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ଓଟଟି ିପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 
େଲିଜି୍ ରେବ ‘ସନକ୍ ’

ପଷୃ୍ଲା

ଖବରସଂକ୍ ଷିପ୍ତ

ଶଙ୍ଖସାଇଁଙ୍କର ବକିାଶ ଧାରାରର
ବଲାଙ୍ରିବାସୀ ଖସୁ,ି

ବରିରାଧକୁ ଭୁଲ ିବରିରାଧୀ ବାଲାଏ
ପ୍ରଶଂସା ରେରଲ ବରଷ।ି
ନରସଂିହ-ସାଲୁଜା ମଶି ି

କହରିଲ ଧନ୍ୟ ରହ ଧନ୍ୟ ରହ ନବୀନ,
ଧନ୍ୟ ତୁରମ େୂରେଶ୍ୀ...॥

 ଭୁବନେଶ୍ବର, ୨୩ା୯ (ସମସି): 
ଜଳବବିାେକୁ ରନଇ ଓଡଶିା-ଛତଶିଗଡ 
ମହୁାଁମହୁ ିଁ ରହାଇ ଅଛନ୍।ି ଏ ସଂକ୍ାନ୍ରର 
ଟ୍ବୁି୍ୟନାଲରର ତାରଖି ପରର ତାରଖି ଗଡୁଛ।ି 
ମହାନେୀକୁ ଏଯାଏ ନ୍ୟାୟ ମଳିପିାରନିାହ ିଁ। 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅତ ି ସରମବେେନଶୀଳ 
ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ରର ନଜି ଆଭମିଖୁ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ 
କରପିାରନିାହାନ୍।ି  ଅନ୍ୟପଟରର ମହାନେୀ 
ସଂପକ୍ରର ସଂସେରର ରଖାଦ୍ ଭାରତର 
ମହାମହମି ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ରାମନାଥ ରକାବନି୍ଦ 
ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରଖିରର ପ୍ରକାଶ କରଥିିବା 
ଉଦ୍ ରବଗ ବ ି ରକନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଗରୁୁତ୍ବହୀନ 
ରହାଇପଡଛି।ି େୁଇବଷ ୍ ତରଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି
ଭନି୍ନ କାରଣରୁ ମହାନେୀକୁ ସଂସେ ସାମା୍କୁ 
ଆଣଥିିରଲ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ରସରବ କହଥିିରଲ, 

ନେୀଗଡୁକି ପ୍ରେୂଷଣମକୁ୍ତ କରବିା ଲାଗ ିରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର କାମ କରରିବ। । ‘ନମାମ ି ଗରଙ୍’ 
ରଯାଜନାରର ଗଙ୍ା ନେୀକୁ ଆବଜ୍ନାମକୁ୍ତ 
କରବିା ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାମ 
କରୁଛନ୍।ି ରସହପିର ି ମହାନେୀ ସରମତ 

କାରବରୀ, ରପରୟିାର, ନମ୍ୋ 
ଓ ରଗାୋବରୀ ଆେ ିନେୀଗଡୁକୁି 
ପ୍ରେୂଷଣମକୁ୍ତ କରବିାକୁ ସରକାର 
ଉେ୍ୟମ କରରିବ।

ଇତମିଧ୍ୟରର େୁଇବଷ୍ 
ବତିଗିଲାଣ;ି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ମହାନେୀକୁ ପ୍ରେୂଷଣମକୁ୍ତ 
କରବିା ଲାଗ ି ରକୌଣସ ି ବଡ 
ରଯାଜନା ହାତକୁ ରନଇନାହାନ୍।ି 
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଳସଂପେ 

ବଭିାଗର ଜରଣ ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆଜ ି
କହଛିନ୍,ି ମହାନେୀକୁ ପ୍ରେୂଷଣମକୁ୍ତ କରବିା 
ଲାଗ ିସଂପ୍ରତ ିରକୌଣସ ିରଯାଜନା କାଯ୍୍ୟକାରୀ 
ରହଉନାହ ିଁ। ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନା କଛି ିପ୍ରସ୍ାବ 
ରେଇଛନ୍,ି ନା ଏ ସଂକ୍ାନ୍ରର 

‘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

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୩।୯ (ସମସି): ଆସନ୍ା ୨୬ ତାରଖିଠାରୁ 
ପଣୁ ିଥରର ରାଜ୍ୟରର ବଷ୍ାର ପରମିାଣ ବୃଦ୍ ିପାଇବ। ଲଘଚୁାପ 
ପ୍ରଭାବରର ଏହ ିବଷ୍ା ରହବା ସହତି ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର 
୨୬-୨୮ ତାରଖି ପଯ୍୍ୟନ୍ ବଷ୍ା ରହବ। ବରିଶଷ କର ି େକ୍ଣି, 
ଉପକୂଳ ଓଡଶିାରର ଅଧିକ ବଷ୍ା ରହବ। କଛି ି ସ୍ାନରର 
ଅତ ି ପ୍ରବଳ ବଷ୍ାର ସମ୍ାବନ ରହଛି।ି ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ୍ରରୁ 
ମଳିଥିିବା ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ୨୬ରର ପରୁୀ, ଗଞ୍ାମ, ଗଜପତ,ି 

ମଲାକାନଗରି ିଓ ରକାରାପଟୁ ଜଲି୍ାରର ପ୍ରବଳରୁ ଅତପି୍ରବଳ ବଷ୍ା 
ରହବାର ସମ୍ାବନା ରହଛି।ି ଏହାସହତି ବାରଲଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, 
ଜଗତସଂିହପରୁ, ରକନ୍ଦ୍ରାପଡା, ରଖାଦ୍୍ା, ନୟାଗଡ, ରାୟଗଡା, 
କନ୍ଧମାଳ, କଟକ ଓ ନବରଙ୍ପରୁରର ମଧ୍ୟ ବଷ୍ାର ପ୍ରରକାପ 
ଅଧିକ ରହବି। ଏହାକୁ େୃଷ୍ଟରିର ରଖି ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ରୁ 
ଏହ ି ସମସ୍ ଜଲି୍ା ପାଇଁ ରୟରଲା ଆଲଟ୍ ଜାର ି କରାଯାଇଛ।ି  
ପାଣପାିଗ ବରିଶଷଜ୍ଞ ପ୍ରରେସର ସରୁରନ୍ଦ୍ରନାଥ 

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୩ା୯ (ସମସି): ପଣୁଥିରର 
ଭୁବରନଶ୍ୱରରର ଏକାଠ ି ରହବ ବଶି୍ୱ। ସାରା 
ପଥୃିବୀର ୧୬ଟ ି ରେଶର କ୍ୀଡାବତି୍  ଓଡଶିାର 
ରାଜଧାନୀରର ରେଖାଇରବ ନଜିର ହକ ିଉତ୍କଷ।୍ 
ପଣୁ ି ଥରର ଓଡଶିାବାସୀ ହକରି ଆକଷ୍ଣରର 
ମତୁଆଲା ରହରବ। ଗାଁରୁ ରାଜଧାନୀ ଯାଏଁ 
ହକରିପ୍ରମୀଙ୍କ ସମାଗମ କଳଙି୍ ଷ୍ଟାଡୟିମ 
ମହୁାଁ ରହବ। ହକ ି ରଙ୍ରର ରରଙ୍ଇ ରହବ 
ରାଜଧାନୀ। ଅତୀତରର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରର ହକ ି
ବଶି୍ୱ କପ୍  ଆରୟାଜନ କର ି ସେଳତା ହାସଲ 

କରଥିିବା ଓଡଶିା ମଧ୍ୟ ଖବୁ୍  କମ୍  ସମୟ ମଧ୍ୟରର 
କନଷି୍ଠ ହକ ି ବଶି୍ୱକପ୍  ଆରୟାଜନ ଲାଗ ି ସମ୍ମତ ି
ରେଇଛ।ି ଏପର ି ଏକ ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟ ଆରୟାଜନ 
ଲାଗ ି ବଷ୍ବଷ୍ ସମୟ ଲାଗ ି ଯାଉଥିବାରବରଳ 

ଓଡଶିା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରର କନଷି୍ଠ ହକ ିବଶି୍ୱକମ୍  
ଆରୟାଜନ ଲାଗ ି ସାହସ ବାନ୍ଧଛି।ି ଆସନ୍ା 
ନରଭମବେର ୨୪ ତାରଖିରୁ ଡରିସମବେର ୫ ତାରଖି 
ଯାଏଁ ଭୁବରନଶ୍ୱରର କଳଙି୍ ଷ୍ଟାଡୟିମରର 
ଜୁନୟିର ପରୁୁଷ ହକ ି ବଶି୍ୱକପ୍  ଆରୟାଜତି 
ରହବ ରବାଲ ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 
ଗରୁୁବାର ରଘାଷଣା କରଛିନ୍।ି ରଲାକରସବା 
ଭବନରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ କାଯ୍୍ୟକ୍ମରର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ହକ ି ବଶି୍ୱକପ୍ ର ରଲାରଗା ଓ ଟ୍େି ଉରନମାଚନ 
କରଛିନ୍।ି ଏହ ିବଶି୍ୱକପ୍ 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): 
ଖରର୍ାତା ସବୁର୍୍ରରଖା ନେୀର 
ଉପରମଣୁ୍ଡ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରର ଘରୂ୍୍ଣିବଳୟ 
ପ୍ରଭାବରର ଲଗାଣ ବଷ୍ା ଲାଗ ି
ରହଥିିବାରୁ ପଣୁ ି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା 
ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ରର 
ଗତକାଲ ିସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସମୟରର 
ସବୁର୍୍ରରଖା ଅବବାହକିାରର 
ଥିବା ଗାଲୁଡହି ିବ୍ୟାରରଜ ୧୮୦୦ 
କୁ୍ୟରମକ ପାଣ ିନେୀକୁ ନଷି୍ାସତି 
କରଛି।ି ଏହ ି ପାଣ ି ଆଜ ି ରାତ ି
ସଦୁ୍ା ରାଜଘାଟ ନକିଟରର ପହଞ୍ଚବି ରବାଲ ି
ରାଜଘାଟସ୍ତି ରକନ୍ଦ୍ର ଜଳ କମଶିନଙ୍କ 
କାଯ୍୍ୟାଳୟ ସଚୂନା ରେଇଛ।ି

 ରସହପିର ିନେୀର ଉପରମଣୁ୍ଡ ଜାମଶଳୁା 
ଘାଟ, ଜାମରସେପରୁ, ରେକଘାଟ, 
ଘାଟଶୀଳା ଆେ ିସ୍ାନରର ଲଗାଣ ବଷ୍ା ଲାଗ ି

ରହଥିିବାରୁ ରସସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ବଷ୍ା ପାଣ ି
ମଧ୍ୟ ତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ ି ଆସଛୁ।ି ଯଦ୍ାରା 
ସବୁର୍୍ରରଖାରର ଆଉ ଏକ ବଡ 

 େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୩ା୯ (ଏନଜେ୍)ି: ରପଗାସସ୍   
ମାମଲାର ତେନ୍ ପାଇଁ ଏକ ବରିଶଷଜ୍ଞ କମଟି ିଗଠନ 
କରାଯବିା ସହତି ଏ ସମ୍ପକ୍ରର ଆସନ୍ା ସପ୍ାହରର 
ନରିଦ୍୍ଶନାମା ଜାର ି କରାଯବି ରବାଲ ି ଗରୁୁବାର 
ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ କହଛିନ୍।ି ଏହ ି ମାମଲାର ନରିରପକ୍ 
ତେନ୍ କରବିା ଲାଗ ି ପବୂ୍ରୁ ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ରର 

ବହୁ ଆରବେନ 
ରହାଇସାରଛି।ି ଏହାକୁ 
ରନଇ ଏକ ବରିଶଷଜ୍ଞ 
କମଟି ି ଗଠନ ସମ୍ପକ୍ରର 
ରକାଟ ୍ ପବୂ୍ରୁ  ନରିଦ୍୍ଶ 
ରେବାକୁ ରହଥିÒରଲ ରହଁ 

ଆସନ୍ା  ସପ୍ାହରର  ଏ ରନଇ ସବରିଶଷ  ନରିଦ୍୍ଶନାମା 
ଜାର ିକରାଯବି ରବାଲ ିପ୍ରଧାନବଚିାରପତ ିଜଷ୍ଟସି ଏନ 
ଭ ି ରମଣଙ୍କ ରନତୃତ୍ବରର ଗଠତି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହଛିନ୍।ି  
ଏହ ି କମଟି ି ସମ୍ପକ୍ରର ଚଳତି ସପ୍ାହରର ନରିଦ୍୍ଶ 
ଜାର ିକରବିାକୁ ରକାଟ ୍ଚାହୁଁଥÒରଲ ରହଁ ବଚିାରପତଙି୍କ 
େ୍ବାରା ମରନାନୀତ ରହାଇଥÒବା କଛି ି ବରିଶଷଜ୍ଞ 
ବ୍ୟକ୍ତଗିତ କାରଣ େଶ୍ାଇ ଏହ ି କମଟିରିର ସାମଲି 
ରହବାକୁ ଅକ୍ମତା ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୩ା୯ (ସମସି): ବଗିତ େଶନ୍ଧ ି
ମଧ୍ୟରର ରାଜ୍ୟରର କ୍ୀଡାର ବକିାଶ ବରିଶଷକର ି
ଅନ୍ଜ୍ାତୀୟ େୃଶ୍ୟପଟରର ରାଜଧାନୀ ଭୁବରନଶ୍ୱର 
ନଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ ସ୍ାନ ସଷୃ୍ଟ ି କରପିାରଛି।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଳଷି୍ଠ ରନତୃତ୍ୱ ଏବଂ 
େୃରେୃଷ୍ଟ ିସମ୍ପନ୍ନ ନୀତ ିଏଥିରର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମକିା ଗ୍ରହଣ 
କରଥିିବା ରନଇ ସଭଏିଁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍।ି ରାଜ୍ୟରର 

କ୍ୀଡା ଭତି୍ଭୂିମରି ବକିାଶ ସାଙ୍କୁ ଆନ୍ଜ୍ାତକି 
ପ୍ରତରିଯାଗତିା ଆରୟାଜନ ଭଳ ି ପେରକ୍ପ କ୍ୀଡା 
ରକ୍ତ୍ରରର ଓଡଶିା ପାଇଁ ରଗୌରବ ଆଣ ିରେଇଛ।ି 

୨୦୧୪ ମସହିାରର ହକ ି ଇଣ୍ଡଆି ଲଗିରର 
ଘରରାଇ କଳଙି୍ ଲାନ୍ସସ ୍ େଳର ୫ଟ ି ମ୍ୟାଚ 
ସେଳତାର ସହ ଆରୟାଜନ ପରର ଭୁବରନଶ୍ୱରକୁ 
ହକ ିଚମ୍ପଆିନ୍ସ ଟ୍େି ଆରୟାଜନର 

ସଫଳ ଆଠୟାଜନେ େକିଣା ଭୁବଠନଶ୍ୱେ

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

ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ତ ତୁରୁଡହି ିଆେବିାସୀ ଗ୍ରାମରର 
ଘଟଛି ି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବଜ୍ରପାତରର 
ବାପା ଓ ଝଅିଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟଛି।ି ସଚୂନାନୁଯାୟୀ 
ତୁରୁଡହି ି ଆେବିାସୀ ଗ୍ରାମର  ରାମନାଥ ଗଣ୍ଡ(୪୨), 
ସ୍ତୀ ରାମବାଇ ଗଣ୍ଡ(୩୮) ଏବଂ ଝଅି େୁଲରକା 
ଗଣ୍ଡ(୧୮) ଗତକାଲ ି ତାଙ୍କ ଧାନ ବଲିରର ଘାସ 
ବାଛବିାକୁ ଯାଇଥିରଲ। ଘାସ ବାଛୁ ବାଛୁ ଅପରାହ୍ନ 
୪ ଘଣ୍ଟକିା ସମୟରର ବଜ୍ରପାତ ରହାଇଥିଲା। ଯାହା 
େଳରର ଉକ୍ତ ତନିଜିଣ ରସହ ି ବଲିରର ଛଟପଟ 
ରହାଇ ପଡଯିାଇଥିରଲ। ଏହାକୁ ରେଖି 

 ସମ୍ବେପରୁ, ୨୩ା୯ (ସମସି): ସମବେଲପରୁ 
ଜଲି୍ା ବୁଲ୍ା ସ୍ତି ବୀର ସରୁରନ୍ଦ୍ର ସାଏ 
ରବୈଷୟକି ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ (ଭସିଟୁ୍ )ରର ପଣୁ ି
Ñଗଂି ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଛ।ି ପୀଡତି ଛାତ୍ର 
ଆଣ୍ଟ ି Ñଗଂି ରସଲ୍ େରର ଏ ସମ୍ପକର୍ର 
ଜଣାଇଛନ୍।ି ଅଭରିଯାଗ ପରର ଆହତ ଛାତ୍ର 
ଓ Ñଗଂି କରଥିିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଭଭିାବକଙୁ୍କ 
ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ କତୃ୍ପ୍କ୍ ଡକାଇ ଆରଲାଚନା 

କରଛିନ୍।ି ରତରବ ଏ ସମ୍ପକ୍ରର Ñଗଂିର 
ଶକିାର ରହାଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରବିାର ମହୁଁ 
ରଖାଲ ିନାହାନ୍।ି ଆରପାଷ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟରର 
ମାମଲାକୁ ସମାଧାନ କରବିାକୁ ରସମାରନ 
ଚାହୁଁଥିବା କହଛିନ୍।ି

 ମଳିଥିିବା ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ, 
ରାଉରରକଲାର ଏହ ି ତୃତୀୟ ବଷ୍ର ଛାତ୍ର 
ଜଣକ ପଲୁସ୍ ଛାତ୍ରାବାସରର ରହନ୍।ି 

ତାଙ୍କର ଜରଣ ଯବୁତୀଙ୍କ ସହ ବନୁ୍ଧତା ଥିଲା। 
କଛି ି ଚତୁଥ ୍ ବଷ୍ର ଛାତ୍ର ଏସମ୍ପକ୍ରର ତାଙୁ୍କ 
ପଚାରଥିିରଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରମାବାଇଲ୍  
ରୋନ୍  ମାଗଥିିରଲ। ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ବଷ୍ ଛାତ୍ର 

ଜଣକ ରମାବାଇଲ୍  ରୋନ୍  ରେବାକୁ ମନା 
କରବିାରୁଏମାରନ ଛାତ୍ରାବାସକୁ ପ୍ରରବଶ କର ି
ତାଙୁ୍କ ମାଡ ମାରଥିିରଲ। େଳରର ଛାତ୍ରଙ୍କ ପଠି,ି 
ହାତ ଓ ଗାଲରର ଗଭୀର

 ଜୟପରୁ, ୨୩।୯ (ସମସି): 
ରକାରାପଟୁ ଜଲି୍ା ଜୟପରୁସ୍ତି ସ୍ବତନ୍ତ 
ରପାର୍ା ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା ଜଜ୍ ରକାଟ୍ରର 
ଜରଣ ନାବାଳକିାଙୁ୍କ ଅପହରଣ ଏବଂ 
ଶାରୀରକି ନଯି୍ାତନା ମାମଲାରର 
୩ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଗରୁବାର ସଶ୍ରମ 
କାରାେଣ୍ଡରର େଣ୍ଡତି କରାଯାଇଛ।ି 
ସ୍ବତନ୍ତ ରପାର୍ା ରକାଟ୍ ଅତରିକି୍ତ ି ଜଲି୍ା 
ଜଜ୍  ପ୍ରେୀପ କୁମାର ସାସ୍ ମଲ ଏହ ି
ମାମଲାର ବଚିାରଣାରର ରକାଟପାଡ 
ଥାନା ରବଣ୍ଟାଗଡୁାର ରସାନୁ ମାଝ ି(୨୬), 
ରପଣ୍ଟାଗଡୁାର ଯଧୁିଷ୍ଠ ି ପଜୂାରୀ (୨୮) 

ଏବଂ ରମଣ୍ଟାଗଡୁାର ସନପତ ିଭତ୍ରା(୨୫)
ଙୁ୍କ ରୋଷୀ ସାବସ୍୍ୟ କରଛିନ୍।ି  ତାଙ୍କ 
ରାୟରର ଅଭଯିକୁ୍ତ ୩ ଜଣଙୁ୍କ ନାବାଳକିା 
ଉତ୍ୀଡନ ମାମଲାରର ୨୦ବଷ୍ ସଶ୍ରମ 
କାରାେଣ୍ଡ ଏବଂ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା 
ଜରମିାନା ନରିଦ୍୍ଶ ରେଇଛନ୍।ି ଜରମିାନା 
ଟଙ୍କା ଅନାରେୟସ୍ରଳ ପଣୁ ି ଅଧିକ ଏକ 
ବଷ୍ କାରାେଣ୍ଡରର େଣ୍ଡତି
 ରହରବ। ରସହପିର ି ଅପହରଣ 
ମାମଲାରର ୫ବଷ୍ ସଶ୍ରମ କାରାେଣ୍ଡ 
ଏବଂ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରମିାନାରେଶ 
ରହାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ଜରମିାନା 

 ବୋଙ୍ରି, ୨୩ା୯ (ସମସି): ବଲାଙ୍ରି 
ଜଲି୍ା ରଲାଇସଂିହା େରରଷ୍ଟ ରରଞ୍ରର 
େୀଘ୍ େନି ରହଲା ଚାଲଥିିବା ଅରାଜକତା ଓ 
େୁନ୍ୀତ ି ବରିରାଧରର ବନ ବଭିାଗ ରନଇଛ ି

ବଡ କାଯ୍୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ରଲାଇସଂିହା େରରଷ୍ଟର 
ଓ ରରଞ୍ରଙୁ୍କ ନଲିମବେନ କରାଯାଇଛ।ି 

ରଲାଇସଂିହା ଓ ସାରଲଭଟା ରସ୍ନ 
ୋୟତି୍ୱରର ଥିବା େରରଷ୍ଟର 
ମଧସୁେୂନ ଗଡୁଆଙୁ୍କ ଡଏିେଓଙ୍କ 
ସପୁାରସିକ୍ରମ ଆରସସିଏିେ ଏହ ି

ଆରେଶ ରେଇଛନ୍।ି ରସହପିର ି ସରକାରୀ 
କାଯ୍୍ୟରର ଅବରହଳା କରଥିିବା ଅଭରିଯାଗରର 
ରଲାଇସଂିହା ରରଞ୍ର ରାଜକରିଶାର ନାଏକଙୁ୍କ 
ମଧ୍ୟ ନଲିମବେତି କରାଯାଇଛ।ି 

ନପଗାସସ୍  ମାମୋର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 
ଗଠେ ନେବ ବନିଶଷଜ୍ଞ କମଟି ି

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୩।୯ (ସମସି): ବଲାଙ୍ରିରର 
ପ୍ରତଷି୍ଠା ରହବ ବଜି୍ଞାନ ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ଲାରନଟାରୟିମ୍ । ୩୦ 
ମାସ ମଧ୍ୟରର ଏହାର ନମ୍ିାଣ କାଯ୍୍ୟ ରଶଷ ରହବ 
ରବାଲ ି ବଜି୍ଞାନ ଓ କାରଗିରୀ, ସାଧାରଣ ଗରେ୍ୟାଗ, 
ସାମାଜକି ସରୁକ୍ା ଓ ଭନି୍ନକ୍ମ ସଶକ୍ତକିରଣ ମନ୍ତୀ 

ଅରଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା 
ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି 
ବଲାଙ୍ରି ରପୌରାଞ୍ଚଳ 
ଅନ୍ଗ୍ତ ତାଲପାଲ ି

ରମୌଜାର ସଯୂ୍୍ୟନଗର ଠାରର ଏହ ି ବଜି୍ଞାନ ରକନ୍ଦ୍ର ଓ 
ପ୍ଲାରନଟାରୟିମ୍  କାଯ୍୍ୟ କରବି। ପ୍ରାୟ େଶ ଏକରରୁ 
ଊଦ୍୍ବ୍ ପରମିତି ଅଞ୍ଚଳରର ନମି୍ଣିତ ରହବାକୁ ଥିବା ଏହ ି
ବଜି୍ଞାନ ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ଲାରନଟାରୟିମ୍  ନମିରନ୍ ୨୧.୫ 
ରକାଟ ିଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛ।ି 

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଜି୍ଞାନ ଓ କାରଗିରୀ ବଭିାଗ 
ପକ୍ରୁ ରହବାକୁ ଥିବା ଏହ ି ରକନ୍ଦ୍ର ପରସିରରର ଏକ 
ପାକ୍ରର ବଜି୍ଞାନ ସମବେଳତି ବଭିନି୍ନ ନମନୁା ଓ ପ୍ରେଶ୍ନ 
ସାମଗ୍ରୀ ରହବି। ପଲିାମାନଙ୍କ ନମିରନ୍ ବଜି୍ଞାନ 
ରକୌତୁକ ପ୍ରସଙ୍ ସରମତ ପୋଥ୍ ବଜି୍ଞାନ, ରସାୟନ 
ବଜି୍ଞାନ, ଗଣତି ଓ ପ୍ରାଣୀବଜି୍ଞାନ ବଷିୟ 

ବୋଙ୍ରିନର ନେବ ବଜି୍ଞାେ 
ନକନ୍ଦ୍ର ଓ ପା୍ନେଟାରୟିମ୍ 

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

 ବ୍ରଜରାଜେଗର, ୨୩ା୯ (ସମସି): 
ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ତ ଗଙ୍ା 
ନଗର ୋଟକପଡାରର ଟ୍ପିଲ୍  ମଡ୍ର 
ଘଟଣା ଭନି୍ନ ରମାଡ ରନଇଛ।ି ଗତକାଲ ି
ଘରୁ ମା’ ଓ େୁଇ ଶଶି ୁକନ୍ୟାଙ୍କ ମତୃ ଶରୀର 
ଉଦ୍ାର ରହାଇଥିଲା। ଆଜ ିଘରର ମରୁବୀ 
ତଥା ମତୃ ଶଶି ୁକନ୍ୟାଙ୍କ ବାପା ନାରାୟଣ 
ରପାୋରଙ୍କ ମତୃଶରୀର ଏକ କୂଅରୁ 
ଉଦ୍ାର ରହାଇଛ।ି ପରବିାରର ୩ ଜଣଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ୟ ପରର ନାରାୟଣ ନରିଖାଜ ଥିବାରୁ 
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରର ତାଙ୍କର ସମ୍ପକୃ୍ତ ି ରନଇ 
ଗତକାଲ ି ସାଧାରଣରର ସରନ୍ଦହ ସଷୃ୍ଟ ି
ରହାଇଥିଲା। ପଲୁସି ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା 

ରୁଜୁ କର ିତେନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ରତରବ 
ସନ୍ଦଗି୍ନ ନାରାୟଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ପଲୁସିର ତେନ୍ 
େଗିକୁ ବେଳାଇ ରେଇଛ।ି ଅପରପରକ୍ 

ରଗାଟଏି ସାଧାରଣ ଗରବି ପରବିାରର 
ସମସ୍ ସେସ୍ୟଙ୍କର ଏଭଳ ି ଅସ୍ୱାଭାବକି 
ମତୁୃ୍ୟକୁ ରନଇ ଜଲି୍ାରର

 � 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}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

 �ନାବାଳ ଷିକା ଅପହରଣ ଏବଂ ଦୁଷ୍କମଣ୍ ମାମଲା

୩ ଅଭେିକୁ୍ତଙୁ୍କ ୨୦ ବଷ୍ଜ ସଶ୍ରମ କାୋଦଣ୍ 
‘ସକାଳ’ 
ପ୍ରୋବ

ଠଲାଇସଂିହା ଠେଞ୍ଜେ ଓ ଫଠେଷ୍ଟେ ନଲିମ୍ତି
ବନୀକେଣ ପ୍ରକଳ୍ଠେ 
ଠହାଇଥିଲା ଦୁନ୍ଜୀତ ିଅଭଠିୋଗ
ତାଙ୍କ ସମୟଠେ ବଢ଼ଥିିଲା 
କାେ ମାଫିଆଙ୍କ ୋଜୁତ ି



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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ି ୧୫ ରନିଟି୍ ରେ ଯଲାଞ୍ଚ 
ରେବ ରଖୁ ରର୍ମଟ ବେ୍ୟା ପରସି୍ଥତି ିଶଯାଗୁଁ ବହିାର କଟହିାର ଜଲି୍ା ମଣହିାର ିଅଞ୍ଳର 

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

ଜଣଲା  ଅଜଣଲା ବେିଳ 
ରେଲାଗ

ଫଳ ଓ ପେବିଲା 
ଖଲାଇ ବଞ୍ଚଛୁ ି
ରୁନ ିଝଅି
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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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େମ୍ବଲ୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି)

ସମ୍ବଲପରୁ ଜଲି୍ଲା ଧନକଉଡ଼ଲା ବ୍ଲକ 
କୁଦଗଣୁ୍ଡେରପରୁ ପଞ୍ଲାୟତ ଏକ ଦ୍ୱୀପଲାଞ୍ଳ। 
ଚଲାରପିଲାଖରୁ ଏହଲାକୁ ଜଳରଲାଶ ି ଣ୍େର ି ରହଥିିବଲା 
ଣ୍ବଣ୍ଳ ଏହ ି ପଞ୍ଲାୟତଣ୍ର କୁଦଗଣୁ୍ଡେରପରୁ, 
କୁଦତବଡ଼ଲା, କୁଦଜଲାମପଲାଲ,ି କୁଦଆମଲପିଲାଲ,ି 
କୁଦମହଦଲା ଓ କୁଦପଲାଦଖଲାଇ ଆଦ ି ଗ୍ଲାମ 
ରହଛି।ି ମହଲାନଦୱୀର ଉବ୍ବର ପଟୁମଲାଟ ି ଜମଣି୍ର 
ଏହ ି ଅଞ୍ଳବଲାସୱୀ ଚଲାଷବଲାସ କରଥିଲାନ୍।ି 
ଚଲାଷ ଏମଲାନଙ୍କ ମଖୁ୍ୟ ଜୱୀବକିଲା। ପଞ୍ଲାୟତର 
ଅଧିକଲାଂଶ ଜମ ି ଜଳଣ୍ସଚତି ଣ୍ହଲାଇଥିଣ୍ଲ ସଦୁ୍ଲା 
ବକି୍ବିଟଲା ପଲାଇଁ ଣ୍କୌଣସ ି ସବୁଧିଲା ନ ଥିଲଲା। 
୭୦୦ମଟିର ଲମ୍ବ ଓ ୨ କମି ି ଓସଲାର ପରବି୍ୟଲାପ୍ତ 
ଏହ ି ପଞ୍ଲାୟତକୁ ସବୁଦନିଆି ସଡ଼କ ନ ଥିବଲାରୁ 
କୃଷ ିଉପଣ୍ର ନରି୍ବର କରୁଥିବଲା ଣ୍ଲଲାଣ୍କ ବଣି୍ଶଷ 
ଅସବୁଧିଲା ଣ୍ରଲାଗ କରୁଥିଣ୍ଲ। ଣ୍ସହପିର ି ଶକି୍ଲା 
ଓ ସ୍ଲାସ୍୍ୟ ଣ୍କ୍ତ୍ରଣ୍ର ମଧ୍ୟ ଣ୍ସମଲାଣ୍ନ ଅଣ୍ନକ 
ପ୍ରତବିନ୍ଧକର ସଲାମ୍ଲା କରୁଥିଣ୍ଲ। ଏପରକି ି
ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଲା ପଲାଇଁ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୱୀମଲାଣ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟହ 
ବପିଦପରୂ୍୍ବ ଣ୍ନୌକଲା ଯଲାତ୍ରଲା କର ି ସମ୍ବଲପରୁ 
ତଥଲା ଆଖପଲାଖ ଅଞ୍ଳକୁ ଆସଥୁିଣ୍ଲ। ଣ୍ତଣ ୁ
ଣ୍ସହ ିଅଞ୍ଳର ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୱୀମଲାଣ୍ନ ହଣ୍ଟେଲ କମି୍ବଲା 

ଆତ୍ୱୀୟସ୍ଜନଙ୍କ େଣ୍ର ରହ ି ପଲାଠ ପଢ଼ୁଥିଣ୍ଲ। 
ଏହ ିଅଞ୍ଳଣ୍ର ବବିଲାହ କର ିବନୁ୍ଧ ବଲାନ୍ଧବିଲା ପଲାଇଁ 
ବଲାହଲାର ଅଞ୍ଳର ଣ୍ଲଲାଣ୍କ ଆଗ୍ହ ପ୍ରକଲାଶ କରୁ 
ନ ଥିଣ୍ଲ। କଲାହଲାର ଣ୍ଦହ ଖରଲାପ ଣ୍ହଣ୍ଲ ଚକିତି୍ଲା 
ପଲାଇଁ ବଷ୍ବଲାଋତୁଣ୍ର ମଧ୍ୟ ବପିଦପରୂ୍୍ବ ଣ୍ନୌକଲା ଯଲାତ୍ରଲା 
କରବିଲାକୁ ପଡୁଥିଲଲା। ଣ୍ଦୈନନ୍ନି ଜୱୀବନଚଯ୍ବ୍ୟଲା 
ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସଲାମଗ୍ୱୀ ପଲାଇଁ କଲାଠ ଡଙ୍ଲା ହ ିଁ 
ରରସଲା ଥିଲଲା। ଅଣ୍ନକ ସମୟଣ୍ର ଡଙ୍ଲାବୁଡ଼ ି
ରଳ ି େଟଣଲା ମଧ୍ୟ େଟଛି।ି ଣ୍ତଣ ୁ ଏହ ି ଅଞ୍ଳର 
ବକିଲାଶ ଅଟକ ି ଯଲାଇଥିଲଲା। ମହଲାନଦୱୀଣ୍ର ଏକ 
ଣ୍ପଲାଲ ନମି୍ବଲାଣ ପଲାଇଁ ଅଞ୍ଳବଲାସୱୀ ବଲାରମ୍ବଲାର 

ଦଲାବ ି କରୁଥିଣ୍ଲ। ଅଣ୍ନକ ଜନ ପ୍ରତନିଧିି ଏ 
ଦଗିଣ୍ର ପ୍ରୟଲାସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଣ୍ଲ। ମଲାତ୍ର 
ଣ୍କୌଣସ ିସଫୁଳ ମଳି ିନ ଥିଲଲା। ଏହଲାକୁ ଦୃଟେଣି୍ର 
ରଖି ରଲାଜ୍ୟ ସରକଲାର ୪୫୦ ମଟିର ଲମ୍ବ ବ୍ଜି 
ନମି୍ବଲାଣ ପଲାଇଁ ଣ୍ଟଡେର ଆହ୍ବଲାନ କରଥିିଣ୍ଲ। ମଲାତ୍ର 
ଣ୍କୌଣସ ି ସଂସ୍ଲା ଆଣ୍ବଦନ କର ି ନ ଥିଣ୍ଲ। 
ହୱୀରଲାକୁଦ ଡ୍ୟଲାମ ପଲାୱଲାର ଣ୍କନଲାଲର ଜଳ 
ପ୍ରବଲାହ ଏହ ିବଲାଟଣ୍ଦଇ ଣ୍ହଉଥିବଲା ଣ୍ବଣ୍ଳ ବ୍ଜି 
ନମି୍ବଲାଣ ସହଜସଲାଧ୍ୟ ନ ଥିଲଲା। ଣ୍ତଣ ୁ ଣ୍ଶଷଣ୍ର 
ବଲାଧ୍ୟ ଣ୍ହଲାଇ ରଲାଜ୍ୟ ସରକଲାରଙ୍କ ପରୂ୍୍ବ ବରିଲାଗ 
ଚପିଲିମିଲା-ଚଲାରପଲାଲ-ିତୁଲୁଡେ-ିକୁଦଗଣୁ୍ଡେରପରୁ 

ଣ୍ସତୁ ନମି୍ବଲାଣ କଲାମ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲଲା। ନଲାବଲାଡ୍ବ 
ଏଥିପଲାଇଁ ସହଲାୟତଲା ଣ୍ଯଲାଗଲାଇ ଣ୍ଦଇଥିଲଲା। 
ଣ୍ମଲାଟ୍  ୩୩ ଣ୍କଲାଟ ି ୯୮ ଲକ୍ ବ୍ୟୟଣ୍ର 
ଏହ ି ଣ୍ପଲାଲ ନମି୍ବଲାଣ ଣ୍ହଲାଇଛ।ି ଏଥିସହ ଏକ 
ଆଣ୍ପ୍ରଲାଜ ଣ୍ରଲାଡ୍  ମଧ୍ୟ କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଣ୍ତଣ୍ବ 
ଏହ ିଣ୍ସତୁ ନମି୍ବଲାଣ ଣ୍ହବଲା ପଣ୍ର ଅଞ୍ଳବଲାସୱୀଙ୍କ 
ଦୱୀେ୍ବ ଦନିର ସ୍ପ୍ ସଲାକଲାର ଣ୍ହଲାଇଛ।ି ସବୁଦନିଆି 
ରଲାସ୍ଲା ନମି୍ବଲାଣ ଣ୍ହଲାଇଥିବଲା ଣ୍ବଣ୍ଳ ଣ୍ଲଲାଣ୍କ 
ଯଲାତଲାୟଲାତ କରପିଲାରୁଛନ୍।ି ଣ୍ତଣ୍ବ ଏହ ି ଣ୍ସତୁ 
ଓ ରଲାସ୍ଲା ନମି୍ବଲାଣ ସରଥିିଣ୍ଲ ସଦୁ୍ଲା ଏପଯ୍ବ୍ୟନ୍ 
ଉଦ୍ େଲାଟତି ଣ୍ହଲାଇନଲାହ ିଁ। ସବୁଦନିଆି ରଲାସ୍ଲା 
ନମି୍ବଲାଣ ପଣ୍ର ଗ୍ଲାମବଲାସୱୀଙ୍କ ଆଥ ଥିକ ସ୍ତିଣି୍ର 
ସଧୁଲାର ଆସଛି।ି ଣ୍ସମଲାଣ୍ନ ଚଲାଷ କରୁଥିବଲା 
ପନପିରବିଲା, ଧଲାନ ଆଦ ି ବକି୍ ି କରପିଲାରୁଛନ୍।ି 
ଏପରକି ି ଶକି୍ତି ଯବୁକଯବୁତୱୀମଲାଣ୍ନ 
ଯଲାତଲାୟଲାତ କର ି ଣ୍ଛଲାଟବଡ଼ ଚଲାକରି ି ମଧ୍ୟ 
କରୁଛନ୍।ି ଏଥିସହ ଗ୍ଲାମଣ୍ର ବ୍ୟଲାଙି୍କଙ୍ ଣ୍ସବଲା 
ଆଦ ି ସବୁଧିଲାଣ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ଣ୍ହଲାଇପଲାରଛି।ି 
ବଣି୍ଶଷକର ି ଣ୍କହ ି ଅସସୁ୍ ଣ୍ହଣ୍ଲ ଆମ୍ବବୁଲଲାନ୍ସ 
ଠକି ସମୟଣ୍ର ପହଞ୍ ି ପଲାରୁଛ।ି ଏହଲାଦ୍ଲାରଲା 
ଚକିତି୍ଲା ଣ୍ସବଲା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଣ୍ହଲାଇପଲାରୁଛ।ି 
ଣ୍ତଣ୍ବ ଏହ ି ଣ୍ପଲାଲ ଅଞ୍ଳର ବକିଲାଶକୁ ଦଗି 
ଣ୍ଦଖଲାଇଛ ିଣ୍ବଲାଲ ିସ୍ଲାନୱୀୟ ଅଧିବଲାସୱୀ କହଛିନ୍।ି

େମ୍ବଲ୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି)

ସମ୍ବଲପରୁ ଜଲି୍ଲା ଯଯୁମୁରୁଲା ବ୍ଲକ 
ବଲାସପୁଲାଲ ି ଗ୍ଲାମର ତରଣୱୀ ପ୍ରଧଲାନଙ୍କ 
େଣ୍ର ଣ୍ଦଶୱୀ ବନୁ୍ଧକ ତଆିର ିକଲାରଖଲାନଲା 
ଠଲାବ କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଦୱୀେ୍ବ ୪ ବଷ୍ବ ଣ୍ହବ 
ଏଠଲାଣ୍ର ବନୁ୍ଧକ ତଆିର ିକରଲାଯଲାଉଥିଲଲା। 
ସମ୍ବଲପରୁର ବରିନି୍ନ କବଲାଡ଼ଖିଲାନଲାରୁ 
ଲୁହଲା ପଲାଇପ ଣ୍ନଇ ବନୁ୍ଧକ ତଆିର ି
କରଲାଯଲାଉଥିଲଲା। ୮ରୁ ୧୦ ହଜଲାର 
ଟଙ୍କଲାଣ୍ର ବନୁ୍ଧକ ବକି୍ ି କରଲାଯଲାଉଥିଲଲା। 
ବନ୍ୟଜନୁ୍ ଶକିଲାର ପଲାଇଁ ଜଙ୍ଲ ନକିଟ 
ଅଞ୍ଳର ଣ୍ଲଲାଣ୍କ ଏହ ିବନୁ୍ଧକ ବ୍ୟବହଲାର 
କରୁଥିଣ୍ଲ। ସମ୍ବଲପରୁ ସଣ୍ମତ 
ସନୁ୍ରଗଡ଼଼, ଅନୁଗଳୁ ଆଦ ି ଜଲି୍ଲାଣ୍ର 
ଏହ ି କଲାରବଲାର ଚଲାଲଥିିଲଲା। ଏପରକି ି
ମଲାଓବଲାଦୱୀମଲାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ବନୁ୍ଧକ 
ଣ୍ଯଲାଗଲାଇ ଦଆିଯଲାଉଥିଲଲା। ଗରୁୁବଲାର 
ଟଲାଉନ ଥଲାନଲାଣ୍ର ଆଣ୍ୟଲାଜତି ସଲାମ୍ବଲାଦକି 
ସମ୍ଳିନୱୀଣ୍ର ସମ୍ବଲପରୁ ଏସ୍ ପ ି ବ.ି 
ଗଙ୍ଲାଧର ଏହ ିସଚୂନଲା ଣ୍ଦଇଛନ୍।ି ଣ୍ସ 
କହଛିନ୍,ି ଏହ ି ଣ୍ଦଶୱୀ ବନୁ୍ଧକ ତଆିର ି
କଲାରଖଲାନଲାକୁ ବଲାସପୁଲାଲ ିଗ୍ଲାମର ତରଣୱୀ 

ପ୍ରଧଲାନ ଓ ତଲାଙ୍କ ପତ୍ୱୀ ଜଲାନକୱୀ ପ୍ରଧଲାନ 
ଚଳଲାଉଥିଣ୍ଲ। ଏଥିଣ୍ର ଗ୍ଲାମର କୁମର 

ମଦି୍୍ବଲା ସହଣ୍ଯଲାଗ କରୁଥିଣ୍ଲ। ଏହଲା 
ଜଣଲାପଡ଼ବିଲା ପଣ୍ର ପଲୁସି ବଲାସପୁଲାଲ,ି 
ହଣି୍ରଲା ଓ େଡ଼ୁଲାପଲାଲ ଅଞ୍ଳଣ୍ର ଚଢ଼ଉ 
କରଥିିଲଲା। ଚଢ଼ଉ ଣ୍ବଣ୍ଳ ୪ଟ ି ଣ୍ଦଶୱୀ 
ବନୁ୍ଧକ , ୬ଟ ି ଟେଲି ବ୍ୟଲାଣ୍ରଲ, ୨ଟ ି
କଲାଠ ଣ୍ରେମ, କଲାଠ ପଟଲା, ରଲାଇସ, 

ଲୁହଲା କଲାଟବିଲା ଆରପିଲାତ,ି କରତ ଓ 
ଅନ୍ୟଲାନ୍ୟ ଯନ୍ଲାଂଶ ଜବତ କରଛି।ି ଏହ ି

ମଲାମଲଲାଣ୍ର ପଲୁସି ୫ ଜଣଙୁ୍କ ଗରିଫ 
କରଛି।ି ଗରିଫ ଅରଯିକୁ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟଣ୍ର 
ବଲାସପୁଲାଲରି ତଲାରଣିୱୀ ପ୍ରଧଲାନ ଓ ତଲାଙ୍କ 
ସ୍ତୱୀ ଜଲାନକୱୀ ପ୍ରଧଲାନ, କୁମର ମଦି୍୍ବଲା, ହଣି୍ରଲା 
ଗ୍ଲାମର ଅଣ୍ଶଲାକ ପ୍ରଧଲାନ ଓ େଡ଼ୁଲାପଲାଲର 
ସଶୁଲାନ୍ ସଲାହୁ ଅଛନ୍।ି ଦମ୍ପତ ି ଓ ତଲାଙ୍କ 

ସହଣ୍ଯଲାଗୱୀଙୁ୍କ ଛଲାଡ଼ ି ଅନ୍ୟ ୨ଜଣ 
ଣ୍ବଆଇନ ରଲାଣ୍ବ ଏହ ି ଣ୍ଦଶୱୀ ବନୁ୍ଧକ 

ରଖିଥିଣ୍ଲ। ଣ୍ସମଲାଣ୍ନ ଚଲାଷ 
ଣ୍କ୍ତରୁ ହଲାତୱୀକୁ େଉଡ଼ଲାଇବଲା 
ପଲାଇଁ ଏହ ି ବନୁ୍ଧକ ବ୍ୟବହଲାର 
କରୁଥିବଲା କହଛିନ୍।ି ଏଣ୍ନଇ 
ଯଯୁମୁରୁଲା ଥଲାନଲାଣ୍ର ଏକ ମଲାମଲଲା 
ରୁଜୁ କରଲାଯଲାଇ ଅରଯିକୁ୍ତମଲାନଙୁ୍କ 

ଣ୍କଲାଟ୍ବ ଚଲାଲଲାଣ କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଣ୍ତଣ୍ବ 
ଏମଲାଣ୍ନ ଆଉ କଲାହଲାକୁ ଏହ ିବନୁ୍ଧକ ବକି୍ ି
କରଛିନ୍ ି ତଲାହଲା ତଦନ୍ ପରସିରରୁକ୍ତ 
ଅଛ।ି ସଲାମ୍ବଲାଦକି ସମ୍ଳିନୱୀଣ୍ର ଏଏସପ ି
ତପନ କୁମଲାର ମହଲାନ୍,ି ସଦର 
ଏସଡପିଓି ପ୍ରଦୱୀପ ସଲାହୁ ଉପସ୍ତି ଥିଣ୍ଲ।

ବନ୍ଧୁକ ତଆିର ି
ଅଭଯି�ୋଗ

େମ୍ବଲ୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି)

ସମ୍ବଲପରୁ ଜଲି୍ଲା ବୁଲ୍ବଲାସ୍ତି ଅସ୍ଲାୟୱୀ କ୍ୟଲାମ୍ପସ୍ ଣ୍ର ଇଡେଆିନ୍  
ଇନଟିେଚୁି୍ୟଟ୍  ଅଫ୍  ମ୍ୟଲାଣ୍ନଜଣ୍ମଣ୍ଟ (ଆଇଆଇଏମ୍ )ର 
୭ମ ପ୍ରତଷି୍ଲା ଦବିସ ଅନୁଷ୍ତି ଣ୍ହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଣ୍ବ୍ଲଣ୍ଡେଡ୍  
ଣ୍ମଲାଡ୍ ଣ୍ର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ିପ୍ରତଷି୍ଲା ଉତ୍ବଣ୍ର ଆଇଆଇଏମ୍ ର 
ନଣି୍ଦ୍୍ବଶକ ମହଲାଣ୍ଦଓ ଜୟସ୍ଲାଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତଲା କରଥିିଣ୍ଲ। 
ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ରଲାଣ୍ବ ଣ୍କନ୍ଦ୍ର ଶକି୍ଲାମନ୍ୱୀ ଧଣ୍ମ୍ବନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧଲାନ 
ରଚୁ୍ଚ୍ବଆଲ ଣ୍ମଲାଡଣ୍ର ଣ୍ଯଲାଗଣ୍ଦଇ କହଥିିଣ୍ଲ ଣ୍ଯ, 
ସମ୍ବଲପରୁ ଣ୍ହଉଛ ି ରଲାଜ୍ୟର ଦରୁ ତତମ ବକିଲାଣ୍ଶଲାନ୍ବୁଖୱୀ 
ସହର। ଏଥିସହ ଏହଲା ସଂସ୍ତୃ,ି ଐତହି୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ରୂଖଡେ 
ଅଣ୍ଟ। ଏହ ି ମଲାଟଣି୍ର ସ୍ଲାଧୱୀନତଲା ସଂଗ୍ଲାମୱୀ ବୱୀର ସଣୁ୍ରନ୍ଦ୍ର 
ସଲାଏ, ସ୍ରଲାବ କବ ି ଗଙ୍ଲାଧର ଣ୍ମଣ୍ହର ଓ ସନ୍ଥକବ ି
ରୱୀମଣ୍ରଲାଇ ରଳ ି ମହଲାପରୁୁଷଙ୍କ ଜନ୍ଗ୍ହଣ କରଥିିଣ୍ଲ। 
ଏହ ି ମହଲାପରୁୁଷଙ୍କ ଜୱୀବନୱୀ ଓ ଆଦଶ୍ବଣ୍ର ଅନୁପ୍ରଲାଣତି 
ଣ୍ହଲାଇ ଆଇଆଇଏମ୍ ର ବଦି୍ୟଲାଥ୍ବୱୀମଲାଣ୍ନ ଉତ୍କଷ୍ବ ପ୍ରଦଶ୍ବନ 
ସହ ଶକି୍ଲା ଣ୍କ୍ତ୍ରଣ୍ର ଉଦଲାହରଣ ସଟୃେ ି କରବିଲାକୁ ଆହ୍ବଲାନ 
ଣ୍ଦଇଥିଣ୍ଲ। ଆଇଆଇଏମ୍  ସମ୍ବଲପରୁର ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୱୀମଲାଣ୍ନ 
ତଲାଙ୍କ ଜୱୀବନ ଯଲାତ୍ରଲା ଆରମ୍ଭ କରଣି୍ଦଇଛନ୍।ି ଏହ ିଯଲାତ୍ରଲାଣ୍ର 
ଣ୍ସମଲାଣ୍ନ ଣ୍ଦଶର ଜଣ୍ଣ ଦଲାୟତି୍ୱବଲାନ ନଲାଗରକି ଣ୍ହବଲାସହ 
ଆସନ୍ଲାକଲାଲରି ଣ୍ନତୃତ୍ୱ ଣ୍ନବଲା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଧନୁକି ଶକି୍ଲା 
ଓ ପଲାରମ୍ପରକି ମଲୂ୍ୟଣ୍ବଲାଧକୁ ଉଚତି ମଲାଗ୍ବଣ୍ର ବନିଣି୍ଯଲାଗ 

କର ି ବଦି୍ୟଲାଥ୍ବୱୀମଲାଣ୍ନ ନଜିକୁ ଣ୍ଦଶର ବ୍ଲାଡେ ଆମ୍ବଲାସଡର 
ରଲାଣ୍ବ ଉପସ୍ଲାପନ କରବିଲାକୁ ପରଲାମଶ୍ବ ଣ୍ଦଇଥିଣ୍ଲ। 
ସମ୍ଲାନତି ଅତଥିି ରଲାଣ୍ବ ରଲାଜ୍ୟ ଦକ୍ତଲା ବକିଲାଶ ପ୍ରଲାଧିକରଣ 
ଅଧ୍ୟକ୍ ସବୁ୍ତ ବଲାଗ୍ ଚୱୀ ଣ୍ଯଲାଗଣ୍ଦଇ କହଥିିଣ୍ଲ ଣ୍ଯ, ରଲାଷ୍ଟ୍ର 
ଗଠନଣ୍ର ଶକି୍ଲା ଏକ ପ୍ରମଖୁ ଉପଲାଦନ। ରବଷି୍ୟତ ପଲାଇଁ 
ଏକ ଉଣ୍ଦ୍ୟଲାଗୱୀ ମଲାନସକିତଲା ସହତି ଦଲାୟତି୍ୱବଲାନ୍  ଣ୍ନତୃତ୍ୱ 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରବିଲା ଦଗିଣ୍ର ଆଇଆଇଏମ୍  ସମ୍ବଲପରୁର ଯଲାତ୍ରଲା 
ଆରମ୍ଭ ଣ୍ହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ମଖୁ୍ୟବକ୍ତଲା ରଲାଣ୍ବ ଫ୍ଲିପ୍ କଲାଟ୍ବର 
ମଖୁ୍ୟ କଣ୍ପ୍ବଲାଣ୍ରଟ୍  ବ୍ୟଲାପଲାର ଅଧିକଲାରୱୀ ରଜନୱୀଶ କୁମଲାର 
ରଲାଚୁ୍ବଆଲ ଣ୍ମଲାଡଣ୍ର ଣ୍ଯଲାଗ ଣ୍ଦଇଥିଣ୍ଲ।

ପ୍ରକଲାଶ ଣ୍ଯ୨୦୧୭ଣ୍ର ତନିଜିଣ ଶକି୍ଲାଦଲାତଲାଙୁ୍କ 

ଣ୍ନଇ ଆରମ୍ଭ ଣ୍ହଲାଇଥିବଲା ଏହ ି ଶକି୍ଲାନୁଷ୍ଲାନଣ୍ର ବର୍୍ବମଲାନ 
୧୭ ଜଣ ପରୂ୍୍ବକଲାଳୱୀନ ଫ୍ୟଲାକଲ୍ ି ଣ୍ଯଲାଗ ଣ୍ଦଇଛନ୍।ି 
ଇତମିଧ୍ୟଣ୍ର ଏହ ିଶକି୍ଲାନୁଷ୍ଲାନ ୟଣୁ୍ରଲାପ ଓ ଏସଆିର ୬ଟ ି

ବଜିଣ୍ନସ୍  ସ୍ଲୁ ସହ ଅନ୍ଜ୍ବଲାତୱୀୟ ସହରଲାଗୱୀ ଣ୍ହଲାଇସଲାରଛି।ି 
ମଳିତି ରଲାଣ୍ବ କଲାଯ୍ବ୍ୟ କରବିଲା ପଲାଇଁ ତଣି୍ନଲାଟ ି ଚୁକ୍ତ ିସ୍ଲାକ୍ର 
କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଏହ ି ଅବସରଣ୍ର ବରିନି୍ନ ଣ୍କ୍ତ୍ରଣ୍ର ଉତ୍କଷ୍ବ 
ପ୍ରଦଶ୍ବନ କରଥିିବଲା ପ୍ରତରିଲାଙୁ୍କ ସମ୍ଲାନତି କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 
ଅଲମ୍ପକି୍  ଣ୍ମଡଲାଲ ବଣି୍ଜତଲା ରଲାରତୱୀୟ ହକ ିଦଳର ଅମତି 
ଣ୍ରଲାହଦିଲାସ, ସମ୍ବଲପରୁୱୀ ଗଲାୟକ ପଦ୍ଶ୍ୱୀ ଜଣି୍ତନ୍ଦ୍ର ହରପିଲାଲ 
ପ୍ରମଖୁଙୁ୍କ ସମ୍ବଦ୍ଥିତ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ଏଥିସହତି ଏକଲାଣ୍ଡମକି୍  
ଣ୍କ୍ତ୍ରଣ୍ର ଣ୍ଶ୍ଷ୍ ପ୍ରଦଶ୍ବନ କରଥିିବଲା ଦ୍ତିୱୀୟ ବଷ୍ବର ୭ 
ଜଣ ଣ୍ମଧଲାବୱୀ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୱୀଙୁ୍କ ୧ଲକ୍ ଟଙ୍କଲା ଣ୍ଲଖଲାଏଁ ବୃର୍ ି
ପ୍ରଦଲାନ କରଲାଯଲାଇଥିବଲା ଜଣଲାଯଲାଇଛ।ି ସ୍ଲାନୱୀୟ କଳଲାକଲାରଙୁ୍କ 
ଣ୍ନଇ ସଲାଂସ୍ତୃକି କଲାଯ୍ବ୍ୟକ୍ମ ଅନୁଷ୍ତି ଣ୍ହଲାଇଥିଲଲା।

ବକିୋଶର ବୋଟ ଯେଖୋଇଲୋ ଯେତଧୁ
ଯ�ୌଳକି େଧୁବଧିୋ ପୋଇଯଲ କଧୁେଗଧୁଯଡେରପଧୁର ଦ୍ୱୀପୋଞ୍ଚଳ ଯଲୋଯକଯ�ୌଳକି େଧୁବଧିୋ ପୋଇଯଲ କଧୁେଗଧୁଯଡେରପଧୁର ଦ୍ୱୀପୋଞ୍ଚଳ ଯଲୋଯକ

ବଦି୍ୟାର୍ଥୀମୟାନେ ନେତୃତ୍ବ ନେବୟାଭଳ ିେଜିକୁ ପ୍ରସୁ୍ତ କରନୁ୍ବଦି୍ୟାର୍ଥୀମୟାନେ ନେତୃତ୍ବ ନେବୟାଭଳ ିେଜିକୁ ପ୍ରସୁ୍ତ କରନୁ୍

େମ୍ପତ ିେଯ�ତ ୫ ଅଭ�ିଧୁକ୍ତ ଗରିଫ

  ୪ ନଦଶଥୀ ବନୁ୍କ ଜବତ୪ ନଦଶଥୀ ବନୁ୍କ ଜବତ
  ବେ୍ଜନୁ୍ ଶକିୟାର ପୟାଇଁ ନେଉଥିଲୟା ବ୍ବେୟାରବେ୍ଜନୁ୍ ଶକିୟାର ପୟାଇଁ ନେଉଥିଲୟା ବ୍ବେୟାର
  ମୟାଓବୟାଦଥୀଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ନ�ୟାଗୟାଉଥିନଲମୟାଓବୟାଦଥୀଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ନ�ୟାଗୟାଉଥିନଲ

ସମାବାଇଲସର 
ଅଶ୍ଳୀଳ ବାର୍ତ୍ା 
୍ଠାଇ ଯବୁକ 
ଗରିଫ

େମ୍ବଲ୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି): ଣ୍ମଲାବଲାଇଲଣ୍ର ଜଣ୍ଣ ମହଳିଲାଙୁ୍କ 
ଅଶ୍ୱୀଳ ବଲାର୍୍ବଲା ପଠଲାଇବଲା ଅରଣି୍ଯଲାଗଣ୍ର ସମ୍ବଲପରୁ ଜଲି୍ଲା ସଲାଇବର 
ଥଲାନଲା ପଲୁସି ଜଣ୍ଣ ଯବୁକଙୁ୍କ ଗରିଫ କରଛି।ି ଗରିଫ ଯବୁକ ଣ୍ହଣ୍ଲ 
ସବୁର୍୍ବପରୁ ଜଲି୍ଲା ସହଲଲା ଗ୍ଲାମର ଚକ୍ପଲାଣ ି ପଣୁ୍ଟଲ (୨୬)। 
ଚକ୍ପଲାଣ ିଣ୍ମଲାବଲାଇଲଣ୍ର ଅଶ୍ୱୀଳ ବଲାର୍୍ବଲା ପଠଲାଇବଲା ସହ ମହଳିଲାଙୁ୍କ 
ଧମକଚମକ ଣ୍ଦଉଥିବଲା ଅରଣି୍ଯଲାଗ ଣ୍ହଲାଇଛ।ି ଏଣ୍ନଇ ସଲାଇବର 
ଥଲାନଲାଣ୍ର ମଲାମଲଲା ରୁଜୁ କରଲାଯଲାଇ ଚକ୍ପଲାଣଙୁି୍କ ଣ୍କଲାଟ୍ବ ଚଲାଲଲାଣ 

କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଗତ ୨୮ ତଲାରଖି ରଲାତ ି ସଲାଣ୍ଢ଼ ୮ଟଲାରୁ ସଲାଣ୍ଢ଼ 
୧୦ଟଲା ମଧ୍ୟଣ୍ର ମହଳିଲାଙ୍କ ଣ୍ମଲାବଲାଇଲକୁ ଏକ କଲ୍  ଆସଥିିଲଲା। 
ଏଥିସହ ଅଣ୍ନକ ଅଶ୍ୱୀଳ ଣ୍ମଣ୍ସଜ୍  ମଧ୍ୟ ଆସଥିିଲଲା। ମହଳିଲାଙ୍କ 
ସଣ୍ମ୍ବଦନଶୱୀଳ ଅଙ୍କୁ ଣ୍ନଇ ଖରଲାପ ଣ୍ମଣ୍ସଜ୍  ଦଆିଯଲାଇଥିଲଲା। 
ଏପରକି ିସ୍ଲାନ ଣ୍ବଣ୍ଳ ତଲାଙ୍କ ଣ୍ଖଲାଲଲା ଶରୱୀର ଓ ଣ୍ପଲାଷଲାକ ପରବିର୍୍ବନ 
ସମୟଣ୍ର ଣ୍ଦଖିଥିବଲା କଥଲା ଉଣ୍ଲ୍ଖ କରଥିିଣ୍ଲ। ଣ୍ତଣ୍ବ ମହଳିଲା 
ଜଣକ ଏଣ୍ନଇ ସଲାଇବର ଥଲାନଲାଣ୍ର ଅରଣି୍ଯଲାଗ କରଥିିଣ୍ଲ।

ହଳୀରାକୁଦ ଡ୍ାମ୍  ଜଳସ୍ତର ୬୨୯.୩୩ଫୁଟ
୧୨ ନଗଟ୍  ନଦଇ ବେ୍ୟାଜଳ େଷି୍ୟାସେ

ରକ୍ତ ବକି୍ର ିଅଭସିଯାଗ; ଜସେ ଗରିଫ
ସ ମ୍ବ ଲ ପୁ ର , ୨ ୩ । ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ସମ୍ବଲପରୁ ଜଲି୍ଲା ବୁଲ୍ବଲା ରମିସଲାରକୁ 
ପ୍ରତ୍ୟହ ରଲାଜ୍ୟ ତଥଲା ରଲାଜ୍ୟ ବଲାହଲାରୁ 
ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟଲାଣ୍ର ଣ୍ରଲାଗୱୀ ଚକିତି୍ଲା 
ପଲାଇଁ ଆସଥିଲାନ୍।ି ଣ୍ସମଲାନଙୁ୍କ ବଣି୍ଶଷ 
ରଲାଣ୍ବ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତଲା ପଡ଼ଥିଲାଏ। 
ଏପରସି୍ଣ୍ଳ କଛି ି ରକ୍ତ ଦଲଲାଲ ଣ୍ସମଲାନଙ୍କ ଅସହଲାୟତଲାର 
ସଣୁ୍ଯଲାଗ ଣ୍ନଇ ରକ୍ତ ବକି୍ ି କରଥିଲାନ୍।ି ଗରୁୁବଲାର ୨ ରକ୍ତ ଦଲଲାଲ 
ଜଣ୍ଣ ମହଳିଲାଙୁ୍କ ଠଣ୍କଇ କରୁଥିବଲା ଣ୍ବଣ୍ଳ ବଶି୍ୱସ୍ ସତୂ୍ରରୁ ଖବର 
ପଲାଇ ରକ୍ତଦଲାତଲା ରଲାମଦଲାସ ପଡେଲା ବୁଲ୍ବଲା ପଲୁସି ସହଲାୟତଲାଣ୍ର ଏକ 
ଦଲଲାଲଙୁ୍କ ଗରିଫ କରଛିନ୍।ି ଅନ୍ୟଜଣ୍ଣ ଣ୍ଫରଲାର ଣ୍ହଲାଇଯଲାଇଥିବଲା 
ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି ଗରିଫ ରକ୍ତ ଦଲଲାଲ ଜଣକ ବୁଲ୍ବଲା ଥଲାନଲା କବି୍ବଲା 
ଗ୍ଲାମର ସଣ୍ରଲାଜ ଣ୍ରଲାସଲାଗର (୩୬) ଣ୍ବଲାଲ ି ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି 
ଣ୍ସ ଯକ୍ଷଲା ଓ ଛଲାତ ି ୱଲାଡ୍ବର ଆଣ୍ଟଡେଲାଣ୍ଟ ରଲାଣ୍ବ କଲାଯ୍ବ୍ୟରତ 
ଅଟନ୍।ି ଏଣ୍ନଇ ବୁଲ୍ବଲା ଥଲାନଣ୍ର ଏକ ମଲାମଲଲା ରୁଜୁ କରଲାଯଲାଇ 
ସଣ୍ରଲାଜଙୁ୍କ ଣ୍କଲାଟ୍ବ ଚଲାଲଲାଣ କରଲାଯଲାଇଛ।ି ସଚୂନଲା ଅନୁଯଲାୟୱୀ, 
ଛତଶିଗଡ଼଼ରୁ ଆସଥିିବଲା ଜଣ୍ଣ ଯକ୍ଷଲା ଣ୍ରଲାଗୱୀ ରମିସଲାରଣ୍ର 
ଚକିତି୍ଲାଧୱୀନ ଅଛନ୍।ି ତଲାଙ୍କର ‘ଏ’ ପଜଟିଭି୍  ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ 
ଣ୍ହଉଥିବଲା ଣ୍ବଣ୍ଳ ତଲାଙ୍କ ସ୍ତୱୀ ରକ୍ତ ପଲାଇଁ ବୁଧବଲାର ରକ୍ତ ରଡେଲାରକୁ 
ଯଲାଇଥିଣ୍ଲ। ଆବଶ୍ୟକ ରକ୍ତ ରଡେଲାରଣ୍ର ନ ଥିବଲାରୁ ସକଲାଣ୍ଳ 
ଦଆିଯବି ଣ୍ବଲାଲ ି କୁହଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ଏହଲାର ସଣୁ୍ଯଲାଗ ଣ୍ନଇ ରକ୍ତ 
ଦଲଲାଲମଲାଣ୍ନ ୨ ହଜଲାର ୫ଶହ ଟଙ୍କଲା ଦଲାବ ି କରଥିିଣ୍ଲ। ଣ୍ତଣ୍ବ 
ମହଳିଲା ଜଣକ ରକ୍ତ ମଳିବିଲା ପଣ୍ର ଦଲାବ ି ମତୁଲାବକ ଟଙ୍କଲା ଣ୍ପୈଠ 
କରଣି୍ବ ଣ୍ବଲାଲ ିକହଥିିଣ୍ଲ। ଏହ ିେଟଣଲା ଜଣଲାପଡ଼ବିଲା ପଣ୍ର ପଲୁସି 
ତ୍ୱରତି ପଦଣ୍କ୍ପ ଗ୍ହଣ କର ି ଏହ ି ସଣ୍ରଲାଜଙୁ୍କ ଗରିଫ କରଛି।ି

କଯିଶୋରକଯିଶୋରୱୀ ଯ�ଳୋ

ସମ୍ବଲପରୁ,୨୩।୯(ସମସି): ସମ୍ବଲପରୁ ଜଲି୍ଲା ଯଯୁମୁରୁଲା ବ୍ଲକ 
ରୱୀମଣ୍ଖଲାଜ ଗ୍ଲାମଣ୍ର କଣି୍ଶଲାରକଣି୍ଶଲାରୱୀ ଣ୍ମଳଲା ଅନୁଷ୍ତି 
ଣ୍ହଲାଇଛ।ି ଣ୍ମଳଲାଣ୍ର ଣ୍ସମଲାନଙ୍କ କ୍ୟଲାରୟିର, ଣ୍ଜଡେର, 
ପରୁୁଷତନ୍, ବଲାଲ୍ୟବବିଲାହ, ମହଳିଲା ହଂିସଲା, ପଟୁେକିର ଖଲାଦ୍ୟ ଓ 
ରକ୍ତହୱୀନତଲା ବଷିୟଣ୍ର ଅବଗତ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ଏଥିସହ ସମସ୍ 
କଣି୍ଶଲାରକଣି୍ଶଲାରୱୀ ତଥଲା ରୱୀମଣ୍ଖଲାଜ ଗ୍ଲାମବଲାସୱୀଙୁ୍କ ପଟୁେକିର 
ଖଲାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତଲା, ଜୱୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଜୱୀବନବୃର୍ ି ବଲାଛବିଲା 
ଣ୍କଣ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଣ୍ସ ବଷିୟଣ୍ର କୁହଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ପତଙ୍, 
ଏସଣ୍କଏନ, ଆଇବଏିମ ଓ ଣ୍ୱେଟେ ଆଲଆିନ୍ସ ସଂସ୍ଲା ସହଣ୍ଯଲାଗଣ୍ର 
ଏହ ିଣ୍ମଳଲା ଆଣ୍ୟଲାଜତି ଣ୍ହଲାଇଥିଲଲା। ଏଥିଣ୍ର ପତଙ୍ ଅନୁଷ୍ଲାନର 
ବଜିୟ କୁମଲାର ନଲାୟକ, ସଚ୍ଚଦିଲାନନ୍ ମଶି୍, ଯଯୁମୁରୁଲା ବ୍ଲକ ସଡିପିଓି 
ସବତିଲା ନଲାୟକ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଣ୍ଲ।

ସେବା େପ୍ାହସର ଚାରାସରା୍େ
ସମ୍ବଲପରୁ,୨୩।୯(ସମସି): ସମ୍ବଲପରୁ ମହଲାନଦୱୀ ମଡେଳ 
ବଣି୍ଜପ ି ପକ୍ରୁ ପ୍ରଧଲାନମନ୍ୱୀ ନଣ୍ରନ୍ଦ୍ର ଣ୍ମଲାଦୱୀଙ୍କ ଜନ୍ଦନି 
ଅବସରଣ୍ର ଣ୍ସବଲା ସପ୍ତଲାହ ପଲାଳନ କରଲାଯଲାଉଛ।ି ଏହ ିଅବସରଣ୍ର 
ଚଲାରଲାଣ୍ରଲାପଣ କଲାଯ୍ବ୍ୟକ୍ମ ଅନୁଷ୍ତି ଣ୍ହଲାଇଛ।ି ମଡେଳ ସରଲାପତ ି
ସଶୁଲାନ୍ ପଣୁ୍ରଲାହତିଙ୍କ ଣ୍ନତୃତ୍ୱଣ୍ର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି କଲାଯ୍ବ୍ୟକ୍ମଣ୍ର 
ପ୍ରଥଣ୍ମ ଜନଲାଦ୍୍ବନ ପଜୂଲାରୱୀଙ୍କ ପ୍ରତମିରୂ୍ଥିଣ୍ର ମଲାଲ୍ୟଲାପଣ୍ବ 
କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ପଣ୍ର ରଂି-ଣ୍ରଲାଡ୍  କଡ଼ଣ୍ର ଚଲାରଲାଣ୍ରଲାପଣ 
କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ଏଥିଣ୍ର ସମୱୀର ରଞ୍ଜନ ବଲାବୁ, ଫଣରୂିଷଣ ମଶି୍, 
ଅନଲି ଣ୍ବଣ୍ହରଲା, ସଣ୍ରଲାଜ ଦଲପତ, ସଯୂ୍ବ୍ୟ ବହଦିଲାର, ଆଶଷି 
ବଲାବୁ, ସୱୀତଲାକଲାନ୍ ି ଣ୍ମସଆୁ, ପ୍ରରଲାସନିୱୀ ଦଲାସ, ଲକ୍ଷୱୀ ଣ୍ଜନଲା, 
ପ୍ରରୁଦର୍ ପଡେଲା ପ୍ରମଖୁ ସଲାମଲି ଥିଣ୍ଲ।

େମ୍ବଲ୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି): ହୱୀରଲାକୁଦ ଡ୍ୟଲାମର ଜଳସ୍ର ଗରୁୁବଲାର 
ରଲାତ ି ୯ଟଲା ସଦୁ୍ଲା ୬୨୯.୩୩ ଫୁଟ ରହଛି।ି ଜଳ ରଡେଲାରକୁ ପ୍ରତ ି
ଣ୍ସଣ୍କଡେଣ୍ର ୧ ଲକ୍ ୪୯ ହଜଲାର ୬୨ େନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରଣ୍ବଶ 
କରୁଛ।ି ଏହଲାକୁ ଦୃଟେଣି୍ର ରଖି ୧୨ଟ ିଣ୍ଗଟ୍  ଣ୍ଖଲାଲଲାଯଲାଇଛ।ି ବଲାମ ପଟୁ 
୮ଟ ିଓ ଡଲାହଲାଣପଟୁ ୪ଟ ିଣ୍ଗଟ୍  ଣ୍ଖଲାଲଲା ଯଲାଇଛ।ି ଜଳରଡେଲାରରୁ ପ୍ରତ ି
ଣ୍ସଣ୍କଡେଣ୍ର ୨ ଲକ୍ ୨୫ ହଜଲାର ୩୦୦ େନଫୁଟ ଜଣ ନଷି୍ଲାସତି 
ଣ୍ହଉଛ।ି ଡ୍ୟଲାମର ଉପରମଡୁେଣ୍ର ୧୨.୭୮ ମମି ି ଓ ତଳ ମଡୁେଣ୍ର 
୫.୫୯ ମମି ିବଷ୍ବଲା ଣ୍ହଲାଇଥିବଲା ଣ୍ରକଡ୍ବ କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଜଳସ୍ର ବୃଦ୍ ି
ପଲାଇଣ୍ଲ ଆଉ ଅଧିକ ଣ୍ଗଟ୍  ଣ୍ଖଲାଲଲାଯବି ଣ୍ବଲାଲ ିବରିଲାଗ ପକ୍ରୁ ସଚୂତି 
କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଅନ୍ୟପଣ୍ଟ ନଷି୍ଲାସତି ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ୧ ଲକ୍ ୯୬ ହଜଲାର 
୬୯୨ େନଫୁଟ ସ୍ଲିଣ୍ୱ, ୨୪ ହଜଲାର ୪୪୫େନଫୁଟ ଜଳ ପଲାୱଲାର 
ଚ୍ୟଲାଣ୍ନଲ, ୨୮୨ େନଫୁଟ କଳକଲାରଖଲାନଲା ଓ ୩ହଜଲାର ୮୮୧ 
େନଫୁଟ ଜଳ ଣ୍କନଲାଲକୁ ଛଡ଼ଲାଯଲାଉଛ।ି ଣ୍ସଥିମଧ୍ୟରୁ ବରଗଡ଼଼ ମଖୁ୍ୟ 
ଣ୍କନଲାଲକୁ ୩ ହଜଲାର ୧୬୧ େନଫୁଟ, ଶଲାସନ ମଖୁ୍ୟ ଣ୍କନଲାଲକୁ 
୬୩୦ େନଫୁଟ ଓ ସମ୍ବଲପରୁ ଡଟିେବୁି୍ୟଟଲାରକୁି ୯୦ େନଫୁଟ ଜଳ 
ଛଡ଼ଲାଯଲାଉଛ।ି ଣ୍ବଲଗଲାଁଣ୍ର ୧୨ ହଜଲାର ୪୦୦େନଫୁଟ, ପଥଲ୍ବଲାଣ୍ର 
୪୪ ହଜଲାର ୧୨୬ େନଫୁଟ, ଖଇରମଲାଳଣ୍ର ୨ ଲକ୍ ୭୩ ହଜଲାର 
େନଫୁଟ, ବଲାରମଳୁଣ୍ର ୧ ଲକ୍ ୫୮ ହଜଲାର ୩୭୫ େନଫୁଟ ଓ 
ମଡୁେଳଣି୍ର ୨ ଲକ୍ ୩୬ ହଜଲାର ୧୯୨ େନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବଲାହତି ଣ୍ହଉଛ।ି

ନଯିଦ୍ଦେଶ ପଯର ନଆି�ୋଉଛ ିକୋ�ଦ୍େ ୋନଧୁ ଷ୍ୋନ
ଅେ୍ ସମୟନର 

େୟାତବୟାନ୍ ିବସଛୁ ିପଲୁସି
େମ୍ବଲ୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି): ସମ୍ବଲପରୁ ଜଲି୍ଲାଣ୍ର 
ସଟ୍ଲା, ଜୁଆଣ୍ଖଳ ଚଲାଲୁ ରହଛି।ି ବର୍୍ବମଲାନ 
ଆଇପଏିଲ ଚଲାଲଥିବଲା ଣ୍ବଣ୍ଳ ଣ୍ବଟଂି କଲାରବଲାର 
ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ ି ପଲାଇଛ।ି ଏହଲାକୁ ଦୃଟେଣି୍ର ରଖି ଏସ୍ ପ ି
ବ.ି ଗଙ୍ଲାଧର ଜୁଆ ଆଡ୍ଲାଣ୍ର ଚଢ଼ଉ କରବିଲାକୁ 
ନଣି୍ଦ୍୍ବଶ ଣ୍ଦଇଥିଣ୍ଲ। ନଣି୍ଦ୍୍ବଶ ପଲାଇବଲା କ୍ଣ ି
ପଲୁସି ସକ୍ୟି ଣ୍ହଲାଇପଡ଼ଥିିଲଲା। ଶକ୍ତମିଲାନ ରଳ ିନଜି 
ଥଲାନଲା ଅଞ୍ଳଣ୍ର ଣ୍ଖଳଲା ଯଲାଉଥିବଲା ଜୁଆ ଆଡ୍ଲାଣ୍ର 
ଚଢ଼ଉ କରଥିିଲଲା। ଏପରସି୍ଣ୍ଳ ୧୪ ଜଣଙୁ୍କ ପଲୁସି 
ଗରିଫ କରଛି।ି ଣ୍ସମଲାନଙ୍କଠଲାରୁ ୪୯ ହଜଲାର 
୭୮୩ ଟଙ୍କଲା, ସଟ୍ଲା କଲାଗଜ, ଣ୍ମଲାବଲାଇଲ ଣ୍ଫଲାନ, 
କଲାଲକୁଣ୍ଲଟର ଆଦ ି ଜବତ ଣ୍ହଲାଇଛ।ି ଏସପଙି୍କ 
ନଣି୍ଦ୍୍ବଶ ପଣ୍ର ପଲୁସି କଲାଯ୍ବ୍ୟଲାନୁଷ୍ଲାନ ଣ୍ନଉଛ।ି 
ଅନ୍ୟ ସମୟଣ୍ର ହଲାତବଲାନ୍ଧ ି ବସଥୁିବଲା ଅରଣି୍ଯଲାଗ 
ଣ୍ହଉଛ।ି ଆଗକୁ ପଲାବ୍ବଣ ଋତୁ ଆସଛୁ।ି ସହରଣ୍ର 
ସଟ୍ଲା ଓ ଜୁଆ ଣ୍ଖଳଲାଉଥିବଲା ମଖୁ୍ୟ ଅରଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ 
ପଲୁସି ଗରିଫ ନ କର ିତଲାଙ୍କ ସହଣ୍ଯଲାଗୱୀଙୁ୍କ ଗରିଫ 
କର ିଣ୍କଲାକୁଆ ରୟ ସଟୃେ ିକରବିଲାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛ।ି 
ଏହଲାଦ୍ଲାରଲା ବଡ଼ବଡ଼ଆି ପଲୁସି ଅଧିକଲାରୱୀମଲାଣ୍ନ 
ଣ୍ବଶ୍  ମନୁଲାଫଲା ପଲାଇଣ୍ବ ଣ୍ବଲାଲ ିସଲାଧଲାରଣଣ୍ର ଚଚ୍ଚ୍ବଲା 
ଣ୍ଜଲାର ଧରଛି।ି ଯଦ ି ପ୍ରକୃତ ପଣ୍କ୍ ଜୁଆ ଓ ସଟ୍ଲା 
କଲାରବଲାର ବନ୍ କରବିଲାକୁ ପଲୁସି ପଦଣ୍କ୍ପ ନଅିନ୍ଲା 
ଣ୍ତଣ୍ବ ଏହ ିଣ୍ଖଳ ଣ୍କଣ୍ବଠୁ ବନ୍ ଣ୍ହଲାଇଯଲାଇଥଲାନ୍ଲା 
ଣ୍ବଲାଲ ି ବୁଦ୍ଜିୱୀବୱୀମଲାଣ୍ନ ମତପ୍ରକଲାଶ କରଛିନ୍।ି

�ହଳିୋ କଯଲଜଯର ଜୋତୱୀୟ ଯେ�ନିୋର
‘ଭଗବଦ୍  ଗୱୀତୋ �ୋନବ 
େ�ୋଜର ପଥପ୍ରେଶଦେକ’
େମ୍ବଲ୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି): ସମ୍ବଲପରୁ ସରକଲାରୱୀ ମହଳିଲା କଣ୍ଲଜଣ୍ର 
ବଦି୍ୟଲାଥ୍ବୱୀ ଜୱୀବନଣ୍ର ଗୱୀତଲାର ଉପଣ୍ଯଲାଗତିଲା ଶୱୀଷ୍ବକ ଜଲାତୱୀୟ 
ଣ୍ସମନିଲାର ଅନୁଷ୍ତି ଣ୍ହଲାଇଛ।ି ସଂସ୍ତୃ, ହନି୍ୱୀ ଏବଂ ଓଡ଼ଆି ବରିଲାଗ 
ମଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟଣ୍ର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି ଣ୍ସମନିଲାରଣ୍ର କଣ୍ଲଜ ଅଧ୍ୟକ୍ 
ପ୍ରଣ୍ଫସର ପ୍ରଫୁଲ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଣ୍ସଠୱୀ ସରଲାପତତି୍ୱ କରଥିିଣ୍ଲ। ମଖୁ୍ୟ ଆଣ୍ଲଲାଚକ 
ରଲାଣ୍ବ ପଣୁ୍ନ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଲାଳୟ ସଂସ୍ତୃ ଅଗ୍ଗଲାମୱୀ ଶକି୍ଲାଣ୍କନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଲାକ୍ତନ 
ନଣି୍ଦ୍୍ବଶକିଲା ପ୍ରଣ୍ଫସର ଜୟନ୍ ତ୍ରପିଲାଠୱୀ ଆରଲାସୱୀ ମଲାଧ୍ୟମଣ୍ର ଣ୍ଯଲାଗଣ୍ଦଇ 
ଗୱୀତଲା ମଲାନବ ସମଲାଜର ମଲାଗ୍ବଦଶ୍ବକ ଣ୍ବଲାଲ ି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରଥିିଣ୍ଲ। 
ଡ. ଜୟନ୍ କରଶମ୍ବଲା ଅନ୍ୟତମ ଆଣ୍ଲଲାଚକ ରଲାଣ୍ବ ଣ୍ଯଲାଗଣ୍ଦଇ 
କହଥିିଣ୍ଲ, ଦୱୀେ୍ବ ୫୨୦୦ ବଷ୍ବ ପଣୂ୍ବ୍ବ ଜଗତର ମହଲାନ ଗରୁୁ ଶଷି୍ୟଙ୍କ 
ଉଣ୍ଦ୍ଶ୍ୟଣ୍ର ଣ୍ଦଇଥିବଲା ଜ୍ଲାନକୁ ଆଧଲାର କର ି ରଚତି ଗ୍ନ୍ଥ ଅଦ୍ୟଲାବଧି 
ମଲାନବ ସମଲାଜକୁ ପଥପ୍ରଦଶ୍ବନ କରଆିସଛୁ।ି ଅନ୍ୟତମ ଆଣ୍ଲଲାଚକଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଣ୍ର ଡ. ଲଲି ି ସଲାହୁ, ଡ. ଉମଲାଶଙ୍କର ଦଲାଶ, ଡ. ଜଣି୍ତନ କୁମଲାର 
ମଶି୍, ଡ. ଜୟଶ୍ୱୀ ବରଲାଳ, ଅଖିଳ ବଶି୍ୱଲାଳ, ରଲାଜ କରିଣ ମଶି୍, ଅନ୍ନପରୂ୍୍ବଲା 
ଆଚଲାଯ୍ବ୍ୟ ପ୍ରମଖୁ ନଜି ମତ ଉପସ୍ଲାପନ କରଥିିଣ୍ଲ। ଏହ ି ଅବସରଣ୍ର 
ଗୱୀତଲା ସମ୍ଲାନ ପରୁସ୍ଲାର ପ୍ରଦଲାନ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ଅଧ୍ୟଲାପକ ଣ୍ଯଲାଣ୍ଗଶ 
ଚନ୍ଦ୍ର ଣ୍ରଲାଇ କଲାଯ୍ବ୍ୟକ୍ମ ସଂଣ୍ଯଲାଜନଲା ଓ ଧନ୍ୟବଲାଦ ଅପ୍ବଣ କରଥିିଣ୍ଲ। 

ଆଇଆଇଏମ୍ ର ଆଇଆଇଏମ୍ ର 
ପ୍ରତଷି୍ୋ ଉତ୍ସବପ୍ରତଷି୍ୋ ଉତ୍ସବ
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ଓଏଏସ୍ସ୍ତରରରଅଦଳବଦଳ
ବରଗଡ଼଼,୨୩ା୯(ସମସି):ଗତକାଲ ି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ 
ଓ ଏବଂ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରଚିାଳନା ବଭିାଗ ଦ୍ାରା ଜାର ିନରି୍ଦ୍୍ଯଶନାମା 
ଅନୁରାୟୀ ଓଡ଼ଶିା ପ୍ରଶାସନକି ର୍ସବା ସ୍ତରର୍ର ଏକ ଅଦଳ 
ବଦଳ କରାରାଇ ମର୍ନାଜ କୁମାର ର୍ଦବତାଙୁ୍କ ଗାଇସରି୍ଲଟ 
ତହସଲିଦାର, ପଦ୍ମନାଭ ପରୁ୍ରାହତିଙୁ୍କ ବରଗଡ଼଼ ଉପନବିନ୍ଧକ 
ଭାର୍ବ ଏବଂ ର୍ସୌଭାଗ୍ୟ ର୍ବର୍ହରାଙୁ୍କ ଅତାବରିା ତହସଲିଦାର 
ଭାବର୍ର ନରିକୁ୍ ିଦଆିରାଇଛ।ି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାମ୍ୱସ୍ସଅଫ୍
କମସ୍ସରଦାବପିତ୍ର
ବରଗଡ଼଼,୨୩ା୯(ସମସି): କନର୍େର୍େର୍ରସନ୍  ଅଫ୍  ଅଲ 
ଇଣ୍ଆି ର୍ରେଡ଼ସ୍ଯ ଆହ୍ ୍ୱାନ କ୍ରର୍ମ ର୍ଦଶର ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ 
ବ୍ୟାବସାୟକି ସଂଗଠନ ର୍ଦଶର ୫ ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଯ ଜଲି୍ାର୍ର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଶ୍ୟର୍ର ନୂତନ ଇ-କମସ୍ଯ ନୟିମାବଳୀ ଲାଗ ୁ
ଦାବ ି ର୍ନଇ ବରଗଡ଼଼ ଚାମ୍ୱସ୍ଯ ଅଫ୍  କମସ୍ଯ ପକ୍ଷରୁ ଜଲି୍ାପାଳ 
ଜରଆିର୍ର ଏକ ଦାବପିତ୍ର ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ାପାଳ ମରି୍୍ଯା ଟର୍୍ାଙୁ୍କ 
ଦଆିରାଇଥିଲା। ଏହ ିପ୍ରତନିଧିି ମଣ୍ଳୀର୍ର ଚାମ୍ୱର ଅେ କମସ୍ଯର 
ସଭାପତ ି ଦଲି୍ୀପ ସାଓଡ଼ଆି, ସମ୍ାଦକ ସଶୁାନ୍ତ ଦାଶ, ନରି୍ଲଶ 
ମତି୍ତଲ, ଅଜୟ ର୍ରଖାନୀ, ଦରି୍ନଶ ଶମ୍ଯା, ରବ ି ଶମ୍ଯା, ନର୍ରଶ 
ଅଗ୍ରୱାଲ, ଦୀନଦୟାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଦୁଗ୍ଯା ଶମ୍ଯା ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିର୍ଲ

ଜଲି୍ାସ୍ତରରରଅଦଳବଦଳ
ବରଗଡ଼଼,୨୩ା୯(ସମସି): ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ର୍ସକ୍ସନ ଅଧିକାରୀ 
ମଧ୍ୟର୍ର ଏକ ର୍ଛାଟ ଅଦଳ ବଦଳ ନରି୍ଦ୍୍ଯଶନାମା ଜାର ିଅନୁରାୟୀ 
ପଞ୍ ୁ ର୍ମର୍ହରଙୁ୍କ ଜଲି୍ା ନବି୍ଯାଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଦଲି୍ୀପ କୁମାର 
ପଣ୍ାଙୁ୍କ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସର୍ନ୍ତାଷ ର୍ମର୍ହରଙୁ୍କ 
ରାଜର୍ବାଡ଼ାସମ୍ଭର ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସଦୁଶ୍ଯନ ବାଗଙୁ୍କ 
ଭଟଲ ିବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସରୁ୍ରଶ କୁମାର ର୍ଭାଇଙୁ୍କ 
ବରି୍ଜପରୁ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳ ିକରାରାଇଛ।ି

ରକଦାରନାଥରରରଗାରସବାସଦନ
ଅମ୍ୱାଭନା,୨୩ା୯(ସମସି): ଅମ୍ୱାଭନା ଅଗ୍ଶିମ ବଭିାଗ 
ସମ୍ଖୁର୍ର ହରୟିାଣାର ଶ୍ୀ ଶ୍ୟାମଧନ ର୍ଗା ସଂସ୍ାର ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରବୀଣ 
ର୍ସାନଙି୍କଠାରୁ ର୍ପ୍ରରଣା ପାଇ ର୍କଦାରନାଥ ର୍ଗା ର୍ସବା ସଦନ 
ପ୍ରତଷି୍ା ର୍ହାଇଛ।ି ଏହ ି ର୍ସବା ସଦନର ମଖୁ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ର୍ହଲା 
ଦୁର୍ଯଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ, ଭନି୍ନକ୍ଷମ, ର୍ରାଗାକ୍ରାନ୍ତ ଗାଈର୍ଗାରୁଙ୍କ ଉନ୍ନତ 
ଚକିତି୍ା ତଥା ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ପରରି୍ବଷଣ ଓ ରକ୍ଷଣାର୍ବକ୍ଷଣ କରବିା। 
ଗାଈ ର୍ଗାରୁଙ୍କ ଉର୍ାର ନମିର୍ନ୍ତ ଆମ୍ୱବୁଲାନ୍ସ ଓ ଚକିତି୍ା ସବୁଧିା ମଧ୍ୟ 
ରହଛି।ି ଏହ ି ପ୍ରତଷି୍ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର୍ର ର୍ଗାର୍ସବା କମଟିରି ଦୀପକ 
କୁମାର ଗରି,ି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ର୍ରାଶୀ, ସବୁଳ ନାଏକ, ର୍ରାହତି ଭୁଏ, 
ଉର୍ମଶ ପର୍ଟଲ, ପଞ୍ାନନ ପରୁ୍ରାହତି, ର୍ଲାର୍କଶ ପଣ୍ା, ସତ୍ୟ 
ଗରଆି, ସଧୁିର ପର୍ଟଲ ପ୍ରମଖୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର୍ର ଉପସ୍ତି ଥିର୍ଲ।

ପକୁଲସିରଅଭନିବଶକୁରଭଚ୍ାଅଭଯିାନ
ବରଗଡ଼଼,୨୩ା୯(ସମସି): ଗରୁୁବାର ବରଗଡ଼଼ ପଲୁସି ପ୍ରଶାସନ 
ପକ୍ଷରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଛକର୍ର ର୍କବଳ ମାସ୍କ ଧରପଗଡ଼଼ ର୍ହଉ ନ ଥିଲା। 
ପଲୁସି ପକ୍ଷରୁ ଶରୁ୍ଭଚ୍ା ଅଭରିାନ ଆରମ୍ଭ ର୍ହାଇଥିଲା।ପଲୁସି 
ର୍କବଳ ର୍ଲାକଙୁ୍କ ତାଗଦି କରବିାପାଇଁ ନୁର୍ହଁ ର୍ବାଲ ି ପ୍ରମାଣ 
କରବିାକୁ ର୍ଚଷ୍ା କର ିଗାନ୍ଧୀ ଛକର୍ର ଉପଖଣ୍ ଅଧିକାରୀ ଦୀପକ 
କୁମାର ର୍ଗାଛାୟତ, ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଦାନନ୍ଦ ପଜୂାହାରୀ, 
ଇନ୍ସର୍ପକ୍ଟର ର୍ମନକା ରାଉତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ଯଚାରୀ ଉପସ୍ତି ରହ ି
ର୍ହଲର୍ମଟ ଓ ମାସ୍କ ଉଭୟ ପନି୍ଧ ିରାଉଥିବା ଦୁଇ ଚକଆି ଚାଳକଙୁ୍କ 
େୁଲ ଓ ଚକର୍ଲଟ ର୍ଦଇ ଶରୁ୍ଭଚ୍ା ଜଣାଇଥିର୍ଲ। ପଲୁସିର ଏଭଳ ି
ଅଭରିାନକୁ ବଭିନି୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାରାଇଛ।ି

ରଭଉଁରଆିନାଟ୍ୟସଂସଦର
ନୂତନକମ୍ସକର୍୍ସା
ପଦ୍ମପକୁର ୨୩ା୯(ସମସି): ପଦ୍ମପରୁ ନକିଟ ର୍ଭଉଁରଆି ନାଟ୍ୟ 
ସଂସଦର ବାଷଷିକ ର୍ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ର୍ହାଇଥିଲା। ଏହ ିଅବସରର୍ର 
ସଂସଦର ନୂତନ କମ୍ଯକତ୍ତ୍ଯା ମର୍ନାନୀତ କରାରାଇଛ।ି ର୍କାଭେି 
କଟକଣା ର୍ରାଗୁଁ ସାଂସ୍କତୃକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରାରାଇଥିଲା। 
ଚଳତି ବଷ୍ଯ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ସଭାପତ ି ମଦନ ର୍ମାହନ ସାହୁ, 
ଉପ ସଭାପତ ି ର୍କୈଳାସ ସାହୁ, ସମ୍ାଦକ ର୍ଦବାର୍୍ଯନ ର୍ଭାଇ 
ସବ୍ଯସମ୍ତ ି କ୍ରର୍ମ ମର୍ନାନୀତ ର୍ହାଇଛନ୍ତ।ି ର୍ବୈଠକର୍ର 
ହଳଧର ସାହୁ, ର୍କାକଳି ସାହୁ, ଚନି୍ତାମଣ ି ସାହୁ, ସଧୁୀର ରଞ୍ଜନ 
ସାହୁ, ଦୁର୍ର୍ଯ୍ୟାଧନ ସାହୁ, ଗଜରାଜ ବାରକି ର୍ରାଗଦାନ କର ି
ସଦସ୍ୟମାନଙୁ୍କ ସଂଗଠନ, ଏକତା ଓ କଳାକୁ ବଞ୍ାଇବା ରଖିବା 
ପାଇଁ ପରାମଶ୍ଯ ର୍ଦଇଥିର୍ଲ। ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ଗର୍ଣଶରାମ 
ର୍ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଯଣ କରଥିିର୍ଲ।

ବକୁରେନଦକୁଗ୍ସାପଜୂାକମଟିିରବୈଠକ
ଦହତିା, ୨୩ା୯(ସମସି): ପଦ୍ମପରୁ ଉପଖଣ୍ ବୁର୍େନ ଜଗନ୍ନାଥ 
ମନ୍ଦରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣର୍ର ଶାରଦୀୟ ଦୁଗ୍ଯାପଜୂା ପାଳନ ପାଇ ଁଏକ ର୍ବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ତି ର୍ହାଇଥିଲା। ଏଥିର୍ର ସାନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିର୍ଲ। 
ର୍କାଭେି କଟକଣା ର୍ରାଗୁ ଁଚଳତି ବଷ୍ଯ ଦୁଗ୍ଯାପଜୂା ର୍କବଳ ରୀତନିୀତ ି
ଅନୁସାର୍ର କରବିାକୁ ସବ୍ଯସମ୍ତ ିପ୍ରସ୍ତାବ ଦଆିରାଇଥିଲା। ବଳର୍ଦବ 
ସାହୁ, ର୍ସବା ବରହିା, ବଳର୍ଦବ ରଣା, ଶ୍ୀକାନ୍ତ ପାଣଗି୍ରାହୀ, ମଧସୁଦୂନ 
ର୍ବର୍ହରା, ପଞ୍ାନନ ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ରରମୁଣ ିପର୍ଟଲ, ସଶୁୀଳ 
ର୍ବର୍ହରା, ହଷ୍ଯମନ ସାହୁ, ରର୍ଶାବନ୍ତ ପର୍ଟଲ, ଶ୍ୟାମ ନାଗ ପ୍ରମଖୁ 
ଆର୍ଲାଚନାର୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିର୍ଲ।

ରତାରାପଞ୍ାୟତରରତାଲା
ବରଗଡ଼଼,୨୩ା୯(ସମସି):ବରଗଡ଼଼ ଜଲି୍ା ଅନ୍ତଗ୍ଯତ ର୍ତାରା ଗ୍ରାମ 
ପଞ୍ାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର୍ର ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍କ୍ଯର୍ର ବାରମ୍ୱାର 
ଦୃଷ୍ ି ଆକଷ୍ଯଣ କରଥିିର୍ଲ ର୍ହଁ କଛି ି ସମାଧାନ ର୍ହଉ ନ ଥିବାରୁ 
ଆଜ ି ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଲା ପକାଇ ର୍ଦଇଥିର୍ଲ। ପର୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ 
ଧାରଣାର୍ର ବସଥିିର୍ଲ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ଙୁ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ 
ଦାୟୀ କର ିତାଙ୍କର ଇସ୍ତୋ ଦାବ ିକରଥିିର୍ଲ। ସମସ୍ୟା ସମ୍କ୍ଯର୍ର 
ପ୍ରଶାସନ ନକିଟର୍ର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭରି୍ରାଗ କରଥିିର୍ଲ 
ସରୁ୍ା କର୍୍ଯପାତ ର୍ହଉନଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦନିର୍ର ଆର୍ନ୍ଦାଳନକୁ 
ଓହ୍ାଇର୍ବ ର୍ବାଲ ିର୍ଚତାବନୀ ର୍ଦଇଛନ୍ତ।ି

ବରଗଡ଼଼,୨୩ା୯(ସମସି): ବରଗଡ଼ ଜଲି୍ା 
ର୍ସାର୍ହଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଯତ କନଗାଁ ଗ୍ରାମକୁ 
ସଂର୍ରାଗ କରୁଥିବା ୩ଟ ି ରାସ୍ତାର୍ର ବର, 
ପପିଲି ଚାରାର୍ରାପଣ କର ିଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ 
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ (୭୭) ଏକ ସବୁଜ ବଳୟ 
ସଷୃ୍ ି କରଛିନ୍ତ।ି ର୍ସ ଦୀର୍ଯ ୩୬ ବଷ୍ଯ ର୍ହଲା 
ଚାରାର୍ରାପଣ କରଆିସଛୁନ୍ତ।ି ଗତ ୧୯୮୫ 
ମସହିାରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର୍ର ଚାରାର୍ରାପଣ 
କର ି ନରି୍ଜ ରକ୍ଷଣାର୍ବକ୍ଷଣ କର ି ଉଦାହରଣ 
ସଷୃ୍ ି କରଆିସଛିନ୍ତ।ି ସାଇକଲ ର୍ରାର୍ଗ 
ନକିଟସ୍ ଏକ ର୍ପାଖରୀରୁ ପାଣ ି ଆଣ ି ଗଛର୍ର 
ର୍ଦଉଛନ୍ତ।ିର୍ଦଇ ଆସଛୁନ୍ତ।ି ଏର୍ବ ମଧ୍ୟ ରାମ 
ମାର୍୍ରେଙ୍କ ର୍ଦୈନନ୍ଦନି କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରବିତ୍ତଷିତ ରହଛି।ି 
ରାସ୍ତାକଡ଼ର୍ର ପଥିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର, ପପିଲି 
ଏବଂ ଆମ୍ୱଗଛଗେୁକି ମକୂସାକ୍ଷ ି ର୍ହାଇ ରହଛି।ି 
ବୃକ୍ଷଗେୁକୁି ପଅୁ ଭଳଆି ର୍ନେହ ଶ୍ର୍ା କରନ୍ତ।ି 
ବୃକ୍ଷର ରତ୍ନ ର୍ନବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ର୍ପନସନ ଏକ 
ବଡ଼ ଅଂଶ। ର୍ଗାଟଏି ଗଛ ୧୦ ପଅୁ ସହତି ସମାନ 
ର୍ବାଲ ିର୍ଲାର୍କ କୁହନ୍ତ।ି ରଏି କ ିବଷ୍ଯ ବଷ୍ଯ ଧର ି
ଲଗାଇଥିବା ଗଛ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣନା କରନିାହାନ୍ତ।ି 
ତାଙ୍କର ନଜିର ଏକ ର୍ଛାଟ ନସ୍ଯରୀ ମଧ୍ୟ ରହଛି।ି 
ତାଙ୍କର ଏହ ି ପ୍ରୟାସ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର ମାନ୍ୟତା 

ର୍ଦଇଛ।ି େରି୍ସମ୍ୱର ୨୦୧୩ର୍ର ଏକ 
ସାଧାରଣ ସଭର୍ର ତାଙୁ୍କ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ାନତି 
କରଥିିର୍ଲ। ଏହାପବୂ୍ଯରୁ ୧୯୯୫ 
ମସହିାର୍ର ତାଙୁ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରରି୍ବଶ 
ବଭିାଗ ଦ୍ାରା ପ୍ରକୃତବିନୁ୍ଧ ସମ୍ାନର୍ର 
ସମ୍ାନତି କରାରାଇଥିଲା। ର୍ସ ଜର୍ଣ 
ଭାଗବତ ବଶି୍ାସୀ, ମଷି୍ଭାଷୀ, ଗୀତାକୁ 

କଣ୍ଠସ୍ କରଛିନ୍ତ।ି ଗଛରୁ ତ ଅମ୍ଳଜାନ ମରି୍ଳ; କନୁି୍ତ 
ବର ଓ ପପିଲ ବୃକ୍ଷର୍ର ର୍ରଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ମରି୍ଳ 
ତାହା ଦନିରାତ ି ୨୪ ରଣ୍ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଳିଥିାଏ। 
ର୍ସଥିପାଇଁ ମନୁଋିଷ ିଗଣ ବର ଓ ପପିଲି ଗଛମରୂ୍ଳ 
ତପସ୍ୟା କରଥିିବା ନଜରି ରହଛି।ି ର୍ଗୌତମ ବୁର୍ 
ମଧ୍ୟ ସମୟର୍ର ପପିଲି ଗଛ ମଳୂର୍ର ତପସ୍ୟା 
କର ିନବିାଣ୍ଯ ପ୍ରାପ୍ତ ିକରଥିିର୍ଲ ଓ ର୍ଦହତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ 
ପପିଲି ଗଛ ମରୂ୍ଳ କରଥିିର୍ଲ। ଐତହିାସକିଙ୍କ 

ମତର୍ର ପର୍ୋଶୀ ର୍ଦଶ ଶ୍ୀଲଙ୍କାକୁ ର୍ବୌର୍ 
ଧମ୍ଯ ପ୍ରଚାର ନମିର୍ନ୍ତ ବୁର୍ ନଜି ପତୁ୍ର ମର୍ହନ୍ଦ୍ର 
ଓ ଝଅି ସଂରମତି୍ରାଙୁ୍କ ପଠାଇଥିବା ସମୟର୍ର 
ଭାରତରୁ ହ ିଁ ପପିଲି ବୃକ୍ଷ ପଠାଇଥିବା କୁହାରାଏ।  
ଭାରତର ସର୍ବ୍ଯାର୍ ସମ୍ାନ ମଧ୍ୟ ଏହ ିପପିଲ ପତ୍ର 
ଆକାରର ରୂପ ଦଆିରାଇଛ।ି ତାଙ୍କ ସମ୍କ୍ଯର୍ର 
ଗତକାଲ ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ୱଟି 
କର ିପ୍ରଶଂସା କରଥିିର୍ଲ।

ବରଗଡ଼଼,୨୩ା୯(ସମସି): ବଶି୍ ବରି୍ଜତା 
ର୍ଗାର୍ଲଡେନ ବଏ ପ୍ରର୍ମାଦ ଭଗତଙ୍କ ପାଇଁ 
ସାରା ବଶି୍ ଉତ୍ାହତି ଥିବାର୍ବର୍ଳ ଜନ୍ମମାଟ ି
ବରଗଡ଼଼ର୍ର ମଧ୍ୟ ବପିଳୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ୱର୍୍ଯନା 
ଦଆିରାଇଛ;ି ର୍ହର୍ଲ ବରଗଡ଼଼ର ର୍ସ୍ୱଚ୍ାର୍ସବୀ 
ସଙ୍ଗଠନ ସଂକଳ୍ପ ପରବିାର ନଆିରା ଢ଼ଙ୍ଗର୍ର ସ୍ୱର୍୍ଯ 
ବରି୍ଜତା ପ୍ରର୍ମାଦ ଭଗତଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିର୍ଲ। 
ବଜୁିପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ ହଲର୍ର ଏକ ରକ୍ଦାନ 
ଶବିରି ଆର୍ୟାଜନ କର ି ଅନୁଷ୍ାନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙୁ୍କ 
ସ୍ୱାଗତ କରାରାଇଥିଲା। ଶବିରିର୍ର ର୍ମାଟ ୫୧ 
ୟନୁଟି ରକ୍ ସଂଗ୍ରହ କର ି ବରଗଡ଼଼ ରକ୍ଭଣ୍ାରକୁ 

ଦଆିରାଇଥିଲା। ଏହ ିରକ୍ଦାତାମାର୍ନ ସ୍ୱର୍୍ଯ ପଦକ 
ବରି୍ଜତା ପ୍ରର୍ମାଦଙୁ୍କ ଉତ୍ଗ୍ଯୀକୃତ କରଥିର୍ଲ। 
ପାରା ବ୍ୟାଡ଼ମଣି୍ନ ର୍ଖଳାଳ ି ପ୍ରର୍ମାଦ ପ୍ରଥର୍ମ 
ରକ୍ଦାନ ଶବିରିକୁ ଉଦରାଟନ କରଥିିର୍ଲ। 
ରକ୍ର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରବିା ପାଇଁ ରକ୍ଦାନ 
ଶବିରି ମାଧ୍ୟମର୍ର ରବୁପଢ଼ି ିଆଗକୁ ଆସବିାପାଇଁ 
ସନୁାପଅୁ ଆହ୍ୱାନ ର୍ଦଇଥିର୍ଲ। ଏଥିସହତି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ର୍ସବା ର୍କ୍ଷତ୍ରର୍ର ଉର୍ଲ୍ଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 
ଏହ ିର୍ସ୍ୱଚ୍ାର୍ସବୀ ସଙ୍ଗଠନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିର୍ଲ। 
ବରଷି୍ ସାମ୍ୱାଦକି ବରି୍ରନ୍ଦ୍ର ପଧାନ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ 
ର୍ଦଇଥିର୍ଲ। ଶବିରିର୍ର ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାବର୍ର 

ବରଗଡ଼଼ ବଧିାୟକ ର୍ଦର୍ବଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ 
ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଦାନନ୍ଦ ପଜୁାହାରୀ 
ର୍ରାଗର୍ଦଇ ସଂକଳ୍ପ ପରବିାର ଏବଂ ସମସ୍ତ 
ରକ୍ଦାତାଙୁ୍କ ଶରୁ୍ଭଚ୍ା ଜଣାଇଥିର୍ଲ। ବରଗଡ଼଼ 
ଟାଉନ ଥାନାର ସବ ଇନ୍ସର୍ପକ୍ଟର ର୍ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ 
ବଳଆିର ସଂି ଏବଂ ର୍ହାମଗାେ୍ଯ ଦୀପକ ର୍ସଠ 
ମଧ୍ୟ ରକ୍ଦାନ କରଥିିର୍ଲ। ର୍ସହପିର ି ୪ ଜଣ 
ମହଳିା ଓ ୫ ଜଣ ସାମ୍ୱାଦକି ରକ୍ଦାନ କର ି
ରକ୍ଦାତାଙୁ୍କ ଉତ୍ାହତି କରଥିିର୍ଲ। ପରବିାରର 
ସଭାପତ ିର୍ରାହତି ଜୟସ୍ୱାଲ ଓ ବକିାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ 
ପରଚିାଳନା କରଥିିର୍ଲ। 

ରେଁସ,୨୩ା୯(ସମସି): ବରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ର୍ସାର୍ହଲା 
ବ୍ଲକ ଶନମିାଲ କୃଷ ିସମବାୟ ସମତିରି୍ର ୟରୁଆି ସାର 
ର୍ନବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟର୍ର ଝଗଡ଼ା ସଷୃ୍ ିର୍ହାଇଛ।ି 

ଶନମିାଲ ର୍ସାସାଇଟରି୍ର ୧୩ ଶହ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ 
ଅଛନ୍ତ;ି କନୁି୍ତ ର୍ସାସାଇଟକୁି ମାତ୍ର ୫ ଶହ ବସ୍ତା ସାର 
ଆସଛି।ି ର୍ତଣ ୁ ସାର ର୍ଶଷ ର୍ହାଇରବିା ର୍ନଇ 

ଆଶଙ୍କା କର ିନଜିର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଧର ିର୍ଠଲାର୍ପଲା 
ର୍ହାଇଥିର୍ଲ। ଜଣକର ଆଧାର କାେ୍ଯର୍ର ର୍ଗାଟଏି 
ବସ୍ତା ୟରୁଆି ସାର ମଳିବି। ସରକାରୀ ଦର ୨ଶହ 
ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାରାଇଛ।ି ଏଠାର୍ର କର୍ରାନା 
କଟକଣାକୁ ସମ୍ରୂ୍୍ଯଭାର୍ବ ଉଲ୍ଂରନ କରାରାଇଛ।ି 
ସରକାରୀ କମ୍ଯଚାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ଚାଷୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
କାହାର ିମହୁଁର୍ର ମାସ୍କ ନାହ ିଁ। ସାମାଜକି ଦୂରତା ରକ୍ଷା 
କରବିାତ ଦୂରର କଥା। ସମର୍ସ୍ତ ସାର ର୍ନବାପାଇଁ 
ର୍ଠଲାର୍ପଲା ର୍ହାଇଥିର୍ଲ। ର୍ରଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚାରରୁି 
ପାଞ୍ ଏକର ଜମ ିରହଛି ିତାଙୁ୍କ ୧୦ରୁ ୧୫ ବସ୍ତା ୟରୁଆି 
ସାର ମଳିବିା କଥା; କନୁି୍ତ ର୍ସାସାଇଟ ିପକ୍ଷରୁ ର୍ଗାଟଏି 
ବସ୍ତା ୟରୁଆି ସାର ମଳିବି। େଳର୍ର ଚାଷୀମାର୍ନ 
ଅସର୍ନ୍ତାଷ ପ୍ରକାଶ କରବିା ସହତି ର୍ଠଲାର୍ପଲା 
ର୍ହାଇଥିର୍ଲ। ୧୩ ଶହ ଚାଷୀଙୁ୍କ ୫ ଶହ ବସ୍ତା ସାର 
ଆସଛି।ି ଏ ସମ୍କ୍ଯର୍ର ପ୍ରଶାସନ ଓ କୃଷ ିବଭିାଗ ଦୃଷ୍ ି
ଆକଷ୍ଯଣ କରବିାକୁ ଦାବ ିର୍ହାଇଛ।ି

୩ରାସ୍ତାରରସଷୃ୍ିକରଛିନ୍ିସବକୁଜବଳୟ
୩୬ ବଷ୍ଯ ର୍ହଲା ବୃକ୍ଷର୍ରାପଣ କର ିଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ

୭୭ବର୍ସବୟସରରବି
ରାମମାର୍ରେଚଳଚଞ୍ଳ

ରକ୍ତଦାନଶବିରିଆରୟାଜନକରିପ୍ରରମାଦଙ୍କୁ ସ୍ାଗତ

ବଣ୍ଟନରବରଳସମବାୟସମତିରିରରଠଲାରପଲା
୧୩ଶହ ୍ଞ୍ଜିକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ୍ାଇଁ ୫୦୦ ବସ୍ା ୋର

ବରଗଡ଼଼,୨୩ା୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା 
ବଦି୍ୟାଳୟ ଶକି୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ 
ରଗୁ୍ମ ନରି୍ଦ୍୍ଯଶକ ସରୁ୍ରଖା ତର୍ରଇ ଦନିକିଆି 
ବରଗଡ଼଼ ଗସ୍ତର୍ର ଆସ ିଜଲି୍ାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ 
ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ସ୍କଲୁ ମନଟିରଂି କରବିା 
ପାଇ ଁ ଟାବର୍ଲଟ ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ି
ଟାବର୍ଲଟ ଜରଆିର୍ର ନରି୍ଦ୍୍ଯଶନୁରାୟୀ 
ବଦି୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରଥା 
ଶକି୍ଷକ, ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ାନ, 
ମେି ର୍େ ମଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦ ି ବଷିୟର୍ର 
ଜଣାପଡ଼ବି। ନଦି୍ଷିଷ୍ ବଦି୍ୟାଳୟର ଅକ୍ଷାଂଶ 
ଓ ଦ୍ାରମିା ବଳର୍ର ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ଟାବର୍ଲଟ 

ଦ୍ାରା ଚହି୍ନଟ କରରି୍ହଉଛ।ି ଓଏମବଡ଼ିସିରି 
ସ୍ୱତନ୍ତ େଉିଟ ିଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ମଲ୍କି 
ଏହ ି ଗସ୍ତର୍ର ସାମଲି ର୍ହାଇଥିର୍ଲ। ଏହ ି
ଅବସରର୍ର ସମ୍ଳିନୀ କକ୍ଷର୍ର ଏକ ସମୀକ୍ଷା 
ର୍ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ର୍ହାଇଥିଲା। ର୍ବୈଠକର୍ର 
ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରାଧାକାନ୍ତ 
ଛତ୍ର,ି ଜଲି୍ା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂର୍ରାଜକ, ଅତରିକି୍ 
ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀ ର୍ଜ୍ୟାତକିାନ୍ତ ସାହୁ, 
ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଛତ୍ରପତ ିସାହୁ 
ତଥା ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ସମସ୍ତ 
ସଂର୍ରାଜକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକି୍ଷା ବଭିାଗର 
କମ୍ଯଚାରୀ ଉପସ୍ତି ଥିର୍ଲ।

ଟାବରଲଟରରମନଟିରଂିରହବବଦି୍ୟାଳୟରରଦୈନକିକାଯ୍ସ୍ୟ

ବରଗଡ଼଼,୨୩ା୯(ସମସି): ଆଜ ି ସ୍ାନୀୟ 
ରାଣାପ୍ରତାପ ଉର୍ବଦି୍ୟାଳୟର୍ର ର୍ପାଷଣ 
ଦବିସ ପାଳତି ର୍ହାଇରାଇଛ।ି ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ 
ସଦୁୀପ ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର୍ର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଜି୍ାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ସୀମା ମାଝୀ ଓ 
ସନୁତିା ମଶି୍ ସଂର୍ରାଜନା କରଥିିର୍ଲ। ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଭାର୍ବ ଶକି୍ଷକ ସଧୁାଂଶ ୁସାହୁ, ସାମ୍ୱାଦକି 
ଅଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଭାବନା ସାହୁ ପ୍ରମଖୁ 
ର୍ରାଗ ର୍ଦଇ ର୍ପାଷଣ ଦବିସ ପାଳନର 
ଆବଶ୍ୟକତା ଉପର୍ର ବସୃି୍ତତ ଆର୍ଲାଚନା 

କରଥିିର୍ଲ। ଛାତ୍ରୀ କଳ୍ପନା ସାହୁ, ରସ୍ୀନ 
ସନୁା, ଛାତ୍ର ହୃଦାନନ୍ଦ ସାହୁ ସନୁ୍ତଳତି ଖାଦ୍ୟ 
ସମ୍ୱନ୍ଧର୍ର ବକ୍ବ୍ୟ ଉପସ୍ାପନ କରଥିିର୍ଲ। ଏହ ି
ଅବସରର୍ର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ର୍ପାଷଣ ରକୁ୍ ପନ ି
ପରବିା ଓ ୋଲ ିର୍ତଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ବ୍ୟ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ 
କରାରାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରଚିାଳନାର୍ର 
ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀମଣ ିସାହୁ, ର୍ଜ୍ୟାନୋ ତ୍ରପିାଠୀ, 
ୋକ୍ର ର୍ଭାଇ, ର୍ଗାପବନୁ୍ଧ ପରୁ୍ରାହତି ପ୍ରମଖୁ 
ସହର୍ରାଗ କରଥିିର୍ଲ। ନନ୍ଦତିା ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ 
ଅପ୍ଯଣ କରଥିିର୍ଲ।

ରାଣାପ୍ରତାପସ୍କୁଲରରରପାରଣଦବିସ

ବରଗଡ଼଼,୨୩ା୯(ସମସି): ବରଗଡ଼଼ 
ଜଲି୍ା ଖବରକାଗଜ ବତିରଣ ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ 
ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନହଲ ଠାର୍ର 
ନାଗରକି ସମ୍ୱର୍୍ଯନା ସଭାର୍ର ର୍ଟାକଓି 
ପାରା ଅଲମି୍କି୍ସ ସ୍ୱର୍୍ଯ ପଦକ ବରି୍ଜତା 
ପ୍ରର୍ମାଦ ଭଗତଙୁ୍କ ଉପର୍�ୌକନ ଓ 
ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ ର୍ଦଇ ସମ୍ୱର୍୍ଯନା ଜଣାଇଥିର୍ଲ। 
ଏହ ିଅବସରର୍ର ସଙ୍ଘର ର୍ଦବ ନାରାୟଣ 
ଦାସ, ଜୟପ୍ରକାଶ କୁମ୍ଭାର, ଅଚୁ୍ୟତ ସର, 

ରାଜକୁମାର ବନର୍ଛାର, ରର୍ମଶ ଦାସ, 
ବଶି୍ନାଥ ତାଣ୍,ି ସମ୍ଦ କୁମାର କର୍ଲତ, 
ଗଙ୍ଗାଧର କର୍ନ୍ଦର, ର୍ରାର୍ଗନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, 
ଅଜୟ ସର, ସଶୁଲି ମହାନନ୍ଦ, ଅଜୟ 
ଛତର, ସଧୁାଂଶ ୁ ବାରକି, ଆର୍ଲାକ ବଶି ି
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିର୍ଲ। ପ୍ରର୍ମାଦଙ୍କ ସ୍ୱର୍୍ଯ 
ପଦକ ବରି୍ଜତା ଖବର ରର୍ର ରର୍ର 
ପହଞ୍ାଇ ର୍ସମାର୍ନ ନଜିକୁ ଗବଷିତ ର୍ବାଲ ି
ସଂରର ସଭ୍ୟମାର୍ନ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି

ଖବରକାଗଜବତିରକସଂେପକ୍ଷରକୁ ପ୍ରରମାଦଙ୍କୁ ସମ୍ୱର୍୍ସନା

ବରଗଡ଼଼,୨୩ା୯(ସମସି): ବୁଧବାର 
ହନି୍ଦୀ ଦବିସ ଅବସରର୍ର ବରଗଡ଼ର ହନି୍ଦୀ 
ର୍ସବା ସମତିରି ପ୍ରତଷି୍ାତା ତଥା ବରଷି୍ 
ଆେର୍ଭାର୍କଟ ହନୁମାନ ପ୍ରସାଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙୁ୍କ 
ତାଙ୍କ ବାସଭବନର୍ର ସମ୍ାନତି କରାରାଇଛ।ି 
ଜାତୀୟସ୍ତରର୍ର ହନି୍ଦୀ ପ୍ରଚାରର୍ର ଶ୍ୀ ଅଗ୍ରୱାଲ 
ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅବଦାନ ରହଛି।ି ର୍ସ ୱାର୍୍ଯାର ହନି୍ଦୀ 

ପ୍ରଚାର ସମତିରି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହଛିନ୍ତ।ି ର୍ସ 
ଅର୍ନକ ସ୍ାନର୍ର ପରୁସ୍କତୃ ର୍ହାଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ି
ଅବସରର୍ର ପ୍ରର୍େସର ଅମର୍ରନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ 
ରାଦବ, ପ୍ରୀତମ ସଂି, ପ୍ରତାପ ପଟ୍ଟନାୟକ, 
ସଦାଶବି କର ଏବଂ ସନୁଲି ଅଗ୍ରୱାଲ ଉପସ୍ତି 
ଥିର୍ଲ। ତାଙ୍କର ସସୁ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା 
କର ିକଛି ିସମୟ ଧର ିହନି୍ଦୀ ଚର୍୍ଯା କରଥିିର୍ଲ।

ହନି୍୍ରୀପ୍ରଚାରକହନକୁମାନଅଗ୍ରୱାଲସମ୍ାନତି ରାଜ୍ୟେଭା ୋଂେଦ ପ୍ରେନ୍ନ 
ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆୋମ ଗସ୍
ବରଗଡ଼଼,୨୩ା୯(ସମସି): ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ 
ତଥା ଆର୍ବଦନ କମଟିରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ 
ଆସାମ ଗସ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି ଆସାମ ସ୍ତି ୫ ଶହ ଶର୍ୟା 
ଓ ୧୦୦ ସଟି ବଶିଷି୍ ନଲବାର ିର୍ମଡ଼କିାଲ କର୍ଲଜ 
ଓ ହସ୍ଟିାଲ ନମି୍ଯାଣ ଅଗ୍ରଗତ ି ସମ୍କ୍ଯର୍ର ସମୀକ୍ଷା 
ପାଇଁ ରାଇଥÒବା ର୍ସ ଟ୍ୱଟି କର ିଜଣାଇଛନ୍ତ।ି
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ଶକୁ୍ରବାର, ୨୪ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

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

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

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

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

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

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

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

ଡ୍ର୍ଆଉଟ୍  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙୁ୍ ସେରାଇ ଆଣବିାର ଚନି୍ା

ପ୍ରଥମ ୍ର୍ଯ୍ାୟସର ୧୦ ଜଲି୍ାସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହସଟେଲ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ତୃଣମଳୂସ୍ତରରୁ ଧନ୍ାମଳୂକ ଶକି୍ାକୁ ଦଆିରବି ଗରୁୁତ୍ୱ

 �ବଦି୍ାଳୟଗଡ଼ୁକୁି ମଳିବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ
 �ଧନ୍ାମଳୂକ ଶକି୍ା ପାଇଁ ଶକି୍କଙୁ୍ ପ୍ରଶକି୍ଣ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରରୀଙ୍ ବଲାଙ୍ରି ଗସ୍ତ ୍ସର ବଢ଼ୁଛ ିଉଷ୍ଣତା

ହୋଇଥିବା ଆସନ ଉପରେ ଦଳେ ନଜେ

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

େସୁ୍ଥସହାଇ ଘରକୁ ସେରଲିା ମଞ୍ଳୁା

 � ଓଏସ୍ ଡଏି ସମୀକ୍ା ରବୈଠକ

ଦକ୍ତା ବକିାଶ ସକନ୍ଦ୍ରସର ମହଳିାଙ୍ ପ୍ରଶକି୍ଣକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ

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

ମଧ୍ୟବର େବନ୍େ ଉପଜୁଥିିଲା। 
ତରୁଣଙ୍ର ବେେ ି ଗ୍ାମର ଜବନୈକ ମେଳିାଙ୍ େେ 

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

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

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

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

ପେକୀୟା ପ୍ରୀତେୁି �ବୁକଙୁ୍ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ା

େକ୍ତଛଟିାେୁ ମଳିଲିା ହତ୍ାେ 
ସେୁାକ; ୩ ଅଟକ

ହତ୍ା ପରେ ମତୃରଦହକୁ 
ଧାନଜମରିେ ରପାତଥିିରଲ

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

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

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

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

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

ବନ୍ା କ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲ ିସ୍ଥତି ି୍ରଖିସଲ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ହାଇସ�ାର୍ଟସର ସ�ନ୍ଦ୍ର େର�ାରଙ୍କ େତ୍ୟ୍ାଠ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଝୟାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବଚିୟାରପତଙି୍ ମତୃକୁ ୍ ମୟାମଲୟାରର ରବିଆିଇ ରରିପୟାଟ୍ସ

ଜୋଣ ରିଶଣୁ ରି ଅକରୋ ଚଢ଼ୋଯୋଇଛ ରି

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

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

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

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

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୩|୯(ଏସେନ୍)ି

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

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

ଗଇୁନ୍ା ଏସେନ୍ରି 
ସଚତାବନଲୀ ଅେୁପ୍କବଶ ଅକପଷେୋକର ୪୦ ଆଫଗୋେ ଆତଙ୍କୀ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

କଳଙି୍ଗ�ଦୁ୍ଧର ୧୬୦ �ଷ୍ମ ପବର ଖାରବ�ଳ 

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

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

‘କଳଙି୍ଗ ଯଦୁ୍ଧ’ର ଐତହିତାସକି ପ୍ତାମତାଣକିତତା

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଅପପଷୁ୍ ିସମସ୍ତା ଓ ତତା’ର ନରିତାକରଣ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ରଆିତକୁି ହନଇ ହକନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପକ୍ବହର ସରକୋରଙ୍ର 

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

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

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

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

ସରୁଠୋରୁ ଗରୁୁତଜ୍ବପରୂ୍୍ବ କଥୋ ହ�ଉଛ ି,ଚେତିରଷ୍ବ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ନାସ୍ ରାକ୍ ରେ ଭାେତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ବଅପ୍  ରରେଶୱାକ୍ବସ ଲଷି୍ଟିିଂ

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

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

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

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

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

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

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

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

ରଖି ଅଥ୍ବ ମନ୍ତୋେୟର ଅଧିକୋରଫୀମୋହନ ହରଟଂି 
ଏହଜନ୍ସକୁି ହରଟଂି ଅପହଗ୍ଡ୍ ମୋଗପିୋରହିର। 

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

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

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

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

ଅପରରେଡ୍ ପାଇଁ ୨୮ରେ ମରୁସି୍ -ସେକାେ ଆରଲାଚନାନମି୍ନମଖୁୀ ରେରିିଂକୁ 
ରନଇ ଚନି୍ା

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

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

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

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

ଇତହିାସ େଚଲିା ପାେସ୍ ରରିେନ୍ସ ଆଇପଓି

୍ାବଣ୍ଣଣନର  
ମ�ଙ୍ା ମାଡ଼
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ଶକୁ୍ରବାର, ୨୪ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ପ୍ରଥମ ୍ଷୃ୍ାର ଅବଶଷିାାଂଶ

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

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

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

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

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

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

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

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

ସମାଟୁ ଥାନା ଆଇଆଇେ ିଗରିଫ

ବେନୁ୍ରା ନଦୀସର ସେତୁ ନମ୍ିାଣ ୍ାଇଁ ଅନୁମତ ି

ବୋଙ୍ରିସର ସେବ....
ସମ୍ପକକିତ 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 ବଲାଙ୍ରି ଜଲି୍ାପାଳ ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା, ଜଲି୍ା ସାମାଜକି ସରୁକ୍ଷା 
ଅଧିକାରୀ ନବକପୃଷ୍ଣ ସାେୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ବ୍ୟକ୍ତଗିତ ସଚବି ରଶ୍ରିଞ୍ନ ସାେୁଙ୍ ସରମତ 
ବଭିାଗୀୟ ପଦାଧିକାରୀମାରନ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 

େଫଳ ଆସ�ାଜନର...
ସରୁଯାଗ ମଳିଥିିଲା। ବଶି୍ୱର ରଶ୍ଷ୍ଟ 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।ି କଳଙି୍ ଷ୍ଟାଡୟିମ େ ିଁ ଭାରତୀୟ େକ ି
ଦଳର ସମସ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଆରୟାଜନ କରୁଛ।ି ୨୦୧୫ ମସେିାରର 
ଇରଣ୍ଡା ଜାପାନ ରଟଷ୍ଟ ସରିଜି, ୨୦୧୭ ମସେିାରର ଏଫଆଇଏଚ େକ ିୱାଲ୍ଲ୍ ଲଗି ଫାଇନାଲ, 
୨୦୧୮ ମସେିାରର େକ ି ବଶି୍ୱକପ, ୨୦୧୯ରର ଏଫଆଇଏଚ ସରିଜି ଫାଇନାଲ ଓ ପରୁୁଷ 
ତଥା ମେଳିା ଦଳର ଅଲମ୍ପକି କ୍ାଲଫିାୟସ୍, ୨୦୨୦ ରର ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏଫଆଇଏଚ ରପ୍ରା 
ଲଗି ମ୍ୟାଚ ଆରୟାଜତି ରୋଇଛ।ି ରସେପିର ି ୨୦୧୭ରର କଳଙି୍ ଷ୍ଟାଡୟିମରର ଏସଆିନ 
ଆଥରଲଟକି୍ସ ଚମ୍ପୟିାନସପି ଆରୟାଜତି ରୋଇଛ।ି ଏେ ି ଇରଭଣ୍ଟରର ଭାରତ ସେ ୪୨ ଟ ି
ରଦଶର ୭୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ କ୍ରୀଡ଼ାବତି୍  ରଯାଗରଦଇଥିବା ରବରଳ ମାତ୍ର ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରର କଳଙି୍ 
ଷ୍ଟାଡୟିମକୁ 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 ସପୃଷ୍ଟ ି ରୋଇଥିଲା। ଏ ରନଇ ଛାତ୍ରଜଣଙ୍ ଆଣ୍ଟ ି ୍କଗଂି ରସଲ୍ ଫରର ଅଭରିଯାଗ 

କରଥିିରଲ। ଆେତ ଛାତ୍ରଙୁ୍ ଚକିତି୍ାଳୟରର ଭର୍କି କରାଯାଇଛ।ି ଏୋ ଜଣାପଡ଼ବିା ପରର 
ଷୁ୍ଟରଡଣ୍୍ଟ  ରୱଲରଫୟାର ଡନିଙ୍ ସେ ଆରଲାଚନା ଚାଲୁ ରେଛି।ି ଏୋ ପବୂ୍ରୁ ଗତ ୧୮ 
ତାରଖିରର ଦ୍ତିୀୟ ବଷ୍ର ଛାତ୍ରବାସକୁ କଛି ି ରଶଷ ବଷ୍ର ଛାତ୍ର ଧରସଇ ପଶଥିିରଲ। 
ରସମାରନ େରଷ୍ଟଲ କବାଟ ବାରଡଇବା ସେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରର ଗାଳଗିଲୁଜ କରଥିିରଲ। 
ଏଥିସେ କଛି ି ଛାତ୍ରଙୁ୍ ଦୁବ୍୍ୟବୋର ମଧ୍ୟ କରଥିିରଲ। ରଗାରଟପରଟ କରରାନା କଟକଣା 
ରଯାଗୁଁ ପ୍ରାୟ ରଦଢ ବଷ୍ ରେବ ସ୍ଲୁ ଓ କରଲଜ ବନ୍ଦ 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 ସପୃଷ୍ଟ ି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 ଷ୍ଟରୁି ମୋନଦୀ ଆରଦୌ ଚ୍ୟାରଲଞ୍ମକୁ୍ତ 
ନୁରେଁ। କାରଣ, ଛତଶିଗଡ ସରକାର ମୋନଦୀ ଜଳକୁ ରରାକବିା ପଛରର ଏକ ବଡ଼ 
କାରଣ ରେଉଛ ି ଶଳି୍ାୟନ। ସଂପପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶଳି୍ସଂସ୍ାକୁ ପାଣ ି ରଯାଗାଇ ରଦବା 
ପାଇଁ ମୋନଦୀର ଉପରମଣୁ୍ଡରର ମା ଳ ମାଳ ପ୍ରକଳ୍ କରଛିନ୍ତ।ି ଏୋଦଦ୍ାରା ମୋନଦୀରର 
ଜଳାଭାବ ସପୃଷ୍ଟ ିରେଉଛ ି ଏବଂ ଏେ ିପ୍ରସଙ୍ରର 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 ଶଳି୍ ସଂସ୍ାର ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଏେ ିନଦୀ ଗଭ୍ରର ମଶିବିା କାରଣରୁ ଉପରମଣୁ୍ଡରୁ ସ୍ତି ି
ଗମ୍ୀର 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 ି ଗମ୍ୀର ରୂପ ଧାରଣ 
କରପିାରର।  ଏମତିରିର ବ ିଶଳି୍ାୟନ 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 ସପୃଷ୍ଟ ି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 ସଂସ୍ରଣରର 
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 ଷ୍ଟରୁି 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 ଷ୍ଟରୁି 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 
ଅଲମ୍ପକି୍ସରର ଉଭୟ ପରୁୁଷ ଓ ମେଳିା େକ ି ଦଳକୁ ଐତେିାସକି ସଫଳତା ପ୍ରଦାନରର 
ସୋୟକ ରୋଇଛ।ି େକ ି ଦଳର ଏପର ି ସଫଳତା ରଦଶବ୍ୟାପୀ କ୍ରୀଡ଼ାରପ୍ରମୀଙ୍ ପାଇଁ 
ଆନନ୍ଦର 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 ିଷ୍ଟାଡୟିମ 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 ଷ୍ଟ ିସମ୍ପନ୍ନ ନୀତକୁି ପ୍ରଶଂସା କରଥିିରଲ। େକକୁି 
ଓଡ଼ଶିାର ନରିବଚ୍ନି୍ନ ସେରଯାଗ ରଯାଗୁଁ ବଶି୍ୱ େକରିର ଓଡ଼ଶିା ପସନ୍ଦରଯାଗ୍ୟ ସ୍ାନ ପାଲଟଛି ି
ରବାଲ ିଶ୍ୀ ରବରେରା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି ରସେପିର ିକାଯ୍୍ୟକ୍ରମରର ଏଫ୍ ଆଇଏଚ୍ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ନରନି୍ଦର ବାତ୍ରା େକରିର ଓଡ଼ଶିା ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖଣୁ୍ଟ ପ୍ରତଷି୍ା କରଥିିବା ରବରଳ ବଶି୍ୱସ୍ରୀୟ 
କ୍ରୀଡ଼ା ଇରଭଣ୍ଟ ଆରୟାଜନରର ନଜି ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରତପିାଦତି କରପିାରଛି ି ରବାଲ ି କେଛିନ୍ତ।ି 
କଳଙି୍ ଷ୍ଟାଡୟିମ ବର୍୍ମାନ ବଶି୍ୱର ସବ୍ରଶ୍ଷ୍ ଷ୍ଟାଡୟିମ 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 କୁରନ୍ଦଇ 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।ି

ଦକ୍ଣିରୁ ଉ୍େୂଳ...
ପଶପୁାଳକ କେଛିନ୍ତ ି ରଯ ମ୍ୟାଁମାର ୟାଙୁ୍ନର ଦକ୍ଷଣି ଉପକୂଳରର ବରଙ୍ାପ 
ସାଗରରର ଏେ ି ଲଘଚୁାପ ରକ୍ଷତ୍ର ସପୃଷ୍ଟ ି 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 
ସମ୍ବନା ରେଛି।ି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦକ୍ଷଣିରର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବଷ୍ା ରେବ ରବାଲ ି
ପ୍ରରଫସର ପଶପୁାଳକ କେଛିନ୍ତ।ି ଲଘଚୁାପ ରଯାଗୁଁ ଉର୍ର ବରଙ୍ାପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ 
ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବରଙ୍ାପସାଗରରର ପବନର ରବଗ ବପୃ ର୍ ିପାଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତ ି୪୦-୫୦ କମି ି
ରେବି। ରବରଳ ରବରଳ ଏୋ ବପୃ ର୍ ିପାଇ ୬୦ କମି ିପେଞ୍ଚବି। ଏୋକୁ ଦପୃ ଷ୍ଟରିର 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।ି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଏନଏଚ-୫ ନକିଟରର ଆଜ ି୩ ଟା ସରୁ୍ା 
୫.୩ ମଟିରରର ପ୍ରବାେତି ରେଉଛ।ି 

୩ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ୨୦ ବର୍...
ଟଙ୍ା ଅନାରଦୟ ରେରଲ ପଣୁ ି ଅଧିକ ୩ ମାସ କାରାଦଣ୍ଡରର ଦଣ୍ଡତି ରେରବ। ରସେପିର ି
ଅଭଯିକୁ୍ତମାନଙ୍ଠାରୁ ଆଦାୟ ସମଦୁାଯ ୭୫ େଜାର ଜରମିାନା ଟଙ୍ା ମଧ୍ୟରୁ ପୀଡ଼ତିାଙୁ୍ 
କ୍ଷତପିରୂଣ ଏବଂ ଚକିତି୍ା ଖଚ୍ଚ୍ ବାବଦକୁ ୪୫ େଜାର ଟଙ୍ା ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ ନରିଦେଶ୍ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏେ ି ମାମଲାରର ୧୪ଜଣଙୁ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟଭାରବ ଗ୍େଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ 
ମାମଲାକୁ ସରକାରଙ୍ ପକ୍ଷରୁ ସଦ୍ତନ୍ତ୍ର ଏ.ପ.ିପ ି ସଧୁୀର କୁମାର ତ୍ରପିାଠୀ ପରଚିାଳନା 
କରଥିିବା ରବରଳ  ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭାରବ ତତ୍ାଳୀନ ରକାଟପାଡ଼ ଥାନା ଏସ୍ ଆଇ 
ରଘନୁାଥ ନାୟକ ରେଥିିରଲ। ମାମଲା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୨୦୧୫ ରଫବପୃ ୟାରୀ ୪ ତାରଖିରର 
ସଂଧ୍ୟା ୬ଟାରର ୩ଜଣ ନାବାଳକିା ରକାଟପାଡ଼ ସେରରର ରଦୈନକି ମଜୁରୀ କାମ ରଶଷକର ି
ନଜି ଗ୍ାମ ନୂଆଗଡ଼ୁାକୁ ରଫରୁଥିରଲ । କନୁି୍ତ ପବୂ୍ରୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ଥିବା ଉପରରାକ୍ତ ୩ଜଣ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ଗ୍ାମ ରପାଖରୀ ରାସ୍ା ନକିଟରୁ ଦୁଇଜଣ ନାବାଳକିାଙୁ୍ ଧକ୍ାମାର ିଜରଣ ନାବାଳକିାଙୁ୍ ଏକ 
କାର ରଯାରଗ ଅପେରଣ କରରିନଇଥିରଲ। ନକିଟସ୍ ଏକ କାଜୁବାଡ଼କୁି ରନଇ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ସାନ ମାଝ ିତାଙୁ୍ ଶାରୀରକି ନଯି୍ାତନା ରଦବା ସେତି ଦୁଷ୍କମ୍ କରଥିିରଲ। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ଅପେରଣରର ସୋୟତା କରଥିିରଲ । କନୁି୍ତ ନାବାଳକିା ଉତ୍ପୀଡ଼ନା ମାମଲା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ 
ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ଦଣ୍ଡାରଦଶ କରାଯାଇଛ।ି

େୂଅରୁ ମଳିେିା...
 ଆରଲାଡ଼ନ ସପୃଷ୍ଟରିୋଇଛ।ି ମା’ ଓ ଦୁଇ ଶଶି ୁ କନ୍ୟାଙୁ୍ େତ୍ୟା କରାଯବିାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା 
ନପରୁୁଣ ୁ ନାରାୟଣ(୩୫)ଙ୍ର ମପୃତରଦେ ନକିଟସ୍ କୂଅରୁ ଆଜ ି ଉର୍ାର ରୋଇଛ।ି 
ନାରାୟଣ ରେୁଥିବା ଘର ପଛପଟରର ଥିବା ଏକ କୂଅରର ତାଙ୍ ମପୃତ ଶରୀର ଭାସଥୁିବା 
ରଦଖି ସ୍ାନୀୟ ରଲାରକ ପଲୁସିକୁ ଖବର ରଦଇଥିରଲ। ପଲୁସି ଶବକୁ ବ୍ୟବରଚ୍ଦ ପାଇଁ 
ପଠାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛ।ି ନାରାୟଣଙ୍ ମପୃତୁ୍ୟକୁ ରନଇ ନାନା କଥା ଶଣୁବିାକୁ ମଳୁିଛ।ି 
ପତ୍ୀ ଓ ୨ ଝଅିକୁ େତ୍ୟା କର ି ନାରାୟଣ କୂଅକୁ ରଡଇଁ ଆତ୍ମେତ୍ୟା କରଥିିବା ରକରତକ 
କେୁଥିବାରବରଳ ପରବିାରର ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣଙ୍ ଭଳ ିତାଙୁ୍ େତ୍ୟା କରାଯବିା ପରର କୂଅରର 
ପକାଇ ଦଆିଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ରକରତକ ମେଲରର ଆରଲାଚନା ରେଉଛ।ି ରତରବ ଶବ 
ବ୍ୟବରଚ୍ଦ ରରିପାଟ୍, ରଫାରରନ୍ସକି୍  ଯାଞ୍ଚ ରରିପାଟ୍ ଆସବିା ପରର ମପୃତୁ୍ୟ ରେସ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରେବ 
ରବାଲ ିପଲୁସି କେୁଛ।ି

ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ରଯ, ଗତ ମଙ୍ଳବାର ବଳିମ୍ତି ରାତରିର ଗଙ୍ାନଗର 
ଫାଟକପଡ଼ାଠାରର ରେୁଥିବା ନାରାୟଣଙ୍ ସ୍ତୀ ରସାନ ିରପାଦାର, ଦୁଇ ଶଶି ୁକନ୍ୟା ରାଧିକା 
ରପାଦାର ଓ ମସୁକୁାନ ରପାଦାରକୁ ରକେ ିେତ୍ୟା କରଥିିଲା। ୩ ଜଣଙ୍ 

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

ସୋଇୋିଂୋ ସରଞ୍ଜର...
ସଚୂନା ଅନୁସାରର ରଲାଇସଂିୋ ରରଞ୍ ଅଧୀନ ରଲାଇସଂିୋ ଓ 

ସାରଲଭଟା ରସକ୍ସନ ଦାୟତି୍ୱରର ରେଥିିରଲ ଫରରଷ୍ଟର ମଧସୁଦୂନ ଗଡ଼ୁଆ। 
କଛି ି ବଷ୍ ପବ୍ୂରୁ ରସ ପରଦାନ୍ନତ ି ପାଇ ଦୀଘ୍ ଦନି ଧର ି ସାରଲଭଟା ରସକ୍ସନ 
ଦାୟତି୍ୱ ରେଥିିରଲ। ପରର ତାଙ୍ ଅନୁରରାଧ କ୍ରରମ ତତ୍ କାଳୀନ ଡଏିଫଓ 
ସମୀରକାନ୍ତ ଶତପଥୀ ତାଙୁ୍ ରଲାଇସଂିୋ ଦାୟତି୍ୱ ରଦଇଥିରଲ; କନୁି୍ତ ରସ 
ସାରଲଭଟା ରସକ୍ସନରର ଥିବାରବରଳ ରଫାଖାଳ ବନୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ରର 
ଅରନକ ଅନୟିମତିତା କରବିା ସେତି ପ୍ରକଳ୍ ରପାଡଥିିବା ଦଶ୍ାଇ ଟଙ୍ା 
ଆତ୍ମସାତ କରଥିିବା ଅଭରିଯାଗ ରୋଇଥିଲା। ଏରନଇ ରଦୈନକି ‘ସକାଳ’ରର 
ତଥ୍ୟ ସେତି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରର ରସ କାଯ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନରୁ ବର୍କିବା 

ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରଥିିରଲ। ଏପରକି ି ଅନ୍ୟ ବନୀକରଣ କାମରର ମଧ୍ୟ ରସ 
ଅନୟିମତିତା କରଥିିବା ଅଭରିଯାଗ ରୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରର ଉକ୍ତ ଦୁଇ ରସକ୍ସନରର 
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 ଅଳ୍ ଦୂରରର ଥିବା ଏକ ରଗାଦାମରର 
ଚଢଉ କରଥିିରଲ। ଏେ ି ରବଆଇନ କାରବାରରର ଫରରଷ୍ଟରଙ୍ କାଯ୍୍ୟକଳାପକୁ 
ରନଇ ସରନ୍ଦେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାରବରଳ ଚଢଉ ସମୟରର ଡଏିଫଓ ଫରରଷ୍ଟରଙ୍ 
ଉପରର ବଷକିଥିରଲ। 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 ପାଇଁ 
ଆରସସିଏିଫଙୁ୍ ସପୁାରସି କରଥିିରଲ। ଫଳରର ତାଙୁ୍ ଆଜ ି ନଲିମ୍ତି କରାଯାଇଛ।ି 
ତାଙ୍ ସ୍ାନରର ରଲାଇସଂିୋ ଫରରଷ୍ଟରଭାରବ ଠଣସନୁ୍ଦର ଧରୁଆ ଓ ସାରଲଭଟା 
ଫରରଷ୍ଟର ଭାରବ ଚରି୍ରଞ୍ନ ଖମାର ିରଯାଗରଦଇଛନ୍ତ।ି 

ବ୍ରହ୍ମପରୁ,୨୩।୯(ସମସି): କରରାନା 
ମୋମାରୀର କରାଳ ତାଣ୍ଡବରର ବେୁ ଶଳି୍ 
ଉରଦ୍ୟାଗର ସ୍ତି ି ରଦାେଲ ି ଯାଇଥିଲା। 
କାଯ୍୍ୟରତ ଶ୍ମକିମାରନ କାମ େରାଇବା 
ରବରଳ ଆଥ କିକ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଅନୁଷ୍ାନ 
ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରେବା ଅବସ୍ାକୁ ଚାଳଆିସଥିିଲା। 
ଏୋକୁ ଦପୃ ଷ୍ଟରିର ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ 
ପକ୍ଷରୁ ‘ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରକାଭଡି୍  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାରକଜ୍ ’ 
ରଘାଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଯାୋ ଅଣ,ୁ କ୍ଷଦୁ୍ର ଓ 
ମଧ୍ୟମ ଶଳି୍ ଉରଦ୍ୟାଗ ପାଇ ଁ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ 
ରୋଇଛ।ି ଜଲି୍ା ଶଳି୍ ରକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମଳିଥିିବା 
ସଚୂନା ମତୁାବକ ଗଞ୍ାମ ଜଲି୍ାରର ରକାଭଡି୍  
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାରକଜ୍  ଜରଆିରର ରଗାଟଏି ପ୍ରକଳ୍ 
ପଛିା ଟପ୍  ଅପ୍  ସବ୍ ସଡି ି ଆକାରରର ୫୧ 
ପ୍ରତଶିତ ଋଣ ଛାଡ଼ ରୋଇଥିଲା। ରସେଭିଳ ି
ଏେ ି କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରର ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରକଳ୍ଗଡ଼ୁକୁି ୧ରକାଟ ି ୮୮ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା 
ସରକାରୀ ସୋୟତା ରଘାଷଣା ରୋଇଥିଲା। 
ବର୍ମ୍ାନ ପଯ୍୍ୟନ୍ତ ୧ରକାଟ ି ୩୭ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା 
ବଭିନି୍ନ ୟନୁଟି୍  ଗଡ଼ୁକି ଦଆିସରଛି।ି ଆଗାମୀ 
ଦନିରର ଆଉ କଛି ି ପ୍ରକଳ୍କୁ ଦଆିଯବି 
ରବାଲ ି ଜଲି୍ା ଶଳି୍ରକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁୋଯାଇଛ।ି 
୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ କିକ ବଷ୍ରର ଜଲି୍ାରର ଥିବା 
୫ଟ ି କାଜୁ ୟନୁଟି୍ କୁ ୧ ରକାଟ ି ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା 

ଆଥ କିକ ରପ୍ରାତ୍ାେନ ରଯାଗାଇ ଦଆିଯବିା ସେ 
ରାଜ୍ୟ ଜଏିସ୍ ଟ ି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଜଲି୍ା 
ଶଳି୍ ରକନ୍ଦ୍ରର ସେକାରୀ ପରଚିାଳକ ଚନ୍ିୟ 
ପରଡ଼ିା କେଛିନ୍ତ।ି ରସେଭିଳ ି ‘ସ୍ ପୃତ’ି ରଯାଜନା 
ଆନୁକୂଲ୍ୟରର ଜଲି୍ାର ବୟନ ଶଳି୍ ଗଡ଼ୁକୁି 
ମଧ୍ୟ ରକାଭଡି୍  ସୋୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି 
ଏଥିନମିରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ଠାରୁ ଜଲି୍ାକୁ 
୧.୧୩ରକାଟ ି ଟଙ୍ା ମଳିଥିିବା ଜଲି୍ା ଶଳି୍ 
ରକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁୋଯାଇଛ।ି ବୟନ ଶଳି୍ର 
ବକିାଶ ପାଇଁ ଏୋ ବର୍୍ମାନ କାଯ୍୍ୟ କରୁଛ।ି 
ବ୍ରହ୍ପରୁ ସେରରର ଥିôବା ସମସ୍ ବୟନଶଳି୍ 
ଏଥିରର ସାମଲି ଅଛନ୍ତ।ି େୁମା ସ୍ତି ଶଖୁଆୁ 
ଉତ୍ପାଦନ ରକନ୍ଦ୍ର ନମିରନ୍ତ ଏେ ି ରଯାଜନାରର 
୪ରକାଟ ି ୧୭ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ସୋୟତା ମଳିଛି।ି 
ବର୍୍ମାନ ଏଠାରର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରୟିା 
ଆରମ୍ 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 ଶଳି୍ ରକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ 
ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ସରକାରୀ ରପ୍ରାତ୍ାେନ ଓ 

ସୋୟତା ରଯାଗୁଁ ଶଳି୍ ରକନ୍ଦ୍ର ଗଡ଼ୁକି ଆରଗଇ 
ଚାଲଛି।ି ଏଥିଦ୍ାରା ଯବୁପଢ଼ି ି ମଧ୍ୟ ଶଳି୍, 
ଉରଦ୍ୟାଗ ପ୍ରତଷି୍ା କର ି ସ୍ୱାବଲମ୍ୀ 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 ସ୍ମି୍  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 ଶଳି୍ ଉରଦ୍ୟାଗ ପାଇଁ କାଯ୍୍ୟ 
କରୁଛ।ି ମୋମାରୀର ବପିର୍ ିସମୟରର ଓଡ଼ଶିା 
ସରକାରଙ୍ ସୋୟତା ଉରଦ୍ୟାଗୀମାନଙୁ୍ 
ବକିଳ୍ ରାସ୍ା ରଦଖାଇଛ।ି

 �ଶରି୍ାର୍ୟାଗ ରଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ୍ଶିା

‘ମଖୁୟମନ୍ତ୍ରୀ ରକାଭଡି୍  ସ୍ୱତନ୍ତ କାଯ୍ଯୟକ୍ରମ’ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁ୍ ୃ ଢ଼ ର�ାଇଛ ିସ୍ତି ି

ନକାରାପଟୁ,୨୩ା୯(ସମସି): ରକାରାପଟୁ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ତ କତ୍ାସ 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 ରବାଲ ିଜଣାପଡଛି ି। ସଚୂନାନୁସାରର 
ରକାରାପଟୁ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ତ କତ୍ାସ ଜାନଗିଡ଼ୁା ଗ୍ାମର ଜୟରାମ ଜାନୀ(୫୨), 
ପଦଲାମ ମଦୁୁଲ(ି୬୨), ରଚୈତନ ଜାନୀ (୬୦) ଓ ରଢପଗଡୁା ଗ୍ାମର ମୀନ ଚପାଡ ି
(୬୦) ଏବଂ ରଯାଗୀ ମାଳଗିଡ଼ୁା ଗ୍ାମର ଗରୁୁ ମାଳ(ି୬୫) ଏକ ଜଙ୍ଲୀ ବାର୍ ୋ 
ଶକିାର କର ି ନଜି ଭତିରର ଭାଗ ବାଣ୍ଟଥୁିବା ରବରଳ ରକୌଣସ ି ସତୂ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ 
ଫରରଷ୍ଟର ଓ ଫରରଷ୍ଟଗାଡ୍ମାରନ ମାଂସକୁ ଜବତ କରବିା ସେ ୫ଜଣଙୁ୍ ଗରିଫ 
କରଛିନ୍ତ।ି ବନ୍ୟଜନୁ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ରସମାନଙ୍ ଉପରର ୯,୩୯(ବ)ି 
ଓ ୪୪ ଧାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡଛି।ି ଚଳତିବଷ୍ ବନ୍ୟଜନୁ୍ତ ଶକିାରରର ୩ଟ ି
ମାମଲା ରୁଜୁ ରୋଇଥିବା ରବରଳ ଅଭଯିକୁ୍ତମାରନ ରଫରାରଥିରଲ ରବାଲ ିରକାରାପଟୁ 
ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ରରାେତି କୁମାର କେଛିନ୍ତ।ି ବନ୍ୟଜନୁ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବନ 
ବଭିାଗ ତରଫରୁ କ’ଣ ରଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯାଇଛ ିରବାଲ ିସାମ୍ାଦକିମାନଙ୍ ପ୍ରଶ୍ନର 
ଉତରରର ରସ କେଛିନ୍ତ ିରଯ, ପ୍ରତ ିଗ୍ାମରର ବନ ସରୁକ୍ଷା ସମତି ିଗଠନ କରାଯାଇଛ।ି 
ରସମାରନ ଜଙ୍ଲ ସରୁକ୍ଷା, ଜଙ୍ଲକୁ ନଆିଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷାକରବିା ଓ ବନ୍ୟଜନୁ୍ତ ଶକିାର 
ନ କରବିା ପାଇଁ ରଲାକମାନଙୁ୍ ସରଚତନ କରାଇବା ଭଳ ିକାଯ୍୍ୟ କରୁଛନ୍ତ।ି

ବାର୍ �ା ଶକିାେ ଅଭରିଯାଗରେ ୫ ଗେିଫ
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ଶକୁ୍ରବାର, ୨୪ ଦସଦପଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ଧମ୍ମଗଡ଼଼,୨୩।୯(ସମସି)

ଧର୍ମଗଡ଼଼ ବ୍ଲକ ଟପିଗିଡ଼ୁା ପଞ୍ାୟତ କକାତକରର ଗାଁର କେରନ୍ତ 
ରୋନନ୍ଦଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶକି୍ା ପାଇ ଁଅର୍ମାଭାବ ବାଧକ ସାଜଥିିଲା। 
କେରନ୍ତ ରକକଟ ସଞ୍ାଳନ ଶକ୍ ି ଓ ରୋକାଶ ଯାନ୍ତକି 
ବଦି୍ା (ରକକଟ୍  ପ୍ରପଲସନ ଆଣ୍ଡ କପେସ ଇଞ୍ନିୟିରଂି)
କର ସ୍ାତକକାତ୍ତର ପାଠ୍କ୍ରର (ଏମ୍ କଟକ୍ )କର ନାର 
ପଞ୍ଜୀକରଣ କରଥିିକଲ କେ ଁଅର୍ମାଭାବରୁ ତାଙ୍କ ନାରକଲଖା 
କୋଇପାରୁ ନ ଥିଲା। ଏୋ ଜଣାପଡ଼ବିା ପକର 
ନଖିିଳ ଓଡ଼ଶିା ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ରୋସଂଘ 
ଧର୍ମଗଡ଼଼ ଶାଖା କେରନ୍ତଙ୍କ ସୋୟତା ପାଇଁ 
ଉଦ୍ର ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲା। ବଭିନି୍ନ ଗଣରାଧ୍ୟର ଓ 
ସାରାଜକି ଗଣରାଧ୍ୟର ସୋୟତାକର ରୋସଂଘ 
ପକ୍ରୁ ଅକନକ ସଂଗଠନ ଓ ବଦାନ୍ ବ୍କ୍ଙୁି୍କ ନକିବଦନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏକବ କେରନ୍ତଙୁ୍କ ସୋୟତାର ୋତ 
ବଢ଼ା଼ଇଛ ିକବଦାନ୍ତ। କେରନ୍ତଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶକି୍ା ପାଇ ଁବୁଧବାର 
କବଦାନ୍ତ ପକ୍ରୁ କଦଢ଼ଲକ୍ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି 
ସରାଜକସବଜୀ ଅବନିାଶ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁକରାଧ କ୍ରକର 

କବଦାନ୍ତର ଉପରଖୁ୍ ନବି୍ମାେଜୀ ଅଧିକାରଜୀ (କେପଟୁ ିସଇିଓ) 
ଜଜି ିପଲ, ରଖୁ୍ ରାନବ ସର୍ୱଳ ଅଧିକାରଜୀ କେରନ୍ତ କୁରାର 
ଭାଟଆି, କକପ୍ମାକରଟ ସାରାଜକି ଦାୟତି୍ୱକବାଧ ବଭିାଗ 
ରଖୁ୍ ୋ. ନଜୀଳାଦ୍ ି ଭୂଷଣ ପରେ,ି କଲାକସମ୍ପକ୍ମ ଏବଂ 
କକପ୍ମାକରଟ କଯାଗାକଯାଗ ପରଚିାଳକ ସରବାନ ି ଶର୍ମା, 
ସେକାରଜୀ ପରଚିାଳକ ସାନନି ଏସ୍ ଏସ୍  ପ୍ରରଖୁ ଲାଞ୍ଗିଡ଼଼ 
କବଦାନ୍ତ ଅତଥିି ଭାବନକର କଚକ୍  ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ।ି 
ପବୂ୍ମରୁ ଆକର୍ୱଦକର ଚାରକିଟବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସାରାଜକି 

ସଂଗଠନ ସଡି୍ , ବକ୍ାରଣୁ୍ଡା ତେସଲିଦାର ଗଣୁନଧିି 
ସନୁ୍ନ,ି ୋ. ବକିବକାନନ୍ଦ ରୋନନ୍ଦ, ଶକି୍ାସଂଘ ସଭାପତ ି
ବଙି୍କର ସାଗର ଆଇନଜଜୀବଜୀ ବଶି୍ୱନାର କର, ଉକଦନାର 
ଜାଲ, କପକିଳନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ରତନିଦ୍ ରାଏ ପ୍ରରଖୁ ରଧ୍ୟ ବଗିତ 
ଦନିକର କେରନ୍ତଙୁ୍କ ଆର ଥିକ ସୋୟତା ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ।ି

ସଚୂନାକଯାଗ୍, ଧର୍ମଗଡ଼଼ ନବିାସଜୀ କେରନ୍ତ 
କାକଙ୍କରଜୀ ବେ୍ମର କକଲଜରୁ ଯକୁ୍ଦୁଇକର ସଫଳତାର 
ସେ ଉତ୍ତଜୀର୍୍ମ କୋବା ପକର ଭୁବକନଶ୍ୱରକର 
ଏକରାନଟିକିାଲ ଇଞ୍ୟିରଂିକର ବକିଟକ୍  କରଥିିକଲ। 
କାକଙ୍କରଜୀ କକଲଜକର ପାଠ ପଢ଼଼ବିା କବକଳ ପଢ଼଼ା ପ୍ରତ ି

ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରେ କଦଖି ପଞ୍ାୟତ କକଲଜ ଅଧ୍ୟାପକ କାତ୍ତଥିକ 
ଚନ୍ଦ୍ର ସାେୁ ତାଙ୍କ ବକିଟକ୍  ପାଠ୍କ୍ରରର ସରସ୍ତ ଖଚ୍ଚ୍ମ ବେନ 
କରଥିିକଲ। ଏମ୍ କଟକ୍  ପାଇଁ ବ୍ାଙ୍କ ଋଣ କଦବାଚୁ ରନା 
କରବିାରୁ କସ ରୋସଂଘ ଓ ସାରାଜକି ଗଣରାଧ୍ୟରର 
ସୋୟତା କନଇଥିକଲ।

ଦହମନ୍ତଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶକି୍ା ପାଇଁ ସହାୟ ଦହଲା ଦବୋନ୍ତ

ମଳିଲିା ଦେଢ଼ଲକ୍ ଟଙ୍କା
ସମାଜଦସବୀଙ୍କ ଅନୁଦରାଧ କ୍ରଦମ

ଥଆୁମଳୂ ରାମପରୁ,୨୩।୯(ସମସି)

ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କେଉ ଅବା ଜରା, ନୂଆ 
ଆକାଉଣ୍ଟ କଖାଲବିା କେଉ ଅବା କକୱାଇସ ି
ଅପ୍ କେଟ୍  ଏବଂ ଆଧାର ଲଙି୍କ, ଏ ସବୁ 
ବ୍ାଙ୍କ କସବା ପାଇବାକୁ କେକଲ କଲାକଙୁ୍କ 
ବ୍ାଙ୍କ ସାର୍ାକର ଦନିରାତ ି ୧୬ରୁ ୧୮ 
ଘଣ୍ଟା କାଟବିାକୁ ପଡ଼ରିାଏ। ବଷ୍ମା, 
ଶଜୀତ, କାକରକର କଲାକକ 
ସାରାରାତ ିବ୍ାଙ୍କ ସମ୍ଖୁ 
କଖାଲା ସ୍ାନକର 
କାଟ ି ଅସେ୍ ଯନ୍ତଣା 
କଭାଗବିା ପକର ବ ି
ସରସ୍ତଙ୍କ କାର କୋଇ 
ନ ରାଏ। କାର କୋଇ 
ନ ପାରକିଲ ଭାଗ୍କୁ 
ନନି୍ଦ ି ଅକନକଙୁ୍କ ନରିାଶକର 
କଫରବିାକୁ ପଡ଼ରିାଏ। ଅରବା 
ପଣୁ ି ଆଉ କଗାଟଏି ଦନି ଅକପକ୍ା 
କରବିାକୁ ପଡ଼ରିାଏ। କଗାଟଏି କାର 
ପାଇଁ ବ୍ାଙ୍କକୁ ଏକାଧିକ ରର ଆସବିାକୁ 
ପଡ଼ରିାଏ। ଜଜୀବନର ଅପରାହ୍ନକର ଉପନଜୀତ 

ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା େୁଅନୁ୍ତ 
କ ି ଗଭ୍ମବତଜୀ 
ର େ ି ଳ ା , 

ଏ ପ ର ି କ ି
ନ ି ଜ ନ ି ଜ 

କଁଅଳ ଶଶିକୁୁ ଧର ି
ରାତତିରାର ବ୍ାଙ୍କ 

ସମ୍ଖୁକର କଖାଲା ଆକାଶ ତକଳ 
ବତିାଇବାକୁ ପଡ଼ରିାଏ। ରାଟ ି କଶଯକର 
କଶାଇବାକୁ ପଡ଼ରିାଏ। ଆସନ୍ତାକାଲ ି ପାଇଁ 
ପବୂ୍ମରୁ ଲର୍ୱା ଧାଡ଼କିର ରେବିାକୁ ପଡ଼ରିାଏ। 

ଏଭଳ ି ବକିଳ ଚତି୍ର କଦଖିବାକୁ ରକିଳ 
କଳାୋଣ୍ଡ ି ଜଲି୍ା ଆଦବିାସଜୀ ଅଧୁ୍ ଷତି 
ରଆୁରଳୂ ରାରପରୁ ବ୍ଲକକର।

ବ୍ଲକର ୨୪ ପଞ୍ାୟତର କଲାକଙୁ୍କ 
ଏଠାକର ରାତ୍ର ଦୁଇଟ ି ବ୍ାଙ୍କ କସବା 
ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତ।ି ଫଳକର ଗ୍ରାେକ ଏବଂ 
େତିାଧିକାରଜୀ ନାେ ିଁ ନ ଥିବା ଅସବୁଧିା 
କଭାଗଛୁନ୍ତ।ି ବଣପାୋଡ଼ କଘରା ରଆୁରଳୂ 
ରାରପରୁ ବ୍ଲକର ଗଣୁପରୁଠାକର ରେଛି ି
ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାର୍ ବ୍ାଙ୍କ ଓ ରଆୁରଳୂ 
ରାରପରୁଠାକର ରେଛି ିଏକରାତ୍ର ରାଷ୍ଟାୟତ୍ତ 

ବ୍ାଙ୍କ ଏସ୍ ବଆିଇ ଶାଖା। ପ୍ରାୟ ୬୦ରୁ 
୭୦ କକିଲାରଟିର ପରସିରକର ରେଥିିବା 
ବ୍ଲକର ୨୪ ପଞ୍ାୟତର େତିାଧିକାରଜୀଙୁ୍କ 

ଏେ ି ଦୁଇ ବ୍ାଙ୍କ ଉପକର ନଭି୍ମର 
କରବିାକୁ ପଡ଼ରିାଏ। ବ୍ଲକର ଇନ୍ଦ୍ରାବତଜୀ 
ଜଳଭଣ୍ଡାରକର ଜଳବନ୍ଦଜୀ ଭାକବ ରେଥିିବା 
୧୬ ଗାଁର ବଭିନି୍ନ େତିାଧିକାରଜୀ ବ୍ାଙ୍କ 
କସବା ପାଇବାକୁ ନାେ ିଁ ନ ଥିବା ଅସବୁଧିା 
କଭାଗଛୁନ୍ତ।ି ବ୍ଲକର କକରପାଇ, ସକିଲଟ, 
କଆିପଦର, ତଳନାଗ ିଓ ପାକଡ଼ପଦର ଭଳ ି
ଦୁଗ୍ମର ପଞ୍ାୟତର େତିାଧିକାରଜୀ ରଧ୍ୟ ଏଭଳ ି
ଅସବୁଧିା କଭାଗଛୁନ୍ତ।ି ବ୍ାଙ୍କକୁ ନଜି ଜରୁରଜୀ 
କାର କରବିାକୁ କଲାକକ ରାତଅିଧରୁ ଆସ ି
ବ୍ାଙ୍କ ସାର୍ାକର ଲର୍ୱା ଧାଡ଼ ି କର ି ଅକପକ୍ା 
କରୁଛନ୍ତ।ି କସଥିକର ବ ି ଅକନକଙ୍କ କାର 
କୋଇ ନ ପାରକିଲ କଫରବିାକୁ କଫରବିାକୁ 
ବାଧ୍ୟ କେଉଛନ୍ତ।ି ବତ୍ତ୍ମରାନ ଏେ ି ସରସ୍ା 
ନତିଦିନିଆି କେଲାଣ।ି ବଡ଼ ରାଜକନତାଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାରଜୀ ଏେ ି
ସରସ୍ା ଉପକର ଅବଗତ ଥିକଲ ରଧ୍ୟ 
ସରାଧାନର ବାଟ ବାୋର ି ପାରୁନ ି ଯାୋ 
ଅତ ି ବଡ଼ିର୍ୱନାର ବଷିୟ। ଏସବୁ ସରସ୍ାକୁ 
ଦୃଷ୍ଟକିର ରଖି ବ୍ଲକକର ଆଉ କଗାଟଏି ବ୍ାଙ୍କ 
ସ୍ାପନ କରବିାକୁ ସାଧାରଣକର ଦାବ ି
କେଉଛ।ି

ବ୍ୟାଙ୍କ ଦସବା ପାଇଁ ଦଭାଗଛୁନ୍ତ ିସାଂଘାତକି ଯନ୍ତ୍ରଣା

ବଷ୍ମା, ଶୀତ, 
କାକରଦର ବ୍ୟାଙ୍କ 

ସମ୍ଖୁ ଦଖାଲା 
ସ୍ାନଦର କାଟୁଛନ୍ତ ି

ରାତ ି

୧-୦ ଦଗାଲଦର ବାରକି ଚ୍ୟାଦଲଞ୍ଜସ୍ମ ବଜିୟୀ 
ନୂଆପଡ଼ା,୨୩।୯(ସମସି): ସ୍ାନଜୀୟ ରନି ିଷ୍ଟାେୟିରକର ଚାଲଥିିବା ପ୍ରକାଶ କରକରାରଆିଲର 
ଫୁଟବଲ ଟୁର୍୍ମାକରଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ର୍ାଚ୍ କର ବାରକି ଚ୍ାକଲଞ୍ସ୍ମ ଖରଆିରକରାେ କଜାଙ୍କକୁ 
୧-୦ କଗାଲକର େରାଇ ଚାମ୍ପଅିନ କୋଇଛ।ି ଚାରଦିନିଆି ଏେ ି ଟୁର୍୍ମାକରଣ୍ଟକର ଜଲି୍ାର 
ବଛା ବଛା ୮ ଦଳ ଭାଗ କନଇଥିକଲ। ଗରୁୁବାର ଫାଇନାଲ ର୍ାଚ୍  କଖଳାଯାଇଥିଲା। 
ଉଦ୍ ଯାପନଜୀ ଉତ୍ସବକର ଖଡ଼ଆିଳ ବଧିାୟକ ଅଧିରାଜ କରାେନ ପାଣଗି୍ରାେଜୀ, ଜଲି୍ା ବକିଜେ ି
ସଭାପତ ି ରକନାଜ କୁରାର ରଶି୍ର, ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ ଭାନୁପ୍ରତାପ ସଂି ରାଝଜୀ, 
କୁକରଶ୍ୱର ସରପଞ୍ ଅନ୍ତ ସାେୁ, ବକିଜେ ି ଉପସଭାପତ ି ି ସତୁି କବାଧନକର, ସଧୁଜୀର କୁରାର 
ରଶି୍ର, ପଇିଟ ି ପକୁରାେତି, କେରନ୍ତ କୁରାର କର, ବକିନାଦ ପାଢ଼ଜୀ, କ୍ଜୀକରାଦ ପାଢ଼ଜୀ, ଉଦତି 
କୁରାର ପାଣଗି୍ରାେଜୀ, ଅରତିାଭ କବାଷ ପ୍ରରଖୁ କଯାଗକଦଇଥିକଲ। ଆବାେକ ସକରାଜ କୁରାର 
ସାେୁ ସଭାପତତି୍ୱ କରଥିିବାକବକଳ କ୍ରକିକଟ ଆକସାସଏିସନ ସଭାପତ ି ପ୍ରକାଶ ସାେୁ ରଞ୍ 
ପରଚିାଳନା କରଥିିକଲ। ଅତଥିିରାକନ ଚାମ୍ପଅିନ ଓ ରନସ୍ମଅପ୍  ଦଳକୁ ପରୁସ୍ତୃ କରଥିିକଲ।

ବରଗଡ଼଼,୨୩ା୯(ସମସି): ୱାେ୍ମ ନର୍ୱର ୧୬ସ୍ତି ଶାନ୍ତ ିନଗରର ରାସ୍ତା ଓ କରେନ ନରି୍ମାଣ କାଯ୍୍ମ  
ଗତକାଲଠିାରୁ କପୌର ପରଷିଦ ପକ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କୋଇଛ।ି ଫଳକର ବାସନି୍ଦାଙ୍କ ରଧ୍ୟକର ଖସୁରି 
ଲେରଜୀ କଖଳଯିାଇଛ।ି ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ରାସକର ବରଗଡ଼଼ କପୌର ପରଷିଦ ପକ୍ରୁ ୨୭ଟ ିସ୍ାନକର 
କରାେ ଏବଂ କରେନ୍  ନରି୍ମାଣ ପାଇ ଁ ବଜି୍ଞପ୍ ି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା; ରାତ୍ର କସଥିରୁ ଶାନ୍ତନିଗର ବାଦ 
ପଡ଼ଥିିବାରୁ କଲାକଙ୍କ ରଧ୍ୟକର ଅସକନ୍ତାଷ କଦଖାକଦଇଥିଲା। ଏ କନଇ କଦୈନକି ‘ସକାଳ’କର ଏକ 
ଖବର ପ୍ରକାଶତି କୋଇଥିଲା। ଖବର ପ୍ରକାଶତି 
କେବା ପକର ସ୍ାନଜୀୟ ବଧିାୟକ ତରା ଜଲି୍ା 
କଯାଜନା କବାେ୍ମ ଅଧ୍ୟକ୍ କଦକବଶ ଆଚାଯ୍୍ମ  
ୱାେ୍ମ ନର୍ୱର ୧୬ ସ୍ତି ଶାନ୍ତନିଗର ଅଞ୍ଳର 
ପରରିଳ ବ୍ବସ୍ା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରଥିିକଲ। 
କପୌରପରଷିଦ ପକ୍ରୁ ଶାନ୍ତନିଗର ଅଞ୍ଳ 
ପ୍ରତ ି ଉକପକ୍ା କରାଯାଉଛ ି କବାଲ ି ବାସନି୍ଦା 
ଅଭକିଯାଗ କରଥିିକଲ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ରାସକର 
ବରଗଡ଼଼ କପୌର ପରଷିଦ ପକ୍ରୁ ୨୭ଟ ି
ସ୍ାନକର କରାେ ଏବଂ କରେନ୍  ନରି୍ମାଣ ପାଇଁ 
ବଜି୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଶାନ୍ତନିଗର ବେୁ 
ପରୁୁଣା ବସ୍ତ ି କୋଇଥିକଲ ରଧ୍ୟ କସ ଅଞ୍ଳର 
ଆକଦୌ ବକିାଶ କରା ନଯାଇ କଲାକକ ଜଳବନ୍ଦଜୀ କୋଇଥିକଲ। ଏ କନଇ ବଧିାୟକ ଅବଗତ 
କେବା ପକର ଅତଶିଜୀଘ୍ର କରେନ ଓ ରାସ୍ତା ନରି୍ମାଣ ପାଇ ଁ ନକିଦ୍୍ମଶ କଦଇଥିକଲ। ଗତକାଲଠିାରୁ 
ସ୍ାନଜୀୟ ବଧିାୟକ ଶ୍ରଜୀ ଆଚାଯ୍୍ମ ଙ୍କ େସ୍ତକକ୍ପ ଫଳକର କପୌରପରଷିଦ କାଯ୍୍ମ ନବି୍ମାେଜୀ ଅଧିକାରଜୀ 
ନାରାୟଣ ଦଣ୍ଡକସନାଙ୍କ ଉଦ୍ରକର ରାସ୍ତା କାର ଆକଗଇ ଚାଲଛି।ି ଏଥିପାଇ ଁଶ୍ରଜୀ ଆଚାଯ୍୍ମ  ଓ 
କପୌରପରଷିଦ ଅଧିକାରଜୀ ତରା କର୍ମଚାରଜୀଙୁ୍କ ଶାନ୍ତ ିନଗର ଉନ୍ନୟନ କରଟି ିସଭ୍ ସକନ୍ତାଷ ଦାଶ, 
ବଜିୟ ସାେୁ, େରେିର ବଶି୍ୱାଳ, ସକରାଜ ସାେୁ କଗାବନି୍ଦ ଦାଶ ପ୍ରରଖୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରଛିନ୍ତ।ି

ବଧିାୟକଙ୍କ ହସ୍ତଦକ୍ପ ପଦର 
ରାସ୍ତାକାମ ଆଦଗଇଲା

ଜୟପାଟଣା/କଲମପରୁ,୨୩।୯(ସମସି)

ପରତି୍କ୍ କୂଅରୁ ରେଳିାଙ୍କ ରତୃକଦେ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାର 
ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରଛି ି ପଲୁସି। ତାଙୁ୍କ େତ୍ା କରାଯାଇଥିବା 
ରତୃଙ୍କ ବାପା ଜୟପାଟଣା ରାନାକର ଲଖିିତ ଅଭକିଯାଗ 
କରବିା ପକର ଗରୁୁବାର ବଲାଗାଁକର ଧର୍ମଗଡ଼଼ ଏସ୍ େପିଓି 
ଧଜୀରଜ କୁରାର କଚାପଦାର ଓ ଜୟପାଟଣା ରାନା ଅଧିକାରଜୀ 
ରଶ୍ତିା ପ୍ରଧାନ ପେଞ୍ ିଘଟଣାର କଖାଳତାଡ଼ କରଛିନ୍ତ।ି ତଦନ୍ତ 
ସରୟକର ପରବିାର କଲାକଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରଶ ୍କରାଯାଇଛ।ି କକଉ ଁ
ପରସି୍ତିକିର ଓ କପିର ିରନସ୍ତିା ନକିଖାଜ କେକଲ ଆଉ କାେ ିଁକ ି
ପଲୁସିକୁ ନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରାଗଲା କବାଲ ି
ପଚାରଛିନ୍ତ।ି ଝଅିକୁ ସପୁରକିଳ୍ତି ଭାକବ େତ୍ା କରାଯାଇ 
କୂଅକର ଫି୍ଦିଆିଯାଇଥିବା ରତୃକଙ୍କ ବାପା ଅଭକିଯାଗ 
କରଥିିବା କବକଳ ପରୂା ଘଟଣା ଏକବ ରେସ୍ କଘରକର ରେଛି।ି

ଜୟପାଟଣା ରାନା ତରା କଲରପରୁ ବ୍ଲକ କକାଟାଗାଁ 
ପଞ୍ାୟତ ବଲାଗାଁର ସବୁ୍ରତ କବକେରାଙ୍କ ସ୍ତଜୀ ତରା କଲରପରୁ 
ବ୍ଲକ ୋରାରାଳ ଗ୍ରାରର ରଳୟ କୁରାର ରଣୁ୍ଡଙ୍କ ଝଅି ରନସ୍ତିାଙ୍କ 

ରତୃକଦେ ଗତ ୧୧ ତାରଖି ନୂଆଁଖାଇ ଦନି ଶାଶଘୂର ନକିଟ 
କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର କୋଇଥିଲା। କସ କୂଅକର ପଡ଼ ି ରତୁୃ୍ବରଣ 
କରଥିିବା ଶାଶଘୂର କଲାକକ କେଥିିକଲ। ପକର ପଲୁସିକୁ 
ନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରଦିଆିଯାଇଥିଲା। କତକବ 
ରନସ୍ତିାଙୁ୍କ କଯାଜନାବଦ୍ଧ ଭାକବ େତ୍ା କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ 
ବାପା ଗତ ୧୯ ତାରଖି ଜୟପାଟଣା ରାନାକର ଅଭକିଯାଗ 
କରଥିିକଲ। ପଲୁସି ରନସ୍ତିାଙ୍କ ଶଶରୁ ବଙି୍କର ଚନ୍ଦ୍ର କବକେରା, 
ଶାଶ,ୂ ସ୍ାରଜୀ ସବୁ୍ରତ କବକେରା, କଦଡ଼ଶରୁ ସଧୁଜୀର କୁରାର 
କବକେରା, ଯାଆ ଭାରତଜୀ କବକେରାଙ୍କ ବକିରାଧକର ରାରଲା 
ରୁଜୁକର ି ତଦନ୍ତ କରୁଛ।ି ଉକ୍ଦନି ରନସ୍ତିା ପରବିାର 
ସେ େସଖସୁକିର ନୂଅାଁଖାଇ ପାଳନ କରଥିିକଲ। ଏେ ି ଖସୁ ି
ରେୂୁତ୍ତ୍ମର କଛି ି ଫକଟା ରଧ୍ୟ କସ ସାରାଜକି ଗଣରାଧ୍ୟରକର 
କପାଷ୍ଟ କରଥିିକଲ। କନୁି୍ତ ପରବତ୍ତ୍ମଜୀ ସରୟକର କସ ନକିଖାଜ 
କୋଇଥିବା କୁୋଯାଇଥିଲା। ଏୋର କଛି ିସରୟ ପକର କୂଅରୁ 
ତାଙ୍କ ରତୃକଦେ ରଳିଥିିଲା। ରନସ୍ତିାଙ୍କ ନକିଖାଜ ସମ୍ପକ୍ମକର 
ତାଙ୍କ ବାପଘର କଲାକଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାଯାଇ ନ ଥିବାକବକଳ 
ଝଅିର ଏପର ି େଠାତ୍  ରତୁୃ୍କୁ ସେଜକର ଗ୍ରେଣ କରପିାରୁ ନ 

ଥିବା କେଛିନ୍ତ ିରଳୟ। ରନସ୍ତିାଙ୍କ ବାପଘର କଲାକକ ପେଞ୍ବିା 
ପକର ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରି ସଂସ୍ାର କରାଯାଇଥିଲା। କନୁି୍ତ ଏକରା 
ପଲୁସିକୁ ଅବଗତ କରାଗଲା ନାେ ିଁ। ଏଥିପାଇ ଁ ରନସ୍ତିାଙ୍କ 
ବାପଘର କଲାକଙ୍କ ରନକର ସକନ୍ଦେ ସଷୃ୍ଟ ି କେଉଥିବା ରଳୟ 
କେଛିନ୍ତ।ି ପାଣକିର ବୁଡ଼ ି ରରବିା କନଇ କକୌଣସ ି ଲକ୍ଣ 
କଦଖାଯାଇନାେ ିଁ କବାଲ ିକସ କେଛିନ୍ତ।ି
ସଚୂନାକଯାଗ୍, ୨୦୧୨କର ସବୁ୍ରତଙ୍କ ସେ ରନସ୍ତିାଙ୍କ ବବିାେ 
କୋଇଥିଲା। କଛିଦିନି ଠକିଠାକ ଚାଲବିା ପକର ଗତ କଛିବିଷ୍ମ 
କେଲା ବଭିନି୍ନ କାରଣରୁ ସବୁ୍ରତ ଓ ତାଙ୍କ ଶଶରୁ ଘର ପରବିାର 
ରଧ୍ୟକର ରକନାରାଳନି୍ ସଷୃ୍ଟ ି କୋଇଥିଲା। ରନସ୍ତିା ସ୍ାରଜୀ 
ସବୁ୍ରତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ୮ ବଷ୍ମର ଝଅି ସେ ଭବାନଜୀପାଟଣାକର 
ରେଆିସଥୁିକଲ। କଛିବିଷ୍ମ କେବ ନୂଅାଁଖାଇ ପବ୍ମକର 
କସରାକନ ଘରକୁ ଆସ ୁ ନ ଥିକଲ। ଚଳତିବଷ୍ମ ନୂଅାଁଖାଇକର 
ଆସଥିିବାକବକଳ େଠାତ ଏପର ି ଅଘଟଣ ଘଟବିା ପକର 
ବାପଘର କଲାକକ ରର୍ମାେତ କୋଇପଡ଼ଛିନ୍ତ।ି ଘଟଣାର 
ନରିକପକ୍ ତଦନ୍ତ କର ିକଦାଷଜୀଙ୍କ ବକିରାଧକର କାଯ୍୍ମ ାନୁଷ୍ାନ 
ଗ୍ରେଣ କରବିାକୁ ଦାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି

ତେନ୍ତ ପାଇଁ ପହଞ୍ଦିଲ ଏସ୍ ଡପିଓି
ଲାଞ୍ଜଗିଡ଼଼,୨୩।୯(ସମସି): ଆଗକୁ ଆସଛୁ ି ପଞ୍ାୟତ ନବି୍ମାଚନ। ଏଥିପାଇଁ ବଭିନି୍ନ ଦଳ 
ପକ୍ରୁ ଏକବଠାରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଆରମ୍ଭ କୋଇସାରଛି।ି ଏପର ି ଏକ ସରୟକର ନଜି ପଦବଜୀରୁ 
ଇସ୍ତଫା କଦଇଛନ୍ତ ି ବଶି୍ୱନାରପରୁ ସରପଞ୍ ପଙିି୍କ ସରିକିାକା। ପଙିି୍କ ଭବାନଜୀପାଟଣା 
ଉପଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ନକିଟକର ନଜି ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦାଖଲ କରଛିନ୍ତ।ି ସଚୂନାକଯାଗ୍, ପଙିି୍କ 
ନଜି ଗାଁ ଇଜୁରୁପା ଅ୍ନବାଡ଼ ିକକନ୍ଦ୍ର କର୍ମଜୀ ପଦବଜୀ ପାଇଁ ଆକବଦନ କରଥିିକଲ। ଏଥିପାଇଁ 
କସ କଯାଗ୍ ବକିବଚତି କୋଇଛନ୍ତ।ି ଏଥିପାଇଁ କସ ସରପଞ୍ ପଦବଜୀରୁ ଇସ୍ତଫା କଦଇଥିବା 
କଲଖିଛନ୍ତ।ି ପଙିି୍କ ବଶି୍ୱନାରପରୁ ସରପଞ୍ ଭାକବ ନଜି ଦାୟତି୍ୱ ସଚୁାରୁରୂକପ ସମ୍ପାଦନ 
କରଆିସଛିନ୍ତ।ି ପଞ୍ାୟତକର ଅକନକ ବକିାଶ କାଯ୍ମ୍ କରବିାକର ତାଙ୍କ ବକିଶଷ ଅବଦାନ 
ରେଛି।ି ଜକଣ ଜନପ୍ରୟି କନତା ଭାକବ କସ ନଜିକୁ ପ୍ରତପିାଦତି କରପିାରଛିନ୍ତ।ି କସ ଇସ୍ତଫା 
କଦବା ପକର ପଞ୍ାୟତବାସଜୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି

ପଞ୍ାୟତ ନବି୍ମାଚନ ପବୂ୍ମରୁ ଇସ୍ତଫା 
ଦେଦଲ ବଶି୍ୱନାଥପରୁ ସରପଞ୍

ପାହାଡ଼ ଶଖିରରୁ 
ଝୁଲନ୍ତା ଶବ ଉଦ୍ାର
ନଲ୍ମା,୨୩।୯(ସମସି): ଗରୁୁବାର 
ପବୂ୍ମାହ୍ନକର ନଲ୍ମା ରାନା ପଲୁସି ଘଣ୍ଟରାଳ 
ପଞ୍ାୟତ ତକିଲଇରାଳ ଗ୍ରାର ନକିଟକର 
ଥିବା ନ୍ଲଗଡ଼ୁା ପାୋଡ଼ ଶଖିରରୁ ଜକଣ 
ବ୍କ୍ଙି୍କ ଝୁଲନ୍ତା ଗଳତି ଶବ ଉଦ୍ଧାର 
କରଛି।ି ଗଛ ୋଳକର ଶବ ଝୁଲୁଥିବା 
କଦଖି ସ୍ାନଜୀୟ କଲାକକ ପଲୁସିକୁ 
ସଚୂନା କଦଇଥିକଲ। ରତୃ ବ୍କ୍ ିକେକଲ 
ନଲ୍ମା ପଞ୍ାୟତପଡ଼ାର ସଳୁସଜୀରାର 
ଚନ୍ଦନ। ତନିଦିନି ପବୂ୍ମରୁ ତାଙ୍କ ରତୁୃ୍ 
କୋଇଥିବା ପଲୁସି ସକନ୍ଦେ କରୁଛ।ି 
କତକବ ଏୋ ଆତ୍ମେତ୍ା ନା େତ୍ାକର ି
ଆତ୍ମେତ୍ାର ରୂପ ଦଆିଯାଇଛ ି ତାୋ 
ପେଷ୍ଟ କୋଇନାେ ିଁ। ଘଟଣାସ୍ଳକର ନଲ୍ମା 
ରାନା ଆଇଆଇସ ି କରଣକୁା ସନୁା, 
ବଂଶଜୀଧର ସାରଲ ପେଞ୍ ିତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ 
କରଛିନ୍ତ।ି ପଲୁସି ରତୃକଦେ ଜବତ କର ି
ବ୍ବକଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛ।ି

ବରଗଡ଼଼, ୨୩ା୯(ସମସି): ବରଗଡ଼ ୱାେ୍ମ ନଂ.୧ସ୍ତି ଟା୍ରପଡ଼ା 
ରେରିା ଆଶ୍ରର ପରସିରକର ଗରୁୁବାର ରେରିା ଧର୍ମାକଲାଚନା 
ସରତି ି ଆନୁକୂଲ୍କର ଅନୁଷ୍ତି କାଯ୍୍ମ କ୍ରର ଅବସରକର ଭଜୀରକଭାଇ 
ପାଠାଗାରର ନୂତନ କକାଠା ଉଦ୍ ଘାଟତି କୋଇଯାଇଛ।ି ଆଶ୍ରରର 
ସଂସ୍ାପକ ବ୍ରହ୍ମବଧତୂ କବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ବାବା ତରା ସଂରକ୍କ 
ବଜୀକରନ୍ଦ୍ର ବାବା ବ୍ରହ୍ମାବଧତୂ ଚତି୍ତରଞ୍ନଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନକର ଅନୁଷ୍ତି 
କାଯ୍୍ମ କ୍ରରକର ବରିଞ୍ ି ବାବା ଅଧ୍ୟକ୍ତା କରଥିିକଲ। ପଶ୍ରି ଓଡ଼ଶିା 
ବକିାଶ ପରଷିଦ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ରୁି ୨୮ଲକ୍ ୫୦େଜାର ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟ ଅଟକଳକର ଏେ ି କକାଠା ନରି୍ମାଣ କରାଯାଇଛ।ି ଆକୟାଜତି 
କଲାକାପ୍ମଣ ଉତ୍ସବକର ପବୂ୍ମତନ ପଶ୍ରି ଓଡ଼ଶିା ବକିାଶ ପରଷିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ 
ତରା ବ୍ରଜରାଜନଗର ବଧିାୟକ କକିଶାର ରୋନ୍ତ ି ରଖୁ୍ଅତଥିି ଭାକବ 

କଯାଗକଦଇ ଅଞ୍ଳର ଜନରାନସକର ଏେ ିପାଠାଗାର ଧାରଥିକ ଭାବନା 
ସଷୃ୍ଟ ିକରବିା ସେତି ଆଗାରଜୀ ଦନିକର ଏକ ଆଦଶ୍ମ ପାଠାଗାର ଭାକବ 
ପରଣିତ କୋଇପାରବି କବାଲ ିରତବ୍କ୍ କରଥିିକଲ। ସମ୍ାନତି ଅତଥିି 
ବରଗଡ଼ ବଧିାୟକ ତରା ଜଲିା୍ କଯାଜନା କବାେ୍ମ ଅଧ୍ୟକ୍ କଦକବଶ 
ଆଚାଯ୍୍ମ  ଆଗାରଜୀ ଦନିକର ଭଜୀରକଭାଇ ପାଠାଗାରକୁ ଇ-ଲାଇକବ୍ରରଜୀକର 
ପରଣିତ କରାଯବି। ଏଥିସେତି ଆବଶ୍କତ ସରସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୋୟତା 
କଯାଗାଇ ଦଆିଯବି କବାଲ ି ପ୍ରକାଶ କରଥିିକଲ। ଅନ୍ତର ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଭାକବ ପବୂ୍ମତନ ରନ୍ତଜୀ ପ୍ରକାଶଚନ୍ଦ୍ର କଦବତା, ପବୂ୍ମତନ ନଗରପାଳ 
ପ୍ରଶାନ୍ତ କବକେରା, ପବୂ୍ମତନ କାଉନସଲି ବ୍ରହ୍ମା ରୋକୁେ ପ୍ରରଖୁ 
କଯାଗକଦଇଥିକଲ। ଏେ ି କାଯ୍୍ମ କ୍ରରକର ବେୁ ସାଧ ୁ ସନ୍ଥ ଉପସ୍ତି 
ଥିକଲ। ଆଇନଜଜୀବଜୀ ରକେନ୍ଦ୍ର ସାେୁ ଧନ୍ବାଦ ଅପ୍ମଣ କରଥିିକଲ।

ଭୀମ ଦଭାଇ ପାଠାଗାର ଦକାଠା ଉଦ୍ ଘାଟତି

ନେୀଦର ଭାସଯିାଇ ନାବାଳକିା ମତୃ
ଲାଞ୍ଜଗିଡ଼଼,୨୩।୯(ସମସି): ଲାଞ୍ଗିଡ଼଼ ବ୍ଲକ ବନ୍ଧପାର ିପଞ୍ାୟତ କୁଟୁରୁଗଡ଼ୁା ଗାଁର ଦୁଇ 
ଶଶି ୁ ବୁଧବାର କପାଖରଜୀକର ବୁଡ଼ ିରତୁୃ୍ବରଣ କରବିା ଘଟଣାକୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ନ ପରୁୂଣ ୁ
ପଣୁ ିଜକଣ ନାବାଳକିା ନଦଜୀକର ଭାସଯିାଇ ରତୁୃ୍ବରଣ କରଛିନ୍ତ।ି ଗରୁୁବାର ବନ୍ଧପାର ି
ପଞ୍ାୟତ କୁକକଲକୁବୁରଜୀ ଗାଁର କାନୁ୍ଦ କରୁଆଙ୍କ ଝଅି ଦଜୀପକିା କରୁଆ (୧୨) ଗାଁ ନକି 
କରତ ନଦଜୀକୁ ଗାକଧାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିକଲ। କତକବ ନଦଜୀର ପ୍ରଖର କ୍ାତକର କସ 
ଭାସଯିାଇ ରତୁୃ୍ବରଣ କରଛିନ୍ତ।ି ବଶି୍ୱନାରପରୁ ପଲୁସି ଘଟଣାସ୍ଳକର ପେଞ୍ ି ତଦନ୍ତ 
କରୁଥିବା ରାନା ଅଧିକାରଜୀ ରୁନୁକୁରାରଜୀ ରାଝଜୀ କେଛିନ୍ତ।ି

ନୂଆପଡ଼ା/ସନିାପାଲ,ି୨୩।୯(ସମସି): ନୂଆପଡ଼ା ଜଲି୍ା ସନିାପାଲ ିବ୍ଲକ ବରଗାଁର ବ୍ବସାୟଜୀ 
ଆକବର କରକେର ଦଜୀଘ୍ମଦନି ଧର ିେଜୀରା, ୋତଜୀଦାନ୍ତ, ନଖ ଆଦ ିକଚାରା ବ୍ବସାୟ କରୁଥିବା 
ଖବର ପାଇ ରାଜ୍ କ୍ରାଇରବ୍ରାଞ୍ ଟମି୍  ତାଙ୍କ ଘକର ଚଢ଼ଉ 
କରଥିିଲା। କତକବ ଚଢ଼ଉକର ସାରଲି କ୍ରାଇରବ୍ରାଞ୍ ଏଏସପ ି
ବଳିାସନିଜୀ ନାଏକଙୁ୍କ ଅଭଯିକୁ୍ରାକନ ଆକ୍ରରଣ କରବିା ଘଟଣା 
ଚଚ୍ଚ୍ମାର ବଷିୟ କୋଇଛ।ି କଯାଜନାକର ି କ୍ରାଇରବ୍ରାଞ୍ ଟରି 
ଆକବରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିବାକବକଳ ତାଙ୍କ ପଅୁ ଦୁଷନ୍୍ତ (୧୯) 
ଏଏସ୍ ପଙୁି୍କ ଅତକଥିତ ଆକ୍ରରଣ କରଥିିକଲ। ଘକର ଥିବା ଏକ ପନକିକିର ଆକ୍ରରଣ କରୁଥିବା 
ସରୟକର ଟରି ଦ୍ାରା ଧରାପଡ଼ଥିିକଲ। ଆକବର କଛି ିକଚାରା ସାରଗ୍ରଜୀ ଧର ିଚମ୍ପଟ ରାରରିÒଲା। 
ଆକବରଙ୍କ ଘରୁ କ୍ରାଇରବ୍ରାଞ୍ ବପିଳୁ େଜୀରା, ୋତଜୀଦାନ୍ତ, ନଖ ଆଦ ିଜବତ କରଛି।ି କତକବ ଏ 
ସମ୍ପକ୍ମକର କ୍ରାଇରବ୍ରାଞ୍ ସବକିଶଷ ତର୍ କଦଇନାେ ିଁ। ତଦନ୍ତ ଚାଲଥିିବା କୁୋଯାଇଛ।ି ଏଏସପ ି
ନାଏକଙ୍କ କନତୃତ୍ୱକର ଅନୁଷ୍ତି ଏେ ି ଚଢ଼ଉକର କବାକଡ଼ନ ରାନା ଅଧିକାରଜୀ ଦଲିଜୀପ କୁରାର 
ଲାକ୍ରା, ସଦୁଶ୍ମନ ନାଏକ କୁଳରଣ ିବରାଳ, ସଜୁତି ସାରନ୍ତରାୟ ପ୍ରରଖୁ ସାରଲି ଥିକଲ।

ଚଢ଼ଉ ଦବଦଳ କ୍ରାଇମବ୍ାଞ୍ ଏଏସ୍ ପଙୁି୍କ ଆକ୍ରମଣ

ଜବତ ଦହଲା 
ବପିଳୁ ହୀରା, 

ହାତୀୋନ୍ତ

ସଚୂନା ଅଧିକାର ସଦଚତନତା କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ
ଦବୌଦ୍,୨୩।୯(ସମସି): ଶକୁ୍ରବାର ଠାରୁ ସାତଦନି ପଯ୍୍ମ ନ୍ତ କବୌଦ୍ଧ ଜଲି୍ା କଂକଗ୍ରସ ତରଫରୁ ଏକ 
ସଚୂନା ଅଧିକାର ସକଚତନତା କାଯ୍୍ମ କ୍ରର ଆକୟାଜନ କରାଯବି କବାଲ ିଜଲି୍ା କଂକଗ୍ରସ ସଭାପତ ି
ନବ କୁରାର ରଶି୍ର କେଛିନ୍ତ।ି ଏକ ସାର୍ୱାଦକି ସମ୍ଳିନଜୀକର କେଛିନ୍ତ ିଉପା ସରକାର ଅରଳକର 
ଲାଗ ୁକରାଯାଇଥିବା ସଚୂନା ଅଧିକାର ଆଇନ ସର୍ୱନ୍ଧକର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ସାତ ଦନି ବ୍ାପଜୀ 
ସକଚତନ କରାଯବି। ଜଲି୍ା କଂକଗ୍ରସ ଉପ ସଭାପତ ିସରକରଶ ରଶି୍ର, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଜୁ୍ମନ 
ରୋନନ୍ଦଆି, େରଭ୍ା ବ୍ଲକ ସଭାପତ ିପଙ୍କଜ କର୍୍ମ, ଆଇନ କସଲ ସଭାପତ ିବଶି୍ୱଜତି ରଶି୍ରଙ୍କ 
ସକରତ ଗକଣଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, କବଣଧୁର କରକେର ଏବଂ ଅକନକ କର୍ମକତ୍ତ୍ମା ଉପସ୍ତି ଥିକଲ।

ଆଦମରକିାଦର ଓଡ଼ଆି ସମାଜର ଦଭଟ୍ ଘାଟ୍  
ପ୍ରଦୁ୍ର୍ ସାେୁଙ୍କ ନାଟକ ‘ନୂଅାଁଖାଇ’ ପ୍ରଦଶଥିତ 

ଦସାନପରୁ,୨୩।୯(ସମସି): ଆକରରକିାକର ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ଆି ସରାଜ 
(ଓସାକାଲ) ଦ୍ାରା ‘ନୂଅାଖଁାଇ କଭଟଘାଟ’ ଉତ୍ସବ ଜୁମ୍  ଆପ୍  ରାଧ୍ୟରକର ପାଳତି କୋଇଛ।ି 
ଏେ ିକାଯ୍୍ମ କ୍ରରକର ରଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାବକର ନକିଦ୍୍ମଶକ େ. ସବ୍ସାଚଜୀ ରୋପାତ୍ର କଯାଗଦାନ 
କରଥିିକଲ। ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାକବ କଲାକସ୍ଜୀତର ବଶିଷି୍ଟ ଗଜୀତକିାର ଓ କଣ୍ଶଳି୍ଜୀ ସକବ୍ମଶ୍ୱର 
କଭାଇ କଯାଗ କଦଇଥିକଲ। ଏେ ି ଅବସରକର ନାଟ୍କାର ପ୍ରଦୁ୍ର ୍ କୁରାର ସାେୁଙ୍କ ନାଟକ 
‘ନୂଅାଁଖାଇ’ ପ୍ରଦଶଥିତ କୋଇଥିଲା। ଏେ ିକାଯ୍୍ମ କ୍ରରକୁ ଆକରରକିାର ବଭିନି୍ନ ସେରକର ବସବାସ 
କରୁଥିବା ଶତାଧିକ ଓଡ଼ଆି ପରବିାର େଜିଟିାଲ ରାଧ୍ୟରକର ଉପକଭାଗ କରପିାର ିଥିକଲ। 

ଏସଏିମ୍  ସଂଘର କମ୍ମକର୍୍ମା ଚୟନ
କଲମପରୁ,୨୩।୯(ସମସି): କଳାୋଣ୍ଡ ି ଜଲି୍ା କଲରପରୁ ବ୍ଲକର ୧୧ ପଞ୍ାୟତକର 
କାଯ୍ମ୍ରତ ଏସଏିରରାନଙ୍କ ନୂତନ କର୍ମକତ୍ତ୍ମା ଚୟନ ସ୍ାନଜୀୟ ରନି ି ଷ୍ଟାେୟିରକର ଅନୁଷ୍ତି 

କୋଇଛ।ି ରାଜ୍ ଏସଏିର 
ସଂଘ ସଭାପତ ି କକୈଳାସ 
ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱକର 
ଅନୁଷ୍ତି କାଯ୍ମ୍କ୍ରରକର 
ବ୍ଲକର ସରସ୍ତ ଏସଏିର 
ଉପସ୍ତି ରେ ି କର୍ମକତ୍ତ୍ମା 
ଚୟନ କରଥିିକଲ। ସଭାପତ ି

ଭାକବ ଭରତ ପାତ୍ର, ଉପସଭାପତ ି ଗକଣଶ ନାଗ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭକ୍ରାର କଭାଇ, 
ସେସମ୍ପାଦକ କକ୍ତ୍ରରଣ ିସାେୁ ଓ କକାଷାଧ୍ୟକ୍ ଭାକବ ରଘ ୁରାଝଜୀଙୁ୍କ ଚୟନ କରାଯାଇଛ।ି

ପ୍ରକାଶ କରକରାରଆିଲ ଫୁଟ୍ ବଲ
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ଶକୁ୍ରବାର, ୨୪ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ସଂେକ୍ଷପେେ... ଏନଏେରି ୩ଟ ିସେନ୍ଦ୍ରସର ୧୨ ଶହ ସ୍ାଟୋର୍ଡ ବଣ୍ଟନ
୍ାଟଣାଗଡ଼,୨୩ା୯(େମେି)

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ନକିଟରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ର�ାଇଥିବା 
ବଜୁି ସ୍ାସ୍୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ରରାଜନାର ସ୍ାଟ୍ଯ କାର୍ଯ ବଣ୍ଟନ 
ପାଟଣାଗଡ଼ ଏନଏସ ି ଅଞ୍ଚଳରର କରାରାଇଛ।ି ବଜି୍ାନ 
କାରଗିରୀ ରକୈାଶଳ, ସାଧାରଣ ଉର୍୍ୟାଗ ତଥା ସାମାଜକି 
ନରିାପତ୍ା ବଭିାଗ ମନ୍ତୀ ଅରଶାକ ପଣ୍ା ଏନଏସ ି ଅନ୍ତଗ୍ଯତ 
ବ୍ରହ୍ମପରୁାଠାରର ଥିବା ଶଭୁଦ୍ା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ପଠାରର ଏ� ି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଛିନ୍ତ।ି ପରର ଗଡ଼ଭତିର ସ୍ତି 
କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ପ ପରର କୁକୁରମଣୁ୍ା ସ୍ତି ଇରଣ୍ାର ଷ୍ାରୟିମ୍ କୁ 
ରାଇ �ତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ସ୍ାଟ୍ଯ ର�ଲଥ କାର୍ଯ ବଣ୍ଟନ କରଥିିରଲ। 
ପ୍ରତ୍ୟକ ରକନ୍ଦ୍ରରର ୨ଟ ିରଲଖାଏଁ ବୁଥ ର�ାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ 
ବୁଥରର ୨ ଶ� ଜଣଙୁ୍କ ସ୍ାଟ୍ଯ କାର୍ଯ ବଣ୍ଟନ କରାରାଇଥିଲା। 
ଆଜ ି ୍ନିକରର ରମାଟ ୧୨ ଶ� ଜଣକୁ କାର୍ଯ ପ୍ର୍ାନ 
କରାରାଇଥିଲା। ମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ପଣ୍ା ପ୍ରରତ୍ୟକ �ତିାଧରକାରୀଙୁ୍କ 
କାର୍ଯର ଉପକାରତିା ସମ୍ପକ୍ଯରର ବୁଝାଇଥିରଲ।

ଅବ୍ୟବସ୍ାେୁ ସନଇ ଏନଏେ ି
ଇଓଙୁ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ତାଗଦି 

କୁକୁରମଣୁ୍ା ସ୍ତି ଇରଣ୍ାର ଷ୍ାରୟିମଠାରର ଚାଲଥିିବା 
କାର୍ଯ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରର ଅବ୍ୟବସ୍ା ର୍ଖିବାକୁ 
ମଳିଥିିଲା। ସକାଳୁ ଅରପକ୍ା କର ି ଦ୍ପି୍ର�ର ଟାଣ ଖରାରର 
ଛରିା ର�ାଇଥିବା �ତିାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରଟାପାଏ ପାଣ ି
ବ୍ୟବସ୍ା କରନିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏ ରନଇ ମନ୍ତୀଙୁ୍କ 
�ତିାଧିକାରୀମାରନ ଅଭରିରାଗ କରଥିିରଲ। ପରର ଶ୍ୀ ପଣ୍ା 
ଏନଏସ ି କାର୍ଯ୍ୟନବି୍ଯା�ୀ ଅଧିକାରୀ ସକୁାନ୍ତ ରବଉରାଙୁ୍କ 

ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ସବୁଧିା ରରାଗାବା ପାଇଁ ନରିଦ୍୍ଯଶ ର୍ବାସ�ତି 
୍ାଗ ି୍ ା କରଥିିରଲ। ମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ପଣ୍ା ଏ ରନଇ ବଲାଙ୍ିର 
ଜଲି୍ାପାଳ ଓ ଉପଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ର�ାନ ରରାରଗ ସମ୍ପକ୍ଯ 
କରଥିିରଲ; କନୁି୍ତ ରସମାରନ ର�ାନ ନ ଉଠାଇବାରୁ ବରିକ୍ ି
ପ୍ରକାଶ କରଥିିରଲ। ପରର ରସ ରମରସଜ ର୍ଇଥିରଲ। 
ତାଗ ି୍  ପରର ପ୍ରଶାସନ ପାନୀୟ ସ� �ତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ା କରଥିିରଲ।

୯ ୍ଞ୍ାୟତସର ୧୧,୩୦୨ 
ସ୍ାଟ୍ଡ ସହଲଥ ୋର୍ଡ ବଣ୍ଟନ

ବଲାଙ୍ିର ଜଲି୍ା ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ୯ଟ ି ପଞ୍ଚାୟତରର 
ଆଜ ି ବଜୁି ସ୍ାସ୍୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ରରାଜନାର ସ୍ାଟ୍ଯ କାର୍ଯ 

�ତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାରାଇଥିଲା। ରଗଡ଼୍ଯା, 
ଖଣୁ୍ଟସମରଲଇ, ଲରମ୍ଭା, ଖରୁରସଲ, ରାଙ୍ବା�ଲ, 
ଘସଏିନ, ର୍ଉଲଗାଁ, ତମଆଁି ଓ ସନୁାମୁ୍ ୀ ଆ୍ ି
ପଞ୍ଚାୟତରର ଆଜ ି ରମାଟ ୧୧ �ଜାର ୩୦୨ ଟ ି ସ୍ାଟ୍ଯ 
ର�ଲଥ କାର୍ଯ ବଣ୍ଟନ କରାରାଇଥିବା ବରିଓି ନୀଳମାଧବ 
ସନୁାଙ୍କଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏ� ି ପରରିପ୍ରକ୍ୀରର ରଗଡ଼୍ଯା 
ପଞ୍ଚାୟତରର ଶ୍ମ ମନ୍ତୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିଙ୍କ ଉପସ୍ତିରର 
ସ୍ାଟ୍ଯ କାର୍ଯ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାରାଇଥିଲା। 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଓପରିସି ିଅଧ୍ୟକ୍ ଅସତି ପଟ୍ାନାୟକ, 
ପବୂ୍ଯତନ ସଂସ୍ କଳରିକଶ ନାରାୟନ ସଂିର୍ଓ, 
ପାଟଣାଗଡ଼ ବରିଓି, ଏବରିଓି ପ୍ରଭାତ ସା�ୁ, ଏଇ ପ୍ର�ୁଲ୍ 
ରବର�ରା, କନଷି୍ଠ ରନ୍ତୀ ବଶି୍ୱ ପ୍ରକାଶ ରଚୌଧରୀଙ୍କ ସରମତ 
ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ଦୃତ୍ରୀୟ ଦନିସର 
୧୧,୪୯୨ ୋର୍ଡ ବଣ୍ଟନ
ସଦଓଗାଁ,୨୩ା୯(େମେି): ବଲାଙ୍ରି ଜଲି୍ାରର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ 
ପଟ୍ନାୟକ ସ୍ାଟ ର�୍ଯଲଥ କାର୍ଯ ବଣ୍ଟନର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରବିା ପରର ଏରବ 
ପ୍ରତ ି ପଞ୍ଚାୟତରର ଏ� ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ର�ାଇଛ।ି ଏ� ି କ୍ରମରର 
ଗରୁୁବାର ର୍ଓଗାଁ ବ୍ଲକ ୧୨ନଂ ରଜାନରର ରୁରମରପଟିାରର ୭୫୬, 
ରାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁରର୧୦୭୨, ସଂି�ାମଣୁ୍ାରର୯୭୦ ଓ ର୍ଷଣ୍ରର୧୧୨୧ ଓ 
୧୩ ନଂ ରଜାନର ଉରାର ପଞ୍ଚାୟତରର୧୫୪୭, ମକୁନ୍ଦପରୁରର ୧୪୮୫, 
ଉପରଝରରର ୧୨୦୭, ମ�ଲାଇରର ୧୩୫୮, ରଗୈାରରଗାଠରର ୧୨୭୫ 
ଓ ବରବା�ାଲରର ୭୦୧ଟ ିରମାଟ ୧୦ଟ ିପଞ୍ଚାୟତରର ୧୧�ଜାର୪୯୨ଟ ି
�ତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ସ୍ାଟ୍ଯକାର୍ଯ ବଣ୍ଟନ କରାରାଇଛ।ି ଜଲି୍ା ପରଷି୍ ସଭ୍ୟ 
ସଶୁଳିକୁମାର ଚାନ୍ଦଙ୍କ ପରଚିାଳନାରର ଅନୁଷ୍ଠତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରର ମଖୁ୍ୟ 
ଅତଥିି ଭାରବ ପବୂ୍ଯତନ ବଧିାୟକ ପ୍ରୟି୍ଶଶିନୀ ମଶି୍ ରରାଗର୍ଇ କାର୍ଯ 
ବଣ୍ଟନ କରଥିିରଲ। ବରିଓି ମରୁଲୀଧର ନାଏକ, ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ସଭାପତ ି
୍ୟାନଧିି ଖମାର ିପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ରସ�ପିର ି୧୩ ନଂ ରଜାନରର 
ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ା ରୀନା ରମର�ରଙ୍କ ପରଚିାଳନାରର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାରବ 
କୃଷ ି ଓ ଉଚ୍ଚଶକି୍ା ମନ୍ତୀ ର.ଅରୁଣ କୁମାର ସା�ୁ, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାରବ 
ବରିଜର ି ରାଜ୍ୟ ପରଷି୍ ସ୍ସ୍ୟ ଅରକ୍ଯଶ ନାରାୟଣ ସଂି ର୍ଓ, ବରଷି୍ଠ 
ରନତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ରମର�ର, ଉମାଶଙ୍କର ସଂି, ବଜୁି ରବୁ ଜନତା୍ଳ 
ସଭାପତ ିରଶୈରଳନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସା�ୁ, ଜଲି୍ା ପରଷି୍ ସଭ୍ୟ ଗରୁୁର୍ବ ରଣା, 
ତ�ସଲି୍ାର ରଗୁଳ କରିଶାର ବଶି୍ୱାଳ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିା ରଗା-ସରୁକ୍ା ସମ୍ଳିନୀ 

ବଲାଙ୍ରି,୨୩ା୯(େମେି): ବଲାଙ୍ରି ଜଲି୍ା ସାମା୍୍କି ଭବନରର ବଶି୍ୱ 
ଭାରତୀ ମାନବ ଧମ୍ଯ କମ୍ଯ ରସବା ସଂସ୍ାନ (ଟ୍ରଷ୍) ଦ୍ାରା ଆରୟାଜତି 
ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିା ରଗାସରୁକ୍ା ସମ୍ଳିନୀ ଅନୁଷ୍ଠତି ର�ାଇରାଇଛ।ି ଏଥିରର 
�ଳଧର ରକଶବ କ୍ରଷି୍ା ରଗାଶାଳା, ବଛୁିପାଲରି ସଭାପତ ି ରଲାକନାଥ 
ପାତ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ତା କରଥିିରଲ। ସଭା ପରଚିାଳନା କରଥିିରଲ ସାମା୍୍କି 
ରଗାପବନୁ୍ ଶତପଥୀ। ସାଧ ୁ ବାବା ମଧସୁୂ୍ ନ ୍ାସ କମ୍ଯଶାଳାକୁ 
ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିରଲ। ଏଥିରର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାରବ ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ 
ପଶ ୁ ଚକିତି୍ା ଅଧିକାରୀ ରା. ୍ଗିାମ୍ର ନାୟକ ରରାଗର୍ଇ ସରକାରୀ 
ରରାଜନାରର ରଗାଶାଳା ପରଚିାଳନାର ନୀତନିୟିମ ଉପସ୍ାପନ 
କରଥିିରଲ। ମଖୁ୍ୟବକ୍ାଭାରବ ରବୌ÷ଦ୍ଧ ଜଲି୍ା ମଧରୁା ପଞ୍ଚାୟତ ୍ନ୍ତାପାଳ ି
ସ୍ତି ମାର�ଶ୍ୱରୀ ରଗାଶାଳା ସମ୍ପା୍କ କୃତ୍ବିାସ ପଲଆି ଓ ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଭାରବ ଓଡ଼ଶିା ରଗାରସବା ସମତି,ି ରବୌ÷ଦ୍ଧ ଜଲି୍ା ଶାଖାର 
ସଭାପତ ି ବଶିରିକସନ ପ୍ରଧାନ ରରାଗର୍ଇ ବଷିମକୁ୍ ଚାଷ ଉପରର 
କ�ଥିିରଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସବ୍ଯଶ୍ୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ୱାଳ, ରାଧାକୃଷ୍ 
ରମର�ର, ରଧୁିଷ୍ଠରି ରସବକ, ରମାନରବାଧ ପରଟଲ, ଶଶଭୂିଷଣ 
ପରୁରା�ତି ଓ ତ୍ରରିଲାଚନ ରମର�ର ପ୍ରମଖୁ ଅଂଶଗ୍ର�ଣ କରଥିିରଲ। 
ରଶଷରର ଧନ୍ୟବା୍ ଅପ୍ଯଣ କରଥିିରଲ ରଗାପବନୁ୍ ଶତପଥୀ।

 � ୨ ସ୍ଥାନରେ ଅବକଥାେୀ ବଭିଥାଗ ଚଢ଼ଉ

ମଦ େହ ପ୍ରସୁ୍ତ ିୋମଗ୍୍ରୀ ଜବତ
ଲାଞ୍ଗିଡ଼଼,୨୩।୯(େମେି): ଲାଞ୍ଗିଡ଼଼ ବ୍ଲକରର ୍ନିକୁ ୍ନି ରନ୍ା ଓ 
ନକଲ ିବରି୍ଶୀ ମ୍ କାରବାର ବୃଦ୍ଧ ିପାଉଛ।ି ୍ୀଘ୍ଯ୍ନି ପରର ଗରୁୁବାର 
ଲାଞ୍ଗିଡ଼଼ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରର ଅବକାରୀ ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ଚଢ଼ଉ କରାରାଇଛ।ି 
ବଶି୍ୱନାଥପରୁ ନକିଟ କୁଟଙି୍ପ୍ର ଗାଁରର ଚଢ଼ଉ କରାରାଇ ରଗାରା 
ମାଝୀଙ୍କ ନକିଟରୁ ୧୦ ଲଟିର ରନ୍ା ମ୍ ଓ ମ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିସାମଗ୍ରୀ ଜବତ 
କରାରାଇଛ।ି ରସ�ପିର ି ବଶି୍ୱନାଥପରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଧରାଭଟାରର ଚଢ଼ଉ 
କରାରାଇ ଭରତ �ରଜିନଙ୍କ ନକିଟରୁ ୨୦ ଲଟିର ର୍ଶୀମ୍ ସ� ବ�ୁ 
ପରମିାଣର ପ୍ରସୁ୍ତତ ିସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାରାଇଛ।ି ଭରତ ୍ ୀଘ୍ଯ୍ନି ର�ଲା 
ମ୍ ବ୍ୟବସାୟ କର ିଆସଥୁିବା ଅଭରିରାଗ ର�ଉଥିଲା। ରତରବ ରକାଭଡି୍  
କାରଣରୁ ଉଭୟ ଅଭରିକୁ୍ଙୁ୍କ ଗରି� କରାରାଇ ୪୧ ସଆିର୍ ପସିରିର 
ଜାମନି ପ୍ର୍ାନ କରାରାଇଛ।ି ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସଶୁାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ 
ରନତୃତ୍ୱରର ଅନୁଷ୍ଠତି ଏ� ି ଚଢ଼ଉରର ବଭିାଗୀୟ ଏସ୍ ଆଇ ତଳିକରାମ 
ନାଏକ, ଏଏସଆଇ ଅରଶାକ ସା�ୁ, ସମୁତି୍ରା ବଶି,ି ପ୍ରା୍ୁ୍ୟମ୍ନ ନାଏକ, 
୍ୁରଲଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ମମତା ରସଠୀ ପ୍ରମଖୁ ସାମଲି ଥିରଲ।

ଶଶି ୁଶ୍ରମେି ଉଦ୍ାର, ଥାନାସର ମାମଲା
େମ୍ବଲ୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି): ଜରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କମ୍ଯଚାରୀଙ୍କ ଘରର କାମ କରୁଥିବା ରବରଳ ନରି୍ଯାତନାର 
ଶକିାର ର�ଉଥିବା ନାବାଳକିାଙୁ୍କ ସମ୍ଲପରୁ ଅଇଁଠାପାଲ ିଥାନା ପଲୁସି ଉଦ୍ଧାର କର ିଚାଇଲ୍ଡଲାଇନକୁ 
�ସ୍ତାନ୍ତର କରଛି।ି ଉଦ୍ଧାର ନାବାଳକିାଙ୍କ ବୟସ ୧୦ ବଷ୍ଯ ର�ାଇଥିବା ରବରଳ ରସ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼଼ ଜଲି୍ା 
ବାସନି୍ଦା ଅଟନ୍ତ।ି ସଚୂନା ଅନୁରାୟୀ, ନାବାଳକିାଙ୍କ ପରଡ଼ାଶୀ ଏଲବନି୍  ଏକ୍ା ମଧ୍ୟସ୍ତା କର ି ତାଙୁ୍କ 
ସମ୍ଲପରୁ ଆ୍ଶ୍ଯନଗରରର ର�ୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ କମ୍ଯଚାରୀ ସଜୁତି କୁମାର ଲାକ୍ରାଙ୍କ ଘରର କାମ କରବିାକୁ 
ଛାଡ଼ଥିିରଲ। ଗତ ର�ବୃଆରୀରୁ ନାବାଳକିା ଜଣକ ସଜୁତିଙ୍କ ଘରର ଶଶିଶୁ୍ମକି ଭାରବ କାମ କରୁଥିରଲ। 
ସଜୁତି ନାବାଳକିାଙୁ୍କ ଘରକାମ କରାଇବା ସ� ତାଙ୍କ ବଷ୍ଯକର ଝଅିର ରତ୍ନ ରନବାରର ମଧ୍ୟ ନରିୟାଜତି 
କରଥିିରଲ। ଏଥିସ� ସଜୁତି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତୀ ନାବାଳକିାଙୁ୍କ ଶାରୀରକି ଓ ମାନସକି ନରି୍ଯାତନା ର୍ଉଥିରଲ। 
ଅତ୍ୟାଚାର ଅସ�୍ୟ ର�ବାରୁ ନାବାଳକିା ରସଠାରୁ ର�ରାର ର�ାଇରାଇଥିରଲ। ସ୍ାନୀୟ ରଲାରକ ତାକୁ 
ର୍ଖି ଅଇଁଠାପାଲ ିଥାନା ପଲୁସିକୁ �ସ୍ତାନ୍ତର କରଥିିରଲ। ପଲୁସି ନାବାଳକିାକୁ ଶଶି ୁକଲ୍ୟାଣ ସମତିରିର 
ଉପସ୍ାପନ କର ି ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ କୁ �ସ୍ତାନ୍ତର କରଛି।ି ଏଲବନି୍  ଏକ୍ା, ସଜୁତି ଲାକ୍ରା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତୀଙ୍କ 
ବରିରାଧରର ୍ୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ର�ଣ କରବିା ପାଇଁ ଶଶି ୁକଲ୍ୟାଣ ସମତି ିନରିଦ୍୍ଯଶ ର୍ଇଛନ୍ତ।ି

ମଦ ସ�ାଗୁଁ ପ୍ରାଣ ଗଲା 
 � ନଶିାଗ୍ରସ୍ତ େ�ାଇ ଗାଁେେ ଗାଳଗିଲୁଜ କେୁଥିେଲ
 � େଲାକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣେ ଶକିାେ

ତରଭା,୨୩।୯(େମେି): ମ୍୍ୟପାନ କର ି ସାଧାରଣଜନତାଙୁ୍କ 
ଗାଳଗିଳୁଜ କରବିା ଏବଂ ରଲାକଙ୍କ ମାଡ଼ରର ମ୍୍ୟପର ମତୁୃ୍ୟ 
ର�ାଇଥିବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ ିକରଛି।ି ସଚୂନା ଅନୁସାରର, 
ତରଭା ଥାନା ପଆୁ ଗ୍ରାମର ନବୀନ ରସଠ (୫୫) ବୁଧବାର ରାତରିର 
ମ୍ପଇି ଘରୁ ବା�ାରଥିିରଲ। ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ ନଶିାରର ଗାଁ 
୍ାଣ୍ରର ପାଟତୁିଣ୍ କରବିାପରର ପାଇକବା�ାଲ ଗ୍ରାମକୁ ରାଇଥିରଲ। 
ରସଠାରର ପାଟତୁିଣ୍ କରବିା ସ� ରଲାକଙ୍କ ଘର କବାଟ ବାରଡ଼ଇ ମ୍ 
ରକଉଁଠ ି ମଳିବି ରବାଲ ି ପଚାରୁଥିରଲ। ମ୍ ନଶିାରର ପାଇକବା�ାଲ 
ଗ୍ରାମର ନନ୍ଦ ି ଜାଲଙ୍କ ଘର କବାଟ ବା�ାରପଟୁ ଶକୁିଳ ି ଲଗାଇର୍ଇ 
ଥିରଲ। ନବୀନ ରସଠଙ୍କ ଏଭଳ ିକାଣ୍ରର ଉତ୍୍ୟକ୍ ର�ବାସ� କଛିରିଲାକ 
ତାଙୁ୍କ ରଗାରଡ଼ଇ ରଗାରଡ଼ଇ ପଟିବିାରୁ ତାଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ ର�ାଇରାଇଥିବା 
ଆଇଆଇସ ି ନରିଞ୍ନ ୍ାସ ସଚୂନା ର୍ଇଛନ୍ତ।ି ନବୀନ ମାଡ଼ଖାଇ 
ଗ୍ରାମର ନାମ ମଣ୍ପ ନକିଟରର ପଡ଼ରିବିା ପରର ଗାଁର କଛିରିଲାକ 
ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସକୁ ରାକ ି ନାଇରକନପାଲ ି ରାକ୍ରଖାନାକୁ ରନଇଥିରଲ। 
ରସଠାରର ରାକ୍ର ତାଙୁ୍କ ମତୃ ରଘାଷଣା କରଥିିରଲ। ଖବରପାଇ 
ଆଇଆଇସ ି ୍ାସ,ଏସରପିଓି ପଷୁ୍ାଞ୍ଳ ି ନଙି୍ି, ରମଣ୍ା �ାଣ୍ ି ଅଧିକାରୀ 
ସଞ୍ୀବ ବସ୍ତଆି ଓ ବଲାଙ୍ିରରୁ ସାଇଣ୍ଟ�ିିକ ଟମି୍  ଘଟଣାସ୍ଳରର ପ�ଞ୍ଚ ି
ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରବିାପରର ବ୍ୟବରଛେ୍ ପାଇଁ ତରଭା ରାକ୍ରଖାନାକୁ 
ପଠାଇନ୍ତ।ି ଏରନଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାରାଇଛ।ି ରରିପାଟ୍ଯ ରଲଖା 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କା�ାରକୁି ଗରି� କରାରାଇ ନା� ିଁ।

ଅଜଣା ସରାଗସର ୍ ୍ରୀଡ଼ତି ଚୁଟ୍ େ ି
ମନମଣୁ୍ା,୨୩।୯(େମେି)

ରରଉଁ ବୟସରର ରଖଳାବୁଲା ଓ ପାଠ ପଢ଼଼ବିା କଥା 
ରସ� ିବୟସରର ଅଜଣା ରରାଗରର ପୀଡ଼ତି ର�ାଇ 
ଖଟରର ରଶାଇଛନ୍ତ ି ଜରଣ ରଛାଟ ଝଅି। ରବୌଦ୍ଧ 
ଜଲି୍ା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ପଲସାରଗାରା ପଞ୍ଚାୟତର 
ଧାନଖଣ୍ ି ଗାଁର ମଳକି ନାୟକ ଓ ୍ୀପା ନାୟକଙ୍କ 
ଛଅ ବଷ୍ଯୀୟ ଝଅି ଚୁଟ୍ କ ିନାୟକ ଅଜଣା ରରାଗରର 
ପୀରତି ର�ାଇ ୍ୀଘ୍ଯ ର୍ଢ଼ବଷ୍ଯ ର�ବ ଶର୍ୟାଶାୟୀ 
ର�ଛିନ୍ତ।ି ରପଟ ଓ ରଗାଡ଼�ାତ �ୁଲ ି ରାଇଥିବାରୁ 
ଚାଲବୁିଲ ି ପାରୁ ନା�ାଁନ୍ତ।ି ୍ନିକୁ ୍ନି ରନ୍ତଣା 
ବଢ଼ୁଛ।ି ତା’ର ପାଠ ପଢ଼଼ାରର ରରାର ି ଲାଗଛି।ି 

ରସ ଏରବ ମତୁୃ୍ୟ ସ� ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତ।ି ପରବିାର 
ପାଖରର ଅଥ୍ଯ ନ ଥିବାରୁ ଉତ୍ମ ଚକିତି୍ା କରାଇ 
ପାରୁନା�ାଁନ୍ତ।ି 

ପବୂ୍ଯରୁ ଚୁଟ୍ କଙି୍କ ର୍� ଠକିଠାକ୍  ଥିଲା। 
ରଖଳାବୁଲା ମଧ୍ୟ କରୁଥିରଲ। ର�ରଲ ଅଜଣା ରରାଗ 
ରରାଗୁଁ ର୍�ମ�ଁୁ ରପଟ �ୁଲରିାଉଛ।ି ବାପା ମା’ 
ବୁଲ୍ଯା ରାକ୍ରଖାନାଠାରୁ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରନଇ 
ଚକିତି୍ା କରାଇଛନ୍ତ,ି ର�ରଲ ରରାଗ ଭଲ ର�ାଇ 
ପାରଲିା ନା� ିଁ। ସଞ୍ଚତି ଧନ ଝଅିର ଚକିତି୍ାରର 
ସାରରି୍ରଲଣ।ି ର�ରଲ ବ ି ରରାଗ ଭଲ ର�ଲା 
ନା� ିଁ। ୍ନିକୁ ୍ନି ରପଟ �ୁଲବିାରର ଲାଗଛି।ି 
ଚୁଟକଙି୍କ ବାପା ଜରଣ ୍ନି ମଜୁରୀଆ।। କାମ ଧନ୍ଦା 

କର ିପରବିାର ପ୍ରତରିପାଷଣ କରୁଥିବାରବରଳ ଏରବ 
ରପଟକୁ ୍ାନା ପାଇଁ ସଂଘଷ୍ଯ କରବିାକୁ ପରୁଛ।ି 
ସରକାରୀ ତର�ରୁ ୨୫ କରିଲା ଚାଉଳ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ 
ରକୌଣସ ିସ�ାୟତା ନା� ିଁ। ଭଙ୍ା ବରଡ଼ା ଘରର ୍ନି 
ବତିାଉଛନ୍ତ ି ତନି ି ପ୍ରାଣୀ। ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ଏରବ ଅଥ୍ଯ 
ସାଜଛି ି ପ୍ରତବିନ୍କ। ଏ ସମ୍ପକ୍ଯରର ରବୌଦ୍ଧ ଅତରିକି୍ 
ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ପଚାରବିାରୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଚକିତି୍ା ପାଣ୍ରୁି 
ତାଙୁ୍କ ସ�ାୟତା ସ� ମାଗଣାରର ଚକିତି୍ା କରବିାକୁ 
ପ୍ରତଶିରୁତ ିର୍ଇଛନ୍ତ।ି ର୍ ିରକୌଣସ ିବ୍ାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ ି
ସ�ାୟତା ରରାଗାଇ ର୍ବାକୁ ଚା�ାଁନ୍ତ ି ରତରବ 
୯୬୯୨୪୯୦୨୩୦ରର ରରାଗାରରାଗ କରବିାକୁ 
ପରବିାର ତର�ରୁ ଅନୁରରାଧ କରାରାଇଛ।ି

 � େପଟ ଫୁଲଯିାଉଛ ି
 � ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ଅର୍ଥ  ଅଭାବ 

େମ୍ବଲ୍ରୁ,୨୩ା୯ (େମେି): ବି୍ ୁ ୍ୟତ୍  କମ୍ଯଚାରୀମାନଙୁ୍କ ଟାଟା ପାୱାର କତୃ୍୍ଯପକ୍ ଅଣର୍ଖା, ଅବର�ଳା, 
ପାତରଅନ୍ତର କରୁଥିବା ଅଭରିରାଗ ରନଇ ଗରୁୁବାର ଓଡ଼ଶିା ବ ି୍ ୁ ୍ୟତ୍  କମ୍ଯଚାରୀ ମ�ାସଂଘ ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିା 
ରଜାନ୍  ତର�ରୁ ବଧିାନସଭା ସବ୍  ଷ୍ାଣ୍ଙି୍ଗ୍   ଶକ୍ ିକମଟିଙୁି୍କ ର�ରାଦ୍  ର�ାଇ ଅଭରିରାଗ ପତ୍ର ର୍ଇଛନ୍ତ।ି 
ଅରନକ ୍ ନିରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୧୫ଶ�ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଯ ଗ୍ରୀଡ୍  କମ୍ଯଚାରୀ ଓ ଆଉଟ୍ ରସାସଶିଂ କମ୍ଯଚାରୀଙୁ୍କ ନୟିମତି କରବିା 
ତଥା ନୟିମତି କରବିାରର ପକ୍ପାତ ନ କରବିା ଏବଂ ରରଗଲୁାର୍  କମ୍ଯଚାରୀମାନଙ୍କ ପର୍ାନ୍ନତ ିରକ୍ତ୍ରରର 
ଶକ୍ ିବଭିାଗ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଓଇଆର୍ ସ ିତଥା ଏସ୍ ସ ି-ଏସ୍ ଟ ିକମଶିନରଙ୍କ ନରିଦ୍୍ଯଶ ଅନୁରାୟୀ ଓ ଆର୍ ଭ ି
ଆକ୍ଟ ଲାଗକୁର ିତୁରନ୍ତ ପର୍ାନ୍ନତ ିର୍ବା ଏବଂ ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିାର ଗ୍ରା�କଙୁ୍କ ଶଲୁଭ ୍ରରର ୨୪ ଘଣ୍ଟଆି 
ବଜୁିଳ ିପ୍ର୍ାନ ପାଇ ଁଓଡ଼ଶିା ବ ି୍ ୁ ୍ୟତ୍  କମ୍ଯଚାରୀ ମ�ାସଂଘ ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିା ରଜାନ୍  ର ସମ୍ପା୍କ ତାପସ୍  ନାଥ, 
ଉପର୍ଷ୍ା ଜୟର୍ବ ମଞି୍ ଓ ଉପସଭପତ ିଅରବନି୍ଦ ଛତ୍ରଆି ୍ାବପିତ୍ର ପ୍ର୍ାନ କରଛିନ୍ତ।ି

ଇଣ୍ଆି ବୁକ୍  ଅଫ୍  
ସରେର୍ଡସ୍ ସର େୁନଝିଅି

େମ୍ବଲ୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି): ସମ୍ଲପରୁ ସ�ରର 
କୁନଝିଅି ଇଣ୍ଆି ବୁକ୍  ଅଫ୍  ରରକର୍ଯସ୍ ରର ସ୍ାନ 
ପାଇଛନ୍ତ।ି ସମ୍ଲପରୁ ଅନଗଳୁଆିପଡ଼ାର ସଧୁୀର 
କୁମାର ସା�ୁଙ୍କ ଝଅି ଶଭୁସ୍ତିା ସା�ୁ (୨ ବଷ୍ଯ ୧୦ 
ମାସ) ଏ� ି ସ�ଳତା �ାସଲ କରଛିନ୍ତ।ି ରସ 
ରଗାଟଏି ସମୟରର ୧୫ଟ ି �ଳ, ୧୬ ପ୍ରକାର 
ପରବିା, ୪୬ ସାଧାରଣ ଜ୍ାନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ର, ୨୮ 
ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ, ୪ଟ ି ରାଇମ୍ , ୬ଟ ି ସଂସ୍ତୃ 
ମନ୍ତ, ୧୪ ପ୍ରଜାତରି ପକ୍ୀ, ୧୨ ପ୍ରକାର �ୁଲ, ୧୮ଟ ି
ବପିରତି ଶଦ୍, ୬ ପଏଣ୍ଟର ନଜିସ୍ ପରଚିୟ, ‘ଏ’ 
ଠାରୁ ‘ରଜଡ୍ ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲ�ାରବଟ୍ , ସମସ୍ତ ମାସ, 
୧୦ ପ୍ରକାର ପଶ ୁ ଓ ପକ୍ୀଙ୍କ ଶଦ୍, ୭ଟ ି ଜାତୀୟ 
ସରଙ୍କତ, ୧୨ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ଶଦ୍, ଶରୀରର ୨୮ଟ ି
ଅଙ୍ପ୍ରରତ୍ୟଙ୍ ଚହି୍ନଟ କରବିା ଓ ମରନ ରଖିବାରର 
ଏ� ିରରକର୍ଯ �ାସଲ କରଛିନ୍ତ।ି ମାତ୍ର କମ୍  ବୟସର 
ଏ� ି କୁନଝିଅି ଏରତଗରୁଏି ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ପ୍ରକାର ଓ 
ପ୍ରଜାତକୁି ଚହି୍ନଟ କରପିାରୁଥିବାରୁ ତାଙୁ୍କ ୱଣ୍ର ଗଲ୍ଯ 
ରବାଲ ିମଧ୍ୟ ରଲାରକ କ�ୁଛନ୍ତ।ି 

ମାନେେି ଅନଗ୍େର 
ମହଳିାଙୁ୍ ଦୁଷ୍କମ୍ଡ
େମ୍ବଲ୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି): ସମ୍ଲପରୁ ସ୍ର 
ଥାନା ବା�ାମ ଗ୍ରାମ ରୁଙୁ୍ରପିଡ଼ାର ଜରଣ ବୃଦ୍ଧ 
୩୫ ବଷଶିୟା ଜରଣ ମାନସକି ଅନଗ୍ରସର ମ�ଳିାଙୁ୍କ 
୍ୁଷ୍କମ୍ଯ କରଥିିବା ଅଭରିରାଗ ର�ାଇଛ।ି ଏରନଇ 
ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ର�ାଇଛ।ି ଅଭରିକୁ୍ ଓ ପୀଡ଼ତିାଙ୍କ 
ରାକ୍ରୀ ମାଇନାପରର ଶକୁ୍ରବାର ବୃଦ୍ଧଙୁ୍କ ରକାଟ୍ଯ 
ଚାଲାଣ କରାରବି ରବାଲ ି ପଲୁସି ପକ୍ରୁ ସଚୂନା 
ମଳିଛି।ି ରୁଙୁ୍ରପିଡ଼ାର �ାରୁ ବାଗ (୬୫) ଜରଣ 
ମାନସକି ଅନଗ୍ରସର ମ�ଳିାଙୁ୍କ ଏକାକ ିପାଇ ୍ୁଷ୍କମ୍ଯ 
କରଥିିରଲ। ଏ�ା ର୍ଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙୁ୍କ ପଲୁସି 
ଜମିା ର୍ଇଛନ୍ତ।ି

୨୦ ଲଟିର ସଦଶ୍ରୀମଦ 
ଜବତ; ଜସଣ ଗରିଫ

େମ୍ବଲ୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି): ସମ୍ଲପରୁ ଜଲି୍ା 
ରକ୍ତରାଜପରୁ ଆ୍ଶ୍ଯ ଥାନା ପଲୁସି ୨୦ ଲଟିର 
ର୍ଶୀମ୍ ଜବତ କର ି ଜରଣ ରବୁକଙୁ୍କ ଗରି� 
କରଛି।ି ଗରି� ରବୁକ ର�ରଲ କତରବଗା ଥାନା 
କୁସମୁର�ି ି ଗ୍ରାମର ରରା�ତି ଧରୁୁଆ (୨୧)। 
ତାଙ୍କଠାରୁ ମ୍ ଚାଲାଣରର ବ୍ୟବ�ୃତ ବାଇକ ମଧ୍ୟ 
ଜବତ ର�ାଇଛ।ି ଏରନଇ ଥାନାରର ଏକ ମାମଲା 
ରୁଜୁ କରାରାଇଛ।ି ପଲୁସି ମନ୍ଦଳଆି ଛକ ନକିଟରର 
ରଚକଂି କରୁଥିବା ରବରଳ ରରା�ତି ବାଇକ ରରାରଗ 
ସମ୍ଲପରୁ ଅଭମିରୁଖ ଆସଥୁିରଲ। ରାଞ୍ଚ ରବରଳ 
ତାଙ୍କ ବାଇକରୁ ମ୍ ବା�ାରଥିିଲା।

େମ୍ବଲ୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି): ସ୍ାନୀୟ ଓଡ଼ଶିା ସାଂସ୍ତୃକି 
ସମାଜ ସଭାଗ�ୃରର ରାନୀ ବଖରୀ ଉପରର ଏକ 
ଆରଲାଚନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠତି ର�ାଇଛ।ି ରବୈଶାଖୀ ପକ୍ରୁ 
ଆରୟାଜତି ଏ� ି ସଭାରର �ୀରାଖଣ୍ ସାମ୍ଖୁ୍ୟ ସଭାପତ ି
ର. ପରରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ୍ାନୀ ଅଧ୍ୟକ୍ତା କରଥିିରଲ। ରବୈଠକରର 
ରାନୀ ବଖରୀରର ରରଷୁ୍ରାଣ୍ଟ ରଖାଲବିାକୁ ତୀବ୍ର ବରିରାଧ 
କରାରାଇଥିଲା। 

ଆସନ୍ତା ରବବିାର ପବୂ୍ଯାହ୍ନ ୧୧ଟାରର ଏ� ି କାମ ବନ୍ଦ 
କରବିା ସ� ଅତରିକି୍ ନମି୍ଯାଣକୁ ଭାଙ୍ିର୍ବାକୁ ନଷି୍ତ୍ ି
ନଆିରାଇଛ।ି ପ୍ରଜ୍ା ପଟ୍ନାୟକଙ୍କ ଆବା�କତ୍ୱରର ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଏ� ି ରବୈଠକରର ଐତ�ିାସକି ଶଶାଙ୍କ ପଣ୍ା ଓ ୍ୀପକ 
କୁମାର ପଣ୍ା ରରାଗର୍ଇ କ�ରିଲ, ରାନୀ ବଖରୀ ବଂିଶ 
ଶତାବ୍ୀର ରାଜକୀୟ ଆବାସ ନୁର�ଁ। ସପ୍ତ୍ଶ ଶତାବ୍ୀର 
ମଧ୍ୟଭାଗରର ନମିଶିତ ଓଡ଼ଶିାରର ଥିବା ବତ୍୍ଯମାନର 
ସବ୍ଯପରୁାତନ ତନି ି ମ�ଲା ବଶିଷି୍ ରାଜପ୍ରାସା୍ ଅରଟ। 

ନମି୍ଯାଣ ରଶୈଳୀ ୍ୃଷ୍ରୁି ଏ�ା ଅନନ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ସବ୍ଯସାଧାରଣ 
ଏ� ିଐତ�ି୍ୟର ଅସଲ ମାଲକି ର�ାଇଥିବା ରବରଳ ସରକାର 
ଏ�ାର ତତ୍ତାବଧାରକ ଓ ସଂରକ୍ଣକାରୀ ଅଟନ୍ତ।ି ରତଣ ୁ
ସରକାର ତୁରନ୍ତ ନମିନ୍ତଣ ରରାଜନାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ାନାନ୍ତର 
କରନୁ୍ତ। ଏଥିସ� ରାନୀ ବଖରୀକୁ ‘ସଂରକ୍ତି କୀତ୍ଶି’ ଭାରବ 

ରଘାଷଣା କରାରାଉ ରବାଲ ିପଣ୍ା କ�ଥିିରଲ। 
ଆରଲାଚନା ସଭାରର ଓଡ଼ଶିା ସାଂସ୍ତୃକି ସମାଜ 

ସଭାପତ ି ପ୍ର�ୁଲ୍ ର�ାତା, ସମ୍ପା୍କ ସରରାଜ ୍ାଶ, 
ରସତୁର ର. ସରନ୍ତାଷ ୍ାଶ, �ର ିନାରାୟଣ ପଣ୍ା, ଭାରତ 
ବକିାଶ ପରଷି୍ର ରଗାପୀନାଥ ମଶି୍, ଚତି୍ରଗପୁ୍ତ କଲ୍ୟାଣ 

ସଂଘର ଅଖିଳ ରଞ୍ନ ପଟ୍ନାୟକ, ଜୟମାଲାର ବନ୍ଦତିା 
ପଜୂାରୀ, ପଣ୍ତି ଅମରନାଥ ମଶି୍, ପଣ୍ତି ମର�ନ୍ଦ୍ର ପଜୂାରୀ, 
ସମରଲଶ୍ୱରୀ ରବୁକ ସଂଘର ର. ଶ୍ୟାମସନୁ୍ଦର ଧର, 
ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚର ଭବାନୀ ରଭାଇ, ପଙ୍କଜନିୀ 
ରମର�ର, ପପିଲୁ୍ସ ର�ାରମର ଭକ୍ ପ୍ରସା୍ ନନ୍ଦ, ଶବି 
ପ୍ରସା୍ ରମର�ର, ଧନୁପାଲ ି ନାଗରକି ସମନ୍ୟ ସମତିରି 
ରାରଜନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ା, ଆ୍ବିାସୀ ଶ୍ମକି ସଂଗଠନର ରମଘ ୁ
ମଣୁ୍ା, �ାଲଗନୁୀର ମରନାରଞ୍ନ ପଟ୍ନାୟକ, ସ୍ାଧୀନ 
�ାଉରଣ୍ସନର ସ୍ାଧୀନ ପଣ୍ା, ସମ୍ଲପରୁୀ ଭାଷା ସଂସ୍ତୃ ି
ପରଷି୍ର �ରଶିଙ୍କର ପଣ୍ା, ଧନକଉଡ଼ା ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି 
ମଞ୍ଚର ସଚ୍ଚ ି୍ ାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, �ରଟାଗ୍ରା�ି ସଂଘର ଆଶଷି 
ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସରମତ ବଭିନି୍ନ ସଂଗଠନର ବ�ୁ ପ୍ରତନିଧିି 
ରରାଗର୍ଇ ଏ ପ୍ରସଙ୍ରର କଡ଼ା ଆଭମିଖୁ୍ୟ ରପାଷଣ ପବୂ୍ଯକ 
ନରି୍୍ଯାୟକ ଲରଢ଼ଇ ପାଇଁ ଆ�୍ାନ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ର୍ଇଥିରଲ। 
କାତ୍ଶିକ ବ� ି୍ ାର ଧନ୍ୟବା୍ ଅପ୍ଯଣ କରଥିିରଲ।

ଅତରିକି୍ତ ନମି୍ଡାଣ ଭାଙ୍ସିଦବାେୁ ନଷି୍ପତ୍ି
ରାନ୍ରୀ ବଖର୍ରୀସର ସରସସ୍ାରଁାେୁ ବସିରାଧ

ବଦୁି୍ୟତ୍  େମ୍ଡଚାର୍ରୀ ମହାେଂଘର ବଧିାନେଭା ଷ୍ାଣ୍ଂି େମଟିେୁି ସଫରାଦ
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୨୪ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, 
୨୦୨୧

ସରଢ଼ାସ�ାଲ,୨୩।୯(େମେି)

ରେଢ଼ାର�ାଲ ଉପ�ଡ଼ଇଁଚା ଗ୍ାମରେ ଥିବା 
ବାପଜୁୀ ସେକାେୀ ହାଇସ୍ରୁେ ଦନିକୁ ଦନି 
ଶକି୍ଷକ ଅଭାବ ରଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ସମ୍ବଲପେୁ 
ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧିକାେୀ ମନଇଚ୍ା ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍ 
ରେପରୁେସନରେ ପଠାଉଥିବାେୁ 
ପାଠପଢ଼଼ାରେ ସମସ୍ା ରଦ�ା ରଦଇଛ।ି 
ଏରନଇ ଗ୍ାମବାସୀ ପଣୁଥିରେ ବଦି୍ାଳୟରେ 
ତାଲା ପକାଇ ଆର୍ାଳନ କେବିାକୁ ଧମକ 
ରଦଇଛନ୍।ି ବାପଜୁୀ ସେକାେୀ ସ୍ଲୁରେ 
ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୮୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ 
ପଢ଼ୁଛନ୍।ି ଏହ ି ବଦି୍ାଳୟରେ ଷଷ୍ଠେୁ 
ଦଶମ ପରତ୍ତ୍ନ୍ ରରେଣୀ େହଛି।ି ଏହ ି ସ୍ଲୁକୁ 

ସେକାେ ମରେଲ୍  ସ୍ଲୁ ଭାବରେ ର�ାଷଣା 
କେବିା ସହ ଆସନ୍ା ନରଭନମ୍ବେରେ 
ଉଦ୍ �ାେନ କେବିାେ ଲକ୍ଷ୍ େଖିଛନ୍।ି 
ଏଠାରେ ଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷାକମତ୍ତଚାେୀଙ୍ ଅଭାବ 

ଥିବାରବରଳ ବାେମ୍ବାେ ଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷା 
କମତ୍ତଚାେୀମାନଙୁ୍ ଅନ୍ତ୍ର ରେପରୁେସନରେ 
ପଠାରାଉଥିବାେୁ ପାଠ ପଢ଼଼ାରେ ବ୍ା�ାତ 
ସଷୃ୍ ି ରହଉଛ।ି କେିାଣ ି ମଦନରମାହନ 

ପ୍ରଧାନଙୁ୍ ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷାଧିକାେୀଙ୍ କାରତ୍ତ୍ାଳୟ 
ନାକେରିଦଉଳକୁ ରେପରୁେସନ୍ , ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ 
ସନ୍୍ାୋଣୀ ବଶିଙୁି୍ ବାେବାଙ୍ ଓ ପରେ 
ଚାେୁଣ ିପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ାଳୟକୁ ରେପରୁେସନ୍  
ପଠାଇସାେବିା ପରେ ପଣୁ ି ସେକାେୀ 
ଶକି୍ଷକ ମଧସୁଦୂନ ୋଉଳଙୁ୍ ର�ାଷୋମାଳ 
ହାଇସ୍ଲୁକୁ ରେପରୁେସନ୍ ରେ ପଠାରାଇଛ।ି 
ଆଗାମୀ ୩ ଦନି ମଧ୍ୟରେ ରସମାନଙୁ୍ ନ 
ରେୋଇରଲ ଆସନ୍ା ୨୬ତାେ�ି ଦନି 
ସ୍ଲୁରେ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ଗ୍ାମବାସୀ 
ରଚତାବନୀ ରଦଇଛନ୍।ି ଶକି୍ଷା କମେିେି 
ସଦସ୍ ଓ ଗ୍ାମବାସୀ ଲଖିିତ ଆକାେରେ 
୫-େ ି ସଚବି, ମ�ୁ୍ମନ୍ତୀ, ଜଲି୍ାପାଳ 
ଓ ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧିକାେୀଙ୍ ଜଣାଇଛନ୍।ି

ପେୂଣ ନ କରଲ ସ୍ଲୁ୍ ରେ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ଧମକ ସ େ ବ ଗ ଡ଼଼ , ୨ ୩ । ୯ ( େ ମ ିେ ) : 
ବାେରକାେ ବ୍ଲକ ବମ୍ପେଡ଼ା ଗ୍ାମରେ 
ମହଳିା ବଶି୍ୱନାେୀ ସଂ� ପକ୍ଷେୁ 
ଏକ ମଦ ବରିୋଧୀ ରଶାଭାରାତ୍ରା 
ଅନୁଷ୍ଠତି ରହାଇରାଇଛ।ି ଗେୁୁବାେ 
ଅପୋହ୍ଣରେ ସଂ�େ ସଭାରନତ୍ରୀ 
ଜାନକୀ ସାହୁ ଓ ସମ୍ପାଦକିା ବଳିାସନିୀ 
ନାୟକଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରେ ସଂ�େ 
ସଦସ୍ାମାରନ ବମ୍ପେୋ ସ୍ତି 
ୋଧାକୃଷ୍ଣ ମ୍େିରେ ଆରୟାଜତି 
ଏକ ରବୈଠକରେ ଏକତ୍ର ରହାଇ 
ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଞ୍ଚଳେୁ ମଦ ବ୍ କେବିାକୁ 
ଶପଥ ରନଇଥିରଲ। ଏହାପରେ 
ବଭିନି୍ନ ମଦ ବରିୋଧୀ ରସ୍ଲାଗାନ 
ସହ ଏକ ରଶାଭାରାତ୍ରାରେ ବାହାେ ି
ଗ୍ାମ ପେକି୍ରମା କେଥିିରଲ। 

‘ବଶି୍ୱନାେୀ’ ସଂଘ 
ପକ୍ଷେୁ ମେ ବରିୋଧୀ 

ରଶାଭାଯାତ୍ା 

ସେବଗଡ଼଼,୨୩ା୯(େମେି)

ରଦବଗତ ଅବକାେୀ ବଭିାଗ ପକ୍ଷେୁ ଗେୁୁବାେ 
ଜଲି୍ାେ ରଦବଗଡ଼଼ ଓ େଆିମାଳ ଥାନା 
ଅଞ୍ଚଳେ ବଭିନି୍ନ ଗ୍ାମରେ ଚଢ଼ଉ କୋରାଇ 
ବପିଳୁ ପେମିାଣେ ରଦଶୀ େନ୍ାମଦ, 
ମହୁଲ ରପାଚ ଓ କୁସନୁା ଜବତ କୋରବିା 
ସହ ୪ ଜଣଙୁ୍ ଗେିେ କୋରାଇଛ।ି 

ରଦବଗଡ଼଼ ଅବକାେୀ ବଭିାଗ ଅଧୀକ୍ଷକ 
ଅଜତି କୁମାେ ମହାପାତ୍ରଙ୍ ନରିଦ୍ତ୍ତଶ 
କ୍ରରମ ଇନ୍ସରପକ୍ଟେ ମଧସୁଦୂନ ସାହ, 
ସବ୍ ଇନ୍ସରପକ୍ଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ରମାହନ ପଢ଼ଆିେୀ 
ଓ ମହଳିା ଏଏସ୍ ଆଇ ପଦ୍ାଳୟା ମଣୁ୍ା 
ପ୍ରମ�ୁ ସଦଳବଳ ମ୍ବେିକୁିଦା, େଆିମାଳ 
ଥାନା ଅଞ୍ଚଳେ ରେଙ୍ାଳନାଳୀ, ଜାମନୁାଳୀ, 
�େନିାଳୀ ଓ ବରିଲଇନାଳ ି ଗ୍ାମରେ ଚଢ଼ଉ 

କେଥିିରଲ। ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ େମି୍ବେିକୁିଦା 
ଗ୍ାମେ ୋଲୁ ପରଲଇଙ୍ �େୁ ୬୦ କରିଲା 
କୁସନୁା ମଦ, ଜାମନୁାଳୀ ଗ୍ାମେ ନଳନିୀ 
ନାୟକଙ୍ �େୁ ୪୦ କରିଲା ମହୁଲ ରପାଚ, 
ବରିଲଇନାଳ ି ଗ୍ାମେ ଗ୍ାମେ ନେୁି ମଣୁ୍ାଙ୍ 
�େୁ ୧୦ ଲେିେ ରଦଶୀ େନ୍ାମଦ ଓ ଚମ୍ପା 
ରଶାଏଙ୍ �େୁ ୧୨ଲେିେ ରଦଶୀ େନ୍ା ମଦ 
ଜବତ କେଥିିରଲ। ଏଥିସହ ଉପରୋକ୍ତ 
୪ ଜଣଙ୍ ବରିୋଧରେ ମାମଲା େୁଜୁକେ ି
ରସମାନଙୁ୍ ଗେିେ କେଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ରସହପିେ ିରେଙ୍ାଳନାଳୀ ଗ୍ାମେୁ ୨୦ ଲେିେ 
ରଦଶୀ େନ୍ା ମଦ ଓ ୨୮୦ କରିଲା ମହୁଲ 
ରପାଚ ଜବତ କେଥିିବାରବରଳ �େନିାଳୀ 
ଗ୍ାମେୁ ୨୦ ଲେିେ ରଦଶୀ େନ୍ାମଦ, ୨୪୦ 
କରିଲା ମହୁଲ ରପାଚ ଓ ବହୁ ପେମିାଣେ ମଦ 
ପ୍ରସୁ୍ତ ିସାମଗ୍ୀ ଓ ଡ୍ରମ ଜବତ କୋରାଇଛ।ି

ସେବଗଡ଼଼,୨୩ା୯(େମେି)

ଅନଚି୍ା ସରର୍ବେ �େ କାରତ୍ତ୍ରେ ନରିୟାଜତି 
ପାଇଁ ଜରଣ ନାବାଳକିାଙୁ୍ ସମ୍ବଲପେୁ 
ପଠାଇବାକୁ ରରାଜନା ଚାଲଥିିବା 
ରବରଳ ନାବାଳକିା ଜଣକ ଚତୁେତାେ 
�ସଆିସଛିନ୍।ି ଏରନଇ ସଚୂନା ପାଇବା 
ପରେ ତାଙୁ୍ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ ଉଦ୍ାେ କେଥିିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ ସତୂ୍ରେୁ 
ମଳିଥିିବା ସଚୂନା ଅନୁରାୟୀ, ରଦବଗଡ଼଼ 
ସହେେ ଜରଣ ନଦି୍୍ଦିଷ୍ ବ୍କ୍ତ ିେଆିମାଳ ବ୍ଲକ 
ପଳସମା ଅଞ୍ଚଳେ ଏକ ପେବିାେକୁ ରମାୋ 

ଅଙ୍େ ଦେମା ପ୍ରରଲାଭନ ରଦ�ାଇ ତାଙ୍ 
ନାବାଳକିା ଝଅିକୁ ବୁଧବାେ ନଜି �େକୁ 
ଆଣଥିିରଲ। ନାବାଳକିା ଜଣକ ଗହୃକର୍ତ୍ତାଙୁ୍ 
କ ିକାମ କେବିାକୁ ପଡ଼ବି ରବାଲ ିପଚାେବିାେୁ 
କାମ କେବିାକୁ ସମ୍ବଲପେୁ ରବିାକୁ ପଡ଼ବି 
ରବାଲ ି ଗହୃକର୍ତ୍ତା କହଥିିରଲ। ଏଥିରେ 
ନାବାଳକିା ଜଣକ ଭୟଭୀତ ରହବାସହ 
ୋତରିେ ଚତୁେତାେ ସହ ରସଠାେୁ ପଳାଇ 
ଆସ ି ତରିଲଇବଣ ି ବ୍ଲକ ୋଇଁସେ ଗ୍ାମେ 
ଜରଣ ବ୍କ୍ତଙୁି୍ ପଳସମା ୋସ୍ା ରକଉଁଆରଡ଼ 
ରବାଲ ି ପଚାେଥିିରଲ। ଉକ୍ତ ବ୍କ୍ତ ି ଜଣକ 
ତାଙ୍େ ପେଚିୟ ଜାଣବିା ପରେ ଏ ସମ୍ପକତ୍ତରେ 

ରୋନ ରରାରଗ ଚାଇଲ୍ଡଲାନ କରୃ୍ତ୍ତପକ୍ଷଙୁ୍ 
ସଚୂନା ରଦବାସହ ଆବଶ୍କ ସହାୟତା 
ରଲାେଥିିରଲ। ସଚୂନା ପାଇ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନେ 
ଉରପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ରମାଜାହଦି ଆଲମ ଓ 
ରେୀରଲ�ା ରମରହେ ରସଠାରେ ପହଞ୍ଚ ଉକ୍ତ 
ନାବାଳକିଙୁ୍ ଉଦ୍ାେ କେବିା ସହ ପ୍ରାଥମକି 
ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଜଲି୍ା ଶଶିମୁଙ୍ଳ ସମତି ି
ସମ୍�ୁରେ ଉପସ୍ାପନ କର୍ ଥିରଲ। ପରେ 
ସରପାେତ୍ତ ଆରେୟ ଗହୃରେ ଥଇଥାନ କେଥିିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରସହପିେ ି ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନେ 
ସଂରରାଜକ େମାକାନ୍ ସାହୁ ରଦବଗଡ଼଼ 
ଥାନାରେ ଏରନଇ ଲଖିିତ ଏତଲା ରଦଇଛନ୍।ି 

େନ୍ାମେ ଜବତ; ୪ ଗେିଫ

ରେଙ୍ାଲ,ି୨୩।୯(ସମସି): ସମ୍ବଲପେୁ 
ଜଲି୍ା ରେଙ୍ାଲ ିବ୍ଲକ ଅେିସରେ ଗ୍ାମ୍ ରବୁକ 
ଉନ୍ନତକିେଣ ଓ ମାଗତ୍ତ ପ୍ରଶସ୍କିେଣ ପାଇଁ 
ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠତି ରହାଇରାଇଛ।ି ଗେୁୁବାେ 
ରେଙ୍ାଲ ି ସ୍ାଧୀନ ଏକତା ସଂଗଠନ ଓ 
ରନରହେୁ ରବୁାରକନ୍ଦ୍ର ମଳିତି ଅନୁକୂଲ୍ରେ 
ଏହ ି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠତି ରହାଇଥିଲା। ୧୮ 
େ ି ରବୁକ ସଙ୍ଘ ଏହ ି ସଭାରେ ରରାଗ 
ରଦଇଥିରଲ। ସ୍ାଧୀନ ଏକତା ସଂଗଠନେ 
ସଭାପତ ି ୋଜୀବ ମରିେଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱରେ 
ଏହ ି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠତି ରହାଇଥିଲା। ପଦ୍ନାଭ 
ରଭାଇ ସଭା ପେଚିାଳନା କେଥିିବାରବରଳ 

ସରୋଜ କୁମାେ ବରିଶାଇ ସ୍ାଗତଭାଷଣ 
ରଦଇଥିରଲ। ରେଙ୍ାଲ ି ବନ�ଣ୍ ଅଧିକାେୀ 
ହେହିେ ପାତ୍ର ମ�ୁ୍ ଅତଥିି ଭାରବ ରରାଗ 
ରଦଇଥିରଲ। ଅନ୍ମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏପଓି 
ସବୁାସ ଚନ୍ଦ୍ର ରବରହୋ, ୋେଁେରକଲା 
ସଆିେସ ି ଜରିତନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ୱାଳ, ମେୟିାନୁସ 
ବଲୁିଙ୍, ରେଙ୍ାଲ ି ରଜାନ୍  ୨ ଜଲି୍ା ପେଷିଦ 
ସଭ୍ ଉପଲ ଧାେୁଆ ପ୍ରମ�ୁ ଅତଥିି ଭାରବ 
ରରାଗ ରଦଇଥିରଲ। ରେୀପତ ି ଷଣ୍ଢ, ହେସି 
ସାହା, ପ୍ରେୁଲ୍ ଗହୀେ, ଅନୀଲ ଅଗ୍ୱାଲ, 
ନମତିା ମହାନ୍, ଦୀପାଳ ି ରବରହୋ, 
ଅଜତି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମ�ୁ ସହରରାଗ କେଥିିରଲ।

ସରଙ୍ାଲ,ି୨୩।୯(େମେି): ସମ୍ବଲପେୁ 
ଜଲି୍ା ରେଙ୍ାଲ ି ଥାନା ପଣ୍ରଲାଇସ୍ତି 
ଶ୍ାମ ରମୋଲକି୍ସ କାେ�ାନା କନରଭୟେ 
ରବଣ୍ଟରେ ପଡ଼ ି ବୁଧବାେ ଜରଣ ରେମକିଙ୍ 
ମତୃ୍ ରହାଇଥିଲା। ଏହ ି�େଣାରେ କମ୍ପାନୀ 
କ୍ଷତପିେୂଣ ବାବଦକୁ ୧୫ଲକ୍ଷ େଙ୍ାେ 
ରଚକ୍ , ସ୍ାୟୀ ନରିକୁ୍ତ ିଓ ଅରନ୍୍ଷ୍ ିକ୍ରୟିା ପାଇଁ 
୫୦ହଜାେ େଙ୍ା ରଦବାପାଇଁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ରଦଇଛ।ି ସଚୂନା ଅନୁସାରେ, ସ୍ାନୀୟ 
ଜଗଦୀଶ ବଶି୍ୱାଳଙ୍ ଦ୍ତିୀୟ ପଅୁ େଞ୍ଜନ 
ବଶି୍ୱାଳ ଶ୍ାମ ରମୋଲକି୍ସ କାେ�ାନାରେ 
କେୁଥିରଲ। ରତରବ ବୁଧବାେ ୋତରିେ 

କମ୍ପାନୀରେ କେୁଥିବାରବରଳ ତାଙ୍େ 
ମତୁୃ୍ �େଥିିଲା। ଶବ ବ୍ବରଚ୍ଦ ପରେ 
ପେବିାେ ରଲାକଙୁ୍ ଶବ ହସ୍ାନ୍େ 
କୋରାଇଛ।ି ଗେୁୁବାେ ଗ୍ାମ ଶ୍ଶାନରେ 
ଅନ୍ମି ସଂସ୍ାେ କୋରାଇଛ।ି ପ୍ରକାଶ ରର, 
ଶ୍ାମ ରମୋଲକି୍ସରେ ଠକିା ସଂସ୍ାରେ 
କାରତ୍ତ୍େତ ବଡ଼ ପଅୁକୁ କମ୍ପାନୀରେ ସ୍ୟୀ 
ନରିକୁ୍ତ,ି ସାନ ପଅୁକୁ ୧୮ବଷତ୍ତ ଉପରେ 
ରହରଲ ତାଙୁ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀରେ ନରିକୁ୍ତ,ି 
ରଶାକସନ୍ପ୍ତ ପେବିାେକୁ ୧୫ଲକ୍ଷ 
େଙ୍ା, ୫୦ହଜାେ େଙ୍ା ଅରନ୍୍ଷ୍ଠ ି କ୍ରୟିା 
ପାଇଁ ଲଖିିତ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ରଦଇଛ ି କମ୍ପାନୀ।

ଶ୍ାମ ରମଟାଲକି୍ସରେ ଶ୍ରମକି ମତୁୃ୍ ଘଟଣା

କନଷି୍ଠ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ାରମଣ୍ଟ ଉଦ୍ ଯାପତି

୧୫ଲକ୍ଷ କ୍ଷତପିେୂଣ, ସ୍ଥୟୀ ନଯିକୁ୍ ିରେଲା କମ୍ାନୀ

ଗ୍ାମ୍ ଯବୁକ ଉନ୍ନତୀକେଣ ଓ ମାଗଣ୍ ପ୍ରଶସ୍ୀକେଣ ସଭା

ସବଣ୍ଭାେତୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ାରମଣ୍ଟ ଉଦ୍ ଘାଟତି

େମ୍ବଲ୍ରୁ,୨୩ା୯(େମେି)

ଗ୍ାହକଙୁ୍ ଠକବିା ପାଇ ଁ ଅସାଧ ୁ ବ୍ବସାୟୀମାରନ ଅନାଇ 
ବସଛିନ୍।ି େରିକ ସରୁରାଗ ପାଇରଲ ବ୍ବସାୟୀମାରନ 
ଏହାକୁ ହାତଛୋ କେନ୍ ିନାହ ିଁ। ରପର୍ାଲ ପମ୍ପ କମତ୍ତଚାେୀ 
ଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ିମାଛ, ମାଂସ ବ୍ବସାୟୀ, ହାେତ୍ତରୱୟାେ, 
ପ୍ାରକଟ୍  �ାଦ୍ ସାମଗ୍ୀରେ ଆବଶ୍କ ଓଜନେ ଦ୍ରବ୍ 
ଉପଲବ୍ଧ ରହଉନାହ ିଁ। ନୀେହି ଗ୍ାହକ ସବୁଠ ି ଠକାମେି 
ଶକିାେ ରହଉଛନ୍।ି ରହରଲ ଏହ ିଅସାଧ ୁକାରତ୍୍ତ କୁ ନୟିନ୍ତଣ 
କେବିା ଓ ଏଥିରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଲାଗ ିେହଥିିବା ବଭିାଗ 
ନଷି୍କୟି ଭଳ ି ମରନ ରହଉଛ।ି ୋଜ୍ �ାଦ୍ ରରାଗାଣ ଓ 
�ାଉେ ିକଲ୍ାଣ ବଭିାଗ ଅଧିନରେ ପେଚିାଳତି ରବୈଧମାପ 
ନରିଦ୍ତ୍ତଶାଳୟେ ଜଲି୍ାସ୍େୀୟ ଅଧିକାେୀମାରନ ନୟିମତି 
ଚଢଉ କେବିା, ଅସାଧ ୁବ୍ବସାୟୀଙୁ୍ ଧେ ିକାରତ୍୍ତ ାନୁଷ୍ଠାନ 
ଗ୍ହଣ କେବିା ଦଗିରେ ପଦରକ୍ଷପ ଶନୂ୍ େହଛି।ି ଏପେକି ି
ଗ୍ାହକଙୁ୍ ସରଚତନ ଦଗିରେ ଉଦ୍ଷି୍ କାରତ୍୍ତ କ୍ରମ କେବିାରେ 
ଜଲି୍ାସ୍େୀୟ ଅଧିକାେୀମାରନ ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ବେିଳ ରହାଇଛନ୍।ି 
ସବୁଠାେୁ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ କଥା ରହଉଛ ି ଏହ ି ବଭିାଗେ 
ଅଧିକାେୀମାରନ ଜନସମ୍ପକତ୍ତଠାେୁ ବହୁ ଦୂେରେ େହଛିନ୍।ି

ରବୈଧମାପ ନରିଦ୍ତ୍ତଶାଳୟେୁ ଜଲି୍ା କାରତ୍ତ୍ାଳୟକୁ 

ଦଆିରାଉଥିବା ପାଣ୍ ି ବନିରିରାଗ ନ ରହାଇ ପଡ଼େିହୁଛ।ି 
େଳରେ ଗ୍ାହକ ସରଚତନ ରହାଇ ନ ପାେ ି ଅସାଧ ୁ
ବ୍ବସାୟୀଙ୍ ଦ୍ାୋ ଠକାମେି ଶୀକାେ ରହଉଛନ୍।ି 
ବରିଶଷକେ ି ସମ୍ବଲପେୁ ଜଲି୍ାରେ ଏହ ି ଠରକଇ 
କାରତ୍ତ୍କଳାପ ବୃଦ୍ ି ପାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ରବୈଧମାପ ବଭିାଗ 
ଅଧିକାେୀମାରନ ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ନଷି୍କୟି ରବାଲ ି ଜଣାରାଇଛ।ି 
ଗ୍ାହକଙୁ୍ ସରଚତନତା କେବିା ପାଇଁ ଗତ ୩ ବଷତ୍ତ 
ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପେୁ ଜଲି୍ାେ ରବୈଧମାପ ଅଧିକାେୀଙୁ୍ 
ଦଆିରାଇଥିବା ଅଥତ୍ତ ମଧ୍ୟେୁ ମାତ୍ର ୧୦ ହଜାେ �ର୍ତ୍ତ 
ରହାଇଛ।ି ନରିଦ୍ତ୍ତଶାଳୟ ନକିେରେ ମାତ୍ର ୧୦ ହଜାେ 
େଙ୍ାେ ବନିରିରାଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦା�ଲ ରହାଇଛ,ି ରାହା 
ଅନୁରମାଦତି ଅଥତ୍ତ ତୁଳନାରେ ଅତ ି ନଗଣ୍। ସମ୍ବଲପେୁ 
ମହାନଗେ ନଗିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାେ ଠକ 

ବ୍ବସାୟୀ େହଛିନ୍।ି ରକଉଁଠ ି ଆମଷି ସାମଗ୍ୀ �େଦି୍  
କରଲ ଓଜନରେ କମ୍  ଦଆିରାଉଥିବା ରବରଳ ଆଉ 
ରକଉଁଠ ି ପ୍ାରକଟ୍  ଦ୍ରବ୍ରେ ଆବଶ୍କତା ଠାେୁ କମ୍  
ସାମଗ୍ୀ େହୁଛ।ି ଏକ ରକଜ ି ମାଛ ଧେ ି �ରେ ପହଞ୍ଚବିା 
ରବରଳକୁ ତାହା ୮ ଶହ ଗ୍ାହକୁ ହ୍ାସ ପାଇରାଇଥାଏ। 
ଏହାେ କାେଣ ରହଉଛ ି ବ୍ବସାୟୀ ବ୍ବହାେ କେୁଥିବା 
ମାପ ରନ୍ତରେ ୋମ୍ପେଂି କେଥିାନ୍।ି ଅରନକ ରକ୍ଷତ୍ରରେ 
ରବୈଧ ମାପରନ୍ତକୁ ନଦି୍ତ୍ତାେତି ସମୟରେ ନବୀକେଣ 
ନକେବିାେୁ ଏହ ିସବୁ ତରୁେବିଚୁି୍ତ ିପେଲିକ୍ଷତି ରହାଇଥାଏ। 
ବ୍ବସାୟୀମାରନ ଗ୍ାହକଙୁ୍ ଠକବିା ପାଇଁ ଏହା ଜାଣଶିଣୁ ି
କେୁଥିବା ରବରଳ ଏହାକୁ ନୟିନ୍ତଣ ଓ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ 
ରବୈଧମାପ ଅଧିକାେୀମାରନ ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ବେିଳ ରହାଇଛନ୍।ି

ଅନ୍ପକ୍ଷରେ ବ୍ବସାୟୀମାରନ ଗ୍ାହକଙୁ୍ ରକଉଁ 
ରକଉଁ ଉପାୟରେ ଠକୁଛନ୍,ି ଏଥିରେ କପିେ ି ରୋକ 
ଲଗାଇରହବ ରସ ଦଗିରେ ଗ୍ାହକଙୁ୍ ଅବଗତ କେବିା 
ସ୍ାନୀୟ ଅଧିକାେୀଙ୍ କାରତ୍ତ୍ ରହାଇଥାଏ। ବରିଶଷକେ ି
ଗ୍ାହକଙୁ୍ ରସ ସମ୍ପକତ୍ତରେ ଅବଗତ କେବିା ପାଇଁ 
ସରଚତନତା କାରତ୍ତ୍କ୍ରମ, ରସମନିାେ ଆଦ ି ଆରୟାଜନ 
କେବିାକୁ ରବୈଧମାପ ନରିଦ୍ତ୍ତଶାଳୟ ପକ୍ଷେୁ ପାଣ୍େି ପ୍ରାବଧାନ 
େହଛି।ି କନୁି୍ ଏହ ି ପାଣ୍ ି ସମ୍ବଲପେୁ ସରମତ ପ୍ରାୟତଃ 

ସମସ୍ ଜଲି୍ାରେ �ର୍ତ୍ତ ନରହାଇ ପଡ଼େିହଛି।ି େଳରେ 
ଗ୍ାହକ ଗେୁୁତେ ଭାରବ ଠକାମେି ଶକିାେ ରହଉଛନ୍।ି

ବଭିାଗୀୟ ତଥ୍ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତବିଷତ୍ତ ଜାତୀୟ 
ଉପରଭାକ୍ତ ଦବିସ ପାଳନ, ବଶି୍ୱ ଉପରଭାକ୍ତା ଅଧିକାେ 
ଦବିସ ପାଳନ ଓ ତରିନାେ ି କମତ୍ତଶାଳା ଆରୟାଜନ ପାଇଁ 
ପ୍ରତ ି ଜଲି୍ାେ ରବୈଧମାପ କାରତ୍ତ୍ାଳୟକୁ େଙ୍ା ପ୍ରଦାନ 
କୋରାଇଥାଏ। ରହରଲ ଗତ ତନି ି ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟେୁ ୨୦୧୮-
୧୯ ମସହିାରେ ସମ୍ବଲପେୁ ଜଲି୍ାରେ ଉପରୋକ୍ତ 
କାରତ୍ତ୍କ୍ରମ ଆରୟାଜନ ପାଇଁ ୪୦ ହଜାେ େଙ୍ା 
ପ୍ରଦାନ କୋରାଇଥିଲା। ରରଉଁଥିେୁ ଜଲି୍ା ରବୈଧମାପ 
ଅଧିକାେୀମାରନ ମାତ୍ର ୧୦ ହଜାେ େଙ୍ା �ର୍ତ୍ତ କେଥିିବା 
ରନଇ ବନିରିରାଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦା�ଲ କେଛିନ୍।ି 
ରସହପିେ ି ୨୦୨୯-୨୦ରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ େଙ୍ା ଓ ୨୦-
୨୧ରେ ୬୦ ହଜାେ େଙ୍ା ପ୍ରଦାନ କୋରାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ 
ଜଲି୍ା ଅଧିକାେୀମାରନ େଙ୍ାେଏି ବ ି �ର୍ତ୍ତ କେନିାହାନ୍।ି 
�ର୍ତ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ରେ ରକୌଣସ ି ବନିରିରାଗ ପ୍ରମାଣାପତ୍ର 
ଦା�ଲ କେ ି ନ ଥିବା ନରିଦ୍ତ୍ତଶାଳୟ ପକ୍ଷେୁ ଜଣାରାଇଛ।ି 
ରଗାେଏି ପରେ ଗ୍ାହକ ଠରକଇେ ଶକିାେ ରହଉଥିବା 
ରବରଳ ଅନ୍ପକ୍ଷରେ ରବୈଧମାପ ଅଧିକାେୀଙ୍ ଏତାଦୃଶ 
ଅବରହଳା ଅସାଧ ୁ ବ୍ବସାୟୀଙ୍ ମହୁଁ ବଢ଼ାଇରଦଇଛ।ି

ଗ୍ାହକଙୁ୍ ଲୁଟୁଛନ୍ ିଅସାଧ ୁବ୍ବସାୟୀ
 ୩ ବରଣ୍ ରହବ ସରେତନତା 

କାଯଣ୍୍କ୍ରମ ବନ୍ଦ
 ସମ୍ବଲପେୁ ଜଲି୍ା ରବୈଧମାପ 

ଅଧିକାେୀ ନଷି୍କୟି

ସେବଗଡ଼଼,୨୩ା୯(େମେି)

ବଳମ-ଲଇମେୁା ପେିବ୍ଲ ଲୁେ ି ୋସ୍ା ନମିତ୍ତାଣ 
କାରତ୍୍ତ  ଶୀଘ୍ର ଆେମ୍ଭ କେବିା ପାଇ ଁ ଗେୁୁବାେ 
ରକେଆିର୍ (କଣ୍ଟାପାଲ ି -ଦାନ୍ାେୀବାହାଳ-
େରମ୍ଭଇ)ଆଞ୍ଚଳକି ଉନ୍ନୟନ କମେି ିବଭିାଗୀୟ 
ମନ୍ତୀ ପ୍ରେୁଲ୍ ସାମଲ ଓ ମ�ୁ୍ରନ୍ତୀ ଇଂ. 
ତାୋ ପ୍ରସାଦ ମରିେଙୁ୍ ରଭେଛି।ି ପବୂତ୍ତାହ୍ନରେ 
କମେିେି ସମ୍ପାଦକ ଜରନଞ୍୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ, ବେଷି୍ଠ 
ସଦସ୍ ସରିଦ୍ଶବେେ ପ୍ରଧାନ, ରଚଣ୍ଳ ଜାଲ, 
ଦୁଃ�ବନୁ୍ ନାୟକ, ସଞ୍ଜୟ ରବରହୋ, ଜୟନ୍ 
କୁମାେ ପଷୃ୍,ି ବଶି୍ୱନାଥ ପ୍ରଧାନ, ବୁଲୁ ଦୀପ, 
ତେୁଣ କୁମାେ ସାମଲ ଓ ସଜୁତି କୁମାେ 
ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମ�ୁ ଭୁବରନଶ୍ୱରେ ବଭିାଗୀୟ 
ମନ୍ତୀ ଏବଂ ମ�ୁ୍ରନ୍ତୀଙୁ୍ ସାକ୍ଷାତ କେ ିମେଣ 
ରନ୍ା ସାଜଥିିବା ବଳମ-ଲଇମେୁା ୋସ୍ାେ 
ନମିତ୍ତାଣ କାରତ୍୍ତ  ତୁେନ୍ ଆେମ୍ଭ କେବିାକୁ ଦାବ ି
କେଥିିରଲ। ଏହ ିଅବସେରେ ବଭିାଗୀୟ ମନ୍ତୀ 
ସାମଲ ଓ ମ�ୁ୍ ରନ୍ତୀ ଇଂ.ମରିେ ରଥାଶୀଘ୍ର 
ଉକ୍ତ େସ୍ାେ ନମିତ୍ତାଣ କାରତ୍୍ତ  ଆେମ୍ଭ କେବିାକୁ 
ପ୍ରତଶିରୁତ ି ରଦଇଥିବା ରକେଆିର୍  ଆଞ୍ଚଳକି 

ଉନ୍ନୟନ କମେି ିପକ୍ଷେୁ ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ସଚୂନା 
ରରାଗ୍ ରର, ବାେରକାେ ବ୍ଲକ ବଳମ(୪୯ 
ନମ୍ବେ ଜାତୀୟ ୋଜପଥ) ଠାେୁ େରମ୍ଭଇ, 
ଦାନ୍େୀବାହାଳ ଓ କଣ୍ଟାପାଲ ିପଞ୍ଚାୟତ ରଦଇ 
ତରିଲଇବଣ ି ବ୍ଲକେ ଲଇମେୁା ଅଞ୍ଚଳକୁ 
ରାଇଥିବା ଆର୍ େ ିୋସ୍ା ଅତ୍ନ୍ ଅବରହଳତି 
ରହାଇ ମେଣ ରନ୍ା ସାଜଥିିଲା। ଉପରୋକ୍ତ 
ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙୁ୍ ରନଇ ଗଠତି ରକେଆିର୍  
କମେିେି ବାେମ୍ବାେ ଦାବ,ି ୋସ୍ାରୋକ 
ଆର୍ାଳନ ଓ ଆମେଣ ଅନଶନ ସାଙ୍କୁ 
ବଭିନି୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ୋଜରନୈତକି ଦଳେ 
ପ୍ରୟାଶ କ୍ରରମ ଏହ ିୋସ୍ା ପରୂ୍ତ୍ତ ବଭିାଗ( ୋସ୍ା ଓ 
ରସୌଧ) ବଭିାଗକୁ ହସ୍ାନ୍େ କୋରାଇ ଏହାେ 

ନମିତ୍ତାଣ ପାଇ ଁ ରେଣ୍େ ପ୍ରକ୍ରୟିା ମଧ୍ୟ ରଶଷ 
ରହାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବଭିନି୍ନ କାେଣେୁ ଏହାେ 
ପ୍ରାୟ ୨ ବଷତ୍ତପରେ ମଧ୍ୟ ନମିତ୍ତାଣ କାରତ୍୍ତ  ଆେମ୍ଭ 
ରହାଇନଥିବାେୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍ ମଧ୍ୟରେ ର�ାେ 
ରନୈୋଶ୍ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରତରବ 
କଛିଦିନି ପରୂବତ୍ତ ୋଜ୍ ସେକାେ ଉକ୍ତ ୋସ୍ା 
ନମିତ୍ତାଣ ପାଇ ଁ ୩୭ ରକାେ ି ୭୦ ଲକ୍ଷ ୫୬ 
ହଜାେ େଙ୍ାେ ନୂଆ ବ୍ୟଅେକଳ ପ୍ରସୁ୍ତ 
କେଥିିବାେୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ 
କେଥିିଲା। ଆଜ ିକମେିେି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଧାନଙ୍ 
ରନତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ସଦସ୍ ଭୁବରନଶ୍ୱେ 
ଗସ୍କେ ି ଉକ୍ତ ୋସ୍ାେ ନମିତ୍ତାଣ କାରତ୍୍ତ  
ଶୀଘ୍ର ଆେମ୍ଭ କେବିାକୁ ଦାବ ି କେଥିିରଲ।

କାମ କରବିାକୁ େମ୍ବଲ୍ରୁ ୍ଠାଇବା ସ�ାଜନା ୍ଣ୍ଡ

ବଳମ-ଲଇମରୁା ରସ୍ା କାମ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ୋବ ି

ୋତ ିଅଧରେ େମ୍ଟ୍  ମାେରିଲ ନାବାଳକିା

ମନ୍ତୀ ଓ ମଖୁ୍ଯନ୍ତୀଙୁ୍ ରଭଟଲିା ରକଡଆିର୍  ଆଞ୍ଚଳକି ଉନ୍ନୟନ କମଟି ି

ସେବଗଡ଼଼,୨୩।୯(େମେି): ବାେରକାେ 
ବ୍ଲକ ରଗାପପେୁ ଗ୍ାମେ ୋଧାକୃଷ୍ଣ କ୍ଲ ଲ୍ ବ୍  
ଆନୁକୂଲ୍ରେ ଆଦ ି ସବତ୍ତ ଭାେତୀୟ 
େୁେବଲ୍  େୁର୍ତ୍ତାରମଣ୍ଟ ଉଦ୍ �ାେତି 
ରହାଇରାଇଛ।ି ଏଥିରେ ରମାଟ୍  ୧୬େ ି
ଅଂଶଗ୍ହଣ କେୁଥିବାରବରଳ ମ�ୁ୍ ଅତଥିି 
ଭାରବ ଆଇଆର୍ ବ ି ଚତୁଥତ୍ତ ବାୋଲୟିନେ 
ସବୁାସ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରପିାଠୀ ଉଦ୍ �ାେନ କେଥିିରଲ। 
ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାରବ ବରିଜପ ି ୋଜ୍ 
କରତ୍୍ତ କାେୀଣ ିସଦସ୍ ଅେୁଣ କୁମାେ ପ୍ରଧାନ, 
କରିଶାେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ନେହେ ି ପ୍ରଧାନ 
ଓ କରିଶାେ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମ�ୁ ଉପସ୍ତି 
ଥିରଲ। ଉଦ୍ �ାେନୀ ମ୍ାଚ୍  ବମ୍ପେଡ଼ାସ୍ତି 
ଆଇଆର୍ ବ ି ଚତୁଥତ୍ତ ବାୋଲୟିନ ଏବଂ 
ମସନି୍େ ଆେଏସ୍ ଏସ୍  ମଧ୍ୟରେ ରହାଇଥିଲା। 

ରେେେୀ ଦଲି୍ପି ୋଉତ, ସାଲଆି 
ରବରହୋ, ପଞ୍ଚାନନ ପାତ୍ର, ରଭାରଳଶ୍ୱେ 
ଗାଗାୋଇ ଓ ଇଶ୍ୱେ ଚନ୍ଦ୍ର ରବରହୋ 
ପେଚିାଳନା କେଥିିବା ରବରଳ ଭାଷ୍କାେ 
ଭାରବ େମାକାନ୍ ପ୍ରଧାନ, େକୀେ ରମାହନ 
ଦଳରବରହୋ, ଅଭ୍ ନାୟକ, ଧେଣୀଧେ 
ପ୍ରଧାନ ଓ ହେହିେ ରବରହୋ ମ୍ାଚେ ଧାୋ 
ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେଥିିରଲ। େୁର୍ତ୍ତାରମଣ୍ଟ 
ଆରୟାଜନରେ େଧାକୃଷ୍ଣ କ୍ଲବେ ମରହଶ୍ୱେ 
ସାହୁ, ରରାରଗଶ୍ୱେ ସାହୁ, ରଭାରଳଶ୍ୱେ ସାହୁ, 
ରକୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବସନ୍ ସାହୁ,ଦଲିୀପ 
କୁମାେ ସାହୁ, ଝସରକତନ ମହାନ୍, 
େଙୁି୍ ପ୍ରଧାନ, ଅତୁଲ୍ ପାଣ,ି ଧେଣୀଧେ 
ସାହୁ, ଦୁବତ୍ତାଦଳ ସାହୁ ଓ େରିଲଶ୍ୱେ 
ସାହୁ ସହରରାଗ କେୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ମା’ ଅକ୍ଷେପାଟ ଫୁଟବଲ୍  କ୍ଲବ୍  ୋମ୍ଅିନ

‘୪୦ ପ୍ରତଶିତ ରଟଣ୍ଡେ କାଯଣ୍୍ ମଳୁି’

ସେବଗଡ଼଼,୨୩।୯(େମେି): ବାେରକାେ 
ବ୍ଲକ ଅକ୍ଷେଶୀଳା ଗ୍ାମରେ ମା’ ଅକ୍ଷପାେ 
େୁେବଲ କ୍ଲବ୍  ଆନୁକୂଲ୍ରେ ଚାଲଥିିବା 
କନଷି୍ଠ େୁେବଲ େୁର୍ତ୍ତାରମଣ୍ଟ ଉଦ୍ ରାପତି 
ରହାଇରାଇଛ।ି ୋଇନାଲ ମ୍ାଚରେ 
ଆମ୍ବଗାଁ େୁେବଲ ଦଳକୁ ଆରୟାଜକ 
ମା’ ଅକ୍ଷେପାେ େୁେବଲ କ୍ଲବ୍  ଚାମ୍ପଅିନ 
ରହାଇଛ।ି ମ୍ାଚ ଗେୁକୁି ରେେେୀ ଭାରବ 
ଦୁଃଶାସନ ପ୍ରଧାନ, ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ, 
ବଶିରିକନ ମାଝୀ ଓ ସଶୁାନ୍ କୁମାେ 
ସାହୁ ପେଚିାଳନା କେଥିିରଲ। ଗେୁୁବାେ 
ସନ୍୍ାରେ ଆରୟାଜତି ଉଦ୍ ରାପନୀ ତଥା 
ପେୁସ୍ାେ ବତିେଣୀ ଉତ୍ସବରେ ମ�ୁ୍ ଅତଥିି 
ଭାରବ ସାମାଜକି କମତ୍ତୀ କରିଶାେ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ 
ରରାଗରଦଇ ଚାମ୍ପଅିନ ମା’ ଅକ୍ଷେପାେ 

େୁେବଲ କ୍ଲବ ଓ େନସତ୍ତ ଅପ୍  ଆମ୍ବଗାଁ 
େୁେବଲ ଦଳକୁ ୍େିସହ ପେୁସ୍ାେ ପ୍ରଦାନ 
କେଥିିରଲ। ମ�ୁ୍ ବକ୍ତାଭାରବ େମାକାନ୍ 
ପ୍ରଧାନ ରରାଗରଦଇ ଥିରଲ। ଏଥିରେ 
ସମ୍ବଲକପେୁ ସାଂସଦଙ୍ ପ୍ରତନିଧିି ରରାରଗଶ 
ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାରବ ସଦୁାମ 
ପ୍ରଧାନ, ବେିଞ୍ଚ ି ନାୋୟଣ ନ୍, ୋଜୁ 
ରମରହେ ଓ ଅଚୁ୍ତ ନାୟକ ରରାଗରଦଇ 
ଉଭୟ ଚାମ୍ପଅିନ ଓ େନସତ୍ତ ଅପ୍  ଦଳକୁ 
ପେୁସ୍ାେ ପ୍ରଦାନ କେଥିିରଲ। ସରୋଜ 
ସାହୁ, ପ୍ରରମାଦ ନାୟକ, ବଲଜତି ସାହୁ, 
ରକୌଶକି ମହାକୁଳ, ସନତ ପଟ୍ା, ଗରଣଶ 
ରଦହୁେୀ, ସରନ୍ାଷ ପ୍ରଧାନ, ରେୀକାନ୍ ରଭାଇ, 
ରକ୍ଷତ୍ର ରମାହନ ନାୟକ, ସଶୁାନ୍ ରଦହୁେୀ ଓ 
ସମୁନ୍ ନାୟକ ପ୍ରମ�ୁ ସହରରାଗ କେଥିିରଲ।

ସେବଗଡ଼଼,୨୩ା୯(େମେି): ନମିତ୍ତାଣ କାରତ୍୍ତ  
ରଦବଗଡ଼଼ ଜଲି୍ାେ ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗ ପକ୍ଷେୁ 
ବାହାେୁଥିବା ରେଣ୍େ କାରତ୍୍ତ େୁ ଜଲିା 
ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ଓ ଜନଜାତ ି (ଏସ୍ ସ/ି
ଏସ୍ େ)ି ଠକିାଦାେ ସଂ�କୁ ୪୦ ପ୍ରତଶିତ 
କାରତ୍୍ତ  କେବିା ପାଇ ଁ ସରୁରାଗ ରଦବାକୁ 
ଦାବ ି କୋରାଇଛ।ି ଆଜ ି ପବୂତ୍ତାହ୍ନରେ ଜଲିା 
ଏସ୍ ସ/ିଏସ୍ େ ି ଠକିାଦାେ ସଂ�େ ସଭାପତ ି
ହରେକୃଷ୍ନ ରବରହୋ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଜତି 
ରଭାଜ ଓ ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଝସରକତନ ନାୟକଙ୍ 
ରନତୃତ୍ୱରେ ସଦସ୍ ସୀବ ନାୟକ, ପନୁଆି 
ମଣୁ୍ା, ୋଜୁ ରମରହେ,ବସନ୍ ରେରେ, କ୍ଷୀତଶି 
ନାଏକ, ସକୁାନ୍ କୁମାେ ସରୁତ୍୍ତ ା,ସଶୁାନ୍ 

କୁମାେ ସନୁା, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରବରହୋ ଓ 
ରଦବାନ୍ ନାୟକଙ୍ ସରମତ ସଂ�େ ବହୁ 
ସଦସ୍ ରଦବଗଡ଼ ଜଲିା ଠକିାଦାେ ସଂô� 
ସବାପତ ି ଅେୁଣ କୁମାେ ନ୍ଙୁ୍ ସାକ୍ଷାତ 
କେ ିଏହ ିଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କେଥିିରଲ। ଗତ 
୨ ବଷତ୍ତ ରହଲା ଜଲି୍ା ଠକିାଦାେ ସଂ� ଗଠନ 
ରହବା ପେଠାେୁ ଏସ୍ ସ/ିଏସ୍ େ ି ଠକିଦାେ 
ମାରନ ସମସ୍ ପ୍ରକାେ ସହରରାଗ କେବିା ସହ 
ବଳଦିାନ ରହଇ ଆସଥୁିବା ଉକ୍ତ ଦାବପିତ୍ରରେ 
ଦଶତ୍ତାରାଇଛ।ି ରତରବ ସେକାେ ଏସ୍ ସ/ି
ଏସ୍ େଙି୍ ପାଇ ଁ ରଦଉଥିବା ଇଏମ୍ େ ି ସବୁଧିା 
ସରମତ ବଭିନି୍ନ ସବୁଧିା ସରୁରାଗେୁ ବଞ୍ଚତି 
ରହାଇ ରସମାରନ ଆଥତ୍ତୀକ କ୍ଷତ ି ସହୁଛନ୍।ି

େମ୍ବଲ୍ରୁ,୨୩।୯(େମେି): ସମ୍ବଲପେୁ 
କଳାକାେଙ୍ ଇଂୋଜୀ ମୁ୍ ଜକି୍  ଆଲବମ୍  
‘ରସା ମ’ି ଶକୁ୍ରବାେ ଆରମେକିାରେ 
ମକୁ୍ତଲିାଭ କେବି। ଏରନଇ ସାମାଜକି 
ଅନୁଷ୍ଠାନ ରସବା ପକ୍ଷେୁ କଳାକାେଙୁ୍ 
ସମ୍ବଦ୍୍ଦିତ କୋରାଇଛ।ି ସ୍ାନୀୟ ଓଡ଼ଶିା 
ସାଂସ୍ତୃକି ସମାଜ ସଭାଗହୃରେ ଆରୟାଜତି 
କାରତ୍ତ୍କ୍ରମରେ ସଭାପତ ି ଦୀପକ ପାରଣ୍ 
ସଭାପତତି୍ୱ କେଥିିରଲ। ଏହ ି ଅବସେରେ 
କଳା ସଂସ୍ତୃକୁି ବଶି୍ୱ ଦେବାେରେ ପହଞ୍ଚାଇ 
ଥିବା ପଦ୍ରେୀ େ. ଜରିତନ୍ଦ୍ର ହେପିାଲଙ୍ 
ନାତୁଣୀ ତ୍ରଷିାଙୁ୍ ସମ୍ବଦ୍୍ଦିତ କୋରାଇଥିଲା। 

ଏଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠାନେ ମ�ୁ୍ ଉପରଦଷ୍ା 
ନହିାଲ ସଂି, ପଦ୍ରେୀ େ. ଜରିତନ୍ଦ୍ର ହେପିାଲ, 
ହାସ୍ ଅଭରିନତା ବ ି୍ ୁ, ଗୀତକିାେ 
ଶବିଶଙ୍େ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମ�ୁ ଉପସ୍ତି 
ଥିରଲ। ସଚୂନା ରରାଗ୍, ଏହ ି ଇଂୋଜୀ 
ମୁ୍ ଜକି୍  ଆଲବମରେ ମ�ୁ୍ ଭୂମକିାରେ 
ତ୍ରଷିା ହେପିାଲ ଓ ସଜୁତି ସାହୁ ଅଭନିୟ 
କେଛିନ୍।ି କଶିନ ନାୟକ ନରିଦ୍ତ୍ତଶନା 
ରଦଇଥିବାରବରଳ ରପାେମ କୁମାେ ବାଗ 
େରୋଗ୍ାେି ନରିଦ୍ତ୍ତଶନା ଓ ପାୟଲ ହେପିାଲ 
ସହରରାଗ କେଛିନ୍।ି ଆରମେକିାେ ମାକତ୍ତ 
େଆିୋ ସଙ୍ୀତ ନରିଦ୍ତ୍ତଶନା ରଦଇଛନ୍।ି

ଇଂୋଜୀ ମୁ୍ ଜକି୍  ଆଲବମ୍   େଲିଜି୍  
ପେରିପ୍ରକ୍ଷୀରେ କଳାକାେଙୁ୍ ସମ୍ବର୍ଣ୍ନା
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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


	Page-1=24-09-2021 KBK+JPR BLACK PLATE
	Page_2_24092021
	Page_3_State_to_ALL_
	Page_4_SBP
	Page_5_Bargarh
	Page_6_State_KBK
	Page_7_National
	Page_8_ALL
	PAGE_9_BUSINESS
	Page_10_State_KBK+Jaypore
	Page-11_KBK
	page_12_SBP
	Page_13_Deogarh
	PAGE-14_SPORTS_ALL
	Page_15_SANJIBANI_24092021
	PAGE-16 KBK

