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ମ୍୍ୟୟାରେଜ୍ମ୍୍ୟୟାରେଜ୍

l	କାମରୁ ଦଅିନ୍ ିମକୁ୍ ି  କାମରୁ ଦଅିନ୍ ିମକୁ୍ ି  
l	ଗଆୁ ନମିନ୍ତ୍ରଣରୁ ଡଜିଟିାଲ୍  କାଡଚ୍ଚଗଆୁ ନମିନ୍ତ୍ରଣରୁ ଡଜିଟିାଲ୍  କାଡଚ୍ଚ
l	ଡଡଷ୍ଡିନସନ୍ ମ୍ୟାଡରଜ୍ଡଡଷ୍ଡିନସନ୍ ମ୍ୟାଡରଜ୍
l	ବବିାହ ଡ�ାଷାକର ଆକଷଚ୍ଚଣବବିାହ ଡ�ାଷାକର ଆକଷଚ୍ଚଣ
l	ବର-କନ୍ୟାଙ୍କ ଡମକ୍ଅପ୍ ବର-କନ୍ୟାଙ୍କ ଡମକ୍ଅପ୍ 
l	ଡଡିଜଡର ଜମଛୁ ିଡ�ାଭାଯାତ୍ାଡଡିଜଡର ଜମଛୁ ିଡ�ାଭାଯାତ୍ା

  �୍ଲାନର୍�୍ଲାନର୍
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ରବ,ିସୋ�ୋମବୋରସୋର  ବଭିନି୍ନ ସୋଷେତ୍ରରୁ �ୋହୋଯ୍୍ୟ ପୋଇସୋବ। ପରସି୍ଥତ ି�ହ 
ଖୋପଖଆୁଇ ଚଳସିୋବ। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ,ଗରୁୁବୋରସୋର ଆର୍୍ଥକ ସୋଷେତ୍ରସୋର �୍ବଚ୍ଛଳତୋ 
ସୋେଖୋସୋେବ । ବ୍ୟବ�ୋୟ ପ୍ର�ୋରତି ସୋହୋଇପୋସୋର। ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସୋର 
ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍ଣ୍ଥ କୋଯ୍୍ଥ୍ୟ ଅଟକ ିଯ୍ୋଇପୋସୋର ।

ରବ,ିସୋ�ୋମବୋରସୋର ଅନଶି୍ତି ଭବଷି୍୍ୟତ ପୋଇଁ ଅବ�ୋେସୋର ରହପିୋରନ୍।ି 
ଭୋବଚିନି୍ ିନଷି୍ପତ୍ ିନଅିନୁ୍।  ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗରୁୁବୋରସୋର ଗରୁୁଜନଙ୍କ �୍ବୋସ୍ଥ୍ୟକୁ 
ସୋନଇ ଚନି୍ତି ରହପିୋରନ୍।ି ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସୋର ଆର୍୍ଥକ ସୋଷେତ୍ରସୋର ଅବନତ ି
ପରଲିଷେତି ସୋହୋଇପୋସୋର।

ରବ,ିସୋ�ୋମବୋରସୋର ବ୍ୟସ୍ତତୋ ମଧ୍ୟସୋର ରହସିୋବ। ପୋରବିୋରକି କୋଯ୍୍ଥ୍ୟସୋର 
ଫ� ିରହସିୋବ। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ,ଗରୁୁବୋରସୋର ନୂତନ ଚନି୍ୋ ସୋନଇ ଆଗକୁ 
ବଢ଼ସିୋବ।  ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସୋର ଜୀବନ�ୋର୍ୀଙ୍କ �ହସୋଯ୍ୋଗ ପୋଇସୋବ। ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ 
ସୋଲଖୋପଢ଼ୋସୋର ମନଲଗୋଇସୋବ।

ରବ,ିସୋ�ୋମବୋରସୋର  ନଜି ବ୍ୟବହୋର ପୋଇଁ ପ୍ରଶଂ�ତି ସୋହସୋବ। ମହଳିୋମୋସୋନ 
କୋଯ୍୍ଥ୍ୟସୋଷେତ୍ରସୋର �ଫଳତୋ ପୋଇସୋବ। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ,ଗରୁୁବୋରସୋର ସୋକୌଣ� ି
ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍ଣ୍ଥ କର୍ୋକୁ ସୋନଇ େ୍ବନ୍ଦ୍ବସୋର ପଡ଼ପିୋରନ୍।ି ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସୋର ଅନୁଭବୀ 
ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ପରୋମଶ୍ଥ ପୋଇଁ �ଠକି୍  ମୋଗ୍ଥ ଅନୁ�ରଣ କରସିୋବ। 

ରବ,ିସୋ�ୋମବୋରସୋର  ପୋରବିୋରକି �ମ୍ପକ୍ଥସୋର ତକି୍ତୋ ସୋେଖୋସୋେଇପୋସୋର। 
କମ୍ଥସୋଷେତ୍ରସୋର ପସୋେୋନ୍ନତରି �ସୁୋଯ୍ୋଗ ରହଛି।ି ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ,ଗରୁୁବୋରସୋର 
ନୂତନ ନସିୋବଶ କର ିଲୋଭୋନ୍ବତି ସୋହସୋବ। ବ୍ୟବ�ୋୟ �ମ୍ବନ୍ଧସୋର େୂରଯ୍ୋତ୍ରୋ 
କରସିୋବ। ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସୋର ସୋପୈତୃକ �ମ୍ପତ୍ସିୋର ଭୋଗୀେୋର ିସୋହସୋବ।

ରବ,ିସୋ�ୋମବୋରସୋର  ନଜି ପ୍ରତଭିୋର ପ୍ରେଶ୍ଥନ କରସିୋବ। େୀର୍୍ଥ େନିର 
ସୋଯ୍ୋଜନୋସୋର �ଫଳତୋ ପୋଇସୋବ। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ,ଗରୁୁବୋରସୋର କୋଯ୍୍ଥ୍ୟସୋଷେତ୍ରସୋର 
ବରଷି୍ଠ ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ �ହସୋଯ୍ୋଗ ପୋଇସୋବ। ଅର୍୍ଥହୋନରି ଶକିୋର ସୋହୋଇପୋରନ୍।ି  
ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସୋର �ମୋଜସୋର ଉଚ୍ଚ �ମ୍ୋନର ଅଧିକୋରୀ ସୋହସୋବ। 

 ରବ,ିସୋ�ୋମବୋରସୋର �ୋମୋଜକି କୋଯ୍୍ଥ୍ୟସୋର ରୁଚ ିବଢ଼ବି। ମଙ୍ଗଳ, 
ବୁଧ,ଗରୁୁବୋରସୋର  କମ୍ଥସୋଷେତ୍ରସୋର ବବିୋେୀୟ ସ୍ଥତ ିସୋେଖୋସୋେଇ ପୋସୋର। 
ଅର୍୍ଥହୋନ ିସୋଯ୍ୋଗ ରହଛି।ି ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସୋର ମସୋନୋରଞ୍ଜନ କୋଯ୍୍ଥ୍ୟସୋର ମଜ୍ ି
ରହସିୋବ। ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ ପରୀଷେୋସୋର ଭଲ ଫଳୋଫଳ କରସିୋବ। 

ରବ,ିସୋ�ୋମବୋରସୋର ଗରୁୁଜନଙ୍କ ଅୋଶୀବ୍ଥୋେ ଲୋଭ କରସିୋବ। କମ୍ଥସୋଷେତ୍ରସୋର 
େୋୟତି୍ବଭୋର ବଢ଼ପିୋସୋର। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ,ଗରୁୁବୋରସୋର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକୋର 
�ମ�୍ୟୋର �ମ୍ଖୁୀନ ସୋହୋଇପୋରନ୍।ି ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସୋର  ଅଭୋବ ଓ ଅ�ବୁଧିୋ 
ସୋେଖୋସୋେଇପୋସୋର। 

ରବ,ିସୋ�ୋମବୋରସୋର  ପରଶି୍ରମ ମତୁୋବକ ଫଳପ୍ରୋପ୍ ି। ପରବିୋର �ହ େୂରଯ୍ୋତ୍ରୋ 
ସୋଯ୍ୋଗ ରହଛି।ି ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ,ଗରୁୁବୋରସୋର ଅବସୋହଳୋର ଶକିୋର ସୋହସୋବ । 
ଅତ୍ୟଧିକ କୋଯ୍୍ଥ୍ୟ କର ିଅ�ସୁ୍ଥ ମସୋନ କରସିୋବ। ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସୋର ବନୁ୍ଧଙ୍କଠୋରୁ 
ଆର୍୍ଥକ �ହସୋଯ୍ୋଗ ପୋଇସୋବ। 

ରବ,ିସୋ�ୋମବୋରସୋର ଆଶୋବୋେୀ ଓ ଉତ୍ୋହତି ରହସିୋବ। ମଙ୍ଗଳ, 
ବୁଧ,ଗରୁୁବୋରସୋର ବବିୋେୀୟ ସ୍ଥତରୁି େୂସୋରଇ ରୁହନୁ୍। େୋମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନସୋର 
ଶୋନ୍ ିରହବି। ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସୋର ଅର୍୍ଥ ଆଗମନର �ଚୂନୋ ପୋଇସୋବ। ନୂତନ 
ନସିୋବଶ ପୋଇଁ ଅନୁଭବୀଙ୍କ ପରୋମଶ୍ଥ ସୋଲୋଡ଼ସିୋବ।

ରବ,ିସୋ�ୋମବୋରସୋର  �ୋମୋଜକି �ମୋସୋବଶସୋର �ୋହୋଯ୍୍ୟ କରପିୋରନ୍।ି 
କମ୍ଥସୋଷେତ୍ରସୋର ପ୍ରଶଂ�ୋର ଅଧିକୋରୀ ସୋହସୋବ। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗରୁୁବୋରସୋର  
ପଲିୋଙ୍କ �୍ବୋସ୍ଥ୍ୟୋବସ୍ଥୋକୁ ସୋନଇ ଚନି୍ତି ରହସିୋବ। ଶକୁ୍ର, ଶନବିୋରସୋର 
ସୋକୋଟ୍ଥକସୋଚରୀ ମୋମଲୋସୋର ପଡ଼ଯି୍ୋଇପୋରନ୍।ି

ରବ,ିସୋ�ୋମବୋରସୋର �କୋରୋତ୍ମକ ଭୋବନୋ �ହ କୋଯ୍୍ଥ୍ୟ କରସିୋବ। ପ୍ରୟିଜନଙ୍କ 
କର୍ୋକୁ ଗରୁୁତ୍ବ ସୋେସୋବ। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗରୁୁବୋରସୋର କସୋଠୋର ପରଶି୍ରମ ଓ 
ସୋଧୈଯ୍୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ ି ପୋଇଁ �ଫଳତୋ ପୋଇସୋବ। ଶକୁ୍ର, ଶନବିୋରସୋର ଅନ୍ୟର କର୍ୋସୋର 
ମଣୁ୍ଡ ପରୂୋନୁ୍ ନୋହ ିଁ
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ବିବୋହ ଏକ ପବତି୍ର ବନ୍ଧନ। େୋମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପୋଇଁ ଏହୋ ଏକ �ୋମୋଜକି �୍ବୀକୃତ।ି ଏହୋ 
ଭୋରତୀୟ �ଂସ୍ତୃରି ପ୍ରମଖୁ ଅଂଶ। ଅସୋନସୋକ ନଜି ବବିୋହକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରବିୋ ପୋଇଁ ବସିୋଶଷ୍ 
ଆସୋୟୋଜନ କରରି୍ୋନ୍।ି ସୋତସୋବ ଝଅି ସୋହଉ କ ିପଅୁ ବବିୋହ ସ୍ଥର ସୋହବୋ ପସୋର, ବୋପୋମୋଆ ଓ 

ପରବିୋରର ଅନ୍ୟ �େ�୍ୟମୋନଙ୍କ କୋଯ୍୍ଥ୍ୟଭୋର ବଢ଼ ିଯ୍ୋଇର୍ୋଏ। ବବିୋହ ଅସୋୟୋଜନ କରବିୋର ସୋବୋଝ 
ର୍ରର ମରୁବଙି୍କ ନେି ହଜୋଇ ସୋେଇର୍ୋଏ। ମଣୁ୍ଡସୋର ସୋକସୋବଳ ସୋଗୋଟଏି ଚନି୍ୋ, କଭିଳ ିବବିୋହର 
ଆସୋୟୋଜନ �ରୁୁଖରୁୁସୋର ସୋହବ। ସୋଟଣ୍ଟବୋଲୋ ପୋଖକୁ ଯ୍ସିୋବ ନୋ ଫୁଲବୋଲୋ ପୋଖକୁ। ମଣ୍ଡପ ବୁକଂି ପୋଇଁ 
ଯ୍ସିୋବ ନୋ ଗୋଡ଼ ିବୁକଂି ପୋଇଁ। ସୋ�ପସୋଟ ସୋପୋଷ୍ୋକ, ଅଳଙ୍କୋର,  ବବିୋହ �ୋମଗ୍ୀ କଣିବିୋ ପୋଇଁ ତଆିର ି
ସୋହୋଇର୍ବୋ ଲମ୍ବୋ ତୋଲକିୋ ଆଖିସୋର ପସୋଡ଼। ଆଉ ଝଅି ବୋହୋର୍ର ସୋହୋଇର୍ସୋଲ ଯ୍ୋନସିୋଯ୍ୌତୁକର ତୋଲକିୋ 
ବଢ଼ ିବଢ଼ ିଚୋଲରି୍ବ। ଝଅି ବେିୋୟ ସୋହବୋ ପଯ୍୍ଥ୍ୟନ୍ ବୋପୋମୋଆଙ୍କ ମନରୁ ଚନି୍ୋ ଯ୍ୋଇନର୍ୋଏ। ପବୂ୍ଥରୁ 
ବବିୋହ ପୋଇଁ ପରବିୋରର �େ�୍ୟ, ବନୁ୍ଧବୋନ୍ଧବ �ମସୋସ୍ତ ମଳିମିଶି ିେୋୟତି୍ବ ସୋନଉର୍ସୋଲ। ଏସୋବ କନୁି୍ 
�ମୟ ବେଳ ିଯ୍ୋଉଛ।ି ସୋଲୋକଙ୍କ ପୋଖସୋର �ମୟ ନୋହ ିଁ, ବବିୋହର ପରୂୋ ଆସୋୟୋଜନ କରବିୋକୁ।

ବତ୍୍ଥମୋନ ମଣଷି୍ର କମ୍ଥମୟ ଜୀବନ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ। ଟକିଏି ଫୁର�ତ୍ ନୋହ ିଁ ତୋ’ପୋଖସୋର। ଏଭଳ ି
ପରସି୍ଥତସିୋର ପଅୁ କମି୍ବୋ ଝଅି ବୋହୋର୍ର ଆ�ସିୋଲ ଅଭଭିୋବକଙ୍କ ମଣୁ୍ଡସୋର ଚଡ଼କ ପଡ଼ଯି୍ୋଏ। ସୋକମତି ି
ବବିୋହ �ରୁୁଖରୁୁସୋର �ଂପନ୍ନ ସୋହବ, ସୋ�ଇ ଚନି୍ୋ େନିରୋତ ିର୍ୋରୁର୍ୋଏ। ବୋହୋର୍ର ପୋଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 
ସୋଛୋଟରୁ ବଡ଼ �ୋମଗ୍ୀ ପଯ୍୍ଥ୍ୟନ୍ ସୋଯ୍ୋଗୋଡ଼ କରବିୋ ସୋ�ମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ କଷ୍ଟକର ସୋହୋଇପଡ଼ରି୍ୋଏ। ସୋତସୋବ 
ବତ୍୍ଥମୋନ ବର-କନ୍ୟୋ ପତିୋମୋତୋଙ୍କ ଏହ ିସୋବୋଝକୁ ହୋଲୁକୋ କରସିୋେଉଛନ୍ ିମ୍ୟୋସୋରଜ୍ ପ୍ଲୋନର୍ ମୋସୋନ। 
ସୋେଡଂି ପ୍ଲୋନର୍ ଙ୍କ ଅଭଜି୍ଞତୋ ଓ ନଷି୍ଠୋପର ଉେ୍ୟମ ଫଳସୋର  ଅଭଭିୋବକମୋସୋନ  ବନିୋ ଝନି୍ ଝଟ୍ ସୋର ନଜି 
ପଅୁଝଅି ବୋହୋର୍ର କରପିୋରୁଛନ୍।ି

ଏର୍ପୋଇଁ ମୋସୋକ୍ଥଟଂିଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି�ୋଜ�ଜ୍ୋ, ସୋଭନୁ୍ୟ, ନମିନ୍ତ୍ରଣୟ ପତ୍ର, କ୍ୟୋଟରଂି, ଫସୋଟୋଗ୍ୋଫି 
ଆେ ିନଜି ବସୋଜଟ୍ ଅନୁ�ୋସୋର �ବୁ କୋଯ୍୍ଥ୍ୟର େୋୟତି୍ବ ସୋନଇର୍ୋନ୍ ିସୋେଡଂି ପ୍ଲୋନର୍ ମୋସୋନ। ସୋେଡଂି ପ୍ଲୋନର୍  
କ’ଣ, ବବିୋହସୋର ସୋ�ମୋନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତୋ, ବବିୋହ ଆସୋୟୋଜନର ବଭିନି୍ନ େଗିକୁ ସୋନଇ ଏର୍ରର 
‘�ନୂି୍ଦରୋ’ର �୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତସିୋବେନ:  ମ୍୍ୟୟାରେଜ୍  ପ୍୍ଲୟାନର୍

ପ୍ରସ୍ତୁତ ି‘ସକାଳ’ ବ୍ତୁ ୟୁରୋ�ା 
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ପୁ ଅଝଅିଙ୍କ ବବିାହ ସ୍ଥର ହୋହାଇଗହୋେ ବଢ଼ଯିାଏ 
ବାପା-ମାଆଙ୍କ ଚନି୍ା।  ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ଥାଏ 
ବବିାହକୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାହୋର ଆହୋ�ାଜନ 
କର ି ସ୍ମରଣୀ� କରବିା ପାଇଁ। ଏଥପାଇଁ 

ବବିାହ ନମିହୋନ୍ ମାସ ମାସ ଧର ିଘରହୋୋକଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ 
ଆହୋ�ାଜନ କରବିାକୁ ପଡ଼ଥିାଏ। ପବୂ୍ବରୁ ପରବିାର, 
ବନୁ୍ବାନ୍ବ, ପାଖପହୋଡ଼ାଶୀ ଏକତ୍ର ହୋହାଇ ବବିାହ 
ପ୍ରସୁ୍ତତହିୋର ୋଗ ି ପଡୁଥହୋେ। ଜନିଷିପତ୍ର କଣିାଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି ବବିାହ ହୋବଦ ି ସାଜସଜ୍ା, ଅତଥିମାନଙ୍କ 
ଖାଦ୍ୟହୋପ� ସବୁ କାଯ୍ବ୍ୟ ପାଇଁ ବରପତିାମାତା ବା 
କନ୍ୟାପତିାମାତାଙୁ୍କ ଚନି୍ା କରବିାକୁ ପଡୁଥୋ। ଏହୋବ 
କନୁି୍ ହୋସ ଚନି୍ା ଦୂର ହୋହାଇଯାଇଛ।ି ହୋକବଳ ଏଥପାଇଁ 
ବରପତିା ବା କନ୍ୟାପତିାଙୁ୍କ ବରାଦ ଅନୁଯା�ୀ 
ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ବ କରବିାକୁ ପଡ଼ଥିାଏ। ଗ୍ାହକଙ୍କ ଚାହଦିା 
ଅନୁଯା�ୀ ହୋେଡଂି ପ୍ଲାନର୍ ମାହୋନ ବବିାହର ସମସ୍ତ 
ଆହୋ�ାଜନ ସରୁୁଖରୁୁହୋର କରଥିାନ୍।ି ସଂପ୍ରତ ି ବବିାହ 
କାଯ୍ବ୍ୟ ତୁଳାଇବାର ପରୂା ଦା�ତି୍ବ ହୋନଉଛନ୍ ିମ୍ୟାହୋରଜ୍ 
ପ୍ଲାନର୍ ମାହୋନ। ବ୍ୟବସା�କି ଢଙ୍ଗହୋର ଚାହୋେ ଏହ ି
ସବୁ କାରବାର। ମଧ୍ୟବତି୍ତ ପରବିାରର ବବିାହଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି ହାଇହୋପ୍ରାଫାଇଲ୍ ବବିାହ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ 
ହୋେଡଂି ପ୍ାନର୍୍ ମାହୋନ ସବୁ ବରାଦ ରଖଛୁନ୍।ି ହୋତହୋବ 
ହୋଯଉଁମାନଙ୍କ ବହୋଜଟ୍ କମ୍ ହୋସମାହୋନ ନଜି ଉଦ୍ୟମହୋର 
ବବିାହର ଆହୋ�ାଜନ କରୁଛନ୍।ି 

ଆଜରି ମଣଷି ଜୀବନ  ବ୍ୟସ୍ତମ�। ମାଙ୍ଗଳକି 
କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଆହୋ�ାଜନ ପାଇଁ ତା’ ପାଖହୋର ସମ� ନାହ ିଁ। 
ହୋତଣ ୁବବିାହକୁ ଶଙୃ୍ଖଳତି ଓ ସଚୁାରୁରୂହୋପ ପରଚିାଳନା 

କା   ମ ରୁକା   ମ ରୁଭାରତୀ� ସଂସ୍ତୃହିୋର ବବିାହ ଏକ ସାମାଜକି 
ପ୍ରଥା। ବବିାହ ସହତି ପାରବିାରକି, ସାମାଜକି, 

ଅଥ୍ବହୋନୈତକି, ଧମ୍ବ ସମ୍ବନ୍ ନବିଡ଼ି ଭାହୋବ ଜଡ଼ତି। 
ବଭିନି୍ନ ସଂସ୍ତୃହିୋର ବବିାହର ପରମ୍ପରା ଓ ରୀତନିୀତ ି

ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ। ଏହୋବ ଆଧନୁକିତାର ପ୍ରଭାବହୋର 
ବଦଳ ିଗୋଣ ିବବିାହର ପରଭିାଷା।  ପରମ୍ପରା 

ଓ ସଂସ୍ତୃକୁି ଆଧାର କର ିବବିାହ ଅନୁଷ୍ତି 
ହୋହଉଛ ିସତ, ଏହୋବ କନୁି୍ ପଶ୍ାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଓ 

ଅତ୍ୟାଧନୁକିତା ପ୍ରହୋବଶ କୋଣ ିବବିାହ ପଦ୍ଧତହିୋର। 
ବବିାହ ପାଇ ଁେକ୍ଷେକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ବ କରବିାକୁ ହୋୋହୋକ 
ପଛଘଞୁ୍ା ହୋଦଉନାହାନ୍।ି ଏପରକି ିହାଇହୋପ୍ରାଫାଇଲ୍ 

ବବିାହ ପାଇ ଁହୋକାଟ ିହୋକାଟ ିଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ବ ହୋହଉଛ।ି 
କଭିଳ ିହଜାର ହଜାର ଅତଥିÒ ପାଇ ଁରହବିା, 

ଖାଇବା ସବୁକଛିରି ଆହୋ�ାଜନ କରାଯାଉଛ?ି 
କଏି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ ିଏହ ିସବୁ ଗରୁୁଦା�ତି୍ବ? ଏଥପାଇଁ 

କଣ’ ବର ପତିାମାତା ବା କନ୍ୟା ପତିାମାନଙୁ୍କ 
ଆହୋ�ାଜନ କରବିାକୁ ପଡୁଛ?ି ଏଭଳ ିପ୍ରଶ୍ନ ମନ 

ଭତିହୋର  ଉଙି୍କ ମାରବିା ସ୍ବାଭାବକି। ହୋତହୋବ  ଏ ସବୁ 
ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋହଉଛ ିମ୍ୟାହୋରଜ୍ ପ୍ଲାନର୍। ହୋତହୋବ 
କଏି  ଏହ ିମ୍ୟାହୋରଜ୍ ପ୍ଲାନର୍ ବା ହୋେଡଂି ପ୍ଲାନର୍ ? 
କଭିଳ ିହୋସମାହୋନ ସାଧାରଣ ବବିାହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ିହାଇହୋପ୍ରାଫାଇଲ୍  ବବିାହକୁ ଅତ ିଶଙୃ୍ଖଳତି ଓ 
ବ୍ୟବସ୍ଥତ ଭାହୋବ ଆହୋ�ାଜନ କରବିାହୋର ସଫଳ 

ହୋହଉଛନ୍,ି ତା’କୁ ହୋନଇ ଏଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା।

ଦଅିନ୍ ି ମକୁ୍ ିଦଅିନ୍ ି ମକୁ୍ ି

ମ୍ୟାରରଜ୍  
ପ୍୍ଲାନର୍

ଯେଉ ଁବ୍୍ୟକ୍ ତି ବ୍ ତିବ୍ାହ ପାଇ ଁଆନୁଷଙ୍ତିକ ଯୋଜନା ତ ତିଆର ତି କରନ୍ତି, ତାଙୁ୍ ଯେଡତିଂ ପ୍ଲାନର୍ କୁହାୋଏ। ଯେ ଯେଉ ଁବ୍୍ୟକ୍ ତି ବ୍ ତିବ୍ାହ ପାଇ ଁଆନୁଷଙ୍ତିକ ଯୋଜନା ତ ତିଆର ତି କରନ୍ତି, ତାଙୁ୍ ଯେଡତିଂ ପ୍ଲାନର୍ କୁହାୋଏ। ଯେ 
ବ୍ ତିବ୍ାହ େହ ତିତ ଜଡ଼ତିତ େମସ୍ତ କାେ୍ଯ୍୍ୟ େଂପାଦନ କର ତିଥାନ୍ ତି। ବ୍ ତିବ୍ାହ ମଣ୍ଡପ ବ୍ା ଯହାଯେଲ ବୁ୍କ ତିଂଠାରୁ ବ୍ ତିବ୍ାହ େହ ତିତ ଜଡ଼ତିତ େମସ୍ତ କାେ୍ଯ୍୍ୟ େଂପାଦନ କର ତିଥାନ୍ ତି। ବ୍ ତିବ୍ାହ ମଣ୍ଡପ ବ୍ା ଯହାଯେଲ ବୁ୍କ ତିଂଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ତି ବ୍ ତିବ୍ାହ ଯଡଯକାଯରେନ୍ କ ତିଭଳତି ଯହବ୍, ଅତ ତିଥମାନଙୁ୍  ଯକଯତ ପ୍ରକାର ବ୍୍ୟଞ୍ଜନ ତ ତିଆର ତି ଆରମ୍ଭ କର ତି ବ୍ ତିବ୍ାହ ଯଡଯକାଯରେନ୍ କ ତିଭଳତି ଯହବ୍, ଅତ ତିଥମାନଙୁ୍  ଯକଯତ ପ୍ରକାର ବ୍୍ୟଞ୍ଜନ ତ ତିଆର ତି 

କରାେ ତିବ୍ ଓ ଏହା କ ତିଭଳତି ପରଷା  େ ତିବ୍ ତାହା ଯେଡତିଂ ପ୍ଲାନର୍ ବୁ୍ଝ ତିଥାନ୍ ତି। ଯେଡତିଂ ପ୍ଲାନର୍ ବ୍ା ମ୍ୟାଯରଜ କରାେ ତିବ୍ ଓ ଏହା କ ତିଭଳତି ପରଷା  େ ତିବ୍ ତାହା ଯେଡତିଂ ପ୍ଲାନର୍ ବୁ୍ଝ ତିଥାନ୍ ତି। ଯେଡତିଂ ପ୍ଲାନର୍ ବ୍ା ମ୍ୟାଯରଜ 
ପ୍ଲାନର୍ ଙ୍ ପାଖଯର ବ୍ ତିବ୍ାହ ପାଇ ଁଆବ୍ଶ୍୍ୟକ େମସ୍ତ କାେ୍ଯ୍୍ୟ କର ତିବ୍ାକୁ ପରୂା େ ତିମ୍ ଥାଆନ୍ତି।  େ ତିମ୍ ର େବୁ୍ ପ୍ଲାନର୍ ଙ୍ ପାଖଯର ବ୍ ତିବ୍ାହ ପାଇ ଁଆବ୍ଶ୍୍ୟକ େମସ୍ତ କାେ୍ଯ୍୍ୟ କର ତିବ୍ାକୁ ପରୂା େ ତିମ୍ ଥାଆନ୍ତି।  େ ତିମ୍ ର େବୁ୍ 
େଦେ୍ୟଙ୍ ପାଇ ଁଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ଥାଏ। କାମକୁ ଯେମାଯନ ପରସ୍ପର ଭ ତିତଯର ବ୍ାଣ୍ତି ଯଦଇଥାନ୍ ତି।େଦେ୍ୟଙ୍ ପାଇ ଁଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ଥାଏ। କାମକୁ ଯେମାଯନ ପରସ୍ପର ଭ ତିତଯର ବ୍ାଣ୍ତି ଯଦଇଥାନ୍ ତି।

ରେଡଂି ପ୍୍ଲାନର୍ 
କ’ଣ



4 ରବବିାର , ୫ -୧୧ ମାର୍ଚଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ବଟିେକ୍ପଢ଼ାସାରିଇଟେଣ୍ଟମ୍୍ୟାଟେଜର୍
ଟେବାକୁଆଗ୍ରେଥଲା।ଟେଣୁଆରମ୍ଭକଲି
‘ଟେରିଟେଲେମ୍ଇଟେଣ୍ଟସ୍’।ଏୋକୁଦୁଇବର୍୍ଷ
ପରୂିେେିିଚାଲଲିାଣ।ିଏଥÒଟରଟମ୍ାଟେସେଟ�ାଗ
କରବିାକୁରେଛିନ୍ିପାଞ୍ଚଜଣଆିେମି୍।ସମ୍ଟତେେନି୍ନ
େନି୍ନପଲୋେେମ୍୍ଷର।ଏୋଦ୍ବାରାବାୋଘର,କଟପ୍ଷାଟରଟ୍,
ଜେ୍ମଦେି,ପାେଟି,ବଡ଼ବଡ଼କଟପ୍ଷାଟରଟ୍ମ୍ାଟୋଲଟର
ଟ୍ରାଗ୍ରାମ୍କରବିାକୁସଟୁ�ାଗମ୍ଳୁିଛ।ିବବିାେପାେଟିପାଇଁ
ଅଧÒକଟ�ାଗଟ�ାଗକରନ୍।ିଟଗାେଏିମ୍୍ୟାଟରଜ୍ପାଇଁପ୍ୟାଟକଜ୍
ରେୁଛ,ି୍ର-ିଟେଡଂିେଟୋସଟୁ୍ଓେଡ଼ିଓି,ସଙ୍ଗୀେ,ଟମ୍ଟେନ୍ଗୀ,
େଳଦଗୀ,ବାୋଘରପାଇଁଟୋଟେଲଓଟରଟତୋରାଁ,ଟେଣ୍ଟ,େୁଲସଜ୍ା,

ବରଗାଡିସଜା,ଲାଇଟ୍,ବାରାେ,ବର�ାତ୍ଗୀଙ୍କ
େଲମ୍ନ୍କଥା,ବାଣଟରାଶଣ,ିକ୍ୟାଟମ୍ରାମ୍୍ୟାନ୍,
ଖାଦ୍ୟଟପୟ,କ୍ୟାଟେରଂି,ପଟୁରାେେିଟେଉନୁ୍କି
ବାୋଘରକାଡ୍ଷସବୁକଛିିସବୁଧିାରେୁଛ।ିସେରର
ଅଧÒକାଂଶଟଲାକଏଟବଚନି୍ାମ୍କୁ୍ତରେବିାପାଇଁଟେଡଂି

ପଲୋେର୍ଙୁ୍କଟପଟମ୍ଣ୍ଟକରିସମ୍ତେବାୋଘର
େୁଲାଇବାଦାୟେି୍ବଦଅିନ୍।ି‘ଟେରଟିେଲେମ୍
ଇଟେଣ୍ଟ’ରୁ୪ଲକ୍ଷବଟଜଟ୍ଠୁକାମ୍
ଆରମ୍ଭେୁଏ,ସବୁକଛିିପାଇଁେନି୍ନେନି୍ନମ୍ଲୂ୍ୟ
ରେଛି।ିଟଗାଟେବାୋଘରରୁ୫୦େଜାର
େଙ୍କାେଳିଲାେମ୍ଟିଳ।ଉେୟକେ୍ୟାପକ୍ଷଓ
ବରପକ୍ଷଙ୍କବବିାେଠାରୁରଟିସପସନ୍�ାଏସବୁକଛିି
ବୁଝବିାକୁପଟଡ଼।ଅନ୍ଲାଇନ୍,ଅଫ୍ଲାଇନ୍,ଗଗୁଲ୍ଟର
ଟ�ାଗଟ�ାଗବ୍ୟବସ୍ାରେଛି।ି

ଆଦ୍୍ୟୟା ଇତଶି୍ରୀ,
ୱେଡଂି ପ୍୍ଲଲାନର୍ , ଭୁବୱନଶ୍୍ବର

କରବିା ପାଇଁ  ବରପକ୍ଷ ବା
କେ୍ୟାପକ୍ଷ ଏଟବ ମ୍୍ୟାଟରଜ୍
ପଲୋେର୍ଙୁ୍କ ଦାୟେି୍ବ ଟଦଉଛନ୍।ି
ମ୍୍ୟାଟରଜ ପଲୋେର୍ମ୍ାଟେ େଜି େମି୍
ସେେିଟ�ାଗାଟ�ାଗକରିସବୁକା�୍ଷ୍ୟକୁ
ବ୍ୟବସ୍େ ୋଟବ ସଂପାଦେ କରୁଛନ୍।ି
ବର୍ତ୍ଷମ୍ାେ ୋରେଗୀୟ ବବିାେଟର ସଂସ୍କୃେ,ି
ପରମ୍ପରା ସେେି ଆଧେୁକିୋର ସମ୍େ୍ବୟ
ଟଦଖବାକୁମ୍ଳୁିଛ।ିଟଛାେସେରଠାରୁବଡ଼ସେର
ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ଏଟବସବୁଠିବବିାେପାଇଁଟଲାଟକମ୍୍ୟାଟରଜ୍
ପଲୋେର୍ଙ୍କ ସେଟ�ାଗ ଟଲାଡୁଛନ୍।ି େଳଟର ଦେିକୁ
ଦେି ମ୍୍ୟାଟରଜ୍ ପଲୋେର୍ଙ୍କ ଚାେଦିା ବଢ଼ବିାଟର ଲାଗଛି।ି
ଟସମ୍ାେଙ୍କୋେଟରବବିାେରପରୂାଦାୟେି୍ବ ଟଦଇଚନି୍ାରୁ
ମ୍କୁ୍ତିପାଇବାକୁଚାେଁୁଛନ୍ିଅଟେକବର-କେ୍ୟାପେିାମ୍ାୋ।େଜି
ଉପଟରଟକୌଣସିକାମ୍ରଚାପରେୁେଥବାରୁପରବିାରଟଲାଟକ
ବବିାେକୁ ଆେନ୍ଟର ଉପଟୋଗ କରୁଛନ୍।ି ୋରେର ଟମ୍ଟ୍ରା
ସେିିେଥାବଡ଼ବଡ଼ସେରଟରଏେଳିପଲୋେର୍ମ୍ାେଙ୍କଟବଶ୍ଚାେଦିା
ରେଛି।ିକେକ,େୁବଟେଶ୍ବର,ପରୁଗୀ,ସମ୍୍ବଲପରୁ,ବ୍ରହ୍ମପରୁ,ରାଉରଟକଲା
ଆଦିସେରଟରଟେଡଂିପଲୋେର୍ମ୍ାେଙ୍କଅଧÒକଆବଶ୍ୟକୋପଡୁଛ।ିବଟିଶର୍
କରି ଟସଲବି୍ରେିି ଓ ଧେଗୀ ଟରେଣଗୀଟର ବ୍ୟକ୍ତମି୍ାଟେ େଜି ପଅୁଝଅିଙ୍କ ବବିାେର
ଆଟୟାଜେ ପାଇଁ ମ୍୍ୟାଟରଜ୍ ପଲୋେର୍ମ୍ାେଙ୍କ ଅଧକ ସେଟ�ାଗ ଟଲାଡୁଛନ୍।ି
ବବିାେଆଟୟାଜେଆେୁର୍ଙ୍କିକାମ୍ଚନି୍ାରୁେକିଏିଶାନ୍ଟିରଉଶ୍ବାସପାଇବାପାଇଁ
ଆଜକିାଲି ଟଲାଟକଏମ୍ାେଙୁ୍କବବିାେରପରୂାଦାୟେି୍ବ ଟଦଉଛନ୍।ି ଟେଟବସମ୍ଟତେ
ବବିାେପାଇଁମ୍୍ୟାଟରଜପଲୋେର୍ଉପଟରେେି୍ଷରକରେିଥାନ୍।ିଟକଟେକବ୍ୟକ୍ତିଟ�ଉଁକାମ୍
େଟିଜକରପିାରନ୍ିୋେ,ଁଟସକାମ୍କରବିାପାଇଁଟକବଳପଲୋେର୍ଙ୍କସେଟ�ାଗଟେଇଥାନ୍।ି

ମ୍୍ୟଲାୱରଜ୍  
ପ୍୍ଲଲାନର୍ ଙ୍କ 

କଲାର୍୍ଯ୍୍ୟ

ଟେଡଂିପଲୋେର୍ମ୍ାଟେବବିାେପାଇଁସନୁ୍ରଓଆକର୍୍ଷଣଗୀୟସାଜସଜ୍ାଠାରୁଆରମ୍ଭ
କରିସବୁକଛିିସବୁ୍ୟବସ୍େୋଟବସମ୍ାପେକରଥିାନ୍।ିଟେଟବଟଛାେ
ସେରଅଟପକ୍ଷାବଡ଼ସେରଟରମ୍୍ୟାଟରଜପଲୋେର୍ମ୍ାେଙ୍କଆବଶ୍ୟକୋ
ଅଧକଥାଏ।ଗ୍ରାେକଙ୍କପସନ୍ଅେୁସାଟରସବୁକାମ୍କରା�ାଇଥାଏ।
ଟଲାକଙ୍କବଟଜଟ୍ଅେୁ�ାୟଗୀବବିାେକା�୍ଷ୍ୟସମ୍ାପେକରା�ାଇଥାଏ।
ଟେଣ୍ଟବନ୍ାଠାରୁଆରମ୍ଭକରିେଲଖାଦ୍ୟଟପୟପ�୍ଷ୍ୟନ୍ସବୁକଛିି
େଲୋଟବକରବିାକୁ୍ରାଥମ୍କିୋଟଦଇଥାନ୍ିମ୍୍ୟାଟରଜ୍
ପଲୋେରମ୍ାଟେ।ବବିାେଚନି୍ାରୁମ୍କୁ୍ତିପାଇଆେନ୍ଟରରେବିା
ପାଇଁଟଲାଟକେେି୍ଷରକରୁଛନ୍ିମ୍୍ୟାଟରଜ୍ପଲୋେର୍ଙ୍କ
ଉପଟର।ରଙି୍ଟସରମି୍େ,ିସଙ୍ଗୀେ,ଟମ୍ଟେନ୍ଗୀ,େଳଦଗୀ,
ବରକେ୍ୟାଙ୍କଟମ୍କଅପ୍,େଟୋସଟୁ୍,େଡିଓିସେୁଂି,
ଟୋଟେଲଓମ୍ଣ୍ଡପବୁକଂି,ଟଡଟକାଟରସନ୍,ଗାଡ଼,ି
ଟୋଜ,ିସବୁକଛିିଟେଡଂିପଲୋେର୍େ ିଁବ୍ୟବସ୍ା
କରଥିାନ୍।ିଟକବଳବବିାେକର୍ତ୍ଷାଙୁ୍କଏଥପାଇଁ
ଧା�୍ଷ୍ୟେଙ୍କାପଇଠକରବିାକୁପଡ଼ଥିାଏ।

ବବିାେଲଗ୍ନସ୍ରଟେବାପରଠାରୁ
ବବିାେସଂପନ୍ନଟେବାପ�୍ଷ୍ୟନ୍୍ରେେିି
କା�୍ଷ୍ୟମ୍୍ୟାଟରଜପଲୋେର୍ମ୍ାଟେ
କରଥିାନ୍।ିବବିାେୋରଖି
ଅେୁସାଟରଟସମ୍ାେଙୁ୍କ
ଟ�ାଜୋକରବିାକୁେୁଏ।
ବବିାେଟରଟକଟେେଙ୍କା
ଖର୍ଚ୍ଷକରବିାକୁପଡ଼ବି,
ଏଥପାଇଁଏକ
ବଟଜଟ୍କରବିାକୁ
ପଡ଼ଥିାଏ।
ବଟଜଟ୍
ଅେୁସାଟର
ଟକଉଥଁ
ପାଇଁ

ଟକଟେେଙ୍କାଖର୍ଚ୍ଷକରବିାକୁପଡ଼ବି,ଏଟେଇଟସମ୍ାଟେେଥ୍ୟ
ଟଦଇଥାନ୍।ି

�ଦିସାଉଥ୍ଇଣ୍ଡଆିନ୍ଷ୍ାଇଲ୍,ପାଶ୍ାେ୍ୟଷ୍ାଇଲ୍,ପଞ୍ାବଗୀ
ଷ୍ାଇଲ୍,ବଙ୍ାଳଗୀଷ୍ାଇଲ୍ଆଦିଟକୌଣସିସ୍ବେନ୍ତ୍ରଷ୍ାଇଲ୍ଟର
ବବିାେକରବିାକୁଚାେୁଥଁାନ୍,ିଟସଥପାଇଁଜେିରି୍କଣିବିାପାଇଁ
ଆଗକୁଇଟେଣ୍ଟପଲୋେର୍ଙୁ୍କକେବିାପଡ଼ଥିାଏ।ଟସେପିରି
କ୍ୟାେରଂି,ଡଟିଜ,ବ୍ୟାଣ୍ଡ,େଟୋଗ୍ରାେର୍,େଡିଓିଗ୍ରାେର୍ଆଦଙୁି୍କ
ଟ�ାଗାଟ�ାଗକରବିାକୁପଡ଼ଥିାଏ।ଆଜକିାଲିେମି୍ନ୍ତ୍ରଣପତ୍
ବାଣ୍ଟବିାମ୍ଧ୍ୟଏକସମ୍ସ୍ୟାୋଟବଟଦଖାଗଲାଣ।ିଏଥପାଇଁ
ଅଧÒକସମ୍ୟଟଦବାକୁପଡ଼ଥିାଏ।ଟେଣୁଆଜକିାଲିଇ-େମି୍ନ୍ତ୍ରଣ
ଓଡଜିେିାଲ୍େମି୍ନ୍ତ୍ରଣଉପଟରଗରୁୁେ୍ବଦଆି�ାଇଥାଏ।ଏେଳି
େମି୍ନ୍ତ୍ରଣଇଟମ୍ଲ୍,େ୍ବାେସ୍ଆପ୍,ଟମ୍ଟସଞ୍ର୍ଆଦଟିରଟ୍ରରଣ
ପାଇଁସବୁଧିାଟେଉଛ।ିଏପରକିିଟକାରଅିର୍,ଡାକଟରମ୍ଧ୍ୟ
ଦୂରସ୍ାେକୁେମି୍ନ୍ତ୍ରଣପତ୍ପଠା�ାଉଛ।ିଟେଟବଏେିସବୁକାମ୍
ବରବାକେ୍ୟାପେିାମ୍ାୋଙୁ୍କକରବିାକୁପଡ଼ବିୋେ ିଁ।ଏଥପାଇଁ
ମ୍୍ୟାଟରଜ୍ପଲୋେର୍ଙ୍କସେେିଟ�ାଗାଟ�ାଗକରବିାପଡ଼ଥିାଏ।
ଅେଥିଙ୍କପାଖଟରକେିଳିଠକି୍ସମ୍ୟଟରେମି୍ନ୍ତ୍ରଣପତ୍ପେଞ୍ଚବି,
ୋୋରଦାୟେି୍ବଟସମ୍ାଟେଟେଇଥାନ୍।ି

ଆଜକିାଲିବରଓକେ୍ୟାଙ୍କବବିାେଟପାର୍ାକକୁଅେ୍ୟନ୍
ସନୁ୍ରଓଆକର୍୍ଷଣଗୀୟକରା�ାଉଛ।ିଏଥପାଇଁସ୍ବେନ୍ତ୍ରୋଟବ
େ୍ୟାସନ୍ଡଜିାଇେର୍ଙୁ୍କଦାୟେି୍ବଦଆି�ାଉଛ।ିକେିଳିବବିାେ
ଟପାର୍ାକଆବଶ୍ୟକୋୋବରାଦଟଦଟଲମ୍୍ୟାଟରଜ୍ପଲୋେର୍
ଘଟରଆଣିପେଞ୍ଚାଇଟଦଉଛନ୍।ିଏପରକିିଟକଟେକବଡ଼ବଡ଼
ସେରଟରବବିାେଟପାର୍ାକେଡ଼ାଟରମ୍ଳୁିଛ।ିବବିାେସଂପନ୍ନ
ଟେଲାପଟରୋକୁପଣୁିଟେରାଇଦଆି�ାଇଥାଏ।

ମ୍୍ୟାଟରଜ୍ପଲୋେର୍ମ୍ାେଙୁ୍କଟ�ାଗାଟ�ାଗକରବିାପାଇଁବ ିେିନି୍ନ
ଟେବ୍ସାଇଟ୍ରେଛି।ିଏେିଟେବ୍ସାଇଟ୍ଗଡ଼ୁକିଟରକ’ଣକ’ଣ
ଟସବାଉପଲବ୍ଧ,ୋୋରୋଲକିାରେଥିାଏ।ଗ୍ରାେକମ୍ାଟେେଜି
ବଟଜଟ୍ଅେୁ�ାୟଗୀପଲୋେର୍ମ୍ାେଙୁ୍କଅଡ୍ଷରଟଦଇଥାନ୍।ିବର୍ତ୍ଷମ୍ାେ
ଟେଡଂିପଲୋେର୍ଏକକ୍ୟାରଅିର୍ଟରପରଣିେଟୋଇଗଲାଣ।ି
ଦେିକୁଦେିଏୋରଚାେଦିାବଢ଼ବିାଟରଲାଗଛି।ି�ଦିଜଟଣଏେି
ଟକ୍ଷତ୍ଟରସେଳୋପାଇବାକୁଚାେଁୁଛ,ିୋଟେଟଲଟେଡଂିପଲୋେର୍
ଟକାସ୍ଷବାଡଟିପଲୋମ୍ାକରବିାଆବଶ୍ୟକ।ଇଟେଣ୍ଟମ୍୍ୟାଟେଜଟମ୍ଣ୍ଟ
ଟକାସ୍ଷକରବିାପଟରମ୍ଧ୍ୟଏେିଟକ୍ଷତ୍ଟରଅେଜି୍ଞୋୋସଲ
କରପିାରଟିବ।ଏେିବ୍ୟବସାୟେନି୍ନପରଚିୟମ୍ଧ୍ୟଟଦବ।ସେଳ
ଟେଡଂିପଲୋେର୍ମ୍ାଟେବର୍୍ଷକୁଲକ୍ଷଲକ୍ଷେଙ୍କାଟରାଜଗାର
କରୁଛନ୍।ିବବିାେଆଟୟାଜେକୁଟେଇବ୍ୟବସାୟକରବିାର
ଏୋଏକଉର୍ତମ୍ମ୍ାଧ୍ୟମ୍।ଟଲାଟକମ୍ଧ୍ୟବବିାେଆଟୟାଜେ
ଚନି୍ାରୁମ୍କୁ୍ତିପାଇବାପାଇଁମ୍୍ୟାଟରଜ୍ପଲୋେରଙୁ୍କସବୁ
ଦାୟେି୍ବଟଦଉଛନ୍।ିଆଉେଟିଜଖସୁଟିରବନୁ୍ବାନ୍ବ
ଓଅେଥିମ୍ାେଙ୍କସେେିପଅୁଝଅିରବାୋଘରକୁ
ଉପଟୋଗକରୁଛନ୍।ିn

 ୱଡଷ୍ୱିନସନ୍ ୱେଡଂି ପ୍୍ଲଲାନର୍

ବଟିଶର୍କରିଟେଡଂିପଲୋେର୍େେିି୍ରକାର।
ଟଡଷ୍ଟିେସନ୍ଟେଡଂିପଲୋେର୍,ଥମ୍ଟେଡଂିପଲୋେର୍
ଓଟୋମ୍ଟେଡଂିପଲୋେର୍।ବବିାେଟକଉଁଟେଟେଲ,
ପ୍ୟାଟଲସ୍ବାରସିେ୍ଷଟରଟେବ,ୋୋବୁକ୍କରବିା

କାମ୍ଟେଉଛିଟଡଷ୍ଟିେସନ୍ଟେଡଂିପଲୋେର୍ଙ୍କ
କା�୍ଷ୍ୟ।ଏଥପାଇଁୋଙ୍କରଏକଟଛାେଅେଜି୍ଞେମି୍
ଥାଏ।େମି୍ରସଦସ୍ୟମ୍ାଟେଏେିସବୁକା�୍ଷ୍ୟ

କରଥିାନ୍।ିଗ୍ରାେକଙ୍କବଟଜଟ୍ଅେୁ�ାୟଗୀଟକଉଁଠି
ବବିାେକରା�ବି,ୋୋଟସମ୍ାଟେସ୍ରକରଥିାନ୍।ି

ଥମ୍ ୱେଡଂି ପ୍୍ଲଲାନର୍ 
ବବିାେସମ୍ୟଟରଆକର୍୍ଷଣଗୀୟସାଜସଜ୍ା

ଉପଟରସମ୍ଟତେଗରୁୁେ୍ବଟଦଇଥାନ୍।ିଟଗଟ୍ଠାରୁ
ଆରମ୍ଭକରିବବିାେଟବଦିପ�୍ଷ୍ୟନ୍କେିଳିରଙ୍େି
କପଡ଼ା,େୁଲ,ଆଟଲାକଟରସଜ୍ଗୀକରଣଟେବ,

ୋୋଥମ୍ଟେଡଂିପଲୋେର୍ସ୍ରକରଥିାନ୍।ିଗ୍ରାେକଙ୍କ
ପସନ୍ଓଅଡ୍ଷରଅେୁ�ାୟଗୀବବିାେମ୍ଣ୍ଡପ,ଟବଦ,ି
ଟୋଜିସ୍ାେଆଦିସାଜସଜ୍ାକରା�ାଇଥାଏ।

ୱ�ଲାମ୍ ୱେଡଂି ପ୍୍ଲଲାନର୍
ଅଟେକବ୍ୟକ୍ତିେଜିଘଟରପଅୁଝଅିଙ୍କବାୋଘର
କରବିାପାଇଁଇଚ୍ା୍ରକାଶକରଥିାନ୍।ିଟସଇ
ଅେୁସାଟରବବିାେପାଇଁଘଟରସମ୍ତେ୍ରକାର
୍ରତୁେେିକରଥିାନ୍।ିଏେଳିଟକ୍ଷତ୍ଟରଟୋମ୍

ଟେଡଂିପଲୋେର୍ଙୁ୍କଗ୍ରାେକଙ୍କଘରକୁ�ାଇୋଙ୍କ
ଇଚ୍ାଅେୁସାଟରକାମ୍କରବିାକୁପଡ଼ଥିାଏ।

ଘରସାଜସଜ୍ାଠାରୁଆରମ୍ଭକରିଅେଥିମ୍ାେଙ୍କ
ଖାଇବାପଇିବା।ସମ୍ତେ୍ରକାରବଟନ୍ାବତେ
କରବିାରଦାୟେି୍ବଟେଇଥାନ୍ିଟୋମ୍ଟେଡଂି

ପଲୋେର୍ମ୍ାଟେ।

ବବିଲା�ଠଲାରୁ 
ରୱିସପ୍ ସନ୍  ର୍ଲାଏ ସବୁ 
ବୁଝବିଲାକୁ ପ୍ୱେ ’
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ଡଜିଟିାଲ୍କାଡ୍ଡର 
ଚାହଦିାଅଧÒକ
ବର୍ତତ୍ତମାନ ବଭିନି୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକ୍େ ଅତ୍୍ୟାଧନୁକି 
କ୍େକ୍କନାକ୍�ାଜ ିବ୍ୟବହାେ କୋଯାଉଛ।ି 
ଆଉ ଏଥେୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ ିନାହ ିଁ  ଡଜିେିାଲ୍ 
ନମିନ୍ତ୍ରଣ। ମଲ୍ େମିଡିଆି ଡଜିାଇନଂି 
କେୁଥÒବା ଅଭଜି୍ଞ ଡଜିାଇନର୍ ଙ୍କ ଦ୍୍ବାୋ 
ଡଜିେିାଲ୍  କାଡତ୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତ୍ କୋଯାଏ। 
କ୍�ାେଏି କାଡତ୍ତ କେବିା ପାଇ ଁକ୍କକ୍ତ୍ 
ସମୟ �ା�ବି, ତ୍ାହା ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାେ 
ସଫ୍୍ଟକ୍େର୍  ଏବଂ ଦ୍ଷେତ୍ା ଉପକ୍େ 
ନଭିତ୍ତେ କେଥିାଏ। ଏକ୍ବ ଯବୁପଢ଼ି ି
କ�ଗି୍ାଫି୍ କ୍େକ୍ସଟ୍  ଏବଂ ‘େୁ ଡ’ି 
ଇକ୍ଫ୍କ୍ଟ ଉପକ୍େ �େୁୁତ୍୍ବ କ୍ଦ୍ଉଛନ୍।ି 
୪୫ କ୍ସକ୍କଣ୍ଡେୁ  କ୍�ାେଏି ମନିଟି୍ େ 
ସାଧାେଣ ଡଜିେିାଲ୍ –କାଡତ୍ତେଏି ତ୍ଆିେ ି
ପାଇ ଁ୫୦୦/୧୦୦୦ େଙ୍କାେୁ ଆେମ୍ଭ 
କେ ି୨/୩ ହଜାେ େଙ୍କା ଖର୍ଚତ୍ତ କେବିାକୁ 
କ୍ଦ୍ବାକୁ ପଡ଼ଥିାଏ। କ୍ତ୍କ୍ବ ୫ମନିଟି୍ େ 
କ୍�ାେଏି ଡଜିେିାଲ୍  କାଡତ୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତ୍ 
କେବିା ପାଇ ଁ୭-୮ ହଜାେେୁ ଆେମ୍ଭ 
କ୍ହାଇ ୧୫-୨୦ ହଜାେ େଙ୍କା ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ 
ଦ୍ାମ୍  େହଛି।ି ଡଜିେିାଲ୍  କାଡତ୍ତେ ଦ୍ାମ୍ , 
ଏଥÒକ୍େ ବ୍ୟବହାେ କ୍ହାଇଥÒବା ଆଫ୍୍ଟର୍  
ଇକ୍ଫ୍କ୍ଟ, ଫ୍କ୍ୋସପ୍ , ଇ�ୁ୍ୟକ୍୍ରେେର୍ , 
ପ୍ରମିୟିର୍  କ୍ପ୍ରା ଏବଂ ବଜିଏିମ୍  ବା 

ବ୍ୟାକ୍ ଗ୍ାଉଣ୍ଡଡ୍   ମ୍ୁୟଜକି୍ 
ପାଇ ଁସାଉଣ୍ଡ କ୍ପ୍ରା 

ଭଳ ିଅତ୍୍ୟାଧନୁକି 
ସଫ୍୍ଟକ୍େର୍ େ 

ବ୍ୟବହାେ 
ଏବଂ 

ଡଜିାଇନର୍ େ 
ଅଭଜି୍ଞତ୍ା ଉପକ୍େ 
ନଭିତ୍ତେ କକ୍େ। 
ସଫ୍୍ଟକ୍େର୍  ଓ 

ବଷିୟବସୁ୍େ ଅବଧÒ କ୍କକ୍ତ୍ 
େହବି, ତ୍ାହାକୁ କ୍ନଇ 

ଦ୍ାମ୍  ନରି୍ତ୍ତାେଣ 
କୋଯାଉଛ।ି
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ଗଆୁଗଆୁନମିନ୍ତ୍ରଣନମିନ୍ତ୍ରଣରୁ ରୁ 
ଡଜିଟିାଲ୍ଡଜିଟିାଲ୍କାଡ୍ଡକାଡ୍ଡ

ପରୂ୍୍ଡରୁଶଙ୍ଖରମଙ୍ଗଳଧ୍ବନି
ସହତିଗଆୁ,ହଳଦ,ିନଡ଼ଆି,
ନୂଆଯୋ�ାଡ଼,ମଠିାଓର୍ାଟଖର୍ଚ୍ଡ

ସହତିଆସଥୁଲାର୍ରି୍ାହନମିନ୍ତ୍ରଣ
ପତ୍ର।ଗଆୁଯୋନଇର୍ନୁ୍ଘରକୁ
ଆସଥିÒର୍ାର୍ାପା,ଭାଇକହନ୍ି
‘ଯୋମାଝଅି/ଭଉଣୀର୍ାହାଘର,
ଗଆୁନମିନ୍ତ୍ରଣଯୋଦଲ।ିଆସରି୍,
ଶଭୁାଶଷିଯୋଦର୍’।ଏଯୋର୍ଏହି

ଯୋନେହଓସମ୍ାନସଚୂକକଥାଆଉ
ଶଣୁରି୍ାକୁମଳୁିନ।ିଏଯୋର୍�ଗୁ

ର୍ଦଳ�ିାଇଛ।ିର୍ର୍ତ୍ଡମାନଗାଁଠାରୁ
ଆରମ୍ଭକରିସହରପ�୍ଡ୍ୟନ୍

ସରୁ୍ଠିନମିନ୍ତ୍ରଣପତ୍ରଇ-କାଡ୍ଡ,
ଡଜିଟିାଲ୍କାଡ୍ଡପ୍ରଚଳନ
ଯୋଦଖର୍ାକୁମଳୁିଛ।ି

ଆଧନୁକିନମିନ୍ତ୍ରଣର
ମାଧ୍ୟମପାଲଟଥିର୍ା

ଇ-କାଡ୍ଡ,
ଡଜିଟିାଲ୍

କାଡ୍ଡକୁଯୋନଇ
ଏକସ୍ବତନ୍ତ୍ର
ଉପସ୍ାପନା।

ଆ ଜେି ଏ ଯାନ୍ତ୍ରକି ଦୁ୍ନଆିକ୍େ ବବିାହ 
ନମିନ୍ତ୍ରଣେ ବକିଳ୍ପ ସାଜଛି ି ଡଜିେିାଲ୍  
କାଡତ୍ତ। କ୍�ାେଏି କ୍ଲକି୍ କ୍େ ସବୁ 

ବନୁ୍ବାନ୍ବଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ରଣପତ୍ର ମଳିଯିାଉଛ।ି ବବିାହ 
କ୍ହଉ କ ିବ୍ରତ୍ ଅବା ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ, ସବୁଠ ିବ୍ୟବହାେ 

କ୍ହଉଛ ି ଡଜିେିାଲ୍  କାଡତ୍ତ। ନମିନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଦ୍ବା 
ପାଇଁ ବନୁ୍ବାନ୍ବଙ୍କ ଘେକୁ ଯାଇ ଅଯଥା 

ଖର୍ଚତ୍ତାନ୍ କ୍ହବାକୁ ପଡ଼ୁନାହ ିଁ  କ ି ସମୟ 
ନଷ୍ଟ କ୍ହଉନାହ ିଁ। ଯବୁପଢ଼ିଙି୍କ ପାଇଁ 

ଡଜିେିାଲ୍  କାଡତ୍ତ ଏକ କ୍ରେଣ୍ଡଡ୍  କ୍େ 
ପେଣିତ୍ କ୍ହାଇଛ।ିକମନିି

ପ୍ରଣି୍ିିଂକାଡ୍ଡର
ଆଦର
ମଣଷି କ୍ଯକ୍ତ୍ ଆଧନୁକି 
କ୍ହକ୍� ମଧ୍ୟ ନଜି ପେମ୍ପୋକୁ 
ଛାଡ଼ ିପାେନି।ି ବବିାହ ପାଇଁ ଇ-କାଡତ୍ତ, 
ଡଜିେିାଲ୍  କାଡତ୍ତ ପ୍ରତ୍ ି କ୍�ାକ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ 
କ୍ହଉଥକ୍� ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣି୍ଂି କାଡତ୍ତେ ଚାହଦି୍ା କମ ି

ନାହ ିଁ। �ହୃ ପ୍ରକ୍ବଶଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି ବବିାହ 
ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାେ କାଡତ୍ତ ବଜାେକ୍େ 

ଉପ�ବ୍ଧ କ୍ହଉଛ।ି ୧ େଙ୍କାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି
୪୦୦ େଙ୍କା ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ େହଛି ି ବଭିନି୍ନ କାଡତ୍ତେ 

ଦ୍ାମ୍ । ବବିାହ ଋତୁ୍କ୍େ ଅଫ୍ କ୍ସଟ୍  ପ୍ରଣି୍ଂି, 
ଡଜିେିାଲ୍ ପ୍ରଣି୍ଂି କ୍ପ୍ରସ୍ େ ମା�କିମାକ୍ନ ମଧ୍ୟ କ୍ବଶ୍  
ଦୁ୍ଇପଇସା କ୍ୋଜ�ାେ କେଥିାନ୍।ି ସବୁଠ ି ପ୍ରଣି୍ଂି 
କାଡତ୍ତେ ଆଦ୍େ େହଛି।ି କାେଣ ନମିନ ଓ ମଧ୍ୟବରି୍ତ ପେବିାେ 

କ୍�ାକ୍କ ଏକ୍ବ ବ ି ବବିାହ ପାଇଁ ପ୍ରଣି୍ଂି ନମିନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର କ୍ଦ୍ବାକୁ 
ପସନ୍ଦ କେୁଛନ୍।ି ଇ-କାଡତ୍ତେ  ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ କ୍ହାଇଛ,ି ଯାହା 

ହ୍ବାେସ୍ ଅପ୍ , ଇ-କ୍ମଲ୍  ,କ୍ମକ୍ସଞ୍ଜେ ମାଧ୍ୟମକ୍େ କ୍ଦ୍ବାକୁ ସବୁଧିା କ୍ହଉଛ।ି

‘ଡଜିଟିାଲ୍  କାଡ୍ଡର ବହୁଳ 
ବ୍ୟବହାର ହହଉଛ’ି
ଯଦ୍ ିଜକ୍ଣ ଗ୍ାହକ ନଜି ମନ ପସନ୍ଦେ 
ଡଜିେିାଲ୍  କାଡତ୍ତ କେବିାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍,ି 
କ୍ତ୍କ୍ବ କ୍ସ େଙ୍କା ଖର୍ଚତ୍ତ କେବିାକୁ ପଛାନ୍ ି
ନାହ ିଁ। ଅକ୍ନକ ସମୟକ୍େ ମ୍ୟାକ୍େଜ୍  
ପ୍ଲାନର୍ ଙ୍କଠାେୁ ଡଜିେିାଲ୍  କାଡତ୍ତେ ଅଡତ୍ତର୍  

ଆସଥୁÒବାକ୍ବକ୍ଳ କ୍କକ୍ତ୍ଜଣ ଗ୍ାହକ ସଧିାସଳଖ ଅଡତ୍ତର୍  
କ୍ଦ୍ଇଥାନ୍।ି ଆଜକିା� ିଡଜିେିାଲ୍  କାଡତ୍ତେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାେ 
କ୍ହଉଛ।ି କ୍ତ୍ଣ ୁଯଦ୍ ିଜକ୍ଣ ମଲ୍ େମିଡିଆି କ୍କାସତ୍ତ କେ ି
ଡଜିାଇନଂି ଆେମ୍ଭ କେନ୍,ି ତ୍ା’କ୍ହକ୍� କ୍ସ କ୍ବଶ୍  ଦୁ୍ଇପଇସା 
କ୍ୋଜ�ାେ କେପିାେକି୍ବ। n 

ମଲିନଯୋହାତା,ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡଜିରାଇନର୍   

‘ପ୍ଣି୍ିିଂ କାଡ୍ଡ ସହତି 
ଇ-କାଡ୍ଡର ସବୁଧିା’
�ଞୁ୍ଜନ୍ କ୍େ ୧ େଙ୍କାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି୪୦୦ 
େଙ୍କା ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ କାଡତ୍ତ େହଛି।ି କକ୍ୋନା 
ସମୟକ୍େ ପ୍ରଣି୍ଂି କାଡତ୍ତ ୭୦୦-୧୦୦୦େୁ 
କମ ି୫୦ େୁ ୧୦୦ ଭତି୍କ୍େ ହ ିଁ ସୀମତି୍ 
ଥÒ�ା। କନୁି୍ ଏକ୍ବ ପଣୁ ିଥକ୍େ ପ୍ରଣି୍ଂି କାଡତ୍ତେ 

ଚାହଦି୍ା ବଢ଼ଛି।ି ଆମ କ୍ଦ୍ାକାନକ୍େ ପ୍ରଣି୍ଂି କାଡତ୍ତ ତ୍ ଅଛ,ି କନୁି୍ 
ଡଜିେିାଲ୍  କାଡତ୍ତେ ଏକ ଭନି୍ନ ପ୍ରକ୍ୟିା ମଧ୍ୟ େହଛି।ି ପ୍ରଣି୍ଡ୍   କେବିା 
ପାଇଁ କ୍ଯଉଁ କାଡତ୍ତ ଡଜିାଇନ୍  କୋଯାଏ ତ୍ାହାେ ଏକ ସଫ୍୍ଟ କପ ି
ଆକ୍ମ ଗ୍ାହକଙୁ୍କ କ୍ଦ୍ଇଥାଉ। ଫ୍ଳକ୍େ କ୍ସମାକ୍ନ କ୍ସାସଆିଲ୍ 
ମଡିଆିକ୍େ ଏହାକୁ କ୍ସୟାର୍ କେ ିପାେୁଛନ୍।ି ଏହାକୁ ଇ-କାଡତ୍ତ ବା 
ଡଜିେିାଲ୍  କାଡତ୍ତ କୁହାଯାଇପାେବି। n

କ୍ଷି୍ାକାନ୍ଯୋଗାୟଲ୍, ଗଞୁ୍ଜନ୍,ଭୁର୍ଯୋନଶ୍ବର

‘ଗଆୁ ସହତି ନମିନ୍ତ୍ରଣ 
କାଡ୍ଡର ଚାହଦିା ରହଛି’ି
ବବିାହ ପ୍ରଣି୍ଂି କାଡତ୍ତକୁ ଆକଷତ୍ତଣୀୟ କେବିା 
ପାଇଁ କ୍କକ୍ତ୍କ ଧନୀବ�ତ୍ତେ କ୍�ାକ୍କ 
କାଡତ୍ତକ୍େ ସନୁା ଓ େୂପା ପେସ୍ ��ାଉଛନ୍,ି 
ଯାହାକ ିଡଜିେିାଲ୍  କାଡତ୍ତକ୍େ ସମ୍ଭବ ନୁକ୍ହଁ। 
ଆଉ କ୍କକ୍ତ୍ଜଣ କାଡତ୍ତକୁ ଡ୍ାଏଫୁ୍ଡ୍  ସହ, 

ମଠିା, ଚକ୍କାକ୍�ଟ୍ , ଦ୍ାମୀ ବକ୍ସ ଭଳ ିସଜାଉଛନ୍।ି କ୍ତ୍କ୍ବ 
ଆମେ ସଭ୍ୟତ୍ା, ସଂସ୍ତୃ୍ ିଓ ପେମ୍ପୋକୁ ଜାବୁଡ଼ ିଧେଥିÒବା 
କ୍�ାକମାକ୍ନ ଡଜିେିାଲ୍  କାଡତ୍ତକୁ ଏ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ନମିନ୍ତ୍ରଣେ ମାନ୍ୟତ୍ା 
କ୍ଦ୍ଉନାହାନ୍।ି କ୍ତ୍ଣ ୁକ୍ସମାକ୍ନ �ଆୁ ସହତି୍ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କାଡତ୍ତକୁ 
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କ୍ଦ୍ଉଛନ୍।ି କ୍ତ୍ଣ ୁପ୍ରଣି୍ଂି ବବିାହ କାଡତ୍ତେ ଚାହଦି୍ା 
କମନିାହ ିଁ କ ିଭବଷି୍ୟତ୍କ୍େ ମଧ୍ୟ କମବି ନାହ ିଁ। n

ସଯୋରାଜକୁମାରହରଚିନ୍ଦନ, ଗ୍ରାହକ 

‘ଡଜିଟିାଲ୍  କାଡ୍ଡର  
 ବକିଳ୍ପ ନାହ ିଁ’
ବର୍ତତ୍ତମାନ କ୍ହଉଛ ିଡଜିେିାଲ୍  କାଡତ୍ତେ ଯ�ୁ। 
ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ବାଜା, ବାୋତ୍  ସହତି୍ ଦୁ୍ଲ୍ ହା, 
ଦୁ୍ଲ୍ ହନ୍ , ସବୁ କ୍�ାେଏି କ୍ରେମ୍ କ୍େ 
େହଯିାଉଛନ୍।ି ଡଜିେିାଲ୍  କାଡତ୍ତେ ସବୁଠାେୁ 
ବଡ଼ ସବୁଧିା କ୍ହଉଛ ିଦୂ୍େକ୍େ ବା  ବକି୍ଦ୍ଶୀ  

େହୁଥବା ସାଙ୍ଗ, ବନୁ୍ବାନ୍ବଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କେବିା। କ୍ତ୍ଣ ୁଡଜିେିାଲ୍  
କାଡତ୍ତ ସବୁଠାେୁ ଭ� ବକିଳ୍ପ। କ୍ତ୍କ୍ବ କ୍ମା ଭଉଣୀେ ବବିାହକ୍େ 
ମଧ୍ୟ ଡଜିେିାଲ୍  କାଡତ୍ତ ସହତି୍ ପ୍ରଣି୍ଂି କାଡତ୍ତ କୋଯାଇଥÒ�ା।  n

ପ୍ରଦର୍ତମଲ୍ଲ, ଗ୍ରାହକ



6 ରବବିାର , ୫ -୧୧ ମାର୍ଚଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ବା ହାଘରକୁ ସନୁ୍ଦର ଓ ସ୍ମରଣୀୟ କରବିାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହ ିଁଥାନ୍।ି ପବୂ୍ବରୁ ପ୍ାୟତଃ 
ଘସ୍ର ହ ିଁ ଆସ୍ୟାଜତି ସ୍ହଉଥିଲା ମାଙ୍ଗଳକି କାର୍୍ବ୍ୟ। ଆଧନୁକିତାର ପ୍ଭାବସ୍ର 
ସ୍ଲାସ୍କ ଆଜକିାଲ ି ସ୍େଷ୍ସି୍ନସନ୍  ମ୍ୟାସ୍ରଜ୍ କୁ ଅଧକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍।ି 

ପ୍ାୟତଃ ଧନୀ ବର୍୍ବ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ସ୍ଲାସ୍କ ସ୍େଷ୍ସି୍ନସନ୍  ମ୍ୟାସ୍ରଜ୍  ପାଇ ଁପଞ୍ଚ ତାରକା 
ସ୍ହାସ୍େଲ୍  ବା ରସି୍ସାେ୍ବକୁ ବାଛୁଛନ୍।ି ସ୍ସଠାସ୍ର ବାହାଘର ପାଇ ଁ ଆବଶ୍୍ୟକ ସାମଗ୍ୀ 
ହାତପାହାନ୍ାସ୍ର ମଳି ିର୍ାଇଥାଏ। ଅେ୍ବର୍  ଅନୁର୍ାୟୀ ସମତେ  ସ୍ସବା ସ୍ର୍ାର୍ାଇ ଦଆିର୍ାଇଥାଏ। 

ଡେଷ୍ ଟିଡେସନ୍ଡେେଟିଂରଚାହ ଟିଦାବୃଦ୍ଧ
ଦନିକୁ ଦନି ସ୍େଷ୍ସି୍ନସନ୍  ମ୍ୟାସ୍ରଜ୍  ଉପସ୍ର ର୍ରୁୁତ୍ବ ବଢ଼ବିାକୁ ଲର୍ଛି।ି କଏି 
ସବୁଜମିା ସ୍ଘରା  ପରସି୍ବଶ୍ସ୍ର ବାହାଘର କରବିାକୁ ଇଚ୍ା କରୁଛନ୍ ିତ’ କଏି ଇସ୍କା 
ପର୍୍ବ୍ୟେନସ୍ଥଳସ୍ର ବାହାଘର କରବିା ପାଇଁ ସ୍ର୍ାଜନା କରୁଛନ୍।ି ସ୍ର୍ାଆ, ସ୍କରଳର 
ପ୍ାକୃତକି ପରସି୍ବଶ୍ସ୍ର ବାହାଘର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହଦିା ରହଛି।ି ସ୍ସହପିର ି
କଛି ିସ୍ଲାକ ରାଜକୀୟ ପରସି୍ବଶ୍ ଭତିସ୍ର ବାହାଘର କରବିା ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନର ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ୟାସ୍ଲସ୍ କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍।ି ସ୍ତସ୍ବ ଓଡ଼ଶି୍ାସ୍ର ସ୍େଷ୍ସି୍ନସନ୍  ମ୍ୟାସ୍ରଜ୍ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ 
ସ୍କସ୍ତକ ସ୍ଥାନ ରହଛି।ି ସ୍ତଣ ୁଅସ୍ନକ ଦନି ଆର୍ରୁ ବୁକଂି କରବିାକୁ ପଡ଼ଥିାଏ। ପରୁୀ 
ସମଦୁ୍ରକୂଳସ୍ର ଥିବା ବଭିନି୍ନ ସ୍ହାସ୍େଲ୍  ଓ ରସି୍ସାେ୍ବ, ବାହାଘର ପାଇଁ ଅଧକ ଚାହଦିାସ୍ର 

ବାହାଘରଜୀବେରଏକସଖୁଦମହୂୁର୍ତତ୍ତ।ଡରେମବ ଟିବାହଡହଉକ ଟିରେସ୍ାବ ଟିତ
ବ ଟିବାହ,ସମଡସ୍ଏହାକୁସ୍ମରଣୀୟକର ଟିବାପାଇଁଚାହାନ୍ ଟି।ବ ଟିବାହଲଗ୍ନସ୍ଟିରଡହଲା

ପଡରଡକଉଁଠ ଟିବାହାଘରଡହବ,ବ ଟିବାହଡବଦୀ,ମଣ୍ଡପଆଦଟିକ ଟିଭଳଟିସନୁ୍ଦର
ଭାଡବସାଜସଜ୍ାଡହବ,ଡତାରଣଠାରୁବ ଟିବାହଡବଦୀପର୍ତ୍ତ୍ୟନ୍କ ଟିଭଳଟିରଙ୍ଟିେ
ଆଡଲାକମାଳାଡରଝଲସ ଟିଉଠଟିବ,ତାକୁଡେଇଚର୍ତ୍ତାଲାଗ ଟିରହ ଟିଥାଏ।ବ ଟିବାହକୁ
େ ଟିଆରାଓସନୁ୍ଦରକର ଟିବାପାଇଁଲାଇଟ ଟିଂ,ଫୁଲଡେଡକାଡରସନ୍,ବ୍ୟାେର୍ପାଇଁ
ଲକ୍ଷଲକ୍ଷଟଙ୍ାଖର୍ତ୍ତକରାର୍ାଉଛ ଟି।ଆଜଟିକାଲଟିଡଲାଡକବଡ଼ବଡ଼ଡହାଡଟଲ୍,
ର ଟିଡସାଟତ୍ତ,ମଣ୍ଡପଆଦଟିଡରବ ଟିବାହରଆଡୟାଜେକରୁଛନ୍ଟି।ବ ଟିବାହପାଇଁସ୍ାେ

ବୁକ ଟିଂଠାରୁଆରମ୍ଭକର ଟିସାଜସଜ୍ାକୁଡେଇଏକସ୍ବତନ୍ତ୍ରଉପସ୍ାପୋ।

ଡେଷ୍ ଟିଡେସନ୍
ମ୍ୟାଡରଜ୍

ଗ୍ାହକଙ୍ଚାହ ଟିଦାଅେୁସାଡର
ସବୁ ଟିଧାଡର୍ାଗାଇଦ ଟିଆର୍ାଏ

ପରୁୀସ୍ର ଶ୍ାନ୍ 
ବାତାବରଣସ୍ର ବବିାହ 
କାର୍୍ବ୍ୟ ସଂପାଦନ 
କରବିା ପାଇ ଁଅସ୍ନକ 
ସ୍ଲାସ୍କ ବୁକଂି 
କରଥିାନ୍।ି ବବିାହର 
ସମତେ କାର୍୍ବ୍ୟ ସ୍େେଂି 

ପ୍ଲାନର୍  ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକମ୍ବୀଙ୍କ ସହସ୍ର୍ାର୍ସ୍ର 
ସମ୍ାଦନ ସ୍ହାଇଥାଏ। ଘର ଛାଡ଼ ିଏଠାକୁ ଅାସଥୁିବା 
ଗ୍ାହକମାନଙୁ୍କ ଆସ୍ମ ଘର ଭଳ ିପରସି୍ବଶ୍ ଓ 
ଖାଦ୍ୟ ସବୁଧିା ସ୍ର୍ାର୍ାଇବାକୁ ସ୍ଚଷ୍ା କରଥିାଉ। 
ବୁକଂି ୪ ରୁ ୫ ମାସ ପବୂ୍ବରୁ ଗ୍ାହକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 
ସ୍�ାନ୍  କଲ୍  ବା ସ୍ମଲ୍  ଆସଥିାଏ। ଆତଥି୍ୟର ସନୁ୍ଦର 
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆସ୍ମ ପ୍ଥମ ପ୍ାଧାନ୍ୟତା ସ୍ଦଇଥାଉ। 
ପ୍ଥମ ବର୍୍ବ ମାତ୍ର ୬େ ିବବିାହ ସ୍ହାଇଥିଲାସ୍ବସ୍ଳ 
ଏସ୍ବ ଅଧÒକ ସଂଖ୍ୟାସ୍ର ବୁକଂି ମଳୁିଛ।ି ବବିାହ ପାଇଁ 
ମଖୁ୍ୟତଃ ରହବିାର ସବୁସ୍ନ୍ଦାବତେ, ସ୍ବାଦଷି୍ଠ ଖାଦ୍ୟ  
ଓ ଗ୍ାହକଙ୍କ ଚାହଦିା  ଅନୁସାସ୍ର ସମତେ ସବୁଧିା 
ସ୍ର୍ାର୍ାଇଦଆିର୍ାଏ। n

ରବୀନ୍ଦ୍ରଦାସ,
ଡହାଡଟଲ୍ଏମ୍ାୟର୍,ମାଲଟିକ

ସାଜସଜ୍ାକୁଅଧÒକଆକର୍ତ୍ତଣୀୟ
କଡରଲାଇଟ ଟିଂ

ବବିାହ ମଣ୍ଡପସ୍ର 
ଲାଇେଂି ର୍ରୁୁତ୍ବପରୂ୍ଣ୍ବ। 
କାରଣ ସାଜସଜ୍ାକୁ 
ଏହ ିଲାଇେଂି ଆହୁର ି
ଆକର୍୍ବଣୀୟ କରଥିାଏ। 
�ୁଲ, କପଡ଼ା ଓ ସ୍ଥାନର 
ଅନୁସାସ୍ର ଲାଇଟ୍  

ସଜ୍ା ହୁଏ। ଲଚୁିର ଜମାନା  ଆଉ ନାହ ିଁ। ଏସ୍ବ 
ରଙ୍ଗସ୍ବରଙ୍ଗର ଏଲ୍ ଇଡ଼,ି �ୁଲ୍  ସ୍ଭାଲ୍ ସ୍େଜ୍  ଲାଇଟ୍  
ସହ ଅତ୍ୟାଧନୁକି ଲାଇଟ୍ ସ୍ର ବବିାହ ପାଇ ଁସଜ୍ା 
ର୍ାଉଛ।ି ରସି୍ସପସନ୍  ମଣ୍ଡପସ୍ର ସଜ୍ତି  ବଭିନି୍ନ 
ପ୍କାର ସନୁ୍ଦର ଓ ଆକର୍୍ବଣୀୟ ଲାଇଟ୍  ମଣ୍ଡପର 
ସ୍ସୌନ୍ଦର୍୍ବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ କରଥିାଏ। �ୁଲ, କପଡ଼ା ସଜ୍ା ସ୍ହବା 
ପସ୍ର ସ୍ର୍ଉ ଁସ୍ଥାନ �ାଙ୍କା ରହରି୍ାଇଥାଏ, ସ୍ସଠାସ୍ର 
ଲାଇଟ୍  ଲର୍ାଇ ପରୂଣ କରାର୍ାଇଥାଏ। n

ସଂଗ୍ାମପର ଟିଡ଼ା,
ଲାଇଟ୍ମ୍ୟାେଜ୍ଡମଣ୍ଟମାଲଟିକ

ଡସୌନ୍ଦର୍ତ୍ତ୍ୟମୟଡତାରଣ
ମନ୍ଦ ଟିରର ମଖୁଶାଳା ସଦୃଶ ବ ଟିବାହ ଉତ୍ସବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ଦ ଟିରର ମଖୁଶାଳା ସଦୃଶ ବ ଟିବାହ ଉତ୍ସବର ମଖୁ୍ୟ
ଆକର୍ତ୍ତଣ ପାଲଟ ଟିଥାଏ  ସନୁ୍ଦର ଡତାରଣ।  ଏହାରଆକର୍ତ୍ତଣ ପାଲଟ ଟିଥାଏ  ସନୁ୍ଦର ଡତାରଣ।  ଏହାର
ଡସୌନ୍ଦର୍ତ୍ତ୍ୟତା ହ ିଁ ବ ଟିବାହଡର ପର ଟିଡବଶକୁ ଅଧକଡସୌନ୍ଦର୍ତ୍ତ୍ୟତା ହ ିଁ ବ ଟିବାହଡର ପର ଟିଡବଶକୁ ଅଧକ
ଉତ୍ସବମଖୁର କର ଟିଡଦଇଥାଏ। ଏଡବ ଡତାରଣଉତ୍ସବମଖୁର କର ଟିଡଦଇଥାଏ। ଏଡବ ଡତାରଣ
ସାଜସଜ୍ା ପାଲଟ ଟିଛ ଟି ବ ଟିବାହର ଅେ୍ୟତମ ଆକର୍ତ୍ତଣ।ସାଜସଜ୍ା ପାଲଟ ଟିଛ ଟି ବ ଟିବାହର ଅେ୍ୟତମ ଆକର୍ତ୍ତଣ।
ଡତାରଣ ସଜାଇବା ପାଇଁ ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ ଫୁଲ ବ୍ୟବହାରଡତାରଣ ସଜାଇବା ପାଇଁ ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର
କରାର୍ାଇଥାଏ। ଡସହ ଟିପର ଟି ବରବଧଙୂ୍ ଫଡଟାରକରାର୍ାଇଥାଏ। ଡସହ ଟିପର ଟି ବରବଧଙୂ୍ ଫଡଟାର
ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାେର ମଧ୍ୟ ଲଗାର୍ାଉଛ ଟି। ଡତାରଣକୁଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାେର ମଧ୍ୟ ଲଗାର୍ାଉଛ ଟି। ଡତାରଣକୁ
ମ୍ୟାଡରଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ାଉଣ୍ଡ ଅେୁସାଡର ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ ରଙ୍ରମ୍ୟାଡରଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ାଉଣ୍ଡ ଅେୁସାଡର ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ ରଙ୍ର
ଚଟିକ୍ମ ଟିକ୍କପଡ଼ାଓଡବଲୁନ୍ଡରସଜାର୍ାଉଛ ଟି।ଚ ଟିକ୍ମ ଟିକ୍କପଡ଼ାଓଡବଲୁନ୍ଡରସଜାର୍ାଉଛ ଟି।

ରହଛି।ି ଏଠାସ୍ର ବର-କନ୍ୟାପକ୍ଷର ବନୁ୍ବାନ୍ବ ସମସ୍ତେ ଏକାଠ ିସ୍ହାଇ ବବିାହ 
କାର୍୍ବ୍ୟ ସଂପାଦନା କରୁଛନ୍।ି  ଜର୍ନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ତ ି ଭକ୍ଭିାବନା ଓ ଶ୍ାନ୍ ପ୍ାକୃତକି 
ପରସି୍ବଶ୍ ଭତିସ୍ର ବବିାହ କରବିାକୁ ଚାହୁଁଥÒବା ସ୍ଲାସ୍କ ପରୁୀର ବଭିନି୍ନ ସ୍ହାସ୍େଲ୍  
ଓ ରସି୍ସାେ୍ବକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍।ି ପରୁୀର ସ୍ହାସ୍େଲ୍  ଏମ୍ାୟର୍ , ସ୍ବତେ ି ଚଲିକିା 
ରସି୍ସାେ୍ବ, ସ୍ତାର୍ାଳ ିସ୍ୟାଣ୍ଡସ୍  ଆଦକୁି ମ୍ୟାସ୍ରଜ୍  ସ୍େଷ୍ସି୍ନସନ୍  ଭାସ୍ବ ଅସ୍ନସ୍କ 
ବାଛୁଛନ୍।ି କାରଣ ଏଠାସ୍ର ସମତେ ପ୍କାର ସବୁଧିାସସୁ୍ର୍ାର୍ ରହଛି।ି 

ଆକର୍ତ୍ତଣୀୟବ ଟିବାହଡବଦୀ
ବବିାହସ୍ର  ଆକର୍୍ବଣର ସ୍କନ୍ଦ୍ରବନୁି୍ଦ ପାଲେଥିାଏ ବବିାହ ସ୍ବଦୀ। ବଭିନି୍ନ ପ୍କାର  

�ୁଲ, ସ୍ନଟ୍  କପଡ଼ାସ୍ର ପ୍ତୁେତ �ୁଲ, କାମନିୀ ପତ୍ରସ୍ର ସ୍ବଦୀକୁ ଆକର୍୍ବଣୀୟ ଭାସ୍ବ 
ସଜାର୍ାଉଛ।ି ବଭିନି୍ନ ରଙ୍ଗର ସ୍ର୍ାଲାପ, ପଓିନ ି �ୁଲ, ଅକକିେ୍ସସ୍ �ୁଲ, ଜସ୍ମନି୍,  ଲଲି,ି 
େରୁଲପି୍, ର୍ାସ୍େ୍ବନଆି, ଲାସ୍ଭଣ୍ଡର୍  ଅାଦ ି�ୁଲସ୍ର ମଣ୍ଡପକୁ ସଜାର୍ାଉଛ।ି  ମଣ୍ଡପ ଚାର ି
ପାଶ୍୍ବ୍ବସ୍ର ପତି୍ତଳ କମି୍ବା ଧାତୁ କଳସ ସଜାଇ ଏହାକୁ ପାରମ୍ରକି ଲୁକ୍ ଦଆିର୍ାଉଛ।ି 
ସାତ ଦୀପ ସହ ସାତ କଳସସ୍ର ସ୍ବଦୀ ସଜାଇ ବରବଧଙୂ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କର ି
ପ୍ତୁେତ ହୁଏ ବାହାସ୍ବଦୀ। ରଙ୍ଗନି ଆସ୍ଲାକମାଳାସ୍ର ଏହାର ସ୍ଶ୍ାଭା ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଥାଏ। 

ରଟିଡସପ୍ସନ୍ମଣ୍ଡପରସାଜସଜ୍ା
ବାହାଘର ଜୀବନର ଏକ ଅନନ୍ୟ ତଥା ନଆିରା ଅନୁଭବ। ସ୍ତଣ ୁ ଏହାକୁ 

ସ୍ମରଣୀୟ କରବିା ପାଇଁ ସ୍ଲାସ୍କ କଛି ି ବ ି ଊଣା ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ ି ନାହ ିଁ । 
ମଣ୍ଡପକୁ ଆକର୍୍ବଣୀୟ ଭାସ୍ବ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ େଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ବ କରବିାକୁ 
ପଛାନ୍ ିନାହ ିଁ ପରବିାର ସ୍ଲାକ। ସ୍କମତି ିମଣ୍ଡପ ସନୁ୍ଦର ସ୍ଦଖାର୍ବି, ସ୍କଉଁ �ୁଲସ୍ର 
ସଜ୍ା ର୍ବି; ଏସବୁକୁ ସ୍ବଶ୍ୀ ର୍ରୁୁତ୍ବ ଦଆିର୍ାଏ। ରସି୍ସପ୍ ସନ୍  ପାେକିସ୍ର ବରବଧ ୂ
ବସଥୁବା ମଣ୍ଡପ ମସ୍ନାରମ ଓ ଅାକର୍୍ବଣୀୟ ଭାସ୍ବ ସଜା ର୍ାଇଥାଏ। ମଣ୍ଡପର 
ସ୍ସୌନ୍ଦର୍୍ବ୍ୟ  ଅତଥିମାନଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ କରଥିାଏ।

ବଟିବାହରବ ଟିବାହରେୂଆେୂଆଠ ଟିକଣାଠ ଟିକଣା



ରବବିାର , ୫ -୧୧ ମାର୍ଚଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ବ୍ରାଇଡରାଲ୍ଲେଲେଙ୍ରାରଚରାେଦିରାଅଧÒକ’
ଅାମ ଷ୍୍ଟାର୍ ଷ୍େ ହାତତଆିେ ିବ୍ାଇଡାଲ୍  ଷ୍େଷ୍ହଙ୍ାେ 

ଚାହଦିା ଅଧକ। ଷ୍େେବାୋ ଷ୍ରେସ୍ କୁ ଯବୁତୀମାଷ୍େ 
ଷ୍ବଶ ିପସନ୍ଦ କେୁଛନ୍।ି ଏଣ ୁଷ୍ରେସ୍  ତଥା ଷ୍େଷ୍ହଙ୍ା 

ଅଧକ ବ୍କି ିଷ୍ହାଇଥାଏ। କମ୍  ବଷ୍େଟ୍ ଷ୍େ ଅଧକ 
ଷ୍େେ ଯକୁ୍ତ ଷ୍ରେସ୍  କେ୍ୟାଙ୍କ ପାଇ ଁମଳୁିଥବାେୁ 
ଗ୍ାହକଙ୍କ ଭଡ଼ି ଅଧକ ଷ୍ଦଖବାକୁ ମଷି୍ଳ। ଏପେକି ି

କମ୍ ବଷ୍େଟ୍ ଷ୍େ ମଧ୍ୟ େବି୍ବନ୍ଧେ ପେୂା ଷ୍ରେସ୍  ଷ୍ସଟ୍ 
ମଳୁିଛ।ି ତା’ସହ ଆମ ଷ୍ରେସ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ସମଷ୍ତେ ପସନ୍ଦ 

କେୁଛନ୍।ି ଏହା ବାଦ୍ ଏଠାଷ୍େ ପ୍-ିଷ୍େଡଂି, ଷ୍ପା୍ଟ ଷ୍େଡଂି ତଥା 
ମ୍ୟାଟେେଟି ିପାଇ ଁଷ୍ରେସ୍  ଭଡ଼ାଷ୍େ ମଳୁିଛ।ି ଷ୍ରେସ୍  ଅେୁସାଷ୍େ 
ଏହାେ ଦାମ୍  େହଛି।ି ଷ୍ସହପିେ ିଡେିାଇନ୍ େ ଶାଢ଼େି ମଧ୍ୟ 
ଚାହଦିା ଅଛ।ି ଷ୍କବଳ ସାଧାେଣ ଷ୍ୋକ େୁହନ୍,ି ଷ୍ସେବି୍ଟି ି
ମାଷ୍େ ମଧ୍ୟ ଏଠାେୁ ଷ୍ରେସ୍  ଷ୍େଉଛନ୍।ି n

ପଜୂରାଅପ ପିତରାସ୍୍ବରାଇଁ,ମରାେକି,ଅମରୁ

ପ୍-ିଲେଡଂିଲରେସ୍ଅଧÒକଭଡ଼ରାଲରଯରାଉଛି’
ବ୍ାଇଡାଲ୍ , େନ୍  ବ୍ାଇଡାଲ୍  ଷ୍େଷ୍ହଙ୍ା ଆଦ ିଆମ 
ଷ୍୍ଟାର୍ ଷ୍େ ମଳିଥିାଏ। ଷ୍ତଷ୍ବ ପ୍-ିଷ୍େଡଂି ପାଇଁ 
ଷ୍ରେସ୍  ଅଧକ ଭଡ଼ାଷ୍େ ଯାଉଛ।ି ବ୍ାଇଡାଲ୍ ଷ୍େ ୫ 

ଫିସ୍ ଷ୍େଷ୍ହଙ୍ା ଷ୍ସଟ୍  ମଳିଥିାଏ। ଏଥଷ୍େ ଦୁଇଟ ି
ଚୁେ,ି ବ୍ଲାଉଜ୍, ସ୍କଟ୍ , ଷ୍ବେ୍ଟ ଆଷ୍ସ। ଷ୍ସହପିେ ି

୬୫୦୦ ଟଙ୍କାେୁ ଆେମ୍ଭ ଷ୍ହାଇଥାଏ ଷ୍ସର୍ ୋେେି ପେୂା 
ଷ୍ସଟ୍। ଏଥଷ୍େ କୁର୍୍ବା, ପାଇୋମା, ଶାେ, ପଗଡ଼,ି ମାଳା ଆଦ ି
ସାମେି ଥାଏ। ଷ୍ରେସ୍୍  ସାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚଂି କୋ ଭଳ ିସବୁ ପ୍କାେ 
େୁଏୋେ ିମଧ୍ୟ ମଳିଥିାଏ। େଷି୍ସପ୍ ସନ୍  ପାଇ ଁଭଡ଼ାଷ୍େ ଅଧକ 
ଷ୍ରେସ୍  କାେବାେ ଷ୍ହଉଥବା ଷ୍ସ କହଛିନ୍।ି ଅେ୍ୟପଷ୍ଟ 
ବାହାେ ୋେ୍ୟେୁ ବଭିନି୍ନ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମଷ୍େ ଷ୍ଯାଗ ଷ୍ଦବା ପାଇଁ 
ଆସଥୁବା ଷ୍ୋକମାଷ୍େ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ା ଷ୍ରେସ୍ ପ୍ତ ିଆକର୍ଷିତ 
ଷ୍ହଉଛନ୍।ି ଅବଶ୍ୟ ଦେିକ ପାଇ ଁଭଡ଼ାଷ୍େ ଦଆିଯାଏ। ଅଥ୍ବାତ୍ 
ବାହାେେେ ଦେିକ ପବୂ୍ବେୁ ଷ୍ରେସ୍ େଅିନ୍।ି ବାହାେେ ଦେି 
ଷ୍ରେସ୍ ପନି୍ଧନ୍ ିଏବଂ ତା’ପେଦେି ଷ୍ଫେତେ କେଥିାନ୍।ି n

ନଲିେଦତିରାନରୁେରା,ପ୍ତଷି୍ରାତ୍ରୀ,ଏକଔର୍େରାର୍

ବବିାହ ଷ୍ହଉଛ ି େୀବେେ 
ଏକ ଅଭୁୋ ଦେି। ବବିାହଷ୍େ 
ସମତେଙ୍କ େେେ ବେ, କେ୍ୟାଙ୍କ ଉପଷ୍େ 
ହ ିଁ େହଥିାଏ। ଷ୍ତଣ ୁ ବେ ମଧ୍ୟ େେି 
ଷ୍ପାର୍ାକ ଉପଷ୍େ ଯତ୍ନବାେ ଷ୍ହବା ଆବଶ୍ୟକ। 
କୁର୍୍ବା, ପାଇୋମା, ମାଳା, ପଗଡ଼ ିସହତି ଏଥେକି୍ ଫୁଟ୍ େୟର୍  
ଉପଷ୍େ ଦୃ୍ଟ ି ଷ୍ଦବା ଦେକାେ। ବଷି୍ଶର୍କେ ି ବେେ 
ଷ୍ସେୋେ ିେମ୍ବ ଗେୁୁତ୍ବ ବହେ କଷ୍େ, େଷ୍ଚତ୍ ଏହା ପେୂା 
େୁକ୍ କୁ ଖୋପ କେଷି୍ଦଇଥାଏ। କଫ୍ େଙ୍ି୍କ , ଟାଇପନି୍, ବଟମ୍  ଆଦ ିଆଷ୍ସସେଜି୍  ଷ୍ଛାଟ ୋଗଷି୍େ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେେ ପେୂା 
େୁକ୍ ଷ୍େ ପେବିର୍୍ବେ ଆଣଥିାଏ। ଏଣ ୁଏସବୁ ବାଛବିା ଷ୍ବଷ୍ଳ ବଷି୍ଶର୍ ଦୃ୍ଟ ିଷ୍ଦବା େେୁେ।ି

7

ବ୍ରାଇଡରାଲ୍େୁକ୍ପରାଇଁ
ପ୍ଲତୟେକଯେୁତରୀେେୁ
ମରାସ୍ପେୂ୍ବରୁପ୍ସୁ୍ତି
ଆରମ୍ଭକରଥିରାନ୍।ିଲତଲେ
ଲସ୍ମରାଲନଲକେଳ
ଲମକ୍ଅପ୍କୁଲନଇଚନି୍ରାଲର
ରେିନଥରାନ୍,ିଆଉଟ୍ଫିଟ୍କୁ
ଲନଇମଧ୍ୟସ୍ଜରାଗଥରାନ୍।ି
ମଖୁ୍ୟେତଃେେିରାେସ୍ଥରଲେେରା
ପଲରେରାେରାଘରଲରେସ୍କୁ
ଲନଇଦ୍ବନ୍ଦ୍ବଲରପଡ଼ଥିରାନ୍ି
େର,କନୟେରା।ଏଲେେର,
କନୟେରାଙ୍କପରାଇଁଲକେଳ
େୁଟକି୍ଆଦରୁିଦରାମରୀ
ଲପରାଷରାକକଣିରାଯରାଉଛି
ତରାେରାନୁଲେଁ,
ଭଡ଼ରାଲରମଧ୍ୟ
େେିରାେଲପରାଷରାକ
ମଳୁିଛ।ିେର,
କନୟେରାଙ୍କେେିରାେ
ଲପରାଷରାକର
ଲକଲତକଦଗିକୁ
ଲନଇଏେି
ଉପସ୍ଥରାପନରା।

େେିରାେେେିରାେ
ଲପରାଷରାକଲପରାଷରାକର ର 
ଆକଷ୍ବଣଆକଷ୍ବଣ

ଗରୁୁତ୍ବ
େେନକଲର
ଲସ୍ର୍େରାନି

େମ୍ବ

ଟ୍ରେଣ୍ଡଟ୍ର ବର-କନ୍୍ୟୟାଙ୍କ ମ୍୍ୟୟାଚଂି ଆଉଟ୍ ଫିଟ୍ 
ବର୍୍ବମାେ ବେ-କେ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାଚଂି ଷ୍ଫଶେ ଷ୍ରେଣ୍ଡ 
ଷ୍ଦଖବାକୁ ମଳୁିଛ।ି ପ୍-ିଷ୍େଡଂିଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି
ଷ୍େଡଂି ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ବେ, କେ୍ୟାଙ୍କ ଆଉଟ୍ ଫିଟ୍ େ 
େଙ୍ ତଥା ଡେିାଇନ୍  ଷ୍ଯଭଳ ିମ୍ୟାଚ୍  କେବି, 
ତାହା ଉପଷ୍େ ବ ିଡେିାଇେର୍ ମାଷ୍େ ଗେୁୁତ୍ବ 
ଷ୍ଦଉଛନ୍।ି ପାଉଡର୍  ବ୍ଲ ଲୁ, ମଣି୍ଟ ଗ୍ୀନ୍, 
ଆଇଭେ,ି କ୍ରମି୍ , ଅଫ୍ ହ୍ବାଇଟ୍ େଙ୍ ଷ୍େଷ୍ହଙ୍ାେ 
ଚାହଦିା ଅଧକ ଥବା ଷ୍ବଷ୍ଳ ଏହସିବୁ େଙ୍ 
ଷ୍ସର୍ ୋେଷି୍େ ମଧ୍ୟ ବେ େେେ ଆସଛୁ।ି 

ଚୟାହଦିୟାଟ୍ର ଟ୍େଷ୍ଟଲ୍  ଟ୍େଟ୍ହଙ୍ୟା
ବାହାେେଷ୍େ କେ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସନୁ୍ଦେ ଷ୍େଷ୍ହଙ୍ା 
ପସନ୍ଦ କେବିା େେୁେ।ି ଷ୍ତଷ୍ବ ଆେକିାେ ିଷ୍ପ୍ଟେ 
େଙ୍ ଷ୍େଷ୍ହଙ୍ା ଓ ଷ୍ସର୍ ୋେେି ଚାହଦିା ଅଧକ। 
ଷ୍ସହପିେ ିଅଫ୍  ହ୍ବାଇଟ୍  ଷ୍େଷ୍ହଙ୍ା କେ୍ୟାମାଷ୍େ 
ଅଧକ ପସନ୍ଦ କେୁଛନ୍।ି ଏଥଷ୍େ କନ୍ ରୋ୍ଟ େଙ୍େ 
ଫୁ୍ୟେନ୍  ମଧ୍ୟ ଷ୍ଦଖବାକୁ ମଳୁିଛ।ି ଏଷ୍ବ ଅଧକ 
କେଯିକୁ୍ତ ଅଥ୍ବାତ୍ ଅୋେକେ ିଷ୍େଷ୍ହଙ୍ାଷ୍େ କମ୍ 
କାମ ଷ୍ହାଇଥବା ଷ୍ବଷ୍ଳ ଏହାେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଷ୍େ 
ଅଧକ କାମ ଷ୍ହାଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଷ୍ପ୍ଟେ 
ଷ୍ସଡ୍ େ ଚାହଦିା ଷ୍ସେବି୍ଟି ିମାେଙ୍କଠାେୁ 
ଅଧକ ଷ୍ୋକପ୍ୟି ଷ୍ହାଇଛ।ି 

ଭଡ଼ୟାଟ୍ର ମ୍ଳୁିଛ ିଦୟାମ୍ୀ ବବିୟାହ ଟ୍େୟାଷୟାକ

ଆେକିାେ ିବେ-କେ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଡ଼ାଷ୍େ ଦାମୀ 
ଷ୍ପାର୍ାକ ମଧ୍ୟ ମଳୁିଛ।ି ବୁଟକି୍  କମି୍ବା ଷ୍ଦାକାେେୁ 
ଦାମୀ ଷ୍େଷ୍ହଙ୍ା, ଶାଢ଼ ିତଥା ଷ୍ସେୋେ ିକଣିବିା 
ପେବିଷ୍ର୍୍ବ କମ୍ ଭଡ଼ାଷ୍େ ଷ୍ସମାେଙୁ୍କ ବବିାହ 
ଷ୍ରେସ୍  ମଳିଯିାଉଛ।ି ଅବଶ୍ୟ ଷ୍େଣ୍ଟାେ ଷ୍ଫଶେ 
ବା ଭଡ଼ା ଷ୍ରେସ୍  ଚଳଣକୁି ଆେେି ଯବୁପଢ଼ିମିାଷ୍େ 
ଆପଣାଉଛନ୍।ି ଷ୍କବଳ ବେ, କେ୍ୟା େୁହଁନ୍,ି 
ଷ୍ସମାେଙ୍କ ବନୁ୍ଧ ବାନ୍ଧବ ସନୁ୍ଦେ ଦଶିବିା ୋଗ ିବ ି
ଭଡ଼ାଷ୍େ ଷ୍ରେସ୍ ଷ୍େଉଛନ୍।ି

ରବବିୟାର , ୫-୧୧ମରାର୍ଚ୍ବ,୨୦୨୩
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ବବିାହର ଆଦ୍୍ୟ ପବ୍ବ ହହଉଛ ି ନବି୍ବନ୍ଧ ବା ରଙି୍ଗ୍   ହେରମିନ।ି ଏହାକୁ 
େଖୁଦ୍ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ କରବିା ପାଇଁ ଏହବ ହେଡଂି ପ୍ଲାନର୍ ଙ୍କ ଭୂମକିା 
ଅଧÒକ ରହଛି।ି ପବୂ୍ବରୁ ମଦୁ୍ପିନି୍ଧା ବା ନବି୍ବନ୍ଧ ହକବଳ ବର ପରବିାର 
ପକ୍ଷରୁ କନ୍ୟା ଘହର ଅନୁଷ୍ତି ହହଉଥÒଲା। କନୁି୍ ଏହବ ମଦୁ୍ପିନି୍ଧା 
ଏକ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବହର ପରଣିତ ହହାଇଛ।ି ହକୌଣେ ି ପଞ୍ଚତାରକା 

ହମା ୋଙ୍ର 
ବବିାହହର 
ହେଉଁ 
ହମହହନ୍ ି
ପାର୍ଟି 
ହହାଇଥÒଲା, 
ତାହା ହବଶ୍  
ନଆିରା। 

କାରଣ ତାଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଉପହର ଏମତି ି
େନୁ୍ର ହଟେଜ୍  ପ୍ରସୁ୍ତ ହହାଇଥÒଲା, ୋହାକ ି
ହକୌଣେ ିଏକ ପଞ୍ଚତାରକା ହହାହର୍ଲ୍ ର 
ମ୍ୟାହରଜ୍  ହଲ୍  ଭଳ ିଲାଗଥୁÒଲା। ହଟେଜ୍ ର 
ଚାରପିାଖହର ପ୍ଲାଟେକି୍  ଫୁଲ ବଦ୍ଳହର 
ଛାତ ଉପହର ଥÒବା ଫୁଲକୁଣ୍ଡଗଡ଼ୁକୁି 
ରଖାୋଇଥÒଲା ଏବଂ ତା’ ଉପହର ରଙ୍ନି 
ଲଚୁି ଲାଇଟ୍ ହର େଜ୍ା ହହାଇଥÒଲା। ହଟେଜ୍  
ଆଗହର  ଏକ ଆର୍ଟିଫିେଆିଲ୍  ଫାଉହଟେନ୍  
ମଧ୍ୟ କରାୋଇଥÒଲା ଏବଂ ବଲଉିଡ୍ ର 
ଧମାହକଦ୍ାର୍  ହମହହନ୍ ିଗୀତଗଡ଼ୁକିହର 
ଆହମ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରଥିÒଲୁ। ହଟେଜ୍ ର ଅନ୍ୟ େବୁ 
ୋଜେଜ୍ା ମଧ୍ୟ ବହୁତ େନୁ୍ର ଥÒଲା। ହମା 
ମତହର ଜହଣ ହେଡଂି ପ୍ଲାନର୍ ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ 
ଏଭଳ ିେନୁ୍ର ହମହହନ୍ ିପାର୍ଟିର ଆହୟାଜନ 
କରହିହବ ନାହ ିଁ। କାରଣ ଝଅିମାହନ ତ’ ନଜିର 
ହମକ୍ ଅପ୍ ଓ ହରେସ୍  ମ୍ୟାଚ୍  କରବିାହର େମୟ 
ହଦ୍ଇଥାନ୍ ିଏବଂ ପରବିାରର େଦ୍େ୍ୟଙ୍କ 
େହ ୋଙ୍ୋଥୀମାହନ ମଧ୍ୟ ବଭିନି୍ନ କାମହର 
ବ୍ୟସ୍ ଥାନ୍।ି ହତଣ ୁବବିାହର ମାହହାଲ୍ କୁ 
ରଙ୍ନି୍ କରବିାକୁ ହହହଲ ମ୍ୟାହରଜ୍  ପ୍ଲାନର୍ ଙ୍କ 
ଆବଶ୍୍ୟକତା ହେର୍  ଅଧÒକ। 

ଈପ୍ସତିାରାୟ, ପରୁୀ

ୱେଡଂି ପ୍ଲଲାନର୍ ଙୁ୍ ତଲାଲକିଲା ଧରଲାଇ 
ୱେୱଲ ଚନି୍ଲାମକୁ୍ତ

ରଙି୍ଗ୍   ହେରମିନହିର 
ହେହତେବୁ ୋଜେଜ୍ା 
ହହଉଛ,ି ହେେବୁ େମ୍ରୂ୍ଣ୍ବ 
କରବିା ପରବିାର ପହକ୍ଷ 
େମ୍ଭବ ନୁହହଁ। ପବୂ୍ବରୁ 
ବରଘର ପକ୍ଷର େଦ୍େ୍ୟଙୁ୍କ 
ଅତଥିÒ ଚର୍୍ବା କରବିାହର 
େମୟ ବତିେିାଉଥÒଲା। କନୁି୍ 
ଏହବ ଆଉ ହେ େମେ୍ୟା 
ନାହ ିଁ। ବାପା, ମା’, ଭାଇ, 
ଓ ଭଉଣୀ େମହସ୍ ନଜି 

ନଜିର ଖେୁକୁି ଉପହଭାଗ କରପିାରୁଛନ୍।ି ରଙି୍ଗ୍   ହେରମିନ ି
ପାଇଁ ୋହା େବୁ ଜନିଷି ଆବଶ୍୍ୟକ, ହେେବୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 
ଆଉ ଚନି୍ା କରବିାକୁ ପଡ଼ୁନ।ି ହଗାର୍ଏି ତାଲକିା ପ୍ରସୁ୍ତ କର ି
ହେଡଂି ପ୍ଲାନର୍ ଙ୍କ ହାତହର ଧରାଇହଦ୍ହଲ, ଆହମ ଚନି୍ାମକୁ୍ତ 
ହହାଇୋଉଛ।ି ବବିାହ ଋତୁହର ହେମାହନ ମଧ୍ୟ ହବଶ୍  ଦ୍ ି
ପଇୋ ହରାଜଗାର କରପିାରୁଛନ୍।ି ମୁଁ କହବି ିହେ, ହେଡଂି 
ପ୍ଲାନର୍  ଭାହବ ଏହବ ଜହଣ ଚାହ ିଁହଲ, ଭଲ କ୍ୟାରୟିର୍  ମଧ୍ୟ 
ଗଢ଼ପିାରହିବ। 

ଦବି୍୍ୟନାଥପ୍ରଧାନ, ୱେଙ୍ଲାନଲାଳ

ବ୍ବି୍ାହରଖସୁ ିବ୍ବି୍ାହରଖସୁିକୁ କୁ 
ଯଗୁ ବେଳବିଲା ସହତି ପ୍ରଥଲା ଓ ପରମ୍ପରଲାୱର ଯଗୁ ବେଳବିଲା ସହତି ପ୍ରଥଲା ଓ ପରମ୍ପରଲାୱର 
ମଧ୍ୟ ଆଧନୁକିତଲା ସ୍ପର୍୍ଶ କରଛି।ି ବେଳଯିଲାଇଛ ିମଧ୍ୟ ଆଧନୁକିତଲା ସ୍ପର୍୍ଶ କରଛି।ି ବେଳଯିଲାଇଛ ି
ବଧିÒବଧିଲାନ। ବବିଲାହ, ବ୍ରତ ଅଲାେ ିମଲାଙ୍ଗଳକି କଲାମୱର ବଧିÒବଧିଲାନ। ବବିଲାହ, ବ୍ରତ ଅଲାେ ିମଲାଙ୍ଗଳକି କଲାମୱର 
ଅୱନକ ନୂଆ ଧଲାରଲା ୱେଖÒବଲାକୁ ମଳିଛି।ି ନବି୍ଶନ୍ଧରୁ ଅୱନକ ନୂଆ ଧଲାରଲା ୱେଖÒବଲାକୁ ମଳିଛି।ି ନବି୍ଶନ୍ଧରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ିବବିଲାହ ପଯ୍ଶ୍ୟନ୍, ସବୁକଛି ିଏୱବ ଆରମ୍ଭ କର ିବବିଲାହ ପଯ୍ଶ୍ୟନ୍, ସବୁକଛି ିଏୱବ 
ଭନି୍ନ େଙ୍ଗୱର କରଲାଯଲାଉଛ।ି  ନବି୍ଶନ୍ଧ ଏୱବ ରଙ୍ଗଗ୍   ଭନି୍ନ େଙ୍ଗୱର କରଲାଯଲାଉଛ।ି  ନବି୍ଶନ୍ଧ ଏୱବ ରଙ୍ଗଗ୍   
ୱସରମିନ ିଏବଂ ‘ମଙ୍ଗନ’ର ନୂଆ ନଲାମ ୱହଲାଇଯଲାଇଛ ିୱସରମିନ ିଏବଂ ‘ମଙ୍ଗନ’ର ନୂଆ ନଲାମ ୱହଲାଇଯଲାଇଛ ି
ୱମୱହନ୍,ି ହଳେୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତ। ବବିଲାହ ବ୍ୟସ୍ତତଲା ୱମୱହନ୍,ି ହଳେୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତ। ବବିଲାହ ବ୍ୟସ୍ତତଲା 
ଭତିୱର ଏସବୁର ଆୱ�ଲାଜନ କରବିଲା ପରବିଲାରର ଭତିୱର ଏସବୁର ଆୱ�ଲାଜନ କରବିଲା ପରବିଲାରର 
ସେସ୍ୟଙ୍ ପଲାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁୱହଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୱର ଏୱବ ସେସ୍ୟଙ୍ ପଲାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁୱହଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୱର ଏୱବ 
ସ୍ଲାନର ଅଭଲାବ ୱଯଲାଗୁଁ ବଭିନି୍ନ ୱହଲାୱେଲ୍ ଗଡ଼ୁକିୱର ସ୍ଲାନର ଅଭଲାବ ୱଯଲାଗୁଁ ବଭିନି୍ନ ୱହଲାୱେଲ୍ ଗଡ଼ୁକିୱର 
ବବିଲାହ ଆୱ�ଲାଜନ ୱହଉଛ।ି ଏହଲାର ସବୁ େଲା�ତି୍ବ ବବିଲାହ ଆୱ�ଲାଜନ ୱହଉଛ।ି ଏହଲାର ସବୁ େଲା�ତି୍ବ 
ରହୁଛ ିୱେଡଂି ପ୍ଲଲାନର୍ ଙ୍ ଉପୱର। କଛି ିଅଥ୍ଶ ରହୁଛ ିୱେଡଂି ପ୍ଲଲାନର୍ ଙ୍ ଉପୱର। କଛି ିଅଥ୍ଶ 
ପ୍ରତବିେଳୱର ୱସମଲାୱନ ବବିଲାହର ସବୁ େକିନିଖିÒ ପ୍ରତବିେଳୱର ୱସମଲାୱନ ବବିଲାହର ସବୁ େକିନିଖିÒ 
କଥଲା ବୁଝୁଛନ୍।ି ୱେଡଂି ପ୍ଲଲାନର୍ ଙ୍ ୱଯଲାଗୁଁ ବର-କନ୍ୟଲା କଥଲା ବୁଝୁଛନ୍।ି ୱେଡଂି ପ୍ଲଲାନର୍ ଙ୍ ୱଯଲାଗୁଁ ବର-କନ୍ୟଲା 
ପରବିଲାର ଏକପ୍ରକଲାର େଲା�ତି୍ବମକୁ୍ତ ରହପିଲାରୁଛନ୍।ି ପରବିଲାର ଏକପ୍ରକଲାର େଲା�ତି୍ବମକୁ୍ତ ରହପିଲାରୁଛନ୍।ି 
ଯବୁପଢ଼ି ିମଧ୍ୟ ୱେଡଂି ପ୍ଲଲାନର୍ ଙୁ୍ େଲା�ତି୍ବ ୱେବଲାକୁ ଯବୁପଢ଼ି ିମଧ୍ୟ ୱେଡଂି ପ୍ଲଲାନର୍ ଙୁ୍ େଲା�ତି୍ବ ୱେବଲାକୁ 
ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକଲାର୍ କରୁଛନ୍।ି ୱତୱବ ରଙି୍ଗଗ୍   ୱସରମିନରୁି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକଲାର୍ କରୁଛନ୍।ି ୱତୱବ ରଙି୍ଗଗ୍   ୱସରମିନରୁି 
ଆରମ୍ଭ କର ିୱମୱହନ୍,ି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ହଳେୀ ଉତ୍ସବୱର ଆରମ୍ଭ କର ିୱମୱହନ୍,ି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ହଳେୀ ଉତ୍ସବୱର 
ୱେଡଂି ପ୍ଲଲାନର୍ ଙ୍ କ’ଣସବୁ େଲା�ତି୍ବ ରହଛି,ି ୱସ ୱେଡଂି ପ୍ଲଲାନର୍ ଙ୍ କ’ଣସବୁ େଲା�ତି୍ବ ରହଛି,ି ୱସ 
ସବୁକୁ ୱନଇ ଏକ ବୱିର୍ଷ ଉପସ୍ଲାପନଲା।  ସବୁକୁ ୱନଇ ଏକ ବୱିର୍ଷ ଉପସ୍ଲାପନଲା।  

‘ଛାତଉପରର
ରେରହନ୍ିଓସଙ୍ଗୀତ
ପାର୍ଟିରଆରୟାଜନ’

ନବି୍୍ବନ୍ଧରନୂଆନାଁ‘ରଙି୍ଗ୍ ରସରେିନି’

ହହାହର୍ଲ୍  ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲନ୍ ହର ନବି୍ବନ୍ଧ ହହଉଛ।ି ରଙି୍ଗ୍   ହେରମିନହିର 
ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ େ୍ବତନ୍ତ୍ର ହଟେଜ୍  କରାୋଉଛ।ି ମଦୁ୍ ି ରଖÒବା ପାଇଁ 
ହଗାର୍ଏି େନୁ୍ର ହର୍ବୁଲ୍  ରଖାୋଉଛ।ି ପରସ୍ପରକୁ ମଦୁ୍ ି ପନି୍ଧାଇବା 
ପହର ହକକ୍  କର୍ାୋଉଛ।ି ଏେବୁ ହଦ୍ଖÒହଲ, ହକୌଣେ ି ଫିଲ୍ମର 
େନି୍  ଭଳ ିଲାଗଛୁ।ି ହେଠାହର ଖାଦ୍୍ୟହପୟର ମଧ୍ୟ େବୁ୍ୟବସ୍ା 
ରହୁଛ।ି ଏେବୁକୁ େଚୁାରୁ ରୂହପ କରବିା ପାଇଁ ଏହବ 
ହେଡଂି ପ୍ଲାନର୍ ଙୁ୍କ ହଖାଜା ପହଡ଼। ହତଣ ୁଏହବ ରଙି୍ଗ୍   
ହେରମିନରୁି ଆରମ୍ଭ କର ି ବବିାହ ଅନୁଷ୍ାନର 
ପ୍ରାୟ ଦ୍ାୟତି୍ବ ହେଡଂି ପ୍ଲାନର୍  ମଣୁ୍ଡାଉଛନ୍।ି 

ରେଡଂିପ୍ଲାନର୍ରେଡଂିପ୍ଲାନର୍
ଦ୍ବଗିଣୁତିକରନ୍ିଦ୍ବଗିଣୁତିକରନ୍ି

ବବିାହ ପବୂ୍ବରୁ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ହମହନ୍ନ୍ ି କାେ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ହକୌଣେ ି ଉତ୍ସବରୁ କମ୍  ନୁହହ।ଁ 
ବବିାହହର ଏହବ ଏହା ଆକଷ୍ବଣର ହକନ୍ଦ୍ରବନୁି୍ ୋଜଛି।ି ବର ହାତହର କନ୍ୟାର ଛବ ିଓ ନାଁ 
ଏବଂ ଏହାର ଅନୁରୂପ କନ୍ୟାର ହାତହର ବରର ଚତି୍ର ଓ ନାଁକୁ େନୁ୍ର ଭାହବ ହମହହନ୍ହିର 
ଅଙ୍କନ କରାୋଉଛ।ି ଖାଲ ି ହେତକି ି ନୁହହଁ, ବର-କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଇ ଁ ବହିଶ୍ଷ ଭାହବ ଏକ 
ମଣ୍ଡପ େଜ୍ାୋଉଛ।ି ହମହହନ୍ରି ରଙ୍ େହତି ମ୍ୟାଚଙି୍ଗ୍   କର ି ବରକନ୍ୟା େବୁଜ ରଙ୍ର 
ହପାଷାକ ପନୁି୍ଧଛନ୍।ି ଏହ ି ଉତ୍ସବକୁ ଆଉ ର୍ହିକ ଉତ୍ସବମଖୁର କରବିା ପାଇ ଁ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ 
ୋଙ୍ୋଥୀମାହନ େବୁଜ ରଙ୍ର ହପାଷାକ େହତି ମ୍ୟାଚଂି ଗହଣା ପନୁି୍ଧଛନ୍।ି ଏ େବୁର ହଶ୍ାଭାକୁ 
ଦ୍୍ବଗିଣୁତି କରୁଛ ିମଣ୍ଡପର ୋଜେଜ୍ା। ଏହା େମ୍ରୂ୍ଣ୍ବ ଦ୍ାୟତି୍ବ ହେଡଂି ପ୍ଲାନର୍ ଙ୍କ ଉପହର ରହୁଛ।ି 

ହେଡଂି ପ୍ଲାନର୍ ମାହନ ତାଙ୍କ ର୍ମି୍  େହାୟତାହର ହମହହନ୍ ିହଟେଜ୍ କୁ ହବଶ୍  େନୁ୍ର ଭାହବ େଜାଇ 
ହଦ୍ଉଛନ୍।ି ଆଉ ହକହତଜଣ ହେଡଂି ପ୍ଲାନର୍  ହମହହନ୍ ି ଡଜିାଇନର୍ ଙ୍କ େହ କଥା ହହାଇ 
ହମହହନ୍ରି ବଭିନି୍ନ ଥÒମ୍  ଅନୁୋହର ହଟେଜ୍ କୁ େଜାଉଛନ୍।ି ଆରବକି୍  ହମହହନ୍,ି ହପାହରେଟ୍  
ହମହହନ୍,ି ହମାହରାକାନ୍  ହମହହନ୍,ି ବ୍ାଇଡାଲ୍  ହମହହନ୍,ି ଜୁଏଲାରୀ ହମହହନ୍,ି ର୍ାରୁ୍ 
ହମହହନ୍ ିଓ ହେଟେର୍ଣ୍ବ ଟୋଇଲ୍  ହମହହନ୍ ିଆଦ୍ ିବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ହମହହନ୍ ିଡଜିାଇନ୍  ଅନୁୋହର 
ହଟେଜ୍ ର ଥÒମ୍  ଚୟନ ହହଉଛ।ି ଏହ ିହମହହନ୍ ିହରେଣ୍ଡଗ୍  କୁ ହନଇ ଏହବ େବୁପଢ଼ିଙି୍କ ଭତିହର ଏକ 
ନଆିରା ଖେୁ ିରହଛି।ି ହମହହନ୍ ିଲଗାଇବା େମୟହର ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ୋଙ୍ୋଥୀଙ୍କ ଡହିଜ ପାର୍ଟି 
ବବିାହ ମାହହାଲ୍ କୁ ଆହୁର ିରଙ୍ନି କରହିଦ୍ଉଛ।ି ବବିାହର କାେ୍ବ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତା ଭତିହର ଏେବୁ 
ପାଇ ଁ େମୟ ବାହାର କରବିା, ପରବିାରର େଦ୍େ୍ୟଙ୍କ ପାଇ ଁ େମ୍ଭବ ନୁହହ।ଁ ହତଣ ୁ ବବିାହର 
ପ୍ରହତ୍ୟକ ଖେୁକୁି ସ୍ମରଣୀୟ କରବିାହର ମ୍ୟାହରଜ୍  ପ୍ଲାନର୍ ଙ୍କ ମଖୁ୍ୟ ଭୂମକିା ରହଛି।ି

ଅଲାକଷ୍ଶଣ ସଲାଜଛି ିୱମୱହନ୍ ିମଣ୍ଡପ  
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ବନ୍ଧୁତାର ସ୍ମରଣୀୟ ମଧୁହୂର୍ତତ୍ତ ବ୍ୟାଚେଲର୍  ପାର୍ଟି ’
ମୋ�ୋର ସୋଙ୍ଗ ଦଲୁିର 

ବ୍୍ୟୋମୋେଲର୍  ପୋର୍ଟିକୁ �ୁଁ ମୋକମୋବ୍ �ଧ୍ୟ 
ଭୁଲବି୍ ିନୋହି ିଁ। ଦଲୁିଙ୍କର ବ୍୍ୟୋମୋେଲର୍  ପୋର୍ଟି 

ପୋଇଁ ସ�ଦୁ୍ରକୂଳମୋର ମୋହିୋଇଥଲୋ।  ମୋ�ୋର୍ଏି 
ଦନି ମୋସଠୋମୋର �ଜୋ�ସ୍ ିକରଥିଲୁ। ସବୁ୍ଠୋରୁ 

ବ୍ଡ଼ କଥୋ ମୋହିଉଛ,ି ବ୍୍ୟୋମୋେଲର୍  ପୋର୍ଟିର ମୋସହି ି
ମୋରେସ୍ । ମୋ�ୋ ସୋଙ୍ଗ ଦଲୁି ଓ ତୋଙ୍କର ଭୋବ୍ୀ ସ୍ତୀ 

�ଲିଙି୍କ ନୋ�କୁ �ଶିୋଇ ଏକ ଫୁ୍୍ୟଜନ୍  ମୋନମ୍  ତଆିର ି
କରୋଯୋଇଥÒଲୋ, ଯୋହିୋକ ି‘ଦଲି୍ -�ଲି୍ ’। ମୋସହି ିନୋଁକୁ 

ସ�ସ୍ଙ୍କ ର୍ସିୋର୍୍ଟମୋର ପ୍ଣି୍ଟ୍   କରୋଯୋଇଥÒଲୋ। �ୁଁ, 
ଦଲୁି ଓ ଆ�ର ସୋଙ୍ଗ�ୋମୋନ ମୋସହି ିର୍ସିୋର୍୍ଟ ପନି୍ଧ 

ବ୍୍ୟୋମୋେଲର୍  ପୋର୍ଟି �ନୋଇଥÒଲୁ। ସତ କହିବି୍ୋକୁ 
�ମୋଲ, ବ୍୍ୟୋମୋେଲର୍  ପୋର୍ଟି ମୋହିଉଛ ିବ୍ନୁ୍ଧତୋର ଖସୁ ିଏବ୍ଂ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ �ହୂୁିର୍ତ୍ଟ। 

ମୋଯମୋତମୋବ୍ମୋଳ ଜୀବ୍ନମୋର ମୋକୌଣସ ିହିତୋଶୋ େୋଲଆିମୋସ, ଏସବୁ୍କୁ �ମୋନ 
ପକୋଇମୋଲ, ମୋେମୋହିରୋମୋର ଏକ ହିସ ଆମୋସ। ବ୍ୟସ ବ୍ଢ଼ବି୍ୋ ସହିତି େୋକରି ି

ସନ୍ଧୋନମୋର ସ�ମୋସ୍ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ସ୍ୋନମୋର ରହିଥିୋନ୍।ି କନୁି୍ ଏହି ିବ୍୍ୟୋମୋେଲର୍  
ପୋର୍ଟି ସ�ସ୍ଙୁ୍କ ନକିର୍ତର କରୋଏ। ଜୀବ୍ନର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲ ିକଛି ିସ�ୟ 
ଖସୁ ିମୋଦଇଥୋଏ ଏହି ିବ୍୍ୟୋମୋେଲର୍  ପୋର୍ଟି।  n

ରବ ିଗଉଡ଼, ଅନଧୁ ଗଧୁଳ

ଦୋ�ୀ କପଡ଼ୋମୋର 
ସଜୋଯୋଇଥÒବ୍ୋ ମୋଟେଜ୍  
ସହିତି ହିଳଦୀ ରଖÒବ୍ୋ 
ପୋଇ ଁ ସନୁ୍ଦର ବ୍ୋଉଲ୍ , 
ସବୁ୍କଛିରି ଆମୋୟୋଜନ 
ମୋହିୋଇଥୋଏ ସନୁ୍ଦର ଭୋମୋବ୍। 
ଆଉ ଏସବୁ୍ର ମୋସୌନ୍ଦଯ୍ଟ୍ୟ 
ପଛମୋର ଥୋଏ, ମୋକବ୍ଳ ମୋେଡଂି 
ପ୍ଲୋନର୍ ଙ୍କ ପ୍ଲୋନଂି। ହିଳଦୀର ରଙ୍ଗ 
ସହିତି �୍ୟୋେଂି କର ି ମୋଟେଜ୍ ର ସୋସସଜ୍ୋ 
କରୋଯୋଏ। ମୋସଥÒମୋର ବ୍ରକନ୍ୟୋଙ୍କ ଫ୍ମୋର୍ୋକୁ 
ବ୍ହୁିତ ସନୁ୍ଦର ଭୋବ୍ମୋର ସଜୋଯୋଇଥୋଏ। ଅମୋନକ ମୋଷେତ୍ରମୋର ଏହି ିହିଳଦୀ 
ଉତ୍ସବ୍ମୋର ସୋଜସଜ୍ୋଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ଉପସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସନୁ୍ଦର 
ଫ୍ମୋର୍ୋସଟୁ୍  କରବି୍ୋର ଦୋୟତି୍ବ �ଧ୍ୟ ମୋେଡଂି ପ୍ଲୋନର୍ ଟ୍ ଙ୍କ ଉପମୋର ନ୍ୟସ୍ ଥୋଏ। 

ମୋ�ମୋହିନ୍ଦୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପମୋର ଆମୋସ ହିଳଦୀ ଉତ୍ସବ୍। ଏଥÒମୋର 
ବ୍ର  ଓ କନ୍ୟୋ ଉଭୟ ପଷେର ସଦସ୍ୟ ଓ ସୋଙ୍ଗସୋଥୀ ସୋ�ଲି୍  
ମୋହିୋଇ ବ୍ରବ୍ଧଙୁୂ୍କ ହିଳଦୀ ଲ�ୋଇଥୋନ୍।ି ଏହିୋପମୋର ନଜି ନଜି 
ଭତିମୋର ହିଳଦୀ ଲ�ୋଯୋଏ। ଏହି ି ଉତ୍ସବ୍ର �ଖୁ୍ୟ ଆକର୍୍ଟଣ 
ମୋହିଉଛ ିସ�ମୋସ୍ ହିଳଦଆି ରଙ୍ଗର ମୋରେସ୍  ଓ ତୋହିୋକୁ �୍ୟୋଚ୍  କର ି
�ହିଣୋ ପନି୍ଧଥୋନ୍।ି କନ୍ୟୋର ଫୁ୍ଲ �ହିଣୋ �ଧ୍ୟ ମୋବ୍ଶ୍  ଆକର୍୍ଟଣୀୟ 
�ମୋନ ହୁିଏ। ପବୂ୍୍ଟରୁ ବ୍ର ବ୍ୋ କନ୍ୟୋଙ୍କ ହିଳଦୀ ପରମ୍ପରୋ ନଜି 
ନଜି ଘମୋର ମୋହିଉଥÒଲୋ ଏବ୍ଂ ହିଳଦୀ ଦୋ�ର ଭୟମୋର ପରବି୍ୋରର 
ସଦସ୍ୟ�ୋମୋନ ନୂଆ ମୋରେସ୍  କ�ି୍ବୋ ଶୋଢ଼ ିପନୁି୍ଧନଥÒମୋଲ। କନୁି୍ ଏମୋବ୍ 
ହିଳଦୀ ପୋଇ ଁ ଦୋ�ୀ ମୋପୋର୍ୋକ କଣିୋଯୋଉଛ।ି ନଜିକୁ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଟ 
ହିଳଦଆି ରଙ୍ଗମୋର ରଙ୍ଗୋଇ ବ୍ର, କନ୍ୟୋ, ପରବି୍ୋରର ସଦସ୍ୟ 
ଓ ସୋଙ୍ଗସୋଥୀ�ୋମୋନ ଏକୋଠ ି ମୋହିଉଛନ୍ ି ମୋ�ୋର୍ଏି ଛୋତ ତମୋଳ। 
ମୋକୌଣସ ି ପଞ୍ଚତୋରକୋ ମୋହିୋମୋର୍ଲ୍  ମୋହିଉ କ�ି୍ବୋ ମୋକୌଣସ ି ପୋକ୍ଟ, 
ହିଳଦୀ ପୋଇ ଁ ପ୍ସୁ୍ତ ମୋହିଉଛ ି ଏକ ସନୁ୍ଦର ମୋଟେଜ୍ । େକି୍ �କି୍  

ହଳଦଆି ହଳଦୀ ଉତ୍ସବ

ହଳଦୀକଧୁ 
ଉତ୍ସବମଧୁଖର 

କରନ୍ ିଚେଡଂି 
ପ୍ଲାନର୍  ’

ପରମ୍ପରୋ ସହିତି 
ଆଧନୁକିତୋର ସମ୍ଶି୍ରଣ 

କର,ି ଏହି ିହିଳଦୀ ଉତ୍ସବ୍କୁ 
ସ୍ମ ମୃତ�ିଧରୁ କରବି୍ୋର ମୋଶ୍ରୟ ମୋକବ୍ଳ 

ମୋେଡଂି ପ୍ଲୋନରଙୁ୍କ ମୋଦଇ ମୋହିବ୍। କୋରଣ 
ମୋସ ସୋଧୋରଣ ପରମ୍ପରୋକୁ ଏକ ଉତ୍ସବ୍ମୋର 

ପରଣିତ କରପିୋରୁଛନ୍।ି ମୋଟେଜ୍  ମୋହିଉ କ ିଖୋଦ୍ୟମୋପୟ 
ବ୍୍ୟବ୍ସ୍ୋ, ସବୁ୍କଛି ିସରୁୁଖରୁୁମୋର ସମ୍ପନ୍ନ ହୁିଏ। ବ୍ନିୋ ମୋକୌଣସ ି
ଝଞ୍ଜଟ୍ ମୋର ହିଳଦୀ ଉତ୍ସବ୍ର ଖସୁକୁି ଆମୋ� ସୋଉରଁ୍ପିୋରୁ।    

ଇତଶି୍ୀ ସ୍ମତିାରାଣୀ ନାୟକ, 
ଚେଙ୍ାନାଳ

ବବିାହ ପବୂତ୍ତରଧୁ  ବ୍ୟାଚେଲର୍  ପାର୍ଟି
ବ୍ବି୍ୋହି ପମୋର ଅମୋନକ କଛି ିପରବି୍ୋରକି ଓ ସୋ�ୋଜକି ଦୋୟତି୍ବ ବ୍ଢ଼ଯିୋଏ। 
ମୋତଣ ୁଏମୋବ୍ ବ୍ବି୍ୋହି ବ୍ନ୍ଧନମୋର ଆବ୍ଦ୍ଧ ମୋହିବ୍ୋକୁ ଅମୋନମୋକ ବ୍ନ୍ଦୀ ଜୀବ୍ନ 
ମୋବ୍ୋଲ ି ଭୋବ୍ଥିୋନ୍।ି ଏହି ି ବ୍ନ୍ଧନ ଜୀବ୍ନକୁ ଆସବି୍ୋ ପବୂ୍୍ଟରୁ ଯବୁ୍ପଢ଼ି ି
ବ୍୍ୟୋମୋେଲର୍  ପୋର୍ଟିର ମୋରେଣ୍ଟ୍   ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ସ୍ବୋଧୀନ ଜୀବ୍ନକୁ ଉପମୋଭୋ� 
କରବି୍ୋ ପୋଇ ଁସୋଙ୍ଗସୋଥୀ�ୋମୋନ �ଳି�ିଶି ିବ୍ଭିନି୍ନ ପକି୍ ନକି୍  ସ୍ପଟ୍ �ଡ଼ୁକୁି ଯୋଇ 
କଛି ି ସ�ୟ ନୋେ�ୀତମୋର �ସ୍ �ଲୁ୍  ମୋହିୋଇଯୋଉଛନ୍।ି ମୋପ୍� ବ୍ବି୍ୋହି 
ମୋଷେତ୍ରମୋର ଉଭୟ ବ୍ରକନ୍ୟୋ ଏବ୍ଂ ତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସୋଥୀ�ୋମୋନ ଏକୋଠ ି ପୋର୍ଟି 

କରୁଛନ୍।ି ଏହିୋର ଫ୍ମୋର୍ୋ ଓ ଭଡିଓି�ଡ଼ୁକି �୍ୟୋମୋରଜ୍  ପ୍ଲୋନରଙ୍କ ଦ୍ବୋରୋ 
ଅମୋନକ �୍ୟୋମୋରଜ୍  ପୋର୍ଟିର ମୋଶୋଭୋ ବ୍ଢ଼ୋଉଛ।ି ଏସବୁ୍ ପୋଇ ଁ ଏମୋବ୍ 
ଯବୁ୍ପଢ଼ି ିଖର୍୍ଟୋନ୍ ମୋହିବ୍ୋ ପୋଇ ଁଆମୋଦୌ ପଛଘଞୁ୍ଚୋ ମୋଦଉନୋହିୋନ୍।ି

ରଙି୍ଗଟ୍   ମୋସର�ିନ ି ମୋହିଉ କ ି ମୋ�ହିନ୍ଦ ି ବ୍ୋ ସଙ୍ଗୀତର ଆମୋୟୋଜନ, 
ବ୍ବି୍ୋହି ପରମ୍ପରୋର ନୂଆ ଧୋରୋ ପୋଲର୍ଛି।ି ଏହି ି ସବୁ୍ ଉତ୍ସବ୍ର 
ଆମୋୟୋଜନ ପୋଇ ଁ ଅମୋନମୋକ ମୋେଡଂି ପ୍ଲୋନର୍ ଉପମୋର ନଭି୍ଟର 
କରୁଛନ୍।ି ମୋତମୋବ୍ ମୋକମୋତକ ନଜି ନଜି ବ୍୍ୟକ୍�ିତ ଉଦ୍ୟ�ମୋର 
ଏହି ିଉତ୍ସବ୍ର ଆମୋୟୋଜନ କର ିପଅୁଝଅିଙ୍କ ବ୍ବି୍ୋହିକୁ ସ୍ମରଣୀୟ 
କରବି୍ୋକୁ େୋହୁିଁଛନ୍।ି
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ପ୍ ରି-ୱେଡରିଂୱେ ସାଧାେଣ ୱେକ୍ ଅପ୍  
ଆଜକିାଲ ିବାହାଘର ପବୂ୍ବରୁ ଫଟୋ�ାସଟୁ୍ ର ଟୋରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ଟୋହାଇଛ।ି ଟୋସଥପାଇଁ 
ପ୍-ିଟୋେଡଂି ଟୋେକ୍ ଅପ୍  ଅାବଶ୍୍ୟକ ପଡୁଛ।ି ଟୋେଟୋବ ପ୍-ି ଟୋେଡଂି ଟୋେକ୍ ଅପ୍  ବହୁେ 
ସାଧାରଣ ଓ ହାଲୁକା ରଟୋହ। ଟୋରେସ୍ ରଙ୍ଗ ସହେି ଟୋେଳ ଖାଇବା ଭଳ ିଟୋେକ୍ଅପ୍ 
ଦଆିଯାଏ। ଟୋସହ ି ଅନୁସାଟୋର ଟୋହୟାର୍  ଷ୍ାଇଲ୍ େଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଅବଶ୍୍ୟ ପ୍-ି
ଟୋେଡଂି ସଟୁ୍ ସେୟଟୋର େଝଟିୋର େଝଟିୋର ଉଭୟ ବର ଓ କନ୍ୟାଙୁ୍ �ଚ୍ ଅପ୍ 
ଟୋଦବାକୁ ପଟୋେ। 

ବୱେଟ୍  ହ ରିସାବୱେ ୱେକ୍ ଅପ୍ 
ବଭିନି୍ନ ପ୍କାର ବ୍ାଇଡାଲ୍  ଟୋେକ୍ ଅପ୍ ରହୁଛ।ି ଅବଶ୍୍ୟ ଏହସିବୁ ଟୋେକ୍ ଅପ୍ ବଟୋଜଟ୍  
ଉପଟୋର ହ ିଁ ନଭି୍ବରଶ୍ୀଳ। ବଟୋଜଟ୍ କୁ ଟୋଦଖ ଟୋେକ୍ ଅପ୍  ସ୍ଥର କରାଯାଏ। ୬ ହଜାରରୁ 
୨୦ ହଜାର �ଙ୍ା ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ତ ବ୍ାଇଡାଲ ଟୋେକ୍ଅପ୍ ଅଛ।ି କଏି କ’ଣ ପସନ୍ଦ କଟୋର, 
ଟୋସହ ିଅନୁସାଟୋର ଟୋେକ୍ ଅପ୍ ଦଆିଯାଏ। ଟୋକବଳ ଏେକି ିନୁଟୋହ,ଁ ଦନିଟୋର ବାହାଘର 
ଥଟୋଲ, ହାଲୁକା ଟୋେକ୍ଅପ୍ ଉପଟୋର ଦୃଷ୍ ିଦଅିାଯାଏ। ଯଦ ିରାେ ିବାହାଘର, ଟୋହଭ ି
ଟୋେକ୍ଅପ୍ କନ୍ୟା ନଅିନ୍ତ।ି ଅନ୍ୟପଟୋ� ଏଚ୍ ଡ ିଓ ଏୟାର୍  ବ୍ଶ୍  ଟୋେକ୍ ଅପ୍ କୁ ଏଟୋବ 
ଅଧକ ଗରୁୁେ୍ବ ଦଆିଯାଉଛ।ି ଏହ ିଦୁଇ� ିଟୋେକ୍ ଅପ୍ ରୁ ଫିନସିଂି ଲୁକ୍  େଳିଥିାଏ। 

ୱେକ୍ ଅପ୍ 
ବନିା ଅଧରୁା 
ବେ-କନ୍୍ୟାଙ୍କ 
ସନୁ୍ଦେତା

ଆଜକିାଲ ି ଯବୁତୀମାନନ ହାଲୁକା ଓ ନାଚୁରାଲ୍  ଲୁକ୍ କୁ ନବଶ ି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍।ି ନାଚୁରାଲ୍  ଲୁକ୍  ଚାହ ିଁଥନଲ ଏଚ୍ ଡ ିଆଜକିାଲ ି ଯବୁତୀମାନନ ହାଲୁକା ଓ ନାଚୁରାଲ୍  ଲୁକ୍ କୁ ନବଶ ି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍।ି ନାଚୁରାଲ୍  ଲୁକ୍  ଚାହ ିଁଥନଲ ଏଚ୍ ଡ ି
(ହାଇନଡଫିନନସନ୍ ନମକ୍ ଅପ୍ )ନମକ୍ ଅପ୍  ନନବା ଉତ୍ତମ। ବନଜଟ୍  ଭତିନର ଏଚ୍ ଡ ିନମକ୍ ଅପ୍ ଆସଥିାଏ। ନସହପିର ି(ହାଇନଡଫିନନସନ୍ ନମକ୍ ଅପ୍ )ନମକ୍ ଅପ୍  ନନବା ଉତ୍ତମ। ବନଜଟ୍  ଭତିନର ଏଚ୍ ଡ ିନମକ୍ ଅପ୍ ଆସଥିାଏ। ନସହପିର ି
ଏହ ିନମକ୍ଅପ୍ ମହୁଁନର ଥବା ବ୍ରଣ, ଦାଗ ଆଦ ିଲୁଚାଇଥାଏ। ଫଳନର ଝଅିଟଏି ଅତ ିସନୁ୍ଦର ଦନିଶ।ଏହ ିନମକ୍ଅପ୍ ମହୁନଁର ଥବା ବ୍ରଣ, ଦାଗ ଆଦ ିଲୁଚାଇଥାଏ। ଫଳନର ଝଅିଟଏି ଅତ ିସନୁ୍ଦର ଦନିଶ।

ଏଚ୍ ଡରିେୁ େ ରିୱେ 
ନ୍ାଚୁୋଲ୍  ଲୁକ୍

ଦୀର୍୍ଘସ୍ାୟୀ ଏୟାର୍  ବ୍ରଶ୍  ୱେକ୍ ଅପ୍ 
ଏୟାର୍  ବ୍ଶ୍  ଟୋେକ୍ଅପ୍ �ଟିୋକ େହଙ୍ଗା ଟୋହାଇଥାଏ। ଏହା ଏଚ୍ ଡ ିଟୋେକ୍ ଅପ୍ ଠାରୁ 
ଲଙ୍ଗଗ୍   ଲାଷ୍ଂି ଓ ୋ�ରପରୁଫ୍। ଟୋେଟୋବ ଏୟାରବ୍ଶ୍  ଟୋେକ୍ ଅପ୍  ଶ୍ଷୁ୍କ େ୍ବଚା ପାଇଁ 
ଆଟୋଦୌ ଭଲ ନୁଟୋହଁ। ଏୟାର୍  କେଟୋପ୍ସର୍  ସାହାଯ୍ୟଟୋର ପ୍ଡକ୍ଟକୁ େହୁଁଟୋର 
ଟୋପ୍ରେ କରାଯାଏ। ଏହ ି ଟୋେକ୍ ଅପ୍ କୁ ଠକି୍ ଭାଟୋବ ନ କରାଗଟୋଲ, େହୁଁ ଅସନୁ୍ଦର 
ଲାଟୋଗ। 

ୱରେସ୍  େଙ୍ଗ ସହ େୁଏଲାେ ରି 
ବାହାଘରଟୋର କଏି ଡଜିାଇନ୍ ର ଶ୍ାଢ଼ ିେ ଆଉ କଏି ଟୋଲଟୋହଙ୍ଗା ପନି୍ଧବାକୁ ପସନ୍ଦ 
କରୁଛନ୍ତ।ି ଟୋେଟୋବ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଅନୁସାଟୋର ଜୁଏଲାର ିପନି୍ଧବା ଦରକାର। ନାଲ ି
ରଙ୍ଗ ସହେି ଗ୍ୀନ୍ ନଟୋଚତ୍ ଟୋଗାଲଟୋଡନ୍ ପନି୍ଧପାରଟିୋବ। ପାଟୋଷ୍ଲ ଆଉଟ୍ ଫିଟ୍ 
ସହେି ପାଟୋଷ୍ଲ ଜୁଏଲାର ି ପନି୍ଧପାରଟିୋବ। ଟୋେରୁନ୍  ରଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଫିଟ୍ ଟୋର 
ଟୋଷ୍ାନ୍ କାେଯକୁ୍ତ ଗହଣା ପନି୍ଧନୁ୍ତ। ଟୋଲହଙ୍ଗା ଦୁପଟ୍ାର ବଡ୍ବର୍  ରଙ୍ଗ ଅନୁସାଟୋର 
େଧ୍ୟ ଜଟୋଣ ଚାହ ିଁଟୋଲ, ଗହଣା ପନି୍ଧପାରଟିୋବ। 

ଆଖ ୱେକ୍ ଅପ୍ କୁ ଦ ରିଆଯାଏ ଗେୁୁତ୍ବ 
ଟୋହଭ ି ଆଉଟ୍ ଫିଟ୍ ପନୁି୍ଧଥଟୋଲ, ଆଖ ଟୋେକ୍ ଅପ୍  ଉପଟୋର ଧ୍ୟାନ ଟୋଦବା 
ଆବଶ୍୍ୟକ। ଟୋଲଟୋହଙ୍ଗା ରଙ୍ଗକୁ ଧ୍ୟାନଟୋର ରଖ ଆଖ ଟୋେକ୍ ଅପ୍ ଉପଟୋର 
ଗରୁୁେ୍ବ ଟୋଦବା ଦରକାର। ଆଖର ଉପର ି ଭାଗଟୋର ଟୋଲଟୋହଙ୍ଗାର ରଙ୍ଗ ସହ 
େ୍ୟାଚଂି ଟୋସଡ୍ ଲଗାନୁ୍ତ। ଆଇଟୋବ୍ାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନୁ୍ତ। ସେିର୍  ଆଉ 

ସବୁ ଝଅି ଓ ପଅୁ ଚାହାନ୍ ି
ନଜି ବାହାଘରନର ସନୁ୍ଦର 

ନଦଖାଯବିାକୁ। ନସଥପାଇଁ 
ନସମାନନ ସବୁପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ 
କରଥିାନ୍।ି ଏନବ ଆଉଟ୍ ଫିଟ୍ 

ସହ ନମକ୍ ଅପ୍ କୁ ମଧ୍ୟ 
ସମାନ ଗରୁୁତ୍ବ ଦଆିଯାଉଛ।ି 

ନସହପିର ିନଯନତ ଦାମୀ 
ନରେସ୍  ପନି୍ଧନଲ, ଉପଯକୁ୍ତ 

ନମକ୍ ଅପ୍ ନ ନନନଲ 
ସବୁ କଛି ିଅଧରୁା ଲାନଗ। 

ଆଜକିାଲ ିବ୍ରାଇଡାଲ୍  
ନମକ୍ ଅପ୍  ପାଇଁ ନମକ୍ ଅପ୍ 
ଆଟଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଚାହଦିା ବଢ଼ଛି।ି 

ଅବଶ୍ୟ ପବୂ୍ବରୁ ବର- କନ୍ୟାଙ୍କ 
ସାଜସଜ୍ା ନକବଳ କ୍ମି୍ , 

ପାଉଡର୍ , କୁକୁମନର ସୀମତି 
ଥିଲା। ନତନବ ସମୟ ସହତି 

ବର, କନ୍ୟାଙ୍କ ଶଙୃ୍ାରନର 
ବ ିପରବିତ୍ତ୍ବନ ଆସଛି।ି 

ପ୍ର-ିନେଡଂିଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
ନେଡଂି ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ବର, କନ୍ୟାଙ୍କ 

ନମକ୍ ଅପ୍ କୁ ନନଇ ଏହ ି
ଆନଲଖ୍ୟ।
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ଦାଢ଼ ିସେଟଂି
ଦାଢ଼ ି ଥଲେ, ଦାଢ଼କୁି ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ 
କରାଯାଏ। ଲେଥପାଇଁ ଲେଲ୍ 
ବ୍୍ୟବ୍ହାର କରାଯାଏ। ଏହା 
ବ୍ାଦ୍ ଟ୍ାନ୍୍ସପଲରଣ୍ଟ ମସ୍କରା 
କମି୍ବା ଲ୍ରା-ଲେଲ୍ ଲର ଆଇଲ୍ରା 
ତଥା ଦାଢ଼ଲିର େଗାଇ ଲେଟ୍ 
କରପିାରଲିବ୍।

ପ୍ରଥମେ ତ୍୍ବଚାକୁ ଭଲ ଭାମେ ସଫା ପ୍ରଥମେ ତ୍୍ବଚାକୁ ଭଲ ଭାମେ ସଫା 
କର ିମ�ାନର ତ୍ଥା େଏଶ୍ଚରାଇଜର୍  କର ିମ�ାନର ତ୍ଥା େଏଶ୍ଚରାଇଜର୍  
ଲଗାଯାଏ। ସ୍ନି୍ �ାଇପ୍  ଅନୁସାମର ଲଗାଯାଏ। ସ୍ନି୍ �ାଇପ୍  ଅନୁସାମର 
ପ୍ରାଇେର୍  ଉପମର ଦୃଷ୍ ିମଦୋ ପ୍ରାଇେର୍  ଉପମର ଦୃଷ୍ ିମଦୋ 
ଦରକାର। ତ୍ା’ସହ କମରକ୍ଟର େଧ୍ୟ ଦରକାର। ତ୍ା’ସହ କମରକ୍ଟର େଧ୍ୟ 
େ୍ୟେହାର କରାଯାଏ। ଏହା ଦ୍ବାରା େ୍ୟେହାର କରାଯାଏ। ଏହା ଦ୍ବାରା 
ମସୋନଙ୍କ ତ୍୍ବଚା ରଙ୍ଗମର ମସୋନଙ୍କ ତ୍୍ବଚା ରଙ୍ଗମର 
ମଯଉଁ ଫରକ୍  ଥାଏ, ତ୍ାହା ମଯଉଁ ଫରକ୍  ଥାଏ, ତ୍ାହା 
ନୟିନ୍ତତି୍ ମହାଇଥାଏ। ନୟିନ୍ତତି୍ ମହାଇଥାଏ। 

ଯଦଓି ଝଅିଙ୍କ ଭଳ ିଯଦଓି ଝଅିଙ୍କ ଭଳ ି
ମେଶ ିକଛି ିପ୍ରସାଧନୀ ମେଶ ିକଛି ିପ୍ରସାଧନୀ 
ସାେଗ୍ୀ େ୍ୟେହାର ସାେଗ୍ୀ େ୍ୟେହାର 
କରାଯାଏ ନାହ ିଁ, କରାଯାଏ ନାହ ିଁ, 

ତ୍ଥାପ ିମଯତ୍କି ିତ୍ଥାପ ିମଯତ୍କି ି
ସନୁ୍ଦର ଦଶିେିା ପାଇଁ ସନୁ୍ଦର ଦଶିେିା ପାଇଁ 

ଆେଶ୍ୟକ ମସସେୁ ସାେଗ୍ୀ େ୍ୟେହାର ଆେଶ୍ୟକ ମସସେୁ ସାେଗ୍ୀ େ୍ୟେହାର 
କରାଯାଏ। ଓଠ ରଙ୍ଗ ଅନୁସାମର େରକୁ କରାଯାଏ। ଓଠ ରଙ୍ଗ ଅନୁସାମର େରକୁ 
ଲପି୍ କଲର ଲଗାଯାଏ। ନମଚତ୍  ଲପି୍ ଲପି୍ କଲର ଲଗାଯାଏ। ନମଚତ୍  ଲପି୍ 
ୋମ୍ େଧ୍ୟ େ୍ୟେହାର କର ିମହେ। ୋମ୍ େଧ୍ୟ େ୍ୟେହାର କର ିମହେ। 
ମତ୍ମେ ଓଠମର କଛି ିଲଗାଇମେ ନ ମତ୍ମେ ଓଠମର କଛି ିଲଗାଇମେ ନ 
ଲଗାଇମେ ତ୍ାହା େର ଉପମର ନଭି୍ଭର ଲଗାଇମେ ତ୍ାହା େର ଉପମର ନଭି୍ଭର 

କମର। ମଶଷମର ମେକ୍ଅପ୍ କମର। ମଶଷମର ମେକ୍ଅପ୍ 
ମସ�ଂି ଦ୍ବାରା ମେକ୍ଅପ୍ ମସ�ଂି ଦ୍ବାରା ମେକ୍ଅପ୍ 

ମସଟ୍ କରାଯାଏ।ମସଟ୍ କରାଯାଏ।

୩-୪ ଦନି ପରୂ୍୍ବରୁ ସେେଆିଲ୍ 
କନ୍୍ୟା ପାଇଁ ଲଯତକି ି େରୁର ି ଲେେଆିଲ୍ , ବ୍ର 
ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲେତକି ି ଗରୁୁତ୍ବ ବ୍ହନ୍ କଲର। 

ବ୍ବି୍ାହର ତନି୍-ି ଚାର ି ଦନି୍ ପବୂ୍୍ବରୁ ଲେେଆିଲ୍  
କରବି୍ା ଦରକାର। ମାଲେ ପବୂ୍୍ବରୁ ଲେସ୍  ସ୍କକ୍ରବ୍  

ମଧ୍ୟ କରବି୍ା ଆବ୍ଶ୍୍ୟକ। ଲପଡକିଓିର ଏବ୍ଂ 
ମାନୁ୍କଓିର୍ କରପିାରଲିବ୍।
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ପାର୍୍ବର୍  ସେକ୍ ଅପ୍ ସର ପାର୍୍ବକ୍୍ୟ ’
୍ରାଇଡାଲ୍  ଲମକ୍ ଅପ୍ କନ୍୍ୟା ପାଇଁ ଗରୁୁତ୍ବ ବ୍ହନ୍ 
କଲର। ୋଧାରଣତଃ ନ୍ଲିେ ଲମକ୍ ଅପ୍  ଲନ୍ବ୍ା 
ଏବ୍ଂ ଲମକ୍ଅପ୍ ଷୁ୍ଡଓି କ ିପାେ୍ବରଲର ଲମକ୍ ଅପ୍  
ଲନ୍ବ୍ା ଭତିଲର ବ୍ହୁତ େରକ୍  ଅଛ।ି କାରଣ 
ଲମକ୍ଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ ଲଟ୍ନ୍ଂି ଲନ୍ଇଥାଏ।  ମାତ୍ର 
େଲଣ ଘଲର ଲେଲତ ଭେଭାଲବ୍ ଲମକ୍ ଅପ୍ 
କରବି୍ାକୁ େକ୍ଷମ ଲହାଇ ନ୍ ଥାନ୍।ି ଅନ୍୍ୟପଲର୍ 
ଲମକ୍ ଅପ୍ ର କାମ ଲହଉଛ,ି େଣକୁ େନୁ୍ଦର 
ଲଦଖାଇବ୍ା। ତା’େହ ମହୁଁର ଦାଗ ଅାଦ ିେୁଚାଇ 
େଣଙୁ୍ େନୁ୍ଦର ଭାଲବ୍ ଉପସ୍ାପନ୍ କରବି୍ା 

ଲହଉଛ ିଲମକ୍ ଅପ୍  ଆର୍ଟିଷ୍ଙ୍ ମଖୁ୍ୟ କାମ। ଲତଲବ୍ ତ୍ବଚା ଅନୁ୍ୋଲର ମଧ୍ୟ 
ଲମକ୍ ଅପ୍  ଦଆିଯାଏ। ଏଣ ୁେଲଣ ଘଲର ହାଲତ ହାଲତ ଲମକ୍ ଅପ୍ ନ୍ଏି, 
ଲେଲତ ଲବ୍ଶ୍ ିେିନ୍େିଂି େୁକ୍  ମଳି ିନ୍ ଥାଏ।   n

କ୍ର୍୍ୟାଣୀ ପତ,ି ସେକ୍ ଅପ୍  ଆଟଟିଷ୍ଟ

ର୍ର ନଜି ସରେସ୍  ଅନୁୋସର 
ସେକ୍ ଅପ୍ ସନର୍ା ଦରକ୍ାର ’

ୋଧାରଣତଃ େବୁ୍ ପଅୁମାଲନ୍ ପାେ୍ବର ଯାଇ 
େେ ଲହବ୍ାକୁ ପେନ୍ଦ କର ିନ୍ ଥାନ୍।ି ଅଧକାଂଶ୍ 
ପାେ୍ବର ଯବି୍ାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ୍ କରନ୍।ି ଅଭଜି୍ଞ 
େମ୍ପନ୍ନ ଲମକ୍୍ଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଙ୍ଠାରୁ ଲେମାନ୍ଙୁ୍ 
ସ୍କନି୍ ର୍ାଇପ୍  ଅନୁ୍ୋଲର ଲମକ୍ ଅପ୍  ତଥା 
ଲେେଆିଲ୍  କରାଇବ୍ା ଦରକାର। ଲତଲବ୍ 
କନ୍୍ୟାଙ୍ ଭଳ ିବ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍େି ଲରେସ୍ କୁ ଲଦଖି 
ଲମକ୍ ଅପ୍ ଲନ୍ବ୍ା ଉଚତି। ଲକବ୍ଳ ଲେତକି ି
ନୁ୍ଲହଁ, ଲରେସ୍ ତଥା ଲେରୱାନ୍ ିରଙ୍ଗ ଏବ୍ଂ 

େୁଏୋର ିମଧ୍ୟ ଲେମାନ୍ଙୁ୍ ଲେହ ିପ୍ରକାର ପନି୍ଧବ୍ା ଦରକାର।  n
ଐଶ୍୍ବର୍୍ବ୍ୟା ଦାେ, ର୍ୟିଟୁେିଆିନ୍

ଗ୍ଲରି୍ର୍  ଆଖଲର ବ୍୍ୟବ୍ହାର କରପିାରଲିବ୍। ଲେହପିର ିଓଠଲର ଡାକ୍ବ 
େପି୍ ଷ୍କି୍  େଗାଇପାରଲିବ୍। ଲେଲହଙ୍ଗା ରଙ୍ଗ େହ ଲମଳ ଖାଉଥବ୍ା 
ବ୍ନି୍ଦ ିେଗାନୁ୍। 

େହୁଁ ଅନୁୋସର ସକ୍ଶ୍ ର୍ନି୍ୟାେ
ଗ୍ରାହକଙ୍ ଡମିାଣ୍ଡ ଅନୁ୍ୋଲର ଲହୟାର୍  ଷ୍ାଇଲ୍ ରଲହ। ମଖୁ୍ୟତଃ କନ୍ଆି 
ମହୁ ଁଅନୁ୍ୋଲର ଲହୟାର୍  ଷ୍ାଇଲ୍ ସ୍ରି କରାଯାଏ। ଲକହ ିଲକହ ିଲଖାଷା 
ପେନ୍ଦ କରୁଥିବ୍ା ଲବ୍ଲଳ ଆଉ କଏି ଲକଶ୍ ଲଖାୋ ଛାଡ଼ବି୍ାକୁ ଭେପାଆନ୍।ି 
ତା’େହତି େୁେ ମଧ୍ୟ ଦଅିାଯାଏ। ଏହା ଲକଶ୍ ବ୍ନି୍୍ୟାେକୁ ଅଧକ 
ଆକଷ୍ବଣୀୟ କରଥିାଏ। ବ୍ଭିନି୍ନ ରଙ୍ଗର ଲଗାୋପ 
ମଧ୍ୟ ବ୍୍ୟବ୍ହାର କରାଯାଏ। 

ବ୍ରଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ବି୍ାହର ମାଲେ ପବୂ୍୍ବରୁ େମସ୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଆରମ୍ଭ 
କରବି୍ା ଉଚତି। ଅଧକାଂଶ୍ ପଅୁ କ୍ଲନି୍ ଲେଭ୍  କରଥିାନ୍।ି ଏପରକି ି

ଦାଢ଼ ିଷ୍ାଇେଲର ପରବି୍ର୍ତ୍ବନ୍ ଆଣବି୍ା େହ ଲହୟାର୍  କଟ୍ କରଥିାନ୍।ି 
ଏହ ିକାରଣ ଲଯାଗୁଁ ଲେମାନ୍ଙ୍ େୁକ୍ ବ୍ଗିଡ଼ିଯିାଏ। ବ୍ବି୍ାହ ଦନି୍ 

ଲକଶ୍ ତଥା ଦାଢ଼ରି ଷ୍ାଇଲ୍ ଲର ଲକୌଣେ ିପରୀକ୍ଷା କରନୁ୍ ନ୍ାହ ିଁ। 
ନୂ୍ଆ େୁକ୍  ଆପଣାଇଲେ, ତାହା େଟୁ୍ କର ିନ୍ ପାଲର। ଏପରକି ି

ଲଯଲତ ଭେ ଲରେସ୍  ପନି୍ଧଲେ ମଧ୍ୟ ପଅୁର୍ଏି ଭେ ଦଶି୍ ିନ୍ ଥାଏ। ଯଦ ି
ଲହୟାର୍  କମି୍ବା ଦାଢ଼ ିଷ୍ାଇେଲର ପରବି୍ର୍ତ୍ବନ୍ ଆଣବି୍ାକୁ 

ଚାହୁଁଛନ୍-ି୭-୧୦ ଦନି୍ ପବୂ୍୍ବରୁ କରନୁ୍। 

ର୍ରି୍ାହ ଦନି କ୍ରନୁ୍ନ ିସହୟାର୍ କ୍ଟ୍ 

ସେକ୍ ଅପ୍ 
ସରେଣ୍ଡସର ୋେରି୍ 
ର୍ର
ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାଲର 
କନ୍୍ୟାର ଶ୍ଙୃ୍ଗାରକୁ ଗରୁୁତ୍ବ 
ଦଆିଯାଏ। ଲତଲବ୍ ଏଲବ୍ 
ବ୍ରର ୋେେଜ୍ା ପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ 
ବ୍ଲିଶ୍ଷ ଦୃଷ୍ ିଦଆିଯାଉଛ।ି 
ଲମକ୍ଅପ୍ ର ବ୍ଭିନି୍ନ 
ଲଟ୍ଣ୍ଡ େହ ପଅୁମାଲନ୍ 
ମଧ୍ୟ ତାଳ ଲଦଇ 
ଚାେୁଛନ୍।ି ଝଅିମାନ୍ଙ୍ 
ଭଳ ିପଅୁମାଲନ୍ ମଧ୍ୟ 
ନ୍େି ବ୍ାହାଘରଲର େନୁ୍ଦର 
ଲଦଖାଯବି୍ାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍।ି 
ଲେଥପାଇଁ ଲେମାଲନ୍ ମଧ୍ୟ 
ଲମକ୍ ଅପ୍  ଆର୍ଟିଷ୍ଙ୍ 
ଉପଲର ନ୍ଭି୍ବର 
କରୁଛନ୍।ି 
ତା’େହ ବ୍ଭିନି୍ନ 
ଲମକ୍ ଅପ୍  
ଲଟ୍ଣ୍ଡଲର 
ନ୍େିକୁ ୋମେି 
ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍।ି 

ସେ
କ୍ ଅ

ପ୍ 
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ଡ୍୍ରରୋନ୍କ୍୍ୟରୋଡ୍େରରୋରଚରୋହଦିରୋ
ବାହାଘରରର ଫର�ା  ଆଉ ଭଡିଓି ସ�ୁଂି 
ପାଇ ଁର୍ରାନ୍  କ୍୍ୟାରେରାର ବ୍ୟବହାର 
ବଢ଼ଛି।ି ବରଯାତ୍ରୀ ର�ାଭାଯାତ୍ାଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କ୍ର ିରରିସପ୍ ସନ୍  ପା�ଟି ପାଇଁ 
ର୍ରାନ୍ କ୍୍ୟାରେରା ସାହାଯ୍ୟରର  
ଆକ୍ା�ୋର୍୍ଗରୁ ସ�ୁଂି ସହଜ 
ରହାଇଛ।ି ଫର�ାସଟୁ୍  ପାଇଁ ୨୦ 
ରୁ ୪୦ ରେର୍ାପକି୍ରସଲ୍  ରେନ୍୍ସ 
ଥିବା କ୍୍ୟାରେରା ଏବଂ  ଭଡ଼ିଓି ପାଇଁ 
୪ ରକ୍,  ଫୁଲ୍  ଏଚ୍  ଡ ିଏବଂ ଏଚ୍ ଡ ି
ଫିଚର୍ ର ବ୍ୟବହାର କ୍ରାଯାଉଛ।ି ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍   
ର୍ରାନ୍  କ୍୍ୟାରେରା� ି ୨ କ୍.ିେ ିଭତିରର ସ୍ପଷ୍ଟ 
ଛବ ିଉର୍ତାଳନ୍ କ୍ରଥିାଏ।  ଆକ୍ା�ୋର୍୍ଗରର 
୫କ୍େି ିଦୂର ଉଡ଼ ିଭଡିଓି କ୍୍ୟାପଚର କ୍ରପିାରଥିାଏ। 
ଏଚ୍ ଡ ିଭଡିଓି  ସହ ଉ୍ତେ ର୍ଣୁାତ୍ମକ୍ୋନ୍ର ଫର�ା ଉର୍ତାଳନ୍ କ୍ରାଯାଇଥାଏ।

ଡ୍�ରୋଡ୍କ୍ସନ୍ଆଉକ୍ଷ୍ଟ୍୍ୟେରଗଟ୍ରଟ୍ତ୍୍ବ
ସ�ୁଂି ପାଇ ଁ ରୋରକ୍ସନ୍ କୁ୍ ଅଧÒକ୍ ର୍ରୁୁତ୍ବ ଦଆିଯାଏ।  ଅଧÒକ୍ାଂ� କ୍ପେ ନ୍ଜି ନ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳରର 
ଥÒବା ପଯ୍ଗ୍ୟ�ନ୍ ଓ ଐତହି୍ୟସ୍ଥଳରର ଫର�ା ଓ ଭଡ଼ିଓି ସଟୁ୍  କ୍ରୁଥÒବାରବରଳ, ଭୁବରନ୍�୍ବରର 
ରକ୍ଦାରରର୍ୌରରୀ, ଜୟରଦବବା�କି୍ା, �ଖିରଚଣ୍ରୀ, ଧଉଳ,ି ଝୁେକୁ୍ା, ରଡରାସ, ବ�ାନ୍କି୍ାେ ର୍ାରଡ୍ଗନ୍,  
ରକ୍ାଣାକ୍୍ଗ, ସେଦୁ୍ର କୂ୍ଳ, ଝରଣା, ରେରାଇନ୍  ୍ରାଇଭ୍ , ବଡ଼େ୍ବା, କ୍�କ୍ (ରଦଓଝର), ରାଜ୍ୟ ବାହାରର 
ଯଥା  ରକ୍ାରାପ�ୁ, ରଦଓୋଳ,ି ଜରିାଙ୍ ଆଦ ିସ୍ଥାନ୍ରର  ଫର�ା�ଟୁ୍  କ୍ରବିାକୁ୍ ଅଧÒକ୍ ପସନ୍ଦ କ୍ରୁଛନ୍।ି  
ଉଭୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି୍ବକୁ୍ ସହୁାଇୋ ପର ି  କ୍ଷୁ୍ଟ୍ୟେ  ବ୍ୟବହାର 
କ୍ରାଯାଏ। ଯବୁତରୀୋରନ୍ ରସେ ି ଟ୍ାଡସିନ୍ାଲ୍  େୁକ୍  
ପାଇ ଁ  ସାେୱାର- କୁ୍୍ତ୍ଗା, ଅନ୍ାରକ୍େ ି ର୍ରସ୍ , �ାଢ଼କୁି୍ 
ସହୁାଇୋ ପର ି ଅଳଙ୍କାର ଓ ରେକ୍ଅପ୍ , ରହୟାର୍  
ଷ୍ଟାଇଲ୍ , ଧଳା- � ି ସା�୍ଗକୁ୍ ରଡନ୍ମି୍  ଜନି୍୍ସ, 
ସନ୍ ର୍୍ଲାସ୍ , ବା୍ତ୍ଗାରଖÒ �-ି ସା�୍ଗ, ରୱଷ୍ଟର୍ଣ୍ଗ, 
ଇଣ୍ଆିନ୍  ଓ ର୍ାଉନ୍ ପନି୍ଧବାକୁ୍ ପସନ୍ଦ 
କ୍ରୁଥÒବା ରବରଳ ପଅୁୋରନ୍ ଜନି୍ ସ, 
�-ିସା�୍ଗ, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ,କୁ୍ତ୍ଗା ପନି୍ଧଥାନ୍।ି 
ପ୍-ିରୱଡଂି ଫର�ାସ�ୁ ଜରୀବନ୍ର ରଙ୍ନି୍ 
େହୂୁ୍ତ୍ଗକୂୁ୍ ସ୍ମରଣରୀୟ  କ୍ରବିା ସହ ବ୍ୟକ୍ରି୍ତ 
ଜରୀବନ୍କୁ୍ ସନୁ୍ଦର ଅନୁ୍ଭୂତରିର ପରଣିତ କ୍ରର।  
�ପଂିଠୁ ଆରମ୍ଭ କ୍ର ିପାେ୍ଗର ଯବିା ଯାଏ ସବୁ େହୂୁ୍ତ୍ଗ  
କ୍୍ୟାରେରାରର କ୍ଏଦ ରହୁଛ।ି 

ଭ�ଫଡ୍�ରୋପରୋଇଁଡ୍�ରୋଡ୍କ୍ସନ୍ଅଧÒକ୍ଗଟ୍ରଟ୍ତ୍୍ବପରୂ୍ଣଣ୍ଣ’
ବବିାହ ପବୂ୍ଗରୁ ପ୍-ିରୱଡଂି, ରୱଡଂି,  ରପାଷ୍ଟ ରୱଡଂି ଆଉ େ୍ୟା�ର୍ଣ୍ଗନ୍�ି ି

ଫର�ାସଟୁ୍  ଏକ୍ ପ୍କ୍ାର ରଟ୍ଣ୍ ପାେ�ଛି।ି  ଫର�ାଗ୍ାଫିରର ୭ବର୍୍ଗର  
ଅଭଜି୍ଞତା।  ୫୦� ିପ୍-ିରୱଡଂି ଫର�ାସଟୁ୍  ଓ ରୱଡଂି କ୍ାଯ୍ଗ୍ୟ ପ୍ାୟ ୫୦୦ରୁ 

ଊର୍ଦ୍ବ୍ଗ କ୍ରସିାରଛି।ି ଭେ ଫର�ା ଆଉ ଭଡ଼ିଓି ପାଇ ଁରୋରକ୍ସନ୍ ଅଧÒକ୍ 
ର୍ରୁୁତ୍ବ ବହନ୍ କ୍ରର। ଫର�ା ଭଡିଓି ସଟୁ୍  ପାଇଁ ଡଏିସ୍ ଏେଆର୍  
ଓ ୋର�ଷ୍ଟ କ୍୍ୟାରେରା,  ବରଜଟ୍  ରନ୍ଇ ସରିନ୍ୋ�କି୍ କ୍ାେରର   

ର୍ରାନ୍  ବ୍ୟବହାର କ୍ରୁ।  ପାରମ୍ପରକି୍ ପାଇ ଁ ଅରନ୍କ୍ େନ୍ଦରିରର 
ସ�ୁଂି କ୍ରବିାକୁ୍ ପସନ୍ଦ କ୍ରୁଛନ୍।ି ରକ୍ାଣାକ୍୍ଗ ପରୁରୀ ବଚି୍ , ଫରରଷ୍ଟ ପାକ୍୍ଗ, 

ରାଜାରାଣରୀ େନ୍ଦରି, ବ�ାନ୍କି୍ାେ ର୍ାରଡ୍ଗନ୍ ଆଦ ିସ୍ଥାନ୍କୁ୍ ଅଧÒକ୍  ର୍ରୁୁତ୍ବ 
ଦଆିଯାଉଛ।ି ଦୁଇଦନି୍ ସ�ୁଂି କ୍ରାଯାଇଥାଏ। ଆେ ପାରଖ ଡଜିାଇନ୍ର 

ଉପେବ୍ଧ ଥାଆନ୍ ିଯାହାଙୁ୍କ କ୍ଷୁ୍ଟ୍ୟେ ଦରକ୍ାର ହୁଏ ରସୋରନ୍ ନ୍ଅିନ୍।ି ରେକ୍ ଅପ୍ , 
ରହୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍  କ୍ରବିା ପାଇ ଁସବୁଧିା  ରଦଉ। ଡ୍ୟାନ୍୍ସ ଆଇ�ମ୍  ରହରିେ ଇନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଟଗ୍   

ରକ୍ାରଓିଗ୍ାଫ୍ ର ଉପସ୍ଥତ ଥାଆନ୍।ି  ର୍ାଇଡ୍  କ୍ରବିାକୁ୍ ରହଥିାନ୍ ିଜରଣ ନ୍ରିଦ୍୍ଗ�କ୍।  
ପ୍ୟାରକ୍ଜକୁ୍  ରବସ୍  କ୍ର ି୫୦ ହଜାରରୁ ୨େକ୍ଷ �ଙ୍କା ଯାଏ କ୍ାେ କ୍ରାଯାଏ। 

େରୋନସରଞ୍ଜନପତ୍ି,େରୋନସବରୋବଟ୍ ଫଡ୍�ରୋଗ୍ରୋଫି,ଭଟ୍ବଡ୍ନଶ୍୍ବର

ଡ୍ରେେସମ୍ପକ୍ଣ୍ଣକ୍ଟ୍ ଡ୍ନଇଭଡିଓି’
ଭୁବରନ୍�୍ବରର ଏକ୍ ରୁଫ୍  �ପ୍  ରରର୍ତାରାଁରର ରଦଖାରହାଇ କ୍ପିର ିବବିାହ 

ପଯ୍ଗ୍ୟନ୍ ଯାଉଛୁ ଏହାକୁ୍ ରନ୍ଇ ପ୍-ିରୱଡଂି ଭଡିଓି କ୍ରଥିÒେୁ।  ଦୁଇଦନି୍ 
ସେୟ ୋର୍ଥିÒୋ । କ୍ଟି୍  ରା୍ତା, କୁ୍ଆଖÒଆ ନ୍ଦରୀକୂ୍ଳ,  ଦ୍ବତିରୀୟ 

ଦନି୍ରର  ରକ୍ାଣାକ୍୍ଗ  ସେଦୁ୍ରକୂ୍ଳରର ସ�ୁଂି ରହାଇଥÒୋ ଫର�ା 
ସଟୁ୍ । ରକ୍ବଳ ଭଡିଓି କ୍ରବିାକୁ୍ ଖର୍ଚ୍ଗ ରହାଇଥÒୋ ୬୦ ହଜାର 
�ଙ୍କା। ରପ୍େ ବବିାହ ରହତୁ ସ�ୁଂି ସେୟରର ଆେକୁ୍ ରପାଜ୍  

ରଦବାକୁ୍ ସେସ୍ୟା ରହାଇନ୍ଥÒେ।  ସ୍କ୍ପି୍ଟ ଅନୁ୍ଯାୟରୀ ଅଭନି୍ୟ  
କ୍ରବିାକୁ୍ ଜରଣ  ର୍ାଇଡ୍  କ୍ରୁଥÒରେ। �ଭୁମ୍  ର୍ରୀ�ାର ବଜାଇ 

ରୋରତ ଇର୍ରେସ୍  କ୍ରଥିÒରେ।   ଆେ ରପ୍େ କ୍ାହାଣରୀ ଥମ୍ କୁ୍ ରନ୍ଇ  
ପ୍-ିରୱଡଂି ଭଡିଓି କ୍ରାଯାଇଥÒୋ।  କ୍ଛି ିସେୟ ପାଇଁ ୋର୍ଥିÒୋ ଏହା 

ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଗ, କ୍ନୁି୍ ଏହା ଆେର ସ୍ମମୃତ ିରହାଇ ରହବିା ସହ ଅନ୍୍ୟୋନ୍ଙୁ୍କ 
ଜାଣବିାକୁ୍ ସରୁଯାର୍ େଳିବି ଭାବ ିଖସୁ ିରହାଇଥÒେ।ି 

ରତ୍ନରେଭରୋପଣ୍ରୋ,େ୍ୟରୋଡ୍ନଜର,ୟଟ୍ନୟିନବ୍ୟରୋଙ୍କ,ଡ୍କ୍ନ୍ଦରୋପଡ଼ରୋ

ଡରଆଉ�ରୋଜଭତି୍ଡ୍ରକ୍ରଥିÒ�ିସଟ୍�ଂି’
ସ�ୁଂି ପାଇଁ  ଆରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାର୍ା ଆଉ ବଡେ୍ବାକୁ୍ ବାଛଥିÒେୁ। କ୍ନୁି୍  କ୍୍ୟାରେରା 

ସାେନ୍ାରର ରପାଜ୍  ରଦବାକୁ୍ ଡର ଆଉ ୋଜ ୋର୍ଥିÒୋ। ବେଉିଡ୍  
ର୍ରୀତକୁ୍ ରନ୍ଇ  େନ୍ଦରି, ପାକ୍୍ଗ, ସେଦୁ୍ରକୂ୍ଳ ସବୁଠ ିଦୁଇଦନି୍ରର ସ�ୁଂି 

ସାରଥିÒେୁ। ଉଭୟ ରୱଷ୍ଟର୍ଣ୍ଗ ଏବଂ ିଇଣ୍ଆିନ୍  କ୍ଷୁ୍ଟ୍ୟେ ବ୍ୟବହାର 
କ୍ରଥିÒେୁ। ଆଉ କ୍ଛି ିକ୍ଷୁ୍ଟ୍ୟେ ୋନ୍ସ ବାବୁ ଫର�ାଗ୍ାଫି 
ତରଫରୁ ଦଆିଯାଇଥÒୋ। ଅରନ୍କ୍ ସ�୍ଗ ପରର ଓରକ୍ 

ରହାଇଥÒୋ।  ଏହାଭତିରର ପରସ୍ପରକୁ୍ ରବଶ୍  ବୁଝଥିÒେୁ। ସ�ୁଂି 
ଆଉ ଭଡ଼ିଓି କ୍ରବିାର େଳୂ ଉରଦ୍�୍ୟ, ୮ବର୍୍ଗ ପରର ପରୁୁଣା ଫର�ା  

ଭଡ଼ିଓି ରଦଖÒ ଆରେ ପରୁୁଣା ଦନି୍କୁ୍ ଅନୁ୍ଭବ କ୍ରପିାରବୁି।  

ଡ୍ରେେରୋଂଶ୍ଟ୍ନରୋୟକ୍ଓରେୟିଦଶ୍ଣ୍ଣନୀରେଧରୋନ,ଝରୋରପଡ଼ରୋ,ଭଟ୍ବଡ୍ନଶ୍୍ବର

ଡ୍�ନ୍ସରେ 
ବନ୍ଧା ସ୍ମରଣୀୟ

େଟ୍ହୂର୍ତଣ୍ଣ
ସେୟଥÒ�ରୋବବିରୋହପବୂଣ୍ଣରଟ୍ ବରଆଉକ୍ନ୍ୟରୋ
ପରସ୍ପରକ୍ଟ୍ଡ୍ଦଖÒପରୋରଟ୍ନଥÒଡ୍�।ଏଡ୍ବକ୍ଛିି
ବର୍ଣ୍ଣଡ୍ହ�ରୋଡ୍ସହିପରମ୍ପରରୋଭରୋଙ୍ିସରୋରଛି।ି
ବବିରୋହକ୍ରବିରୋକ୍ଟ୍ଯରୋଉଥÒବରୋପରୋତ୍ପରୋତ୍ୀଙ୍କଟ୍ 
ନଡି୍ରରୋଳରୋସେୟବତି୍ରୋଇବରୋକ୍ଟ୍ଘରଡ୍�ରୋକ୍

ଡ୍ଦଉଛନ୍ିଅନଟ୍େତ୍।ିଆଉଏହରୋକ୍ଟ୍ସ୍ମରଣୀୟ
କ୍ରବିରୋପରୋଇଁଉଭଡ୍ୟଭନି୍ନଭନି୍ନସ୍ରୋନଡ୍ର
ଫଡ୍�ରୋସଟ୍ଟ୍କ୍ରଟ୍ଛନ୍।ିଡ୍କ୍ବଳଫଡ୍�ରୋସଟ୍ଟ୍
ନଟ୍ଡ୍ହଁ,ଫି�୍ମତ୍ରୋରକ୍ରୋଙ୍କପରିଡ୍ରରୋେରୋଣ୍କି୍
ଅନ୍ରୋଜଡ୍ରଭଡିଓିେଧ୍ୟକ୍ରଟ୍ଛନ୍।ିଏହରୋକ୍ଟ୍

ରେ-ିଡ୍େଡଂିଫଡ୍�ରୋସଟ୍ଟ୍କ୍ଟ୍ହରୋଯରୋଉଛ।ିଏଥÒପରୋଇଁ
ଖର୍ଚଣ୍ଣଡ୍ହଉଛିଅଡ୍ନକ୍�ଙ୍କରୋ।ଫଡ୍�ରୋସଟ୍ଟ୍
ଆଉଭଡ଼ିଓିଡ୍କ୍ବଳସ୍ମରଣୀୟେଟ୍ହୂର୍ତଣ୍ଣକ୍ଟ୍ 

ଆବଦ୍ଧକ୍ରଟ୍ଛିତ୍ରୋହରୋନଟ୍ଡ୍ହଁ,ବରଂକ୍ମ୍ସେୟ
େଧ୍ୟଡ୍ରଯଟ୍ବକ୍ଯଟ୍ବତ୍ୀେଶି୍ବିରୋକ୍ଟ୍ ସଟ୍ଡ୍ଯରୋଗ
ପରୋଇପରୋରଟ୍ଛନ୍।ିବବିରୋହପରିେ୍ୟରୋ�ର୍ଣଣ୍ଣନ�ିି

ଫଡ୍�ରୋସଟ୍ଟ୍ରଡ୍ବଶ୍ଆଦରବଢ଼ଛି।ି

‘ବଡ୍ଜଟ୍ଅନଟ୍ସରୋଡ୍ରଡ୍୍ରରୋନ୍ବ୍ୟବହରୋର’
ଗ୍ଧାହକଙ୍କ ବରେଟ ଅନୁସଧାରେ ବଭିନି୍ନ ମରେଲ୍ େ ର୍ରଧାନ୍  ବ୍ୟବହଧାେ କେଧାଯଧାଏ।  େଙି୍ଗ ରସେମିନଠିଧାେୁ ଆେମ୍ଭ ଗ୍ଧାହକଙ୍କ ବରେଟ ଅନୁସଧାରେ ବଭିନି୍ନ ମରେଲ୍ େ ର୍ରଧାନ୍  ବ୍ୟବହଧାେ କେଧାଯଧାଏ।  େଙି୍ଗ ରସେମିନଠିଧାେୁ ଆେମ୍ଭ 

କେ ିପ୍-ିରେେଂି  ଏବଂ ବବିଧାହ ରେଷ ରହବଧା ପଯ୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ଅତକିମ୍ ରେ ଭେିଓି ସଟୁଂି  ଓ ଫରଟଧା ଆଲବମ୍  ପଧାଇଁ ୩୫ କେ ିପ୍-ିରେେଂି  ଏବଂ ବବିଧାହ ରେଷ ରହବଧା ପଯ୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ଅତକିମ୍ ରେ ଭେିଓି ସଟୁଂି  ଓ ଫରଟଧା ଆଲବମ୍  ପଧାଇଁ ୩୫ 
ହେଧାେ େୁ ୪୦ ହେଧାେ ଖର୍ଚ୍ଯ୍ ରହଧାଇଥଧାଏ। ଗ୍ଧାହକ  ସରିନରମଟକି୍  ରେେଂି କେବିଧାକୁ ଚଧାହୁଁଥିରଲ ୭୦ ହେଧାେେୁ  ହେଧାେ େୁ ୪୦ ହେଧାେ ଖର୍ଚ୍ଯ୍ ରହଧାଇଥଧାଏ। ଗ୍ଧାହକ  ସରିନରମଟକି୍  ରେେଂି କେବିଧାକୁ ଚଧାହଁୁଥିରଲ ୭୦ ହେଧାେେୁ  

ରେଢ଼ ଲକ୍ଷ ପଯ୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଯ୍ ରହଧାଇଥଧାଏ। ଆଉଟ୍ ରେଧାର୍ ସଟୁଂି ପଧାଇଁ  ର୍ରଧାନ୍ ବ୍ୟବହଧାେ କେଧାଯଧାଇଥଧାଏ। ବ୍ୟକ୍ଗିତ ରେଢ଼ ଲକ୍ଷ ପଯ୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଯ୍ ରହଧାଇଥଧାଏ। ଆଉଟ୍ ରେଧାର୍ ସଟୁଂି ପଧାଇଁ  ର୍ରଧାନ୍ ବ୍ୟବହଧାେ କେଧାଯଧାଇଥଧାଏ। ବ୍ୟକ୍ଗିତ 
ଭଧାରବ କଧାମ କେରିଲ ବ ିରେେଂି ପ୍ଲଧାନର୍ ଙ୍କଠଧାେୁ କଛି ିଅେ୍ଯ୍େ ପଧାଇଥଧାଉ। ଭଧାରବ କଧାମ କେରିଲ ବ ିରେେଂି ପ୍ଲଧାନର୍ ଙ୍କଠଧାେୁ କଛି ିଅେ୍ଯ୍େ ପଧାଇଥଧାଉ। 

ରରୋଡ୍ଜଶ୍,ଫଡ୍�ରୋଗ୍ରୋଫର୍
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କମ୍ପାକ୍ଟ ଡସି୍କରୁ ଡଜିେ
ଏହା ଏକ ଅପ୍୍ଟ ଟିକାଲ ଷ୍୍ଟାଷ୍େଜ୍। ଏଥିଷ୍େ ଗୀତ ଏବଂ 
ଡାଟା ଷ୍୍ଟାଷ୍େଜ୍  ଷ୍ହାଇଥାଏ। ଡ ଟିସ୍କ ଜକଟିଙ୍କଠାେୁ 
କମ୍ାକ୍ଟ ଡ ଟିକ୍ସେୁ ଗୀତ ନ ଟିଆଯାଏ। ଲାପ୍ଟପ୍   ବ୍ୟବହାେ 
କେ ଟି ଜଷ୍େ ବ୍ୟକ୍ ଟି ଷ୍ପ୍ାଷ୍ଟଟେବଲ୍  ସାଉଣ୍ଡ ସ ଟି୍ଟମ୍ କୁ  
ନ ଟିୟନ୍ତ୍ରେ କେନ୍ଟି। ଏମାନଙ୍କେ ନ ଟିଜସ୍ୱ ସାଉଣ୍ଡ ସ ଟି୍ଟମ୍  
ଥିବାଷ୍ବଷ୍େ ଏଥିଷ୍େ ମ ଟିଚେ, ସ୍ ଟିକେ, ଡ ଟିଷ୍ଜ ଷ୍ଡକ୍ସ 
ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ୀ େହ ଟିଥାଏ। ଡ ଟିଷ୍ଜ ମ ଟିଚେ ଦୁଇଟ ଟି ଚକ ଟିେ ଟି 
ଭେଟି ଥାଏ। ଷ୍ସଥÒଷ୍େ ହାତ ଟ ଟିଷ୍କ ବୁଲାଇ ଷ୍ଦଷ୍ଲ 
ଗୀତଟ ଟି ଚାଲଟିଷ୍ଲ ବ ଟି େ ଟିପ୍ ଟିଟ୍  ବଢ଼ଟିବା ସହ କମ ଟିବା ପ୍େ ଟି 
କାମ ଦ ଟିଏ। ଡ ଟିଷ୍ଜ ଦୁଲୁକ ଟିବା ପ୍ାଇ ଁ ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ କମ୍ାନୀେ 
ବକ୍ସ ବ୍ୟବହାେ କୋଯାଉଛ ଟି। ଷ୍ବୈଦୁ୍ୟତ ଟିକ ଏବଂ 

ଷ୍ଜଷ୍ନଷ୍େଟ୍ ଷ୍େ ଡଟିଷ୍ଜ ପ୍େ ଟିଚାେ ଟିତ।  ସାଧାେେତଃ 
ଡ ଟିଷ୍ଜ ପ୍ାଇ ଁ ଦୁଇପ୍ରକାେ ଗାଡ଼ ଟି ବ୍ୟବହାେ କୋଯାଏ।  
ପ୍ରଥମତଃ ସ ଟିଲ୍ ଷ୍େ ଆକର୍ଟେେୀୟ ଡ ଟିଜାଇନ୍  କେ ଟି ଆଉ 
ଷ୍ଗାଷ୍ଟ ଷ୍ଛାଟ ଗାଡ଼ଟିଷ୍େ ଷ୍ବଲୁନ୍  ସଜା ଯାଇଥାଏ । 
ଯଦଟି  ଦ ଟିନ ଷ୍ବୋ  ଡ ଟିଷ୍ଜ ବାହାଷ୍େ ଏଥÒପ୍ାଇ ଁପ୍ରାୟ 
୧୨ହଜାେ ଟଙ୍କା  ଭଡ଼ା ପ୍ଡ଼ୁଥÒବା ଷ୍ବଷ୍େ ୋତ ଟିଷ୍େ 
ଲାଇଟ୍  ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଷ୍ସସନ୍ କୁ ଷ୍ନଇ ଭଡ଼ା ଦେ 
ଭ ଟିନ୍ନ ଭ ଟିନ୍ନ। ଗାଁ ଷ୍ହଉ କ ଟି ସହେ, ଡ ଟିଷ୍ଜ ପ୍ାଇ ଁସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ 
ସମସ୍ୟା ଷ୍ହଉଥÒବା ଚ ଟିନ୍ା କେ ଟି  ଡ ଟିଷ୍ଜ ଶବ୍ଦ ଉପ୍ଷ୍େ 
କଟକୋ ଥÒବାଷ୍ବଷ୍େ ଏହାେ ବାଜଟିବା ପ୍ାଇ ଁନ ଟିୟମ 
େହ ଟିଛ ଟି। ସମୟକୁ ତାେଷ୍ଦଇ ଡଟିଷ୍ଜଷ୍େ ଷ୍ମସ ଟିନ୍  
ବ୍ୟବହାେ କେ ଟିବା ଦ୍ବାୋ ହ ିଁ ଜଷ୍େ ବ୍ୟବସାୟୀ 
ଲାଭବାନ ଷ୍ହାଇପ୍ାେନ୍ଟି।

‘ ପରଚିୟ ଦେଇଛ ି ଡଦିେ ’
 ୧୯୮୫-୮୬େୁ ଷ୍ମା ବାପ୍ା ବ୍ୟାଣ୍ଡ 
ପ୍ାଟଟି କେ ଟିଥÒଷ୍ଲ।   ଷ୍ସଷ୍ତଷ୍ବଷ୍େ 
ମ ଟିଚ ଟିକାଲଟି ବ୍ୟାଣ୍ଡେ ଚାହ ଟିଦା ଥÒଲା। 
ବାୋତଷ୍େ ହାତ ପ୍େ ଟିବଷ୍ତ୍ଟେ  ଡ ଟିଭ ଟିଡ ଟି 
ବଜାଇବା ଆେମ୍ଭ କେ ଟିଥÒଲୁ। 
ସାଉଣ୍ଡେ କ୍ବାଲ ଟିଟ ଟି ଷ୍ଲାକଙୁ୍କ ଅଧÒକ 
ପ୍ସନ୍ଦ ଆସ ଟିଲା। ଗୀତ ଗାଇବା 
ବଦେଷ୍େ ଡଟିଭ ଟିଡ ଟି ବଜାଇବାକୁ 
ଷ୍ଲାଷ୍କ ଡଟିମାଣ୍ଡ କଷ୍ଲ। ଷ୍ତେ ୁ

୨୦୦୨ ମସ ଟିହାେୁ ଆେମ୍ଭ ଷ୍ହାଇଥଲା ମା’ ସଷ୍ନ୍ାର୍ୀ ଡ ଟିଷ୍ଜ।  ଡ ଟିଷ୍ଜଷ୍େ 
ଷ୍ଲାଷ୍କ ନାଚଟିବାକୁ ଲାଗ ଟିଷ୍ଲ। ତାପ୍ଷ୍େ କ୍ୟାଷ୍ସଟ୍  ପ୍କାଇ  ଡ ଟିଷ୍ଜଷ୍େ ଶବ୍ଦ 
େ ଟିପ୍ ଟିଟ୍  ଷ୍ହଲା।  ଗୀତ ବଜାଇବାକୁ ଜଷ୍େ ଦେକାେ ଷ୍ହାଇଥÒବାଷ୍ବଷ୍େ  
ଗାଡ଼ ଟିଷ୍େ ଏହାକୁ ଉଠାଇବା ପ୍ାଇଁ ପ୍ ଟିଲା, ସାଉଣ୍ଡ ନ ଟିୟନ୍ତ୍ରେ ପ୍ାଇଁ 
ଜଷ୍େ ଆବଶ୍ୟକ ଷ୍ହାଇଥାନ୍ ଟି। ଭୁବଷ୍ନଶ୍ବେଷ୍େ ଲଟିମ ଟିଷ୍ଟଡ୍  ସାଉଣ୍ଡ 
ଷ୍ହାଇଥÒବାଷ୍ବଷ୍େ ୬୫ ଷ୍ଡସ ଟିବଲ୍  ଶବ୍ଦଷ୍େ ଡଟିଷ୍ଜ ବଜାଉ।  ଷ୍କଷ୍ବ 
ଷ୍କଷ୍ବ ଟ ଟିଷ୍କ ଅଧÒକ ଭଲୁ୍ୟମ ଷ୍ଦଇଥାଉ। ଡ ଟିଷ୍ଜ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂର୍େ 
କେୁଥÒବାଷ୍ବଷ୍େ ଏହାକୁ ନ ଟିୟନ୍ତ୍ରେ କେ ଟିବାକୁ ନ ଟିୟମ କାନୁନ୍  ମାନ ଟି ଡ ଟିଷ୍ଜ 
ବଜାଉଛ ଟି। ଷ୍େଡଟିଂ ପ୍୍ଲାନର୍  ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ାେ ଟିଶ୍ରମ ଟିକ ଓ ଦାୟ ଟିତ୍ବ  ଷ୍ଦଇଥାନ୍ ଟି।  
କ ଟିନୁ୍ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ଷ୍ହାଇଥାଏ। ଷ୍କବେ ଭୁବଷ୍ନଶ୍ବେ ନୁଷ୍ହଁ, ସାୋ 
ୋଜ୍ୟଷ୍େ ଆମ ଡଟିଷ୍ଜକୁ ଷ୍ଲାକ ଭଲପ୍ାଇବା ଷ୍ଦଇଛନ୍ଟି। n

ଆର୍ . ବଜି�ପାଦ ଜବଜେରପା, ଡଜିେ ମପାଲକି
 

‘ ଡଦିେ ସାଙ୍ଗକୁ ପଞ୍ାବୀ ଦ�ାଲ ନଶିା ’
ପ୍ର ଟି-ଷ୍େଡଟିଂ, ଫଷ୍ଟାସଟୁ୍,ସଙ୍ୀତ, 
ଷ୍ମଷ୍ହନ୍ଦୀ, ହେଦୀ, ବାୋତ ଆଉ 
ବାହାଘେ ଏସମସ୍ତ କାମ ପ୍ାଇଁ ଭ ଟିନ୍ନ 
ଭ ଟିନ୍ନ ଖର୍ଚଟେ ଆଷ୍ସ। ଶଭୁ୍ ସଗନୁ ନାଁଷ୍େ 
ପ୍ରାୟ ୬ ବର୍ଟେ ଷ୍ହବ ଷ୍େଡଟିଂ ପ୍୍ଲାନର୍  
ଭାଷ୍ବ  ଅଷ୍ନକ ବ ଟିବାହ ସମ୍ନ୍ନ 
କେ ଟିଛ ଟି। ଅନୁଭୂତ ଟି ଭ ଟିନ୍ନ ଭ ଟିନ୍ନ। ଷ୍ତଷ୍ବ   
ସମୟ ସହ ଟିତ ସମଷ୍ସ୍ତ ତାେଷ୍ଦଇ 
ଚାଲୁଥÒବାଷ୍ବଷ୍େ ବାୋତ୍ ଷ୍େ 

ଡଟିଷ୍ଜେ ଚାହ ଟିଦା ଅଧÒକ।  ଷ୍ହଷ୍ଲ ଷ୍ମା ନ ଟିଜସ୍ବ ଅନୁଭୂତ ଟିେୁ କହ ଟିବ ଟି,  ଡ ଟିଷ୍ଜ 
ଷ୍ନବାକୁ ସମଷ୍ସ୍ତ ପ୍ସନ୍ଦ କେୁଥିଷ୍ଲ ବ ଟି ଆଜଟି ବ ଟି  ଶଙ୍ଖ ଆଉ ପ୍ଞ୍ାବୀ 
ଷ୍�ାଲେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ େହ ଟିଛ ଟି। ଡ ଟିଷ୍ଜ ଷ୍କବେ ଯାହା ମାଷ୍ହାଲକୁ 
ଷ୍ହାହାଲ୍ା କେ ଟିଦ ଟିଏ। କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ େୁଚଟି ଆଉ ବଷ୍ଜଟ୍  ଷ୍ଦଖÒ ଆଷ୍ମ ବାୋତ୍  
ବଷ୍ନ୍ଦାବସ୍ତ କେୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଡ ଟିଷ୍ଜ ବଡ଼ ଗାଡ଼ଟିଷ୍େ ଲାଇଟ୍ , ସାଉଣ୍ଡ, ପ୍ଞ୍ାବୀ 
ଲାଇଟ୍  ଷ୍ନଉଛନ୍ଟି। ଷ୍ଯଉଁମାଷ୍ନ ଚାହୁଁଛନ୍ଟି ନ ଟିଜ ବଷ୍ଜଟ୍ ଅନୁସାଷ୍େ  କମ୍  
ବଷ୍ଜଟ୍ ବାଲା ଡ ଟିଷ୍ଜ ନ ଟିଅନ୍ଟିଟି। ଶ ଟିଙ୍ଘ ବାଜା ଷ୍ହଉ କ ଟି ଷ୍ଘାଡ଼ା ଗାଡ଼ ଟି,  ଡ ଟିଷ୍ଜ  
ଗାଡ଼ ଟି ସହ ଟିତ ପ୍ଞ୍ାବୀ ଷ୍�ାଲ  ଷ୍ନଷ୍ଲ ଏହାେ ଡ ଟିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ବଢ଼ଟିଯାଏ।  
ଷ୍େଡେ ପ୍୍ଲାନେଷ୍େ ବାୋତା  ଗଷ୍ଲ  ଡ ଟିଷ୍ଜ ପ୍ାଇଁ  ପ୍ରାୟ ୨୫,୦୦୦ଟଙ୍କା 
ଖର୍ଚଟେ ହୁଏ।। ବତ୍ଟେମାନ ସହେଷ୍େ ନ ଟିର୍ଦଟି୍ଟ ସମୟ ଭ ଟିତଷ୍େ  ଡ ଟିଷ୍ଜ ବାଜଟିବାକୁ 
ଗେୁୁତ୍ୱ ଦ ଟିଆଯାଉଛ ଟି। ଏଷ୍ବ ଡଟିଷ୍ଜଷ୍େ  ଗଆୁଘ ଟିଅ, ଲଚକମେ ଟି ଗୀତ 
ଷ୍ରେଣ୍ଡଷ୍େ େହ ଟିଛ ଟି। n

ଶଚୁସି୍ତିପା ମଶି୍ର, ଜେଡଂି ପ୍୍ଲପା�ର୍ 

ବାହାଘର େୁଇଟ ିଆତ୍ାର ମଳିନ।  ଦେଦବ ବାହାଘରର ଅସଲ ିମୋଥାଏ ବରଯାତ୍ୀ ଦଶାଭାଯାତ୍ାଦର  ବାୋ, ବାଣ, 
ଦରାଶଣଦିର ସହେି ନାଚଗୀେଦର । ବରଯାତ୍ୀଦର ଗଲାଦବଦଳ  ବାୋବାଣ ବନିା ବାହାଘର ସେଦର  ଅଧରୁା। 

େନିଥିଲା, ଦଯାଡ଼ଏି ଦ�ାଲବାେ୍ୟ, ନାଚବାଲ,ି ମହୁୁରଆିର ଦପଁକାଳ,ି ସଂିହବାୋ, ବ୍ାସ୍ ବ୍ାଣ୍ଡ, 
ସାପନାଚ, ନାଚବାଲ,ି  ଷଣ୍ଢ ଲଦେଇ ଓ ଦଘାଡ଼ା ନାଚଦର ବରଯାତ୍ୀ ଝୁମଉିଠଥିÒଦଲ। କନୁି୍ 

ଏଦବ ଡଦିେ ବାେବିା ଆରମ୍ଭ ଦହଲାପଦର ବରଯାତ୍ୀ ଦଶାଭାଯାତ୍ା ଦହଉଛ।ି ଆେକିାଲ ିବନିା 
ଡଦିେଦର  ଦଗାଦଟ ବାହାଘର  ଦଯମେି ିଅସମ୍ଭବ। ରାେ ିଦଯଦେ ଦଯଦେ ବଦେ ଡଦିେର ମୋ 

ଦସଦେ  ବେ ିବେ ିଚାଦଲ। ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଟଟି ପର ିଭଲ ଡଦିେର ଡମିାଣ୍ଡ ରହୁଥÒବାଦବଦଳ ଡଦିେ 
ବାେବିା ପାଇ ଁରହଛି ିସ୍ବେନ୍ତ୍ର ନୟିମ। ଡଦିେ ସ୍ବେନ୍ତ୍ରୋକୁ ଦନଇ ଏଇ ଉପସ୍ାପନା।  

ଡଜିେଦର େମଛୁ ି
ବରଯପାତ୍ରୀ ଦଶାଭାଯାତ୍ା

ଅ ଧିକାଂଶଙ୍କ ଧାେୋ ଥାଏ,  ସ୍ ଟିକର୍ 
ଏବଂ ଗୀତେ ସମ୍ ଟିଶ୍ରେ ଷ୍ହଉଛ ଟି 
ଡ ଟିଷ୍ଜ। କ ଟିନୁ୍ ଡ ଟିଷ୍ଜେ  ପ୍ରକୃତ 

ଷ୍ହଉଛ ଟି ଡ ଟିସ୍କ ଜକଟି। ଏଥÒଷ୍େ ଜଷ୍େ 
ବ୍ୟକ୍ ଟି ବ ଟିବାହ, ପ୍ାଟଟି, ପ୍ବ୍  କ ଟିମ୍ବା ଡ ଟିଷ୍ସ୍କା 
କ୍ଲବ୍ ଷ୍େ ଦଶଟେକଙ୍କ ପ୍ାଇ ଁଷ୍ଲାକପ୍ର ଟିୟ ଗୀତ 
ବଜାଇଥାନ୍ ଟି। ଷ୍ତଷ୍ବ ଡଟିଷ୍ଜେ ଅଧÒକ 
ମଜାଦାେ ଥାଏ  ବ ଟିବାହ ଷ୍ଶାଭାଯାତ୍ାଷ୍େ। 
ଡ ଟିଷ୍ଜ ପ୍େ ଟିଚାେନା କେୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ ଟି 
ବେଯାତ୍ୀଙ୍କ ଡଟିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାଷ୍େ ଗୀତ 
ବଜାନ୍ଟି। ଆଉ ଏଷ୍ବ ତ ଷ୍ମାଟ ୨୦େୁ 
୨୫ଟ ଟି ଓଡ଼ଟିଆ ଗୀତ ଡଟିଷ୍ଜଷ୍େ ଭଲ 
ଚାଲଟିଛ ଟି। ଅଷ୍ନକ ସମୟଷ୍େ ଡଟିଷ୍ଜଷ୍େ  
ମେୂ ଗୀତକୁ ପ୍େ ଟିବତ୍ଟେନ କେ ଟି ନୂଆ 
�ାଞ୍ାଷ୍େ ଗୀତ ତ ଟିଆେ ଟି କୋଯାଇଥାଏ। 
ଆଉ  ଏହ ଟି ଗୀତଗଡୁ ଟିକ  ଛାତ ଟିକୁ ଚହଲାଇ 
ଷ୍ଦଉଥିବା ପ୍େ ଟି ମଷ୍ନ ହୁଏ।   ଡ ଟିଷ୍ଜଷ୍େ 
ବ୍ୟବହୃତ ଷ୍ହଉଥÒବା  େଙ୍ଷ୍ବେଙ୍େ 
ଲାଇଟ ଘେୂ ଟି ଘେୂ ଟି ସମ୍ରୂ୍ଣଟେ ବେଯାତ୍ୀଙୁ୍କ  
ନାଚ ଆଗ୍ହ ବଢ଼ାଏ।  ଏଥÒଷ୍େ ଫଷ୍ଟାସଟୁ୍  
ଭଲ ଷ୍ହାଇଥାଏ।
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ବାହାଘରର  ଅନ୍୍ୟତମ ଆକର୍୍ଷଣ ହହଉଛ ିବରଯାତ୍ରୀ ହ�ାଭାଯାତ୍ା।  ପବୂ୍ଷରୁ ହ�ାହକ ପା�ଙିି୍ହର ବସ ିବାହା ହହବାକୁ ଯାଉଥହ�। ଏହବ 
ବଦଳ ିଯାଇଛ ିଏଇ ଧାରା। ସସୁଜ୍ତି ଗାଡ଼,ି ବାଜା, ଡହିଜ, ହରା�ଣ,ି ରଙ୍ନି୍ �ାଇଟ୍   ହ ିଁ ହ�ାଭାଯାତ୍ାର ଆକର୍୍ଷଣକୁ ବଢ଼ାଇ ହଦଇଥାଏ। 
ଡହିଜର ତାହଳତାହଳ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍ ନୃ୍ତ୍ୟ ପରହିବ�କୁ ସରଗରମ କରଦିଏି।  ଆଜକିା� ିବରମାହନ୍ ମଖୁ୍୍ୟତଃ ଦାମରୀକାର 
ବା ହଘାଡ଼ାଗାଡ଼ହିର ବାହାହହାଇ ଯବିାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍।ି  ହତହବ 
ନୂ୍ଆ ନୂ୍ଆ ମହଡଲ୍ କାର୍ ହର ବବିାହ କରବିାକୁ ଯବିାକୁ ଯବୁ 
ପଢ଼ି ିଅଧକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକା�  କରୁଛନ୍।ି ହତଣ ୁଗାଡ଼କୁି 
ଆକର୍୍ଷଣରୀୟ ଭାହବ ସଜା ଯାଉଛ।ି

ନୂ୍ଆ ମହଡଲ୍  କାର୍ ର ଚାହଦିା ଅଧÒକ 
ବାହାଘରରର ବର ରେଉଁ ଗାଡ଼ ଼ିରର ବସ ଼ିବ ତାହା ରବଶ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣଣ୍ଣ। 
ଆଜ଼ିୋଲ଼ିର ଉଚ୍ଚବଗଣ୍ଣର ଅରେେ ରଲାେ ଦାମୀ ୋରରର ବସ ଼ି  ବାହା 
ରହବାେୁ ଯ ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହଁୁଛନ଼୍ି।  ରତଣ ୁ ମସସିଡ଼ ଼ିଜ୍, ଅଡ଼ି, ରବଣ୍ଟଲ଼ି ପାଇଁ 
ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍ା ଖଚ୍ଚଣ୍ଣ େରୁଛନ଼୍ି।  ଧେୀବଗଣ୍ଣର ଯବୁେମାରେ  େୂଆ 
ଗାଡ଼଼ିରର ଯ ଼ିବାେୁ ଅଧେ ପସନ୍ଦ େରୁଛନ଼୍ି। ଏରବ  ବରମାେଙ୍ର  ପ୍ରଥମ 
ପସନ୍ଦ ପାଲଟ ଼ିଛ ଼ି ଭ ଼ିନ୍ ରଟଜ୍  ୋର୍ । ତାହା ପଣୁ ଼ି ଲାଲ୍  ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର 
ୋର୍। ଏହାଛଡ଼ା େ୍ୟାବ୍ ଼ିଓରଲଟ୍ ୋର୍ , ରବଣ୍ଟଲ଼ି ୋର୍ , ହାମର୍  ଏଚ୍  -୨, 
ର�ାଡଣ୍ଣ ମସୁ୍ାଙ୍ଗ ଜ଼ିଟ ଼ି , ମସସିଡ଼ ଼ିଜ୍ ୋର୍ , ରସଡାନ୍, ଅଡ଼ି, ଜାଗଆୁର୍ ଆଦ଼ି 
ୋର୍ ର ଡ ଼ିମାଣ୍ଡ ଅଧିେ ରହ ଼ିଛ ଼ି।  େହ ଼ିବାେୁ ଗରଲ, ଏହ ଼ି ୋର୍ ଗଡୁ଼ ଼ିେ ଏେ 
ପ୍ରୋରର ଆଭ଼ିଜାତ୍ୟର ପ୍ରତୀେ ପାଲଟ ଼ିଛ ଼ି। 

ହଘାଡ଼ାଗାଡ଼ହିର ରାଜକରୀୟ ଅନୁ୍ଭବ
ଅରେରେ ପଅୁ ରାଜେୀୟ ଅେୁଭବ ପାଇଁ ବାହାଘରରର ୋର୍ ବଦଳରର 
ରଘାଡ଼ାଗାଡ଼଼ିରର ଯ ଼ିବାେୁ ପସନ୍ଦ େରୁଛନ଼୍ି। ରସଥିପାଇଁ ରଘାଡ଼ା ଆଉ 
ରଘାଡ଼ାଗାଡ଼଼ି ବ ଼ି ଭଡ଼ାରର ମ ଼ିଳୁଛ ଼ି।  ରତରବ ରଘାଡ଼ାଗାଡ଼଼ି ରେଉଁଠୁ 
ଆସ ଼ିବ ତାହାେୁ ରେଇ ବରଘରେୁ ଚ ଼ିନ୍ା େର ଼ିବାେୁ ପଡୁୋହ ିଁ।  
ରେଡ଼ିଂ ପ୍ଲାେର୍ ଙ୍ ସହ ଼ିତ ରଯାଗାରଯାଗ େରଲ ରସମାରେ 
ରଘାଡ଼ାଗାଡ଼଼ିର ବ୍ୟବସ୍ା େର ଼ି ରଦଉଛନ଼୍ି। ୋର୍ ପର ଼ି 
ରଘାଡ଼ାଗାଡ଼଼ିେୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ  ରଲାରେ ଟଙ୍ା ଖଚ୍ଚଣ୍ଣ 
େର ଼ିବାେୁ ପଛଘଞୁ୍ା ରଦଉୋହାନ୍ ଼ି। ସାଧାରଣତଃ 
ରଘାଡ଼ାଗାଡ଼଼ିରର ଲାଲ୍  ରଭଲରଭଟ୍  
ଚାଦର ସହ ଧଳା ଓ ହଳଦ଼ିଆ 
ରଙ୍ଗ �ୁଲରର ସଜା 
ଯାଉଛ ଼ି।  ଏପର ଼ିେ ଼ି 
ର ଘ ା ଡ଼ ା ଗ ା ଡ଼ ଼ିର ର 
ସ ଼ିଂହାସେ ସଦୃଶ୍୍ୟ 
ସାଜସଜ୍ା ସହ ଼ିତ 
ର ଘ ା ଡ଼ ା ମ ା େ ଙୁ୍ 
ମଧ୍ୟ ସନୁ୍ଦର 
ଭାରବ ସଜା 
ଯାଉଛ ଼ି।  ଏହା 
ବ୍ୟତୀତ ରଘାଡ଼ା 
ବା ରଘାଡ଼ାଗାଡ଼଼ିର 
ସରୁକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ା 
ପାଇଁ େ ଼ିଛ ଼ି େମଣ୍ଣଚାରୀ 

େ ଼ିରୟାଜ଼ିତ ରହାଇଥାନ୍ ଼ି। ରେଡ଼ିଂ ପ୍ଲାେର୍ ଙ୍ ଦ୍ବାରା 
ରହଉଥିବା ମ୍ୟାରରଜ୍  ଇରଭଣ୍ଟରର, ସ ଼ିରେରମଟ ଼ିକ୍  
ଷ୍ାଇଲ୍ ରର ବରର ଏଣ୍ଟଟ଼୍ିେୁ ଗରୁୁତ୍ବ ଦ ଼ିଆଯାଇଥାଏ। ରତଣ ୁ
ବର ସହ ରଘାଡ଼ା ଗାଡ଼ ଼ିରର ବ ଼ିବାହ ପାଇଁ ଯ ଼ିବାେୁ ରବଶ୍ 
ପ୍ରାଧାେ୍ୟତା ଦ ଼ିଆ ଯାଉଛ ଼ି। 

‘ଫୁ� ଓ ରବିନ୍ ହର 
ଅଧÒକ  ଗାଡ଼ ିସଜା 
ଯାଉଛ’ି
ବରଗାଡ଼଼ିେୁ ସାଜସଜ୍ା 
ପାଇଁ ବରପକ୍ ବା 

ବରର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାରେ  
ବ ଼ିରଶ୍ଷ ଗରୁୁତ୍ବ ରଦଇଥାନ୍ ଼ି। 

ପ୍ରଥରମ ରଗଣୁ୍ଡ ,ରଜେୀ 
ଗନ୍ା, ରଗାଲାପରର ୋର ସଜା 

ରହଉଥିଲା।  ଏରବ ଆଧେୁ ଼ିେତା ତଥା 
ଗ୍ାହେମାେଙ୍ର ଇଚ୍ାେୁ ଧ୍ୟାେରର 
ରଖି  ୋର୍ ରର ଲଗାଯାଉଛ ଼ି ଭ ଼ିନ୍ନ ଭ ଼ିନ୍ନ 
ରଙ୍ଗର  ର ଼ିବନ୍। ସାଟ ଼ିନ୍, ଅଗଣ୍ଣାଞ୍ା, ଶ୍ ଼ିର୍ , 
ରରଶ୍ମ, ରଭଲରଭଟ୍  ର ଼ିବନ୍  ଏବଂ େପଡ଼ା 
ବ୍ୟବହାର େରାଯାଉଛ ଼ି। ୋମ ଼ିେ ପତ୍ର, 
ରାେୁେୁଲସ୍, ଡାଲ଼ିଆ, ଅେସିଡ୍, ଫ଼୍ିସ ଼ିଆ, 
ରଡଲ�଼ିେ ଼ିୟମ୍, ପ ଼ିଓେ ଼ିଜ୍ , ହାଇରରେଞ଼୍ିଆ 
ଏବଂ  ଲ ଼ିଲ ଼ି ସହ ଅେ୍ୟାେ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ ଼ିେ �ୁଲ , 
ରେଟ୍  େପଡ଼ା ଓ ଟ ଼ିସ ୁେପଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର 
େରାଯାଉଛ ଼ି। ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀେ ଭାରବ 
ରଗାଲାପ ଼ି, ହଳଦ଼ିଆ,  ବାଇଗଣୀ ଏବଂ 
େମଳା ରଙ୍ଗର  �ୁଲର ଖବୁ୍  ଚାହ ଼ିଦା 
ରହ ଼ିଛ ଼ି। ପାରମ୍ପର ଼ିେ ସାଜସାଜ୍େୁ ଛାଡ଼ ଼ି 
ବରଗାଡ଼଼ିେୁ ଚରେରଲଟ୍  ମାଳା ଓ େୁର୍ େୁରର 
ପ୍ୟାରେଟ୍ ରର ମଧ୍ୟ ସଜ୍ା ରହଉଛ ଼ି। ରେବଳ 
ଗାଡ଼଼ି ସଜାଇବା ପାଇଁ େୁରହଁ,ବ ଼ିବାହ 
ରବଦୀ,ମଣ୍ଡପ,ରତାରଣରର �ୁଲ 
ସଜାଇବାେୁ ମଧ୍ୟ ଆମେୁ ଅଡଣ୍ଣର ମ ଼ିଳ ଼ିଥାଏ। 
 ସକୁୁମାର ନାୟକ, 

ଉତ୍କଳ ଫ୍ଲାରଷି୍ଟ

‘ବଢୁଛ ିଫ�ାଡ଼ାଗାଡ଼ରି ଚାହଦିା’
ବାହାଘର ପାଇ ଁୋର୍  ପର ଼ି ରଘାଡ଼ାଗାଡ଼ ଼ିର 

ଚାହ ଼ିଦା ମଧ୍ୟ ଦ଼ିେେୁ ଦ ଼ିେ ବଢ଼଼ିବାେୁ 
ଲାଗ ଼ିଛ ଼ି। ସମ୍ଭାନ୍ ରରେଣୀୟ ପର ଼ିବାରଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ େର ଼ି ମଧ୍ୟବ଼ିତ୍ତ ରଲାରେ 
ରାଜେୀୟଠାଣ ଼ିରର ବରରବଶ୍ ରହାଇ 

େେ୍ୟା ପାଖେୁ ଯ ଼ିବାେୁ ପସନ୍ଦ େରୁଛନ଼୍ି।  
ଗ୍ାହେର ବରଜଟ୍  ଓ ଚାହ ଼ିଦା ଅେୁସାରର 

ରଘାଡ଼ାଗାଡ଼ ଼ି ସଜ୍ା ରହାଇଥାଏ। ବାହାଘର 
ଋତୁରର େ ଼ିଛ ଼ି ରଲାେ ରଘାଡ଼ା ଗାଡ଼ ଼ି େ ପାଇ ଁେ ଼ିରାଶ୍ 

ରହାଇ ର�ର ଼ିଥାନ୍ ଼ି। ପରୂବଣ୍ଣ କ୍ତ୍ର ଼ିୟ ଓ ଖଣ୍ଡାୟତ ଜାତ ଼ିର 
ରଲାରେ ରଘାଡ଼ାଗାଡ଼ ଼ିରର ଯ ଼ିବା ପାଇ ଁପସନ୍ଦ େରୁଥିବାରବରଳ, 

ଏରବ ସବୁ ବଗଣ୍ଣର ରଲାରେ  ରଘାଡ଼ାଗାଡ଼ ଼ିେୁ ଆଦର ଼ି ରେଇଛନ଼୍ି।
ବାବୁ ବଳହଦବ ସଂିହାର, ହଘାଡ଼ାଗାଡ଼ ିଚାଳକ

‘ଗାଡ଼ ିଅନୁ୍ଯାୟରୀ ଭଡ଼ା ହହାଇଥାଏ’
ବରାତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟବ଼ିତ୍ତ ପର ଼ିବାରର ରଲାରେ ରହାଣ୍ଡାସ ଼ିଟ ଼ି ଏବଂ ଭରୋର ଗାଡ଼଼ିେୁ  
ଅଧିେ ଭଡ଼ାରର ରେବାେୁ ପସନ୍ଦ େର ଼ିଥାନ୍ ଼ି। ରସହ ଼ିପର ଼ି ଧେୀବଗଣ୍ଣର ରଲାରେ 
ଜାଗଆୁର , ଅଡ଼ି ଏ ୬, ବ ଼ିଏମ୍ ଡବ୍ଲ ୍ୟ୍ୟ ବୁେ ଼ିଂ େରୁଛନ଼୍ି। ଦାମୀଗାଡ଼ ଼ିେୁ ଭଡ଼ାରର 
ରଗାଟ ଼ିଏ ଦ ଼ିେ ରେରଲ ସବଣ୍ଣେ ଼ିମ୍ନ ୨୫ ରୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍ା ରଦବାେୁ 
ପଡ଼଼ିଥାଏ। ଅେ୍ୟାେ୍ୟ ଗାଡ଼ ଼ି ପାଇଁ ଦ ଼ିେେୁ ୬ ରୁ ୮ ହଜାର ଟଙ୍ା ଭ ଼ିତରର 

ଗାଡ଼଼ି ମ ଼ିଳ ଼ିଥାଏ। ରଗାଟ ଼ିଏ ଦ ଼ିେରର ୫୦ େ ଼ିରଲାମ ଼ିଟ ଭ ଼ିତରର ପାଖାପାଖି ୭ 
ରୁ ୮ ହଜାର ଟଙ୍ା ଗାଡ଼ ଼ି ବୁେ ଼ିଂ ମ ଼ିଳ ଼ିଥାଏ। ଗ୍ାହେମାରେ ସୋଳ  ୭ଟା ରୁ 

ଗାଡ଼ ଼ି ରେଇଯାଇଥାନ୍ ଼ି। ଗ୍ାହେମାେଙ୍ ମେ ପସନ୍ଦର ଗାଡ଼଼ି ମ ଼ିଳ ଼ିପାରୁଥିବାରୁ , 
ଏଠାରୁ ଗ୍ାହେ ରେରବ େ ଼ିରାଶ୍ ରହାଇ ର�ର ଼ି ୋହାନ୍ ଼ି। 

ପପନୁ୍, ଟ୍ାହଭ�ରସ୍ଷ

ଆଭଜିାତ୍ୟର ପ୍ରତରୀକ

ଦାମରୀ କାର୍ ରୁ 
ହଘାଡ଼ାଗାଡ଼ ି
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ପରୂ୍୍ବରୁ ର୍ରି୍ାହ ଭୋ�ାଜ ିପାଇଁ ର୍ର-କନ୍୍ୟାପକ୍ଷଙୁ୍ 
ଭୋରାଭୋେୟା ଠକି୍ କରରି୍ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ପରରି୍ା 
କଣିରି୍ା, ମାଛ, ମାଂସ କଣିରି୍ା ପର୍୍ବ୍ୟନ୍ତ ସରୁ୍  କରରି୍ାକୁ 
ପଡୁଥଲା। ଏଭୋର୍ କନୁି୍ତ ଅଭୋନ୍ଭୋକ ଭୋସଇ ଦାୟତି୍୍ବରୁ 
ମକୁ୍ ିପାଇଛନ୍ତ।ି ଅଥ୍ବ ର୍ଦଳଭୋର ଭୋେଡଂି ପ୍ଲାନ୍ର୍ ର୍ା 
କ୍ୟାଭୋେରର୍  ଏହ ି ଦାୟତି୍୍ବ ତୁ୍ଲାଉଛନ୍ତ।ି ଅଭୋନ୍କ 
ଧନ୍ୀର୍ର୍୍ବ ଭୋଲାଭୋକ ଏର୍ଂ  ଭୋସଲବି୍େିମିାଭୋନ୍ ର୍ଡ଼ 
ର୍ଡ଼ ଭୋହାଭୋେଲ୍, ରଭିୋସାେ୍ବଭୋର ର୍ାହାଘର କରୁଛନ୍ତ।ି 
ଭୋସଇ ଅନୁ୍ର୍ାୟୀମାଭୋନ୍ ପ୍ରତ୍ଷି୍ତି୍ ଭୋରାଭୋେୟମାନ୍ଙ୍ 
ଦ୍ବାରା ପ୍ରସୁ୍ତ୍ ସ୍ବାଦଷି୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅତ୍ଥିମାନ୍ଙୁ୍ 
ପରୋ ର୍ାଉଛ।ି  ର୍ର-କନ୍୍ୟାପକ୍ଷଙ୍ ଅଡ୍ବର୍  ଭୋମନୁ୍୍ୟ 
ଅନୁ୍ର୍ାୟୀ ଦର ଧାର୍୍ବ୍ୟ କରାର୍ାଇଥାଏ।

ର୍ରି୍ାହ ଭୋ�ାଜଭିୋର ର୍�ିନି୍ନ 
ଆଇେମ୍ କୁ ଭୋନ୍ଇ ଭୋପ୍ଲଟ୍ ର 
ମଲୂ୍ୟ ଅଲର୍ା ଅଲର୍ା ରହଥିାଏ। 
ପଞ୍ଚତ୍ାରାକା ଭୋହାଭୋେଲଭୋର ଭୋପ୍ଲଟ୍   
ମଲୂ୍ୟ ଓ  ଅନ୍୍ୟାନ୍୍ୟ ଭୋହାଭୋେଲ 
�ତି୍ଭୋର ଭୋର୍ଶ୍ ତ୍ାରତ୍ମ୍ୟ 
ରହଥିାଏ। ଲଞ୍ଚଚ୍  ଓ ଡନି୍ର୍ ଭୋର 
ପରୋ ର୍ାଉଥିର୍ା ଥାଳ ିପ୍ୟାଭୋକଜ୍  
ଓ ଗ୍ାହକମାନ୍ଙ୍ ର୍ଭୋଜେକୁ 
ଅନୁ୍ସାଭୋର ସ୍ଥର କରାର୍ାଇଥାଏ । 
ନ୍ରିାମେି ଭୋପ୍ଲଟ୍  ଅତ୍କିମଭୋର ୯୦୦ 

େଙ୍ା ଭୋହାଇଥାଏ। ଭୋସହପିର ିଚଭିୋକନ୍ , ଚଙୁି୍ଡ଼ ିଥାଳ ି୧୨୦୦ ଏର୍ଂ 
ମେନ୍  ଥାଳ ି ପ୍ରାୟ  ୧୪୦୦ େଙ୍ା ମଲୂ୍ୟ ରହଥିାଏ। ଏହାସହ ଭୋେଲକମ୍  
ଡ୍ଙି୍ସ୍ , ଷ୍ାେର୍ , ଭୋଡଜଟ୍ ,ଭୋମନ୍ଭୋକାସ୍ବ ଆଦଭିୋର ହାଇଭୋଜନ୍କି୍  
ଓ ଶଦୁ୍ଧତ୍ା ଉପଭୋର ଧ୍ାନ୍ ଦଆିର୍ାଇଥାଏ। ର୍୍ୟକ୍ରି୍ତ୍ �ାର୍ଭୋର ଓ 
ଭୋସାସଆିଲ ସାଇଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ଅଡ୍ବର ମଳିଥିାଏ। n

ସୌ�ୌମ୍୍ୟରଞ୍ଜନ ସୌେଙ୍କା, ଫୁଡ୍  ବସିୌେସୌରଜ୍  ମ୍୍ୟକାସୌନଜର୍ 

ଆମ ପଅୁ ଓ ଝଅି ର୍ାହାଘରଭୋର 
ରଭିୋସପ୍ ସନ୍ ପାେଟି ପାଇଁ ନ୍ଭିୋଜ 
ଜନି୍େି ସରୁ୍ ଭୋର୍ାର୍ାଡ଼ କରୁଥଲୁ। 
ଭୋକର୍ଳ ଜଭୋଣ ଅ�ଜି୍ଞ ଭୋରଭୋୋୟା 
ସହତି୍ ଭୋର୍ାର୍ାଭୋର୍ାର୍ କର ିଭୋମନୁ୍ 
ପ୍ରସୁ୍ତ୍ କରଥିଲୁ। ଆଉ ଭୋରାଭୋେଇର 
ପରୂା ଦାୟତି୍୍ବ ତ୍ାଙୁ୍ ଭୋଦଇଥିଲୁ। 
ଫଳଭୋର ଆମ ର୍ଭୋଜଟ୍ ଅନୁ୍ର୍ାୟୀ 
ର୍ନୁ୍ର୍ାନ୍ର୍ ଓ ଅତ୍ଥିÒମାନ୍ଙୁ୍ ସ୍ବାଦଷି୍ 
ଖାଦ୍ୟ ଭୋଦଇପାରଥିଲୁ। ଷ୍ାେର୍ 
ସହତି୍ ଉ�ୟ ଆମେି ଓ ନ୍ରିାମେି 

ଖାଦ୍ୟ ଡନି୍ର୍ ଭୋର ପରୋ ର୍ାଇଥଲା। ଆମ �ଳ ିମଧ୍ର୍ତି୍ତ ପରରି୍ାର 
ଭୋଲାଭୋକ ର୍ଡ଼ ର୍ଡ଼ କ୍ୟାଭୋେରଂି ର୍ା ମ୍ୟାଭୋରଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ର୍ ଙୁ୍ ଅଡ୍ବର ଭୋଦର୍ା 
ସମ୍ଭର୍ ନୁ୍ଭୋହଁ। କାରଣ ଏଥପାଇଁ ଅଧକ ଖର୍ଚ୍ବ କରରି୍ାକୁ ପଡ଼ଥିାଏ।  
ଭୋତ୍ଣ ୁଆମ ର୍ଭୋଜଟ୍ କୁ ସହୁାଇଲା �ଳ ିସସୁ୍ବାଦୁ ର୍୍ୟଞ୍ଜନ୍ ପରେ ି
ଭୋଦଇଥଲୁ। n

 କକାହୁ୍ ଚରଣ ବଶି୍୍ବକାଳ, େୁବସୌନଶ୍୍ବର

ର୍ାହାଘରର ଭୋ�ାଜ ି ର୍ହୁତ୍ 
ଦାୟତି୍୍ବ ସମ୍ପନ୍ନ କାମ।  ସରୁ୍କଛି ି
ଦାୟତି୍୍ବ ସରୁୁଖରୁୁଭୋର କରରି୍ାକୁ 
ପଡ଼ଥିାଏ। କାମରୁ ୧୫ କ ି
୨୦ ପ୍ରତ୍ଶିତ୍ କମଶିନ୍ ରଭୋଖ।   
ଭୋର୍ମତି୍କି ିଭୋରାଭୋେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ିପନ୍ପିରରି୍ା, ମାଛ, ମାଂସ 
କଣିରି୍ା ଇତ୍୍ୟାଦ ିସରୁ୍ ମୁଁ ନ୍ଭିୋଜ 
କଭୋର। ଏଥÒପାଇଁ ଆର୍ଶ୍ୟକୀୟ  
କମ୍ବଚାରୀ  ରଖÒଛ।ି ଭୋତ୍ଣ ୁ ଭୋମନୁ୍  
ଆଉ ଭୋଲାକସଂଖ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ 

କର ିଭୋପଭୋମଣ୍ଟ ନ୍ଆିର୍ାଏ। ମଣୁ୍ଡ ପଛିା ୧୧୦୦େଙ୍ାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
୨୦୦୦େଙ୍ା ର୍ାଏଁ ଦାମ ରହଛି।ି �ୁର୍ଭୋନ୍ଶ୍ବରର, କନ୍ମାଳଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ିର୍ାଜପରୁ, ଭୋକନ୍ଦାପଡ଼ା ସମସ୍ ଜଲି୍ାଭୋର କାମ କରରି୍ାକୁ 
ସଭୁୋର୍ାର୍ ପାଇଛ।ି  n

   ବସିୌବକକାନନ୍ଦ ସୌବସୌେରକା, ମଧମୁତୀ କ୍୍ୟୟାଟର୍ ର୍୍ସ

ବବିକାେ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ନୂଆ ଧକାରକା

ଷ୍କାର୍୍ଟର୍୍ ରୁ ଡନିର୍ 
ବବିକାେସୌର ବନୁ୍ବକାନ୍ବ, ଅତଥିÒମ୍କାନଙ୍ 

�୍ବତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ ିଥକାଏ ସୌେକାଜ ିବକା 
ରସିୌ�ପ୍ �ନ୍  ପକାର୍ଟି ଉପସୌର। ଏେକାକୁ 

ଧ୍କାନ ଦଆିଯକାଇ ଖକାଦ୍ୟ ତକାେକିକା 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରକାଯକାଏ। କକାରଣ ସୌେକାଜରି 

େେମ୍ନ୍ଦ ସୌନଇ ଅତଥିମ୍କାସୌନ ଅନ୍ୟ 
ଆଗସୌର ଆସୌେକାଚନକା କରଥିକାନ୍।ି 

ସୌତଣ ୁଅତଥିମ୍କାନଙୁ୍ ଖ�ୁ ିକରବିକା ପକାଇଁ 
ବରପକ୍ଷ ଓ କନ୍ୟକାପକ୍ଷ ରସିୌ�ପ�ନ୍  

ପକାର୍ଟି  ଉପସୌର ଅଧକ ଗରୁୁତ୍ବ 
ସୌଦଇଥକାନ୍।ି ରସିୌ�ପ୍ �ନ୍  ପକାର୍ଟିସୌର  

ଷ୍କାର୍୍ଟର୍ ଠକାରୁ ଡନିର୍  ପଯ୍ଟ୍ୟନ୍ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ 
ସୌନଇ ପ୍ରସୁ୍ତ ଏେ ିରସିୌପକାର୍୍ଟ।

ଆ ଜକିାଲ ି ର୍ାହାଘରଭୋର 
ଆଉଟ୍ ଫିଟ୍ , ଭୋଲାଭୋକସନ୍ 
ସହତି୍ ଭୋମନୁ୍୍ୟ ଉପଭୋର 

ମଧ୍ ସ୍ବତ୍ନ୍ତ୍ର �ାଭୋର୍ ଧ୍ାନ୍ ଦଆିର୍ାଉଛ।ି  
ର୍ରି୍ାହଭୋର କଛି ି ଭୋହଉ ନ୍ଭୋହଉ 
ଖାଇର୍ା �ଲ ଭୋହର୍ା ଜରୁର।ି ଭୋତ୍ଣ ୁ
ସରୁ୍ଠାରୁ ର୍ରୁୁତ୍୍ବପରୂ୍ଣ୍ବ କାର୍୍ବ୍ୟ ଭୋହଉଛ ି
ଭୋ�ାଜ ି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତ୍ାଲକିା ପ୍ରସୁ୍ତ୍ 
କରରି୍ା। ର୍�ିନି୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେି, 
ନ୍ରିାମେି ଖାଦ୍ୟ ଭୋ�ାଜଭିୋର ସାମଲି 
କରାର୍ାଇଥାଏ। ଏଭୋର୍ ଏ ସରୁ୍ ସହତି୍ 
ଭୋଲଭୋେଷ୍ ଫୁଡ୍ କୁ ଭୋନ୍ଇ ଡନି୍ର୍ ର 
ଭୋମନୁ୍୍ୟ ତ୍ଆିର ି କରାର୍ାଉଛ।ି ର୍ଭୋଫ 
ସଂସ୍କୃତ୍ ିତ୍ ର୍ହୁ ଦନି୍ରୁ ଚାଲୁ ରହଛି।ି 
ଏଭୋର୍ ଷ୍ାେର୍ ଠାରୁ ଡନି୍ର୍ ପର୍୍ବ୍ୟନ୍ତ, 
ପାଶ୍ାତ୍୍ୟ ଭୋଶୈଳୀକୁ ଅନୁ୍ସରଣ 
କରାର୍ାଉଛ।ି

ଷ୍କାର୍୍ଟର୍ 
ର୍ରି୍ାହଭୋର ଭୋମନ୍  ଭୋକାସ୍ବ ଖାଇର୍ା େକିଏି ର୍ଳିମ୍ବ ଭୋହାଇଥାଏ। 
ଭୋତ୍ଣ ୁ ଆଜକିାଲ ି ଅତ୍ଥିÒଙ୍ ସ୍ବାର୍ତ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥଭୋମ ଷ୍ାେ୍ବର୍ 
ଦଆିର୍ାଉଛ।ି ଏଥÒଭୋର ର୍ରମ ର୍ରମ ପଭୋକାଡ଼,ି ମାଛ ଫ୍ାଏ, 
କର୍ାବ୍ , ଡ୍ାଇ ମଞ୍ଚରୁୟିନ୍ , ଭୋଛାେ ଭୋଛାେ ସଙି୍ଡ଼ା, ସ୍୍ପ୍ଂି ଭୋରାଲ୍  , 
ଚଲି ି ପୋଭୋୋ, ଚାଟ୍ , ର୍ପୁ୍ ଚୁପ୍ , ଚଭିୋକନ୍  ପଭୋକାଡ଼ା, ଚଭିୋକନ୍  
େକି୍ା, ପ୍ରନ୍  ଆଦ ିଚାଖଣା ପରୋ ର୍ାଉଛ।ି କାରଣ ଏହ ିସରୁ୍ ଖାଦ୍ୟ 
ସମସ୍ଙ୍ ପ୍ରୟି। ଭୋସହପିର ିଶୀତ୍ ଋତୁ୍ଭୋର ର୍ରମ ର୍ରମ େଭୋମାଭୋୋ 
ସପୁ୍, ଭୋ�ଜଭିୋେର୍ଲ୍ ସପୁ୍ , କର୍ଣ୍ବ ସପୁ୍, ଚଭିୋକନ୍ ସପୁ୍ , ମେନ୍ ସପୁ୍  
ଆଦକୁି ସାମଲି କରାର୍ାଇଥାଏ। 

ନରିୟାମଷି ଖୟାଦ୍୍ୟ
ଆଜକିାଲ ିଭୋକଭୋତ୍କ ଭୋଲାକ ଆମେି ଖାଇର୍ାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନ୍ାହାନ୍ତ।ି 
ଭୋସ�ଳ ିଅତ୍ଥିÒମାନ୍ଙ୍ ପାଇ ଁଆଳୁ ଫ୍ାଏ, ଜରିା ଆଳୁ, ଭୋମଥ ଆଳୁ, 
ଛତୁ୍ ମେର, ଭୋମଥ ମଲାଇ ମେର, ମକି୍ସ ତ୍ରକାର ିଆଦ ିଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତ୍ 
କରାର୍ାଉଛ।ି ନ୍ରିାମେି ତ୍ରକାର,ି ପନ୍ରି ଭୋମଥ ମଲାଇ, ପନ୍ରି 
ଭୋକାରମା, କଢ଼ାଇ ପନ୍ରି୍ , ଭୋଛାଭୋଲ ଆଦ ିତ୍ରକାର ିପରୋ ର୍ାଉଛ।ି

ଆମଷି ଖୟାଦ୍୍ୟ 
ଆମେି ପ୍ରୟିଙ୍ ପାଇଁ ର୍ରି୍ାହ ଭୋ�ାଜଭିୋର ଚଙୁି୍ଡ଼,ି ଚଭିୋକନ୍ , ମେନ୍ ର 
ର୍�ିନି୍ନ ପ୍ରକାର ର୍୍ୟଞ୍ଜନ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ୍ କର ି ପରୋ ର୍ାଉଛ।ି ଭୋସହପିର ି
ର୍େର୍ ଚଭିୋକନ୍ , ତ୍ାୋ ଚଭିୋକନ୍,ର୍େର୍ ଚଭିୋକନ୍,  ମେନ୍  ତ୍ରକାର,ି 
ମାଛ ତ୍ରକାର,ି ମେନ୍ ର୍ରିୟିାନ୍ୀ, ଚଭିୋକନ୍  ର୍ରିୟିାନ୍ୀ ଆଦ ି
ଆମେି ର୍୍ୟଞ୍ଜନ୍ ର୍ନୁ୍ର୍ାନ୍ର୍ଙ୍ ପାଇଁ  ପରୋ ର୍ାଉଛ।ି

ର୍ରି୍ାହ ଭୋ�ାଜରି ଖାଦ୍ୟ ତ୍ାଲକିାଭୋର ତ୍ନୁ୍ଦରୀ ରୁେ,ି ନ୍ାନ୍ , 
ଭୋପ୍ଲନ୍  ରୁେ,ି ରୁମାଲ୍  ରୁେ,ି ଚକୁଳ ି ଆଦ ି ଦଆିର୍ାଉଛ।ି ଭୋସହପିର ି
ଭୋପ୍ଲନ୍  �ାତ୍, ଜରିା ରାଇସ୍ . ଫ୍ାଏ ରାଇସ୍ , ର୍ରିୟିାନ୍ୀ  ଆଦ ିର୍�ିନି୍ନ 
ପ୍ରକାର �ାତ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ୍ କରାର୍ାଇଥାଏ। 

ମଠିୟା ଓ ଥଣ୍ୟା ପୟାନୀୟ
ମଠିା ର୍ନି୍ା ମାଙ୍ଳକି କାର୍୍ବ୍ୟ ଅସଂପରୂ୍ଣ୍ବ ମଭୋନ୍ହୁଏ। ଭୋତ୍ଣ ୁର୍ରି୍ାହ 
ଭୋ�ାଜଭିୋର ର୍ରମ ର୍ରମ ର୍ଲୁାର୍ ଜାମନୁ୍, ମାଲପଆୁ, ଜଲିାର୍,ି 
ପାୟସ, ର୍ାଜର ହଲୋ ଆଦ ିଆଇେମ୍  ଭୋପ୍ଲଟ୍  ରହୁଛ।ି ଭୋସହପିର ି
ଆଇସ୍ ସ୍୍ପ୍ମି୍, କୁଲ୍ ଫି ଆଦରି ର୍୍ୟର୍ସ୍ଥା ମଧ୍ କରାର୍ାଇଥାଏ। ର୍�ିନି୍ନ 
ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ପାନ୍ୀୟ ମଧ୍ ଅତ୍ଥିÒଙୁ୍ ଆକକୃଷ୍ କରୁଛ।ି 
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ଏହା ଏକ ବ୍୍ୟଙ୍ାତ୍ମକ ଆଲେଖ୍୍ୟ। ଏହାଦ୍ାରା କାହାର ସମ୍ାନହାନ ିକରବି୍ା ଆମ୍ଭର ଉଲଦେଶ୍୍ୟ ନୁଲହଁ। ସାମ୍ପ୍ରତକି ରାଜଲନୈତକି ସ୍ତିକୁି ମଲନାରଞ୍ଜନ ଲଶ୍ୈଳୀଲର ପାଠକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣବି୍ା ଏହାର ଏକମାତ୍ର େକ୍ଷ୍ୟ।

ଶ୍ୀବ୍ଦୂିର

ନୀତ ି
ଅନୀତ ି

ରାଜନୀତ ି

ପ୍ର ଖ୍୍ୟୟାତ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ସଂଗ୍ୟାମୀ, ଓଡ଼ଆି ସ୍ୟାଭମିୟାନର 
ଅନ୍ୟତମ ଧ୍ୱଜୟାଧୟାରୀ ପ୍ରବୟାଦପରୁୁଷ ବଜୁି 

ପଟ୍ଟନୟାୟକଙୁ୍ ଭୟାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦୟାନ ଦୟାବ ିବବଶ୍   ପରୁୁଣୟା। 
ବଭିନି୍ନ ସମୟବର ବଭିନି୍ନ ସଙ୍ଗଠନ, ବ୍ୟକ୍ ିବବିେଷ ଏଥିପୟାଇଁ 
ଦୟାବ ିକରଛିନ୍।ି ଓଡ଼େିୟା ବଧିୟାନସଭୟାବର ଏ ସଂକ୍ୟାନ୍ବର 
ପ୍ରସ୍ୟାବ ଗହୃୀତ ବହୟାଇ ବକନ୍ଦ୍ରକୁ ସପୁୟାରସି ବହୟାଇଛ।ି ତଥୟାପ ି
ଏ ସମ୍ପକ୍କବର ବକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ସମ୍ପପୂର୍ଣ୍କ ନରିବତୟା ଅବଲମ୍ବନ 
କରଛିନ୍।ି ବଦେର ସବବ୍କୟାଚ୍ଚ ବବସୟାମରକି ସମ୍ୟାନ ‘ଭୟାରତ 
ରତ୍ନ’ କୟାହୟାକୁ ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯବି ଏହୟା ସମ୍ପପୂର୍ଣ୍କ ରପୂ ବପ 
ବକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାରଙ୍ ନଷି୍ପତ୍।ି ମୟାତ୍ର ବକଉଁ କୟାରଣ ପୟାଇଁ 
ବଜୁି ପଟ୍ଟନୟାୟକଙୁ୍ ‘ଭୟାରତ ରତ୍ନ’ ମଳିପିୟାର ିନୟାହ ିଁ ତୟାହୟା 
ପ୍ରବତ୍ୟକ ଓଡ଼ଆିଙ୍ ପୟାଇଁ ଅବବୟାଧ୍ୟ। ବଦେର ସ୍ୟାଧୀନତୟା 
ସଂଗ୍ୟାମଠୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିଇବ୍ଡୟାବନସଆି ମକୁ୍ ିସଂଗ୍ୟାମ 

ପଯ୍କ୍ୟନ୍ ବଜୁିଙ୍ ବଗୌରବ ଗୟାଥୟା ପ୍ରଲମ୍ବତି। ଭୟାରତୀୟ 
ରୟାଜନୀତରି ଅର୍ଦ୍କ େତୟାବ୍ୀର ଇତହିୟାସ ସହ ବଜୁିଙ୍ ସମ୍ପୃକ୍ ି
କୟାହୟାକୁ ଅଜଣୟା ନୁବହଁ। ବଦେର ରୟାଜବନୈତକି ଇତହିୟାସ 
ପଷୃ୍ୟା ବଲଉଟୟାଇବଲ ବକନ୍ଦ୍ରବର ଅଣ କଂବଗ୍ସ ସରକୟାର 
ଗଠନବର ବଜୁିଙ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍କ ଭପୂ ମକିୟା ସ୍ର୍ଣ୍କୟାକ୍ଷରବର ଲପିବିର୍ଦ 
ବହୟାଇ ରହଛି।ି ଜୟାତୀୟ ରୟାଜନୀତବିର ଅତ୍ୟନ୍ ପ୍ରଭୟାବେୟାଳୀ 
ବଜୁି ପଟ୍ଟନୟାୟକ ଓଡ଼େିୟାର ସ୍ୟାଥ୍କ ଓ ସ୍ୟାଭମିୟାନ ପୟାଇଁ ନଜି 
ରୟାଜବନୈତକି ଓ ବ୍ୟକ୍ଗିତ ଜୀବନକୁ ବ ିବୟାଜବିର ଲଗୟାଇ 
ବଦବୟାକୁ ପଛୟାଇ ନ ଥିବଲ। ଏହୟା ସବତ୍ବେ ବଜୁିଙୁ୍ ଭୟାରତ ରତ୍ନ 
ପ୍ରଦୟାନ ପୟାଇଁ ଓଡ଼େିୟାବୟାସୀଙ୍ ଦୟାବ ିପ ପୂରଣ ବହୟାଇପୟାର ିନୟାହ ିଁ। 
କୟାହ ିଁକ ିବଜୁିଙୁ୍ ଭୟାରତ ରତ୍ନ ମଳିବି ନୟାହ ିଁ ବସ ସମ୍ପକ୍କବର 
କୟାହୟାର ିପୟାଖ୍ବର ଉତ୍ର ନୟାହ ିଁ। ଭୟାରତର ବୟାସ୍ବ ରତ୍ନ 
ବଜୁିଙୁ୍ ‘ଭୟାରତ ରତ୍ନ’ ବକବବ ମଳିବି ବକଜୟାଣ ି? n

ହା ତ ପୟାଟଟିର ଜଟଣୀ ବଧିୟାୟକ ସରୁ ରୟାଉତରୟାୟ ବହବଲ ବରଡବିମଡ୍   ବନତୟା। କବଲଜ 
ଜୀବନରୁ ରୟାଜନୀତ ିଆରମ୍ଭ କରଥିିବଲ ଓ ରୟାଜନୀତବିର ସଏି ଅର୍ଦ୍କେତୟାବ୍ୀ ପୟାର କର ି

ସୟାରବିଲଣ।ି ବେର ଦନି ବହଲୟା ବସ କ୍ଷମତୟା ରୟାଜନୀତରୁି ଦପୂରବର ଥିବଲ ବ ିଗଣମୟାଧ୍ୟମ ବକବବ 
ତୟାଙ୍ ପଛିୟା ଛୟାଡ଼ ିନୟାହ ିଁ। ନୟାଲ ିଗୟାମଛୁୟା ବଦଖିବଲ ଷଣ୍ଢ ବଯପର ିବୟାଉଳୟା ହୁଏ, ବୁମ୍   ବଦଖିବଲ 
ସରୁଙୁ୍ ସମ୍ଭୟାଳବିୟା ଅସମ୍ଭବ। ଭୟାଙ୍ଗଫୟାଙ୍ଗଗଡ଼ୁୟାକ ଅବକୟାରୀ ସୟାମଗ୍ୀ ପରସିରଭୁକ୍ କ ିନୁବହ ଁତୟାହୟା 
ଆମକୁ ଜଣୟା ନୟାହ ିଁ ମୟାତ୍ର ଏକ ସମୟବର ଅବକୟାରୀ ମନ୍ତୀ ଥିବୟା ସରୁ ଅବକୟାରୀ ସୟାମଗ୍ୀଠୟାରୁ ନଜିକୁ 
ଦପୂରବର ରଖିଥିବୟା ଅବନକ କହନ୍।ି ବସମତି ିେଙିି୍େୟାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିୟବୁକ୍ନ୍   ଯରୁ୍ଦ, ବଏିମ୍  ସରୁି 
ପୟାଲ୍କୟାବମଣ୍ଟ ପଯ୍କ୍ୟନ୍ ବଖ୍ୟାଣବିୟାବର ଧରୁନ୍ଧର ସରୁ କୁଆବଡ଼ ଆଉ ଆଗକୁ ନବି୍କୟାଚନ ଲେବିବ ନୟାହ ିଁ 
ବ�ୟାଷଣୟା କରଛିନ୍।ି ତୟାଙ୍ ରକ୍ବର କଂବଗ୍ସ ଦଳ ଅଛ ିଓ ତୟାଙ୍ ସ୍ୟାନବର ତୟାଙ୍ର ବଗୟାଟଏି ପଅୁ 
ଜଟଣୀରୁ ଲେବି ବବୟାଲ ିସରୁ କହ ିବୁଲୁଛନ୍।ି ମୟାତ୍ର ୟୟା ଭତିବର ଜବଣ ପଅୁକୁ ବନଇ ସରୁ େଙ୍ଖପତଙି୍ 
ଦରବୟାରବର ପହଞ୍ବିୟା ଅବନକଙୁ୍ ବସି୍ତି କରଛି।ି ପଅୁ ପୟାଇ ଁେଙ୍ଖପୟାଟଟିରୁ ଟବିକଟ ଟଏି ହୟାସଲ 
କରବିୟାକୁ ସରୁ େଙ୍ଖପତଙୁି୍ ବଭଟଛିନ୍ ିକ ିବବୟାଲ ିମଧ୍ୟ ବକହବିକହ ିପ୍ରେ୍ନ କବଲଣ।ି କଛି ିଗଣମୟାଧ୍ୟମବର 
ଏହୟାକୁ ବନଇ ଚଚ୍ଚ୍କୟା ବ ିବହଲୟାଣ।ି ମୟାତ୍ର ସବୁ ଚଚ୍ଚ୍କୟାକୁ ଖ୍୍ଡନ କରଛିନ୍ ିସରୁ। ତୟାଙ୍ ସ୍ୟାନବର ତୟାଙ୍ ପଅୁ 
ହୟାତ ପୟାଟଟିରୁ ଲେବି ବବୟାଲ ିକହଛିନ୍।ି ମୟାତ୍ର ହୟାତ ପୟାଟଟିବର ଥିବୟା ନନୁି୍କମୟାନଙ୍ ତୁ୍ଡବର କଏି ହୟାତ 
ବଦବ? ବଗୟାଟଏି ପଅୁକୁ ଦଳ ଦୟାୟବର ହୟାତ ପୟାଟଟିରୁ ପ୍ରୟାଥ୍କୀ କର ିଆଉ ବଗୟାଟଏି ପଅୁ ପୟାଇ ଁକୁଆବଡ଼ 
େଙ୍ଖ ପୟାଟଟି ଟବିକଟ ଆେୟାବର ସରୁ ରହଛିନ୍ ିବବୟାଲ ିକହବିୟା ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି n

ଓ ଡ଼େିୟା ପଦ୍ମ ଦଳବର ସବୁଠ ିଫୟାଟ। ପରୁୁଣୟା ବନତୟା-ନପୂଆ 
ବନତୟା, ପରୁୁଣୟା ପଦୟାଧିକୟାରୀ- ପଦ ଆେୟାୟୀ ନପୂଆ 

ବନତୟାଙ୍ ମଧ୍ୟବର ଅହନିକୁଳ ସମ୍ପକ୍କ। ଏପର ିସ୍ତିବିର ଆଗୟାମୀ 
ନବି୍କୟାଚନବର ବେଙ୍ୟାନୟାଳ ଆସନ ନମିବନ୍ ପଦ୍ମ ଦଳର ଆେୟାୟୀ 
ବନତୟା ରୁଦ୍ରନୟାରୟାୟଣ ପୟାଣଙି୍ ପୟାଇଁ ବେଙ୍ୟାନୟାଳ ରୟାଜପରବିୟାରର 
ଜବଣ ସଦସ୍ୟ ଓ ତୟାଙ୍ ପତ୍ନୀ ଅଡ଼ୁଆ ବହବୟା ବନଇ ଭୟାର ିଚଚ୍ଚ୍କୟା 
ବହଉଛ।ି ରୁଦ୍ରନୟାରୟାୟଣ ପଦ୍ମ ଦଳର ପରୁୁଣୟା ସଙ୍ଗଠକ। ଆକସ୍କି 
ଭୟାବବର ଅଳ୍ପ ଦନି ପୟାଇଁ ବହଉ ପବଛ ସୟାଂସଦ ଭୟାବବର ନବି୍କୟାଚତି 
ବହୟାଇଥିବଲ। ଏବବ ଦଳବର ତୟାଙ୍ର ବସବତ ପ୍ରୟାଧୟାନ୍ୟ ନ ଥିବଲ 
ବ ିଜବଣ ଟୟାଣଆୁ ସଙ୍ଗଠକ ଭୟାବବର ତୟାଙ୍ର ପରଚିତି ିରହଛି।ି 
ମୟାତ୍ର ନଜି ଭବଷି୍ୟତକୁ ବନଇ ପୟାଣ ିଏବବ କୁଆବଡ଼ ବବଶ୍   
ଚନି୍ତି। ବଗୟାଟଏି ପବଟ ରୟାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପବଟ ଜବଣ ଅତ୍ୟନ୍ 
ପ୍ରଭୟାବେୟାଳୀ ଦଳୀୟ ବନତୟା ବେଙ୍ୟାନୟାଳ ଆସନ ଉପବର ଆଖି 
ପକୟାଇଛନ୍।ି ଯୟାହୟା ଫଳବର ସଏି ଆଉ ବେଙ୍ୟାନୟାଳରୁ ଟବିକଟ 
ପୟାଇବବ ନୟାହ ିଁ ବବୟାଲ ିତୟାଙ୍ର �ନଷି୍ ଅନୁଗତମୟାବନ ଆେଙ୍ୟା 
କରୁଛନ୍।ି ଖ୍ୟାଲ ିପୟାଣ ିନୁହନ୍ ିପଦ୍ମ ଦଳଆି ଡ଼ଜବନ ବଧିୟାୟକ, 
ଅଧ ଡ଼ଜବନ ସୟାଂସଦ ବ ିଆଗୟାମୀ ନବି୍କୟାଚନବର ନଜିର ଭବଷି୍ୟତ 
ବନଇ ଅନ୍ଧୟାରବର ଅଛନ୍।ି ଗତ ପଞ୍ୟାୟତ ଓ ବପୌର ନବି୍କୟାଚନବର 
ବନୈରୟାେ୍ୟଜନକ ଫଳୟାଫଳ ରୟାଜ୍ୟ ବନତୃତ୍ୱ ଓ ଦଳୀୟ ବନତୟାଙ୍ 
ଅସଫଳତୟାକୁ ପ୍ରମୟାଣତି କରଛି।ି ରୁଦ୍ର ଏହୟାକୁ ସବୁଯୟାଗ ମଣ ିନଜି 
ପୟାଇଁ ଭବଷି୍ୟତବର ଟକିଟଟଏି ପୟାଇଁ ପ୍ରୟୟାସ କରୁଥିବୟାବବବଳ 
ରୟାଣୀଙ୍ ଅନୁଗତମୟାବନ ପୟାଣଙୁି୍ ବେଙ୍ୟାନୟାଳରୁ ତଡ଼ବିୟା ପୟାଇଁ 
ଭୀମ ରଡ଼ ିବଦବୟା ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ବଚିରୟା ପୟାଣ ିଏବବ କୁଆବଡ଼ 
ଯବିବ ବସଇ ଚନି୍ୟାବର କୁଆବଡ଼ ବଡ଼ ବମିଷ୍କ।n

ବି ବଜଡ଼କୁି ଛୟାଡ଼ ିବଦବଲ ରୟାଜ୍ୟର ପ୍ରମଖୁ୍ ଦଳ କହବିଲ ଦୁଇ ଜୟାତୀୟ ଦଳ କଂବଗ୍ସ ଆଉ 
ବବିଜପ।ି ବହବଲ ଏହ ିଦୁଇ ଦଳ ଭତିବର ପତୟାକୟାକୁ ଛୟାଡ଼ବିଦବଲ ଆଦେ୍କବର ବବିେଷ 

କଛି ିଫରକ ନୟାହ ିଁ ବବୟାଲ ିନନୁି୍କମୟାବନ କହୁଛନ୍।ି କଂବଗ୍ସ ଦଳବର କମ୍କୀଙ୍ ଅବପକ୍ଷୟା ବନତୟାଙ୍ 
ସଂଖ୍୍ୟୟା ଅଧିକ ବବୟାଲ ିସମବସ୍ ଜୟାଣନ୍।ି ବହବଲ ରୟାଜ୍ୟର ବନତୟାମୟାନଙ୍ କୟାଟ୍  ତ ିବକବତ ବସ 
କଥୟା ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବନତୃତ୍ୱଙୁ୍ ବୁଝୟାଇବୟା ଆବେ୍ୟକ ନୟାହ ିଁ କମି୍ବୟା ରୟାଜ୍ୟବର କଂବଗ୍ସର ସ୍ତି ିକଣ, ବସ 
କଥୟା ବର୍ଣ୍କନୟା କରବିୟାର ଆବେ୍ୟକତୟା ନୟାହ ିଁ। ଦଳରୁ ଜଣକ କବର ଜବଣ ବନତୟା ହୟାତ ଛୟାଡ଼ ିଅନ୍ୟ 
େବିରିମହୁୟାଁ ବହୟାଇଛନ୍।ି ଏପର ିସ୍ତିବିର କଳୟାହୟା୍ଡ ିକଂବଗ୍ସ ବନତୟା ଭକ୍ ଚରଣଙ୍ ପୟାଇଁ କୁଆବଡ଼ 
ଆଗକୁ ଦୁଃସମ୍ବୟାଦ ଅବପକ୍ଷୟା କରଛି।ି ପସିସି ିସଭୟାପତ ିବଦୌଡ଼ରୁ ବୟାଦ ପଡ଼ବିୟା ପବର ଭକ୍ଚରଣ 
କୁଆବଡ଼ ପ୍ରଭୟାରୀ ପଦ ହରୟାଇବବ ବବୟାଲ ିଚଚ୍ଚ୍କୟା ଆରମ୍ଭ ବହୟାଇଛ।ି ଭକ୍ଙ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ପତୁ୍ରବମୟାହ 
କୁଆବଡ଼ ରୟାଜ୍ୟ ହୟାତ ମହନ୍ଙ୍ ପୟାଇଁ ପୀଡ଼ୟା ଦୟାୟକ ବହୟାଇଛ।ି ତୟା’ଛଡ଼ୟା ପଞ୍ୟାୟତ ଓ ବପୌର 
ନବି୍କୟାଚନବର ନଜି ଅଞ୍ଳବର କଂବଗ୍ସର ଦୟନୀୟ ସ୍ତି ିଭକ୍ଙ୍ ପୟାଇଁ ବପିଦ ଡ଼ୟାକ ିଆଣଛି।ି ବଯଉଁ 
ବନତୟା ନଜି ଅଞ୍ଳବର ନଜିର ବଭୟାଟ ରଖି ପୟାରୁନୟାହୟାନ୍,ି ସଏି ଅନ୍ୟ ରୟାଜ୍ୟବର ପ୍ରଭୟାରୀ ବହୟାଇ 
କପିର ିବଭୟାଟ ଧରୁବୀକରଣ କରପିୟାରବିବ ତୟାକୁ ବନଇ ଏଆଇସସିରି େୀଷ୍କ ବନତୟାମୟାବନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବର 
ପଡ଼ଛିନ୍।ି ବସଥିପୟାଇଁ ଭକ୍ଙୁ୍ ଅନ୍ୟ ରୟାଜ୍ୟ ପ୍ରଭୟାରୀ ଦୟାୟତି୍ୱରୁ ମକୁ୍ କର ିଓଡ଼େିୟାବର ନଜି ଅଞ୍ଳର 
ସଙ୍ଗଠନ କଥୟା ବୁଝବିୟା ପୟାଇଁ କୁଆବଡ଼ ଖ୍ଡ୍  ବଗ ପବରୟାକ୍ଷ ସବଙ୍ତ ବଦଇ ସୟାରଛିନ୍।ି  n

‘ରତ୍ନ’ ପାଇଁ 
ଆଉ ଲକଲତ 

କାଳ ?

ଏପଲେ ନଜର, 
ଲସପଲେ 

ନଶି୍ାଣ 

ପ୍ରଭାରୀ ପଦ 
ହରାଇଲବ୍ 

ଭକ୍ତ ! 

ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ 
ଅଡ଼ୁଆଲର ପାଣ ି
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