ରାଜ୍ୟ

ପୃଷ୍ଠା-୧୩
୭ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୦

ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦେବ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ
ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୬।୧୨(ଆ.ପ୍ର): ବଦଳିବ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟର
ରୂ ପରେଖ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଇବେ ନୂ ଆ ଅନୁ ଭୂତି। ତାଲାବନ୍ଦ
ଯ�ୋଗୁଁ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ବାରଣ
କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ
ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ
ଖ�ୋଲାଯ ିବ। ଏହାଛଡ଼ା
ଡିଜଟ
ି ାଲରେ ମଧ୍ୟ
ଯ�ୋଡ଼ିହେବ। ଓଡ଼ିଶା
ସମେତ ରାଜ୍ୟ ତଥା
ରାଜ୍ୟ ବାହାରର
ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଆମ
ରାଜ୍ୟର ପୁରାତନ
ଐ ତି ହ ୍ୟକୁ
ଜାଣ ିପାରିବେ। ନୂ ଆ କରି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ୫ଟି ଗ୍ୟାଲେରି
ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନକ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତନ
ହେବ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ
ଆକର୍ଷିିତ କରିବା ପାଇଁ ପରିସରରେ ସାଂସ୍କୃତକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

କରାଯ ିବ। ସେହ ିପରି କ୍ୟାଫେଟେରିଆ କରାଯ ିବା ପାଇଁ
ନିଷ୍ପତ୍ତି ହ�ୋଇଛ ି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ
ସଂଗ୍ରହାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଦିନ ଖ�ୋଲିବା
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହ ିଛି। ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଖ�ୋଲିବା କ୍ଷଣ ି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ
ମିଳିବ ନୂ ଆ ଅନୁ ଭୂତି।
ଅଢ଼େଇ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ
ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବ୍ୟୟରେ ନୂ ଆ ୫
ଗ୍ୟାଲେରି କରାଯାଉଛି।
ଏଥି
ମଧ୍ୟରେ
‘ସମସାମୟ ିକ କଳା
ଗ୍ୟାଲେରି’,
ଗାନ୍ଧୀ
ଗ୍ୟାଲେରି, ଲଳିତକଳା
ଏକାଡେମୀ ଗ୍ୟାଲେରି,
‘ଓଡ଼ିଶା ଥ୍ରୁ ଏଜେସ୍’ ଏବଂ ‘ମ୍ୟାନ୍କାଇଣ୍ଡ୍  ଅଫ୍ ଏଜେ୍ସ୍
ରିଭ�ୋଲ୍ୟୁସନ୍’ ରହ ିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହ ିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତ ି
ନିର୍ଦେଶକ ରଞ୍ଜନ କୁ ମାର ଦାସ କହ ିଛନ୍ତି, ସଂଗ୍ରହାଳୟ
ଭର୍ଚୁଆଲ ପାଇଁ ଯ�ୋଜନା କରାଯାଉଛି।

ଭେଟି ଦେବ ୫ ନୂ ଆ ଗ୍ୟାଲେରି

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବଦ୍ୟାଳୟର କୁ ଳପତି ପ୍ରଫେସର ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗ�ୋପବନ୍ଧୁ ଭବନରେ
ଉତ୍କଳମଣ ିଙ୍କ ପ୍ରତିମର୍ତ
୍ତି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରୁ ଛନ୍ତି ।
ୂ ରେ

ସାଧାରଣ ର�ୋଗ ପରିକର�ୋନା ସାଥିରେ ରହ ିବ
ରାଜ୍ୟରେ ୮ମାସ ଧରି କର�ୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଲାଗି ରହ ିଛି। ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସଂସ୍ଥାନ ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁ ବନେଶ୍ବରର ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ (ଆଇଏଲଏସ୍) ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛ।ି ମହାମାରୀକୁ ପ୍ରତିର�ୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାହ କରିଛ ି ଗୁରୁତ୍ୱପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଏପ୍ରିଲ ୧୪ରୁ
ମାତ୍ର ୪୪ଟି ନମୁନାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରି ଦ�ୈନକି ୧୫ ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଥିଲା ଆଇଏଲଏସ୍।
ପରୀକ୍ଷାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦେଶକ ଡ. ଅଜୟ ପରିଡା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରୁ ଥିଲେ। ବିଭନ୍ନି ସମୟରେ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଟିକା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କର�ୋନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ।
ସାଧାରଣ ର�ୋଗ ପରି କର�ୋନାର ପ୍ରଭାବ ଦୀର୍ଘ ଦିନଧରି ରହ ିବ। ଏବେ କର�ୋନା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଛାଡି ଯାଇନି।
ଆଗକୁ ଆହୁ ର ି ୩ରୁ ୪ ମାସ କ�ୋଭିଡ଼ ନିୟମାବଳୀକୁ କଡାକଡି ଭାବେ ମାନି ଚଳିବା ଦରକାର।

କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲା ଗସ୍ତ
ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୬ା୧୨(ନି.ପ୍ର): କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ରବିବାର ଦିନ ିକିଆ
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲା ଗସ୍ତ କରି ବିଭନ୍ନି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ କନ୍ଧମାଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂ ଆଗାଁ, ଗଣ ିଆ ଓ ଦଶପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର
ବିଭନ୍ନି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମର ଭୂ ମ ିପୂଜନ, ଉଦଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ।
ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ନୂ ଆଗାଁରେ ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ଭୂ ମ ି ପୂଜନ ସହ ଶିଳାନ୍ୟାସ
କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆୟ�ୋଜିତ ଏକ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୨ଜଣ ଭୂ ମ ିହୀନଙ୍କୁ ଜମିପଟ୍ଟା

ବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯ�ୋଜନାରେ ହ ିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା
ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ୨୧ ଜଣ କ�ୋଭିଡ଼୍ ଯ�ୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀତ କରିଥିଲେ। ଏହ ି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ
ସାମନ୍ତ ସିକ୍ରିଡ଼ାଠାରୁ କୃ ଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବତି କୁ ଆର
ଁ ିଆ ଦକ୍ ଷିଣ କେନାଲର
ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ପରେ ଗଣ ିଆ ବିଜୟନଗର ମଳିକସାହ ିସ୍ତଥି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର,
ଗଣ ିଆଠାରେ ରଘୁନାଥଜୀଉ ଗ�ୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର, ମିନି ଷ୍ଟାଡୟି ମ୍ ଓ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମାଗାରକୁ ଶ୍ରୀ
ସାମନ୍ତ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଦଶପଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଭ�ୋଗୁବାଳିଠାରେ ଏକ
କଲ୍ୟାଣମଣ୍ଡପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସହ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ୟ୍ୟାଳୟଠାରେ ଓସୱାନ୍ କ�ୋଠାର
ଲ�ୋକାର୍ପଣ ଓ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ୟ୍ୟାଳୟର ନୂ ତନ କ�ୋଠା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଏହ ି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂ ମ ିହୀନଙ୍କୁ ଜମିପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ବେଳେ
ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯ�ୋଜନାରେ ହ ିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ।
କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ,
ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡଓି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ମନ୍ ଦିର ଯାଉଥିବା ମହ ିଳା ଝୁ ଣ୍ପଟି ଡ଼ି ମୃତ

ବ୍ରହ୍ମପୁର,୬।୧୨(ନି.ପ୍ର): ମନ୍ ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଥର ବାଜି ଝୁ ଣ୍ଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ
ମହ ିଳାଙ୍କ ରବିବାର ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଛି ା ମୃତ ମହ ିଳା ହେେଲ ଲାଠି ଗ୍ରାମର ମଲା
ମହାରଣା(୪୨) ା ଏ ନେଇ ସଦରଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁ ଜୁ ହ�ୋଇଛି ା
ସୋମବାର ମଲାଙ୍କ ଝ ିଅ ବାହାଘର ଥିବାରୁ ଆଜି ଘରେ ଭ�ୋଜି ଆୟ�ୋଜନ
କରାଯାଇଥିଲା ା ହେଲେ ମନ୍ ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ପଥର ବାଜି ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯ ିବାରୁ
ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ା ଖବରପାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉମା ମହାରଣା ଓ
ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ା ଡାକ୍ତର
ସେଠାରେ ମଲାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ ା

ପ୍ର:- ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସଂକ୍ରମଣ ଆସିଛ।ି ସେତେବେଳର ସ୍ଥିତି ଏବଂ କର�ୋନା
ପରିସ୍ ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି?
ଉ:- ପୂରର
୍ବ ୁ ବାହାର ଦେଶରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଞ୍ଜା, ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ଏବଂ ସାର୍ସ ପରି ଅନେକ
ସଂକ୍ରମଣ ଆସିଛ ି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହଇଜା, ବସନ୍ତ, ହାଡଫୁ ଟ ି ଏବଂ ପ�ୋଲିଓ
ଦେଖାଦେଇଛି। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଲେଉଟାଇଲେ ଦେଖାଯାଏ ମହାମାରୀ
ଆସିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା। ସେତେବେଳେ ବହୁ ଲ�ୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ
କରିଥିଲେ। ଟିକା ଓ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ି ପାଇଁ ଚିକତ୍ି ସା ବିଜ୍ଞାନ ସେତେ ବିକଶିତ
ନଥିଲା। ହେଲେ ଏହ ି ସଂକ୍ରମଣ ଗ�ୋଟିଏ କିମବା୍ ଦୁ ଇଟି ଦେଶରେ ସୀମିତ ଥିଲା।
ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କମ ଲ�ୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କର�ୋନା ଏକ
ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପ ିବାରୁ ହୁ ହୁ ହ�ୋଇ ସଂକ୍ରମଣ ବଢି ଚାଲିଲା। ଟିକା
ପାଇଁ ବିଭନ୍ନି ଦେଶର ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କର�ୋନା ଟିକା
ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। କାରଣ
କର�ୋନା ଭୂ ତାଣୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପାଖରେ ପୂରର
୍ବ ୁ ଧାରଣା ନଥିଲା।
ପ୍ର:-କ�ୋଭିଡ଼କୁ ନେଇ ୮ମାସର ଅନୁ ଭୂତି କ’ଣ?
ଉ:- କୁ ହାଯାଉଛି, ଚୀନରୁ ଭୂ ତାଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେଠିକାର ଅଧିବାସୀ
ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ। ବିଭନ୍ନି ଦେଶର ଲ�ୋକ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହ�ୋଇ ନିଜ ଦେଶକୁ
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଭନ୍ନି ଦେଶ ସମେତ କେରଳ, ଗୁଜରାଟ
ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରବାସୀ ସଂକ୍ରମିତ ହ�ୋଇ ଫେରିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ
ଦ�ୈନକ
ି ପଜିଟଭ୍
ି  ମାମଲା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଜୁ ନ୍, ଜୁ ଲାଇ ଓ
ଅଗଷ୍ଟରେ ଯେତିକ ି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା ସେଥିରେ ୨୦ଏ ଏବଂ ୨୦ବି
ଟାଇପ୍ ଭୂ ତାଣୁ ଅଧିକ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା। ୨୦ଏ ଟାଇପ୍ ଭୂ ତାଣୁରେ ସର୍ବାଧିକ
ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମ ିତ ହେଉଥିଲେ। ଯାହାକି ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ। ୨୦ବି ଟାଇପ୍
ଭୂ ତାଣୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଦ�ୈନକ
ି
ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଢେ ୪ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପଜିଟଭ୍
ି  ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଥିଲା।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ରୁ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟର
ଦ�ୈନକି ସଂକ୍ରମଣ ୫୦୦ ତଳେ ରହୁ ଛ।ି
ପ୍ର:- କର�ୋନା ପରୀକ୍ଷା ଲାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା।
ସେତେବେଳେ ଆଇଏଲଏସ୍ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ଏହାକୁ
ନେଇ କ’ଣ କହ ିବେ?
ଉ:- ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଜିଟ ିଭ୍ଚିହ୍ନଟ କରି ଆଇସ�ୋଲେସନ କରି ପାରିବା, ସେତେ
ଶୀଘ୍ର ସଂକ୍ରମଣକୁ ର�ୋକି ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଆରଟି-ପ ିସିଆର ପଦ୍ଧତିରେ ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା
କରିବା ପାଇଁ ଲାବେର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମ ି, ଉପକରଣ ଏବଂ ମେସିନ ରହ ିବା ଆବଶ୍ୟ
ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇଏଲଏସ୍ଲାବରେ ରହ ିଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦେଶକ୍ରମେ
ଏପ୍ରିଲ ୧୪ରେ ଆଇଏଲଏସ୍୪୪ ନମୁନାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ
ସମୟରେ ଦ�ୈନକ
ି ୧୫ଶହ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ହାଇକ�ୋର୍ଟଙ୍କ
ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ରାତିରେ ସେବାୟତଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରି
ରିପ�ୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏତିକି ଭଲ ଲଗୁଛ ି ଆଇଏଲଏସ୍ତା’ର କର୍ବ
ତ୍ତ ୍ୟ ନିର୍ବାହ
କରିଛ ି।
ପ୍ର:- ସଂସ୍ଥାନର ଲାବରୁ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଅନେକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ
କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଭୂ ମିକା ଆଗାମୀ ପ ିଢିଙ୍କ ପାଖରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା
ପାଇଁ କ’ଣ କରିବା ଦରକାର?
ଉ:- ଆଇଏଲଏସ୍ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥାନ। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସମସ୍ତ
ପ୍ରକାର ଅନୁ ଦାନ ମିଳୁଛ।ି ଆଗାମୀ ପ ିଢିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଏଲଏସ୍ ନିଜକୁ
ଉଜ୍ଜୀବତି ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେତେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି।

ଯଦି କର�ୋନା ପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ�ୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ ଓ ର�ୋଗ ଆସିବ ତା’ର
ଚିକତ୍ି ସା, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ କରାଯାଉ।
ପ୍ର:- ଅନେକ ସଂକ୍ରମଣ ଆସିଛ ି ଏବଂ ଯାଇଛି। କର�ୋନାର କ’ଣ ଅନ୍ତ ନାହିଁ।
ଉ:- ନା। କର�ୋନାର କେବେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ, ଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାରୁ କର�ୋନା
ପଳାଇବ ବ�ୋଲି କେବେ ଭାବି ପାରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ର�ୋଗ ପରି
କର�ୋନା ମଧ୍ୟ ଗ�ୋଟିଏ ସାଧାରଣ ର�ୋଗ ହ�ୋଇ ରହ ିବ। ସେତେବେଳେ
କର�ୋନାର ଶକ୍ତି କମିଥିବ, ଟିକା ଆସିଥିବ, ଲ�ୋକେ ଅଧିକ ସଚେତନ
ହ�ୋଇଥିବେ ଏବଂ ଚିକତ୍ି ସା ପାଇଁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ମିଳବି । ଏ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ
ଦେଖିଲେ କର�ୋନା କିଛ ି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ପ୍ର- ଟିକା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ ତି ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ’ଣ ?
ଉ:-ଟିକା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଲ�ୋକେ ଭାବୁ ଛନ୍ତି ଟିକା ନଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ
ସୁରକ୍ଷିତ ନୁ ହେଁ; ଏହା ସତ। ଟିକା ନେବା ଦ୍ୱାରା ଶତକଡା ୯୦ ପ୍ରତିଶତ
କର�ୋନା ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ଟିକା ବ୍ୟାବହାରିକ ପାଇଁ
ଅନୁ ମତି ଦେଇ ସାରିଲାଣ ି। ବିଭନ୍ନି ଦେଶର ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତରେ
ି
ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତି
କମରେ ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଷ ଲାଗିଯ ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାର ନିୟମାବଳୀ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ, ୬୦ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନାଗରିକ ଏବଂ ବିଭନ୍ନି
ଜଟିଳ ର�ୋଗରେ ପୀଡିତଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯ ିବ ବ�ୋଲି ତାଲିକା ତିଆରି ଚାଲିଛ।ି
ପ୍ର:- ଅନେକ କିଛ ି ଜଟିଳ ର�ୋଗ ଆସିଛ,ି ପରେ ନିଦାନ ପାଇଁ ଔଷଧ
ବାହାରିଛ।ି କର�ୋନା ଚିକତ୍ି ସା ଔଷଧ ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ କ’ଣ କହ ିବେ?
ଉ:- କର�ୋନା ଚିକତ୍ି ସା ପାଇଁ ଏବେ ଔଷଧ ବାହାରି ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ଥଣ୍ଡା, କାଶ
ଏବଂ ମାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାମଳ
ୂ କ
ଭାବେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ଅନୁ ଧ୍ୟାନ
ୁ କ
କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଔଷଧ ଫାର୍ମାସିଗଡ
ି ଲାବରେ ବିଭନ୍ନି କେମିକାଲକୁ
ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଛନ୍ତି। କ�ୋଭିଡ଼ ଚିକତ୍ି ସା ପାଇଁ କେଉଁ କେମିକାଲ କାମ କରିବି
ଔଷଧ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବିଭନ୍ନି ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗଛକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛ।ି
ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଗକୁ ନିଶ୍ ଚିତ ଔଷଧ ଆସିଯ ିବ।
ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ�ୋଭିଡ଼ ପରିସ୍ ଥିତି କିପରି ଅଛି?
ଉ:- ରାଜ୍ୟରେ କର�ୋନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରାଣାଧୀନ ରହ ିଛି। ଆଇଏଲଏସ୍
କନ୍ଧମାଳ, ନୂ ଆପଡା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲାର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଛି।
ଡିସେମ୍ବର ୩ରେ ୭୦୦ ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଥିବାବେଳେ ୨ଟି ପଜିଟଭ୍ି 
ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଭୁ ବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପଜିଟଭ୍ି  ସଂଖ୍ୟା କମି ୩୦ରୁ ୪୦
ମଧ୍ୟରେ ରହୁ ଛ।ି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆହୁ ର ି ୩ରୁ ୪ ମାସ ସତର୍କ ରହ ିବାକୁ ପଡିବ।
ଆମକୁ କ�ୋଭିଡ଼ ନିୟମାବଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ନଚେତ ଦିଲ୍ଲୀ,
କେରଳ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ସମସ୍ୟା ଭ�ୋଗିବାକୁ ହେବ।
ପ୍ର:- ଡିସେମ୍ବରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିବ ବ�ୋଲି କୁ ହାଯାଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର
ଜଳବାୟୁକୁ ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି?
ଉ:- ଲହର ଆସିବ ବ�ୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଡିସେମ୍ବରରେ ଶୀତ
ଅଧିକ ଅନୁ ଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ କର�ୋନା ଲହର ଆସିବ ବ�ୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ
କରାଯାଉଥିଲା। ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ଓ ବଢିବା ପାଇଁ ଜଳବାୟୁର କିଛ ି ଭୂ ମିକା
ନାହିଁ କି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିସେମର
୍ବ ରେ
ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୨୦ରୁ ୨୫ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଭିତରେ ରହେ। ରାତିର
ତାପମାତ୍ରା ୯ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟମ୍ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଖସି ଆସୁଛ ି। ତେବେ ଖୁବ୍କମ ସମୟ
ପାଇଁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ରହେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ର�ୋଗ ବଢିଥାଏ।
(ସାକ୍ଷାତକାର: ସନାତନ ବାର ିକ)

୯୫ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ଐତିହ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ବିଏନ୍ଆର ହ�ୋଟେଲ

ପ

ବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଧାମ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂ ଳ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ
ପୁରୀ ବେଙ୍ଗଲ-ନାଗପୁର ରେଲୱେ (ବିଏନ୍ଆର)
ହ�ୋଟେଲ ହେଉଛ ି ଭାରତୀୟ ରେଳପଥର ପାରମ୍ପରିକ
ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରୁ ଥିବା ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଶୀଳ ହ�ୋଟେଲ ସମ୍ପତ୍ତି,
ଯାହା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଆତିଥେୟତା ଓ
ଆରାମଦାୟକ ରହଣ ି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା
ଓ ଅଭିଜାତ ରୁ ଚରି ଚମତ୍କାର ଅନୁ ଭବ ପୁରୀର ଏହ ି ଅନନ୍ୟ
ବିଏନ୍ଆର ହ�ୋଟେଲରେ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ।
୧୯୨୨ ମସିହାର ବେଙ୍ଗଲ-ନାଗପୁର ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା
ପୁରାତନ ଅଶ୍ୱର୍ଥ ଭିଲ୍ଲା କିଣାଯାଇ ୧୯୨୫ ମସିହାରେ ଏକ
ହ�ୋଟେଲରେ ରୂ ପାନ୍ତରିତ ହେବାପରେ ବହୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଶାଳୀ
ବୁ ଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ରାଜନ�ୈତ ିକ ନେତୃ ବୃ ନ୍ଦଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥଳ
ଭାବେ ସୁପରିଚିତ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହ ି ଐତିହ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ
ହ�ୋଟେଲର ଉପନିବେଶ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମିତ କ�ୋଠରି,
କଟଲେରୀ ଓ ପରିବେଷଣ ଶ�ୈଳୀ ୯୫ ବର୍ଷ ପଛକୁ
ଚାଲିଯ ିବା ଭଳି ଲାଗିବ। ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ
ନିର୍ମିତ ଏହ ି ହ�ୋଟେଲ ଏହାର ପ୍ଲାଟ ିନମ୍ ଜୁ ବଲି ପାଳନ
କରିଥିଲା।

ବିଏନଆର ହ�ୋଟେଲର ଏକ
ଅବସ୍ଥିତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର
କ�ୌଶଳେନ୍ଦ୍ର
କି
ଶ�ୋ
ର
ଖାଡ଼ଙ୍ଗା
ରାଜକୀୟ ଇତିହାସ ରହ ିଛି ଏବଂ
ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଜନ୍କେନେଥ୍ଗାଲବ୍ରେଥ
ଏହା ସୁନ୍ଦର ପୁରୀ ବେଳାଭୂ ମ ିଠାରୁ ମାତ୍ର ୨୦୦ ମିଟର ଦୂ ରରେ
ପୁରୀ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମୟରେ ବିଏନ୍ଆର
ଅବସ୍ତଥି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ�ୋଠରି ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବସାଧାରଣ
ହ�ୋଟେଲରେ ରହ ିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହ�ୋଇଥିଲା ; କିନ୍ତୁ
କ୍ଷେତ୍ର ବିରଳ ଫଟ�ୋଗ୍ରାଫ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଯାହା ଭାରତୀୟ
ହ�ୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର ଜାଣ ିବାକୁ ପାଇଲେ ଜନ୍ ଗାଲବ୍ରେଥ
ରେଳବାଇର ସଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ପ୍ରସ ିଦ୍ଧ ରେଲୱେ
ଜଣେ ୭ ଫୁ ଟ୍ ଲମର
୍ବ ବ୍ୟକ୍ତି। ତୁ ରନ୍ତ ଦୁ ଇଟି ବେଡ଼କୁ କାଟି
ହେରିଟେଜ୍ ହ�ୋଟେଲ ମଧ୍ୟରୁ ବିଏନ୍ଆର ହ�ୋଟେଲ
ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାତ ଫୁ ଟରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବର ଖଟ ତିଆରି
ଅନ୍ୟତମ। ବିଏନ୍ଆରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୩୭ଟି ସମୁଦ୍ର ମୁହାଁ
କରିଦିଆଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଚକିତ ହ�ୋଇଗଲେ ଏବଂ
କ�ୋଠରି ଗ�ୌରବମୟ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ରୂ ପ ପରିହ ିତ
ଭୂ ୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେହ ିପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା
ହ�ୋଇଥିବା କଳା କାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଜ୍ଜିତ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ
ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାୟ, ସଂଗୀତ ବିଶାରଦ ସଚ୍ଚିନ ଦେବ ବରମନ୍,
ସମ୍ପତ୍ତିର ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରକୃ ତ ିକୁ ଦୃ ଷ୍ ଟିରେ ରଖି ସଜାଯାଇଛି।
ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହାରଲାଲ୍ ନେହରୁ ,
ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ରୁ ମ୍ ଆସବାବପତ୍ର ବ୍ୟତୀତ,
ଇନ୍ ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜା ସ୍ୟୱି ରଜନ୍ବର୍ଗ, ଇଂରାଜୀ
କ�ୋଠରିଗୁଡ଼କ
ି ମନ�ୋରମ ପରିବେଶର ଏକ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ ଟି
ୱପନ୍ୟାସିକ ଇ.ଏମ୍.ଫ�ୋଷ୍ଟର, ନ�ୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା
କରିଥାଏ।
ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁ ର, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପୂରତ
୍ବ ନ ପ୍ରଥମ
ଏହ ି ଗ�ୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଔପନିବେଶିକ ଶ�ୈଳୀରେ
ମହ ିଳା ଜାକେଲାଇନ୍କେନେଡ଼ି ଏବଂ ବହୁ ରାଜା, ମାହାରାଜା,
ନିର୍ମିତ ହ�ୋଟେଲକୁ ଅତୀତରେ ବହୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଦେଶର
ରାଣୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହ ି
ବିଶ ିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସି ରହ ିବା ସହ ହ�ୋଟେଲଟିର ଉଚ୍ଚ
ହ�ୋଟେଲର ଆତିଥେୟତା ପାଇବା ସଂଗେସଂଗେ ଖୁବ୍ପ୍ରଶଂସା
ପ୍ରଶଂସା କରିଯାଇଛନ୍।ତି ୧୯୬୦ ମସିହାରେ ଭାରତରେ
ମୁଖର ହ�ୋଇଛନ୍।ତି

ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହ ି ହ�ୋଟେଲକୁ
ସ�ୈନ୍ୟବାହ ିନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ସେଠାରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ
ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠାରେ ରହୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧପରେ ପୁନଶ୍ଚ
ବିଏନ୍ଆର ରେଲୱେକୁ ହ�ୋଟେଲ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହ ି ହ�ୋଟେଲ ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ହେରିଟେଜ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍
ପାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା
ମହତ୍ତ୍ୱପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି।
ମୁଖ୍ୟ ଜନସଂପର୍କ ଅଧିକାରୀ, ପୂରତ
୍ବ ଟ ରେଳପଥ,
ରେଳସଦନ, ଭୁ ବନେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୧୭

ଆମେରିକାରରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା

ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୬।୧୨(ଆ.ପ୍ର): କର�ୋନା
ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମେରିକାରେ
ଥିବା ଓଡିଆ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କ
ମହାନତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଓଡିଶାକୁ
ସହଯ�ୋଗର ହାତ ବଢାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂରର
୍ବ ୁ
ଏକ କ�ୋଭିଡ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ
ଆମ୍ଲାନ୍ସ
ଦେଇଥିବାବେଳେ ଏବେ
ବୁ
୫୫୦ ଅକ୍ ସିମିଟର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍।ତି
ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।
ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆମେରିକାରେ ଥିବା
ଡାକ୍ତର ଏକାଠି ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ
ଆଗକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଓଡିଆ
ଡାକ୍ତର ଏକାଠି ହ�ୋଇ ସହଯ�ୋଗ
କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଉଛି।
ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଓଡିଶା ସ�ୋସାଇଟି
ଅଫ ଆମେରିକାସ୍ର ହେଲଥ୍ ଓ
ୱେଲନେସ୍ ଗ୍ରୁପ ଓଡିଶାକୁ ୫୫୦
ଉଚ୍ଚମାନର ପଲସ୍ ଅକ୍ ସିମିଟର ପ୍ରଦାନ
କରିଛ ି। କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ
ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ ଧି କରି

ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛ ି ସଂଘ।
ସ�ୋସାଇଟିର ଗୁଡୱିଲ ଆମ୍ବାସାଡର
ତଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ
ମିଶ୍ର ଏହାକୁ ଆଜି ଓଏସ୍ଏମ୍ସ ିଏଲକୁ
ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍।ତି ଓଏସ୍ଏମ୍ସ ିଏଲର
ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦେଶିକା ୟାମିନୀ ଷଡଙ୍ଗୀ
ଏବଂ ଡା. ସ�ୌଭାଗ୍ୟ ରଂଜନ ରଣସିଂହଙ୍କ
ଉପସ୍ଥିତ ିରେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ

ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍କୁ
ଦେଲେ ୫୫୦ ଅକ୍ସିମଟି ର
କରିଛନ୍ତି। ଏହ ିସବୁ ଅକ୍ ସିମ ିଟର
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ
ପ୍ରଦାନ
କରାଯ ିବ
ଏବଂ
ପରୀକ୍ଷାମଳ
ୂ କଭାବେ ସେମାନେ ଏହାକୁ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର
କରିବେ। ଏହାର ଉପଦେଷ୍ଟା ଡା. ସଲିଲ
ମହାନ୍ତି କହ ିଛନ୍ତି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା
ସଫଳ ହେଲେ ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ
କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ କରାଯ ିବ।

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.
OIPR–25022/11/0013/2021

Sd/- EXECUTIVE ENGINEER,
RWSS DIVISION, CUTTACK

