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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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ଲୁଣାନଦୀ ପନୁରୁଦ୍ାର ହେହଲ ମଧରୁ ହେବ ହ�ାବରୀ ଜଳଲୁଣାନଦୀ ପନୁରୁଦ୍ାର ହେହଲ ମଧରୁ ହେବ ହ�ାବରୀ ଜଳ
ମହାକାଳପଡ଼ା, ୨୩ା୯(ସମସି)

ମହାକାଳ୍ଡ଼ା ବ୍ଲକସର ସ�ାବରୀ ନଦୀ ହଜାର 
ବାଙ୍କ ସହାଇ ବଭିନି୍ନ �ାଁ ସଦଇ ପ୍ରବାହତି ସହଉଛ।ି 
ନଦୀ କୂଳସର ଥିବା ଚାଷଜମ ି ବଷ୍ଷୋରା 
ଶେ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ସହବା େହ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ 
ଭଲସର ଦ’ି୍ଇୋ ସରାଜ�ାର କର ି୍ ାରୁଥିଲା। 
କାଳକ୍ରସମ ସ�ାବରୀ ନଦୀ ୍ଙ୍କ ଓ ଦଳସର ଭର୍ତ୍ତି 
ସହବା ୋଙ୍ଗକୁ ଖରାଦସିନ ନଦୀର ଜଳ ଲବଣାକ୍ତ 
ସହାଇଯାଉଛ।ି ଫଳସର ସେେବୁ ଜମସିର ଆଉ 
େବୁଦନିଆି ଫେଲ କରବିା େମ୍ଭବ୍ର ସହଉନାହ ିଁ। 
ଯାହା କ ିଚାଷୀଙ୍କ ୍ାଇଁ ଚନି୍ାର କାରଣ ୍ାଲଟଛି।ି 
ସତଣ ୁମତୃ ଲୁଣାନଦୀକୁ ୍ନୁରୁଦ୍ାର କର ିସ�ାବରୀ 
େହତି େଂସଯା� କରା�ସଲ ସ�ାବରୀ ନଦୀର ଜଳ 
ମଧରୁ ସହାଇ୍ାରବି। ଯାହାଫଳସର ସ�ାବରୀ 
ନଦୀ ଦଳମକୁ୍ତ ତ ସହାଇ୍ାରବି, ତା’େହତି ମଧରୁ 

ଜଳ ଚାଷ।ସତସର ବ୍ୟବହାର କର ି ଚାଷୀ ଅଧିକ 
ଅମଳ କର ି ଅଧିକ ସରାଜ�ାରକ୍ଷମ ସହାଇ୍ାରବି 
ସବାଲ ିଚାଷୀମାସନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି

ମହକାଳ୍ଡା ବ୍ଲକର ରାଜ�ଡ, �ୟାେ୍ରୁ, 
ଡଆିରାଜ�ଡ଼, ଓଳହିା, ଅଳାଇସଲା, ଓରତ, 
ବାଙି୍କଛନ୍ା, ଚଣ୍ଆି୍ଲ୍ୀ, ସଦଉଳ୍ଡ଼ା, ଶଂଖ୍ଦା, 
ବଜିୟନ�ର, ଜାଲକଣା, ମହାକାଳ୍ଡ଼ା, ଶଖିର, 
କାନ୍ରୁ, ରାଙି୍କ, ଏକଲ୍ରୁ, ସକୟାରବାଙ୍କ, 
ମାଳଅିଞ୍ଚ, ଜ�ତ,ି ସୋବଳା, ବାରଡାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତ ି
ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ସହକଟେର ଚାଷଜମ ିସ�ାବରୀ 
ନଦୀର କୂସଳ କୂସଳ ରହଛି।ି ସେେବୁ ଜମସିର 
ଧାନଚାଷ େହତି ଲଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ 
ଫେଲ କରାଯାଉଥିଲା। କାଳକ୍ରସମ ସ�ାବରୀ 
ନଦୀ ୍ଙ୍କସର ଭର୍ତ୍ତି ସହବା େହତି ଖରାଦସିନ 
େମଦୁ୍ରଜୁଆରରୁ ଲୁଣ ି୍ ାଣ ି ଏହ ି ଅଞ୍ଚଳ ୍ଯ୍ଷ୍ୟନ୍ 
ଆେଯିାଉଥିବାରୁ ସ�ାବରୀ ନଦୀର ଜଳ ଲୁଣଆି 

ସହାଇଯାଉଛ।ି ସତଣ ୁ ଚାଷୀମାସନ ଲାଭଦାୟକ 
ଫେଲ କରବିାକୁ ୋହେ କରୁନାହାନ୍।ି ଲୁଣାନଦୀକୁ 
୍ନୁଃେଂସଯା� କର ି ସେହ ି ନଦୀର ମଧରୂ ଜଳ 
ଏହ ି ନଦୀକୁ ପ୍ରସବଶ କରାଇସଲ ଏହ ି େବୁ ଅଞ୍ଚଳ 
େବୁଦନିଆି ଶେ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ସହାଇ୍ାରନ୍ା।

େଚୂନା ଥାଉକ,ି ମାଶ୍ଷାଘାଇ ଯଜ୍ଞ ମଠ 
ନକିଟସର ଲୁଣାନଦୀ ୍ବୂ୍ଷରୁ ସ�ାବରୀ ନଦୀ 
େହତି େଂସଯା� ସହାଇ ରହଥିିଲା। ୧୮୬୬ 
ନଅଙ୍କ ଦୁଭ୍ତିକ୍ଷ ୍ସର ଇଂସରଜ େରକାର ଅମଳସର 
ଜମ୍ବବୁ-ମାଶ୍ଷାଘାଇ ସକନାଲ ଖନନ କରବିା ୍ସର 
ଲୁଣାନଦୀର ମହୁଁକୁ ବନ୍ କର ି ଦଆିଯାଇଥିଲା। 
ସେହ ି ଦନିଠାରୁ ମାଶ୍ଷାଘାଇ ଯଜ୍ଞ ମଠ ୍ାଖରୁ 
ମହାକାଳ୍ଡ଼ାର ରାଜ�ଡ଼ ଜଲକଣା ୍ଯ୍ଷ୍ୟନ୍ 
ବ୍ୟା୍ଥିିବା ଲୁଣାନଦୀ ମତୃ ସହାଇଯାଇଛ।ି ୪ 
ବଷ୍ଷ ୍ସୂବ୍ଷ ମତୃ ଲୁଣା ନଦୀକୁ ଖନନ କରବିା ୍ାଇଁ 
ଜଳନକିାେ ବଭିାଜନ ୍କ୍ଷରୁ ସଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତ 

କରାଯାଇ କାଯ୍ଷ୍ୟାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 
ସେହ ିଖନନ କାଯ୍ଷ୍ୟ ଅଧାରୁ ବନ୍ ସହାଇଯାଇଥିଲା। 
ବଷ୍ଷାଦନି ଆେବିାରୁ କାଯ୍ଷ୍ୟ ଅଧା ରଖାଯାଇଛ।ି 
୍ରବର୍ତ୍ଷୀ େମୟସର ୍ନୁଃଖନନ କାଯ୍ଷ୍ୟ କରାଯବି 
ସବାଲ ି ବଭିା� େସଫଇ ସଦଇଥିଲା। ମାତ୍ର 
୍ସର ଆଉ ଖନନ କାଯ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇନାହ ିଁ। ଏକ 
ମାଷ୍ଟର୍୍ଲାନ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯାଇ ଲୁଣାନଦୀରୁ 
ମତୃଲୁଣା ନଦୀକୁ େଂସଯା� କରାଯାଇ୍ାରସିଲ, 
ବଷ୍ଷାଦନିସର ଲୁଣା ନଦୀର ଉଦବୃତ ଜଳ ମତୃ 
ଲୁଣାନଦୀସର ଛଡାଯାଇ ସ�ାବରୀ ନଦୀସର 
ପ୍ରସବଶ କରା�ସଲ ସ�ାବରୀ ନଦୀ ୍ରଷି୍ାର 
ସହାଇ୍ାରନ୍ା। ଏଥି େହତି ସ�ାବରୀ ନଦୀର 
ଜଳ ମଧରୁ ସହାଇ ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ଷୀ ଚାଷଜମସିର 
େବୁଦନିଆି ଫେଲ କରାଯାଇ୍ାରନ୍ା ଓ େମଗ୍ର 
ଅଞ୍ଚଳ େବୁଦନିଆି ଶଷ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ସହାଇ୍ାରନ୍ା 
ସବାଲ ିମତ ପ୍ରକାଶ ୍ାଇଛ।ି

ପାରାଦୀପ, ୨୩ା୯(ସମସି)

୍ାରାଦୀ୍ ଏକ ବନ୍ର ଭରି୍ତକି େହର। େହର 
ମଧ୍ୟସର ମଶି ିରହଛି ି୍ ାରାଦୀ୍ ସ୍ୌର ୍ ରଷିଦ। 
ସଯଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସନଇ ବନ୍ର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ 
େୀମାସର ରହଛି ି ସ୍ୌର ୍ରଷିଦ। ୧୯୭୯ 
ମେହିାରୁ ଆରମ୍ଭ ସହାଇଥିବା ୍ାରାଦୀ୍ 
ବଜି୍ଞା୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ୨୦୦୨ ମେହିାସର ସ୍ୌର 
୍ରଷିଦ ମାନ୍ୟତା ୍ାଇଲା। ଏଠାସର େମାନ 
ଜା�ାସର ସକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ େରକାରଙ୍କ ଦୁଇ 
ପ୍ରକାର ଶାେନ ଚାଲଛି।ି ଏହ ି ସଦୈତ୍ୟଶାେନ 

ସଯା�ୁଁ ଉନ୍ନତସିର ବାଧା ଉ୍ଜୁୁଛ ି ସବାଲ ି
ଅଭସିଯା� ସହଉଛ।ି 

୨୦୧୧ ଜନ�ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ରାଞ୍ଚଳର 
ସଲାକେଂଖ୍ୟା ୬୮,୫୮୫ ରହଛି।ି ୧୯ ଟ ି
ୱାଡ୍ଷକୁ ସନଇ �ଠତି ସ୍ୌରାଞ୍ଚଳସର ସଛାଟ ବଡ଼ 
ସହାଇ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ ିରହଛି।ି ସଯଉଠଁାସର 
େମଦୁାୟ ୧୪, ୬୧୫ ଟ ି ଘରକୁ ତାଲକିା ଭୁକ୍ତ 
କରାଯାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ତାଲକିାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କସଲ 
ଜଣାଯାଏ େଂିହ ଭା� ସଲାକ ବସ୍ସିର ବେ ବାେ 
କରନ୍।ି ୪୨ ବଷ୍ଷର ସ୍ୌର ୍ରଷିଦ ଏ୍ଯ୍ଷ୍ୟନ୍ 
ବସ୍ ି ବାେନି୍ାଙୁ୍କ େବ୍ଷନମି୍ନ ସମୌଳକି ଅଧିକାର 

ସଦବାସର େଫଳ ସହାଇ୍ାରନିାହ ିଁ। କାରଣ 
ଅସନକ େରକାରୀ ସଯାଜନା ବସ୍ ି ବାେନି୍ାଙ୍କ 
୍ାଇ ଁ କରା�ସଲ ସେଥିସର ବନ୍ର ପ୍ରଶାେନ 
ନୟିମ ଅନ୍ରାୟ େଷୃ୍ଟ ି କର ି ବାଧକ ୋଜୁଛ।ି 
ବସ୍ସିର ଥିବା କଚ୍ାଘରକୁ ୍ କ୍ାଘର କରବିା ୍ ାଇଁ 
ରାଜ୍ୟ େରକାର ୨୦୧୮ ମେହିାସର ସଘାଷଣା 
କରଥିିସଲ। ସକବଳ େହରାଞ୍ଚଳସର ବେ ବାେ 
କରୁଥିବା ସଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୂମ ି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣ 
୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯବି। ଏହ ିକ୍ରମସର ୍ାରାଦୀ୍ 
ସ୍ୌର ୍ରଷିଦ ୍ାଇ୨ଁ୦୧୮ସର ଉଷାେସଭ୍ଷ 
ମାଧ୍ୟମସର ଏହ ି ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯବିା 

କଥା; କନୁି୍ େସଭ୍ଷ ଅନୁୋସର ୧୧, ୪୬୯ ଘରକୁ 
ଏଲଇେ ି (ଲ୍ୟାଣ୍ ଇଲଯିବୁିଲ ୋଟ୍ତିଫିସକଟ)
ଭୁକ୍ତ କରା�ଲା। ଏହ ି େବୁ େସଭ୍ଷ ରସି୍ାଟ୍ଷ 
୨୦୨୦ ମେହିା ସେସ୍ଟେମ୍ବର ମାେସର ଆେ ିସ୍ୌର 
୍ରଷିଦ କାଯ୍ଷ୍ୟାଳୟସର ରହଥିିବା ସବସଳ 
ସଲାକମାନଙୁ୍କ ସକସବ ବଣ୍ଟନ କରାଯବି ସେସନଇ 
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ ିବସ୍ବିାେନି୍ା। ୍ାରାଦୀ୍ ସ୍ୌର 
୍ରଷିଦ ବସ୍ ିବାେନି୍ାଙ୍କ ୍ାଇ ଁରାଜ୍ୟ େରକାର 
ସଯଉ ଁ ଭୂମସିଯା�୍ୟ ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର ସଦସବସବାଲ ି
ସଘାଷଣା କରଥିିସଲ ତାହା ସକସବ କାଯ୍ଷ୍ୟକାରୀ 
କରସିବ ତାହା ସଦଖିବାକୁ ବାକ ି ରହଲିା।

ପାରାଦୀପ ବସ୍ତିବାସ ତିନ୍ାଙୁ୍ ଭୂମ ତିହ�ା�୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମ ତିଳ ତିବ ହେହବ ?
୨୦୧୮ ମସହିାର ଉଷା ସର୍ଭେ ଶୀତଳ୍ଣ୍ାରରର୨୦୧୮ ମସହିାର ଉଷା ସର୍ଭେ ଶୀତଳ୍ଣ୍ାରରର

ଗରଦପରୁ,୨୩।୯(ସମସି): ଲଘଚୁା୍ 
ଜନତି ଲ�ାଣ ବଷ୍ଷା ପ୍ରଭାବସର 
ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ାର �ରଦ୍ରୁ ବ୍ଲକ 
ଅଧିନ �ରଦ୍ରୁ ସ୍ାଷ୍ଟ ଅଫିେ 
କାଯ୍ଷ୍ୟାଳୟ ୍ାଣସିର ଭାେଛୁ।ି ବର୍ତ୍ଷମାନ 
ଜଳବନ୍ୀ ଅବସ୍ାସର ସ୍ାଷ୍ଟ ଅଫିେ 
ରହଛି।ିଫଳସର ପ୍ରାୟ ୧୦ ଦନି ସହଲା 

କାମ ଠପ୍  ସହାଇଯାଇଛ।ିଏହାଦ୍ାରା 
ଗ୍ରାହକମାସନ ନାହ ିଁ ନଥିବାର 

�ରଦ୍ରୁ ସ୍ାଷ୍ଟ ଅଫିେସର �ତ 
୧୦ ଦନି ସହଲା ଜମ ିରହଥିିବା ଏହ ିବଷ୍ଷା 
୍ାଣ ିସଲାକଙୁ୍କ ନାସକଦମ କରୁଛ।ି ୍ାଣ ି
୍ଚ ିଦୁ�୍ଷନ୍ଧ ସହଉଛ।ି ଅସନକ ପ୍ରକାରର 
ସ୍ାକସଜାକ ସ୍ାଷ୍ଟ କାଯ୍ଷ୍ୟାଳୟ 
ଭତିରକୁ ୍ଶ ିରହୁଛନ୍।ି ଏହାଛଡା ୋ୍ 
ସବଙ୍ଗଙ୍କ ରହଣ ିସ୍ାନ ୍ାଲଟଛି।ି ଏସବ 
ମଧ୍ୟ ସ୍ାଷ୍ଟ ଅଫିେ ଯବିା ରାସ୍ାସର 
ଆଣ୍ୁଏ ସଲଖାଏଁ ୍ାଣ ି ଲହଡ ି ମାରୁଛ।ି 

ସ୍ାଷ୍ଟ କାଯ୍ଷ୍ୟାଳୟକୁ ଯବିା ବାଟସର 
ଏହ ି ୍ାଣ ି ଥିବାରୁ ଅସନକ ପ୍ରକାରର 
େମେ୍ୟା େଷୃ୍ଟ ି କରୁଛ।ି ସତସବ ଏସନଇ 
ସ୍ାଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ସ୍ାନୀୟ ତହେଲିଦାରଙୁ୍କ 
ବାରମ୍ବାର ଅଭସିଯା� କରଥିିସଲ ମଧ୍ୟ 
ସକୌଣେ ିେଫୁଳ ମଳିନାହ ିଁ। ସକସତଜଣ 
ମଷୁ୍ଟସିମୟ ସଲାକ ୍ାଣ ି ଯବିା ରାସ୍ାକୁ 
ଅବସରାଧ କରବିା ଫଳସର ଏସବ 

ସ୍ାଷ୍ଟ ଅଫିେ ଅକାମୀ ସହବାକୁ ଯାଉଛ।
ପ୍ରକାଶସଯା�୍ୟ, �ରଦ୍ରୁ 

ବ୍ଲକ ଅଧିନ ଏହ ି ସ୍ାଷ୍ଟ ଅଫିେ େବ୍ଷ 
୍ରୁାତନ। ବ�ିତ ପ୍ରାୟ ୬୦ ବଷ୍ଷ 
ଧର ି ଏହ ି ସ୍ାଷ୍ଟ ଅଫିେ ସେବା ସଦଇ 
ଆେଛୁ।ି ପ୍ରାୟ ୭ ହଜାର ସଲାକଙ୍କ 
ଆକାଉଣ୍ଟ ରହଛି।ିସଦୈନକି ଲକ୍ଷାଧିକ 
ଟଙ୍କା ସଦଣସନଣ ସହଉଛ।ି

ପାଣରିର ୍ାସଛୁ ିସରଭେ ପରୁାତନ ରପାଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ 

   ୧୦ ଦ ତିନ ହେଲା ହେଉନ ତି ୋମ୧୦ ଦ ତିନ ହେଲା ହେଉନ ତି ୋମ
  ଗ୍ାେେ ଅସହ୍ାଷଗ୍ାେେ ଅସହ୍ାଷ

ଅସହାୟ ଅରସ୍ାରର କକଭେଟ ରରାଗୀ; ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାରୁ ରଞ୍ତି
କକନ୍ଦାପଡ଼ା,୨୩ା୯(ସମସି)

ଜସଣ �ରବି ଅେହାୟ ବ୍ୟକ୍ତ ି କକ୍ଷଟ 
ସରା�ସର ୍ୀଡ଼ତି ସହାଇ ଏସବ ସବୋହାରା 
୍ାଲଟଯିାଇଛନ୍।ି ଚକିତି୍ା ୍ାଇଁ ଯାହା କଛି ି
େଞ୍ଚତି ଅଥ୍ଷ ଥିଲା, ତାହା ସଶଷ ସହାଇଯବିା 
୍ସର ୍ରବିାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର 
ସହାଇ୍ଡୁଛ।ି ଏମତିକି ିଓଳଏି ଖାଇସଲ ଓଳଏି 
ଉ୍ବାେ ରହବିାକୁ ୍ରବିାର େଦେ୍ୟ ବାଧ୍ୟ 
ସହାଇଛନ୍।ି ଏଭଳ ିଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା 
ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ାର ୍ ଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍�୍ଷତ 
ଅଳ୍ଆୁ ୍ ଞ୍ଚାୟତର େବୁଳ ଗ୍ରାମର ବାବୁରାମ 
ଦାେଙ୍କ।ସତ୍ରସର ସଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି

ବାବୁରାମ ଜସଣ ଅତ୍ୟନ୍ �ରବି 
ଓ ଦନିମଜୁରଆି ସରେଣୀର ସଲାକ। ଏହ ି

ସରା�ସର ଆକ୍ରାନ୍ ସହବା ୍ବୂ୍ଷରୁ ନସିଜ 
ସରାଜ�ାର କର ି ୍ରବିାର ଦୁଃଖକଷ୍ଟସର 
ଚଳଯିାଉଥିଲା। ସହସଲ କକ୍ଷଟ ସରା� ସହବା 
୍ସର ପ୍ରଶାେନ ୍କ୍ଷରୁ ସକୌଣେ ି େହାୟତା 
ମଳି ି୍ ାରନି।ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମାଟ ି ଘସର ରହବିା 
େହ ସରାଜ�ାରର ଅନ୍ୟ ୍ନ୍ା ଓ କଛି ିନାହ ିଁ। 
ଆବାେ ସଯାଜନାସର ଘର ଖଣ୍ଏି ମଳିବିା ତ 
ଦୂରର କଥା ସରେନ କାଡ୍ଷଟଏି ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍କ 
ମଳିନିାହ ିଁ। ଅଭାବ ଓ ଅନଟନ ମଧ୍ୟସର 
କାଳାତ ି୍ ାତ କରୁଥିବାସବସଳ କଛିମିାେ 
ତସଳ ହଠାତ ବାବୁରାମଙ୍କ ୍ାଟସିର ଏକ 
ଘା’ ସହଲା। ସେ ଔଷଧ୍ତ୍ର ଖାଇସଲ ବ ି
ସେହ ି ଘା’ ଭଲ ସହଲାନାହ ିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ 
୍ରାମଶ୍ଷସର ତାଙ୍କର ୍ରୀକ୍ଷା କରାଯବିାରୁ 
ତାଙୁ୍କ ମଖୁ କକ୍ଷଟ ସହାଇଥିବା ଜଣା୍ଡ଼ଥିିଲା। 

ଚକିତି୍ା ୍ାଇଁ ତାଙ୍କର େମସ୍ େଞ୍ଚତି ଅଥ୍ଷ ଖଚ୍୍ଷ 
ସହାଇ�ଲାଣ।ି ସେ ଏସବ ଘସର ସକସମା 

ସନଉଛନ୍।ି ବାବୁରାମ କକ୍ଷଟ ସରା�ସର 
ଆକ୍ରାନ୍ ସହବା ୍ସର ୍ରବିାରର ଆଥ ୍ତିକ 
ସ୍ତି ିସଦାହଲ ିଯାଇଛ।ି ଏଭଳ ିେମୟସର +୩ 
୍ଢ଼ୁଥିବା ତାଙ୍କ ୍ଅୁ ଚନି୍ମୟଙ୍କ ଉ୍ସର ସବାଝ 
ଲଦ ି ସହାଇ୍ଡ଼ଛି।ି ବାରମ୍ବାର େରକାରୀ 
େହାୟତା ୍ାଇଁ ନସିବଦନ କରବିା ୍ସର ବ ି
ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚତି ସହାଇ ବାବୁରାମଙ୍କ ୍ରବିାର 
ନାହ ିଁ ନ ଥିବା େମେ୍ୟାର େମ୍ଖୁୀନ ସହାଇଛନ୍।ି 
ଏତଦବ୍ୟତୀତ +୨ସର ୍ଢ଼ୁଥିବା ତାଙ୍କ ଝଅି 
େଚୁସି୍ତିା ବହୁ କଷ୍ଟସର ୍ାଠ ୍ଢ଼ୁଛନ୍।ି ଏହ ି
�ରବି ୍ରବିାରକୁ ଆବାେ ସଯାଜନାସର 
ଘର, ସରେନ କାଡ୍ଷ େସମତ ଆଥ ୍ତିକ େହାୟତା 
ସଯା�ାଇ ଦଆିଯବିାକୁ େମାଜସେବୀ ତଥା 
ୋମ୍ବାଦକି ନସରନ୍ଦ୍ର ଧଳ ଓ ଗ୍ରାମବାେୀ 
ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍କ ନକିଟସର ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି

ରଦୁିୟୁତ୍  ସଂସ୍ପଶଭେରର ଦୁଇଗାଈ ମତୃ

ଆଳ,ି୨୩ା୯(ସମସି): ବଦୁି୍ୟତ୍  
ତାର େଂସ୍ପଶ୍ଷସର ଆେ ି ଦୁଇ ସ�ାରୁଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ୟ ସହାଇଥିବା ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି ଏହ ି
ଘଟଣାକୁ ସକନ୍ଦ୍ରକର ି ଆଳ ି ଥାନା 
ଅଧୀନ ନୂଆ୍ଡ଼ା 
୍ଞ୍ଚାୟତବାେୀ ଟାୟାର 
ଜାଳ ି ରାସ୍ା ଅବସରାଧ 
କରଛିନ୍।ି େଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର 
ଅମଲୂ୍ୟ ଦାେ ଓ ଅଜୁ୍ଷନ ଦାେଙ୍କ ଦୁଇଟ ି
�ାଈ ନକିଟସ୍ ବଲିକୁ ଚରବିାକୁ 
ଯାଇଥିସଲ। ଚାରବିାସବସଳ ଛଣି୍ଥିିବା 
ବଦୁି୍ୟତ୍  ତାର େଂସ୍ପଶ୍ଷସର ଆେବିା 
ଦ୍ାରା ସେମାନଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଥିିଲା। 

ଅଞ୍ଚଳସର ୍ରୁୁଣା ତାର ବଦଳାଇବାକୁ 
ବାରମ୍ବାର ଅଭସିଯା� କସଲ େଦୁ୍ା 
ଉ୍ସରାକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶଣୁ ୁ ନ ଥିବାରୁ 
ଉତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାେୀ ରାସ୍ା ଅବସରାଧ 

କରଥିିସଲ। ଘଟଣାସ୍ଳସର ଆଳ ି
ବଦୁି୍ୟତ୍  ବଭିା� ଅଧିକାରୀ ୍ହଞ୍ଚବିା 
େହ ସ�ାଟଏି େପ୍ାହ ମଧ୍ୟସର ବଦୁି୍ୟତ୍  
େମେ୍ୟା େମାଧାନ କରବିା ପ୍ରତଶିରୁତ ି
େହ।ତଗି୍ରସ୍ ୍ରବିାରକୁ ଅଥ୍ଷରାଶ ି
ପ୍ରଦାନ କରଥିିସଲ।

ରାସ୍ାକରାକ କକେ ଗ୍ାମବାସୀ

ମହଳିାଙ୍କ ଆକସ୍କି ମତୁୃୟୁ
କୁଜଙ୍ଗ,୨୩ା୯(େମେି): ୍ଙ୍କ୍ାଳ ୍ଞ୍ଚାୟତର 
ଅଧା�ଡ଼଼ା ଗ୍ରାମସର ଆଜ ି ଜସଣ ମହଳିାଙ୍କ 
ଆକସ୍କି ମତୁୃ୍ୟ ସହାଇଛ।ି ମତୃ ମହଳିା ସହଉଛନ୍ ି
ଯବୁ ଇଂ େଞ୍ଜୟ କୁମାର ଓଝାଙ୍କ ୍ତ୍ୀ ପ୍ରମଳିା 
ଓଝା (୩୫)। େଞ୍ଜୟ କଟକର ଏକ ଘସରାଇ 
େଂସ୍ାସର କମା କରନ୍।ି ସେ ପ୍ରତଦିନି ଭଳ ି
ଆଜ ିନଜି କମ୍ଷସକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯବିା ୍ସର ତାଙ୍କ ୍ତ୍ୀ 
ଅେସୁ୍ ସହାଇ ୍ଡ଼ସିଲ। ତାଙୁ୍କ ତୁରନ୍ ମଣଜିଙ୍ଗା 
ସ�ାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ୟସକନ୍ଦ୍ରସର ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। 
ସେଠାସର ଚକିତି୍ାଧୀନ ଅବସ୍ାସର ତାଙ୍କର 
ମତୁୃ୍ୟ ସହାଇଥିବା େଚୂନା ମଳିଛି।ି ମତୃ ପ୍ରମଳିାଙ୍କ 
ଭାଇ ପ୍ରଶାନ୍ ମହାରଣା ଏ େମ୍ପକ୍ଷସର କୁଜଙ୍ଗ 
ଥାନାସର ଅଭସିଯା� କରବିା ୍ସର ତାଙ୍କ ଶବ 
କୁଜଙ୍ଗସର ବ୍ୟବସଛଦ କରାଯାଇ ୍ଙ୍କ୍ାଳସର 
ସଶଷକୃତ କରାଯାଇଛ।ି

ଧମ୍ମପ୍ାଣାଙ୍କ ପ୍ତମିରୂ୍ତ୍ତି ଉକ୍ମାଚତି
କୁଜଙ୍ଗ,୨୩ା୯(େମେି): କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ 
ସ୍ାତାନଈ ୍ଞ୍ଚାୟତ ଓକଲା ଗ୍ରାମର 
ଅବେରପ୍ରାପ୍ ଶକି୍ଷକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶଙ୍କ 
୍ତ୍ୀ ମମତା ଦାଶଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରୋଦ୍ବାଷ୍ତିକ 
ଅବେରସର ରେଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି େଭା ଓ ପ୍ରତମିରୂ୍ତ୍ତି 
ଉସନ୍ମାଚନ କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି 
େତ୍ୟବ୍ରତ ଦାଶଙ୍କ ସ୍ୌସରାହତି୍ୟସର 
ଆସୟାଜତି ଏହ ି କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମସର େମାଜସେବୀ 
ଶ୍ୟାମେନୁ୍ର ଦାଶ, ରେମକି ସନତା ବଷୁି୍ଚରଣ 
ମଦୁୁଲ,ି ବାବାଜୀ ସଲଙ୍କା, ମରୁଲୀଧର 
ସଲଙ୍କା, ବାବୁରାମ ୍ରଡ଼ିା, ମାନେ ସଲଙ୍କା, 
ସଦବୀ ପ୍ରୋଦ ମରିେ ପ୍ରମଖୁ ସଯା�ସଦଇ 
ଏହ ି ଧମ୍ଷପ୍ରାଣାଙ୍କ ସ୍ତୃଚିାରଣ କରବିା େହ 
ତାଙ୍କ ୍ସରା୍କାର �ଣୁ, େହନଶୀଳତା 
ଓ ୍ସଡାଶୀଙ୍କ େହ ଉର୍ତମ େମ୍ପକ୍ଷକୁ ମସନ 
୍କାଇଥିସଲ।

ବକିେଡ ିଯବୁ ସଙ୍ଗଠକଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ କରସ୍ ସାମଗ୍ୀ ପ୍ଦା୍

ବାଲକୁିଦା,୨୩।୯(େମେି):ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକ 
ଥାଇଳ ୍ଞ୍ଚାୟତର ବସିଜଡ ି ଯବୁ େଙ୍ଗଠକ 
ସହମନ୍ କୁମାର ମହାନ୍ ିଓ ରାଜ୍ୟ ଯବୁ ବସିଜଡ ି
େଂ�ଠନ େମ୍ପାଦକ କମଳାକାନ୍ ମହା୍ାତ୍ର 
୍ଞ୍ଚାୟତର ଅଲକିଣ୍ଟା ଗ୍ରାମ ଉଦୁ୍ରୁ ଦଳତି 
ୋହରି୧୦୩ ୍ରବିାରକୁ ସରେନ ୋମଗ୍ରୀ 
ଓ ଶଖୁିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରଛିନ୍।ି ଏହ ି
୍ରବିାରମାସନ �ତ ଲଘଚୁା୍ଜନତି ଲ�ାଣ 
ବଷ୍ଷାସର ୍ାଣ ି ସଘରସର ରହବିା େହ ଘସର 
୍ାଣ ି ୍ଶ ି ରହଥିିବାରୁ ସରାସଷଇ କରବିା 
େମ୍ଭବ ସହଉନଥିଲା। ସତଣ ୁ ଖବର ୍ାଇ ରେୀ 
ମହାନ୍ ିଉକ୍ତ ୍ରବିାର ମାନଙ୍କ ୍ାଖସର ୍ହଞ୍ଚ ି ି
ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ ବୁଝବିା େହ ଶଖୁିଲା 
ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରଥିିସଲ। ଏଥିସର ୍ଞ୍ଚାୟତର 
େମତି ି େଭ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ ବାହାଲଆି,କୃଷ୍ଚନ୍ଦ୍ର 
ସବସହରା, େସନ୍ାଷ ଦାେ, ଉସମଶ ମଲ୍କି, 
େବୁ୍ରତ ସବ� ପ୍ରମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ। ୍ସର ରେୀ 
ମହାନ୍ ିଅଢଙ୍ଗା ୍ଞ୍ଚାୟତ ଜ�ନ୍ନାଥ୍ରୁ ଗ୍ରାମର 
କକ୍ଷଟସରା�ସର ୍ୀଡ଼ତି ଦଳତି ନସରନ୍ଦ୍ର 
ମଳକିଙ୍କ ୍ରବିାରକୁ ସଭଟ ି କଛି ି ଆଥ ୍ତିକ 
େହାୟତା େହ ଏକ ମାେର ସରେନ ୋମଗ୍ରୀ 
ପ୍ରଦାନ କରଥିିସଲ।

୧୧ କକରା୍ା ସଂକ୍ରମତି ଚହି୍ନଟ
ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା, ୨୩ା୯(େମେି) : ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା 
ଜଲି୍ାସର �ରୁୁବାର ୧୧ଜଣ କସରାନା େଂକ୍ରମତି 
ଚହି୍ନଟ ସହାଇଛନ୍।ି ସେଥିରୁ ଆଳ ି ବ୍ଲକସର 
୨ଜଣ, ସଡରାବଶି ବ୍ଲକସର ଜସଣ, �ରଦ୍ରୁ 
ବ୍ଲକସର ଜସଣ, ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା ବ୍ଲକସର ୩ଜଣ, 
ମାଶ୍ଷାଘାଇ ବ୍ଲକସର ଜସଣ, ୍ଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ 
ବ୍ଲକସର ଜସଣ ଓ ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା ସ୍ୌରାଞ୍ଚଳସର 
୨ଜଣ କସରାନା ୍ଜଟିଭି ବାହାରଥିିବା େଚୂନା 
ଦଆିଯାଇଛ।ି

ଜଲି୍ା ସ୍ତରୀୟ 
ଫିଟ୍  ଇଣ୍ଆ 
ଫି୍ଡମ ରନ୍ 

ରନୟୁା ପ୍ର୍ାରତି ଅଞ୍ଳରର ଶଖୁିଲା 
ଖାଦୟୁ ଓ ରଗା-ଖାଦୟୁ ରଣ୍ଟନ

କୁେଙ୍ଗ,୨୩ା୯(ସମସି): ବଶିଷି୍ଟ 
ରେମକି ସନତା ବା୍ ି େସଖ୍ଷଲ ଏସବ 
ବ୍ଲକସର ଥିବା ଜଳବନ୍ୀ ଓ ବନ୍ୟା 
ପ୍ରଭାବତି ସଲାକଙ୍କ େମେ୍ୟା 
ଲଘବ ୍ାଇଁ ଅନବରତ ସଚଷ୍ଟା 
ଚଲାଇଛନ୍।ି ବା୍ଙି୍କ ପ୍ରମଖୁ 
େଂ�ଠନ ୍ାରାଦୀ୍-ଏରେମା 
ଶଳି୍ାଞ୍ଚଳ ବକିାଶ ୍ରଷିଦ ୍କ୍ଷରୁ 
୍ରବିର୍ତ୍ଷନ ସଯାଦ୍ା େଂ�ଠନ 
େଦେ୍ୟଙ୍କ େହସଯା�ସର ବ୍ଲକର 
ବାଲକିଣ ି ଓ ମଧୁ୍ ରୁ ଅଞ୍ଚଳସର 

ବଭିନି୍ନ ଅେହାୟ ୍ରବିାରକୁ ଶଖୁିଲା 
ଖାଦ୍ୟ ଓ େବୁଠୁ ସବଶୀ ପ୍ରଭାବତି 
ସହାଇଥିବା ସ�ା-େମ୍ପଦ ୍ାଇଁ ସ�ା-
ଖାଦ୍ୟ େହ ୍ାନୀୟଜଳ ବଣ୍ଟନ 
କରାଯାଇଛ।ି ୍ ରବିର୍ତ୍ଷନର େଭା୍ତ ି
ଇଂ ୍ରମ୍  ବ୍ରହ୍ମ ରାଉତ, େଲିନ୍  
ୋହୁ, ତୁଷାର ମଲକି୍ , ରୁଦ୍ରପ୍ରୋଦ 
ଦାେ, ଆର୍ ଏସ୍  ମନୁା, ଶଭୁ୍ରସଜ୍ୟାତ ି
ରାଉତ ଓ ଆସଲାକ ଓଝା ପ୍ରମଖୁ 
ବହୁ ସସ୍ଚ୍ାସେବୀ ଏହ ି ସେବା 
କାଯ୍ଷ୍ୟସର େହସଯା� କରଥିିସଲ।

କକନ୍ଦାପଡ଼ା ସାନ୍ୟୁ 
ମହାବଦିୟୁାଳୟର କୃତତି୍ୱ
କକନ୍ଦାପଡ଼ା,୨୩ା୯(ସମସି): ସଦଶ ସ୍ାଧୀନତାର 
୭୫ ବଷ୍ଷ ୍ରୂ୍ତ୍ତି ଅବେରସର ସନସହରୁ ଯବୁ ସକନ୍ଦ୍ର 
୍କ୍ଷରୁ ଇଛା୍ରୁ ରଥଦାଣ୍ସର ଅନୁଷ୍ତି ଜଲି୍ାସ୍ରୀୟ 
ଫିଟ ଇଣ୍ଆି ଫି୍ଡମ ରନସର ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା ୋନ୍ଧ୍ୟ 

ମହାବଦି୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର 
ସ ଯ ା � ସ ଦ ଇ ଥି ସ ଲ । 
ମାଉେୀମା’ ମନ୍ରିଠାରୁ 
ରେୀଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ରି ୍ଯ୍ଷ୍ୟନ୍ 
ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି ସଦୌଡ଼ସର 
ଛାତ୍ରମାସନ ସଯା�ସଦଇ 

କୃତତି୍ୱ ଅଜ୍ଷନ କରଥିିସଲ। ଏହ ି କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମସର 
ଜଲି୍ା େଚୂନା ଓ ସଲାକ େମ୍ପକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ ସହମନ୍ 
କୁମାର ନାୟକ, ଜଲି୍ା କ୍ରୀଡା ଅଧିକାରୀ ସଲାକନାଥ 
୍ାଣଗି୍ରାହୀ, ଅବେରପ୍ରାପ୍ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଭରତ 
ଚନ୍ଦ୍ର ସଜନା ଅତଥିି ଭାସବ ସଯା�ସଦଇଥିବାସବସଳ 
ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା ୋନ୍ଧ୍ୟ ମହାବଦି୍ୟାଳୟର ଜାତୀୟ 
ସେବା ସଯାଜନା ଅଧିକାରୀ ମତୁୃ୍ୟଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ ି
କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ୍ରଚିାଳନାସର େହସଯା� କରଥିିସଲ।

 ପଣୁ ତି ଆସ ତିଲା ଦାଦାବଟ ତିେୁ ହନଇ ସଙ୍ତିନ ଅଭତିହ�ା�

ମଣୁ୍ରର ରନୁ୍କ ଲଗାଇ ଅରଭେ ଆଦାୟ
କକନ୍ଦାପଡ଼ା,୨୩ା୯(ସମସି): ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ାସର ଦାଦାବଟ ି
ଆଦୟକୁ ସନଇ େବୁଦନି ତୁମଳୁକାଣ୍ ଘଟୁଛ।ି �ତ କଛିଦିନି ସହଲା 
ବନୁ୍ଧକ ମନୁସର ଦାଦାବଟ ି ଆଦାୟ ସହଉଥିବା ଅଭସିଯା� ସହଉଛ।ି 
ଫୁଣ ି ବନୁ୍ଧକ ମନୁସର ଦାଦାବଟ ି ଆଦାୟ ସନଇ େଦର ଥାନାସର 
ଅଭସିଯା� ସହାଇଛ।ି ଅଭସିଯା� ମତୁାବକ, େଦର ଥାନା ଅଧୀନ 
କସଚରୀ ୍ଡ଼ା େବୁାଷ ଚନ୍ଦ୍ର େହାଣୀଙ୍କ ଘସର ୍ଶ ି ୪ ଜଣ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦାଦାବଟ ି ମା�ଥିିସଲ। ଏହାକୁ େବୁାଷ ଆଉ 
ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟମ ୍ତୁ୍ର ବସିରାଧ କରବିାରୁ େବୁାଷଙ୍କ ମଣୁ୍ସର ବନୁ୍ଧକ 
ଲ�ାଇ ଜୀବନରୁ ମାରସିଦବାକୁ ଧମକ ସଦଇଥିସଲ। ଏହାଛଡା 

ଅନ୍ୟ ଅଭଯିକୁ୍ତମାସନ େବୁାଷଙ୍କ ୍ତ୍ୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାବାଳକିା ଝଅି 
ସବକସର ଭୁଜାଲ ି ଲ�ାଇ ଥିସଲ। ଦାଦାବଟ ି ନସଦସଲ ଜୀବନରୁ 
ମାରସିଦସବ ସବାଲ ି ଧମକ ସଦଇଥିସଲ। ଅଭଯିକୁ୍ତମାସନ ଅଶ୍ଲୀଳ 
ଭାଷାସର �ାଳ�ିଲୁଜ କରବିା େହ ବଧିା ସ�ାଇଠା ମାର ି ସଫରାର 
ସହାଇଯାଇଥିସଲ। ଆଉ �ଲାସବସଳ ଏକ ନରି୍ଦ୍ତିଷ୍ଟ ତାରଖିସର 
ଦାଦାବଟ ି ୍ହଞ୍ଚାଇବାକୁ କହଥିିସଲ। ଟଙ୍କା ସେହ ି ତାରଖିସର ନ 
ସଦସଲ ଜୀବନରୁ େମସ୍ଙୁ୍କ ମାରସିଦବାକୁ ଧମକ ସଦଇଥିସଲ। 
ଏସନଇ େବୁାଷ ଚନ୍ଦ୍ର େହାଣୀ େଦର ଥାନାସର ଅଭସିଯା� କରବିା 
୍ସର ୍ଲୁେି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କର ିଘଟଣାର ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି

ଦରିାକରପରୁରର ୍ଙ୍ାଗଲା ୧୫ ରେର ି
ରାେ୍ଗର,୨୩ା୯(ସମସି): ବଶି୍ୱ ପ୍ରେଦି୍ ଭତିରକନକିା ପ୍ରକୃତରି 
�ନ୍ାଘର। ନସବ ଦଶକ ୍ରଠୁଁ ଭତିରକନକିା ଜାତୀୟଉଦ୍ୟାନ େୀମା 
େରହଦସର ଶହ ଶହ ସବଆଇନ ଚଙୁି୍ଗଡସିଘର ି ନମି୍ଷାଣ ଚାଲଛି।ି ଏହ ି
ଚଙୁି୍ଗଡସିଘରରି ବଷିାକ୍ତ ରାୋୟନକି ୍ଦାଥ୍ଷ ଜାତୀୟଉଦ୍ୟାନସର 
ପ୍ରବାହତି ନଦୀ ନାଳସର ମଶିବିା ଦ୍ାରା ଜାତୀୟଉଦ୍ୟାନର ଜୀବଜନୁ୍, 
ବୃକ୍ଷଲତା ଏବଂ ଏହାର ସଜୈବବବିଧିତା ପ୍ରତ ି ବ ି୍ ଦ ମାଡଚିାଲଛି।ି 
ଭତିରକନକିାର ସଜୈବ ବବିଧିତାକୁ େରୁକ୍ଷା ସଦବା ୍ାଇଁ ହାଇସକାଟସର 
ସବଆଇନ ଚଙୁି୍ଗଡସିଘରକୁି ଭାଙ୍ଗବିା ୍ାଇଁ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହାଇଥିଲା। 
ଏଥିସର ମାନ୍ୟବର ହାଇସକାଟ୍ଷ ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ା୍ାଳ ଓ ରାଜନ�ର 
ତହେଲିଦାରଙୁ୍କ ତୁରନ୍ ସଘରକୁି ଉସଚ୍ଦ କରବିା ୍ାଇଁ ନସିର୍ଦ୍ଷଶ 
ସଦଇଥିସଲ। ଏହ ି ନସିର୍ଦ୍ଷଶାନାମାସର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆଇନ, 
୍ରସିବଶ ଆଇନ, ଇସକା ସେନସେଟଭି ସଜାନ ଆଇନକୁ ମାନବିା 
୍ାଇଁ ସ୍ାନୀୟ ତହେଲିଦାରଙୁ୍କ ନସିର୍ଦ୍ଷଶ ଦଆିଯାଇଥିସଲ ମଧ୍ୟ ଏ େବୁକୁ 
ସବଖାତରି କର ି ସବଧଡକ ଶହ ଶହ ଚଙୁି୍ଗଡସିଘର ି ନମି୍ଷାଣ ଚାଲଛି।ି 
ସବଆଇନ ଚଙୁି୍ଗଡସିଘରକୁି ଉସଚ୍ଦ ୍ାଇଁ ସ୍ାନୀୟ ତହେଲିଦାର 
ସେଭଳ ି ଆଖିଦୃଶଆି ସକୌଣେ ି ୍ଦସକ୍ଷ୍ ନସନଇ େରକାରୀ 
ନଥି୍ତ୍ରସର ସଘର ି ଭଙ୍ଗାଯାଉଛ ି ସବାଲ ି ଦଶ୍ଷାଉଥିସଲ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ 
ପ୍ରମାଣତି ସହବା ୍ସର ରାଜନ�ର ବନବଭିା� ୍କ୍ଷରୁ ଏସବ କଡାକଡ ି
ଭାସବ ଏହ ି ସବଆଇନ ଚଙୁି୍ଗଡସିଘରକୁି ଉସଚ୍ଦ ଜାର ି ରଖିଛନ୍।ି 
ରାଜନ�ର ଡଏିଫଓ ଡଃ. ଯଜ୍ଞଦର୍ତ ୍ତଙି୍କ ନସିର୍ଦ୍ଷଶ କ୍ରସମ ଚଳତିମାେ 

ଆରମ୍ଭରୁ ଏହ ିଉସଚ୍ଦ ୍କ୍ରୟିା ଜାର ିରହଛି।ି ଆଜ ିରାଜନ�ର ସରଞ୍ଜ 
୍କ୍ଷରୁ ଦବିାକର୍ରୁ ସମୌଜାସର ୧୫ଟ ିସଘରକୁି ଉସଚ୍ଦ କରାଯାଇଛ।ି 
ଉସଚ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ସଘର ି �ଡୁକିସର ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ େଷୃ୍ଟ ି ୍ାଇଁ 
ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର ମଞ୍ଜ ି ସ୍ାତାଯବି ସବାଲ ି ବନବଭିା� ୍କ୍ଷରୁ ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି 
ସରଞ୍ଜ ଅଫିେର ଧସନଶ୍ୱର ରଥ, ଫସରଷ୍ଟର ବଜିୟ ୍ାତ୍ର, ପ୍ରଦୀ୍ 
ସବସହରା,ଫସରଷ୍ଟ�ାଡ୍ଷ ରଞ୍ଜନ ୍ାଣଙି୍କ େସମତ ବନକମ୍ଷଚାରୀମାସନ 
ଏହ ି ସବଆଇନ ଚଙୁି୍ଗଡସିଘରକୁି ଉସଚ୍ଦ କରଛିନ୍।ି ଡଏିଫଓ ଡଃ. 
ଯଜ୍ଞଦତ ୍ତ,ି ଏେଏିଫ ବରିଞ୍ଚ ି ନାରାୟଣ ୋମଲ,ଘଟଣା ସ୍ଳସର 
୍ହଞ୍ଚ ିେଠକି ଢଙ୍ଗସର ସଘର ିଉସଚ୍ଦ କରାଯାଉଛ ିନା ନାହ ିଁ ସେ ସନଇ 
ତଦାରଖ କରଛିନ୍।ି ଭତିରକନକିା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଚତୁଃ୍ାଶ୍ୱସର୍ଷ 
ଓ ନଦୀ କୂଳସର �ଢ ି ଉଠଥିିବା ସବଆଇନ ଚଙୁି୍ଗଡ ି ସଘରକୁି େମ୍ପରୂ୍୍ଷ 
ଭାସବ ଉସଚ୍ଦ କରାଯବି ସବାଲ ି ବନବଭିା� େତୂ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛ।ି

ସପ୍ମାଘାତକର 
ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମତୁୃୟୁ

କଗାବନି୍ଦପରୁ,୨୩ା୯(ସମସି): 
ଆଳ ିବ୍ଲକ ଅନ୍�୍ଷତ ଡମିରି ି୍ ାଳ 
୍ଞ୍ଚାୟତ ମଧବୁନ ଗ୍ରାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର 
ମଲକି(୬୫)ଙ୍କ �ରୁୁବାର 
ୋ୍୍ଷାଘାତସର ମତୁୃ୍ୟ ସହାଇଥÒବା 
ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି ସ୍�୍ଷତ ମଲକିଙ୍କ ଘର 
ଚାର ି୍ ସଟ ଲ�ାଣ ବଷ୍ଷା ସଯା�ୁଁ 
ବନ୍ୟା ଜଳ ସଘରଥିିବାରୁ ବଷିଧର 
ୋ୍ ଘରକୁ ଆେ ିସେ ସଶାଇଥିବା 
ଅବସ୍ାସର �ତକାଲ ିରାତସିର 
କାମଡୁଥିିଲା। ତାଙୁ୍କ େଂସ� 
େଂସ� ୍ରବିାର ସଲାକ ଯାଜ୍ରୁ 
ଡାକ୍ତରଖାନାସର  ଭର୍ତ୍ତି କରଥିିଲା। 
ସତସବ ସେଠାସର ଚକିତି୍ାଧୀନ 
ଅବସ୍ାସର ଆଜ ିତାଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ 
ସହାଇଯାଇଛ।ି ସେ ଜସଣ �ରବି 
ସରେଣୀର ସହାଇଥିବାରୁ େରକାରୀ 
େହାୟତା ସଯା�ାଇ ସଦବାକୁ 
ସ୍ାନୀୟ ସଲାସକ ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି 
ସ୍�୍ଷତ ମଲକିଙ୍କ ବସିୟା�ସର 
ପ୍ରାକ୍ତନ ୍ଞ୍ଚାୟତ େମତି ିଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଲକ୍ଷୀଧର ମଲକି, ରାସଜନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, 
ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲକି, ସଯାସ�ନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, 
ରଜନୀକାନ୍ ୋମଲ ପ୍ରମଖୁ 
ସଶାକବ୍ୟକ୍ତ କରଥିÒବା ସବସଳ 
୍ରଚିତି ମହଲସର ସଶାକର ଛାୟା 
ସଖଳଯିାଇଛ।ି
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େଜୁନ୍ରୁ, ୨୩ା୯(େମେି)

ଲଗାଣ ବର୍ା ଓ ବନ୍ାର ପ୍ରଭାବ ଚାରକୁ ସମ୍ପୂପୂର୍୍ 
ର୍ ଧ�ାଇ ଧନଇଛ।ି ଫଳଧର �ାନ ଚାରୀଙ୍କ 
ସହତି ପରବିା ଚାରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ାପକ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ 
ଧହାଇଛନ୍।ି �ାର ଉଦ୍ାର କର ି ପରବିା ଚାର 
କର ିଲାଭ କମାଇବାକୁ ଉଦ୍ମ କରୁଥିବା ପରବିା 
ଚାରୀ ମାଧନ ଏହାକୁ ଧନଇ ମଣୁ୍ଡଧର ହାତ ଧଦଇ 
ବସଛିନ୍।ି ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ ବ୍ଲକଧର 
ବ୍ାପକ ପରବିା ଚାର ଧହାଇଥାଏ। ବଧିେର କର ି
ରସଲୁପରୁ, �ମ୍ୋଳା, ଯାଜପରୁ ଓ ବରୀ ବ୍ଲକଧର 
ବ୍ାପକ ପରବିା ଚାର ଧଦଖିବାକୁ ମଳିଥିାଏ। 
ଯାଜପରୁ ବ୍ଲକର ଇନ୍ାଧରାଇ, ଏରବାଙ୍କ, 
ସଜୁନପରୁ ଆଦ ିସ୍ାନଧର ବ୍ାପକ ପରବିା ଚାର 
କରାଯାଏ। ବ୍ାପକ ପରବିା ଚାର ପାଇଁ ଏହାକୁ 
ପରବିା ଦୁଗ୍ କୁହାଯାଏ। ଫୁଲଧକାବ,ି ବନ୍ା 
ଧକାବ ିସହତି ବାଇଗଣ, ବଲିାତ ିବାଇଗଣ ଝପୂଡଙ୍ଗ 
ପ୍ରଭୃତ ିଚାର ବପିଳୁ ପରମିାଣର କରାଯାଏ। ଏହ ି
ସବୁ ପନପିରବିାକୁ ଜଲି୍ା ବାହାର ସହତି ରାଜ୍ 
ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଏ। ଚଳତି ବର୍ ଲଗାଣ 
ବର୍ା ପ ପୂବରୁ୍ ଏହ ି ସବୁ ସ୍ାନର ବହୁ ପରବିା 
ଚାରୀ ପରବିା ଚାର ଆରମ୍ଭ କରଧିଦଇଥିଧଲ। 

ଧହଧଲ ଲଗାଣ ବର୍ା ଫଳଧର ପରବିା ଚାର 
ସମ୍ପୂପୂର୍୍ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ଧହାଇଯାଇଛ।ି ଫଳଧର 
ପରବିା ଦୁଗ୍ଧର ଏଧବ ଆଉ ପରବିା ନାହ ିଁ। 

ଆଗକୁ ପଣୁ ିଲଗାଣ ବର୍ାର ଆକଳନ ପାଣପିାଗ 
ବଭିାଗ କରୁଥିଲାଧବଧଳ ଏହା ପରବିା ଚାରୀଙୁ୍କ 

ଚନି୍ାଗ୍ରସ୍ତ କର ି ଧଦଇଛ।ି କ୍ଷତ ି ସହ ି ମଧ୍ୟ 
ଆଗଆୁ ପରବିା ଚାର କରବିାକୁ ଚାରୀ 
ଆଗକୁ ଧଗାଡ କାଢୁଥିଲାଧବଧଳ 

ଲଗାଣ ବର୍ାର ଆେଙ୍କା ଧସମାନଙୁ୍କ 
ଧରାକବିାକୁ ବାଧ୍ୟ କରଛି।ି 

ଯାଜ୍ରୁ, ୨୩ା୯(େମେି): 
ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ାର କଛି ି ପ୍ରମଖୁ 
ବ୍ବସାୟ ସ୍ଳ ମଧ୍ୟରୁ ହରପିରୁ 
ବଜାର ଅନ୍ତମ। ଜଲି୍ାର 
ଅନ୍ତମ ବ୍ବସାୟୀକ ଧପଣ୍ଠ 
ସ୍ଳର ମାନ୍ତା 
ପାଇଥିବା ଏହ ି ସ୍ାନଧର 
ସକାଳରୁ ରାତ ି ପଯ୍୍ନ୍ 
ହଜାର ହଜାର ଧଲାକଙ୍କ 
ଭଡି ଲାଗ ି ରହଥିାଏ। 
ଫଳଧର ଏହ ିବଜାରଧର 
ସବୁ ସମୟଧର ଗହଳ ି
ଧଦଖିବାକୁ ମଧିଳ। 
ଏହ ି ବଜାର ମଧ୍ୟ ଧଦଇ 
୨୦ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ 
ରାଜପଥ ଯାଜପରୁ 
ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ାଳୟ ପଯ୍୍ନ୍ 
ଯାଇଥିଲାଧବଧଳ ଏହ ି
ରାସ୍ତାଧର ମଧ୍ୟ ହଜାର 
ହଜାର ଗାଡ ି ଧମାଟର ଗତାଗତ 
କରୁଛ।ି ଫଳଧର ଏହ ି ବଜାରର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଧବେ ଅଧିକ। ନକିଟଧର 
ଏହ ି ବଜାର ଧଦଇ ଯାଇଥିବା 
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାସ୍ତାକୁ 

ପନୁବ୍ାର ପଚୁି କରାଯାଇଥିବା 
ଧଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ଧହଧଲ 
ପଚୁି ପଧର ରାସ୍ତା କଡ ଖାଲକୁ 
ନାଲମିାଟ ି ନପକାଇ ଛାଡ ି
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଫଳଧର ବଜାରର 

ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଧର ପାଣ ି ଜମ ି
ରହୁଥିବା ଧଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି 
ପାଣ ି ଜମ ି ରହଥିିବାରୁ ଏହ ି
ରାସ୍ତାଧର ଗତାଗତ କରବିାଧର 
ସମସ୍ା ଧଦଖାଧଦଇଛ।ି ରାସ୍ତା 

କଡଧର ପାଣ ି ଜମଥିିବାରୁ 
ପଥଚାରୀ ରାସ୍ତା ତଳକୁ 
ଖସପିାରୁନାହାନ୍।ି ଏହ ି ଖାଲଧର 
ଗାଡ ିଚଳାଇ ଗଲାଧବଳକୁ ପାଣ ି
ଛଟିକିା ଧଦାକାନ ଭତିଧର ପଡ଼ବିା 

ସହତି ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଓଦା 
କର ିଧଦଉଛ।ି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 
ବଭିାଗ ତୁରନ୍ ଏହା ଉପଧର ଦୃଷ୍ ି
ଧଦବାକୁ ସା�ାରଣଧର ଦାବ ି
ଧହାଇଛ।ି 

ଲଗାଣ ବର୍ାର 
ପ୍ରଭାବ ପରବିା ଦୁର୍ଗରର ନାହ ିଁ ପରବିା

ବର୍ା ଓ ବନ୍ା ପରର 
ପରବିା ମଲୂ୍ ଆକାଶ ଛୁଆଁ 

ଯାଜ୍ରୁ, ୨୩ା୯(େମେି): ଲଗାଣ ବର୍ା ଓ ବନ୍ା ପଧର ଜଲି୍ାଧର 
ପରବିା ମ ପୂଲ୍ ଆକାେ ଛୁଆଁ ଧହାଇଛ।ି ଲଗାଣ ବର୍ା ଲାଗରିହବିା ଦ୍ାରା 

ବଭିନି୍ନ ପରବିା ଧକ୍ଷତଧର ପାଣ ିଜମ ିରହଥିିଲା। ଏହା ପଧର ଆସଥିିବା ବନ୍ା 
ପରବିା ଚାରକୁ ସମ୍ପୂପୂର୍ ୍ ବୁଡାଇ ଧଦଲା। ଫଳଧର ପରବିା ଚାର ସମ୍ପୂପୂର୍ ୍ନଷ୍ 

ଧହାଇଗଲା। ବନ୍ା କମଲିା ପଧର ଏହ ିପରବିା ଗଛ ସବୁ ପଚ ିନଷ୍ ଧହବାରୁ 
ଏଧବ ଧଦେୀ ପରବିା ଆଉ ବଜାରଧର ମଳୁିନାହ ିଁ। ଫଳଧର ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରମଖୁ ବଜାରଧର ପରବିାର ଅଭାବ ଧଦଖାଧଦଇଛ।ି ଫଳଧର ଏଧବ ପରବିା 
ପାଇ ଁବାହାର ଜଲି୍ା ଓ ରାଜ୍ ଉପଧର ନଭିର୍ କରବିାକୁ ପଡୁଛ।ି ଯାହା ଫଳଧର 
ପରବିାର ମ ପୂଲ୍ ଏଧବ ଆକାେ ଛୁଆଁ ଧହାଇଛ।ି ଏଧବ ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ 
ପରବିା ବଜାରଧର କଖାରୁ ଧକଜ ି ପ୍ରତ ି ୨୦ ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ ୪୦ ଟଙ୍କା, 
ଧପାଟଳ ୫୦ ଟଙ୍କା, କାଙ୍କଡ ୫୦ ଟଙ୍କା, ଗାଜର ୫୦ ଟଙ୍କା, ବଲିାତ ିବାଇଗଣ 
୩୦ ରୁ ୩୫ ଟଙ୍କା, ଝୁଡଙ୍ଗ ୬୦ ଟଙ୍କା, ବନି୍ସ ୧୦୦ ଟଙ୍କା, ଫୁଲ ଧକାବ ିଧକଜ ି
ପ୍ରତ ି୭୦ ଟଙ୍କା, ବନ୍ା ଧବାବ ି୪୦ ଟଙ୍କା, ଧପାଇ ୩୦, ଜହ୍ ି୪୦, ଧଭଣ୍ଡ ି୫୦, 

ଛଚନି୍ଦା ୨୦, ସଜନା ଛୁଇ ଁ୮୦, କଲରା ୫୦, କ୍ାପସକିମ ୧୨୦ ଟଙ୍କାଧର 
ବକି୍ ିଧହଉଛ।ି ଯାହା ସା�ାରଣ ଖାଉଟଙି୍କ ପାଇ ଁଚନି୍ାର ବରିୟ ଧହାଇଛ।ି 

ଆଗକୁ ପାବ୍ଣ ଋତୁ ଆସଥୁିବାରୁ ଏହ ି ପରବିାର ମ ପୂଲ୍ ଆହୁର ି ବୃଦ୍ ି
ପାଇବ ଧବାଲ ିପରବିା ବ୍ବସାୟୀ ମତ ଧଦଇଛନ୍।ି

ହରପିରୁ ବଜାରରର ଜମଛୁ ିପାଣ ି

ବାଲଚିନ୍ଦ୍ର୍ରୁ ୨୩ା୯(େମେି): ଗରବି 
ନରିାଶ୍ରୟଙୁ୍କ ଥଇଥାନ କରବିା ପାଇଁ 
ପ୍ର�ାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ଧଯାଜନା, ବଜୁି 
ପକ୍ା ଘର, ଧମା କୁଡଆି ଭଳ ିଧଯାଜନା 
ପ୍ରଣୟନ କର ି ଧକାଟଧିକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ଖର୍୍ କରୁଛନ୍ ି ସରକାର। ସରକାରୀ 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ରକିତା ଅଭାବରୁ 
ବହୁ ଜନହତିକର ଧଯାଜନା ବାଟବଣା 
ଧହବାଧର ଲାଗଛି।ି ତୃଣମଳୁ ସ୍ତରଧର 
ଥିବା ଧଲାଧକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 
କପିର ି ଏହ ି ଧଯାଜନାଧର ସାମଲି 
ଧହାଇପାରଧିବ ଧସଥିପାଇଁ ପଞ୍ାୟତରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି ବ୍ଲକ ଓ ଜଲି୍ା ପ୍ରୋସନ 
ଦ୍ୃ ଷ୍ ିଧଦବା ଜରୁରୀ ଧହାଇଥିଲାଧବଧଳ 
ଦାୟତି୍ୱଧର ଥିବା ଧଲାକ ପ୍ରତନିଧିି ଓ 
ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତ ି ଉଚତି 
ଦୃଷ୍ ି ଧଦଉନାହାନ୍।ି ଫଳଧର ବହୁ 
ହତିାଧିକାରୀ ଏହ ି ଧଯାଜନାରୁ ବଞ୍ତି 
ଧହଉଛନ୍।ି ବଡଚଣା ବ୍ଲକ ପଲାଇ 
ପଞ୍ାୟତର ଖଲୁଣା ମଲ୍କି ଆବାସ 

ଧଯାଜନାରୁ ବଞ୍ତି ଧହାଇଛନ୍।ି ଏହ ି
ପରବିାରର ସଦସ୍ ସଂଖ୍ା ୪ଜଣ। 

ପରବିାରର ଧରାଜଗାର କହଧିଲ ମପୂଲ 
ଲାଗବିା ଦ୍ାରା ଯାହା ମଜୁର ି ମଧିଳ 

ଧସତକି।ି ସ୍ାମୀ ନାରାୟଣ ବଲିଧର 
ମପୂଲ ଲାଗ ି ଯାହା ଆଣନ୍ ି ପର ିବିାର 
ଚଧଳ। ପରବିାରକୁ ଧକବଳ ଟଙି୍କକଆି 
ଚାଉଳ ଛଡା ଅନ୍ ଧକୈାଣସ ିସରକାରୀ 
ସବୁ�ିା ମଳିନିାହ ିଁ। ସରକାରୀ ଆବାସ 
ଧଯାଜନାଧର ଘର ଖଧଣ୍ଡ ପାଇଁ 
ଧଯାଗ୍ ଧହାଇଥିଧଲ ମଧ୍ୟ ଆଜ ି
ପଯ୍୍ନ୍ ଏହ ି ଧଯାଜନାଧର ତାଙ୍କ 
ନାମ ସାମଲି ଧହାଇ ପାରନିାହ ିଁ। 
ଧଗାବରୀ ନଈ ବନ୍ା ପାଣ ି ତାଙ୍କ 
ଘର ଭତିଧର ପେଯିାଇଥିଲା। ଚାଳ 
ଘରର କାନ୍ଥ ସବୁ ବନ୍ା ପାଣଧିର 
ନଷ୍ ଧହାଇଯାଇଛ।ି ନଜି କୁଡଆିଧର 
ରହୁଥିବା ଧବଧଳ ଅଥ୍ାଭାବ ଧଯାଗୁଁ 
ଏହାକୁ ମରାମତ ି କରବିା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ 
ନୁଧହଁ। ବ୍ଲକ ପ୍ରୋସନ ଏଥି ପ୍ରତ ିଦୃଷ୍ ି
ଧଦଇ ତାଙ୍କ ବରିୟଧର ଉପଯକୁ୍ତ 
ତଦନ୍ କର ି ଆବାସ ଗହୃ ଖଧଣ୍ଡ 
ଧଯାଗାଇ ଧଦବାକୁ ଧସ ନଧିବଦନ 
କରଛିନ୍।ି

ଆବାସରୁ ବଞ୍ତି ରରବି ପରବିାର

ଯାଜ୍ରୁ ଟାଉନ, ୨୩ା୯(େମେି)

ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ାର ହଜାର ହଜାର ଧରାଗୀଙୁ୍କ ସ୍ାସ୍୍ ଧସବା 
ଧଯାଗାଇ ଧସମାନଙୁ୍କ ଆଧରାଗ୍ କର ିଧସମାନଙ୍କ ମହୁଁଧର 
ଟକିଏି ହସ ଫୁଟାଇବାର ଦୟତି୍ୱ ବହନ କରୁଛ ିଜଲି୍ା ମଖୁ୍ 
ଚକିତି୍ାଳୟ। ସରକାର ସ୍ାସ୍୍ ଧସବାକୁ ସଜାଡ ି ହଜାର 
ହଜାର ଧରାଗୀଙୁ୍କ ଉନ୍ନତ ଚକିତି୍ା ଧସବା ଧଯାଗାଇ ଧଦବାକୁ 
ଧକାଟ ିଧକାଟ ିଟଙ୍କା ଖର୍୍ କରବିାଧର କାପ୍ଣ୍ କରୁନାହାନ୍।ି 
ଏହାକୁ ଧନଇ ସରକାର ବଭିନି୍ନ ସରକାରୀ ଚକିତି୍ାଳୟ 
ମାନଙ୍କର ବ୍ାପକ ବକିାେ ସହତି ଡାକ୍ତର ସମସ୍ାର 
ସମା�ାନ କରବିାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମକିତା ଧଦଇଛନ୍।ି ମାତ୍ର 
ବଡିମ୍ବନାର ବରିୟ ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ାଳୟଧର 
ଏହାର ଧଘାର ବ୍ତକି୍ମ ଧଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ବଧିେର କର ି
ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ାଳୟଧର ଥିବା ପ୍ରସପୂତ ି ବଭିାଗ ଏଧବ 
ସମ୍ପୂର୍୍ ରପୂ ଧପ ଦଲାଲଙ୍କ କବଜାକୁ ଚାଲଯିାଇଛ।ି ସାରା 
ଜଲି୍ାରୁ ଆସଥୁିବା ପ୍ରସପୂତ ି ମାଧନ ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ାଳୟ 
ଉପଧର ସମ୍ପୂର୍୍ ନଭ୍ିର କରନ୍।ି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଧିର ରଖି 
ସରକାରଙ୍କ ସ୍ାସ୍୍ ବଭିାଗ ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ାଳୟକୁ 

ବଭିନି୍ନ ଅତ୍ା�ନୁକି ଯନ୍ତପାତ ି ମଧ୍ୟ ଧଯାଗାଇ ଧଦଇଛନ୍।ି 
ମାତ୍ର ଏଠାଧର ନଧିୟାଜତି ଥିବା ଡାକ୍ତରମାଧନ ଧରାଗୀଙୁ୍କ 
ଚକିତି୍ା କର ି ଏହଠିାଧର ପ୍ରସବ କରାଇବା ବଦଳଧର 
ବଭିନି୍ନ ଘଧରାଇ ଚକିତି୍ାଳୟ ମାନଙୁ୍କ ଧରାଗୀ ପଠାଇବାଧର 
ଧଯମତି ି ପ୍ରତଧିଯାଗତିା କରୁଛନ୍।ି ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ାଳୟ 
ଧଦଇଥିବା ତଥ୍ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ ପ୍ରମାଣତି କରୁଛ।ି 

 ତଥ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ମଇ, ଜୁନ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସଧର 
ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ାଳୟଧର ୧୩୪୮ ଜଣ ପ୍ରସପୂତ ିଧରାଗୀ 
ଦାଖଲ ଧହାଇଛନ୍।ି ଧସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଇ ମାସଧର 

୫୨୮ ଜଣ, ଜୁନ ମାସଧର ୪୨୦ ଜଣ, ଜୁଲାଇ ମାସଧର 
୪୦୦ ଜଣ ଦାଖଲ ଧହାଇଛନ୍।ି ଧସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଇ 
ମାସଧର ୧୬୩ ଜଣଙୁ୍କ ସ୍ାନାନ୍ରର କରାଯାଇଛ।ି ଜୁନ 
ମାସଧର ୧୨୨ ଜଣ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସଧର ୧୫୪ ଜଣଙୁ୍କ 
ସ୍ାନାନ୍ର କରାଯାଇଛ।ି ଧହଧଲ ଏହ ି ୩ ମାସ ମଧ୍ୟଧର 
ପ୍ରସପୂତ ିବଭିାଗଧର ଅଧ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆନୁରଙ୍ଗିକ 
ବ୍ବସ୍ା ଥାଇ ୧୩୪୮ ଜଣ ପ୍ରସପୂତ ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 
୨୭୪ ଜଣଙୁ୍କ ଅଧ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛ।ି ଅପରପଧକ୍ଷ 
୪୩୯ ଜଣଙୁ୍କ ସ୍ାନାନ୍ର ଧହାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି ତଥ୍ 
ଅନୁଯାୟୀ ଏହ ିସ୍ାନାନ୍ର ଧହାଇଥିବା ପ୍ରସତୁ ିମଧ୍ୟରୁ ୨୭୨ 
ଜଣ ୧୦୮ ଓ ୧୦୨ ଆମ୍ବବୁଲାନ୍ସଧର ସ୍ାନାନ୍ର ଧହାଇଛନ୍।ି 
ଏଠାଧର ସପୂଚନା ଧଯାଗ୍ ସରକାରୀ ଆମ୍ବବୁଲାନ୍ସଧର 
ଧରାଗୀ ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ାଳୟରୁ ସ୍ାନାନ୍ର ଧହଧଲ 
ଧସମାନଙୁ୍କ ଧନଇ ଆମ୍ବବୁଲାନ୍ସ କଟକ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାଧର 
ଛାଡବି। ମାତ୍ର ଘଧରାଇ ଆମ୍ବବୁଲାନ୍ସଧର ଗଧଲ ଧସମାଧନ 
ଅନ୍ାୟସଧର ଘଧରାଇ ଚକିତି୍ାଳୟକୁ ଯାଇ ପାରଧିବ। 
ଏହା ଜଲି୍ା ବାହାରର କଥା ଧହାଇଥିଲାଧବଧଳ ଯାଜପରୁ 
ସହରଧର ରହଥିିବା ବଭିନି୍ନ ଘଧରାଇ ଚକିତି୍ାଳୟଧର 

ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ାଳୟରୁ ଯାଇ ପ୍ରସପୂତ ି ମାଧନ ଅଧ୍ରୋପଚାର 
ଧହଉଥିବା ଜାଣବିାକୁ ମଳିଥିାଏ। ଏହ ି ଅଧ୍ରୋପଚାରକୁ 
ଧକଧତକ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରମାଧନ ହ ିଁ କର ି ଥାଆନ୍।ି 
ଏହା ଫଳଧର ଡାକ୍ତର, ସମ୍ୃକ୍ତ ଘଧରାଇ ଚକିତି୍ାଳୟ ଓ 
ଦଲାଲ ଲାଭବାନ ଧହଉଥିଲାଧବଧଳ ବଚିରା ଧରାଗୀଙ୍କ 
ପରବିାର ଧଲାକ ଅଥ୍ ଧଦଇ ନୟାନ୍ ହୁଅନ୍।ି ଅନ୍ ପକ୍ଷଧର 
ଅଭଧିଯାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏହ ିଅଧ୍ରୋପଚାର ଗହୃ ସଂଧ୍ୟା ୭ ରୁ 
ସକାଳ ୭ ପଯ୍୍ନ୍ ବନ୍ ରହୁଥିଲାଧବଧଳ ଏହ ି ସମୟଧର 
ଗରୁୁତର ଧରାଗୀଙୁ୍କ କଟକ କମି୍ବା ଘଧରାଇ ଚକିତି୍ାଳୟକୁ 
ପଠାଇ ଦଆିଯାଉଥିବା ଅଭଧିଯାଗ ଧହାଇଛ।ି ବଭିାଗୀୟ 
ସପୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହ ି ୩ ମାସଧର ସଂଧ୍ୟା ୭ ରୁ ସକାଳ 
୭ ମଧ୍ୟଧର ମାତ୍ର ୩ ଜଣଙୁ୍କ ଅଧ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛ।ି 
ସମସ୍ତ ବ୍ବସ୍ା ଓ ଡାକ୍ତର, ଅନ୍ କମ୍ଚାରୀ ଥାଇ ଜଲି୍ା 
ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ାଳୟଧର କାହ ିଁକ ି ଏହ ି ଅବ୍ବସ୍ା ଧହଉଛ ି ଓ 
ଗରବି ସା�ାରଣ ଧରାଗୀ କାହ ିଁକ ିଖର୍୍ାନ୍ ଧହଉଛନ୍ ିତାହା 
ଚନି୍ାର ବରିୟ ଧହାଇଥିଲାଧବଧଳ ଏହା ପଛଧର ଧକଉଁ 
ମାନଙ୍କ ସମ୍ୃକ୍ତ ି ଅଛ ି ତାର ଉର୍ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ କରବିାକୁ 
ସା�ାରଣଧର ଦାବ ିଧହାଇଛ।ି 

ଦଲାଲ୍ ଙ୍କ କବ୍ ଜାରର ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ାଳୟ 

ପ୍ରସତୂଙୁି୍କ ଘରରାଇ ଚକିତି୍ାଳୟ ପଠାଇବାକୁ ଚାଲଛି ିପ୍ରତରି�ାଗତିା
ଭୁଶଡ଼ୁଲିା ହସନପରୁ ବଦି୍ାଳୟ ପ୍ାଚୀର

େଜୁନ୍ରୁ, ୨୩ା୯(େମେି): ଲଗାଣ 
ବର୍ାପଧର ସଜୁନପରୁ ପଞ୍ାୟତ 
ହସନପରୁ ଉନ୍ନତି ଉର୍ ମାଧ୍ୟମକି 
ବଦି୍ାଳୟର ପ୍ରାଚୀର ଭୁେଡୁ ି ପଡ଼ଛି।ି 
ପ୍ରାୟ ୧୦ ଫୁଟର ପ୍ରାଚୀର ଭୁେଡୁ ି
ପଡ଼ଥିିବା ଧଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିଲା 
ଧବଧଳ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ 

ତଧଳ ଏହ ି ପ୍ରାଚୀର ନମ୍ିାଣ କାଯ୍୍ 
ଧହାଇଥିଲା। ଏହ ି ପ୍ରାଚୀର ଭୁେଡୁ ି
ପଡ଼ବିା ଦ୍ାରା ବଦି୍ାଳୟ ମଧ୍ୟକୁ 
ବହୁ ବୁଲା ଗାଈ ଧଗାରୁ ଅବା�ଧର 
ପେଥୁିବା ଧଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ତୁରନ୍ 
ଏହାକୁ ମରାମତ ିକରବିାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ 
ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି

ଯାଜ୍ରୁ ଟାଉନ, ୨୩ା୯(େମେି): 
ସ୍ଚ୍ଛତାକୁ ଧନଇ ସରକାର ବଭିନି୍ନ 
ଧଯାଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍।ି ସହର 
ସହତି ଗ୍ରାମ ଗଡୁକି କଭିଳ ିସ୍ଚ୍ଛ ରହବି 
ତାର ବାତ୍ା ଧଦବାଧର ସରକାରଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ଅବଧହଳା କରାଯାଉନାହ ିଁ। 
ଜନସା�ାରଣଙୁ୍କ ଏ ଧନଇ ବଭିନି୍ନ 
ମାଧ୍ୟମଧର ସଧଚତନ କରାଯାଉଛ।ି 
ମାତ୍ର ବଡିମ୍ବନାର ବରିୟ ଯାଜପରୁ 
ସହରର ନାକ କୁହାଯାଉଥିବା 
ଧମଡକିାଲ ଛକ ନକିଟ କୁସମୁା 
ରାସ୍ତାଧର ଗଦା ଧହାଇଛ ି ବପିଳୁ 
ପରମିାଣର ଅଳଆି ଆବଜ୍ନା। 
ଦଧିନ କ ି ଦୁଇଦନି ନୁଧହଁ ଆଜକୁ 
ପ୍ରାୟ ୧ ମାସ ଧହଲା ଏକ ଘଧରାଇ 
ଚକିତି୍ାଳୟର ବଯ୍୍ବସୁ୍ତ ସହତି ଅଳଆି 

ଆବଜନ୍ା ଗଦା ଧହାଇ ରହଛି।ି ଯାହା 
ପରଧିବେକୁ ସମ୍ପୂର୍୍ ଦପୂରତି କରୁଛ।ି 

 ଯାଜପରୁର ଅନ୍ତମ ପରଚିୟ 
ଧହାଇଛ ି କୁସମୁା। ସାରା ରାଜ୍ଧର 

କୁସମୁାର ଧଲାକପ୍ରୟିତା ବଢ଼ବିଢ଼ ି
ଚାଲଥିିଲାଧବଧଳ ପଯ୍୍ ଟଙ୍କ ସଂଖ୍ା 
ମଧ୍ୟ ବଢ଼ ି ଚାଲଛି।ି କୁସମୁାକୁ ଯବିା 
ପାଇ ଁଏହ ିରାସ୍ତା ଧହଉଛ ିପ୍ରମଖୁ ରାସ୍ତା। 

ଏହ ି ରାସ୍ତା ଧଦଇ େହେହ ପଯ୍୍ ଟକ 
ଗତାଗତ କରୁଥିଲାଧବଧଳ ଏହ ି
ଘଧରାଇ ଚକିତି୍ାଳୟର ବଯ୍୍ ବସୁ୍ତ ତାଙ୍କ 
ନଜରଧର ପଡୁଥିଲାଧବଧଳ ଧସମାଧନ 
ଏହାକୁ ଧନଇ ନାକ ଧଟକୁଛନ୍।ି 
କାହ ିଁକ ି ଓ ଧକଉ ଁ ପରସି୍ଧିର ଏହ ି
ଅଳଆି ଆବଜ୍ାନା ପଡ଼ ି ରହଛି ି ତାହା 
ସହରବାସୀଙ୍କ ସହତି ପଯ୍୍ ଟକଙ୍କ 
ପାଇ ଁ ପ୍ରେ୍ନବାଚୀ ସଷୃ୍ ି କରଛି।ି ଏହ ି
ଅଳଆି ଆବଜ୍ାନାକୁ ସଫା କରବିାର 
ଦାୟତି୍ୱ ସମ୍କୃ୍ତ ଘଧରାଇ ଚକିତି୍ାଳୟର 
ନା ଯାଜପରୁ ଧପୌର ପରରିଦର ତାକୁ 
ଧନଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେ୍ନବାଚୀ ସଷୃ୍ ି ଧହାଇଛ।ି 
ଅପରପଧକ୍ଷ କଛି ି ବୁଦ୍ଜିୀବୀ ଏହାକୁ 
ତୁରନ୍ ସଫା କର ି ପରଷି୍ାର ଓ ସ୍ଚ୍ଛ 
ରଖିବାକୁ ଦୃଢ ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି 

ଘରରାଇ ଚକିତି୍ାଳୟ ସମ୍ଖୁ ଆବଜ୍ଗନାପରୂ୍୍ଗ

ସଜନା୍ରୁ, ୨୩ା୯(େମେି): 
ଧଜନାପରୁ ଥାନା ଅଧିନ ବ୍ାହ୍ମଣୀ 
ଧସତୁ ନକିଟଧର ବପିରତି ଦଗିରୁ 
ଆସଥୁିବା ଏକ କାର ସହତି ବାଇକର 
ମହୁଁମହୁ ିଁ �କ୍ା ଧହବାରୁ ବାଇକ 
ଚାଳକ ଗରୁୁତର ଆହତ ଧହାଇ କଟକ 
ସ୍ାନାନ୍ର ଧହାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି 
ଧଜନାପରୁ ଗ୍ରାମର ପ୍ରୟି ଦେ୍ନ 

ଦାସ ଏକ ବାଇକ ଧଯାଧଗ ଜାରକା 
ଯାଉଥିଲାଧବଧଳ ବପିରତି ଦଗିରୁ 
ଆସଥୁିବା ଏକ କାର ସହତି �କ୍ା 
ଧହାଇଥିଲା। ଫଳଧର ବାଇକ ଚାଳକ 
ରାସ୍ତାଧର ଛଟିକି ି ପଡ଼ଥିିଧଲ। ସ୍ାନୀୟ 
ଧଲାକମାଧନ ଆହତଙୁ୍କ ଉଦ୍ାର କର ି
ଚକିତି୍ା ପାଇଁ କଟକ ପଠାଇଥିବା 
ଜଣାଯାଇଛ।ି 

କାର-ବାଇକ୍  ଦୁଘ୍ଗଟଣା; 
ବାଇକ୍  ଆରରାହୀ ରରୁୁତର

ଯାଜ୍ରୁ, ୨୩ା୯(େମେି): ଆଜ ି
ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ାଧର ୨୦ ଜଣ ନପୂତନ 
କଧରାନା ଆକ୍ାନ୍ ଚହି୍ଟ ଧହାଇଛନ୍।ି 
ଧସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବରୀ ବ୍ଲକଧର ୩ 
ଜଣ, ବଞି୍ାରପରୁ ବ୍ଲକଧର ଜଧଣ, 
ଦାନଗଦ ି ବ୍ଲକଧର ୨ ଜଣ, �ମ୍ୋଳା 
ବ୍ଲକଧର ୨ ଜଣ, ଦେରଥପରୁ 
ବ୍ଲକଧର ୩ ଜଣ, ଯାଜପରୁ ବ୍ଲକଧର 

୩ ଜଣ, ଧକାଧରଇ ବ୍ଲକଧର ୪ 
ଜଣ, ସକୁନି୍ା ବ୍ଲକଧର ଜଧଣ, 
ବ୍ାସନଗର ଧପୌରାଞ୍ଳଧର ଜଧଣ 
ସଂକ୍ମତି ଧହାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି 
ଅପରପଧକ୍ଷ ବଡଚଣା ବ୍ଲକ, ଯାଜପରୁ 
ଧପୌରାଞ୍ଳଧରଓ ରସଲୁପରୁ 
ବ୍ଲକଧର େପୂନ୍ ସଂକ୍ମଣ ଧହାଇଥିବା 
ଜଣାଯାଇଛ।ି

୨୦ ନୂତନ କରରାନା ଆକ୍ାନ୍ତ ଚହି୍ନଟ

ବଡଚଣା,୨୩ା୯(େମେି): କଇଥା 
ପଞ୍ାୟତ ଧଗାପନିାଥପରୁ ଗ୍ରାମର ବେିଷି୍ଠ 
ସମାଜଧସବୀ ସତ୍ ନାରାୟଣ ପାଲା 
ପରରିଦର ସମ୍ାଦକ ସ୍ଗତ୍ ନଧଗନ୍ଦ 
ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ ବାର୍ର୍କି ତାଙ୍କ 
ବାସଭବନଧର ଅନଷ୍ଠିତି ଧହାଇଯାଇଛ।ି 
େକି୍ଷାବ ି ଭରତ କୁମାର ଧବଧହରାଙ୍କ 
ସଭାପତତି୍ୱଧର ଅତଥିିଭାଧବ ପାଲା 
କମଟିରି ସଭାପତ ିବାବାଜ ିଚରଣ ଓଝା, 

ତ୍ରଧିଲାଚନ ଦାସ, ହୃରଧିକେ ସାହୁ, 
ରଧମେ ଧସନାପତ,ି ସନୁ୍ରା ମହାରଣା, 
କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁ, ସାମ୍ବାଦକି କାର୍ତ୍ତିକ ରାଉତ 
ପ୍ରମଖୁ ଧଯାଗଧଦଇ ସ୍ଗତ୍ ଦାସଙ୍କ 
ବହୁମଖୁି ପ୍ରତଭିା ସମ୍କଧ୍ର ଆଧଲାଚନା 
କରବିା ସହ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ାର 
ସଦଗତ ି ନମିଧନ୍ ଦୁଇ ମନିଟି ନରିବ 
ପ୍ରାଥ୍ନା କର ି ତାଙ୍କ ଫଧଟା ଚତି୍ରଧର 
ପଷୁ୍ପମାଲ୍ ଅପଣ୍ କରଥିିଧଲ।

ସମାରଜସବୀଙ୍କ ଶ୍ାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ

ବଡ଼ଚଣା/ବାଲକୁିଦା: ୨୩ା୯(େମେି): 
ବଡଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ତ ଧଗାପାଳପରୁ 
ଧକ୍ଷତ୍ରୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଧକାଭଡି ଟକିା 
ପ୍ରଦାନଧର ଅନୟିମତିତା ପ୍ରତବିାଦଧର 
ବଡଚଣା କଂଧଗ୍ରସ ଦଳ ତରଫରୁ 
ଏକ ପ୍ରତବିାଦ ସଭା ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା 
ଯବୁ କଂଧଗ୍ରସ ସଭାପତ ି ବଶି୍ୱପ୍ରକାେ 
ସାମଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଧର ଡାକ୍ତରଖାନା 
ପରସିରଧର ଆଧୟାଜତି ଧହାଇଥିଲା। 
ଓଡ଼େିା ପ୍ରଧଦେ ମହଳିା କଂଧଗ୍ରସର 
ସଭାଧନତ୍ରୀ ବନ୍ତିା ପରଡ଼ିା ଏହ ି
ସଭାଧର ଧଯାଗଧଦଇ ସ୍ାସ୍୍ଧସବାଧର 
ରାଜନୀତକିରଣକୁ ନାପସନ୍ 
କରଥିିବାଧବଧଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭଧିଯାଗ 
କ୍ଧମ ରାଜଧନୈତକି େତରୁତା ନମିଧନ୍ 
ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରଥିିବା 
ବ୍କ୍ତଙୁି୍କ ଗରିଫ କରବିା ସମୟଧର 
ସଲିଟ �ର ି ଫଧଟା ଉଠାଇବା ଏବଂ 
ଏହ ି ଫଧଟାକୁ ସା�ାରଣଧର ପ୍ରକାେ 
କରାଯବିା ଘଟଣାଧର ସ୍ାନୀୟ 
ପଲୁସିର ଭପୂମକିାକୁ ତୀବ୍ ନନି୍ା 

କରଥିିଧଲ। ବଡଚଣା କଂଧଗ୍ରସ ଧନତା 
ଅଜୟ ସାମଲ କଂଧଗ୍ରସ କମୀ୍ମାଧନ 
ଏକଜୁଟ ଧହାଇ ଅନ୍ାୟର ମକୁାବଲିା 
କରବିା ନମିଧନ୍ ଆହ୍ବାନ ଧଦଇଥିଧଲ। 
ଅନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଧର ଯାଜପରୁ 
ମହଳିା କଂଧଗ୍ରସ ସଭାଧନତ୍ରୀ ରତିାଶ୍ରୀ 
ମହାନ୍,ି ଯାଜପରୁ ଧସବା ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଶ୍ରୀକାନ୍ ମଲକି, ବଡଚଣା ଯବୁ 
କଂଧଗ୍ରସ ସଭାପତ ି ସଞ୍ଜୟ କର, 
ମହଳିା କଂଧଗ୍ରସ ସଭାପତ ି ନରୁିପମା 
ସାହୁ, ପ୍ରାକ୍ତନ ସରପଞ୍ ଧସକ ରଆିସତ 
ଅଲ,ି କରୁଣାକର ରଣା, ନଳପିରୁ 
ସମତିସିଭ୍ ଖଧଗଶ୍ୱର ଧବଧହରା 
ପ୍ରମଖୁ ଧଯାଗଧଦଇ ପ୍ରତବିାଦ 
କରଥିିଧଲ। ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ 
ଉଧଦେେ୍ଧର ଏକ ଦାବୀପତ୍ର ବଡଚଣା 
ଧଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ାସ୍୍ଧକନ୍ଦର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ 
ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ରେ୍ରିଞ୍ଜନ 
ପୋୟତଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଜୟପ୍ରକାେ ବଶି୍ୱାଳ �ନ୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିଧଲ। 

ବଡ଼ଚଣା କଂରରେସ ପ୍ତବିାଦ ସଭା

ବଡଚଣା,୨୩ା୯(େମେି): ଧବୈରୀ 
ଧଢଙ୍ଗଡଠାଧର ନମ୍ିାଣ ଧହଉଥିବା 
ଧମଗା ପାନୀୟଜଳ ଓଭର ଧହଡ 
ପାଣ ି ଟାଙି୍କରୁ ଜଧଣ ଠକିା ଶ୍ରମକି 
ଧଯାଗାଣକାରୀ ଗତକାଲ ି ରାତଧିର 
୧୮ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଏକ କଟର ଧମସନି 
ଓ ଏକ ୟାମା ଧମାଟର ସାଇଧକଲ 
ଧଚାର ି କର ି ଧନଇଥିବା ଧବୈରୀ 
ଥାନାଧର ଅଭଧିଯାଗ ଧହାଇଛ।ି ଶ୍ରମକି 
ଧଯାଗାଣକାରୀ ଜଣକ ଧହଉଛନ୍ ି

ଧକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ାର ଆକାେ ଦାସ। ପାଣ ି
ଟାଙି୍କ କାମ ପାଇ ଁ ଦୀଘ୍ ଦନି ଧହବ 
ଠକିାଦାର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଧର କାମ କର ି
ଶ୍ରମକି ଧଯାଗାଇ ଧଦଉଥିବାଧବଧଳ 
ଗତକାଲ ି ରାତଧିର ନମିା୍ଣ ଧହଉଥିବା 
ଧବୈରୀ ଧଢଙ୍ଗଡ ସ୍ତି ଟାଙି୍କରୁ ଉକ୍ତ 
ସାମଗ୍ରୀଗଡୁକି ଧଚାର ି କର ି ଧଫରାର 
ଧହାଇ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଥିିଲା। 
ସପୁରଭାଇଜର ଜଗବନୁ୍ ଧସନାପତ ି
ଧବୈରୀ ଥାନାଧର ଅଭଧିଯାଗ କରଛିନ୍।ି

ରବୈରୀ ଥାନାରର ରଚାର ିଅଭରି�ାର
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ଦାନଗଦ,ି୨୩ା୯(େମେି)

ସାମାନ୍ୟ ବର୍ାରେ ଦୁଇ ବର୍ ତରେ ନମିମିତ 
ର�ାଇଥିବା ଭତିେମାଣକିା-ନଟମିେିା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଗ୍ାମ ସଡକ ୋସ୍ାଟ ି ସମ୍ଣୁ୍ ଭାରବ ରଧାଇ 
ନଷ୍ଟ ର�ାଇଯାଇଛ।ି ନମି୍ନ ମାନେ କାଯ୍୍ୟ ରଯାଗ ୁ
ଏଭେ ି ଅବସ୍ା ସଷୃ୍ଟ ି ର�ାଇଥିବା ସ୍ାନ୍ରୀୟ ର�ାରକ 
ଅଭରିଯାଗ କେଛିନ୍।ି ଜାତ୍ରୀୟ ୋଜପଥ-୨୦୦ 
େୁ ନଟମିେିା ୋସ୍ା , ଜାତ୍ରୀୟ ୋଜପଥ-୨୦୦େୁ 
ରଗା�ାଗାଁ ୋସ୍ା ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ଏବଂ କ�ଭଟ୍ ନମି୍ାଣ 
ସ� ,ଏକ୍ସରପ୍ରସ ରୋଡେୁ ଖଣ୍ଡୋ ୋସ୍ା କାମ ପାଇଁ 
ଦୁଇ ବର୍ ତରେ ସେକାେ ୧ ରକାଟ ି୯୧ �କ୍ଷ ୪୩ 
�ଜାେ ଟଙ୍ା ପରୂ୍୍ ବଭିାଗକୁ ରଯାଗାଇ ରଦଇଥିର�। 
ୋସ୍ା ଚଉଡା କୋ ନ ଯାଇ ପବୂ୍େୁ ଥିବା ୋସ୍ା 
ଉପରେ ପତୋ ପଚୁି ପକାଇ ସମ୍କୃ୍ତ ଠକିାଦାେ 

ଟଙ୍ା �ଡପ କେଥିିବା ଅଭରିଯାଗ ର�ାଇଛ।ି ଏ� ି
ୋସ୍ା ଏରବ ମେଣଯନ୍ା ପା�ଟଛି।ି ରକୌଣସ ି
କ�ଭଟ୍ ର�ାଇ ନ ଥିବାେୁ ଏଭେ ି ଅବସ୍ା ସଷୃ୍ଟ ି
ର�ାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ାରେ ପଚୁି 
ସବୁ ଉଠଯିାଇ ୋସ୍ା ଉପରେ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରେ ଗାଢ 
ସଷୃ୍ଟ ିର�ାଇଛ।ି 

 ୨୦୧୮-୧୯ ଆଥ ମିକ ବର୍ରେ ଏ� ି ୋସ୍ା 
ପାଇଁ ପରୂ୍୍ ବଭିାଗ ପକ୍ଷେୁ ରଟଣ୍ଡେ ଡକା ଯାଇଥି�ା। 
ଶ୍୍ରୀ କ୍ରି୍ନା କନଷ୍ଟ୍ରକସନ ଏ� ି କାମକୁ ଏକ ରକାଟ ି
୯୧ �କ୍ଷ ୪୧ �ଜାେ ଟଙ୍ାରେ ପାଇଥିର�। 
ଏଥିରେ ୋସ୍ା ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ସ�ତି ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ାନରେ ପାଣ ି ଗତାଗତ କେବିା ପାଇଁ କ�ଭଟ୍ 
ସବୁ ନମି୍ାଣ କେବିା ଏଷ୍ଟରିମଟରେ ଥି�ା। କନୁି୍ 
ସମ୍ୃକ୍ତ ଠକିାଦାେ ଏବଂ ବଭିାଗ୍ରୀୟ ଅଧିକାେ୍ରୀ ମେି ି
ମଶି ି ଏ� ି କାଯ୍୍ୟକୁ ଅତ ି ନମି୍ନମାନେ କେବିାସ� 

ରକୈାଣସ ି ଜାଗାରେ ସଚୁନା ଫେକ କମି୍ା 
କ�ଭଟ୍ଟଏି ନ କେ ି ବ�ି �ାରତଇ ରନବାରେ 
ସକ୍ଷମ ର�ାଇଥିବା ଅଭରିଯାଗ ର�ାଇଥି�ା 
ରବରେ ଏ�ା ଜେଜେ ରଦଖାଯାଉଛ।ି କାମ 
ଚା�ଥିିବା ସମୟରେ ଗ୍ାମବାସ୍ରୀମାରନ ବରିୋଧ 
କେବିାେୁ ରସମାନଙ୍ ନାଁରେ ମଥି୍ୟା ମାମ�ା େୁଜୁ 
କେ ି ସମ୍ୃକ୍ତ ଠକିାଦାେ ଅତ ି ତେବେଆି ଭାରବ 
କାମ ରଶର କେ ିଚା�ଯିାଇଛ ିରବା� ିଗ୍ାମବାସ୍ରୀ 
କ�ଛିନ୍।ି ଯା�ା ଫେରେ ପଚୁି ଉଠଯିବିା ସ� 
ରମଣ୍ା� ସବୁ ବା�ାେ ି ଗାଢ ସଷୃ୍ ି ର�ାଇଛ।ି 
ସାଧାେଣ ର�ାରକ ଏରବ ଏ� ିୋସ୍ାରେ ଯବିାକୁ 
ପାଇଁ ଭୟ କେୁଛନ୍।ି ଏସମ୍କ୍ରେ ବଭିାଗ୍ରୀୟ 
ଅଧିକାେ୍ରୀଙ୍ ରଯାଗାରଯାଗ ସମ୍ଭବ ର�ାଇନା� ିଁ। 
ଅପେପରକ୍ଷ ଏ� ି ୋସ୍ା ନମି୍ାଣେ ଉଚ୍ଚସ୍େ୍ରୀୟ 
ତଦନ୍ କେବିାକୁ ସାଧାେଣରେ ଦାବ ିର�ାଇଛ।ି 

କାମର ମାନକୁ ନନଇ ସାଧାରଣନର ସନଦେହ

ନଧାଇଗଲା ୨ ନକାଟରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ାମ ସଡ଼କ
ଯାଜ୍ରୁ ଟାଉନ,୨୩ା୯(େମେି): 
ଯାଜପେୁ ସ�େ �ାଖବନି୍ାସ୍ତି ଇସ୍କନ 
ମନ୍େି ଆନୁକୂ�୍ୟରେ ନଗେ ଭ୍ରମଣ 
କାଯ୍୍ୟକ୍ମ ଆରୟାଜତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି ଶ୍୍ରୀ 
ଗେୁୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆରମେକିା ଯାତ୍ା କେ ି
ଗ୍ରୀତା ଭାଗବତ ଅମତୃବାଣ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ 
ଆରମେକିାବାସ୍ରୀଙ୍ ମନ ପେବିର୍୍ନ ୍
କେବିା ପାଇଁ ଆଜେି ଦନିରେ ଭାେତେୁ 
ଆରମେକିା ଯାତ୍ା ଆେମ୍ଭ କେଥିିର�। ଏଣ ୁ
ଉକ୍ତ ସ୍ମେଣ୍ରୀୟ ଦବିସକୁ ମରନେଖିବା ପାଇଁ 
ଆଜ ି ବଶି୍ୱେ ରକାଣ ଅନୁରକାଣରେ ନଗେ 
କ୍ରୀର୍୍ନ ଭ୍ରମଣ କେ ି ପ୍ରଭୂପାଦ ମ�ମିା 
କ୍ରୀର୍୍ନ୍ କୋଯାଉଛ।ି ନଗେ କ୍ରୀର୍୍ନ୍ରେ 
ବ�ୁଭକ୍ତ ରଯାଗରଦଇ �େରିବା� �ୁେ�ୁେ,ି 
ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନ୍ରୀ, ମରୁ୍୍ଙ୍ଗ କେତାେରିେ ସ�େ 

ପ୍ରକମ୍ତି କେ ି ଆଧ୍ୟାତ୍କି ପେରିବଶ ସଷୃ୍ଟ ି
କେଥିିର�। ଉକ୍ତ ନଗେ କ୍ରୀର୍୍ନ୍ �ାଖବନି୍ା 
ମନ୍େି ଠାେୁ ବା�ାେ ି ବେିଜା ମନ୍େି, 
ଅଠେନୋ, ଗେଆିପେୁ, ବଡବଜାେ, 
�ାରବେ ିବଜାେ ରଦଇ ବୋ� ମନ୍େିରେ 
ପ�ଞ୍ଥିି�ା। ଉକ୍ତ କାଯ୍୍ୟକ୍ମ ମନ୍େିେ 
ପେଚିାେକ �େ ି ଭୂରଣ ଦାସଙ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 
ତତ୍ତ୍ୱବଧାନରେ ଯଥା ସମୟରେ ପାେତି 
କୋଯାଇଥି�ା। ଭକ୍ତମାରନ ଦଶାଶ୍ୱରମଧ 
ଘାଟରେ ସ୍ାନ ଓ ତପ୍ଣ କେବିା ସ�ତି 
ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍ ଫରଟାକୁ ସ୍ାନ କୋଇ ପଜୂା 
ପାଠ ସ�ତି ରବଦପାଠ କେଥିିର�। 
ଉକ୍ତ କାଯ୍୍ୟକ୍ମକୁ ମନ୍େିେ ପେଚିାେନା 
କମଟିେି କମ୍କତର୍୍ା, ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟାମାରନ 
ପେଚିାେନା କେଥିିର�। 

ଯାଜପରୁ ଇସ୍କନ ମନ୍ ଦିର 
ଆନୁକୂଲ୍ୟରର ନଗର ଭ୍ରମଣ

ଧମ୍ମଶାଳା,୨୩ା୯(େମେି): ମାରସ ନୁର�ଁ 
କ,ି ବରର।୍ ଦ୍ରୀଘ୍ ୪ ବର୍ ପରେ ଘେକୁ 
ରଫେଛି ି ୋଧିକା। ଝାେସଗୁଡୁାେୁ ଏକ 
ଏନଜଓି ସଂସ୍ା ଦ୍ାୋ ୋଧିକା ଠାବ 
ପରେ ତା’େ ଠକିଣା ପାଇବାକୁ ଦ୍ରୀଘ ୍ ଦନି 
�ାଗଯିାଇଥି�ା। ରଶରରେ ସ୍ାନ୍ରୀୟ ସେପଞ୍ 
ଓ ସମାଜରସବ୍ରୀଙ୍ �ସ୍ରକ୍ଷପ ପରେ ଆଜ ି
ୋଧିକାକୁ ତାେ ପେବିାେକୁ �ସ୍ାନ୍େ 
କୋଯାଇଛ।ି �ଜ�ିା ଝଅିକୁ ପାଇ�ା ପରେ 
ପେବିାେରେ ଆନ୍େେ ��େ ିରଖେଯିାଇଛ।ି 
ଘଟଣା ଥି�ା ଏମତି,ି ରନଉେପେୁ ପଞ୍ାୟତ 
ବା�ବିେି ି ଗାଁେ ସ୍ୱଗ୍ତ ଦବିାକେ ମଣୁ୍ଡା 
ଓ ମାତା କାପସୁ୍ରୀ ମଣୁ୍ଡାଙ୍ ଝଅି ର�ଉଛ ି

ୋଧିକା। ବର୍୍ମାନ ୋଧିକାେ ବୟସ ର�ଉଛ ି
୨୦ ବର୍। ୨୦୧୭ ମସ�ିାରେ ଝାେସଗୁଡୁା 
ବସ୍  ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଭକି୍ଷାବୃର୍ ି ି କେୁଥିବା ରବରେ 
ତାକୁ ‘ରସର�ଡା’ ରସ୍ୱଚ୍ାରସବ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ାନେ 
ସଦସ୍ୟ ରଦଖି ପେଚିୟ ପଚୋଉଚୋ 
କେଥିିର�। ର�ର� ୋଧିକା କଛି ିକ� ିପାେ ି
ନଥି�ା। ରସ�ଦିନି ଠାେୁ ତାକୁ ଭକି୍ଷାବୃର୍ ିେୁି 
ନବୃିତ େଖାଯାଇ ଅନୁଷ୍ାନେ ‘ସ୍ୱାଭମିାନ’ 
ଗ�ୃରେ ଆଶ୍ୟ ଦଆିଯାଇଥି�ା। ଧ୍ରୀରେ 
ଧ୍ରୀରେ ତା ସ�ତି କଥାବାର୍୍ା ପରେ ବ�ୁଦନି 
ପରେ ତା ପେବିାେ ଠକିଣା ରସ ଅନୁଷ୍ାନେ 
କମ୍କର୍୍ାଙୁ୍ କ�ଥିି�ା। ଏ�ାପରେ ଏ� ି
ଅନୁଷ୍ାନେ ବଡଚଣାେ ‘ସପି୍ରା’ ରସ୍ୱଚ୍ାରସବ୍ରୀ 

ଅନୁଷ୍ାନେ ପେଚିାେକିା ଗଜା�ା ରେୟାନଙ୍ 
ସ�ତି ରଯାଗାରଯାଗ ର�ାଇଥି�ା। 
ଏ�ାପରେ ଗଜା�ା ରେୟାନ ସା�ତି୍ିୟକ ତଥା 
ସମାଜରସବ୍ରୀ ଡ. ପ୍ରୟିନାଥ ମ�ାପାତ୍ଙୁ୍ ଏ 
ସମ୍କର୍େ ଜଣାଇଥିର�। ଡ. ମ�ାପାତ୍ଙ୍ 
ଠାେୁ ଠକିଣା ପାଇବା ପରେ ଝାେସଗୁଡୁାେୁ 
‘ସ୍ୱାଭମିାନ’େ ପେଚିାେକିା ସାବତି୍୍ରୀ 
ରଦବ୍ରୀଙ୍ ସ�ାୟତାରେ ୋଧିକା ଆସ ି
ଗାଁରେ ପ�ଞ୍ଥିି�ା। ଏ�କି୍ମରେ ୋଧିକାକୁ 
ମାଆ କାପସ୍ରୀଙୁ୍ �ସ୍ାନ୍େ କୋଯାଇଥି�ା। 
ସେପଞ୍ ଦବିାକେ ରବର�ୋ, ଡ. ମ�ାପାତ୍, 
ଗଜା�ା ରେୟାନ ଓ ପଞ୍ାନନ ୋଉତ ପ୍ରମଖୁ 
�ସ୍ାନ୍େ ସମୟରେ ଉପସ୍ତି ିେ�ଥିିର�।

ହଜଦିଲା ଝ ଦିଅକୁ ରେର ଦି ପାଇଲା ମା’
୪ ବର୍ଷ ପରର ଝାରସଗୁଡ଼ୁାରୁ ଘରକୁ ରେର ଦିଲା ରାଧିକା 

ଧମ୍ମଶାଳା,୨୩ା୯(େମେି): ରୋଟାେ୍ରୀ କ୍ଲବ 
ଜାେକାେ ଅଧିଷ୍ାନ ଉତ୍ସବ ଜାେକା ଶାନ୍ ି
ବଜାେସ୍ତି ଦୁଗ୍ାମଣ୍ଡପ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ତି 
ର�ାଇଯାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି 
ଭାରବ ୨୦୨୨-୨୩ବର୍େ ନବି୍ାଚତି 
ରୋଟାେ୍ରୀ ଜଲି୍ା ଗଭର୍୍େ ରୋଟାେୟିାନ 
ପ୍ରଭୁଦର୍ ସବୁୁଦ୍,ି ମଖୁ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ 
ପ୍ରରଫସେ ଡ଼ାକ୍ତେ ନ୍ରୀେମାଧବ େଥ, 
ସମ୍ାନ୍ରୀୟ ଅତଥିି ଭାବରେ ଏ ଜ ିରୋଟାେୟିାନ 
ନନ୍ କରିଶାେ ସା�ୁ ଓ ଓଡ଼ଶିା �ାଇରକାଟ୍େ 
ବେଷି୍ ଆଇନଜ୍ରୀବ୍ରୀ ୋମଚନ୍ଦ୍ର ୋଏ ପ୍ରମଖୁ 

ରଯାଗ ରଦଇଥିର�। ଏ� ି ଅବସେରେ 
୨୦୨୦-୨୧େ ସଭାପତ ି ରୋଟାେ୍ରୀୟାନ 
ଉରମଶ ରଜନା ଓ ସମ୍ାଦକ ରୋଟାେୟିାନ 
ଜୟପ୍ରକାଶ ତ୍ପିାଠ୍ରୀଙ୍େ ରୋଟାେ ି ବର୍ 
କାଯ୍୍ୟ ସମାପ୍ତ ର�ାଇଥିବାେୁ ୨୦୨୧-୨୨ ବର୍ 
ପାଇଁ ନୂତନ ସଭାପତ ିଭାରବ ରୋଟାେ୍ରୀୟାନ 
ନେିଞ୍ଜନ ପାଣଗି୍ା�୍ରୀ ଓ ସମ୍ାଦକ ଭାରବ 
ରୋଟାେୟିାନ ରଜ୍ୟାତ ି ପ୍ରକାଶ ଆଚଯ୍୍ୟଙୁ୍ 
ଦାୟତି୍ୱ �ସ୍ାନ୍େ କେଥିିର�। ନୂତନ ସଭ୍ୟ 
ଭାବରେ ଦ୍ରୀପକ କୁମାେ ରଜନା ଓ ଜୟଗେୁୁ 
ପାତ୍ ଓ ନମିନ୍ତତି ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଡ଼ାକ୍ତେ 

ନ୍ରୀେମାଧବ େଥଙୁ୍ ମଖୁଅତଥିି ରୋଟାେ୍ରୀ 
ସରଙ୍ତ ପ୍ରଦାନ କେଥିିର�। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ 
୩୨୬୨ ରୋଟାେ୍ରୀ ଜଲି୍ାେ ବଭିନି୍ନ କ୍ଲବ 
ଯଥା କଟକ, ଯାଜପେୁ, ପାୋଦ୍ରୀପ, 
କେଙି୍ଗନଗେ, ରକନୁ୍ଝେ ଓ ପେୁ୍ରୀ ଆଦ ି
ଜଲି୍ାେ କମ୍କର୍୍ା ମାରନ ରଯାଗରଦଇଥିର�। 
ଜାେକା ରୋଟାେ୍ରୀ ଓ ଇନେ�ୁଇ� କ୍ଲବେ 
ସମସ୍ ସଭ୍ୟମାରନ ଉକ୍ତ କାଯ୍୍ୟକ୍ମକୁ 
ସଞ୍ାେନା କେଥିିବା ରବରେ ରଶରରେ 
ପୂବ୍ତନ ସଭାପତ ି ପ୍ରଦ୍ରୀପ୍ତ ବୋେ 
ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଣ କେଥିିର�।

ରରାଟାରୀ କ୍ଲବ୍ ର ଅଧିଷ୍ାନ ଉତ୍ସବ 

ବଡ଼ଚଣା,୨୩ା୯(େମେି): ବଡଚଣା 
ବରିଜଡ ି ପକ୍ଷେୁ ୫ ରଜାନ ପାଇଁ 
ରକାଅଡରିନଟେ ଭାରବ ଶାେଦା ପ୍ରସନ୍ନ 
ମ�ାନ୍ଙୁି୍ ମରନାନ୍ରୀତ କୋଯାଇଛ।ି 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ୍ରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ ନରିର୍୍ଶ 
କ୍ରମ, ବଡଚଣା ବଧିାୟକ ଅମେ ପ୍ରସାଦ 
ଶତପଥି ସପୁାେଶି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର 
ପଣ୍ଡାଙ୍ ଅନୁରମାଦନ କ୍ରମ ବଡଚଣାେ 
୫ଟ ି ରଜାନ ପାଇଁ ଶ୍୍ରୀ ମ�ାନ୍ ି ରଜାନ 
ରକାଅଡରିନଟେ ଭାରବ ମରନାନ୍ରୀତ 
କୋଯାଇଛ।ି ରତଣ ୁ ଶ୍୍ରୀ ମ�ାନ୍ ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ନବ୍ରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବରିଜଡେି ସାଂଗଠନକି 

ସମ୍ାଦକ ତଥା ଯାଜପେୁ ବଧିାୟକ ପ୍ରଣବ 
ପ୍ରକାଶ ଦାସ ,ବଡଚଣା ବଧିାୟକ ଅମେ 
ପ୍ରସାଦ ଶତପଥି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, 
ବ୍ଲକ ବରିଜଡ ି ସଭାପତ ି ଅେବନି୍ ସାମ�ଙୁ୍ 
କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍।ି ଶ୍୍ରୀ ମ�ାନ୍ ି ଏ� ି
ଦାୟତି୍ୱ ରନବା ପରେ ବଡଚଣା ବରିଜଡକୁି 
ତୃଣମେୂ ସ୍େରେ ଆ�ୁେ ି ମଜଭୂତ କେ ି
ଆଗାମ୍ରୀ ନବି୍ାଚନରେ ବରିଜଡ ି କପିେ ି
ଅଧିକ ସଫେ ପାଇପାେରିବ ରସ ରନଇ 
ଉଦ୍ୟମ କେରିବ ରବା� ି କ�ଛିନ୍।ି ଅନ୍ୟ 
ପକ୍ଷରେ ବଡଚଣା ବରିଜଡେି ବ�ୁ ରନତା ଶ୍୍ରୀ 
ମ�ାନ୍ଙୁି୍ ଶରୁଭଚ୍ା ଜଣାଇଛନ୍।ି

ରଜାନ୍  ସଂରଯାଜକ ଭାରବ 
ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ ଦି ମରନାନୀତ

ବ୍ାେନଗର,୨୩ା୯(େମେି): ଯାଜପେୁ 
ଜ�ି୍ା କ୍୍ରୀଡା ସଂସଦ ଆନୁକୂ�୍ୟରେ 
ସ୍ାନ୍ରୀୟ ବ୍ୟାସନଗେ ୋଜ୍ରୀବ ଗାନ୍୍ରୀ 
ଷ୍ଟାଡୟିମରେ ଚା�ଥିିବା ଓଏମସ ି କପ 
ରକ.ବ.ିରଜନା ରମରମାେଆି� ଆନ୍ 
ଜ�ି୍ା ଫୁଟବ� ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ରେ ଡଫିା 
ଧମ୍ଶାୋ ରସମଫିାଇନା�କୁ ଉନ୍ନ୍ରୀତ 
ର�ାଇଛ।ି ଗେୁୁବାେ ଅନୁଷ୍ତି ରଖେରେ 
ପ୍ରଥମ �ଗି ମ୍ୟାଚରେ ବୁର�ଟ କ୍ଲବ 
ଅସନଗଡ଼ଆି ୨-୧ ରଗା�ରେ ଭା�ୁବସା 
ଏଫସକୁି,ଦ୍ତି୍ରୀୟ �ଗି ମ୍ୟାଚରେ ଡଫିା 
ଧମ୍ଶାୋ ୧-୦ ରଗା�ରେ ଏ.ଡ.ିକ୍ଲବ 
ଗାଡପେୁକୁ, ତୃତ୍ରୀୟ �ଗିରେ ବୁର�ଟ 
କ୍ଲବ ଅସନଗଡ଼ଆି ୧-୦ ରଗା�ରେ 
ରବୈତେଣ୍ରୀ ଏଫସ,ି୪ଥ୍ �ଗିରେ ଡଫିା 
ଧମ୍ଶାୋ ୬-୦ ରଗା�ରେ ବୁର�ଟ କ୍ଲବ 

ଅସନଗଡ଼ଆିକୁ ପୋସ୍ କେଛି।ି ଡଫିା 
ଧମ୍ଶାୋ ଟୁର୍୍ାରମଣ୍େ ୨ୟ ଦେ ଭାରବ 
ରସମଫିାଇନା�ରେ ସ୍ାନ ସଂେକ୍ଷଣ 
କେଛି।ି ଆଜେି ରଖେକୁ ଆଣ୍ଡୟିାସା 
କାଣୁ୍ଡ�ନିା,�କ୍ଷ୍ମଣ ଗାଗୋଇ,ରଶୈରେଶ 
ପାଣ ି ଏବଂ ସୁକାନ୍ ମଲ୍କି ପେଚିାେନା 
କେଥିିବାରବରେ ରଖେରେ ଅତଥିିଭାରବ 
ବାବାଜ୍ରୀ ଚେଣ ସା�ୁ, ପ୍ରଭାତ ମ�ାପାତ୍ 
ରଯାଗ ରଦଇଥିର�। ଅନ୍ୟମାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବେ, ଶେତ ରଜନା, 
ସଧୁାଂଶ ୁ ୋଉତୋୟ, ଅଜୟ ନାୟକ, 
ଚରି୍େଞ୍ଜନ ରବର�ୋ, ସରନ୍ାର ମ�ାନ୍, 
ୋ�ାସ ବ�ିାେ୍ରୀ ଖଟୁଆ, ବ.ିଏସ.ରକ 
ସାମ�, ପ୍ରତାପ ଦାସ, ୋରଜଶ ୋଉତ, 
ଖରଗଶ୍ୱେ େଣା ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି େ� ିରଖେ 
ପେଚିାେନାରେ ସ�ରଯାଗ କେଥିିର�।

ଓଏମ୍ ସ ଦି କପ ପଟୁ୍ ବଲ୍ ; ରସମ ଦିରର ଧମ୍ଷଶାଳା 

ଧମ୍ମଶାଳା,୨୩ା୯(େମେି): ଧମଶ୍ାୋ 
ପ�ୁସି ଆେୁ�ା ଅଞ୍େେୁ ରଦଶ୍ରୀ ମଦ 
ଜବତ କେବିା ସ� ୩ ଜଣଙୁ୍ ଗେିଫ 
କେଛି।ି ରସମାରନ ବ୍ୟବ�ାେ କେୁଥିବା 
ଏକ ବାଇକକୁ ମଧ୍ୟ ପ�ୁସି ଜବତ କେଛି।ି 
ଗେିଫ ୩ ଜଣ ର�ର� ରଦଓଦା ଚଇନ�ୁିଡା 
ଅଞ୍େେ ବାବୁ ମ�କି(୩୩), ସଙୁୁ୍ଗଡା 
ଅଞ୍େେ ଦାରମାଦେ ମ�କି(୨୨) ଓ ମଣ୍ ୁ
ମ�ାନ୍(ି୨୩)। ପ�ୁସି ସତୂ୍େୁ ମେିଥିିବା 
ସଚୂନା ଅନୁଯାୟ୍ରୀ, ବୁଧବାେ ଦନି ଆେୁ�ା 
ଠାରେ ପ�ୁସି ପାର୍ା�ଂି ସମୟରେ 
ଦାରମାଦେ ଓ ବାବୁ ଏକ �ରିୋ�ଣ୍ଡା 
ବାଇକରେ ଟୁ୍ୟବରେ ରଦଶ୍ରୀ ମଦ ରନଇ 

ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଧୋପଡ଼ଥିି�ା। ତା 
ଠାେୁ ୬୦ �ଟିେ ରଦଶ୍ରୀ ମଦ ଜବତ 
କୋଯାଇଥି�ା। ପଣୁ ି ଏ�ାେ କଛି ି ସମୟ 
ପରେ ଆେୁ�ା ଠାରେ ଥିବା ଏକ ଢାବାରେ 
ପ�ୁସି ଚଢଉ କେଥିି�ା। ରସଠାରେ 
ର�ାରଟ� କମ୍ଚାେ୍ରୀ ମଣ୍ ୁ ଏକ କୋ 
ଜାକମିନରେ ୩୦�ଟିେ ରଦଶ୍ରୀ ମଦ �ୁଚାଇ 
େଖିଥି�ା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ�ୁସି ଜବତ 
କେଥିି�ା। ଏ� ି ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣଙୁ୍ 
ପ�ୁସି ଗେିଫ କେଥିି�ା। ଆଜ ି ରସମାନଙୁ୍ 
ରକାଟ୍ ଚା�ାଣ କୋଯାଇଥିବା ଥାନା 
ଅଧିକାେ୍ରୀ ୋରକଶ କୁମାେ ତ୍ପିାଠ୍ରୀ ସଚୂନା 
ରଦଇଛନ୍।ି

ରଦଶୀ ମଦ ଜବତ; ୩ ଗ ଦିରେ

ସଜନା୍ରୁ, ୨୩ା୯(େମେି): ରଜନାପେୁ 
ଥାନା ରେଖିରଦଇପେୁ ପଞ୍ାୟତେ 
ପାଇକୋପେୁ ଗ୍ାମେ ଜରନୈକ ବୃଦ୍ 
ବ୍ାହ୍ମଣ୍ରୀ ନଦ୍ରୀରେ ଗାରଧାଇବାକୁ ଯାଇ 
ନରିଖାଜ ର�ାଇଯାଇଛନ୍।ି ସଚୂନା 
ଅନୁଯାୟ୍ରୀ ଗ୍ାମେ ଘନଶ୍ୟାମ ସା�ୁ(୬୨) 
ଆଜ ିବଡ ିରଭାେେୁ ନଦ୍ରୀକୁ ଗାରଧଇବାକୁ 
ଯାଇଥିର�। ର�ର� ଦ୍ରୀଘ୍ ସମୟ ପଯ୍୍ୟନ୍ 
ରସ ଘେକୁ ନରଫେବିାେୁ ପେବିାେ 
ର�ାକ ଏ�ାକୁ ରନଇ ଚନ୍ତି ର�ାଇ 
ପଡ଼ଥିିର�। ଫେରେ ତୁେନ୍ ନଦ୍ରୀ ନକିଟକୁ 

ଯାଇ ରଖାଜାରଖାଜ ି କେ ି ତାଙ୍ ପର୍ା 
ପାଇନଥିର�। ର�ର� ଘନଶ୍ୟାମଙ୍ 
ଚପ� ନଦ୍ରୀ କୂେରେ ଥିବା ରଦଖିବାକୁ 
ପାଇ ରସ ନଦ୍ରୀରେ ବୁଡଯିାଇଥିବା ରନଇ 
ଆଶଂକା କେଥିିର�। ଏ ରନଇ ଗ୍ାମବାସ୍ରୀଙୁ୍ 
ତାଙ୍ ପଅୁ ଅନାଦ ିଜଣାଇବା ସ�ତି ଅଗ୍ଶିମ 
ବା�ନି୍ରୀ ଓ ଓଡଡ୍ାଫକୁ ଖବେ ରଦଇଥିର�। 
ଉଭୟ ବଭିାଗେ କମ୍ଚାେ୍ରୀ ଦ୍ରୀଘ୍ ସମୟ 
ପଯ୍୍ୟନ୍ ରଖାଜାରଖାଜ ି ପରେ ତାଙ୍େ ପର୍ା 
ପାଇନଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି ଏ ରନଇ ଗ୍ାମରେ 
ରଶାକାକୂେ ପେରିବଶ ସଷୃ୍ଟ ିର�ାଇଛ।ି

ବ୍ାହ୍ମଣୀରର ବୃଦ୍ଧ ନ ଦିର�ାଜ; ମ ଦିଳୁନାହ ିଁ ପତ୍ା

ଯାଜ୍ରୁ/ବ୍ରହ୍ମବରଦା, ୨୩ା୯(େମେି)

ୋତ ିପ୍ରାୟ ନଅଟା। ପାଣ ିରକାଇ� ିନକିଟ ରଚକ ରଗଟେ 
କଛି ି ଦୂେରେ ୋସ୍ାରେ ଦୁଇଜଣ ନାବାେକ ଦୁଇଟ ି
ବ୍ୟାଗ ଧେ ିଚା�ଚିା� ିଯାଉଥିବା ରଦଖିବାକୁ ପାଇଥିର� 
ବ୍ହ୍ମବେଦା ଅଞ୍େେ ଯବୁ ସମାଜରସବ୍ରୀ ନମାଜ୍ରୀ ଭାଇ। 
କଛି ି ସମୟ ଅଟକ ି ରସମାନଙ୍ ଗତବିଧିି ଉପରେ ନଜେ 
େଖିର�। କଛି ିସମୟ ପରେ ଦୁଇ ନାବାେକ ରବଶ ଥକ�ିା 
ର�ାଇ କାନ୍କିାନ୍ ି ତାଙୁ୍ ଅତକି୍ମ କର�। ରସମାନଙ୍ 
ନକିଟକୁ ଯାଇ ଅଟକାଇର� ନମାଜ୍ରୀ ଭାଇ। ତୁରମ ମାରନ 
କଏି ରକଉଁ ଆରଡ ଯାଉଛ ରବା� ି ପଚାେବିାେୁ ଉଭୟ 
ଭୟଭ୍ରୀତ ର�ାଇଯାଇଥିର�। ଉଭୟଙୁ୍ ବୁଝାଇବାେୁ 
ରସମାରନ କ�ଥିିର� ରସମାନଙ୍ କଥା। ରସମାରନ 
ଚଣ୍ଡରିଖା� ଯାଉଛନ୍ ି ରବା� ି କ�ବିାେୁ ନମାଜ୍ରୀ ଭାଇ 
ତାଙୁ୍ ଗାଡରିେ ବସାଇ କୁଆଖିଆ ପଯ୍୍ୟନ୍ ଆଣଥିିର�। 
ରସଠାରେ ଗାଡକୁି ଅରପକ୍ଷା କେବିା ଭତିରେ ୋତ ି ପ୍ରାୟ 
୧୦ଟା ବାଜ ି ଯାଇଥି�ା। ଗାଡ ି ମେିନିଥି�ା। ଅପେପରକ୍ଷ 
ଦୁଇ ନାବାେକଙୁ୍ ଏରତ ୋତରିେ ଛାଡବିାକୁ ଉଚତି ମଣ ି
ନଥିର� ନମାଜ୍ରୀ। ବୁଝାଇ ସଝୁାଇ ତାଙୁ୍ ନଜି ଘେକୁ 
ରନଇ ଯାଇଥିର�। ଖବୁ ରଭାକ�ିା ଥିବାେୁ ଉଭୟଙୁ୍ 
ଖାଇବା ପାଇଁ େୁଟ ି ଓ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜଆି ରଦଇ ପାଖରେ 
ବସାଇ ଖଆୁଇବା ରବରେ ରସମାନଙ୍ ବରିୟରେ 
ପଚାେଥିିର�। ଉଭୟଙ୍ ଘେ ଚଣ୍ଡରିଖା� ମ�ାବନିାୟକ 
ମନ୍େି ନକିଟରେ ରବା� ି ଜାଣବିାକୁ ପାଇଥିର�। ଦୁଇ 

ଭାଇ ଭଦ୍ରକ ବନ୍େ ନଜି ମାମୁଁ ଘରେ େ�ଥିିର�। 
ମଙ୍ଗେବାେ ୋତରିେ ଉଭୟଙୁ୍ ମାମ ୁ ୁ ମାେଧେ କେ ି

ଘେ ଛାଡ ି ଚା�ଯିବିାକୁ ଧମକ ରଦଇଥିବାେୁ ସକାେ 
ପ୍ରାୟ ୫ଟା ରବରେ ଦୁଇ ଭାଇ ନଜି ଘେ ଚଣ୍ଡରିଖା�କୁ 

ଚା�ବିା ଆେମ୍ଭ କେଥିିର�। ରଭାକରେ �ମ୍ା ୋସ୍ା 
ଚା�ବିା ଫେରେ ଥକ୍ା ର�ାଇ ଦ୍ରୀଘ୍ ସମୟ ୋସ୍ାରେ 
ବସପିଡୁଥିର� ଉଭୟ। ବଭିନି୍ନ ସମୟରେ ବରା୍ରେ ଓଦା 
ମଧ୍ୟ ର�ାଇଯାଉଥିର� ଓ ପଣୁ ି ଚା�ୁଥିର�। ଚା�ଚିା� ି
ପାଣ ି ରକାଇ� ି ପଯ୍୍ୟନ୍ ଚା� ି ଆସଥିିର�। ସବୁ ଶଣୁ ି
ବ୍ହ୍ମବେଦା ଫାଣ୍ଡ ି ସ�ତି ରଯାଗାରଯାଗ କେ ି ଏ ରନଇ 
ଖବେ ରଦଇଥିର� ନମାଜ୍ରୀ। ପ�ୁସି ତାଙୁ୍ ୋତରିେ 
ଘରେ େଖିବାକୁ ନମାଜ୍ରୀଙୁ୍ ଅନୁରୋଧ କେ ି ସକାେୁ 
ବଡଚଣା ଥାନା ପ�ୁସି ସ�ତି ରଯାଗାରଯାଗ କେବିାେ 
ପ୍ରତଶିରୁତ ିରଦଇଥି�ା। ସକାେୁ ଦୁଇ ଭାଇଙୁ୍ ପ�ୁସି ସ�ତି 
ନମାଜ୍ରୀ ରନଇଥିର� ବଡଚଣା। ରସଠାରେ ପ�ୁସି ଦୁଇ 
ଭାଇଙ୍ ଘେକୁ ଖବେ ରଦବାେୁ ମା ଆସଥିି�ା ଥାନାକୁ। 
ଉଭୟ ମାକୁ ରଦଖି କାନ୍ ିପକାଇଥିର�। ମା ବ ିରକାରେଇ 
ରନଇଥି�ା ନଜିେ ଦୁଇ ପ�ିାଙୁ୍। ଏ� ି ଘଟଣା ଉପସ୍ତି 
ସମସ୍ଙ୍ ଆଖିକୁ ଓଦା କେରିଦଇଥି�ା। ଏ ରନଇ ନମାଜ୍ରୀ 
କୁ�ନ୍ ି ଆରମ ମଣରି। ମଣରି ପଣଆି ରଦଖାଇବା ଆମ 
କାମ। �ୁଏତ ଭଗବାନ ରମା ଜେଆିରେ ଦୁଇ ପ�ିାଙୁ୍ 
ତାଙ୍ ଘରେ ପ�ଞ୍ାଇବାେ ବ୍ୟବସ୍ା କେଥିିର�। ଏ�ା 
ରମାରତ ଖବୁ ଆତ୍ତୃପ୍ତ ି ରଦଇଛ।ି ଭଗବାନଙୁ୍ ମଧ୍ୟ 
ଧନ୍ୟବାଦ ରଦଉଛ ି ରସ ରମାରତ ଏ� ି ଦୁଇ ପ�ିାଙୁ୍ 
ସା�ାଯ୍ୟ କେବିାେସ ୁ ରଯାଗ ରଦଇଥିବାେୁ। େକ୍ତ ସମ୍କ ୍
ରଯଉଁଠ ି ଦୁଇଜଣଙୁ୍ ବଦିା କେ ିୋସ୍ାରେ ଛାଡ ିରଦଉଛ ି
ରସଠ ି ନମାଜ୍ରୀ ସା�ାଯ୍ୟେ �ାତ ବଢ଼ାଇ ମଣରି ପଣଆି 
ରଦଖାଇଛନ୍ ିନଶି୍ଚୟ।

ନମାଜ୍ରୀଙ୍କ 
ମଣଷି ପଣଆି ଦୁଇ ନାବାଳକ ଭାଇଙୁ୍ ରାସ୍ାରୁ ଆଣ ଦି ରଟକ ଦିରଦରଲ ମାଆ ରକାଳକୁ

ସ େ ନ୍ଦ ା ୍ ଡ଼ ା , ୨ ୩ ା ୯ ( େ ମ ି େ ) : 
ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦେ ଥାନା ଅଧିନ 
କଣ୍ପଡ଼ା ଜୁଇଦାସପେୁ ଅଞ୍େରେ 
ଘରେ ରକ� ି ନଥିବାେ ସୁରଯାଗ ରନଇ 
କବାଟ ତା�ା ଭାଙ୍ଗି ସବ୍ସ୍ୱ �ୁଟରିନର�। 
ଅଭରିଯାଗ ମତୁାବକ, ମରନାଜ କୁମାେ 
ବାେକିଙ୍ ଘରେ ରକ� ିନଥିବାେୁ ବେିମ୍ତି 
ୋତରିେ ରଚାେ କବାଟ ତା�ା ଭାଙ୍ଗ ି

ଘେ ଭତିରେ ପଶଥିିର�। ଘେୁ ଏକ �କ୍ଷ 
ଟଙ୍ାେ ଅେଙ୍ାେ, କଛି ିଟଙ୍ା, ମ�ୂ୍ୟବାନ 
ସାମଗ୍୍ରୀ ସ� ଘରେ ଥିବା ରକରତ ଗଡୁଏି 
ରମାବାଇ� ରଫାନ୍  ରନଇ ଯାଇଛନ୍।ି 
ଏରନଇ ମରନାଜ ସଦେ ଥାନାରେ 
ଅଭରିଯାଗ କେବିା ପରେ ପ�ୁସି ଏକ 
ମାମ�ା ୫୧୬/୨୧ େୁଜୁ କେ ି ତଦନ୍ 
ଆେମ୍ଭ କେଛି।ି

କବାଟ ଭାଙ୍ଦି ଘରୁ ଲୁଟ ଦିରନରଲ

ସେନ୍ଦା୍ଡ଼ା,୨୩ା୯(େମେି): ନଜି ବାପା 
ତାଙ୍େ ଜରଣ ନାବାେକିା ଝଅିକୁ ଦୁଷ୍କମ୍ 
କେଥିିବା ରନଇ ଗତ ବର୍ ସଦେ ଥାନାରେ 
ଅଭରିଯାଗ ର�ାଇଥି�ା ଏ� ି ଅଭରିଯାଗକୁ 
ଭରି୍ ି କେ ି ୨୦୨୦ ମସ�ିା ଅରକଟାବେ ମାସ 
୫ତାେଖିରେ ପ�ୁସି ୨୪୦/୨୦ ଏକ ମାମ�ା 
େୁଜୁ କେଥିି�ା। ଏ�ାପରେ ଅଭଯିକୁ୍ତ ବାପା 
ଜଣଙ୍ ରଫୋେ ର�ାଇଯାଇଥିର�। ଗତ 
ବୁଧବାେ ସଦେ ଥାନା ପ�ୁସି ଏକ ବରିଶର 
ସତୂ୍େୁ ଖବେ ପାଇ କଟକେୁ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ 
ଗେିଫ କେ ି ଗେୁୁବାେ ରକାଟ୍ ଚା�ାଣ 
କେଛି।ି ଏ ରନଇ ଆରୟାଜତି ସାମା୍ଦକି 

ସମ୍େିନ୍ରୀରେ ଏସ୍ ଡପିଓି ୋଜ୍ରୀବ ର�ାଚନ 
ପଣ୍ଡା ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି କନୁି୍ ଏ� ିଘଟଣା 
ଘଟଥିିବା ଅଞ୍େେ ପରଡାଶ୍ରୀମାନଙ୍ ସଚୂନା 
ମତୁାବକ ସମ୍କୃ୍ତ ପ୍ରୀଡତିା ନାବାେକିାଙ୍ ମାମୁଁ 
ଏକ ପବୂ ୍ ବବିାଦକୁ ରନଇ ନାବାେକିାଙ୍ 
ବାପାଙ୍ ବରିୋଧରେ ଏଭେ ି ସଂଗ୍ରୀନ 
ଅଭରିଯାଗ କେବିାକୁ ସମ୍କୃ୍ତ ନାବାେକିାଙୁ୍ 
ଉସକାଇ ଥିର�। ଫେରେ ନାବାେକିା 
ଜଣଙ୍ ଏଭେ ି ଅଭରିଯାଗ କେଥିିର�। ଏ� ି
ସାମ୍ାଦକି ସମ୍େିନ୍ରୀରେ ସଦେ ଥାନାେ 
ଭାେପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାେ୍ରୀ ପବତି୍ ମ�ାେଣା 
ଉପସ୍ତି ଥିର�।

ଜଗତେଂିହ୍ରୁ,୨୩ା୯(େମେି) : 
ଜଲି୍ାେ ଏେସମା ଓ େଘନୁାଥପେୁ 
ଥାନା ଅଞ୍େେୁ ୩୭�ିଟିେ ୪୮୪ ଗ୍ାମ 
ବରିଦଶ୍ରୀ ମଦ ଜବତ କୋଯବିା ସ�ତି 
୨ଜଣ ମଦ ମାଫିଆଙୁ୍ ଗେିଫ କୋଯାଇ 
ରକାଟ୍ ଚା�ାଣ କୋଯାଇଛ।ି ଖବେେୁ 
ପ୍ରକାଶ, ଏେସମା ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ତ 
ଜାମକୁଣା ଗ୍ାମେ �େତି ରମା�ନ 
ରଗାଚ୍ାୟତ ଓ େଘନୁାଥପେୁ ଥାନା 
ଗୁଆୁେପିେୁେ ବକି୍ମଦାସ ଦ୍ରୀଘ୍ଦନି ଧେ ି

ସ୍ାନ୍ରୀୟ ଅଞ୍େରେ ରଚାୋ ମଦ ବକି୍ୟ 
କେଆିସଥୁିର�। ଏ� ି ଖବେ ମେିବିାପରେ 
ପ�ୁସି ଦ୍ାୋ ଚଢ଼ଉ କୋଯାଇ ଉଭୟଙ୍ 
ନକିଟେୁ ରବଆଇନ ମଦ ଜବତ କୋଯବିା 
ସ�ତି ରସମାନଙୁୁ୍ ଗେିଫ କୋଯାଇଥି�ା। 
ଉଭୟଙ୍ ବରିୋଧରେ ଏେସମା ଓ 
େଘନୁାଥପେୁ ଥନାରେ ମାମ�ା େୁଜୁ 
କୋଯବିା ସ�ତି ରସମାନଙୁ୍ ଗେୁୁବାେ 
ରକାଟ୍ଚା�ାଣ କୋଯାଇଥିବା ଜଲି୍ା 
ଆେକ୍ଷ୍ରୀ ଅଧ୍ରୀକ୍ଷକଙ୍ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି

ମଦ ଜବତ; ଦୁଇ ଗ ଦିରେ

ନେରାର୍  ଦୁଷ୍କମ୍ମ ଅଭଯିକୁ୍ତ ଗରିେ
ବାପା ବ ଦିରରାଧରର ଅଭଦିରଯାଗ ଆଣ ଦିଥିଲା ଝ ଦିଅ
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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

&eòaâûRK

mû^û¬^



cê$âû aò^òcd cìfý iê^ûeê&û $e ÁKþ cûùKðUþ ù&ùUâûf-WòùRfþ

cê$âû aò̂ òcd cìfý (Uuûùe) 10 Mâûc &òQû (Uuûùe)

l Wfûe 73.15 l &ûCŠ 101.21     
l dêùeû 86.90 l ùd^þ 0.66

l iê^û : 44,830 (ଭୁବନେଶ୍ବର)
l eê&û : 65,000 (ùKRò)

aRûe Kûeaûe (&G<ùe)

l ùi^þþùiKè  59,885. 00
l ^ò`Öò  17,823.00

fòUe &òQû (Uuûùe)

l ù&ùUâûfþ- 101.19 (^ì#û$òfäú)
l WòùRfþ - 88.62

aògß aûYòRýaògß aûYòRý
www.sakalaepaper.com

ଶକୁ୍ରବାର, 
୨୪ ନେନ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧

ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ବ ସହ ଚମକଲିା ଷ୍ଟକ ରଜାେ

99

େୂ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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୨୪ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, 

୨୦୨୧

#ûc Ròfäû#ûc Ròfäû

ଜଗତେଂିହ୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି)

ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ  ବଶିକୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ 
ଯ�ାଗାଇଯେବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା 
ଖର୍ଚ୍ଚ କର ିପ୍ରକଳ୍ପ ନରିଚ୍ଚାଣ କରକୁ ଛନ୍।ି ଯେଯବ ଅଯନକ 
ସ୍ାନଯର ପାନୀୟଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଓଭରଯେଡ୍  
ପାଣଟିାଙି୍ ଥାଇ ରଧ୍ୟ ପାଣ ିପାଇବାରକୁ  ଯଲାକରାଯନ 
ବଞ୍େି ଯେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଜଗେସଂିେପକୁର 
ଜଲି୍ାର ବାଲକିକୁୋ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗଚ୍ଚେ ଅଳାଯବାଳ 
ପଞ୍ାୟେର ଗକୁଡକୁ ପାଇଯଲା ଗ୍ାରଯର ଓଭରଯେଡ୍  
ଟାଙି୍ ଥାଇ ରଧ୍ୟ ୬ବରଚ୍ଚ ଯେବ ଯଲାକଙ୍ କାରଯର 
ଲାଗକୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ସଧିାସଳଖ ଭାବଯର 
ଯବାରଂିରକୁ  ପାଣ ି ପାଇପ ଯ�ାଯଗ ଜଳ ଯ�ାଗାଣ 
ଦ୍ାରା ବେକୁସରୟଯର ପାଇପ୍  ଫାଟ ି ପାଣ ି ନଷ୍ଟ 
ଯେଉଛ।ି ପାଣ ି ରକୁଯଦେ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଯଲାଯକ 
ଡେଳ ବକିଳ ଯେଉଛନ୍।ି 

ସଚୂନା ଅନକୁସାଯର, ବାଲକିକୁୋ ବ୍ଲକର 
ସାଲାଇନ ଅଞ୍ଳ ବାୋରଣା ଓ ଅଳାଯବାଳ 
ପଞ୍ାୟେଯର ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କୁ  ଆବଶ୍ୟକ 
ରକୁୋବକ ଶକୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯ�ାଗାଇ ଯେବା 
ପାଇଁ ଅଳାଯବାଳ ପଞ୍ାୟେର କଣ ିଟ୍ ଗ୍ାରଯର 
ପାଇପ୍  ଯ�ାଯଗ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ାପନ 

କରା�ାଇଥିଲା। ଏେ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ାରା ବାୋରଣା, 
େଳକକୁଶକୁରା, ଗରଆି, ଯଶାଗଲ, ସରିାଇଲ, ଓଳାସ, 
କଟଜିଙ୍ା, ରେସିଂିଗା, ଯଜୈନାବାଜ ଇେ୍ୟାେ ି
ଗ୍ାରର ୨େଜାରକୁ  ଅଧିକ ପରବିାର ଉପକୃେ 
ଯେଉଛନ୍ି।ି ୬ବରଚ୍ଚ ପଯୂବଚ୍ଚ ୧୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାରକୁ  ଊଦ୍ଧଦ୍ଚ୍ଚ 
ବ୍ୟୟଯର ବାୋରାଣାର କଟଜିଙ୍ା ଠାଯର ଏକ 
ଉର୍ କ୍ଷରୋ ସମ୍ପନ୍ନ ପାନୀୟ ଜଳ(ଓଭର ଯେଡ୍ ) 
ଟାଙି୍ ନରିଚ୍ଚାଣ ନରିଯନ୍ ଅଥଚ୍ଚ ରଞ୍କୁର ଯୋଇଥିଲା। 
ରାତ୍ର କଟଜିଙ୍ା ଠାଯର ଜାଗା ସରସ୍ୟା ଯେଖା 
ଯେବା ପଯର ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକକୁ ଅଳାଯବାଳ 
ପଞ୍ାୟେର ଗକୁଡକୁ ପାଇଯଲାକକୁ ସ୍ାନାନ୍ର କରା�ାଇ 
ଗ୍ାର େଣ୍ାଯର ନରିଚ୍ଚାଣ କା�ଚ୍ଚ୍ୟ କରା�ାଇଥିଲା। 
୨୦୧୪/୧୫ ରସେିାଯର ୬୦ େଜାର ଲଟିର 
କ୍ଷରୋ ବଶିଷି୍ଟ ଏେ ି ଓଭରଯେଡ୍  ଟାଙି୍ ନରିଚ୍ଚାଣ 
କରା�ାଇଥିଲା। ଯେଯବ ନରିଚ୍ଚାଣକକୁ ୬ବରଚ୍ଚ ପକୁର ି
�ାଇଥିଯଲ ରଧ୍ୟ ଥରଟଏି ଏେ ି ଟାଙି୍ ବ୍ୟବୋର 
ଯୋଇ ନଥିବା ଅଳାଯବାଳ ଓ ବାୋରାଣା 
ପଞ୍ାୟେବାସୀ ଅଭଯି�ାଗ କରଛିନ୍।ି 

 ସ୍ାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍ ଅଭଯି�ାଗ 
ରକୁୋବକ, ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନରିଚ୍ଚାଣ ଯେବା 
ପଯର ବଭିାଗୀୟ ନବିଚ୍ଚାେୀ �ନ୍ତୀ, ବାଲକିକୁୋ 
ଆରଡବ୍ଲ ଲୁଏସ୍ ଏସ୍  ବଭିାଗର ଏସ୍ ଡଓି, ଯଜଇ, 

ଠକିାୋର, ସ୍ାନୀୟ ପଞ୍ାୟେ ପ୍ରେନିଧିିଙ୍ 
ଉପସ୍ିେିଯିର ଟାଙି୍ଯର ପରୀକ୍ଷା ରଳୂକ ଭାଯବ 
ପାଣ ିଭେତିର୍ କରା�ାଇ ଥିଲା। ଯେଯବ ପାଣ ିଭେତି 
ଯେବାର କଛି ି ସରୟ ରଧ୍ୟଯର ଟାଙି୍ର ବଭିନି୍ନ 
ପାଶଦ୍ଚ୍ଚରକୁ  ପାଣ ି ଲକି୍  କର ି େଯଳ ଜର ି ରେଥିିଲା। 
ଉକ୍ତ ଟାଙି୍ଟ ିଯସେେିନି ଠାରକୁ  ଅଚଳ ଯୋଇ ପଡ଼ ି
ରେଥିିବା ଯଲାକରାଯନ କେଛିନ୍।ି ଉକ୍ତ ଓଭରଯେଡ୍  
ପାଣଟିାଙି୍ କା�ଚ୍ଚ୍ୟକ୍ଷର ନଯେବାରକୁ  ସଧିା ପାଣପିମ୍ପ 
ଯ�ାଯଗ ପାନୀୟ ଜଳ ଯ�ାଗାଣ ଚାଲଛି।ି ଏୋ 
ଦ୍ାରା ବାରର୍ାର ପାଇପ୍  ଫାଟବିା ସେେି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ସରସ୍ୟା ଲାଗ ି ରେଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି ି।ି ଏପରକି ି
ରରାରେଯିର ପଞ୍ାୟେଯର ଯସେ ି ଯେଡ୍ ଯର ଥିବା 
୧ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାରକୁ  ଉଦ୍ଧଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରଥିିବା ବାୋରାଣା 
ପଞ୍ାୟେର ସରପଞ୍ ବଦେେିା ପଟ୍ଟନାୟକ କେଛିନ୍ି।ି 
ଏସମ୍ପକଚ୍ଚଯର ପଚାରବିାରକୁ  ବରଚ୍ଚା ଛାଡ ିଗଲା ପଯର 
ଯସ ନଯିଜ �ାଇ ଉଚତି୍  ପେଯକ୍ଷପ ଗ୍େଣ କରଯିବ 
ଯବାଲ ିଆରଡବ୍ଲ ଲୁଏସ୍ ଏସ୍  ବଭିାଗୀୟ ନବିଚ୍ଚାେୀ �ନ୍ତୀ 
କଯିଶାର କକୁରାର କବ ି କେଛିନ୍।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷଯର 
ବାଲକିକୁୋ ବଭିାଗୀୟ କନଷି୍ଠ �ନ୍ତୀଙ୍କୁ  ଏସମ୍ପକଚ୍ଚଯର 
ପଚାରବିାରକୁ  ଏେ ି ଘଟଣାକକୁ ଯସ ସ୍ୀକାର କରବିା 
ସେେି ବସକୁନ୍ଧରା ଯ�ାଜନାଯର ପେଯକ୍ଷପ ଗ୍େଣ 
କରା�ବି ଯବାଲ ିସଚୂନା ଯେଇଛନ୍।ି

କାମରେ ଲାଗନୁ ିଗଡୁୁପାଇରଲା ଓଭେରେଡ୍  ପାଣଟିାଙି୍

ମହାକାଳ୍ଡ଼ା,୨୩ା୯(େମେି)

ଯରାକ୍ଷ ପାଇଁ ସପଚ୍ଚାଘାେଯର ରେୃକୁ ୍ୟବରଣ 
କରଥିିବା ୮ ବରଚ୍ଚର ଶଶିକୁକନ୍ୟାର 
ରେୃଯେେକକୁ  ଏକ ସକୁସଜ୍େି 
କେଳୀଯଭଳାଯର ନେୀଯର ଭଯସଇ 

ଯେଯଲ ପରବିାର ଯଲାକ। ଘଟଣାଟ ିଘଟଛି ି
ରୋକାଳପଡ଼ାର ଖରନିାସୀ ଅଞ୍ଳଯର।

ଖରନିାସୀ ଗ୍ାରର ଶ୍ୀଧାର 
ୋସଙ୍ ୮ବରଚ୍ଚର ଝଅି ବକୁ ଧବାର 
ରାେଯିର ଘଯର ଯଶାଇଥିବା ସରୟଯର 
ସପଚ୍ଚାଘାେ ଯୋଇଥିଲା ରାେଯିର ଝଅି 

ଏ ଯନଇ ବାପାଙ୍କୁ  ଜଯଣଇବା ପଯର 
ଶ୍ୀଧାରସାପ କାରକୁଡଥିିବା ସ୍ାନଯର 
େଳେୀ ଯେଲ ଲଗାଇ ଯେଇଥିଯଲଏବଂ 
ଯେଶୀୟ ପଦ୍ଧେଯିର ବାନ୍ ି କରାଇ ବରିକକୁ 
ଶରୀରରକୁ  ବାୋର କରବିାକକୁ  ଉେ୍ୟର 
କରଥିିଯଲ। ରାତ୍ର ଯସରାନଙ୍ ଉେ୍ୟର 
ଯଫଲ୍  ରାରଥିିଲା। ସକାଳ ଯେବା ପବୂଚ୍ଚରକୁ  
ଶଶିକୁକନ୍ୟାର ରେୃକୁ ୍ୟ ଯୋଇ�ାଇଥିଲା। 
କାଦେ ଯବାବାଳଯିର ସାରା ପରବିାର 

ମ୍ୟିରାଣ ଯୋଇ�ବିା ସେେି ଗାଁଯର 
ଯଶାକର ଛାୟା ଯଖଳ�ିାଇଥିଲା। 
ଗକୁରକୁ ବାର ଅପରାହ୍ନଯର ବଶି୍ାସ ଓ 
ପରମ୍ପରା ଅନକୁ ସାଯର କେଳୀଯଭଳା ପ୍ରସ୍କୁେ 
କରାଗଲା। ଯସଥିଯର ଏକ ରାଟ ି ୋଣ୍ଯିର 
େୀପ, ଧପୂ, ଯଭାଗ ରଖା�ାଇ ଢାଙ୍କୁ ଣଯିର 
ଯଘାଡାଇ େଆି�ାଇଥିଲା। କେଳୀଯଭଳା 
ଉପଯର ନୂେନ ବସ୍ତ୍ର, ନୂେନ ସପ, େକଆି 
ରଖି ରେୃଶରୀରକକୁ  ଶକୁଆଇ େଆି�ାଇ 
ଫକୁ ଲରାଳ ପନି୍ଧାଇ େଆି�ାଇଥିଲା ଏବଂ 
ଏକ ରଶାରୀ ବାନ୍ଧ ି େଆି�ାଇଥିଲା। ରା 
ରନସା ଯେବୀଙ୍ ପଜୂାର୍ଚ୍ଚନା କରବିା ଭଳ ି
ପଜୂାର୍ଚ୍ଚନା କରା�ାଇ େରଯିବାଲ େକୁଳେକୁଳ ି
େଆି�ାଇ ଖରନିାସୀ ରାେଳରକୁୋଣଯର 
ନେୀଯର ଭଯସଇ େଆି�ାଇଥିଲା। ଶଶିକୁର 

ରେୃଯେେକକୁ  ଭଯସଇ େଆି�ାଉଥିବା 
ଯବଯଳ ଯଶାକାକକୁଳ ପରବିାର ସଯରେ 
ଗ୍ାରର ବେକୁ  ଯଲାକ ସାରଲି ଯୋଇଥିଯଲ।

 ରୋକାଳପଡ଼ାର ଉପକୂଳବର୍ତତି 
ଅଞ୍ଳଯର ବସବାସ କରକୁ ଥିବା ବଙ୍ 

ଭାରାଭାରୀ ଯଲାକରାନଙ୍ ରଧ୍ୟଯର ଏଭଳ ି
ବଶି୍ାସ ରେଛି।ି ସପଚ୍ଚାଘାେଯର ରେୃକୁ ୍ୟବରଣ 
କଯଲ ସରକାର ୪ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାର ଅନକୁ କମ୍ପା 
ରାଶ ି ପ୍ରୋନ କରକୁ ଥିବା ଭଳ ି ଯ�ାଜନା 
ରେଥିିବା ଯବଯଳ ୋୋ ବଶି୍ାସ ଆଗଯର 
ଫିକା ପଡ଼�ିାଇଥିଲା। ଏେ ି ଘଟଣା 

ବଶି୍ୱାସ ନୱା ସଚେତନତୱାର ଅଭୱାବ

ମତୃରେେକୁ କେଳୀରଭଳାରେ ଭରେଇ ରେରଲ

େପ୍ାଘାତରେ ପ୍ାଣ 
େୋଇଥିରଲ ନାବାଳକିା

ରାଜନଗର,୨୩ା୯(େମେି): ଲଘକୁଚାପ 
ଜନେି ଲଗାଣ ବରଚ୍ଚା ପଯର ବ୍ାହ୍ମଣୀଯର ବନ୍ୟା 
ଆସ ି ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ୫ ପଞ୍ାୟେର 
୪୦ େଜାର ଯଲାକ ଜଳବଦେୀ ରେଛିନ୍।ି 
୯େନି ଯେଲା ପାଣ ି କରକୁନଥିବାରକୁ  ଯଲାକଙ୍ 
େକୁ ର୍ଚ୍ଚଶା ବଢ଼ ି ଚାଲଛି।ି ଆଜ ି ଏେ ି ବ୍ଲକର 
ବ୍ାହ୍ମଣୀ ନେୀ କୂଳଯର ଥିବା ଚାଦେବିାଉଶଁରଳୂ 
ପଞ୍ାୟେଯର ବନ୍ୟାପାଣ ି ପ୍ରଯବଶ କରଛି। 
ଏେ ି ପଞ୍ାୟେର ଝାଡ଼କଟା, �େକୁ ଚନ୍ଦ୍ରପକୁର, 
ଉଆରଢିଅି, େକ୍ଷଣିଯଭଡା, ଚକ୍ରବେତି ପ୍ରଭୃେ ି
ଗାଁ ପାଣଯିଘରଯର ରେଛି।ି େକ୍ଷଣିଯଭଡ଼ା 
ଗ୍ାରର ଅଜାରର୍ ବରାଳ, ପଶକୁଚ୍ଚରାର ବରାଳ, 
ସଯନ୍ାର ବରାଳ, ଆଦେ ରଳକି, ଅଜୟ ରଳକି, 
ନରିାଇ ଁରଳକି, ନରିଚ୍ଚଳ ରଳକି, ବଜିୟ ରଳକି, 

�େକୁ ଚନ୍ଦ୍ରପକୁର େଯରକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ, ଚକ୍ରବେତିର 
ରାଳେୀ ରୋନ୍ ିପ୍ରରକୁଖଙ୍ ଘଯର ପାଣ ିପଶଛି।ି 
ଗାଁର ଶବି ରଦେରି ଓ ଗାଁ ଠାକକୁରାଣୀଙ୍ ରଦେରି 
ପାଣ ି ଯଘରଯର ରେଛି। ବନ୍ୟାପାଣ ି ଯଧାୟା 
ଅଞ୍ଳଯର ଜର ିରେଥିିବା ଯବଯଳ ଲଗାଣ ବରଚ୍ଚା 
ବପିନ୍ନଙ୍ େକୁ ର୍ଚ୍ଚଶାକକୁ ଦ୍ଗିକୁଣେି କରଛି।ି ବ୍ଲକର 
ବନ୍ଧପଡ଼ା, ଓସ୍ଆି, ଯବଲପାଳ, ରାଜପକୁର 
ପ୍ରଭୃେ ି ୪ଟ ି ପଞ୍ାୟେଯର ଖରଫି ଧାନ 
ଫସଲ ସମ୍ପରୂ୍ଚ୍ଚ ଉଜକୁଡ ି �ବିାର ପରସି୍େି ି ସଷୃ୍ଟ ି
ଯୋଇଛ। େୀଘଚ୍ଚ ୯େନି ଯେଲା ବନ୍ୟାଞ୍ଳଯର 
ବନ୍ୟା ପାଣ ି ଜର ି ରେଛି। ପରୂ୍ତିରା େନି 
ଠାରକୁ  ବନ୍ୟା ପାଣ ି ବଢ଼ବିା ସେ ବପିନ୍ନଙ୍ 
ଘର ଭେିଯର ପଶଛି। ୫ଟ ି ପଞ୍ାୟେର 
ଗରନାଗରନ ରାସ୍ା ଉପଯର ୪/୫ ଫକୁଟ 

ଉର୍ର ବନ୍ୟାଜଳ ଚାଲକୁ ଛ।ି ବନ୍ୟା ବପିନ୍ନଙ୍ 
େକୁ ୍ ର୍ଚ୍ଚଶା େନିକକୁ େନି ଅସେ୍ୟ ଯୋଇ ପଡକୁ ଥିବା 
ଯବଯଳ ବନ୍ୟା ପାଣଯିର ଖରଫ ଧାନ ଫସଲ 
ବକୁ ଡ ିରେଥିିବାରକୁ  ଖରଫି ଧାନ ଫସଲ ସମ୍ପରୂ୍ଚ୍ଚ 
ନଷ୍ଟ ଯେବାର ଆଶଙ୍ା ସଷୃ୍ଟ ିଯୋଇଛ। ଏୋକକୁ 
ଯନଇ ୫ଟ ିପଞ୍ାୟେର ଶୋଧିକ ଚାରୀରାଯନ 
ରାନସକି ଚାପଯର ଅଛନ୍।ି ଏେ ିବନ୍ୟା ଯ�ାଗକୁଁ 
ବନ୍ଧପଡ଼ା ପଞ୍ାୟେର ଚକବିାଙ୍,ଫିରକିେିାଣ୍,ି 
େକ୍ଷଣିୋଣ୍,ି ଯଗାବଦିେପକୁର, ସନ୍ଥପଡ଼ା, 
ଟାଙ୍ଣଯେୈଳା, ଓସ୍ଆି ପଞ୍ାୟେର ଓସ୍ଆି, 
ନଗଡ଼, କଟକଣା, ନଳେଆି, ବନ୍ଧପାଟଣା, 
ରାଜପକୁର ପଞ୍ାୟେର ରାଜପକୁର, ବାଲଚିନ୍ଦ୍ରପକୁର 
ଓ ଯବଲପାଳ ପଞ୍ାୟେର ଯବଲପାଳ 
ଯରୌଜାଯର ଥିବା ଧାନ ଫସଲ େୀଘଚ୍ଚ ୯େନି 
ଯେଲା ବନ୍ୟା ଜଳଯର ବକୁ ଡ ିରେଥିିବାରକୁ  ଚଳେି 
ଖରଫ ଧାନ ଫସଲ ସମ୍ପରୂ୍ଚ୍ଚ ନଷ୍ଟ ଯୋଇ�ବିା 
ଆଶଙ୍ାଯର ଚାରୀକୂଳ ରକୁଣ୍ଯର ୋେ ଯେଇ 
ବସଛି।ି ୫ଟ ିପଞ୍ାୟେ ସେେି ଯକଯରଡାଗଡ଼, 
ବାଲସିାେପିାଟଣା, ରାଜନଗର, 
ଚାଦେବିାଉଁଶରଳୂ, କଣ୍ରିା, ଘଡଆିରାଳ 
ପ୍ରଭୃେ ିପଞ୍ାୟେର ନେୀ ପଟଯର ଥିବା ଚାର 
ଜର ି ଗକୁଡକି ବନ୍ୟାପାଣଯିର ବକୁ ଡ ି ରେଛି।ି 
ଚଳେି ବନ୍ୟାଯର ୫ଟ ି ପଞ୍ାୟେର ୧୦ 
େଜାର ଏକର ଚାରଜରଯିର ଯୋଇଥିବା 
ଖରଫ ଧାନ Ôଫସଲ େୀଘଚ୍ଚ ୯େନି ଯେଲା 
ବନ୍ୟା ଜଳଯର ବକୁ ଡ ି ରେଥିିବାରକୁ  ୋୋ 
ସମ୍ପରୂ୍ଚ୍ଚ ନଷ୍ଟ ଯୋଇ�ବି ଯବାଲ ି ଆଶଙ୍ା 
ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ବନ୍ୟାଞ୍ଳ ଚାରଜରଯିର 
୮/୧୦ ଫକୁଟ ଉର୍ର ବନ୍ୟାଜଳ ଫସଲକକୁ 
ବକୁ ଡ଼ାଇ ରଖିଛ।ି 

୫ ପଞ୍ାୟତେ ରଲାରକ ପାଣ ିରଘେରେ

ଜ ଗ ତ େ ିଂ ହ ୍ୁ ର , ୨ ୩ । ୯ ( େ ମ ିେ ) : 
ଜଲି୍ାର ଜଗେସଂିେପକୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗଚ୍ଚେ 
ଓରଯିଶା ପଞ୍ାୟେଯର ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନ 
ରଳୂକ କାରଯର କନଷି୍ଠ �ନ୍ତୀ ଓ ବଡିଓିଙ୍ 
ଅବଯେଳାକକୁ ଯନଇ ଅଭିଯି�ାଗ ଉଠଛି।ି 
ସ୍ାନୀୟ ରେଳିା ସରପଞ୍ ଅେଲ୍ୟା ଯସଠୀ ଓ 
ଶୋଧିକ ପଞ୍ାୟେବାସୀଙ୍ ପକ୍ଷରକୁ  ଗକୁରକୁ ବାର 
ବ୍ଲକ କା�ଚ୍ଚ୍ୟାଳୟ ସମ୍କୁଖଯର ଧାରଣା 
େଆି�ାଇ ପ୍ରେବିାେ କରା�ବିା ସେେି 
ପଞ୍ାୟେର ଉନ୍ନୟନରଳୂକ କାର ଶୀଘ୍ର 
ଆରମ୍ଭ କରବିାକକୁ ୋବ ିକରା�ାଇଥିଲା। 

ଅଭଯି�ାଗ ଅନକୁସାଯର, ଓରଯିଶା 
ଗ୍ାରପଞ୍ାୟେଯର ୨୦୨୦-୨୧ ଓ ୨୦୨୧-
୨୨ ଆଥ ତିକ ବରଚ୍ଚଯର ସଏିଫ୍ ସ,ି ଏସ୍ ଏଫସ ି
ଓ ଏନଆରଜଏିସ ଅଥଚ୍ଚର ବନିଯି�ାଗ ପାଇଁ 
ଧା�ଚ୍ଚ୍ୟ ସରୟଯର ଗ୍ାରସଭାଯର ରଞ୍କୁର 
ଯୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକୁଡକି ପଞ୍ାୟେ ସରେି ି
ରାଧ୍ୟରଯର ଅନକୁଯରାେନ କରା�ାଇଥିଲା। 
ଯେଯବ ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଗକୁଡକିର କା�ଚ୍ଚ୍ୟ ନରିଯନ୍ 
କନଷି୍ଠ�ନ୍ତୀ ଧରା ଛକୁଆଁ ଯେଉନଥିବା 
ସରପଞ୍ ଅଭଯି�ାଗ କରଛିନ୍।ି ଯକୈାଣସ ି
କାରଣ ନଥାଇ କନଷି୍ଠ �ନ୍ତୀ ପଞ୍ାୟେକକୁ 
ଆସକୁନାୋଁନ୍ ି ଓ ଉନ୍ନୟନ ରଳୂକ କାରଯର 
ସରପଞ୍ଙ୍କୁ  ସେଯ�ାଗ କରକୁ ନାୋଁନ୍।ି ଏଯନଇ 
ସରପଞ୍ ଜଗେସଂିେପକୁର ରଣ୍ଳ ଉନ୍ନୟନ 
ଅଧିକାରୀ ସାଗର କକୁରାର ନଦେଙ୍କୁ  ଜଣାଇବା 
ସେ େକୁ ଇ େକୁ ଇ ଥର ଲଖିିେ ଭାବଯର 
ଅଭଯି�ାଗ କରଥିିଯଲ। ଏ ସମ୍ପକଚ୍ଚଯର ଯସ 
କନଷି୍ଠ �ନ୍ତୀଙ୍କୁ  ପଚାର ି ପେଯକ୍ଷପ ଯନଯବ 
ଯବାଲ ି ପ୍ରେଶିରୁେ ି ଯେଇଥିଯଲ। ପରବର୍ତଚ୍ଚୀ 
ସରୟଯର ଆଶ୍ଚ�ଚ୍ଚ୍ୟଜନକ ଭାବଯର ବଡିଓି 
ଶ୍ୀ ନଦେ ରେଳିା ସରପଞ୍ଙ୍କୁ  ନରିାଶ କରଥିିବା 
ସରପଞ୍ ଶ୍ୀରେୀ ଯସଠୀ ଅଭଯି�ାଗ 

କରଛିନ୍।ି େକୁ ର ପଞ୍ାୟେଯର ଯକୌଣସ ି
ଉନ୍ନୟନ କାର ଯୋଇପାରବି ନାେ ିଁ ଓ ରକୁଁ 
କଛି ି କରପିାରବିନିାେ ିଁ ଯବାଲ ି ବଡିଓି ଶ୍ୀ 
ନଦେ ସରପଞ୍ଙ୍କୁ  ସଫା ସଫା ରନାକର ି
ଯେଇଥିଯଲ। ଯେଯବ ଏୋର କାରଣ 
କଣ ଜାଣବିାକକୁ ସରପଞ୍ ଚାେ ିଁଥିଯଲ ରଧ୍ୟ 
ଯସ ସମ୍ପକଚ୍ଚଯର ବ ିଡିଓି କଛି ି କେନିଥିଯଲ। 
ଜଯଣ ଅନକୁସକୁଚେିବଗଚ୍ଚ ଓ ରେଳିା ସରପଞ୍ଙ୍କୁ  
ଏୋଦ୍ାରା ଜାଣଶିକୁଣ ି ଅପରାନେି ଓ 
େଇରାଣ କରା�ାଉଥିବା କଥା ସରପଞ୍ ନଜି 
ଅଭିଯି�ାଗଯର ଉଯଲ୍ଖ କରଛିନ୍।ି ଯେଯବ 
ପରବର୍ତଚ୍ଚୀ ପେଯକ୍ଷପ ସ୍ରୂପ ଯସ ଜଲି୍ାପାଳ 
ଓ ଜଲି୍ା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ  ଏ ସମ୍ପକଚ୍ଚଯର 
ଲଖିିେ ଭାବଯର ଜଣାଇ ନରିାଶ ଯେବା 
ପଯର ଧାରଣା ଯେବାକକୁ ବାଧ୍ୟ ଯୋଇଥିବା 
ସରପଞ୍ କେଛିନ୍।ି ଯସେପିର ି ଏଯବ ରଧ୍ୟ 
ୋଙ୍ ପଞ୍ାୟେଯର ୧୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାର କାର 
ବାକ ି ରେଛି।ି ଏନଆରଜଏିସ କାରଯର 
ଏପ�ଚ୍ଚ୍ୟନ୍ ବଲି ଯୋଇନାେ ିଁ। ଯଲାକରାଯନ 
କାରକର ି ରଧ୍ୟ ପଇସା ପାଇନାୋଁନ୍।ି 
ଏପରକି ି ଯଲାକରାଯନ ସରପଞ୍ଙ୍ ଘଯର 
ବସକୁଥିବାଯବଯଳ କନିଷି୍ଠ�ନ୍ତୀ ଓ ବଡିଓି 
ଏଥିପାଇଁ ସେଯ�ାଗ କରକୁ ନଥିବା ସରପଞ୍ 
ଶ୍ୀରେୀ ଯସଠୀ ଅଭଯି�ାଗ କରଛିନ୍।ି 
ୋଙ୍କୁ  ଯକୌଣସ ି କାରଣ ନଥାଇ ଜାଣଶିକୁଣ ି
େଇରାଣ କରା�ବିା ନ୍ୟାୟ ଂଗେ ନକୁଯେଁ 
ଯବାଲ ି ଯସ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି େନି ୧୧ଟା 
�ାଏ ଏେ ିଧାରଣା ଜାର ିରେବିାପଯର ବଡିଓି 
ଶ୍ୀ ନଦେ ଧାରଣା ସ୍ଳକକୁ ଆସ ି ସରପଞ୍ଙ୍ 
ସେେି ଆଯଲାଚନା କରଥିିଯଲ। ଖକୁବଶୀଘ୍ର 
କାର ଆରମ୍ଭ ଯେବ ଯବାଲ ି ବଡିଓି ପ୍ରେଶିରୁେ ି ି
ଯେବାପଯର ଧାରଣା ପ୍ରେ୍ୟାେୃେ ଯୋଇଥିବା 
ସଚୂନା ରଳିଛି ି।ି 

ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା,୨୩ା୯(େମେି): ପକୁଣ ି ଜଯଣ 
�କୁବକ ସାଇବର ଠଯକଇର ଶକିାର 
ଯୋଇଛନ୍। ନଜିକକୁ ଏସ୍ ବଆିଇ ଗ୍ାେକ 
ଯସବା ଯକନ୍ଦ୍ରର କରଚ୍ଚଚାରୀ ପରଚିୟ ଯେଇ 
ଅଭଯି�ାଗକାରୀଙ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରକୁ  ସବକୁ  ଟଙ୍ା 
ଖାଲ ି କରଯିେଯଲ। ଏଯନଇ �କୁବକ ଜଣଙ୍ 
କଟକ ସାଇବର ଯସଲଯର ଅଭଯି�ାଗ କରବିା 
ସେ ଯକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ ପ ି ଓ ସେର ଥାନାଯର 
ଲଖିିେ ଅଭଯି�ାଗ ଯୋଇଛ।ି ଏେଭିଳ ି ଏକ 
ଘଟଣା ଯେଖିବାକକୁ ରଳିଛି ି ସେର ଥାନା 
ଅଧୀନ ଇଚ୍ାପକୁର ଅଞ୍ଳଯର। ଅଭଯି�ାଗକାରୀ 
ଅବନିାଶ ବ୍ହ୍ମଚାରୀଙ୍ ଯରାବାଇଲକକୁ 
ଏସବଆିଇ ଯକ୍ରଡଟି କାଡଚ୍ଚ ପକ୍ଷରକୁ  ରୱିାଡଚ୍ଚ 
ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଁ ଯରଯସଜ ଆସଥିିଲା। ଏଯନଇ 
ଅବନିାଶ ଏସବଆିଇ ଗ୍ାେକ ଯସବା ଯକନ୍ଦ୍ରକକୁ 
ଯଫନ୍  ଲଗାଇଥିଯଲ। ଯେଯଲ ଯକେ ି ଯଫାନ୍  
ରସିଭି କରନିଥିଯଲ। ଏୋର ଠକି୍  ୧୦ ରନିଟି 
ପଯର ଅନ୍ୟ ଏକ ନରର୍ରକୁ  ଅବନିାଶଙ୍କୁ କଲ 
ଆସଥିିଲା। ଆଉ ନଜିକକୁ ଏସ୍ ବଆିଇ ଗ୍ାେକ 
ଯସବା ଯକନ୍ଦ୍ରର କରଚ୍ଚଚାରୀର ପରଚିୟ ଯେଇ 
ଜଯଣ କଥା ଯୋଇଥିଯଲ। ଅବନିାଶଙ୍ ଯକ୍ରଡଟି 
କାଡଚ୍ଚର ରୱିାଡଚ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ଯନଇ କଥା ଯୋଇଥିଯଲ 
ଯସ। ରୱିାଡଚ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଁ ଏକ ଯରଯସଜ୍  

ପଠାଇ କ୍ଲକି କରବିାକକୁ କକୁୋ�ାଇଥିଲା। ଯସେ ି
ଯରଯସଜକକୁ କ୍ଲକି କର ି ଏସବଆିଇ ଯୟାନ 
ଲଙି୍କକୁ ଡାଉନଯଲାଡ଼ କରଥିିଯଲ ଅବନିାଶ। 
ଡାଉନଯଲାଡ଼ କରବିାର ରାତ୍ର କଛି ି ସରୟ 
ପଯର ଏସବଆିଇ ଆକାଉଣ୍ଟରକୁ  ୪୨ େଜାର 
ଟଙ୍ା କଟଗିଲା। ପକୁଣ ି କଛି ି ସରୟ ପଯର 
ଆଉ ୯ ଶେ ଟଙ୍ା କଟଗିଲା। ଅବନିାଶ କଲ 
ଆସଥିିବା ନରର୍କକୁ ଆଉ ଥଯର କଲ ଲଗାଇ 
ଟଙ୍ା କାେ ିଁକ ି କଟଲିା ପଚାରଥିିଯଲ। ଯସପଟକୁ  
ଟଙ୍ା କଟନି ି ଆପଣଙ୍ ଅନ୍ୟ ଯକୌଣସ ି
ଆକାଉଣ୍ଟଯର ଡିଯିପାଜଟି ଯୋଇ�ାଇଛ ି
ଯବାଲ ି କକୁୋଗଲା। ଅବନିାଶ େକୁରନ୍ ୋଙ୍ର 
ଆକାଉଣ୍ଟର ଯରାବାଇଲ ଜରଆିଯର ବାଲାନ୍ସ 
ଯଚକ କରଥିିଯଲ। ଏୋର କଛି ିସରୟ ପଯର 
ଆକାଉଣ୍ଟରକୁ  ୨୫ େଜାର ଟଙ୍ା କଟଗିଲା। 
ଏୋପଯର ସାଇବର ଠକ ସେ ଯ�ାଗାଯ�ାଗ 
କରଥିିଯଲ ଯେ ଁ ଯସ ଯଫାନ୍  ଉଠାଇ 
ନଥିଯଲ। ଯଶରଯର ବାଧ୍ୟ ଯୋଇ ବ୍ୟାଙ୍ ସେ 
ଯ�ାଗାଯ�ାଗ କରବିାରକୁ  ଯସ ଠଯକଇର ଶକିାର 
ଯୋଇଥିବା ଜାଣବିାକକୁ ପାଇଯଲ। ଏଯନଇ 
କଟକ ସାଇବର ଯସଲ୍ ଫଯର ଅଭଯି�ାଗ 
କରବିା ସେ ଯକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ ପ ି ଆଉ ସେର 
ଥାନାଯର ଯସ ଅଭଯି�ାଗ କରଛିନ୍ ିଯସ।

ୋଇବର୍  ଠରକଇ

ଗ୍ାେକରେବା ରକନ୍ଦ୍ର କମ୍ଚାେୀ ପେଚିୟ ରେଇ ଠକରିଲ

ଚେଇ ଓ ବଡିଓିଙ୍କ ଅବଚେଳୱା 
ବ୍ଲକ୍  େମ୍ଖୁରେ ପଞ୍ାୟତବାେୀଙ୍ ଧାେଣା

ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା,୨୩ା୯(େମେି): ଯକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
ଅବକାରୀ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରକୁ  େକୁ େକୁରଆି ଯପାଲ 
ଉପରକୁ  ୬୦ଲଟିର ଯେଶୀରେ ଜବେ 
କରା�ାଇ ଏଥିଯର ସମ୍ପକୃ୍ତ ୩ଜଣଙ୍କୁ  ଗରିଫ 
କର ିଯକାଟଚ୍ଚ ଚାଲାଣ କରା�ାଇଛ।ି 

ଘଟଣାରକୁ  ପ୍ରକାଶ ଯ� ୫ ନର୍ର (କ) 
ଜାେୀୟ ରାଜପଥ େକୁ େକୁରଆି ଯପାଲଉପଯର 
ରାଗକୁରଗଣ୍ପାଟଣା ରକୁଣ୍ାସାେରି େକୁ ଖିନୀ 
ସନି୍ଧକୁ ଓ ପପନା ରକୁଣ୍ା ରେ ଯବପାର କରବିା 
ପାଇଁ ଏକ ଅଯଟା ଭେିଯର ୬୦ଲଟିର ଯେଶୀ 

ରେ ଯନଇ �ାଉଥିଯଲ। ଏେ ିରେ ଯସରାଯନ 
ସକୁକଦିୋରକୁ  ଆଣ ି ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନକକୁ 
ପଠାଇଥାନ୍।ି ଅବକାରୀ ବଭିାଗ ଅଯଟା ସେ 
ଅଯଟାଚାଳକ ସକୁଜାନଗର ଗ୍ାରର ବଶି୍ଜେି 
ରଣା ଓ ଏେ ି େକୁ ଇଜଣ ଯବପାରଙି୍କୁ  ଗରିଫ 
କର ି ଯକାଟଚ୍ଚ ଚାଲାଣ କରଛି।ି ଅବକାରୀ 
ବଭିାଗ ପକ୍ଷରକୁ  ଏଏସ୍ ଆଇ ସୟେ ଏସ ଏନ 
ରେରି ଓ ଯରଣକୁକା ରଲ୍କି, କଯନଷ୍ଟବଳ 
ଜଗନ୍ନାଥ ଯବସରା ଓ ସକୁନଲି ରଶି୍ ପ୍ରରକୁଖ ଏେ ି
ଚଢ଼ଉ କରଥିିଯଲ।

ରେଶୀମେ ଜବତ; ୩ ଗେିଫ

ଜ ଗ ତ େ ିଂ ହ ୍ୁ ର , ୨ ୩ ା ୯ ( େ ମ ିେ ) : 
ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିା ବକିାଶ ପରରିେ ପକ୍ଷରକୁ  
ଜଗେସଂିେପକୁର ସେର ରେକକୁରାକକୁ ଯରଳପଥ 
ସଂଯ�ାଗୀକରଣ ପାଇ ଁ ଯରଳରନ୍ତୀଙ୍ 
ନକିଟଯର ୋବ ିକରା�ାଇଛ।ି ଏେ ିଯରଳପଥ 
ପାରାେୀପ-ଜଗେସଂିେପକୁର-ନ ିଆଳିକକୁ 
ସଂଯ�ାଗ ଯେଉ ଯବାଲ ି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରକୁ  
କକୁୋ�ାଇଛ।ି ଏେ ି ଉଯର୍ଶ୍ୟଯର ଲଖିିେ 
ୋବପିତ୍ରକକୁ ଗକୁରକୁବାର ଜଗେସଂିେପକୁର 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ ଜରଆିଯର ପ୍ରୋନ କରା�ାଇଛ।ି 

ସାରସ୍େ ପରରିେର ଆବାେକ 
ସଯରାଜ ନାୟକଙ୍ ଯନେୃତ୍ୱଯର ଏକ 
ଯଶାଭା�ାତ୍ରା ବାୋର ିଜଗେସଂିେପକୁର ସେର 
ପରକି୍ରରା କରଥିିଲା। ଏେ ି ଯଶାଭା�ାତ୍ରା 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ କା�ଚ୍ଚ୍ୟାଳୟଯର ପେଁଚବିା ସେେି 
ଯରଳରନ୍ତୀ ଅଶ୍ନିୀ ଯବୈଷ୍ଣବଙ୍ ଉଯର୍ଶ୍ୟଯର 
ଲଖିିେ ୋବପିତ୍ରକକୁ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କୁ  ପ୍ରୋନ 
କାରା�ାଇଥିଲା। ସଂଗଠନର ୋବ ି
ଅନକୁସାଯର, ଯକନ୍ଦ୍ରସରକାର ନଷି୍ପର୍ତି ି
ଯନଇଛନ୍ ି ଯ�, ପଯେ୍ୟକ ଜଲି୍ାର ସେର 

ରେକକୁରାକକୁ ଯରଳପଥ ସଂଯ�ାଗ କରା�ବି। 
ଯେଯବ କଟକରକୁ  ଛପଡ଼ା ଯେଇ ଯ�ଉଁ 
ଯରଳପଥ �ବି ଏୋ ସେର ରେକକୁରା ଯେଇ 
ଗଯଲ ସାଧାରଣ ଯଲାଯକ ଉପକୃେ ଯେଯବ। 
କଟକ-ପାରାେୀପ ଯରଳପଥ ଛପଡ଼ା 
ଯଷ୍ଟସନଠାରକୁ  ଜଗେସଂିେପକୁର ସକତିଟ୍ ୋଉସ୍  
ଯେଇ ଆଳପିଙି୍ଳ ଓ ଭୟା ନଆିଳଯିେଇ 
ନୂଆ ରଯଞ୍ଶ୍ର ଯଷ୍ଟସନକକୁ ସଂଯ�ାଗ 
କରାଗଯଲ ଏୋଦ୍ାରା ପାରାେୀପ ଏକ 
ବକିଳ୍ପ ଯରଳପଥର ସକୁଯ�ାଗ ପାଇବା ସେେି 
ଜଗେସଂିେପକୁର ଜଲି୍ାର ସେର ରେକକୁରା 
ଯରଳପଥ ସଂଯ�ାଗ ଯୋଇପାରବି ଯବାଲ ି
ସଂଗଠନର ସେସ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ଗଯଣଶ୍ର 
ରାଣଆି, ଅରକୁ ଣ କକୁରାର ଆଚା�ଚ୍ଚ୍ୟ, ଯବଣକୁଧର 
ନାୟକ, ଧେୃଧିର ୋସ, ଧଯୂଳଶ୍ର ରଲ୍କି, 
ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାେକୁ  , ଅଯଶାକ କକୁରାର 
ରାଉେ, ଶଶୀଭୂରଣ ପରଡ଼ିା ପ୍ରରକୁଖ ୋବ ି
କରଥିିଯଲ। ଏେ ି ରରଚ୍ଚଯର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରକୁ  
ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀଙ୍କୁ  ୮ଥର ଲଖିିେ ନଯିବେନ 
ପତ୍ର ଯପ୍ରରଣ କାର�ାଇଥିବା ସଚୂନା ରଳିଛି।ି

ଜଗତେଂିେପେୁକୁ ରେଳପଥ େଂର�ାଗ ୋବ ି

ଜଗତେଂିହ୍ରୁ,୨୩ା୯(େମେି): ଜଲି୍ାର 
ଯଗାପଆିକକୁେ କାଳ ିଆିପାଟ ଅଞ୍ଳର 
ଜଯଣ ଅନକୁସଚୂେି ଜାେରି େକୁ ଷ୍କରଚ୍ଚ ପୀଡ଼ ିେିା 
ନାବାଳକିାଙ୍କୁ  ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ ୩ବରଚ୍ଚ ପଯର 
ରଧ୍ୟ କ୍ଷେପିରୂଣ ରଳିନିଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ରଳିବିାକକୁ ଥିବା କ୍ଷେପିରୂଣ ପାଇ ଁ ସ୍ାନୀୟ 
ସରପଞ୍ଙ୍ ରାଧ୍ୟରଯର ପସି ି ୋବ ି
କରା�ାଇଥିଲା। ପୀଡ଼େିାଙ୍ ସେେି ୋଙ୍ 
ଅଭଭିାବକ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନକକୁ ଯଭଟ ି ଝଅିର 
ଉର୍ଶକି୍ଷା ସେେି ରଳିବିାକକୁଥିବା କ୍ଷେପିରୂଣ 
ସୋୟୋ ରାଶ ିପ୍ରୋନ ପାଇ ଁୋବ ିକରଛିନ୍।ି

 ଖବରରକୁ  ପ୍ରକାଶ, ୨୦୧୮ରସେିାଯର 
ଅନକୁସଚୂେି ଜାେରି ଏେ ି ନାବାଳକିାଙ୍କୁ  
େକୁ ଷ୍କରଚ୍ଚ କରା�ାଇଥିଲା।ଏେ ି ଘଟଣାଯର 
ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ା ଅନକୁସାଯର ଅନକୁସଚୂେି 
ଜାେ ି ନ�ିଚ୍ଚାେନା ରାରଲାଯର ପୀଡେିାଙ୍କୁ  ୬ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାର କ୍ଷେପିରୂଣ ରଳିବିା ବ୍ୟବସ୍ା 
ଯୋଇଥିଲା। ଯେଯବ ଆଶ୍ଚ�ଚ୍ଚ୍ୟଜନକ 
ଭାବଯର ବଭିନି୍ନ ସରୟଯର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରକୁ  

କାଗଜପତ୍ର ୋଖଲ କରବିାକକୁ କକୁୋ�ବିା 
ସେେି ଗେ ୬ରାସ େଯଳ ଦ୍େିୀୟ ଥର 
ପୀଡ଼େିାଙ୍ ବ୍ୟାଙ୍୍  ପାସବକୁ କ ଯଜରକ୍ସ ରଗା 
�ାଇଥିଲା। ପୀଡେିାଙ୍ ଅଭିଭିାବକ ନଯିଜ 
ଏୋ ୋଖଲ କରଥିିଯଲ। ଯେଯବ ଗେ 
କଛିେିନି େଯଳ ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ ୋଙ୍ 
ଘଯର ପେଞ୍ଥିିଯଲ। ଯୋର ପଇସା ଆସଛି।ି 
କଛି ି ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗବି। ଟଙ୍ା ନଯେଯଲ ପଇସା 
ରଳିବିନ ି ଯବାଲ ି ସରପଞ୍ କେଥିିଯଲ। 
ଯେଯବ ଏ ସମ୍ପକଚ୍ଚଯର ପୀଡେିାଙ୍ ଅଭିଭିାବକ 
ଅନକୁଧ୍ୟାନ କରବିା ପଯର ଜଣାପଡ଼ଲିା ଯ�, 
ପୀଡେିାଙ୍କୁ  ସଧିାସଳଖ ଯ�ାଗାଯ�ାଗ 
ନକର ି ଜଲି୍ା ସରାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍ 
କା�ଚ୍ଚ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରକୁ  ପୀଡେିାଙ୍ ବ୍ୟାଙ୍ ଖାୋ 
ସମ୍ପକଚ୍ଚଯର ବଡିଓିଙ୍କୁ  ଚଠି ି କରା�ବିା ପଯର 
ଯସଠାରକୁ  ସରପଞ୍ଙ୍କୁ  ଏ ସମ୍ପକଚ୍ଚଯର ସଚୂନା 
ରଳିଥିିଲା। ସରପଞ୍ଙ୍ ରାଧ୍ୟରଯର ଜଲି୍ାଯର 
ଏପର ି ଡଲି୍  ଚାଲଥିିବା କଥା ଜଲି୍ା େଳେି 
ସଭାପେ ିଶଙ୍ର ୋସ ଅଭଯି�ାଗ କରଛିନ୍।ି

ନ�ି୍ାତତିା ନାବାଳକିାଙୁ୍ ମଳୁିନ ିକ୍ଷତପିେୂଣ
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ପ୍ରଶ୍ନ : ‘ଭଜିନ-୨୩’ରେ କଣ ସବୁେହଛି ି?
ଜଲି୍ଲାପଲାଳ : ଆେନ୍ା ୨୦୨୩ସର ଅନୁସ�ାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଜଲି୍ାର ମାନ୍ୟତା ୍ାଇବାର ୩୦ ବର୍ଷସର ୍ଦା୍୍ଷଣ 
କରବି। ସତଣ ୁ କଭିଳ ି ଅନୁସ�ାଳ ଜଲି୍ା ୋରା 
ରାଜ୍ୟସର ଏକ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଆ�ଧାଡ଼ରି ଜଲି୍ା 
ଭାସବ ୍ର�ିଣତି ସ�ାଇ ୍ାରବି ସେଥି୍ାଇଁ 
ପ୍ରଥସମ ଏକ ସ�ାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତ କରା�ାଇଛ।ି 
କାରଣ ବନିା ଭଜିନସର େଫଳତା ୍ାଇବା 
େମ୍ଭବ ନୁସ�ଁ। େମ୍ପୂଣ୍ଷ ଜଲି୍ାସର ଶକି୍ା, ସ୍ୱାସ୍୍ୟ, 
୍ରମିଳ, ଜୀବକିା, କ୍ରୀଡ଼ା, ଜଳସେଚନ ଓ 
କୃର ି ଆଦ ି ସକ୍ତ୍ରସର ଉନ୍ନତ ି ୍ାଇଁ ୧୪ଟ ି
ପ୍ରକଳ୍ପ �ାତକୁ ନଆି �ାଇଛ।ି ଏଥି୍ାଇଁ 
ରାଜ୍ୟ େରକାର କଛି ି ଅଥ୍ଷ ସ�ା�ାଇ 
ସଦଉଥିବା ସବସଳ ଜଲି୍ା ଖଣଜି ୍ାଣ୍ରୁି 
ମଧ୍ୟ ଅଥ୍ଷ ବନିସି�ା� କରା�ାଉଛ।ି 
ପ୍ରାଥମକି ୍�୍ଷ୍ୟାୟସର କଛି ିପ୍ରକଳ୍ପ ସଶର 
ସ�ବା ୍ସର ଆ�ୁର ି ଅସନକ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଆ�ାମୀ ଦନିସର ଆରମ୍ଭ କରା�ବିା 
୍ାଇଁ ଲକ୍୍ୟ ରଖା�ାଇଛ।ି େବୁ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ସଶର ସ�ବା ୍ସର ନଶି୍ତି 
ଭାସବ ଅନୁ�ଳୁ ଜଲି୍ା ଏକ ନମ୍ବର 
ଜଲିା ଭାସବ ୍ର ି �ଣତି ସ�ବ।

ପ୍ରଶ୍ନ : େଲାଜ୍ୟ ସେକଲାେଙ୍କ ବଭିନି୍ନ ର�ଲାଜନଲାକୁ ଆପଣ କଭିଳ ି
କଲା�୍ଯ୍ୟକଲାେୀ କେୁଛନ୍?ି
ଜଲି୍ା୍ାଳ : ଦୁଇବର୍ଷ ସ�ଲା କସରାନା ମ�ାମାରୀ ସ�ା� ୁ
ସଲାସକ ନା� ିଁ ନ ଥିବା ଅେବୁଧିା ସଭା�ଛୁନ୍।ି ଅସନକ ସଲାକ 
ଜୀବକିା �ରାଇଛନ୍।ି ସତଣ ୁ �ାଁ �ାଁସର ୍ାକ୍ଷ, ଫାମ୍ଷ୍ଣ୍ଡ, 
ରାସ୍ା, ସ୍ାଖରୀ ଖନନ, ୱାଟର ସେଡ୍  ଆଦ ି କାମ �ାତକୁ 
ନଆି�ାଇଛ।ି �ା�ାଫଳସର ସଲାସକ ୍�୍ଷ୍ୟାପ୍ତ କାମ 
୍ାଇ୍ାରୁଛନ୍।ି କସରାନା ମ�ାମାରୀସର ପ୍ରାଣ �ରାଇଥିବା 
ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ୍ଲିାମାନଙ୍କ ୍ାଇଁ େରକାରଙ୍କ ଆଶୀବ୍ଷାଦ 
ସ�ାଜନା କା�୍ଷ୍ୟକାରୀ କରା�ାଉଛ।ି ଗ୍ାମ୍ୟ ଜଳସ�ା�ାଣ 
ସ�ାଜନାସର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନସର ସମ�ାଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ାରା �ାଁ 
�ାଁସର ୍ାନୀୟଜଳ ସ�ା�ାଣ ଚାଲଛି।ି କୃରକଙ୍କ ଉନ୍ନତ ି
୍ାଇଁ ରାଜ୍ୟ େରକାର �ା�ା େବୁ କରୁଛନ୍ ି ସେେବୁର ଲାଭ 

କଭିଳ ି କୃରକମାସନ ଉଠାଇ ୍ାରସିବ ସେଥି୍ାଇଁ ୍ଦସକ୍୍ 
ନଆି�ାଉଛ।ି
ପ୍ରଶ୍ନ : ଆପଣ ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ଭଲାରବ ଦଲାୟତି୍ୱ ରନବଲା ସମୟରେ 
କରେଲାନଲା ମହଲାମଲାେୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ଚଲାରେଞ୍ଜ ଥିେଲା। 
କଭିଳ ିଏହଲାେ ମକୁଲାବେିଲା କେଥିିରେ ?
ଜଲି୍ଲାପଲାଳ : କସରାନା ସମା ୍ାଇଁ ନଶି୍ତି ଭାସବ ଏକ ଚାସଲଞ୍ଜ 
ଥିଲା; କନୁି୍ େମସ୍ ବଭିା�ର େ�ସ�ା�ସର ତାକୁ େଫଳତାର େ� 
ମକୁାବଲିା କର ି୍ ାରଛୁି। ଜଲି୍ାସର ଦୁଇ ଦୁଇଟ ିସକାଭଡି୍  �ସ୍ଟିାଲ 
କରା�ାଇଥିଲା। ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନସର ସକାଭଡି୍  ସକୟାର ସେଣ୍ଟର 
ସଖାଲା�ାଇଥିଲା। ୍�୍ଷ୍ୟାପ୍ତ ୍ରମିାଣର ଅକ୍ୀସଜନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ି ଔରଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୋମଗ୍ୀ ମ�ଜୁଦ ରଖା�ାଇଥିଲା। 
ଆ�କୁ ମଧ୍ୟ ଏଦ�ିସର େଜା� ର�ଛୁି।
ପ୍ରଶ୍ନ : ହଲାତକୁ ନଆି�ଲାଇଥିବଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ କ’ଣ ପ୍ରମଖୁ େହଛି ି? 
ଜଲି୍ଲାପଲାଳ : ଜଲି୍ାସର ବଶି୍ୱସ୍ରୀୟ ୍ ାଠା�ାର ଓ ଅଡସିଟାରୟିମ, 
ସକାଲ୍  ମଉିଜଅିମ, ଅନୁସ�ାଳ ଓ ତାଳସଚରସର ସ�ଲଥ୍  
କରଡିର, ଅତ୍ୟାଧନୁକି ଥଇଥାନ ସେଣ୍ଟର, େମସ୍ �ାଇସ୍ଲୁ 
�ଡୁକିର ଆଧନୁକିୀକରଣ, ଜଲି୍ାସର କୃରକଙ୍କ ୍ାଇ ଁ
ଏଗ୍ୀକଲଚର କ୍ଲଷ୍ଟର, ତାଳସଚର ରାଣୀ୍ାକ୍ଷର ଉନ୍ନତୀକରଣ, 
ଜଲି୍ାସର ମସିଲଟ୍  ମଶିନ କା�୍ଷ୍ୟକାରୀ, ତାଳସଚରଠାସର 
୍୍ଲାଷ୍ଟକି ଟ୍ଟିସମଣ୍ଟ ୍୍ଲାଣ୍ଟ, ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ଡାକ୍ରଖାନାସର ଆେୟି ୁ
ଏବଂ ଟ୍ମା ସକୟାର ସେଣ୍ଟର େସମତ ଅସନକ କା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ 
�ାତକୁ ନଆି�ାଇଛ।ି

୨୦୨୩ ସଦୁ୍ଧା ଅନୁଗ�ଧାଳ ଗେବ ସବ୍ବଗରେଷ୍ଠ ଜଲି୍ଧା: ଜଲି୍ଧାପଧାଳ୨୦୨୩ ସଦୁ୍ଧା ଅନୁଗ�ଧାଳ ଗେବ ସବ୍ବଗରେଷ୍ଠ ଜଲି୍ଧା: ଜଲି୍ଧାପଧାଳ
 ‘ଭଜିନ-୨୩’କୁ ନନଇ କ’ଣ କୁହନ୍ ିଜଲି୍ଲାପଲାଳ ଅନୁଗ�ଧାଳ, ୨୩ଧା୯(ସମସି) : ଆସନ୍ଧା ୨୦୨୩ଗେ 

ଅନୁଗ�ଧାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଲି୍ଧା ଭଧାଗବ ମଧାନ୍ୟତଧା ପଧାଇବଧାେ 
୩୦ବର୍ବଗେ ପଦଧାପ୍ବଣ କେବି। ଗତଣ ୁ ୩୦ବର୍ବ 
ଅବସେଗେ ଜଲି୍ଧାକୁ ସଧାେଧା େଧାଜ୍ୟଗେ ଗରେଷ୍ଠ ଜଲି୍ଧା 
ଭଧାଗବ �ଢ ି ଗତଧାଳବିଧାକୁ ଅନୁଗ�ଧାଳ ଜଲି୍ଧାପଧାଳ 
‘ଭଜିନ-୨୩’ ପ୍ରସୁ୍ତ କେଛିନ୍।ି ଗକଧାଟ ି ଗକଧାଟ ି ଟଙ୍ଧା 
ବ୍ୟୟଗେ ୧୪ଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପ େଧାତକୁ ଗନଇଛନ୍।ି ଗସ�ଡୁକି 
ମଧ୍ୟଗେ ଅନୁଗ�ଧାଳଠଧାଗେ ବଶି୍ୱସ୍େୀୟ ପଧାଠଧା�ଧାେ ଏବଂ 
ଅଡଗିଟଧାେଅିମ, ଗେଲଥ କେଡିେ, ବୃେତ୍  ଥଇଥଧାନ 
ଗକନ୍ଦ୍ର, ଗମଡକିଧାଲ ଓ ଇଞ୍ନିୟିେଂି ପ୍ରଗବଶକିଧା ପେୀକ୍ଧା 
ପଧାଇଁ ଗକଧାଚଂି ଗସଣ୍ଟେ, ତଧାଳଗଚେଠଧାଗେ ଅତ୍ୟଧାଧନୁକି 
ଗକଧାଇଲଧା ସଂଗ୍ରେଧାଳୟ, ପ୍ଧାଷ୍କି ଟ୍ଟି୍ ଗମଣ୍ଟ ପ୍ଧାଣ୍ଟ, 
େଧାଣୀପଧାକ୍ବେ ଆଧନୁକିୀକେଣ, ବଭିନି୍ନ େଧାଇସ୍ଲୁ �ଡୁକିେ 
ଆଧନୁକିୀକେଣ ଏବଂ କୃରକଙ୍ ପଧାଇଁ ବଭିନି୍ନ ଲଧାଭଦଧାୟକ 
ଗ�ଧାଜନଧା ଆଦ ିେଧାତକୁ ନଆି�ଧାଇଛ।ି ଜଲି୍ଧାଗେ ମଗିଲଟ୍  ମଶିନ 
ଦରୁ ତ�ତଗିେ ଚଧାଲଛି।ି ଏେଧାଛଡଧା େଧାଜ୍ୟ ସେକଧାେଙ୍ ସମସ୍ 
ଗ�ଧାଜନଧା ସଫଳତଧାେ ସେ କଧା�୍ବ୍ୟକଧାେୀ ଗେଉଛ।ି ଏେ ି ସମସ୍ 
ପ୍ରକଳ୍ପ କଧା�୍ବ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ଗେଧାଇଛ।ି ଏଥିପଧାଇଁ ଗକୌଣସ ି ଆଥ ଥିକ 
କଟକଣଧା ନଧାେ ିଁ। ଗ�ଗତ ଅଥ୍ବ ଆବଶ୍ୟକ ଗ�ଧା�ଧାଇ ଦଆି�ବି। 
ଆସନ୍ଧା ୨୦୨୩ ସଦୁ୍ଧା ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନମି୍ବଧାଣ କଧା�୍ବ୍ୟ ଗଶର ଗେବ। 
ଗସଗତଗବଗଳ ଅନୁଗ�ଧାଳ ନଶି୍ତି ଭଧାଗବ ସଧାେଧା େଧାଜ୍ୟଗେ ଏକ 
ସସୁ୍ଥ, ସନୁ୍ଦେ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଜଲି୍ଧା ଭଧାଗବ ପେଚିୟ ପଧାଇ ପଧାେବି। 
ଏ ଗନଇ ଜଲି୍ଧାପଧାଳ ସଦି୍ଧାଥ୍ବ ଶଙ୍େ ସ୍ୱଧାଇଁଙ୍ ସେ ଆଗଲଧାଚନଧା 
କେଛିନ୍ ି ଆମ ଅନୁଗ�ଧାଳ ଜଲି୍ଧା ପ୍ରତନିଧିି ସଂଗ୍ରଧାମ େଞ୍ନ ଦଧାସ।

ତଲାଳରଚେ ସଦେ, ୨୩ଲା୯(ସମସି)

ସକାଇଲା ଖଣରି ଅାଁ ଭତିସର ନଜିର େବୁ 
କଛି ି �ରାଇ ୋରବିା ୍ସର ବାରୁଦ�ଦା 
ଉ୍ସର ର� ି୍ାସଦ୍ାସଦ ବ ି୍ ଦ �ଣଛୁନ୍ ି
ତାଳସଚର ବ୍ଲକ ଡଅଁରା �ାଁ �ଜାର �ଜାର 
ବାେନି୍ା। ଅେ�୍ୟ ଧପୂଳଧି ପୂଅାଁ ୋଙ୍ଗକୁ 
କାନଫଟା ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରଦପୂରତି ଜଳକୁ 
ସନଇ ସଲାକମାସନ ଏସତ ଭୟଭୀତ ସ�, 
�ାଁସର ଆଉ ମ�ୁପୂର୍୍ଷଟଏି େଦୁ୍ା ର�ବିାକୁ 
ଚା�ୁନା�ାନ୍।ି ଏଠାରୁ �ାଁକୁ ଉଠାଇସନଇ 
ଆଉ ସକଉଁ ସ୍ାନସର ଥଇଥାନ କରବିାକୁ 
ସେମାସନ ପ୍ରଶାେନକୁ ବାରମ୍ବାର ସନ�ୁରା 
ସ�ଉଛନ୍।ି 

ଏ୍ରକି ି �ାଁ ନ ଉଠସିଲ ନଜି 
୍ର୍ଢ଼ିଙି୍କ ଧନଜୀବନର େରୁକ୍ା ଲା� ି
ସେମାସନ �ଣ ଆତ୍ମ�ତ୍ୟା ଭଳ ି ଚରମ 
୍ଦସକ୍୍ ସନବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସ�ସବ ସବାଲ ି
ପ୍ରଶାେନ ଆ�ସର ବକିଳ ଚତି୍ାର ବ ି
କରଛିନ୍।ି ସ�ସଲ ଏମ୍ େଏିଲ୍  କରୃ୍୍୍ଷ କ୍ 
ନରିବଦ୍ରଷ୍ଟା ୋଜ ି ସେମାନଙ୍କ �ନ୍ତ୍ରଣାକୁ 
ବଢ଼ା଼ଇ ଚାଲଛିନ୍ ି େନିା େମାଧାନ ୍ାଇଁ 
ଆଗ୍� ସଦଖାଉନା�ାନ୍।ି ତାଳସଚରସର 

ଏମ୍ ିଏଲ୍ ର ସକାଇଲା ଖଣ�ିଡ଼ୁକି ୍ାଇଁ 
ସେର୍  ଦନି ସ�ଲା ବସି୍ା୍ନ େମେ୍ୟା େ� 
ଜୁଝ ିସ�ଉଛନ୍ ିଡଅରଁାବାେୀ। ଗ୍ାମବାେୀଙ୍କ 
ଅଭସି�ା� ଅନୁୋସର, �ାଁର ୮୮ ଭା� 
ଜମକୁି ଏମେଏିଲ୍  ୍କ୍ରୁ ଅଧିଗ୍�ଣ 
କରା�ାଇଛ।ି �ାଁର ୫୧୬ ଏକର ଜମ ି
ଭରତ୍ରୁ ଖଣ ି ୍ାଇ ଁ ଓ ୬୫୧ ଏକର 
ଜମ ି ବଳରାମ ଖଣ ି ୍ାଇ ଁ ଅଧିଗ୍�ଣ 
କରା�ାଇଛ।ି ଆଉ ବଳକା ର�ଛି ିସକବଳ 

୬୫ ଏକର ଚାରଜମ ି ଓ ଗ୍ାମବାେୀଙ୍କ 
୍ାଖା୍ାଖି �ଜାସର ୍ରବିାରର ଘରଡ�ି। 
ଡଅରଁା �ାଁ କଡ଼ସର ଥିବା ଭରତ୍ରୁ 
ସଖାଲାମ�ଁୁ ସକାଇଲା ଖଣ ି ଓ ବଳରାମ 
ସଖାଲାମ�ଁୁ ସକାଇଲା ଖଣରୁି ଏସବ 
ସକାଇଲା ଉସର୍ାଳନ କରା�ାଉଛ।ି �ାଁ 
ଛାତସିର ତଆିର ିସ�ାଇଛ ିସକାଲ୍  କରଡିର 
ରାସ୍ା। ଦନିକୁ �ଜାର �ଜାର ଟ୍କ୍ ସର 
ଚାଲଛି ି ସକାଇଲା ୍ରବି�ନ। ଏ୍ସଟ 

�ାଁର ଅତ ି ନକିଟସର ସକାଇଲା ଷ୍ଟକ୍ ୟାଡ୍ଷ, 
ସକାଲ୍  ୱାସେର ି୍ ୍ଲାଣ୍ଟ, ଭରତ୍ରୁ ୱାକ୍ଷେପ୍ , 
ଏମ୍ େଏିଲର ମା�ାଜନି �ାଉସ୍  ଆଦ ି
ର�ଛି।ି ଏ�ା �ାଁର ୍ ରସିବଶକୁ ୍ ପୂରା ବ�ିାଡ଼ ି
ସଦଇଛ।ି ଖଣ ି ସଖାଳା ୋଙ୍ଗକୁ ଟ୍କ୍ ସର 
ସକାଇଲା ୍ରବି�ନ ୍ାଇ ଁ ୋଂଘାତକି 
ବାୟ ପୂ ପ୍ରଦପୂରଣସର ଘାଣ୍ଟ ି ସ�ଉଛନ୍ ି ଦଶ 
�ଜାରରୁ ଅଧିକ ଡଅଁରାବାେୀ। ଘରୁ 
ବା�ାର ି ସଫରଲିାସବଳକୁ ମ�ୁ ଁ ସଦ� 
କଳା ସ�ାଇ�ାଉଛ।ି ଧପୂଳରି ଆସ୍ରଣ 
ଜମ�ିାଉଛ।ି ଏ୍ସଟ ଖଣ,ି ୱାକ୍ଷେ୍ 
ଆଦରୁି ବା�ାରୁଥିବା ଅେନା ୍ ାଣ ି୍ ାଇ ଁଜଳ 
ପ୍ରଦପୂରଣ େମେ୍ୟା ସଜାର ସ�ଲାଣ।ି �ାଁସର 
ଥିବା ସ୍ାଖରୀ�ଡୁକିସର ସକାଇଲା�ଣୁ୍ଡର 
ଆସ୍ରଣ ଜମଥୁିବାରୁ ଏ� ି୍ାଣ ିବ୍ୟବ�ାର 
କର ି ସଲାକମାସନ ଓ ��ୃ୍ାଳତି ୍ଶ ୁ
ନାନା ସରା�ର ଶକିାର ସ�ଉଛନ୍।ି ଖଣ ି
ଖନନ ୍ାଇ ଁ ବସି୍ାରକ ବ୍ୟବ�ାର 
କରା�ାଉଥିବା ସବସଳ ଟ୍କ୍  ଓ ସଟ୍ନ୍  
ଚଳାଚଳ ୍ାଇ ଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦପୂରଣ ବ ି ଭୟଙ୍କର 
ସ୍ତି ିେଷୃ୍ଟକିରଛି।ି �ାଁ କଡ଼ସର ଏମ୍ େଏିଲ୍ ର 
ମା�ାଜନି �ାଉେ ଥିବାରୁ ଏ�ାକୁ ସନଇ 
ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ ି ଗ୍ାମବାେୀ।

ଶଣୁଣୁ ି
ଏମ୍ ସଏିଲ୍ ଧଳୂଧିଅୂଧାଁଗେ ଅଣନଃିଶ୍ୱଧାସୀ ଡଅେଁଧାବଧାସନି୍ଦଧା

 �ନଶିଧା ମଧାଫିଆ ସକ୍ୟି

ତଲାଳନେରନର ବୃଦ୍ପିଲାଉଛ ିବ୍ଲାଉନସଗୁର ନବପଲାର
ତଲାଳରଚେ ସଦେ, ୨୩ଲା୯(ସମସି) : 
ତାଳସଚରସର ବ୍ାଉନ୍ େ�ୁର ମାଫିଆଙ୍କ 
ପ୍ରାଦୁଭ୍ଷାବ ବୃଦ୍ ି ୍ାଇବାସର ଲା�ଛି।ି 
ତାଳସଚର ୍ଲୁେି ପ୍ରଶାେନ ଓ ଅବକାରୀ 
ବଭିା� ନଷି୍କୟିତା ସ�ା�ୁଁ ଏ� ିଧଳା ଜ�ର 
�ବୁ୍ଢ଼ିଙୁି୍କ କବଳତି କରବିାସର ଲା�ଛି।ି

ଏ େମ୍କ୍ଷସର ୍ଲୁେି ଓ ଅବକାରୀ 
ବାବୁଙୁ୍କ ଅସନକ େମୟସର ଅବ�ତ 
କରା�ାଉଛ;ି ମାତ୍ର ପ୍ରଶାେନ କା� ିଁକ ି
୍ଦସକ୍୍ ସ�ଉନା� ିଁ ତା�ା ଅସନକଙ୍କ 

ମଧ୍ୟସର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ େଷୃ୍ଟକିରୁଛ।ି ବା�ାର 
ରାଜ୍ୟରୁ ଅସନକ ନଶିା ମାଫିଆ ତାଳସଚର 

େ�ରକୁ ଆେ ି �ବୁ୍ଢ଼ିଙୁି୍କ ବ୍ାଉନ୍ େ�ୁର 
ବକି୍ର ି କରୁଛନ୍।ି ଏ�ାକୁ ସେବନକର ି
�ବୁକମାସନ ବଭିନି୍ନ ଅୋମାଜକି ଲପି୍ତ 
ର�ୁଥିବା ଅଭସି�ା� ସ�ଉଛ।ି େ�ରର 
ସ୍ାଖରୀ �ୁଡା, ସଖଳ୍ଡ଼ଆି, ନଦୀଖଣ୍ଡ,ି 
ନଛିାଟଆି ଅଞ୍ଚଳସର ଏ� ି ସବ୍ାର 
ଚାଲୁଥିବା ଅଭସି�ା� ସ�ାଉଛ।ି ଏଣ ୁ
ତୁରନ୍ ଜଲି୍ା ୍ଲୁେି ଓ ଅବକାରୀ ବଭିା� 
ଦୃଢ଼ କା�୍ଷ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍�ଣ କରବିାକୁ 
ବଭିନି୍ନ ମ�ଲସର ଦବସି�ଉଛ।ି

ପଞ୍ଲାୟତ ଅଫିସ ସମ୍ଖୁନର 
ବନିଜପରି ବନି୍ଲାଭ
ରଛଣ୍ପିଦଲା, ୨୩ଲା୯(ସମସି) : ଅନୁସ�ାଳ ଜଲି୍ା ସଛଣ୍ଡି୍ ଦା ବ୍ଲକ 
କଣସଲାଇ ୍ଞ୍ଚାୟତ କା�୍ଷ୍ୟାଳୟ ଆ�ସର ସଛଣ୍ଡି୍ ଦା ବସିଜ୍ ି
୍କ୍ରୁ ବସିକ୍ାଭ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କରା�ାଇଛ।ି ଜଲି୍ା କା�୍ଷ୍ୟକାରଣିୀ 
େଦେ୍ୟ ସ�ାବନି୍ ନାଏକଙ୍କ ସନତୃତ୍ୱସର ବସିଜ୍ ି କମ୍ଷୀମାସନ 
ବସିକ୍ାଭ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କରଥିିସଲ। ଚଳତି ଲ�ାଣ ବର୍ଷାସର ଗ୍ାମର 
ଅସନକ ୍ରବିାର ଜଳ ବନ୍ୀ ଥିବା ସବସଳ ଗ୍ାମସର ବର୍ଷା ଜଳ 
ନଷି୍ାେନ େମେ୍ୟା, ୍ଞ୍ଚାୟତରସର ଥିବା କଣସଲାଇ, ମାରୁେି୍  
ଗ୍ାମସର ସ�ା�୍ୟ �ତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଆବାେ ସ�ାଜନାରୁ ବଞ୍ଚତି 
କରବିା, ମଧପୂବାବୁ ସ୍ନେନ୍  ସ�ାଜନାସର ସ�ା�୍ୟ ସଲାକଙୁ୍କ 
ଜାଣଶିଣୁ ି ୋମଲି ନ କରବିାକୁ ବସିରାଧକର ି ବସିକ୍ାଭ ପ୍ରଶ୍ଷନ 
କରଥିିସଲ। କଣସଲାଇ ୍ଞ୍ଚାୟତର ଆବାେ ସ�ାଜନାସର ଘର 
୍ାଇବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୨ଶ� ସ�ା�୍ୟ �ତିାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲକିା 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରବିା େ� ଅନୁସ�ାଳ ଜଲି୍ା୍ାଳଙୁ୍କ ସଭଟ ିଏ� ିତାଲକିା 
ପ୍ରଦାନ କରା�ବି ସବାଲ ି ସ�ାବନି୍ ନାଏକ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି 
ବସିକ୍ାଭସର େସନ୍ାର ନାଏକ, ଧୀସରନ୍ଦ୍ର ମ�ା୍ାତ୍ର, ବମିଳ 
ରାଉଳ, ଜୀବନାନନ୍ ମାଝୀ, େଶୁାନ୍ େଂି ୋମନ୍, କୁମର ମାଝୀ, 
ପ୍ରୟିବ୍ତ ମାଝୀ ୋମଲି ସ�ାଇଥିସଲ।

ଟକିଲାନକନ୍ଦ୍ରନର ଅନୟିମତିତଲା ଅଭନି�ଲାଗ

ତଲାଳରଚେ ସଦେ, ୨୩ଲା୯(ସମସି) : ତାଳସଚର୍  ବ୍ଲକ ଅନ୍�୍ଷତ 
�ରୁୁଜାଙୁ୍ଗଲ ି୍ଞ୍ଚାୟତର ୍ଡ଼ଆିଭଙ୍ଗା ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟସର ସକାରନା 
ଟକିାସର ଅନୟିମତିତା ଅଭସି�ା� ଆଣଛିନ୍ ି ୍ଞ୍ଚାୟତବାେୀ। 
୍ଡ଼ଆିଭଙ୍ଗା ସ୍ଲୁ୍ କୁ ୫୫୦ଟ ି ଟକିା ଆେଥିିବା ସବସଳ ନଜି 
୍ଞ୍ଚାୟତର ସଲାକଙୁ୍କ ଟକିା ନ ସଦଇ ବା�ାରୁ ସଲାକ ଟକିା 
ଦଆି�ାଉଛ।ି �ା�ାକୁ ସନଇ ଅେସନ୍ାର ସଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିଲା। 
୍ଞ୍ଚାୟତ ବାେନି୍ା ରାତ ି ଦୁଇଟାରୁ ଧାଡ଼ସିର ଠଆିସ�ଉଥିସଲ 
ଟକିାକରଣରୁ ବଞ୍ଚତି ସ�ଉଛନ୍।ି ସ୍ାନୀୟ େର୍ଞ୍ଚଙ୍କ କଛି ିସଲାକ 
ବା�ାର ୋଙ୍ଗୋଥୀ ଓ ବନୁ୍ବାନ୍ବଙୁ୍କ ଆଣ ିଆ� ଟକିା ସନଉଥିବା 
୍ଞ୍ଚାୟତ ବାେନି୍ା ଅଭସି�ା� କରଛିନ୍।ି ଏ ସନଇ ଟକିାସକନ୍ଦ୍ରସର 
ଆଜ ି ଗ୍ାମବାେୀ ଓ େର୍ଞ୍ଚ ମଧ୍ୟସର �କୁ୍ତିକ୍ଷ ସଦଖିବାକୁ 
ମଳିଥିିଲା। ସେ� ି୍ ର ିଟକିାସକନ୍ଦ୍ରସର ଟକିା ସନବାବା୍ସର ବଶି୍ାମ 
କରବିାର ସକୌଣେ ି ବ୍ୟବସ୍ା ନ ଥିବାରୁ ତୀବ୍ ଅେସନ୍ାର ପ୍ରକାଶ 
୍ାଇଛ।ି ଏ� ି ଅନୟିମତିତା ପ୍ରତ ି ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାେନ ୍କ୍ରୁ ଦୃଷ୍ଟ ି
ସଦବାକୁ ୍ଞ୍ଚାୟତ ବାେନି୍ା ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି

 �ପବୂ୍ବତଟ ଗେଳବଧାଇ ରେମକି 
କଂଗଗ୍ରସେ ଦ୍ବିଧାରଥିକ ଗବୈଠକ

ତଲାଳରଚେ ସଦେ, ୨୩ଲା୯(ସମସି) : ତାଳସଚର ଇଷ୍ଟଟ୍ ସକାଷ୍ଟଟ୍  
ସରଳ୍ଥ ଶ୍ମକି କଂସଗ୍େ ତାଳସଚର ଶାଖାର ନବମ ଦ୍ବିାରଷିକ 
ୋଧାରଣ ସବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇ�ାଇଛ।ି ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାସବ 
୍ପୂବ୍ଷତଟ ସରଳ୍ଥ ଶ୍ମକି କଂସଗ୍େ ୋଧାରଣ େମ୍ାଦକ ରସମଶ 
ଚନ୍ଦ୍ର ୋ�ୁ ଓ େମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାସବ ତାଳସଚର ଶାଖାର ଇନଚାଜ୍ଷ 
ଭ.ିଏସ୍  ପ୍ରୋଦ ସ�ା�ସଦଇଥିସଲ। ସବୈଠକଟ ି ଏସ୍ ସକ ଦାଶଙ୍କ 
େଭା୍ତତି୍ୱସର ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇଥିଲା। ଶାଖାର େମ୍ାଦକ ସେୌଭା�୍ୟ 
୍ରଡ଼ିା ଦୁଇବର୍ଷ କା�୍ଷ୍ୟକାଳର େମସ୍ ବବିରଣୀ ସଦଇଥିସଲ। 
୍ରୁୁଣା କମଟି ି ଭଙ୍ଗା�ାଇ ନପୂତନ କମଟି ି �ଠନ କରା�ାଇଥିଲା। 
େଭା୍ତ ି ରପୂସ୍ କମଳସଲାଚନ ୍ରଡ଼ିା, କା�୍ଷ୍ୟକାରୀ େଭା୍ତ ି
ଏସ୍ ସକ ଦାେ ଓ ୍ନୁବ୍ଷାର େମ୍ାଦକ ଭାସବ ସେୌଭା�୍ୟ ୍ରଡ଼ିା 
ନବି୍ଷାଚତି ସ�ାଇଥିସଲ। େମସ୍ କମ୍ଷଚାରୀଙ୍କ ନପୂତନ କ୍ାଟ୍ଷର 
ନମି୍ଷାଣ, ୍ ାନୀୟଜଳ େବୁଧିା, ଠକି୍  େମୟସର ଓଟ ିଟଏି, ୨୪ ଘଣ୍ଟଆି 
ଆମ୍ବୱୁଲାନ୍ସ ସେବା ଏବଂ େରୁକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ା ଆଦ ି ଅସନକ �ଡୁଏି 
େମେ୍ୟା ଉ୍ସର ଆସଲାକ୍ାତ କରା�ାଇଥିଲା। ୍ରସିଶରସର 
ଶାଖା େମ୍ାଦକ ଶ୍ୀ ୍ରଡ଼ିା େମସ୍ଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ସଦଇଥିସଲ।

 �ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଶଳିଧାନ୍ୟଧାସ

କଣହିଲାଁ/ରେଙ୍ଲାଳ,ି ୨୩ଲା୯(ସମସି) : କଣ�ିାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍�୍ଷତ 
ବଜ୍ରସକାଟ ଗ୍ାମସର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ ଘାଟନ ଓ ଶଳିାନ୍ୟାେ 
�ରୁୁବାର ସ�ାଇ�ାଇଛ।ି ଆସୟାଜତି କା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମସର ୍ାଳଲ�ଡ଼ା 
ବଧିାୟକ ମସୁକଶ ୍ାଳ ସ�ା�ସଦଇ ବଜ୍ରସକାଟ ଗ୍ାମସର 
ମ�ମିା ଆଶ୍ମ ��ୃ, ମ�ାଲକ୍ଷୀ କ୍ଲବ୍  ��ୃର ଉଦ୍ ଘାଟନ, ଜନତା 
ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟ, ବଜ୍ରସକାଟସର ସମାସ୍ଲୁ ଅଭ�ିାନସର ଭରି୍ପି୍ରସ୍ର 
ସ୍ା୍ନ, ସ୍ଲୁ୍  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ବଧିାୟକ ଆଞ୍ଚଳକି ୍ାଣ୍ରୁି ମାସ୍ 
ବଣ୍ଟନ କରା�ାଇଥିଲା। ୍ସର ବଧିାୟକ �ଣୁୁ୍ଡରୀ ଗ୍ାମର ବଭିନି୍ନ 
େମେ୍ୟା େମ୍କ୍ଷସର ଗ୍ାମବାେୀଙ୍କ େ� ଆସଲାଚନା କର ି
ଏ�ାର େମାଧାନ କରା�ବି ସବାଲ ି ପ୍ରତଶିରୁତ ି ସଦଇଛନ୍।ି ଏ� ି
କା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମସର କଣ�ିାଁ ବ୍ଲକ ବସିଜଡ ି େଭା୍ତ ି ସକୈଳାେ ଚନ୍ଦ୍ର 
ୋ�ୁ, ୋଧାରଣ େମ୍ାଦକ �ମିାଚଳ ୍ଣ୍ଡା, �ବୁ େଭା୍ତ ି��ନ 
ରାଉତ, େର୍ଞ୍ଚ ସଦବରାଜ ଦାେ, ଝେସକତନ ପ୍ରଧାନ, ରଶ୍ତିା 
ସେଠୀ, େମତି ିେଭ୍ୟ କୃ୍ାେନୁି୍ ୋ�ୁ, ୮ନଂ ସଜାନ୍  ୍�୍ଷ୍ୟସବକ୍କ 
େବୁାେ ଚନ୍ଦ୍ର ମ�ାନ୍,ି ଜସିତନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ୱାଳ, ପ୍ରଶାନ୍ ୋ�ୁ, କରୁଣା 
ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମଖୁ ସ�ା�ସଦଇଥିସଲ।

 �ଟଟିପିଏିସ୍ େୁ �ନ୍ତ୍ରଧାଂଶ ସ୍ଥଧାନଧାନ୍େ 
ବନ୍ଦକେବିଧା ଦଧାବ ି

ଅନୁରଗଲାଳ, ୨୩ଲା୯(ସମସି) : ତାଳସଚର ଟଟି ି୍ ଏିସ୍  ୍୍ଲାଣ୍ଟରୁ 
୍ରୁୁଣା �ନ୍ତ୍ରାଂଶ ସ୍ାନାନ୍ରକୁ ବସିଜଡ ି୍ କ୍ରୁ ବସିରାଧ କରା�ାଇଛ।ି 
ବ୍ଲକ ବସିଜଡ ିେଭା୍ତ ିେସନ୍ାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସନତୃତ୍ୱସର ବସିଜଡରି 
ଏକ ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ ଜଲି୍ା୍ାଳ େଦି୍ାଥ୍ଷଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁଙୁ୍କ ସଭଟ ି
�ନ୍ତ୍ରାଂଶ ସ୍ାନାନ୍ର ବନ୍ କରବିା ୍ାଇଁ ଦାବ ି୍ ତ୍ର ସଦଇଛନ୍।ି 
ତୁରନ୍ ଏନ୍ ଟ ି୍ େି ି ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ମିନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସବୈଠକ 
ଡାକ ି ନପୂତନ ଥମ୍ଷାଲ ୍୍ଲାଣ୍ଟ ନମି୍ଷାଣ ସକସବ ଆରମ୍ଭ ସ�ବ ସେ 
େମ୍କ୍ଷସର ସ୍ଷ୍ଟୀକରଣ ସଦବାକୁ ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍କଠାସର ଦଳ ୍କ୍ରୁ 
ଦାବକିରା�ାଇଛ।ି ଦାବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସବସଳ ବ୍ଲକ ମ�ଳିା ବସିଜଡ ି
େଭାସନତ୍ରୀ ଖଲୁଣା ୍ରଡ଼ିା, ବସନ୍ାଲ େର୍ଞ୍ଚ ଅବନୀ କାନ୍ 
ସଦ�ୁରୀ, େମସରନ୍ଦ୍ର ୋ�ୁ, ଅଙି୍କତ ୍ାଣ ିପ୍ରମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ। 
େପୂଚନା ସ�ା�୍ୟ �ତକାଲ ି ଥମ୍ଷାଲ ୍୍ଲାଣ୍ଟର କଛି ି ୍ରୁୁଣା �ନ୍ତ୍ରାଂଶ 
ସ୍ାନାନ୍ରତି ସ�ଉଥିବା ଖବର ୍ାଇବା ୍ସର ବସିଜଡରି ଏକ 
ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଳସର ୍ �ଞ୍ଚ ିଏ�ାକୁ ବସିରାଧ କରବିା େ�ତି 
ଏନ୍ ଟ ି୍ େି ିଥମ୍ଷାଲ ମଖୁ୍ୟ ଫାଟକ େମ୍ଖୁସର ଧାରଣା ସଦଇଥିସଲ।

 ��ବୁକଙୁ୍ ଆକ୍ମଣ; ୨ �େିଫ 
ବଇଣ୍ଲା, ୨୩ଲା୯(ସମସି) : କସିଶାରନ�ର ବ୍ଲକ �ଣ୍ଡ୍ା ଥାନା 
ଅେବୃା�ଳ ଗ୍ାମର ନନ୍ ପ୍ରଧାନଙୁ୍କ ସେ� ି ଗ୍ାମର ୍ଲଉ ପ୍ରଧାନ 
ଓ ତାଙ୍କ ୍ଅୁ ମାମଲୁା ପ୍ରଧାନ ଏକ ସଠଙ୍ଗାସର ଆକ୍ରମଣ କରଥିିବା 
ଅଭସି�ା� ସ�ାଇଛ।ି ୍ଲୁେି ଅଭସି�ା�କୁ ଭରି୍କିର ି ି �ରୁୁବାର 
ଉଭୟ ବା୍ା୍ଅୁଙୁ୍କ ବଇଣ୍ଡା ୍ଲୁେି �ରିଫକର ି ଆଠମଲ୍କି 
ସକାଟ୍ଷକୁ ଚାଲାଣ କରଛି।ି ୍ଲୁେି କ�ଛି ି ସ�, ନନ୍ ଓ ୍ଲଉଙ୍କ 
୍ରବିାର ମଧ୍ୟସର ୍ପୂବ୍ଷରୁ ଜମବିାଡ଼ ିେମେ୍ୟାକୁ ସନଇ �ଣ୍ଡସ�ାଳ 
ଲା�ରି�ଥିିଲା। ଏ� ି ଘଟଣାକୁ ସକନ୍ଦ୍ରକର ି ତାଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ 
କରା�ାଇଥିବା ଅଭସି�ା� ୍ତ୍ରସର ଦଶ୍ଷା�ାଇଛ।ି

 �ବପିଦପରୂ୍୍ବ ମକୁୁଳଧା ଟ୍ଧାନ୍ସଫମ୍ବେ

ବନ୍ଳଲା, ୨୩ଲା୯(ସମସି) : ବନ୍ଳାଥାନା ଅନ୍�୍ଷତ ନନ୍୍ରୁ 
୍ଞ୍ଚାୟତ ମଧୁ୍ ରୁ ଗ୍ାମସର ମକୁୁଳା ଟ୍ାନ୍ସଫମ୍ଷର ଜନୋଧାରଣଙ୍କ 
ପ୍ରତ ିବ ି୍ ଦ େଷୃ୍ଟକିରୁଛ।ି ଗ୍ାମର ସ�ାଷ୍ୀସକନ୍ଦ୍ର ୍ାଶ୍ଶ୍ଷକୁ ଲା�ରି�ଛି ି
ଏ� ି ଟ୍ାନ୍ସଫମ୍ଷର। ତା୍ାଶ୍ଶ୍ଷସର ଅଛ ି ଏକ ନଳକପୂ୍। ସ�ଉଁଥିରୁ 
ଗ୍ାମବାେୀ ପ୍ରତଦିନି ୍ାନୀୟଜଳ ସନଇଥାନ୍।ି ଫଳସର ମକୁୁଳା 
ଟ୍ାନ୍ସଫମ୍ଷର ସ�ା�ୁଁ ଦୁଘ୍ଷଟଣାର ଆଶଙ୍କା ର�ୁଛ।ି ଏସନଇ ଗ୍ାମର 
କଛି ି �ବୁକ ଅଭସି�ା� କସଲ ମଧ୍ୟ ବଦୁି୍ୟତ୍  ବଭିା� ଶଣୁନୁା� ିଁ। 
ସତଣ ୁସ୍ାନୀୟ ଗ୍ାମବାେୀ ଅେସନ୍ାର ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି

େଲାସ୍ଲା ନମି୍ଯଲାଣରେ 
ଅନୟିମତିତଲା ଅଭରି�ଲାଗ 
ତଲାଳରଚେ ସଦେ, ୨୩ଲା୯(ସମସି) : 
ତାଳସଚର ବ୍ଲକ ଅନ୍�୍ଷତ �ରୁୁଜାଙୁ୍ଗଲ ି
୍ଞ୍ଚାୟତ ୍ଡ଼ଆିଭଙ୍ଗା ଗ୍ାମର କଂକ୍ରଟି 
ରାସ୍ା ନମି୍ଷାଣ ନମି୍ନମାନର ସ�ାଇଥିବା 
ଗ୍ାମବାେୀ ଅଭସି�ା� ଆଣଛିନ୍।ି 
ମଝସିର ମଝସିର ରାସ୍ା ଦବ�ିାଇ 
୍ାଣ ି ଜମରି�ୁଛ।ି ରାସ୍ା ଦୁଇ ଦୁଇ 
ଥର ମରାମତ ି ସ�ବା େସର୍୍ଶ ସରେନ୍ ରୁ 
ଜଳ ନଷି୍ାେନ ସ�ଇ୍ାରୁନ।ି 
ଫଳସର ସଲାକଙ୍କ ଘସର ନର୍୍ଷମା 
୍ାଣ ି ୍ଶୁଛ।ି ରାସ୍ା ନମି୍ଷାଣର 
ଫଳକକୁ ଭାଙ୍ଗି ତା�ା ଉ୍ସର ୍୍ଲାଇ 
ସଘାସଡଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ସଦଖିବାକୁ 
ମଳିଛି।ି ଏ� ି କା�୍ଷ୍ୟଟ ି ନମି୍ନମାନର 
ସ�ାଇଥିବରୁ ଏ� ି ଫଳକକୁ କା� ିଁକ ି
ଭଙ୍ଗା�ଲା ତା�ା ଏସବ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ 
େୃଷ୍ଟକିରଛି।ି ଏ ସନଇ ଅଞ୍ଚଳ ବାେନି୍ା 
େର୍ଞ୍ଚଙୁ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭସି�ା� 
କରବିା େସର୍୍ଶ ଏ�ାପ୍ରତ ି କର୍୍ଷ୍ାତ 
କରା�ାଉନ ିସବାଲ ିସ୍ାନୀୟ ସଲାସକ 
ଅଭସି�ା� କରଛିନ୍।ି

ଶଭୁଶ୍ରୀଙୁ୍ ବନିଜଡ ିତରଫରୁ ସମ୍ୱଦ୍ଦ୍ଧନଲା

ଆଠମଲ୍କି, ୨୩ା୯(େମେି) : ଆଠମଲ୍କି ଉ୍ଖଣ୍ଡ କସିଶାରନ�ର 
ବ୍ଲକ ଲୁ�ାମଣୁ୍ଡା ଗ୍ାମର ଜୁଡେିଆିଲ ମାଜସି୍ରେଟ୍  ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଓ 
ବଶି୍ୱରଞ୍ଜତିା ୋ�ୁଙ୍କ ଝଅି ଭା�୍ୟଶ୍ୀଙୁ୍କ ବସିଜଡ ି ୍କ୍ରୁ େମ୍ବଦ୍୍ଷନା 
ଦଆି�ାଇଛ।ି ସେ ଅ�ଷ୍ଟ ୨୮ ତାରଖିସର ଇଣ୍ଡଆି ଅଫ୍  ବୁକ୍  
ଅନ୍ ଲାଇନ୍  ୍ରୀକ୍ାସର ସରକଡ୍ଷକର ିସ�ାଲଡ୍  ସମଡାଲ ୍ାଇଛନ୍।ି 
ଭା�୍ୟଶ୍ୀଙୁ୍କ କସିଶାରନ�ର �ବୁ ବସିଜଡ ିେଭା୍ତ ିଅରୁଣ ୋ�ୁଙ୍କ 
ସନତୃତ୍ୱସର େମ୍ବଦ୍ଷିତ କରା�ାଇଛ।ି ଏ� ି କା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମସର କଳ୍ପତରୁ 
ୋ�ୁ, ପ୍ରଶାନ୍ ୋ�ୁ, �ମିାଂଶ ୁ ପ୍ରଧାନ, ଅମର ନାଥ ସଦ�ୁରୀ, 
ଭୁବସନଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ଲଳତି ୋ�ୁ, ଅମଲୁ୍ୟ ସଦ�ୁରୀ ପ୍ରମଖୁ 
ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।

ଦୁଇ ରେେଲାେ 
ଅଭ�ିକୁ୍ତ ଗେିେ
ବଇଣ୍ଲା, ୨୩ଲା୯(ସମସି) : ଆଠମଲ୍କି 
ବ୍ଲକ ଠାକୁର�ଡ଼ ଥାନା ତାଳବା�ାଳ ି
ଗ୍ାମସର ବୁଧବାର ରାତସିର ଚେଉକର ି
ସଫରାର ଥିବା ଦୁଇ ଅଭ�ିକୁ୍ଙୁ୍କ ୍ଲୁେି 
�ରିଫ କରଛି।ି ଅଭ�ିକୁ୍ ଦୁଇଜଣ 
ସ�ସଲ ରୋନଦ ପ୍ରଧାନ ଓ ବଡିଶିଙି୍ଗୀ 
ବାେ ୁ ଗ୍ାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ୋ�ୁ। ସେମାସନ 
୨୦୦୭ ମେ�ିାସର ଏକ �ସଞ୍ଜଇ 
ମାମଲାସର େମ୍କୃ୍ ଥିବାସବସଳ 
ସକାଟ୍ଷସର �ାଜର ନ ସ�ାଇ ଦୀଘ୍ଷଦନି 
ସ�ବ ସଫରାର ଥିସଲ।

ବଟ ିନ ନେବଲାରୁ ହଣଲାଖଲାଇନେ ଡ୍ଲାଇଭର
ତଲାଳରଚେ ସଦେ, ୨୩ଲା୯(ସମସି) : ତାଳସଚର୍  ସ�ାଡବିନ୍-ଏନ୍ ଟ ି୍ େି ି ରାସ୍ାସର 
�ଜାସର ଟଙ୍କା ୍ାଇଁ ରୋଇଭରଙୁ୍କ �ାଣସିଲ ଦୁବୃ୍ଷର୍। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତସିର ଏନ୍ ଟ ି୍ େି ି
ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନ କାଣ୍ଡେର ଜାତୀୟ ରାଜ୍ଥ ରାସ୍ାକଡ଼ସର ସକାଇଲା �ାଡ଼ ିରୋଇଭର 
ମନୁା ୋ�ୁ(୪୦)ଙୁ୍କ ୩ ଜଣ ଦୁବୃ୍ଷର୍ ଏକ ବାଇକ୍ ସର ଆେ ିତାଙୁ୍କ �ଜାସର ଟଙ୍କା ମା�ଥିିସଲ। 
ସତସବ ତାଙ୍କ ୍ାଖସର ଏସତ ଟଙ୍କା ନା� ିଁ ସବାଲ ି କ�ବିାରୁ ଦୁବୃ୍ଷର୍ମାସନ ଭୁଜାଲସିର 
ତାଙ୍କ ମଥାକୁ ଏକ ସଚାଟ ଏବଂ �ାତକୁ �ାଣ ି ସଫରାର ସ�ାଇ�ାଇଥିସଲ। ଏ ସନଇ 
୍ଲୁେି ୍ାଖସର ସକୌଣେ ିଲଖିିତ ଅଭସି�ା� ସ�ାଇ ନ ଥିବା ସବସଳ �ାଡ଼ ିମାଲକି ଘଟଣା 
େମ୍କ୍ଷସର ୍ଲୁେିକୁ ଜଣାଇଥିସଲ। ୍ଲୁେି ୍ରୁୁଣା ମାମଲାସର ଜଡ଼ତି ଜସଣ ଅଭ�ିକୁ୍ଙୁ୍କ 
ଉଠାଇସନଇ ଘଟଣାର ଛାନଭନି୍  ଚଳାଇଛ।ି ରୋଇଭର ମନୁାଙ୍କ ଘର ବଅଁର୍ାଳ ଅଞ୍ଚଳସର 
ସବାଲ ି ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି �ରୁୁତର ମନୁାଙୁ୍କ କଟକ ବଡ଼ ସମଡକିାଲସର ଭର୍ଷି କରା�ାଇଛ।ି

ବଇଣ୍ଲା, ୨୩ଲା୯(ସମସି) : କସିଶାରନ�ର ବ୍ଲକ 
ବଇଣ୍ଡାଠାସର ଥିବା କସିଶାର�ଞ୍ଜ ପ୍ରାଥମକି 
ବଦି୍ୟାଳୟ ୍ ାଇଁ ପ୍ରଶାେନ ୍ କ୍ରୁ ଜମ ିଚହି୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରୟିା 
ଆରମ୍ଭ ସ�ାଇଛ।ି ଏସନଇ �ରୁୁବାର କସିଶାରନ�ର 
ତ�େଲି କା�୍ଷାଳୟ ୍କ୍ରୁ ବଇଣ୍ଡାର ୩ଟ ିସ୍ାନସର 
ଜମ ି ଚହି୍ନଟ କରା�ାଇଛ।ି କସିଶାର�ଞ୍ଜ ପ୍ରାଥମକି 
ବଦି୍ୟାଳୟ ନକିଟସର ଥିବା େରକାରୀ ଜମ,ି 
ଏମସି୍ଲୁର ଜମ,ି ରାମସଦଓ ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟଠାସର 
ଜମ�ିଡୁକି ପ୍ରଶାେନ ୍କ୍ରୁ ଗ୍ାମବାେୀଙ୍କ 

ଉ୍ସ୍ତିସର ଚହି୍ନଟ କରା�ାଇଥିଲା। ୍ସର 
ଗ୍ାମବାେୀ, ଅଭଭିାବକ, ପ୍ରାଶାେନକି ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ସନଇ ଏକ ସବୈଠକ �ାଇସ୍ଲୁ ନକିଟସର ଅନୁଷ୍ତି 
ସ�ାଇଥିଲା। ଏଥିସର ତ�େଲିଦାର ଶାନ୍ ି ସ୍ୱରପୂ୍ 
ମଶି୍, ୍ ପୂର୍୍ଷ ବଭିା� ଏସ୍ ଡଓି ଫକରି ୋ�ୁ, ବଦୁି୍ୟତ୍  
ବଭିା� ଏସ୍ ଡଓି େ ି୍ କ ଦାେ, କନଷି୍ଟ�ନ୍ତ୍ରୀ ୍ଙ୍କଜ 
ଖିଲାର, ବ୍ଲକ ଅତରିକି୍ ତ�େଲିଦାର ନସରାର୍ମ 
ୋ�ୁ, ପ୍ରଧାନ ଶକି୍କ ଅକ୍ୟ ସବସ�ରାଙ୍କ 
େସମତ ବ�ୁ ଗ୍ାମବାେୀ ସ�ା�ସଦଇଥିସଲ।

ବେି୍ଲାଳୟ 
ନମିଦ୍ଧଲାଣ 
ପଲାଇଁ ଜମ ି
େହି୍ନଟ

ଦୁଇ ରେେଲାେ ଅଭ�ିକୁ୍ତ ଗେିେ
ବଇଣ୍ଲା, ୨୩ଲା୯(ସମସି) : ଆଠମଲ୍କି 
ବ୍ଲକ ଠାକୁର�ଡ଼ ଥାନା ତାଳବା�ାଳ ି
ଗ୍ାମସର ବୁଧବାର ରାତସିର ଚେଉକର ି
ସଫରାର ଥିବା ଦୁଇ ଅଭ�ିକୁ୍ଙୁ୍କ ୍ଲୁେି 
�ରିଫ କରଛି।ି ଅଭ�ିକୁ୍ ଦୁଇଜଣ ସ�ସଲ 
ରୋନଦ ପ୍ରଧାନ ଓ ବଡିଶିଙି୍ଗୀ ବାେ ୁ
ଗ୍ାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ୋ�ୁ। ସେମାସନ ୨୦୦୭ 
ମେ�ିାସର ଏକ �ସଞ୍ଜଇ ମାମଲାସର 
େମ୍କୃ୍ ଥିବାସବସଳ ସକାଟ୍ଷସର �ାଜର ନ 
ସ�ାଇ ଦୀଘ୍ଷଦନି ସ�ବ ସଫରାର ଥିସଲ।
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ତାଳଚେର ସଦର, ୨୩ା୯(ସମସି)

ଠକି୍  ୩ ବର୍ଷ ୍ସୂବ୍ଷ ତାଳସେର ଆେଥିିସେ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦ୍ରୀ। ଆଉ ତାଳସେର 
ୋର କାରଖାନାର ଭତି୍ପି୍ରସ୍ତର ସ୍ା୍ନ କର,ି 
୩୬ ମାେ ଭତିସର କାରଖାନା େମ୍ରୂ୍୍ଷ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ସ�ାଇ ୋର ଉତ୍ାଦନ ଆରମ୍ଭ ସ�ବ ସବାେ ି
କ�ଥିିସେ। ଏ�ା ଭତିସର ୩୬ ମାେ େମ୍ରୂ୍୍ଷ 
ସ�ାଇଛ;ି ମାତ୍ର ତାଳସେର ୋର କାରଖାନାରୁ 
ଉତ୍ାଦନ ତ ଦୂରର କଥା ୧୦ ପ୍ରତଶିତ କାମ 
ମଧ୍ୟ େର ି ନ ଥିବା ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି ଆ�ୁର ି ୩୬ 
ମାେ୍ସର କାରଖାନା ପ୍ରସୁ୍ତତ ସ�ବ ଏବଂ 
ଏଠାରୁ ଉତ୍ାଦନ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଆରମ୍ଭ ସ�ବ ସବାେ ି
ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି

ତାଳସେରସର ଫର୍ଟିୋଇଜର 
କସ୍୍ଷାସରେନ ଅଫ୍  ଇଣ୍ଆି(ଏଫ୍ େଆିଇ)
ର ୍ନୁଃରୁଦ୍ାର ୍ାଇଁ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ନଷି୍ପତ୍ ି
ସନଇ ର୍ଏିଫ୍ ଏଲ୍ କୁ ଦାୟତି୍ୱ ସଦଇଥିସେ। 
୪ର୍ ିରାଷ୍ଟାୟତ୍ ଉସଦୟାଗ ଯଥା ସଗଲ୍  ଇଣ୍ଆି 
େମିସିର୍ଡ, ସକାଲ୍  ଇଣ୍ଆି େମିସିର୍ଡ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 

ସକମକିାେ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍   ଫର୍ଟିୋଇଜେ୍ଷ େମିସିର୍ଡ ଏବଂ 
ଫର୍ଟିୋଇଜେ୍ଷ କସ୍୍ଷାସରେନ୍  ଅଫ୍  ଇଣ୍ଆି 
େମିସିର୍ଡ ମଳିତି ଭାସବ ଏ� ିତାଳସେର ୋର 
କାରଖାନା ୍ନୁଃରୁଦ୍ାର କାମ କରବିା ୨୦୧୮ 
ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ସର ସଖାଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦ୍ରୀ ଆେ ିଶଭୁ ସଦଇଥିସେ। ସେ� ି
େମୟସର ଏ� ିୋର କାରଖାନାକୁ ୩ ଭତିସର 

ସଶର କରବିାକୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ସଦଇଥିସେ। ୩୬ 
ମାେ ଭତିସର ଏ�ାର କାମ ସଶରସ�ାଇ 
ଏଠାରୁ ଉତ୍ାଦନ ଆରମ୍ଭ ସ�ବ ସବାେ ିକ�ବିା 
େ� ଠକି୍  ୩ ବର୍ଷ ୍ସର ଏଠାକୁ ୍ଣୁ ି ଆେ ି
ଏ�ାର ସୋକା୍୍ଷଣ କରସିବ ସବାେ ି ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ସଦଇଥିସେ। ଏ�ାଭତିସର ୩୬ ମାେର କଣ୍ଟ 
େରଯିାଇଛ।ି ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ�ଥିିବା 

କଥା ୍ରୂଣ କର ି ୍ାରସିେ ନା� ିଁ ସବାେ ି ଆଜ ି
େର୍୍ଷା ସଜାରଧରଛି।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶଭୁସଦଇ 
ଯବିା୍ସର ୍ସର ୍ରୁୁଣା କାରଖାନାକୁ 
ସ୍କ୍ା୍ସର ବକି୍ର ି କରା ଯାଇୋରଛି।ି ଆଉ ତା 
୍ରଠାରୁ ଭତ୍ଭୂିମ ି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇ ନମି୍ଷାଣ 
କାମୋେଛି।ି କରାଖାନାର େରୁକ୍ା ୍ାଇଁ 
ୱାଚ୍ ର୍ାୱାର ନମି୍ଷାଣ େରଥିିବା ସବସଳ ଅସନକ 
ସ୍ାନସର ମାର୍ ି େମତୁେ ଓ ୍ାସେର ି ନମି୍ଷାଣ 
ସଶର ସ�ାଇଥିବା ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି ଏ�ାେ� 
ପ୍ରକଳ୍ପ ତଆିର ି ନମିସତେ ୍ାଣ ି ଓ ବଜୁିଳରି 
ବୟବସ୍ା, ପ୍ରାଶାେନକି ବେିଡଂି ନମି୍ଷାଣ େରଛି।ି 
ଯା�ାକ ି କାରଖାନା ୋେବିାର ମାତ୍ର ୫ କମି୍ବା 
୧୦ ପ୍ରତଶିତ କାମ େରଛି ିସବାେ ିକୁ�ାଯାଉଛ।ି 
କାରଖାନାର ୍ନୁରୁଦ୍ାର ୍ାଇଁ ଏକ ୋଇନା 
କମ୍ାନ୍ରୀ କାମ କରୁଥିୋ। ସକାଭଡି୍  ୍ାଇଁ 
ବା�ାରୁ ସେ� ି କମ୍ାନ୍ରୀର ଅଧିକାର୍ରୀମାସନ 
ନ ଆେବିାରୁ କାମ ଧିମା ସ�ାଇଥିୋ ସବାେ ି
କମ୍ାନ୍ରୀ ୍କ୍ରୁ ପ୍ରକାଶ। ୨୦୨୪ମେ�ିାରୁ ଏ� ି
କାରଖାନାରୁ ଉତ୍ାଦନ ଆରମ୍ଭ ସ�ବ ସବାେ ି
କମ୍ାନ୍ରୀ କ�ୁଥିବା ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି

ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ରେଲାନାେ ିଁ ସାେ କାେଖାନା

ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗବି ଆେୁର ି୩୬ ମାସ

ଫୁଟ୍ ବଲ୍  ଟୁର୍୍ଯାରମଣ୍ଟ ଉଦ୍ ରାପତି

ପାଳଲହଡ଼ା,୨୩ା୯(ସମସି): ଅନୁସଗାଳ ଜଲି୍ା ୍ାଳେ�ଡ଼ା ଉ୍ଖଣ୍ 
ଶମିଳି ି୍ ାଳ ବଜରଙ୍୍ରୀ କ୍ଲବ୍  ଆନୁକୂେୟସର ୋେଥିିବା ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ 
ଫୁର୍ବେ ରୁ୍ର୍୍ଷାସମଣ୍ଟ ଉଦ୍ ଯା୍ତି ସ�ାଇଯାଇଛ।ି ଫାଇନାେ ମୟାେ 
େ�ର ଗରୁୁଜାଙ୍ ଓ ବାରସକାର୍ଆି ଦଳ ମଧ୍ୟସର ସ�ାଇଥିୋ। ଏଥିସର 
ବାରସକାର୍ଆି ଦଳ ବସିଜତା ସ�ାଇଛ।ି ଉଦ୍ ଯା୍ନ୍ରୀ େଭାସର 
ମଖୁୟଅତଥିି ଭାସବ ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍କ ରତ୍ାକର ରାଉତ ସଯାଗସଦଇ 
ଥିବାସବସଳ େମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାସବ ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍କ ବଦିୟାଧର 
ପ୍ରଧାନ ସଖଳାଳଙୁି୍ ୍ରୁସ୍କୃତ କରଥିିସେ। ୋମ୍ୟିନ ଦଳକୁ ୍ରୁସ୍ାର 
ବାବଦକୁ ୬୦୦୧ ର୍ଙ୍ା ଓ ରନେ୍ଷଅ୍ ଦଳକୁ ୪୦୦୧ ର୍ଙ୍ା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଥିୋ। ବଜରଙ୍୍ରୀ କ୍ଲବର େକୁିନ ପ୍ରଧାନ, କାଳଆି ପ୍ରଧାନ 
ପ୍ରମଖୁ ସଖଳ ୍ରେିାଳନା କରଥିିସେ।

ଯବୁକଙୁ୍ ଆକ୍ରମଣ; ୨ ଗରିଫ 
ବଇଣ୍ା, ୨୩ା୯(ସମସି) : କସିଶାରନଗର ବ୍ଲକ �ଣ୍୍ା ଥାନା 
ଅେକୃବା�ଳ ଗ୍ାମର ନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙୁ୍ ସେ� ିଗ୍ାମର ୍େଉ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍ 
୍ଅୁ ମାମେୁା ପ୍ରଧାନ ଏକ ସଠଙ୍ାସର ଆକ୍ରମଣ କରଥିିବା ଅଭସିଯାଗ 
ସ�ାଇଛ।ି ୍େୁେି ଅଭସିଯାଗକୁ ଭତି୍କିର ି ିଗରୁୁବାର ଉଭୟ ବା୍ା୍ଅୁଙୁ୍ 
ବଇଣ୍ା ୍େୁେି ଗରିଫକର ି ଆଠମଲ୍କି ସକାର୍୍ଷକୁ ୋୋଣ କରଛି।ି 
୍େୁେି କ�ଛି ିସଯ, ନନ୍ଦ ଓ ୍େଉଙ୍ ୍ରବିାର ମଧ୍ୟସର ୍ବୂ୍ଷରୁ ଜମବିାଡ଼ ି
େମେୟାକୁ ସନଇ ଗଣ୍ସଗାଳ ୋଗରି�ଥିିୋ। ଏ� ିଘର୍ଣାକୁ ସକନ୍ଦ୍ରକର ି
ତାଙୁ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭସିଯାଗ ୍ତ୍ରସର ଦଶ୍ଷାଯାଇଛ।ି

ଚେଙ୍ାନାଳ, ୨୩ା୯(ସମସି)

ସେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା କାଯ୍ଷୟାଳୟର େଦ୍ ଭାବନା େଭାଗକୃ�ସର 
ଜଲି୍ା୍ାଳ େସରାଜ ସେଠ୍ରୀଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତାସର େଳତି ବର୍ଷ ପ୍ରେଦି୍ 
ଗଜେକ୍ଷ୍ରୀ ୍ଜୂା ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ସବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇଯାଇଛ।ି 
େମ୍ପ୍ରତ ି କସରାନା େଂକ୍ରମଣ ଓ େରକାରଙ୍ ସକାଭଡି-୧୯ 
ନୟିମ ଅନୁ୍ାଳନ ଓ େତକ୍ଷତା ଅବେମ୍ବନ ୍ବୂ୍ଷକ ୍ଜୂା ବଧିି 
ମତୁାବକ ୍ାଳନ କରାଯବି ସବାେ ି ଏ� ି ସବୈଠକସର ନଷି୍ପତ୍ ି
ସ�ାଇଛ।ି ୍ଜୂା ପ୍ରତଷି୍ାନଗଡୁକିସର ମା’ଗଜେକ୍ଷ୍ରୀଙ୍ ମତୂ୍ଟି ଉର୍ତା 
୪ଫୁର୍ ମଧ୍ୟସର ର�ବି। ଅସକଟୋବର ୧୯ତାରଖିରୁ ଆରମ୍ଭ 
ସ�ବାକୁ ଥିବା ଏ� ି ୍ଜୂାସର େବ୍ଷାଧିକ ୭ଜଣ ବୟକ୍ ି ଉ୍ସ୍ତି 
ର� ି୍ ାରସିବ। େମସ୍ତ କମ୍ଷକତ୍୍ଷା ମାସ୍ ୍ରଧିାନ, ୋମାଜକି 
ଦୂରତା ୍ାଳନ େ�ତି ବସିଶାଧନ ଓ ୍ଜୂା ମଣ୍୍ ଆଗସର 
ବାରସିକଡ ନମି୍ଷାଣ ପ୍ରତ ି ଧ୍ୟାନ ସଦସବ। ୍ଜୂା ପ୍ରତଷି୍ାନସର 
ମାଇକ୍  ଦ୍ାରା ସକୌଣେ ି ପ୍ରକାର ବାଦୟ, େଙ୍୍ରୀତ ଗାନ କରାଯବି 
ନା� ିଁ କମି୍ବା ୋଂସ୍ କୃତକି କାଯ୍ଷୟକ୍ରମ ଆସୟାଜନ କରାଯବି ନା� ିଁ। 
୍ଜୂା ପ୍ରତଷି୍ାନ ଗଡୁକିସର େବ୍ଷୋଧାରଣଙ୍ ଦଶ୍ଷନକୁ ବାରଣ 
କରାଯାଇଛ।ି ଆେତୋ ଅସକଟୋବର ୨୯ତାରଖି ଦନି ମା’େକ୍ଷ୍ରୀଙ୍ର 
ମତୂ୍ଟି ବେିଜ୍ଷନ କରାଯବିାକୁ ସବୈଠକସର ସ୍ରିସ�ାଇଛ।ି ଏ� ି
ଦନି ସ୍ୌର୍ାଳକିା ୍କ୍ରୁ ନମିଟିତ ଅସ୍ାୟ୍ରୀ ଜଳାଶୟସର ମା’ଙ୍ 
ମତୂ୍ଟି ବେିଜ୍ଷନ କରାଯବି। ଏ� ି ୍ଜୂା େମୟସର ପ୍ରସତୟକ ୍ଜୂା 
ପ୍ରତଷି୍ାନସର ୍େୁେି ମତୁୟନ େ� ଟ୍ାଫିକ୍  ନୟିନ୍ତଣର ବୟବସ୍ା 
କରାଯବି। େ�ରକୁ ୍ରଷି୍ାର, ୍ରଚି୍ଛନ୍ନ, ନାଳନର୍୍ଷମା େଫା, 

ଷ୍ଟଟି୍ ୋଇଟ୍ ର ବୟବସ୍ା, ରାସ୍ତାମରାମତ,ି ବୁୋ ସଗାରୁଗାଈଙୁ୍ 
ରାସ୍ତାରୁ �ର୍ାଯବିାର ବୟବସ୍ା, ୍ଜୂା େମୟସର ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ ବଦୁିୟତ୍  
ସଯାଗାଣ କରାଯବି ସବାେ ିସବୈଠକସର ଆସୋେନା ସ�ାଇଥିୋ। 
ନରିାଡମ୍ବର ଭାସବ ମା’େକ୍ଷ୍ରୀଙ୍ର ୍ଜୂା ଅନୁଷ୍ତି ସ�ବାକୁ ଥିବାରୁ 
ଜନୋଧାରଣଙ୍ଠାରୁ ସକୌଣେ ି ପ୍ରକାର ୋନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯବି 
ନା� ିଁ ସବାେ ିସବୈଠକସର ନଷି୍ପତ୍ ିସ�ାଇଛ।ି ପ୍ରେଦି୍ ଗଜେକ୍ଷ୍ରୀ ୍ଜୂା 
ସେଙ୍ାନାଳର ଗବ୍ଷ ଓ ସଗୌରବ। େଂସ୍କୃତ ି ଓ ୍ରମ୍ରାକୁ ବଜାୟ 
ରଖି ଶାତେ ି ଶକୃଙ୍ଖଳାର େ�ତି ମା’ଙ୍ ୍ଜୂା ଅନୁଷ୍ାନ ଓ ଭୋଣ 
ନମିସତେ ଜଲି୍ା୍ାଳ େମସ୍ତଙ୍ର େ�ସଯାଗ କାମନା କରଛିତେ।ି ଏ� ି
ସବୈଠକସର ୍ଡି ିଡଆିରଡଏି ୋଫେୟ ମଣ୍ତି ପ୍ରଧାନ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ 

େଦର ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ ରବ ିନାରାୟଣ ତ୍ର ି୍ ାଠ୍ରୀ, ମଳିତି େକ୍ଷ୍ରୀ୍ଜୂା 
କମରି୍ରି େଭା୍ତ ି ବଶି୍ୱନାଥ ସବସ�ରା, େମ୍ାଦକ ୍ତିବାେ 
ୋ�ୁ, ୍ବୂ୍ଷତନ ନଗର୍ାଳ େଧୁାଂଶ ୁ ଦସଳଇ, ବାଜସିେୌକ ୍ଜୂା 
କମରି୍ରି େଭା୍ତ ିରାମେନ୍ଦ୍ର ୍ାତ୍ର, କାଞ୍ଚନ ବଜାର ୍ଜୂା କମରି୍ରି 
େଭା୍ତ ି ସଗା୍ାଳ େନ୍ଦ୍ର ୍ାତ୍ର, ନମି୍ଷାେୟ ବଜାର ୍ଜୂା କମରି୍ରି 
େଭା୍ତ ି ନବ କସିଶାର ଗରୁୁ, ଜ୍ାନୋନ୍ଦ ମଶି୍ର, ମ୍ରୀନା ବଜାର 
୍ଜୂାକମରି୍ରି େଭା୍ତ ି ରବନିାରାୟଣ ୍ଟ୍ଟନାୟକଙ୍ େସମତ 
େମସ୍ତ ୍ଜୂା ପ୍ରତଷି୍ାନର େଭା୍ତ ିଓ େମ୍ାଦକ, ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗ୍ରୀୟ 
ଅଧିକାର୍ରୀମାସନ ସଯାଗସଦଇ ଥିସେ। ସଶରସର ଅତରିକି୍ 
ଜଲି୍ା୍ାଳ ଶଶାଙ୍ ସଶଖର ଦାଶ ଧନୟବାଦ ଅ୍୍ଷଣ କରଥିିସେ।

ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଜୂା ପ୍ରସୁ୍ତ ିରବୈଠକ

ଅହକଟାବର ୧୯ରୁ ପଜୂା ଆରମ୍ଭ, ୨୯ହର ବସିଜ୍ଜନ

ମହାବୀଚରାଡ, ୨୩ା୯(ସମସି) : 
ସେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା କଙ୍ଡା�ାଡ ବ୍ଲକ 
ଅତେଗ୍ଷତ ସେବାଶ୍ରମ ଗଡୁକିସର ଆଦବିାେ୍ରୀ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙ୍ ନାମସର ମଥିୟା ବଲି୍  କର ି
ସବଶ୍  ମନୁାଫା ଉଠାଉଛତେ ି ଦାୟତି୍ୱସର 
ଥିବା ଅଧିକାର୍ରୀ। ସରାଡଙ୍ ସେବାଶ୍ରମସର 
ପ୍ରଧାନ ଶକି୍କ ବଦିୟାଳୟ ୍ରେିାଳନା 
କମରି୍ ି ଅସଗାେରସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙ୍ 
ଖାଦୟ �ଡପ୍  କରଥିିବା ସନଇ ଗ୍ାମବାେ୍ରୀ 
ବଡିଓିଙୁ୍ େଖିିତ ଅଭସିଯାଗ କରଛିତେ।ି 
ଏ�ାକୁ ସନଇ ବଭିାଗ ତରଫରୁ ଏ୍ଯ୍ଷୟତେ 
ତଦତେ କର ି ସକୌଣେ ି କାଯ୍ଷୟାନୁଷ୍ାନ 
ଗ୍�ଣ କରାଯାଇନଥିବା ସବସଳ 
୍ଣୁ ି ତାରଣି୍ରୀ୍ଶ ି େରକାର୍ରୀ ଉର୍ 
ବଦିୟାଳୟସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙ୍ ଉ୍ସ୍ତି 

ସଦଖାଇ �ରେୁିଟ୍  ସ�ାଇଥିବାର 
ଅଭସିଯାଗ ସ�ାଇଛ।ି

ଏ� ିବଦିୟାଳୟସର ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ 
ସଶ୍ରଣ୍ରୀ ୍ଯ୍ଷୟତେ ୪ଶ� ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ 
ଅଧ୍ୟୟନ କରତେ।ି ମ�ାମାର୍ରୀ କସରାନା 
ନମିସତେ ନବମ ଓ ଦଶମ ସଶ୍ରଣ୍ରୀ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ ଆେଥୁିବା ସବସଳ ଗରୁୁବାର 
ବଦିୟାଳୟସର ୧୪୫ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ 
ଉ୍ସ୍ତି ଥିସେ ସବାେ ି ପ୍ରଧାନ ଶକି୍କ 
ପ୍ରେନ୍ନ ସେଠ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରଛିତେ।ି 
ତାରଣି୍ରୀ୍ଶ ି ସେବାଶ୍ରମସର ସରାସରଇ 
ଦାୟତି୍ୱସର ଥିବା ରଞ୍ଜନ ସଦ�ୁର୍ରୀଙୁ୍ 
୍ୋରବିାରୁ, ୮୨ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙ୍ 
୍ାଇଁ ସରାସରଇ କରାଯାଇଛ ି ସବାେ ି
ସେ କ�ଥିିସେ। ଅ୍ର୍ସକ୍ ପ୍ରଧାନ 

ଶକି୍କ ଓ ସରାସରଇ ଦାୟତି୍ୱସର ଥିବା 
ଶକି୍କ ଗରୁୁବାର ୫୩ଜଣ ୍େିାଙ୍ 
ନାମସର ଅଧିକ ୍କାଯାଇଛ ି ସବାେ ି
ନସିଜ ମଧ୍ୟ ସ୍୍ରୀକାର କରଛିତେ।ି ଏ� ି
ବଦିୟାଳୟକୁ ଗତ ୨୦ତାରଖିସର 
ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ା୍ାଳ ଶଶାଙ୍ ସଶଖର 
ଦାଶ, ବଡିଓି ବୁେବୁେ ସବସ�ରାଙ୍ 
େସମତ ବ୍ଲକ ଅଧିକାର୍ରୀମାସନ 
ତଦାରଖ କରଛିତେ।ି ବଭିାଗ୍ରୀୟ 
ଅଧିକାର୍ରୀମାସନ ବଦିୟାଳୟକୁ ଯାଉ 
ନ ଥିବାରୁ ପ୍ରକକୃତ ଗରବି ଛାତ୍ରଙ୍ 
ଅଥ୍ଷ �ଡପ୍  ସ�ାଇଥିବାର ଅଭସିଯାଗ 
ସ�ାଇଛ।ି ଏ�ାର ତଦତେ କରାଗସେ 
ପ୍ରକକୃତ ତଥୟ ପ୍ରକାଶ ୍ାଇବ ସବାେ ି
ୋଧାରଣସର ଦାବ ିସ�ାଇଛ।ି

ଚେଙ୍ାନାଳ, ୨୩ା୯(ସମସି) : ସେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା େଦର 
ବ୍ଲକ ଜଆିରଏସ୍ ଙ୍ ବଦଳକୁି ସନଇ ରାଜନ୍ରୀତ ି ଆରମ୍ଭ 

ସ�ାଇଯାଇଛ।ି ସଗାର୍ଏି ସଗାଷ୍୍ରୀ ବଦଳି୍ ାଇ ଁ ସେଷ୍ା 
କରଥିିବା ସବସଳ ଅନୟ ସଗାର୍ଏି ଦଳ ତାଙ୍ର ବଦଳ ିବାତଲି୍  
୍ାଇ ଁ ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍ ଦ୍ାରସ୍ ସ�ାଇଛତେ।ି ମଧେୁା�ୁ୍ାର୍ଣା 
୍ଞ୍ଚାୟତସର କାଯ୍ଷୟରତ ଜଆିରଏସ୍ ଙ୍ ବଦଳ ି ବାତେି 

କରବିା ସନଇ ଗ୍ାମବାେ୍ରୀ ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍ ନକିର୍ସର ଦାବ ି
କରଛିତେ।ି ସେ ଜସଣ େସର୍ାର୍, କମ୍ଷଠ ସବାେ ି େସଫଇ 

ସଦବା େ�ତି ତାଙୁ୍ କଛି ି
ମଷୁ୍ସିମୟ ସୋକ ନଜିର ସ୍ାଥ୍ଷ 
ୋଧନ �ାେେ ନ କର ି୍ ାରବିା 
ସଯାଗୁ ଁବଦଳ ି୍ ାଇ ଁଜଆିରଏସ୍ ଙୁ୍ 
ବଦଳ ି କରବିାକୁ ଉଦୟମ 
େଳାଇଛତେ।ି ୍ବୂ୍ଷରୁ ୍ଞ୍ଚାୟତସର 
କାଯ୍ଷୟରତ ଭଏିଲ୍ ଡବ୍ଲ ଲୁଙୁ୍ ମଧ୍ୟ 
ବଦଳ ି କରବାସର େକ୍ମ 
ସ�ାଇଛତେ।ି ଏଭଳ ି କାଯ୍ଷୟକୁ 
ସନଇ ଦୁଇ ସଗାଷ୍୍ରୀ େ୍କ୍ବାଦ୍ରୀ 
ଏବଂ ବ ି୍ କ୍ବାଦ୍ରୀ ଭାବସର 
କାଯ୍ଷୟ କରୁଥିବାର ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି 

ଏ�ାର େତୟାେତୟ ୍ର୍ରୀକ୍ା କର ି ଜଆିରଏସ୍ ଙ୍ ବଦଳକୁି 
ସ୍ଗତି ରଖିବାକୁ ନସିବଦନ କରଛିତେ।ି ଏ େଂକ୍ରାତେସର 
ଏକ ଦାବ ି୍ ତ୍ର ଗ୍ାମର ରସମଶ ରାଜ, ୍ଙ୍ଜ ସେଠ୍ରୀ, 
ମାନେ ରଞ୍ଜନ ୋ�ୁ ପ୍ରମଖୁ ଜଲି୍ା୍ାଳଙୁ୍ ପ୍ରଦାନ କରଛିତେ।ି

ଜଆିର୍ ଏସ୍ ଙ୍କ ବଦଳ ିରନଇ ୋଜନ୍ମୀତ ି

ତାେଣି୍ମୀପଶ ିରସବାଶ୍ରମରେ ରେର୍ ରଫର୍  ଅଭରିରାଗ

ଚପାଷାକ ବଣ୍ଟନ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
କାମାକ୍ାନଗର, ୨୩ା୯(ସମସି): 
କାମାକ୍ାନଗର ବ୍ଲକ ଅତେଗ୍ଷତ 
ସୋଗର େରକାର୍ରୀ ଉର୍ ପ୍ରାଥମକି 
ବଦିୟାଳୟସର ସ୍ାରାକ ବଣ୍ଟନ 
କାଯ୍ଷୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇଯାଇଛ।ି 
ବଦିୟାଳୟର ୩୭୩ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙୁ୍ 
ସ୍ାରାକ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛ।ି ଏ� ି
କାଯ୍ଷୟକ୍ରମସର ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ ବୟାଙ୍ 
ଅଧିକାର୍ରୀ ରବ ିନାରାୟଣ ୋ�ୁ ଅତଥିି 
ଭାସବ ସଯାଗ ସଦଇଥିବା ସବସଳ 
ବଦିୟାଳୟ ୍ରେିାଳନା କମରି୍ ି
ଅଧ୍ୟକ୍ ପ୍ରତା୍ େନ୍ଦ୍ର ୋ�ୁ, ପ୍ରେନ୍ନ 
ଭୂତଆି, େଞ୍ଜେୁତା ନାୟକ, ସମା ସ୍େୁ 
ଅଭଯିାନର େଦେୟ ନାରଣ ସବସ�ରା, 
ୋରଙ୍ଧର ୋ�ୁ, ବଦିୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ 
ଶକି୍ୟତି୍ର୍ରୀ ଗ୍ରୀତାଞ୍ଜଳ ିସବସ�ରା, ଶକି୍କ 
ଅବତାର ଶତ୍ଥ୍ରୀ, ଅସଶାକ ୋ�ୁ 
ପ୍ରମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସେ।

ବଧିାୟକଙ୍କ ସ୍ଲୁ ପେଦିଶ୍ଯନ

ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଙୁ୍କ ଟ୍ାଇସାଇକଲ ରରାଗାଇବା ଦାବ ି
ଚେଙ୍ାନାଳ, ୨୩ା୯(ସମସି) : 
ସେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା କାମାକ୍ାନଗର 
ବ୍ଲକ ବାରୁଅାଁ ଗ୍ାମର ୮ ବର୍ଷର 
ଦବିୟାଙ୍ ଛାତ୍ରଙୁ୍ ୋଇକେ, ସଜାତା 
ଏବଂ ୍ାଠ୍ଢ଼ବିା ୍ାଇଁ ସମାବାଇେ 
ସଯାଗାଇସଦବାକୁ ତାଙ୍ ମାଆ 
ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍ ନକିର୍ସର ନସିବଦନ 
କରଛିତେ।ି ତୁମେୁଙି୍ା ଥାନା ବାରୁଅାଁ 
ଗ୍ାମର ଅଭମିନୁୟ ମଲ୍କିଙ୍ ୍ଅୁ 
ଶବିରାମ ମଲ୍କି ଜସଣ ଦବିୟାଙ୍ ଛାତ୍ର 
ଅସର୍। ସେ ୫୦ ଭାଗ ସୋସକାମଟି୍ ର 

ଡଜିାବେିରି୍ ି ସ�ାଇଥିବାସବସଳ 
ତାଙ୍ର ବା୍ା ଅଭମିନୁୟ ମଧ୍ୟ ୮୦ 
ଭାଗ ଦବିୟାଙ୍। ଶବିରାମ ୍ାଠ 
୍ଢ଼ୁଥିବା ସବସଳ ଯାତାୟାତ କରବିା 
ଏବଂ ସମାବାଇେ ନ ଥିବାରୁ ୍ାଠ 
୍ଢ଼ବିା େମ୍ଭବ ସ�ଉନା� ିଁ। ଏଣ ୁ
ତାର ୍ାଠ୍ଢ଼ା ନମିସତେ ଏକ �ୁଇେ 
ସେୟାର, ସଜାତା, ସମାବାଇେ 
ସଫାନ ସଯାଗାଇସଦବାକୁ ତାଙ୍ର 
ମାଆ ଅ�େୟା ମଲ୍କି େଖିିତ ଭାସବ 
ଜଲି୍ା୍ାଳଙୁ୍ ନସିବଦନ କରଛିତେ।ି

େତିାଧÒକାେ୍ମୀଙୁ୍କ କୁକୁଡ଼ା ଚଆିଁ ବଣ୍ଟନ

ମହାବୀଚରାଡ,୨୩ା୯(ସମସି): 
କଙ୍ଡ଼ା�ାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅତେଗ୍ଷତ 
କଣ୍ଟା୍ାଳ ୍ଞ୍ଚାୟତସର ନାବାଡ୍ଷ 
େ�ାୟତାସର �ତିାଧିକାର୍ରୀଙୁ୍ କୁକୁଡା 

େଆିଁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛ।ି ପ୍ରାୟ 
୬୦ଜଣ �ତିାଧିକାର୍ରୀଙୁ୍ ପ୍ରସତୟକ 
�ତିାଧିକାର୍ରୀଙୁ୍ ୫ର୍ ି ସେଖାଏଁ 
କୁକୁଡ଼ା େଅିାଁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛ।ି 

ଏ� ି ଜ୍ରୀବକିା ଓ ଉସଦୟାଗ ବକିାଶ 
କାଯ୍ଷୟକ୍ରମସର ନାବାଡ୍ଷର ଜଲି୍ା 
ମଖୁୟ ଜ୍ାସନନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ବଡିଓି 
ବୁେବୁେ ସବସ�ରା, ୟସୁକା ବୟାଙ୍ର 
୍ରେିାଳକ ଧବସଳଶ୍ୱର ସେଠ୍ରୀ, 
କଣ୍ଟା୍ାଳ େର୍ଞ୍ଚ ସୋକନାଥ 
ସେଠ୍ରୀ, ମଶିନ ଶକ୍ରି ବ ି୍ େି ି
ବଭିାବର୍ରୀ ରାଉତ, ମଶିନ ଶକ୍ରି 
ଜଲି୍ା ପ୍ରଭାର୍ରୀ ଅସଶାକ ସବସ�ରା, 
ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାର୍ରୀ ବଭୂିତ ି ଭୂରଣ ଭୂତଆି 
ପ୍ରମଖୁ ସଯାଗସଦଇ ଆଦବିାେ୍ରୀ ବ�ୁଳ 
ଅଞ୍ଚଳସର କଭିଳ ିଗରବି ସୋକମାସନ 
ସ୍ାବେମ୍ବ୍ରୀ ସ�ାଇ ୍ାରସିବ ସେ 
େମ୍କ୍ଷସର ଆସୋେନା କରଥିିସେ। 
ଦ୍ତି୍ରୀୟ ୍ଯ୍ଷୟାୟସର ଆେତୋ 
୨୪ତାରଖି ଦନି ୍ନୁଶ୍ଚ ୬୦ଜଣ 
�ତିାଧିକାର୍ରୀଙୁ୍ କୁକୁଡା େଆିଁ ବଣ୍ଟନ 
କରାଯବି ସବାେ ି ମଶିନଶକ୍ ି ୍କ୍ରୁ 
ପ୍ରକାଶ ୍ାଇଛ।ି

ଥମନୁ ିନାଲ୍ ରକା ଆଲୁମନିୟିମ ମଜୁଦୁେ ସଂଘ ବବିାଦ
ନାଲ୍ ଚକା ନଗର, ୨୩ା୯(ସମସି) : ନାଲ୍ ସକା ସମେେର୍ର 
୍୍ଲାଣ୍ଟର ଶ୍ରମକି େଂଗଠନ ଆେୁମନିୟିମ ମଜଦୁର େଂଘ 
ଦୁଇ ସଗାଷ୍୍ରୀର କ୍ମତା ବବିାଦ ଥମବିାର ନା ସନଉନ।ି 
େଂଗଠନର ଶ୍ରମକି ସନତା ଅବା ମଖୁିଆ ସ�ବାକୁ ନଜି 
େଂଗଠନ ମଧ୍ୟସର େସେଇ। କଏି ସ�ବ ଶ୍ରମକି େଂଗଠନର 
ସନତା। ନାଲ୍ ସକା ସମେେର୍ର ୍୍ଲାଣ୍ଟର ଶ୍ରମକି ୟନୁୟିନ୍ ସର 
ଏଭଳ ିକ୍ମତା ବବିାଦ ସଦଖାସଦଇଛ।ି

ନାେସକା ଦ୍ାରା ସ୍୍ରୀକକୃତ ପ୍ରାପ୍ତ 
ଆେୁମନିୟିମ ମଜଦୁର େଂଘର ଅଫିେ 
କାଯ୍ଷୟକତ୍୍ଷାଙ୍ ଗତ ସଦେବର୍ଷ ସ�ବ ମଆିଦ 
୍ରୂେିାଣ।ି େଂଗଠନର ନୂତନ କାଯ୍ଷୟକତ୍୍ଷା 
ଇତମିଧ୍ୟସର େୟନ ସ�ାଇ୍ାରନିା� ିଁ। 
େଂଗଠନର େଭା୍ତ ି େବୁାର େନ୍ଦ୍ର ୋ�ୁ, 
ୋଧାରଣ େମ୍ାଦକ ରସମଶେନ୍ଦ୍ର ସବସ�ରା 
ଓ ତାଙ୍ େମଥ ଟିତ ଅନୟାନୟ ଅଫିେ ବୟିରର 
କାଯ୍ଷୟ ତୁୋଇ ଆେଛୁତେ।ି ସତସବ ଉକ୍ କମରି୍ରି 
କାଯ୍ଷୟକତ୍୍ଷାଙ୍ କାଯ୍ଷୟସଶୈଳ୍ରୀସର କଛି ି େଦେୟ ଅେସତୋର 
ପ୍ରକାଶକର ିଭନି୍ନ ଏକ ସଗାଷ୍୍ରୀକର ିନୂତନ କାଯ୍ଷୟକତ୍୍ଷା କମରି୍ ି
ଗଠନ କରଛିତେ।ି ସକନ୍ଦ୍ର୍ରୀୟ ଶ୍ରମକି େଂଗଠନ ଭାରତ୍ରୀୟ 
ମଜଦୁର େଂଘ େ� ବନ୍ତିସର ଥିବା ଏ� ି ‘ଆେୁମନିୟିମ 
ମଜଦୁର େଂଘ’ର ନୂତନ କାଯ୍ଷୟକତ୍୍ଷା କମରି୍କୁି ରାଜୟ 
ତଥା ଜାତ୍ରୀୟସ୍ତର୍ରୀର ପ୍ରମଖୁ ସନତକୃ ମଣ୍ଳ୍ରୀ େଳତି ମାେସର 
ମାସନାନ୍ରୀତ କରଥିିବା ଜଣାଯାଏ। େଂଗଠନର ୋଧାରଣ 
ସବୈଠକସର ନୂତନ କମ୍ଷକତ୍୍ଷା େୟନ ପ୍ରକ୍ରୟିା କରା ନ ଯାଇ 
କଛି ି େଦେୟ ରାଜୟ ଅବା ଜାତ୍ରୀୟସ୍ତର୍ରୀୟ ସନତକୃ ମଣ୍ଳ୍ରୀକୁ 
�ାତବାରେି ିକର ିନୂତନ କାଯ୍ଷୟକତ୍ଷା କମରି୍ ିଗଠନ କରଥିିବା 

ୋଧାରଣ େମ୍ାଦକ ରସମଶେନ୍ଦ୍ର ସବସ�ରା ପ୍ରତବିାଦ 
କରଛିତେ।ି େଂଗଠନର କାଯ୍ଷୟକତ୍୍ଷା କମରି୍ ି ଏବଂ ନୂତନ 
ଭାସବ ଗଠତି କମରି୍ ିମଧ୍ୟସର ବାକ ବତିଣ୍ା ୍ସର ମାମୋ 
ଥାନାସର ୍�ଞ୍ଚଥିିୋ। େଂଗଠନ କାଯ୍ଷୟାଳୟ ୍ରେିରକୁ 
୪ ଦନି ୍ାଇଁ ସକ� ି ନ ଯବିାକୁ ୍େୁେି ବାରଣ କରଥିିୋ। 
୍ସର ଆସୋେନା ମାଧ୍ୟମସର ବବିାଦର େମାଧାନ ୍ାଇଁ 

ଉଭୟ ସଗାଷ୍୍ରୀକୁ ୍େୁେି ଡାକଥିିୋ। ସତସବ ନୂତନ ସଗାଷ୍୍ରୀ 
ଏ� ି ଆସୋେନାସର ଉ୍ସ୍ତି ି ର�ସିେ ନା� ିଁ। େଂଗଠନର 
୍ରୁାତନ କାଯ୍ଷୟକତ୍୍ଷାଙୁ୍ ଅଫିେ େଳାଇବାକୁ ଅନୁମତ ି
ମଳିବିା ୍ସର ନୂତନ ସଗାଷ୍୍ରୀ େଂଗଠନ କାଯ୍ଷୟାଳୟସର 
ଏ�ାକୁ ବସିରାଧ କରଥିିସେ। ଆଇନ ଶକୃଙ୍ଖଳା ଉ୍ଜୁବିା 
ଆଶଙ୍ାସର ନାଲ୍ ସକା ନଗରସ୍ ଆେୁମନିୟିମ ମଜଦୁର 
େଂଘ କାଯ୍ଷୟାଳୟ ୍ରେିରସର ନାଲ୍ ସକା ଠକିା େରୁକ୍ା 
କମ୍ଷ୍ରୀ ଏବଂ ୍େୁେି ମତୁୟନ କରାଯାଇଛ।ି ୍ରବତ୍୍ଷ୍ରୀ ନଷି୍ପତ୍ ି
୍ାଇଁ ଏ େମ୍କ୍ଷସର ଶ୍ରମ ବଭିାଗ, ନାେସକା କତ୍କୃ ୍ଷ୍କ୍ ଏବଂ 
ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାେନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି

ବୃଦ୍ଧଙ୍ ଝୁଲନ୍ା ମତୃଚଦହ ଉଦ୍ଧାର

ପରଜଙ୍ଗ, ୨୩ା୯(ସମସି) : ୍ ରଜଙ୍ 
ନବି୍ଷାେନ ମଣ୍ଳ୍ରୀ ଅତେଗ୍ଷତ ବଭିନି୍ନ ଉର୍ 
ବଦିୟାଳୟର ଅତୟାଧନୁକି କ୍ଲାେରୁମ 
ଓ ଅନୟାନୟ କାଯ୍ଷୟର ତଦାରଖ 
କରଛିତେ ିବଧିାୟକ ଡା.ନକୃ େଂି� େରଣ 
ୋ�ୁ। ସେ ମସ�ଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର େବୁା�ୁେଂି� 
ଉର୍ବଦିୟାଳୟ, କଙ୍ଡାସୋଡା 
େରକାର୍ରୀ ଉର୍ ବଦିୟାଳୟର 

‘୫-ର୍’ିମୋର୍୍ଷ କ୍ଲାେରୁମ୍  ୍ରଦିଶ୍ଷନ 
କରଥିିସେ। ଡା. ୋ�ୁଙ୍ େ�ତି 
ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ ଅକ୍ୟ ସବସ�ରା, 
େର୍ଞ୍ଚ ପ୍ରୟିଜତି୍  ୋମେ, ଯବୁ 
ବସିଜଡ ି େଭା୍ତ ି େବୁ୍ରତ ଦାେ, 
କଙ୍ଡ଼ାସୋଡ଼ା େର୍ଞ୍ଚ ୍ବତି୍ର ୋ�ୁ, 
ସୋେଆିେ ମଡିଆିର ତରଣ୍ରୀସେନ 
ପ୍ରମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସେ।

କାମାକ୍ାନଗର/କଙ୍ଡାହାଡ, ୨୩ା୯(ସମସି) : କଙ୍ଡ଼ା�ାଡ଼ ଥାନା 
ତଣ୍ମିଣୁ୍ା ଛକ ନକିର୍ସର ଜସଣ ବକୃଦ୍ଙ୍ ଝୁେତୋ ମକୃତସଦ� ଉଦ୍ାର 
କରାଯାଇଛ।ି ସେଙ୍ାନାଳ େଦର ଥାନା ଅତେଗ୍ଷତ ଇନ୍ଦ ି୍ ରୁ ଗ୍ାମର 
ୋରଙ୍ଧର ୍କୃଷ୍(ି୬୫)ଘରୁ ଘାେ କାର୍ବିା ୍ାଇଁ କ� ି ଆେଥିିବା 
୍ରବିାର ସୋକ କ�ଛିତେ।ି ତାଙ୍ ମକୃତୁୟର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ ଅଛ।ି ୍େୁେି 
ମକୃତସଦ� ଜବତକର ିତଦତେ ଜାରରିଖିଛ।ି
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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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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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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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