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ଓଡ଼ଆି ସଭିନମା ‘ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥ’ ୧୯୫୦ ମସହିାଭର କଟକଭର ରଲିଜି୍  
ଭହାଇଥିଲା। ୬୭ ବର୍ଷ ପଭର କଟକ ଭ�ାବ୍ାସ୍ତି ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟକ 
ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ୍   ଟେି ିଇନଷ୍ଚୁିୟୁଟ୍ ର ଭରେକ୍ାଗହୃଭର ଶନବିାର ଅପରାହ୍ଣଭର 
ଏହାର ପନୁଃ ରେଦଶ୍ଷନ ଭହାଇଛ।ି ଏହ ିସମାଭରାହଭର ଫିଲ୍ମଟରି 
ଏକମାତ୍ର ଜରୀବତି କଳାକାର ପାବ୍ଷତରୀ ଭ�ାର (ଥିଭଲ ଶଶି ୁଶଳି୍ରୀ)ଙ୍କ 
ସଭମତ ରେଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଓ ରେତଷି୍ାନର ଅଧ୍ୟକ୍ ଦଲିରୀପ କୁମାର ପଣ୍ା ରେମଖୁ 
ଅତଥିି ୋଭବ ଭ�ାଗ ଭଦଇଥିଭଲ। ନଭିଦ୍ଷଶକ ବସନ୍ତ ସାହୁ, ଅେଭିନତା 
ନଭିଦ୍ଷଶକ ଶ୍ରୀତମ ଦାସଙ୍କ େଳ ିବହୁ ସଭିନ ବୟୁକ୍ତି୍ୱ, କଳାକାର, 
ବୁଦ୍ଜିରୀବରୀ ଏହାକୁ ଭଦଖିଥିଭଲ।

କେମତି ିତଆିର ିକ�ୋଇଥିଲୋ
ରେଥମ ଓଡ଼ଆି ସଭିନମା “ସରୀତା ବବିାହ’ର ୧୨ ବର୍ଷ ପଭର ଅଥ୍ଷାତ୍  
୧୯୪୭ ମସହିାଭର ଦ୍ତିରୀୟ ଓଡଆି ସଭିନମା ୋଭବ “ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥ’ 
ନମି୍ଷାଣର ସ୍ୱପ୍ନ ଭଦଖିଥିଭଲ କଛି ିଓଡ଼ଆି ଓ ବଙ୍ରୀୟ କଳାକାର। ଭସମାଭନ 
ଭହଭଲ ସଭୁରନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ଅଜୟ କୁମାର ଭ�ାର, ଜଗଭମାହନ ନନ୍ଦରୀ, 
ସଭୁବାଧ ବଶି୍ାସ, କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ଭ�ାର, ନନ୍ଦ ଦାସ, ଭଗାପାଳ ଭ�ାର 
ଓ ଅନୟୁମାଭନ। ଅଥ୍ଷର ଆବଶୟୁକତା ଭ�ାଗୁଁ ଏକ ପବ୍କି୍  ଲମିଭିଟଡ୍  
କଂପାନରୀ ‘ରୂପ ୋରତରୀ’ ଗଠନ କରା�ାଇ ସାଧାରଣଭର ଅଂଶଧନ 
ବକି୍ରି ବୟୁବସ୍ା କରାଗଲା ଏବଂ ଦ୍ାରଦ୍ାର ବୁଲ ି୧୦ଟଙି୍କଆ ଅଂଶଧନ 
ବକି୍ ିକରାଗଲା। ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଭସୟାର କଣିଥିିବା ବୟୁକ୍ ି‘ଭବାଡ୍ଷ 
ଅଫ୍  ଡାଇଭରକ୍ଟସ୍ଷ’ଭର ସ୍ାନ ପାଇଭଲ। ସଭୁରନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଏହାର 

ଜଗନ୍ୋଥ ମଙ୍ଗଳମ୍  ଥିଲୋ ଅପରୂ୍ବ

ଉଦ୍ଧାର ହେଲଧା ଓଡ଼ିଆ ସ଼ିହେମଧା ଜଗତର ଏକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣି ମ ସଷୃ଼୍ି

୬୭ ବର୍ଷ ପରେ ‘ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ’
ପଚୋଶ 

ଦଶେର ଓଡ଼ଆି 
ସକିେମୋ ‘ଶ୍ରୀଜଗନ୍ୋଥ’ର ଏେମୋତ୍ର ପ୍ଣି୍ଟ୍   ପେୁୋକର ଥିଲୋ। ତୋ�ୋ ଅର୍୍ବୋଧିେ େଷ୍ଟ 

କ�ୋଇଯୋଇଥିଲୋ। େଟେର ‘ରଜୁିପଟ୍ଟେୋୟେ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଟ୍   କଟଲଭିଜିନ୍  ଇେଷ୍ଟଚୁିୟୁଟ୍ ’ 
ପକ୍ଷରୁ ଏ�ୋେୁ କସଠୋରୁ ଅଣୋଯୋଇ ମମୁ୍ବଇକର ମରୋମତ ିେରୋଯରିୋ ପକର ଏ� ି
ପ୍ତଷି୍ୋେର କପ୍କ୍ଷୋଗ�ୃକର ଶେରିୋର ଏ�ୋର ପ୍ଦଶ୍ବେ କ�ୋଇଥିଲୋ; ଯୋ�ୋେୁ 
ଉକ୍ତ ସକିେମୋର ଏେମୋତ୍ର ଜରୀରତି େଳୋେୋର ପୋର୍ବତରୀ କ�ୋଷ ଓ ର�ୁ 

ଦଶ୍ବେ ରସ ିକଦଖିଥିକଲ। (ମ.ପ୍)

ପରଚିାଳନା ନଭିଦ୍ଷଶକ ରହଭିଲ ଏବଂ ଅଜୟ କୁମାର ଭ�ାର, ଜଗଭମାହନ ନନ୍ଦରୀ, 
ସଭୁବାଧ ବଶି୍ାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ଭ�ାର, ନନ୍ଦ ଦାସ, ର� ୁରାୟ, ନକୁିଞ୍ଜ କଭିଶାର ଦାସ, 
�ଗୁଳ କଭିଶାର ପାଣଗି୍ାହରୀ ଓ ସତୟୁ ନାରାୟଣ ପଣ୍ା ଏହ ିପରରିଦଭର ସାମଲି 
ଭହଭଲ। 
ପରବର୍ତ୍ଷରୀକାଳଭର ଭଗାପାଳ ଭ�ାର ଓ 
ଅଶ୍ନିରୀ ଭ�ାର ମଧ୍ୟ ‘ଭବାଡ୍ଷ ଅଫ୍  
ଡାଇଭରକ୍ଟସ୍ଷ’ଭର ରହଭିଲ। 
େକ୍କବ ି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ 
ରଚତି ‘ଭଦଉଳଭତାଳା’ 
ଉପଭର ଆଧାରତି 
ଅଶ୍ନିରୀ ଭ�ାରଙ୍କ ନାଟକ 
“ପରୁରୀର ମନ୍ଦରି’ର 
କଥାବସୁ୍କୁ ନଆିଗଲା, 
�ାହାର ସଂଳାପ 
ରଚନା କଭଲ ଭଗାପାଳ 
ଭଛାଟରାୟ। ଭତଭବ 
ଏହାର ସଟୁଂି ଆରମ୍ଭ 
ପବୂ୍ଷରୁ ସମାନ କଥାବସୁ୍କୁ 
ଆଧାର କର ି ‘ଲଳତିା’ 
ନାମଭର ସଭିନମାର ନମି୍ଷାଣ 
ଅନୟୁ ଏକ ସଂସ୍ା ପକ୍ରୁ କରାଗଲା; 
�ାହାଫଳଭର ଏହ ି ସଭିନମାର ନମି୍ଷାଣ 

ସ୍ଗତି ରଖାଗଲା। ଭେଙ୍କାନାଳର 
ସଭୁରନ୍ଦ୍ର ମଭହନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ଓ 
ଭଗୌଭରନ୍ଦ୍ର ରେତାପ ସଂିହଙ୍କ “ଭଗ୍ଟ୍  
ଇଷ୍ର୍୍ଷ ମେୁଭିଟାନ୍ ‘ ବୟୁାନରଭର 
ଦ୍ତିରୀୟ ଓଡ଼ଆି ସଭିନମା ୋଭବ 
‘ଲଳତିା’ର ରଲିଜି ମଧ୍ୟ ଭହଲା। ଭକବଳ ଇନ୍ ଭଡାର ସଟୁଂିଭର ସଭିନମାଟ ିଥିଲା 

ସରୀମତି। ଆଉଟ୍ ଭଡାର ସଟୁଂି ସଭମତ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍୍ଷ କର ିଆହୁର ି
େଲୋଭବ ‘ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥ’କୁ ତଆିର ିକରବିାର ଉଦୟୁମ କାଏମ ରହଲିା। 

ଫିଲ୍ମର ନଭିଦ୍ଷଶକ ରହଭିଲ ଚରି୍ତରଞ୍ଜନ ମତି୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଭ�ାଗରୀ 
ୋଭବ ଆସଭିଲ କଲକାତାର ଅପବୂ୍ଷ ମତି୍ର। ସଂଗରୀତ ଓ ନୃତୟୁ ଦାୟତି୍ୱ 
ଭନଭଲ ରଞ୍ଜତି ରାୟ। କୟୁାଭମରା ପରଚିାଳନା କଭଲ ରେଭବାଧ 
ଦାସ। ଇନ୍ଦ୍ରଦୁୟୁମ୍ନ େୂମକିାଭର ଖଭଗନ୍  ମତି୍ର, ବଶି୍ାବସ ୁଚରତି୍ରଭର 
ମାଷ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଣଆି ଓ ବଦିୟୁାପତ ିୋଭବ ଭଗାପାଳ 
ଭ�ାର ଅବତରୀର୍୍ଷ ଭହଭଲ। ଭସହପିର ିସାମଏୁଲ ସାହୁ (ବାବ)ି 
ଗାଲମାଧବ, କାର୍ତ୍ତିକ ଭ�ାର ନରୀଳମାଧବ, ନରିଞ୍ଜନ ଶତପଥରୀ 
ବଶି୍କମ୍ଷା, ସରୀତା ଭଦବରୀ ଗଣୁ୍ଚିା ରାଣରୀ ଓ ଭଗ୍ାରଆି ରାଉତ 

(ମହାନ୍ତ)ି ଲଳତିା ଚରତି୍ରଭର ରହଥିିଲା ଭବଭଳ ଶଶି ୁଚରତି୍ରଭର 
ଆସଥିିଭଲ ଚପଳା ନାୟକ (ପାବ୍ଷତରୀ ଭ�ାର)।    

ଏହ ିଚଳର୍ତି୍ରଭର ଉନ୍ତମାନର ଓଜନଆି କୟୁାଭମରା ବୟୁବହାର 
ଭହଲା। ଭତଭବ ଏକ ବଶିାଳ ବସ୍  ଆକାରର ସାଉଣ୍ଭରକ୍ତିଂ େୟୁାନ୍ କୁ 

କଲକାତାରୁ ଆଣବିା ସମ୍ଭବ ଭହଲାନାହ ିଁ, କାରଣ ଏଠ ିେଲ ରାସ୍ା ନ ଥିଲା। 
ଭଶରଭର ଭରଳବାଇ କରୃ୍ତ୍ଷପକ୍ଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତ ିନଆି�ାଇ ଭରଳ ଭ�ାଭଗ 

େୟୁାନ୍ ଟକୁି କଟକ ଅଣାଗଲା। ତାହା ଭବାସ୍  (ଇଂଜନିୟିରଂି ସ୍ଲୁ) ପରସିରଭର 
ରହଲିା। ଏହ ିେୟୁାନ୍ ଭର ଉର୍ ଶକ୍ ିସଂପନ୍ ୨୪ଟ ିବୟୁାଭଟର ିଲାଗଥୁିଲା। 
ଭସଥିପାଇଁ ୪୮ଟ ିବୟୁାଭଟର ିକଣିା�ାଇ, ୨୪ଟକୁି ଭବାସ୍ ଭର ରଚିାଜ୍ଷ 
କରା�ାଉଥିଲା। ସମଦୁାୟ ୩ଲକ୍ ଟଙ୍କା ବୟୁୟ ଅଟକଳଭର ରେସୁ୍ତ ଭହଲା 
‘ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥ’ ଏବଂ ୧୯୫୦ ଅଗଷ୍ ୨ ତାରଖିଭର କଟକ କୟୁାପଟିାଲ 
ସଭିନମା ହଲ୍ ଭର ଏହା ମକୁ୍ଲିାେ କଲା। ପରଦନି ଅଥ୍ଷାତ୍  ଅଗଷ୍ ୩ 
ତାରଖିଭର ସମ୍ବଲପରୁର “ଭଗଇଟ’ି ହଲ୍ ଭର ଏହା ଚାଲଲିା।     

ପୟିୋସରୀକର େରୀର କ�ୋକଜ ଖିର...
“ପୟିାସରୀଭର..ନରୀର ଭଖାଭଜ, ଖିର ଭଦବ ିମହୁ ିଁ..’ ସଂଗରୀତର ତାଭଳ ତାଭଳ 
ଖିର ବକୁିଥିବା ଭଗାପାଳ ଶଶିଟୁଏି ନାଚ ିବୁଲୁଥିବାର ଦୃଶୟୁ ଏହ ିସଭିନମାର 
ଅନୟୁତମ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଏହ ିଚରତି୍ରଭର ଭସ ସମୟର ଶଶି ୁକଳାକାର 
ଚପଳା (ପାବ୍ଷତରୀ ଭ�ାର) ଅେନିୟ କରଥିିଭଲ। ପରବର୍ତ୍ଷରୀକାଳଭର ୧୯୭୯ 
ମସହିାଭର ସମାନ କଥାବସୁ୍ ଓ ସମାନ ଶରୀର୍ଷକର ଅନୟୁଏକ ରଙ୍ନି ଓଡ଼ଆି 
ସଭିନମା ‘ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥ’ ମକୁ୍ଲାେ କରଥିିଲା; ଭ�ଉଁଥିଭର ଏହ ିଭଗାପାଳ 
ବାଳକର ଚରତି୍ରଟ ି“ଦହ ିଭନବ ଦହ.ି.’ ଗରୀତଗାଇ ଦହ ିବକୁିଥିଲା ଓ 
ଅେନିୟଭର ଥିଭଲ ଭସ ସମୟର ଚର୍୍ତିତ ଶଶି ୁଅେଭିନତ୍ରରୀ ଲୁନା ମହାପାତ୍ର।

ଗଞୁ୍ଜେ ଡୟୁୋେ୍ସ ଆଣ୍ ମୟୁୁଜେି କଫଷ୍ଟଭିୋଲ-୨୦୧୮

କଟକ,୧୮ା୧୧(ମ.ରେ): ୋବ ଆଉ ରସଭର ପରୂ୍୍ଷ ଜଗନ୍ାଥ କଥାମତୃ କାହା ପାଇଁ 
କାହାଣରୀ ତ ପଣୁ ିଭକଉଠଁ ିଭକୈବଲୟୁ। ବଡଠାକୁରଙ୍କ ଚମକରେଦ ଲରୀଳା ଉତ୍ସବ 
କାଭଳ କାଭଳ ନୃତୟୁ ଓ ସଂଗରୀତଭର ରେସାରତି ଭହାଇ ଚାଲଛି।ି ଓଡଶିରୀ ଭଶୈଳରୀଭର 
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥଙ୍କ ପହଣ୍ବିଭିଜ ଭକଭବଭହଁ ଏକ ପାରମ୍ପରକି ବା ଚରିାଚରତି ବରିୟବସୁ୍ 
ନୁଭହ;ଁ ଭତଭବ ମଞ୍ଚଭର ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କର ିଭଦଖାଇଭଲ ଗରୁୁ ମରୀରା ଦାସ। 
�ଣ୍ଟ ଓ ମଦ୍ଷଳର ତାଭଳ ତାଭଳ ମରୀରାଙ୍କ ଶରିୟୁାମାଭନ ଓଡ଼ଶିରୀଭର ‘ଜଗନ୍ାଥ 
ମଙ୍ଳମ୍ ’ ନୃତୟୁକୁ ଅପବୂ୍ଷ େଙ୍ଭର ପରଭିବରଣ କଲାଭବଭଳ ସହଦିେବନର 
ଦଶ୍ଷକ ଭହାଇଥିଭଲ ଚମକôୃତ। ଶନବିାର ସଂଧ୍ୟାଭର ସହଦିେବନଭର ଆରମ୍ଭ 
ଭହାଇଥିବା ଦୁଇଦନିଆି ଉତ୍ସବ ‘ଗଞୁ୍ଜନ ଡୟୁାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍   ମୟୁୁଜକି୍  ଭଫଷ୍େିାଲ-୨୦୧୮’ର 
ଏହାଥିଲା ଉଦ�ାଟନରୀ ନୃତୟୁ; �ାହା ରେଦଶ୍ତିତ ଭହାଇଥିଲା ପହଣ୍ବିଭିଜ ଭଶୈଳରୀଭର। 
ମରୀରାଙ୍କ  ଭକାରଓିଗ୍ାଫିଭର ଏହାକୁ ରେଦଶ୍ଷନ କରଥିିଭଲ ଗଞୁ୍ଜନ ଡୟୁାନ୍ସ ଏକାଭଡମରୀର 
ଶଳି୍ରୀମାଭନ। ଏହାର ଅନୟୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣରୀୟ ଦଗି ଥିଲା ଆନ୍ତଜ୍ଷାତକିସ୍ରଭର 
ଖୟୁାତସିଂପନ୍ ନଭରନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଚମକôାର ଆଭଲାକ ସଂପାଦନା।

ସଂଧ୍ୟାର ଅତଥିି ରୂଭପ ବରଷି୍ ଚକିତି୍ସାବଦି୍  ଡାଃ ଭଜ.ପ ିଦାସ, ବଧିାୟକ 
ଭଦବାଶରି ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ଲଣ୍ନଭର ରେତଷି୍ତି ରେଖୟୁାତ ଚତି୍ରଶଳି୍ରୀ ଓ ଭଲଖକ 
ରେଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତ ିଭ�ାଗ ଭଦଇଥିଭଲ। ଗାୟତ୍ରରୀ ଦାସ ଧନୟୁବାଦ ଭଦଇଥିଭଲ। 
ବଜିୟ ମଲ୍ଲ ଓ ସନୁି୍ ବ୍ାଉନ୍ ଙ୍କ ସଂଭ�ାଜନାଭର ଆଭୟାଜତି ଏହ ିନୃଭତୟୁାତ୍ସବଭର 
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରେଖୟୁାତ ତବଲାବାଦକ ଓଜାସ୍  ଆେୟିା, ଆଇ.ଡ ିରାଓ, ମାନବ 
କୁମାର ଓ ସାଥରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ପରଭିବରତି ସମହୂ ବାଦୟୁ ‘ରଦିମି୍  ଅଫ୍  ହାଟ୍ଷ’ଭର 
ଦଶ୍ଷକ ଭହାଇଥିଭଲ ଅେେୂିତ।

ଏହ ିସନ୍ୟୁାର ଅନୟୁତମ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ନୃତୟୁାେନିୟ ‘ବୁୋ ଶଙ୍ାର’ି। 
ପଣୁ ିଉଦ୍ �ାଟନରୀ ସନ୍ୟୁାର ଅନୟୁତମ ରେମଖୁ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ପଷୁ୍ା ପଣ୍ାଙ୍କ 
ଏକକ ଓଡଶିରୀ ନୃତୟୁାେନିୟ ‘କଥା ଶବରରୀ’ର ରେଦଶ୍ଷନ। ଏହାଛଡା ଗଞୁ୍ଜନର 
ଶଳି୍ରୀମାଭନ ପରଭିବରଣ କରଥିିଭଲ ଶ୍ରୀଗଭଣଶାଧିମହରୀ, ସାଭବରରୀପଲ୍ଲବରୀ 
ଓ ସମହୂ ଭଲାକନୃତୟୁ। ଏହ ିଉଦ୍ �ାଟନରୀ ସନ୍ୟୁାର ସମଗ୍ ଉତ୍ସବର ବେିନି୍ 
ନୃତୟୁଭର ଗଞୁ୍ଜନର ୯୦ଜଣ ଶଳି୍ରୀ ନୃତୟୁ ରେଦଶ୍ଷନ କରଥିିଭଲ।

ଉତ୍କଳ ସୋ�ତିୟୁ େଳୋ ପରଷିଦ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଷୟ ମ�ୋନ୍ଙି୍କ ଶ୍ୋକର୍ୋତ୍ସର 
କଟକସହର,୧୮ା୧୧:ମହତାବ ଭରାଡ଼ ସ୍ତି ନରୀଳାଚଳ େବନଭର ଉକôଳ ସାହତିୟୁ କଳା ପରରିଦ ପକ୍ରୁ ସନ୍ୟୁାଭର 
ବଶିଷି୍ କଣ୍ଠଶଳି୍ରୀ ଅକ୍ୟ ମହାନ୍ତଙି୍କ ଶ୍ାଭଦଡ୍ଧାତ୍ସବ ପାଳତି ଭହାଇ�ାଇଛ।ି ପରରିଦର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନାଟୟୁକାର 
ସଞ୍ଜରୀତ୍  କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାଭର ଅନୁଷ୍ତି ସୋଭର ଅତଥିି ୋଭବ ଅମ୍ବକିା ରେସାଦ ମହାପାତ୍ର, ବଂଶରୀଧର ରାଉତ, 
ଡ.ନମିାଇଁଚରଣ ପଣ୍ା, ଡ.ନମି୍ଷଭଳନୁ୍ଦ କୁମାର ଦାସ, ଡ.ଜଭିତନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ ରେମଖୁ ଭ�ାଗ ଭଦଇ ଭଖାକା ୋଇଙ୍କ 
କଣ୍ଠ ସ୍ୱରର ନଆିର ଓ ଭସ ଥିଭଲ ସଙ୍ରୀତ ଜଗତର ଅସାଧାରଣ ରେତେିା ଭବାଲ ିମତବୟୁକ୍ କରଥିିଭଲ। େୁବନାନ୍ଦ ମହାନ୍ତ,ି 
ସବୁାସଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଭକଶବଚନ୍ଦ୍ର ଭଜନା, ମଙ୍ରାଜ ମଲ୍ଲକି, ପରୁୁଭରାର୍ତମ ରାଉତ, ନୃସଂିହଚରଣ ଦାସ, ବଚିତି୍ର ବଶି୍ାଳ, 
ଶଶିରି ମହାନ୍ତ ିରେମଖୁ ବକ୍ବୟୁ ଭଦଇ ଭଖାକା ୋଇଙ୍କ ସୃ୍ତଚିାରଣ କରଥିିଭଲ। ଏହ ିସୋଭର ଅକ୍ୟ ମହାନ୍ତଙି୍କ ସଙ୍ରୀତ ଗାନ 
କରା�ାଇଥିଲା ଓ ଦରୀପକ କୁମାର ମହାନ୍ତ ିଧନୟୁବାଦ ଅପ୍ଷଣ କରଥିିଭଲ।

ସଂି� ସଫୋରରୀକର ରସ୍  ଦରଲିୋ,ଅଳ୍ପକେ ରର୍ତ୍ତିକଲ ୩୦ ପଯ୍ବୟୁଟେରଗିଡୁୁଛ ିସ�ରର ସକଫଇ ରୟୁରସ୍ୋ 
ସଷୃ୍ଟ ିେରୁଛ ିଅସ୍ୋସ୍ୟୁେର ପରକିରଶ 

କଟକସହର,୧୮ା୧୧:ସହରଭର ବଗିଡ଼ିବିାଭର ଲାଗଛି ି
ପରମିଳ ବୟୁବସ୍ା। ସହରର ବେିନି୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ  ଅଳଆି ଓ 
ଆବଜ୍ଷନାଗଡ଼ୁକି ଥିବା ଅଳଆିକୁଣ୍ଗଡ଼ୁକି େର୍ତ୍ତିର୍ ଭହାଇ 
ଅଳଆି ରାସ୍ା କଡ଼ଭର ପଡ଼ ିରହୁଛ।ି ଅଞ୍ଚଳଭର ଥିବା 
ଅଳଆି କୁଣ୍(ଡ଼ଷ୍ବନି୍ ) ଗଦା ଭହାଇଥିବା ଅଳଆିଗଡ଼ୁକୁି 
ଠକି୍  ସମୟଭର ମହାନଗର ନଗିମ ଉଠାଉ ନାହ ିଁ। ଏହ ି
ବାଟଭଦଇ �ବିାଆସବିା କରୁଥିବା ଭଲାକମାଭନ ନାକଭର 
ହାତ ଭଦଇ �ବିାକୁ ବାଧ୍ୟ ଭହଉଛନ୍ତ।ି ବହୁ ସ୍ାନଭର ଥିବା 
ଅଳଆିକୁଣ୍(ଡ଼ଷ୍ବନି୍ ) ଗଡ଼ୁକି ୋଙ୍ ି�ାଇ ବାହାଭର ଅଳଆି 
ଓ ଆବଜ୍ଷନା ଗଦା ଭହାଇରହୁଛ।ି  ବାରମ୍ବାର ବେିାଗରୀୟ 
ଅଧିକାରରୀଙୁ୍କ ଜଣାଇଭଲ ମଧ୍ୟ ସମସୟୁାର ସମାଧାନ 
ଭହାଇପାରୁ ନାହ ିଁ। ଏହ ିସମସୟୁାକୁ ଭନଇ ସହରବାସରୀ 
ଓ ବଭିରାଧରୀ ଦଳ ବହୁ ବାର ରେତବିାଦ କର ିୁଥିଭଲ ମଧ୍ୟ 
ମହାନଗର ନଗିମ ଏଥିରେତ ିଦୃଷ୍ ିଭଦଉନାହ ିଁ। ବାଦମବାଡ଼,ି 
ଭସମନିାର ଛକ, ନୁୟୁ ଏଲଆଇସ ିକଭଲାନରୀ, ମାତାମଠ, 
ପରୁରୀ�ାଟ ଓ ବକ୍ବିଜାର  େଳ ିବହୁ ଜନଗହଳପିରୂ୍୍ଷ 
ସ୍ାନଭର ରେତଦିନି ପରସି୍ତିରି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତ ିସହରବାସରୀ। 
ମହାନଗର ନଗିମ ଟକିସ ଭନଉଥିବାଭବଭଳ ସହରଭର 
ଦୁଇ ଓଳ ିସଭଫଇ କରବିାଭର ବଫିଳ ଭହାଇଛ।ି ଭତଭବ 
ଭଗାଟଏି ଓଳ ିସଫା ଭହାଇ ଜମା ଭହାଇଥିବା ଆବଜ୍ଷନାକୁ 

ଉଠା ନ �ବିା ଦ୍ାରା ସହରର ପରମିଳ ବୟୁବସ୍ା ଦନିକୁ 
ଦନି ବଗିଡ଼ିବିାଭର ଲାଗଛି।ି କଟକ ସହର ସ୍ାଟ୍ଷ ସଟି ି
ନମିଭନ୍ତ ଭହାଇଥିବା ସଭେ୍ଷ ତାଲକିାଭର ନମି୍ନଭର ରହବିା 
ପଭର ମଧ୍ୟ ଭକୌଣସ ିଶକି୍ା ପାଇବା ବଦଳଭର କୁମ୍ଭକର୍୍ଷ 
ନଦିର ଭଶାଇବାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରଛିନ୍ତ ିବୁଦ୍ଜିରୀବରୀ। 
ସହରର  ପରମିଳ ବୟୁବସ୍ାଭର ସଧୁାର ଆଣବିା ପାଇଁ 
ଦୁଇ ଓଳ ିସଭଫଇ କରବିା ସହ ଆବଜ୍ଷନାକୁ ନୟିମତ 
ୋଭବ ଉଠାଇବାକୁ ସାଧାରଣଭର ଦାବ ିଭହଉଛ।ି 
ଏହ ି�ଟଣା ସମ୍ବନ୍ଭର ମହାନଗର ନଗିମ କମଶିନର 
ବକିାଶଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତ ିସଭଫଇ ପାଇଁ ଭ�ଉଁ 
ସଂସ୍ା କାମ ଭନଇଥିଲା ତାର ଅବଧି ଭଶର ଭହାଇଛ।ି 
�ାହାଦ୍ାରା କଛିଟିା ସମସୟୁା ସଷୃ୍ ିଭହଉଛ।ି  ଭତଭବ 
ଚଳତି ମାସ ଭଟଣ୍ର ସଂକ୍ାନ୍ତଭର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନଷି୍ର୍ତ ିଗ୍ହଣ 
କରା�ବି। ବର୍ତ୍ଷମାନ ସ୍ତିଭିର ୋଙ୍ଥିିବା କୁଣ୍ଗଡ଼ୁକୁି 
ଚହି୍ନଟ କର ିନୂତନ କୁଣ୍ ଖବୁ୍  ଶରୀଘ୍ର ରଖା�ବି। ସଟି ି
ଭମଡ଼କିାଲ ଅଫିସରଙୁ୍କ ନଭିଦ୍ଷଶ ଭଦଇଛ ି�ଟଣା 
ସମ୍ବନ୍ଭର ଅନୁସନ୍ାନ କର ିରଭିପାଟ୍ଷ ଭଦବା ପାଇଁ। 
ରଭିପାଟ୍ଷ ମଳିବିା ପଭର ମହାନଗର ନଗିମ ପକ୍ରୁ 
ଆବଶୟୁକରୀୟ କା�୍ଷୟୁନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ କରା�ବି ଭବାଲ ି
କମଶିନର ସଚୂନା ରେଦାନ କରଛିନ୍ତ।ି

ବାରଙ୍,୧୮।୧୧(ନ.ିରେ): ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଣରୀ ଉଦୟୁାନଭର 
ଶନବିାର ପ�୍ଷୟୁଟକଙୁ୍କ ଭନଇ ସଂିହସଫାରରୀ �ାଉଥିବା ଏକ ବସ୍  
ହଠାତ୍  ମାଟଭିର ଦବ ି�ାଇଥିଲା। କରୃ୍ତ୍ଷପକ୍ଙ୍କ ତ୍ୱରତି ପଦଭକ୍ପ 
ଭ�ାଗୁ ଁ୩୦ରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଷ ପ�୍ଷୟୁଟକ ଅଳ୍ଭକ ରକ୍ା ପାଇ�ାଇଛନ୍ତ।ି 

ଅପରାହ୍ଣ ରୋୟ ୩ଟାଭର ନନ୍ଦନକାନନ ବସ୍  ନଂ-
୮୮୧୧ ୩୦ରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଷ ପ�୍ଷୟୁଟକଙୁ୍କ ଧର ିସଫାରରୀ ମଧ୍ୟଭର 
ରେଭବଶ କରଥିିଲା। ରେଥଭମ ଧଳାବା� ଓ ପଭର ବସ୍ ଟ ି
ସଂିହ ସଫାରରୀ ମଧ୍ୟଭର �ାଉଥିବା ଭବଭଳ ହଠାତ୍  ମାଟଭିର 
ପଛ ଚକା ଦବ ି�ାଇଥିଲା। ଦବ�ିାଇଥିବା ଚକାକୁ ଖାଲରୁ 
ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାଳକଜଣକ ଉଦୟୁମ କରୁଥିବାଭବଭଳ 
ଆଗ ଚକା ବ ିମାଟଭିର ଦବ ି�ାଇଥିଲା। ଏେଳ ିଅବସ୍ା 

ଭଦଖି ପ�୍ଷୟୁଟକମାଭନ ଛାନଆି ଭହାଇପଡବିା ସହତି ଗାଡ ି
ମଧ୍ୟଭର ଭହା-ହଲ୍ଲା କରଥିିଭଲ। ରୋୟ ୩୫ ମନିଟି ପଭର 
ନନ୍ଦନକାନନ କରୃ୍ତ୍ଷପକ୍ ଖବର ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କମ୍ଷଚାରରୀମାନଙୁ୍କ 
ଭସଠାକୁ ପଠାଇ ରେଥଭମ ବସ୍  ନକିଟଭର ବୁଲୁଥିବା 
ସଂିହ ଦୁଇଟକୁି କାବୁ କରଭିନଇ ଫିଡଙି୍ ଚାମ୍ବରଭର େର୍ତ୍ତି 
କରାଇଥିଭଲ। ପଭର ପ�୍ଷୟୁଟକଙୁ୍କ ଗାଡରୁି ଉଦ୍ାର କରା�ାଇ 
ଅନୟୁଏକ ବସ୍ ଭର ଅଣା�ବିାର ବୟୁବସ୍ା କରା�ାଇଥିଲା। 
ସଂିହ ସଫାରରୀଭର ରାସ୍ା ଖରାପ ଥିବାରୁ ୧୫ଦନି ତଭଳ 
ବାଲଭିଗାଡ ିବଛିା�ାଇଥିଲା। ଭତଭବ ବର୍ଷାଭ�ାଗୁଁ ମାଟ ି
ଧସ�ିାଇ ବସ୍ ର ଚକା ଦବ�ିାଇଥିଲା ଭବାଲ ି ଭବାଲ ି
କରୃ୍ତ୍ଷପକ୍ ସଚୂନା ଭଦଇଛନ୍ତ।ି

କସଲ୍ ଟର ପ୍ୋଥମେି ରଦିୟୁୋଳୟ ଶତରୋଷ୍ତିେ ଉତ୍ସର ଉଦ୍ ଯୋପତି 
କଟକସହର,୧୮ା୧୧:ଭସଲଟର ରୋଥମକି 
ବଦିୟୁାଳୟ ଶତବାର୍ତିକ ଉଦ୍ �ାପନରୀ ଉତ୍ସବ 
ପାଳତି ଭହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହ ିକା�୍ଷୟୁକ୍ମଭର 
ମଖୁୟୁ ଅତଥିି ୋଭବ ଜଲିାପାଳ ସଶୁାନ୍ତ 
ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ୋଭବ ନରିଞ୍ଜନ 
ଭବଭହରା, କଭପ୍ଷାଭରଟର ଜ୍ାନରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, 
ବକିାଶ ଭବଭହରା ଭ�ାଗ ଭଦଇ ବଦିୟୁାଥ୍ଷରୀ, 
ଶକି୍କ ଓ ଅେେିାବକ ଜାଗ୍ତ ଭହଲା ସଫଳତା 
ମ ିଳିପିାରବି। ବଦିୟୁାଳୟର ସୋପତ ିମନନି୍ଦ୍ରା 

କୁମାର ସାହୁ ଅତଥିି ପରଚିୟ ରେଦାନ କରଥିିଭଲ। 
ବଦିୟୁାଳୟର ରେଧାନ ଶକି୍ୟତି୍ରରୀ ସୁଜାତ ସାହୁ ବାର୍ତିକ 

ବବିରଣରୀ ପାଠ କରଥିିଭଲ। ସମ୍ପାଦକ ରଣଜତି୍  
ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ା ଧନୟୁବାଦ ଜ୍ାପନ କରଥିିଭଲ।

ଅକ୍ଷୟ ମ�ୋନ୍ଙି୍କ  
ଶ୍ୋର୍ ରୋଷ୍ତିେ 
ପୋଳତି 
କଟକସହର,୧୮ା୧୧:ଭଶଖ 
ବଜାରଠାଭର ଶବିରାମ �ବୁ 
ସଂସଦ ପକ୍ରୁ ଗାୟକ ଅକ୍ୟ 
ମହାନ୍ତଙି୍କ ୧୫ତମ ଶ୍ାଦ୍ 
ବାର୍ତିକ ପାଳତି ଭହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଡ. ବଜିୟାନନ୍ଦ ସଂିହଙ୍କ 
ସୋପତତି୍ୱଭର ଅନୁଷ୍ତି 
ସୋଭର ମଖୁୟୁ ଅତଥିି ୋଭବ 
ବାଦଲ ଆଚା�୍ଷୟୁ, ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ୋଭବ ଟ.ିଭସୌରରୀ, 
ମଭହଶ୍ର ମହାନ୍ତ ିରେମଖୁ ଭ�ାଗ 
ଭଦଇ ଭଖାକା ୋଇଙ୍କ ସୃ୍ତ ି
ଚାରଣ କରଥିିଭଲ। ନରିାକାର 
ଦାସ ଓ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୋ 
ପରଚିାଳନାଭର ସହଭ�ାଗ 
କରଥିିଭଲ।

ଷ୍ଟୱିୋଟ୍ବ ରଜି୍ୋେ 
ମ�ୋରଦିୟୁୋଳୟକର େଯିକୁ୍ତ ିକମଳୋ
କଟକସହର,୧୮ା୧୧ : ଷ୍ୱିାଟ୍ଷ ବଜି୍ାନ ମହାବଦିୟୁାଳୟଭର େବରିୟୁତ 
କୟୁାରୟିରଭର କଂପୟୁୁଟର ଉପଭ�ାଗତିା ଓ ବେିନି୍ କମ୍ପାନରୀଭର ନ�ିକୁ୍ ିସମ୍ବନ୍ରୀୟ 
ଆଭଲାଚନାଚକ୍ ଅନୁଷ୍ତି ଭହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହ ିକା�୍ଷୟୁକ୍ମକୁ ମହାବଦିୟୁାଳୟର 
ଅଧ୍ୟକ୍ ଡ.ଭଦବାଶରି ଆଚା�୍ଷୟୁ ଉଦ୍ �ାଟନ କର ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀମାଭନ େବରିୟୁତ 
ନ�ିକୁ୍ ିସମ୍ବନ୍ଭର ସଭଚତନ ରହବିାକୁ ପରାମଶ୍ଷ ଭଦଇଥିଭଲ। ଅଧ୍ୟାପକ ଡ.ସନୁରୀଲ 
ରଞ୍ଜନ ବଶି୍ାଳ ଅତଥିି ପରଚିୟ ରେଦାନ କରଥିିଭଲ। ରେଥମ ଦନି +୩ ଦ୍ତିରୀୟ ବର୍ଷ 
ବଦିୟୁାଥ୍ଷରୀଙ୍କ ପରରୀକ୍ା ଭହାଇଥିଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ଷରୀ ପ�୍ଷୟୁାୟଭର ରେଥମ ଓ ତୃତରୀୟ ବର୍ଷ 
ବଦିୟୁାଥ୍ଷରୀଙ୍କ ପରରୀକ୍ା କମ୍ପାନରୀ ପକ୍ରୁ କରା�ବି। ଅଧ୍ୟାପକିା ଭସାନାଲ ିଦର୍ତ ସୋ 
ପରଚିାଳନାଭର ସହଭ�ାଗ କରଥିିଭଲ।


