରର କୃଷ ି ବଜି୍ାନ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ରଜୈବକି 
�ାଷ ପ୍ରଶକି୍ଣ ପାଇ ଁ ଘରରାଇ ସଂସ୍ା ଦ୍ାରା 
ସରକାରୀ ମରିଲଟ ମଶିନ ତରଫରୁ ରସମାନଙୁ୍ 
ନଆି�ାଉଥିଲା। ଦୁଘତ୍ତଟଣାର ଖବର ପାଇ ସ୍ାନୀୟ 

ରଲାକଙ୍ ସରମତ ଭଞ୍ଜନଗର, 
ରସାରଡା ଓ ରଗାବରା ସରକାରୀ 
ରମଡକିାଲ କମତ୍ତ�ାରୀ, ଅଗ୍ଶିମ କମତ୍ତ�ାରୀ 
ଓ ରସାରଡା, ଗାଙ୍ପରୁ ପଲୁସି ରମଡକିାଲ 

ପଠାଇବାରର ସହର�ାଗ କରଥିିରଲ। 
ମନିବିସ୍  ରସାରଡାରୁ ସାରଢ଼ ୮ଟା 

ସମୟରର ବାହାରଥିିଲା। ସହ�ାତ୍ୀ ଭାରବ 
�ାଉଥିବା ଏକ ରମାରପଡ ସ୍ଟୁ ିହଠାତ୍  ବସ୍  ଆଗକୁ 

ଆସ�ିବିାରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ �ାଇ ଭାରସାମ୍ୟ 
ହରାଇ ବସ୍ ଟ ି ରାସ୍ାରର ହ ିଁ ଓଲଟ ି ପଡ଼ଥିିବା 
କଛି ି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଦଶତ୍ତୀ କହଛିନ୍।ି ରସାରଡା ରଗାଷ୍ୀ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ରରର ରଗୌଡ଼ରଗାଠ ଗ୍ାମର ଲୁରରନ୍ସ 
ନାଇକ, ଅନାନଅିସ ନାଇକ, ପାଉଲ ସଅୁଲସଂି, 
କୃଷନ୍ ରସନାପତ ି �କିତି୍ତି ରହଉଛନ୍।ି ଗରୁୁତର 
ଥିବା ଅକ୍ନିା ନାଇକ, ରସରଲସ୍ନିା ନାଇକଙୁ୍ 
ବ୍ରହ୍ମପରୁ ବଡ଼ ରମଡ଼କିାଲକୁ ପଠା�ାଇଛ।ି ସରିପିରୁ 
ଗ୍ାମର ଜଞ୍ଜାଳ ିସାହୁ ବଡ଼ଗଡ଼଼ ରମଡ଼କିାଲରର ଭର୍୍ତି 
ରହାଇଛନ୍।ି ଖବର ପାଇ ବଧିାୟକ ପରୂ୍ତ୍ତ�ନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ 
ରମଡକିାଲରର ପହଞ୍ଚ ି ଆହତମାନଙ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟାବସ୍ା 
ପ�ାର ିବୁଝଛିନ୍।ି ରସହଭିଳ ିଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ରରର ର�ୈତନ୍ୟ ରଶାଭାସନୁ୍ଦର, ଫିଲ୍ପି 
ରଶାଭାସନୁ୍ଦର, ଜନାର୍ତ୍ତନ ରଶାଭାସନୁ୍ଦର, ପଷୁ୍ା 
ମନ୍ତ୍ରୀ, କନକ ନାଇକ, ଦଲି୍ୀପ ରଶାଭାସନୁ୍ଦର, 
ରଜାହାନ ନାଇକ, ମଥିନୁ ନାଇକ, ବନ୍ଦନା 
ସଅୁଲସଙି୍ �କିତି୍ତି ରହଉଛନ୍।ି ସାମାନ୍ୟ ଆହତ 
ରହାଇଥିବା ରଲାକଙୁ୍ ପ୍ରାଥମକି �କିତି୍ା ପରର ନଜି 
ଘରକୁ ପଠାଇ ଦଆି�ାଇଛ।ି 

ସ୍ାଲେରା,୨୩।୯(େମେି): ମଣୁ୍ଡ ଗଞୁ୍ଜବିାକୁ 
�ାଗା ନାହ ିଁ। ଭଟିାମାଟରିର ନଜି ଭାଗକୁ 
ପଡ଼ଥିିବା ଦୁଇହାତ ଘର ବକି୍ର ି କର ି ରପାଲସରା 
ରମୌଜା ତଥା ଖଣୁ୍ଡରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ 
ରଦଉଳପଲ୍ୀର ନଜି �ାଷଜମରିର ମାଟ ିଝାଟରିର 
ରଗାଟଏି ବଖରା ଆଜରବଷ୍ଟ ଘର ତଆିରକିର ି
ବସବାସ କରୁଥିରଲ। ଗତ ୫ବଷତ୍ତ ତରଳ 
କଳମ୍ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ର�ାଜନାରର 
ମଳିଥିିବା ପାଇଖାନା ନମିତ୍ତାଣ କରଥିିରଲ। 
ଆଶା କରଥିିରଲ ଆବାସ ର�ାଜନାରର ଘର 
ଖରଣ୍ଡ ମଳିବି। କନୁି୍ ଭଟିାମାଟ ି ଛାଡ଼ବିାର ୧୦ 
ବଷତ୍ତ ପରର ମଧ୍ୟ ତାହା ମଳିଲିା ନାହ ିଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ 
ଭାରତ ର�ାଜନାରର ପାଇଖାନା ନମିତ୍ତାଣ ପାଇଁ 
ଦୁଇଟ ି କା�ତ୍ତ୍ୟାରଦଶ ମଳିଥିିରଲ ମଧ୍ୟ ତାହା 
ରଗାଟାଏ ଛାତ ତରଳ ଦୁଇ ଭାଗ ରହାଇ ନମିତ୍ତାଣ 
ରହାଇଥିବାରୁ ରଗାଟଏି ପାଇଖାନାର ଅଥତ୍ତରାଶ ି
ମଳିଥିିଲା। ଏହା ପରର ଆବାସ ର�ାଜନାରର 
ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚତି ରହବାରୁ ପାଇଖାନା 
ଘରର ଦୁଇଟ ି ଟଏଲଟ୍  ପ୍ୟାନକୁ ବାହାର କର ି
ସମତୁଲ କର ି ତାହାକୁ ବାସ ଉପର�ାଗୀ କର ି
ପରବିାରର ୯ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବସବାସ କରଲ। 
ବହୁ ବଷତ୍ତ ବତି�ିାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଜନ ପ୍ରତନିଧିି 
କମି୍ା ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାରୀଙ୍ ଦୃଷ୍ଟ ି ପଡ଼ନିାହ ିଁ। 
ଏହଭିଳ ିଘଟଣା ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ା ରପାଲସରା ବ୍କ 
ଅନ୍ଗତ୍ତତ ଖଣୁ୍ଡରୁ ଛକ ରଦଉଳପଲ ି ଗ୍ାମରର 

ସତ୍ୟବାନ ପ୍ରଧାନଙ୍ ରକ୍ତ୍ରର ରଦଖିବାକୁ 
ମଳିଛି।ି ସତ୍ୟବାନଙ୍ ପରବିାର କହରିଲ ବୃର୍ା 
ମାଆ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପଅୁ, ରବାହୂ, ତନି ିନାତୁଣୀଙୁ୍ ମଶିାଇ 
୯ ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ସଲୁତା, ପଅୁ ପ୍ରଶାନ୍ 
ଦବି୍ୟାଙ୍ ରହାଇଥିବା ରବରଳ ସତ୍ୟବାନଙ୍ 
ରଗାଡ ଭାଙ୍ି�ାଇଛ।ି ବୃର୍ା ମାଆ ସାରଆିଙ୍ 
ଆଖିକୁ ରଦଖା�ାଉନାହ ିଁ। ଦୀଘତ୍ତ ୧୦ବଷତ୍ତ 

ଧର ି ସତ୍ୟବାନ ରଦଉଳପଲରିର ବସବାସ 
କରୁଥିରଲ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ଙ୍ ରଭାଟର ପର�ିୟ 
ପତ୍, ଆଧାରକାଡତ୍ତ, ରାସନ କାଡତ୍ତ ସବୁ କଳମ୍ 
ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରର ରହଛି।ି ଆବାସ ଖରଣ୍ଡ 
ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ାନୀୟ ଜନ ପ୍ରତନିଧିି, ସରପଞ୍ଚ, 
ବଧିାୟକ ଓ ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାରୀଙୁ୍ ରଭଟ ି
ଗହୁାର ିକରଲ ମଧ୍ୟ ରକୌଣସ ିସଫୁଳ ମଳୁିନଥିବା 

ସତ୍ୟବାନ ଓ ସଲୁତା କହଛିନ୍।ି ଉକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ 
ରନଇ କଳମ୍ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ କୁମାର 
ପ୍ରଧାନଙ୍ ସହ ର�ାଗାର�ାଗ ରବରଳ କହଥିିରଲ 
ପବୂତ୍ତରୁ ସରପଞ୍ଚ ନଜିସ୍ୱ କ୍ମତାରର ଆବାସ 
ର�ାଜନାରର ପ୍ରକୃତ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍ ଘର ଖରଣ୍ଡ 
ବାଣ୍ ି ପାରୁଥିରଲ କନୁି୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରସହ ି କ୍ମତା 
ନାହ ିଁ। ଗତ ଫାଇଲନି ପ୍ରଭାବତି ତାଲକିାରର 
ତାଙ୍ ନାମ ନ ଥିଲା। ଏପରକି ି ନମିତ୍ତାଣ ଶ୍ରମକି 
ଆବାସ ର�ାଜନା ତାଲକିାରର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍ର ନାମ 
ନାହ ିଁ। ଏରନଇ ରସ ବଡ଼ିଓିଙ୍ ସହ ଆରଲା�ନା 
କରଛିନ୍ ିଏବଂ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ନରିବଦନ କରରିବ 
ରବାଲ ି କହଛିନ୍।ି ରପାଲସରା ବଡ଼ିଓି ସରୁଞ୍ଜନ 
ସାହୁ କହଥିିରଲ ର�, ଉକ୍ ହତିାଧିକାରୀ 
ବର୍ତ୍ତମାନ ରପାଲସରା ରମୌଜାରର ରହୁଛନ୍।ି 
ରତଣ ୁପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆବାସ ର�ାଜନାରର 
ସାମଲି୍  କରା�ାଇପାରବି ନାହ ିଁ। ରପାଲସରା 
ଏନ୍ ଏସରି କା�ତ୍ତ୍ୟନବିତ୍ତାହୀ ଅଧିକାରୀ କହଥିିରଲ 
ର�, ହତିାଧିକାରୀଙ୍ ସମସ୍ ପର�ିୟ ପତ୍ର 
ଠକିଣା ବଦଳବିା ପରର ସହରାଞ୍ଚଳ ଆବାସ 
ର�ାଜନାରର ସାମଲି କରା�ବି। ସତ୍ୟବାନଙ୍ 
ପରବିାର �ଦ ି ରପାଲସରା ରମୌଜାରର 
ପାଇଖାନା ଘରର ରହୁଛନ୍ ି ତାଙୁ୍ କଳମ୍ 
ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନରର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ର�ାଜନାରର 
ପାଇଖାନା ନମିତ୍ତାଣ ପାଇଁ କା�ତ୍ତ୍ୟାରଦଶ ମଳିଲିା 
ରକମତି ି ରବାଲ ି ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପ�ାରଛିନ୍।ି

ମଣୁ୍ଡ ଗଞୁ୍ଜିବାକୁ 
ଜାଗା ନାହ ିଁ ଶ�ୌଚାଳୟ ଘଶେ ବତୁିଛ ି୯ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ

କ ବିେୂର୍ଯ ୍ୟନ ଗର , ୨ ୩।୯(େମ େି) : 
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ ସମନ୍ତି ଶଶି ୁ
ବକିାଶ ର�ାଜନା ଆନୁକୂଲ୍ୟରର 
କବସି�ୂତ୍ତ୍ୟନଗର ୱାଡତ୍ତ ନଂ.୭ ରକନ୍ଦ୍ରରର 
ପରପିଷୁ୍ଟ ି ମାସ ପାଳନ ରହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଏଥିରର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଏନଏସ ି ନବିତ୍ତାହୀ 
ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ରବରହରା, 

ମଖୁ୍ୟବକ୍ା ଭାରବ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ପରଦିଶତ୍ତକ 
ଶଶାଙ୍ ରଶଖର ମହାନ୍,ି ସମ୍ାନତି ଅତଥିି 
ଭାରବ ବରଷି୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟକମତ୍ତୀ ଶାନ୍ଲିତା 
ପାଇକରାୟ ଓ ସପୁରଭାଇଜର 
ସଖୁଶାନ୍ ି ମଣ୍ଡଳ ର�ାଗ ରଦଇଥିରଲ। 
ସମସ୍ ପଲିାମାରନ ପରପିଷୁ୍ଟ ରହବା ସହ 
ମାନସକି, ଶାରୀରକି, ସାମାଜକି ସ୍ରରର 

କପିର ି ଅଭବୃିର୍ ି ଘଟବି ତାହା ଉପରର 
ଅତଥିିମାରନ ଦୃଷ୍ଟ ିଆକଷତ୍ତଣ କରଥିିରଲ। 
ଏହାକୁ ୱାଡତ୍ତ ନଂ. ୭ ଅଙ୍ନବାଡ ି କମତ୍ତୀ 
ମମତା ସ୍ୱାଇଁ ସଂର�ାଜନା କରଥିିରଲ। 
ଏନଏସରି ସମସ୍ ଅଙ୍ନବାଡ ି କମତ୍ତୀ, 
ଆଶାଦଦି,ି ସହାୟକିା ସହର�ାଗ 
କରଥିିରଲ। 

୍ାତ୍ର୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି): ଜରଡା ଥାନା ବୁରାତାଲ 
ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ଗତ୍ତତ କମଳାଖତ ନୂଆସାହ ି ତଥା ପ୍ରାୟ 
୧୫ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ �ବିାକୁ ରହରଲ ଜାମଗୁଣ୍ଡ ନାଳ ପାର 
କରବିାକୁ ପଡ଼ଥିାଏ। ନାଳ ପାର କରବିା ସମୟରର ଜରଣ 
�ବୁକ ଭାସ�ିାଇ ମତୁୃ୍ୟବରଣ କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ମତୃ �ବୁକ ଜଣକ ରହରଲ କମଳାଖତ ନୂଆସାହରି କୃତ ି
ରଇତଙ୍ ପଅୁ ରସାମନାଥ (୨୭)। ମଳିଥିିବା ସ�ୂନା 
ଅନୁସାରର ବୁଧବାର ବୁରାତାଲ ଠାରର ସାପ୍ାହକି ହାଟକୁ 
ସଉଦା ଆଣବିା ପାଇଁ �ାଇଥିରଲ; କନୁି୍ ଆଉ ଘରକୁ 
ରଫର ି ନଥିରଲ। ପରବିାର ରଲାରକ ରଖାଜାରଖାଜ ି
କରଥିିରଲ ମଧ୍ୟ ରସାମାନଥଙ୍ ପର୍ା ପାଇପାର ିନ ଥିରଲ। 

ଆଜ ି ସକାରଳ ଗ୍ାମର କଛି ି �ବୁକ ଜାମଗୁଣ୍ଡ ନାଳରର 
ରସାମନାଥଙ୍ ମରଶରୀର ରଦଖିଥିରଲ। ପରର ପଲୁସି 
ଓ ପରବିାର ରଲାକଙୁ୍ ଖବର ଦଆି�ାଇଥିଲା। ୧୫ ଖଣ୍ଡ 
ଗାଁକୁ ରାସ୍ା ନ ଥିବାରୁ ଜାମଗୁଣ୍ଡ ନାଳ ପାର ରହାଇ �ବିାକୁ 
ପଡ଼ଥିାଏ। ଏହାର ପ୍ରତବିାଦ କର ିଗ୍ାମବାସୀ ଓ ପରବିାର 
ରଲାକମାରନ ତୁମ୍ା ବୁରାତାଲ ମଖୁ୍ୟ ରାସ୍ା ଅବରରାଧ 
କରଥିିରଲ। ପାତ୍ପରୁ ତହସଲିଦାର ଅମତି କୁମାର ନାୟକ 
ଓ ଜରଡା ପଲୁସି ଘଟଣାସ୍ଳରର ପହଞ୍ଚ ି ରଲାକମାନଙୁ୍ 
ବୁଝାଶଝୁା କରବିା ସହ କ୍ତପିରୂଣ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ରସତୁ 
ନମିତ୍ତାଣ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ରଦବା ପରର ରାସ୍ାରରାକ ହଟଥିିଲା। 
ପରର ପଲୁସି ଶବ ବ୍ୟବରଚ୍ଛଦ ନମିରନ୍ ପଠାଇଥିଲା।

ସ୍ଟୁକୁି ବଞ୍ାଇବାକୁ ଯାଇ ଓଲଟଲିା ବସ୍  ଜାମଗୁଣ୍ଡ ନାଳରେ ଭାସ ଜି ଯବୁକଙ୍କ ମତୁୃୟୁ

୩୦େୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ 
ଆହତ 

ଧରାସକାଟ,୨୩।୯(େମେି): ଜଲି୍ା 
ସମାଜ ମଙ୍ଳ ବଭିାଗ ଅଧିକାରୀ ସରୁରଖା 
ସନୁ୍ଦରୀ ମଲକି ଧରାରକାଟ ରଗାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ରକନ୍ଦ୍ରରର ପହଞ୍ଚ ି ଡାକ୍ର ଶଙ୍ର ନାରାୟଣ 
ରବରହରା ଉପସ୍ତିରିର ଦୁଇଟ ିଅକସରିଜନ୍  
ଏକାଗ୍ତା କରବିା ରମସନି (ଅକ୍ରିଜନ୍  
କନ୍ ରସରଣ୍ରେଟର) ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି 
ଏ ସମ୍ପକତ୍ତରର ଜଲି୍ାସ୍ରର ସଂର�ାଜକ 
ରଦବବ୍ରତ ମହାନ୍ ି ସମ୍ପ୍ରତ ି ରକାଭଡିର 
ତୃତୀୟ ଲହର ଆଗମନ ସମୟରର ଏହ ି ଅକ୍ରିଜନ ରମସନି କପିର ି ରକାଭଡି 
ଆକ୍ରାନ୍ଙ୍ ପାଇଁ ଜୀବନ ଔଷଧ ପାଲଟବି ଏବଂ ଘରର ଘରର ନରିଜ କପିର ି

ଅମ୍ଳଜାନ ରମସନିର ସରଳୀକରଣ 
ଭାରବ ଉପର�ାଗ ରହାଇପାରବି 
ରସ ସମ୍ପକତ୍ତରର ବସୃି୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିରଲଫ ଏହ ି ଅବସରରର 
ଧରାରକାଟ ଶଶି ୁ ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଅଧିକାରୀ ଡାଳମ୍ି ନାଇକ ଏବଂ ସପୁର 
ଭାଇଜର ସବତିା ସାବତ, ବପିଏିମ 
ଜଜତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ ସରମତ ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ 
ଊର୍ଦ୍ତ୍ତ ଅଙ୍ନବାଡ଼,ି ଏଏନଏମ ଉପସ୍ତି 

ଥିରଲଫ ଏହ ି ଅବସରରର ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳରର ବାଲ୍ୟବବିାହକୁ ରରାକବିା ଓ 
ଭୃଣ ହତ୍ୟା ରରାକବିାର ସଫଳ ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ଉପରଦଶ ରଦଇଥିରଲ। 

ବ ଜିରଜପ ଜି ପକ୍ଷେୁ ରସବା 
ସପ୍ାହ ପାଳ ଜିତ

ହଞି୍ଜଳିକିାଟୁ,୨୩।୯(େମେି): ବରିଜପ ି ପକ୍ରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ 
୭୧ତମ ଜନ୍ମ ଦବିସ ଅବସରରର ରସବା ସପ୍ାହ ପାଳନ 
କରା�ାଇଛ।ି ସକିରି ି ବରିଜପ ି ମଣ୍ଡଳ ସଭାରନତ୍ୀ ରଶ୍ମତିା 
ରବରହରାଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରର ରସବା ସପ୍ାହ କା�ତ୍ତ୍ୟକ୍ରମକୁ ପବୂତ୍ତତନ 
ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତ ି ରଦବାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାବରର 
ର�ାଗରଦଇ ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। ସମସ୍ କା�ତ୍ତ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସ୍ାନୀୟ 
ପାଟଣାସାହ ି ସ୍ତି ଶ୍ରୀଲକ୍ଷୀ ନୃସଂିହ ମନ୍ଦରିକୁ �ାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରମାଦଙି୍ ସସୁ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ, ଦୀଘତ୍ତ ନରିାମୟ ଜୀବନ କାମନା କର ି
ପ୍ରାଥତ୍ତନା କରଥିିରଲ। ପରର ସମରସ୍ ସ୍ାନୀୟ ସରକାରୀ ଉପଖଣ୍ଡ 
�କିତି୍ାଳୟ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ରରର ପହଞ୍ଚ ିସମସ୍ ରରାଗୀଙୁ୍ ଫଳ ବଣ୍ନ 
କରଥିିରଲ। ପରର ସ୍ାନୀୟ ଟୀକା ରକନ୍ଦ୍ର ପରଦିଶତ୍ତନ କରବିା ସହ 
କରରାନା ର�ାର୍ାମାନଙୁ୍ ସାକ୍ାତ କର ି ରସମାନଙୁ୍ ଉତ୍ାହତି 
କରବିା ସହ ରସଠାରର ମାସ୍ ବଣ୍ନ କରଥିିରଲ। ଆସନ୍ା ଦନିରର 
ଗଣ୍ଡଳା ମଣ୍ଡଳ, କାଞ୍ଚରୁୁ ମଣ୍ଡଳ, ରଶରଗଡ଼଼ ମଣ୍ଡଳ, ହଞି୍ଜଳି ିମଣ୍ଡଳ, 
ଧବଳପରୁ ମଣ୍ଡଳରର ସରଫଇ, କରରାନା ର�ାର୍ାମାନଙୁ୍ 
ସାମ୍ାନତି କରା�ବି ପାଇଁ ନଷି୍ର୍ ି ନଆି�ାଇଅଛ ି ରବାଲ ି ବରିଜପ ି
ବରଷି୍ ରନତା ରଦବାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ କହଛିନ୍।ି ଉକ୍ କା�ତ୍ତ୍ୟକ୍ରମରର 
ବରିଜପ ିକାଞ୍ଚରୁୁ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତ ିରାମକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍,ି ବରଷି୍ ରନତା 
ଜୟରାମ ସ୍ୱାଇଁ, ରଶରଗଡ଼଼ ବରିଜପ ି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତ ି ରାମକୃଷ୍ଣ 
ପାତ୍, ହଞି୍ଜଳିକିାଟୁ ନଗର ଓବସି ି ରମାର୍ତ୍ତା ସଭାପତ ି ସମିାଞ୍ଚଳ 
ନାହାକ, ବାସରୁଦବ ପଣ୍ଡତି, ରୀନା ରଗୌଡ଼, ଲଙି୍ରାଜ ରଗୌଡ଼, 
ସଶୁାନ୍ ରସଠୀ ସହର�ାଗ କରଥିିରଲ।

ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରଭାଟେ ତାଲଜିକା 
ପ୍ରସୁ୍ତ ଜି କମ୍ମଶାଳା

ସୋରଡା,୨୩।୯(େମେି): ରସାରଡା ବ୍କ ସଭାଗହୃ ଠାରର 
ଆଗାମୀ ତ୍ସି୍ରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନବିତ୍ତା�ନ ପାଇଁ �ୂଡାନ୍ ରଭାଟର 
ତାଲକିା ପ୍ରସୁ୍ତ ପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ଆପ୍  ମାଧ୍ୟମରର ଏକ କମତ୍ତଶାଳା 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇ�ାଇଛ।ି ଏଥିରର ବ୍କର ୧୩୯ ଜଣ ବଏିଲଓ 
ଅଂଶଗ୍ହଣ କର ି ରଭାଟର ତାଲକିା ସଂରଶାଧନ, ସଂର�ାଗ ଓ 
�ୂଡାନ୍ ତାଲକିା ପ୍ରସୁ୍ତ ିସମ୍ପକତ୍ତରର ବୁଝଥିିରଲ। ଏହ ିଆପ୍  ବ୍ୟବହାର 
କରବିା ସହ ନଭୁିତ୍ତଲ ତାଲକିା ପ୍ରସୁ୍ତ ିପାଇଁ ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର 
ଦାୟତି୍ୱରର ଥିବା ଦୁଗତ୍ତା ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଏହାକୁ ଆରୟାଜନ କରଥିିରଲ। 
ଏହ ିକା�ତ୍ତ୍ୟକ୍ରମରର ଏବଡିଓି ସଞ୍ଜୀବ ରାଜ୍  ରସନାପତ ିଉପସ୍ତି ରହ ି
ତାଲକିା ପ୍ରସୁ୍ତରି କା�ତ୍ତ୍ୟକାରତିା ସମ୍ପକତ୍ତରର ଆରଲା�ନା କରଥିିରଲ।

କ ବିେୂ ର୍ଯ ୍ୟନ ଗ ର , ୨ ୩ । ୯ ( େ ମ ିେ ) : 
କବସି�ୂତ୍ତ୍ୟନଗର ଏନ୍ ଏସ ି ଅବସରପ୍ରାପ୍ 
କମତ୍ତ�ାରୀଙୁ୍ ଦୀଘତ୍ତ ପାଞ୍ଚ ମାସର ରପନସନ 
ମଳି ି ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରପନସନ ମଳି ି
ନଥିବାରୁ ରସମାରନ ବହୁ ଅସବୁଧିାରର 
କାଳାତପିାତ କରୁଛନ୍।ି ଗତ ରମ’ ମାସଠାରୁ 
ରପନସନ ମଳିନିାହ ିଁ। ପବୂତ୍ତ ବରକୟା ଟଙ୍ା, 
ଗ୍ା�ୁଆଟ ିଟଙ୍ା, ଲଭିସାରଲରୀ ଟଙ୍ା ଅଭାବ 
ଦଶତ୍ତାଇ ଦଆି�ାଉନ ଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ 
କମତ୍ତ�ାରୀମାରନ ଅଭରି�ାଗ କରଛିନ୍।ି 
ସପ୍ମ ରବତନ କମଶିନ ପ୍ରକାରର ରପନସନ 
ରଦବା ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍ ଦୁଇବଷତ୍ତ ରହଲା 
ନରିର୍ତ୍ତଶ ଥିରଲ ବ ି ଆଜ ି ସରୁ୍ା ରସମାନଙୁ୍ 

ଦଆି�ାଉନାହ ିଁ। ଏରନଇ ଜଲି୍ାପାଳ, 
ଏଡଏିମ, ଇଓଙ୍ ବାରମା୍ର ଜଣାଇ 
ରସମାରନ ଅସହାୟ ରହାଇପଡ଼ରିଲଣ।ି 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ କମତ୍ତ�ାରୀ ସଂଘ ସଭାପତ ି
କୃଷ୍ଣ�ନ୍ଦ୍ର କର, ସରୁରନ୍ଦ୍ର ନାଥ ରବରହରା, 
ବଜିୟ ସାହୁ, ରଗାପୀନାଥ ସାହୁ, ରରମଶ �ନ୍ଦ୍ର 
ର�ୌଧରୁୀ, ଦୁର�ତ୍ତ୍ୟାଧନ ନାୟକ, ଦୁଗତ୍ତାପ୍ରସାଦ 
ସାହୁ, ଉମା �ରଣ ରଥ, ବଜିୟ କୁମାର, 
ସାହୁ, ହାଡୁବନୁ୍ କର ସରମତ ୨୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ତ୍ତ 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ କମତ୍ତ�ାରୀ ଏହ ି ଅଭରି�ାଗ 
କରଛିନ୍।ି ଶୀଘ୍ର ନ ମଳିରିଲ ଆଗାମୀ ଦନିରର 
ଅନରି୍୍ତିଷ୍ଟ କାଳ ଧାରଣା ବସବିାକୁ ସଂଘ 
ନଷି୍ର୍ ି ରନଇଥିବା ରସମାରନ ଜଣାଇଛନ୍।ି

ସବଗନୁଆି୍ଡ଼ା,୨୩।୯(େମେି): ସ୍ାନୀୟ 
ବ୍କ ଅନ୍ଗତ୍ତତ ସାଙୁ୍ଡା ସ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ 
ମନ୍ଦରି ପରସିରରର ରବଗନୁଆିପଡ଼ା ଶାଖା 
ସଂ�କୁ୍ କଷିାନ ରମାର୍ତ୍ତ ପକ୍ରୁ ଆସନ୍ା ୨୭ 
ତାରଖିରର ରହବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ 
ସଫଳ କରବିା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ରବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇ�ାଇଛ।ି ଏଥିସହତି ଶ୍ରମକି, 
କୃଷକ, କୃଷ ି ଶ୍ରମକି, ଆଦବିାସୀ, ଦଳତି, 
�ବୁ ଛାତ୍, ଶକି୍କ, କମତ୍ତ�ାରୀ, ବୁର୍ଜିୀବୀ 
ରସମାନଙ୍ ଅଧିକାର ଓ ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟା 
ବଷିୟରର ଉପସ୍ତି �ାଷୀ ରନତାମାରନ 
ଆରଲା�ନା କରଥିିରଲ। ଏଥିସହତି 

କୃଷକମାନଙ୍ ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପକତ୍ତରର 
ମଧ୍ୟ ବଷିଦ ଭାବରର ଆରଲା�ନା 
ରହାଇଥିଲା। ସଭାପତ ି ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତାରର ଆରୟାଜତି ରବୈଠକରର 
ଋଷକୁିଲ୍ୟା ରୟତ ମହାସଭାର ବଜିୟ ସ୍ୱାଇଁ, 
ଜଲି୍ା ଉପସଭାପତ ିତଥା ବରଷି୍ କମ୍ୁୟନଷି୍ଟ 
ରନତା ରଙ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ଓଡ଼ଶିା କୃଷକ 
ସଭା ପକ୍ରୁ ପ.ି ହରକୃିଷ୍ଣ ରରଡ,ି ଲକ୍ଷଣ 
ସ୍ୱାଇଁ, ନାରାୟଣ ରସଠୀ, ଜୟକୃଷ୍ଣ ନାହକ, 
ଅରୁପାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦୂତୀକୃଷ୍ଣ ସାମଲ 
ସରମତ ବହୁ କୃଷକ ରନତା ଓ କୃଷକମାରନ 
ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 

ଅବସେପ୍ରାପ୍ କମ୍ମଚାେୀଙୁ୍କ 
ମ ଜିଳ ଜିନ ଜି ୫ ମାସେ ରପନ୍ ସନ୍  

ସଂଯକୁ୍ତ କ ଜିଷାନ ରମାର୍୍ମାେ ପ୍ରସୁ୍ତ ଜି ରବୈଠକ

ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ଜି ରକନ୍ଦ୍ରରେ ପେ ଜିପଷୁ୍ ଜି ମାସ ପାଳନ

ଭଞ୍ଜନଗେଶେ 
ମାତଶିଲ ଲୁଶଟୋ ରମାବାଇଲ୍  ର�ାକାନେୁ ଲୁଟ୍ 

ଶଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟଶକନ୍ଦ୍ରକୁ ଅକ୍ଶିଜନ୍  କନ୍ ଶେଶଟ୍ରେଟେ ପ୍ରଦାନ
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55ଶକୁ୍ରବାର, ୨୪ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୨୩ା୯(େମେି): ଗାଡ ି ଚ�ାର କମି୍ା 
ମଟର ସାଇକଲ ନୁଚେଁ, ବାବୁ ଜଣକ ଚେଉଛନ୍ ି
ସାଇକଲ ଚ�ାର। ଏଚବକାର ଚ�ାର ନୁେନ୍।ି 
ବେୁ ପବୂ୍ବରୁ ସେରର ବଭିନି୍ନ ଥାନାଚର ମାମଲା 
ରେଛି ି ଏୋଙ୍କ ନାମଚର। ଚେଖିବାକୁ ବେୁତ 
ଶାନ୍ ସ୍ୱଭାବର ମଣଷି। କମ୍  କୁେନ୍ ିଅଧିକ କାମ 
କରନ୍।ି କାମ ମାଚନ ଚେଳ ପଡ଼ଆି, ଚୋଚଟଲ, 
ଏବଂ ଗେଳ ି ସ୍ାନକୁ ଯାଇ ଚସଠାରୁ ଅତ ି ସନୁ୍ଦର 
ଭାଚବ ବନିା �ନି୍ାଚର ସାଇକଲ୍ ଗଡୁକୁି ଚ�ାର ି
କର ି ଚନଇଯାଆନ୍।ି ଚସ ଚେଉଛନ୍ ି ବଡବଜାର 
ଅଞ୍ଚଳର ରାଚଜଶ ପାତ୍ର। ସାଇକଲ ଚ�ାରାଇ 
ଚନଇ ଘଚର ରେନ୍।ି ତାୋକୁ ସଚୁଯାଗ ଚେଖି 
ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ େରାପ କେ ି ଚଲାକଙୁ୍କ ଅତ ି କମ୍  
ୋମଚର ବକି୍ ି କରେିଅିନ୍।ି ଚବଶ୍  କଛି ି େନି 
ଚେଲା ଚବୈେଥ୍ୟନାଥପରୁ ଥାନାଚର ଏେପିର ି
ବାରମା୍ର ସାଇକଲ ଚ�ାର ି ଅଭଚିଯାଗ ଆସବିା 
ପଚର ପଲୁସି ଚକୌଣସ ି ପ୍ରକାଚର ଉେଥ୍ୟମ କର ି
ସାଇକଲ ଚ�ାର ି କରୁଥିବା ଚବଚଳ ରାଚଜଶକୁ 

କାବୁ କରଚିନଇଥିଚଲ। ତା’ଠାରୁ ବର୍୍ବମାନ 
ପଯ୍ବଥ୍ୟନ୍ ୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ବ ୋମକିା ସାଇକଲ ଉର୍ାର 
ଚୋଇଛ।ି ପ୍ରଚତଥ୍ୟକ ସାଇକଲର ୋମ୍  ୧୦ 
େଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଚେବ। ଚସଗଡୁକୁି 
ମାତ୍ର ୫ ଶେ ଏବଂ େଜାର 
ଟଙ୍କାଚର ବକି୍ ିକର ିବଥ୍ୟବସାୟ 
�ଲାଇଥିଲା ରାଚଜଶ। ଏଚବ 
ପଲୁସି ୋବୁଡଚର ପଡ଼ବିା 
ପଚର ଚଗାଟଏି ପଚର ଚଗାଟଏି 
ଚ�ାର ି ସାଇକଲ ରାଚଜଶଙ୍କ 
ନକିଟରୁ ଉର୍ାର ଚେଉଛ।ି 
ପଲୁସି ରାଚଜଶଙ୍କଠାରୁ ଆେୁର ି
ଅଧିକ ସାଇଚକଲ ଉର୍ାର କରବିା ପାଇଁ ପ�ରା 
ଉ�ରା ଜାର ିରଖିଛ।ି ରାଚଜଶଙ୍କ ସଚମତ ତାଙ୍କ 
ପତ୍ନୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପଲୁସି ଥାନାଚର ରଖି ପ�ରା 
ଉ�ରା �ଲାଇଛ।ି ରାଚଜଶ ପବୂ୍ବରୁ ଅଚନକ ଥର 
ସାଇକଲ ଚ�ାର ି କର ି ଚଜଲ ଯାଇ ଜାମନିଚର 
ଆସଛି।ି ସାଇକଲ ଚ�ାର ି ଏକ ବଡ ଅପରାଧ 

ଚବାଲ ି ଚଲାକ ନ ଭାବବିା ସେ େଜଚିଲ ମଧ୍ୟ 
ଥାନାଚର ଏତଲା ଚେଉନଥିଚଲ। ବର୍୍ବମାନ କନୁି୍ 
ସାଇକଲ ଗଡୁକିର ୋମ୍  ୧୦ େଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍୍ବ 
ଚୋଇଥିବା ଚଯାଗୁଁ ଚଲାଚକ ବାଧ୍ୟ ଚୋଇ ଥାନାଚର 
ଅଭଚିଯାଗ କରୁଛନ୍।ି ସ�ୂନାଚଯାଗଥ୍ୟ ଚଯ, ଚବଶ୍  
କଛି ି େନି ଚେଲା ରାଚଜଶ ସାଇକଲ ଚ�ାର ି
କରୁଥିଚଲ ମଧ୍ୟ ଥାନାଚର ଏତଲା ଚେଉନଥିଲା। 

ଚଲାଚକ ସକାଳୁ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ 

ସମୟଚର ସାଇକଲ �ଲାଉଛନ୍ ିଏବଂ 
ତାୋ ପଣୁ ି ୋମନୀ ସାଇକଲ। ଏୋକୁ 

ନଜରଚର ରଖି ରାଚଜଶ ବ୍ରହ୍ମପରୁ ସେରର 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରୁ ଏେପିର ି ୩୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ବ ସାଇକଲ୍  
ଚ�ାର ି କରଥିିଲା। ବଭିନି୍ନ ଥାନାଚର ଏ ଚନଇ 
ମାମଲା ରୁଜୁ ଚେବା ପଚର ଚବୈେଥ୍ୟନାଥପରୁ 
ଥାନା ପଲୁସି ପବୂ୍ବ ଚରକଡ୍ବକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ି

ରାଚଜଶକୁ ଗତକାଲ ିଧରଥିିଲା। ପ�ରା ଉ�ରା 
ପଚର କଛି ିସାଇକଲ ଉର୍ାର ଚୋଇଥିବା ଚବଚଳ 
ଆେୁର ି କଛି ି ଠକିଣା ମଳିଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଚ�ାର ି ସାଇକଲ ଗଡୁକୁି ରାଚଜଶ ସାନଚେମଣୁ୍ ି
ବ୍ଲକ ଆଡପଡ଼ା ଗ୍ାମର ଏକ ଚୋଚଟଲ୍  ମାଲକି 
ପତିାମ୍ର ପ୍ରଧାନଙୁ୍କ ବକି୍ ି କରୁଥିବା ପଲୁସିକୁ 
କେବିା ପଚର ପତିାମ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଚସଠାରୁ 
୬ଟ ିସାଇକଲ ଉର୍ାର କରଛି।ି ପତିାମ୍ର ଚ�ାର ି

ସାଇକଲ ଗଡୁକି ରାଚଜଶଙ୍କଠାରୁ କଣି ି ଅନଥ୍ୟ 
ଚଲାକଙୁ୍କ ବକି୍ ି କରଥିିବା ପଲୁସି ନକିଟଚର 
ସ୍ୱନୀକାର ମଧ୍ୟ କରଛି।ି ପତିାମ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ 
ପତ୍ନୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପଲୁସି ଅଟକ ରଖି ପ�ରା ଉ�ରା 
�ଲାଇଛ।ି ସାଇଚକଲ ଚ�ାର ଧରାପଡ଼ବିା ପଚର 
ଏଚବ ଉକ୍ତ ସାଇକଲ ମାଲକିମାଚନ ନଜି ନଜି 
ସାଇକଲ �ହି୍ବିାକୁ ଥାନାକୁ ଆସଛୁନ୍।ି 

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି): ବ୍ରହ୍ମପରୁ 
ସେରର ନାଳ, ରାସ୍ା ସମସଥ୍ୟା େୂରଚେବ। 
ଲାଇଚବ୍ରରନୀ, କଲଥ୍ୟାଣ ମଣ୍ପ ଓ ଚଶୌ�ାଳୟ 
ଆେ ିନୂତନ ଭାଚବ ନମି୍ବାଣ ଚେବ। ଏଚନଇ 
ଅଣ୍ା ଭଡ଼ିଛି ି ବ୍ରହ୍ମପରୁ ମୋନଗର ନଗିମ। 
ଭରି୍ଭୂିମ ି ସେୃୁଢ କରବିା ଉପଚର ନଗିମ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଚେଇଛ।ି ୧୮୦ଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ 
ୋତକୁ ଚନବା ସେ ପ୍ରମେୁ ସମସଥ୍ୟା ସମାଧାନ 
କରବିାକୁ ନଷି୍ପର୍ ି ଚୋଇଛ।ି ଏଥିନଚିମନ୍ 
୩୧ଚକାଟ ି ୭୧ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା େର୍୍ବ ଚେବ। 
ପ୍ରକଳ୍ପର ନକ୍ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତ ଚୋଇଛ।ି 

ସେରର ମେୁଥ୍ୟ ରାସ୍ା ସଚମତ ଗଳ ି
କନ୍ଦଚିର ଥିବା ରାସ୍ା ନାଳ ସମସଥ୍ୟା 
େୂରନୀଭୂତ କରବିାକୁ ଆଚଗଇ ଆସଛି ି
ବଏିମ୍ ସ।ି ଚସେଭିଳ ି ସ୍ୱଛତାକୁ େୃଷ୍ଚିର 

ରଖି ବେୁ ସାେଚିର ଚଶୌ�ାଳୟ ନମି୍ବାଣ 
କରବିାକୁ ବଏିମ୍ ସ ି ନଷି୍ପର୍ ି ଚନଇଛ।ି 
ମୋନଗର ନଗିମ ପକ୍ଷରୁ ୋତକୁ 
ନଆିଯାଇଥିବା କାମ ମଧ୍ୟଚର ଶାନ୍ ି ନଗର 
୫ମ ଗଳ ି ଓ ତୃପ୍ ି ନଗର, ଲକ୍ଷନୀ ବେିାର 
୧ମ ଓ ୪ଥ୍ବ ଗଳ,ି େରଡ଼ିାେଣ୍ ି େରଜିନ 
ସାେ,ି େଣ୍ାସ ି ସାେ,ି ଲକ୍ଷନୀ ନୃସଂିେ ସାେ,ି 
ତାରଣିନୀ ବେିାର ମେୁଥ୍ୟ ଗଳ,ି ଶ୍ରମକି ନଗର,  
ରଘନୁାଥ ନଗର ସଚମତ ଆମ୍ପଆୁ, 
ଲାଞ୍ପିଲ୍ନୀ ସେତି ସମଗ୍ ସେରର ମେୁଥ୍ୟ 
ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଗଳକିନ୍ଦ ି ରାସ୍ା ଓ ନାଳ ରେଛି।ି 

ଚସଗଡ଼ୁକିର ନମି୍ବାଣ ନମିଚନ୍ ନକ୍ା ପ୍ରସୁ୍ତ 
ଚୋଇଛ।ି 

ରାସ୍ା ଓ ନାଳ କାଯ୍ବଥ୍ୟ ନମି୍ବାଣ ପାଇଁ 
ତାଲକିା ପ୍ରକାଶତି ଚୋଇଛ।ି େନୀଘ୍ବ େନିରୁ 
ଚୋଇ ଆସଥୁିବା ୋବ ି ି ସମେୂ ବର୍୍ବମାନ 
ପରୂଣ ଚେବ। ସେରର ଉନ୍ନତନୀକରଣଚର 
ଚଘାଷତି ଚୋଇଥିବା ଏେ ି ପ୍ରକଳ୍ପଗଡ଼ୁକି 
ଅଧା ସମସଥ୍ୟା େୂର କରବି ଚବାଲ ି ବଏିମ୍ ସ ି
ପକ୍ଷରୁ କୁୋଯାଇଛ।ି ଶ୍ରନୀରାମନଗର ଶଶି ୁ
ଚେଳପଡ଼ଆିଚର ପାଚ�ର ିନମି୍ବାଣ କରାଯବି। 
ସାନବଜାର ଛକ ଠାରୁ ବଡ଼ ବଜାର ପଯ୍ବଥ୍ୟନ୍ 
େ୍ାଇଟ୍  ଚଲନ୍ ର ନମି୍ବାଣ ଚେବ। ପରୂ୍୍ବବାସନୀ 
ସାେ ି ସଚମତ ସେରର ଅନଥ୍ୟାନଥ୍ୟ ପ୍ରମେୁ 
ଅଞ୍ଚଳଚର ଚଶୌ�ାଳୟ ନମି୍ବାଣ ଚେବ। 
କଛି ି ସାେଚିର ଭାଙ୍ି ଯାଇଥିବା ଚଶୌ�ାଳୟ 

ଗଡ଼ୁକିର ମଧ୍ୟ ପନୁଃନମି୍ବାଣ କରାଯବିା  
ସେ ମରାମତ ି କରାଯବି। ଏେ ି ପ୍ରକଳ୍ପ  
କାମ ଆରମ୍ଭ ଚେବାକୁ ବର୍୍ବମାନ ଚଟଣ୍ର 
ପ୍ରକ୍ୟିା �ାଲଛି।ି 

ଏଗ୍ଚିମଣ୍ ପଚର କାମ ଆରମ୍ଭ ଚେବ 
ଚବାଲ ିମୋନଗର ନଗିମ ଆୟକୁ୍ତ ସଚିର୍ଶଦ୍ର 
ବଳରିାମ ଚବାନ୍ଦର କେଛିନ୍।ି ଏେ ି
କାଯ୍ବଥ୍ୟଗଡ଼ୁକୁି ଆଗାମନୀ ୯୦େନି ମଧ୍ୟଚର 
ସାରବିାକୁ ଲକ୍ଷଥ୍ୟ ରୋଯାଇଛ।ି �ଳତିବଷ୍ବର 
ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନମଳୂକ କାଯ୍ବଥ୍ୟକ୍ମ ମଧ୍ୟଚର 
ଏୋକୁ ଚମଗା ୱାକ୍ବ ଭାଚବ ଗ୍େଣ 
କରାଯାଇଛ।ି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଚେଖି ସମୟସନୀମା 
ଧାଯ୍ବଥ୍ୟ ଚେବ। ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୋଇଥିଚଲ କଛି ି
େନି ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗବି ଚବାଲ ିବଏିମ୍ ସ ି
ପକ୍ଷରୁ କୁୋଯାଇଛ।ି 

ସହରରର ସଦୃୁଢ଼ ରହବ ରାସ୍ା, ନାଳ ଓ ର�ାଠା
୧୮୦ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ୍ାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେବ ୩୧ସକାଟ ି୭୧ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା

ପଲୁସି୍  ଜାଲରର ଧରାପଡ଼ଲିା ସାଇକଲ ର�ାର
୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସାଇକଲ୍  ଜବତ

ଦୁଇ ଦମ୍ପତ ିଥାନାସର ଅଟକ
େଜାର ଟଙ୍ାସର ବକୁିଥିସଲ ଦାମୀ ୋଇକଲ 

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୨୩ା୯(େମେି): େୁଇ େନି ପଚୂବ୍ବ ବ୍ରହ୍ମପରୁ 
ପଲୁସି ଜଲି୍ାଚର କାଯ୍ବଥ୍ୟରତ କନଚଷ୍ବଳ ଜଗନ୍ନାଥ 
ପ୍ରଧାନ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ାଚର ଅଚ�ତ ଚୋଇ ଲାଞ୍ପିଲ୍ନୀ 
ଜାତନୀୟ ରାଜପଥରୁ ଉର୍ାର ଘଟଣାକୁ ଇତ ି ମଧ୍ୟଚର 
୭୨ ଘଣ୍ା ବତିଯିାଇଛ।ି ଚତଚବ ଘଟଣା କପିର ିଚେଲା 
ଚସ ଚନଇ ପଲୁସି ବର୍୍ବମାନ ଯାଏଁ ଚକୌଣସ ି ସରୁାକ 
ପାଇ ପାରୁନାେ ିଁ। 

ଚବୈେଥ୍ୟନାଥପରୁ ଥାନା ଅଧିକାରନୀ ରାମ 
କୁମାର ମମୁୁ୍ବ, ଏସଡପିଓି ବଷୁି୍ ପ୍ରସାେ ପତ ି ଏବଂ 
ଟାଉନ୍  ଥାନା ଅଧିକାରନୀ ସଚୁରଶ ତ୍ରପିାଠନୀ ଘଟଣାର 
ତେନ୍ �ଲାଇଛନ୍।ି ସସିଟିଭି ି ଫୁଚଟଜ୍  ଚେଉ 
କମି୍ା ଅନଥ୍ୟ ଚକୌଣସ ି ସତୂ୍ରରୁ ପଲୁସି ସ୍ପଷ୍ �ତି୍ର ବାର ି
ପାରୁନାେ ିଁ। ଆଜ ି ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଏସ୍ ପ ି ପନିାକ ମଶି୍ର 
ନଚିଜ ଘଟଣାସ୍ଳକୁ ଯାଇ ତେନ୍ କରଛିନ୍।ି ରକ୍ତାକ୍ତ 
ଅବସ୍ାଚର ରାସ୍ା ଉପଚର େନୀଘ୍ବ ସମୟ ପଡ଼ବିା ପଚର 
ପଲୁସି ଜଗନ୍ନାଥଙୁ୍କ ଉର୍ାର କରଥିିବା ଘଟଣାକୁ ଏସ୍ ପ ି
ଗରୁୁତର ଭାଚବ ଚନଇଛନ୍।ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚ�ତା 
ଚଫରବିା ପଚର ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ବି ଚବାଲ ି
କୁୋଯାଇଛ।ି ଅନଥ୍ୟ ପକ୍ଷଚର ଆେତ କନଚଷ୍ବଳ ଏକ 
ଘଚରାଇ େସ୍ ପଟିାଲ୍ ଚର �କିତି୍ତି ଚେଉଥିବା ଚବଚଳ 

୩ େନି ଚେଲାଣ ି କନୁି୍ ତାଙ୍କର ଚ�ତା ଚଫରନି।ି 
ତାଙ୍କ ମଣୁ୍ ଏବଂ ଛାତଚିର ପାଣ ିଜମ ିରେଥିିବା ଚନଇ 
ଚସଠାକାର ଡାକ୍ତରମାଚନ ଆଜ ିସ�ୂନା ଚେଇଛନ୍।ି 

ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଏବଂ ୋତର କ�ଟ ିମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ ିଯାଇଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ମଣୁ୍ ଭତିଚର ଚସପର ିଗଭନୀର ଆଘାତ 
ନ ଚେଚଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମେୁଁଚର ଜବରେସ୍ ଆଘାତ 
ଲାଗଛି।ି ମେୁଁ ସାରା ଷ୍ଚି୍  ପଡ଼ଛି।ି ସାମାନଥ୍ୟ ସସୁ୍ 
ଚେବା ପଚର ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଚସ େ ିଁ କେପିାରଚିବ। 
ପଚର ଏୋ ଆକ୍ମଣ ନା େୁଘ୍ବଟଣା ତାୋ ସ୍ପଷ୍ ଚେବ। 

ସ�ୂନାଚଯାଗଥ୍ୟ ଚଯ, ନଜି ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାର୍ 
କରବିା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନଜି ଗାଁ ଚକ.ନୂଆଗାଁ ଥାନା 
ଅନ୍ଗ୍ବତ ତଣ୍ପିରୁ ଗ୍ାମକୁ ଯାଇଥିଚଲ। ଚସଠାଚର 
ଚସ ଶ୍ରାର୍ ସାର ି ଡୁଥ୍ୟଟଚିର ଜଏନ୍  କରବିା ପାଇଁ 
ମଙ୍ଳବାର ରାତଚିର ବାଇକ୍  ଚଯାଚଗ ଆମ୍ପଆୁ 
ରଜିଭ୍ବକୁ ଚଫରୁଥିଚଲ। ଏେ ି ସମୟଚର ସ୍ାନନୀୟ 
ଲାଞ୍ପିଲ୍ନୀ ଜାତନୀୟ ରାଜପଥ ବାବାଜନୀ ଢାବା 
ନକିଟଚର ଚକୌଣସ ି କାରଣବଶତଃ ଚସ ରକ୍ତାକ୍ତ 
ଚୋଇ ଜାତନୀୟ ରାଜପଥ ଉପଚର ପଡ଼ ି ରେଥିିଚଲ। 
ଚଭାରରୁ ସ୍ାନନୀୟ ଚଲାକଙ୍କଠାରୁ େବର ପାଇ 
ପଲୁସି ଚସଠାଚର ପେଞ୍ଚ ି ତାଙୁ୍କ ଉର୍ାର କରଥିିଲା।  
ଏମ୍ ଚକସଜିଚିର ପ୍ରାଥମକି �କିତି୍ା ପଚର ସଙ୍କଟାପନ୍ନ 
ଅବସ୍ାଚର ତାଙୁ୍କ ଭୁବଚନଶ୍ୱରର ଏକ ଘଚରାଇ 
େସ୍ ପଟିାଲ୍ କୁ ସ୍ାନାନ୍ର କରାଯାଇଛ।ି 

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୨୩ା୯(େମେି): ବେୁ�ର୍୍ଚିତ 
ଆସକିା ବଧିାନସଭା କଂଚଗ୍ସ ପ୍ରାଥ୍ବନୀ 
ମଚନାଜ ଚଜନା େତଥ୍ୟା ମାମଲାର ମେୁଥ୍ୟ 
ଅଭଯିକୁ୍ତ କୁୋଯାଉଥିବା ସନୁନୀଲ ନାୋକ 
ଓରଫ ସଲୁତାନ୍ ଙୁ୍କ ଆଜ ି ୋଇଚକାଟ୍ବରୁ 
ଜାମନି ମଳିଛି।ି 

ପବୂ୍ବରୁ ଏେ ି ମାମଲାଚର ମେୁଥ୍ୟ 
ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରନୀ କୁୋଯାଉଥିବା ଭାଲୁ ସାେୁଙୁ୍କ 
ଜୁନ୍  ମାସଚର ଜାମନି ମ ିଳିସିାରଛି।ି ଚସ 
ପାଚରାଲ୍ ଚର ରେଥିିବା ଚବଚଳ େ ିଁ ତାଙ୍କର 
ନୟିମତି ଜାମନି ଚୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜ ି
ସଲୁତାନଙୁ୍କ ୋଇଚକାଟ୍ବରୁ ଜାମନି ମଳିଥିିବା 
ଚନଇ ତାଙ୍କ ଓକଲି ଚଜଥ୍ୟାତମି୍ବୟନୀ ସାେୁ 
ଏବଂ ସେଚଯାଗନୀ ଯବୁ ଆଇନଜନୀବନୀ ସଜୁତି 
ପଟ୍ଟନାୟକ ସ�ୂନା ଚେଇଛନ୍।ି ଏେ ି େୁଇ 
ଜଣଙୁ୍କ ଜାମନି ମଳିବିା ପଚର ମଚନାଜ 
େତଥ୍ୟା ଘଟଣାଚର ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଚଜଲଚର ଥିବା 
ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଶଙ୍କର ରାଉତ, କାର୍୍ଚିକ 
ନାୋକ, ଶବିରାମ ଚବଚେରା, େୃଷଚିକଶ 
ପାତ୍ର, ଗଚଶଶ ନାୟକ ପ୍ରମେୁ ଅନଥ୍ୟ ୬ଜଣ 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ଜାମନି ଅଚପକ୍ଷାଚର ରେଛିନ୍।ି 
ଉପଚରାକ୍ତ ସମସ୍ ଅଭଯିକୁ୍ତ ୋଇଚକାଟ୍ବଙ୍କ 
ଦ୍ାରସ୍ ଚୋଇଥିଚଲ ମଧ୍ୟ ଚକବଳ ଭାଲୁ 
ଏବଂ ସଲୁତାନ୍  େ ିଁ ଜାମନି ପାଇଛନ୍।ି 
ସ�ୂନାଚଯାଗଥ୍ୟ ଚଯ, ୨୦୧୯ ଚମ’ ୨୨ 

ତାରେି ରାତ ି ୮ଟାଚର ମଚନାଜ ଚଜନା 
ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେଚଯାଗନୀ ଅନନୀଲ ସ୍ୱାଇଙୁଁ୍କ 
ସ୍ାନନୀୟ ଲାଞ୍ପିଲ୍ନୀ ବାଇପାସ୍  ନକିଟଚର 
ଆକ୍ମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଳଚର 
ମଚନାଜଙୁ୍କ ଗଳୁ ି କରାଯାଇଥିବା ସେ 
େୁବୃ୍ବର୍ମାଚନ େଣ୍ାଚର ନମି୍ବମ ଭାଚବ ୋଣ ି
ମତୁୃଥ୍ୟବତ୍  କରଥିବା ଚବଚଳ ଅନନୀଲ ଅଳ୍ପଚକ 
ଚସଠାରୁ ବର୍୍ଚି ଯାଇଥିଚଲ। ଘଟଣା ମେୁଥ୍ୟ 
ରାସ୍ା ଉପଚର ଚୋଇଥିବା ଚଯାଗୁଁ ତୁରନ୍ 
ପଲୁସି୍  େବର ପାଇଯାଇଥିଲା। 

ପଲୁସି ଘଟଣାସ୍ଳଚର ପେଞ୍ଚ ି
ମଚନାଜଙୁ୍କ ଚସଠାରୁ ଉର୍ାର କରବିା ସେ 
ଏମଚକସଜି ି ଚମଡକିାଲକୁ ପଠାଇଥିଲା। 
�କିତି୍ାଧିନ ଅବସ୍ାଚର ମଚନାଜଙ୍କ ମତୁୃଥ୍ୟ 
ଘଟଥିିଲା। ଏେ ିଘଟଣାଚର ପଲୁସିର ତେନ୍ 
ଆରମ୍ଭ ଚେବା ସେ ପଯ୍ବଥ୍ୟାୟକ୍ଚମ ପଲୁସି 
ଚଗାଟଏି ପଚର ଚଗାଟଏି ସମସ୍ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ 
ଗରିଫ କର ି ଚକାଟ୍ବ�ାଲାଣ କରଥିିଲା। 
ଏଚବ େୁଇ ଜଣ ଜାମନି ପାଇଛନ୍।ି  
ଏେ ି ମାମଲାଚର ପଲୁସି �ାଜ୍ବସଟି 
ଚକାଟ୍ବଚର ଚେଇ ସାରଥିିବା ଚବଚଳ ପ୍ରାୟ 
୩୦ଜଣଙୁ୍କ ସାକ୍ଷନୀ ତାଲକିାଚର ରଖିଛ।ି 
୫/୬ ଜଣଙ୍କ ବୟାନ ଚକାଟ୍ବଚର ଚରକଡ୍ବ 
ମଧ୍ୟ ଚୋଇ ସାରଛି।ି ଘଟଣାକୁ େୁଇ ବଷ୍ବରୁ 
ଊର୍ଦ୍୍ବ େନି ବତିଯିାଇଛ।ି

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୨୩ା୯(େମେି): ମେ ଭାଟକୁି 
ଚନଇ କୁସମୁ ି ଗ୍ାମଚର ଚୋଇଥିବା 
ବେୁ�ର୍୍ଚିତ ଡବଲ୍  ମଡ୍ବର ଘଟଣାର ଏକ 
ପାଟ୍ବଫାଇଲ୍  ମାମଲାର ରାୟ ଆଜ ି ଜଲି୍ା 
ଚକାଟ୍ବଚର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ଏଥିଚର 
ଉପଯକୁ୍ତ ସାକ୍ଷଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଜଲି୍ାଜଜ୍  
ଶଶକିାନ୍ ମଶି୍ର ଅଭଯିକୁ୍ତ ଏସ. ଚଗାବନି୍ଦ 
ଚରଡ୍ନୀ, ଏସ.ଚଗାପାଳ ପାତ୍ର ଏବଂ ସଏି�.
ଶ୍ରନୀନବିାସ ପାତ୍ରଙୁ୍କ ନଚିଦ୍୍ବାଷଚର େଲାସ 
କରଛିନ୍।ି ଏେ ି ଘଟଣାଚର ପବୂ୍ବରୁ ଅଥ୍ବାତ୍  
୨୦୧୫ ମସେିାଚର ଜଲି୍ା ଚକାଟ୍ବଚର ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଥିବା ରାୟଚର ଅଭ ିସାେୁ ଏବଂ ବାବନ 
ସାେୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯକୁ୍ତ ସାକ୍ଷଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ 
ନଚିଦ୍୍ବାଷଚର େଲାସ ଚୋଇଥିଚଲ। ଚତଚବ 
ଉପଯକୁ୍ତ ସାକ୍ଷଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରେଥିିବା ଚଯାଗୁଁ 

ଏେ ିଘଟଣାର ମେୁଥ୍ୟ ଅଭଯିକୁ୍ତ କୁୋଯାଉଥିବା 
ସଏି�.ବାଇର ି ପାତ୍ର, ଆପାରାଓ ପାତ୍ର, 
ଜାଚଗୟା ପାତ୍ର, ଚସୈନଥ୍ୟାସ ି ପାତ୍ର, ଲାଚ୍ାୟା 
ପାତ୍ର ଏବଂ ଏସ.ରାମାୟା ପାତ୍ରଙୁ୍କ 
ଚସଚତଚବଚଳ ଜଲି୍ାଜଜ୍  ତାଙ୍କ ରାୟଚର 
ଆଜନୀବନ ଚଜଲେଣ୍ା ଚେଶ ଶଣୁାଇଥିଚଲ। 

ଘଟଣାଚର ସମ୍ୃକ୍ତ ଥିବା ୧୧ଜଣଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ୬ଜଣଙୁ୍କ ଆଜନୀବନ ଚଜଲ 
େଣ୍ାଚେଶ ଶଣୁାଯାଇଥିବା ଚବଚଳ 
୫ଜଣଙୁ୍କ ଉପଯକୁ୍ତ ସାକ୍ଷଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ 
ନଚିଦ୍୍ବାଷଚର େଲାସ ଚୋଇଛନ୍।ି ଆଜନୀବନ 
ଚଜଲ େଣ୍ାଚେଶ ପାଇଥିବା ସମସ୍ ଅଭଯିକୁ୍ତ 

ବର୍୍ବମାନ ୋଇଚକାଟ୍ବଚର ଅପଲି୍  କର ି
ଜାମନିଚର ଥିବା ଚନଇ ତାଙ୍କ ଓକଲି ଶଶିରି 
ପାଢନୀ, ଚସୌଭାଗଥ୍ୟ ମଶି୍ର, ସେୂଶ୍ବନ ପଣ୍ା ଏବଂ 
ମାନଭଞ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ�ୂନା ଚେଇଛନ୍।ି 

ସ�ୂନାଚଯାଗଥ୍ୟ ଚଯ, ୨୦୦୮ ମସେିା 
ଅଚକଟାବର ମାସଚର ଚଗାଳନ୍ଥରା ଥାନା 
ଅନ୍ଗ୍ବତ କୁସମୁ ି ଗ୍ାମଚର ଏକ ଡବଲ୍  
ମଡ୍ବର ଚୋଇଥିଲା। ଜୟରାମ ସାେୁ ଏବଂ 
ଗଙ୍ା ସାେୁଙୁ୍କ କୁସମୁ ି ଗ୍ାମର ଏକ ନଜି୍ବନ 
ସ୍ାନଚର େଣ୍ାଚର ଆକ୍ମଣ ସେ ଚବାମା 
ପକାଇ େତଥ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏେ ି
ଘଟଣାକୁ ଚନଇ ତାଙ୍କ ପରବିାର ପକ୍ଷରୁ 

ଅଭଚିଯାଗ ଚେବା ପଚର ପଲୁସି ପଯ୍ବଥ୍ୟାୟ 
କ୍ଚମ ୮ଜଣଙୁ୍କ ଗରିଫ କର ିଚକାଟ୍ବ�ାଲାଣ 
କରଥିିଲା। ଚତଚବ ପଲୁସି �ାଜ୍ବସଟି ଚେବା  
ଚବଚଳ ଏଥିଚର ଚଗାବନି୍ଦ ଚରଡ୍ନୀ, 
ଚଗାପାଳ ପାତ୍ର ଏବଂ ସଏି�.ଶ୍ରନୀନବିାସଙ୍କ 
ନାମ ଉଚଲ୍େ ଥିଲା। �ାଜ୍ବସଟିଚର 
ନାମ ଥିବା ଜାଣ ି ଚସମାଚନ ଚଫରାର 
ଚୋଇଯାଇଥିଚଲ। ଏପରକି ି ୋଇଚକାଟ୍ବରୁ 
ଆଗଆୁ ଜାମନି ମଧ୍ୟ ଆଣଥିିଚଲ। ପଲୁସି 
ପବୂ୍ବରୁ ଗରିଫ କରଥିିବା ୮ଜଣ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ଏବଂ ଚଫରାର ଚୋଇ ଆଗଆୁ ଜାମନି 
ଆଣଥିିବା ୩ଜଣଙ୍କ ମାମଲାକୁ ଅଲଗା 

କରଚିେଇଥିଲା। ଗରିଫ ଚୋଇ ଚଜଲ 
ଯାଇଥିବା ୮ଜଣ ଅଭଯିକୁ୍ତଙ୍କ ମାମଲାର 
ବ�ିାରଣା �ାଲଥିିବା ଚବଚଳ ୨୦୧୫ଚର 
ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥିଚର ୬ଜଣଙୁ୍କ 
ଆଜନୀବନ ଚଜଲେଣ୍ାଚେଶ ଶଣୁାଯାଇଥିବା 
ଚବଚଳ ଅଭ ି ଏବଂ ବାବନଙୁ୍କ ସାକ୍ଷଥ୍ୟ 
ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ନଚିଦ୍୍ବାଷଚର େଲାସ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଆଚେୌ ଗରିଫ ନ ଚୋଇ 
ଆଗଆୁ ଜାମନି ଆଣଥିିବା ୩ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ଚଗାବନି୍ଦ, ଚଗାପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରନୀନବିାସଙ୍କ 
ମାମଲା ଜଲି୍ା ଚକାଟ୍ବଚର ୨୦୧୩ରୁ 
ବ�ିାରଣା �ାଲଥିିଲା। ପ୍ରାୟ ୧୯ ଜଣ ସାକ୍ଷନୀ 
ଚସମାନଙ୍କ ବୟାନ ଚେଇଥିଚଲ। ଉପଯକୁ୍ତ 
ସାକ୍ଷଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଚସମାଚନ ଆଜ ି
ନଚିଦ୍୍ବାଷଚର େଲାସ ଚୋଇଛନ୍।ି 

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୨୩ା୯(େମେି): ବର୍୍ବମାନ ଯବୁକମାଚନ ଯବୁତନୀ 
ଏବଂ ନାବାଳକିାମାନଙୁ୍କ ଚକୌଣସ ି ପ୍ରକାଚର ନଜି ଫାଶଚର 
ପକାଇବା ସେ ଚସମାନଙ୍କ ଭଡିଓି ଏବଂ ଚଫାଟ ଚମବାଇଲ୍ ଚର 
ଉଚର୍ାଳନ କରଚିନଉଛନ୍।ି ଏପରକି ି କଛି ି ଅନ୍ରଙ୍ ମେୂୁର୍୍ବର 
ଫଚଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚସମାଚନ ନଜି ଚମାବାଇଲ୍  ଚଯାଚଗ ଲୁକ୍ାୟତି 
ଭାଚବ ଉଚର୍ାଳନ କରଥିାନ୍।ି ଯବୁତନୀ ପ୍ରଚତଥ୍ୟକ କଥା ନ 
ମାନଚିଲ ସମ୍କୃ୍ତ ଯବୁକମାଚନ ବନିା ଦ୍ଧିାଚର ଚସମାନଙ୍କ 
ଅନ୍ରଙ୍ ସମୟର ଲୁକ୍ାୟତି ଚଫାଟକୁ ଚସାସଆିଲ୍  ମଡିଆିଚର 
ଚପାଷ୍ କରଚିେଉଛନ୍।ି କଛି ିଚଲାକ ଏ ଚନଇ ପଲୁସି ନକିଟଚର 
ଅଭଚିଯାଗ କଚଲ ପଲୁସି ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଗରିଫ କର ିଚକାଟ୍ବ�ାଲାଣ 
କରୁଛ।ି ଅନଥ୍ୟ କଛି ିପରବିାର ବେନାମ ଭୟଚର ପଲୁସି ନକିଟକୁ 
ଆସନୁାୋନ୍।ି ଫଳଚର ଯବୁତନୀ ଆତ୍ମେତଥ୍ୟା କରବିାକୁ ପଛାଉ 
ନାୋନ୍।ି ଏେପିର ିଏକ ଘଟଣା ସ୍ାନନୀୟ ଚବୈେଥ୍ୟନାଥପରୁ ଥାନା 
ଅଧିନଚର ଘଟଛି।ି ଏକ ଅଶ୍ଲନୀଳ ଚଫାଟ ଭାଇରଲ ଘଟଣାଚର 
ମାଲୁେ ଅଞ୍ଚଳର କାହୁ୍�ରଣ ସାେୁ ନାମକ ଜଚଣ ଯବୁକଙୁ୍କ ଗରିଫ 
କର ିପଲୁସି୍  ଚକାଟ୍ବ�ାଲାଣ କରଛି।ି ପଚର ତାଙୁ୍କ ଚଜଲ ୋଜତକୁ 
ପଠାଇ େଆିଯାଇଛ।ି ସ�ୂନାପ୍ରକାଚର ମାଲୁେ ଅଞ୍ଚଳର ଯବୁକ 
କାହୁ୍ ଗଜୁୁରାଟର ଏକ ଟାଇଲ୍  କମ୍ାନନୀଚର �ାକରି ି କରୁଥିବା 
ଚବଚଳ ଲକ୍ ଡାଉନ୍  ସମୟଚର ଚସ ଏଠାକୁ ସମ୍କ୍ଚିୟଙ୍କ ଘରକୁ 
ଆସଥିିଚଲ। ଏଠାଚର ରେୁଥିବା ଜଚଣ ଯବୁତନୀଙ୍କ ସେ କାହୁ୍ଙ୍କ 
ଚପ୍ରମ ସମ୍କ୍ବ ଗଢ ି ଉଠଥିିଲା। ୨୦୧୬ ମସେିାରୁ ଚସମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଚର ସମ୍କ୍ବ ରେଥିିଲା। ଚତଚବ ଚକୌଣସ ି କାରଣରୁ ଯବୁତନୀ 
ଏବଂ କାହୁ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟଚର ସମ୍କ୍ବଚର ଫାଟ ଆସଲିା। ଯବୁତନୀଙ୍କ 
ପରବିାର ଘଟଣା ସମ୍କ୍ବଚର ଜାଣବିା ପଚର ଯବୁତନୀଙୁ୍କ ଉକ୍ତ 
ଯବୁକଙ୍କଠାରୁ େୂଚରଇ ରଖିଚଲ। କାହୁ୍ ଯବୁତନୀଙୁ୍କ ଅଚନକ 
ଥର ଚଯାଗାଚଯାଗ କର ି ବଫିଳ ଚେବା ପଚର କଛି ିେନି ପଚୂବ୍ବ 
ଯବୁତନୀଙ୍କ ସେ ତାଙ୍କର କଛି ି ଚଫାଟକୁ ଚସାସଆିଲ୍  ମଡିଆିଚର 
ଅପ୍ ଚଲାଡ୍  କରଚିେଇଥିଚଲ। ଚଫାଟ ଭାଇରଲ ଚେବା ପଚର 
ଯବୁତନୀଙ୍କ ପରବିାର ଚଲାଚକ ତାଙୁ୍କ ଚଫାନ୍  କରବିା ସେ ତୁରନ୍ 
ଡଲିଟି୍  କରବିା ପାଇଁ କେବିା ପଚର କାହୁ୍ କଛି ିସତ୍ବ ରଖି ଫଚଟା 
ଡଲିଟି୍  କରଥିିଚଲ। ପରବର୍୍ଚି ପଯ୍ବଥ୍ୟାୟଚର ପଣୁ ି ଯବୁତନୀଙ୍କ 
୬୪ଟ ିଚଫାଟ ସେ କଛି ିଅଶ୍ନୀଳ ଚଫାଟକୁ ପଣୁ ିଚସ ଚସାସଆିଲ୍  
ମଡିଆିଚର ଭାଇରଲ କରଥିିଚଲ। ଏୋକୁ ଚନଇ ଯବୁତନୀଙ୍କ 
ପରବିାର ଚବୈେଥ୍ୟନାଥପରୁ ଥାନାଚର ଏତଲା ଚେଇଥିଚଲ। ପଲୁସି 
ଘଟଣାର ତେନ୍ କର ି ଯବୁକ ତଥା ଚପ୍ରମକି କାହୁ୍ଙୁ୍କ ମାଲୁେ 
ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗରିଫ କର ିଚକାଟ୍ବ�ାଲାଣ କରଛିନ୍।ି ରାତଚିର ଯବୁକ 
ଜଣକ ଥାନାଚର ପଲୁସି କମ୍ବ�ାରନୀମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର 
େଇରାଣ କରଥିିବା ପ୍ରକାଶ। ତାଙୁ୍କ ଜାମନିଚର ନ ମକୁୁଳାଇବା 
ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନଜି ପରବିାର ଚଲାକଙୁ୍କ କାହୁ୍ ଅନୁଚରାଧ କରଛିନ୍।ି 

�ୁସମୁ ିଡବଲ୍  ମଡ୍ଡର ଘଟଣାରର ପଣୁ ି୩ ନରିଦ୍୍ଡାଷରର ଖଲାସ
୍ବୂଚ୍ଚରୁ ୨ଜଣ ଖଲାେ ଓ ୬ଜଣଙୁ୍ ସୋଇଥିଲା ଆଜୀବନ ସଜଲ ଦଣ୍ାସଦଶ

ଘଟଣାସ୍ଥଳରର ଛାନ୍ ଭନି୍  �ରଲ ଏସ୍ ପ ି
 କନସଟେବଳ ଉଦ୍ାର ଘଟଣାର େତ ଜଣା୍ଡୁନ ି

ରରେମକିାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭଡିଓି 
ଭାଇରାଲ କର ିରରେମକି ଗରିଫ

�ଂରରେସ ରନତା ମରନାଜ ରଜନା ହତ୍ା ମାମଲା

ମଖୁ୍ୟ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଜାମନି

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି): ଜରଡା ଥାନା 
ବାେପରୁ ପଞ୍ଚାୟତ େଳେଆିପେର 
ବାସନି୍ଦା ଏ.କ୍ଷି୍ା ଚରଡ଼ଙି୍କ େଜଯିାଇଥିବା 
୫୦େଜାର ଟଙ୍କା ପଣୁ ି ଚଫର ି ପାଇଛନ୍।ି 
ସ�ୂନା ପ୍ରକାଚର, କ୍ଷି୍ା ଆଜ ି ପାତ୍ରପରୁ 
ବଥ୍ୟାଙ୍କରୁ ୫୦େଜାର ଟଙ୍କା ଉଠାଇ 
ବାଇକ୍  ଚଯାଚଗ ଗ୍ାମକୁ ଚଫରୁଥିଚଲ। 
ଗ୍ାମକୁ ଯବିାଚର ସମୟଚର ତାଙ୍କର 
ଅଜାଣଚର ଟଙ୍କା ବଥ୍ୟାଗଟ ି ଚକଉଁଠାଚର 
େସ ି ଯାଇଥିଲା। ଘଚର ପେଞ୍ଚ ି ଟଙ୍କା 
ବଥ୍ୟାଗ ନଥିବା ଜାଣବିାକୁ ପାଇଥିଚଲ। ପଣୁ ି
ଚଫରଥିିବା ରାସ୍ାଚର ଟଙ୍କା ଚୋଜବିାକୁ 
ଯାଇ ଚକୌଣସ ି ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଚଲ। 

ଜରଡା ଥାନାଚର ପେଞ୍ଚ ି ଟଙ୍କା ନଚିୋଜ 
ଚନଇ ଲଖିିତ ଅଭଚିଯାଗ କରଥିିଚଲ। 
ଥାନାଚର େବର ପଚର �ାରଜିଣ ଯବୁକ 
ଚଭଙ୍କଟ ରାଓ, ଉଚମଶ ରଣା, କୁଚରଶ 
ପ୍ରଧାନ ଓ ରଚିତଶ ପ୍ରଧାନ ଥାନାଚର 
ପେଞ୍ଚ ି ଚସମାନଙୁ୍କ ଟଙ୍କା ବଥ୍ୟାଗ ମଳିଥିିବା 
କେ ିଜମିା ଚେଇଥିଚଲ। ଚକସ୍  ୋୟତି୍ୱଚର 
ଥାନା ଏସଆଇ ସତଥ୍ୟନାରାୟଣ ପାଢନୀ 
କ୍ଷି୍ାଙୁ୍କ େବର ଚେଇଥିଚଲ। କ୍ଷି୍ା 
ଥାନାକୁ ଆସବିା ପଚର ତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କର 
ଟଙ୍କା ଚଫରାଇ େଆିଯାଇଥିଲା। ଏସ୍ ଆଇ 
ଶ୍ରନୀ ପାଢନୀ ସଚମତ ୪ଜଣ ଯବୁକଙୁ୍କ କ୍ଷି୍ା 
କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଚଲ।

୫୦ହଜାର ଟଙ୍କା ରଫରାଇରଲ ୪ ଯବୁକ
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ଶକୁ୍ରବାର, ୨୪ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୩ା୯(ସମସି): ଅଧାରୁ ପାଠ 
ଛାଡ଼ଥିିବା ୧୪ରୁ ୧୬ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ ପଣୁ ି
ପାଠ ପଢ଼଼ବିବ। ବେମାନଙୁ୍ ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇ 
ମଖୁ୍ୟ ବ୍ାତବର ୋମଲି୍  କରାଯବି। ବେମାନଙ୍ 
ପାଇଁ ଜଲି୍ାସ୍ତରବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତି୍ଭୂିମ ିପ୍ରସୁ୍ତତ ବେବ। 
ପାଠପଢ଼ା େେତି ବେମାନଙୁ୍ ଧନ୍ାମଳୂକ ଶକି୍ା 
ଦଆିଯବି। ଦାଦନ ୋଜବିା ପରବିବତ୍୍ଷ େମ୍ପୃକ୍ତ 
ବୟେର ପଲିାମାବନ ଆତ୍ମ ନଭି୍ଷରଶରୀଳ ବୋଇ 
ପାରବିବ। ବତବବ ଏ ବନଇ ସ୍ଲୁ ଓ ଗଣଶକି୍ା 
ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ଜଲି୍ାସ୍ତରବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େବଟେଲ 
ନମି୍ଷାଣ କରାଯାଉଛ।ି ଏେ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େବଟେଲବର 
ଡ୍ରପଆଉଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀମାବନ ମାଗଣାବର ରେବିା 
େେତି ପାଠ ପଢ଼଼ବିାର େବୁଯାଗ ପାଇବବ। 
ପ୍ରାଥମକି ପଯ୍ଷ୍ୟାୟବର ରାଜ୍ୟର ୧୦ ଜଲି୍ାବର 
୨୦ଟ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େବଟେଲ ନମି୍ଷାଣ ବେବା ବନଇ 
ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇଥିବାବବବଳ ଆଗାମରୀ ଦନିବର 
ଅନ୍ୟ ଜଲି୍ାଗଡ଼ୁକୁି ମଧ୍ୟ େମ୍ଳିତି କରାଯବି। 
ପ୍ରଶକି୍ଣ ବନଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀମାବନ ସ୍ୱାବଲମ୍ରୀ 

ବେବା େେତି ପରବିାର ପ୍ରତବିପାରଣ ପାଇଁ େକ୍ମ 
ବେବବ। ପ୍ରାଥମକି ଭାବବ ରାଜ୍ୟର ବଲାଙ୍ିର, 
ବେଙ୍ାନାଳ, ଗଜପତ,ି କଳାୋଣ୍,ି କନ୍ଧମାଳ, 
ବକାରାପଟୁ, ମାଲକାନଗରି,ି ନବରଙ୍ପରୁ, 
ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା ଆଦ ି ୧୦ ଜଲି୍ାବର 
ଏେ ି ବଯାଜନା ଅରମ୍ଭ ବେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙୁ୍ 
ମାଗଣାବର ରେବିା ଓ ଖାଇବାର ବବନ୍ାବସ୍ତ ମଧ୍ୟ 

କରାଯବି। ବତବବ ଏବନଇ ଓଡ଼ଶିା ବଦି୍ୟାଳୟ 
ଶକି୍ା କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ(ଓବେପା) ପକ୍ରୁ 
ବ୍ୟାପକ ବବନ୍ାବସ୍ତ କରାଯାଇଛ।ି ‘ଟୋର ସ୍ମି୍ ’ 
ବଯାଜନା ଅଧରୀନବର ପଲିାମାନଙୁ୍ ଏେ ିପ୍ରଶକି୍ଣ 
ଦଆିଯବି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଯ୍ଷ୍ୟାୟବର ଚହି୍ନଟ 
ବୋଇଥିବା ୧୦ ଜଲି୍ାର ୨୦ଟ ି ସ୍ାନବର ମବେଲ 
େବଟେଲ ବଖାଲବି। କଳାୋଣ୍ ି ଓ ବକାରାପଟୁ 

ଜଲି୍ାବର ୫ଟ ିବଲଖାଏଁ ମବେଲ େବଟେଲ ନମି୍ଷାଣ 
ପାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ ି ବୋଇଥିବା ବବବଳ ବେଙ୍ାନାଳ ଓ 
ମାଲକାନାଗରି ଜଲି୍ାବର ଦୁଇଟ ି ବଲଖାଏଁ ଏବଂ 
ବଲାଙ୍ିର, ଗଜପତ,ି କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ପରୁ, 
ନୁଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼଼ା ଆଦ ି୬ ଜଲି୍ାବର ବଗାଟଏି 
ବଲଖାଏଁ ମବେଲ େବଟେଲ ନମି୍ଷାଣ କରାଯବି। 
ଆବାେକି େବଟେଲଗଡ଼ୁକି ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟ 

ପରେିରବର େ ିଁ ନମି୍ଷାଣ କରାଯବି। ଛାତ୍ର ଏବଂ 
ଛାତ୍ରରୀଙ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା େବଟେଲ ନମି୍ଷାଣ 
ବେବ। ଏେ ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀମାନଙୁୁ୍ ମାଧ୍ୟମକି ଶକି୍ା 
ପରରିଦ ଦ୍ାରା ପ୍ରଚଳତି ବରଗଲୁାର୍  ପାଠ୍ୟ ପସୁ୍ତକ 
କମି୍ା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଳବର ଓଡ଼ଶିା ଓପନ୍  ସ୍ଲୁଂିର 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁୋବର ମଧ୍ୟ ଶକି୍ା ଦଆିଯବି। 
େମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍ ପାଇଁ ନକିଟସ୍ ସ୍ଲୁବର ମଧ୍ୟ 

ପାଠ ପଢ଼଼ାର ବବନ୍ାବସ୍ତ କରାଯବି। ଗଜପତ ି
ଜଲି୍ାର ବମାେନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଷତ ଚନ୍ଦ୍ରଗରି ିବାଳକ 
ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟବର ମବେଲ େବଟେଲ ନମି୍ଷାଣ 
କରବିା ପାଇଁ ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇଥିବାବବବଳ 
ପରବତ୍୍ଷରୀ େମୟବର ଅନ୍ୟ ଜଲି୍ା ଗଡ଼ୁକିବର ମଧ୍ୟ 
ସ୍ଲୁ ଚହି୍ନଟ କରାଯବି। 

ସ୍ଲୁଗଡ଼ୁକିର ବଶୈକ୍କି ବାତାବରଣ, 
ଶକି୍କ େଂଖ୍ୟା, ଆନୁେଙ୍ିକ ଭତି୍ଭୂିମ ି ଆଦକୁି 
ଦପୃ ଟେବିର ରଖି ମବେଲ େବଟେଲ ନମି୍ଷାଣ ପାଇଁ 
ଚହି୍ନଟ କରାଯାଉଥିବା ବଭିାଗ ଦଶ୍ଷାଇଛ।ି 
େଚୂନାବଯାଗ୍ୟ, କବରାନା ବଯାଗ ୁ ବଗିତ ଦୁଇ 
ବର୍ଷବର ରାଜ୍ୟର ଡ୍ରପଆଉଟ େଂଖ୍ୟା ଖବୁ୍  ବପୃ ଦ୍ ି
ପାଇଛ।ି ପ୍ରାୟ ୯୦ େଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ ଅଧାରୁ 
ପାଠ ଛାଡ଼ଥିିବା ‘ଓବେପା’ ପ୍ରାଥମକି ଆକଳନରୁ 
ପ୍ରକାଶ କରଛି।ି ବତବବ ଅଧାରୁ ପଢ଼଼ା ଛାଡ଼ଥିିବା 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙୁ୍ ବୁଝାେଝୁା କର ି ମଖୁ୍ୟ ବ୍ାତବର 
ୋମଲି୍  କରବିା ପାଇଁ ସ୍ଲୁ ଓ ଗଣଶକି୍ା ବଭିାଗ 
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଲ୍ ଫ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛି।ି

ଡ୍ର୍ଆଉଟ୍  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙୁ୍ ସେରାଇ ଆଣବିାର ଚନି୍ା

ପ୍ରଥମ ୍ର୍ଯ୍ାୟସର ୧୦ ଜଲି୍ାସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହସଟେଲ

 �ମାଗଣାରେ େହବିା ଓ ପଢ଼ବିାେ ସବୁଧିା
 �ନୟିମତି ପାଠପଢ଼ା ସହ ଧନ୍ା ମଳୂକ ଶକି୍ା

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୩ା୯(ସମସି): ତପୃ ଣମଳୂସ୍ତରରୁ ପଲିାଙ୍ ଦକ୍ତା 
ବକିାଶ ପାଇଁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆିଯବି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଲୁ ଓ ଗଣଶକି୍ା 
ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ବରାେମ୍ୟାପ୍  ପ୍ରସୁ୍ତତ ବୋଇଛ।ି ଏଣକି ିଧନ୍ାମଳୂକ 
ଶକି୍ା ପାଇଁ ସ୍ଲୁଗଡ଼ୁକୁି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ମଳିବିା େେତି 
ଶକି୍କମାନଙ୍ ଦକ୍ତା ମଧ୍ୟ ବପୃ ଦ୍ ିକରାଯବି। ପ୍ରଥମ ପଯ୍ଷ୍ୟାୟବର 
ରାଜ୍ୟବର ୧୫େଜାର ପ୍ରାଥମକି ସ୍ଲୁ ଏବଂ ୧୭େଜାର ଉଚ୍ଚ 
ପ୍ରାଥମକି ସ୍ଲୁଗେୁକୁି ତାଲକିାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବବବଳ 
ପରବତ୍୍ଷରୀ ପଯ୍ଷ୍ୟାୟବର ରାଜ୍ୟର େମସ୍ତ େରକାରରୀ ସ୍ଲୁକୁ ଏେ ି
ବଯାଜନାବର ୋମଲି କରାଯବିାର କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ରେଛି।ି

ସ୍ଲୁସ୍ତରବର ପଲିାଙ୍ ପାଠ ପଢ଼଼ା ବକବଳ ପାଠ୍ୟ 
ପସୁ୍ତକବର େରୀମତି ନ ରଖି ପଲିାଙୁ୍ ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶରୀଳ ବେବାର 
ଶକି୍ା ମଧ୍ୟ ଦଆିଯବି। ପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ଧନ୍ାମଳୂକ 
ଶକି୍ା ଆରମ୍ଭ କରବିା ପାଇଁ ଚଳତି ଶକି୍ା ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ 
କରବିାକୁ ନଷି୍ପତ୍ ିବୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର କବରାନା ବଯାଗୁଁ ସ୍ଲୁବନ୍ 
ରେଥିିବାରୁ ଏେ ି ବଯାଜନା କାଯ୍ଷ୍ୟକାରରୀ ବୋଇ ପାରନିଥିଲା। 
ଆେନ୍ତା ଶକି୍ାବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଲୁଗେୁକିର ବଭିନି୍ନ େମେ୍ୟା 
ଦୂର କରବିା ପାଇଁ ବଭିାଗ ବଯାଜନା କରୁଥିବା ବବବଳ 
ପଲିାଙ୍ ଦକ୍ତା ବପୃ ଦ୍ ି ଧ୍ୟାନ ଦଆିଯବି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 
୫୮େଜାର ୮୯ଟ ି ସ୍ଲୁକୁ ୋମଲି କରାଯାଇଛ।ି ଆେନ୍ତା 

ଶକି୍ାବର୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମକି, ଉଚ୍ଚପ୍ରାଥମକି ଏବଂ ମାଧ୍ୟମକି ସ୍ଲୁବର 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗ ି ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବବବଳ 
ଏଣକି ିବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ା ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ 
ଦଆିଯବି। ବବିଶରକର ି ସ୍ଲୁ ଗେୁକିବର ବଜି୍ାନ ଉପକରଣ, 
ପାଠ୍ୟପସୁ୍ତକ, ବଖଳ େରଞ୍ାମ, ଶକି୍ାଦାନ ଲାଗ ିପ୍ରଯକୁ୍ତ ିବଦି୍ୟାର 
ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟରୀ େବୁଧିା େବୁଯାଗ ଏବଂ କଛି ି ଛାତ୍ରରୀ 
ସ୍ଲୁଗେୁକିବର ପଲିାଙୁ୍ ବମୌଳକି େବୁଧିା ବଯାଗାଇବା ପାଇଁ ଏେ ି

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯବି। ବତବବ ପ୍ରଥମ ପଯ୍ଷ୍ୟାୟବର 
ରାଜ୍ୟବର ୧୫େଜାର ପ୍ରାଥମକି ସ୍ଲୁ ଏବଂ ୧୭େଜାର ଉଚ୍ଚ 
ପ୍ରାଥମକି ସ୍ଲୁଗେୁକୁି ତାଲକିାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବବବଳ 
ଆେନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର େମସ୍ତ େରକାରରୀ ସ୍ଲୁଗଡ଼ୁକୁି ଏେ ି
ବଯାଜନାବର ୋମଲି କରବିାର ବଯାଜନା ରେଛି।ି

ବତବବ ସ୍ଲୁଗଡ଼ୁକୁି ବଜି୍ାନ ଉପକରଣ, ପାଠ୍ୟପସୁ୍ତକ, 
ବଖଳ େରଞ୍ାମ, ସ୍ଲୁ ସ୍ତରବର ପଲିାଙୁ୍ ବମୌଳକି େବୁଧିା 

ଆଦ ି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୧ େଜାର ଟଙ୍ା ପ୍ରଦାନ କରାଯବି। ପ୍ରତ ି ୩ 
ବର୍ଷକୁ ଥବର ଏେ ିଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯବି। ବେେପିର ିସ୍ଲୁ 
ମନଟିରଂି ଲାଗ ି ପ୍ରବତ୍ୟକ ସ୍ଲୁକୁ ବାରଷିକ ୫େଜାର ଟଙ୍ା ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯବି। ବଯଉଁଥିବର ଶକି୍କଙ୍ ଲାଗ ିତାଲମି୍ , ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରତବିଯାଗତିା, ପ୍ରଦଶ୍ଷନରୀ ଆଦ ି ବାବଦବର ଖଚ୍ଚ୍ଷ କରାଯବି 
ବବାଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ବତବବ ବଭିାଗର େବଭ୍ଷରୁ ମଳିଥିିବା 
ତଥ୍ୟ ଅନୁୋବର ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୨୨ 

ପ୍ରତଶିତ ପଲିାଙ୍ର ଦକ୍ତା ବପୃ ଦ୍ ି େଠକି୍  
ଭାବବ ଘଟୁଥିବା ବବବଳ ୬୫ପ୍ରତଶିତ 
ପଲିା କ୍ରରୀୋ ଏବଂ ବଜି୍ାନବର ପଛବର 
ରେୁଛନ୍ତ।ି ବତଣ ୁ ପାଠ ପଢ଼଼ା େେତି 
ପଲିାଙ୍ର ୋମଗ୍କି ବକିାଶ ପାଇଁ ସ୍ଲୁ 

ସ୍ତରବର ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆିଯବିା ଲାଗ ିଏେ ିଅଭନିବ ବଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ବୋଇଛ।ି ବତବବ ଏଥି ପାଇଁ ଶକି୍କମାନଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ଦଆିଯବି। ପ୍ରଥମ ପଯ୍ଷ୍ୟାୟବର ୮୩େଜାର ଶକି୍କଙୁ୍ ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯବିାକୁ ଥିବାବବବଳ ପରବତ୍୍ଷରୀ ପଯ୍ଷ୍ୟାୟବର ଆଉ 
୫୦େଜାର ଶକି୍କଙୁ୍ ପ୍ରଶକି୍ଣ ଦଆିଯବି ବବାଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ବେେପିର ିମାଧ୍ୟମକି ସ୍ଲୁ ସ୍ତରବର ୫ଟ ିବରୟବର ଧନ୍ାମଳୂକ 
ବରିୟବର ପ୍ରଶକି୍ଣ ବଦବା ପାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ ିବୋଇଛ।ି

ତୃଣମଳୂସ୍ତରରୁ ଧନ୍ାମଳୂକ ଶକି୍ାକୁ ଦଆିରବି ଗରୁୁତ୍ୱ

 �ବଦି୍ାଳୟଗଡ଼ୁକୁି ମଳିବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ
 �ଧନ୍ାମଳୂକ ଶକି୍ା ପାଇଁ ଶକି୍କଙୁ୍ ପ୍ରଶକି୍ଣ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୩ା୯(ସମସି): ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ତା ବକିାଶ 
ବକନ୍ଦ୍ର(ଏେେେି)ିଗଡ଼ୁକିର ରୂପବରଖ ପରବିତ୍୍ଷନ ବେବ। 
ଅଧିକ େଂଖ୍ୟକ ଯବୁକଯବୁତରୀମାନଙୁ୍ ତାଲମି ପ୍ରଦାନ 
ନମିବନ୍ତ ଏେେେିବିର ବବିଶର କର ିଖଣଜି ପାଣ୍(ିେଏିମଏଫ୍ ) 
ଥିବା ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍ବର ମେଳିା ଏବଂ ପରୁୁର ମାନଙ୍ ପାଇଁ 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରରୀନବିାେ ନମି୍ଷାଣ କରାଯବି। ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ପବର ଯବୁବଗ୍ଷଙ୍ ନଯିକୁ୍ତ ି ଉପବର ଅଧିିକ ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆିଯବି। 
ମଖୁ୍ୟତଃ ମେଳିାମାନଙୁ୍ ଏଥିବର ୋମଲି୍  ପାଇଁ ବଯାଜନା 
ବ୍ୟାପକ କରାଯବି। ବତବବ ଓଡ଼ଶିା ଦକ୍ତା ବକିାଶ 
ପ୍ରାଧରୀକରଣ(ଓଏସ୍ େଏି)ର େମରୀକ୍ା ବବୈଠକବର ଏବନଇ 
ନଷି୍ପତ୍ ିବୋଇଛ।ି  ଗରୁୁବାର ବୋଇଥିବା େମରୀକ୍ା ବବୈଠକବର 
ଓଡ଼ଶିା ଦକ୍ତା ବକିାଶ ପ୍ରାଧରୀକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ େବୁ୍ରତ ବାଗ୍ ଚରୀ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତା କର ି କେଥିିବଲ ବଯ ଯବୁବଗାଷ୍ରୀ ବବିଶର କର ି

ମେଳିାମାନଙୁ୍ ସ୍ୱାବଲମ୍ରୀ କରାଇବା ନମିବନ୍ତ ଓଏେେଏି 
ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱ ବଦଉଛ।ି ପଆିଇଏମାବନ ତପୃ ଣମଳୂ ସ୍ତରବର 
େଠକି୍  ଭାବବ ତାଲମି୍  ପରଚିାଳନା, ନୂତନ ପଆିଇଏମାନଙୁ୍ 
ଓଏସ୍ ଏ ଅଧରୀନବର େଂଶ୍ଲଟିେ କରାଇବା, ଦକ୍ତା ବକିାଶ 
େମ୍ନ୍ଧରୀୟ ବଭିନି୍ନ ବଯାଜନାର ପ୍ରଚାରପ୍ରୋର, ବଭିନି୍ନ ବରାଡ୍  
ମ୍ୟାପ୍ , ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ଅଥ୍ଷନରୀତ ି ଭଳ ି ବରେଡ୍ ଗଡ଼ୁକୁି 
ତାଲମିବର ୋମଲି କରବିା ଦଗିବର ପଆିଇମାବନ ମତ 
ବଦବା େେତି ଏଥି ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବାଗ୍ ଚରୀ ପରାମଶ୍ଷ ବଦଇଥିବଲ। 

ଦକ୍ତା ବକିାଶ ଓ ବବୈରୟକି ଶକି୍ା ବଭିାଗ ପ୍ରମଖୁ ଶାେନ 
େଚବି ଶ୍ରୀ ବେମନ୍ତ ଶମ୍ଷା ପଆିଇମାନଙୁ୍ ଭବରି୍ୟତ କାଯ୍ଷ୍ୟପନ୍ା 
େମ୍କ୍ଷବର ଅବଗତ କରଥିିବଲ। ବେେପିର ିଓଏସ୍ େଏି େଇିଓ 
ତଥା ବବୈରୟକି ଶକି୍ା ଓ ପ୍ରଶକି୍ଣ ନବିଦ୍୍ଷଶାଳୟର ନବିଦ୍୍ଷଶକ 
ଶ୍ରୀ ବରଘ ୁଜ ିକାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମବର ସ୍ୱାଗତ ଭାରଣ ବଦଇଥିବଲ।

ରାଇଘର,୨୩ା୯(ସମସି): ବମାବତ ବଞ୍ଚାଅ …., ମୁଁ ଆଉ 
େେପିାରୁନ ି ଅେେ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ।  ଏଭଳ ିଚତି୍ାର କରୁଥବା ୯ ବର୍ଷର 
ଝଅି ମଞ୍ଳୁା ଏବବ ଚକିତି୍ତି ବୋଇ ନଜି ଘରକୁ ବଫରଛି।ି  ଚକିତି୍ା 
ପାଇଁ ପରବିାର ପାଖବର ନ ଥିଲା ଅଥ୍ଷ । ମପୃତୁ୍ୟ େେତି େଂଗ୍ାମ 
କରୁଥିଲା ୯ ବର୍ଷର ଝଅି ମଞ୍ଳୁା। ଉପାୟ ଶନୂ୍ୟ ପରବିାର 
ବାଧ୍ୟବୋଇ ବଶରବର ଅନ୍ଧବଶି୍ାେର ବଶବତ୍୍ଷରୀ 
ବେବଲ। ଏେଭିଳ ିେପୃଦୟ ବଦିାରକ ଦପୃ ଶ୍ୟ ବଦଖିବାକୁ 
ମଳିଥିିଲା ନବରଙ୍ପରୁ ଜଲି୍ା ରାଇଘର ବ୍ଳକର େଳଦ ି
ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତଗ୍ଷତ ବାଲଝିର ଗ୍ାମବର । 

ଗତ ତନିମିାେ ତବଳ େନୁାଧର ଅଣ୍ଙି୍ ୯ ବର୍ଷର 
ଝଅି ମଞ୍ଳୁା ଅଣ୍ ି ଗଛବର ଥିବା ଏକ ପକ୍ରୀବୋ ବଦଖି  
ପକ୍ରୀ ଧରବିାକୁ ୋତ ବଢ଼ାଇଥବଲ। ବେବଲ ବଧିିର 
ବଧିାନ ଥଲା ଆଉ କଛି ି। ବେେ ିବୋବର ଅଣ୍ା ଖାଇବାକୁ 
ଜଗବିେଥିିବା ବରିଧର ନାଗ ୋପ ନଷି୍ପାପ ଝଅିଟରି 
ୋତକୁ ଦଂଶନ କରଥିିଲା। ଏେ ି େମୟବର ବାପା ଚାର 
କରବିାକୁ ଯାଇଥିବା ବବବଳ ମା’ ଘର କାଯ୍ଷ୍ୟବର ବ୍ୟସ୍ତ 
ଥିବଲ। ଏେ ିଘଟଣା ମଞ୍ଳୁା ବାପା ମା’ଙୁ୍ କେବିା ପବର  ପରବିାରବଗ୍ଷ 
ପ୍ରଥବମ ତାନ୍ତ୍ରକି ପାଖକୁ ଯାଇଥିବଲ । ପରବତ୍୍ଷରୀ େମୟବର ମଞ୍ଳୁାର 
ବଦେ ଗରୁୁତର ବେବାରୁ ପ୍ରଥବମ ସ୍ାନରୀୟ ଚକିତି୍ାଳୟରୁ ବକାରାପଟୁ 
ବମେକିାଲ କବଲଜକୁ ଚକିତି୍ା ଲାଗ ିନଆିଯାଇଥଲା। କନୁି୍ତ ବକାରାପଟୁ 
ଚକିତି୍ାଳୟର ଡ଼ାକ୍ତର ବ୍ରହ୍ମପରୁ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟକୁ ବନବା ପାଇଁ 

ପରାମଶ୍ଷ ବଦଇଥିବଲ । େନୁାଧରଙ୍ ପାଖବର ଯାୋ ଅଥ୍ଷଥିଲା େବୁ 
ଖଚ୍ଚ୍ଷ ବୋଇଗଲା । ଅଥ୍ଷ ଚନି୍ତାବର ବଶରବର ଉପାୟ ଶନୂ୍ୟ ବୋଇ  
ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦର ି ବନଇ ଘରକୁ ବଫରଆିେଥିିବଲ ।  ଧରୀବର ଧରୀବର 
ମଞ୍ଳୁାର ୋୋଣ ୋତବର ଅେେ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଲା। ୋତ ପଚବିାକୁ 
ଆରମ୍ଭ କଲା । ଦରୀଘ୍ଷ ଏକମାେ ବ୍ୟାପରୀ  ବନିା ଚକିତି୍ାବର ଘବର 

ଛଟପଟ ବେଉଥଲା ମଞ୍ଳୁା।  ବାପା ମା’ଙ୍  ଆଖିବର 
ଲୁେ ଶଖୁ ୁ ନ ଥାଏ। କରଜ ଲାଗ ି ଚାରା ବ ି ନ ଥାଏ। 
େବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚଯ୍ଷ୍ୟର କଥା ବେଲା , ଝଅିକୁ ଦଂଶନ 
କରଥିିବା ବରିଧର ନାଗ ୋପଟକୁି ଏକମାେ ବେଲା 
ବଗାଟଏି ସ୍ାନବର ବନ୍କର ି ରଖିଥିବଲ । ଝଅି ଠକି୍ 
ନ ବେବା ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ତ ଏେ ିୋପଟକୁି ଛାଡ଼ବୁି ନାେ ିଁ କମି୍ା 
ଖାଇବାକୁ ବଦବ ି ନାେ ିଁ  ବବାଲ ି ପରବିାର ପକ୍ରୁ 
କୁୋଯାଇଥଲା। ଏେ ିଖବର ବଭିନି୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମବର 
ପ୍ରୋରଣ ବେବା ପବର ମଞ୍ଳୁାଙୁ୍ ମଳିଥିିଲା 
େରକାରରୀ େୋୟତା। ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା 
କଟକ ବେ ୋକ୍ତରଖାନାକୁ। ତନିମିାେର ଚକିତି୍ା 

ପବର ଆଜ ି ମଞ୍ଳୁା େସୁ୍ବୋଇ ଘରକୁ ବଫରଛି ି । ଉମରବକାଟ 
ବଧିାୟକ ନତି୍ୟାନନ୍ ଗଣ୍ ଉମରବକାଟ ଦଲି୍ ଖସୁ୍  ବସ୍ ରୁ ପାବଛାଟ ି
ବନଇ  ମଞ୍ଳୁା ଏବଂ ତାଙ୍ ବାପା- ମା’ଙୁ୍  ଛାଡ଼ ି ଆେଥିବଲ 
ଗାବର। ମଞ୍ଳୁାର ଆବରାଗ୍ୟ ଲାଗ ିପରବିାର ବଲାବକ ପ୍ରଶାେନ 
ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଥିବଲ।

ବଲାଙ୍ରି,୨୩ା୯(ସମସି): ରାଜ୍ୟବର ପଞ୍ଚାୟତ 
ଓ ବପୌର ନବି୍ଷାଚନକୁ ବନଇ େମସ୍ତ ରାଜବନୈତକି 
ଦଳ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍ତ।ି ବୁଧବାର 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରରୀଙ୍ ବଲାଙ୍ରି ଗସ୍ତକୁ ବନଇ ଏବବ ଜଲି୍ା 
ରାଜନରୀତ ି ବବଶ େରଗରମ ବୋଇଛ।ି ବବିଶର 
କର ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରରୀ ଦ୍ାରା ବୋଇଥିବା ଶଳିାନ୍ୟାେ 
ଓ ଭତି୍ପି୍ରସ୍ତର ଏବବ ଚଚ୍ଚ୍ଷାର ବରିୟ ବୋଇଛ।ି 
ଆଗାମରୀ ନବି୍ଷାଚନକୁ ଆଖି ଆଗବର ରଖି ବବିଜେ ି
ବଧିାୟକ ନ ଥିବା ନବି୍ଷାଚନମଣ୍ଳରୀକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ୨୦୨୪ ନବି୍ଷାଚନବର େବୁତକ 
ବଧିାନେଭା େଟିବର ବବିଜେ ି ବଜିୟ ବାନା 
ଉୋଇବାକୁ ବରାେମ୍ୟାପ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଥିିବା 
ବବବଳ ତାୋ ପବୂ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବପୌର 
ନବି୍ଷାଚନକୁ ଦଳ ଟାବଗ୍ଷଟ କରଛି।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରରୀଙ୍ 
କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମବର ଦୁଇ କଂବଗ୍େ ବଧିାୟକ 
ବଖାଲାବଖାଲ ି େରକାରଙୁ୍ ପ୍ରଶଂୋ କରବିା 
ଘଟଣା ଏେ ିଚଚ୍ଚ୍ଷାକୁ ବଖାରାକ ବଯାଗାଇଛ।ି
ବୁଧବାର ଦନିକିଆି ବଲାଙ୍ରି ଗସ୍ତବର 

ଆେଥିିବଲ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରରୀ ନବରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 
ତବିନାଟ ିେରକାରରୀ କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମବର ବଯାଗ ବଦବା 
େେତି ଜଲି୍ାର ବକିାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୮ଶେ ବକାଟ ି
ଟଙ୍ାର ବଭଟ ି ବଦଇଥିବଲ। ବତବବ ଏେ ି େବୁ 
ପ୍ରକଳ୍ପଗେୁକି ଆଗାମରୀ ନବି୍ଷାଚନକୁ ଆଖିବର 
କରାଯାଇଥିବା ଆବଲାଚନା ବେଉଛ।ି ବଯଉଁ 

ନବି୍ଷାଚନମଣ୍ଳରୀବର ବବିଜେ ି ବଧିାୟକ ନାୋନ୍ତ ି
କମି୍ା ବଯଉଁଠ ିଦଳ ଦୁବ୍ଷଳ ରେଛି ିବେେ ିଅଞ୍ଚଳକୁ 
ବବିଶର ଧ୍ୟାନ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏଥିପାଇଁ ବବିରାଧରୀ 
ଦଳବର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ବରଷି୍ କଂବଗ୍େ ବନତା 
ରାଜ୍ୟ େରକାରଙୁ୍ ପ୍ରଶଂୋ କରଛିନ୍ତ।ି େଚୂନା 
ଅନୁୋବର ଜଲି୍ାର ୫ଟ ି ନବି୍ଷାଚନମଣ୍ଳରୀରୁ 
୨୦୧୯ ନବି୍ଷାଚନବର ବବିଜେ ି ମାତ୍ର ଦୁଇଟ ି
ଆେନ ୋବତଇବାବର େଫଳ ବୋଇଥିଲା। 

ଏପରକି ି ୨୦୧୭ ପଞ୍ଚାୟତ ନବି୍ଷାଚନବର 
ବବିଜପ ି ଜଲି୍ା ପରରିଦ ଦଖଲ କରବିାବର 
େଫଳ ବୋଇଥିଲା। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରରୀଙ୍ ଗସ୍ତବର 
୮ ଶେ ବକାଟରି େଂିେଭାଗ ବଲାଙ୍ିର, 
ବଲାଇେଂିୋ ଓ ଟଟିଲିାଗଡ଼ ବଧିାନେଭା 
ବକ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ଏେ ି ଦୁଇ 

ଆେନ ଉପବର ଏବବ ଦଳ ନଜର ରେଛି।ି 
ପଞ୍ଚାୟତ ନବି୍ଷାଚନ ପବୂ୍ଷରୁ ସ୍ତି ି େଧୁାରବିା 
ପାଇଁ ଦଳ ଲକ୍୍ୟ ରଖିଛ।ି ବଲାଙ୍ିର 
ନବି୍ଷାଚନମଣ୍ଳରୀ ଅନ୍ତଗ୍ଷତ ବଲାଙ୍ିର େଦର 
ବ୍ଲକ, ବପୌରପରରିଦ ଓ ବଦଓଗାଁ ବ୍ଲକକୁ ୨୦୦ 
ବକାଟ ି ଟଙ୍ାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏଥିବର 
େେରର ମଖୁ୍ୟ ୪ ଜଳାଶୟର ଉନ୍ନତକିରଣ, 
ବେ ଟମଷିନାଲ ୋମଲି ବୋଇଛ।ି ବେେପିର ି

ବଲାଇେଂିୋ ନବି୍ଷାଚନମଣ୍ଳରୀକୁ ମଖୁମନ୍ତ୍ରରୀ 
୨୧୬.୫୧ ବକାଟ ି ଟଙ୍ାର ପ୍ରକଳ୍ପ ବଭଟ ି
ବଦଇଛନ୍ତ।ି ଏଥିବର ବକବଳ େକୁତବଲ 
ନଦରୀବର ବ୍ୟାବରଜ ନମି୍ଷାଣ ପାଇଁ ୧୫୪ ବକାଟ ି
ଟଙ୍ା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ;ି ଯାୋ ନରେଂିେ 
ମଶି୍ ଦାବ ିକରଥିିବଲ। କଣ୍ାବାଞ୍କୁି ୩୯.୬୪ 
ବକାଟ ି ଟଙ୍ାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ;ି 
ବଯଉଁଥିବର କ ି ଅବନକ ବଛାଟ ବଛାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ରେଛି।ି ଅନ୍ୟପକ୍ବର ବବିଜେ ି ୋତବର ଥିବା 
ଟଟିଲିାଗଡ଼ ପାଇଁ ୨୩୩ ବକାଟ ି ଟଙ୍ା ଓ 
ପାଟଣାଗଡ଼ ପାଇଁ ୧୧୫ ବକାଟ ିଟଙ୍ାର ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ବତଣ ୁ ଦଳ ବଲାଙ୍ିର 
େଦର ଓ ବଲାଇେଂିୋ ଆେନକୁ ବବିଶର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ବଦଉଛ।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରରୀଙ୍ ଏେ ି ଗସ୍ତବର ଜବଣ 
ବଚିକ୍ଣ ଓ ବରଷି୍ ବନତା ରାଜ୍ୟ େରକାରଙୁ୍ 
ପ୍ରଶଂୋ କରବିାକୁ ବନଇ ଅବନକ ଆବଲାଚନା 
େପୃଟେ ିବୋଇଥିବା ବବବଳ ତାଙ୍ ଦାବରୀ ମତୁାବକ 
ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ରୁରୀ ମଳିଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରରୀଙ୍ ବଲାଙ୍ରି ଗସ୍ତ ୍ସର ବଢ଼ୁଛ ିଉଷ୍ଣତା

ହୋଇଥିବା ଆସନ ଉପରେ ଦଳେ ନଜେ

 �ଟଟିଲିାଗଡ଼଼କୁ ସବ୍ାଧିକ ୨୩୩ ରକାଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ
 �ନେସଂିହ ଓ ସାଲୁଜାଙ୍ ପ୍ରଶଂସା ର�ାଗାଇଛ ିର�ାୋକ

େସୁ୍ଥସହାଇ ଘରକୁ ସେରଲିା ମଞ୍ଳୁା

 � ଓଏସ୍ ଡଏି ସମୀକ୍ା ରବୈଠକ

ଦକ୍ତା ବକିାଶ ସକନ୍ଦ୍ରସର ମହଳିାଙ୍ ପ୍ରଶକି୍ଣକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ

 ବାଲଆିପାଳ / ଲଙ୍ନଳଶ୍ବର, ୨୩ା୯ (ସମସି): 
ପରକରୀୟା ପ୍ରରୀତ ି ପାଇଁ ଜବଣ ଯବୁକଙୁ୍ ବରୀଭତ୍ 
େତ୍ୟା କରାଯାଇଛ।ି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରବର ଯବୁକଙୁ୍ ୋଣ ି
ମପୃତବଦେକୁ ଧାନବଲି ଭତିବର ବପାତବିଦବା ଘଟଣା 
ବାଲଆିପାଳ ଅଞ୍ଚଳବର ଚଚ୍ଚ୍ଷାର ବରିୟ ପାଲଟଛି।ି େତ୍ୟା 
େବନ୍େବର ଗ୍ାମବାେରୀ ଜବନୈକ ଦମ୍ତକୁି ନଧିୁ୍ଷମ ବଛଚବିା 
େେ ପଲୁେି ଜମିା ବଦଇଛନ୍ତ।ି ଏେ ିଘଟଣାବର ୋଇଣ୍ଫିିକ୍  
ଟମି୍  େେ ବାଲଆିପାଳ ପଲୁେି େମ୍ପୃକ୍ତ ମେଳିା, ତାଙ୍ ସ୍ୱାମରୀ 
ଏବଂ ତାଙ୍ର େମ୍କ୍ଷରୀୟ ଭାଇ ବଶି୍ଜତି 
ଦାେଙୁ୍ ବାଲଆିପାଳ ଥାନାବର ଅଟକ 
ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛ।ି ତଦନ୍ତ 
ପବର ପଲୁେି ଏେ ିଘଟଣାର ପଦ୍୍ଷାଫାେ 
କରାଯବି ବବାଲ ି ଆଇଆଇେ ି
ପଶୁ୍ଷରାମ ୋେୁ କେଛିନ୍ତ।ି ମଳିଥିିବା 
େଚୂନା ମତୁାବକ, ବାଲଆିପାଳ ଥାନା 
ଅନ୍ତଗ୍ଷତ ଘଣ୍ୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼କେବା ଗ୍ାମର ଭାନୁଚରଣ 
ପାତ୍ରଙ୍ ପଅୁ ତରୁଣ ପାତ୍ର(୩୬) ବୁଧବାର ରାତରୁି ଘରକୁ 
ବଫର ି ନ ଥିବାରୁ ପରବିାର ବଲାବକ ବଖାଜାବଖାଜ ି
କରଥିିବଲ। ତରୁଣଙ୍ ବମାବାଇଲ୍ କୁ ବଫାନ୍  କରଥିିବଲ 
ମଧ୍ୟ ବମାବାଇଲ୍  େଇୁଚ୍  ଅଫ୍  ରେଥିିଲା। ପରବିାର ବଲାକ 
େବମତ ଗ୍ାମବାେରୀ ତରୁଣଙୁ୍ ବଖାଜାବଖାଜ ିକରଥିିବଲା। 
ବଡ଼କେବା-ବଗଙୁ୍ଟଆି ମଖୁ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଶ୍ଶ୍ଷବର ଏକ 
ରକ୍ତଭଜିା କାତ ି େେ ରାସ୍ତାବର ବୁନ୍ାବୁନ୍ା ରକ୍ତ ପଡ଼ଥିିବା 
ବଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିଲା। ଏୋକୁ ବନଇ ଗ୍ାମବାେରୀଙ୍ 

ମଧ୍ୟବର େବନ୍େ ଉପଜୁଥିିଲା। 
ତରୁଣଙ୍ର ବେେ ି ଗ୍ାମର ଜବନୈକ ମେଳିାଙ୍ େେ 

ଦରୀଘ୍ଷଦନି ଧର ି ଅବନୈତକି େମ୍କ୍ଷ ରେଥିିବାବବବଳ 
ବେୁବାର ଏବନଇ ଗ୍ାମବର ବବୈଠକ ଏବଂ ଥାନାବର 
ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ବୋଇଥିଲା। େବୁ ପବର ମଧ୍ୟ ତରୁଣ 
ବାରମ୍ାର ଉକ୍ତ ମେଳିାଙ୍ ଘରକୁ ଯା’ଆେ କରୁଥିବଲ। 
ବୁଧବାର ରାତବିର ତରୁଣ େମ୍ପୃକ୍ତ ମେଳିାଙ୍ ଘରକୁ 
ଯାଇ ଆଉ ବଫର ି ନ ଥିବା ତରୁଣଙ୍ ପତ୍ରୀ ଅଞ୍ଳ ି ମଧ୍ୟ 

କେଥିିବଲ। ଏବନଇ ଗ୍ାମବାେରୀ 
େମ୍ପୃକ୍ତ ମେଳିା ଓ ତାଙ୍ ସ୍ୱାମରୀଙୁ୍ 
ପଚରାଉଚରା କରଥିିବଲ। ମେଳିା 
ଜଣକ କଛି ିଜାଣ ିନ ଥିବା କେଥିିବଲ। 
ବତବବ ତାଙ୍ ଘରଠାରୁ ବୁନ୍ା ବୁନ୍ା 
ରକ୍ତ କାତ ିପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ଥିିଲା। ଯାୋକୁ 
ବନଇ ଗ୍ାମବାେରୀଙ୍ ଅଧିକ େବନ୍େ 

ଉପଜୁଥିିଲା। ଗ୍ାମବାେରୀ ଉକ୍ତ ଦମ୍ତଙୁି୍ ନଧିୁ୍ଷମ ବଛଚବିା 
ପବର ତରୁଣ ତାଙ୍ ଘରକୁ ଆେଥିିବା ମେଳିା ଜଣକ 
ସ୍ୱରୀକାର କରଥିିବଲ। ତରୁଣଙ୍ େେ ବଚୋ ବେବାରୁ ବେ 
ତାଙ୍ ମେୁଁ ଉପରକୁ ଲଙ୍ାପାଣ ିପକାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରୀକାର 
କରଥିିବଲ। ଗ୍ାମବାେରୀ ଦମ୍ତଙୁି୍ ଅଟକ ରଖି ବାଲଆିପାଳ 
ପଲୁେିକୁ ଖବର ବଦଇଥିବଲ।

ଆଇଆଇେ ି ପଶୁ୍ଷରାମ ୋେୁ ଘଟଣା ସ୍ଳବର ପେଞ୍ଚ ି
ରକ୍ତ ଜୁେୁବୁେୁ ଅବସ୍ାବର ବପାତା ବୋଇଥିବା ତରୁଣଙ୍ 
ମପୃତବଦେକୁ ଉଦ୍ାର କରଥିିବଲ।

ପେକୀୟା ପ୍ରୀତେୁି �ବୁକଙୁ୍ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ା

େକ୍ତଛଟିାେୁ ମଳିଲିା ହତ୍ାେ 
ସେୁାକ; ୩ ଅଟକ

ହତ୍ା ପରେ ମତୃରଦହକୁ 
ଧାନଜମରିେ ରପାତଥିିରଲ

ବ ା ର ିପ ଦ ା / ନ ମ ା ର ଡ଼ ା , ୨ ୩ । ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ମୟରୂଭଞ୍ ଜଲି୍ା ଜମ୍ଭରୀରା ନଦରୀବର ପ୍ରଳୟଙ୍ରରୀ 
ବନ୍ୟା ପବର ବମାରଡ଼ା ଓ ରାେବଗାବନି୍ପରୁ 
ବ୍ଲକବର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରଦିଶ୍ଷନ କର ି ସ୍ତି ି
େମରୀକ୍ା କବଲ ରାଜ୍ୟ ବବିଜେ ି ୋଂଗଠନକି 
େମ୍ାଦକ ତଥା ମୟରୂଭଞ୍ ପଯ୍ଷ୍ୟବବକ୍କ ପ୍ରଣବ 
ପ୍ରକାଶ ଦାେ। ଗରୁୁବାର େକାବଳ ବେ ବମାରଡ଼ା 
ବ୍ଲକର ବଘାଳମେୁାଁ, ବମାରଡ଼ା, ପଳାଶମଣୁୁ୍ଳରୀ, 
ବରକନ୍ ଗ୍ାମପଞ୍ଚାୟତବର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବତି 
ଅଞ୍ଚଳ ପରଦିଶ୍ଷନ କର ି ସ୍ତି ି େମରୀକ୍ା କରଛିନ୍ତ।ି 
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବତି ବଲାକଙ୍ େେ ବଭିନି୍ନ େମେ୍ୟା 
େମ୍କ୍ଷବର ଆବଲାଚନା କରଛିନ୍ତ।ି ବମାରଡ଼ା ପବର 
ରାେବଗାବନି୍ପରୁ ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ଚାୟତବର 

ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବତିଙୁ୍ ବଭଟ ି େମବବଦନା ଜଣାଇବା 
େେ ସ୍ତି ିପରଖିଛନ୍ତ।ି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ବଯାଗୁଁ ବମାରଡ଼ା 
ବ୍ଲକର ପଳାେମଣୁୁ୍ଳ ିଗ୍ାମବର କାନ୍ ପଡ଼ ି୨୧ ତାରଖି 

ଦନି କାଞ୍ଚନ ି ବବବେରାଙ୍ ମପୃତୁ୍ୟ ବୋଇଥିଲା। 
ଶ୍ରୀ ଦାେ ତାଙ୍ ପରବିାରକୁ ବଭଟ ି େମବବଦନା 
ଜଣାଇବା େେ ୫୦ େଜାର ଟଙ୍ାର ଆଥ ଷିକ 
େୋୟତା ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ।ି ତୁରନ୍ତ େରକାରରୀ 

ଅନୁକମ୍ା ମଳୂକ େୋୟତା ରାଶ ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍ 
ପରବିାରକୁ ଖବୁ ଶରୀଘ୍ର ମଳିବି ବବାଲ ିବେ କେଥିିବଲ।  
ପ୍ରତବିର୍ଷ ବନ୍ୟାବର ଏେ ି ଦୁଇ ବ୍ଲକର ବେୁ 
ଜନୋଧାରଣ ଓ ଗପୃେପାଳତି ପ୍ରାଣରୀ ପ୍ରଭାବତି 
ବେଉଥିବାରୁ ୩ଟ ି ପ୍ରମଖୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ାନବର 
ବେୁମଖୁରୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ୟସ୍ଳରୀ ନମି୍ଷାଣ ବେବ 
ବବାଲ ି ଶ୍ରୀ ଦାେ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ପ୍ରଦାନ କରଥିିବଲ। 
ତତେେତି ବନ୍ୟା କ୍ତଗି୍ସ୍ତଙୁ୍ େୋୟତା, କ୍ତଗି୍ସ୍ତ 
ରାସ୍ତା, ବପାଲ ଓ ବନ୍ଧ ଗେୁକିର ମରାମତ ି ଏବଂ 
କ୍ତଗି୍ସ୍ତ ଚାରରୀଙୁ୍ ନୟିମାନୁୋବର େୋୟତା 
ବଯାଗାଇ ଦଆିଯବି ବବାଲ ି କେଥିିବଲ। 

ଚାରଜମ ିଏବବ ବ ିବନ୍ୟା ପାଣବିର ବୁେ ିରେଛି।ି 
ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାେନ ପକ୍ରୁ  ରଲିଫି କାଯ୍ଷ୍ୟ ଜାର ିରେଛି।ି

ବନ୍ା କ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲ ିସ୍ଥତି ି୍ରଖିସଲ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ 

  କାନ୍ଥ ପଡ଼ ିମତୁୃ୍ବେଣ 
କେଥିିବା ପେବିାେକୁ ସହାୟତା
  ୩ଟ ିସ୍ାନରେ ନମି୍ାଣ ରହବ 
ବାତ୍ା ଆଶ୍ରୟସ୍ଳୀ

ଯାଜପରୁ,୨୩ା୯(ସମସି): ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା ବନ୍ତବର ମାମ ୁ ଘବର ରେ ି ପାଠପଢ଼଼ୁ ଥିବା 
ଦୁଇ ନାବାଳକ ଭାଇଙୁ୍ ମାମ ୁ ମାର୍ ଧର କରବିାରୁ ବେମାବନ ରାଗକି ି ଚାଲଚିାଲ ି
ବେମାନଙ୍ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବବବଲ ଉଦ୍ାର ବୋଇଛନ୍ତ।ି ବନ୍ତରୁ ଚାଲଚିାଲ ି
ଆେଥୁିବା ବବବଳ ରାତ ିପ୍ରାୟ ୯ଟା ବବବଳ ବେମାନଙୁ୍ ପାଣବିକାଇଲ ିବଚକ୍ ବଗଟ୍ 
ନକିଟବର ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଅଞ୍ଚଳର ଯବୁ େମାଜବେବରୀ ନମାଜରୀ ଭାଇ ବଦଖିଥିବଲ।
େକାଳ ପ୍ରାୟ ୫ଟା ବବବଳ ଦୁଇ ଭାଇ ନଜି ଘର ଚଣ୍ବିଖାଲକୁ ଚାଲବିା ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିବଲ। ବଭାକବର ଲମ୍ା ରାସ୍ତା ଚାଲବିା ଫଳବର ଥକ୍ା ବୋଇ ଦରୀଘ୍ଷ 
େମୟ ରାସ୍ତାବର ବେପିେୁଥିବଲ ଉଭୟ। ବଭିନି୍ନ େମୟବର ବର୍ଷାବର ଓଦା ମଧ୍ୟ 
ବୋଇଯାଉଥିବଲ ଓ ପଣୁ ି ଚାଲୁଥିବଲ। ଚାଲଚିାଲ ି ପାଣ ି ବକାଇଲ ି ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ତ ଚାଲ ି
ଆେଥିିବଲ। େବୁ ଶଣୁ ିବ୍ରହ୍ମବରଦା ଫାଣ୍ ିେେତି ବଯାଗାବଯାଗ କର ିଏ ବନଇ ଖବର 
ବଦଇଥିବଲ ନମାଜରୀ। ପଲୁେି େମ୍ପୃକ୍ତ ୨ ଭାଇଙ୍ ମାଆଙୁ୍ ଖବର ବଦଇଥିବଲ। ମାଆ 
ଆେ ିବେଠାରୁ ତାଙ୍ ଦୁଇ ପଅୁଙୁ୍ ବନଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିବଲ।

ଭଦ୍ରକେୁ ପାଣରିକାଇଲ ିଚାଲଚିାଲ ିଗରଲ ଦୁଇ ଶଶିୁ
 �ମାମ ୁମାଡ଼ ସହପିାେରିଲନ ି
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ଶକୁ୍ରବାର, ୨୪ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧

 � କେନ୍ଦ୍ରେୁ ସପୁ୍ ରିମକେୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ଶଂସୋ 
 ଭୋରତ କେଇଥÒବୋ ପଦକଷେପ 
ଅେ୍ୟ ରୋଷ୍ଟ୍ରକର ସମ୍ଭବ କ�ୋଇେ ରି

କର�ୋନୋଜନତି ମତ୍ୃୟୁକ୍ ରନଇ ମତୃକଙ୍କ ପ�ବିୋ� ବର୍ଗଙ୍୍କ ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କୋ� 
୫୦ ହଜୋ� ରକୋଟ ି ଟଙ୍କୋ� କ୍ଷତପି�ୂଣ ର�ୋରୋଇ ରେବୋ ଲୋର ି ରନଇଥÒବୋ 
ନଷି୍ପତ୍କ୍ି ସପ୍୍ମିରକୋଟ୍ଗ ପ୍ଶଂସୋ କ�ଛିନ୍।ି ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କୋ�ଙ୍କ ଏଭଳ ି ନଷି୍ପତ୍ ି
ଆମକ୍ ଆନନ୍ତି କ�ଥିÒବୋ ରକୋଟ୍ଗ କହଥିÒବୋ ରବରଳ ଏହ ି ନଷି୍ପତ୍ ି ମତୃକଙ୍କ 
ପ�ବିୋ�� କଛି ିେ୍ଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଲୋଘବ କ�ବିୋର� ସହୋୟକ ରହୋଇପୋ�ବି 
ରବୋଲ ି କହଛିନ୍।ି ରକବଳ ରସତକି ି ନ୍ରହଁ, କର�ୋନୋ ମହୋମୋ�ୀକ୍ ରନଇ 
ଭୋ�ତ ଭଳ ି ଏକ ବଶିୋଳ ଜନସଂଖୟୁୋ ବଶିଷି୍ଟ �ୋଷ୍ଟ୍ରର� ର�ଉଁ ସମସୟୁୋ 
ଉପଜ୍ଥିÒଲୋ ତୋହୋକ୍ ମକ୍ୋବଲିୋ କ�ବିୋ େରିର� ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କୋ� ରନଇଥÒବୋ 
ପେରକ୍ଷପକ୍ ମଧ୍ୟ ରକୋଟ୍ଗ ପ୍ଂଶସୋ କ�ଛିନ୍।ି ରରୋଟଏି ପକ୍ଷର� ମହୋମୋ�ୀକ୍ 
ରନଇ ଜୋତୀୟ ଅଥ୍ଗନୀତ ି ବୟୁବସ୍ୋ ବୋଧୋପ୍ୋପ୍ତ ରହୋଇଥÒଲୋ ରବରଳ ବଶିୋଳ 
ଜନସଂଖୟୁୋ ପୋଇଁ ଟକିୋ�କଣ ଏବଂ ଆନ୍ଷଙ୍କି ବୟୁବସ୍ୋ  କ�ବିୋକ୍ ପ�୍ଗୟୁୋପ୍ତ 
ବୟୁୟ କ�ବିୋକ୍ ପଡ଼ଛି।ି ଏହୋସରତ୍ବେ  କର�ୋନୋଜନତି ମତ୍ୃୟୁ ପୋଇଁ କ୍ଷତପି�ୂଣ 
ବୟୁବସ୍ୋ କ�ବିୋ ଏକ ସବେୋରତର�ୋରୟୁ ପେରକ୍ଷପ।  କର�ୋନୋ ମହୋମୋ�ୀ 
ମକ୍ୋବଲିୋ ଏବଂ ପ�ବତ୍୍ଗୀ ପ�ଚିୋଳନୋ ରକ୍ଷତ୍ରର� ଭୋ�ତ ଭଳ ିଅନୟୁ ରକୌଣସ ି
�ୋଷ୍ଟ୍ର ସମକ୍ଷକ ରହୋଇପୋ�ବି ନୋହ ିଁ ରବୋଲ ିଜଷ୍ଟସି୍  ଏମ ଆ� ଶୋହୋ କହଛିନ୍।ି

ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ, ଅକ୍ଷମ ବରଷି୍ଠ ନୟାଗରକିଙ୍କୁ  
ଘରର ଦଆିଯବି ଟକିୟା ପଏିମ ରକୟୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡ ରରକୟାରୀ ନକୁ ରେଁ

ସଂକ୍ରମଣର ମୋସେ ଭ ରିତକର ଆତ୍ମ�ତ୍ୟୋ ‘କେୋଭ ରିଡ୍  ମତୁୃ୍ୟ’ସଂକ୍ରମଣର ମୋସେ ଭ ରିତକର ଆତ୍ମ�ତ୍ୟୋ ‘କେୋଭ ରିଡ୍  ମତୁୃ୍ୟ’
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୩ା୯(ଏସେନ୍)ି

କର�ୋନୋର� ସଂକ୍ରମତି ରହବୋ� ୩୦ େନି ଭତିର� 
�େ ି ରକୌଣସ ି ବୟୁକ୍ ି ଆତ୍ମହତୟୁୋ କ�ନ୍ ି ରତରବ 
ତୋକ୍ ‘ରକୋଭଡି ମତ୍ୃୟୁ’ ତୋଲକିୋଭ୍କ୍ କ�ୋ�ବି। 
ଏ ରନଇ ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କୋ�ଙ୍କ ପକ୍ଷ�୍ ର�୍୍ବୋ� 
ସପ୍୍ମିରକୋଟ୍ଗର� ସତୟୁପୋଠ େୋଖଲ କ�ୋ�ୋଇଛ।ି 
କର�ୋନୋ ମତ୍ୃୟୁଜନତି କ୍ଷତପି�ୂଣ ଏବଂ ମତ୍ୃୟୁ 
ପ୍ମୋଣପତ୍ର ପ୍ସଙ୍ର� ର�୍୍ବୋ�  ସପ୍୍ମିରକୋଟ୍ଗର� 
ଶଣ୍ୋଣ ି ରହୋଇଥÒଲୋ ରବରଳ ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କୋ� ଏହୋ 
ସ୍ପଷ୍ଟ କ�ଛିନ୍।ି ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କୋ�ଙ୍କ ପକ୍ଷ�୍ ସଲସିଟି� 
ରଜରନ�ୋଲ ତ୍ଷୋ� ରମରହଟୋ କହଛିନ୍ ି ର� , 
କର�ୋନୋର� ସଂକ୍ରମତି ରହୋଇ ୩୦ େନି ମଧ୍ୟର� 
�େ ି ରକୌଣସ ି ବୟୁକ୍ ି ଆତ୍ମହତୟୁୋ କ�ନ୍ ି ରତରବ 
ତୋଙ୍କ ମତ୍ୃୟୁକ୍ ‘ରକୋଭଡି ମତ୍ୃୟୁ’ ରବୋଲ ି େଶ୍ଗୋ�ବି। 

ଏଥିସହ ଆତ୍ମହତୟୁୋ କ�ଥିିବୋ ବୟୁକ୍ଙି୍କ ପ�ବିୋ�କ୍ 
କ୍ଷତପି�ୂଣ �ୋଶ ିମଧ୍ୟ ପ୍େୋନ କ�ୋ�ବି। ପବୂ୍ଗ�୍ ଜୋ� ି
କ�ୋ�ୋଇଥିବୋ ମତ୍ୃୟୁ ପ୍ମୋଣପତ୍ରର� �େ ି ରକୌଣସ ି
ତରୁଟ ି ଥୋଏ ରତରବ ତୋହୋକ୍ ସଂରଶୋଧନ କ�ୋ�ବିୋ।  
ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କୋ�ଙ୍କ ପକ୍ଷ�୍  ରକୋଭଡି୍  ମତ୍ୃୟୁକ୍ ରନଇ 
ଏହ ି ରୋଇଡଲୋଇନ ଏରବ ଜୋ� ି କ�ୋ�ୋଇଥÒବୋ 

ରବରଳ ଏହୋ ପବୂ୍ଗ�୍  ରକୋଭଡି୍ ର� ମତ୍ୃୟୁ ରହୋଇଥÒବୋ 
ରଲୋକମୋନଙ୍କ ମତ୍ୃୟୁ ପ୍ମୋଣ ପତ୍ରର� ସଂରଶୋଧନ 
କ�ୋ�ୋଇପୋ�ବି। �ୋଜୟୁ ସ�କୋ�ମୋନଙ୍କ େବେୋ�ୋ 
ଜଲି୍ୋସ୍ତ�ୀୟ ଅଭରି�ୋର  ଗ୍ରହଣ କମଟି ି ରଠନ 
କ�ୋ�ୋଇ ଏହ ି କୋ�୍ଗୟୁ ତବେ�ୋନବେତି କ�ୋ�ବି। 

ଏଥÒପୋଇ ଁ୩୦ େନି ମଧ୍ୟର� �ୋଜୟୁ ସ�କୋ�ମୋନଙ୍କ 
େବେୋ�ୋ ଅଭରି�ୋର ଗ୍ରହଣ କମଟି ି ରଠନ କ�ବିୋକ୍ 
କ୍ହୋ�ୋଇଛ ି ରବୋଲ ି ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କୋ�ଙ୍କ ପକ୍ଷ�୍ 
କ୍ହୋ�ୋଇଛ।ି  �େ ି ରକୌଣସ ି ମତ୍ୃୟୁ ପ୍ମୋଣ 
ପତ୍ରର� ମତ୍ୃୟୁ� କୋ�ଣ ହୃଦ୍ ଘୋତ  ରବୋଲ ିଉରଲ୍ଖ 
�ହଥିୋଏ  ମତୃକଙ୍କ ପ�ବିୋ� ସେସୟୁ ମତୃକଙ୍କ 
ଆର୍ ଟପିସିଆିର୍  ରଟଷ୍ଟ �ରିପୋଟ୍ଗ  େୋଖଲ କ� ି ପ୍ମୋଣ 
ପତ୍ରକ୍ ସରଶୋଧନ କ�ପିୋ�ରିବ। ଉରଲ୍ଖର�ୋରୟୁ 
ର�,  କର�ୋନୋର� ମତ୍ୃୟୁ ରହୋଇଥିବୋ ବୟୁକ୍ଙି୍କ 
ପ�ବିୋ�କ୍ କ୍ଷତପି�ୂଣ ବୋବେକ୍ ୫୦ ହଜୋ� 
ଟଙ୍କୋ ଅନ୍କମ୍ୋ �ୋଶ ି ରେବୋକ୍ ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କୋ� 
ସପ୍୍ମିରକୋଟ୍ଗଙ୍୍କ ଜଣୋଇଥିରଲ। ସପ୍୍ମିରକୋଟ୍ଗଙ୍କ 
ନରିଦ୍୍ଗଶ ପର� ଜୋତୀୟ ବପି�୍ଗୟୁୟ ପ�ଚିୋଳନୋ 
ପ୍ୋଧିକ�ଣ କର�ୋନୋଜନତି ମତୃୟୁ� କ୍ଷତପି�ୂଣ 
�ୋଶ ି ବୋବେକ୍  ରୋଇଡଲୋଇନ  ଜୋ� ି କ�ଥିିଲୋ।

ହାଇସ�ାର୍ଟସର ସ�ନ୍ଦ୍ର େର�ାରଙ୍କ େତ୍ୟ୍ାଠ

ପଏିମ୍  ରକୟୋସ୍ଗ ପୋଣ୍ ି  ସ�ୋକ�ୀ ପୋଣ୍ ି
ନ୍ରହଁ। ଏରନଇ ର�୍୍ବୋ� ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କୋ� 
େଲି୍ୀ ହୋଇରକୋଟ୍ଗର� ସ୍ପଷ୍ଟ କ�ଛିନ୍ ି । 
ପଏିମ ରକୟୋସ୍ଗ ପୋଣ୍ ି ପ�ଚିୋଳନୋ  ସମ୍କକିତି 
ଏକ ପଟିସିନ� ଶଣ୍ୋଣ ି  ପ�ରିପ୍କ୍ଷୀର� 
ପ୍ଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ କୋ�୍ଗୟୁୋଳୟ( ପଏିମଓ) ପକ୍ଷ�୍  
ଏକ ସତୟୁପୋଠ େବେୋ�ୋ ଏହୋ କ୍ହୋ�ୋଇଛ।ି 
ପଏିମଓ ଅନ୍ଶୋସନ ସଚବି ପ୍େୀପ କ୍ମୋ� 
ଶ୍ୀବୋସ୍ତବ ଏହ ି ସତୟୁପୋଠର� କହଛିନ୍ ି ର�, 
ପଏିମ ରକୟୋସ୍ଗ ଫଣ୍ଡ ସ�କୋ�ୀ ନ୍ରହଁ। ଏହୋ 
ସୋମ୍ଧିୋନକି ବୟୁବସ୍ୋର� ରଠନ ରହୋଇନଥୋଏ 
କ ି ସଂସେ କମି୍ୋ  ରକୌଣସ ି ବଧିୋନସଭୋ 
େବେୋ�ୋ ପୋ�ତି ଆଇନ ଅନ୍ସୋର� ମଧ୍ୟ କୋ�୍ଗୟୁ 
କ�ନିଥୋଏ। ଏହୋ  ରକବଳ ଏକ େୋତବୟୁ 
ଟ୍ରଷ୍ଟ  ଭଳ ିକୋ�୍ଗୟୁ କ�ଥିୋଏ। �ୋହୋକ ିଭୋ�ତ� 
ମହୋସମୀକ୍ଷକ ଏବଂ ହସିୋବ ନୀ�କ୍ଷକଙ୍କ େବେୋ�ୋ 
ନ�ିକ୍୍ ଜରଣ ଚୋଟୋଡ୍ଗ ଆକୋଉଣ୍ୋଣ୍ଙ୍କ େବେୋ�ୋ 
ସମୀକ୍ଷୋ କ�ୋ�ୋଇଥୋଏ। ଏହୋ ଉପର� ରକନ୍ଦ୍ର 
ସ�କୋ� କମି୍ୋ �ୋଜୟୁ ସ�କୋ�ଙ୍କ ରକୌଣସ ି

ନୟିନ୍ତଣ ନୋହ ିଁ। ଏହ ି ପୋଣ୍କ୍ି ଆସଥ୍ିବୋ  �ୋଶ ି
ଭୋ�ତ ସ�କୋ�ଙ୍କ ଏକତ୍ରତି ପୋଣ୍କ୍ି �ୋଏ ନୋହ ିଁ 
ରବୋଲ ିଶ୍ୀବୋସ୍ତବ କହଛିନ୍।ି ଏହୋ ବୟୁତୀତ ଏହ ି
ପୋଣ୍କ୍ି ସଚୂନୋ ଅଧିକୋ� ଆଇନ (ଆ�ଟଆିଇ) 
ଅଧିନୟିମ ଅଧୀନର� ଅଣୋ�ୋଇପୋ�ବି ନୋହ ିଁ 
କମି୍ୋ ଏହୋକ୍ ଏକ ‘ପବ୍କି ଅଥ�ଟି’ି ଭୋବର� 
ତୋଲକିୋଭ୍କ୍ କ�ୋ�ୋଇପୋ�ବି ନୋହ ିଁ ରବୋଲ ି
ମଧ୍ୟ ରସ କହଛିନ୍।ି ପୋଣ୍�ି ସ୍ୱଚ୍ଛତୋ ବଜୋୟ 

�ଖିବୋ ପୋଇଁ ଏହ ି ଟ୍ରଷ୍ଟକ୍ ମଳ୍ିଥିବୋ ସମସ୍ତ 
ଅଥ୍ଗ ଏବଂ ଏହୋ� ସମସ୍ତ ବବି�ଣୀ ସ�କୋ�ୀ 
ରେବସୋଇଟର�  ଉପଲବ୍ଧ କ�ୋ�ୋଇଥୋଏ। 
ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଚକ୍ କମି୍ୋ ଡମିୋଣ୍ଡ ଡ୍ୋଫ୍ଟ ମୋଧ୍ୟମର� 
ଅନଲୋଇନର�  େୋନ ଗ୍ରହଣ  କର�।  ଟ୍ରଷ୍ଟ 
ରେବସୋଇଟର� ଏହ ି ପୋଣ୍�ି ସମସ୍ତ ଖର୍୍ଗ� 
ବବି�ଣୀ  ସମୟୋନ୍ସୋର� ମଧ୍ୟ ଅପରଡଟ୍  
କ�ୋ�ୋଏ ରବୋଲ ି ଶ୍ୀବୋସ୍ତବ କହଛିନ୍।ି  
ଏପ�କି ି ଜରଣ ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କୋ�ଙ୍କ ଅଧÒକୋ�ୀ  
ଭୋରବ ରସ ନରିଜ ମଧ୍ୟ ଅରବୈତନକି ଭୋରବ 
ଏହ ି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପୋଇଁ କୋ�୍ଗୟୁ କ�ନ୍ ି ରବୋଲ ି
ଅେୋଲତକ୍ କହଛିନ୍।ି ଉରଲ୍ଖର�ୋରୟୁ 
ର�, ଆଇନଜୀବୀ  ସମୟୁକ ରୋଙ୍େୋଲ ଏହ ି
ପୋଣ୍କ୍ି ରନଇ େଲି୍ୀ ହୋଇରକୋଟ୍ଗର� ଏକ 
ପଟିସିନ େୋଖଲ କ�ଥିିରଲ। ପଏିମ ରକୟୋସ୍ଗ 
ପୋଣ୍କ୍ି  ଜୋତୀୟ ପୋଣ୍ ି  ଭୋରବ ରଘୋଷଣୋ 
କ�ୋ�ବିୋ ଏବଂ  ଏହୋ� ସ୍ୱଚ୍ଛତୋ ବଜୋୟ 
�ଖିବୋ ପୋଇଁ ଏହୋକ୍ ଆ�ଟଆିଇ ଅଧୀନର� 
ଆଣବିୋକ୍ ପଟିସିନର� େୋବ ି କ�ଥିÒରଲ।  

ଏଣକି ି େବିୟୁୋଙ୍ ଏବଂ ଟକିୋେୋନ 
ରକନ୍ଦ୍ରକ୍ �ବିୋକ୍ ଅକ୍ଷମ ରହଉଥÒବୋ ବ�ଷି୍ଠ 
ନୋର�କିମୋନଙ୍୍କ ଘର� ଟକିୋ େଆି�ବି। ଏ 
ରନଇ ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କୋ� ରୋଇଡଲୋଇନ ଜୋ� ି
କ�ଛିନ୍ ି । ନତି ି ଆରୟୋର ସେସୟୁ ତଥୋ  
ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କୋ�ଙ୍କ ଟକିୋକ�ଣ ସମ୍କକିତ 
ବରିଶଷଜ୍ଞ କମଟି�ି ମଖ୍ୟୁ ଡଃ ଭ.ିରକ.
ପଲ କହଛିନ୍ ି ର� ର�ଉଁ ରଲୋକମୋରନ 
ଟକିୋେୋନ ରକନ୍ଦ୍ରକ୍ ଆସ ି ଟକିୋ ରନବୋକ୍ 
ସକ୍ଷମ ନ୍ରହଁ ରସମୋନଙ୍୍କ ଘ�କ୍ �ୋଇ 
ଟକିୋ େଆି�ବି । ଏ ରନଇ ରୋଇଡଲୋଇନ 
ଜୋ� ି ରହୋଇସୋ�ଛି ି ଓ ଖବ୍ଶୀଘ୍ର  ଏରନଇ 
ଏସଓପ ି ଜୋ� ି କ�ୋ�ବି ରବୋଲ ି ର�୍୍ବୋ�  
ରକନ୍ଦ୍ର ସବେୋସ୍ୟୁ ମନ୍ତୋଳୟ େବେୋ�ୋ ଆରୟୋଜତି 
ଏକ  ସୋମ୍ୋେକି ସମ୍ଳିନୀର� ରସ ସଚୂନୋ 
ରେଇଛନ୍ ି। ବତ୍୍ଗମୋନ ସଦ୍୍ୋ ରେଶ� ବୟସ୍କ 
ଜନସଂଖୟୁୋ (୧୮ ବଷ୍ଗ�୍ ଅଧିକ)� ୬୬ 
ପ୍ତଶିତ ପ୍ଥମ ରଡୋଜ୍ ଟକିୋ ରନଇସୋ�ଥିÒବୋ 
ରବରଳ ଏହୋ� ୨୩ ପ୍ତଶିତ ଉଭୟ ରଡୋଜ୍ 
ଟକିୋ ରନଇସୋ�ଛିନ୍ ି । ରେଶ� ୬ଟ ି

�ୋଜୟୁ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର ଶୋସତି ଅଞ୍ଚଳ( ରରୋଆ, 
ଲୋକ୍ଷୋେବେୀପ, ସକିମି, ଆଣ୍ଡୋମୋନ,ଚଣ୍ଡରିଡ଼ 
ଏବଂ ହମିୋଚଳ  ପ୍ରେଶ )� ଶତପ୍ତଶିତ  
ପ୍ୋପ୍ତ ବୟସ୍କଙ୍୍କ ଅତ ି କମର� ରରୋଟଏି  
ରଡୋଜ୍  ଟକିୋ େଆି�ୋଇ ସୋ�ଛି ି ରବୋଲ ି
ରସ କହଛିନ୍।ି  େବିୟୁୋଙ୍ମୋରନ ର�ପ� ି
କର�ୋନୋ ସଂପକକିତ ରସବୋ (ପ�ୀକ୍ଷଣ, 
ଟକିୋେୋନ ଆେ)ି ସହଜର� ପୋଇପୋ�ରିବ 
ରସଥିପୋଇଁ ସବେୋସ୍ୟୁମନ୍ତୋଳୟ ପକ୍ଷ�୍ 
�ୋଜୟୁମୋନଙ୍୍କ ଏକ ରୋଇଡଲୋଇନ ଜୋ� ି
କ�ୋ�ୋଇଛ ି । ଜଲି୍ୋ ସମୋଜକଲୟୁୋଣ 
ବଭିୋର ସମନବେୟର� ଏହ ି ରସବୋ ର�ୋରୋଇ 
େଆି�ବି ।  ଏହ ିରୋଇଡଲୋଇନ ଅନ୍ସୋର� 
ଜଲି୍ୋ ସମୋଜ ମଙ୍ଳ ଅଧିକୋ�ୀଙ୍୍କ 
ଏଥିପୋଇଁ ଶୀଷ୍ଗ ଅଧିକୋ�ୀ (ରନୋଡୋଲ 
ଅଫିସ�) ଭୋରବ  ନ�ିକ୍୍ କ�ୋ�ବି । ରସ 
ଜଲି୍ୋ ସବେୋସ୍ୟୁ ଅଧିକୋ�ୀଙ୍କ ସମନବେୟ �ଖି 
େବିୟୁୋଙ୍ମୋନଙ୍କ କର�ୋନୋ ପ�ୀକ୍ଷଣ, 
ଚକିତି୍ୋ, ଟକିୋେୋନ ଆେ ି ବଷିୟକ୍ 
ତବେ�ୋନବେତି କ�ରିବ ରବୋଲ ି କ୍ହୋ�ୋଇଛ।ି

ସ୍ଲୁ ଛାତ ଭୁଶଡ଼ୁ ିଛାତ୍ାଛାତ୍ଲୀଙ୍କ 
େସମତ ୩୫ ଆହତ
ଚଣ୍ଗିଡ,୨୩|୯(ଏସେନ୍)ି: ହ�ଆିଣୋ ରସୋନପିତ� ରର୍ୋ� 
ତହସଲି ଅନ୍ର୍ଗତ ବୋୟ ଗ୍ରୋମ� ଜୀବୋନନ୍ ମରଡଲ ପବ୍କି 
ସ୍କଲ୍� ଛୋତ ଭ୍ଶଡ୍ ି ପଡଛି।ି ଏହ ି େ୍ଘ୍ଗଟଣୋର� ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ 
ସରମତ ୩୫ ରଲୋକ ଆହତ ରହୋଇଛନ୍।ି ରସମୋନଙ୍୍କ ରରନୌ� 
ରରୋଷ୍ଠୀ ସବେୋସ୍ୟୁ ରକନ୍ଦ୍ରର� ଭତ୍କି କ�ୋ�ୋଇଛ।ି ରତରବ ୩ ଜଣ 
ଶ୍ମକିଙ୍କ ସରମତ ୫ ଜଣ ଛୋତ୍ର େ୍ଘ୍ଗଟଣୋର� ର�୍୍ତ� ଆହତ 
ରହୋଇଛନ୍।ି ରସମୋନଙ୍୍କ ଖୋନପ�୍ ପଜିଆିଇକ୍ ସ୍ୋନୋନ୍� 
କ�ୋ�ୋଇଛ।ି ସଚୂନୋ ଅନ୍�ୋୟୀ ଛୋତ ଭ୍ଶଡ୍ ି ପଡବିୋ�୍ 
ତୃତୀୟ, ଚତ୍ଥ୍ଗ ରଶ୍ଣୀ� ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ, ଶକି୍ଷକ ଏବଂ ଛୋତ 
ମ�ୋମତ ି କ�୍ଥିବୋ ଶ୍ମକି ଅବରଶଷ ତଳ େବ ି �ହଥିିରଲ। 
ରସମୋନଙ୍କ ଚତି୍ୋ� ଶଣ୍ ି ଗ୍ରୋମବୋସୀ ଘଟଣୋସ୍ଳର� ପହଞ୍ଚ ି
ଉଦ୍ୋ�କୋ�୍ଗୟୁ ଆ�ମ୍ଭ କ�ଥିିରଲ। ପର� ପଲ୍ସିକ୍ ଏହୋ� ସଚୂନୋ 
େଆି�ୋଇଥିଲୋ। ଏରବ ପଲ୍ସି ମୋମଲୋ� ତେନ୍ ଆ�ମ୍ଭ କ�ଛି।ି

ବସି୍ାରଣସର ୩ ମତୃ
ସବଙ୍ାଲୁରୁ, ୨୩|୯(ଏସେନ୍)ି: ରବଙ୍ୋଲ୍�୍ ଚୋମ�ୋଜରପଟ 
ଅନ୍ର୍ଗତ ନୂଆ ଥୋଙ୍�ପ�୍ର� ଥିବୋ ଏକ ଟ୍ରୋନ୍ସରପୋଟ୍ଗ କମ୍ୋନୀ� 
ରରୋେୋମର� ର�୍୍ବୋ� ଭୟଙ୍କ� ବରି୍ୋ�ଣ ଘଟଛି।ି ଏହ ି
ବରି୍ୋ�ଣର� ୩ ଜଣ ରଲୋକଙ୍କ ମତ୍ୃୟୁ ରହୋଇଥିବୋରବରଳ ୪ 
ଜଣ ରଲୋକ ଆହତ ରହୋଇଛନ୍।ି ଏ ପ�୍ଗୟୁନ୍ ବରି୍ୋ�ଣ କୋ�ଣ 
ଜଣୋପଡ ିନୋହ ିଁ। ପଲ୍ସିକ୍ ଘଟଣୋସ୍ଳ�୍ ବୋଣ ମଳିଛି।ି ମୋମଲୋ� 
ଅଧିକ �ୋଞ୍ଚ ଜୋ� ି �ହଛି।ି ରବୋମୋ ନରି�ୋଧକ େଳ ଏବଂ ଡଗ୍  
ସ୍କବେୋଡ୍ଗ ଘଟଣୋସ୍ଳର� ପହଞ୍ଚ ିତେନ୍ ଆ�ମ୍ଭ କ�ଛିନ୍।ି ରବଙ୍ୋଲ୍�୍ 
େକ୍ଷଣି ଡସିପି ି ହ�ଶି ପୋରଣ୍ଡ କହଛିନ୍ ି ର� ରରୋେୋମର� ଥିବୋ 
ଅସ୍ୋୟୀ �ୋସୋୟନକି ର�ୋର୍ଁ ବରି୍ୋ�ଣ ରହୋଇଥୋଇପୋର�। 
ଏହୋ� ୮୦ଟ ି ବକ୍ସ ରରୋେୋମର� �ହଥିିଲୋ। ବରି୍ୋ�ଣ� 
ମତୃକଙ୍କ ମଧ୍ୟର� ଜରଣ ଶ୍ମକି ସୋମଲି ଅଛନ୍।ି 

୨୫ ୍ସି୍ତଲ େବତ
�ଲ�ାତା, ୨୩|୯(ଏସେନ୍)ି: ପଶ୍ମିବଙ୍-ଝୋଡଖଣ୍ଡ ସୀମୋର� 
ରଚକଂି ସମୟର� ପଲ୍ସିକ୍ ବଡ଼ ସଫଳତୋ ମଳିଛି।ି ଆସୋନରସୋଲ 
ପଲ୍ସି ନୟିମତି ରଚକଂି ସମୟର� ୨୫ ପସି୍ତଲ ଜବତ କ�ଛି।ି 
ଏହ ି ମୋମଲୋ� ଅଭ�ିକ୍୍ ଏସ ମହମ୍େକ୍ ର�ିଫ କ�ୋ�ୋଇଛ।ି 
ପଲ୍ସି ଅଧିକୋ�ୀମୋରନ ଏହ ିସଚୂନୋ ରେଇଛନ୍।ି ର�ିଫ ଅଭ�ିକ୍୍ 
ଆସୋନରସୋଲ ଅନ୍ର୍ଗତ କ୍ଲ୍ଟ�ି ବୋସନି୍ୋ ରବୋଲ ିଜଣୋପଡଛି।ି

ଦୁର୍ଟରଣାସର ୬ ପ୍ରବାେଲୀ ଶ୍ରମ�ିଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ
�ଲ�ାତା, ୨୩|୯(ଏସେନ୍)ି: ପଶ୍ମିବଙ୍ ଉତ୍� େନିୋଜପ�୍ 
ଜଲି୍ୋର� ଏକ ବସ୍  ଖୋଇକ୍ ଖସ ିପଡବିୋ�୍ ୬ ପ୍ବୋସୀ ଶ୍ମକିଙ୍କ 
ମତ୍ୃୟୁ ରହୋଇଛ।ି ଏହ ି େ୍ଘ୍ଗଟଣୋର� ଅରନକ ଶ୍ମକି ମଧ୍ୟ ଆହତ 
ରହୋଇଛନ୍।ି ବ୍ଧବୋ� �ୋତ ିପ୍ୋୟ ୧୦ଟୋ ସମୟର� ଏହ ିେ୍ଘ୍ଗଟଣୋ 
ଘଟଥିିଲୋ। ଏକ ଚୋଟୋଡ୍ଗ ବସ୍ ର� ପଶ୍ମିବଙ୍ ଏବଂ ଝୋଡଖଣ୍ଡ� 
ଅଲରୋ ଅଲରୋ ଜଲି୍ୋ� ପ୍ୋୟ ୨୦ ପ୍ବୋସୀ ଶ୍ମକି ଲରକ୍୍ଷୌ 
�ୋଉଥିରଲ। �ୋୟରଞ୍ଜ ଥୋନ� �ୂପହୋ� ନକିଟ ରେଇ �ୋଇଥିବୋ 
ଜୋତୀୟ �ୋଜପଥ-୩୪ର� ଏହ ିେ୍ଘ୍ଗଟଣୋ ରହୋଇଥିଲୋ।

ଆୋମସର �ବ୍ ୋ ହରାଇବା�ୁ 
ସନଇ ୍ଲୁେି-େନତା ମହୁାଁମହୁ ିଁ
ସଗୌହାରଲୀ,୨୩|୯(ଏସେନ୍)ି: ଆସୋମ� େୋ�ୋଙ୍ ଜଲି୍ୋର� 
ପଲ୍ସି ରବଆଇନ କବ୍ ଜୋ ହଟୋଇବୋ ପୋଇଁ ଅଭ�ିୋନ ଆ�ମ୍ଭ 
କ�ଛି।ି ରତରବ ସ୍ୋନୀୟ ରଲୋରକ ଏହୋକ୍ ବରି�ୋଧ କ� ିପଲ୍ସି 
ସହ ମହ୍ୋଁମହ୍ ିଁ ରହୋଇଛନ୍।ି �ରିପୋଟ୍ଗ ଅନ୍�ୋୟୀ ଏହ ିସଂଘଷ୍ଗର� 
୨ ଜଣ ରଲୋକଙ୍କ ମତ୍ୃୟୁ ରହୋଇଥିବୋରବରଳ ଅରନକ ରଲୋକ ମଧ୍ୟ 
ଆହତ ରହୋଇଛନ୍।ି ଘଟଣୋସ୍ଳ� ଭଡିଓି ଭୋଇ�ୋଲ ରହବୋର� 
ଲୋରଛି।ି ଏଥିର� ଅଧିକ ପଲ୍ସି ମତ୍ୟନ ଥିବୋ ରେଖିବୋକ୍ 
ମଳ୍ିଛ।ି ର�ୋଲପ�୍ର� ରହୋଇଥିବୋ ଏହ ି ସଂଘଷ୍ଗର� ୯ ଜଣ 
ପଲ୍ସି କମ୍ଗଚୋ�ୀ ଏବଂ ୨ ଜଣ ସୋଧୋ�ଣ ନୋର�କି ଆହତ 
ରହୋଇଛନ୍।ି ରସମୋନଙ୍୍କ ହସ୍ପଟିୋଲର� ଭତ୍କି କ�ୋ�ୋଇଛ।ି 
ପଲ୍ସି କବ୍ ଜୋ ହଟୋଇବୋକ୍ �ୋଇଥିବୋରବରଳ ପ୍ଥରମ ରଲୋରକ 

ପଥ� ମୋଡ କ�ଥିିରଲ। 
ଏହୋ ପର� ପଲ୍ସି 
େୃ� କୋ�୍ଗୟୁୋନ୍ଷ୍ଠୋନ 

ଗ୍ରହଣ କ�ଥିିଲୋ। କଛି ି ପଲ୍ସି କମ୍ଗଚୋ�ୀ ରଳ୍ମିୋଡ କ�୍ଥିବୋ 
ମଧ୍ୟ ରେଖିବୋକ୍ ମଳିଛି।ି ଜରଣ ବୟୁକ୍ ି ବୋଡ ି ଧ� ି ପଲ୍ସିକ୍ 
ଆକ୍ରମଣ କ�ବିୋକ୍ �ୋଉଛନ୍।ି ପର� ପଲ୍ସି ତୋଙ୍୍କ ବୋଡଉଥିବୋ 
ରେଖୋ�ୋଉଛ।ି ରସୋମବୋ� ଏଠୋକୋ� ସ୍ତି ି ଉରତ୍ଜନୋପରୂ୍୍ଗ 
ଥିଲୋ। ବତ୍୍ଗମୋନ ସ୍ତି ି ନୟିନ୍ତଣୋଧିନ ଅଛ ି ରବୋଲ ି ଏସପ ି
ସଶ୍ୋନ୍ ବଶିବେୋ ଶମ୍ଗୋ କହଛିନ୍।ି ରସ ମଖ୍ୟୁମନ୍ତୀ ରହମନ୍ ବଶିବେ  
ଶମ୍ଗୋଙ୍କ ଭୋଇ। �ୋଜୟୁର� ନୂଆ ସ�କୋ� ରଠନ ରହବୋ 
ପର� ମଖ୍ୟୁମନ୍ତୀ ଏହ ି ରବଆଇନ କବ୍ ଜୋକ୍ ଖୋଲ ି କ�ବିୋକ୍ 
କହଥିିରଲ। ଏଠୋର� ପ୍ୋୟ ୮୦୦ ପ�ବିୋ� ରବଆଇନ ଭୋରବ 
ଏହ ି ଭୂମକ୍ି କବ୍ ଜୋ କ�ଛିନ୍।ି ସ�କୋ� କବ୍ ଜୋ ହଟୋଇ 
୪,୫୦୦ ବଘିୋ ଜମକ୍ି ଏକ କୃଷ ିପ୍କଳ୍ପକ୍ ରେବୋକ୍ ଚୋହଁ୍ଛନ୍।ି 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୩ା୯(ଏସେନ୍)ି: ଝୋଡ଼ଖଣ୍ଡ� 
ଧୋନବୋେ ଜଲି୍ୋ ଜଜ୍  ଜଷ୍ଟସି ଉତ୍ମ 
ଆନନ୍ଙ୍କ ମତ୍ୃୟୁ ଘଟଣୋର� ସବଆିଇ 
ତେନ୍ କ�ଥିÒଲୋ ରବରଳ ର�୍୍ବୋ� 
ହୋଇରକୋଟ୍ଗର� �ରିପୋଟ୍ଗ େୋଖଲ କ�ଛି।ି 
ଉତ୍ମଙ୍କ ଉପ�କ୍ ଜୋଣଶିଣ୍ ି ଅରଟୋ 
ଧକ୍ୋ ରେଇଥÒଲୋ ରବୋଲ ି ସବିଆିଇ ନଜି 
�ରିପୋଟ୍ଗର�  ଉରଲ୍ଖ କ�ଛି।ି  ଏହ ି
�ରିପୋଟ୍ଗକ୍ ରନଇ ହୋଇରକୋଟ୍ଗ ଉଦ୍ ରବର 
ପ୍କୋଶ କ�ଥିÒଲୋ ରବରଳ ରେଶର� 
ରକୌଣସ ି ବଚିୋ�ପତଙ୍ି୍କ ଜୋଣଶିଣ୍ ି ମୋ� ି
େଆି�ବିୋ ପ୍ଥମ ଘଟଣୋ ରବୋଲ ିକହଛିନ୍।ି 
ଏହ ିମୋମଲୋ� ତ୍�ନ୍ ସମୋଧୋନ କ�ୋ�ୋଇ 
ରେୋଷୀଙ୍କ ପ୍ତ ି େଣ୍ଡ ବଧିୋନ କ�ୋ�ବିୋ 
ଜ�୍�ୀ। ନରଚତ 
ରେଶ� ନୟୁୋୟକି 
ବୟୁବସ୍ୋ� କ୍ଷର୍୍ତୋ ପ୍ତ ି
ପ୍ଶ୍ ଉଠବି ରବୋଲ ି
ହୋଇରକୋଟ୍ଗ କହଛିନ୍।ି  
ଜଷ୍ଟସି ଉତ୍ମଙ୍କ ମତ୍ୃୟୁ ଘଟଣୋ�  
ରକ୍ଷତ୍ରଭତି୍କି ତେନ୍ ସହ ରଫୋର�ନ୍ ସକି୍  
�ରିପୋଟ୍ଗକ୍ ବରିଳେଷଣ କ� ି ର�୍୍ବୋ�  
ସବିଆିଇ  �ର୍୍ମ ନରିେ୍ଗଶକ ହୋଇରକୋଟ୍ଗର� 
�ରିପୋଟ୍ଗ େୋଖଲ କ�ବିୋ ପର� ରକୋଟ୍ଗ 
ଏହୋ କହଛିନ୍।ି ଉରଲ୍ଖର�ୋରୟୁ ର�,  ରତ 
ଜ୍ଲୋଇ ଧୋନବୋେ ଜଲି୍ୋ ଜଜ୍  ଉତ୍ମ ଆନନ୍ 
ପ୍ୋତଃ ଭ୍ରମଣର� �ୋଉଥÒବୋ ରବରଳ ତୋଙ୍୍କ 
ପଛପଟ୍ ଏକ ଅରଟୋ ଧକ୍ୋ ରେଇଥÒଲୋ। 

�କ୍ ଜ୍ଡ଼୍ବ୍ଡ୍ ଅବସ୍ୋର� ତୋଙ୍୍କ  ହସ୍ପଟିୋଲ 
ନଆି�ୋଇଥÒରଲ ରହଁ ଡୋକ୍� ତୋଙ୍୍କ 
ମତୃ ରଘୋଷଣୋ କ�ଥିÒରଲ। ପ୍ୋଥମକି 

ସ୍ତ�ର� ଏହୋକ୍ ଏକ େ୍ଘ୍ଗଟଣୋଜନତି 
ମତ୍ୃୟୁ କ୍ହୋ�ୋଇଥÒଲୋ ରବରଳ  ଉତ୍ମଙ୍୍କ 
ଜୋଣଶିଣ୍ ି ଧକ୍ୋ େଆି�ୋଇଥିବୋ  ବଷିୟ 
ସସିଟିଭି ି ଫ୍ରଟଜରୁ  ଜଣୋପଡ଼ଥିÒଲୋ। 
ଏହୋପର� �ୋଜୟୁ ସ�କୋ� ଘଟଣୋ� 
ତେନ୍ ପୋଇଁ ରସଭଳ ି ର�୍୍ତବେ ରେଇ ନ 
ଥÒବୋ ରବରଳ ହୋଇରକୋଟ୍ଗଙ୍କ ନରିଦ୍୍ଗଶ 
ପର� �ୋଜୟୁ ସ�କୋ� ଘଟଣୋ� ସବଆିଇ 
ତେନ୍ ନରିଦ୍୍ଗଶ ରେଇଥÒରଲ। 

ଝୟାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବଚିୟାରପତଙି୍ ମତୃକୁ ୍ ମୟାମଲୟାରର ରବିଆିଇ ରରିପୟାଟ୍ସ

ଜୋଣ ରିଶଣୁ ରି ଅକରୋ ଚଢ଼ୋଯୋଇଛ ରି

 ��ୋଇକେୋର୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ କବଗ
 �ଏଭଳରି ଘରଣୋ କଦଶକର ପ୍ଥମ
 �ଘରଣୋର ତୁରନ୍ତ ସମୋଧୋେ ଜରୁରୀ

ମମୁ୍ବଇ, ୨୩|୯(ଏସେନ୍)ି: ମହୋ�ୋଷ୍ଟ୍ର� ଥୋରନ�୍ ଏକ ଅମୋନବୀୟ ଘଟଣୋ 
ସୋମ୍ ନୋକ୍ ଆସଛି।ି ଏଠୋର� ୩୦ ଜଣ ରଲୋକ ଜରଣ ୧୪ ବଷ୍ଗୀୟ ବୋଳକିୋଙ୍୍କ 
ରଣେ୍ଷ୍କମ୍ଗ କ�ଥିିବୋ ଅଭରି�ୋର ରହୋଇଛ।ି ପୀଡତିୋଙ୍କ ପ�ବିୋ� ରଲୋକଙ୍କ 
ଅଭରି�ୋରର� ମୋନପଡୋ ଥୋନୋର� େ୍ଷ୍କମ୍ଗ, ଅପହ�ମ ଏବଂ ପରକ୍ସୋ 
ଆଇନ ଅନ୍�ୋୟୀ ମୋମଲୋ �୍ଜ୍ ରହୋଇଛ।ି ଏହ ି ମୋମଲୋର� ଏ ପ�୍ଗୟୁନ୍ 
୨୬ ଜଣଙ୍୍କ ର�ିଫ କ�ୋରଲୋଣ ି ଏବଂ ଅନୟୁମୋନଙ୍୍କ ଧ�ବିୋ ପୋଇଁ ପ୍ୟୋସ 
କ�ୋ�ୋଉଛ।ି ସଚୂନୋ ଅନ୍�ୋୟୀ ପୀଡତିୋଙ୍କ ନୋବୋଳକ ରପ୍ମକି ପ୍ଥରମ ତୋଙ୍୍କ 
ଜୋନ୍ଆ�ୀ ମୋସର� େ୍ଷ୍କମ୍ଗ କ� ିଭଡିଓି ର�କଡକିଂ କ�ଥିିରଲ। ପର� ଅନୟୁ 
ଅଭ�ିକ୍୍ମୋରନ ଉକ୍ ଭଡିଓିକ୍ ବୟୁବହୋ� କ� ିପୀଡତିୋଙ୍୍କ ବ୍ୋକରମଲଂି କ�ବିୋ 
ସହତି ରଡୋମ୍ଭିୋଲ,ି ବେଲୋପ�୍, �ୋବୋରଲ ଏବଂ ମ�୍ବୋେ ଆେ ିସ୍ୋନର� 
ରଣେ୍ଷ୍କମ୍ଗ କ�ଥିିରଲ। ଏହ ିମୋମଲୋ� ତେନ୍ ଲୋର ିସବେତନ୍ତ ଟମି୍ (ଏସଆଇଟ)ି 

ରଠନ କ�ୋ�ୋଇଛ।ି ୩୦ ଜଣ ରଲୋକ ନୋବୋଳକିୋଙ୍୍କ ଅଲରୋ ଅଲରୋ ସ୍ୋନର� 
ଏବଂ ବଭି ି୍  ସମୟର� େ୍ଷ୍କମ୍ଗ କ�ଛିନ୍।ି ଅଭ�ିକ୍୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟର� ୨ ଜଣ 
ନୋବୋଳକ ସୋମଲି ଅଛନ୍।ି ପୀଡତିୋ ବ୍ଧବୋ� �ୋତରି� ଏ ରନଇ ଅଭରି�ୋର 
କ�ଥିିରଲ। ନୋବୋଳକିୋଙ୍୍କ ଚଳତି ବଷ୍ଗ ଜୋନ୍ଆ�ୀ�୍ ରସରପ୍ଟମ୍� ୨୨ ପ�୍ଗୟୁନ୍ 
ର�ୌନ ଉତ୍ୀଡନ େଆି�ୋଇଥିଲୋ। ଏହ ିମୋମଲୋର� ର�ିଫ ଅଭ�ିକ୍୍ ବଭି ି୍  
�ୋଜରନୈତକି େଳ� ସେସୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍।ି ଏନସପି ିଏବଂ �ପିବ୍କିୋନ ପୋଟକି 
ଅଫ ଇଣ୍ଡଆି(ଆ�ପଆିଇ)� କମ୍ଗୀ ମନପଡୋ  ଥୋନୋ ଆରର� ଜମୋ ରହୋଇ 
ଘଟଣୋର� େୃ� କୋ�୍ଗୟୁୋନ୍ଷ୍ଠୋନ େୋବ ି କ�ଛିନ୍।ି ଏରବ କଲେୋ� ଏକ 
ସ�କୋ�ୀ ହସ୍ପଟିୋଲର� ନୋବୋଳକିୋଙ୍କ ଚକିତି୍ୋ ଚୋଲଛି।ି ମହୋ�ୋଷ୍ଟ୍ର� ପବୂ୍ଗତନ 
ମଖ୍ୟୁମନ୍ତୀ ତଥୋ ବରି�ୋଧୀ େଳ ରନତୋ ରେରବନ୍ଦ୍ର ଫଡନୋଭସି ଅଭ�ିକ୍୍ଙ୍୍କ 
କରଠୋ� େଣ୍ଡ େଆି�ୋଉ ରବୋଲ ିକହଛିନ୍।ି

୨ ମତୃ, ୧୧ ଆେତ ଥୋକେକର େୋବୋଳ ରିେୋଙୁ୍କ 
ଗଣଦୁଷ୍କମ୍ଟ ୩୦ ଅଭରିଯକୁ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୬ ଗ ରିରଫ୩୦ ଅଭରିଯକୁ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୬ ଗ ରିରଫ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୩|୯(ଏସେନ୍)ି

ଆଫରୋନସି୍ତୋନକ୍ ତୋଲବିୋନ କବ୍ ଜୋ କ�ବିୋ ପର� ଭୋ�ତ ର�ଉଁ 
ଆଶଙ୍କୋ କ�ଥିିଲୋ ତୋହୋ ସତ ରହବୋର� ଲୋରଛି।ି ଭୋ�ତର� 
ଆତଙ୍କବୋେୀ କୋ�୍ଗୟୁକଳୋପ ଭଆିଇବୋ ପୋଇଁ ପୋକସି୍ତୋନ ସମଥ କିତ 
୪୦ ଆଫରୋନ ଆତଙ୍କବୋେୀ ଘୋଟୀର� ଅନ୍ପ୍ରବଶ କ�ବିୋକ୍ 
ଏଲଓସ ି ଆ�ପୋରଖ ଥିବୋ କୟୁୋମ୍ର� ପ୍ସ୍୍ତତ ରହୋଇ �ହଛିନ୍।ି 
ପୋବ୍ଗଣ ଋତ୍ ପବୂ୍ଗ�୍ ଭୋ�ତର� ସମ୍ଭୋବୟୁ ଆତଙ୍କବୋେୀ ଆକ୍ରମଣ 
ରନଇ ରଇ୍ନ୍ୋ ଏରଜନ୍ସ ି ଏହ ି ରଚତୋବନୀ ଜୋ� ି କ�ଛି।ି ଏହୋକ୍ 
ରେଖି ରକନ୍ଦ୍ରଶୋସତି ଅଞ୍ଚଳ� ପଲ୍ସି ଏବଂ ଅଦ୍୍ଗସୋମ�କି ବୋହନିୀକ୍ 
ସତକ୍ଗ �ହବିୋକ୍ କ୍ହୋ�ୋଇଛ।ି ଜରଣ ରଇ୍ନ୍ୋ ଅଧିକୋ�ୀ ଏହ ିସଚୂନୋ 
ରେଇଛନ୍।ି ରସ କହଛିନ୍ ି ର� ତୋଲବିୋନ� ଆଫରୋନ େଖଲ 
ପର� ରସଠୋକୋ� ଆତଙ୍କବୋେୀ ପୋକସି୍ତୋନୀ ଆତଙ୍କୀ ସଂରଠନ 
ସହର�ୋରର� ଭୋ�ତର� ପ୍ରବଶ କ�ବିୋକ୍ ର�ୋଜନୋ କ�୍ଥିବୋ 

ସଚୂନୋ ମଳିଥିିଲୋ। ପୋକସି୍ତୋନୀ ରଇ୍ନ୍ୋ ଏରଜନ୍ସ ିଆଇଏସଆଇ ମଧ୍ୟ 
ରସମୋନଙ୍୍କ ସୋହୋ�ୟୁ କ�୍ଛ।ି ପ୍ୋୟ ୪୦ ଆଫରୋନ ଆତଙ୍କବୋେୀ 
ଏଲଓସ ିନକିଟର� ଥିବୋ ପୋକସି୍ତୋନ� ନୋକଆିଲ ସ୍ତି ଆତଙ୍କବୋେୀ 
କୟୁୋମ୍ର� ଥିବୋ ସଚୂନୋ ମଳିଛି।ି ଟ୍ୟୁବ ଏବଂ ସ୍ନ�ରକଲଂି ମୋଧ୍ୟମର� 
ପଞ୍୍ଚ ନେୀ ପୋ� କ� ି ଭୋ�ତର� ଅନ୍ପ୍ରବଶ କ�ବିୋ ପୋଇଁ 
ରସମୋନଙ୍୍କ ପ୍ଶକି୍ଷଣ େଆି�ୋଇଛ।ି 
ଲସ୍କ�-ଇ-ରତୋଏବୋ, ହ�କତ ଉଲ-
ଅନସୋ� ଏବଂ ହଜିବ୍ଲ ମଜୋହଦି୍ନି� 
କୋ�୍ଗୟୁକଳୋପ ରନଇ ମଧ୍ୟ ସଚୂନୋ 
ମଳିଛି।ି ଏହ ି ଆତଙ୍କବୋେୀଙ୍୍କ ଟଫିିନ ରବୋମୋ ପ୍ସ୍୍ତତ 
କ�ବିୋ� ପ୍ଶକି୍ଷଣ େଆି�ୋଇଛ।ି ଏଥିପୋଇଁ ସ୍ପି� 
ରସଲଙ୍କ େବେୋ�ୋ ରସମୋନଙ୍୍କ କଞ୍ଚୋମୋଲ ର�ୋରୋଇ 
େଆି�ବି। ରଇ୍ନ୍ୋ �ରିପୋଟ୍ଗ ଆଧୋ�ର� ପଲ୍ସି 
ଏବଂ ଅଦ୍୍ଗସୋମ�କି ବୋହନିୀ  ଏ ରନଇ ରଚତୋବନୀ ଜୋ� ି କ�ଛି।ି

ଗଇୁନ୍ା ଏସେନ୍ରି 
ସଚତାବନଲୀ ଅେୁପ୍କବଶ ଅକପଷେୋକର ୪୦ ଆଫଗୋେ ଆତଙ୍କୀ

ଏନ୍ କୟାଉଣ୍ଟରରର ୩ ଆତଙ୍ବୟାଦୀ ନେିତ
ଶ୍ରଲୀନଗର, ୨୩|୯ (ଏସେନ୍)ି: ଜମ୍-୍କୋଶ୍ମୀ�ର� ବୋ�ୋମଳୂୋ ଜଲି୍ୋ ୟ�୍�ି 

ନୟିନ୍ତଣ ର�ଖୋ(ଏଲଓସ)ି ନକିଟର� ର�୍୍ବୋ� ଆତଙ୍କବୋେୀଙ୍କ 
ଅନ୍ପ୍ରବଶ ଉେୟୁମକ୍ ପଣ୍ଡ କ�ରିେଇଛ ି ଭୋ�ତୀୟ ରସନୋ। 
ସ�୍କ୍ଷୋବୋହନିୀ� ଏନକୋଉଣ୍�ର� ୩ ଆତଙ୍କବୋେୀ ନହିତ 
ରହୋଇଛନ୍।ି ରସମୋନଙ୍କ ନକିଟ�୍ ବପିଳ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କ�ୋ�ୋଇଛ।ି 
କଛି ି େନି ତରଳ ଏହ ି ଆତଙ୍କବୋେୀ ପଓିରକ�୍ କୋଶ୍ମୀ�ର� ପ୍ରବଶ 
କ�ଥିିରଲ। ରସନୋ ଅଧିକୋ�ୀ କହଛିନ୍ ି ର� ଆତଙ୍କବୋେୀଙ୍କଠୋ�୍ 
୫ଟ ିଏରକ-୪୭ �ୋଇଫଲ, ୮ ପସି୍ତଲ ଏବଂ ୭୦ ହୟୁୋଣ୍ଡ ରଗ୍ରରନଡ 

ଜବତ କ�ୋ�ୋଇଛ।ି ଚନିୋ� ରକୋ�� କମୋଣ୍ଡ� ରଜରନ�ୋଲ ଡପି ି
ପୋରଣ୍ଡ କହଛିନ୍ ି ର� ଆତଙ୍କବୋେୀଙ୍କଠୋ�୍ ପୋକସି୍ତୋନୀ ଟଙ୍କୋ ମଧ୍ୟ ଜବତ 

ରହୋଇଛ।ି ରସମୋରନ ପୋକସି୍ତୋନ ରେଇ ଭୋ�ତର� ଅନ୍ପ୍ରବଶ କ�ଥିିରଲ। ଏହ ି
ଆତଙ୍କବୋେୀଙ୍୍କ ଧ�ବିୋ ପୋଇଁ ୪ େନି ରହଲୋ ତଲୋସୀ ଅଭ�ିୋନ ଜୋ� ି�ହଥିିଲୋ।

ରକୁପ୍ମି୍ ରକୟାଟ୍ସରର ରକନ୍ଦ୍ର 
ରରକୟାରଙ୍ ରତ୍ପୟାଠ ଦୟାଖଲ
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ବସି୍ତାରବତାଦୀ ଯଦୁ୍ଧଖ�ତାର ଚୀନ୍ ର ମକୁତାବଲିତା

‘କ୍ତାଡ୍ ’ ପଖର ‘ଆଉକୁସ୍ ’ ଅଙୁ୍ଶ 
ଆଜଠିାରୁ ଆବମରକିାବର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ‘କ୍ାଡ୍ ’ ଶଖିର ସମ୍ଳିନୀ ଆରମ୍ଭ ବେଉଛ।ି ଏଥିବର 

ବ�ାଗ ବେ�ା ପାଇଁ ଭାର�ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାେୀ ରାଜଧାନୀ ୱାଶଂିଟନ୍ ବର 
ପେଞ୍ ି ସାରଛିନ୍।ି ୨୦୦୭ବର ଚୀନ୍  ବ�ବ�ବ�ବଳ ଏସଆି-ପ୍ରଶାନ୍ ମୋସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଳ 
ପାଇଁ �ପିେ ବୋଇ ନଥିଲା ବସେ ିସମୟବର �ତ୍ାଳୀନ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶବି୍ା ଆବ�ଙ୍ 
ପ୍ରସ୍ା� କ୍ରବମ ଆବମରକିା, ଜାପାନ, ଅବ୍ରେଲଆି ଓ ଭାର�କୁ ବନଇ ଏକ ଚ�ୁଃରା୍ରେୀୟ ବମଣ୍ଟ 
(କ୍ାର୍ମରପଲ �ା ସଂକ୍ଷପବର ‘କ୍ାଡ୍ ’) ଗଠ�ି ବୋଇଥିଲା ଏସୀୟ ପ୍ରଶାନ୍ ମୋସାଗର ବକ୍ଷତ୍ରବର 
ଶାନ୍ ି ଓ ସେବ�ାଗ ପ୍ର�ଷି୍ା ଉବଦେଶ୍ୟବର। ବସବ�ବ�ବଳ ଚୀନ୍  ଆଡ଼ୁ �ପିେ ନଥି�ାରୁ ଏେ ି
ବମଣ୍ଟବର ବ�ାଗବେ�ାକୁ ଅଧିକାଂଶ ବେଶ ଅନାଗ୍ରେୀ ଥିବଲ। ବସବ�ବ�ବଳ କନୁି୍ ବ�ଜଂି 
ପ୍ରଶାସନ ‘କ୍ାଡ୍ ’କୁ ‘ଏସଆିର ନାବଟା’ର ଆଖ୍ୟା ବେଇଥିଲା। ଏୋଭ�ିବର ପ୍ରାୟ ବେଢ଼ େଶନ୍ ି
��ି ି �ାଇଛ।ି ଏସୀୟ-ପ୍ରଶାନ୍ ମୋସାଗର ବକ୍ଷତ୍ରବର ଚୀନ୍  �ା’ର ସାମରକି, �୍ୟା�ସାୟକି ଓ 
ଆ�୍ମକ ପ୍ରଭା� ମଜ୍ �ୁତ୍  କର�ିା ସେ�ି ସମଗ୍ର �ଶି୍ୱକୁ ସନ୍ତସ୍ କର ି ରଖିଛ।ି ଏେ ି ପର�ିର୍ତ୍ତି� 
ପରସି୍�ିବିର ଭାର� ଓ ପ୍ରଶାନ୍ ମୋସାଗର �ଟ�ର୍ତ୍ମୀ ସ�ୁ ବେଶ ଏବ� ଚୀନ୍ ର ପ୍ର�୍ୟକ୍ଷ ଓ 
ପବରାକ୍ଷ ବେୌରାତ୍୍ୟବର ପୀଡ଼�ି। ଆବ�, ଚୀନ୍ ର ଉତ୍ �ାନ ଓ ସାମରକି ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ବ�ଉଁ 
ଅନୁମାନ କରଥିିବଲ �ାୋ ଥିଲା ନଭୁି୍ମଲ୍ । ଏୋସବର୍ତବେ ‘କ୍ାଡ୍ ’ ଏୋର ସାମରକି ସେବ�ାଗକୁ 
ଆ�ଶ୍ୟକ�ା ଅନୁସାବର ସେୃୁଢ଼ ନକର ିପରବି�ଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଳକି, ପାରସ୍ପରକି ସମ୍ପକ୍ମକୁ 
ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱ ବେଇ ଏକ ସମ୍ଭାନ୍ କ୍ଳ� ଭଳ ି�୍ୟ�ୋର କର�ିାରୁ ଚୀନ୍ କୁ ଏୋ ସେୁାଇଛ।ି

େକ୍ଷଣି-ଚୀନ୍  ସାଗର ଉପବର ସମ୍ପରୂ୍୍ମ କବ୍ ଜା କର�ିା ପବର ଚୀନ୍  ଏବ� ଭାର� 
ମୋସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଳବର ବ�ଶ୍  ସକ୍ରୟି। ଏେ ିଅଞ୍ଳବର ଆବମରକିା, ବ୍ବିଟନ୍  ଆେ ିବେଶଙ୍ର 
ସାମରକି ଘାଟ ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ା�୍ମ ରେଛି।ି ବ�ଣ ୁ ଚୀନ୍ ର ସମ୍ଭା�୍ୟ ସାମରକି ମକୁା�ଲିା ପାଇଁ 
ବ୍ବିଟନ୍ , ଆବମରକିା ଓ ଅବ୍ରେଲଆି ବ�ଉଁ ବମଣ୍ଟ ଗ� ୧୫ �ାରଖିବର ବଘାଷଣା କରଛିନ୍ ି�ାୋକୁ 
‘ଆଉକୁସ୍ ’ ସାମରକି ବମଣ୍ଟ ଭା�ବର �ର୍୍ମନା କରା�ାଇଛ।ି ଭାର�କୁ ଛାଡ଼ ି‘କ୍ାଡ୍ ’ର ଅନ୍ୟ �ନି ି
ସେସ୍ୟଙ୍ ସେ�ି ଆବମରକିାର ଆଗରୁ ସାମରକି ଚୁକ୍ ି ରେଛି।ି ସମ୍ଭା�୍ୟ ଚୀନ୍  ଆକ୍ରମଣରୁ 
ଏେ ି େୁଇ ବେଶ ଅବ୍ରେଲଆି ଓ ଜାପାନକୁ ଆବମରକିା ସରୁକ୍ଷା ବ�ାଗାଇ�ାର ଅଧିକାର ଏେ ି
ପ�ୂ୍ମଚୁକ୍ ିଅନୁସାବର ପାଇଛ।ି ବସଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବମରକିା ଏଇ ନକିଟବର ଆଣ�କି ଶକ୍ଚିାଳ�ି 
�ୁଡ଼ାଜାୋଜ (ସବ୍ ବମରନି୍ ) ଅବ୍ରେଲଆିକୁ ବ�ାଗାଇ�ାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ ିବନଇଛ।ି �ାୋ ବସ ଅଞ୍ଳର 
ନରିାପର୍ତା ଓ ସ୍�ିା�ସ୍ା ରକ୍ଷା ପାଇଁ �ବିଶଷ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ। ଆବମରକିାର ଏେ ିନଷି୍ପର୍ତକୁି �ା’ର ମତି୍ର 
ବ୍ବିଟନ୍  ସମ�୍ମନ କରୁଥି�ାବ�ବଳ ଫ୍ାନ୍ସ �ବିରାଧ କରୁଛ।ି ଫ୍ାନ୍ସର �ବିରାଧ ପଛବର ରେଛି ି
ନଜିର �୍ୟା�ସାୟକି ସ୍ା�୍ମ। ଫରାସୀ �ୁଡ଼ାଜାୋଜ କଣି�ିା ଚୁକ୍କୁି ଅବ୍ରେଲଆି �ା�ଲି୍  କର�ିା 
ପବର ଫ୍ାନ୍ସ ଅସନୁ୍ଷ୍ଟ ବେ�ା ସ୍ାଭା�କି। ଏେ ିବକ୍ଷତ୍ରବର ଫ୍ାନ୍ସ ଭାର�ର ସେବ�ାଗ ବଲାଡ଼ଛି ି
ଏ�ଂ ଭାର� ପ୍ରଶାନ୍ ମୋସାଗର ଅଞ୍ଳକୁ ଆଣ�କି ଅସ୍ତ୍ର ମକୁ୍ କର�ିାକୁ ୋ� ିଉଠାଇଛ।ି

ଭାର� ‘କ୍ାଡ୍ ’ର ସେସ୍ୟ ବୋଇଥିବଲ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭା�୍ୟ ଚୀନ୍  ଆକ୍ରମଣ ପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର 
ଆବମରକିା �ା ଏୋର ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟ ରା୍ରେମାନଙ୍ଠାରୁ ସାମରକି ସୋୟ�ା ପାଇ�ାର ବକୌଣସ ି
ଚୁକ୍ ିନାେ ିଁ। ବସେଭିଳ ିଜାପାନ ଓ ଅବ୍ରେଲଆି ସେ ଆବମରକିାର ବ�ଉ ଁଦ୍ପିାକ୍ଷକି ସାମରକି ସରୁକ୍ଷା 
ଚୁକ୍ ିରେଛି ିଭାର� ସେ �ାୋ ମଧ୍ୟ ନାେ ିଁ। ବ�ଣ ୁ‘କ୍ାଡ୍ ’ ଚୁକ୍ ିଭାର� ପାଇ ଁସାମରକି େୃଷ୍ଟବିକାଣରୁ 
�ବିଶଷ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ନୁବେ।ଁ ଆେୁର ିମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ର ମକୁା�ଲିା କର�ିାକୁ ନରିାପର୍ତା ପରଷିେର ଅନ୍ୟ 
ଚାର ିସ୍ାୟୀ ��ା ଅଣଅୁସ୍ତ୍ରସମ୍ପନ୍ନ ରା୍ରେ ଆବମରକିା, ରୁଷଆି, ଫ୍ାନ୍ସ ଓ ବ୍ବିଟନ୍  ଭାର�ର ସରୁକ୍ଷା 
ଓ ନରିାପର୍ତା ପାଇ ଁଏ ପ�୍ମ୍ୟନ୍ �ଧିି�ଦ୍ଧ ଭାବ� ବକୌଣସ ିଚୁକ୍ ିକରନିାୋନ୍।ି ବ�ଣ ୁଭାର� ପାଇଁ 
ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ସମୟ ଉପନୀ� ବୋଇଛ,ି ବ�ଉଠଁ ି�ାକୁ ଏକ ନରି୍୍ମାୟକ ନଷି୍ପର୍ତ ିଗ୍ରେଣ କର�ିାକୁ 
ପଡ଼�ି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାେୀ ‘କ୍ାଡ୍ ’ ବ�ୈଠକବର ବ�ାଗବେ�ା ପାଇ ଁ ୱାଶଂିଟନ୍  ଗସ୍ 
କର�ିା ପ�ୂ୍ମରୁ କେଛିନ୍ ି ବ� ସାମ୍ପ୍ର�କି ପରସି୍�ିବିର ‘କ୍ାଡ୍ ’ଠାରୁ ‘ଆଉକୁସ୍ ’ର ଗରୁୁତ୍ୱ ଅଧିକ 
ରେଛି।ି ‘କ୍ାଡ୍ ’ ଆବଲାଚନା କାଳବର ବସ ଆବମରକିା ରା୍ରେପ� ି ବଜା �ାଇବରନ୍ ଙ୍ ସବମ� 
ଜାପାନ, ଅବ୍ରେଲଆି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ସେ ନୂଆ ନରିାପର୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ଚୀନ୍ ର ଗ��ିଧିି ସମ୍ପକ୍ମବର 
ଆବଲାଚନା କରବି�। �ାସ୍�ବର ବ�ଉ ଁଲକ୍ଷ୍ୟ ବନଇ ‘କ୍ାଡ୍ ’ ଗଠନ କରା�ାଇଥିଲା �ାୋ ପରୂଣ 
ବେଉନଥି�ାରୁ ଏେ ିବ�ୈଠକବର ନଶି୍�ି ଭାବ� କଛି ିଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ନଷି୍ପର୍ତ ିନଆି�ାଇପାବର। 

‘ଆଉକୁସ୍ ’ ଏବ� ଭାର� ପାଇଁ ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ବୋଇଛ।ି ଏଥିବର �ୁଡ଼ାଜାୋଜ ରଣନୀ� ି
ନେି�ି। ସମଦୁ୍ର�ଳ, ବନୌ�ଦୁ୍ଧ ସାମ�୍ମ୍ୟ �ୃଦ୍ଧବିର ଅଣଶୁକ୍ଚିାଳ�ି ସବ୍ ବମରନି୍ ର ଭୂମକିା ଅଧିକ। 
ଆ�ଶ୍ୟକ ପଡ଼ବିଲ ଏୋ ଅଣଶୁକ୍ ି�େନ କର ିପାଣ ି�ଳୁ ଶ�ରୁର ମକୁା�ଲିା କରପିାର�ି। ଚୀନ୍ ର 
ମକୁା�ଲିା ପାଇଁ ଅବ୍ରେଲଆିକୁ ଏେ ି �ୁଡ଼ାଜାୋଜ ଆବମରକିା ବ�ାଗାଇଛ ି ଓ ବ୍ବିଟନ୍  �ାୋକୁ 
ସମ�୍ମନ କରୁଛ।ି ଏଥିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ ମୋସାଗରବର ନୂଆ ସାମରକି ସମୀକରଣ ସଷୃ୍ଟ ିବେ�ା ନଶି୍�ି। 
ଭାର� �ାୋର ସାମଦୁ୍ରକି ଜଳସୀମାର ସରୁକ୍ଷା ସେ�ି ସାଗରବର ସାମରକି, �ାଣଜି୍ିୟକ ସ୍ା�୍ମ 
ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁରୂପ ଆଣ�କି ଶକ୍ଚିାଳ�ି �ୁଡ଼ାଜାୋଜ ମ�ୁୟନ କର�ିାର ସମୟ ଆସଗିଲାଣ ି
ବ�ାଲ ି ସାମରକି ସମୀକ୍ଷକମାବନ ମ� େଅିନ୍।ି ଚୀନ୍ ର ମକୁା�ଲିା ପାଇଁ ସଙି୍ଗାପରୁ, ଜାପାନ, 
�ାଇୱାନ୍  ଓ ଇବ୍ାବନସଆି ଆେ ି ବେଶ ନଜିର ଜଳସୀମାବର ଇ�ମିଧ୍ୟବର �ୁଡ଼ାଜାୋଜ 
ମ�ୁୟନ କରସିାରବିଲଣ।ି ବ�ଣ ୁଭାର� ଏ ବକ୍ଷତ୍ରବର ପଛବର ପଡ଼�ିା ଠକି୍  ବେ� ନାେ ିଁ। 

ଭାର� ପାଖବର ଏବ� ୧୨ଟ ିପରୁୁଣା ରବିଜଲ୍ -ଇବଲକ୍ ଟ୍ ିଚାଳ�ି �ୁଡ଼ାଜାୋଜ ରେଛି।ି 
ବସଥିରୁ ମାତ୍ର ୬ଟ ିଏବ� ବ�ବକୌଣସ ିପରସି୍�ିବିର କାମ କର�ିାକୁ ସମ�୍ମ। ଏୋଛଡ଼ା ଭାର� 
ମଧ୍ୟ ଫ୍ାନ୍ସ �ଆିର ି ୩ଟ ି ସ୍କରପନି୍  �ୁଡ଼ାଜାୋଜ ମ�ୁୟନ କରଛି।ି ‘ଆଇଏନ୍ ଏସ୍  ଅରେିନ୍’ 
ଭାର�ର ଏକମାତ୍ର ଅଣଶୁକ୍ଚିାଳ�ି �ୁଡ଼ାଜାୋଜ, �ାୋ ଆଣ�କି ଅସ୍ତ୍ରଖଚ�ି �ାବଲଷ୍ଟକି୍  
ବକ୍ଷପଣାସ୍ତ୍ର �େନ କର ି ବେଶ ବସ�ାବର ମ�ୁୟନ ବୋଇଛ।ି �ୁଳନାତ୍କ ଭାବ� ବେଖିବଲ 
ଚୀନ୍  ପାଖବର �ଶି୍ୱର ସ�୍ମାଧିକ ୩୫୦ �ଦୁ୍ଧଜାୋଜ ରେଛି।ି ବସଥିବର ୫୦ଟ ି ପାରମ୍ପରକି, 
୧୦ଟ ିଅଣଶୁକ୍ଚିାଳ�ି �ୁଡ଼ାଜାୋଜ ଅନ୍ଭୁ୍ମକ୍। ବକ�ଳ ଭାର� ନୁବେଁ, ଆବମରକିା ଓ ରୁଷଆି 
ଭଳ ି �ୃେତ୍  ସାମରକି ଶକ୍ଙୁି୍ ବ�ଜଂି ଏ ବକ୍ଷତ୍ରବର ପଛବର ପକାଇ ବେଇଛ।ି ଅସ୍ତ୍ର, ଧନ, 
ବସୈନ୍ୟ�ଳବର �ଳୀଆନ୍  ଚୀନ୍  ଏବ� ସମଗ୍ର ପଥୃି�ୀର ନୂଆ ଚକ୍ର�ର୍ତ୍ମୀ ବେ�ା ପ୍ରୟାସବର 
ଅଛ।ି �ା’ ନଶିାଣବର � ପ୍ର�ବମ ରେଛି ିଭାର�। ୱାଶଂିଟନ୍ ବର ‘କ୍ାଡ୍ ’ ଶଖିର ବ�ୈଠକ �ଶି୍ୱ 
ସାମରକି ରଣନୀ�ରି ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ କ୍ଷଣବର ବେଉଛ।ି ଏଥିବର ଭାର� ନଜିର ସ୍ା�୍ମକୁ କପିର ି
ସରୁକ୍ଷ�ି କର�ି ଏ�ଂ କ ିପ୍ରକାର ରଣନୀ� ିଆପବଣଇ� �ାୋ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ। ନୂଆ ପରସି୍�ିବିର 
ଭାର� �ା’ର ବନୌଶକ୍ ି�ୃଦ୍ଧରି ଆ�ଶ୍ୟକ�ାକୁ ଉବପକ୍ଷା କରପିାର�ି ନାେ ିଁ। ‘କ୍ାଡ୍ ’ ବମଣ୍ଟବର 
ଭାର� ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ସଭ୍ୟ। ‘ଆଉକୁସ୍ ’ ତ୍ରରିା୍ରେୀୟ ଚୀନ୍  �ବିରାଧୀ ସାମରକି ବମଣ୍ଟବର ଭାର� 
ସାମଲି୍  ନ ବେ�ା ସ୍ାଭା�କି। ବ�ବ� �ସି୍ାର�ାେୀ ଓ �ଦୁ୍ଧବଖାର ଚୀନ୍  ପାଇଁ ଏେ ି‘ଆଉକୁସ୍ ’ 
ଅଙୁ୍ଶ �ଶି୍ୱ କୂଟନୀ�ବିର ଏକ ସମବୟାପବ�ାଗୀ ପେବକ୍ଷପ। nn

କଳଙି୍ଗ �ଦୁ୍ଧ �ଶି୍ୱ ଇ�େିାସବର ଏକ �ରିଳ 
ଘଟଣା ବ�ାଲ ି�େି�ି। ଏେ ି�ଦୁ୍ଧବର କଳଙି୍ଗର 
ଏକ ଲକ୍ଷ ବଲାକ ପ୍ରାଣ େରାଇଥିବଲ, 

ବେଢ଼ଲକ୍ଷ ବଲାକ �ନ୍ୀ ବୋଇଥିବଲ ଏ�ଂ �ଦୁ୍ଧ 
ପବର ଅବଢ଼ଇ ଲକ୍ଷ ବଲାକ ମ�ୁୃ୍ୟମଖୁବର ପଡ଼ଥିିବଲ 
ବ�ାଲ ି କଥି� ଅଛ।ି �ଶି୍ୱର ପ୍ରାଚୀନ ଇ�େିାସ 
ପ�୍ମ୍ୟାବଲାଚନା କବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଇ�ାଏ ବ� କଳଙି୍ଗ 
�ଦୁ୍ଧ େ ିଁ ମାନ� ସଭ୍ୟ�ାର ବସ ସମୟର ସ�୍ମ�ୃେତ୍  
�ଦୁ୍ଧ। �ଶି୍ୱର ପ୍ରାଚୀନ ଇ�େିାସବର ସଂଘଟ�ି ବକୌଣସ ି
�ଦୁ୍ଧର ��ିରଣୀବର ଏବ� ସଂଖ୍ୟାବର ମ�ୃାେ� 
ବେ�ା ଜଣା�ାଇନାେ ିଁ। କଳଙି୍ଗ�ାସୀଙ୍ର ମା�ୃଭୂମ ି
ନମିରି୍ତ ଅକା�ରବର ପ୍ରାଣୋନ ଅବଶାକଙ୍ େୃେୟକୁ 
ପର�ିର୍ତ୍ମନ କରବିେଇଥିଲା ଏ�ଂ ବସ ଗଭୀର େୁଃଖ 
ଓ ଅନୁ�ାପବର ‘ଚ୍ାବଶାକ’ରୁ ‘ଧମ୍ମାବଶାକ’ ପାଲଟ ି
�ାଇଥିବଲ। ଅବଶାକଙ୍ ବଖାେ�ି ସାୋୱଜଗିଡ଼଼ 
ଶଳିାବଲଖାକୁ ଆଧାର କର ି ଅବନକ ଐ�େିାସକି 
କଳଙି୍ଗ �ଦୁ୍ଧ ସମ୍ପକ୍ମବର ଉବଲେଖ କରଥିିବଲ ବେଁ 
ବକବ�କ କାରଣ େୃବଷ୍ଟ ଏେ ି �ଶି୍ୱପ୍ରସଦି୍ଧ �ଦୁ୍ଧର 
ଐ�େିାସକି�ା ପ୍ର� ିସବନ୍େ ଉପଜୁ�ିାଏ।

ବ�ୈେକି ସାେ�ି୍ୟବର କଳଙି୍ଗ, ଉଡ୍ର �ା ଉତ୍ଳର 
ନାମ ପରେୃିଷ୍ଟ ନ ବେବଲ ବେଁ ପର�ର୍ତ୍ମୀ ସାେ�ି୍ୟବର 
ଏେସି�ୁ ରାଜ୍ୟର ନାମ ପରେୃିଷ୍ଟ ବୋଇ�ାଏ। ସମଗ୍ର 
ଉର୍ତର ଭାର� ବ�ବ�ବ�ବଳ ବଷାେଳବଗାଟ ି କ୍ଷଦୁ୍ର 
ଜନପେବର �ଭିକ୍ ଥିଲା, ବସବ�ବ�ବଳ କଳଙି୍ଗ 
ଏକ �ଶିାଳ ସାମ୍ାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପରୁାଣ �ର୍୍ମାନାନୁସାବର 
ମଗଧର ମୋପେ୍ମନନ୍ �େୁ �ଦୁ୍ଧବର ଜଣି ି ମଗଧକୁ 
ଏକ ଜନପେରୁ ସାମ୍ାଜ୍ୟବର ପରଣି� କରଥିିବଲ। 
ମୋଭାର� �ଗୁରୁ ମୋପେ୍ମନନ୍ଙ୍ ରାଜତ୍ୱ ପ�୍ମ୍ୟନ୍ 
କଳଙି୍ଗବର ��ଶି ଜଣ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରଥିିବଲ 
ବ�ାଲ ି ଜଣା�ାଏ। ଖାରବ�ଳଙ୍ ୋ�ୀଗମୁ୍ା 
ବଖାେ�ି ପ୍ରଶସ୍ ି ଲପିରୁି ଜଣା�ାଏ ବ� ନନ୍�ଂଶ 
ରାଜତ୍ୱବର ଅ�୍ମାତ୍  ଖ୍ୀଷ୍ଟପ�ୂ୍ମ ଚ�ୁ�୍ମ ଶ�ାବ୍ୀବର 
କଳଙି୍ଗ ମୋପେ୍ମନନ୍ଙ୍ଠାରୁ ପରାଜ�ି ବୋଇଥିଲା। 
ଏୋପବର କଳଙି୍ଗ ସ୍ାଧୀନ ବୋଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗପୁ୍ତ 
ବମୌ�୍ମ୍ୟ ନନ୍�ଂଶକୁ �ନିାଶ କର ି ମଗଧବର ରାଜତ୍ୱ 
କବଲ। �ାଙ୍ ରାଜତ୍ୱବର ମଧ୍ୟ କଳଙି୍ଗ ଏକ ସ୍ାଧୀନ 
ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗପୁ୍ତଙ୍ ବପୌତ୍ର, �ନୁି୍ସାରଙ୍ ପତୁ୍ର 

ଅବଶାକ�ଦ୍ଧ୍ମନ ଖ୍ୀ.ପ ୂ ୨୬୯ବର ମଗଧ ସଂିୋସନ 
ଆବରାେଣ କବଲ। ଉର୍ତରାଧିକାରୀ ସତୂ୍ରବର 
ବସ ଛଅଲକ୍ଷ ପୋ�କି ବସୈନ୍ୟ, ନଅ େଜାର 
େସ୍ୀ �ାେନିୀ, �ରିଶି େଜାର ବଘାଡ଼ାସ�ାର ଓ 
ଆଠେଜାର �ଦୁ୍ଧର�ର ଅଧିକାରୀ ବେବଲ। ବସେ ି
ସମୟବର କଳଙି୍ଗ ବନୌ�ାଣଜି୍ୟ ଓ ସ୍ଳ�ାଣଜି୍ୟବର 
ସମଦୃ୍ଧ ଥିଲା। କଳଙି୍ଗର ସାଧ�ମାବନ ବନୌ�ାଣଜି୍ୟ 
ମାଧ୍ୟମବର େରଆିପାର ି ବେଶମାନଙ୍ରୁ ଅସରନ୍ ି
ଧନବେୌଲ� ବ�ାେଆିଣ ିକଳଙି୍ଗକୁ ସମଦୃ୍ଧ କରଥିିବଲ। 
ମାତ୍ର ମଗଧବର ବକୌଣସ ି ସାମଦୁ୍ରକି ବପା�ାଶ୍ରୟ 
ନଥି�ାରୁ ବସେ ି ରାଜ୍ୟ ବନୌ�ାଣଜି୍ୟରୁ �ଞ୍�ି 
ବେଉଥିଲା। ସସୁମଦୃ୍ଧ କଳଙି୍ଗକୁ ଅଧିକାର କର ିଏୋର 
ବପା�ାଶ୍ରୟଗଡ଼ୁକୁି କରାୟର୍ତ କର�ିା େ ିଁ ଅବଶାକଙ୍ର 
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ବ�ଣ ୁ ବସ କଳଙି୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ପ�ୂ୍ମକ 
�ଜିୟଲାଭ କରଥିିବଲ ବ�ାଲ ି �ାଙ୍ ବଖାେ�ି 
ଶଳିାବଲଖବର ଉବଲେଖ ରେଛି।ି

ଐ�େିାସକିଙ୍ ମ�ବର ଅବଶାକଙ୍ ରାଜତ୍ୱର 
ଅଷ୍ଟମ �ଷ୍ମବର ଖ୍ୀ.ପ.ୂ ୨୬୧ବର କଳଙି୍ଗ �ଦୁ୍ଧ 
ସଂଗଠ�ି ବୋଇଥିଲା। �ଦୁ୍ଧବର �ଜିୟଲାଭ 
କର�ିାପବର ଅବଶାକ ବମାଟ୍  ୧୬ ବଗାଟ ିଶଳିାଲପି ି
ବଖାେନ କରାଇଥିବଲ। �ନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୧୪ଟ ି �ାଙ୍ 
ସାମ୍ାଜ୍ୟବର ଉର୍ତର-ପଶ୍ମି ସୀମା ବପଶୱାରଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି ସମଗ୍ର ପଶ୍ମି ଓ େକ୍ଷଣି ଭାର�ବର 
ବଖାେ�ି ��ା ମାତ୍ର େୁଇବଗାଟ ି ଓଡ଼ଶିାବର 
ବଖାେ�ି। ବସେ ି େୁଇଟ ି ଶଳିାଲପି ି ବେଉଛ ି
େୟାନେୀ �ଟସ୍ ଧଉଳ ି ଓ ଋଷକୁିଲ୍ୟା �ଟସ୍ 
ଜଉଗଡ଼଼। ଧଉଳ ି ଓ ଜଉଗଡ଼଼ ଶଳିାବଲଖ ବେଉଛ ି
ଅବଶାକଙ୍ ଅନୁଶାସନ �ା ରାଜାବେଶ; କନୁି୍ 
ଏଥିବର କଳଙି୍ଗ �ଦୁ୍ଧର ��ିରଣୀ ନାେ ିଁ। ପାକସି୍ାନ 
ଓ ଆଫଗାନସି୍ାନ ସୀମାସ୍ ସାୋତ୍ତ୍ୱଜଗଡ଼଼ଠାବର 
ଉତ୍ୀର୍୍ମ ଶଳିାବଲଖର କଳଙି୍ଗ �ଦୁ୍ଧ ସମ୍ପକ୍ତି� ��ିରଣୀ 
ଉଲେଖିି�। କଳଙି୍ଗଠାରୁ େଜାର େଜାର କବିଲାମଟିର 
େୂରବର ଏେ ି ଶଳିାବଲଖ ରେ�ିାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। 
ଏେ ି ଶଳିାବଲଖବର କଳଙି୍ଗର ଏକ ଲକ୍ଷ ବଲାକଙ୍ 
ମ�ୁୃ୍ୟ, ବେଢ଼ଲକ୍ଷ ବଲାକଙୁ୍ �ନ୍ୀ ଓ �ଦୁ୍ଧ ପବର 
ଅବଢ଼ଇଲକ୍ଷ ବଲାକ ମ�ୁୃ୍ୟ�ରଣ କରଥିି�ା ଉବଲେଖ 
ଥିବଲ ବେଁ ମଗଧ ବସନା ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷ� ିସମ୍ପକ୍ମବର 
ସାମାନ୍ୟ�ମ ସଚୂନା ନାେ ିଁ। �ସି୍ମୟର କ�ା, ଏେ ି
ଶଳିାବଲଖବର କଳଙି୍ଗ ରାଜାଙ୍ ନାମ ପରେୃିଷ୍ଟ 
େୁଏନାେ ିଁ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଅବନକ ଶାସକଙ୍ ନାମ 
ଲପି�ିଦ୍ଧ ଥିବଲ ବେଁ କଳଙି୍ଗ ରାଜାଙ୍ ନାମ ନ ରେ�ିାର 
କାରଣ ମଧ୍ୟ ସବନ୍େଜନକ। ଏେ ି ଶଳିାବଲଖର 
ଲପି ି ଖବରାସ୍ ି ଥି�ାରୁ ଏୋ �ବିେଶୀ ଶାସକଙ୍ 
ନମିରି୍ତ ଉଦେଷି୍ଟ ଥି�ା ଅନୁମ�ି। କଳଙି୍ଗଠାରୁ େଜାର 
େଜାର କବିଲାମଟିର େୂରବର େୁବ�୍ମାଧ୍ୟ �ବିେଶୀ 
ଲପିବିର ଏ�ଂ କଳଙି୍ଗ�ାସୀଙ୍ େୃଷ୍ଟ ି ଅନ୍ରାଳବର 
ଶଳିାବଲଖଟ ି ଉତ୍ୀର୍୍ମ ବେ�ାର କାରଣ କ’ଣ? 

ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ କଳଙି୍ଗବସନାଙ୍ େ�୍ୟାକାରୀ �କଧାମ୍ତିକ 
ସେୃଶ ଧବମ୍ମାପବେଶ ପ୍ରୋନର ବନପ�୍ୟବର 
ପ୍ର�ବି�ଶୀ �ବିେଶୀ ଶାସକଙୁ୍ ଭୟ ପ୍ରେଶ୍ମନ ନମିରି୍ତ 
ଏୋ ଏକ କୂଟନୀ�କି ବକୌଶଳ ବୋଇପାର�ିାଏ। 
କଳଙି୍ଗ �ଦୁ୍ଧବର ମ�ୃାେ� ଓ �ନ୍ୀମାନଙ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ 
ବନଇ �ତ୍ାଳୀନ କଳଙି୍ଗର ଜନସଂଖ୍ୟା ସେ �ୁଳନା 
କର ିଅବନକ ଗବ�ଷକ ଏୋ ଅ�ରି୍�ି ବ�ାଲ ିମ� 
ପ୍ରୋନ କର�ିା’ନ୍।ି

କଳଙି୍ଗ�ଦୁ୍ଧ େୟାନେୀ �ୀର ଧଉଳଠିାବର 
ସଂଘଟ�ି ବୋଇଥିଲା ବ�ାଲ ି କୁୋ�ାଇଥିବଲ ବେଁ 
ଏେ ିସ୍ାନରୁ କମିା୍ ଆଖପାଖରୁ ବକୌଣସ ି�ଦୁ୍ଧାସ୍ତ୍ର, ଅସ୍ ି
�ା ଖପରୁ ି ପ୍ରଭୃ� ି ପ୍ରାମାଣକି ଉପାେନ ମଳିନିାେ ିଁ। 
ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କ�ୃ ି�ଭିାଗର �ତ୍ତ୍ୱା�ଧାନବର ପରଚିାଳ�ି 
େକ୍ଷଣି-ପ�ୂ୍ମ ଏସଆି ପ୍ର�ଷି୍ାନ �ାଜପରୁ ଜଲିୋର 
ଧମ୍ମଶାଳା �େସଲି ଅନ୍ଗ୍ମ� ରାଧାନଗର ଗ୍ରାମବର 
ପରୀକ୍ଷାମଳୂକ ଉତ୍ ଖନନ କର�ିା ପବର ବକବ�କ 
ବରାଚକ ��୍ୟ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରାଧାନଗର ଗ୍ରାମ 
୧୯୨୯ ମସେିା ଟବପାସଟି୍ ବର ରାଜନଗର ନାମବର 
େଶ୍ତି�। ଏେ ି ଗ୍ରାମର ଚ�ୁଦେ୍ତିଗବର �େୁ ପରୁା�ନ 
ବ�ୌଦ୍ଧକୀର୍ତ୍ତି ଓ �େିାର ଅ�ସ୍�ି। ଉବଲେଖନୀୟ ବ� 
ଏୋ ଗ୍ରାମ ସନ୍ନକିଟ �ାରାପରୁ ପାୋଡ଼ବର ଖ୍ୀ.
ପ ୂ ଷଷ୍ ଶ�ାବ୍ୀବର ବ�ୌଦ୍ଧ ଭକି୍ଷ ୁ �ପସଙୁ୍ ନମି୍ତି� 
�ଶି୍ୱର ପ୍ର�ମ ବ�ୌଦ୍ଧସ୍ପୂ �ା ବକଶସ୍ପୂ ରେଅିଛ।ି 
ରାଧାନଗର ପ୍ରାଚୀନ�ା ଖ୍ୀ.ପ ୂଷଷ୍ �ା ସପ୍ତମ ଶ�ାବ୍ୀ 
ବ�ାଲ ି େୃେବ�ାଧ େୁଏ। ଏଠାବର ଥି�ା େୁଗ୍ମର 
ଭଗ୍ା�ବଶଷରୁ ପ୍ରମାଣ�ି େୁଏ ବ� ଏୋ କଳଙି୍ଗର 
ରାଜଧାନୀ ରାଜନଗର ଥିଲା। ବ୍ାହ୍ୀଲପିବିର ବଖାେ�ି 
ବ�ାଷଳନଗର, କଳଙି୍ଗନଗର, ରାଜପ୍ରାସାେ ପ୍ରଭୃ�ରୁି 
ଏୋର ସ�୍ୟ�ା ଉପଲବ୍ଧ େୁଏ। ଏେ ି ସ୍ାନରୁ �େୁ 
ପ୍ରାଚୀନ �ଦୁ୍ଧାସ୍ତ୍ର, କୁନ୍, �ୀର ଓ ଖଡ୍ଗ ମଠୁା ମଳିଛି।ି 
ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତ୍ନ�ଭି� ସଂରକ୍ଷ�ି ରେଥିିବଲ ବେଁ ��ା�� 
ପରୀକ୍ଷଣ ବୋଇନାେ ିଁ। ଅନୁମ�ି େୁଏ, କଳଙି୍ଗ �ଦୁ୍ଧ 
ଧଉଳବିର ସଂଘଟ�ି ନ ବୋଇ �ତ୍ାଳ କଳଙି୍ଗର 
ରାଜଧାନୀ ଥି�ା ଏେ ି ସ୍ାନବର ବୋଇଥିଲା ଅ��ା 
ଏୋପ�ୂ୍ମରୁ ମଗଧର ନନ୍ରାଜା ଏେ ି ସ୍ାନବର 
କଳଙି୍ଗରାଜାଙ୍ ସେ�ି �ଦୁ୍ଧ କରଥିିବଲ। ପ୍ରତ୍ନ�ଭି� 
ସମେୂ ପରୀକ୍ଷଣ ପବର ସ�୍ୟାସ�୍ୟ ବଲାକବଲାଚନକୁ 
ଆସ�ି। ଚୀନ୍  ପରବି୍ାଜକ େୁଏନ୍ ସାଂ ଏେ ି ସ୍ାନର 
ନକିଟ�ର୍ତ୍ମୀ ଗ୍ରାମ ଲାଙୁ୍ଗଡ଼,ି କାଏମା, ବେଉଳ,ି 
�ାରାପରୁ, ବନଉଳପରୁ, କଣ୍ଟଗିଡ଼଼ଆି, �ଜ୍ରଗରି,ି 
ପନୁ୍ର ିପ୍ରଭୃ�ବିର େଶବଗାଟ ିବ�ୌଦ୍ଧସ୍ପୂ ବେଖିଥିବଲ। 
ରାଜନଗରର ଉତ୍ ଖନନ କା�୍ମ୍ୟ ଅ�୍ୟନ୍ ସୀମ�ି ଓ 
ବକ�ଳ ପରୀକ୍ଷାମଳୂକ ଭାବ� କରା�ାଇଛ।ି ସ�ୁସୃି୍� 
ଉତ୍ ଖନନ ଓ ପ୍ରତ୍ନସବ�୍ମକ୍ଷଣ ପବର କଳଙି୍ଗ�ଦୁ୍ଧ 
ସମ୍ପକ୍ମବର ଅଧିକ ସଠକି ��୍ୟ ମଳିପିାର�ି ବ�ାଲ ି
ଆଶା କରା�ାଏ।

କଳଙି୍ଗ�ଦୁ୍ଧର ୧୬୦ �ଷ୍ମ ପବର ଖାରବ�ଳ 

କଳଙି୍ଗର ସମ୍ାଟ ବେବଲ। �ାଙ୍ ଦ୍ାରା ବଖାେ�ି 
ୋ�ୀଗମୁ୍ା ଶଳିାବଲଖ ଖ୍ୀ.ପ ୂ ପ୍ର�ମ ଶ�ାବ୍ୀବର 
ବଖାେ�ି ବ�ାଲ ି ଐ�େିାସକିମାନଙ୍ର ମ�। ଏେ ି
ଶଳିାବଲଖଟବିର ବେଶବର ପ୍ର�ମ �ର ପାଇଁ ଜବଣ 
ରାଜାଙ୍ର ଧାରା�ାେକି ଶାସନର ��ିରଣୀ ବଖାେ�ି 
ବୋଇଥି�ାରୁ ଏୋକୁ ‘ଖାରବ�ଳଙ୍ ୋ�ୀଗମୁ୍ା 
ପ୍ରଶସ୍’ି କୁୋ�ାଏ, �ାୋର ଅନୁକରଣବର ପର�ର୍ତ୍ମୀ 
କାଳବର ସମଦୁ୍ରଗପୁ୍ତଙ୍ ‘ଏଲାେ�ାେ ପ୍ରଶସ୍’ି 
ବଖାେନ କରା�ାଇଥିଲା। ଖାରବ�ଳଙ୍ ‘ୋ�ୀଗମୁ୍ା 
ପ୍ରଶସ୍’ିବର ବଜୈନଧମ୍ମର ସ୍ସ୍କି ଓ ନାନ୍ୀପେ ପ୍ରଭୃ� ି
ବଖାେ�ି ବୋଇଥି�ାରୁ ଐ�େିାସକିମାବନ ଏୋକୁ 
ସ�୍ୟନଷି୍ େଲଲି ଭା�ବର ଗ୍ରେଣ କର�ିା’ନ୍।ି 
ଖାରବ�ଳ ଏେ ି ଶଳିାବଲଖବର ନନ୍ରାଜା କଳଙି୍ଗ 
�ଜିୟ କର ି କଳଙି୍ଗରୁ ବନଇ�ାଇଥି�ା ‘ଜନିାସନ’କୁ 
ମୋସମାବରାେବର କଳଙି୍ଗକୁ ବଫରାଇ ଆଣ�ିା 
ଏ�ଂ ନନ୍ରାଜା �ନି୍ ଶଲୂଆି (ତ୍ରଶିଳୂଆି)ଠାରୁ 
�ନିଶିେ �ଷ୍ମ �ବଳ ବଖାଳାଇଥି�ା ଜଳପ୍ରଣାଳୀର 
ପନୁରୁଦ୍ଧାର ସ୍ରାଜତ୍ୱର ପ୍ର�ମ�ଷ୍ମବର ଏକଲକ୍ଷ 
ମଦୁ୍ରା �୍ୟୟବର କରାଇଥିବଲ ବ�ାଲ ି ଉବଲେଖ 
କରଛିନ୍।ି ଖାରବ�ଳଙ୍ ରାଜତ୍ୱର �ନିଶିେ 
�ଷ୍ମ ପବୂ�୍ମ ନନ୍ରାଜା କଳଙି୍ଗ �ଜିୟ କରଥିି�ା 
ପବରାକ୍ଷବର ସ୍ୀକାର କରଥିିବଲ ବେଁ �ାର �େୁ 
ପବୂ�୍ମ ବୋଇଥି�ା �ଶି୍ୱପ୍ରସଦି୍ଧ କଳଙି୍ଗ�ଦୁ୍ଧ ସମ୍ପକ୍ମବର 
ପବେ ମଧ୍ୟ ଉବଲେଖ କରନିାୋନ୍।ି �ନିଶିେ �ଷ୍ମ 
ପ�ୂ୍ମର ଘଟଣା ସଚୂନା ବେ�ା ଓ �ତ୍ ପବର ୧୬୦ 
�ଷ୍ମ ପବୂ�୍ମ ସଂଘଟ�ି ମୋ�ଦୁ୍ଧ ସମ୍ପକ୍ମବର ସଚୂନା ନ 
ବେ�ା ଅ�୍ୟନ୍ ଆଶ୍�୍ମ୍ୟର �ଷିୟ। ଏୋକୁ ବକନ୍ଦ୍ରକର ି
ବକବ�କ ଗବ�ଷକ କଳଙି୍ଗ �ଦୁ୍ଧର ସ�୍ୟ�ା 
ସମ୍ପକ୍ମବର ସନ୍େିାନ ବୋଇ�ା’ନ୍।ି

ଉପବରାକ୍ କାରଣ େୃବଷ୍ଟ �ଶି୍ୱ ପ୍ରସଦି୍ଧ କଳଙି୍ଗ 
�ଦୁ୍ଧର ଐ�େିାସକି�ା ପ୍ର� ି ସବନ୍େ ଉପଜୁଥିିବଲ ବେଁ 
କଳଙି୍ଗ �ଦୁ୍ଧ �ଶି୍ୱ ଇ�େିାସବର ଏକ �ରିଳ ଘଟଣା 
ଭା�ବର ଚତି୍ର�ି ବୋଇ ଆସଛି।ି �େୁ ଲବ୍ଧପ୍ର�ଷି୍ 
ଐ�େିାସକି ଏୋର ସ�୍ୟ�ା ସ୍ୀକାର କରଛିନ୍।ି 
କଳଙି୍ଗ �ଦୁ୍ଧ ସମ୍ପକ୍ମୀୟ ��ିରଣୀ ସେୂୁର ସାୋତ୍ତ୍ୱଜଖଡ଼ ି
ଶଳିାବଲଖବର ଖବରାସ୍ ି ଲପିବିର ବଖାେ�ି ବୋଇଥି�ା 
ସମ୍ପକ୍ମବର ବକବ�କ ଗବ�ଷକ ମ� ପ୍ରୋନ 
କର�ିା’ନ୍ ିବ� କଳଙି୍ଗବର ଥି�ା ଅବଶାକଙ୍ ଅନୁଶାସନ 
ଧମ୍ମାନୁଶାସନ ବେ�ୁ ବସଥିବର ବସ ନଜିର କୃ�ତି୍ୱ ଓ 
�ୀରତ୍ୱ �ର୍୍ମନା କର�ିାକୁ ଉଚ�ି ମବନ କରନିାୋନ୍।ି 
କଳଙି୍ଗ ରାଜାଙ୍ ନାମ ଉବଲେଖ ନଥି�ା ସମ୍ପକ୍ମବର ବକେ ି
ବକେ ିମ� ପ୍ରୋନ କର�ିା’ନ୍ ିବସବ�ବ�ବଳ କଳଙି୍ଗବର 
ରାଜ�ନ୍ତ ନୁବେ,ଁ ଗଣ�ନ୍ତ ପ୍ର�ଷି୍�ି ଥିଲା। କନୁି୍ 
କଳଙି୍ଗବର ବକୌଣସ ିସମୟବର ଗଣ�ନ୍ତ ଶାସନ ପ୍ରଚଳ�ି 
ଥି�ାର ଅଭବିଲଖିକ ପ୍ରମାଣ ନାେ ିଁ। ଏେ ି େୃଷ୍ଟବିକାଣରୁ 
କଳଙି୍ଗ�ଦୁ୍ଧର ଐ�େିାସକି�ା ସମ୍ପକ୍ମବର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 
ଗବ�ଷଣାର ପ୍ରବୟାଜନୀୟ�ା ରେଛି।ି nn

‘କଳଙି୍ଗ ଯଦୁ୍ଧ’ର ଐତହିତାସକି ପ୍ତାମତାଣକିତତା

ଓଡ଼ଶିା ବେଉଛ ି ଭାର�ର ୧୧ �ମ �ଡ଼ 
ରାଜ୍ୟ, ବ�ଉଁଠାବର ୪ବକାଟରୁି ଊଦ୍ଧବେ୍ମ ବଲାକ 
�ସ�ାସ କରନ୍।ି ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ��୍ୟ 

ଅନୁ�ାୟୀ ରାଜ୍ୟବର ୧୫ ରୁ ୧୮ �ଷ୍ମ ଭ�ିବର 
୫୨ ଶ�କଡ଼ା କବିଶାରୀ �ଂଶାନୁକ୍ରମକି ଅପପଷୁ୍ଟରି 
ଶକିାର ବେଉଥି�ାବ�ବଳ ଶ�କଡ଼ା ୫୧ ଭାଗ 
ମେଳିା ୧୫ ରୁ ୪୯ �ଷ୍ମ �ୟସ ମଧ୍ୟବର ଆବନମଆି 
�ା ରକ୍େୀନ�ାର ଶକିାର େୁଅନ୍।ି ଜନ୍ମ ବେ�ାର ୬ 
ମାସରୁ ୨୩ ମାସ ଭ�ିବର ମାତ୍ର ଶ�କଡ଼ା ୮.୫ 
ଶଶି ୁ �ବ�ଷ୍ଟ ପଷୁ୍ଟକିର ଖାେ୍ୟ ପାଇ ପାରୁଛନ୍।ି 
ଅପପଷୁ୍ଟରି ସମସ୍ୟା େୁଗ୍ମମ ଅଞ୍ଳ ଓ ଆେ�ିାସୀ ପଡ଼ା-
ଗାଁଗଡ଼ୁକିବର ଅଧିକ ଥି�ା ଜଣା�ାଏ। 

ଓଡ଼ଶିାବର ଆେ�ିାସୀ ଅଧ୍ୁୟଷ�ି ଜଲିୋମାନଙ୍ବର 
୩୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଡ଼ା-ଗାଁ �ା ‘ୋମ୍ ବଲଟ୍ ’ ରେଛି।ି 
�ବିଶଷକର ି ମାଲକାନଗରି,ି ବକାରାପଟୁ, ରାୟଗଡ଼଼ା, 
କନ୍ମାଳ, ନ�ରଙ୍ଗପରୁ, କଳାୋ୍,ି ନୂଆପଡ଼ା, 
ମୟରୂଭ୍, ବକନୁ୍ଝର, ସନୁ୍ରଗଡ଼଼ ଜଲିୋମାନଙ୍ବର 
ଅବନକ ପଡ଼ା-ଗାଁ ରେଛି।ି ପଡ଼ା-ଗାଁଗଡ଼ୁକିବର 

ବଲାକସଂଖ୍ୟା ୧୫୦ରୁ କମ୍  ବୋଇଥି�ା ବ�ାଗୁଁ 
ବସଠାବର ଅଙ୍ଗନ�ାଡ଼ ି ବକନ୍ଦ୍ର �୍ୟ�ସ୍ା ପ୍ରାୟ�ଃ 
ନ�ାଏ ଏ�ଂ ବସଠାକାର ଅଧି�ାସୀ ଅଙ୍ଗନ�ାଡ଼ରୁି 
ମଳୁିଥି�ା ଅବନକ ସ�ୁଧିା ସବୁ�ାଗରୁ �ଞ୍�ି େୁଅନ୍।ି 
ପଡ଼ା-ଗାଁଗଡ଼ୁକି ଜଙ୍ଗଲ, ପ�୍ମ�, ନେୀବଘରା 
ଅପେଞ୍ ଅଞ୍ଳ ବୋଇଥି�ାରୁ ସରକାର ି ସ�ୁଧିା 
ସବୁ�ାଗ ବସଠାବର ସେଜବର ପେଞ୍ ି ପାବର ନାେ ିଁ। 
ଏୋଫଳବର ଏେ ି ଅଞ୍ଳବର ଅପପଷୁ୍ଟରି ସମସ୍ୟା 
ଅଧିକ େୁଏ। ଅପପଷୁ୍ଟରି ନରିାକରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ 
ଓ ବ�ସରକାରୀ ସ୍ରବର ବକାଟ ି ବକାଟ ି ଟଙ୍ା ଖର୍୍ମ 
କରା�ାଉଥିବଲ ବେଁ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳ�ା ନ ମଳି�ିା 
ପଛବର ଅବନକ କାରଣ ରେଛି।ି ଏେ ି କାରଣଗଡ଼ୁକୁି 
ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ି ନରିାକରଣ ଲାଗ ି ଆନ୍ରକି�ାର 
ସେ ପେବକ୍ଷପ ବନବଲ ଅପପଷୁ୍ଟ ି ସମସ୍ୟା େୂର 
ବୋଇପାର�ି। 

ପ୍ର�ମ�ଃ, ଅଙ୍ଗନ�ାଡ଼ରି ୬ ଟ ି ବସ�ା ମଧ୍ୟରୁ 
ଘରକୁ ବ�ାଗାଇ େଆି�ାଉଥି�ା ଶଖୁିଲା ଖାେ୍ୟ 
ବ�ଭଳ ିସମସ୍ଙ୍ ପାଖବର ପେଞ୍ପିାର�ି ବସଥିପ୍ର� ି
ଧ୍ୟାନ ବେ�ାକୁ ପଡ଼�ି। ଦ୍�ିୀୟ�ଃ, ଅଙ୍ଗନ�ାଡ଼ ି
ବକନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମବର ବ�ାଗାଇ େଆି�ାଉଥି�ା ଛ�ୁଆ 
ଗୁ୍ ର ମାନ ନୟିମ�ି �୍ୟ�ଧାନବର ପରୀକ୍ଷା 
କରା��ି ଉଚ�ି। କାରଣ ଛ�ୁଆ ପ୍ରସୁ୍� ି ଓ 

��ିରଣର ୋୟତି୍ୱ ବନଇଥି�ା ଠକିାସଂସ୍ାମାନଙ୍ର 
ଲାଭବଖାର ମବନା�ୃର୍ତ ି ପାଇଁ ଛ�ୁଆ ନମି୍ନମାନର 
ବେଉଥି�ା ଅବନକ ସ୍ାନରୁ ଅବନକ ସମୟବର 
ଅଭବି�ାଗ ଆସଛୁ।ି ନମି୍ନମାନର ଛ�ୁଆ ସ୍ାେଷି୍ଟ 
ବେଉନଥି�ାରୁ ମା ଓ ପଲିାମାବନ ଖାଉ ନଥି�ା 
ବେଖା�ାଉଛ।ି �ୃ�ୀୟ�ଃ, ଗଭ୍ମ��ୀ ଓ ପ୍ରସ�ୂ,ି 
୭ ମାସରୁ ୩ �ଷ୍ମର ଶଶି ୁ ୫ �ଷ୍ମ ପ�୍ମ୍ୟନ୍ ଶଶିଙୁୁ୍ 
ବ�ଉଁ ଶଖୁିଲା ଖାେ୍ୟ େଆି�ାଉଛ ି �ାୋକୁ ପଡ଼ା-
ଗାଁଗଡ଼ୁକିବର ପେଞ୍ାଇ�ା ପାଇଁ ସନୁଶି୍�ି କର�ିା 
ଆ�ଶ୍ୟକ ରେଛି।ି 

ଏେପିର ିଏକ ଅଭନି� କା�୍ମ୍ୟକ୍ରମର ଉୋେରଣ 
ବେଉଛ ିଶକି୍ଷାସନ୍ାନ ଓ ଅଜମି ବପ୍ରମଜ ିଫାଉବ୍ସନ 
ଦ୍ାରା ଚାଲଥିି�ା ପଡ଼ା-ପଷୁ୍ଟ ି କା�୍ମ୍ୟକ୍ରମ। ୧୨୦ଟ ି
ପଡ଼ା ଗ୍ରାମବର ସମସ୍ ୩ ରୁ ୬ �ଷ୍ମର ଶଶିମୁାନଙୁ୍, 
ମାଆମାନଙ୍ ଭାଗୀୋର�ିାବର ରନ୍ା ଖାେ୍ୟ ବ�ାଗାଇ 
େଆି�ାଉଛ।ି ସମସ୍ ମାଆମାବନ ଏକାଠ ି ବୋଇ 
ପଲିାମାନଙୁ୍ ସା�ୁନବର ୋ� ବଧାଇ ସବନେେବର 
ପ୍ର�େିନି ଖାଇ�ାକୁ ବେଉଛନ୍।ି ଏ�ଦ୍  �୍ୟ�ୀ� 
ବକବ�ାଟ ିଗାଁବର ପରୀକ୍ଷା ମଳୂକ ଭାବ� ଗଭ୍ମ��ୀ ଓ 
ପ୍ରସ�ୂମିାନଙୁ୍ ଅଳ୍ପକଛି ିସେବ�ାଗ ଖାେ୍ୟ ଆକାରବର 
(ଏଥିବର ଅଙ୍ଗନ�ାଡ଼ରି ୧୨ ଟ ି ଅ୍ା ମଧ୍ୟ ସାମଲି 
ଥିଲା) ବ�ାଗାଇ ବେ�ାଦ୍ାରା ପଲିାମାନଙ୍ ସେ�ି 

ମାଆମାବନ ମଧ୍ୟ ଏକାଠ ି ମଶି ି ଖାଉଛନ୍।ି ଏଥିବର 
ସ୍ାନୀୟ ଆଇସରିଏିସ କା�୍ମ୍ୟାଳୟ ୨୫ େନି ପାଇଁ 
ମାସକୁ ୨୦ ଟ ିଅ୍ା, ୨ ବକଜ ିଚାଉଳ, ରାଲ,ି ବ�ଲ, 
ଲୁଣ, ମସଲା, ପନପିର�ିା ଓ ୨୫ଟ ି ଲଡ଼ୁ ବ�ାଗାଇ 
ବେଉଛନ୍।ି ପ୍ର�େିନି ଖାଇ�ା ପ�ୂ୍ମରୁ ୋ� ଧଆୁକୁ 
�ାଧ୍ୟ�ାମଳୂକ କରା�ାଇଛ।ି ବସାମ�ାର ରାଲମା 
ଭା� ଓ ର��ିାରକୁ ଛାଡ଼ବିେବଲ ଅନ୍ୟେନି ଅ୍ା 
�ରକାର ିଓ ଭା� େଆି�ାଉଛ।ି 

ଏେ ି କା�୍ମ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆେୁର ି ସନୁ୍ର କର�ିାକୁ 
ବେବଲ ଆଉ କଛି ି ଆ� ୍ତିକ ସେବ�ାଗ �ଢ଼଼ାଇ�ାର 
ଆ�ଶ୍ୟକ�ା ରେଛି।ି ମାଆମାନଙ୍ ପାଇଁ 
ଗରମରନ୍ା ଖାେ୍ୟ, ୧ ରୁ ୫ �ଷ୍ମର ଶଶି ୁଓ କବିଶାରୀ 
�ାଳକିା ପାଇଁ ଉପ�କୁ୍ ଖାେ୍ୟ �୍ୟ�ସ୍ା କର�ିା 
ଆ�ଶ୍ୟକ। ଏ�ଦ୍  �୍ୟ�ୀ� ସ୍ାନୀୟ ଖାେ୍ୟର 
�୍ୟ୍ନ �ଆିର ି କର�ିା �ାଲମି, ମାଆ ଓ ଶଶିଙୁ୍ 
ପାଇଁ ପର�ିା �ଗଚିା, କୃମନିାଶକ �ଟକିା, ଆଇରନ 
�ଟକିା, ରାକ୍ରମାନଙ୍ ଦ୍ାରା ଭ୍ାମ୍ୟମାଣ ଚକିତି୍ାର 
�୍ୟ�ସ୍ା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବଚ�ନ�ାଧମ୍ମୀ କା�୍ମ୍ୟକ୍ରମ 
ସ୍ାନୀୟ ମେଳିା ବନ�ୃତ୍ୱବର �ଭିନି୍ନ �୍ଳକବର 
ବସ୍ଛାବସ�ୀ ସଂସ୍ାମାନଙ୍ ଦ୍ାରା କରାଗବଲ ସାରା 
ରାଜ୍ୟର ଅପପଷୁ୍ଟ ି ସମସ୍ୟା ଅବନକାଂଶବର ହ୍ାସ 
ପାଇପାରନ୍ା।  nn

ଅପପଷୁ୍ ିସମସ୍ତା ଓ ତତା’ର ନରିତାକରଣ

ଜବନୈକ ��ୁକଙ୍ ଏକ �ବିଶଷତ୍ୱ ଥିଲା ବ� ବସ ଖବୁ୍  ସନୁ୍ର 
ଥିବଲ। ଶରୀରର ଗଠନ ବ�ଶ୍  ଆକଷ୍ମକ ଥିଲା। 

ଶରୀରର ବସୌନ୍�୍ମ୍ୟକୁ �ଜାୟ ରଖି�ା ପାଇ ଁ ବସ 
ଖବୁ୍  ପରଶି୍ରମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବଲ। ��ୁକଙ୍ର ସନିା 
ଏକ �ଳଷି୍ ଏ�ଂ ମନବଲାଭା ଶରୀର ଥିଲା; କନୁି୍ 
�ାଙ୍ ଶକି୍ଷା �ଷିୟବର ବ�ବ�ବ�ବଳ �ଏି ଜାଣଥୁିଲା, 
ବସବ�ବ�ବଳ ଶରୀରର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆଉ ରେୁ ନଥିଲା। 
��ୁକ ଜଣକ ଶ୍ରୀଅକ୍ଷର ��ିଜ୍ତି� ଥିବଲ। �ାଲ୍ୟକାଳବର 
��ୁକଟକୁି ପାଠ ପଢ଼ା଼ଇ�ାକୁ ପ�ିାମା�ା ସକଳ ପ୍ରକାର ବଚଷ୍ଟା କରଥିିବଲ 
ବେ ଁ�ଫିଳ ବୋଇଥିବଲ। େବିନ ଏମ�ି ିଏକ ଘଟଣା ଘଟଲିା, �ାୋକୁ ବନଇ 
��ୁକଟ ିପାଠ ପଢ଼଼�ିା ପାଇ ଁ�ଦ୍ଧପରକିର ବେଲା। ଘଟଣାଟ ିଏେପିର ି- 

େବିନ ବକାଟ୍ମକୁ ବକଉ ଁଏକ କାମବର ��ୁକ ଜଣକ �ାଇଥିବଲ। 

ବସଠାରୁ ମଳିଥିି�ା େସ୍ା�ଜି୍ ବର କ’ଣ ସ�ୁ ଇଂରାଜ ିଭାଷାବର ବଲଖା 
ବୋଇଥିଲା। ଇଏ � ପାଠ ପଢ଼଼ନିାୋନ୍।ି �ୁଝବି� ବକମ�ି?ି ପାଠ ପଢ଼଼ୁଆ 
ବଲାବକ ଗାଁବର ଅଛନ୍ ିବ� କନୁି୍ ଏୋକୁ ପଢ଼଼�ିାକୁ କେବିଲ ବସମାବନ 
ନାନାେ ିଟାେ ିଟାପରା କ�ାମାନ କେବି�। ବ�ଣ ୁ�ୁଝା�ୁଝ ିକାମଟା ଏଇ 
ବକାଟ୍ମବର କାୋ ନକିଟକୁ �ାଇ ବଶଷ କରବିେ�ାଟା ଉଚ�ି ବେ� ଭା� ି

ବଶଷବର ��ୁକ ଜଣକ ମନୁ୍ ସୀଙ୍ ନକିଟକୁ �ାଇ 
େସ୍ା�ଜି୍ ବର ବଲଖା ବୋଇଥି�ା କ�ାକୁ �ୁଝାଇ 
କେ�ିା ପାଇ ଁ ଅନୁବରାଧ କବଲ। ମନୁ୍ ସୀ ପ୍ର�ବମ 
��ୁକଟ ି ଶରୀରକୁ ଚାେ ିଁବଲ ଓ ପବର କେବିଲ- 
‘ସରଳ ସନୁ୍ର ବଭ୍ଆି ବୋଇଛ। ପାଠ େ ିଅକ୍ଷର 

ପଢ଼଼ଲିନ ି ବକମ�ି ି ବ�?’ ଏ�କି ି କ�ା ଶଣୁ ି ��ୁକର ଚ�ୁଃପାଶବେ୍ମବର 
ଥି�ା ବଲାକମାବନ �୍ୟଙ୍ଗାତ୍କ େସ େସ�ିାବର ଲାଗବିଲ। ��ୁକଟକୁି 
ଭାର ିଲଜ୍ା ଲାଗଲିା। ମନୁ୍ ସୀ କେବିଲ- ‘ମୁଁ ଏଇବନ �୍ୟସ୍ ଅଛ।ି �ନି ି
ଘଣ୍ଟା ଅବପକ୍ଷା କର। �ୁମ କ�ା �ୁଝ�ି।ି’

ବସେନି ��ୁକ ଜଣକ ଅଗ�୍ୟା ସାବଢ଼ �ନି ି ଘଣ୍ଟା କାଳ 
ଅବପକ୍ଷା କଲା ପବର ମନୁ୍ ସୀ �ାକୁ ସାୋ�୍ୟ କରଥିିବଲ। ଏୋର ି
ଭ�ିବର ��ୁକର ଶକି୍ଷାକୁ ବନଇ ଆଉ େ ିଚାର ିପେ ସମାବଲାଚନା � ି
କରଥିିବଲ। ��ୁକଙୁ୍ ଏ କ�ାଗଡ଼ୁକି ବ�ଶ୍  �ାଧିଥିଲା। ଘରକୁ ବଫର ି
ବସ ଏ �ଷିୟବର ପାଠ ପଢ଼଼�ିାକୁ �ଜ୍ର ଶପ� ବନବଲ। ରା� ିେନି ଏକ 
କର ି ପାଠ ପଢ଼଼ବିଊ। ଛ’ମାସ ମଧ୍ୟବର ବସ ବଲଖାପଢ଼଼ା ଶଖିିଗବଲ। 
ବକ�ଳ ବସ�କି ି ନୁବେଁ, ଆେୁର ି ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼଼ ି �ଶିଷି୍ଟ ଶକି୍ଷା�ତି୍  
େସିା�ବର ପରଚି�ି ବେବଲ। େବିନ ବସ ମନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ବେବଲ। ବସ ଆଉ 
ବକେ ିନୁେନ୍,ି ବସ ବେଉଛନ୍ ିସାର୍  ଗବଣଶ େର୍ତ ସଂି। ଇଂବରଜ ଶାସନ 
ସମୟବର �େିାର-ଓଡ଼ଶିା ପ୍ରବେଶର ବସ ମନ୍ତୀ ବୋଇଥିବଲ। �ାଙ୍ 
ନାଁବର �େିାରବର ସାର୍  ଗବଣଶ େର୍ତ ସ୍ମାରକୀ ମୋ�େି୍ୟାଳୟ ପ୍ର�ଷି୍ା 
ବୋଇଛ।ି ପାଟଳୀପତୁ୍ରବର ଏକ �େି୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ �ାଙ୍ ନାମବର ଅଛ।ି 
�େିାର-ଓଡ଼ଶିାର ଶକି୍ଷା ଏ�ଂ ସ୍ାସ୍୍ୟ ବକ୍ଷତ୍ରବର ବସବ�ବ�ବଳ ବସ 
�େୁ ଉବଲେଖନୀୟ କା�୍ମ୍ୟ କରଥିିବଲ। nn

ଶକି୍ତା ଏବଂ ଖସୌନ୍ଦଯ୍ଯ୍
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େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୩ା୯(ଏନେେ୍)ି: ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଯୋଇଛ ି
ପୋର୍ବଣ ଋତୁ। ରର୍୍ବତ ମଦୁ୍ୋସ୍ଫୀତ ି ହଯୋଗ ୁ ହେଶହର 
ରଭିନି୍ନ ଅତ୍ୋରଶ୍କ ସୋମଗ୍ଫୀ େର ହେର ଉପହର 
ର�ଥିରୋହରହେ ଆଗକୁ ଖୋଉଟଙୁି୍ ଅଧÒକ କଷ୍ଟ 
ଉଠୋଇରୋକୁ ପଡ଼ରି। କୋରଣ ଏ� ି ପୋର୍ବଣହର 
ହ�ରୋକୁ ଯୋଉଛ ି ମ�ଙ୍ୋ ମୋଡ଼। ଖୋଉଟଙି୍ ଉପହର 
ଏ� ି ମ�ଙ୍ୋ ମୋଡ଼ ଏଲପଜି ି ସଲିଣି୍ଡର ଆଧୋରହର 
ହ�ର। ଖବୁ୍  ଶଫୀଘ୍ର ହେଶହର ଘହରୋଇ ଏଲପଜି ି
ସଲିଣି୍ଡର େର �ଜୋହର ଟଙ୍ୋ ଛୁଇରଁ। ଆସନ୍ୋ 
ମୋସ ପ�ଲିୋରୁ ସରକୋର ଏଲପଜି ି ସଲିଣି୍ଡର ମଲୂ୍ 
ସଂହଶୋଧନ କରହିର।  ହସହତହରହେ ହେଶର 
ଅଧÒକୋଂଶ ସ�ରହର  ନଅ ଶ� ଟଙ୍ୋ ଉପହର 
ର�ଥିରୋ ଏଲପଜି ି ସଲିଣି୍ଡର ପୋଇଁ ଗ୍ୋ�କଙୁ୍ ଏକ 
�ଜୋର ଟଙ୍ୋ ହେରୋକୁ ପଡ଼ରି। ଏ�ୋଛଡୋ ରନ୍ଧନ 
ଗ୍ୋସ୍  ଉପହଭୋକ୍ୋଙ୍ ପୋଇଁ ଆଉ ଏକ ଖରୋପ ଖରର 
ହ�ଉଛ ିହଯ, ନକିଟ ଭରଷି୍ତହର ସରକୋର ଏଲପଜି ି

ସଲିଣି୍ଡର  ଉପହର ଖୋଉଟଙୁି୍ ହେଉଥରୋ ରଆିତ ି
ରନ୍ଦ କରହିେହର। ଅପରପହଷେ ଏଲପଜି ି ସଲିଣି୍ଡର 
ହଷେତ୍ରହର ହକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ସ�ୁଥରୋ ରଅିୋତ ି ହରୋଝ  

ଇତ ିମଧ୍ୟହର ରଷ୍ବକହର ୬ ଗଣୁ ହ୍ୋସ ପୋଇଛ।ି
ଏକ ରହିପୋଟ୍ବ ଅନୁଯୋୟଫୀ, ଏଲପଜି ି ସଲିଣି୍ଡର 

ରଆିତକୁି ହନଇ ହକନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପକ୍ବହର ସରକୋରଙ୍ର 

େୁଇଟ ି ଆଭମିଖୁ୍ ଗ୍�ଣ କରପିୋରନ୍।ି ପ୍ରଥମଟ ି
ହ�ଉଛ ି ସରକୋର ପ୍ରଚେତି ର୍ରସ୍ୋନୁଯୋୟଫୀ, 
ରର୍୍ବମୋନ ହଯଉଁଭେ ି ଭୋହର ପ୍ରତ ି ମୋସହର େର 
ସଂହଶୋଧନ କରୋଯୋଇ ମଲୂ୍ ରୃର୍ କରୋଯୋଉଛ ି

ତୋ�ୋକୁ ପର ି ଚେୋଇହର କମିୋ୍ ଦ୍ତିଫୀୟତଃ ଉଜ୍ଜ୍ବେୋ 
ହଯୋଜନୋ ଅଧଫୀନହର ହକରେ ଆଥ ଥିକ େୃଷ୍ଟରୁି 
ଅନଗ୍ସର ଗ୍ୋ�କଙୁ୍ ଏଲପଜି ି ରଆିତ ି ହେହର। 
ସରକୋରଙ୍ ଉପହର ସରସଡି ି ହରୋଝ ରଷ୍ବକହର 
୬ ଗଣୁ ହ୍ୋସ ପୋଇଛ।ି ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ ଥିକରଷ୍ବହର 

ସରକୋର ଗ୍ୋ�କଙୁ୍ ୩,୫୫୯ ହକୋଟ ି ଟଙ୍ୋର 
ରଆିତ ିପ୍ରେୋନ କରଛିନ୍।ି ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥ ଥିକରଷ୍ବହର 
ଏ� ିଖର୍୍ବ ୨୪,୪୬୮ ହକୋଟ ିଟଙ୍ୋ ର�ଥିିଲୋ। ଅଥ୍ବୋତ୍ 
ହଗୋଟଏି ରଷ୍ବ ମଧ୍ୟହର ସରକୋର ସରସଡି ି ପ୍ରୋୟ ୬ 

ଗଣୁ ହ୍ୋସ କରଛିନ୍।ି ପ୍ରଚେତି ନୟିମ ଅନୁଯୋୟଫୀ, ଯେ ି
ଆପଣଙ୍ର ରୋଷଥିକ ଆୟ ୧୦ ଲଷେ ଟଙ୍ୋରୁ ଅଧିକ, 
ହତହର ଆପଣ ଏଲପଜି ିସଲିଣି୍ଡର ରୋରେହର ରଆିତ ି
ଲୋଭ ପୋଇହରନୋ� ିଁ। 

ସରୁଠୋରୁ ଗରୁୁତଜ୍ବପରୂ୍୍ବ କଥୋ ହ�ଉଛ ି,ଚେତିରଷ୍ବ 

ଏଲ୍ ପଜି ି ସଲିଣି୍ଡର ମଲୂ୍ ୧୯୦ ଟଙ୍ୋ ୫୦ ପଇସୋ 
ରୃର୍ ଘଟଛି।ି ଚେତିରଷ୍ବ ଜୋନୁଆରଫୀ ପ�ଲିୋହର 
େଲି୍ଫୀହର ଏଲପଜି ି ସଲିଣି୍ଡରର ମଲୂ୍ ୬୯୪ ଟଙ୍ୋ 
ର�ଥିିଲୋ। ରର୍୍ବମୋନ ସଲିଣି୍ଡର  ମଲୂ୍ ୮୮୪ ଟଙ୍ୋ 
୫୦ ପଇସୋ  ହ�ୋଇଛ।ି ଅଥ୍ବୋତ୍ ଜୋନୁଆରଫୀଠୋରୁ 
େଲି୍ଫୀହର ଘହରୋଇ ଗ୍ୋସ୍ ସଲିଣି୍ଡରର ମଲୂ୍ ୧୯୦ 
ଟଙ୍ୋ ୫୦ ପଇସୋ ରୃର୍ ି ପୋଇଛ।ି ହତହର ରଗିତ 
ସୋହେ ୭ ରଷ୍ବ ମଧ୍ୟହର ହେଶହର ଘହରୋଇ ଗ୍ୋସ 
ସଲିଣି୍ଡର(୧୪.୨ କହିଲୋଗ୍ୋମ)ର ମଲୂ୍ ରେ ିେୁଇଗଣୁ 
ହ�ୋଇଛ।ି ୨୦୧୪ ମୋର୍୍ବ ପ�ଲିୋହର ୧୪.୨ କହିଲୋଗ୍ୋମ 
ଘହରୋଇ ଗ୍ୋସ ସଲିଣି୍ଡରର ମଲୂ୍ ୪୧୦ ଟଙ୍ୋ ୫୦ 
ପଇସୋ ର�ଥିିଲୋ, ଯୋ�ୋ ରର୍୍ବମୋନ ୮୮୪ ଟଙ୍ୋ ୫୦ 
ପଇସୋ। ଏକ ସଚୂନୋନୁଯୋୟଫୀ, ହସୌମ୍ପ୍ରତ ି ହେଶହର 
୨୯ ହକୋଟ ି ହଲୋକଙ୍ର ଏଲପଜି ି ସଂହଯୋଗ ର�ଛି।ି 
ଏଥରୁ ଉଜ୍ଜ୍ବେୋ ହଯୋଜନୋ ଅନ୍ଗ୍ବତ ପ୍ରୋୟ ୮ ହକୋଟ ି
ଏଲ୍ ପଜି ିସଂହଯୋଗ େଆିଯୋଇଛ।ି 

ଏଲ୍ ପଜି ିସଲିଣି୍ଡେ ହଜାରେ ଛୁଇଁର
ରଆିତ ିେମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ନ�ାଇ୍ାନର
ଏଲ୍େି ିରଅିାତ ିନବାଝ  ବରଣ୍ଣକନର ୬ ଗଣୁ ହ୍ାେ ୍ାଇଛ ି
ଚଳତି ବରଣ୍ଣ େଲିଣି୍ଡର ୧୯୦ ଟଙ୍ା ବଢ଼ଛି ି

ମମୁ୍ବଇ,୨୩ା୯(ଏନେେ୍)ି: ଘହରୋଇ 
ପଞୁ୍ରିଜୋରହର ଉତ୍ୋ�ଧୋରୋ ହେରଛି।ି 
ଘହରୋଇ ଷ୍ଟକ ରଜୋର େଲୋଲ ଷ୍ଟଟି୍ ହର 
ପ୍ରତଷି୍ୋ ହ�ୋଇଛ ି ସର୍ବକୋେଫୀନ ହରକଡ୍ବ। 
ଚମକଛି ି ପଞୁ୍ ି ରଜୋର। ନହିରଶକ 
ହ�ୋଇଛନ୍ ି ମୋହଲମୋଲ। କୋରଣ ରହମ୍ 
ଷ୍ଟକ ଏକ୍ସହଚଞ୍ (ରଏିସ୍ ଇ) ହସନ୍ ହସକ୍ସ 
ଖବୁ୍  ଶଫୀଘ୍ର ଏ�ୋର ଐତ�ିୋସକ ହରକଡ୍ବ ସ୍ତର 
୬୦,୦୦୦ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ତର ଛୁଇଁରୋକୁ ଯୋଉଛ।ି 
ପରୂ୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପୋଇଁ ୫୯,୦୦୦ ପଏଣ୍ଟ 
ସ୍ତର ଅତକି୍ରମ କର ି ନୂଆ ସର୍ବକୋେଫୀନ 
ହରକଡ୍ବ  ପ୍ରତଷି୍ୋ କରଥିÒÒରୋ ହସନ୍ ହସକ୍ସ 
ଆଜ ି ପଣୁ ି ଥହର ହରକଡ୍ବ ୯୫୮ ପଏଣ୍ଟ 
ରୃର୍ ଘଟଛି।ି  ଏ�ୋଛଡୋ ନ୍ୋସନୋଲ ଷ୍ଟକ 
ଏକ୍ସହଚଞ୍ ନେି୍ିହର ମଧ୍ୟ ଏଭେ ି ରୃର୍ ଘଟ ି
୧୮,୦୦୦ ପଏଣ୍ଟ ନକିଟତର ହ�ୋଇଛ।ି 

ଗରୁୁରୋର ହସନ୍ ହସକ୍ସ କୋରରୋରହର 
୯୫୮ ପଏଣ୍ଟ ରୃର୍ ଘଟ ି ସଚୂକୋଙ୍ 
୫୯,୯୫୭ ପଏଣ୍ଟ ଉପହର ପ�ଞ୍ଛି।ି ଆଜ ି
କୋରରୋର ହଶଷ ହରେକୁ ହସନ୍ ହସକ୍ସହର 

୯୫୮ ପଏଣ୍ଟ ରୃର୍ ଘଟ ି୫୯,୮୮୫.୩୬ 
ପଏଣ୍ଟହର କୋରରୋର ହଶଷ ହ�ୋଇଛ।ି 
େନିର କୋରରୋର ମଧ୍ୟହର ହସନ୍ ହସକ୍ସହର 
୧୦୩୦ ପଏଣ୍ଟ ରୃର୍ ଘଟ ି  ସର୍ବକୋେଫୀନ 
ହରକଡ୍ବ ୫୯,୯୫୭.୩୬ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଏ  

କୋରରୋର ଛୁଇଁଥଲୋ। ପଞୁ୍ରିଜୋରହର 
ଆଜରି ଏଭେ ିପ୍ରେଶ୍ବନହର େଲୋଲ ଷ୍ଟଟି୍ ହର 
ନହିରଶକମୋହନ ଉତ୍ୋ�ତି। ଏ�ୋପହର 
ଭୋରତଫୀୟ ଷ୍ଟକ୍  ରଜୋରହର ଆଜ ିନହିରଶକଙ୍ 

ସମ୍ପର୍ହିର ରୃ�ତ୍  ରୃର୍ ଘଟଥିରୋ ଜଣୋଯୋଇଛ।ି 
ଆହମରକିଫୀୟ ହେହଡରୋଲ ରଜିଭ୍ବ ହରୈଠକର 
ଅର୍ର�ତି ପରୂ୍ବରୁ ନହିରଶକମୋହନ 
ଉତ୍ୋ�ତି ହ�ୋଇଥରୋରୁ ରଶିଜ୍ବର ଅଧÒକୋଂଶ 
ପଞୁ୍ ି ରଜୋରହର କୋରରୋରହର ରୃର୍ 

ହେଖୋହେଇଥଲୋ। ଅୋଜରି କୋରରୋରହର 
ଆଇଟ,ି ଧୋତର, ପଞୁ୍ ି ସୋମଗ୍ଫୀ, ହତୈେ ଏରଂ 
ଗ୍ୋସ୍  ଆେ ିହଷେତ୍ରର ଷ୍ଟକଗଡୁକିର ମଲୂ୍ହର 
ରୃ�ତ୍  ରୃର୍ ଘଟଥିଲୋ। ହସ�ପିର ିନ୍ୋସନୋଲ 

ଷ୍ଟକ ଏକ୍ସହଚଞ୍ ନେି୍ିହର ୨୭୬.୩୦ ପଏଣ୍ଟ 
ରୃର୍ ଘଟ ି ଏ�ୋ ୧୭,୮୨୩ ପଏଣ୍ଟହର 
କୋରରୋର ହଶଷ ହ�ୋଇଛ।ି ହତହର ଗରୁୁରୋର 
ଏସଫୀୟ ସହମତ ୟହୁରୋପଫୀୟ ରଜୋରହର 
କୋରରୋର ଉତ୍ୋ�ଜନକ ର�ଥିଲୋ। 

ୱାଶଂିଟନ୍ ,୨୩ା୯(ଏନେେ୍)ି: ଭୋରତଫୀୟ 
ହଟକ୍  ସେ୍ହେର୍ ନମି୍ବୋତୋ ହରେଶେୋକ୍ବସ 
ଏହର ଆହମରକିୋ ଷ୍ଟକ ରଜୋର 
ନୋସ୍ ଡୋକ୍ ହର ଲଷି୍ଟଂି ହ�ୋଇଛ।ି ଏ�ୋର 
ପ୍ରଭୋରହର କମ୍ପୋନଫୀର ୫୦୦ କମ୍ବଚୋରଫୀ 
ହ�ୋଇଯୋଇଛନ୍ ି ହକୋଟପିତ।ି ନୋସଡୋକ୍ ହର 
ହରେଶେୋକ୍ବସର ହସୟୋର ତୋଲକିୋଭୁକ୍ 
ହ�ୋଇଥଛ।ି ଏ� ିକୋରଣରୁ କମ୍ବଚୋରଫୀମୋହନ 
ରଖÒଥିରୋ କମ୍ପୋନଫୀର ହସୟୋରର ମଲୂ୍ 
�ଠୋତ୍ ରୃର୍ ି ପୋଇଛ।ି ୫୦୦ କମ୍ବଚୋରଫୀଙ୍ 
ମଧ୍ୟରୁ ହଯଉଁମୋହନ ହକୋଟପିତ ିହ�ୋଇଛନ୍,ି 
ହସମୋନଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୭୦ କମ୍ବଚୋରଫୀଙ୍ ରୟସ 
ରଷ୍ବ ରୟସରୁ କମ୍ | ଏ� ି କମ୍ବଚୋରଫୀମୋହନ 
କହଲଜ ଡଗି୍ଫୀ ସମୋପ୍ତ କରରିୋ ପହର କଛି ି
ରଷ୍ବ ପରୂ୍ବରୁ କମ୍ପୋନଫୀହର ହଯୋଗ ହେଇଥିହଲ 
| କମ୍ପୋନଫୀ ଆଇପଓି ମୋଧ୍ୟମହର ୧.୦୩ 
ରଲିୟିନ ଡଲୋର ଅଥ୍ବ ସଂଗ୍� କରଛି।ି 

ତୋମଲିନୋଡୁର ହଛୋଟ ସ�ର ତ୍ରଚିହିର ୭୦୦ 
ରଗ୍ବେୁଟର ଏକ ହଗୋେୋମ ଘରରୁ ଆରମ୍ଭ 
ହ�ୋଇଥିଲୋ ହରେଶେୋକ୍ବସର କୋରରୋର।  
ରର୍୍ବମୋନ କମ୍ପୋନଫୀର କୋଯ୍ବ୍ୋେୟ ହଚନ୍ନୋଇ, 
ଭୋରତ ଏରଂ କୋଲେିର୍ଥିଆହର ର�ଛି।ି 
ରୁଧରୋର ନୋସଡୋକ୍ ହର ହରେଶେୋକ୍ବସ 
ହସୟୋର ପଛିୋ ମଲୂ୍ ୩୬ ଡଲୋରହର 
ପ�ଞ୍ଛି।ି  ଏ�ୋ କମ୍ପୋନଫୀର ରଜୋର ପଞୁ୍କୁି 
୧୩ ରଲିୟିନ ଡ଼ଲୋରକୁ ରୃର୍ ି କରଛି।ି 
ଯୋ�ୋ କମ୍ବଚୋରଫୀଙ୍ ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ହସୟୋରର 
ମଲୂ୍ ମଧ୍ୟ ରୃର୍ ି କରଛି।ି କମ୍ପୋନଫୀ ଆଇପଓି 
ଜରଆିହର ୨.୮୫ ହକୋଟ ି ହସୟୋର ରକି୍ର ି
କମ୍ପୋନଫୀର ସଇିଓ ଗରିଶି ମୋଟରୁରୁଥମ୍ 
କ�ଛିନ୍ ି ହଯ, କମ୍ପୋନଫୀର କମ୍ବଚୋରଫୀ ଏରଂ 
ନହିରଶକମୋହନ ଆମ ଉପହର ରଶି୍ୋସ 
କରୁଥିହଲ, ଯୋ�ୋ ରର୍୍ବମୋନ ହସମୋନଙ୍ 
ପୋଇଁ ଲୋଭରୋନ ହ�ୋଇଛ।ି ରର୍୍ବମୋନ 

ଜନସୋଧୋରଣ ନହିରଶକଙ୍ ପ୍ରତ ି ହମୋର 
ଏକ ନୂତନ େୋୟତି୍ୱ ଅଛ,ି କୋରଣ ଏ� ି
ହଲୋକମୋହନ କମ୍ପୋନଫୀର ଭରଷି୍ତହର 
ରନିହିଯୋଗ କରଛିନ୍।ି ଅଲମି୍ପକି୍ସହର ସ୍ୱର୍୍ବ 
ପେକ ଜତିରିୋ ସମୟହର ଜହଣ ଅନୁଭର 
କରୁଥିରୋ ପର ି ହସ ଏ� ି ମ�ୂୁର୍୍ବହର 
ଅନୁଭର କରୁଥରୋ କ�ଛିନ୍।ି ହରେଶେୋକ୍ବସ, 
ଇନହେୋସସି୍, େିହପ୍ରୋ, ଏଚ୍ ଡଏିଫ୍ ସ ିର୍ୋଙ୍, 
ଡକ୍ର ହରଡ୍ଫୀଙ୍ ଲ୍ୋର ଭେ ି କମ୍ପୋନଫୀ 
ଏ� ି ତୋଲକିୋହର ହଯୋଗ ହେଇଛନ୍।ି 
ହସଗଡ଼ୁକିର ସମସ୍ତ ଆହମରକିୋର ନୋସଡୋକ୍ 
ଏକ୍ସହଚଞ୍ହର ତୋଲକିୋଭୁକ୍। ୧୯୯୯ହର 
ନୋସଡୋକ୍ ଏକ୍ସହଚଞ୍ହର ଇନହେୋସସି୍ 
ତୋଲକିୋଭୁକ୍ ହ�ୋଇଥିଲୋ। ଆହମରକିୋର 
ନୋସଡୋକ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସହଚଞ୍ହର ତୋଲକିୋଭୁକ୍ 
ହ�ୋଇଥିରୋ ହରେସ୍ େୋକ୍ବ ହ�ଉଛ ି ପ୍ରଥମ 
ଭୋରତଫୀୟ ସେ୍ହେର କମ୍ପୋନଫୀ। 

ନାସ୍ ରାକ୍ ରେ ଭାେତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ବଅପ୍  ରରେଶୱାକ୍ବସ ଲଷି୍ଟିିଂ

ର�ାରଏି ଝଟ୍ କାରେ ୫୦୦ କମ୍ବଚାେୀ ରକାରପିତ ି ଷାଠଏି ହଜାେ ପଏଣ୍ଟ ଛୁଇରଁ ରସନ୍ ରସକ୍ସ

ନେନ୍ ନେକ୍ସନର ୯୫୮ ୍ଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧ
େଫିଟେି ୧୮,୦୦୦ ୍ଏଣ୍ଟ ଛୁଇଁଲା
େନିବଶକ ମାନଲମାଲ

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୩ା୯(ଏନେେ୍)ି: ହେଶର ରୃ�ତ୍  
ଜଫୀରନ ରଫୀମୋ କମ୍ପୋନଫୀ ଲୋଇେ ଇନସରୁୋନ୍ସ 
କହପ୍ବୋହରସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଆି (ଏଳ୍ ଆଇସ)ି
ର ଆଇପଓିହର ଚୋଇନୋର ନହିରଶକକୁ 
ହନଇ ଏହର ହକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍ ଚନି୍ୋ 
ରେଛି।ି ହେଶର ରଡ଼ ରଡ଼ କମ୍ପୋନଫୀହର 
ଚୋଇନୋ ଏ�ଭିେ ି ଭୋହର ଅଥ୍ବ ଖଟୋଇରୋକୁ 
ଚୋ�ୁଁଛ।ି ରର୍୍ବମୋନ ପରସି୍ ତତିହିର ସରକୋର 
ଚୋଇନୋକମ୍ପୋନଫୀଗଡୁକିର ଏ� ି ନହିରଶକୁ ନଷିରି୍ 
କରପିୋରନ୍।ି ସରକୋର ଏରଂ ର୍ୋଙି୍ଙ୍ ସତୂ୍ରରୁ 
ପ୍ରକୋଶ ହଯ, େୁଇ ହେଶ ମଧ୍ୟହର ଚୋଲଥିିରୋ 
ସଫୀମୋ ରରିୋେ ହଯୋଗୁଁ ଭୋରତ ସରକୋର ଏ�ପିର ି
ପେହଷେପ ହନରୋର ସମ୍ଭୋରନୋ ର�ଛି।ି ହେଶର 
ଘହରୋଇ ରଫୀମୋ ରଜୋରହର ଏଲ୍ ଆଇସରି 
୬୦% ରୁ ଅଧିକ ଅଂଶଧନ ର�ଛି।ି କମ୍ପୋନଫୀ 
୫୦୦ ରଲିୟିନ ଡଲୋରରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍ ି
ପରଚିୋେନୋ କରୁଛ।ି ସତୂ୍ରରୁ ପ୍ରକୋଶ ହଯ 
ସରକୋର ରହିେଶଫୀ ନହିରଶକମୋନଙୁ୍ କମ୍ପୋନଫୀର 
ଆଇପଓିହର ରନିହିଯୋଗ କରରିୋକୁ ଅନୁମତ ି

ହେରୋକୁ ଚନି୍ୋ କରୁଛନ୍,ି କନୁି୍ ଚୋଇନୋର 
ନହିରଶକୁ ହନଇ ଅସହନ୍ୋଷ ଅନୁଭର 
କରୁଛନ୍।ି ଗତ ରଷ୍ବ ସଫୀମୋହର ସୋମରକି ସଂଘଷ୍ବ 
ପହର େୁଇ ହେଶ ମଧ୍ୟହର ତକି୍ତୋ ଶଖିରହର 
ପ�ଞ୍ଛି।ି ହସହରଠୋରୁ ଭୋରତ ସରକୋର ଏ�ୋର 
ସହମ୍େନଶଫୀେ ହଷେତ୍ର ଏରଂ କମ୍ପୋନଫୀଗଡୁକିହର 
ଚଫୀନ୍ ର ନହିରଶକୁ ସଫୀମତି କରରିୋକୁ ହଚଷ୍ଟୋ 
କରଆିସଛୁନ୍।ି ସରକୋର ଚୋଇନୋହର ଅହନକ 
ହମୋରୋଇଲ୍ ଆପ୍ ଉପହର ପ୍ରତରିନ୍ଧକ 
ଲଗୋଇଥିହଲ ଏରଂ ହସଠୋରୁ ଆମେୋନଫୀ 
ହ�ଉଥିରୋ ସୋମଗ୍ଫୀ ଉପହର ନଜର ରଖିଥିହଲ। 
ସଫୀମୋହର ଚଫୀନ୍ ସ� ସୋମରକି ରରିୋେ ପହର 

ର୍ରସୋୟକି ସ୍ତି ି ସ୍ୱୋଭୋରକି ହ�ୋଇପୋରରି 
ନୋ� ିଁ। ଏଳ୍ ଆଇସ ି ପର ି କମ୍ପୋନଫୀଗଡୁକିହର 
ଚଫୀନ୍ ର ରନିହିଯୋଗ ରପିେପରୂ୍୍ବ ହ�ୋଇପୋହର। 
ପଞୁ୍ ି ରନିହିଯୋଗ କପିର ି ରନ୍ଦ ହ�ୋଇପୋରରି 
ହସ ହନଇ ଆହଲୋଚନୋ ଚୋଲଛି।ି ରହଜଟହର 
ପ୍ରସ୍ତୋରତି ଖର୍୍ବର ପରଚିୋେନୋ ପୋଇଁ ସରକୋର 
ଚେତି ଆଥ ଥିକରଷ୍ବହର ଏଲ୍ ଆଇସରି 
ଆଇପଓିରୁ ୯୦,୦୦୦ ହକୋଟ ି ଟଙ୍ୋ ସଂଗ୍� 
କରପିୋରହିର।  ଏଥିପୋଇଁ ସରକୋର ଏ�ୋର 
୫ ରୁ ୧୦% ଅଂଶଧନ ରକି୍ର ିକରରିୋକୁ ରଚୋର 
କରୁଛନ୍।ି ପ୍ରଚେତି ନୟିମ ଅନୁଯୋୟଫୀ, ରହିେଶଫୀ 
ନହିରଶକମୋହନ ଏଲ୍ ଆଇସହିର ନହିରଶ 
କରପିୋରହିର ନୋ� ିଁ, କନୁି୍ ସରକୋର ହସମୋନଙୁ୍ 
ଆଇପଓିହର ୨୦%ପଯ୍ବ୍ନ୍ ଅଂଶଧନ 
କଣିରିୋକୁ ଅନୁମତ ି ହେଇପୋରହିର। ଚୋଇନୋର 
ପଞୁ୍ ି ନରିହଶକୁ ହରୋକରିୋ ପୋଇଁ ସରକୋର 
ଏଲଆଇସ ି ଏଫ୍ ଡଆିଇର ରର୍୍ବମୋନର 
ଆଇନହର ସଂହଶୋଧନ କରପିୋରହିର କମି୍ୋ ଏକ 
ନୂତନ ନୟିମ କରପିୋରହିର। 

େୂଆଦଲି୍ଲୀ ୨୩।୯(ଏନେେ୍)ି: ଏକ ଗରୁୁତଜ୍ବପରୂ୍୍ବ ଘଟଣୋକ୍ରହମ ହକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୋର ପୋରରିୋରକି ହପନସନ୍ ନୟିମହର ସଂହଶୋଧନ ହଘୋଷଣୋ 
କରଛିନ୍।ି ଏଥିହର ହକୌଣସ ି ସରକୋରଫୀ କମ୍ବଚୋରଫୀ ଓ ତୋଙ୍ ପତ୍ଫୀ ଯେ ି
�ତ୍ୋ ଆେ ିଅପରୋଧÒକ ମୋମଲୋହର ଅଭଯିକୁ୍ ଥୋନ୍ ିହସ ହଷେତ୍ରହର ତୋଙ୍ 
ପୋରରିୋରକି ହପନସନ୍ ରନ୍ଦ ର�ଥିୋଏ। ସଂହଶୋଧତ ନୟିମୋନୁଯୋୟଫୀ,  
ଏଭେ ି ହଷେତ୍ରହର ହସମୋନଙ୍ ଉପହର ଆଶ୍ତି ନୋରୋେକ ହପନସନ 
ଉଠୋଣ କରପିୋରହିର। ଆଇନତଃ ନଯିକୁ୍ ଅଭଭିୋକଙ୍ ମୋଧ୍ୟମହର 
ହସ ଏ� ି ଅଥ୍ବ ରୋଶ ି ଉଠୋଇପୋରହିର। ଜନ ଅଭହିଯୋଗ ଓ ହପନସନ 
ମନ୍ତୋେୟଙ୍ ହପନସନହଭୋଗଫୀ କଲ୍ୋଣ ରଭିୋଗ (ଡଓିପପିଡିର୍ଲ ୍୍ ) 
ପରୂ୍ବରୁ ଏଭେ ି ଅଭହିଯୋଗ ହଷେତ୍ରହର ହପନସନଧୋରଫୀଙୁ୍ ଅପରୋଧିକ 
କୋଯ୍ବ୍ୋନୁଷ୍ୋନ ହଶଷ ହ�ରୋ ପଯ୍ବ୍ନ୍ ହପନସନର ଅନୁମତ ି ହେଉ 
ନ ଥିହଲ ଏରଂ ପରରିୋରର ଅନ୍ ସେସ୍ଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ହପନ୍ ସନ୍  
ରୋରେ ଅଥ୍ବ ପ୍ରେୋନ କରୋଯୋଉ ନ ଥଲୋ। ଏ ହନଇ ଗତ ଜୁଲୋଇ ୧୩ 
ତୋରଖିହର  ଡଓିପପିଡିର୍ଲ ୍୍  ଏକ କୋଯ୍ବ୍ୋେୟ ଜ୍ୋପନ (ଓଏମ)ହର ଏ 
ହନଇ ସଚୂତି କରୋଇଛନ୍।ି ହତହର ଆଇନ ରଭିୋଗର ପରୋମଶ୍ବହର 
ଓଏମର ସମଫୀଷେୋ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ହଯଉଁଥିହର କୋଯ୍ବ୍ୋେୟ ଜ୍ୋପନହର 
ଲଖିିତ ପ୍ରୋରଧୋନର ସମଫୀଷେୋ ହ�ୋଇଥିଲୋ। ହଯଉଁଥିହର ର୍କ୍ ି ଯେ ି
ପରରର୍ଥି ସମୟହର ଅଭହିଯୋଗରୁ ମକୁ୍ �ୁଅନ୍ ି ହତହର ତୋଙୁ୍ ମକୁ୍ 
ହ�ରୋ ତୋରଖିରୁ ପଣୁ ି ପୋରରିୋରକି ହପନସନ୍  େଆିଯରିୋର ର୍ରସ୍ୋ 
ଥିରୋର ସଚୂତି କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ହତହର ଏଥିହର ସଂହଶୋଧନ କରୋଯୋଇ 
ନଭି୍ବରଶଫୀେ ନୋରୋେକ ଅଥରୋ ରୋେକିୋ ଉପଯକୁ୍ ଅଭଭିୋରକଙ୍ 
ଜରଆିହର ଏ� ିସରୁଧିୋ ପ୍ରୋପ୍ତ କରପିୋରହିର ହରୋଲ ିକୁ�ୋଯୋଇଛ।ି

ଏଲ୍ ଆଇସ ିଆଇପଓିରେ ଚାଇନା ନରିରଶକୁ ରନଇ ଚନି୍ା ନାରାଳକ ପାଇପାେରିର ସରୁଧିା
ରଦଳଲିା ପାେରିାେକି ରପନସନ୍ ନୟିମ

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୩ା୯(ଏନେେ୍)ି: ହେଶର ହରଟଂି 
ନମି୍ନମଖୁଫୀ ର�ଛି।ି ଏ�ୋକୁ ହନଇ ଚନି୍ୋ ପ୍ରକଟ 
କହଲଣ ି ହକନ୍ଦ ସରକୋର। କୋରଣ ଏ�ୋର 
ପ୍ରଭୋର ରଭିନି୍ନ ହଷେତ୍ରହର ପଡ଼ରିୋକୁ ଯୋଉଛ।ି 
ଏ� ି ହରଟଂିହର ଅପ୍ ହଗ୍ଡ୍  କରୋଯରିୋ ନତିୋନ୍ 
ଜରୁରଫୀ। ଏଥପୋଇଁ ହକନ୍ଦ୍ର ଅଥ୍ବ ମନ୍ତୋେୟ 
ହେଶର ହରଟଂିହର ହ�ୋଇଥରୋ ହ୍ୋସକୁ ଏହର 
ଅପହଗ୍ଡ୍ କରରିୋକୁ ହଚଷ୍ଟୋ ଚୋଲଛି।ି ରହିପୋଟ୍ବ 
ଅନୁଯୋୟଫୀ, ଅଥ୍ବ ମନ୍ତୋେୟ ଅନ୍ଜ୍ବୋତଫୀୟ ହରଟଂି 
ଏହଜନ୍ସ ିମଡୁସି୍  ଇନହଭଷ୍ଟର୍ ସଭଥିହସସ୍ ସ�ତି 
ଏ ରଷିୟହର ଚେତିମୋସ ୨୮ହର ଆହଲୋଚନୋ 
କରରିୋର ସମ୍ଭୋରନୋ ର�ଛି।ି ହେଶହର 
ହ�ୋଇଥରୋ ଆଥ୍ବକ ପନୁରୁର୍ୋରକୁ େୃଷ୍ଟହିର 

ରଖି ଅଥ୍ବ ମନ୍ତୋେୟର ଅଧିକୋରଫୀମୋହନ ହରଟଂି 
ଏହଜନ୍ସକୁି ହରଟଂି ଅପହଗ୍ଡ୍ ମୋଗପିୋରହିର। 

ଏ�ୋପହର ଯୋଇ ଏହଜନ୍ସ ି ଏକ ହରଟଂି 
ଅପହଗ୍ଡ୍ ରଷିୟହର ଚନି୍ୋ କରପିୋରରି। 

ମଡୁସି୍ ଗତ ରଷ୍ବ ଜୁନ୍ ମୋସହର ଭୋରତର 
ସୋର୍ବହଭୌମତ୍ୱ ମଲୂ୍ୋୟନକୁ ହ୍ୋସ କରଥିିଲୋ। 
ହସହତହରହେ କହରୋନୋ ପ୍ରଥମ ପଯ୍ବ୍ୋୟ 
ହଯୋଗୁଁ ହେଶର ଅଥ୍ବନଫୀତହିର ଖରୋପ ପ୍ରଭୋର 
ପକୋଇରୋର ସମ୍ଭୋରନୋ ର�ଥିିଲୋ। ଏ� ି
କୋରଣରୁ ମଡୁସି୍  ଭୋରତର ହରଟଂିକୁ ରୋ-୨ ରୁ 
ରୋ-୩କୁ ଡୋଉନହଗ୍ଡ୍ କରଥିଲୋ। 

ଗତ ରଷ୍ବ ମଡୁସି୍ ହକୋଭଡି୍ -୧୯ କୋରଣରୁ 
ଭୋରତର ହକ୍ରଡଟି୍ ହପ୍ରୋେୋଇଲ୍ େୁର୍ବେ 
ହ�ରୋର ଆଶୋ କରୋଯୋଉଥିଲୋ। ଅରଶ୍, ହସ� ି
ସମୟହର ମଡୁସି୍  ଅନ୍ ୩୫ ହେଶର ହରଟଂିକୁ 
ମଧ୍ୟ ଡୋଉନହଗ୍ଡ୍ କରଥିିଲୋ। ଆଗୋମଫୀ େୁଇ 
ରଷ୍ବ ପୋଇଁ ଭୋରତର ସୋର୍ବହଭୌମ ହରଟଂିହର 

ହକୌ ଣସ ିପରରିର୍୍ବନ ହ�ର ନୋ� ିଁ ହରୋଲ ିମଡୁସି୍  
କ�ଛି।ି ହରଟଂି ଏହଜନ୍ସରି କ�ରିୋନୁଯୋୟଫୀ,  
ହକୋଭଡିର ଦ୍ତିଫୀୟ ଲ�ର ଅଥ୍ବନଫୀତରି 
ପନୁରୁର୍ୋରହର ରୋଧୋ ସଷୃ୍ଟ ି କରପିୋହର। 
ଅଗଷ୍ଟହର ମଡୁସି୍  ହଗ୍ଲୋରୋଲ୍ ମୋହକ୍ରୋ 
ଆଉଟଲୁକ୍ ୨୦୨୧-୨୨କୁ ଅପହଡଟ୍ କରରିୋ 
ସମୟହର ୨୦୨୧ହର ଭୋରତର ଅଭରୃିର୍ ି
୯.୬% ହ�ର ହରୋଲ ି ଆକେନ କରଥିଲୋ। 
ହତହର ୨୦୨୨ହର ଏ�ୋ ୭% ର�ପିୋହର। 
୨୦୨୦-୨୧ହର ଭୋରତର ଅଥ୍ବନଫୀତ ି ୭.୩% 
ହ୍ୋସ ପୋଇଛ।ି ଏ� ିଆଥ ଥିକରଷ୍ବହର, ଅଥ୍ବନଫୀତରି 
ଅଭରୃିର୍ ି ୧୦% ରୁ ଅଧିକ ହ�ର ହରୋଲ ି
ଆକେନ କରୋଯୋଇଛ।ି   

ଅପରରେଡ୍ ପାଇଁ ୨୮ରେ ମରୁସି୍ -ସେକାେ ଆରଲାଚନାନମି୍ନମଖୁୀ ରେରିିଂକୁ 
ରନଇ ଚନି୍ା

ମମୁ୍ବଇ,୨୩ା୯(ଏନେେ୍)ି: ପୋରସ୍  ଡହିେନ୍ସର 
ଆଇପଓି ସମସ୍ତ ହରକଡ୍ବ ଭୋଙ୍ିଛ।ି ଏ� ି
ଆଇପଓି ୩୦୪ ଗଣୁ ସବ୍ ସ୍କ୍ୋଇବ୍  ହ�ୋଇଛ।ି 
ଭୋରତଫୀୟ ଆଇପଓି ଇତ�ିୋସହର ଏ�ୋ ପ୍ରଥମ 
ଘଟଣୋ ହଯହତହରହେ କ ି ସଲୋସର ହଟକ୍ 
ନୋମହର ସର୍ବୋଧିକ ହରକଡ୍ବ ହ�ୋଇଥÒଲୋ। 
୨୦୧୭ହର ଏ� ି କମ୍ପୋନଫୀର ଆଇପଓି  
୨୭୩ ଥର  ସବ୍ ସ୍କ୍ୋଇବ୍  ହ�ୋଇଥିଲୋ। 
ତଥୋପ ି ରର୍୍ବମୋନ ପଯ୍ବ୍ନ୍ ୪ ଟ ି କମ୍ପୋନଫୀ  
ଅଛ ି ଯୋ�ୋ ୨୦୦ ଗଣୁରୁ ଅଧିକ ହରସପନ୍ସ 
�ୋସଲ କରଛି।ି 

୨୦୧୮ହର  ଆହପୋହଲୋ ମୋଇହକ୍ରୋ 
୨୪୮ ଥର, ୨୦୧୭ହର ଆଷ୍ଟନ୍ ହପପର 
୨୪୧ ଥର ଏରଂ ଏମ୍ ଟଏିଆର୍ ର ଆଇପଓି 
ହସ� ି ରଷ୍ବହର ୨୦୦ ଥର ସବ୍ ସ୍କ୍ୋଇବ୍  
ହ�ୋିଥଲୋ। ପୋରୋସ୍ ଡହିେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହସ� ି
କମ୍ପୋନଫୀ ଯଏିକ ି ଆଇପଓି ଇତ�ିୋସହର 
ପ୍ରଥମ େନିହର ସର୍ବୋଧିକ ସବ୍ ସ୍କ୍ୋଇବ୍  
�ୋସଲ କରଛି।ି  କମ୍ପୋନଫୀ ୧୬୫ ଟଙ୍ୋରୁ  
୧୭୫ଟଙ୍ୋ ମଲୂ୍ହର ଅୋଇପଓି ଆଣଥିିଲୋ। 

କମ୍ପୋନଫୀର ଆଇପଓି ର�ୁତ ମ�ଙ୍ୋ। ଅଥ୍ବୋତ୍ 
ନହିରଶକମୋହନ ହଗୋଟଏି ଅଂଶଧନ ପୋଇଁ 
୪୨ ଟଙ୍ୋ ହେଉଛନ୍।ି ଆ�ୁର ିମଧ୍ୟ, ଗତ ତନି ି
ରଷ୍ବ ମଧ୍ୟହର କମ୍ପୋନଫୀର ରୋଜସ୍ୱ ଏରଂ ଲୋଭ 
କ୍ରମୋଗତ ଭୋହର ହ୍ୋସ ପୋଇଛ।ି  ଅହନକ 
ହ୍ୋକହରଜ୍  ସଂସ୍ୋ ଏ� ି ସମସ୍ୋଠୋରୁ 
େୂରହର ର�ରିୋକୁ ପରୋମଶ୍ବ ହେଇଛନ୍।ି 

ପୋରସ୍  ଡହିେନ୍ସ ଆଇପଓିହର ହମୋଟ 
୭୧.୪୦ ଲଷେ ହସୟୋର ଜୋର ି କରୋଯୋଇଛ।ି 
ଏ�ୋର ପ୍ରତରିେେହର, ଏ�ୋ ୨୧୭.୦୨ 
ହକୋଟ ି ହସୟୋର ପୋଇଁ ରଡି୍ ଗ୍�ଣ କରଛି।ି 
ଅଥ୍ବୋତ୍ ୧୭୦ହକୋଟ ି ଟଙ୍ୋ ରେେହର 
କମ୍ପୋନଫୀ ୩୮ �ଜୋର ହକୋଟ ି ଟଙ୍ୋରୁ ଅଧିକ 
ହଟଣ୍ଡର ପୋଇଛ।ି ଆଇପଓି ଆରମ୍ଭ ହ�ରୋ 
ପରୂ୍ବରୁ ହେଶର େଣ୍ଡ �ୋଉସ୍ ଏରଂ ଅନ୍ୋନ୍ 
ଅନୁଷ୍ୋନକି ନହିରଶକମୋହନ ଆଙ୍ର 
ନହିରଶକମୋନଙ୍ ମଧ୍ୟହର ତଫୀ୍ ପ୍ରତକି୍ରୟିୋ 
ହେଖୋଇଥହଲ। ଆଙ୍ର୍ ନହିରଶକମୋନଙ୍ 
ପୋଇଁ କମ୍ପୋନଫୀ ୧୭୫ଟଙ୍ୋ ମଲୂ୍ହର ୨୯.୨୭ 
ଲଷେ ହସୟୋର ଜୋର ିକରଛି।ି

ଇତହିାସ େଚଲିା ପାେସ୍ ରରିେନ୍ସ ଆଇପଓି

୍ାବଣ୍ଣଣନର  
ମ�ଙ୍ା ମାଡ଼
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ଶକୁ୍ରବାର, ୨୪ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ପ୍ରଥମ ୍ଷୃ୍ାର ଅବଶଷିାାଂଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୩।୯(ସମସି): ରାୟଗଡ଼ା ଜଲି୍ାରର 
ଗଣୁପରୁ ଗମୁଡ଼ୁା ରରାଡ୍  -ଗଡୁାରୀ ରାସ୍ାରର ବସନୁ୍ଧରା 
ନଦୀ ଉପରର ଏକ ସଉୁଚ୍ଚ ରସତୁ ନମି୍ାଣ କରାଯବି। 
ନାବାଡ୍ ଅଧୀନରର ନମି୍ାଣ ରେବାକୁ ଥିବା ଏେ ି ରସତୁ 
ପାଇଁ ୨୭.୯୬ ରକାଟ ି ଟଙ୍ାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ 

ପ୍ରଶାସନକି ଅନୁରମାଦନ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏେ ି ରସତୁ 
ଗଡ଼ୁାରୀ ଏନ୍ ଏସ ି ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଗ୍ାମଗଡୁକିର ଜନସାଧାରଣଙ୍ ପାଇଁ ସଂରଯାଗ 
ରଯାଗାଇରଦବ ରବାଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏରନଇ ଗରୁୁବାର 
ପର୍ୂ୍ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଚୂନା ଦଆିଯାଇଛ।ି

କଟକ,୨୩ା୯(ସମସି): ମାଲକାନଗରି ି ଜଲି୍ା ରମାଟୁ 
ଥାନାଧିକାରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସାେୁଙୁ୍ ଆଜ ି ଗରିଫ କରଛି ି
ଭଜିଲିାନ୍ସ। ଆଜ ିଭୁବରନଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଜିଲିାନ୍ସ ଅଦାଲତରର 
ୋଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଅଦାଲତ ତାଙୁ୍ ଅରକଟାବର 
୫ତାରଖି ପଯ୍୍ୟନ୍ତ 
ବଚିାରବଭିାଗୀୟ ୋଜତକୁ 
ପଠାଇରଦଇଛନ୍ତ।ି ପ୍ରକାଶ 
ରଯ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରର 
ଶ୍ୀ ସାେୁ କାର ରଯାରଗ 
କଟକ ଫୁଲନଖରାସ୍ତି 
ନଜି ବାସଭବନକୁ 
ଆସଥୁିବା ରବରଳ ରଖାର୍୍ା 
ନକିଟରର ଭଜିଲିାନ୍ସ ଟମି ତାଙୁ୍ ଅଟକାଇଥିଲା। ଶ୍ୀ 
ସାେୁ ବପିଳୁ ଅଥ୍ ରନଇ ଆସଥୁିବା ସମ୍ପକ୍ରର ଭଜିଲିାନ୍ସ 
ପବ୍ୂରୁ ସଚୂନା ପାଇଥିଲା। ରତରବ ଭଜିଲିାନ୍ସ ଟମି 
କାରକୁ ତଲାସ ି କରବିା ପରର ରସଥିରର ୨.୮ଲକ୍ଷଟଙ୍ା 
ଥିବା ଜଣାପଡ଼ଥିିଲା। ଏେ ି ଟଙ୍ା ସମ୍ପକ୍ରର ଶ୍ୀ ସାେୁ 
ଭଜିଲିାନ୍ସକୁ ସରନ୍ତାଷଜନକ ଉର୍ର ରଦଇ ନପାରବିାରୁ 
ଉକ୍ତ ଟଙ୍ାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍ କଟକସ୍ତି 
ବାସଭବନ ସେ ରମାଟୁ ଓ ମାଲକାନାଗରିର ଦୁଇ 
ସ୍ାନରର ଚଢଉ କରଥିିଲା ଭଜିଲିାନ୍ସ। ଏେ ି ଚଢଉ 
ସମୟରର ଶ୍ୀ ସାେୁ ତାଙ୍ ପତ୍ୀଙ୍ ନାମରର ନଖରା ଠାରର 
ଏକ ଜମ ି କଣିବିା ପାଇଁ ୨୪ଲକ୍ଷ୯୦େଜାର ଟଙ୍ା ରସଲ 
ଡଡି୍  ପଞ୍ୀକରଣ କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଥିିଲା। ଏୋକୁ ମଧ୍ୟ 
ଭଜିଲିାନ୍ସ ଜବତ କରଥିିଲା। ଭୁବରନଶ୍ୱର ଭଜିଲିାନ୍ସରର 
ଏରନଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ରୋଇଛ।ି 

ଅସନୁରଶର, ୨୩ା୯(ସମସି): କଟକ ଜଲି୍ା ନଶି୍ନି୍ତରକାଇଲ ି
ବ୍ଲକ ଓରତ ି ଗ୍ାମରର ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକ୍ରମରର ପୀଡ଼ତି 
ଏକ ପରବିାରକୁ ପଅୁକୁ ଗରିଫ କରଛି ି ପଲୁସି। ଜରଣ 
ପତୁ୍ରର ପ୍ରରରାଚନାରର ରକରତକ ରଲାରକ ତା’ର ଓ 
ଭଉଣୀଙୁ୍ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରର ଏକ ଖଣୁ୍ଟରର ବାନ୍ଧ ି ନସୁି୍କ ମାଡ଼ 
ମାରଥିିବା ନରରନ୍ଦ୍ରପରୁ ଫାଣ୍ଡରିର ଅଭରିଯାଗ ରୋଇଥଲା। 
ଏରନଇ ପଲୁସି ଓରତ ି ଗ୍ାମର ଉକ୍ତ ପରବିାର ପଅୁ ସଞ୍ୟ 
ଖଣୁ୍ଟଆିକୁ ଗରୁୁବାର ଗରିଫ କରଛି।ି 

ଅଭରିଯାଗ ଅନୁସାରର, ସଞ୍ୟ ତା’ର ମା’, ବାପା ଓ 
ଭଉଣୀକୁ ଖାଇବାକୁ ନରଦଇ ବଭିନି୍ନ ନଯି୍ାତନା ରଦଉଥିଲା। 
ନଯ୍ିାତନା ସେ ି ନପାର ି ମା’ ମୀନତ ି ଖଣୁ୍ଟଆି ରନମାରଳା 
ଥାନାରର ପତୁ୍ର ସଞ୍ୟଙ୍ ନାମରର ଅଭରିଯାଗ କରବିା 
ପରର ରସ ରକ୍ରାଧାନ୍ତି ରୋଇ ନରିଜ ଓ ଅନ୍ୟ ରକରତକ 
ରଲାକଙ୍ ଦ୍ାରା ଏଭଳ ି ମାଡ଼ ମରାଇଥିଲା। ପଲୁସି ଉକ୍ତ 
ଅଭରିଯାଗକୁ ଭରି୍ ି କର ି ୧୧ ଜଣଙ୍ ନାମରର ମାମଲା 
ରୁଜୁ କର ି ପରବତ୍ୀ ସମୟରର ରସମାନଙୁ୍ ଥାନାରର ୪୧ 

ଦଫା ଅନୁଯାୟୀ ଜାମନି୍  ରଦଇଥିଲା। ଯାୋଦ୍ାରା ଏେ ି୧୧ 
ଜଣ ଆସାମୀ ରକୌଣସ ି ଦଣ୍ଡ ନପାଇ ଖସଯିବିାରୁ ଅଧିକ 
ସାେସ ପାଇ ବୁଧବାର ସକାରଳ ପନୁବ୍ାର ମା’ ଓ ଝଅିଙୁ୍ 

ବଭିନି୍ନ ଅଶ୍ଲୀଳ ଭାଷାରର ଗାଳଗିଲୁଜ କର ି ଧମକଚମକ 
ରଦଇଥିରଲ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରର ପନୁବ୍ାର ଥାନାରର 
ଅଭରିଯାଗ ରୋଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ପଲୁସି ପକ୍ଷରୁ ରକୌଣସ ି
କାଯ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ରୋଇ ନଥଲା। ଅପପକ୍ଷରର ମୀନତ,ି ତାଙ୍ 
ସ୍ୱାମୀ ଓ ଝଅିର ଜୀବନ ଅସରୁକ୍ଷତି ଥିବାରୁ ମାନବାଧିକାର 
କମଶିନଙ୍ ଦ୍ାରସ୍ ରେରବ ରବାଲ ି କେଥିରଲ। ଗରୁୁବାର 
ପଲୁସି ଏେ ି ମାମଲାରର ପଅୁ ସଞ୍ୟକୁ ଗରିଫ କରଛି।ି 
ରତରବ, ଘଟଣାରର ସମ୍ପପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ୧୧ ଜଣଙୁ୍ ପଲୁସି୍ 
ଧରବିାରର ପ୍ରୟାସ ଜାର ିରଖଛ।ି

ମା’ ଓ ଝଅିଙୁ୍ ବାନ୍ ିବାସେଇସେ ସୋସେ
 �ଅଭଯିକୁ୍ତ ପଅୁକୁ ବାନ୍ଧଲା ପଲୁସି
 � ୧୧ ଜଣଙ୍କ ନଁାରେ ମାମଲା

ସମାଟୁ ଥାନା ଆଇଆଇେ ିଗରିଫ

ବେନୁ୍ରା ନଦୀସର ସେତୁ ନମ୍ିାଣ ୍ାଇଁ ଅନୁମତ ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୩।୯(ସମସି): ଇଣ୍ଡଆି 
ବୁକ୍  ଅଫ୍ ରରକଡ୍ ଓ କଲାମ୍  ଆୱାଡ୍ 
ବରିଜତା ରୋଇଛନ୍ତ ି୨ବଷର୍ ମପୃତୁ୍ୟଞ୍ୟ 
ନାୟକ । ନକିଟରର ଅନଲାଇନ୍ ରର 
ଅନୁଷ୍ତି ରେଉଥିବା ପ୍ରତରିଯାଗତିାରର 
ଭାଗରନଇ ମାତ୍ର ୧ମନିଟି୍  ୫୯ 
ରସରକଣ୍ଡରର ୨୮ଟ ି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 
ରାଜଧାନୀର ନାଁ ନଭୁି୍ଲ ଭାବରର କେ ି
ଏେ ି ରରକଡ୍ ସପୃଷ୍ ି କରଛିନ୍ତ।ି ରତରବ 
ଏରତ କମ୍  ବୟସରର ଓଡ଼ଶିାର ପ୍ରଥମ 
କଲାମ୍  ଆୱାଡ୍ ବରିଜତା ରୋଇ ବାପା 
ମା’ଙୁ୍ ଗବବିତ କରାଇଛନ୍ତ ିଶଭୁମ୍ । 
 ସ୍ାନୀୟ ପରୁୁଣା ଭୁବରନଶ୍ୱରରର 
ରେୁଥିବା ପ୍ରତାପ ନାୟକ ଏବଂ 
ଦୀପାଞ୍ଳ ି ନାୟକଙ୍ ଏକମାତ୍ର ପଅୁ 
ରେଉଛନ୍ତ ି ମପୃତୁ୍ୟଞ୍ୟ ଓରଫ ଶଭୁମ୍ । 
ଲକଡାଉନ୍  ସମୟରର ଶଭୁମକୁ ଅ, ଆ 
ଶଖିାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ ଶଭୁମଙ୍ 
ବାପା ଏବଂ ମା’। କନୁି୍ତ ଆଶ୍ଯ୍୍ୟର 
କଥା ମାତ୍ର ୨ବଷ୍ ବୟସରର ଥରର 
କେୁଥିବା କଥାକୁ ରସ ମରନ ରଖିବା ସେ 
ପ୍ରାଞ୍ଳ ଭାରବ କେ ି ପାରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍ 
ସ୍ମରଣଶକ୍ତକୁି ଉଭୟ ବାପା ମା’ ରଦଖି 
ଆଶ୍ଯ୍୍ୟ ରୋଇଯାଇଥିରଲ। ତାଙୁ୍ 
ରକବଳ ପାଠ ନୁରେଁ ବରଂ ସାଧାରଣ 
ଜ୍ାନ, ମନ୍ତ୍ର, ର୍ାକ ଆଦ ି କେବିା 
ପରର ସବୁ ମରନ ରଖିପାରଥିିରଲ 
ଶଭୁମ୍ । ଏୋପରର ଅନ୍ ଲାଇନରର 
ଆରୟାଜତି ଏକ ପ୍ରତରିଯାଗତିାରର 

ଅଂଶଗ୍େଣ କର ି ବଚିାରକଙ୍ ଭଡିଓି 
କଲ୍ ରର ଶଭୁମ୍  ସମସ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ନଭୁି୍ଲ 
ଉର୍ର ରଦଇଥିରଲ। ରାଜ୍ୟ, ରଦଶ, 
ରାଜଧାନୀ, ସାଙ୍ଗକୁ ୟନୁଭିସ୍, ଗାଲାକ୍,ି 
କଣ୍ଟରିନଟସ୍ , ୟନୁଅିନ୍  ରଟରରିଟାର ି
ନାମ ଗଡ଼ୁକି ପ୍ରାଞ୍ଳ ଭାରବ କେଥିିରଲ। 
କୁନ ି ବୟସରର ତାଙ୍ର ପ୍ରଖର ବୁର୍ ି ଓ 
ସ୍କରଣଶକ୍ତକୁି ରଦଖି ବଚିାରକମାରନ 
ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଯ୍୍ୟ ରୋଇଥିରଲ। ଯାୋ 
ଶଭୁଙୁ୍ ଇଣ୍ଡଆି ବୁକ୍  ଅଫ୍  ରରକଡ୍ର 
ଅଧିକାରୀ କରାଯାଇଛ।ି ରସେପିର ି
ନକିଟରର କଲାମ ୱାଲଡ୍ ରରକଡ୍ 
ଅଧିକାରୀ ରୋଇପାରଛିନ୍ତ ିଶଭୁମ୍ ।

ବଲାଙ୍ରି, ୨୩ା୯(ସମସି): ବଲାଙ୍ଗରି ଜଲି୍ା 
ରଲାଇସଂିୋ ଫରରଷ୍ ରରଞ୍ରର ଦୀଘ୍ ଦନି 
ରେଲା ଚାଲଥିିବା ଅରାଜକତା ଓ ଦୁନୀ୍ତ ି
ବରିରାଧରର ବନ ବଭିାଗ ରନଇଛ ି ବଡ଼ 
କାଯ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ। ରଲାଇସଂିୋ ଫରରଷ୍ର 
ଓ ରରଞ୍ରଙୁ୍ ନଲିମନ୍ କରାଯାଇଛ।ି 
ରଲାଇସଂିୋ ଓ ସାରଲଭଟା ରସକ୍ନ ଦାୟତି୍ୱରର 
ଥିବା ଫରରଷ୍ର ମଧସୁଦୂନ ଗଡ଼ୁଆଙୁ୍ 
ଡଏିଫଓଙ୍ ସପୁାରସିକ୍ରରମ ଆରସସିଏିଫ ଏେ ି
ଆରଦଶ ରଦଇଛନ୍ତ।ି ରସେପିର ି ସରକାରୀ 
କାଯ୍୍ୟରର ଅବରେଳା କରଥିିବା ଅଭରିଯାଗରର 
ରଲାଇସଂିୋ ରରଞ୍ର ରାଜକରିଶାର ନାଏକଙୁ୍ 

ମଧ୍ୟ ନଲିମ୍ତି କରାଯାଇଛ।ି 
ସଚୂନା ଅନୁସାରର ରଲାଇସଂିୋ ରରଞ୍ 

ଅଧୀନ ରଲାଇସଂିୋ ଓ ସାରଲଭଟା ରସକ୍ନ 
ଦାୟତି୍ୱରର ରେଥିିରଲ ଫରରଷ୍ର ମଧସୁଦୂନ 
ଗଡ଼ୁଆ। କଛି ି ବଷ୍ ପବୂରୁ୍ ରସ ପରଦାନ୍ନତ ି
ପାଇ ଦୀଘ୍ ଦନି ଧର ି ସାରଲଭଟା ରସକ୍ନ 
ଦାୟତି୍ୱ ରେଥିିରଲ। ପରର ତାଙ୍ ଅନୁରରାଧ 
କ୍ରରମ ତତ୍ କାଳୀନ ଡଏିଫଓ ସମୀରକାନ୍ତ 

ଶତପଥୀ ତାଙୁ୍ ରଲାଇସଂିୋ ଦାୟତି୍ୱ 
ରଦଇଥିରଲ; କନୁି୍ତ ରସ ସାରଲଭଟା 

ରସକ୍ନରର ଥିବାରବରଳ ରଫାଖାଳ 
ବନୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପରର ଅରନକ ଅନୟିମତିତା 
କରବିା ସେତି ପ୍ରକଳ୍ପ ରପାଡଥିିବା ଦଶ୍ାଇ 
ଟଙ୍ା ଆତ୍ମସାତ କରଥିିବା ଅଭରିଯାଗ 
ରୋଇଥିଲା। ଏରନଇ ରଦୈନକି ‘ସକାଳ’ରର 
ତଥ୍ୟ ସେତି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରର 
ରସ କାଯ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନରୁ ବର୍ବିବା ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ 
କରଥିିରଲ। ଏପରକି ି ଅନ୍ୟ ବନୀକରଣ 

କାମରର ମଧ୍ୟ ରସ ଅନୟିମତିତା କରଥିିବା 
ଅଭରିଯାଗ ରୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରର ଉକ୍ତ 
ଦୁଇ ରସକ୍ନରର କଛି ିବଷ୍ ରେଲା ରବଆଇନ 
କାଠ କାରବାର ମଧ୍ୟ ବପୃ ର୍ ି ପାଇଥିଲା। କାଠ 
ମାଫିଆଙ୍ ସେତି ଶ୍ୀ ଗଡ଼ୁଆଙ୍ ମଧରୁ ସମ୍ପକ୍ 
ଥିବା ରନଇ ଚଚ୍୍ଚା ରୋଇଥିଲା। କଛି ିଦନି ତରଳ 
ଡଏିଫଓ ନରିଜ ରଲାଇସଂିୋ ରରଞ୍ଠାରୁ 
ଅଳ୍ପ ଦୂରରର ଥିବା ଏକ ରଗାଦାମରର 

ଚଢଉ କରଥିିରଲ। ଏେ ି ରବଆଇନ 
କାରବାରରର ଫରରଷ୍ରଙ୍ 
କାଯ୍୍ୟକଳାପକୁ ରନଇ ସରଦେେ ପ୍ରକାଶ 

ପାଇଥିବାରବରଳ ଚଢଉ ସମୟରର 
ଡଏିଫଓ ଫରରଷ୍ରଙ୍ ଉପରର ବଷବିଥିରଲ। 
ଏପରକି ି ଚଢଉ ପରର ଶ୍ୀ ଗଡ଼ୁଆ ଉକ୍ତ କାଠ 
ରଗାଦାମ ମାଲକିଙୁ୍ ରଫରାର କରବିାରର 
ସୋୟତା କରଥିିରଲ। ରତରବ ସରକାରୀ 
କାଯ୍୍ୟରର ତାଙ୍ର ଅବରେଳା କରଥିିବାରୁ 
ତାଙୁ୍ ଡଏିଫଓ ନୀତଶି କୁମାର ତାଙୁ୍ ନଲିମ୍ତି 
କରବିା ପାଇ ଁ ଆରସସିଏିଫଙୁ୍ ସପୁାରସି 
କରଥିିରଲ। ଫଳରର ତାଙୁ୍ ଆଜ ି ନଲିମ୍ତି 
କରାଯାଇଛ।ି ତାଙ୍ ସ୍ାନରର ରଲାଇସଂିୋ 
ଫରରଷ୍ରଭାରବ ଠଣସଦୁେର ଧରୁଆ ଓ 
ସାରଲଭଟା ଫରରଷ୍ର ଭାରବ ଚରି୍ରଞ୍ନ 
ଖମାର ିରଯାଗରଦଇଛନ୍ତ।ି 

ରଲାଇସଂିହା ରେଞ୍ଜେ ଓ ଫରେଷ୍ଟେ ନଲିମ୍ତି

 � ବନୀକେଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରହାଇଥିଲା ଦୁନ୍ୀତ ିଅଭରିଯାଗ
 � ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବଢ଼ଥିିଲା କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ୋଜୁତ ି

େଲିମ୍ତି ଫନରଷ୍ଟର ମଧସୁଦୂେ ଗଡ଼ୁଆ

  ୨ବର୍ ବୟସରେ ୨ଟ ିରେକର୍

ପ୍ରଥମ େୋମ ଆୱାର୍ 
ବସିେତା ମତୁୃୟୁଞ୍ଜୟ

୧ମନିଟି୍  ୫୯ରସରକଣ୍ଡରେ ୨୮ ୋଜ୍ୟ ଓ ୋଜଧାନୀେ ନାଁ

ନକାରାପଟୁ,୨୩ା୯(ସମସି): ରକାରାପଟୁ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ତ କତା୍ସ ଜାନଗିଡ଼ୁା ଗ୍ାମର 
ନଦୀ କୂଳରର ୮ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତ ିବାର୍ ୋ ଶକିାର କର ିତାକୁ ନଜି ଭତିରର ଭାଗ ବାଣ୍ଟଥୁିବା 
ସମୟରର ରକାରାପଟୁ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ରରାେତି କୁମାର ଓ ତାଙ୍ ଟମି୍  ମଳିତି ଭାରବ 
ଚଢ଼ଉ କର ି୫ ଜଣଙୁ୍ ଗରିଫ କରଥିିବା ରବରଳ ୩ ଜଣ ଘଟଣାସ୍ଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରଛିନ୍ତ।ି 
ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବାର୍ ୋ ମାଂସ ଓ ଅନ୍ୟାନ ସାମଗ୍ୀକୁ ରକାରାପଟୁ ଅଣାଯବିା 
ସେତି ଗରିଫ ୫ ଜଣଙୁ୍ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ରକାଟ୍ ଚାଲାଣ କରାଯବି ।

ବାର୍ ହା ଶକିାେ ଅଭରିଯାଗରେ ୫ ଗେିଫ

ବୋଙ୍ରିସର ସେବ....
ସମ୍ପକବିତ ମତ ବନିମିୟ ନମିରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯବି। ଅନୁରୂପ ଭାବରର 
ପ୍ଲାରନଟାରୟିମ୍ ରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍ ସକାରଶ ମୋକାଶ 
ଅଭଯିାନ, ବଶି୍ୱବ୍ରହ୍ାଣ୍ଡ ଏବଂ ବବିର୍୍ନ ଇତ୍ୟାଦ ି ରନଇ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରଦଶନ୍ ବ୍ୟବସ୍ା 
ରେବି ରବାଲ ି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ପଣ୍ଡା ଉରଲ୍ଖ କରଛିନ୍ତ।ି ଏରନଇ ଗରୁୁବାର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ନମି୍ାଣ ସ୍ଳ ପରଦିଶ୍ନ କରବିା ସେ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍ ସେତି ବଶିଦ 
ଆରଲାଚନା କରଥିିରଲ। ବଜି୍ାନ ଓ କାରଗିରୀ ବଭିାଗର ବରଷି୍ ରବୈଜ୍ାନକି 
ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ପବୂ୍ରୁ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ ସମ୍ଳିନୀ 
କକ୍ଷରର ଆରୟାଜତି ଏକ କାଯ୍୍ୟକ୍ରମରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ପଣ୍ଡା ୮ ଜଣ ଭନି୍ନକ୍ଷମ ଦମ୍ପର୍ଙୁି୍ 
ଅରଢ଼ଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ରଲଖାଏଁ ବବିାେ ରପ୍ରାତ୍ାେନ ସୋୟତା ପ୍ରଦାନ କରଥିିରଲ। 
କାଯ୍୍ୟକ୍ରମରର ବଲାଙ୍ଗରି ଜଲି୍ାପାଳ ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା, ଜଲି୍ା ସାମାଜକି ସରୁକ୍ଷା 
ଅଧିକାରୀ ନବକପୃଷ୍ଣ ସାେୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ବ୍ୟକ୍ତଗିତ ସଚବି ରଶ୍ରିଞ୍ନ ସାେୁଙ୍ ସରମତ 
ବଭିାଗୀୟ ପଦାଧିକାରୀମାରନ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 

େଫଳ ଆସୟାେନର...
ସରୁଯାଗ ମଳିଥିିଲା। ବଶି୍ୱର ରଶ୍ଷ୍ ୮ଟ ି ଦଳକୁ ରନଇ ଆରୟାଜତି ଏେ ି

େକ ି ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟ ସଫଳତାର ସେ ଆରୟାଜନ କର ି ଓଡ଼ଶିା ରସରତରବରଳ 
ରଦଶ ବରିଦଶରର ଖବୁ୍  ପ୍ରଶଂସତି ରୋଇପାରଥିିଲା। ଏୋପରଠାରୁ ଓଡ଼ଶିା ଆଉ 
ରକରବ ପଛକୁ ରଫରଚିାେ ିଁନ।ି ଗତ ଦଶନ୍ଧ ିମଧ୍ୟରର ରାଜ୍ୟ ରଦଶ ତଥା ବରିଦଶର 
୧୪ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତରିଯାଗତିାକୁ ଆରୟାଜତି କର ି ନଜିକୁ ବାରମ୍ାର 
ପ୍ରମାଣତି କରଛି।ି କଳଙି୍ଗ ଷ୍ାଡୟିମ େ ିଁ ଭାରତୀୟ େକ ି ଦଳର ସମସ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ 
ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଆରୟାଜନ କରୁଛ।ି ୨୦୧୫ ମସେିାରର ଇରଣ୍ଡା ଜାପାନ 
ରଟଷ୍ ସରିଜି, ୨୦୧୭ ମସେିାରର ଏଫଆଇଏଚ େକ ି ୱାଲ୍ଲ୍ ଲଗି ଫାଇନାଲ, 
୨୦୧୮ ମସେିାରର େକ ିବଶି୍ୱକପ, ୨୦୧୯ରର ଏଫଆଇଏଚ ସରିଜି ଫାଇନାଲ ଓ 
ପରୁୁଷ ତଥା ମେଳିା ଦଳର ଅଲମ୍ପକି କ୍ାଲଫିାୟସ,୍ ୨୦୨୦ ରର ଭାରତୀୟ ଦଳର 
ଏଫଆଇଏଚ ରପ୍ରା ଲଗି ମ୍ୟାଚ ଆରୟାଜତି ରୋଇଛ।ି ରସେପିର ି ୨୦୧୭ରର 
କଳଙି୍ଗ ଷ୍ାଡୟିମରର ଏସଆିନ ଆଥରଲଟକି୍ ଚମ୍ପୟିାନସପି ଆରୟାଜତି 
ରୋଇଛ।ି ଏେ ିଇରଭଣ୍ଟରର ଭାରତ ସେ ୪୨ ଟ ିରଦଶର ୭୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ କ୍ରୀଡ଼ାବତି୍  
ରଯାଗରଦଇଥିବା ରବରଳ ମାତ୍ର ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରର କଳଙି୍ଗ ଷ୍ାଡୟିମକୁ ନୂଆ ରୂପ 
ଦଆିଯାଇପାରଥିିଲା। ରସେପିର ି ୨୦୧୮ ମସେିାରର ଚତୁରାଷ୍ଟୀୟ ମେଳିା ରଗାଲ୍ଲ 
କପ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟ, ଦ୍ତିୀୟ େରିରା ସପୁର କପ ଫୁଟବଲ, ଅନ୍ତଜ୍ାତୀୟ 
ରଟନସି ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟ ସଫଳତାର ସେ ଭୁବରନଶ୍ୱରରର ଆରୟାଜତି ରୋଇପାରଛି।ି

ଭେିଟୁ୍ ସର ୍ଣୁ.ି..
 କ୍ଷତ ସପୃଷ୍ ି ରୋଇଥିଲା। ଏ ରନଇ ଛାତ୍ରଜଣଙ୍ ଆଣ୍ଟ ି ୍କଗଂି ରସଲ୍ ଫରର 

ଅଭରିଯାଗ କରଥିିରଲ। ଆେତ ଛାତ୍ରଙୁ୍ ଚକିତି୍ାଳୟରର ଭର୍ବି କରାଯାଇଛ।ି ଏୋ 
ଜଣାପଡ଼ବିା ପରର ଷୁ୍ରଡଣ୍୍ଟ  ରୱଲରଫୟାର ଡନିଙ୍ ସେ ଆରଲାଚନା ଚାଲୁ 
ରେଛି।ି ଏୋ ପବୂ୍ରୁ ଗତ ୧୮ ତାରଖିରର ଦ୍ତିୀୟ ବଷର୍ ଛାତ୍ରବାସକୁ କଛି ିରଶଷ 
ବଷ୍ର ଛାତ୍ର ଧରସଇ ପଶଥିିରଲ। ରସମାରନ େରଷ୍ଲ କବାଟ ବାରଡଇବା ସେ 
ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରର ଗାଳଗିଲୁଜ କରଥିିରଲ। ଏଥିସେ କଛି ିଛାତ୍ରଙୁ୍ ଦୁବ୍୍ୟବୋର ମଧ୍ୟ 
କରଥିିରଲ। ରଗାରଟପରଟ କରରାନା କଟକଣା ରଯାଗୁଁ ପ୍ରାୟ ରଦଢ ବଷ ୍ରେବ ସ୍କଲୁ 
ଓ କରଲଜ ବଦେ ରେଛି।ି କଟକଣା ସାମାନ୍ୟ ରକାେଳ ରୋଇଥିବା ରବରଳ କରଲଜ 
ଓ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ରଖାଲା ଯାଇଛ।ି ପାଠପଢ଼଼଼ା ଉରଦେଶ୍ୟରର ଭସିଟୁ୍  ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନ 
ରଖାଲା ଯାଇଥିବା ରବରଳ ୫ ଦନି ମଧ୍ୟରର ୨ଟ ି ୍କଗଂି ଅଭରିଯାଗ ରୋଇଛ।ି 
ରତରବ ଏେ ିବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ଆଣ୍ଟ ି୍କଗଂି ରସଲ୍ ଫ କଭିଳ ିକାଯ୍୍ୟ କରୁଛ ିତାୋକୁ 
ରନଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସପୃଷ୍ ିରୋଇଛ।ି

‘ମୋନଦୀ’େୁ ବ ି୍ ଦେୁ...
କଛି ି ଅନୁଦାନ ଆସଛି।ି ମୋନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମକୁ୍ତ କରବିା ଲାଗ ି ରକୌଣସ ି

ପ୍ରସ୍ାବ ମଧ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଗାଯାଇନାେ ିଁ। ରସେପିର ି  ରାଜ୍ୟ 
ସରକାର ମଧ୍ୟ ମୋନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମକୁ୍ତ କରବିା ଲାଗ ିରକୌଣସ ିସଦ୍ତନ୍ତ୍ର ରଯାଜନା 
ୋତକୁ ରନଇ ନ ଥିବା ସଂପପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ କେଛିନ୍ତ।ି 

ପରରିବଶବତି୍ ମାନଙ୍ ମତରର, ପ୍ରଦୂଷଣ ଦପୃ ଷ୍ରୁି ମୋନଦୀ ଆରଦୌ 
ଚ୍ୟାରଲଞ୍ମକୁ୍ତ ନୁରେଁ। କାରଣ, ଛତଶିଗଡ ସରକାର ମୋନଦୀ ଜଳକୁ 
ରରାକବିା ପଛରର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ରେଉଛ ିଶଳି୍ପାୟନ। ସଂପପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
ଶଳି୍ପସଂସ୍ାକୁ ପାଣ ିରଯାଗାଇ ରଦବା ପାଇଁ ମୋନଦୀର ଉପରମଣୁ୍ଡରର ମା ଳ ମାଳ 
ପ୍ରକଳ୍ପ କରଛିନ୍ତ।ି ଏୋଦଦ୍ାରା ମୋନଦୀରର ଜଳାଭାବ ସପୃଷ୍ ି ରେଉଛ ି  ଏବଂ ଏେ ି
ପ୍ରସଙ୍ଗରର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରକନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଙ୍ ଦଦ୍ାରସ୍ 
ରେବା ପରର ଟ୍ବୁି୍ୟନାଲ ଗଠନ ରୋଇଥିଲା। ମାମଲା ବଚିାରାଧୀନ ରେଛି।ି 
ଏୋର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବଟ ି ରେଲା, ଛତଶିଗଡ଼ ରାୟଗଡ ଜଲି୍ାର ସମସ୍ ବଜ୍୍ୟବସୁ୍ 
ରକରଲା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ରଦଇ ମୋନଦୀକୁ ଆସଛୁ।ି ରସଠାରର ଏକାଧିକ ସ୍ପଞ୍ 
ଆଇରନ୍ ଫ୍ୟାକଟ ୍ି ସେତି ଶଳି୍ପ ସଂସ୍ାର ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଏେ ି ନଦୀ ଗଭ୍ରର ମଶିବିା 
କାରଣରୁ ଉପରମଣୁ୍ଡରୁ ସ୍ତି ିଗମ୍ଭୀର ରେଲାଣ।ି 

ମୋନଦୀ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଅରନକ ସ୍ାନରର ପ୍ରଦୂଷତି ରେଉଛ।ି 
ଝାରସଗୁଡୁା ଜଲି୍ାର ସମସ୍ ବଜ୍୍ୟ ରକାଇଲା ପାଣ ି ମୋନଦୀ ଧାରଣ କରୁଛ।ି 
େୀରାକୁଦ, ସମ୍ଲପରୁ ଓ ବୁଲ୍ା, ରସାନପରୁ, ରବୌର୍, ଆଠମଲ୍କି, କଟକର ମଇଳା 
ପାଣ ିମଧ୍ୟ ଏେ ିନଦୀରର ପଡବିା କାରଣରୁ ତଳମଣୁ୍ଡରର ପାଣ ିପେଞ୍ଚବିା ରବଳକୁ 

ନଦୀ ବ୍ୟବୋର ରଯାଗ୍ୟ ରୋଇ ରେୁନାେ ିଁ।  ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରର, ସମ୍ଲପରୁ ଓ 
କଟକରୁ ରଯଉଁ ମଇଳା ପାଣ ି ମଶିଛୁ,ି ତାୋ ସ’ି ଓ ଡ’ି କାଟାରଗାରଯିକୁ୍ତ; ଅଥ୍ାତ୍ 
ଗାରଧାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁପଯକୁ୍ତ। 

ପରରିବଶବତି୍ ମାରନ ମୋନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଆଉ ଏକ 
ଗରୁୁତଦ୍ପରୂ୍୍ ଯକୁ୍ତ ି ବାଢୁଛନ୍ତ।ି ରସମାନଙ୍ କେବିା କଥା ରେଉଛ,ି ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣର 
ପ୍ରଭାବ ପରରିବଶ ଉପରର ସଧିାସଳଖ ପଡଲିାଣ।ି ଓଡ଼ଶିାର ପାଞ୍ଚଟ ି ଗରୁୁତଦ୍ପରୂ୍୍ 
ରଜୈବମଣ୍ଡଳ ଯଥା ସାତରକାଶଆି, ଚଲିକିା, ଅଂଶପୁା, ରଯାବ୍ରା ଓ ଭତିରକନକିାକୁ 
ମଧ୍ୟ ବପିଦ ବଢୁଛ।ି ମୋନଦୀ ଯଦ ି ଏେଭିଳ ି ପ୍ରଦୂଷତି େୁଏ ଓ ଜଳ ସଙ୍ଟ 
ରଦଖାଯାଏ, ରତରବ ଆଗକୁ ସ୍ତି ିଗମ୍ଭୀର ରୂପ ଧାରଣ କରପିାରର। 

ଏମତିରିର ବ ିଶଳି୍ପାୟନ କାରଣରୁ ମୋନଦୀରର ଜଳ ସଙ୍ଟ ରଯାଗୁଁ ଓଡ଼ଶିାର 
୧୬ଟ ି ଜଲି୍ା ଗଭୀର ଭାରବ ପ୍ରଭାବତି ରେଉଛ।ି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରରାକ୍ଷ ଭାରବ 
ଜଳ ରଯାଗାଣ ରକ୍ଷତ୍ରକୁ  ଏୋ ସଙ୍ଟ ଭତିରକୁ ରଠଲ ି ରଦଲାଣ।ି ଏସବୁ ଜଲି୍ାର 
ନତି୍ୟବ୍ୟବୋଯ୍୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ ିରକନାଲ ମାଧ୍ୟମରର ରେଉ ବା ସଧିାସଳଖ 
ରଲାରକ ବ୍ୟବୋର କରୁଛନ୍ତ।ି ଏଣ ୁସଦ୍ାସ୍୍ୟ ରସବା ପ୍ରତ ିବପିଦ ସପୃଷ୍ ିକରୁଛ।ି 

ପ୍ରଣଧିାନରଯାଗ୍ୟ, ମୋନଦୀ ଓଡ଼ଶିା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରୁୁତଦ୍ ରରଖ। ପାନୀୟ 
ସମସ୍ୟା, ରଜୈବ ବବିଧିତା ବ୍ୟତୀତ କପୃଷ ି ରକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଏୋର ଅବଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ 
ଉପରଯାଗୀ। ତନିଟି ିମଖୁ୍ୟ ରକ୍ଷତ୍ରକୁ ଅବଦାନ ପରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର ଏୋର ସରୁକ୍ଷା ପାଇଁ 
ରଯତକି ି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା କଥା ତାୋ ଏଯାଏ ପରଲିକ୍ଷତି ରୋଇନାେ ିଁ। 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଦୀ ସଂରଯାଗୀକରଣ ପାଇଁ ରଯଭଳ ି ତତ୍ପରତା ରଦଖାଉଛନ୍ତ,ି 
ମୋନଦୀକୁ କାେ ିଁକ ିଓଡ଼ଶିା ସରକାର ବରିଶଷ ଗରୁୁତଦ୍ ରଦଉଛନ୍ତ,ି ରସକଥା ବୁଝବିା 
ଲାଗ ିଆଗ୍େ ରଦଖାଇନାୋନ୍ତ।ି

୍ଣୁ ିେମ୍ବି...
ଆରୟାଜକ ଭାରତ ସରମତ ରକାରଆି, ମାରଲସଆି, ପାକସି୍ାନ, ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କା, ଇଜପିଟ, 
ରବଲଜୟିମ୍ , ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ାନ୍ସ, ଜମ୍ାନୀ, ରନଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ରସ୍ପନ, ଯକୁ୍ତରାଷ୍ଟ ଆରମରକିା, 
କାନାଡ଼ା, ଚଲି ିଏବଂ ଆରଜ୍ଣ୍ଟନିା ଦଳ ଭାଗ ରନରବ। 

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ଶିାରର ଏେ ି ରମଗା ଇରଭଣ୍ଟ ଆରୟାଜତି ରେଉଥିବାରୁ ଖସୁ ି ବ୍ୟକ୍ତ 
କରବିା ସେ ଭାରତୀୟ କନଷି୍ େକ ି ଦଳ ବଶି୍ୱକପ୍ ରର ଚମତ୍ାର ପ୍ରଦଶନ୍ କରବି ରବାଲ ି
ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରବିା ସେ ଶରୁଭଚ୍ା ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଛିନ୍ତ ିରଯ ଗତ ସଂସ୍କରଣରର 
କନଷି୍ ବଗର୍ର ଭାରତୀୟ ପରୁୁଷ େକ ିଦଳ ବଶି୍ୱକପ୍  ବଜିୟୀ ରୋଇଥିଲା। ରତଣ ୁଆମ ଦଳ 
ଘରରାଇ ଗ୍ାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ପରରିବଶର ଭରପରୂ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ସେ ପନୁବ୍ାର ବଜିୟୀ 
ରେବ ରବାଲ ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଛିନ୍ତ ି ରଦଶର ସମ୍ାନ ଦପୃ ଷ୍ରୁି ଏରତବଡ଼ ରମଗା ଇରଭଣ୍ଟକୁ 
ଆରୟାଜନ କରବିାକୁ ଓଡ଼ଶିା ସମ୍ପରୂ୍୍ ଭାରବ ପ୍ରସୁ୍ତ ରେଛି।ି ଆଗାମୀ ଦୁଇମାସ ମଧ୍ୟରର 
କନଷି୍ ପରୁୁଷ େକ ିବଶି୍ୱକପ୍  ଆରୟାଜତି ରେଉଛ।ି ଏଥିପାଇଁ େକ ିଇଣ୍ଡଆି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙୁ୍ 
ଅନୁରରାଧ କରଥିିରଲ। କରରାନା ମୋମାରୀ ସମୟରର ବରିଶଷକର ିଏରତ ସଂକ୍ଷପି୍ତ ଅବଧି 
ମଧ୍ୟରର ଏରତ ବଡ଼ ବପୃ େତ୍  କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଆରୟାଜନ କରବିା ସେଜ ନୁରେଁ। ମାତ୍ର ରଦଶର 
ସମ୍ାନ ଦପୃ ଷ୍ରୁି ଆରମ ସେରଯାଗ କରବିା ପାଇଁ ସମ୍ତ ିରଦଇଛୁ ରବାଲ ିମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଛିନ୍ତ।ି 

 ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଣୁ ିକେଛିନ୍ତ ିରଯ େକ ିପାଇଁ ଓଡ଼ଶିା େପୃଦୟରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଛି।ି ବେୁ 
ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟରର ଆମ ରାଜ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ାବତି୍ ମାରନ ରଦଶ ପାଇଁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ 
କରଛିନ୍ତ।ି ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧ ି ଧର ି ରଦଶରର େକରି ବକିାଶ ପାଇଁ ଆରମ େକ ି ଇଣ୍ଡଆି ସେ 
ମଳିତି ଭାରବ କାମ କରଆିସଛୁୁ। ଗତ ୨୦୧୮ ମସେିାଠାରୁ ଆରମ େକ ି ଜାତୀୟ ଦଳର 
ପ୍ରାରୟାଜକ ରେଆିସଛୁି। ନକିଟ ଅତୀତରର େକ ିବଶି୍ୱକପ୍  ସେ ବେୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟ 
ଓଡ଼ଶିାରର ସଫଳତାର ସେ ଆରୟାଜତି ରୋଇଛ।ି ଏପର ି ଉଦ୍ୟମ ନକିଟରର ରଟାକଓି 
ଅଲମ୍ପକି୍ରର ଉଭୟ ପରୁୁଷ ଓ ମେଳିା େକ ି ଦଳକୁ ଐତେିାସକି ସଫଳତା ପ୍ରଦାନରର 
ସୋୟକ ରୋଇଛ।ି େକ ି ଦଳର ଏପର ି ସଫଳତା ରଦଶବ୍ୟାପୀ କ୍ରୀଡ଼ାରପ୍ରମୀଙ୍ ପାଇଁ 
ଆନଦେର ରଖାରାକ୍  ରଯାଗାଇଛ।ି ଭାରତୀୟ େକରି େପୃତ ରଗୌରବ ରଫରଆିସଥିିବା ରନଇ 
ସାଧାରଣରର ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ରବରଳ ଆଗାମୀ ଦନିରର ଭାରତୀୟ େକକୁି ରନଇ 
ସାଧାରଣରର ବରିାଟ ଉତୁ୍କତା ରଦଖାରଦଇଛ।ି ଆଗାମୀ ୨୦୨୩ରର ରେବାକୁ ଥିବା 
େକ ିବଶି୍ୱକପ୍  ସଫଳତାର ପଦଚହି୍ନ ଛାଡ଼ବିା ସେ ରଦଶରର େକରି ବକିାଶ ପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ ଗତ ି
ପ୍ରଦାନ କରବି ରବାଲ ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି ଭାରତୀୟ େକକୁି ଓଡ଼ଶିାର 
ସମଥ୍ନକୁ ରନଇ ନଜିର ପ୍ରତଶିରୁତବିର୍ତାକୁ ରଦାେରାଇବାକୁ ଯାଇ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେରିଲ 
ରଯ ଭାରତୀୟ େକରି ଏେ ିଯାତ୍ରାରର ଏକ ଅଂଶ ରୂରପ ଆରମ ନଜିର ଯାତ୍ରା ଜାର ିରଖିବୁ। 
ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ଆଗାମୀ ୧୦ ବଷ୍ ଯାଏଁ ଓଡ଼ଶିାର ସମଥ୍ନ ରନଇ ଆରମ ପବୂରୁ୍ 
ରଘାଷଣା କରସିାରଛୁି। ବର୍୍ମାନ ରଦଶର ସବ୍ବପୃ େତ୍  େକ ିଷ୍ାଡୟିମ ମଧ୍ୟ ରାଉରରକଲାରର 
ନମି୍ାଣାଧୀନ ରେଛି।ି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ତପୃ ଣମଳୂସ୍ରରର ଆରଷ୍ଟା ଟଫ ୍ ଆଧାରତି ତାଲମି 
ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଉଛ ିରବାଲ ିମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଛିନ୍ତ।ି

 ଏେ ି ଅବସରରର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତ ି ରବରେରା ରଦଶରର କ୍ରୀଡ଼ାର ବକିାଶ 
ପାଇଁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ ଦପୃ ରଦପୃ ଷ୍ ିସମ୍ପନ୍ନ ନୀତକୁି ପ୍ରଶଂସା କରଥିିରଲ। େକକୁି 
ଓଡ଼ଶିାର ନରିବଚ୍ନି୍ନ ସେରଯାଗ ରଯାଗୁଁ ବଶି୍ୱ େକରିର ଓଡ଼ଶିା ପସଦେରଯାଗ୍ୟ ସ୍ାନ ପାଲଟଛି ି
ରବାଲ ିଶ୍ୀ ରବରେରା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି ରସେପିର ିକାଯ୍୍ୟକ୍ରମରର ଏଫ୍ ଆଇଏଚ୍ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ନରଦିେର ବାତ୍ରା େକରିର ଓଡ଼ଶିା ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖଣୁ୍ଟ ପ୍ରତଷି୍ା କରଥିିବା ରବରଳ ବଶି୍ୱସ୍ରୀୟ 
କ୍ରୀଡ଼ା ଇରଭଣ୍ଟ ଆରୟାଜନରର ନଜି ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରତପିାଦତି କରପିାରଛି ି ରବାଲ ି କେଛିନ୍ତ।ି 
କଳଙି୍ଗ ଷ୍ାଡୟିମ ବର୍୍ମାନ ବଶି୍ୱର ସବ୍ରଶ୍ଷ୍ ଷ୍ାଡୟିମ ରବାଲ ି ରସ ଅଭିେିତି କରଛିନ୍ତ।ି 
କାଯ୍୍ୟକ୍ରମରର ଓଡ଼ଶିା େକ ି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପରଷିଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଶ୍ୀ ଦଲି୍ୀପ ତକି୍ୀ 
ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଣ କରଥିିରଲ। କାଯ୍୍ୟକ୍ରମରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରର ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚବି 
ସରୁରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋପାତ୍ର, େକ ି ଇଣ୍ଡଆିର ରସରକ୍ରଟାରୀ ରଜରନରାଲ ରାରଜନ୍ଦ୍ର ସଂି, ୫-ଟ ି
ସଚବି ଭ ିରକ ପାଣ୍ଡଆିନ୍ , ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସଚବି ଆର୍ . ଭନିୀଲ୍  କ୍ରଷି୍ଣା ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 

ବଜ୍ର୍ାତସର ବା୍ା...
ପାଖ ଜମରିର କାମ କରୁଥିବା ରଲାକମାରନ ରଦୌଡ଼ଆିସ ିରଦଖିରଲ ରଯ, ରାମନାଥ ଗଣ୍ଡଙ୍ 
ମପୃତୁ୍ୟ ରୋଇଯାଇଛ ି। ଝଅି ଓ ମା’ଙୁ୍ ବଞ୍ଚଥିିବା ଅବସ୍ାରର ୋଟଭରଣ୍ଡ ି ରଗାଷ୍ୀ ସଦ୍ାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ରକୁ 

ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ରନଇଥିରଲ। ଡାକ୍ତର ରସଠାରର ଝଅି ଫୁଲରକା ଗଣ୍ଡଙୁ୍ ମପୃତ ରଘାଷଣା 
କରଥିିରଲ। ଏୋ ପରର କୁରଦେଇ ରପାଲସି ଘଟଣାର  ତଦନ୍ତ ଜାରରିଖି ଶବ Ðବରଚ୍ଦ 
କର ିପରବିାର ରଲାକଙୁ୍ େସ୍ାନ୍ତର କରଥିିଲା । ଆେତ ରୋଇଥିବା ରାମବାଇ ଗଣ୍ଡଙ୍ ସଦ୍ାସ୍୍ୟ 
ରକନ୍ଦ୍ରରର ଚକିତି୍ା ଚାଲଛି ିଏବଂ  ଘରର ଆଉ ରଛାଟ ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ  ରବସାୋରା ରୋଇ 
ପଡ଼ରିେଛିନ୍ତ।ି ତୁରନ୍ତ ସରକାର ରବସାୋରା ଦୁଇ ପଲିାଙୁ୍ ସୋୟତା ରଯାଗାଇ ରଦବାକୁ 
ଜନସାଧାରଣରର ଦାବ ିରେଉଛ।ି

େୂଅରୁ ମଳିେିା...
ମପୃତଶରୀର ଘର ଭତିରୁ ଉର୍ାର ରୋଇଥିଲା। ନାରାୟଣ ନରିଖାଜ ଥିବାରୁ ଏେ ି
ଟ୍ପିଲ୍  ମଡ୍ରରର ତାଙ୍ର ସମ୍ପପୃକ୍ତ ରନଇ ସରଦେେ ସପୃଷ୍ ିରୋଇଥିଲା। ଏପରକି ିମପୃତ 
ରସାନଙି୍ ମାଆର ଏତଲାକ୍ରରମ ପଲୁସି ଏକ େତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କର ି ତଦନ୍ତ 
କରୁଥିଲା। ଶବ ବ୍ୟବରଚ୍ଦ ରରିପାଟ ୍ଆସବିା ପରର ଏେ ିଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ ରେବ ରବାଲ ି
ଝାରସଗୁଡ଼ୁା ଜଲି୍ା ଏସପ ିବକିାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ଖୁରର କେଛିନ୍ତ।ି

ଦକ୍ଣିରୁ ଉ୍େୂଳ...
ପଶପୁାଳକ କେଛିନ୍ତ ି ରଯ ମ୍ୟାଁମାର ୟାଙୁ୍ଗନର ଦକ୍ଷଣି ଉପକୂଳରର ବରଙ୍ଗାପ 
ସାଗରରର ଏେ ି ଲଘଚୁାପ ରକ୍ଷତ୍ର ସପୃଷ୍ ି ରୋଇଛ।ି ଏୋ ପଶ୍ମି ଦଗିରର ଗତ ି
କର ି ୨୬ ତାରଖିରର ଉର୍ର ଭାରତରର ଥିବା ଲଘଚୁାପ ବଳୟ ସେତି ମଶି୍ତି 
ରେବ। ଦକ୍ଷଣି ଓଡ଼ଶିାରର ୨୫ ରାତରୁି ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିାରର ୨୬ ରାତରୁି ବଷ୍ା 
ରେବ। ୨୮ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯ୍୍ୟନ୍ତ ବଷ୍ାର ପ୍ରରକାପ ରେବି। ପ୍ରରଫସର ପଶପୁାଳଙ୍ 
କେବିା ଅନୁସାରର ଉର୍ର ଓଡ଼ଶିା ଏବଂ ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିାରର ବଷ୍ା କମ୍  ରେବି। 
ଜଗତସଂିେପରୁ ଜଲି୍ାର ଦକ୍ଷଣିରର ଥିବା ଉପକୂଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଜଲି୍ାରର ମଧ୍ୟମ 
ଧରଣର ଏବଂ ରକରତକ ସ୍ାନରର ପ୍ରାୟତଃ ଭାର ି (୫୦ ମମି ି ପଯ୍୍ୟନ୍ତ) ବଷ୍ାର 
ସମ୍ଭବନା ରେଛି।ି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦକ୍ଷଣିରର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବଷ୍ା ରେବ ରବାଲ ି
ପ୍ରରଫସର ପଶପୁାଳକ କେଛିନ୍ତ।ି ଲଘଚୁାପ ରଯାଗୁଁ ଉର୍ର ବରଙ୍ଗାପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ 
ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବରଙ୍ଗାପସାଗରରର ପବନର ରବଗ ବପୃ ର୍ ିପାଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତ ି୪୦-୫୦ କମି ି
ରେବି। ରବରଳ ରବରଳ ଏୋ ବପୃ ର୍ ିପାଇ ୬୦ କମି ିପେଞ୍ଚବି। ଏୋକୁ ଦପୃ ଷ୍ରିର ରଖି 
ଗଭୀର ସମଦୁ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯବିା ପାଇଁ ମତ୍୍ୟଜୀବୀଙୁ୍ ବାରଣ କରାଯାଇଛ।ି

ଝାେଖଣ୍ଡସର ପ୍ରବଳ...
ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍ା କରାଯାଉଛ।ି ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସବୁର୍୍ରରଖା 

ନଦୀରର ପାଞ୍ଚ ଥର ପାଖାପାଖି ରଛାଟବଡ ବନ୍ୟା ଆସଥିିବାରୁ ଉର୍ର ବାରଲଶ୍ୱର 
ଅଞ୍ଚଳର ଜରଳଶ୍ୱର, ରଭାଗରାଇ, ବସ୍ା ଓ ବାଲଆିପାଳ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବତି ରୋଇଛ।ି 
ଆଜ ି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ସରୁ୍ା ରାଜଘାଟ ଠାରର ସବୁର୍୍ରରଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ର 
୮.୮୮ ମଟିର ରେଥିିବା ରବରଳ ଏୋ କ୍ରମଶଃ ବପୃ ର୍ ିପାଇବ ରବାଲ ିଜଳସମ୍ପଦ 
ବଭିାଗର ଜରଳଶ୍ୱରସ୍ତି ସେକାରୀ ନବ୍ିାେୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ. ପ୍ରୟିବ୍ରତ ସଂି ସଚୂନା 
ରଦଇଛନ୍ତ।ି ଅପରପକ୍ଷରର ଜଳକା ନଦୀର ଜଳପର୍ନ ଏରବ ମଧ୍ୟ ବପିଦ ସରଙ୍ତ 
ଉପରର ପ୍ରବାେତି ରେଉଛ।ି ମଥାନ ି ଠାରର ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ଟା ସରୁ୍ା ୬.୫୫ ମଟିର 
ଜଳସ୍ର ରେଛି।ି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଏନଏଚ-୫ ନକିଟରର ଆଜ ି୩ ଟା ସରୁ୍ା 
୫.୩ ମଟିରରର ପ୍ରବାେତି ରେଉଛ।ି 

ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ସୋଭଡି୍ ...
 ଦଆିଯବିା ସେ ରାଜ୍ୟ ଜଏିସ୍ ଟ ିଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଜଲି୍ା ଶଳି୍ପ ରକନ୍ଦ୍ରର ସେକାରୀ 
ପରଚିାଳକ ଚନି୍ୟ ପରଡ଼ିା କେଛିନ୍ତ।ି ରସେଭିଳ ି ‘ସ୍ମ ପୃତ’ି ରଯାଜନା ଆନୁକୂଲ୍ୟରର 
ଜଲି୍ାର ବୟନ ଶଳି୍ପ ଗଡ଼ୁକୁି ମଧ୍ୟ ରକାଭଡି୍  ସୋୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି 
ଏଥିନମିରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ଠାରୁ ଜଲି୍ାକୁ ୧.୧୩ରକାଟ ିଟଙ୍ା ମଳିଥିିବା ଜଲି୍ା 
ଶଳି୍ପ ରକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁୋଯାଇଛ।ି ବୟନ ଶଳି୍ପର ବକିାଶ ପାଇଁ ଏୋ ବର୍୍ମାନ 
କାଯ୍୍ୟ କରୁଛ।ି ବ୍ରହ୍ପରୁ ସେରରର ଥିôବା ସମସ୍ ବୟନଶଳି୍ପ ଏଥିରର ସାମଲି 
ଅଛନ୍ତ।ି େୁମା ସ୍ତି ଶଖୁଆୁ ଉତ୍ପାଦନ ରକନ୍ଦ୍ର ନମିରନ୍ତ ଏେ ିରଯାଜନାରର ୪ରକାଟ ି
୧୭ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ସୋୟତା ମଳିଛି।ି ବର୍୍ମାନ ଏଠାରର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଆରମ୍ଭ 
ରୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରସେଭିଳ ି କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡସି୍ତି ମକା ପ୍ରକ୍ରୟିାକରଣ ୟନୁଟି୍  
ପାଇଁ ୫ରକାଟ ି ୩୬ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ସୋୟତା ରାଜ୍ୟ ସରାକରଙ୍ ନକିଟରୁ ଆସଛି।ି 
ବର୍୍ମାନ ଏଠାରର ମକାକୁ ପ୍ରକ୍ରୟିାକରଣ କରାଯାଇ ସଇୁଟ୍ କର୍୍ ରଗାଟାମଞ୍ ି
ପ୍ୟାରକଟ୍ , ମକା ପାଉଡ଼ର ଆଦ ି ପ୍ରସୁ୍ତ କରବିାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଲି୍ା 
ଶଳି୍ପ ରକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ସରକାରୀ ରପ୍ରାତ୍ାେନ ଓ ସୋୟତା ରଯାଗୁଁ ଶଳି୍ପ 
ରକନ୍ଦ୍ର ଗଡ଼ୁକି ଆରଗଇ ଚାଲଛି।ି ଏଥିଦ୍ାରା ଯବୁପଢି଼ ିମଧ୍ୟ ଶଳି୍ପ, ଉରଦ୍ୟାଗ ପ୍ରତଷି୍ା 
କର ି ସ୍ୱାବଲମୀ୍ ରେବାକୁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତ।ି ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ କଥା ରେଲା 
ଗଞ୍ାମରର ୩୦ପ୍ରତଶିତ ମେଳିା ଏଥିରର ସାମଲି ଅଛନ୍ତ।ି ଗତବଷ୍ ଜଲି୍ାରର 
୯େଜାର ୮୦୩ଟ ି ଏମଏସଏମ୍ ଇ ୟନୁଟି୍  ଚାଲଥିିଲା। ରସଥିରୁ ୯େଜାର 
୬୦୮ଟ ି ୟଟୁନି୍ କୁ ଏମରରଜନ୍ସ ି ରକ୍ରଡଟି୍  ଲାଇନ୍  ଗ୍ାଣ୍୍ଟ  ମାଧ୍ୟମରର ସୋୟତା 
ପ୍ରଦାନ କାରାଯାଇଛ।ି ଏେ ି ୟନୁଟି୍  ଗଡ଼ୁକୁି ଗତବଷ୍ ରଫବପୃ ଆରୀ ମାସରର ସ୍କମି୍  
ଦ୍ାରା ୮୨୯୩ ଟଙ୍ା ସୋୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ରତରବ ଏଥିରୁ ୧୮୫ଟ ି
ଅନୁଷ୍ାନ ଋଣ ରନଇ ନ ଥିରଲ। ଋଣ ରନଇଥିବା ୟନୁଟି୍ ମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରର କାଜୁ 
ପ୍ରରସସଂି, ଡାଲ,ି ଚାଉଳ ପ୍ରକ୍ରୟିାକରଣ ଓ ଗ୍ାନାଇଟ୍  ଭଳ ିଅରନକ କ୍ଷଦୁ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ 
ଉରଦ୍ୟାଗ ରେଛି।ି ପ୍ରତ ିରକ୍ଷତ୍ରରର ସରକାରୀ ସୋୟତା ମଳୁିଥିବାରୁ ଏ ରକ୍ଷତ୍ରରର 
ଅରନକ ଆଗ୍େ ବଢ଼଼଼ାଇରଲଣ।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରକାଭଡି୍  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଏରବ ନୂଆ 
ଦଶିା ଭାରବ ଶଳି୍ପ ଉରଦ୍ୟାଗ ପାଇଁ କାଯ୍୍ୟ କରୁଛ।ି ମୋମାରୀର ବପିର୍ ିସମୟରର 
ଓଡ଼ଶିା ସରକାରଙ୍ ସୋୟତା ଉରଦ୍ୟାଗୀମାନଙୁ୍ ବକିଳ୍ପ ରାସ୍ା ରଦଖାଇଛ।ି

‘ସକାଳ’ 
ପ୍ରଭାବ
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୧୧ଶକୁ୍ରବାର,  ୨୪  ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୨୩ା୯(େମେି)

ବ୍ରହ୍ମପରୁ ସହରରର ନକଲ ି ଗଟୁ୍ ଖାକୁ ରନଇ ଚାଲଥିିବା 
ରଖାଳତାଡ ଥଣ୍ା ପଡ଼ବିା ପରର ଏରବ ପରସି୍ତି ିପବୂ୍ବବତ୍  
ରହାଇଯାଇଛ।ି ପ୍ରଥରେ ଅଗଷ୍ଟ ୩ରର କାଳୁପାତ୍ର ସାହରି 
ଦୁଇଟ ି ରଗାଦାମ୍  ଉପରର ପଲୁସି ଚଢାଉ କର ି ବପିଳୁ 
ପରେିାଣର ନକଲ ିଗଟୁ୍ ଖା ଜବତ କରବିା ସହ ୨ ଜଣଙୁ୍ 
ଗରିଫ କର ି ରକାଟ୍ବଚାଲାଣ କରଥିିଲା। ଏହ ି ଘଟଣାରର 
ପଲୁସି େଖୁ୍ୟ ଅଭଯିକୁ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ନାରୁ ସାହୁଙୁ୍ 
ଘଟଣାର ୧୫ ଦନି ପରର ଗରିଫ କରଥିିଲା। ଇତ ି
େଧ୍ୟରର ପଲୁସି ବ୍ରହ୍ମପରୁ ସହରର ଅନ୍ୟ ନକଲ ି ଗଟୁ୍ ଖା 
ବ୍ୟବସାୟୀୋନଙ୍ ଉପରର ନଜର ରଖି ରସୋନଙ୍ର 
ବଭିନି୍ନ ରଗାଦାମ୍  ଏବଂ ଘର ଉପରର ଚଢାଉ କର ିବପିଳୁ 

ପରେିାଣର ଗଟୁ୍ ଖା ଜବତ କରବିା ସହ ୋଲକି ଏବଂ 
କେ୍ବଚାରୀୋନଙୁ୍ େଧ୍ୟ ଗରିଫ କରଥିିଲା। 

ରତରବ ଅଭଯିକୁ୍ତୋରନ ଗରିଫ ରହବାର ୋତ୍ର 
ରଦଢ ୋସ େଧ୍ୟରର ସେସ୍ତ ଅଭଯିକୁ୍ତ ଜାେନିରର େକୁୁଳ ି
ଯାଇଛନ୍।ି ନାରୁ ସାହୁ ଚଳତି ୋସ ୧୭ ତାରଖିରର 
ଜାେନି ପାଇଥିବା ରବରଳ ନକଲ ି ଗଟୁ୍ ଖା ଗଚ୍ତି 
ରଖିଥିବା ୋେଲାରର ଗରିଫ ପଙ୍ଜ ରଚୌଧରୁୀଙ୍ 
ସରେତ ୬ ଜଣ ଚଳତି ୋସରର ପଯ୍ବ୍ୟାୟକ୍ରରେ ଜାେନି 
ପାଇଛନ୍।ି ରସୋରନ ଏରବ ପଣୁ ିଏହ ିବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ 
କରବିା ପାଇଁ ରଯାଜନା ଆରମ୍ଭ କରରିଦଇଛନ୍।ି ରତରବ 
ପଲୁସି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ତୀକ୍ଷଣ ନଜରକୁ ଦୃଷ୍ଟରିର 
ରଖି ନକଲ ି ଗଟୁ୍ ଖା ବ୍ୟବସାୟୀୋରନ ପରସି୍ତିକୁି 
ଅନାଇ ବସଛିନ୍।ି ସହର େଧ୍ୟରର ଥିବା ରଗାଦାମ୍  

ଏବଂ କାରଖାନାକୁ ଏୋରନ ସହର ବାହାରକୁ ଅନ୍ୟ 
ପଲୁସି ଜଲି୍ା ଅଧିନକୁ ରନବା ପାଇଁ ରଯାଜନା କରୁଛନ୍।ି 
ନକଲ ି ଗଟୁ୍ ଖା ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟ 
ରହାଇଥିବା ରଯାଗୁଁ ଅଭଯିକୁ୍ତୋରନ ବାରେ୍ାର ରଜଲ 
ଯାଇ ଜାେନିରର ଆସବିା ପରର େଧ୍ୟ ଏହ ି ବ୍ୟବସାୟକୁ 
ରକୌଣସ ିେରତ ଚଳାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ରଯାଜନା କରୁଛନ୍।ି 
ବ୍ୟବସାୟୀୋରନ ଏରବ ନୂତନ ସ୍ାନ ରଖାଜବିା ସହ 
ଭଡା ସତୂ୍ରରର ସହରର କଛି ି ଜନବସତ ି ଅଞ୍ଚଳରର ଘର 
ରନଉଥିବା ସଚୂନା େଳିଛି।ି ରାତରିର ରସଠାରର ଗଟୁଖା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲାଣ ରହବ ରବାଲ ି
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ୋତ୍ର ୋରସ ଏବଂ ତାହାଠାରୁ କମ୍  ଦନି 
ରଜଲରର ରହ ି ଜାେନି ପାଇଯାଉଥିବା ରଯାଗୁଁ ନକଲ ି
ଗଟୁ୍ ଖା ବ୍ୟବସାୟୀୋରନ ରସୋନଙ୍ର ବ୍ୟବସାୟକୁ 

ଜାର ି ରଖିବାକୁ ସାହାସ କରୁୁଛନ୍।ି ରସୋନଙୁ୍ ଗରିଫ 
କରବିା ସହ ସମ୍ପତ୍ ି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜବତ 
ଗରାଗରଲ ଏୋରନ ଏହ ିବ୍ୟବସାୟରୁ ଦୂରରଇ ରହରିବ। 
ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ରସରପଟେେ୍ର ୋସରର ୬/୭ ଜଣ ନକଲ ି
ଗଟୁ୍ ଖା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗରିଫ ରହାଇଥିବା ରବରଳ ଆହୁର ି
ଅରନକ ନକଲ ି ଗଟୁ୍ ଖା ବ୍ୟବସାୟୀ ସହରରର ଲୁକ୍ାୟତି 
ଭାରବ ରହଛିନ୍।ି 

ପଲୁସି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଚଢାଉ ପରର କଛି ି
ନଜି ରଗାଦାମ୍  ଏବଂ କାରଖାନା ବନ୍ଦ କର ି ରଫରାର 
େଧ୍ୟ ରହାଇଯାଇଛନ୍।ି ଧିରର ଧିରର ଏରବ ରଫରାର 
ବ୍ୟବସାୟୀୋରନ ସହରରର ପ୍ରରବଶ କରବିା ସହ 
ଜାେନିରର ଆସଥିିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍ େଧ୍ୟରର ସଲାସତୁରା 
ଆରମ୍ଭ କରରିଦଇଛନ୍।ି

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି)
ବ୍ରହ୍ମପରୁ ସଟି ି ହସ୍ଟିାଲରର କାଯ୍ବ୍ୟରତ 
ଏଆଇଏସ୍  ସକୁି୍ୟରଟି ି ଇରଣ୍ଟଲରିଜନ୍ସ 
ସଭଭିସ୍ ରର ପ୍ରାୟ ୩୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ବ ସକୁି୍ୟରଟି ିଗାଡ୍ବ 
ନଜିର ବଭିନି୍ନ ଦାବ ିରନଇ ଗରୁୁବାର ଏକାଠ ି
ରହାଇଛନ୍।ି ଏଆଇଏସ୍  ପକ୍ଷରୁ ରାୟଗଡ଼ା 
ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହଡ େରନାରଞ୍ଜନ ରବଉରା 

ହସ୍ ପଟିାଲ ପରଦିଶ୍ବନରର ଆସଥିିରଲ। 
ଦୀଘ୍ବବର୍ବ ଧର ି କାଯ୍ବ୍ୟରତ ସକୁି୍ୟରଟି ି
ଗାଡ୍ବଙ୍ ଦରୋ ବୃର୍ ି ରହଉନଥିବା, ଉଚତି 
ଦରୋ ରଦବାକୁ ରସୋରନ ବହୁଦନି ଧର ି
ଦାବ ି କର ି ଆସଛୁନ୍।ି କନୁି୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରହଡ୍  
ଦୀଘ୍ବଦନି ଧର ି ହସପଟିାଲ ପରଦିଶ୍ବନରର 
ଆସନୁଥିବାରୁ ଗାଡ୍ବୋରନ ନଜିର ଦାବ ି

ସମ୍ପକ୍ବରର ଜଣାଇ ପାରୁନଥିରଲ। ଆଜ ି
ବ୍ରାଞ୍ଚରହଡ୍  ରବଉରା ପରଦିଶ୍ବନରର 
ଆସଥିିବା ରବରଳ ତାଙୁ୍ ଗାଡ୍ବୋରନ ନଜିର 
ଅଭରିଯାଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅଟକାଇଥିରଲ। 
ଗାଡ୍ବୋନଙ୍ ଅଭରିଯାଗ ପ୍ରକାରର ସଟି ି
ହସପଟିାଲରର ୩୩ଜଣ ଗାଡ୍ବ ଏବଂ ୩ 
ଜଣ ସପୁରଭାଇଜର ନରିୟାଜତି ରହଛିନ୍।ି 

ଗାଡ୍ବ ଭାରବ ନଯିକୁ୍ତ ି ପାଇବା ପଇଁ ପ୍ରାୟ 
୧୫ହଜାରରୁ ୩୦ହଜାର ଟଙ୍ା ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ 
ରସୋନଙ୍ ଠାରୁ କମ୍ପାନୀ ଆଦାୟ କରଛି।ି 
୨୦୨୦ ଚୁକ୍ତ ି େତୁାବକ ଗାଡ୍ବୋନଙ୍ େସକି 
ଦରୋ ୧୧ ହଜାର ୩୦୫ ଟଙ୍ା ରହଥିିବା 
ରବରଳ ସପୁରଭାଇଜରଙ୍ ୋସକି 
ଦରୋ ୧୩ ହଜାର ୦୭୧ ଟଙ୍ା ରଦବା 
ରନଇ ଉରଲ୍ଖ ରହଛି।ି ହସପଟିାଲରୁ 
ଗାଡ୍ବଙ୍ ପଛିା ୧୨ହଜାର ୨୪୨ଟଙ୍ା ଏବଂ 
ସପୁରଭାଇଜରଙ୍ ପାଇଁ ୧୩ହଜାର 
୯୮୬ ଟଙ୍ା କମ୍ପାନୀ ଆଦାୟ କରୁଥିବା 
ରବରଳ ଗାଡ୍ବୋରନ ୭୦୦୯ଟଙ୍ା ଏବଂ 
ସପୁରଭାଇଜରୋରନ ୯ହଜାର ୩୦ ଟଙ୍ା 
ଦରୋ ପାଉଥିବା ଅଭରିଯାଗ କରଛିନ୍।ି 
ଚୁକ୍ତ ି େତୁାବକ ଦରୋ ଦଆିଯାଉ ନ ଥିବା 
ରବରଳ ଦଘି୍ବ ତନିବିର୍ବ ଧର ି ଦରୋ ବୃର୍ ି
କରାଯାଇନାହ ିଁ। ରକାଭତି୍  ସେୟରର 
ଗାଡ୍ବୋନଙୁ୍ ଓଭର ଡୁ୍ୟଟ ି କରାଇଥିବା 
ରବରଳ ରସୋନଙୁ୍ ତାହା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ 
ଦରୋ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାଥିବା ଏଠାରର 
ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଛ।ି 

ଭଞ୍ଜନଗର,୨୩।୯(େମେି)

ଘରରାଇ ଅଥ୍ବ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ା ସାହାରା 
ଇଣ୍ଆି ବପିକ୍ଷରର ଉଭୟ ଜୋକାରୀ ଏବଂ 
ଏରଜଣ୍ଟଙ୍ ଅସରନ୍ାର ଦନିକୁଦନି ବ୍ୃ ର୍ ି
ପାଇବାରର ଲାଗଛି।ି ଜୋକାରୀ ଜୋ 
କରଥିିବା ଅଥ୍ବ ରାଶରି ଜୋ ଅବଧି ସରଥିିରଲ 
େଧ୍ୟ ସଂସ୍ା ତରଫରୁ ଜୋକାରୀଙୁ୍ ଅଥ୍ବ 
ରଫରସ୍ତ ନକରବିା ଫଳରର ବହୁ ସେୟରର 
ଏରଜଣ୍ଟ ୋରନ ଜୋକାରୀଙ୍ ଆରକ୍ରାଶର 
ଶକିାର ରହଉଥିବା ନଜରି ରହଛି।ି ଏହ ିସବୁ 
ସେସ୍ୟାର ସୋଧାନ ପାଇଁ ଆଗାେୀ ଦନିରର 
ବଭିନି୍ନ ସରକାରୀ କାଯ୍ବ୍ୟାଳୟ ରଘରାଉ କର ି
ରସୋନଙ୍ ବଭିନି୍ନ ଦାବ ିଉପସ୍ାପନ କରବିା 
ପାଇଁ ଏରଜଣ୍ଟ ଏବଂ ଜୋକାରୀୋରନ 
ଆରଲାଚନା କରଛିନ୍।ି ବୁଧବାର ଅନୀଲ 
କୁୋର ରାଓଙ୍ ତତ୍ତାବଧାନରର ଭଞ୍ଜନଗର 
ଝାଙ୍ରରଇ େନ୍ଦରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରର ଆରୟାଜତି 

ଏକ ରବୈଠକରର େଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାରବ 
ସାହାରା ଜୋକାରୀ େଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତ ି
ବଜିୟ କୁୋର ପାଢୀ ଏବଂ ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଭାରବ ଉପସଭାପତ ି ସନୁୀଲ 
କୁୋର ଦାସ, ସଭ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାଣଗି୍ାହୀ, 
ରବଲଗଣୁ୍ା ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର ସମ୍ପାଦକ 
ବଶି୍ୱନାଥ ପାତ୍ର, ରକଦାର ରସନାପତ ି
ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ରାେଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ତି 
ରହ ି ଜୋକାରୀଙ୍ ଦାବଗିଡ଼ୁକି ସମ୍ପକ୍ବରର 
ଆରଲାଚନା କରଥିିରଲ। ରସୋନଙ୍ ପ୍ରେଖୁ 
ଦାବଗିଡୁକି େଧ୍ୟରର ଜୋକାରୀଙ୍ ଜୋ 
ଟଙ୍ା ସଧୁ ସହ ତୁରନ୍ ରଫରସ୍ତ, ନୂଆ 
ଜୋ ସଂଗ୍ହ ଉପରର ରରାକ୍  ଏବଂ ସଂସ୍ାର 
ଠକାେୀ କାଯ୍ବ୍ୟକଳାପ ଉପରର ପଙୁ୍ାନୁପଙୁ୍ 
ତଦନ୍ କର ିଦୃଢ଼ କାଯ୍ବ୍ୟନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ। ଏହ ି
ରବୈଠକରର ରବଲଗଣୁ୍ା ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର 
ଅଞ୍ଚଳରୁ ୬୦ ଜଣ ଜୋକାରୀ ଏବଂ 
ଏରଜଣ୍ଟ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ।

ସରକାରୀ ଅଫିସ୍  ଘେରଉ କରଘିେ 
ସାହାରା ଜମାକାରୀ ଓ ଏଘଜଣ୍ଟ

ନକଲ ିଗଟୁ୍ ଖା ସଗାଦାମ୍ ସର ଚଢ଼ଉ ଘଟଣା

ମାସକ ମଧ୍ୟଘର ଜାମନିଘର ମକୁୁଳଘିେଣ ି୬ ଜଣ 
ର ବ ଗୁ ନ ିଆ ପ ଡ଼ ା , ୨ ୩ । ୯ ( ସ େ ିସ ) : 
ରକାଦଳା ଥାନା ଲାଠୁଳ ି ଗ୍ାେରର ଆଜ ି
ଅପରାହ୍ନ ସାରଢ଼ ୪ଟାରର ଫାସୀ ଗ୍ାେ 
ବାଉରୀ ସାହରି ଟୁକୁନା ଦାସଙୁ୍ େରଣାନ୍କ 
ଆକ୍ରେଣ ରହାଇଛ।ି ସଚୂନା ପ୍ରକାରର 
ଟୁକୁନା ଟ୍ାକଟେରରର ଗଡ଼ୁ ି ରନଇ ଲାଠୁଳ ି
ଗ୍ାେରର ଅନରଲାଡ଼ କରବିା ସେୟରର 
ରସହ ି ଗ୍ାେ ହାଡ଼ସିାହରି ଯବୁକ ରବ ି
ରସଠୀ ଏକ କାତରିର ଆକ୍ରେଣ କରଥିିଲା। 
ଟୁକୁନା ପ୍ରାଣ ବକିଳରର ରସହ ି ଗ୍ାେରର 
ରହୁଥିବା ରହାେଗାଡ୍ବ ଭୁରପନ୍ଦ୍ର େଶି୍ରଙ୍ ଘର 

ଭତିରର ପଶଯିାଇଥିଲା। ଫଳରର ରସ େତୁୃ୍ୟ 
େଖୁରୁ ବଞ୍ଚ ିଯାଇଥିରଳଲ। ଏହାପରର ରବ ି
ରଫରାର ରହାଇଯାଇଥିଲା। ରକାଦଳା 
ପଲୁସି ପହଞ୍ଚ ି ଟୁକୁନାକୁ ରକାଦଳା ରଗାଷ୍ୀ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ରରର ଭତ୍ଭି କରଥିିରଲ। ପରର 
ଅଧିକ ଚକିତି୍ା ନେିରନ୍ ବ୍ରହ୍ମପରୁ ବଡ 
ରେଡ଼କିାଲକୁ ସ୍ାନାନ୍ର କରାଯାଇଛ।ି 
ସଚୂନାନୁଯାୟୀ କ ି ଗତ ଗରଣଶ ପଜୂା 
ଦନି ଟୁକୁନା ରବ ି ସ୍ତୀକୁ ରଫରାର କର ି
ରନଇଯାଇଛ ି ରବାଲ ି ରସହ ି ରାଗରର ଏହ ି
ଆକ୍ରେଣ କରଥିିବା ସରନ୍ଦହ କରାଯାଉଛ।ି 

ଯେୁକଙୁ୍ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ 

୍ାରଳାସଖମଣୁ୍,ି ୨୩ା୯ (େମେି): ଗଜପତ ି ଜଲି୍ା 
ନାରାୟଣପରୁ ଗ୍ାେପଞ୍ଚାୟତର ପରଡ଼ିା ଗ୍ାେର ଅଙ୍ଗନବାଡ ି
କେ୍ବୀ ଚୟନରର ଅନୟିେତିତା ସମ୍ପକ୍ବରର ଗ୍ାେବାସୀ ଜଲି୍ା 
ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ାରସ୍ତ ରହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରସୋରନ 
ଜଣାଇଛନ୍ ି ରଯ, ନାରାୟଣପରୁ ଗ୍ାେପଞ୍ଚାୟତର ପରଡ଼ିା 
ଗ୍ାେବାସୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ ି କେ୍ବୀ ନେିରନ୍ ନଯିକୁ୍ତ ି ପ୍ରକ୍ରୟିା 
ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ପଦବୀ ନେିରନ୍ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାଥ୍ବୀ 
ଆରବଦନ କରଥିିରଲ। ଜରଣ ପରଡ଼ିାର, ଅନ୍ୟ ଜରଣ ରସବତ ି
କାଟା ନକିଟସ୍ ଲାଲୁ ସାହ ିଗ୍ାେର। ରଯରହତୁ ପରଡ଼ିା ଗ୍ାେର 
ନଳନିୀ ଶବର ଜରଣ ୋତ୍ର ପ୍ରାଥ ଭିନୀ ଅଛନ୍ ି ରସ ହ ିଁ ନଯିକୁ୍ତ ି
ପାଇବା କଥା। କନୁି୍ ନକିଟସ୍ ଲାଲୁସାହ ି ଗ୍ାେର ପ୍ରାଥ ଭିନୀଙୁ୍  
ଚୟନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ପରଡ଼ିା ଗ୍ାେବାସୀ ଏହାକୁ ବରିରାଧ 
କରଛିନ୍।ି ଏହା ସମ୍ପରୂ୍୍ବ ରବନୟିେ ଓ ଅନୟିେତିତା। ଉକ୍ତ 
ଲାଲୁସାହରି ପ୍ରାର୍ôଥନୀଙ୍ର ଲାଲୁ ସାହରି ଆଧାରକାଡ୍ବ, 
ରାସନକାଡ୍ବ ରଭାଟ ପରଚିୟ ପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଲଲି 
ଅଛ।ି କନୁି୍ ତଞ୍ଚକତା କର ି ପରଡ଼ିା ଗ୍ାେର ବାସନି୍ଦା ପ୍ରାୋଣ 
ପତ୍ର ରସ ପାଇଛନ୍।ି ଯାହା ସମ୍ପରୂ୍୍ବ ଜାଲ ଅରଟ। ଏ ରନଇ 
ଉପଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ଅଭରିଯାଗ କରାଯାଇଥିରଲ େଧ୍ୟ ରସ 
ସଡିପିଓିଙ୍ ତଦନ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଥିରଲ। ଏ ନୟିେତିତା 
ସଡିପିଓିଙ୍ ଜାଣତରର ରହାଇଥିବାରୁ ତଦନ୍ରର ସ୍ୱଚ୍ତା 

ରହଲିା ନାହ ିଁ ରବାଲ ିପରଡ଼ିା ଗ୍ାେବାସୀ କହଛିନ୍।ି ରସହପିର ି
ନାରାୟଣପରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଘଲ୍ବା ଗ୍ାେ ଅଙ୍ଗନବାଡ ି କେ୍ବୀଙ୍ 
ଚୟନରର େଧ୍ୟ ଅନୟିେତିତା ରହାଇଥିବାର ଅନୁରୂପକ 
ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଛ।ି ବାଘଲ୍ବା ଏହ ି ରକନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ କରକୈଇ 
ଶବରଙୁ୍ ନଯିକୁ୍ତ ିଦଆିଯାଇଛ।ି ଯାହାକ ିଅନୟିେତିତା ଘଟଛି।ି 

ଯଦ ି କରକୈଇଙୁ୍ ନଯିକୁ୍ତ ି ଦଆିଯାଏ ରତରବ ଏହ ି ଅଞ୍ଚଳର 
ପଲିାୋରନ ସରୁକ୍ଷତି ରହପିାରରିବ ନାହ ିଁ ରବାଲ ିପ୍ରଶାସନକୁ 
ଜଣାଇଛନ୍।ି ରସୋରନ ନରିବଦନ କରଛିନ୍ ି ରଯ, ଏହ ି
ପଦବୀକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯବିା ସହ ଉପଯକୁ୍ତ ପ୍ରାଥ ଭିନୀଙୁ୍ ଚୟନ 
କରାଗରଲ ନ୍ୟାୟ େଳିପିାରବି ରବାଲ ିକହଛିନ୍।ି 

ଅଙ୍ଗନୋଡ଼ ିକମ୍ୀ ଚୟନଘର ଅନୟିମତିତା ଅଭଘିଯାଗ 

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ, ୨୩ା୯ (େମେି)

ଘରରାଇ ବ୍ୟାଙ୍ଗଡୁକି ନଜି ନଜି ବ୍ୟାଙ୍ର 
ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏରବ ବ୍ୟାଙ୍ର ନୟିେକୁ 
େଧ୍ୟ ଭୁଲଯିାଇ ଗ୍ାହକଙୁ୍ ନଜିର କରବିାକୁ 
ରଚଷ୍ଟା କରୁଛନ୍।ି ଏପର ିପରସି୍ତିରିର ଜରଣ 
ଗ୍ାହକ ବ୍ୟାଙ୍କୁ ଚୁନ ଲାରଗଇବାରର 
ସଫଳ ରହାଇଛ।ି 

ଆଜ ି ବ୍ୟାଙ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଡଟି ରହବା 
ପରର ସନୁା ଖରାପ୍  ଥିବା ଜଣା ପଡ଼ଥିିଲା। 
ପରର ବ୍ୟାଙ୍ େ୍ୟାରନଜର ସ୍ାନୀୟ 
ରବୈଦ୍ୟନାଥପରୁ ଥାନାରର ଏତଲା 
ରଦଇଛନ୍।ି ପଲୁସି ଘଟଣାର ତଦନ୍ 

ଆରମ୍ଭ କରଥିିବା ରନଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ 
ରାେକୁୋର େେୁୁ୍ବ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି 
ସଚୂନାରଯାଗ୍ୟ ରଯ କଛି ିୋସ ପରୂବ୍ବ ଆସ୍ା 
ଅଞ୍ଚଳର ଏନ୍ . ଆଚାର ି ନାେକ ଜରଣ 
ସନୁାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍ ପରବିାର ରଲାରକ 
ପ୍ରାୟ ୫ ଶହ ଗ୍ାେ ଖରାପ ସନୁା ଅଥ୍ବାତ ୧୦ 
କ୍ୟାରରଟ ରଗଜର ସନୁା ଅଳଙ୍ାର ଆଣ ି
ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍ରର ବନ୍ଧକ ରଖିଥିରଲ। ପରର 
୨୨ କ୍ୟାରରଟ ଓଜନର ସନୁା େଲୂ୍ୟରର ୧୭ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଋଣ ରନଇଥିରଲ। ଏ ରନଇ ଆଜ ି
ଅଡ଼ଟି ରହବା ପରର ଏହା ଜଣା ପଡ଼ଥିିଲା। 
ପରର ଘଟଣାର ତଦନ୍ କର ି ଆଜ ି ବ୍ୟାଙ୍ 
କତୃ୍୍ବପକ୍ଷ ଥାନାରର ଏତଲା ରଦଇଛନ୍।ି

   େଘରାଇ ଘଗାେ୍ଡ ଘୋନ୍  େ୍ାଙ୍ରୁ ଠଘକଇ

କମ୍  କ୍ାଘରଟ୍  ସନୁା ଘେଇ 
୧୭ େକ୍ଷ ଟଙ୍ା େୁଟ୍ 

େରମା େୃଦ୍ ିଘନଇ ଏଆଇଏସ୍  ବ୍ାଞ୍ଚ ଘହଡ୍ ଙୁ୍ ସକୁି୍ରଟି ିଗାର୍ଙ୍ ୋେ ି

ଭଞ୍ଜନଗର/ଆେକିା,୨୩।୯(େମେି):

ରବଲଗଣୁ୍ା ବ୍ଳକ୍  କାଯ୍ବ୍ୟାଳୟରର ଭତ୍ା ଏବଂ 
ଋଣ ବତିରଣ ରେଳା ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି 
ରବଲଗଣୁ୍ା ରଗାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶଶ ି
ଭୂରଣ େହାପାତ୍ରଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି
କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରେରର ରସାରଡ଼ା ବଧିାୟକ ପରୂ୍୍ବଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ 

େଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାରବ ରଯାଗ ରଦଇ ୪୧୫ ଜଣ 
ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍ ବାର୍୍ବକ୍ୟ, ବଧିବା ଏବଂ ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ 
ଭତ୍ା ପ୍ରଦାନ କରଥିିରଲ। ୬୪ଟ ି େହଳିା 
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ୀଙୁ୍ ୩ରକାଟ ି ୪୯ଲକ୍ଷ 
୧୫ହଜାର ଟଙ୍ାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରଥିିରଲ। 
ସମ୍ାନୀତ ଅତଥିି ଭାରବ ସାଂସଦ ପ୍ରତନିଧିି ପ୍ରଶାନ୍ 
ନାୟକ, ବ୍ଳକ୍  ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରତନିଧିି ସରନ୍ାର 

େଲ୍, ଜଲି୍ଳା ପରରିଦ ସଭ୍ୟ ଅେତି୍  ନାୟକ, 
ସେନ୍ତି େହଳିା ଏବଂ ଶଶି ୁ ବକିାଶ ଅଧିକାରୀ 
ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ିସପୁରଭାଇଜର ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 
ସେସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍ ଶାଖା ପରଚିାଳକ ଏବଂ ବ୍ଲକ 
କେ୍ବଚାରୀ ୋରନ ଉପସ୍ତି ରହ ି ସହରଯାଗ 
କରଥିିରଲ।  ରସହପିର ି ଓଡ଼ଶିା ଜୀବକିା େଶିନ୍  
ଓ େଶିନ୍  ଶକ୍ତରି େଳିତି ଆନୁକୁଲ୍ୟରର ଆସକିା 
ବ୍ଳକ ସମ୍ଳିନୀ କକ୍ଷରର ଏକ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ରେଗା 
ସେନ୍ୟ ରେଳା ଅନୁଷ୍ଟତି ରହାଇଯାଇଛ।ି 
ଆସକିା ବ୍ଲକ ରଗାଷ୍ଟୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ 
ରରାଶନ୍  କୁୋର ଶତପଥିଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର 
ଅନୁଷ୍ଟତି ରହାଇଥିବା ଏହ ି ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ରେଗା 
ସେନ୍ୟ ରେଳାରର ସାଂସଦ ପ୍ରେଳିା ବରିରାୟୀ, 
ବଧିାୟକିା େଞ୍ଜଳୁା ସ୍ୱାଇଁ, ଆସକିା ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହରରକୃଷ୍ଣ େଲ୍କି, ସଡିପିଓି ଭାରତୀ 
େହାପାତ୍ର ପ୍ରେଖୁ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ। ଏହ ି
ବ୍ଳକସ୍ତରୀୟ ରେଗା ସେନ୍ୟ ରେଳାରର ଆସକିା 
ବ୍ଳକ ପରସିରଭୁକ୍ତ ବଭିନି୍ନ ଗ୍ାୋଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 
୨୩୫ଟ ି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକିା ରଗାଷ୍ୀକୁ ୪ରକାଟ ି
୪୩ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆର୍ .ଉଦୟଗରି,ି ୨୩ା୯ (େମେି): ଗଜପତ ି ଜଲି୍ା ଆର.ଉଦୟଗରି ି ନକିଟସ୍ 
ରଘାଡ।।ଶାଳ ଘାଟରିର ଏକ ବୁଲାଣରିର ଆଜ ିସନ୍ଧ୍ୟା ସେୟରର ଏକ ପକି୍ ଅପ୍  
ଭ୍ୟାନ୍  ଓଲଟ ି ପଡ଼ଛି।ି 
ଏଥିରର ଚାଳକ ଅଳ୍ପରକ 
ବତ୍ଭି ଯାଇଛ।ି ସଚୂନା 
ଅନୁସାରର ଆଜ ି ସନ୍ଧ୍ୟା 
ସେୟରର ଗଞ୍ଜାେ ଜଲି୍ା 
ରଡଙ୍ଗାଉସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର 
ଏକ ୋଲ ରବାରଝଇ 
ଭ୍ୟାନ ପରେିଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ 
ରଦାକାନୀ ସାେଗ୍ୀ ରଦବାକୁ 
ଯାଉଥିବା ରବରଳ ହଠାତ 
ଆର.ଉଦୟଗରି ି ପରର 
ପରର ପଡୁଥିବା ରଘାଡାଶାଳ 
ଘାଟ ିଏବଂ କନକ ଦୁଗ୍ବା େନ୍ଦରି ନକିଟସ୍ ବୁଲାଣରିର ଗାଡରି ଯାନ୍ତକି ତରୁଟ ିରଯାଗୁଁ 
ଭାରସାେ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟ ିପଡ଼ଥିିଲା। ରତରବ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ରିର ଥିବା ସେସ୍ତ ରାସନ 
ଜନିରି ନଷ୍ଟ ରହବା ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଡ଼ରିର ଥିବା ଡ୍ାଇଭର ସାୋନ୍ୟ ଖଣ୍ଆି ଖାବରା 
ରହାଇ ଅଳ୍ପରକ ବତ୍ଭିଯାଇଛନ୍।ି ପରେିଳ ଝାଲରସଂି ରାସ୍ତା ଘାଟ ିଏବଂ ଅଙ୍ା ବଙ୍ା 
ରାସ୍ତାରର ପରପିରୂ୍୍ବ ରହାଇଥିବା ରବରଳ ରସହ ିରାସ୍ତାରର ପ୍ରରତ୍ୟକ ଦନି ରଛାଟ 
ବଡ଼ ଦୁଘ୍ବଟଣା ଘଟ ିଅରନକ ନରିୀହ ରଲାକଙ୍ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ରହଉଛ।ି 

୍ାରଳାସଖମଣୁ୍,ି ୨୩ା୯ (େମେି): ଗଜପତ ି
ଜଲି୍ା ସଦର େହକୁୋ ପାରଳାରଖେଣୁ୍ ି
ସହରର କରଲଜ ଛକ ଠାରର ଦୁଗ୍ବା ପଜୂା 
ପାଇଁ ଗଜପତ ି ରୋଟର ଆରସାସଏିସନ 
ପକ୍ଷରୁ ଶଭୁଖଣୁ୍ଟରି ପଜୂାର୍୍ବନା ସହ ସ୍ାପନ 
କରାଯାଇଛ।ି ଅନୁଷ୍ାନର ସଭାପତ ି

ରକ.ପ୍ରସାଦଙ୍ ତତ୍ାବଧାନରର ଏହ ି କାଯ୍ବ୍ୟ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିବା ରବରଳ ପଣ୍ତି 
ରାେକୃଷ୍ଣ େଶି୍ରଙ୍ ରପୌରରାହତି୍ୟରର ଏହା 
ସମ୍ପାଦନ ରହାଇଥିଲା। ଦୀଘ୍ବ ୨୮ ବର୍ବ 
ରହଲା ଏଠାରର ୋ’ ଦୁଗ୍ବାଙ୍ ପଜୂାର୍୍ବନା 
କରାଯାଉଥିବା ରବରଳ ପ୍ରରତ୍ୟକ ବର୍ବ 

ଏଠାରର ଧେୂଧାେରର ପଜୂାକରାଯାଇଥାଏ। 
ରହରଲ ପବୂ୍ବବର୍ବ କରରାନା କଟକଣା ରଯାଗୁଁ 
ପାବନ୍ଦ ି ଲାଗଥିିଲା। ଆଜରି ଏହ ି ଶଭୁଖଣୁ୍ଟ ି
ସ୍ାପନ ଅବସରରର ଏରସାସଏିସନର 
ସେସ୍ତ ସଦସ୍ୟୋରନ ଉପସ୍ତି ରହ ି ପଜୂା 
କାଯ୍ବ୍ୟକୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିରଲ।

ରମ୍ା,୨୩।୯(େମେି): ରସ୍ୱଚ୍ାରସବୀ 
ରାରକଶ କୁୋର ନାୟକ ନଜିର ୨୬ତେ 
ଜନ୍ମଦନି ରକ୍ତଦାନ କର ିପାଳନ କରଛିନ୍।ି 
ରସ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କୁ ଯାଇ ରସ୍ୱଚ୍ାକୃତ ଭାରବ 
ରଗାରଟ ୟନୁଟି ରକ୍ତଦାନ କରଥିିରଲ। 
ପରର ଭଞ୍ଜନଗର ନକିଟରର ଥିବା 
କୁଷ୍ରରାଗୀ ଆଶ୍ରେକୁ ଯାଇ ରରାଗାଗ୍ସ୍ତ 
ବ୍ୟକ୍ତେିାନଙୁ୍ ଖାଦ୍ୟ ପରସଥିିରଲ। 
କଛିସିେୟ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିରଲ। ଏହା ସହତି ଅନାଥାଶ୍ରେର 
ରଛାଟ ରଛାଟ ପଲିାୋନଙ୍ ସହ ଜନ୍ମଦନି 
ପାଳନ କରବିା ସହତି ରସୋନଙୁ୍ 
ରଖଳଣା ଚକରଲଟ େଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟଥିିରଲ।

ରକ୍ତୋନ କର ିଜନ୍ମେନି 
ପାଳଘିେ ଘୱେଚ୍ାଘସେୀ 

ମହଳିା ୱେୟଂ ସହାୟକ ଘଗାଷ୍ୀକୁ ଋଣ େତିରଣ ଘୋଡ଼ାଶାଳ ୋଟଘିର ଓେଟେିା ଗାଡ଼ ି

େୁଗ୍ାପଜୂା ପାଇଁ ଶଭୁଖଣୁ୍ଟ ିସ୍ାପନ 



$lòY IWÿògû$lòY IWÿògû
www.sakalaepaper.com

ଶକୁ୍ରବାର, ୨୪ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧୧୨

ଆମ ପଲୁସି ସମତି ିପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ଏମ୍ ଚକସଜିଚିର ଚକାଠା ମାଳ ମାଳ; ଲଫି୍ଟ ଅେଳ

ବ ିଭନି୍ନ ଜନହତିକର ଯ�ୋଜନୋ ପରଯିରେକ୍ଷୀଯର ସୋରୋ ଯେଶଯର 
ଜୋତଷୀୟ ଯସବୋ ଯ�ୋଜନୋ ସମସ୍ତଙ୍କ େୃଷ୍ ି ଆକର୍ଷଣ 

କରପିୋରଛି।ି ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରଷୀମୋଯନ ଯେଶର ଭବରି୍ୟତ। ଯସମୋନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଯର ଯସବୋ ମଯନୋଭୋବ ଜୋଗ୍ରତ ଲକ୍୍ୟଯର ଜୋତଷୀୟ ଯସବୋ 
ଯ�ୋଜନୋ �କୁ୍ତ ୨ କଯଲଜ ଠୋରୁ ବଶି୍ୱବେି୍ୟୋଳୟ ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ତ ରେଯତ୍ୟକ 
ସ୍ତରଯର ଫଳରେେ ଯହୋଇପୋରଛି।ି ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରଷୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚଚନି୍ତୋ, 
ଆେଶ୍ଷ ଭୋବଧୋରୋ ଓ କର୍୍ଷବ୍ୟନଷି୍ୋ ଉପଯର ଯେଶ ଓ ଜୋତରି 
ସମଦୃ୍ ିନଭି୍ଷର କଯର। ଯେଶ ତଥୋ ଜୋତରି ବୃହର୍ର ସ୍ୋଥ୍ଷଯର ଯସହ ି
ଶକ୍ତରି ଉପ�କୁ୍ତ ବନିଯି�ୋଗ ଓ ସୋଧୋରଣ ଜନତୋର ଯସବୋଯର 
ସଂଶ୍ଷି୍ତୋ ପୋଇଁ ଜୋତଷୀୟ ଯସବୋ ଯ�ୋଜନୋ 
ସଷୃ୍।ି ଏହୋଦ୍ୋରୋ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରଷୀଙ୍କ ଯବୌଦ୍କି 
ବକିୋଶ ସହ ବ୍ୟକ୍ତତି୍ୱର ବକିୋଶ ଘଟଥିୋଏ। 

ଜୋତରି ପତିୋ ମହୋତ୍ୋଗୋନ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ପ୍ନ 
ଥିଲୋ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରଷୀ ଯେଶ ଗଠନଯର ସହୋୟକ ଯହଯବ ଏବଂ ଏକ 
ସନୁୋର ଭୋରତ ଗଠନ କରଯିବ। ଏହ ି ଯ�ୋଜନୋ ଯସମୋନଙ୍କ 
ମନରୁ ହଂିସୋ, ଯଦ୍ର, ପରଶ୍ଷୀକୋତରତୋ, ଯ୍ୋଧ ଆେ ିେୁଗୁ୍ଷଣଗଡ଼ୁକି 
େୂରଷୀଭୂତ କରଥିୋଏ। ଏହ ିଯ�ୋଜନୋ ୧୯୬୯ ମସହିୋ ଯସଯପଟେମ୍ବର 
୨୪ ତୋରଖି େନି ଗୋନ୍ଜିଷୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତ ବୋରଷିକଷୀଯର ଶଭୁୋରମ୍ଭ 
ଯହୋଇଥିଲୋ।

ଜୋତଷୀୟ ଯସବୋ ଯ�ୋଜନୋର ପଷୃ୍ଭୂମକୁି େୃଷ୍ଯିେଯଲ 
ଜଣୋ�ୋଏ, ରେଥଯମ ୧୯୪୯ ମସହିୋଯର ଡକଟେର ରୋଧୋ୍ଷି୍ଣନ୍ ଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତୋଯର ଗଠତି ବଶି୍ୱବେି୍ୟୋଳୟ ଆଯୟୋଗ, ସୋଧୋରଣ ଜନତୋର 
ଯସବୋ ପୋଇଁ ଛୋତ୍ର ଶକ୍ତରି ସଦ୍ ବନିଯି�ୋଗ କରବିୋ ସକୋଯଶ ସମୋଜ 
ଯସବୋକୁ ଶକି୍ୋର ଏକ ଅଙ୍ଗରୂଯପ ସପୁୋରସି କରଥିିଯଲ। ୧୯୫୦ 
ମସହିୋଯର ଯକନ୍ଦଷୀୟ ଶକି୍ୋ ଉପଯେଷ୍ୋ ଯବୋଡ୍ଷ ଏହ ି ରେସ୍ତୋବକୁ 
ଗ୍ରହଣ କରବିୋକୁ ସପୁୋରସି କରଥିିଲୋ। ୧୯୫୮ଯର ରେଧୋନମନ୍ତଷୀ 
ଯନଯହରୁ ରୋଜ୍ୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀମୋନଙୁ୍କ ଏ ବରିୟଯର ଚଠି ି ଯଲଖି 

ଜଯଣ ସ୍ୋତକ ଅନ୍ତତଃ ପଯକ୍ ଏକ ବର୍ଷ କଯଲଜଯର ସମୋଜଯସବୋ 
ଯକ୍ତ୍ରଯର ନଜିକୁ ନଯିୟୋଜତି କରବିୋ ପୋଇଁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଯେଇଥିଯଲ। 
୧୯୫୯ ମସହିୋଯର ଅନୁଷ୍ତି ଶକି୍ୋମନ୍ତଷୀ ସମ୍ଳିନଷୀଯର ଏହ ିରେସ୍ତୋବ 
ଗ୍ରହଣ କରୋ�ୋଇଥିଲୋ। ୧୯୬୦ ମସହିୋଯର ରେଯଫସର ଯକ.ଜ.ି 
ସୋଇଉଦ୍ନି ଜୋତଷୀୟ ଯସବୋକୁ ସ୍ଲୁ ଓ କଯଲଜ ସ୍ତରଯର ରେଚଳନ 
ଯନଇ ସରକୋରଙୁ୍କ ରଯିପୋଟ୍ଷ ଯେଇଥିଯଲ। ୧୯୬୧-୬୬ ମସହିୋ 
ମଧ୍ୟଯର ଦ୍ତିଷୀୟ ଶକି୍ୋ କମସିନ୍  ଜୋତଷୀୟ ଯସବୋ ଯ�ୋଜନୋ ଉପଯର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଯେଇଥିଯଲ। ୧୯୭୯ଯର ରୋଜ୍ୟ ଶକି୍ୋମନ୍ତଷୀ ସମ୍ଳିନଷୀଯର 
ମଧ୍ୟ ଏହୋ ଗହୃଷୀତ ଯହୋଇଥିଲୋ। ରେଥମ ପ�୍ଷ୍ୟୋୟଯର ଯେଶର ୩୭ଟ ି
ବଶି୍ୱବେି୍ୟୋଳୟ ୪୦ ହଜୋର ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରଷୀଙୁ୍କ ଯନଇ କୋ�୍ଷ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିଯଲ। ଏହୋର ଆଭମିଖୁ୍ୟ ଯହଉଛ ି‘ନଟ୍  ମ,ି ବଟ୍  ୟ’ୁ; ଅଥ୍ଷୋତ୍  
‘ଯକବଳ ମୁଁ ନୁଯହଁ, ତୁଯମ ମଧ୍ୟ’।

ଯକୋଣୋକ୍ଷ ରଥଚ୍ ଯହଉଛ ି ଜୋତଷୀୟ ଯସବୋ ଯ�ୋଜନୋର 
ସଂଯକତ। ଏହ ି ଚ୍ଯର ଥିବୋ ୧୨ଟ ି ଅର େବିସର ୨୪ ଘଣ୍ୋର 
ରେତନିଧିିତ୍ୱ କଯର। ଏହ ି ସଂଯକତ ଆମକୁ ସବୁଯବଯଳ ମଯନ 
ପକୋଇ େଏି ଯ�, ଜଷୀବନର ସଫଳତୋ ହୋସଲ କରବିୋକୁ ଯହଯଲ 
ଆମକୁ ସବୁଯବଯଳ ମୋଡ଼ ି ଚୋଲବିୋ ଉଚତି। ଜୋତଷୀୟ ଯସବୋ 
ଯ�ୋଜନୋର ରେତଷୀକ ୨ ରଙ୍ଗ ବଶିଷି୍। ରଙ୍ଗବର୍୍ଷ ଶକ୍ତ ି ଓ ଉତ୍ୋହର 
ରେତଷୀକ। ନଷୀଳବର୍ଷି ସମୋଜ ଯସବୋର ରେତଷୀକ। 

ଜୋତଷୀୟ ଯସବୋ ଯ�ୋଜନୋର କୋ�୍ଷ୍ୟ୍ମଗଡ଼ୁକି ମଖୁ୍ୟତଃ 
୨ ଭୋଗଯର ବଭିକ୍ତ କରୋ�ୋଇଥୋଏ; �ଥୋ- ନୟିମତି ଓ ସ୍ତନ୍ତ 
କୋ�୍ଷ୍ୟ୍ମ। ଯସ୍ଚ୍ୋଯସବଷୀମୋଯନ ଜନ ସୋଧୋରଣଙ୍କର 

ଆବଶ୍ୟକତୋ ଓ ସରକୋର ବୋ ଜନମଙ୍ଗଳ 
ନଷୀତକୁି ଆଖି ଆଗଯର ରଖି କୋ�୍ଷ୍ୟ୍ମମୋନ 
ରେସୁ୍ତତ କରନ୍ତ।ି ଶକି୍ୋ ବୃର୍କି କୋ�୍ଷ୍ୟ 
ହସିୋବଯର ଜନଶକି୍ୋ, ରେୋକ୍  ବେି୍ୟୋଳୟ 

ଶକି୍ୋ, ଅଣ ଆନୁଷ୍ୋନକି ଶକି୍ୋ ଉପଯର ଗରୁୁତ୍ୱ େଅିନ୍ତ।ି ସ୍ୋସ୍୍ୟରକ୍ୋ 
କୋ�୍ଷ୍ୟ୍ମଯର ଜନସୋଧୋରଣଙୁ୍କ ସଯଚତନ କରୋଇବୋ, ପରବିୋର 
କଲ୍ୟୋଣ କୋ�୍ଷ୍ୟ୍ମ, ସୋବ୍ଷଜନଷୀନ ଟକିୋେୋନ, ବର୍୍ଷମୋନ 
ଯକୋଭଡି୍  ମହୋମୋରଷୀ ସମୟଯର ଜନସୋଧୋରଣଙୁ୍କ ଏହୋର କୋରଣ 
ଓ ନରିୋକରଣ ଉପଯର ଗରୁୁତ୍ୱ େଆି�ୋଉଛ।ି ଏହୋ ବ୍ୟତଷୀତ 
ମହଳିୋମୋନଙ୍କ ଆଇନଗତ ଓ ସୋମ୍ବଧିୋନକି ଅଧିକୋର ସମ୍ପକ୍ଷଯର 
ସଯଚତନ କରୋଇବୋ, ଯ�ୌତୁକ ରେଥୋ, ମେ୍ୟପୋନ, ସୋମୋଜକି 
କୁସଂସ୍ୋର ବଯିରୋଧଯର ସଯଚତନତୋ ସଷୃ୍ ିକରବିୋଯର ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରଷୀ 
ମଖୁ୍ୟ ଭୂମକିୋ ଗ୍ରହଣ କରଥିୋନ୍ତ।ି

ଏହ ି ଯ�ୋଜନୋର ସଫଳତୋ ପୋଇଁ ଯକନ୍ଦ ଓ ରୋଜ୍ୟ ସରକୋର 
ଯ�ୋଗ୍ୟତୋ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଫିସରଙୁ୍କ ନ�ିକୁ୍ତ ି କରବିୋ ଉଚତି। ଏହୋ 
ବ୍ୟତଷୀତ କଯଲଜ ସ୍ତରଯର ଅଧ୍ୟକ୍ ଓ ବଶି୍ୱବେି୍ୟୋଳୟ ସ୍ତରଯର 
କୁଳପତମିୋଯନ ଉପ�କୁ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତଙୁି୍କ ନଯିୟୋଜତି କଯଲ ଏହ ିଯ�ୋଜନୋ 
ଫଳରେେ ଯହୋଇପୋରବି। 

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୨୩ା୯(େମେି)

ଉନ୍ନତରି ରୋସ୍ତୋଯର ଚୋଲଥିିବୋ ବ୍ରହ୍ମପରୁ 
ଏମ୍ ଯକସଜି ି ବଡଯମଡକିୋଲ ଏଯବ ସମସ୍ୟୋଯର 
ଭରପରୂ। ଯକଯତଯବଯଳ ଡୋକ୍ତର ନୋହୋନ୍ତ ି
ତ ଯକଯତଯବଯଳ ଯରୋଗଷୀଙୁ୍କ ଯସବୋ ମଳୁିନ।ି 
ଯକଯତଯବଯଳ ରକ୍ତ ମଳୁିନୋହଁ ତ ଯକଯତଯବଯଳ 
େଲୋଲଙ୍କ ଶକିୋର ଯହଉଛନ୍ତ ି ଯରୋଗଷୀ ଏବଂ 
ସମ୍ପକ୍ଷଷୀୟ। ଏଠ ି ମୋଳ ମୋଳ ଯକୋଠୋ ନମି୍ଷୋଣ 
ଯହୋଇ ପଡ଼ଥିିଯଲ ମଧ୍ୟ ତୋହୋ ବ୍ୟବହୋର 
ଯହୋଇପୋରୁନୋହ ିଁ। ସବୁଠୋରୁ ବଡ ସମସ୍ୟୋ ଯହଲୋ 
ଏମ୍ ଯକସଜି ି ଯମଡକିୋଲ କଯଲଜଯର ବଭିନି୍ନ 
ବଭିୋଗର ଯକୋଠୋଯର ଲୋଗଥିିବୋ ଯକଯତକ ଲଫିଟେ 
ଏଯବ ଅଚଳ ଯହୋଇପଡ଼ଛି।ି କଛି ି କୋମ କରୁଛ ି ତ 
କଛି ି ଅବ୍ୟବହୃତ ଯହୋଇ ପଡ଼ ି ରହଛି।ି ନୟିମତି 
ତଆିର ି ଏବଂ ରକ୍ଣୋଯବକ୍ଣ ଅଭୋବରୁ ଏହପିର ି
ସମସ୍ୟୋ ଉପଜୁୁଥିବୋ ଯେଖିବୋକୁ ମଳିଛି।ି ଏ ଯନଇ 
ଏମଯକସଜି ିକରୃ୍୍ଷପକ୍ ବୋରମ୍ବୋର େୋୟତି୍ୱଯର ଥିବୋ 
ପରୂ୍୍ଷ ବଭିୋଗକୁ ଚଠି ିଯଲଖିଯଲ ମଧ୍ୟ ଯକହ ିକର୍୍ଷପୋତ 

କରୁନୋହୋନ୍ତ।ି ଫଳଯର ସୋଧୋରଣ ଯରୋଗଷୀ ଏବଂ 
ସମ୍ପକ୍ଷଷୀୟଙ୍କ ସଯମତ ଡୋକ୍ତର, ନସ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 
କମ୍ଷଚୋରଷୀମୋଯନ ନୋହ ିଁ ନଥିବୋ ଅସବୁଧିୋର 
ସମ୍ଖୁଷୀନ ଯହଉଛନ୍ତ।ି ଆଜ ି ସଜ୍ଷରଷୀ ଯପେଶୋଲଷି୍ 
ଯକୋଠୋଯର ଲୋଗ ି ରହଥିିବୋ ୪ଟ ି ଲଫିଟେ ମଧ୍ୟରୁ 
୩ଟ ି ଅଚଳ ଯହୋଇ ପଡ଼ବିୋ ଯବଯଳ ଯମଡସିନି୍  

ବଭିୋଗଯର ଲୋଗଥିିବୋ େୁଇଟ ି ଲଫିଟେ ମଧ୍ୟରୁ 
ଯଗୋଟଏି ଅଚଳ ଯହୋଇପଡ଼ଛି।ି ଯ�ଉଁ ଗଡୁକି 
ଚୋଲୁଛ ି ଯସଥିଯର ଯକୋଠୋର ଉପର ମହଲୋକୁ 
�ବିୋ ପୋଇଁ ଯରୋଗଷୀଙ୍କଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ଡୋକ୍ତର 
ଓ କମ୍ଷଚୋରଷୀମୋଯନ ଲମ୍ବୋ ଧୋଡ ି କର ି ଅଯପକ୍ୋ 
କରୁଛନ୍ତ।ି ଯଗୋଟଏି ପଯଟ କଯରୋନୋ କଟକଣୋ 

ଲୋଗ ୁରହଥିିବୋ ଯବଯଳ ଅନ୍ୟପଯଟ ଲଫିଟେ ଗଡୁକିଯର 
ଭରପରୁ ଗହଳ ିସବୁ କଟକଣୋକୁ ଫୁ କରଯିେଉଛ।ି 
ଲଫିଟେଯର ଆବଶ୍ୟକରୁ ଅଧିକ ଯଲୋକ �ୋତୋୟତ 
କରୁଥିବୋରୁ ଏଗଡୁକି ମଧ୍ୟ ଶଷୀଘ୍ର ଅଚଳ ଯହବୋ 
ସମ୍ଭୋବନୋ ଯେଖୋ ଯେଇଛ।ି ସଜ୍ଷରଷୀ ଯପେସୋଲଷି୍ 
ଯକୋଠୋ ୨୦୧୬ରୁ କୋ�୍ଷ୍ୟକ୍ମ ଯହଉଥିବୋ ଯବଯଳ 
ଏଠୋଯର ୫ଶହରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଷ ଶ�୍ୟୋ ବଭିନି୍ନ ବଭିୋଗଯର 
ରହଛି।ି ଏହ ି ୪ ମହଲୋ ବଶିଷି୍ ଯକୋଠୋଯର ଓଟ ି
କଯମ୍ପଲ୍କ୍ସ, ନୋଶୋ ଗଳୋ କର୍୍ଷ, ଅସ୍ଶିଲ୍ୟ ବଭିୋଗର 
ଇନ୍ ଯଡୋର, ସଜ୍ଷରଷୀ ଇନ୍ ଯଡୋର ରହଛି।ି ଏହ ି
ଯକୋଠୋର ବଭିନି୍ନ ମହଲୋଯର ଅଯ୍ରେୋପଚୋରର ଗହୃ 
ରହଥିିବୋରୁ ଯେୈନକି ୨୦ରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଷ ଅଯ୍ରେୋପଚୋର 
ମଧ୍ୟ ଯହଉଥିବୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି ଅଯ୍ରେୋପଚୋର 
ପଯର ଯରୋଗଷୀଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ ୱୋଡ୍ଷକୁ ସ୍ୋନୋନ୍ତର 
କରବିୋ ସମୟଯର ଲଫିଟେର ଆବଶ୍ୟକତୋ ନହିୋତ ି
ରହୁଛ।ି କନୁି୍ତ ଅଯନକ ଲଫିଟେ ଅଚଳ ଯହୋଇଥିବୋ 
ଯ�ୋଗୁଁ ଯରୋଗଷୀ ଏବଂ ଯରୋଗଷୀଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଷଷୀୟଙ୍କ 
ସଯମତ କମ୍ଷଚୋରଷୀମୋଯନ ବହୁ ଅସବୁଧିୋର 
ସମ୍ଖୁଷୀନ ଯହଉଛନ୍ତ।ି ଯକୋଠୋଯର ନମି୍ଷୋଣ 

ଯହୋଇଥିବୋ ର ୍ୟୋମ୍ପଯର ଯରୋଗଷୀଙୁ୍କ ଯନବୋ ଆଣବିୋ 
କରୋ�ୋଉଛ।ି ଯମଡକିୋଲ କଯଲଜ, ହସ୍ ପଟିୋଲ୍  
ଏବଂ ହଯଷ୍ଲକୁ ମଶିୋଇ ଏମଯକସଜିଯିର ଯମୋଟ 
୫୯ଟ ି ଲଫିଟେ ଲଗୋ�ୋଇଛ।ି ଯସଥିରୁ ଅଧିକୋଂଶ 
ଅଚଳ ଯହୋଇପଡ଼ଛି।ି ନୟିମତି ରକ୍ଣୋଯବକ୍ଣ 
ଯହୋଇ ପୋରୁନଥିବୋ ଯ�ୋଗୁଁ ବୋରମ୍ବୋର ଲଫିଟେଗଡୁକି 
ଅଚଳ ଯହୋଇ ପଡୁଥିବୋ ଯବଯଳ ବୋରମ୍ବୋର 
ଅଭଯି�ୋଗ ସଯର୍ଦ୍ ମଧ୍ୟ ଯକହ ିେୃଷ୍ ିଯେଉନୋହୋନ୍ତ।ି 
ସଜ୍ଷରଷୀ ୱୋଡ୍ଷଯର ଗତ ସପ୍ୋହଯର ହ ିଁ କଛି ି ଅଚଳ 
ଲଫିଟେର ମରୋମତ ି କରୋ�ୋଇଥିଲୋ। ଯସଗଡୁକି 
ପଣୁ ି ଅଚଳ ଯହୋଇପଡ଼ଛି।ି ଲଫିଟେ ଗଡୁକି ଅଚଳ 
ଯହବୋ ଦ୍ୋରୋ ଯସହ ି ସ୍ୋନ ମୋନଙ୍କଯର ଯଲୋଯକ 
ଅ�ଥୋଯର ଅଯପକ୍ୋ କରବିୋ ଫଳଯର ଗହଳ ି
ଯହଉଛ।ି ବୟସ୍ମୋଯନ ବୋଧ୍ୟ ଯହୋଇ ଚଳନ୍ତୋ 
ଲଫିଟେ ସମ୍ଖୁଯର ଘଣ୍ୋ ଘଣ୍ୋ ଧର ି ଅଯପକ୍ୋ କର ି
ମଧ୍ୟ ଗହଳଯିର ପଶ ି ନପୋର ି ହତୋଶ ଯହଉଛନ୍ତ।ି 
ତୁରନ୍ତ ଯମଡକିୋଲର ଲଫିଟେ ଗଡୁକୁି ସଚଳ 
ନ କଯଲ ଆଗୋମଷୀ େନିଯର ଏହୋ ଏକ ଜନ 
ଅସଯନ୍ତୋରର କୋରଣ ଯହବ ଯବୋଲ ି ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି

ଛତ୍ର୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି)

ଛତ୍ରପରୁ ଆେଶ୍ଷ ଥୋନୋର ଆମ ପଲୁସି 
ସମତି ି ପକ୍ରୁ ଛତ୍ରପରୁ ସହରର ସମସ୍ତ 
ବ୍ୟବସୋୟକି ରେତଷି୍ୋନ ଓ ବ୍ୟବସୋୟଷୀମୋନଙୁ୍କ 
ଯନଇ ଏକ ସଯଚତନ କୋ�୍ଷ୍ୟ୍ମ ସ୍ୋନଷୀୟ 
ଶବି କୁମୋର ପଟ୍ଟନୋୟକ ରଡିଙି୍ଗ ରୁମ ଠୋଯର 
ଅନୁଷ୍ତି ଯହୋଇ�ୋଇଛ।ି ଛତ୍ରପରୁ ଯରେସ 
କ୍ଲବର ସଭୋପତ ି ରେଶୋନ୍ତ କୁମୋର ମହୋରଣୋଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତୋଯର ଆଯୟୋଜତି ଏହ ି କୋ�୍ଷ୍ୟ୍ମଯର 
ଛତ୍ରପରୁ ଥୋନୋଧିକୋରଷୀ ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ରେଧୋନ 
ଯ�ୋଗ ଯେଇ ସହରଯର ପବ୍ଲକି ଓ ପଲୁସି୍  
ମଧ୍ୟଯର ଏକ ସସୁମ୍ପକ୍ଷ ଗଠନ କରବିୋ ପୋଇଁ 
ଆହ୍ବୋନ ଯେଇଥିଯଲ। ଏହୋ ସହତି ସହରଯର 
ଥିବୋ ସମସ୍ତ ଯେୋକୋନମୋନଙ୍କଯର ସସି ି
କ୍ୟୋଯମରୋ ଲଗୋଇବୋ ଦ୍ୋରୋ ଅପରୋଧ ନୟିନ୍ତଣ 
କରୋ�ୋଇପୋରବି ଯବୋଲ ିକହଥିିଯଲ। ରୋତ ିେନି 
ଯ�ଯକୌଣସ ିସମୟଯର ଅସବୁଧିୋ ଯହଯଲ ବନିୋ 
ଦ୍ଧିୋଯର ଯଫୋନ ମୋଧ୍ୟମଯର ଯ�ୋଗୋଯ�ୋଗ 

କରବିୋ ପୋଇ ଁ ଯସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଅନୁଯରୋଧ 
କରଥିିଯଲ। ଯଲୋକଙ୍କ ସରୁକ୍ୋକୁ େୃଷ୍ଯିର ରଖି 
ରୋତ୍ର ଯବଯଳ ସହରଯର ପଲୁସି ଯପଯ୍ୋଲଂିକୁ 
କଡୋକଡ ି କରୋ�ବି ଯବୋଲ ି କହଥିିଯଲ। 
ଛତ୍ରପରୁ ଥୋନୋର ସବ ଇନସିଯପକଟେର 
ସତ୍ୟଜତି ଯବଣଆି, ବଶି୍ୱମ୍ଭର କଅରଁ, 
ଏଏସଆଇ ଶଶଭୂିରଣ ତ୍ରପିୋଠଷୀ ମଞ୍ୋସଷୀନ 
ଥିଯଲ। ଛତ୍ରପରୁ ଯରେସ କ୍ଲବର ସଭୋପତ ି ଶ୍ଷୀ 
ମହୋରଣୋ ଥୋନୋଧିକୋରଷୀଙ୍କ ସମୋଜଯସବୋ 
କୋ�୍ଷ୍ୟକୁ ରେଶଂସୋ କରବିୋ ସହତି ସହରଯର 
ଚୋଲଥିିବୋ ଜୁଆ ଆଡ୍ୋ, ମେ ଆଡ୍ୋ ଉପଯର 

ଘନ ଘନ ଚଢୋଉ କରବିୋ ପୋଇ ଁ ଅନୁଯରୋଧ 
କରଥିିଯଲ। ଅନ୍ୟମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଛତ୍ରପରୁ 
ମଝବିଜୋର ମହୋଶକ୍ତ ିବଣକି ସଂଘର ସଭୋପତ ି
କଯିଶୋର ଚନ୍ଦ ଯସନୋପତ,ି ବଡବଜୋର 
ବ୍ୟବସୋୟଷୀ ସଂଘର ସଭୋପତ ି ସଞ୍ଜତି୍  
କୁମୋର ରୋଉଳ, ଅପରବସଷ୍ୋଣ୍ଡ ବ୍ୟବସୋୟଷୀ 
ସଂଘର ସଭୋପତ ି ବ.ିରୋଜବିୋବୁ, ରକିୋପଲ୍ଷୀ 
ବ୍ୟୋଘ୍ରଯେବଷୀ ବଣକି ସଂଘର ସଭୋପତ ି
ଲକ୍ଷଷୀ ନୋରୋୟଣ ପଣ୍ଡୋ, ଯଷ୍ସନ ଯରୋଡ୍  
ବ୍ୟବସୋୟକି ସଂଘର ସଭୋପତ ି ଇଜୁ ଆମନି୍  
ଖୋନ୍ , ସପୁରମୋଯକ୍ଷଟର ଯରେୋପୋଇଟର ଶଙ୍କର 

ରୋଓ, ଛତ୍ରପରୁ ଯରେସ୍  କ୍ଳବର ଉପସଭୋପତ ି
ସଧୁିର ନୋହୋକ, ସହ ସମ୍ପୋେକ ଯକ. ସତ୍ୟ 
ନୋରୋୟଣ ଯରଡ୍ଷୀ ଯ�ୋଗଯେଇଥିଯଲ। 
ପଲୁସି ଓ ଜନସୋଧୋରଣ ମଧ୍ୟଯର ସସୁମ୍ପକ୍ଷ 
ରଖିବୋ ନମିଯନ୍ତ ଛତ୍ରପରୁ ଆଇଆଇସ ି ଶ୍ଷୀ 
ରେଧୋନଙୁ୍କ ସହରଯର ଉପଜୁଥିିବୋ ୍ୋଫିକ ସହ 
ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟୋ ସମୋଧୋନ କରବିୋ ନମିଯନ୍ତ 
କହଥିିଯଲ। ଏହ ି କୋ�୍ଷ୍ୟ୍ମ ଯର ଛତ୍ରପରୁ 
ଯରେସ କ୍ଳବର ଉପଯେଷ୍ୋ ରବଷୀନ୍ଦ ନୋଥ 
ପଣ୍ଡୋ, ରବଷୀନ୍ଦ କୁମୋର ପଣ୍ଡୋ ଓ ବସନ୍ତ କୁମୋର 
ମହୋରଣୋ, ଉପ ସଭୋପତ ି େଲି୍ଷୀପ କୁମୋର 
ସୋମଲ, ଯକୋରୋଧ୍ୟକ୍ ସଯରୋଜ କୁମୋର ସୋମଲ, 
ସୋମ୍ବୋେକି ସଜୁୟ ସରୁେକୋଶ ଧଳ, ଯେବବ୍ରତ 
ପଣ୍ଡୋ, ଯଗୌର ରେସୋେ ମହୋପୋତ୍ର ଓ ସଯନ୍ତୋର 
କୁମୋର ସୋହୁଙ୍କ ଉପସ୍ତି ଥିଯଲ। ଯଶରଯର 
ସବଇନସଯପକଟେର ସତ୍ୟଜତି ଯବଣଆି 
ଧନ୍ୟବୋେ ରେେୋନ କରଥିିଯଲ। କନଯଷ୍ବଳ 
ସଯନ୍ତୋର ଯରଡ୍ଷୀ ଓ ଅନ୍ୟ କମ୍ଷଚୋରଷୀମୋଯନ 
ପରଚିୋଳନୋଯର ସହଯ�ୋଗ କରଥିିଯଲ।

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି): ବ୍ରହ୍ମପରୁର 
ଅଭପି୍ୋ ରେୟିେଶଷିନଷୀ ଓରେୋ ମସି୍  ଇଣ୍ଡଆିଯର 
ଯଶ୍ଷ୍ ବଯିବଚତି ଯହୋଇ ମକୁୁଟ ହୋସଲ 
କରଛିନ୍ତ।ି ଗତ ୧୯ତୋରଖିଯର େଲି୍ଷୀର 
ଆଗ୍ରୋଠୋଯର ଓରେୋ ସନୁ୍ଦରଷୀ ରେତଯି�ୋଗଷୀତୋ 
ଅନୁଷ୍ତି ଯହୋଇଥିଲୋ। ଏଥିଯର ଭୋରତର 
୪୦ଜଣ ସନୁ୍ଦରଷୀ ରେତଯି�ୋଗଷୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କରଥିିବୋ ଯବଯଳ ଓଡ଼ଶିୋରୁ େୁଇଜଣ 
ଥିଯଲ। ସମସ୍ତ ରେତଯି�ୋଗଷୀଙୁ୍କ ବୋଦ୍  ଯେଇ 

ଅଭପି୍ୋ ବଜିୟ ମକୁୁଟ ହୋଯତଇଥିବୋ ଯସ 
କହଛିନ୍ତ।ି ଏଯନଇ ସ୍ୋନଷୀୟ ଯଗୋେୋବରଷୀଶ 
ନଗର ସ୍ତି େ ଡ୍ମି୍  ହୋଉସ୍  ପରସିରଯର 
ଏକ ସମ୍ବଦ୍୍ଷନୋ ଉତ୍ବ ଅନୁଷ୍ତି ଯହୋଇଥିଲୋ। 
କୋ�୍ଷ୍ୟ୍ମଯର ମମୁ୍ବୋଇ ଯଗ୍ଲୋବୋଲ ଇଣ୍ଡଆି 
ଓଡ଼ଶିୋ ଆମ୍ବୋସଡ଼ର ଶ୍ଷୀମତଷୀ ସନୁ୍ଦରଷୀ 
ରୋଯମଶ୍ୱରଷୀ ନନ୍ଦ, ଅଭପି୍ୋଙ୍କ ମୋ’ ସନୁତିୋ 
ସ୍ୋଇଁ ଓ ବୋପୋ ଅଶ୍ୱନିଷୀ କୁମୋର ନୋୟକ 
ଯ�ୋଗଯେଇଥିଯଲ। ଏଠୋଯର ଅଭପି୍ୋଙୁ୍କ 

ସମ୍ବଦ୍୍ଷନୋ େଆି�ୋଇଥିଲୋ। େକ୍ଣି ଓଡ଼ଶିୋ 
ପୋଇଁ ଯସ ଗବ୍ଷ ଓ ଯଗୌରବ ଆଣଯିେଇଥିବୋ 
ଏଠୋଯର କୁହୋ�ୋଇଛ।ି ପଲିୋଟ ିେନିରୁ ଅଭପି୍ୋ 
ନୃତ୍ୟ ଓ ମଞ୍ଯର ବଭିନି୍ନ କଳୋ ପରଯିବରଣ 
କର ି ବହୁବୋର ସଫଳତୋ ଆଣଛିନ୍ତ।ି 
ବର୍୍ଷମୋନ ପଣୁ ି ଆଉ ପୋଯେ ଆଯଗଇ 
ଆସଥିିବୋ ତୋଙ୍କ ପତିୋମୋତୋ କହଛିନ୍ତ।ି ଯଛୋଟ 
ଶଶି ୁ ମୋନଙୁ୍କ ନୃତ୍ୟ ଶକି୍ୋ ଯେବୋ ପୋଇଁ ଯସ 
ନଜିସ୍ ଉେ୍ୟମଯର ଏକ ଅନୁଷ୍ୋନ କରଛିନ୍ତ।ି 

େପ୍ତମ ସରେଣୀ ଛାତ୍ରର ଆତ୍ମହତ୍ା
ଆେକିା,୨୩।୯(େମେି): ଆସକିୋ ଥୋନୋ ଅନ୍ତଗ୍ଷତ ନଳବଣ୍ୋ ଗୋଁ 
ପୋଟଣୋ ସୋହରି ତୋରୋ ଚରଣ ମହୋପୋତ୍ରଙ୍କ ପଅୁ ଆକୋଶ ଆଜ ିଆତ୍ହତ୍ୟୋ 
କରଥିିବୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି ଆକୋଶ ଯମୋବୋଇଲଯର ବଭିନି୍ନ ଯଗମ 
ଯଖଳୁଥିବୋ ଯବଯଳ ମୋ’ ବୋରଣ କରବିୋ ସହ ତୋଗଦି୍  ମଧ୍ୟ କରଥିିଯଲ। 
କନୁି୍ତ ଆକୋଶ ମୋ’ର ତୋଗଦି୍ କୁ ସହ୍ୟ କର ିନ ପୋର ିଘଯର ଯକହ ିନଥିବୋ 
ସମୟଯର ଫ୍ୟୋନଯର ଲୁଗୋ ବୋନ୍ ିଆତ୍ହତ୍ୟୋ କରଥିିଲୋ। ଘର ଯଲୋଯକ 
ଉପର ଘରକୁ �ୋଇ ଆକୋଶ ଫ୍ୟୋନଯର ଝୁଲୁ ଥିବୋ ଯେଖି ସଯଙ୍ଗ ସଯଙ୍ଗ 
ଆସକିୋ ଯମଡକିୋଲକୁ ଆଣଥିିଯଲ। ଏଠୋଯର ଡୋକ୍ତର ଆକୋଶକୁ ମତୃ 
ଯଘୋରଣୋ କରଥିିଯଲ। ଖବର ପୋଇ ଆସକିୋ ପଲୁସି ଯମଡକିୋଲଯର ପହଞ୍ ି
ମତୃଯେହ ଜବତ କର ି ଯକସନଂ.୨୧/୨୧ଯର ମୋମଲୋ ରୁଜୁ କରଛି।ି

େଡ଼କ ରୁଦୁଘଟଣାସର ଯବୁକ ମତୃ
ଗଞ୍ାମ,୨୩।୯(େମେି): ଆନ୍ଧ୍ରରେଯେଶର ସଷୀମୋଞ୍ଳ ଠୋକୁରଙୁ୍କ େଶ୍ଷନ 
କର ିଯଫରୁଥିବୋ ଯବଯଳ ସଡ଼କ େୁଘ୍ଷଟଣୋଯର ଗଞ୍ଜୋମ ସହର ୪ ନମ୍ବର 
ୱୋଡ୍ଷର ରେତୋପ ମହୋରଣୋଙ୍କ ପଅୁ ଚନ୍ଦନ (୨୫)ଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଯହୋଇଛ।ି 
ଗତ ମଙ୍ଗଳବୋର ରେତୋପଙ୍କ େୁଇ ପଅୁ ଚନ୍ଦନ ଓ ରୋଜୋ ବୋଇକ୍ ଯର 
ସଷୀମୋଞ୍ଳ େଶ୍ଷନ କର ି ଯଫରୁଥିଯଲ। ଚନ୍ଦନ ବୋଇକ୍  ଚଳୋଉଥିଯଲ। 
ବଜିୋନଗର ନକିଟଯର ଏକ ୍କ ସହ ଧକ୍ୋ ଯହୋଇ େୁଇ ଭୋଇ ରୋସ୍ତୋ 
ଉପଯର ଛଟିକି ି ପଡ଼ଥିିଯଲ। ଚନ୍ଦନ ଗରୁୁତର ଯହୋଇଥିବୋ ଯବଯଳ 
ସୋନ ଭୋଇ ରୋଜୋ ସୋମୋନ୍ୟ ଆହତ ଯହୋଇଥିଯଲ। ତୋଙୁ୍କ ଯସଠୋରୁ 
ବଶିୋଖୋପୋଟଣୋ ଯମଡକିୋଲକୁ ଚକିତି୍ୋ ନମିଯନ୍ତ ନଆି�ୋଇଥିଲୋ। 
ବୁଧବୋର ସନ୍୍ୟୋଯର ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଚକିତି୍ୋଧିନ ଅବସ୍ୋଯର ମତୁୃ୍ୟ ଯହୋଇଛ।ି

ବରୁି୍ତ ଆଘାତସର ବୃଦ୍ଧ ମତୃ
ଛତ୍ର୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି): ଛତ୍ରପରୁ ଥୋନୋ ଅନ୍ତଗ୍ଷତ ବପିଳୁଙି୍ଗ ିଗ୍ରୋମଯର 
ବେୁି୍ୟତ ଆଘୋତଯର ଜଯଣ ବୃଦ୍ଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଯହୋଇଛ।ି ମତୃକ ଜଣକ 
ଯହଯଲ ବପିଳୁଙି୍ଗ ଗ୍ରୋମ ବଡ ସୋହରି ସକୁରୁ  େୋସ (୬୫)। ମଳିଥିିବୋ 
ସଚୂନୋ ମତୁୋବକ ଆଜ ି ସକୋଯଳ ସକୁରୁ  ନଜି ବୋସଭବନଯର ଫ୍ୟୋନ 
ଲଗୋଉଥିବୋ ବେୁି୍ୟତ ସଂପେଶ୍ଷଯର ଆସ ି ଅଯଚତ ଯହୋଇ ତଯଳ ପଡ଼ ି
�ୋଇଥିଯଲ। ପରବିୋର ଯଲୋକ ତୋଙୁ୍କ ଉଦ୍ୋର କର ି ଛତ୍ରପରୁ ଉପଖଣ୍ଡ 
ଚକିତି୍ୋଳୟଯର ଭର୍ଷି କରଥିିଯଲ। ଯସଠୋଯର ଡୋକ୍ତର ତୋଙୁ୍କ ମତୃ 
ଯଘୋରଣୋ କରଥିଯଲ। ଛତ୍ରପରୁ ପଲୁସି ଥୋନୋ ଯକସନଂ. ୧୦/୨୧ଯର 
ଏକ ମୋମଲୋ ରୁଜୁ କର ି ଶବ ବ୍ୟବଯଚ୍େ ନମିଯନ୍ତ ପଠୋଇଛନ୍ତ।ି

ନସି�ାଜ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମତୃସରହ ମଳିଲିା
ଛତ୍ର୍ରୁ/ଗଞ୍ାମ,୨୩।୯(େମେି): ଛତ୍ରପରୁ ଥୋନୋ ଅନ୍ତଗ୍ଷତ 
ବଡମୋଧପରୁ ଗ୍ରୋମ ପଞ୍ୋୟତ ଯଗୋବୋ ଗ୍ରୋମ ଠୋଯର ଥିବୋ ଋରକୁିଲ୍ୟୋ ନେଷୀ 
ପଠୋରୁ ବୁଧବୋର ନଯିଖୋଜ ଯହୋଇଥିବୋ ବୃଦ୍ଙ୍କ ମତୃଯେହକୁ ଗରୁୁବୋର 
ଗଞ୍ଜୋମ ଥୋନୋ ଅନ୍ତଗ୍ଷତ କଲ୍ୟୋଣପରୁ ନକିଟ ନେଷୀ ପଠୋରୁ ଠୋବ କରଛି ି
ପଲୁସି। ବୁଧବୋର ଯଗୋବନି୍ଦ େୋସ ନୋମକ ୬୨ ବର୍ଷ ବୟସ୍ ବ୍ୟକ୍ତ ିନେଷୀ 
ପୋର ଯହୋଇ ରେତୋପପରୁ �ୋଉଥିବୋ ସମୟଯର ନେଷୀପୋଣଯିର ଯଗୋଡ ଖସ ି
ନେଷୀ ଯ୍ୋତଯର ଭୋସ ି �ୋଇଥିଯଲ। ଘଟଣୋ ସ୍ଳଯର ପଲୁସି୍ , ଅଗ୍ଶିମ 
ବୋହନିଷୀ ଓ ସ୍ୋନଷୀୟ ବୋସନି୍ଦୋ ଯଖୋଜୋଯଖୋଜ ି କରବିୋ ପଯର ମଧ୍ୟ ତୋଙ୍କ 
ଯଖୋଜଖବର ମଳିନିଥିଲୋ। ଆଜ ିସନ୍୍ୟୋଯର ତୋଙ୍କ ମତୃଯେହକୁ ଗଞ୍ଜୋମ 
ଥୋନୋ ଅନ୍ତଗ୍ଷତ କଲ୍ୟୋଣପରୁ ଗ୍ରୋମ ନେଷୀ ପଠୋରୁ ଠୋବ କରୋ�ୋଇଥିବୋ 
ଛତ୍ରପରୁ ଥୋନୋ ଅଧିକୋରଷୀ ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ରେଧୋନ ସଚୂନୋ ମଳିଛି।ି 

ବାଇକ୍ -ୋଇକଲ ଧକ୍ା; ୨ ଗରୁୁତର
ଭଞ୍ନଗର,୨୩।୯(େମେି): ଯବଲଗଣୁ୍ୋ ଥୋନୋ ଅଧଷୀନ ଅଯଢଇ 
ଗୋଁ ନକିଟଯର ବୋଇକ ସୋଇକଲ ମହୁୋଁମହୁ ିଁ ଧକ୍ୋ ଯହବୋ ଫଳଯର 
େୁଇ ବୋଇକ ଆଯରୋହଷୀ ଗରୁୁତର ଆହୋତ ଯହୋଇଛନ୍ତ।ି ଆହତମୋଯନ 
ଯହଯଲ ଯଥୋଲଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୋମର ଗଯଣର ନୋଇକ ଏବଂ ବଗିଲି ି ନୋଇକ। 
ଉଭୟ ଗ୍ରୋମରୁ ଯବଲଗଣୁ୍ୋକୁ ଆସଥୁିବୋ ଯବଯଳ ଅଯଢଇଗୋଁ ନକିଟଯର 
ଏକ ସୋଇକଲ ସହ ଧକ୍ୋ ଯହୋଇଥିଲୋ। ଏଥିଯର ଉଭୟ ବୋଇକରୁ ପଡ଼ ି
ଗରୁୁତର ଯହୋଇଥିବୋ ଯବଯଳ ଯସୌଭୋଗ୍ୟବଶତଃ ସୋଇକଲ ଚୋଳକ 
େୁଘ୍ଷଟଣୋରୁ ବର୍ଷି �ୋଇଥିଯଲ। ସ୍ୋନଷୀୟ ଯଲୋକଙ୍କ ସହୋୟତୋଯର 
ଉଭୟଙୁ୍କ ଆମ୍ବୱୁଲୋନ୍ସଯର ଭଞ୍ଜନଗର ଯମଡକିୋଲଯର ଭର୍ଷି କରୋ�ୋଇଛ।ି

ରୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ହଣାକଟା
ଭଞ୍ଜନଗର,୨୩।୯(ସମସି): ସମ୍ପର୍ ି ଭୋଗବଣ୍ୋକୁ ଯନଇ ଯବଲଗଣୁ୍ୋ 
ବ୍ଳକ୍  ଜଲିବିୋ ଗ୍ରୋମର ହରଜିନ ସୋହଯିର େୁଇ ଭୋଇଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ହଣୋକଟୋ 
ଯହୋଇଛ।ି ସଚୂନୋ ରେକୋଯର ଗ୍ରୋମର ପୋଣ୍ଡବ ନୋଇକଙ୍କ େୁଇ ପଅୁ 
ଜୟରୋମ ଏବଂ ଯକୈଳୋସଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ପବୂ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍ ିଭୋଗବଣ୍ୋକୁ ଯକନ୍ଦ 
କର ି ଅଶୋନ୍ତ ି ଲୋଗ ି ରହୁଥିଲୋ। ଆଜ ି ଏହୋ ଉଗ୍ର ରୂପ ଯନଇ ହଣୋକଟୋ 
ଭଳ ି ପରସି୍ତି ି ସଷୃ୍ ି ଯହୋଇଛ।ି ବୁଧବୋର ରୋତ୍ର ସୋଯେ ୮ଟୋଯର 
ଜୟରୋମ ଏବଂ ଯକୈଳୋସଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଗଣ୍ଡଯଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ଯହୋଇ 
ପରପେରକୁ ଆ୍ମଣ କରଥିିଯଲ। ଏଥିଯର େୁଯହଁ ଆହତ ଯହୋଇଥିଯଲ। 
ଉଭୟଙୁ୍କ ସ୍ୋନଷୀୟ ଯଲୋକ ଉଦ୍ୋର କର ିଭଞ୍ଜନଗର ଯମଡକିୋଲଯର ଭର୍ଷି 
କରଥିଯଲ। ଏଯନଇ ଥୋନୋଯର ଯକୌଣସଷୀ ଏତଲୋ େୋୟର ଯହୋଇନଥିବୋ 
ଯବଲଗଣୁ୍ୋ ଥୋନୋ ଅଧିକୋରଷୀ ରେକୋଶ କୁମୋର ସୋହୁ ସଚୂନୋ ଯେଇଛନ୍ତ।ି

ଜାତୀୟ ଚସବା ଚରାଜନା; ଏକ ଦୃଷ୍ପିାତ

ଡକଟେର ରେୀକାନ୍ତ ମହା୍ାତ୍ର, ପ୍ାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଶଶଭୂିରଣ ନଗର, ବ୍ରହ୍ମପରୁ

ଯମୋ-୯୯୩୭୫୦୦୬୭୧

(ଜାତୀୟ ସେବା ସଯାଜନା 
ପ୍ତଷି୍ା ରବିେ ଉ୍ଲସକ୍ଷ)

ହଇରାଣ ଚହଉଛନ୍ ିଚରାଗୀ, ସମ୍ପକ୍ଯୀୟ ଓ ଡାକ୍ତର

ଓପ୍ା ମସି୍  ଇଣ୍ଆିଚର ବଚିଜତା ଅଭପି୍ାଙୁ୍ ସମ୍ବର୍୍ଯନାଓପ୍ା ମସି୍  ଇଣ୍ଆିଚର ବଚିଜତା ଅଭପି୍ାଙୁ୍ ସମ୍ବର୍୍ଯନା

ବୁଗଡ଼ୁୋ,୨୩।୯(ସମସି): ଗଞ୍ଜୋମ ଜଲି୍ୋ ବୁଗଡ଼ୁୋ ଥୋନୋ 
ଅନ୍ତଗ୍ଷତ କରସଂି ଗ୍ରୋମଯର ଯହୋଇଥିବୋ ଲୁଟ୍  ଘଟଣୋଯର 
ପଲୁସି ଆଜ ିଆଉ ଜଯଣ ଅଭ�ିକୁ୍ତକୁ ଗରିଫ କର ିଯକୋଟ୍ଷ 
ଚୋଲୋଣ କରଥିିବୋ ଆଇଆଇସ ି ଚରି୍ ରଞ୍ଜନ ଯବଯହରୋ 
ସଚୂନୋ ଯେଇଛନ୍ତ।ି ଗରିଫ ଅଭ�ିକୁ୍ତ ଜଣକ ଯହଯଲ 
ବୁଗଡ଼ୁୋ ଥୋନୋ କରଚୁଲ ି ପଞ୍ୋୟତ ଅନ୍ତଗ୍ଷତ ଯଜଏକ 
ଗ୍ରୋମର ସଞ୍ଜୟ ନୋୟକ। ସଞ୍ଜୟ ଠୋରୁ ଏକ ବୋଇକକୁ 
ମଧ୍ୟ ଜବତ ଯହୋଇଛ।ି ପବୂ୍ଷରୁ େୁଇ ଲୁଯଟରୋ ନୟୋଗଡ଼ 
ଥୋନୋ ଅନ୍ତଗ୍ଷତ େୁଗ୍ଷୋରେସୋେ ଗ୍ରୋମର ଜତୁି ରେଧୋନ ଓ ଜୟ 
କୃଷ୍ଣ ରେଧୋନଙୁ୍କ ଗରିଫ କରୋ�ୋଇଥିଲୋ। ଆଜ ି ସଞ୍ଜୟକୁ 
ଗରିଫେୋର ି ପଯର ଏହ ି ସଂଖ୍ୟୋ ତନିଯିର ପହଞ୍ଛି।ି 
ସଚୂନୋଯ�ୋଗ୍ୟ ଯ�, କରସଂି-ଜଗନ୍ନୋଥ ରେସୋେ ମଖୁ୍ୟ 
ରୋସ୍ତୋ କଡଯର ଘର କରଥିିବୋ କୃଷ୍ଣ ରେଧୋନଙ୍କ ଘରୁ ଗତ 
ଜୁଲୋଇ ୨୬ ତୋରଖି େନି େରିେହରଯର ଲୁଯଟରୋମୋଯନ 
ଘଯର ପଶ ିମୋଉଜର୍  ଓ ଛୁର ିଯେଖୋଇ ଲକ୍ୋଧିକ ଟଙ୍କୋର 
ସନୁୋ ଗହଣୋ ଓ ନଗେ ଟଙ୍କୋ ଲୁଟ ିଯନଇଥିଯଲ। ପବୂ୍ଷୋହ୍ନ 
ସୋଯଢ ୧୧ଟୋ ସମୟଯର େୁଇଟ ି ପଲସର ବୋଇକଯର 
୪ ଜଣ େୁବୃ୍ଷର୍ ପହଞ୍ ି ରେଥଯମ ପଇିବୋ ପୋଇଁ ପୋଣ ି

ମୋଗଥିିଯଲ। ୭୫ ବର୍ଷଷୀୟ ବୃଦ୍ କୃଷ୍ଣ ଯସମୋନଙୁ୍କ ପୋଣ ି
ଯେବୋ ପୋଇଁ କବୋଟ ଯଖୋଳବିୋ କ୍ଣ ି ତୋଙୁ୍କ ଧକ୍ୋ ମୋର ି
୪ ଜଣ�ୋକ ଘର ଭତିଯର ପଶ ି �ୋଇଥିଯଲ। ଜଣକ 
ହୋତଯର ମୋଉଜର ଥିବୋ ଯବଯଳ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ଛୁରଷୀ 
ଧର ି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ୍ରେଷୀ ତନୁଙ୍କ ଯବକ ଓ କୋନରୁ ସନୁୋ ଯଚନ, 
କୋନ ଫୁଲ, ଝକିୋ ଓ ପୋେରୁ ପୋଉଁଜ ିଛଡୋଇ ଯନଇଥିଯଲ। 
ଯବୋହୁ ସଜୁୋତୋଙ୍କ ଯବକରୁ ମଙ୍ଗଳସତୂ୍ର, କୋନ ଫୁଲ ଏବଂ 
େଶମ ଯଶ୍ଣଷୀଯର ପେ଼ୁ ଥିବୋ ନୋତୁଣଷୀ ଯବୈଶୋଳନିଷୀର 
ଯବକରୁ ସନୁୋ ଯଚନ ଯନବୋ ସହ ଆଲମଷୀରୋ ଯଖୋଲ ି
ଯଗୋଟଏି ରୋଣଷୀ ହୋର, ଯଚନ, ଯଛୋଟ ହୋର, ଚୁଡ଼ ି୪ ପଟ 
ଓ କୋନର ୬ ହଳ ଲୁଟ ି ଯନଇଥିଯଲ। ଲୁଟ୍  ସମୟଯର 
ପଅୁ ନଶିୋକର ବଲିକୁ �ୋଇଥିବୋ ଯବଯଳ ଯବୋହୁ ସଜୁୋତୋ 
ସୋହସ ଜୁଟୋଇ ଲୁଯଟରୋଙ୍କ ସହ ଲେ ି ଯସମୋନଙ୍କ 
ମହୁଁରୁ ମୋସ୍ ଟୋଣ ି ବୋହୋର କରଥିିଯଲ। ଲୁଯଟରୋଙ୍କ 
ଛୁରୋ ମୋଡ଼ଯର ସଜୁୋତୋଙ୍କ ଯବକଯର ମଧ୍ୟ ସୋମୋନ୍ୟ 
ଆଘୋତ ଲୋଗଥିିଲୋ। ଏଯନଇ ନଶିୋକର ବୁଗଡ଼ୁୋ ଥୋନୋଯର 
ଏତଲୋ ଯେବୋ ପଯର ପଲୁସି ଯକସ୍  ନଂ-୩୭୩ /୨୧ଯର 
ଏକ ମୋମଲୋ ରୁଜୁ କର ି ଅନୁସନ୍ୋନ ଜୋର ି ରଖିଥିଲୋ।

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି): ‘ସ୍ୋଇକୋଥ୍ଷ’ ଓ ବରଷି୍ 
ନୋଗରକି ମଞ୍ ମଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟଯର ସ୍ୋନଷୀୟ ବଜିପିରୁ 
ଭକ୍ତ ିଭବନଠୋଯର ଏକ ସ୍ୋସ୍୍ୟ ପରଷୀକ୍ୋ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି 
ଯହୋଇ�ୋଇଛ।ି ଶବିରିଯର ମଧଯୁମହ, ଆଣ୍ ୁଗଣ୍ ିବ୍ୟଥୋ ଓ 
ରକ୍ତଚୋପ ଯରୋଗଯର ପଷୀଡ଼ତି ରେୋୟ ୮୫ଜଣଙୁ୍କ ଡ଼ୋକ୍ତରଷୀ 
ପରୋମଶ୍ଷ େଆି�ୋଇଛ।ି ଡୋକ୍ତର ସଶୁଲି କୁମୋର ପତ ି

ଉପ�କୁ୍ତ ପରୋମଶ୍ଷ ସହ ଯରୋଗର ନରିୋକରଣ ନମିଯନ୍ତ 
ବଭିନି୍ନ ରେକୋର ଔରଧ ଯସବନ ପୋଇ ଁକହଥିିଯଲ। ଶବିରିକୁ 
ମଞ୍ ସଭୋପତ ିତ୍ରନିୋଥ ମହୋରଣୋ ଉଦ୍ ଘୋଟନ କରଥିିଯଲ। 
�ଗୁ୍ମ ସମ୍ପୋେକ ଶମିୋଞ୍ଳ ପତ ିଶବିରି ସମ୍ପକ୍ଷଯର ସଚୂନୋ 
ଯେଇଥିଯଲ। ସରତିୋ ରଥ, ସଚନି ଯଗୌଡ଼,ଏମ୍ .ନଯରଶ, 
ରେତିମ୍  ରେଧୋନ କୋ�୍ଷ୍ୟ୍ମଯର ସହଯ�ୋଗ କରଥିିଯଲ।

କରସଂି ଲୁଟ୍  ଘଟଣାଚର ଆଉ ଜଚଣ ଗରିଫ

ସ୍ାସ୍୍ୟ ଶବିରିଚର ୮୫ ଜଣଙୁ୍ େକିତି୍ା 
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୧୩ଶକୁ୍ରବାର, ୨୪ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ବଜ୍ରପାତରେ ୧୦ ବଳଦ ମତୃ

ସମାହନା, ୨୩ା୯ (େମେି): ଗଜପତ ି ଜଲି୍ଲା ମ�ଲାହନଲା ବ୍ଲକ ବଲାମେଗେୁଲା 
ପଞ୍ଲାୟତ ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ଉପର ପଲାଲଲ୍ା ଗ୍ଲା�ମର ବଜ୍ରପଲାତ ଘଟ ି ୧୦ଟ ି ବଳଦର 
�ତୁୃୟୁ ମହଲାଇଯଲାଇଥିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି ଅପରଲାହ୍ନ ୩ଟଲା ସ�ୟମର ହଠଲାତ 
ବର୍ଗଲା ମହବଲା ସହ ବଜ୍ରପଲାତ ମହଲାଇଥିଲଲା। ମସହ ି ସ�ୟମର ପଲାହଲାଡ଼ ଉପମର 
ଥିବଲା ଏକ ପଥର ମକଲାରେମର ବଦଳ�ଲାମନ ଆଶ୍ରୟ ମନଇଥିମଲ। ହଠଲାତ 
ମସହସି୍ଲାନମର ବଜ୍ରପଲାତ ମହବଲା ମଯଲାଗୁ ଁଘଟଣଲାସ୍ଳମର ବଳଦ�ଲାନଙ୍କ �ତୁୃୟୁ 
ମହଲାଇଯଲାଇଥିଲଲା। ଏଥିମର କଲାମ�ଶ୍ୱର �ଲ୍କିଙ୍କ ୫ଟ,ି ସଶୁଲାନ୍ତ �ଲ୍କିଙ୍କ ୩ଟ ି
ଏବଂ �ମହନ୍ଦ୍ର �ଲ୍କିଙ୍କ ୨ଟ ି ବଳଦ ରହଛି।ି ଖବର ପଲାଇ ମ�ଲାହନଲା ମଗଲାଷ୍ଠୀ 
ପ୍ଲାଣଠୀ ଚକିତି୍ଲା ଅଧିକଲାରଠୀ ବଠୀମରନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଲା ଘଟଣଲାସ୍ଳକୁ ଯଲାଇ ବଳଦ ଗେୁକିର 
ଶବ ବୟୁବମଛେଦ କରଲାଇଥିମଲ। ପ୍ଲାଣଠୀ ସମ୍ପଦ ବଭିଲାଗ ବୟୁବମଛେଦ ରମିପଲାଟ୍ଗ 
ମଦବଲା ପମର କ୍ଷତଗି୍ସ୍ତ ବଳଦ �ଲାଲକି�ଲାନଙୁ୍କ ଆବଶୟୁକଠୀୟ ସରକଲାରଠୀ 
ସହଲାୟତଲା ମଯଲାଗଲାଇଦଆିଯବି ମବଲାଲ ିମ�ଲାହନଲା ଅତରିକି୍ତ ତହସଲିଦଲାର ଆଶରି 
କୁ�ଲାର ପ୍ଧଲାନ ସଚୂନଲା ମଦଇଛନ୍ତ।ି 

ପଲୁସି କମ୍ମଚାେୀ ପେୁସ୍ତୃ 
କାଶୀନଗର, ୨୩ା୯ (େମେି): ଗଜପତ ି ଜଲି୍ଲା କଲାଶଠୀନଗର �ଲାଟରି ପଅୁ 
କରିଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପଲାତ୍ର ମଶ୍ରଷ୍ ପଲୁସି କ�୍ଗଚଲାରଠୀ ଭଲାମବ େଜିପିଙି୍କ ତରଫରୁ 
ପରୁସ୍ଲାର ପଲାଇଛନ୍ତ।ି ୨୦୦୨ମର ମସ ପଲୁସି ବଭିଲାଗମର ମଯଲାଗ ମଦଇଥିମଲ। 
ବଲାରଲାଣଲାସଠୀ ସରକଲାରଠୀ ହଲାଇସ୍ଲୁର ପବୂ୍ଗତନ ପ୍ଧଲାନ ଶକି୍ଷକ ସ୍ୱଗ୍ଗତ ବଳରଲା� 
ପଲାତ୍ରଙ୍କ ମସ ସନ୍ତଲାନ ଅଟନ୍ତ।ି ୨୦୨୦-୨୧ ପଲାଇଁ ତଲାଙୁ୍କ ମଶ୍ରଷ୍ ପଲୁସି କ�୍ଗଚଲାରଠୀ 
ରୂମପ େଜିପିଙି୍କ ସମ�ଣ୍ସନ୍  ମରଲାଲ୍  ପରୁସ୍ଲାର �ଳିଛ।ି ରଲାୟଗଡ଼ଲା ଏସ୍ ପ ି

ବମିବକଲାନନ୍ଦ ଶ�୍ଗଲା ଏହ ି ପରୁସ୍ଲାର କରିଣ କୁ�ଲାରଙୁ୍କ ପ୍ଦଲାନ କରଛିନ୍ତ।ି 
ପ୍ତକି୍ୟିଲାମର କରିଣ କୁ�ଲାର କହଛିନ୍ତ ି ମଯ ଉକ୍ତ ପରୁସ୍ଲାର ପଲାଇ ମସ ଖବୁ୍  
ଗବବିତ। ଆଧିକ ନଷି୍ଲା ଓ ଆନ୍ତରକିତଲାର ସହ କଲାଯ୍ଗୟୁ କରବିଲା ସକଲାମଶ ଏହଲା 
ତଲାଙୁ୍କ ମପ୍ରଣଲା ମଯଲାଗଲାଇବ।

ଉଦ୍ାନ ବଭିାଗ ପକ୍ଷେୁ କୃଷ ିସଞି୍ଚନ 
ର�ାଜନାକୁ ଗେୁୁତ୍ୱ
୍ାରଳାସେମଣୁ୍,ି ୨୩ା୯ (େମେି): ଗଜପତ ିଜଲି୍ଲାମର ଉଦୟୁଲାନ ବଭିଲାଗ ପକ୍ଷରୁ 
ପ୍ଧଲାନ�ନ୍ତଠୀ କୃର ିସଞି୍ନ ମଯଲାଜନଲା �ଲାଧ୍ୟ�ମର ଚଲାରଠୀଙୁ୍କ ଅଣ ଜଳ ମସଚନ ସକଲାମଶ 
ବମିଶର ପଦମକ୍ଷପ ନଆିଯଲାଇଛ।ି ଜଲି୍ଲାମର ୭ଟ ି ବ୍ଲକ ପଲାଇ ଁ ୨୦୨୧ �ସହିଲା 
ନ�ିମନ୍ତ ୧୫ ଶହ ୯୦ ମହକ୍ଟର ଅଣ ୁଜଳ ମସଚନ ପଦମକ୍ଷପ ନଆିଯଲାଇଛ।ି ଅଣ ୁ
ଜଳ ମସଚନ କହମିଲ ବୁନ୍ଦଲା ଜଳ ମସଚନ ଓ ସଞି୍ନ ଜଳମସଚନକୁ ବୁଝଲାଇ ଥଲାଏ। 
ଏହଲା ମଗଲାଟଏି ଉନ୍ନତ ଜ୍ଲାନ ମକୌଶଳ ଅମଟ। ଉଦୟୁଲାନ ଫସଲମର କୃର ିସଞି୍ନ 
ଉନ୍ନତ ପ୍ଣଲାଳଠୀ ଏହଲା ଦ୍ଲାରଲା କୃରରି ଯଦ ିଓ ପ୍ଲାରମ୍କି ଖର୍୍ଗ ଅଧିକ ହୁଏ ପଲାଣରି 
ସପୁରଚିଲାଳନଲା ମଯଲାଗୁ ଁଫସଲ ଭଲ ଅ�ଳ ମହଲାଇଥଲାଏ। ଏଥିମଲ ମକନ୍ଦ୍ର ଓ ରଲାଜୟୁ 
ସରକଲାରଙ୍କ �ଳିତି ଭଲାମବ ସହମଯଲାଗ ରହଛି।ି ବେ ଚଲାରଠୀ ସକଲାମଶ ଶତକେଲା 
୬୦ ପ୍ତଶିତ ରଆିତ,ି ମଛଲାଟ ଓ ନଲା��ଲାତ୍ର ଚଲାରଠୀ ସକଲାମଶ ଶତକେଲା ୭୦ 
ପ୍ତଶିତ ଏବଂ ଆଦବିଲାସଠୀ ହରଜିନ ସକଲାମଶ ଶତକେଲା ୮୦ ପ୍ତଶିତ ରଆିତ ି
ବୟୁବସ୍ଲା ରହଛି।ି ଏହଲା ଦ୍ଲାରଲା ବୁନ୍ଦଲା ଜଳମସଚନ ସହତି ପଲଥିିନ ଆଛେଲାଦନ 
କରବିଲା ଦ୍ଲାରଲା ଘଲାସ ଓ ମରଲାଗ ମପଲାକ ନୟିନ୍ତଣ ମହଲାଇଥଲାଏ। ମକନ୍ଦ୍ର ସରକଲାରଙ୍କ 
୫୦ ପ୍ତଶିତ ଜଲାତଠୀୟ ଉଦୟୁଲାନ �ଶିନ ମଯଲାଜନଲା ରହଛି।ି ନକିଟମର ଅଣ ୁଜଳ 
ମସଚନ ଉପମର ଏକ କ�୍ଗଶଲାଳଲା ମହଲାଇଥିଲଲା। ମସଥିମର ଅନୁମ�ଲାଦତି ସଂସ୍ଲା ଓ 
ଜଲି୍ଲାସ୍ତରଠୀୟ ବ୍ଲକସ୍ତରଠୀୟ ବଭିଲାଗଠୀୟ କ�୍ଗଚଲାରଠୀ ଓ ଅଗ୍ଣଠୀ ଚଲାରଠୀ ଉପସ୍ତି ଥିମଲ। 
ଏହ ିବରିୟମର ଚଲାରଠୀଙୁ୍କ ସମଚତନତଲା କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ଯଲାହଲାଫଳମର ଆଗଲା�ଠୀ 
ଦନିମର ଚଲାରଠୀ ଉପକୃତ ମହଲାଇପଲାରମିବ ମବଲାଲ ିଉଦୟୁଲାନ ବଭିଲାଗ ଉପନମିଦ୍୍ଗଶକ 
ମକ. ସଦୁଶ୍ଗନ ଗଣ�ଲାଧ୍ୟ�କୁ ସଚୂନଲା ମଦଇଛନ୍ତ।ି

ଜଙ୍ଗଲ ସେୁକ୍ଷା କମଟି ିଗଠନରେ 
ଜାଲଆିତ ିଅଭରି�ାଗ 
ବାଲଗିଡୁା, ୨୩ା୯(େମେି): କନ୍ଧ�ଲାଳ ଜଲି୍ଲା ବଲାଲଗିେୁଲା ଏନଏସ ିଦନିକୁ ଦନି 
ଦୁନ୍ଗଠୀତ ିଓ ଜଲାଲଆିତ ିବୃଦ୍ ିପଲାଇବଲାକୁ ଲଲାଗଛି।ି ଏଥିମର କଛି ିସ୍ୱଲାଥ୍ଗନୟୁସ୍ତ ମଗଲାଷ୍ଠୀ 
ଓ କଛି ିଅସଲାଧ ୁଏନଏସ ିକ�୍ଗଚଲାରଠୀଙ୍କ ସମ୍ପକୃ୍ତ ିରହୁଥିବଲା ଅଭମିଯଲାଗ ମହଉଛ।ି 
ପଣୁ ିବଲାଲଗିେୁଲା ଏନଏସ ିଏକ ମରଲାଚକ ଘଟଣଲା ସଲା�ଲ୍ାକୁ ଆସଛି।ି ସରକଲାରଙ୍କ 
ପ୍ସ୍ତଲାବତି ପ୍କଳ୍ପ ମଗଲାଷ୍ଠୀମକନ୍ଦ୍ର ଓ ପଲାକ୍ଗ ନ�ି୍ଗଲାଣ ପଲାଇ ଁଗଠତି ଜଙ୍ଗଲ ସରୁକ୍ଷଲା 
କ�ଟି ି ଗଠନମର ବୟୁଲାପକ ଜଲାଲଆିତ ି କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଏହ ି କ�ଟି ି ଗଠନମର 
ଏନଏସରି ୫ ନ�୍ୱର ୱଲାେ୍ଗର ମଲଲାକଙୁ୍କ ନ ଜଣଲାଇ ତରବରଆି ଭଲାମବ କଛି ି
ସ୍ୱଲାଥ୍ଗପର ମଗଲାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଧର ିଏନଏସରି କ�୍ଗଚଲାରଠୀ କରଛିନ୍ତ।ି ମକମତକ ମଲଲାକଙୁ୍କ 
େଲାକ ିଜଲାଲଆିତ ିକର ିକ�ଟି ିଗଠନ କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଯଲାହଲାକୁ ବମିରଲାଧ କରଛିନ୍ତ ି
ଶତଲାଧିକ ୱଲାେ୍ଗବଲାସଠୀ। ନରିମପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କର ି ଗଠତି କ�ଟିକୁି ଖଲାରଜ କର ି
ପନୁଃ ନୂତନ କ�ଟି ିଗଠନ ପଲାଇ ଁସହକଲାରଠୀ ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ହରଶିଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ଧଲାନଙ୍କ 
ଜରଆିମର ଦଲାବପିତ୍ର ଉପଜଲି୍ଲାପଲାଳଙୁ୍କ ଗ୍ଲା�ବଲାସଠୀ ମଦଇଥିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି

ର୍ାଭ ଫାଟ ିଗେୁୁତେ ଆହତଙୁ୍ ସହାୟତା
ସଶରଗଡ଼,୨୩।୯(େମେି): ମ୍ଲାଭ ଫଲାଟ ିଗରୁୁତର ଆହତ ମହଲାଇଥିବଲା �ମୁକଶ 
ମବମହରଲାଙୁ୍କ ପ୍ଶଲାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହଲାୟତଲା ପ୍ଦଲାନ କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଘଟଣଲାରୁ ପ୍କଲାଶ 
ମଯ, ମଶରଗଡ଼ ପଞ୍ଲାୟତ ରଲା�ଗରି ିଗ୍ଲା�ର ବଲାବୁଲଲା ମବମହରଲାଙ୍କ ପତୁ୍ର �ମୁକଶ 
(୨୫) ଗତ ୧୧ ତଲାରଖି ଦନି ସନ୍ଧୟୁଲାମର ଘମର ମରଲାମରଇ କରୁଥିବଲା ସ�ୟମର 
ଗୟୁଲାସ୍  ସରଯିଲାଇଥିଲଲା। �ମୁକଶ ଅଧଲାମର ଥିବଲା ମରଲାମରଇ କଲା� ମଶର କରବିଲା 
ପଲାଇ ଁ ମ୍ଲାଭ ଚଲାଲୁ କରଥିିମଲ। କଛି ି ସ�ୟ ଚଲାଲବିଲା ପମର ହଠଲାତ୍  ମ୍ଲାଭଟ ି
ଫଲାଟ ି ଯଲାଇଥିଲଲା। ମ୍ଲାଭ ଫଲାଟବିଲାରୁ �ମୁକଶ ଗରୁୁତର ମହଲାଇ ପଡ଼ଥିିମଲ। 
ଗରୁୁତର �ମୁକଶଙୁ୍କ ପରବିଲାର ମଲଲାମକ ବ୍ରହ୍ମପରୁ ବେ ମ�େକିଲାଲ ମର ଚକିତି୍ଲା 
କରଲାଉଥିମଲ। ଚକିତି୍ଲା ପମର �ମୁକଶ ଆଜ ିଘରକୁ ମଫରଥିିବଲା ମବମଳ ପ୍ଶଲାସନ 
ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ିଓି ଶମ୍ନୁଲାଥ ନନ୍ଦଠୀ, ସହକଲାରଠୀ ଯନ୍ତଠୀ ମକଦଲାର ନଲାଥ ପଣ୍ଲା, ସ୍ଲାନଠୀୟ 
ସରପଞ୍ ପ୍ତନିଧିି ବଲାଲଲାଜଠୀ ପ୍ଧଲାନଙ୍କ ଉପସ୍ତିମିର �ଖୁୟୁ�ନ୍ତଠୀଙ୍କ ରଲିଫି ପଲାଣ୍ରୁି 
୧୦ହଜଲାର ଟଙ୍କଲା ପ୍ଦଲାନ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ପ୍ଶଲାସନ ପକ୍ଷରୁ �ମୁକଶଙ୍କ ସ�ସ୍ତ 
ଚକିତି୍ଲା ଖର୍୍ଗ ବହନ କରଲାଯବି ମବଲାଲ ିପ୍ତଶିରୁତ ିଦଆିଯଲାଇଛ।ି 

ତୁମଡୁବିନ୍ଧ, ୨୩ା୯ (େମେି)

ଟଲାୱଲାର ଅଛ;ି ମହମଲ ମନଟ୍ ୱକ୍ଗ ନଲାହ ିଁ। 
ମ�ଲାବଲାଇଲ କଣି ିଖଲାଲ ିମଖଳଳଲା ଭଳ ିବୟୁବହଲାର 
କରୁଛନ୍ତ ିକନ୍ଧ�ଲାଳ ଜଲି୍ଲା ତୁ�େୁବିନ୍ଧ ବ୍ଲକର ବହୁ 
ଗ୍ଲା�ର ମଲଲାକ�ଲାମନ। ଏହ ି ବ୍ଲକ ମବଲଘର 
ଥଲାନଲା ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ଆଦବିଲାସଠୀ ବହୁଳ ପଞ୍ଲାୟତ 
ମବଲଘର, ଗ�ୁଲା, ବଳିଲା�ଲାଲ, ଝରିପିଲାଣ ି ଏବଂ 
ଲଙ୍କଲାଗଡ଼଼ର ମଲଲାକ�ଲାନଙ୍କ ପଲାଇଁ ମଯଲାଗଲାମଯଲାଗ 
ସଲାତ ସପନ ପଲାଲଟଛି।ି ମବଲଘର ପଞ୍ଲାୟତମର 
ଅମନକ ଅନୁଷ୍ଲାନ ଯଥଲା- କୁଟଆି କନ୍ଧ ଉନ୍ନୟନ 
ସଂସ୍ଲା, ସଆିରପଏିଫ କୟୁଲାମ୍ପ, ଥଲାନଲା, ବନବଭିଲାଗ 
ମ�େକିଲାଲ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ 
ପ୍ଲାକୃତକି ମସୌନ୍ଦଯ୍ଗୟୁର କଲାଠ ବଙ୍ଗଳଲା 
ଅବସ୍ତି ଅଛ।ି ଅନୟୁପକ୍ଷମର 
କମରଲାନଲା ପଲାଇଁ ଅନ୍ ଲଲାଇନ୍  ପଲାଠ 

ପଢ଼ଲା ଚଲାଲୁଛ।ି ମତଣ ୁ ଏ ସବୁ ପଲାଇଁ ମ�ଲାବଲାଇଲ୍  
ମନଟ୍ ୱକ୍ଗ �ଳୁିଛ।ି ମତମବ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରଠୀ ୫ କ�ି ି
ପଲାହଲାଡ଼ ଚଢ ିଗମଲ ମନଟ୍ ୱକ୍ଗ ଟମିକ ପଲାଇଥଲାନ୍ତ।ି 
ଖରଲା ମହଉ କ ିବର୍ଗଲା ମହଉ ମସ ପଲାହଲାଡ଼ମର ବସ ି
ଦନି କଲାଟବିଲାକୁ ପେୁଛ ିଛଲାତଛଲାତ୍ରଠୀଙୁ୍କ। 

ଗ�ୁଲା, ଝରିପିଲାଣ ି ଓ ବଳିଲା�ଲାଲ ପଞ୍ଲାୟତର 
କୁଟଆି ଆଦବିଲାସଠୀ�ଲାମନ ମଯ ମକୌଣସ ି କଲା� 
ପଲାଇଁ ମବଲଘର ଉପମର ନଭି୍ଗର କରଥିଲାନ୍ତ।ି 
ବଭିନି୍ନ କଲା� ମନଇ ମବଲଘର ଆସଥିଲାନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ 
ମନଟୱକ୍ଗ ନ ଥିବଲା ମହତୁ କଲା� ନ ସଲାର ିନରିଲାଶ 
ମହଇ ଘରକୁ ମଫରଥିଲାନ୍ତ।ି ଶକି୍ଷଲାଥ୍ଗଠୀ�ଲାମନ 

କମଲଜ କ�ି୍ୱଲା ସ୍ଲୁର ନଲା� 
ମଲଖଲାଇବଲା 

ପଲାଇଁ ୩୫ ଦୂର ତୁ�େୁବିନ୍ଧକୁ ଆସଥିଲାନ୍ତ।ି ଗରବି 
ଆଦବିଲାସଠୀ ଶକି୍ଷଲାଥ୍ଗଠୀ�ଲାମନ, ମଯଉଁ�ଲାମନ ଓଳଏି 
ଖଲାଇମଲ ଆଉ ମଗଲାମଟ ଓଳ ି ଖଲାଇବଲାକୁ �ଳିବି 
କ ି ନଲାହ ିଁ ମବଲାଲ ି ଚନି୍ତଲା କରଥିଲାନ୍ତ;ି ମସ�ଲାମନ 
ମବଲଘରରୁ ତୁ�େୁବିନ୍ଧକୁ ଯବିଲା ଆସବିଲା ୬୦ 
ଟଙ୍କଲା ସଂଗ୍ହ କରବିଲା କ୍କର ମହଲାଇପମେ। 
ମନଟୱକ୍ଗ ସ�ସୟୁଲା ମଯଲାଗୁଁ ଗରୁୁତର ମରଲାଗଠୀ 
କମି୍ପଲା ଗଭ୍ଗବତଠୀଙୁ୍କ ମ � େିକ ଲା ଲ 
ମ ନ ବ ଲା ରୁ ଆ �୍ୱବୁ ଲ ଲା ନ୍ସ 
େ ଲା କ ି ମ ହ ଲା ଇ ନ ଥ ଲା ଏ । 

କୁଟଆି ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଲାର 
କ�୍ଗଚଲାରଠୀ�ଲାନଙୁ୍କ ମକୌଣସ ି

ଅନଲଲାଇନ କଲା� ପଲାଇଁ ୩୫ କ�ି ି
ଦୂର ତୁ�େୁବିନ୍ଧ ଆସବିଲାକୁ ପେୁଛ।ି ଏଠଲାମର 

ବଏିସ୍ ଏନ୍ ଏଲର ଏକ ଟଲାୱଲାର ବସଛି।ି କନୁି୍ତ 
ନଥିବଲା ଭଳ।ି ମସଥିରୁ ମକଯଣସ ି ମନଟ୍ ୱକ୍ଗ 
ଆସନୁ।ି ଫଳମର ଅଞ୍ଳର ମଲଲାକ ନଲାହ ିଁ ନଥିବଲା 
ଅସବୁଧିଲାର ସମ୍ଖୁିନ ମହଉଛନ୍ତ।ି 

କାଶୀନଗର, ୨୩ା୯ (େମେି)

ଗଜପତ ି ଜଲି୍ଲା କଲାଶଠୀନଗର ବ୍ଲକ ଓ 
ଏନ୍ ଏସରି ଚଲାରଠୀ�ଲାନଙୁ୍କ ଏଯଲାଏଁ ସଲାର �ଳି ି
ନଥିବଲା ଅଭମିଯଲାଗ ମହଲାଇଛ।ି ଏହଲାକୁ ମନଇ 
ପପିଲୁ୍ସ �େିଆି, ଗଜପତରି ଏକ ପ୍ତନିଧିି 
ଦଳ ସତୟୁଲାସତୟୁ ଜଲାଣବିଲା ପଲାଇଁ ଗରୁୁବଲାର 
ସ୍ଲାନଠୀୟ କୃର ି ସମ୍ପ୍ରସଲାରଣ ଅଧିକଲାରଠୀ (ଏଇଓ)
ଙ୍କ କଲାଯ୍ଗୟୁଲାଳୟକୁ ଯଲାଇଥିମଲ। ଆମଲଲାଚନଲା 
ଅବସରମର ଜଣଲାପଡ଼ଥିିଲଲା ମଯ, କଲାଶଠୀନଗର 
ବ୍ଲକ ଓ ଏନ୍ ଏସମିର ମ�ଲାଟ ୧୬ଜଣ ସ�ବଲାୟ 
ସ�ତି ି ସମ୍ପଲାଦକ ନମିୟଲାଜତି ମହଲାଇଛନ୍ତ।ି 
ପଞ୍ଲାୟତ ସ�ତି ିଅନ୍ତଗ୍ଗତ ଅଞ୍ଳମର ନମିୟଲାଜତି 
ମସମକ୍ଟଲାରଠୀ�ଲାମନ କଛି ି କଛି ି ସଲାର �ଗଲାଇ 

ଧଲାଯ୍ଗୟୁ �ଲୂୟୁମର ବକି୍ ି କରଥିିବଲା ମବମଳ 
ଏନଏସମିର ଥିବଲା ମସମକ୍ଟଲାରଠୀ ଏ ପଯ୍ଗୟୁନ୍ତ ସଲାର 
ବକି୍ ିଆରମ୍ କରନିଲାହଲାନ୍ତ।ି ସମ୍ପକୃ୍ତ ମସମକ୍ଟଲାରଠୀ 
ଆର୍ .ନବଠୀନ କୁ�ଲାର ଏ ସମ୍ପକ୍ଗମର ମଦଇଥିବଲା 
ସମଫଇ ଅନୁଯଲାୟଠୀ, ପ୍ଲାୟ ଏକ �ଲାସ ତମଳ 
୨୨୫ ଆବଶୟୁକତଲା ଥିବଲା ମବମଳ ୨୨୫ ବସ୍ତଲା 
କଲାହଲାକୁ କପିର ି ବକି୍ ି କରଲାଯବି, ମସ ସମ୍ପକ୍ଗମର 
ନଷି୍ପତ୍ ି ନଆିଯଲାଇ ନଥିବଲା ମଯଲାଗୁଁ ଆସଥିିବଲା 
୍କ ରଖଲା ଯଲାଇ ଗରୁୁବଲାର ପଣୁ ି ୪୫୦ ବସ୍ତଲା 
ସଲାର ସ�ତିମିର ପହଞ୍ଛି।ି ଶକୁ୍ବଲାର ଠଲାରୁ 
ସରକଲାରଙ୍କ ଦ୍ଲାରଲା ଧଲାଯ୍ଗୟୁ �ଲୂୟୁମର ଓ ପଏଣ୍ଟ 
ଅଫ ମସଲ୍ ଫ (ପସ୍ ) ମ�ସନି୍  �ହଲାୟତଲାମର 
ବକି୍ ି ଆରମ୍ ମହବ। ଗତବର୍ଗ ୧୪୦୦ ବସ୍ତଲା 
ସଲାର ବକି୍ ି କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ଏବର୍ଗ ମସତକି ି

ବଲା ତଲା’ ଠଲାରୁ ଅଧିକ ବକି୍ ି ମହଲାଇପଲାମର 
ମବଲାଲ ି ଗଣ�ଲାଧ୍ୟ�କୁ ଜଣଲାଇବଲା ସହ ସ�ତିରୁି 
ଟ୍ଲାକ୍ଟର ଓ ଧଲାନ ମ�ସନିକୁ ବୟୁକଗିତ କଲା� 
ଲଗଲାଉଥିବଲା ଅଭମିଯଲାଗକୁ  ୍ସ୍ୱଠୀକଲାର କରଛିନ୍ତ।ି 
ମକମତକ ଚଲାରଠୀ କହଛିନ୍ତ ି ସ�ବଲାୟ ସ�ତିରୁ 
ସଲାର �ଳୁି ନ ଥିବଲାରୁ ମସ�ଲାମନ ଆବଶୟୁକ 
ସଲାର କଳଲାବଜଲାରକୁ ଚଢଲା ଦରମର କଣିବିଲାକୁ 
ବଲାଧ୍ୟ ମହଉଛନ୍ତ।ି କଲାଶଠୀନଗର ରଇତ ସଂଘ 
ସଭଲାପତ ି ପ୍ଶଲାନ୍ତ 
�ଶି୍ର, ତରୁଟପିରୂ୍୍ଗ 
କୃରନିଠୀତରି ଏହଲା 
ପର�ିଲାଣର ସଲାର 
ରଆିତ ି �ଲୂୟୁମର ମଯଲାଗଲାଇ ମଦବଲାକୁ ଦଲାବ ି
ରଖିଛନ୍ତ।ି କୃର ିସମ୍ପ୍ରସଲାରଣ ଅଧିକଲାରଠୀ ଫିମରଲାଜ୍  

ଆରଲା କହଛିନ୍ତ ିମଯ, କଳଲାବଜଲାରମର ସଲାର ବକି୍ ି
ମହଉଥିବଲା ସଚୂନଲା ତଲାଙ୍କ ପଲାଖମର ନଥିଲଲା। 

ଏଣକି ି ତଦନ୍ତ ପମର ଆଇନ୍  ଅନୁଯଲାୟଠୀ ମସ 
କଲାଯ୍ଗୟୁକୁ ଗ୍ହଣ କରବିଲାକୁ ପଦମକ୍ଷପ ମନମବ।

ସମବାୟ ସମତିେୁି ସାେ ମଳୁିନ ି

କଳା ବଜାରରୁ
କଣିଛୁନ୍ ିଚାଷୀ

ସମାବାଇଲ ଟାୱାର ଅଛ;ି ସନଟ୍ ୱକ୍କ ନାହ ିଁ

ମେୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସନଇ ତତ୍ପରତା
୍ାରଳାସେମଣୁ୍,ି ୨୩ା୯ (େମେି): ଗଜପତ ିଜଲି୍ଲା ସଦର �ହକୁ�ଲା ପଲାରଳଲାମଖ�ଣୁ୍ ିସହରକୁ 
�ଖୁୟୁ�ନ୍ତଠୀ ନବଠୀନ ପଟ୍ଟନଲାୟକଙ୍କ ଗସ୍ତ ରହଛି।ି ଏ ମନଇ ପ୍ଶଲାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତଲା ପ୍କଲାଶ 
ପଲାଇଛ।ି ଆସନ୍ତଲା ଅମକ୍ଟଲାବର ୧ ତଲାରଖିମର �ଖୁୟୁ�ନ୍ତଠୀ ଆସମିବ ମବଲାଲ ି ମଯଉଁ ଆଭଲାସ 
�ଳିଛି ିତଲାହଲାକୁ ମନଇ ଜଲି୍ଲା ପ୍ଶଲାସନ ଓ ସ୍ଲାନଠୀୟ ମନତଲା�ଲାମନ ବଭିନି୍ନ କଲାଯ୍ଗୟୁର ବଲାର�୍ୱଲାର 
ତଦଲାରଖ କରବିଲା ଓ ଦଳଠୀୟ ମନତୃତ୍ୱକୁ ଏକଲାଠ ିକରବିଲାମର ବୟୁସ୍ ରହୁଛନ୍ତ।ି ମତମବ ବଶି୍ୱସ୍ 
ସତୂ୍ରରୁ ଖବର �ଳିଛି ିମଯ, ବହୁ ପ୍ତଠୀକ୍ଷତି ବଲାଇପଲାସ ରଲାସ୍ତଲା ନ�ି୍ଗଲାଣ କଲାଯ୍ଗୟୁ ଅତ ିତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ 
ମହବଲାକୁ ଯଲାଉଛ।ି ଏହ ି ନ�ି୍ଗଲାଣ କଲାଯ୍ଗୟୁର ଶଭୁ ମଦବଲା ପଲାଇଁ �ଖୁୟୁ�ନ୍ତଠୀ ପଲାରଳଲାମଖ�ଣୁ୍ ି
ଗସ୍ତମର ଆସଥୁିବଲା ସଚୂନଲା �ଳିଛି।ି ଏହ ି ବଲାଇପଲାସ ରଲାସ୍ତଲାର ସ�ଦୁଲାୟ ମଦୈଘୟୁ ୯ କ�ି।ି 
ଏହ ି ବଲାଇପଲାସ ନ�ି୍ଗଲାଣ ପଲାଇଁ ଗତ ବହୁ ଦନି ଧର ି ପଲାରଳଲାବଲାସଠୀଙ୍କ ଦଲାବ ି ରହଆିସଥିିଲଲା। 
ପଲାରଳଲାମଖ�ଣୁ୍ ିସହର ଉପକଣ୍ ଯଲାଜପରୁ ଗ୍ଲା�ଠଲାରୁ ଏହ ିବଲାଇପଲାସ ନ�ି୍ଗଲାଣ ରଲାସ୍ତଲା ଆରମ୍ 
ମହଲାଇ ମବତଲାଗେୁଲା ମଦଇ ଗମୁ୍ଲାନଲାଳ ନକିଟ ମଦଇ ପଲାରଳଲା ସହରର ଦକ୍ଷଣି ପଲାଶ୍ଶ୍ଗମର ସହର 
�ଧ୍ୟକୁ ସଂମଯଲାଗ ମହବ। ଏହ ି ବଲାଇପଲାସ ରଲାସ୍ତଲାଟ ି କଲାଯ୍ଗୟୁକଲାରଠୀ ମହମଲ ପଲାରଳଲାମଖ�ଣୁ୍ ି
ସହରମର ସ�ସ୍ତ ପ୍କଲାର ଟ୍ଲାଫିକ ସ�ସୟୁଲାର ସ�ଲାଧଲାନ ମହଲାଇପଲାରବି। ଗଜପତ ିଜଲି୍ଲାପଲାଳ 
ଲଙି୍ଗରଲାଜ ପଣ୍ଲା ଏହ ିବଲାଇପଲାସ ରଲାସ୍ତଲା ନ�ି୍ଗଲାଣ କଲାଯ୍ଗୟୁ ଆଗଲା�ଠୀ ୩/୪ �ଲାସ �ଧ୍ୟମର ମଶର 
କରବିଲା ପଲାଇଁ ଏଥି ପବୂ୍ଗରୁ ପଲାରଳଲାମଖ�ଣୁ୍ ି ପତୂ୍୍ଗ ବଭିଲାଗକୁ ନମିଦ୍୍ଗଶ ମଦଇଛନ୍ତ।ି �ଖୁୟୁ�ନ୍ତଠୀ 
ନବଠୀନ ପଟ୍ଟନଲାୟକ ଆଗଲା�ଠୀ ୧ ତଲାରଖିମର ଗଜପତ ିଜଲି୍ଲାମର ନୂତନ ବଜୁି ସ୍ୱଲାସ୍ୟୁ କଲୟୁଲାଣ 
ମଯଲାଜନଲାର ଶଭୁଲାରମ୍ କରବିଲା ଏକ ପ୍କଲାର ନଶି୍ତି ମହଲାଇଛ।ି ମସହ ିଦନି ହ ିଁ ପଲାରଳଲାମଖ�ଣୁ୍ ି
ସହରର ଏହ ିବହୁ ପ୍ତକି୍ଷତି ବଲାଇପଲାସ ରଲାସ୍ତଲାର ନ�ି୍ଗଲାଣ କଲାଯ୍ଗୟୁର ଶଭୁଲାରମ୍ କରମିବ।

ଜ.ି ଉଦୟଗରି,ି ୨୩ା୯ (େମେି)

ଜ.ି ଉଦୟଗରି ିଦୁଗ୍ଗଲାପଜୂଲା କ�ଟି ିତରଫରୁ ଆଜ ି
ପ୍ସୁ୍ତତରି ଶଭୁଲାରମ୍ ପବୂ୍ଗକ ଶଭୁଖଣୁ୍ଟ ି ସ୍ଲାପନ 
କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଜ.ି ଉଦୟଗରି ି ପ୍ସଦି୍ ଏବଂ 
ବହୁ ପରୂଲାତନ ପଜୂଲା �ଣ୍ପର ଦୁଗ୍ଗଲାପଜୂଲା ପବ୍ଗ 
�ହଲାଆେ�୍ୱରମର ପଲାଳନ ମହଲାଇ ଆସଥୁିବଲା 
ମବମଳ କମରଲାନଲା �ହଲା�ଲାରଠୀ କଲାରଣରୁ 
ଏମବ କଛି ି ବର୍ଗ ମହଲଲା ମକବଳ ରଠୀତନିଠୀତ ି
ସମ୍ପୂର୍୍ଗ ମହଲାଇ ଆସଥୁିବଲା ମବମଳ ଚଳତି ବର୍ଗ 
�ଧ୍ୟ କମରଲାନଲା କଟକଣଲା �ଧ୍ୟମର ନରିଲାେ�୍ୱର 
ପଲାଳନ କରବିଲା ପଲାଇଁ ପଜୂଲା କ�ଟି ିସ୍ରି କରଛି।ି 

ଆଜ ିଶଭୁଖଣୁ୍ଟ ିସ୍ଲାପନ ଅବସରମର ପଜୂଲା 
କ�ଟି ି ସଭଲାପତ ି କଲାଳୁଚରଣ ପଣ୍ଲା, ସମ୍ପଲାଦକ 
ଅରୁଣ କୁ�ଲାର ରେଗଂି, ବୟୁବସଲାୟଠୀ ସଂଘ 
ସଭଲାପତ ି �ମନଲାଜ �ହଲାପଲାତ୍ର, ମକଲାରଲାଧ୍ୟକ୍ଷ 

ସଞ୍ଜବ କୁ�ଲାର ସବୁୁଦ୍,ି କଲାଯ୍ଗୟୁକଲାରଣିଠୀ ସଭୟୁ 
ଚନ୍ଦନ ପଲାଣଗି୍ଲାହଠୀ, ମଦବଠୀ ପ୍ସଲାଦ, ଗଙ୍ଗ 
ପଲାତ୍ରଙ୍କ ସହତି କତ୍୍ଗଲା ରବନି କୁ�ଲାର ପଲାଢ଼ଠୀ, 

ପମୁରଲାହତି ସରୂ୍ର୍ଗୟୁ ନଲାରଲାୟଣ ଆଚଲାଯ୍ଗୟୁ, ସଧୁଲାଂଶ ୁ
ଆଚଲାଯ୍ଗୟୁ, ସଞ୍ଜୟ ଆଚଲାଯ୍ଗୟୁ ପ୍�ଖୁ ମଯଲାଗ 
ମଦଇଥିମଲ। 

ଦୁଗ୍କା୍ଜୂା ୍ାଇଁ ଶଭୁେଣୁ୍ ିସ୍ା୍ନ

ଆଇନ ସେବା ପ୍ାଧିକରଣ ତରଫରୁ େସଚତନତା ଶବିରି 
୍ାରଳାସେମଣୁ୍,ି ୨୩ା୯ (େମେି): କଟକ ସ୍ତି ଓଡ଼ଶିଲା ରଲାଜୟୁ ଆଇନ ମସବଲା ପ୍ଲାଧିକରଣ ଓ 
ଜଲି୍ଲାଜଜ୍  ତଥଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଲି୍ଲା ଆଇନ ମସବଲା ପ୍ଲାଧିକରଣ ସତୟୁପ୍ୟି �ଶି୍ରଙ୍କ ନମିଦ୍୍ଗଶକ୍ମ� ଗଜପତ ି
ଜଲି୍ଲା ଆଇନ ମସବଲା ପ୍ଲାଧିକରଣ ତରଫରୁ ମକଲାଭେି କଟକଣଲାକୁ �ଲାନ ିଏକ ଅନଲଲାଇନ୍ ସ୍ତରଠୀୟ 
ସମଚତନତଲା ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ମହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ଲାଜଜ୍  ମହ�ନ୍ତ ମସଠଠୀ, �ଖୁୟୁ ବଚିଲାର 
ବଭିଲାଗଠୀୟ ଅଧିକଲାରଠୀ �ଲାନସ ପଣ୍ଲା, ପ୍ଲାଧିକରଣ ସଚବି ମବୟୁଲା�ମକଶ ନଲାୟକ ମଯଲାଗ ମଦଇଥିମଲ। 
ଆରକ୍ଷଠୀ ଅଧିକଲାରଠୀ ଜୟରଲା� ଶତପଥଠୀ, ପୟୁଲାମନଲ ଲୟର ଓ ପଲାରଲା ଲଗିଲାଲ କ�୍ଗଠୀ ମଯଲାଗ 
ମଦଇଥିମଲ। ପ୍ଲାଧିକରଣର ସଚବି ଶ୍ରଠୀ ନଲାୟକ ମଯଲାଗ ମଦଇ ସଲାଇବର ଅପରଲାଧ ଓ ସଲା�ଲାଜକି 
ଗଣ�ଲାଧ୍ୟ�ମର ମହଉଥିବଲା ଠମକଇ କପିର ି ମରଲାକଲାଯଲାଇପଲାରବି ମସ ବରିୟମର ଆମଲଲାଚନଲା 
କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା।ଲା ସଲାଇବର ଅଭଜି୍ତଲା ଥିବଲା ଜଲି୍ଲା ପଲୁସି ଅଧଠୀନମର କଲାଯ୍ଗୟୁରତ କ�୍ଗଚଲାରଠୀ 
ପ୍ଶଲାନ୍ତ ପରଛିଲା ସଲା�ଲାଜକି ଗଣ�ଲାଧ୍ୟ�ର ଉପକଲାରତିଲା ଓ ଅପକଲାରତିଲା ବରିୟମର ବସୃି୍ତତ ଭଲାମବ 
ଉପସ୍ଲାପତି ଜନସଲାଧଲାରଣଙୁ୍କ ସମଚତନତଲା କରଲାଇଥିମଲ। ସଲାଧଲାରଣ ଜନସଲାଧଲାରଣ କପିର ି
ସଲାଇବଲାର ଅପରଲାଧ �ଲାନଙ୍କ ଠମକଇ ଠଲାରୁ ବଞ୍ତି ମହମବ ମସ ବରିୟମର ପଙୁ୍ଲାନୁପଙୁ୍ ଭଲାମବ 
ବୁଝଲାଇଥିମଲ। ଏହ ିସ�ମସ୍ତ କଲାଯ୍ଗୟୁକ୍�କୁ ପ୍ଲାଧିକରଣ କ�୍ଗଚଲାରଠୀ�ଲାମନ ପରଚିଲାଳନଲା କରଥିିମଲ। 

ଗଞ୍ାମସର ସମଗା ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି; ୧୦୨ ୟନୁଟି୍  େଂଗ୍ରହ

ଗଞ୍ାମ,୨୩।୯(େମେି): ଗଞ୍ଜଲା� ଏନ୍ ଏସ ି ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ବରପଲ୍ଠୀ 
ଗ୍ଲା�ମର ବରପଲ୍ଠୀ ୟଥୁ କ୍ଲବ ଓ ଗଂଜଲା� �ହଲାବଦିୟୁଲାଳୟର ପରୁଲାତନ 
ଛଲାତ୍ର ସଂସଦର �ଳିତି ଆନୁକୂଲୟୁମର ଏକ ମ�ଗଲା ରକ୍ତଦଲାନ ଶବିରି 
ଅନୁଷ୍ତି ମହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଏଥିମର �ଖୁୟୁ ଅତଥିି ଭଲାମବ ଅତରିକି୍ତ 
ଆରକ୍ଷଠୀ ଅଧିକ୍ଷଠୀକ ଠଲାକୁର ପ୍ସଲାଦ ପଲାତ୍ର ମଯଲାଗ ମଦଇ କଲାଯ୍ଗୟୁକ୍�ର 
ଶଭୁଲାରମ୍ କରଥିିମଲ। ଏହ ି ରକ୍ତଦଲାନ ଶବିରିମର ୧୦୨ ୟନୁଟି ରକ୍ତ 
ସଂଗ୍ହ ମହଲାଇଥିଲଲା। ଅ୍� ବଲାଟଲାଲୟିନ ଆସ ି୍ ଲାଣ୍ଟ କ�ଲାମେଣ୍ଟ 

ଅରୁଣ କୁ�ଲାର ପ୍ଧଲାନ, ଗଞ୍ଜଲା� �ହଲାବଦିୟୁଲାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
େ. ପ୍ବଠୀଣ କୁ�ଲାର ନନ୍ଦ, ରଲାଜନଠୀତ ିବଜି୍ଲାନ �ଖୁୟୁ ଅଧ୍ୟଲାପକ 
ଅ�ର ପ୍ସଲାଦ ବମିରଲାୟଠୀ, ଇତହିଲାସ ବଭିଲାଗର �ଖୁୟୁ ପ୍ଭଲାତଠୀ 
ତ୍ରପିଲାଠଠୀ, ଗଞ୍ଜଲା� ଥଲାନଲା ଅଧିକଲାରଠୀ ଶମୁଭନୁ୍ଦ କୁ�ଲାର ସଲାହୁ, 
ପବୂ୍ଗତନ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତଠୀ ବମିନଲାଦ କୁ�ଲାର ପଲାଢଠୀ, ଅତରିକି୍ତ 
ମଗଲାଷ୍ଠୀ ଶକି୍ଷଲା ଅଧିକଲାରଠୀ ବଜିୟ କୁ�ଲାର ମବମହରଲା, ରଲାଜୟୁ 
ଛଲାତ୍ର ସମ୍ପଲାଦକ ବଭୁିତ ିଭୂରଣ ସ୍ୱଲାଇଁ, ଗଞ୍ଜଲା� ଏନଏସ ିଛଲାତ୍ର 
ସଭଲାପତ ି ରଲାମକଶ ରଞ୍ଜନ ଦଲାସ, ପ୍ଶଲାନ୍ତ କୁ�ଲାର ପଲଲାଇ, 
ସଂଗ୍ଲା� ପଲଲାଇ, ପ୍ଭଲାତ କୁ�ଲାର ପଲଲାଇ, ପବୂ୍ଗତନ ଛଲାତ୍ର 
ସଂସଦ ସଭଲାପତ ି ବଲାଦଲ କୁ�ଲାର ପ୍ଧଲାନ, �ମହଶ କୁ�ଲାର 
ମଗୌଡ଼, ପବୂ୍ଗତନ କଲାଉନସଲିର ଦୁଗ୍ଗଲା�ଲାଧବ ପଲାଣଗି୍ଲାହଠୀ 

ପ୍�ଖୁ ମଯଲାଗ ମଦଇଥିମଲ। ପବୂ୍ଗତନ ଗଞ୍ଜଲା� �ହଲାବଦିୟୁଲାଳୟର 
ଛଲାତ୍ର ସଭଲାପତ ି ଶବିଲାନନ୍ଦ ପଲଲାଇ ଓ ଛଲାତ୍ରମନତଲା ଅକ୍ଷୟ ପ୍ଧଲାନଙ୍କ 
ମନତୃତ୍ୱମର ଏପର ିସଫଳତଲାକୁ ଅତରିକି୍ତ ଆରକ୍ଷଠୀ ଅଧିକ୍ଷଠୀକ ଠଲାକୁର 
ପ୍ସଲାଦ ପଲାତ୍ର ପ୍ଶଂସଲା କରଛିନ୍ତ।ି ଶମୁଭନୁ୍ଦ କୁ�ଲାର ପଲଲାଇ, ବଭୁିପ୍ସଲାଦ 
ତମରଇ, ସଲାଗର ତମରଇ, ଛଲାତ୍ର ମନତଲା ଚଦିଲାନନ୍ଦ ପ୍ଧଲାନ ଓ 
ବରପଲ୍ଠୀର ସ�ସ୍ତ ଗ୍ଲା�ବଲାସଠୀ ଓ �ହଲାବଦିୟୁଲାଳୟର ଏନସସି ିସ�ସ୍ତ 
ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରଠୀ ମଯଲାଗ ମଦଇ ସହମଯଲାଗ କରଥିିମଲ।

ଦାରଙି୍ଗବାଡ,ି୨୩ା୯(େମେି): ଦଲାରଙି୍ଗବଲାେ ି
ଠଲାରୁ ପତ୍ଗ�ଲାହଲା ପଯ୍ଗୟୁନ୍ତ ମହଲାଇଥିବଲା ପ୍ଧଲାନ�ନ୍ତଠୀ 
ଗ୍ଲା�ୟୁ ସଡ଼କ ମଯଲାଜନଲା ରଲାସ୍ତଲା ଅବସ୍ଲା ମଶଲାଚନଠୀୟ 
ମହଲାଇପଡ଼ଛି।ି ଏହ ି ରଲାସ୍ତଲା କେମର ବ୍ଲକ କଲାଯ୍ଗୟୁଳୟ 
ଅବସ୍ତି ରହଥିିବଲା ସହ ଗ୍ଠୀନବଲାେ ି ଓ ପତ୍ଗ�ଲାହଲା 
ପଞ୍ଲାୟତର ୧୦ ହଜଲାରରୁ ଊଦ୍୍ଶ୍ଗ ମଲଲାକ ଗ�ନଲାଗ�ନ 
ପଲାଇ ଁଏହ ିରଲାସ୍ତଲା ଉପମର ନଭି୍ଗର କରଥିଲାନ୍ତ।ି ମହମଲ 
ଉକ୍ତ ରଲାସ୍ତଲାର ଅବସ୍ଲା ନକହବିଲା ଭଲ। ଗ୍ଠୀନବଲାେ ି ଓ 
ପତ୍ଗ�ଲାହଲା ପଞ୍ଲାୟତର ମକୌଣସ ି ଗ୍ଲା�କୁ ଗମଲ ଏହ ି
ରଲାସ୍ତଲା ମଦଇ ଗଲାକୁଁ ଯବିଲାକୁ ପଡ଼ଥିଲାଏ। ମହମଲ ରଲାସ୍ତଲାର 
ମଯଉ ଁଭଳ ିଭଲାମବ ଖଲାଲଖ�ଲା ମହଲାଇଛ ିଚଲାଲକି ିଯବିଲା 

�ଧ୍ୟ ଅସମ୍ବ ମହଲାଇପଡ଼ଛି।ି ଏଭଳ ିକ ିଉକ୍ତ ରଲାସ୍ତଲାମର 
ପ୍ତୟୁକ ଦନି ମଛଲାଟବଡ଼ ଦୁଘ୍ଗଟଣଲା �ଧ୍ୟ ଘଟୁଥିବଲା 
ନଜରି ରହଥିିବଲା ମଦଖିବଲାକୁ �ଳିଛି।ି ମସହଭିଳ ି
ସକିପଲାଟଲା ରଲାସ୍ତଲା ଅତ ି ମଶଲାଚନଠୀୟ ମହଲାଇପଡ଼ଛି।ି 
ଏହ ି ରଲାସ୍ତଲାକୁ ମନଇ ଅମନକ ଥର ଅଭମିଯଲାଗ କର ି
ଆସଥୁିମଲ �ଧ୍ୟ ପ୍ଶଲାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହଲାର ମକୌଣସ ି
ସ�ଲାଧଲାନ ମହଉନଲାହ ିଁ। ଅଞ୍ଳବଲାସଠୀଙ୍କ ବଲାର�୍ୱଲାର 
ଅଭମିଯଲାଗ ସମତ୍୍ଶ ଆଜ ି ପଯ୍ଗୟୁନ୍ତ ରଲାସ୍ତଲା ଗେୁକିର 
�ରଲା�ତ ି କରଲାଯଲାଉନଲାହ ିଁ। ଯଦ ି ଯଥଲା ଶଠୀଘ୍ର ଉକ୍ତ 
ରଲାସ୍ତଲାର �ରଲା�ତ ି କରଲାନଯଲାଏ ତଲାହଲାମହମଲ 
ଅଞ୍ଳବଲାସଠୀ ଆମନ୍ଦଲାଳନ କରମିବ ମବଲାଲ ିକହଛିନ୍ତ।ି

ଦାରଙି୍ଗବାଡ଼-ି୍ତ୍କମାହା ରାସ୍ତା ସଶାଚନୀୟ

ଅସଟା ଧକ୍ାସର ବସ୍ ଚାଳକ ମତୃ
ଦଗି୍ହଣ୍,ି୨୩।୯(େମେି): ଦଗିପହଣ୍-ିଚକିଟି ି�ଖୁୟୁରଲାସ୍ତଲାର ବଲାଲମିଯଲାଡ଼ ିନକିଟମର ଗରୁୁବଲାର 
ମଭଲାରମର ଏକ ଯଲାତ୍ରଠୀବଲାହଠୀ ଅମଟଲା ଧକ୍ଲାମର �ଲା’ ଲକ୍ଷଠୀ ନଲା�କ ଘମରଲାଇ ବସ୍  ଚଲାଳକର �ତୁୃୟୁ 
ମହଲାଇଛ।ି �ତୃକ ଜଣକ ନୟଲାଗଡ଼଼ ଜଲି୍ଲା ସଦରଥଲାନଲା ମଦଉଳ ି ଗ୍ଲା�ର ସଧୁଲାକର ସଲାହୁ। ବସ୍  
ଚଲାଳକ ସଧୁଲାକର ଭୁବମନଶ୍ୱରରୁ ଭଲାୟଲା ଦଗିପହଣ୍ ିମଦଇ ଚକିଟି ିଆସଥୁିବଲା ଓଆର୨୫ବ-ି୧୦୦୧ 
ନ�୍ୱରର �ଲା’ ଲକ୍ଷଠୀ ନଲା�କ ଘମରଲାଇ ବସ୍ ମର ଦଠୀଘ୍ଗଦନି ଧର ିଚଲାଳକ ଭଲାମବ କଲା� କରୁଥିମଲ। 
ପ୍ତଦିନି ଭଳ ି ବୁଧବଲାର ରଲାତରୁି ବସ୍ ଟ ି ଭୁବମନଶ୍ୱରରୁ ଚକିଟି ି ଅଭ�ିମୁଖ ବଲାହଲାରଥିିଲଲା। 
ଦଗିପହଣ୍ମିର ସ�ସ୍ତ ଯଲାତ୍ରଠୀ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ଥିିବଲା ମବମଳ ଚକିଟି ିଯବିଲା ପଲାଇ ଁବସ୍ ମର ଅନୟୁ ମକୌଣସ ି
ଯଲାତ୍ରଠୀ ନଥିମଲ। ବଲାଲମିଯଲାଡ଼ ିନକିଟ ରଲାସ୍ତଲା ପଲାଶ୍ଶ୍ଗସ୍ ନଲାଳ ନକିଟମର ଚଲାଳକ ସଧୁଲାକର ବସ୍  ରଖି 
ମଶୌଚ ମହଉଥିମଲ। ମସଠଲାରୁ ମଫରବିଲା ପମର ବସ୍  ପଛପମଟ ଠଆି ମହଲାଇ ମରେସ୍  ପନୁି୍ଧଥିବଲା 
ସ�ୟମର ପଲାଟପରୁ ଥଲାନଲା ଅଧଠୀନ ଗଙ୍ଗଲାପରୁର କଛି ି ଶ୍ର�କିଙୁ୍କ ମନଇ ଚକିଟି ି ଯଲାଉଥିବଲା ଏକ 
ଅମଟଲା ଭଲାରସଲା�ୟୁ ହରଲାଇ ତଲାଙୁ୍କ ଧକ୍ଲା ମଦଇଥିଲଲା। ବସ୍  ଚଲାଳକ ଜଣକ ଉଭୟ ଅମଟଲା ଓ ବସ୍  
�ଧ୍ୟମର ଚଲାପମିହଲାଇ ମସଠଲାମର ହ ିଁ �ତୁୃୟୁବରଣ କରଥିିମଲ। ଅମଟଲାମର ବସଥିିବଲା ୪/୫ ଶ୍ର�କି 
ଆହତ ମହଲାଇଥିମଲ। ଆହତଙୁ୍କ ଦଗିପହଣ୍ ି ମଗଲାଷ୍ଠୀ ସ୍ୱଲାସ୍ୟୁମକନ୍ଦ୍ରମର ଭତ୍ବି କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 
ଖବରପଲାଇ ମକ. ନୂଆଗଲଁା ଥଲାନଲା ମପଲାଲସି ପହଞ୍ ି �ତୃମଦହକୁ ବୟୁବମଛେଦ ନ�ିମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପରୁ 
ବଡ଼େଲାକ୍ତରଖଲାନଲାକୁ ପଠଲାଇଥିମଲ। ବୟୁବମଛେଦ ପମର ପଲୁସି ପରବିଲାର ମଲଲାକଙୁ୍କ �ତୃମଦହ 
ହସ୍ତଲାନ୍ତର କରଛିନ୍ତ।ି ପଲୁସି �କଦ୍�ଲା ରୁଜୁ୍ କର ିବସ୍  ଏବଂ ଅମଟଲାକୁ ଜବତ କର ିତଦନ୍ତ ଚଳଲାଇଛ।ି
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ଦିନଥିଲା ଓଡ଼ଶିାରେ ଅନ୍ତର୍ାତୀୟ କ୍ୀଡ଼ା 
ପ୍ରତରି�ାଗତିା କହରିଲ କଟକ ବାେବାଟୀରେ 
ରକବଳ କ୍ରିକଟ ମ୍ାଚ୍ କୁ ବୁଝାଉଥିଲା। 

ଏରବ ରେହ ି ଧାୋ ପେବିର୍୍ନ ରହାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିା 
େେକାେଙ୍କ ରପ୍ରାତ୍ାହନରେ ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ ହକ,ି 
ରଦୌଡ଼କୁଦ, େଗ୍ ବୀ, ଫୁଟବଲ, ଲନ୍  ରଟନେି ଓ କଟକରେ 
ରଟବଲ ରଟନେିେ ଅନ୍ତର୍ାତୀୟ ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟ ଆରୟାରତି 
ରହାଇ�ାଇଛ।ି ଭୁବରନଶ୍ୱେକୁ ଏରବ କ୍ୀଡ଼ାେ ୋରଧାନୀ 
କୁହା�ାଉଥିଲାରବରଳ ଚଳତିବର୍ ରୁନୟିେ ବଶି୍ୱକପ୍  ହକ ି
ଆରୟାରନ କେବି ରବାଲ ି ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 
ର�ାରଣା କେଛିନ୍ତ।ି ଏହ ି ର�ାରଣା େହ ଓଡ଼ଶିାରେ 
ଅନ୍ତର୍ାତୀୟ କ୍ୀଡ଼ା ଆରୟାରନରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍୍ଣିମ 
ଅଧ୍ାୟ ର�ାଡ ି ରହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହ ି ଅବେେରେ ଓଡ଼ଶିାରେ 
ଏ�ାଏ ଆରୟାରତି ରହାଇଥିବା ଅନ୍ତରା୍ତୀୟ ହକ ି ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟ 
େମ୍ପକ୍ରେ େଂରଷେପ େଚୂନା ପ୍ରଦାନ କୋ�ାଉଛ।ି

ଚାମ୍ ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫପି-୨୦୧୪ 
ୋରଧାନୀ ଭୁବରନଶ୍ୱେେ ରକନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ନମି୍ଣିତ ରହାଇଛ ି
କଳଙି୍ଗ ଷ୍ାଡୟିମ୍ । ଏହ ି ଷ୍ାଡୟିମ୍ ରେ ଅତ୍ାଧନୁକି ହକ ି
କରମ୍ପଲ୍କ୍ସେ ନମି୍ାଣ ଓ ଇଣ୍ଆିନ୍  ହକ ିଲଗି୍ େ େଫଳ ଆରୟାରନ 
ପରେ ପ୍ରଥମଥେ ଏକ ଅନ୍ତରା୍ତୀୟ ହକ ି ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟ ଆରୟାରନ 
କେବିାେ ଅଧିକାେ ହାେଲ କେଥିିଲା। ଏଥିଲାଗ ି ଷ୍ାଡୟିମ୍ େ 
ଆଧନୁକିୀକେଣ କୋ�ବିା ପରେ ୨୦୧୪ ଡରିେମ୍ବେ ୬େୁ ୧୪ 
ତାେଖି�ାଏ େମ୍ାନରନକ ଚାମ୍ପଅିନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହକ ି େଫଳତାେ େହ 
ଆରୟାରତି ରହାଇଥିଲା। ଚାମ୍ପଅିନ୍ସ ଟ୍ରଫିେ ଏହା ଥିଲା ୩୫ତମ 
େଂସ୍କେଣ। ଆରୟାରକ ଭାେତ େରମତ ବଶି୍ୱେ ରରେଷ୍ଠ ୮ଟ ି
ରଦଶକୁ ରନଇ ଆରୟାରତି ଏହ ି ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟେ ଫାଇନାଲରେ 
ପାକସି୍ାନକୁ ୨-୦ ରଗାଲରେ ହୋଇ ରମ୍ାନୀ ୧୦ମ ଥେ ଲାଗ ି
ଟାଇଟଲ ବରିୟୀ ରହାଇଥିଲା। ଏହ ି ରଦଶେ ରମାେସି୍  ଫୁରସ୍୍ 
ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟେ ରରେଷ୍ଠ ରଖଳାଳ ି ବରିବଚତି ରହାଇଥିରଲ। ୫ରଣ 
ରଖଳାଳ ି ୪ଟ ିରଲଖାଏଁ ରଗାଲ ରସ୍କାେ କେଥିିରଲ।
 ଏଥିରେ ଭାଗ ରନଇଥିବା ୮ଟ ି

ଦଳକୁ ଦୁଇଟ ି ଗରୁପ୍ ରେ ଭାଗ 
କୋ�ାଇଥିଲା। ଲଗି୍  

ପ�୍୍ାୟରେ ୋଉଣ୍ େବନି୍  

ଲଗି୍  ମ୍ାଚ୍  ପରେ କ୍ାଟ୍େ ଫାଇନାଲରେ 
ରକଉଁ ଦଳ କାହା େହ ରଖଳବି ତାହା 
ସ୍ଥେି ରହାଇଥିଲା। ଭାେତୀୟ ଦଳ 
ରନଦେଲାଣ୍୍ େକୁ ୩-୨ରେ ହୋଇ 
ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନତି ଦଳ ଭାରବ 
କ୍ାଟ୍େ ଫାଇନାଲ ରଖଳବିାକୁ 
ର�ାଗ୍ତା ଅର୍ନ କେଥିିଲା। 
କ୍ାଟ୍େ ଫାଇନାଲରେ ଭାେତ 
୪-୨ ରଗାଲରେ ରବଲରୟିମକୁ 
ହୋଇ ରେମଫିାଇନାଲରେ 
ପାେମ୍ପେକି ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦୀ 
ପାକସି୍ାନକୁ ରଭଟବିାକୁ 
ର�ାଗ୍ତା ଅର୍ନ କେଥିିଲା। 
ଏହ ି ମ୍ାଚ୍  ରଦଖିବାକୁ 
ଷ୍ାଡୟିମ୍ ରେ ଭେପେୁ ଦଶ୍କ 
ଉପସ୍ଥତି େରର୍ବେ ଭାେତ ୩-୪ 
ରଗାଲରେ ପାକସି୍ାନଠାେୁ 

ହାେ�ିାଇଥିଲା। ମ୍ାଚ୍  
ରତିବିା ପରେ ପାକସି୍ାନୀ ରଖଳାଳଙି୍କ ଅରଶାଭନୀୟ 
ବ୍ବହାେ େମସ୍ଙୁ୍କ ଷେବୁ୍ଧ କେଥିିଲା। ଅନ୍ତର୍ାତୀୟ ହକ ି
ମହାେଂ� ମଧ୍ ଏହାକୁ ନନି୍ା କେଥିିଲା। ଏହା ପରେ 
ଫାଇନାଲରେ ପାକସି୍ାନ ପୋରତି ରହାଇଥିଲା। 
ତୃତୀୟସ୍ଥାନ ଲାଗ ି ମ୍ାଚ୍ ରେ ମଧ୍ ଭାେତ ୧-୨ 
ରଗାଲରେ ଅର୍ରେଲଆିଠାେୁ ହାେ�ିାଇଥିଲା।

ହକ ପି ୱାର୍ଲ୍ଡ ର ପିଗ୍  (୨୦୧୭)
ଚାମ୍ପଅିନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆରୟାରନେ ୩ ବର୍ ପରେ 

ପେୁୁର ଏଫ୍ ଆଇଏଚ୍  ହକ ି ୱାଲ୍ଲ୍ ଲଗି୍ େ 
ତୃତୀୟ େଂସ୍କେଣେ ଫାଇନାଲ ବା 

ଚୂଡାନ୍ତ ପ�୍୍ାୟ 
କଳଙି୍ଗ ଷ୍ାଡୟିମ୍ ରେ 

୨୦୧୭ ଡେିମ୍ବେ ୧େୁ ୧୦ ତାେଖି 
�ାଏ ଅନୁଷ୍ଠତି ରହାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 
ର�ାଗ୍ତା ଅର୍ନ କେଥିିବା ଭାେତ 
େରମତ ୮ଟ ି ରଦଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 

କେଥିିରଲ। ଏହ ି ରଦଶ ଗଡୁକି ରହରଲ ଅର୍ରେଲଆି, ଆରର୍ଣ୍ଟନିା, 
ରମ୍ାନୀ, ରବଲରୟିମ, ରପେନ୍ , ରନଦେଲାଣ୍େ, ଇଂଲଣ୍ ଓ ଭାେତ। 
ଏଥିରେ ଆରୟାରକ ରଦଶ ଭାେତ ଭଲ ପ୍ରଦଶ୍ନ କେ ି ତୃତୀୟ 
ସ୍ଥାନ ଅଧିକାେ କେଥିିଲା। ଭାେତ ୨-୧ ରଗାଲରେ ରମ୍ାନୀକୁ 
ପୋସ୍ କେ ି କଳଙି୍ଗ ଷ୍ାଡୟିମ୍ ରେ ପ୍ରଥମଥେ ରପାଡୟିମ୍  ଫିନଶି 
କେଥିିଲା। ଫାଇନାଲରେ ଅର୍ରେଲଆି ୨-୧ ରଗାଲରେ ଅଲମି୍ପକି୍  
ଚାମ୍ପଅିନ୍  ଆରର୍ଣ୍ଟନିାକୁ ପୋସ୍ କେ ିଦ୍ୱତିୀୟ ଟାଇଟଲ ରତିଥିିଲା। 
ରମ୍ାନୀେ ମ୍ାଟ୍ସ ଗ୍ରାମବୁଶ୍ଚଙୁ୍କ ରପଲେୟେ ଅଫ୍  ଦ ି ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟ ଓ 
ରବଲରୟିମେ ଲଏକ୍  ଲୁଏପାଟ୍ଙୁ୍କ ଟପ୍  ରସ୍କାେେ ବରିବଚତି 
କୋ�ାଇଥିଲା।

ପରୁୁଷ ହକ ପି ବ ପିଶ୍ୱକପ୍  (୨୦୧୮)
୨୦୧୮ରେ ହକେି େବ୍ରରେଷ୍ଠ ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟ ହକ ିବଶି୍ୱକପ୍ େ ୧୪ତମ 
େଂସ୍କେଣ ନରଭମ୍ବେ ୨୮େୁ ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ଡରିେମ୍ବେ ୧୬ରେ 
ରଶର ରହାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୫ଟ ି ମହାରଦଶେ ୧୬ଟ ି ଦଳ 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେଥିିରଲ। ରନଦୋଲାଣ୍୍ େକୁ ହୋଇ ରବଲରୟିମ 
ପ୍ରଥମଥେ ଚାମ୍ପଅିନ୍  ରହାଇଥିଲା। ଅର୍ରେଲଆି ତୃତୀୟସ୍ଥାନ ଅଧିକାେ 
କେଥିିଲା। କ୍ାଟ୍େ ଫାଇନାଲରେ ରନଦାଲାଣ୍୍ େଠାେ ହାେ ିଭାେତ 

ପଦକ ରଦୌଡକୁ �ାଇ ପାେ ିନଥିଲା। ଏହ ିଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟରେ ରମାଟ 
୩୬ଟ ି ମ୍ାଚ୍  ଆରୟାରତି ରହାଇଥିଲା। ରବଲରୟିମେ ଆଥ୍େ 
ଭାନ ରଡାରେନ୍  ରରେଷ୍ଠ ରଖଳାଳ,ି ରବଲରୟିମେ ଆରଲକ୍ ରାଣ୍େ 
ରହଣ୍ଡକି୍ସ ଓ ଅର୍ରେଲଆିେ ରବଲେକ ରଗାଭେ୍ ୭ଟ ି ରଲଖାଏଁ 
ରଗାଲ ରସ୍କାେ କେ ି ଟପ୍  ରସ୍କାେେ ବରିବଚତି ରହାଇଥିରଲ।

ଏହ ି ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟ ପରେ ଅନ୍ତରା୍ତୀୟ ସ୍େରେ ଭାେତେ 
ରବଶ୍  େନୁାମ ବଢ଼଼ଥିିଲା। ବଶି୍ୱରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ଏକ 
ରରେଷ୍ଠ ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟ ଭାରବ ବରିବଚନା କୋ�ାଇଥିଲା।

ପରୁୁଷ ହକ ପି ସ ପିର ପିଜ୍  ଫାଇନାର୍ସ (୨୦୧୯)
ଏଫ୍ ଆଇଏଚ୍ େ ଅନ୍ତମ ହକ ି ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟ ପେୁୁର ହକ ି େେିଜି୍  
ଫାଇନାଲ୍ସେ ରଗାଟଏି ୋଉଣ୍ ମକୁାବଲିା ରୁନ୍  ୬େୁ ୧୬ ତାେଖି 
�ାଏ ଅନୁଷ୍ଠତି ରହାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୮ଟ ି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କ େ ି ଥି ର ଲ । ରଗାଟଏି ଗରୁପ୍ ରେ ଭାେତ 

ଶୀର୍ସ୍ଥାନ ଅଧିକାେ କେବିା 
େହ ଚାମ୍ପଅିନ୍  ରହାଇଥିଲା। 
ଏହ ି ପ�୍୍ାୟେ 
ର େ ମ ି ଫ ା ଇ ନ ା ଲ ର େ 

ଭାେତ ୭-୨ ରଗାଲରେ ରାପାନକୁ ହୋଇଥିଲା। ଫାଇନାଲରେ 
ଦଷେଣି ଆଫି୍କାକୁ ୪-୨ ରଗାଲରେ ହୋଇ ଭାେତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ 
ଅଧିକାେ କେଥିିଲା। ଚାମ୍ପଅିନ୍  ଭାେତ ଓ େନେ୍ ଅପ୍  ଦଷେଣି 
ଆଫି୍କା ଅଲମି୍ପକି୍ସ କ୍ାଲଫିାୟେ୍କୁ ର�ାଗ୍ତା ଅର୍ନ କେଥିିରଲ।

ଅରପିମ୍ ପିକ୍  କ୍ାରପିଫାୟସ୍ଡ (୨୦୧୯)
ଉଭୟ ପେୁୁର ଓ ମହଳିା ବଭିାଗରେ ଅଲମି୍ପକି୍  ହକ ି
କ୍ାଲଫିାୟେ୍େ ୩ଟ ି ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟ ମଧ୍େୁ ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ 
ରଗାଟଏି ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟ ନରଭମ୍ବେ ୧ ଓ ୨ ତାେଖିରେ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ରହାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଭାେତ ଉଭୟ ମ୍ାଚ୍ ରେ ବରିୟୀ 
ରହାଇ ରଟାକଓି ଅଲମି୍ପକି୍ସକୁ ର�ାଗ୍ତା ଅର୍ନ କେଥିିଲା।

ଏଫ୍ ଆଇଏଚ୍  ପ୍ା ର ପିଗ୍  (୨୦୨୦)
ଏଫ୍ ଆଇଏଚ୍ େ ଅନ୍ତମ ରରେଷ୍ଠ ହକ ି ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟ ରହଉଛ ି
ରପ୍ରା-ଲଗି୍ । ଏହ ି ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟେ ୩ଟ ି ୋଉଣ୍ ମକୁାବଲିା 
କଳଙି୍ଗ ଷ୍ାଡୟିମ୍ ରେ ଅନୁଷ୍ଠତି ରହାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମକୁାବଲିା 
ଭାେତ ଓ ରନଦେଲାଣ୍ ମଧ୍ରେ ୨୦୨୦ ରାନୁଆେୀ ୧୮ 
ଓ ୧୯ ତାେଖିରେ ରଖଳା�ାଇଥିଲା। ଏହାମଧ୍େୁ ପ୍ରଥମ 
ମ୍ାଚ୍ ରେ ଭାେତ ୫-୨ ରଗାଲରେ ବରିୟୀ ରହାଇଥିଲାରବରଳ 
ଦ୍ୱତିୀୟ ମ୍ାଚ୍ କୁ ୩-୩ ରଗାଲରେ ଡ୍ର େଖିଥିଲା।

ରେହପିେ ିରବଲରୟିମ େହ ଦ୍ୱତିୀୟ ପ�୍୍ାୟ ମ୍ାଚ୍  ୨୦୨୦ 
ରଫବୃଆେୀ ୮ ଓ ୯ରେ ରଖଳା�ାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚ୍ ରେ 
ଭାେତ ୨-୧ ରଗାଲରେ ବରିୟୀ ରହାଇଥିଲାରବରଳ ଦ୍ୱତିୀୟ 
ମ୍ାଚ୍ କୁ ରବଲରୟିମ ୩-୨ ରଗାଲରେ ରତିଥିିଲା। ଅର୍ରେଲଆି 
େହ ତୃତୀୟ ପ�୍୍ାୟ ମକୁାବଲିା ରଫବୃଆେୀ ୨୨ ଓ ୨୩ରେ 
ରଖଳା�ାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚ୍ କୁ ଅର୍ରେଲଆି ୪-୩ ରଗାଲରେ 
ରତିଥିିଲାରବରଳ ଦ୍ୱତିୀୟ ମ୍ାଚ୍  ୨-୨ ରଗାଲରେ ଡ୍ର େହଥିିଲା।

ହକ ପି ବ ପିଶ୍ୱକପ୍  (୨୦୨୧ ଓ ୨୦୨୩)
ଏହା ପରେ ଚଳତିବର୍ ନରଭମ୍ବେ ୨୮େୁ ଡରିେମ୍ବେ ୫ ତାେଖି 
�ାଏ ରୁନଅିେ ହକ ି ବଶି୍ୱକପ୍  ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠତି ରହବ। ଏହା 
ପବ୍ୂେୁ ୨୦୨୩ରେ ଦ୍ୱତିୀୟଥେ ପେୁୁର ହକ ିବଶି୍ୱକପ୍  ଆରୟାରନ 
କେବିାକୁ ଅଧିକାେ ପାଇଛ।ି ଏହ ି େବୁ ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟ ଆରୟାରତି 
ରହବା ଫଳରେ ଓଡ଼ଶିା ଅନ୍ତର୍ାତୀୟ ହକ ି ଆରୟାରନେ ହବ୍  
ପାଲଟଛି।ି

ଶ ପିଖର ଧାୱନ (୨୦୧୬ରୁ ୨୦୨୧)
ଆଗାମୀ ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  ଲାଗ ି ନକିଟରେ ର�ାରଣା କୋ�ାଇଥିବା 

ଭାେତୀୟ ଦଳେୁ ଅଭଜି୍ଞ ଓପନର୍  ଶଖିେ ଧାୱନଙୁ୍କ ସ୍ଥାନ ମଳି ିନ ଥିରଲ ମଧ୍ 
ରେ କ୍ମାଗତ ଭାରବ ଆଇପଏିଲ୍ ରେ ସ୍ଥେି ପ୍ରଦଶ୍ନ କେଆିେଛୁନ୍ତ।ି ଗତ କଛି ି

ବର୍ ଧେ ି �ଦ ି ଆଇପଏିଲ୍ ରେ କ୍ମାଗତ ଭଲ ରଖଳୁଥିବା ବ୍ାଟ୍ସମ୍ାନଙ୍କ 
ଉପରେ ନରେ ପକାଇବା ରତରବ ଧାୱନ ଏହ ି ତାଲକିାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇରବ। 

ଦଲି୍ୀ କ୍ାପଟିାଲ୍ସ ପଷେେୁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କେୁଥିବା ଧାୱନ କ୍ମାଗତ ୬ଟ ି
େଂସ୍କେଣରେ ୪୦୦େୁ ଊର୍ବେ୍ େନ୍  େଂଗ୍ରହ କେଛିନ୍ତ।ି ବୁଧବାେ େନ୍ ୋଇରେ ୍ ହାଇଦୋବାଦ୍  ବପିଷେ 
ମ୍ାଚରେ ରେ ୪୨ େନ ଇନଂିେ ଅବେେରେ ଚଳତି େଂସ୍କେଣରେ ୪୦୦ େନ୍  ଅତକି୍ମ କେଛିନ୍ତ।ି ଏଥିପବୂ୍େୁ ରେ 

୨୦୧୬ରେ ୫୦୧ େନ୍ , ୨୦୧୭ରେ ୪୭୯ େନ, ୨୦୧୮ରେ ୪୮୭ େନ, ୨୦୧୯ରେ ୫୨୧ ଓ ୨୦୨୦ରେ ୬୧୮ େନ୍  
ତାଙ୍କ ବ୍ାଟ୍ େୁ େଂଗହୃତି ରହାଇଛ।ି

ସପୁରଶ ରାଇନା (୨୦୦୮ରୁ ୨୦୧୪)
େରୁେଶ ୋଇନା ଆଇପଏିଲ୍ ରେ କ୍ମାଗତ ୬ କମି୍ବା ଏହାଠାେୁ ଅଧିକ େରିନରେ ୪୦୦େୁ ଊର୍ବେ୍ େନ୍  
େଂଗ୍ରହକାେୀ ବ୍ାଟ୍ସମ୍ାନ ତାଲକିାେ ୨ୟ ସ୍ଥାନରେ େହଛିନ୍ତ।ି ରଚନ୍ନଇ େପୁର୍  କଙ୍ି୍ଗ େ (େଏିସ୍ ରକ)େ ଏହ ି

ତାେକା ବାମହାତୀ ବ୍ାଟ୍ସମ୍ାନ କ୍ାେୟିେରେ ୭ଥେ ଏହ ିେଫଳତା ପାଇଛନ୍ତ।ି ଆଇପଏିଲ୍ େ ଉଦ୍ �ାଟନୀ 
େଂସ୍କେଣ ୨୦୦୮େୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି୨୦୧୪ ପ�୍୍ନ୍ତ ରେ କ୍ମାଗତ ଭାରବ ୪୦୦ ପଲେସ୍  େନ୍  େଂଗ୍ରହ କେଥିିରଲ। 

ୋଇନା ୨୦୦୮ରେ ୪୨୧, ୨୦୦୯ରେ ୪୩୪, ୨୦୧୦ରେ ୫୨୦, ୨୦୧୧ରେ ୪୩୮, ୨୦୧୨ରେ ୪୪୧, 
୨୦୧୩ରେ ୫୪୮, ୨୦୧୪ରେ ୫୨୩ େନ େଂଗ୍ରହ କେ ିଚମତ୍ାେ ଫମ୍ରେ େହଥିିରଲ।

ପେଭପିଡ୍  ୱାର୍୍ଡର (୨୦୧୩ରୁ ୨୦୨୦)
ଅର୍ରେଲଆିେ ଦୁର୍୍ର୍ ଓପନଂି ବ୍ାଟ୍ସମ୍ାନ ରଡଭଡି୍  ୱାର୍୍େ ମଧ୍ ତାଙ୍କ ଆଇପଏିଲ୍  କ୍ାେୟିେରେ ଲଗାତେ ସ୍ଥେି ପ୍ରଦଶ୍ନ 

କେଆିେଛିନ୍ତ।ି େନ୍ ୋଇରେ୍ ହାଇଦୋବାଦ୍  ପଷେେୁ ରଖଳୁଥିବା ୱାର୍୍େ ମଧ୍ କ୍ମାଗତ ୭ଟ ିେରିନରେ ୪୦୦େୁ ଊର୍ବେ୍ େନ୍  
େଂଗ୍ରହ କେଛିନ୍ତ।ି ରେ ପ୍ରଥରମ ୨୦୧୩ରେ ଏହ ିମାଇଲଖଣୁ୍ଟ ପେଶ୍ କେଥିିରଲ। ଏହ ିେରିନରେ ରେ ୪୧୦ େନ କେଥିିରଲ। 
ଏହାପରେ ୨୦୧୪ରେ ୫୨୮, ୨୦୧୫ରେ ୫୬୨, ୨୦୧୬ରେ ୮୪୮, ୨୦୧୭ରେ ୬୪୧, ୨୦୧୮ରେ ୬୯୨ ଓ 

୨୦୨୦ରେ ୫୪୮ େନ କେଥିିରଲ। 

୨୦୦୮େୁ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥିବା ବଶି୍ୱେ 
େବୁଠାେୁ ବ୍ୟବହୁଳ ଟ-ି୨୦ 
କ୍ରିକଟ୍  ପ୍ରତରି�ାଗତିା ଇଣ୍ଆିନ୍  

ପ୍ରମିୟିେ ଲଗି୍  (ଆଇପଏିଲ୍ ) ଇତମିଧ୍ରେ 
୧୪ତମ େଂସ୍କେଣ ରାେ ି େହଛି।ି କରୋନା 
ମହାମାେୀ ଲାଗ ି ଗତ ରମ ମାେରେ ଅଧାେୁ 
ସ୍ଥଗତି େହଥିିବା ୧୪ତମ େଂସ୍କେଣ ବଳକା 
ମ୍ାଚ୍  ବର୍୍ମାନ ୟଏୁଇରେ ରଖଳା�ାଉଛ।ି 
ଆଇପଏିଲ୍  ବଶି୍ୱେ େବୁଠାେୁ କଠନି୍  ଓ 
ରୋମାଞ୍ଚକ ଟ-ି୨୦ ଲଗି୍  ମଧ୍େୁ ରଗାଟଏି 
ପେଗିଣତି ହୁଏ। ବଶି୍ୱସ୍େୀୟ ବ୍ାଟ୍ସମ୍ାନଙ୍କ 
ଲାଗ ି ଆଇପଏିଲ୍ ରେ କ୍ମାଗତ େନ୍  େଂଗ୍ରହ 
କେବିା ରେରତଟା େହର ରହାଇ ନ ଥାଏ। 
ପ୍ରତ ି େଂସ୍କେଣରେ େବ୍ାଧିକ େନ୍  େଂଗ୍ରହ 
କେଥିିବା ବ୍ାଟ୍ସମ୍ାନଙୁ୍କ ‘ଅରେଞ୍ଜ କ୍ାପ୍ ’ 
ପ୍ରଦାନ କୋ�ାଇଥାଏ। ରେକଡ ୍ ଉପରେ 
ନରେ ପକାଇରଲ ରଗାଟଏି େରିନରେ 
େବ୍ାଧିକ େନ୍  େୟାଲ୍  ଚ୍ାରଲଞ୍ଜେ ୍

ଅଧିନାୟକ ବେିାଟ ରକାହଲ ି େଂଗ୍ରହ 
କେଛିନ୍ତ।ି ୨୦୧୬ େରିନରେ ରେ 
ଦମ୍ ଦାେ ପ୍ରଦଶନ୍ କେ ି୯୭୩ େନ 
ନରି ନାମରେ ଲପିବିର୍ କେଥିିରଲ। 
ଆଇପଏିଲ୍  ରଖଳୁଥିବା ପ୍ରରତ୍କ 
ବ୍ାଟ୍ସମ୍ାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ େହଥିାଏ 
ଅରେଞ୍ଜ କ୍ାପ୍  ରତିବିା। କନୁି୍ତ 
ଏହ ି ପ୍ରତରି�ାଗତିାରେ ବଶି୍ୱସ୍େୀୟ 
ବ୍ାଟ୍ସମ୍ାନ ରଖଳୁଥିବାେୁ 
େରିନରେ େବ୍ାଧିକ େନ୍  େଂଗ୍ରହ 
କେବିା େମ୍ଭବପେ ରହାଇପାେ ି ନ 
ଥାଏ। କନୁି୍ତ ଏମତି ି କଛି ି ବ୍ାଟ୍ସମ୍ାନ 
େହଛିନ୍ତ ି ର�ଉଁମାରନ କ୍ମାଗତ ୬ଟ ି
େଂସ୍କେଣରେ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦଶ୍ନ କେ ି
୪୦୦େୁ ଊର୍ବେ୍ େନ୍  େଂଗ୍ରହ କେବିାରେ 
େମଥ୍ ରହାଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ି େଫଳତା 
ପାଇଥିବା ୩ ବ୍ାଟ୍ସମ୍ାନଙ୍କ 
ଉପରେ ନରେ ପକାଇବା।

ହକ ପି ଟୁର୍୍ଡାପେଣ୍ଟହକ ପି ଟୁର୍୍ଡାପେଣ୍ଟ

ଶକୁ୍ରବାର, ୨୪ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧1414

୪୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଡ ରନ୍ 
୬ ସ ପିଜନପର

ଓଡ଼ପିଶାପର ଓଡ଼ପିଶାପର 
ଅନ୍ତଜ୍ଡାତୀୟ ଅନ୍ତଜ୍ଡାତୀୟ 
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ପ�ୋଷକତତ୍ତ୍ବ ତୋଲକିୋପେ ଭଟିୋମନି୍ ‘ଏ’ଠୋେୁ 
ଭଟିୋମନି୍ ‘ଇ’ �ର୍ଯ୍ୟନ୍ତ େହଛି।ି କନୁି୍ତ 
ସତ୍ବୋସ୍୍ୟବଜି୍ୋନୀମୋପନ ଭଟିୋମନି୍ ‘ଏଫ୍’େ 

ମଧ୍ୟ ଆବଷି୍ୋେ କେଛିନ୍ତ,ି ରୋହୋକ ି ଖୋଦ୍ୟପେ ଥÒବୋ 
ଦୁଇପ୍ରକୋେ ସତ୍ବୋସ୍୍ୟପ୍ରଦ ଏସଡି୍ େୁ ତଆିେ।ି ପସହ ିଦୁଇଟ ି
ଏସଡି୍ ପହଉଛ ି – ଆଲ୍ ଫୋ ଲୋଇପନୋପଲନକି୍ ଏସଡି୍ 

(ଏଏଲ୍ଏ) ଓ ଲୋଇପନୋପଲନକି୍ ଏସଡି୍ (ଏଲ୍ଏ)। 
‘ଏଏଲ୍ଏ’  ‘ଓପମଗୋ ୩’ �୍ୟୋମଲିେୁି ଆସଥିÒବୋପବପେ 

‘ଏଲ୍ଏ’ ‘ଓପମଗୋ ୬’େୁ ଆସଛି।ି ଏହ ିଦୁଇଟେି ମଖୁ୍ୟ ଉତ୍ସ ପହଉଛ ିପଭଜପିଟବୁଲ୍ ଅଏଲ୍, ନଟ୍ସ ଓ ବଭିନି୍ନ 
ମଞ୍ଜିୋତୀୟ ଖୋଦ୍ୟ। ୧୯୨୦ପେ ଏକ ଗପବଷଣୋେୁ ଏହ ିଭଟିୋମନି୍ ସମ୍ପକକିତ ତଥ୍ୟ ଜଣୋ�ଡ଼ଥିÒଲୋ। ଏହ ିଭଟିୋମନି୍ 

ଶେୀେ �ୋଇଁ ବହୁତ ଅୋବଶ୍ୟକ। ଭଟିୋମନି୍ ‘ଏଫ୍’ କମ୍ ଥÒବୋ ବ୍ୟକ୍ ିଖବୁ୍ ବେିେ। ଏହୋେ ଅଭୋବପେ �ଲିୋଙ୍କ ପଷେତ୍ରପେ 
ସଠକି୍ ଉଚ୍ଚତୋ ବୃଦ୍ ି ନପହବୋ, େୁଷେ ତତ୍ବଚୋ ଓ ଦୃଷ୍ଶିକ୍ ି ଆଦ ି ସମସ୍ୟୋ ପଦଖୋରୋଏ। ଭଟିୋମନି୍ ‘ଏଫ୍’େ ପଗୋଟଏି 

ଗ୍ୋମପେ ୯ କ୍ୟୋପଲୋେ ିଶକ୍ ିେହଛି।ି ଶେୀେେ ବୋହ୍ୟ ପକୋଷକିୋଗଡ଼ୁକୁି କୋର୍ଯ୍ୟଷେମ ଓ ସକ୍ୟି େଖÒବୋ, ଦୃଷ୍ଶିକ୍ ି
�ୋଇଁ ଓ ମସ୍ଷି୍େ କୋର୍ଯ୍ୟଦଷେତୋ ବୃଦ୍ପେ ଏହ ିଭଟିୋମନି୍ େ ଆବଶ୍ୟକତୋ େହଛି।ି ପେୋଗ ପ୍ରତପିେୋଧକ ଶକ୍ ିବୃଦ୍, 

େକ୍ଚୋ� ଓ େକ୍ ଜମୋଟ ସମସ୍ୟୋ ଦୂେ କେବିୋ ପଷେତ୍ରପେ ଏହୋେ ଆବଶ୍ୟକତୋ େହଛି।ି 

ପକପତଜଣ ପଲୋକ ପଛୋଟ ପଛୋଟ 
କଥୋପେ ମଧ୍ୟ ସପଦେହ କେଥିୋନ୍ତ।ି 
ପରପତପବପେ ଏହ ି ସପଦେହେ ମୋତ୍ରୋ 

ଅଧÒକ ପହୋଇରୋଏ, ପତପବ ମୋନସକି ବକିୋେ 
ସଷୃ୍ ି ହୁଏ। ଏହ ି ବକିୋେକୁ ମପନୋବଜି୍ୋନ ଭୋଷୋପେ 
�ୋେୋନଏଡ୍  �ସ୍ଯନୋଲଟି ି ଡସିଅଡ୍ଯର୍ ପବୋଲ ି
କୁହୋରୋଏ। ଏହ ି ବକିୋେ ପରୋଗୁଁ ଦନିଚର୍ଯ୍ୟୋପେ 
ଅପନକ କଛି ି �େବିତ୍୍ଯନ ଆପସ ଏବଂ ପସସବୁ 
�େବିତ୍୍ଯନ ହ ିଁ ଏହ ି ପେୋଗେ ଲଷେଣ। ମସ୍ଷି୍େ 
ବକିୋଶପେ ବୋଧୋ ସଷୃ୍ ିପହବୋ, ମଣୁ୍ଡେ ଆଭ୍ୟନ୍ତେୀଣ 
ସ୍ୋନପେ ମୋଡ଼ ବୋଜବିୋ, ଆନୁବଂଶକି, �ୋେବିୋେକି 
ଅବସୋଦ, ଶଶି ୁସମୟେ ପକୌଣସ ିପ୍ରତକୂିେ ଅନୁଭବ 
ଏବଂ ବୋେମ୍ୋେ ବଫିେତୋ ସମୟପେ ଚନି୍ତୋ କେବିୋ 

ଆଦ ି କୋେଣେୁ �ୋେୋନଏଡ୍  �ସ୍ଯନୋଲଟି ି ଡସିଅଡ୍ଯର୍ 
ଭେ ି ମୋନସକି ପେୋଗ ପଦଖୋରୋଏ। ସୋମୋନ୍ୟ 
କଥୋପେ ସପଦେହ କେବିୋ ଏବଂ ପସହ ି ସପଦେହକୁ 
ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ସତ ପବୋଲ ି ତୋ’ ଉ�ପେ ବଶିତ୍ବୋସ କେବିୋ, 
ତଦନୁରୋୟୀ କୋର୍ଯ୍ୟ କେବିୋ, ଚନି୍ତୋ କେଥିÒବୋ 

ବଷିୟଗଡ଼ୁକି ଆଖÒ ଆଗପେ ପଦଖୋରବିୋ ଏବଂ 
ମନପେ ଭ୍ରମ ସଷୃ୍ ି ପହବୋ ଆଦ ି ଏହୋେ ଲଷେଣ। 
ଡପିମନ୍ ସଆି ଓ �ୋକକିସନ୍ ପେୋଗଗ୍ସ୍ ବୃଦ୍ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍କ 
ମଧ୍ୟ �ୋେୋନଏଡ୍  �ସ୍ଯନୋଲଟି ିଡସିଅଡ୍ଯର୍ 

ପହବୋେ ଆଶଙ୍କୋ ଥୋଏ। ଏଭେ ି ପେୋଗୀଙ୍କ 
ମସ୍ଷି୍େୁ ‘ପଡୋ�ୋମୋଇନ୍ ’ ନୋମକ ଏକ ହର୍ ପମୋନ୍  
ଷେେଣ ପହୋଇଥୋଏ। ରୋହୋ ଫେପେ ସପଦେହ ଗଣୁ ସଷୃ୍ ି
ପହୋଇଥୋଏ। ପ୍ରୋଥମକି �ର୍ଯ୍ୟୋୟପେ କୋଉନ୍ ସଲିଙି୍ଗ୍   
ଓ କଛି ି ଔଷଧ ଦତ୍ବୋେୋ ଏହ ି ପେୋଗ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ଭଲ 
ପହୋଇରୋଏ। କନୁି୍ତ ମୋନସକି ଅସନୁ୍ତେନ ନପହବୋ �ୋଇଁ 
ପପ୍ରେଣୋଦୋୟକ �ସୁ୍କ �ଢ଼ବିୋ, ନକେୋତ୍ମକ ଭୋବନୋକୁ 
ମନପେ ନ ଆଣବିୋ, ନଜି ଚନି୍ତୋଧୋେୋକୁ ବଦେୋଇବୋ ଓ 
ଖସୁପିେ େହବିୋକୁ ପଚଷ୍ୋ କେବିୋ ଉଚତି। 

ଶରୀରର  ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଭତିରର ଅଛ ିଲଭିର୍  ବା ଯକୃତ। ଯକୃତ ଓ ପତି୍ତରକାଷରୁ 
ସଷୃ୍ ିପତି୍ତରସ ଖାଦ୍ୟ ପରପିାକରର ସାହାଯ୍ୟ କରଥିାଏ। ଏହା ଶରୀରର ଚୁଲ ିଓ ରକମକିାଲ 

ଫାକ୍ଟର ିଭାବରର କାମ କରର। ଚୁଲ ିଲଭିଗିରଲ ରଯପର ିଖାଦ୍ୟ ପାକ  ରହାଇପାରର 
ନାହ ିଁ ଯକୃତ ରକାଷ କ୍ଷୟ ଘଟ ିଲଭିର ଡାରମଜ୍  ରହରଲ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ ନାହ ିଁ। ବଭିନି୍ନ 

କାରରରୁ ଯକୃତରର ବକୃିତ ିଘଟ ିଏହାର କାଯ୍ଣ୍ୟକାରତିା ନଷ୍ ରହାଇଥାଏ। ଦୂଷତି ଖାଦ୍ୟ, 
ପଷୃ୍କିର ଖାଦ୍ୟାଭାବ, ଦୂଷତି ଜଳ, ଦୂଷତି ରକ୍ତ, ନଶିା ଓ ମଦ୍ୟପାନ, ଅସରୁକ୍ଷତି ରଯୌନ 

ସଂପକ୍ଣ, ସଂକ୍ରମତି ସରିଂିଜ ଇତ୍ୟାଦ ିଦ୍ଵାରା ଭାଇରସ ବା ଭୂତାର ୁଶରୀରରର ପ୍ରରବଶ କର ି
ଯକୃତ ରକାଷକୁ ନଷ୍ କରନ୍।ି ଫଳରର ଜଣ୍ସି ଓ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ରହପାଟାଇଟସି୍ (ଏ,ବ,ିସ)ି 

ଓ ଜରଳାଦରୀ ବା ଲଭିର ସରିରାସସି୍ ହୁଏ।

ବତ୍୍ଯମୋନ ବଧÒେତୋ ଆଉ ଏକ ବ୍ୟୋଧÒ ପହୋଇ େହନିୋହ ିଁ। ଏ 
ସମ୍ପକକିତ ଜନ ସପଚତନତୋ ସଷୃ୍ ି କେ ି ଏହୋେ ନେିୋକେଣ 
�ୋଇଁ ପ୍ରତବିଷ୍ଯ  ପସପ�ଟେମ୍େ ମୋସ ୨୦େୁ ୨୬ ତୋେଖି �ର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 

ଆନ୍ତଜ୍ଯୋତକି ବଧÒେ ସପ୍ୋହ �ୋେନ କେୋରୋଉଛ।ି ବଜି୍ୋନେ କୋେଗିେୀ 
ପକୌଶେ ପରୋଗୁଁ ଅପନକ ପ୍ରକୋେ ଶ୍ରବଣ ରନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ୋବନ କେୋରୋଇଛ,ି 
ରୋହୋକୁ ବ୍ୟବହୋେ କେ ି ବଧÒେମୋପନ ସହଜପେ ଶଣୁ ି �ୋେୁଛନ୍ତ।ି 
ଏପବ ସତ୍ବୋସ୍୍ୟ ବଜି୍ୋନୀମୋପନ ଏକ ପ୍ରକୋେ ଔଷଧ ତଆିେ ି କେଛିନ୍ତ,ି 
ରୋହୋଦତ୍ବୋେୋ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ ି ପଫେ�ିୋଇବୋ ସମ୍ଭବ ପହୋଇ�ୋେବି। ଏହ ି
ଔଷଧେ ନୋମ େଖୋରୋଇଛ ି – ‘ଗୋମୋ ସପିକ୍ଟସି୍  ଇନ୍ ହବିଟିସ୍ଯ’ ବୋ 
‘ଜଏିସ୍ ଆଇ’। ଏହ ିତେେ ଔଷଧକୁ ଇପଞ୍କ୍ ସନ୍ ମୋଧ୍ୟମପେ କୋନପେ 
କୋନ ଭତିପେ �କୋରୋଏ। ଏହୋ କୋନ ଭତିପେ ଥÒବୋ ‘ପହୟୋର୍   ପସଲ୍’ 
ବୋ ଶ୍ରବଣ ପକୋଷକିୋଗଡ଼ୁକୁି ବୃଦ୍ କେବିୋପେ ସୋହୋର୍ୟ କେବି। 
ବୟସୋଧÒକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ସମସ୍ୟୋ ପଷେତ୍ରପେ ଏହ ିଔଷଧ ଆହୁେ ିଲୋଭଦୋୟକ 
ପହୋଇ�ୋେବି।କୋନ ଭତିପେ ଥÒବୋ ପପ୍ରୋପଗନଟିର୍  ପସଲ୍ ପେ 
ଇପଞ୍କ୍ ସନ୍  ପଦବୋକୁ ପହବ। ଏହ ି ପସଲ୍  ନୂତନ ଶ୍ରବଣ ପକୋଷକିୋ 
ସଷୃ୍ ି କେବିୋପେ ସହୋୟକ ପହୋଇଥୋଏ। କନୁି୍ତ ‘ପନୋଚ୍ ’ (Notch) 
ନୋମକ ପପ୍ରୋଟନି୍ ଶଣୁବିୋ ପଷେତ୍ରପେ ବୋଧୋ ସଷୃ୍ ିକେଥିୋଏ। ଏ ପଷେତ୍ରପେ 
‘ଗୋମୋ ସପିକ୍ଟସି୍  ଇନ୍ ହବିଟିସ୍ଯ’ ଏହ ି ପପ୍ରୋଟନି୍ େ 
ଅବପେୋଧକୁ ପ୍ରତହିତ କେଥିୋଏ। ଔଷଧ ଦତ୍ବୋେୋ 
ଶ୍ରବଣଷେମ କେବିୋେ ଏହ ିଚକିତି୍ସୋ ପ୍ରଣୋେୀକୁ 
‘ଏଫ୍ ଏକ୍ସ-୩୨୨’ ନୋମ ଦଆିରୋଇଛ।ି ଏହୋେ 
ପକୌଣସ ି �ୋଶତ୍ବ୍ଯ ପ୍ରତକି୍ୟିୋ ନୋହ ିଁ ପବୋଲ ି
ଗପବଷଣୋ ଦତ୍ବୋେୋ ଜଣୋ�ଡ଼ଛି।ି 
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ତୁଟୁକା ଚକିତି୍ା

ଉଭୟ ମଣଷି ଓ �ଶମୁୋପନ ଜେୋତଙ୍କ 
ପେୋଗପେ ଆକ୍ୋନ୍ତ ପହୋଇଥୋନ୍ତ।ି 
ପେୋଗୋକ୍ୋନ୍ତ �ଶ ୁ ମଣଷିକୁ କୋମଡ଼ୁବିୋ 

ଦତ୍ବୋେୋ ସଂକ୍ମତି ଲୋେ େକ୍ପେ ମଶି ି ମଣଷି 
ପଦହକୁ ଆସଥିୋଏ। ‘ନୁ୍ୟପେୋପ୍ୋ�କି୍  
ଲୋଇସୋ ଭୋଇେସ’ ପରୋଗୁଁ ଏହ ି େୋବଜି୍  
ପେୋଗ ପହୋଇଥୋଏ। ପ୍ରଥମ �ର୍ଯ୍ୟୋୟପେ 
ଏହ ି ପେୋଗେ ଲଷେଣଗଡ଼ୁକି ମଧ୍ୟେୁ ଜତ୍ବେ, 
ମୋଂସପ�ଶୀଗଡ଼ୁକିପେ ଦୁବ୍ଯେତୋ ଓ ଫ୍ ଲୁ ଭେ ି
ଲଷେଣ ପଦଖୋରୋଏ। େୋବଜି୍  ସୋଧୋେଣତଃ 
ଦୁଇପ୍ରକୋେ, ଫୁ୍ୟେଅିସ୍  େୋବଜି୍  ଓ ପ�େୋଲଟିକି୍ 
େୋବଜି୍ । ଫୁ୍ୟେଅିସ୍ େୋବଜି୍ ପେ �ୋଣକୁି ଭୟ 
କେବିୋ, ଅଧÒକ ଲୋେ ବୋହୋେବିୋ, ବ୍ୟୋକୁେତୋ 
ଓ ଅନଦି୍ୋ ଆଦ ିଲଷେଣ ପଦଖୋରୋଉଥÒବୋପବପେ 
ପ�େୋଲଟିକି୍  େୋବଜି୍  ପଷେତ୍ରପେ ଗମ୍ଭୀେ ସତ୍ବୋସ୍୍ୟ 
ସମସ୍ୟୋ ପଦଖୋପଦଇଥୋଏ। ଅପନକ ପଷେତ୍ରପେ 
ପେୋଗୀ �ଷେୋଘୋତ ବୋ ପକୋମୋେ ଶକିୋେ ମଧ୍ୟ 
ପହୋଇ�ୋପେ। �ଶଟୁ ି କୋମଡ଼ୁବିୋ  ଓ େୋବଜି୍  
ପହବୋ ମଧ୍ୟପେ ୧୨ ସପ୍ୋହେ ସମୟ ଲୋଗଥିୋଏ। 
ଏହ ିସମୟ ଅବଧÒକୁ ‘ଇନ୍ କୁ୍ୟପବସନ୍ �େିୟିଡ୍ ’ 

କୁହୋରୋଏ। ଆମ ପଦଶପେ ଜେୋତଙ୍କ 
ପେୋଗେ ୯୫ ପ୍ରତଶିତ କୁକୁେ କୋମଡ଼ୁବିୋ 
ଦତ୍ବୋେୋ ପହୋଇଥୋଏ ପବୋଲ ି ସଚୂନୋ ମପିେ। 
କନୁି୍ତ ଏହୋ କୁକୁେ ବ୍ୟତୀତ ବପିଲଇ, ପନଉେ, 
ପକୋକଶିଆିେ,ି ବୋଦୁଡ଼,ି ପଘୋଡ଼ୋ, ବଲୁିଆ ଓ 
ମୋଙ୍କଡ଼ ଆଦ ି ପ୍ରୋଣୀଠୋେୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୋ�ବିୋେ 
ଆଶଙ୍କୋ େହଛି।ି ବଷ୍ଯକୁ ଥପେ ନଜିେ ଗହୃ�ୋେତି 
�ଶଙୁୁ୍କ ଆଣ୍ ି େୋବଜି୍  ଇଞ୍କ୍ ସନ୍ ଦଅିୋଗପଲ, 
କଛି ି �େମିୋଣପେ ଏହୋେ ନେିୋକେଣ ସମ୍ଭବ 
ପହୋଇ�ୋେବି। 

ପ୍ରଥମ ବଶିତ୍ବ ଜେୋତଙ୍କ ଦବିସ 
୨୦୦୭, ପସପ�ଟେମ୍େ ୮ ତୋେଖିପେ 
ଅନୁଷ୍ତି ପହୋଇଥÒଲୋ। ଆଲୋଏନ୍ସ ଫେ 
େୋବଜି୍  କପଣ୍ୋ୍ଲ୍, ପେୋଗ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ଏବଂ ପ୍ରତପିେୋଧ ପକନ୍ଦ୍ର, ଆଟଲୋଣ୍ୋ, 
ଆପମେକିୋ ମଧ୍ୟପେ ସହଭୋଗତିୋ 
ଭୋବପେ ବଶିତ୍ବ ସତ୍ବୋସ୍୍ୟ ସଂଗଠନ, ବଶିତ୍ବ ପ୍ରୋଣୀ 
ସଂଗଠନେ ସହ-ପ୍ରୋପୟୋଜକ ଭୋବପେ 
ଏହୋେ ଆପୟୋଜନ କେଥିÒପଲ। ତପିନୋଟ ି
ବଶିତ୍ବ ଜେୋତଙ୍କ ଦବିସ �ପେ, ‘ପଗ୍ୋବୋଲ୍ 

ଆଲୋଏନ୍ସ ଫର୍  େୋବଜି୍  କପଣ୍ୋ୍ଲ୍’ �ଷେେୁ  
ଅନୁଧ୍ୟୋନ  କେୋରୋଇ ଥÒଲୋ ପର, ୧୦୦େୁ ଅଧିକ 
ପଦଶପେ ଜେୋତଙ୍କ ପେୋଗ 
ପ୍ରତପିେୋଧ ଏବଂ 
ସ ପ ଚ ତ ନ ତ ୋ 
କ ୋ ର୍ଯ ୍ୟକ୍ ମ 

ଅନୁଷ୍ତି ପହୋଇଥିଲୋ। ସୋେୋ ବଶିତ୍ବପେ ପ୍ରୋୟ ୧୦୦ 
ନୟିତୁ ପଲୋକଙୁ୍କ ଜେୋତଙ୍କ ବଷିୟପେ ଶଷିେୋ 
ଦଆିରୋଇଥିଲୋ ଏବଂ ପ୍ରୋୟ ୩ ନୟିତୁ କୁକୁେଙୁ୍କ 
ଟକିୋକେଣ କେୋରୋଇଥିଲୋ। 

ଚେତିବଷ୍ଯେ ଥÒମ୍  ‘େୋବଜି୍  ଫ୍ୟୋକଟେସ୍ , 
ନଟ୍  ଫିଅର୍ ’କୁ ଅନୁଧ୍ୟୋନ କପଲ ଜଣୋରବି ପର, 
ଜେୋତଙ୍କେ ବୋସ୍ବ ତଥ୍ୟକୁ ଜୋଣବିୋ ଏବଂ 
ପେୋଗକୁ ଭୟ ନକେବିୋ ଦତ୍ବୋେୋ ଏହ ି ପେୋଗେ 
ନେିୋକେଣ ପହୋଇ�ୋେବି। ‘ତଥ୍ୟ’ ଶବ୍ଦଟ ି
ସଚୂୋଉଛ ି ପର,ଏହ ି ପେୋଗ କ’ଣ, ଏହୋ କ�ିେ ି
ବ୍ୟୋପ� ଏବଂ ଏହୋକୁ କଭିେ ି ଭୋପବ ଦୂେ 
କେୋରୋଇ�ୋେବି, ପସ ସମ୍ପକ୍ଯପେ ବପିଶଷ 

ଜ୍ୋନ େହବିୋ ଆବଶ୍ୟକ। ‘ଭୟ’ ଶବ୍ଦଟେି 
୩ଟ ି ଅଥ୍ଯ ଅଛ।ି ପ୍ରଥମପେ ପହଉଛ ି

େୋବଜି୍  ଦତ୍ବୋେୋ ସଷୃ୍ ି ପହଉଥÒବୋ 
ସୋଧୋେଣ ଭୟ। �ଶମୁୋନଙ୍କେ 

ସୋମ୍ ନୋ କେବିୋ ସମୟପେ 
ପଲୋକମୋପନ ପରଉଁ ଭୟ 
କେନ୍ତ ି (କୋମଡ଼ୁପିଦବୋ 
ଭୟ) ଏବଂ ପେବଜି୍  

ଆକ୍ୋନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ �ୋଖପେ 
େହୁଥÒବୋ ଅନ୍ୟ ପଲୋକମୋନଙ୍କ 
ମନପେ ସଂକ୍ମଣକୁ ପନଇ 

ପରଉଁ ଭୟ ସଷୃ୍ ି ପହୋଇଥୋଏ। 
ଦତ୍ବତିୀୟପେ େୋବଜି୍  ପହବୋ �ପେ 
ପଦଖୋରୋଉଥÒବୋ ଶୋେୀେକି ଲଷେଣ 

ଓ ତୋ’କୁ ପନଇ ସଷୃ୍ ିପହଉଥÒବୋ ଭୟ। 
ପଶଷପେ ପହଉଛ ି େୋବଜି୍   ସମ୍ପକକିତ 

ଅ�ପ୍ରଚୋେକୁ ବଶିତ୍ବୋସ କେ ି ମନପେ ଭୟ 
ଆଣବିୋ। ପ�ୌେୋଣକି ସମ୍ପକ୍ଯ ସହ ଜେୋନ୍ତଙ୍କ 

ପେୋଗକୁ ପରୋଡ଼ବିୋ, ଟକିୋକେଣ ଦଗିପେ କଷ୍ 

ପହବୋ ସମ୍ପକକିତ ଭୟ  ଏବଂ ପେୋଗେ ସଠକି 
ନେିୋକେଣ �ୋଇଁ  ଅନୁଚତି ଚକିତି୍ସୋ ପ୍ରଣୋେୀ। 
ଜଳାତଙ୍କ ରରାଗକୁ ରନଇ ସରଚତନତା 

 ପକୌଣସ ି �ଶ ୁ କୋମଡ଼ୁବିୋ ସପଙ୍ ସପଙ୍ 
ପସହ ି ଷେତକୁ ସୋବୁନ୍  ଓ ସଫୋ �ୋଣପିେ 
୧୦େୁ ୧୫ ମନିଟି୍  �ର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗୋତୋେ 
ପଧୋଇ ସଫୋ କେନୁ୍ତ। ଏହୋ�ପେ ପଡଟଲ୍  
କମିୋ୍ ପକୌଣସ ି ଆଣ୍ ି ପସ�ଟେକି୍  କ୍ମି୍ ଲଗୋଇ 
ଦଅିନୁ୍ତ। 

 ଷେତ ପହବୋେ ୨୪ ଘଣ୍ୋ ଭତିପେ ଆଣ୍ ି
େୋବଜି୍  ଇପଞ୍କ୍ ସନ୍ ଦଅିନୁ୍ତ। 

 ଏହୋେ ପକୌଣସ ିଘପେୋଇ ଉ�ଚୋେ ନୋହ ିଁ। 
ପତଣ ୁଡୋକ୍େଙ୍କ ସହ �େୋମଶ୍ଯ କେନୁ୍ତ। 

 େୋବଜି୍  ସଂକ୍ମତି �ଶ ୁ �ୋଗେ ଭେ ି
ବ୍ୟବହୋେ କପେ ଏବଂ ଏପଣପତପଣ 
ପଦୌପଡ଼ କମିୋ୍ କୋମଡ଼ୁବିୋକୁ ପଗୋଡ଼ୋଏ। 
୧୦ ଦନି ଭତିପେ ଏଭେ ି �ଶଙୁ୍କ ମତୁୃ୍ୟ 
ପହୋଇରୋଇଥୋଏ। କନୁି୍ତ ରଦ ି ପସହ ି �ଶଟୁ ି
୧୦ ଦନି �ପେ ସସୁ୍ େପହ, ପତପବ 
କୋମଡ଼ୁଥିÒବୋ ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍କ େୋବଜି୍  ବୋ ଜେୋତଙ୍କ 
ପହୋଇନଥୋଏ ପବୋଲ ି ଧେୋରୋଏ। ୧୦ ଦନି 
�ର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେୋଗୀ ଓ �ଶ ୁ ଉଭୟ ଉ�ପେ 
ଲଷେ୍ୟ େଖÒବୋ ଉଚତି। 

 ପ�ୋଷୋ କୁକୁେଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ ି େୋବଜି୍ ଟକିୋ 
ପଦବୋ ନହିୋତ ିଆବଶ୍ୟକ।

 ଆଣ୍ ି େୋବଜି୍  ଔଷଧ ପ୍ରସୁ୍ତ କେୁଥÒବୋ 
କମ୍ପୋନୀପେ କୋମ କେୁଥÒପଲ କମିୋ୍ �ଶ ୁ
ସେୁଷେୋ ସଙ୍ଠନ �ୋଇଁ କୋମ କେୁଥÒପଲ, 
ନଶି୍ତିଭୋପବ ଆଣ୍ ି େୋବଜି୍  ଇପଞ୍କ୍ ସନ୍ 
ନଅିନୁ୍ତ।

‘iKûk’e
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ବଶି୍ବ 

ଜଳାତଙ୍କ ଦବିସଜଳାତଙ୍କ ଦବିସ

ଜଳାତଙ୍କ ରହଉଛ ିଏକ ମାରାତ୍ମକ ଜୀବାରଜୁନତି ରରାଗ, ରଯଉଁଥÒରର ପ୍ରତବିଷ୍ଣ ପ୍ରାୟ 
୨୦ ହଜାର ରଲାକ ମତୁୃ୍ୟବରର କରଥିାନ୍।ି ରତର ୁଏ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଜନସରଚତନତା ସଷୃ୍ ି

କର ିଜଳାତଙ୍କ ରରାଗର  ନରିାକରର ପାଇଁ ବଶି୍ବ ସ୍ବାସ୍୍ୟ ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ବଷ୍ଣ ରସରପ୍ଟମ୍ବର ୨୮ ତାରଖିକୁ ୱାଲଡ୍ଣ ରାବଜି୍  ରଡ’ ବା ‘ବଶି୍ବ ଜଳାତଙ୍କ ଦବିସ’ 

ଭାରବ ପାଳନ କରାଯାଉଛ।ି ଏହ ିଦବିସ ପାଇଁ ଚଳତି ବଷ୍ଣର ଥÒମ୍  ରହଉଛ ି– ‘ରାବଜି୍  
ଫ୍ୟାକ୍ଟଟ୍ , ନଟ୍  ଫିଅର୍ ’। ଜଳାତଙ୍କ ଟକିାର ଉଦ୍ାବକ ଲୁଇ ପାସକାଲ୍ ଙ୍କ ପରୁ୍ୟତଥିÒଙୁ୍କ 

ବଶି୍ବ ଜଳାତଙ୍କ ଦବିସ ଭାରବ ପାଳନ କରାଯାଏ।

 ଏହ ିବ୍ୟୋୟୋମ ଦତ୍ବୋେୋ ପ୍ରତ ିମନିଟି୍ ପେ ଶେୀେେୁ 
୩େୁ ୬ କ୍ୟୋପଲୋେ ିହ୍ୋସ ପହୋଇଥୋଏ।  

 ସହନଶୀେତୋକୁ ବୃଦ୍ କପେ। 
 ଏକୋଗ୍ତୋ ବଢ଼ୋଇବୋପେ ସୋହୋର୍ୟ କପେ। 
 ୱୋଲ୍ ସଟି୍  ଦତ୍ବୋେୋ ପଷ୍ମନିୋ ବଢ଼ଥିୋଏ। ପତଣ ୁ

ପଖେୋେଙୁି୍କ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ବ୍ୟୋୟୋମ କେବିୋ �ୋଇଁ 
�େୋମଶ୍ଯ ଦଆିରୋଏ।

 ଜଘଂ, ଆଣୁ୍ ଓ �ୋଦେ ମୋଂସପ�ଶୀ ମଜବୁତ 
କେବିୋ �ୋଇଁ ଏହୋ ସବୁଠୋେୁ ଉତ୍ମ। 

 ଶେୀେେ ପ୍ରପତ୍ୟକ ଗଣ୍ ି ଜଏଣ୍ଗ୍  କୁ ମଜବୁତ୍  
କପେ।

 ଏହ ି ବ୍ୟୋୟୋମ ପରୋଗୁଁ ମୋନସକି ସସୁ୍ତୋ ମଧ୍ୟ 
ବୃଦ୍ ପହୋଇଥୋଏ।  

ୱାଲ୍  ସଟି୍  ବ୍ୟାୟାମ
ସଷୁମ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାୟାମ 

ଶରୀରକୁ ସସୁ୍ ରଖÒବାରର 
ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ଣ ଭୂମକିା ଗ୍ରହର 
କରଥିାଏ। ରତରବ ଏମତି ି

କଛି ିବ୍ୟାୟାମ ରହଛି,ି ଯାହା 
କଷ୍କର ମରନ ରହଉଥÒରଲ 

ମଧ୍ୟ ସ୍ବାସ୍୍ୟପ୍ରଦ। ରସମତି ି
ଏକ କଷ୍ ବ୍ୟାୟାମ 

ରହଉଛ ି‘ୱାଲ୍  ସଟି୍’। 
ଏହ ିଆଇରସାରମଟ୍କି୍ 

ବ୍ୟାୟାମରର ବନିା ରକୌରସ ି
ରଚୟାର୍ ରର କାନ୍ଥକୁ 

ଆଉଜ ିବସବିାକୁ ହୁଏ। 
ଏହା ମାଂସରପଶୀକୁ ସଦୃୁଢ଼ 
କରବିା ସହତି ରମରୁଦଣ୍କୁ 

ମଜବୁତ୍  ରରଖ। ଏହ ି
ବ୍ୟାୟାମର ଆଉ କଛି ି

ଉପକାରତିା ରହଉଛ ି– 

ସ୍ବାସ୍୍ୟ 
ବଜି୍ାନ 

ବଧÒରଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ

ଉପାୟ ଓ ପଥ୍ୟ :
 ସସୁ୍ ଦନିଚର୍ଯ୍ୟୋ ଏବଂ ସଂ�ରୂ୍୍ଯ 

ଶୋକୋହୋେ ଏବଂ ଲଭିେ ସଫୋ କେବିୋ 
�ୋଇଁ ୩ ଦନି ଧେ ିବଟି୍, ପଲମ୍ଲୁ, 
��ୋୟୋ ବୋ ଅଙୁ୍େ େସ �ୋନକେ ି
ଉ�ବୋସ କେବି।

 ଏହୋ �ପେ ପକବେ ଫେ ଓ କ୍ମି୍ କଢ଼ୋ ଗୋଈେ 
ଷେୀେ ଖୋଇ ଏକ ସପ୍ୋହ େହବି।

 ଏହୋ�ପେ ଆଲମଣ୍ଡ, ଘେ ତଆିେ ିପଛନୋ, 
ଗଜୋ ମଗୁ, ��ୋୟୋ, ପ�ୋଡ଼ୋ ଆେୁ, କଲେୋ 
ସଝିୋ ଖୋଇବ।

 ଅଧିକ �ଟୋସଅିମ ଥିବୋ �ନ�ିେବିୋ ଫେ 
ଖୋଇବ – �ତ୍ର ପକୋବ,ି କଦେୀ, ଅଂଜେି, 
ମନୁୋକୋ, କୋକୁଡ଼,ି ଖଜୁେ,ି ଆପ୍ରକିଟ, କଅଁେଆି 
ଲମି୍ �ତ୍ର କଢ଼େ େସ ଦନିକୁ ଦ’ିଥେ ପନବ।

 ପତଲ, ଘଅି, ଚବକି ଜୋତୀୟ ଖୋଦ୍ୟ, ଆମଷି 
ଭଷେଣ କେବି ନୋହ ିଁ। ଡୋଲ,ି ଶୋଗ ବଜ୍ଯନୀୟ , 
ଲୁଣ ୨ ଗ୍ୋମେୁ ଅଧିକ ନୁହଁ।

 ସଝିୋ �ନ�ିେବିୋ, ମଠିୋ ଫେ, ତେେ ଓ 
ସହଜପେ 

ହଜମ 
ପହଉଥିବୋ 

ଖୋଦ୍ୟ ଖୋଇବ।
 ପଘୋେ ଦହ,ି ମଶି୍ର-ିପଲମ୍ଲୁ 

ସବ୍ଯତ, ଆଖ ୁେସ, ଗୋଜେ , 
ବନ୍ୋପକୋବ ିେସ,  ମେୂୋ େସ, 

�ଇଡ଼, ଲହୁଣୀ କଢ଼ୋ ଦୁଗ୍ଧ, ସପୁ୍, 
ଗ୍ ଲୁପକୋଜ �ୋଣ ି�ଇିବ।

 ରକୃତ ଓ �୍ୀହୋ ପେୋଗ �ୋଇଁ ସଜ ବୋଇଗଣ 
ପ�ୋଡ଼ ିଭତ୍୍ଯୋ କେ ିଖୋଇପଲ ଔଷଧ ଭେ ିକୋମ 
କପେ, ପ୍ରତ୍ୟହ ବୋଇଗଣ ଭତ୍୍ଯୋ ଖୋଇବ। 

 କଞ୍ୋ ଅମତୃଭଣ୍ଡୋକୁ ପସୈନ୍ବ ଲବଣ ସହ 
କୋକୁଡ଼ ିଭେ ିଖୋଇବ।

 ସଂଧ୍ୟୋପେ ପକୋଇପଲଖୋ ପସ ୨/୩ ଚୋମଚ 
�ଦେେଦନି �ୋଇଁ ପସବନ କେବି।

 କଲେୋ - ଫେ ଉ�କୋେୀ ଓ �ତ୍ର, ଉଭୟେ 
େସ ରକୃତ ପେୋଗ �ୋଇଁ ଉ�କୋେୀ।

 ହଡ଼ିମିଚି ିଶୋଗେ େସ ପ୍ରତଦିନି ୩୦ ଗ୍ୋମ 
ହସିୋବପେ ପସବନ କେବି।

 ପଗୋମତୂ୍ରକୁ 
ଗେମ କେ ି
ପମୋଟୋ 
କ�ଡ଼ୋପେ 
ଭଜିୋଇ ରକୃତ 
ଓ �୍ୀହୋ ଉ�େ ି
ଭୋଗପେ 
୧୦/୧୫ ମନିଟି୍ 
ପସକ ପଦବ।

 ଏକ କପ୍ ଥଣ୍ଡୋ 
ଷେୀେପେ ଦୁଇ ଚୋମଚ ମହୁ ମଶିୋଇ �ୋନ କପଲ 
ଉ�କୋେ ମପିେ।

 ହେଡ଼ିୋ, �ନୁନ୍ଯଭୋ, କୋଲପମଘ, ଗପିଲୋଇ, 
କୁଟକ,ି ଭୂଇଁ ଅଁେୋ େସ, ରୋଷ୍ମିଧ ୁ
ପହ�ୋଟୋଇଟସି୍ �ୋଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉ�କୋେୀ।

 କଞ୍ୋ ହେଦୀ ବୋଟ ିତୋ’େ େସ, ମହୁ, ଦହ,ି ମଶି୍ର ି
ସହ ଏକ ଚୋମଚ ଗୋଈଘଅି ମଶିୋଇ ଖୋଇବୋକୁ 
ପଦବ।

 ପହ�ୋଟୋଇଟସି୍ ପହୋଇଥିପଲ, ଅଳ୍ପ �େମିୋଣ ଓ 
ଅଧିକ କୋପଲୋେ ିରକୁ୍ ଖୋଦ୍ୟ ଖୋଇବ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ 
ବୋେମ୍ୋେ ଖୋଇବ, ପ�ଟ �େୂୋ ଖୋଇବ ନୋହ ିଁ।

 ମପିନେୋଲ୍ ୱୋଟେ �ଇିବ 
ଓ ମଡ୍ �୍ୟୋକ୍ ପନବ। 

ବରିନାଦନିୀ ରଦବୀବରିନାଦନିୀ ରଦବୀ

ଆନ୍ଜ୍ଣାତକି ବଧÒର ସପ୍ାହ ପାଳନ ଅବସରରର
‘ଗାମା ସରିକ୍ରଟସି୍ ’ 

ଯକୃତ 
ବକିାର

 ପମୋଟୋ�ଣ 
ଦୂେ କେବିୋ �ୋଇଁ ପ୍ରତଦିନି 
ସକୋପେ ଉଠବିୋ �ପେ ଚୋହୋ ବଦେପେ 
ପଗୋଟଏି ଗୋ୍ସ୍  ଗେମ �ୋଣ ି �ଅିନୁ୍ତ। ଏହୋ ଚବକି 
ହ୍ୋସ କପେ ଏବଂ ପମୋଟୋ�ଣ ଦୂେ ହୁଏ। 

 ସହଜପେ ଖୋଦ୍ୟ ହଜମ ପହବୋ �ୋଇଁ ଗେମ �ୋଣ ିସବୁଠୋେୁ 
ଭଲ ବକିଳ୍ପ। େୋତପିେ ଖୋଇବୋ �ପେ ଉଷମୁ �ୋଣ ି�ଅିନୁ୍ତ। 

  ଗେମ �ୋଣ ି�ଇିବୋ ଦତ୍ବୋେୋ େକ୍ �େଷି୍ୋେ େପହ ଏବଂ ଶେୀେପେ ଥÒବୋ 
ବଷିୋକ୍ �ଦୋଥ୍ଯ ଝୋେ ମୋଧ୍ୟମପେ ବୋହୋେରିୋଏ। 

  େକ୍ ସଞ୍ୋେନ ଠକି୍  ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୋୟତୁନ୍ତ୍ର ମଜବୁତ େପହ। 
 ଗେମ �ୋଣ ି �ଇିବୋ ଦତ୍ବୋେୋ ପେୋଗ ପ୍ରତପିେୋଧକ ଶକ୍ ି ବୃଦ୍ �ୋଇଥୋଏ। ସକୋେୁ ଉଷମୁ 

�ୋଣପିେ ପଲମ୍ଲୁ �କୋଇ �ଇିବୋ ଆହୁେ ିସତ୍ବୋସ୍୍ୟପ୍ରଦ। 
 ପକୋଷ୍କୋଠନି୍ୟ ଦୂେ କେବିୋ �ୋଇଁ ଗେମ �ୋଣ ିଏକ ଔଷଧ ଭେ ିକୋମ କେଥିୋଏ। 
  ଛୋତପିେ ରନ୍ତ୍ରଣୋ ଓ ଗେୋ ସଂକ୍ମଣ ଦୂେ କେବିୋ �ୋଇଁ ଗେମ �ୋଣ ିପବଶ୍  ଲୋଭଦୋୟକ। 
 ଋତୁସ୍ୋବ ସମୟପେ ଉଷମୁ �ୋଣ ିପେ ଜେିୋ ଗଣୁ୍ଡ �କୋଇ �ଇିବୋ ଦତ୍ବୋେୋ ପ�ଟ ରନ୍ତ୍ରଣୋ, ମଣୁ୍ଡବନି୍ୋ ଓ  ବୋନ୍ତ ି

ଦୂେ ହୁଏ। 
  ଗେମ �ୋଣ ିଅମ୍ଳ ପଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂେ କପେ। 
 ଗେମ �ୋଣ ି େକ୍ ସଞ୍ୋେନକୁ ଠକି୍  କପେ ଏବଂ େକ୍ ସଞ୍ୋେନ ଠକି୍  ପହପଲ ତତ୍ବଚୋ ଉ�ପେ ଏହୋେ ସପୁ୍ରଭୋବ 

�ଡ଼ଥିୋଏ। ପତଣ ୁଗେମ �ୋଣ ିଦତ୍ବୋେୋ ଅପନକ ପ୍ରକୋେ ତତ୍ବଚୋ ସମସ୍ୟୋ ଦୂେ ପହୋଇଥୋଏ।    

ଲାଭପ୍ରଦ ଲାଭପ୍ରଦ 
ଗରମ ପାର ିଗରମ ପାର ି

ଆମ ଶରୀରର ୭୦ ପ୍ରତଶିତ ରହଉଛ ିଜଳ। ପାର ିବନିା ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ। 
ରତରବ ସାଦା ପାର ିଅରପକ୍ଷା ଗରମ ପାର ିପଇିବା ଦ୍ବାରା ଅରନକ ପ୍ରକାର ସ୍ବାସ୍୍ୟ 
ସମସ୍ୟା ଦୂର ରହାଇଥାଏ।

ପାରାନଏଡ୍  ପସ୍ଣନାଲଟି ିଡସିଅଡ୍ଣର୍ 

ଭଟିାମନି୍ 
‘ଏଫ୍’
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ଶକୁ୍ରବାର, ୨୪ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧1616

ଭୁବସେଶ୍ୱର, ୨୩।୯ (େମେି): 
ସ୍ଥାନୀୟ କଟି୍  ବଶି୍ୱବଦି୍ଥାଳୟ 
ପରସିରରର ଥିବଥା ବଜୁି ପଟ୍ଟନଥାୟକ 
ଇନ୍ ର�ଥାର କରପେଲ୍କ୍ସଠଥାରର 
ଚଥାଲଥିିବଥା ଜଥାତୀୟ ଜୁନଅିର ର�ଥା ର�ଥା 
ଚଥାପେଅିନ୍ ସପି୍ ର ୪୦ତମ ସଂସ୍କରଣର 
୨ୟ ଦବିସ ର�ଳ ଗରୁୁବଥାର ଅନୁଷ୍ତି 
ର�ଥାଇଯଥାଇଛ।ି ବଥାଳକ ବଗ୍ଗରର 
ପଞ୍ଥାବ, ଆସଥାମ ଓ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ବୃ�ତ୍  
ବଜିୟ ଲଥାଭ କରଛିନ୍।ି 
ପଞ୍ଥାବ ୨୩ ପଏଣ୍ଟରର 
ଅରୁଣଥାଚଳପ୍ରରଦଶକୁ 
ପରଥାସ୍ତ କରଛି।ି 
ମ୍ଥାଚରର ପଞ୍ଥାବ 
୨୮ ଓ ଅରୁଣଥାଚଳ 
୫ ପଏଣ୍ଟ ରସ୍କଥାର 
କରଥିିଲଥା। ରସ�ଭିଳ ି
ଆସଥାମ (୨୬) ୨୪ 
ପଏଣ୍ଟରର ନଥାଗଥାଲଥାଣ୍ଡ 
(୨)କୁ ଏବଂ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ 
(୨୯) ୨୫ ପଏଣ୍ଟରର ତ୍ପିରୁଥା (୪)
କୁ ପରଥାସ୍ତ କରଛି।ି ବଥାଳକବଗ୍ଗର 
ଅନ୍ ମ୍ଥାଚ୍ ଗଡ଼ୁକିରର ଦଲି୍ୀ ୧୧ 

ପଏଣ୍ଟରର �ମିଥାଚଳ ପ୍ରରଦଶକୁ, 
�ରୟିଥାଣଥା ୪ ପଏଣ୍ଟରର ଉତ୍ତରଥା�ଣ୍ଡକୁ, 
ମଣପିରୁ ୧ ପଏଣ୍ଟରର ଆସଥାମକୁ, 
ରକରଳ ୪ ପଏଣ୍ଟରର ଝଥାଡ଼�ଣ୍ଡକୁ, 
ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶ ୨ ପଏଣ୍ଟରର ବ�ିଥାରକୁ, 
ରଥାଜସ୍ଥାନ ୧୧ ପଏଣ୍ଟରର ଗଜୁରଥାଟକୁ, 
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦଶ ୧୦ ପଏଣ୍ଟରର ଦଥାଦ୍ଥା ଓ 
ନଗର �ଥାରବଳୀକୁ, ମ�ଥାରଥାଷ୍ଟ୍ର ୧୫ 
ପଏଣ୍ଟରର ଆସଥାମକୁ �ରଥାଇଥିଲଥା। 

ଅପରପକ୍ଷରର ବଥାଳକିଥା ବଗ୍ଗରର 
ଛତଶିଗଡ଼଼ ୨୬ ପଏଣ୍ଟରର ଦଥାଦ୍ଥା ଓ 
ନଗର �ଥାରବଳୀକୁ, ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ୧୫ 
ପଏଣ୍ଟରର ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶକୁ ଏବଂ ରକରଳ 
୧୧ ପଏଣ୍ଟରର ବ�ିଥାରକୁ ମଥାତ୍  ରଦଇଛ।ି 

ଭୁବସେଶ୍ୱର, ୨୩।୯ (େମେି)

ଉଜ୍ ରବକସି୍ତଥାନର ତଥାସ୍ ରକଣ୍ଟରର ରଶଷ 
ର�ଥାଇଥିବଥା ୧୮ ବଷ୍ଗରୁ କମ୍  ମ�ଳିଥା ଏସଆି 
ରଗ୍ ବୀ ରସରଭନ୍ସ ପ୍ରତରିଯଥାଗତିଥାରର ରରୌପ୍ 
ପଦକ ବଜିୟନିୀ ଭଥାରତୀୟ ମ�ଳିଥା ରଗ୍ ବୀ 
ଦଳକୁ ସମ୍ବର୍୍ଗନଥା ଓ ପରୁସ୍କଥାରର ସଅୁ ଛୁଟଛି।ି 
ଏ� ିଅବସରରର ଗରୁୁବଥାର ଓଡ଼ଶିଥାର ମ�ୁ୍ମନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନଥାୟକ ମ�ଳିଥା ଟମି୍ କୁ ୫ ସମ୍ବର୍୍ଧିତ 
କରବିଥା ସ� ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ଥା ପରୁସ୍କଥାର ପ୍ରଦଥାନ 
କରଛିନ୍।ି ରସ ମଧ୍ୟ ମ�ଳିଥା ଦଳର ସଫଳତଥାକୁ 
ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସଥା କରଛିନ୍।ି ର�ଳଥାଳମିଥାନଙୁ୍ 
ଅଭନିନ୍ଦନ ଜଣଥାଇବଥା ସ� ଶ୍ୀ ପଟ୍ଟନଥାୟକ 
କ�ଛିନ୍ ି ‘ଆପଣମଥାରନ ଏ� ି ଟୁର୍୍ଗଥାରମଣ୍ଟରର 
ଚମତ୍ଥାର ର�ଳଛି ଓ ଅଳ୍ପରକ ସ୍ୱର୍୍ଗ ପଦକ 
�ରଥାଇଛ। ଏ� ି ସଫଳତଥା ଲଥାଗ ି ଆରମ ବ�ୁତ 
ଗବ୍ଧିତ। ଏ� ି ଟୁର୍୍ଗଥାରମଣ୍ଟରର ତୁରମ ତୁମର 
ଦକ୍ଷତଥା, ନଷି୍ଥା, ଗତ ି ଓ ତୀବ୍ର ନଷି୍ଥା ପ୍ରଦଶ୍ଗନ 
କରଛି। ମୁ ଁ ନଶି୍ତି ରଯ, ଆଗଥାମୀ ବଷ୍ଗରର ଏ�ଥା 
ଏକ ନୂଆ ଯଥାତ୍ଥାର ଶଭୁଥାରମ୍ଭ କରବି। ଏ� ି
ସମୟରର ତୁରମ ସମରସ୍ତ ଇତ�ିଥାସ ସଷୃ୍ ିକରବି’। 
ରଗ୍ ବୀକୁ ନରିନ୍ର ସ�ଥାୟତଥା କରଥିିବଥାରୁ 
ଦଳ ଓ ଏ�ଥାର ସଦସ୍ମଥାରନ ମ�ୁ୍ମନ୍ତୀଙୁ୍ 

କୃତଜ୍ଞତଥା ଜ୍ଞଥାପନ କରଛିନ୍।ି ଏ� ି ପରୁସ୍କଥାର 
ପ୍ରଦଥାନ ଉତ୍ସବରର କ୍ୀଡ଼ଥାମନ୍ତୀ ତୁଷଥାରକଥାନ୍ ି
ରବର�ରଥା ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ଓଡ଼ଶିଥା ସରକଥାର 
ଭଥାରତୀୟ ରଗ୍ ବୀର ପ୍ରଥାୟଥାଜକ ର�ଛିନ୍।ି

ବୁଧବଥାର ରଗ୍ ବୀ ଇଣ୍ଡଆି ଓ ଅନ୍ ଅଂଶୀଦଥାର 
ରବଲେଡ୍  ଅବ୍ଗଥାନ ଏୟଥାର ରମଥାବଲିଟିୀ (ଭଥାରତ) 

ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏ� ିଦଳକୁ ସମ୍ବର୍୍ଧିତ କରଥାଯଥାଇଥିଲଥା। 
ରଗବୀ ଦଳ ଓ ସରପଥାଟ୍ଗ ଷ୍ଥାଫ୍ ଙୁ୍ ରମଥାଟ୍  ୧୫ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍ଥାର ପରୁସ୍କଥାର ରଥାଶ ିପ୍ରଦଥାନ କରଥାଯଥାଇଥିଲଥା। 

ପ୍ରକଥାଶରଯଥାଗ୍, ଭଥାରତୀୟ ୧୮ 
ବଷ୍ଗରୁ କମ୍  ମ�ଳିଥା ଦଳ ଏସଆି ରଗ୍ ବୀ 
ରସରଭନ୍ସ ପ୍ରତରିଯଥାଗତିଥାର ଫଥାଇନଥାଲରର 

୧୭-୨୧ରର ୟଏୁଇ ନକିଟରୁ ପରଥାସ୍ତ ର�ଥାଇ 
ରରୌପ୍ ପଦକରର ସନୁ୍ଷ୍ ର�ଥିିଲଥା। 
ଭଥାରତୀୟ ଦଳରର ଓଡ଼ଶିଥାର ୩ଜଣ ର�ଳଥାଳ ି
ତରୁଲତଥା ନଥାଏକ, ମଥାମଥା ନଥାଏକ ଓ ନମି୍ଗଥାଲ୍ 
ରଥାଉତ ସଥାମଲି ର�ଥିିରଲ। ଫଥାଇନଥାଲରର 
ତରୁଲତଥା ଉରଲ୍�ନୀୟ ପ୍ରଦଶ୍ଗନ କରଥିିରଲ।

ଭୋରତ୍ରୀୟ ମହଳିୋ ରଗ୍ ବ୍ରୀ େଳ�ୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୋ

କଭଙ୍କଟଶ ଆୟର ଓ ରୋହୁଲ ତ୍ପିୋଠ୍ରୀଙ୍ ଧଆୂଁଧୋର ବ୍ୟୋଟଂି

କଟକ,୨୩।୯(େମେି)

ସତ୍ବ୍ରତ ଷ୍ଥା�ୟିମରର ଚଥାଲଥିିବଥା ୩୩ତମ 
ସବ୍ ଜୁନୟିର ଜଥାତୀୟ ସଫ୍ଟବଲ ଚଥାପେଅିନସପି୍  
ଉଦ୍ ଯଥାପତି ର�ଥାଇଯଥାଇଛ।ି ବଥାଳକ ବଗ୍ଗରର 
ରଥାଜସ୍ଥାନ ଚଥାପେଅିନ ର�ଥାଇଥିବଥାରବରଳ 

ଛତଶିଗଡ଼଼ ପ୍ରଥମ ରନସ୍ଗଅପ ଓ ଉତ୍ତରଥା�ଣ୍ଡ 
ଦଳ ଦ୍ତିୀୟ ରନସ୍ଗଅପ ର�ଥାଇଛ।ି ବଥାଳକିଥା 
ବଗ୍ଗରର ରତଲଙ୍ଗଥାନଥା ଚଥାପେଅିନ ର�ଥାଇଛ।ି ଏ� ି
ବଗ୍ଗରର ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶ ଓ ରଥାଜସ୍ଥାନ ଯଥଥାକ୍ରମ 
ଦ୍ତିୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରର ର�ଛିନ୍।ି 
ରସ�ପିର ି ଏଠଥାରର ର�ଳଥାଯଥାଇଥିବଥା 

ରବସ୍ ବଲ୍  ୫-ଏ ସଥାଇଡ୍  ପ୍ରତରିଯଥାଗତିଥାର 
ବଥାଳକିଥା ବଗ୍ଗରର ଓଡ଼ଶିଥା ଚଥାପେଅିନ ର�ଥାଇଛ।ି 
ଏ� ି ଇରଭଣ୍ଟରର ମ�ଥାରଥାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ତିୀୟ 
ଓ ଦଲି୍ୀ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରର ର�ଥିିରଲ। 
ରବସ୍ ବଲ୍  ୫-ଏ ସଥାଇଡ୍  ବଥାଳକ ବଗ୍ଗରର 
ମ�ଥାରଥାଷ୍ଟ୍ର ଚଥାପେଅିନ, କର୍୍ଗଥାଟକ ଦ୍ତିୀୟ ଓ 

ରଥାଜସ୍ଥାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଲଥାଭ କରଛିନ୍।ି
ଓଡ଼ଶିଥା କ୍ରିକଟ ଆରସଥାସଏିସନ 

(ଓସଏି) ସମ୍ଳିନୀ କକ୍ଷରର ଉଦ୍ ଯଥାପନୀ 
ତଥଥା ପରୁସ୍କଥାର ବତିରଣୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି 
ର�ଥାଇଥିଲଥା। ରକନ୍ଦଥାଞ୍ଚଳ ରଥାଜସ୍ୱ ଆୟକୁ୍ତ 
ଅନୀଲ କୁମଥାର ସଥାମଲ ମ�ୁ୍ ଅତଥିି 
ଭଥାରବ ରଯଥାଗ ରଦଇଥିରଲ। ରଦୈନକି 
�ବର କଥାଗଜ ‘ସମଥାଜ’ର କଥାଯ୍ଗ୍କଥାରୀ 
ସପେଥାଦକ ସଶୁଥାନ୍ କୁମଥାର ମ�ଥାନ୍,ି ସଫ୍ଟବଲ 
ଆରସଥାସଏିସନ ଅଫ୍  ଇଣ୍ଡଆିର ସଥାଧଥାରଣ 
ସପେଥାଦକ ଏଲ.ଆର ରମୌଯ୍ଗ୍, ଓଡ଼ଶିଥା 
ସଫ୍ଟବଲ ଆରସଥାସଏିସନର ସଥାଧଥାରଣ 
ସପେଥାଦକ ରଦରବନ୍ଦ କୁମଥାର ସଥା�ୁ, ସଫ୍ଟବଲ 
ଆରସଥାସଏିସନ ଅଫ୍  ଇଣ୍ଡଆିର ରକଥାଷଥାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଟ.ି ଶ୍ୀକଥାନ୍, ରଥାଜ୍ ସଂଘର ରକଥାଷଥାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଶକ୍ତରିଞ୍ନ ମ�ଥାନ୍ ି ଓ ଯଗୁ୍ମ ସପେଥାଦକ 
ରଥାଜକରିଶଥାର ପଟ୍ଟନଥାୟକ ଅତଥିି ଭଥାରବ 
ରଯଥାଗ ରଦଇଥିରଲ। ଅମୀୟ ଚଥାନ୍ଦ ଓ ସନୁତିଥା 
ବମ୍ଗଥା କଥାଯ୍ଗ୍କ୍ମ ପରଚିଥାଳନଥା କରଥିିରଲ।

ଜୋତ୍ରୀୟ ସଫ୍ଟବଲ: ରୋଜସ୍ୋନ, କତଲଙ୍ୋନୋ ଚୋମ୍ଅିନ

୫-ଏ ସାଇଡ୍  ବେସ୍ େଲବେ ଓଡ଼ଶିାକୁ ଟାଇଟଲ୍ 
ପଞ୍ୋବ, ଆସୋମ, ପଶ୍ମିବଙ୍ର ବୃହତ୍  ବଜିୟ

ଜୋତ୍ରୀୟ 
ଜୁନଅିର 
କଖୋ କଖୋ

େୁୟୁୟକ୍କ, ୨୩।୯ (ଏସେେ୍)ି: ଘରରଥାଇ 
ଆରମରକିଥାକୁ ୨୨୫-୨୨୬ ପଏଣ୍ଟରର 
ପରଥାସ୍ତ କର ିଭଥାରତୀୟ ମ�ଳିଥା କପେଥାଉଣ୍ଡ 
ତୀରନ୍ଦଥାଜୀ ଦଳ ଏଠଥାରର ଚଥାଲଥିିବଥା 
ବଶି୍ୱ ଚଥାପେଅିନ୍ ସପି୍ ର ଫଥାଇନଥାଲରର 
ପ୍ରରବଶ କରଛି।ି ଭଥାରତୀୟ ମ�ଳିଥା 
ଦଳକୁ ପ୍ରତରିଯଥାଗତିଥାରର ୭ମ ସଡି୍  
ମଥାନ୍ତଥା ମଳିଛି।ି ପ୍ରୟିଥା ଗଜୁ୍ଗର, 
ମସୁ୍କଥାନ କରିଥାର ଓ ରଜ୍ଥାତ ି ସରୁର�ଥା 
ଭଥାରତୀୟ ମ�ଳିଥା ଦଳର ସଦସ୍ଥା 
ର�ଛିନ୍।ି ଫଥାଇନଥାଲରର ଭଥାରତ 
କଲମ୍ବଆିକୁ ରଭଟବି। ଅପରପକ୍ଷରର 
ଭଥାରତୀୟ ପରୁୁଷ କପେଥାଉଣ୍ଡ ଦଳ 
କ୍ଥାଟ୍ଗର ଫଥାଇନଥାଲରୁ ବଦିଥାୟ ରନଇଛ।ି 
ଅଭରିଷକ ବମ୍ଗଥାଙ୍ ରନତୃତ୍ଥାଧୀନ 
ଭଥାରତ ୨୩୫-୨୩୮ ରସ୍କଥାରରର 
ଅଷ୍ଟ୍ରଆିଠଥାରୁ �ଥାରଯିଥାଇଥିଲଥା। ମକି୍ସଡ୍  
ବଭିଥାଗରର ଅଭରିଷକ ଓ ସରୁର�ଥା 
ରଯଥାଡ଼ ି ମଧ୍ୟ ଫଥାଇନଥାଲରର ସ୍ଥାନ ପକ୍ଥା 
କରଛିନ୍।ି ରସମଫିଥାଇନଥାଲରର ଏ� ି
ଭଥାରତୀୟ ରଯଥାଡ଼ ି ୧୫୯-୧୫୬ରର 
ରକଥାରଆି ଦଳକୁ ମଥାତ୍  ରଦଇଥିରଲ। 
ଅଭରିଷକ ଓ ସରୁର�ଥା ଫଥାଇନଥାଲରର 
କଲମ୍ବଆିର ପ୍ରତପିକ୍ଷଙୁ୍ ରଭଟରିବ।

ତ୍ରୀରନ୍ୋଜ୍ରୀ ବଶି୍ୱ ଚୋମ୍ଅିନ୍ ସପି୍ 
ଫୋଇନୋଲକର 

ଭୋରତ୍ରୀୟ ମହଳିୋ 
�ମ୍ୋଉଣ୍ଡ େଳ

ମୟୁାକ୍ କୟ (ଅସ୍ରେଲଆି), ୨୩।୯ (ଏସେେ୍)ି: 
ଅରଷ୍ଟ୍ରଲଆି ଗସ୍ତରର ଯଥାଇଥିବଥା ଭଥାରତୀୟ ମ�ଳିଥା 
କ୍ରିକଟ୍  ଦଳ ୩ ମ୍ଥାଚ୍ ବଶିଷି୍ ସରିଜିର ୨ୟ 
ଏକଦବିସୀୟ ମ୍ଥାଚ ଶକୁ୍ବଥାର ର�ଳବି। ପବୂ୍ଗରୁ 
ଏଠଥାରର ର�ଳଥାଯଥାଇଥିବଥା ପ୍ରଥମ ମ୍ଥାଚ୍ କୁ 
ଘରରଥାଇ ଅରଷ୍ଟ୍ରଲଆି ମ�ଳିଥା ଦଳ ୯ ୱିରକଟ୍ ରର 
ବଜିୟୀ ର�ଥାଇ ସରିଜିରର ୧-୦ରର ଅଗ୍ରରୀ 
ର�ଛି।ି ଏ� ି ମ୍ଥାଚ୍  ଜତିରିଲ ଅରଷ୍ଟ୍ରଲଆି ଆଗଆୁ 
ସରିଜି କବ୍ ଜଥା କରବି। ଅପରପକ୍ଷରର ଅଭଜି୍ଞ 
ମତିଥାଲ ିରଥାଜଙ୍ ରନତୃତ୍ଥାଧୀନ ଭଥାରତ ଏ� ିମ୍ଥାଚ୍  
ଜତି ି ସରିଜିକୁ ପ୍ରତ୍ଥାବତ୍ତ୍ଗନ ଲକ୍ଷ୍ରର ର�ଛି।ି 
ଗତ ଦୁଇ ଦନି ର�ବ ଆରମ ରନଟ୍  ରସସନ୍ ରର 
ସଟ୍ ବଲ୍  ଉପରର ଯରଥଷ୍ ଧ୍ୟଥାନ ରଦଇଛୁ ଏବଂ 
ଏ�ଥାର ମକୁଥାବଲିଥା ଲଥାଗ ି ପଲେଥାନ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛୁି 
ରବଥାଲ ିଭଥାରତୀୟ ଦଳର ବ୍ଥାଟଂି ରକଥାଚ୍  ର�ଥିିବଥା 
ପ୍ରଥାକ୍ତନ ଭଥାରତୀୟ ତଥଥା ଓଡ଼ଆି କ୍ରିକଟର୍  
ଶବିସନୁ୍ଦର ଦଥାସ କ�ଛିନ୍।ି ଉରଲ୍�ରଯଥାଗ୍, 
ପ୍ରଥମ ମ୍ଥାଚରର ଭଥାରତ ୫୦ ଓଭରରର ୮ 
ୱିରକଟ୍  �ରଥାଇ ୨୨୫ ରନ କରଥିିଲଥା। ଏ� ି
ଲକ୍ଷ୍କୁ ପଛିଥା କର ି ଅରଷ୍ଟ୍ରଲଆି ୪୧ ଓଭରରର 
ରଗଥାଟଏି ୱିରକଟ୍  �ରଥାଇ �ଥାସଲ କରରିନଇଥିଲଥା।

ମହଳିୋ କ୍କି�ଟ୍ ; 
ଅକ୍ରେଲଆି-ଭୋରତ ୨ୟ 

ମ୍ୟୋଚ୍  ଆଜି

ଦୁବାଇ, ୨୩।୯ (ଏସେେ୍)ି: ସନ୍ ରଥାଇଜସ୍ଗ 
�ଥାଇଦରଥାବଥାଦ୍ ର ଯବୁ ଅଲ୍ ରଥାଉଣ୍ଡର ଶଫି୍ଗଥାରନ 
ରଦରରଫଥା�୍ଗ ପତିଥାଙ୍ ବରିୟଥାଗ ରଯଥାଗ ୁ ଚଳତି 
ଆଇପଏିଲ୍  ଅଧଥାରୁ ସ୍ୱରଦଶ ରଫରଛିନ୍।ି 
ଫଳରର �ରଥାପ ଫମ୍ଗ ରଦଇ ଗତ ି କରୁଥିବଥା 
�ଥାଇଦରଥାବଥାଦ୍ ର ସଙ୍ଟକୁ ଏ�ଥା ଆ�ୁର ି ବଢ଼ଥ଼ାଇ 
ରଦଇଛ।ି ୨୩ ବଷ୍ଗୀୟ ବଥାମ�ଥାତୀ ରୱଷ୍ଇଣ୍ଡଜି 
ବ୍ଥାଟ୍ସମ୍ଥାନ ଗରୁୁବଥାର ବଥାରୟଥା-ବବଲ୍  
ପରରିବଶରୁ ବଥା�ଥାର ି ସ୍ୱରଦଶ ପ୍ରତ୍ଥାବତ୍ତ୍ଗନ 
କରଥିିବଥା ଫ୍ଥାଞ୍ଚଥାଇଜ ପକ୍ଷରୁ ଟୁଇଟ୍  କର ି ସଚୂନଥା 
ଦଆିଯଥାଇଛ।ି ରଦରରଫଥା�୍ଗ ଚଳତି ୧୪ତମ 
ସଂସ୍କରଣ ୨ୟ ପଯ୍ଗ୍ଥାୟରର �ଥାଇଦରଥାବଥାଦ୍  ଦଳ 
ସ� ରଯଥାଗ ରଦଇଥିରଲ। ଜନ୍ୀ ରବୟଥାରରଷ୍ଥାଙ୍ 
ବଦଳ ର�ଳଥାଳ ି ଭଥାରବ ତଥାଙୁ୍ ଦଳରର ସଥାମଲି 
କରଥାଯଥାଇଥିଲଥା। ଉରଲ୍�ରଯଥାଗ୍, ନକିଟରର 
ରଶଷ ର�ଥାଇଥିବଥା କଥାରବିୀୟଥାନ୍  ପ୍ରମିଅିର ଲଗି୍  
(ସପିଏିଲ୍ )ରର ରଦରରଫଥା�୍ଗ ୧୧ ମ୍ଥାଚ ର�ଳ ି
୨୬୩ ରନ୍  ସଂଗ୍ର� କରଥିିରଲ। ଏ�ଥାସରତ୍ତବେ 
ତଥାଙୁ୍ ଆଗଥାମୀ ବଶି୍ୱକପ୍  ଲଥାଗ ି ରଘଥାଷତି 
ରୱଷ୍ଇଣ୍ଡଜି ଦଳରର ସ୍ଥାନ ମଳି ି ନ ଥିଲଥା।

ପତିାଙ୍କ େବି�ାଗେୁ ସ୍ୱବେଶ 
ବେେବିଲ େେେବୋର୍ଡ

ଆବୁଧାବ,ି୨୩ା୯(ଏସେେ୍)ି

ଦୁଇ ଯବୁ ର�ଳଥାଳ ି ଓପନର ରଭଙ୍ରଟଶ ଆୟର ଓ ରଥା�ୁଲ 
ତ୍ପିଥାଠୀଙ୍ ଧଆଁୂଧଥାର ବ୍ଥାଟଂି ବଳରର ଏଠଥାରର ଗରୁୁବଥାର ଅନୁଷ୍ତି 
ଇଣ୍ଡଆିନ୍  ପ୍ରମିୟିର ଲଗି୍  (ଆଇପଏିଲ୍ )-୨୦୨୧ର ୩୪ ତମ ଲଗି୍  
ମ୍ଥାଚ୍ ରର ରକଥାଲକଥାତଥା ନଥାଇଟ୍  ରଥାଇ�ସ୍ଗ ୭ ୱିରକଟରର ମମୁ୍ବଇ 
ଇଣ୍ଡଆିନ୍ସକୁ ପରଥାସ୍ତ କରଛି।ି ଏ�ଥା ଫଳରର ରକଥାଲକଥାତଥା ୯ମ 
ମ୍ଥାଚ୍ ରୁ ଚତୁଥ୍ଗ ବଜିୟ ସ� ପଏଣ୍ଟ ରଟବଲର ଚତୁଥ୍ଗସ୍ଥାନକୁ 
ଉନ୍ୀତ ର�ଥାଇଛ।ି କ୍ମଥାଗତ ପରଥାଜୟ ସ� ମମୁ୍ବଇ ପଏଣ୍ଟ 
ରଟବଲର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ �ସଆିସଛି।ି ଏ� ି ମ୍ଥାଚ୍ ରର କ୍ଣି୍ଟନ � ି
କକ୍  (୫୫ରନ୍ )ଙ୍ ଅର୍୍ଗଶତକ ସ�ଥାୟତଥାରର ମମୁ୍ବଇ ଇଣ୍ଡଆିନ୍ସ 
ପ୍ରଥରମ ବ୍ଥାଟଂି କର ି ୬ ୱିରକଟରର ୧୫୫ ରନ୍  କରଥିିଲଥା। 
ଜବଥାବରର ରକଥାଲକଥାତଥା ୧୫.୧ ଓଭରରର 
ମଥାତ୍ ୩ ୱିରକଟ �ରଥାଇ ବଜିୟ ଲକ୍ଷ୍ରର 
ପ�ଞ୍ଚଥିିଲଥା। ବଜିୟୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମ�ଥାରଥାଷ୍ଟ୍ର 
ବ୍ଥାଟ୍ସମ୍ଥାନ୍  ତ୍ପିଥାଠୀ ୪୨ ବଲ୍ ରର ୮ରଚୌକଥା 
ଓ ୩ଛକଥା ସ� ସବ୍ଗଥାଧିକ ୭୪ ରନ୍  କର ି
ଅପରଥାଜତି ର�ଥିିରଲ। ଅନ୍ପକ୍ଷରର ଆୟର 
୩୦ ବଲ୍ ରର ୪ରଚୌକଥା ଓ ୩ଛକଥା ସ� ୫୩ 
ରନ୍  କର ି ଆଉଟ ର�ଥାଇଥିରଲ। ଏମଥାନଙ୍ 
ଦ୍ତିୀୟ ୱିରକଟ ପଥାଟ୍ଗନରଶପି୍ ରର ୫୨ 
ବଲ୍ ରୁ ୮୮ ରନ୍  ସଂଗ�ୃୀତ ର�ଥାଇଥିଲଥା। 
୧୩ ରନ୍ ରର ଆଉଟ ର�ଥାଇଥିବଥା ଶବୁମଥାନ 

   

ଆଇ
ପଏି

ଲ୍  ୨
୦୨

୧

ଆଜେି ମ୍ାଚ୍ 
ବେନ୍ନଇ

ବନଥାମ 
ୋଙ୍ାବଲାେ

ରଭନୁ୍-ଶାର୍ ୋ
ର�ଳ ଆରମ୍ଭ-ରାତ ି୭ଟା ୩୦

ପ୍ରସଥାରଣ- ଷ୍ାର ସ୍ାଟ୍୍କ ସେଟ୍ ୱକ୍କ
ଷ୍ଟ୍ରମିଂି- ଡସି୍ େୀ ହଟ୍ ଷ୍ାର

ଗଲି ଓ ଆୟର ପ୍ରଥମ ୱିରକଟରର ୧୮ ବଲ୍ ରୁ 
୪୦ ରନ୍  ସଂଗ୍ର� କର ିଭଲ ଆରମ୍ଭ ରଦଇଥିରଲ। 
ମମୁ୍ବଇ ପକ୍ଷରୁ ରକୌଣସ ି ରବଥାଲର ପ୍ରଭଥାବଶଥାଳୀ 
ର�ଥାରଇ ପଥାର ିନଥିଲଥାରବରଳ ଯଶ୍ ପ୍ରୀତ୍  ବୁମ୍ ରଥାଙୁ୍ 
ରକଥାଲକଥାତଥାର ୩ଟ ି ଯଥାକ ୱିରକଟ ମଳିଥିିଲଥା।

ପବୂ୍ଗରୁ ରକଥାଲକଥାତଥା ଅଧିନଥାୟକ ଇଅନ 
ରମଥାଗ୍ଗଥାନ୍  ଟସ୍  ଜତିବିଥା ପରର ପ୍ରଥରମ ବ୍ଥାଟଂି 
ଲଥାଗ ି ମମୁ୍ବଇକୁ ଆମନ୍ତଣ କରଥିିରଲ। ଏ� ି
ଆମନ୍ତଣକୁ ଗ୍ର�ଣ କର ି ମମୁ୍ବଇ ସମ୍ଥାନର ସ� 
ବ୍ଥାଟଂି କର ି ପ୍ରଥମ ୱରିକଟରୁ ୯.୨ ଓଭରରର 
୭୮ ରନ୍  ସଂଗ୍ର� କରଥିିଲଥା। ପ୍ରଥମ ମ୍ଥାଚ୍  ର�ଳ ି
ପଥାର ି ନଥିବଥା ରରଥା�ତି ୩୦ ବଲ୍ ରୁ ୪ ରଚୌକଥା 
ସ� ୩୩ ରନ୍  କର ି ପ୍ରଥମ ର�ଳଥାଳ ି ଭଥାରବ 
ଆଉଟ ର�ଥାଇଥିରଲ। ତଥାଙୁ୍ ସପ୍ତମଥର ଲଥାଗ ି
ସନୁୀଲ ନଥାରନି୍  ଆଉଟ କରବିଥା 
ପବୂ୍ଗରୁ ରରଥା�ତି ରକଥାଲକଥାତଥା 
ବପିକ୍ଷରର ୧,୦୦୦ ରନ୍  ପରୂଣ 
କରବିଥାରର ସମଥ୍ଗ ର�ଥାଇଥିରଲ। 
ରରଥା�ତିଙ୍ ସ� ସଯୂ୍ଗ୍କୁମଥାର 
ଯଥାଦବ (୫) ଶୀଘ୍ର ପଥାଭଲିୟିନକୁ 
ରଫରଯିଥାଇଥିରଲ। କନୁି୍ � ି କକ୍  
ରଗଥାଟଏି ପରଟ ଦୃଢ଼ତଥାର ସ� 
ବ୍ଥାଟଂି କର ି ଅର୍୍ଗଶତକ ପରୂଣ 

କରଥିିରଲ। ରସ ମଥାତ୍ ୪୨ ବଲ୍ ରର ୪ ରଚୌକଥା ଓ 
୩ଛକଥା ସ� ୫୫ ରନ୍  କର ି ୧୫ତମ ଓଭରରର 
ତୃତୀୟ ର�ଳଥାଳଭିଥାରବ ଆଉଟ ର�ଥାଇଥିରଲ। ରସ 
ଆଉଟ ର�ଲଥାରବଳକୁ ମମୁ୍ବଇର ରସ୍କଥାର ୧୦୬ 
ରନ୍  ର�ଥାଇଥିଲଥା। ରକଥାଲକଥାତଥା ରବଥାଲରମଥାରନ 
ଭଲ ପ୍ରଦଶ୍ଗନ କରବିଥା ଫଳରର ମମୁ୍ବଇ ରଶଷ 
୫ ଓଭରରର ମଥାତ୍ ୪୯ ରନ୍  କରବିଥାକୁ ସମଥ୍ଗ 
ର�ଥାଇଥିରଲ। ଦଳର ଅନ୍ ବ୍ଥାଟ୍ସମ୍ଥାନ୍  ଦରୁ ତ ରନ୍  
ସଂଗ୍ର� କରବିଥାକୁ ଯଥାଇ ଆଉଟ ର�ଥାଇଥିରଲ। 

ରକଥାଲକଥାତଥା ପକ୍ଷରୁ ଫଥାଷ୍ ରବଥାଲର 
ପ୍ରସରି୍ କ୍ଷି୍ଥା ଓ ଲକ ି ଫଗୁ୍ଗସନ ଦୁଇଟ ି ରଲ�ଥାଏଁ 
ୱିରକଟ ଅକ୍ତଆିର କରଥିିରଲ। ମମୁ୍ବଇର ପ୍ରମ�ୁ 
ବ୍ଥାଟ୍ସମ୍ଥାନ୍  କଥାଇରନ ରପଥାଲଥା�୍ଗ ରନ୍  ଆଉଟ 
ର�ଥାଇଥିରଲ।

ସଂକ୍ଷପି୍ତ କସ୍ୋର
ମମୁ୍ବଇ ଇଣ୍ଡଆିନ୍ସ: ୧୫୫/୬, ୨୦ ଓଭର

(କ୍ଣି୍ଟନ � ିକକ୍ -୫୫, ରରଥା�ତି ଶମ୍ଗଥା-୩୩, ଲକ ି
ଫଗୁ୍ଗସନ-୨/୨୭, ପ୍ରସରି୍ କ୍ଷି୍ଥା-୨/୪୩)।

କ�ୋଲ�ୋତୋ ନୋଇଟ୍  ରୋଇଡସଦ୍ଧ: ୧୫୯/୩, ୧୫.୧ ଓଭର
ରଥା�ୁଲ ତ୍ପିଥାଠୀ-ଅପରଥାଜତି ୭୪, ରଭଙ୍ରଟଶ ଆୟର-୫୩, 

ଶବୁମଥାନ ଗଲି-୧୩, ଯଶ୍ ପ୍ରୀତ୍  ବୁମ୍ ରଥା-୩/୪୩)।
କଭଙ୍କଟଶ 

ଆୟର
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