
କନକ ଟିଭିେର ଏ ମାସର ଆମ ବହି କାଯ O Oମ 

ଆମ ସମୟର ସOାOଯ O  ଓ ଜାତିOାଣ ମଧୁସୂଦନ ଉେନOାଚିତ 

ଭୁବେନଶOର ୪/୧୧(ଇମିସ)- ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପOରୁ କନକ ଟିଭିେର Oତିମାସର Oଥମ ରବିବାରେର Oସାରିତ 

େହଉଥିବା ଆମ ବହି କାଯO Oମେର ଏଥର ଦୁଇଟି ବହି ଉେନOାଚିତ େହାଇଛି କାଯO Oମର Oଥମ ପଯO ାୟେର 

ଆମ ଓଡ଼ିଶା Oକାଶିତ ଆମ ସମୟର ସOାOଯO  ଉେନOାଚିତ େହାଇଥିବା େବେଳ, ଦିOତୀୟ ପଯO ାୟେର 

Oାନଯୁଗ ପବିOେକଶନO Oକାଶିତ ଜାତିOାଣ ମଧୁସୂଦନ ଉେନOାଚିତ େହାଇଥିଲା 

 କାଯO Oମ ସଂପକOେର OାରOିକ ସୂଚନା େଦଇ ଅଧ O  େସୗମ ରଂଜନ ପOନାୟକ ଆମ ଓଡ଼ିଶା 

Oକାଶନ ପଛେର ଥିବା ନିOOO ଆଭିମୁଖ  ସଂପକOେର ଆେଲାକପାତ କରିଥିେଲ ଅଧ O Oୀ ପOନାୟକ, 

Oକାଶନ ସଂପାଦକ ଅସିତ ମହାOି ଓ େଲଖକ ଶିବକୁମାର ଦାସO ଉପOିତିେର ଆମ ସମୟର ସOାOଯO କୁ 

ବିଶିO େଲଖିକା ତଥା ଗେବଷିକା Oେଫସର ସଂଘମିOା ମିO ଉେନOାଚନ କରି,ଭାରତର ତାଜମହଲ ସେମତ 

ବିଶOର ସାତଟି ଅନୁପମ କୀOO ସOକOେର, ଆତOଜୀବନୀ େଶଳୖୀେର ଲିଖିତ ଏହି ତଥ ପୂOO ପୁOକ 

ପାଠକପାଠିକାOୁ Oଭୂତ ଆନO େଦବ େବାଲି କହିଥିେଲଏହି ଅବସରେର େଲଖକ Oୀ ଦାସ ପୁOକର ବିଷୟ 

ଉପOାପନାର େନପଥ  କାହାଣୀ ସଂପକOେର ସମ O ସୂଚନା େଦଇଥିେଲ ଚୀO ବିରାଟ Oାଚୀର, େରାମର 

କେଲାସିୟO,େଜାଡ଼Oନର େପOା,େପରୁର ମାଚୁ ପିO ଚୁ, ଚିେଚO ଇO ଜା, OାଇO ଦ ରିଡିମର ଓ ତାଜମହଲ 

ଶୀଷOକ ସାତଟି େଲଖାକୁ େନଇ ସଚିO ଭାବେର ଓ ସୁଲଭ ମୂଲ େର ଏହି ପୁOକ Oକାଶିତ େହାଇଛି ଏବଂ ପୂବO 

Oକାଶିତ ସOାOଯO  ପରି ଏ ପୁOକଟି ମଧ  ପାଠକପାଠିକାO  ଦOାରା ବହୁଳ ଆଦର ଲାଭ କରିବ େବାଲି 

Oକାଶନ ସଂପାଦକ Oୀ ମହାOି କହିଛOି 

ଆମ ବହି କାଯO Oମର ଦି Oତୀୟ ଭାଗେର ଉOଳ ସଂOତି ବିଶOାବିଦ ାଳୟର ପୂବOତନ କୁଳପତି ଡକOର ବିମେଳOୁ 

ମହାOିO ଲିଖିତ ଜାତିOାଣ ମଧୁସୂଦନ ପୁOକକୁ ବିଶିO Oାନପୀଠ ବିେଜତା କବି,ପଦOବିଭୂଷଣ ସୀତାକାO 

ମହାପାO ଉେନOାଚନ କରିଥିେଲଏଥିେର କଟକ ବିବିଧଭାରତୀର େକOମୁଖ  ତଥା ବିଶିO ଗେବଷକ ଡ଼କOର 

ଯେଶାବO ନାରାୟଣ  ଧର ଅଧ Oତା କରି ସରଳ ଓ ସୁଖପାଠ  ଭାଷାେର ମଧୁବାବୁO ପରି ଜେଣ ବିଶିO 

ବ OିତOOୁ ଉପOାପିତ କରିପାରିଥିବାରୁ Oୀ ମହାOିOୁ ଉOOଶଂସା କରିଥିେଲ େଲଖକ Oୀ ମହାOି ଏପରି 

ଏକ ପୁOକ OOତିର ଆବଶ କତା ସଂପକOେର ସୂଚନା େଦଇଥିେଲ ଡ଼କOର ସୀତାକାO ମହାପାO ପୁOକକୁ 

ଉେନOାଚନ କରି ମଧୁବାବୁO ବ OିତOର ବିଭିO ଦିଗ ସଂପକOେର ଆେଲାକପାତ କରିବା ସହିତ ଏପରି ଜେଣ 

ବିରାଟ ବ OିତOOୁ ଏକ OୁO ପୁOକେର ସଫଳ ଭାେବ ଚିOିତ କରିପାରିଥିବାରୁ େଲଖକOୁ ସାଧୁବାଦ 

ଜଣାଇଥିେଲ 

 ଏହି କାଯO Oମ କନକ ଟିଭିେର େସାମବାର ଅପରାO ୪.୩୦ ଓ ରାତି ୧୦.୩୦େର ପୁନଃOସାରିତ 

େହବ 


