
ରାଜ୍ୟ ପଷୃ୍ା-୧୩
୭ ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୦

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
RURAL WATER SUPPLY AND SANITATION DIVISION, CUTTACK

MAHANADI BIHAR, CUTTACK-753004
Telephone : 0671-2441619, e-mail : eerwss_ctc1@nic.in

Govt. of Odisha e-procurement Notice
Bid Identification No. rwssctc-    /2020-21

O-632 : The Executive Engineer, RWS&S Division, Cuttack on behalf of 
Governor of Odisha invites lump sum bid through e-procurement double 
cover system according to norm of e-procurement.
1. Nature of work : Rural Piped W/S Schemes.
2. No. of tenders : 7 Nos.
3. Tender Paper Cost : Rs.10,000/-.
4. Value of Work : Rs.59.30 Lakh to Rs.93.10 Lakhs.
5. Class of Contractor : “B” & “A” Class.
6. Date and time of availability of bid document in portal : 11 hour of 

08.12.2020 to 21.12.2020 up to 17 hours.
7.	 Date	&	time	of	seeking	tender	clarification	:	19.12.2020	up	to	17	hours.
8. Date & time of opening of tender : 22.12.2020 at 11.30 Hours in the 

Office	of	the	Executive	Engineer,	RWS&S	Division,	Cuttack.
9. Time of Completion : 180 days.
10. The bidders have to participate in online bidding only. Further details 

can be seen from the website https://www.tendersorissa.gov.in.
 Sd/- EXECUTIVE ENGINEER,
 RWSS DIVISION, CUTTACKOIPR–25022/11/0013/2021

ଉତ୍କଳ ବଶି୍ବବଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତ ିପ୍ରସେେର େବତିା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ�ାପବନୁ୍ ଭବନସର 
ଉତ୍କଳମଣଙି୍କ ପ୍ରତମିରୂ୍ତ୍ତିସର ମାଲ୍ୟାପ୍ଯଣ କରୁଛନ୍ ି।

ଆସମରକିାରସର ଥିବା ଓଡଆି 
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୬।୧୨(ଆ.ପ୍ର): କନରୋେୋ 
ମହୋମୋରୀ ସମୟନର ଆନମରକିୋନର 
ଥିବୋ ଓଡଆି ଡୋକ୍ତର ନସମୋେଙ୍କ 
ମହୋେତୋ ନେଖୋଇଛନ୍।ି ଓଡଶିୋକୁ 
ସହନ�ୋଗର ହୋତ ବଢୋଇ ସ୍ୋସ୍ଥ୍ୟ ପବୂ୍ବରୁ 
ଏକ ନକୋଭଡି ପରୀକ୍ୋ େମିନନ୍ 
ଆମ୍ବୁଲୋେ୍ସ ନେଇଥିବୋନବନେ ଏନବ 
୫୫୦ ଅକ୍ମିଟିର ପ୍ରେୋେ କରଛିନ୍।ି 
�ୋହୋର ମଲୂଥ୍ୟ ପ୍ରୋୟ ୮ ଲକ୍ ଟଙ୍କୋ। 
ବର୍୍ବମୋେ ନକବେ ଆନମରକିୋନର ଥିବୋ 
ଡୋକ୍ତର ଏକୋଠ ିନହୋଇଥିବୋନବନେ 
ଆଗକୁ ସୋରୋ ବଶି୍ୱନର ଥିବୋ ଓଡଆି 
ଡୋକ୍ତର ଏକୋଠ ିନହୋଇ ସହନ�ୋଗ 
କରବିୋ ପୋଇ ଁ ପେନକ୍ପ ଗ୍ରହଣ 
କରୋ�ୋଉଛ।ି
 ଆନମରକିୋନର ଥିବୋ ଓଡଶିୋ ନସୋସୋଇଟ ି
ଅଫ ଆନମରକିୋସ୍ ର ନହଲଥ୍  ଓ 
ନେଲନେସ୍  ଗରୁପ ଓଡଶିୋକୁ ୫୫୦ 
ଉଚ୍ଚମୋେର ପଲସ୍  ଅକ୍ମିଟିର ପ୍ରେୋେ 
କରଛି।ି କନରୋେୋ ମହୋମୋରୀ ସମୟନର 
ଏହୋର ଆବଶଥ୍ୟକତୋକୁ ଉପଲବ୍ ିକର ି

ଏଭେ ିପେନକ୍ପ ନେଇଛ ିସଂଘ। 
ନସୋସୋଇଟରି ଗଡୁେଲି ଆମୋ୍ସୋଡର 
ତଥୋ ଚେଚ୍ଚତି୍ର ଅଭନିେତୋ ସବଥ୍ୟସୋଚୀ 
ମଶି୍ର ଏହୋକୁ ଆଜ ିଓଏସ୍ ଏମ୍ ସଏିଲକୁ 
ହସ୍ୋନ୍ର କରଛିନ୍।ି ଓଏସ୍ ଏମ୍ ସଏିଲର 
ପରଚିୋେେୋ େନିେ୍ବଶକିୋ ୟୋମେିୀ ଷଡଙ୍ୀ 
ଏବଂ ଡୋ. ନସୌଭୋଗଥ୍ୟ ରଂଜେ ରଣସଂିହଙ୍କ 
ଉପସ୍ତିନିର ଶ୍ରୀ ମଶି୍ର ଏହୋକୁ ପ୍ରେୋେ 

କରଛିନ୍।ି ଏହସିବୁ ଅକ୍ମିଟିର 
ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଚେନର ଥିବୋ ସ୍ୋସ୍ଥ୍ୟକମ୍ବୀଙୁ୍କ 
ପ୍ରେୋେ କରୋ�ବି ଏବଂ 
ପରୀକ୍ୋମେୂକଭୋନବ ନସମୋନେ ଏହୋକୁ 
ସ୍ୋସ୍ଥ୍ୟ ନସବୋ ନକ୍ତ୍ରନର ବଥ୍ୟବହୋର 
କରନିବ। ଏହୋର ଉପନେଷ୍ୋ ଡୋ. ସଲଲି 
ମହୋନ୍ ିକହଛିନ୍ ିଏହୋର କୋ�୍ବଥ୍ୟକୋରତିୋ 
ସଫେ ନହନଲ ଏ େଗିନର ଅଧିକ 
କୋୟ୍ବଥ୍ୟକ୍ରମ କରୋ�ବି।

କନ୍ମାଳ ୋଂେଦଙ୍କ ନୟା�ଡ ଜଲିା �ସ୍ତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୬ୋ୧୨(େ.ିପ୍ର): କନ୍ଧମୋେ ସୋଂସେ ଅଚୁଥ୍ୟତ ସୋମନ୍ ରବବିୋର େେିକିଆି 
େୟୋଗଡ଼ ଜଲିୋ ଗସ୍ କର ିବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟେମେୂକ କୋୟ୍ବଥ୍ୟକ୍ରମନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିନଲ। 
ଶ୍ରୀ ସୋମନ୍ କନ୍ଧମୋେ ସଂସେୀୟ ନକ୍ତ୍ର ଅନ୍ଗ୍ବତ େୂଆଗୋଁ, ଗଣଆି ଓ େଶପଲ୍ୋ ଅଞ୍ଚେର 
ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟେମେୂକ କୋୟ୍ବଥ୍ୟକ୍ରମର ଭୂମପିଜୂେ, ଉେଘୋଟେ ଓ ଶେିୋେଥ୍ୟୋସ କରଥିିନଲ। 
ପବୂ୍ବୋହ୍ନନର ଶ୍ରୀ ସୋମନ୍ େୂଆଗୋଁନର ଏକ କଲଥ୍ୟୋଣ ମଣ୍ଡପର ଭୂମ ିପଜୂେ ସହ ଶେିୋେଥ୍ୟୋସ 
କରଥିିନଲ। ଏଠୋନର ଆନୟୋଜତି ଏକ କୋୟ୍ବଥ୍ୟକ୍ରମନର ୧୨ଜଣ ଭୂମହିୀେଙୁ୍କ ଜମପିଟ୍ୋ 

ବଣ୍ଟେ କରଥିିବୋ ନବନେ ମଧବୁୋବୁ ନପେ୍ସନ୍ ନ�ୋଜେୋନର ହତିୋଧିକୋରୀଙୁ୍କ ବୋର୍୍ବକଥ୍ୟ ଭର୍ୋ 
ବଣ୍ଟେ ଏବଂ ୨୧ ଜଣ ନକୋଭଡ଼ି୍ ନ�ୋର୍ୋଙୁ୍କ ସମ୍ୋେୀତ କରଥିିନଲ। ଏହ ିଅବସରନର ଶ୍ରୀ 
ସୋମନ୍ ସକି୍ରଡ଼ିୋଠୋରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସୋେ ପୟ୍ବଥ୍ୟନ୍ ପ୍ରସ୍ୋବତି କୁଆଁରଆି େକ୍ଣି ନକେୋଲର 
ଶେିୋେଥ୍ୟୋସ କରଥିିନଲ। ପନର ଗଣଆି ବଜିୟେଗର ମେକିସୋହସି୍ତି ନଗୋଷ୍ୀ ନକନ୍ଦ୍ର, 
ଗଣଆିଠୋନର ରଘେୁୋଥଜୀଉ ନଗୋଷ୍ୀନକନ୍ଦ୍ର, ମେି ିଷ୍ୋଡୟିମ୍ ଓ �ୋତ୍ରୀ ବଶି୍ରୋମୋଗୋରକୁ ଶ୍ରୀ 
ସୋମନ୍ ଉଦ୍ୋଟେ କରଥିିନଲ। ଅପରୋହ୍ନନର େଶପଲ୍ୋ ଗସ୍ କର ିନଭୋଗବୁୋେଠିୋନର ଏକ 
କଲଥ୍ୟୋଣମଣ୍ଡପର ଭରି୍ପି୍ରସ୍ର ସ୍ୋପେ ସହ ବ୍ଲକ୍ କୋୟ୍ବଥ୍ୟୋେୟଠୋନର ଓସେୋନ୍ ନକୋଠୋର 
ନଲୋକୋପ୍ବଣ ଓ ବ୍ଲକ୍ କୋୟ୍ବଥ୍ୟୋେୟର େୂତେ ନକୋଠୋ ପୋଇ ଁଭରି୍ପି୍ରସ୍ର ସ୍ୋପେ କରଥିିନଲ। 
ଏହ ିଅବସରନର ସ୍ୋେୀୟ ଅଞ୍ଚେର ଭୂମହିୀେଙୁ୍କ ଜମପିଟ୍ୋ ବଣ୍ଟେ କରଥିିବୋ ନବନେ 
ମଧବୁୋବୁ ନପେସେ ନ�ୋଜେୋନର ହତିୋଧିକୋରୀଙୁ୍କ ଭର୍ୋ ବଣ୍ଟେ କରଥିିନଲ। 
କୋୟ୍ବଥ୍ୟକ୍ରମନର ସ୍ୋେୀୟ ବଧିୋୟକ ରନମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନବନହରୋ, ସମତି ିଅଧ୍ୟକ୍, ଉପୋଧ୍ୟକ୍, 
ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ୋେୀୟ ବଡିଓି ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିନଲ।

ମନ୍ରି  ରାଉଥିବା ମହଳିା ଝୁଣ୍ପିଡ ିମତୃ
ବ୍ରହ୍ମପରୁ,୬।୧୨(େ.ିପ୍ର): ମନ୍ରିକୁ �ୋଉଥିବୋ ନବନେ ପଥର ବୋଜ ିଝୁଣ୍ଟ ିପଡ଼ବିୋରୁ ଜନଣ 
ମହେିୋଙ୍କ ରବବିୋର ମତୁୃଥ୍ୟ ନହୋଇଛ ିୋ ମତୃ ମହେିୋ ନହ  ନ  ଲ ଲୋଠ ିଗ୍ରୋମର ମଲୋ 
ମହୋରଣୋ(୪୨) ୋ ଏ ନେଇ ସେରଥୋେୋନର ଏକ ଅପମତୁୃଥ୍ୟ ମୋମଲୋ ରୁଜୁ ନହୋଇଛ ିୋ 
ନସୋମବୋର ମଲୋଙ୍କ ଝଅି ବୋହୋଘର ଥିବୋରୁ ଆଜ ିଘନର ନଭୋଜ ିଆନୟୋଜେ 
କରୋ�ୋଇଥିଲୋ ୋ ନହନଲ ମନ୍ରି େକିଟନର ଏକ ପଥର ବୋଜ ିନସ ତନେ ପଡ଼�ିବିୋରୁ 
ତୋଙ୍କ ମଣୁ୍ଡନର ଗଭୀର ଆଘୋତ ଲୋଗଥିିଲୋ ୋ ଖବରପୋଇ ତୋଙ୍କ ସ୍ୋମୀ ଉମୋ ମହୋରଣୋ ଓ 
ବନୁ୍ଧବୋନ୍ଧବ ମଲୋଙୁ୍କ ଉର୍ୋର କର ି ଏମନକସଜି ିନମଡକିୋଲନର ଭର୍୍ତି କରଥିିନଲ ୋ ଡୋକ୍ତର 
ନସଠୋନର ମଲୋଙୁ୍କ ମତୁୃଥ୍ୟ ନଘୋଷଣୋ କରଥିିନଲ ୋ

ଓଏସ୍ ଏମ୍ େଏିଲ୍ କୁ 
ସଦସଲ ୫୫୦ ଅକ୍ମିଟିରପ୍ର:- ପରୂ୍ବରୁ ଅନେକ ସଂକ୍ରମଣ ଆସଛି।ି ନସନେନରଳର ସ୍େି ିଏରଂ କନରୋେୋ 

ପରସି୍େି ିମଧ୍ୟନର କ’ଣ ପୋର୍ବକ୍ୟ ନେଖଛୁନ୍?ି
ଉ:- ପବୂ୍ବରୁ ବୋହୋର ନେଶନର ଇନ୍ ଫ୍ଲ ବୁଞ୍ୋ, ବୋଡ୍ବଫ୍ଲ ବୁ ଏବଂ ସୋସ୍ବ ପର ିଅନେକ 
ସଂକ୍ରମଣ ଆସଛି।ି ଓଡ଼ଶିୋନର ମଧ୍ୟ ହଇଜୋ, ବସନ୍, ହୋଡଫୁଟ ିଏବଂ ନପୋଲଓି 
ନେଖୋନେଇଛ।ି ଇତହିୋସ ପଷୃ୍ୋକୁ ନଲଉଟୋଇନଲ ନେଖୋ�ୋଏ ମହୋମୋରୀ 
ଆସବିୋରୁ ଖୋେଥ୍ୟ ଅଭୋବ ନେଖୋଗଲୋ। ନସନତନବନେ ବହୁ ନଲୋକ ମତୁୃଥ୍ୟବରଣ 
କରଥିିନଲ। ଟକିୋ ଓ ଔଷଧ ପ୍ରସୁ୍ତ ିପୋଇ ଁଚକିତି୍ୋ ବଜି୍ୋେ ନସନତ ବକିଶତି 
େଥିଲୋ। ନହନଲ ଏହ ିସଂକ୍ରମଣ ନଗୋଟଏି କମିୋ୍ େୁଇଟ ିନେଶନର ସୀମତି ଥିଲୋ। 
ଏହୋର ପ୍ରଭୋବନର କମ ନଲୋକ ଆକ୍ରୋନ୍ ନହଉଥିନଲ। କନୁି୍ କନରୋେୋ ଏକ 
ସମୟନର ସୋରୋ ବଶି୍ୱକୁ ବଥ୍ୟୋପବିୋରୁ ହୁ ହୁ ନହୋଇ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ ିଚୋଲଲିୋ। ଟକିୋ 
ପୋଇ ଁବଭିନି୍ନ ନେଶର ନବୈଜ୍ୋେକି ଗନବଷଣୋ ଜୋର ିରଖିଛନ୍।ି କନରୋେୋ ଟକିୋ 
ପ୍ରସୁ୍ତ ପୋଇ ଁନବୈଜ୍ୋେକିଙୁ୍କ ପୋଖୋପୋଖି ବନଷ୍ବ ସମୟ ଲୋଗଗିଲୋ। କୋରଣ 
କନରୋେୋ ଭୂତୋଣ ୁସଂକ୍ରୋନ୍ନର ନବୈଜ୍ୋେକିଙ୍କ ପୋଖନର ପବୂ୍ବରୁ ଧୋରଣୋ େଥିଲୋ।
ପ୍ର:-ନକୋଭଡ଼ିକୁ ନେଇ ୮ମୋସର ଅେୁଭୂେ ିକ’ଣ?
ଉ:- କୁହୋ�ୋଉଛ,ି ଚୀେରୁ ଭୂତୋଣ ୁଉତ୍ପର୍ ିଦ୍ୋରୋ ନସଠକିୋର ଅଧିବୋସୀ 
ସଂକ୍ରମତି ନହନଲ। ବଭିନି୍ନ ନେଶର ନଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମତି ନହୋଇ େଜି ନେଶକୁ 
ପ୍ରତଥ୍ୟୋବର୍୍ବେ  କନଲ। ଓଡ଼ଶିୋକୁ ବଭିନି୍ନ ନେଶ ସନମତ ନକରେ, ଗଜୁରୋଟ 
ଏବଂ ମହୋରୋଷ୍ଟ୍ର ରୋଜଥ୍ୟରୁ ପ୍ରବୋସୀ ସଂକ୍ରମତି ନହୋଇ ନଫରନିଲ। ରୋଜଥ୍ୟନର 
ନେୈେକି ପଜଟିଭି୍  ମୋମଲୋ ବୃର୍ ିପୋଇବୋନର ଲୋଗଲିୋ। ଜୁନ୍ , ଜୁଲୋଇ ଓ 
ଅଗଷ୍ନର ନ�ତକି ିମୋମଲୋ ଚହି୍ନଟ କରୋଗଲୋ ନସଥିନର ୨୦ଏ ଏବଂ ୨୦ବ ି
ଟୋଇପ୍  ଭୂତୋଣ ୁଅଧିକ ଚହି୍ନଟ ନହଲୋ। ୨୦ଏ ଟୋଇପ୍  ଭୂତୋଣନୁର ସବ୍ବୋଧିକ 
ବଥ୍ୟକ୍ତ ିସଂକ୍ରମତି ନହଉଥିନଲ। �ୋହୋକ ିଲକ୍ଣ ବହିୀେ। ୨୦ବ ିଟୋଇପ୍  
ଭୂତୋଣନୁର ଆକ୍ରୋନ୍ ବଥ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ପୋଖନର ଲକ୍ଣ ପ୍ରକୋଶ ପୋଉଥିଲୋ। ନେୈେକି 
ଓଡ଼ଶିୋନର ସୋନଢ ୪ହଜୋରରୁ ଊର୍ଦ୍୍ବ ପଜଟିଭି୍  ଚହି୍ନଟ କରୋ�ୋଉଥିଲୋ। 
ନସନପଟେମ୍ର ୨୮ରୁ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ୋସ ପୋଇବୋକୁ ଲୋଗଲିୋ। ଏନବ ରୋଜଥ୍ୟର 
ନେୈେକି ସଂକ୍ରମଣ ୫୦୦ ତନେ ରହୁଛ।ି
ପ୍ର:- କନରୋେୋ ପରୀକ୍ୋ ଲୋର ରୋଜ୍ୟ ସରକୋରଙ୍କ ପୋଇଁ ଆହ୍ୋେ ଥିଲୋ। 
ନସନେନରନଳ ଆଇଏଲଏସ୍  ପରୀକ୍ୋ କରରିୋ ପୋଇଁ ଆନେଇ ଆସଲିୋ। ଏହୋକୁ 
ନେଇ କ’ଣ କହନିର?
ଉ:- ନ�ନତ ଶୀଘ୍ର ପଜଟିଭି୍  ଚହି୍ନଟ କର ିଆଇନସୋନଲସେ କର ିପୋରବିୋ, ନସନତ 
ଶୀଘ୍ର ସଂକ୍ରମଣକୁ ନରୋକ ିପୋରବିୋ। ନସଥିପୋଇ ଁଉଭୟ ନକନ୍ଦ୍ର ଓ ରୋଜଥ୍ୟ ସରକୋର 
ପରୀକ୍ୋକୁ ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱ ନେନଲ। ଆରଟ-ିପସିଆିର ପର୍ତନିର ସ୍ୋବ ପରୀକ୍ୋ 
କରବିୋ ପୋଇ ଁଲୋବ ନ ର ନ�ଉ ଁଭରି୍ଭୂିମ,ି ଉପକରଣ ଏବଂ ନମସେି ରହବିୋ ଆବଶଥ୍ୟ 
ନସ ସମସ୍ ବଥ୍ୟବସ୍ୋ ଆଇଏଲଏସ୍  ଲୋବନର ରହଛି।ି ସରକୋରଙ୍କ େନିେ୍ବଶକ୍ରନମ 
ଏପ୍ରଲି ୧୪ନର ଆଇଏଲଏସ୍  ୪୪ େମେୁୋରୁ ପରୀକ୍ୋ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲୋ। ପରବର୍୍ବୀ 
ସମୟନର ନେୈେକି ୧୫ଶହ ପୟ୍ବଥ୍ୟନ୍ ସ୍ୋବ ପରୀକ୍ୋ କରଛି।ି ହୋଇନକୋଟ୍ବଙ୍କ 
ପରୋମଶ୍ବକ୍ରନମ ରଥ�ୋତ୍ରୋ ପବୂ୍ବ ରୋତନିର ନସବୋୟତଙ୍କ େମେୁୋ ପରୀକ୍ୋ କର ି
ରନିପୋଟ୍ବ େଆି�ୋଇଛ।ି ଏତକି ିଭଲ ଲଗଛୁ ିଆଇଏଲଏସ୍  ତୋ’ର କର୍୍ବବଥ୍ୟ େବି୍ବୋହ 
କରଛି।ି
ପ୍ର:- ସଂସ୍ୋେର ଲୋରରୁ େମେୁୋ ପରୀକ୍ୋ କରୋଯୋଇ ଅନେକ ସଂକ୍ରମେି ଚହି୍ନଟ 
କରୋଯୋଇଛ।ି ଏହୋର ଭୂମକିୋ ଆେୋମୀ ପଢିଙି୍କ ପୋଖନର ଉଜ୍ୀରେି ରଖିରୋ 
ପୋଇଁ କ’ଣ କରରିୋ େରକୋର?
ଉ:- ଆଇଏଲଏସ୍  ନହଉଛ ିନକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ ସଂସ୍ୋେ। ନକନ୍ଦ୍ରରୁ ସମସ୍ 
ପ୍ରକୋର ଅେୁେୋେ ମେୁିଛ।ି ଆଗୋମୀ ପଢିଙି୍କ ପୋଖନର ଆଇଏଲଏସ୍  େଜିକୁ 
ଉଜ୍ୀବତି ରଖିବୋ ପୋଇଁ ନକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ ପୋଖନର ନକନତକ ପ୍ରସ୍ୋବ ରଖିଛ।ି 

�େ ିକନରୋେୋ ପର ିଭବଷିଥ୍ୟତନର ନକୌଣସ ିସଂକ୍ରମଣ ଓ ନରୋଗ ଆସବି ତୋ’ର 
ଚକିତି୍ୋ, ପରୀକ୍ୋ ଏବଂ ପରଚିୋେେୋ ପୋଇଁ ଭରି୍ଭୂିମ ିସେୃୁଢ କରୋ�ୋଉ।
ପ୍ର:- ଅନେକ ସଂକ୍ରମଣ ଆସଛି ିଏରଂ ଯୋଇଛ।ି କନରୋେୋର କ’ଣ ଅନ୍ େୋହ ିଁ।
ଉ:- େୋ। କନରୋେୋର ନକନବ ଅନ୍ େୋହ ିଁ। ବଶି୍ୱ, ନେଶ ଓ ଓଡ଼ଶିୋରୁ କନରୋେୋ 
ପେୋଇବ ନବୋଲ ିନକନବ ଭୋବ ିପୋରବିୋ େୋହ ିଁ। ଅେଥ୍ୟ ସୋଧୋରଣ ନରୋଗ ପର ି
କନରୋେୋ ମଧ୍ୟ ନଗୋଟଏି ସୋଧୋରଣ ନରୋଗ ନହୋଇ ରହବି। ନସନତନବନେ 
କନରୋେୋର ଶକ୍ତ ିକମଥିିବ, ଟକିୋ ଆସଥିିବ, ନଲୋନକ ଅଧିକ ସନଚତେ 
ନହୋଇଥିନବ ଏବଂ ଚକିତି୍ୋ ପୋଇଁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବଜୋରନର ମେିବି। ଏ େୃଷ୍ରୁି 
ନେଖିନଲ କନରୋେୋ କଛି ିକ୍ତ ିକରପିୋରବି େୋହ ିଁ।
ପ୍ର- ଟକିା ପାଇ ଁବଶି୍ୱବାେୀ ଚାହ ିଁ ବେଛିନ୍ ିଏହାକୁ ସନଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ’ଣ ?
ଉ:-ଟକିୋ ସୋହୋ�ଥ୍ୟ କରବି। ନଲୋନକ ଭୋବୁଛନ୍ ିଟକିୋ େଆସବିୋ ପ�୍ବଥ୍ୟନ୍ ଆନମ 
ସରୁକ୍ତି େୁନହଁ; ଏହୋ ସତ। ଟକିୋ ନେବୋ ଦ୍ୋରୋ ଶତକଡୋ ୯୦ ପ୍ରତଶିତ 
କନରୋେୋ ନହବ େୋହ ିଁ। ବ୍ରନିଟନ୍  ଏବଂ ଆନମରକିୋ ଟକିୋ ବଥ୍ୟୋବହୋରକି ପୋଇଁ 
ଅେୁମତ ିନେଇ ସୋରଲିୋଣ।ି ବଭିନି୍ନ ନେଶର ନବୈଜ୍ୋେକି ମଧ୍ୟ ଟକିୋ ପ୍ରସୁ୍ତନିର 
ଲୋଗ ିପଡଛିନ୍।ି ସମସ୍ ଜେସୋଧୋରଣଙୁ୍କ ଟକିୋକରଣ କରବିୋ ପୋଇଁ ଅତ ି
କମନର ନଗୋଟଏି ବଷ୍ବ ଲୋଗ�ିବି। ନସଥିପୋଇଁ ଉଭୟ ସରକୋର େୟିମୋବେୀ 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରୁଛନ୍।ି ପ୍ରଥନମ ସ୍ୋସ୍ଥ୍ୟ କମ୍ବୀ, ୬୦ବଷ୍ବରୁ ଊର୍ଦ୍୍ବ େୋଗରକି ଏବଂ ବଭିନି୍ନ 
ଜଟେି ନରୋଗନର ପୀଡତିଙୁ୍କ ଟକିୋ େଆି�ବି ନବୋଲ ିତୋଲକିୋ ତଆିର ିଚୋଲଛି।ି
ପ୍ର:- ଅନେକ କଛି ିଜଟଳି ନରୋେ ଆସଛି,ି ପନର େେିୋେ ପୋଇଁ ଔଷଧ 
ରୋହୋରଛି।ି କନରୋେୋ ଚକିତି୍ୋ ଔଷଧ େନରଷଣୋ ସମ୍ପକ୍ବନର କ’ଣ କହନିର?
ଉ:- କନରୋେୋ ଚକିତି୍ୋ ପୋଇଁ ଏନବ ଔଷଧ ବୋହୋର ିେୋହ ିଁ। ଡୋକ୍ତର ଥଣ୍ଡୋ, କୋଶ 
ଏବଂ ମୋନଲରଆି ଜ୍ୱର ପୋଇଁ ଉପଲବ୍ ଥିବୋ ଔଷଧ ନେଉଛନ୍।ି ପରୀକ୍ୋମେୂକ 
ଭୋନବ ସଂକ୍ରମତିଙୁ୍କ ଔଷଧ େଆି�ୋଇ ନକନତ ଫେପ୍ରେ ନହଉଛ ିଅେୁଧ୍ୟୋେ 
କରୋ�ୋଉଛ।ି ଏନବ ଔଷଧ ଫୋମ୍ବୋସଗିଡୁକି ଲୋବନର ବଭିନି୍ନ ନକମକିୋଲକୁ 
ପରୀକ୍ୋ କରୁଛନ୍।ି ନକୋଭଡ଼ି ଚକିତି୍ୋ ପୋଇଁ ନକଉଁ ନକମକିୋଲ କୋମ କର ିବି 
ଔଷଧ ଉେଥ୍ୟୋେରୁ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକୋର ଔଷଧୀୟ ଗଛକୁ ନେଇ ଗନବଷଣୋ ଚୋଲଛି।ି 
ଆଶୋ କରୋ�ୋଉଛ ିଆଗକୁ େଶି୍ତି ଔଷଧ ଆସ�ିବି।
ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କ େଜରନର ଏନର ଓଡ଼ଶିୋନର ନକୋଭଡ଼ି ପରସି୍େି ିକପିର ିଅଛ?ି
ଉ:- ରୋଜଥ୍ୟନର କନରୋେୋ ସମୂ୍ର୍୍ବ େୟିନ୍ତୋଣୋଧୀେ ରହଛି।ି ଆଇଏଲଏସ୍  
କନ୍ଧମୋେ, େୂଆପଡୋ ଏବଂ କେୋହୋଣ୍ଡ ିଜଲିୋର େମେୁୋ ପରୀକ୍ୋ କରୁଛ।ି 
ଡନିସମ୍ର ୩ନର ୭୦୦ ସ୍ୋବ ପରୀକ୍ୋ କରୋ�ୋଇ ଥିବୋନବନେ ୨ଟ ିପଜଟିଭି୍  
ଚହି୍ନଟ କରୋ�ୋଇଛ।ି ଭୁବନେଶ୍ୱରନର ମଧ୍ୟ ପଜଟିଭି୍  ସଂଖଥ୍ୟୋ କମ ି୩୦ରୁ ୪୦ 
ମଧ୍ୟନର ରହୁଛ।ି  କନୁି୍ ଆମକୁ ଆହୁର ି୩ରୁ ୪ ମୋସ ସତକ୍ବ ରହବିୋକୁ ପଡବି। 
ଆମକୁ ନକୋଭଡ଼ି େୟିମୋବେୀକୁ ସମୂ୍ର୍୍ବ ମୋେବିୋକୁ ପଡବି। େନଚତ େଲି୍ୀ, 
ନକରେ ଏବଂ ମହୋରୋଷ୍ଟ୍ର ପର ିସମସଥ୍ୟୋ ନଭୋଗବିୋକୁ ନହବ।
ପ୍ର:- ଡନିସମ୍ରନର ଦ୍େିୀୟ ଲହର ଆସରି ନରୋଲ ିକୁହୋଯୋଉଥିଲୋ। ଓଡ଼ଶିୋର 
ଜଳରୋୟକୁୁ ନେଖିନଲ ଦ୍େିୀୟ ଲହର ଆସରିୋର ସମ୍ୋରେୋ ଅଛ ିକ?ି
ଉ:- ଲହର ଆସବି ନବୋଲ ିଆକେେ କରୋ�ୋଉଥିଲୋ। ଡନିସମ୍ରନର ଶୀତ 
ଅଧିକ ଅେୁଭୂତ ନହଉଥିବୋରୁ କନରୋେୋ ଲହର ଆସବି ନବୋଲ ିପବୂ୍ବୋେୁମୋେ 
କରୋ�ୋଉଥିଲୋ। ସଂକ୍ରମଣ କମବିୋ ଓ ବଢବିୋ ପୋଇ ଁଜେବୋୟରୁ କଛି ିଭୂମକିୋ 
େୋହ ିଁ କ ିଏ ସଂକ୍ରୋନ୍ନର ଗନବଷଣୋ କରୋ�ୋଇ େୋହ ିଁ। ମଖୁଥ୍ୟତଃ ଡନିସମର୍ନର 
େେିର ତୋପମୋତ୍ରୋ ୨୦ରୁ ୨୫ଡଗି୍ରୀ ନସଲସୟିସ୍  ଭତିନର ରନହ। ରୋତରି 
ତୋପମୋତ୍ରୋ ୯ଡଗି୍ରୀ ନସଲସୟିମ୍  ପୟ୍ବଥ୍ୟନ୍ ଖସ ିଆସଛୁ।ି ନତନବ ଖବୁ୍  କମ ସମୟ 
ପୋଇ ଁରୋତରି ତୋପମୋତ୍ରୋ କମ୍  ରନହ। ଏହୋଦ୍ୋରୋ ଥଣ୍ଡୋ ଜେତି ନରୋଗ ବଢଥିୋଏ।

(ସୋକ୍ୋେକୋର: ସେୋେେ ରୋରକି)

ୋଧାରଣ ସରା� ପର ିକସରାନା ୋଥିସର ରହବି
ରୋଜଥ୍ୟନର ୮ମୋସ ଧର ିକନରୋେୋ ସଂକ୍ରମଣ ଲୋଗ ିରହଛି।ି ଅନେକ ପ୍ରତଷି୍ୋେ, ସଂସ୍ୋେ ମହୋମୋରୀର ମକୁୋବଲିୋ 
ନକ୍ତ୍ରନର ନସମୋେଙ୍କ କୋ�୍ବଥ୍ୟଧୋରୋ ଜୋର ିରଖିଛନ୍।ି ଭୁବନେଶଦ୍ରର ଜୀବ ବଜି୍ୋେ ସଂସ୍ୋେ (ଆଇଏଲଏସ୍ ) ଏ ନକ୍ତ୍ରନର 
ପ୍ରମଖୁ ଭୂମକିୋ ଗ୍ରହଣ କରଛି।ି ମହୋମୋରୀକୁ ପ୍ରତନିରୋଧ କରବିୋ ପୋଇଁ େବି୍ବୋହ କରଛି ିଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ଭୂମକିୋ। ଏପ୍ରଲି ୧୪ରୁ 
ମୋତ୍ର ୪୪ଟ ିେମେୁୋରୁ ପରୀକ୍ୋ ଆରମ୍ଭ କର ିନେୈେକି ୧୫ ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍୍ବ ସ୍ୋବ ପରୀକ୍ୋ କରୁଥିଲୋ ଆଇଏଲଏସ୍ । 
ପରୀକ୍ୋର ସମସ୍ କୋ�୍ବଥ୍ୟକୁ େନିେ୍ବଶକ ଡ. ଅଜୟ ପରଡିା ଶଙୃ୍ଖେତି ଭୋନବ ପରଚିୋେେୋ କରୁଥିନଲ। ବଭିନି୍ନ ସମୟନର 
ଗଣମୋଧ୍ୟମ ଜରଆିନର ନଲୋକଙୁ୍କ ସନଚତେ କରଛିନ୍।ି ତୋଙ୍କ ମତନର ଟକିୋ ଆସନିଲ ମଧ୍ୟ କନରୋେୋର ଅନ୍ େୋହ ିଁ। 
ସୋଧୋରଣ ନରୋଗ ପର ିକନରୋେୋର ପ୍ରଭୋବ େୀଘ୍ବ େେିଧର ିରହବି। ଏନବ କନରୋେୋ ହ୍ୋସ ପୋଇଛ,ି କନୁି୍ ଛୋଡ ି�ୋଇେ।ି 
ଆଗକୁ ଆହୁର ି୩ରୁ ୪ ମୋସ ନକୋଭଡ଼ି େୟିମୋବେୀକୁ କଡୋକଡ ିଭୋନବ ମୋେ ିଚେବିୋ େରକୋର।

ପବତି୍ର ଜଗନ୍ନୋଥଧୋମ ପରୁୀ ସମଦୁ୍ରକୂେ େକିଟନର ଅବସ୍ତି 
ପରୁୀ ନବଙ୍ଲ-େୋଗପରୁ ନରଲନେ (ବଏିନ୍ ଆର) 

ନହୋନଟଲ ନହଉଛ ିଭୋରତୀୟ ନରେପଥର ପୋରମ୍ରକି 
ଐତହିଥ୍ୟ ବହେ କରୁଥିବୋ ଏକ ସମ୍ଭୋନ୍ଶୀେ ନହୋନଟଲ ସମ୍ର୍,ି 
�ୋହୋ ଅତଥିିଙୁ୍କ ଏକ ଭନି୍ନ ସ୍ୋେର ଆତନିଥୟତୋ ଓ 
ଆରୋମେୋୟକ ରହଣ ିପ୍ରେୋେ କରଥିୋଏ। ପରୁୋତେ ପରମ୍ରୋ 
ଓ ଅଭଜିୋତ ରୁଚରି ଚମତ୍ୋର ଅେୁଭବ ପରୁୀର ଏହ ିଅେେଥ୍ୟ 
ବଏିନ୍ ଆର ନହୋନଟଲନର ପରେିଶ୍ବକଙୁ୍କ ଅନପକ୍ୋ କରଥିୋଏ। 
୧୯୨୨ ମସହିୋର ନବଙ୍ଲ-େୋଗପରୁ ନରେବୋଇ ଦ୍ୋରୋ 
ପରୁୋତେ ଅଶ୍ୱଥ୍ବ ଭଲି୍ୋ କଣିୋ�ୋଇ ୧୯୨୫ ମସହିୋନର ଏକ 
ନହୋନଟଲନର ରୂପୋନ୍ରତି ନହବୋପନର ବହୁ ସମ୍ଭୋନ୍ଶୋେୀ 
ବୁର୍ଜିୀବୀ ଓ ରୋଜନେୈତକି ନେତୃବୃନ୍ଙ୍କ ଆକଷ୍ବଣୀୟ ସ୍େ 
ଭୋନବ ସପୁରଚିତି ନହୋଇଥିଲୋ। ଏହ ିଐତହିଥ୍ୟସମ୍ନ୍ନ 
ନହୋନଟଲର ଉପେନିବଶ ଢୋଞ୍ଚୋନର େମି୍ତିତ ନକୋଠର,ି 
କଟନଲରୀ ଓ ପରନିବଷଣ ନଶୈେୀ ୯୫ ବଷ୍ବ ପଛକୁ 
ଚୋଲ�ିବିୋ ଭେ ିଲୋଗବି। ୨୦୦୦ ମସହିୋନର ଭନି୍ନ ଢଙ୍ନର 
େମି୍ତିତ ଏହ ିନହୋନଟଲ ଏହୋର ପ୍ଲୋଟେିମ୍  ଜୁବଲ ିପୋେେ 
କରଥିିଲୋ।

ବଏିେଆର ନହୋନଟଲର ଏକ 
ରୋଜକୀୟ ଇତହିୋସ ରହଛି ିଏବଂ 
ଏହୋ ସନୁ୍ର ପରୁୀ ନବେୋଭୂମଠିୋରୁ ମୋତ୍ର ୨୦୦ ମଟିର େୂରନର 
ଅବସ୍ତି। ପ୍ରନତଥ୍ୟକ ନକୋଠର ିଏବଂ ଏହୋର ସବ୍ବସୋଧୋରଣ 
ନକ୍ତ୍ର ବରିେ ଫନଟୋଗ୍ରୋଫ ପ୍ରେଶ୍ବେ କନର �ୋହୋ ଭୋରତୀୟ 
ନରେବୋଇର ସଫେତୋକୁ େଶ୍ବୋଏ। ପ୍ରସରି୍ ନରଲନେ 
ନହରନିଟଜ୍  ନହୋନଟଲ ମଧ୍ୟରୁ ବଏିନ୍ ଆର ନହୋନଟଲ 
ଅେଥ୍ୟତମ। ବଏିନ୍ ଆରନର ଥିବୋ ସମସ୍ ୩୭ଟ ିସମଦୁ୍ର ମହୁୋଁ 
ନକୋଠର ିନଗୌରବମୟ ଭୋରତୀୟ ନରେବୋଇର ରୂପ ପରହିତି 
ନହୋଇଥିବୋ କେୋ କୋରୁକୋ�୍ବଥ୍ୟନର ସଜ୍ତି ନହୋଇଛ ିଏବଂ 
ସମ୍ର୍ରି ଐତହିଥ୍ୟ ପ୍ରକୃତକୁି େୃଷ୍ନିର ରଖି ସଜୋ�ୋଇଛ।ି 
ଭନିଣ୍ଟଜ୍  ଡଜିୋଇନ୍  ରୁମ୍  ଆସବୋବପତ୍ର ବଥ୍ୟତୀତ, 
ନକୋଠରଗିଡ଼ୁକି ମନେୋରମ ପରନିବଶର ଏକ ଭ୍ରମ ସଷୃ୍ ି
କରଥିୋଏ। 

ଏହ ିନଗୌରବପରୂ୍୍ବ ଏବଂ ଔପେନିବଶକି ନଶୈେୀନର 
େମି୍ତିତ ନହୋନଟଲକୁ ଅତୀତନର ବହୁ ପ୍ରଭୋବଶୋେୀ ଓ ନେଶର 
ବଶିଷି୍ ବଥ୍ୟକ୍ତମିୋନେ ଆସ ିରହବିୋ ସହ ନହୋନଟଲଟରି ଉଚ୍ଚ 
ପ୍ରଶଂସୋ କର�ିୋଇଛନ୍।ି ୧୯୬୦ ମସହିୋନର ଭୋରତନର 

ଅବସ୍ତି �କୁ୍ତରୋଷ୍ଟ୍ର ଆନମରକିୋର 
ରୋଷ୍ଟ୍ରେୂତ ଜନ୍  ନକନେଥ୍  ଗୋଲନବ୍ରଥ 

ପରୁୀ ଭ୍ରମଣନର ଆସବିୋକୁ ଥିବୋ ସମୟନର ବଏିନ୍ ଆର 
ନହୋନଟଲନର ରହବିୋର ବନନ୍ୋବସ୍ ନହୋଇଥିଲୋ ; କନୁି୍ 
ନହୋନଟଲ ମଥ୍ୟୋନେଜର ଜୋଣବିୋକୁ ପୋଇନଲ ଜନ୍  ଗୋଲନବ୍ରଥ 
ଜନଣ ୭ ଫୁଟ୍  ଲମର୍ ବଥ୍ୟକ୍ତ।ି ତୁରନ୍ େୁଇଟ ିନବଡ଼କୁ କୋଟ ି
ତୋଙ୍କ େମିନନ୍ ସୋତ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଲମର୍ ଖଟ ତଆିର ି
କରେିଆିଗଲୋ। ଏହୋ ନେଖି ନସ ଚକତି ନହୋଇଗନଲ ଏବଂ 
ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସୋ କନଲ। ନସହପିର ିପ୍ରସରି୍ ଫିଲ୍ମ େମି୍ବୋତୋ 
ସତଥ୍ୟଜତି୍  ରୋୟ, ସଂଗୀତ ବଶିୋରେ ସଚ୍ଚେି ନେବ ବରମନ୍ , 
ତତ୍ୋେୀେ ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ ପଣ୍ଡତି ଜବୋହୋରଲୋଲ୍  ନେହରୁ, 
ଇନ୍ରିୋ ଗୋନ୍ଧୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରଆିର ରୋଜୋ ସ୍ୟିରଜନ୍ ବଗ୍ବ, ଇଂରୋଜୀ 
େପେଥ୍ୟୋସକି ଇ.ଏମ୍ .ନଫୋଷ୍ର, ନେୋନବଲ ପରୁସ୍ୋର ବନିଜତୋ 
ରବୀନ୍ଦ୍ରେୋଥ ଠୋକୁର, �କୁ୍ତରୋଷ୍ଟ୍ର ଆନମରକିୋର ପବୂ୍ବତେ ପ୍ରଥମ 
ମହେିୋ ଜୋନକଲୋଇନ୍  ନକନେଡ଼ ିଏବଂ ବହୁ ରୋଜୋ, ମୋହୋରୋଜୋ, 
ରୋଣୀ, ପ୍ରସରି୍ ଫିଲ୍ମ େମି୍ବୋଣ ଇତଥ୍ୟୋେ ିମୋେଥ୍ୟଗଣଥ୍ୟ ବଥ୍ୟକ୍ତ ିଏହ ି
ନହୋନଟଲର ଆତନିଥୟତୋ ପୋଇବୋ ସଂନଗସଂନଗ ଖବୁ୍  ପ୍ରଶଂସୋ 
ମଖୁର ନହୋଇଛନ୍।ି

ଦ୍ତିୀୟ ବଶି୍ୱ�ରୁ୍ ସମୟନର ଏହ ି ନହୋନଟଲକୁ 
ନସୈେଥ୍ୟବୋହେିୀ ଅଧିକୋରୀଙୁ୍କ ହସ୍ୋନ୍ର କରୋ�ୋଇଥିଲୋ। 
ନସଠୋନର କଥ୍ୟୋପନଟନ୍  ଓ ତୋଙ୍କ ଠୋରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ରୀୟ 
ଅଧିକୋରୀମୋନେ ନସଠୋନର ରହୁଥିନଲ ଏବଂ �ରୁ୍ପନର ପେୁଶ୍ 
ବଏିନ୍ ଆର ନରଲନେକୁ ନହୋନଟଲ ନଫରୋଇ ନେଇଥିନଲ। 
ଏହ ିନହୋନଟଲ ୧୯୯୮ ମସହିୋନର ନହରନିଟଜ୍  ଷ୍ୋଟସ୍  
ପୋଇଥିଲୋ। ନସଥିପୋଇ ଁଆନ୍ଜ୍ବୋତକି ପ�୍ବଥ୍ୟଟେ ନକ୍ତ୍ରନର ଏହୋ 
ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ସ୍ୋେ ଅଧିକୋର କରଛି।ି 

ମଖୁ୍ୟ ଜେସଂପକ୍ବ ଅଧିକୋରୀ, ପରୂ୍ବେଟ ନରଳପର,
ନରଳସେେ, ଭୁରନେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୧୭

ସକୌଶସଳନ୍ଦ୍ର କସିଶାର ଖାଡଙ୍ା

୯୫ ବର୍ଷରେ ପଦାପ୍ଷଣ କଲା ଐତହି୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ବଏିନ୍ ଆେ ରହାରେଲ

ନୂଆ ଅନୁଭୂତ ିରଦବ ୋଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ

 ରଭେ ିରଦବ ୫ ନୂଆ ଗ୍ୟାରଲେି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୬।୧୨(ଆ.ପ୍ର): ବେେବି ରୋଜଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହୋେୟର 
ରୂପନରଖ। ପ�୍ବଥ୍ୟଟକ ପୋଇନବ େୂଆ ଅେୁଭୂତ।ି ତୋଲୋବନ୍ 
ନ�ୋଗୁଁ ସଂଗ୍ରହୋେୟକୁ ସୋଧୋରଣ ନଲୋକଙୁ୍କ ବୋରଣ 
କରୋ�ୋଇଥିବୋନବନେ  ଚେତି ମୋସ ନଶଷ ସପ୍ୋହନର 
ସବ୍ବସୋଧୋରଣଙ୍କ ପୋଇଁ 
ନଖୋଲୋ�ବି। ଏହୋଛଡ଼ୋ 
ଡଜିଟିୋଲନର ମଧ୍ୟ 
ନ�ୋଡ଼ନିହବ। ଓଡ଼ଶିୋ 
ସନମତ ରୋଜଥ୍ୟ ତଥୋ 
ରୋଜଥ୍ୟ ବୋହୋରର 
ପ�୍ବଥ୍ୟଟକ ଆମ 
ରୋଜଥ୍ୟର ପରୁୋତେ 
ଐ ତ ି ହ ଥ୍ୟକୁ 
ଜୋଣପିୋରନିବ।  େୂଆ କର ିସଂଗ୍ରହୋେୟନର ୫ଟ ିଗଥ୍ୟୋନଲର ି
ସ୍ୋେ ପୋଇବ। ଆଭଥ୍ୟନ୍ରୀଣ େକ୍ୋନର ମଧ୍ୟ ପରବିତ୍ବେ 
ନହବ।  େବିଥ୍ୟୋଙ୍ଙ୍କ ପୋଇଁ ରୋମ୍ ବଥ୍ୟବସ୍ୋ ନହବ।  େଶ୍ବକଙୁ୍କ 
ଆକଷ୍ତିତି କରବିୋ ପୋଇଁ ପରସିରନର ସୋଂସ୍ତୃକି କୋ�୍ବଥ୍ୟକ୍ରମ 

କରୋ�ବି। ନସହପିର ି କଥ୍ୟୋନଫନଟରଆି କରୋ�ବିୋ ପୋଇଁ 
େଷି୍ପର୍ ି ନହୋଇଛ।ି ଚେତି ମୋସ ନଶଷ ସପ୍ୋହନର 
ସଂଗ୍ରହୋେୟର ପ୍ରତଷି୍ୋ େବିସ ଥିବୋରୁ ଉକ୍ତ େେି ନଖୋଲବିୋ 
କୋ�୍ବଥ୍ୟକ୍ରମ ରହଛି।ି  ସଂଗ୍ରହୋେୟ ନଖୋଲବିୋ କ୍ଣ ିପ�୍ବଥ୍ୟଟକଙୁ୍କ 

ମେିବି େୂଆ ଅେୁଭୂତ।ି 
ଅନ଼େଇ ନକୋଟ ିଟଙ୍କୋରୁ 
ଊର୍ଦ୍୍ବ  ବଥ୍ୟୟନର େୂଆ ୫ 
ଗଥ୍ୟୋନଲର ିକରୋ�ୋଉଛ।ି  
ଏଥି ମଧ୍ୟନର 
‘ସମସୋମୟକି କେୋ 
ଗଥ୍ୟୋନଲର’ି, ଗୋନ୍ଧୀ 
ଗଥ୍ୟୋନଲର,ି ଲେତିକେୋ 
ଏକୋନଡମୀ ଗଥ୍ୟୋନଲର,ି 

‘ଓଡ଼ଶିୋ ଥରୁ ଏନଜସ୍ ’ ଏବଂ ‘ମଥ୍ୟୋନ୍ କୋଇଣ୍ଡଡ୍   ଅଫ୍  ଏନଜଡ୍  ସ୍  
ରନିଭୋଲୁଥ୍ୟସନ୍ ’ ରହଛି।ି  ଓଡ଼ଆି ଭୋଷୋ, ସୋହତିଥ୍ୟ ଓ ସଂସ୍ତୃ ି 
େନିେ୍ବଶକ ରଞ୍େ କୁମୋର େୋସ କହଛିନ୍,ି ସଂଗ୍ରହୋେୟ 
ଭଚୁ୍ବଆଲ ପୋଇ ଁନ�ୋଜେୋ କରୋ�ୋଉଛ।ି 


