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‘ଦୃଶ୍ୟମ୍’ସକି୍ବେଲକେ
ଅଜୟ

ପଷୃ୍ଠା

	ବଙ୍ଗୋପସଗୋଗରଙର	ସଷୃ୍ ଟି	ଙେଲଗୋ	ଆଉ	ଏକ	ବଗୋତ୍ଗୋ
	ଘଣ୍ଗୋପ୍ରତ ଟି	୭	କ ଟିଙଲଗୋମ ଟିଟର	ଙବଗଙର	ସ୍ଥଳଭଗୋଗ	ମେୁଗଁୋ
	୨୬ଙର	କଳଟ୍ି ପଟ୍ଟନମ୍		ନ ଟିକଟଙର	ଛୁଇଁବ	ସ୍ଥଳଭଗୋଗ
	ଗଜପତ ଟି,	ରଗୋୟଗଡ଼ଗୋ,	କନ୍ଧମଗୋଳ	ଏବଂ	ଗଞ୍ଗୋମ	ଜଟିଲ୍ଗୋଙର	
ଅତ ଟି	ପ୍ରବଳ	ବର୍ଗୋ;	୮	ଜଟିଲ୍ଗୋକୁ	ସତକ୍	ସଚୂନଗୋ	ଜଗୋରୀ
	୨୪	ଘଣ୍ଟିଆ	କଙଣ୍ରେଗୋଲ୍		ରୁମ୍		ଙ�ଗୋଲଟିବଗୋକୁ	ନ ଟିଙଦ୍୍ଶ

ପାର୍ବଣ ପାଖେଇ ଆସଲିା ଖରଳକୁ
ରଢ଼ଲିାଣ ିସଂକ୍ରମଣ,

ପଣୁ ିମାତରି କଖ�ାନା ଅସ�ୁ
କଟକଣା ନ କଖଲ ଟାଣ।

ଶାସକ ରାରୁ ଖେ ଜାଣ
ପ�ୂା ସ୍ଥତ ିଅଣାୟତ୍ତ ଖୋଇଗଖଲ,

ସଙ୍କଖଟ ପଡ଼ରି ପ୍ାଣ...!!

 କଟକ / ବାରଙ୍ଗ, ୨୪ା୯ (ସମସି): 
ମୋନଦୀଖ� ୋତୀ ଫସଥିିରା େର� ସଂଗ୍ରେ 
ପାଇଁ ଓଡ୍ାଫ୍ ଖରାଟ୍ ଖ� ଯାଇଥିରା ଓଟଭି�ି 
ସାମ୍ାଦକି ଅ�ନି୍ଦମ ଦାସ ପ୍େ� ଖ୍ାତଖ� 
ରୁଡ଼ଯିରିା�ୁ ପ୍ାଣ େ�ାଇଛନ୍।ି ଓଡ୍ାଫ ଟମି୍ � 
ଖରାଟ୍ ଖ� ରସ ି ୋତୀ ଫସଥିିରା େର�� 
ସଧିା ପ୍ସା�ଣ କ�ୁଥିଖଲ। କନୁି୍ ଜଳ�ାଶଖି� 
ୋତୀ� ନକିଟତ� ଖେରା ଖରଳକୁ ଖ୍ାତ� 

ରପି�ୀତଖ� ଯାଉଥିରା ଖରାଟ୍ ଟ ି େଠାତ୍  
ଓଲଟ ି ପଡ଼ଥିିଲା। ଖରାଟ୍ ଖ� ଖମାଟ ୭ ଜଣ 
ଥିରାଖରଖଳ ଓଡ୍ାଫ୍ ଯରାନଙ୍କ ସେ ଅ�ନି୍ଦମ ଓ 
ତାଙ୍କ କ୍ାଖମ�ା ସେଖଯାଗୀଙୁ୍କ 

 ଭୁବନେଶ୍ବର, ୨୪ା୯ (ସମସି): ସା�ା 
ଭା�ତଖ� କ୍ରଖିକଟ୍ ପ୍ତ ି �େଥିିରା ଭଲପାଇରା 
ଓ ଯରୁ ରଗ୍ବମଧ୍ୟଖ� ଏୋ� ଆଦୃତ୍ତ ି ପାଇଁ 
ଉଦାେ�ଣ� ଆରଶ୍କତା ନାେ ିଁ। ଏୋ ସେତି 
ଖଯାଡ ିଖୋଇଥିରା ଅର୍ବନୀତ ିଓ ପତଆି�ା ଲଖଢ଼ଇ 
ସଂପକ୍ବଖ� ମଧ୍ୟ ସମଖତେ ଊଣା ଅଧିକ ଜାଣନ୍।ି  

ଖେଖଲ େକ,ି ଫୁଟରଲ, �ଗ୍ ରୀ ଭଳ ି କ୍ରୀଡା 
ଖଷେତ୍ରଖ� ରଶି୍ବ ଦ�ରା�ଖ� ଖଦଶ ପାଇ ଁଖଗୌ�ର 
ଆଣରିା ଲାଗ ି ଖକନ୍ଦ୍ର ସ�କା� କ ି ଖଦଶ ନୁଖେ,ଁ  
ଖଗାଟଏି �ାଜ୍ (ଓଡ଼ଶିା� ମେୁ୍ମନ୍ତୀ) ଲଢରିା 
ଓ ସଫଳତା ଆଣରିା ଘଟଣା ଅରଶି୍ବାସ ମଖନ 
ଖେଖଲ ର ି ସତ। ଭା�ତ� ରଶିଷି୍ଟ �ାଜଖନତା, 
କ୍ରୀଡାଖପ୍ମୀ ସରୁ ମେଲଖ� ଆଜ ି ମେୁ୍ମନ୍ତୀ 
ନରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍କ ଖନଇ ଏମତି ିଚର୍୍ବା ଆ�ମ୍ଭ 
ଖୋଇଛ।ି ଖକେ ି ଖକେ ି େକ ି ଓ କ୍ରୀଡା� ରକିାଶ 
ଖଷେତ୍ରଖ� ନରୀନଙୁ୍କ ବ୍ାଣ୍ଡ ଆମା୍ସାଡ� ମଧ୍ୟ 

କେରିା ଆ�ମ୍ଭ କଖଲଣ।ି ‘ଖଯଖେତୁ 
ଖଦଶ� ପ୍ତଷି୍ା ରପିଦଖ�, ଆଖମ 
ଏୋକୁ ଆଖୟାଜନ କ�ରିାକୁ ସେଜଖ� 

ସେମତ ଖୋଇଛୁ।’ ଗତକାଲ ି(ଗ�ୁୁରା�) ଏଭଳ ି
ମତପ୍କାଶ କ� ି ମେୁ୍ମନ୍ତୀ ଏଫଆଇଏଚ୍ 
ପ�ୁୁଷ ଜୁନୟି� ରଶି୍ବକପ୍ ଆଖୟାଜନ ଦାୟତି୍ବ 
ମଣୁ୍ଡକୁ ଖନଇଥିଖଲ। ଉଭୟ ଟ୍ରଫି ଓ ଖଲାଖଗା� 
ଅନାର�ଣ ଉତ୍ସର ଆଖୟାଜନ କ�ାଯାଇଥିଲା। 
ନରୀନ ଏେ ି ଅରସ�ଖ� ଆେୁ� ି କେଥିିଖଲ ଖଯ 
ଖଦଶ� ପ୍ତଷି୍ା ପାଇ ଁ ଓଡ଼ଶିା ମାତ୍ର ଦୁଇମାସ 
ସମୟ ଅରଧି ମଧ୍ୟଖ� ଏଖତ ରଡ କାଯ୍୍ବ କ୍ରମ 
ଆଖୟାଜନ କ�ରିାକୁ ପ୍ତୁେତ �େଛି।ି କଖ�ାନା� 
ତୃତୀୟ ଲେ�� ମକୁାରଲିା ପାଇ ଁ ଖଯଖତଖରଖଳ 
ଅନ୍�ାଜ୍ମାଖନ ସାେସ କୁଖଳଇ ପା�ୁନାୋନ୍,ି 

ଖସଖତଖରଖଳ ନରୀନଙ୍କ� ଏଭଳ ି ସାେସକିତା 
ଓ କ୍ରୀଡା ପ୍ତ ିଭଲପାଇରା ଅରଶଷି୍ଟ �ାଜ୍ମାନଙୁ୍କ 
ରସି୍ତି କ�ଛି।ି ଏଠାଖ� ସ୍�ଣଖଯାଗ୍, ଭା�ତ� 
ଜାତୀୟ ଖେଳ େକ�ି ରକିାଶ ଖଷେତ୍ରଖ� ଓଡ଼ଶିା 
ସ�କା� ନ�ିନ୍� ଭାଖର ଖଯଉ ଁ କାଯ୍୍ବ  ଜା� ି
�ଖିଛନ୍ ି ଏରଂ ନରୀନଙ୍କ� ଦୃଖଢାକ୍ ି ଖଦଖି 
କ୍ରୀଡାଖପ୍ମୀ ର ି ଆଚମ୍ତି। ପରୂ୍ବ�ୁ ଓଡ଼ଶିା 
ସ�କା� ମାତ୍ର ୯୦ ଦନି ମଧ୍ୟଖ� ୨୦୧୮ଖ� 
୨୨ତମ ଏସୀୟ ଆରଖଲଟକି୍ସ ଚାମ୍ଅିନ୍ ସପି୍ 
ଆଖୟାଜନ କ�ଥିିଖଲ। ଖଯଖତଖରଖଳ େକ�ି 
ପ୍ାଖୟାଜକ ଦାୟତି୍ବ�ୁ ଭା�ତରଷ୍ବ� ଖଗାଟଏି 
ନାମୀଦାମୀ କଂପାନ ି ଓେ� ି ଆସଥିିଲା, ଖସଖର 
ନରୀନ ସାମା୍କୁ ଆସଥିିଖଲ। ଏଖର ଓଡ଼ଶିା� 
ସଂପକୃ୍ ି ପଖ� ଚା�ଦିଶନ୍ ି ପଖ� ଅଲମ୍କି୍ସଖ� 
ମଳିଥିିରା ସଫଳତା ନରୀନ ଓ ଭା�ତ� େକ ି

ଦଳ ସଂପକ୍ବକୁ ଆେୁ� ି

ଙେଶର	ସନୁଗୋମ	ଲଗୋଗ ଟି	ଅଣ୍ଗୋଭ ଟିଡ଼ ଟିଛ ଟି	ଓଡ଼ଟିଶଗୋ

କ୍ୀଡ଼ଗୋ	ଙଷେତ୍ରଙର	ନବୀନ	ଏଙବ	ବ୍ଗୋଣ୍ଡ	ଆମଗ୍ୋସଗୋଡର
ଯବୁ	ବଗ୍,	କ୍ୀଡ଼ଗୋବ ଟିତ୍,	
ରଗୋଜଙନୈତ ଟିକ	ମେଲଙର	ଚର୍୍ଗୋ
କମ ଟିଲଗୋଣ ଟି	କ୍ ଟିଙକଟ୍	ମଗୋନ ଟିଆ,	
ବଢୁଛ ଟି	େକ ଟି	ପ୍ରତ ଟି	ଆେୃତ୍ଟି
ଙ�ଳର	ରଗୋଜଧଗୋନୀ	
ଭୁବଙନଶ୍ବର,	ବେଳୁଛ ଟି	ପର ଟିଚୟ
ସବୁଠଟି	ଏଙବ	ଓଡ଼ଟିଶଗୋର	ପ୍ରଶଂସଗୋ,	
ବ ଟିଶ୍ବସ୍ତରରୁ	ମ ଟିଳୁଛ ଟି	ସ୍ବୀକୃତ ଟି

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୪।୯(ସମସି): 
ଖକନ୍ଦ୍ର ଖଲାକଖସରା ଆଖୟାଗ 
ଦ୍ା�ା ପ�ଚିାଳତି ୨୦୨୦ ରଷ୍ବ� 
ପ୍ଶାସନକି ଖସରା ପ�ୀଷୋ 
ଫଳ ଶକୁ୍ରରା� ପ୍କାଶ ପାଇଛ।ି 
ସର୍ବଭା�ତୀୟତେ�ଖ� ଖମାଟ୍  
୭୬୧ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ଶାସନକି 
ଖସରା ପ�ୀଷୋଖ� କୃତକାଯ୍୍ବ  
ଖୋଇଥିରାଖରଖଳ ଶଭୁମ୍  କୁମା� 
ଖଦଶଖ� ଟପ୍ପ� ଖୋଇଛନ୍।ି 
ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ଥାନଖ� ଜାଗ୍ରତ ି ଆୱାତେ ି

ଥିରାଖରଖଳ ତୃତୀୟଖ� ଅଙି୍କତା 
ଖଜୈନ, ଚତୁର୍ବଖ� ୟସ୍  ଜାଲୁଜା ଓ 
ପଞ୍ଚମଖ� ମମତା ଯାଦର �େଛିନ୍।ି 
ସାଧା�ଣ ରଗ୍ବଖ� ୨୬୩ ଜଣ 
କୃତକାଯ୍୍ବ  ଖୋଇଥିରାଖରଖଳ 
ଇଡର୍ଲ ୍୍ ଏସ୍  ରଗ୍ବଖ� ୮୬, ଓରସି ି
ରଗ୍ବଖ� ୨୨୯, ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିରଗ୍ବଖ� ୧୨୨ ଏରଂ ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି
ରଗ୍ବଖ� ୬୧ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃତକାଯ୍୍ବ  ଖୋଇଥିରା ୟପୁଏିସସ ି ପଷେ�ୁ 
ସଚୂନା ଦଆିଯାଇଛ।ି ଖସେପି� ି ୧୫୦ ଜଣ ପ୍ାର୍ବୀଙୁ୍କ �ଜିଭ୍ବ ତାଲକିାଖ� 
�ୋଯାଇଛ।ି ଭା�ତୀୟ ପ୍ଶାସନକି ଖସରା ପ�ୀଷୋଖ� ଓଡ଼ଶିା� ଜୁରନି୍  
ମୋପାତ୍ର ୪୬ ତମ ସ୍ଥାନଖ� �େଛିନ୍।ି ଖସେପି� ି ୫୨ ତମ ସ୍ଥାନଖ� 
ଆଶଷି କୁମା� ମଶି୍ର, ୬୮ ତମ ସ୍ଥାନଖ� ଅପରୂ୍ବ ତ୍ରପିାଠୀ, ୭୯ ତମ 
ସ୍ଥାନଖ� ଶଭୁଙ୍କ� ରଳ, ୮୨ଖ� ସାର୍ବକ ଖଚୌଧ�ୁୀ, ୧୯୪ଖ� �ୀନା ପ୍ଧାନ, 
୨୪୪ଖ� ପରୂ୍ବୀ ନନ୍ଦ, ୩୦୭ଖ� ମଲଲିନ ଦାସ, ୩୨୨ଖ� 

ମଗୋଡ଼ଟି	ଆସଛୁ ଟି	‘ଗଲୁଗୋବ’

ମହାନଦୀରେ ଓଲଟଲିା ଓଡ୍ାଫ୍  ର�ାଟ୍ 

ସଗୋମଗ୍ୋେ ଟିକ	ମତୃ,	ଯବଗୋନ	ନ ଟିଙ�ଗୋଜ
	୫ଜଣ	ଏସ୍	ସ ଟିବ ଟିଙର	ଭତ୍୍ତି
	ଘଟଣଗୋର	ତେନ୍ତ	ଆରମ୍ଭ
	ମ�ୁ୍ମନ୍ତୀଙ୍କ	ଙଶଗୋକ

ଅରନି୍ଦମ ଦାସଅରନି୍ଦମ ଦାସ

 ଶରତ, ୨୪।୯ (ସମସି): ଖକନୁ୍ଦଝ� 
ଜଲି୍ା ଶ�ତ ରାନା ଅଧୀନ ଅଶ୍ୱଖକାଟୀ 
େୁଡସିାେ ି ଗ୍ରାମ� ତୁ�ାମ ସଂିଙ୍କ ସ୍ତୀ 
ପରୂ୍ଣଲିମା ଖଦଓଗାମ ରୁଧରା� �ାତଖି� 
ନଖିଜ ରଷି ପଇିରା ସେ ନଜି� ଦୁଇ 
ନାରାଳକି ଝଅିଙୁ୍କ ରଷି ପଆିଇ ଖଦଇଥିରା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ମା’ ଓ ଦୁଇ ଝଅିଙ୍କ ଅରସ୍ଥା 
ଗ�ୁୁତ� ଖୋଇପଡ଼ରିା�ୁ ଗ୍ରାମରାସୀ 

ତାଙୁ୍କ ରା�ପିଦା ପଆି�ଏମ ଖମଡକିାଲ 
ପଠାଇ ଥିଖଲ ଖତଖର ଚକିତି୍ସାଧୀନ 

ଅରସ୍ଥାଖ� ମା’ ପରୂ୍ଣଲିମାଙ୍କ� ଗତକାଲ ି
ମତୃ ଖୋଇଥିରାଖରଖଳ ଦୁଇ ଝଅି 
ଚକିତି୍ସତି ଖେଉଛନ୍।ି ପରୂ୍ଣଲିମାଙ୍କ� ସ୍ାମୀ 

ରାୋଖ� �େୁଥିରା ଖରଖଳ ଘଟଣା� 
ସଚୂନା ପାଇ ଗାଁ ଖ� ପେଁଞ୍ଚଛିନ୍।ି ଖତଖର 

ରଷି ପଇିରା� କା�ଣ ସମ୍କ୍ବଖ� 
ରତ୍ତ୍ବମାନ ସଦୁ୍ା ଜଣା ପଡ଼ନିାେ ିଁ। 
ପଲୁସି ନକିଟଖ� ରତ୍ତ୍ବମାନ ଏ 

ଖନଇ ଖକୌଣସ ି ସଚୂନା ନଥିରାଖରଖଳ 
ତଦନ୍ ପଖ� ମତୁୃ୍� ପ୍କୃତ କା�ଣ କଣ 
ଜଣାପଡ଼ରି ଖରାଲ ିକେଛିନ୍।ି

େୁଇ	ଝ ଟିଅଙୁ୍କ	ବ ଟିର	ପ ଟିଆଇ	ନ ଟିଙଜ	ବ ଟିର	ପ ଟିଇଲଗୋ	ମଗୋ’
ମା’ ମତୃ, ଦୁଇ ଝଅି ଗେୁୁତେ

ଙେଗୋେରଗୋଇଙବ	ରଗୋଜ୍ର	େକ୍	
 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୪।୯ (ସମସି): 

ଶକୁ୍ରରା�ଠା�ୁ ୫ ଦନିଆି ଦଲି୍ୀ 
ଗତେଖ� ଯାଇଛନ୍ ି ମେୁ୍ମନ୍ତୀ ନରୀନ 
ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆସନ୍ା ୨୬ ତା�େିଖ� 
ଖକନ୍ଦ୍ର ସ୍�ାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟଷେତାଖ� 
ଅନୁଷ୍ତି ଖେରାକୁଥିରା ମାଓ ମକୁାରଲିା 
ସଂକ୍ରାନ୍ ଖରୈଠକଖ� ଅଂଶଗ୍ରେଣ କ�ରିା 
ସେ �ାଜ୍� ରଭିନି୍ନ େକ୍  ଉପସ୍ଥାପନ 
କ�ଖିର ଖରାଲ ି ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ଖକନ୍ଦ୍ର 
ସ�କା� ଗତ କଛି ିରଷ୍ବ ମଧ୍ୟଖ� ଖକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ପ୍ରତ୍ତଲିତ ଖଯାଜନା, ଖକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଖଯାଜନାଖ� 
ଧା�ାରାେକି ଭାରଖ� ଅଂଶଧନ ହ୍ାସ 
କ� ି ଚାଲଛିନ୍।ି ଏୋର୍ତୀତ �ାଜ୍କୁ 

ଖକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୋୟତା ମଧ୍ୟ ହ୍ାସ ଖୋଇଛ।ି 
ଏେ ି ପ୍ସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କ�ରିା ସେ 
ମେୁ୍ମନ୍ତୀ �ାଜ୍� େକ୍  ସମ୍ନ୍ତି ଦାରକୁି 
ଖଦାେ�ାଇରା� ସମ୍ଭାରନା �େଛି।ି ପଛୁଆ 
ରଗ୍ବ ଜନଗଣନା, ଖକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଓ 
ଜଏିସଟ ି ରଖକୟା, ଆରାସ ସୋୟତା, 
ଏଫସଆିଇ ଦ୍ା�ା ଚାଉଳ ଉଠାଣ, ମାଓ 
ପ୍ଭାରତି ଅଞ୍ଚଳଖ� ଇଣ୍ଟ�ଖନଟ୍  ଖସରା, 
ଖକାଇଲା �ାଜଭାଗ ରୃଦ୍,ି ଖକାଇଲା 
ଖସସ୍ �ୁ ଭାଗ ଆଦ ି ସଂକ୍ରାନ୍ଖ� ଦାର ି
କ�ପିା�ନ୍ ି ଖରାଲ ି �ାଜଖନୈତକି 
ପଯ୍୍ବ ଖରଷେକମାଖନ ମଖନ କ�ୁଛନ୍।ି 

ନଜି ପ�ସି� ମଧ୍ୟଖ� ପଛୁଆ ରଗ୍ବଙୁ୍କ 
ନ୍ାୟ ଖଦରା ଲାଗ ି ମେୁ୍ମନ୍ତୀ ନରୀନ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ସମତେ ଉଦ୍ମ କ�ଛିନ୍।ି 

ପଞ୍ଚାୟତଓ ଖପୌ� ନରି୍ବାଚନ ନୟିମଖ� 
ସଂଖଶାଧନ କ�ାଯାଇ ସର୍ବାଧିକ ୨୭% 
ପଯ୍ବ୍ନ୍ ସଂ�ଷେଣ ନମିଖନ୍ ର୍ରସ୍ଥା 
କ�ଛିନ୍।ି ମାତ୍ର ସମ୍ଧିାନ� ନରମ 
ଅନୁଖଛେଦଖ� ସଂଖଶାଧନ କ�ାଯାଇ 
ପଛୁଆ ରଗ୍ବ ଜନସଂେ୍ା ଆଧା�ଖ� 
ସଂ�ଷେଣ ର୍ରସ୍ଥା ଲାଗ ୁକ�ାଗଖଲ ଏୋ 
ସମତେଙ୍କ ପାଇଁ ସେଜ ଖୋଇ ପା�ରି 
ଏର ୫୦% ସଲିଂି ଖନଇ 
ଅଦାଲତ� ରାଧା ମଧ୍ୟ 
�େରି ନାେ ିଁ। ଖତଣ ୁ
ଏଥିନମିଖନ୍ ପଛୁଆ 
ରଗ୍ବଙ୍କ ଜନଗଣନା 

ଆରଶ୍କ। ଏୋ ଆଧା�ଖ� 
ସମ୍ଧିାନଖ� ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ ସଂଖଶାଧନ 
ଖୋଇପା�ରି। ରଖିଜଡ ି ସାଂସଦମାଖନ 
ଏଥିଖନଇ ଖକନ୍ଦ୍ର ସ୍�ାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତୀଙ୍କ 
ନକିଟଖ� ଦାର ି କ�ଛିନ୍।ି ମାତ୍ର ଏ 
ଦଗିଖ� ଖକନ୍ଦ୍ର ସ�କା� ଖକୌଣସ ି
ପଦଖଷେପ ଗ୍ରେଣ କ�ନିାୋନ୍।ି ଖତଣ ୁ
ମେୁ୍ମନ୍ତୀ ଦଲି୍ୀ ଗତେ ସମୟଖ� �ାଜ୍� 
ଏେ ି ଦାରକୁି ଶାଣତି କ�ଖିର ଖରାଲ ି
ସଚୂନା ମଳିଛି।ି 

ମାଓ ମକୁାରଲିା ନମିଖନ୍ ଖକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ରାେନିୀ ମତୁୟନ ନମିଖନ୍ �ାଜ୍କୁ 
ଖକନ୍ଦ୍ର ସ�କା� ପରୂ୍ବ�ୁ ରା�ମା୍� ଅର୍ବ 
ଦାର ି କ� ି ଆସଛି।ି �ାଜ୍ ସ�କା� 
ଏେ ି ଅର୍ବ ଛାଡ଼ କ�ରିାକୁ ମଧ୍ୟ ଖକନ୍ଦ୍ରକୁ 

ଅନୁଖ�ାଧ କ�ଛିନ୍।ି ଏେ ି ପ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ 
ମେୁ୍ମନ୍ତୀ ଖରୈଠକଖ� ଉଠାଇପା�ନ୍।ି 
ଏୋର୍ତୀତ ଆେୁ� ି କଛି ି �ାଜ୍ ସ୍ାର୍ବ 
ସମ୍ଳତି ପ୍ସଙ୍ଗଖ� ମେୁ୍ମନ୍ତୀ ଖକନ୍ଦ୍ର 
ସ�କା�ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟ ି ଆକଷ୍ବଣ କ�ପିା�ନ୍ ି
ଖରାଲ ି �ାଜଖନୈତକି ମେଲଖ� ଚର୍୍ବା 
ଖେଉଛ।ି ଖକାଇଲା �ାଜଭାଗ ରୃଦ୍ ିକ�ା 
ନ ଯରିା ଦ୍ା�ା �ାଜ୍ ସ�କା� ରପିଳୁ 
ଷେତ ିସେୁଛନ୍।ି ଏେ ିପ�ଖିପ୍ଷେୀଖ� ଖକନ୍ଦ୍ର 

ସ�କା� ଖସସ୍  ରାରଦଖ� ଆଦାୟ 
କ�ୁଥିରା ରପିଳୁ ଅର୍ବ�ୁ �ାଜ୍କୁ 
ଅଂଶ ପ୍ଦାନ ପାଇଁ ମେୁ୍ମନ୍ତୀ ପ୍ତୋର 
�ଖିପା�ନ୍ ି ଖରାଲ ି କୁୋଯାଉଛ।ି 

ଖକାଇଲା �ାଜଭାଗ ରୃଦ୍ ି
କ�ାଯାଇ ନ ଥିରା�ୁ ଗତ 
୫ ରଷ୍ବ ମଧ୍ୟଖ� �ାଜ୍ 
ସ�କା� ଅନୂ୍ନ ୧୦ 
େଜା� ଖକାଟ ି ଟଙ୍କା 
େ�ାଇଛନ୍;ି ଅନ୍ ପଷେଖ� 
ଖକନ୍ଦ୍ର ସ�କା� ସ୍ଛେ ଟକିସ 
(ଗ୍ରୀନ୍  ଖସସ୍ ) ରାରଦଖ� 

ଖକାଇଲା�ୁ ଆଦାୟ କ�ଛିନ୍ ି ପ୍ାୟ ୨୮ 
େଜା� ଖକାଟ ି ଟଙ୍କା। ଖକନ୍ଦ୍ର ସ�କା� 
ଆଦାୟ କ�ଥିିରା ଏେ ିରପିଳୁ ଅର୍ବ�ୁ ଫଟା 
ପାେୁଲାଟଏି ମଧ୍ୟ �ାଜ୍କୁ ମଳିନିାେ ିଁ। 

ଭା�ତୀୟ ୋଦ୍ ନଗିମ ଏଫସଆିଇ 
�ାଜ୍�ୁ ଚାଉଳ ଉଠାଇରାଖ� ଅରଖେଳା 
କ�ୁଥିରା ପ୍ସଙ୍ଗ ଖନଇ ମଧ୍ୟ ମେୁ୍ମନ୍ତୀ 
ଆଖଲାଚନା କ�ପିା�ନ୍।ି ଏଫସଆିଇ 
ଓଡ଼ଶିାକୁ ଅରଖେଳା କ�ୁଥିରା ଅଭଖିଯାଗ 
ଖୋଇ ଆସଛୁ।ି �ାଜ୍� ରଭିନି୍ନ 
ଖଗାଦାମଖ� ପଡ଼ ି �େଥିିରା ପ୍ାୟ ୭ 
ଲଷେ ଟନ୍  ଚାଉଳ ଏଫସଆିଇ ଉଠାଉ ନ 
ଥିରା�ୁ ଏେ ିଚାଉଳ ନଷ୍ଟ ଖେରା ଆଶଙ୍କା 
ସଷୃ୍ଟ ି ଖୋଇଛ।ି ସଂ�ଷେଣ ର୍ରସ୍ଥା� 
ଅଭାର ଦଶ୍ବାଇ ଓଡ଼ଶିା�ୁ

}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

ୟପୁଏିସ୍ ସ ିପେୀକ୍ା ଫଳ ପ୍ରକାଶତି

ଶଭୁମ୍		କୁମଗୋର	ସବ୍ଭଗୋରତୀୟ,	
ଜୁବ ଟିନ୍		ମେଗୋପଗୋତ୍ର	ଓଡ଼ଟିଶଗୋ	ଟପ୍ପର

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୪।୯ (ସମସି): ମଆିଁମା� ଉପକୂଳଖ� 
ସଷୃ୍ଟ ିଖୋଇଥିରା ଲଘଚୁାପ ରାତ୍ାଖ� ପ�ଣିତ ଖୋଇଛ।ି 
ସମଦୁ୍ର ମଧ୍ୟଖ� ରାତ୍ା ରଳ ଖଗାଟାଇ ଆଗକୁ ରଢ଼଼଼଼ୁଛ।ି ୨୬ 
ତା�େିଖ� ଏୋ ଓଡ଼ଶିା� ଖଗାପାଳପ�ୁ ଦଷେଣି ଭାଗ ତରା 
ଉତ୍ତ� ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ଖଦଶ� କଳଙି୍ଗପଟ୍ଟନମ୍  ନକିଟଖ� ସ୍ଥଳଭାଗ 
ଛୁଇଁରା� ସମ୍ଭାରନା �େଛି।ି ୨୫ ତା�େି �ାତ�ୁି ରାତ୍ା� 
ପ୍ଭାର ଆ�ମ୍ଭ ଖୋଇଯରି ଖରାଲ ି ଆଖମ�କିା� ପ୍ମେୁ 
ପାଣପିାଗ ଆକଳନ ସଂସ୍ଥା ଜଏଣ୍ଟ ଟାଇଫୁନ୍  ୱାର୍ଣଲିଂ ଖସଣ୍ଟ� 
(ଖଜଟଡିର୍ଲ ୍୍ ସ)ି ପଷେ�ୁ ପରୂ୍ବାନୁମାନ କ�ଛି।ି ସଂସ୍ଥା ପଷେ�ୁ 

କୁୋଯାଇଛ ି ଖଯ ମଆିଁମା� ଉପକୂଳଖ� ସଷୃ୍ଟ ି ଖୋଇଥିରା 
ଘରୂ୍ଣ୍ବରଳୟ ପ୍ଭାରଖ� ଶକୁ୍ରରା� ଲଘଚୁାପ ସଷୃ୍ଟ ିଖୋଇଛ।ି 
ଖଗାଟଏି ଦନି ମଧ୍ୟଖ� ଏୋ ଘନୀଭୂତ ଖୋଇ ଲଘଚୁାପ�ୁ 
ରାତ୍ାଖ� ପ�ଣିତ ଖୋଇଛ।ି ରାତ୍ା ଖକନ୍ଦ୍ରରନୁି୍ଦଖ� 
ରତ୍ତ୍ବମାନ ୬୫ କମି�ୁି ଅଧିକ ଖରଗଖ� ପରନ ରେୁଛ।ି 
ରାତ୍ା ଆଗକୁ ରଢ଼଼଼଼ରିା ପଖ� ଧୀଖ� ଧୀଖ� ପରନ� 
ଖରଗ ରୃଦ୍ ି ଖେର। ଉପକୂଳଖ� ରାତ୍ା ମାଡ଼ ଖରଖଳ 
ପରନ� ଖରଗ ୧୦୦-୧୧୦ କମି ି �େରି ଖରାଲ ି ସଂସ୍ଥା 
ପଷେ�ୁ ପ୍ାରମକି ଆକଳନ�ୁ କୁୋଯାଇଛ।ି }ପଷୃ୍ା-୧୦ }ପଷୃ୍ା-୧୦

ପଗୋଞ୍ଚ	େ ଟିନ ଟିଆ	େ ଟିଲ୍ୀ	ଗସ୍ତଙର	ମ�ୁ୍ମନ୍ତୀ

୨୬ରେ ମାଓ�ାଦୀ ମକୁା�ଲିା ସଂକ୍ାନ୍ତ 
ର�ୈଠକରେ ଭାଗ ରନର�
ଉଠପିାରେ ପଛୁଆ �ଗ୍ଗ ଜନଗଣନା, 
ଅନୁଦାନ ଓ �ରକୟା ସହାୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୪।୯(ସମସି): ଆଖମ�କିା� ପ୍ମେୁ ପାଣପିାଗ 
ଗଖରଷଣା ସଂସ୍ଥା ଖଜଟଡିର୍ଲ ୍୍ ସ ି ପଷେ�ୁ ରଖଙ୍ଗାପସାଗ�ଖ� 
ରାତ୍ା ସଷୃ୍ଟ ି ଖନଇ ରେୁ ପରୂ୍ବ�ୁ ସଚୂନା ଖଦଇଛ।ି ମାତ୍ର ଶକୁ୍ରରା� 
ସନ୍୍ା ପଯ୍ବ୍ନ୍ ଆଇଏମଡ ିପଷେ�ୁ ରାତ୍ା ଖନଇ ଖକୌଣସ ିସଚୂନା 
ଦଆିଯାଇ ନ ଥିରା ଖରଖଳ ରଳିମ୍ତି �ାତଖି� ତ�ର�ଆି ଭାଖର 
ରାତ୍ା ଆସଥୁିରା ପରୂ୍ବାନୁମାନ କ�ଛି।ି ସାଧା�ଣ ଭାଖର ଗଭୀ� 
ଅରପାତ� ମଧ୍ୟ ଭାଗଖ� ୬୩ କମି ି ଖରଗ�ୁ ଅଧିକ ଖରଗଖ� 
ପରନ ରେଖିଲ ଆଇଏମଡ ି ଏୋକୁ ରାତ୍ା ଭାଖର ରଖିରଚନା 
କ�ରିାଏ। ଏେ ି ଆଧା�ଖ� ଆଇଏମଡ ି ପଷେ�ୁ ଏୋକୁ ରାତ୍ା� 
�ୂପ ଦଆିଯରିା କରା। ଖଜଟଡିର୍ଲସ୍ ି ଏୋକୁ ରାତ୍ା� �ୂପ ଖଦଇ 
ସା�ଥିିରା ଖରଖଳ ଆଇଏମଡ ି ଏ ଖଷେତ୍ରଖ� ରଳିମ୍ କ�ରିା 
ସାଧା�ଣଖ� ଉଦଖରଗ ସଷୃ୍ଟ ିକ�ଛି।ି  ଯଦଓି ଏୋ ଓଡ଼ଶିା ଉପଖ� 
ରଖିଶଷ ପ୍ଭାର ପକାଇର ନାେ ିଁ ଖରାଲ ି ରଭିନି୍ନ ମଖଡଲ୍  କେୁଛ;ି 
ତରାପ ିପରୂ୍ବ�ୁ ସଚୂନା ପ୍ଦାନ କ�ରିାଖ� ଆଇଏମ୍ ଡ ି

ଆଇଏମ୍	ଡଟିର	ରଗୋତ ଟିଅଧÒଆ	
ବଗୋତ୍ଗୋ	ସଚୂନଗୋ

}ପଷୃ୍ା-୧୦ }ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

ଶଭୁମ୍  କୁମାର

ଜୁବନି୍  ମହାପାତ୍ର

 ପରୁୀ, ୨୪ା୯ (ସମସି): ପ�ୁୀ ସମଦୁ୍ର ଖରଳାଭୂମଖି� ଜଖଣ ପଯ୍ବ୍ଟକ 
ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସେ ଗାଖଧାଉଥିରାଖରଖଳ ଲେଡ଼ ି ମାଡ଼ଖ� ଗଭୀ� 
ସମଦୁ୍ରଖ� ରୁଡ଼ଯିାଇ ପ୍ାଣ େ�ାଇଛନ୍ ି ଖରାଲ ି ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ମତୃ 
ପଯ୍ବ୍ଟକ ଜଣକ ଖେଖଲ ପଶ୍ମିରଙ୍ଗ ଉତ୍ତ� ୨୪ ପ୍ଗଣା ସ୍�ୂପ ନଗ� 
ରାନାଞ୍ଚଳ� ଅଧୀ� କୁମା� ମଣ୍ଡଳ(୪୫) ଖରାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି ସଚୂନା 
ମତୁାରକ, ଅଧୀ� ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସେ ପ�ୁୀ ରୁଲରିାକୁ ଆସଥିିଖଲ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 
ସମୟଖ� ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସେ ସମଦୁ୍ର ସ୍ାନ� ମଜ୍ା ଉଠାଉଥିରାଖରଖଳ, 
ଶକ୍ଶିାଳୀ ଲେଡ଼ ି ମାଡ଼ଖ� ଗଭୀ� ସମଦୁ୍ରକୁ ଭାସଯିାଇଥିଖଲ। ପଖ� 
ଖରଳାଭୂମଖି� ମତୁୟନ ଥିରା ଲାଇଫ୍ ଗାଡ୍ବମାଖନ ତାଙୁ୍କ 

ଲେଡ଼ଟି	ମଗୋଡ଼ଙର	ବ୍ୀୟ	ପଯ୍୍ଟକଙ୍କ	ମତୁୃ୍

ସଫଳତା ପାଇ ଁସମସ୍ତଙୁ୍ 
ଶନୁଭଚ୍ା ଜଣାଇନେ େବୀେ



ପ୍ରଥମ ତୀଥ୍ଥଙ୍କର ଋଷଭ ଦେବଙ୍କର ମନ୍ ଦିର ଅଛ ଦି।  ମନ୍ ଦିର 
ପର ଦିେର୍ଥନାଦଥ୍ଥ  ବହୁ େୂରେୂରାନ୍ତରୁ ଦ�ାକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତଦି। ଗାଁ 
ମଧ୍ୟରୁ ମନ୍ ଦିରକୁ ବଳେଗାଡଦିଦର  ଯାତ୍ା କର ଦିବା ପାଇଁ  (ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ 
କ ଦିଦ�ାମ ଦିଟର) ଶ୍ରଦ୍ାଳୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତ ଦି। ଅବର୍ୟ, 
ଏହା ବଷ୍ଥ ତମାମ ଦହାଇ ନଥାଏ। ଦପୌଷ ମାସ ଅମବାସ୍ୟା େ ଦିନ 
ଦଜୈନଧମ୍ଥାବ�ମ୍ୀଙ୍କ ଏଠାଦର ଭ ଦିଡ଼ ଜମ ଦିଥାଏ।  ସ୍ାନୀୟ ଅଧବାସୀଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଦର ବ ଦିର୍ାସ  ରହ ଦିଛ ଦି ଦଯ, ରଗଡ଼ ଗାଡ଼ଦିଦର ମନ୍ ଦିରକୁ ଗଦ� 
ପର ଦିବାରର ସଖୁ ସମଦୃ୍ ବୃଦ୍ ପାଇଥାଏ ଓ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା େୂର 
ଦହାଇଥାଏ। ଏହ ଦି କାରଣରୁ ଏହ ଦି ସମୟଦର ଏଠାଦର  ରଗଡ଼ ଗାଡ଼ ଦି 
ବହୁ ସଂଖ୍ୟାଦର ଦେଖବାକୁ ମ ଦିଦଳ। ଅଧିକାଂର ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ 
ଆସ ଦିବା ପବୂ୍ଥରୁ ରଗଡ଼ ବୁକ୍ କର ଦିଥାନ୍ତ ଦି।

ରଗଡ଼କୁ େୁନ ଦିଆର ସବ୍ଥପରୁାତନ ପର ଦିବହନର 
ସାଧନ କହ ଦିଦ� ଅତୁ୍ୟକ୍ତ ଦି ଦହବନାହ ିଁ। ଏକୋ ଏହା 
ଭାରତର ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳଗଡ଼ୁ ଦିକଦର  ବହୁଳ ଭାବଦର 

ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ପର ଦିବହନର  ସବୁଠାରୁ ରସ୍ତା ଓ 
ସ୍ାୟୀ ମାଧ୍ୟମ ଭାଦବ ବ ଦିଦବଚନା କରାଯାଏ। କ ଦିନୁ୍ତ ଏହାର 
ବ୍ୟତ ଦିକ୍ରମ ଦେଖବାକୁ ମ ଦିଦଳ  ମଧ୍ୟପ୍ରଦେରର ରତଳାମ 
ଜଦିଲ୍ାର ବ ଦିବଦରାଡ୍  ଗ୍ାମଦର। ଏଠାଦର ଦଜୈନଧମ୍ଥର 

ଆଦମ ସମଦସ୍ତ ଫଦି�୍ମଦର ଦେଖÒଛନ୍ତଦି 
ଦଯ, ଦଗାଟ ଦିଏ କାର୍  କ ଦିଭଳଦି ଭାଦବ 
ବ ଦିନା ଡ୍ାଇଭର୍ ଦର ଚା�ଦିଥÒ�ା। 

ଫଦି�୍ମର ଏହ ଦି କାହାଣୀର କାର୍  ଏଦବ ବାସ୍ତବ 
ରୂପ ଦନଇସାର ଦିଛ ଦି। ବ ଦିଦେରଦର ଏଭଳଦି କାର୍  
ଦେଖÒବାକୁ ମ ଦିଳ ଦିସାର ଦିଥÒଦ� ମଧ୍ୟ ଭାରତଦର 
ଖବୁ୍ ରୀଘ୍ର ଏମ ଦିତ ଦି ଏକ କାର୍ ର ରଭୁାରମ୍ଭ ଦହବାକୁ 
ଯାଉଛ ଦି। ଏହ ଦି  କାର୍  ବ ଦିନା ଡ୍ାଇଭର୍ ଦର ଚା�ଦିବ। 
ମା�ଦିକ ବା ଯାତ୍ୀ ବ ଦିନା ଡ୍ାଇଭର୍ ଦର ଏଥଦର 
ଆରାମଦର ବସ ଦିକ ଦି ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ 
ସ୍ଳଦର ପହଞ୍ଚ ଦି ପାର ଦିଦବ। ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଓ 
ଅତ୍ୟାଧନୁ ଦିକ ଜ୍ାନଦକୌରଳଦର ଏହ ଦି କାର୍  
ନ ଦିମମିତ। କ୍ଲଚ୍ ଠାରୁ  ଆରମ୍ଭ କର ଦି  ଷ୍ ଦିୟର ଦି 
ବୁ�ାଇବା  ଓ  କାର୍ ର ଦବଗ ବଢ଼ାଇବା  
ଓ କମାଇବା  ଯାଏଁ ସବୁ କାମ କାର୍  ନ ଦିଦଜ 
ନ ଦିଦଜ କର ଦିଥାଏ ା କାରଣ ଏଥÒଦର ୮ଟ ଦି 
କ୍ୟାଦମରା �ାଗ ଦିଛ ଦି ଏବଂ ଏହାର େଦିଗ 
ନ ଦିଦଦ୍୍ଥର ଅନୁଯାୟୀ କାର୍  ବ ଦିନା ଦକୌଣସ ଦି 
ଅସବୁ ଦିଧାଦର ଏହ ଦି ସବୁ କାମ କର ଦିପାଦର।  
ଏହ ଦି କାର୍ ର ଆଉ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଗଣୁ ଦହ�ା, 
ଏଥÒଦର ଦପଦ୍ାଲ୍  ବା ଡ ଦିଦଜଲ୍  ନୁଦହଁ, 
ବ୍ୟାଦଟର ଦି ଚାଜ୍ଥ କର ଦିବାକୁ ପଡ଼ଦିଥାଏ, 
ଯାହାକ ଦି ପର ଦିଦବର ଅନୁକୂଳ। ଥଦର ଚାଜ୍ଥ 
ଦହଦ� କାର୍ ଟ ଦି ୫୦୦ ମାଇଲ୍  ପଯ୍ଥ୍ୟନ୍ତ 
ଯାଇପାର ଦିବ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତ ଦିକୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଳ 
ପଯ୍ଥ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଦିତ ଚାଜମିଂ ଦଷ୍ସନ୍ ଦକଉଁଠ ଦି 
ଅଛ ଦି, ତାହାର ସଚୂନା ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଚାଜ୍ଥ  ସର ଦିଗଦ� ମଧ୍ୟ 
ଦକୌଣସ ଦି ସମସ୍ୟା ଦହବ ନାହ ିଁ। ଫୁଲ୍  ଚାଜ୍ଥ ପାଇଁ ଏହା ମାତ୍ 
୩୫ରୁ୪୦ମ ଦିନ ଦିଟ୍ ସମୟ ଦନଇଥାଏ। କ ଦିନୁ୍ତ ଭାରତଦର 

ଏହ ଦି କାର୍  ପାଇଁ ଚାଜମିଂ ଦଷ୍ସନ୍ ନାହ ିଁ। ଏହ ଦି ଚାଜମିଂ 
ଦଷ୍ସନ୍ ନ ଦିମମିତ ଦହବାପଦର କାର୍ ଟ ଦି ଭାରତକୁ ଆସ ଦିବାର 
ସମ୍ଭାବନା େୃଢ଼ ଦହାଇପାର ଦିବ। ଏଦବ ଆଦମର ଦିକାଦର ଏହ ଦି 
କାର୍ କୁ ‘�ଗଜର ଦି ଅନ୍ ହୁଇ�ଦି’ ନାମ େ ଦିଆଯାଇଛ ଦି। 

#ûRòe AZòjûi
l  ୧୩୪୦: ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ  

ନେିସ୍ତ୍ରୀକେଣ ଚୁକ୍ ିସ୍ରାକ୍ଷେ। 
l ୧୬୩୯: ଆରମେକିରାେ 

ମରାସରାଚୁଏସଟସ୍ ରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣିଂି 
ରପ୍ରସ୍  ଆେମ୍ଭ। 

l ୧୮୪୪: କରାନରାଡ଼ରା ଓ ଆରମେକିରା 
ମଧ୍ୟରେ ନୁୟୁୟକ୍କରେ ପ୍ରଥମ 
ଅନ୍ତଃେରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିକଟ ମୟୁରାଚ୍ 
ଆରୟରାଜତି। 

l ୧୮୯୭: ବ୍ରିଟନେ ବସ୍ ରସବରା 
ଆେମ୍ଭ। 

l ୧୯୧୬: ଅଥ୍କଶରାସ୍ତ୍ରୀ, ସମରାଜଶରାସ୍ତ୍ରୀ, 
ସରାମ୍ରାଦକି ତଥରା ମହରାନ ଚନି୍ରାନରାୟକ ଦ୍ରୀନ 
ଦୟରାଲ ଉପରାଧ୍ୟରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମ। 

l ୨୦୧୫: ପ୍ରଦୂଷଣ ର�ରାଗୁଁ ସଙି୍ରାପେୁରେ ସ୍ଲୁ 
ବନ୍ଦ କେରା�ରାଇଥଲରା। 

	 	୧୮୩୨ରୁ	୧୯୬୪	ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	କମ୍୍ୁୟଟରରର	 
କ-ିର�ୋର୍ଯ	କମି୍ୋ	ମୋଉସ୍	ନ	ଥଲୋ।	

	 ଟୋଇପ୍	କରୁଥ�ୋ	ମଣଷିଙ୍କ	ଅଙୁ୍ଳ	ିପ୍ରତଦିନି	୨୦	
କ.ିମ	ିଗତ	ିକରଥିୋଏ।

	 ଭୋରତରର	ନମିମିତ	ପ୍ରଥମ	କମ୍୍ୁୟଟରର	ନୋଁ	
‘ସଦି୍ୋଥ୍ଯ’।	

	 ପ୍ରତ	ିମୋସରର	ପୋଖୋପୋଖ	୬	ହଜୋର	କମ୍୍ୁୟଟର	
ଭୋଇରସ୍		ତଆିର	ିକରୋରୋଏ।	

‘େୃର୍ୟମ୍ ’ର ସଫଳତା ପଦର ଖବୁ୍ ରୀଘ୍ର ପରୋଦର ଆସ ଦିବାକୁ 
ଯାଉଛ ଦି ‘େୃର୍ୟମ୍ -୨’। ଏହାର ସ ଦିଦକ୍�ଦର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସ ଦିଦବ 
ଅଭଦିଦନତା ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ । ଏହ ଦି ସପୁରହ ଦିଟ୍  ଫଦି�୍ମ ପ୍ରଥଦମ 

ମା�ାୟ�ମ୍ ଦର ୨୦୧୩ଦର ର ଦି� ଦିଜ୍ ଦହାଇଥି�ା । ଏହାର ହ ଦିନ୍ୀ 
ର ଦିଦମକ୍ ୨୦୧୫ଦର ମକୁ୍ତ ଦି�ାଭ କର ଦିଥ�ା। ଦଯଉଁଥଦର ଅଜୟ 

ଓ ତବୁ ମଖୁ୍ୟ ଚର ଦିତ୍ଦର ନଜର ଆସ ଦିଥଦ�। ଦସହ ଦିପର ଦି 
ମା�ାୟ�ମ୍ ଦର ଏହାର ସ ଦିଦକ୍� ଚଳଦିତବଷ୍ଥ  ଦଫବୃଆରୀ 

ମାସଦର ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଦର ର ଦି� ଦିଜ୍ ଦହାଇଥ�ା। 
ଆଉ ଏଦବ ଏହାର ସ ଦିଦକ୍�କୁ ହ ଦିନ୍ୀଦର ନ ଦିମ୍ଥାଣ 
କରାଯ ଦିବା �ାଗ ଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଦି ଆରମ୍ଭ 
ଦହାଇଛ ଦି। ଡ ଦିଦସମ୍ର ଦରଷ ସଦୁ୍ା ଅଜୟ 
‘େୃର୍ୟମ୍  ୨’ର ସଟୁ ଦିଂ ଆରମ୍ଭ କର ଦିପାରନ୍ତଦି। 
ଏଥର ବ ଦି ଦସ ବ ଦିଜୟ ସା�ଦଗାନକର 
ଚର ଦିତ୍ଦର ନଜର ଆସ ଦିଦବ। ଅଜୟଙ୍କ 
ସଦମତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମ ଦିକାଦର ତବୁ, ଶ୍ର ଦିୟା 
ସରନ ଓ ଇର ଦିତା େତ୍ତ ପ୍ରମଖୁ ନଜର 
ଆସ ଦିଦବ। ଫଦି�୍ମର ନ ଦିଦଦ୍୍ଥରନା ୋୟ ଦିତ୍ 

ତୁ�ାଇଦବ ଅଭଦିଦଷକ ପାଠକ। ବତ୍ତ୍ଥମାନ ଅଜୟ 
‘ଦମୈୋନ’, ‘ଥ୍ୟାଙ୍କକ୍  ଗଡ଼୍ ’, ଦେବ୍  ସ ଦିର ଦିଜ୍ ‘ରୁଦ୍ର’ 

ସଟୁ ଦିଂଦର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତଦି। ଅଜୟ ଦରଷଥର ପାଇଁ 
‘ଭୁଜ୍ : େ ପ୍ରାଇଡ୍  ଅଫ୍  ଇଣ୍ଦିଆ’ଦର ନଜର ଆସ ଦିଥଦ�। 

କଦରାନା କାଳ (େୀର୍ଥ ଦେଢ଼ବଷ୍ଥ)ର କ୍ଷୟକ୍ଷତ ଦି 
ଅଦନକ। ନ ଦିଜ ନ ଦିଜ ଢଙ୍ଗଦର ସମଦସ୍ତ ତାହା 
ଆକଳନ କରୁଚନ୍ତଦି। କଦରାନା କାଳଦର 

ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦଯାଗୁଁ ଦଯ ମଣ ଦିଷର ରାରୀର ଦିକ କ୍ଷତ ଦି 
ଦହଉନାହ ିଁ ତାହା କହ ଦିବା ବ ଦି ଠ ଦିକ୍  ନୁଦହଁ। ଦତଦବ 
ତାହା ଦବୈଜ୍ାନ ଦିକମାନଙ୍କ କାମ। ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ 
ଦନଇ ଦହଉଥÒବା କ୍ଷତ ଦିର ଅନ୍ୟେଦିଗକୁ ଦନଇ ଆଦମ୍ଭ 
କ ଦିଛ ଦି ବ ଦିଚାର ରଖଛୁୁ। ରାରୀର ଦିକ, ମାନସ ଦିକ, ଆଥ୍ଥକ, 
ବ୍ୟବହାର ଦିକ, ସାହ ଦିତ ଦି୍ୟକ, ସାଂସ୍କତୃ ଦିକ ତଥା ଭାବାତ୍ମକ 
େୃଷ୍ ଦିରୁ ବ ଦିଚାର କର ଦି ଆଦମ୍ଭ ଏହ ଦି ସ ଦିଦ୍ାନ୍ତଦର ଉପନୀତ 
ଦହଇଅଛୁ ଦଯ, କଦରାନାର ସଙ୍କଟ କାଳଦର ସବୁଠୁ 
ଅଧÒକ କ୍ଷତ ଦିଗ୍ସ୍ତ ଦହଉଛ ଦି ଓଠ।

ଏଇ ଓଠକୁ ବନ୍ନା କର ଦି ଗୀତ/କବଦିତା ଦ�ଖଥୁÒବା 
ଗୀତ ଦିକାର/କବଦିମାଦନ ଆଜଦି ନ ଦିରବ ଦି ଯାଇଛନ୍ତଦି। 
ରସ ଦିକ ତଥା କଣ୍ଠର ଦିଳ୍ୀ ଆଜଦି ଓଠର ଜୟଗୀତ ଦି ଆଉ 
ଗାଉନାହାନ୍ତ ଦି। ଗଳଦିକନ୍ ଦିଦର ଆଉ ରଭୁୁନାହ ିଁ-

‘‘ଲପି୍ ଷ୍କି୍  ବରାଲ ିଓଠ ରତରାେ ଫୁଲ୍  ଝରାଲରାନରାଲରା,
ରତରା ପରାଇଁକ ିଲପି୍ ଷ୍କି୍ େ ରେଟ୍  ବଢ଼ଗିଲରା।’’
େଦିର ୁ ନ ଥÒବା ଓଠଦର ଆଉ ଏଦବ  �ଦିପ୍ ଷ୍ ଦିକ୍  

�ଗଉଚଦି କ ଦିଏ ଦଯ! ଯାହାର ବ୍ୟବହାର କମ ଦିଯାଇଚଦି, 
ତା’ର ଦରଟ୍  ବା ବଢ଼ଦିବ ଦକମ ଦିତ ଦି? 

‘‘ଭ ଦିଜା ଭ ଦିଜା ଓଠ ଦତାର, ମନ ଦମା ରସ ଦି�ା।’’ 
ଗୀତକୁ ଆଜଦି ରସ ଦିକ ଗାଉନାହ ିଁ। ଭ ଦିଜା ଭ ଦିଜା ଓଠକୁ 
ଭୁ�ଦି ନ ଦିଜ ଦଛପ ନ ଦିଦଜ ଦଢ଼ାକ ଦି ଦସ ତା ତୃଷା ଦମଦଟେଇ 
ଦେଉଚଦି। ‘‘ଦହାଁଠ୍  ରସ ଦିଦ� ଦତଦର, ଦହାଁଠ୍  ରସ ଦିଦ�..’’ 
– ଏ ରସାଳ ଓଠକୁ ଦେଖÒ ଏଦବ ଦକାଉ ରସ ଦିକ 
ରସଚୁନ୍ତଦି? ସବୁ ଓଠଗଡ଼ୁା ତ କଦରାନା ଡରଦର ଯାଇ 
ମଖୁାତଦଳ ଫସ ଦିଚନ୍ତଦି।

ଦମାଟାଦମାଟ ଦି ଦେଖÒଦ� ଏଦବ ଓଠ ତା’ର 
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହଦରଇଚଦି। ପ୍ରସାଧନ କାଳଦର ଆଗଭଳଦି ଦସ 
ଓଠଦର ଦକହ ଦି �ାଇନର୍  ଟାଣ ୁନାହାନ୍ତ ଦି କ ଦି ରଙ୍ଗ ଦବାଳୁ 
ନାହାନ୍ତ ଦି। ସାଲ୍ ୋର ରାଢ଼ଦି ସାଙ୍ଗଦର ମ୍ୟାଚ ଦିଙ୍ଗକ୍   କର ଦି 
ଓଠଦର ଆଉ �ଦିପ୍ ଷ୍ ଦିକ୍  �ାଗନୁ ଦି। ଏଇ େୃଷ୍ ଦିରୁ ଓଠ ଆଜଦି 
ସବୁଠୁ ଦବରୀ କ୍ଷତ ଦିଗ୍ସ୍ତ।

କାଦଳ କାଦଳ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତ ଦିଦର ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କର 
�ାଭ ଦହଇଥାଏ। ଦରାଗୀର ଦରାଗ ବଢ଼ଦିଦ� ଡାକ୍ତରଙ୍କ 
�ାଭ। ବନ୍ୟାବାତ୍ୟା ଦହଦ� କ ଦିଛ ଦି ଅଫଦିସରଙ୍କ �ାଭ, 
ରାହୁ ଦକତୁ ମଣ ଦିଷଙୁ୍କ ଗ୍ାସ ଦିଦ� ଦଜ୍ୟାତ ଦିଷଙ୍କ �ାଭ, 
ଜନତା ମଖୂ୍ଥ ଓ ଗର ଦିବ ଦହଦ� ଦନତାଙୁ୍କ �ାଭ ଇତ୍ୟାେ ଦି 
ଇତ୍ୟାେ ଦି। ଦସହ ଦି ଆଧାରଦର ଆଜଦି ଓଠର କ୍ଷତ ଦିଦର  
ଆଖÒର ହ ିଁ �ାଭ ଦହାଇଛ ଦି। 

ମଉକା ପାଇଦ� ଅଦନକ ନ ଦିଜ ନ ଦିଜ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ 
ଦେଦଖଇ ଥା’ନ୍ତ ଦି। ଅଭ ଦିରାପ ବ ଦି କ ଦିଛ ଦି ସମୟଦର 
ଆରୀବ୍ଥାେ ପା�ଟ ଦିଯାଏ। ପରୁାଣକାଳଦର ବ ଦି ଏହା 
ଦେଖାଯାଇଛ ଦି। ଏକାଧକ ଆଖଥବା ଦେବତାମାଦନ 
ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ ଦିବାହ କାଳଦର କ ଦିଭଳଦି ନ ଦିଜ ନ ଦିଜକୁ ଧନ୍ୟ 
ମଦନ କର ଦିଛନ୍ତଦି ତାହା ରାମଚର ଦିତ ମାନସଦର ବ ଦିସୃ୍ତତ 
ଭାଦବ ବର୍୍ଥନା କରାଯାଇଛ ଦି। ପ୍ରତ ଦି ମଖୁଦର ତ ଦିନ ଦିଟ ଦି 
ଦ�ଖାଏଁ ଆଖଥବା ପଞ୍ଚାନନ ର ଦିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସନୁ୍ର 
ରୂପ ଦେଖ ‘ଦମାର ପନ୍ର ଆଖ ଅାଜଦି ଧନ୍ୟ ଦହ�ା’ 
ଦବା�ଦି କହ ଦିଛନ୍ତଦି। ଚତୁବ୍ଥେନ ବ୍ରହ୍ା ରାମରୂପ େର୍ଥନ 
କର ଦି ଖସୁ ଦି ଦହବା ସହ ମାତ୍ ଆଠଟ ଦି ଆଖ ପାଇଁ ମନେୁଃଖ 
କର ଦିଛନ୍ତଦି। ଷଡାନନ କାତ୍ତମିକ ବ୍ରହ୍ାଙ୍କଠାରୁ ଦେଢ଼ଗଣୁ 
ଆଖ ପାଇ ନ ଦିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଖୁୀ ମଣ ଦିଛନ୍ତଦି। ଏପର ଦିକ ଦି 
ଦଗୌତମଙ୍କ ଅଭଦିରାପଦର ସହସ୍ର ଆଖ ପାଇଥବା ଇନ୍ଦ୍ରଙୁ୍କ 
ଦେଖ ସବୁ ଦେବଗଣ ଈଷ୍ଥାନ୍ ଦିତ ଦହଇ କହ ଦିଛନ୍ତଦି:- 

‘‘ଅଭଶିରାପ ରଦରଲ ସନିରା ରଗୌତମ
ରହଲରା ଅନୁଗ୍ରହ ଅତ ିଉତ୍ତମ।’’
ଯଦୁଗ ଯଦୁଗ ସଦୁଯାଗ ଉଣ୍ଦି ନ ଦିଜକୁ ଧନ୍ୟ କର ଦିଥବା 

ଆଖ ଏ କଦରାନା କାଳର ସଦୁଯାଗ ଦନଇ ପଣୁ ଦି ଥଦର 
ନ ଦିଜକୁ ମହ ଦିମା ମଣ୍ଦିତ କର ଦିଛ ଦି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମଣ ଦିଷ 
ଆଖକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସ ଦିଛ ଦି ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରକାର 
ବ୍ୟବହାର କର ଦି ଆସ ଦିଛ ଦି। ଆଖଦର ହାଣ ଦିଚ ଦି, ଆଖଦର 
ଟାଣ ଦିଚ ଦି, ଆଖ ମାର ଦିଚ ଦି, ଆଖ ଠାର ଦିଚ ଦି, ଆଖ ପଦକଇଚଦି, 
ଆଖ ଦେଦଖଇଚଦି, ଆଖ ବୁଦ�ଇଚଦି, ଅାଖ ନଦଚଇଚଦି, 
ଆଖକ ଦି କଥା କୁଦହଇଚଦି, ଆଖଦର �ୁହ ବୁଦହଇଚଦି। 
ମନର େୁଃଖ ତଥା ଅନ୍ତରର ଅବସାେକୁ ଆଖ ମାଧ୍ୟମଦର 
ପ୍ରକାର କର ଦିଚ ଦି:-

‘‘ମନ ତରେ ର�ରତ ଅବସରାଦ;
ଓଠେ ଭରାଷରାରେ କହ ିହୁଏ ନରାହ ିଁ
ଆଖ ଲୁହ କରେ ଅନୁବରାଦ।’’
ଦତଦବ, କଦରାନାର ସଙ୍କଟ କାଳଦର ମାସ୍କ ତଦଳ 

�ୁଚଦି ଯାଇଥବା ଓଠର ସମସ୍ତ ୋୟ ଦିତ୍ ବହନ କର ଦିଚ ଦି ଆଖ। 
ଆଜଦି ଆଖଦର ଆଖଦର ଭାବବ୍ୟକ୍ତ କର ଦିବାକୁ ପଡୁଚଦି। 
ଆଖ କଥା କହୁଚଦି। ଚକାଚକା ଆଖ ଦେଖ ଜଗନ୍ାଥଙୁ୍କ, 
ପତ୍ ଦେହଦର ଆଖ ଦେଖ ଦେବୀଙୁ୍କ ଓ ପେ୍ମ ପ୍ରାୟ ଦନତ୍ 
ଦେଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙୁ୍କ ଚ ଦିହ୍ ଦି�ା ପର ଦି ସାଧାରଣ ଆଖକୁ ଦେଖ 
ସାଧାରଣ ମଣ ଦିଷଙୁ୍କ ଚ ଦିହ୍ ଦିବାକୁ ପଡୁଚଦି। ଆଖ ହ ିଁ ମଣ ଦିଷର 
ବଡ଼ ପର ଦିଚୟ ପା�ଟ ଦିଚ ଦି। ପା�୍ଥରଦର ଦକବଳ ଆଖର ହ ିଁ 
ପ୍ରସାଧନ। ସବୁଠଦି ଆଖର ରାଜୁତ ଦି, ଆଖର ଜୟଗୀତ ଦି। 
ଆଖକୁ ଦନଇ ଦ�ଖାଯାଇଥବା ଗୀତ ଦଯଦତ, ଆଜଦି 
ପଣୁ ଦିଥଦର ଜୀବନ୍ତ:-
‘‘ଆଖ ରତରାେ ନ୍ରୀେସରାଗେ, ଓଠ ରତରାେ ବଂଶ୍ରୀ’’
‘‘ଆଖ ଛୁେ ିମରାର୍  ବରାବୁ, ଘରାଏଲ ତୁ କେନରା’’
‘‘ରତରାେ ଟଣରାଟଣରା ଆଖ ରତରାେ ତରି୍ ଛ ିଚରାହରାଣ୍ରୀ’’
‘‘ମହୁରାଁମହୁ ିଁ ରଦଖରା ରହରଲ ଚରାହୁଁନ
�ଦ ିରକରବ ଚରାହୁଁଚ, ଆଖରେ ହରାଣ ିରଦଉଚ।’’
‘‘ଝୁମ ିଝୁମ ିଆରସ ଆଖ
ସପନଭେରା ଜ୍ରୀବରନ ରମରାେ େରାତ ି ଆଉ ରକରତ 
ବରାକ?ି’’।

  - ଜ୍ରାନ ରହରାତରା  
ଚହଟରା, ବଡ଼ିରାନରାସ୍ରୀ, କଟକ-୧୪
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ରମଷ:କଦିଛ ଦିଟା ଉଦତ୍ତଜନା ଭ ଦିତଦର କାଯ୍ଥ୍ୟ ତୁ�ାଇଦବ। ରାଜନୀତ ଦିଦର ଚଳଚଞ୍ଚଳ 
ରହ ଦିଦବ। ମହ ଦିଳାମାଦନ ବ ଦିରକ୍ତ ଦିମନା ଦହଦବ। ପର ଦିବହନ ଓ ବାଣ ଦିଜ୍ୟଦର ପର ଦିସର 
ବୃଦ୍ ଦି ପାଇବ। ର ଦିକ୍ଷାଥ୍ଥୀ ଚଞ୍ଚଳମନା ଦହଦବ।  ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୧,ଶଭୁ େଙ୍-ପଙି୍କକ୍
ବୃଷ:ଅନ୍ୟର ସହଦଯାଗ ପାଇଁ ଆଦଗଇଦବ। ଚାକ ଦିର ଦିଦର ସହଦଯାଗ 
ପାଇଦବ। ରାଜନୀତ ଦିଦର େୂରଯାତ୍ା କର ଦିପାରନ୍ତଦି। ବାଣ ଦିଜ୍ୟଦର ସ୍ଳ୍ �ାଭ 
ମ ଦିଳ ଦିବ। ର ଦିକ୍ଷାଥ୍ଥୀ ପର ଦିଶ୍ରମୀ ଦହଦବ।  ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୪,ଶଭୁ େଙ୍-ରମଟରାଲକି୍
ମଥିନୁ:ସାମାଜଦିକସ୍ତର, ପ୍ରରାସନ ଦିକ ଓ ରାଜନୀତ ଦିଦର ସନୁାମ ପାଇଦବ। 
ଚାକ ଦିର ଦିଦର ସା୍ଧୀନତା ରହ ଦିବ। ବାଣ ଦିଜ୍ୟଦର ସଞ୍ଚୟ ଦହବ। ର ଦିକ୍ଷାଥ୍ଥୀ 
କୃତକାଯ୍ଥ୍ୟ ଦହଦବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୬,ଶଭୁ େଙ୍-ସଲିେଭ୍

କକ୍କଟ:ବଦିଭ ଦିନ୍ ଦକ୍ଷତ୍ଦର ସଫଳତା ପାଇଦବ। ଚାକ ଦିର ଦିଦର ଧନସମ୍ାନ 
ପାଇଦବ। ମହ ଦିଳାମାଦନ ଆେରଣୀୟା ଦହଦବ। ବାଣ ଦିଜ୍ୟଦର ଉନ୍ତ ଦି 
ଦହବ। ର ଦିକ୍ଷାଥ୍ଥୀ ଉତ୍ାହ ଦିତ ରହ ଦିଦବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୯,ଶଭୁ େଙ୍-ରମେୁନ୍

ସଂିହ:ଦଯାଜନା କର ଦି ଅସଫଳ ଦହଦବ। ସାଂସାର ଦିକ ଧମ୍ଥାେ ଦି କାଯ୍ଥ୍ୟଦର 
ବ୍ୟୟ କର ଦି ଅଭାବଦର ପଡଦିଦବ। ଚାକ ଦିର ଦିଦର ସମସ୍ୟା ରହ ଦିବ। ବାଣ ଦିଜ୍ୟଦର 
ମାନ୍ା ରହ ଦିବ। ର ଦିକ୍ଷାଥ୍ଥୀ ଅସ୍ଦିର ରହ ଦିଦବ।  ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୨,ଶଭୁ େଙ୍-ଧେରା

କନୟୁରା:କମ୍ଥଦକ୍ଷତ୍ଦର ରତରୁବୃଦ୍ ଦି ଦହଦବ। ରାଜନୀତ ଦିଦର ବ ଦିଷମ ପର ଦିସ୍ଦିତ ଦି 
ରହ ଦିବ। ମହ ଦିଳାମାଦନ ଅରାନ୍ତ ଦିଦର ରହ ଦିଦବ। ବାଣ ଦିଜ୍ୟଦର ହାନ ଦି 
ଦହାଇପାଦର। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୩,ଶଭୁ େଙ୍-କ୍ମି୍

ତୁେରା:କମ୍ଥଦକ୍ଷତ୍ ଉତ୍ାହଜନକ ରହ ଦିବ। ଚାକ ଦିର ଦିଦର ସହଦଯାଗ 
ମ ଦିଳ ଦିବ। ବାଣ ଦିଜ୍ୟଦର �ାଭ ମ ଦିଳ ଦିବ। ର ଦିକ୍ଷାଥ୍ଥୀ ସଫଳ ଦହଦବ।   
ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୮,ଶଭୁ େଙ୍-କେରା

ବଛିରା:କମ୍ଥଦକ୍ଷତ୍ଦର ସମ୍ାନ ପାଇଦବ। ଚାକ ଦିର ଦିଦର କତ୍ତ୍ଥବ୍ୟନ ଦିଷ୍ଠ 
ରହ ଦିଦବ। ରାଜନୀତ ଦିଦର ରତରୁମାଦନ ଆୟତ୍ତାଧୀନ ଦହଦବ। ବାଣ ଦିଜ୍ୟଦର 
�ାଭାନ୍ ଦିତ ଦହଦବ।  ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୨,ଶଭୁ େଙ୍-ସଲିଭର୍
ଧନୁ:କମ୍ଥଦକ୍ଷତ୍ଦର ଠକାମ ଦିଦର ପଡ଼ଦିପାରନ୍ତଦି। କାଯ୍ଥ୍ୟ ବ ଦିଳମ୍ ଓ 
ବ ଦିରକ୍ତ ଦିମନା ରହ ଦିଦବ। ପ୍ରରାସନଦିକ ସମସ୍ୟାଦର ରହ ଦିଦବ। ବାଣ ଦିଜ୍ୟଦର 
ଆୟବ୍ୟୟ ସମାନ ରହ ଦିବ।  ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୧,ଶଭୁ େଙ୍-ପଙି୍କକ୍

ମକେ:ବହୁଦଚଷ୍ା କର ଦି ସଫଳ ଦହଦବ। ଅତ ଦିଥିଙ୍କ ଆଗମନ 
ଦହାଇପାଦର। ରାଜନୀତ ଦିଦର ଦ�ାକସମ୍ପକ୍ଥ ବୃଦ୍ ଦି ପାଇବ। ବାଣ ଦିଜ୍ୟଦର 
ପ୍ରସାର ଦହବ। ର ଦିକ୍ଷାଥ୍ଥୀ ସଫଳ ଦହଦବ। ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୮,ଶଭୁ େଙ୍-ନ୍ରୀେ
କୁମ୍ଭ:ଦକୌଣସ ଦି ଗରୁୁତ୍ୱ କାଯ୍ଥ୍ୟଦର ସଫଳ ଦହଦବ। ପ୍ରରାସନଦିକ 
ପ୍ରଭାବରାଳୀ ରହ ଦିଦବ। ର ଦିକ୍ଷାଥ୍ଥୀ ଅଧ୍ୟୟନରତ ରହ ଦିଦବ। 
 ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୬,ଶଭୁ େଙ୍-ସଲିଭର୍
ମ୍ରୀନ:େଦିନଟ ଦି ସମସ୍ୟା ଭ ଦିତଦର ଗତ ଦି କର ଦିଦବ।ଚାକ ଦିର ଦିଦର ଅସହଦଯାଗ 
ଦେଖାଯ ଦିବ। ବାଣ ଦିଜ୍ୟଦର ମନ୍ଥରତା ରହ ଦିବ। ର ଦିକ୍ଷାଥ୍ଥୀ ତରୁଟ ଦି କର ଦିପାରନ୍ତଦି।  
ଶଭୁ ଅଙ୍କ-୩,ଶଭୁ େଙ୍-ହେଦଆି
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ଜଣୋ		ଅଜଣୋ

ଅଜୟ
‘ଦୃଶ୍ୟମ୍	’	ସରିକବେଲରର

ସାଧାରଣତଃ ବ ଦିବାହ ତଥା ଦବୈବାହ ଦିକ ଜୀବନକୁ ସନୁ୍ର କର ଦିବା �ାଗ ଦି 
ଦ�ାକମାଦନ ବହୁତ କ ଦିଛ ଦି କର ଦିଥାନ୍ତ ଦି। ମାତ୍ ଅଦନକଙ୍କ ୋମ୍ପତ୍ୟ 
ସମ୍ପକ୍ଥ ଦବର ଦି େ ଦିନ ପଯ୍ଥ୍ୟନ୍ତ ତ ଦିଷ୍ଠ ଦି ନ ଥାଏ। ଫଳଦର ଦସମାଦନ 

ପରସ୍ପରଠାରୁ ସବୁେଦିନ ପାଇଁ ଅ�ଗା ଦହବାର ନ ଦିଷ୍ପତ୍ତଦି ନ ଦିଅନ୍ତଦି।  ଦତଦବ ଜଦଣ 
ମହ ଦିଳା ସା୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ ପାଇବା ପଦର େୁଃଖୀ ଦହବା ପର ଦିବଦତ୍ତ୍ଥ ଖସୁ ଦି 
ମନାଉଛନ୍ତଦି। ୪୫ ବଷ୍ଥୀୟା ଦସାନ ଦିଆ ଗପୁ୍ା ନାମୀ୍ ଏହ ଦି ମହ ଦିଳା ଜଣକ ୧୭ ବଷ୍ଥର 
ବ ଦିବାହ ବନ୍ଧନରୁ ସବୁେଦିନ �ାଗ ଦି ମକୁ୍ତ ଦହାଇଛନ୍ତଦି। ଆଉ ଛାଡ଼ପତ୍ ପଦର ଦସ  
‘ଡ ଦିଦଭାସ୍ଥ ପାଟମି’ ବା ‘ଛାଡ଼ପତ୍ ପାଟମି’ର ଆଦୟାଜନ କର ଦିଛନ୍ତଦି। ଦକବଳ ଦସତ ଦିକ ଦି 
ନୁଦହଁ, ତାଙ୍କର ଏଭଳଦି ଏକ ଖସୁ ଦିଦର ସାମ ଦି� ଦହବା �ାଗ ଦି ଦସ ତାଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଥୀୟ 
ତଥା ବନୁ୍ଧବାନ୍ଧବଙୁ୍କ ନ ଦିମନ୍ତ୍ରଣ ବ ଦି କର ଦିଛନ୍ତଦି। ଦସାନ ଦିଆଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ ପ୍ରକ୍ର ଦିୟା 

ଦରଷ ଦହବା �ାଗ ଦି ପରୂା ତ ଦିନ ଦି ବଷ୍ଥ �ାଗ ଦି ଥ�ା। ଏହ ଦି ଅବସରଦର ଦସ ରଙ୍ଗଦିନ 
ଦଡ୍ସ୍  ପ ଦିନ୍ଧବା ସହ ଛାଡ଼ପତ୍ ପାଇଥବା ଏକ ସାସ୍  (ଦପାଷାକ ଉପଦର 

ପକାଯାଉଥବା ବ୍ୟାନର୍ ଭଳଦି ଏକ ଜଦିନ ଦିଷ)   ବ ଦି ପର ଦିଧାନ କର ଦିଥଦ� । ଏହା ସହ ଦସ ତାଙ୍କର ଅତ ଦିଥମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗଦିନ 
ତଥା ସନୁ୍ର ଦଡ୍ସ୍ ଦର ସାମ ଦି� ଦହବାକୁ କହ ଦିଥଦ�। ୨୦୧୩ଦର ଦସ ବ ଦିବାହ କର ଦିଥଦ� ଓ ସା୍ମୀଙ୍କ ସହ ବ୍ର ଦିଦଟନ୍ ଦର 

ରହୁଥଦ�। ଦବୈବାହ ଦିକ ଜୀବନକୁ ଦନଇ ଖସୁ ଦି ନ ଥଦ� ଦସାନ ଦିଆ। ତାଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ସା୍ମୀଙ୍କ ସ୍ଭାବ ଖାପ ଖାଉ ନ 
ଥବାରୁ ଉଭୟ ଅ�ଗା ଦହାଇଯ ଦିବା ପାଇଁ ନ ଦିଷ୍ପତ୍ତଦି ଦନଦ�।  ଦସାନ ଦିଆ କହନ୍ତଦି ବାହାରର ପବୂ୍ଥରୁ ଦସ ଦବଶ୍  ଖସୁ ଦିଦର 

ଥଦ�। ମାତ୍ ବାହାରର ପଦର ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଖସୁ ଦି ଚା�ଦିଗ�ା। ଅବର୍ୟ ଡ ଦିଦଭାସ୍ଥ ପାଟମି ମାଧ୍ୟମଦର ତାଙ୍କ 
ବ ଦିଚାରକୁ ସମଥ୍ଥନ କର ଦିଥବା ପର ଦିବାର ତଥା ବନୁ୍ଧବାନ୍ଧବଙୁ୍କ ଏଥପାଇଁ ଧନ୍ୟବାେ ଜଣାଇଛନ୍ତଦି। 

ଛାଡ଼ପତ୍ ପଦର ଜୀବନ ଦରଷ ଦହାଇଯାଏ ଦବା�ଦି ଅଧକାଂର ଭାବନ୍ତଦି, ମାତ୍ ଏଇଠୁ 
ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦବା�ଦି କହ ଦିଛନ୍ତଦି ଦସାନ ଦିଆ। 

ଛୋଡ଼ପତ୍ର	ପୋଟମି

ସାମାନ୍ୟ ଟ ଦିଦକ ପାଣ ଦି କ ଦିମ୍ା ଆଦ୍ର୍ଥ ଜଳବାୟରୁ ସଂସ୍ପଷ୍ଥଦର ଆସ ଦିଦ� �ୁହାଦର 
କଳଙ୍କଦି �ାଗ ଦିଯାଏ। କ ଦିନୁ୍ତ ବଷ୍ଥ ବଷ୍ଥ ଧର ଦି ବଷ୍ଥା ପାଣ ଦି, ଅସହ୍ୟ ଗରମ 
ଓ ଆଦ୍ର୍ଥ ଜଳବାୟଦୁର ରହୁଥÒଦ� ମଧ୍ୟ ଦରଳଧାରଣାଗଡ଼ୁ ଦିକ କଳଙ୍କଦି 

�ାଗ ଦିନଥାଏ। ଏହାପଛଦର କ’ଣ କାରଣ ରହ ଦିଛ ଦି? ଦବୈଜ୍ାନ ଦିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 
�ୁହା ଦଯଦତଦବଦଳ ଆଦ୍ରତା ସଂସ୍ପଷ୍ଥଦର ଆଦସ, ଦତଦବ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ଦିତ 
ରାସାୟନ ଦିକ ପ୍ରତ ଦିକ୍ର ଦିୟା ସଷୃ୍ ଦି ଦହାଇ �ୁହା ଉପଦର ଆଇରନ୍ ଅକ୍ାଇଡର ପରସ୍ତ 
ଜମା ଦହାଇଯାଏ। ଯାହା ଫଳଦର �ୁହାର ରଙ୍ଗଦର ପର ଦିବତ୍ତ୍ଥନ ଦେଖାଯାଏ। 
ଏହାକୁ ହ ିଁ �ୁହାଦର କଳଙ୍କଦି �ାଗ ଦିବା କୁହାଯାଏ, ଯାହାକ ଦି �ୁହାକୁ େୁବ୍ଥଳ କର ଦିେ ଦିଏ ା 
ଦ�ାକମାଦନ ଭାବନ୍ତଦି ଦଯ, ଦରଳ ଧାରଣାଗଡ଼ୁ ଦିକ ଉପଦର �ଗାତାର ବଷ୍ଥା ଦହବା 
ସଦତ୍ତ୍ ଏଥଦର କଳଙ୍କଦି କହ ିଁକ ଦି �ାଗ ଦିନଥାଏ। ପ୍ରକୃତ କଥା ଦହ�ା ଦରଳ ଧାରଣାଦର 
ମାଙ୍ଗାନ ଦିଜ ଷ୍ ଦି� ବ୍ୟବହାର ଦହାଇଥାଏ।  ଏହ ଦି ମାଙ୍ଗାନ ଦିଜ ଷ୍ ଦି�ଦର ୧୨ ପ୍ରତ ଦିରତ 
ମାଙ୍ଗାନ ଦିଜ୍  ଓ ମାତ୍ ୧ ପ୍ରତ ଦିରତ କାବ୍ଥନ ରହ ଦିଥାଏ। ଦତଣ ୁଦରଳଧାରଣାଗଡ଼ୁ ଦିକଦର 
ସହଜଦର ଅକ୍ ଦିକରଣ ଦହାଇପାଦର ନାହ ିଁ ଏବଂ ଦକୌଣସ ଦି କ୍ଷତ ଦି ରଟ ଦିନଥାଏ। ଯେଦି 
ଦକଦବ କଳଙ୍କଦି �ାଦଗ, ତାଦହଦ� ତା’ ପାଇଁ  ବଷ୍ଥ ବଷ୍ଥ ସମୟ �ାଗ ଦିଯାଏ। 

କଳଙି୍କକଳଙି୍କ

ରରଳ	ଧୋରଣୋରର	
କୋହ ିଁକ	ିଲୋରଗନି

�ନିୋ	
ଡ୍ୋଇଭରରର	
ଚୋଲ�ି	ଗୋଡ଼	ି

ଏରରୋରପଲେନ୍		
ଟରିକଟ୍		ଦୋମ୍	ରର	
ଶଗଡ଼	ରୋତ୍ରୋ
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କଟକ,୨୪।୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ମାଧ୍ୟମକି 
ଶକି୍ା ପରଷିଦ(ବ�ାର୍ଡ) ଦ୍ାରା ପରଚିାଳତି 
୨୦୨୩ ମସହିା ମାଟ୍କି ପରୀକ୍ା ବଦ�ାକୁ 
ଆରମ୍ଭ ବହାଇଛ ି ପଞ୍ୀକରଣ ପ୍ରକ୍ୟିା। 
ଆଜଠିାରୁ ନ�ମ ବରେୀଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାବନ 
ଆସନ୍ା ଅବକଟା�ର ୮ ତାରଖି ସଦୁ୍ା ପରୀକ୍ା 
ବଦ�ାକୁ ନଜିର ନାମ ପଞ୍କୃିତ କରପିାରବି�। 
ଏଥିପାଇଁ ବ�ାର୍ଡ ପକ୍ରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 
ହାଇସ୍ଲୁର ପ୍ରଧାନଶକି୍କ, ପ୍ରାଧାନଶକି୍ୟତି୍ରୀଙୁ୍ 
ନବିଦ୍୍ଡଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି ବସମାବନ ଅନଲାଇନ 
ମାଧ୍ୟମବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ର ପଞ୍ୀକରଣ ଜଲି୍ା 
ଶକି୍ାଧିକାରୀଙ୍ ସହାୟତାବର କର�ିାକୁ 
କୁହାଯାଇଛ।ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ର ନାମ ପଞ୍ୀକରଣ 
ଅବକଟା�ର ୮ ତାରଖି ରାତ ି୧୧ଟା ୪୫ ମନିଟି 
ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ ବହାଇପାର�ି। ଏହାପବର ୯ ତାରଖି 
ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସଦୁ୍ା ଫମ୍ଡ ଦାଖଲର ବଶଷ ସମୟ 
ରଖାଯାଇଛ।ି ପଞ୍ୀକରଣ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ 
୬୦ଟଙ୍ା ଫି’ ବଦ�ାକୁ ପଡ଼�ି। 

ବସମାବନ ଅନଲାଇନ ଏ�ଂ ଅଫଲାଇନ 

ମାଧ୍ୟମବର ଫି ବଦଇପାରବି� ବ�ାଲ ି
ସମ୍ାଦକ ରେୀକାନ୍ ତରାଇ ସଚୂନା ବଦଇଛନ୍।ି 
ବଯଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାବନ ଏହ ି ନଦି୍୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ 
ମଧ୍ୟବର ନାମ ପଞ୍କୃିତ କରପିାର ି ନଥିବ� 
ବସମାବନ ୨୦୨୩ ମାଟ୍କି ପରୀକ୍ା ବଦ�ାରୁୁ 
�ଞ୍ତି ବହବ�। ସ୍ଲୁ ବରଗଲୁାର ଭାବ� 
ସମ୍ୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବ�ାର୍ଡ ଦ୍ାରା ପରଚିାଳତି 
ପତ୍ର�ନିମିୟ ପାଠ୍ୟକ୍ମବର ନାମ ପଞ୍ୀକରଣ 
କର ି ପରୀକ୍ା ବଦଇପାରବି�। ଅନ୍ୟପକ୍ବର 
ହାଇସ୍ଲୁଗଡ଼ୁକିର ପଞ୍କୃିତ ଶକି୍କମାବନ 
ବସମାନଙ୍ ତଥ୍ୟ ସଂବଶାଧନ କରପିାରବି�। 
ସମ୍ୃକ୍ତ ଜଲି୍ାଶକି୍ା ଅଧିକାରୀଙ୍ ସ୍ାକ୍ରକ୍ବମ 
ବ�ାର୍ଡର ଶାଖା କାଯ୍ଡ୍ୟାଳୟବର ଆସନ୍ା 
ଅବକଟା�ର ୨୨ ସଦୁ୍ା ଫମ୍ଡ ଦାଖଲ କରପିାରବି�। 
ଏହ ିପ୍ରକ୍ୟିା ପାଇଁ ବକୌଣସ ିଫି’ ବଦ�ାକୁ ପଡ଼�ି 
ନାହ ିଁ ବ�ାଲ ିବ�ାର୍ଡ ପକ୍ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛ।ି

କଟକ,୨୪ା୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ପଲୁସି 
ଏଷ୍ଟା�୍ସିବମଣ୍ଟ ବ�ାର୍ଡର ନଷି୍ପତ୍ ିଅନୁସାବର ୪ ଜଣ 
ଅଧିକାରୀଙୁ୍ ଅତରିକି୍ତ ଏସପ ି(ଏଏସ୍ ପ)ି ପାହ୍ୟାକୁ 
ପବଦାନ୍ନତ ିସହ ପ�ୂ୍ଡ ସ୍ାନରୁ �ଦଳ ିକରାଯାଇଛ।ି 
ଏ ସଂକ୍ାନ୍ବର ପଲୁସି ମଖୁ୍ୟାଳୟ ପକ୍ରୁ ଏକ 
�ଜି୍ଞପ୍ ି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ରଏିସ୍ ପ ି ପାହ୍ୟାର ଏହ ି
ଅଫିସରଙୁ୍ ଗହୃ �ଭିାଗର �ଜି୍ଞପ୍ ି ଅନୁସାବର 
ପବଦାନ୍ନତ ି ମଳିଥିିଲା। ଏହକି୍ମବର କଳାହାଣ୍ ି
ଜଲି୍ା ପଲୁସି କାଯ୍ଡ୍ୟାଳୟବର ରଏିସପ ିଥି�ା ଭ.ିଏସ 
ଚନ୍ଦ୍ରବଶଖର ରାଓଙୁ୍ ବସ୍ପସାଲ ବ୍ାଞ୍ ଅତରକି୍ତ 
ଏସପ ି ଭାବ� �ଦଳ ି କରାଯାଇଛ।ି ବସହପିର ି
ବେଙ୍ାନାଳବର ଅତରିକି୍ତ ଏସପ ିଥି�ା ଗବଣଶଚନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରଧାନଙୁ୍ ଭଜିଲିାନ୍ସ ଅତରିକି୍ତ ଏସପ,ି କଟକ-
ଭୁ�ବନଶ୍ୱର କମଶିନବରଟ ପଲୁସିବର ଅତରିକି୍ତ 
ରସିପି ି ଥି�ା ବକଦାରନାଥ ସାହୁଙୁ୍ ଭଜିଲିାନ୍ସର 
ଅତରିକି୍ତ ଏସପ ି ଓ ବସ୍ପସାଲ ବ୍ାଞ୍ ଅତରିକି୍ତ ଏସପ ି
ଥି�ା ନରହର ିନାୟକଙୁ୍ ଅତରିକି୍ତ ଏସପ ିଭଜିଲିାନ୍ସ 
ଭାବ� ପବଦାନ୍ନତ ିପ�ୂ୍ଡକ �ଦଳ ିକରାଯାଇଛ।ି

କଟକ,୨୪ା୯(ସମସି): �ଭିନି୍ନ ଅପରାଧିକ 
ମାମଲା, �ବିଶଷକର ି ଦୁଷ୍କମ୍ଡ ମାମଲାବର 
ପୀଡ଼ତିାଙୁ୍ ଜଲି୍ା ଆଇନବସ�ା ପ୍ରାଧିକରଣ 
ମାଧ୍ୟମବର କ୍ତପିରୂଣ ରାଶ ି ପ୍ରଦାନର 
�୍ୟ�ସ୍ା ରହଛି।ି ଏବନଇ �ଳିମ୍ବ 
ବହଉଥି�ାରୁ ହାଇବକାଟ୍ଡ ଉଦବ�ଗ 
ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ଓଡ଼ଶିା ହାଇବକାଟ୍ଡ ଏ 
ସଂକ୍ାନ୍ ଏକ ଆବ�ଦନର ଶଣୁାଣ ି କର ି
ଆଇନବସ�ା ପ୍ରାଧିକରଣ ଗରୁକୁି ଆ�ଶ୍ୟକ 
ଅଥ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କର�ିାବର �ଳିମ୍ବ ଘଟୁଥି�ାରୁ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙୁ୍ ଏସମ୍କ୍ଡବର ଅ�ଗତ 
କରାଇ�ା ଉପବର ଗରୁୁତ୍ାବରାପ କରଛିନ୍।ି 
ଏପରକି ି ଆରବଭାବକଟ ବଜବନରାଲ 
ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗବର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବ�ୈଠକ 

କର�ିାକୁ ହାଇବକାଟ୍ଡ �ଚିାରପତ ି ଜଷ୍ଟସି 
ଚତି୍ରଞ୍ନ ଦାଶ କହଛିନ୍।ି ସରକାରୀ 
ଅଧିକାରୀଙ୍ ସହ ଏହ ି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବ�ୈଠକ 
କର�ିାର ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟବର �ଭିନି୍ନ 
ଆଇନବସ�ା ପ୍ରାଧିକରଣର ପୀଡ଼ତିାଙୁ୍ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯ�ିାକୁ ଥି�ା କ୍ତପିରୂଣ ରାଶ ି
ପ୍ରଦାନ କରାଇ�ାର �ବ୍ା�ସ୍ତ କର�ିା 
ପାଇଁ ହାଇବକାଟ୍ଡ କହଛିନ୍।ି ମାମଲାରୁ 
ପ୍ରକାଶ ବଯ କଟକ ଜଲି୍ା ଆଇନବସ�ା 
ପ୍ରାଧିକରଣବର ଜବନୈକା ଆବ�ଦନକାରୀ 
ପୀଡ଼ତିା କ୍ତପିରୂଣ ପାଇଁ ଆବ�ଦନ 
କର�ିା ସବତ୍ବେ ତାଙୁ୍ ଏହା ପ୍ରଦାନବର 
�ଳିମ୍ବ ଘଟ�ିାରୁ ବସ ହାଇବକାଟ୍ଡଙ୍ ଦ୍ାରସ୍ 
ବହାଇଥିବଲ।

କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ୨୪ା୯(ସମସି): �ାବଲଶ୍ୱର 
ଚା୍ପିରୁ ବକ୍ପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟବିର ଗପୁ୍ଚରୀ ଘଟଣାବର 
ଗରିଫ ୫ ଜଣ ଅଭଯିକୁ୍ତଙ୍ ୭ ଦନିଆି ରମିାଣ୍ ଅ�ଧି 
ଶକୁ୍�ାର ସରଛି।ି କ୍ାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ ଟମି୍  ସମସ୍ତ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ 
ଆଜ ି �ାବଲଶ୍ୱର ଏସରବିଜଏମ୍ ଙ୍ ବକାଟ୍ଡବର ହାଜର 
କରଥିିଲା। ବକାଟ୍ଡରୁ ଅଭଯିକୁ୍ତମାନଙୁୁ୍ ବଜଲ୍ କୁ ପଠାଇ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ବତବ� ୭ ଦନିଆି ରମିାଣ୍ର ବଜରା 
ସମୟବର କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ ଅଭଯିକୁ୍ତମାନଙ୍ ବମା�ାଇଲ ଓ 
ଲାପଟପ୍  ଜ�ତ କର ି ବଫାବରନସକି୍  ଆନାଲସିସି୍  ପାଇଁ 
ପଠାଇଛ।ି ବସଥିରୁ ତଥ୍ୟ ମଳିବିଲ ଅଧିକ ତଦନ୍ କରାଯ�ି 
ବ�ାଲ ି କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ର ଅତରିକି୍ତ ଏସପ ି ପ୍ରଶାନ୍ �ବିଶାଇ 
ସଚୂନା ବଦଇଛନ୍।ି 

ସଚୂନାବଯାଗ୍ୟ, ଚା୍ପିରୁ ପ୍ରତରିକ୍ା �ଭିାଗରୁ ତଥ୍ୟ 
ଲକି୍  ଅଭବିଯାଗବର ୫ ଜଣ ଅଭଯିକୁ୍ତ �ସନ୍ ବ�ବହରା, 
ବହମନ୍ ବ�ବହରା, ତାପସ ରଞ୍ନ ନାୟକ, ବସକ୍  
ମସୁାଫିର୍  ଓ ଆଇଟଆିର ନବିଦ୍୍ଡଶକଙ୍ ଗାର ି ଚାଳକ 
ସଚନି କୁମାର ଛତାଙୁ୍ ଗତ ୧୮ ତାରଖି ଦନି କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ 
୭ ଦନିଆି ରମିାଣ୍ବର ବନଇ ଅଧିକ ବଜରା କରୁଥିବଲ। 

ସପ୍ାବହ ଧର ିବଜରା କର�ିା ପବର କ୍ାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ �ହୁ 
ଚାଞ୍ଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଜାଣ�ିାକୁ ପାଇଛ।ି ଅଭଯିକୁ୍ତମାନଙ୍ 
ନକିଟକୁ ଦୁ�ାଇରୁ ଟଙ୍ା ଆସଥିି�ା କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ 

କରସିାରଥିି�ା ବ�ବଳ ଟଙ୍ା ପଠାଇଥି�ା ବଲାକର 
ପରଚିୟ ଜାଣ�ିାକୁ ପ୍ରବଚଷ୍ା ଜାର ି ରହଛି।ି ଏପରକି ି
ଅନ୍ୟ ଅଭଯିକୁ୍ତଙ୍ �୍ୟାଙ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ବସଥିବର 

ବହାଇଥି�ା ଅଥ୍ଡକାର�ାର ସଂକ୍ାନ୍ୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ 
ପ୍ରଦାନ କର�ିା ଲାଗ ି ସମ୍କୃ୍ତ �୍ୟାଙ୍ ଗରୁକୁି କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ 
ପକ୍ରୁ କୁହାଯାଇଛ।ି ପ୍ରତୀରକ୍ା ସଂକ୍ାନ୍ୀୟ ବକଉଁ ବକଉଁ 

ତଥ୍ୟ ଲକି୍  ବହାଇଥିଲା, ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ସୁ୍ ରୀ ଯ�ୁତୀମାବନ 
କପିର ି ଟ୍ାପ୍  କରଥିିବଲ ଓ ଗପ୍ଚରୀ କର�ିା ଲାଗ ି
ଉତ୍ରପ୍ରବଦଶ ମରିଟ୍ ର ବକବତକ �୍ୟକ୍ତଙି୍ ସମ୍କୃ୍ତକୁି 
ବନଇ ଏବ� ମାନସମନ୍ଥନ କରୁଛ ିକ୍ାଇମବ୍ାଞ୍। �୍ୟାଙ୍କ୍  ରୁ 
ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମଳି�ିାପବର ଅଭଯିକୁ୍ତମାନଙୁ୍ ପଣୁ ି ଥବର 
ରମିାଣ୍ ପାଇଁ ଅବ�ଦନ କରାଯ�ି ବ�ାଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ବତବ� ଅଭଯିକୁ୍ତ �ସନ୍ ବ�ବହରାଙୁ୍ ଜବଣ ସୁ୍ ର 
ଯ�ୁତୀ ନଜି ମାୟାଜାଲବର ଫସାଇଥିଲା। ବସ �ସନ୍କୁ 
��ିାହ କରବି� ବ�ାଲ ି କହଥିିଲା। ଏପରକି ି ��ିାହ 
ପବର ଚା୍ପିରୁବର ତାଙ୍ ଲାଗ ିଏକ ଚାକର ି�ୁଝବିଦ�ାକୁ 
ଯ�ୁତୀ ଜଣକ �ସନ୍କୁ କହଥିି�ା କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ ଜାଣ�ିାକୁ 
ପାଇଛ।ି ସମ୍କୃ୍ତ ସୁ୍ ରୀ ଯ�ୁତୀକୁ ଧର�ିା ଲାଗ ି ଉଦ୍ୟମ 
ଜାର ି ରହଛି।ି କ୍ାଇମ୍ ବ୍ର୍ ାଞ୍ ସ୍ାନରବର ଏବ� ଏକାଧିକ 
କମ୍ଡଚାରୀ ଓ ଅଭଯିକୁ୍ତଙ୍ ସମ୍କ୍ଡୀୟ ରହ ିଛିନ୍।ି ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର 
ବସମାନଙୁ୍ ବଜରା କର�ିା ଲାଗ ି ବନାଟସି ବଦଇପାବର 
କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍। ଏ ସଂକ୍ାନ୍ବର କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ ଏରଜି ିସଞ୍ୀ� 
ପଣ୍ା କୁହନ୍,ି ଆଜ ି ସମସ୍ତ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ବକାଟ୍ଡବର ହଜର 
କରାଯାଇଛ।ି କଛି ି ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍୍ଡ ତଥ୍ୟ ଉପବର ତଜ୍ଡମା 
ବହଉଛ।ି ଆ�ଶ୍ୟକ ପଡ଼ବିଲ ପଣୁ ିଥବର ଅଭଯିକୁ୍ତମାନଙୁ୍ 
ରମିାଣ୍ବର ଆଣ ି ଅଧିକ ବଜରା କର�ୁି ବ�ାଲ ି ବସ 
କହଛିନ୍।ି

ଚାନ୍ ଦିପରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟ ଦିକ୍ର ଗପୁ୍ତଚରୀ ସର ଦିଲା ର ଦିମାଣ୍ଡ, କ୍େଲ୍  ଗକ୍ଲ ୫ ଅଭଦିଯକୁ୍ତ

ଲାପ୍ ଟପ୍  ଓ କ୍ମାବାଇଲ୍  ର କ୍�ାକ୍ରନ୍ ସ ଦିକ୍  ର ଦିକ୍ପାଟ୍ଟକୁ ଅକ୍ପଷୋ

ଭୁବଲେଶ୍ୱର,୨୪ା୯(ସମସି): ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ଓ 
ପଛୁଆ ଜଲି୍ା ଭାବ� ନ�ରଙ୍ଗପରୁ ଜଲି୍ା ବ�ଶ୍  
ଜଣାଶଣୁା ଥିଲା। ସମସ୍ତ ସାମାଜକି ମାନକବର ତବଳ 
ରହଥିି�ା ଏହ ି ଜଲି୍ାବର ମଣୁ୍ପଛିା ଆୟ ସ�ୁଠାରୁ 
କମ୍  ରହଥିିଲା। କନୁି୍ ଆଜ ି ସମୟ �ଦଳଛି।ି 
ବଲାକଙୁ୍ କାମ ମଳିଛି,ି ବରାଜଗାର �ଢ଼଼ଛି।ି �ଭିନି୍ନ 
ସାମଗ୍ୀ ପାଇଁ ନ�ରଙ୍ଗପରୁ ଜଲି୍ାକୁ ଆଉ ପବଡ଼ାଶୀ 
ରାଜ୍ୟ ଉପବର ନଭି୍ଡର କର�ିାକୁ ପଡ଼ୁନାହ ିଁ। ମାଛ, 
ବଲମନ୍  ଗ୍ାସ୍ , ଉନ୍ନତ ମାନର ହଳଦ,ି ବଜୈ�କି 
ସାର, ଫଳ, ପନପିର�ିା ଉତ୍ାଦନବର ନ�ରଙ୍ଗପରୁ 
ଜଲି୍ା ଆଖି ଦୃଶଆି �କିାଶ କରପିାରଛି।ି ଏହା ସମ୍ଭ� 
ବହାଇ ପାରଛି ି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ର ୧୫ଟ ି �ଭିାଗ 
ଏ�ଂ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ର ୧୨ଟ ିପ୍ରତଷି୍ାନର ମଳିତି 
ଉଦ୍ୟମ ବହତୁ। ୨୦୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ମାସବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ନ�ୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୃଷରି �କିାଶ ତଥା କୃଷକଙ୍ 
ଆୟ �ୃଦ୍ ି ପାଇଁ ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଥିି�ା �ହୁମଖୂୀ 

ପାଇଲଟ୍  ପ୍ରକଳ୍ପ ନ�ରଙ୍ଗପରୁ ଜଲି୍ାର ପ୍ରଗତରି 
ଆୟଧୁ ସାଜଛି।ି ଗବ�ଷଣା, ପ୍ରଶକି୍ଣ, ଆଥ ୍ଦିକ 
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି�ଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର 
ବପ୍ରାତ୍ାହନ ଆଜ ି ନ�ରଙ୍ଗପରୁ ଜଲି୍ାକୁ �କିାଶ 
ଟ୍ାକ୍ ବର ଆଣ ିପାରଛି।ି

ଦନି ଥିଲା ବଯବତବ�ବଳ ମାଛ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ି�ଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷ ିଉତ୍ାଦ ପାଇଁ ନ�ରଙ୍ଗପରୁ 
ଜଲି୍ା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରବଦଶ, ଛତଶିଗଡ଼଼, କଲକାତା ଉପବର 
ନଭି୍ଡରଶୀଳ ଥିଲା। କୃଷ ି କାଯ୍ଡ୍ୟ � ି ବନୈରାଶ୍ୟଜନକ 

ଥିଲା। କନୁି୍ ଏବ� ପରସି୍ତି ି �ଦଳଛି।ି କାମ ଧ୍ା 
ଆଶାବର ଯ�ୁ ପଢ଼ିୀ ଆଉ �ାହାରକୁ ଯାଉ ନାହାନ୍।ି 
�ରଂ ପ୍ରଶକି୍ଣ ଓ ବପ୍ରାତ୍ାହନ ପାଇ ଜବଣ ଜବଣ 
ଉବଦ୍ୟାଗୀ ଭାବ� ନଜିର ପରଚିୟ ସଷୃ୍ଟ ି କରଛିନ୍।ି 
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ କୃଷ ିଓ ମତ୍୍ୟ ପଶ ୁସମ୍ଦ �ଭିାଗ, 
ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ଓ ଜନଜାତ,ି ଗ୍ାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, 
ହସ୍ତତନ୍ ଓ ହସ୍ତକଳା, ମହଳିା ଓ ଶଶି ୁ�କିାଶ, ଦକ୍ତା 
�କିାଶ, ସରକାରୀ ଉବଦ୍ୟାଗ, ଏମ୍ ଏସ୍ ଏମ୍ ଇ 
ଭଳ ି ୧୫ �ଭିାଗ ମଳିତି ଭାବ� ନ�ରଙ୍ଗପରୁ ଜଲି୍ା 
ପାଇଁ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ ପରଚିାଳନା କରୁଛନ୍।ି ବସହପିର ି

ଆଇଏମ୍ ଏମ୍ ଟ,ି ଏନ�ଆିରଆଇ, ସମି୍ୟାପ୍ , 
ସଏିଫ୍ ଟଆିରଆଇ, ସଫିା, ଆଇଆଇଏଚ୍ ଆର, 
ସଟିସିଆିରଆଇ, ସଏିଆଇଆଇ, ଆଇଆଇଟଏିମ୍  
ଭଳ ିଜାତୀୟ ପ୍ରତଷି୍ାନ �ଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟ ସଷୃ୍ଟକିାରୀ 
ପ୍ରଶକି୍ଣ ଓ �ୃତ୍ଗିତ ସହାୟତା ବଦଉଛନ୍।ି ଜଲି୍ାର 
୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କୃଷକ, ମହଳିା ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ,ି 
କଳାକାର ଜୀ�ନ ଜୀ�କିା କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମବର ସାମଲି 
ବହାଇଛନ୍ ି ଆଉ ଏହ ି ସଂଖ୍ୟା �ଢ଼଼�ିାବର ଲାଗଛି।ି 
ମାଛ ଚାଷ, କୃଷ ି ସହତି ଧପୂକାଠ,ି ଚବକାବଲଟ୍ , 
ସଗୁନ୍ତି ବତୈଳ, ବଜୈ�କି ସାର, ବଜୈ�କି ବତୈଳ, 

‘ବକଶରୀ’ ହଳଦୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଓ ଉତ୍ାଦନବର ନବିୟାଜତି 
ବହାଇଛନ୍।ି ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଉତ୍ାଦ ବଦଶର 
�ଭିନି୍ନ ରାଜ୍ୟ ତଥା �ବିଦଶକୁ ରପ୍ାନୀ କରାଯାଉଛ।ି 
ମହଳିା ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ ି ସଦସ୍ୟମାବନ ମାଛ ଯାଁଳ, 
�ହିନ ଉତ୍ାଦନ କର ି ଚାଷୀଙୁ୍ ବଯାଗାଉଛନ୍।ି 
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନାମକ ଜବଣ �୍ୟକ୍ତ ି କହନ୍,ି ସ�ୁ 
ବକ୍ତ୍ରବର ନ�ରଙ୍ଗପରୁ ଜଲି୍ା ପଛବର ରହଥିିଲା। 
�ଭିନି୍ନ ସାମଗ୍ୀ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପବର 
ନଭି୍ଡର କର�ିାକୁ ବହଉଥିଲା। କନୁି୍ �ଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର 
ଆୟ ସଷୃ୍ଟକିାରୀ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ ବହତୁ ଜୀ�ନ ଧାରଣ 
ମାନବର ପର�ିତ୍୍ଡନ ଆସଛି।ି ଉପଯକୁ୍ତ ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ଏ�ଂ ବପ୍ରାତ୍ାହନ ବଯାଗୁଁ ଆଜ ି ମୁଁ ବଜୈ�କି ସାର 
ଉତ୍ାଦନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପଞୁ୍�ିନିବିଯାଗ କର�ିାବର 
ସଫଳ ବହାଇଛ ି ବ�ାଲ ି ବସ କହଛିନ୍।ି ସରକାରଙ୍ 
ଆଥ ୍ଦିକ ବପ୍ରାତ୍ାହନ ଅବନକ ଯ�ୁକ ଯ�ୁତୀଙୁ୍ ଆତ୍ମ 
ନଭି୍ଡରଶୀଳ ବହ�ାର ସବୁଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରଛି।ି

ଭୁ ବ ଲ େ ଶ୍ୱ ର , ୨ ୪ । ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ସପୁ୍ରମି୍ ବକାଟ୍ଡ ମଖୁ୍ୟ �ଚିାରପତ ି ଜଷ୍ଟସି୍  
ଏନ୍ .ଭ ି ରମ୍ମନା ଦୁଇଦନିଆି ଓଡ଼ଶିା 
ଗସ୍ତବର ଶକୁ୍�ାର ଓଡ଼ଶିା ଆସଛିନ୍।ି 
ଜଷ୍ଟସି୍  ରମ୍ମନା ପ୍ରାୟ ସନ୍୍ୟା ୮ ଘଟକିା 
ସମୟବର ଭୁ�ବନଶ୍ୱର ସ୍ତି �ଜୁି 
ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍୍ଡଜାତକି �ମିାନ �୍ରବର 
ପହଞ୍ଥିିବଲ। ଓଡ଼ଶିା ହାଇବକାଟ୍ଡର ମଖୁ୍ୟ 
�ଚିାରପତ ିଜଷ୍ଟସି୍  ଏସ୍ . ମରୁଲୀଧର, ପଲୁସି୍  
ମହାନବିଦ୍୍ଡଶକ ଅଭୟ, ବଦ୍ୈତ ନଗରୀ ପଲୁସି୍  
କମସିନର ବସୌବମନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୟିଦଶ୍ଡୀ ପ୍ରମଖୁ 
�ମିାନ �୍ରବର ତାଙୁ୍ ସ୍ାଗତ କରଥିÒବଲ। 
�ମିାନ �୍ରବର ପହଞ୍�ିା ପବର ଜଷ୍ଟସି୍  
ରମ୍ମନା ପରୁୀ ଗସ୍ତବର ଯାଇଥÒବଲ।  

ପରୁୀବର ପହଞ୍Ò�ା ପବର ଜଷ୍ଟସି୍  

ରମ୍ମନାଙୁ୍ ସ୍ାନୀୟ ଏମ୍ ପ ି ତଥା 
ଆଇନଜୀ�ୀ ପନିାକୀ ମରିେ, ୫-ଟ ି ସଚ�ି 
ଭ.ିବକ ପାଣ୍ଆିନ, ରେୀମ୍ରି ମଖୁ୍ୟ  
ପ୍ରଶାସକ କ୍ଷି୍ଣନ କୁମାର, ଜଲି୍ାପାଳ ସମଥ୍ଡ 
�ମ୍ଡା ଏ�ଂ ଏସ୍ ପ ିକନୱର �ଶିାଲ ସଂି ପ୍ରମଖୁ 
ସ୍ାଗତ କରଥିିବଲ। ବସଠାବର ବମବଫୟାର 
ବହାବଟଲବର ରାତ୍ର ିଯାପନ କରଛିନ୍।ି

ଶନ�ିାର ରମ୍ମନା ରେୀଜଗନ୍ନାଥ ମ୍ରି 
ପରଦିଶ୍ଡନ କର�ିା ସହ ରେୀଜୀଉମାନଙ୍ 
ଦଶ୍ଡନ କରବି� ବ�ାଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଏହା ପବର ରମ୍ମନା କଟକ ଗସ୍ତ କର ି 
ଏକ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମବର ବଯାଗ ବଦବ� ବ�ାଲ ି
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ଓଡ଼ଦିଶାକ୍ର ସପୁ୍ ଦିମକ୍କାଟ୍ଟ ମଖୁ୍ୟ ବ ଦିଚାରପତ ଦି

ଏକ୍ବ ବ ଦିକାଶର ନୂଆ ରାସ୍ାକ୍ର ନବରଙ୍ଗପରୁ
ଆତ୍ମନରି୍ଭରଶୀଳ ସ�ାଇଛ ି୍ଛୁଆ ଜଲି୍ା
ରାଜ୍ୟ େରକାରଙ୍କ ୧୫ ବରିାଗ ସେଉଛନ୍ ିସ୍ାତ୍ା�ନ
େ�ସ�ାଗ କରୁଛନ୍ ି୧୨ ସକନ୍ଦୀୟ ଗସବଷଣା େଂସ୍ା 

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲେ 
ବହୁମଖୁ୍ରୀ ପାଇେଟ ପ୍ରକଳ୍ପ

ଲେରାରୁ ମଳିଥିିବା ତଥ୍ୟର ଚାେଛି ିମାେସମନ୍ଥେ
ପଣୁ ିରମିାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଲହବ ଆଲବଦେ !

ବସନ୍ତକୁ ବବିାହ ପ୍ରସ୍ାବ ଲଦଇଥିୋ ସନୁ୍ଦର୍ରୀ ଯବୁତ୍ରୀ

ଆେ ିକରଲିବ େଗନ୍ାଥ ଦର୍ଶେ

୪ ଅଧିକାର୍ରୀଙୁ୍ ଏଏସ୍ ପ ି
ପଲଦାନ୍ତ ିଓ ବଦଳି

୨୦୨୩ ମାଟ୍ ଦିକ ପରୀଷୋ ପାଇଁ ପଞ୍ୀକରଣ ଆରମ୍ଭ
ଅଲକଟାବର ୮ ସଦୁ୍ା ପଞ୍କୃିତ 

ଲହଲବ େବମ ଲରେଣ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ

ଲଚୌଦ୍ାର,୨୪ା୯(ସମସି): ବଚୌଦ୍ାରବର ଆଜ ି
ଶଭୁାରମ୍ଭ ବହାଇଛ ିଓଡ଼ଶିାର ପ୍ରଥମ ଅତ୍ୟାଧନୁକି 
ଟସର ସତୂା ଉତ୍ାଦନ ବକନ୍ଦ୍ର। କଜଳକଣା 
ବଗାପାଳପରୁ ଇଡ୍ ବକା ଶଳି୍ପାଞ୍ଳବର ନମି୍ଦିତ 
ଏହ ି ଶଳି୍ପ ବକନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଛିନ୍ ି
ଖଦୀ ଓ ଗ୍ାବମାବଦ୍ୟାଗ ରାଷ୍ଟୀୟ ଆବୟାଗ 
ଅଧ୍ୟକ୍ �ନିୟ କୁମାର ସକ୍ ବସନା। ଆଜ ି
ପ�ୂ୍ଡାହ୍ନବର କାରଖାନା ପରସିରବର ଆବୟାଜତି 
ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍�ବର ରେୀ ସକ୍ ବସନା 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି, ଖଦୀ ଓ ଗ୍ାବମାବଦ୍ୟାଗ ପ�ୂ୍ଡାଞ୍ଳ 
ଯଗୁ୍ମ ମଖୁ୍ୟ କାଯ୍ଡ୍ୟନ�ି୍ଡାହୀ ଅଧିକାରୀ ୱା.ବକ. 
�ାରାମତକିର, ପ�ୂ୍ଡାଞ୍ଳ ସଦସ୍ୟ ମବନାଜ 
କୁମାର ସଂିହ �ବରଣ୍ୟ ଅତଥିି ରୂବପ ବଯାଗ 
ବଦଇଥିବଲ। ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ରେୀ ସକ୍ ବସନା 
କହଥିିବଲ, ବଚୌଦ୍ାରବର ସ୍ାପତି ଏହା 
ଓଡ଼ଶିାର ପ୍ରଥମ ଟସର ସତୂା ଉତ୍ାଦନ 

ବକନ୍ଦ୍ର ବହାଇଥି�ାରୁ ଏହାଦ୍ାରା ପବରାକ୍ବର 
୩୦୦ରୁ ଊଦ୍ବେ୍ଡ ଟସର ଚାଷୀ ଓ �ୁଣାକାର 
ଲାଭାନ୍ବତି ବହାଇପାରବି�। �ାଷ୍ଦିକ ୭୫ଲକ୍ 
ଟଙ୍ାର ଉତ୍ାଦନର ଲକ୍୍ୟ ରଖାଯାଇଥି�ା 
ସ୍ବଳ ଏହ ି ବକନ୍ଦ୍ରବର ସଧିାସଳଖ ସ୍ାନୀୟ 
୫୦ ବଲାକଙୁ୍ ନଯିକୁ୍ତ ି ଦଆିଯ�ିାର �୍ୟ�ସ୍ା 
ବହାଇଛ।ି �ବିଶଷ କର ିଗ୍ାମାଞ୍ଳର ମହଳିାଙୁ୍ 

ସ୍ା�ଲମ୍ବୀ କର�ିା ପାଇ ଁ ଏହା ଉଦ୍ଷି୍ଟ ବ�ାଲ ି
ରେୀ ସକ୍ ବସନା କହଥିିବଲ। ପ୍ରାଥମକି ସ୍ତରବର 
୨୮ବକାଟ ି ୫୦ଲକ୍ ଟଙ୍ା �୍ୟୟବର ନମି୍ଦିତ 
ଏହ ିଶଳି୍ପବକନ୍ଦ୍ରର ଉତ୍ାଦନ କ୍ମତାକୁ ଆଗାମୀ 
ଦନିବର �ୃଦ୍ ି କରାଯ�ି ବ�ାଲ ି ବସ ସଚୂନା 
ବଦଇଥିବଲ। 

 ରାଜ୍ୟବର ଉପଲବ୍ଧ କଞ୍ାମାଲର 

ଉପବଯାଗ କର ି ଟସର ସତୂା ଉତ୍ାଦନ 
କର�ିା ପାଇଁ ଏପର ି ଅତ୍ୟାଧନୁକି 
କାରଖାନାର ଆ�ଶ୍ୟକ ଅପରହିାଯ୍ଡ୍ୟ 
ଥିଲା ବ�ାଲ ି ପ�ୂ୍ଡାଞ୍ଳ ଯଗୁ୍ମ ମଖୁ୍ୟ ନ�ି୍ଡାହୀ 
ଅଧିକାରୀ ରେୀ �ାରାମତକିର କହଥିିବଲ। 
ଓଡ଼ଶିାର �ୁଣାକାର ମଖୁ୍ୟତଃ ଟସର ସତୂା 
ପାଇଁ ପଶ୍ମି�ଂଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍, କର୍୍ଡାଟକ, 
ଆସାମ ଉପବର ନଭି୍ଡରଶୀଳ ବହଉଥି�ାରୁ 
ଉତ୍ାଦତି ଦ୍ର�୍ୟର ମଲୂ୍ୟ ଅଧିକ ବହ�ା 
ବଯାଗୁଁ କ୍ତ ିସହ�ିାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବ� ବସହ ି
ଅଭା�କୁ ବଚୌଦ୍ାରବର ସ୍ାପତି କାରଖାନା 
ପରୂଣ କର�ି ବ�ାଲ ି ପ�ୂ୍ଡାଞ୍ଳ ସଦସ୍ୟ ରେୀ 
ସଂିହ କହଥିିବଲ। ଖଦୀ ଓ ଗ୍ାବମାବଦ୍ୟାଗ 
ରାଜ୍ୟ ନବିଦ୍୍ଡଶକ ସମୀର କୁମାର ମହାନ୍ ି
ସ୍ାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରଥିିବଲ। ଆଦଶ୍ଡ 
ଖଦୀ ଉତ୍ାଦକ ସଂଘ ସମ୍ାଦକ ଜୟକୃଷ୍ଣ 

ଗଇୁଁ ଧନ୍ୟ�ାଦ ବଦଇଥିବଲ। ସଚୂନାବଯାଗ୍ୟ 
ଭାରତ ସରକାରଙ୍ ଖଦୀ ଓ ଗ୍ାବମାବଦ୍ୟାଗ 
ଆବୟାଗଙ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରତଷି୍ତି ଏହ ିଶଳି୍ପ ବକନ୍ଦ୍ର 
ଆଦଶ୍ଡ ଖଦୀ ଉତ୍ାଦକ ସଂଘ ନୂଆପାଟଣା 
ଦ୍ାରା ପରଚିାଳତି ବହ�। ଗତ�ଷ୍ଡ ଏହା 
ପ୍ରାକ୍ତନ ମତ୍୍ୟ, ପଶସୁମ୍ଦ ଏ�ଂ ଅଣ,ୁ ଲଘ ୁ
ଓ ମଧ୍ୟମ ଶଳି୍ପ ବକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ପ୍ରତାପ କୁମାର 
ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍ ଦ୍ାରା ଶଳିାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଏହ ି ଅ�ସରବର ଆବୟାଜତି ପ୍ରଦଶ୍ଡନୀ 
ଶ�ିରିକୁ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ରେୀ ସକବସନା �ୁଲ ି
ବଦଖିଥିବଲ। ଆଜରି ଉତ୍�ବର ପ୍ରାକ୍ତନ 
ବକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସାଂସଦ ଭତୃ୍୍ଡହର ି
ମହତା�, ସ୍ାନୀୟ �ଧିାୟକ ବସୌଭକି �ଶି୍ୱାଳ 
ବଯାଗଦାନ କର�ିା ପାଇଁ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ ଥିବଲ 
ମଧ୍ୟ ବସମାନଙ୍ ଅନୁପସ୍ତି ି ସାଧାରଣବର 
ଚଚ୍ଚ୍ଡା ସଷୃ୍ଟ ିକରଥିିଲା।

ଲଚୌଦ୍ାରଲର ରାେ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଟସର ସତୂା ଉତ୍ାଦେ ଲକନ୍ଦ୍ର
ବାର୍ଷିକ ୭୫େକ୍ଷ ଟଙ୍ାର 

ଉତ୍ାଦେ େକ୍ଷ୍ୟ

ଭୁବଲେଶ୍ୱର,୨୪।୯(ସମସି): ବେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା 
ଭାପରୁ ଅଞ୍ଳବର ଚାଲଥିି�ା ଏକ ବ�ଆଇନ୍  �ନୁ୍କ 
ଫ୍ୟାକଟ ରି୍ ଉପବର ଏସ୍ ଟଏିଫ୍  ଚେଉ କରଛି।ି ଚେଉ 
ସମୟବର ଉକ୍ତ ଘରକୁ ୯ଟ ି ବଦଶୀ �ନୁ୍କ,ବଗାଟଏି 
ବଦଶୀ ରଭିଲଭର୍ ଏ�ଂ �ନୁ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତତ ପାଇଁ ଆ�ଶ୍ୟକ 
ସାମଗ୍ୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜ�ତ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ବ�ଆଇନ୍  
�ନୁ୍କ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଚଲାଉଥି�ା ୨ଜଣ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ 
ଗରିଫ କରାଯାଇଛ।ି ଗରିଫ ଅଭଯିକୁ୍ତମାବନ ବହବଲ 
କଟକ,ଖଣୁ୍ଟଣୁରି କାଳ୍ୀ ନାୟକ ଏ�ଂ ବେଙ୍ାନାଳ 
�ାଲଆିମ୍ବ ଅଞ୍ଳର ଶ୍ୟାମ ସୁ୍ ର ସଠିା। ଏସ୍ ଟଏିଫ 
ବସମାନଙୁ୍ ରମିାଣ୍ବର ଆଣ�ି। ଏଥିଲାଗ ି ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର 
ବକାଟ୍ଡବର ଆବ�ଦନ କରାଯ�ି। ଏହ ି ବ�ଆଇନ୍  
�ନୁ୍କ ଫ୍ୟାକଟ ରି୍ କର�ିା ପଛବର ବକଉଁମାନଙ୍ ହାତ 
ରହଛି ି ବସବନଇ ତଦନ୍ କରୁଛ ି ଏସ୍ ଟଏିଫ। ଏହା 
ପଛବର ଅବନକ ମଷୃ୍ଟମିୟ ବଲାକଙ୍ ହାତ ରହଥିି�ା 
ଏସ୍ ଟଏିଫ ସବ୍ହ କରୁଛ।ି

 ମଳିଥିି�ା ସଚୂନା ଅନୁସାବର, ଖଣୁ୍ଟଣୁରି କାଳ୍ୀ 

ନାୟକ ଜବଣ ଦୁଦ୍୍ଡାନ୍ ଅପରାଧୀ। ବସ ସ୍ାନୀୟ 
ଅଞ୍ଳବର ବଲାକଙୁ୍ �ନୁ୍କ ବଦଖାଇ ଦାଦା�ଟ ି
ମାଗ�ିା ସହ �ଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ଧମକ ବଦଇଥାଏ। 
ଏପରକି ି ତା ନାମବର ସ୍ାନୀୟ ଥାନାବର ଏକାଧିକ 
ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହଛି।ି ଗରୁୁ�ାର ସନ୍୍ୟାବର କାଳ୍ୀ 
ବଗାଟଏି ବଦଶୀ �ନୁ୍କ ନଜି ଅଣ୍ଟାବର ବଖାସ ି�ୁଲୁଥି�ା 

ବନଇ ଏସ୍ ଟଏିଫ ଖ�ର ପାଇଥିଲା। ଭୁ�ବନଶ୍ୱରରୁ 
ଏସ୍ ଟଏିଫର ଏକ ଟମି୍  ବେଙ୍ାନାଳ ଅଭମିବୁଖ 
ଯାଇଥିବଲ। ବସଠାବର ବସମାବନ କାଳ୍ୀକୁ କା�ୁ 
କର ି ଯାଞ୍ କର�ିା ପବର ତା ନକିଟରୁ ଏକ ବଦଶୀ 
ରଭିଲ�ଲ୍ କୁ ଜ�ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଏସ୍ ଟଏିଫ 
ଉଠାଇ ବନଇ ପଚରାଉଚରା କର�ିା ପବର ଏହ ି�ନୁ୍କ 

ଫ୍ୟାକଟ ରି୍ ସମ୍କ୍ଡବର ସଚୂନା ବଦଇଥିଲା। ଶ୍ୟାମ ସୁ୍ ର 
ତା ଘବର ଏଭଳ ି ବ�ଆଇନ୍  ଭାବ� �ନୁ୍କ ଫ୍ୟାକଟ ରି୍ 
କରଥିି�ା ଏସ୍ ଟଏିଫ ଅଧିକାରୀ ଖ�ର ପାଇ ତୁରନ୍ 
ଚେଉ କରଥିିବଲ। ଚେଉ ସମୟବର ଶ୍ୟାମ ସୁ୍ ରଙ୍ 
ଘରୁ ୯ଟ ିବଦଶୀ �ନୁ୍କକୁ ଜ�ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା 
ଏପଛବର ଏକ �ଡ଼ ରାବକଟ୍  କାମ କରୁଛ।ି ବଦଶୀ 
�ନୁ୍କକୁ ୧୫ରୁ ୧୭ ହଜାର ଟଙ୍ାବର �କି୍ ି କରୁଛନ୍।ି 
ବେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ାର ଏକାଧିକ ଶକିାରୀ ଏ�ଂ ବପଷାଦାର 
ଅପରାଧିଙୁ୍ ଏହ ି ବଦଶୀ �ନୁ୍କ �କି୍ ି କରାଯାଇଥି�ା 
ଏସ୍ ଟଏିଫ ତଦନ୍ରୁ ଜାଣ�ିାକୁ ପାଇଛ।ି ବତଣ ୁ
ବକଉଁମାନଙୁ୍ ଏହ ି �ନୁ୍କ �କି୍ ି କରାଯାଇଛ ି ବସବନଇ 
ଏସ୍ ଟଏିଫ ଏକ ତାଲକିା କରୁଛ।ି ଦୁଇ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ 
ରମିାଣ୍ବର ଆଣ�ିା ପବର �ନୁ୍କ ବନଇଥି�ା �୍ୟକ୍ତଙି୍ 
ଘବର ଚେଉ କରାଯ�ି। ଗରିଫ ଦୁଇ ଅଭଯିକୁ୍ତ �ନୁ୍କ 
�କି୍ ିକରୁଥି�ା ବ�ବଳ ଏହାକୁ ନମି୍ଡାଣ କରୁଥି�ା �୍ୟକ୍ତ ି
ଏବ�� ି ବଫରାର ଅଛନ୍।ି ବତଣ ୁ ବସମାନଙୁ୍ ଧର�ିା 
ପାଇଁ ଏସ୍ ଟଏିଫ ତାର ତଦନ୍କୁ ବଜାରଦାର କରଛି।ି

ଘର ଭ ଦିତକ୍ର ଚାଲଦିଥÒଲା ବନୁ୍କ କାରଖାନା
ଏସ୍ ଟଏିଫ୍ ର 

ଚଢଉ
୯ ଲଦର୍ରୀ 

ଓ ଲଗାଟଏି 
ରଭିେଭର୍  
େବତ; ୨ 

ଗରିଫ

୍ୀଡ଼ତିାଙୁ୍କ କ୍ଷତ ି୍ ରୂଣ ଅର୍ଭ ୍ୋନ ବଳିମ୍ବ ୍େଙ୍ଗ

ଆଇେଲସବା ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ବଲକୟା  
ପ୍ରଦାେ ବ୍ୟବସ୍ା କର: ହାଇଲକାଟ୍ଶ

 



ତେଇଶପିରୁତର କଂତରେସର କର୍ମୀ ସମ୍ଳିନମୀ
ପପିଲି-ିଡେଲାଙ୍ଗ ନରି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଡରେସ 

ପ୍ାର୍ୀ ରଶି୍ୱଡକଶନ ହରଚିନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ  
ଜତିାଇରା ପାଇଁ ଶକୁକ୍ରରାର ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ 
ପ୍ଡେଶ କଂଡରେସ କମଟିରି ସଭାପତ ି
ନରିଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପପିଲି ି ର୍ଲକର 
ପରୂା, ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣପକୁରର ରଭିନି୍ନ ରୋମ 
ପରକି୍ରମା କର ି କଂଡରେସ େଳ ପାଇଁ ଡଭାଟ 
ଭକି୍ା କରଥିିଡଲ। ଅନ୍ୟପଡଟ ଡତଇଶପିକୁର 
ରୋମ ପଞ୍ାୟତର ଡପାେଙ୍ଗ ରୋମ କଲ୍ୟାଣ 
ମଣ୍ଡପଠାଡର ଏକ କମ୍ୀ ସମ୍ଳିନୀ ଅନକୁଷ୍ତି ଡହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି କମ୍ୀ ସମ୍ଳିନୀଡର ଜଟଣୀ ରଧିାୟକ ସକୁଡରଶ 
ରାଉତରାୟ, ରାଜ୍ୟ ପସିସି ିମକୁଖ୍ୟପାତ୍ର ନଶିକିାନ୍ତ ମଶି୍ର, ପ୍େୀପ ମାଝୀ, ଉମା ରଲ୍ଲଭ ରର, ମଡହନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଚଲିକିାର 
ପ୍େୀପ ସ୍ାଇଁ, ରଧିାୟକ ପ୍ାର୍ୀ ରଶି୍ୱଡକଶନ ହରଚିନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର, ପପିଲି ିର୍ଲକ କଂଡରେସ ସଭାପତ ିଜତିକୁ  ପ୍କାଶ ପରଡ଼ିା, 
ମକୁଖପାତ୍ର ପେ୍ମକର ଗକୁରକୁ , ନାରସଂିହ ସାହାଣୀ, ଟକୁ ଟକୁ  ପରଡ଼ିା, ରରିଜା ପ୍ସାେ ରର ନରୂିପମା ପାତ୍ର ପ୍ମକୁଖ ଏହ ି କମ୍ୀ 
ସମ୍ଳିନୀଡର ଡଯାଗଡେଇଥିଡଲ।

ଜଗନ୍ନାଥପରୁତର ବତିଜପରି ରଶି୍ରଣ ପବ୍
ପପିଲି:ି ପପିଲି ି ର୍ଲକ ଜଗନ୍ନାରପକୁର 
ପଞ୍ାୟତଠାଡର ରଡିଜପରି ମଶି୍ରଣ 
ପର୍ ଆଡୟାଜତି ଡହାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ 
େଳତି ଆେରିାସୀ ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ 
ସଭାପତ ିରଜିୟ ଡସଠୀ ସଡମତ ୨୧ଜଣ 
ସଙ୍ଗଠନର ଡନତା ଓ ୩୦୦ରକୁ  ଊର୍ଦ୍୍ କମ୍ୀ 
ରଡିଜପଡିର ଡଯାଗ ଡେଇଛନ୍ତ।ି ଏଥିଡର 
ରଡିଜପ ିପ୍ାର୍ୀ ଆଶ୍ରୀତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ ସହ ରଜିୟସଂି ଡତାମାର, ରାଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରକ୍ା ସମ୍ତି ପାତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମଗରି ିରଧିାୟକ ଲଳିଡିତନ୍ଦକୁ 
ରେି୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ପକୁରୀ ରଧିାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷେଙ୍ଗୀ, ରଡିଜପରି ଅନ୍ୟ କଛି ିରଧିାୟକ ଡଯାଗଡେଇଥିଡଲ।
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ଶନବିାର 
୨୫ ସେସ୍ଟେମ୍ବର
୨୦୨୧ ଆର ଜଲି୍ନାଆର ଜଲି୍ନା

ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପନାଇଁ ଏକନାଠତିେତେ ରେଳିନାରୁଦ୍ରଙ୍କ ପନାଇଁ ଏକନାଠତିେତେ ରେଳିନା
ଦୁଗ୍ନାଦନାସପରୁତର ବତିଜଡ ିରେଳିନା କନାର୍୍ୟକନାରଣମୀ ତବୈଠକ

୍ ି୍ ଲି,ି୨୪ା୯(େମେି)

ପପିଲି-ିଡେଲାଙ୍ଗ ନରି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଡର ଉପ-ନରି୍ାଚନ ଡଯତକି ି

ପାଡଖଇ ଆସକୁଛ ିନରିା୍ଚନ ପ୍ଚାର ଡସଡତ ସରଗରମ ଡହଉଛ।ି 
ଡତଡର ଏହ ି ଅରସରଡର ଶକୁକ୍ରରାର ରଜିକୁ  ଜନତା େଳ ପକ୍ରକୁ  
େକୁ ଗ୍ାୋପକୁର ରୋମ ପଞ୍ାୟତଡର ମହଳିା କାଯ୍୍ୟକାରଣିୀ ଡରୈଠକ 
ଅନକୁଷ୍ତି ଡହାଇଯାଇଛ।ି ରଧିାୟକ ପ୍ାରୀ୍ ରକୁ ଦ୍ର ମହାରରୀଙ୍ 
ସହତି ପକୁରୀ ସାଂସେ ପନିାକୀ ମଶି୍ର, ସଞ୍ଜୟ ୋଶରମ୍ା, ରାଜ୍ୟ 
ମହଳିା ସଭାପତ ି ଡନେହାଙ୍ଗନିୀ ଛକୁରଆି, ପପିଲି ି ର୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ା 
କଳ୍ପନା ସାମନ୍ତରାୟ, ଜଲି୍ଲା ପରଷିେ ସଭ୍ୟା ଗୀତାଞ୍ଜଳ ି ୋଶ 
ପପିଲି ିର୍ଲକ ଯକୁର ରଡିଜେ ିସଭାପତ ିମଡନାଜ ୋଶ, ଆର୍୍ରନ୍କୁ 
ସାମନ୍ତରାୟ, ସରପଞ୍ ରାସନ୍ତୀ ଡରଡହରା, ସମତିସିଭ୍ୟା ସକୁଚତି୍ରା 
ଚଉରୀ ପ୍ମକୁଖ ମଞ୍ାସୀନ ଥିଡଲ। ଅତଥିିମାନଙ୍କୁ  ରଶି୍ୱଜତି ୋଶ 

ପାଡଛାଟ ି ଡନଇଥିଡଲ। ଏଥିଡର ପ୍ାରୀ୍ ରକୁ ଦ୍ରଙ୍ ସହତି ସମସ୍ତ 
ଅତଥିିମାଡନ ରକୁ ଦ୍ରଙ୍ ପାଇଁ ଡଭାଟ ଭକି୍ା କରଥିିଡଲ।

ଡତଡର ଉପସ୍ତି ମହଳିାକମ୍ୀମାଡନ ରକୁ ଦ୍ରଙ୍କୁ  ଜତିାଇରାକକୁ 

ଏକ ସ୍ରଡର କହଥିିଡଲ। ସ୍ଗ୍ତ ପ୍େୀପ ମହାରରୀଙ୍ 
ସ୍ମୃତଚିାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଡତଡର ଆଜରି ଏହ ିକାଯ୍୍ୟକାରଣ ି
ଡରୈଠକଡର ମହଳିାମାନଙ୍ର ଅନକୁକମ୍ା ଡେଖା ଡେଇଥିଲା 
ରକୁ ଦ୍ରଙ୍ ପାଇଁ। େକୁ ଗ୍ାୋସପକୁର ପଡର ଚନ୍ଦ୍ରାଡେଇପକୁର ରୋମ 
ପଞ୍ାୟତଡର କାଯ୍୍ୟକାରଣିୀ ଡରୈଠକ, ରରପକୁରକୁ ଡଷାର୍ମପକୁର 
ପଞ୍ାୟତଡର କମ୍ୀ ସମ୍ଳିନୀ ଏରଂ ରୀରପକୁରକୁ ଡଷାର୍ମପକୁର 
ପଞ୍ାୟତଡର କମ୍ୀ ସମ୍ଳିନୀଡର ଡଯାଗ ଡେଇଥିଡଲ। ସକାଳ 
୯ଟା ସମୟଡର ରକୁ ଦ୍ର ପ୍ରଡମ ପପିଲି ିରଜି୍ାପତି ଅଞ୍ଳ ୯ ନମ୍ର 
ୱାେ୍ର ମସ୍ତମସ୍ତାନା ପୀରରାରାଙ୍ ଠାଡର ଚାେର ଚଢାଇ 
ଆଶ୍ୀେ୍ାେ ଭକି୍ା କରଥିିଡଲ।

୨୮୦ େଟିର ରନ୍ନାରଦ ଜବେ, 
୩ ତକନାଟ୍ ଚନାେନାଣ
କୃଷ୍ଣପ୍ରୋଦ,୨୪ା୯(େମେି): କମୃଷ୍ଣପ୍ସାେ ରାନା ଆରକ୍ୀ ନରିୀକ୍କ 
େଲି୍ଲପି କକୁମାର ସ୍ାଇଁଙ୍ ଡନତମୃ ତ୍ୱଡର ଗକୁରକୁ ରାର ରାତଡିର ତତିପି, 
ଚାରଛିକ, ରେଝାେ, ଖିରସିାହ ିଆେଡିର ଡପଡ୍ାଲଂିଡରଡଳ ୨୮୦ 
ଲଟିର ଡେଶୀ ରନ୍ାମେ ସହ ଏକ କାର୍ କକୁ ଜରତ କରାଯାଇଛ।ି 
ଏଥି ସହ ୩ ଜଣ ଡଚାରା ମେ ର୍ୟରସାୟୀଙ୍କୁ  ଗରିଫ କର ି
ଡକାଟ୍ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛ।ି କମୃଷ୍ଣପ୍ସାେ ରାନା ଏସ୍ ଆଇ 
ନାରାୟଣ ପ୍ଧାନ ସେଳରଳ ଡପଡ୍ାଲଂି କର ି ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲା 
ଖଲ୍ଲଡିକାଟ ରାନା ପଟିଣାପଲ୍ଲୀ ରୋମର ଅଜୟ ରାଉତ (୪୦), 
ମଡନାଜ ପ୍ଧାନ(୩୧), ପ୍ଡମାେ ରାଉତ(୨୫)ଙ୍କୁ  ଗରିଫ 
କର ି ତାଙ୍ ଠାରକୁ  ୨୮୦ ଲଟିର ଡେଶୀ ରନ୍ାମେ ଜରତ କରରିା 
ସହ ମେଭର୍୍ତି କାର ଜରତ କରଛିନ୍ତ।ି ଡସହଭିଳ ି କମୃଷ୍ଣପ୍ସାେ 
ରାନା ଖିରସିାହ ି ରୋମର ଜଗନ୍ନାର ଡରଡହରା(ଜଗା) ଅନ୍ାରର 
ସକୁଡଯାଗ ଡନଇ ଡଫରାର ଡହାଇଯାଇଥିରା ଜଣାଯାଇଛ।ି 

ତରନାରଡନାତର ଛେୁଆ ରଶି୍ରଣ ଦବିସ
କୃଷ୍ଣପ୍ରୋଦ,୨୪ା୯(େମେି): କମୃଷ୍ଣପ୍ସାେ ର୍ଲକଡର ସେିପିଓି 
ମଡନାରମା ଡେରୀଙ୍ ତତ୍ତାରଧାନଡର ଛତକୁ ଆ ମଶି୍ରଣ େରିସ 
ଗକୁରକୁ ରାର ପାଳତି ଡହାଇଯାଇଛ।ି କଡରାନା କଟକଣାକକୁ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ 
ଡେଇ ମା’ ପାେକୁ କାଇ ସ୍ୟଂ ସହାୟକ ସଙ୍ଗଠନ ଡମାରୋ ଛତକୁ ଆ 
ପ୍ସ୍ତକୁତ ଡକନ୍ଦ୍ରଡର ସଙ୍ଗଠନର ମହଳିାମାଡନ ମଶି୍ରଣ ପର୍ଡର ସାମଲି 
ଡହାଇଥିଡଲ। ସଂଘର ସଭାଡନତ୍ରୀ ଅନ୍ନପକୁଣ୍ା ୋସ, ସମ୍ାେକିା 
ଲକ୍ଷୀପ୍ୟିା ମସି୍ତୀଙ୍ ସଡମତ ଅନ୍ୟ କମ୍କର୍୍ା ଉପସ୍ତି ରହ ି ରଭିନି୍ନ 
ସାମରେୀ ମଶି୍ରଣ କରଥିିଡଲ। ଜଲି୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମମତା ଡଯାଜନା 
ସହାୟକ ଜୟକମୃଷ୍ଣ ପଲାଇ, ରଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରଣିୀ ସାରତି୍ରୀ 
ପଶ୍ମିକରାଟ, ସକୁପରଭାଇଜର ଲୀନା ମହାପାତ୍ର, ରମାମଣୀ 
ନାୟକଙ୍ ଉପସ୍ତିଡିର ମଶି୍ରଣ ପର୍ ଆଡୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଡନାକ ବଭିନାଗ କର୍ଚନାରମୀଙୁ୍କ ଆଇନ 
ତସବନା ସମ୍ପକ୍ତର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ
୍ରୁୀ,୨୪।୯(େମେି): ଜଲି୍ଲା ଆଇନ ଡସରା ପ୍ାଧିକରଣ ପକୁରୀ 
ପକ୍ରକୁ  ପକୁରୀ ଜଲି୍ଲାର ୋକ ରଭିାଗ କମ୍ଚାରୀମାନଙ୍କୁ  ଆଇନ 
ଡସରାର ରଭିନି୍ନ ରଧିି ର୍ୟରସ୍ା ରଷିୟଡର ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମଡର 
ପ୍ଶକି୍ଣ େଆିଯାଇଛ।ି ଡେଶର ରଭିନି୍ନ ପକୁରପଲ୍ଲଡିର ଆଇନ ଡସରା 
ଏରଂ ନ୍ୟାୟ ର୍ୟରସ୍ା ପହଞ୍ାଇରା ଉଡଦେଶ୍ୟଡର ଜାତୀୟ ଆଇନ 
ଡସରା ପ୍ାଧିକରଣ ଏରଂ ୋକ ରଭିାଗ ମଳିତି ଆନକୁ କୂଳ୍ୟଡର ଏକ 
କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ହାତକକୁ ଡନଇଛ।ି ଡଯଉଁଥିଡର ପ୍ଡତ୍ୟକ ୋକଘଡର 
ଆଇନ ଡସରା ସମ୍କ୍ତିତ ରାର୍୍ା ଥିରା ସଚୂନା ଫଳକ ଲଗାଯରିାର 
ର୍ୟରସ୍ା କରାଯରି। ତତ୍ ସହତି ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପ୍ଡକାଷ୍ଟ ଆଇନ 
ଡସରା େରଖାସ୍ତ ,ଆଇନ ଡସରା ପ୍ଚାର ପ୍ତ୍ରକିା ଏରଂ ଜଡଣ 
ନଡିୟାଜତି କମଚ୍ାରୀ ଡଲାକଙ୍କୁ  ଆଇନ ଡସରା ରଷିୟଡର ଥିରା 
ରଭିନି୍ନ ରଧିି ର୍ୟରସ୍ା ଉପଡର ରକୁ ଝାଇଡର ଡରାଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଏଥି ପାଇଁ ଗକୁରକୁ ରାର ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମଡର ୋକ ରଭିାଗର 
ସମସ୍ତ କମ୍ଚାରୀମାନଙ୍କୁ  ଆଇନ ଡସରାଡର ଥିରା ରଭିନି୍ନ 
ରଧିିର୍ୟରସ୍ା ତରା ମାଗଣା ଆଇନ ଡସରା ର୍ୟରସ୍ା, ସମ୍କୁଖ 
କାଯ୍୍ୟାଳୟର କାଯ୍୍ୟ, ପ୍ୟାଡନଲ ଆଇନଜୀରୀ, ଏରଂ ପରାଲଗିାଲ 
ଡସ୍ଚ୍ାଡସରୀମାନଙ୍ କର୍୍ର୍ୟ, ମଧ୍ୟସ୍ତା ଡକନ୍ଦ୍ର ଏରଂ ଡଲାକ 
ଅୋଳତର ଉପକାରତିା ଓ ନ୍ୟାୟ ସଂଡଯାଗର ଭୂମକିା ସମ୍କ୍ଡର 
ପ୍ଶକି୍ଣ ଜଲି୍ଲା ଆଇନ ଡସରା ପ୍ାଧିକରଣ ସଚରି ଅମଡରଶ 
ମହାପାତ୍ର ପରଚିାଳନାଡର ସମସ୍ତ ସହଡଯାଗ କରଥିିଡଲ।

ସ୍ନାଧମୀନେନା ସଂରେନାରମୀଙ୍କ ସ୍ ମୃେତିର ଚନାରନାତରନାପଣ
୍ରୁୀ,୨୪ା୯(େମେି): ସ୍ାଧୀନତା ସଂରୋମୀଙ୍ ସ୍ମୃତଡିର 
ଅଭନିନ୍ଦନକିାର ପକ୍ରକୁ  ସ୍ାନୀୟ ଆୟକୁ୍ଡରେ ମହାରେି୍ୟାଳୟ 
ପରସିରଡର ଗକୁରକୁ ରାର ଚାରାଡରାପଣ କରାଯାଇଛ।ି ଅନକୁଷ୍ାନର 
ସମ୍ାେକ ଶ୍ୟାମପ୍କାଶ ଡସନାପତଙି୍ ଡନତମୃ ତ୍ୱଡର ମହାରେି୍ୟାଳୟ 
ଅଧ୍ୟକ୍ େ. ସକୁେଶ୍ନ ଡରଡହରା ଓ ଡପ୍ରଣା ରେୀନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାଶନାଲ 
କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରଦ୍ର ି ମଶି୍ର କାଯ୍୍ୟକ୍ରମକକୁ ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିଡଲ। 
ଏହାପଡର ସମପ୍ଣର ଡଗାରନି୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ମଶିନ ଓଡ଼ଶିାର 
ଡସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଏରଂ ମହାରେି୍ୟାଳୟର ଗଡଣଶ୍ୱର ସାହକୁଙ୍ 
ପରଚିାଳନାଡର ଗଡଜନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲକି, ପ୍ଶାନ୍ତ ନାୟକ, ରଶି୍ୱରଞ୍ଜନ 
ନାୟକ, ପ୍େୀପ ନାୟକ, ଅନନ୍ତ େଡଳଇ, ଶଙ୍ର ନାୟକ ଓ ରାଜକୁ  
ଡରଡହରା ପ୍ମକୁଖ ନମି୍, ରଉଳ, କେମ୍, ହରଡ଼ିା, ରାହାୋ ପ୍ଭମୃ ତ ି
ଚାରାଡରାପଣ କରଥିିଡଲ। ଆଗାମୀ େନିଡର ଏସ୍ ସଏିସ୍  କଡଲଜ 
ଓଡ଼ଆି ରଭିାଗ ସହଡଯାଗଡର ଚାରାଡରାପଣ କରାଯରି ଡରାଲ ି
ଅଭନିନ୍ଦନକିା ସମ୍ାେକ ଡସନାପତ ିକହଛିନ୍ତ।ି

ନଖିିଳ ଓଡ଼ଶିନା ଅଙ୍ଗନବନାଡ଼ ି
କର୍ମୀ ସଂଘର ଆତ୍ନାଳନ
କାକଟ୍ରୁ,୨୪ା୯(େମେି): ନଖିିଳ ଓଡ଼ଶିା ଅଙ୍ଗନରାେ ି
ସଭାଡନତ୍ରୀ ପ୍ୟିମ୍ୋ ମଶି୍ର ଓ ସମ୍ାେକିା ଲଳତିା ଡେଈଙ୍ 
ଡନତମୃ ତ୍ୱଡର ୩୦୦ରକୁ  ଊର୍ଦ୍୍ ଅଙ୍ଗନରାେ ି କମ୍ୀ କାକଟପକୁର 
ୋକ୍ରଖାନା ଛକରକୁ  ଏକ ଡଶାଭାଯାତ୍ରାଡର ରାହାର ି ରଜାର 
ପରକି୍ରମା କର ି କାକଟପକୁର ର୍ଲକ ସମ୍କୁଖଡର ଏକ ପରପ୍ାନ୍ତ ସଭା 
କରଥିିଡଲ। (ଏଆଇଟୟିକୁସ)ି ଆରାହକ ୋ. ପ୍ଫକୁଲ୍ଲ ମହାପାତ୍ର, 
ପକୁରୀ ଜଲି୍ଲା ଏଆଇଟୟିକୁସରି ସଭାପତ ି ଡଗାଡଲଖ ଚରଣ ନାୟକ 
ପ୍ମକୁଖ ଡଯାଗଡେଇ ଅଙ୍ଗନରାେ ି କମ୍ୀଙ୍ ରଭିନି୍ନ ୋର ି ଯରା, 
ମାସକି େରମା ୨୧ହଜାର ଟଙ୍ାକକୁ ରମୃର୍,ି ୧୦ହଜାର ଟଙ୍ା ଡଲଖାଏଁ 
ଡପନସନ, ଡକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍ ରଭିନି୍ନ ରୀମା ଡଯାଜନା ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ସକୁରକ୍ା ଡଯାଜନା, ଅଙ୍ଗନରାେ ି ୱାକ୍ରସ ରୀମା ଡଯାଜନା, 
ମାଧ୍ୟାନ୍ନ ଡଭାଜନର ସର୍ନମି୍ନ ମଲୂ୍ୟରମୃର୍,ି ଡକାଭେିଡର କାଯ୍୍ୟରତ 
କମ୍ୀମାନଙ୍କୁ  ଡସମାନଙ୍ ପ୍ାପ୍ୟ ପ୍ୋନ ଆେ ି ୧୫ େଫା ୋର ି
ଉପସ୍ାପନ କରଥିିଡଲ। ଡଶଷଡର ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ 
ଉଡଦେଶ୍ୟଡର କାକଟପକୁର ର୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍ ଜରଆିଡର 
୧୫େଫା ସମ୍ଳତି ୋରପିତ୍ର ରଡ଼ିଓିଙ୍ ଅନକୁପସ୍ତିଡିର ସହାୟକ 
ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାସ୍କର ପ୍ସାେ ଶତପରୀଙ୍କୁ  ପ୍ୋନ କରଥିିଡଲ। 

୨ ତଚନାରନାରଦ ତବପନାରମୀ ଗରିଫ
ନୟାହାଟ,୨୪ା୯(େମେି): କାକଟପକୁର ଡପାଲସି ଶକୁକ୍ରରାର 
ସନ୍୍ୟାଡର ୨ଜଣ ଡଚାରା ମେ ଡରପାରୀଙ୍କୁ  ଗରିଫ କରଛି।ି 
ଡସମାଡନ ଡହଡଲ ଓସ୍ତପକୁର ସାମଲିଖିଣ୍ଡାସାହରି ମଡନାରଞ୍ଜନ 
ଡସନାପତ ି(୫୧) ଓ େକୁ ଃଶାସନ ଡସନାପତ ି(୪୧)। ମଡନାରଞ୍ଜନଙ୍ 
ଠାରକୁ  ୨୬.୩ଲଟିର ଓ େକୁ ଃଶାସନଠାରକୁ  ୧୫ଲଟିର ମେ ଜରତ 
ଡହାଇଥିରା କାକଟପକୁର ରାନା ଅଧିକାରୀ ସକୁଶାନ୍ତ କକୁମାର ସାହକୁ  
ସଚୂନା ଡେଇଛନ୍ତ।ି ଉଭୟଙ୍କୁ  ଶନରିାର ଡକାଟ ୍ଚାଲାଣ କରାଯରି।

ଅସ୍ତରଙ୍ଗ,୨୪ା୯(େମେି)

ଓଟଭିରି ସାମା୍େକି ଅରନି୍ଦମ ୋସଙ୍ ଅକାଳ 
ରଡିୟାଗଡର ପକୁରୀ ଜଲି୍ଲା ଡପଷାୋର 
ସାମା୍େକି ସଂଘ ପକ୍ରକୁ  ଗଭୀର ଶ୍ରର୍ାଞ୍ଜଳ ି
ଅପଣ୍ ପରୂ୍କ ଏକ ଡଶାକସଭା କାକଟପକୁର 
ଜଳଡସଚନ ୋକରଙ୍ଗଳା ପରସିରଡର 
ସଭାପତ ି ତ୍ରରିକି୍ରମ ରାମକମୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍ 

ଅଧ୍ୟକ୍ତାଡର ଅନକୁଷ୍ତି ଡହାଇଯାଇଛ।ି 
ଅରନି୍ଦମଙ୍ ମମୃତ୍ୟଡର ସାମ୍ାେକି ଜଗତଡର 
ଏକ ଶନୂ୍ୟସ୍ାନ ସମୃଷ୍ଟ ିଡହଲା ଡରାଲ ିକହଛିନ୍ତ ି
ସଂଘର ଉପସଭାପତ ି କମଳ ଡଲାଚନ 
େୀକ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ମଧ୍ୟ୍ୟଡର ସଂଘର 
ଉପସଭାପତ ି ସଞ୍ଜୟ ପତ,ି କାଯ୍୍ୟକାରୀ 

କମଟି ି ସଭ୍ୟ ତକୁ ଷାର ରଞ୍ଜନ େୀକ୍ତି, 
ସଙ୍ଗଠନ ସମ୍ାେକ ଆେତି୍ୟ ରାଉତ, 
ସାଂସ୍କ ମୃତକି ସମ୍ାେକ ସମୀର କକୁମାର କର, 
ସଡନ୍ତାଷ ୋଶ, ଭାଗରତ ସ୍ାଇଁ, ପ୍ଶାନ୍ତ 
ଡଜନା, ପ୍େୀପ ପଣ୍ଡା ପ୍ମକୁଖ ଡଯାଗଡେଇ 
ଡଶାକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରରିାର ପ୍ତ ି ସମଡରେନା 
ଜ୍ାପନ କରଥିିଡଲ।
ଚାରଛିକ: ଡସହପିର ି ଚାରଛିକ 

ଡପ୍ସ କ୍ଲର ତରଫରକୁ  ଗଭୀର ଡଶାକ ପ୍କାଶ 
କରାଯାଇଛ।ି ଅରନି୍ଦମଙ୍ ରଡିୟାଗଡର 
ସାମ୍ାେକି ଜଗତଡର ଏକ ଅପରୂଣୀୟ କ୍ତ ି
ଘଟଛି ି ଡରାଲ ି ଡପ୍ସକ୍ଲରର ସେସ୍ୟମାଡନ 
ପ୍କାଶ କହଥିିଡଲ। ଡପ୍ସ କ୍ଲର ପକ୍ରକୁ  
କ୍ୟାଡଣ୍ଡଲ ଜାଳ ି ତାଙ୍ ଅମର ଆତ୍ାର 

ସଦ୍ ଗତ ି ନମିଡନ୍ତ ନରିର ପ୍ାର୍ନା ସହ 
ଡଶାକସନ୍ତପ୍ତ ପରରିାରକକୁ ସମଡରେନା 
ଜଣାଇଥିଡଲ। େକୁ ଘ୍ଟଣାଡର ଆହତ 
ଚାରଛିକ ଅଞ୍ଳ ଡଭାେର ରୋମର 
କ୍ୟାଡମରାମ୍ୟାନ ପ୍ଭାତ ସହି୍ା(ମରିକୁନ)ଙ୍ 
ଆଶକୁ ଆଡରାଗ୍ୟ କାମନା କରାଯାଇଥିଲା। 
କାଯ୍୍ୟକ୍ରମଡର ଡପ୍ସ କ୍ଲରର ଉପଡେଷ୍ଟା 
ପ୍ଡଫସର ଡଗାପୀନାର କର, େ. ସଡନ୍ତାଷ 

କକୁମାର ମତି୍ର, ଆଇଆରଏସ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ 
େଳାଇ, କାହ୍କୁ ଚରଣ ଡରଡହରା, ସନାତନ 
ପାତ୍ର, ମାନସ ୋସ, ସଭାପତ ି ପ୍ଫକୁଲ 
କକୁମାର କର, ଉପ-ସଭାପତ ି ସଂରୋମ 
ଡକଶରୀ ମହାନ୍ତ,ି କାଯ୍୍ୟକାରୀ ସମ୍ାେକ 
ଡକୋରନାର ସାହକୁ  ପ୍ମକୁଖ ଉପସ୍ତି ଥିଡଲ।

୍ରୁୀ,୨୪।୯(େମେି)

ସକୁପ୍ମିଡକାଟ୍ ମକୁଖ୍ୟ ରଚିାରପତ ି ଜଷ୍ଟସି୍  ଏନ୍ . ଭ ି
ରମନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦରି ଶକୁକ୍ରରାର ରାତଡିର ସଂିହଦ୍ାର 

ଅଞ୍ଳ ରକୁ ଲ ି ଡେଖିଛନ୍ତ।ି ଶକୁକ୍ରରାର ରାତଡିର 
ଜଷ୍ଟସି ରମନା ଡମ’ ଡଫୟାର ଡହାଡଟଲଡର 
ପହଞ୍ରିାପଡର ତାଙ୍କୁ  ସାଂସେ ପନିାକୀ ମଶି୍ର, 
୫-ଟ ିସଚରି ଭ.ି ଡକ. ପାଣ୍ଡଆିନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦରି ମକୁଖ୍ୟ 

ପ୍ଶାସକ େ. କ୍ରଷିନ କକୁମାର, ଜଲି୍ଲାପାଳ ସମର୍ 
ରମ୍ା, ଏସ୍ ପ ି େ. କନୱର ରଶିାଲ ସଂି ପ୍ମକୁଖ 
ପ୍ଶାସନକି ଅଧିକାରୀ ସ୍ାଗତ କରଥିିଡଲ। କଛି ି
ସମୟ ପଡର ମକୁଖ୍ୟ ରଚିାରପତ ି ଜଷ୍ଟସି ରମନା ଓ 

ଉପଡରାକ୍ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦରି ନକିଟଡର 
ପହଞ୍ଥିିଡଲ। ଏହାପଡର ମକୁଖ୍ୟ ରଚିାରପତ ି
ଶ୍ରୀମନ୍ଦରି ସମ୍କୁଖ ଅଞ୍ଳ ରକୁ ଲଥିିଡଲ। ଏହ ି
ସମୟଡର ମକୁଖ୍ୟ ରଚିାରପତ ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦରି ଐତହି୍ୟ 

ସକୁରକ୍ା କରେିର ପାଇଁ ଡହାଇଥିରା ଉଡଛେେ ସ୍ାନ 
ଡେଖିଥିଡଲ। ଡଜାତାଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମ୍କୁଖରକୁ  ଚାଲ ି ଚାଲ ି
ଏମାର ମଠ ନକିଟକକୁ  ଯାଇଥିଡଲ। ଡସଠାଡର କଛି ି
ସମୟ ଠଆିଡହାଇ ଅଧିକାରୀଙ୍ ସହତି ଆଡଲାଚନା 

କରଥିିଡଲ। ଏହାପଡର ମକୁଖ୍ୟ ରଚିାରପତ ି
ଡହାଡଟଲକକୁ  ଡଫରଯିାଇଥିଡଲ। ଶନରିାର ମକୁଖ୍ୟ 
ରଚିାରପତ ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦରିକକୁ  ଯାଇ ମହାପ୍ଭକୁ ଙ୍କୁ  େଶ୍ନ 
କରରିାର କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ରହଛି।ି

ସଂିେଦ୍ନାର ଅଞ୍ଚଳ ବୁେତିେ ସପୁ୍ରରିତକନାଟ୍ ରଖୁ୍ୟ ବଚିନାରପେ ି ସ�ା୍,୨୪ା୯(େମେି)
ଡଗାପ ର୍ଲକ ଡରେପକୁର ପଞ୍ାୟତ 
ଡରଗକୁନଆିସ୍ତି ପଞ୍ସଖା ଭକ୍ ରଳରାମ 
ରେି୍ୟାପୀଠଡର ‘ଡମା ସ୍କକୁଲ ଅଭଯିାନ’ 
ଡରୈଠକ ପକୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସେ ସଭାପତ ି
ରଶ୍ମରିଞ୍ଜନ ଡରଡହରାଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱଡର 
ଅନକୁଷ୍ତି ଡହାଇଯାଇଛ।ି ଡରୈଠକଡର ‘ଡମା 
ସ୍କକୁଲ ଅଭଯିାନ’ଡର ଗତରଷ୍ ଆୋୟ 
ଡହାଇଥିରା ଡମାଟ୍  ଅର୍ ସମ୍କ୍ଡର 
ଆଡଲାଚନା କରାଯାଇଥିରାଡରଡଳ 
ସରକାରୀ ଅନକୁୋନ ଡକଡତ ମଳିଛି ି ଡସ 
ସମ୍କ୍ଡର ରଷିଦ୍  ଭାଡର ଆଡଲାଚନା 
କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରୀ ଭାଡର 
ଆସକୁଥିରା ଅନକୁୋନ ରେି୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନୟନ 
କାଯ୍୍ୟଡର ସଠକି୍  ଭାଡର ରନିଡିଯାଗ 
ଡହାଇଥିରା ସଭାପତ ି ଡରଡହରା 
ସଚୂନା ଡେରା ପଡର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଡନ 
ସଡନ୍ତାଷ ପ୍କାଶ କରଥିିଡଲ। ପକୁରାତନ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଡନ ରେି୍ୟାଳୟର ଡମରକୁ େଣ୍ଡ 
ଡରାଲ ି ପ୍ଧାନଶକି୍କ ମଡହନ୍ଦ୍ର କକୁମାର 
ପାଢ଼ୀ କହଥିିଡଲ। ଚଳତି ରଷ୍ ଡଯପର ି
ଡମା ସ୍କକୁଲ ଅଭଯିାନ ପାଣ୍କିକୁ ଆହକୁର ି ରମୃର୍ ି
କରାଯରି ଓ ପକୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଡନ 
ସ୍କକୁଲର ରକିାଶ େଗିଡର ଅର୍ ୋନ କରଡିର 
ଡସ ଡନଇ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଭାଡର ପ୍ଲାନ୍  ପ୍ସ୍ତକୁତ 
କରାଯାଇଛ।ି ରେି୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ େନି ଠାରକୁ  
ଏହ ି ରେି୍ୟାଳୟଡର ଅଧ୍ୟୟନ କରକୁ ଥିରା 

ପ୍ଡତ୍ୟକ ରଷ୍ର ଜଡଣ ଜଡଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ  
ଚୟନ କରାଯରି। ଡସହ ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମ୍ମୃକ୍ 
ର୍ୟାଚ୍ ର ସମସ୍ତ ପକୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ 
ସହ ଡଯାଗାଡଯାଗ କର ି ରେି୍ୟାଳୟ 
ରକିାଶ େଗିଡର ପାଣ୍ ି ସଂରେହ କରରିାକକୁ 
ପ୍ଧାନଶକି୍କ ମତ ଡେଇଥିଡଲ।

୫-ଟ ି ଅଧିନଡର ଡଗାପ ର୍ଲକର 

୬ରକୁ  ଅଧିକ ରେି୍ୟାଳୟ ସାମଲି କରାଯରିା 
ଲାଗ ି ପ୍ସ୍ତାର େଆିଯାଇଥିରାଡରଡଳ 
ପଞ୍ସଖା ଭକ୍ ରଳରାମ ରେ୍ୟାପୀଠକକୁ ଏହ ି
କାଯ୍୍ୟକ୍ରମଡର ସାମଲି କରରିାକକୁ ପ୍ସ୍ତାର 
ଯାଇଥିରା ଡଯାଗକୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଡନ ଖକୁସ ି
ର୍ୟକ୍ କରରିା ସହ ୫ଟ ି କାଯ୍୍ୟକ୍ରମଡର 
ରେି୍ୟାଳୟକକୁ ସାମଲି କରରିାକକୁ ୋର ି
ରଖିଛନ୍ତ।ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ମଧ୍ୟଡର ରେି୍ୟାଳୟ 
ସହକାରୀ ଶକି୍କ ଜଗରନ୍କୁ ସାହକୁ, ତପନ 
କକୁମାର ଡରାଷ, ତପନ କକୁମାର ପାଢ଼ୀ, 
ସଡନ୍ତାଷ କକୁମାର ହାଜରା, ଗୀତାଞ୍ଜଳ ିମଶି୍ର, 
େୀପକ ସହି୍ା, ପ୍ମଳିା ଡରଡହରା ପ୍ମକୁଖ 
ରଭିନି୍ନ ତର୍ୟ ଉପସ୍ାପନା କରଥିିଡଲ। 
ପକୁରାତନ ଛାତ୍ର ରାଧାଶ୍ୟାମ ଡରଡହରା, 
ଡଗାପରନ୍କୁ ଡରଡହରା, ରଡମଶ କକୁମାର 
ମକୁେକୁ ଲ,ି ମରିକୁନ ଡଭାଇ, ନରିଞ୍ଜନ ଡରଡହରା, 
ନମୃ ସଂିହ ଚରଣ ମକୁେକୁ ଲଙି୍ ସଡମତ ୫୦ରକୁ  
ଊର୍ଦ୍୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ତି ଥିଡଲ।

ପରୁନାେନ ଛନାତ୍ରଛନାତ୍ରମୀ ବଦି୍ୟନାଳୟର ତରରୁଦଣ୍ଡ

ତରନା ସ୍େୁ ଅଭରିନାନ ତବୈଠକ

ଅର ି୍ ରଙ୍କ ବତିୟନାଗତର ବଭିନି୍ ସ୍ନାନତର ତଶନାକସଭନା
ଅସ୍ତରଙ୍ଗ,୨୪ା୯(େମେି)

ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ରାନା ଅଞ୍ଳର ଜଡଣ ୧୫ ରଷ୍ର ନାରାଳକିାକକୁ 
ପାଟଳୋ ରୋମର ଜଡଣ ଯକୁରକ ତାଙ୍ ସହଡଯାଗୀଙ୍ ସହ 
ଗତ ୫ ତାରଖି ସନ୍୍ୟାଡର ଅପହରଣ କର ି ଡନଇଥିରା 
ନାରାଳକିା ପରରିାର ପକ୍ରକୁ  ରାନାଡର ଲଖିିତ ଅଭଡିଯାଗ 
ଡହାଇଥିଲା। ଡପାଲସି ଅଭଡିଯାଗ ପାଇରା ପଡର ରହକୁ 
ଡଖାଜାଡଖାଜ ି କରଥିିଡଲ ମଧ୍ୟ ଅପହରଣକାରୀଙ୍ ପର୍ା 
ମଳିକୁନାହ ିଁ। 

ଅପହରଣକାରୀଙ୍ ଗରିଫ ୋରଡିର ଶକୁକ୍ରରାର 
ନାରାଳକିାଙ୍ ପରରିାର ପକ୍ରକୁ  ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ରାନା ସମ୍କୁଖଡର 
ଧାରଣା େଆିଯାଇଛ।ି ଧାରଣସ୍ଳଡର ନମିାପଡ଼ା 

ଏସ୍ ଡ଼ପିଓି ଡେରାଶଷି ପାଣରିୋହୀ ପହଞ୍ ି ପରରିାର 
ଡଲାକଙ୍ ସହ ଆଡଲାଚନା କରରିା ସହ ଅଭଯିକୁକ୍କକୁ 
ଗରିଫ କରରିାକକୁ ପ୍ତଶିରୁତ ି ଡେରାପଡର ଧାରଣ 
ପ୍ତ୍ୟାହମୃତ ଡହାଇଥିଲା। ରାନା ଅଧିକାରୀ ରାମଡେର ନନ୍ଦ 
ସଡନ୍ଦହଡର କଛି ିଡଲାକଙ୍କୁ  ରାନାକକୁ ଆଣ ିପଚରା ଉଚରା 
କରରିା ସହତି ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଟମିକକୁ ରଭିନି୍ନ ସ୍ାନକକୁ ପଠାଇ 
ଚଢ଼ଉ ଜାର ିରଖିଛନ୍ତ।ି ଏଠାଡର ସଚୂନା ରାଉ କ,ି ଯେ ି
ଶୀଘ୍ର ଅଭଯିକୁକ୍କକୁ ଗରିଫ ସହ ଝଅିକକୁ ଉର୍ାର କରା ନ 
ଯାଏ ତାହାଡଲ ପରରିାର ଡଲାଡକ ରାନା ସମ୍କୁଖଡର 
ଅନଦିେ୍ତିଷ୍ଟ କାଳ ପଯ୍୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାଡର ରସଡିର ଡରାଲ ି
ଡଚତାରନୀ ଡେଇଥିଡଲ।

ନନାବନାଳକିନା ଅପେରଣ ଘଟଣନା
ଅଭରିକୁ୍ତକୁ ଗରିଫ ଦନାବତିର ଥନାନନା ଆଗତର ପରବିନାରର ଧନାରଣନା

ସକାଣାକ୍କ,୨୪ା୯(େମେି)
ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସାମକୁଦ୍ରକି ରାନା ଅଧୀନସ୍ ଡଲାଟସ ରସିଟ ୍
ଡରଳାଭୂମ ି ଠାଡର ପରଡିରଶରତି୍  ସଡରାଜ କକୁମାର 
ସ୍ାଇଁଙ୍ ଡନତମୃ ତ୍ୱଡର ରଶି୍ୱ ଜଳରାୟକୁ ପରରିର୍୍ନ 
ପାଇଁ ସତ୍ୟାରେହ ସଡଚତନତା କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଅନକୁଷ୍ତି 
ଡହାଇଯାଇଛ।ି ସମରେ ପମୃଥିରୀ ଏଡର ଜଳରାୟକୁ 
ପରରିର୍୍ନ ସଙ୍ଟର ସମ୍କୁଖୀନ ଡହଉଥିରା ଡରଡଳ 
ଭରଷି୍ୟତ ପମୃଥିରୀକକୁ ଡନଇ ଡେଶରଡିେଶର ଡରୈଜ୍ାନକି 
ମାନଙ୍ ସତକ୍ତା ସଚୂନା ମାନର ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ 
ସତକ୍ ଘଣ୍ଟ।ି ଜଳରାୟକୁ ପରରିର୍୍ନ, ତାପମାତ୍ରା ରମୃର୍,ି 

ସଂରକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଅରକ୍ୟ ଓ ପ୍ାକମୃତକି ସମ୍େର 
ଅପର୍ୟରହାର ଡରାକରିା ପାଇଁ ସାମକୁହକି ପ୍ଡଚଷ୍ଟା 
ଜରକୁ ରୀ ଡରାଲ ି ରକ୍ାମାଡନ ମତ ପ୍କାଶ କରଛିନ୍ତ।ି 
ଏହ ି ପରଡିପ୍କ୍ୀଡର ପରଡିରଶ ସକୁରକ୍ା ପାଇଁ ଡହନ୍ତାଳ 
ରଣ ସମୃଷ୍ଟ ି େଗିଡର ଯକୁରପୀଢି ି ଆଡଗଇ ଆସରିା ଜରକୁ ରୀ 
ଡରାଲ ି ପରଡିରଶରତି ସଡରାଜ କକୁମାର ସ୍ାଇଁ ଆହା୍ନ 
ଡେଇଥିଡଲ। କାଯ୍୍ୟକ୍ରମଡର ସରରିା ସଂି, ଅନଲି 
ସାମନ୍ତରା, ମରିକୁନ ଡଛାଟରାୟ, ଡେରାଶଷି ପାତ୍ର, ସକୁଧାଂଶକୁ 
ଡଶଖର ରାଉତ, ଶକୁଡଭନ୍ଦକୁ ରାଉତରାୟ ଓ ରରକୁ ଲ ପଶ୍ମି 
କରାଟ ପ୍ମକୁଖ ଉପସ୍ତି ରହ ି ପରଚିାଳନା କରଥିିଡଲ।

‘ତେନ୍ନାଳ ବଣ ସମୃଷ୍ ିପନାଇଁ ରବୁପଢ଼ି ିଆତଗଇ ଆସନୁ୍’
ବଶି୍ୱ ଜଳବନାୟ ୁପରବିର୍୍ନ ପନାଇଁ ସେ୍ୟନାରେେ
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୍ରୁୀ,୨୪ା୯(େମେି): ପରୁୀ ସଦି୍ଧ ମହାବୀର ରରଳ 
ଫାଟକ ନକିଟ ଟକିରପଡ଼ା ମହାନ୍ସିାହ ି ପଛପଟ 
ରରଳ ଲାଇନ୍ ରର ରରେନ୍  ଧକ୍ାରର ଜରେ ଯବୁକ ପ୍ାେ 
ହରାଇଛନ୍ ି ରବାଲ ି ଜୋପଡ଼ଛି।ି ମତୃକ ଜେକ ରହରଲ 
କୁମ୍ାରପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ମାଟଆିପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର 
ରବ ି ନାରାୟେ ରଜନା ରବାଲ ି ଜୋପଡ଼ଛି।ି ସଚୂନା 
ମତୁାବକ, ଶକୁ୍ରବାର ପବୂ୍ାହ୍ଣରର ରବ ି ରଶୌଚ ରହବା 
ପାଇଁ ଯାଇଥିବାରବରଳ ପରୁୀ-ପାରାଦୀପ ଏକ୍ସରପ୍ସ୍  

ରରେନ୍  ଧକ୍ାରର ଗରୁୁତରଭାରବ ଆହତ ରହାଇଥିରଲ। 
ତାଙୁ୍ ସ୍ାନୀୟ ରଲାରକ ମମୁରୂୁ୍ ଅବସ୍ାରର ଉଦ୍ଧାର କର ି
ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଳୟରର ଭର୍ତ୍ତି କରଥିିରଲ। 
ରସଠାରର ଚକିତି୍ାଧୀନ ଅବସ୍ାରର ରବଙି୍ର ମତୁୃ୍ୟ 
ରହାଇଥିଲା ରବାଲ ି ଡାକ୍ତରଖାନା ସତୂ୍ରରୁ ଜୋପଡ଼ଛି।ି ଏ 
ରନଇ ଜଆିର୍ ପ ି ଥାନାକୁ ଅବଗତ କରବିା ପରର ପଲୁସି 
ଏକ ଅପମତୁୃ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କର ିଶବ ବ୍ୟବରଛେଦ ପାଇଁ 
ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲା।

୍ରୁୀ,୨୪ା୯(େମେି): କରରାନାର ପ୍ରକାପ 
ହ୍ାସ ପାଇବା ପରର ସ୍ାଭାବକି ରହଉଛ ି
ପରୁୀ। ଧୀରର ଧୀରର ପଯ୍୍ୟଟକଙ୍ ଆଗମନ 
ବୃଦ୍ଧ ି ପାଉଛ।ି ରତରବ ପଯ୍୍ୟଟକଙ୍ ସରୁକ୍ାକୁ 
ପଲୁସି ଏବଂ ପ୍ଶାସନ ପ୍ାଥମକିତା ରଦଉଥିରଲ 
ମଧ୍ୟ ଅରନକ ସମୟରର ପଯ୍୍ୟଟକ ଅମାନଆି 
ରହଉଛନ୍।ି ବରିଶରକର ିସମଦୁ୍ର ସ୍ାନ ପାଇଁରଯଉଁ 
କଟକୋ ରହଛି ି ଏ ଦଗିରର ଅରନକ ପଯ୍୍ୟଟକ 
ସରଚତନ ରହଉନାହାନ୍।ି ଫଳରର ସମଦୁ୍ର 
ସ୍ାନଜନତି ଦୁର୍ଟୋ ବଢ଼଼଼ୁଛ।ି ରରୂ୍ଣ୍ତିବଳୟ ପାଇଁ 
ରହଉ ଅବା ପବନର ଦଗି ପରବିର୍୍ତନ ରଯାଗ ୁ
ବଭିନି୍ନ ସମୟରର ସମଦୁ୍ର ଅଶାନ୍ ରହୁଛ।ି ଉଚ୍ଚ 
ଲହଡ ି ଆସ ି କୂଳରର ମାଡ଼ ରହଉଛ।ି ଫଳରର 
କଏି ଆହତ ରହଉଛନ୍ ି ତ ପେୁ ି କାହାର ରଗାଡ଼ 
ଭାଙୁ୍ଛ।ି ଆଗକୁ ପଯ୍୍ୟଟକଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆହୁର ି
ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବ। ରତେ ୁସରୁକ୍ତି ସମଦୁ୍ର ସ୍ାନ ପାଇଁ 
ଥିବା କଟକୋ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଗାଡ୍ଙ୍ ପରାମଶ୍ 
ମାନବିାକୁ ପଯ୍୍ୟଟକଙୁ୍ ସରଚତନ କରାଯାଉଛ।ି

ପରୁୀ ଭାରତର ଏକ ପ୍ମଖୁ ଆଧ୍ୟାତ୍କି 
ଓ ପଯ୍୍ୟଟନ ସହର। ଏଠାକୁ ପ୍ତ୍ୟହ ରଦଶ 
ବରିଦଶର ପଯ୍୍ୟଟକ ଆସଥିାନ୍।ି ସ୍ର୍ଣ୍ାଭ 
ରବଳାଭୂମ ି ସାଙ୍କୁ ସମଦୁ୍ରର ନୀଳ ଜଳରାଶ ି
ସମସ୍ତଙୁ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରଥିାଏ। ରତରବ ଏଠାକୁ 
ଆସଥୁିବା ପଯ୍୍ୟଟକମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ 
ସମଦୁ୍ର ସ୍ାନ କରବିାକୁ ପସନ୍ଦ କରଥିାନ୍।ି 
କନୁି୍ ସରଚତନତାର ଅଭାବ, ଲାଇଫ୍ ଗାଡ୍ଙ୍ 

କଥା ନ ଶେୁବିା ଏବଂ ରଜାର୍ ରର ଲହଡ ି
ଆସ ି କୂଳରର ମାଡ଼ ରହଉଥିବାରୁ ଦନିକୁ ଦନି 
ବପିଦପରୂ୍ଣ୍ ରହଉଛ ି ସମଦୁ୍ର ସ୍ାନ। ବଭିନି୍ନ 
ସମୟରର ପଯ୍୍ୟଟକ ବୁଡ଼ଯିାଉଥିବା ରବରଳ 
ଅରନକ ଆହତ ବ ିରହଉଛନ୍।ି ଚଳତି ମାସରର 
୧୦ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ ପଯ୍୍ୟଟକ ଆହତ ରହବା ରଟୋ 

ଚନି୍ାର ବରିୟ ରହାଇଛ।ି
ଗତ ୫ ତାରଖିରର ୫ ଜେ ପଯ୍୍ୟଟକ 

ଆହତ ରହାଇଥିରଲ। ଏମାରନ ରହରଲ 
ପଶ୍ଚମବଙ୍ ପବ୍ୂ ବଦ୍ଧ୍ମାନର ସରିଦ୍ଧଶଦ୍ରୀ ହାଜରା, 
(୪୫), ବଲାଙ୍ୀରର ଅମ୍ାନ କୁମାର ରମରହର 
(୨୧), ରଖାଦ୍୍ଧା ଜଟେୀର ଶକ୍ତ ି ସାହୁ (୧୯) 
ଓ ଏସ୍ .ରକ. ସାମଲ (୧୯) ଏବଂ ବାରଲଶ୍ୱର 
ରଶରଗଡ଼଼଼଼ର ସଜୁନ ରବରହରା (୨୯)। ଏମାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମଦୁ୍ରରର ସ୍ାନ କରୁଥିବା 
ରବରଳ ଲହଡ଼ ି ମାଡ଼ରର ଗଭୀର ସମଦୁ୍ରକୁ 

ଭାସଯିାଉଥିରଲ। ଲାଇଫ୍ ଗାଡ୍ମାରନ ରସମାନଙୁ୍ 
ଉଦ୍ଧାର କରଥିିରଲ। ଏମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଜେଙୁ୍ 
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରର ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଳୟରର ଭର୍ତ୍ତି 
କରାଯାଇଥିଲା। ରସହପିର ି ଗତ ୬ ତାରଖିରର 
ପଶ୍ଚମିବଙ୍ ସନୁ୍ଦରବନ ଜଲି୍ାର ଶକୁ୍ା ସର୍୍ାର 
(୫୫) ରସକ୍ଟର ୧୦ରର ସ୍ାନ କରୁଥିବା ରବରଳ 

ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ମାଡ଼ରର ରବଳାଭୂମରିର ଆସ ି
ପଟି ି ରହାଇଯାଇଥିରଲ। ଫଳରର ତାଙ୍ ଡାହେ 
ରଗାଡରର ଆରାତ ଲାଗଥିିଲା। ଗଞ୍ାମ ଜଲି୍ା 
ଖଲ୍ରିକାଟ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁତ ିଆଚାଯ୍୍ୟ (୫୫) ମଧ୍ୟ 
ସମାନ ପ୍କାର ଆହତ ରହାଇଥିରଲ। ତାଙ୍ର 
ଡାହେ ରଗାଡ଼ରର ଆରାତ ଲାଗଥିିବା ରବରଳ 
୨ ଜେଙୁ୍ ହସ୍ଟିାଲ ରନବାକୁ ପଡ଼ଥିିଲା। ଗତ 
୧୨ ତାରଖିରର ଲରଚୁାପ ରଯାଗ ୁ ସମଦୁ୍ର ଅଶାନ୍ 
ଥିଲା। ପଯ୍୍ୟଟକଙୁ୍ ରବଳାଭୂମକୁି ଯବିା ପାଇ ଁ
ବାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚରି 

ରଶାଭା ବାନାଜ୍ୀ (୬୫) ରସକ୍ଟର ୧୨ରର 
ଗାରଧାଉଥିବା ରବରଳ ଏକ ବଡ଼ ଲହଡରିର 
ପଡ଼ଯିାଇଥିରଲ। ତାଙ୍ ବାମ ରଗାଡ଼ରର ଗଭୀର 
ଆରାତ ଲାଗଥିିଲା। ଲାଇଫ୍ ଗାଡ୍ମାରନ ତାଙୁ୍ 
ଉଦ୍ଧା କରଥିିରଲ।

ରତରବ କାହ ିଁକ ି ଦନିକୁ ଦନି ସମଦୁ୍ର ସ୍ାନ 
ଅସରୁକ୍ତି ରହାଇପଡୁଛ ି ? ଏହାର କାରେ 
ସମଦୁ୍ର ନା ପଯ୍୍ୟଟକ। ଏମତି ି ପ୍ଶ୍ନ ସମସ୍ତଙୁ୍ 
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରର ପକାଇଥିବା ରବରଳ ମଖୁ୍ୟତଃ 
ପଯ୍୍ୟଟକଙ୍ ସରଚତନତାର ଅଭାବ ରଯାଗ ୁ
ଏପର ିରଟୁଥିବା କୁହାଯାଉଛ।ି ଏହାର ଏକାଧିକ 
କାରେ ମଧ୍ୟରର ପ୍ଶାସନ ପକ୍ରୁ ଚହି୍ନଟ ଅଞ୍ଚଳ 
ବ୍ୟତୀତ ପଯ୍୍ୟଟକମାରନ ମନଇଛୋ ରଯ ରକୌେସ ି
ସ୍ାନରର ସ୍ାନ କରୁଛନ୍।ି ଫଳରର ରସମାରନ 
ଲାଇଫ୍ ଗାଡ୍ଙ୍ ନଜରରର ରହୁ ନାହାନ୍।ି 
ଯଦ ି ଉଚ୍ଚ ଲହଡ ି ଆସଲିା ରତରବ ରସମାରନ 
ବପିଦରର ପଡୁଛନ୍।ି ଲାଇଫ୍ ଗାଡ୍ ଅଧିକାରୀ 
ଧନଞ୍ୟ ମଲ୍କି କହଛିନ୍,ି ପଯ୍୍ୟଟକଙ୍ ପାଇ ଁ
ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର ସଚୂନା ଫଳକ ଲଗାଯାଇଛ।ି 
ବରିଶରକର ି ସମଦୁ୍ର ଅଶାନ୍ ସମୟରର 
ପଯ୍୍ୟଟକଙୁ୍ ବାରେ କରାଯାଉଛ।ି କନୁି୍ ଅରନକ 
ପଯ୍୍ୟଟକ ମାନୁନାହାନ୍,ି ମନଇଛୋ ରଯଉଁଠ ି
ନାହ ିଁ ରସଠ ି ଗାରଧାଉଛନ୍।ି ଏମତି ି କଛି ି କାରେ 
ପାଇଁ ପଯ୍୍ୟଟକ ଆରାତ ପାଉଛନ୍।ି ରତେ ୁ
ପଯ୍୍ୟଟକମାରନ ସରଚତନ ରହରଲ ଦୁର୍ଟୋ 
ନଶି୍ଚତି ଭାରବ ହ୍ାସ ପାଇବ।

 �ସଚେତନ ଚେଉନାୋନ୍ ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ

ବଢୁଛ ତି ସମଦୁ୍ର ସ୍ାନ ଦୁର୍ଯଟଣା

୍ରୁୀ,୨୪ା୯(େମେି): ଗତ ଲରଚୁାପଜନତି 
ଲଗାେ ବର୍ାକୁ ଇତମିଧ୍ୟରର ୧୩ ଦନି 
ବତିଗିଲାେ।ି ରହରଲ ଏରବ ବ ିଉପକୂଳବର୍୍ତୀ ପରୁୀ 
ଜଲି୍ାରର ବର୍ାର କରୁେ ଚତି୍ର ତାଜା ରହାଇରହଛି।ି 
ବର୍ାପାେରିର ବୁଡ଼ଛି ି ହଜାର ହଜାର ରହକ୍ଟର 
ଚାରଜମ।ି ରସପରଟ ପ୍ଶାସନ ପକ୍ରୁ କ୍ୟକ୍ତରି 
ଆକଳନ ଚାଲଛି।ି କନୁି୍ ଧାନଫସଲର ଏଭଳ ି
ସ୍ତିକୁି ରଦଖି ମଣୁ୍ଡରର ହାତ ରଦଇଛନ୍ ି ଚାରୀ। 
୧୨/୧୩ ଦନି ଧର ି ପାେରିର ବୁଡ଼ ି ରହଥିିବାରୁ 
ଏଥର ପରୁୀ ଜଲି୍ାରର ସବା୍ଧିକ ଖରଫି 

ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ଯିବିା ଏକପ୍କାର ନଶି୍ଚତି ରବାଲ ି
କୁହାଯାଉଛ।ି ରଗାପ ବ୍କର ସବା୍ଧିକ ଧାନଫସଲ 
ପାେରିର ବୁଡ଼କି ିରହଥିିବା ଜୋପଡ଼ଛି।ି

ଗତ ୧୧ ତାରଖି ରାତରୁି ଲରଚୁାପଜନତି 
ଲଗାେ ବର୍ା ଆରମ୍ ରହାଇଥିଲା। ୧୨ ଓ ୧୩ 
ତାରଖିରର ବ ି ପ୍ବଳ ବର୍ା ରହାଇଥିଲା। ପରୁୀ 
ଜଲି୍ାରର ରହାଇଥିବା ବର୍ା ୮୭ ବର୍ର ରରକଡ୍ 
ଭାଙ୍ଥିିଲା। ରତେ ୁ ନଦୀ, ରପାଖରୀ ସବୁ 
ପରୂଯିାଇଥିବାରବରଳ ଧାନଜମ ି ସଷୃ୍ଟ ି କରଥିିଲା 
ନଦୀର ଭ୍ରମ। ହଜାର ହଜାର ରହକ୍ଟର ଧାନ ଓ 

ଅେଧାନ ଫସଲରର ପାେ ି ମାଡ଼ଯିାଇଥିଲା। ୧୩ 
ଦନି ପରର ବ ି ଜଲି୍ାର ଅରନକ ଚାରଜମରିର 
ଏରବ ଲହଡ଼ ି ଭାଙୁ୍ଛ ି ବର୍ାଜଳ। ୨୮ ହଜାର 
୪୦୨ ରହକ୍ଟର ଧାନ ଓ ଅେଧାନ ଫସଲକୁ ବୁଡ଼ାଇ 
ରଖିଛ ି ବର୍ା ପାେ।ି ରତରବ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଧାନ 
ଫସଲ ହ ିଁ ବୁଡ଼ ିରହଛି।ି ଜଲି୍ାର ୧୧ଟ ିବକ୍ରର ୨୬ 

ହଜାର ୫୫୫ ରହକ୍ଟର ଧାନଫସଲ ଏରବ ବ ି
ରଦଖାଯାଉ ନାହ ିଁ। 

ଚଳତିବର୍ ଜଲି୍ାରର ୧ଲକ୍ ୫୦ ହଜାର 
ରହକ୍ଟର ଜମରିର ବଭିନି୍ନ ପ୍କାର ଚାର 
କରାଯାଇଛ।ି ୧ଲକ୍ ୩୦ ହଜାର ରହକ୍ଟର ଜମରିର 
ଧାନ ଏବଂ ୨୦ ହଜାର ରହକ୍ଟର ଜମରିର ଅେଧାନ 
ଚାର ରହାଇଛ।ି ରତରବ ଲଗାେବର୍ା ରଯାଗୁଁ 

୯୩ ହଜାର ରହକ୍ଟର ଧାନଜମ ି ଏବଂ ୯,୨୦୦ 
ରହକ୍ଟର ଅେଧାନ ଜମରିର ପାେ ିମାଡ଼ଥିିଲା। କନୁି୍ 
ବଭିନି୍ନ କାରେ ପାଇ ଁ ଜଳ ନଷି୍ାସନ ରଯଉପଁର ି
ଭାରବ ରହବା କଥା ରହଲା ନାହ ିଁ। ଫଳସ୍ରୂପ 
ଗରୁୁବାର ସଦୁ୍ଧା ୨୮ ହଜାର ୪୦୨ ରହକ୍ଟର ଜମ ି
ଏରବ ବ ିବୁଡ଼ରିହଛି।ି ଏଥିମଧ୍ୟରର ଜଲି୍ାର ରଗାପ 

ବକ୍ରର ସବା୍ଧିକ ୧୧ ହଜାର ୫୧୭ ରହକ୍ଟର 
ଫସଲ ବୁଡ଼ରିହଛି।ି ଏହା ମଧ୍ୟରର ଧାନଫସଲ 
୧୧ ହଜାର ୫୦ ରହକ୍ଟର ଏବଂ ଅେଧାନ ୪୬୭ 
ରହକ୍ଟର ରହଛି।ି ରସହପିର ି କାକଟପରୁ ବ୍କରର 
୩,୫୫୫ ରହକ୍ଟର ଫସଲ ବୁଡ଼ଥିିବାରବରଳ 
ଏଥି ମଧ୍ୟରର ଧାନଜମ ି ୩,୩୧୫ ରହକ୍ଟର ଏବଂ 
ଅେଧାନ ୨୪୦ ରହକ୍ଟର ଅଛ।ି ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ 

ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍କରର ୨,୮୮୩ ରହକ୍ଟର, କୋସ 
ବକ୍ରର ୨,୬୨୫ ରହକ୍ଟର, ପରୁୀ ସଦର ବକ୍ରର 
୨,୦୫୦ ରହକ୍ଟର, ନମିାପଡ଼ା ବକ୍ରର ୧,୭୭୭ 
ରହକ୍ଟର, ରଡଲାଙ୍ ବ୍କରର ୧,୬୬୦ ରହକ୍ଟର, 
ପପିଲି ି ବକ୍ରର ୧,୨୪୦ ରହକ୍ଟର ଫସଲ ବୁଡ଼ ି
ରହଛି।ି ଏହା ମଧ୍ୟରର ଧାନ ଏବଂ ଅେଧାନ 
ଫସଲ ରହଛି।ି ରତରବ ଗତ ଲଗାେବର୍ାରର 
ଜଲି୍ାର ଅସ୍ତରଙ୍ ବକ୍ରର ରରକଡ୍ ପରମିାେର 
୫୩୦ ମଲିମିଟିର ବର୍ା ରହାଇଥିଲା। ଏପରକି ି
ଏକ ବଡ଼ ରାଇ ବ ି ରଖାଲଥିିଲା। ଫଳରର 
ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ରହାଇଥିଲା। ରରିପାଟ ୍
ଅନୁଯାୟୀ ଅସ୍ତରଙ୍ ବ୍କ ଅଞ୍ଚଳରର ୧,୦୮୫ 
ରହକ୍ଟର ଜମରିର ଏରବ ବ ି ପାେ ି ବୁଡ଼ରିହଛି।ି 
ରତରବ ପ୍ଶାସନ ପକ୍ରୁ କ୍ୟକ୍ତ ିଆକଳନ ପାଇଁ 
ଗତ ଶନବିାରଠାରୁ ସରଭ ୍ ଚାଲଛି।ି ଆର୍ ଆଇ, 
ଭଏିଲ୍ ଡବ୍ ବୁ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃର ି ବଭିାଗ 
କମଚ୍ାରୀଙୁ୍ ରନଇ ଗଠତି ଟମି୍  ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲ ି
ସରଭ ୍କରୁଛନ୍।ି ଆସନ୍ା ୨୯ ତାରଖିରର ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙୁ୍ କ୍ୟକ୍ତ ି ଆଳକନ ରରିପାଟ ୍ ପ୍ଦାନ 
କରାଯବିାକୁ ଜଲି୍ା କୃର ିକାଯ୍୍ୟାଳୟ ଲକ୍୍ୟ ରଖିଛ।ି 
ସରଭ ୍ପରର ସରକାରୀ ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ତଗି୍ରସ୍ତ 
ଚାରୀଙୁ୍ ସହାୟତା ପ୍ଦାନ କରାଯବି। ମାତ୍ର ଏହ ି
ସହାୟତା ରକରବରହରଲ ଚାରୀଙ୍ର କଷ୍ଟକୁ 
ଲାରବ କରପିାରବି ନାହ ିଁ ରବାଲ ିସଦର ଅଞ୍ଚଳର 
ଚାରୀ ସଦାଶବି ସାହୁ କହଛିନ୍।ି

ଲରେୁାପ ବର୍ଯାର କରୁଣ େ ତିତ୍ର

ଗ�ୋପ ବ୍ଲକଗେ ବୁଡ଼ଛି ିସବ୍ୋଧିକ ଧୋନଫସଲ

ୋଲତିଛ ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତ ତି ଆକଳନ
ମଣୁ୍ଡଚର ୋତ ଚଦଇଛନ୍ତି ୋରୀ

୍ରୁୀ,୨୪ା୯(େମେି): ମହାନଦୀରରର ଓଡ୍ାଫ ଟମି୍  ରବାଟ୍  
ଦୁରଟ୍ୋରର ଓଟଭିରି ଚଫି୍  ରରିପାଟର୍ ଅରନି୍ଦମ ଦାସଙ୍ 
ଆକଳ ବରିୟାଗ ରଟଛି।ି ତାଙ୍ ଅମର ଆତ୍ାର ସଦ୍ ଗତ ି
ପାଇ ଁ ଶକୁ୍ରବାର ସନ୍୍ୟାରର ସଂିହଦ୍ୱାରରର ସମହୂ ଦୀପଦାନ 
କରାଯାଇଛ।ି ପରୁୀର କର୍୍ତବ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ସାମା୍ଦକି ଏଥିରର 
ସାମଲି୍  ରହାଇ ଅରନି୍ଦମଙୁ୍ ଅଶରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଳ ିଜୋଇଥିରଲ। 
ମହାପ୍ଭୁଙ୍ ନକିଟରର ଅମର ଆତ୍ାର ସଦ୍ ଗତ ି କାମନା 
କରବିା ସହ ତାଙ୍ ପରବିାରକୁ ଅସୀମ ରଧୈଯ୍୍ୟ ଏବଂ ସାହସ 
ରଦବାକୁ ପ୍ାଥ୍ନା କରଥିିରଲ। ଜରେ ଯବୁ, ଦୁଃସାହସୀ 
ସାମା୍ଦକି ଭାରବ ଅରନି୍ଦମ ନଜିର ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟ ସଷୃ୍ଟ ି

କରପିାରଥିିରଲ। ତାଙ୍ର ଏପର ି ଅକାଳ ବରିୟାଗ ରାଜ୍ୟର 
ସମଗ୍ର ସାମା୍ଦକି ଜଗତ ପାଇ ଁ ଅପରୂେୀୟ କ୍ତ ି ରବାଲ ି
ଉପସ୍ତି ସାମା୍ଦକିମାରନ କହଥିିରଲ। ଏହ ିସମହୂ ଦୀପଦାନ 
କାଯ୍୍ୟକ୍ରମରର ବରଷି୍ଠ ସାମା୍ଦକି ପ୍ଦୀପ ମହାନ୍,ି ପ୍ଦୁ୍ୟମ୍ନ 
ସାଥଆୁ, ମଧସୁଦୂନ ମଶି୍ର, ରସୌମତି୍ର ହରଚିନ୍ଦନ, ଚରି୍ତରଞ୍ନ 
ମହାନ୍,ି ରଶୈରଳନ୍ଦ୍ର ଆଚାଯ୍୍ୟ, ରଞ୍ତି ମଶି୍ର, ଅକ୍ୟ ମଶି୍ର, 
ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଢ଼ୀ, ବୀରରନ୍ଦ୍ର ଭୂରେ ରହାତା, ନାରାୟେ ଦାଶ, 
ଶ୍ୟାମକାହ୍ନା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆରଲାକ ଆଶରୁତାର ନାୟକ, 
ସାଗର ମଲ୍କି, ସନୁୀଲ ମହାନ୍,ି ଚରି୍ତରଞ୍ନ ଖଣୁ୍ଆି, 
ଅମରରନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ର ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

୍ରୁୀ,୨୪ା୯(େମେି): ଆସନ୍ା ୩୦ 
ତାରଖିରର ପପିଲି ି ଉପନବି୍ାଚନ। 
ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହାଇପଡ଼ଛି ି
ପପିଲି ିବଧିାନସଭା ନବି୍ାଚନମଣ୍ଡଳୀ। 
ବଭିନି୍ନ ଦଳ ପକ୍ରୁ ଚାଲଛି ି ପ୍ଚାର। 
ରରକୁ ରର ବୁଲ ି ରଭାଟରଙୁ୍ 
ମନାଉଛନ୍ ି ପ୍ାଥ୍ୀ। ଏପରଟ 
ପ୍ଶାସନକି ପ୍ସୁ୍ତତ ିବ ିରଜାର୍  
ଧରଛି।ି ଅରକ୍ଟାବର ୩ 
ତାରଖିରର ରଭାଟ୍  ଗେତ ି
କରାଯବିାକୁ ଥିବାରବରଳ 
ଏଥିପାଇଁ ତାଲମି୍  
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଶକୁ୍ରବାର 
ଜଲି୍ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ 
ସଂସ୍ା ସମ୍ଳିନୀ କକ୍ରର 
ତାଲମି୍  ଶବିରି ଅନୁଷ୍ଠତି 
ରହାଇଥିଲା। ସପୁରଭାଇଜର ଓ 
କାଉଣ୍ଂି ଆସଷି୍ଟାଣ୍ମାନଙୁ୍ ତାଲମି 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଯଗୁ୍ମ ମଖୁ୍ୟ ନବି୍ାଚନ 
ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମାଦ କୁମାର ସାହୁ 
ରଭାଟ୍  ଗେତ ି ସଂକ୍ରାନ୍ରର ପ୍ଶକି୍େ 
ରଦଇଥିରଲ। ଗେତ ି ପାଇଁ ଦୁଇଟ ି
କକ୍ରର ୧୪ଟ ି ରଟବୁଲ୍  ଏବଂ 

ଅନ୍ୟ ଏକ ରଟବୁଲ୍ ରର ରପାଷ୍ଟାଲ 
ବାଲାଟ୍  ଗେତ ି କରାଯବି। ଗେତ ି
ସମ୍ନ୍ୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ସଙ୍ ଉପରର 
ତାଲମି ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ା 
୨୮ ତାରଖିରର ରପାଲଂି ପାଟ୍ତି ପପିଲି ି

ଏବଂ ରଡଲାଙ୍ରର ରହାଇଥିବା 
ବୁଥ୍  ଅଭମିରୁଖ ଯାତ୍ରା କରରିବ। 
ଏଥିନମିରନ୍ ରପଣ୍ଠକଟାସ୍ତି 
ରେୟାର ହାଉସ୍ ଠାରର ସମସ୍ତ 
ପ୍ସୁ୍ତତ ି କରାଯାଇଛ।ି ଆସନ୍ା ୩୦ 
ତାରଖିରର ରପାଲଂି ଦଳ ଆସବିା 
ପରର ଇଭଏିମ୍ ଗଡ଼ୁକୁି ସରୁକ୍ତି 

ଭାରବ ରଖାଯବିାର ସମସ୍ତ ପ୍ସୁ୍ତତ ି
ରଶର ରହାଇଛ।ି ଏହ ି ଅବସରରର 
ସାଧାରେ ପଯ୍୍ୟରବକ୍କ ଏମ୍ . 
ବୀରବ୍ରହ୍ମୟା, ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ 
ତଥା ରଟିର୍ଣ୍ତିଂ ଅଫିସର ପ୍ଦୀପ କୁମାର 

ସାହୁ, ଜଲି୍ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ାର 
ପ୍କଳ୍ପ ନରିର୍୍ଶକ ରଜ୍ୟାତଶିଙ୍ର 
ମହାପାତ୍ର, ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ 
ସଭୁାର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଥଶମ୍ା, ରଡପଟୁ ି
କରଲକ୍ଟର ସମୁନ୍ କର, ଜରିତନ୍ଦ୍ର 
କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍ ସରମତ ବଡିଓି ଓ 
ତହସଲିଦାର ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ପ ତିପ ତିଲ ତି ଉପନ ତିବ୍ଯାେନ

ଗ�ୋଟ �ଣତ ିପୋଇଁ ଦଆି�ଲୋ ତୋଲମି

୍ରୁୀ,୨୪ା୯(େମେି): ଜାତୀୟ ରସବା 
ରଯାଜନାର ପ୍ତଷି୍ଠା ଦବିସରର ପରୁୀ 
ଜଲି୍ା ଆଇନ୍  ରସବା ପ୍ାଧିକରେ 
ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ରବଦ କମକ୍ାଣ୍ଡ 
ମହାବଦି୍ୟାଳୟ ମଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରର 
ମହାବଦି୍ୟାଳୟ ପରସିରରର ଏସଡି୍  
ଆକ୍ରମେରର ଶକିାର ରହାଇଥିବା 
ପୀଡ଼ତିାଙୁ୍ ଆଇନ ସହାୟତା ସମ୍ପକର୍ର 
ଏକ ଆଇନ ସରଚତନତା ଶବିରି 
ଅନୁଷ୍ଠତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ଜଲି୍ା ଆଇନ 
ରସବା ପ୍ାଧିକରେ ସଚବି ଅମରରଶ 

ମହାପାତ୍ର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିିଭାରବ 
ରଯାଗରଦଇ ଆଇନ ସହାୟତା 
ବ୍ୟବସ୍ା ସମ୍ପକର୍ର ଆରଲାକପାତ 
କରବିା ସହ ଏସଡି୍  ଆକ୍ରମେ 
ପୀଡ଼ତିାଙୁ୍ ୧୦ଲକ୍ ଟଙ୍ା ପଯ୍୍ୟନ୍ 
କ୍ତପିରୂେ ରଦବାର ବ୍ୟବସ୍ା ରହଛି।ି 
ଅନ୍ୟ ପକ୍ରର ଆକ୍ରମେକାରୀକୁ 
ଅଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ଜରମିାନା 
ରଦବାର ବ୍ୟବସ୍ା ରହଛି।ି 

ପୀଡ଼ତିାଙୁ୍ ମାଗୋ ଆଇନ ଓ 
ସ୍ାସ୍୍ୟରସବା ମଳିବିା ସହ ସମାଜର 

ମଖୁ୍ୟ ର୍ାତରର ସାମଲି୍  କରାଯବିା 
ପାଇ ଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯବି। 
ଏହ ି କାଯ୍୍ୟକ୍ରମରର ରବଦ କମକ୍ାଣ୍ଡ 
ମହାବଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ ଜଗବନୁ୍ ମଶି୍ର, 
ପ୍ରଫସର ଡ. ହରପ୍ୟିା ଦାଶ, ଜାତୀୟ 
ରସବା ରଯାଜନାର ସଂରଯାଜକ ଡ. 
ବସନ୍ କୁମାର ମଶି୍ର ଓ ସ୍ାୟୀ ରଲାକ 
ଅଦାଲତର ସଦସ୍ୟ ଡ. ପ୍ଭାସ ରଞ୍ନ 
ମହାପାତ୍ରଙ୍ ସରମତ ମହାବଦି୍ୟାଳୟର 
ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପକିା ଏବଂ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ଏସଡି୍  ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପକ୍ଗେ ଆଗଲୋଚନୋଚକ୍ର

୍ରୁୀ,୨୪ା୯(େମେି): ପରୁୀ ଜଲି୍ାରର 
ରକାଭଡି୍  ସଂକ୍ରମେ ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି 
ରତରବ ପ୍ାୟ ଦୁଇ ସପ୍ାହ ଧର ି
ରଦୈନକି ପଜଟିଭି୍  ସଂଖ୍ୟା ୨୦ ତରଳ 
ରହୁଥିବାରବରଳ ଗରୁୁବାର ଜଲି୍ାରୁ ୨୨ 
ସଂକ୍ରମତି ଚହି୍ନଟ ରହାଇଥିରଲ। କନୁି୍ 
ଶକୁ୍ରବାର ଏହ ି ସଂଖ୍ୟା ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି 
ଜଲି୍ାରୁ ୧୨ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ ଚହି୍ନଟ 
ରହାଇଛନ୍।ି କଛିଦିନି ରହବ ରଦୈନକି 
ପଜଟିଭି୍  ସଂଖ୍ୟା ତଳ ଉପର ରହଉଛ।ି 
ଏରବ ପ୍ାୟ ସବୁକଛି ି ସ୍ାଭାବକି 
ରହଲାେ।ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦରିରର ଦଶ୍ନ 
ଆରମ୍ ରହାଇଯାଇଥିବାରବରଳ 
ପରୁୀକୁ ପଯ୍୍ୟଟକଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 

ଧୀରର ଧୀରର ବଢ଼଼଼଼଼ୁଛ।ି ରତେ ୁ ଏଭଳ ି
ସ୍ତିରିର ସମସ୍ତଙୁ୍ ଅଧିକ ସତକ ୍ଏବଂ 
ରକାଭଡି୍  ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ କୁ କଡ଼ାକଡ଼ ି
ପାଳନ କରବିା ଦରକାର ରବାଲ ି
କୁହାଯାଉଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ରର ଶକୁ୍ରବାର 
ଚହି୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ଙୁ୍ ମଶିାଇବା ପରର 
ଏ ପଯ୍୍ୟନ୍ ଜଲି୍ାର ରମାଟ୍  ପଜଟିଭି୍  
ସଂଖ୍ୟା ୪୪ ହଜାର ୯୬୦ରର 
ପହଞ୍ଚଲିାେ।ି ଏମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୪୪ 
ହଜାର ୩୯୬ ଜେ ଆରରାଗ୍ୟ ଲାଭ 
କରଥିିବାରବରଳ ଏରବ ୧୧୦ ଜେ 
ସକ୍ରୟି ଅଛନ୍।ି ଏ ପଯ୍୍ୟନ୍ ୪୫୧ 
ଜେଙ୍ ଜୀବନ ରନଇଛ ି କରରାନା 
ମହାମାରୀ।

୨୩ ଗକନ୍ଦ୍ରଗେ ୫,୪୭୩ ଜଣଙୁ୍ ଟକିୋ 
ପରୁୀ,୨୪ା୯(ସମସି): ଶକୁ୍ରବାର ପରୁୀ ଜଲି୍ାର ୧୧ଟ ି ବ୍କର ୭୨ଟ ି ରକନ୍ଦ୍ର 
ମଧ୍ୟରୁ ୨୩ଟ ି ରକନ୍ଦ୍ରରର ସମଦୁାୟ ୫୪୭୩ ଜେଙୁ୍ ଟକିାଦାନ କରାଯାଇଛ ି
ରବାଲ ିସଚୂନା ମଳିଛି।ି ଶକୁ୍ରବାର ୪୫ରୁ ୬୦ବର୍ ବୟସ ବଗର୍ ୨୧୭୧ ଜେ, 
୧୮ରୁ ୪୪ ବର୍ ବଗ୍ର ୩୨୯୬ ଏବଂ ୬ଜେ ସମ୍ଖୁ ରଯାଦ୍ଧାଙୁ୍ ଟକିାକରେ 
କରାଯାଇଥିବାର ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ଜଲି୍ାରର ୯ଟ ିରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସହରରର ୩ଟ ି
ରକନ୍ଦ୍ରରର ଟକିାଦାନ କରାଯବିାର ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଛ।ି 

ପରୁୀ,୨୪ା୯(ସମସି): ବଭିନି୍ନ ଦାବ ି ରନଇ ପରୁୀ ଜଲି୍ା 
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜନ ପାଚକିା ମହାସଂର ପକ୍ରୁ ଶକୁ୍ରବାର 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ କାଯ୍୍ୟାଳୟ ସମ୍ଖୁରର ବରିକ୍ାଭ ପ୍ଦଶ୍ନ 
କରାଯାଇଛ।ି ସରକାରଙ୍ ଉରର୍ଶ୍ୟରର ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ 
ଦାବପିତ୍ର ପ୍ଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ପାଚକିାମାନଙୁ୍ କମଚ୍ାରୀର 
ମାନ୍ୟତା, ସବ୍ନମି୍ନ ମଜୁରୀ ପ୍ଦାନ, ବର୍କୁ ଦୁଇଖଣ୍ଡ 
ଶାଢ଼,ି ୨୮ ମାସର ବରକୟା ଦରମା ପ୍ଦାନ, ବର୍କୁ ୧୦ 
ମାସ ବଦଳରର ୧୨ ମାସର ପାରଶି୍ରମକି ରଦବା, ସମସ୍ତ 
ଜାତୀୟ ପବ୍ପବ୍ାେରିର ଛୁଟ ି ପ୍ଦାନ, ବାର୍ତିକ ୧୦ ଦନି 
ରମଡକିାଲ ଛୁଟ ି ରଦବାକୁ ଦାବ ି ରଖିଛନ୍ ି ପାଚକିାମାରନ। 
ରସହପିର ିଅବସର ବୟସ ୬୦ ପରବିରର୍ତ୍ ୬୨, ମାସକି ୩ 

ହଜାର ଟଙ୍ା ରପନ୍ ସନ ପ୍ଦାନ, ରସମାନଙ୍ ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର 
ବରଜଟ୍ ରର ୬ ପ୍ତଶିତ ବ୍ୟୟ ବରାଦ, ପାଚକିାମାନଙୁ୍ 
ରକାଭଡି୍  ରଯାଦ୍ଧାର ମାନ୍ୟତା ଦଆିଯାଇ ୫୦ ଲକ୍ ଟଙ୍ାର 
ବୀମା ପ୍ଦାନ କରାଯାଉ ରବାଲ ି ଦାବ ି ରଖିଛନ୍।ି ଜଲି୍ା 
ସଭାପତ ି ପୀତବାସ ରବରହରାଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱରର ଏହ ି
କାଯ୍୍ୟକ୍ରମରର ସଟୁି ପରୁୀ ଜଲି୍ା ସଭାପତ ିଜଗନ୍ନାଥ ରଦଓ, 
ପାଚକିା ସଂର ସମ୍ପାଦକିା ତରୁଲତା ମଶି୍ର, ବଷୁି୍ପ୍ୟିା ମଶି୍ର, 
ସନୁୀତା ମଣ୍ଡଳ, ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ, ହରପ୍ୟିା ଦାସ, ଟୁନାମେ ି
ମହାନ୍,ି ରରାଜାଲନି ସାହୁ, ଶ୍ରମକି ରନତା ଟୁନା ନାୟକ, 
ରଞ୍ତି ନାୟକ, ବଜିୟଲକ୍ଷୀ ସାହୁ, ସମୁତିା ରଜନା, ଶମ୍ତିଷ୍ଠା 
ରଲଙ୍ା ପ୍ମଖୁ ସାମଲି ଥିରଲ।

 �ସବ୍ଯନ ତିମ୍ନ ମଜୁର ତି ଦାବ ତିକଚଲ ପାେ ତିକା

ଜଲି୍ୋପୋଳଙ୍ କୋର୍୍ୋଳୟ ସମ୍ଖୁଗେ ବଗି୍ୋ�
ପେୁୀେୁ ୧୨ ପଜଟିଭି୍  ଚହି୍ନଟ

ଅେନି୍ଦମଙୁ୍ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ୋଞ୍ଜଳି

ଗରେନ୍  ଧକ୍ୋଗେ ଆହତ ରବୁକଙ୍ ମତୁୃ୍

୍ରୁୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟସର ବରା୍୍ାଣ ିଜମ ିରହଛି ି
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ଶନବିାର, ୨୫ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୪ା୯(ସମସି): ସବୁ ଆଡ଼େ 
ଡ଼�ୋଭଡି୍  ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ୋସ ପୋଉଛ।ି �ନୁି୍ 
ଓେଶିୋଡ଼େ ବଡ଼ିଶଷ�େ ି ଭୁବଡ଼େଶ୍ୱେ ଓ 
ଡ଼�ୋର୍ଦ୍ୋ ସମଡ଼େ �ଛି ି ଉପ�ୂଳ ଜଲି୍ୋଡ଼େ 
ପେସି୍େି ି େୟିନ୍ତ୍ରଣ�ୁ ଆସପିୋେୁ େୋହ ିଁ। 
ସବଦ୍ୋଧି� ପ୍ରଭୋବେି ଥିବୋ େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ଗଜୁୁେୋଟ 
ସଡ଼ମେ ପଡ଼େୋଶଲୀ ଝୋେ�ଣ୍ଡ, ଛେଶିଗେଡ଼଼େ 
ଡ଼ଦୈେ�ି ଆକ୍ରୋନ୍ଙ୍କ ସଂ�୍ୋ ଆଶୋେଲୀେ ଭୋଡ଼ବ 
ହ୍ୋସ ପୋଇଛ।ି ଡ଼ସଠୋଡ଼େ ଡ଼ଦୈେ�ି ଆକ୍ରୋନ୍ଙ୍କ 
ସଂ�୍ୋ ୨୦େୁ ୫୦ ମଧ୍ୟଡ଼େ ସଲୀମେି େହୁଛ।ି 
�ନୁି୍ ଓେଶିୋଡ଼େ ଆଜ ିବ ିଡ଼ଦୈେ�ି ସଂକ୍ରମେିଙ୍କ 
ସଂ�୍ୋ ୪୫୦େୁ ୭ ଶହ ମଧ୍ୟଡ଼େ େହୁଛ।ି 
ଡ଼�ବଳ ଭୁବଡ଼େଶ୍ୱେେୁ ୫୦ ପ୍ରେଶିେ 
ଆକ୍ରୋନ୍ ଚହି୍ନଟ ଡ଼ହଉଛନ୍।ି ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ୋସ େ 
ପୋଇବୋ ସମ୍ପ�ଦ୍ଡ଼େ ସ୍ୋସ୍୍ ବଭିୋଗ ଅଧି�ୋେଲୀ 
�ଛି ି ଦେି େଡ଼ଳ �ହୁଛନ୍ ି ଏଠୋଡ଼େ ବୋହୋେୁ 

ଆସଥୁିବୋ ଡ଼�ୋ�ଙ୍କ ସଂ�୍ୋ ଅଧି� ଥିବୋେୁ 
ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ୋସ ପୋଉ େୋହ ିଁ। �ନୁି୍ ଭୁବଡ଼େଶ୍ୱେ, 
�ଟ� େୁଳେୋଡ଼େ ଦଲି୍ଲୀ, ଗଜୁେୋଟଡ଼େ 
�ଛି ି �ମ୍  ଡ଼�ୋ� ଚଳପ୍ରଚଳ �େୁେଥିବୋ 
ଡ଼ବଡ଼ଳ ଏଠୋଡ଼େ ଆକ୍ରୋନ୍ଙ୍କ ସଂ�୍ୋ ଅଧି� 
େହବିୋ ଚନି୍ୋଜେ� ଡ଼ବୋ� ି �ୁହୋଯୋଉଛ।ି 
ଗେୁୁବୋେ ଦେି େୋଜ୍ଡ଼େ ୬୮୮୧୮ 
େମେୁୋ ପେଲୀକ୍ୋ ଡ଼ହୋଇଥିବୋ ଡ଼ବଡ଼ଳ ଡ଼ସଥିେୁ 
୫୩୯ (୦.୭୮%) ପଜଟିଭି୍  ଚହି୍ନଟ 
ଡ଼ହୋଇଛନ୍।ି ଡ଼ସମୋେଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ୧୮ ବଷଦ୍େୁ 
�ମ୍  ଆକ୍ରୋନ୍ଙ୍କ ସଂ�୍ୋ ୭୭ େହଛି।ି ଆଜ ି
ଚହି୍ନଟ ଡ଼ହୋଇଥିବୋ ପଜଟିଭି୍ ଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ୩୧୬ 
ଜଣ କ୍ୋଡ଼େଣ୍ୋଇନ୍ ଡ଼େ ଥିବୋ ଡ଼ବଡ଼ଳ ୨୨୩ 
ଡ଼ହଉଛନ୍ ିସ୍ୋେଲୀୟ ଆକ୍ରୋନ୍। 

ଆଜ ି ଡ଼�ୋର୍ଦ୍ୋେୁ ୨୫୪ ଆକ୍ରୋନ୍ ଚହି୍ନଟ 
ଡ଼ହୋଇଛନ୍ ି ଆଉ ଡ଼ସଥିେୁ ଭୁବଡ଼େଶ୍ୱେେ 
୨୦୭ ଜଣ ଆକ୍ରୋନ୍ ଥିବୋ ଜଣୋପେଛି।ି ଆଜ ି
ସଂଧ୍ୟୋ ସରୁ୍ୋ ୪୯୪ ଆକ୍ରୋନ୍ ସସୁ୍ ଡ଼ହୋଇଛନ୍।ି

ଭୁବଡ଼େଶ୍ୱେଡ଼େ ଶେପ୍ରେଶିେ 
ହେିୋଧି�ୋେଲୀଙୁ୍କ ଟ�ିୋ ଦଆିଯୋଇ ଥିବୋ ଡ଼ବଡ଼ଳ 
ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ୋସ େ ପୋଇବୋ ସ୍ୋସ୍୍ ବଭିୋଗ 
ପୋଇ ଁ ବେ ଆହୋ୍େ ସଷୃ୍ ି �େଛି।ି ଇଣ୍ଡଆିନ୍  
ସୋେସ୍  ଡ଼�ୋଭଡି୍ -୨ ଜଡ଼ିେୋମକି୍ସ �ଡ଼ସଦ୍ୋଟୟିମ୍  
(ଆଇଏନ୍ ଏସ୍ ଏସଓିଜ)ିେ େଥ୍ ଅେୁସୋଡ଼େ 
ଜୋେୁଆେଲୀ ମୋସେୁ ଆଜ ି ସରୁ୍ୋ େୋଜ୍ଡ଼େ 
୪୨୧୫ େମେୁୋେ ଜଡ଼ିେୋମ୍  ସଡ଼ିକ୍େ୍ଂି �େୋଯୋଇ 
ଥିବୋ ଡ଼ବଡ଼ଳ ଡ଼ସଥିେୁ ୨୪୬୬ େମେୁୋଡ଼େ 
ଡ଼େ�ୋ୍ ଭୋେଆିଣ୍ ଚହି୍ନଟ �େୋଯୋଇଛ।ି ଏପ୍ର�ି 

ମୋସ ପଡ଼େ ସ୍ଡ଼ିକ୍େ୍ଂି ଡ଼ହୋଇଥିବୋ େମେୁୋଡ଼େ 
ଡ଼େ�ୋ୍ ଭୋେଆିଣ୍ ଥିବୋ ପ୍ରମୋଣ ମଳିଥିିବୋ 
ଡ଼ବଡ଼ଳ ଡ଼ସଥିେୁ ୯୦ ପ୍ରେଶିେ େମେୁୋଡ଼େ 
େୂଆ ପେବିର୍ଦ୍େ ଡ଼ଦ�ୋଯୋଇଛ।ି ଆଉ ଏହୋ 
ସଂକ୍ରମଣ ବୃର୍ ି ପଛଡ଼େ ମ�ୁ୍ �ୋେଣ ଡ଼ବୋ� ି
ସ୍ୋସ୍୍ ବଡ଼ିଶଷଜ୍ଞ ମେବ୍କ୍ତ �େଛିନ୍।ି ଡ଼େଡ଼ବ 
�ସୁେି �ଥୋ ଡ଼ଯ ଭୋେଆିଣ୍ଡ଼େ ପେବିର୍ଦ୍େ 
ଡ଼ଯୋଗୁ ଁ ଡ଼�ୋଭଡି୍  ଆକ୍ରୋନ୍ ଗେୁୁେେ ଅବସ୍ୋ�ୁ 
ଯୋଉ େଥିବୋ �ୁହୋଯୋଇଛ।ି ଓେଶିୋେ ଉପ�ୂଳ 
ଜଲି୍ୋଡ଼େ ଡ଼ଦୈେ�ି ସଂକ୍ରମଣ ହୋେ ୧ ପ୍ରେଶିେେୁ 
୨ ପ୍ରେଶିେ ମଧ୍ୟଡ଼େ େହୁଛ।ି ଡ଼େଡ଼ବ ଡ଼�ୋର୍ଦ୍ୋ ଓ 
�ଟ�ଡ଼େ ଅଧି� ଆକ୍ରୋନ୍ ଚହି୍ନଟ ଡ଼ହଉଛନ୍।ି 
ଫଳସ୍େୂପ ଏଠୋଡ଼େ ସକ୍ରୟି ମୋମ�ୋ ମଧ୍ୟ 
ଆଶୋେୁେୂପ ଭୋଡ଼ବ ହ୍ୋସ ପୋଉ େୋହ ିଁ। ଆଗ�ୁ 
ପୋବଦ୍ଣ ଋେୁ ଥିବୋେୁ ପେସି୍େି ି ଜଟଳି ଡ଼ହବୋ 
ଆଶଙ୍କୋ ଡ଼ଦ�ୋ ଡ଼ଦଇଛ।ି

ଓଡ଼ଶିାରେ ୪ଶହ ତଳକୁ ଖସନୁ ି
ଦଲି୍ଲୀ ଓ ଗଜୁରାଟନର କମଲିାଣ ିକନରାୋ

ଆହା୍େ ସଷୃ୍ ିକରବି ପାବ୍ବଣ ଋତୁ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୪ା୯(ସମସି): ବଡ଼ିଜପ ି େୋଜ୍ 
�ୋଯଦ୍୍�ୋେଣିଲୀ ସଦସ୍, ଧମଦ୍ଶୋଳୋ ବ୍ଲ�େ ପବୂଦ୍େେ 
ଅଧ୍ୟକ୍ େଥୋ େେି ି ଥେ ବଧିୋୟ� ପ୍ରୋଥଦ୍ଲୀ େଡ଼ମଶ ଚନ୍ଦ୍ର 
ପେେିୋ (େୁଷୋେ) ଆଜ ି େଜିେ ଶେୋଧି� ସମଥଦ୍�ଙ୍କ 
ସହ ବଜୁି ଜେେୋ ଦଳଡ଼େ ସୋମ�ି ଡ଼ହୋଇଛନ୍।ି 
ଶକୁ୍ରବୋେ ବଜୁି ଯବୁ ଜେେୋ ଦଳ େୋଜ୍ �ୋଯଦ୍୍ ୋଳୟ 
ଠୋଡ଼େ ଆଡ଼ୟୋଜେି ମଶି୍ରଣ ସଭୋଡ଼େ ବଡ଼ିଜେ ି
ସୋଂଗଠେ�ି ସମ୍ପୋଦ� ପ୍ରଣବ ପ୍ର�ୋଶ ଦୋସ ଏବଂ ଅେ୍ 
ବେଷି୍ଠ ଡ଼େେୃବୃନ୍ଦ େୋଙୁ୍କ ସ୍ୋଗେ �େଥିିଡ଼�। ଧମଦ୍ଶୋଳୋ 
ବଧିୋୟ� େଥୋ ବଡ଼ିଜେ ି େୋଜ୍ ସୋଧୋେଣ ସମ୍ପୋଦ� 
ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍େୋୟଙ୍କ ସଭୋପେତି୍ୱଡ଼େ ଆଡ଼ୟୋଜେି 
ଏହ ି ସଭୋଡ଼େ ବେଷି୍ଠ ବଡ଼ିଜେ ି ଡ଼େେୋ େଥୋ ବଧିୋୟ� 
ପ୍ରେୋପ ଡ଼�ଶେଲୀ ଡ଼ଦବ, ଡ଼�ୋଡ଼େଇ ବଧିୋୟ� ଅଡ଼ଶୋ� 
�ୁମୋେ ବଳ ପ୍ରମ�ୁ ଉପସ୍େି ଥିଡ଼�।

 ଏହ ି ଅବସେଡ଼େ ଶ୍ରଲୀ ପେେିୋ �ହଥିିଡ଼� ଡ଼ଯ 
ଓେଶିୋେ ବେପତୁ୍ର ସ୍ଗଦ୍େ ବଜୁି ପଟ୍ଟେୋୟ�ଙ୍କ ସପୁତୁ୍ର 
େଥୋ ମ�ୁ୍ମନ୍ତ୍ରଲୀ େବଲୀେ ପଟ୍ଟେୋୟ� ଡ଼ହଉଛନ୍ ିଓେଶିୋେ 
ଅଦ୍େିଲୀୟ ଡ଼େେୋ। ଦଲୀରଦ୍ ୨୨ ବଷଦ୍ ଧେ ି େୋଙ୍କେ ବଳଷି୍ଠ 
ଡ଼େେୃତ୍ୱଡ଼େ ଓେଶିୋ ବ�ିୋଶ ପଥଡ଼େ ଅଡ଼ଗଇ ଚୋ�ଛି।ି 
େବଲୀେ ପଟ୍ଟେୋୟ�ଙ୍କ ସ୍ଚ୍ଛ ଭୋବମରୂ୍ଦ୍ଲୀ ଓ େଷି୍ଠୋପେ 
ଡ଼ସବୋ ମଡ଼େୋଭୋବ ଡ଼ମୋଡ଼େ ସବଦ୍ଦୋ ଆ�ୃଷ୍ �େଛି।ି 
ଏଥିସହ ବଡ଼ିଜେେି ସୋଂଗଠେ�ି ସମ୍ପୋଦ� ପ୍ରଣବ 
ପ୍ର�ୋଶ ଦୋସଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମୋଗଦ୍ଦଶଦ୍େ ଡ଼ମୋଡ଼େ ବଡ଼ିଜେଡ଼ିେ 
ଡ଼ଯୋଗ ଡ଼ଦବୋ ପୋଇଁ ଡ଼ପ୍ରେଣୋ ଡ଼ଦଇଛ,ି ଡ଼ଶଷଡ଼େ ଆଜ ି
ମୁଁ ଡ଼ମୋ ପେୁୁଣୋ ପେବିୋେ�ୁ ପ୍ରେ୍ୋବର୍ଦ୍େ �େଛି।ି ଆଡ଼ମ 
ସମଡ଼ତେ ମଳି ିମଶି ିବଜୁି ଜେେୋ ଦଳ�ୁ ଅଧି� ବଳଶୋଳଲୀ 
�େବିୋ ସହ ମ�ୁ୍ମନ୍ତ୍ରଲୀଙ୍କ ହୋେମଠୁୋ�ୁ ଟୋଣ �େବିୋ 
ପୋଇଁ ଆଡ଼ମ ପ୍ରେଶିରୁେବିର୍ ଡ଼ବୋ� ିଶ୍ରଲୀ ପେେିୋ �ହଛିନ୍।ି

ଯୋଜପେୁ ବଧିୋୟ� େଥୋ ବଡ଼ିଜେ ି ସୋଂଗଠେ�ି 
ସମ୍ପୋଦ� ପ୍ରଣବ ପ୍ର�ୋଶ ଦୋସ �ହଛିନ୍ ି ଡ଼ଯ ଶ୍ରଲୀ 
ପେେିୋଙ୍କ ଡ଼ଯୋଗଦୋେ ଏହ ି ଦଳ�ୁ ଆହୁେ ି ମଜବୁେ 
�େବି। ଜେେୋ ଦଳଡ଼େ ଡ଼ସ େୋଜେଲୀେ ି ଆେମ୍ଭ 
�େଥିିଡ଼� ଆଉ ଏହୋ ହ ିଁ େୋଙ୍କ ପେବିୋେ। ଆଜ ିେୋଙ୍କେ 
ପ୍ରେ୍ୋବର୍ଦ୍େ ଆମ ପୋଇଁ ବହୁେ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦ୍। େୋଙ୍କ 
ସହେି ଅେ୍ ଡ଼େେୋମୋଡ଼େ ମଧ୍ୟ େଜିେ ପେୁୁଣୋ ଦଳ�ୁ 
ଡ଼ଫେଛିନ୍।ି ଏହ ି ଦଳଡ଼େ ସମତେଙ୍କ ପୋଇଁ ସଡ଼ୁଯୋଗ 
େହଛି।ି ବଡ଼ିଜେଡ଼ିେ �ୋହୋେ�ୁି ଡ଼�ଡ଼ବ ବ ି ଅସମ୍ୋେ 
�ମିୋ୍ ହେୋଦେ �େୋଯୋଏ େୋହ ିଁ। ବଡ଼ିଜେ ି ଡ଼�ବଳ 
ଡ଼�ୋ�ଙ୍କ ଡ଼ସବୋ ପୋଇଁ �ୋମ �ଡ଼େ। ବଡ଼ିଜେ ି ଡ଼ହଉଛ ି
ଏ� ସୋମୋଜ�ି ଆଡ଼ନ୍ଦୋଳେ, ଏହ ି �ଥୋ�ୁ ଶ୍ରଲୀ ପେେିୋ 

ଏବଂ େୋଙ୍କ ସମଥଦ୍�ମୋଡ଼େ ଭ� ଭୋଡ଼ବ ହୃଦୟଙ୍ଗମ 
�େଛିନ୍।ି ଆଗ�ୁ ଧମଦ୍ଶୋଳୋେ ବ�ିୋଶ ତ୍ୱୋେୋେ୍େି ଡ଼ହବ 
ଡ଼ବୋ� ିଶ୍ରଲୀ ଦୋସ �ହଥିିଡ଼�।

ଶ୍ରଲୀ ପେେିୋ ୨୦୦୯, ୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୧୯ଡ଼େ 
ଧମଦ୍ଶୋଳୋ ବଧିୋେସଭୋ ଆସେେୁ ପ୍ରେଦି୍ନ୍ଦେିୋ �େଥିିଡ଼�। 
ଜଡ଼ଣ ଟୋଣଆୁ ଡ଼େେୋ ଭୋଡ଼ବ େୋଙ୍କେ ସେୁୋମ େହଛି।ି 
ବଡ଼ିଜେଡ଼ିେ େୋଙ୍କେ ଡ଼ଯୋଗଦୋେ ବଡ଼ିଜପ ି ପୋଇ ଁ ଏ� 
ଶକ୍ତ ଧକ୍ୋ ଡ଼ବୋ� ି �ୁହୋଯୋଉଛ।ି ଶ୍ରଲୀ ପେେିୋଙ୍କ ସହେି 
ଯୋଜପେୁ ଜଲି୍ୋ �ୃଷ� ଡ଼ମୋର୍ଦ୍ୋ ସଭୋପେ ି ଡ଼ଚୈେେ୍ 
ସୋମ�, ବଡ଼ିଜପେି ଟୋଣଆୁ ଡ଼େେୋ ମଡ଼ହନ୍ଦ୍ର �ୁମୋେ 
ପଣ୍ଡୋ, ସମ୍ପୋଦ�ିୋ ଡ଼ମୋେୋ�ସିୋ ଦୋଶ, �ବୋଟବନ୍ଧ ମଣ୍ଡଳ 
ସଭୋପେ ି ବଜିୟ େୋୟ�, ଡ଼ଜେୋପେୁ ମଣ୍ଡଳ ସଭୋପେ ି

େେିଞ୍ଜେ ଡ଼ବଡ଼ହେୋ, ଆେୁହୋ ମଣ୍ଡଳ ସଭୋପେ ିଅଡ଼ଶୋ� 
�ୁମୋେ ସୋହୁ, ବଡ଼ିଜପ ି େୋଜ୍ ପେଷିଦ ସଦସ୍ ଆଶଷି 
�ୁମୋେ ବଳ, ଡ଼ଜେୋପେୁ ମଣ୍ଡଳ ସୋଧୋେଣ ସମ୍ପୋଦ� 
େଡ଼ମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଡ଼ବଡ଼ହେୋ, ମୋେସ ମହୋନ୍,ି ପ୍ରଭଞ୍ଜେ 
ମହୋନ୍,ି ଧବଡ଼ଳଶ୍ୱେ େୋଉେ, େରେୁୋଥ ଡ଼ବଡ଼ହେୋ, 
ଶ�ୁଡ଼ଦବ ସ୍ୋଇ,ଁ ସର୍ଦିୋେନ୍ଦ ପୋତ୍ର, ପ୍ରଫୁଲ୍ �ୁମୋେ 
ଡ଼ବଡ଼ହେୋ (ବୁ�ୋ), ପ୍ରଡ଼ମୋଦ �ୁମୋେ ଦୋସ, ଡ଼ଦବଲୀ 
ପ୍ରସନ୍ନ ଦୋଶ, �ୁଳମଣ ିପଣ୍ଡୋ, ଶେେ ଧଳ, ଡ଼�ୈଳୋଶ ଦୋସ, 
ଜ୍ଞୋେ େଞ୍ଜେ ମଲ୍କି୍ , ଅଧେ�ୋନ୍ ଡ଼ଜେୋ, ଡ଼ଗୋବନି୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର 
ଧଲୀେ, ଜୟନ୍ ଡ଼ଜେୋ, ସଶୁୋନ୍ �ୁମୋେ ସୋହୁ, ମେୁୃ୍ଞ୍ଜୟ 
ଦୋସ (ଟୁ�ୁେୋ), ପ୍ର�ୋଶ େୋୟ� (ବୁେୁ), ପ୍ରଡ଼ମୋଦ 
େୋୟ� (ବୋବୁ�)ି, �ୋମଡ଼ଦବ େୋଉେ, ଦଲି୍ପି୍  �ୁମୋେ 

େଥ, ସ�ୁୋନ୍ େୋମ, ଅଜୟ ଡ଼ଜେୋ, ମଡ଼େୋଜ ଡ଼ବଡ଼ହେୋ, 
ସହଡ଼ଦବ େୋୟ�, ବୋବେ ଡ଼ବଡ଼ହେୋ, ଅମ�ୂ୍ ଦୋସ 
ପ୍ରମ�ୁ ବଡ଼ିଜେଡ଼ିେ ଡ଼ଯୋଗ ଡ଼ଦଇଛନ୍।ି

ଅପେପଡ଼କ୍ ଆଜ ି ଅପେୋହ୍ନଡ଼େ ଯୋଜପେୁ 
େବିଦ୍ୋଚେ ମଣ୍ଡଳଲୀ ଅନ୍ଗଦ୍େ ଦଶେଥପେୁ ବ୍ଳକ୍ େ 
େ�ହିୋ ଓ ବେିୋଜପେୁ ଗ୍ୋମ ପଞ୍ୋୟେେ ବହୁ ବଡ଼ିଜପ ି
ଓ �ଂଡ଼ଗ୍ସ୍  ଡ଼େେୋ ବଡ଼ିଜେଡ଼ିେ ଡ଼ଯୋଗ ଡ଼ଦଇଛନ୍।ି 
ଡ଼ସମୋେଙ୍କ ମଧ୍ୟଡ଼େ ବେଷି୍ଠ �ଂଡ଼ଗ୍ସ୍  ଡ଼େେୋ ସବୁୋଷ 
ଚନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ର, ବେଷି୍ଠ ବଡ଼ିଜପ ି ଡ଼େେୋ େତ୍ନମଣ ି ପଣ୍ଡୋ, 
ପବୂଦ୍େେ େୋଏବ ସେପଞ୍ ଅେୁପମୋ ଦୋସ, ବଡ଼ିଜପ ି
ଯବୁ �ୋଯଦ୍୍�ର୍ଦ୍ୋ ପ୍ରଶୋନ୍ ବୋେ�ି ଓ ମଡ଼େୋଜ େୋୟ� 
ପ୍ରମ�ୁ େଜିେ ଶେୋଧି� ସମଥଦ୍�ଙ୍କ ସହ ବଡ଼ିଜେଡ଼ିେ 
ମଶିଥିିଡ଼�। ଏହ ି ମଶି୍ରଣ ପବଦ୍ଡ଼େ ଦଶେଥପେୁ ବ୍ଲ� 
ଅଧ୍ୟକ୍ୋ ସଜୁୋେୋ ସୋହୁ, ପବୂଦ୍େେ ସମେି ି ସଭ୍ ଚନ୍ଦ୍ର 
େୋେୋୟଣ ସୋହୁ, ସେପଞ୍ ପ୍ରେୋପ ଡ଼ଜେୋ, ବେିୋଜପେୁ 
ପଞ୍ୋୟେେ ସେପଞ୍ ଓ ସମେି ି ସଭ୍ ମକୁ୍ତ�ିୋନ୍ ପଣ୍ଡୋ 
ଏବଂ ବଜିୟ �ୁମୋେ େୋଉେ ପ୍ରମ�ୁ ଉପସ୍େି ଥିଡ଼�।

ବରିେଡ ିଏକ ଦଳ ନୁରହଁ; ସାମାେକି ଆର୍ାଳନ: ପ୍ରଣବ

ବନିଜଡନିର ନ�ାଗନଦନଲ ଧମ୍ବଶାଳା ବନିଜପ ିନେତା ଓ କମ୍ବଲୀ
ମଶିନିଲ ଦଶରଥପରୁ ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ବନିଜପ ିଓ କଂନରେସ ନେତା

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୪।୯(ସମସି): ଧଲୀଡ଼େଧଲୀଡ଼େ ଅଥଦ୍େଲୀେ ି
ପବୂଦ୍ ଅବସ୍ୋ�ୁ ଡ଼ଫେବିୋ�ୁ �ୋଗଛି।ି ଡ଼େଣ ୁ ସୋମୋଜ�ି 
ଭରି୍ଭୂିମେି ପ୍ରେ ି ଡ଼କ୍ତ୍ରେ ବ�ିୋଶ ପୋଇ ଁ ବ୍ୋଙ୍କକ୍ ଗେୁ�ି 
ଆଡ଼ଗଇ ଆସବିୋ ଉଚେି ଡ଼ବୋ� ି ଅଥଦ୍ମନ୍ତ୍ରଲୀ େେିଞ୍ଜେ 
ପଜୂୋେଲୀ �ହଛିନ୍।ି ଏହୋ ସହେି େୋଜ୍େ ଦୁଇ-େୃେଲୀୟୋଂଶ 
ଗ୍ୋମ ପଞ୍ୋୟେଡ଼େ ସ୍ୋୟଲୀ ବ୍ୋଙ୍କକ୍  ଶୋ�ୋ େୋହ ିଁ। ଡ଼େଣ ୁଚଳେି 
ଆଥ ଥି� ବଷଦ୍ଡ଼େ ମ�ୁ୍ ଶୋ�ୋ ଗେୁ�ି ବ୍ୋଙ୍କକ୍  େ ଥିବୋ ସ୍ୋେଡ଼େ 
ଡ଼�ୋ�ବିୋ�ୁ ପଦଡ଼କ୍ପ ଡ଼େବୋ�ୁ ଶକୁ୍ରବୋେ ଏସ୍ ଏଲ୍ ବସି ି
ଡ଼ବୈଠ�ଡ଼େ ଶ୍ରଲୀ ପଜୂୋେଲୀ ପେୋମଶଦ୍ ଡ଼ଦଇଛନ୍।ି

ଡ଼ବୈଠ�ଡ଼େ ଡ଼ଯୋଗ ଡ଼ଦଇ ଉନ୍ନୟେ �ମସିେେ 
ପ୍ରଦଲୀପ ଡ଼ଜେୋ �ହଥିିଡ଼� ଡ଼ଯ, �ଛିମିୋତ୍ରୋଡ଼େ ସ୍େି ି
ସଧୁେୁଛି।ି �ୃଷ,ି ଅଣ,ୁ କ୍ଦୁ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଡ଼ଦ୍ୋଗ, ଶଳି୍ପ 
ଡ଼କ୍ତ୍ରଡ଼େ ଋଣ ଡ଼ଯୋଗୋଣ ଜୋେ ି େହଛି।ି ଡ଼ହଡ଼� େଗଦ 
ଜମୋ ଅେୁପୋେ ହ୍ୋସ ପୋଇବୋ ଉଦଡ଼ବଗେ ବଷିୟ। 
ଡ଼େଣ ୁବ୍ୋଙ୍କକ୍  ମୋଡ଼େ ମଳିେି ଉଦ୍ମ �େବିୋ�ୁ ଶ୍ରଲୀ ଡ଼ଜେୋ 
ପେୋମଶଦ୍ ଡ଼ଦଇଛନ୍।ି 

ଚଳେି ବଷଦ୍ ବ୍ୋଙ୍କକ୍   ୧, ୧୦,୦୦୦ ଡ଼�ୋଟ ି ଟଙ୍କୋେୁ 
ଅଧି� ଋଣ ପ୍ରଦୋେ �େ ି ବୋଷଥି� ଟୋଡ଼ଗଦ୍ଟ ହୋସ� 
�େବିୋ�ୁ  ଅଥଦ୍ ବଭିୋଗ ପ୍ରମ�ୁ ସଚବି ବଶିୋଳ ଡ଼ଦବ ବ୍ୋଙ୍କ 
ପ୍ରେେିଧିିମୋେଙୁ୍କ �ହଥିିଡ଼�। ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦ୍ ଡ଼କ୍ତ୍ରଡ଼େ ଋଣ 
ଡ଼ଯୋଗୋଇଥିବୋ ସଡ଼ବଦ୍ୋ�ୃଷ୍ ବ୍ୋଙ୍କକ୍   ଶୋ�ୋଗେୁ�ି ୨୦୨୦-
୨୧ ବଷଦ୍ ପୋଇଁ ଚୟେ �େୋଯୋଇ ମ�ୁ୍ମନ୍ତ୍ରଲୀ ପେୁସ୍ୋେ 
ସମ୍ୋେଡ଼େ ସମ୍ୋେେି �େୋଯବି ଡ଼ବୋ� ି ଡ଼ସ ସଚୂେୋ 

ଡ଼ଦଇଥିଡ଼�। ସ୍ବୟଂ ସହୋୟ�ିୋ ଡ଼ଗୋଷ୍ଠଲୀ�ୁ ଋଣ ପେମିୋଣ�ୁ 
୩ �କ୍ ଟଙ୍କୋ�ୁ ବୃର୍ ି �େବିୋ ପୋଇଁ ମଧ୍ୟ ପେୋମଶଦ୍ 
ଡ଼ଦଇଥିଡ଼�। ଅେ୍ମୋେଙ୍କ ମଧ୍ୟଡ଼େ ଏମ୍ ଏସ୍ ଏମଇ 
ସଚବି ସେ୍ବ୍ରେ ସୋହୁ, �ୃଷ ି ସଚବି ସଡ଼ୁେଶ ବଶଷି୍ଠ 
ଡ଼ସମୋେଙ୍କ ଡ଼କ୍ତ୍ରଡ଼େ ଅଧି� ଋଣ ପ୍ରଦୋେ ପୋଇଁ ପେୋମଶଦ୍ 
ଡ଼ଦଇଥିଡ଼�। ବ୍ୋଙ୍କକ୍   ଗେୁ�ି ଡ଼େୋେୋ� ଅଧି�ୋେଲୀମୋେଙୁ୍କ 
ହେିୋଧି�ୋେଲୀଙ୍କ େଥ୍ ପ୍ରଦୋେ �େନୁ୍ ଡ଼ବୋ� ି ମତ୍୍ ଓ 
ପ୍ରୋଣଲୀ ସମ୍ପଦ ସଚବି ଆେ. େର ୁପ୍ରସୋଦ �ହଥିିଡ଼�।

ଏସଏ�ବସି ିସୋଧୋେଣ ପେଚିୋଳ� େଥୋ ଆବୋହ� 
ଅେୂପୋେନ୍ଦ ଡ଼ଜେୋ ସ୍ୋଗେ ଭୋଷଣ ଡ଼ଦଇଥିଡ଼�। 
ଡ଼ସହପିେ ି ଏସଏ�ବସ ି ଅଧ୍ୟକ୍ େଥୋ ୟଡ଼ୁ�ୋ ବ୍ୋଙ୍କକ୍  େ 
ପେଚିୋଳେୋ େଡ଼ିଦ୍ଦ୍ଶ� ଏ.ଡ଼� ଡ଼ଗୋଏ�, ଆେବଆିଇ 
ଆଞ୍ଳ�ି େଡ଼ିଦ୍ଦ୍ଶ� ଏଚ.ଏନ୍  ପଣ୍ଡୋ,େୋବୋେଦ୍ ମ�ୁ୍ 
ସୋଧୋେଣ ପେଚିୋଳ� ସ.ି ଉଦୟ ଭୋସ୍େ, ଏସବଆିଇ 
ମ�ୁ୍ ସୋଧୋେଣ ପେଚିୋଳ� ବଦି୍ୋ କ୍ରଷି୍ଣନ୍ , ୟଡ଼ୁ�ୋ ବ୍ୋଙ୍କ 
ଅଫ ଇଣ୍ଡଆିେ େମୋ�ୋନ୍ ପ୍ରଧୋେ, ଇଣ୍ଡଆିେ ବ୍ୋଙ୍କକ୍  େ 
ସୋଧୋେଣ ପେଚିୋଳ� ଏସ୍ .ଏନ୍  େୟ ଏବଂ ମତ୍୍ ବଭିୋଗ 
େଡ଼ିଦ୍ଦ୍ଶ� ସ୍େୃ ି େଞ୍ଜେ ପ୍ରଧୋେ ଓ ଆଥ ଥି� ଡ଼ସବୋ ବଭିୋଗ 
ଅଧି�ୋେଲୀ ଡ଼ଦବୋଶଷି ପଣ୍ଡୋ ପ୍ରମ�ୁ ଉପସ୍େି ଥିଡ଼�।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୪ା୯(ସମସି): ଏମ୍ ସ 
ଭୁବଡ଼େଶ୍ୱେଡ଼େ ଅସଡ଼ନ୍ୋଷ �ୁହୁଳବିୋଡ଼େ 
�ୋଗଛି।ି ବୋେମ୍ୋେ ଆଡ଼କ୍ରୋଶ ମଳୂ� 
�ୋଯଦ୍୍ ୋେୁଷ୍ଠୋେ�ୁ ଡ଼େଇ ଏମ୍ ସ ଫୋ��୍ ି
ଆଡ଼ସୋସଏିସନ୍  ମଧ୍ୟଡ଼େ ପ୍ରେବିୋଦେ ସ୍େ 
ରେଲୀଭୂେ ଡ଼ହବୋଡ଼େ �ୋଗଛି।ି ଏପେ�ି ି
ପ୍ରଶୋସେ ଓ େୋକ୍ତେଙ୍କ ମଧ୍ୟଡ଼େ ଉପଜୁଥିିବୋ 
ବବିୋଦଲୀୟ ପେସି୍େି ି ଡ଼ହେୁ ଆଗ�ୁ ଏମ୍ ସ, 
ଭୁବଡ଼େଶ୍ୱେଡ଼େ ସ୍ୋସ୍୍ ଡ଼ସବୋ ସମ୍ପରୂ୍ଦ୍ ଭୋଡ଼ବ 
ଭୁଶେୁଯିବିୋ ପେସି୍େି ି ସଷୃ୍ ି ଡ଼ହ�ୋଣ।ି ଏପେ ି
ଅବସ୍ୋଡ଼େ ଏମ୍ ସ ଫୋ��୍ ି ଆଡ଼ସୋସଏିସନ୍  
େଡ଼ିଦ୍ଦ୍ଶ�ଙୁ୍କ ସ୍ୋେ�ପତ୍ର ଡ଼ଦଇ ଡ଼�ନ୍ଦ୍ର ସ୍ୋସ୍୍ 
ଓ ପେବିୋେ ��୍ୋଣ ମନ୍ତ୍ରଲୀଙ୍କ ହତେଡ଼କ୍ପ 
ଡ଼�ୋେଛିନ୍।ି ଚଳେି ମୋସ �ୋଯଦ୍୍�ୋଳ ପେୂଣ 
�େୁଥିବୋ ଏମ୍  େଡ଼ିଦ୍ଦ୍ଶ�ଙ୍କ �ୋଯଦ୍୍�ୋଳ 
ଆଉ େେି ିମୋସ ବୃର୍ ି�େୋଯୋଇ ଥିବୋ ଡ଼ବଡ଼ଳ 
ଉପ େଡ଼ିଦ୍ଦ୍ଶ�ଙ୍କ �ୋଯଦ୍୍�ୋଳ ବୋେମ୍ୋେ 
ବୃର୍�ୁି ସଂର େଲୀବ୍ର ବଡ଼ିେୋଧ �େଛି।ି ଫଳ 
ସ୍େୂପ ଜଣ� ପଡ଼େ ଜଡ଼ଣ ଅସନୁ୍ଷ୍ େୋକ୍ତେ 
ଇତେଫୋ ଡ଼ଦଇ ଏମ୍ ସ ଛୋେୁଛନ୍।ି ସମସ୍ୋେ 

ସମୋଧୋେ ପେବିଡ଼ର୍ଦ୍ ସଂରେ �ମଦ୍�ର୍ଦ୍ୋଙୁ୍କ 
ହଇେୋଣ �େବିୋ ଉଡ଼ଦ୍ଶ୍ଡ଼େ ଡ଼ବେୋମଲୀ 
ଅଭଡ଼ିଯୋଗ ଦଶଦ୍ୋଇ �ୋଯଦ୍୍ ୋେୁଷ୍ଠୋେ ଧମ� 
ଦଆିଯୋଉ ଥିବୋ ଫୋ��୍ଙି୍କ ପକ୍େୁ ଅଭଡ଼ିଯୋଗ 
ଡ଼ହୋଇଛ।ି 

ଅଭଡ଼ିଯୋଗ ଅେୁସୋଡ଼େ ଏମ୍ ସଡ଼େ 
ବଭିନି୍ନ �ୋେଣେୁ ଅଡ଼େ� ଦେି ଡ଼ହବ 
ପ୍ରଶୋସେ ଓ ଫୋ��୍ ି ଆଡ଼ସୋସଏିସନ୍  
ମଧ୍ୟଡ଼େ ବବିୋଦ �ୋଗ ି େହଛି।ି ବଡ଼ିେୋଧ 
�େୁଥିବୋ େୋକ୍ତେଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ ଆଳ ଡ଼ଦ�ୋଇ 
ପଡ଼ଦୋନ୍ନେେୁି ବଞ୍େି �େୋଯୋଉ ଥିବୋ ଡ଼ବଡ଼ଳ 
ଉଡ଼ଦ୍ଶ୍ମଳୂ� ଭୋଡ଼ବ �ୋେଣ ଦଶଦ୍ୋଅ 
ଡ଼େୋଟସି୍  ଜୋେ ି �େୋଯୋଉ ଥିବୋ ଅଭଡ଼ିଯୋଗ 
ଡ଼ହୋଇଛ।ି େ�ିଟଡ଼େ ସଂରେ ସଭୋପେ ି
େୋକ୍ତେ ସେୁଲୀ� �ୁମୋେ େୋଉେଙୁ୍କ �ୋେଣ 

ଦଶଦ୍ୋଅ ଡ଼େୋଟସି୍  ଜୋେ ି�େୋଯୋଇଛ।ି ଏଥିଡ଼େ 
�ୁହୋଯୋଇଛ ିଡ଼ଯ ଆପଣ ଠକି୍  ଭୋଡ଼ବ ଚ�ିତି୍ୋ 
�େୁ େୋହୋନ୍ ି �ମିୋ୍ ପୋଠ ପଢ଼ୋ଼ଉ େୋହୋନ୍।ି 
�େଷି୍ଠ େୋକ୍ତେଙୁ୍କ ପଡ଼ଦୋନ୍ନେ ି ମଳୁିଥିବୋ 
ଡ଼ବଡ଼ଳ ବେଷି୍ଠଙୁ୍କ ଉଡ଼ପକ୍ୋ �େୋଯୋଉ ଥିବୋ 
ଅଭଡ଼ିଯୋଗ ଡ଼ହୋଇଛ।ି ଫଳଡ଼େ ଇେମିଧ୍ୟଡ଼େ 
ପ୍ରୋୟ ୨୭ ଜଣ େୋକ୍ତେ ଚୋ�େିଲୀ ଛୋେଥିିବୋ 
ଡ଼ବଡ଼ଳ ଚଳେି ବଷଦ୍ ୪ ଜଣ େୋକ୍ତେ ଏମ୍ ସେୁ 
େଜି�ୁ ଦୂଡ଼େଇ ଡ଼େଇଛନ୍।ି ଏମ୍ ସଡ଼େ ପ୍ରୋୟ 
ଶଡ଼ହ େୋକ୍ତେ ପଦବଲୀ �ୋ� ିପେଛି।ି ଫଳଡ଼େ 
ଡ଼ଯଉଁମୋଡ଼େ �ୋମ �େୁଛନ୍ ି ଡ଼ସମୋେଙ୍କ 
ଉପଡ଼େ ପ୍ରବଳ ଚୋପ ପେୁଛ।ି ଠ�ିୋଡ଼େ �ୋମ 
�େ ି େଯିଦ୍୍ୋେେୋ ସହବିୋ�ୁ ଡ଼ସମୋଡ଼େ ଆଉ 
ଗ୍ହଣ �େପିୋେୁ େୋହୋନ୍।ି ଏଡ଼େଇ ଏମ୍ ସ 
�ରୃ୍ଦ୍ପକ୍ଙ୍କ ମେୋମେ ମଳିପିୋେ ିେୋହ ିଁ।

ଏମ୍ ସ ଡାକ୍ତେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁହୁଳୁଛ ିଅସର୍ାଷ
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ନସବା ଭୁଶଡ଼ୁପିଡ଼ବିା ଆଶଙ୍ା
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତଲୀଙ୍ ହସ୍ତନଷେପ ନଲାଡ଼ଲିା ସଂଘ

ସାମାେକି ଭତି୍ଭୂିମେି ବକିାଶରେ ବ୍ାଙ୍କ ଗେୁୁତ୍ବପରୂ୍ଣ୍ଣ
ଏସଏଲବସି ିନବୈଠକନର କନରାୋ ପରବର୍୍ବଲୀ ଅଥ୍ବେଲୀତକୁି ଗରୁୁତ୍ବ

୨ଦନି ରହଲାଣ ିପ୍ରସବ 
ରବଦନାରେ ଛଟପଟ

ବାନଲଶ୍ୱର,୨୪ା୯(ସମସି): ସବୁର୍ଦ୍ଡ଼େ�ୋ 
େଦଲୀଡ଼େ ପଣୁ ିବେ୍ୋ। ଝୋେ�ଣ୍ଡେ ଡ଼ଛୋଟେୋଗପେୁ 
ଉପେ୍�ୋଡ଼େ ଅଧି� ବୃଷ୍ପିୋେ ସୋଙ୍ଗ�ୁ 
ମୟେୂଭଞ୍ଜ ଶମିଳିପିୋଳ ଡ଼ଜୈବମଣ୍ଡଳଡ଼େ ଅଧି� 
ବଷଦ୍ୋଡ଼େ ସବୁର୍ଦ୍ଡ଼େ�ୋ ଫୁ�ଛି।ି �ଗୋେୋେ 
ଝୋେ�ଣ୍ଡେ ଗୋ�ୁେହି ି ଗ୍ୋଡ଼େଜେୁ ପୋଣ ି
େଷି୍ୋସେି ଡ଼ହଉଥିବୋେୁ ସବୁର୍ଦ୍ଡ଼େ�ୋଡ଼େ ପଣୁ ି
ବେ୍ୋ ପେସି୍େି ି ଉଦଡ଼ବଗଜେ� ଡ଼ହୋଇଛ।ି 
ଗେ �ଛିଦିେି ଧେ ି �ଗୋେୋେ ବଷଦ୍ୋ ପୋଇଁ 
େଳ ି ଅଞ୍ଳେୁ ପୋଣ ି ଛୋେ ି େଥିବୋ ଡ଼ବଡ଼ଳ ପଣୁ ି
ସବୁର୍ଦ୍ଡ଼େ�ୋ ଉଛୁଳବିୋ ଡ଼�ୋ�ଙ୍କ ପୋଇଁ ଚନି୍ୋ 
ବଢ଼଼଼଼ୋଇଛ।ି ଅଧି�ୋଂଶ ସ୍ୋେଡ଼େ ସେ�ଦ୍ ସଂଡ଼�େ 
ଉପଡ଼େ ପ୍ରବୋହେି ଡ଼ହଉଛ ି ସବୁର୍ଦ୍ଡ଼େ�ୋ େଦଲୀେ 
ଜଳତେେ। ଝୋେ�ଣ୍ଡେ ଗୋ�ୁେହି ିବ୍ୋଡ଼େଜେୁ ଗେ 
ଦୁଇ ଦେିଡ଼େ ପଯଦ୍୍ୋୟ କ୍ରଡ଼ମ ୧୧ ହଜୋେ ୩ ଶହ 
�ୁ୍ଡ଼ସ� ପୋଣ ି େଷି୍ୋସେ �େୋଯୋଇଛ।ି ଫଳଡ଼େ 
ସବୁର୍ଦ୍ଡ଼େ�ୋ େଦଲୀେ ଜଳତେେ

 କ୍ରମଶଃ ବୃର୍ ିପୋଇବୋଡ଼େ �ୋଗଥିି�ୋ। ସବୁର୍ଦ୍ଡ଼େ�ୋ 
େଦଲୀେ େୋଜରୋଟ େ�ିଟଡ଼େ ସେ�ଦ୍ ସଂଡ଼�େ 
୯.୪୫ ମଟିେ ଥିବୋ ଡ଼ବଡ଼ଳ ଆଜ ି ସନ୍ଧ୍ୋ ୫ଟୋ 
ସରୁ୍ୋ ଜଳତେେ ବୃର୍ ିପୋଇ ୧୦.୩୬ ମଟିେ ଉପଡ଼େ 
ପ୍ରବୋହେି ଡ଼ହବୋଡ଼େ �ୋଗଛି।ି େଦଲୀେ ଜଳତେେ 
ବୃର୍ ିପୋଉଥିବୋେୁ ବୋ�ଆିପୋଳ, ଡ଼ଭୋଗେୋଇ ଏବଂ 
ଜଡ଼ଳଶ୍ୱେ ବ୍ଲ�େ େଳଆି ଅଞ୍ଳଡ଼େ ବେ୍ୋ ପୋଣ ି
ପଶଛି।ି ଅଡ଼େ� ଗୋଁଡ଼େ ପୋଣ ିପଶଥିିବୋେୁ ଡ଼�ୋ�ଙ୍କ 
ବପିନ୍ନ ଅବସ୍ୋ ଡ଼ଦଖିବୋ�ୁ ମଳୁିଛ।ି ସବୁର୍ଦ୍ଡ଼େ�ୋ 
େ�ିଟସ୍ ସଡ଼ନ୍ୋଷପେୁ, ଡ଼ଭଡ଼�ୋେୋ, ପୋଉଁଶ�ୁ�,ି 
େରେୁୋଥପେୁ ଓ �ୋଦେୋୟୋଁ ଆଦ ି ପଞ୍ୋୟେଡ଼େ 
�ଛି ି ଗୋଁଡ଼େ ବେ୍ୋଜଳ ପଶଥିିବୋ ଜଣୋ ପେଛି।ି 
େଦଲୀେ ଜଳତେେ ବଢ଼଼଼଼ୁ ଥିବୋେୁ ଡ଼�ୋଡ଼� ଆେଙି୍କେ 
ଡ଼ହୋଇ ପେଛିନ୍।ି

ଡ଼ଭୋଗେୋଇ ବ୍ଲ�େ ୧୮ ପଞ୍ୋୟେେ ୮୦େୁ 
ଅଧି� ଗୋଁ ସବୁର୍ଦ୍ଡ଼େ�ୋ ବେ୍ୋଡ଼େ ପ୍ରଭୋବେି 
ଡ଼ହୋଇଛ।ି ୧୦ ଡ଼ହ�୍େେୁ ଅଧି� ଚୋଷ ଜମ ି ପଣୁ ି

ଜଳମଗ୍ନ ଡ଼ହୋଇଛ।ି ୧୫େୁ ଅଧି� ପ୍ରଧୋେମନ୍ତ୍ରଲୀ 
ସେ� ଉପଡ଼େ ୩େୁ ୪ଫୁଟ ଉର୍ଡ଼େ ବେ୍ୋ ଜଳ 
ପ୍ରବୋହେି ଡ଼ହଉଥିବୋ ଡ଼ବଡ଼ଳ ସମତେ ଗୋଁ େୋତେୋ ବୁେ ି
ଯୋଇ ଯୋେୋୟୋେ ବୋଧୋପ୍ରୋପ୍ତ ଡ଼ହୋଇଛ।ି

ଡ଼ସହପିେ ି ସବୁର୍ଦ୍ଡ଼େ�ୋ ବେ୍ୋଡ଼େ 
ବୋ�ଆିପୋଳ ବ୍ଲ�େ ଚେବେୋପୋଳ, ବେ 
�ୋେପେୁ, ସଦଦ୍ୋେ ସୋହ,ି ପୋଳଚମ୍ପ,ି �ଣ୍ୋବଣଲୀ, 
ସଯୂଦ୍୍ୋପେୁ, େୋମେଗେ େସ�ପେୁ, ବଷୁି୍ଣପେୁ, 
ଇ�େପୋଳ, େୟୋବୋ�,ି �ୁଦମୋେସଂି, ସଂୂଗମଂୁହ, 
ଗେୁୋପେୁ, ଆଠବୋଟଆି, େଳ ବୋ�ଆିପୋଳ, 
ଜୋମ�ୁଣ୍ଡୋ, ପୋଳ ଜୋମ�ୁଣ୍ଡୋ, �ୋଳେୁଇ, �ୁ�ୋଚେ, 
େୋଳପଦୋ, େ�ପୋଳ,ଡ଼ଚୌଧେୁଲୀ�ୁଦ, ଚେବତେ 
�ୋଳେୁଈ ଆଦ ି ଅଞ୍ଳଡ଼େ ବେ୍ୋ ଜଳ ପ୍ରଡ଼ବଶ 
�େଥିିବୋ ଜଣୋପେଛି।ି 

ମୟେୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ୋେ ଡ଼ମୋେେୋ, 
େୋସଡ଼ଗୋବନି୍ଦପେୁ ବ୍ଲ� ଅଞ୍ଳଡ଼େ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ପିୋେ 
ଡ଼ହେୁ ବତେୋ ବ୍ଲ�ଡ଼େ ପ୍ରବୋହେି ଜଳ�ୋ େଦଲୀଡ଼େ 

ବେ୍ୋ ପେସି୍େି ିଗମ୍ଭଲୀେ ଡ଼ହୋଇଛ।ି ଜଳ ତେେ ଆଜ ି
ଗେ�ୋ� ିଠୋେୁ ସୋମୋେ୍ �ମ ିଥିବୋ ଡ଼ବଡ଼ଳ ଏଡ଼ବ 
ବ ି ଜଳ�ୋ ବପିଦ ସଂଡ଼�େ ଉପଡ଼େ ପ୍ରବୋହେି 
ଡ଼ହଉଛ।ି ଜଳ�ୋ ମଥୋେ ି ଠୋଡ଼େ ବପିଦ ସଂଡ଼�େ 
୫.୫ ମଟିେ େହଥିିବୋ ଡ଼ବଡ଼ଳ ସନ୍ଧ୍ୋ ସରୁ୍ୋ 
୬.୪୧ ମଟିେ ଉପଡ଼େ ପ୍ରବୋହେି ଡ଼ହଉଛ।ି ଜଳ�ୋ 
ବେ୍ୋଡ଼େ ବତେୋ ବ୍ଲ� ଅଞ୍ଳବୋସଲୀ ଅଧି�ୋଂଶ 
କ୍େ ି ଡ଼ହଉଛ। େେ ସହେି ସଦେ ବ୍ଲ� ଅଞ୍ଳ�ୁ 
ପଣୁ ି ବେ୍ୋ ପୋଣ ି ପ୍ରଡ଼ବଶ �େଛି।ି ବୋଡ଼�ଶ୍ୱେ 
ସଦେ ବ୍ଲ�େ ଶ୍ରଲୀେୋମପେୁ ଏବଂ େସ�ୁପେୁ 
ଗ୍ୋମ ପଞ୍ୋୟେଡ଼େ ବେ୍ୋଜଳ ଡ଼ରେଡ଼େ ଅଛ।ି 
େୋତେୋ ଉପଡ଼େ ବେ୍ୋ ପୋଣେି ଡ଼୍ୋେ ଥିବୋେୁ 
ଗମେୋଗମେ ସମ୍ପଣୂଦ୍ ଭୋଡ଼ବ ବଛିନି୍ନ ଡ଼ହୋଇଅଛ।ି 
ଜଲି୍ୋ ପ୍ରଶୋସେ ବେ୍ୋ ଅଞ୍ଳଡ଼େ ଶଖୁି�ୋ �ୋଦ୍, 
ଅେ୍ୋବଶ୍� ସୋମଗ୍ଲୀ, ଔଷଧ ଓ ପୋେଲୀୟ ଜଳ 
ବ୍ବସ୍ୋ �େଥିିବୋ ଡ଼ବଡ଼ଳ ସ୍ୋେଲୀୟ ପ୍ରଶୋସେ 
େ�ିଫି �ୋମଡ଼େ �ୋଗଛିନ୍।ି 

ଖସନୁ ିେଳକା, ପଣୁ ିବୁରଡ଼ଇଲା ସବୁର୍ଣ୍ଣରେଖାଉର୍ର ବାନଲଶ୍ୱର 
ଅବସ୍ା ବପିନ୍ନ

ଚମ୍ଆୁ,୨୪ା୯(ସମସି): ଚମ୍ପଆୁ ଡ଼େଞ୍ଜ 
ଅନ୍ଗଦ୍େ ଜୋମଦୁ�� ଜଙ୍ଗ�ଡ଼େ େହଥିିବୋ 
ଜଙ୍ଗ�ଲୀ ହୋେଲୀପ� ମଧ୍ୟଡ଼େ ଗେୁୁବୋେ 
ସ�ୋଳୁ ୨ ଶୋବ� ଜେ୍ମ ଡ଼େଇଥିବୋଡ଼ବଡ଼ଳ 
ଡ଼ଗୋଟଏି ମୋଈହୋେଲୀ ୨ଦେି ଡ଼ହ�ୋ ପ୍ରସବ 
ଡ଼ବଦେୋଡ଼େ ଛଟପଟ ଡ଼ହଉଥିବୋଡ଼ବଡ଼ଳ 
ବେବଭିୋଗ, ପ�ୁସି ଓ ପ୍ରୋଣଲୀଧେ 
ଚ�ିତି୍� ରଟଣୋ ସ୍ଳଡ଼େ େହ ି େଲୀକ୍ କ୍ ଣ 
େଜେ େଖିଛନ୍।ି ମୋଆ ହୋେଲୀଟ ି �ଷ୍ଡ଼େ 
ମୋଟଡ଼ିେ ଗେୁଥିବୋଡ଼ବଡ଼ଳ ଅେ୍ ହୋେଲୀ 
େୋ�ୁ ଜଗେିହଥିିବୋ ଡ଼ଦଖିବୋ�ୁ ମଳିଛି।ି  
ସଚୂେୋ ଅେୁସୋଡ଼େ, �ଛିଦିେି ପବୂଦ୍େୁ 
୨୫ଟ ି ହୋେଲୀ ମୟେୂଭଞ୍ଜେୁ ଚମ୍ପଆୁ 
ଡ଼େଞ୍ଜ ଅଞ୍ଳ�ୁ ପଶ ି ଆସଥିିବୋଡ଼ବଡ଼ଳ 
ଜୋମଦୁ�� ଜଙ୍ଗ�ଡ଼େ ଗେୁୁବୋେ ୨ଟ ି
ହୋେଲୀ ଡ଼ଭୋର୍  ସମୟଡ଼େ ହୋେଲୀଛୁଆ 
ଜେ୍ମ ଡ଼ଦଇଥିବୋଡ଼ବଡ଼ଳ ଆଉ ଡ଼ଗୋଡ଼ଟ 
ମୋଈହୋେଲୀ ପ୍ରସବ ଡ଼ବଦେୋଡ଼େ ଛଟପଟ 
ଡ଼ହଉଛ।ି ବେବଭିୋଗ ରଟଣୋସ୍ଳଡ଼େ 
ଜଗ ି େହଛି।ି ହୋେଲୀ ଡ଼ଦଖିବୋ�ୁ ସ୍ୋେଲୀୟ 
ଡ଼�ୋ�ଙ୍କ ଭେି ଜମବିୋ ସହେି ହୋେଲୀ�ୁ 
ହଇେୋଣ ହେ�େେୁ ଦୂଡ଼େଇ େଖିବୋ 
ପୋଇ ଁ ଡ଼ସଠୋଡ଼େ ପ�ୁସି ଜଗେିହଛି।ି

ଋଣ ପରମିାଣ ବଢ଼ାଇବା 
ଉପନର ଅଥ୍ବମନ୍ତଲୀଙ୍ ଗରୁୁତ୍ବ

ନକନୁ୍ଝର,୨୪ା୯(ସମସି): ଡ଼�ନୁ୍ଦଝେ ଜଲି୍ୋ 
ଏ� ବଣ ଜଙ୍ଗ� ଡ଼ରେୋ ଜଲି୍ୋ ଅଡ଼ଟ। ଏଠୋ�ୋେ 
ବଭିନି୍ନ ବଣ ଜଙ୍ଗ�ଡ଼େ ଜଙ୍ଗ�ଲୀ ହୋେଲୀ ସହେି 
ବୋର୍ ହୋ େହଛିନ୍।ି ବର୍ଦ୍ମୋେ �େଫି ଋେୁଡ଼େ 
ଡ଼ଗୋେୋ ଧୋେ ପୋଚବିୋ ଡ଼ବଳ ଆସଛି।ି ଏଥିସହ 
ମ�ୋ, �ୋ�ୁେ ି ଏବଂ ଅେ୍ୋେ୍ ଫସ�େ ଅମଳ 
ଡ଼ବଳ। ପୋହୋେ ି ଡ଼�ୋଡ଼� ଜଙ୍ଗ��ୁ �ୋଗଥିିବୋ 
ଜମଗିେୁ�ିଡ଼େ ଡ଼ଗୋେୋ ଧୋେ ଅଧି� ପେମିୋଣଡ଼େ 
ଚୋଷ �େଥିୋନ୍ ିଏବଂ ଡ଼ପୋେୁଚୋଷ ମଧ୍ୟ �େଥିୋନ୍।ି 

ବର୍ଦ୍ମୋେ ଭୁୟୋ ଁଜୁଆଙ୍ଗ ପଲୀଢ଼ ବେୋଞ୍ଳେ ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ୋେଡ଼େ ଶହଶହ ଏ�େ ଜମଡ଼ିେ ଡ଼ଗୋେୋଧୋେ 
ପୋଚ ି ଆସଚୁ।ି ଏଭଳ ି ପେସି୍େିଡ଼ିେ ଜଙ୍ଗ� 
େ�ିଟ ଜମଗିେୁ�ିେ ଧୋେ�ୁ ହୋେଲୀ ଓ ବୋର୍ ହୋ 
େଷ୍ �େୁଛନ୍।ି ଏହୋ�ୁ ଡ଼େଇ ଡ଼�ୋଡ଼� ଅେଷି୍ଠ 
ଡ଼ହୋଇପେଡ଼ି�ଣ।ି ଡ଼େଣ ୁ େଜି ଫସ��ୁ ସେୁକ୍ୋ 
ଡ଼ଦବୋ �କ୍୍ଡ଼େ ଡ଼�ଡ଼େ� ସ୍ୋେଡ଼େ ବେବେ 
ଗଛଡ଼େ ମଞ୍ୋ ବୋନ୍ଧ ି େୋତ୍ର ି ଉଜୋଗେ ଡ଼ହୋଇ 
ଫସ��ୁ ସେୁକ୍ୋ ଡ଼ଦଉଛନ୍ ି ଡ଼�ୋଡ଼�। ମଞ୍ୋ 

ଉପଡ଼େ େୋେଡ଼ିେ େହବିୋ ବପିଦ ଥିଡ଼� ମଧ୍ୟ 
ଜଲୀବେ�ୁ ଅଦେ ି ଫସ��ୁ ବଞ୍ୋଇବୋ �କ୍୍ଡ଼େ 
ଗଛ ଉପେ ମଞ୍ୋଡ଼େ େୋତ୍ରଯିୋପେ �େବିୋ�ୁ 
ବୋଧ୍ୟ ଡ଼ହଉଛନ୍।ି ବଡ଼ିଶଷ�େ ି ଯୋତ୍ରୋ ପଞ୍ୋୟେ 
ଅଞ୍ଳେ ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଳ, �ୋଦ�ଳୋ ପଞ୍ୋୟେେ 
ଡ଼�ଡ଼େ� ଅଞ୍ଳ, ଚଡ଼ମ୍ପଇ ପଞ୍ୋୟେେ 
ଡ଼�ଡ଼େ� ଅଞ୍ଳ େେମୋ�ୋନ୍, ଦଅଳଁୋ ପ୍ରଭୃେ ି
ଅଞ୍ଳଡ଼େ ଡ଼�ୋଡ଼� ଫସ� ବଞ୍ୋଇବୋ ପୋଇଁ 
ଗଛଡ଼େ ମଞ୍ୋ ବୋନ୍ଧଥିିବୋ ଡ଼ଦ�ୋଯୋଇଛ।ି

  ଭୁୟାଁ େୁଆଙ୍ଗପୀଢ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ ହା ଓ ହାତୀଙ୍କ ଉତ୍ାତ

ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଗଛ ଉପରେ ୋତ ିଅନଦି୍ା
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ଶନବିାର, ୨୫ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୪|୯ (ଏସେନ୍)ି

ଦେଶ ଉଚ୍ଚ ସରୁକ୍ଷା ଅଞ୍ଚଳ ଜଷାତୀୟ ରଷାଜଧଷାନୀ େଲି୍ୀଦର 
ଦ�ଷାର୍ଟ ବ ି ଅସରୁକ୍ତି। ଏହଷା ଶକୁ୍ରବଷାରର ଏ� ଘରଣଷାରୁ 
ପ୍ରମଷାଣତି ଦହଷାଇଛ।ି େଲି୍ୀର ଦରଷାହଣିୀ ଦ�ଷାର୍ଟ ପରସିରଦର 
ଗ୍ଷାଙ୍ଗୱଷାର ଘରଛି।ି ବଚିଷାରପତଙି୍କ ସଷାମ୍ଷାଦର ୩୦ରୁ ୪୦ 
ରଷାଉଣ୍ଡ ଗଳୁ ି ଫୁରଛି।ି ୨ ଜଣ ସରୁର ଓ�ଲି ଦବଶଦର ଆସ ି
ଦ�ଷାର୍ଟଦର ହଷାଜର ଦହଷାଇଥିବଷା ଗ୍ଷାଙ୍ଗଷ୍ଷାର ଜଦିତନ୍ଦ୍ର 
ଦଗଷାଗୀ(୩୦)�ୁ ଗଳୁ ି�ର ିହତ୍ଷା �ରଛିନ୍।ି ଦଗଷାଗୀ 
ଉପଦର ୬ ଲକ୍ ରଙ୍କଷାର ପରୁସ୍ଷାର ରହଥିିଲଷା। 
ଏହଷା ସହତି ପଲୁସି ଗଳୁଦିର ୨ ଆକ୍ରମଣ�ଷାରୀ 
ପ୍ରଷାଣ ହରଷାଇଛନ୍।ି ଏଥିଦର ୪ ଜଣ ଦଲଷା� ମଧ୍ୟ 
ଆହତ ଦହଷାଇଛନ୍।ି ଏହ ି ଘରଣଷା�ୁ ଦନଇ େଲି୍ୀର 
ସରୁକ୍ଷାବ୍ବସ୍ଷା ଉପଦର ପ୍ରଶ୍ ଉଠଛି।ି େଲି୍ୀ ପଲୁସିର 
ଗଇୁନ୍ଷା ୟନୁରିର �ଷାର୍ଟ୍�ୁ ଦନଇ ପ୍ରଶ୍ �ରଷାରଷାଉଛ।ି ଦତଦବ 
ଏହଷା�ୁ ଓ�ଲିଙ୍କ େବଙ୍ଗଗରିରି ପରଣିତ ି ଦବଷାଲ ି ମଧ୍ୟ 
�ୁହଷାରଷାଉଛ।ି �ଷାରଣ ସରୁକ୍ଷା ରଷାଞ୍ଚ�ୁ ଓ�ଲି ନଜି ସମ୍ଷାନର 
ବଦିରଷାଧୀ ଭଷାବୁଛନ୍ ି ଏବଂ ରଷାଞ୍ଚ�ୁ ବଦିରଷାଧ �ରୁଛନ୍।ି 
ଫଳଦର ଆଜ ି ସରୁର ଓ�ଲି ଦବଶଦର ଆସ ି ଦଗଷାଗୀ�ୁ 
ବଚିଷାରପତଙି୍କ ସଷାମ୍ଷାଦର ହତ୍ଷା �ରଛିନ୍।ି େଲି୍ୀର ସରୁକ୍ଷା 
ଏଦବ ହଷାଇଆଲର୍ଟଦର ଥିବଷାଦବଦଳ ଏହ ି ଘରଣଷା ମଷାମଲଷା�ୁ 
ଅଧି� ଗରୁୁତର �ରଦିେଇଛ।ି �ଛି ି େନି ତଦଳ ଏ� 
ଆତଙ୍କବଷାେୀ ଦଗଷାଷ୍ୀର ୬ ଆତଙ୍କବଷାେୀଙୁ୍କ ପଲୁସି ଗରିଫ 
�ରଥିିଲଷା। ଏମଷାଦନ ପଷାବ୍ଟଣ ଋତୁଦର ସଷାବ୍ଟଜନୀନ ସ୍ଷାନ�ୁ 
ନଶିଷାଣ �ରଥିିଦଲ ଦବଷାଲ ି �ୁହଷାରଷାଉଥିଲଷା। ପଲୁସି ମଧ୍ୟ 
ଆତଙ୍କବଷାେୀଙ୍କ ଅନ୍ ମଡୁ୍ଦଲଷା(ଶଷାଖଷା)ର ସମ୍ଷାବନଷା ଦନଇ 
ସତ�୍ଟତଷା ଜଷାର ି �ରଥିିଲଷା। ଏପର ି ସମୟଦର ଦ�ଷାର୍ଟଦର 
ଆକ୍ରମଣ ଦହବଷା ସରୁକ୍ଷା ଏଦଜନ୍ରି ପ୍ରସୁ୍ତ�ୁି ଦନଇ ଗରୁୁତର 
ପ୍ରଶ୍ ଉଠଛି।ି  ଦରଷାହଣିୀ ଜଲି୍ଷା ଅେଷାଲତର ଜଦଣ �ମ୍ଟଚଷାରୀଙ୍କ 
ଅନୁରଷାୟୀ ଓ�ଲିଙ୍କ େବଙ୍ଗଗରି ି ଦ�ଷାର୍ଟଦର ସରୁକ୍ଷା ଉପଦର 
ଭଷାର ିପଡଛି।ି ପ୍ରଦବଶ ସମୟଦର ଦହଉଥିବଷା ଦଚ�ଂି�ୁ ଓ�ଲି 
ବଦିରଷାଧ �ରୁଛନ୍।ି ଏହଷା ସମ୍ଷାନଦର ଆଞ୍ଚ ଆଣଛୁ ି ଦବଷାଲ ି

ଦସମଷାଦନ �ହୁଛନ୍।ି ଅଦନ� ସମୟଦର ଦଚ�ଂି �ରୁଥିବଷା 
ଦଲଷା�ହ୍କ ସହ ଦସମଷାଦନ ରକୁ୍ ି�ରଥିଷାନ୍।ି ଏଥିଦରଷାଗୁଁ ସରୁକ୍ଷା 
�ମ୍ଟଚଷାରୀ ମଧ୍ୟ ଠକି୍ ଦର ଦଚ�ଂି �ରନିଥଷାନ୍।ି ଓ�ଲିଙ୍କ ଏହ ି
େବଙ୍ଗଗରି ି ଦରଷାଗୁଁ ଆଜ ି ୩ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚଷାଲଗିଲଷା। 
ସଚୂନଷା ଅନୁରଷାୟୀ ଦଗଷାଗୀ ହଷାଜର ଦହବଷା ପଷାଇଁ ଦ�ଷାର୍ଟ�ୁ 
ଆସଥିିଲଷା। ଦସଠଷାଦର ଓ�ଲିଙ୍କ ଦବଶଦର ପବୂ୍ଟରୁ ଉପସ୍ତି 
ଥିବଷା ୨ ସରୁର ତଷା ଉପଦର ଗଳୁ ି ମଷାଡ �ରଥିିଦଲ। େଲି୍ୀ 

ପଲୁସି �ମଶିନର ରଷାଦ�ଶ ଅସ୍ଷାନଷା �ହଛିନ୍ ି ଦର ପଲୁସିର 
ଜବଷାବୀ �ଷାର୍ଟ୍ଷାନୁଷ୍ଷାନଦର ୨ ଅପରଷାଧୀ ନହିତ ଦହଷାଇଥିଦଲ। 
ଦସମଷାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ଉପଦର ୫୦ ହଜଷାର ରଙ୍କଷା ପରୁସ୍ଷାର 
ଥିଲଷା। ଓ�ଲି ଲଳତି �ୁମଷାର �ହଛିନ୍ ି ଦର ଆକ୍ରମଣ�ଷାରୀ 
ଦଗଷାଗୀ�ୁ ୩ର ି ଗଳୁ ି ମଷାରଥିିଦଲ। େଲି୍ୀ ପଲୁସିର ଦଲଷାଦ� 
ଦଗଷାଗୀର ସରୁକ୍ଷା େଷାୟତି୍ବଦର ରହଥିିଦଲ। ଦସମଷାଦନ ୨୫-୩୦ 
ଗଳୁ ିଚଳଷାଇ ଥିଦଲ। ଏଥିଦର ଘରଣଷାସ୍ଳଦର ଅପରଷାଧିଙ୍କ ମତୁୃ୍ 
ଦହଷାଇଥିଲଷା। ଦତଦବ ହସ୍ରିଷାଲଦର ଦଗଷାଗୀ ପ୍ରଷାଣ ହରଷାଇଥିଲଷା। 
ଦଗଷାଗୀର ଶଣୁଷାଣ ିଚଷାଲଥିିବଷା ସମୟଦର ଏହ ିଘରଣଷା ଘରଥିିଲଷା। 
ଏହ ିସମୟଦର ବଚିଷାରପତ,ି �ମ୍ଟଚଷାରୀ ଏବଂ ଓ�ଲି ଉପସ୍ତି 
ଥିଦଲ। ଜଦଣ ପ୍ରଶକି୍ଷାଥ୍ଟୀଙ୍କ ଦଗଷାଡଦର ମଧ୍ୟ ଗଳୁ ି ବଷାଜଥିିବଷା 
ଜଣଷାପଡଛି।ି ଗରୁୁବଷାର ଅପରଷାହ୍ଣ ପ୍ରଷାୟ ୧-୧ରଷା୩୦ ମଧ୍ୟଦର 
ଘରଥିିଲଷା। ସଚୂନଷାଦରଷାଗ୍ ଦର ଦଗଷାଗୀ ଗତ ୨ ବର୍ଟ ଦହଲଷା 
ତହିଷାର ଦଜଲଦର ବନ୍ୀ ଥିଲଷା। ଶଣୁଷାଣ ିପଷାଇଁ ତଷାହଷା�ୁ ଦ�ଷାର୍ଟ�ୁ 
ଅଣଷାରଷାଇଥିଲଷା। ଏହ ିଆକ୍ରମଣ ପଦର ଦ�ଷାର୍ଟ ପରସିର�ୁ ସଲି 
�ରେିଆିରଷାଇଛ।ି ଏହ ିସମୟଦର ଦହଷାଇଥିବଷା େଳଚ�ରଷାଦର 
ଜଦଣ ମହଳିଷା ଓ�ଲି ଆହତ ଦହଷାଇଛନ୍।ି ୨୦୨୦ଦର 
ଜଦିତନ୍ଦ୍ର�ୁ ଗରୁୁଗ୍ଷାମରୁ ଗରିଫ �ରଷାରଷାଇଥିଲଷା। ଦଗଷାଗୀର 
ସହଦରଷାଗୀ �ୁଲେୀପ ଫଜ୍ଷା�ୁ ମଧ୍ୟ ଧରଷାରଷାଇଥିଲଷା। ଦସ ମଷାଚ୍ଚ୍ଟ 

୨୫ଦର ଚ�ିତି୍ଷା ପଷାଇଁ ରଷାଇଥିବଷାଦବଦଲ ଜରିବି ି ହସ୍ରିଷାଲରୁ 
ଦଫରଷାର ଦହଷାଇରଷାଇଥିଲଷା। ପଦର ଏନ�ଷାଉଣ୍ଟରଦର ଦସ ପ୍ରଷାଣ 
ହରଷାଇଥିଲଷା। େଲି୍ୀ ପଲୁସିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦସଲ ଅନୁରଷାୟୀ ଜଦିତନ୍ଦ୍ର 

ଦଗଷାଗୀ ଅପରଷାଧ ମଷାଧ୍ୟମଦର ଦ�ଷାର ି ଦ�ଷାର ି ରଙ୍କଷା ଆୟ 
�ରଥିିଲଷା। ଏହଷାର ଦନରୱ�୍ଟଦର ୫୦ରୁ ଅଧି� ଦଲଷା� ଥିଦଲ। 
ଦଗଷାଗୀ ୨୦୧୭ ଦଫବୃଆରୀଦର ଅଲପିରୁର ଦେଦବନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧଷାନ 

ଏବଂ ଅଦ�ଟଷାବରଦର ହରୟିଷାଣଷା �ଣ୍ଠଶଳି୍ୀ ତଥଷା ନୃତ୍ଷାଙ୍ଗନଷା 
ହରଷିତଷା େହଆିଙୁ୍କ ହତ୍ଷା �ରଥିିଲଷା। ହରଷିତଷା ନଜି ଭଦିଣଷାଇ 
େଦିନଶ �ରଷାଲଷାଙ୍କ ବଦିରଷାଧଦର ରୁଜୁ ଏ� ହତ୍ଷା ମଷାମଲଷାର 

ମଖୁ୍ ସଷାକ୍ୀ ଥିଦଲ। ଅନ୍ପକ୍ଦର ପ୍ରଧଷାନ ବଚିଷାରପତ ିଏନ୍ ଭ ି
ରମଣ  ଘରଣଷା�ୁ ଗରୁୁତ୍ବର ସହ ବଚିଷାର�ୁ ଦନଇଛନ୍।ି ଦସ 
େଲି୍ୀ ହଷାଇଦ�ଷାର୍ଟ ମଖୁ୍ ବଚିଷାରପତଙି୍କ ସହ �ଥଷା ଦହଷାଇଛନ୍ ି।

 ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ୟାର୍ କୁ ଗଳୁକିର ିହତ୍ୟା  ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ୟାର୍ କୁ ଗଳୁକିର ିହତ୍ୟା କ�ୋର୍ଟ ଭତିକେ 
ଗ୍ୋଙ୍ଗୱୋର୍ 

 ଓ�ଲିଙ୍କ କେଶକେ ଆସଥିିକଲ ସରୁର୍ 
 ପଲୁସି ଗଳୁକିେ ୨ ଆକ୍ରମଣ�ୋେୀ ନହିତ
 ଓ�ଲିଙ୍କ ଦେଙ୍ଗଗେି ିକ�ୋଗୁଁ ଗଳୁ�ିୋଣ୍ଡ

ଛୟାତ୍ର ସଂଘ ନରି୍ୟାଚନରୁ ଗଗୟାଗୀ ଓ ଟଲୁି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟଗର ଶତରୁତୟା
ଏହ ି ଗ୍ଷାଙ୍ଗୱଷାରଦର େଲି୍ୀ-ହରୟିଷାଣଷାର ବଡ ଗ୍ଷାଙ୍ଗଷ୍ଷାର 
ଜଦିତନ୍ଦ୍ର ଦଗଷାଗୀର ମତୁୃ୍ ଦହଷାଇଛ।ି ଏହଷା ପଛଦର ଦଗଷାଗୀର 
ପବୂ୍ଟତନ ସହଦରଷାଗୀ ରଲୁି ତଷାଜପରୁଆିର ହଷାତ ଥିବଷା 
�ୁହଷାରଷାଉଛ।ି ଏହ ି େୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ୨୦୧୦ର ଏ� 
ଛଷାତ୍ରସଂଘ ନବି୍ଟଷାଚନରୁ ଶତରୁତଷା ଆରମ୍ ଦହଷାଇଥିଲଷା। ଏହ ି
େୁଇ ଗ୍ଷାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟଦର ଅଦନ� ଗ୍ଷାଙ୍ଗୱଷାର ଦହଲଷାଣ।ି ଏଥିଦର 
୨୪ରୁ ଊର୍୍ବ୍ଟ ଅପରଷାଧୀ ପ୍ରଷାଣ ହରଷାଇଦଲଣ।ି ଏଦବ ଦଗଷାଗୀ ଏହ ି

ଗ୍ଷାଙ୍ଗୱଷାରଦର ବଳ ିପଡଛି।ି ଏଦବ େଲି୍ୀଦର ରଲୁି ତଷାଜପରୁଆି 
ଗ୍ଷାଙ୍ଗର �ରୁ୍୍ଟତ୍ବ ବୃର୍ ିପଷାଇବ ଦବଷାଲ ିଆଶଙ୍କଷା �ରଷାରଷାଉଛ।ି 
ସଚୂନଷା ଅନୁରଷାୟୀ ଏ�େଷା ଦଗଷାଗୀ ଏବଂ ରଲୁି ଘନଷି୍ ବନୁ୍ 
ଥିଦଲ। ୨୦୧୦ଦର େଲି୍ୀ ସହରର ବଷାହରର ଏ� ଛଷାତ୍ରସଂଘ 
ନବି୍ଟଷାଚନଦର ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ଗଣ୍ଡଦଗଷାଳ ଦହଷାଇଥିଦଲ। 
ପଦର ଉଭଦୟ ପରସ୍ରର ଶତରୁ ପଷାଲର ି ରଷାଇଥିଦଲ। ଏହଷା 
ପରଠଷାରୁ ଉଭୟ ଗ୍ଷାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟଦର ଗ୍ଷାଙ୍ଗୱଷାର ଜଷାର ିରହଥିିଲଷା।

ଟଲୁି ତାେ୍ରୁଆି

ନାଳନ୍ା, ୨୪|୯(ଏସେନ୍)ି

ପଦଡଷାଶୀଙ୍କ ଫି୍ଜରୁ ମଠିଷା ଦଚଷାର ି �ରଥିିବଷା 
ଅଭଦିରଷାଗଦର ଜଦଣ ଶଶି�ୁୁ ଜୁଦଭନଷାଇଲ 
ଦ�ଷାର୍ଟ ମକୁ୍ �ରଦିେଇଛନ୍।ି ଏହଷା 
ସହତି ପଲୁସି ଏବଂ ପ୍ରତପିକ୍�ୁ ପରଷାମଶ୍ଟ 
ଦେଇଛନ୍।ି ଲହୁଣୀ ଦଚଷାର ି ବଷାଲ୍ ଲୀଳଷା 
ରେ ିମଠିଷା ଦଚଷାର ିଅପରଷାଧ ଦ�ମତି ିଦହଲଷା 
ଦବଷାଲ ି ଦ�ଷାର୍ଟ �ହଛିନ୍।ି ଜୁଦଭନଷାଇଲ 
ଦ�ଷାର୍ଟ ମଖୁ୍ ବଚିଷାରପତ ି ମଷାନଦବନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ର 
�ହଛିନ୍ ି ଦର ଆମ�ୁ ଶଶିଙୁ୍କ ମଷାମଲଷାଦର 
ସହଷୁି୍ ଏବଂ ସହନଶୀଳ ଦହବଷା�ୁ ପଡବି। 
ଦ�ଉଁ ପରସି୍ତିଦିର ଶଶି ୁଭୁଲ �ରୁଛନ୍ ିତଷାହଷା 
ବୁଝବିଷା�ୁ ଦହବ। ଶଶିଙୁ୍କ ବଷାଧ୍ୟବଷାଧ�ତଷା, 
ପରସି୍ତି,ି ସଷାମଷାଜ�ି ସ୍ତି ି ବୁଝପିଷାରଦିଲ 
ଦସମଷାନଙ୍କର ଦଛଷାର ଦଛଷାର ଅପରଷାଧ 
ଗଡୁ�ି ଉପଦର ଲଗଷାମ ଲଗଷାଇବଷା�ୁ ଏବଂ 

ଦସମଷାନଙୁ୍କ ସଷାହଷାର୍ �ରବିଷା�ୁ ସମଷାଜ 
ଆଗ�ୁ ଆସବି। ଏହ ି ମଷାମଲଷା ନଷାଳନ୍ଷା 
ଜଲି୍ଷା ହରଦନୌତ ଥଷାନଷା ଅଧିନସ୍ ଏ� 
ଗ୍ଷାମର। ଅଭରିକୁ୍ ଶଶି ୁ
ଆରଷାର ବଷାସନି୍ଷା। ଦସ ନଜି 
ମଷାମୁଁ ଘର�ୁ ରଷାଇଥିଦଲ। 
ଦସଦପଟମ୍ବର ୭ଦର ଦଭଷା� 
ଲଷାଗବିଷାରୁ ଦସ ପଦଡଷାଶୀ 
ମଷାଇଁଙ୍କ ଘର�ୁ ଚଷାଲ ି
ରଷାଇଥିଦଲ ଏବଂ ଦଭଷା� 
ବ�ିଳଦର ଫି୍ଜଦର ଥିବଷା 
ମଠିଷା ଖଷାଇ ଦେଇଥିଦଲ। 
ଦସ ଦସଠଷାଦର ଥିବଷା ଏ� 
ଦମଷାବଷାଇଲ ଧର ି ଚଷାଲ ି
ଆସଥିିଦଲ ଏବଂ ଦଗମ 
ଦଖଳବିଷା� ଲଷାଗଥିିଦଲ। ଏଥିଦରଷାଗୀ 
ପଦଡଷାଶୀ ମଷାଇଁ ତଷାଙୁ୍କ ପଲୁସି�ୁ ଦେଇଥିଦଲ। 

ଏହ ି ମଷାମଲଷାଦର �ଡଷା ରପି୍ପଣୀ �ର ି ଦ�ଷାର୍ଟ 
�ହଛିନ୍ ି ଦର ଆମ ସନଷାତନ ସଂସ୍ତୃଦିର 
ଭଗବଷାନର ବଷାଲ୍ ଲୀଳଷା�ୁ େଶ୍ଟଷାରଷାଇଛ।ି 

ଭଗବଷାନ �ୃଷ୍ ଅଦନ� ଥର ଦଲଷା�ଙ୍କ 
ଘରୁ ଲହୁଣୀ ଦଚଷାର ି �ର ି ଖଷାଇ ମଷାଠଆି 

ଭଷାଙ୍ଗ ି ଦେଇଥିଦଲ। ରେ ି ବର୍୍ଟମଷାନ ଭଳ ି
ଦସଦତଦବଳର ସମଷାଜ ଥଷାଆନ୍ଷା ଦତଦବ 
ଏହ ିବଷାଲ୍ ଲୀଳଷା ହ ିଁ ନଥଷାନ୍ଷା। ପଦଡଷାଶୀଙୁ୍କ 

ଦଭଷା� ଲଷାଗଛୁ,ି ଦରଷାଗଗ୍ସ୍ 
ଏବଂ ଅସହଷାୟ ଥିବଷା 
ସମୟଦର ସର�ଷାରଙୁ୍କ ଦେଷାର 
ଦେବଷା ପବୂ୍ଟରୁ ନଜି ସଷାଧ୍ୟ 
ଅନୁସଷାଦର ତଷାଙୁ୍କ ସଷାହଷାର୍ 
�ରବିଷା ଉଚତି୍ । ଦ�ଷାର୍ଟ 
ପଲୁସି�ୁ ସମଷାଦଲଷାଚନଷା �ର ି
�ହଛିନ୍ ି ଦର ଏହ ି ମଷାମଲଷା 
ଏଫଆଇଆର ପରବିଦର୍୍ଟ 
ଦଜଦନରଷାଲ ଡଷାଏରୀଦର 
ରୁଜୁ �ରବିଷାର ଥିଲଷା। 
ଅପରଷାଧ ସଷାଧଷାରଣ ଏବଂ 

�ଦିଶଷାରଙ୍କ େ୍ବଷାରଷା ଦହଷାଇଥିଦଲ ମଷାମଲଷାର 
ଏଫଆଇଆର ଦହଷାଇନଥଷାଏ। �ଦିଶଷାରଙୁ୍କ 

ସରୁକ୍ତି ରଖିବଷା ପଷାଇଁ ଦ�ଷାର୍ଟ ଜଲି୍ଷା 
ବଷାଲ୍ ସଂରକ୍ଣ ସଂଗଠନ�ୁ ନଦିଦ୍୍ଟଶ 
ଦେଇଛନ୍।ି ଦ�ୌଣସ ି ଖରଷାପ ବ୍ବହଷାର 
�ମି୍ବଷା ସମସ୍ଷା ଦରଷାଗୁଁ ଶଶି ୁ ଦରମତି ି ପଣୁ ି
ଅପରଷାଧ �ରବିଷା�ୁ ବଷାଧ୍ୟ ନହୁଏ ତଷାହଷାର 
ଧ୍ୟଷାନ ରଖଷାରଷାଉ। �ଷାଉନଦସଲଂି ସମୟଦର 
�ଦିଶଷାର ମଷାଜଦି୍ରେରଙୁ୍କ �ହଥିିଲଷା ଦର 
ତଷାଙ୍କ ବସ୍  ଡ୍ଷାଇଭର ଥିଦଲ। େୁଘ୍ଟରଣଷାଦର 
ତଷାଙ୍କର ପଞି୍ଜରଷା ହଷାଡ ଭଷାଙ୍ଗିରବିଷାରୁ ଏଦବ 
ଦସ ଶର୍ଷାଶଷାୟୀ। ମଷାଆ ମଧ୍ୟ ମଷାନସ�ି 
ଦରଷାଗଦର ପୀଡତି। ପରବିଷାରଦର ଦ�ହ ି
ଦରଷାଜଗଷାର �ରୁନଥିବଷାରୁ ମଷାଆଙ୍କ 
ଚ�ିତି୍ଷା ଦହଷାଇପଷାରୁନଷାହ ିଁ। ଦଜଜ ଏବଂ 
ମଷାମୁଁଙ୍କ ମତୁୃ୍ ଦହଷାଇସଷାରଛି।ି ଦଜଦଜମଷା 
ବୟସର ଅପରଷାହ୍ଣଦର ଅଛନ୍।ି ବଷାପଷା-
ମଷାଆ ଦ�ଷାର୍ଟ�ୁ ଆସପିଷାରୁ ନଷାହଷାନ୍।ି 
ଆଗ�ୁ ଏପର ି ଆଉ �ରବି ି ନଷାହ ିଁ।

ଶଶିଙୁ୍କ ମଠିୟା ଗଚୟାର ିଅପରୟାଧ ନୁଗହଁ: ଗକୟାଟ୍

ଲହୁଣୀ ଗଚୟାର ିରୟାଲ୍ଲୀଳୟା; ମଠିୟା ଗଚୟାର ିଅପରୟାଧ ଗକମତି ି?

ଏନ୍ ଡଏି 
୨୦୨୧

ରାଷ୍ଟ୍ର୍ତଙି୍କ େଫଳ ସମାତଆିବନୁି୍ 
ଅସତ୍ା୍ଚାର
ନୂଆେଲି୍ୀ,୨୪|୯(ଏଦଜନ୍)ି: େଲି୍ୀର ଆମ୍ଟୀ ହସ୍ରିଷାଲ(ଦରଫରଷାଲ 
ଆଣ୍ଡ ରସିଚ୍ଚ୍ଟ)ଦର ଶକୁ୍ରବଷାର ରଷା୍ରେପତ ି ରଷାମନଷାଥ ଦ�ଷାବନି୍ଙ୍କ 
ଦମଷାତଆିବନୁି୍ ଅଦତ୍ଷାପଚଷାର ଦହଷାଇଛ।ି ରଷା୍ରେପତ ି ଭବନ ପକ୍ରୁ 

ଜଷାର ି ବବୃିର୍ଦିର ଏହ ି
ସଚୂନଷା େଆିରଷାଇଛ।ି 
ଏଥିଦର �ୁହଷାରଷାଇଛ ି
ଦର ଅଦତ୍ଷାପଚଷାର 
ସଫଳ ଦହଷାଇଛ ି ଏବଂ 
ରଷା୍ରେପତ ି ହସ୍ରିଷାଲରୁ 
ଦଫରଛିନ୍।ି ଏହଷା ପବୂ୍ଟରୁ 
ଅଗଷ୍ ୧୯ଦର ଆମ୍ଟୀ 
ହସ୍ରିଷାଲଦର ରଷା୍ରେପତଙି୍କ 
ଅନ୍ ଏ� ଆଖିର 

ଦମଷାତଆିବନୁି୍ ଅଦତ୍ଷାପଚଷାର ସଫଳ ଦହଷାଇଥିଲଷା। ସଚୂନଷାଦରଷାଗ୍ 
ଦର ୭୫ ବର୍ଟୀୟ ରଷାମନଷାଥ ଦ�ଷାବନି୍ ୨୦୧୭ ଜୁଲଷାଇ ୨୫ଦର 
ଦେଶର ୧୪ତମ ରଷା୍ରେପତ ିଭଷାଦବ ଶପଥ ଦନଇଥିଦଲ। 

ମହଳିାଙ୍କ ଲାଗ ିସ�ାଲଲିା 
ଆସବଦନ ୱସି୍ା
ନୂଆେଲି୍ୀ,୨୪|୯(ଏଦଜନ୍)ି: ଜଷାତୀୟ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଏ�ଷାଦଡମୀ 
(ଏନଡଏି) ଏବଂ ଦନୌଦସନଷା ଏ�ଷାଦଡମୀ ପରୀକ୍ଷା ପଷାଇଁ ଅବବିଷାହତି 
ମହଳିଷା/ବଷାଳ�ିଷାଙୁ୍କ ଆଦବେନ �ରବିଷା�ୁ ଅନୁମତ ି ଦେଇଛ ି
ୟନୁଅିନ ପବ୍�ି ସଭଷିସ �ମଶିନ(ୟଏୁପଏିସସ)ି। ସପୁ୍ରମିଦ�ଷାର୍ଟଙ୍କ 
ନଦିଦ୍୍ଟଶ ପଦର �ମସିନ ଏହ ି ନଷି୍ପର୍ ି ଦନଇଛନ୍।ି ୟପୁଏିସସ ି

ଦ�ବଳ ଅବବିଷାହତି ମହଳିଷା ଆଶଷାୟୀଙ୍କ ଲଷାଗ ି
ନଜି ଦୱବସଷାଇରଦର ୟପୁଏିସଅିନଲଷାଇନ.
ଏନଆଇସ.ି ଇନଦର ଆଦବେନ ୱଦିଣ୍ଡଷା 

ଦଖଷାଲଛିନ୍।ି ୟପୁଏିସ ି ପକ୍ରୁ ଜଷାର ି ବବୃିର୍ଦିର �ୁହଷାରଷାଇଛ ି ଦର 
ଦସଦପଟମ୍ବର ୨୪ରୁ ଅଦ�ଟଷାବର ୮ ସନ୍୍ଷା ୬ରଷା ପର୍ଟ୍ନ୍ ମହଳିଷା 
ପ୍ରଷାଥ୍ଟୀ ଆଦବେନ �ରପିଷାରଦିବ। ଏହଷା ପଦର ଆଦବେନ ଗ୍ହଣ 
�ରଷାରବି ନଷାହ ିଁ। ଶଷାରୀର�ି ମଷାନେଣ୍ଡ ଏବଂ ମହଳିଷା ପ୍ରଷାଥ୍ଟୀଙ୍କ ପଷାଇଁ 
ଥିବଷା ଖଷାଲ ିପେବୀ ବରିୟଦର ପ୍ରତରିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଷାଳୟ ଜଣଷାଇବଷା ପଦର 
ଏ ଦନଇ ସଚୂନଷା ଜଷାର ି �ରଷାରବି। ଏହ ି ପରୀକ୍ଷା ପଷାଇଁ ମହଳିଷା 
ଆଦବେନ�ଷାରୀଙୁ୍କ ଦ�ୌଣସ ି ଶଳୁ୍କ ଦେବଷା�ୁ ପଡବି ନଷାହ ିଁ। ଏହଷା 
ଦସମଷାନଙ୍କ ପଷାଇଁ ମଷାଗଣଷା।

କସରାନା ଚକିତି୍ାରୁ ହଟଲିା 
ଆଇଭରସମକଟେନି ଓ ଏଚ୍ େକୁିୟୁ
ନୂଆେଲି୍ୀ,୨୪|୯(ଏଦଜନ୍)ି: �ଦରଷାନଷା ଚ�ିତି୍ଷାଦର ବ୍ବହୃତ 
ଔରଧ ତଷାଲ�ିଷାରୁ ଆଇଭରଦମ�ଟନି ଏବଂ ହଷାଇଦଡ୍ଷାକ୍ ି
ଦ�୍ଷାଦରଷା�ୁଇନ (ଏଚସ�ୁି୍)�ୁ ହରଷାଇ ଦେଇଛ ି ଆଇସଏିମଆର। 
ଏ ଦନଇ ଆଇସଏିମଆର ଏବଂ ଦ�ଷାଭଡି-୧୯ ସମ୍ବନ୍ୀୟ ଜଷାତୀୟ 
ରଷାସ୍ ଦଫଷାସ୍ଟର ମଳିତି ଅନୁଧ୍ୟଷାନ�ଷାରୀ ରମି ପକ୍ରୁ ସଂଦଶଷାଧିତ 
ମଷାଗ୍ଟେଶଷି�ଷା ଜଷାର ି �ରଷାରଷାଇଛ।ି ଦତଦବ �ଦରଷାନଷା ଚ�ିତି୍ଷାଦର 
ଦରଦମଦଡସଭିରି ଏବଂ ଦରଷାସଲିଜୁିମଷାବର ବ୍ବହଷାର ଜଷାର ିରହବି। 
ଏହ ି ମଷାଗ୍ଟେଶଷି�ଷାଦର ମଷାସ୍ ବ୍ବହଷାର, ସଷାମଷାଜ�ି େୂରତ୍ବ ଏବଂ 
ହଷାତ ଦଧଷାଇବଷା�ୁ ପବୂ୍ଟପର ି ଗରୁୁତ୍ବ େଆିରଷାଇଛ।ି ଏଥିଦର ସମ୍� 
ଲକ୍ଣ ଥିବଷା �ମି୍ବଷା ସଂକ୍ରମତି ଦହବଷାର ୧୦ େନି ମଧ୍ୟଦର ଅତରିକି୍ 
ଅମ୍ଳଜଷାନ ଆବଶ୍� �ରୁଥିବଷା ଗରୁୁତର ଦରଷାଗୀଙ୍କ ଦକ୍ତ୍ରଦର 
ଦରଦମଦଡସଭିର ବ୍ବହଷାର �ରବିଷା�ୁ ପରଷାମଶ୍ଟ େଆିରଷାଇଛ।ି 
ଦତଦବ ଦ�ବଳ ଗରୁୁତର ଦରଷାଗୀଙ୍କ ପଷାଇଁ ଆଇସୟିଦୁର ଭର୍ଷି 
ଦହବଷାର ୨୪ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟଷା ମଧ୍ୟଦର ଦରଷାସଲିଜୁିମଷାବ ଏବଂ ଗରୁୁତର 
ସଂକ୍ରମଣ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଏନଆଇଭ ିଦେବଷା�ୁ �ୁହଷାରଷାଇଛ।ି 

୬ ମାେ ଯାଏଁ ମହଳିାଙ୍କ ଲୁଗା 
େଫା କରବି ଦୁଷ୍କମ୍ମ ଅଭଯିକୁ୍ତ
ପଷାରନଷା,୨୪ଷା୯(ଏଦଜନ୍)ି: ବହିଷାରର ମଧବୁଣ ି ଜଲି୍ଷାଦର ଜଦଣ 
େୁଷ୍କମ୍ଟ ଉେ୍ମ�ଷାରୀ�ୁ ଦସଠଷା�ଷାର ଅେଷାଲତ ଦରଉ ଁ େଣ୍ଡଷାଦେଶ 
�ରଛିନ୍ ିତଷାହଷା ଶଣୁଦିଲ ଦରଦ�ୌଣସ ିବ୍କ୍ ିଆଶ୍ଚର୍୍ଟ  ଦହଷାଇପଡ଼ଦିବ। 
ଅଭରିକୁ୍ ଦେଷାରୀ ସଷାବ୍ସ୍ ଦହଷାଇଥÒଦଲ ଦହ ଁ  ଦ�ଷାର୍ଟ  ତଷା�ୁ ଜଷାମନି 
ମଞ୍ଜରୁ �ରଥିÒଦଲ। ଦହଦଲ ଏଥÒପଷାଇ ଁେଣ୍ଡ ସ୍ବରୂପ ସର୍୍ଟ ରଖଥÒଦଲ। 
ଅଭରିକୁ୍ ଜଣ� ୬ ମଷାସ ପଷାଇ ଁ ତଷାଙ୍କ ଗ୍ଷାମର ସମସ୍ଙ୍କ ମହଳିଷାଙ୍କ 
ଲୁଗଷା ସଫଷା �ରବିଷା ସହତି ତଷାହଷା�ୁ ଇତ୍ ି ମଧ୍ୟ �ରଦିବ ଦବଷାଲ ି
ଦ�ଷାର୍ଟ �ହଥିÒଦଲ। ଉଦଲ୍ଳଖଦରଷାଗ୍ ଦର, ମଧବୁଣ ି ଜଲି୍ଷାର 
ଝଞ୍ଜରପରୁ ଅଞ୍ଚଳର ୨୦ ବର୍ଟୀୟ ଜଦଣ ଦଧଷାବଷା ରବୁ� ଜଦଣ 
ମହଳିଷାଙୁ୍କ େୁଷ୍କମ୍ଟ ଉେ୍ମ �ରଥିÒଲଷା। ଏହ ି ଅଭଦିରଷାଗଦର ଶକୁ୍ରବଷାର 
ଅେଷାଲତ ତଷା�ୁ ଜଷାମନି ଦେଇ ଉପଦରଷାକ୍ େଣ୍ଡ ବଧିଷାନ �ରଥିÒଦଲ।

େୋଇକେନଙୁ୍କ ର୍ୋଗ୍  �େ ି
ସୋହୋ�୍ ମୋଗକିଲ ର�ିୋୟତ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୪|୯(ଏସେନ୍)ି: ଦ�ନ୍ଦ୍ରର 
୩ର ି �ୃର ି ଆଇନ ବଦିରଷାଧଦର ବଦିକ୍ଷାଭ 
ପ୍ରେଶ୍ଟନ �ରୁଥିବଷା ଚଷାରୀ 
ଦନତଷା ରଷାଦ�ଶ ର�ିଷାୟତ 
ଆଦମର�ିଷା ରଷା୍ରେପତ ି
ଦଜଷା ବଷାଇଦଡନଙୁ୍କ ର୍ବରି 
�ର ି ସଷାହଷାର୍ ମଷାଗଛିନ୍।ି 
ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଷାେୀ 
ବର୍୍ଟମଷାନ ଆଦମର�ିଷା 
ଗସ୍ଦର ଅଛନ୍।ି ଦସ 
ବଷାଇଦଡନଙ୍କ ସହ ଶକୁ୍ରବଷାର 
ରଷାତଦିର ଆଦଲଷାଚନଷା ମଧ୍ୟ �ରଛିନ୍।ି ଏହଷା 
ପବୂ୍ଟରୁ ଦମଷାେୀଙ୍କ ସହ ଚଷାରୀ ଆଦନ୍ଷାଳନ 
ସମ୍ପ�୍ଟଦର ଆଦଲଷାଚନଷା �ରବିଷା�ୁ ର�ିଷାୟତ 
ବଷାଇଦଡନଙୁ୍କ ଅନୁଦରଷାଧ �ରଥିିଦଲ। ଦସ 
ରଷା୍ରେପତଙୁି୍କ ର୍ଷାଗ �ର ି �ହଛିନ୍ ି ଦର 
ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଷାେୀଙ୍କ ସର�ଷାର 
ଆଣଥିିବଷା ୩ର ି �ୃର ି ଆଇନ ବଦିରଷାଧଦର 
ଚଷାରୀମଷାଦନ ଆଦନ୍ଷାଳନ �ରୁଛନ୍।ି ଗତ 

୧୧ ମଷାସ ଧର ି ଚଷାଲଥିିବଷା ଆଦନ୍ଷାଳନଦର 
୭୦୦ ଜଣ ଚଷାରୀ ପ୍ରଷାଣ ହରଷାଇଦଲଣ।ି 

ଆମ�ୁ ରକ୍ଷା �ରବିଷା 
ପଷାଇ ଁ ଏହ ି �ଳଷା ଆଇନ�ୁ 
ପ୍ରତ୍ଷାହଷାର �ରଷାରବିଷା 
େର�ଷାର। ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ସହ ଆଦଲଷାଚନଷା ସମୟଦର 
େୟଷା�ର ି  ଆମ �ଥଷା�ୁ 
ବଚିଷାର�ୁ ଦନଦବ ଦବଷାଲ ି
ର�ିଷାୟତ �ହଛିନ୍।ି 
ସଚୂନଷାଦରଷାଗ୍ ଦର ଦେଶର 

ଶତଷାଧି� ଚଷାରୀ େୀଘ୍ଟ ୧୧ ମଷାସ ଦହଲଷା େଲି୍ୀ 
ସୀମଷାଦର �ୃର ି ଆଇନ�ୁ ବଦିରଷାଧ �ର ି
ଆଦନ୍ଷାଳନ ଜଷାର ିରଖିଛନ୍।ି ସର�ଷାର �ୃର ି
ଆଇନ�ୁ ପ୍ରତ୍ଷାହଷାର �ରୁ ନଥିବଷାରୁ ଆସନ୍ଷା 
୨୭ ତଷାରଖିଦର ଦସମଷାଦନ ଭଷାରତ ବନ୍ 
ଡଷା�ରଷା ଦେଇଛନ୍।ି ଏଦବ ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ଆଦମର�ିଷା ଗସ୍ ସମୟଦର ର�ିଷାୟତ ର୍ବରି 
�ର ି ବଷାଇଦଡନଙ୍କ ସହଦରଷାଗ ଦଲଷାଡଛିନ୍।ି 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୪।୯(ଏସେନ୍)ି:  
ଭଷାରତୀୟ ବଷାୟଦୁସନଷାର ପରବିହନ 
ଭରି୍ଭୂିମରି ରୁପଦରଖ ବେଳବି। 
ବଷାୟଦୁସନଷା�ୁ ପରବିହନ ଦକ୍ତ୍ରଦର 
ଅତ୍ଷାଧନୁ�ି ବମିଷାନ ଦରଷାଗଷାଇ ଦେବଷା 
ପଷାଇଁ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ବଭିଷାଗ ଏବଂ  ଦସ୍ନର 
ଏହଷାରବସ  ଡଦିଫନ୍ �ମ୍ପଷାନୀ ମଧ୍ୟଦର  

ଶକୁ୍ରବଷାର ୨୦ ହଜଷାର ଦ�ଷାର ି ରଙ୍କଷାର 
ଚୁକ୍ ିସ୍ବଷାକ୍ରତି ଦହଷାଇଛ।ି  ଏହ ିଚୁକ୍ନିଷାମଷା 
ଅନୁସଷାଦର ଏୟଷାରବସ୍  �ମ୍ପଷାନୀ 
ଭଷାରତୀୟ ବଷାୟଦୁସନଷା�ୁ ୫୬ର ି ସ-ି
୨୯୫ ବମିଷାନ  ଦରଷାଗଷାଇ ଦେବ। 
ଏଥÒମଧ୍ୟରୁ ୧୬ର ି ବମିଷାନ �ମ୍ପଷାନୀର 
ଦସ୍ନସ୍ତ �ଷାରଖଷାନଷାରୁ ଉଡ଼ଷାଣ 
ସ୍ତଦିର ଭଷାରତ�ୁ ଦରଷାଗଷାଇ ଦେବଷା�ୁ 
�ୁହଷାରଷାଇଥÒବଷା ଦବଦଳ  ବଷା� ି ୪୦ର ି
ବମିଷାନ ଭଷାରତଦର ନମି୍ଟଷାଣ �ରଷାରବି। 
ଦତଦବ ଭଷାରତଦର ଏହ ି ବମିଷାନ ନମି୍ଟଷାଣ 
େଷାୟତି୍ବ ରଷାରଷା ଗରୁପ�ୁ େଆିରଷାଇଛ।ି 
ରଷାରଷା ଗରୁପ୍  ଅନ୍ଗ୍ଟତ ରଷାରଷା ଆଡଭଷାନ୍ଡ 
ସଷି୍ମସ୍ (ରଏିସଏିଲ) େ୍ବଷାରଷା ଏହ ି ୪୦ର ି
ବମିଷାନର ନମି୍ଟଷାଣ �ରଷାରବି।  ପ୍ରତରିକ୍ଷା 

ଦକ୍ତ୍ରଦର ଉପଦରଷାଗ ଦହଉଥÒବଷା ଏଭଳ ି
ବମିଷାନର ନମି୍ଟଷାଣ ଭଷାରତଦର  ପ୍ରଥମ 
ଦହବଷା�ୁ ରଷାଉଥÒବଷା ଦବଦଳ ପ୍ରତଷି୍ତି 
ଉଦେ୍ଷାଗପତ ି ରତନ ରଷାରଷା  ଦ�ନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରତରିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଷାଳୟର ଏହ ି  ନଷି୍ପର୍�ୁି 
ଏ� େୃଢ ପେଦକ୍ପ ଦବଷାଲ ି  �ହଛିନ୍।ି  
ଉଦଲ୍ଖଦରଷାଗ୍ ଦର,  ବର୍୍ଟମଷାନ ଭଷାରତୀୟ 

ବଷାୟଦୁସନଷାଦର ସବ୍ଟଷାଧÒ� ଭଷାଦବ ‘ଆଦ୍ଷା 
ଏଚଏସ୍ -୭୪୮’ ଦଶ୍ରଣୀର ବମିଷାନ 
ବ୍ବହଷାର �ରଷାରଷାଉଥÒବଷା ଦବଦଳ 
ଏଦବ ଅତ୍ଷାଧନୁ�ି ସ-ି୨୯୫ ବମିଷାନ 
ଉପଦରଷାଗ �ରବିଷା�ୁ ନଷି୍ପର୍ ି ଦହଷାଇଛ।ି 
ଭଷାରତୀୟ ବଷାୟଦୁସନଷା ବମିଷାନ ସ୍୍ବଷାଡ୍ନଦର 
ଆଦ୍ଷା-୭୪୮ ମଷାଲବଷାହୀ ବମିଷାନ 
୧୯୬୧ ମସହିଷାଦର ସଷାମଲି ଦହଷାଇଥିଲଷା। 
ଅଥ୍ଟଷାତ ପ୍ରଷାୟ ୬୦ ବର୍ଟ ପଦର ଭଷାରତ 
ସର�ଷାର ଏହଷାର ପରବିର୍୍ଟନ �ରବିଷା�ୁ 
ରଷାଉଛନ୍।ି ଏହ ି  �ଷାରବଷାର ପଷାଇଁ ୧୫ 
େନି ପବୂ୍ଟରୁ ସରୁକ୍ଷା ସମ୍ପ�ଷିତ �୍ଷାବଦିନଟ୍ 
�ମରି ି ମଞ୍ଜରୁୀ ମଳିସିଷାରଥିିଲଷା। ଦମକ୍-
ଇନ-ଇଣ୍ଡଆି �ଷାର୍ଟ୍କ୍ରମ ଜରଆିଦର 
ଭଷାରତଦର ଏହ ି ପ୍ର�ଳ୍ �ଷାର୍ଟ୍ �ରବି। 

ଭୋେତକେ ସ-ି୨୯୫ 
େମିୋନ ନମି୍ଟୋଣ �େେି 

ରୋରୋ 

ଏୟୋେେସ୍ େକିେନ୍ସ ଓ ପ୍ରତେିକ୍ୋ େଭିୋଗ 
ମଧ୍ୟକେ ୨୦ ହଜୋେ କ�ୋରେି ଚୁକ୍ ି

 � ଗମୟାଦୀ-ରୟାଇଗଡନ୍  ଗେଟ୍ ଘୟାଟ୍

ଭୋେତ-ଆକମେ�ିୋ ସମ୍ବନ୍ଧେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟୋୟ

େଶି୍ବେ ହତି ପୋଇଁ �ୋମ �େେି �୍ବୋଡ୍ : କମୋଦୀ
ବଶି୍ବର ହତି ପଷାଇଁ �୍ବଷାଡ �ଷାମ �ରବି। ଏହଷା ଭଷାରତ-ପ୍ରଶଷାନ୍ ମହଷାସଷାଗରୀୟ ଦକ୍ତ୍ର ଏବଂ ବଶି୍ବଦର 
ଶଷାନ୍ ିଓ ସମରୃ୍�ୁି ସନୁଶି୍ଚତି �ରବି। �୍ବଷାଡ ଗଣତଷାନ୍ତ୍ର�ି ମଲୂ୍ଦବଷାଧ, ସ�ରଷାତ୍ମ� ଚନି୍ଷାଧଷାରଷା ଏବଂ 
ଆଭମିଖୁ୍�ୁ ଦନଇ ଆଗ�ୁ ବଢବି। �୍ବଷାଡ ଦରଷାଗଷାଣ ଶଙୃ୍ଖଳ, ବଶି୍ବ ସରୁକ୍ଷା, ଜଳବଷାୟ ୁପରବିର୍୍ଟନ ଏବଂ 
�ଦରଷାନଷା ମହଷାମଷାରୀ ଭଳ ିଅଦନ� ପ୍ରସଙ୍ଗଦର ଏ�ଷାଠ ି�ଷାମ �ରୁଛ।ି ଆମର ର�ିଷା ନୀତ ିଭଷାରତ-
ପ୍ରଶଷାନ୍ ମହଷାସଷାଗରୀୟ ଦେଶ ପଷାଇଁ ସହଷାୟ� ଦହଷାଇଛ।ି ୨୦୦୪ର ସନୁଷାମ ିପଦର ଏହ ିଦକ୍ତ୍ରଦର 
ସହଦରଷାଗ ପଷାଇଁ ଆଦମ ଏ�ଷାଠ ିଦହଷାଇଥିଦଲ। ଆଜ ିପଣୁ ି�ଦରଷାନଷା ମହଷାମଷାରୀ ପଷାଇଁ  ବଶି୍ବର ହତି 
ନମିଦନ୍ ଆଦମ ଏ�ଷାଠ ିଦହଷାଇଦଛ ଦବଷାଲ ି�୍ବଷାଡ ଦବୈଠ�ଦର ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଷାେୀ �ହଛିନ୍।ି 
ଏହ ିଦବୈଠ�ଦର ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦମଷାେୀଙ୍କ ବ୍ତୀତ  ଆଦମର�ିଷା ରଷା୍ରେପତ ିଦଜଷା ବଷାଇଦଡନ, ଜଷାପଷାନ 
ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୟଷାସହିଦିେ ସଗୁଷା ଏବଂ ଅଦ୍ରେଲଆି ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ର ମରସିନ ସଷାମଲି ଦହଷାଇଛନ୍।ି

ୱାେଂିଟନ,୨୪|୯(ଏସେନ୍)ି: ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଷାେୀ ଶକୁ୍ରବଷାର ହ୍ବଷାଇର ହଷାଉସଦର 
ପ୍ରଥମ ଥର ପଷାଇଁ ରଷା୍ରେପତ ି ଦଜଷା ବଷାଇଦଡନଙୁ୍କ 
ଦଭର �ରଛିନ୍।ି ଉଭୟ ଦନତଷା ହ୍ବଷାଇର ହଷାଉସର 

ଓଭଷାଲ �ଷାର୍ଟ୍ଷାଳୟଦର ଦବୈଠ� �ରଥିିଦଲ। 
ବଷାଇଦଡନ ଦମଷାେୀଙୁ୍କ ସ୍ବଷାଗତ �ର ି େ୍ବପିଷାକ୍�ି 
ସମ୍ବନ୍�ୁ ଅଧି� ମଜବୁତ �ରବିଷା�ୁ ଦଜଷାର 
ଦେଇଥିଦଲ। ଦସ �ହଥିିଦଲ ଦର ଭଷାରତ ସହତି 
�ଦରଷାନଷା, ଜଳବଷାୟ ୁ ପରବିର୍୍ଟନ ଏବଂ ଭଷାରତ-
ପ୍ରଶଷାନ୍ ମହଷାସଷାଗରୀୟ ଦକ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗଦର �ଷାମ 
�ରବିଷା�ୁ ପ୍ରତବିର୍। ଆଜ ିଉଭୟ ଦେଶ ସମ୍ବନ୍ର 
ନୂଆ ଅଧ୍ୟଷାୟ ଆରମ୍ ଦହଷାଇଛ।ି ବଷାଇଦଡନ 
ନଜି ମମୁ୍ବଇ ଗସ୍ର ଅଭଜି୍ଞତଷା ଉଦଲ୍ଖ �ର ି
ଜଦଣ ଭଷାରତୀୟ ବଂଦଶଷାଦ୍ଭବ ମହଳିଷାଙୁ୍କ ବବିଷାହ 
�ରବିଷା�ୁ ଚଷାହୁଁଥିବଷା �ହଥିିଦଲ। ଦସଦତଦବଦଳ 
ଦସ ଦମଷାେୀଙ୍କ ସହ ବଷାଣଜି୍ ଠଷାରୁ ଦନଇ �ଦରଷାନଷା 
ଏବଂ ଜଳବଷାୟ ୁପରବିର୍୍ଟନରୁ ଦନଇ �୍ବଷାଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ 

ଆଦଲଷାଚନଷା �ରଥିିଦଲ। ଦମଷାେୀଙ୍କ ଦନତୃତ୍ବଦର 
ଭଷାରତ-ଆଦମର�ିଷା ସମ୍ବନ୍ ଅଧି� ବୃର୍ ିପଷାଇଛ।ି 
େୁଇ ଦେଶର ସମ୍ବନ୍ ବଶି୍ବ ପ୍ରତ ି ଦେଖଷାରଷାଉଥିବଷା 
ଅଦନ� ସମସ୍ଷାର ସମଷାଧଷାନ �ରବିଷାଦର 

ସହଷାୟ� ଦହଦବ। 
୨୦୦୬ଦର ଉପରଷା୍ରେପତ ି
ଥିବଷା ସମୟଦର ୨୦୨୦ ସରୁ୍ଷା 
ଭଷାରତ ଏବଂ ଆଦମର�ିଷା 
ବଶି୍ବର ସବୁଠଷାରୁ ଘନଷି୍ 
ଦେଶ ଦହଦବ ଦବଷାଲ ି
�ହଥିିଦଲ।  ଭଷାରତ ସହ 
ତଷାଙ୍କର ପରୁୁଣଷା ସମ୍ବନ୍ 
ରହଛି।ି ମମୁ୍ବଇଦର ତଷାଙ୍କ 
ସମ୍ପ�୍ଟୀୟ ଅଛନ୍।ି ଦସଠଷାଦର 
୫ ବଷାଇଦଡନ ରହୁଛନ୍।ି 
ଦମଷାେୀ ବଷାଇଦଡନ�ୁ 

�ହଥିିଦଲ ଦର ଉଭୟ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ 
ପରମ୍ପରଷା ବଶି୍ବ ପଷାଇଁ ଉେଷାହରଣ ସଷୃ୍ ି �ରଛି।ି 
ବଷାଇଦଡନଙ୍କ ଭଜିନ ଆମ ପଷାଇଁ ଦପ୍ରରଣଷାେଷାୟ�। 
ଆଦମର�ିଷାଦର ୪୦ ଲକ୍ ଭଷାରତୀୟ ରହୁଛନ୍।ି 
ଦସମଷାଦନ ଆଦମର�ିଷା�ୁ ସଶକ୍ �ରୁଛନ୍।ି 
ଆମ�ୁ ବ୍କ୍ ିସହଦରଷାଗ�ୁ ବଢଷାଇବଷା�ୁ ପଡବି। 
ବଷାଇଦଡନଙ୍କ ଦନତୃତ୍ବ ଏହ ି େଶନ୍�ୁି ଆ�ଷାର 
ଦେବଷାଦର ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ଟ ଭୂମ�ିଷା ନବି୍ଟଷାହ �ରବି। 
ଆଦମର�ିଷା ରଷା୍ରେପତଙି୍କ ପବୂ୍ଟପରୁୁର ଜଜ୍ଟ 
ବଷାଇଦଡନ ଇଷ୍ ଇଣ୍ଡଆି �ମ୍ପଷାନୀ ପଷାଇଁ �ଷାମ 
�ରୁଥିଦଲ। ଦସ ଜଦଣ ଭଷାରତୀୟ ମହଳିଷାଙୁ୍କ 
ବବିଷାହ �ରଥିିଦଲ। ଦମଷାେୀ ବଷାଇଦଡନଙ୍କ ପଷାଇଁ 
�ଛି ି େଲଲି ଦନଇ ରଷାଇଥିଦଲ। ଉଭୟ ଦନତଷା 
ଆଫଗଷାନସି୍ଷାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହତି ଭୂ-ରଷାଜଦନୈତ�ି 
ବରିୟ  ଏବଂ ଭଷାରତ-ପ୍ରଶଷାନ୍ ମହଷାସଷାଗରୀୟ 
ଦକ୍ତ୍ର�ୁ ଦନଇ ବସୃି୍ତ ଆଦଲଷାଚନଷା �ରଥିିଦଲ। 
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ଆଦବିାସୀ ଭାଷାରେ ଶକି୍ାଦାନ ସ୍ାଗତର�ାଗ୍ୟ
ମାତୃଭାଷା ଶକି୍ା ଓ ଭାବର ଆୋନ ପ୍ରୋନର ଦେ ସବୁଠୁ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ଏଥିଦର ଦ୍ମିତ 

ଦହବାର ନାହ ିଁ। ଦସହ ିବଚିାରକୁ ଦେଖିଦଲ ଆେବିାସୀ ପଲିାଙୁ୍କ ଦସମାନଙ୍କ ମାତୃଭାଷାଦର 
ଶକି୍ାଦେବାକୁ ଓଡ଼ଶିା ସରକାର ଦେଉଁ ନଷି୍ପତ୍ ି ଦନଇଛନ୍ ି ତାହା ସ୍ୱାଗତଦୋଗ୍ୟ। ସରକାରୀ 
ନଷି୍ପତ୍ ି ଅନୁସାଦର ଆେବିାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବଭିାଗ ଦ୍ାରା ପରଚିାଳତି ସ୍ଲୁ୍ ଗଡ଼ୁକିଦର ୨୧ଟ ି
ଆେବିାସୀ ଭାଷାଦର ଏହ ି ଶକି୍ା େଆିେବି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଶକି୍କ ମଦନାନୟନ 
ଓ ତାଲମି ପ୍ରକ୍ରୟିା ଆରମ୍ଭ ଦହବା ନଶି୍ତି ଭାଦବ ଏକ ଉତ୍ାହଜନକ ପେଦକ୍ପ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ 
କଥା ଦହଲା ଏହା ଆେବିାସୀମାନଙ୍କର ଭାଷା ସହତି ଦସମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସାଂସ୍ତୃକି ପରମ୍ପରାକୁ 
ସରୁକ୍ତି କରବି।

୨୧ଟ ିଆେବିାସୀ ଭାଷାଦର ପଲିାଙୁ୍କ ପାଠ ପଢ଼଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଫସଲିଭୁକ୍ତ ଜାତ ିଓ 
ଉପଜାତ ି ଗଦବଷୋ ଓ ତାଲମି ପ୍ରତଷି୍ାନ, ଆେବିାସୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍ତୃ ି ଆକାଦେମୀ ସହତି 
ମଶି ିପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଦଶ୍ରେୀ ୋଏ ବହ ିପ୍ରସୁ୍ତ କରୁଛନ୍।ି ଏହ ିପାଠପଢ଼଼ା ଆସନ୍ା ଶକି୍ାବଷ୍ଷଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ ଦହବ। ଦମାଟାଦମାଟ ି ଦେଖିଦଲ ଏହ ି ପ୍ରୟାସ ପଛଦର ସରକାରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ 
ଆନୁଷଙ୍କି ପ୍ରସୁ୍ତ ି ରହଛି।ି ବହଗିଡ଼ୁକୁି ଆେବିାସୀ ପଲିାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକଷ୍ଷେୀୟ କରବିାକୁ 
େୃଶ୍ୟ, ଚତି୍ର, କାହାେୀ, ଦଲାକକଳା ଓ ଦଲାକକଥା ସମ୍ବଳତି କରବିା େଥାଥ୍ଷ ମଦନହୁଏ; କାରେ 
ଏହା ଆେବିାସୀ ସମାଜ ସହତି ଦୋଗାଦୋଗକୁ ସମଦୃ୍ ିକରବି। ଏହାଛଡ଼ା ଏଥିଦର ତ ଅଙ୍କ, 
ଅକ୍ରଶକି୍ା ଓ ସାଧାରେ ପାଠ ରହବିା ସ୍ୱାଭାବକି। ପାଠ ପଢ଼଼ାଇବାଦର ଶକି୍କମାନଙ୍କର ୋୟତି୍ୱ 
ସବ୍ଷାଦରେ। ଦତେ ୁଏଥିପାଇଁ ଶକି୍କମାନଙୁ୍କ ତାଲମି ଦେବାକୁ ପଡ଼ବି ଏବଂ ଦସ ବଷିୟ ମଧ୍ୟ ନଶି୍ତି 
କରାୋଇଛ।ି

ଓଡ଼ଶିାଦର ୬୨ ପ୍ରକାର ଆେବିାସୀ ସମ୍ପ୍ରୋୟର ଦଲାକ ବାସ କରନ୍ ି ଏବଂ ଦସମାନଙ୍କ 
ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୨୨ ଭାଗରୁ ଅଧିକ। ରାଜ୍ୟଦର ସାନ୍ାଳ,ି ଦହା, ଦକାୟା, ମଣୁ୍ା, 
ବଣ୍ା, କଷିାନ, ଦେଶଆି, କୁବ,ି କୁଇ, ଗବ୍ବା, ସଉରା, ଜୁଆଙ୍, ଭୂୟାଁ, ଭୂମଜି, ବଂିଝାଲ, ସାଦ୍ ିଓ 
ଖଡ଼ଆି ଆେ ିପ୍ରମଖୁ ଆେବିାସୀ ଭାଷା ରହଛି।ି ଦସଥିମଧ୍ୟରୁ ସାତଟ ିଭାଷାର ନଜିସ୍ୱ ଲପି ିଅଛ।ି 
ଶକି୍ା ଦକ୍ତ୍ରଦର, ବଦିଶଷ କର ିଆନୁଷ୍ାନକି ଶକି୍ାଦର ଏସବୁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଦହଉ ନଥିବାରୁ 
ତାହା ଗରୁୁତ୍ୱ ହରାଉଛ।ି ଦତେ ୁ ପ୍ରାଥମକି ଶକି୍ାସ୍ରଦର ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଫଳଦର ଆେମି 
ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସଦମତ ଆେବିାସୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍ତୃରି ପ୍ରମାେକିତାକୁ ସଂରକ୍ତି କର ି ଏହାର 
ସରୁକ୍ା କରାୋଇପାରବି। ସବୁଠୁ ବଡ଼କଥା ଦହଲା ଆେବିାସୀ ପଲିାଏ ନଜି ମାତୃଭାଷାଦର 
ପାଠ ପଢ଼଼ବିାର ସଦୁୋଗ ପାଇଦବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ାରା ଦସ ଭାଷା ଶକି୍ା ଓ ବକିାଶର ମଳୂେୁଆ 
ପଡ଼ବି, ୋହା ଭବଷି୍ୟତର ଗଦବଷୋ ଓ ବକିାଶକୁ ସହୁାଇବ।

ଆହୁର ିମଧ୍ୟ ଆେବିାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଆେମି ଓ ରଚନାତ୍ମକ େଗିଗଡ଼ୁକୁି ଜାେ ିତାହାକୁ 
ସହଜଦର ତାଙ୍କ ଭାଷାଦର ଲପିବିଦ୍ କରାୋଇପାରବି। ଦଗାଦଟ ନୂଆ କଥା ଆରମ୍ଭ ଦହଦଲ 
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବଫିଳତାର ଚତି୍ର ମନକୁ ଆଦସ ଓ ତାହାର ବ୍ୟାବହାରକି େଗି ସମ୍ପକ୍ଷଦର ଅଦନଦକ 
ସଂଶୟ ଉଠାଇଥା’ନ୍।ି ଏ ଦକ୍ତ୍ରଦର ତାହା ଦହବା ବଚିତି୍ର ନୁଦହଁ। ଲପି ିଓ ଭାଷାକୁ ଆେବିାସୀଙ୍କ 
ପାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍ଟ ପାଠ ତଥା ପାଠ୍ୟକ୍ରମଦର ଦୋଡ଼ବିା, ତାଲମିପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ଆେବିାସୀ ଭାଷା 
ଜାେଥିିବା ଶକି୍କ ପାଇବା, ଆବଶ୍ୟକ ଦଶୈକ୍କି ବାତାବରେ ସଷୃ୍ଟ ିକରବିା ଆେ ିଅଦନକ ପ୍ରଶ୍ନ 
ଉଠବି। ତାହା ସତ ଦହାଇପାଦର; କନୁି୍ ଏହା ଦେ ଏକ ସାଧ ୁ ଉେ୍ୟମକୁ ବଫିଳ କରବି, ଦସ 
ସମ୍ଭାବନା ନାହ ିଁ। ରାଜ୍ୟଦର ଆେବିାସୀ ଭାଷାଦର ପଲିାଙୁ୍କ ପାଠ ପଢ଼଼ାଇବା ଓ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରବିା ଦବାଧହୁଏ ଆଜରି େନିଦର ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ନୁଦହଁ। ଆବାସକି ସ୍ୁ ୍ଲ୍ ଦର ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରକାର ଆେବିାସୀ ପଲିା ପଢ଼଼ୁଛନ୍ ିଏବଂ ଦସମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ସମାନ ନୁଦହଁ। ଏହା ଦେ ଏ 
ଦକ୍ତ୍ରଦର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସଷୃ୍ଟ ିକରବି ନାହ ିଁ ଦବାଲ ିଆଶା। ଏଥିପାଇଁ ଆରେହୀ ପଲିାଙୁ୍କ ମାତୃଭାଷା 
ଭତି୍ଦିର ପନୁଃ ଦଗାଷ୍ୀଭୁକ୍ତ କରାୋଇପାରବି। ପ୍ରବତ୍୍ତିତ ତ୍ରଭିାଷୀ ସତୂ୍ରଦର ମାତୃଭାଷା, ଓଡ଼ଆି ଓ 
ଇଂରାଜୀ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ସ୍ଲୁ୍ ଦର ବ୍ୟବହାର ଦହାଇପାରବି।

ଭାଷା ନୀତ ି ସବ୍ଷୋ ବାସ୍ବବାେୀ ଦହବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏଥିଦର ଦକୌେସ ି ପ୍ରକାର 
ଭାଷାଗତ ବାଛବଚିାରର ସ୍ାନ ନାହ ିଁ। ଭାଷାକୁ ରାଜନୀତଠିାରୁ େୂରଦର ରଖି ଦଲୌକକିସ୍ରଦର 
ରଖିଦଲ ଓ ତାହାର ଆତ୍ମାକୁ ଚହି୍ଦିଲ ତାହା ବଞ୍ଚବି ଓ ବଢ଼଼ବି। ଏହାକୁ ଦୋଗାଦୋଗ, 
କଥାବାତ୍୍ଷା, ପାଠପଢ଼଼ା ଓ ଦରାଜଗାରର ଭାଷା କଦଲ ଏହା ଅକାଳ ନଶି୍ହି୍ ଦହବାରୁ ରକ୍ା 
ପାଇେବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହ ି ପ୍ରୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ ସ୍ୱାଗତଦୋଗ୍ୟ। ଅତକିମ୍ ଦର ଏହା 
ଅଦନକ ଆେମି ଆେବିାସୀ ଭାଷାକୁ ଅକାଳ ମତୁୃ୍ୟମଖୁରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରବି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାଦର 
ପ୍ରତ ି ୧୪ େନିଦର ବଶି୍ୱଦର ଦଗାଟଏି ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷାର ଅପମତୁୃ୍ୟ ଘଟୁଛ।ି ଏହ ି ପ୍ରକ୍ରୟିାଦର 
ଚଳତି ଶତାବ୍ୀର ଦଶଷ ସଦୁ୍ା ବଶି୍ୱର ସାତ ହଜାର ଭାଷା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧା ବଲୁିପ୍ତ ଦହାଇେବି 
ଦବାଲ ି ଆଶଙ୍କା କରାୋଉଛ।ି ଦସ ପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ ଆଦମ ଆମ ଓଡ଼ଶିା ମାଟଦିର ଅଟକାଇବା ଓ 
ଆମର କମନୀୟ, ପ୍ରାଚୀନ, ଐତହି୍ୟମଣ୍ତି ଭାଷାଗଡ଼ୁକୁି ବଲୁିପ୍ତ ି ମଖୁରୁ ରକ୍ା କରବିା ପାଇଁ 
ସଂକଳ୍ପବଦ୍ ଦହବାର ଏହା ଉପେକୁ୍ତ ସମୟ। nn

ବାଣୀେୁ ପେଚିୟ
ବାେୀ ଓ ବ୍ୟବହାର- ଏ େୁଇଟରୁି ହ ିଁ ମେଷିର ପରଚିୟ ଜୋପଡ଼େିାଏ। ଜଦେ ମେଷିକୁ ଆଦମ 

ସ୍ୱଚକ୍ଦୁର ଦେଖି ନଥିଦଲ ବ ି ଦଫାନ୍  କମି୍ବା ଦମାବାଇଲ୍ ଦର କଥା ଦହବା ଦବଦଳ ମାଜ୍ତିତ 
କଥାବାତ୍୍ଷା ଏବଂ ଶଷି୍ଟ ବ୍ୟବହାରରୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତତି୍ୱକୁ ଆଦମ ଜାେପିାରୁ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜରି େଗୁଦର 
ଅନ୍ୟକୁ ଠକବିା ବା ପ୍ରତାରୋ କରବିା ପାଇଁ ଜଦେ ଧପାବାଜ ଭଦ୍ତାର କୃତ୍ରମି ଆଚରେ କରଥିାଏ। 
କନୁି୍ ଏହା ଚରିସ୍ାୟୀ ନୁଦହଁ। ଦକଉଁଠ ିନା ଦକଉଁଠ ିଭଦ୍ ଦଖାଳପାର ଆବରେ ତଦଳ ଲୁଚ ିରହଥିିବା 
ଦସୈତାନଟ ିେଦିନ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଦର। ଆଦମ୍ଭମାଦନ ସମଦସ୍ ଦଗାଟଏି କଥା ମଦନ ରଖିବା ଉଚତି୍  
ଦେ ଜୀବନଦର କୃତ୍ରମିତାର କୋପ ିସ୍ାନ ନାହ ିଁ। ଏହାକୁ ଦନଇ ଦଗାଟଏି କାହାେୀ-

ଦସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ଙ୍କ ସହ ରାଜା ପାରଧିିକୁ ୋଇଥିଦଲ। ଜଙ୍ଲଦର ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରବଳ 
ଦଶାଷ ଲାଗଲିା। ରାଜା ଚାରଆିଡ଼କୁ ନଜର ପକାଇଦଲ। େୂରଦର ଦେଖିଦଲ ଏକ କୁଡ଼ଆି 
ଘଦର ଜଦେ ଅନ୍ଧବ୍ୟକ୍ତ ିଅଛନ୍।ି ତାଙ୍କ ସାମନାଦର ଏକ ପାେ ିମାଠଆି ରଖା ଦହାଇଥାଏ। ଦସହ ି
ମାଠଆିରୁ ପାେ ି ଦଲାଟାଏ ଆେବିା ପାଇଁ ରାଜା ଜଦେ ସପିାହୀକୁ ପଠାଇଦଲ। ସପିାହୀ ଜେକ 

କୁଟୀର ପାଖଦର ପହଞ୍ଚ ିକହଲିା- ‘ଦହ ଅନ୍ଧ ବୁଢ଼ା। ଆମ ଆମ ରାଜା ଖବୁ୍  ତୃଷାତ୍୍ଷ। ପାେ ି
ଦଲାଟାଏ ଦନବ।ି’ ସପିାହୀର ଏ ଧମକ୍ ପରୂ୍୍ଷ କଥାକୁ ତଦିଳମାତ୍ର ଖାତରି ନକର ିଅନ୍ଧ 

ବ୍ୟକ୍ତ ିଜେକ କହଦିଲ- ‘ୋ ୋ। ଦତା ଭଳ ିସପିାହୀକୁ 
ଦମା ଜୀବନଦର ଦକଦତ ଦେଖିଛ।ି ଦତା ଧମକକୁ ମୁଁ 
େରନି।ି’ ସପିାହୀଟ ି ଦଫରେିାଇ ରାଜାଙୁ୍କ ସବୁକଥା 
କହଲିା। ସବୁ ଶେୁସିାର ି ରାଜା ଏଦବ ଦସନାପତଙୁି୍କ 
ପଠାଇଦଲ।

ବୃଦ୍ଙ୍କ କୁଡ଼ଆି ନକିଟଦର ଦସନାପତ ିପହଞ୍ଚ ିକହଦିଲ- ‘ଦହ ଅନ୍ଧ ମହାଶୟ! ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ 
ପାେ ିଦଲାଟାଏ େଅି। ପ୍ରତବିେଳଦର ତୁମକୁ ବହୁତ ପରୁସ୍ାର ମଳିବି।’ ଏଦତକ ଶେୁ ିଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତ ି
ଜେକ ଚଢ଼ା ଗଳାଦର କହଦିଲ- ‘ତୁ ଦବାଦଧ ପ୍ରଥଦମ ଆସଥିିବା ସପିାହୀର ସଦ୍୍ଷାର। ଅଥ୍ଷାତ୍  ତୁ 
ଦହଉଛୁ ଦସନାପତ।ି ଏଠୁ ତୁରନ୍ ପଳା। ଦଟାପାଏ ବ ିପାେ ିମଳିବିନ।ି’ ଦସନାପତ ିଏତକ ଶେୁ ି
ଖାଲ ିହାତଦର ଦଫରବିାକୁ ବାଧ୍ୟଦହଦଲ।

ଖାଲ ି ହାତଦର ଦସନାପତ ି ଦଫରଥିିବାର ଦେଖି ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ପାେ ି ମାଗବିା ପାଇଁ 
କୁଟୀର ନକିଟକୁ ଧାଇଁଦଲ। ଦସଠାଦର ପହଞ୍ଚ ିପ୍ରଥଦମ ଅନ୍ଧବୃଦ୍ ବ୍ୟକ୍ତଙୁି୍କ ନମସ୍ାର ଜୋଇ 
ହାତଦୋଡ଼ ିକହଦିଲ- ‘ବାବା, ଦଶାଷଦର ଦମା ତଣ୍ ିଶଖୁିଗଲାେ।ି ପାେ ିଦଲାଟାଏ େେ ିପାନ 
କରବିାକୁ େଅିଦନ୍, ଦତଦବ ଈଶ୍ୱର ଆପେଙ୍କର ଅଦଶଷ ମଙ୍ଳ କରଦନ୍। ଟଦିକ କୃପା କରନୁ୍ 
ବାବା।’

ଏତକ ଶେୁ ିଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତ ିଜେକ ତୁରନ୍ ନଜି ଆସନରୁ ଉଠେିାଇ ଅଣ୍ାଳ ିଅଣ୍ାଳ ିରାଜାଙ୍କ 
ପାଖଦର ପହଞ୍ଚ ିତାଙୁ୍କ କୁଟୀର ଭତିରକୁ ପାଦଛାଟ ିଆେ ିଆସନଦର ବସାଇ କହଦିଲ- ‘ଆଜ ି
ଦମା କୁଡ଼ଆି ଖଣ୍କ ଧନ୍ୟ ଦହାଇଗଲା। ରାଇଜର ରାଜା ଦେଦତଦବଦଳ ଦମା ପାଖଦର 
ଦସଦତଦବଦଳ ମୁଁ ବ ିଆଜ ିଧନ୍ୟ। ଏଇ ନଅିନୁ୍ ପାେ।ି ତୃଷା ଦମଣ୍ାନୁ୍।’ ଜଳପାନ ପଦର ରାଜା 
ପଚାରଦିଲ- ‘ଆପେ ତ ଅନ୍ଧ। ଦହଦଲ ଦଲାକମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ ିପାରୁଛନ୍ ିଦକମତି?ି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତକୁି 
ସପିାହୀ, ଦ୍ତିୀୟ ବ୍ୟକ୍ତକୁି ଦସନାପତ ିଏବଂ ଦମାଦତ ରାଜା ଦବାଲ ିଦକମତି ିଚହି୍ପିାରଦିଲ?’ 
ବ୍ୟକ୍ତଜିେକ ହାତଦୋଡ଼ ି ଉତ୍ର ଦେଦଲ- ‘ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ବାେୀରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ର ବାବେଦର 
ସହଜଦର ଜୋପଡ଼େିାଏ।’ n
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ବକ ଓ ବୟସ୍ମାଦନ ଜାେଶିେୁ ି ଆତଙ୍କବାେୀ 
କାେ୍ଷ୍ୟକଳାପଦର କ୍ତ ି ଏବଂ ଲାଭ ଆକଳନ 
କର ି ଭୁଲ୍  ମାଗ୍ଷଦର ପ୍ରଦବଶ କରନ୍ ି ନାହ ିଁ, 
କନୁି୍ କରାଇ େଆିୋଏ। ଶଶିମୁାଦନ ମଧ୍ୟ 

ନଦିଜ ଏଭଳ ିନଷି୍ପତ୍ ିନଅିନ୍ ିନାହ ିଁ କମି୍ବା ଆତଙ୍କବାେୀ 
ସଂଗଠନଦର ଦୋଗ େଅିନ୍ ିନାହ ିଁ, ବରଂ ଆତଙ୍କବାେୀ 
ସଂଗଠନ ଦ୍ାରା ଦସମାନଙୁ୍କ ଅପହରେ କର ି
ନଆିୋଇଥାଏ। ଅଦନକ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଦକଦତକ ବ୍ୟକ୍ତ ି
ଓ ସଂଗଠନ ବାଳକମାନଙ୍କ ନାମଦର ଆତଙ୍କବାେ 
ସଷୃ୍ଟ ି କରନ୍।ି ହଂିସାପ୍ରବେ ଦେଶଦର, ଦେଉଁଠାଦର 
ଦଭାକ ଅଛ,ି ଦବକାରୀ ଅଛ,ି ଦସଠାଦର ପତିାମାତା 
ପଲିାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇ ପାରନ୍ ିନାହ ିଁ। ସରିଆି, 
ଲବିୟିା ଓ ଅନ୍ୟ ଆଫି୍କୀୟ ଦେଶର ଦଲାକମାଦନ 
ଗହୃେଦୁ୍, ସାମ୍ପ୍ରୋୟକି ଜାତଗିତ େଦୁ୍ଦର ଲପି୍ତ ରହନ୍।ି 
ୋହାଫଳଦର ଦବଆଇନ ସ୍ାନାନ୍ରେ, ଶରୋଥ୍ଷୀ 
ସମସ୍ୟା ମଣୁ୍ବ୍ୟଥାର କାରେ ସାଜୁଛ।ି ସାଧାରେ 
ଜନତା ଜାତଗିତ ବନିାଶ, ଆତଙ୍କବାେ ଏବଂ ସମାନ 
ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଖୁୀନ ଦହଉଛନ୍।ି ଫଳତଃ ଦସହସିବୁ 
ଦେଶର ଆତଙ୍କବାେୀ ସଂଗଠନ ନୂତନ ନେିକୁ୍ତ ିଏବଂ 
ତାଲମି ପାଇଁ ଦକ୍ତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତ କରନ୍,ି ଦେଉଁଠାରୁ ଜଦେ 
ବାଳକ ଆତଙ୍କବାେୀ ଆଖ୍ୟା ପାଇଥାଏ।

ନକିଟଦର ମଳିତି ଜାତସିଂଘଦର ଭାରତର 
ଉପପ୍ରତନିଧିି କହଛିନ୍ ି ଦେ ପଲିାମାନଙୁ୍କ ବଦିେଶୀ 
ଆତଙ୍କବାେୀ େଦୁ୍ବମିାନର ମାନ୍ୟତା ଦେବା 
ମାନବକି ସମ୍ାନ ପ୍ରତ ିବପିେ, ଏହା ଅମାନୁଷକିତାକୁ 
ଦପ୍ରାତ୍ାହତି କରବି। ଭାରତ ଭଳ ି ଦେଶଗଡ଼ୁକିର 
ସଶସ୍ତ୍ର ବବିାେ ଦ୍ାରା ପ୍ରଭାବତି ଦହଉଥିବା 
ବାଳକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍୍ଷନ ଏବଂ ପନୁଃ ଥଇଥାନକୁ 
ସନୁଶି୍ତି କରବିା ସହ ଦସମାନଙ୍କ ବକିାଶ ପାଇଁ 
ଉପେକୁ୍ତ ପନ୍ା ନଦି୍୍ଷାରେ କରବିା ଆବଶ୍ୟକ ଦବାଲ ି
ଭାରତ ସଚୂତି କରଛି।ି ବୃତ୍ଗିତ ଆତଙ୍କବାେୀ 
ଭାବଦର ୧୦/୧୨ ବଷ୍ଷର ବାଳକମାନଙୁ୍କ ବନିଦିୋଗ 
କରବିାର ନୀତ ି ଅମାନବୀୟ। ଉଦଲେଖନୀୟ ଦହଉଛ,ି 
୨୦୧୪ଦର ଜାତସିଂଘର ସରୁକ୍ା ପରଷିେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ 
ପାଳତି କରଛି ି(ସଂଖ୍ୟା ୨୧୭୮), ଦେଉଁଥିଦର ଜଦେ 
ବଦିେଶୀ ଆତଙ୍କବାେୀକୁ ବ୍ୟକ୍ତ ି ଭାବଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା 
କରାୋଇ କୁହାୋଇଛ-ି େଏି ନଜି ବାସସ୍ାନରୁ 

ନଜି ଦେଶ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦେଶଦର ଆତଙ୍କବାେୀ 
କାେ୍ଷ୍ୟକଳାପ କରପିାରବି କମି୍ବା ଦୋଜନା ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରବି କମି୍ବା ଆତଙ୍କବାେୀ ତାଲମି ଦୋଗାଇବ କମି୍ବା 
େଦୁ୍ବମିାନ ରେହେ କରବିା ସହତି ସଶସ୍ତ୍ର ବବିାେ ସହ 
ଜଡ଼ତି ଦହାଇପାରବି।

ଆତଙ୍କବାେୀ ସଂଗଠନଗଡ଼ୁକି ବାଳକମାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରତାରୋ କରବିା କମି୍ବା ଦସମାନଙୁ୍କ ଆତଙ୍କବାେୀ 
କାେ୍ଷ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଆକଷ୍ତିତ କରବିା ଆଦେୌ 
କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନୁଦହଁ। ଆତଙ୍କବାେୀ ସଂଗଠନମାଦନ 
ଗପୁ୍ତଚର, ଦରାଦଷଇଆ, ଆତ୍ମଘାତୀ 
ବଦି୍ାରେକାରୀ କମି୍ବା ମାନବ ଦବାମା ଭାଦବ 

ପଲିାମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍।ି ଏହ ି ପ୍ରକ୍ରୟିାଦର 
ଦେଖାଦେଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ବଷିୟ ଦହଉଛ ି
ଦେ ମାନବ ଚାଲାେ ଏବଂ କାେ୍ଷ୍ୟକଳାପଦର 
ନାବାଳକକୁ ୋସତ୍ୱଦର ଦପ୍ରାତ୍ାହତି କରବିା। 
୧୯୫୪ ମସହିା ନଦଭମ୍ବର ୨୦ଦର ଅନୁଷ୍ତି ମଳିତି 
ଜାତସିଂଘର ସାଧାରେ ସଭାର ଦଘାଷୋନାମାଦର 
ଶଶିମୁାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସରୁକ୍ତି ରଖିବା 
ବଷିୟଦର ଉଦଲେଖ ଅଛ।ି ୧୯୪୮ଦର ମାନବକି 
ଅଧିକାର ଉପଦର ସବ୍ଷଭାରତୀୟ ଦଘାଷୋନାମା 
ଓ ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ଚୁକ୍ତନିାମା ଅନୁୋୟୀ ଶଶିମୁାନଙ୍କର 
ଅଧିକାର ସଦମତ ସମସ୍ ଦଲାକଙ୍କ ଅଧିକାର ତଥା 
ସ୍ୱାଧୀନତାର ସରୁକ୍ା ବଷିୟ ଉଦଲେଖ ରହଛି।ି 
ଏହ ି ପରଦିପ୍ରକ୍ୀଦର ଜାତ,ି ରଙ୍, ଧମ୍ଷ, ଭାଷା 
ଇତ୍ୟାେ ି ଆଧାରଦର ଦଭେଭାବ ନକରବିାକୁ 
ଆହ୍ବାନ େଆିୋଇଛ।ି ନାଗରକି ତଥା ରାଜଦନୈତକି 
ଅଧିକାର ଉପଦର ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ଚୁକ୍ତରି ଧାରା ୨୩ 

ଏବଂ ୨୪ଦର ଅଥ୍ଷଦନୈତକି, ସାମାଜକି ଓ ସାଂସ୍ତୃକି 
ଅଧିକାର ଉପଦର ଗରୁୁତ୍ୱ େଆିୋଇଛ।ି

  ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ଚୁକ୍ତନିାମାର ଧାରା ୧୦ ଅନୁୋୟୀ 
ଶଶିମୁାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ତଥା କଲ୍ୟାେର 
ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଦର ଗରୁୁତ୍ୱ େଆିେବିା ଉଚତି। 
ଶଶି ୁ ସଶକ୍ତୀକରେ, ଶଶି ୁ ଅଧିକାରର ସରୁକ୍ା, 
ମାନବ ଅଧିକାର, ମାନବ ସମ୍ାନର ସରୁକ୍ା ଆେ ି
ଅତ୍ୟନ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ। ଏହ ି ଭାବନାକୁ ଧ୍ୟାନଦର 
ରଖି ମଳିତି ଜାତସିଂଘ ସାଧାରେ ସଭାର ସଂକଳ୍ପ 
ନମ୍ବର ୪୪/୨୫ ଅନୁୋୟୀ ୧୯୮୯ ନଦଭମ୍ବର 
୨୦ଦର ଏହ ି ଚୁକ୍ତନିାମା ସ୍ୱାକ୍ରତି ଦହାଇଥିଲା। 

ସ୍ୱାକ୍ର ଏବଂ ସମଥ୍ଷନ ପାଇଁ ବଶି୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙୁ୍କ 
ଅନୁଦରାଧ କରାୋଇଥିଲା। ମଳିତି ଜାତସିଂଘର 
ପ୍ରସ୍ାବ ଅନୁୋୟୀ ବଶି୍ୱଦର ସ୍ୱାଧୀନତା, ନ୍ୟାୟ ଓ 
ଶାନ୍ରି ମଳୂେୁଆ ପକାଇବାକୁ ଶଶି ୁ ସଶକ୍ତୀକରେ 
ଉପଦର ଗରୁୁତ୍ୱାଦରାପ କରାେବିା ଉଚତି। ଏହାର 
ଧାରା ୬ଦର ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ା ଅଛ ି ଦେ ରାଜ୍ୟ 
ପଲିାମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚବିା ସହତି ଦସମାନଙ୍କ ବକିାଶ ପାଇଁ 
ସବ୍ଷାଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପେଦକ୍ପ ନଶି୍ତି କରବିା ଉଚତି। 
ଏଦବ ସମରେ ବଶି୍ୱଦର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାରର େଦୁ୍ କମି୍ବା 
ଗହୃେଦୁ୍ ଚାଲଛି।ି ମଅିାଁମାରର ଦରାହଙି୍୍ୟା ସମସ୍ୟା, 
ସରିଆିଦର ଶରୋଥ୍ଷୀ ସମସ୍ୟା, ଇରାନ, ଇରାକ 
ଏବଂ ଆଫଗାନସି୍ାନଦର ଆଭ୍ୟନ୍ରୀେ ଉଦତ୍ଜନା 
ଏବଂ ଆଫି୍କୀୟ ଦେଶଗଡ଼ୁକିଦର ଜାତଗିତ ସମସ୍ୟା 
ଶଶି ୁଅଧିକାରକୁ ଉଲେଂଘନ କରୁଛ ିଏବଂ ଦସମାନଙ୍କର 
ଜୀବନ ପ୍ରତ ିବପିେ ସଷୃ୍ଟ ିକରୁଛ।ି ଦସଥିପାଇଁ ସମସ୍ 
ସେସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପଲିାମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ତଥା 

ଦସମାନଙ୍କର ବହୁମଖୁୀ ବକିାଶକୁ ସନୁଶି୍ତି କରବିା 
ପାଇଁ ଉପେକୁ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରବିା ଉଚତି୍  ଦବାଲ ି ମତ 
ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି

 ଶଶି ୁ ଅଧିକାର ଚୁକ୍ତ ି ମଳିତି ଜାତସିଂଘର ଏକ 
ପ୍ରମଖୁ ବଶି୍ୱସ୍ରୀୟ ପ୍ରୟାସ। ଶଶି ୁସଶକ୍ତୀକରେକୁ ଏକ 
ବଶି୍ୱସ୍ରୀୟ ଆଦ୍ାଳନ କରବିା ଲକ୍୍ୟଦର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 
ବ୍ୟବସ୍ା କରାୋଇଛ।ି ସେସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼ୁକିଦର 
ଶଶିମୁାନଙୁ୍କ ସମସ୍ ପ୍ରକାର ଅଥ୍ଷଦନୈତକି ଦଶାଷେ 
ଏବଂ ନଶିା ଦ୍ବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରରୁ ରକ୍ା କରବିା 
ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପେଦକ୍ପ ନଆିୋଇଛ।ି ୨୦୦୦ 
ଜାନୁୟାରୀ ୧୨ଦର ଶଶି ୁଅଧିକାରର ସରୁକ୍ାକୁ ସେୃୁଢ଼ 
କରବିାକୁ ସଶସ୍ତ୍ର େଦୁ୍ଦର ପଲିାମାନଙ୍କର ସମ୍ପକୃ୍ତ ି
ସହ ଜଡ଼ତି ବକିଳ୍ପ ଦପ୍ରାଦଟାକଲଗଡ଼ୁକୁି କାେ୍ଷ୍ୟକାରୀ 
କରାଗଲା। ବାଳକମାନଙୁ୍କ ଦେଶଦର ବଦିଦ୍ାହ ଓ 
େଦୁ୍ଦର ଜଡ଼ତି ନଦହବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରାୋଇଛ।ି 
ଆଫି୍କୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କଦର ବତ୍୍ଷମାନ ଅଧିକ 
ସଂଖ୍ୟକ ନାବାଳକ ଅଛନ୍।ି ଦସମାନଙୁ୍କ ଦସୈନକି, 
କ୍ୟାମ୍ପ କମ୍ଷଚାରୀ, ୋସ ଏବଂ ଦଚାରା ଚାଲାେକାରୀ 
ଭାବଦର କାେ୍ଷ୍ୟ କରବିାକୁ ପେୁଛ।ି ଦସୈନକି ଭାବଦର 
ପଲିାମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାୋଉଛ।ି ଏଭଳ ି ଏକ 
ନଷୁି୍ର ତଥା ଅମାନୁଷକି କାେ୍ଷ୍ୟ ଅଦନକ ଦେଶଦର 
ପ୍ରଚଳତି ଦହାଇ ଆସଛୁ।ି ୟନୁଦିସଫ୍  ପକ୍ରୁ 
େଶ୍ଷାୋଇଛ,ି ପ୍ରତବିଷ୍ଷ ପ୍ରାୟ ଏକ ନୟିତୁ୍  ନାବାଳକଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଝଅିଙୁ୍କ, ଦେୈାନ କାେ୍ଷ୍ୟଦର ଲପି୍ତ 
କରାୋଉଛ।ି ଭାରତଦର ମାଓବାେୀମାଦନ ଶଶି ୁ
ଦସୈନକି ନେିକୁ୍ତ ି ଏବଂ ଉତ୍ର-ପବୂ୍ଷ ରାଜ୍ୟଦର 
କାେ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଲଗା ଦଗାଷ୍ୀ ଦ୍ାରା ହଂିସାତ୍ମକ 
କାେ୍ଷ୍ୟକଳାପ ବଷିୟଦର ଖବର ରହଛି।ି 

 ମାନବ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏସୀୟ ଦକନ୍ଦ୍ର ୨୦୧୩ 
ରଦିପାଟ୍ଷଦର ସ୍ପଷ୍ଟ କରଛି ି ଦେ ଜାମ୍-ୁକାଶ୍ୀର ଏବଂ 
ଉତ୍ର-ପବୂ୍ଷ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଦର ଅତ ି କମଦର 
ତନି ି ହଜାର ଶଶି ୁ ଦସୈନକି ହଂିସାତ୍ମକ କାେ୍ଷ୍ୟକଳାପ 
କରବିା ଉଦଦ୍ଶ୍ୟଦର ଉରେବାେୀ ସଂଗଠନଗଡ଼ୁକିଦର 
କାେ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍।ି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍କିର ଦେ ଭାରତଦର 
ଏଭଳ ି ଆତଙ୍କବାେୀ ବଚି୍ନି୍ନତାବାେୀ େଳ ନାହାନ୍।ି 
ଏହ ି ଅଭେିାନ ପାଇଁ ଶଶିମୁାନଙୁ୍କ ନଦିୟାଜତି 
କରନ୍ ି ଦବାଲ ି ଭାରତ ଦକଦବ ଏହ ି ଅଭଦିୋଗ 
କର ି ନାହ ିଁ। ୨୦୦୪ଦର ସଶସ୍ତ୍ର ବବିାେଦର ଶଶିଙୁ୍କ 
ସଂଲଗ୍ନ ପାଇଁ ବକିଳ୍ପ ଦପ୍ରାଦଟାକଲ୍  ଭାରତ ସ୍ୱାକ୍ର 
କରଥିିଲା ଏବଂ ନଦଭମ୍ବର ୨୦୦୫ଦର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ 
ସମଥ୍ଷନ କରଥିିଲା। ଏହାସଦତ୍ବେ ୨୦୦୫ ମସହିାରୁ 
ଛତଶିଗଡ଼଼ ଭଳ ି ନକ୍ସଲ୍  ପ୍ରଭାବତି ଅଞ୍ଚଳଦର ଶଶି ୁ
ଦସୈନକି ନେିକୁ୍ତ ି ଉପଦର ମାନବ ଅଧିକାର ସଂଗଠନ 
ଅଙୁ୍କଶ ଲାଗ ୁ କରଛି।ି ଦତଦବ ଆତଙ୍କବାେୀମାନଙ୍କ 
କାେ୍ଷ୍ୟକଳାପଦର ନଦିୟାଜତି ଶଶିମୁାନଙ୍କ ମକୁ୍ତ ି
ଦକଦବ ସମ୍ଭବ ତାହା ସମୟ କହବି। nn

ଆତଙ୍କ ମାଗ୍ଗରେ ଶଶିଙୁ୍କ ଦୁେୁପର�ାଗ

େୁ

ଆସନ୍ା ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ଦହଉଛ ି ଆଇସସି ି
ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍ । ବସିସିଆିଇ ଏଥିପାଇଁ 
ବରିାଟ ଦକାହଲଙି୍କ ଦନତୃତ୍ୱଦର 

ବହୁ ଆଗରୁ ଟମି୍  ଦଘାଷୋ କରସିାରଛି।ି ଏହ ି
ସମ୍ାନଜନକ ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  ପାଇଁ ବ୍ ଲୁ ପ୍ରଣି୍ 
ପ୍ରସୁ୍ତ ଦହାଇସାରଛି।ି ଦମଣ୍ର ମଦହନ୍ଦ୍ର ସଂିହ 
ଦଧାନୀ, ଦକାଚ୍  ରବ ି ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଅଧିନାୟକ ବରିାଟ 
ଦକାହଲ ି ବଡ଼ ଦଗମ୍ ପ୍ାନ କର ି ସାରଥିିବା ଦବଦଳ 
ହଠାତ୍  ବରିାଟ ଦକାହଲ ି ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  ପଦର 
ଏହ ି ଫମ୍ଷାଟର ଅଧିନାୟକ ୋୟତି୍ୱରୁ ମକୁ୍ତ ଦହବା 
ଦଘାଷୋ କ୍ରଦିକଟ୍  ଜଗତକୁ ଆଶ୍େ୍ଷ୍ୟ କରଛି।ି 

େବ୍ ଲୁଟସି ି ବଶି୍ୱକପ୍ ଦର ନୁ୍ୟଜଲିାଣ୍ଠାରୁ 
ଭାରତର ପରାଜୟକୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରଦିକଟ୍  ଦପ୍ରମୀ 
ସହଜଦର ରେହେ କର ି ନଥିଦଲ। ଦସଥିପାଇଁ 
ଦବଶ୍  ଚାପଦର ରହଥିିଦଲ ଟମି୍  ଇଣ୍ଆିର ଏହ ି
ଷ୍ଟାର ଆଦରେସଭି୍  ଅଧିନାୟକ। କ୍ରଦିକଟ୍ ର ୩ଟ ି
ଫମ୍ଷାଟଦର ଅଧିନାୟକ ରହଥିିଦଲ। ଦସଥିପାଇଁ 
ଦବଶ୍  ଚାପଦର ରହବିା ସ୍ୱାଭାବକି। ବରିାଟଙ୍କର 
ଏହ ି ବରିାଟ ନଷି୍ପତ୍ ି ସମସ୍ କ୍ରଦିକଟ୍  ଦପ୍ରମୀଙୁ୍କ 
ଚମକାଇ ଦେଇଛ।ି ବରିାଟଙ୍କ ଏପର ି ନଷି୍ପତ୍କୁି 
ଅଦନକ ପବୂ୍ଷତନ କ୍ରଦିକଟୟିର ଏବଂ ବସିସିଆିଇର 
ଅଧିକାଂଶ ସେସ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିବାଦବଦଳ 
ଅଦନକ ପବୂ୍ଷତନ ଦଖଳାଳ ି ବରିାଟଙୁ୍କ ଏହ ି
ଫମ୍ଷାଟଦର ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ 
ରହବିା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଦଲ। ଗତ କଛିବିଷ୍ଷ ଧର ି୩ଟ ି
ଫମ୍ଷାଟଦର ଅଧିନାୟକ ରହବିା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ 
ମ୍ୟାଚର ଚାପ ଦୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟଂି ପ୍ରେଶ୍ଷନ 
ଦବଶ୍  ପ୍ରଭାବତି ଦହାଇଥିଲା। ୩୨ ବଷ୍ଷୀୟ ଏହ ି
ଆକ୍ରମୋତ୍ମକ ବ୍ୟାଟ୍ ସମ୍ୟାନ୍  କ୍ରଦିକଟର ୩ଟ ି
ଫମ୍ଷାଟଦର େେଓି ତାଙ୍କର ଦଶ୍ରଷ୍ ପ୍ରେଶ୍ଷନ କରଛିନ୍ ି
ଏବଂ ସମସ୍ ଫମ୍ଷାଟଦର ତାଙ୍କର ଆଭଦରଜ ୫୦ 
ଉପରକୁ ରହଛି ି ତଥାପ ି ତାଙ୍କର ଅଧିନାୟକତ୍ୱଦର 
ଟମି୍  ଇଣ୍ଆି ଏ ପେ୍ଷ୍ୟନ୍ ଦକୌେସ ି ଆଇସସି ି
ଟ୍ରଫି ଜତିବିାକୁ ସକ୍ମ ନଦହବା ତାଙ୍କ କ୍ରଦିକଟ୍  
ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଉପଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଚହି୍ ଲଗାଇଥିଲା। 

ପବୂ୍ଷରୁ ଟମି୍  ଇଣ୍ଆିର ଅନ୍ୟତମ ଦଶ୍ରଷ୍ 
ଅଧିନାୟକ ମଦହନ୍ଦ୍ର ସଂି ଦଧାନୀଙ୍କ ୨୦୧୪ଦର 

ଅବସର ପଦର ଟମି୍  ଇଣ୍ଆିର ୋୟତି୍ୱ ଅତ ି
ସଫଳତାର ସହତି ତୁଳାଇବା ସହତି ୨୦୧୭ଦର 
ଦଧାନୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିନାୟକ ୋୟତି୍ୱ ଦନବା ଏବଂ 
ଅଧିନାୟକ ହସିାବଦର ଏକେବିସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦର 
େମୋର ପ୍ରେଶ୍ଷନ କରବିା ସହତି ଦସହବିଷ୍ଷ ମଧ୍ୟ 
ଦଧାନୀଙ୍କ ପଦର ଅଧିନାୟକ ୋୟତି୍ୱ ଦନଇଥିଦଲ। 
ଫଳଦର ଦଧାନୀଙ୍କ ପଦର ବରିାଟ କ୍ରଦିକଟର 
୩ଟ ି ଫମ୍ଷାଟଦର ଅଧିନାୟକ ଦହାଇପାରଥିିଦଲ। 

ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଦୋଗୁଁ ୨୦୧୯ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର 
ପ୍ରେଶ୍ଷନଦର ସ୍ରିତା ନ ରହବିା ଦୋଗୁଁ ତାଙୁ୍କ 
ଦବଶ୍  ସମାଦଲାଚନା କରାୋଇଥିଲା। ଫଳଦର 
ଆଇସସି ି Ñକଂିଦର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗତ ି ତଳମହୁାଁ 
ଦହାଇଥିଲା। ପବୂ୍ଷରୁ ମଦହନ୍ଦ୍ର ସଂିହ ଦଧାନୀଙ୍କ 
ସହ ତକି୍ତତା ଏପରକି ି ଟମି୍  ମଦନାନୟନଦର 
େବୁଦଖଳାଳମିାନଙୁ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେବା ଏପରକି ି
ଦରାହତି ଶମ୍ଷାଙୁ୍କ ଟ-ି୨୦ ଅଧିନାୟକ ୋୟତି୍ୱ 
ଦେବା ଏବଂ ଏଦବ ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍ ରୁ ଶଖିର 
ଧାୱନ ବାଦ୍  ପଡ଼ବିା ତାଙୁ୍କ କଛି ି ପରମିାେଦର 
ଚାପଦର ରଖିଥିଲା।

ଏପେ୍ଷ୍ୟନ୍ ୯୬ଟ ି ଦଟଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍  ଦଖଳ ି ୫୧ 
ଆଭଦରଜ୍ ଦର ୭୭୬୫ ରନ୍  ସଂରେହ କରବିା 
ଏବଂ ୨୫୪ଟ ି ଏକେବିସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦର ୫୯ 
ଆଭଦରଜ୍ ଦର ୧୨୧୬୯ ରନ୍  କରବିା ସହତି ୯୦ଟ ି
ଟ-ି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୫୨ ଆଭ୍ ଦରଜ୍ ଦର ୩୧୫୯ ରନ୍  
କରଥିିଦଲ ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟକ ହସିାବଦର ଟ-ି୨୦ଦର 
୪୫ଟ ି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୨୭ଟ ି ବଜିୟ ୧୪ଟ ି ପରାଜୟ 
୨ଟ ିମ୍ୟାଚ୍  ଟାଇ ସହ ୬୫ ଶତକଡ଼ା ବଜିୟ ଏବଂ 

ଟ-ି୨୦ଦର ଶତକ ହାସଲ ନ କର ି ପାରବିା ଏବଂ 
ସବ୍ଷାଧିକ ଦସ୍ାର ୯୪ ନଟ୍ ଆଉଟ୍  ରହବିା ତାଙୁ୍କ 
ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟ୍ ଦର ରଖିଥିଲା। ୨୦୧୦ଦର ଜମି୍ବାଦୱ 
ବପିକ୍ଦର ନଜିର ଟ-ି୨୦ କ୍ୟାରୟିର ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିଦଲ ମଧ୍ୟ ଏପେ୍ଷ୍ୟନ୍ ୯୦ଟ ି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୨୮ଟ ି
ଅଦ୍୍ଷଶତକ ହାସଲ କରଛିନ୍।ି

ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ କଥା ଦହଲା ଆଇପଏିଲ୍ ର 
ଟ-ି୨୦ ଫମ୍ଷାଟଦର ରୟାଲ୍  ଚ୍ୟାଦଲଞ୍ଜସ୍ଷ 
ବାଙ୍ାଦଲାର େଳର ଅଧିନାୟକ ରହଥିିବାଦବଦଳ 
ଦମାଟ୍  ୧୯୯ଟ ିମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ମାତ୍ର ୩୮ ଆଭଦରଜ୍ ଦର 
୬୦୭୬ ରନ୍  ସଂରେହ କରଛିନ୍।ି ଏକେବିସୀୟ 

ଫମ୍ଷାଟଦର ନଜିର େମୋର ପ୍ରେଶ୍ଷନ ଅବ୍ୟାହତ 
ରଖିଛନ୍ ିଦକାହଲ।ି ୪୩ଟ ିଶତକ ୬୨ଟ ିଅଦ୍୍ଷଶତକ 
ସହ ୫୯ ଆଭଦରଜ୍ ଦର ୧୨୧୬୯ ରନ୍  ସଂରେହ 
କରବିା ସହତି ସବ୍ଷାଧିକ ଦସ୍ାର ୧୮୩ ରନ୍  ରହଛି।ି 
୩ଟ ି ଫମ୍ଷାଟଦର ୨୩ ହଜାରରୁ ଊଦ୍ବେ୍ଷ ରନ୍  ସଂରେହ 
କରବିା ସହତି ୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୧୬ ଆଇସସି ିଟ-ି
୨୦ ୱାଲେ୍ଷ କପ୍ ଦର ‘ମ୍ୟାନ୍  ଅଫ୍  େ ି ଟୁର୍୍ଷାଦମଣ୍’ 
ଦହବାର ଦସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରଥିିଦଲ।

କ୍ରଦିକଟ୍ ର ଏହ ି ଦଛାଟଆି ଫମ୍ଷାଟଦର 
ହ୍ବାଇଟ୍  ବଲ୍  ଦସ୍ପସଆିଲଷି୍ଟ ଦରାହତି ଶମ୍ଷାଙ୍କ ନାମ 
ଅଧିନାୟକ ପେ ପାଇଁ ବଦିବଚନା କରାୋଉଛ।ି 
ବରିାଟ ଦକାହଲଙି୍କ ଅନୁପସ୍ତିଦିର ଏହ ି ଆଦରେସଭି୍  
ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍  ଟ-ି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଦର ୧୯ଟ ି ମ୍ୟାଚ୍ ଦର 
ଅଧିନାୟକ ଦହବା ସହତି ୧୫ଟଦିର ବଜିୟୀ 
ଦହବା ସହତି ଏହ ି ଅଧିନାୟକ ଦେୌଡ଼ଦର ହଟ୍  
ଦଫବରାଇଟ୍  କୁହାୋଉଛ।ି ଆଇସସିରି ଏହ ି
ଟ-ି୨୦ ଫମ୍ଷାଟଦର ଦରାହତି ଅଧିକ ସଫଳତା 
ପାଉଛନ୍।ି ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟାଚ୍ ଦର କାମଚଳା 
ଅଧିନାୟକ ରୂଦପ ଦବଶ୍  ସଫଳତା ପାଇଥିବା 
ଦବଦଳ ବସିସିଆିଇ ତାଙ୍କ ମଣୁ୍ଦର ସନୁା କଳସ 
ଢ଼ାଳବିାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜୋପେୁଛ।ି ଆଇପଏିଲ୍ ଦର ମଧ୍ୟ 
ମମୁ୍ବାଇ ଇଣ୍ଆିନ୍ସକୁ ସବ୍ଷାଧିକ ୫ଥର ଜତିାଇବାଦର 
ଦରାହତିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦବଶ୍  ସହାୟକ ଦହାଇଛ।ି 
ଅଦଷ୍ଟ୍ରଲଆି କ୍ରଦିକଟ ପର ି ୩ଟ ି ଫମ୍ଷାଟଦର ୩ ଜେ 
ଅଧିନାୟକ ରହଦିଲ ଚାପ କମ୍  ରହବି ଏବଂ ଟମି୍  
ଭଲ ପ୍ରେଶ୍ଷନ କରବି ଦବାଲ ି ବସିସିଆିଇର ଏହା 
ନଷି୍ପତ୍ ି ଦହାଇପାଦର। ନଉିଜଲିାଣ୍ର ଅଧିନାୟକ 
ଦକନ୍  ୱିଲୟିମସନ୍  ଗତ କଛି ିବଷ୍ଷ ଦହବ କ୍ରଦିକଟ୍ ର 
୩ଟ ି ଫମ୍ଷାଟଦର ଅଧିନାୟକ ରହ ି ନଉିଜଲିାଣ୍କୁ 
ଆଇସସି ିଏକେବିସୀୟ ଫାଇନାଲ୍  ଏବଂ େବ୍ ଲୁ୍ୟଟସି ି
ଫାଇନାଲ୍ ଦର ଚାମ୍ପଆିନ୍  କରାଇବା ସହତି ଭଲ 
ପ୍ରେଶ୍ଷନ କରୁଥିଦଲ ମଧ୍ୟ ବରିାଟ ଚାପ ଦୋଗୁଁ 
ଠକି୍  ପ୍ରେଶ୍ଷନ କରପିାରୁ ନାହାନ୍ ି ଦବାଲ ି କ୍ରଦିକଟ୍  
ବଦିଶଷଜ୍ଞମାଦନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍।ି

ଆସନ୍ା ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍ ଦର ଟମି୍  ଇଣ୍ଆି ଏହ ି
ଦଛାଟଆି ଫମ୍ଷାଟଦର ଚମତ୍ାର ପ୍ରେଶ୍ଷନ କର ିଟ୍ରଫି 
ହାସଲ କରବି ଦବାଲ ିଆଶା କରାୋଏ। ଏହା ସତ୍ୟ 
ଦେ ଟମି୍  ଇଣ୍ଆିକୁ ୩ଟ ି ଫମ୍ଷାଟ୍  ଅଧିକ ସଫଳତା 
ଦେଇଥିବା ଏହ ି ୩୨ ବଷ୍ଷୀୟ ଆକ୍ରମୋତ୍ମକ 
ବ୍ୟାଟସ୍ ମ୍ୟାନ ବରିାଟ ଦକାହଲଙି୍କ ନକିଟଦର 
ଅଦନକ କ୍ରଦିକଟ୍  ବାକ ିରହଛି।ି nn

ବେିାଟଙ୍କ ବସି୍ମୟକେ ନଷି୍ପତ୍ ି!



ବଗିତ କଛି ି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାେତୀୟ ରେୟାେ ବଜାେରେ ଅରେକ 
ରେକର୍ଷ ସଷୃ୍ ିର�ାଇଛ।ି ରତରବ ରସେରସକ୍ସେ ଗତ ି୧୦୦୦ ପଏଣ୍ଟେୁ ୬୦ 
�ଜାେ ଛୁଇଁବାକୁ ଦୀର୍ଷ ୩୧ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗଛି।ି ୨୦୦୬  ରେବୃଆେୀ ୬ 
ତାେଖିରେ ରସେରସକ୍ସ ୧୦ �ଜାେ ପଏଣ୍ଟ ଅତକି୍ରମ 
କେଥିÒଲା ରବରେ ଭାେତୀୟ 
ରେୟାେ ବଜାେରେ ଏକ େୂତେ 
ରେକର୍ଷ ସଷୃ୍ ି ର�ାଇଥÒଲା। 
ଏ�ା ପରେ ପରେ ରେୟାେ 
ବଜାେ େରିବେକାେୀଙ୍କ 
ପାଇଁ ଉତ୍ା�ଜେକ 
ର � ା ଇ ପ ଡ଼ି ଥ Ò ଲ ା । 
୨୦୦୭ ଅରକଟାବେ 
୨୯ ତାେଖିରେ ରସେରସକ୍ସ ୨୦ �ଜାେ ପଏଣ୍ଟ ଅତକି୍ରମ କେଥିÒଲା। 
ପେବର୍୍ଷୀ ସମୟରେ ବଜାେ ଅସ୍ଥେତାକୁ ରେଇ ସ୍ଥତରିେ ପେବିର୍୍ଷେ 
ରଦଖାଯାଇଥÒଲା। ରଯଉଁଥÒପାଇଁ ୨୦ �ଜାେେୁ ୩୦ �ଜାେ ପଏଣ୍ଟ 
ଛୁଇଁବାକୁ ଅଧÒକ ସମୟ ଲାଗଥିÒଲା। ୨୦୧୫ ମାର୍୍ଷ ୪ରେ ରସେରସକ୍ସ 
୩୦ �ଜାେ ପଏଣ୍ଟ ଅତକି୍ରମ କେଥିÒଲା ରବରେ ୨୦୧୯ ରମ ’ ୨୩ରେ 
ଏ�ା ୪୦ �ଜାେ ପଏଣ୍ଟ ଟପଥିÒଲା। ରତରବ ଏ�ା ପେବର୍୍ଷୀ ୧୦ �ଜାେ 
ପଏଣ୍ଟ ଅତକି୍ରମକୁ କେବିାକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗଥିÒଲା। ୨୦୨୧ 
ଜାେୁଆେୀ ୨୧ରେ ରସେରସକ୍ସ ୫୦ �ଜାେ ପଏଣ୍ଟ ଅତକି୍ରମ କେଥିÒଲା।
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ଶେବିାର, 
୨୫ ନେନ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧

୬୦ ହଜାର ପଏଣ୍ଟ ଟପଲିା ସେନ୍ ସେକ୍ସ
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ଭାେତୀୟ ରେୟାେ ବଜାେ ଇତ�ିାସରେ େକୁ୍ରବାେ ଏକ 
େୂତେ ମାଇଲଖଣୁ୍ଟ ସଷୃ୍ ି ର�ାଇଛ।ି ଚେତି ସପ୍ା�େ ରେର 
କାେବାେ ଦବିସ ଭାରବ ବଏିସ୍ ଇ ରସେରସକ୍ସ ୬୦ �ଜାେ 
ପଏଣ୍ଟ ଅତକି୍ରମ କେ ି ସବ୍ଷକାେୀେ ରେକର୍ଷ ପ୍ରତଷି୍ା କେଛି।ି 
ବଗିତ ୨୪୬ ଦେିରେ ରସେରସକ୍ସରେ ୧୦ �ଜାେ ପଏଣ୍ଟ 
ବୃଦ୍ଧ ରଟଥିÒଲା ରବରେ ରକବେ ୪୨ ଦେି ମଧ୍ୟରେ ୫ �ଜାେ 
ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧ  ରେକର୍ଷ କୋଯାଇଛ।ି ଆନ୍ତଜ୍ଷାତକି ରଷେତ୍ରରେ 
ଅେୁକୂେ େରିବେ ରଷେତ୍ର ସ�ତି ଭାେତୀୟ ରେୟାେ ବଜାେ 
ପ୍ରତ ି େରିବେକାେୀଙ୍କ ଉତ୍ା� ଏଭେ ି ସେେତା ଆଣପିାେଛି ି
ରବାଲ ିବଜାେ ବରିେଲେରଣକାେୀମାରେ ମତ ରଦଇଛନ୍ତ।ି ବଗିତ 
ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧେ ି କରୋୋ ମ�ାମାେୀ ପ୍ରଭାବରେ ଅରେକ 
ରଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବତି େ� ି ଆସଥିÒରଲ ମଧ୍ୟ ଭାେତୀୟ ରେୟାେ 
ବଜାେରେ ଏଭେ ି ଉତ୍ା� ସଷୃ୍ ି ର�ବା ଏକ େୂତେ ଦଗିକୁ 
ଆ�୍ାେ କେଥିÒବା କୁ�ାଯାଇଛ।ି ଯା�ାକୁ ରେଇ ଆଗାମୀ 
ଦେିରେ ରସେରସକ୍ସ ୮୦ �ଜାେ ପଏଣ୍ଟ ଅତକି୍ରମ କେପିାରେ 
ରବାଲ ି ବରିେରଜ୍ଞମାରେ  ଆକେେ କେଛିନ୍ତ।ି ମେିଥିÒବା 
ସଚୂୋ ଅେୁସାରେ, ଗେୁୁବାେ କାେବାେ ରେର ରବେକୁ 
ରସେରସକ୍ସ ୫୯,୮୮୫ ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ େ�ଥିÒଲା ରବରେ 
େକୁ୍ରବାେ କାେବାେ ଆେମ୍ଭ ରବେକୁ ଏ�ା ୬୦,୧୫୮ ପଏଣ୍ଟ 
ଛୁଇଁଥÒଲା। ର�ରଲ ପେବର୍୍ଷୀ ସମୟରେ କଛି ିପଏଣ୍ଟ ହ୍ାସରେ 
କାେବାେ ରେର ରବେକୁ ଏ�ା ୬୦,୦୪୦ ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ 
େ�ଥିÒବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି  େେରେ ଗତକାଲ ି ତୁେୋରେ 
ରସେରସକ୍ସରେ ୧୬୩ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧ ରଟବିା ସ�ତି ଏ�ା ୬୦ 

�ଜାେ ପଏଣ୍ଟ ଅତକି୍ରମ କେଛି।ି  ୨୦୨୧ ରମ’ ୧୮ ପରେ େୟିଲ୍  
ଇରଷ୍ଟ୍ , ଆଇଟ,ି ରଟଲକିମ ଏବଂ   ମରିଆି ଷ୍କ୍  ଗରୁକିେ 
ଚା�ଦିା ବୃଦ୍ଧ ପାଇ ଆସଥିÒଲା ରବରେ େକୁ୍ରବାେ ଏ�ସିବୁ 
ରଷେତ୍ରେ ରେୟାେ କାେବାେ ବୃଦ୍ଧକୁ ରେଇ ରସେରସକ୍ସ ଏବଂ 
େ୍ାସୋଲ ଷ୍କ ଏକ୍ସରଚଞ୍ଜ ସଚୂକାଙ୍କ େେିଟି ସ୍ଥତରିେ ଯରଥଷ୍ 
ପେବିର୍୍ଷେ ରଟଥିÒବା କୁ�ାଯାଇଛ।ି  ମଖୁ୍ତଃ େୟିଲଟ ି ରଷେତ୍ରେ 

ଉର୍ମ କାେବାେକୁ ରେଇ ରସେରସକ୍ସରେ ବୃଦ୍ଧ ପେଲିଷେତି 
ର�ାଇଛ।ି ରସ�ପିେ ିେେିଟି ତାଲକିାଭୁକ୍ତ କମ୍ାେୀଗରୁକି ମଧ୍ୟେୁ 
ଏସଆିେ  ରପଣ୍ଟସ୍ ,  ଏଇଚେ ରମାଟସ୍ଷ, ମ�ନି୍ଦା ଆଣ୍ଡ ମ�ନି୍ଦା, 
ଏଚସଏିଲ ରଟକ୍ ରୋରଲାଜ ି ଏବଂ ଏଚରଏିେସ ି ବ୍ାଙ୍କ 
ଆଦେି ରେୟାେ କାେବାେ ଉର୍ମ େ�ଛି।ି ଅେ୍ପଷେରେ 
ଟାଟା ଷ୍ଲି, ରଜଏସରବଲେ ୍୍  ଷ୍ଲି, ଏସବଆିଇ ଏବଂ ଆକ୍ସସି 

ବ୍ାଙ୍କ ଆଦେି କାେବାେ ହ୍ାସ ପାଇଥÒବା କୁ�ାଯାଇଛ।ି 
ରତରବ କାେବାେ ରେର ରବେକୁ େେିଟି ୩୦ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧରେ 
୧୭,୮୫୩ ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ େ�ଥିÒବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 

କ�ୋଭଡି୍  �ୋଳକେ ୧୦ ହଜୋେ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧ
୨୦୨୦ ପ୍ରାେମ୍ଭରେ ଭାେତ ସରମତ ବେି୍େ ବ�ୁ ୋଷ୍ଟ୍ର 

ରକାଭରି ମ�ାମାେୀକୁ 
ରେଇ ପ୍ରଭାବତି ର�ାଇଥÒଲା 
ରବରେ ପଞୁ୍ଜ ି େରିବେ ରଷେତ୍ର 
ଆନ୍ତଜ୍ଷାତକି ସ୍ତେରେ ପ୍ରଭାବତି 
ର�ାଇଥÒଲା। ୨୦୨୦ େୁ ୨୦୨୧ 
ମଧ୍ୟରେ ବ�ୁ ପ୍ରତଷି୍ତି ଷ୍କ 
ଏକ୍ସରଚଞ୍ଜଗରୁକିେ କାେବାେ 
ପ୍ରଭାବତି ର�ବାରେ ଲାଗଥିÒଲା। 
ଆେଙି୍କତ େରିବେକାେୀମାରେ 
ଅରେକ ରଷେତ୍ରେୁ ପଞୁ୍ଜ ି
ପ୍ରତ୍ା�ାେ କେରିେଇଥÒଲା 
ରବରେ  ବ�ୁ ଷ୍କ ଏକ୍ସରଚଞ୍ଜେ 
ସ୍ଥତ ି େମି୍ନମଖୁୀ ର�ାଇପଡ଼ଥିÒଲା। 

ର�ରଲ ଭାେତୀୟ ଷ୍କ ବଜାେ ଏକପ୍ରକାେ ବ୍ତକି୍ରମ ଥÒଲା। 
ଭାେତରେ ୨୦୨୦ରେ ରକାଭଡି୍  ମ�ାମାେୀେ ପ୍ରାଦୁଭ୍ଷାବ ଆେମ୍ଭ 
ର�ାଇଥÒଲା ରବରେ ୨୦୨୧ରେ ରଦଖାଯାଇଥÒବା ଦ୍ତିୀୟ ଲ�େ 
ଭୟଙ୍କେ ସ୍ଥତ ି ସଷୃ୍ ି କେଥିÒଲା। ଏ�ାସରର୍ ୍ ଭାେତୀୟ ଷ୍କ 
ବଜାେ େରିବେକାେୀଙ୍କ ଲାଗ ି ଅେୁକୂେ େ�ଥିÒଲା। ୨୦୨୧ 
ଜାେୁଆେୀରେ ରସେରସକ୍ସ ୫୦ �ଜାେ ପଏଣ୍ଟ ଛୁଇଁଥÒଲା 

ରବରେ ଏ� ି ବର୍ଷରେ ରସେରସକ୍ସ ୬୦ �ଜାେ ପଏଣ୍ଟ 
ଅତକି୍ରମ କେବିା  ରଟଣା େଶି୍ତି ଭାରବ  େରିବେକାେୀଙ୍କ ପାଇଁ 
ଅେୁକୂେ େ�ଥିÒବା ବଜାେ ବରିଳେରଣକାେୀମାରେ କ�ଛିନ୍ତ।ି

କେୟୋେ ବଜୋେ ପୋଇଁ �ଳୋ ବର୍ଷ
ବଗିତ ଦେିରେ ଅରେକ କଛି ି ରଟଣାକୁ ରେଇ ଭାେତୀୟ 
ରେୟାେ ବଜାେ ପ୍ରଭାବତି େ�ଥିÒବାେ େଜେି େ�ଛି।ି  
ୋଜରେୈତକି ସ୍ଥେତା,  ଦୁେ୍ଷୀତ ି ମକୁ୍ତ ସେକାେ ଏବଂ ସସୁ୍ଥ 
ଏବଂ ଅଭବୃିଦ୍ଧମେୂକ ବ୍ାବସାୟକି ପେରିବେକୁ ରେଇ 
େରିବେକାେୀମାରେ ସାଧାେଣତଃ େରିବେ ପାଇଁ ଉତ୍ା�ତି 
େ�ଥିାଆନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ  ରକୌଣସ ିସମୟରେ ପ୍ରତକୂିେ ରଟଣାକ୍ରମକୁ 
ରେଇ େରିବେକାେୀମାରେ ଆେଙି୍କତ ର�ାଇପଡ଼ରିଲ 
ଏ�ାେ ପରୋଷେ ପ୍ରଭାବରେ୍ାେ ବଜାେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 
ଅେୁଭୂତ ର�ାଇଥାଏ। ଭାେତରେ ମଧ୍ୟ ଏଭେ ି ଅରେକ ସ୍ଥତ ି
ଉପଜୁଥିÒବାେ ରଦଖାଯାଇଛ।ି ୧୯୯୨ ମସ�ିାରେ �ର୍ଷଦ 
ରମ�ଟ୍ା ରରାଟାଲା ରବରେ ପଞୁ୍ଜ ି ବଜାେରେ ଅସ୍ଥେତା 
ରଦଖାଯବିା ସ�ତି ରେୟାେ ବଜାେ ପ୍ରଭାବତି ର�ାଇଥÒଲା। 
ରସ�ପିେ ି ୧୯୯୩ରେ ବରମବେ ଷ୍କ ଏକ୍ସରଚଞ୍ଜ ଉପରେ 
ଆତଙ୍କୀ �ମଲା, ୧୯୯୯ କାଗଗିଲ ଯଦୁ୍ଧ ଏବଂ ୨୦୦୨ 
ଭାେତୀୟ ସଂସଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ  ରଟଣାକୁ ରେଇ 
ଭାେତୀୟ ରେୟାେ ବଜାେରେ ରେୈୋେ୍ଜେକ ସ୍ଥତ ି
ରଦଖାଯାଇଥÒଲା। ଏ�ାବ୍ତୀତ ସତ୍ମ ସ୍ାମ, ବେ୍ିସ୍ତେରେ 
ରଦଖାଯାଇଥÒବା ଅଥ୍ଷରେୈତକି ଅବେତ,ି ବମିଦୁ୍ୀକେଣ 
ଏବଂ ପଏିେବ ି  ରରାଟାଲାକୁ ରେଇ ମଧ୍ୟ ଭାେତୀୟ 
ରେୟାେ ବଜାେରେ ପ୍ରତକୂିେ ସ୍ଥତ ି ରଦଖାଯାଇଥÒଲା। 

ଭୋେତୀୟ କେୟୋେ ବଜୋେ ଇତହିୋସକେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ମହୂୁର୍୍ଷ

ହଜୋକେ ପଏଣ୍ଟେୁ ୬୦ ହଜୋେ 
ଛୁଇଁବୋ�ୁ ୩୧ ବର୍ଷ

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୪ା୯(ଏନେେ୍)ି

ଭାେତୀୟ  ବଜାେରେ ବଗିତ କଛି ି ଦେି 
ର�ଲା  ଉଭୟ ସେୁା ଓ େୁପା ମଲୂ୍କୁ 
ରେଇ ଅସ୍ଥେତା ରଦଖାଯାଇ 
ଆସଥିÒଲା ରବରେ େକୁ୍ରବାେ 
ଉଭୟ ଧାତୁ ମଲୂ୍ରେ ହ୍ାସ 
ରଟଥିÒବା ପେଲିଷେତି ର�ାଇଛ।ି 
ଇଣ୍ଡଆିେ ବୁଲୟିେ ଆଣ୍ଡ 
ଜୁଏଲସ୍ଷ ଆରସାସଏିସେେ  
ସଚୂୋ  ଅେୁସାରେ ଗତ 
କଛିଦିେି  ମଧ୍ୟରେ  େ� ି
ଆସଥିÒବା ସେୁା ମଲୂ୍ 
ତୁେୋରେ େକୁ୍ରବାେ ୨୪ କ୍ାରେଟ୍ ସେୁା 
ମଲୂ୍ ୧୦ ଗ୍ାମ ପ୍ରତ ି  ୪୩୮ଟଙ୍କା ପଯ୍ଷ୍ନ୍ତ 
େସ୍ତା ର�ାଇଛ।ି େେରେ ୨୨ କ୍ାୋଟ ୧୦ 
ଗ୍ାମ ପଛିା ସେୁା ମଧ୍ୟ ତଦେୁପାତକି ହ୍ାସ 

ପାଇଥÒବା କୁ�ାଯାଇଛ।ି  ରସ�ପିେ ି େୁପା 
ଦେରେ  ମଧ୍ୟ  କରିଲା ପଛିା ୧୧୩ ଟଙ୍କା 
ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି ଗତକାଲ ି ୨୪ କ୍ାରେଟ୍ 
ସେୁା ମଲୂ୍ ୧୦ ଗ୍ାମ ପଛିା  ୪୬,୬୯୪ 

ଟଙ୍କା  େ�ଥିÒଲା ରବରେ େକୁ୍ରବାେ ଏ� ି
ମଲୂ୍  ୪୬,୨୫୬ଟଙ୍କାକୁ ଖସ ି ଆସଛି।ି  
େୁପା ମଲୂ୍  ମଧ୍ୟ କରିଲାଗ୍ାମ ପଛିା 
୬୦,୬୦୦ ଟଙ୍କା େ�ଥିÒବା କୁ�ାଯାଇଛ।ି

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୪ା୯(ଏନେେ୍)ି

ବେି୍େ ବଭିନି୍ନ ଭାଗରେ େରିବେ ୋମରେ 
ଚୀନ୍  ରଯଭେ ି ଚାଲ ଚୋଇ ଅରେକ 
ରଷେତ୍ରକୁ ଅକ୍ତଆିେ କେବିାେ େଜେି େ�ଛି।ି 
ପାକସି୍ତାେ ଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି ଶ୍ୀଲଙ୍କା ଏବଂ 
କଛି ି ଦଷେଣି ଏସୀୟ ୋଷ୍ଟ୍ରରେ ଚୀନ୍ େ ଏଭେ ି
କାଯ୍ଷ୍କୋପକୁ ଦୃଷ୍ରିେ େଖ ଆଫି୍କା 
ମ�ାରଦେେ ବ�ୁ ୋଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ ରବଗ ପ୍ରକାେ 
କେବିା ସ�ତି ରସଠାରେ ଚୀନ୍  ଜାଲେୁ 
ମକୁ୍ତ ର�ବାକୁ ଉଦ୍ମ ଆେମ୍ଭ କେଛିନ୍ତ।ି 
ଆଫି୍କାେ ବଭିନି୍ନ ୋଷ୍ଟ୍ରରେ ଚୀନ୍  େରିବେ 
କେବିାକୁ ଚୁକ୍ତ ି କେଥିÒଲା ରବରେ ଚୀନ୍ େ 
ଏଭେ ି ମରୋଭାବକୁ ରେଇ ରସଠାକାେ 
ବଭିନି୍ନ ୋଷ୍ଟ୍ର ଚୀନ୍  ସ� ର�ାଇଥÒବା 
ବ୍ାବସାୟକି ଚୁକ୍ତ ି େଦ୍ଦ କେବିାକୁ ଆେମ୍ଭ 
କେଛିନ୍ତ ି ରବାଲ ି ଏ ସମ୍କ୍ଷରେ ପ୍ରକାେ 

ପାଇଥÒବା ଏକ ବରିେର େରିପାଟ୍ଷେୁ 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଚୀନ୍  େରିବେ କେବିା ସତୂ୍ରରେ 
ବ�ୁ ୋଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସ� ଅରେୈତକି ଉପାୟରେ ଚୁକ୍ତ ି
କେ ି ରସମାେଙୁ୍କ  ପରୋଷେରେ ଉତ୍ୀଡ଼େ 
ରରେକୁ ଟାଣ ି ରେଇଥÒବା ବ�ୁ ୋଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରକାେ 
କେଛିନ୍ତ।ି ଏ�ାକୁ ରେଇ ଏରବ ଆଫି୍କା 
ମ�ାରଦେରେ ତକି୍ତତା ବୃଦ୍ଧ ପାଇବା ସ�ତି 
ବ�ୁ ୋଷ୍ଟ୍ର ଚାଇୋ କମ୍ାେୀମାେଙ୍କ ସ� ଚୁକ୍ତ ି
ଖାେଜ୍  କେଛିନ୍ତ।ି ଉରଲେଖରଯାଗ୍ ରଯ, 
ଚୀନ୍  ଏ�ାେ ବ�ୁ ପ୍ରସାେତି ‘ରବଲଟ ଆଣ୍ଡ 
ରୋଡ୍  ଇେସିଏିଟଭି୍ (ବଆିେଆଇ) ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଜେଆିରେ ଆଫି୍କାେ ବଭିନି୍ନ ୋଷ୍ଟ୍ରରେ 
ପଯ୍ଷ୍ାପ୍ େରିବେ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତବିଦ୍ଧ ର�ାଇଛ।ି 
ରକେଆି ଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି ରାୋ, କର୍ା 
ଏବଂ ରକନ୍ଦୀୟ ଆଫି୍କାେ ବ�ୁ ୋଷ୍ଟ୍ର ସ� ଚୀନ୍  
ଏ� ି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜେଆିରେ େରିବେ କେବିାକୁ 
ଚୁକ୍ତ ିକେଛି।ି କନୁି୍ତ କଛି ିୋଷ୍ଟ୍ରରେ ଚୀନ୍  ରେର 

କେଥିÒବା ପ୍ରକଳ୍ପେ କାଯ୍ଷ୍କାେତିା ଏବଂ ସର୍୍ଷକୁ 
ରେଇ ଏରବ ପ୍ରେ୍ନ ଉଠବିା ପରେ ଅରେକ 
ୋଷ୍ଟ୍ର ଆଶ୍ଯ୍ଷ୍ ପ୍ରକାେ କେଛିନ୍ତ।ି ରକେଆିରେ 
ଚାଇୋ କମ୍ାେୀଙ୍କ ଦ୍ାୋ େମି୍ଷାଣ ଏକ ରେେ 
ପ୍ରକଳ୍ପ େମି୍ଷାଣ କେବିା ପାଇଁ ଗତ ଜୁଲାଇରେ 

ଚୁକ୍ତେିାମା ସା୍ଷେେ କୋଯାଇଥÒବା ରବରେ 
ଏଥÒରେ ଚୀନ୍  ଅରେୈତକି ଭାରବ ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରସ୍କୁ ରଯାରଥିÒବା ଏରବ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି  
ପ୍ରାୟ ୩.୨ ବଲିୟିେ ରଲାେ ମଲୂ୍େ ଏ� ି
ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କୋଯାଇଥÒବା ଚୁକ୍ତ ି ସମ୍ରୂ୍୍ଷ  

ରବଆଇେ ଏବଂ ଏ�ା ରକେଆିେ ଆଇେ 
ବ୍ବସ୍ଥା ବା�ାରେ ରବାଲ ି ରସଠାକାେ 
�ାଇରକାଟ୍ଷ କ�ଛିନ୍ତ।ି  ରସ�ପିେ ିକର୍ାରେ 
ଚୀନ୍  ଦ୍ାୋ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ର�ାଇଥÒବା ଚୁକ୍ତ ି
ମଧ୍ୟ  ଅରେୈତକି ଉପାୟରେ କୋଯାଇଥÒବା 
ରସଠାକାେ ସେକାେ ଏରବ ଜାଣବିାକୁ 
ପାଇଛନ୍ତ।ି େେରେ ଏ� ିଚୁକ୍ତକୁି ମଧ୍ୟ ବାତଲି 
କୋଯାଇଥÒବା କୁ�ାଯାଇଛ।ି ଏ� ି ଦୁଇଟ ି
ୋଷ୍ଟ୍ର ବ୍ତୀତ ରାୋ, ତାଞ୍ଜାେଆି ଭେ ିଆ�ୁେ ି
ଅରେକ ୋଷ୍ଟ୍ରରେ ଚୀନ୍  ଟ୍ାେିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଠାେୁ 
ଆେମ୍ଭ କେ ିରେେ, ସଡ଼କ ଏବଂ ବନ୍ଦେ ଆଦ ି
ରଷେତ୍ରରେ କାଯ୍ଷ୍ କେବିାକୁ ଚୁକ୍ତ ି କେଛି।ି 
ର�ରଲ  ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ର�ାଇଥÒବା 
ଚୁକ୍ତଗିରୁକୁି ତଜ୍ଷମା କେବିା ପରେ ଏବଂ 
ଚୀନ୍  ଆଭମିଖୁ୍ ସମ୍କ୍ଷରେ ଜଣାପଡ଼ବିା 
ପରେ ଏରବ ସମଗ୍ ଆଫି୍କା ମ�ାରଦେରେ 
ଉଦ୍ ରବଗ ପ୍ରକାେ ପାଇଥÒବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ମମୁ୍ବାଇ,୨୪ା୯(ଏନେେ୍)ି

ଓଡ଼େିାରେ ଦେିକୁ ଦେି ଅଧÒକ ଗ୍ା�କ ରମାବାଇଲ 
ରେଟୱକ୍ଷ ସ� ରଯାର ି ର�ଉଥÒବା ରବରେ ୋଜ୍ରେ 
ରଟଲ ି ସାନ୍ଧ୍ରତା �ାେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ପାଇଛ।ି ଗତ ଜୁଲାଇ 
ସଦୁ୍ଧା ୋଜ୍େ ରଟଲ ି ସାନ୍ଧ୍ରତା �ାେ 
୮୦.୧୩ ପ୍ରତେିତରେ ପ�ଞ୍ବିା ସ�ତି  
୧୦୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ ଜଣ 
ରମାବାଇଲ ରୋେ ବ୍ବ�ାେ କେୁଥÒବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ବରିେରକେ ି ରମାବାଇଲ 
ଇଣ୍ଟେରେଟ୍ କୁ ରେଇ ଗ୍ା�କ ଚା�ଦିା 
ଯରଥଷ୍ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧ ପାଇଥÒଲା 
ରବରେ ରଟଲ ି ରସବା ରଯାଗାଣକାେୀ 
ବଭିନି୍ନ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ େଲିାଏେ୍ସ ଜଓି 
ସବୁଠାେୁ ଆଗରେ େ�ଥିÒବା ଭାେତୀୟ 
ରଟଲକିମ େୟିାମକ ପ୍ରାଧÒକେଣ(ଟ୍ାଇ) 
ପଷେେୁ ପ୍ରକାେ କୋଯାଇଥÒବା େରିପାଟ୍ଷ 
ସତୂ୍ରେୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଗ୍ା�କମାେଙ୍କ  ସବୁଠାେୁ 
ପସନ୍ଦରଯାଗ୍ ରଜିଟିାଲ୍ ରସବା ପ୍ରଦାେକାେୀ  କମ୍ାେୀ 
ଭାରବ ଜଓି  ଗତ  ଜୁଲାଇ ମାସରେ ୋଜ୍ରେ ସବ୍ଷାଧିକ 
୩.୧୯ ଲଷେ େୂଆ ରମାବାଇଲ୍ ଗ୍ା�କ ରଯାଡ଼ବିା 

ସ�ତି  େଜିେ ପ୍ରଭାବ ଜାେ ି େଖଛ ି ରବାଲ ି  ଟ୍ାଇ 
ତଥ୍େୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଜଓି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଓଡ଼େିାରେ 
ସବ୍ଷାଧିକ ୩,୧୯,୯୮୦ ଗ୍ା�କ ରଯାଡ଼ଥିିବା ରବରେ 
ଏ�ା ପଛକୁ  ଏୟାେରଟଲ୍ େ�ଛି।ି ଏ� ି ସମୟରେ 
ଏୟାେରଟଲ  ମାତ୍ର ୧୫,୫୭୮ ଗ୍ା�କ ଏବଂ 

ବଏିସ୍ ଏନ୍ ଏଲ୍ ମାତ୍ର ୮୧୦୯ ଜଣ 
ରମାବାଇଲ୍ ଗା�କ ରଯାଡ଼ଛି।ି ଅେ୍ପଷେରେ 
ରଭାରାରୋନ୍ ଆଇରଆିେ ଗ୍ା�କ ସଂଖ୍ାରେ 
ହ୍ାସ ଧାୋ ଜାେ ି େ�ଥିÒବା ରବରେ ଏ� ି ମାସରେ  
କମ୍ାେୀ ଓଡ଼େିାରେ ୬୪,୩୩୩ ଜଣ ରମାବାଇଲ୍ 

ଗ୍ା�କଙୁ୍କ �ୋଇଛ।ି  େେରେ ଏ� ି ମାସରେ 
ୋଜ୍ରେ ବୃଦ୍ଧ ପାଇଥÒବା ଗ୍ା�କସଂଖ୍ାେ ସବ୍ଷାଧÒକ 
ଅଂେ ଜଓି �ାସଲ କେଥିÒବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି  େଲିାଏେ୍ସ 
ଜଓି ଓରେିା ରଟଲକିମ୍ ବଜାେରେ ୪୩.୭ ପ୍ରତେିତ 
ଗ୍ା�କ ବଜାେ ଅଂେ ସ�ତି ଏ�ାେ ଏକ େମବେେ 

ସ୍ଥତିକୁି ଆ�ୁେ ି ସଦୃୂଢ଼ କେଛି।ି ଏୟାେରଟଲ୍ େ 
ବଜାେ ଅଂେ ୩୧.୮୯ ପ୍ରତେିତ େ�ଥିÒବା 
ରବରେ  ବଏିସ୍ ଏନ୍ ଏଲ୍ େ ୧୮.୩୫ ପ୍ରତେିତ 
ଓ ରଭାରାରୋନ୍ ଆଇରଆିେ ୬.୦୬ ପ୍ରତେିତ 
ବଜାେ ଅଂେ େ�ଛି।ି  ଯଦ୍ାୋ ଓଡ଼େିାରେ େଲିାଏେ୍ସ 
ଜଓିେ ୧.୫୩ ରକାଟେୁି ଅଧିକ ରମାବାଇଲ୍ ଗ୍ା�କ 

ଥିବା ରବରେ ଏ�ା ପଛକୁ  ଏୟାେରଟଲ୍ େ 
୧.୧୧ ରକାଟ,ି ବଏିସଏେଏଲେ 

୬୪.୨୯ ଲଷେ  ଏବଂ ରଭାରାରୋନ୍ 
ଆଇରଆିେ ୨୧.୨୫ ଲଷେ 
ଗ୍ା�କ େ�ଥିÒବା କୁ�ାଯାଇଛ।ି 

ରସ�ପେ ି ୋଜସ୍ୱ ଦୃଷ୍େୁି  ଜଓି 
ଓରେିାରେ ଅଗ୍ଣୀ େ�ବିା ସ�ତି 

ଏ�ାେ ରମାଟ ୋଜସ୍ୱ ବଜାେ ଅଂେ ୫୨.୩ 
ପ୍ରତେିତ େ�ଥିିବା ଟ୍ାଇ ଦ୍ାୋ ପ୍ରର୍  କାେତି ଏପ୍ରଲି୍ -
ଜୁନ୍ ରତ୍ରୈୟମାସକି ଆଥ ଗିକ େରିପାଟ୍ଷେୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ନେଲ ିୋନ୍ଧ୍ରତା ହାର ୮୦.୧୩ %କୁ ବୃଦ୍ଧ

ରାଜ୍ୟସର  ସମାୋଇଲ ସନଟୱକ୍କ େହ ୋମଲି ସହଉଛନ୍ ିଅଧÒକ ଗ୍ାହକ

୪ କେଲ ି
ଅପକେେେଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକେ ଜଓି 

ଆଗକେ

େନୁା ଓ ରୁପା ମଲୂ୍ୟସର ହ୍ାେ

ଓଡ଼ଶିାସର ଆଇ ସୋନ୍ -୧୩ର େଜାର ପ୍ରସେଶ

ଭୁବରେଶ୍ୱେ,୨୪।୯(ସମସି): ଓଡ଼େିା 
ବଜାେରେ ଆଇରୋେ-୧୩େ ବଜାେ 
ପ୍ରରବେ ର�ାଇଛ।ି ଭୁବରେଶ୍ୱେେ ସ�ଦି 
େଗେ ସ୍ଥତି ଏସ୍  ଏ ଇନ୍ ରୋସସିଠାରେ 
ସଂସ୍ଥାେ ମ୍ାରେଜଂି ରାଇରେକଟେ ଅଭରିେକ 
ରପାଦେ, ବଜିରେସ ମଖୁ୍ ପୟିସୁ କୁମାେଙ୍କ 
ସ�ତି ଲକ୍ଷୀ ରମାବାଇଲେ େକୁେ ସବୁଦି୍ଧଙି୍କ 
ଉପସ୍ଥତିରିେ ରମାବାଇଲ୍  ଲଞ୍ କୋଯାଇଛ।ି 
ପ୍ରଥମ ଦେିରେ ଓଡ଼େିାକୁ ଆସଥିିବା ସମସ୍ତ 
ଷ୍କ୍  ସେଯିାଇଥିବା ରବରେ ଗ୍ା�କଙ୍କେ 
ଏ�ା ଯରଥଷ୍ ପସନ୍ଦ ଆସଛି ି ରବାଲ ି ଏସ୍ ଏ 
ଇେରୋସସି୍  ପଷେେୁ କୁ�ାଯାଇଛ।ି ଆଇ 
ରୋନ୍ -୧୩େ ୩ ଟ ି ମରରଲ୍  ବଜାେକୁ 
ଆସଛି।ି ଏଥିରେ ଆଇରୋନ୍ -୧୩, 
ଆଇରୋନ୍ -୧୩ ମମି ି ଓ ଆଇ ରୋନ୍  ରପ୍ରା 
ମ୍ାକ୍ସ େ�ଛି।ି ରତରବ ପ୍ରଥମ ଥେ ପାଇଁ 
ସାୋ ବଶି୍ୱ ସ�ତି ଭାେତରେ ମଧ୍ୟ ରଗାଟଏି 
ତାେଖିରେ ଏ� ି ରୋନ୍  ଲଞ୍ ର�ାଇଛ।ି 

ଏ�ା ପବୂ୍ଷେୁ ଭାେତରେ ଆଇରୋନ୍  େୂଆ 
ମରରଲ୍  ଲଞ୍ ର�ବା ପାଇ ଁବେିମବେ ର�ଉଥିଲା। 
ଆଇରୋେ-୧୩ ରପ୍ରା ମ୍ାକ୍ସରେ 
ସରିେରମଟକି୍  ରମାଡ୍  େ�ଛି।ି ପ୍ରଥମ ଥେ 
ପାଇ ଁ ରକୌଣସ ି ରୋନ୍ ରେ ଏ� ି େିଚେ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଯା�ାଦ୍ାୋ ଗ୍ା�କମାେଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ା� ରଦଖା ରଦଇଛ।ି ଏ� ିମରରଲ 
୭୯ �ଜାେ ୯୦୦ ଟଙ୍କାେୁ ଆେମ୍ଭ ର�ାଇ 
୧ ଲଷେ ୭୯ �ଜାେ ୯୦୦ ଟଙ୍କା ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ 
ଦେ େ�ଛି।ି ରତରବ ଏ� ି ରୋନ୍  କଣିବିା 
ସମୟରେ ଏଚ୍ ରଏିେସ ି ରକ୍ରରଟି୍  କମିବୋ 
ରରବଟି୍  କାର୍ଷଧାେୀ ୫ �ଜାେେୁ ୬ �ଜାେ 
ଟଙ୍କା ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ କ୍ାସବ୍ାକ୍  ପାଇପାେରିବ 
ରବାଲ ି ଏଠାରେ ରରାରଣା କୋଯାଇଛ।ି 
ଓଡ଼େିାେ ୧୫୦ ଟ ି ରଷ୍ାର୍ ରେ ଏ� ି ରୋନ୍  
ଉପଲବ୍ଧ େ�ଥିିବା ରବରେ ଦେିକରେ 
୧୩୫ ପସି୍  ରୋନ୍  ବକି୍ର ି ର�ାଇସାେଥିିବା 
କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମରେ ସଚୂୋ ଦଆିଯାଇଛ।ି 

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୪ା୯(ଏନେେ୍)ି: କରୋୋ ମ�ାମାେୀ 
ଦ୍ତିୀୟ ଲ�େ ପ୍ରଭାବକୁ ରେଇ ଗତ ଜୁନ୍  ମାସରେ 
ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗ ଏବଂ ମନ୍ତାେୟେ ବ୍ୟ ଉପରେ 
ଲଗାଯାଇଥÒବା କଟକଣାକୁ େକୁ୍ରବାେ ପ୍ରତ୍ା�ାେ 
କେେିଆିଯାଇଛ।ି ଚେତି ଆଥ୍ଷକ ବର୍ଷେ ବାକ ି
ସମୟରେ ଅଥ୍ଷେୀତ ିବ୍ବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୋେ୍ତି କେବିା ସ�ତି 
ଉର୍ ଅଭବୃିଦ୍ଧ �ାସଲ କେବିା ଏବଂ ବଭିନି୍ନ ରଷେତ୍ରକୁ 
େରିବେ ଦୃଷ୍େୁି ଉେ୍ମକ୍ତ େଖବା ଉରଦ୍ଦେ୍ରେ ରକନ୍ଦ 
ଅଥ୍ଷ ମନ୍ତାେୟେ ଅଥ୍ଷରେୈତକି ବ୍ାପାେ ବଭିାଗ ପଷେେୁ 
ଏଭେ ିେଷି୍ପର୍ ିେଆିଯାଇଥÒବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି  କରୋୋେ 
ଦ୍ତିୀୟ ଲ�େ ସମୟରେ ବ୍ୟ ଉପରେ କଟକଣା 
ଜାେକିୋଯବିା ସ�ତି ପ୍ରରତ୍କ ବଭିାଗ ଆଥ୍ଷକ ବର୍ଷେ 
ଦ୍ତିୀୟ ତ୍ରୟମାସ(ଜୁଲାଇ- ରସରପଟମବେେ) ମଧ୍ୟ ବରଜଟ 
ଅେୁରମାଦତି ୋେେି ରକବେ ମାତ୍ର ୨୦ ଭାଗ ଉପରଯାଗ 
କେବିାକୁ କୁ�ାଯାଇଥÒଲା। ର�ରଲ ଏରବ ସ୍ଥତରିେ 
ଉନ୍ନତ ିରଟବିା ସ�ତି ପଞୁ୍ଜ ିବ୍ବସ୍ଥା ଅେୁକୂେ େ�ଥିÒବାେୁ 
ବର୍୍ଷମାେ ସମସ୍ତ ବଭିାଗ ରସମାେଙ୍କ ଧାଯ୍ଷ୍ ବ୍ୟ 
ଅେୁସାରେ କାଯ୍ଷ୍ କେପିାେରିବ ରବାଲ ି କୁ�ାଯାଇଛ।ି 
ବରିେରକେ ିଚେତି ଆଥ୍ଷକ ବର୍ଷେ ବରଜଟ୍  ଅେୁସାରେ 
ମାସକି କମିବୋ ତ୍ରୟମାସକି ବ୍ୟ ବୋଦ ଅେୁସାରେ 
ପ୍ରରତ୍କ ବଭିାଗ ଏଣକି ି ବ୍ୟ କେପିାେରିବ ରବାଲ ି
ଅଥ୍ଷରେୈତକି ବ୍ାପାେ ବଭିାଗ ପଷେେୁ କୁ�ାଯାଇଛ।ି

ପ୍ରଥମ ଦନିକେ ଓଡ଼େିୋକେ ବକି୍ ିକହଲୋ ୧୩୫ କ�ୋନ୍ 

େଭିାଗୀୟ େ୍ୟୟ କଟକଣା 
ଉଠାଇଲା ଅର୍କ ମନ୍ତାଳୟ

ଅଭେୃିଦ୍ଧ ପର ତ୍ବରାନ୍ବତି ଲକ୍୍ୟ
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ଶନବିାର, ୨୫ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

ପ୍ରଥମ ୍ଷୃ୍ାର ଅବଶଷିାାଂଶ

ସ ା ଲ େ ପୁ ର , ୨ ୪ । ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବଜିେଡ ି ଯବୁଜେତା ଚତି୍ତ 
ମହାନ୍ଙୁି୍ ଜବାମାମାଡ଼ ଓ ହତ୍ା 
ଘଟଣାର ବଚିାର କର ିଆେ ିସାଜେପରୁ 
ଅତରିକି୍ତ ଜ�ୌରାେଜ୍  �ୁଇେଣ 
ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ଜ�ାଷୀ ସାବ୍ସ୍ତ କରଛିନ୍।ି 
ଜସମାେଙୁ୍ ଆେୀବେ କାରା�ଣ୍ଡଜର 
�ଣ୍ଡତି କରବିା ସହ ୭ହୋର ଟଙ୍ା 
େରମିାୋ େଜି�ଦେଶ ଜ�ଇଛନ୍।ି

୨୦୧୨ େୁୋଇ ୧୮ ତାରଖି 
ରାତ ି ପ୍ାୟ ୧୦ଟାଜର ଜରାଧପରୁ 
ଗ୍ାମର ଛାତ୍ର ବଜିେଡ ି ଯବୁଜେତା 
ଚତି୍ତରଞ୍ଜେ ମହାନ୍ ି େେି ଘର ଭତିରକୁ 
ପ୍ଜବଶ କରୁଥିବାଜବଜେ ଜବାମାମାଡ଼ 
ଜହାଇଥିୋ। ତାଙୁ୍ ସ୍ାେୀୟ ଜୋଜକ 
ସାଜେପରୁ ଜ�ାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ଜକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ଭତ୍ତ୍ଚି କରଥିିବାଜବଜେ ଜସଠାରୁ କଟକ 
ବଡ଼ ଜମଡକିାେକୁ ଜେବା ସମୟଜର 
ବାଟଜର ମତୁୃ୍ ଘଟଥିିୋ। ଏହ ିଘଟଣାକୁ 
ଜେଇ ମତୃ ଚତି୍ତରଞ୍ଜେଙ୍ ପତିା ଅେରୁିଦ୍ଧ 
ମହାନ୍ ିସାଜେପରୁ ଥାୋଜର ଅଭଜିଯା� 
କରଥିିଜେ। ସାଜେପରୁ ପେୁସି ମାମୋ 

ରୁେୁ କର ି ଉତ୍ତର ବଜଟଶ୍ୱର ଗ୍ାମର 
�ୁଷ୍ମନ୍ �ାସ ଓ ଉକ୍ତ ଗ୍ାମର ସଞ୍ଜୟ 
ଜଭାଇଙୁ୍ �ରିଫ କରଥିିୋ। ପଜର ଏହ ି
ହତ୍ାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ �ରୁୁତ୍ୱ ଜ�ଇ 
ଓଡ଼ଶିାର ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ େବୀେ ପଟ୍ଟୋୟକ 
ଏହାର କ୍ାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ଚ ତ�ନ୍ େଜି�ଦେଶ 
ଜ�ଇଥିଜେ। କ୍ାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ଚ ଏହାର 
ତ�ନ୍ କରଥିୋ। ଆେ ି ସାଜେପରୁ 
ଅତରିକି୍ତ େଲି୍ା ଜ�ୌରାେଜ୍  ସଂଗ୍ାମ 
କଜିଶାର ପଟ୍ଟୋୟକ ଏହ ି ମାମୋର 
୨୦େଣଙ୍ ସାକ୍୍ପ୍ମାଣକୁ ଆଧାର 
କର ି୨େଣ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ଜ�ାଷୀ ସାବ୍ସ୍ତ 
କରବିା ସହ ଆେୀବେ କାରା�ଣ୍ଡଜର 

�ଣ୍ଡତି କରଥିିବା କ୍ାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ଚଚ୍ ର ଜଡପଟୁ ି
ଡାଇଜରକ୍ଟର ପ୍ସକୁି୍ଟର ଚତି୍ତରଞ୍ଜେ 
କାେୁେଜ�ା ପ୍କାଶ କରଛିନ୍।ି ମତୃ 
ଚତି୍ତରଞ୍ଜେଙ୍ ପତିା ଅେରୁିଦ୍ଧ ମହାନ୍ ି
୯ ବଷଦେ ପଜର ତାଙୁ୍ େ୍ାୟ ମେିଥିିବାରୁ 
ତାଙ୍ ପଅୁର ଆତ୍ାକୁ ଶାନ୍ମିେିେିା 
ଜବାେ ିପ୍କାଶ କରବିା ସହ ଅ�ାେତର 
ରାୟଜର ସଜନ୍ାଷ ବ୍କ୍ତ କରଛିନ୍।ି 
ଏଠାଜର ପ୍କାଶଜଯା�୍ ଜଯ କଛି�ିେି 
ତଜେ ସାଜେପରୁ ଆଇଆଇସ ି ମଣୃ୍ମୟ 
ଜସୋପତ ି ଏହ ି ହତ୍ାକାଣ୍ଡର ଅଭଯିକୁ୍ତ 
�ୁଷ୍ମନ୍ �ାସ ଓ ସଞ୍ଜୟ ଜଭାଇଙୁ୍ 
ୱାଜରଣ୍ ିବେଜର �ରିଫ କରଥିିଜେ।

କ ଟ କ , ୨ ୪ ା ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ହାଇଜକାଟଦେଜର ଆର୍ଦେଭୂମ ି ସରୁକ୍ା 
ତଥା ଜବଆଇେ ଚଙୁି୍ଡ଼ଜିଘର ି
ଉଜଛେ� ସମ୍ପକ୍ଚିତ ମାମୋର ଶଣୁାଣ ି
କର ି ମଖୁ୍ ବଚିାରପତ ି େଷ୍ସି ଏସ 
ମରୁେୀଧର ଓ ବଚିାରପତ ି େଷ୍ସି 
ବ.ିପ ି ରାଉତରାୟଙ୍ ଖଣ୍ଡପୀଠ 
ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ େବାବ �ାଖେ 
େଜି�ଦେଶ ଜ�ଇଛନ୍।ି ପରୁୀ, 
�ଞ୍ଜାମ, ଜଖାଦ୍ଧଦୋ ଓ ଜକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
େଲି୍ାର ଉପକୂେଜର �ଢଉିଠଥିିବା 
ଜବଆଇେ ଚଙୁି୍ଡ଼ଜିଘର ିସହ ଚଙୁି୍ଡ଼ ି
ହ୍ାଜଚର�ିଡ଼ୁକୁି ମଧ୍ୟ ଉଜଛେ� 
କରବିାକୁ େଜିଦ୍ଦେଶ �ଆିଯାଇଛ।ି 
ଜତଜବ ଏହ ି ମାମୋଜର ଜକଜତକ 
ଇଣ୍ର୍ ଜଭନ୍ ସେ ପଟିସିେ 
�ାୟର କରାଯାଇଥିୋ। ଡଏିେସ ି
ଜବୈଠକଜର ସଜମବେ�େଶୀେ 
ଅଞ୍ଚେଜର ଚଙୁି୍ଡ଼ ି ଚାଷକୁ ଅେୁମତ ି
ପ୍�ାେ େ କରବିାକୁ େଷି୍ପତ୍ତ ି
େଆିଯାଇଥିବା ସଂକ୍ାନ୍ଜର 
ସରକାରୀ ଓକେି ହାଇଜକାଟଦେଙୁ୍ 
ଅବ�ତ କରାଇଥିଜେ। ଅେ୍ପଟଜର 
ଜକବେ ପରୁୀ େଲି୍ାପାେ ଭଚୁଦେଆେ 

ମାଧ୍ୟମଜର ହାେର ଜହାଇ 
ହାଇଜକାଟଦେଙ୍ େଜିଦ୍ଦେଶ ମତୁାବକ 
ବଭିନି୍ନ ପ�ଜକ୍ପ େଆିଯାଇଥିବା 
ସମ୍ପକଦେଜର େଣାଇଥିଜେ। ଜକଜତକ 
ଇଣ୍ରଜଭେର ଉପସ୍ାପେ କରଥିିବା 
ପ୍ସଙ୍ଜର ହାଇଜକାଟଦେ ଚଙୁି୍ଡଜିଘର ି
�ଡୁକିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ୋଇଜସେ୍ସ 
ଜବୈଧ ରହଛି ିୋ ୋହ ିଁ ତାହା ଅେୁଧ୍ୟାେ 
କରବିାକୁ କହଥିିଜେ। ଜକାଷ୍ାେ 
ଆକ୍ାକେଚର ଅଥରଟି ି ଆକ୍ଟ 
ଅେୁସାଜର, ଚଙୁି୍ଡ଼ଜିଘର�ିଡ଼ୁକି 
େଦି୍ଧଦୋରତି ସୀମାଜର େଥିବା ଜେଇ 
ଅ�ାେତଙୁ୍ େଶି୍ତି େକରବିା 
ପଯଦେ୍ନ୍ ଏହ ି ଇଣ୍ରଜଭେରଙ୍ 
ବଜିରାଧଜର କାଯଦେ୍ାେୁଷ୍ାେ ଜେଇ 
ୋର ି କରଥିିବା ଅନ୍ରୀଣ ଜରାକ 
ପରବତ୍ତଦେୀ ଶଣୁାଣ ିପଯଦେ୍ନ୍ ବେବତ୍ତର 
ରଖିଛନ୍ ି ଅ�ାେତ। ପ୍କାଶଥାଉକ ି
ଏହ ି ମାମୋଜର ଆଇେେୀବୀ 
ଜମାହତି ଅଗ୍ୱାେଙୁ୍ ହାଇଜକାଟଦେ 
ଆମକିସକୁ୍ରୀ େଯିକୁ୍ତ ିଜ�ଇଥିଜେ। 
ମାମୋର ପରବତ୍ତଦେୀ ଶଣୁାଣ ିଆସନ୍ା 
ଜସଜପ୍ଟମବେର େଜଭମବେର ୧୬ତାରଖିକୁ 
ଧାଯଦେ୍ କରାଯାଇଛ।ି

କେନ୍ଦ୍ର ସରୋରଙ୍କୁ  
ଜବାବଦାଖଲ ନକିଦ୍ଦେଶ

ହାଇସ�ାର୍ଟସର ସବଆଇନ ଚଙି୍ଗୁ ଡ଼ସିେର ିପ୍ରେଙ୍

ବସିେଡ ିଯଗୁବସନତାଙ୍ଗୁ  ହତ୍ା େରଣା

୨ ଜଣଙ୍କୁ  ଆଜୀବନ ୋରାଦଣ୍ଡ

କଟକ,୨୪।୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା 
ଜୋକସଭା ଆଜୟା� (ଓପଏିସସ)ି 
ଦ୍ାରା ପରଚିାେତି ଓଡ଼ଶିା ସଭିେି ସଭ୍ଚିସ 
ପରୀକ୍ା-୨୦୧୯ର ଚାେଥିିବା ପ୍ମାଣପତ୍ର 
ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଜମୌଖିକ ପରୀକ୍ା ଆସନ୍ା ୨୭ 
ତାରଖିଜର ବନ୍ଦ ରହବି। ସଂଯକୁ୍ତ କଶିାେ 
ଜମାର୍ଚଦୋ ପକ୍ରୁ ଆସନ୍ା ୨୭ ତାରଖିଜର 
ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡକରା �ଆିଯାଇଥିବାରୁ ଉକ୍ତ 
�େି ପରବିଜତ୍ତଦେ ଆସନ୍ା ଅଜକ୍ଟାବର ୫ 
ତାରଖିଜର ଏହ ି ପରୀକ୍ା ଜହବ। ଏଜେଇ 
ଆେ ି ଓପଏିସସ ି ପକ୍ରୁ ବଜି୍ଞପ୍ ି ପ୍କାଶ 
ପାଇଛ।ି ସଚୂୋ ଥାଉକ,ି ପ୍ାୟ ୩୬ େଣ 
ପ୍ାଥଦେୀ ଏହ ିପରୀକ୍ା ଜ�ଇଥାଜନ୍।

ଘକୁଞ୍ଲିା ଓସଏିସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର 
ଯାଞ୍ ଏବଂ କମୌଖିେ ପରୀକ୍ା

କଟକ,୨୪ା୯(ସମସି): ସମବେେପରୁ 
େଲି୍ା ଧମା ଥାୋ ବ�ୁଆପାେ ିଗ୍ାମର 
େଜଣ ଯବୁତୀଙ୍ େକେ ି ଜଫସବୁକ 
ଆକାଉଣ୍ ଜଖାେ ି ଜସଥିଜର ଅଶ୍ୀେ 
ଫଜଟା ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ଅଭଜିଯା�ଜର 
କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ଚ େଣଙୁ୍ �ରିଫ କର ି
ଜକାଟଦେ ଚାୋଣ କରଛି।ି �ରିଫ 
ଅଭଯିକୁ୍ତ େଣକ ଜହଉଛ ି ବର�ଡ଼ 
େଲି୍ା ଜଭଜଡେ ଥାୋ େୁ�ପିାେ ି
ଗ୍ାମର ଜ�ାକୁେ ଓରଫ କ୍ୀରସନୁି୍ 
ପ୍ଧାେ(୨୨)। ସମ୍ପକୃ୍ତ �ରିଫ ଯବୁକ 
େକିଟରୁ ବହୁ ଆପତ୍ତେିେକ ସାମଗ୍ୀ 

ମେିଛି।ି ଅଭଜିଯା� ଅେୁସାଜର, 
ବା�ୁଆପାେ ିଗ୍ାମର େଜଣ ମହେିାଙ୍ 
ଭଉଣୀଙ୍ ୋମଜର ଜଫକ୍  ଜଫସବୁକ 
ଆଇଡ ିଜଖାୋଯାଇ ଭଉଣୀର ଅଶ୍ୀେ 
ଫଜଟା ଛଡ଼ାଯାଉଥିୋ। ଏପରକି ି
ଭଉଣୀ ୋମଜର ଜଖାେଥିିବା 
ଜଫସବୁକରୁ ଅେ୍ମାେଙ୍ ସହ 
ଚାଟଂି କରାଯାଉଥିବା ଅଭଜିଯା� 
ଜହାଇଥିୋ। ଏପରକି ି ଉପଜରାକ୍ତ 
ଅଭଯିକୁ୍ତଙ୍ ସମ୍ପକୃ୍ତ ି ଜେଇ 
ମଧ୍ୟ ଅଭଜିଯା�କାରୀ ଏତୋ 
ଜ�ଇଥିଜେ।

ଯଗୁବତୀଙ୍ ନ�ଲ ିସେସ୍ ବଗୁ କ୍  ଆଇଡସିର 
ଅଶ୍ୀଳ େସରା ସ୍ାଷ�ର ିଯଗୁବ� ଗରିେ

ମାଡ଼ ିଆେଗୁଛ.ି..
ପାଣପିା� ଜକନ୍ଦ୍ରର ପବୂଦେତେ େଜିଦ୍ଦେଶକ ଶରତ ସାହୁ କହଛିନ୍ ି

ଜଯ ଜେଟଡିବ୍ ଲୁସ ିସଂସ୍ା ବାତ୍ା ଜେଇ ସଚୂୋ ଜ�ଇଛ।ି ରବବିାର 
ସନ୍୍ାଜର ଏହା �କ୍ଣି �ଞ୍ଜାମଜର ସ୍େଭା� ଅତକି୍ମ କରପିାଜର। 
ଜେଟଡିବ୍ ଲ୍ୁ ସ ି ପକ୍ରୁ ଶକୁ୍ବାର ସକାେୁ ଏହାକୁ ବାତ୍ା ଭାଜବ 
ଜଘାଷଣା କର ି ସାରଛି।ି ଅପରପକ୍ଜର ଆଇଏମଡ ି ପକ୍ରୁ 
କୁହାଯାଇଛ ି ଜଯ ବତ୍ତଦେମାେ ଏହା ଅବପାତ ଆକାରଜର ରହଛି।ି 
ଶେବିାର ଏହା ବାତ୍ାର ରୂପ ଜେବ। ୨୬ ତାରଖିଜର ସାମରୁ୍କି 
ଝଡ଼ ରୂପଜର ବଶିାଖାପାଟଣା ଓ ଜ�ାପାେପରୁ ମଝଜିର ଥିବା 
କେଙି୍ପାଟଣମ େକିଟଜର ସ୍େଭା� ଅତକି୍ମ କରବି। ବାତ୍ା 
ସ୍େଭା� ଛୁଇଁବା ଜବେକୁ ପବେର ଜବ� ୭୦-୮୦ କମି ି ଓ 
ଏହାର ଝଟକା ୯୦ କମି ି ପଯଦେ୍ନ୍ ଯାଇପାଜର ଜବାେ ି ପାଣପିା� 
ଜକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ରୁ ଜପେଶାେ ବୁଜେଟନି୍ ଜର କୁହାଯାଇଛ।ି ବଭିା� ପକ୍ରୁ 
ସନ୍୍ାଜର ୋର ି ଜହାଇଥିବା ଜପେସାେ ବୁଜେଟନି୍ ଜର କୁହାଯାଇଛ ି
ଜଯ ସଷୃ୍ ଘରୂ୍ଦେବେୟ ପ୍ଭାବଜର ଶକୁ୍ବାର ଏକ େଘଚୁାପ ସଷୃ୍ ି
ଜହାଇଥିୋ। ପଜର ଏହା ଘେୀଭୂତ ଜହାଇ ଏକ ଜୱେମାକଦେଡ ଓ 
ପଜର ଅବପାତର ରୂପ ଜେଇଛ।ି ଆସନ୍ା ୧୨ ଘଣ୍ା ଅଥଦୋତ ଶେବିାର 
ସକାେୁ �ଭୀର ଅବପାତଜର ପରଣିତ ଜହାଇ ଘେୀଭୂତ ଜହବ। 
ପରବତ୍ତ୍ଚିରି୍ ୨୪ ଘଣ୍ା ମଧ୍ୟଜର ଏହା ପଶ୍ମି ଉତ୍ତର ପଶ୍ମି ��ିଜର 
�ତ ିପଜର ��ି ପରବତ୍ତଦେେ କରବି ଓ ପଶ୍ମି ଉତ୍ତର ପଶ୍ମି ��ିଜର 
�ତ ିକର ି�କ୍ଣି ଓଡ଼ଶିା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂେଜର ପହଞ୍ଚବି।

 ଜସହପିର ି ବରଷି୍ ପାଣପିା� ବଜିଶଷଜ୍ଞ ପ୍ଜଫସର 
ସଜୁରନ୍ଦ୍ରୋଥ ପଶପୁାେକ କହଛିନ୍ ି ଜଯ ବଭିନି୍ନ ମଜଡଲ୍  ବାତ୍ା 
ଜେଇ ଆଶଙ୍ା ପ୍କାଶ କରୁଥିବା ଜବଜେ କଛି ି ମଜଡଲ୍  ବାତ୍ା 
ସମ୍ପକଦେଜର େରିବ ରହଛିନ୍।ି ଜେଟସିରି ଆକେେ ଅେୁଯାୟୀ ଆେ ି
ଅପରାହ୍ଣ ୧ ଟା ୩୦ ସଦୁ୍ଧା ଉତ୍ତର ପବୂଦେ ବଜଙ୍ାପସା�ର ସଂେଗ୍ନ 
ଅଞ୍ଚେଜର େଘଚୁାପଟ ି ବାତ୍ାର ରୂପ ଜେଇଛ।ି ସନ୍୍ା ୫ ଟା 
୩୦ଜର ପବେର ଜବ� ଘଣ୍ା ପ୍ତ ି ୭୨ କମି ି ରହଛି।ି ପବେର 
ଝଟକା ଆଉ ୧୫ କମି ି ଅଧିକ ରହଥିିୋ। ଏହ ି ବାତ୍ା ବତ୍ତଦେମାେ 
ଘଣ୍ା ପ୍ତ ି ୭ କମି ି ଜବ�ଜର ପଶ୍ମି ଆଡ଼କୁ �ତ ି କରୁଛ।ି ଏହା 
କ୍ମଶଃ ଘେୀଭୂତ ଜହାଇ ୨୬ ତାରଖି ସନ୍୍ା ଜବେକୁ ପୋସାରୁ 
ପ୍ାୟ ୨୦୦ କମି ିପବୂଦେ ସମରୁ୍ ମଧ୍ୟଜର ଥିବ ଏବଂ ପବେର ଘଣ୍ାପ୍ତ ି
ଜବ� ୯୦ କମି ିଅଥଦୋତ ସଭିୟିର ସାଇଜକ୍ାେ ରହବି। ଏହା ଦ୍ାରା 
ଓଡ଼ଶିାଜର ପ୍ଭାବ ପଡ଼ବି ୋହ ିଁ। ପା� ଜମଘଆୁ ଜହାଇପାଜର ଏବଂ 
�ଞ୍ଜାମ ଉପକୂେଜର ପବେ ଜମଘ ସାମାେ୍ ବଢ଼଼଼଼ପିାଜର ଜବାେ ି
ପ୍ଜଫସର ପଶପୁାେକ କହଛିନ୍।ି ଜସହପିର ି ଇସଏିମମ୍ ଡବ୍ ଲୁଏଫ୍  
ମଜଡଲ୍  ମଧ୍ୟ ବାତ୍ା କଥା କହଛି।ି ଏହ ି ବାତ୍ା ୨୬ ମଧ୍ୟାହ୍ଣ 
ପଜର ଓଡ଼ଶିା ଉପକୂେ ଛୁଇଁପାଜର। ଜତଜବ ଏହା ଦ୍ାରା ଓଡ଼ଶିା 
ଉପଜର ବଜିଶଷ ବଷଦୋ କମିବୋ ପବେର ସମ୍ାବୋ ୋହ ିଁ। ହୁଏତ 
�କ୍ଣି ଉପକୂେ ଏବଂ �କ୍ଣି ଓଡ଼ଶିା କଛି ି ସ୍ାେଜର ମଧ୍ୟମ ଧରଣ 
ବଷଦୋ ଜହାଇପାଜର କନି୍ ି ବସୃି୍ତତ ବଷଦୋର ସମ୍ାବୋ ୋହ ିଁ ଜବାେ ି
ପ୍ଜଫସର ପଶପୁାେକ କହଛିନ୍।ି 

 ଅେ୍ପଜଟ ଆଇଏମ୍ ଡ ି ପକ୍ରୁ ବଷଦୋ ଜେଇ ସତକଦେ 
ସଚୂୋ ୋର ି କରାଯାଇଛ।ି ଜକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ରୁ କୁହାଯାଇଛ ି ଜଯ ୨୫ 
ତାରଖିଜର ବଷଦୋ ଆରମ୍ ଜହବ ଜସହ�ିେି ଭର୍କ, ଜକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, 
କଟକ, େ�ତସଂିହପରୁ, ପରୁୀ, ଜଖାଦ୍ଧଦୋ, େୟା�ଡ଼଼଼଼ ଓ �ଞ୍ଜାମଜର 
ପ୍ବେ ବଷଦୋ ଜହବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହ ି େଲି୍ା�ଡ଼ୁକି ପାଇଁ ବଭିା� 
ଜୟଜୋ ଆେଟଦେ ୋର ି କରଛି।ି ମାତ୍ର ରବବିାର ଅଥଦୋତ ୨୬ 
ତାରଖିଜର ବଷଦୋର ପ୍ଜକାପ ଯଜଥଷ୍ ଅଧିକ ରହବି। ବଜିଶଷ କର ି
କନ୍ମାେ, �ଞ୍ଜାମ, ରାୟ�ଡ଼଼଼଼ା ଓ �େପତଜିର ବଷଦୋର ପ୍ଜକାପ 
୨୦ ଜସଣ୍ମିଟିରରୁ ଅଧିକ ରହବି। ଏଥିପାଇଁ ଏହ ି ୪ େଲି୍ା ପାଇଁ 
ଜରଡ୍  ଆେଟଦେ ୋର ି କରାଯାଇଛ।ି ଜସହ�ିେି କଟକ, େୟା�ଡ଼଼଼଼, 
େ�ତସଂିହପରୁ, ପରୁୀ, ଜଖାଦ୍ଧଦୋ, କୋହାଣ୍ଡ,ି େବରଙ୍ପରୁ, 
ଜକାରାପଟୁ ଓ ମାେକାେ�ରିଜିର ପ୍ବେରୁ ଅତ ିପ୍ବେ ବଷଦୋ ଥିବାରୁ 
ଏହ ିେଲି୍ା�ଡ଼ୁକି ପାଇଁ ଅଜରଞ୍ଜ ଆେଟଦେ ୋର ିକାରଯାଇଛ।ି ବଷଦୋର 
ପ୍ଜକାପ ଅଧିକ ଜହତୁ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାେଜର କର୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ବିା ସହତି 
ମାଟ ିରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ େଷ୍ ଜହବାର ଆଶଙ୍ା ରହଛି।ି ତେଆି ଅଞ୍ଚେଜର 
ପାଣ ିେମବିା ସହତି ବଭିନି୍ନ େ�ୀଜର େେସ୍ତର ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବ ଜବାେ ି
ପାଣପିା� ଜକନ୍ଦ୍ର ସତକଦେ କରାଇଛ।ି ଉ�୍ାେ କୃଷ ି ସହତି ଠଆି 
ଜହାଇଥିବା ଫସେ େଷ୍ ଜହବା ଭେ ି ସ୍ତି ି ଉପେୁପିାଜର ଜବାେ ି
ଜକନ୍ଦ୍ର କହଛି।ି ଜ�ାଟଏି ପଜଟ ରାେ୍ର ବଭିନି୍ନ େ�ୀର େେସ୍ତର 
କମ ିେ ଥିବା ଜବଜେ ସମ୍ାବ୍ ବାତ୍ା ଜଯା�ୁଁ ପ୍ବେ ବଷଦୋ ଜହବ। 
ଯାହାଦ୍ାରା ପଣୁ ି ଥଜର ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚେଜର ବେ୍ା ବଭିାଶୀକା ସଷୃ୍ ି
ଜହବା ଜେଇ ଆଶଙ୍ା ସଷୃ୍ ି ଜହାଇଛ।ି ବତ୍ତଦେମାେ େେକାକୁ ଛାଡ଼ ି
ସବୁ େ�ୀ ବପି� ସଜଙ୍ତ ତଜେ ଥିଜେ ମଧ୍ୟ ପାଣ ି େ�ୀଜର 
େେସ୍ତର ଯଜଥଷ୍ ଅଧିକ ରହଛି ିଜବାେ ିପାଣପିା� ଜକନ୍ଦ୍ର କହଛି।ି
୨୪ େଣ୍ଆି �ସଣ୍ରୋଲ୍ ରଗୁ ମ୍  ସ�ାଲବିା�ଗୁ  ନସିଦ୍୍ଟଶ
ଭୁବଲେଶ୍ୱର: ବଜଙ୍ାପସା�ରଜର ସଷୃ୍ ି ଜହାଇଥିବା େଘଚୁାପ 
ଦ୍ାରା ପ୍ବେରୁ ଅତ ିପ୍ବେ ବଷଦୋ ଜହବ। ଏଥିପାଇଁ ପାଣପିା� ଜକନ୍ଦ୍ର 
ପକ୍ରୁ ବଭିନି୍ନ େଲି୍ ପାଇଁ ଜରଡ୍  ଆେଟଦେ ୋର ିକରାଯାଇଛ।ି ବଜିଶଷ 
କର ି ଜରଡ୍ , ଅଜରଞ୍ଜ ଓ ଜୟଜୋ ଆେଟଦେ ୋର ି କରାଯାଇଥିବା 
େଲି୍ା�ଡ଼ୁକର େଲି୍ାପାେମାେଙୁ୍ ସତକଦେ ରହବିା ପାଇଁ ଏସ୍ ଆରସଙି୍ 
କାଯଦେ୍ାେୟରୁ େଜିଦ୍ଦେଶ �ଆିଯାଇଛ।ି ତେ ି ଅଞ୍ଚେଜର େେବନ୍ଦୀ 
ସମସ୍ା ସହତି ପାହାଡ଼ଆି ଅଞ୍ଚେଜର ଭୂସ୍ଖେେର ଆଶଙ୍ା ରହୁଛ।ି 
ଜତଣ ୁ ଏହାର ମକୁାବେିା ପାଇଁ େଲି୍ାପାେମାେଙୁ୍ ଆ�ଆୁ ପ୍ସୁ୍ତତ 
ରହବିାକୁ କୁହାଯାଇଛ।ି େେବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚେରୁ େେ େଷି୍ାସେ ପାଇଁ 
ବ୍ବସ୍ା କରବିା ସହତି ୨୪ ଘଣ୍ଆି କଜଣ୍ରୋେରୁମ୍  ଜଖାେବିାକୁ ମଧ୍ୟ 
କୁହାଯାଇଛ।ି ଏହାସହତି ଶେବିାର ସଷୃ୍ ି ଜହବାକୁ ଥିବା ବାତ୍ା 
ପ୍ଭାବଜର ସମରୁ୍ ମଧ୍ୟଜର ପବେର ଜବ� ୭୦-୮୦ ଓ ଏହାର 
ଝଟକା ୯୦ କମି ିପଯଦେ୍ନ୍ ରହବିାର ଅଛ।ି ଏଥିପାଇଁ ସମରୁ୍ ମଧ୍ୟକୁ 

ମତ୍୍େୀବୀମାେଙୁ୍ ଯବିା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛ।ି
ଆଇଏମ୍ ଡରି ରାତଅିଧÒଆ...

ତତ୍ପରତା ପ୍�ଶଦେେ କରଥିିଜେ ତାହା ବାତ୍ା ପବୂଦେ ପ୍ସୁ୍ତତ ି
େମିଜନ୍ ଅଧିକ ସହାୟକ ଜହାଇଥାଆନ୍ା। ଜମୌସମୁୀ ପରବତ୍ତଦେୀ 
ବାତ୍ା ଋତୁ ଆସଯିାଇଥିବାରୁ ସମରୁ୍ ମଧ୍ୟଜର ଜହଉଥିବା 
ପ୍ଜତ୍କଟ ି �ତ ି ବଧିି ଉପଜର ବଭିନି୍ନ ସଂସ୍ା େେର ରଖିଛନ୍।ି 
ଏହାକୁ ଆଧାର କର ି ଅଜେକ ବଜି�ଶୀ ମଜଡେ ବାତ୍ା ପାଇଁ 
ବାତାବରଣ ସଷୃ୍ ି ଜହବାକୁ ଯାଉଥିବା ବହୁ ପବୂଦେରୁ ଆକେେ 
କରଛିନ୍।ି ମାତ୍ର ଆଇଏମଡ଼ ି ଏ ସମ୍ପକଦେଜର େରିବତା ଅବେମବେେ 
କରବିା ସ୍ାଭାବକି ପ୍ଶ୍ନବାଚୀ ସଷୃ୍ ି କରଛି।ି ଅେ୍ପଜଟ ଶକୁ୍ବାର 
ସକାଜେ େଘଚୁାପ ସଷୃ୍ ି ଜହାଇ ଜ�ାଟଏି �େିଜର ଏହା ବାତ୍ାର 
ରୂପ ଜେବା ସମସ୍ତଙୁ୍ ଚକତି କରଛି।ି ଅତ ିକମ୍  ସମୟ ମଧ୍ୟଜର ଏହା 
ତୀବ୍ ଭାଜବ ଘେୀଭୂତ ଜହଉଥିବାରୁ ପରବତ୍ତ୍ଚି ଅବସ୍ା ସମ୍ପକଦେଜର 
ମଧ୍ୟ ସଠକି୍  ଆକେେକୁ ଜେଇ ଆଶଙ୍ା ସଷୃ୍ ି ଜହାଇଛ।ି ପବୂଦେରୁ 
ଜହାଇଥିବା ଓଖି ବାତ୍ା ମଧ୍ୟ ହଟାତ୍  ଘେୀଭୂତ ଜହାଇ ବାତ୍ାର ରୂପ 
ଜେଇଥିୋ। ଯାହାଦ୍ାର ସମରୁ୍ ମଧ୍ୟଜର ଥିବା ଅଜେକ ମତ୍୍େୀବୀ 
ପ୍ାଣ ହରାଇଥିଜେ।

ୋମ୍ବାଦ�ି ମତୃ...
ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାୋଜର ଭତ୍ତ୍ଚି 

କରାଯାଇଥିୋ। ଜତଜବ ଡାକ୍ତରଖାୋଜର ଅରନି୍ଦମଙୁ୍ ମତୃ ଜଘାଷଣା 
କରାଯାଇଥିୋ।  ଓଡ୍ାଫ ଯବାେ ହରଶି୍ନ୍ଦ୍ର ୋୟକ, ଆେନ୍ଦ ପାେ ଓ 
ସଞ୍ଜୀବ ବଶି୍ୱାେ ଓ କ୍ାଜମରାମ୍ାେ ପ୍ଭାତ ଚକିତି୍ତି ଜହଉଛନ୍।ି 
ଓଡ୍ାଫ୍ ର ଅେ୍ େଜଣ ଯବାେ ସୋତେ ମମୁୁଦେ େଜିଖାେ ଅଛନ୍।ି 
ଶକୁ୍ବାର ସନ୍୍ା ପଯଦ୍େ ନ୍ ସୋତେଙୁ୍ ଜଖାେବିା ପ୍କ୍ୟିା ଚାେଥିିୋ। 
ଶେବିାର ସକାେୁ ପଣୁ ି ଉଦ୍ଧାର ଅଭଯିାେ ଚାେବି ଜବାେ ି ସଚୂୋ 
ମେିଛି।ି ଅେ୍ପଜଟ ଆଇେଶଙୃ୍ଖୋ ଏଡେି ି ଆର୍ .ଜକ ଶମଦୋ 
ଘଟଣାର ତ�ନ୍ ଆରମ୍ କରଛିନ୍।ି ଜକମତି ି ଓଡ୍ାଫ୍ ଜବାଟ୍ ଜର 
ସାମବୋ�କିମାଜେ �ଜେ ଜସ ��ିଜର ତ�ନ୍ ଆରମ୍ ଜହାଇଛ।ି 
ସନ୍୍ାଜର ଶ୍ୀ ଶମଦୋ ଘଟଣାସ୍େ ପର�ିଶଦେେ କର ିବଭିନି୍ନ ��ି ଉପଜର 
ଅେୁଧ୍ୟାେ କରଛିନ୍।ି ଓଡ୍ାଫର ୫େଣଆି ଟମି୍  ହାତୀ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା 
ଜବଜେ ଜସହ ିଜବାଟ୍ ଜର ଅରନି୍ଦମ ଓ କ୍ାଜମରା ସହଜଯା�ୀ ପ୍ଭାତ 
ଘଟଣାର ସଧିା ପ୍ସାରଣ ପାଇ ଁ ଜବାଟଜର ଚଢ଼ଥିିଜେ। ଜସମାଜେ 
ଜବାଟ୍  େରଆିଜର ହାତୀ େକିଟଜର ପହଞ୍ଚଥିିଜେ। ହାତୀକୁ ଅତକି୍ମ 
କର ି ତା’ର ପଛପାଶ୍ଶଦେକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚଥିିଜେ। ଏହ ି ସମୟଜର ପାଣରି 
ପ୍ଖର ସଅୁ ଜବାଟ୍ ଜର ମାଡ଼ ଜହବାରୁ ଜବାଟ୍ ର ଜମାଟରଟ ି ଷ୍ାଟଦେ 
ବନ୍ଦ ଜହାଇ ଯାଇଥିୋ। ଫେଜର ଏହା ପାଣ ି ସଅୁ ଭତିଜର ଓେଟ ି
ପଡ଼ଥିିୋ । ସଜଙ୍ସଜଙ୍ ବ୍ାଜରେ ଉପରୁ �ଉଡ଼ ି ପକାଯାଇ 
ଜସମାେଙୁ୍ ଉଦ୍ଧାର କରବିା ପାଇ ଁଜଚଷ୍ା କରାଯାଇଥିୋ। ୫େଣଙୁ୍ 
ଏହ ିପ୍କ୍ୟିାଜର ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଅଣାଯାଇଥିୋ; ମାତ୍ର ଅରନି୍ଦମ ଭାସ ି
ଯାଇଥିଜେ। କଛି ି �ୂରରୁ ତାଙୁ୍ ଡଙ୍ା େରଆିଜର ଅଜଚତ ଅବସ୍ାଜର 
ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିୋ।

 କାଯଦେ୍ରତ ଯବୁ ଓଡ଼ଆି ସାମବୋ�କି ଅରନି୍ଦମ �ାସଙ୍ 
ପରଜୋକଜର ରାେ୍ପାେ ପ୍ଜଫସର �ଜଣଶୀ ୋଲ୍  �ଭୀର 
ଜଶାକ ପ୍କାଶ କରବିା ସହ ତାଙ୍ ଜଶାକସନ୍ପ୍ ପରବିାର 
ସ�ସ୍ଙୁ୍ ସମଜବ�ୋ େଣାଇଛନ୍।ି ଏହାସହତି ତାଙ୍ ଅମର 
ଆତ୍ାର ସଦ୍ �ତ ି କାମୋ କରଛିନ୍।ି ଜସହପିର ି ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ 
େବୀେ ପଟ୍ଟୋୟକ ଅରନି୍ଦମଙ୍ ପରଜୋକଜର �ଭୀର ଜଶାକ 
ପ୍କାଶ କରଛିନ୍।ି େବୀେ ତାଙ୍ ଟୁଇଟ୍  ମାଧ୍ୟମଜର ଜଶାକବାତ୍ତଦୋ 
େଣାଇ କହଛିନ୍ ି ଜଯ ଓଡ଼ଶିାର ସାମବୋ�କିତା େ�ତ ପାଇଁ 
ଅରନି୍ଦମଙ୍ ବଜିୟା� ଏକ ଅପରୂଣୀୟ କ୍ତ।ି ତାଙ୍ ଅମର ଆତ୍ାର 
ସଦ୍ �ତ ି କାମୋ କରବିା ସହ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍ ଆଶ ୁ ଆଜରା�୍ 
କାମୋ କରଛିନ୍ ି ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ। ରାେ୍ ସରକାରଙ୍ �ଣମାଧ୍ୟମ 
ପରାମଶଦେ�ାତା ମାେସ ରଞ୍ଜେ ମଙ୍ରାେ ତାଙ୍ର ବଜିୟା�ଜର 
ଜଶାକବ୍କ୍ତ କରବିା ସହ େଜଣ ଉ�ୀୟମାେ ସାମବୋ�କିଙୁ୍ ରାେ୍ 
ହରାଇୋ ଜବାେ ିକହଛିନ୍।ି ଏହା ସହ ତାଙ୍ର ପରବିାରକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୀ 
ମଙ୍ରାେ େେିର ସମଜବ�ୋ େଣାଇଛନ୍।ି 

ସଦାହରାଇସବ...
 ଚାଉେ ଉଠାଇବା େମିଜନ୍ ଏଫସଆିଇ ସଧିାସଧିା ମୋ କର ି

ଜ�ଇଛ।ି ଅେୁରୂପ ଭାବଜର ଜକନ୍ଦ୍ର ଉପଜର ଧାେ କଣିା ସବସଡ଼ି ି
ବାବ�ଜର ପ୍ାୟ ୬ ହୋର ଜକାଟ ିଟଙ୍ା ବଜକୟା ପଡ଼ଛି।ି ଜକନ୍ଦ୍ର 
ଆଗ୍ୀମ ଟଙ୍ା ଜ�ଉ େଥିବାରୁ ରାେ୍ ସରକାର ବ୍ାଙ୍ରୁ ଋଣ କର ି
ଚାଷୀଙ୍ ଠାରୁ ଧାେ କଣିବିାକୁ ବାଧ୍ୟ ଜହଉଛ ି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସଧୁ 
�ଣଛୁ।ି ଜତଣ ୁ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ସମ୍ପକୃ୍ତ ବଭିା�ର ମନ୍ତୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙୁ୍ 
ଜଭଟପିାରନ୍ ିଜବାେ ିକୁହାଯାଉଛ।ି

ରାେ୍ଜର ଇଣ୍ରଜେଟ୍  ଓ ଜମାବାଇେ ଜସବାର ଉନ୍ନତ ି
େମିଜନ୍ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ଜକନ୍ଦ୍ର େକିଟଜର �ାବ ି କରପିାରନ୍ ି ଜବାେ ି
ମଧ୍ୟ ଅେ୍ଏକ ସତୂ୍ରରୁ ସଚୂୋ ମେିଛି।ି ରାେ୍ଜର ୭୫୦୦ �ାଁ 
ଜମାବାଇଲ୍  ଓ ଇଣ୍ରଜେଟ୍  ଜସବାରୁ ବଞ୍ଚତି ଅଛନ୍ି।ି �େପତ,ି 
କନ୍ମାେ, କୋହାଣ୍ଡ,ି ଜକାରାପଟୁ, ମାେକାେ�ରି,ି ରାୟ�ଡ଼଼଼ା 
େଲି୍ାଜର ୩୦%ରୁ ଅଧିକ �ାଁଜର ଜମାବାଇଲ୍  ଜସବା ଉପେବ୍ଧ 
ୋହ ିଁ। ରାେ୍ଜର ସମ�ୁାୟ ୫୧୩୧୧ �ାଁରୁୁ ୧୧ ହୋର �ାଁଜର 
ଜମାବାଇଲ୍  ସଂଜଯା� ୋହ ିଁ। ଜତଣ ୁ କଜରାୋ କାେଜର ପେିାଙ୍ 
ଅେୋଇେ ପାଠପଢ଼଼଼଼ା ବାଧାପ୍ାପ୍ ଜହାଇଛ,ି ବଭିନି୍ନ ସରକାରୀ 
ଜଯାେୋଜର ସହାୟତା ରାଶ ିପ୍�ାେଜର ଏହା ବାଧକ ଜହାଇଛ।ି 

ଏହାବ୍ତୀତ ବତ୍ତଦେମାେ ରାେ୍ଜର ‘ଆବାସ’ ଏକ ବଡ଼ 
ସମସ୍ା ଭାବଜର ଉଭା ଜହାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିାର ୫୨୧୬୮ �ାଁ 
ଏସ୍ ଇସସି ି (ସାମାେକି, ଆଥ ୍ଚିକ, ୋତଭିତି୍ତକି େେ�ଣୋ) 
ଡ଼ାଟାଭୁକ୍ତ ଜହାଇଥିବାଜବଜେ ୪୮୩୩ �ାଁକୁ ଏଯାଏ ଏଥିଜର 
ଅନ୍ଭୁଦେକ୍ତ କରାଯାଇ ୋହ ିଁ ଓ ଆବାସ ସଫ୍ଟ ଜୱବସାଇଟଜର ଏହ ି�ାଁ 
�ଡ଼ୁକି ସମ୍ପକଦେଜର ଜକୌଣସ ିତଥ୍ ୋହ ିଁ। ଚେତି ବଷଦେ ରାେ୍ ସରକାର 

‘ଆବାସ’ ଜଯାେୋଜର େେିର ଅଂଶ େମିଜନ୍ ବଜେଟଜର ୩୦୦୦ 
ଜକାଟ ି ଟଙ୍ା ବରା� କରଛିନ୍।ି ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ଅଂଶ ମେିଜିେ 
ଏହ ି ଅଥଦେ ବ୍ୟ ଜହାଇପାରବି। ମାତ୍ର ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆବାସ 
ଜଯାେୋଜର େେିର ଅଂଶଧେ ଜ�ବାଜର ଟାେଟୁେ ଅବେମବେେ 
କରୁଥିବାରୁ ‘ଆବାସ’ ପ୍କଳ୍ପ ଆ�କୁ ଆଜ�ଇ ପାରୁୋହ ିଁ। ଜତଣ ୁଏ 
ସମ୍ପକଦେଜର ମଧ୍ୟ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙୁ୍ ଅବ�ତ କରପିାରନ୍ ି
ଜବାେ ିକୁହାଯାଉଛ।ି 

ଲହଡ଼ ିମାଡ଼ସର...
�ଭୀର ସମରୁ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ିକୂେକୁ ଆଣଥିିଜେ। ଜସଠାଜର 

ମମୁଷୂୁଦେ ଅବସ୍ାଜର ଅଗ୍ନଶିମ ବଭିା� କମଦେଚାରୀମାଜେ ତାଙୁ୍ 
ଉଦ୍ଧାର କର ି ଆମବେଲୁୋେ୍ସ ଜଯାଜ� େଲି୍ା ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ାେୟଜର ଭତ୍ତ୍ଚି 
କରଥିିଜେ। ଜସଠାଜର ଡାକ୍ତର ତାଙୁ୍ ପରୀକ୍ା କର ି ମତୃ ଜଘାଷଣା 
କରଥିିଜେ। ଏ ଜେଇ ସମରୁ୍କୂେ ଥାୋକୁ ଅବ�ତ କରବିା ପଜର 
ପେୁସି ଏକ ଅପମତୁୃ୍ ମାମୋ ରୁେୁ କର ି ଶବ ବ୍ବଜଛେ� ପାଇଁ 
େଲି୍ା ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ାେୟକୁ ପଠାଇଛ।ି

ଶଗୁଭମ୍  �ଗୁମାର େବ୍ଟଭାରତୀୟ...
ଆକାଶ ଜଚୌଧରୁୀ, ୩୯୫ଜର େବଜେ୍ାତ ିମଶି୍, ୪୬୪ଜର 

ବବିତ୍ତଦେେୀ ସ୍ାଇଁ, ୫୨୨ଜର ଅଙି୍ତ ମଶି୍, ୫୪୩ଜର ଚନ୍ଦ୍ର ଜଶଖର 
ଜମଜହର, ୬୨୦ଜର ସଧୁାଂଶ ୁୋୟକ, ୬୫୮ଜର େଜିତନ୍ଦ୍ର କୁମାର 
ଜମଜହର ପ୍ମଖୁଙୁ୍ ମଶିାଇ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ଆି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚେତି 
ବଷଦେ ପ୍ଶାସେକି ଜସବା ପରୀକ୍ାଜର କୃତକାଯଦେ୍ ଜହାଇଛନ୍।ି 
ଜ�ଶଜର କୃତକାଯଦେ୍ ଜହାଇଥିବା ପ୍ାଥଦେୀଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ଶାସେକି 
ଜସବା ପାଇଁ ୧୮୦ େଣଙୁ୍ ମଜୋେୀତ କରାଯାଇଥିବାଜବଜେ 
ଆଇଏଫ୍ ଏସ୍  ପାଇଁ ୩୬, ଆଇପଏିସ୍  ବ�ଦେଜର ୨୦୦, �ରୁପ୍  ଏ 
ବ�ଦେର ଜସବା ପାଇଁ ୩୦୨ ଏବଂ �ରୁପ୍  ବ ିବ�ଦେର ଜସବା ପାଇଁ ୧୧୮ 
େଣଙୁ୍ ମଜୋେୀତ କରାଯାଇଛ।ି ଆସନ୍ା ୧୫ �େି ମଧ୍ୟଜର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ମାକଦେ ଅେୋଇନ୍ ଜର ଉପେବ୍ଧ ଜହବ। 
�ୃତୀ ପ୍ରାଥ୍ଟୀଙ୍ଗୁ  ମଗୁ�୍ମନ୍ତୀଙ୍ ଶଗୁସଭଚ୍ା
ଭୁବଲେଶ୍ୱର: ୨୦୨୦ ବଷଦେର ପ୍ଶାସେକି ଜସବା ପରୀକ୍ାଜର କୃତତି୍ୱ 
ହାସେ କରଥିିବା ଓଡ଼ଶିାର ସମସ୍ତ ପ୍ାଥଦେୀଙୁ୍ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ େବୀେ 
ପଟ୍ଟୋୟକ ଶଜୁଭଛୋ େଣାଇଛନ୍।ି ଟବେଟି୍  ଜଯାଜ� ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ 
କହଛିନ୍ ିଜଯ, ଭାରତୀୟ ପ୍ଶାସେକି ଜସବା ପରୀକ୍ାଜର ସଫେତା 
ହାସେ କରଥିିବା ସମସ୍ତଙୁ୍ ଜମାର ଶଜୁଭଛୋ ଓ ଅଭେିନ୍ଦେ। 
ଜୋକଙ୍ ଜସବା ତଥା ଉନ୍ନତ ି ପାଇଁ ସମଜସ୍ତ େଷି୍ାପର ଭାଜବ 
କାଯଦେ୍ କରନୁ୍। ସମସ୍ତଙ୍ ଭଭଷି୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱେମୟ ଜହଉ ଜବାେ ି
ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ଶଜୁଭଛୋ ବାତ୍ତଦୋଜର କହଛିନ୍।ି ସଚୂୋଜଯା�୍ ୨୦୨୦ 
ବଷଦେର ଭାରତୀୟ ପ୍ଶାସକି ଜସବା ପରୀକ୍ା ଫେ ଶକୁ୍ବାର 
ସଂଧ୍ୟାଜର ପ୍କାଶ ପାଇଛ।ି ସବଦେଭାରତୀୟ ସ୍ତରଜର ୭୬୧ େଣ 
ପ୍ାଥଦେୀ କୃତକାଯଦେ୍ ଜହାଇଥିବାଜବଜେ ରାେ୍ରୁ ପ୍ାୟ ୨୦ େଣ ପ୍ାଥଦେୀ 
ସଫେ ଜହାଇଛନ୍।ି

କ୍ୀଡ଼ା ସଷେତ୍ରସର ନବୀନ...
ଘେଷି୍ କରଜି�ଇଛ।ି ଜସହଭିେ ିଫୁଟବଲ୍ ଓ ରଗ୍ ବୀ ଜକ୍ତ୍ରଜର 

ବ ି ଓଡ଼ଶିା ଇତମିଧ୍ୟଜର ସାହସକି ପ�ଜକ୍ପ ଜେଇସାରେିାଣ।ି 
ରଗ୍ ବୀ ପ୍ାଜୟାେକ �ାୟତି୍ଶ ବ ି ଓଡ଼ଶିା ସରକାର ଜେଇଛନ୍।ି 
ଜତଜବ ହକ ିଜକ୍ତ୍ରଜର େବୀେଙ୍ର ଏଭେ ିଜ�ାଟଏି ପଜର ଜ�ାଟଏି 
େଷି୍ପତ୍ତ ି ବଶି୍ଶ ସମ�ୁାୟ ଆ�ଜର ଭାରତର ୋତୀୟ ଜଖେ ପ୍ତ ି
ଆ�ୃତ୍ତ ିବଢାଉଛ ିଓ ରାେ୍କୁ ଜ�ାଟଏି ଭନି୍ନସ୍ତରକୁ ଜେଇ�ଜେଣ।ି 
କ୍ଜିକଟ୍ ମେସ୍କ ଯବୁ ବ�ଦେ ଏଜବ ହକ ିପାଇଁ ପା�େ ଜହବା ଆରମ୍ 
କଜେଣ ି ଏବଂ ହକ ି ଜଖୋେମିାେଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଶୀକୃତ ି ଜ�ଜେଣ।ି  
ଏକଥା େକିଟଜର ଜଟାକଓି ଅେମ୍କିଜର ହକରି ସଫେତା ପଜର 
ଜ�ଶର ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚେଜର ଜଯଭେ ି ସମବେଧଦେୋ �ଆି�ୋ, ଜସଥିରୁ 
େଣାପଡଯିାଇଛ।ି ଏପର ି ପରସି୍ତିଜିର ଓଡ଼ଶିା ଏହ ି େୁେୟିର 
ବଶି୍ଶକପ୍ ଆଜୟାେେ ୋ� ି ଆଜ�ଇ ଆସବିା ପଜର କ୍ୀଡାଜପ୍ମୀ 
ଆହୁର ି ଉତ୍ାହତି ଜହାଇପଡଛିନ୍।ି ରାେଜେୈତକି ମହେର କହବିା 
କଥା ଜହଉଛ,ି ରାେେୀତଜିର ଅତ୍ନ୍ ସଫେ େବୀେ ହକ ିଜଖେକୁ 
ସବଦେକାେୀେ ଜୋକା�ୃତ ି କରବିା ସହତି ଓଡ଼ଶିାକୁ ବଶି୍ଶର ଜକାଣ 
ଅେୁଜକାଣଜର ପହଞ୍ଚାଇବା ୋ� ି ବଭିନି୍ନ ଜକ୍ତ୍ରଜର ଜଯଉଁ ଉ�୍ମ 
ଆରମ୍ କରଛିନ୍,ି ତାହା ଏଜବ ଅଧିକ ପରପିଷୁ୍ ଜହବାଜର ୋ�ଛି।ି 
ଆଥଜେଟ ଏବଂ କ୍ୀଡ଼ାବତିଙୁ୍ ସହାୟତା କରବିା ଜକ୍ତ୍ରଜର ଓଡ଼ଶିା 
ପ୍ଜୟା�ଶାୋ ପାେଟଛି।ି ଓଡ଼ଶିା ଏଜବ ଜ�ଶର ପ୍ଶଂସେୀୟ କ୍ୀଡା 
ଭତି୍ତଭୂିମ ି ଜକ୍ତ୍ର େମିଦୋଣଜର ୋ�ଛି।ି େକିଟ ଅତୀତଜର ସମସ୍ତ 
କ୍ୀଡ଼ା କାଯଦେ୍କୋପ ପାଇଁ ରାେ୍ ଏକ େରିନ୍ର ସ୍ତମ୍ ଜହାଇଆସଛୁ।ି

ଏହ ି ମହେ ଆହୁର ି କହୁଛନ୍,ି ବଶି୍ଶସ୍ତରୀୟ ସ୍ଶାସ୍୍ ଓ ଶକି୍ା 
ଭତି୍ତଭୂିମ ି େମିଦୋଣଜର ମଜୋେଜିବଶ କରଥିିବା ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ଏଜବ 
କ୍ୀଡାଜର ଉତ୍କଷଦେତା ୋଭ କରବିା ୋ� ିପ୍ତବିଦ୍ଧତା ପ୍କଟ କରଛିନ୍।ି 
ଭୁବଜେଶ୍ଶରର ପରଚିୟ ବ�େୁଛ ି ଓ ଏହା କ୍ୀଡା ରାେଧାେୀର 
ମାେ୍ତା ପାଇଛ,ି ଖାସ୍ ରାେ୍ ସରକାରଙ୍ କ୍ୀଡା ରୂପାନ୍ରୀକରଣ 
କାଯଦେ୍କ୍ମ ପାଇଁ। ୨୦୨୩ ହକ ି ବଶି୍ଶକପ୍ ଏ ଜକ୍ତ୍ରଜର ଆଉ ଏକ 
ମାଇେଖଣୁ୍ ସ୍ାପେ କରବି। ସଂପ୍ତ ିକେଙି୍ ଷ୍ାଡୟିମ୍ ସହତି ହକରି 
ଏନୁ୍ଡଶିାେ ସନୁ୍ଦର�ଡ େଲି୍ାଜର (ରାଉରଜକୋଠାଜର) ଜ�ଶର 
ବଡ ହକ ିଷ୍ାଡୟିମ୍ େମିଦୋଣ କରୁଛ୍।ି ଓଡ଼ଶିା ଅେମ୍କି୍ସ ପାଇଁ ପ୍ସୁ୍ତତ ି
ଆରମ୍ କରୁଛ।ି ଏହା�୍ଶାରା ଜକବେ କ୍ୀଡାର ବକିାଶ ଜହଉଛ ିତାହା 
େୁଜହଁ, ବରଂ ଯବୁ ପଢି ିମେ ବ�ୋଇଜେଣ।ି ଜଖେ ପ୍ତ ି�ାଁ �ାଁଜର 
ଆ�ୃତ୍ତ ି ବଢୁଛ ି ଓ ଏହାକୁ �ୃଷ୍ଜିର ରଖି ରାେ୍ ସରକାର ସାରା 
ଓଡ଼ଶିାଜର ଷ୍ାଡୟିମ୍ େମିଦୋଣ ୋ� ି୭୦୦ ଜକାଟରି ଟଙ୍ାର ଜ�ାଟଏି 
ବଡ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚଦେ କରବିା ୋ� ି  ଜରେଜେର ି ଜଖାେଜି�ଇଛନ୍।ି 
ଏହାର ସାମାେକି ପ୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ା �େିଜର ରାେ୍ ଅେୁଭବ 
କରବି ଓ ଓଡ଼ଶିା ଜ�ଶର ପ୍ଶଂସେୀୟ କ୍ୀଡା ଭତି୍ତଭୂିମ ିଭାଜବ ମଣୁ୍ଡ 
ଜଟକବିା ସମୟ ଆଉ ଜବଶୀ �ୂର େୁଜହଁ ଜବାେ ିମତ ରଖିଛନ୍।ି 

ଆୟଷୁ ଡାକ୍ତର ସଂଘର 
ସ୍ାୟୀ େଯିକୁ୍ତ ିଦାବ ି
ଭୁବଲେଶ୍ୱର,୨୪ା୯(ସମସି): ସ୍ାୟୀ େଯିକୁ୍ତ ି
�ାବ ି କର ି ଆସଥୁିବା ଆୟଷୁ ଡାକ୍ତରମାଜେ 
ଅସହଜଯା� ଆଜନ୍ଦାେେକୁ ଓହ୍ାଇଜବ। 
ସରକାର ତୁରନ୍ େଷି୍ପତ୍ତ ି ଗ୍ହଣ େ କଜେ 
ଜସଜପ୍ଟମବେର ୩୦ ତାରଖି ପଜର ଅେଦି୍୍ଚିଷ୍ କାେ 
ପଯଦେ୍ନ୍ ଅସହଜଯା� ଆଜନ୍ଦାେେ ଜହବ ଜବାେ ି
େଖିିେ ଓଡ଼ଶିା ଆୟଷୁ ଡାକ୍ତର ସଂଘ ଜଚତାବେୀ 
ଜ�ଇଛ।ି ଶକୁ୍ବାର ଭୁବଜେଶ୍ୱରଜର ଆଜୟାେତି 
ସାମବୋ�କି ସମ୍େିେୀଜର ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ା ଡାକ୍ତର 

ଜୋଟସ୍  ମଶି୍ କହଛିନ୍,ି ୨୦୦୭ ମସହିାରୁ ୋତୀୟ 
ସ୍ାସ୍୍ ମଶିନ୍  ଅଧୀେଜର ଆୟଷୁ ଡାକ୍ତରମାଜେ 
ଠକିା େଯିକୁ୍ତଜିର ସ୍ାସ୍୍ ଜସବା ଜଯା�ାଉଛନ୍।ି 
ବେ୍ା ବାତ୍ା ଜହଉ ଅବା ଜକାଭଡି୍  ମହାମାରୀ, 
ଆୟଷୁ ଡାକ୍ତରମାଜେ ଜରା�ୀ ଜସବାଜର 
କ�ାପ ି ଅବଜହୋ କର ି ୋହାନ୍।ି ବଜିଶଷକର ି
ସଏିଚ୍ ସ,ି ପଏିଚ୍ ସଜିର କାମ କର ି ଗ୍ାମାଞ୍ଚେର 
ସ୍ାସ୍୍ ଜସବାଜର ଉନ୍ନତ ି ଆଣବିାଜର ଆୟଷୁ 
ଡାକ୍ତରଙ୍ ଭୂମକିା ଉଜଲ୍ଖେୀୟ। ୧୪ ବଷଦେ 

ଜହୋ ଆଜମ େରିବଛିେନି୍ନ ଭାଜବ ସ୍ାସ୍୍ ଜସବା 
ଜଯା�ାଇ ଆସଛୁି। କନୁି୍ ଆମ ସ୍ାୟୀ େଯିକୁ୍ତ ି
�ାବକୁି ଅଣଜ�ଖା କରାଯାଉଛ।ି ଏହା ଆମର 
ମଜୋବେକୁ ଭାଙ୍ବିା ସହତି ଆମ ପରବିାରକୁ 
�ୁଦ୍୍ଚିେ ମଧ୍ୟକୁ ଜଠେ ି ଜ�ଇଛ ି ଜବାେ ି ଡା. ମଶି୍ 
କହଛିନ୍।ି 

ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପା�କ ଡାକ୍ତର ପ୍ଭାସ 
ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ାଇଁ କହଛିନ୍,ି ୨୦୦୭ ମସହିାଜର କାଯଦେ୍ 
ଆରମ୍ ସମୟଜର ଆୟଷୁ ଡାକ୍ତରମାେଙୁ୍ ୭ 

ହୋର ଟଙ୍ା �ରମା ମେୁିଥିବା ଜବଜେ ଏଜବ 
ତାହା ବୃଦ୍ଧ ିପାଇ ୨୯ ହୋର ଟଙ୍ାଜର ପହଞ୍ଚଛି।ି 
କନୁି୍ ୨୦୦୭ ମସହିାଜର ଠକିା େଯିକୁ୍ତ ିପାଇଥିବା 
ଏମ୍ ବବିଏିସ୍  ଡାକ୍ତରମାେଙୁ୍ ୧୨ ହୋର ଟଙ୍ା 
�ରମା ମେୁିଥିବା ଜବଜେ ଆେ ିତାହା ବୃଦ୍ଧ ିପାଇ 
୭୦ ହୋର ଟଙ୍ାଜର ପହଞ୍ଚଛି।ି ଏମ୍ ବବିଏିସ୍  
ଡାକ୍ତରଙ୍ ସହତି ସମାେ ଜସବା ଜଯା�ାଉ 
ଥିବା ସଜତ୍ତ୍ଶ ଆୟଷୁ ଡାକ୍ତରମାେଙୁ୍ ବାରମବୋର 
ଅବଜହୋ କରାଯାଉଛ।ି

୨ରଗୁ  ଅେହସଯାଗ ଆସ୍ାଳନ ସଚତାବନୀ
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ବ୍ରହ୍ମପରୁ, ୨୪ା୯ (ସମସି): ଏକ ନାବାଳକିା ଦୁଷ୍କର୍ମ ରାରଲାର 
ବଚିାରଣା କର ିନୂତନ ଭାବବ ବ�ାଇଥିବା ଦ୍ତିୀୟ ବ�ାସ୍କ ବକାର୍ମ 
ତଥା ଫାଷ୍ଟଟ୍ାକ୍  ବକାର୍ମର ଜଜ୍  ଗରୁୁପ୍ରସାଦ ସା�ୁ ଉ�ଯକୁ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ 
ପ୍ରରାଣ ଦର୍ମାଇ ଅଭଯିକୁ୍ତ ଅଳଆି ସା�ୁଙୁ୍ ୧୧ ବର୍ମ ବଜଲଦଣ୍ଡ ସ� 
୧୦ �ଜାର ରଙ୍ା ଜରରିାନାର ଆବଦର ବଦଇଛନ୍।ି ଜରରିାନା 
ଅନାବଦୟ ଆଉ ୪ ରାସ ଅଧିକ ବଜଲ ଦଣ୍ଡ ବଭାଗବିା �ାଇଁ ନବିଦ୍୍ମର 
ବ�ାଇଛ।ି �ୀଡ଼ତିା ନାବାଳକିାଙ୍ �ରବିାରରୁ ୫ ଲକ୍ ରଙ୍ା ବଦବା 
�ାଇଁ ରଧ୍ୟ ଡଏିଲ୍ ଏସ୍ କୁ ନବିଦ୍୍ମର ଦଆିଯାଇଛ।ି ସଚୂନାବଯାଗଷ୍ୟ, 
ବୁଗଡୁା ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ମତ ସୀତାରାର�ଲ୍ୀ  ଗ୍ାରବର ଅଭଯିକୁ୍ତ 

ଅଳଆି ସା�ୁଙ୍ ଘର ନକିରବର ୫ 
ବର୍ମର ନାବାଳକିା ତାଙ୍ �ରବିାର 
ସ� ର�ୁଥିବଲ। ନାବାଳକିାଙୁ୍ 
ଚକବଲର ବଦବା ସ� ବୁଲାଇବାକୁ 
କ� ି ଅଭଯିକୁ୍ତ ଜଣକ ୨୦୧୪ ଜୁଲାଇ 
୧୦ ତାରଖିବର ଘରକୁ ଡାକବିନଇ 
ଦୁଷ୍କର୍ମ କରଥିିଲା। ନାବାଳକିା ଚତି୍ାର 
କରବିା �ବର �ରବିାର ବଲାକ 

ବସଠାବର ��ଞ୍ ି ତୁରନ୍ ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ କାବୁ କର ି ବନଇଥିବଲ। 
�ବର ଏ ବନଇ ଥାନାବର ଏତଲା ଦଆିଯାଇଥିଲା। �ଲୁସି 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ଅଳଆିଙୁ୍ ଗରିଫ କର ି ବକାର୍ମଚାଲାଣ କରଥିିଲା ଓ 
�ରବର୍ତ୍ତି �ଯ୍ମଷ୍ୟାୟବର �ଲୁସି ଚାଜ୍ମସରି ଦାଖଲ କରଥିିଲା। ଏ� ି
ରାରଲାର ବଚିାରଣା ଚାଲଥିିବା ବବବଳ ୫ଜଣ ସାକ୍ୀଙ୍ ବୟାନ 
ବରକଡ୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। ଉ�ଯକୁ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରରାଣ ଦର୍ମାଇ ଆଜ ି
ବ�ାକ୍ସ ବକାର୍ମ ଜଜ୍  ଗରୁୁ ପ୍ରସାଦ ସା�ୁ ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ ଉ�ବରାକ୍ତ 
ଦଣ୍ଡାବଦର ରଣୁାଇଛନ୍।ି ସଚୂନାବଯାଗଷ୍ୟ ବଯ, ଘରଣା ଦନିଠାରୁ 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ଅଳଆି ବଜଲବର ର�ଥିିବା ବବବଳ ଇତ ି ରଧ୍ୟବର 
୭ବର୍ମ ବତିଯିାଇଛ।ି ଆଉ ୪ ବର୍ମ ବଜଲବର ର�ବିବ ବବାଲ ି
ରଧ୍ୟ ଜଜ୍  ତାଙ୍ ରାୟବର ପ୍ରକାର କରଛିନ୍।ି ସରକାରଙ୍ ତରଫରୁ 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ�ାକ୍ସ ବକାର୍ମ ଆଇନଜୀବୀ ନାରାୟଣ �ଣ୍ଡା ରକଦ୍ରା 
�ରଚିାଳନା କରୁଥିବଲ।

ଦେବଗଡ଼଼଼଼, ୨୪।୯(ସମସି): ରଆିରାଳ ଥାନା ବୁରବୁଡ଼ା 
ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ାବର ବୁଧବାର ସନ୍ଷ୍ୟାବର ରୁଷ୍ୟସନରୁ 
ବଫରୁଥିବାବବବଳ ଜବଣ ୧୨ ବର୍ମୀୟା ନାବାଳକିାକୁ 
ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭବିଯାଗ ବ�ାଇଛ।ି �ଲୁସି 
ଏକ ରାରଲା ରୁଜୁକର ି୨ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ଗରିଫ କରଛି।ି ସଚୂନା 
ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ସନ୍ଷ୍ୟାବର �ୀଡ଼ତିା ଛାତ୍ୀ ଜଣକ 
ରୁଷ୍ୟସନରୁ ସାଇକଲବର ଘରକୁ ବଫରୁଥିବାବବବଳ ନକିରସ୍ଥ 
କଙ୍ରବଖାଲ ଗ୍ାରର ସବୁାସ ବାଦୀ ଏବଂ ଚନି୍ମୟ ରଞ୍ଜନ 
ବାଦୀ ବୁରବୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲକୁ ବରକବିନଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରଥିିବଲ। 
ନାବାଳକିା ଜଣକ ବସଠାରୁ ଘରକୁ ବଫର ି�ରବିାରବଲାକଙୁ୍ 
ଘରଣା ସମ୍ପକ୍ମବର କ�ଥିିବଲ। �ରବିାର ବଲାବକ ରଆିରାଳ 
ଥାନାକୁ ଆସ ି ଘରଣା ସମ୍ପକ୍ମବର ଲଖିିତ ଅଭବିଯାଗ 
କରଥିିବଲ। �ଲୁସି ରାରଲା ରୁଜୁକର ିଘରଣାର ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ 
କରବିା ସ� ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ୨ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁୁ୍ ଗରିଫ କରଛି।ି

ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ ୧୧ ବର୍ଷ ଜେଲ୍  ଓ େରମିାନାନାବାଳକିାଙୁ୍ ଗଣଦୁଷ୍କମ୍ଷ; ଦୁଇ ଗରିଫ

ଭୁବଦେଶ୍ୱର,୨୪।୯(ସମସି): ରକୁ୍ରବାର 
ୟ�ୁଏିସସରି �ରୀକ୍ା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାର 
�ାଇଛ।ି ସବ୍ମଭାରତୀୟ ସ୍ରବର ରଭୁର 
କୁରାର ରପ୍ପର ବ�ାଇଥିବା ବବବଳ ଓଡ଼ରିାର 
ଜୁବନି୍  ର�ା�ାତ୍ ଜାତୀୟ ସ୍ରର ୪୬ Ñଙ୍ 
ସ� ରାଜଷ୍ୟବର ପ୍ରଥର ସ୍ଥାନବର ର�ଛିନ୍।ି 
ଚଳତି ବର୍ମ ତାଙ୍ର ତୃତୀୟ ଥରର ପ୍ରୟାସ 
ବ�ାଇଥିବାବବବଳ ବସ ଉର୍ତର Ñଙ୍କ୍  ରଧ୍ୟ 
�ାସଲ କରଛିନ୍।ି 

 ଜୁବନି କ�ଛିନ୍ ିବଯ, ଏ� ିସଫଳତାବର 
�ାଇ ରୁଁ ବ�ୁତ ଖସୁ।ି ବସ ଆ�ୁର ିରଧ୍ୟ କ�ଛିନ୍ ି
ବଯ, କବରାନା ସରୟବର ଅଧ୍ୟବସାୟ 
ଜାର ି ରଖିବା ଖବୁ୍  କଷ୍ଟକର �ରୁସି୍ଥତି ି
ସଷୃ୍ଟ ି କରଥିିଲା। କବରାନା ସ୍ଥତିବିର ରୁଁ ବରା 
ରା’ଙୁ୍ �ରାଇଛ।ି �ରୀକ୍ାର ୨ ରାସ �ବୂ୍ମରୁ 
କବରାନାବର ବରା ରା’ ଚାଲ ିଯାଇଥିବଲ। ଯଏି 
କ ିବରାର ବପ୍ରରଣା ଥିବଲ। ତାଙ୍ର ିଆଦର୍ମବର 
ଅନୁପ୍ରାଣତି ବ�ାଇ ରୁଁ ଆଜ ି ଏ� ି ସ୍ଥାନବର 

��ଞ୍ଛି।ି ବତବବ ପ୍ରଥବର ୨୦୧୮ବର ରୁଁ 
ୟ�ୁଏିସ୍ ସ ି �ରୀକ୍ାବର କୃତକାଯ୍ମଷ୍ୟ ବ�ାଇ 
ଆଇ�ଏିସ �ାଇଁ ଚୟନ ବ�ାଇଥିଲ।ି ଜାମ୍ ୁ
କାର୍ମୀର କଷ୍ୟାଡରର ଆଇ�ଏିସ �ାଇଁ ଚୟନ 
ବ�ାଇଥିଲ,ି କନୁି୍ ବସବତବବବଳ ଆଇଏଏସ 
ବ�ବାର ସ୍ୱ�୍ନ ର�ଥିିଲା। �ବର ୨୦୧୯ବର 
ରଧ୍ୟ �ରୀକ୍ା ବଦଲ ି ଆଉ ୩୭୯ Ñଙ୍ 
�ାଇଥିଲ।ି �ନୁଶ୍ଚ ୨୦୨୦ ରସ�ିାବର 
ୟ�ୁଏିସସ ି �ାଇଁ ପ୍ରାୟସ କରଥିିଲ।ି ବତବବ 
ଜୁବନି୍  କ�ଛିନ୍ ି ବଯ, ଆଇଏଏସ ବ�ବାର 
ସ୍ୱ�୍ନ ବରାର ର�ଥିିଲା। ଯା�ାକ ିଏବବ �ରୂଣ 
ବ�ାଇଛ।ି ତୃଣରଳୂ ସ୍ରବର ବଲାକଙ୍ 
ବସବା କରବିା ଓ ସାଧାରଣ ବଲାକଙୁ୍ 
ରଖୁଷ୍ୟତଃ ଗ୍ରାଞ୍ଳ ଓ ଦୁଗ୍ମର ଅଞ୍ଳର 
ବଲାକଙୁ୍ ସରାଜର ବକିାର ଧାରାବର ସାରଲି୍  
କରାଇବା ବରାର ସବୁବବବଳ ଇଚ୍ା ର�ଛି।ି 
ବଦର ରାତୃକା �ାଇଁ କଛି ି ଭନି୍ନ କରବିାକୁ 
ବରାର ଉବଦ୍ରଷ୍ୟ ସବୁବବବଳ ର�ଛି।ି ଜୁବନି୍  

କ�ଛିନ୍ ି ବଯ, ବଦର ତଥା ରାଜଷ୍ୟର ରକି୍ା ଓ 
ସ୍ୱାସ୍ଥଷ୍ୟ ବଷ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଧୁାର ଆଣବିା ଦଗିବର 
ବସ ପ୍ରାଥରକିତା କରବିବ। ସବୁ ବଗ୍ମର 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ବଯ�ର ିରକି୍ା ଆ�ରଣ କରବିବ, 
ରଖୁଷ୍ୟ ବ୍ାତବର ସାରଲି୍  ବ�ବବ ତା�ାକୁ 
ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱ ବଦବ ିବବାଲ ିକ�ଛିନ୍ ିଜୁବନି୍ । 
ବତବବ ଜୁବନି୍  ବର୍ତ୍ମରାନ �ାଇଦ୍ାବାଦ୍ ର 
ଏକ ଘବରାଇ କମ୍ପାନୀବର କାଯ୍ମଷ୍ୟରତ 
ଅଛନ୍।ି ବସ କମ୍ପଷୁ୍ୟରର ବଜି୍ାନବର ବବିରକ୍  
କରଥିିବାବବବଳ ବରବନଜବରଣ୍ଟବର 
ସ୍ାତବକାର୍ତର ଡଗି୍ ି �ାସଲ କରଛିନ୍।ି 
କଠନି ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ଅସୀର ଧଯ୍ମଷ୍ୟ � ିଁ 
ସଫଳତାର ଚାବକିାଠ ି ବବାଲ ି ଜୁବନି୍  
କ�ଛିନ୍।ି ସଚୂନାବଯାଗଷ୍ୟ ଜୁବନି୍ ଙ୍ ଘର 
ଭୁବବନଶ୍ୱର ସୁ୍ଥତି କଳଙି୍ଗବ�ିାର ଅଞ୍ଳର 
ବ�ାଇଥିବାବବବଳ ବସ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ 
ବସନା ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ର�ା�ାତ୍ ଓ 
ପ୍ରାଧ୍ୟା�କି ଅନୁ�ରା ରଶି୍ରଙ୍ ସ�ୁତୁ୍।

ଭୁବଦେଶ୍ୱର,୨୪ା୯(ସମସି): ଓଡ଼ରିାବର 
�ଲିାରାନଙ୍ ରଧ୍ୟବର ତରାଖ ୁ ବସବନ �ାର 
ଜାତୀୟ �ାର ଠାରୁ କମ୍  ର�ଛି;ି ରାତ୍ ତରାଖ ୁ
ବରି ଜାଲବର ୬%ରୁ ଅଧିକ ରରି ୁ �ଡ଼ଥିିବା 
ସଚୂନା ରଳିଛି।ି ରରୁ୍ବଇସ୍ଥତି ଆଇଆଇ�ଏିସ୍  
�କ୍ରୁ ଜାର ି ବ�ାଇଥିବା ବଗଲାବାଲ ୟଥୁ୍  
ରବାବକା ସବଭ୍ମ ରବି�ାର୍ମବର କୁ�ାଯାଇଛ ି
ବଯ ଓଡ଼ରିାବର ୧୩-୧୫ ବର୍ମ ରଧ୍ୟବର ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରକାର ତରାଖ ୁଜାତୀୟ �ଦାଥ୍ମର ବସବନ �ାର 
୬.୨ ପ୍ରତରିତ ର�ଛି।ି ଜାତୀୟସ୍ରବର ଏ� ି
ବଗ୍ମର �ଲିାରାନଙ୍ ରଧ୍ୟବର �ାର ୮.୫% 
ର�ଛି।ି ଆଜ ି ବଭିାଗୀୟ ରଖୁଷ୍ୟ ଦପ୍ତର ଠାବର 
ଥିବା ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥଷ୍ୟ ନବିଦ୍୍ମରକଙ୍ ରାଜଷ୍ୟ ତରାଖ ୁ
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବସଲବର ସ୍ୱାସ୍ଥଷ୍ୟ ଓ �ରବିାର କଲଷ୍ୟାଣ 
ବଭିାଗର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ସଚବି ରାଜ କୁରାର ରର୍ମା 
ଏ� ିରବି�ାର୍ମ ଉବନ୍ମାଚନ କରଛିନ୍।ି

 ସଚୂନା ଅନୁସାବର ଓଡ଼ରିାବର ୧୩-୧୫ 
ବର୍ମ ରଧ୍ୟବର ତରାଖ ୁ ବସବନକାରୀ �ଲିାଙ୍ 
ରଧ୍ୟରୁ ୭ ପ୍ରତରିତ �ଅୁ �ଲିା ଥିବା ବବବଳ 
ଝଅି �ଲିାଙ୍ ସଂଖଷ୍ୟା ବ�ଉଛ ି୫.୫ ପ୍ରତରିତ। 
ସବଭ୍ମବର ପ୍ରାୟତଃ ବଦିଷ୍ୟାଳୟବର �ଡ଼ୁଥିବା 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍ ସାରଲି କରାଯାଇ ଥିଲା। 
ବସରାନଙ୍ ରଧ୍ୟରୁ ୪ ପ୍ରତରିତ ଧରୂ�ାନ 
କରୁଥିବା ବବବଳ ଅବରଷି୍ଟ ୨% ଗଟୁ୍ ଖା, 
�ାନ ରସଲା, ଖଇନ ିଆଦ ିବସବନ କରୁଛନ୍।ି 
ପ୍ରାୟତଃ ୧୧/୧୨ ବର୍ମବର �ଲିାରାବନ ତରାଖ ୁ
ବସବନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍।ି ଓଡ଼ରିା ତୁଳନାବର 
ପ୍ରାୟ ୧୨ର ି ରାଜଷ୍ୟ ଓ ବକନ୍ଦ୍ର ରାସତି 
ଅଞ୍ଳବର ୧୩-୧୫ ବର୍ମ ରଧ୍ୟବର ତରାଖ ୁ
ବସବନକାରୀ ସଂଖଷ୍ୟା ବ�ୁତ କମ୍  ର�ଛି।ି 
୨୦୦୩ ରସ�ିାବର ଲାଗ ୁ ବ�ାଇଥିବଲ ସଦୁ୍ା 
ଆଜ ି �ଯ୍ମଷ୍ୟନ୍ ଏ�ା ଫଳପ୍ରଦ ବ�ାଇ �ାରୁ 

ନା� ିଁ। ବବିରରକର ି ରକି୍ାନୁଷ୍ାନ ନକିରବର 
ବଖାଲାବଖାଲ ି ତରାଖ ୁ ବକି୍ର ି ବ�ଉଥିବା 
ବବବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରରାସନର ଏ�ା ଉ�ବର 
ଆବଦୌ ଅଙୁ୍ର ନା� ିଁ। 

ରବି�ାର୍ମ ଅନୁସାବର ତରାଖ ୁ
ବସବନକାରୀଙୁ୍ ବଦଖି ଅବା ପ୍ରଭାବତି ବ�ାଇ 
�ଲିାରାବନ ଏଥିପ୍ରତ ି ଆକୃଷ୍ଟ ବ�ଉଛନ୍।ି 
ସ�ଜବର ତରାଖ ୁ ରଳି ି ଯାଉଥିବାରୁ ଲୁଚା 
ଛ�ାବର ବସବନ କରବିାବର ସରସଷ୍ୟା 
ନା� ିଁ। ଫଳବର ଆଜ ି �ଲିାରାନଙ୍ ରଧ୍ୟବର 
ତରାଖ ୁ ବସବନ �ାର ଉଦ୍ ବବଗ ଜନକ 

ଭାବବ ବୃଦ୍ ି �ାଉଛ।ି ତରାଖ ୁ ବସବନ 
ବବିରାଧବର ଅଭଯିାନ ଚଳାଇଥିବା 
ସାରାଜକି ଅନୁଷ୍ାନର ସଲାମ୍  ଜୀବନର 
ରଖୁଷ୍ୟ ର�ମ୍ଦ ଇମ୍ାନ୍  ଅଲ୍ୀ କ�ଛିନ୍,ି 
ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରରାସନ ତ୍ୱରତି 
କାଯ୍ମଷ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍�ଣ କରବିା ଆବରଷ୍ୟକ। 
ତରାଖ ୁ କଣିବିା �ାଇଁ �ଲିାରାନଙୁ୍ ବଦାକାନ 
�ଠାଇବା, ବସରାନଙ୍ ଆଗବର ବସବନ 
କରବିା, ସବିନରା ଦ୍ାରା ପ୍ରଭାବତି ବ�ାଇ 
�ଲିାରାବନ ଏତପି୍ରତ ି ଆକୃଷ୍ଟ ବ�ଉଛନ୍।ି 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍ ରଧ୍ୟବର ତରାଖ ୁ ବସବନ 
ଚନି୍ାର ବରିୟ। ଏଥିବର ଅଭଭିାବକ ଏବଂ 
ରକି୍କ ରକି୍ୟତ୍ୀଙ୍ର ଗରୁୁତ୍ୱ�ରୂ୍୍ମ ଦାୟତି୍ୱ 
ର�ଛି।ି ବକାର�ା ଆଇନ୍ ର ଧାରା ୬କୁ କଡ଼ା 
କଡ଼ ିଭାବବ ଲାଗ ୁକରବିା ନ�ିାତ ିଆବରଷ୍ୟକ 
ବବାଲ ିଶ୍ରୀ ଅଲ୍ୀ ରତବଷ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍।ି

କ ଟ କ / ବ ା ର ଙ୍ଗ , ୨ ୪ ା ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ରକୁ୍ରବାର ସନ୍ଷ୍ୟାଯାଏ ର�ାନଦୀ ରଣୁୁ୍ଡଲ ି
ବଷ୍ୟାବରଜବର ଫସରି�ଥିିବା ଦନ୍ା�ାତୀ 
ଆଉ ବସ ସ୍ଥାନବର ନ ଥିବା ବବବଳ ତାର 
ସ୍ଥତି ିବନଇ ସବଦେ� ସଷୃ୍ଟ ିବ�ାଇଛ।ି ଜୀବତି 
କ ି ରତୃ ତା�ା ସ୍ପଷ୍ଟ ବ�ାଇ�ାରୁନ।ି କନୁି୍ 
ନଦୀବର ଏକ ଦନ୍ା �ାତୀର ରତୃବଦ� 
ବଦଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଳବର 
ଆବଲାଚନା ବ�ଉଛ।ି 
ବନ ବଭିାଗ �ାତୀର 
ରତୁୃଷ୍ୟ ଖବରକୁ ଅସ୍ୀକାର 
କରଛି।ି ନଆଁି �ୁଳା ବଦଖାଇ 
�ାତୀରକୁି ଘଉଡ଼ାଇ 
ଦଆିଯାଇଥିଲା। ବସ ସ୍ଥଳ 
ଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଚାଲଯିାଇଛ।ି 
କନୁି୍ ରାତ ି ବ�ାଇଯାଇଥିବାରୁ ଆଉ ତାକୁ 
ଠାବ କରାଯାଇ�ାରନି।ି ସକାଳ ବ�ବଲ 
�ଣୁ ି ଥବର �ାତୀକୁ ବଖାଜବିା ଅଭଯିାନ 
ଆରମ୍ଭ ବ�ବ ବବାଲ ି ଚଦେକା ଡଏିଫଓ 
ର�ମ୍ଦ ଜନଲି କ�ଛିନ୍।ି
  ଗରୁୁବାର ବଳିର୍ବତି ରାତବିର ବରଘା 
ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ �ାତୀ�ଲ ର�ାନଦୀ 
�ାର୍  ବ�ାଇ ସାନରଣୁ୍ଡଳୀ ଗ୍ାର ଆଡ଼କୁ 
ଆସଥୁିବା ବବବଳ ଦନ୍ାର ି ବଷ୍ୟାବରଜ 
ରଝବିର ଫସଯିାଇଥିଲା। ବାରଙ୍ଗ 
ଡଏିଫ୍ ଓ ଓ ଆଠଗଡ଼, ଖଣୁ୍ଟଣୁ ି ବନାଞ୍ଳର 
କର୍ମଚାରୀରାବନ �ାତୀ ଉଦ୍ାର କାଯ୍ମଷ୍ୟବର 
ଲାଗଥିିବଲ। ବନଷ୍ୟପ୍ରାଣୀ �ସିସିଏିଫ୍ ରରୀ 
�ଲ୍ ରଧ୍ୟ ବସଠାକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ାର କାଯ୍ମଷ୍ୟର 
ପ୍ରତଷ୍ୟକ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରଥିିବଲ।

ଏ� ି �ଲବର ୩ର ି ଛୁଆ �ାତୀ 
ସବରତ ବରାର ୧୦ର ି �ାତୀ ର�ଥିିବଲ। 
ପ୍ରଥବର ୭ର ି �ାତୀ ନଦୀ�ାର ବ�ାଇ 

ନକିର ଜଗନ୍ନାଥ ରଦେରିର ଏକ �ରତିଷ୍ୟକ୍ତ 
ବ�ାଖରୀ �ାଖ ଅଞ୍ଳବର ଲୁଚ ିର�ଥିିବଲ। 
ରାତ ି ପ୍ରାୟ ୪ରା ବବବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ବଲାବକ 
�ାତୀ�ଲକୁ ବଦଖିବା �ବର ବ�ା �ାଲ୍ା 
କରଥିିବଲ। ବତବବ ଏ� ି ସରୟବର 
ର�ାନଦୀର ରଝଭିାଗବର ଆଉ ଏକ 
ଦନ୍ା �ାତୀ ଫସ ି ର�ଥିିବା ବଦଖିବାକୁ 
ରଳିଥିିଲା। ଏ� ି �ାତୀକୁ ବଦଖିବା �ାଇ ଁ
ବ୍ଜି ଉ�ବର ପ୍ରବଳ ଭଡ଼ି ଲାଗ ି ର�ଥିିଲା। 

ଏ ବରିୟବର ବନବଭିାଗ ଓଡ୍ାଫ ରରିକୁ 
ଖବର ବଦଇଥିଲା। ଫସ ିର�ଥିିବା �ାତୀକୁ 
ଉଦ୍ାର କରବିା �ାଇଁ ଆଜ ି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ 
ବ�ାଇଥିଲା ଅ�ବରସନ ଗଜାନନ। ଏତକି ି
ବବବଳ ର�ାନଦୀର ଅକାତ�ାଣବିର 
ଆଉ ୨ �ାତୀ ��ଁରୁଥିବା ବଦଖିବାକୁ 
ରଳିଥିିଲା। �ବର ୨ର ି �ାତୀ ବସଠାରୁ 
ବା�ାରଆିସଥିିବା ବବବଳ ଦନ୍ା �ାତୀର ି
ରାତଯିାଏ ଫସରି�ଥିିଲା।

ଭୁବଦେଶ୍ୱର,୨୪।୯(ସମସି): �ରୁୀ ଜଲି୍ା 
��ିଲି ି ଉ�ନବି୍ମାଚନ ବଭାର ଗ୍�ଣ ଆଉ ରାତ୍ 
୫ ଦନି ବାକ।ି ବକାଭଡି କରକଣା କାରଣରୁ 
ନବି୍ମାଚନର ୭୨ ଘଣ୍ଟା �ବୂ୍ମରୁ ପ୍ରଚାର ସରବି। 
ବସ� ିଦୃଷ୍ଟରୁି ୨୭ ତାରଖିବର ପ୍ରଚାରବର ବରିାର 
ଲାଗବି। ବତଣ ୁ ପ୍ରଚାର ବରର ଦନିଗଡୁକିବର 
��ିଲି ି ଅଧିକ ଚଳଚଞ୍ଳ ବ�ାଇ ଉଠଛି।ି 
ରନବିାରଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ମା ଆରଙ୍ା ଥିବାରୁ 
ରକୁ୍ରବାର ��ିଲିବିର ସବୁ ପ୍ରରଖୁ ରାଜବନୈତକି 
ଦଳର ବ�ଭବିେରଙୁ୍ ବଦଖିବାକୁ ରଳିଛି।ି

ବରର ଦନିଗଡୁକିବର ନଜି ନଜି ସ�କ୍ବର 

ଅଞ୍ଳବର ଦଳ ଗଡୁକି ସଭା କରୁଥିବା 
ବଦଖିବାକୁ ରଳିଛି।ି ବବିଜଡ ି�କ୍ରୁ �ଞ୍ାୟତ ଓ 
ୋଡ୍ମସ୍ରୀୟ ବଛାର ବଛାର ର�ଳିା ସରାବବରକୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆିଯାଇଛ।ି ବବିଜଡ ି ପ୍ରାଥ୍ମୀ ରୁଦ୍ 
ର�ାରଥୀ ଅଳ୍ପ କର୍ମୀଙୁ୍ ସାଥୀବର ଧର ିଗାଁ କୁ ଗାଁ 
ବୁଲଛିନ୍।ି ବସ��ିର ିରନ୍ତ୍ରୀ ସରୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, 
ବଧିାୟକ ଅତନୁ ସବଷ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ସଧୁୀର 
ସାରଲ, ଉରାକାନ୍ ସାରନ୍ରାୟ, ବଯାଜନା 
ବବାଡ୍ମ ଉ�ାଧ୍ୟକ୍ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା, ବଧିାୟକିା 
ବସ୍�ାଙ୍ଗନିୀ ଛୁରଆି , �ରୁୀ ଏମ୍ � ି�ନିାକୀ ରଶି୍ର 
ଏବଂ �ବୂ୍ମତନ ବଧିାୟକ ବଭୂିତ ି ବଳବନ୍ରାୟ 

ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନବର ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍।ି 
ଅ�ର�କ୍ବର ନବି୍ମାଚନ ପ୍ରକ୍ରୟିାବର 

ବବିଜ�,ି କଂବଗ୍ସର ଅବନକ କର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡ ି
ସାରବିଲଣ।ି ବବିଜ� ି�କ୍ରୁ ବରର ର�ୁୂର୍ତ୍ମବର 
ବସରାନଙୁ୍ ରନାଇ ଆଣବିାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲଛି।ି 
ଏ� ି କ୍ରରବର ରକୁ୍ରବାର ବକବତକ ରଶି୍ରଣ �ବ୍ମ 
କରାଯାଇଛ।ି ରାଜଷ୍ୟ ବବିଜ� ି ସଭା�ତ ି
ସରୀର ର�ାନ୍ ି ��ିଲି-ିବଡଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଳବର 
ପ୍ରଚାର କରଛିନ୍।ି �ବୂ୍ମରୁ ରାଷ୍ଟୀୟ ରଖୁ�ାତ୍ 
ସର୍ବତି �ାତ୍ ରଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରସିାରଛିନ୍।ି 
ଦଳୀୟ ପ୍ରାଥ୍ମୀ ଆଶ୍ରତି �ଟ୍ଟନାୟକ ନଜି �ବୂ୍ମ 

ବଭାରକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦଷ୍ୟର 
କରୁଛନ୍।ି

କଂବଗ୍ସ ପ୍ରାଥ୍ମୀ ବଶି୍ୱବକରନ �ରଚିଦେନ 
ର�ା�ାତ୍ଙ୍ �ାଇଁ �ସିସି ି ସଭା�ତ ି
ନରିଞ୍ଜନ �ଟ୍ଟନାୟକ, ର�ଳିା କଂବଗ୍ସ 
ସଭାବନତ୍ୀ ବଦେତିା �ରଡ଼ିା, ଏଆଇସସି ି
ସମ୍ପାଦକ ରୁଦ୍ ରାଜୁ, କାଯ୍ମଷ୍ୟକାରୀ ସଭା�ତ ି
ପ୍ରଦୀ� ରାଝୀ ପ୍ରରଖୁ ପ୍ରଚାର କରଥିିବଲ। 
ଏନ୍ ଏସ ି ଏବଂ ବଡଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଳବର  
କଂବଗ୍ସର ବଭାରକୁ �ାବତଇ ସମ୍ାନ ରଖିବା 
�ାଇଁ ଦଳ ଉଦଷ୍ୟର ଅବଷ୍ୟା�ତ ରଖିଛ।ି 

ଭୁବଦେଶ୍ୱର,୨୪।୯(ସମସି): ଜବା�ାର ନବବାଦୟ 
ବଦିଷ୍ୟାଳୟଗଡ଼ୁକିବର ଆସନ୍ା ରକି୍ା ବର୍ମର ରଷ୍ ବଶ୍ରଣୀ 
ନାରବଲଖା �ାଇଁ ପ୍ରବବରକିା �ରୀକ୍ାର �ଞ୍ଜୀକରଣ 
ଆରମ୍ଭ ବ�ାଇଛ।ି �ଞ୍ର ବଶ୍ରଣୀର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଆସନ୍ା 
ନବଭର୍ବର ୩୦ ତାରଖି ଯାଏଁ �ରୀକ୍ା �ାଇଁ ଆବବଦନ 
କର ି �ାରବିବ। ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ବଭିାଗର ବେବ ସାଇର 
www.navodaya.gov.in ରାଧ୍ୟରବର 
ଆବବଦନ କରବିବ। ବତବବ ୨୦୨୨ ରସ�ିା  
ଏପ୍ରଲି୍  ୩୦ ତାରଖିବର ପ୍ରବବରକିା �ରୀକ୍ା ଅନୁଷ୍ତି ବ�ବ 
ବବାଲ ିବଭିାଗ ଦର୍ମାଇଛ।ି

ସମ୍ବଲପରୁ,୨୪।୯(ସମସି): ସର୍ବଲ�ରୁ 
ର�ାନଗର ନଗିର ଅନ୍ଗ୍ମତ ଧନୁ�ାଲ ି
ଅଞ୍ଳର ଅଙି୍ତ ବର୍ମା (୩୧) ୟ�ୁଏିସସ ି
�ରୀକ୍ାବର ସଫଳତା �ାସଲ କରଛିନ୍।ି 
ଅବରାକ ବର୍ମା ଓ ବନିତିା ବର୍ମାଙ୍ �ଅୁ 
ଅଙି୍ତ ସବ୍ମଭାରତୀୟ ସ୍ରବର ୧୮୪ 
Ñଙ୍ �ାସଲ କରଛିନ୍।ି ଏ� ିସଫଳତାର 
ବଶ୍ରୟ ବସ ରାଆ, ବା�ା, କକା ଓ 
�ରବିାର ସଦସଷ୍ୟଙୁ୍ ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି 
ଏଥିସ� ସର୍ବଲ�ରୁବାସୀଙୁ୍ ରଧ୍ୟ ବଶ୍ରୟ 
ବଦଇଛନ୍।ି କମ୍ପଷୁ୍ୟରର ସାଇନ୍ସବର ବଚନ୍ନଇ 
ଏସଆରଏନ ୟନୁଭିସ୍ତିରରୁି ସ୍ାତକ �ାସ୍  
କରବିା �ବର ସଭିଲି୍  ସଭ୍ତିସ୍  �ରୀକ୍ା �ାଇଁ 
ଅଙି୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତ ିକରଥିିବଲ।

ବଷି ଜାଲସର ରାଜ୍ୟର ୬.୨% କସିଶାର
ତମାଖ ୁକବଳଦର ଦକାମଳମତ ି ନଦୀରୁ ହାତୀ ନଜି�ାେ

ପପିଲି:ି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ାଇଜଲ ଜହଭଜିେଟ୍ 

ଜୀବତି କ ିମତୃ ସଦଦେହ

କଟକ,୨୪।୯(ସମସି): ଆଠଗଡ଼ 
ବନଖଣ୍ଡରୁ ବାଙ୍ୀ ଅଭରିବୁଖ ଆସନ୍ ି
�ାତୀ। ପ୍ରବତଷ୍ୟକବର୍ମର ଏ�ା ସରାନ 
ଘରଣା। ବକ୍ତବର ଧାନ �ାଚବିଲ କରି୍ବା 
�ନ�ିରବିା ଉତ୍ାଦନ ସରୟ ଆସବିଲ 
�ାତୀ�ଲ ବକ୍ତର�ୁାଁ �ୁଅନ୍।ି ବରଘା 

ଜଙ୍ଗଲ ଅତକି୍ରର କର ି ଆସନ୍।ି �ାତୀ�ଲ 
ନଦୀ �ାର ି ବ�ାଇ ସବୁବବବଳ ଭଗ�ିରୁ 
ନଦୀବନ୍ବର ଉଠନ୍।ି ବ�ବଲ ଏଥର ବାର 
�ୁଡ଼ ିଯାଇଥିବା ବଯାଗୁଁ ଏଭଳ ିଅଘରଣରାନ 
ଘରଲିା ବବାଲ ି ଚଦେକା ଡଏିଫଓ ର�ମ୍ଦ 
ଜନଲି କ�ଛିନ୍।ି 

 �ାତୀ�ଲ ଆଠଗଡ଼ ଓ ବାଙ୍ୀର 
ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଳର ବକ୍ତକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍।ି 

ବବିରରକର ି ରଣୁ୍ଡଳୀ, ଭଗ�ିରୁ, ବାଆଁରା, 
ରାରଦାସ�ରୁ, ରତାଗଡ଼ ପ୍ରଭୃତ ି ଅଞ୍ଳର 
ଚାର ଜରବିର �ର ି ଫସଲ ଖାଆନ୍।ି 
ଏଥର ଆସଥିିବା ୧୦ରକିଆି �ାତୀ�ଲ 
ଭୁଲ ବାରବର ଆସଥିିବଲ ବବାଲ ିଅନୁରାନ 
କରୁଛ ି ବନ ବଭିାଗ। ଯଦ ି �ବୂ୍ମଭଳ ି ଠକି 
ବାରବର ଆସଥିାବନ୍ ତା’ବ�ବଲ ଭଗ�ିରୁ 
ବନ୍ବର ଉଠଥିାବନ୍। ରାତ୍ ନଦୀ ଭତିବର 
ବାର �ୁଡ଼ବିା ବଯାଗୁଁ ବସରାବନ ରଣୁ୍ଡଳୀ 
ବଷ୍ୟାବରଜ ନକିରକୁ ଆସଗିବଲ ବବାଲ ି
କୁ�ାଯାଉଛ।ି ନବଚତ ଆଉ ଏକ ଦଗି ପ୍ରତ ି
ରଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ିବଦଉଛ ିବନବଭିାଗ। ୧୦ରକିଆି 
�ାତୀ �ଲବର ୩ର ିଛୁଆ �ାତୀ ଥିବଲ। ଏ� ି
୩ର ି ଛୁଆ �ାତୀ � ିଁ ସବୁଠାରୁ ବରରବର 
�ାଣ ି ଭତିରୁ ବା�ାରଥିିବଲ। ବତଣ ୁ ଏ�ର ି
ବ�ାଇ�ାବର ୩ର ି �ାତୀ ଛୁଆ ବ୍ାତବର 
�ଡ଼ ି ଆଗକୁ ଭାସ ି ଆସଥିିବଲ। ତାଙ୍ 
�ବଛ�ବଛ ଅନଷ୍ୟ ସବୁ �ାତୀ ବଷ୍ୟାବରଜ 
ର�ୁାଁ ବ�ାଇଥିବଲ। ବସରାନଙ୍ ନୟିରତି 
ବାରବର ନଆସବିା ବଯାଗୁଁ ଅବନକ 
ଅଘରଣ ରାନ ସାର୍ନାକୁ ଆସଛି।ି

ବାଟ ହୁଡ଼ ିଆସଥିିଜଲ

ସମ୍ବଲପରୁ,୨୪।୯(ସମସି): କଠନି 
�ରଶି୍ରର, ନଷି୍ା ଓ ବଧୈଯ୍ମଷ୍ୟ ନଶି୍ଚତି ସଫଳତା 
ଆଣଦିଏି। ରକୁ୍ରବାର ସବ୍ମଭାରତୀୟ 
ପ୍ରରାସନକି ବସବା �ରୀକ୍ାବର ୧୯୪ 
Ñଙ୍ �ାସଲ କରଥିିବା ଝାରସଗୁଡ଼ୁା 
ଝଅି ରୀନା ପ୍ରଧାନ ଏ�ା 
କ�ଛିନ୍।ି ରକୁ୍ରବାର �ରୀକ୍ା 
ଫଳ ପ୍ରକାରତି ବ�ବା �ବର 
ରୀନାଙ୍ ସଫଳତାକୁ ବନଇ 
ତାଙୁ୍ ଓ ତାଙ୍ �ରବିାରକୁ 
ରବୁଭଚ୍ାର ସଅୁ ଛୁରଛି।ି 
ଝାରସଗୁଡ଼ୁା ସରବା�ାଲ 
ବାସଦିୋ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅତରିକି୍ତ ବଡିଓି 
ଧରଣୀଧର ପ୍ରଧାନ ଓ କଲଷ୍ୟାଣୀ ପ୍ରଧାନଙ୍ 
ଝଅି ରୀନାଙ୍ ରକି୍ା ଜୀବନର ଅଧିକାଂର 
ସରୟ ଝାରସଗୁଡ଼ୁାବର ର�ଛି।ି ସରବା�ାଲ 
ଚରାର�ଡ଼ା ପ୍ରାଥରକି ବଦିଷ୍ୟାଳୟରୁ ରକି୍ା 
ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରଥିିବା ରୀନା �ରବର୍ତ୍ମୀ 
ସରୟବର ସରବା�ାଲ �ାଇସ୍କଲୁରୁ ରାଟ୍କି 
ଓ ଝାରସଗୁଡ଼ୁା ର�ଳିା ର�ାବଦିଷ୍ୟାଳୟରୁ 

ଯକୁ୍ତଦୁଇ ଉର୍ତୀର୍୍ମ ବ�ାଇଥିବଲ। �ବର 
ବରଡକିାଲ �ାଠଷ୍ୟକ୍ରର �ାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ି କରବିା 
ସ� ବୁଲ୍ମା ବୀର ସବୁରନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟବୁ୍ତିଜ୍ାନ 
ଓ ଗବବରଣା ପ୍ରତଷି୍ାନବର ଡାକ୍ତରୀ �ାଠ 
�ଢ଼଼ଥିିବଲ। ୨୦୧୬ବର ଡାକ୍ତରୀ �ାଠଷ୍ୟକ୍ରର 

ସମ୍ପରୂ୍୍ମ କର ି ବୃର୍ତଗିତ ଜୀବନ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିବଲ। ପ୍ରଥବର 
ଝାରସଗୁଡ଼ୁା ଓ �ବର 
ନବରଙ୍ଗ�ରୁ ଜଲି୍ାବର 
ଡାକ୍ତର ଭାବବ କାର କରୁଥିବା 
ସରୟବର ପ୍ରରାସନକି 
ବସବା �ାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଜାର ି

ରଖିଥିବଲ। ଦୁଇଥର �ରୀକ୍ା ବଦବା �ବର 
ରଧ୍ୟ ବସ ନରିାର ବ�ାଇ ନ ଥିବଲ। ତୃତୀୟ 
ସବୁଯାଗବର ଭାରତୀୟ ପ୍ରରାସନକି ବସବା 
�ରୀକ୍ାବର ୧୯୪ Ñଙ୍ ସ� ସଫଳତା 
�ାସଲ କରଛିନ୍।ି ବସ ନବିଜ ଜବଣ ଡାକ୍ତର 
ବ�ାଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥଷ୍ୟବସବା ବକ୍ତ୍ବର 
ଉନ୍ନତ ି �ାଇଁ ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱ ବଦବବ ବବାଲ ି
ରୀନା କ�ଛିନ୍।ି

‘କଠନି ଅଧ୍ୟବୋୟ ଓ ଅେୀମ ଧର୍ଯ୍ୟ ହ ିଁ େଫଳତାର ଚାବକିାଠ’ି ଡାକ୍ତରରୁ ଆଇଏଏସ୍  ରୀୋଆଶା ପରୂଣ କଦଲ ଅଙି୍ତ

ୟ�ୁଏିସ୍ ସବିର ସଫଳ ଓଡ଼ଆି

ୋମ  Ñଙ୍

ଜୁବନି ର�ା�ାତ୍ ୪୬
ଆରରି କୁରାର ରଶି୍ର ୫୨
ରଭୁଙ୍ର ବଳ ୭୯
ଅଙି୍ତ ବର୍ମା  ୧୮୪
ରୀନା ପ୍ରଧାନ ୧୯୪
�ରୂବୀ ନଦେ  ୨୪୪
ନବବଜଷ୍ୟାତ ିରଶି୍ର ୩୯୫
ବବତିାରାଣୀ ସ୍ାଇଁ ୪୬୪
ସଧୁାଂର ୁନାୟକ ୬୨୦

ଆସନ୍ା ଶକି୍ା ବର୍ଷଦର ରଷ୍ଠ ୋମଦଲଖା 
ପାଇଁ ଦଜଏେଭରି ପଞ୍ୀକରଣ ଆରମ୍ଭ

୫ ବର୍ଷର ୋବାଳକିାକୁ େୁଷ୍କମ୍ଷ ମାମଲାବସ୍  ଓଲଟ ିମହଳିା ଯାତ୍ୀଙ୍ 
ସହ ୨ ମତୃ, ୧୦ ଆହତ 

ଭୁବଦେଶ୍ୱର,୨୪।୯(ସମସି): ରାଜଷ୍ୟବର କ୍ରରାଗତ ଭାବବ 
ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ାଦନ କ୍ରତା ବୃଦ୍ ି�ାଇବାବର ଲାଗଛି।ି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ 
ଦରନ୍ ି ତବଳ ଅଥ୍ମାତ ୨୦୦୦ ରସ�ିାବର ଓଡ଼ରିାବର ବାର୍ତିକ 
୨ ବରଟ୍କି ରନ୍  ଉତ୍ାଦନ ବ�ଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ମରାନ ବସଠାବର 
ବାର୍ତିକ ୨୦ ବରଟ୍କି ରନ ଉତ୍ାଦନ ବ�ଉଛ।ି ଆଗାରୀ 
ଦନିବର ଡାଉନଷ୍ଟରି ବକ୍ତ୍ବର ଅଧିକ ନୂତନ ସବୁଯାଗ ସଷୃ୍ଟ ି
ବ�ବ ବବାଲ ିଓଡ଼ରିା ସରକାରଙ୍ ରଳି୍ପ ବଭିାଗର ପ୍ରରଖୁ ରାସନ 
ସଚବି ବ�ରନ୍ ରର୍ମା କ�ଛିନ୍।ି 

ବସ��ିର ି ରାଜଷ୍ୟ ରଖୁଷ୍ୟରନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ �ଟ୍ଟନାୟକଙ୍ 
�ରକିଳ୍ପନା- ୨୦୩୦ ଲକ୍ଷ୍ୟ �ରୂଣ ବ�ବାକୁ ଯାଉଛ।ି ଆଗାରୀ 
ଦନିବର ଓଡ଼ରିା ଭାରତର ଇସ୍ପାତ ବ�ଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ବ�ବ। ନୂତନ 

ଭାବବ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଙି୍ ଇବନ୍ସରଭି 
(�ଏିଲ୍ ଆଇ) �ରକିଳ୍ପନା ବବିରର ଷ୍ଟଲି ଉତ୍ାଦନ କ୍ରତା 
କୁ ବାର୍ତିକ ୧୮ ବରଟ୍କି ରନରୁ ୬୦ ବରଟ୍କି ରନ୍ କୁ ବୃଦ୍ ି
କରବିାବର ସ�ାୟକ ବ�ବ। ଏଥିସ� ଅନଷ୍ୟ ଷ୍ଟଲି କମ୍ପାନୀଙୁ୍ 
ଓଡ଼ରିାବର ନଜି ୟନୁରି ସ୍ଥା�ନା ଦଗିବର ବାର କଢ଼ାଇବ 
ବବାଲ ି ଆରା କରାଯାଉଛ।ି ରକୁ୍ରବାର ଫିକ ି ଓ ଇ�କିଲ୍ ର 
ରଳିତି ଆନୁକୂଲଷ୍ୟବର ଆବୟାଜତି ଓଡ଼ରିାର ବବିରର ଷ୍ଟଲି 
ରଳି୍ପ �ାଇଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଙି୍ ଇବନ୍ସରଭି (�ଏିଲ୍ ଆଇ) ସମ୍ପକ୍ତିତ ଏକ 
ବେବନିାରବର ବଯାଗ ବଦଇ ରଳି୍ପ ସଚବି ଏ�ା କ�ଥିିବଲ। 

ଉବଲ୍ଖବଯାଗଷ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇସ୍ପାତ ରଳି୍ପ �ାଇ ଁ ବକନ୍ଦ୍ର 
କଷ୍ୟାବବିନର ୬,୩୨୨ ବକାର ି ରଙ୍ା �ଏିଲ୍ ଆଇ ବଯାଜନାକୁ 

ଅନୁଦାନ ବଦଇଛ।ି ଯା�ା ଅନୁଷ୍ୟନ ୪୦,୦୦୦ ବକାର ି ରଙ୍ାର 
�ଞୁ୍ଜ ିନବିବର �ାଇ ଁନବିବରକାରୀଙୁ୍ ଆକର୍ତିତ କରବି। ବଦରର 
ରଳି୍ପ ବକ୍ତ୍ବର ଏକ ଅଗ୍ଣୀ ଭୂରକିା ବନଉଥିବା ଓଡ଼ରିା ରଧ୍ୟ 
ଏ� ି ବଯାଜନା ଅନ୍ଗ୍ମତ ଆବରଷ୍ୟକୀୟ ସ�ାୟତା ବୃଦ୍ ି କର ି
ନଜିର ଉତ୍ାଦନ କ୍ରତା ଦ୍ଗିଣୁତି କର ି �ାରବି। ବବୈଠକବର 
ଇ�କିଲର ରଖୁଷ୍ୟ କାଯ୍ମଷ୍ୟନବି୍ମା�ୀ ଅଧିକାରୀ ଭୁ�ଦିେର ସଂି �ନୁଆି 
ଓଡ଼ରିା ରାଜଷ୍ୟକୁ ରଳି୍ପ ଅନୁକୁଳ କରବିା �ାଇ ଁ ଆବରଷ୍ୟକୀୟ 
ସଂସ୍କାର ଓ �ଦବକ୍� ନଆିଯାଉଥିବା ରତ ବଦଇଥିବଲ। 
ଅନୁରୂ� ଭାବବ ରଳି୍ପ ବକ୍ତ୍ ସ� ଜଡତି ସରସ୍ କମ୍ପାନୀରାନଙୁ୍ 
ଓଡ଼ରିା �ରଦିର୍ମନବର ଆସ ିଏଠାବର ଉ�ଲବ୍ଧ ଥିବା ବନିବିଯାଗ 
ସବୁଧିାର ଅନୁସନ୍ାନ କରବିାକୁ ଆରନ୍ତ୍ରଣ କରଛିନ୍।ି 

ଇସ୍ାତ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟମି୍  ଜଷେତ୍ଜର ଅଧିକ ସଜୁଯାଗ ସଷୃ୍ ିଜହବ: ଶଳି୍ପ ପ୍ରମ�ୁ ସଚବି

ଭୁବଦେଶ୍ୱର,୨୪।୯(ସମସି): ଜାତୀୟ 
ବସବା ବଯାଜନା(ଏନ୍ ଏସ୍ ଏସ୍ ) 
ବସ୍ଚ୍ାବସବୀ ରଲୂଷ୍ୟବବାଧର ବା�କ 
ବ�ାଇ ସରାଜବର �ରବିର୍ତ୍ମନ ଆଣବିା 
ଉଚତି। ଛାତ୍ରଏି ସବ୍ମଦା ଉର୍ତର ଚରତି୍ର 
ଅଧିକାରୀ ବ�ବା ଆବରଷ୍ୟକ ବବାଲ ି
ରାଜଷ୍ୟସ୍ରୀୟ ଜାତୀୟ ବସବା ବଯାଜନା 
ପ୍ରତଷି୍ା ଦବିସ ସରାବରା�ବର ଅତଥିିରାବନ 
ରତବଷ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍।ି

 ଏ� ି ଉତ୍ସବବର ଉଚ୍ଚରକି୍ା 
ବଭିାଗର ପ୍ରରଖୁ ରାସନ ସଚବି ରାଶ୍ୱତ 
ରଶି୍ର ବ�ୌବରା�ତିଷ୍ୟ କର ି କ�ଥିିବଲ 

ବଯ, ରଲୂଷ୍ୟବବାଧଭରି୍ତକି ରକି୍ା ସ�ତି 
ରକି୍ାନୁଷ୍ାନବର ନରିାନବିାରଣ, ରକ୍ତଦାନ 
ରବିରି, ବୃକ୍ବରା�ଣ, ସ୍ୱଚ୍ ଭାରତ ଓ 
ଦକ୍ତା ବକିାର ଦଗିବର ଏନ୍ ଏସ୍ ଏସ୍  
ବସକ୍ କ୍େଚ୍ାବସବୀରାବନ କାଯ୍ମଷ୍ୟକରବିା 
ଉଚତି। ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାବବ 
ଏନ୍ ଏସ୍ ଏସ୍  ଆଞ୍ଳକି ନବିଦ୍୍ମରକିା ସଶୁ୍ରୀ 
ସରତିା �ବରଲ ପ୍ରତ ି ରକି୍ାନୁଷ୍ାନବର 
କଷ୍ୟମ୍ପସ୍  ଆର୍ବାସାଡର ନଯିକୁ୍ତ ି ପ୍ରସ୍ାବ 
ରଖିଥିବଲ। ରଖୁଷ୍ୟବକ୍ତା ଭାବବ ଜାତୀୟ 
ଯବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆବା�କ ରଧସୁଦୂନ ଦାସ 
ବଯାଗବଦଇ ଛାତ୍ ଜୀବନବର ରଙୃ୍ଖଳା 

ଓ ରାଷ୍ଟନରି୍ମାଣର ଭୂରକିା ସମ୍ପକ୍ମବର 
ଆବଲାଚନା କରଥିିବଲ। ଅନଷ୍ୟତର ପ୍ରରଖୁ 
ଅତଥିି ଭାବବ ଓଡ଼ରିା କୃର ି ଓ ବବୈରୟକି 
ବଶି୍ୱବଦିଷ୍ୟାଳୟର କୁଳ�ତ ି ଡ. �େନ୍  
କୁରାର ଅଗ୍ୋଲ ବଯାଗବଦଇ ଉର୍ତର ଚରତି୍ 
ଗଠନବର ଏନ୍ ଏସ୍ ଏସର ଉବଲ୍ଖନୀୟ 
କାଯ୍ମଷ୍ୟକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରରଂସା କରଥିିବଲ। 
ରାଜଷ୍ୟ ଜାତୀୟ ବସବା ବଯାଜନା ଅଧିକାରୀ 
ଡ. ରବରର ଚନ୍ଦ୍ର ବବବ�ରା ପ୍ରାରମ୍ଭକି 
ସଚୂନା ବଦଇଥିବାବବବଳ ଏନ୍ ଏସ୍ ଏସ୍  
ଇରଆିଇର ପ୍ରରକି୍କ ଡ. ନରିଦ ବରଣ 
ଖଣୁ୍ଟଆି ଧନଷ୍ୟବାଦ ଅ�୍ମଣ କରଥିିବଲ।

‘ଛାତ୍ ସବ୍ଷଦା ଉତ୍ତମ ଚରତି୍ର ଅଧିକାରୀ ଜହବା ଆବଶ୍ୟକ’
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏନ୍ ଏସ୍ ଏସ୍  େବିସ ପାଳତି

ରାଉରଦକଲା, ୨୪ା୯(ସମସି): ରକୁ୍ରବାର ରାତବିର 
ରାଉରବକଲା ଆସଥୁିବା ଏକ ଯାତ୍ୀବା�ୀ ବସ୍  
ରାଜଗାଙ୍ଗ�ରୁ ରରାବା�ାଲ ଛକ ୧୦ ନର୍ବର ରାଜଷ୍ୟ 
ରାଜ�ଥ ଉ�ବର ଭାରସାରଷ୍ୟ �ରାଇ ଦୁଘ୍ମରଣାଗ୍ସ୍ 
ବ�ାଇଛ।ି ଏ�ାଫଳବର ଘରଣାସ୍ଥଳବର ଜବଣ ର�ଳିା 
ଯାତ୍ୀଙ୍ ସ� ଆଉ ଜବଣ ଅଜଣା ଯବୁକର ରତୁୃଷ୍ୟ ଘରଛି।ି 
ପ୍ରାୟ ୧୦ ଜଣ ଯାତ୍ୀ ଆ�ତ ବ�ାଇଥବା ବବବଳ ୫ ଜଣ 
ଆର୍ ଜଏିଚ୍ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ର ବ�ାଇଛନ୍।ି ସରସ୍ ଆ�ତ 
ନାଲା ବରାଡ୍ ଅଞ୍ଳର ବବାଲ ିଜଣା�ଡ଼ଛି।ି ରାଜଗାଙ୍ଗ�ରୁ 
ଠାବର ଆଜ ି ଅନୁଷ୍ତି ଉର୍ମ �ବ୍ମବର ବଯାଗ ବଦବା 
�ବର ବଲାକରାବନ ଅନୀଲ ଟ୍ାବଭଲ୍ସବର ରାଉରବକଲା 
ବଫରୁଥିବଲ। ବସବର ବରାର ୧୫ ଜଣ ଯାତ୍ୀ ଥିବଲ। 
ରରାବା�ାଲ ଛକବର ଜବଣ ଅଜଣା ଯବୁକ ବସ୍  ସମ୍ଖୁକୁ 
ଆସଯିାଇଥିଲା। ତାକୁ ବଞ୍ାଇବାକୁ ବସ୍ ର ିଭାରସାରଷ୍ୟ �ରାଇ 
ଡଭିାଇଡର ଉ�ରକୁ ଚଢ଼ଯିବିା ସ� ଓଲର ି�ଡ଼ଥିିଲା।
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ନୟାଗଡ଼ନୟାଗଡ଼

ନୟାଗଡ଼଼,୨୪ା୯(େମେି)

ଶକୁ୍ରବାର ସଆିଇଟୟି ୁ ନେତୃତ୍ୱନର ଓଡ଼ଶିା 
ଆଶାକରମ୍ୀ ଆନସାସଏିସେ ତରଫରୁ େୟାଗଡ଼଼ ଜଲି୍ା 
ଚକିତି୍ାଧିକାରମୀଙ୍କ କାର୍୍ାଳୟ ସମ୍ଖୁ ତଥା ନଖାର୍୍ା-
ବଲାଙ୍ରି ଜାତମୀୟ ରାଜପଥନର ଆଶାକରମ୍ୀଙ୍କ 
ଗଣବନି୍ାଭ ଅେୁଷ୍ତି ନ�ାଇରାଇଛ।ି େୟାଗଡ଼଼ 
ସନୁି୍ରଆି ଛକଠାରୁ ଶତାଧିକ ଆଶାକରମ୍ୀଙ୍କ ଏକ 
ନଶାଭାରାତ୍ା ବା�ାର ି େୟାଗଡ଼଼ ବଜାର ପରକି୍ରରା 
କର ି ଜଲି୍ା ରଖୁ୍ ଚକିତି୍ାଧିକାରମୀଙ୍କ କାର୍୍ାଳୟ 
ସମ୍ଖୁନର ଗଣବନି୍ାଭ ସଂଗଠତି ନ�ାଇଥିଲା। ୨ 
ଘଣ୍ା କାଳ ଜାତମୀୟ ରାଜପଥ ଅବନରାଧ କରାରାଇଥିଲା। 
ଜଲି୍ା ସଭାପତ ି ସନୁରଶ ସ୍ାଇଙଁ୍କ ସଭାପତତି୍ୱନର 
ଅେୁଷ୍ତି ବନି୍ାଭ ସରାନବଶନର ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 
ଶ୍ରରକି ବନିରାଧମୀ ଶ୍ରର ନକାଡ୍ , ଶ୍ରରକି ରାରଣେମୀତ ି ଓ 
ସ୍ାସ୍୍ନସବାର ଘନରାଇକରଣ େମୀତକୁି ବକ୍ାରାନେ 
ତମୀବ୍ର ସରାନଲାଚୋ କରଥିିନଲ। କନରାୋ ର�ାରାରମୀ 
ଆତଙ୍କ ପରସି୍ତିନିର ଜମୀବେକୁ ବାଜ ି ଲଗାଇ ନସବା 
ନେଇଆସଥିିବା ଆଶାକରମ୍ୀ ଆଜ ି େରିାଶାନର ବ�ୁ 

କଷ୍ଟନର େେି କାଟୁଛ।ି ସ୍ାସ୍୍ନସବାନର ପ୍ରରଖୁ ଭୂରକିା 
ପାଳେ କରୁଥିବା ଆଶାକରମ୍ୀଙୁ୍କ େୟିରତି କରଚ୍ାରମୀର 
ରାେ୍ତା, ରାସକି ୨୧ �ଜାର ଟଙ୍କା େରରା, ଶ୍ରରକି 
ବନିରାଧମୀ ୪ଟ ି ଶ୍ରର ନକାଡ୍  ବାତଲି୍  କରବିା, ରାସକି 
୧୦ �ଜାର ଟଙ୍କା ନପନ୍ ସନ୍  ନେବା, କନରାୋ ନରାର୍ା 
ଆଶାକରମ୍ୀଙୁ୍କ ୫୦ ଲ୍ ଟଙ୍କା ବମୀରାଭୁକ୍ କରବିା ଆେ ି
ୋବ ି କରଥିିନଲ। ଏକ ପ୍ରତେିଧିିରଣ୍ଡଳମୀ ସଡିଏିମ୍ ଓଙୁ୍କ 
ନଭଟ ି୧୮ େଫା ସର୍ବଳତି ୋବପିତ୍ ପ୍ରଧାେରନ୍ତମୀଙୁ୍କ ନେବା 
ସ� ଜଲି୍ାନର ନେଖା ନେଇଥିବା ସରସ୍ାଗଡ଼ୁକି ଉପନର 

ସରାଧାେ ପାଇ ଁୋବ ିକରଥିିନଲ। 
ଏ� ି ବନି୍ାଭନର ସଆିଇଟୟିରୁ 
ସଭାପତ ି ବଶି୍ୱୋଥ ର�ାପାତ୍, 
ଜଲି୍ା ସମ୍ାେକ ଶରତ ନବନ�ରା, 
ଏସ୍ ଏ କରମି୍ , ଚାପଧାରମୀ ରାଉତ, 
ସଂରକୁ୍ା ନସଠମୀ, ଆଶାକରମ୍ୀଙ୍କ 
ଜଲି୍ା ସମ୍ାେକିା େଳେିମୀ ୋସ, 
ଜାରେିରିାଣମୀ ନବନ�ରା, 
ସସ୍ତିା ପଟ୍ଟୋୟକ, ସଂରକୁ୍ା ପଣ୍ଡା, ରୂପରଞ୍ଜରମୀ ସା�ୁ, ସ୍ତୃନିରଖା ନସୋପତ ି ପ୍ରରଖୁ ନରାଗ ନେଇଥିନଲ। 

ଭା୍ରୁ,୨୪ା୯(େମେି)

ଭାପରୁ ବ୍ଲକ ଫନତଗଡ଼଼ ପଞ୍ାୟତନର 
ରଶିେ ଶକ୍ ି ଗ�ୃ େରି୍ାଣ େ 
କର ି ଅଥ୍ �ଡ଼ପ ଅଭନିରାଗ 
ନ�ାଇଥିଲା। ତେନ୍ତ ପନର ପଞ୍ାୟତ 
କାର୍୍େବି୍ା�ମୀ ଅଧିକାରମୀଙ୍କ 
କ୍ାଟର୍କୁ େୂଆ ରଙ୍ କର ି ରଶିେ 
ଶକ୍ ିଘର ନଲଖି ଖସରିବିାକୁ ଉେ୍ର 
ନ�ାଇଛ।ି ଫନତଗଡ଼଼ ପଞ୍ାୟତର 
ରା’ ଭଗବତମୀ, ସାଇେୁଗ୍ା ଓ ରା’ 
କାଳକିା ର�ଳିା ସ୍ୟଂ ସ�ାୟକ 
ନଗାଷ୍ମୀର ସଭ୍ାରାନେ ଗତ 
ରାସ ୨୩ ତାରଖିନର ରାଜ୍ 
ରଶିେ ଶକ୍ ି କରସିେର ସଜୁାତା 
ଆର୍  କାର୍ତ୍ତିନକୟେଙୁ୍କ ଲଖିିତ 
ଅଭନିରାଗ କରଥିିନଲ। ତା’ 
ପରେେି କରସିେରଙ୍କ ଅଫିସ 

େନିଦ୍୍ଶନର ଜଲି୍ା ରଶିେ ଶକ୍ ିପ୍ରକଳ୍ପ 
ସଂନରାଜକିା ସରଧିା ପାଢ଼ମୀ, ଭାପରୁ 
ବ୍ଲକ ରଶିେ ଶକ୍ ି ବଭିାଗର ଭାରତମୀ 
ପଟ୍ଟୋୟକ, ବ୍ଲକ ସ�କାରମୀ ରନ୍ତମୀ 
ବୃନ୍ାବେ ବର�ିା ଓ ରନ୍ତମୀ ପ୍ରନରାେ 
କୁରାର ନସଠମୀ ଫନତଗଡ଼଼ ରାଇ 
ତେନ୍ତ କରଥିିନଲ। ତେନ୍ତର ୪ 
େେି ପନର ପଞ୍ାୟତ କାର୍୍େବ୍ିା�ମୀ 
ଅଧିକାରମୀଙ୍କ କ୍ାଟ୍ରକୁ େୂତେ 
ରଙ୍ କର ି ରଶିେ ଶକ୍ ି ଗ�ୃ ନଲଖି 
େୁେ୍ମୀତକୁି ଲୁନଚଇବାର ପ୍ରୟାସ 

କରାରାଇଛ।ି ଏନେଇ ପେୁବ୍ାର 
ର�ଳିା ନଗାଷ୍ମୀରାନେ ରାଜ୍ ରଶିେ 
ଶକ୍ ି କରସିେର େକିଟନର ଲଖିିତ 
ଅଭନିରାଗ କରଛିନ୍ତ।ି ତେନ୍ତକୁ 
କପିର ି ବାଟବଣା କରାରବିାର 
ନଚଷ୍ଟା କରାରାଇଛ ି ଓ ଘର େ 
କର ି ୪ ଲ୍ ୫୦ �ଜାର ଟଙ୍କା 
ଲୁଟ୍  କରଥିିବା ବ୍କ୍ରିାେଙୁ୍କ େଣ୍ଡ 
ନେବାକୁ ନସରାନେ ଅେୁନରାଧ 
କରଛିନ୍ତ।ି ନସ�ପିର ି ବ୍ଲକର 
୧୪/୧୫ଟ ି ପଞ୍ାୟତନର ଆନେଂଂ 

ରଶିେ ଶକ୍ ି ଘର େରିା୍ଣ େ ନ�ାଇ 
କାଗଜପତ୍ନର ଘର େରିା୍ଣ 
ନ�ାଇଥିବା େଶ୍ାରାଇ ଅଥ୍ �ରଲୁିଟ୍  
ନ�ାଇଥିବା ଅଭନିରାଗ ନ�ାଇଛ।ି ଏ 
ନେଇ ଜଲି୍ା ରଶିେ ଶକ୍ ିସଂନରାଜକିା 
ସରଧିା ପାଢ଼ମୀଙୁ୍କ ପଚାରବିାନର, 
ନକଂଣସ ି ତେନ୍ତ ନ�ାଇ େ ଥିବା 
କ�ଛିନ୍ତ।ି ଆନର ଏରତି ି ଗସ୍ତନର 
ରାଇଥିଲୁ। ନକଂଣସ ି ଅଭନିରାଗ 
ସମ୍କ୍ନର ରୁଁ କଛି ିକ�ପିାରବି ିୋ� ିଁ 
ନବାଲ ିକ�ଛିନ୍ତ।ି

ନୟାଗଡ଼,୨୪ା୯(େମେି): ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ରବୁକଙ୍କ ସଶକ୍ମୀକରଣ ପାଇଁ ବଭିନି୍ନ ନରାଜୋ 
କାର୍୍କାରମୀ କରୁଥିବାନବନଳ େୟାଗଡ଼଼ ଜଲି୍ାନର 
ଏ�ା ବାଆକୁ ବତା ସେୃଶ ଚାଲୁଛ।ି କ୍ରମୀଡ଼ା ଓ 
ରବୁ ବ୍ାପାର ବଭିାଗ ଆେୁକୂଲ୍ନର କାର୍୍ 
କରୁଥିବା ନେନ�ରୁ ରବୁ ନକନ୍ଦ୍ର କାର୍୍ରୁ ଏ�ା 
ସ୍ପଷ୍ଟ ଅେୁନରୟ। ଶକୁ୍ରବାର ନେନ�ରୁ ରବୁ ନକନ୍ଦ୍ର 
ଆେୁକୂଲ୍ନର ୨୦୨୦-୨୧ ଜଲି୍ା ପରାରଶ୍ୋତା 
କରଟି ି ନବୈଠକ(ଡଏିସୱିାଇପ)ି େୟାଗଡ଼଼ 
ଉପଜଲି୍ାପାଳ ଲଗ୍ନଜତି ରାଉତଙ୍କ ଅଧ୍ୟ୍ତାନର 
ଆନୟାଜତି ନ�ାଇଛ।ି ନବୈଠକନର ଜଲି୍ାର ପ୍ରରଖୁ 
ଅଧିକାରମୀ ଉପସ୍ତି ର� ି ରବୁକ ସଶକ୍କିରଣ 
ଉପନର ଆନଲାଚୋ କରବିାର ଆବଶ୍କତା 
ର�ଥିିବାନବନଳ ରାତ୍ କଛି ି ଅଧିକାରମୀ ଏବଂ 
ନକଇଜଣ ରବୁକଙୁ୍କ ନେଇ ନବୈଠକ ନଶଷ 
କରାରାଇଥିବା ନେଖିବାକୁ ରଳିଛି।ି ରାତ୍ ୧୦ 
ଜଣ ଏ� ି ନବୈଠକନର ଉପସ୍ତି ଥିବା ନକନ୍ଦ୍ରର 
ଜନଣ କର୍ଚାରମୀ ସଚୂୋ ନେଇଛନ୍ତ।ି ନେନ�ରୁ 
ରବୁନକନ୍ଦ୍ରନର ଚାଲଥିିବା ରେଇଚ୍ା କାରବାର 
ଧରା ପଡ଼ବିା ଭୟନର ଗଣରାଧ୍ୟରକୁ ଅଣନେଖା 
କରାରାଇ ନବୈଠକ କରାରାଇଛ।ି ଏ� ିକାର୍୍କ୍ରରକୁ 
ଜଲି୍ା ରବୁା ଅଧିକାରମୀ ଅେୁରାଗ କୁରାର ପରଚିାଳୋ 
କରଥିିନଲ। େୟାଗଡ଼଼ ଜଲି୍ା କ୍ରମୀଡ଼ା ଅଧିକାରମୀ 
ସଜୁାତା ସା�ୁଙ୍କ ସନରତ କାର୍୍କ୍ରରନର ସତ୍ବ୍ରତ 

ର�ାରଣା ଓ େମୀପକ କୁରାର କ୍ଲବ୍  ପ୍ରତେିଧିି ଭାନବ 
ନରାଗ ନେଇଥିନଲ। 

େୟାଗଡ଼଼ ରବୁ ନସ୍ଚ୍ାନସବମୀରାେଙ୍କ ପ୍ରତେିଧିି 
ଭାନବ ଆଶନୁତାଷ ୋସ ନରାଗନେଇ ରବୁକରାନେ 
ତୃଣରଳୂସ୍ତରନର ସରାଜନସବା ନ୍ତ୍ନର ସମ୍ଖୁମୀେ 
ନ�ଉଥିବା ଅସବୁଧିା ଉପନର େୃଷ୍ଟ ି ଆକଷ୍ଣ 
କରଥିିନଲ। ରବୁ କାର୍୍କ୍ରର ୨୦୨୧-୨୨ ଉପନର 
ଆନଲାଚୋ କରାରାଇଥିଲା। ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସେ 
ସ� ସରେ୍ବୟ ରଖି ନେନ�ରୁ ରବୁାନକନ୍ଦ୍ର କାର୍୍ 
କରବିାକୁ ଉପଜଲି୍ାପାଳ ପରାରଶ୍ ନେଇଥିନଲ। 
ଆଗାରମୀ େେିନର ବପିର୍୍ୟ ପରଚିାଳୋ ତାଲମି୍  
ରବୁକଙୁ୍କ ପ୍ରୋେ କରବିାକୁ ଉପଜଲି୍ାପାଳ 
ପରାରଶ୍ ନେଇଥିନଲ। ରାତ୍ ବଡ଼ିର୍ବୋର ବଷିୟ 
ଏଭଳ ି ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ ନବୈଠକନର ଅଧିକାରମୀଙୁ୍କ 
ରଶିାଇ ନରାଟ ୧୦ ଜଣ ଉପସ୍ତି ଥିବା ନଖାଦ୍  
ନେନ�ରୁ ରବୁନକନ୍ଦ୍ର କର୍ଚାରମୀ ସଚୂୋ 

ନେଇଛନ୍ତ।ି ରବୁ ଅଧିକାରମୀ ଅେୁରାଗ କୁରାରଙୁ୍କ 
ଏ ବଷିୟନର ପଚାରବିାନର, ଭାଷାଗତ ସରସ୍ା 
ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନେୈକ କର୍ଚାରମୀ ଏ� ି ସଚୂୋ 
ପ୍ରୋେ କରଛିନ୍ତ।ି ନସ�ଭିଳ ି ଆନର ସରସ୍ତଙୁ୍କ 
େରିନ୍ତଣ କରଥିିଲୁ, କଛି ି କଛି ି ଆସଛିନ୍ତ ି ନବାଲ ି
କ�ଛିନ୍ତ।ି ଏଥିରୁ ଜଲି୍ାନର ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରବୁ 
ବ୍ାପାର ବଭିାଗ ନକଉଁଭଳ ିଭାନବ କାର୍୍ କରୁଛ ି
ତା�ା ନବଶ୍  ବୁଝାପଡ଼ଛି।ି ନକବଳ ଏ� ି ନବୈଠକ 
େୁନ�ଁ, ଅନେକ କାର୍୍କ୍ରରନର ଏଭଳ ି ସ୍ତି ି
ଉପଜୁୁଥିବା ଜନଣ ରବୁ ସରାଜନସବମୀ କ�ଛିନ୍ତ।ି 
କାଗଜପତ୍ନର ଏ� ି ନେନ�ରୁ ରବୁ ନକନ୍ଦ୍ର କାର୍୍ 
କରୁଥିବାନବନଳ ବାସ୍ତବ ଲ୍୍ଠାରୁ ଏ�ା ନବଶ୍  
େୂରନର ନବାଲ ି ଆନଲାଚୋ ନ�ଉଛ।ି ଏନେଇ 
ଉପଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ପଚାରବିାନର, ନସରାନେ ବଭିନି୍ନ 
ଅେୁଷ୍ାେକୁ ଡାକଥିିନଲ। ରାତ୍ ନକ� ି ନବୈଠକକୁ 
ଆସନିଲେ ିନବାଲ ିକ�ଛିନ୍ତ।ି

ନୟାଗଡ଼ସର ଆଶାକମ୍ମୀଙ୍କ ଗଣବସି୍ାଭ

୨ ଘଣ୍ଟା ଜଟାତୀୟ ରଟାଜପଥ ଅବରରଟାଧ
ଆ ଶ ା କ ର୍ ମୀ ଙ୍କ 
ଆନନ୍ାଳେ ଓ ବନି୍ାଭ 
ନରାଗୁଁ ଶ� ଶ� ଗାଡ଼ ି
ର ି ବ ା ଆ ସ ି ବ ା ନ ର 
ସରସ୍ା ସଷୃ୍ଟ ି
ନ�ାଇଥିଲା। ଜାତମୀୟ 
ରାଜପଥ ଟ୍ାଫିକ୍  ଜାମ୍  
ନ�ବା ସ� ନଲାକରାନେ ଗଳକିନ୍ ିରାସ୍ତା ନଖାଜଥିିନଲ। େୟାଗଡ଼଼ ଟାଉନ୍ ଥାୋ 
ପଲୁସି ଉପସ୍ତିନିର ଏଭଳ ି କାଣ୍ଡ ଘଟଚିାଲଥିିବାନବନଳ ପଲୁସି େରିବଦ୍ରଷ୍ଟା 
ସାଜଥିିଲା। ଏପରକି ିଆନନ୍ାଳେ ପାଇଁ ଜଲି୍ା ରଖୁ୍ ଚକିତି୍ାଳୟକୁ ନରାଗମୀ ନେଇ 
ଆସଥୁିବା ୧୦୮ ଏବଂ ୧୦୨ ଆର୍ବବୁଲାେ୍ସ ଡାକ୍ରଖାୋ ଭତିରକୁ ରବିାକୁ ସରସ୍ା 
ସଷୃ୍ଟ ିନ�ାଇଥିଲା। ରାତ୍ ୨ ଶ� ରଟିର ରାସ୍ତା ପାର୍  ନ�ବାକୁ ଆର୍ବବୁଲାେ୍ସକୁ ୧୫ 
ରେିଟି୍  ସରୟ ଲାଗଥିିଲା। ଏ ସମ୍କ୍ନର ଟାଉନ୍ ଥାୋ ଅଧିକାରମୀଙୁ୍କ ନରାଗାନରାଗ 
କରାରାଇଥିବାନବନଳ ରତାରତ ରଳିପିାରେିା� ିଁ।

ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ ିଯାଇପାରଲିାନ ି

ମଶିନ ଶକ୍ ିଗହୃ ଅଥ୍ଥ ହଡ଼ପ ଘଟଣଟା

ପଇିଓଙ୍କ କ୍ାର୍ଟରରର ରଙ୍ଗ ରବାଳ ିଖସବିାକୁ ଉଦ୍ୟମ

ଆଇନ ସରେତନତଟା ଶବିରି
ଖଣ୍ଡ୍ଡ଼ା,୨୪ା୯(େମେି): ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ର�ଳିା ର�ାବେି୍ାଳୟ 
ପରସିରନର ତାଲୁକ ଆଇେ ନସବା କରଟି ି ପ୍ରୁ ଏକ ଆଇେ 
ସନଚତେତା ଶବିରି ଅେୁଷ୍ତି ନ�ାଇରାଇଛ।ି କାର୍୍ କ୍ରରନର 
ରଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାନବ ବରଷି୍ ନେୱାେ ି ଜଜ୍  ବଭୂିେର୍ତ ୋୟକ, 
ପ୍ରଥର ନଶ୍ରଣମୀ ବଚିାର ବଭିାଗମୀୟ ରାଜନି୍ରେଟ୍  େମୀପକ ସାଥଆୁ, 
ବରଷି୍ ଆଇେଜମୀବମୀ ଗରିଜିା ଶଙ୍କର ତରାସଆି ଉପସ୍ତି ର�ବିା 
ସ�ତି ର�ଳିାରାେଙ୍କ ଉପନର ନ�ଉଥିବା ଅତ୍ାଚାର ସମ୍କନ୍ର 
ଆନଲାଚୋ କରଥିିନଲ। ନସ�ପିର ି ଏସଡି୍  ଆକ୍ରରଣ ପମୀଡ଼ତିଙୁ୍କ 
କଭିଳ ି େ୍ାୟ ରଳିବି ତଥା ୍ତପିରୂଣ ଆେ ି ସମ୍କନ୍ର ବସୃି୍ତତ 
ଭାନବ ଆନଲାଚୋ କରାରାଇଥିଲା। ଅେ୍ରାେଙ୍କ ରଧ୍ୟନର 
ର�ାବେି୍ାଳୟର ଅଧ୍ୟ୍ା ସ୍ତୃନିଶଫାଳ ି ର�ାପାତ୍, ଆଇେଜମୀବମୀ 
ରଧୁିଷ୍ରି ସା�ୁ, ସରି୍ାଥ ୍ ନଶଖର ରାୟ, ଚରି୍ତରଞ୍ଜେ ଶତପଥମୀଙ୍କ 
ସନରତ ର�ାବେି୍ାଳୟର ଛାତ୍ଛାତ୍ମୀ ଉପସ୍ତି ଥିନଲ।

ଭଜିନ ଶକି୍ାରକନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ର୍୍ଟନା ଉତ୍ସବ 
ଖଣ୍ଡ୍ଡ଼ା,୨୪ା୯(େମେି): ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ତ ବା�ାଡ଼ାଠାନର 
ଥିବା ଭଜିେ ଶ ି୍ ାନକନ୍ଦ୍ରନର ଚଳତି ବଷ୍ ଅନ୍ ଲାଇନ୍  ପରମୀ୍ାନର 
କୃତତି୍ୱ ଅଜ୍େ କରଥିିବା ଛାତ୍ଛାତ୍ମୀରାେଙ୍କ େରିନନ୍ତ ଅେୁଷ୍ାେର 
ପ୍ରତଷି୍ାତା ଜନିତନ୍ଦ୍ର କୁରାର କାଟଆି ଏକ ସର୍ବର୍େ୍ା ଉତ୍ବ 
ଆନୟାଜେ କରଥିିନଲ। ଅେୁଷ୍ାେର ଛାତ୍ମୀ ଇତଶି୍ରମୀ ପଣ୍ଡା ରକୁ୍ 
େୁଇ କଳାନର ୬୦୦ରୁ ୫୦୩ ରାକ ୍ ରଖି ପ୍ରଥର ସ୍ାେ ଅଧିକାର 
କରଥିିବାନବନଳ ନସଂଭାଗ୍ ରଞ୍ଜେ ପଣ୍ଡା ୪୯୦ ରାକ ୍ ରଖି 
ଦ୍ତିମୀୟ ସ୍ାେ ଅଧିକାର କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଉଭନୟ ପଠାଣ ି
ସାରନ୍ତ ର�ାବେି୍ାଳୟର ଛାତ୍ଛାତ୍ମୀ। ଅେୁଷ୍ାେର ୪୦ ଛାତ୍ଛାତ୍ମୀ 
ପ୍ରଥର ନଶ୍ରଣମୀନର ଉର୍ତମୀର୍ ୍ ନ�ାଇ ନଗଂରବ ଆଣଥିିବା ଶ୍ରମୀ କାଟଆି 
କ�ଛିନ୍ତ।ି ନସ�ଭିଳ ି ବେରାଳପିରୁ ଉଚ୍ଚ ବେି୍ାଳୟର ଛାତ୍ମୀ 
ରଶ୍ତିା ସା�ୁ ୫୧୩ େର୍ବର ରଖି ଅଞ୍ଳନର କୃତତି୍ୱ ଅଜ୍େ 
କରଛିନ୍ତ।ି ଏ ସରସ୍ତଙୁ୍କ ଅେୁଷ୍ାେ ପ୍ରୁ ଆନୟାଜତି ଉତ୍ବନର 
ସର୍ବର୍୍ତିତ କରାରାଇଥିଲା। ରଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାନବ ଧମୀନରେ େନ୍, 
ସମ୍ାେତି ଅତଥିି ଭାନବ ଜନିତନ୍ଦ୍ର କାଟଆି ଓ ଅେ୍ରାେଙ୍କ ରଧ୍ୟନର 
ଏବଭିପି ି ଜଲି୍ା ପ୍ରରଖୁ ପରନରଶ୍ୱର ର�ାନ୍ତ ି ନରାଗ ନେଇଥିନଲ।

ମହାବଦି୍ୟାଳୟରର ଶଳି୍ପ ସରେତନତା ଶବିରି
ଖଣ୍ଡ୍ଡ଼ା,୨୪ା୯(େମେି): ପଠାଣ ି ସାରନ୍ତ ର�ାବେି୍ାଳୟ 
ସଭାଗ�ୃନର ଜଲି୍ା ଶଳି୍ପନକନ୍ଦ୍ର ଆେୁକୂଲ୍ନର ଏକ ଶଳି୍ପ ସନଚତେତା 
ଶବିରି ଅେୁଷ୍ତି ନ�ାଇରାଇଛ।ି ଜଲି୍ା ଶଳି୍ପନକନ୍ଦ୍ରର ସାଧାରଣ 
ପରଚିାଳକ ରନୋଜ କୁରାର ଶତପଥମୀଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱନର ଆନୟାଜତି 
ଏ� ି ଶବିରିନର ଛାତ୍ଛାତ୍ମୀରାନେ କଭିଳ ି ଆତ୍ମେଭିର୍ଶମୀଳ 
ନ�ାଇପାରନିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୁ କ ି ନପ୍ରାତ୍ା�େ 
ଅଛ ିନସ ବାବେନର ଆନଲାଚୋ କରଥିିନଲ। ରଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାନବ 
ର�ାବେି୍ାଳୟର ଅଧ୍ୟ୍ ସନବ୍ଶ୍ୱର ସା�ୁ, ସମ୍ାେତି ଅତଥିି ଭାନବ 
ଇଂରାଜମୀ ବଭିାଗ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାଗରିଥମୀ ର�ାରଣା, ଅଧ୍ୟାପକିା ତୃପ୍ରିୟମୀ 
ରଶି୍ର, ଶ୍ରର୍ାଞ୍ଜଳ ିତ୍ପିାଠମୀ ପ୍ରରଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିନଲ। ଜଲି୍ା ଶଳି୍ପ ତାଲରି 
ନକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୁ ଶଳି୍ପ ବକିାଶ ଅଧିକାରମୀ ବଦ୍ରେିାରାୟଣ ରଶି୍ର ଏବଂ 
ସାଧେ କରମ୍ୀ ଅନଶାକ କୁରାର ସା�ୁ ଉପସ୍ତି ର� ିଛାତ୍ଛାତ୍ମୀ କଭିଳ ି
ଆତ୍ମେଭିର୍ଶମୀଳ ପାଇ ଁ େନିଜ ଭରି୍ତଭୂିର ି ସ୍ାପେ କରପିାରନିବ ନସ 
ବାବେନର ଆନଲାକପାତ କରଥିିନଲ। ଶବିରିନର ର�ାବେି୍ାଳୟର 
କରଚ୍ାରମୀଙ୍କ ସନରତ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ଛାତ୍ମୀ ଉପସ୍ତି ଥିନଲ।

ଶକି୍କ ରନତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ାର୍ବାର୍ଷିକୀ

ଭା୍ରୁ,୨୪ା୯(େମେି): ବଶିଷି୍ଟ ଶ ି୍ କ ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ 
ବାରକିଙ୍କ ପ୍ରଥର ଶ୍ରାର୍ବାଷ୍ତିକମୀନର ରକ୍ୋେ ଶବିରି ଆନୟାଜତି 
ନ�ାଇଛ।ି ଭାପରୁ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଳର ବଶିଷି୍ଟ ଶ ି୍ ାବତି୍  ସ୍ଗତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ 
ବାରକିଙ୍କ ପ୍ରଥର ଶ୍ରାର୍େବିସ ତାଙ୍କ ନପୈତୃକ ଗ୍ାର ଭାପରୁ ପଞ୍ାୟତ 
ଏଲପଡ଼ାଠାନର ବୁଧବାର ପାଳତି ନ�ାଇରାଇଛ।ି ଏ� ିଶବିରିନର ୪୬ 
ୟେୁଟି୍  ରକ୍ ସଂଗ୍� ନ�ାଇଥିଲା। ଅପରା�୍ଣନର ପ୍ରତରିରୂ୍ତ୍ତି ଉନୋ୍ଚେ 
ସ� ସ୍ତୃସିଭା ଆନୟାଜତି ନ�ାଇଥିଲା। ସଭା ପ୍ରାରମ୍ଭନର ଏକ ପତ୍କିା 
ଉନୋ୍ଚତି ନ�ାଇଥିଲା। ଅତଥିି ଭାନବ ଅଧ୍ୟାପକ ପବତି୍ ସବୁୁର୍,ି ସରୁନ୍ତ 
ନଜୋ, ପ୍ରଧାେଶ ି୍ କ େତି୍ାେନ୍ ୋସ, �ାଡ଼ବିନୁ୍ ୋଶ, ରରୂଲମୀଧର 
ପଟ୍ଟୋୟକ, ପେ୍ୋଭ ନବନ�ରା, େବ ଫନତସଂି�, ରଗୁଳ କନିଶାର 
ସା�ୁଙ୍କ ସନରତ ଶତାଧିକ ଶ ି୍ କ ବନୁ୍ ନରାଗ ନେଇଥିନଲ।

ନୟାଗଡ଼଼/ରଣ୍ରୁ,୨୪ା୯(େମେି): େବେରିା୍ଣ କୃଷକ ସଂଗଠେ ଓ େଳତି ଆେବିାସମୀ 
ସଂଘ ପ୍ରୁ ଶକୁ୍ରବାର ରଣପରୁ ବ୍ଲକ ଓ ତ�ସଲି ନଘରଉ କରାରାଇଛ।ି ରଣପରୁ 
ଏନ୍ ଏସନିର ବଷ୍ ବଷ୍ ଧର ିରାସନ୍  କାଡ୍ ଓ ସ୍ାୟମୀପଟା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସେ, ତ�ସଲିୋର 
ଓ ଏନ୍ ଏସରି କାର୍୍େବ୍ିା�ମୀ ଅଧିକାରମୀ ବାରର୍ବାର ଅଭନିରାଗ ଜନଣଇଲା ପନର ରଧ୍ୟ 
ନରାଗ୍ �ତିାଧିକାରମୀରାେଙୁ୍କ ଖାେ୍ ସରୁ୍ା ନରାଜୋନର ଅନ୍ତଭୁ୍କ୍ କରାରାଉୋ� ିଁ। 
କରୃ୍ତ୍ପ୍ ଭୂର�ିମୀେଙୁ୍କ ସ୍ାୟମୀପଟା ନେବାନର ବଳିର୍ବ କରୁଥିବାରୁ ଶକୁ୍ରବାର ଅପରା�୍ଣନର 
ରଣପରୁ ଏନ୍ ଏସରି ଶ� ଶ� ର�ଳିା ଏବଂ ପରୁୁଷ ରଣପରୁ ରଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟେ ଅଧିକାରମୀ ଓ 
ତ�ସଲିୋରଙ୍କ କାର୍୍ାଳୟ ସମ୍ଖୁନର େଜି ଅଧିକାର ପାଇଁ ବନି୍ାଭ କରଥିିନଲ। ରଣ୍ଡଳ 
ଉନ୍ନୟେ ଅଧିକାରମୀ ଓ ତ�ସଲିୋର ବନି୍ାଭକାରମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିଅନକଟାବର ରାସ ନଶଷ 
ସରୁ୍ା ନରାଗ୍ �ତିାଧିକାରମୀରାେଙୁ୍କ ରାସେ କାଡ୍ ଓ ପଟା ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତଶିତୃ ିନେଇଥିନଲ। 
ପ୍ରତଶିତୃ ିନେବା ପନର ଆନନ୍ାଳେକାରମୀ ଧାରଣାରୁ ଉଠଥିିନଲ। ଏ� ିକାର୍୍କ୍ରରନର ରା୍ରେମୀୟ 
ରଜେୂର କଂନଗ୍ସ ରବୁ ଶାଖା ସଭାପତ ିତଥା କଂନଗ୍ସ ନେତା ସତ୍ବ୍ରତ ୋୟକ, ରଣପରୁ ବାର୍  
ଆନସାସଏିସନ୍ ର ସମ୍ାେକ ସତ୍ରଞ୍ଜେ ରର୍ତା, େବେରିା୍ଣ କୃଷକ ସଂଗଠେ ସଂନରାଜକ 
ଅଜୟ ର�ାନ୍ତ,ି ବରଷି୍ ସାର୍ବାେକି ଆଚାର୍୍ ବଶି୍ୱରଞ୍ଜେ, େଳତି ଆେବିାସମୀ ସଂଘ ନେତ୍ମୀ 
ତେୁଲତା ନଭାଇ, େୟାଗଡ଼଼ ଜଲି୍ା ରବୁକଂନଗ୍ସ କାର୍୍କାରମୀ ସଭାପତ ିରମୀର ଆବୁବକର ସରି୍କି, 
ସଞ୍ଜୟ ର�ାନ୍ତ,ି ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାେଙ୍କ ସନରତ ଶ� ଶ� ପରୁୁଷ ଓ ର�ଳିା ନରାଗ ନେଇଥିନଲ।

ନୟାଗଡ଼଼,୨୪ା୯(େମେି): େୟାଗଡ଼଼ 
ଜଲି୍ାନର କ୍ରମୀଡ଼ା ସାରଗ୍ମୀ କଣିବିାନର 
ସାଂଘାତକି ନଘାଟାଲା ସାର୍ାକୁ 
ଆସବିା ପନର ଜଲି୍ାନର ଛେକା ସଷୃ୍ଟ ି
ନ�ାଇଛ।ି ଏ� ି ନଘାଟାଲାନର ରଖୁ୍ 
ଭୂରକିା କ୍ରମୀଡ଼ା ଉପକରଣ ନୋକାେମୀ 
ଗ୍�ଣ କରଥିିବାନବନଳ ଶ ି୍ କଙ୍କଠାରୁ 
ବଇିଓଙ୍କ ପର୍୍ ନ୍ତ ସରନସ୍ତ ସାରଲି୍  
ଅଛନ୍ତ ି ନବାଲ ି ସନନ୍� କରାରାଉଛ।ି

ଜଲି୍ାର ସରସ୍ତ ପ୍ରାଥରକି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ 
ବେି୍ାଳୟର କ୍ରମୀଡ଼ା ଉପକରଣ କଣିବିା 
ପାଇ ଁପାଖାପାଖି ୪୦ ଲ୍ ଟଙ୍କା ଜଲି୍ା ଶ ି୍ ା 
ବଭିାଗ ରଞ୍ଜରୁ କରଛି।ି ଏ� ିଅଥ୍କୁ �ରଲୁିଟ୍  
କରବିା ପାଇ ଁଉେ୍ର ନ�ାଇଥିବାର ଆଭାସ 
ରଳିବିା ପନର ଏନବ ଜଲି୍ା ଶ ି୍ ା ଅଧିକାରମୀ 
ତେନ୍ତ କରବିାକୁ କରଟି ି ଗଠେ କରଛିନ୍ତ।ି 
ନସ�ଭିଳ ିଭାନବ ଜଏିସ୍ ଟ ିଠନକଇ ଆସବିା 

ପନର ବାଣଜି୍କର କରଚ୍ାରମୀ େୟାଗଡ଼଼ 
ପାକନ୍ଲନ୍  େୟି ୁ ନସ୍ପାଟ୍ସ ୍ ଏନମ୍ାରୟିମ୍ ନର 
ଚଢ଼ଉ କରଛିନ୍ତ।ି ଚଢ଼ଉ ପନର ଅନେକ 
କାଗଜପତ୍ ଜବତ କରାରାଇଛ।ି ଆ�ୁର ି
କଛି ି ବଲି୍  ଏବଂ କାଗଜ ୋଖଲ କରବିାକୁ 
ବ୍ବସାୟମୀଙୁ୍କ େନିଦ୍୍ଶ େଆିରାଇଥିବା 
ବାଣଜି୍କର ଅଧିକାରମୀ ସଚୂୋ ନେଇଛନ୍ତ।ି 
ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ଏ� ି ଘଟଣା ସାରା୍କୁ 
ଆସଥିିଲା। େୟି ୁନସ୍ପାଟ୍ସ ୍ଏନମ୍ାରୟିମ୍  ଆଗଆୁ 
ତାରଖି ପଡ଼ଥିିବା ବଲି୍  ସ� େରିର୍ାେର କ୍ରମୀଡ଼ା 
ଉପକରଣ ନରାଗାଣ କରଥିିବା ଅଭନିରାଗ 
ଆସଥିିଲା। ଏ�ା ପଛନର ସଆିର୍ ସସି ି
ଏବଂ ବଇିଓଙ୍କ ଭୂରକିା ଥିବା ଅଭନିରାଗ 
ନ�ାଇଥିଲା। ଜଲି୍ା ଶ ି୍ ା ଅଧିକାରମୀ ଅକୃର 
ବାରକିଙୁ୍କ ପଚାରବିାନର, କରଟି ି ଗଠେ 
ପାଇ ଁ େନିଦ୍ଶ୍ େଆିସରଛି।ି ଖବୁ୍ ଶମୀଘ୍ର 
ତେନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ନ�ବ ନବାଲ ି କ�ଛିନ୍ତ।ି 

ଓ ଡ଼ ଗ ାଁ , ୨ ୪ ା ୯ ( େ ମ ି େ ) : 
େଧିବାରେ ସଂସ୍ତୃ ର�ାବେି୍ାଳୟ 
କୁରାଳ ଆେୁକୂଲ୍ନର ଜାତମୀୟ 
ନସବା ନରାଜୋ େବିସ ପାଳତି 
ନ�ାଇରାଇଛ।ି ନସବା ନରାଜୋ 
ଅଧିକାରମୀ ଅଧ୍ୟାପକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର 
ସା�ୁଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆ�ୁତ କାର୍୍କ୍ରରନର 
ଅଧ୍ୟ୍ ଭାବଗ୍ା�ମୀ କର ସଭାପତତି୍ୱ 
କରଥିିନଲ। ୫୦ ଜଣ ଏନ୍ ଏସ୍ ଏସ୍  ନସ୍ଚ୍ାନସବମୀ କାର୍୍କ୍ରରନର ଅଂଶ ଗ୍�ଣ 
କର ିପ୍ରଥନର କନଲଜ ପରସିରକୁ ପରଷି୍ାର କରବିା ସ�ତି ନସବା େବିସନର 

ଶପଥ ଗ୍�ଣ କରଥିିନଲ। ପବୂ୍ତେ ନସବା 
ନରାଜୋ ଅଧିକାରମୀ ବଜିୟାେନ୍ ଶତପଥମୀ 
ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକିା ସଷୁରା ରଞ୍ଜରମୀ ପାଣଗି୍ା�ମୀ, 
ଅଧ୍ୟାପକ ଅବେକିାନ୍ତ ପାତ୍ କାର୍୍କ୍ରରନର 
ଅଂଶ ଗ୍�ଣ କର ିନସବା ନରାଜୋର ଉନଦ୍ଶ୍ 
ସମ୍କ୍ନର କ�ଥିିବାନବନଳ ଛାତ୍ଛାତ୍ମୀରାେଙ୍କ 
ରଧ୍ୟନର କାର୍୍କ୍ରର ନସବା ନରାଜୋ ଉନଦ୍ରକ 
କରବିା ସ�ତି ବ୍କ୍ତି୍ୱ ବକିାଶନର ସ�ାୟକ 

ନ�ାଇପାରବି ନବାଲ ି ରତ ରଖିଥିନଲ। ସଶୁାନ୍ତ କୁରାର ବନିଶାଇ ରଞ୍ାସେି 
ଅଧିକାରମୀ ଏବଂ ନସ୍ଚ୍ାନସବମୀରାେଙୁ୍କ ଧେ୍ବାେ ନେଇଥିନଲ।

ଓଡ଼ଗାଁ,୨୪ା୯(େମେି): ରବୁ ବଜୁି 
ଜେତା େଳ ଦ୍ାରା ଓଡ଼ଗାଁ ଏନ୍ ଏସ ି
ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଳ ପାଇଁ ଶକୁ୍ରବାର ରବୁ 
ବନିଜଡ ି କର୍କର୍୍ତା ନଘାଷଣା ନ�ାଇଛ।ି 
େୟାଗଡ଼଼ ବଧିାୟକ ତଥା ରନ୍ତମୀ ଡ. ଅରୁଣ 
କୁରାର ସା�ୁଙ୍କ ପରାରଶ୍ କ୍ରନର ଜଲି୍ା 
ରବୁ ଜେତା େଳ ସଭାପତ ି ରନରଶ 
କୁରାର ସା�ୁ ଆବାସକି କାର୍୍ାଳୟଠାନର 
ଏ� ି ନଘାଷଣା କରଛିନ୍ତ।ି େୟାଗଡ଼଼ 
େବି୍ାଚେରଣ୍ଡଳମୀ ଅନ୍ତଗ୍ତ ଓଡ଼ଗାଁ 
ଏନ୍ ଏସରି ୧୫ ୱାଡ୍ ଏବଂ ବ୍ଲକ 

ଅଞ୍ଳର ୧୮ ପଞ୍ାୟତ ପାଇଁ ପଞ୍ାୟତ 
ସଭାପତ,ି ସାରାଜକି ଗଣରାଧ୍ୟର 
କର୍କର୍୍ତାଙ୍କ ୋର ନଘାଷଣା କରଛିନ୍ତ।ି 
ଏ� ି ଅବସରନର ଅେୁଷ୍ତି କାର୍୍କ୍ରରନର 
ବ୍ଲକ ରବୁ ସଭାପତ ିଅଜ୍ୁେ କୁରାର ସା�ୁ, 
ଏନ୍ ଏସ ି ସଭାପତ ି ପ୍ରଭାତ ଅଧିକାରମୀ, 
ବ୍ଲକ ଉପସଭାପତ ି ଅନଶାକ ୋୟକ, 
କାହୁ୍ ଚରଣ ପ୍ରଧାେ ପ୍ରରଖୁ ଉପସ୍ତି 
ର�ଥିିବାନବନଳ ଓଡ଼ଗାଁନର େଳକୁ 
କପିର ି ରଜଭୁତ କରାରାଇ ପାରବି ନସ 
ନେଇ ଆନଲାଚୋ କରାରାଇଥିଲା। 

ଓଡ଼ଗାଁ,୨୪ା୯(େମେି): ଓଡ଼ଗାଁ ରାଧାକାନ୍ତ 
ବାଳକିା ଉଚ୍ଚ ବେି୍ାଳୟ ରଧ୍ୟନର 
ବଜିୟରଣ୍ଡପ ସା� ି ନେଇ ଆସଥିିବା 
ଆବଜ୍ୋ େଷି୍ାସେ ନରେନ୍  େରିା୍ଣ େଷି୍ପର୍ତକୁି 
ସ୍ଲୁ କରଟି ିଏବଂ ଓଡ଼ଗାଁ ବକିାଶ ପରଷିେ 
ବନିରାଧ କରଛି।ି ରାଜ୍ସ୍ତରନର ସେୁାର 
ର�ଥିିବା ଏ� ି ବାଳକିା ବେି୍ାଳୟନର ୭ 
ଶ�ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ ଛାତ୍ମୀ ଅଧ୍ୟୟେ କରୁଥିବାନବନଳ 
ଏସ୍ ସ ି ଏସ୍ ଟ ି �ନଷ୍ଟଲ ତଥା ସାଧାରଣ 
ବଗ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାନର �ନଷ୍ଟଲ ବ୍ବସ୍ା 
ଥିବାନବନଳ ବ�ୁ ପରୁୁଣା କାଳରୁ େରି୍ାଣ 
ନ�ାଇଥିବା ନକାଠାଗଡ଼ୁକି ଭୂରଠିାରୁ 
ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚନର ର�ଛି।ି ବେି୍ାଳୟ ନେଇ 
ନରେନ୍  ରବିା ଦ୍ାରା ଏ�ାର ପରସିର େୂଷତି 
ନ�ବା ସ�ତି ଭବଷି୍ତନର ଏ�ା ଛାତ୍ମୀ 
ତଥା ଅନନ୍ତବାସମୀରାେଙ୍କ ପାଇଁ ଅସରୁ୍ତି 

ନ�ାଇପାନର ନବାଲ ିଅଭନିରାଗ ନ�ାଇଛ।ି 
ପ୍ରକାଶଥାଉ କ,ି ଉପର ରଣୁ୍ଡନର 

ଥିବା ଭାଲୁରଣୁ୍ଡଆିରୁ ବଜିୟରଣ୍ଡପ 
ସା�ନିର ଅଣଓସାରଆି ନରେନ୍  ନେଇ 
ଆସଥୁିବା ବଷ୍ାଜଳ େଷି୍ାସତି ନ�ାଇ 
ପାରୁୋ� ିଁ। ଏ�ାକୁ େଷି୍ାସତି କରବିା ପାଇଁ 
ଜବରେଖଲକାରମୀରାେଙୁ୍କ �ଟାଇବା 
ବେଳନର କରି୍ବା ଅେ୍ ନକଂଣସ ି ବକିଳ୍ପ 
ବ୍ବସ୍ା କରବିା ପରବିନର୍ତ୍ ଉକ୍ ବାଳକିା 
ଉଚ୍ଚ ବେି୍ାଳୟ ପରସିର ନେଇ ନରେନ୍  
େରିା୍ଣକୁ ଜଲି୍ା ଶ ି୍ ାଧିକାରମୀ ଅେୁରତ ି
ନେବା ସାଧାରଣନର ଗ୍�ଣନରାଗ୍ 
ନ�ାଇପାରୁୋ� ିଁ। ଏନେଇ ଓଡ଼ଗାଁ 
ଏନ୍ ଏସ ି େବି୍ା�ମୀ ଅଧିକାରମୀ ସ୍ାତମୀ ରଶି୍ରଙୁ୍କ 
ପଚାରବିାନର, ବକିଳ୍ପ ବ୍ବସ୍ା େ ଥିବାରୁ 
ଏ�ା କରାରାଉଥିବା କ�ଛିନ୍ତ।ି

ଯବୁ ସଶକ୍ୀକରଣ 
ନାଁରର ରଭଳକି ି ୧୦ ଜଣଙୁ୍କ ରନଇ ଡଏିସୱିାଇପ ିରବୈଠକ

ରାସନ୍  କାଡ୍ଟ ଓ ସ୍ାୟୀପରା ଦାବରିର ଆର୍ାଳନ 

  କ୍ୀଡ଼ା ସାମଗ୍ୀ କଣିାବକିାରର ଅନୟିମତିତା ଅଭରିଯାଗ

ଶକି୍କଙ୍କଠାରୁ ବଇିଓ ସାମଲି୍  ଥÒବା ସର୍ହ

ଓଡ଼ଗଟାଁ ଯବୁ ବରିଜଡ ିକମ୍ଥକର୍୍ଥଟା େୟନ

ବାଳକିା ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟ ପରସିରରର ରରେନ୍  ନମି୍ଟାଣକୁ ବରିରାଧ

ଜଟାତୀୟ ରସବଟା ରଯଟାଜନଟା ଦବିସ ପଟାଳତି

୍ବୂ୍ ୍ର
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ଖ�ୋର୍ଦ୍ୋଖ�ୋର୍ଦ୍ୋ

ଜବରଦ�ଲ ଉଖଛେଦ ଦୋବଖିର ଧୋରଣୋ

ମୋନସଙ୍କ ବଖିରୋଧଖର ଖେଜୁଛ ିଆଖ୍ୋଳନ

ଶନବିାର
୨୫ ସେସ୍ଟେମ୍ବର

୨୦୨୧

ସ�ାର୍ଦ୍ା,୨୪ା୯(େମେି)

ମାନବବାଦ ସଂଗଠନର ମଖୁ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ମାନସ 
ଦାସ ଗରିଫ ହହାଇ ହଖାର୍ଦ୍ା ସବହେଲହର। ତାଙ୍କ 
ବହିରାଧହର ହବଗନୁଆି ଥାନାହର ୨ଟ ି ଏବଂ ହଖାର୍ଦ୍ା 
ସଦର ଥାନାର ହଗାଟଏି ମାମଲା ରହଛି।ି ମାତ୍ର ବାହାହର 
ତାଙ୍କ ବହିରାଧହର ଆହ୍ାଳନ ହତେବିାହର ଲାଗଛି।ି 
କଛିଦିନି ତହଳ ହବଗନୁଆି ଥାନାହର ଆଉ ଏକ ଅଭହିଯାଗ 
ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ବହିରାଧହର ହହାଇଥିବାହବହଳ ତାଙ୍କ 
ପରଚିାଳତି ମାନବବାଦୀ ଓ ରାଷ୍ଟୀୟ ସାମାେକି ନ୍ୟାୟ 
ମଞ୍ଚକୁ ଅସରି୍ ହ�ାଷଣା, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡହର ସାମଲି ମାନସଙ୍କ 
ପଅୁ ମହନାରଞ୍ଜନଙ୍କ ବହିରାଧହର ୩୦୨ଦଫା ଲଗାଇବା 
ଆଦ ି ଦାବହିନଇ ଶକୁ୍ରବାର େଲି୍ାପାଳ ଏବଂ ଏସପଙି୍କ 
କାଯଦ୍୍ୟାଳୟ ସମ୍ଖୁହର ମଳିତି କ୍ରୟିାନୁଷ୍ାନ କମଟି ି
ଓଡ଼ଶିା ପକ୍ଷରୁ ବହିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦଶଦ୍ନ କରାଯାଇଛ।ି ପହର 
େଲି୍ାପାଳ ଓ ଏସପଙୁି୍କ ୧୨ଦଫା ସମ୍ବଳତି ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛ।ି ଏକ ସପ୍ାହ ମଧ୍ୟହର ଦାବ ି ପରୁଣ ନହହହଲ 
ଆଦବିାସୀମାହନ ରାେରାସ୍ାକୁ ଓହ୍ାଇବା ସହ ବଧିାନସଭା 
ହ�ରାଉ କରହିବ ହବାଲ ି ହଚତାବନୀ ହଦଇଛନ୍।ି

�ଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ, ମଳିତି କ୍ରୟିାନୁଷ୍ାନ କମଟିରି 
ଆବାହକ ‘ଦାସ୍ ହମା’ର ରାେ୍ୟ ସଭାପତ ି ବଦି୍ୟାଧର 
ହଦହୁରୀଙ୍କ ହନତୃତ୍ୱହର ୧୫ଟ ି ଆଦବିାସୀ, ଦଳତି, 
ସଂଖ୍ୟାଲ� ୁଓ ମହଳିାଙ୍କ ସ୍ାଥଦ୍ର ସରୁକ୍ଷା ଓ ଅଧିକାରୀ ପାଇଁ 
ଲହେଇ କରୁଥିବା ମଳିତି କ୍ରୟିାନୁଷ୍ାନ କମଟି ି ଓଡ଼ିଶିାର 
ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ହୋର ହୋର ସଂଖ୍ୟକ ଦଳତି ଆଦବିାସୀ 
ପ୍ରୋ ପାରମ୍ପରକି ହବଶହର ସ୍ାନୀୟ ନୂଆବସଷ୍ାଣ୍ଡ 
ଠାରୁ ଏକ ହଶାଭାଯାତ୍ରାହର େଲି୍ାପାଳଙ୍କ କାଯଦ୍୍ୟାଳୟ 
ଠାହର ପହଞ୍ଚ ି ବହିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦଶଦ୍ନ କରଥିିହଲ। ହସଠାହର 

ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ସଂଗଠନ ମାନବବାଦ ସଂଗଠନ ଓ ରାଷ୍ଟୀୟ 
ସାମାେକି ନ୍ୟାୟ ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅସରି୍ ହ�ାଷଣା 
କରବିା, ମାନସଙ୍କ ଇଙ୍ତିହର ଗ୍ାମରୁ ବତିାଡତି ହହାଇ 
ବାସ୍ େୀବନ ବତିାଉଥିବା ପୀଡ଼ ିତି ପରବିାରଙୁ୍କ ୧୦ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍କା କ୍ଷତପିରୂଣ, ଥଇଥାନ ସହ ସରୁକ୍ଷା ଦଆିଯାଉ। 
ଏହ ି ସଙ୍ଠନହର ସାମାେକି ବଶିଙୃ୍ଖଳା, ଅସମାେକି 
କାଯଦ୍୍ୟକଳାପ କରୁଥିବା କମଦ୍କର୍ଦ୍ାଙୁ୍କ ତୁରନ୍ ଗରିଫ 
କରାଯାଉ। ଉକ୍ତ ସଙ୍ଠନର ଶପଥପାଠ ହଂିସାପହଣାଦତି 
ଆଧାରହର ହହାଇଥିବାରୁ ମାନସ, ମହନାରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହମତ 
ଏହ ି ସଙ୍ଠନହର କାଯଦ୍୍ୟରତ କମଦ୍କର୍ଦ୍ାଙ୍କ ବହିରାଧହର 
ହଦଶହ୍ାହ ହମାକଦ୍ଦମା ରୁେୁ କରାଯବିା, ସଂଗଠନର 
ରାେ୍ୟ, େଲି୍ା ଓ ବ୍ଲକସ୍ରର କମଦ୍କର୍ଦ୍ାଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇ 
ତୁରନ୍ ଗରିଫ କରବିା, କଡବ ଓ ଅଭମିାନପରୁ ହତ୍ୟା 
ନଯିଦ୍ାତନା �ଟଣାହର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅହନକ ସ୍ଗି୍ଧ ଆଞ୍ଚଳକି 
ସଂଗଠନ କମଦ୍କର୍ଦ୍ାଙୁ୍କ ଗରିଫ କରବିା, ସଂଗଠନର ଆଥ ଥିକ 

ଅନୁଦାନର ତଦନ୍, ସଙ୍ଠନ ବହିରାଧହର ସ୍ର ଉହର୍ାଳନ 
କରଥିିବା ଆଦବିାସୀଙୁ୍କ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ମାନସ ଦାସଙ୍କ 
ବୃର୍ିଗିତ ଓକଲିାତ ି ଲାଇହସନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରବିାକୁ କମଟି ି
ପକ୍ଷରୁ ଦାବ ିକରାଯାଇଛ।ି ପହର େଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଏ ସମ୍ପକଦ୍ହର 
ଏକ ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି େଲି୍ାପାଳ ସନତ 
ମହାନ୍ ି �ଟଣାସ୍ଳକୁ ଆସ ି ଦାବପିତ୍ର ଗହଣ କରଛିନ୍।ି 
ଉକ୍ତ ସମୟହର ନକିଟହର ଅତରିକି୍ତ େଲି୍ାପାଳ ମହନାେ 
କୁମାର ପାେୀ, ଅତରିକି୍ତ ତହସଲିଦାର ରବ ି ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମଖୁ 
ଉପସ୍ତି ଥିହଲ। ହତହବ ଅଭହିଯାଗର ତଦନ୍ କରାଯାଇ 
କାଯଦ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ କରବିାକୁ େଲି୍ାପାଳ ଶ୍ୀ ମହାନ୍ ି
ହସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ହଦଇଥିହଲ। ଏହାପହର ଦଳତି 
ଆଦବିାସୀ ପ୍ରୋମାହନ କମଟିରି ହନତୃବୃ୍ଙ୍କ ସହ ଏସ୍ ପଙି୍କ 
କାଯଦ୍୍ୟଳୟ ଆଗହର ସମାନ ଦାବହିର ବହିକ୍ଷାଭ ସହ 
ଧାରଣାହର ବସଥିିହଲ। �ଟଣାସ୍ଳକୁ ଏସପ ିରାେକହିଶାର 
ହଦାରା ଆସ ି ହସମାନଙ୍କ ଦାବପିତ୍ର ଗ୍ହଣ କରଥିିହଲ। 

ଏଥିହର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟହର ପବୂଦ୍ତନ ହକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ 
ଭେମନ ହବହହରା, ଦାଣ୍ଡମିାଳ ହସବକ ସଂ�ର ମଖୁ୍ୟ 
ସହୁରଶଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଦାସହମାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହଗାପାଳଚନ୍ଦ୍ର 
ନାୟକ, ରାେ୍ୟ ଆହମ୍ବଦକର ବଚିାର ମଞ୍ଚର ଆବାହକ 
ହଦବରାେ ନାୟକ, ଅଲଓଡ଼ଶିା ଦଳତି ସମାେ କଲ୍ୟାଣ 
ପରଷିଦର ମଖୁ୍ୟ ଅହଶାକ ନାୟକ, େଲି୍ା ଶବର ସଂ�ର 
ମଖୁ୍ୟ ଟୁକୁ ମାଝ,ି ନୀଳମାଧବ ଆଦବିାସୀ ଶବର ସଂ�ର 
ମଖୁ୍ୟ ଶର ି ନାୟକ, ବଶି୍ାବସ ୁ ଶବର ସଂ�ର ମଖୁ୍ୟ 
ଗଙ୍ାଧର ମାଝ,ି ବହୁେନ ଏକତା ପରଷିଦର ସଭାପତ ି
ଲକ୍ଷୀଧର ହବହହରା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସନୁାକର 
ହବହହରା, ନୀଳମାଧବ ଆଦବିାସୀ ଶବର ସଂ�ର 
ସଭାପତ ି ମଥରୁୀ ସ୍ାଇ,ଁ ମହଳିା ସଭାହନତ୍ରୀ କମଲ 
ପାଟ୍ଟଶାଣୀ, ରପିବ୍ଲକିାନ ପାଟଥି ଅଫ୍  ଇଣ୍ଡଆିର ମଖୁ୍ୟ 
ହସକ ଅବଦୁଲ ୱାଲ ି ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଓ ପରୁୀ େଲି୍ାର 
ବଭିନି୍ନ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ସାମଲି ହହାଇଥିହଲ।

ସ�ାର୍ଦ୍ା,୨୪ା୯(େମେି): ଯବୁ ସାମ୍ବାଦକି ଅର ି୍ ମ ଦାସଙ୍କ ବହିୟାଗହର 
ସ୍ାନୀୟ ସାମ୍ବାଦକି ଭବନ ପରସିରହର ହଖାର୍ଦ୍ା ସାମ୍ବାଦକିଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ହଶାକସଭା ଅନୁଷ୍ତି ହହାଇଯାଇଛ।ି ଯବୁ ସାମ୍ବାଦକି ଲଳତି 
ହମାହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱହର େହିତନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଭଞ୍ଜ, ପ୍ରକାଶ 
କୁମାର ହାତୀ, ପ.ି ତ୍ରୀପତ ି ବାଲାେୀ ପାତ୍ର, ଦଲିୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, 
ପ୍ରବୀଣ ଭଞ୍ଜ, ରବନିାରାୟଣ ସାହୁ, ହୋହହବ ହକ, ପ୍ରହମାଦ 
ମହାପାତ୍ର, ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ, ସଞ୍ଜୟ କର, ରଞ୍ଜତି ପାଟ୍ଟଶାଣୀ, ପ୍ରଭାତ 
ପାଣଗି୍ାହୀ, ରାମନାରାୟଣ ଦାସ, ପ୍ରଶାନ୍ ସାହୁ, ମହନାେ ପ୍ରଧାନ 
ପ୍ରମଖୁ ହଯାଗହଦଇ ସ୍ଗଦ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସାମ୍ବାଦକିତା େୀବନ ସମ୍ପକଦ୍ହର 
ଆହଲାକପାତ କରଥିିହଲ। କାଯଦ୍୍ୟରତ ଅବସ୍ାହର ମହାନଦୀହର 
ହବାଟ ଓଲଟ ି ମତୁୃ୍ୟବରଣ କରବିା �ଟଣା ଆେ ି ସମସ୍ ସାମ୍ବାଦକିଙୁ୍କ 
ସ୍ବ୍ଧ କରଥିିବା କହଥିିହଲ। ତାଙ୍କର ଏହ ି ଦୁଃସାହସକି କାଯଦ୍୍ୟ ସମସ୍ 
ସାମ୍ବାଦକିଙୁ୍କ ହପ୍ରରଣା ହଦବ ହବାଲ ି କହଥିିହଲ। ଏଥିସହତି ତାଙ୍କ 
ପରବିାରକୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶହିର ଅଧିକ ଆଥ ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ 
ପରବିାରର େଣଙୁ୍କ ସରକାରୀ ଚାକରି ି ହଦବାଲାଗ ି ସାମ୍ବାଦକିଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙୁ୍କ ନହିବଦନ କରାଯାଇଛ।ି ପ୍ରାରମ୍ଭହର ତାଙ୍କ ଅମର 
ଆତ୍ାର ସଦ୍ ଗତ ି ନମିହନ୍ ୨ ମନିଟି୍  ନରିବ ପ୍ରାଥଦ୍ନା କରାଯାଇଥିଲା। 

ନରିୋକୋରପରୁ: ହସହପିର ି ନରିାକାରପରୁ ସହହଯାଗ 
ପରବିାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ହଶାକସଭା ଅନୁଷ୍ତି ହହାଇଯାଇଛ।ି 
ସାମ୍ବାଦକି ହମିାଂଶ ୁ ଭୂଷଣ ଚମ୍ପତରିାୟଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱହର ଅନୁଷ୍ତି 
ସଭାହର ସ୍ଗଦ୍ତ ଅର ି୍ ମ୍ ଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ାର ସଦ୍ ଗତ ି କାମନା 
କର ି ଏକ ମନିଟି୍  ନରିବ ପ୍ରାଥଦ୍ନା କରାଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦକି 
ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ୟାମସୁ୍ ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ହଦବାଶଷି, 
ବଶି୍ଭୂଷଣ ପାହାଡ଼ାସଂିହ, ଯବୁହନତା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସ୍ାଇଁ, 
ଶକି୍ଷାବତି ରତ୍ାକର େୟସଂିହ ପ୍ରମଖୁ ହଶାକବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍।ି 

ଟୋଙ୍ଗୀ: ଟାଙ୍ୀ ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦକି ସଂ� ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଗଦ୍ତ ଅର ି୍ ମ୍ ଙ୍କ 
ଅମର ଆତ୍ାର ସଦ୍ ଗତ ି କାମନା କର ି ଗଭୀର ହଶାକବ୍ୟକ୍ତ 
କରାଯାଇଛ।ି ସଂ�ର ସଭାପତ ି ପଦ୍ମନାଭ ବଶି୍ାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାହର 
ଅନୁଷ୍ତି ହଶାକସଭାହର ତାଙ୍କ ହଶାକସନ୍ପ୍ ପରବିାରକୁ 
ସମହବଦନା େଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ପରବିାରକୁ ରାେ୍ୟ ସରକାର 
ଉପଯକୁ୍ତ କ୍ଷତପିରୂଣ ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ ଅନୁହରାଧ କରାଯାଇଛ।ି 
ସଂ� ସମ୍ପାଦକ ମହନାେ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଇନ ପରାମଶଦ୍ଦାତା 
ସ୍ପିନୀ ମଶି୍, ପ୍ରବକ୍ତା ସହରାେ ପାଇକରାୟ, ଅଶ୍ନିୀ ମହାନ୍,ି 
ଉପସଭାପତ ି ମହନାେ ନାଇଡୁ ପ୍ରମଖୁ ହଶାକବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍।ି

ବାଲୁଗାଁ/ବାଣ୍ରୁ,୨୪ା୯(େମେି)

େହଣ ହୱବ୍  ସାମ୍ବାଦକିଙ୍କ ଗରିଫ ଦାବହିର 
ବାଣପରୁ ଥାନା ହ�ରାଉ କରଛିନ୍ ିହଲାହକ। 
ଅଭହିଯାଗରୁ ପ୍ରକାଶ ହଯ ଗତ ବୁଧବାର ଦନି 
ବାଣପରୁ ୯ ନମ୍ବର ୱାଡଦ୍ହର ଟକିାକରଣ 
ଶଙୃ୍ଖଳତି ଭାହବ ଚାଲଥିିବା ହବହଳ ହଶଖ୍  
ହରୌସନ ଏବଂ ହଶଖ୍  ମମତାେ ନାମକ ଦୁଇ 
େଣ ବ୍ୟକ୍ତ ି ହସଠାହର ପହଞ୍ଚ ି ଟକିାଦାନକୁ 
ବହିରାଧ କର ି ଟଙ୍କା ଦାବ ି କରଥିିହଲ। 
ନେିକୁ ଏକ ହୱବ ଚ୍ୟାହନଲ୍ ର ସାମ୍ବାଦକି 
ହବାଲ ି ଦାବ ି କରୁଥିବା ହସକ୍  ହରୌସନ୍  
ଟକିା ହନବା ପାଇଁ ଆସଥିିବା ବ୍ୟକ୍ତମିାନଙ୍କ 
ଠାରୁ ୫୦ଟଙ୍କା ହଲଖାଏଁ ହନବାକୁ ଦାବ ି
କରଥିିହଲ। ଏହାକୁ ବହିରାଧ କରବିା ସହ 
ଏ ସମ୍ପକଦ୍ହର ୯ ନମ୍ବର ୱାଡଦ୍ ବାସ ି୍ ା 
ବାଣପରୁ ଥାନାହର ଅଭହିଯାଗ କରଥିିହଲ। 
ହସହପିର ି ହଶଖ୍  ହରୌସନ୍  େହଣ ମହଳିାଙୁ୍କ 

ଅଶ୍ୀଳ ବ୍ୟବହାର କରବିା ସହ ତାଙ୍କ 
ଫହଟାକୁ ଏଡଟିଙି୍ କର ି ପ୍ରସାରଣ କରବିା 
ଧମକ ହଦଇଥିବା ଅଭହିଯାଗ ହହାଇଛ।ି 
କନୁି୍ ଅଭହିଯାଗର ୨ ଦନି ପହର ବ ି ପଲୁସି 
ହକୌଣସ ି କାଯଦ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ ନ କରବିା 

ପ୍ରତବିାଦହର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଶହରୁ ଅଧିକ ମହଳିା 
ଓ ପରୁଷ ଆେ ି ଥାନା ହ�ରାଉ କରଥିିହଲ। 
ବାଣପରୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ହଲାକମାନଙ୍କ 
ସହ ଆହଲାଚନା କର ି କାଯଦ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନର 

ପ୍ରତଶିରୁତ ି ହଦବା ପହର ହ�ରାଉ ସାମୟକି 
ଭାହବ ସ୍ଗତି ରହଛି।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷହର ହଶଖ 
ହରୌସନ୍  ମଧ୍ୟ ବାଣପରୁ ଥାନାହର ଦୁଇ 
େଣଙ୍କ ନାମହର ଅଭହିଯାଗ କରଛିନ୍।ି ଏ 
ହନଇ ବାଣପରୁ ଥାନାହର ଦୁଇଟ ି ପଥୃକ 

ମାମଲା ରୁେୁ ହହାଇଛ।ି ଏ ସମ୍ପକଦ୍ହର ଥାନା 
ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହଛିନ୍ ି
ତଦନ୍ ପହର ହଦାଷୀଙ୍କ ବହିରାଧହର 
କାଯଦ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ କରାଯବି।

ଜଟଣୀ/ଯାଁଳା,୨୪ା୯(େମେି)

ରାସ୍ା ଅବହରାଧ କରବିା ଅଭହିଯାଗହର 
ଗ୍ାମବାସୀ େଟଣୀ ତହସଲିଦାର ତପନ 
କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନକିଟହର ଅଭହିଯାଗ 
କଲା ପହର ବ ି ହକୌଣସ ି କାଯଦ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ 
ନଆିଯାଉ ନଥିବା ଅଭହିଯାଗ ହହାଇଛ।ି 
ଏହାର ପ୍ରତବିାଦହର ଶକୁ୍ରବାର ଦୁଇଟ ିଗ୍ାମର 
ଅଧିବାସୀ େଟଣୀ ତହସଲି କାଯଦ୍୍ୟାଳୟ 
ସମ୍ଖୁହର ବହିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦଶଦ୍ନ କରଛିନ୍।ି 

 ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ, ବହଷଦ୍ ହହବ 
ରାସ୍ା େବରଦଖଲ ହହାଇଥିବାରୁ ଯାଅାଁଳା 
ପଞ୍ଚାୟତର ଦକ୍ଷଣି ମଣୁ୍ଡମହୁାଣ ଓ ଓଗାଳପଡ଼ା 
ଶ୍ୀରାମ ନଗରର ବାସ ି୍ ା ଅସବୁଧିାର 
ସମ୍ଖୁୀନ ହହଉଛନ୍।ି ଏ ହନଇ ହସମାହନ 
ତହସଲିଦାରଙ୍କ ନକିଟହର ଅଭହିଯାଗ 

କରଥିିହଲ ବ ି ହକୌଣସ ି ସଫୁଳ ମଳିଲିାନ।ି 
ଫଳହର ହସମାହନ େଟଣୀ ତହସଲି ଅଫିସ 
ହ�ରାଉ କରଥିିହଲ। ହସମାହନ ଅଭହିଯାଗ 
କରଛିନ୍ ି ହଯ ଦୀ�ଦ୍ ଏକ ବଷଦ୍ ହହବ 

ହସମାନଙ୍କ ଗ୍ାମର ମଖୁ୍ୟ ରାସ୍ା େବରଦଖଲ 
ହହାଇ ରହଛି।ି ଏହାକୁ େବରଦଖଲ ମକୁ୍ତ 
କରବିା ପାଇଁ ହସମାହନ ବହୁବାର େଟଣୀ 
ତହସଲିଦାର ତପନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନକିଟହର 

ଅଭହିଯାଗ କରଛିନ୍।ି ଏ ସମ୍ପକଦ୍ହର 
ଯାଅାଁଳା ଆର୍ ଆଇ ହନେହାଶଷି ସାହୁ ମଧ୍ୟ 
ତହସଲିଦାରଙୁ୍କ ରହିପାଟଦ୍ ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି 
କନୁି୍ ତହସଲିଦାର ହକବଳ ହନାଟସି କର ିଚୁପ 
ବସଥିିବା ଅଭହିଯାଗ ହହାଇଛ।ି ତହସଲିଦାର 
ମହାପାତ୍ର, ଅତରିକି୍ତ ତହସଲିଦାର 
ରହମଶ ମଲକି, େଟଣୀ ଆଇଆଇସ ି
ବଶି୍ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ହଲାକଙୁ୍କ ବୁଝାସଝୁା 
କରବିା ସହ ଆସନ୍ା ୨୭ ତାରଖିହର ଉକ୍ତ 
ରାସ୍ାରୁ େବରଦଖଲ ଉହଛେଦ କରବିାକୁ 
ହନାଟସି ୋର ି କରବିା ପହର ଧାରଣା 
ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହହାଇଥିଲା। ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ 
ସହ ସ୍ାନୀୟ ୱାଡଦ୍ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା, ସରପଞ୍ଚ 
ପ୍ରହଦାଷ କୁମାର ହେନା, ଆଇନେୀବୀ 
ରବ ି ସାମନ୍ରାୟ, ଅହଶାକ ମଙ୍ରାେ 
ପ୍ରମଖୁ ଧାରଣାହର ସାମଲି ହହାଇଥିହଲ।

ସ�ାର୍ଦ୍ା,୨୪ା୯(େମେି): ଦୀ�ଦ୍ଦନି ଧର ି
ହଖାର୍ଦ୍ାସହର ଏବଂ ଏହାର ଉପକଣ୍ଠହର 
ଆତଙ୍କରାେ ଚଳାଇଥିବା ହମାବାଇଲ 
ଲୁହଟରା ଗ୍ୟାଙ୍କୁ ଗରିଫ କରଛି ି ଆଦଶଦ୍ 
ଥାନା ପଲୁସି। ଏହ ି ଟମିର ୩େଣଙୁ୍କ ପଲୁସି 
ଗରିଫ କରଥିିବାହବହଳ ହସମାନଙ୍କଠାରୁ ୩୦ 
ହମାବାଇଲ ଓ ଲୁଟହର ବ୍ୟବହୃତ ବାଇକକୁ 
େବତ କରଛି।ି ଗରିଫମାହନ ହହହଲ ହଖାର୍ଦ୍ା 
ସଦରଥାନା ଅନ୍ଗଦ୍ତ ହକାହକାସଂି ଗ୍ାମର 
ହେ୍ୟାତରିଞ୍ଜନ ନ୍(୨୨), ଆଦଶଦ୍ଥାନା 
ଅନ୍ଗଦ୍ତ ମକୁୁ୍ପ୍ରସାଦ ମସୁଲମି ସାହରି 

ଇମରାନ ଖାନ ଓରଫ କାଳଆି(୨୯) 
ଏବଂ କରମିଦୁ୍ଦନି ସାହା(୩୫)। 

ଗତ ବୁଧବାର ସନ୍୍ୟା ୭ଟା ସମୟହର 
ପରୁୀ େଲି୍ା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଥାନା ଅନ୍ଗଦ୍ତ 
ଉଦୟଗରିରି ହେ୍ୟାତରିଞ୍ଜନ ହେନା 
ଏକ ହାଇୱା ଗାଡହିର ହଫରୁଥିହଲ। ହସ 
ମକୁୁ୍ପ୍ରସାଦ ଓଭର ବ୍େିତହଳ ଗାଡ ି ରଖି 
ହମାବାଇଲହର କଥା ହହଉଥିହଲ। ଉକ୍ତ 
ସମୟହର ଏକ ବାଇକ୍ ହର ଅଭଯିକୁ୍ତମାହନ 
ଆସ ି ତାଙ୍କ ହମାବାଇଲ ଝାମ୍ପ ି ହନଇଥିହଲ। 
ଏହନଇ ହସ ଅଭହିଯାଗ କରବିାହର ପଲୁସି 

ଏକ ମାମଲା ରୁେୁ କର ି୩େଣଙୁ୍କ ଶଳି୍ାଞ୍ଚଳରୁ 
ଗରିଫ କରଥିିଲା। ତଦନ୍ହବହଳ ଗରିଫ 
ଅଭଯିକୁ୍ତମାହନ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରୁ ହମାବାଇଲ 
ଲୁଟ୍  କରଥିିବା ମାନଥିିହଲ। ପହର 
ହସମାନଙ୍କଠାରୁ ପଲୁସି ୩୦ଟ ି ହମାବାଇଲ 
େବତ କରଥିିଲା। ହତହବ ଗରିଫ ଇମାରନ 
ନାମହର ଆଦଶଦ୍ଥାନା ଏବଂ ହବଗନୁଆି 
ଥାନାହର ଦୁଇଟ ି ମାମଲା ରହଥିିବାହବହଳ 
କାଶମିଦୁ୍ଦନି ନାମହର ଆଦଶଦ୍ ଥାନାହର 
୭ଟ ି ମାମଲା ରହଥିିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ 
ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଚୂନା ହଦଇଛନ୍।ି

ସୋମ୍ୋଦକି ଅର ି୍ ମଙ୍କ ବଖି�ୋଗଖର ଖ�ୋକ

	 ଜଲି୍ଲାପଲାଳ	ଓ	ଏସ୍	ପଙି୍କ	
କଲାର୍ଯ୍ଲାଳୟ	ଆଗରେ	ମଳିତି	
କ୍ୟିଲାନୁଷ୍ଲାନ	କମଟିେି	ବରି୍ଲାଭ
	 ମଲାନବବଲାଦ	ସଂଗଠନକୁ	
ନଷିଦି୍ଧ	ର�ଲାଷଣଲା	ଦଲାବ ି
	 ମଲାନସଙ୍କ	ଓକଲିଲାତ	ି
ଲଲାଇରସନ୍ସ	େଦ୍ଦ	ଦଲାବ ି

ଟକିାସକନ୍ଦ୍ରସର ବଟ ିଆଦାୟ ଅଭସିଯାଗ

ଖେବ୍  ସୋମ୍ୋଦକିଙ୍କ ଗରିଫ ଦୋବଖିର ଥୋନୋ ଖେରଉ
ଟାଙ୍ୀ,୨୪ା୯(େମେି): ଟାଙ୍ୀ ଅବକାରୀ 
ବଭିାଗ ଛଣଗରିହିର ଚଢ଼ାଉ କର ି ୮ ଗ୍ାମ 
ବ୍ାଉନସଗୁର େବତ କରବିା ସହ େଣଙୁ୍କ 
ଗରିଫ କରଛି।ି େବତ ବ୍ାଉନସଗୁରର 
ମଲୂ୍ୟ ୮୦ ହୋର ଟଙ୍କା ହହବ ହବାଲ ି
କୁହାଯାଉଛ।ି ଛଣଗରି ି ପଞ୍ଚାୟତହର 
ବ୍ାଉନସଗୁର କାରବାର ଚାଲଥିିବା 
ଖବର ପାଇ ଟାଙ୍ୀ ଅବକାରୀ ବଭିାଗ 
ଇନସହପକ୍ଟର ଆହଲାକ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ 
ଓ ସବଇନ୍ ସହପକ୍ଟର ମହନାେ କୁମାର 
ବାରକି ହଭାର ସମୟହର ହସଠାହର ଚଢ଼ାଉ 
କରଥିିହଲ। ହବପାରୀ ଅରୁଣ ହବହହରାଙ୍କ 
�ରୁ ୮ଗ୍ାମ୍  ବ୍ାଉନସଗୁର େବତ 
ହହାଇଥିବା ହବହଳ ଅରୁଣ ଚତୁରତାର ସହ 
ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ ି�ଟଣାସ୍ଳରୁ ହଫରାର 
ହହାଇଯାଇଥିଲା। ହତହବ ଅବକାରୀ ବଭିାଗ 
କମଦ୍ଚାରୀ ଅରୁଣର ପଛିା କରବିା ସହ 
ଛଣଗରି ି ତାରଣିୀ ମ୍ରି ନକିଟହର ତାକୁ 
ଗରିଫ କର ି ହକାଟଦ୍ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛ।ି

ବାଲୁଗାଁ,୨୪ା୯(େମେି)

ରାେ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତପିୀଠ ତଥା 
ବାଣପରୁର ଆରାଧ୍ୟା ହଦବୀ ମା’ଭଗବତୀଙ୍କ 
ଦାନ ହୁଣ୍ଡ ି ଦୀ�ଦ୍ ୮ ମାସ ପହର ଆେ ି
ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ତିହିର 
ହଖାଲାଯାଇଛ।ି ଏଥିରୁ ଲହକ୍ଷ ଚାଳଶି ି
ହୋର ଟଙ୍କା ସହ ରୁପା ଏବଂ ସ୍ର୍ଦ୍ ଅଳଙ୍କାର 
ଦାନ ମଳିଥିିବା ସଚୂନା ଦଆିଯାଇଛ।ି 

ଗତ ବଷଦ୍ ଡହିସମ୍ବର ମାସହର ମା’ଙ୍କ 
ହୁଣ୍ଡ ି ହଖାଲା ଯାଇଥିବା ହବହଳ ହସଥିରୁ 
ଲହକ୍ଷ ତନି ି ହୋର ଟଙ୍କା ଦାନ ମଳିଥିିଲା। 
ହତହବ ଗତ ବଷଦ୍ ଏପ୍ରଲି ମାସରୁ କହରାନା 
ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ମା’ଙ୍କ ମ୍ରି ବ୍ 
ରହଥିିବା ହବହଳ ଚଳତି ବଷଦ୍ ୋନୁଆର ି

ମାସଠାରୁ ଏପ୍ରର୍ଲି ମାସ ମଧ୍ୟହର କହରାନା 
ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ାସ ପାଇଥିବାରୁ ମ୍ରି ହଖାଲା 
ଯାଇଥିଲା। ଗରୁୁବାର ଅପରାହ୍ଣହର ଅତରିକି୍ତ 
ତହସଲିଦାର ପ୍ରହମାଦ କୁମାର ପାେୀ, 
ହଗାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୁ୍ୟମ୍ନ ନାୟକ, 
ବଜି୍ାପତି ଅଞ୍ଚଳ ପରଷିଦର କାଯଦ୍୍ୟନବିଦ୍ାହୀ 
ଅଧିକାରୀ ଅବନିାଶ ମହାନ୍,ି ଥାନାଧିକାରୀ 
ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଏଣ୍ଡାଉହମଣ୍ଡର 
କାଯଦ୍୍ୟନବିଦ୍ାହୀ ଅଧିକାରୀ ବାଳମକୁୁ୍ ଦାସଙ୍କ 
ସହମତ ହସବାୟତ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ 
ଉପସ୍ତିହିର ମା’ଭଗବତୀଙ୍କ ଦାନ ହୁଣ୍ଡ ି
ହଖାଲାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୩୯ ହୋର 
୮ ଶହ ୮୯ ଟଙ୍କା ସହ ହଗାଟଏି ରୁପାମୁ୍ ା, 
ଦୁଇଟ ିରୁପା ଆଖି ଏବଂ ହଗାଟଏି ସ୍ର୍ଦ୍ ଚତିା 
ଅଳଙ୍କାର ଦାନହର ମଳିଥିିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି

ଛଣଗେିେୁି	
ବ୍ଲାଉନ୍	ସଗୁେ	ଜବତ;	

ଜରଣ	ଗେିଫ

୩୦	ରମଲାବଲାଇଲ୍		ଜବତ;	୩	ଗେିଫ
ସ ବ ା ଲ ଗ ଡ଼ , ୨ ୪ ା ୯ ( େ ମ ି େ ) : 
ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷ ୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 
ଶକୁ୍ରବାର ହବାଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସାନପଦରସ୍ତି 
ହଗାପବନୁ୍ ତନୁ୍ବାୟ ସମଲିତି ି ଲଃି ଠାହର 
ଦୁଇ ଦନିଆି ସହଚତନତା ଶବିରି ଉଦ୍ �ାଟତି 
ହହାଇଯାଇଛ।ି ସହୁନତ୍ର ହଯାେନା ଅନ୍ଗଦ୍ତ 
ଏହ ି କାଯଦ୍୍ୟକ୍ରମହର ସାଇଟହସଭରସଦ୍ 
ଅନୁଷ୍ାନ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା କରାଯାଇଥିଲା 
ହବହଳ ଓଡ଼ିଶିା ସରକାରଙ୍କ ରାେ୍ୟ ହସ୍ତନ୍, 
ବୟନ ଓ ହସ୍ଶଳି୍ ବଭିାଗ ସହାୟତାହର 
ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ିଶବିରି ହଖାର୍ଦ୍ା ବୟନ ମଣ୍ଡଳର 

ସହକାରୀ ବୟନ ଶଳି୍ ନହିଦ୍ଦଦ୍ଶକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 
ଆହୟାେତି ହହାଇଥିଲା। ଏଥିହର ହଖାର୍ଦ୍ା 
ସହକାରୀ ବୟନ ଶଳି୍ ନହିଦ୍ଦଦ୍ଶକ ପ୍ରସନ୍ନ 
କୁମାର ହତାଷ, ସାଇଟହସଭସଦ୍ର ରାେ୍ୟ 
ଚକ୍ଷ ୁ ସ୍ାସ୍୍ୟ ମଖୁ୍ୟ ନରିଞ୍ଜନ ରାେ, ରାେ୍ୟ 
ହସ୍ତନ୍ ବକିାଶ ଅନୁଷ୍ାନର କାଯଦ୍୍ୟନବିଦ୍ାହୀ 
ଅଧିକାରୀ ଦଲିୀପ ବାଗ ହଯାଗ ହଦଇଥିହଲ। 
ହବୈଷୟକି ଅଧୀକ୍ଷକ କାଶୀନାଥ ଦାସ, 
ହଖାର୍ଦ୍ା ସମବାୟ ସମତି ି ସମହୂର ଉପ 
ସହକାରୀ ନବିନ୍କ ହଗାବ ି୍  ଚନ୍ଦ୍ର ହେନା, 
ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ଶବିରିହର ଉପସ୍ତି ଥିହଲ।

୧.୪୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କୋ ସହ ଅଳଙ୍କୋର ମଳିଲିୋ

ଜୋେଗୀ� ଖସବୋ ଖ�ୋଜନୋ ଦବିସ

ଶ୍ଗୀକୁମୋର ଜଲି୍ୋ ‘ଜଗୀବନ ବ ି୍ ୁ ’ ସହ-ସଂଖ�ୋଜକ

ସ�ାଲଲିା ମା’ ଭଗବତୀଙ୍କ ହୁଣ୍ ି

ସ�ାର୍ଦ୍ା,୨୪।୯(େମେି): ପ୍ରାଣନାଥ 
ସ୍ୟଂଶାସତି ମହାବଦି୍ୟାଳୟର ହମୈତ୍ରୀ ଭବନ 
ପରସିରହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡ. ରଞ୍ଜତିା ହସଠୀଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାହର ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ସହୁବାଧ 
କୁମାର େଗହଦବଙ୍କ ସଂହଯାେନାହର 
ୋତୀୟ ହସବା ହଯାେନା ଦବିସ ଅନୁଷ୍ତି 
ହହାଇଯାଇଛ।ି କାଯଦ୍୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ସକୁୁମାର 
ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଲଭିା ହବହୁରା ଅତଥିି ପରଚିୟ 
ପ୍ରଦାନ କରଥିିହଲ। ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାହବ 
ଡ. ପ୍ରହମାଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶ, ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାହବ 
ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡ. ସଧୁୀର ଚନ୍ଦ୍ର ହେନା, 
ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାହବ ସହିନ କଳାକାର 
ରୁଷ ିପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମଖୁ ହଯାଗହଦଇ ୋତୀୟ 
ହସବା ହଯାେନାର ମହତ୍ତ୍ୱ, ହସବାର ଗରୁତ୍ତ୍ୱ 
ତଥା ଅଧ୍ୟୟନ ସହ ସମାେହସବା ଦ୍ୱରା ନେିର 
ନେିର ବ୍ୟକ୍ତତି୍ୱ ବକିାଶ ହହାଇପାରବି ହସ 
ସମ୍ପକଦ୍ହର ଦଗିଦଶଦ୍ନ ହଦଇଥିହଲ। ଡ. ଦାଶ 
ଯବୁ ଶକ୍ତରି ବକିାଶ ପାଇ ଁ ବହିବକାନ୍ଙ୍କ 
ଆଦଶଦ୍ହର ଅନୁପ୍ରାଣତି ହହବା ସହ ହଦଶ 
ଗଠନ ପାଇ ଁ ନେିକୁ ସମପ ଥିତ କରବିାକୁ 
ଆହ୍ବାନ ହଦଇଥିହଲ। ଡ଼ ହେନା ପସୁ୍କ 
ପ୍ରକୃତ ବନୁ୍ ହବାଲ ି ମତ ପ୍ରକାଶ କର ି ସ୍ାଟଦ୍ 
ହଫାନ୍ ରୁ ଦୂହରଇ ରହବିାକୁ କହଥିିହଲ। ଏହ ି
କାଯଦ୍୍ୟକ୍ରମହର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଶହୁଭ୍ୁ କୁମାର 

ମହାନ୍,ି ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ପ୍ରହମାଦ କୁମାର ସାମଲ, 
ଅଧ୍ୟାପକ ବହନାେ କୁମାର ହଦହୁରୀ, ହହମନ୍ 
କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମଖୁ ସହହଯାଗ କରଥିିହଲ।

ବୋଲୁଗୋଁ: ବାଲୁଗାଁ ୋତୀୟ ହସବା 
ହଯାେନା ପ୍ରାଧ୍ୟାପକିା କଳ୍ନା ଦାଶଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାହର ୫୨ତମ ୋତୀୟ ହସବା ହଯାେନା 
ଦବିସ ପାଳତି ହହାଇଯାଇଛ।ି ପବୂଦ୍ାହ୍ନହର 
ବରଷି୍ କାଯଦ୍୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଡ. ଲକ୍ଷୀଧର 
ସବୁୁର୍ ି ଓ ମହଳିା କାଯଦ୍୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ 
ଅଧ୍ୟାପକିା ରୀନା ରାଉତଙ୍କ ହନତୃତ୍ୱହର 
ପ୍ଲାଷ୍କି ମକୁ୍ତ ପରହିବଶ ସହଚତନତା, 
ଚଲିକିା କୂଳ ସହଫଇ, ଅମତୃ ମହହାତ୍ସବ 
ଆହଲାଚନା ଓ ନୂତନ ହସ୍ଛୋହସବୀମାନଙ୍କର 
ତାଲମି କାଯଦ୍୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ହହାଇଥିଲା। 
ଏହ ି ଅବସରହର ଆହୟାେତି ସଭାହର 
ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାହବ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକିା ଡ. କଳ୍ନା 
ଦାଶ, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାହବ ବଶିଷି୍ 
ହସ୍ଛୋହସବୀ ହସାମ୍  ହଲଫ୍ଟନା,ଣ୍ଟଡ. ଅକ୍ଷୟ 
କୁମାର ମଶି୍, ଡ. ହକୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, 
ବେିୟ କୁମାର ରାଉତ ହଯାଗହଦଇ 
ହସ୍ଛୋହସବୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତତି୍ୱ ଗଠନ ପାଇଁ 
ପରାମଶଦ୍ ହଦଇଥିହଲ। ଶ୍ୀ ସବୁୁର୍ ି କାଯଦ୍୍ୟକ୍ରମ 
ସଂହଯାେନା କରଥିିବା ହବହଳ ଅଧ୍ୟାପକିା 
ଶ୍ୀମତୀ ରାଉତ ଧନ୍ୟବାଦ ହଦଇଥିହଲ।

ଚକ୍ଷ ୁପରଗୀକ୍ଷୋ ଓ ସଖଚେନେୋ �ବିରି

ସ�ାର୍ଦ୍ା,୨୪ା୯(େମେି): ପବୂଦ୍ତନ ଯବୁ 
ବହିେଡ ି େଲି୍ା ସଭାପତ ି ଶ୍ୀକୁମାର 
ଖଣୁ୍ଟଆି(ପ୍ରଭାତ)ଙୁ୍କ ରାେ୍ୟ ଆବାହକ ଅରୂପ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ଶିା ହମା 
ପରବିାର େୀବନବ ି୍ ୁର ହଖାର୍ଦ୍ା 
େଲି୍ା ସହ ସଂହଯାେକ ଭାହବ 
ନଯିକୁ୍ତ କରଛିନ୍।ି ଶ୍ୀ ଖଣୁ୍ଟିଆି 
ଗତ ୧୦ବଷଦ୍ ଧର ି େଲି୍ା ଯବୁ 
ବହିେଡ ି ସଭାପତ ି ରହଥିିହଲ। 
ହସ ବହୁ ସଂଗଠନହର େଡ଼ିତି 
ଥିବାହବହଳ ତାଙୁ୍କ ଓଡ଼ଶିା 
ହମା ପରବିାରର ସହ ସଂହଯାେକ ଭାହବ 
ନଯିକୁ୍ତ ି ମଳିଥିିବାରୁ ଖଣୁ୍ଟଆି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ 
ପଟ୍ଟନାୟକ, ବହିେଡ ି ସାଂଗଠନକି ସମ୍ପାଦକ 

ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଓଡ଼ିଶିା ହମା ପରବିାରର 
ରାେ୍ୟ ଆବାହକ ଶ୍ୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, େଲି୍ାର ସମସ୍ 
ବଧିାୟକଙ୍କ ସହମତ େଲି୍ା ବହିେଡରି ସମସ୍ 

ହନତୃମଣ୍ଡଳୀଙୁ୍କ କୃତଜ୍ତା 
େଣାଇଛନ୍।ି ଶ୍ୀକୁମାର 
ଖଣୁ୍ଟଆିଙୁ୍କ ଏହ ି ପଦବହିର 
ନଯିକୁ୍ତ ି ମଳିବିା ପହର ଯବୁ 
ବହିେଡ ି ରାେ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ 
ରୁ୍ନାଥ ଦତ, ବସିହିେଡ ି
ରାେ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବ୍ହ୍ମପରୁ 
ପଯଦ୍୍ୟହବକ୍ଷକ ନସମି ଖାନ, 

ଯବୁ ବହିେଡ ି େଲି୍ା ସମ୍ପାଦକ ତୁଷାରନାଥ 
ଦତ, ଯବୁ ବହିେଡ ି େଲି୍ା ସଂହଯାେକ ଲଳତି 
ହମାହନ ମହାପାତ୍ର ଶହୁଭଛା େଣାଇଛନ୍।ି 

ଖ�ୋର୍ଦ୍ୋ

ବୋଲୁଗୋଁ

ବାଲୁଗାଁ,୨୪ା୯(େମେି): ହଖାର୍ଦ୍ା 
େଲି୍ା ବାଲୁଗାଁ ଓ ଚଲିକିା ହରଲ ହଷ୍ସନ୍  
ମଧ୍ୟହର ଫାଲକନୁମା ଏକ୍ସହପ୍ରସ୍  
ଧକ୍ାହର େହଣ ଯବୁକଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ �ଟଛି।ି 
ନରିାକାରପରୁ ହରଳବାଇ ପଲୁସି 
ମତୃହଦହ େବତ କରବିା ସହ �ଟଣାର 
ତଦନ୍ ଚଲାଇଛ।ି ଗତକାଲ ି ସକାଳ 
ପ୍ରାୟ ୮ଟା ୪୫ ମନିଟି୍  ସମୟହର 
ହାଇ୍ାବାଦରୁ-ହାୱଡା ଅଭମିହୁଖ 
ଯାଉଥିବା ସପୁର୍ ଫାଷ୍ ଫାଲକନୁମା 
ଏକ୍ସହପ୍ରସ୍  ଚଲିକିା ହରଳ ହଷ୍ସନ 
ଅତକି୍ରମ କରବିାର କଛି ି ସମୟ ପହର 
େହଣ ଯବୁକଙୁ୍କ ଧକ୍ା ହଦଇଥିଲା। 
ଫଳହର ଯବୁକ େଣଙ୍କ କଛି ି ଦୂରକୁ 
ଛଟିକି ି ପଡ଼ବିା ସହ �ଟଣାସ୍ଳହର 
ତାଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ �ଟଥିିଲା। ମତୃ 
ଯବୁକଙ୍କ ପରଚିୟ ମଳିପିାର ି ନଥିବା 
ହବହଳ ତାଙ୍କ ବୟସ ୩୬ବଷଦ୍ 
ହହବ ହବାଲ ି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛ।ି

ରରେନ୍		ଧକ୍ଲାରେ	
ଅଜଣଲା	ରବୁକ	ମତୃ



www.sakalaepaper.com
KâúWÿûKâúWÿû
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ଭୁବସନଶ୍ୱର,୨୪ା୯(େମେି)
ପଞ୍ଜାବରେ ଆର�ଜାଜତି ରେବଜାକୁ ଯଜାଉଛ ି ଜଜାତୀ� 
ସବ୍ ଜୁନ�ିେ ସଫ୍ଟବଲ ପ୍ରତରିଯଜାଗତିଜା। ଏେ ି
ପ୍ରତରିଯଜାଗତିଜା ପଞ୍ଜାବ ଲଭ୍ ଲ ି ପ୍ରରଫସନଜାଲ �ନୁଭିସସିଟ ି
କ୍ଜାମ୍ପସରେ ଚଳତିମଜାସ ୨୬େୁ ଆେମ୍ଭ ରେଜାଇ 
୩୦ ତଜାେଖିରେ ରେଷ ରେବ। ଏଥିଲଜାଗ ି ଓଡ଼େିଜାେ 
ଉଭ� ବଜାଳକିଜା ଓ ବଜାଳକ ଦଳ ଚ�ନ କେଜାଯବିଜା 
ପରେ କଟକେୁ ଚଣ୍ଗିଡ଼ ଅଭମିରୁଖ ଯଜାତ୍ଜା କେଛିନ୍।ି 
ମରନଜାନୀତ ରଖଳଜାଳମିଜାନଙୁ୍ ଓଡ଼େିଜା ସଫ୍ଟବଲ ଦଳେ 

ସମ୍ପଜାଦକ ରଦରବନ୍ଦ୍ର ସଜାେୁ ଓ ଅନ୍ କମ୍ମକର୍୍ମଜା େରୁଭଛଜା 
ଜଣଜାଇଛନ୍।ି ସେସମ୍ପଜାଦକ େଜାଜକରିେଜାେ ପଟ୍ଟନଜା�କ, 
ରକଜାଷଜାଧ୍ୟକ୍ଷ େକ୍େିଞ୍ନ ମେଜାନ୍ ିଓ ଅନ୍ମଜାରନ ରେଲରେ 
ରଟେସନରେ ଉପସ୍ତି େେ ି େରୁଭଛଜା ଜଣଜାଇଥିରଲ।

 ମରନଜାନୀତ ବଜାଳକିଜା ଦଳେ ରଖଳଜାଳମିଜାରନ 
ରେରଲ- ଧେତି୍ୀ ସଂି, ଜ�ନ୍ୀ ଟରପନଜା, ସରୁଲଜାଚନଜା 
ମଲ୍କି, ମମତଜା ସଂି, ମଜାମଜାଲ ି ରବରେେଜା, ପ୍ରତମିଜା 
ରଜନଜା, େଜାଜଶ୍ୀ ପଣ୍ଜା, ରମଜାନଜାଲସିଜା ଦଜାସ୍ , ପ୍ରତୀକ୍ଷଜା 
ତ୍ପିଜାଠୀ, ଅପର୍୍ମଜା ସଜାମଲ, ସସ୍ତିଜା ସ୍ଜାଇଁ, ପ୍ରସିତିଜା ଦଜାସ୍ , 

ରଲଜାପଜାମଦୁ୍ଜା ସଜାେୁ ଓ ରସଜାନଜାଲକିଜା ରଜନଜା। ରକଜାଚ୍ - 
ଜରିତନ୍ଦ୍ର ମେଜାନ୍,ି ମ୍ଜାରନଜେ- ଜ�ଶ୍ୀ ମେଜାନଜା।

 ବଜାଳକ ଦଳେ ରଖଳଜାଳମିଜାରନ ରେରଲ- ତପ ୁସଂି, 
ଖରଗଶ୍ୱେ ମଲ୍କି, ସନୁଲି ଟୁଡୁ, ସନ୍ୀପ କୁମଜାେ କେକେଆି, 
ପ୍ର�ିଜାଂେ ୁ ରେଖେ ବଶି୍ୱଜାଳ, ସତ୍େଞ୍ନ ନଜା�କ, ସେୁଡ଼ଜା 
ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଜ୍ଜାକ୍ ସନ ପଜାଲଜାକଜା, େଞ୍ନ କୁମଜାେ ଦଜାସ୍ , 
ରଲଜାରକେ କୁମଜାେ, େଭୁ୍ରଜତି ସଜାେୁ, ପଦ୍ମରଲଜାଚନଜା 
ପଣ୍ଜା, ବଘି୍ନରଜ୍ଜାତ ି ସଜାେୁ, ପେରଭେ ପଜାତ୍। ରକଜାଚ- 
ରଗୌତମ ବଶି୍ୱଜାସ, ମ୍ଜାରନଜେ- ରକୈଳଜାେ ଚନ୍ଦ୍ର ମେଜାଳକି।

ଆଇପଏିଲ୍  ୧୪ତମ ସଂସ୍କେଣେ ୨� ପଯ୍ମ୍ଜା� �ଏୁଇରେ 
ଆେମ୍ଭ ରେଜାଇସଜାେଛି।ି କରେଜାନଜା ମେଜାମଜାେୀ ଲଜାଗ ି

ଗତ ରମ ମଜାସରେ ଭଜାେତରେ ଆର�ଜାଜତି ଏେ ି ସଂସ୍କେଣକୁ 
ଅଧଜାେୁ ସ୍ଗତି େଖଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ଇତମିଧ୍ୟରେ ୩୫ଟ ି ମ୍ଜାଚ୍  
ରଖଳଜାଯଜାଇସଜାେଲିଜାଣ।ି ୩୬ତମ ମକୁଜାବଲିଜାରେ େନବିଜାେ 
ଗତଥେେ େନସ୍ମଅପ୍  ଦଲି୍ୀ କ୍ଜାପଟିଜାଲ୍ସ ଓ େଜାଜସ୍ଜାନ େ�ଜାଲ୍ସ ସେ 
ରେବ। ଆବୁଧଜାବେି ରେଖ୍  ଜଜାର�ଦ୍  ଟେଜାଡ�ିମରେ ଏେ ି ମ୍ଜାଚ୍  
ରଖଳଜାଯବି। ଏେ ିମ୍ଜାଚ୍  ଅବସେରେ ଦଲି୍ୀ କ୍ଜାପଟିଜାଲ୍ସେ ୫ଜଣ 
ରଖଳଜାଳ ି ଆଇପଏିଲ୍ େ ପ୍ରମଖୁ ମଜାଇଲଖଣୁ୍ଟ େଜାସଲ କେବିଜାେ 
ସରୁଯଜାଗ େେଛି।ି ଏେ ି ୫ ରଖଳଜାଳ ି େଜାସଲ କେବିଜାକୁ ଥିବଜା 
ମଜାଇଲଖଣୁ୍ଟ ଉପରେ ନଜେ ପକଜାଇବଜା।

୧- ଆଜଙି୍କ୍ୟ ରାହାସେ, ୪ ହଜାର 
ଆଇ୍ଏିଲ୍  ରନ୍ :

ଅଭଜି୍ଞ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ଜାଟ୍ସମ୍ଜାନ ଆଜଙି୍୍ େଜାେଜାରଣ ତଜାଙ୍ ଆଇପଏିଲ୍  
କ୍ଜାେ�ିେରେ ୪ଟ ିଭନି୍ନ ଫ୍ଜାଞ୍ଜାଇଜ ପକ୍ଷେୁ ରଖଳସିଜାେଛିନ୍।ି ୩୩ 
ବଷ୍ମୀ� େଜାେଜାରଣ ବର୍୍ମମଜାନ ଦଲି୍ୀ ପକ୍ଷେୁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କେୁଛନ୍।ି 
ରତରବ ଦଲି୍ୀ ଜସସିରେ ରସ ଆଇପଏିଲ୍ େ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ମଜାଇଲଖଣୁ୍ଟ 
େଜାସଲ କେବିଜାେ ନକିଟତେ ରେଜାଇଛନ୍।ି େଜାେଜାରଣ ଯଦ ି ଆଉ 
୫୯ େନ୍  ସଂଗ୍ରେ କେନ୍ ି ରତରବ ଆଇପଏିଲ୍ ରେ ୪ େଜଜାେ 
େନ୍  ପେୂଣ କେରିବ। ନକିଟରେ ରସ ଆଇପଏିଲ୍ ରେ ୧୫୦ତମ 
ମ୍ଜାଚ୍  ରଖଳଥିିରଲ। କନୁି୍ େଜାଇଦେଜାବଜାଦ୍  ବପିକ୍ଷ ଅନ୍ମି ମ୍ଜାଚରେ 
ତଜାଙୁ୍ ଚୂଡ଼ଜାନ୍ ଏକଜାଦେରେ ସ୍ଜାନ ମଳି ିନ ଥିଲଜା। ଯଦ ିେଜାଜସ୍ଜାନ 
ବପିକ୍ଷରେ େଜାେଜାରଣଙୁ୍ ସ୍ଜାନ ମରିଳ ରତରବ ଆଇପଏିଲ୍ ରେ ରସ 
୪୦୦୦ େନ୍  ପେୂଣ କେବିଜାେ ସରୁଯଜାଗ େେଛି।ି ୮ମ ଭଜାେତୀ� 
ତଥଜା ରମଜାଟ୍  ଉପରେ ୧୧ତମ ବ୍ଜାଟ୍ସମ୍ଜାନ ଭଜାରବ ରସ ଏେ ି
ସଫଳତଜା ପଜାଇରବ। ବର୍୍ମମଜାନ ସଦୁ୍ଜା େଜାେଜାରଣ ୧୫୧ ମ୍ଜାଚ୍  

ରଖଳ ି ୧୨୧େୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ମ ଷ୍ଟଜାଇକ ରେଟ୍ ରେ ୩୯୪୧ େନ୍  କେଛିନ୍।ି 
ରଯଉଁଥିରେ ୨ େତକ ଓ ୨୮ଅଦ୍୍ମେତକ ଅନ୍ଭୁ୍ମକ୍ େେଛି।ି ୧୦୫ 
େନ୍  ତଜାଙ୍େ ସରବ୍ମଜାଚ୍ଚ ବ୍କ୍ଗିତ ରସ୍କଜାେ େେଛି।ି

୨- ଅମତି୍  ମଶି୍ର, େସବବୋଚ୍ଚ ୱିସେଟ୍  
ହାେଲୋରୀ େସୁ�ାଗ:

ରଭରଟେଜାନ ଅମତି୍  ମଶି୍ଜାଙୁ୍ ଆଇପଏିଲ୍  ଇତେିଜାସେ ଅନ୍ତମ 
ରଶ୍ଷ୍ଠ ରବଜାଲେ ଭଜାରବ ବରିବଚନଜା କେଜାଯଜାଏ। ୩୮ ବଷ୍ମୀ� 
ଅମତି୍ ଙ୍ ନକିଟରେ ଆଇପଏିଲ୍ ରେ ସବ୍ମଜାଧିକ େିରକଟ୍  
େଜାସଲକଜାେୀ ରବଜାଲେ ରେବଜାେ ସରୁଯଜାଗ େେଛି।ି ବର୍୍ମମଜାନ ସଦୁ୍ଜା 
ରସ ଆଇପଏିଲ୍ ରେ ୧୫୪ ମ୍ଜାଚ୍  ରଖଳ ି୨୩.୯ ଆଭରେଜରେ 

୧୬୬ େିରକଟ୍  ନଜି ନଜାମରେ ଲପିବିଦ୍ କେଛିନ୍।ି ଏେଜାେ ି
ମଧ୍ୟରେ ରସ ୫ େିରକଟ୍  ଥରେ ଏବଂ ୪ େିରକଟ୍  ସଫଳତଜା 
୪ଥେ ପଜାଇଛନ୍।ି ସବ୍ମଜାଧିକ େିରକଟ୍  େଜାସଲକଜାେୀ ରବଜାଲେ 
ରେବଜାକୁ ରେରଲ ତଜାଙୁ୍ ଆଉ ୫ େିରକଟ୍  ଆବେ୍କ ରେଉଛ।ି 
ମମୁ୍ବଇ ଇଣ୍ଆିନ୍ସେ ପ୍ରଜାକ୍ନ ରବଜାଲର୍  ଲସଥି୍  ମଜାଲଙି୍ଜାଙ୍ ନଜାମରେ 
ଆଇପଏିଲ୍  ଇତେିଜାସରେ ସବ୍ମଜାଧିକ େିରକଟ୍  ଅକ୍ଆିେ କେବିଜାେ 
ରେକଡ୍ମ େେଛି।ି ନକିଟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଜାେ ଫମ୍ମଜାଟ୍ େୁ ଅବସେ 
ଗ୍ରେଣ କେଥିିବଜା ମଜାଲଙି୍ଜା ଆଇପଏିଲ୍ ରେ ୧୨୨ ମ୍ଜାଚ୍  ରଖଳ ି
୧୯.୮ ଆଭରେଜରେ ୧୭୦ େିରକଟ୍  ରନଇଛନ୍।ି

୩- ମାେବେେ ସ୍ାଇନେି, ହଜାସର 
ଆଇ୍ଏିଲ୍  ରନ୍ :

ନକିଟ ଅତୀତରେ ଅରଷ୍ଟଲଆିେ ରଶ୍ଷ୍ଠ ଅଲ୍ େଜାଉଣ୍େ ଭଜାରବ 
ମଜାକ୍ମସ ରଟେଜାଇନସି ନଜିକୁ ପ୍ରତଷି୍ଠତି କେପିଜାେଛିନ୍।ି ୩୨ ବଷ୍ମୀ� 
ରଟେଜାଇନସି ଆଇପଏିଲ୍ ରେ ଦଲି୍ୀ କ୍ଜାପଟିଜାଲ୍ସ ପକ୍ଷେୁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ 
କେୁଛନ୍।ି ଯଦ ି ରସ ଆଉ ୧୦୪ େନ୍  ସଂଗ୍ରେ କେନ୍ ି ରତରବ 
ବଶି୍ୱେ ଏେ ି ବ୍�ବେୁଳ ଲଗିରେ ଏକ େଜଜାେ େନ୍  ପେୂଣ 
କେରିବ। ଆଇପଏିଲ୍ ରେ ତଜାଙ୍େ ୫୫ ମ୍ଜାଚ୍  ରଖଳବିଜାେ 
ଅଭଜି୍ଞତଜା େେଛି।ି ରଯଉଁଥିରେ ରସ ବ୍ଜାଟଂିରେ ୨୮ ଆଭରେଜରେ 
୮୯୬ େନ୍  ସଂଗ୍ରେ କେଛିନ୍ି।ି ରସେଭିଳ ି୩୦ େିରକଟ୍  ମଧ୍ୟ ନଜି 
ନଜାମରେ ଲପିବିଦ୍ କେଛିନ୍।ି

୪- ସ୍ଥି୍  ୨୫୦୦ ରନ୍  ନେିଟତର:

୨୦୨୧ ସଂସ୍କେଣ ପବୂ୍ମେୁ ଅରଷ୍ଟଲଆିେ ବେଷି୍ଠ ବ୍ଜାଟ୍ସମ୍ଜାନ ଟେଭି 
ସ୍ଥି୍ ଙୁ୍ ଦଲି୍ୀ କ୍ଜାପଟିଜାଲ୍ସ ନଜି ଦଳରେ ସଜାମଲି କେଥିିଲଜା। ଚଳତି 
୧୪ତମ ସଂସ୍କେଣରେ ରସ ମଜାତ୍ ୬ ମ୍ଜାଚ୍  ରଖଳବିଜାେ ସରୁଯଜାଗ 
ପଜାଇଥିରଲ। ରଯଉଁଥିରେ ରମଜାଟ୍  ଉପରେ ୧୦୪ େନ୍  ସଂଗ୍ରେ 
କେଛିନ୍।ି କନୁି୍ ଓଭେଅଲ୍  ଆଇପଏିଲ୍  କ୍ଜାେ�ିେରେ ନଜେ 
ପକଜାଇରଲ ଏେ ି ରଭରଟେଜାନ ବ୍ଜାଟ୍ସମ୍ଜାନ ୧୦୧ ଆଇପଏିଲ୍  
ମ୍ଜାଚ୍  ରଖଳ ି ୨,୪୩୭ େନ୍  ସଂଗ୍ରେ କେଛିନ୍।ି ରଯଉଁଥିରେ ୧ 
େତକ ଓ ୧୧ ଅଦ୍୍ମେତକ ସଜାମଲି େେଛି।ି ଆଉ ୬୩ େନ୍  ସଂଗ୍ରେ 
କରଲ ରସ ଆଇପଏିଲ୍ ରେ ୨୫୦୦ େନ୍  ପେୂଣ କେରିବ।

୫- ଧାୱନ ୬୫୦ ସ�ୌୋଠୁ ୧୦ 
ଦୂରସର:

ଆଗଜାମୀ ବଶି୍ୱକପ୍  ଲଜାଗ ିର�ଜାଷତି ଭଜାେତୀ� ଦଳରେ ରଭରଟେଜାନ 
ଓପନର୍  େଖିେ ଧଜାେନଙୁ୍ ଭଜାେତୀ� ଦଳରେ ସରୁଯଜାଗ ମଳିନିଜାେ ିଁ। 
କନୁି୍ ଏେ ିବଜାମେଜାତୀ ଦଲି୍ୀ କ୍ଜାପଟିଜାଲ୍ସ ବ୍ଜାଟ୍ସମଜାନ ଆଇପଏିଲ୍ େ 
ଚଳତି ସଂସ୍କେଣରେ ଦମ୍ ଦଜାେ ଫମ୍ମରେ େେଛିନ୍।ି ବର୍୍ମମଜାନ 
ସଦୁ୍ଜା ରସ ୯ ମ୍ଜାଚ୍  ରଖଳ ି ପଜାଖଜାପଜାଖି ୫୩ ଆଭରେଜରେ 
୪୨୨ େନ୍  ସଂଗ୍ରେ କେଛିନ୍।ି ରସେଭିଳ ିଯଦ ିତଜାଙ୍ ଆଇପଏିଲ୍  
କ୍ଜାେ�ିେ ଉପରେ ନଜେ ପକଜାଇବଜା ରତରବ ବର୍୍ମମଜାନ ସଦୁ୍ଜା ରସ 
୧୮୫ ମ୍ଜାଚ୍  ରଖଳ ି ୫,୬୧୯ େନ୍  ସଂଗ୍ରେ କେଛିନ୍।ି ଏେଜାେ ି
ମଧ୍ୟରେ ୪୪ ଅଦ୍୍ମେତକ ଓ ୨ େତକ ସଜାମଲି େେଛି।ି ରସେଭିଳ ି
ତଜାଙ୍ ନଜାମରେ ୬୪୦ ରଚୌକଜା ଓ ୧୧୭ ଛକଜା ଲପିବିଦ୍ େେଛି।ି 
ଯଦ ି ଧଜାେନ ଆଉ ୧୦ଟ ି ରଚୌକଜା ମଜାେନ୍ ି ରତରବ ଆଇପଏିଲ୍  
ଇତେିଜାସରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ଜାଟ୍ସମ୍ଜାନ ଭଜାରବ ୬୫୦ ରଚୌକଜା 
ମଜାଇଲଖଣୁ୍ଟ ସ୍ପେ୍ମ କେରିବ।

ମାଇଲଖଣୁ୍ଟ ନକିଟରେ ମାଇଲଖଣୁ୍ଟ ନକିଟରେ 
ଦଲି୍ଲୀ କ୍ରିକଟର୍ ଦଲି୍ଲୀ କ୍ରିକଟର୍ 

ଓଡ଼ଶିା କନଷି୍ଠ ସଫ୍ଟବଲ ଦଳର ପଞ୍ାବ ଯାତ୍ା

ଆ�େ ପେବିଜାେରେ ରଖଳ ଏକ ରଫସନ। ଏେ ି ପେବିଜାରେ ଅଛନ୍ ି
ପ୍ରତଷି୍ଠତି ଡଜାକ୍େ, ଇଞ୍ନି�ିେ, ପ୍ରରଫସେ ଆଦ।ି କନୁି୍ ରକେ ି

ରଖଳରେ କ୍ଜାେ�ିେ ଗଠନ କେନିଜାେଜାନ୍।ି ଇଣ୍ଆିନ୍  ପ୍ରମି�ିେ ଲଗି୍ େ 
ନୂଆ ଆବଷି୍ଜାେ ରକଜାଲକଜାତଜା ନଜାଇଟ୍  େଜାଇଡସ୍ମେ ‘ରଭଙ୍ରଟେ ଆ�େ’ 
ରେଉଛନ୍ ି ଆ�େ ପେବିଜାେ ପ୍ରଥମ ବ୍କ୍ ି ଯଏିକ ି ରଖଳକୁ କ୍ଜାେ�ିେ 
କେଛିନ୍।ି ଏପେକି ିରସ ନଜି ପତିଜାଙ୍ ଇଛଜା ପେୂଣ କେବିଜାକୁ ଯଜାଇ ଏମ୍ ବଏି 
ଡଗି୍ର ିେଜାସଲ କେଥିିଲଜାରବରଳ ଏରବ ନଜି ଇଛଜାନୁଯଜା�ୀ କ୍ରରିକଟ ରଖଳଜାଳ ି
ରେଜାଇପଜାେଛିନ୍।ି
 ମଧ୍ୟପ୍ରରଦେେ ଇରନ୍ଜାେରେ ବସବଜାସ କେୁଥିବଜା ତଜାମଲି ପେବିଜାେରେ 
ରଭଙ୍ରଟେଙ୍ ଜନ୍ମ। ଜୀବନ ଆେମ୍ଭେୁ ରସ ରଖଳପ୍ରତ ି ଆଗ୍ରେ ପ୍ରକଜାେ 
କେଥିିରଲ। ପତିଜା େଜାଜରେକେନ ପଅୁ ରଖଳୁ ରବଜାଲ ିଆରଦୌ ଚଜାେଁୁ ନଥିରଲ। 
କ୍ରରିକଟ ରଖଳ ପ୍ରତ ି ରଭଙ୍ରଟେଙ୍େ ଥିଲଜା ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରେ ଓ ଦୁବ୍ମଳତଜା। 
ସମସ୍ତ ପେବିଜାେ ଭଳ ି ରଭଙ୍ରଟେ ରଖଳବିଜା ଲଜାଗ ି ମଜା’ ଉଷଜାଙ୍ େେଣ 
ପେରିଲ। ତଜାଙ୍ ଆଗ୍ରେ ଆଗରେ ଆ�େ ପେବିଜାେେ ଜଦି୍  
େେଲିଜାନ।ି ଆରପଜାରଲଜା େସ୍ପଟିଜାଲ୍ ରେ ଟେଜାଫ୍  
ନସ୍ମ ଥିବଜା ମଜା’ ଉଷଜା ପଅୁେ ଆଗ୍ରେ ରଦଖି 
ଇରନ୍ଜାେେ ର�େେନ୍େଜାଓ କ୍ରରିକଟ 
କ୍ଲବ୍ େ ରକଜାଚ୍  ଦରିନେ େମ୍ମଜାଙ୍ 
ନକିଟକୁ ରନଇଥିରଲ। ଏେଜା 
ପରେ ଆେମ୍ଭ ରେଜାଇଥିଲଜା 
ରଭଙ୍ରଟେଙ୍ କ୍ରରିକଟ 
ଜୀବନ କଜାେଜାଣୀ।

 ରଯଉଁଦନି ରକଜାଚ୍  
ଦରିନେ ସେ ପେଚି� 
କେଜାଗଲଜା, ରସଦନି 
ରଭଙ୍ରଟେଙ୍ ପେୀକ୍ଷଜା 
ରେଲଜା। ରସ ପ୍ରଥରମ 
ଦୁବ୍ମଳ ରବଜାଲେଙୁ୍ 
ନଦୁି୍୍ମମ ପଟିରିଲ। ଦରିନେ 
ଏେଜା ରଦଖି ତଜାଙ୍ ଟପ୍  
ରବଜାଲେଙୁ୍ ରବଜାଲ ି
କେବିଜାକୁ କେରିଲ। 
ରସମଜାରନ ମଧ୍ୟ ସମଜାନ 
ଦେଜା ରଭଜାଗରିଲ। 
ରଭଙ୍ରଟେଙ୍ ସଟ୍  
ମଜାେବିଜା ରେୈଳୀ 
ରକଜାଚ୍ ଙୁ୍ ରବେ 
ପ୍ରଭଜାବତି କେଥିିଲଜା। 
ଏେଜା ପରେ ରସ 
କ୍ଲବ୍ ରେ ରଯଜାଗରଦରଲ 
ଓ ଜରଣ ନମିନମଧ୍ୟକ୍ରମ 
ବ୍ଜାଟ୍ସମ୍ଜାନ୍  ଭଜାରବ 
ରଖଳବିଜାକୁ ଲଜାଗରିଲ। 
ଏେ ିରପଜାଜସିନରେ ଦରୁ ତ 
ଗତରିେ େନ୍  ସଂଗ୍ରେ 
କେବିଜାକୁ ପଡ଼ୁଥିବଜାେୁ 
ରସ ବଡ଼ ରସ୍କଜାେ କେ ି
ପଜାେ ି ନଥିରଲ। ଏକଦଜା 

ଅନ୍ ଏକ କ୍ଲବ୍  ସେ ୫ ମ୍ଜାଚ୍  ବେିଟିେ ଦନିକିଆି ସେିଜି୍  ଆର�ଜାଜତି ରେଲଜା। 
ଏଥିରେ ତଜାଙୁ୍ ରକଜାଚ୍  ଇନଂିସ ଓପନ କେବିଜାକୁ କେରିଲ। ପ୍ରଥରମ ଏେଜା 
େଣୁବିଜା ପରେ ରଭଙ୍ରଟେ ଟରିକ ନଭ୍ମସ ରେଜାଇ ପଡ଼ରିଲ। ତଜାଙୁ୍ ନଜି ରଗମ୍  
ରଖଳବିଜାକୁ କୁେଜାଯବିଜାେୁ ରସ ଇନଂିସ ଓପନ କରଲ ଓ ରସ ୩ଟ ିବଡ଼ ଇନଂିସ 
ରଖଳ ିସମସ୍ତଙୁ୍ ପ୍ରଭଜାବତି କେପିଜାେରିଲ। ଏେଜାପରେ ରସ କ୍ଲବ୍ େ ନ�ିମତି 
ଓପନେ ରେରଲ ଓ ଏେ ିସଫଳତଜା େ ିଁ ତଜାଙୁ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରରଦେ ସନି�ିେ ଦଳରେ 
ସ୍ଜାନ ରଦଇଥିଲଜା। ଏେ ି ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ରସ ତରଳ ବ୍ଜାଟଂି କେୁଥିରଲ, କନୁି୍ 
ତଜାଙ୍ ବ୍ଜାଟଂି ଟେଜାଇଲ ରଯଜାଗୁଁ ଇନଂିସ ଓପନ କେବିଜାକୁ ସରୁଯଜାଗ ମଳିଲିଜା 
ରବଜାଲ ିରକଜାଚ୍  ଦରିନେ କେନ୍।ି ଏେ ିଷ୍ଟଜାଇକ୍  ରେଟ୍ କୁ ରଦଖି ରକଜାଲକଜାତଜା 
ନଜାଇଟ୍  େଜାଇଡସ୍ମ ତଜାଙୁ୍ ଦଳରେ ସଜାମଲି କେଥିିଲଜା। କରେଜାନଜା ରଯଜାଗୁଁ 
ଟୁର୍୍ମଜାରମଣ୍ଟ ଅଧଜାେୁ ବଜାତଲି ରେଜାଇ ନଥିରଲ ରସ ଭଜାେତରେ ଆଇପଏିଲ 
ରଡବୁ୍ କେଥିଜାରନ୍।

 �ଏୁଇକୁ ଆଇପଏିଲ ସ୍ଜାନଜାନ୍େତି ରେବଜା ପରେ ରଭଙ୍କ୍ ରଟେଙ୍ 
ଭଜାରଗ୍ଜାଦ� ରେଲଜା। ତଜାଙ୍ ରଖଳ ଉପରେ ରମଣ୍ଟେ େେଭଜନ 

ସଂି ଓ ରକଜାଚ୍  ରରେଣ୍ଜାନ ମ୍ଜାକ୍ କୁଲଜାମ ଖସୁ ି ଥିରଲ। 
ଏଣ ୁତଜାଙୁ୍ ପ୍ରଥମ ମ୍ଜାଚ୍ ରେ ରଡବୁ୍ କେବିଜାେ 

ସରୁଯଜାଗ ମଳିଗିଲଜା। ବେିଜାଟ ରକଜାେଲଙି୍ 
ଆର୍ ସବି ିବପିକ୍ଷରେ ୪୩ ଓ ଦ୍ତିୀ� 

ମ୍ଜାଚ୍ ରେ ରେଜାେତି େମ୍ମଜାଙ୍ 
ମମୁ୍ବଇ ଇଣ୍ଆିନ୍ସ ବପିକ୍ଷରେ 

୫୩ େନ୍  କେ ି ସମସ୍ତଙୁ୍ 
ଆକୃଟେ କେଛିନ୍।ି ରସ େନ୍  
କେଛିନ୍ ିରବଜାଲ ିନୁରେଁ, ରସ 
ରଯପେ ି ସଟ୍  ରଖଳଛିନ୍ ି
ତଜାେଜା ସମସ୍ତଙୁ୍ ଆକୃଟେ 
କେଛି।ି ଯବୁେଜାଜ ସଂିଙ୍ 
ପେ ି ରଖଳୁଥିବଜା ଏେ ି ୨୬ 
ବଷ୍ମୀ� ବଜାମେଜାତୀ ଓପନେ 
ପେବିଜାେେ ସମ୍ଜାନ 
େଖିବଜା ଲଜାଗ ି ଏମ୍ ବଏି 
ପଜାସ କେଛିନ୍।ି ଏରବ 
ନରିଜ ଜରଣ ରଖଳଜାଳ ି
ରେବଜାକୁ ରଯଉଁ ସ୍ପନ 
ରଦଖିଥିରଲ ତଜାେଜା ସଜାଥ୍ମକ 
ରେବଜାକୁ ଯଜାଉଛ।ି ତଜାଙ୍ 
ସଫଳତଜାରେ େେଭଜନ 
ଖବୁ୍  ଖସୁ ିଅଛନ୍।ି ଏପେକି ି
ରସ ମ୍ଜାଚ୍  ରବରଳ  
ବେିଜାଟଙ୍ ସେ କଛି ିସମ� 
ବତିଜାଇବଜାକୁ ମଧ୍ୟ ରଯଜାଜନଜା 
କେଥିିରଲ। ରଭଙ୍ରଟେ 
ତଜାଙ୍ଠଜାେୁ ଅରନକ ଟପି୍ସ 
ପଜାଇଛନ୍ ି ଓ ଜରଣ ବଡ଼ 
ରଖଳଜାଳ ି ରେବଜାେ ରଯଉଁ 
ସ୍ପନ ରଦଖଛୁନ୍ ି ତଜାେଜା 
ପେୂଣ ରେବଜାକୁ ଯଜାଉଛ ି
ରବଜାଲ ି ରକଜାଚ୍  ଦରିନେ 
େମ୍ମଜା କେଛିନ୍।ି

‘ଏମ୍ ବଏି’ ରେଙ୍କରଟଶ

ମମୁ୍ବଇସର େମି୍ବଦନ୍ୀ କ୍ସିେଟର େ�ନି ସତନୁ୍ଲେରଙ୍ ଝଅି ‘ୋରା’ 
ଜମି୍ ସର ଅଭକ୍ୟାେରତ।

ଇଣ୍ଆିନ୍  େୁ୍ ରଲଗି୍  ଫୁଟବଲ େଜିନ-୨୦୨୧ ଲାଗ ିଓଡ଼ଶିା ଫୁଟବଲ େ୍ଲବ୍ ର ନୂଆ 
ଜେସି ଓ େଟି୍ ।

ଆଇପଏିଲ୍ ର 
ନୂଆ ତାରକା
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ସପ୍ତମଶ୍ରେଣୀ,ଭ.ିଏସ୍.ଭିବଦି୍ୟାଳୟ,ସନୁୟାଶ୍ବଡ଼ୟା
ଶଭୁଶ୍ରୀ ବେବେରା

ସପ୍ତମଶ୍ରେଣୀ,ଶ୍�ୟାୟ�ୟାସ୍ଲୁ୍,ଭୁବଶ୍ନଶ୍ବର
ରଆିନ୍  େଶି୍ାଳ

ନବମଶ୍ରେଣୀ,ସରସ୍ବତୀଶଶିୁମନ୍ରି,କଟକ
ପଣୁ୍ୟବ�ାୟ ବେଙ୍ା

‘ସକାଳ’ର ଶଶିପୁଷୃ୍ା ‘ସମୁନ’ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନବିାର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛ।ି 
ଏହ ିପଷୃ୍ା ପାଇଁ ଶଶି ୁଗପ, ଶଶି ୁକବ ି୍ ା, ଚତି୍ାଙ୍କନ ଓ ଶଶି ୁପ୍ର୍ଭିା 

ଆହ୍ାନ କରାଯାଉଛ।ି ପଲିାଙ୍କ ଦା୍ରା ସ୍ୱରଚି୍  ଗପ, କବ ି୍ ାକୁ ବତିଶଷ 
ଅଗ୍ାଧÒକାର ଦଆିଯବି। ଗପ, କବ ି୍ ା ଯଥାସମ୍ଭବ କ୍ଦୁ୍ର ଏବଂ ଶକି୍ଣୀୟ 

ତହାଇଥିବା ଅାବଶୟେକ।

ବେଖକ ବେଖକ 
ବେଖିକାଙ୍ ବେଖିକାଙ୍ 

ନମିବତେ ସଚୂନାନମିବତେ ସଚୂନା

ଅାମ ଠକିଣା
‘ସମୁନ’, ସକାଳ ମଡିଆି ପ୍ା.େ.ି

ପ୍ଲଟ୍ ନଂ- ଏନ୍-୩/୪୪୧, ଅାଇ.ଅାର.ସ.ି ଭତିଲଜ୍,  
ନୟାପଲ୍ୀ, ଭୁବତନଶ୍ୱର-୧୫

ଇ-ତମଲ୍ : sakalasishu@gmail.com

(୧) େଙି୍ଗରାଜ ମନ୍ରି ବକଉଁ ରାଜା ନମ୍ିାଣ କରଥିବେ?
ଉତ୍ତର : __________________________________
(୨) ୋରୋଟରୀ ଦୁର୍ ଓଡ଼ଶିାର ବକଉଁ ସେରବର ଅେସ୍ଥ�?
ଉତ୍ତର : __________________________________
(୩) ବପଲେଗ୍  ବରାର କାୋଦ୍ାରା େ୍ୟାବପ?
ଉତ୍ତର : __________________________________
(୪) ଧଳା ୋ�ରୀର ବଦଶ କାୋକୁ କୁୋଯାଏ?
ଉତ୍ତର : __________________________________
(୫) ବକରଳର ରାଜଧାନରୀର ନାମ କ’ଣ?
ଉତ୍ତର : __________________________________

ଏଥଶ୍ର୫ରୁ୧୬ବର୍ଷବୟସରପ�ିୟା
ଅଂଶଗ୍ରହଣକରପିୟାରଶି୍ବ।ସଠକି୍ଉତ୍ତରସହ
ଉକ୍ତକୁପନଟକୁିନଜିରସମ୍ପୂର୍୍ଷଡୟାକଠକିଣୟା

ସହତିଆମନକିଟକୁପଠୟାନୁ୍।

ଶଶି ୁକୁଇଜ୍ - ୧୩

ସକୟାଳମଡିଆିପ୍ୟାଇଶ୍ଭଟ୍�ମିଶି୍ଟଡ୍
ପ୍ଲଟ୍ନଂ-ଏନ୍-୩/୪୪୧,ଆଇ.ଆର୍.ସ.ିଭଶି୍�ଜ୍,ନୟୟାପଲ୍ୀ,ଭୁବଶ୍ନଶ୍ବର-୧୫

ଆମର ବଯାରାବଯାର 
ଠକିଣା 

ସକାଳ ଶଶି ୁକୁଇଜ୍ େବିଜ�ା

(ସଠକି୍ଉତ୍ତରଦୟାତୟାଙ୍କମଧ୍ୟରୁଜଶ୍ଣ(ସଠକି୍ଉତ୍ତରଦୟାତୟାଙ୍କମଧ୍ୟରୁଜଶ୍ଣ
ଭୟାଗ୍ଶୟାଳୀବଶି୍ଜତୟାବଛୟାଯୟାଇତୟାଙୁ୍କଭୟାଗ୍ଶୟାଳୀବଶି୍ଜତୟାବଛୟାଯୟାଇତୟାଙୁ୍କ

ପରୁସ୍କୃତକରୟାଯବି।)ପରୁସ୍କୃତକରୟାଯବି।)

ଗତସପ୍ତୟାହରଭୟାଗ୍ଶୟାଳୀବଶି୍ଜତୟାଗତସପ୍ତୟାହରଭୟାଗ୍ଶୟାଳୀବଶି୍ଜତୟା
ସୟାଇନୟାପଟ୍ଟନୟାୟକ,ଆଠଗଡ଼,କଟକସୟାଇନୟାପଟ୍ଟନୟାୟକ,ଆଠଗଡ଼,କଟକ

ଶଶି ୁପବେଳିଶଶି ୁପବେଳି

ପ୍ଦରୀପ୍ତ କୁମାର େଶି୍ାଳ 

ଅର୍ଣ୍ଣା ସେଦନି ସ୍କୁଲରକୁ  କଣାନ୍କିଣାନ୍ ି ଘରକକୁ 
ସେରଲିଣା । ମଣାମଣା ବକୁ ଝଗିସଲ ସ୍କୁଲସର   
ନସିଚେ େଣାଙ୍ଗପଣାଖରକୁ  ମଣାଡ଼ ଖଣାଇଥିବ।  ତଣା’ 

ବଡ଼ ଭଣାଇ ଓମ୍ ତଣାକକୁ ଚସିଡ଼ଇବଣା ପଣାଇଁ କହଲିଣା - 
କସିର ସ୍କୁସରେ  କଏି ସତଣା ଚକୁ ଟ ିଟଣାଣଲିଣା କ?ି ଏମତି ି
କଣାନ୍ ିକଣାନ୍ ିକଆିଁ ଅଥୟ ସହଉଚକୁ ?

ଭଣାଇର ଏମତି ିକଥଣା ଶକୁଣ ିଅର୍ଣ୍ଣା ଆହକୁର ିସ�ଣାର୍ 
ସ�ଣାର୍ ସର    କଣାନ୍ବିଣାକକୁ ଲଣାଗଲିଣା। ଏତକି ିସବସେ ତଣା’ 
ବଣାପଣା ଅେିେରକୁ  ଆେ ିପହଁଚସିଲ। ଝଅି କଣାନ୍କୁଥବଣାର 
ସଦଖି ସକଣାେକକୁ ଉଠଣାଇ ସନଇ କ’ଣ ସହଲଣା ସବଣାଲ ି 
ପଚଣାରସିଲ।- ବଣାବଣା, ଆମ ଗଣାଁ ସକଉଁଠ?ି ତକୁ ସମ 
ଆମକକୁ ଗଣାଁକକୁ  କଣାହ ିଁକ ି ସନଇ ଯଣାଉନ? ଆସମ 
େବକୁ ଦନି କ’ଣ ଏଇ େହରସର ରହବିଣା? ସକସବ 
ବ ି ଗଣାଁ ଆସେ ଯବିଣାନ?ି କଣାନ୍ ବନ୍ କର ି ଅର୍ଣ୍ଣା 
ପଚଣାରଲିଣା। ଝଅି ଏମତି ି କଥଣା କଣାହ ିଁକ ି ପଚଣାରଲିଣା 
ସବଣାଲ ିତଣା ବଣାବଣା ହଠଣାତ୍ ବକୁ ଝ ିପଣାରସିଲନ।ି- କସିର 
ମଣା, ଏ ଗଣାଁ କଥଣା କଣାହ ିଁକ ି ପଚଣାରଲିକୁ  କ?ି ବକୁ ଝଲି 
ବଣାବଣା, ଆ� ିସ୍କୁଲ୍ ସର  ଶକି୍ଷକ େମସ୍ତଙ୍କୁ  ପଚଣାରସିଲ, 
ନ�ି ନ�ି ଗଣଁା ବଷିୟସର କଛି ି କଛି ି କକୁହ। ବହକୁତ 
ପଲିଣା ଯଏି ଯଣାହଣା ଗଣାଁ ବଷିୟସର କହସିଲ। ସହସଲ 

ମକୁଁ କଛି ିକହ ିପଣାରଲିଣାନ।ି କଣାହ ିଁକ ିନଣା ମକୁଁ ତ ସକସବ 
ଗଣାଁକକୁ ଯଣାଇନ ିକ ିସଦଖିନ।ି େଣାଙ୍ଗମଣାସନ ସମଣାସତ ଖକୁବ୍ 
ଚସିେଇସଲ। ଶକି୍ଷକ ବ ି ସମଣାସତ ଗଣାେ ି ସଦସଲ। 
ଚଣାଲକୁ ନ, ଆସମ ଥସର ଗଣାଁକକୁ ଯବିଣା। ଅର୍ଣ୍ଣାର ବଣାବଣା 
ଟସିକ ଚନି୍ଣାସର ପେଗିସଲ। ତଣାଙ୍ର ଗଣାଁସର ଆଉ 
ସକହ ିନଥିସଲ, ତଣାଙ୍ ବଣାପଣା-ମଣା’ଙ୍ ସଦହଣାନ୍ ପସର 
ସେ ଗଣାଁର �ମବିଣାଡ଼ ି େବକୁ  ବକି ି ସଦଇ େହରସର 
ଚଣାକରି ି େହ ଘର ଖସଡେ କର ି ରହକୁଥିସଲ। ସତଣକୁ 
ପଲିଣାମଣାସନ ସକସବ ଗଣାଁକକୁ ଯବିଣାର େକୁସଯଣାଗ ପଣାଇ ନ 
ଥିସଲ । କନି୍କୁ ଝଅିର ମନ ସଦଖି ଭଣାବସିଲ, ନ�ି ଘର 
ନ ସହଲଣା ନଣାହ ିଁ , ଗଣଁାସର ରହକୁଥିବଣା କକୁଟକୁ ମ୍ବ ଭତିସର 
କଣାହଣା ଘସର ଯଣାଇ ଦକୁ ଇ ତନି ିଦନି ରହ ିବକୁ ଲ ିଆେସିବ 
ଆଉ ପଲିଣାମଣାସନ ବ ି ତଣାଙ୍ ଗଣାଁ ବଷିୟସର �ଣାଣ ି
ପଣାରସିବ । ଗଣାଁସର ରହକୁଥିବଣା ତଣାଙ୍ ଦନିଣା କକଣାକକୁ 

ସେଣାନ କସଲ ଅର୍ଣ୍ଣାର ବଣାବଣା ଓ ଆଗଣାମୀ ଦକୁ ଗଣ୍ଣା 
ପ�ୂଣା ଛକୁଟସିର ଗଣାଁକକୁ ବକୁ ଲବିଣା ପଣାଇଁ ଯସିବ ସବଣାଲ ି
କହସିଲ। ପ�ୂଣା ଛକୁଟସିର ସେମଣାସନ େମସସ୍ତ ଗଣାଁକକୁ 
ଗସଲ । ଗଣାଁ ବକୁ ଲଣାର ପ୍ରଥମ ଦନି - ଅର୍ଣ୍ଣା ଓ ଓମ୍ ଗଣାଁ 
ମକୁଡେ ସପଣାଖରୀସର ଗଣାସେଣାଇସଲ, ଆମ୍ବ ସତଣାଟଣାସର 
ବକୁ ଲସିଲ, େଣାନ ବଲିସର ସକମତି ି େଣାନ ଚଣାଷ 
ସହଇଚ ି ସଦଖିସଲ। ଗଣାଁ ପଲିଣାଙ୍ େହ ସଖଲଣାବକୁ ଲଣା 
କସଲ। େନ୍ଧ୍ଣାସବସେ ଗଣାଁସର ବେଥିିବଣା ପଣାବଣ୍ଣ 
ସମେଣାସର ଖକୁବ ବକୁ ଲସିଲ। 

ଦ୍ତିୀୟ ଦନି ସବଶୀ ମ�ଣା ସହଲଣା , ଦନିଣା 
କକଣାଙ୍ ଗଣାଡ଼ଆିସର ବନଶୀସର ମଣାଛ େରଣା ଅନକୁ ଭୂତ ି
ଭଣାଇ ଭଉଣୀଙ୍ ପଣାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥିଲଣା। ଦ୍ପି୍ରହର 
ଭଣାତଖିଆ ପସର ଲକୁ ସେଣା ସଖେ ଖକୁେ ି କହସିଲ 
ନେସର । ସମଣାବଣାଇଲ ଆଉ ଲଣାପଟପସର ସଗମ 

ସଖେ ଅଭଧ୍ସ୍ତ ପଲିଣାଙ୍ ପଣାଇଁ ବଣାସ୍ତବ ଦକୁ ନଆିର 
ସଖେକକୁଦ କଣାହ ିଁସର ସକସତ ଖକୁେ ି ଆଣ ି ଦଉଥିଲଣା। 
ସଶଷ ଦନି , ପରବିଣା ଚଣାଷ ହଉଥିବଣା ପଣାେ ବକୁ ଲବିଣା 
ପଣାଇଁ ଗସଲ ଭଣାଇ ଭଉଣୀ। ବ�ଣାରସର ମେିକୁଥିବଣା 
ବଣାଇଗଣ, ସଭଡେ,ି କଲରଣା, କଣାକକୁେ,ି ବନ୍ଣା ସକଣାବ ି
ଇତଧ୍ଣାଦ ି ସଖତସର ସକମତି ି ହକୁଏ ସେ ବଷିୟସର  
କଛି ି�ଣାଣ ିନଥିସଲ ସେମଣାସନ। ଶଣାଗ ଚଣାଷ ସକମତି ି
ହକୁଏ ସଦଖିସଲ । ଆଖକୁ ସଖତସର ଯଣାଇ ତଣା�ଣା ତଣା�ଣା 
ଆଖକୁ ଭଣାଙ୍ଗ ି ଖଣାଇସଲ। ସଖତରକୁ  ସେରବିଣାସବସେ 
ସଗଣାସଟ ଘର ଭତିରକୁ  ସ�ଣାର ସ�ଣାର ପଣାଟ ି ଶକୁଭଲିଣା, 
ସଯମତି ି ବହକୁତ ପଲିଣା ଏକ ସ୍ୱରସର କ’ଣ ସଗଣାସଟ 
କହକୁଛନ୍।ି ବଣାବଣା, ଏସତ ପଣାଟ ି କଣ ଶକୁଭକୁ ଚ।ି କ’ଣ 
କହକୁଛନ୍ ି ସେମଣାସନ ? ଅର୍ଣ୍ଣା ତଣାଟକଣା ସହଇ 
ପଚଣାରଲିଣା।

ଏଇଟଣା ସଗଣାସଟ ଚଣାଟଶଣାେୀ। ଚଣାଟଶଣାେୀ 
ମଣାସନ କଣ ? ପଲିଣାଏ ଏସତ ପଣାଟ ିକଣାଇଁ କରକୁ ଚନ୍ ି
? ଅର୍ଣ୍ଣାର ପଣାଲଟଣା ପ୍ରଶ୍ନ। ଚଣାଟଶଣାେୀ ମଣାସନ ସଛଣାଟ 
ପଲିଣାମଣାନଙ୍ ସ୍କୁଲ, ସଯମତି ି ସତଣାର ସପଲେ ସ୍କୁଲ। 
ସେମଣାସନ ଏକ ସ୍ୱରସର ପଣକଆି, ମଣାସନ ନମ୍ବର 
ସଟବଲ କହକୁଛନ୍ ି । ଏମତି ି କସଲ ଶୀଘ୍ର ମସନ 
ରହଯିଣାଏ, ବକୁ ଝଲିକୁ । ବଣାବଣାଙ୍ କଥଣା ଅର୍ଣ୍ଣା ବକୁ ଝଲିଣା ପର ି
ମସନ ସହଲଣା।

ପରଦନି ସେମଣାସନ େହରକକୁ ସେରବିଣା ପଣାଇଁ 
ବଣାହଣାରସିଲ। ଅର୍ଣ୍ଣାର �ମଣା  ଇଚ୍ଣା ନଥିଲଣା ଗଣାଁ ଛଣାେ ି
ଆେବିଣା ପଣାଇଁ, କନି୍କୁ ବଣାବଣାଙ୍ ଅେିେ ସଖଣାଲଯିବି 
ସବଣାଲ ି ବଣାଧ୍ୟ ସହଇ ଆେବିଣାକକୁ ପେଲିଣା। ତନି ି
ଦନି ଭତିସର ଗଣାଁ ସର ସହଇଥିବଣା ତଣା’ର ନୂଆ 
େଣାଙ୍ଗମଣାନଙ୍କୁ  ସଦଖଣା କର ିଆେଲିଣା ସବସେ କହଲିଣା, 
ପକୁଣ ିଛକୁଟ ିପେସିଲ ନଚିେୟ ଗଣାଁକକୁ ଆେବି।ି

ବୟା�ଗିଞ୍ଜଶ୍ପ୍ଲସ୍,ଶ୍କୟା�କୟାତୟା-୧୯
ଶ୍ମୟା:୮୪୨୦୧୯୬୫୯୯

ଅନକିଣା ବର୍ଣ୍ମଣାନ କଟକର ସେଣ୍ଟ ସ�ଣାସେେ 
ଗଣାଲଣ୍ସ୍ ହଣାଇସ୍କୁଲ୍ ସର  ସପ୍ରପ୍ ସର  ପଢ଼କୁଛନ୍।ି 
ଭବଷିଧ୍ତସର ସେ �ସଣ ସବୈଜ୍ଣାନକି 

ସହବଣାକକୁ ଲକ୍ଷଧ୍ ରଖÒଛନ୍।ି ଅନକିଣା ନେଣ୍ରୀସର 
ନଣାମ ସଲଖଣାଇବଣାର ମଣାତ୍ର ବଷଣ୍କ ପସର କସରଣାନଣା 
ମହଣାମଣାରୀ ସଯଣାଗକୁଁ ସ୍କୁଲ୍ ଓ କସଲ�ଗକୁଡ଼କି  ବନ୍ କର ି
ଦଆିଗଲଣା।  ଲକ୍ େଣାଉନ୍  େମୟକକୁ େଦକୁ ପସଯଣାଗ କରବିଣା 
ପଣାଇଁ ଅନକିଣାଙ୍ ମଣା’ େଲି୍ କ ିତଣାକକୁ ଅନ୍ ଲଣାଇନ୍ ସର  

 ତସିନଣାଟ ିଅକ୍ଷସର ନଣାମ ସମଣାହର
 ପ୍ରଥମ ଦକୁ ଇଟ ିକସର ରକ୍ତ ଆହଣାର
 ପ୍ରଥମ ଓ ସଶଷ ସଯସବ ମଶିବି
 ମତୃକୁ ଧ୍ ଅନଧ୍ନଣାମ ବକୁ ଝଣାଉଥିବ
 ତସିନଣାଟ ିଅକ୍ଷର ମଶିଲିଣା ପସର
 ପ୍ରଥମ ଦକୁ ଇକକୁ ସେ ଆୟର୍ କସର
 ସଶଷ ଦକୁ ଇସର ମକୁଁ େଣା�ଇ ପକ୍ଷୀ
 ନଣାମଟ ିସମଣାହର କହଲି ସଦଖି

ଉ-ମଶୟାର ି

ଚାେ,ରାଁ’କୁ ଯେିା

ବଦିଧ୍ଣାେୟ ଆମ ମନ୍ରି େମଣାନ 
ପବତି୍ର ଯଣା’ପରସିବଶ 
ମଣଷି ସହବଣାର ବୀ�ମନ୍ତ୍ର ଯଏି 
ଶଖିଣାଉଛ ିଅହନନିଶ । 
ସକସତ ସକସତ ଗକୁଣୀ ବଦି୍ଣାନ ପଡେତି 
େଷୃ୍ ିନ କରକୁ ଛ ିେଏି 
ଉଚ୍ଚ ଆେନସର ବେଣାଉଛ ିସନଇ 
ତଣା’ େମ ତକୁ େନଣା କଏି । 
ଆ� ିଯଏି ଯଣାହଣା ସହଣାଇଛ ି�ୀବସନ 
େବକୁ  ତଣା’ର ଅବଦଣାନ 
ଭକୁ ଲ ିଯବିଣା ନଣାହ ିଁ ମନରକୁ  ସକସବ ବ ି
ଶକୁଝବିଣା ତଣାହଣାର ିଋଣ । 
ମେିମିଶି ିଆସମ କରବିଣା ଉନ୍ନତ ି
ସଦଇ କଛି ିକଛି ିଦଣାନ 
େରକଣାର ସଦସବ ଦକୁ ଇଗକୁଣଣା ତଣା’ର
ବୃଦ୍ ିକରବିଣାକକୁ ମଣାନ। 
ହେ ିଉଠବି ଏ ବଦିଧ୍ଣାେୟ ଆମ 
ଗବଣ୍ସର େକୁଲବି ଛଣାତ ି
େେେ ସହଣାଇବ ସମଣା ସ୍କୁଲ ଅଭଯିଣାନ 
ରହଥିିବ ଯଶ କୀର୍ନି । 

ଶଂଖିଡୟା,ତହିଡ଼ି,ିଭଦ୍ରକ.
ଶ୍ମୟା-୯୯୩୭୫୬୫୫୨୭

ଯଦୁମଣ ିପାଣଗି୍ାେରୀ

ବମା ସ୍େୁ ଅଭଯିାନ 

ଜା�ରୀୟ ସ୍ତରବର 
ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 
ବରୌରେ ଆଣ ି
ବଦଇଛତେ ି
କଟକର 
କୁନ ିଝଅି  
ଅନକିା େରରଆି।  
ମାତ୍ର ୫େର୍ 
େୟସବର ବସ ବକାଭଡି୍   େକ୍ ଡାଉନ୍  
ସମୟର ସଦୁପବଯାର କର ି ଅନକିା 
�ାଏବକାବଣ୍ାବର �ାେମି ବନଇ ଜା�ରୀୟ 
ସ୍ତରବର କାଂସ୍ୟ (ବ୍ାଞ୍ଜ) ପଦକ ୋସେ 
କରେିାବର ସଫଳ ବୋଇଛତେ।ି ଆରକୁ 
ଜା�ରୀୟ ସ୍ତରବର ସ୍ର୍୍ ପଦକ ଜ�ିେିା ପାଇଁ 
େକ୍୍ୟ ରଖିଛତେ ିଅନକିା। 

ତଣାଏସକଣାସଡେଣା  ଶକି୍ଷଣା ସଦଇଥÒସଲ। ସେ 
ଅନ୍ ଲଣାଇନ୍ ସର େକୁଦୀପ୍ତ ନନ୍ଙ୍ ଠଣାରକୁ  
ତଣାଏସକଣାସଡେଣା ଶଖିିଥିସଲ। କଛିମିଣାେ 
ପବୂଣ୍ରକୁ  ଅନ୍ ଲଣାଇନ୍  ମଣାଧ୍ୟମସର �ଣାତୀୟ 
ସ୍ତରସର ଆସୟଣା�ତି ସହଣାଇଥÒଲଣା 

‘ଓପନ୍ ନଧ୍ଣାେନଣାଲ ତଣାଏସକଣାସଡେଣା 
ଚଣାମ୍ୟିନେପି୍’। ଆମ ରଣା�ଧ୍ରକୁ   

ଅନକିଣା �ସଣ ମଣାତ୍ର 
ପ୍ରତସିଯଣାଗୀ ଯଏିକ ିଏହ ି

ପ୍ରତସିଯଣାଗତିଣାସର  
ଭଣାଗ ସନଇଥÒସଲ। 
ଏଥÒପଣାଇଁ ସେ 
ତଣାଏସକଣାସଡେଣାର 
କଛି ି

ସଷ୍ପ୍ସଗକୁେକିର 
ଭଡି଼ଓି ପ୍ରସ୍ତକୁତ ିକର ି

ବଚିଣାରକଙ୍ ପଣାଖକକୁ 
ପଠଣାଇଥÒସଲ। କକୁନ ିକକୁନ ି

ହଣାତସର ଅନକିଣା  ନ�ିକକୁ 
େକୁରକ୍ଷଣା ସଦବଣା  ଲଣାଗ ିସଯଉଁପର ି

ସକୌଶେ ପ୍ରଦଶଣ୍ନ କରଥିସଲ  ତଣାହଣା 
ବଚିଣାରକମଡେେଙି୍କୁ  ସବଶ୍ ପ୍ରଭଣାବତି 
କରଥିଲଣା। ଏଥÒସର ସେ �ଣାତୀୟ 
ସ୍ତରସର କଣାଂେଧ୍ ପଦକ ହଣାେଲ 

କରବିଣାସର େେେ ସହଣାଇଛନ୍।ି 
ସକବେ ତଣାଏସକଣାସଡେଣା  ନକୁସହଁ,  ପ୍ର-ି
ନେଣ୍ରୀରକୁ  ଅନକିଣା ନୃତଧ୍-ଗୀତ େହ 

େଧ୍ଣାନ୍ ିସରେସ୍, ଚତି୍ର ଆଙି୍ବଣା, ରଣାଇମ୍  
ଆବୃର୍ ିକରବିଣାସର ମଧ୍ୟ େକୁରନ୍ର। 

ଅନକିଣା ଘସର  ଖଣାଲ ିେମୟସର ନୃତଧ୍, 
ଚତି୍ରଣାଙ୍ନ ଆଦ ିଅଭଧ୍ଣାେ କରନ୍।ି  ଏହ ି
ବୟେସର  ଅସନକ ପଲିଣା ଠକି୍ ସେ  
କଥଣା ସହଣାଇ ପଣାରନ୍ ିନଣାହ ିଁ। କନି୍କୁ 
ଅନକିଣା ଏସତ କମ୍ ବୟେସର ବ ି 
ରଣାମଣାୟଣକକୁ  ନଭିକୁ ଣ୍ଲ ଭଣାସବ କହପିଣାରନ୍ ି
। ଅନକିଣା ତଣାଙ୍ ପର ିକକୁନ ିକକୁନ ିପଲିଣାଙ୍କୁ  
ତଣାଏସକଣାସଡେଣା ସର  ସଯଣାଗସଦବଣା ପଣାଇଁ 
ଉତ୍ଣାହତି କରଛିନ୍।ି ଏସନଇ  ଅନକିଣା 
କକୁହନ୍ ିସଯ, ତଣାଏସକଣାସଡେଣାସର ଅେÒକ 
ଅଭଧ୍ଣାେ �ଣାର ିରଖÒବ।ି ଚେତି ବଷଣ୍ 
କଣାଂେଧ୍ ପଦକ ପଣାଇ ମକୁଁ ସବଶ୍ ଖକୁେ ିଅଛ।ି   
ଭବଷିଧ୍ତସର େ୍ର୍ଣ୍ ପଦକ �ଣିବିଣା 
ସମଣାର ଲକ୍ଷଧ୍। 

କୁନ ି
ପ୍�ଭିା

ଅନକିାଅନକିା ଟକି ିଚସଢ଼ଇସର 
ଟକି ିଚସଢ଼ଇ
କକୁଆସେ ଯଣାଉଛକୁ  
ସେଣଣା ହଲଣାଇ ।।
ସମଣା େଣାସଥ ସଖେବିକୁ  
ଆ….. ତକୁ  ଓହ୍ଣାଇ 
ସକସତ ସକସତ ଚ�ି

କୁନ ିକେମ 

ପ୍ାଚରୀ ପ୍�ୁ୍ୟରା ରଥ

ସଦବ ିଖକୁଆଇ।।
ପଇିବଣାକକୁ ସଦବ ି
ମେକୁର �େ
ଖଣାଇବଣାକକୁ ସଦବ ି
ସକସତସଯ େେ ।।
ଏଠ ିସକହ ିନକୁସହଁ
ଆପଣଣା ପର
େଭିଁଏ ଚେବିଣା 
ସହଣାଇ  ନ�ିର।। 

ଟକି ିଚବେଇ 

-ସପ୍ତମଶ୍ରେଣୀ,ମୟାହଶି୍�ୟାସରକୟାରୀଉଚ୍ଚ
ବଦି୍ୟାଳୟ,କୟାଦୁଆପଡ଼ୟା,,ଜଗତସଂିହପରୁ

ମକୁଁ ସଗଣାଟଏି ଦକୁ ଷ୍ପଲିଣା 
ନଇିତ ିଖଣାଏ ଗଣାେ ି
େଣାଙ୍ଗ େଣାଥୀଙ୍ ସଖେ ସମେସର 
ଲଗଣାଇ ଦଏି କେ।ି
ପଣାଣସିର ବକୁ ସେ ଗଛସର ଚସଢ଼ 
ଭଣାଙ୍ଗଇ ସକସତ ବେଣା
ପଣାଠପଢ଼ଣାସର ଦଏିନ ିମନ
ହକୁଅଇ ସଲଣାକହେଣା ।
ଗକୁରକୁ �ୀ ଥସର କହସିଲ େଣାକ ି
ଶକୁଣବଣାବକୁ  ସମଣା କଥଣା
ଆମ ସଦଶର ଇତହିଣାେସର 
ରହଛି ିସକସତ ଗଣାଥଣା ।
ସତଣାହର ିପର ିବଣାେକୁତ ଥିସଲ  
ବଣା�,ିେରମଣା,ନଚ ି
 କଣାେକଣାେକକୁ ରଖିସଲ ନଣାଁ
ଆ� ିବ ିଛନ୍ ିବଞ୍ ି।
�ୀବନ ସଦଇ କରଇ ଯଏି
ପରର ଉପକଣାର  
ଘର ବଣାହଣାସର ବଢଇ େନିଣା
ଆଦର ସକସତ ତଣାର ।
ବଣାପଣା, ମଣାଆଙ୍ ମନସର ସକସବ 
ଦକୁ ଃଖ ଆଣବିକୁ  ନଣାହ ିଁ 
ତଣାଙ୍ ଆଶଷି ଲଭସିଲ ବଣାବକୁ  
ମଣଷି ସହବକୁ  ତକୁ ହ ି।
ଗକୁରକୁ ଙ୍ ପଣାଦ ଛକୁଇଁ କହଲିଣା 
ଆଶଷି ଦଅି ସମଣାସତ 
ପଢବି ିପଣାଠ ଗଢବି ିସଦଶ
ଏଇ ସମଣା କକୁନ ିହଣାସତ ।
 ବଦେ ିଗଲଣା ବଣାବକୁ ଲଣା ମନ 
େଭିଁଙ୍କୁ  କଥଣା ସଦଲଣା
 ଚଗଲଣାପଣ ଛଣାେ ିଆ�ଠିକୁ  
ସହବ ିମକୁଁ େକୁନଣାପଲିଣା ।

ଭୁବଶ୍ନଶ୍ବର,ଶ୍ମୟା-୯୪୩୭୭୪୬୪୬୭

ବେେ ିମୁଁ ସନୁାପେିା

ଡ. ସରଳା ବେବେରା

କେ
େି 

ବଦ
ଖି

 ନଈ ପଠଣାସର ସଖେଇ ସଦଣାେ ି
 ଆଶ୍ନି ସଯସବ ସେସର
 େବେ ଅସଟ ରଙ୍ଗଟ ିସମଣାର
 ମନକକୁ ସଚଣାର ିକସର
 େକୁନ୍ର ଅସଟ ରୂପଟ ିସମଣାର
 ବସିଭଣାର ହକୁଏ କବି
 �ଣାଣଛି କଏି ନଣାମଟ ିସମଣାର
 କହଲି ଥସର ଭଣାବ।ି

ଉ-କୟାଶତଣ୍ି
ସନୁ୍ରପରୁ,ଉତ୍ତରକପୂଳହୟାଟ,

ପ୍ୀତପିରୁ,ଯୟାଜପରୁ
ଶ୍ମୟା-୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩

ପ୍ଶାତେ କୁମାର ନାଥ

�ାଏବକାବଣ୍ାବର  
ଜା�ରୀୟ ସ୍ତରବର ଚମକବିେ
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ଶାରଜା,୨୪ା୯(ଏଜଜନ୍ ସି)
ବରିାଟ କ�ାହଲଙି୍କ ରୟାଲ ଚ୍ାକଲଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ାକଲାର�ୁ ୬ 
ୱିକ�ଟକର ହରାଇ ମକହନ୍ଦ୍ର ରଂି କ�ାନଙି୍କ କଚନ୍ନଇ ରପୁର �ଙି୍ଗ୍  ର 
ଏଠାକର ଚାଲଥିିବା ଆଇପଏିଲ୍ -୨୦୨୧ ପଏଣ୍ଟ କଟବଲର 
ଶୀର୍ସସ୍ାନ�ୁ ଉନ୍ନୀତ କହାଇଛ।ି ଶକୁ୍ରବାର ଏଠାକର କଚନ୍ନଇ ୯ମ 
ମ୍ାଚ୍ ରୁ ୭ମ ବଜିୟ ଫଳକର ଦଲି୍ୀ �୍ାପଟିାଲ୍ସ ରହ ରମାନ 
୧୪ ପଏଣ୍ଟ ରଂଗ୍ରହ �ରଛି।ି �ନୁି୍ ଉନ୍ନତ କନଟ୍  ରନ୍ କରଟ୍  କ�ାଗୁଁ 
କଚନ୍ନଇ ପ୍ରଥମ ଓ ଦଲି୍ୀ ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ାନକର ରହଛି।ି ଏହ ିମ୍ାଚ୍ କର 
କ�ାହଲ ି୫୩ ଓ କଦବଦତ୍ତ ପାଡ�ିଲ ୭୦ ରନ୍  �ରବିା ଫଳକର 
ପ୍ରଥକମ ବ୍ାଟଂି �ର ି କବଙ୍ାଲୁରୁ ୬ ୱିକ�ଟକର ୧୫୬ ରନ୍  
�ରଥିିଲା। ଜବାବକର କଚନ୍ନଇ ୧୮.୧ ଓଭରକର ୪ ୱିକ�ଟ 
ହରାଇ ବଜିୟ ଲକ୍୍କର ପହଞ୍�ିାଇଥିଲା। ବଜିୟୀ ଦଳ 
ପକ୍ରୁ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ାଡ ରବ୍ସାଧି� ୩୮, ଅମ୍ବତ ି
ରାୟଡୁୁ ୩୨, ଫାଫ୍  ଡୁ କପଲେରସି୍  ୩୧ ଓ କମାଇନ୍  
ଅଲ୍ୀ ୨୩ ରନ୍  �ରଥିିକଲ। କେଳ କଶରକବଳ�ୁ 
ରକୁରଶ ରାଇନା ୧୭ ଓ କ�ାନ ି ୧୧ ରନ୍ କର 
ଅପରାଜତି ରହଥିିକଲ। ପରାଜତି ଦଳର 
ହର୍ସଲ ପକଟଲଙୁ୍କ ୨ଟ ିୱିକ�ଟ ମଳିଥିିଲା।
 ଏଠାକର କଚନ୍ନଇ ଅଧିନାୟ� କ�ାନ ି ଟସ୍  
ଜତିବିା ପକର ବାଙ୍ାକଲାର�ୁ ପ୍ରଥକମ ବ୍ାଟଂି 
�ରବିା�ୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ �ରଥିିକଲ। ଦଳପକ୍ରୁ 
ଅଧିନାୟ� କ�ାହଲ ି ଓ ପାଡ�ିଲ ଚମତ୍ାର 

ବ୍ାଟଂି �ର ି ଅର୍୍ସଶତ� ପରୂଣ �ରବିା ରହ ପ୍ରଥମ ୱିକ�ଟ 
ପାଟ୍ସନରଶପି୍ ରୁ ୧୩.୨ ଓଭରକର ୧୧୧ ରନ୍  ଉଠାଇ ଅକନ� 
କର�ଡ୍ସ ପ୍ରତଷି୍ା �ରଥିିକଲ। ଦରୁ ତ ଗତକିର ରନ୍  ରଂଗ୍ରହ �ରବିା�ୁ 
�ାଇ କ�ାହଲ ି ୪୧ ବଲ୍ କର ୬ କଚୌ�ା ଓ ୧ଛ�ା ୫୩ ରନ୍  
�ର ି ବ୍ାକଭାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ�ିାର ବନଥିିକଲ। ପାଡ�ିଲ ଓ ଏବ ି
ଡ ି ଭଲିୟିର୍ସ ଦରୁ ତ ରନ୍  ରଂଗ୍ରହ �ରବିାକର ରମଥ୍ସ କହାଇ ପାର ି
ନଥିକଲ। ଏମାକନ 
ମ ଧ୍ୟ 

ଦୁତ ରନ୍  �ରବିା�ୁ �ାଇ ଆଉଟ କହାଇଥିକଲ। ପାଡ�ିଲ ୫୦ 
ବଲ୍ କର ୫କଚୌ�ା ଓ ୩ଛ�ା ରହ ରବ୍ସାଧି� ୭୦ ଓ ଡ ିଭଲିୟିର୍ସ 
୧୨ ରନ୍  �ର ିଆଉଟ କହାଇଥିକଲ। କଚନ୍ନଇର କବାଲରମାକନ 
କଲଗ୍  �ଟର, ୟ�୍ସର�ୁ ଚମତ୍ାର ଭଙ୍ୀକର କବାଲଂି �ର ି
ପ୍ରତପିକ୍ ବ୍ାଟ୍ସମ୍ାନଙୁ୍କ ରଲେଗ୍  ଓଭରକର ହାତକୋଲା ରଟ୍  
କେଳବିା�ୁ କଦଇ ନଥିକଲ। �ାହା ଫଳକର ବାଙ୍ାକଲାର କଶର 

୪ ଓଭରକର ୨୫ 
ର ନ୍  

ଉଠାଇଥିକଲ ମଧ୍ୟ ୫ଟ ି ୱିକ�ଟ ହରାଇଥିକଲ। ପଚି୍ ରୁ 
ରହାୟତା ପାଇବା ପକର ବ୍ାକଭା ଚମତ୍ାର କରଲୋ ବଲ ପ�ାଇ 
ରବୁଠାରୁ ରଫଳ କବାଲର ରାବ୍ସ୍ତ କହାଇଥିକଲ। କର 

ତାଙ୍କ ୪ ଓଭର କବାଲଂି କ�ାଟାକର ମାତ୍ର 
୨୪ ରନ୍  କଦଇ ରବ୍ସାଧି� ୩ଟ ି ୱିକ�ଟ 
ଅକ୍ଆିର �ରଥିିକଲ। ଶାରୁ୍୍ସଳ ଠା�ୁରଙ୍କ 
କଲଗ୍  �ଟର�ୁ ମ�ୁାବଲିା �ର ି ନପାର ି
୨ଜଣ କେଳାଳ ି ଆଉଟ କହାଇଥିକଲ। 

EDITOR: UMAKANT MISHRA
iµû$K: CcûKû« cògâ

ଶନସିବାର, ୨୫ ଜେଜ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧1616

PUBLISHED BY AMIT KUMAR MALLICK FOR SAKALA MEDIA PVT. LTD., PLOT NO. N-3/441, IRC VILLAGE, NAYAPALLI, BHUBANESWAR-15, PH: 0674-2954342/ 2955342 
PRINTED AT ASHIRBAD PRAKASHAN PVT. LTD., PLOT- 45, SEC.-A, ZONE-D, M.I. ESTATE, P.O-RASULGARH, BHUBANESWAR-10

େଂକ୍ ସିପ୍ତ ଜ୍ାର
ରୟାଲ ଚ୍ାଜଲଞ୍ଜେ୍ସ ବାଙ୍ାଜଲାର: 
୧୫୬/୬, ୨୦ ଓଭର (କଦବଦତ୍ତ 
ପାଡ�ିଲ-୭୦, ବରିାଟ କ�ାହଲ-ି୫୩, 
କଡ୍ବନ୍  ବ୍ାକଭା-୩/୨୪, ଶାରୁ୍୍ସଳ ଠା�ୁର-
୨/୨୯)।
ଜଚନ୍ନଇ େୁ୍ ର କ ସିଙ୍ଗ୍  େ: ୧୫୭/୪, 
୧୮.୧ ଓଭର (ଋତୁରାଜ-୩୮, ଡୁ 
କପଲେରସି୍ -୩୧, ରାୟଡୁୁ-୩୨, ରାଇନା-
୧୭*, କ�ାନୀ-୧୧*, ହର୍ସଲ-୨/୨୫, 
ଚହଲ-୧/୨୬)।

ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ ପରାମରଦ୍ଧଦାତା
�ଲକମ୍ବା,୨୪ା୯(ଏକଜନ୍ସ)ି: ପବୂ୍ସତନ ଅଧିନାୟ� ମାକହଲା 
ଜୟବର୍୍ସକନଙୁ୍କ ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱ�ପ୍  ଲାଗ ି ଶ୍ୀଲଙ୍କା କ୍ରକି�ଟ ଦଳର 
ପରାମଶ୍ସଦାତା ଭାକବ ନ�ିକୁ୍ �ରା�ାଇଛ।ି ଅକ�ଟାବର ୧୬ରୁ ୨୩ 

ତାରେି�ାଏ କହବା�ୁ ଥିବା 
ପ୍ରଥମ ପ�୍ସ୍ାୟ ବା କ୍ାଲଫିାଇଂ 
ଟୁର୍୍ସାକମଣ୍ଟକର କର ଟମି୍ ର 
ଦାୟତି୍ୱକର ରହକିବ ଓ ତାଙ୍କ 
ନ�ିଟକର ଥିବା ଅଭଜି୍ଞତା�ୁ 
ଦଳ ରହ ବାଣ୍ଟକିବ। ଇଣ୍ଆିନ୍  
ପ୍ରମିୟିର ଲଗି୍  ଟମି୍  ମମୁ୍ବଇ 
ଇଣ୍ଆିନ୍ସର କହଡ କ�ାଚ୍  ଥିବା 
ଜୟବର୍୍ସକନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୀଲଙ୍କା 
୧୯ ବର୍ସରୁ �ମ୍  ଟମି୍ ର 

ପରାମଶ୍ସଦାତା ଓ କମଣ୍ଟର ରହକିବ। ଏହ ି ଟମି୍  ଜୁନଅିର ବଶି୍ୱ�ପ୍  
ଲାଗ ିପ୍ରସୁ୍ତତ ିଚଳାଇଛ।ି ଜୟବର୍୍ସକନଙୁ୍କ ପାଇ ଶ୍ୀଲଙ୍କା କ୍ରକି�ଟ ଟମି୍  
ନଜି କେଳକର ଅକନ� ଉନ୍ନତ ି ଆଣବିାକର ରମଥ୍ସ କହବ କବାଲ ି
କ୍ରକି�ଟ କବାଡ୍ସର ମେୁ୍ �ା�୍ସ୍ନବି୍ସାହୀ ଆଶକଲ ଡ ିରଲି୍ ଭା �ହଛିନ୍।ି

ହ୍ାଟନମାର ବନରାଦା ନ�ାଚ୍ 
ଭକଦାଦରା,୨୪ା୯(ଏକଜନ୍ସ)ି: ଅକ୍ରେଲଆି ଦଳର ପବୂ୍ସତନ କ୍ରକି�ଟର 
ତଥା ଶ୍ୀଲଙ୍କା�ୁ ବଶି୍ୱ�ପ୍  ଚାମ୍ଅିନ୍  �ରାଇଥିବା କଡଭ୍  ହ୍ବାଟକମାର 
ଚଳତି ରଜିନ ଲାଗ ିବକରାଦା ରନିୟିର କ୍ରକି�ଟ ଦଳର କ�ାଚ୍  ନ�ିକୁ୍ 
କହାଇଛନ୍।ି ୬୭ ବର୍ସୀୟ ଅଭଜି୍ଞ କ�ାଚ୍  କ�ବଳ ରନିୟିର ଦଳର 

କ�ାହଚ୍  ଦାୟତି୍ୱ ରମ୍ାଳକିବ 
ନାହ ିଁ, କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ ଏଜ୍  
ଗରୁପ୍  କ�ାଚ୍  ମାନଙୁ୍କ ପରାମଶ୍ସ 
କଦକବ କବାଲ ି ବକରାଦା 
କ୍ରକି�ଟ ରଂଘ ରମ୍ାଦ� କଡଭ୍  
ହ୍ବାଟକମାର ପ୍ର�ାଶ �ରଛିନ୍।ି 
ଭାରତକର ଅକନ� ଘକରାଇ 
ଟମି୍ ର କ�ାଚ୍  ଦାୟତି୍ୱକର 
ରହଥିିବା ହ୍ବାଟକମାର 
ନ�ିଟକର କନପାଳ କ�ାଚ୍  ପଦ 

ଛାଡଛିନ୍।ି ଭାରତୀୟ ଘକରାଇ କ୍ରକି�ଟ ରଜିନ ଚଳତିମାରରୁ ଆରମ୍ 
କହବା�ୁ �ାଉଛ।ି ଗତରଜିନକର ବାତଲି କହାଇଥିବା ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଏବର୍ସ 
ଆକୟାଜତି କହବ କବାଲ ିବରିରିଆିଇ ପକ୍ରୁ କଘାରଣା �ରା�ାଇଛ।ି 

ଆଇଏସ୍ ଏଲ୍ �ୁ ନ�ାଗ୍ୟତା ଅଜଦ୍ଧେ 
�ନେ ଏ� ନ�ାଟ ିପରୁସ୍ାର
ଶଲିଂ,୨୪ା୯(ଏକଜନ୍ସ)ି: କମଘାଳୟର �ଦ ି କ�ୌଣର ି କ୍ଳବ୍  ଇଣ୍ଆିନ୍  
ରପୁର ଲଗି୍  କେଳବିା�ୁ କ�ାଗ୍ତା ଅଜ୍ସନ �କର, କତକବ ଏହ ି
�ଲେବ୍ �ୁ ଏ� କ�ାଟ ି ଟଙ୍କା ପରୁସ୍ାର ଦଆି�ବି କବାଲ ି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ 
ବାକଣ୍ଟଇକଡାର ଲଙି୍କଡା କଘାରଣା �ରଛିନ୍।ି ଆଥ ଥି� ରଙ୍କଟ କ�ାଗୁଁ 
କମଘାଳୟର ଫୁଟବଲ �ଲେବ୍  ଗଡୁ�ି ତଷି୍ପିାରୁ ନାହାନ୍।ି ଏଣ ୁରର�ାର 

ରମସ୍ତ ପ୍ର�ାର �ଲେବ୍ ଗଡୁ�ୁି 
ଆଥ ଥି� ରହାୟତା କଦକବ 
କବାଲ ିକର �ହଛିନ୍।ି ରାଜ୍ର 
�ଦ ି କ�ୌଣର ି �ଲେବ୍  ଦ୍ତିୀୟ 
ଡଭିଜିନ ଆଇ-ଲଗି୍  କେଳବିା�ୁ 
କ�ାଗ୍ତା ଅଜ୍ସନ �ରନ୍,ି 
ତାହା�ୁ ୧୦ ଲକ୍, ପ୍ରଥମ 
ଡଭିଜିନ ଆଇ-ଲଗି୍  ଲାଗ ି ୪୦ 
ଲକ୍ ଓ ଆଇଏସ୍ ଏଲ୍  ଲାଗ ି ୧ 
କ�ାଟ ିଟଙ୍କାର କପ୍ରାତ୍ାହନ ରାଶ ି

�ଲେବ୍  ଗଡୁ�ୁି ଦଆି�ବି। ରାଜ�ାନୀ ଶଲିଂକର ୧୩୪ କ�ାଟ ିଟଙ୍କା େର୍୍ସକର 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ର�ାର କ୍ରୀଡ଼ା ଲାଗ ି ରବୁ�ିା ରକୁ�ାଗ କ�ାଗାଇ ଦଆି�ବି।

ଡୁରାଣ୍ଡ �ପ୍  ନେମନିର ନଗାଆ
କ�ାଲ�ାତା, ୨୪।୯ (ଏକଜନ୍ସ)ି: ଏଫ୍ ର ି କଗାଆ ଏହାର ଦମ୍ ଦାର 
ପ୍ରଦଶ୍ସନ ଜାର ି ରଖି ଚଳତି ଡୁରାଣ୍ �ପ୍  ୧୩୦ତମ ରଂସ୍ରଣର 
କରମଫିାଇନାଲକର ପ୍ରକବଶ �ରଛି।ି ଶକୁ୍ରବାର କେଳା�ାଇଥିବା 
୩ୟ କ୍ାଟ୍ସର ଫାଇନାଲ ମ୍ାଚକର କଗାଆ ୫-୧ କଗାଲର ବୃହତ୍  
ବ୍ବ�ାନକର ଦଲି୍ୀ ଏଫ୍ ର�ୁି ପରାସ୍ତ �ରଥିିଲା। କ�ାଲ�ାତାର 
�ଲ୍ାଣୀ ଷ୍ାଡୟିମକର କେଳା�ାଇଥିବା ଏହ ି ମ୍ାଚକର କଗାଆ 
ପ୍ରଥମାର୍୍ସକର ୩ଟ ି କଗାଲ୍  କଦଇ ପ୍ରଭାବ ବସି୍ତାର �ରଥିିଲା। 
କବଙ୍ାଲୁରୁ ଏଫ୍ ର ି ଓ ଆମଥି ଗ୍ରୀନ୍  ମଧ୍ୟକର ଶନବିାର କେଳା�ବିା�ୁ 
ଥିବା ଅନ୍ମି ତଥା ୪ଥ୍ସ କ୍ାଟ୍ସର ଫାଇନାଲର ବକିଜତା�ୁ କଗାଆ 
କରମଫିାଇନାଲକର କଭଟବି।

ମ୍ାକ୍ କୟ (ଅଜ୍ରେଲସିଆ), ୨୪।୯ (ଏଜଜନ୍ ସି)
ଭ୍ରମଣ�ାରୀ ଭାରତୀୟ ମହଳିା କ୍ରକି�ଟ୍  ଦଳ ବପିକ୍କର 
ଶକୁ୍ରବାର ଏଠାକର କେଳା�ାଇଥିବା ଦ୍ତିୀୟ 
ଏ�ଦବିରୀୟ ମ୍ାଚକର ଅକ୍ରେଲଆି କରାମାଞ୍� 
ବଜିୟ ହାରଲ �ରଛି।ି ଭାରତ ପକ୍ରୁ �ା�୍ସ୍ 
୨୭୫ ରନର ଲକ୍୍�ୁ ପଛିା �ର ି ଘକରାଇ 
ଅକ୍ରେଲଆି ମହଳିା କ୍ରକି�ଟ୍  ଦଳ ୫ ୱିକ�ଟ୍  
ହରାଇ ଅନ୍ମି ବଲକର ବଜିୟୀ କହାଇଥିଲା। 
ଅନ୍ମି ଓଭରକର ବଜିୟ ଲାଗ ିଅକ୍ରେଲଆି�ୁ 
୧୩ ରନ୍  ଆବଶ୍� କହଉଥିଲା। �ନୁି୍ 
ଭାରତର ଅଭଜି୍ଞ ଦରୁ ତ କବାଲର ଝୁଲଣ 
କଗାସ୍ାମୀ ଏହ ି ରନ୍ �ୁ ଅଟ�ାଇବାକର 
ବଫିଳ କହାଇଥିକଲ। ଓପନର୍  କବଥ୍  
ମନୁୀ ଅପରାଜତି ଶତ�ୀୟ ଇନଂିର କେଳ ି
ଅକ୍ରେଲଆି ବଜିୟକର ନାୟ�ିା ରାଜଥିିକଲ। 
ପବୂ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଏ�ଦବିରୀୟ ମ୍ାଚ୍ �ୁ 
ଅକ୍ରେଲଆି ୯ ୱିକ�ଟ୍  ଜତିଥିିଲା। ଫଳକର 
୩ ମ୍ାଚ୍ ବଶିଷି୍ ରରିଜି�ୁ ଘକରାଇ ଦଳ 

୨-୦କର ଆଗଆୁ �ବ୍ ଜା �ରକିନଇଛ।ି 
ରରିଜି ଅନ୍ମି ମ୍ାଚ୍  ରବବିାର 
କେଳା�ବି।

ସ୍ାନ ହାରୁପ୍  ପା�୍ସକର 
କେଳା�ାଇଥିବା ଏହ ି ମ୍ାଚ୍ କର ଟସ୍  
ଜତି ି ଅକ୍ରେଲଆି ଅଧିନାୟ�ିା କମଗ୍  
ଲାନ୍ନଂି ପ୍ରଥକମ ଭାରତୀ�ୁ ବ୍ାଟଂି ପାଇଁ 
ଆମନ୍ତ୍ରଣ �ରଥିିକଲ। ଓପନଂି କ�ାଡ଼କିର 
ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ବ୍ାଟର୍  ସ୍ତୃ ି ମନ୍ାନା 
ଓ କଶଫାଳ ି ବମ୍ସା ୧୧.୧ ଓଭରକର 
୭୪ ରନ ରଂଗ୍ରହ �ରଥିିକଲ। ଏହ ି

ରମୟକର କଶଫାଳଙୁି୍କ ଆଉଟ୍  �ର ି
କରାଫି କମାଲକିନଉକ୍ସ ଅକ୍ରେଲଆି�ୁ 

ପ୍ରଥମ କବ୍କ୍ ଥରୁ କଦଇଥିକଲ। ଏହାପକର 
ମନ୍ାନା କଗାଟଏି ପକଟ ଦୃଢ଼ତାର ରହ ବ୍ାଟଂି 

ଜାର ି ରଖିଥିବାକବକଳ ଅନ୍ପକଟ ପ୍ରକତ୍� 
ବ୍ାଟର୍  ତାଙୁ୍କ ରହକ�ାଗ �ରଥିିକଲ। ଫଳକର ଭାରତ 

୫୦ ଓଭରକର ୭ ୱିକ�ଟ୍  ହରାଇ ୨୭୪ ରନ ରଂଗ୍ରହ 

�ରଥିିଲା। ମନ୍ାନା ୯୪ ବଲରୁ ୮୬ ରନ �ର ି ଆଉଟ୍  
କହାଇଥିକଲ। ଏହ ିଇନଂିରକର କର ୧୧ କଚୌ�ା ମାରଥିିକଲ। 
ଅନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ୱିକ�ଟ୍ �ପିର ରଚିା କଘାର ୪୪, 
ପଜୂା ବସ୍ତ୍ର�ାର ୨୯, ଝୁଲଣ କଗାସ୍ାମୀ ୨୮*, ଦୀପ୍ ିଶମ୍ସା 
୨୩ ରନ �ରଥିିକଲ। ଅଧିନାୟ�ିା ମତିାଲ ି ରାଜ ମାତ୍ର ୮ 
ରନ �ରଥିିକଲ। ଅକ୍ରେଲଆି ପକ୍ରୁ ଥିଲନ ମ୍ାକ୍ ଗ୍ରା ୩ଟ ି
ୱିକ�ଟ୍  କନଇଥିକଲ। ଜବାବକର ଅକ୍ରେଲଆି ପ୍ରାରମ୍ରୁ ୫୨ 
ରନକର ୪ ୱିକ�ଟ୍  ହରାଇ ରଙ୍କଟକର ପଡ଼ଥିିଲା। କତକବ 
ଓପନର୍  କବଥ୍  ମନୁୀ କଗାଟଏି ପାଶ୍ଶ୍ସକର କ�ୌ�୍ସ୍ର ରହ 
ବ୍ାଟଂି �ର ି ଦମ୍ ଦାର ଶତ� ରହ ଦଳ�ୁ ୫ ୱିକ�ଟ୍ କର 
କରାମାଞ୍� ବଜିୟୀ �ରାଇଥିକଲ। କଶର ଓଭରକର ୧୩ ଓ 
କଶର ବଲକର ୩ ରନ୍  ଆବଶ୍� କହଉଥିକଲ ମଧ୍ୟ ମନୁୀ 
ଏହା�ୁ ରଂଗ୍ରହ �ରକିନଇଥିକଲ। ଭାରତ ପକ୍ରୁ କଶର 
ଓଭର କବାଲଂି �ରୁଥିବା କଗାସ୍ାମୀ କଶର ବଲକର କନା ବଲ୍  
ପ�ାଇ ଅକ୍ରେଲଆିର ବଜିୟ�ୁ ରହଜ �ରକିଦଇଥିକଲ। 
ମନୁୀ ୧୨୫ ରନକର ଅପରାଜତି ରହଥିିବାକବକଳ ମ୍ାକ୍ ଗ୍ରା 
(୭୪ ରନ) ଓ ନକି�ାଲା �୍ାରୀ (୩୯*) ତାଙୁ୍କ ଉପ�କୁ୍ 
ରହାୟତା �ରଥିିକଲ।

ମହଳିା 
କ୍ନି�ଟ ନରଷ ବଲ୍ ନର ହାରେିା ଭାରତ

ଭୁବଜନଶ୍ୱର, ୨୪।୯ (େମ ସିେ)
ସ୍ାନୀୟ �ଟି୍  ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ ପରରିରକର ଥିବା 
ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟ� ଇନ୍ କଡାର �କମ୍ଗ୍ଲକ୍ସଠାକର 
ଚାଲଥିିବା ଜାତୀୟ ଜୁନଅିର କୋ କୋ 
ଚାମ୍ଅିନ୍ ରପି୍ ର ୪୦ତମ ରଂସ୍ରଣକର 
ଆକୟାଜ� ଓଡ଼ଶିାର ଉଭୟ ବାଳ� ଓ 
ବାଳ�ିା ଦଳ କ୍ାଟ୍ସର ଫାଇନାଲକର ପ୍ରକବଶ 
�ରଛି।ି ଶକୁ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ତି ପ୍ର-ିକ୍ାଟ୍ସର ଫାଇନାଲ 
ମ�ୁାବଲିାକର ଓଡ଼ଶିା ବାଳ�ିା ଦଳ ୨୧ ପଏଣ୍ଟକର 
ହମିାଚଳ ପ୍ରକଦଶ�ୁ ପରାସ୍ତ �ରଥିିଲା। ଏଥିପବୂ୍ସରୁ 
ଅନୁଷ୍ତି ଏ� ମ୍ାଚକର ଓଡ଼ଶିା ବାଳ�ିା ଦଳ ୨୧ 
ପଏଣ୍ଟ ଓ ଇନଂିର ବ୍ବ�ାନକର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରକଦଶ�ୁ 
ପରାସ୍ତ �ର ି ପ୍ର-ିକ୍ାଟ୍ସରକର ପ୍ରକବଶ �ରଥିିଲା। 
କରହଭିଳ ିଦବିରକର ଅନୁଷ୍ତି ବାଳ�ିା ବଭିାଗର ଅନ୍ 
ମ୍ାଚଗଡ଼ୁ�ିକର ଛତଶିଗଡ଼଼ ୧୦ ପଏଣ୍ଟକର ଅରୁଣାଚଳ 
ପ୍ରକଦଶ�ୁ, କ�ାହ୍ାପରୁ ୩ ପଏଣ୍ଟକର ରାଜସ୍ାନ�ୁ, 
ହରୟିାଣା ୧ ପଏଣ୍ଟକର କ�ରଳ�ୁ, ତାମଲିନାଡ଼ୁ ୧୬ 
ପଏଣ୍ଟକର ମଧ୍ୟପ୍ରକଦଶ�ୁ, ପଞ୍ଜାବ ୧ ପଏଣ୍ଟକର ଦଲି୍ୀ�ୁ 
ଓ ପଶ୍ମିବଙ୍ ୧ ପଏଣ୍ଟକର ଗଜୁରାଟ�ୁ ହରାଇଥିଲା।
 ଅପରପକ୍କର ବାଳ� ବଭିାଗକର ଓଡ଼ଶିା 
ଦଳ ପ୍ର-ିକ୍ାଟ୍ସର ଫାଇନାଲକର ମଣପିରୁ�ୁ ୭ 

ପଏଣ୍ଟକର ପରାସ୍ତ �ର ି ଅନ୍ମି-୮କର ପ୍ରକବଶ 
�ରଥିିଲା। ଅନ୍ ମ୍ାଚଗଡ଼ୁ�ିକର ମଣପିରୁ, 
ଝାଡ଼େଣ୍, କଲଲଙ୍ାନା, ହରୟିାଣା, କ�ାହ୍ାପରୁ 

ଆନ୍ପ୍ରକଦଶ ପ୍ରମେୁ ବଜିୟୀ କହାଇଥିକଲ। କରହଭିଳ ି
ଦଲି୍ୀ ଓ ତାମଲିନାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟକର କଳା�ାଇଥିବା 
ମ୍ାଚ୍  ୧୦-୧୦ ପଏଣ୍ଟକର ଟାଇ ରହଥିିଲା।

କ୍ାଟଦ୍ଧରନର ଓଡ଼ରିା ବାଳ� ଓ ବାଳ�ିା ଦଳ

ଅଜ୍ରେଲସିଆର ଶତକ ହାେଲକାରୀ ଜବଥ୍  ମନୁୀ

ଜାତୀୟ 
ଜୁେଅିର 
ନ�ା ନ�ା

ଶାରଜା, ୨୪।୯ (ଏକଜନ୍ସ)ି: ରଙି୍ାପରୁର ପ୍ରଥମ କ୍ରକି�ଟର୍  ଭାକବ 
ଟମି୍  କଡଭଡି୍  ଆଇପଏିଲ୍ କର ପଦାପ୍ସଣ �ରଛିନ୍।ି ଶକୁ୍ରବାର 
କଡଭଡି୍  କଚନ୍ନଇ ରପୁର୍  �ଙି୍ଗ୍  ର ବପିକ୍ ମ୍ାଚକର ରୟାଲ୍  

ଚ୍ାକଲଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ାକଲାର ପକ୍ରୁ କେଳ ିଆଇପଏିଲ୍  �୍ାରୟିର 
ଆରମ୍ �ରଛିନ୍।ି ଏହ ି ମ୍ାଚକର କର ମାତ୍ର ୧ ରନ �ର ି

ଦୀପ� ଚହରଙ୍କ ବଲକର ଆଉଟ୍  କହାଇଥିକଲ। ଫିନ୍  ଆକଲନ୍ ଙ୍କ ବଦଳ 
କେଳାଳ ି ଭାକବ କଡଭଡି୍  ବାଙ୍ାକଲାର ଦଳକର ରାମଲି କହାଇଛନ୍।ି 
ଉକଲ୍େକ�ାଗ୍, ଆଇରରିରି ଦନି�ିଆି �ମି୍ବା କଟଷ୍ ମାନ୍ତା ପାଇ ନଥିବା 
କଦଶ ‘ରଙି୍ାପରୁ’ରୁ କଡଭଡି୍  ବଶି୍ୱର ପ୍ରଥମ କ୍ରକି�ଟର୍  ଭାକବ ଆଇପଏିଲ୍  
କେଳଛିନ୍।ି ଏହ ିକଦଶ�ୁ ଟ-ି୨୦ ଅନ୍ଜ୍ସାତୀୟ କ୍ରକି�ଟ ମାନ୍ତା ମଳିଛି।ି

ନଡଭଡି୍  ପ୍ରଥମ 
େଙି୍ାପରୁ 
କ୍ନି�ଟର୍ 

ବାଙ୍ାଲ�ାରକୁ ହରାଇ ଲେନ୍ନଇ ଶୀର୍ଷଲର

   

ଆଜରି ମ୍ୟାଚ୍ 
ଦଲି୍ୀ 
ବନାମ 

ରାଜସ୍ାେ
ହାଇଦରାବାଦ 

ବନାମ 
ପଞ୍ାବ

କଭନୁ୍-ଆବୁଧାବ ସି
କେଳ ଆରମ୍-

ଅ୍ରାହ୍ନ ୩ଟା ୩୦

କଭନୁ୍-ଶାରଜା
କେଳ ଆରମ୍-

ରାତ ସି ୭ଟା ୩୦

ପ୍ରରାରଣ- ଷ୍ାର 
ଜ୍ାଟ୍୍ସ ଜନଟ୍ ୱକ୍ସ
୍ରେମିଂି- ଡସିସ୍ ନୀ 

ହଟ୍ ଷ୍ାରଆ
ଇପ

ଏିଲ୍
  ୨୦

୨୧

ଜେବେତ୍ତ ୍ାଡ଼ସିକଲ ଓ ବ ସିରାଟ ଜକାହଲସି ରନ୍  
ଜନବାକୁ ଜେୌଡ଼ୁଛନ୍ସି।

େ ଳ ମ୍ାଚ୍ ବ ସିଜୟ ୍ରାଜୟ ୍ଏଣ୍ଟ ଜନଟ୍  ରନ୍ 
ଜଚନ୍ନଇ ୯ ୭ ୨ ୧୪ +୧.୧୮୫
େସିଲ୍ୀ ୯ ୭ ୨ ୧୪ +୦.୬୧୩
ବାଙ୍ାଜଲାର ୯ ୫ ୪ ୧୦ -୦.୭୨୦
ଜକାଲକାତା ୯ ୪ ୫ ୮ +୦.୩୬୩
ରାଜସ୍ାନ ୮ ୪ ୪ ୮ -୦.୧୫୪
ମମୁ୍ବଇ ୯ ୪ ୫ ୮ -୦.୩୧୦
୍ଞ୍ଜାବ ୯ ୩ ୬ ୬ -୦.୩୪୫

ହାଇେରାବାେ ୮ ୧ ୭ ୨ -୦.୬୮୯

ଆଇପଏିଲ୍  ପଏଣ୍ଟ ନଟବ୍ େ
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