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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): 
ୋତୀ ଫସଥିିରା େର� ସଂଗ୍ରେ ପାଇଁ ଓଡ୍ାଫ୍ 
ଖରାଟଖ� ଯାଇଥିରା ଓଟଭି�ି ସାମ୍ାଦକି 
ଅ�ନି୍ଦମ ଦାସ ମୋନଦୀଖ� ରୁଡ଼ଯିରିା�ୁ ପ୍ାଣ 
େ�ାଇଛନ୍।ି ଓଡ୍ାଫ ଟମି� ଖରାଟଖ� ରସ ି
ୋତୀ ଫସଥିିରା େର� ଲାଇଭ୍ କ�ୁଥିଖଲ। 
କନୁି୍ ଜଳ�ାଶଖି� ୋତୀ� ନକିଟତ� ଖେରା 
ଖରଳକୁ ଖ୍ାତ� ରପି�ୀତଖ� ଯାଉଥିରା 

ଖରାଟ୍ ଟ ିେଠାତ୍  ଓଲଟ ିପଡ଼ଥିିଲା। ଖରାଟ୍ ଖ� 
ଖମାଟ ୭ ଜଣ ଥିରା ଖରଖଳ ଓଡ୍ାଫ୍ ଯରାନଙ୍କ 
ସେ ଅ�ନି୍ଦମ ଓ ତାଙ୍କ କ୍ାଖମ�ା ସେଖଯାଗୀଙୁ୍କ 
ଉଦ୍ା� କ� ିଏସ୍ ସରି ି

 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 ପାଇଁ ଖଗୌ�ର 
ଆଣରିା ଲାଗ ି ଖକନ୍ଦ୍ର ସ�କା� କ ି ଖଦଶ ନୁଖେଁ,  
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 ଆମ୍ାସାଡ� 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 ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିା 
ମାତ୍ର ଦୁଇମାସ ସମୟ ଅରଧି ମଧ୍ୟଖ� ଏଖତ ରଡ 
କାଯ୍ବ୍କ୍ରମ ଆଖୟାଜନ କ�ରିାକୁ ପ୍ତୁେତ �େଛି।ି 
କଖ�ାନା� ତୃତୀୟ ଲେ�� ମକୁାରଲିା ପାଇଁ 

ଖଯଖତଖରଖଳ ଅନ୍�ାଜ୍ମାଖନ ସାେସ 
କୁଖଳଇ ପା�ୁନାୋନ୍,ି ଖସଖତଖରଖଳ 
ନରୀନଙ୍କ� ଏଭଳ ି ସାେସକିତା ଓ 
କ୍ରୀଡା ପ୍ତ ି ଭଲପାଇରା ଅରଶଷି୍ଟ 

�ାଜ୍ମାନଙୁ୍କ ରସି୍ତି

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� କୃତକାଯ୍ବ୍ 
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 
କୃତକାଯ୍ବ୍ ଖୋଇଥିରାଖରଖଳ 
ଇଡର୍ଲ ୍୍ ଏସ୍  ରଗ୍ବଖ� ୮୬, 
ଓରସି ି ରଗ୍ବଖ� ୨୨୯, ଅନୁସଚୂତି 
ଜାତ ି ରଗ୍ବଖ� ୧୨୨ ଏରଂ 
ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ରଗ୍ବଖ� 
୬୧ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃତକାଯ୍ବ୍ 
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� ଆକାଶ 
ଖଚୌଧ�ୁୀ, ୩୯୫ଖ� ନରଖଜ୍ାତ ି ମଶି୍ର, ୪୬୪ଖ� ରରିତ୍ତ୍ବନୀ ସ୍ାଇଁ, 
୫୨୨ଖ� ଅଙି୍କତ ମଶି୍ର, ୫୪୩ଖ� ଚନ୍ଦ୍ର ଖଶେ� ଖମଖେ�, 

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

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�ୁ ଚାଉଳ 
ଉଠାଇରା ନମିଖନ୍ 

 ନଦବଗଡ଼଼଼଼, ୨୪।୯(ସମସି): �ଆିମାଳ ରାନା ରୁ�ରୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ 
�ାତୋଖ� ରୁଧରା� ସନ୍୍ାଖ� ଟୁ୍ସନ�ୁ ଖଫ�ୁଥିରାଖରଖଳ ଜଖଣ ୧୨ 
ରଷ୍ବୀୟା ନାରାଳକିାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କମ୍ବ କ�ାଯାଇଥିରା ଅଭଖିଯାଗ ଖୋଇଛ।ି 
ପଲୁସି ଏକ ମାମଲା �ୁଜୁକ� ି୨ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଗ�ିଫ କ�ଛି।ି ସଚୂନା 
ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଧରା� ସନ୍୍ାଖ� ପୀଡ଼ତିା ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଟୁ୍ସନ�ୁ 
ସାଇକଲଖ� ଘ�କୁ ଖଫ�ୁଥିରାଖରଖଳ ନକିଟସ୍ଥ କଙ୍କ�ଖୋଲ 
ଗ୍ରାମ� ସରୁାସ ରାଦୀ ଏରଂ ଚନି୍ମୟ �ଞ୍ଜନ ରାଦୀ ରୁ�ରୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲକୁ 
ଖଟକଖିନଇ ଦୁଷ୍କମ୍ବ କ�ଥିିଖଲ। ନାରାଳକିା ଜଣକ ଖସଠା�ୁ ଘ�କୁ 
ଖଫ� ି ପ�ରିା�ଖଲାକଙୁ୍କ ଘଟଣା ସମ୍ପକ୍ବଖ� କେଥିିଖଲ। ପ�ରିା� 
ଖଲାଖକ �ଆିମାଳ ରାନାକୁ ଆସ ିଘଟଣା ସମ୍ପକ୍ବଖ� ଲଖିିତ ଅଭଖିଯାଗ 
କ�ଥିିଖଲ। ପଲୁସି ମାମଲା �ୁଜୁକ� ିଘଟଣା� ତଦନ୍ ଆ�ମ୍ଭ କ�ରିା 
ସେ ଦୁଷ୍କମ୍ବକା�ୀ ୨ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁୁ୍କ ଗ�ିଫ କ�ଛି।ି ଶକୁ୍ରରା� 

ନଗୋବଗୋଳ ଟିକଗୋଙୁ୍କ	ଗଣେୁଷ୍କମ୍;	େୁଇ	ଗ ଟିରଫ

}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  ୱାର୍ଲିଂ ଖସଣ୍ଟ� 
(ଖଜଟଡିର୍ଲ ୍୍ ସ)ି ପଷେ�ୁ ପରୂ୍ବାନୁମାନ କ�ଛି।ି ସଂସ୍ଥା ପଷେ�ୁ 

କୁୋଯାଇଛ ି ଖଯ ମଆିଁମା� ଉପକୂଳଖ� ସଷୃ୍ଟ ି ଖୋଇଥିରା 
ଘରୂ୍୍ବରଳୟ 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

 ରାଉରନକଲା / ରାଜଗାଙ୍ଗପରୁ, 
୨୪ା୯(ସମସି): ଶକୁ୍ରରା� �ାତଖି� 
�ାଉ�ଖକଲା ଆସଥୁିରା ଏକ ଯାତ୍ରୀରାେୀ 
ରସ୍  �ାଜଗାଙ୍ଗପ�ୁ �ମାରାୋଲ ଛକ 
୧୦ ନମ୍� �ାଜ୍ �ାଜପର ଉପଖ� 
ଭା�ସାମ୍ େ�ାଇ ଦୁଘ୍ବଟଣାଗ୍ରତେ 
ଖୋଇଛ।ି ଏୋଫଳଖ� ଘଟଣାସ୍ଥଳଖ� 
ଜଖଣ ମେଳିା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସେ ଆଉ ଜଖଣ 
ଅଜଣା ଯରୁକ� ମତୁୃ୍ ଘଟଛି।ି ପ୍ାୟ ୧୦ 

ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆେତ ଖୋଇରରା ଖରଖଳ 
୫ ଜଣ ଆର୍ ଜଏିଚ୍ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍� 
ଖୋଇଛନ୍।ି ସମତେ ଆେତ ନାଲା ଖ�ାଡ୍ 
ଅଞ୍ଚଳ� ଖରାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ସଚୂନା ଅନୁସାଖ�, �ାଜଗାଙ୍ଗପ�ୁ 
ଠାଖ� ଆଜ ି ଅନୁଷ୍ତି ଉଷ୍ବ ପର୍ବଖ� 
ଖଯାଗ ଖଦରା ପଖ� ଖଲାକମାଖନ 
ଅନୀଲ ଟ୍ରାଖଭଲ୍ସଖ� �ାଉ�ଖକଲା 
ଖଫ�ୁଥିଖଲ। ରସଖ� ଖମାଟ ୧୫ ଜଣ 

ଯାତ୍ରୀ ଥିଖଲ। �ମାରାୋଲ ଛକଖ� 
ଜଖଣ ଅଜଣା ଯରୁକ ରସ୍  ସମ୍େୁକୁ 
ଆସଯିାଇଥିଲା। ତାକୁ ରଞ୍ଚାଇରାକୁ 
ରସ୍ ଟ ି ଭା�ସାମ୍ େ�ାଇ ଡଭିାଇଡ� 
ଉପ�କୁ ଚଢ଼ଯିରିା ସେ ଓଲଟ ିପଡ଼ଥିିଲା। 
ରସ ତଖଳ ଚାପ ି ଖୋଇ ମାନସକି 
ରକୃିତ ଜଣାପଡ଼ୁରରା ଉକ୍ତ ଯରୁକ ସେ 
ରସଖ� ରସଥିିରା ଜଖଣ ମେଳିାଙ୍କ ର ି
ଘଟଣାସ୍ଥଳଖ� ମତୁୃ୍ ଖୋଇଥିଲା।

 �ୋଜଗାଙ୍ଗପେୁରେ ଓଲଟଲିା �ସ୍ 

ମେ ଟିଳଗୋ	ଯଗୋତ୍ରୀଙ୍କ	ସେ	୨	ମତୃ,	୧୦	ଆେତ	



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 
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ରାଉରସେଲା, ୨୪ା୯(େମେି)

ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ରେ ଘଟଯିାଇଥବା ଇନୁ୍ ତୁେୀଙ୍କ 
ଦୁଇ ଶଶିଙୁ୍କ ମତୁୃୟୁ ଘଟଣାେ ଆଉ ଏକ ଦଗି 
ସାମ୍ ନାକୁ ଆସଛି।ି ଦୀଘ୍ଘ ଦନିଠାେୁ ରସ ଏବଂ ତାଙ୍କ 
ତନି ି ସନ୍ାନ ରୋଗରେ ଆକ୍ାନ୍ ରହାଇଥିରଲ। 
ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝବିାକୁ ରକୌଣସ ି ସ୍ାସ୍ୟୁକମ୍ଘୀ 
ରକରବ ଆସ ି ନଥିରଲ। ବାଧ୍ୟ ରହାଇ ଗାଁରେ ବୁଲ ି
ବୁଲ ି ଚକିତି୍ା କେୁଥିବା ଜରଣ କ୍ାକ୍ େ ଶକିାେ 
ରହାଇଥିରଲ ଅସହାୟା ଇନୁ୍ ତୁେୀ। ଏବଷିୟରେ 
ଆଜ ି ୋଉେରକଲା ସେକାେୀ ଡାକ୍ତେଖାନାରେ 
ଚକିତି୍ତି ଅବସ୍ାରେ ସମାଜରସବୀ ଶାନ୍ନୁ 
କୁସମୁ ଇନୁ୍ ତୁେୀକୁ ସାକ୍ାତ କଲା ରବରେ କାନ୍ ି
କାନ୍ ି କହଥିିବା ଜଣାପଡଛି।ି ପଷୁ୍ହିୀନତାେ 
ଶକିାେ ରହାଇ ତଥା ଚକିତି୍ାେୁ ବଞ୍ତି ରହାଇ 
ଦୁଇ ସନ୍ାନକୁ ହରେଇଥିବା ଲହୁଣୀପଡା ବ୍ଲକ 
ଶସୟୁକୋ ପଞ୍ାୟତ ଅନ୍ଗ୍ଘତ ଦମାେୁ ଗ୍ାମେ 
ଅସହାୟା ବଧିବା ଏରବ ୋଉେରକଲା ସେକାେୀ 
ଡାକ୍ତେଖାନାରେ ଚକିତି୍ତି ରହଉଛନ୍।ି ଗେବି, 
ଅସହାୟ ରହାଇଥିବା ରଯାଗୁଁ ସ୍ାସ୍ୟୁକମ୍ଘୀମାରନ 
ରକମତି ି ଅବରହୋ କେଛିନ୍ ି ରସ ବଷିୟରେ 
ବର୍୍ଘନା କେଛିନ୍।ି ଇନୁ୍ଙ୍କ କହବିାନୁସାରେ, ଗତ 
ରସାମବାେ ରଗାରଟ ସନ୍ାନେ ମତୁୃୟୁ ଘଟବିା 

ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ତା’େ ଅନ୍ମି ସଂସ୍ାେ କେ ି
ରେେବିା ରବେକୁ ଆଉ ରଗାରଟ ସନ୍ାନେ 
ସ୍ାସ୍ୟୁବସ୍ା ଜଟେି ରହାଇଥିଲା। ରସରତରବରେ 
ସ୍ାନୀୟ ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ଏବଂ ସ୍ାସ୍ୟୁକମ୍ଘୀଙୁ୍କ 
ଝଅିେ ଚକିତି୍ା ବୟୁବସ୍ା କେବିାକୁ ବହୁତ ରନହୁୋ 
ରହାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ରସ ଜରଣ ଗେବି, ଅସହାୟା 
ବଧିବା ମହେିା ରହାଇଥିବା ରଯାଗୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ 
ରକହ ି ଧ୍ୟାନ ରଦଇ ନଥିରଲ। ରତଣ ୁ ରସାମବାେ 
ୋତରିେ ଛଟପଟ ରହାଇ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ାରେ 

ମତୃୟୁବେଣ କେଥିିଲା ଆଉ ରଗାରଟ ସନ୍ାନ। 
ଇନୁ୍ଙ୍କ ଠାେୁ ଏସବୁ କଥା ଶଣୁଲିା ପରେ ଜଲି୍ା 
ସ୍ାସ୍ୟୁ ବଭିାଗ ଓ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନେ ନଷି୍କୟିତାକୁ 
ଶ୍ୀ କୁସମୁ ସମାରଲାଚନା କେଥିିବା ରବରେ ଜରଣ 
ମାଆ ପାଇଁ ତା ସନ୍ାନ ଠାେୁ ମଲୂୟୁବାନ ଆଉ କ’ଣ 
ରହାଇପାରେ ରବାଲ ିପ୍ରଶ୍ କେଛିନ୍।ି ସ୍ାସ୍ୟୁ ବଭିାଗ 
ଅଧିକାେୀଙ୍କ ବେୁିଦ୍ଧରେ ଅତଶିୀଘ୍ର ହତୟୁା ମାମଲା 
େୁଜୁ କେ ି ରସମାନଙୁ୍କ ଅତ ି କରଠାେେୁ କରଠାେ 
ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡତି କେବିା ପାଇଁ ରସ ଦାବ ିକେଛିନ୍।ି

ରାଉରସେଲା, ୨୪ା୯(େମେି) : 

ସମରତେ ସସୁ୍ େୁହନୁ୍, ଉତ୍ତମ ସ୍ାସ୍ୟୁରସବା ପାଆନୁ୍, 
ଏହା ୋଜୟୁ ସେକାେଙ୍କ ଲକ୍ୟୁ େହଛି।ି ବରଶଷ କେ ି
ଗ୍ାମାଞ୍େେ ଅଭୟୁନ୍େ ଗଁାକୁ ଅତୟୁାଧନୁକି, ଉତ୍ତମ 
ସ୍ାସ୍ୟୁରସବା ପହଞ୍ପିାେବିା ପାଇଁ ୋଜୟୁ ରକାଟ ି ରକାଟ ି
ଟଙ୍କା ଖର୍୍ଘ କେୁଛନ୍।ି ରହରଲ, ପ୍ରଶାସନକି ତେେରେ 
ସ୍ାଣତୁା ରଯାଗୁଁ ଏହାେ ସେେ େୂପାୟନ ରହାଇପାେୁନାହ ିଁ। 
ଏଭେ ି ଅବରହୋେ ଦୁଇଟ ି ଦୃଷ୍ାନ୍ ରଦଖବାକୁ ମେିଛି ି
ସନୁ୍େଗଡ଼ ଜଲି୍ାେ ଉପାନ୍ ଗ୍ାମାଞ୍େରେ।

ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ହାତୀବାେ ି ରଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍ୟୁରକନ୍ଦ୍ର 
ଅଧୀନରେ ଥିବା ନୂଆଗାଁ ଉପରକନ୍ଦ୍ର। ରଯଉଠଁ ିନାଁ ଆସଛୁନ୍ ି
ଡାକ୍ତେ, ନାଁ େହଛି ିସ୍ାସ୍ୟୁ ରସବା। େକ୍ଣାରବକ୍ଣ ଅଭାବେୁ 

ଭୂତରକାଠରିେ ପେଣିତ ରହବା ପରେ ଦୀଘ୍ଘ ବଷ୍ଘ ଧେ ି
ତାଲା ଝୁଲୁଛ ିଏହ ିସ୍ାସ୍ୟୁରକନ୍ଦ୍ରରେ। ରସହପିେ ିପେୁୁଣାପାଣ ି
ସ୍ାସ୍ୟୁ ଉପରକନ୍ଦ୍ରେ ଅବସ୍ା ମଧ୍ୟ ସମଦଶାରେ େହଛି।ି

ହାତୀବାେ ି ରଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍ୟୁରକନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ 
ରମାଟ ୨୬ଟ ି ଉପ ସ୍ାସ୍ୟୁରକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟେୁ ରକରତାଟ ି ଉପ 
ସ୍ାସ୍ୟୁରକନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛ।ି ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ କକ୍ଘଟନାସା 
ପଞ୍ାୟତ ରପାଟବ ଗାଁ ଉପ ସ୍ାସ୍ୟୁରକନ୍ଦ୍ର ରହଉଛ ି
ଅନୟୁତମ। ଏହ ିଉପ ସ୍ାସ୍ୟୁରକନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କକ୍ଘଟନାସା ଓ 
ପେୁୁଣାପାଣ ି୨ଟ ିପଞ୍ାୟତ ଅନ୍ଗ୍ଘତ ଆଣ୍ଗୁଡା, ରପାଟବ, 
ଜାମଦୋ, ଗେିଜିାରଟାଲ,ି ପେୁୁଣାପାଣ ି କବବିତେ ି ୫ଟ ି
ଗାଁେ ପ୍ରାୟ ୭୦୦େୁ ଉଦ୍ଧ୍ଘ ଗ୍ାମବାସୀ ନଭି୍ଘେ କେଥିାନ୍।ି 
ଏହ ି ସ୍ାସ୍ୟୁ ରକନ୍ଦ୍ରଟ ି ଏରବ େକ୍ଣାରବକ୍ଣ ଅଭାବେୁ 
ସମ୍ରୂ୍୍ଘ ଭୂତରକାଠରିେ ପେଣିତ ରହାଇଯାଇଛ।ି େେରେ 

ଏହ ି ରକନ୍ଦ୍ରରେ ବଷ୍ଘ ବଷ୍ଘ ରହଲା ଝୁଲ ି େହଛି ି ତାଲା। ନା 
ଆସଛୁନ୍ ି ଡାକ୍ତେ, ନା ଆସଛୁନ୍ ି ଏଏନଏମ ଦଦି।ି ନା 
ନଜେ ପଡୁଛ ି ସ୍ାସ୍ୟୁ ବଭିାଗେ। ଲଟା ବୁଦା ରଘେରେ 
େହଛି ିଏହ ିପଟବା ଗାଁରେ ଥିବା ଉପ ସ୍ାସ୍ୟୁରକନ୍ଦ୍ର। ସ୍ାସ୍ୟୁ 
ରସବା ପାଇ ଁରଲାରକ ରସଠାେୁ ୬ କରିଲାମଟିେ ଦୂେରେ 
ଥିବା ହାତୀବାେ ି ରଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍ୟୁରକନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍।ି ଏ 
ବଷିୟରେ କକ୍ଘଟନାସା ପଞ୍ାୟତେ ସେପଞ୍ ଇଗ୍ନସଆି 
ହରୋ କହଛିନ୍ ି ଦୀଘ୍ଘ ବଷ୍ଘ ଧେ ି ଏହ ି ଉପରକନ୍ଦ୍ରଟ ି ବନ୍ 
ରହାଇ ପଡଛି।ି ଡାକ୍ତେ ତଥା ସ୍ାସ୍ୟୁ କମ୍ଘଚାେୀ ରକହ ି
ଆସ ୁ ନଥିବାେୁ ଏହ ି ଅଞ୍େେ ରଲାକମାରନ ତତ୍ାେ 
ଚକିତି୍ା ପାଇ ଁ ହାତୀବାେ ି ସ୍ାସ୍ୟୁ ରକନ୍ଦ୍ର ନଭି୍ଘେ କେବିାକୁ 
ପଡୁଛ ିI ରସହପିେ ିଅନୁେୂପ ଭାରବ ପେୁୁଣାପାଣ ିପଞ୍ାୟତ 

ନକିଟରେ ଥିବା ଉପ ସ୍ାସ୍ୟୁ ରକନ୍ଦ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ା 
ଏଠ ିବ ିରକହ ିେହୁ ନ ଥିବା ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଛ।ି

ସନୁ୍େଗଡ ଜଲି୍ାେ ଉପାନ୍ ଅଞ୍େରେ ଶତାଧିକ 
ଗାଁରେ ସ୍ାସ୍ୟୁରସବା ଏଭେ ି ବପିଯ୍ଘୟୁତେ ରହାଇପଡଛି।ି 
୨ ଦନି ତରେ ଲହୁଣୀପଡା ବ୍ଲକେ ଦମାେୁ ଗାଁରେ 
ରଦଖିବାକୁ ମେିଥିିଲା, ରଯଉଠଁ ି ଉପଯକୁ୍ତ ସ୍ାସ୍ୟୁରସବାେୁ 
ବଞ୍ତି ରହାଇ କା୍କ୍ ଠାରେ ତରୁଟପିରୂ୍୍ଘ ଚକିତି୍ତି ରହବା 
ଏବଂ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ଆସବିାେୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟ ି ଶଶିଙୁ୍କ 
ପ୍ରାଣ ଚାଲ ି ଯାଇଥିଲା। ଜଲି୍ାେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲକେ ଉପାନ୍ 
ଗାଁରେ ସ୍ାସ୍ୟୁରସବାେ ଏଭେ ି ଅବସ୍ା ରଯାଗୁ ଁ ରଲାକଙ୍କ 
ଅକାେ ମତୁୃୟୁ ଘଟୁଛ।ି ଏମତି ି ବପିଯ୍ଘୟୁତେ ସ୍ାସ୍ୟୁରସବାେ 
ନଗ୍ନ ଚତି୍ର ରଦଖିବାକୁ ମେୁିଛ ି ସନୁ୍େଗଡ଼ ଜଲି୍ାରେ।

ରାଉରସେଲା, ୨୪ା୯(େମେି)

ଓଡ଼ଶିା ୋଜୟୁ କୋରଟ ସଂଘେ କାଯ୍ଘୟୁକାେୀ 
ସଦସୟୁ ଭାରବ ନବି୍ଘାଚତି ରହାଇଛନ୍ ି
ୋଉେରକଲାେ ୋଜୀବ 
ସଂି। ଭୁବରନଶ୍େସ୍ତି ଉତ୍େ 
କୋରଟ ସ୍ଲୁରେ ଅନୁଷ୍ତି 
ଓଡ଼ଶିା ୋଜୟୁ କୋରଟ 
ସଂଘେ ବାଷଷିକ ଅଧିରବଶନ ଓ 
ସାଧାେଣ ନବି୍ଘାଚନରେ ଶ୍ୀ ସଂି 
ନବି୍ଘାଚତି ରହାଇଥିରଲ। ସମତେ 
କାଯ୍ଘୟୁକତ୍ତ୍ଘା ନଦ୍ି୍ଘନ୍ର୍େ ନବି୍ଘାଚତି ରହାଇଛନ୍।ି 
ଡଃ ଅଭନିାଶ ପନୃ୍େି ନବି୍ଘାଚନ ଦାୟତ୍ି 
ତୁଲାଇଥିରଲ। ୋଉେରକଲାେ ଜଣାଶଣୁା 
କୋରଟ ପ୍ରଶକି୍କ ୋଉେରକଲା କୋରଟ 

ଆରସାସଏିସନ୍ େ ପ୍ରତଷି୍ାତା ସଦସୟୁ ତଥା 
ସାଧାେଣ ସମ୍ାଦକ ୋଜୀବ ସଂି ନବି୍ଘାଚନରେ 
କାଯ୍ଘୟୁକାେୀ ସଦସୟୁ ମରନାନୀତ ରହାଇଛନ୍।ି 
ୋଜୟୁରେ କୋରଟ କ୍ୀଡ଼ାେ ପ୍ରଚାେ ଓ 

ପ୍ରସାେ ସହ ପ୍ରତରିଯାଗତିାମେୂକ 
କୋରଟ କ୍ୀଡ଼ାରେ ୋଜୟୁେ 
ସ୍ତିକୁି ଆହୁେ ି ଆଗକୁ ରନବା 
ଦଗିରେ ସଂଘ ପକ୍େୁ ନଦି୍ଧ୍ଘାେତି 
କାଯ୍ଘୟୁ ଓ ଦାୟତ୍ିକୁ ନଷି୍ାପେ 
ଭାରବ କେରିବ ରବାଲ ି ୋଜୀବ 
କହଛିନ୍।ି ନୂତନ ଭାରବ ନବି୍ଘାଚତି 

ସମତେ ସଦସୟୁଙୁ୍କ କୋରଟ ଇଣ୍ଡଆି 
ଅଗ୍ଘାନାଇରଜସନ୍ େ ପଯ୍ଘୟୁରବକ୍କ ସଞ୍ୀବ 
ଝାଙ୍ଗତା, ଓଡ଼ଶିା ଅଲମି୍କି ଆରସାସଏିସନ 
ପକ୍େୁ ଅଭନିନ୍ନ ଜ୍ାପନ କେଛିନ୍।ି

ରାଉରସେଲା, ୨୪ା୯(େମେି): ନବମ ଓଡ଼ଶିା ବାଟାଲୟିନ ୋଉେରକଲା ଆନୁକୂଲୟୁରେ ବାଷଷିକ 
ପ୍ରଶକି୍ଣ ଶବିେି ଗେୁୁବାେ ୨୩ ତାେଖିେୁ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ିଶବିେିରେ ୨୬୦ ଜଣ 
ଶକି୍ାଥ୍ଘୀ ବେଷି୍ ବାେକ ଓ ବାେକିା ରଯାଗ ରଦଇଛନ୍।ି ସମ୍ଲପେୁ ଗରୁପ ଓ ଓଡ଼ଶିା ନରିଦ୍ଘଶାେୟ 
ପକ୍େୁ ଏହ ିଶବିେିରେ ବନୁ୍କ ଚାେନା, ଡ୍ଲି ଆଦ ିବଷିୟରେ ପ୍ରଶକି୍ଣ ଦଆିଯାଉଛ।ି ମଖୁୟୁତଃ 
ବ’ି ସାଟଷିେିରକଟ ପେୀକ୍ା ନମିରନ୍ ପ୍ରତୁେତ ିପାଇ ଁସରୁଯାଗ ଦଆିଯାଉଛ।ି ଏହ ିବାଷଷିକ ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ଶବିେି ବାଟାଲୟିନ 
କମାଣ୍ଡଂି ଅେିସେ ରଡାନାଲ୍ଡ 
ସାଇମନ ପଟିସ୍ଘଙ୍କ ଦ୍ାୋ 
ଉଦ୍ାଟତି ରହବା ସହ 
ଆସନ୍ା ୨ ଅରକଟାବେେୁ 
୧୦ ତାେଖି ପଯ୍ଘୟୁନ୍ ଦ୍ତିୀୟ 
ପଯ୍ଘୟୁାୟ ଶବିେି ଅନୁଷ୍ତି ରହବ ରବାଲ ିପେଚିାେନା ସହରଯାଗୀ ମୀନା ଦାସ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି

ବେଥାନ ିପଡ଼ଆିବେ ଗ୍ାମୀଣ 
ହକ ିପ୍ରତବି�ାଗତିା 
ରାଉରସେଲା, ୨୪ା୯(େମେି): ରସକଟେ-୧୯ ରବଥାନ ି
ପଡ଼ଆିରେ ଗ୍ାମୀଣ ହକ ି ପ୍ରତରିଯାଗତିା ଅନୁଷ୍ତି 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ସାଗେକିା ରେଲରେୟାର୍ ଟ୍ରଷ୍ ତେେେୁ ଏହ ି
ପ୍ରତରିଯାଗତିାରେ ମଖୁୟୁଅତଥିି ଭାରବ ପବୂ୍ଘତନ ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ 
ଦଲି୍ୀପ ୋୟ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ। ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାରବ 
ସମାଜରସବୀ ହେହିେ ୋଉତୋଏ, େରମଶ ବେ ରଯାଗ 
ରଦଇଥିରଲ। ଭାେତୀୟ ହକ ି ଦେରେ ସ୍ାନ ପାଇଥିବା 
ସଲିାନନ୍ଦ୍ ଲାକ୍ା ଓ ନୀଲମ ସଞ୍ୀବ ରଖସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ତି 
ଥିରଲ। ଶ୍ୀ ୋୟ ରଖୋେଙୁି୍କ ତଥା ପବୂ୍ଘତନ ରଖୋେଙୁି୍କ ମଧ୍ୟ 
ସମ୍ଦ୍ଧ୍ଘନା ଜ୍ାପନ କେଥିରଲ। ଟ୍ରଷ୍େ ସାଧାେଣ ସମ୍ାଦକ 
ସରନ୍ାଷ ତନ୍ ିମଞ୍ ପେଚିାେନା କେଥିିଲା ରବରେ ସଭାରନତ୍ରୀ 
ଜୟନ୍ୀ ଦାସ ସ୍ାଗତ ଭାଷଣ ରଦଇଥିରଲ। ଶ୍ୀ ୋୟ ଆଗାମୀ 
ଦନିରେ ୋଉେରକଲାରେ ରହବାକୁ ହକ ି ବଶି୍କପକୁ ଆଖି 
ଆଗରେ େଖି ଏହ ି ରଖେ ରହଉଥିବାେୁ ଟ୍ରଷ୍େ ଉଦୟୁମକୁ 
ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କେଥିିରଲ। ହକ ି ପେଚିାେନା କମଟି ି
ଉପାଧ୍ୟକ୍ ପଟିେ ତକି୍ଘୀ, ଅନୀଲ ବୁଡ, ପେୁୁରଷାତ୍ତମ ତନ୍ ି
ପେଚିାେନା କେଥିିରଲ। ଏଥିରେ ସବ୍ଘ ରମାଟ ୧୬ଟ ି
ଦେ ଭାଗ ରନଇଥିରଲ। ଟ୍ରଷ୍େ ସମ୍ାଦକିା ରସୌଦାମନିୀ 
ସାହୁ, ୋରଜଶ୍େୀ ମହାପାତ୍ର, ଆେତୀ ମଶି୍, ଶଶିେି ସାହୁ, 
େବ ି ତନ୍,ି ଶେତ ରସନାପତ,ି ସଶୁାନ୍ ପ୍ରଧାନ, ସଧୁୀେ 
ରଜନା, ନେିଞ୍ନ ପରଟଲ ପ୍ରମଖୁ ସହରଯାଗ କେଥିିରଲ।

ରାଉରସେଲା, ୨୪ା୯(େମେି): ଯବୁ କଂରଗ୍ସ 
ୋଜୟୁ ସଭାପତ ି ସ୍ତୃ ି ରଲଙ୍କା ଓ ୋଜୟୁ ସହପ୍ରଭାେୀ 
େଆିଜଉଦ୍ନିଙ୍କ ବହଷି୍ାେ ଦାବ ିକେଛିନ୍ ିପବୂ୍ଘତନ ଯବୁ 
କଂରଗ୍ସେ ଶତାଧିକ କମ୍ଘୀ। ଭାେତୀୟ ଯବୁ କଂରଗ୍ସ 
ସଭାପତ ି ଶ୍ୀନବିାସ ବଭିଙି୍କ ୋଉେରକଲା ଗତେ 
ଅବସେରେ ପାନରପାଷ ଗାନ୍ୀ ଛକ ଠାରେ ପବୂ୍ଘତନ 
ଯବୁ କଂରଗ୍ସ ଉପସଭାପତ ିପ୍ରସନ୍ନ କୁମାେ ବେଆିେ 

ସଂିହଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କମ୍ଘୀ ତାଙୁ୍କ ସ୍ାଗତ 
କେବିା ସହ ଏହ ିଦାବ ିେଖିଥିରଲ। ଏହାସହ ସ୍ତୃ ି
ରଲଙ୍କା ରଗା ବୟୁାକ୍ ରସ୍ଲାଗାନ ଦଆିଯାଇ କୋ 
ପତାକା ପ୍ରଦଶ୍ଘନ କୋଯାଇ ଉଭୟ ରନତୃବୃନ୍ଙୁ୍କ 
ବରିୋଧ କୋଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ୋଉେରକଲା 
ଗତେରେ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରନତାଙୁ୍କ ରଘାେ ବରିୋଧ 
କୋଯବି ରବାଲ ି ଶ୍ୀ ବେଆିେ ସଂିହ କହଛିନ୍।ି

ବଶି୍ା, ୨୪ା୯(େମେି)

ବଶି୍ା ସହେେ ମଖୁୟୁୋତୋରେ ଗାଈରଗାେୁଙ୍କ ଅବାଧ 
ବଚିେଣ ରଯାଗୁଁ ଯାତାୟାତରେ ଅସବୁଧିା ରହବା ସହ 
ଗେୁୁତେ ଟ୍ରାେିକ ସମସୟୁା ରଦଖାଯାଉଛ।ି ୋତୋ ମଝରିେ 
ବହୁ ସଂଖୟୁାରେ ଗାଈରଗାେୁ ଦନି ଦନି ଧେ ି ବସ ି େହ ି
ଏକପ୍ରକାେ ଗହୁାେ କେ ିପକାଇଛନ୍।ି ଏହାଦ୍ାୋ ରଦୈନକି 
ରଛାଟବଡ଼ ଦୁଘ୍ଘଟଣା ରହଉଥିବା ପେଲିକ୍ତି ରହାଇଛ।ି
ୋଉେରକଲାେୁ ଜରେଇରକଲା ରହାଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 
ୋଜୟୁକୁ ବଶି୍ା ରଦଇ ଯବିାକୁ ପଡ଼ଥିାଏ। ଆନ୍ଃୋଜୟୁ 
ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଏହ ି ୋତୋ ଏକ ମଖୁୟୁ ମାଧ୍ୟମ 
ରହାଇଥଲା ରବରେ ରବଆଇନ ପାକଷିଂ ଏବଂ ଗାଈରଗାଠ 
ରଯାଗୁଁ ଟ୍ରାେିକ୍ ସମସୟୁା ଜଟେି େହଛି।ି ୋତୋ ଉପରେ 
ଗାଈରଗାେୁଙ୍କ ଅବାଧ ବଚିେଣ ଏହ ିସମସୟୁାକୁ ଦ୍ଗିଣୁତି 
କେଛି।ି ବଶି୍ାେ ରଛାଟବଡ଼ ୋତୋ ସରମତ ୋଉେରକଲା 
- ଜରେଇରକଲା ମଖୁୟୁୋତୋରେ ଗାଈରଗାେୁ ଅବାଧରେ 
ଚୋବୁଲା କେୁଛନ୍।ି ବରିଶଷ କେ ି ବଶି୍ା ରଚକ୍ 
ରଗଟ୍ ଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି ବଶି୍ା ତହସଲି୍ କାଯ୍ଘୟୁାେୟ 
ପଯ୍ଘୟୁନ୍ ଯାଇଥିବା ମଖୁୟୁୋତୋ ଉପରେ ଏରବ ବୁଲା 
ଗାଈରଗାେୁଙ୍କ ୋଜୁତ ି ରଦଖାରଦଇଛ।ି ଦନି ଦନି ଧେ ି

ୋତୋ ମଝରିେ ରଗାେୁମାରନ ବୁଲାବୁଲ ି କେ ି ରଶାଇ 
େହୁଛନ୍।ି େେରେ ବାଇକ ଆରୋହୀମାରନ ନୟିନ୍ତଣ 
ହୋଇ ଦୁଘ୍ଘଟଣାେ ସମ୍ଖୁୀନ ରହବାେ ନଜେି େହଛି।ି 
ୋଉେରକଲାେୁ ବଶି୍ା ରଦଇ ଉକ୍ତ ୋତୋରେ ଦୁଇ ଚକଆି 
ଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି ୧୦ ଚକଆି ଯାନ ପଯ୍ଘୟୁନ୍ ଅନୟୁ 
ସହେକୁ ଯାଉଛ।ି ଗାଈ ପାେଥିିବା ମାଲକି କ୍ୀେ ସଂଗ୍ହ 

ପରେ ରସମାନଙୁ୍କ ରଗାେୁଙୁ୍କ ୋତୋ ଉପେକୁ 
ଛାଡ଼ ି ରଦଉଛନ୍।ି ବଶି୍ା ଟାଉନରେ କାଞ୍ଆି 
ହୁଦାେ ସବ୍ଘାଧିକ ଆବଶୟୁକ ଥିଲା ରବରେ 
ଏପଯ୍ଘୟୁନ୍ କନୁି୍ ତାହା ସମ୍ଭବ ରହାଇପାେନିାହ ିଁ। 
ଏଦଗିରେ ବଶି୍ା ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗ୍ାମପଞ୍ାୟତ ପକ୍େୁ ଦୃଷ୍ ି
ଦଆିଯାଉନ ି ରବାଲ ି ଅଭରିଯାଗ ରହଉଛ।ି ବଭିାଗୀୟ କତୃ୍ତ୍ଘପକ୍ ଏହ ି ଦଗି ପ୍ରତ ି ଧ୍ୟାନ ରଦବାକୁ ଦାବ ି ରହଉଛ।ି

ରାଉରସେଲା, ୨୪ା୯(େମେି)

ୋଉେରକଲା ତଥା ସନୁ୍େଗଡ଼ ଜଲି୍ାରେ 
ଓଡ଼ଶିା ଆଶାକମ୍ଘୀ ଆରସାସଏିସନ୍ 
(ସଟୁି) ସନୁ୍େଗଡ଼ ଜଲି୍ା କମଟି ି ପକ୍େୁ 
ୋଉେରକଲା ସେକାେୀ ଡାକ୍ତେଖାନା 
ସମ୍ଖୁରେ ଧାେଣା ସହ କାଯ୍ଘୟୁବନ୍ 
କେ ି ଧମ୍ଘଘଟରେ ସାମଲି ରହାଇଥିରଲ 
ଆଶାକମ୍ଘୀ। ଏହ ି ଅବସେରେ ରସମାରନ 
ଡାକ୍ତେଖାନାେ ନରିଦ୍୍ଘଶକଙ୍କ ଜେଆିରେ 
ମଖୁୟୁମନ୍ତୀଙୁ୍କ ଏକ ସ୍ାେକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
କେଥିିରଲ। ଏହ ିଅବସେରେ ଆଶାକମ୍ଘୀଙୁ୍କ 
ସ୍ାୟୀ କମ୍ଘଚାେୀେ ମାନୟୁତା ଓ ମାସକି ୨୧ 
ହଜାେ ଟଙ୍କା ଦେମା, ଏନଏଚଏମକୁ ସ୍ାୟୀ 
କେବିା ଓ ଜଡିପିେି ୬ ଭାଗ ସ୍ାସ୍ୟୁ ରସବା 
ପାଇଁ ବୟୁୟ କେବିା, ଶ୍ମକି ବରିୋଧୀ 
୪ଟ ି ରଲବେ ରକାଡ୍ଘକୁ ବାତଲି କେବିା, 
୪୫ତମ ଓ ୪୬ ତମ ଆଇଏଲସ ିନଷି୍ପତକୁି 

ଆଶାକମ୍ଘୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗ ୁ କେବିା, 
ମାସକି ୧୦ ହଜାେ ଟଙ୍କା ରପନସନ 
ପ୍ରଦାନ, ସାମାଜକି ସେୁକ୍ା ସହ ଇଏସଆଇ 
ଓ ପଏିଫ୍ ସବୁଧିା, ମତୁୃୟୁକେୀନ ସହାୟତା 
୫ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ, କରୋନା ରଯାଦ୍ଧା 
ଭାରବ ରଘାଷଣା ଓ ୫୦ ଲକ୍ ଟଙ୍କାେ ବୀମା 
ଆଦ ି ୧୫ ଦୋ ଆଦ ି ଦାବ ି ଉପସ୍ାପନ 
କୋଯାଇଥିଲା। ଧମ୍ଘଘଟରେ ସଟୁି 
ୋଷ୍ଟୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ ତଥା ୋଜୟୁ ସାଧାେଣ 
ସମ୍ାଦକ ବଷୁି୍ ମହାନ୍,ି ଆଶାକମ୍ଘୀ 
ଆରସାସଏିସନ୍ ସନୁ୍େଗଡ଼ ଜଲି୍ା ସଭାପତ ି
ହୃଦୟନନ୍ ଯାଦବ, ୋଜୟୁ ସାଧାେଣ 
ସମ୍ାଦକିା ଶକୁନ୍ୋ ମହାକୁଡ, ସଟୁି ଜଲି୍ା 
ସାଧାେଣ ସମ୍ାଦକ ବମିାନ ମାଇତ,ି 
ଉପସଭାପତ ିଶ୍ୀମନ୍ ରବରହୋ, ସମ୍ାଦକ 
ୋଜକରିଶାେ ପ୍ରଧାନ, ଯଯାତୀ ରକଶେୀ 
ସାହୁ, େୀନା ଭୂମଜି, ରଗୌେୀ ଭୂମଜି୍ 
ସରମତ ଅନୟୁମାରନ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ରାଜଗାଙ୍ଗ୍ରୁ, ୨୪ା୯(େମେି)

ୋଜଗାଙ୍ଗପେୁ ଲାଲବାବା ମାଝାେ ଠାରେ 
ଆଜ ି ପାେନ ରହାଇଥିବା ୪୫ତମ ଉଷ୍ଘ 
ପବ୍ଘରେ ରକାଭଡି ନୟିମକୁ ରଖାଲାରଖାଲ ି
ଉଲ୍ଘଂନ କୋଯାଇଥିରଲ ରହଁ ପଲୁସି 
ପ୍ରଶାସନ ନେିବଦ୍ରଷ୍ା ସାଜବିା ସମତେଙୁ୍କ 
ବସି୍ତି କେଛି।ି ଘଟଣାକୁ ଆଜ ିସହେବାସୀ 
ତୀବ୍ର ବରିୋଧ କେଛିନ୍।ି ମସୁଲମି 
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ାୋ ସଭୁାଷ ଛକ ନକିଟରେ 
ଥିବା ଲାଲବାବା ମଝାେ ଠାରେ ୪୫ 

ତମ ଉଷ୍ଘ ପବ୍ଘ ପାେନ କୋଯାଇଥିଲା। 
ଉକ୍ତ ପବ୍ଘ ପାେନ ଅବସେରେ ରକାଭଡି 
ନୟିମକୁ ରଖାଲାରଖାଲ ି ଭାରବ ଉଲ୍ଙ୍ଘନ 
କୋଯବିା ସହ ମଖୁୟୁୋତୋକୁ ଜାମ 
କେଥିିରଲ। ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜକି 
ଦୂେତା ନଥିଲା କ ି କାହାେ ି ମହୁଁରେ ମାସ୍ 
ନଥିଲା। ଏ ସମତେ ଘଟଣା ପଲୁସି ପ୍ରଶାସନ 
ଉପସ୍ତିରିେ ରହାଇଥିରଲ ରହଁ ଏହାକୁ 
ଅଣରଦଖା କେବିା ଘଟଣା ଆଜ ି ଚର୍୍ଘାେ 
ବଷିୟ ରହାଇଥିଲା। ଏପେ ି ଘଟଣା ଦୃଷ୍େୁି 
ଆଗାମୀ ଦନିରେ ପାେନ ରହବାକୁ ଥିବା 

କେଉନ ିପନୁରୁଦ୍ୋର; ସୋ୍ସ୍ଥ୍ୟକସବୋ ଅପେଞ୍ଚ

େୁଲାବଗାେୁଙ୍କ ଅୋଧ େଚିେଣ; ଟ୍ାଫିକ ସମସ୍ା ଗେୁୁତେ
ଆହତ ୋଛୁେେି ମତୁୃ୍, 

ସତ୍ କାେକବଲ େଜେଙ୍ଗ କମ୍ୀ
ଗାଈ ଏକତ୍ରତି ରହାଇ ଗେୁୁବାେ ମଖୁୟୁୋତୋରେ ଥÒଲାରବରେ 

ଅଳ୍ପ ବଷ୍ଘା ରହଉଥିବାେୁ ଏକ ରଛାଟ ବାଛୁେ ି ବଶି୍ା ସହେେ 
ରଡ୍ନରେ ଖସ ିପଡ଼ଥିିଲା। ଗାଈେ ମାଲକି ରକହ ିଜଣା ନ ପଡବିାେୁ 
ରନାରବଲ ପାଠକ ନାମକ ଜରଣ ଯବୁକ ଏବଂ ସହରଯାଗୀ ୋରଜଶ 
ରଗାଏଲ ବାଛୁେଟିକୁି ନାେ ପାଣେୁି ଉପେକୁ ଉଠାଇଥିରଲ। ପରେ 
ବଶି୍ା ବଜେଙ୍ଗ ଦେ ସହାୟତାରେ ବଶି୍ା ପଶ ୁଡାକ୍ତେ ଆସ ିଚକିତି୍ା 
ଆେମ୍ଭ କେଥିିରଲ। ରମଡକିାଲ ରନଇ ଡାକ୍ତେଙ୍କ ସହ ଚକିତି୍ା 
କେଥିିରଲ ମଧ୍ୟ ବାଛୁେକୁି ବଞ୍ାଇ ପାେ ି ନଥିରଲ। ଏହାପରେ 
ବଜେଙ୍ଗ ଦେ ମତୃ ବାଛୁେକୁି ଗାତ ରଖାେ ିରପାତ ିରଦଇଥିରଲ। 
ନେିଞ୍ନ ଭୂତଆି, ଚନ୍ନ ମଶି୍, ଶକ୍ତ ି ପ୍ରକାଶ, ସଗୁମ ଖଣ୍ଡାୟତ, 
ଭାନୁ ଶମ୍ଘା, ବବ ିସାହୁ , ଡ.ି ରକ ନୀରୟାଗ,ି ନୟା ନନ୍ୀ ପ୍ରମଖୁ 

ବଶି୍ା ବଜେଙ୍ଗ ଦେେ କମ୍ଘୀ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ସମତେ ବୁଲା 
ରଗାେୁକୁ ରଗା-ଶାୋକୁ ପଠାଇବାେ ବୟୁବସ୍ା କେବିାକୁ 

ଦୃଢ଼ ଦାବ ିଜଣାଇଛନ୍।ି

ଉର୍ ବମଳାବେ ବକାଭଡି୍  ନୟିମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ସା୍ସ୍୍ କମ୍ୀ ନ ଆସେିାେୁ କ୍ାକ୍ େ ଶକିାେ ବହାଇଥିବଲ ଇନୁ୍ ତୁେୀ

ଓଡ଼ଶିା ୋଜ୍ କୋବେ ସଂଘେ 
କା�୍୍କାେୀ ସଦସ୍ ବହବଲ ୋଜୀେ ସଂି

ଏନ୍ ସସି ିପକ୍ଷେୁ ୋରଷିକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଶେିେି

�େୁ କଂବଗ୍ସ ୋଜ୍ ସଭାପତ ିଓ ସହପ୍ରଭାେୀଙୁ୍କ େବିୋଧଆର୍ ଜଏିଚ୍ ବେ ଆଶାକମ୍ୀଙ୍କ ଧମ୍ଘେ



ରାଉରକେଲା,୨୪ା୯(ସମସି)

ସ୍ମାର୍ଟସରି ିରମାଉରକେଲମାର ବଦି୍ମାନଗରୀ େୁହମାଯମାଉଥିବମା 
କେମାଏଲନଗରକର ରହଛି ିଅକନେ ସମସ୍ମା। ବପିଯ୍୍ଟ ସ୍ତ 
ରମାସ୍ତମାଘମାର ସମାଙ୍ଗେୁ କରେକନଜ୍ ସମସ୍ମାର ସମ୍ଖୁୀନ 
କହଉଛନ୍ ିକେମାଏଲନଗରବମାସୀ। କଗଲ ଇଣ୍ଆି ପକ୍ଷରୁ 
ରମାସ୍ତମାେଡ଼କର ବଛିମା ଯମାଉଥିବମା ଗ୍ମାସ୍  ପମାଇପ୍ ଲମାଇନ୍  
େମାଯ୍୍ଟ କର ଅକହତୁେ ବଳିମ୍ବ କଯମାଗୁ ଁକଲମାକେ କ�ମାଗଛୁନ୍ ି
ଦୁର୍୍ଟଶମା।

ଆର୍ ଏମ୍ ସ ିଅନ୍ଗ୍ଟତ କେମାଏଲ ନଗରକର, ବକିଶଷ 
େର,ି ଅବସରପ୍ମାପ୍ତ େମ୍ଟଚମାରୀ ଓ ଅଧିେମାରୀମମାକନ 
ବସବମାସ େରୁଛନ୍।ି ପ୍ମାୟତଃ ଘକରମାଇ ଶକି୍ଷମାନୁଷ୍ମାନ ତଥମା 
କେମାଚଂି କସଣ୍ଟର୍ ରହଥିିବମାରୁ ଏହମାେୁ ରମାଉରକେଲମାର 
ବଦି୍ମାନଗରୀ କବମାଲ ି ବକିବଚନମା େରମାଯମାଏ। ସମଗ୍ର 
ରମାଉରକେଲମା ସହର ସକମତ ପକ�ମାଶୀ ରମାଜ୍ 
ଝମାଡ଼ଖଣ୍, ବହିମାର ପ୍�ୃତ ିବମାହମାର ରମାଜ୍ର ଛମାତ୍ରଛମାତ୍ରୀ 
କେମାଏଲନଗରେୁ ଆସ ି ଏହ ି କେମାଚଂି କସଣ୍ଟରଗଡ଼ୁେି 
ଉପକର ନ�ି୍ଟର େରଥିମାନ୍।ି ସେମାଳ କହବମା ମମାତ୍ରକେ 
କେମାଏଲନଗରର ମଖୁ୍ରମାସ୍ତମାକର ଛମାତ୍ରଛମାତ୍ରୀଙ୍କ �ଡ଼ି 
କଦଖିବମାେୁ ମଳିଥିମାଏ। ସମସ୍ତ ଘକରମାଇ କେମାଚଂି କସଣ୍ଟର୍ 
କେମାଏଲନଗରର ପ୍କବଶ ପଥ ତଥମା ମଖୁ୍ରମାସ୍ତମାକର 
ରହଛି।ି କହକଲ ବର୍୍ଟମମାନ ଏହ ି ମଖୁ୍ରମାସ୍ତମା ସମସ୍ତଙ୍କ 
ପମାଇ ଁ ଯନ୍ତ୍ରଣମା ପମାଲରଛି।ି ଦୁଇ ମମାସରୁ ଅଧେ କହବ 

ସ୍ମାର୍ଟ ସରି ି କପ୍ମାକଜେ୍ଟ ମତୁମାବେ, କଗଲ ଇଣ୍ଆି 
ପକ୍ଷରୁ �ୂତଳ ଗ୍ମାସ ପମାଇପ୍ ଲମାଇନ ବଛିମା େମାଯ୍୍ଟ  
ଜମାର ିରହଛି।ି ରମାସ୍ତମାେଡ଼ କଖମାଳମାଯମାଇ ପମାଇପ୍ ଲମାଇନ୍ 
େମାଯ୍୍ଟ  େରମାଯମାଉଛ।ି ପମାଇପ ବଛିମାଇବମା ପକର ଆଉ 
ରମାସ୍ତମାେୁ ସଠକି୍ ମରମାମତ ିେରମାଯମାଇନମାହ ିଁ। ଫଳକର 
ରମାସ୍ତମା େଡ଼ରୁ ରମାସ୍ତମା ଫମାର ି ଆଁ େର ି ମଝ ି ରମାସ୍ତମାେୁ 
ମମାଡ଼ ି ଆସଛି।ି ଯମାହମାେ ି ଯମାତମାୟତକର ଅସବୁଧିମା 
ଉପଜୁଛି।ି କସେ୍ଟର-୨୦ରୁ କେମାଏଲନଗର 
ଆଡ଼େୁ ସଂକଯମାଗ େରଥିିବମା ମଖୁ୍ରମାସ୍ତମା ତଥମା 
ଅଞ୍ଚଳର ପ୍କବଶ ପଥର ପ୍ମାୟ ୪ େମି ି
ଯମାଏ ଁ ଏ�ଳ ି ଅବସ୍ମା କଦଖମାକଦଇଛ।ି 
କତକବ ରମାସ୍ତମା ଫମାର ି ଆଁ େରବିମା କଯମାଗୁଁ 

ଅକନେ କଛମାରକଛମାର ଦୁଘ୍ଟରଣମା ଘରଚିମାଲଛି।ି 
କେବଳ କସତେି ି ନୁକହ ଁ ଝରିପମାଣ ି ଆରମ୍ଭରୁ 
କେମାଏଲନଗରର ମଖୁ୍ରମାସ୍ତମା ତମମାମ ଏହପିର ି
କଖମାଳମାଯବିମା ଦ୍ମାରମା କଲମାକେ ଘରୁ ବମାହମାର ିପମାରୁ ନଥିବମା 
ଅ�କିଯମାଗ କହମାଇଛ।ି ଝରିପମାଣ ିଥମାନମା ସମ୍ଖୁକର ଥିବମା 
କେମାଏଲନଗର େମ୍ାର୍ଟର ସମ୍ଖୁକର ରମାସ୍ତମା କଖମାଳମା 

ଯମାଇଥିବମାରୁ କଲମାକେ ନମାହ ିଁ ନଥିବମା ଅସବୁଧିମାର ସମ୍ଖୁୀନ 
କହଉଛନ୍।ି ପଥଚମାରୀ ତମା ବମାଇେ ଆକରମାହୀମମାକନ 

ଜମାଣ ିନପମାର ିଦୁଘ୍ଟରଣମାର ଶେିମାର କହଉଛନ୍।ି ଏହମାଛ�ମା 
େଛି ିସ୍ମାନକର ଷ୍ଟରି ଲମାଇର ଅଚଳ କହବମା କଯମାଗୁଁ ରମାତ ି

ସମୟକର ଯମାତମାୟମାତକର ସମସ୍ମା ଉପଜୁଛି।ି ଏହ ି
ରମାସ୍ତମା କଦଇ ଝରିପମାଣ ି ଓ ଜଗଦମାେୁ ମଧ୍ୟ ଯମାତମାୟମାତ 

େରଥିମାନ୍ ି କଦୈନନ୍ନି ଶହ ଶହ କଲମାେ। 
କସହପିର ିକେମାଏଲନଗରର ଆ�୍ନ୍ରୀଣ 
ରମାସ୍ତମାର ଅବସ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅକନେ ସ୍ମାନକର 
�ମାଙ୍ଗରୁିଜ ି ନଷ୍ଟ କହମାଇଯମାଇଛ।ି 
କେମାଏଲନଗରବମାସୀ ମହମାନଗର 
େରୃ୍୍ଟପକ୍ଷଙୁ୍କ ରେିସ କଦବମାକର କହଳମା 

େରୁ ନଥିବମା କବକଳ ଏହ ି ଅଞ୍ଚଳ 
ପ୍ତ ି ବ�ିମାଗୀୟ ଉଦମାସୀନତମା 

ପରଲିକ୍ଷତି କହମାଇଛ ି କବମାଲ ି
ପ୍ତକି୍ୟିମା ପ୍େମାଶ ପମାଇଛ।ି 
ସ୍ମାନୀୟ ବ�ିନି୍ନ ସଂଗଠନ 

ତଥମା ବରଷି୍ ବ୍କ୍ଙି୍କ 
ପକ୍ଷରୁ କେମାଏଲନଗରର ଏହ ି

ସମସ୍ମାେୁ କନଇ ମହମାନଗର 
ନଗିମ ନେିରକର ଅ�କିଯମାଗ 

େରମାଯମାଇଥିକଲ ସଦୁ୍ମା କେୌଣସ ି
ପ୍େମାର ଫଳ ମଳି ି ନଥିବମା ଅ�କିଯମାଗ 

କହମାଇଛ।ି କଗମାରଏି ପକର କୱେକରଜ 
ପ୍େଳ୍ପକର ବମାସନି୍ମା ଅକନେ ଅସବୁଧିମାର 
ସମ୍ଖୁୀନ କହଉଥିବମା କବକଳ ଅନ୍ପକର 
ଗ୍ମାସ ପମାଇପ େମାମକର ଅଧିେ ଯନ୍ତ୍ରଣମା 

ପମାଉଛନ୍।ି ମହମାନଗର ନଗିମ େରୃ୍୍ଟପକ୍ଷ ଏହ ିଦଗିପ୍ତ ି
ଧ୍ୟମାନ କଦବମାେୁ ସମାଧମାରଣକର ଦମାବ ି କହଉଛ।ି

ଶନବିାର, 
୨୫ କସକ୍ଟେମ୍ବର
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କେଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନ୍ାଲକିର ଫଳବଣ୍ଟନ
ରାଉରକେଲା, ୨୪ା୯(ସମସି): ବକିଜପ ି ପକ୍ଷରୁ ଜଲି୍ମାକର ଚମାଲଥିିବମା କସବମା ଓ ସମପ୍ଟଣ େମାଯ୍ଟ୍କ୍ମ 
ଅବସରକର ଜଲି୍ମା ଓବସି ି କମମାର୍୍ଟମା ତରଫରୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ େରମାଯମାଇଛ।ି ପ୍�ମାରୀ ଲଲମାକରନୁ୍ ନମାୟେଙ୍କ 
ଆହ୍ମାନକ୍କମ ଓ ଜଲି୍ମା ଓବସି ି କମମାର୍୍ଟମା ସ�ମାପତ ି କରମାଶନ ସମାହୁଙ୍କ କନତୃତ୍କର କଛଣ୍ େକଲମାନୀସ୍ତି 
ପ୍ଧମାନପମାଲରି ସମାଇଶ୍ରଦ୍ମା ଆଶ୍ରମକର ଅକନ୍ବମାସୀ ବଦି୍ମାଥ୍ଟୀଙୁ୍କ ପ୍ଧମାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀଘ୍ଟମାୟ ୁେମାମନମା େରମାଯମାଇ 
ଫଳ ବଣ୍ଟନ େରମାଯମାଇଥିଲମା। େମାଯ୍ଟ୍କ୍ମକର ଜଲି୍ମା ସ�ମାକନତ୍ରୀ ଲତେିମା ପଟ୍ଟନମାୟେ, ରମାଜ୍ ମଖୁପମାତ୍ର 
ଧୀକରନ କସନମାପତ,ି େମକଳଶ ସମାହମା, ପ୍ବମାଳ ରଞ୍ଜନ ବମାରେି, କେଦମାର ମହମାନ୍,ି ହକିରମାଜ ରମାୟ, ରକମଶ 
ମଣୁ୍ମାରୀ, ଅକବମାଧ ରମାୟ, ରମାମ ଅଗ୍ରୱମାଲ, ରଙୁି୍କ ସମାମଲ, ପମାଥ୍ଟପ୍ତମି ମହମାପମାତ୍ର, ଅ�କିଷେ ସଂି, ସକନ୍ମାଷ 
ଯମାଦବ, ସକୁରନ୍ଦ୍ର ପ୍ସମାଦ ଆଦ ିେମ୍ଟୀମମାକନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ େରଥିିକଲ।

କସବା ଓ ସମ୍୍ପଣ ଅଭଯିାନକର ଚାରାକରା୍ଣ
ରାଉରକେଲା,୨୪ା୯ (ସମସି): ପ୍ଧମାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମମାଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦବିସ ଠମାରୁ ଆରମ୍ଭ େରମାଯମାଇଥିବମା 
କସବମା ଓ ସମପ୍ଟଣ ଅ�ଯିମାନର ୭ମ ଦବିସକର ବ୍ମାପେ ଚମାରମାକରମାପଣ େରମାଯମାଇଛ।ି ଜଲି୍ମା କସବମା ଓ 
ସମପ୍ଟଣ େମାଯ୍ଟ୍କ୍ମ ପ୍�ମାରୀ ଲଳମାକରନୁ୍ ନମାୟେଙ୍କ ଆହମ୍ାନ ଓ ପଶ୍ମି ମଣ୍ଳ େୃଷେ କମମାର୍୍ଟମା ତମାରେନମାଥ 
ମହମାପମାତ୍ରଙ୍କ କନତୃତ୍କର କସେ୍ଟର-୬ର ଅନୁସଚୂତି ଜମାତ ି ଓ ଜନଜମାତ ି େ୍ଲବର ସହକଯମାଗକର େ୍ଲବ୍ ର 
ଚତୁପମାଶ୍୍ଟକର ବ୍ମାପେ ଚମାରମାକରମାପଣ େମାଯ୍ଟ୍କ୍ମ େରମାଯମାଇଛ।ି ବୃକ୍ଷକରମାପଣ ଦ୍ମାରମା ପରକିବଶ ସନୁ୍ଳନ 
ରକ୍ଷମା ସହ ସମାମ୍ପ୍ରତେି େକରନମା ମହମାମମାରୀେୁ ପ୍ତହିତ େରବିମା ଦଗିକର ଏହମା ମକହୌଷଧ �ମାକବ େମାଯ୍ଟ୍ 
େରବିମାକର ସହମାୟେ କହବ। ଏହ ିେମାଯ୍ଟ୍କ୍ମକର ରମାଜ୍ େମାଯ୍ଟ୍େମାରଣିୀ ସଦସ୍ ଜଗବନୁ୍ କବକହରମା, ଜଲି୍ମା 
କସବମା ଓ ସମପ୍ଟଣ େମାଯ୍ଟ୍କ୍ମ ସହପ୍�ମାରୀ ଦୀପେ ତୱିମାରୀ, ବ୍ମାସକଦବ ନମାଥ, ଆକଲମାେ ନମାୟେ, ମକନମାଜ 
ପଟ୍ଟନମାୟେ, ଅକଶମାେ କଲଙ୍କମା, ତରୁଣ ତନ୍,ି କହମନ୍ କଜନମା, ରମାଜେୁମମାର ହରି, େ୍ଲବର ସଦସ୍ କ୍ଷୀକରମାଦ 
େୁମମାର, ମକହନ୍ଦ୍ର େୁମମାର, ଦୁଲମା ମହମାନ୍, ବଣ୍ଟ ିସନୁମା, ପ୍ଦୀପ ବମାଗ, ବମାସକୁଦବ ସନୁମା, �ୁବନ ମହମାନନ୍, ମଳୁି 
ନନ୍, ରଞ୍ଜନ ଦମାସ ପ୍ମଖୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ େରଥିିକଲ।

ରାଉରକେଲା,୨୪ା୯(ସମସି)

କେନ୍ଦ୍ର ସରେମାରଙ୍କ ଜନବକିରମାଧୀ ଶ୍ରମେି, େୃଷେ ବକିରମାଧୀ 
ନୀତ ି ବରୁିଦ୍କର 
ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ 
କରେ� ୟନୁଅିନ, ଗଣ 
ସଂଗଠନ ଓ େୃଷେ 
କମମାର୍୍ଟମା ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ମା 
୨୭ ତମାରଖିକର 
ଦି ଆ ଯ ମା ଇ ଥି ବ ମା 
�ମାରତ ବନ୍ �େରମାେୁ 
ରମାଉରକେଲମା ସକମତ 
ସମଗ୍ର ସନୁ୍ରଗଡ଼ 
ଜଲି୍ମାକର ସମ୍ରୂ୍୍ଟ ସଫଳ 
େରବିମା ପମାଇଁ ଆଜ ି
ସଂଧ୍ୟମାକର ସହରର 
ବ�ିନି୍ନ ସ୍ମାନକର ପଥପ୍ମାନ୍ ସ�ମା ଅନୁଷ୍ତି କହମାଇଯମାଇଛ।ି 
ଶକୁ୍ବମାର କଛଣ୍ ହମାର, ଗଜପତ ି ମମାକେ୍ଟର, କସେ୍ଟର - 
୧୮, ୬ ମମାକେ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳକର ପଥପ୍ମାନ୍ ସ�ମା ଅନୁଷ୍ତି 
କହମାଇଯମାଇଛ।ି ଶନବିମାର ମଧ୍ୟ ଏହ ିପଥପ୍ମାନ୍ ସ�ମା, ପ୍ଚମାର 
ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ େମାଯ୍ଟ୍କ୍ମ େରମାଯବି କବମାଲ ି ମଳିତି କରେ� 

ୟନୁୟିନ ପକ୍ଷରୁ େୁହମାଯମାଇଛ।ି ଆସନ୍ମା ୨୬ ତମାରଖି ଦନି 
ମଖୁ୍ ମମାଗ୍ଟ ଠମାରୁ ପମାନକପମାଷ ପଯ୍ଟ୍ନ୍ ମଶମାଲ କଶମା�ମାଯମାତ୍ରମା 
ଓ ବମାଇେ ରମାଲ ିେରମାଯବି କବମାଲ ିସଚୂନମା ଦଆିଯମାଇଛ।ି ସରୁି 

କନତମା ଜମାହମାଙ୍ଗୀର ଅଲ୍ୀ, ବମିମାନ ମମାଇତ,ି ଶ୍ରମିନ୍ କବକହରମା, 
ବସନ୍ ନମାୟେ, ରମାଜେକିଶମାର ପ୍ଧମାନ, ଯଯମାତୀ କେଶରୀ 
ସମାହୁ, ବଶି୍ୱଜତି୍ ମମାଝୀ, ଦବିମାେର ମହମାରଣମା, ପ୍�ମାତ ମହମାନ୍,ି 
ଏଆଇରୟିସୁ ିକନତମା ଅଜତି ନମାୟେ, େୃଷେ କମମାର୍୍ଟମା କନତମା 
ସକୁରନ୍ଦ୍ର ଦମାସ ପ୍ମଖୁ ବକ୍ବ୍ ରଖିଥିକଲ।

କୋଏଲ ନଗର ମଖୁ୍ୟରାସ୍ାକର ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବତି

ସରୁନ ିଗ୍ୟାସ୍  ୍ାଇପ୍  ବେିା ୋଯ୍ପ୍ୟ
କଲାକେ କଭାଗେୁନ୍ ିଯନ୍ତ୍ରଣା 

ରାଉରକେଲାକର ଜନଆକ୍ାଶ ରାଲି
ରାଷ୍ଟୀୟ ଯବୁ େଂକରେସ ସଭା୍ତଙି୍କ ଗସ୍

ରାଉରକେଲା, ୨୪।୯ (ସମସି)

ରମାଉରକେଲମାକର ଯବୁ େଂକଗ୍ରସର 
ଜନଆକକ୍ମାଶ ରମାଲ ି ଆକୟମାଜତି କହବମା 
ସହ ଜଲି୍ମା େଂକଗ୍ରସ ତରଫରୁ ରମାଷ୍ଟୀୟ ଯବୁ 
େଂକଗ୍ରସ ସ�ମାପତ ି ଶ୍ରୀନବିମାସଙୁ୍କ ବପିଳୁ 
ସ୍ମାଗତ ସମ୍ବଦ୍୍ଟନମା ଦଆିଯମାଇଛ।ି ଗତ ୨୩ 
ତମାରଖିରୁ େଲୁଙ୍ଗମା ଠମାକର ଆରମ୍ଭ କହମାଇଥିବମା 
ତନିଦିନିଆି ଆଦବିମାସୀ ଯବୁ କନତୃତ୍ ତମାଲମି୍ 
ଶବିରିକର ଶବିରିମାଥ୍ଟୀଙୁ୍କ ସକମ୍ବମାଧନ େରବିମା 
ପମାଇ ଁ ରମାଷ୍ଟୀୟ ଯବୁ େଂକଗ୍ରସ ସ�ମାପତ ି ରବ ି

ଶ୍ରୀନବିମାସ ରମାଉରକେଲମା ଗସ୍ତକର ଆସଛିନ୍।ି 
ତମାଙୁ୍କ ଉଦତିନଗର ଆକମ୍ବଦେର ଛେଠମାରୁ 
ପମାକଛମାର ିନଆିଯମାଇ ଜଲି୍ମା େଂକଗ୍ରସ େମାଯ୍୍ଟ ମାଳୟ 
ପ୍ମାଙ୍ଗଣ ପଯ୍୍ଟ ନ୍ ନଆିଯମାଇଥିଲମା। ଶ୍ରୀ 
ଶ୍ରୀନବିମାସନ ଜଲି୍ମା ଯବୁ େଂକଗ୍ରସ େମାଯ୍୍ଟ ମାଳୟେୁ 
ଉଦ୍ ଘମାରନ େରବିମା ସହ ହଜମାର ହଜମାର 
େଂକଗ୍ରସ େମ୍ଟୀ ଓ ଯବୁ ବନୁ୍ଙୁ୍କ ସକମ୍ବମାଧିତ 
େରଥିିକଲ। ଜଲି୍ମା େଂକଗ୍ରସ ସ�ମାପତ ି ଜଜ୍ଟ 
ତେି୍ଟୀଙ୍କ କନତୃତ୍କର ଅନୁଷ୍ତି ଏସ�ମାକର 
ଶ୍ରୀନବିମାସନ କବେମାରୀ ସମସ୍ମା ସହ ସମ୍ପ୍ରତ ି
�କିଜଲ, କପକରେମାଲ, ରନ୍ନ ଗ୍ମାସ ସକମତ 

ଅତ୍ମାବଶ୍େ ସମାମଗ୍ରୀ ଦରଦମାମ ବୃଦ୍େୁ 
ସମମାକଲମାଚନମା େରଥିକଲ। ଅଖିଳ �ମାରତ 
େଂକଗ୍ରସ େମରି ି ସମ୍ମାଦେ �.ବଶିର୍ଞ୍ଜନ 
ମହମାନ୍ ି ରମାଉରକେଲମା ଜଲି୍ମା େଂକଗ୍ରସର 
ଆକ୍ମଣମାତ୍ମେ େମାଯ୍୍ଟ କ୍ମେୁ ପ୍ଶଂସମା 
େରଥିିକଲ। ପ୍କଦଶ ଯବୁ େଂକଗ୍ରସ ସ�ମାପତ ି
�. ସ୍ତୃରିଞ୍ଜନ କଲଙ୍କମା, ଜଲି୍ମା ଯବୁ େଂକଗ୍ରସ 
ସ�ମାପତ ି ଜ୍ମାକନନ୍ଦ୍ର ଦମାସଙ୍କ କନତୃତ୍କର 
ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି ଜନଆକକ୍ମାଶ କଶମା�ମାଯମାତ୍ରମା 
ରମାଉରକେଲମା ସକମତ ସନୁ୍ରଗ� ଜଲି୍ମାର 
ସରେମାରୀ େଳ ଓ ଦଳ ପମାଇ ଁଏେ କଚତମାବନୀ 

କବମାଲ ି ଉକଲ୍ଖ େରଥିିକଲ। ରଂି କରମା� 
ଛେ ଠମାରୁ ଜଲି୍ମା େଂକଗ୍ରସର ଶହ ଶହ େମ୍ଟୀ 
ଅତଥିିଙୁ୍କ େଂକଗ୍ରସ େମାଯ୍୍ଟ ମାଳୟେୁ ପମାକଛମାର ି
ଆଣଥିିକଲ। ପବୂ୍ଟତନ ଜଲି୍ମା େଂକଗ୍ରସ ସ�ମାପତ ି
ବୀକରନ କସନମାପତ,ି ରଘନୁମାଥପମାଲ ିେଂକଗ୍ରସ 
କନତମା ପ୍ଶମାନ୍ କସଠୀ, ଯବୁ େଂକଗ୍ରସ ରମାଜ୍ 
ସମାଧମାରଣ ସମ୍ମାଦେ କରମାହତି କଯମାକଶଫ 
ତେି୍ଟୀ, କଦବଗ� ଜଲି୍ମା ପବୂ୍ଟତନ ସ�ମାପତ ି
କସନ କହମ୍ବ୍ରମ ତଥମା ପ୍କଦଶ ଯବୁ େଂକଗ୍ରସର 
େମ୍ଟେର୍୍ଟମା ବୀକରନ୍ ଦଳମାଇଙ୍କ ସକମତ 
ବହୁ ଯବୁକନତମା ମଞ୍ଚମାସୀନ ଥିକଲ। ଜଲି୍ମା 

େଂକଗ୍ରସ ଉପସ�ମାପତ ି କଦବବ୍ରତ ବହିମାରୀ 
ସ�ମା ସଞ୍ଚମାଳନ େରଥିିବମା କବକଳ ଅନ୍ତମ 
ଉପସ�ମାପତ ି ଉକମଶ ଶରଣ ଓ ସକନ୍ମାଷ 
ବଶ୍ିମାଳ, ମଖୁପମାତ୍ର କେୈଳମାସ ସମାହୁ ପ୍ମଖୁ 
ସହକଯମାଗ େରଥିିକଲ। କସବମାଦଳ ମଖୁ୍ 
ସଙ୍ଗଠେ ବକିନମାଦ ରମାଉତ ରମାଷ୍ଟୀୟ ଯବୁ 
ସ�ମାପତଙି୍କ ସକମତ ଅନ୍ ଅତଥିିମମାନଙୁ୍କ ଗମା�୍ଟ 
ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ଦମାନ େରଥିିକଲ। ଯବୁକନତମା 
ହକିତନ ନମାଗଙ୍କ କନତୃତ୍ୱକର ପ୍ମାୟ ୪୦୦ ଯବୁ 
େମ୍ଟୀ େଂକଗ୍ରସ ଦଳକର କଯମାଗ କଦଇଥିବମା 
ସଚୂନମା ଦଆିଯମାଇଛ।ି

ରାଉରକେଲା: େେି ିବନିା ଟେିଟ ଯାତ୍ୀ ଟଟିଇି ଠାରୁ ରାଉରକେଲା: େେି ିବନିା ଟେିଟ ଯାତ୍ୀ ଟଟିଇି ଠାରୁ 
ବଞ୍ବିାେୁ ଯାଇ ୍ାକଚର ିକେଉଁେନ୍।ିବଞ୍ବିାେୁ ଯାଇ ୍ାକଚର ିକେଉେଁନ୍।ି

୨୭କର ଭାରତ ବନ୍ଦ ୍ାଇଁ ସକଚତନତା ୍ଥପ୍ରାନ୍ ସଭା

କଚାର ିଘଟଣାକର ୨ ଗରିଫ 
ରାଉରକେଲା, ୨୪ା୯(ସମସି): କସେ୍ଟର-୧୫ ଥମାନମାଞ୍ଚଳକର ଜୁନ୍  ମମାସକର କହମାଇଥିବମା 
କଚମାରରି ପର୍୍ଟମାଫମାସ େରଛି ିପଲୁସି। ୨ ଜଣଙୁ୍କ ଗରିଫ େରଥିିବମା ଜଣମାପଡ଼ଛି।ି ମଖୁ୍ ଅ�ଯିକୁ୍ 
କହଉଛ ି ମମାଲକଗମାଦମାମ ଅଞ୍ଚଳର ଦମାନଏିଲ ସରି୍କି୍ ଏବଂ ଅନ୍ ଜକଣ କହଉଛ ି କସେ୍ଟର-୬ 
ଅଞ୍ଚଳର ରମାକେଶ ବମାଗ। କସେ୍ଟର-୧୫ ଥମାନମା ଅନ୍ଗ୍ଟତ କସେ୍ଟର-୧୫ର ନଂ ଆଇ/୪୭ ଓ 
ଏଚ୍ /୨୭ େ୍ମାର୍ଟରରୁ ବ�ିନି୍ନ ସମାମଗ୍ରୀ କଚମାର ି କହମାଇଥିବମା କନଇ ଅ�କିଯମାଗ କହମାଇଥିଲମା। 
ପଲୁସି ଦମାନଏିଲ ସରି୍େି ନେିରରୁ କଚମାର ି କହମାଇଥିବମା ହମାତଘଡ଼ ି ସହ େଛି ି ଅଳଙ୍କମାର ମଧ୍ୟ 
ଜବତ େରଥିବମା ସହ କସେ୍ଟର-୧୮ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଚମାରୀ କହମାଇଥିବମା ଏେ୍ଟ�ିମାେୁ ବ ିପଲୁସି ଜବତ 
େରଛି।ି କସହପିର ିତନି ିଦନି ପକୂବ୍ଟ କସେ୍ଟର-୧୮ ଅନ୍ଗ୍ଟତ େ୍ମାର୍ଟର ନଂ- ସ-ି୧୫୬ ସମାମନମାରୁ 
କଚମାର ି କହମାଇଥବମା ଏେ୍ଟ�ିମାେୁ ମଧ୍ୟ ପଲୁସି ଉଦ୍ମାର େର ି ରମାକେଶେୁ ଗରିଫ େରଛି।ି ଏହ ି
ମମାମଲକର ସମ୍କୃ୍ ଅନ୍ ଅ�ଯିକୁ୍େୁ ଧରବିମା ପମାଇଁ ପଲୁସି୍ ତଦନ୍ ଅବ୍ମାହତ ରହଛି।ି

ସଙ୍ୀତ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ସାମରେୀ କଚାର ି
ରାଉରକେଲା,୨୪ା୯(ସମସି): ଉଦତିନଗର ଥମାନମା ମମାଲକଗମାଦମାମ ସଇୁପର ବସ୍ତରୁି ସଙ୍ଗୀତ 
ଓ ବ୍ମାୟମାମ ସମାମଗ୍ରୀ କଚମାର ି କହମାଇଥିବମା କନଇ ଅ�କିଯମାଗ କହମାଇଛ।ି ପଲୁସି ଏେ ମମାମଲମା 
ରୁଜୁ େର ି ଘରଣମାର ତଦନ୍ ଚଳମାଇଛ।ି ଉକ୍ ବସ୍ତକିର ରଞ୍ଜତି ନମାଏେଙ୍କ ଘରୁ ଗରୁୁବମାର 
ବଳିମ୍ବତି ରମାତକିର କଚମାର ିେର ିଦୁବୃ୍ଟର୍ମମାକନ କଫରମାର କହମାଇଯମାଇଥିକଲ। ଶକୁ୍ବମାର ସେମାକଳ 
ପରବିମାର କଲମାକେ ଉଠବିମା ପକର କଚମାର ିସମ୍େ୍ଟକର ଜମାଣପିମାର ିପଲୁସିେୁ ସଚୂନମା କଦଇଥିକଲ।

ସରୋରୀ ମହାବଦି୍ୟାଳୟର ୋଯ୍ପ୍ୟୋରୀ େମଟି ିକବୈଠେ
ରାଉରକେଲା,୨୪ା୯(ସମସି): ପମାନକପମାଷ ସରେମାରୀ ୱେୟଂଶମାସତି ମହମାବଦି୍ମାଳୟର ୧୩ତମ 
େମାଯ୍୍ଟ େମାରୀ େମରି ି କବୈଠେ େମ୍ୁ୍ ରର ବ�ିମାଗ ପ୍କେମାଷ୍କର ଅନୁଷ୍ତି କହମାଇଯମାଇଛ।ି ଏହ ି
ନବଗଠତି ସମତିରି କବୈଠେ �. ସମର ମଦୁମାଲଙି୍କ ସ�ମାପତତିକ୍ର ଅନୁଷ୍ତି କହମାଇଥିଲମା। ଅନ୍ତମ 
ସଦସ୍ ରୂକପ ସମ୍ବଲପରୁ ଆଞ୍ଚଳେି ଶକି୍ଷମା ନକିର୍୍ଟଶେ ପ୍କଫସର ପ୍�ମାବତୀ ଗରୁୁ, ରମାଉରକେଲମା 
ଚମାମ୍ବର ଅଫ େମସ୍ଟ ସ�ମାପତ ିପ୍ବୀଣ ଗଗ୍ଟ, ରମାଉରକେଲମା ସନିୟିର୍ ସଜ୍ଟନ ସ�ିଲି ରମାଉନସପି �. 
ଯଦୁମଣ ି ନମାୟେ, ଇତହିମାସ ବ�ିମାଗର ବମାସନ୍ୀ େୁଜୁର, ରମାଜନୀତ ି ବ�ିମାଗର କଚୌଧରୁୀ ପ୍କଦମାଷ 
ରଞ୍ଜନ, ଉଦ୍ଦି ବଜି୍ମାନର ରଞ୍ଜତି ଦମାସ ଗପୁ୍ତମା ଓ ସମ୍ବଲପରୁ ବଶିବ୍ଦି୍ମାଳୟ ଗଣତି ବଜି୍ମାନର 
ପ୍କଫସର �. ପ୍ଶମାନ୍ ରମାୟ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। କବୈଠେକର ଏେମାକ�ମୀ ଅଧିେମାରୀ �. ଦୀପେ 
ସହି୍ମା ଓ ଆେମାଉଣ୍ଟମାଣ୍ଟ ଧୀକରନ ମହନ୍ ବ�ିନି୍ନ ପ୍ସ୍ତମାବ ଉପସ୍ମାପନ େରବିମା ପକର ଆକଲମାଚନମା କହମାଇ 
ନଷି୍ପର୍ ିନଆିଯମାଇଥିଲମା। ପ୍ଶମାସନେି ଅଧିେମାରୀ ସରୁତ ଗରି ିଧନ୍ବମାଦ କଦଇଥିକଲ।

କେଲ ିମାକେ୍ପଟ ୍ଜୂା େମଟିରି ୍ାବ୍ପଣ ପ୍ରସୁ୍ତ ି
ରାଉରକେଲା,୨୪ା୯(ସମସି): କ�ଲ ିମମାକେ୍ଟର ପଜୂମା େମରିରି ଏେ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଟ କବୈଠେକର 
ଆଗମାମୀ ଦୁଗ୍ଟମାପଜୂମା, ଲକ୍ଷୀ ପଜୂମା, େମାଳୀ ପଜୂମା ଓ ଜଗଦ୍ମାତ୍ରୀ ପଜୂମାେୁ କେମା��ି ଗମାଇଡ୍ ଲମାଇନ 
ଅନୁଯମାୟୀ ପମାଳନ େରମାଯବିମାେୁ ନଷି୍ପର୍ ିନଆିଯମାଇଛ।ି େମରିରି ସ�ମାପତ ିବଷୁି୍ଚରଣ ମହମାନ୍,ି 
ସଦସ୍ ସତ୍ମାନନ୍ ମହମାନ୍,ି ରକମଶ ବଳ, ରମାମମାନନ୍ ଶ୍ରୀଚନ୍ନ, ସନୁମାେର ନମାୟେ, �ରତ 
ସମାହୁ, ବମାସକୁଦବ ବମାରେି, ପୱନ୍ କସଠୀ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ରହ ି ନଜି ମତ ରଖିଥିକଲ। 
ସମ୍ମାଦେ ରଞ୍ଜତି ନମାୟେ ପଜୂମା ପମାଳନ କନଇ ସମସ୍ତ ପ୍ସୁ୍ତତ ିକହମାଇଛ ିକବମାଲ ିେହଥିିକଲ। ଏହ ି
ଅବସରକର ବରଷି୍ ସମାମ୍ବମାଦେି ଅରନି୍ମ ଦମାସଙ୍କ ପରକଲମାେକର ଶ୍ରଦ୍ମାଞ୍ଜଳ ିଜ୍ମାପନ େରମାଯମାଇ 
ଦୁଇ ମନିରି ନରିବ ପ୍ମାଥ୍ଟନମା େରମାଯମାଇଥିଲମା। କେୈଳମାସ ପମାତ୍ର, ନବଘନ କଜନମା, ବ.ି କସଠୀ, 
କଦବମାନନ୍ ଶ୍ରୀଚନ୍ନ, ପବନ କସଠୀ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିବମା କବକଳ ଗତବଷ୍ଟର େମରିେୁି 
ଚଳତି ବଷ୍ଟର ପଜୂମା ପରଚିମାଳନମାର ଦମାୟତି୍ ଦଆିଯମାଇଥବମା ସଚୂନମା ଦଆିଯମାଇଛ।ି
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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
ଦଶରଥପରୁ ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ବନିଜପ ିଓ କଂନରେସ ନେତା ମଶିନିଲ

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।

କ�ୋର୍ଟ ଭତିକେ ଗ୍ୋଙ୍ଗୱୋର୍ କ�ୋର୍ଟ ଭତିକେ ଗ୍ୋଙ୍ଗୱୋର୍ ଅଦାଲତ ବ ି
ଅସରୁକ୍ତି

 ଗ୍ାଙ୍ଗଷ୍ାର୍ କୁ ଗଳୁକିର ିହତ୍ା 
 ଓକଲିଙ୍କ ବବଶବର ଆସଥିିବଲ ସଟୁର୍ 
 ପଲୁସି ଗଳୁବିର ୨ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ନହିତ
 ଓକଲିଙ୍କ ଦବଙ୍ଗଗରି ିବ�ାଗୁଁ ଗଳୁକିାଣ୍ଡ

ଛାତ୍ର ସଂଘ ନବି୍ାଚନରୁ ବଗାଗୀ 
ଓ ଟଲୁି ଗ୍ାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟବର ଶତରୁତା

ବକାଟ୍ବର ଗ୍ାଙ୍ଗୱାର୍  ନୂଆ ନୁବହଁ
ପ୍ରଥମ ଥର ପଷାଇଁ ଏ� ଦ�ଷାର୍ଟଦର ଏଭଳ ି
ଗ୍ଷାଙ୍ଗୱଷାର ଦହଷାଇନଷାହ ିଁ। ଏହଷା ପବୂ୍ଟରୁ 
ଦେଶର ଅଦନ� ଦ�ଷାର୍ଟଦର େନି 
େ୍ବପିହଦର ହତ୍ଷା �ରଷାରଷାଇଛ।ି ୨୦୧୯ 
ଡଦିସମ୍ବର ୧୯ଦର େଲି୍ୀର ତହିଷାର 
ଦଜଲରୁ ଶଷାହନୱଷାଜ ଏବଂ ଜବଷାର 
ନଷାମ� ଇତହିଷାସ�ଷାର ଦ�ଷାର୍ଟଦର ହଷାଜର 
�ରବିଷା ପଷାଇଁ ବଜିଦନୌର ନଆିରଷାଇଥିଲଷା। 
ଏହ ି ସମୟଦର ଆକ୍ରମଣ�ଷାରୀ ଅତ�ଷିତ 
ଗଳୁମିଷାଡ �ରଥିିଦଲ। ଏଥିରୁ ୧୧ର ି
ଗଳୁ ି ଶଷାହନୱଷାଜଠଷାଦର ବଷାଜବିଷାରୁ 
ଘରଣଷାସ୍ଳଦର ତଷାଙ୍କର ମତୁୃ୍ ଦହଷାଇଥିଲଷା। 
ଏହ ି ଘରଣଷା ସମୟଦର ଜବଷାର ଦଫରଷାର 

ଦହଷାଇରଷାଇଥିଦଲ। ଏହଷା�ୁ ଦନଇ 
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶଦର ଭୟର ବଷାତଷାବରଣ 
ଦଖଳ ି ରଷାଇଥିଲଷା। ଦସହପିର ି ୨୦୧୪ 
ଦମ ୮ଦର ବହିଷାର ବକ୍ସର ସ୍ତି ଦ�ଷାର୍ଟ 
ପରସିରଦର ସଶସ୍ତ୍ର ଆତଙ୍କବଷାେୀ ଗଳୁମିଷାଡ 
�ର ି �ଏେୀଙୁ୍କ ହତ୍ଷା �ରଥିିଦଲ। ଏଥିଦର 
ଅନ୍ ଜଦଣ �ଏେୀ ଗରୁୁତର ଆହତ 
ଦହଷାଇଥିଦଲ। ବକ୍ସର ଦଜଲରୁ ଏହ ିଦ�ଷାର୍ଟଙୁ୍କ 
�ଏେୀଙୁ୍କ ନଆିରଷାଇଥିଲଷା। ଦସଠଷାଦର 
୬ ଜଣ ଆକ୍ରମଣ�ଷାରୀ �ଏେୀଙ୍କ ହତ୍ଷା 
�ରଥିିଦଲ। ୨୦୧୫ ଦମ ୧୪ଦର ହରିଷାୟଷାଣଷା 
ହସିଷାର ଜଲି୍ଷାର ଦ�ଷାର୍ଟ ପରସିରଦର �ୁଖ୍ଷାତ 
ଅପରଷାଧୀ ସନ୍ୀପ�ୁ ହତ୍ଷା �ରଷାରଷାଇଥିଲଷା।

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 �ତୁ୍ତ୍ଟତ୍ବ 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।

ରବିପାଟ୍ ମାଗଲିା 
ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତାଳୟ

େଲି୍ୀର ଦରଷାହଣିୀ ଦ�ଷାର୍ଟଦର ଦହଷାଇଥିବଷା ସରୁଆଉର 
ମଷାମଲଷାର ବସୃି୍ତ ରଦିପଷାର୍ଟ ମଷାଗଛି ିଦ�ନ୍ଦ୍ର ସ୍ବରଷାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଷାଳୟ। 
ସଚୂନଷା ଅନୁରଷାୟୀ ପ୍ରଷାରମ୍�ି ରଦିପଷାର୍ଟଦର ସରୁକ୍ଷାଦର 
ତରୁର ି ଥିବଷା ସଷାମ୍ଷା�ୁ ଆସଛି।ି ଏଥିଦରଷାଗୁଁ ଆକ୍ରମଣ�ଷାରୀ 
ଦ�ଷାର୍ଟ ଭତିର�ୁ ରଷାଇପଷାରଥିିଦଲ। �ନୁି୍ ପଲୁସି �ମଶିନର 
ସରୁକ୍ଷାଦର ଅବଦହଳଷା ଦହଷାଇଥିବଷା ମଷାନୁନଷାହଷାନ୍।ି ପଲୁସି 
ଆଲର୍ଟ ଥିବଷା ଦସ �ହଛିନ୍।ି େଲି୍ୀଦର ଦହଷାଇଥିବଷା ଏହ ି
ଘରଣଷା ପଦର ଦ�ଷାର୍ଟର ସରୁକ୍ଷା ବ୍ବସ୍ଷା ବେଳପିଷାଦର। 
ଏଥିପଷାଇଁ ନ୍ଷାୟ�ି ବ୍ବସ୍ଷା ସହ ଜଡତି ଅଧି�ଷାରୀଙ୍କ 
ରଷାୟ ନଆିରବି। ବଚିଷାରପତ,ି ଓ�ଲି, ପଲୁସି ଏବଂ ଗଇୁନ୍ଷା 
ବଭିଷାଗ ମଶି ି ନୂଆ ବ୍ବସ୍ଷା ଉପଦର ନଜି ରଷାୟ ଦେଦବ।

ହର୍ଷିତା ଦହଆି

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 ି ବତ୍ତ୍ଟମଷାନ 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 ପରବିଦତ୍ତ୍ଟ 
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 ମଷାଜଦିଷ୍ଟ୍ରରଙୁ୍କ �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 ମଠିୋ କ�ୋେ ିଅପେୋଧ ନୁକେଁ: କ�ୋର୍ଟ

ଲେୁଣୀ କ�ୋେ ିଯଦ ିବୋଲ୍ଲୀଳୋ ମଠିୋ କ�ୋେ ିଅପେୋଧ କ�ମତି ି?

ଏନ୍ ଡଏି 
୨୦୨୧

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

ଜଷାର ି ବବୃିତ୍ତଦିର ଏହ ି
ସଚୂନଷା େଆିରଷାଇଛ।ି 
ଏଥିଦର �ୁହଷାରଷାଇଛ ି
ଦର ଅଦସ୍ତ୍ରଷାପଚଷାର 
ସଫଳ ଦହଷାଇଛ ି ଏବଂ 
ରଷାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ହସ୍ରିଷାଲରୁ 
ଦଫରଛିନ୍।ି ଏହଷା ପବୂ୍ଟରୁ 
ଅଗଷ୍ ୧୯ଦର ଆମ୍ଟୀ 
ହସ୍ରିଷାଲଦର ରଷାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ 
ଅନ୍ ଏ� ଆଖିର 

ଦମଷାତଆିବନୁି୍ ଅଦସ୍ତ୍ରଷାପଚଷାର ସଫଳ ଦହଷାଇଥିଲଷା। ସଚୂନଷାଦରଷାଗ୍ 
ଦର ୭୫ ବର୍ଟୀୟ ରଷାମନଷାଥ ଦ�ଷାବନି୍ ୨୦୧୭ ଜୁଲଷାଇ ୨୫ଦର 
ଦେଶର ୧୪ତମ ରଷାଷ୍ଟ୍ରପତ ି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 ି ନଷି୍ପତ୍ତ ି ଦନଇଛନ୍।ି ୟପୁଏିସସ ି

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

ଦଖଷାଲଛିନ୍।ି ୟପୁଏିସ ି ପକ୍ରୁ ଜଷାର ି ବବୃିତ୍ତଦିର �ୁ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 ହଷାଇଦଡ୍ଷାକ୍ସ ି
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 ଭତ୍ତଷି 
ଦହବଷାର ୨୪ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟଷା ମଧ୍ୟଦର ଦରଷାସଲିଜୁିମଷାବ ଏବଂ ଗରୁୁତର 
ସଂକ୍ରମଣ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଏନଆଇଭ ିଦେବଷା�ୁ �ୁହଷାରଷାଇଛ।ି 

ମହନ୍ତଙ୍କ ମତୁୃୟୁ ତଦନ୍ତଭାର    
ସନଲା େବିଆିଇ 
ପ୍ରୟାଗରାେ,୨୪|୯(ଏସେନ୍)ି: ଅଖିଳ ଭଷାରତ ଆଖଡଷା ପରରିେର 
ମଖୁ୍ ମଦହନ୍ଦ୍ର ନଦରନ୍ଦ୍ର ଗରିଙି୍କ ମତୁୃ୍ର ତେନ୍ ଭଷାର ଦ�ନ୍ଦ୍ରୀୟ ତେନ୍ 
ବୁ୍ଦରଷା (ସବିଆିଇ) ହଷାତ�ୁ ଦନଇଛ।ି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସର�ଷାରଙ୍କ 
ସପୁଷାରଶିଦର ମଷାମଲଷାର ସବିଆିଇ ତେନ୍�ୁ ଦ�ନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜରୁ ିଦେଇଛ।ି 
ଏହଷା ପବୂ୍ଟରୁ ରଷାଜ୍ ସର�ଷାର ମଷାମଲଷାର ତେନ୍ ଲଷାଗ ି ୧୮ ଜଣଆି 
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତେନ୍�ଷାରୀ େଳ(ଏସଆଇର)ି ଗଠନ �ରଥିିଦଲ। ଗତ 
ଦସଷାମବଷାର ବଷାଗମ୍ବରୀ ମଠଦର ମହନ୍ଙୁ୍କ ଝୁଲନ୍ଷା ଅବସ୍ଷାଦର 
ଉର୍ଷାର �ରଷାରଷାଇଥିଲଷା। ଏଠଷାରୁ ୭ ପଷୃ୍ଷାର ଏ� ସଇୁସଷାଇଡ ଦନଷାର 
ମଧ୍ୟ ପଲୁସି ଜବତ �ରଥିିଲଷା।  ସବିଆିଇ ଏହଷାର ତେନ୍ ଲଷାଗ ି
ପଷାଞ୍ଚଜଣଆି େଳ ଗଠନ �ରଷାରଷାଇଛ।ି ଦସମଷାଦନ ପ୍ରୟଷାଗରଷାଜଦର 
ପହଞ୍ଚ ି ରଷାଜ୍ ପଲୁସି ଠଷାରୁ ସମସ୍ ତଥ୍ ସଂଗ୍ହ �ରଛିନ୍।ି 

ବାଇବେନଙୁ୍କ ଟ୍ାଗ୍  କର ି
ସାହା�୍ ମାଗବିଲ ଟକିାୟତ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୪|୯(ଏସେନ୍)ି: ଦ�ନ୍ଦ୍ରର 
୩ର ି �ୃର ି ଆଇନ ବଦିରଷାଧଦର ବଦିକ୍ଷାଭ 
ପ୍ରେଶ୍ଟନ �ରୁଥିବଷା ଚଷାରୀ ଦନତଷା 
ରଷାଦ�ଶ ର�ିଷାୟତ ଆଦମର�ିଷା ରଷାଷ୍ଟ୍ରପତ ି
ଦଜଷା ବଷାଇଦଡନଙୁ୍କ ର୍ବରି �ର ି ସଷାହଷାର୍ 
ମଷାଗଛିନ୍।ି ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଷାେୀ 
ବତ୍ତ୍ଟମଷାନ 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 
ରଷାଷ୍ଟ୍ରପତଙୁି୍କ 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 ପଷାଇଁ 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।ି 

 �ଏୟୋେବସ୍ ଡକିେନ୍ସ ଓ ପ୍ରତେିକ୍ୋ ବଭିୋଗ ମଧ୍ୟକେ ୨୦ େଜୋେ କ�ୋରେି �ୁକ୍ ି

ବୋୟକୁେନୋ�ୁ ମଳିବି ୫୬ େ-ି୨୯୫ ବମିୋନ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୪।୯(ଏସେନ୍)ି:  ଭଷାରତୀୟ ବଷାୟଦୁସନଷାର ପରବିହନ 
ଭତି୍ତଭୂିମରି 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 ି  ନଷି୍ପତ୍ତ�ୁି ଏ� େୃଢ ପେଦକ୍ପ ଦବଷାଲ ି  �ହଛିନ୍।ି  ଉଦଲ୍ଖଦରଷାଗ୍ 

ଦର,  ବତ୍ତ୍ଟମଷାନ ଭଷାରତୀୟ 
ବଷାୟଦୁସନଷାଦର ସବ୍ଟଷାଧÒ� ଭଷାଦବ 
‘ଆଦ୍ଷା ଏଚଏସ୍ -୭୪୮’ 
ଦଶ୍ରଣୀର ବମିଷାନ ବ୍ବହଷାର 
�ରଷାରଷାଉଥÒବଷା ଦବଦଳ ଏଦବ 
ଅତ୍ଷାଧନୁ�ି ସ-ି୨୯୫ ବମିଷାନ 

ଉପଦରଷାଗ �ରବିଷା�ୁ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ଦହଷାଇଛ।ି ଭଷାରତୀୟ ବଷାୟଦୁସନଷା ବମିଷାନ 
ସ୍୍ବଷାଡ୍ନଦର ଆଦ୍ଷା-୭୪୮ ମଷାଲବଷାହୀ ବମିଷାନ ୧୯୬୧ ମସହିଷାଦର ସଷାମଲି 
ଦହଷାଇଥିଲଷା। ଅଥ୍ଟଷାତ ପ୍ରଷାୟ ୬୦ ବର୍ଟ ପଦର ଭଷାରତ ସର�ଷାର ଏହଷାର 
ପରବିତ୍ତ୍ଟନ �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। 

ଭାରତବର 
ବମିାନ ନମି୍ାଣ 
କରବି ଟାଟା 

ବମାଦୀ-ବାଇବେନ୍  ବଭଟ୍ ଘାଟ୍
ୱାେଂିଟନ,୨୪|୯(ଏସେନ୍)ି: ଆଦମର�ିଷା 
ଗସ୍ଦର ଥିବଷା ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର 
ଦମଷାେୀ ଶକୁ୍ରବଷାର ହ୍ବଷାଇର ହଷାଉସଦର 
ପ୍ରଥମ ଥର ପଷାଇ ଁ ରଷାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଦଜଷା 
ବଷାଇଦଡନଙୁ୍କ ଦଭର �ରଛିନ୍।ି 
ଉଭୟ ଦନତଷା ଏହ ି ଦବୈଠ�ଦର 
େ୍ବପିଷାକ୍�ି ସମ୍ବନ୍�ୁ ଅଧି� 
ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ଟ ଦବଷାଲ ି �ହଥିିଦଲ। 
ଦମଷାେୀଙୁ୍କ ହ୍ବଷାଇରହଷାଉସ�ୁ 
ସ୍ବଷାଗତ �ର ି ବଷାଇଦଡନ 
�ହଥିିଦଲ ଦର ଭଷାରତ ସହତି 
�ଦରଷାନଷା, ଜଳବଷାୟ ୁ ପରବିତ୍ତ୍ଟନ 
ଏବଂ ଭଷାରତ-ପ୍ରଶଷାନ୍ ମହଷାସଷାଗରୀୟ ଦକ୍ତ୍ର 
ପ୍ରସଙ୍ଗଦର �ଷାମ �ରବିଷା�ୁ ଚଷାହଷାନ୍।ି ଏହଷା 
ପଦର ଦମଷାେୀ ବଷାଇଦଡନଙ୍କ ପ୍ରତ ି�ୃତଜ୍ଞତଷା 
ଜ୍ଞଷାପନ �ରଥିିଦଲ। ବଷାଇଦଡନ ନଜି ମମୁ୍ବଇ 
ଗସ୍ର ଅଭଜି୍ଞତଷା ଉଦଲ୍ଖ �ର ି ଜଦଣ 
ଭଷାରତୀୟ ବଂଦଶଷାଦ୍ଭବ ମହଳିଷାଙୁ୍କ ବବିଷାହ 
�ରବିଷା�ୁ ଚଷାହଁୁଥିବଷା �ହଥିିଦଲ। ଦମଷାେୀଙୁ୍କ 
ସ୍ବଷାଗତ �ର ି ବଷାଇଦଡନ �ହଥିିଦଲ ଦର 

ଉପରଷାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଥିବଷା ସମୟଦର ଏହ ି
ଦଚୌ�ଦିର ବସଥୁିଦଲ। ଏଦବ ମୁ ଁରଷାଷ୍ଟ୍ରପତ ି
ଦହଷାଇରଷାଇଛ।ି ଆପଣ ଏହ ି ଆସନଦର 

ବସନୁ୍। ଦମଷାେୀଙ୍କ ଦନତୃତ୍ବଦର ଭଷାରତ-
ଆଦମର�ିଷା ସମ୍ବନ୍ ଅଧି� ବୃର୍ ିପଷାଇଛ।ି େୁଇ 
ଦେଶର ସମ୍ବନ୍ ବଶି୍ବ ପ୍ରତ ିଦେଖଷାରଷାଉଥିବଷା 
ଅଦନ� ସମସ୍ଷାର ସମଷାଧଷାନ �ରବିଷାଦର 
ସହଷାୟ� ଦହଦବ। ୨୦୦୬ଦର 
ଉପରଷାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଥିବଷା ସମୟଦର ୨୦୨୦ ସରୁ୍ଷା 
ଭଷାରତ ଏବଂ ଆଦମର�ିଷା ବଶି୍ବର ସବୁଠଷାରୁ 
ଘନଷି୍ ଦେଶ ଦହଦବ ଦବଷାଲ ି �ହଥିିଲ।ି
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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 ୧୮ �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 
େୟିଲଟ,ି ଆଇଟଇ , 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 ରୂପା 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 ିଆସଛୁ.ି..
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 ଭାଙ୍ିବା 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।

କ୍ରୀଡ଼ା ଲଷେତ୍ରଲର େବରୀେ...
 କରଛି।ି ଏଠାଜର ସ୍ମରଣଜଯା�୍, ଭାରତର ୋତୀୟ 

ଜଖେ ହକରି ବକିାଶ ଜକ୍ତ୍ରଜର ଓଡ଼ଶିା ସରକାର େରିନ୍ର 
ଭାଜବ ଜଯଉଁ କାଯଦେ୍ ୋର ି ରଖିଛନ୍ ି ଏବଂ େବୀେଙ୍ର �ୃଜଢାକ୍ତ ି
ଜ�ଖି କ୍ୀଡାଜପ୍ମୀ ବ ି ଆଚମବେତି। ପବୂଦେରୁ ଓଡ଼ଶିା ସରକାର ମାତ୍ର 
୯୦ �େି ମଧ୍ୟଜର ୨୦୧୮ଜର ୨୨ତମ ଏସୀୟ ଆଥଜେଟକି୍ସ 
ଚାମ୍ପଅିନ୍ ସପି୍ ଆଜୟାେେ କରଥିିଜେ। ଜଯଜତଜବଜେ ହକରି 
ପ୍ାଜୟାେକ �ାୟତି୍ବରୁ ଭାରତବଷଦେର ଜ�ାଟଏି ୋମୀ�ାମୀ କଂପାେ ି
ଓହର ି ଆସଥିିୋ, ଜସଜବ େବୀେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସଥିିଜେ। ଏଜବ 
ଓଡ଼ଶିାର ସଂପକୃ୍ତ ିପଜର ଚାର�ିଶନ୍ ିପଜର ଅେମ୍ପକି୍ସଜର ମେିଥିିବା 
ସଫେତା େବୀେ ଓ ଭାରତର ହକ ି�େ ସଂପକଦେକୁ ଆହୁର ିଘେଷି୍ 
କରଜି�ଇଛ।ି ଜସହଭିେ ିଫୁଟବଲ୍ ଓ ରଗ୍ ବୀ ଜକ୍ତ୍ରଜର ବ ିଓଡ଼ଶିା 
ଇତମିଧ୍ୟଜର ସାହସକି ପ�ଜକ୍ପ ଜେଇସାରେିାଣ।ି ରଗ୍ ବୀ 
ପ୍ାଜୟାେକ �ାୟତି୍ବ ବ ି ଓଡ଼ଶିା ସରକାର ଜେଇଛନ୍।ି ଜତଜବ 
ହକ ି ଜକ୍ତ୍ରଜର େବୀେଙ୍ର ଏଭେ ି ଜ�ାଟଏି ପଜର ଜ�ାଟଏି 
େଷି୍ପତ୍ତ ି ବଶି୍ବ 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 ସ୍ବୀକୃତ ି ଜ�ଜେଣ।ି  
ଏକଥା େକିଟଜର ଜଟାକଓି ଅେମ୍କିଜର ହକରି ସଫେତା ପଜର 
ଜ�ଶର ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚେଜର ଜଯଭେ ିସମବେଧଦେୋ �ଆି�ୋ, ଜସଥିରୁ 
େଣାପଡଯିାଇଛ।ି ଏପର ି ପରସି୍ତିଜିର ଓଡ଼ଶିା ଏହ ି େୁେୟିର 
ବଶି୍ବକପ୍ 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 ବଶି୍ବର 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,ି ବଶି୍ବସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାସ୍୍ ଓ ଶକି୍ା 
ଭତି୍ତଭୂିମ ି େମିଦୋଣଜର ମଜୋେଜିବଶ କରଥିିବା ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ଏଜବ 
କ୍ୀଡାଜର ଉତ୍କଷଦେତା ୋଭ କରବିା ୋ� ି ପ୍ତବିଦ୍ଧତା ପ୍କଟ 
କରଛିନ୍।ି ଭୁବଜେଶ୍ବରର ପରଚିୟ ବ�େୁଛ ି ଓ ଏହା କ୍ୀଡା 
ରାେଧାେୀର ମାେ୍ତା ପାଇଛ,ି ଖାସ୍ ରାେ୍ ସରକାରଙ୍ କ୍ୀଡା 
ରୂପାନ୍ରୀକରଣ କାଯଦେ୍କ୍ମ ପାଇଁ। ୨୦୨୩ ହକ ି ବଶି୍ବକପ୍ 
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�୍ବାରା 
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।ି 

ଲ�ାହରାଇଲବ...
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 ସମ୍ପୃକ୍ତ 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।ି 

ସାମ୍ା�କି ମତୃ...
ଡାକ୍ତରଖାୋଜର ଭତ୍ତ୍ଚି କରାଯାଇଥିୋ। ଡାକ୍ତରଖାୋଜର 

ଅରନି୍ଦମଙୁ୍ ମତୃ ଜଘାଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଜବଜେ ଓଡ୍ାଫ 
ଯବାେ ହରଶି୍ନ୍ଦ୍ର ୋୟକ, ଆେନ୍ଦ ପାେ ଓ ସଞ୍ଜୀବ ବଶି୍ୱାେ ଓ 
କ୍ାଜମରାମ୍ାେ ପ୍ଭାତ ଚକିତି୍ତି ଜହଉଛନ୍।ି ଓଡ୍ାଫ୍ ର େଜଣ 
ଯବାେ ସୋତେ ମମୁୁଦେ େଜିଖାେ ଅଛନ୍।ି ଶକୁ୍ବାର ସନ୍୍ା ପଯଦେ୍ନ୍ 
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 ଜବାଟଜର ସାମବୋ�କିମାଜେ �ଜେ ଜସ 
��ିଜର ତ�ନ୍ ଆରମ୍ ଜହାଇଛ।ି ଆର୍ .ଜକ. ଶମଦୋ ଘଟଣାସ୍େ 
ପର�ିଶଦେେ କରଛିନ୍।ି   

ଓଡ୍ାଫର ୫େଣଆି ଟମି ହାତୀ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ଜବଜେ 
ଜସହ ି ଜବାଟ୍ ଜର ଅରନି୍ଦମ ଓ କ୍ାଜମରା ସହଜଯା�ୀ ପ୍ଭାତ 
ୋଇଭ କଭଜରେ ପାଇଁ ଜବାଟଜର ଚଢ଼ଥିିଜେ। ଜସମାଜେ ଜବାଟ 
େରଆିଜର ହାତୀ େକିଟଜର ପହଞ୍ଚଥିିଜେ। ହାତୀକୁ ଅତକି୍ମ କର ି
ତା’ର ପଛପାଶ୍ବଦେକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚଥିିଜେ। ଏହ ି ସମୟଜର ପାଣରି 
ପ୍ଖର ସଅୁ ଜବାଟଜର ମାଡ଼ ଜହଉଥିବାରୁ �ୁଭଦୋ�୍ବଶତଃ 
ଜବାଟ୍ ର ଷ୍ାଟଦେ ବନ୍ଦ ଜହାଇ ଯାଇଥିୋ। ପାଣ ି ସଅୁ ଭତିଜର 
ଓେଟ ି ପଡ଼ଥିିୋ ଜବାଟ୍ । ସଜଙ୍ସଜଙ୍ ବ୍ାଜରେ ଉପରୁ �ଉଡ ି
ପକାଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କରବିା ପାଇଁ ଜଚଷ୍ା କରାଯାଇଥିୋ। ୫େଣଙୁ୍ 
ଏହ ି ପ୍କ୍ୟିାଜର ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଅଣାଯାଇଥିୋ। ମାତ୍ର ଅରନି୍ଦମ 
ଭାସ ି ଯାଇଥିଜେ। କଛି ି ବାଟ �ୂରଜର ତାଙୁ୍ ଡଙ୍ା େରଆିଜର 
ଅଜଚତ ଅବସ୍ାଜର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିୋ।

ଯବୁ ସାମବୋ�କି ଅରନି୍ଦମ �ାସଙ୍ ଜ�ହାନ୍ଜର ରାେ୍ପାେ 
ପ୍ଜଫସର �ଜଣଶୀ ୋେ ଅରନି୍ଦମଙ୍ ବଜିୟା�ଜର ଜଶାକବ୍କ୍ତ 
କରଛିନ୍।ି କାଯଦେ୍ରତ ଯବୁ ଓଡ଼ଆି ସାମବୋ�କି ଅରନି୍ଦମ �ାଶଙ୍ 
ପରଜୋକଜର ରାେ୍ପାେ ଜଶାକପ୍କାଶ କରବିା ସହ ତାଙ୍ 
ଜଶାକସନ୍ପ୍ ପରବିାର ସ�ସ୍ଙୁ୍ ସମଜବ�ୋ େଣାଇଛନ୍।ି 
ଏହାସହତି ତାଙ୍ ଅମର ଆତ୍ାର ସଦ୍ �ତ ି କାମୋ କରଛିନ୍।ି 
ଜସହପିର ି ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ େବୀେ ପଟ୍ଟୋୟକ ଜଶାକ ପ୍କାଶ 
କରଛିନ୍।ି 

ଓଡ଼ଶିାର ସାମବୋ�କିତା େ�ତ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅପରୂଣୀୟ 
କ୍ତ।ି ଟୁଇଟ୍  ମାଧ୍ୟମଜର େେିର ଜଶାକବାତ୍ତଦୋ େଣାଇ ତାଙ୍ ଅମର 
ଆତ୍ାର ସ��ତ ି କାମୋ କରବିା ସହ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍ ଆଶ ୁ
ଆଜରା�୍ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ କାମୋ କରଛିନ୍।ି  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।ି 

ୋବାଳକିାଙୁ୍ ଗଣ�ୁଷ୍କମ୍ମ...
ଏସ୍ ପ ି ରାେ କଜିଶାର ପାଇକରାୟ ଓ ରଆିମାେ ଥାୋ 

ଅଧିକାରୀ ଜ�ାପବନୁ୍ ଜବଜହରା ସ�େବେ ଘଟଣାସ୍େ 
ପର�ିଶଦେେ କରବିା ସହ ଅଭଯିକୁ୍ତ ଦ୍ୟଙ୍ ଚପେ, ମେପିସଦେ, ଆଧାର 
କାଡଦେ ଓ ୋବାେକିାର ଅନ୍ବସ୍ତ୍ର େବତ କରଥିିଜେ।

ଶଭୁମ୍  କୁମାର ସବ୍ମଭାରତରୀୟ...
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। 

ଆୟଷୁ ଡାକ୍ତର ସଂଘର 
ସ୍ାୟରୀ େଯିକୁ୍ତ ି�ାବ ି
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 ସଜତ୍ତ୍ବ ଆୟଷୁ ଡାକ୍ତରମାେଙୁ୍ ବାରମବୋର 
ଅବଜହୋ କରାଯାଉଛ।ି

୨ରଗୁ  ଅେହସଯାଗ ଆସ୍ାଳନ ସଚତାବନୀ
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ଶନଡିବାର, ୨୫ କେକପଟେମ୍ବର ୨୦୨୧

କୋନପକୁର,୨୪ା୯ (େମ ଡିେ): 
ସବୁର୍ଣ୍ଣପରୁ ଜଲି୍ଲା ବନିକିଲା ବଲାସନି୍ଲା 
ଦେଦବନ୍ଦ୍ର କୁମଲାର ସଲାହୁଙ୍କ ପଅୁ 
ସନ୍ଦୀପ କୁମଲାର ସଲାହୁ ଓରଫ୍  ଦୱେଟୁ 
ନଦି�ଲାଜ ଘଟଣଲାର ପଲୁସି ପର୍ଣ୍ଣଲାଫଲାସ୍  
କରଛି।ି ପଅୁକୁ ହତ୍ଲା ଦହଲାଇଥିବଲା 
ଦନଇ ଦେଦବନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭଦି�ଲାଗ ସତ 
ସଲାବ୍ସ୍ତ ଦହଲାଇଛ।ି ପବୂଣ୍ଣ ଶତରୁତଲାକୁ 
ଦକନ୍ଦ୍ର କର ି ସନ୍ଦୀପଙୁ୍କ ହତ୍ଲାକର ି
ମହଲାନେଦୀଦର େୁଇ ଅଭ�ିକୁ୍ତ ଫିଙ୍ ି ଦେଇଥିଦଲ। େୁଇ 
ହତ୍ଲାକଲାରଦୀ କଲାର୍ତ୍ତିକ ନଲାଗ (୨୪) ଏବଂ ନଦରନ୍ଦ୍ର କୁମଲାର 
ଦବଦହରଲା(୨୦)କୁ ପଲୁସି ଗରିଫ କରଛି।ି ଅନ୍ପଦଷେ 
ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ସଲାମଗ୍ଦୀ କଣିବିଲା ଅଭଦି�ଲାଗଦର ଉଲୁଣ୍ଲା ଥଲାନଲା 
ଗଣ୍ଲାବଲାହଲାଲ ନବିଲାସଦୀ େବି୍ ଜଗେଲଲା(୨୮) ମଧ୍ୟ ଗରିଫ 
ଦହଲାଇଛ।ି ଘଟଣଲାଦର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ ଜଦଣ ଅଭ�ିକୁ୍ତଙୁ୍କ ପଲୁସି 
ଦ�ଲାଜୁଛ।ି ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ସ୍ଟୁ ି ଜବତ ଦହଲାଇଛ।ି ଦସ ପନି୍ଥିିବଲା 
ସନୁଲା ଅଳଙ୍କଲାର ଏବଂ ଦମଲାବଲାଇଲ ଦଫଲାନ୍  ଏ�ଲାଏ ଁ ଜବତ 
ଦହଲାଇ ପଲାରନିଲାହ ିଁ। ଏକ ସଲାମଲ୍ାେକି ସମ୍ଳିନଦୀଦର ଦସଲାନପରୁ 
ଏସ୍ ପ ି ସଦୀତଲାରଲାମ ଶତପଥଦୀ ଏହ ି ସଚୂନଲା ଦେଇଛନ୍।ି

ବନିକିଲା ଦେଲ ି ମଲାଦକଣ୍ଣଟଦର ଅଭ�ିକୁ୍ତ କଲାର୍ତ୍ତିକର ଏକ 
କୁକୁେଲା ଦେଲାକଲାନ ରହଛି।ି କୁକୁେଲା ଦଚଲାର ିକର ିଦେଲାକଲାନଦର 
ବକୁିଛୁ ଦବଲାଲ ି ସନ୍ଦୀପ ସବୁଦବଦଳ କଲାର୍ତ୍ତିକକୁ ଚେିଲାଉ 
ଥିଦଲ। ଏଥିଦର ପ୍ରତଦିଶଲାଧ ପରଲାୟଣ ଦହଲାଇ ନଦରନ୍ଦ୍ର 
ସହଲାୟତଲାଦର ସନ୍ଦୀପଙୁ୍କ କଲାର୍ତ୍ତିକ ହତ୍ଲା କରଥିିଲଲା। ଗତ 
୧୬ ତଲାର�ି େନି ବନିକିଲା ମଲାରେ ିପଡ଼ଲାର ଦେଦବନ୍ଦ୍ର କୁମଲାର 
ସଲାହୁ ତଲାଙ୍କ ପଅୁ େୁଇ େନି ତଦଳ ନଦି�ଲାଜ ଦହଲାଇ �ଲାଇଥିବଲା 

ଦନଇ ଅଭଦି�ଲାଗ କରଥିିଦଲ। ଅଭଦି�ଲାଗକୁ ଗରୁୁତର ସହ 
ଗ୍ହଣ କର ି ବନିକିଲା ପଲୁସି ତେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲଲା। ୧୮ 
ତଲାର�ିଦର ଦବୌଦ୍ଧ ଜଲି୍ଲା ଜହ୍ଲାପଙ୍କ ନକିଟସ୍ଥ ମହଲାନେଦୀରୁ 
ଜଦଣ �ବୁକଙ୍କ ମପୃତଦେହ ଉଦ୍ଧଲାର ଦହଲାଇଥିଲଲା। ପରବିଲାର 
ଦଲଲାଦକ ସନ୍ଦୀପଙୁ୍କ ଚହି୍ଟ କରଥିିଦଲ। ଦସହେିନି ଦେଦବନ୍ଦ୍ର 
ବନିକିଲା ଥଲାନଲାଦର ତଲାଙ୍କ ପଅୁକୁ ହତ୍ଲା କରଲା�ଲାଇଥିବଲା 
ଅଭଦି�ଲାଗ କରଥିିଦଲ। ଏହଲାପଦର ପଲୁସି ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥଲାନଦର 
ଚଢଲାଉ କର ି ଛଲାନଭନି୍  କରଥିିଲଲା। ତେନ୍ରୁ ପଲୁସି 
ଜଲାଣବିଲାକୁ ପଲାଇଥିଲଲା ଦ� ୧୪ ତଲାର�ି େନି ଦଗଲାଟଲାଏଦର 
କଲାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ନଦରନ୍ଦ୍ର ସନ୍ଦୀପଙୁ୍କ ପଲାପଷେୟ ଘଲାଟଦର ଥିବଲା 
ଏକ ପମ୍ ନକିଟକୁ େଲାକ ି ଦନଇଥିଦଲ। ପବୂଣ୍ଣ ଶତରୁତଲାକୁ 
ଦକନ୍ଦ୍ରକର ି ସନ୍ଦୀପଙୁ୍କ ହତ୍ଲାକର ି ମହଲାନେଦୀର ବଢ଼ ି ପଲାଣଦିର 
ଦସମଲାଦନ ଫିଙ୍ ି ଦେଇଥିଦଲ। ହତ୍ଲାଦର ବ୍ବହପୃତ ଛୁରଦୀକୁ 
ନକିଟଦର ଦଫଲାପଲାେ ି ଦେଇ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ସ୍ଟୁ,ି ସନୁଲା ଦଚନ 
ଓ ସନୁଲା ମେୁ ି ଦନଇ �ଲାଇଥିଦଲ। ସ୍ଟୁ ି ସହ ସମସ୍ତ ସନୁଲା 
ଅଳଙ୍କଲାର ପଦର ଦସ େୁଦହ ଁେବି୍କୁ ବକି୍ ିକର ିଦେଇଥିଦଲ।

ୋଞ୍ଡିଗଡ଼଼,୨୪।୯(େମ ଡିେ)

ଉଭୟ ଦକନ୍ଦ୍ର ଓ ରଲାଜ୍ 
ସରକଲାର ବକିଲାଶର େଣି୍ମି 
ପଟିଚିଲାଲଥିିବଲାଦବଦଳ ଲଲାଞ୍ଗିଡ଼଼ 
ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳଦର ବକିଲାଶ ବକିଳ 
ଚତି୍ର ଦେଖିବଲାକୁ ମଳୁିଛ।ି ସରକଲାର 
ଗ୍ଲାମଲାଞ୍ଚଳର ବକିଲାଶ ପଲାଇଁ ଅଦନକ 
ଦ�ଲାଜନଲା କର ି ଦକଲାଟ ି ଦକଲାଟ ି ଟଙ୍କଲା 
�ର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ ି ଦହଦଲ ପ୍ରଶଲାସନକି 
ଅଧିକଲାରଦୀଙ୍କ ଇଚ୍ଲାଶକ୍ତରି ଅଭଲାବ 
ଦ�ଲାଗୁଁ ଏହ ିଦ�ଲାଜନଲା ସବୁ ବଲାଟବଣଲା 
ଦହଉଛ।ି ଲଲାଞ୍ଗିଡ଼଼ ବ୍ଲକଦର ଅଦନକ 
ଗଲାଁ ରହଛି ିଦ�ଉଁଠ ିଏପ�ଣ୍ଣ୍ନ୍ ବକିଲାଶର 
ଛଟିଲା ମଧ୍ୟ ବଲାଜନିଲାହ ିଁ। ଦଲଲାଦକ 
ଦମୌଳକି ଅଧିକଲାରରୁ ବଞ୍ଚତି ରହଛିନ୍।ି 
ଏଭଳ ି ଗଲଁା ଦହଉଛ ି ଲଲାଞ୍ଗିଡ଼଼ ବ୍ଲକ 
ସେର ମହକୁମଲାଠଲାରୁ ମଲାତ୍ର େୁଇ 

କଦିଲଲାମଟିର େୂର ସଦୀତଲାପରୁ।
ସଦୀତଲାପରୁଦର ୨ଶହରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍ଣ୍ଣ 

ପରବିଲାର ରହୁଛନ୍।ି ଗଲଁାର ମ�ୁ୍ 
ସମସ୍ଲା ଦହଲଲା ରଲାସ୍ତଲା। ଅଳ୍ପ ବରଣ୍ଣଲା 
ଦହଦଲ ସଦୀତଲାପରୁଠଲାରୁ ନଲାଉରପିଡ଼ଲା 
ଓ ନଲାଉର ି ପଡ଼ଲାଠଲାରୁ ଦେଲାଳଲାପଡ଼ଲା 
ପ�ଣ୍ଣ୍ନ୍ ରଲାସ୍ତଲା ଅତ୍ନ୍ ଦଶଲାଚନଦୀୟ 
ଦହଲାଇପଦଡ଼। ଦଲଲାଦକ ଘରୁ 
ବଲାହଲାରବିଲା ଅସମ୍ଭବ ଦହଲାଇପଦଡ଼। 
ରଲାସ୍ତଲାଦର ଆଣୁ୍ଏ କଲାେୁଅ। ଏହ ି
ରଲାସ୍ତଲାଦେଇ ଦଭଲାରପଡ଼ଲା, ମଲାଲପିଡ଼ଲା, 
ଜଲାମଦକଜୁ ଆେ ିଗଲାଁର ହଜଲାର ହଜଲାର 
ଦଲଲାକ �ଲାତଲାୟଲାତ କରନ୍।ି ରଲାସ୍ତଲା 
�ରଲାପ ଦ�ଲାଗୁଁ ଆଣ୍ୁଏ କଲାେୁଅଦର ପଶ ି
ସ୍ଲୁ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରଦୀ �ଲାତଲାୟଲାତ କରୁଛନ୍।ି 
ରଲାସ୍ତଲା ନମିଣ୍ଣଲାଣ ପଲାଇଁ ଗ୍ଲାମବଲାସଦୀ 
ପଞ୍ଚଲାୟତ କର୍ତପୃ ଣ୍ଣପଷେଙ୍କଠଲାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ି ବ୍ଲକ ଓ ଜଲି୍ଲା ପ୍ରଶଲାସନର େପୃ ଷ୍ ି

ଆକରଣ୍ଣଣ କରଥିିଦଲ ମଧ୍ୟ ସମଦସ୍ତ 
ନରିବଦ୍ରଷ୍ଲା ସଲାଜଥିିବଲା ଅଭଦି�ଲାଗ 
କରଛିନ୍।ି ଫଳଦର ଅଞ୍ଚଳବଲାସଦୀଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଦର ତଦୀବ୍ର ଅସଦନ୍ଲାର ପ୍ରକଲାଶ 
ପଲାଇଛ।ି ତୁରନ୍ ରଲାସ୍ତଲା ନମିଣ୍ଣଲାଣ ନ କଦଲ 
ଆଗଲାମଦୀ େନିଦର ବରିଲାଟ ଆଦନ୍ଲାଳନ 
ମଣୁ୍ ଦଟକବି ଦବଲାଲ ି ଅଞ୍ଚଳବଲାସଦୀ 
ଦଚତଲାବନଦୀ ଦେଇଛନ୍।ି ଏପରକି ି
ଆଗଲାମଦୀ ପଞ୍ଚଲାୟତ ନବିଣ୍ଣଲାଚନଦର 
ଦଭଲାଟ ବଜଣ୍ଣନ କରଲା�ବି ଦବଲାଲ ି
ଗ୍ଲାମର ସଦୀତଲାକଲାନ୍ ଦେଲାରଲା, ଧଦନଶ୍ୱର 
ଦେଲାରଲା ପ୍ରମ�ୁ କହଛିନ୍।ି ଏ ସମ୍କଣ୍ଣଦର 
ବଶି୍ୱନଲାଥପରୁ ପଞ୍ଚଲାୟତ ନବିଣ୍ଣଲାହଦୀ 
ଅଧିକଲାରଦୀ ଦବଣଧୁର କନ୍ପଲାନଙୁ୍କ 
ପଚଲାରବିଲାରୁ କହଦିଲ, ମନଦରଗଲା 
ଦ�ଲାଜନଲାଦର ୫ ଲଷେ ଟଙ୍କଲା ମଞ୍ରୁ 
ଦହଲାଇଛ।ି ବରଣ୍ଣଲା ପଦର କଲାମ ଅରମ୍ଭ 
ଦହବଦବଲାଲ ି କନ୍ପଲାନ କହଛିନ୍।ି

ନାେ୍ା,୨୪।୯(େମ ଡିେ): କଳଲାହଲାଣ୍ ି ଜଲି୍ଲା ଶଳି୍ପଦକନ୍ଦ୍ର 
(େଆିଇସ)ି ଅଫିସକୁ ସଚୂନଲା ଅଧିକଲାର ଆଇନଦର ତଥ୍ 
ମଲାଗଦିଲ େଆି�ଲାଉ ନଲାହ ିଁ। ଗତ ୮ ତଲାର�ିଦର ଜଲି୍ଲାର 
ଜଦଣ ସଲାମ୍ଲାେକି ସଚୂନଲା ଅଧିକଲାର ଆଇନ ବଳଦର କଛି ି
ତଥ୍ ମଲାଗଥିିଦଲ। ଦତଦବ ତଥ୍ ଦେବଲା ପରବିଦର୍ତଣ୍ଣ ତଲାଙୁ୍କ 
ଜଦୀବନଦର ମଲାରଦିେବଲାକୁ ଧମକ ମଳିଥିିବଲା ଅଭଦି�ଲାଗ 
ଦହଲାଇଛ।ି େଆିଇସ ି ଦଜଦନରଲାଲ ମ୍ଲାଦନଜର େଦୀପକ 
କୁମଲାର ଅଗ୍ୱଲାଲଙ୍କ ବଲାପଲା ବକି୍ମ ଅଗ୍ୱଲାଲ ସମ୍ପୃକ୍ତ 
ସଲାମ୍ଲାେକିଙୁ୍କ ଦଫଲାନ୍ ଦର ହତ୍ଲା ଧମକ ଦେଇଛନ୍।ି ବକି୍ମ 
ଓ ସଲାମ୍ଲାେକିଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ଏହ ିବଲାର୍ତଣ୍ଣଲାଳଲାପର ଅେଓି ଏଦବ 
ସମଗ୍ ଜଲି୍ଲାଦର ଭଲାଇରଲାଲ ଦହଉଛ।ି ଏ ଦନଇ ସଲାମ୍ଲାେକି 
ଜଣକ ନଲଣ୍ଣଲା ଥଲାନଲାଦର ଲଖିିତ ଅଭଦି�ଲାଗ କରଥିିଦଲ ମଧ୍ୟ 
ପଲୁସି ଦକବଳ ମଲାମଲଲା ରୁଜୁକର ିହଲାତବଲାନ୍ ିବସଛି।ି
ଅଭଦି�ଲାଗ ଅନୁ�ଲାୟଦୀ, ଗତ ୮ ତଲାର�ି ଅପରଲାହ୍ ପ୍ରଲାୟ 
ଦଗଲାଟଲାଏ ଦବଦଳ ସଲାମ୍ଲାେକି ଜଣକ େଆିଇସ ି ଅଫିସକୁ 
ସଚୂନଲା ଅଧିକଲାର ଆଇନ ବଳଦର କଛି ିତଥ୍ ମଲାଗବିଲାକୁ 
�ଲାଇଥିଦଲ। ଦସ ସମୟଦର କଲା�ଣ୍ଣ୍ଲାଳୟର ଜନସଚୂନଲା 
ଅଧିକଲାରଦୀ ଅଫିସଦର ଉପସ୍ଥତି ିନ ଥିଦଲ। ସଲାମ୍ଲାେକି ପ୍ରଲାୟ 

ଏକ ଘଣ୍ଲା ଅଦପଷେଲା କରବିଲା ପଦର ଜନସଚୂନଲା ଅଧିକଲାରଦୀ 
ପହଞ୍ଚଥିିଦଲ। ଦକଉଁ ବରିୟ ଉପଦର ତଥ୍ ମଗଲା�ଲାଇଛ ି
ଦସ ସମ୍ନ୍ଦର ଆଦଲଲାଚନଲା କରବିଲା ପଲାଇଁ େଆିଇସ ି
ଦଜଦନରଲାଲ ମ୍ଲାଦନଜର ଅଗ୍ୱଲାଲଙ୍କ କ୍ଲାବନି୍ କୁ 

େଲାକଥିିଦଲ। ଦତଦବ ଏହ ି ତଥ୍ ନ ମଲାଗବିଲାକୁ ଅଗ୍ୱଲାଲ 
ସଲାମ୍ଲାେକିଙ୍କ ଉପଦର ଚଲାପ ପ୍ରଦୟଲାଗ କରଥିିଦଲ। କନୁି୍ 
ସଲାମ୍ଲାେକି ଜଣକ ନଜି କଥଲାଦର ଅଟଳ ରହଥିିଦଲ। ପଦର 
ଆଦବେନ ଗ୍ହଣ କର ିତଥ୍ ଦ�ଲାଗଲାଇଦେବଲାକୁ ଅଗ୍ୱଲାଲ 
ଜନସଚୂନଲା ଅଧିକଲାରଦୀଙୁ୍କ କହଥିିଦଲ। କନୁି୍ ଜନସଚୂନଲା 
ଅଧିକଲାରଦୀ ଆଦବେନ ଗ୍ହଣ ନ କର ି ସହକଲାରଦୀ 
ଜନସଚୂନଲା ଅଧିକଲାରଦୀ ଗ୍ହଣ କର ି�ବୁଶଦୀଘ୍ର ତଥ୍ ମଳିବି 
ଦବଲାଲ ି ପ୍ରତଶିରୁତ ି ଦେଇଥିଦଲ। ଦତଦବ ଇତମିଧ୍ୟଦର 
୧୫ େନିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବତି�ିଲାଇଥିଦଲ ମଧ୍ୟ 
ସଲାମ୍ଲାେକିଙୁ୍କ ସଚୂନଲା ପ୍ରେଲାନ କରଲା�ଲାଇ ନଲାହ ିଁ। ସଚୂନଲା 
ଦେବଲାଦର ବଳିମ୍ କଲାହ ିଁକ ି ଦହଉଛ ି ଦବଲାଲ ି ପଚଲାରବିଲାରୁ 
ଆଦବେନପତ୍ର ସହ ସଂଲଗ୍ନ କଛି ି କଲାଗଜପତ୍ରଦର ତରୁଟ ି
ରହ�ିଲାଇଥିବଲା କୁହଲା�ଲାଉଛ।ି ଦହଦଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛ ି �େ ି
କଲାଗଜପତ୍ରଦର ତରୁଟ ିଥିଲଲା ଦତଦବ ତଲାହଲାକୁ ଗ୍ହଣ କରବିଲା 
ସମୟଦର ସହକଲାରଦୀ ଜନସଚୂନଲା ଅଧିକଲାରଦୀ �ଲାଞ୍ଚ କର ି
ଜଣଲାଇଦଲ ନଲାହ ିଁ କଲାହ ିଁକ।ି ଏହଲାର ଭଜିଲିଲାନ୍ସ ତେନ୍ 
କରଲାଗଦଲ ସତ୍ଲାସତ୍ ପେଲାକୁ ଆସବି ଦବଲାଲ ିବୁଦ୍ଧଜିଦୀବଦୀ 
ମହଲଦର େଲାବ ିଦହଉଛ।ି

ରାସ୍ାପାଇଁ ଯମଦଣ୍ଡ ଭ�ାଗଛୁନ୍ତି ସୀତାପରୁବାସୀ

ବରଗଡ଼଼,୨୪ା୯(େମ ଡିେ): ଆଜ ି ଛତଶିଗଡ଼଼ର 
ବଳିଲାସପରୁଠଲାଦର େଷେଣି ପବୂଣ୍ଣ ଦକନ୍ଦ୍ରଦୀୟ 
ଦରଳପଥ େଭିଜିନର ଦରଳ ଗ୍ଲାହକ 
ପରଲାମଶଣ୍ଣେଲାତଲା କମଟିରି ଏକ ଦବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
ଦହଲାଇଥିଲଲା। ଦବୈଠକଦର ଜଲି୍ଲା ଦ�ଲାଜନଲା ଦବଲାେଣ୍ଣ 
ଅଧ୍ୟଷେ ତଥଲା ବଧିଲାୟକ ଦେଦବଶ ଆଚଲା�ଣ୍ଣ୍ 
ଦ�ଲାଗଦେଇ ରଲାୟପରୁଠଲାରୁ ଆରଙ୍, ତୁମଗଲାଁ, 
ଝଲପ୍ , ପଦିଥଲାେଲା, ବସନଲା, ସରଲାଇପଲାଲ ି ଓ 
ଦସଲାଦହଲଲା ଦେଇ ବରଗଡ଼଼ ପ�ଣ୍ଣ୍ନ୍ ୧୮୪ କମି ି
ନୂତନ ଦରଳଲଲାଇନ ପଲାଇଁ େପୃ ଢ଼ େଲାବ ିକରଥିିଦଲ। 
ଏ ଦନଇ ପବୂଣ୍ଣରୁ ବଲାରମ୍ଲାର ଜନସଲାଧଲାରଣ 
ତଥଲା ବଭିନି୍ନ ସଙ୍ଘଠନ ପଷେରୁ ଦରଳବଭିଲାଗ ଓ 
ବଭିଲାଗଦୀୟ ମନ୍ତଦୀଙୁ୍କ ଅବଗତ କରଲା�ଲାଇଥିଦଲ 
ମଧ୍ୟ ଦକୌଣସ ଫଳ ମଳିନିଲାହ ିଁ। ଫଳଦର 
ଦବୈଠକଦର ଦଷେଲାଭ ପ୍ରକଲାଶ କରଥିିଦଲ। ଏହ ି
ନୂତନ ଦରଳଲଲାଇନ ପ୍ରତଷି୍ଲା ଫଳଦର ଓଡ଼ଶିଲା 
ଓ ଛତଶିଗଡ଼଼ବଲାସଦୀଙ୍କ ବପୃହର୍ତର ୱେଲାଥଣ୍ଣ ସଲାଧନ 
ଦହଲାଇପଲାରବି ଦବଲାଲ ି ବଧିଲାୟକ ଶ୍ଦୀ ଆଚଲା�ଣ୍ଣ୍ 
େପୃ ଦଢଲାକ୍ତ ି ବଲାଢଥିିଦଲ। ୨୦୧୨ରୁ ଉକ୍ତ ନୂତନ 

ଦରଳଲଲାଇନ ସଦଭଣ୍ଣ କଲା�ଣ୍ଣ୍ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ଦହଲାଇଥିଦଲ 
ମଧ୍ୟ ବଭିଲାଗଦୀୟ ଅବଦହଳଲା ଦନଇ େପୃ ଷ୍ ିଆକରଣ୍ଣଣ 
କରଥିିଦଲ। ଅନ୍ତମ ମ�ୁ୍ ପ୍ରସଙ୍ ପଦଡ଼ଲାଶଦୀ 
ରଲାୟଗଡ଼ଠଲାରୁ ବରଗଡ଼଼ ପ�ଣ୍ଣ୍ନ୍ ୮୦ କମି ି
ନୂତନ ଦରଳଲଲାଇନ ସମ୍କଣ୍ଣଦର ଗରୁୁତ୍ଲାଦରଲାପ 
କରଥିିଦଲ। ଏହଲାଦ୍ଲାରଲା ଉଭୟ ରଲାଜ୍ର ପ�ଣ୍ଣ୍ଟନ 

ମଲାନଚତି୍ରଦର ଉନ୍ନତ ିଦହବ ଏବଂ ଉର୍ତର ଭଲାରତ 
ଓ େଷେଣି ଭଲାରତର ଗମନଲାଗମନ ମଧ୍ୟଦର 
େୂରତଲା ହ୍ଲାସ ପଲାଇବଲାଦର ସଫଳ ଦହବ ଦବଲାଲ ି
ଦସ କହଥିିଦଲ। ଝଲାରସଗୁେୁଲା ଦେଇ ବଳିଲାସପରୁ 
ଓ ଟଟିଲିଲାଗଡ଼଼ ମଧ୍ୟଦର ଏକ ସପୁରଫଲାଷ୍ ଦରେନର 
ଚଳଲାଚଳ କରବିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଦସ େଲାବ ିକରଥିିଦଲ।

ବ ର ଗ ଡ଼଼ , ୨ ୪ ଲା ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଦଟଲାକଓି ପଲାରଲାଅଲମି୍କି୍ସ ୱେଣଣ୍ଣ 
ପେକ ବଦିଜତଲା ପ୍ରଦମଲାେ 
ଭଗତଙୁ୍କ ନଷି୍ଲା ପରବିଲାର 
ପଷେରୁ ଭବ୍ ସମଦ୍୍ଧଣ୍ଣନଲା ଜ୍ଲାପନ 
କରଲା�ଲାଇଥିଲଲା। ମଲାଲପିଲାଲ ି
ମଲାଇନରରୁ ଏକ ବଲାଇକ୍  
ଦଶଲାଭଲା�ଲାତ୍ରଲାଦର ତଲାଙୁ୍କ ପଲାଦଛଲାଟ ି
ଆଣ ି ଘଣ୍ ଶଙ୍ଖ ବଜଲାଇ ନଷି୍ଲା 
ଭବନକୁ ୱେଲାଗତ କରଲା�ଲାଇଥିଲଲା। 
ନଷି୍ଲା ପରବିଲାରର ପରେିଶଣ୍ଣନ ପସୁ୍ତକିଲାଦର ନଜିର ସଂଷେପି୍ତ ମତ ଲପିବିଦ୍ଧ କରସିଲାରବିଲା ପଦର ଆଦୟଲାଜତି ସମଦ୍୍ଧଣ୍ଣନଲା ସଭଲାଦର 
ଶ୍ଦୀ ଭଗତଙୁ୍କ ନଷି୍ଲା ପରବିଲାର ତରଫରୁ ସମଦ୍୍ଧଣ୍ଣନଲା େଆି�ଲାଇଥିଲଲା। ଏହଲା ସହତି ନଷି୍ଲାର ସେସ୍ ଶ୍ଲାଦଜନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ ୯ହଜଲାର ୯ 
ଶହ ୯୯ ଟଙ୍କଲାର ଏକ ଦଚକ୍  ଦେଇ ସମଦ୍୍ଧ୍ତିତ କରଥିିଦଲ। ଅଦନକ ଦଲଲାକଙ୍କ ଭଲ ପଲାଇବଲା ଓ ହପୃେୟର ସ୍ପନ୍ନ ଦମଲାର ଅଲମି୍କି 
ବଜିୟର କଲାରଣ ଦବଲାଲ ିଶ୍ଦୀ ଭଗତ ପ୍ରକଲାଶ କରଥିିଦଲ। ନଜି ସଫଲତଲା ପଛଦର ରହଥିିବଲା ସଂଘରଣ୍ଣମୟ ଜଦୀବନଗଲାଥଲାଦର 
ପରବିଲାର, ସଲାଙ୍, ଶଷିେକଙ୍କ ଅବେଲାନ ବରିୟଦର ଅଦନକ କଥଲା କହଥିିଦଲ। ନଷି୍ଲା ପରବିଲାର ତରଫରୁ ସମଲାଜଦସବଲା ପଲାଇଁ 
‘ବ୍ରଲାଣ୍ ଅମଲ୍ାସେର’ଭଲାଦବ ଭୂମକିଲା ନବିଣ୍ଣଲାହ କରବିଲା ପଲାଇ ଁ ଅନୁଦରଲାଧ କରଲା�ଲାଇଥିଲଲା। ଦସ ଏହଲା ନଶି୍ତି କରଦିବ ଦବଲାଲ ି
ମତବ୍କ୍ତ କରବିଲା ସହ ନଷି୍ଲା ପରବିଲାରକୁ ଦମଲା ନଜି ପରବିଲାର ଦବଲାଲ ିଭଲାବ ିବହୁତ �ସୁ ିଦହଲାଇଥିଦଲ। ଆଦୟଲାଜତି ସଭଲାଦର 
ରବ ିପଣ୍ଲା, ବଲାଲ୍ବନୁ୍ ଦକୌଶକି ମହଲାକୁେ, ବନୁ୍ ଦଚତନ ଶମଣ୍ଣଲା, େଦୀପକ ରଲାୟ, ସକୁଲାନ୍ କେମ୍ , କ୍ଦୀଡ଼ଲା ଶଷିେକ ସର୍ ିପଣ୍ଲା ପ୍ରମ�ୁ 
ଦ�ଲାଗଦେଇ ପ୍ରଦମଲାେଙ୍କ ସଂଘରଣ୍ଣମୟ ଜଦୀବନ କଲାହଲାଣଦୀ ଦକଲାହଭରଲା କଣ୍ଦର ପ୍ରକଲାଶ କରଥିିଦଲ। ଅନ୍ମଲାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ନଷି୍ଲା 
ପରବିଲାରର ସଭଲାପତ ିରଷେପଲାଳ ସଲାହୁ, ସମ୍ଲାେକ ଅଶ୍ୱନିଦୀ ତ୍ରପିଲାଠଦୀ, ଦକଲାରଲାଧ୍ୟଷେ ଶ୍ଲାମସନୁ୍ର ସଲାହୁ, ଉପସଭଲାପତ ିଷେଦୀଦରଲାଦ୍ର 
ସଲାହୁ ଉପସ୍ଥତି ଥିଦଲ। ମଞ୍ଚ ପରଚିଲାଳନଲା କରଥିିଦଲ ମେନଦମଲାହନ େଲାଶ। ଅଦଶଲାକ ସଲାହୁ ଧନ୍ବଲାେ ଅପଣ୍ଣଣ କରଥିିଦଲ।

ପ୍ରମ�ୋଦଙ୍କୁ  ‘ନଷି୍ୋ’ ପରବିୋରର ଭବ୍ୟ ସ�୍ୱର୍ଦ୍ଧନୋ

ଅଭଯିକୁକ୍ତକକୁ ୧୦ବରଦ୍ଧ ସଶ୍ର� କୋରୋଦଣ୍ଡ
କବୌଦ୍ଧ,୨୪।୯(େମ ଡିେ): ଦବୌଦ୍ଧ ଜଲି୍ଲା ଦେୌରଲାଜଜ୍  ପ୍ରତମିଲା ପଣ୍ଲା ଏକ 
ଗଦଞ୍ଇ କଲାରବଲାର ଜନତି ମଲାମଲଲାର ଶଣୁଲାଣ ିକରଛିନ୍।ି ଅଭ�ିକୁ୍ତକୁ ୧୦ବରଣ୍ଣର 
ସଶ୍ମ କଲାରଲାେଣ୍ ସହତି ୧ଲଷେ ଟଙ୍କଲା ଜରମିଲାନଲା ନଦିର୍ଣ୍ଣଶ ଦେଇଛନ୍।ି ଦତଦବ 
ଜରମିଲାନଲା ଅନଲାଦେୟ ଜନତି ଆଉ ୧ ବରଣ୍ଣ େଣ୍ଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଶଣୁଲାଇଛନ୍।ି 
ସଚୂନଲାଦ�ଲାଗ୍, ୨୦୨୦ ଅଦପ୍ରଲଦର େପଲଲା ଗ୍ଲାମର ଗଦଣଶ୍ୱର ବଗର୍ତଣ୍ଣଦୀ ତଲାଙ୍କ 
ଘରୁ ୧୦୪ ଦକଜ ି ଗଦଞ୍ଇ ସହତି ଧରଲାପଡ଼ଥିିଦଲ। ଏହଲାର ବଚିଲାର କର ି
ବଚିଲାରପତ ିଏହ ିେଣ୍ଲାଦେଶ ଶଣୁଲାଇଛନ୍।ି

ଟ୍ରକ୍  ଚୋପୋମର ଜଣଙ୍ �ତୃକୁ ୍ୟ
କଣ୍ାମାଳ,୨୪।୯(େମ ଡିେ): ୪୧ ନଂ ରଲାଜ୍ ରଲାଜପଥର ଅଇଁଲଲାଚୁଅଲାଁ 
ନକିଟଦର ଶକୁ୍ବଲାର ସନ୍୍ଲାଦର େୁଘଣ୍ଣଟଣଲା ଘଟଛି।ି ଏକ ରେକ୍  ଜଦଣ ବଲାଇକ୍  
ଆରଲାହଦୀଙୁ୍କ ଧକ୍ଲା ଦେଇଛ।ି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବଲାଇକ୍  ଚଲାଳକଙ୍କ ମପୃତୁ୍ ଘଟଛି।ି 
ଦସ ଦହଦଲ ସବୁର୍ଣ୍ଣପରୁ ଜଲି୍ଲା ଦଠଲଦକଲାମଣୁ୍ଲାର ଭରତ ଦସଠଦୀ। ୧୦୮ 
ଆମ୍ବୁଲଲାନ୍ସଦର ତଲାଙୁ୍କ କଣ୍ଲାମଲାଳ େଲାକ୍ତର�ଲାନଲା ନଆି�ଲାଇଥିଦଲ ଦହଁ େଲାକ୍ତର 
ଦସଠଲାଦର ମପୃତ ଦଘଲାରଣଲା କରଥିିଦଲ। ଏ ଦନଇ କଣ୍ଲାମଲାଳ ଥଲାନଲାଦର ମକର୍ମଲା 
ରୁଜୁ ଦହଲାଇଛ।ି େୁଘଣ୍ଣଟଣଲା ଘଟଲାଇଥିବଲା ରେକ୍  �ସ ିପଳଲାଇଛ।ି 

�ହକୁଲ ମପୋଚ, ମଦଶୀ�ଦ ଜବତ
କବୌଦ୍ଧ,୨୪।୯(େମ ଡିେ): ଦବୌଦ୍ଧ ଅବକଲାରଦୀ ବଭିଲାଗ ତରଫରୁ େୁଇଟ ିସ୍ଥଲାନଦର 
ଚଢ଼ଉ କରଲା�ଲାଇ ମହୁଲ ଦପଲାଚ ନଷ୍ କରଲା�ଲାଇଛ।ି ୨୨ ଲଟିର ଦେଶଦୀ ମେ 
ଜବତ ଦହଲାଇଛ।ି ଜଡ଼ଲାପଲାଲ ଗ୍ଲାମରୁ ପ୍ରଲାୟ ୨ ଶହ ଦକଜ ିମହୁଲ ଦପଲାଚ ନଷ୍ 
କରଲା�ଲାଇଛ।ି ୧୫ ଲଟିର ଦେଶଦୀ ମେ ଜବତ ଦହଲାଇଛ।ି ଏହ ି ଘଟଣଲାଦର 
କଲାହଲାରକୁି ଗରିଫ କରଲା�ଲାଇପଲାରନିଲାହଁ। ଦସହପିର ି ଅନ୍ ଏକ ମଲାମଲଲାଦର 
ମନମଣୁ୍ଲା ଅବକଲାରଦୀ ଥଲାନଲା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୭ ଲଟିର ଦେଶଦୀ ମେ ଜବତ ଦହଲାଇଥିବଲା 
ଦବଦଳ ଜଦଣ ଅଭ�ିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଗରିଫ କରଲା�ଲାଇଛ।ି

ପୋଳଗଦୋ ଭତିରକୁ  ଗମଜେଇ ଜବତ; ଜମଣ ଗରିଫ
ତରଭା, ୨୪।୯ (େମ ଡିେ): ସବୁର୍ଣ୍ଣପରୁ ଜଲି୍ଲା ତରଭଲା ଥଲାନଲା ସଦିଲଟମଣୁ୍ଲା ନବିଲାସଦୀ 
ହଦୀରଲାଧର ସଲାହୁ (୫୦)ନଲାମକ ଜଦଣ ବ୍କ୍ତ ି ଗଦଞ୍ଇ କଲାରବଲାରଦର ଗରିଫ 
ଦହଲାଇଛନ୍।ି ଘର ନକିଟଦର ଥିବଲା ପଲାଳଗେଲାଦର ଦସ ଲୁଚଲାଇ ରଖିଥିବଲା ୧୫ଦକଜ ି
ଗଦଞ୍ଇ ପଲୁସି ଜବତ କରଛି।ି ଏସ୍ ଆଇ ଆରତଦୀ କହରଁ, ହଲାବଲିେଲାର ବପୃନ୍ଲାବନ 
ପଞ୍ଚବହିଲାର, କନଦଷ୍ବଳ ଉଦମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନଲାଗ, ହପୃରଦୀଦକଶ ମହଲଙି୍, ଦହଲାମଗଲାେଣ୍ଣ 
ଲଙି୍ରଲାଜ ପଧଲାନ, ବଜିୟ ସଲାହୁ ପ୍ରମ�ୁ ଏହ ିଚଢ଼ଉଦର ସଲାମଲି ଦହଲାଇଥିଦଲ।

ନୋବୋଳକିୋଙ୍କୁ  ଦକୁ ଷ୍କ�ଦ୍ଧ; ଅଭଯିକୁକ୍ତ ମଫରୋର
ଜୟପାଟଣା,୨୪।୯(େମ ଡିେ): କଳଲାହଲାଣ୍ ିଜଲି୍ଲା ଜୟପଲାଟଣଲା ଥଲାନଲା ବଡ଼କୁଟୁରୁ 
ଫଲାଣ୍ ି ଅଞ୍ଚଳଦର ଜଦଣ ନଲାବଲାଳକିଲାଙୁ୍କ େୁଷ୍କମଣ୍ଣ କରଲା�ଲାଇଥିବଲା ଅଭଦି�ଲାଗ 
ଦହଲାଇଛ।ି ଏ ଦନଇ ନଲାବଲାଳକିଲାଙ୍କ ବଲାପଲା ବୁଧବଲାର ଫଲାଣ୍ଦିର ଅଭଦି�ଲାଗ କରଛିନ୍।ି 
ଗଲଁାର ଜଦଣ �ବୁକ ନଲାବଲାଳକିଲାଙୁ୍କ େୁଷ୍କମଣ୍ଣ କରଥିିବଲା ଦସ ଅଭଦି�ଲାଗଦର ଉଦଲ୍� 
କରଛିନ୍।ି ପଲୁସି ମଲାମଲଲା ରୁଜୁକର ିତେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ଅଭ�ିକୁ୍ତ ଦଫରଲାର 
ଦହଲାଇ�ଲାଇଥିବଲା ଦବଦଳ ପଲୁସି ତଲାଙୁ୍କ ଧରବିଲାକୁ ଉେ୍ମ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି

ଉେକୁ ଣ୍ା, ୨୪।୯ (େମ ଡିେ): 
ସବୁର୍ଣ୍ଣପରୁ ଜଲି୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଲା ଥଲାନଲା 
ଅଧଦୀନ ଦଗୌେଗଲାଁ ଏବଂ ସଂିପଲାଲ ି
ଗ୍ଲାମଦର ଅବକଲାରଦୀ ବଭିଲାଗ ପଷେରୁ 
ଚଢଉ କରଲା�ଲାଇ ୩୦ ଲଟିର 
ମେ ଜବତ କରବିଲା ସହ ୨ ଜଣ 
ଅଭ�ିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଗରିଫ କରଲା�ଲାଇଛ।ି 
ଗରିଫ ଅଭ�ିକୁ୍ତମଲାଦନ ଦହଦଲ 
େୁଲଲାର ଦସଠଦୀ ଏବଂ ବଲିଆିମ 
େୁଙ୍େୁଙ୍। ଦଗୌେଗଲାଁର େୁଲଲାର 
ଦସଠଦୀ ଘଦର ଚଢଲାଉ କରଲା�ଲାଇ ୧୩ ଲଟିର ମେ ଜବତ 
କରବିଲା ସହ ତଲାକୁ ଗରିଫ କରଲା�ଲାଇଥିଲଲା। ଦସହପିର ି

ସଂିପଲାଲ ି ଗ୍ଲାମର 
ବଲିଆିମ େୁଙ୍େୁଙ୍ 
ଘଦର ଚଢଲାଉ କରଲା�ଲାଇ 
୧୭ ଲଟିର ମେ ଜବତ 
କରବିଲା ସହ ତଲାକୁ 
ଗରିଫ କରଲା�ଲାଇଛ।ି 
ଅବକଲାରଦୀ ବଭିଲାଗର 
ଏସ୍ ଆଇ ସଧୁଦୀର ମଶି୍ଙ୍କ 
ଦନତପୃ ତ୍ଦର ସବତିଲା 
ପଟ୍ଟନଲାୟକ, କଦୀର୍ତଣ୍ଣନ 

ନଲାୟକ, ବନମଲାଳ ି ରଣଲା, ଦେଲାଲଲାମଣ ି ପଧଲାନ, ଗଦଣଶ 
ଦଭଲାଇ ପ୍ରମ�ୁ ଚଢଲାଉଦର ସଲାମଲି ଥିଦଲ।

କବୌଦ୍ଧ,୨୪।୯(େମ ଡିେ): ଜଲାତଦୀୟ ୱେଲାସ୍ଥ୍ ମଶିନର 
େଷି୍ଟକି୍ଟ ଦପ୍ରଲାଦଜକ୍ଟ ମ୍ଲାଦନଜର ରୂପକ ମହଲାପଲାତ୍ରଙୁ୍କ 
ଏପଦିେଦମଲାଦଲଲାଜଷି୍ଟ୍   ଜ୍ଲାନରଞ୍ନ ମହଲାନ୍ ି କଲା�ଣ୍ଣ୍ଲାଳୟ 
ମଧ୍ୟଦର ମଲାେ ମଲାରବିଲା ଘଟଣଲାକୁ ଦନଇ ଦବୌଦ୍ଧ ଜଲି୍ଲା ଓ 
ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜଲାତଦୀୟ ୱେଲାସ୍ଥ୍ ମଶିନ କମଣ୍ଣଚଲାରଦୀମଲାଦନ 
ଉତଷେଦୀପ୍ତ ଦହଲାଇ ଉଠଛିନ୍।ି ଜଲି୍ଲା ମ�ୁ୍ ଚକିତି୍ଲାଧିକଲାରଦୀଙ୍କ 
କଲା�ଣ୍ଣ୍ଲାଳୟ ସମ୍�ୁଦର ଶକୁ୍ବଲାର ଏମଲାଦନ କଲମ ଛଲାେ 
ସହ ଧଲାରଣଲାଦର ବସଥିିଦଲ।

ଗରୁୁବଲାର ସନ୍୍ଲାଦର ଜଲି୍ଲା ଜନୱେଲାସ୍ଥ୍ ଅଧିକଲାରଦୀ େଲା. 
ପ୍ରଦେଲାର ମହଲାପଲାତ୍ରଙ୍କ କଲା�ଣ୍୍ଣ ଲାଳୟଦର ଜଦଣ ଦମେକିଲାଲ 
ଦରକେଣ୍ଣ ଆସଷି୍ଲାଣ୍ଙ୍କ ଦବଆଇନ୍  ନ�ିକୁ୍ତକୁି ଦନଇ 
େପିଏିମ୍ ଙ୍କ ଜଲି୍ଲା ଜନୱେଲାସ୍ଥ୍ ଅଧିକଲାରଦୀଙ୍କ ସହ ବଚସଲା 
ଦହଲାଇଥିଲଲା। ଏହ ି ସମୟଦର ଏପଦିେଦମଲାଦଲଲାଜଷି୍ 
ଜ୍ଲାନରଞ୍ନ ମହଲାନ୍ ି ଅଚଲାନକ ଅଫିସ୍  ମଧ୍ୟକୁ ପଶଆିସ ି
େପିଏିମ୍ ଙୁ୍କ ମଥୁ ମଲାରବିଲା ସହ ବଲାଦେଇ ଥିଦଲ। 
ଏପଦିେଦମଲାଦଲଲାଜଷି୍ଙ୍କ ଭଲାଣଜିଦୀଙୁ୍କ ଦବଆଇନ ଭଲାଦବ 
ଏହ ି ନ�ିକୁ୍ତ ି େଆି�ଲାଇଛ ି ଏବଂ ଏହଲାକୁ ଦସ ବଦିରଲାଧ 
କଲାରବିଲାରୁ ତଲାଙୁ୍କ ମଲାେ ଦହଲାଇଛ ିଦବଲାଲ ିେପିଏିମ ପ୍ରକଲାଶ 

କରଛିନ୍।ି ଏ ଦନଇ ନରିଦପଷେ ତେନ୍ ଓ ତୁରନ୍ ନ୍ଲାୟ 
େଲାବଦିର ଜଲି୍ଲା ୱେଲାସ୍ଥ୍ ମଶିନର କମଣ୍ଣଚଲାରଦୀମଲାଦନ ରଲାତଦିର 
ଜଲି୍ଲା ମ�ୁ୍ ଚକିତି୍ଲାଧିକଲାରଦୀଙ୍କ ନକିଟକୁ ଅଭଦି�ଲାଗ ପତ୍ର 
ଦନଇ �ଲାଇଥିଦଲ। ଜଲି୍ଲା ମ�ୁ୍ ଚକିତି୍ଲାଧିକଲାରଦୀଙ୍କଠଲାରୁ 
ନରିଲାଶ ଦହଲାଇ ସମସ୍ତ କମଣ୍ଣଚଲାରଦୀ ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍କ 
େପୃ ଷ୍ ି ଆକରଣ୍ଣଣ କରଥିିଦଲ। ଶକୁ୍ବଲାର ସକଲାଦଳ 
ଏହଲାର ନରିଦପଷେ ତେନ୍ କର ି ଦେଲାରଦୀ ବଦିରଲାଧଦର 
କଲା�ଣ୍ଣ୍ଲାନୁଷ୍ଲାନ ନଆି�ବିଲା ପଲାଇଁ ମ�ୁ୍ ଚକିତି୍ଲାଧିକଲାରଦୀ 
ପ୍ରତଶିରୁତ ି ଦେଇଥିଦଲ। େନି ୧୨ଟଲା ପ�ଣ୍ଣ୍ନ୍ ଦସ 
ଘଟଣଲାକୁ ଅଣଦେ�ଲା କରଥିିଦଲ। ଏହଲାର ପ୍ରତବିଲାେଦର 
ଜଲାତଦୀୟ ୱେଲାସ୍ଥ୍ ମଶିନର ଜଲି୍ଲା ଓ ବ୍ଲକସ୍ତରଦୀୟ ସମସ୍ତ 
କମଣ୍ଣଚଲାରଦୀମଲାଦନ କଲା�ଣ୍୍ଣ ଲାଳୟ ସମ୍�ୁଦର କଲମ ଛଲାେ 
ଆଦନ୍ଲାଳନ ସହ ଧଲାରଣଲାଦର ବସ ି ରହଥିିଦଲ। ଏହଲାସହ 
େପିଏିମ୍  ରୂପକ୍  ମହଲାପଲାତ୍ର ଏହ ି ଘଟଣଲାର ନରିଦପଷେ 
ତେନ୍ ସହ ନ୍ଲାୟ େଲାବଦିର ଆମରଣ ଅନଶନ କରଛିନ୍।ି 
ଏ ଦନଇ ଜଲି୍ଲା ମ�ୁ୍ ଚକିତି୍ଲାଧିକଲାରଦୀଙ୍କ ସହ ଦ�ଲାଗଲାଦ�ଲାଗ 
କରବିଲାରୁ ଦସ ଅତ ିହଲାଲୁକଲା ଭଲାବଦର ଏହଲା ଏକ ଘଦରଲାଇ 
କଥଲା ଦବଲାଲ ିକହ ିଘଟଣଲାକୁ ଏେଲାଇ �ଲାଇଥିଦଲ।

ଆର୍ ଟଆିଇମର �ଳିକୁ ଛ ିତଥ୍ୟ ବଦଳମର ଧ�କ
  ବଳିୋସପକୁରମର ମରଳ ଗ୍ୋହକ ପରୋ�ଶଦ୍ଧଦୋତୋ କ�ଟି ିମବୈଠକ

ରାୟପରୁ-ବରଗଡ଼ ନୂତନ ଭରଳପଥ ଦାବ ତିକଭେ ବ ତିଧାୟକ

ଯବୁକଙୁ୍ ହତ୍ା ଅ� ତିଭଯାଗଭର ୩ ଗ ତିରଫ

 �ମହାନଦୀରୁ ମତୃଭଦହ ମ ତିଳ ତିଥିୋ
 �ହତ୍ା କର ତି ମହାନଦୀକୁ ଫତିଙ୍ତି ଭଦଇଥିଭେ

କ�ଦ୍ଧଚୋରୀଙ୍ ସ�ହୂ ଧୋରଣୋ

�ଦ କୋରବୋର; ୨ ଗରିଫ

କେମପକୁର,୨୪।୯(େମ ଡିେ): କଳଲାହଲାଣ୍ ି ଜଲି୍ଲା 
ଜୟପଲାଟଣଲା ଥଲାନଲା କଲମପରୁ ଫଲାଣ୍ ିଅନ୍ଗଣ୍ଣତ ବଙ୍କଲାପଲଲା 
ଗ୍ଲାମଦର ଏକ ଗଛଦର �ବୁତଦୀଙ୍କ ମପୃତଦେହ ଝୁଲୁଥିବଲା 
ଦେଖିବଲାକୁ ମଳିଛି।ି ଗରୁବଲାର ଅପରଲାହ୍ ପ୍ରଲାୟ ସଲାଦଢ଼ 
୩ଟଲାଦର ଦସହ ି ଗଲାଁର ଦଶଲାଭଲାଚନ୍ଦ୍ର ନଲାଗଙ୍କ ଝଅି ରଙିି୍କ 
ନଲାଗଙ୍କ ମପୃତଦେହ ଘର ନକିଟଦର ଥିବଲା ଏକ ବହଳ ଗଛ 
ଶଦୀରଣ୍ଣଦର ଝୁଲୁଥିବଲା ଦେଖି ଦଲଲାଦକ ଆଶ୍�ଣ୍ଣ୍ ଦହଲାଇଥିଦଲ। 
ରଙିି୍କ ଗଛର ଏଦତ ଉର୍କୁ ଚଢ଼ ି ଆତ୍ମହତ୍ଲା ଦକମତି ି
କଦଲ ତଲାହଲା ସଦନ୍ହ ସପୃଷ୍ ି କରଛି।ି ଅନ୍ପଦଟ ତଲାଙ୍କ 

ପରବିଲାର ଦଲଲାଦକ ଏ ସମ୍କଣ୍ଣଦର ଥଲାନଲାକୁ ନ ଜଣଲାଇ 
ଶବ ସଂସ୍ଲାର କରଥିିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି ଦସହପିର ି ରଙିି୍କଙ୍କ 
ବଲାପଲା ଦଶଲାଭଲାଚନ୍ଦ୍ର ନଲାଗ ଏବଂ ମଲା’ଙ୍କର ଦସହେିନି 
ସକଲାଳୁ ଦେ�ଲା ମଳୁି ନ ଥିବଲା ଶଣୁବିଲାକୁ ମଳୁିଛ।ି ସନ୍୍ଲା 
ସଲାଦଢ଼ ୫ଟଲାଦର �ବୁତଦୀଙ୍କ ସମ୍କଣ୍ଣଦୀୟମଲାଦନ ଗଛରୁ 
ମପୃତଦେହ ଓହ୍ଲାଇ ନକିଟସ୍ଥ ନେଦୀ କୂଳଦର ରଖିଥିଦଲ। 
ପଦର ବଳିମ୍ତି ରଲାତଦିର ସତ୍ଲାର କରଦିେଇଥିବଲା 
ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି ଦଗଲାଟଏି େନି ବତି�ିଲାଇଥିଦଲ ମଧ୍ୟ 
ଏ ସମ୍କଣ୍ଣଦର ପଲୁସି ପଲା�ଦର କଛି ି ସଚୂନଲା ନଲାହ ିଁ।

ଗଛମର ଝକୁ ଲକୁ ଛ ିଯକୁବତୀଙ୍ �ତୃମଦହ



ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୪ା୯(ସମସି)

ଏଆଇଟୟିସୁ ି ସହବନ୍ତି ନଖିିଳ ଓଡ଼ଶିା 
ଏମଡଏିମ ପାଚକିା ସହାୟକିା ସଂଘର 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଆଜ ିବଭିନି୍ନ 
ଦାବ ି ନନଇ ଜଲି୍ାବ୍ାପ ି ଆନନ୍ଦାଳନ 
କରାଯାଇଛ।ି ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କାଯ୍ଯ୍ାଳୟ 
ସନମତ ବଭିନି୍ନ ବ୍ଲକ କାଯ୍ଯ୍ାଳୟ ସମ୍ଖୁନର 
ବନିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କରାଯାଇ ବଭିାଗୀୟ 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରଆିନର ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତୀଙୁ୍କ 
ସ୍ାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି 

ସରକାରୀ ବଦି୍ାଳୟନର ଦୀଘ୍ଯଦନି 
ଧର ି ମଧ୍ାହ୍ନ ନଭାଜନ କାଯ୍ଯ୍କ୍ରମନର 
ପାଚକିା ଓ ସହାୟକିାମାନନ କାଯ୍ଯ୍ କର ି
ଆସଥୁିନେ ନହଁ ସରକାର ନସମାନଙୁ୍କ 
ଅଦ୍ାବଧି ସବ୍ଯନମି୍ନ ମଜୁର ି ପ୍ରଦାନ 
କରୁନାହାନ୍।ି ସାମାଜକି ସରୁକ୍ଷା ବ୍ବସ୍ା 
ନାହ ିଁ। ୧.୧୨.୨୦୦୯ରୁ ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ପାଚକିା ସହାୟକିାଙ୍କ ମାସକି ପ୍ରାପ୍ ୧୦୦୦ 
ଟଙ୍କା ନଘାଷଣା କରଥିିନେ ନହଁ ୩୧.୦୩.୧୨ 
ପଯ୍ଯ୍ନ୍ ୬୦୦ ଓ ୪୦୦ ଟଙ୍କା ନେଖାଏ ଁ
ଦଆିଯାଇଛ।ି ନତଣ ୁ ନସହ ି ୨୮ ମାସର 
ବନକୟା ଅର୍ଯ ପ୍ରଦାନ କରାଯବିା ସହତି 
ବାଷଷିକ ୧୦ ମାସ ବଦଳନର ୧୨ ମାସ ର 
ପ୍ରାପ୍ ପ୍ରଦାନ, ବାଷଷିକ ଦୁଇ ନଯାଡା ଶାଢୀ 
ପ୍ରଦାନ, ୬୦ ବଷ୍ଯ ପନର ଅବସର ନନଉଥିବା 
ପାଚକିା ସହାୟକିାଙୁ୍କ ଅବସରକାଳୀନ 
ସହାୟତା ରାଶ ି ପ୍ରଦାନ, ମର୍୍ଯ ନହାଇଥିବା 
ସ୍େୁର ପାଚକିା ସହାୟକିାଙୁ୍କ ଛନଟଇ 

କରା ନ ଯାଇ ଅନ୍ ଖାେଥିିବା ସ୍େୁନର 
ରଇରାନ, ବାଷଷିକ ୧୫ ଦନି ଛୁଟରି ବ୍ବସ୍ା, 

ଶ୍ରମକିର ମାନ୍ତା ଦଆିଯାଇ ସରକାରଙ୍କ 
ସବ୍ଯନମି୍ନ ମଜୁର ିପ୍ରଦାନ ଆଦ ିଏଥିନର ଦାବ ି
କରାଯାଇଛ।ି 

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କାଯ୍ଯ୍ାୟ 
ସମ୍ଖୁନର ବନିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କରାଯବିା 
ପନର ଗଣ ଶକି୍ଷାମନ୍ତୀଙ୍କ ଉନଦେଶ୍ନର 
ଆପତକାଳୀନ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ସ୍ାରକପତ୍ର 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ସଂଘର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ଜଲି୍ା ସଭାନନତ୍ରୀ ସାବତି୍ରୀ ପନଟେଙ୍କ 
ନନତୃତ୍ୱନର ଉକ୍ତ ସ୍ାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଅବସରନର 
ଏଆଇଟୟିସୁରି ରାଜ୍ ସଭାପତ ି ଅନଶାକ 
ଦାଶ ଓ ସଂଘର ସଦର ବ୍ଲକ ସଭାନନତ୍ରୀ 
ନଗାୋପ ି ଛତ୍ରଆିଙ୍କ ସନମତ ବହୁ ପାଚକିା, 
ସହାୟକିା ଉପସ୍ତି ଥିନେ। 

ଲେଫି୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକ: ନଖିିଳ ଓଡ଼ଶିା 
ଏମ୍ ଡଏିମ୍  ପାଚକିା ସହାୟକିା ସଂଘ 
ନେଫି୍ପଡ଼ା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଆଜ ି ବ୍ଲକ 
କାଯ୍ଯ୍ାଳୟ ସମ୍ଖୁନର ବନିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ 
କରାଯାଇ ଗଣ ଶକି୍ଷାମନ୍ତୀଙ୍କ ଉନଦେଶ୍ନର 
ବଡିଓି ରନମଶ ହାଁସଦାଙୁ୍କ ଏକ ଦାବପିତ୍ର 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ସଂଘର ରାଜ୍ 
କାଯ୍ଯ୍କାରୀ ସଭାପତ ି କମଳ ଷଣ୍ଢଙ୍କ 
ନନତୃତ୍ୱନର ପ୍ରରନମ ବ୍ଲକ କାଯ୍ଯ୍ାଳୟ 
ସମ୍ଖୁନର ବନିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ 
କରାଯାଇଥିୋ। ପନର 
ବନିକ୍ଷାଭକାରୀମାନନ ବଡିଓି ଶ୍ରୀ 
ହାଁସଦାଙୁ୍କ ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିନେ। ନେଫି୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକ 

ସଭାନନତ୍ରୀ ସନୁୀତା ଭତି୍ରଆି, ସମ୍ାଦକିା 
ସଯୂ୍ଯ୍କାନ୍ ି ନବନହରା, ନକାଷାଧ୍କ୍ଷ 

ଗୀତାଞ୍ଜଳ ିସା ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିନେ।
ଲେମଗରି: ନହମଗରି ବ୍ଲକ କାଯ୍ଯ୍ଳୟ 

ପ୍ରାଙ୍ଗଣନର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବନିକ୍ଷାଭ 
ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କରାଯବିା ପନର ନଗାଷ୍ୀ 
ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଜଗଦୀଶ 
ମହାନନ୍ଦଙୁ୍କ ଗଣଶକି୍ଷା ମନ୍ତୀଙ୍କ 
ଉନଦେଶ୍ନର ସ୍ାରକପତ୍ର 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି 
ନପ୍ରମାବତୀ ମାଝୀ, 
େକ୍ଷୀ କୁମ୍ାର, 
କସୁି୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କ 
ତ ତ୍ୱ ା ବ ଧ ା ନ ନ ର 
ଉକ୍ତ କାଯ୍ଯ୍କ୍ରମ 
ଆ ନ ୟ ା ଜି ତ 
ନହାଇଥିୋ। 

ଟ ା ଙ୍ଗ ର ପ ା େି : 
ଟାଙ୍ଗରପାେ ି ବ୍ଲକ 
କ ା ଯ୍ଯ ୍ା ଳ ୟ 

ପ୍ରାଙ୍ଗଣନର ସଂଘର ରାଜ୍ କାଯ୍ଯ୍କାରୀ 
ସଭାପତ ି କମଳ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ନନତୃତ୍ୱନର 

ଉକ୍ତ ଆନନ୍ଦାଳନ କରାଯାଇଥିୋ। ଏହ ି
ଅବସରନର ବଡିଓିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ତିନିର ମଖୁ୍ 

କରିାଣ ିଗଣ ଶକି୍ଷାମନ୍ତୀଙ୍କ ଉନଦେଶ୍ନର ଦଆି 
ଯାଇଥିବା ସ୍ାରକପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରଥିିନେ।

ବଡ଼ଗାଁ: ବଡ଼ଗାଁନର ଆଶାକମ୍ଯୀ ଓ 
ସ୍େୁନର ପାଚକିା ଓ ସହାୟକିାମାନନ 
ନସମାନଙ୍କ ଆଠ ଦଫା ଦାବ ି ନନଇ ବଡିଓି 
କ୍ଷମାନଧିି ନଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ମ ନର ରାଜ୍ 
ଶକି୍ଷାମନ୍ତୀ ଓ ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙୁ୍କ ସ୍ାରକପତ୍ର 
ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ ି l ସ୍ାନୀୟ ଡାକବଙ୍ଗଳା 
ଠାନର ନସମାନନ ସମ୍ଳିତି ନହାଇ ବଭିନି୍ନ 
ସମସ୍ା ସମ୍କ୍ଯନର ଆନୋଚନା କରବିା 
ସହ ସଂଘର ବ୍ାନର୍ ଧର ି ସମହୂ ବନିକ୍ଷାଭ 
ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କରରିନେ। ପାଚକିା ସହlୟକିା 
ସଙ୍ଘ ସଭାନନତ୍ରୀ ବଉଳ ରାଉତ ସମ୍ାଦକିା 
ନହନେନ ଗଡ଼ୁଆି, ସବତିା ନସାନରଙ୍ଗ, 
ନସାନକିା ଧନରଇ ଓ ଆଶାକମ୍ଯୀଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତ ି ମାଦରତିା କୁେୁ ନରବତୀ 
ବନନଚାର, ସପ୍ତମୀ ବାରକି, ନସୌଦାମନିୀ 
ନବନହରା, ଗୀତା କୁଜୁର ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି 
ଥିନେ।

ଶନବିାର, 
୨୫ ଲସଲପଟେମ୍ବର, 
୨୦୨୧ iê¦eMWÿiê¦eMWÿ1212
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ସନୁ୍ଦରଗଡ଼, ୨୪ା୯(ସମସି): ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ାନର ଶଶି ୁ ମଙ୍ଗଳ, ସରୁକ୍ଷା ଓ ନ୍ାୟକି 
ବ୍ବସ୍ା ନାହ ିଁ ନାହ ିଁନର ଚାେଛି।ି ଜଲି୍ାନର ଶଶି ୁମଙ୍ଗଳ ସମତି,ି ଜଲି୍ା ଶଶି ୁସରୁକ୍ଷା ସମତି ିଓ 
ଜୁନଭନାଇେ ଜଷ୍ସି କାମ କରୁଛନ୍।ି ନସହପିର ି୧୪ଟ ିଶଶି ୁମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତଷି୍ାନ ରହଥିିବା ନବନଳ 
ଏଥିମଧ୍ରୁ ୧୨ଟ ିସଂସ୍ାନର ସମ୍ପ୍ରତ ି୪୫୬ ଜଣ ବଭିନି୍ନ ବଗ୍ଯର ଶଶିଙୁୁ୍କ ରଖାଯାଇଛ।ି ତନ୍ମଧ୍ରୁ 
ଜୟଶଙ୍କର ନସବାଶ୍ରମନର ୮୦ ଜଣ ଓ ଶଶି ୁନସବାଶ୍ରମନର ୧୬ ଜଣ ଶଶି ୁରହଥିିବା ନବନଳ 
େଟିେି ଅରଚାଡ୍ଯ ଭଭିଲି୍  ଫର୍  ଇଷ୍ାନସନର ୪୮ ଜଣ, ଏସଓଏସ ଚେିନରେନ ଭନିେଜନର 
୧୫୫ ଜଣ, ଏକେବ୍ ନସବାଶ୍ରମନର ୨୫ ଜଣ, ଆଦୃତ ଚେିନରେନ ନହାମନର ୨୦ ଜଣ, 
ସବ୍ଯନବାଦ୍କି ଅନାରାଶ୍ରମନର ଜନଣ, ସଭଷିସ ଟୁ ହୁ୍ମନଟିୀ ଫାଉନଡେସନନର ୨୮ ଜଣ, 

ମାନବ ନସବା ପ୍ରତଷି୍ାନନର ୧୮ ଜଣ, ସହନଯାଗନର ୨୮ ଜଣ, ଦଶିା ଓପନ ନସେଟରନର 
୨୦ ଜଣ ଓ ଦଶିା ଏସଏଏନର ୧୭ ଜଣ ଶଶିଙୁ୍କ ରଇରାନ କରାଯାଇଛ।ି 

ଏଣ ୁଶଶି ୁମଙ୍ଗଳ, ଶଶି ୁସରୁକ୍ଷା ଓ ଜୁନଭନାଇେ ଜଷ୍ସି ନବାଡ୍ଯର ଜଲି୍ାନର ଗରୁୁଦାୟତି୍ୱ 
ରହଛି।ି ମାତ୍ର ଶଶି ୁ ମଙ୍ଗଳ ସମତିନିର ସମ୍ପ୍ରତ ି ଅଧ୍କ୍ଷଙ୍କ ସନମତ ନକହ ି ସ୍ାୟୀ ସଦସ୍ 
ନାହାନ୍।ି ଶଶି ୁମଙ୍ଗଳ ସମତିରି ଅଧ୍କ୍ଷ ବସନ୍ ମଲ୍କିଙ୍କ ବନିୟାଗ ପନର ଗତ ବଷ୍ଯ ଏପ୍ରେି ୧ 
ତାରଖିରୁ ସଭ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନବନହରା ଅଧ୍କ୍ଷ ଦାୟତି୍ୱ ସମ୍ାଳୁଛନ୍।ି ଇତମିଧ୍ନର ୧୭ ମାସ 
ବତି ିଯାଇଥିନେ ନହ ଁକାହାକୁ ସ୍ାୟୀ ଅଧ୍କ୍ଷ ଭାନବ ନଯିକୁ୍ତ କରାଯାଇନାହ ିଁ। ନସହପିର ିଏହାର 
ସଭ୍ଙ୍କ କାଯ୍୍ଯ କାଳ ମଧ୍ ଗତ ନଫବୃୟାରୀ ୨୧ ତାରଖିରୁ ନଶଷ ନହାଇଛ।ି ମାତ୍ର ସ୍ାୟୀ ନଯିକୁ୍ତ ି
ବ୍ବସ୍ା କରା ନ ଯାଇ ୪ ମାସଆି ଅସ୍ାୟୀ ଦାୟତି୍ୱ ବଢ଼ା ଚାେଛି।ି ପ୍ରରନମ ଜୁନ ୨୧ ତାରଖି 
ପଯ୍୍ଯ ନ୍ ତାଙୁ୍କ ଅସ୍ାୟୀ ଦାୟତି୍ୱ ଦଆିଯାଇଥିବା ନବନଳ ଜୁନ ୨୧ରୁ ଅନକଟାବର ୨୧ ତାରଖି 
ଯାଏ ପଣୁ ିରନର ଅସ୍ାୟୀ ଦାୟତି୍ୱ ଦଆିଯାଇଛ।ି ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ାନର ୨ଟ ିଶଶି ୁସରୁକ୍ଷା ୟନୁଟି 
ରହଥିିବା ନବନଳ ନକବଳ ନଗାଟଏି ଶଶି ୁ ମଙ୍ଗଳ ସମତି ି ରହଛି।ି ଏଣ ୁ ସ୍ାୟ ଅଧ୍କ୍ଷ ଏବଂ 
ସ୍ାୟୀ ସଦସ୍ଙ୍କ ଅଭାବରୁ ବଭିାଗୀୟ କାଯ୍୍ଯ ନର ନଘାର ବାଧା ସଷୃ୍ ି ନହଉଛ।ି ଶଶି ୁ ମଙ୍ଗଳ 
ସମତିରି ସଭ୍ ମନହନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପନଟେ, ରନ୍ରି କୁମାର ନେଙ୍କା ଓ ହାସନିା ନବଗମଙ୍କ ୩ 
ବଷଷିଆ କାଯ୍୍ଯ ାକାଳ ସମାପ୍ତରି ୭ ମାସ ପନର ବ ିନସମାନନ କାଯ୍୍ଯ ଭାର ସମ୍ାଳୁଛନ୍।ି ଶଶି ୁ
ମଙ୍ଗର କାଯ୍୍ଯ କ୍ର୍ଯମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତି କରବିା ପାଇ ଁଜଲି୍ାନର ୨ଟ ିଶଶି ୁମଙ୍ଗଳ ସମତି ିଗଠନ ଦାବ ି
ନହାଇଆସଛୁ।ି ମାତ୍ର ୨ଟ ି ଶଶି ୁ ମଙ୍ଗଳ ସମତି ି ଗଠନର ଦୂରର କରା, ନଗାଟଏି ସମତିକୁି 
ଠକି ଭାନବ କାଯ୍୍ଯ କାରୀ କରାଯାଇ ପାରୁନାହ ିଁ। ନସହପିର ିସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜୁନଭନାଇେ ଜଷ୍ସି 
ନବାଡ୍ଯର ନଗାଳାପଚନ୍ଦ୍ର ପନଟେ ଓ ସଭ୍ା ସଭୁଶ୍ରୀ ରାୟଙ୍କ କାଯ୍୍ଯ କାଳ ବ ିଗତକାେ ିସମାପ୍ତ 
ନହାଇଛ।ି ଏଣ ୁଜୁନଭନାଇେ ଜଷ୍ସି ନବାଡ୍ଯନର ମାମୋ ପରଚିାଳନାନର ବାଧା ସଷୃ୍ ିନହଉଛ।ି

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼, ୨୪ା୯(ସମସି)

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସରକାରୀ ମହାବଦି୍ାଳୟ ଜମ ି
ଜବରଦଖେକାରୀଙ୍କ ଭୂସ୍ୱଗ୍ଯ ପାେଟଛି।ି ଜଲି୍ଲ୍ ା ଖଣଜି 
ପଦାର୍ଯ ପ୍ରତଷି୍ାନ ଅନୁଦାନନର କନେଜ ପାନଚର ି
ନମି୍ଯାଣ କାଯ୍ଯ୍ ହାତକୁ ନଆିଯବିା ପନର ଜବରଦଖେ 
ଚତି୍ର ସମ୍ପ୍ରତ ିସାମ୍ନାକୁ ଆସଛି।ି ଏହା ଶକି୍ଷାନପ୍ରମୀ ତରା 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସହରବାସୀଙୁ୍କ ବଚିଳତ ିକର ିରଖଛ।ି

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ତହସେି ଅନ୍ଗ୍ଯତ ଚତିାଭଙ୍ଗା 
ଓ ନୂଆଁ ଅମେପିାେନିର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ କନେଜ ନାମନର 
୧୫୪ ଏକର ୦୪୬ ନଡସମେି ନରକଡ୍ଯଭୁକ୍ତ ଜମ ି
ରହଛି।ି ତନ୍ମଧ୍ରୁ ଚତିାଭଙ୍ଗା ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ଖତୟିାନ 
ନଂ.୨ନର ପ୍ଲଟ ନଂ. କ୍ରମାଗତ ଭାନବ ୨୧ରୁ ୨୭ 
ଏବଂ ୭୩ରୁ ୧୦୨ ତରା ୧୦୬ରୁ ୧୧୯ ପଯ୍ଯ୍ନ୍ 
ରହଥିିବା ନବନଳ ପ୍ଲଟ ନଂ.୧୨୬,୧୨୭,୧୮୬, 
୯୬/୩୨୩୦, ୧୧୨/୩୨୬୩, ୧୧୯/୩୨୬୭ 
ଓ ୧୮୫/୩୨୬୭ ମଧ୍ ରହଛି।ି ଏତଦବ୍ତୀତ, 
ନୂଆଁ ଅମେପିାେ ି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ଖତୟିାନ 
ନଂ.୩୭୮ନର ରହଛି ି ୨୫ଟ ି ପ୍ଲଟ ଓ ଖତୟିାନ 
ନଂ.ନର ୨୮୨ନର ରହଛି ି୯ଟ ିପ୍ଲଟ।

ମହାବଦି୍ାଳୟର ଉକ୍ତ ଜମନିର ୧୯୫୮ 
ମସହିାରୁ କନେଜ ନକାଠା, ଛାତ୍ରାବାସ, ନଖଳପଡ଼ଆି 

ଆଦ ି ବଭିନି୍ନ ଭତି୍ଭୂିମ ି ସ୍ାପନ ଜାର ି ରହଛି।ି 
ମାତ୍ର ୨୦୧୯-୨୦ ବଷ୍ଯନର ଜଲି୍ା ଖଣଜି ପଦାର୍ଯ 
ପ୍ରତଷି୍ାନ ପକ୍ଷରୁ ୪ ନକାଟ ି ୫୧ େକ୍ଷ ୮୪ ହଜାର, 
୮ ଟଙ୍କା ବ୍ୟ ଅଟକଳନର ପାନଚର ି ନମି୍ଯାଣ 
ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯ୍ଯ୍କାରୀ ନହବା ପନର କନେଜ ଜମନିର 
ଜବରଦଖେ ଚତି୍ର ନୋକନୋଚନକୁ ଆସଛି।ି 
ପାନଚର ି ନମି୍ଯାଣ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜମ ି
ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇଥିୋ। ଉକ୍ତ ଜମ ି ଚହି୍ନଟ ସମୟନର 
ଏମସଏିେ ଉକ୍ତ କନେଜର ପ୍ରାୟ ୧୦ ଏକର ଜମନିର 
ବାଇପାସ ରାସ୍ା ନମି୍ଯାଣ କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଥିିୋ। 
ରାସ୍ା ନମି୍ଯାଣ ସମୟନର ଉକ୍ତ ଜମରି ଅଧିଗ୍ରହଣ 
କରାଯବିା ପନର ରାସ୍ା ନମି୍ଯାଣ କରାଯବିା କରା। ମାତ୍ର 
ତାହା କରା ନ ଯାଇ ଏମସଏିେ ନବଆଇନ ଭାନବ 
ରାସ୍ା ନମି୍ଯାଣ କରଛି।ି ଉକ୍ତ ଜମ ି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବାବଦ 
ନକାଟରୁି ଊଦ୍ଦ୍୍ଯ ଟଙ୍କା ଫାଙି୍କ ନଦଇଛ।ି 

ନସହପିର ି କନେଜ ଜମନିର ଏକ ନଛାଟଆି 
ନବଆଇନ ବସ୍ ି ଗଢ ି ଉଠଛି।ି ଜମ ି ଚହି୍ନଟ ପନର 

ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜବରଦଖେ ଉନଛେଦ ଦଗିନର 
ପଦନକ୍ଷପ ନଆିଯାଇଥିୋ। ଫଳନର କନେଜର 

ସମସ୍ ଜମ ି ଜବରଦଖେମକୁ୍ତ ନହବ ନବାେ ି ଆଶା 
କରାଯାଉଥିୋ। ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ବ ନହାଇ ନ ଥିୋ। 
ମାର ମାର ଭଡୋରଆିକୁ ମାର ନୀତନିର ପ୍ରଶାସନ 
କନେଜ ଜମନିର ଘର କରଥିିବା ୨ ଜଣ କନେଜ 
କମ୍ଯଚାରୀଙ୍କ ଘର ଉନଛେଦ କରଥିିବା ନବନଳ ଉକ୍ତ 
ନବଆଇନ ବସ୍କୁି ହାତ ମାରବିାକୁୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ 
ପାରନିାହ ିଁ। ଏଣ ୁନମି୍ଯାଣ କାଯ୍ଯ୍ ଜାର ିରହଥିିବା ବାଡ଼ 

ଭତିନର ହ ିଁ ନବଆଇନ ଭାନବ ନମିଷିତ ନହାଇଥିବା 
ଉକ୍ତ ଘରଗଡୁକି ରହଯିାଇଛ।ି ନସହପିର ି ଏମସଏିେ 
ବାଇପାସ ରାସ୍ା ନମି୍ଯାଣ କରଥିିବା କନେଜ ଜମରି 
ମଧ୍ ସମାଧାନର ପନ୍ା ବାହାର କରବିାକୁ ପ୍ରଶାସନ 

ସାମନ୍ତମ ଉଦ୍ମ କରନିାହ ିଁ। ଏଣ ୁଉକ୍ତ ସରକାରୀ 
ମହାବଦି୍ାଳୟର ଚଳତି ଅଧିନବଶନର ପ୍ରରମ 

ସଞ୍ାଳନମଡେଳୀ ସଭାନର ଉକ୍ତ ରାସ୍ାର ବଦଳ ଜମ ି
ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦାବ ି କରାଯାଇଛ।ି ନସହପିର ି ଗଢ ି
ଉଠଥିିବା ନବଆଇନ ଘରଗଡୁକୁି ଉନଛେଦ କରବିାକୁ 
ନଷି୍ପତ୍ ି ନହାଇଛ।ି ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ 

କାଯ୍ଯ୍କାରୀ କରା ଯାଉ ନଥିବାରୁ ବଭିନି୍ନ ମହେନର 
ପ୍ରତକି୍ରୟିା ନଦଖା ନଦଇଛ।ି

ଜବରଦଖେଲର ସରକାରୀ କଲେଜ ଜମ ି

ଲବଆଇନ ବସ୍କୁି ଉଲଛେଦ କରପିାରୁନ ିପ୍ରଶାସନ
୧୦ ଏକର ଜମଲିର ଏମ୍ ସଏିଲ୍ ର ବାଇପାସ ରାସ୍ା

ୋତୀଘଉଡ଼ା ଟମି୍ ବଡ଼ଗାଁଲର
ବଡ଼ଗାଁ, ୨୪ା୯(ସମସି): ବଡ଼ଗାଁ ବନାଞ୍ଳନର ୨୦ରୁ ଅଧିକ ହାତୀ ଆସ ି ନୋକଙ୍କ ନଦି 
ହଜାଇ ନଦଇଛନ୍।ି ନୋନକ ରାତ ି ଅନଦି୍ା ନହାଇ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଅନପକ୍ଷା କର ି
ରହଛିନ୍।ି ଏହ ି ଅଞ୍ଳନର ହାତୀ ଉପଦ୍ବ ଧୀନର 
ଧୀନର ନତିଦିନିଆି ଘଟଣା ନହବାକୁ ବସଛି।ି 
ନୋନକ ସଞ୍ଜ ନଇଁନେ ଜୀବନ ବକିଳନର 
ରହୁଥିବା ନଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ଏସବୁ 
ଘଟଣାକ୍ରମନର ବତ୍୍ଯମାନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 
ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଏକ ଆହା୍ନ ଭାନବ 
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ।ି ଏକ ଆନ୍ରାଜ୍ ବନିଶଷଜ୍ଞ 
ଟମିର ସହାୟତା ନଆିଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଟମି ବଡ଼ଗାଁକୁ ଆସ ି ବଭିନି୍ନ ହାତୀ ଉପଦରୁ ତ ସ୍ାନ 
ନରିୀକ୍ଷଣ କର ିହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଏକ ବ୍ଲ ଲୁ ପ୍ରଣି୍ଟ/ନଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତ କରୁଥିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି 
ହାତୀ ବନିଶଷଜ୍ଞ ବପିନି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନନତୃତ୍ୱନର ଏହ ି ଟମି ବଭିନି୍ନ ତମାଖ ୁ ସହ େଙ୍କା ଏବଂ 
ନଗାବର ସହ େଙ୍କା ମଶି୍ରଣ କର ିଏକ ରସାୟନକି ପ୍ରକ୍ରୟିା ପନର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନନର ରଖି ହାତୀ 
ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ନଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତ କରୁଥିବା କହଛିନ୍।ି ସଚୂନାନଯାଗ୍ ନଯ ବହୁ ରାଜ୍କୁ ଗସ୍ 
କର ିହାତୀ ନୟିନ୍ତଣ କରଥିିବା କୁହାଯାଇଛ।ି

ଏମ୍ ଡଏିମ୍  ପାଚକିା ସୋୟକିା ସଂଘର  ଏମ୍ ଡଏିମ୍  ପାଚକିା ସୋୟକିା ସଂଘର  ଜଲି୍ାବ୍ାପୀ ଆଲନ୍ଦାଳନଜଲି୍ାବ୍ାପୀ ଆଲନ୍ଦାଳନ

ରାସ୍ାଲର ଧଳୂବିାେ;ି ଦୁଘ୍ଘଟଣାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ

ଗଣଶକି୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଉଲଦେଶ୍ଲର 
ସ୍ାରକପତ୍ର

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୪ା୯(ସମସି)

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସରକାରୀ କନେଜ ବାଇପାସ ଛକରୁ 
ଇବ ବ୍ଜି ରାସ୍ାନର ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମୟନର 
ଉଡୁଥିବା ପ୍ରବଳ ଧଳୂବାେରି ପ୍ରତକିାର ପାଇଁ ଦୀଘ୍ଯ 
ଦନିରୁ ଦାବ ି ନହାଇଆସଥୁିନେ ନହଁ ନକୌଣସ ି ସଫୁଳ 
ମଳୁିନାହ ିଁ। ଫଳନର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ନର ତୀବ୍ ପ୍ରତକି୍ରୟିା 

ନଦଖାନଦଇଛ।ି 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼-ଏମସଏିେ ନକାେ କରଡିର 

ରାସ୍ା ନମି୍ଯାଣ କାଯ୍ଯ୍ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ନହାଇନାହ ିଁ। ଫଳନର 
ଏମସଏିେରୁ ଉକ୍ତ ରାସ୍ାନଦଇ ନକାଇୋ ପରବିହନ 
ଜାର ି ରହଛି।ି ଏତଦ୍ତୀତ, ଉକ୍ତ ରାସ୍ାଟ ି ଜଲି୍ାର 
ଟାଙ୍ଗରପାେ,ି ନେଫି୍ପଡ଼ା, ନହମଗରି ଓ ବାେଶଙ୍କରା 
ବ୍ଲକ ସହ ଜଲି୍ା ମହକୁମାକୁ ସଂନଯାଗ କରୁଥିବା 

ନବନଳ ଝାଡ଼ଖଡେ ଓ ଛତଶିଗଡ଼କୁ ମଧ୍ ଏହ ି ରାସ୍ା 
ଯାଇଛ।ି ଏହ ିରାସ୍ାର ଉକ୍ତ ଅଂଶନର ୨ଟ ିନପନ୍ାେ 
ପମ୍ ରହଛି।ି ଏଣ ୁ ରାସ୍ାଟ ି ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟନର 
ଭଡ଼ି ରହରିାଏ। ମାତ୍ର ଗାଡ଼ନିମାଟର ଚଳାଚଳ 
ସମୟନର ପ୍ରବଳ ଧଳୂବିାେ ିଉଡୁଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନନ 
ଅଣନଶି୍ାସୀ ନହାଇ ପଡୁଛନ୍।ି ମଞି୍ଜ ନପନ୍ାେ 
ପମ୍ଟ ି ପକ୍ା ନହାଇ ପାର ି ନ ଥିବାରୁ ଆହୁର ି ଅଧିକ 

ଧଳୂବିାେ ିଉଡ଼ ିପରସି୍ତି ିସଙ୍ଗୀନ ନହାଇପଡ଼ଛି।ି ଧଳୂ ି
ନଯାଗୁଁ ରାସ୍ା ନଦଖା ଯାଉ ନଥିବାରୁ ବଭିନି୍ନ ସମୟନର 
ନଛାଟବଡ଼ ଦୁଘ୍ଯଟଣାମାନ ଘଟ ି ଧନ ଜୀବନ ହାନୀ 
ଘଟବିାନର ୋଗଛି।ି ଶ୍ାସନର ଧଳୂ ି ପଶ ି  ବଭିନି୍ନ 
ନରାଗର ବାହକ ସାଜଛି।ି ଏଣ ୁ ଉକ୍ତ ରାସ୍ାନର 
ନୟିମତି ଭାନବ ପାଣ ିସଞି୍ନର ବ୍ବସ୍ା କମି୍ା ଉନ୍ନତ 
ମାନର ରାସ୍ା ନମି୍ଯାଣର ଆବଶ୍କ ରହଛି।ି ମାତ୍ର 

ତାହା କରାଯାଉ ନାହ ିଁ। ଏମସଏିେ ପକ୍ଷରୁ ନହଉ 
କମି୍ା ଉକ୍ତ ୨ ନପନ୍ାେ ପମ୍ର ମାେକିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଣ ି
ସଞି୍ନ କରାଯାଉ ନାହ ିଁ। ପମ୍ ମାେକି ମଧ୍ ତାଙ୍କ ପମ୍ 
ପରସିରକୁ ପକ୍ା କରୁ ନ ରବାରୁ ଏହାର ପ୍ରତକିାର 
ନହାଇପାରୁନାହ ିଁ। ଫଳନର ନୋକଙ୍କ ଦୁଦେ୍ଯଶା ବଢ଼ ି
ବଢ଼ ିଚାେଛି।ି ଏହାର ପ୍ରତକିାର ବ୍ବସ୍ା କରା ଯବିାରୁ 
ବଭିନି୍ନ ମହେରୁ ଦାବ ିନହଉଛ।ି

ଦୀଘ୍ଘ ଦନିର ଦାବ ିପଲର ବ ିଲେଉନ ିପ୍ରତକିାର

ନାେ ିଁ ନାେ ିଁଲର ଚାେଛି ିଶଶି ୁମଙ୍ଗଳ, 
ସରୁକ୍ା ଓ ନ୍ାୟକି ବ୍ବସ୍ା

 � ୧୭ ମାସରୁ ନାହାନ୍ ତି ସ୍ାୟୀ ଶ ତିଶ ୁମଙ୍ଗଳ ସମ ତିତ ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
 � ୭ ମାସରୁ କାମ ଚଳାଉଛନ୍ତି ୩ ବ ତିଦାୟକାଳୀନ ସଦସ୍ୟ 
 � ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ ତିସ ଭବାର୍ଡର ବ ତି ୨ ଜଣ ତିଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ 

କାର୍ଡ୍ୟକାଳ ଭଶଷ

ଆନ୍ତରାଜ୍ 
ବଲିଶଷଜ୍ଞ ଟମି୍  

କରୁଛନ୍ତ ିନରିୀକ୍ଣ



ଶନବିାର, 
୨୫ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, 

୨୦୨୧iê¦eMWÿiê¦eMWÿ 1313
www.sakalaepaper.com

ସେଫି୍୍ଡ଼ା, ୨୪।୯(େମେି): ଉପାନ୍ତ 
ଓ ଦୁର୍ଗମ ସରଫରଡ଼ ପଞ୍ାୟତରର 
ଜଳରସଚନର ବ୍ୟବସ୍ା ର�ାଇପାରୁ ନ 
ଥିବାରୁ ଅଞ୍ଳରର ନୟିମତି ମରୁଡ଼ ି ପରସି୍ତି ି
ରଦଖାରଦଉଛ।ି ଏ�ା ଆଦବିାସୀ ଅଧ୍ୁୟଷତି 
ଏବଂ ଘାଟ ି ଅଞ୍ଳ ର�ାଇଥିବା ରବରଳ 
ସ୍ାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ମଖୁ୍ୟ ଜବିୀକା ର�ଉଛ ି
କୃଷ ି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ର�। 
ରସଚ ସବୁଧିା ପାଇଁ ଏଠାରର ଜଳଉତ୍ସର 
ଭରପରୂ ସବୁଧିା ର�ଥିିରଲ ବ ି ତା’ର 
ସଦୁପର�ାରରର ଅବର�ଳା କରା�ାଉଛ।ି 
ସ୍ାନୀୟ ପା�ାଡ଼ ଉପରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଏକ କ୍ଦୁ୍ର 
ଜଳପ୍ରପାତ ‘ଘଘୁର’ର ପାଣକୁି �ଦ ି ଡ଼୍ୟାମ୍ 
ସା�ା�୍ୟରର ସଂରକ୍ତି କରା�ାଏ, ରତରବ 
ଅଞ୍ଳରର କୃଷରି ବକିାଶ ର�ବା ସ� ଏକ 
ପ�୍ଗଟନରକ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଷୃ୍ ି ର�ାଇପାରବି। 
ଉରଲେଖ ଥାଉକ,ି ଏ� ି ଜଳପ୍ରପାତଟ ି ବ୍ଲକ୍ 
ସଦର ମ�କୁମା ଠାରୁ ୧୨ କମି ି ଦୂରରର 
ର�ଥିିବା ରବରଳ ଏ�ାର ପା�ାଡ଼ ି ଏବଂ 

ପ୍ରାକୃତକି ବଣଜଙ୍ଗଲ ରଘରା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ 
ରବଶ୍ ମରନାରମ। ଏ� ି କ୍ଦୁ୍ର ପ୍ରପାତରୁ 

ନୟିମତି ପାଣ ି ଝରଆିସଥୁିବା ରବରଳ ପ୍ରାୟ 
୩୦ ମଟିର ପ୍ରବା�ତି ର�ାଇ ମାଟ ି ଭତିରର 

ପଶ ିନକିଟସ୍ ଇଚ୍ା ନାଳରର ବା�ାରୁଛ।ି ଏଣ ୁ
ଅ�ର� ବ� ି ଚାଲଥିିବା ପାଣକୁି ଏକ ଡ୍ୟାମ 

ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରର ସଂରକ୍ତି କରା�ାଇ ରସଚ 
ପାଇଁ ଉପର�ାର କରାରରଲ ଏ�ା ସରଫରଡ଼ 
ପଞ୍ାୟତର ସରଫରଡ଼, ଦଲଲିଢପିା, 
କନଆିଁଘାଟୀ, ବରଡ଼�ି ିଏବଂ ବଛୁିଆଁବା�ାଲ 
ଆଦ ିଅରନକ ରାଁକୁ ଜଳରସଚତି କରପିାରବି। 
ସ୍ାନୀୟ ଆଦବିାସୀଙ୍କ ଜୀବନଜବିୀକା ବ ି
ସମଦୃ୍ଧ ର�ାଇପାରବି। ଏ�ାକୁ ଦୃଷ୍ରିର ରଖି 
ରଲଫି୍ପଡ଼ା ପଞ୍ାୟତ ସମତି ିଉପାଧ୍ୟକ୍ ଅମୀର 
ନାଏକ ସନୁ୍ଦରରଡ଼ ଜଲିୋପାଳଙ୍କ ଠାରର 
ଏକ ପ୍ରସ୍ାବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ାପତି କରଛିନ୍ତ ି ।

ଏ�ାଛଡା ଏ�ା ସଂରକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରର 
ର�ଥିିବା ଏବଂ ଏ�ାର ପ୍ରାକୃତକି ରଶାଭାରାଜ ି
ମନମଗୁ୍ଧକର ର�ାଇଥିବାରୁ ଏ�ାକୁ ଉତ୍କୃ ଷ୍ 
ପକିନକି୍ ସ୍ପଟ୍ ରର ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ 
କରା�ାଇପାରବି। ଏ�ାଦ୍ାରା ଅଞ୍ଳର 
ଆଥ ଲିକ ବକିାଶରର ମଧ୍ୟ ସ�ାୟକ ର�ବ। ଏଣ ୁ
ଜଲିୋପାଳ ବରିଶଷ ରରୁୁତ୍ୱ ରଦଇ ଏ� ିପ୍ରକଳ୍ପକୁ 
ତତ୍ାଳ ମଞ୍ରୁ କରବିା ଦରିରର ପଦରକ୍ପ 
ରନବା ସପକ୍ରର ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି

 ୩ ମଳିତି ଟ୍ରକ୍  ମାଲକି ସଂଘର ବ�ୈଠକ

ସନୁ୍ଦରରଡ଼,୨୪ା୯(ସମସି):  ସନୁ୍ଦରରଡ଼ 
ବଜିୟା ଟକଜି ରରାଡ୍ ସ୍ତି ‘ସଲି’ କମ୍ଟୁର 
ଏକାରଡମୀ ଠାରର ସଏିସ୍ ସ ିଆନୁକୂଲ୍ୟରର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରକାଶଳ ର�ାଜନାର 
ଆରପଏିଲ ପରୀକ୍ା କୃତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ 
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରା�ାଇଛ।ି ଏଥିରର 

କରମଡ�ିସି୍ତି ରମଧାଂଶ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ 
ବଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ ପ୍ରରମାଦ ଦାଶ ଅତଥିି 
ଭାରବ ର�ାର ରଦଇ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ 
କରଥିିରଲ। ଅନୁଷ୍ାନର ନରିଦ୍୍ଗଶକ ପ୍ରଭାତ 
ଦାଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରନଇ 
ବରିଶଷ ସଚୂନା ରଦଇଥିରଲ।

େନୁ୍ଦରଗଡ଼଼,୨୪।୯(େମେି): ଓଡ଼ଶିା 
ରକନୁ୍ଦପତ୍ର କମ୍ଗଚାରୀ ସଂଘର ରାଉରରକଲା 
ଡଭିଜିନ୍ ସ୍ରୀୟ ରବୈଠକ ବଡ଼ରାଁ ଠାରର 
ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତ ି ବଜିୟ ମ�ାନ୍ତଙି୍କ 
ସଭାପତତି୍ୱରର ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇ�ାଇଛ।ି ଏ� ି
ରବୈଠକରର ରକନୁ୍ଦପତ୍ର ଉପରର ଜଏିସ୍ ଟ ି
କର ଲରା�ବିା ବରିରାଧରର ଦସ୍ଖତ 
ସଂଗ୍ର� ଅଭ�ିାନ ସମ୍କ୍ଗରର ସମୀକ୍ା 
କରା�ାଇଥିଲା। ଦସ୍ଖତ ସଂଗ୍ର� ଅଭ�ିାନ 
ରଶଷ ପ�୍ଗ୍ୟାୟରର ପ�ଞ୍ଥିିବା ରରଞ୍ସ୍ରୀୟ 
କମ୍ଗକର୍୍ଗା ଜଣାଇଥିରଲ। ଜଏିସ୍ ଟ ି ବରୁିଦ୍ଧରର 
ଆରନ୍ଦାଳନାତ୍ମକ କା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ର�ଣ କରବିାକୁ 
ନଷି୍ପର୍ ି ନଆି�ାଇଥିବା ରବରଳ ପରରାକ୍ 
ଘରରାଇକରଣ ବରିରାଧରର ରାଉରରକଲା 
ଡଭିଜିନ ତଥା ସନୁ୍ଦରରଡ଼଼ ଜଲିୋରର ଶତକଡା 
୯୦% ଭାର ଗ୍ରାମପଞ୍ାୟତର ଗ୍ରାମସଭାରର 
ପ୍ରସ୍ାବ ଗ୍ର�ଣ କରା�ାଇଥିବା ରବୈଠକରର 
ସଚୂନା ଦଆି�ାଇଥିଲା। 

ରତାଳାଳଙି୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍ ୨ �ଜାର 
ରକର ି ପତ୍ର ସଂଗ୍ର� କରଲ �ାଇ ସାମାଜକି 

ନରିାପର୍ାମଳୂକ ସ�ାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ 
ସରକାର ଧା�୍ଗ୍ୟ କରଥିିବାରୁ ଏ�ାର 
ପ୍ରତବିାଦ କରା�ବିା ସ� ପବୂ୍ଗପର ି ଏକ 
�ଜାର ରକର ି ମାନଦଣ୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ ଦାବ ି
କରା�ାଇଥିଲା। ପବୂ୍ଗପର ି କନ୍ୟା ବବିା�, 
ଛାତ୍ରବୃର୍ ି ଆଦ ି ସାମାଜକି ସରୁକ୍ା ସ�ାୟତା 

ପନୁବ୍ଗାର ପ୍ରଚଳନ କରବିା, ବରକୟା 
ଥିବା ମତୁୃ୍ୟକାଳୀନ ସ�ାୟତା ରଦବାର 
ବ୍ୟବସ୍ା କରବିା ଏବଂ ପତ୍ରଦର, ବରଧେଇ 
ଶ୍ରମକିଙ୍କ ମଜୁର ି ବୃଦ୍ଧ ି କରବିା ସ� ଖାଲ ି
ପଡ଼ଥିିବା ପଦରଡୁକି ପଦର୍ାତ ି ପଦ୍ଧତରିର 
ପରୂଣ କରବିା ଆଦ ି ଦାବ ି ର�ାଇଥିଲା। 

ରବୈଠକରର ସଂଘରକୁ ରଢ ି ରତାଳବିାରର 
ପ୍ରମଖୁ ଭୂମକିା ଗ୍ର�ଣ କରଥିିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ 
କମ୍ଗଚାରୀ ବାଳମକୁୁନ୍ଦ ମ�ାକୁଲ, ରବଣଧୁର 
ସା�ୁ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛଞ୍ାଣଙୁ୍କ ସମ୍ବଦ୍ଧଲିତ 
କରା�ାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସମ୍ାଦକ ସଞ୍ତି 
ମ�ାନ୍ତ,ି ମ�ମ୍ମଦ୍  ମତୁୃଜା, ଡଭିଜିନ 

ସମ୍ାଦକ ରକ୍ତ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ବାରକି, �ରୁ୍ମ ସମ୍ାଦକ 
ରମ୍ାଚରଣ ମ�ନ୍ତ, ରଶାଭାରାମ ପ୍ରଧାନ, 
ଇଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ପରୃଷଠ, ଜରଦୀଶଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, 
ଦ୍ତିୀୟା ରାଉତ, ତ୍ରରିଲାଚନ କଷିାନ, 
ରରିଧିାରୀ ଅଇନ୍ଦ, ରରବତୀ ରବର�ରା, 
ରଜନୀ ପ୍ରଧାନ ର�ାର ରଦଇଥିରଲ।

େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୪ା୯(େମେି): ସନୁ୍ଦରରଡ଼ ବ୍ାଇଟ ପପିଲୁ୍  
ଲାଇଫ୍  ସଭଲିସ ପ୍ରାଇରଭଟ୍  ଲମିରିଟଡର ବାଷଲିକଉତ୍ସବ 
ପାଳତି ର�ାଇ�ାଇଛ।ି ରବଲସରା ଜୟଶଙ୍କର 
ରସବାଶ୍ରମରର ଆରୟାଜତି ଉକ୍ତ ସାମାରରା�ରର 
ସମାଜରସବୀ ଡା. �ମିାଂଶ ୁ ରଶଖର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ 
କା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦଘାଟନ କରଥିିରଲ। ଆରୟାଜତି 
ସମାରରା�ରର ରସ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାରବ ର�ାର ରଦଇ 
ବ୍ାଇଟ ପପିଲୁ ଲାଇଫ ସଂସ୍ା ଅରନକ ପରବିାରକୁ 

ଜୀବକିା ରଦବାରର ସକ୍ମ ର�ାଇଥିବା କ�ଥିିରଲ। 
ଏ� ି ଅବସରରର ରସବାଶ୍ରମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ରୀତ, ମକୁ ଡ୍ାମା ଓ ନାଚ ପ୍ରତରି�ାରତିା 
କରା�ାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଂସ୍ାର ଏକ ରୱବସାଇଟ ମଧ୍ୟ 
ରଲାକାପ୍ଗଣ କରା�ାଇଥଲା। ପ୍ରର�ାଜକ ପ୍ରୟିବ୍ତ 
ଦାଶଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରର ଏ�ା ଆରୟାଜତି ର�ାଇଥିବା 
ରବରଳ ପଜୂା ରଥ ମଞ୍ ପରଚିାଳନା କରଥିରଲ। 
ରସବାଶ୍ରମର ଭାରତୀ ନା�ାକ ଧନ୍ୟବାଦ ରଦଇଥରଲ।

ସେଫି୍୍ଡା,୨୪।୯(େମେି): 
ରଲଫି୍ପଡା ଫରରଷ୍ ରରଞ୍ 
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଷାରକାଠ ି
ଜଙ୍ଗଲରର ବାଘ ବୁଲୁଥିବା 
ରନଇ ଅଞ୍ଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
ଆତଙ୍କ ରଖଳ�ିାଇଛ।ି ପ୍ରାପ୍ତ 
ସଚୂନା ମତୁାବକ, ଉଷାରକାଠ ି
ନକିଟସ୍ ଆମଟପାନ ି
ଗ୍ରାମରର ଜରଣ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ 
ଦୁଇଟ ି ରରାରୁ (ବଳଦ)କୁ 
ରତ କାଲ ି ବଳିମ୍ବତି ରାତ୍ରରିର 

କୁଆରଡ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ 
କରଥିିବା ରବରଳ ରରାଟାଏ 
ରରାରୁର ମଣୁ୍ଡ ଛଣି୍ଡାଇ ପକାଇ 
ରଦଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଅନ୍ୟ ରରାରୁକୁ କାମଡ଼ୁ ି ଓ 
ରମ୍ାରମ୍ ିକର ିରରୁୁତର ଆ�ତ 
କରଥିିବା ସ୍ାନୀୟ ରଲାରକ 
ଅଭରି�ାର କରଛିନ୍ତ।ି ଘଟଣା 
ସଂପକ୍ଗରର ରରାରୁ ମାଲକି 
ଆଜ ି ରଲଫି୍ପଡ଼ା ବନାଞ୍ଳ 
କା�୍ଗ୍ୟାଳୟରର ସଚୂନା 

ରଦବା ପରର ବନ ବଭିାର 
ଘଟଣାସ୍ଳରର ଅନୁସଧୋନ 
କରଛି।ି ରରଞ୍ର ସଶୁାନ୍ତ 
ପ୍ରଧାନଙୁ୍କ ର�ାରାର�ାର 
କରା�ବିାରୁ ‘ଅଭରି�ାର 
ଆସଛି ି ଏବଂ ଅନୁସଧୋନ 
ଜାର ି ର�ଥିିବା ଏବଂ ବାଘ 
ନା ଅନ୍ୟ ରକୌଣସ ି ଜନୁ୍ତ 
ରରାରୁଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରଛି,ି 
ତା�ା ସ୍ପଷ୍ ଜଣା ପଡନିା� ିଁ’ 
ରବାଲ ି ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି 

ରତରବ ଏ�ା ଛତଶିରଡ଼ ଏବଂ 
ର�ମରରି ସୀମାନ୍ତ ର�ାଇଥିବା 
ରବରଳ ଏ� ି ଜଙ୍ଗଲରର 
ବାଘର ଉପସ୍ତିକୁି ମଧ୍ୟ 
ଏଡ଼ାଇ ଦଆି�ାଇ ନ ପାରର। 
ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଘ ଆକ୍ରମଣର 
ସ୍ପଷ୍ ଚହି୍ନ ଜଣାପଡୁଥିବା 
ବଷିୟ କ�ୁଥିବାରୁ  ବନ 
ବଭିାର ଏ ଦରିରର ରରୁୁତ୍ 
ରଦଇ ବ�ିତି ବ୍ୟବସ୍ା ଗ୍ର�ଣ 
କରବିାକୁ ଦାବ ି ର�ଉଛ।ି

େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୪ା୯(େମେି): 
ଭାରତୀୟ ଡାକରସବାର 
ଘରରାଇକରଣ ପ୍ରସ୍ାବ 
ବରିରାଧରର ରରୁପ୍  
ଡ’ି କମ୍ଗଚାରୀମାରନ 
ଆରନ୍ଦାଳନକୁ ଓହ୍ାଇଛନ୍ତ।ି 
ଏ� ି ଅବସରରର 
ଆଜ ି ସନୁ୍ଦରରଡ଼ ମଖୁ୍ୟ ଡାକଘର ସମ୍ମଖୁରର ରରୁପ୍  ଡ ି
କମ୍ଗଚାରୀମାରନ ପ୍ଲା-କାଡ୍ଗ ପ୍ରଦଶ୍ଗନ କର ି ପ୍ରତବିାଦ 
ଜଣାଇଥିରଲ। କମ୍ଗଚାରୀ ସଂଘର ଉପସମ୍ାଦକ କରିଣ 

ପଶାୟତଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରର 
କ ମ୍ଗ ଚ ା ର ୀ ମ ା ର ନ 
ଡାକରସବାର ଘରରାଇକରଣ 
ବରିରାଧ ସ� ତାଙ୍କ ରବାନସ, 
ଗ୍ରାଚୁଟ ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ସବୁଧିାରଡ଼ୁକୁି ର�ାରାଇ 
ରଦବା ଦରିରର ସରକାର 

ତୁରନ୍ତ ପଦରକ୍ପ ଗ୍ର�ଣ କରନୁ୍ତ ରବାଲ ିଦାବ ିକରଥିିରଲ। 
ବାବଲୁ ସଂି, ସମୀର ଅଦ୍ଧା, ରାଧା ମାଧବ ନାଏକ, ଦଶରଥ 
ରଞ୍ ୁପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ମଧ�ୁା�ୁ ବେନ୍ ସନ୍  
ବ�ାଜନାବର ଭତ୍ା ପ୍ରଦାନ

େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୪ା୯(େମେି): ଆଜ ିଟାଙ୍ଗରପାଲ ିବ୍ଲକରର ମଧବୁାବୁ 
ରପନସନ ର�ାଜନାରର ୩୩ ଜଣ ନୂତନ �ତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଭର୍ା 
ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛ।ି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା, ବଧିବା ଏବଂ 
ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ର�ଛିନ୍ତ।ି ୩ ଜଣ ଦବି୍ୟାଙ୍ଗଙୁ୍କ ଆଶାବାଡ଼ ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ 
କରା�ାଇଛ।ି ଏ� ିଅବସରରର ଟାଙ୍ଗରପାଲ ିପଞ୍ାୟତ ସମତି ିଅଧ୍ୟକ୍ 
ଜଟଆି ମଣୁ୍ଡା ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିିଭାରବ ଭର୍ା ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରଥିିରଲ। 
ବଡିଓି ଐଶ୍ୱ�୍ଗ୍ୟା ଭୂୟାଁ, ଏବଡିଓି ଦମୟନ୍ତୀ ପରଟଲ, ସ�କାରୀ 
ନବି୍ଗା�ୀ �ନ୍ତୀ ପ୍ରତାପ କୁମାର ନାଏକ, ଜପିଓି ଊଷାବତୀ ରଡ଼ଲିଆ, ବ୍ଲକ 
ସାମାଜକି ସରୁକ୍ା ଅଧିକାରୀ ପଲୁନି ମରର ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ବାର୍ହାଆକ୍ରମଣରେଜରଣଗେୁୁତେ
େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୪ା୯(େମେି): ର�ମରରି ଥାନା ଆରଙ୍କଲବରିା ଗ୍ରାମର 
ଜରଣ ବ୍ୟକ୍ତ ି ବାର�ା ଆକ୍ରମଣରର ରରୁୁତର ଆ�ତ ର�ାଇଛନ୍ତ।ି 
ଆଜ ିସକାଳୁ ଗ୍ରାମର ଶକୁରୁ  ମାଝୀ (୪୭) ରଶୌଚ ର�ବାକୁ �ାଇଥିବା 
ରବରଳ ଏକ ବାର�ା ବୁଦାମଳୂରୁ ବା�ାର ିତାଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରଥିିଲା। 
ଏଥିରର ରସ ରରୁୁତର ଆ�ତ ର�ାଇଥିବା ରବରଳ ଚକିତି୍ସା ପାଇଁ 
ଡାକ୍ତରଖାନାରର ଭତଲି କରା�ାଇଛ।ି

��ୁ ସାମ୍ାଦକିଙ୍କ ମତୁୃୟୁବର ବ�ାକ
କୁତ୍ା, ୨୪ା୯(େମେି): ସନୁ୍ଦରରଡ଼ ଜଲିୋ ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ ସାମ୍ବାଦକି ସଂଘ 
ପକ୍ରୁ ଓଟଭିରି �ବୁ ସାମ୍ବାଦକି ଅରନି୍ଦମ ଦାସଙ୍କ ଅକାଳ ମତୁୃ୍ୟକୁ 
ରନଇ ରଶାକ ପ୍ରକାଶ କରା�ାଇଛ।ି ମ�ାନଦୀ ମଣୁୁ୍ଡଳଠିାରର �ାତୀ 
ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଖବର ସଂଗ୍ର� କରବିା ପାଇଁ �ାଇଥିବା �ବୁ ସାମ୍ବାଦକି 
ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଣା ଜାଣବିା ପରର ସନୁ୍ଦରରଡ଼ ଜଲିୋ ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ ସାମ୍ବାଦକି 
ସଂଘ ପକ୍ରୁ ରଶାକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ ରତ ି
ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜର୍ାଥଙ୍କଠାରର ପ୍ରାଥ୍ଗନା କରା�ାଇଛ।ି

ଉଷାବକାଠ ିଜଙ୍ଗଲବର �ାଘ ଆତଙ୍କ !

ବକନୁ୍େତ୍ର ଉେରୁ ଜଏିସ୍ ଟ ିଛାଡ଼ ଦା�ବିର ଆବନ୍ାଳନ ପ୍ରସୁ୍ତ ି

ଘଘୁେଜଳପ୍ରପାତରେଜଳରେଚନପ୍ରକଳ୍ପପାଇଁପ୍ରସ୍ାବ କୃତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ପ୍ରମାଣେତ୍ର �ଣ୍ଟନ

 ଜୟ�ଙ୍କର ବସ�ାଶ୍ରମବର ବ୍ାଇଟ 
େେିଲୁର �ାଷଷିକ ଉତ୍ସ�

େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୪ା୯(େମେି): ଭଷ୍ମା ଥାନା ଖପରୁଖିମନ 
ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ରକନ୍ଦ୍ର ଛାତ କାମ କରୁଥିବା 
ରବରଳ ରରୁୁବାର ବଦୁି୍ୟତ ତାର ସଂସ୍ପଶ୍ଗରର ଆସ ି ପ୍ରାଣ 
�ରାଇଥିବା ରାଜମସି୍ତ ି ଡ�ଲୁ ସାଙ୍କ ଶବକୁ ପଲୁସି 
ସନୁ୍ଦରରଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଜବତ କରଛି।ି ବ୍ୟବରଚ୍ଦ 
କରାଇବା ପରର ପରବିାର ରଲାକଙୁ୍କ �ସ୍ାନ୍ତର 
କରଛି।ି ମ�ୁଲର�ାର ଗ୍ରାମର ଡ�ଲୁ ଛାତ ଉପରର 
କାମ କରୁଥିବା ରବରଳ ଏ�ା ଉପର ରଦଇ �ାଇଥିବା 

ବଦୁି୍ୟତ ସଂସ୍ପଶ୍ଗରର ଆସ ିରରୁୁତର ଆ�ତ ର�ାଇଥିରଲ। 
ତାଙୁ୍କ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରା�ାଇ ସନୁ୍ଦରରଡ଼ ସରକାରୀ 
ଡାକ୍ତରଖାନାରର ଭର୍ଲି କରା�ାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 
ରସଠାରର ଡାକ୍ତର ତାଙୁ୍କ ମତୃ ରଘାଷଣା କରଥିିରଲ। 
ମତୃ ଡ�ଲୁଙ୍କ ପତ୍ୀ, ଦୁଇ ପଅୁ ଓ ବଡ଼ରବା�ୂଙ୍କ 
ସ� ଦୁଇ ନାତନିାତୁଣୀ ର�ଛିନ୍ତ।ି ଏଣ ୁ ତାଙ୍କ ରରବି 
ପରବିାରବର୍ଗଙୁ୍କ ଠକିାଦାରଙ୍କ ସ� ସରକାରୀ 
ସ�ାୟତା ମଧ୍ୟ ର�ାରାଇ ରଦବାକୁ ଦାବ ି ର�ଉଛ।ି

ଡାକବସ�ାର ଘବରାଇକରଣ ପ୍ରସ୍ା�କୁ �ବିରାଧ

�ଦୁିୟୁତ ଆଘାତବର ମତୃକଙ୍କ େର�ିାରକୁ ସହାୟତା ଦା� ି

େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୪ା୯(େମେି): ର�ାରଟଲ 
ରଜଡଆିର୍ ଠାରର ସନୁ୍ଦରରଡ଼ର ବଭି ି୍  
ଟ୍ରକ ମାଲକି ସଂଘର ଏକ ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ 
ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇ�ାଇଛ।ି 
ସନୁ୍ଦରରଡ଼ ଟ୍ରକ ମାଲକି ସଂଘର ପବୂ୍ଗତନ 
ସଭାପତ ି ବଟକରିଶାର ମଶି୍ର ଓ ପ୍ରଫୁଲେ 
ସନୁାନୀଙ୍କ ଆ�୍ବାନକ୍ରରମ ସନୁ୍ଦରରଡ଼ରର 
ରଢ ିଉଠଥିିବା ୩ଟ ିଟ୍ରକ ମାଲକି ସଂଘର 
କମ୍ଗକର୍୍ଗା ଉକ୍ତ ରବୈଠକରର ଏକତ୍ରତି 
ର�ାଇଥିରଲ। ଟ୍ରକ ମାଲକିଙ୍କ ବୃ�ର୍ର 
ସ୍ାଥ୍ଗ ଓ ଅଞ୍ଳର ସାମ�ୂକି ସ୍ାଥ୍ଗକୁ 
ରରୁୁତ୍ୱ ରଦଇ ଆରାମୀ ଦନିରର ସମରସ୍ 
ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ଭାରବ କାମ କରବିାକୁ 
ନଷି୍ପର୍ ି ରନଇଥିରଲ। ଉକ୍ତ ରବୈଠକରର 
ଟ୍ରକ ମାଲକିଙ୍କ ଉଚତି୍  ପ୍ରାପ୍ୟ, ଫାଷ୍ 
କମ୍  ଫାଷ୍ ସଭଲିସ ଏବଂ ଅଧିକ ରଲାଡଂି 
ବ୍ୟବସ୍ା, ଖଣ ି କା�୍ଗ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧ,ି ପାକଲିଂ 
ବ୍ୟବସ୍ା, ନ�ିକୁ୍ତ ି ଓ ସାମାଜର ଉ୍ତ ି

କରଳ୍ପ କା�୍ଗ୍ୟ କରବିାକୁ ସ�ମତ ି ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଥଲା। ବରଷି୍ ସଭ୍ୟଙ୍କ ମତାମତ 
ଆଧାରରରର ୧୦ ଜଣଆି ରକାର କମଟି ି
ରଠନ କରା�ାଇ ଆସନ୍ତା ଅରକଟାବରରୁ 
କା�୍ଗ୍ୟକାରୀ କରବିାକୁ ନଷି୍ପର୍ ି ଗ୍ର�ଣ 
କରା�ାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ରକାର କମଟି ିସପୁ୍ରମି 
କମଟି ି ଭାରବ ରକାଇଲା ପରବି�ନକୁ 
ନୟିନ୍ତଣ କରବିାକୁ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ର�ାଇଥିଲା। 
ବସି୍ାପତି ଟ୍ରକ ମାଲକି ସଂଘର ସଭାପତ ି
ରରାପାଳ ପ୍ରଧାନ, ସନୁ୍ଦରରଡ଼ ଟ୍ରକ 
ମାଲକି ସଂଘର ପବୂ୍ଗତନ ସଭାପତ ି
ଜ୍ାନରଞ୍ନ ର�ାତା, ସଞ୍ୟ ନନ୍ଦ, 
ଲଳାରଟନୁ୍ଦ ପରଡ଼ିା, ରରିତଶ ପରଟଲ, 
ରତନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମରନାରଞ୍ନ ବ�ଦିାର, 
ସମରରନ୍ଦ୍ର ପରଡ଼ିା, ରମଣ ି ରଞ୍ନ 
ର�ାଶୀ, ନରରନ୍ଦ୍ର ସଂି, ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ 
ମଶି୍ର ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ସରମତ ବ�ୁ ଟ୍ରକ ମାଲକି 
ଏଥିରର ର�ାର ରଦଇଥିରଲ।

ଗଠନବହଲା ୧୦ ଜଣଆି ବକାର୍  କମଟି ି
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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। 
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େଂ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

ଦ ଳ ମ୍ାଚ୍ ବ ସିଜୟ ୍ରାଜୟ ୍ଏଣ୍ଟ ଜନଟ୍  ରନ୍ 
ଜଚନ୍ନଇ ୯ ୭ ୨ ୧୪ +୧.୧୮୫
ଦସିଲ୍ୀ 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

ହାଇଦରାବାଦ ୮ ୧ ୭ ୨ -୦.୬୮୯

ଆଇପଏିଲ୍  ପଏଣ୍ଟ ନଟବ୍ େ

ଜଦବଦତ୍ତ ୍ାଡ଼ସିକଲ ଓ ବ ସିରାଟ ଜକାହଲସି ରନ୍  
ଜନବାକୁ ଜଦୌଡ଼ୁଛନ୍ସି।
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