ଟ ି ସ ିଟ ି ମ ିର

ଭୁ ବେନଶର, ବୁ ଧବାର, ଅଗ ୧୪, ୨୦୧୯

pragativadi com

ମୁ ଳି bିଜେର ୩ pାଣୀ ମୃତୁ

 ବାର ,ପ ିଏନଏସ
ବାର ବକ ଅnଗତ ଆଠଗଡ-କଟକ
ରାsାର ମୁ ଳି b ିଜ ଉପେର ଏକ ସଡକ
ଦୁ ଘଟଣାେର ୩େଗାଟି pାଣୀ ର ମୃତୁ
ଘଟିଛ ି। ଖବରରୁ pକାଶ େଯ ଆଠଗଡ
ପଟୁ ଏକ ପରିବା େବାେଝଇ ମହ ିndା
ପ ିକପଭ ାନ (ଓଡି ୧୯ଏଲ ୨୨୪୨)
ଭୁ ବେନଶର ଅଭିମେୁ ଖ ଯାଉଥÒଲା।
ଠି ମୁ ଳି b ିଜ ଉପେର େଗାେଠ
େଗାରୁ ପଲ ଉପେର ଚଢିଯ ିବାପେର
ଘଟଣାsଳେର େଗାଟିଏ ଗାଈ,େଗାଟିଏ
ଷ ଓ େଗାଟିଏ ବାଛୁ ରୀର ମୃତୁ
ଘଟିଥÒଲା। େତେବ
ଅନ ପkେର
େକବଳ ମୁ ଳି b ିଜ ନୁ େହଁ ବା ୀ
-କଟକ ମୁଖ ରାsା ଓ କଟକ-ଆଠଗଡ

୫୬ନଂ ୱାଡ଼ବାସୀ ଜଳବnୀ ୪ଟି ବିଷୟ ଲାଗି ୩୦୦

+୨

ଫୁ ଲନଖରା, ପ ିଏନଏସ
ସିଏମସି ୫୬ ନମର ୱାଡ଼ ଅ ଳର େଲାକମାେନ
ଜଳ ବnୀ ଅବsାେର ରହ ିଛnି। ଗତ ଦୁ ଇ ଦିନ
େହଲା ଲଘୁଚାପଜନିତ ଅବି ାn ବଷ।େର
େଲାକମାେନ ଅତି େହାଇ ପଡ଼ିେଲଣ ି। ବିେଶଷ
ଭାବେର ଉଦବୃ t ବଷା ପାଣ ିନି ାସନ
େହାଇପାରୁ ନଥÒବାରୁ ଅବsା ଅଧt ଗୁରୁତର
େହାଇପଡ଼ଛ।ି ସିଏମସି ଅnଭୁ k ଏହ ି ୱାଡ଼କୁ
ସବଦା ଉେପkା କରାଯାଉଥÒବା ଅଭିେଯାଗ
େହାଇଛ।ି ବଷ।ପାଣ ିନି ାସନ ପାଇଁ ଗତ ବଷ pଶାସନ
ପkରୁ ୮ଟି ପm େଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇ ଥÒବାେବେଳ
ଚଳିତ ବଷ ମାt ୩ଟି ଦିଆଯାଇଛ ି ଏବଂ େସଗୁଡ଼କି
ଠିକରୂ େପ କାମ କରୁ ନଥÒବା ପୂବତନ କେପାେରଟର ସଂଜୟ
ବରାଳ କହ ିଛnି। ଏହ ି ୱାଡ଼ ଅnଗତ ଅନ ାନ ଅ ଳ ଅେପkା
ସୁଭdାପୁର ହନୁ ମାନ ଛକ ଦଳିତ ସାହ ିରୁ ଜଳ ନି ାସନର ବ ବsା
କରିବାକୁ ଦାବି େହଉଛ।ି ଗତ ୨ ତାରିଖ ଦିନ ସିଏମସି କମଶ
ି ନର ଏହ ି
ଅ ଳ ଗs କରି ସୁଭdାପୁର ଅ ଳରୁ ଜଳ ନି ାସନ ପାଇଁ ଏକ ପm
େସଟ ଦିଆଯ ିବ େବାଲି କହ ିଥÒେଲ । ମାt ଅଦ ାବଧÒ ତାହା କାଯ କାରୀ
େହାଇନାହ। ଫଳେର ସୁଭdାପୁର ଦଳିତସାହ ି ବାସିnା ଏେବ ଜଳବnୀ
ଅବsାେର ରହ ିବାକୁ ବା େହାଇଛnି ଏ ସmକେର ସିଏମସି କମଶ
ି ନର
ଅନନ ା ଦାସ ୁ ପଚାରିବାରୁ େସଠାକୁ ପm ପଠାଯ ିବାର ବ ବsା
େହଉଛ ି େବାଲି କହ ିଥÒେଲ

ମୁଖ ରାsାେର pାୟ ଏକାଧt sାନେର
ଶତାଧt େଗାରୁ େକବଳ ରାତିେର
ନୁ େହଁ ଏପରିକ ି ଦିନେର ମ େଶାଇ
ରହୁ ଛnି। ରାମଚ ି ଠାେର ଶେହରୁ
ଉd,େଗାବିnପୁର ଛକ ଠାେର ୧୫୦ରୁ
ଉd,tୀଶୁଳଆ
ି
ଛକେର ଶତାଧt
େଗାରୁ ବଷ ତମାମ ଚଳpଚଳ ସହ ିତ
େଶାଇ ରହୁ ଛnି। ଏହ ିସବୁ ଗାଈ େଗାରୁ
ମାନ ମାଲିକମାେନ ସଂପୂ ଉଦାସୀନ
ଏପରିକ ି େସମାନ ଗାଈେଗାରୁ ମାନ ୁ
ଆେଦୗ େଖାଜୁ ନାହାnି। ଯାହାଫଳେର
ଦୃ ଘଟଣା ଘଟୁ ଛ ି େବାଲି ସାଧାରଣେର
ଆେଲାଚନା େହଉଛ ି। ଅପର ପkେର
ି ୁ
ଦୁ ଘଟଣା ଘଟାଇଥÒବା ଗାଡିଟକ
େଗାଡିସାହ ି ଫା ି ଅଧtାରୀ ଜବତ
କରିଛnି।

ଜିlାପାଳ ଜନଅଭିେଯାଗ ଶୁଣାଣ ି

 ବାଳକାଟି,ପ ିଏନଏସ
େଖାdା ଜିlା ବାଲିଅnା ବକ ସଭାକkେର
ମ ଳବାର ପୂବାhେର ଜିlାପାଳ
ଯୁଗ ଅଭିେଯାଗ ଶୁଣାଣ ି ଅନୁ ତ
ି
େହାଇଯାଇଛ ି ଏଥÒେର ଜିlାପାଳ
ସୀତାଶୁଂ କୁ ମାର ରାଉତରାୟ
ନିକଟେର େମାଟ ୬୫ଟି ଅଭିେଯାଗ
େହାଇଥÒଲା ଏଥÒେର ୪ଟି ସମୁହ ଓ
୬୧ଟି ବ kିଗତ ଥÒଲା ବିଭn
ି ସମସ ା
ଓ ବାତ ା ଫନୀେର kୟkତିକୁ େନଇ
େଲାକମାେନ ଜିlାପାଳ ନିକଟେର
ଅଭିେଯାଗ କରିଥÒେଲ େସହ ିପରି
ଭି ାରପୁର ପ ାୟତ ଅଧÒନେର ଥÒବା
ପୁରାତନ ଅdଭg େକାଠା ଘରକୁ
ି ା େନଇ ଜିlାପାଳ ନିକଟେର
ଭା ବ
ଅଭିେଯାଗ େହାଇଥÒଲା ଏହ ି େକାଠା
େଲାକ ଲାଗିବିପଦ ରହ ିଛ ି ଏହା ମୁଖ
ରାsାକୁ ଲାଗିକରି େକାଠାଟି ରହ ିଥÒବାରୁ
ଏେବ ଘର କାnରୁ ଇଟାଗୁଡ଼କ
ି

ଖସୁଛ ି େବାଲି େବ ପୁର ସମ ିତି ସଭ
େtୖେଲାକ ମ ରାଜ ଲିଖÒତ ଭାେବ
ଜଣାଇଥÒେଲ େସହ ିପରି ବାଳକାଟି
ବନବିଭାଗ କାଯ ାଳୟ ଅଧÒନେର
ଥÒବା େକnୁ ବଲ
ି ଠାେର ଅବsତ
ଜୟେଦବ ପୀଠ ଅତ n ଦୟନୀୟ
ଅବsାେର ପଡ଼ିରହ ିଛ ି ବାତ ା ଫନୀେର
େସଠାେର ବହୁ ମୂଲ ବାନ ଗଛଗୁଡ଼କ
ି

୭

ଭା ି ଉପୁଡ଼ଯ
ି ାଇଥÒବାେବେଳ ତା’ର
ପାଇଁ
ଜିlାପାଳ
ପୁନରୁ dାର
ନିକଟେର ଅଭିେଯାଗ େହାଇଥÒଲା
ଶୁଣାଣ ିେର ସmୃk ବିଭାଗୀୟ ଅଧÒକାରୀ
ଅନୁ ପsତ
ଥÒବାେବେଳ
ଜେଣ
ଫେର ଗାଡ େଯାଗ େଦଇଥÒେଲ
ଏଥÒେର
ଅଭିେଯାଗକାରୀମାେନ
ଅସେnାଷ pକାଶ କରିବା ସହ ବନ

ଅଧÒକାରୀ େକୗଣସି ମ ିଟିଂ ଆସୁନାହାnି
େବାଲି କହ ିଥÒେଲ ଉମାେଦଇ bhପୁର
ପ ାୟତେର ଥÒବା ଭୂ ମ ିହୀନ ମାନ ୁ
ଜମ ି େଯାଗାଇ େଦବାପାଇଁ ସରପ
ସୁକାn କୁ ମାର ସାହୁ ଜିlାପାଳ
ନିକଟେର ଲିଖÒତ ଭାେବ ଜଣାଇଥÒେଲ
େସହ ିପରି ଅନୁ ପମ େସଠୀ, kୀେରାଦ
ପ ା ୁ େରଡkସ ପା ର
ି ୁ ସହାୟତା
ଦିଆଯାଇଥÒବାେବେଳ ସsିତା ସାହୁ ,
ସପଲତା ସାହୁ , ଯୁଧÒ ର
ି େଭାଇ,
ଭଗବାନ େବେହରା ୁ ମୁଖ ମntୀ
ରିଲଫ
ି ପା ର
ି ୁ ନଗଦ ସହାୟତା ରାଶି
pଦାନ କରାଯାଇଥÒଲା ଅନ ମାନ
ମ େର ଉପଜିlାପାଳ
ସେମତ
େପାଲିସ ଅତିରk
ି ଡିସପ
ି ି ଓ ବାଲିଅnା
ତହସିଲଦାର ତଥା ବିଡ଼ଓି ରଶୀେରଖା
pଧାନ, ଟିକମ ଚnd ଦଳାଇ, ସରପ
ବିଜୟ କୁ ମାର ସାହୁ , ଭାଗ ଧର ନnୀ
pମୁଖ ଉପsତ ଥÒେଲ

ଦୁ ଘଟଣାେର
୨ଜଣ ମୃତୁ

 ଯାଁଳା,ପ ିଏନଏସ
ଜଟଣୀ ଥାନା ଅnଗତ ଯାଁଳା ଜାତୀୟ
ରାଜପଥର େକ.େକ. େପେ ାଲ ପm
ନିକଟେର ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣାେର ଜେଣ
ାଇଭରର ମୃତୁ ଘଟିଛ ି ଭୁ ବେନଶରରୁ
େଖାdା ଅଭିମେୁ ଖ ଯାଇଥÒବା ଏକ ରଡ଼
େବାେଝଇ କ େପେ ାଲ ଟା ି ରାsା
କଡ଼େର ଛ ିଡ଼ା େହାଇଥÒବା ସମୟେର ରାତି
pାୟ ୪ ଘଟିକା ସମୟେର ପଛରୁ ଅନ
ଏକ କ ଦତେବଗେର ଆସି ପଛପଟୁ
ପ ିଟି େହାଇ ଯାଇଥÒଲା ାଇଭର ଓ
େହଲପର ଚାପ ି େହାଇ ଯାଇଥÒେଲ
ଯାଁଳା ଫା ି େପାଲିସ ି ଓ ପ ିସିଆର ଉk
ଯାଗାକୁ ଯାଇ କଟର ସାହାଯ େର
କକୁ କାଟି ାଇଭର ଓ େହଲପର ୁ
ଗୁରୁତର ଭାବେର ଉdାର କରି ୧୦୮
ଏବଂ ପ ିସିଆର ସାହାଯ େର ଏମ େର
ଭt କରିଥÒେଲ େସଠାେର ଡ଼ାkର
ାଇଭରକୁ ମୃତ େଘାଷଣା କରିଥÒେଲ
ାଇଭର ନାମ େହଲା ସୁେରnd pଧାନ
(୨୫)ତା ପ ିତା ନାମ pକାଶ ଚnd
pଧାନ ମୃତ ାଇଭର ଘର ଗ ାମ
ଜିlା ଭ ନଗର ଅ ଳର ବଡ଼େକାଦ ା 
େସହ ିପରି
ଗ ପଡ଼ା
େଟାଲେଗଟଠାେର ବସ ଦୁ ଘଟଣାେର
ଜେଣ ମୃତ ଏବଂ ଜେଣ ଗୁରୁତ
େହାଇଛnି  େଖାdାରୁ ଭୁ ବେନଶର
ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥÒବା ଏକ ଯାtୀବାହୀ ବସ
ଯାହାର ନମର (ଓଡ଼ି ୦୨ ଏ ୫୭୦୭)
୧୬ନମର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗ ପଡ଼ା
େଟାଲେଗଟଠାେର ଏକ ବୁ େଲଟ ଯାହାର
ନମର ଓଡ଼ି ୦୨ ଏଫ ୧୩୩୧ େରାଡ଼
Ò ା ସମୟେର ବସ ଧkା
ପାସ କରୁ ଥବ
େଦଇଥÒଲା ଫଳେର ବାଇକ ଚାଳକ ର
େହାଇଥÒଲା
ଘଟଣାsଳେର ମୃତୁ
ତା ର ନାମ ହର pସାଦ pଧାନ
(୨୨),େସ ଗ ପଡ଼ା gାମର ଜୟକୃ
pଧାନ ୁ ପୁt େବାଲି ଜଣାପଡ଼ିଛ ି

ଚାଷ pଶ ିkଣ ଶ ିବ ିର

ୁ ପ ାୟତ ଓଡ଼ଖ
ବାଲିପାଟଣା,ପ ିଏନଏସ: ବାଲିପାଟଣା ବକ ଅnଗତ କୁ ରୁ ପ
ି ର
gାମେର େସାମବାର ଛତୁ ଚାଷ ସମnୀୟ pଶିkଣ ଶିବର
ି ଅନୁ ତ
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ଶାରଦା ରାଉତ, େସୗମ ର ନ ସାଇଁ, ଆଶିଷ କୁ ମାର ଶିଆଲ, ସୁମନ କୁ ମାର ସାହୁ pମୁଖ
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ମା ିକ ପରୀkା ପୂବରୁ ଛାtଛାtୀ ୁ psୁତ କରିବା ଲାଗି େଯଉଁଭଳି ଭାେବ ତିେନାଟି
େଲଖାଏଁ kାସ ପରୀkା ପରୀkା କରାଯାଉଛ ି େସହ ିଭଳି +୨ ବାଷକ ପରୀkା ପୁବରୁ
ପ ିଲାମାନ ଲାଗି ଏକ p ି- ଏକଜାମ କରାଯ ିବ ଯାହାଦାରା ପ ିଲାମାେନ ପରୀkା
ପୁବରୁ pଶପt େକଉଁଭଳି ପଡୁ ଛ ି , ପରୀkାେର େକମ ିତି େଲଖÒେଲ ସମୟ ନିଅ ଆ
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ପୁବରୁ େକବଳ ଦିତୀୟବଷ ଲାଗି ସିଧାସଳଖ ବାଷକ ପରୀkା କରାଯାଉଥÒଲା
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ପkରୁ ଅଭିନବ େଯାଜନା ଆରm େହାଇଛ ି। ୨୦୨୦-୨୧ ଶିkାବଷରୁ ଏହ ି ନିୟମ ଲାଗୁ
କରାଯ ିବ +୨ ବା ଦାଦଶ େ ଣୀ ପରୀkାର ୬ମାସ ପୂବରୁ p ି-ଏକଜାମ କରାଯ ିବ
। େଯଉଥÒେର ୪ଟି ବିଷୟ ଯଥା, ପଦାଥ ବିjାନ, ରସାୟନ ବିjାନ, ଗଣ ିତ ଏବଂ
ବାେୟାେଲାଜି ବିଷୟ ପରୀkା କରାଯ ିବ। ଏହ ି ୪ଟି ବିଷୟ ଲାଗି େମାଟ ୩୦୦ମାକର
ପରୀkା େହବ। ଛାtଛାtୀ ୁ pା pଶିkଣ pଦାନ କରାଯ ିବା େନଇ ଏହ ି େଯାଜନା
ହାତକୁ େନଇଛ ି ଗଣଶିkା ବିଭାଗ। ଯାହାଦାରା ପରୀkା ପାଟ ସmକେର ପୂବରୁ
ପ ିଲା ର ଅଭିjତା ସୃ ି କରି ପାସହାର ବୃ d କରିବା ଲାଗି େଯାଜନା େହାଇଛ ି
ଓଡ଼ିଆ ମା ମ ପ ିଲାମାେନ +୨ ବା ଦାଦଶ େ ଣୀେର ନାମେଲଖାଇବା ପେର
ଇଂରାଜୀ ମା ମେର ପାଠପଢୁ ଥÒେଲ ବାଣ ିଜ ଏବଂ ବିjାନ ବିଭାଗର ପ ିଲାମାେନ
ଇଂରାଜିେର ପାଠପଢିବା କାରଣରୁ ପରୀkା ପୁବରୁ ହେତାସÒାହ ିତ େହାଇପଡୁ ଥÒେଲ
ଫଳେର େଫଲ େହବାର ମାtା ବଢୁ ଥÒଲା ଏପରି ସମସ ାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଦାଦଶ
ପରୀkା ୬ମାସ ପୂବରୁ ଏକ p ି ପରୀkା େହବ । େଯଉଁଥେÒ ର ୩୦୦ମାକର ପରୀkା
କରାଯ ିବ । ଉଭୟ ସଂkିp ଏବଂ ଦୀଘ pେଶାtର ସmକେର ପ ିଲା ୁ ଅବଗତ କରାଯ ିବା
ସହ ନିd।ରିତ ସମୟେର ଛାtଛାtୀମାେନ େଯପରିସବୁ pଶର ଉtର େଦବା ଲାଗିସkମ
େହାଇପାରିେବ, ସେନଇ ପ ିଲା ୁ psୁତ କରାଯ ିବ।
। ବିେଶଷକରି ବିjାନେର ଓଡ଼ିଆ ମା ମ ପ ିଲା ମ ରୁ ୩୫pତିଶତ େଫ
େହଉଥÒବାବେଳ ଦଶମ େ ଣୀେର ୫୦%ରୁ ଅଧt ମାକ ରଖÒଥବ
Ò ା ପ ିଲା ମ ରୁ
୬୫pତିଶତ ଛାtଛାtୀ ୪୫% ତଳକୁ ମାକ ରଖୁଛnି। ବିେଶଷକରି ପଦାଥ ବିjାନ,
ରସାୟନ ବିjାନେର ୪୦pତିଶତ ଛାtଛାtୀ େଫଲ େହଉଥÒବା ବେଳ ଗଣ ିତେର ୫୫%
ଏବଂ ବାେୟାେଲାଜିେର ୩୫pତିଶତ ଛାtଛାtୀ େଫ େହଉଥÒବା ଗଣାଇkା ବିଭାଗ
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hାସ ଘଟୁ ଛ ି। ଏପରି ସମସ ାର ସମାଧାନ ଲାଗି ପ ିଲା ୁ ପରୀkା ପୂବରୁ psୁତ କରିବାକୁ
ଗଣଶିkା ବିଭାଗ pୟାସ ଆରm କରିଛ ି ଏହାବ ତୀତ ସିବିଏ ଇ ଏବଂ ଆଇସିଏସଇ
ଛାtଛାtୀମାେନ ଦାଦଶ ପରୀkାେର ପଦାଥ ବିjାନ, ରସାୟନ ବିjାନ ଏବଂ ବାେୟାେଲାଜି
ପରୀkାେର ଭଲ pଦଶନ କରୁ ଥବ
Ò ାବେଳ ସାଧାରଣ କେଲଜ ଗୁଡକ
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ତା ତୂ ଳନାେର ଭଲ pଦଶନ କରିନଥାnି ବିେଶଷକରି ସିବଏ
ି ଇ ପାଟ େର
ଦାଦଶ ପରୀkା େହଉଥÒବାରୁ ଓଡିଆ ମା ମ ପ ିଲାମାେନ ସମସ ାେର ପଡnି

