
ଓଡ଼ଆି ଚଚ୍ଚତି୍ର ଓ ୄେରି ଜଗତଯ ୄରୋକପି୍ର ଅବିୄନତୋ ଭିହଯି ଦୋସ ଆଉ ନୋହୋନ୍ତ।ି ଜୀଫନଯ 
ଯଙ୍ଗଭଞ୍ଚୄଯ ନଜିଯ ଅବିନ ସୋଯ ିୄସ ଫୋହୁଡ଼ ିମୋଇଛନ୍ତ।ି କେକଯ ଏକ ଘୄଯୋଇ ହସି୍ପେୋରୄଯ 
ଆଜିି ି ଅଯୋହ ଣୄଯ ୄେଷ ନିିଃେବୋସ ତୟୋଗ କଯଛିନ୍ତ ିଭିହଯି ଦୋସ। ଭତୁୃୟ ୄଫକୁ ତୋଙୁ୍କ ଫସ 
ଭୋତ୍ର ୬୩ ଫଷଷ ୄହୋଇଥିରୋ। କଡିନ ିଫୟୋଧିୄଯ ୀଡ଼ତି ଭିହଯି ଦୋସଙ୍କ ଏକୋଧିକ ଅଙ୍ଗ ଅକୋଭୀ 
ୄହୋଇ ଡ଼ଫିୋ ପୄଯ ତୋଙ୍କଯ ଭତୁୃୟ ୄହୋଇଥିଫୋ ୄନଇ ସଚୂନୋ ଯହଛି।ି ୨୦୨୧ ଡିୄ ସଭବଯ 
ଭୋସ ୮ ତୋଯଖିୄଯ ତୋଙ୍କଯ ସବୋସ୍ଥ୍ୟୋଫସ୍ଥ୍ୋ ଗୁଯୁତଯ ୄହଫୋଯୁ କେକଯ ଏକ ଘ ୄ ଯୋଇ ହସି୍ପେୋରୄଯ 
ତୋଙୁ୍କ ବର୍ତ୍ତ ିକଯୋମୋଇଥିରୋ। ଏହୋଯ ଠୋଯୁ ୄସ ଆଇସୁିୄଯ ଯହ ିଚକିତି୍ସତି ୄହଉଥିୄର। 

ପ୍ରୋ ଚୋଯ ିଦେନ୍ଧ ିଧଯ ିଓଡ଼ଆି ଚଚ୍ଚତି୍ରୄଯ ନଜିଯ ଅବିନ ମୋତ୍ରୋ ଜୋଯ ିଯଖିଥିଫୋ ଫହୁଭଖୁୀ 
ଅବିନ ପ୍ରତବିୋ  ଭିହଯି ଦୋସ ଓଡ଼େିୋ ଯ ଘୄଯ ଘୄଯ ଯଚିତି ଥିୄର। ୧୯୮୦ ଭସହିୋୄଯ 
ଭକିୁ୍ତରୋବ କଯଥିିଫୋ ଚଚ୍ଚତି୍ର ‘ଯୋଭୋଣ’ୄଯ ୄସ େତୁଘ୍ନ ବୂଭିକୋୄଯ ଅଫତୀର୍ଣ୍ଷ ୄହୋଇ ସିୄ ନ-
ଅବିନ ମୋତ୍ରୋ ଆଯମ୍ଭ କଯଥିିୄର। ପ୍ରୋ ୨୦୦ଯୁ ଊର୍ଧ୍ଷ ଚଚ୍ଚତି୍ରୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଚଯତି୍ରୄଯ 
ଆସଥିିଫୋ ଭିହଯି ଦୋସ  ନୋକ , ଖନୋକ, ହୋସୟ ଚଯତି୍ର  ଓ  ଚଯତି୍ର ଅବିୄନତୋଯ ଆଦ ିବୂଭିକୋ 
ନବିୋଇ ଦେଷକଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ ଅବିନଯ କୁହୁକଣୄଯ ଫୋନ୍ଧ ିଯଖିଥିୄର। ିରୋଠୋଯୁ ଫୁଢ଼ୋ ସଭସ୍ତଙୁ୍କ 
ନଜି ଅବିନୄଯ ଫୋନ୍ଧ ିଯଖିଫୋୄଯ ୄସ ୄହଉଛନ୍ତ ିଅନୟତଭ ସପ ସ୍ରଷ୍ଟୋ। ତୋଙ୍କଯ ଉୄେଖନୀ 
ଚଚ୍ଚତି୍ରଗୁଡ଼କି ଭଧ୍ୟୄଯ ଯହଛି ି ‘ୁଅ ୄଭୋଯ ୄବୋୋ େଙ୍କଯ ’, ‘ସ୍ତ୍ରୀ’, ‘ଫୋଜ’ି, ‘ଯୋକ୍ଷୀ ଫୋନ୍ଧରିି ୄଭୋ 
ଯଖିଫ ଭୋନ’, ‘ଅବିଭନୁୟ’ ‘େୋେୂ ହୋତକଡ଼ ିବୋଉଜ ୄଫଡ଼’ି, ‘ୄପଯଆି ୄଭୋ ସନୁୋ ବଉଣୀ’, ‘ଭିଷ୍ଟର  
ଭଜନୁ’ ଓ ‘ଅଗସ୍ତୟ’ ଇତୟୋଦ ିଯହଛି।ି ଉଚ୍ଚୄକୋେଯି ଅବିନ ରୋଗି ୄସ ୄେଷ୍ଠ ଅବିୄନତୋ ବୋୄଫ 
ଏକୋଧିକ ଫୋଯ ଯୋଜୟ ଚଚ୍ଚତି୍ର ୁଯସ୍କୋଯ ରୋବ କଯଥିିୄର। 

ଅବିନୄଯ ସପତୋଯ େୀଷଷୄଯ ହଞ୍ଚଫିୋ ୄଯ ୄସ ଯୋଜନୀତକୁି ଆସଥିିୄର। ୨୦୧୪ 
ସୋଧୋଯଣ ନଫିଷୋଚନ ଅଫୟଫହତି ୂଫଷଯୁ ୄସ ଫଜୁି ଜନତୋ ଦୄଯ ୄମୋଗ ୄଦଇ ଦ ରୋଗି 
ପ୍ରଚୋଯ କଯଥିିୄର। ଏହୋୄଯ ୄସ ଫିୄ ଜଡ ିଯତିୟୋଗ କଯ ି୨୦୧୮ ଭସହିୋୄଯ ବୋଯତୀ 
ଜନତୋ ୋେିୄ ଯ ୄମୋଗ ୄଦଇଥିୄର। ୨୦୧୯ ନଫିଷୋଚନୄଯ ୄସ ଫିୄ ଜି ପ୍ରୋଥଷୀଙ୍କ ସଭଥଷନୄଯ 
ପ୍ରଚୋଯ ଭଇଦୋନକୁ ଓହ୍ଲୋଇ ଥିୄର। 



 

ୄସହିଯ ିସବଗଷତିଃ  ଦୋସ ୨୦ଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧଷବ ଧୋଯୋଫୋହକିୄଯ ଭଧ୍ୟ ଅବିନ କଯଥିିୄର। ତୋଙ୍କଯ କଛି ି
ଚଚ୍ଚତି୍ର ଏୄଫ େୁବଭକିୁ୍ତ ଅୄକ୍ଷୋୄଯ ଯହଛି।ି ତୋଙ୍କ ୁଅ ଅଭଲୋନ ଫର୍ତ୍ତଷଭୋନ  ଓରିଉଡଯ ଜୄଣ 
ଆଗଧୋଡ଼ଯି ନୋକ। ୂଫଷଯୁ ତୋଙ୍କଯ ତ୍ନୀ ସଂଗୀତୋଙ୍କଯ ଭଧ୍ୟ କଛି ିଫଷଷ ତୄ ଯୄରୋକ 
ଘେଥିିରୋ। ତୋଙ୍କ ଫିୄ ୋଗୄଯ ଓଡ଼ଆି ଚଚ୍ଚତି୍ର ଜଗତୄଯ ୄେୋକଯ ଛୋୋ ୄଖମିୋଇଛ।ି 


