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କ�ୌ ଣସ ିବ୍ୟକ୍ ିଜନ୍ମରୁ ଅପରାଧୀ ହ�ାଇନଥାଏ। ପରସି୍ତି ିଓ କୁସଙ୍ଗହର ପଡ଼ ିଜହଣ 
ଅପରାଧ ଘଟାଇଥାଏ। ଅପରାଧୀମାନଙୁ୍ ଦଣ୍ଡ ହଦବା ଉହଦେଶ୍ୟହର ଆରମ୍ଭ ହ�ାଇଥଲା 
କାରାଗାର ବା ହଜଲ ଦଣ୍ଡାହଦଶ ବ୍ୟବସ୍ା। ଅସାମାଜକି ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍ କାରାଗାରହର 

ବନ୍ୀ କର ିସମାଜହର ଶାନ୍ ିହେରାଇ ଆଣବିା ହ�ଉଛ ିଏ�ାର ମଳୂ ଉହଦେଶ୍ୟ। ଅସାମାଜକି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ ି
ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍ ଭତିହର ଭୟ ସଂଚାର କରବିା ପାଇଁ ହଜଲ ବ୍ୟବସ୍ା ଆରମ୍ଭ ହ�ାଇଥଲା। ଭାରତହର 
ବଭିନି୍ନ ଅପରାଧହର ସଂପକୃ୍ ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍ ହକନ୍ଦୀୟ କାରାଗାର, ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର, ଜଲି୍ା କାରାଗାର, ଉପ 
କାରାଗାର, ମ�ଳିା କାରାଗାର, ମକୁ୍ାକାଶ କାରାଗାର, ବହିଶଷ କାରାଗାର ଆଦହିର ରଖାରାଇଥାଏ।  

ହସବର ଓ ଏବର କାରାଗାର ଆଇନ ମଧ୍ୟହର ର�ଛି ିଅହନକ ପାଥ୍ଯକ୍ୟ। ପବୂ୍ଯରୁ ହରଉଁମାହନ 
ହଜଲଦଣ୍ଡ ହଭାଗଥୁହଲ, ହସମାନଙ୍ ଜୀବନହର ସଧୁାର ଆଣବିା ଓ  ପନୁବ୍ଯାସ  କରବିା ପାଇଁ ହକୌଣସ ି
ବ୍ୟବସ୍ା ନଥଲା। ବର୍୍ଯମାନ ଅପରାଧୀଙୁ୍ ଦଣ୍ଡ ହଦବା  ସ�ତି ଜ୍ାନର ବକିାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ 
ହ�ାଇଛ।ି ଅହନକ ସାଧାରଣ ହଲାକ ମଧ୍ୟ ହବହଳହବହଳ ଘଟଣାଚକ୍ରହର ପଡ଼ ିଅପରାଧ କରଥିାନ୍।ି 
ହସଭଳ ିବ୍ୟକ୍ଙୁି୍ କାରାଗାରହର ଚହି୍ନଟ କର ିସମାଜର ମଖୁ୍ୟହ୍ାତକୁ ହେରାଇ ଆଣବିା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ 

ହ�ାଇଛ ିହଜଲ ସଂସ୍ାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 
ପବୂ୍ଯରୁ କାରାଗାରର ଅନ୍ଧକାର ଭତିହର ଏକ ଅସ୍ାସ୍୍ୟକର ପରହିବଶ ମଧ୍ୟହର 

ଅପରାଧୀମାହନ ଦଣ୍ଡ ହଭାଗଥୁହଲ।  ପଲିା, ହପ୍ରୌଢ଼, ମ�ଳିା, ଦୁଦେ୍ଯାନ୍ ଅପରାଧୀ ସମସ୍ତଙୁ୍ 
ଏକାଠ ିରଖାରାଉଥଲା। ଏହବ ଏ� ିବ୍ୟବସ୍ାହର ପରବିର୍୍ଯନ ଆସଛି।ି ସମସ୍ତଙୁ୍ ଅଲଗା 
ଅଲଗା ହସଲ୍ ହର ରଖାରାଉଛ।ି ହଜଲ ଦଣ୍ଡ ହଭାଗଥୁବା ଓ  ବଚିାରାଧୀନ ବନ୍ୀମାନଙୁ୍ 
ସମାଜର ମଖୁ୍ୟ ହ୍ାତହର ସାମଲି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହ�ାଇଛ।ି ହସମାନଙ୍ ମନହର 
ସକାରାତ୍ମକ ଚନି୍ାଧାରା ଉହରେକ କରାରାଉଛ।ି ପାଠପଢ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିହରାଗ, 
ପ୍ରାଣାୟାମ, ଚାଷକାମ, ଲୁଗାବୁଣା, �ସ୍ତତନ୍ , େୁଡ୍ ହପ୍ରାହସସଂି ଆଦ ିବଭିନି୍ନ ଧନ୍ାମଳୂକ 

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ �ାତକୁ ନଆିରାଉଛ।ି ଏ�ା ଦ୍ାରା କଏଦୀମାନଙ୍ ଶାରୀରକି ଶ୍ରମ ହ�ବା ସ�ତି 
ହସମାନଙ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁରାୟୀ ପାରଶି୍ରମକି ମଧ୍ୟ ମଳୁିଛ।ି ହକହତକ ହଜଲହର ଏକଦୀମାନଙ୍ 

ପାଇଁ ପାଠଗାର ର�ଛି।ି  ପସୁ୍ତକ ପଠନ ଦ୍ାରା ହସମାନଙ୍ ମାନସକି ପରବିର୍୍ଯନ ଓ 
ହବୌଦ୍ଧକ ବକିାଶ ହ�ଉଛ।ି ଶକି୍ା ସ�ତି ନାଚଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ହପ୍ରାତ୍ା�ନ ଦଆିରାଉଛ।ି 

ଅପରାଧୀଙୁ୍ ପନୁବ୍ଯାସ ଅଧିନୟିମହର ଅହନକ କଲ୍ୟାଣକର ହରାଜନା 
ପ୍ରଣୟନ କରାରାଉଛ।ି ସ୍ାଧୀନ ଭାରତହର ଅପରାଧୀଙ୍ �ୃଦୟହର ପରବିର୍୍ଯନ 

ଅାଣବିା ପାଇଁ ହପ୍ରରଣା ଦଆିରାଉଛ।ି ଲଘ ୁଏବଂ କୁଟୀର ଉହଦ୍ୟାଗର 
ପ୍ରଶକି୍ଣ ଦଆିରାଉଛ।ି ପରବର୍୍ଯୀ ସମୟହର ହସମାହନ ସେଳତାର ସ�ତି 
ବଭିନି୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍।ି ଓଡ଼ଶିାହର ବଭିନି୍ନ କାରାଗାରହର ହଜଲ ସଂସ୍ାର 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ର�ଛି।ି ଏକଦୀମାନଙୁ୍ ସମାଜର ମଖୁ୍ୟହ୍ାତହର 
ସାମଲି କରବିା ପାଇଁ ଚାଲଥିବା ସଂରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହନଇ ଏଥର 
‘ସନୂି୍ରା’ର ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତହିବଦନ: ବଦଳୁଛ ିକାରାଗାର ପରଭିାଷା

ପ୍ରସୁ୍ତ ି: ‘ସକାଳ’ ବୁୟୁରରା 

ରବବିାରହର ବବିାଦରୁ ଦୂହରଇ ରୁ�ନୁ୍। ହସାମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବାରହର ସମାଜହର 
କୀର୍୍ତି ସ୍ାପନ କରହିବ। ନଜିର ଏକ ଅଲଗା ପରଚିୟ ସଷୃ୍ ିକରବିା ପାଇ ଁସକ୍ମ 
ହ�ହବ।  ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିାରହର କମ୍ଯହକ୍ତ୍ରହର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍ ସ�ହରାଗ 
ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ବ। ଅବବିା�ତିଙ୍ ପାଇଁ ବବିା� ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସପିାହର । 

ରବବିାରହର କମ୍ଯହକ୍ତ୍ରହର ଉଚ୍ଚସ୍ାନ ଅଧିକାରୀଙ୍ ସ�ହରାଗ ପାଇହବ। ହସାମ, 
ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବାରହର  ସାମାଜକି କାର୍ଯ୍ୟହର ଭାଗ ହନହବ । ଜୀବନହର ନୂତନ 
ହରାଜନାକୁ ପରୂା କରବିା ପାଇ ଁ ହଚଷ୍ା କରହିବ । ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିାରହର 
ଜୀବନସାଥୀଙ୍ ସ� ସମ୍ପକ୍ଯ ଭଲ ର�ବି।

ରବବିାରହର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟହର  ଜଡ଼ତି ର�ହିବ। ହସାମ, ମଙ୍ଗଳ, 
ବୁଧବାରହର ଆଶା ଅନୁସାହର େଳ ପାଇହବ। ମ�ଳିାଙ୍ ପାଇ ଁସମୟ ମଶି୍ରତି 
ର�ବି। ଅନ୍ୟ  କଥାହର କାର୍ଯ୍ୟ କର ିକଷ୍ ପାଇହବ।  ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିାରହର 
ସନ୍ାନମାନଙ୍ ପାଇ ଁଚନି୍ତି ର�ହିବ। ଉଧାର ହଦଇଥିବା ଅଥ୍ଯ ହେର ିପାଇହବ।

ରବବିାରହର କଛି ିସମସ୍ୟାହର େସ ିର�ହିବ। ହସାମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବାରହର  
ପରବିାରର ସଦସ୍ୟଙ୍ ସ� ଆନନ୍ଦାୟକ ସମୟ କଟବି।  ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିାରହର 
ଅଟକ ିର�ଥିିବା କାମ ପରୂଣ ହ�ବ । ସନ୍ାନଙ୍ଠାରୁ ଶଭୁ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ବ । 
ଉଚ୍ଚସ୍ତରହର ନରିକୁ୍ ିପାଇବାର ସହୁରାଗ ର�ଛି।ି

ରବବିାରହର ଅଥ୍ଯ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାହର ଭାବଚିନି୍ ିନଷି୍ପର୍ ିନଅିନୁ୍। ହସାମ, ମଙ୍ଗଳ, 
ବୁଧବାରହର ଚାକରି ିଓ ହବପାର ହକ୍ତ୍ରହର  ଲାଭ ମଳିବି। ଜୀବନହର କଛି ିନୂତନ 
ପରବିର୍୍ଯନ କରବିା ପାଇ ଁହଚଷ୍ା କରହିବ । ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିାରହର ଜରୁରୀ କାମ 
ପ୍ରତ ିଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ହଦହବ । ସମାଜହର ମାନସମ୍ାନ ବୃଦ୍ଧ ିହ�ବ । 

ରବବିାରହର କାର୍ଯ୍ୟହକ୍ତ୍ରହର ଉନ୍ନତ ିହ�ବା ସ� ବ୍ୟବସାୟହର ସମସ୍ତ କାମ 
ପରୂଣ ହ�ବ। ହସାମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବାରହର  ପରବିାରହର ଗରୁୁଜନ ତଥା  
ସନ୍ାନମାନଙ୍ ପାଇ ଁଚନି୍ତି ର�ହିବ ।  ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିାରହର ଜୀବନହର କଛି ି
ଖାସ୍  ପରବିର୍୍ଯନ ହ�ାଇପାହର । ଅରଥା ଖଚ୍ଚ୍ଯହର  ପଡ଼ପିାରନ୍।ି

ରବବିାରହର ହକ୍ରାଧାନ୍ତି ହ�ବା େଳହର  କାମ ବଗିଡ଼ି ିରାଇପାହର । 
ଜୀବନସାଥୀଙ୍ ସ� ତାଳହମଳ ଠକି୍  ର�ବି । ହସାମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବାରହର  
କମ୍ଯହକ୍ତ୍ରହର ହକୌଣସ ିବଡ଼ କାମ ପରୂା କରବିା ପାଇ ଁଅବସର ମଳିପିାହର। 
ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିାରହର କଛି ିଗରୁୁତପ୍ରୂ୍୍ଯ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଁଅଧିକ ସମୟ ଲାଗବି। 

ରବବିାରହର ପରୁୁଣା ବନୁ୍ଧଙ୍ ସ� ସାକ୍ାତ ପହର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ର�ବି। 
ହସାମ,ମଙ୍ଗଳ,ବୁଧବାରହର କାର୍ଯ୍ୟ ହଶଷ କରବିା ପାଇ ଁନୂଆ ହରାଜନା 
ଚନି୍ା କରହିବ।  ଜୀବନସାଥୀଙ୍ ପାଇ ଁକଛି ିଖାସ୍  କରବିାକୁ ପ୍ରୟାସ କରହିବ । 
ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିାରହର ନହିବଶ କରବିା ପାଇ ଁସମୟ ଭଲ ର�ବି । 

ରବବିାରହର ମାନସକି ଶାନ୍ ିହେରପିାଇହବ। ପରବିାରର ସ�ହରାଗ ଓ ସଖୁ 
ମଳିବି।  ହସାମ,ମଙ୍ଗଳ,ବୁଧବାରହର ଶକି୍ା ହକ୍ତ୍ରହର ଉନ୍ନତ ିହ�ବ । ସକାରାତ୍ମକ 
ଚନି୍ା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରହିବ।  ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିାରହର ବଗିଡ଼ି ିରାଇଥିବା କାମ ପରୂଣ 
ହ�ବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଳହର ପହଦାନ୍ନତ ିହ�ବାର ସମ୍ଭାବନା ର�ଛି।ି

ରବବିାରହର ବଭିନି୍ନ ହକ୍ତ୍ରହର ସେଳତା ପାଇହବ। ଗରୁୁଜନଙ୍ ସ୍ାସ୍୍ୟ ଉର୍ମ 
ର�ବି।  ହସାମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବାରହର ଜୀବନହର ଅକସ୍ାତ୍  ବଡ଼ ପରବିର୍୍ଯନ 
ହଦଖିବାକୁ ମଳିପିାହର। ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିାହର ହକୌଣସ ିପରୁୁଣା ବନୁ୍ଧଙ୍ଠାରୁ 
ସା�ାର୍ୟ ପାଇହବ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧନ ବାଟ ପାଇହବ।

ରବବିାରହର ପରଜିନଙ୍ ହନେ� ଓ ସ�ହରାଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ବ । ନୂତନ କଳା 
ହକୌଶଳର ଅଧିକାରୀ ହ�ହବ। ହସାମ,ମଙ୍ଗଳ,ବୁଧବାରହର ଆଥ ୍ତିକ ମାମଲାହର 
ସାବଧାନ ରୁ�ନୁ୍ । ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିାହର ଜୀବନସାଥୀଙ୍ ସ� ତାଳହମଳ ଠକି୍  
ରଖିବା ପାଇ ଁପ୍ରୟାସ କରନୁ୍ । ସ�କମ୍ଯୀ ଓ ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍ ସ�ହରାଗ ମଳିବି । 

ରବବିାରହର ସମାଜହର ମାନସମ୍ାନ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବ । ପରବିାର ମଧ୍ୟହର 
ଉର୍ମ ବୁଝାମଣା ର�ବି। ହସାମ,ମଙ୍ଗଳ,ବୁଧବାରହର ହକୌଣସ ିନଷି୍ପର୍ ିହନବା 
ପବୂ୍ଯରୁ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ଙି୍ ପରାମଶ୍ଯ ହଲାଡ଼ହିବ।  ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିାରହର 
ବାଦବବିାଦହର ପଡ଼ରିାଇପାରନ୍।ି ନଜି ବୁଦ୍ଧ ଓ ବହିବକ ଅନୁସାହର କାର୍ଯ୍ୟ କର ି
ସେଳତା ପାଇହବ।
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ରବବିାର , ୧୯-୨୫  ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ପ୍ ରି ଜନ୍ ରଫିର୍ମ ୧୮୫୩ରସହିାରରଭାରତରରପ୍ରଥର ରହାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଜିନ୍ ଆକ୍ଟ
୧୮୯୪ ରସହିାରର ଲାଗରୁହାଇଥିଲା।
ରସରତରେରେରେଶରରରରାଟ୪୩ସଭିଲି୍,

୭୫କ୍ରିନିାଲ୍ଏେଂ୬୮ରଶି୍ତି ରଜଲରହଥିିଲା।
ଏହିସେୁରଜଲକୁଜଲି୍ାପାେପରଚିାେନାକରୁଥିରଲ।
େର୍୍ମରାନ ରାଜ୍ୟରର ୮୭ଟି ରଜଲ ରହଛି।ି
ରେଉଥଁିରର୨୧ହଜାର୭୮୫ଜଣକଏେୀରହେିାର
କ୍ଷରତା ରହଛି।ି ରସଥରଧ୍ୟରୁ ୧୯ହଜାର ୯୧୦ଜଣ
ପରୁୁଷ କଏେୀ ଓ ୧ ହଜାର ୮୭୫ଜଣ ରହେିା
କଏେୀ ରହେିାର କ୍ଷରତା ରହଛି।ି େର୍୍ମରାନ
ରାଜ୍ୟର େଭିନି୍ନ ରଜଲରର
୧୮ହଜାର ୪୨୮ଜଣ
କଏେୀ ରହଛିନ୍।ି
ଏଥିରରସଜା

ପାଇଥିୋ ୨ହଜାର ୮୯୩ଜଣ କଏେୀ ଅଛନ୍।ି
ରେଉଥଁିରର ୨୮୦୦ ଜଣ ପରୁୁଷ କଏେୀ ଥିୋ
ରେରେ୯୩ଜଣରହେିାକଏେୀଅଛନ୍।ି ରସହପିରି
୧୫ହଜାର୫୩୫ଜଣେଚିାରାଧୀନକଏେୀଅଛନ୍।ି
ରେଉଥଁିରର୧୪ହଜାର୯୭୪ପରୁୁଷଥିୋ ରେରେ
୫୬୦ ଜଣ ରହେିା କଏେୀ ଅଛନ୍।ି ରାଜ୍ୟରର
ସର୍ବଲପରୁରର ରଗାଟଏି ରହେିା କାରାଗାର ରହଛି।ି
୫୫ଜଣ ରହେିା କଏେୀ ରହେିାର କ୍ଷରତା ଥିୋ
ରେରେଏଠାରର ୧୩ଜଣରହେିାକଏେୀରହଛିନ୍।ି
୫ଜଣସଜାପାଇଥିୋକଏେୀଥିୋରେରେ୮ଜଣ

େ ିଚ ା ର ା ଧ ୀ ନ କଏେୀଅଛନ୍।ି

େର୍୍ମରାନେଗୁରରେନିାରରକ୍ଅପ୍ରରପୋକୁୋଉନିରଗାଡ଼।ଏଣୁପାଲ୍ମର
ଚାହେିାକୁନଜରରରରଖିରାଜଧାନୀଝାରପଡ଼ାରଜଲରରରହେିାକଏେୀଙୁ୍ପାଲ୍ମର

ରରେନଂିେଆିୋଉଛ।ିକଭିେିରସରାରନରହେିାଙୁ୍ରରକଅପ୍କରରିେଏେଷିୟରରପ୍ରଶକି୍ଷଣ
େଆିୋଉଛ।ି ଏକ ଘରରାଇ ସଂସ୍ା ରଜଲକୁ ଆସି କଏେୀଙୁ୍ ଏ ରନଇ ରରେନଂି ରେଉଛନ୍।ି
ରହେିାକଏେୀଅରନକସରୟରରପରସି୍ତିରିରପଡ଼ିରଜଲଆସଛୁନ୍।ିଏଣୁରଜଲରୁୋହାରେିା
ପରର ରସରାନଙୁ୍ ସ୍ାେଲର୍ବୀ କରେିା ଉପରରଗରୁୁତ୍ୱେଆିୋଉଛ।ି ରସହପିରି ରଜଲ  େଭିାଗରର
ଅରନକସରୟରରଡାକ୍ତରଓନସ୍ମଙ୍ଅଭାେରହଛି।ିଏହାକୁେୂରକରେିାଲାଗିଆରଗଇଆସଛିିରଜଲ
େଭିାଗ।ଝାରପଡ଼ାରଜଲରରପ୍ରଥରଥରକରିେୁଇଟିପେ୍ମ୍ୟାୟରର୫୦ଜଣକଏେୀଙୁ୍ନସ୍ସଂରରେନଂି
େଆିୋଇଛ।ିରରାଗୀଙୁ୍ଇରଜେକ୍ସନ,ଔଷଧଖାଇୋକୁେଆିେେିାେଷିୟରରପ୍ରଶକି୍ଷଣେଆିୋଉଛ।ି
ଏହିପ୍ରଶକି୍ଷଣସରେିାପରରରଜଲେଭିାଗପକ୍ଷରୁସାଟ୍ସଫିରକଟ୍େଆିୋଉଛ।ିରସରାରନରଜଲରୁ

ରକୁୁେେିା ପରର ଉକ୍ତ
ସାଟ୍ସଫିରକଟ୍ େେରର
ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାକରିି
କରପିାରରିେ।

ଜେଲ କଥା କହଜିଲ ଜଲାଜକ ସୋ ଜ�ାଲ ିଭା�ନ୍।ି ବ୍ଟିଶି୍   ଶାସନ 
ସମୟଜେ କଳାପାଣ ିପଠାଯାଉଥଲା।  �ଭିନି୍ନ ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇ ନଯିା୍ତନା 

ଦଆିଯାଉଥିଲା। କନୁି୍ �ର୍୍ମାନ ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପେ ିଲାଗଛୁ।ି କାେଣ �ର୍ମ୍ାନ 
ଜେଲେ ପେଭିାଷା �ଦଳଛି।ି ଜେଲ  ସୋ ନୁଜହ,ଁ ଏଜ� ସଧୁାେଗହୃ ପାଲଟଛି।ି 

ଜକୌଣସ ିପେସି୍ତିଜିେ ଯଦ ିେଜଣ ଅପୋଧ ଘଟାଉଛ,ି ଜସ ଜେଲ ଜେ େହ�ିା 
ପଜେ ସଧୁେୁ ିଯାଉଛ।ି ଜସଠାଜେ ଜସମାନଙୁ୍ �ଭିନି୍ନ ପ୍ରକାେ ଜରେନଂି ଦଆିଯାଉଛ।ି 

ଯାହାଫଳଜେ କଏଦୀ ଜେଲେୁ �ାହାେ�ିା ପଜେ ଜସ ଶକି୍ା କେଥିି�ା �ଦି୍ା 
ଦ୍ାୋ ଜୋେଗାେକ୍ମ ଜହଉଛ।ି  ଜସ ଆଉ ଅପୋଧ ଦୁନଆିଜେ ପାଦ ନଜଦଇ 

ସମାେେ ମଖୁ୍ ଜ୍ାତଜେ ସାମଲି ଜହାଇପାେୁଛ।ି କଏଦୀଙ୍ ମନ ପେ�ିର୍ନ୍ 
ଲାଗ ିଗୀତା, ଭାଗ�ତ ପାଠ, ଭେନ କୀର୍୍ନ, ଆଦ ିକାଯ୍୍କ୍ରମ କୋଯାଉଛ।ି  

ଜେଲଜେ େହ ିମଧ୍ୟ େଜଣ କଏଦୀ ଶକି୍ତି ଜହାଇପାେୁଛ।ି ଏଜ� �ଭିନି୍ନ 
ଜେଲଜେ େହୁଥି�ା କଏଦୀମାନଙ୍ ମଧ୍ୟଜେ ପାଠ ପଢ଼�ିାେ ଆଗ୍ରହ ଜଦଖି�ାକୁ 

ମଳୁିଛ।ି କାେଣ ପ୍ରତ�ିଷ୍ ଅଜନକ କଏଦୀ ପେୀକ୍ା ଜଦଉଛନ୍।ି �ଭିନି୍ନ ପ୍ରକାେ 
ଜରେନଂି ଜନ�ା ପଜେ ଜସମାନଙୁ୍ ଜେଲଜେ କାମ ମଳୁିଛ।ି କଏଦୀ 

କାମ କେ ିଯାହା ପାେଶି୍ରମକି ମଳୁିଛ ିତାହା ତାଙ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଜେ 
େମା ଜହଉଛ।ି ଏସ�ୁ ଜହାଇପାେଛି ିଜେଲ 

ସଂସ୍ାେ ଦ୍ାୋ। ଜେଲ ସଂସ୍ାେ କାଯ୍୍ କ୍ରମ ଦା୍ୋ 
କଭିଳ ିକାୋଗାେ ଅଜନ୍�ାସୀମାନଙ୍ ମାନସକି ଓ 

ଚେତି୍ରଗତ ପେ�ିର୍ନ୍ କୋଯ�ିା ସହତି ଜସମାନଙୁ୍ 
ସ୍ା�ଲମୀ୍ କୋଯାଉଛ,ି ଜସ ସଂପକଜ୍େ ଏଇ ସ୍ତନ୍ତ୍ର 

ପ୍ରତଜି�ଦନ।
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ତ୍ରନିାଥ ମହାନ୍ ିଓ ପ୍ରସନେତି୍ ମହାଳକି, ଭୁବନେଶ୍ବର

କାରାଗାର
ମହଳିା କଏଦୀଙ୍କୁ  ବୟି କୁଟ ି
ପାର୍ଲର ଓ ନର୍ସିଂ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ

ରଜା ରଜା 
ନକୁ ହହଁ,ନକୁ ହହଁ,  
ରକୁଧାରଗହୃରକୁଧାରଗହୃ

ପାଲଟଛି ି



4 ରବବିାର , ୧୯-୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ପାଠାଗାରରର କଏଦୀ ପଢୁଛନ୍ତି ପାଠ
କଏଦୀ ଯେପର ି ଯେଲଯର ରହ ି ତା’ର ମାନସକି ସ୍ତି ି ବଗିଡ଼ି ି ନ େବି ଯସଥିପ୍ରତ ି ଗରୁୁତ୍ୱ ଯଦଉଛ ି ଯେଲ ବଭିାଗ। 
ମଯନାରଞ୍ଜନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ପାଠ ପଢ଼ବିା ପାଇଁ ଲାଇଯରେରୀ ବା ପାଠାଗାର ବ୍ୟବସ୍ା କରାୋଇଛ।ି ଯସଠାଯର 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ବହ ି ସୋ ଯହାଇ ରହଛି।ି କଏଦୀ ନେି ଇଚ୍ା ଅନୁସାଯର ବହ ି ଯନଇ ପଢ଼ପିାରଯିବ। 
ଯକବଳ ବହ ିନୁଯହଁ, ଖବରକାଗେ ଯନଇ ମଧ୍ୟ କଏଦୀ ପଢୁଛନ୍।ି ୋହାଫଳଯର କଏଦୀ 
ନେିର ଜ୍ାନ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଯଦଶ ଦୁନଆିର ଖବର ୋଣପିାରୁଛନ୍।ି ଏଥିସହତି 
ନେିକୁ ଫିଟ୍ ରଖବା ପାଇଁ ମକୁ୍ାକାଶ ବ୍ୟାୟାମଶାଳା ରହଛି।ି 

ପାଠପଢ଼ତି ଭବ ତିଷ୍ୟତ ଗଢୁଛନ୍ତି କଏଦୀ
ଯେଲ ଯର ସୋ କାଟୁଥିବା କଏଦୀଙ୍କ ମନଯର ପାଠ 
ପଢ଼ବିାର ଇଚ୍ା ରହଛି।ି ଚଳତିବର୍ଷ ଝାରପଡ଼ା 
ଯେଲ ଯର ୧୧୬େଣ କଏଦୀ ପରୀକ୍ା ଯଦବାକୁ 
ଫମ୍ଷପରୂଣ କରଛିନ୍।ି ଯସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
୮୦ େଣ ଦଶମ ଓ େକୁ୍ ଦୁଇ ପରୀକ୍ା 
ଯଦବାକୁ ଫମ୍ଷ ପରୂଣ କରଛିନ୍।ି 
ଯସହପିର ି ୩୬େଣ ଉଚ୍ଚଶକି୍ା 
ପାଇଁ ଫମ୍ଷପରୂଣ କରଛିନ୍।ି 
ଚଳତି ମାସଯର ଓଡ଼ଶିା ରାେ୍ୟ 
ମକୁ୍ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ବଭିନି୍ନ 
ବଭିାଗଯର ପରୀକ୍ା ଆରମ୍ଭ 
ଯହାଇଛ।ି ଏଥିଯର ଯମାଟ୍  
୩୬ େଣ କଏଦୀ ପରୀକ୍ା 
ଯଦଇଛନ୍।ି ଯସମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଯର ୩୪େଣ 
ପରୁୁର ଥିବା ଯବଯଳ 
୨େଣ ମହଳିା କଏଦୀ 
ରହଛିନ୍।ି ବବିଏିଯର 

ଯେଲଯର କଏଦୀଙ୍କ 
ସହ ରହ ି ପାଠ ପଢ଼଼ବିା; 

ଆଉ ଉଚ୍ଚଶକି୍ତି ଯହବା 
କାଠକିର ପାଠ। ମାତ୍ର ଆତ୍ମବଶି୍ୱାସ 

ଓ ପରଶି୍ରମ ଥିଯଲ ସବୁ ସମ୍ଭବ। 
ନୟାଗଡ଼ ଅସ୍ତାଗାର ଲୁଟ୍   ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ 

ସରସ୍ୱତୀଙୁ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାଯର ସମ୍ପୃକ୍ ି
ରହଥିିବା ଦୁର୍୍ଷାନ୍ ମାଓଯନତା ଡୁନା ଯକଶବ 

ରାଓ ଓରଫ୍  ଆୋଦ୍   ଏଯବ ଉଚ୍ଚଶକି୍ତି। ଝାରପଡ଼ା 
ଯେଲଯର ୧୨ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଷ କାଳ  ଅଯନ୍ବାସୀ 

ଭାଯବ ରହଥିିବା ଆୋଦ୍   ପେି ି ଡଯିପଲାମା ପାସ୍   କର ି
ଉଚ୍ଚଶକି୍ତି ଯହାଇଛନ୍।ି ଆୋଦ୍   

ଇଯ୍ାଯର ‘ଯପାଷ୍ଟ ଗ୍ାେୁଏଟ୍   ଡଯିପଲାମା 
ଇନ୍   ରୁରାଲ୍   ଯଡଭଲପଯମଣ୍ଟ’ ଯର ପାଠ ପଢ଼଼ ି୭୬.୯୫ ପ୍ରତଶିତ 

ମାକ୍ଷ ରଖି ପ୍ରଥମ ଯଶ୍ରଣୀଯର ଉତ୍ୀର୍୍ଷ ଯହାଇଛନ୍।ି ଆୋଦ୍   ୨୦୧୧ 
ମସହିାରୁ ଗରିଫ ଯହାଇ ଝାରପଡ଼ା ଯେଲଯର ବଚିାରାଧୀନ କଏଦୀ 
ଭାଯବ ରହଛିନ୍।ି ଯସ ଯେଲଯର ରହ ି ପାଠ ପଢ଼଼ବିା ସହ ନେିର 
ବ୍ୟବହାରକୁ ବଦଳାଇଥିଯଲ। ପଯର ଯସ ଲାଇଯରେର ିବା ପାଠଶାଳାରୁ 
ବହ ି ଆଣ ି ପାଠ ପଢ଼଼ଥିିଯଲ। ପାଠ ପଢ଼଼ବିା ଲାଗ ି ଆଗ୍ହ ପ୍ରକାଶ 
କରବିାରୁ ଯେଲ କତ୍ପୃ ୍ଷପକ୍ ତାଙୁ୍କ ଇଯ୍ାଯର ନାମ ଯଲଖାଇଥିଯଲ। 
ପଯର ଯସ ଦନିକୁ ପ୍ରାୟ ୭ ଘଣ୍ଟା ପରଶି୍ରମ କର ି ପ୍ରଥମ ଯଶ୍ରଣୀଯର 

ଉତ୍ୀର୍୍ଷ ଯହାଇଥିଯଲ। ଏପରକି ି ଅନ୍ୟ ଅଯନ୍ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ  
ପାଲଟଛିନ୍ ି ଯପ୍ରରଣା। ଅନ୍ୟ ଅଯନ୍ବାସୀଙୁ୍କ ପାଠ ପଢ଼଼ବିା ଲାଗ ି

ଯପ୍ରାତ୍ାହତି କରୁଛନ୍ ି ଆୋଦ୍  । 
ସଚୂନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆୋଦ୍   ଘର 
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଯଦଶର ଶକିାକୁଲମ୍  ଯର। 

ଯସ ଟପ୍   ମାଓଯନତା ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ାର ମଖୁ୍ୟ 
ସହଯୋଗୀ ରହଥିିଲା। ଯସ ଓଡ଼ଶିା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ 
ଯପେଶାଲ ଯୋନାଲ କମଟିରି ମଖୁ୍ୟ ଥିଲା। ଯସ 
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଯଦଶ ସଯମତ ଓଡ଼ଶିାର ମାଲକାନଗରି ି ଓ 
ଯକାରାପଟୁ ଯର ସକ୍ୟି ଭାଯବ କାମ କରୁଥିଲା। ତା’ 
ନାମଯର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଯଦଶ ପଲୁସି ୧୦ ଲକ୍ ଟଙ୍କାର 
ପରୁସ୍ାର ରାଶ ି ରହଥିିଲା। ପଯର ଯସ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଯଦଶ 
ପଲୁସି ଆଗଯର ଆତ୍ମସମପ୍ଷଣ କରଥିିଲା।

ସ୍ାବଲମୀ୍ କର ତିଛ ତି  
ମାଛ ଚାଷ ଓ ଫୁଡ୍   ର୍ାରେେ ତିଂ ୟନୁ ତିଟ୍   
ଝାରପଡ଼ା ଯେଲ ଯର ମାଛ ଚାର କଏଦୀଙୁ୍କ କରୁଛ ି
ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳ। କପୃର ି ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ବାଯୟାଫଲଗ 
ପ୍ରଣାଳୀଯର ମାଛ ଚାର କରାୋଉଛ।ି ମାଛ ଚାର କରବିା 
ଲାଗ ିକଏଦୀମାଯନ ପ୍ରଶକି୍ଣ ଯନଇ ମାଛ ଚାର କରୁଛନ୍।ି 
ଯସମାଯନ ମାଛ ଚାରରୁ ଯରାେଗାର ଯହଉଥିବା 
ଟଙ୍କାରୁ କଛି ି ଟଙ୍କା କଏଦୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଯର େମା 
କରାୋଉଥିବା ଯବଯଳ ବାକ ିଟଙ୍କା ଯେଲ ର ବକିାଶଯର 
ଖଚ୍ଚ୍ଷ କରାୋଉଛ।ି ଯସହପିର ିଝାରପଡ଼ା ଯେଲଯର ଫୁଡ୍   
ଯପ୍ରାଯସସଂି ୟନୁଟି୍   ଯଦଇଛ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟ। କଏଦୀଙୁ୍କ 
ସ୍ୱାବଲମୀ୍ କରବିା ଉଯର୍ଶ୍ୟଯର ଫୁଡ୍   ଯପ୍ରାଯସସଂି ୟନୁଟି୍   
ଯରେନଂି ଦଆିୋଉଛ।ି ଏଯବ ଯେଲଯର କଏଦୀ କମ୍ଳ 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରବିା ସହ ମହମବତ,ି ଫିନାଇଲ୍  , ଅଳତା, 
ଉୋଲ୍ା, ଦୀପ ଆଦ ିପ୍ରସୁ୍ତ କରୁଛନ୍।ି ଏଥିସହ ହଳଦୀ, 
ଯବସନ୍  , ଅଟା, ଯସାରରି ଯତଲ ପ୍ରସୁ୍ତ କରାୋଉଛ।ି 
ଯେଲ ଯର ପ୍ରସୁ୍ତ ଯହଉଥିବା ଏହ ି ସାମଗ୍ୀର ଚାହଦିା 
ଯେଲ  ବାହାଯର ଅଧିକ ରହଛି।ି ଏହାକୁ ଦୁଷ୍ଟଯିର ରଖି 
ଝାରପଡ଼ା ଯେଲ  ବାହାଯର ଏକ କାଉଣ୍ଟର କରାୋଇଛ।ି 
ଯସଠାଯର ଯେଲ ସାମଗ୍ୀ ବକି୍ ିକରାୋଉଛ।ି ଯସହପିର ି
ଭୁବଯନଶଦ୍ର ଝାରପଡ଼ା ଯେଲଯର ମଯିଲଟ୍  କାଯଫ 
ଯଖାଲବିାକୁ ପ୍ରକ୍ୟିା ଆରମ୍ଭ ଯହାଇଛ।ି

ରରାଜଗାରରର ଆଗରର   
ଝାରପଡ଼ା ରଜଲ
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜଜଲଠାରୁ ଝାରପଡ଼ା ଜଜଲ୍   ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜଜଲଠାରୁ ଝାରପଡ଼ା ଜଜଲ୍   
କାରାଗାର ବଭିାଗକୁ ସବ୍ାଧିକ ଆୟ ଜେଇଛ।ି କାରାଗାର ବଭିାଗକୁ ସବ୍ାଧିକ ଆୟ ଜେଇଛ।ି 
ଗତବର୍ ୨୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଜରାଜଗାର କରଥିିବା ଗତବର୍ ୨୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଜରାଜଗାର କରଥିିବା 
ଜବଜେ ୨୦୨୧ ମସହିାଜର ୨୪ଲକ୍ଷ ଆୟ ଜହାଇଥିଲା। ଜବଜେ ୨୦୨୧ ମସହିାଜର ୨୪ଲକ୍ଷ ଆୟ ଜହାଇଥିଲା। 
ଜସହପିର ି ୨୦୨୦ ମସହିାଜର ଝାରପଡ଼ା ଜଜଲ  ଜସହପିର ି ୨୦୨୦ ମସହିାଜର ଝାରପଡ଼ା ଜଜଲ  
୧୬ଲକ୍ଷ ୪୮ ହଜାର ୨୮୯ଟଙ୍ା ଆୟ କରଥିିଲା। ୧୬ଲକ୍ଷ ୪୮ ହଜାର ୨୮୯ଟଙ୍ା ଆୟ କରଥିିଲା। 
ପରବିା ବ୍ୟବସାୟଜର ୪୨ ହଜାର ଟଙ୍ା ମେିଥିିବା ପରବିା ବ୍ୟବସାୟଜର ୪୨ ହଜାର ଟଙ୍ା ମେିଥିିବା 
ଜବଜେ ବାକ ି ଖାେ୍ୟ ପ୍ରକ୍ୟିାକରଣ ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ନିରୁ ଜବଜେ ବାକ ି ଖାେ୍ୟ ପ୍ରକ୍ୟିାକରଣ ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ନିରୁ 
ମେିଛି।ି ଜସହପିର ି ୨୦୧୯ମସହିାଜର ୧୨ଲକ୍ଷ ମେିଛି।ି ଜସହପିର ି ୨୦୧୯ମସହିାଜର ୧୨ଲକ୍ଷ 
ଜରାଜଗାର ଜହାଇଥିବା ଜବଜେ ୨୦୧୮ ମସହିାଜର ଜରାଜଗାର ଜହାଇଥିବା ଜବଜେ ୨୦୧୮ ମସହିାଜର 
କ୍ୟାଣ୍ନିରୁ ୭ଲକ୍ଷ ୨୨ହଜାର ଆୟ ଜହାଇଥିଲା। କ୍ୟାଣ୍ନିରୁ ୭ଲକ୍ଷ ୨୨ହଜାର ଆୟ ଜହାଇଥିଲା। 
ଝାରପଡ଼ା ଜଜଲ୍   ପଛକୁ ଜ�ୌଦ୍ାର ଜଜଲ୍   ରହଛି।ି ଝାରପଡ଼ା ଜଜଲ୍   ପଛକୁ ଜ�ୌଦ୍ାର ଜଜଲ୍   ରହଛି।ି 
ଜସଠାଜର ବାରଷିକ ୭ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଜରାଜଗାର ଜସଠାଜର ବାରଷିକ ୭ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଜରାଜଗାର 
ଜହଉଥିବା ଜବଜେ ବ୍ରହ୍ମପରୁଜର ୩ ଲକ୍ଷ ଓ ବାରପିୋ ଜହଉଥିବା ଜବଜେ ବ୍ରହ୍ମପରୁଜର ୩ ଲକ୍ଷ ଓ ବାରପିୋ 
୯୦ ହଜାର ଟଙ୍ା ଜରାଜଗାର କରୁଛନ୍।ି୯୦ ହଜାର ଟଙ୍ା ଜରାଜଗାର କରୁଛନ୍।ି

୧୨େଣ, ବକିମ୍  ଯର େଯଣ, ବସିଏିଯର 
୩େଣ,ଏମ୍  ଯେଏମ୍  ସଯିର ୪େଣ, ଡଯିପଲାମା 
ଇନ୍   େର୍୍ଷାଲେିମି୍ ଯର ୧୦େଣ, ସ୍ାତଯକାତ୍ର 
ସଂସ୍ପୃତଯର ୩େଣ ଅଛନ୍।ି ଯସଭଳ ି ପରୁୀରୁ 
୨େଣ, ଯଖାର୍୍ଷା ଓ କୁେଙ୍ଗରୁ େଯଣ ଯଲଖାଏଁ 
କଏଦୀ ପରୀକ୍ା ଯଦବା ଲାଗ ି ଭୁବଯନଶ୍ୱର 
ଆସଛିନ୍।ି ଗତବର୍ଷ ରାେ୍ୟଯର ସବ୍ଷାଧିକ 
ଝାରପଡ଼ା ଯେଲ୍  ଯର ୧୬୦ େଣ କଏଦୀ ପରୀକ୍ା 
ଯଦଇଥିଯଲ। ଅନ୍ୟପକ୍ଯର ରାେ୍ୟଯର ଥିବା 
ଯେଲଗଡ଼ୁକିଯର କଏଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ବିା ସହ 
ବଢ଼଼ୁଛ ି ଶକି୍ତି କଏଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପରସି୍ତିଯିର 
ପଡ଼ ି ଯେଲକୁ ଆସଥିିବା କଏଦୀ ପାଠ ପଢ଼଼ବିା 
ଲାଗ ି ଆଗ୍ହ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ଏଣ ୁ ରାେ୍ୟଯର 
ଥିବା ବଭିନି୍ନ େଲି୍ାଯର  ଗତ ୩ ବର୍ଷଯର ୭୭୧ 
େଣ ଅଯନ୍ବାସୀ ପାଠ ପଢ଼଼ ି ଉତ୍ୀର୍୍ଷ ଯହାଇଛନ୍।ି 
ଏଥିଯର ଆଗଯର ରହଛି ି କଟକର ଯଚୌଦ୍ାର 
ଯେଲ। ଉକ୍ କାରାଗାରରୁ ଯକବଳ ୪୫୩େଣ 
ପାଠ ପଢ଼଼ ିଶକି୍ତି ଯହାଇଛନ୍।ି 

ରଜଲରର ପଢ଼଼ ତିରଲ ମାଓରନତା; 
ପାସ୍   କରଲ ପ ତିଜତି ଡ ତିରପଲାମା
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ପ୍ରକୃତ ିପରବିେଶ ବକୋଳବର େନ୍ଦୀ ଜଦୀେନ। େନିୋ କଟକଣୋ ଓ େୋଧୋ-
େନ୍ଧନବର କଟୁଛ ିେନ୍ଧନ ମକୁ୍ତ େନ୍ଦୀ ଜଦୀେନ। ରୋଜଧୋନଦୀ ଉପକଣ୍ଠ 
ଜୋମଝୁର ି ରହଛି ି ‘େଜୁି ପଟ୍ଟନୋୟକ ମକୁ୍ତୋକୋଶ ଆଶ୍ରମ’। 

୨୦୦୩ ମସହିୋବର ୧୧୨ ଏକର ପରେି୍ୋପ୍ତ ଜମବିର 
ରୋଜ୍ବର ପ୍ରଥମ ମକୁ୍ତୋକୋଶ ଆଶ୍ରମ ଭୋବେ ପ୍ରତଷି୍ୋ 

କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଏଥିବର ୧୨୫ ଅବତେେୋସଦୀ ରହେିୋର 
କ୍ଷମତୋ ରହଛି।ି ମୋତ୍ର ଏବେ ୨୪ କଏଦଦୀ 

ରହଛିତେ।ି ବ୍ରହ୍ମପରୁଠୁ ସମ୍ବଲପରୁ, 
ମ ୋ ଲ କ ୋ ନ ଗ ି ର ି ଠୁ 

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଭଳ ି
ସମସ୍ତ 

୩୦ ଜଲି୍ୋରୁ ଆସଥିେୋ ଅବତେେୋସଦୀ ମକୁ୍ତ ଭୋବେ ଏଠୋବର ଆତଯୋତ କରୁଛତେ।ି ହତ୍ୋ ଭଳ ି
ଜଘନ୍ ହତ୍ୋକୋଣ୍ଡବର ଆଜଦୀେନ ସଜୋ କୋଟୁଥିେୋ କଏଦଦୀଙୁ୍ ଏଠୋବର ଆତ୍ମନଭି୍ଭରଶଦୀଳ 

ବହେୋ ସହ ସଂସ୍ୋର ଶଖିିେୋର ପୋଠ ପଢ଼ୋ଼ ଯୋଉଛ।ି ଏହ ି ମକୁ୍ତୋକୋଶ 
ବଜଲବର ହତ୍ୋ ମୋମଲୋବର ସଜୋ  କୋଟୁଥିେୋ ଫବରଷ୍ଟର ଥିେୋ 

ନୂଆପଡ଼ୋର ଗଙ୍ୋରୋମ ସୋହୁ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷତି। ବସଭଳ ିଅବତେେୋସଦୀଙ୍ 
ସଂଖ୍ୋ କମ୍   ଥିେୋରୁ ବଜଲ ପରସିରବର ଥିେୋ ଅବନକ 

ୟନୁଟି୍   େନ୍ ବହୋଇଯୋଇଛ।ି ଏଣ ୁ ଆହୁର ି ୯୩ଜଣ 
ଅବତେେୋସଦୀଙୁ୍ ବଜଲକୁ ଆଣେିୋ ଲୋଗ ି ପ୍ରକ୍ୟିୋ 

ଆରମ୍ଭ ବହୋଇଥିେୋ ବଜଲ କରୃ୍୍ଭପକ୍ଷ ସଚୂନୋ 
ବଦଇଛତେ।ି ଅନ୍ପକ୍ଷବର େନିୋ ରୋସୋୟନକି 
ସୋର ପ୍ରବୟୋଗବର ଭଳକି ି ଭଳ ି ପନପିରେିୋ 

ଚୋଷ କରୋଯୋଉଛ।ି ବପୋଟଳ, ବକୋେ,ି ବଭଣ୍ଡ,ି 
କୋଙ୍ଡ଼, ଶୋଗ, ମସରୁମ୍  , ଟମୋବଟୋ, ଲୋଉ, ଝୁଡ଼ଙ୍ 

ଆଦ ିପନପିରେିୋ ଚୋଷ ବହଉଛ।ି ବସହଭିଳ ିସଜନୋ, କଞ୍ୋ 
ଓ ପୋଚଲିୋ କଦଳଦୀ ଆଦ ିଚୋଷ କରୋଯୋଇଛ।ି ଏହୋସହତି ହରଡିୋ, 

େୋହୋଡ଼ୋ, ବତଜପତ୍ର, ଅଁଳୋ, ଡୋଲଚନି୍  , ଆବଲୋବଭରୋ ଓ କୋଜୁ ଆଦ ି
ଚୋଷ କରୋଯୋଉଛ।ି କୋଜୁ, ଡୋଲଚନି୍  ,ଅଁଳୋ, ବତଜପତ୍ର, ଆବଲୋବଭରୋ 

ଆଦକୁି ଅବତେେୋସଦୀମୋବନ ସଂଗ୍ରହ କର ିେକି୍ ିକରୁଛତେ।ି ବସଭଳ ିମକୁ୍ତୋକୋଶ 
ପରସିରବର ଅବତେେୋସଦୀ ରଖିଛତେ ିବଠକୁଆ ଓ ହଂସ।

ବଜଲ ସଂସ୍ୋର ଆସେିୋ ପବର 
ସେୁ େ୍େସ୍ୋବର ସଧୁୋର 

ଆସଛୁ।ି ବଜଲବର 
କଏଦଦୀ ବଯପର ିଭୋଙ୍ ି
ନପଡୁ ବସଥିଲୋଗ ି

ମବନୋରଞ୍ଜନର େ୍େସ୍ୋ 
କରୋଯୋଇଛ।ି ବଜଲ ବର 

ଭଜନ େ୍େସ୍ୋ କରୋଯୋଇଛ।ି 
ସ କ ୋ ଳ ଏେଂ ସନ୍ଧ୍ୋବର କଏଦଦୀଙ୍ ମବନୋରଞ୍ଜନ 
ଲୋଗ ି ଭଜନ ଗୋନ ବହଉଛ।ି ଏଥିପୋଇଁ କଏଦଦୀ ରହୁଥିେୋ 
ସେୁ ୱୋଡ୍ଭବର ସ୍କିର୍  େ୍େସ୍ୋ କରୋଯୋଇଛ।ି ବସମୋବନ 
ସ୍କିର୍ ବର ପରୁୁଣୋ ଏେଂ ନୂଆ ଭଜନ ଶଣୁ ି ପୋରୁଛତେ।ି 
ଏଥିସହ କଏଦଦୀଙ୍ ପୋଇଁ ବଜଲ  ଭତିବର ବଛୋଟ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍  ର 
େ୍େସ୍ୋ କରୋଯୋଇଛ।ି ବସଠୋବର କଏଦଦୀ େସ ିବଦଶୋତ୍ମକ 
ଫିଲ୍ମ ବଦଖିପୋରବିେ। ଯୋହୋଫଳବର କଏଦଦୀଙ୍ ମୋନସକି 
ସ୍ତି ି ଠକି୍   ରହେିୋ ସହ ତୋଙ୍ ଭତିବର ଆଉ ଅପରୋଧ 
ପ୍ରେଣତୋ ବଦଖୋଯେିନ।ି

5

କଏଦଦୀଙ୍ ପ୍ରତଭିୋ 
ବଦଖୋଇେୋ ପୋଇଁ 

ଝୋରପଡ଼ୋ ବଜଲବର 
ପ୍ରଥମ ଥର କର ି ବରଡଓି 

ଜକ ି (ଆର୍  ବଜ) େ୍େସ୍ୋ 
କରୋଯୋଇଛ।ି ଏଥିବର ଆଗ୍ରହ 
ଥିେୋ ଅବତେେୋସଦୀ ଏହ ି ବରୋଡଓି 
ଜକ ି ଜରଆିବର ନଜିର ମନର 
କଥୋ କହପିୋରୁଛତେ।ି ବସଥିବର 
କଏଦଦୀ ଗଦୀତ ଗୋଇେୋ ସହ 
ଅନ୍କୁ ବପ୍ରରଣୋ ବଯୋଗୋଉଥିେୋ 
କଥୋ କହପିୋରୁଛତେ।ି ଏହୋକୁ 
ବଜଲର ସମସ୍ତ କଏଦଦୀ ଶଣୁ ି
ପୋରବିେ। ବଯଉଁମୋବନ ବରଡଓି 
ଜକ ି କରୁଛତେ ି ବସମୋନଙୁ୍ 
ପ୍ରଥବମ ବଜଲ୍  ରଙ୍ ଉପସ୍ତିବିର 
ଏକ ପ୍ରଦଶ୍ଭନ ବଦେୋକୁ ପଡ଼େି। 
ବସଥିବର ପୋସ୍   କରେିୋ ପବର 
ଏହ ି ଜକ ି ସୋମଲି ବହୋଇ 
ଭୋଗ ବନଇପୋରବିେ। ପ୍ରଥମ 
ପଯ୍ଭ୍ୋୟବର ୧୪ ଜଣ ଅବତେେୋସଦୀ 
ବରଡଓି ଜକ ି ବହୋଇଛତେ।ି ଏହ ି
େ୍େସ୍ୋ ରୋଜ୍ର ବଚୌଦ୍ୋର ଓ 
ଝୋରପଡ଼ୋ ବଜଲବର ଆରମ୍ଭ 
ବହୋଇଛ।ି

ମନ�ୋରଞ୍ଜ� 
ଲୋଗ ିଭଜ� ଓ 

ନରେକ୍ୋଳୟ

ଅନତେବୋସୀଙ୍କ 
ରେତଭିୋ ନ�ୋଜୁଛ ି

‘ନରଡଓି ଜକ’ି

ଅନତେବୋସୀଙ୍କ 
ସ୍ୱପ୍ନର ଘର 

‘ବଜୁି ପଟ୍ଟ�ୋୟକ 
ମକୁ୍ୋକୋଶ 

ଆଶ୍ରମ’
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ଜାମଝୁରରିର ନମି୍ାଣ 
ରେବ ରାଜ୍ୟର ସବବୃ୍େତ୍  
ରଜଲ। ଏେ ି ରଜଲ୍   
ଅନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ସ୍ତରରର ରେବ 

ଏକ ମରେଲ। ସ୍ାନାନ୍ତର 
ରନଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 

ଅନୁମତ ି ମଳିଯିାଇଛ।ି 
ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର ଏରନଇ ନମି୍ାଣ କାଯ୍୍ୟ 

ଆରମ୍ଭ ରେବାକୁ ଯାଉଛ।ି ଏେ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଜଲ୍  ରର ୨୫୦୦ 
କଏଦୀ ରେପିାରରିବ। ୫୦ ଏକର ଜାଗାରର ନମି୍ାଣ ରେବ 
ଏେ ିରଜଲ। ଆଗାମୀ ୨ ବର୍ ମଧ୍ୟରର ଏେ ିରଜଲ ର ନମ୍ିାଣ 
କାଯ୍୍ୟ ରଶର ରେବ। ଏୋ ପ୍ରଥମ ‘ଗ୍ୀନ୍   ରଜଲ ’ ରେବା ସେ 
ଶନୂ୍ୟ କାବ୍ନ ଏମଶିନ ଓ ସ୍ାର୍ ରଜଲ  ରେବ। ଏେ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ରଜଲ ରର ରେବି େସ୍ରିାଲ୍ , ଆମ୍ ି ଥିଏରର୍ , ଲାଇରରେର,ି 
ଜମି୍  , ରବକରୀ ୟନୁଟି୍  , ଫୁଡ୍   ରପ୍ରାରସସଂି ୟନୁଟି୍  , ମେଳିା 
କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ 
ଜାଗା ରେବି। ସ୍ାନ 
ଅଭାବରୁ ଝାରପଡ଼ା 
ରଜଲ କୁ ବୃଦ୍ ିକରାଯାଇ 
ପାରୁନାେ ିଁ। ଝାରପଡ଼ା 
ରଜଲରର ଏରବ 
ପ୍ରାୟ ୧୨୦୦ କଏଦୀ 

ରେଛିନ୍ତ।ି ସରୁକ୍ଷା ଦୃଷ୍ରିକାଣରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସଷୃ୍ ି ରେବାର 
ସମ୍ଭାବନା ରେୁଛ।ି ରତଣ ୁ ଏଥିପାଇଁ ଏେ ି ନୂତନ ରଜଲ ନମି୍ାଣ 
ରେବ। ପବୂ୍ରୁ ନୂତନ ରଜଲ  ନମି୍ାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଦଇଥିଲା 
ବଭିାଗ। ଆଉ ଏେ ି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମତ ି ମଳିବିା ପରର ଖବୁ୍  
ଶୀଘ୍ର ଏୋର ନମି୍ାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ରେବ ରବାଲ ି ରଜଲ 
ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁୋଯାଇଛ।ି

ମକୁ୍ାକାଶ ରଜଲରର ସବୁଠୁ ଆକର୍ଣର ରକନ୍ଦ୍ରବନୁି୍ ୋଏରୀ ଫାମ।୍ 
ଉକ୍ ଫାମର୍ର ରେଛିନ୍ତ ି୩୬ର ିଗାଈବାଛୁରୀ। ଏଥÒରର ଦନିକୁ ୨୫ 
ଲରିର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦନ ରେଉଛ।ି ଏେ ିଦୁଗ୍ଧକୁ କଣିବିା ଲାଗ ିବାୋରର 

ରଖାଲଥିିବା ଷ୍ଲରର ଲାଗଛୁ ି ପ୍ରବଳ ଗେଳ।ି 
ଦୁଗ୍ଧରର ପାଣ ି ନ ମଶିାଯବିାରୁ ଏୋର ଚାେଦିା ରେଛି।ି ଗାଈବାଛୁରୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ରଦଖାଶଣୁା 

ଦାୟତି୍ୱରର ରେଛିନ୍ତ ିଅରନ୍ତବାସୀ ଓ ରଜଲର ଜରଣ କମଚ୍ାରୀ। ରସମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଲାଗ ି
ରଜଲ ପରସିରରର ଘାସ ଓ ସବୁଜ ଜାତୀୟ ଚାର କରାଯାଉଛ।ି ଗାଈବାଛୁରୀଙୁ୍କ 
ପଷୁ୍କିର ଖାଦ୍ୟ ରଦବା ଲାଗ ିଆଜ୍ାଲା ଜାତୀୟ ଶଉିଳ ିଚାର କରାଯାଉଛ।ି ରସଥିରୁ 

ରଯତକି ିଉତ୍ାଦନ ରେଉଛ ିରଗାରୁଗାଈଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ ଦଆିଯାଉଛ।ି ଏୋସେ ବାୋରୁ 
କଣିାଯାଉଛ ିପଷୁ୍କିର ଖାଦ୍ୟ। ଅରନ୍ତବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍   ଥିବାରୁ ରଗାରୁଗାଈଙ୍କ ଯନ୍ନ ରନବାରର 

ସମ୍ଭବ ରେଉନଥିବାରୁ ପଯ୍୍ୟାୟକ୍ରରମ ବକି୍ର ିକର ିଦଆିଯାଉଛ।ି

ଜେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାଜେ ସଂସ୍ଥାେ  
ଆଣଛୁ ି‘୫-ଟ’ି 

ରଜଲ ବଭିାଗର ‘୫-ର’ି ଲାଗ ୁପରର ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ 
ରଜଲ ରର ଆସଛୁ ିଅରନକ ସଂସ୍ାର। ବଦଳୁଛ ିରଜଲର 

ରଚରେରା; ସଦୃୁଢ଼ ରେଉଛ ିଭତି୍ଭୂିମ।ି କଏଦୀ ଆତ୍ମନଭି୍ରଶୀଳ 
ଓ ସ୍ୱାବଲମୀ୍ ରୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼଼ୁଛନ୍ତ।ି ରଜଲରର ଅତ୍ୟାଧନୁକି 

ଜ୍ାନରକୌଶଳ ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଛ।ି ଫଳରର କଏଦୀଙ୍କ 
ଉପରର ନଜର ରଖିବା ସେ ରଜଲ ଭତିରର ରେଉଥିବା ରବଆଇନ୍   

କାଯ୍୍ୟକଳାପରର ଅଙୁ୍କଶ ଲାଗଛୁ।ି ଆଉ ରଜଲରୁ ବାୋରବିା 
ପରର ଜରଣ କଏଦୀ ଅପରାଧ ଦୁନଆିକୁ ଅଲବଦିା କର ିସମାଜର 

ମଖୁ୍ୟର୍ାତରର ସାମଲି ରୋଇପାରୁଛ।ି ବତ୍୍ମାନ ରାଜ୍ୟର ୮୬ର ି
ରଜଲ ରର ଭେିଓି କନ୍  ଫରରନ୍  ସଂି ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯବିା ସେ ସସିରିଭି ିବ୍ୟବସ୍ା 

କରାଯାଇଛ।ି ସମସ୍ତ ରଜଲ ରର ୱାକରିକ ିବ୍ୟବସ୍ା ରେଥିିବା ରବରଳ ୨୦ର ି
ରଜଲ୍  ରର ରମରାଲ୍  

େରିରକ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ା 
ରେଛି।ି ଉକ୍ ରମସନି୍  ରର 

ରଜଲ ଭତିରର ଲୁଚାଇ 
ରଖାଯାଉଥିବା ବଭିନି୍ନ 

ଆପତ୍ଜିନକ ସାମଗ୍ୀକୁ 
ଚହି୍ନର କରାଯାଉଛ।ି ରମାବାଇଲ୍   

ରଫାନ୍  , ସମି୍  , ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ନଶିା ସାମଗ୍ୀକୁ ଏେ ିରମସନି୍   
ଧରୁଛ।ି ରସେପିର ି୨୯ର ିରଜଲରର ବ୍ୟାରଗଜ୍  ସ୍ାନର୍  
ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଛ।ି ୮୭ର ିରଜଲ ରର ୋତରର 
ଧରା ଯାଉଥିବା ସ୍ାନର୍ , ୫୧ର ିରଜଲରର ରୋର୍  
ରରେମ୍   ରମରାଲ୍  େରିରକ୍ଟର ରମସନି୍   ରେଛି।ି ୱାେ୍ର୍  ଓ 
କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ପାରତୁିଣ୍ଡ ସେ ସସୁମ୍ପକ୍ ରେଥିିବାର 
ଅଭରିଯାଗ ରେଥିାଏ। ଏଣ ୁକଏଦୀମାନଙ୍କ ସେ କାଯ୍୍ୟ 
କରୁଥିବା ୱାେ୍ର୍ ଙ୍କ ଉପରର ନଜର ରଖିବା ଲାଗ ି
ଝାରପଡ଼ା ଓ ରଚୌଦ୍ାର ରଜଲରର ବେ ିକ୍ୟାରମରା 

ଦଆିଯାଇଛ।ି ପରର 
ଏୋ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ 
ରଜଲକୁ ଦଆିଯବି 
ରବାଲ ିରଜଲ 
ମୋନରିଦ୍୍ଶକ 
ମରନାଜ ଛାରୋ 
ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍ତ।ି

 ଡଥାଏେୀ ଫଥାର୍ମ 
ଜେଇଛ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 

ପେଚିୟ.

ଜେଲଜେ େହୁଥିବା ହାର୍ଡଜ�ାର୍  ଅପୋଧୀଙ୍କ ଉପଜେ ନେେ ଜେଲଜେ େହୁଥିବା ହାର୍ଡଜ�ାର୍  ଅପୋଧୀଙ୍କ ଉପଜେ ନେେ 
େଖାଯାଇ ପାେୁଛ।ି ଏଥପାଇଁ ଇ-ମଲୁା�ାତ୍   ଜହଉ ଅବା ବର ିେଖାଯାଇ ପାେୁଛ।ି ଏଥପାଇଁ ଇ-ମଲୁା�ାତ୍   ଜହଉ ଅବା ବର ି
�୍ାଜମୋଜେ ଜେ�ର୍ଡିଂ ବ୍ବସ୍ା େହଛି।ି ସଜଦେହ ଜହଜଲ �୍ାଜମୋଜେ ଜେ�ର୍ଡିଂ ବ୍ବସ୍ା େହଛି।ି ସଜଦେହ ଜହଜଲ 
ଉକ୍ତ ଭରିଓି ଓ ଅରଓି�ୁ ଯାଞ୍ଚ୍  �େୁଛନ୍ ିଜେଲ �ର୍ତ୍ ୍ଡପକ୍ଷ। ଉକ୍ତ ଭରିଓି ଓ ଅରଓି�ୁ ଯାଞ୍ଚ୍  �େୁଛନ୍ ିଜେଲ �ର୍ତ୍ ୍ଡପକ୍ଷ। 
ଜସଭଳ ି୨୦ଟ ିଜେଲଜେ ଜେୈବ�ି ଆବେ୍ଡନା ନଷ୍ଟ �େବିା ଜସଭଳ ି୨୦ଟ ିଜେଲଜେ ଜେୈବ�ି ଆବେ୍ଡନା ନଷ୍ଟ �େବିା 
ଜମସନି୍  , ୮୭ଟ ିଜେଲଜେ ଭା�ୁ୍ମ୍   �୍ନିର୍  ଲଗାଯାଇଛ।ି ଜମସନି୍  , ୮୭ଟ ିଜେଲଜେ ଭା�ୁ୍ମ୍   �୍ନିର୍  ଲଗାଯାଇଛ।ି 

ଏଥିସହ ଜେଲ ଚଟାଣ ସଫା �େବିା ଜମସନି୍   ଏଜବ ୨୦ଟ ିଏଥିସହ ଜେଲ ଚଟାଣ ସଫା �େବିା ଜମସନି୍   ଏଜବ ୨୦ଟ ି
ଜେଲ୍  ଜେ େହଛି।ି �ଏଦୀଙ୍କ ଜପାଷା� ସଫା �େବିା ପାଇଁ ଜେଲ୍  ଜେ େହଛି।ି �ଏଦୀଙ୍କ ଜପାଷା� ସଫା �େବିା ପାଇଁ 
୧୦ଟ ିଜେଲ୍  ଜେ ୱାସଙି୍ଚ୍   ଜମସନି୍   ବ୍ବସ୍ା �ୋଯାଇଛ।ି ୧୦ଟ ିଜେଲ୍  ଜେ ୱାସଙି୍ଚ୍   ଜମସନି୍   ବ୍ବସ୍ା �ୋଯାଇଛ।ି 
୮୬ ଜେଲ ଜେ ଇ-ମଲୁା�ାତ୍ େ ବ୍ବସ୍ା େହଛି।ି ୮୭ଟ ି୮୬ ଜେଲ ଜେ ଇ-ମଲୁା�ାତ୍ େ ବ୍ବସ୍ା େହଛି।ି ୮୭ଟ ି
ଜେଲଜେ ବାଇଓଜମଟ୍କି୍   ଫିଙ୍ର୍  ପ୍ଣି୍ଟ ସ୍ାନର୍  ଜମସନି୍  େ ଜେଲଜେ ବାଇଓଜମଟ୍କି୍   ଫିଙ୍ର୍  ପ୍ଣି୍ଟ ସ୍ାନର୍  ଜମସନି୍  େ 
ବ୍ବସ୍ା �ୋଯାଇଛ।ି �ଏଦୀମାଜନ ନେିେ ପାଜୋଲ୍  ଓ ବ୍ବସ୍ା �ୋଯାଇଛ।ି �ଏଦୀମାଜନ ନେିେ ପାଜୋଲ୍  ଓ 

ଅନ୍ାନ ସବୁଧିା ପାଇଁ ୩୩ଟ ିଜେଲଜେ ୫୬ଟ ି�ଓିସ୍ ଜମସନି୍   ଅନ୍ାନ ସବୁଧିା ପାଇଁ ୩୩ଟ ିଜେଲଜେ ୫୬ଟ ି�ଓିସ୍ ଜମସନି୍   
ଲଗାଯାଇଛ।ି ୮୭ଟ ିଜେଲଜେ ଲାପ୍ ଟପ୍ , �ମ୍ୁ୍ଟର୍  ବ୍ବସ୍ା ଲଗାଯାଇଛ।ି ୮୭ଟ ିଜେଲଜେ ଲାପ୍ ଟପ୍ , �ମ୍ୁ୍ଟର୍  ବ୍ବସ୍ା 
�ୋଯାଇଥିବା ଜବଜଳ ଜ�ବଳ ଝାେପଡ଼ା ଏବିଂ ଜଚୌଦ୍ାର୍  �ୋଯାଇଥିବା ଜବଜଳ ଜ�ବଳ ଝାେପଡ଼ା ଏବିଂ ଜଚୌଦ୍ାର୍  
ଜେଲଜେ ପ୍େିନ୍   �ଲିିଂ ସଷି୍ଟମ୍  େହଛି।ି ୪୨ଟ ିଜେଲ୍  ଜେ ଜେଲଜେ ପ୍େିନ୍   �ଲିିଂ ସଷି୍ଟମ୍  େହଛି।ି ୪୨ଟ ିଜେଲ୍  ଜେ 
ଇ-େକି୍ା, ୨୨ଟ ିଜେଲଜେ ଜେଲ ଜପଡ଼ା ଜମସନି୍   ଓ ୩୦ ଇ-େକି୍ା, ୨୨ଟ ିଜେଲଜେ ଜେଲ ଜପଡ଼ା ଜମସନି୍   ଓ ୩୦ 
ଜେଲଜେ ମସଲା ଗଣୁ୍ଡ ଜମସନି୍   େହଛି।ି ଜେଲଜେ ମସଲା ଗଣୁ୍ଡ ଜମସନି୍   େହଛି।ି n

ଆସଛୁ ିନୂଆ 
ଜ�ଥାେନଥା; 

ଜ�ଥାଡ଼ଜିେବ 
ଅତ୍ୟଥାଧନୁକି 

ଜ୍ଥାନଜକୌଶଳ

ୋମଝୁେଜିେ 
ନମି୍ଡାଣ ଜହବ 

ୋେ୍େ 
ସବ୍ଡବତ୍ ହତ୍  

ଜେଲ୍  



ରବବିାର , ୧୯-୨୫  ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ସମ୍ବଲପରୁ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରର ହସ୍ତତନ୍ତର ଏକ ୟନୁଟି୍  
ରହଛି।ି ଅାଜୀବନ ଓ ବଚିାରାଧୀନ ଅରନ୍ତବାସୀଙ୍କ କୁଶଳୀ 
ହାତରର ଭଳକି ି ଭଳ ି ରବଡ୍ ସଟି୍ , ଗାମଛୁା, ଲୁଙ୍,ି ରୁମାଲ୍  
ଓ କପଡ଼ା ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଉଛ ି ତାହା ରେଖରଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ 
ଲାରଗ। ରଜଲ କର୍ତ୍ ୍ଯପକ୍ଷ ବାହାରୁ ସତୂା ଓ ରଙ୍ ଆଣ ି
ଅରନ୍ତବାସୀଙୁ୍କ ରରାଗାଇଥାନ୍ତ।ି ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଥିବା କୁଶଳୀ 
କାରଗିରମାରନ ସତୂାକୁ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ ରେଇଥାନ୍ତ।ି ତନ୍ତ 
ସାହାର୍ୟରର ଲୁଙ୍,ି ଗାମଛୁା ଓ ରବଡ୍ ସଟି୍  ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିା 
ସହ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ଡଜିାଇନ୍  ରୁମାଲ୍  ମଧ୍ୟ ତଆିର ିକରୁଛନ୍ତ।ି 
ରଜଲ ରହଣରିର ଅରନ୍ତବାସୀମାରନ ପନୁି୍ଥିବା ରପାଷାକ 
ରସମାନଙ୍କ ୋ୍ରା ହ ିଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଉଛ।ି ଧଳା କପଡ଼ାରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ରପାଷାକ ରକବଳ ସମ୍ବଲପରୁ ରକନ୍ଦୀୟ ରଜଲର ଅରନ୍ତବାସୀ 
ପନୁି୍ ନାହାଁନ୍ତ,ି ଏହ ିମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ଅଧୀନରର ଥିବା ୧୮ଟ ି
ରଛାଟ ବଡ଼ 

ରଜଲର ସମସ୍ତ ଅରନ୍ତବାସୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ରରାଗାଣ ରହଉଛ।ି 
ରପାଷାକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ପାଇଁ ଏଠାରର ଏକ ରଟଲରଂି ୟନୁଟି୍  ମଧ୍ୟ 
ରହଛି।ି ଅରନ୍ତବାସୀମାରନ ନରିଜ ଏହ ି ରପାଷାକ ପନୁି୍ଥିବାରୁ 
ରସମାନଙ୍କ ୋ୍ରା ପ୍ରସୁ୍ତତ କପଡ଼ାର ଗଣୁାତ୍ମକମାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ 
ରହୁଛ।ି ରଟଲରଂି ୟନୁଟି୍ ରର  ୪/୫ ଟ ି ରମସନି୍  ରହଛି।ି 
ରପାଷାକ ସଲିାଇ କରୁଥିବା ପରୁୁଣା ଅରନ୍ତବାସୀଙ୍କଠାରୁ 
ରଜଲକୁ ଆସଥୁିବା ଅରନକ ନୂଆ ଅରନ୍ତବାସୀ ନଜି ଆଡୁ ଆଗ୍ରହ 
ପ୍ରକାଶ କର ିସରିଲଇ କାମ ଶଖିିବା ସହ ରପାଷାକ ପ୍ରସୁ୍ତତରିର 
ରସମାନଙ୍କର ସହଭାଗତିା ରହୁଛ।ି ସମ୍ବଲପରୁ ମଣ୍ଡଳ 
କାରାଗାର ସରମତ ପଶ୍ଚମି ଓଡ଼ଶିାର ରମାଟ ୧୯ଟ ି ରଜଲର 
ଅରନ୍ତବାସୀଙ୍କ ରପାଷାକ 
ସମ୍ବଲପରୁରର ହ ିଁ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଉଛ।ି

ଅପରାଧ ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନୁହହଁ। ପର ତିସ୍ଥତ ତିର 
ଚାପ ହହଉ ଅବା ହଠାତ୍  ହ ତିତାହ ତିତ ଜ୍ାନ ହରାଇ ହକହତ 

ଜଣ ଅପରାଧÒକ କାର୍ଯ୍ୟ କର ତିଥାନ୍ ତି। ଏଥପାଇଁ ଆଇନର ଶଙୃ୍ଖଳା 
ଭ ତିତହର ହସମାନଙୁ୍ ହଜଲର ଚାର ତିକାନ୍ଥ ଭ ତିତହର ଜୀବନ ବ ତିତାଇବାକୁ 
ପଡ଼ତିଥାଏ। ଜହଣ ଅଭତିରକୁ୍ତ ଭାହବ କରାଗାରର ହଚୌହଦୀ ଭ ତିତହର 
ଅନୁତାପର ଜା୍ଳାହର  ନ ତିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ ବ ତିତାଇବାକୁ  ପଡ଼ତିଥାଏ। 
ହସଠାହର ନଥାନ୍ ତି ପର ତିବାର ଅବା ବନୁ୍ବଗ୍ଯ। ଏକ ନୂତନ ଦୁନ ତିଆର 
ସାଥୀ ପାଲଟ ତିଥାନ୍ ତି ହସମାହନ । ହ�ାଟହମାଟ ଅପରାଧ କର ତି ହଲାକଙ୍ 
ନଜରହର ହସମାହନ ସ ତିନା ଅପରାଧୀ ପାଲଟ ତି ରାଆନ୍ତି, ହହହଲ 
ହସମାନଙୁ୍ ସମାଜର ମଖୁ୍ୟହ୍ାତକୁ ଆଣ ତିବା ପାଇଁ ସରକାରୀସ୍ତରହର 
ଅହନକ ସବୁ ତିଧା ସହୁରାଗ ସଷୃ୍ ତି କର ତିବା ସହ ହସମାନଙୁ୍ ସ୍ାବଲମୀ୍ କର ତିବା 
ଦ ତିଗହର ହଜଲ ସଂସ୍ାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାର ତି ରହ ତି� ତି। ଏ ହଷେତ୍ରହର ସମ୍ଲପରୁ 
ମଣ୍ଡଳ  କାରାଗାର ମଧ୍ୟ ହକୌଣସ ତି ହଷେତ୍ରହର କମ୍  ନାହ ିଁ। ହଜଲ ସଂସ୍ାର 
କାର୍ଯ୍ୟହର ପନ ତିପର ତିବା,  ଧାନ ଚାଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ତି ହସ୍ତତନ୍, ଦର ତି ପ୍ରସୁ୍ତତ ତି ୟନୁ ତିଟ୍ , ଘାସ, 
ହଗାପାଳନ ଆଦତି କରାରାଉ� ତି। ଅହନ୍ବାସୀମାହନ ଏ ଦ ତିଗହର ସ୍ାବଲମ୍ୀ ମଧ୍ୟ ହହଉ�ନ୍ତି। 
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୩ ଏକରହର ପନ ତିପର ତିବା ଓ ଧାନ ଚାଷ
ସମ୍ବଲପରୁ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରର ଅରନ୍ତବାସୀଙ୍କ ଆଉ ଏକ 
ସଫଳତା ରହଉଛ ି ପରବିା ସହତି ଧାନ ଚାଷ କରବିା। ରବ ି
ଋତୁରର ବଭିନି୍ନ କସିମର ପରବିା ରସାମରନ ଉତ୍ାେନ କରଥିାନ୍ତ।ି 
ଆଳୁ, ବାଇଗଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିଶାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ଲଗାନ୍ତ।ି 
ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରବିା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ାେନ କରନ୍ତ।ି ଅନ୍ୟ 
ସମୟରର ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତ।ି ମଖୁ୍ୟତଃ ବଷ୍ଯା ଉପରର ନଭି୍ଯର 
କର ି ଧାନ ଫସଲ କରାରାଏ। ପନପିରବିାକୁ ରଜଲ କର୍ତ୍ ୍ଯପକ୍ଷ 
ନଜି ରେୈନନ୍ନି ରରାରଷଇରର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ରବରଳ 
ଅରନକ ସମୟରର ବଳକା ପରବିାକୁ ବାହାରର ବକି୍ ି କରନ୍ତ।ି 
ରଜଲ ଅରନ୍ତବାସୀଙ୍କ ୋ୍ରା ଉତ୍ାେତି ରଭଣ୍ଡ,ି ବାଇଗଣ,ବନିସ୍ , 
କଲରା ଓ ବଲିାତ ିବାଇଗଣ ଏବଂ ବରିଶଷ କର ିଶାଗ କଣିବିା ପାଇଁ 
ବାହାରର ଗ୍ରାହକ ଲମ୍ବାଧାଡ଼ ିଲଗାଇଥାନ୍ତ।ି

ଉଚ୍ଚଶ ତିଷୋହର ଅହନ୍ବାସୀ
ବଭିନି୍ନ ଅପରାଧରର ସମ୍ବଲପରୁ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରକୁ ବହୁ 
ଶକି୍ଷତି ପରୁୁଷ, ମହଳିା ଆସଛୁନ୍ତ।ି ରତରବ ଜରଣ ଅଭରିକୁ୍ତ 
ଭାରବ ରଜଲର ଚାରକିାନ୍ଥ ଭତିରର ବତିାଉଥିବା ବନ୍ୀ 
ଜୀବନ ମଧ୍ୟରର ରସମାରନ ପାଠ ପଢ଼ ିଅଧିକ ଶକି୍ଷତି ରହବାର 
ସ୍ପ୍ନ ରେଖିବା ସହ ତାକୁ ସାକାର କରବିାରର ସାଥ୍ଯକ ମଧ୍ୟ 
ରହଉଛନ୍ତ।ି ଏ େଗିରର ରଜଲ କର୍ତ୍ ୍ଯପକ୍ଷ  ସମସ୍ତ ସହରରାଗ ବ ି
କରୁଛନ୍ତ।ି ରସମାନଙୁ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ା 
ମଧ୍ୟ ରହଛି।ି ଇତମିଧ୍ୟରର ହାଇସ୍ଲୁର ୧୦ ଜଣ ଶକି୍ଷକ ପାଳ ି
କର ିରଜଲ ପରସିରକୁ ଆସ ିରସମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ଷାୋନ କରୁଛନ୍ତ।ି 
ଜରଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ ଗତ ୩ ମାସ ଧର ିନୟିମତି ରଜଲ 
ଆସ ିମାଟ୍କି୍  ଓ ରକୁ୍ତ େୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଚଳାଇଥିବା 
ଅରନ୍ତବାସୀଙୁ୍କ ଶକି୍ଷାୋନ କରୁଛନ୍ତ।ି

୨୦୨୧-୨୨ ଶକି୍ଷା ବଷ୍ଯରର ରାଷ୍ଟୀୟ ମକୁ୍ତ ବେି୍ୟାଳୟ 
ଶକି୍ଷା ସଂସ୍ାନ ( ନ୍ୟାସନାଲ୍  ଇନ୍ ଷ୍ଚୁି୍ୟଟ୍  ଅଫ୍  ଓପନ୍  ସ୍ଲୁଂି 
(ଏନ୍ ଆଇଓଏସ୍ ) ଜରଆିରର ୨୫ ଜଣ ମାଟ୍କି ପରୀକ୍ଷା ରେଇ 
ସମରସ୍ତ ପାସ୍ କରବିା ଏକ ଉରଲେଖନୀୟ ସଫଳତା। ରସହପିର ି
ରକୁ୍ତ େୁଇରର ପରୀକ୍ଷା ରେଇଥିବା ୪ ଜଣ ପାସ୍  କରବିା ରନଇ 
ରଜଲର ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି କମ୍ଯଚାରୀ ସମରସ୍ତ 
ଖସୁ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରର ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ ମକୁ୍ତ ବେି୍ୟାଳୟ (ଓଏସ୍ ଓୟ)ୁ 
ଅଧୀନରର ୬ ଜଣ ବଏି ପରୀକ୍ଷା ରେଇଛନ୍ତ।ି ଅେ୍ୟାବଧି 
ରସମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶତି ରହାଇନାହ ିଁ। 

୨୦୨୨- ୨୩ ଶକି୍ଷା ବଷ୍ଯ ପାଇଁ ଏନ୍  ଆଇଓଏସ୍  ଅଧୀନରର 
୨୭ ଜଣ ମାଟ୍କି୍ ,  ରକୁ୍ତ େୁଇରର ୧୦ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ରେବା ପାଇଁ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଜାର ିରଖିଛନ୍ତ।ି ରସହପିର ିଓଏସ୍ ଓୟ ୁଅଧୀନରର  ରକୁ୍ତ 
୩ ରର ୨ ଜଣ,  ପଜିରିର ୭ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ରେରବ। ରଜଲର 
ଅରନ୍ତବାସୀମାନଙୁ୍କ ରସହ ି ରଜଲ ଭତିରର ପରୀକ୍ଷା ରେବା 
ପାଇଁ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ା କରାରାଉଛ।ି ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରକୁ 
ଏକ ପରୀକ୍ଷା ରକନ୍ଦ ଭାରବ  ଚହି୍ନଟ କରାରାଇଥିବାରୁ 
ଏଠାରର ସ୍ାନୀୟ ଅରନ୍ତବାସୀଙ୍କ ସହତି ଆଖପାଖ ରଜଲର 
ଅରନ୍ତବାସୀମାରନ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ରେଇଥାନ୍ତ।ି 

ବ ତିମଳ କୃଷ୍ଣ ଥମ,୍ ସମ୍ଲପରୁ

ସଂସ୍ାର ସଂସ୍ାର ରୁରୁ  
ସ୍ାବଲମ୍ୀସ୍ାବଲମ୍ୀ

ଅହନ୍ବାସୀଙ୍ ହାତହର 
ହସ୍ତତନ୍ର କମାଲ 

ଦର ତି ଓ ମ୍ୟାଟ୍ ତ ତିଆର ତି
ସମ୍ବଲପରୁ ମଣ୍ଡଳ 
କାରାଗାରରର  େର ିଓ ମ୍ୟାଟ୍  
ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାରାଉଛ।ି 
ରଜଲମାନଙ୍କରର 
ଅରନ୍ତବାସୀମାନଙୁ୍କ ରରଉଁ 
େର ିଓ ମ୍ୟାଟ୍  ରରାଗାଇ 
େଆିରାଇଛ,ି ତାହା ରସମାନଙ୍କ 
େ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ। ଏପରକି ିସ୍ତନ୍ତ୍ର 
ଷ୍ଲ୍  ଜରଆିରର େର ିଓ ମ୍ୟାଟ୍  
ବକି୍ ିକରାରବିାର ବ୍ୟବସ୍ା 
ରହଛି।ି ରସାରଷି ରତଲଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ିଅଟା ଓ ରବସନ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ 
କରାରାଇଛ।ି ଏହ ିରକନ୍ଦୀୟ 
କାରାଗାରରର ଏକ ଅଏଲ୍  
ରପ୍ରାରସସଂି ୟନୁଟି୍   ରହଛି।ି 
ଅରନ୍ତବାସୀଙ୍କ େ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ସାମଗ୍ରୀକୁ ବକି୍ ିକରବିା ପାଇଁ 
ରଜଲ କର୍ତ୍ ୍ଯପକ୍ଷ ବାହାରର 
ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର୍  ନମି୍ଯାଣ 

କରଛିନ୍ତ।ି ଏହାଛଡ଼ା 
ଓର୍ ମାସ୍  ରମଳା ଓ 

ଅଇଁଠାପାଲ ିବୀସ୍ଯା 
ମଇୋନଠାରର 
ଆରୟାଜତି ପଲେଶି୍ୀ 
ରମଳାରର ରକନ୍ଦୀୟ 
ରଜଲ କର୍ତ୍ ୍ଯପକ୍ଷଙ୍କ 

େ୍ାରା ରଖାଲା 
ରାଇଥିବା ଷ୍ଲ୍ ରର 

ଭଲ ବକି୍ ିରହଉଛ।ି  
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ଜେଲ୍ରୁ
ମକୁୁଳବିା
ପଜରବି

ମଳୁିଛିସବୁଧିା
ନାରୀ ବନ୍ୀ ନକିେତନରୁ 

ମେୁୁଳବିା ପକର ଅକନେ ମହଳିାଙୁ୍ 
ପରବିାର କ�ାେ ଗ୍ରହଣ େରୁନାହାନ୍।ି ସମାଜ ପାଇଁ ଅବା  ପରବିାର ପାଇଁ 
କସମାକନ ପା�ଟଯିାଉଛନ୍ ି ଅପାଙ୍ କତେୟ। କସ କଷେତ୍ରକର ସରୋରୀ 
ସ୍ତରକର କସମାନଙୁ୍ କଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ ିସବୁଧିା ସକୁଯାଗ। ନେିଟକର 
ଖ�ାସ କହାଇଥିବା ୩ ଜଣ ମହଳିା, କଯଉଁମାକନ େ ି ନକିେତନକର 

ରହବିା ସମୟକର ସକି�ଇ ଶଷିୋ �ାଭ େରଛିନ୍।ି କସମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ 
ଜଣ ପର ଘକର ୋମ େର ିଚଳୁଥିବାକବକଳ ଅନ୍ୟ ଜକଣ  ଏେ କଟ�ର୍  
କଦାୋନକର ସାମୟେି ଭାକବ ୋମ େରୁଛନ୍।ି 

ସବୁଠାରୁ ଉକଲେଖନୀୟ ଦଗି କହଉଛ,ି ନାରୀ ବନ୍ୀ ନକିେତନେୁ 
ଅାସଥୁିବା ମହଳିାମାନଙ୍ ମଧ୍ୟକର ଅଛନ୍ ିସବା୍ଧିେ ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତରି। 
କସମାକନ ନଶିାସତେ ଅବସ୍ାକର ଅପରାଧ ଘଟାଇଥାନ୍।ି େନୁି୍ ବନ୍ୀ 
ଜୀବନ ୋଟୁଥିବାକବକଳ ଅନୁତାପ େରବିା କବଳେୁ ସବୁ େଛି ି କଶଷ 
କହାଇଯାଇଥାଏ। ବାପଘର ଅବା ଶାଶଘୂର, ୋହା ଦ୍ାରା କସମାକନ ଗ୍ରହଣୀୟ 
କହାଇପାରୁ ନାହାନ୍।ି କସମାନଙ୍ ପାଇ ଁନାରୀ ବନ୍ୀ ନକିେତନ ଘର ଆଉ ସ୍ଗ ୍
ପା�ଟଛି।ି କସଠାକର ଥିବା ଅଧ୍ୟଷୋ ରୁନ ିମା’ ଆଉ ତାଙ୍ର ଅନ୍ୟ ସହେମୀ୍, 
ଅକନ୍ବାସନିୀଙ୍ ପାଇ ଁପରବିାରର ଜକଣ ସଦସ୍ୟ ପା�ଟଛିନ୍।ି n

ସମ୍ବଲପରୁନାରୀବନ୍ୀନଜିକତନରସବୁଠାରୁସମ୍ବଲପରୁନାରୀବନ୍ୀନଜିକତନରସବୁଠାରୁ
ଉଜଲେଖନୀୟପଦଜଷେପଜେଉଛିଦୁଇଉଜଲେଖନୀୟପଦଜଷେପଜେଉଛିଦୁଇ
ଅଜତେବାସନିୀମା’ଙ୍କରଦୁଇଟିନରିୀେଶଶିଙୁ୍କରଅଜତେବାସନିୀମା’ଙ୍କରଦୁଇଟିନରିୀେଶଶିଙୁ୍କର

ଉପଯକୁ୍ତଦାୟତି୍ବଉପଯକୁ୍ତଦାୟତି୍ବ
ଜନବା।ଜନବା।

ଅପରାଧିକଅପରାଧିକ
କାଯ୍ଯ୍ୟକରିକାଯ୍ଯ୍ୟକରି

ବନ୍ୀେୀବନବତିାଉଥିବାବନ୍ୀେୀବନବତିାଉଥିବା
ମା’ସନିାତା’ରକୃତକମ୍ଯମା’ସନିାତା’ରକୃତକମ୍ଯ
ପାଇଁଦଣ୍ଡପାଉଛ,ିଜେଜଲପାଇଁଦଣ୍ଡପାଉଛ,ିଜେଜଲ
ତା’ରଜଛାଟପଲିାମାଜନତା’ରଜଛାଟପଲିାମାଜନ
କିଜଦାଷକରଥିିଜଲ।କିଜଦାଷକରଥିିଜଲ।
୩ବଷ୍ଯରଏେିଦୁଇଟି୩ବଷ୍ଯରଏେିଦୁଇଟି
ପଲିାଙୁ୍କଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିପଲିାଙୁ୍କଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି
ପଠାଯାଉଛ।ିପଠାଯାଉଛ।ି
ଜସଠାରୁଜପାଷାକଜସଠାରୁଜପାଷାକ
ମଳିବିାସେଛତୁଆମଳିବିାସେଛତୁଆ

ଓଅଣ୍ଡାଦଆିଯାଉଛ।ିଓଅଣ୍ଡାଦଆିଯାଉଛ।ି
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ରୁିଜେରଜିଲବାକିଅଙ୍ଗନବାଡ଼ରୁିଜେରଜିଲବାକି

ସମୟଜରନାରୀବନ୍ୀନଜିକତନରସମୟଜରନାରୀବନ୍ୀନଜିକତନର
ସେକମ୍ଯୀମାଜନବଭିନି୍ନଜଖଳଶଖିାଇବାସେକମ୍ଯୀମାଜନବଭିନି୍ନଜଖଳଶଖିାଇବା

ସେଗପଗୀତଜରମଜନାରଞ୍ଜନକରୁଛତେ।ିସେଗପଗୀତଜରମଜନାରଞ୍ଜନକରୁଛତେ।ି

ରୁନିମା’ଜଦଖାଉଛତେି 
ବଞ୍ବିାରରାୋ
ବଭିନି୍ନ ଅପରାଧକର  ଅଭଯିତୁେ ମହଳିାମାନଙ୍ର 
ଆଶ୍ରୟସ୍ଳୀ ପା�ଟଛି ି ସମ୍ବ�ପରୁର ନାରୀ ବନ୍ୀ 
ନକିେତନ। ଏହାର ମଖୁ୍ୟ ଭାକବ ଅଛନ୍ ିଅଧୀଷେେ 
ରୁନବିାଳା କଦଈ।  କସ ଅକନ୍ବାସନିୀମାନଙ୍ 
ପାଇଁ ରୁନ ି ମା’ ଭାକବ ପରଚିତି। ରୁନ ି ମା’ଙ୍ 
ନଜରକର ଅକନ୍ବାସନିୀମାକନ  କହକ� ତାଙ୍ର 
ସନ୍ାନ । ଯଦ ି କସମାନଙୁ୍ କେହ ି ଅପରାଧୀ 
ନଜରକର କଦଖନ୍,ି କସ ବରିତେ ହୁଅନ୍।ି ରୁନ ି ମା’ 
େୁହନ୍ ି କଯ, ‘‘ଓଡ଼ଶିାକର ପବୂ୍ରୁ ଅପରାଧ ଅଭଯିତୁେ 
ମହଳିାମାନଙ୍ ପାଇଁ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ା ନଥି�ା। କଗାଟଏି କଜ� 
ଭତିକର ମହଳିା ଓ ପରୁୁଷ ଅଭଯିତୁେ ରହୁଥିକ� । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 
ପବୂ୍ତନ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟେ ୧୯୯୧ ମସହିା ଅକେଟାବର ୨୯ 
ତାରଖିକର ସମ୍ବ�ପରୁକର ନାରୀ ବନ୍ୀ ନକିେତନ ସ୍ାପନ େରଥିିକ�। ଏହ ି
ଅନୁଷ୍ାନକର ୫୫ ଜଣ ଅକନ୍ବାସନିୀ ରହବିା ବ୍ୟବସ୍ା ରହଛି।ି ବର୍୍ମାନ 
ମାତ୍ର ୧୫ ଜଣ ଅଛନ୍।ି’’ 

ନାରୀ ବନ୍ୀ ନକିେତନର ଅଧୀଷେେ ରୁନ ିମା’ େୁହନ୍ ିକଯ, ‘‘ଏଠାକର 
ରହୁଥିବା ଅକନ୍ବାସନିୀମାନଙୁ୍ ସମାଜର ମଖୁ୍ୟ କ୍ାତକର ସାମ�ି 
େରବିା ସହ କସମାନଙୁ୍ ସ୍ାବ�ମ୍ବୀ େରାଇବା ମଖୁ୍ୟ ଉକଦେଶ୍ୟ। ୧୯୯୧ 
ମସହିାରୁ ଏଠାକର ଅକନ୍ବାସନିୀମାନଙୁ୍ ସ୍ାବ�ମ୍ବୀ େରାଇବା ପାଇଁ 
ବଭିନି୍ନ ଧନ୍ାମଳୂେ ବ୍ୟବସ୍ା ଆରମ୍ଭ କହାଇଥି�ା। କସଠାକର ଏେ କଟ�ରିଂି 
ୟନୁଟି୍  ଥିବା ସହ ଠୁଙ୍ା, ଖ� ି ତଆିର,ି  ଶାଢ଼,ି ଶାୟା, ବା୍ଉଜ ତଆିର ି
େରାଯାଉଛ।ି ଏହ ି ୋଯ୍୍ୟକର ଜଡ଼ତି ୧୫ ଜଣ ଅକନ୍ବାସନିୀଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ 
୧୦ ଜଣ ଜାମନିକର ନେିଟକର ମେୁୁଳ ିଥିବାରୁ ବାେ ି୫ ଜଣ ଅକନ୍ବାସନିୀ 
କଟ�ରଂି ୋଯ୍୍ୟ ସହ ଖ� ିଓ ଠୁଙ୍ା ପ୍ରସୁ୍ତତ େରୁଛନ୍।ି’’

ଜଲିୋପାଳଙ୍ ପଷେରୁ ବାହାଘରକର ପ୍ରସୁ୍ତତ ିବକେ ଖ� ିତଆିର ିପାଇଁ 
ଏେ କମସନି୍  କଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏକବ ଅକନ୍ବାସନିୀମାକନ ଖ� ି
ପ୍ରସୁ୍ତତ େରୁଛନ୍।ି କସହପିର ିଅକନ୍ବାସନିୀମାକନ ପ୍ରସୁ୍ତତ େରୁଥିବା ପପି�ି ି
ଚାନୁ୍ଆର ଚାହଦିା ସମ୍ବ�ପରୁକର ଅଧିେ ରହଛି।ି

କଜ�ର ଅକନ୍ବାସୀ କଯଉଁମାକନ ବଭିନି୍ନ ଧନ୍ାମଳୂେ ୋଯ୍୍ୟ 
େରୁଛନ୍ ି କସମାନଙୁ୍ ୩ଟ ି ପଯ୍୍ୟାୟକର ବଭିତେ େରାଯାଇଛ।ି 
କସମାକନ େୁଶଳୀ, ଅର୍୍େୁଶଳୀ ଓ ଅଣେୁଶଳୀ ଭାକବ ବକିବଚତି। 
କଯଉଁମାକନ େୁଶଳୀ କସମାନଙୁ୍ କଦୈନେି ୧୨୫ ଟଙ୍ା, ଅର୍୍ 
େୁଶଳୀଙୁ୍ ୧୦୫ ଟଙ୍ା ଓ ଅଣ େୁଶଳୀଙୁ୍ ୯୫ ଟଙ୍ା  କ�ଖଁାଏ  
ମଜୁରୀ ମଳିଥିାଏ। କତଣ ୁକସମାକନ  ମାସେୁ  ୨୭୦୦ ଟଙ୍ାରୁ 
୩୦୦୦ ହଜାର ଟଙ୍ା କରାଜଗାର େରଥିାନ୍।ି କଯଉଁମାକନ 
ଆଜୀବନ େଏଦୀ, କସମାକନ ଖ�ାସ କହବା କବଳେୁ ଅକଢ଼ଇ 
�ଷେରୁ ୩ �ଷେ ଟଙ୍ା ସଞ୍ତି େରଥିାନ୍ ିକବା� ିକଜ�ର୍  ସକନ୍ାଷ 
ବାରେି େୁହନ୍।ି ଅଧିୋଂଶ କସମାନଙ୍ ଉପାଜ୍ନ ଅଥ୍ ପରବିାର 
କ�ାେଙ୍ ପାଖେୁ ପଠାଇଥାନ୍।ି

ନାରୀବନ୍ୀନାରୀବନ୍ୀ
ନଜିକତନନଜିକତନ

ଗଢ଼ାଜେଉଛିନଷି୍ାପ 
ଶଶିଙୁ୍କଭବଷି୍ୟତ

ଜଯାଗାଉଛିଜରାେଗାରରପନ୍ା
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ବ୍ରହ୍ମପରୁ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରର ରାଇସ୍  
ର୍ରେ, ମଗ୍ , ବାରସେଟ୍  ମଧ୍ୟ କଏଦୀମାରେ 
ତଆିର ି କରୁଛନ୍।ି ରେଲ ଭତିରର 
ଏକ ଫୁଡ୍  ର୍ାରେେଂି ୟେୁଟି୍  
ରହଛି।ି ଏଠାରର ବଭିନି୍ନ 
ଅଟା େରମତ ମାଣ୍ଡଆି ଚୂୋ, 
ଖଦୁ, ଛତୁଆ ଆଦ ି ୍ସୁ୍ତ 
ରହଉଛ।ି ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟରର 
କଏଦୀମାରେ ୋମଲି ରହଛିନ୍।ି 
ରେହଭିଳ ିରେଲରର କଏଦୀଙ୍କ ଦ୍ାରା 
୍ସୁ୍ତ ଫିୋଇଲ୍  ବାହାରକୁ ରପ୍ାେ ି
କରାରାଉଥିବା େଣାପଡଛି।ି ଅେୁରୂପ 
ଭାରବ ହସ୍ତନ୍କୁ ଏଠାରର ବରିେଷ ୍ାଧାେ୍ୟ 
ଦଆିରାଉଛ।ି ଫଳରର  କଏଦୀମାରେ 
ବଭିନି୍ନ ୍କାର ରବଡ୍ େଟି୍ , ଗାମଛୁା, ୋଟ୍ଯ 
କପଡା ଆଦ ି ବୁଣ ି ପାରୁଛନ୍।ି ଏଥିପାଇଁ 
ରେମାେଙୁ୍କ ତାଲମି ମଧ୍ୟ ୍ଦାେ 
କରାରାଇଛ।ି ରେଲରର ଥିବା ରଟଲରଂି 
ୟେୁଟି୍ ରର ବହୁ କଏଦୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ 
ଅଛନ୍।ି ବାହାରୁ ଆେଥୁିବା ଅର୍ଯର ଓ 
ରେଲ ଭତିରର ଆବେ୍ୟକ ଗଞ୍ ି ଆଦ ି
କଏଦୀମାରେ େରିଲଇ କରୁଛନ୍।ି ଗତ 
କଛିମିାେ ରହବ ବ୍ରହ୍ମପରୁ ରେଲରର ଏକ 
କାଠେଳି୍ପ ୟେୁଟି୍  ସ୍ାପେ କରାରାଇଛ।ି 
ଏଠାରର କଛି ିକଏଦୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍।ି 
ଏମାରେ କାଠରର େମିମିତ ବଭିନି୍ନ ୋମଗ୍ୀ 
ତଆିର ି କରୁଛନ୍।ି ରାହା ଅରେକଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ୍େଂେେୀୟ ମଧ୍ୟ ରହାଇଛ।ି 

 ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତଯି�ାଗତିାଯେ          
    ଅଯତେବାସୀଙ୍କ କମାଲ

ବ୍ରହ୍ମପରୁ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରର ପାଠପଢ଼ା େହତି ୋଚଗୀତକୁ 
ର୍ାତ୍ାହେ ଦଆିରାଉଛ।ି ଏରବ ଅରନ୍ବାେୀଙ୍କ ଲୁକ୍ାୟତି ୍ତଭିା ୋମା୍କୁ 

ଆେଛି।ି ଉତ୍ତର ୍ରଦେ େରକାର ଓ କାଲାନ୍ର ଆଟ୍ଯ ଫାଉରଣ୍ଡେନ୍  ପକ୍ଷରୁ ଆରୟାେତି ‘କାଲାନ୍ର ୨୦୨୨ ବାଷମିକ 
କଳା ଉତ୍ବ’ରର ବ୍ରହ୍ମପରୁ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରର ଅରନ୍ବାେୀମାରେ ଅଂେଗ୍ହଣ କରଥିିରଲ।  ୧୩ େଣ ଅରନ୍ବାେୀଙ୍କ ଦ୍ାରା 

୍ସୁ୍ତ େୃତ୍ୟର ଏକ ଭଡିଓି କାଲାନ୍ର ଆଟ୍ଯ ଫାଉରଣ୍ଡେେକୁ 
ପଠାରାଇଥିଲା।  ଆଉ ଅରନ୍ବାେୀଙ୍କ େୃତ୍ୟ ବତ୍ତ୍ଯମାେ ଫାଇୋଲ୍  
ରାଉଣ୍ଡରର ପହଞ୍ଛି ି। ଆେନ୍ା ଏ୍ଲି ମାେରର ଏହାର ଫଳାଫଳ 
ରୋଷଣା ରହବ। ଏଥରର େଶି୍ତି ଭାରବ ବେିୟ ଲାଭ କରରିବ 
ରବାଲ ିଆୋ ରଖିଛନ୍ ିଅରନ୍ବାେୀ ଓ କାରାଗାର କତୃ୍ତ୍ଯପକ୍ଷ । ଗତ 
ରଫବୃୟାରୀ ୬ତାରଖିରର ରେି ି ବ୍ରହ୍ମପରୁ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରକୁ 
ଚଠି ିକରଥିିରଲ।  ଚଠି ିପାଇବା କ୍ଷଣ ିମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ଅଧୀକ୍ଷକ 
ର.ିଏନ୍ ବାରକି ଓ ରେଲର୍ େତ୍ୟୋରାୟଣ ରବରହରାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ 
କ୍ରରମ ୍ତରିରାଗତିା ପାଇ ଁ ୍ସୁ୍ତ ି ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ୩ ଦେିରର ରେଲର ଅରନ୍ବାେୀଙୁ୍କ ରେଇ ଏକ ଚତି୍ତାକଷ୍ଯକ 
େୃତ୍ୟ ରକାରଓଗ୍ାଫି କରାରାଇଥିଲା । ରେହପିର ିଏକ ୫ ମେିଟି୍ ର କ୍ଷଦୁ୍ର ୋଟକ ମଧ୍ୟ ୍ସୁ୍ତ କରାରାଇଛ।ି ଗତ ୧୧ତାରଖିରର 
ଏହାକୁ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ରର େମ୍କୃ୍ତ େଂସ୍ାକୁ ପଠାରାଇଥିଲା। କଛି ିଅରନ୍ବାେୀ େଙ୍ୀତ ୍ତରିରାଗତିାରର ମଧ୍ୟ ଅଂେଗ୍ହଣ କରଛିନ୍।ି 
ଅରନ୍ବାେୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରହଥିିବା ୍ତଭିାର ବକିାେ ଦଗିରର ଏଭଳ ିକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରବଶ୍ େହାୟକ ରହବ ରବାଲ ିକୁହାରାଇଛ ିl n

କଏଦୀମାରେ େକାଳ ୭ଟାରୁ ବଭିନି୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରର ରରାଗ ରଦଇଥାନ୍।ି 
ଏଠାରର ପବୂ୍ଯାହ୍ଣ ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ କାମ କରବିା ପରର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାେେ 

ଓ ବଶି୍ାମ ରେବା ପାଇଁ ରଫର ିଆେଛୁନ୍।ି ପଣୁ ିମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧ଟାରୁ େନ୍୍ୟା 
୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ରେମାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍।ି ରତରବ ଏମାେଙ୍କ 

କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ରଦଖି ରେଲ ପକ୍ଷରୁ ପାରଶି୍ମକି ଦଆିରାଉଛ।ି 
୍ାଥମକି ପର୍ଯ୍ୟାୟରର କଏଦୀମାରେ ତାଲମି୍  ରେଇ କାର୍ଯ୍ୟରର 

ରରାଗରଦବା ପରର ରେମାେଙୁ୍କ ଅଣକୁେଳୀ ଶ୍ମକି 
ଭାରବ ରଦୈେକି ୯୫ ଟଙ୍କା ପାରଶି୍ମକି ଦଆିରାଉଛ।ି 

ରେହଭିଳ ିଅର୍୍ଯକୁେଳୀ ଶ୍ମକିଙୁ୍କ ୧୧୫ଟଙ୍କା ଓ କୁେଳୀ 
ଶ୍ମକିମାେଙୁ୍କ ୧୪୦ ଟଙ୍କା ୍ଦାେ କରାରାଉଥିବା 

ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ୀ ବାରକି େଚୂୋ ରଦଇଛନ୍।ି

ପାଠପଢ଼ା ଉପଯେ 
ଗେୁୁତ୍ାଯୋପ 

ବଶିେଷ କର ି କଏଦୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢା ଦଗିଶର ବଶିେଷ କର ି କଏଦୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢା ଦଗିଶର 
ଶେଲ ପକ୍ଷରୁ ଗରୁୁତ୍ବ ଦଆିଯାଇଛ।ି ତଶିନାଟ ି େକି୍ଷାଶକନ୍ଦ୍ର ଶେଲ ପକ୍ଷରୁ ଗରୁୁତ୍ବ ଦଆିଯାଇଛ।ି ତଶିନାଟ ି େକି୍ଷାଶକନ୍ଦ୍ର 

ଦ୍ବାରା କଏଦୀମାଶନ ପାଠ ପଢ଼ବିାର ସଶୁଯାଗ ପାଉଛନ୍।ି ଦ୍ବାରା କଏଦୀମାଶନ ପାଠ ପଢ଼ବିାର ସଶୁଯାଗ ପାଉଛନ୍।ି 
ଲାଇଶରେରୀଶର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ପସୁ୍ତକ ମହେୁଦ ରହଛି।ି  ମକୁ୍ାକାେ ଲାଇଶରେରୀଶର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ପସୁ୍ତକ ମହେୁଦ ରହଛି।ି  ମକୁ୍ାକାେ 
େମି୍  କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଶିେଷ ସହାୟକ ଶହଉଥିବା ଶବଶେ େମି୍  କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଶିେଷ ସହାୟକ ଶହଉଥିବା ଶବଶେ 

ଥିଏଟର୍  ମାଧ୍ୟମଶର  ବଭିନି୍ନ ସାମାେକି ମଲୂ୍ୟଶବାଧ ଥିବା ଥିଏଟର୍  ମାଧ୍ୟମଶର  ବଭିନି୍ନ ସାମାେକି ମଲୂ୍ୟଶବାଧ ଥିବା 
ଚେଚ୍ତି୍ର ପ୍ରଦେ୍ଶନ କରାଯାଉଛ।ି ରେହ୍ମପରୁ ମଣ୍ଡେ ଚେଚ୍ତି୍ର ପ୍ରଦେ୍ଶନ କରାଯାଉଛ।ି ରେହ୍ମପରୁ ମଣ୍ଡେ 

କାରାଗାରଶର ବନ୍ୀ ଥବା କଏଦୀମାନଙୁ୍କ ସମାେର କାରାଗାରଶର ବନ୍ୀ ଥବା କଏଦୀମାନଙୁ୍କ ସମାେର 
ମଖୁ୍ୟଶ୍ାତଶର ସାମଲି କରବିା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶନଇ ମଖୁ୍ୟଶ୍ାତଶର ସାମଲି କରବିା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶନଇ 

ଏହସିବୁ କାଯ୍ଶ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛ।ି ଏହସିବୁ କାଯ୍ଶ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛ।ି 

ବ୍ଟିଶି୍  ଅମଳେ ବ୍ହ୍ମପେୁ ମଣ୍ଡଳ କାୋଗାେ। ୋଜ୍ୟେ 
ଅଯନକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅପୋଧୀ ଏଠାଯେ ସଜା କାଟଛିତେ।ି ସହଦି୍  
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ହ୍ମପେୁ ଯଜଲ୍ ଯେ ଫାଶୀ ଦଆି�ାଇଛ।ି 
ଯତଯବ ସଜା କାଟୁଥିବା କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଯେ ସଂସ୍ାେ ଆଣବିା ଓ 
ଏମାନଙୁ୍କ ସମାଜେ ମଖୁ୍ୟ ଯ୍ାତଯେ ସାମଲି୍  କେବିା ଲକ୍୍ୟଯେ 
ବ୍ହ୍ମପେୁ ମଣ୍ଡଳ କାୋଗାେ ପକ୍େୁ ବବିଧି ପଦଯକ୍ପ ଗ୍ରହଣ 
କୋ�ାଇଛ।ି ବଯିଶଷ କେ ିଚାଷ, ହସ୍ତତତେ ଓ କାେଗିେୀ 
ଯକୌଶଳ ତାଲମି୍  ପ୍ରଦାନ ଦଗିଯେ ଗେୁୁତ୍ ଦଆି�ାଉଛ।ି କଛିଦିନି 
ତାଲମି୍  ଯନବା ପଯେ ଏମାନଙୁ୍କ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମକି ଆଧାେଯେ 
ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କୋ�ାଉଛ।ି ଯସହଭିଳ ିପାଠପଢ଼ା, ନାଚଗୀତ 
ମାଧ୍ୟମଯେ ଯସମାନଙ୍କ ମନସ୍ତାତ୍୍କି ଚତିୋଧାୋଯେ ବଯିଶଷ 
ପେବିତ୍ତ୍ତନ ଆସଥୁିବା ପେଲିକ୍ତି ଯହାଇଛ।ି କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଯେ 
ନୂତନତ୍ ଆଣବିା ଯକ୍ତ୍ରଯେ ଅଭନିବ ପଦଯକ୍ପ ଗ୍ରହଣ 
କୋ�ାଉଥିବା ବ୍ହ୍ମପେୁ ମଣ୍ଡଳ କାୋଗାେେ ବେଷି୍ଠ ଯଜଲ 
ଅଧୀକ୍କ ଧୀଯେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବାେକି ସଚୂନା ଯଦଇଛତେ।ି  

ସଂ ୍ତ ିବ୍ରହ୍ମପରୁ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରର େମଦୁାୟ  ୭୬୭ 
େଣ  ଅରନ୍ବାେୀ ରହଛିନ୍।ି ଏମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୪୨ 
େଣ ପରୁୁଷ ଓ ୨୫ େଣ ରହଉଛନ୍ ି ମହଳିା।  ରେହଭିଳ ି 

ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବଭିନି୍ନ ମାମଲାରର ଅଭରିକୁ୍ତ ଥିବା ୧୪୬ େଣ ବଚିାରାଧୀେ 
ବନ୍ୀ ରହଛିନ୍।ି ଏମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୍ାୟ ୩୦ ୍ତେିତ ବନ୍ୀ ବଭିନି୍ନ 
କାର୍ଯ୍ୟରର େଂଶ୍ଷି୍ଟ ରହଛିନ୍।ି ଫଳରର େମସ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା 
ବୃର୍ ି ରହଉଛ।ି ଏଠାକାର କଏଦୀମାରେ ପେପିରବିାର ଚାଷ ମଧ୍ୟ 
କରୁଛନ୍।ି ଖରଫି୍  ଓ ରବ ିଋତୁରର ବାଇଗଣ, ଟମାରଟା, ବନ୍ାରକାବ ିଆଦ ି
ଚାଷ କରୁଛନ୍।ି ଏଥିପାଇ ଁରେଲ୍  ଭତିରର ବଗଚିା ମଧ୍ୟ ରହଛି।ି ରେହଭିଳ ି
ରେଲ୍  ଭତିରର ଏକ ବାଇଣ୍ଡଂି ର୍ସ୍  ରହଛି।ି ଏଠାରର କଏଦୀଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଏନ୍ ଭଲପ୍  ଓ କାଗେ ୍ସୁ୍ତ କରାରାଉଛ।ି ଏଗଡୁକି ବଭିନି୍ନ ରେଲ େରମତ 
େରକାରୀ ଦପ୍ରଗଡୁକିରର ମଧ୍ୟ ବକି୍ର ିକରାରାଉଥିବା ଶ୍ୀ ବାରକି କହଛିନ୍।ି  

କ୍ୀେସନୁି୍ ମହାତେ ି , ବ୍ହ୍ମପେୁ

ପାଠପଢ଼ା ଓ 
ନାଚଗୀତକୁ 
ଯପ୍ରାତ୍ାହନ

ହସ୍ତତତେ ଉପଯେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ

କଏଦୀଙ୍କ ଦଦୈନନ୍ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ
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ବଲାଙ୍ଗିର ଜେଲ ଭ ଗିତଜର ରହ ଗିଛ ଗି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଙ୍ାଶାଳ। ସତୂା କାଟ ଗିବାଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ଗି କପଡ଼ା ତ ଗିଆର ଗି କର ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଜସଠାଜର ଜହାଇଥାଏ। 
ଏଥିପାଇଁ େଜେ କମ୍ଯଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନ ଗିଜ�ାେଗିତ ରହ ଗିଛନ୍ତଗି। ଜେଲଜର ଥିବା ପ୍ା� 

୧୦ େେ ଅଜନ୍ତବାସୀ ମଙ୍ାଶାଳଜର ବୁୋବୁେ ଗି କର ଗିଥାନ୍ତ ଗି। ଏଠାଜର ତ ଗିଆର ଗି  
ଜହଉଥିବା କପଡ଼ାର ବଲାଙ୍ଗିରଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାହ ଗିଦା ମଧ୍ୟ ରହ ଗିଛ ଗି। ବଲାଙ୍ଗିର 

ଜେଲଜର ଲୁଙ୍ଗି, ଗାମଛୁା, ରୁମାଲ୍ , ଜବଡ୍ ସ ଗିଟ୍ , ଦର ଗି ଆଦଗି ତ ଗିଆର ଗି ଜହାଇଥାଏ। ଏହ ଗିସବୁ 
ସାମଗ୍ୀ ବ ଗିକ୍ ଗି କର ଗିବା ପାଇଁ ଜେଲ ପର ଗିସରଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର୍  ମଧ୍ୟ ରହ ଗିଛ ଗି। ଏପର ଗିକ ଗି 
ବଲାଙ୍ଗିର ଜଲାକଉତ୍ସବ ସମ�ଜର ପଲ୍ ଗିଶ୍ୀ ଜମଳାଜର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ ଗିକ୍� କରାରାଏ। 
ଅନ୍ୟପକ୍ଷଜର ଏଠାଜର ପ୍ସୁ୍ତ କପଡ଼ାଜର ଜେଲ ଅଜନ୍ତବାସୀମାନଙ୍କ ଜପଣ୍ଟ, ସାଟ୍ଯ ମଧ୍ୟ ତ ଗିଆର ଗି 
କରାରାଉଥବା ଭାରପ୍ାପ୍ତ ଜେଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ସଜବ୍ଯଶ୍ୱର ସାହୁ ସଚୂନା ଜଦଇଛନ୍ତଗି। ଚଳଗିତବର୍ଯ 
ଜକବଳ କପଡ଼ା ବ ଗିକ୍� କର ଗି ଏକ ଲକ୍ଷ ଅଶୀ ହୋର ଟଙ୍କା ରାେସ୍ୱ ସଂଗ୍ହ ଜହାଇପାର ଗିଛ ଗି। 
ଜେଲ କର୍ତ୍ ୍ଯପକ୍ଷଙ୍କ ସଚୂନା ଅନୁସାଜର ଚଳଗିତ ଆଥ ଥିକ ବର୍ଯଜର ଚାର ଓ ହସ୍ଶ ଗିଳ୍ପ ବ୍ୟବସା�ରୁ 
ପ୍ା� ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାେସ୍ୱ ସଂଗ୍ହ ଜହାଇପାର ଗିଛ ଗି।

ବ ଲାଙ୍ଗିର େଗିଲ୍ା କାରାଗାରଜର ୩୯୨ 
େେ ଏକଦୀଙୁ୍କ ରଖାର ଗିବାର ବ୍ୟବସ୍ା 
ରହ ଗିଛ ଗି। ବର୍୍ଯମାନ ଏଠାଜର ପ୍ା� 

୩୭୦ େେ ଏକଦୀ ରହ ଗିଛନ୍ତଗି। ଏଥିଜର କ ଗିଛ ଗି 
ଜେଲଦଣ୍ଡ ଜଭାଗଥୁିବା କଏଦୀ ରହୁଥିବା 
ଜବଜଳ ଆଉ କ ଗିଛ ଗି ବ ଗିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତଗି। 
ଏଜବ ଜେଲ ଅଜନ୍ତବାସୀଙ୍କ ମନଜର ସଂସ୍ାର 
ଆେ ଗିବା ପାଇଁ ପ୍�ାସ କରାରାଉଛ ଗି। ଏଠାଜର 
ପ୍ା� ୭୦ ରୁ ୮୦ େେ ଦଣ୍ଡଜଭାଗଥୁବା କଏଦୀ 
ଓ ବ ଗିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙୁ୍କ ବ ଗିଭ ଗିନ୍ନ କାମଜର 
ନ ଗିଜ�ାେଗିତ କରାରାଇଛ ଗି। ଏହ ଗି ଅଜନ୍ତବାସୀମାଜନ 
ଧାନ ଚାର, ପର ଗିବା ଚାର, ଲୁଗା ବୁେ ଗିବା, ହଳଦୀ, 
ଜତଲ, ଫଗିନାଇଲ୍  ପ୍ସୁ୍ତ କର ଗି ବ ଗିକ୍ ଗି କରୁଥିବା 
େୋପଡ଼ଗିଛ ଗି। ଜକବଳ ବ୍ୟବସା� କାହ ିଁକ ଗି, ଜେଲ 
ଚାର ଗିକାନ୍ଥ ଭ ଗିତଜର ରହ ଗି ପାଠ ପଢ଼଼ ଗିବାର ସଜୁରାଗ 
ମଧ୍ୟ ଦଗିଆରାଉଛ ଗି।  ଭୁଲକୁ ଭୁଲଗି ଜସମାଜନ କ ଗିଭଳଗି 
େଜେ ଭଲ ମେ ଗିର ଜହାଇ ଭବଗିର୍ୟତ େୀବନ 
କଟାଇଜବ ଜସ ଦଗିଗଜର ଜେଲ କର୍ତ୍ ୍ଯପକ୍ଷ ଅଜନକ 
ସଂସ୍ାରମଳୂକ ପଦଜକ୍ଷପ ଗ୍ହେ କର ଗିଛନ୍ତଗି। 

ଜେଲକୁ ବହୁ ପ୍କାର 
ମାନସ ଗିକତାର 
ଅଭଗିରକୁ୍ତମାଜନ 
ଆସ ଗିଥାନ୍ତ ଗି। ଜସମାଜନ 
ଦୀର୍ଯ ଦ ଗିନ ରହ ଗିବା 

ପଜର ଜସମାନଙ୍କ ମାନସ ଗିକତାକୁ 
ଧ୍ୟାନଜର ରଖାରାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର 
ମାନସ ଗିକତା ଅନୁସାଜର ଜସମାନଙୁ୍କ ବ ଗିଭ ଗିନ୍ନ 
କାମଜର ନ ଗିଜ�ାେଗିତ ରହ ଗିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଗିତ 
କରାରାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ାରା ଜସମାଜନ 
ନ ଗିେକୁ ବ୍ୟସ୍ ରଖିଥାନ୍ତ ଗି। ରାହାର ଲାଭ 
ସ ଗିଧାସଳଖ ଜସମାନଙ୍କ ମାନସ ଗିକତା 
ଉପଜର ପଡ଼ଗିଥାଏ। ଏହ ଗି ଦ ଗିଗଜର ନ ଗିହାତ ଗି 
ଭାଜବ ବଲାଙ୍ଗିର ଜେଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ାନ 
ଜନଇପାର ଗିଛ ଗି। ଚାର କାମ, ହସ୍ଶ ଗିଳ୍ପ, 
ପାଠପଢ଼ାଜର ଅଜନକ ଅଜନ୍ତବାସୀ ନ ଗିେକୁ 
ନ ଗିଜ�ାେଗିତ କର ଗିପାର ଗିଛନ୍ତଗି। ଅପରାଧିକ 
ମାନସ ଗିକତା ଥିବା ଅଜନ୍ତବାସୀମାଜନ 
ଜେଲରୁ ମକୁ୍ତ ଜହବା ପଜର ଏକ ସନୁ୍ଦର 
ଭବଗିର୍ୟତ ଗଢ଼ଗିବାଜର ଏହା ସହା�କ 
ଜହବ। ଅଜନ୍ତବାସୀଙ୍କ ସଂସ୍ାର ପାଇଁ 
ବ ଗିଭ ଗିନ୍ନ ସମ�ଜର କ୍ୀଡ଼ା, ଜରାଗ ତଥା 
ଅନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମର ଆଜ�ାେନ 
କରାରାଇଥାଏ।  n

ସରବବେଶ୍ୱର ସାହୁ
ଭାରପ୍ାପ୍ତ ରେଲ୍  ଅଧୀକ୍ଷକ,େଲି୍ା କାରାଗାର, ବଲାଙ୍ରି

ଜେଲଦଣ୍ଡ ଯମ ଯାତନା ସହ ସମାନ 
ଜ�ାଲ ିକୁହାଯାଏ। ଜେଲର ଚାରକିାନ୍ଥ 

ଭତିଜର ହ ିଁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଦନି 
ଓ ରାତ ିକଟଥିାଏ। ଯାହାଫଳଜର 

ଅଜନକ ଜେଲ ଭତିଜର ହ ିଁ ମାନସକି 
ଜରାଗୀ ପାଲଟ ିଯାଇଥାନ୍।ି ଜକହ ି

ଜକହ ିହତ୍ା, ଜଚାର,ି ଦୁଷ୍କମ୍ମ, ଠଜକଇ 
ମାମଲାଜର ଜେଲ ଯାଉଥି�ାଜ�ଜଳ 

ଅଜନକ ପରସି୍ତିଜିର ପଡ଼ ିଜେଲ 
ଯ�ିାକୁ �ାଧ୍ୟ ଜହାଇଥାନ୍।ି ଫଳଜର 

ଜକଜତେଣ କଏଦୀ ଜେଲଜର ଥାଇ 
ନେି ଭ�ଷି୍ତ ଚନି୍ା କରଥିାନ୍।ି 

ଫଳଜର ଜେଲ ଭତିଜର ହ ିଁ ଜସମାନଙୁ୍କ 
ନେି ରୁଚ ିଅନୁସାଜର କାମ କର�ିା, 

ପାଠ ପଢ଼଼�ିା ପାଇଁ ସଜୁଯାଗ 
ଦଆିଯାଇଥାଏ। ଏ ଦଗିଜର �ଲାଙ୍ରି 
ଜେଲ ରାେ୍ଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟ 

ସଷୃ୍ ିକରପିାରଛି।ି

ଅଭଳିାଷ ହ�ାତା, �ଲାଙ୍ରି

ବଲାଙ୍ଗିର େଗିଲ୍ା କାରାଗାରର ଅଜନ୍ତବାସୀମାଜନ ଧାନ 
ଚାର ଓ ପର ଗିବା ଚାର କର ଗି ସ୍ୱାବଲମ୍ୀ ଜହବାର ଏକ 
ମହତ ବାର୍୍ଯା ଜଦଇଛନ୍ତଗି। ଏଠାକାର ଅଜନ୍ତବାସୀମାଜନ 
ବ ଗିଭ ଗିନ୍ନ ପ୍କାର ପର ଗିବା ଚାର କର ଗିଥାନ୍ତ ଗି। ଏହ ଗି ପର ଗିବାକୁ 
ଜେଲ ନ ଗିକଟଜର ଥିବା ଏକ ସ୍ାନଜର ପ୍ତ ଗିଦ ଗିନ ସକାଳୁ 
ବ ଗିକ୍� କରାରାଏ। ଜସହ ଗିପର ଗି ଜେଲ ପର ଗିସରଜର 
ଜହଉଥବା ଧାନ ଚାର ଅମଳ ଜହବା ପଜର ଜେଲ 
କର୍ତ୍ ୍ଯପକ୍ଷ ଏହାକୁ ମଣ୍ଡଗିଜର ବ ଗିକ୍ ଗି କର ଗିଥାନ୍ତ ଗି। ଚଳଗିତ ବର୍ଯ 
ଧାନ ବ ଗିକ ଗି ଏକ ଲକ୍ଷ ଜକାଡ଼ ଗିଏ ହୋର ଟଙ୍କା ରାେସ୍ୱ 

ସଂଗ୍ହ ଜହାଇଥିବା େୋପଡ଼ଗିଛ ଗି। ଜସପଜଟ ପର ଗିବା 
ବ ଗିକ୍ ଗିରୁ ମ ଗିଳୁଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରାେସ୍ୱ ଭାଜବ େମା 
ଜହାଇଥାଏ। ଗଣ୍ ଗି ହଳଦୀକୁ ଗଣୁ୍ଡ କର ଗି ତାକୁ ପ୍ୟାକ ଗିଂ 
କର ଗି ବ ଗିକ୍ ଗି କରାରାଉଛ ଗି। ଏଠାଜର ଫଗିନାଇଲ୍  ତ ଗିଆର ଗି 
କର ଗି ମଧ୍ୟ ବ ଗିକ୍ ଗି କରାରାଉଛ ଗି। ପ୍ା� ୭୦ ରୁ ୮୦ େେ 
ଅଜନ୍ତବାସୀ ଏହ ଗି ସବୁ କାମଜର ନ ଗିଜ�ାେଗିତ ରହ ଗିଛନ୍ତଗି। 
ଦ ଗିନ ମେୁରୀ ଭାଜବ ଜଦୈନ ଗିକ ୯୫ ଟଙ୍କା ହ ଗିସାବଜର 
ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାଜର ଜେଲ କର୍ତ୍ ୍ଯପକ୍ଷ େମା କର ଗିଥାନ୍ତ ଗି। 
ଅଜନକ ଶ ଗିକ୍ଷ ଗିତ ରବୁକମାଜନ କ ଗିଛ ଗି ଭୁଲ କାମ କର ଗି 

ଜେଲଦଣ୍ଡ ଜଭାଗ ଗିଥାନ୍ତ ଗି। ରଦଗି ଜସମାନଙ୍କ 
ଇଚ୍ାଶକ୍ତଗି ରହ ଗିଥିବ, ଜତଜବ ଜେଲ ଭ ଗିତଜର ରହ ଗି 
ଜସମାଜନ ପାଠ ପଢ଼଼ ଗିପାର ଗିଜବ। ଅଜନ୍ତବାସୀମାନଙ୍କ 
ଏହ ଗି ସ୍ବପ୍ନକୁ ପରୂେ କର ଗିପାର ଗିଛନ୍ତଗି ବଲାଙ୍ଗିର 
େଗିଲ୍ା ଜେଲ କର୍ତ୍ ୍ଯପକ୍ଷ। ବର୍୍ଯମାନ ବଲାଙ୍ଗିର 
ଜେଲଜର ଅଧ୍ୟାପକରୁ ଅପରାଧୀ ସାେଗିଥିବା 
ପଞୁ୍ଗିଲାଲ ଜମଜହର ରହ ଗିଛନ୍ତଗି। ଜେଲକୁ 
ଆସ ଗିବା ପଜର ଜସ ସାମା୍ଦ ଗିକତା ପଢ଼଼ ଗିବା ପାଇଁ 
ଇଚ୍ା ପ୍କାଶ କର ଗିଥିଜଲ। ପଞୁ୍ଗିଲାଲଙ୍କ ଇଚ୍ା 
ମତୁାବକ ଏମ୍ ଜେଏମ୍ ସ ଗି ପାଠ୍ୟକ୍ମଜର ତାଙ୍କର 
ଆଡମ ଗିସନ୍  କରାରାଇଥିଲା। କ ଗିଛ ଗି ଦ ଗିନ ପବୂ୍ଯରୁ 
ଜସ ଏମ୍ ଜେଏମ୍ ସ ଗିର ପ୍ଥମ ଜସମ ଗିଷ୍ାର୍  ପରୀକ୍ଷା 
ଜଦଇସାର ଗିଛନ୍ତଗି। ଜସହ ଗିପର ଗି ଆଉ େଜେ ହତ୍ୟା 
ଅଭଗିରକୁ୍ତ ସେୁଗିତ ତ୍ ଗିପାଠୀ ଓ ଜକଶରୀ ଜପାଢ଼ 
ବ ଗିବ ଗିଏଜର ଆଡମ ଗିସନ୍  କର ଗି ପ୍ଥମ ଜସମ ଗିଷ୍ାର୍  
ପରୀକ୍ଷା ଜଦଉଥିବା େୋପଡ଼ଗିଛ ଗି। ଜପାକ୍ ଜସା 
ମାମଲାର ଅଭଗିରକୁ୍ତ ସମୁ ଗିତ ମଲ୍ ଗିକ ବ ଗିଜେଏମ୍ ସ ଗି, 
ସଜୁରଶ ଜମଜହର ରକୁ୍ତ ତ ଗିନ ଗି (ଓଡ଼ଗିଆ), ଦ ଗିଲୀପ 
ଜଭାଇ ରକୁ୍ତ ତ ଗିନ ଗି (ଓଡ଼ଗିଆ), ଆଉ େଜେ 
ଅଭଗିରକୁ୍ତ ଆଶ ଗିକ୍  ରସଲୁ୍  ଖାନ୍  ବ ଗିବ ଗିଏଜର ପରୀକ୍ଷା 
ଜଦଇଥିବା ସଚୂନା ମ ଗିଳ ଗିଛ ଗି। ଉଚ୍ଚଶ ଗିକ୍ଷା ପାଇ ଁଜେଲ 
ଅଜନ୍ତବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଓଡ଼ଗିଶା ରାେ୍ୟ ମକୁ୍ତ 
ବ ଗିଶ୍ୱବ ଗିଦ୍ୟାଳ� ପକ୍ଷରୁ ଏହ ଗି ବ୍ୟବସ୍ା କରାରାଉଛ ଗି। 
ଜସହ ଗିପର ଗି ଗତ ଜଦଢ଼ ବର୍ଯ ଭ ଗିତଜର ୋତୀ� ମକୁ୍ତ 
ବ ଗିଦ୍ୟାଳ� ପ୍ତ ଗିଷ୍ାନ େର ଗିଆଜର ନାମ ଜଲଖାଇ 
୨୦ େେ ଦଶମ ଓ ୪ େେ ରକୁ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷାଜର 
ଉର୍ୀର୍୍ଯ ଜହାଇପାର ଗିଥିବା ଭାରାପ୍ାପ୍ତ ଜେଲ 
ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ୀ ସାହୁ ସଚୂନା ଜଦଇଛନ୍ତଗି।

ଜେଲ ଚାରକିାନ୍ଥ ଭତିଜର ସ୍ୱା�ଲମ୍ୀ �ାର୍୍ମା

ହସ୍ତଶଳି୍ପ 
ଜଦଇଛ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 

ପରଚିୟ

ଜେଲ ଅଜନ୍�ାସୀଙ୍କୁ  
କରାଯାଉଛ ି
ସଂସ୍ାରାଭମିଖୁୀ

ପରୂଣ ଜହଉଛ ିଅଜନ୍�ାସୀଙ୍କ 
ଉଚ୍ଚଶକି୍ା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଜନ୍�ାସୀଙ୍କ ସଂସ୍ାର ପାଇଁ 

ଜଚଷ୍ତି ଜେଲ କରୃ୍୍ମପକ୍’
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ଦଗି ପ୍ରତ ି କର୍ତ୍ ତୃପକ୍ଷ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦଦଉଛନ୍।ି ମଶିନ ଶକ୍ ି ଦ�ୟାଜନୟା 
ମୟାଧ୍ମଦେ ଦକଉଁଭଳ ି ଭୟାଦେ କଏଦୀଙ୍କ ସୟାମରତୃ୍ୟ ଓ ଶକ୍ ି େଢ଼଼େି, ତୟାହୟା 
ଉପଦେ ଏଦେ େଭିନି୍ନ ଦ�ୟାଜନୟା କେୟା�ୟାଉଛ।ି େୟାଜ୍ୟ ସେକୟାେ ଏଥି ନମିଦନ୍ ଅଦନକ 
ଦ�ୟାଜନୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଛିନ୍।ି ଦଜଲ ଦେ ପ୍ରରମ ରେ ପୟାଇଁ ମୟାଣ୍ଆି େସି୍ତୁଟ୍   ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦହେୟାକତୁ ଥିେୟା 
ଦେଦଳ ୩ମୟାସ ମଧ୍ଦେ ଏହ ିଦ�ୟାଜନୟା କୟା�ତୃ୍ୟକ୍ଷମ କେୟା�େି। ଏଥି ନମିଦନ୍ ସମସ୍ ଦ�ୟାଜନୟା 
ଦଶଷ ପ�ତୃ୍ୟୟାୟଦେ ପହଞ୍ଛି ିଦେୟାଲ ିଦଜଲ ସତୁପେଦିେଦଣ୍ଣ୍ଟ୍    ପ୍ରଦୀପ କତୁମୟାେ ଦେଦହେୟା ସଚୂନୟା 
ଦଦଇଛନ୍।ି ଦସ କହଛିନ୍ ିଦ�, ମଶିନ ଶକ୍ ିକଏଦୀଙ୍କତୁ  ଅଧିକ କତୁଶଳୀ କେେିୟା ଦକ୍ଷତ୍ରଦେ କୟା�ତୃ୍ୟ 
କେତୁ ଛ।ି ପ୍ରଦତ୍ୟକ ସମୟଦେ କଏଦୀମୟାନଙ୍କତୁ  ସମୟାଜେ ମତୁଖ୍ୟ ଦ୍ୟାତଦେ ସୟାମଲି  କେେିୟାକତୁ 
ଦଚଷ୍ୟା କେୟା�ୟାଉଛ।ି  n
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ଚ�ୌ ଦ୍ୟାେ ମଣ୍ଳ କୟାେୟାଗୟାେଦେ େହତୁ େଚିୟାେୟାଧୀନ 
େନ୍ୀ ଓ କଏଦୀ ଏଦେ ସଜୟା କୟାେତୁ ଛନ୍।ି 
ଦସମୟାନଙ୍କତୁ  ଉପ�ତୁକ୍ କୟାଉନ୍ ଦସଲଂି କେୟା�େିୟା 

ପଦେ େଭିନି୍ନ ପ୍ରକୟାେ କୟା�ତୃ୍ୟଦେ ଦଜଲ କର୍ତ୍ ତୃପକ୍ଷ ନଦିୟୟାଜତି 
କେତୁ ଛନ୍।ି ଦଜଲଦେ ଦଦୈନନ୍ନି େ୍ୟେହତ୍ତ ସୟାମଗ୍ୀ ଓ ଉପକେଣ 
ପ୍ରସ୍ତୁତ କେୟା�ୟାଉଛ।ି ଏହ ି ସୟାମଗ୍ୀଗତୁଡ଼କିେ ଭଲ ଚୟାହଦିୟା ମଧ୍ 
େଜୟାେଦେ େହଛି।ି ଏହୟା ଦଜଲ େ୍ୟେସ୍ୟାଦେ ଏକ 
ସଂସ୍ୟାେମଳୂକ କୟା�ତୃ୍ୟ ଭୟାଦେ ପେଗିଣତି ଦହଉଛ।ି 
କଏଦୀମୟାନଙ୍କତୁ  ଏଥି ନମିଦନ୍ ଆକଷତୃଣୀୟ 
ପୟାେଶି୍ରମକି ମଧ୍ ଦଆି�ୟାଉଛ।ି ଦତଦେ 
କତୁଶଳୀ, ଅଣକତୁଶଳୀ ଓ ଅର୍ତୃକତୁଶଳୀ ଦଶ୍ରଣୀଦେ 
କଏଦୀମୟାନଙ୍କତୁ  େଭିକ୍ କେୟା�ୟାଇଛ।ି 
ଏମୟାନଙ୍କତୁ  ଦନଇ ହସ୍ତନ୍, ଫିନୟାଇଲ୍  , େହ ି
େୟାଇଣ୍ଂି, ନଡ଼ଆିକତୟା ଓ ସେୟାଇ ଘୟାସେତୁ  
ଘେକେଣୟା ସୟାମଗ୍ୀ, ଦସୟାେଷି ଦତଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ିଏେଂ 
ଇେୟା ପକୟାଇେୟା ଭଳ ିକୟା�ତୃ୍ୟଦେ ନଦିୟୟାଜତି ଦହଉଛ।ି 
େୟାଷଷିକ ୧୭ ଲକ୍ଷେତୁ  ଅଧିକ େଙ୍କୟାେ ହୟାତତଆିେ ି ସୟାମଗ୍ୀେ 
କୟାେେୟାେ ଦହୟାଇଥିେୟା ଦଜଲ  କର୍ତ୍ ତୃପକ୍ଷ ଜଣୟାଇଛନ୍।ି ଦତଦେ 
େନ୍ୀ ଓ କଏଦୀଙ୍କ ଆଚେଣ ଏେଂ େ୍ୟେହୟାେକତୁ ସମୀକ୍ଷୟା 
କେୟା�େିୟା ପଦେ, କଏି ଦକଉଁ କୟା�ତୃ୍ୟ ସତୁଚୟାେତୁ  ଭୟାଦେ କେପିୟାେେି, 
ତୟାହୟାେ ନଷି୍ପର୍ ି ନଆି�ୟାଉଛ।ି କଏଦୀମୟାନଙ୍କତୁ  ଅଣକତୁଶଳୀ, 

ଅର୍ତୃକତୁଶଳୀ ଓ କତୁଶଳୀ ଭୟାଦେ ପୟାେଶି୍ରମକି ପ୍ରଦୟାନ କେୟା�ୟାଉଛ।ି 
ସମଗ୍ ଦଦଶଦେ ଅନତୁଷ୍ତି ଦହଉଥିେୟା େଭିନି୍ନ ସେକୟାେୀ ଓ 
ଦେସେକୟାେୀ ଦମଳୟାଗତୁଡ଼କିତୁ  ଦଚୌଦ୍ୟାେ ଦଜଲ େ କଏଦୀମୟାଦନ 
ନଜି ହୟାତ ତଆିେ ିସୟାମଗ୍ୀ ଦନଇ �ୟାଉଛନ୍।ି ଦସମୟାଦନ ଏକୟାଧିକ 
ରେ ପତୁେସ୍ତ୍ତ ଦହୟାଇଥିେୟା ଦେଦଳ ଗତ କେକ େୟାଲ�ିୟାତ୍ରୟାଦେ 
ଏକଦୀମୟାଦନ ୨୦ ଲକ୍ଷ େଙ୍କୟାେ ସୟାମଗ୍ୀ କୟାେେୟାେ କେଥିିଦଲ।

 ପ୍ରୟାପ୍ତ ସଚୂନୟା ଅନତୁସୟାଦେ, କଏଦୀମୟାଦନ ଦଜଲଦେ 
ଖୟାଇେୟା ଦତଲ, ଦେସନ, ହଳଦୀଗତୁଣ୍, ଫିନୟାଇଲ୍ , 

କପଡ଼ୟା ଆଦ ି ସୟାମଗ୍ୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେତୁ ଛନ୍।ି 
େଜୟାେଦେ ମଧ୍ ଏହ ି ସୟାମଗ୍ୀକତୁ ସୟାଧୟାେଣ 

ରାଜ୍ୟର ସର୍ବ ରୃହତ୍ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରର 
ର�ୌଦ୍ାର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ଅନ୍ୟତମ। 
୧୯୯୧ ମସହିାରର ଏହା ସ୍ାପତି 
ରହାଇଥିଲା। ଏଠାରର ଥିରା କଏଦୀମାନଙ୍କୁ  
ଆତ୍ମନରି୍ବରଶୀଳ ରହରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସକୁରଧିା-
ସହର�ାଗ ର�ାଗାଇ ଦଆି�ାଉଛ।ି ରଜଲ 
ର୍ୟରସ୍ାରର ଏକ ସଂସ୍ାରମଳୂକ କା�୍ବ୍ୟ 
ରାରର ପରଗିଣତି ରହଉଛ।ି ଏଠାରର ୯୬୧ 
ଜଣ କଏଦୀ ରରିନି୍ନ ପ୍ରକାର ହସ୍ତତନ୍ତ କା�୍ବ୍ୟ 
କର ିସମାଜର ମକୁଖ୍ୟ ର୍ାତରର ସାମଲି ରହରା 
ପାଇଁ ର�ଷ୍ା କରକୁ ଛନ୍ତ।ି ଏମାନଙ୍କୁ  ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍ ମଶିନ ଶକ୍ ିର�ାଜନାରର ସାମଲି  
କରା�ାଇ ଅଧିକ ସ୍ାରଲମୀ୍ କରା�ରିାକକୁ  
ର�ଷ୍ା କରା�ାଉଛ।ି ରଗାଟଏି ପଟରର 
ରଜଲ  କରୃ୍୍ବପକ୍ଷ ସକୁରକ୍ଷା ଉପରର ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ 
ରଦଉଛନ୍ତ ିଏରଂ ଅନ୍ୟପଟରର କଏଦୀଙ୍କୁ  
ଆତ୍ମନରି୍ବରଶୀଳ ରହରାର ମନ୍ତ୍ର ଶଖିାଉଥିରା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରଜଲ୍   ମଧ୍ୟରର କଏଦୀଙ୍ ଏରଳ ି
କା�୍ବ୍ୟକକୁ  ରନଇ ଅମର ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଆରଲଖ୍ୟ।

ତପକୁ ନାୟକ, କଟକ

ର�ୌଦ୍ାର 
ମଣ୍ଡଳ 

କାରାଗାର

କଏଦୀକଏଦୀଙ୍କୁ  ଙ୍କୁ  
ଆତ୍ମନରି୍ବରଶୀଳତାର ଆତ୍ମନରି୍ବରଶୀଳତାର ମନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର

ଦଲୟାକମୟାଦନ କଣିେିୟାକତୁ ପସନ୍ କେତୁ ଛନ୍।ି 
ଏହୟାକତୁ ଦତ୍ ଷ୍ଦିେ େଖି କଏଦୀମୟାନଙ୍କତୁ  ଅଧିକ 
ତୟାଲମି ପ୍ରଦୟାନ କେ ି ମଶିନ ଶକ୍ ି ଉପଦେ 
ଗତୁେତୁ ତ୍ୱ ଦଆି�ୟାଉଛ।ି କଏଦୀମୟାନଙ୍କତୁ  
ଦେଲେଂି, କୟାଠ ଓ ପ୍ୟାଷ୍କି ସୟାମଗ୍ୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ,ି 
େଦିତୁ ୍ୟତ୍   ଓ ଅନ୍ୟୟାନ୍ୟ ସୟାମଗ୍ୀ ମେୟାମତ,ି 
ଖଦ ି ଓ ଏଦ୍ୟାଦ�ୟାେୀ େସ୍ତ୍ର ତଆିେ ି କେେିୟା 
ନମିଦନ୍ େଭିନି୍ନ ପ�ତୃ୍ୟୟାୟଦେ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ଦଆି�ୟାଉଛ।ି ଦସହଭିଳ ି ଦଜଲେ ସତୁେକ୍ଷୟା 
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ଜେ ଲ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଲୁକ୍ାୟତି ପ୍ରତଭିାର 
ବକିାଶ ସହ ନ୍ସମାନ୍େ କପିର ି
ସ୍ାବଲମୀ୍ ନ୍ହନ୍ବ, ବନ୍ୀ ଜୀବେରୁ 

ମକୁୁଳବିା ପନ୍ର ନ୍କମତି ି ନ୍ରାଜଗାର କରନି୍ବ ଏବଂ 
ଅପରାଧିକ ମାେସକିତାକୁ ଦୂନ୍ରଇ ମଖୁ୍ୟ ନ୍୍ାତନ୍ର 
ସାମଲି ନ୍ହନ୍ବ, ନ୍ସଥିପାଇଁ ନ୍ଜଲ୍   ବଭିାଗନ୍ର 
ଅନ୍େକ ସଂସ୍ାର ଅଣାଯାଇଛ।ି ଫଳସ୍ରୂପ ପରୁୀ 
ନ୍ଜଲନ୍ର  ଥିବା କଏଦୀ ବ ିକରପିାରୁଛତେ ିନ୍ରାଜଗାର। 
ନ୍ଦାଷୀସାବ୍ୟସ୍ତ କଏଦୀମାେଙୁ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ନ୍ଦଇ 
ନ୍ସମାେଙୁ୍କ ନ୍ରାଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଛତେ ି ନ୍ଜଲ 
କର୍ତ୍ ତୃପକ୍ଷ। ଏହାଦ୍ାରା ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟନ୍ର ଅନ୍େକ ପରବିାର 
ମହୁନଁ୍ର ଖସୁ ି ନ୍ଫରପିାରୁଛ।ି ନ୍କୌଣସ ି କାରଣରୁ 
ଅପରାଧ ଦୁେଆିନ୍ର ପାଦ ନ୍ଦଇଥିବା କଏଦୀଙ୍କ 
ମାେସିକତାନ୍ର ପରବିର୍ତୃେ ନ୍ହବା ସହ ନ୍ସମାନ୍େ 
ସ୍ାବଲମୀ୍ ନ୍ହାଇପାରୁଛତେ।ି ଦଣ୍ଡମକୁ୍ତ ନ୍ହାଇ ନ୍ଜଲରୁ 
ବାହାରବିା ପନ୍ର େନି୍ଜ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କର ିପରବିାର ପ୍ରତନି୍ପାଷଣ କରବିାର ବାଟ ପାଉଛତେ।ି 
ଅପରାଧୀଙ୍କ ମାେସକିତାନ୍ର ପରବିର୍ତୃେ ପାଇ ଁ ପରୁୀ 
ନ୍ଜଲ୍ କର୍ତ୍ ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏପର ିଉଦ୍ୟମକୁ ମଳୁିଛ ିପ୍ରଶଂସା।

ପରୁୀ ଜଲି୍ା କାରାଗାରର କାରାପାଳ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର 
ନ୍ଜୋଙ୍କ ସଚୂୋ ଅେୁଯାୟୀ, କଏଦୀମାନ୍େ ନ୍ଜଲନ୍ର 
ରହ ିବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର େତି୍ୟ ବ୍ୟବହାଯତୃ୍ୟ ସାମଗ୍ୀ ତଆିର ି
କରୁଛତେ।ି ଏ ଦଗିନ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନ୍ପ୍ରାତ୍ାହେ ରହଛି।ି 
କଏଦୀମାେଙୁ୍କ ତନି୍ୋଟ ି ନ୍ରେଣୀ କୁଶଳୀ, ଅର୍ତୃକୁଶଳୀ 
ଏବଂ ଅଣକୁଶଳୀନ୍ର ବଭିକ୍ତ କରାଯାଇ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ଦଆିଯାଉଛ।ି ନ୍ସମାନ୍େ ଗାମଛୁା, ନ୍ବଡ୍  ସଟି୍ , ରୁମାଲ୍ , 
ଆସେ, ଦର,ି ଫିୋଇଲ୍, ବାସେସଫା, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍   
ଆଦ ିପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଛତେ।ି ହସ୍ତତତେ ସାମଗ୍ୀ ତଆିର ିପାଇଁ 

ତତେ ଏବଂ ଅେ୍ୟାେ୍ୟ ଆେୁଷଙ୍ିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତ ି
ନ୍ଜଲ ପରସିରନ୍ର ରହଛି।ି ସରକାର 
କଞ୍ାମାଲ ନ୍ଯାଗାଇ ନ୍ଦଉଛତେ।ି କୁଶଳୀ 
କଏଦୀମାନ୍େ ଗାମଛୁା, ନ୍ବଡ୍  ସଟି୍ , 
ରୁମାଲ୍ , ଆସେ, ଦର ି ଆଦ ି ତଆିର ି
କରୁଥିବା ନ୍ବନ୍ଳ ଅେ୍ୟମାନ୍େ ଫିୋଇଲ୍ , 
ବାସେସଫା, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍   ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଛତେ।ି 
ନ୍ସହପିର ି ନ୍ଜଲ ପରସିରନ୍ର ଟମାନ୍ଟା, 
କଲରା, ନ୍କାବ,ି ମଳୂା, ଧେଆିପତ୍ର, ଶାଗ 
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ଟେଲ ନୋଁ ଶଣୁଟିଲ ଟଲୋକଙ୍କ ମନଟେ 
ଛନକୋ ପଶଯିୋଏ। ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକୋେ 

ଅପେୋଧମଳୂକ ଘ�ଣୋେ ପ୍ରତଛିବ ି
ଆଖିଆଗକୁ ଚୋଲ ିଆଟସ। ବନ୍ୀ 

େୀବନ, ମୋଲ ିମକଦ୍ଦମୋ, ପଲୁସି ମୋଡ଼, 
ଏମତି ିଟକଟତ କ’ଣ ଭୋବନୋ ସମସ୍ତଙୁ୍କ 
ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ କେଦିଏି। ଟହଟଲ ବଦଳଛି ି
ସମୟ, ଆଉ ଟସଭଳ ିସ୍ତି ିଆଉ ନୋହ ିଁ। 
ଟେଲ ବଭିୋଗଟେ ‘୫-�’ି ଲୋଗ ୁଟହବୋ 

ପଟେ ଅଟନକ କଛି ିପେବିର୍ତ୍ତନ ଆସଛି।ି 
କଏଦୀମୋନଙୁ୍କ ଆତ୍ମନଭିତ୍ତେଶୀଳ କେବିୋ 

ପୋଇଁ ବଭିନି୍ନ ପଦଟଷେପ ନଆିଯୋଇଛ।ି 
ଫଳଟେ ଟେଲ  େହଣ ି ସମୟ ଆଉ ବ୍ୟରତ୍ତ 
ଯୋଉନ ିବେଂ ଟପ�େ ଟଭୋକ ଟମଣ୍ୋଇବୋ 
ପୋଇଁ ବୋ� ବତୋଉଛ।ି ଟେଲଟେ ରୋଇ ବ ି
ପଲିୋ, ପେବିୋେଙ୍କ ଭବଷି୍ୟତ ଗଢ଼ବିୋଟେ 

ଆର ଥିକ ସହୋୟତୋ ଟଯୋଗୋଇ ଟଦଇପୋେୁଛନ୍ ି
ସେୋ ଟଭୋଗଥୁିବୋ ଅଟନକ କଏଦୀ। ପେୁୀ 

ଟେଲ େ ଅଟନ୍ବୋସୀ ଏଟବ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକୋେ 
ସୋମଗ୍ୀ ତଆିେ ିକେ ିଭଲ ଦ ିପଇସୋ 

ଟେୋେୋଗୋେ କେୁଛନ୍।ି ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଟେ 
ଟେଲେୁ ମକୁ୍ତ ଟହବୋ ପଟେ ଟସମୋନଙୁ୍କ 

ଆତ୍ମନଭିତ୍ତେଶୀଳ ଟହବୋ ଦଗିଟେ ନୂଆ ଦଶିୋ 
ଟଦଖୋଉଛ।ି

ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଉନ ି‘ଜେଲ’ ରହଣିଟପ�
ପୋଇଁ ବତୋଉଛ ି

ବୋ�

ଟହମନ୍ ନୋୟକ, ପେୁୀ

ଆଦ ିପେପିରବିା ଚାଷ ନ୍ହଉଛ।ି
କଏଦୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଗାମଛୁା, ନ୍ବଡ୍  ସଟି୍ , 

ରୁମାଲ, ଆସେ, ଦର,ି ଫିୋଇଲ, ବାସେସଫା, 
ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍  ଆଦ ିବକି୍ର ପାଇ ଁନ୍ଜଲ୍   ସମ୍ଖୁନ୍ର ଏବଂ 
ପରୁୀ-ନ୍କାଣାକତୃ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାଙ୍ର ବଜାର 
େକିଟନ୍ର କାଉଣ୍ଟର ନ୍ଖାଲାଯାଇଛ।ି ବକି୍ରରୁି 
ଉପଲବ୍ଧ ଅଥତୃରାଶ ି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ 
ପଠାଯାଉଛ।ି ଗତବଷତୃ ପରୁୀ ନ୍ଜଲ୍   ପକ୍ଷରୁ ସାମଗ୍ୀ 
ବକି୍ର ି ବାବଦ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ 
େକିଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଅନ୍ତେବାସୀଙୁ୍କ 
ପ୍ରତ ିମାସନ୍ର ନ୍ସମାେଙ୍କ ରେମକୁ ନ୍ଦଖି ନ୍ପ୍ରାତ୍ାହେ 
ରାଶ ି ପଠାଉଛତେ।ି ନ୍ଦୈେକି କୁଶଳୀଙୁ୍କ ୧୪୫ଟଙ୍କା, 
ଅର୍ତୃ କୁଶଳୀ ୧୧୫ ଏବଂ ଅଣକୁଶଳୀଙୁ୍କ ୯୫ ଟଙ୍କା 
ପାରରିେମକି ସ୍ରି କରାଯାଇଛ।ି ଏଥିପାଇ ଁ ପ୍ରନ୍ତ୍ୟକ 
କଏଦୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନ୍ଖାଲାଯାଇଛ।ି 
ସଧିାସଳଖ ଏହ ିଅଥତୃ ରାଶ ିନ୍ସମାେଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟନ୍ର 
ଜମା ନ୍ହଉଛ।ି ନ୍ସମାେଙ୍କ ପରବିାର ଟଙ୍କା ଉଠାଣ 
ଲାଗ ି ଏଟଏିମ୍   କାରତୃ ବ୍ୟବସ୍ା ନ୍ହାଇଛ।ି ପରବିାର 
ସଦସ୍ୟ ଏହ ିଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରୁଛତେ।ି

କାରାପାଳ ରେୀ ନ୍ଜୋଙ୍କ ସଚୂୋ ଅେୁଯାୟୀ, 
ବର୍ତୃମାେ ପରୁୀ କାରାଗାରନ୍ର ୬୨ ଜଣ ପରୁୁଷ ଏବଂ 
ଜନ୍ଣ ମହଳିା କଏଦୀ ସଜା କାଟୁଛତେ।ି ଏମାେଙ୍କ 
ବ୍ୟତୀତ ବଚିାରାଧୀେ କଏଦୀ ଚାହ ିଁନ୍ଲ େୟିମ 
ଆେୁଯାୟୀ ସାମଗ୍ୀ ତଆିରନି୍ର ସାମଲି ନ୍ହଉଛତେ।ି

ଜେଲ ସାମଗ୍ରୀର   
ଚାହଦିା ଅଧିକ
ନ୍ଜଲ ଅନ୍ତେବାସୀମାନ୍େ ତଆିର ି
କରୁଥିବା ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର େତି୍ୟ 
ବ୍ୟବହାଯତୃ୍ୟ ସାମଗ୍ୀର ଚାହଦିା 
ନ୍ବଶ୍   ଅଧିକ ରହୁଛ।ି ନ୍ଜଲ  
କର୍ତ୍ ତୃପକ୍ଷ ନ୍ଯଉଁ କଞ୍ାମାଲ 
ନ୍ଯାଗାଇ ନ୍ଦଉଛତେ ିନ୍ସଥିନ୍ର 
ନ୍କୌଣସ ିପ୍ରକାର ଅପମରିେଣ 
ରହୁୋହ ିଁ। ନ୍ସହପିର ିକଏଦୀମାନ୍େ 
ସାମଗ୍ୀ ପ୍ରସୁ୍ତତନି୍ର ନ୍କୌଣସ ିପ୍ରକାର 
ବ୍ୟତକି୍ରମ କରୁୋହାତେ।ି ଠକି୍   
ଭାନ୍ବ ରେମ ନ୍ଦଇ ଜେିଷି ତଆିର ି
କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ଗଣୁବର୍ା ଭଲ 
ରହୁଛ।ି ଫଳନ୍ର ସ୍ାେୀୟ ଅଞ୍ଳର 
ନ୍ଲାନ୍କ ନ୍ଦାକାେ, ବଜାରନ୍ର 
ବକି୍ର ିନ୍ହଉଥିବା ସାମଗ୍ୀ ଅନ୍ପକ୍ଷା 
ନ୍ଜଲ୍   ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ଜେିଷିକୁ ଆଗ୍ହର ସହତି 
କଣିଛୁତେ।ି

ଘେ ତଆିେଟିେ ଲଗୋଇଟଲ ୩୬ ହେୋେ �ଙ୍କୋ
ଏକ ଅପେୋଧିକ ମୋମଲୋଟେ ପେୁୀ ଟେଲ୍  ଟେ ଆେୀବନ ସେୋ ଟଭୋଗଥୁିଟଲ ସତ୍ୟବୋଦୀେ ଏକ ଅପେୋଧିକ ମୋମଲୋଟେ ପେୁୀ ଟେଲ୍  ଟେ ଆେୀବନ ସେୋ ଟଭୋଗଥୁିଟଲ ସତ୍ୟବୋଦୀେ 

ଫକୀେ ମଲ୍କି। ଟସ ପ୍ରୋୟ ୮/୯ ବଷତ୍ତ ଟେଲ୍  ଟେ େହଥିିଟଲ। ତୋଙ୍କେ ଟେଲ  େହଣ ି ଭତିଟେ ଟସ ଫକୀେ ମଲ୍କି। ଟସ ପ୍ରୋୟ ୮/୯ ବଷତ୍ତ ଟେଲ୍  ଟେ େହଥିିଟଲ। ତୋଙ୍କେ ଟେଲ  େହଣ ି ଭତିଟେ ଟସ 
େଟଣ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମକି ଭୋଟବ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକୋେ ସୋମଗ୍ୀ ତଆିେ ି କେଥିିଟଲ। ପେବିୋେେ ଆର ଥିକ ସ୍ତି ିେଟଣ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମକି ଭୋଟବ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକୋେ ସୋମଗ୍ୀ ତଆିେ ି କେଥିିଟଲ। ପେବିୋେେ ଆର ଥିକ ସ୍ତି ି
ଭଲ ନ ଥିବୋେୁ ଟଦୈନକି ପ୍ରୋୟ ୮ ଘଣ୍ୋ ପେଶି୍ରମ କେୁଥିଟଲ। ଟସ ଗତବଷତ୍ତ ଟେଲେୁ ମକୁୁଳବିୋ ଭଲ ନ ଥିବୋେୁ ଟଦୈନକି ପ୍ରୋୟ ୮ ଘଣ୍ୋ ପେଶି୍ରମ କେୁଥିଟଲ। ଟସ ଗତବଷତ୍ତ ଟେଲେୁ ମକୁୁଳବିୋ 
ସମୟଟେ ଟପ୍ରୋତ୍ୋହନ େୋଶ ି ବୋବଦଟେ ୩୬ ହେୋେ �ଙ୍କୋ ଏକକୋଳୀନ ଟନଇ ଯୋଇଥିଟଲ। ଏହ ିସମୟଟେ ଟପ୍ରୋତ୍ୋହନ େୋଶ ି ବୋବଦଟେ ୩୬ ହେୋେ �ଙ୍କୋ ଏକକୋଳୀନ ଟନଇ ଯୋଇଥିଟଲ। ଏହ ି
�ଙ୍କୋ ଟସ ତୋଙ୍କ ଘେ ତଆିେଟିେ ଲଗୋଇଥିଟଲ ଟବୋଲ ି କୋେୋପୋଳ ଶ୍ରୀ ଟେନୋ ସଚୂନୋ ଟଦଇଛନ୍।ି �ଙ୍କୋ ଟସ ତୋଙ୍କ ଘେ ତଆିେଟିେ ଲଗୋଇଥିଟଲ ଟବୋଲ ି କୋେୋପୋଳ ଶ୍ରୀ ଟେନୋ ସଚୂନୋ ଟଦଇଛନ୍।ି 
ଏତଦ୍  ବ୍ୟତୀତ କଏଦୀମୋଟନ ପୋଉଥିବୋ ଟପ୍ରୋତ୍ୋହନ େୋଶ ିଟସମୋନଙ୍କ ଟକସ୍   ଏବଂ ଟବଲ୍   ପୋଇଁ ଖର୍ତ୍ତ ଏତଦ୍  ବ୍ୟତୀତ କଏଦୀମୋଟନ ପୋଉଥିବୋ ଟପ୍ରୋତ୍ୋହନ େୋଶ ିଟସମୋନଙ୍କ ଟକସ୍   ଏବଂ ଟବଲ୍   ପୋଇଁ ଖର୍ତ୍ତ 
କେୁଥିବୋ ଟବଟଳ ମୋମଲୋ ଲଢୁଥିବୋ ଓକଲିଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ କେୁଛନ୍।ି କେୁଥିବୋ ଟବଟଳ ମୋମଲୋ ଲଢୁଥିବୋ ଓକଲିଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ କେୁଛନ୍।ି n
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ପ୍ରତଦିନି କାର୍ଯ୍ୟ କରଥିାନ୍।ି ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ  
ପାରଶି୍ରମକି ବାବଦସର କକୁଶଳୀଙ୍କୁ  ୭୦ ଟଙ୍ା, 
ଅର୍୍ଯ କକୁଶଳୀଙ୍କୁ  ୬୦ଟଙ୍ା ଓ ଅଣ କକୁଶଳୀଙ୍କୁ  
୫୦ ଟଙ୍ା ସେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଥାଏ। 

କଏଦୀଙ୍ ବ୍ୟାଙ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରଆିସର ଏହ ି
ଟଙ୍ା କଏଦୀଙ୍ େସମତ ତାଙ୍ ପରବିାର 
ସୋକଙ୍କୁ  ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଥାଏ।  n

ଚାରକିାନ୍ଥ 
ମଧ୍ୟରର ଆବଦ୍ଧ ଥିବା ବନ୍ଦୀର 

ଜଦୀବନ ର�ାଇଛ ିଏରବ ବନ୍ଧନ ମକୁ୍ତ। 
ବଭିନି୍ନ ଅପରାଧରର ସଂପକୃ୍ତ ଅପରାଧଦୀମାରନ 

ରଜଲ ଭତିରର ର� ିପ୍ରସୁ୍ତ କରୁଛନ୍ ିବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାରର 
ବସୁ୍। ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଘଟାଇ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରର ବନ୍ଦୀ 

ଜଦୀବନ ବତିାଉଥିବା ଅରନ୍ବାସଦୀଙୁ୍ ଆତ୍ମନଭି୍ଭରଶଦୀଳ ର�ବାର 
ମନ୍ତ୍ର ରଦଇଛନ୍ ିରଜଲ କରୃ୍୍ଭପକ୍ଷ। ନରିଜ ଅରନ୍ବାସଦୀମାରନ 

ଶ୍ରମଦାନ କର ିରଜୈବକି ପରବିା ଚାଷ ସ�ତି ରବଡ୍ ସଟି୍ , 
ରୁମାଲ୍ , ଗାମଛୁାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ରସାଫାରସଟ୍ , 
ରଚୟାର୍  ଆଦ ିବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ଘରକରଣା ସାମଗ୍ଦୀ 

ପ୍ରସୁ୍ତ କରୁଛନ୍।ି ଯା�ାର ଆଦର ଖାଲ ିସ୍ାନଦୀୟ 
ଅଞ୍ଚଳରର ନୁ�ଁ ବରଂ ରଦଶ ବା�ାରର 

ମଧ୍ୟ ର�ଛି।ି

କଏଦୀଙ୍କ 
ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ୀର
ଚାହଦିା 

ବଢୁଛ ି

ମରନାଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବାରପିଦା

୧ ୮୮୫ ମେହିାସର ପ୍ରତଷି୍ା 
ସହାଇଥିୋ ବାରପିଦାସ୍ତି 
ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର। 

ବର୍୍ଯମାନ ଏଠାସର ୧୭୦ ଜଣ 
ଅସନ୍ବାେୀ ରହକୁଛନ୍।ି ସେଥିମଧ୍ୟରକୁ  
୧୪୫  ଜଣ ଅସନ୍ବାେୀଙ୍କୁ  
ସଜେ େକୁଧାର ସରାଜନାସର 
ୋମେି କରାରାଇଛ।ି ଏହ ି
ସରାଜନାସର ଅସନ୍ବାେୀମାନଙ୍କୁ  
ବଭିନି୍ନ େଂରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟସର 
ନସି�ାଜତି କରାରାଉଛ।ି 
ଅସନ୍ବାେୀମାସନ ସଜେ 
ପରେିରକକୁ େବକୁ ଜମିାମ� 
ପରସିବଶ େଷୃ୍ ିକର ିପାକ୍ଯ ରୂସପ 
େଜାଇ ପାରଛିନ୍।ି 

‘କଏଦୀଙୁ୍କ ଆତ୍ମନରି୍ଭରଶୀଳ 
କରବିାର ପ୍ରୟାସ’
ରଜଲର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରଯାଜନା ଅନୁଯାୟଦୀ ସଶ୍ରମ ରଜଲର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରଯାଜନା ଅନୁଯାୟଦୀ ସଶ୍ରମ 
କାରାଦଣ୍ଡ ରଭାଗଥୁିବା କଏଦଦୀମାନଙୁ୍ ରଜଲ ଭତିରର କାରାଦଣ୍ଡ ରଭାଗଥୁିବା କଏଦଦୀମାନଙୁ୍ ରଜଲ ଭତିରର 
ଆତ୍ମନଭି୍ଭରଶଦୀଳ କରବିା ପାଇଁ ରସମାନଙୁ୍ ବଭିନି୍ନ ଆତ୍ମନଭି୍ଭରଶଦୀଳ କରବିା ପାଇଁ ରସମାନଙୁ୍ ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରକାର କାଯ୍ଭ୍ୟରର ନଯିକୁ୍ତ କରାଯାଉଛ।ି ଏଠାରର ପ୍ରକାର କାଯ୍ଭ୍ୟରର ନଯିକୁ୍ତ କରାଯାଉଛ।ି ଏଠାରର 
ତଆିର ିର�ଉଥବା ସାମଗ୍ଦୀ, ବଜାର ସାମଗ୍ଦୀଠାରୁ ତଆିର ିର�ଉଥବା ସାମଗ୍ଦୀ, ବଜାର ସାମଗ୍ଦୀଠାରୁ 
ଗଣୁବର୍ାରର ଅରନକ ଉନ୍ନତ। ରତରବ ଏ�ାର ଗଣୁବର୍ାରର ଅରନକ ଉନ୍ନତ। ରତରବ ଏ�ାର 
ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ସ� ରସମାନଙୁ୍ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତାଲମିଦାତାଙ୍ ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ସ� ରସମାନଙୁ୍ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତାଲମିଦାତାଙ୍ 
ଆବଶ୍ୟକତା ର�ଛି।ି ତା�ା ପରୂଣ ର�ରଲ ରସମାନଙ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ର�ଛି।ି ତା�ା ପରୂଣ ର�ରଲ ରସମାନଙ୍ 
�ାତ ତଆିର ିସାମଗ୍ଦୀର ଆ�ୁର ିଚା�ଦିା ବଢ଼ବି। �ାତ ତଆିର ିସାମଗ୍ଦୀର ଆ�ୁର ିଚା�ଦିା ବଢ଼ବି। 
ରଦଶବରିଦଶରର ମଧ୍ୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟ ସଷୃ୍ ିକରବିା ରଦଶବରିଦଶରର ମଧ୍ୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟ ସଷୃ୍ ିକରବିା 
ପାଇଁ ରଚଷ୍ା ଜାର ିର�ଛି।ି ପାଇଁ ରଚଷ୍ା ଜାର ିର�ଛି।ି 

ମଧସୁ୍ତିା ସସଠୀମଧସୁ୍ତିା ସସଠୀ
ରଜଲର୍ , ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର, ବାରପିଦାରଜଲର୍ , ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର, ବାରପିଦା

ବାରପିଦା ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରର ଅସନ୍ବାେୀମାନଙ୍ ଦ୍ାରା ତଆିର ି
ସହଉଥବା ବଭିନି୍ନ ହସ୍ତତନ୍ ୋମଗ୍ୀର ଚାହଦିା ରହଛି।ି ମଣ୍ଡଳ 
କାରାଗାର େମ୍କୁଖ ରାସ୍ତାସର ରଙ୍ଗ ସବରଙ୍ଗର ହାତ 
ତଆିର ି ହସ୍ତତନ୍ର ବଭିନି୍ନ େକୁ ଗାପଟା, େବାଇ 
ଘାେର ବଭିନି୍ନ ଘରକରଣା ୋମଗ୍ୀର 
ସଦାକାନ ରହଛି।ି ଏେବକୁ  ୋମଗ୍ୀ 
ଏଠାକାର ଅସନ୍ବାେୀମାସନ ତଆିର ି
କରଥିାନ୍।ି କଏଦୀମାସନ ହାତସର 
ସବଡ୍ େଟି୍ , ରକୁ ମାଲ୍ , ଗାମକୁଛା, ଦର,ି 
ମାସ୍କରକୁ  ଆରମ୍ଭ କର ି େବାଇ ଘାେସର 
ତଆିର ିକରକୁ ଛନ୍ ିସୋଫାସେଟ୍ , ସଚ�ାର, 
ପାସପାଛ, ଫକୁେ ଚାଙ୍ଗକୁଡ ିଓ କାନ୍ଥସର ଟଙ୍ଗା 
ସହଉଥିବା ବଭିନି୍ନ କଳାକୃତ ି େହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 

ଘରକରଣା ୋମଗ୍ୀ। ସତସବ ବାଉଁଶ ଓ େବାଇ ଘାେସର ପ୍ରସ୍ତକୁତ 
ସୋଫାସେଟ୍ ର ବସିଶଷ ଚାହଦିା ରହଛି।ି ଏହ ିୋମଗ୍ୀକକୁ ସଜେ 
ପାଖସର େଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସଭାଗକୁଥିବା କଏଦୀମାସନ ଏକ 
ଷ୍ଲ୍  କର ି ବକି୍ର� କରଥିାନ୍।ି ଏଠାସର ପ୍ରତଦିନି ଏକ ହଜାରରକୁ  

୩ହଜାର ଟଙ୍ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ସବପାର ମଧ୍ୟ ସହଉଛ।ି 
ଏଥିେହତି ବଭିନି୍ନ ସମଳା, ପ୍ରଦଶ୍ଯନୀ େହ 

ସଦଶ ବାହାରକକୁ ଓର୍ ମାସ୍  େହା�ତାସର 
ମଧ୍ୟ ରପ୍ାନୀ ସହଉଛ।ି ସତସବ କାଠ 
କାରଗିରୀ, େକୁ ଗା ବକୁ ଣବିା ପାଇଁ େ୍ତନ୍ତ୍ର 
ତାେମିଦାତା ନଥିବାରକୁ  ବଷ୍ଯ ବଷ୍ଯ ଧର ି
ପାରମ୍ପରକି ଭାସବ ଜସଣ କକୁଶଳୀ 

କଏଦୀ ଅନ୍ୟ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ  ଏସନଇ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ସଦଇଥାନ୍।ି େତୂା କଣିବିାଠାରକୁ  

ଆରମ୍ଭ କର ିରଙ୍ଗ କର ିେକୁ ଗା ବକୁ ଣବିା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ 
େବକୁ  କାମ କଏଦୀମାସନ କରଥିାନ୍।ି

�ସ୍ତନ୍ର ଚା�ଦିା ଅଧକ

ସ�ୈବକି ପଦ୍ଧତସିର 
ଚାଷ କାର୍ଭ୍ୟ 
ବାରପିଦାସ୍ତି ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରର 
ଅସନ୍ବାେୀମାସନ ସଜୈବକି 
ପର୍ତସିର ଚାଷ କର ିଅନ୍ୟମାନଙ୍ 
ଦୃଷ୍ ିଆକଷ୍ଯଣ କରପିାରଛିନ୍।ି ବନିା 
ରାୋ�ନକି ୋରର ପ୍ରସ�ାଗସର 
ଫକୁେସକାବ,ି ବନ୍ାସକାବ,ି 
ବେିାତ,ି ଶାଗ, ମଳୂା, ୋେଗମ, 
ଧନଆିଁପତ୍ର, ଝକୁ ଡଙ୍ଗ, ବାଇଗଣ 
ଆଦ ି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ପରବିା ଚାଷ 
କରକୁ ଛନ୍,ି ରାହାକ ି କଏଦୀମାନଙ୍ 
ଆବଶ୍ୟକତା ପରୂଣ କରକୁ ଛ।ି 
ଏପରକି ି ପ୍ରତଦିନି େକାଳକୁ  ଏହ ି
େସତଜ େକୁନ୍ଦର ଛନଛନଆି 
କଞ୍ା ପରବିା ବକି୍ର ି ସହାଇଥାଏ 
ସଜେ ନକିଟ ରାସ୍ତା କଡସର। 
ରାୋ�ନକି ୋର ଓ  କୀଟନାଶକ 
ଔଷଧ ମକୁକ୍ତ ସଜୈବକି ପରବିାକକୁ 
କଣିବିା ପାଇଁ େହରବାେୀ ଧାଡସିର 
ଛଡିା ସହାଇଥାନ୍।ି   ମାତ୍ର ସକଇ 
ମନିଟି୍  ମଧ୍ୟସର ଏହ ି ପରବିା େବକୁ  
ବକି୍ର ିସହାଇରାଇଥାଏ। 

ବାରପିଦା ସଜେସର 
େଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସଭାଗକୁଥିବା 
କଏଦୀମାସନ ସଜେ ନ�ିମ 
ଅନକୁରା�ୀ େକାଳ ୮ ରକୁ  ୧୧ଟା ଏବଂ 
ଅପରାହ୍ନ ୩ ଟାରକୁ  ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ 
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ବାଇଗଣ, ବନ୍ାକ�ାବ,ି ଫୁଲକ�ାବ,ିମଳୂା, 
ଟମାକଟା, �ଲରା, �ଦଳୀ ଆଦ ି ଚାଷ 
�ରୁଛନ୍।ି  କେହପିର ି ୧୦ ଟ ି ବୟନ 
ଯନ୍ତ୍ରକର ୋଟ୍ଟ �ପଡ଼ା, ରୁମାଲ୍ , ଗାମଛୁା 
ଆଦ ିତଆିର ି�ର ିବକି୍ ି�ରୁଛନ୍।ି ଗାମଛୁା 
ପ୍ରତ ି୧୨୦-୧୩୦, ୋଟ୍ଟ �ପଡ଼ା ମଟିର ପ୍ରତ ି 
୧୧୫ ଟଙ୍ା ହେିାବକର ବକି୍ ି�ରାଯାଉଛ।ି 
କେହପିର ି ଫିନାଇଲ୍  ଲଟିର ୪୦ ଟଙ୍ା 
ଦରକର ବକି୍ ି �ରାଯାଉଛ।ି ଚଳତି 
ଆର୍ ଥି� ବଷ୍ଟଠାରୁ �ୁଶଳୀ ଶ୍ରମ�ିମାନଙୁ୍ 
ଦନି�ୁ ୧୪୦ ଏବଂ ଅଣ�ୁଶଳୀ ଶ୍ରମ�ିଙୁ୍ 

୯୫ଟଙ୍ା ପାରଶି୍ରମ�ି ଦଆିଯାଉଛ।ି ଯାହାଦ୍ାରା �ଏଦୀମାକନ 
ମାେ�ି ୨୫୦୦-୩୦୦୦ ଟଙ୍ା କରାଜଗାର �ରବିାକର େକ୍ଷମ 
କହାଇପାରୁଛନ୍।ି ଏହା କେମାନଙୁ୍ ଆର୍୍ଟ� େ୍ବଚ୍ଛଳ �ରବିା େହତି 
ମାନେ�ି ଶାନ୍ରି କ�ାରା� କଯାଗାଉଛ।ି 

କଜଲ ଅକନ୍ବାେୀମାନଙ୍ ମାନେ�ି ସ୍ତିକିର େନୁ୍ଳନ ରକ୍ଷା 
�ରବିା ପାଇଁ କଜଲ ମଧ୍ୟକର ଗୀତା ଭାଗବତ ଶଣୁବିାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
�ର ିକଯାଗାଭ୍ାେ ଆଦ ି�ାଯ୍ଟ୍କ୍ମ �ରାଯାଉଛ।ି କ�ବଳ କେତ�ି ି
ନୁକହଁ ଦଶନ୍ ିଦଶନ୍ ିଧର ିକଜଲର ଆଜୀବନ �ଏଦୀମାନଙ୍ ଆର୍ ଥି� 
ସ୍ତି�ୁି ବଚିାର �ର ିଶ୍ରମ ଦାନ ବୃଦ୍ ିବ୍ବସ୍ା କଜଲ େଂସ୍ାରର ଅନ୍ 
ଏ� ଦଗି। ଉପଯକୁ୍ତ କବୈଷୟ�ି ତାଲମି ପ୍ରଦାନ େହ ଏ�ଦୀମାନଙ୍ 
ଆର୍ ଥି�ସ୍ତ�ୁି େଦୃୁଢ଼ �ରବିାକର େର�ାରଙ୍ କଜଲ େଂସ୍ାର 
ପଦକକ୍ଷପ ନଶି୍ତି ିଭାକବ ପ୍ରଶଂେନୀୟ। n

ମାନସକିତା 
ପରବିର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ 
ଗୀତାପାଠରୁ 
ଯ�ାଗାଭ୍ାସ

ସ୍ବାଧୀନ ପବାତ୍ର, କଳାହାଣ୍ି

କ ଳାହାଣ୍ ିଜଲି୍ାର େବ୍ଟପରୁାତନ କଜଲ କହଉଛ ିଭବାନୀପାଟଣା 
ଉପ�ଣ୍ଠକର ଅବସ୍ତ ଜଲି୍ା �ାରାଗାର। ଏଠାକର ୩୬୪ଜଣ 
�ଏଦୀ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ାନ ରହଛି।ି ବର୍୍ଟମାନ ଏଠାକର 

୩୩୫ଜଣ �ଏଦୀ ଅଛନ୍।ି କେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜୀବନ େଜା କଭାଗରୁ୍ବା 
୪୪ ଜଣ ରହଛିନ୍।ି କେହପିର ି  ୨୦ ବଷ୍ଟ ଦଣ୍ାକଦଶ କଭାଗରୁ୍ବା ୨ ଜଣ, 
୧୦-୨୦ ବଷ୍ଟର ୧୩ ଜଣ, ୭-୧୦ ବଷ୍ଟର ୫ ଜଣ,  ୧-୫ ବଷ୍ଟର  ୬ 
ଜଣ �ଏଦୀ ରହଛିନ୍।ି ଅନ୍ମାକନ ବଚିାରାଧୀନ ବନ୍ୀ ଭାକବ ରହଛିନ୍।ି 

 ପବୂ୍ଟରୁ କଜଲକର �ଏଦୀମାନଙୁ୍ କ�ୌଣେ ି �ାମକର ନକିୟାଜତି 
�ରାଯାଉନର୍ଲା। ଏକବ କେମାନଙୁ୍ େ୍ବାବଲମ୍ୀ �ରବିା ପାଇଁ ପ୍ରୟାେ 
ଜାର ିରହଛି।ି କେମାନଙୁ୍ ପନପିରବିା ଚାଷ, ହସ୍ତତନ୍, ଫିନାଇଲ୍  ତଆିର ି
ପ୍ରଭୃତ ି�ାଯ୍ଟ୍କର ନକିୟାଜତି �ରାଯାଉଛ।ି  ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ �ଏଦୀ ଏହ ି
�ାଯ୍ଟ୍କର ୋମଲି କହାଇଛନ୍।ି କଜଲ ପରେିରକର ଏ�ଦୀମାକନ ଶାଗ, 

ବଭିନି୍ନ ଅପରାଧଯର ଯେଲଯର ବନ୍ୀ େୀବନ ବତିାଉଥବା 
କଏଦୀମାନଙ୍କୁ  ସମାେର ମକୁଖ୍ଯ୍ାତଯର ସାମଲି କରବିା ପାଇଁ ଉଦ୍ମ 

ଚାଲଛି।ି ଆଉ ଏହ ିକା�ତ୍ତ୍କ୍ରମରକୁ  ବାଦ୍ ପଡ଼ନିାହ ିଁ କଳାହାଣ୍ ିେଲି୍ା 
କାରାଗାର। ଏହ ିଯେଲଯର ଥବା କଏଦୀମାନଙ୍ ମାନସକି ଓ ଚାରତି୍କି 
ପରବିର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗୀତା ଓ ଭାଗବତ ପାଠ କରା�ାଉଛ।ି ଏପରକି ିଯେଲ 
ପରସିରଯର ଯ�ାଗାଭ୍ାସ କା�ତ୍ତ୍କ୍ରମ ହାତକକୁ ନଆି�ାଉଛ।ି ଇସ୍କନ୍ ର 

ଭକ୍ତମାଯନ ଆସ ିଏଠାକାର ଅଯତେବାସୀମାନଙ୍କୁ  ଗୀତା, ଭାଗବତ 
ପାଠ କରାଉଛତେ।ି ଯସହପିର ିପ୍ରୋପତ ିବ୍ରହ୍ାକକୁମାରୀ ଈଶ୍ବରୀୟ 

ବଶି୍ବବଦି୍ାଳୟ ପକ୍ଷରକୁ  ଯ�ାଗାଭ୍ାସ କରା�ାଉଛ।ି ଏଠାଯର ଏକ 
ପାଠାଗାର ମଧ୍ୟ ରହଛି।ି େଲି୍ା କାରାଗାର ଅଯତେବାସୀମାନଙ୍ ପାଇଁ 

ଏଭଳ ିନଆିରା କା�ତ୍ତ୍କ୍ରମର ଆଯୟାେନ କରା�ାଉଥବାରକୁ  ଯସମାନଙ୍ 
ମାନସକି ଓ ଚରତି୍ଗତ  ପରବିର୍ତ୍ତନ ଯହଉଥବା ପରଲିକ୍ଷତି ଯହଉଛ।ି 

ଯସହପିର ିନେିକକୁ ଫୂର୍୍ତି ରଖବା ଲାଗ ି ଭଲବିଲ୍  ଯଖଳକୁ ଛତେ।ି 

ହାତବକୁ ଣା କପଡ଼ାର 
ଚାହଦିା ଅଧÒକ

ସବୁ�ବାଧ କୁମବାର ବେଟ୍ୀ, ଯକାରାପକୁଟ କାରାଗାରଯର ବନ୍ୀ 
େୀବନ ବତିାଇବା ଯହଉଛ ି

ଅପରାଧୀମାନଙ୍ ପାଇଁ 
ଏକ ଦଣ୍। ଅଭ�ିକୁକ୍ତ ଯଦାଷୀ 
ସାବ୍ସ୍ତ ଯହଯଲ ଯସ ସଶ୍ରମ 

କାରାଦଣ୍  ଯଭାଗଥିାଏ। 
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଦୀମାନଙ୍କୁ  
ସମାେର ମକୁଖ୍ ଯ୍ାତକକୁ 
ଯଫରାଇ ଆଣବିା ପାଇଁ 

ଚାଲଛି ିପ୍ରସାୟ।  ଯକାରାପକୁଟ 
ମଣ୍ଳ କାରାଗାରଯର 

ବଚିାରାଧୀନ କଏଦୀ ଓ ଦଣ୍ 
ଯଭାଗକୁଥିବା ବନ୍ୀଙ୍ ମାନସକି 
ପରବିର୍ତ୍ତନ ଓ ଆତ୍ମନଭତ୍ତରଶୀଳ 

କରବିା ପାଇଁ  ବଭିନି୍ନ 
ଯ�ାେନାଯର ସାମଲି 

କରା�ାଉଛ।ି

୧ ୯୦୮ ମେହିାକର ପ୍ରତଷି୍ତି  କ�ାରାପଟୁ ଜଲି୍ା 
�ାରାଗାର ୨୦୧୧କର ମଣ୍ଳ �ାରାଗାରର ମାନ୍ତା 

ପାଇଛ।ି ଏଠାକର ର୍ବା �ଏଦୀମାନଙ୍ ଉନ୍ନତ ି ନମିକନ୍ 
ବଭିନି୍ନ େମାଜ �ଲ୍ାଣ�ାରୀ �ାଯ୍୍ଟ କ୍ମ ହାତ�ୁ ନଆି 
ଯାଇଛ।ି ଏହ ି�ାଯ୍୍ଟ କ୍ମ ମାଧ୍ୟମକର କେମାକନ କରାଜଗାର 
ପନ୍ା ପାଇବା େହତି କଜଲର ବାଷଥି� ଆୟ ମଧ୍ୟ  ବୃଦ୍ 
�ରବିାକର େହକଯାଗ �ରଛିନ୍।ି  �ଏଦୀମାକନ ନଜିସ୍ୱ 
ପ୍ରକଚଷ୍ାକର ହାତବୁଣା �ପଡ଼ା, ଘର�ରଣା େରଞ୍ାମ 
ଓ ପରବିା ଚାଷ �ରୁଛନ୍।ି ମଣ୍ଳ �ାରାଗାର ଅଧୀକ୍ଷ� 
ଏବଂ  କଜଲର୍ ଙ୍  ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ତର୍୍ବାବଧାନକର  ବନ୍ୀମାନଙୁ୍   
କରାଜଗାରକ୍ଷମ �ରବିା�ୁ ବଭିନି୍ନ କଯାଜନା �ାଯ୍୍ଟ �ାରୀ 
�ରାଯାଇଛ।ି  କଜଲକର ଉତ୍ାଦତି  ଲାଉ,ଶାଗ, 
ଫୁଲକ�ାବ,ି ବନିସ୍ , ବାଇଗଣ  ଆଦ ି ବଭିନି୍ନ ପରବିା ଓ 
ଶାଗ ଚାଷ �ରାଯାଉଛ।ି କ�ାରାପଟୁ ବଜାର�ୁ  ଜଲି୍ାର 
ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପରବିା  ଆେଥୁିକଲ ମଧ୍ୟ କଜଲକର 
ଉତ୍ାଦତି  ପରବିାର ଅଧ�  ଚାହଦିା ରହଛି।ି  କଜଲକର 
ଉତ୍ାଦତି  ପରବିା  କନବା�ୁ କଲାକ� କଜଲ ବାରଣ୍ାକର 
ଅକପକ୍ଷା �ର ିରହରି୍ାଆନ୍।ି  

କେହପିର ି ବନ୍ୀମାନଙ୍ ଦ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ  ହାତବୁଣା 
�ପଡ଼ା, ରୁମାଲ୍ ,କ�ାର୍ �ଟନ୍ , ପାକପାଛ, କବଡ୍ େଟି୍, 
ଲୁହା ଆଲମାରୀ, କଟବୁଲ୍ କଚୟାର୍ , କଜାତାଷ୍ାଣ୍ 
ଇତ୍ାଦରି ବହୁଳ ଭାକବ ଚାହଦିା ରହଛି।ି କେପକଟ 
ମହଳିା ବନ୍ୀଙ୍ ଦ୍ାରା ତଆିର ି�ାଗଜଠୁଙ୍ା ବଜାରକର ବକି୍ ି
�ରାଯାଉଛ।ି େର�ାରଙ୍ ବ୍ବସ୍ା ଅନୁଯାୟୀ,ପ୍ରକତ୍� 
ବନ୍ୀଙୁ୍  କଦୈନ�ି  ପାରଶି୍ରମ�ି  ଦଆିଯାଇର୍ାଏ। ଏଠା�ାର 
ଅକନ୍ବାେୀମାକନ ନଜି କରାଜଗାର ଟଙ୍ାରୁ ମାମଲା 
ଲଢ଼ବିା�ୁ ଓ�ଲି ଫିଜ୍ କଦଇର୍ାଆନ୍।ି କ�ହକି�ହ ି
ପଲିାଙ୍ ପାଠପଢ଼ା ନମିକନ୍ ଟଙ୍ା ଘର�ୁ ପଠାଇର୍ାନ୍।ି 
୨୦୧୫-୧୬କର କଜଲର ବାଷଥି� ଆୟ ମାତ୍ର କଦଢ଼ରୁ 
ଦୁଇଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ରହରି୍ଲା। ବର୍୍ଟମାନ  ତାହା ପ୍ରାୟ 
୪୦ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଟ   କହଉଥିବା  ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଧୀକର 
ଧୀକର �ଏଦୀଙୁ୍ େକଚତନତା �ରାଯାଇ  ଅନ୍ାନ୍ 
କଯାଜନା ୋମଲି �ରାଯାଉଛ।ି ଏକବ ଅତ୍ାଧନୁ�ି 
ଜ୍ାନକ�ୌଶଳର  ପ୍ରଶକି୍ଷଣ  କଦଇ କେମାନଙ୍  କରାଜଗାର 
ବୃଦ୍ ି �ରବିା�ୁ ରାଜ୍ େର�ାର ଉଦ୍ମ 
�ରୁଥିବା  ଜଣାପଡ଼ଛି।ି n
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ସଂ ସ୍କାରମଳୂକ କକାର୍ଯ୍ୟରର 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍କା କକାରକାଗକାରକୁ 

ଉରଲ୍ଖନୀୟ ସଫଳତକା ମଳିଛି।ି ବଭିନି୍ନ 
ସଂସ୍କାରମଳୂକ କକାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍କାରକା ଏଠକାରର ଥିବକା କଏଦୀମକାନଙ୍କ 
ଚରତି୍ରରର ରବୈପ୍ଳବକି ପରବିର୍୍ଯନ ଘଟୁଛ।ି ଏଠକାକକାର କଏଦୀଙ୍କ 
ଦ୍କାରକା ବଭିନି୍ନ ଚକାଷ କରକାରକାଇ ଲକ୍କାଧିକ ଟଙ୍କକା ଆୟ କରକାରକାଉଛ।ି 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍କା କକାରକାଗକାରରର ବଭିନି୍ନ ଅପରକାଧିକ ମକାମଲକାରର ରଦକାଷୀ 
ସକାବ୍ୟସ୍ତ ର�କାଇ ଏଠକାରର ୬୮ ଜଣ କଏଦୀ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବତିକାଉଛନ୍।ି 
ରସ�ପିର ି ଅନ୍ୟ ୩୫୦ ଜଣ ବଚିକାରକାଧୀନ ବନ୍ଦୀ ର�ଛିନ୍।ି ଏମକାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
୧୨ ଜଣ ମ�ଳିକା ବ ି ଅଛନ୍।ି ଏଠକାରର କଏଦୀମକାରନ ଉତ୍କୃ ଷ୍ଟମକାନର ପରବିକା ଚକାଷ 
କରୁଛନ୍।ି ସଂପ୍ରତ ିବନ୍କାରକକାବ,ି ବକାଇଗଣ, ପଆିଜ ଆଦ ିବଭିନି୍ନ ପରବିକା ଚକାଷ ର�ଉଛ।ି 
ଏ� ିସବୁ ପରବିକା ସକାଧକାରଣ ଚକାଷୀଙ୍କ ଦ୍କାରକା ଉତ୍କାଦତି ପରବିକାଠକାରୁ ଗଣୁକାତ୍ମକମକାନରର 
ଉର୍ମ। ବଷ୍ଯକା ଦରିନ ଖରଫି୍  ଧକାନ ଚକାଷ କର ିବକି୍ ିକରକାରକାଉଛ।ି ସତରର ରରମତି ିକଏଦୀ 
�କାତରର ସନୁକାର ଫସଲ ର�ଉଛ।ି କକାରକାଗକାର ପରସିରରର ଥିବକା ରପକାଖରୀରର ମକାଛ ଚକାଷ 

ମଧ୍ୟ କରକାରକାଉଛ।ି ଗତ 
ଆର୍ ଥିକବଷ୍ଯରର ଏ� ି ସବୁ ଚକାଷରୁ ୧ ଲକ୍ 

୧୦ �ଜକାର ଟଙ୍କକା ଆୟ ର�କାଇଛ।ି ଏଠକାରର ଏକ 
କମକାରଶକାଳ ର�ଛି।ି ଏ� ି କମକାରଶକାଳରର ଚକାଷ କକାର୍ଯ୍ୟରର 

ବ୍ୟବ�ୃତ ରକକାଦକାଳ, ଫକାଉଡ଼କା ଆଦକୁି କଏଦୀମକାରନ  ପରଜଇ ର୍କାନ୍।ି 
କକାରକାଗକାରର ଅରନ୍ବକାସୀମକାନଙ୍କ ପକାଇ ଁ ବଭିନି୍ନ ସମୟରର ସଂସ୍କାରଧମ୍ଯୀ 

କକାର୍ଯ୍ୟକ୍ମମକାନ କରକାରକାଉଛ।ି ଆଗ୍ର�ୀ ସଂସ୍କା ତର୍କା ବ୍ୟକ୍ବିରିଶଷଙୁ୍କ କକାରକାଗକାର 
ପରସିରରର ଏପର ିକକାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ କରବିକାକୁ ଅନୁମତ ିଦଆିରକାଉଛ।ି ଜଲି୍କା କକାରକାଗକାରର 

ଅଧୀକ୍କ ନରିକାକକାର ପକାଢ଼ୀଙ୍କ ନଷି୍କାପର ଉଦ୍ୟମରର କଏଦୀଙ୍କ ଚରତି୍ରରର ପରବିର୍୍ଯନ 
ଘଟୁଛ।ି ଚରତି୍ରରର ବରିଶଷ ପରବିର୍୍ଯନ ରରକାଗୁ ଁ ବଶି୍କାସକୁ ନଆିରକାଇ ବଚିକାରକାଧୀନ 

ବନ୍ଦୀ ଥିବକା ୬୮ ଜଣ କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୮ ଜଣଙୁ୍କ ଛୁଟ ିଦଆିରକାଇଛ।ି ରସମକାରନ ନଜି 
ପରବିକାରବଗ୍ଯଙ୍କ ସ� �ସଖସୁରିର କକାଳ କକାଟୁଛନ୍।ି ଛୁଟ ିପରର ରସମକାରନ ପଣୁ ିକକାରକାଗକାରକୁ 

ରଫରରିବ ରବକାଲ ିକକାରକାଗକାର କରୃ୍୍ଯପକ୍ଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବଶି୍କାସ ର�ଛି।ି  ରଜଲ ସଂସ୍କାର କକାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ 
ମକାଧ୍ୟମରର ଅରନକ ଏକଦୀଙ୍କ ଚରତି୍ରରର ପରବିର୍୍ଯନ ର�ଉର୍ବକା ଜଣକାପଡ଼ଛି।ିn
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15

ଯା ଜପରୁ ସଦର ମ�କୁମକାରର ର�ଛି ିବ୍ଟିଶି୍  
ଅମଳର ପ୍ରର୍ମ ସବ୍ ରଜଲ। ୧୯୧୨ 
ମସ�ିକାରର ଏ�କା ପ୍ରତଷି୍କା ର�କାଇଥିଲକା। 

ଏଠକାରର ପ୍ରତବିଷ୍ଯ ବଚିକାରକାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟକା 
ବୃଦ୍ ି ପକାଉଥିରଲ ର�ଁ ଏ�କାର ନୂତନ କ୍ୟକାମ୍ପସ 
ନମି୍ଯକାଣ ର�କାଇନକା� ିଁ। କନୁି୍ ଏ� ି ସବ୍ ରଜଲରର 
ର�ୁଥିବକା ବଚିକାରକାଧୀନ କଏଦୀମକାନଙ୍କ ପକାଇଁ 
ବଭିନି୍ନ ସଂସ୍କାରମଳୂକ କକାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ କରକାରକାଉଛ।ି 

କଏଦୀଙ୍କ ହାତସର େନୁାର ଫେଲ 

ଲକ୍ାଧିକ ଟଙ୍କା ଆୟ

ସ�ାଗାଭ୍ାେ ଓ ସ�ାଗାଭ୍ାେ ଓ 
ଆସଲାଚନାଚକ୍ରର ଆସଲାଚନାଚକ୍ରର 

ଅାସୟାଜନଅାସୟାଜନ

ଅପରାଧିକ ମାନେକିତା 
ପରବିର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଉଦ୍ମ

ସନ୍ ଦିପ୍ତ ରାୟ, �ାଜପରୁ

କଏଦୀମକାନଙୁ୍କ ସମକାଜର ମଖୁ୍ୟ ର୍କାତରର ସକାମଲି 
କରବିକା ପକାଇଁ ବଷ୍ଯବ୍ୟକାପୀ ବଭିନି୍ନ କକାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ �କାତକୁ 
ନଆିରକାଇଛ।ି ରରକାଗ ଗରୁୁମକାନଙୁ୍କ ଡକକାରକାଇ ସବ୍ ରଜଲ 
ପରସିରରର କଏଦୀମକାନଙ୍କ ମକାନସକି ଶକାନ୍ ିପକାଇଁ ରରକାଗ 
ଶବିରି ଆରୟକାଜନ କରକାରକାଏ। ରକା�କାକୁ ବଷ୍ଯ ସକାରକା 
କଏଦୀମକାରନ ଅଭ୍ୟକାସ କରରି୍କାନ୍।ି ଅରନ୍ବକାସୀମକାନଙ୍କ 
ସ୍କାସ୍୍ୟକାବସ୍କା ରକାଞ୍ଚ ପକାଇଁ ବଭିନି୍ନ ସମୟରର ସ୍କାସ୍୍ୟ 
ଶବିରି ଆରୟକାଜନ କରକାରକାଇର୍କାଏ। ରସ�ପିର ି
ଅପରକାଧିକ ମକାନସକିତକାରର ପରବିର୍୍ଯନ ଆଣବିକା 
ପକାଇଁ ମନସ୍ତର୍ତ୍ବବତି୍ ମକାନଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କରକାରକାଇ ବଭିନି୍ନ 
ଆରଲକାଚନକା କରକାରକାଇର୍କାଏ। ରଜଲ ଅରନ୍ବକାସୀଙୁ୍କ ନଜି 
ପରବିକାର ଭଳ ିଅନୁଭବ ରଦବକା ଉରଦେଶ୍ୟରର ବଷ୍ଯ ସକାରକା 
ବଭିନ୍ନ ପବ୍ଯପବ୍ଯକାଣ ି ପକାଳନ କରକାରକାଇର୍କାଏ। ନକିଟରର 
ର�କାଲ ିବଡ଼ ଧମୁ୍ ଧକାମ୍ ରର ପକାଳନ କରକାରକାଇଥିଲକା ରବକାଲ ି
ସବ୍ ରଜଲ ସପୁରରିଟର୍ଡଂଟ୍   କ�ଛିନ୍।ି 

ଅରନ୍ବକାସୀମକାରନ କକାରକାଗକାରରୁ ମକୁ୍ ର�ଲକା ପରର 
ରକୌଣସ ି ଅପରକାଧ ନ ଘଟକାଇ ରରକାଜଗକାରକ୍ମ କରବିକା 
ଉରଦେଶ୍ୟରର ରସମକାନଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକକାରର ତକାଲମି ରରକାଗକାଇ 
ଦଆିରକାଉଛ।ି ଏ� ି ଅରନ୍ବକାସୀମକାରନ ତକାଲମି ରନବକା 
ପରର ଫିନକାଇଲ୍  ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ି ବଜକାରରର ବକି୍ ି କରୁଛନ୍।ି 
ଫିନକାଇଲ୍  ରବକାଟଲ୍  ପଛିକା ୪୦ ଟଙ୍କକାରର ବକି୍ ିକରକାରକାଉଛ।ି 

କଏଦୀମାନଙୁ୍କ କରା�ାଉଛ ି
ସରାଜଗାରକ୍ମ

ଅରନ୍ବକାସୀମକାରନ ନଜିର ଅବସର ସମୟରର ଏ� ି
ଫିନକାଇଲ୍  ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଛନ୍।ି ରରଉମଁକାରନ ଏ� ି ତକାଲମି 
ରଶଷ କରୁଛନ୍,ି ରସମକାରନ ରଜଲରୁ ବକା�କାରବିକା 
ପରର ନଜିର ରଗକାଟଏି ରଗକାଟଏି ଫକାମ୍ଯ କର ି ଆର୍ ଥିକ 
ସ୍କାବଲମୀ୍ ମଧ୍ୟ ର�କାଇପକାରୁଛନ୍।ି ରସ�ପିର ିକ୍ୟକାର୍ଡଲ୍  
ତଆିର ି ପକାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ତକାଲମି ଦଆିରକାଉଛ।ି ତକାଲମି 
ପରର ରସମକାରନ କ୍ୟକାର୍ଡଲ୍  ତଆିର ି କରୁଛନ୍।ି ଏ� ି
କ୍ୟକା୍ଡଲ୍ କୁ  ବଜକାରରର ବକି୍ ି କରକାରକାଉଛ।ି ଫିନକାଇଲ୍  
ଏବଂ କ୍ୟକାର୍ଡଲରୁ ଭଲ ଦ ି ପଇସକା ରରକାଜଗକାର 
କରୁଛନ୍ ି ରଜଲ କରୃ୍୍ଯପକ୍। ଅରନ୍ବକାସୀମକାନଙ୍କ ପକାଠ 
ପଢ଼଼ବିକା ପକାଇ ଁରଗକାଟଏି ପକାଠଗକାର ରଖକାଲକାରକାଇଛ।ି  ଏ� ି
ପକାଠକାଗକାରରର ବର୍୍ଯମକାନ ୧ �ଜକାରରୁ ଅଧିକ ବ� ିର�ଛି।ି 
ଅରନ୍ବକାସୀମକାରନ ନୟିମତି ଭକାରବ ପସୁ୍ତକ ପଠନ ଦତ୍ବକାରକା 
ରସମକାନଙ୍କ ମକାନସକିତକାରର ପରବିର୍୍ଯନ ରଦଖକାରଦଉଛ।ି 
ଅରନ୍ବକାସୀମକାନଙ୍କ ମରନକାରଞ୍ଜନ ପକାଇ ଁ ୭ଟ ି ଟଭି,ି 
୧୦ଟ ି କ୍ୟକାରମ୍  ରବକାଡ୍ଯ ଓ ୧୦ ଟ ି ଲୁଡୁ ପକାଲ ି ର�ଛି।ି 
ଏ� ିସବ୍ ରଜଲର ଅରନ୍ବକାସୀମକାନଙୁ୍କ ପକାଠ ପଢ଼ବିକାରର 
ସରୁରକାଗ ମଧ୍ୟ ଦଆିରକାଉଛ ିରବକାଲ ିରକାଜପରୁ ସବ୍ ରଜଲ 
ସପୁରରିଟର୍ଡଣ୍ଟ  ସନୁୀଲ କୁମକାର ପକାତ୍ର କ�ଛିନ୍।ି n
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ଏହା ଏକ ବ୍ୟଙ୍ାତ୍ମକ ଆଲେଖ୍ୟ। ଏହାଦ୍ାରା କାହାର ସମ୍ାନହାନ ିକରବିା ଆମ୍ଭର ଉଲଦେଶ୍ୟ ନୁଲହଁ। ସାମ୍ପ୍ରତକି ରାଜଲନୈତକି ସ୍ତିକୁି ମଲନାରଞ୍ଜନ ଲଶୈଳୀଲର ପାଠକଙ୍କ ସାମା୍କୁ ଆଣବିା ଏହାର ଏକମାତ୍ର େକ୍୍ୟ।

ଶ୍ୀବଦୂିର

ନୀତ ି
ଅନୀତ ି

ରାଜନୀତ ି

ପ ଦ୍ମ ଦଳଆି ଫଁ ମାରା୍ ନେତ୍ରୀ ନେଖାଶ୍ରୀ ରୁଆନେ 
ଅଭମିାେ ରରଛିନ୍।ି ଖାେ ିଅଭମିାେ େୁନେଁ; ପ୍ରଚଣ୍ଡ 

ଅଭମିାେନର ମେୁଁ ଫୁୋଇ ବସଛିନ୍।ି ଅଭମିାେ ପଣୁ ିରାୋ 
ଉପନର ଜାଣନ୍ ି? ତାଙ୍କ ଦଳର ସବୁଠୁ ଟାଣଆୁ ନେତା 
ମୁରୁୁଭାଇଙ୍କ ଉପନର। ମରୁୁ ଭାଇଙ୍କ ମେନର ପଣୁ ିଏନତ 
ରପଟ ଥିୋ ନସଇରଥା ଭାଳଭିାଳ ିନେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ ମେନର ଖାେ ି
ସମଦୁ୍ରନର ପନୂେଇ ଜୁଆର ପର ିନରାେର ଜୁଆର ଉଠୁଛ।ି 
ଦଳ ପାଇଁ ସଏି ର’ଣ େ ରରଛିନ୍ ିନେ ? ରଣ୍ା ବାେନର େୁଗା 
ପରାଇ ଗାଁ ମାଇନପ ରଳ ିରରବିା ପର ିବନିରାଧରୀଙ୍କ ସେ 
ରଳ ିରରଛିନ୍।ି ନସାସଆିେ ମେିଆିନର େଏି ନେନତ ୋରରା 
ଟପି୍ପଣରୀ ନଦନେ ବ ିତାରୁ ଭୃନଷେପ ରରେିାୋନ୍।ି ରଥାରୁ ଅରଥା 
ରର ିଟଭିନିର ଦଳ ପାଇଁ େକୁ୍ ିରରଛିନ୍।ି ନେନେ ନଦଖିବା 
ନବଳରୁ ଦଳର ସମ୍ାବ୍ୟ ସଭାପତ ିତାେରିାରୁ ମରୁୁଭାଇ 
ତାଙ୍କ ୋଁ ଟା ବ ିରାଟନିଦନେ। ତେିଜିଣଆି ସଚୂରୀନର ଖାେ ି

ମେନମାେେ, ସନୁରଶ, ସରୁମା ? ମରୁୁଭାଇଙ୍କ ଏେ ିରପଟରୁ 
ନେଖାଶ୍ରୀ ସେଜନର େଜମ ରରପିାରୁ େ ଥିବା ନବନଳ ଦଳର 
ଜନଣ ବରଷି୍ଠ ନେତା ନେଉଁ ଟପି୍ପଣରୀ ନଦନେ ତାୋ ରୁଆନେ 
ମରମ ନଭଦରୀ ରଷ୍ଟ ନଦଇଛ।ି ତାଙ୍କ ୋଁ ରାେ ିଁର ିସମ୍ାବ୍ୟ 
ସଭାପତ ିତାେରିାନର ୋେ ିଁ ନବାେ ିଜନଣ ବରଷି୍ଠ ନେତାଙୁ୍କ 
ପଚାର ିନେଉଁ ଉତ୍ତର ପାଇନେ ତାୋ ରଟା ଘା’ନର ଚୂେ ପର ି
ଆେୁର ିନବଦୋଦାୟର। ବରଷି୍ଠ ନେତାଙ୍କ ରେବିା ରଥା ନେୋ 
ତୁନମ ତ ମ୍ୁୟେସିପିାେଟି ିେବି୍ାଚେ ଟଏି ବ ିଜତିେିାେଁ, ସଭାପତ ି
ନେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନଦଖଛୁ ନରମତି ି? ପଣୁ ିତୁନମ ପରା ଗୋ 
ଦୁଇଟ ିେବ୍ିାଚେନର ବନିଜଡ ିଟନିରଟ ପାଇବାରୁ ଭତିରିଆି 
ନଚଷ୍ଟା ରରଥିିେ। ଧରାୋଉ ତୁମରୁ ଦଳ ସଭାପତ ିରୋ, 
ତୁନମ ନଭାଟ ପବୂ୍ରୁ ବନିଜଡରୁି େଆିଁ େ ମାରବି ନସ ଗ୍ୟାନରଣ୍ ି
ରଏି ନଦବ ? ଏ ରଥା ଶଣୁବିା ପନର ରୁଆନେ ନେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ 
ଅରେ ଗେୁୁମ୍  । n

ଚି େରିା ରଥା ଆସନିେ ସ୍ୱାଭାବରି ଭାବନର ରଙ୍କୋ ନ�ାଳ, ଚଙୁି୍େ ିୋେମା ରଥା ମେରୁ 
ଚାେଆିନସ। ଆଉ ନଭାଟ ନବନଳ ରଙ୍କୋ, ଚଙୁି୍େ ିସାଙ୍ରୁ ଭାଟ ିନୋଟ୍   ବ ିନଜାର 

ଉନେ। ରଙ୍କୋ ନ�ାଳ, ଚଙୁି୍େ ିୋେମାଠୁ ରନୁି୍ ୋେ ିନେଳ ିନୋଟ୍  ର ବାସ୍ା ଚେିରିା ରାଜେରୀତରୁି 
ସରଗରମ ରରଥିିବା ଅନେର େଜରି ରେଛି।ି ପବୂରୁ୍ ଆରାଶ ରଇଁଆ, ଚେିରିା ମାଛରୁ ନେଇ 
ନେର ରଥା ରୁୋୋଇଛ।ି ଆଜରିାେ ିଆରାଶ ରଇଁଆ ସେିା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ; ମାତ୍ ଚେିରିା ଅଞ୍ଚଳନର ମାଛ 
ବଦଳନର ୋେ ିନେଳ ିନୋଟ୍   ରଥା ଭାର ିଚର୍୍ା ନେଉଛ।ି ମାତ୍ ଆଗାମରୀ ୨୦୨୪ ନଭାଟ ନବଳରୁ 
ଚେିରିା ଅଞ୍ଚଳନର ଭାଟ ିଟଙ୍କା ସେ ଆମଦାେରୀ ଟଙ୍କାର ମରୁାବେିା ନେବ ନବାେ ିଏନବଠୁ ନୋନର 
ରୁୋରୁେ ିନେନେଣ।ି ପଦ୍ମ ଟନିରଟନର େେବିା ପାଇଁ ଏନବଠୁ ପାଗ ଭେୁିଥିବା ନେତାଜଣର ନଭାଟ 
ରଛି ିବଧିାେସଭା ପ୍ରନବଶ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟରପା୍େ ବୋଇବା ଆରମ୍ ରରଛିନ୍।ି ଦୁଇଟ ିପନୋଶରୀ 
ରାଜ୍ୟନର ଏଥିପାଇଁ େକ୍ା ପ୍ରସୁ୍ତ ନୋଇଛ ିଆଉ ପ୍ରାୟ ୧୫/୨୦ ନରାଟ ିଟଙ୍କା ୋେ ିନେଳ ିନୋଟ 
ବେିା ବନ୍ା ନୋଇ ନପେନିର ସାଇତା ନୋଇଛ।ି ୋୱାୋ ଜରଆିନର ଏେ ିଟଙ୍କା ଆଣବିାରୁ ବ ି
ନୋଜୋ ରରାୋଇଛ।ି ନଭାଟ ନଘାଷଣା ନେଉନେଉ ଚେିରିାନର ଟଙ୍କା ଉୋଇବାରୁ ପରୁା ବ୍ୟବସ୍ା 
ନୋଇଛ।ି ମାତ୍ ଏ ରଥା ଚେିରିାନର ୋୋ ରାେନର ପେୁଛ ିସଏି ପନରତ ୋଉ ୋୋନ୍।ି ମେଁୁ 
େୁନଚଇ ମୁରୁୁର ିେସା ମାରୁଛନ୍।ି ରାଜଧାେରୀନର ର୍ୟାନମରାନର ମଛିସତ ରେ ିେଜିରୁ ବେ ନେତା 
ନବାୋଇବା ସେଜ ନୋଇପାନର, ମାତ୍ ନୋରଙ୍କ ବଶି୍ାସଭାଜେ ନେବା ଏନତ ସେଜ େୁନେଁ। 
ଥନର ବ ିମ୍ୁୟେସିପିାେଟି ିନଭାଟ ଜତି ିେ ଥିବା ଏପର ିଛନି୍ନମଳୂ ନେତାଙୁ୍କ ନଭାଟ ନଦବା ୋୋ, 
ଚେିରିାରୁ ଫିଙ୍ନିଦବା ନସୟା ନବାେ ିନୋନର ରେବିା ଆରମ୍ ରନେଣ।ି n

କ ଣ୍ାବାଞ୍ରି ରାଉରାଉ ନେତା ସଂିେ ସାେୁଜାଙ୍କ ଦେିରାଳ 
ରୁଆନେ ମାଷ୍ଟରର୍ୟାଣ୍େି ମଠନର ସରସିର ିଆସେିାଣ।ି 

ତାଙ୍କ ରଂନରେସରୀ ତୁଣ୍ଡନର ପଦ୍ମ ଦଳର ନଘାଷା ପାଠ ଶଣୁବିାରୁ 
ନେପର ିରର୍ଶ ୋଗଛୁ,ି ତା ପଛନର ରେଥିିବା େେିତି ଉନଦେଶ୍ୟ ବ ି
ରୁଆନେ ଜଳଜଳ ବାର ିନୋଇ ପେୁଛ।ି ୋତ ଦଳ ସରରାରନର 
ଥିବାନବନଳ ସାେୁଜା ଘଅି ମେୁନର ଭାସଥୁିନେ। ଘର ବାୋର ସବୁ 
ବାସଥୁିୋ। ମାତ୍ ଏନବ ତ ୋତନର ଆଉ ଷେମତା ୋେ ିଁ। ନତଣ ୁ
ଗାନ୍ରୀ ପରବିାର ଜମାମାଳ ିଛାେ ିପଦ୍ମ ନପାଖରରୀନର େୁବ ମାରବିାରୁ 
ସାେୁଜା ଏନବ ପରୁା ପ୍ରସୁ୍ତ। ଶଣୁବିା ରଥା ନେୋ ଚଳତି ବଷ୍ 
ନଶଷ ଆେରୁ ସଏି ଦଳ ଆଉ ପଦରୁ ଇସ୍ଫା ନଦଇ ପଦ୍ମ ଧରନିବ। 
େଜି ଅଞ୍ଚଳନର ତାଙ୍କର ରାଜେରୀତ ିନଚନେରା ମଳେି, ତା ସାଙ୍ରୁ 
ପତୁ୍ମଣ ିନେଉଁ ଗଣୁରୋମ ରରୁଛନ୍ ିନସଥିନର ନୋର ନଭାଟ ନଦବା 
ତ ଦୂରର ରଥା; ନଦଖିନେ ମାରପଟି୍   ରରବିାରୁ ବ ିଓହ୍ାଇ ଆସନିବ। 
ନସଥିପାଇଁ ଦଳ ଆଉ ତାଙୁ୍କ ଟନିରଟ ନଦବ ର ିୋେ ିଁ ତାୋ ବ ି
ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ନତଣ ୁତା’ ପବୂ୍ରୁ ପଦ୍ମ ନପାଖରରୀନର ବୁେ ନଦନେ ରାନଳ 
ଟନିରଟ ମଳିେିବି ନସଇ ଆଶାନର ସାେୁଜା ପାଇରଛା ମାର ିପଦ୍ମ 
ନପାଖରରୀରୁ ନେଇଁବାରୁ ନରଡ଼୍  େ।ି ପଦ୍ମ ଦଳନର ଥିବା ତାଙ୍କର 
ଜନଣ ରୁଖ୍ୟାତ ‘ପାେରୀୟ’ ବନୁ୍ ଏଥିପାଇଁ ନଷେତ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ ରରୁଛନ୍।ି 
ନସଥିପାଇଁ ସଏି ୋୋ ଗାଉଣା ଗାଉଛନ୍,ି ସାେୁଜା ତାରୁ ପାଳ ି
ଧରୁଛନ୍।ି ମାତ୍ ସାେୁଜାଙ୍କ ବାଟନର ରଣ୍ା ନୋଇଛନ୍ ିରଣ୍ାବାଞ୍ରି 
ଟାଣଆୁ ପଦ୍ମ ନେତା େକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ। ସଏି ନେ ସେଜନର ସାେୁଜାଙୁ୍କ 
ବାଟ ଛାେନିଦନବ ନସ ବଶି୍ାସ ନେଉୋେ ିଁ। ନସଥିପାଇଁ ରଂନରେସ 
ତୁଣ୍ଡନର ଏନବ ସାେୁଜା ବନିଜପ ିସ୍କ୍ପି୍ଟ ପେ଼ ିେଜି ବାଟ ସେଜ 
ରରୁଛନ୍ ିନବାେ ିଭାର ିଚର୍୍ା ନେଉଛ।ି n

ପ ଦ୍ମ ଦଳର ନେତାମାନେ ଭାରତନର ୋୋ ଘନଟ ନସଥିପାଇଁ ପାରସି୍ାେ ଦାୟରୀ ନବାେ ିପବୂ୍ରୁ 
ରେୁଥିବା ଆନମ ଶଣୁଥିିେୁ। ନରନ୍ଦ୍ର ସରରାରଙୁ୍କ ସମାନୋଚୋ ରରୁଥିବା ରଛିରିଛି ିଅଣ ପଦ୍ମ 

ଦଳଆି ନେତାଙୁ୍କ ପଦ୍ମ ଦଳର ନେତାମାନେ ପାରସି୍ାେ ଚାେେିବିାରୁ ପରାମଶ ୍ନଦଉଥିବା ଶଣୁଥିିେୁ। 
ମାତ୍ ଏେ ିଉତ୍ତରଭାରତରୀୟ ନରାଗ ଓେଶିାର ପଦ୍ମ ଦଳର ନେତାଙୁ୍କ ଏନତ ଶରୀଘ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ରରବି 
ନବାେ ିଆମର ଧାରଣା େ ଥିୋ। ନରାଭେି -୧୯ ଆଉ ଏଚ୍  ୩ଏନ୍  ୨ଠାରୁ ଦୃତ ନବଗନର ପଦ୍ମ ଦଳଆି 
ଜାତରୀୟ ନେତାଙ୍କ ନରାଗ ଏନବ ଓେଶିାରୁ ବ୍ୟାପବିାନର ୋଗଛି ିଓ ଏୋର ପ୍ରଥମ ଶରିାର ନୋଇଛନ୍ ି
ତାଙ୍କର ିଦଳର ରୁୋଳଆି ନେତା ଜୟୋରାୟଣ। ତାଙୁ୍କ ଆଜରିାେ ିରୁଆନେ ସବୁରଛି ିପାରସି୍ାେ ରଙ୍ 
ଦଶିଛୁ।ି ନତନବ ତାଙ୍କ ପର ିରୁେବିାଦରୀ ନଗରୁଆ ନେତାଙୁ୍କ ନେଉଁ ଶାଗଆୁ ଭୟ ଘାରଛି ିତାୋ ରୁଆନେ 
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍୍ୟରୁ ଦେିରୁ ଦେି ଖରାପ ରରବିାନର ୋଗଛି।ି ଏମତି ିତ ନଗାଟଏି ରଥାରୁ ବାରମା୍ର 
ନଦାେରାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତୃ ିବଭି୍ରମ ଘଟଥିିବା ଶଙ୍ଖ ଦଳଆି ତରୁଣ ଅରୁଣ ରଟାଷେ ରରଛିନ୍;ି 
ଅେୁରୂପ ଭାବନର ଜୟୋରାୟଣ ତାଙ୍କର ମତଭି୍ରମ ଓ ବାଚାଳାମରୀର ଚରିତି୍ା ରରବିା େମିନନ୍ ନସଇ 
ପଶ୍ମି ଓେଶିାର ଟାଣଆୁ ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟରୀ ପବୂରୁ୍ ପରାମଶ ୍ନଦଇଛନ୍।ି ତଥାପ ିଜୟୋରାୟଣ ଏ 
ରଥାରୁ ନେଜୁ ୋୋନ୍,ି ଓେଟ ିତାଙ୍କର ିଦଳର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ନରନ୍ଦ୍ର ନେତାଙୁ୍କ େଶିାଣ ରର ିଶଙ୍ଖ 
ଦଳ ନେତାଙୁ୍କ ଟାଣଟାଣ ରଥା ରେୁଛନ୍।ି ୋୋରୁ ନେଇ ରାମମନ୍ରି ଆଖୋନର ଚନି୍ା ବେ଼ଛି।ି 
ଜୟୋରାୟଣଙୁ୍କ ବଧିାେସଭାନର ବନିରାଧରୀ ଦଳ ନେତା ରର ିଦଳ େଜି ନଗାେନର ରୁରାେ ିମାରଛି ି
ନବାେ ିତାଙ୍କର ିଦଳର ରଛି ିନେତା ଏନବ ରୁୋରୁେ ିନେଉଛନ୍।ି  n

ଲେଖାଶ୍ୀଙ୍କ 
ଅକେ ଗଡ଼ୁୁମ୍   

ଆକାଶ କଇଆଁ, 
ପଦୁଅ ଁଟଙ୍କା 

ଜୟଙ୍କ 
‘ପାକସି୍ାନୀ’ 

ଚଷମା

ତୁଣ୍ଡ କଂଲରେସ, 
ପାଠ ବଲିଜପ ି
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