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ବ଼ିଷୟ ଗଠନ

୧.୧

ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶୟ

୧.୨.

ଉପକ୍ରମ

୧.୩

ସମବାଦ୍ର ଅର୍ଥ

୧.୪

ସମବାଦ୍ର ସଂଜ୍ଞା

୧.୫

ସମବାଦ୍ର ପ୍ରକୃ ତ଼ି

୧.୬

ସମବାଦ୍ର ପ୍ରକାର

୧.୭

ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାବଳୀ

୧.୧ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ସମବାଦ୍ କ’ଣ ବୁ ଝବ
଼ି ା ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଏେ଼ି ୟୁ ନଟ୍
଼ି ର ଉଦ୍ଦେଶୟ । ଏେ଼ି ପଢ଼ିବା ପଦ୍ଦର ଆପଣ ଏେ଼ି ବ଼ିଷୟଗୁଡକ
଼ି ୁ ଜ୍ାଣ଼ିବାକୁ
ସମର୍ଥ ଦ୍ଦେଦ୍ଦବ;


ସମବାଦ୍ର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ଧାରଣା



ସମବାଦ୍ର ପ୍ରକୃ ତ଼ି



ସମବାଦ୍ର ପ୍ରକାର

୧.୨ ଉପକ୍ରମ
ସୂଚନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ରକାର । ଚତୁ ପାଶ୍ୱଥଦ୍ଦର କ’ଣ ଘଟୁଛ଼ି ଜ୍ାଣ଼ିବାକୁ ସମଦ୍ଦସ୍ତ ଆଗ୍ରେୀ । ଏେ଼ି କାରଣରୁ ଆଦ୍ଦମ ଖବର
କାଗଜ୍ ପଢୁ ଏବଂ ଦ୍ଦଟଲ଼ିଭ଼ିଜ୍ନ୍ ଦ୍ଦଦ୍ଖିର୍ାଉ । ଆଜ଼୍ିକାଲ଼ି ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍ ଦ୍ଦ ାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅଦ୍ଦନକ ତର୍ୟ
ଆଣ଼ିର୍ାଏ । ଆମ ଚତୁ ୁଃପାଶ୍ୱଥଦ୍ଦର ଅଦ୍ଦନକ ଘଟଣା ଘଟୁଛ଼ି । କ଼ିନ୍ତୁ, ଖବର କାଗଜ୍, ଦ୍ଦଟଲ଼ିଭ଼ିଜ୍ନ୍, ଦ୍ଦରଡ଼ିଓ କ଼ିମବା
ଦ୍ଦେବସାଇଟ୍, ଯାୋକୁ ଆଦ୍ଦମ ସାମୂେକ
଼ି ଭାବଦ୍ଦର ‘ମ଼ିଡଆ
଼ି ’ ଦ୍ଦବାଲ଼ି କେ଼ିର୍ାଉ, ଏୋ ଆମକୁ ଦ୍ଦକବଳ କ଼ିଛ ଼ି ସୂଚନା
ଦ୍ଦଦ୍ଇର୍ାଏ, କ଼ିନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିବାକୁ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାେିଁ କ଼ିମବା ସବୁ କଛ
଼ି ଼ି ଜ୍ାଣ଼ିବା
ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରେ ନାେିଁ । ତା’ଦ୍ଦେଦ୍ଦଲ ଏୋ କ଼ିପର଼ି ନ଼ିଷ୍ପତ୍ତ଼ି ନ଼ିଆଯ଼ିବ, କ’ଣ ପ୍ରକାଶ଼ିତ କ଼ିମବା ପ୍ରସାର଼ିତ
ଦ୍ଦେବା ଉଚ଼ିତ୍ ? ଆଜ୍ଞା େଁ ଜ୍ଦ୍ଦଣ ନ଼ିେଷ୍ଟ
ି ମାନଦ୍ଣ୍ଡ ଅନୁ ସରଣ କଦ୍ଦର । ଏେ଼ି ୟୁ ନଟ
଼ି ଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦମ ସମବାଦ୍ର ଧାରଣା ଏବଂ
ପ୍ରକୃ ତ଼ି ଦ୍ଦଦ୍ଇ ଗତ଼ି କର଼ିବା ।

୧.୩ ସମବାଦର ଅଥଥ
ନିମନଲିଖିତ ସୂଚନାକୁ ବିଚାର କରିବା
କ) ଆପଣଙ୍କ ଗଁାର ଜ୍ଦ୍ଦଣ ଝ଼ିଅ ଉଚ୍ଚ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟଦ୍ଦର ପଢନ୍ତ଼ି
ଖ) ଆପଣଙ୍କ ଗଁାଦ୍ଦର ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବୟକ୍ତ଼ି ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ସାଇକଲ ଦ୍ଦଦ୍ାକାନ ଦ୍ଦଖାଲ଼ିଛନ୍ତ଼ି
ଗ) ଆପଣଙ୍କ ଗଁା ଡାକ୍ତରଖାନାଦ୍ଦର ଜ୍ଦ୍ଦଣ ମେ଼ିଳା ତ଼ିଦ୍ଦନାଟ଼ି ଶ଼ିଶୁ ଜ୍ନମ ଦ୍ଦଦ୍ଇଛନ୍ତ଼ି

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର

1

ବତ୍ତଥମାନ, ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ତର୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ଦକଉଁଟ ଼ି ଦ୍ଦକୌତୁ େଳ ପୂର୍ଣ୍ଥ ? ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଝ଼ିଏ ଉଚ୍ଚ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟଦ୍ଦର ପଢ଼ିବା ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ
ସାଧାରଣ କର୍ା । ଏୋ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ଆଗ୍ରେ ସୃଷ୍ଟ଼ି କଦ୍ଦର ନାେିଁ । କ଼ିନ୍ତୁ ଦ୍ଦସ ଯଦ଼୍ି ତୁ ମ ଗଁାର ପ୍ରର୍ମ ଝ଼ିଅ, ଯ଼ିଏ କ଼ି ଉଚ୍ଚ
ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟଦ୍ଦର ପ୍ରର୍ମର୍ର ପଢ଼ିଦ୍ଦଲ, ଏୋ ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ ଭାବଦ୍ଦର ଅତ଼ି କମଦ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ଗଁାର ଦ୍ଦଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ଼ିଛ ଼ି
ଆଗ୍ରେ ସୃଷ୍ଟ଼ି କର଼ିବ । ଦ୍ଦସେ଼ିଭଳ଼ି, ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ସାଇଦ୍ଦକଲ ଦ୍ଦଦ୍ାକାନ ଦ୍ଦଖାଲ଼ିବା ବତ୍ତଥମାନ ଏକ ବଡ ଜ଼୍ିନଷ
଼ି ଦ୍ଦୋଇ ନ
ପାଦ୍ଦର । ଦ୍ଦସଠାଦ୍ଦର ଅଦ୍ଦନକ ଦ୍ଦଦ୍ାକାନ ଅଛ଼ି, ଏବଂ ଏୋ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଦ୍ଦସଗୁଡକ
଼ି ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ । ଯଦ଼୍ିଓ, ତୁ ମ
ଗଁାର ଯଦ଼୍ି ଏୋ ଏକମାତ୍ର ଦ୍ଦଦ୍ାକାନ, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏୋ ଧ୍ୟାନ ଆକଷଥଣ କର଼ିବ । ଅପରପଦ୍ଦକ୍ଷ, ଜ୍ଦ୍ଦଣ ମେ଼ିଳା ତ଼ିଦ୍ଦନାଟ଼ି
ଶ଼ିଶୁ ଜ୍ନମ ଦ୍ଦଦ୍ବା ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ ଭାବଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ିଙ୍କ ଆଗ୍ରେକୁ ଆକଷିତ କର଼ିବ । କାରଣ, ତ଼ିଦ୍ଦନାଟ଼ି ଶ଼ିଶୁ ଜ୍ନମ ଦ୍ଦଦ୍ବା
ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ସାଧାରଣ କର୍ା ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ଏୋ କ୍ୱଚ଼ିତ୍ ଘଦ୍ଦଟ । ଏୋ ଦ୍ଦକବଳ ଆପଣଙ୍କ ଗଁାଦ୍ଦର ନୁ ଦ୍ଦେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜ଼୍ିଲ୍ଲା କ଼ିମବା
ରାଜ୍ୟଦ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକଷଥଣୀୟ ସୂଚନା ଦ୍ଦେବ । ଏେ଼ିପର଼ି ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ସୂଚନା ପ୍ରାୟତୁଃ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସମବାଦ୍ ଭାବଦ୍ଦର ପୟାଦ୍ଦକଜ୍ ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ ।

ଦ୍ଦେଉଁ ଆଧାର ଓ ମାନଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସମବାଦ ବିଚାର କରାୋଏ :
ସମବାଦ କ’ଣ : ସମବାଦ୍ ସବଥଦ୍ା ନୂ ଆ ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ । ଖୟାତନାମା ଓଡ଼ିଆ ଗାୟକ ଅକ୍ଷୟ ମୋନ୍ତ଼ିଙ୍କ ମୃତୁୟ, ଘଟ଼ିଥିବା ଦ଼୍ିନ
କ଼ିମବା ପରଦ଼୍ିନର ଅତ଼ି ଚାଞ୍ଚଲୟକର ଖବର ଅଦ୍ଦଟ । ଅବଶୟ, ଏୋ ଆସନ୍ତାକାଲ଼ିର ଖବରକାଗଜ୍ଦ୍ଦର ଦ଼୍ିନକ ପଦ୍ଦର
ପ୍ରକାଶ଼ିତ ଦ୍ଦେବ ନାେିଁ, କାରଣ ଏୋ ଆଉ “ନୂ ତନ ସମବାଦ୍” ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଯଦ଼୍ି ତାଙ୍କ ମୃତୁୟ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର କ଼ିଛ ଼ି ନୂ ତନ
ସୂଚନା ମ଼ିଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏୋ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର । ପୂବଥରୁ ଘଟ଼ିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡକ
଼ି ତର୍ାପ଼ି ସମବାଦ୍
ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର, ଦ୍ଦସଗୁଡକ
଼ି ପୂବଥରୁ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ କରାଯାଇ ନାେିଁ । ଯଦ଼୍ି ସୂଚନା ସବଥସାଧାରଣଦ୍ଦର ଅଛ଼ି, ଏୋକୁ ସମବାଦ୍
କୁ ୋଯାଇପାର଼ିବ ନାେିଁ । ଯଦ଼୍ି ଏୋ ପ୍ରର୍ମ ର୍ର ପାଇଁ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ କରାଯାଏ ଏୋ ଦ୍ଦକବଳ ଘଟଣାବଳୀ, ନ଼ିବଦ୍ଦି ଶଷଦ୍ଦର
ଏୋ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଖବର ଦ୍ଦେବ ।
ଖବର ଅସାଧାରଣ ଅଦ୍ଦେ: ଆମ ଚାର଼ିପାଖଦ୍ଦର ଅଦ୍ଦନକ ଘଟଣା ଘଟୁଛ଼ି । କ଼ିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଖବର ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ଦ୍ଦଯପର଼ି ଆଦ୍ଦମ
ଉପଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଲାଚନା କର଼ିଥିଲୁ , ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଝ଼ିଅ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯ଼ିବା ଏକ ସାଧାରଣ କର୍ା; ଏୋ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ବ଼ିଦ୍ଦଶଷ କ଼ିଛ ଼ି
ନାେିଁ । କ଼ିନ୍ତୁ ଯଦ଼୍ି ଝ଼ିଅଟ଼ି ନ଼ିଜ୍ ସମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟ କ଼ିମବା ଦ୍ଦସେ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରର୍ମ ଝ଼ିଅ, ଯ଼ି ଏ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟଦ୍ଦର ପଢୁର୍ାଏ, ଏୋ
ଅସ୍ୱାଭାବ଼ିକ ଏବଂ ଏୋ ଖବର ସୃଷ୍ଟ଼ି କର଼ିବ । ନ଼ିମନଲ଼ିଖିତ ଭାବଦ୍ଦର ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦମୌଳ଼ିକ ସଜ୍ଞା ଦ୍ଦେଉଛ଼ି: - କୁ କୁର ମଣ଼ିଷକୁ
କାମୁଡବ
଼ି ା ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଖବର ନୁ ଦ୍ଦେଁ ; “ମଣ଼ିଷ କୁ କୁରକୁ କାମୁଡବ
଼ି ା” ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଖବର ।
ସମବାଦ ଦ୍ଦକୌତୁ ହଳପ୍ରଦ: ଯଦ଼୍ିଓ ଏକ ଘଟଣା ନୂ ତନ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ, କ଼ିନ୍ତୁ ଯଦ଼୍ି ଏଥିଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ ଆଗ୍ରେର ଅଭାବ
ର୍ାଏ, ଏୋ ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦୋଇ ନ ପାଦ୍ଦର । ତୁ ମ ଗଁାର ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବାଳକ ପ୍ରର୍ମ ଦ୍ଦେଣୀଦ୍ଦର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଥ େୁ ଏ । ଏୋ ଆପଣଙ୍କ
ଗଁାଦ୍ଦର ଏକ ନୂ ଆ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଜ଼୍ିନଷ
଼ି ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର । କ଼ିନ୍ତୁ ତୁ ମର ଗ୍ରାମବାସୀ କ଼ିମବା ବାଳକର ପର଼ିବାର
ସଦ୍ସୟଙ୍କ ବୟତୀତ ଅନୟ କାୋକୁ ଆଗ୍ରେ କର଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ, ଯଦ଼୍ି ବାଳକ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଟପ୍ପର,
ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏୋ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଆଗ୍ରେ ସୃଷ୍ଟ଼ି କର଼ିବ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଏ ଖବର ଭାବଦ୍ଦର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ସମବାଦ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍:ଥ ସମବାଦ୍ଦ୍ଦର ନୂ ତନତ୍ୱ ଆଣ଼ିବା ପାଇଁ, ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ଆକଷଥଣୀୟ ଦ୍ଦେବା ସେ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ
ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ । ଆସନ୍ତୁ ବ଼ିଚାର କର଼ିବା, ଏକ ରାଜ୍ଦ୍ଦନୈତକ
଼ି ଦ୍ଳର ଜ୍ଦ୍ଦଣ ସଦ୍ସୟ ଦ୍ଦଘାଷଣା କରୁଛନ୍ତ଼ି ଦ୍ଦଯ ଗ୍ରାମଦ୍ଦର
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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କ଼ିଦ୍ଦଲା ପ଼ିଛା ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଟଙ୍କାଦ୍ଦର ଚାଉଳ ଦ୍ଦଯାଗାଇ ଦ଼୍ିଆଯ଼ିବ । ଏୋର ମେତ୍ୱ ଅଛ଼ି କ଼ିନ୍ତୁ ଏୋ ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦେବ ନାେିଁ ।
କ଼ିନ୍ତୁ ଯଦ଼୍ି ରାଜ୍ୟର ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏୋ ଦ୍ଦଘାଷଣା କରାଯାଏ, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏୋ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଖବର ଦ୍ଦେବ, କାରଣ
ଜ୍ଦ୍ଦଣ ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଦଘାଷଣା ସବଥଦ୍ା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ ।
ସମବାଦ ସବୁ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ ବିଷୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦହାଇ ନ ଥାଏ : ଅଧିକାଂଶ ଖବର ସ୍ୱୟଂଚାଳ଼ିତ ଭାବଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ
ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ । କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଘଟଣା ସବଥଦ୍ା ପ୍ରତୟକ୍ଷ କ଼ିମବା ପଦ୍ଦରାକ୍ଷ ଭାବଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ ସେ଼ିତ ଜ୍ଡ଼ିତ
ର୍ାଏ । ମଣ଼ିଷ ସବୁ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ସମସ୍ତ ଘଟଣାଦ୍ଦର ମୁଖୟ କଳାକାର ନ ର୍ାଏ । ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଘୂର୍ଣ୍ିବଳୟ, ଅଗ୍ନ଼ି କାଣ୍ଡ,
ମରୁଡ଼ି କ଼ିମବା ଭୂମ଼ିକମ୍ପ ପର଼ି ଅଣ-ମାନବ଼ିକ ପର଼ିସ୍ଥ଼ିତ଼ି ଦ୍ୱାରା ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ ଜ୍ୀବନ ଉପଦ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଦ୍ଦଲ ଏୋ ଖବର
ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର । ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟ଼ିରୁ ସମବାଦ୍ ସବୁ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶୟଦ୍ଦର ସଂଗ୍ରେ କରାଯାଏ । “ଖବର”
ସଦ୍ାସବଥଦ୍ା ଗତ଼ିଶୀଳ । ସମୟ ସେ଼ିତ ଏୋ ବଦ୍ଳ଼ିଯାଏ । ଏୋ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ସମାଜ୍ରୁ ଅନୟ ଏକ ସମାଜ୍ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଭ଼ିନ୍ନ
ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ । ରାଜ୍ଧାନୀ ସେରର ଜ୍ଦ୍ଦଣ ଝ଼ିଅ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦୋଇ ନ ପାଦ୍ଦର । କ଼ିନ୍ତୁ ଜ୍ଦ୍ଦଣ
ଆଦ଼୍ିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟର ଝ଼ିଅ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା ଖବର ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର । ଇଣ୍ଟରଦ୍ଦନଟ୍ ଏବଂ ଟ଼ିଭ଼ି ଚୟାଦ୍ଦନଲଗୁଡକ
଼ି
ପୂବଥରୁ, ଗତକାଲ଼ି ଘଟ଼ିଥିବା ଏକ ଘଟଣା ଖବର ଥିଲା । କ଼ିନ୍ତୁ ବତ୍ତଥମାନର ଯୁଗଦ୍ଦର ଚବ଼ିଶ ଘଣ୍ଟ଼ିଆ ନୁ ୟଜ୍
ଚୟାଦ୍ଦନଲଗୁଡକ
଼ି ର, ସକାଳର ଖବର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଅଚଳ ଦ୍ଦୋଇପଡୁଛ଼ି ।

୧.୪ ସମବାଦର ସଂଜ୍ଞା
ବ଼ିଶ୍ୱବୟାପୀ ସମବାଦ୍ର ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ନ଼ିଦ୍ଧଥାର଼ିତ ସଂଜ୍ଞା ନାେିଁ । ଅକ୍ସଦ୍ଦ ାଡଥ ଇଂରାଜ୍ୀ ଅଭ଼ିଧାନ ସମବାଦ୍କୁ ପର଼ିଭାଷ଼ିତ କଦ୍ଦର ସାମ୍ପ୍ରତ଼ିକ ଘଟଣା କ଼ିମବା ଘଟଣାର ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ, ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ନୂ ତନ ସୂଚନା, ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ କ଼ିମବା କର୍ାବାତ୍ତଥାର ବ଼ିଷୟ ଭାବଦ୍ଦର
ଏକ ଘଟଣାକୁ ଆଣ଼ିବା ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ । ୧୮୬୯ ରୁ ୧୮୯୭ ପଯଥୟନ୍ତ ନୁ ୟୟକଥ ସନ୍ ଚଳାଇଥିବା ଚାଲଥସ ଡାନା କେ଼ିଛନ୍ତ଼ି
ଦ୍ଦଯ, ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି, ଯାୋକ଼ି କ଼ିଛ ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟର ଏକ ବୃ େତ ଅଂଶକୁ ଆକଷଥଣ କଦ୍ଦର ଏବଂ ଏୋକୁ ପୂବଥରୁ ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ

ଦ୍ୃ ଷ୍ଟ଼ି ଦ଼୍ିଆଯାଇନଥିଲା । େ଼ିଲ଼ିୟମ୍ ର଼ିଭରଙ୍କ ଅନୁ ସାଦ୍ଦର ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଘଟଣାଗୁଡକ
଼ି ର ସଠ଼ିକ୍ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ, ତର୍ୟ ଏବଂ
ମତାମତ ଯାୋ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ସଂଖୟକ ଦ୍ଦଲାକଙ୍କୁ ଆକଷଥଣ କଦ୍ଦର । ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସମବାଦ୍ର ଦ୍ୁ ଇଟ଼ି ମୁଖୟ ଉପାଦ୍ାନ
ଦ୍ଦେଉଛ଼ି “ସମୟାନୁ ବତ୍ତଥୀ” ଏବଂ “ବେୁ ସଂଖୟକ ଦ୍ଦଲାକଙ୍କର ଆଗ୍ରେ” । ଏକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ସମୟାନୁ ବତ୍ତଥୀ ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର,
ଯଦ଼୍ି ଏଥିଦ୍ଦର ଦ୍ଶଥକଙ୍କ ଆଗ୍ରେର ଅଭାବ ରେ଼ିର୍ାଏ ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏୋ ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦୋଇ ନ ର୍ାଏ ବରଂ ଏୋ ବ଼ିପରୀତଦ୍ଦର
ଗତ଼ି କଦ୍ଦର। ନୁ ୟୟକଥ ଦ୍ଦେରାଲଡ ଟ୍ର଼ିବୁୟନର ଷ୍ଟାନଲ଼ି ୋକର ଭାବ଼ି ନ ଥିଦ୍ଦଲ ଦ୍ଦଯ ସମବାଦ୍ର ସଂଜ୍ଞା ରେ଼ିଛ ଼ି । ତାଙ୍କ
କେ଼ିବାନୁ ସାଦ୍ଦର, ପବନ ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା ଖବର ଅଧିକ ଆଶା କରାଯାଏ ନାେିଁ । ପୁଲ଼ିଟର ପୁରସ୍କାରର ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠାତା ଦ୍ଦଜ୍ାଦ୍ଦସ
ପୁଲ଼ିଟର ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦ୍କ ଏବଂ ସାମବାଦ଼୍ିକମାନଙ୍କୁ କାୋଣୀ ଦ୍ଦଖାଜ଼୍ିବାକୁ ନ଼ିଦ୍ଦେଥଶ ଦ୍ଦଦ୍ଇଛନ୍ତ଼ି ଯାୋକ଼ି ମୂଳ, ଭ଼ିନ୍ନ,
ନାଟକୀୟ, ଦ୍ଦରାମାଣ୍ଟ଼ିକ, ଦ୍ଦରାମାଞ୍ଚକର, ଅନୟାନୟ, ଦ୍ଦକୌତୁ େଳପୂର୍ଣ୍ଥ, ୋସୟସ୍ପଦ୍, ଅଦ୍ଭୁତ, କର୍ାବାତ୍ତଥା ।
ଅଦ୍ଦନକ ଅନୟ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସକାରୀମାଦ୍ଦନ ସମବାଦର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କିଛ ି ସଂଜ୍ଞା ଏଠାଦ୍ଦର ଉଦ୍ଦେଖ
କରାୋଇଛି:
ୱିଲାର୍ଥ ଜି ଦ୍ଦବେୟାରସ୍: ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦଯ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ସମୟର ଅଦ୍ଦଟ ଯାୋକ଼ି ଅଦ୍ଦନକ ଦ୍ଦଲାକଙ୍କୁ ଆକଷଥଣ କଦ୍ଦର ଏବଂ
ସଦ୍ଦବଥାତ୍ତମ ଖବର ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଯାୋ ସବଥାଧିକ ସଂଖୟକ ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆକଷଥଣୀୟ।
େନଥର କୟାଟ୍ ଦ୍ଦଲଜ୍: ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଯାୋ, ଆପଣ ଆଜ଼୍ି ପାଇପାର଼ିଦ୍ଦବ । ଯାୋ ଆପଣ ଗତକାଲ଼ି ଜ୍ାଣ଼ି ନଥିଦ୍ଦଲ ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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ଜନ ଚାଦ୍ଦନେଲର୍: ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ବ଼ିବାଦ୍ ଏବଂ ପର଼ିବତ୍ତଥନର ଏକ କାୋଣୀ ।
କୁ େଥ ଦ୍ଦଲାର୍ର୍: ସମବାଦ୍ ଯାୋ କ଼ିଛ ଼ି ଦ୍ଦକୌତୁ େଳପ୍ରଦ୍, ଦ୍ୁ ନଆ
଼ି ଦ୍ଦର କ’ଣ ଘଟୁଛ଼ି, ସଂସ୍କୃତ ଼ି ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ଯାୋ ଘଟୁଛ଼ି ତାୋ
ସେ଼ିତ ଜ୍ଡ଼ିତ ଯାୋ ଦ୍ଶଥକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ୍ରେୀ ଦ୍ଦେବ ।
ଜନ ହୁ ଲଦ୍ଦେଙ୍ଗ ଏବଂ ରଏ ପଲ୍ ଦ୍ଦନଲସନ: ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି କ଼ିଛ ଼ି ଯାୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ୍ରେୀ କଦ୍ଦର ଏବଂ ଆପଣ
ପୂବଥରୁ ଜ୍ାଣ଼ି ନଥିଦ୍ଦବ । ଉଭୟ ଉପାଦ୍ାନ ସାଧାରଣତୁଃ ସମବାଦ୍ର ଏକ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଉପସ୍ଥ଼ିତ ।
ୱିଲିୟମ୍ ରାଦ୍ଦଣ୍ଡାଲଫ:: ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଏପର଼ି କ଼ିଛ ଼ି ଯାୋକୁ ଦ୍ଦକେ଼ି ଚାପ଼ି ଦ୍ଦଦ୍ବାକୁ ଚାେଁାନ୍ତ଼ି । ବାକ଼ି ସବୁ ବ଼ିଜ୍ଞାପନ ।
ଜ୍ଜ୍ିଆ ୟୁ ନଭ
଼ି ରସ଼ିଟର
଼ି ଜ୍ଜ୍ଥ େୁ ଗଙ୍କ ଅନୁ ଯାୟୀ, “ନୁ ୟଜ୍ ଉଭୟ ଏକ ଉତ୍ପାଦ୍ ଏବଂ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟ଼ିଦ୍ଦକାଣ । ଏକ ଉତ୍ପାଦ୍ ଭାବଦ୍ଦର
ଖବରକାଗଜ୍, ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦସବା, ସମବାଦ୍ ପତ୍ର଼ିକା, ଦ୍ଦରଡ଼ିଓ, ଦ୍ଦଟଲ଼ି ଭ଼ିଜ୍ନ୍, ଦ୍ଦକବୁ ଲ୍ ଦ୍ଦଷ୍ଟସନ୍ ଏବଂ ଦ୍ଦନଟୋକଥ ଦ୍ୱାରା
ଖବର ସଂଗ୍ରେ, ପ୍ରକ୍ର଼ିୟାକରଣ, ପୟାଦ୍ଦକଜ୍ ଏବଂ ବ଼ିକ୍ରୟ । ଯାୋକୁ ଦ୍ଦଲାକମାଦ୍ଦନ ଭାବନ୍ତ଼ି ସମବାଦ୍ । ଜ୍ଦ୍ଦଣ ସାମବାଦ଼୍ିକ
କ଼ିମବା ସମ୍ପାଦ୍କ ଯାୋ ଆକଷଥଣୀୟ, ଦ୍ଦରାମାଞ୍ଚକର କ଼ିମବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ । ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଏକ ନ଼ିେଷ୍ଟ
ି ମୁେୂତ୍ତ,ଥ ଯାୋ
ପାଠକ କ଼ିମବା ଦ୍ଦୋତାଙ୍କ ଆଗ୍ରେକୁ ଆକଷିତ କର଼ିର୍ାଏ ଏବଂ ଧର଼ି ରଖିର୍ାଏ ।

୧.୫ ସମବାଦର ପ୍ରକୃ ତି
ଖବର କ’ଣ ? ର୍ଦ୍ଦର ନୁ ୟୟକଥ ସନ୍ ର ସଂପାଦ୍କ ଚାଲଥସ ଏ ଡାନା ଏୋକୁ ପର଼ିଭାଷ଼ିତ କର଼ିଥିଦ୍ଦଲ, ଯାୋକ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟର
ଏକ ବୃ େତ ଅଂଶକୁ ଆକଷଥଣ କଦ୍ଦର ଏବଂ ଯାୋକୁ ଏୋ ପୂବଥରୁ ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟ଼ି ଦ଼୍ିଆଯାଇ ନ ଥିଲା । ଅନୟ ଅର୍ଥଦ୍ଦର,
ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି, ଦ୍ଦଲାକମାଦ୍ଦନ ଯାୋ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର କେୁ ଛନ୍ତ଼ି । ସମବାଦ୍ ନୂ ଆ । ଦ୍ଦଯଦ୍ଦେତୁ ଏଭଲ଼ିନ୍ େଗ୍ ଏୋକୁ ବର୍ଣ୍ଥନା
କର଼ିଛନ୍ତ଼ି, "ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଦ୍ଦସେ଼ି ଅଧ୍ୟାୟ ଯାୋ କ଼ିଛ ଼ି ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଅଧିକ ଚ଼ିନ୍ତା କଦ୍ଦର ନାେିଁ ।
1. ଅପର଼ିପକ୍ଷଦ୍ଦର କେ଼ିବାକୁ ଗଦ୍ଦଲ, ଖବର ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ସ୍ଥ଼ିତଦ୍ଦ଼ି ର ପର଼ିବତ୍ତଥନ । କ଼ିନ୍ତୁ ସ୍ଥ଼ିତ଼ି ପର଼ିବତ୍ତଥନର ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ
ଘଟଣା ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦଯାଗୟ ଦ୍ଦବାଲ଼ି ଗୟାଦ୍ଦରଣ୍ଟ଼ି ଦ଼୍ିଏ କ଼ି ? ଧରାଯାଉ ଼ି ଲ଼ିପ୍ ୧୦ ବଷଥର, ଦ୍ଦସ ସାଧାରଣତୁଃ
ରାତ୍ରୀ ଦ୍ଦଭାଜ୍ନଦ୍ଦର ବ଼ିଳମବ କରନ୍ତ଼ି । ତାୋ ତାଙ୍କ ପର଼ିବାରଦ୍ଦର ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର, କ଼ିନ୍ତୁ ଏୋ ଖବର ନୁ ଦ୍ଦେଁ ।
ଯଦ଼୍ି ଦ୍ଦସ ରାତ୍ରୀ ଦ୍ଦଭାଜ୍ନ ପାଇଁ ତ଼ିନ଼ି ଘଣ୍ଟା ବ଼ିଳମବ କରନ୍ତ଼ି ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ କଣ ଦ୍ଦେବ ? ଯଦ଼୍ି ତା’ପଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ
ନ଼ିଦ୍ଦଖାଜ୍ ଦ୍ଦୋଇଯାଆନ୍ତ଼ି, ତାୋ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଏକ ଖବର । ଏେ଼ି ଉଦ୍ାେରଣଟ଼ି ଦ୍ଶଥାଏ, ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦକବଳ ସ୍ଥ଼ିତର
଼ି
ପର଼ିବତ୍ତଥନ ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ସ୍ଥ଼ିତଦ୍ଦ଼ି ର ଏୋ ପର଼ିଣାମର ପର଼ିବତ୍ତଥନ ।
2. ପ୍ରକୃ ତ ଅର୍ଥଦ୍ଦର, ସାମବାଦ଼୍ିକ ଏବଂ ସମ୍ପାଦ୍କମାଦ୍ଦନ ସମବାଦ୍ କ’ଣ ଦ୍ଦବାଲ଼ି ମଧ୍ୟ ବୟାଖୟା କର଼ିପାରନ୍ତ଼ି ।
ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଦ୍ୱାରପାଳ ସଦ୍ୃ ଶ । ପଢୁଥିବା ଜ୍ନସାଧାରଣଙ୍କ ନ଼ିକଟଦ୍ଦର କ଼ିଛ ଼ି ଘଟଣା ପେଞ୍ଚ଼ିବାକୁ ଅନୁ ମତ଼ି
ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିର୍ାନ୍ତ଼ି, କ଼ିନ୍ତୁ ଅନୟମାନଙ୍କୁ ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ଯାୋ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଘଟଣା କ଼ିମବା ସମବାଦ୍ କ଼ି ନୁ ଦ୍ଦେଁ ତାୋ ସ୍ଥ଼ିର
କର଼ିବାର ଅନୟାନୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରେ଼ିଛ ଼ି । ଏଥିମଧ୍ୟଦ୍ଦର ପର଼ିଚାଳନାର କୁ ସଂସ୍କାର, କାଗଜ୍ର ଆକାର,
ବ଼ିଜ୍ଞାପନଦ୍ାତାଙ୍କ ଚାପ ଏବଂ ସମବାଦ୍ ଛ଼ିଦ୍ର, କ଼ିମବା ସମବାଦ୍ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟନ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ ।
3. ତର୍ାପ଼ି, ଯଦ଼୍ି ଏୋ ସମବାଦ୍ ଅଦ୍ଦଟ ପ୍ରଦ୍ଦ ସନାଲମାଦ୍ଦନ ଅତ଼ି କମଦ୍ଦର ସାତଟ଼ି ମୁଖୟ କାରଣ ଉପଦ୍ଦର
ସେମତ ଅଟନ୍ତ଼ି ଯାୋ ଏକ ଘଟଣାର ଳା ଳ ଅଛ଼ି କ଼ି ନାେିଁ ତାୋ ନ଼ିର୍ଣ୍ଥୟ କର଼ିବାଦ୍ଦର ସାୋଯୟ କଦ୍ଦର ।

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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ଦ୍ଦସଗୁର୍କ
ି ଦ୍ଦହଲା:
କ)

ପ୍ରଭ୍ାବ – ଘଟଣା ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ଦ୍ଦଲାକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ଼ିତ କଦ୍ଦର ? ଏୋ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କୁ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ଗଭୀର

ଭାବଦ୍ଦର ପ୍ରଭାବ଼ିତ କଦ୍ଦର ?
ଖ)

ନ଼ିକଟତରତା – ପାଠକଙ୍କ ନ଼ିକଟତର ଦ୍ଦେଦ୍ଦଲ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଘଟଣା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଦ୍ଦେବ ।

ସୁଦ୍ୂର ଦ୍ଦଦ୍ଶଦ୍ଦର ଏକ ଭୂମ଼ିକମ୍ପ ଘରର ନ଼ିକଟବତ୍ତଥୀ ଭଳ଼ି ଆକଷଥଣୀୟ ନୁ ଦ୍ଦେଁ ।
ଗ)

ସମୟାନୁ ବତ୍ତଥୀ – ଘଟଣାଟ଼ି ସଦ୍ଦତଜ୍ କ଼ି ? ଏୋ ନୂ ଆ କ଼ି ? ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଦ୍ଦଯାଗୀ

ଦ୍ଦେବା ପାଇଁ ସମବାଦ୍ଟ଼ି ସମୟାନୁ ବତ୍ତଥୀ ଦ୍ଦେବା ଜ୍ରୁରୀ ।
ଘ)

ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠା – ନାମ ସମବାଦ୍ ସୃଷ୍ଟ଼ି କଦ୍ଦର, ଏବଂ ବଡ ନାମଗୁଡକ
଼ି ବଡ ଖବର ସୃଷ୍ଟ଼ି କଦ୍ଦର । ସାଧାରଣ

ଦ୍ଦଲାକମାଦ୍ଦନ ଧନୀ ଏବଂ ପ୍ରସ଼ିଦ୍ଧଙ୍କ କାଯଥୟଦ୍ଦର ଆକଷିତ େୁ ଅନ୍ତ଼ି ।
ଙ)

ଉପନୟାସ – ସମବାଦ୍ଦ୍ଦର କ଼ିଛ ଼ି ନୂ ତନ ଅସାଧାରଣ । “ପ୍ରର୍ମ”, “ସ୍ଥାୟୀ” ଏବଂ “ଦ୍ଦକବଳ”

ଅଦ୍ଦନକ ବଷଥ ଧର଼ି ସମବାଦ୍ ବୟବସାୟର ମୂଳଦ୍ୁ ଆ ଦ୍ଦୋଇଆସୁଛ ଼ି ।
ଚ)

ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ - ସବଥଦ୍ା ମୋନ ସାେ଼ିତୟ, ନାଟକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚ଼ିତ୍ର ବ଼ିବାଦ୍ର ମୁଦ୍ରା ଦ୍ଦୋଇ ଆସୁଛ ଼ି ।

ଦ୍ଦସକ୍ସପ଼ିୟରଙ୍କ କାୋଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର଼ି ଡ଼ିଜ୍ନ ଼ି ପଯଥୟନ୍ତ ବ଼ିବାଦ୍ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଭୂମ଼ିକା ଗ୍ରେଣ
କର଼ିଆସ଼ିଛ ଼ି । କ଼ିନ୍ତୁ ଖବର କାଗଜ୍ଗୁଡକ
଼ି ଭ଼ିନ୍ନ ନୁ ଦ୍ଦେଁ ।
ଛ)

ଦ୍ଦୋତା – ଦ୍ଦୋତା କ଼ିଏ ? ଯଦ଼୍ି ଘଟଣା ଆଦ଼୍ି ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ସମବାଦ୍, କାଗଜ୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦକଉଁଠାଦ୍ଦର

ରଖାଯ଼ିବ ଦ୍ଦସେ଼ି ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ନ଼ିର୍ଣ୍ଥୟ କର଼ିବାଦ୍ଦର ସାୋଯୟ କଦ୍ଦର ।
କିଛ ି ଅଳ୍ପ ଜଣାଶ୍ୁଣା କାରଣ ୋହା ସମବାଦ ନିର୍ଣ୍ଥୟ କଦ୍ଦର :
● ପର଼ିଚାଳନା ପୂବଥ ସଂସ୍କାର
● ବ଼ିଜ୍ଞାପନଦ୍ାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଚାପ
● କାଗଜ୍ର ଆକାର
● ସମବାଦ୍ର ଛ଼ିଦ୍ର
ଉତ୍ସ – https://courses.p୨pu.org/en/courses/୧୦୫୪/content/୨୨୦୭/
କ୍ର଼ିଏଟ଼ିଭ କମନସ ଏଲାଇକ୍ ଅନୁ ମତ଼ି ଅଂଶୀଦ୍ାର
ତଥାପି, ସମବାଦର ଅନୟ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ନିର୍ଣ୍ଥୟକାରୀ ଦ୍ଦହଉଛି :
ସମୟାନୁ ବର୍ତ୍ଥୀତା: ସମୟାନୁ ବତ୍ତଥୀତା ତର୍ୟର ନୂ ତନତା ସେ଼ିତ ଜ୍ଡ଼ିତ । ଘଟଣା କ଼ିମବା ପର଼ିସ୍ଥ଼ିତ଼ି ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତ ସାମ୍ପ୍ରତ଼ିକ,
ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦଯାଗୟ ଦ୍ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦ୍ଦସଦ୍ଦତ ଅଧିକ । ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ନଷ୍ଟ ଦ୍ଦୋଇଯାଉଥିବା ବ଼ିଷୟ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ସମବାଦ୍ ।
ଏୋକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ପ୍ରର୍ଦ୍ଦମ ଉପସ୍ଥାପ଼ିତ କରାଯ଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ । ଗତକାଲ଼ି କ଼ିମବା ଗତ ସପ୍ତାେଦ୍ଦର ଘଟ଼ିଥିବା ଘଟଣା
ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା ସାମ୍ପ୍ରତ଼ିକ ଖବର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇର୍ାଏ । ଦ୍ଦଲାକମାଦ୍ଦନ ଅତୀତର ଘଟଣାଗୁଡକ
଼ି ପ୍ରତ଼ି ଆଗ୍ରେ େରାନ୍ତ଼ି
କାରଣ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ସ୍ଥାନଦ୍ଦର ସବଥଦ୍ା ତାଜ୍ା ଖବର ରେ଼ିର୍ାଏ । ମ଼ିଡଆ
଼ି ସଂଗଠନଗୁଡକ
଼ି ପରସ୍ପର ସେ଼ିତ ପ୍ରତ଼ିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ଼ିତା କର଼ି
ପ୍ରର୍ଦ୍ଦମ କାୋଣୀ ପର଼ିଦ୍ଦବଷଣ କର଼ିର୍ାନ୍ତ଼ି । ଯଦ଼୍ି ଦ୍ୁ ଇଟ଼ି ସମାନ ଘଟଣା ରେ଼ିଛ,଼ି ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ସଦ୍ୟତମ ଖବର ସମବାଦ୍
ଭାବଦ୍ଦର ଆବୃ ତ ଦ୍ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ ।

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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ଅଦ୍ଭୁତତା: ଯଦ଼୍ି କ଼ିଛ ଼ି ଅସାଧାରଣ, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏୋ ସମବାଦ୍ଦ୍ଦଯାଗୟ । ସମବାଦ୍ କ଼ିଛ ଼ି ନୂ ଆ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ । ଏୋ ଆମ
ଜ୍ୀବନର ସାଧାରଣ ଘଟଣା ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଛୁ ଆକୁ ସ୍ତନୟପାନ କରାଉଥିବା ଏକ ମାଙ୍କଡ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଖବର
। ଅସ୍ୱାଭାବ଼ିକ ଅଭୟାସ ଏବଂ ଶବ୍ଦ, ଅନ୍ଧବ଼ିଶ୍ୱାସ, ଅସାଧାରଣ ଜ୍ୀବନଯାପନ ଇତୟାଦ଼୍ି ପାଠକଙ୍କ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟ଼ି ଆକଷଥଣ କଦ୍ଦର
।
ପରିଣାମ: ଏେ଼ି ଉପାଦ୍ାନଟ଼ି ଘଟଣାର ମେତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଏୋ କ଼ିପର଼ି ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ ଜ୍ୀବନ ଉପଦ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପକାଇର୍ାଏ ।
ଯଦ଼୍ି ଯାୋ ଘଟ଼ିଛ ଼ି କ଼ିମବା ଘଟ଼ିବାକୁ ଯାଉଛ଼ି ତାୋ ବେୁ ସଂଖୟକ ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ ଉପଦ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏୋର
ଅଧିକ

ଳା ଳ ରେ଼ିଛ ଼ି । ଦ୍ଦତଣୁ ସମବାଦ୍ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥଦ୍ଦର ପ୍ରାର୍ମ଼ିକତା ମ଼ିଳବ
଼ି । ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପୁୟଟରର ସଂକ୍ରମଣ

ଖବର କାଗଜ୍ର ଭ଼ିତର ପୃଷ୍ଠାଦ୍ଦର ଦ୍ଦଛାଟ ଖବର ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ଭାବଦ୍ଦର ଆବୃ ତ ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର । କ଼ିନ୍ତୁ ଯଦ଼୍ି ସମାନ
ଭାଇରସ୍ ବୟାଙ୍କ଼ି ଙ୍ଗ୍ ସ଼ିଷ୍ଟମ୍ ଉପଦ୍ଦର ଆକ୍ରମଣ କଦ୍ଦର ଏବଂ ପୁରା ସ଼ିଷ୍ଟମ୍ ପକ୍ଷାଘାତ ଦ୍ଦୋଇଯାଏ ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏୋ ପ୍ରର୍ମ
ପୃଷ୍ଠାଦ୍ଦର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଏୋର ପର଼ିଣାମ ଅଧିକ, ଏେ଼ି ଖବର ବଡ ।
ମାନବ ଆଗ୍ରହ: ସମବାଦ୍ର ଯଦ଼୍ି ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ପର଼ିସ୍ଥ଼ିତ଼ି କ଼ିମବା ଘଟଣା ପ୍ରକାରର ଭାବପ୍ରବଣତା ଆଙ୍କ଼ି ର୍ାଏ, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏଥିଦ୍ଦର
ମାନବ-ଆଗ୍ରେ କାୋଣୀର ଉପାଦ୍ାନ ରେ଼ିପାଦ୍ଦର । ଏେ଼ିପର଼ି ଖବର ଦ୍ଦଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟ଼ି ଆକଷଥଣ କଦ୍ଦର ଏବଂ
ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସ୍ପଶଥ କଦ୍ଦର । ସାଧାରଣତୁଃ ଏେ଼ି ଖବର ସାଧାରଣ ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଚ଼ିନ୍ତା କଦ୍ଦର
ଦ୍ଦଯଉଁମାଦ୍ଦନ ନ଼ିଜ୍କୁ ଏପର଼ି ପର଼ିସ୍ଥ଼ିତଦ୍ଦ଼ି ର ପାଇର୍ା’ନ୍ତ଼ି, ଦ୍ଦଯଉଁଥିଦ୍ଦର ଦ୍ଶଥକମାଦ୍ଦନ ଚ଼ିହ୍ନଟ କର଼ିପାର଼ିଦ୍ଦବ । ଉଦ୍ାେରଣ
ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତ଼ିକୂଳ ପର଼ିସ୍ଥ଼ିତ ଼ି ସଦ୍ଦତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଦ୍ଦଣ ପର଼ିବା ବ଼ିଦ୍ଦକ୍ରତା IAS ପରୀକ୍ଷାଦ୍ଦର ଚୟନ କରାଯ଼ିବା ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଭଲ କାୋଣୀ
।
ବିପେଥୟୟ: ଉଭୟ ପ୍ରାକୃ ତକ
଼ି ଏବଂ ମନୁ ଷୟକୃ ତ ବ଼ିପଯଥୟୟ ସବଥଦ୍ା ଗଣମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପାଇର୍ାଏ, କାରଣ ବ଼ିପଯଥୟୟ
ବ଼ିନାଶ ଏବଂ କ୍ଷତ଼ି ଘଟାଏ । ଏକ ବଡ ବ଼ିପଯଥୟୟ ଅଧିକ ସଂଖୟକ ଦ୍ଦଲାକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ଼ିତ କର଼ିର୍ାଏ । ଦ୍ଦଲାକମାଦ୍ଦନ
ବ଼ିପଯଥୟୟ ଏବଂ ଏୋର ପ୍ରଭାବ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଜ୍ାଣ଼ିବାକୁ ସବଥଦ୍ା ଆଗ୍ରେୀ । ବ଼ିପଯଥୟୟ ସେ଼ିତ ଜ୍ଡ଼ିତ କାୋଣୀଗୁଡକ
଼ି
ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଘୂର୍ଣ୍ିବଳୟ, ଦ୍ଦବାମା ବ଼ିଦ୍ଦଫାରଣ, ବନୟା, ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଭୂମ଼ିକମ୍ପ ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ ।
ପ୍ରଗତି: ଦ୍ଦଯ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ପ୍ରଗତ଼ି କ଼ିମବା ବ଼ିକାଶ ମଧ୍ୟ ସମବାଦ୍ ସୃଷ୍ଟ଼ି କର଼ିର୍ାଏ । ପ୍ରଗତ଼ି ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ପ୍ରକାରର
ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର । ଏୋ ଶ଼ିକ୍ଷା, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତ଼ିବଦ୍
଼ି ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଅର୍ଥନୀତ଼ି କ଼ିମବା ସମାଜ୍ର ବ଼ିକାଶ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର ।
ପ୍ରଗତ଼ି ସେ ଜ୍ଡ଼ିତ ସମବାଦ୍ଗୁଡକ
଼ି ର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂଶାସନଦ୍ଦର ମେ଼ିଳାଙ୍କ ପ୍ରତ଼ିନଧି
଼ି ତ୍ୱଦ୍ଦର ବୃ ଦ୍ଧ଼ି ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଉଦ୍ାେରଣ
ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର ।

୧.୬ ସମବାଦର ପ୍ରକାର
ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ସମବାଦ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁ ଇ ପ୍ରକାରଦ୍ଦର ବିଭ୍କ୍ତ ଦ୍ଦହାଇଥାଏ :
(କ)

କଠ଼ିନ ଖବର ଏବଂ (ଖ) ନରମ ଖବର

(କ) କଠିନ ଖବର: କଠ଼ିନ ସମବାଦ୍କୁ ଦ୍ଦକବଳ ଏକ ଘଟଣାର େ଼ିସାବ ଭାବଦ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଥନା କଦ୍ଦର ଯାୋ ଘଟ଼ିଛ ଼ି କ଼ିମବା
ଘଟ଼ିବାକୁ ଯାଉଛ଼ି, ଯାୋ ସମାଜ୍ର ଏକ ବଡ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବ଼ିତ କର଼ିର୍ାଏ । ଏେ଼ି ନ଼ିେଷ୍ଟ
ି ପ୍ରକାରର ସମବାଦ୍ ପ୍ରାୟ ତୁ ରନ୍ତ
ଆଛାଦ୍ନ କର଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କଠ଼ିନ ଖବର କାୋଣୀ ଯାୋ ରାତାରାତ଼ି କ଼ିମବା ଦ୍ଦସେ଼ି ଦ଼୍ିନ ବ଼ିକଶ଼ିତ ଦ୍ଦୋଇଛ଼ି, ପ୍ରାୟତ
ସାମବାଦ଼୍ିକମାଦ୍ଦନ ଏୋକୁ ସୂଚତ
଼ି କର଼ିର୍ାନ୍ତ଼ି ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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‘ତାଜ୍ା ଖବର’ । ଏେ଼ିପର଼ି ସମବାଦ୍ କାୋଣୀଗୁଡକ
଼ି ତର୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦ୍ଦଦ୍ଇର୍ାଏ ଦ୍ଦଯପର଼ି ଏୋ ଘଟ଼ିଛ,଼ି ମତ କ଼ିମବା
ବ଼ିଦ୍ଦେଷଣ ନୁ ଦ୍ଦେଁ ।
କଠ଼ିନ ଖବର କ଼ିଏ, କଣ, ଦ୍ଦକଉଁଠାଦ୍ଦର, ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ, କ଼ିପର଼ି
ଆଦ଼୍ି ଦ୍ଦମୌଳ଼ିକ ତର୍ୟକୁ ଦ୍ଦନଇ ଗଠ଼ିତ । ଏୋ ସରକାରୀ
କାଯଥୟକଳାପ, ଅପରାଧ, ଆନ୍ତଜ୍ଥାତୀୟ ଘଟଣା, ସାମାଜ଼୍ିକ
ଅବସ୍ଥା, ଅର୍ଥନୀତ଼ି, ପର଼ିଦ୍ଦବଶ ଏବଂ ବ଼ିଜ୍ଞାନ ଭଳ଼ି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ
ଜ୍ନସାଧାରଣ ଘଟଣାର ଖବର । ବେୁ ସଂଖୟକ ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ
ପାଇଁ ଏୋର ମେତ୍ତ୍ୱ ରେ଼ିଛ ଼ି । ଏକ ଖବରକାଗଜ୍ର ଆଗ
ଭାଗ ଏବଂ ଦ୍ଦରଡ଼ିଓ କ଼ିମବା ଟ଼ିଭ଼ି ନୁ ୟଜ୍ ପ୍ରସାରଣର ମୁଖୟ
କାୋଣୀ ସାଧାରଣତୁଃ କଠ଼ିନ ଖବରଦ୍ଦର ପର଼ିପୂର୍ଣ୍ଥ ।
ସାଧାରଣତୁଃ, କଠ଼ିନ ଖବର ଦ୍ଦଲଖିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଏକ ମାନକ
ଦ୍ଦକୌଶଳ ଅନୁ ସରଣ କରାଯାଏ । ପ୍ର଼ି ଣ୍ଟ ମ଼ିଡଆ
଼ି ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର,
ଓଲଟା ପ଼ିରାମ଼ିଡ୍ ଦ୍ଦଶୈଳୀ ଅନୁ ସରଣ କରାଯାଏ, ଯର୍ା,
ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ସୂଚନା କାୋଣୀର ଅଗ୍ରଭାଗଦ୍ଦର
ରଖାଯାଇର୍ାଏ ଏବଂ ତା’ପଦ୍ଦର କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ତର୍ୟ
ରଖାଯାଇର୍ାଏ । ଗଣମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର, କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ସୂଚନା
ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ଦକବଳ ବାକ଼ି ରେ଼ିର୍ାଏ । ଏକ କଠ଼ିନ ଖବରର
ଏକ ଉଦ୍ାେରଣ ଏଠାଦ୍ଦର ଦ଼୍ିଆଯାଇଛ଼ି:
କଠ଼ିନ ସମବାଦ୍କୁ ସ୍ପଟ୍ ନୁ ୟଜ୍ ବା ଦ୍ଦେକ଼ିଙ୍ଗ୍ ନୁ ୟଜ୍ ମଧ୍ୟ କୁ ୋଯାଏ, କାରଣ ସମବାଦ୍ ସଂଗଠନଗୁଡକ
଼ି ଏୋ ଘଟ଼ିବା
ମାଦ୍ଦତ୍ର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତ଼ି ।
(ଖ) ନରମ ଖବର: ନୁ ୟଜ୍ ଯାୋ ସମୟ ଉପାଦ୍ାନ ଉପଦ୍ଦର
ଅଧିକ ନ଼ିଭଥର କଦ୍ଦର ନାେିଁ, ଏୋକୁ ପ୍ରାୟତୁଃ ନରମ ଖବର
କୁ ୋଯାଏ । ଅଦ୍ଦନକ ସାମବାଦ଼୍ିକ ନରମ ଖବରକୁ ସମବାଦ୍
ଭାବଦ୍ଦର ବୟାଖୟା କରନ୍ତ଼ି ଯାୋ ମନୁ ଷୟର ଆଗ୍ରେ, ନୂ ତନତା
ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ଦ୍ଦଲଖା ଉପଦ୍ଦର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦ୍ଦଦ୍ଇର୍ାଏ ଏବଂ
ବତ୍ତଥମାନ ଘଟ଼ିଥିବା ତର୍ୟ ଏବଂ ଘଟଣାଗୁଡକ
଼ି ଉପଦ୍ଦର କମ୍
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦ୍ଦଦ୍ଇର୍ାଏ । ଏୋର ଅର୍ଥ ନୁ ଦ୍ଦେଁ ଦ୍ଦଯ ନରମ
ସମବାଦ୍ଗୁଡକ
଼ି ର ପ୍ରକୃ ତ ଭ଼ିତ୍ତଭ
଼ି ୂ ମ଼ି ଅଭାବ ।
ଏେ଼ିପର଼ି ଖବର ଦ୍ଶଥକଙ୍କ ଜ୍ୀବନଦ୍ଦର ବେୁ ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ।
ଏୋର ସମବାଦ୍ ମୂଲୟ ପାଇଁ ଏୋ ମନୁ ଷୟର ଆଗ୍ରେ ଉପଦ୍ଦର
ନ଼ିଭଥର କଦ୍ଦର ଏବଂ ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ ଦ୍ଦକୌତୁ େଳ, ସୋନୁ ଭୂତ଼ି,
ଅନ୍ଧବ଼ିଶ୍ୱାସ କ଼ିମବା ଆଶ୍ଚଯଥୟକୁ ଆକଷିତ କଦ୍ଦର । ଦ୍ଦବୈଶଷ୍ଟ
଼ି ୟ,
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ସମ୍ପାଦ୍କୀୟ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଇତୟାଦ଼୍ି ଏେ଼ି ବଗଥର ଅନ୍ତଗଥତ । ପ୍ରତ଼ିକ୍ର଼ିୟା ଏବଂ ଦ୍ୃ ଶୟ ମଧ୍ୟ ନରମ ଖବରଦ୍ଦର ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ ।
ଏେ଼ିପର଼ି ସମବାଦ୍ କାୋଣୀ ସାଧାରଣତୁଃ ମାନବ ଆଗ୍ରେର ଦ୍ୃ ଷ୍ଟ଼ିଦ୍ଦକାଣରୁ କାଯଥୟ କର଼ିର୍ାଏ । ଅଧିକାଂଶ ନରମ ଖବର
କଠ଼ିନ ଖବରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ । ସାଧାରଣତୁଃ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାର ଅନୁ ସରଣ କାୋଣୀ, କଠ଼ିନ ଖବର ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର
ଆବୃ ତ ଦ୍ଦୋଇନଥିବା ଅଂଶକୁ ୋଇଲାଇଟ୍ କର଼ିବା । ମୁଖୟତ ମାନବ ଆଗ୍ରେର ଦ୍ୃ ଷ୍ଟ଼ିଦ୍ଦକାଣ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ନରମ ଖବର ।
ଉଦ୍ାେରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଆପଣ ପଢ଼ିଦ୍ଦବ ଦ୍ଦଯ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ିବଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଅଞ୍ଚଳଦ୍ଦର େଜ୍ାର
େଜ୍ାର ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ ମୃତୁୟ ଘଟ଼ିଛ,଼ି ତାୋ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି କଠ଼ିନ ଖବର । ତର୍ାପ଼ି ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦ୍ଦଖାଜ୍ୁ ଥିବା
ଦ୍ଦସ୍ୱଚ୍ଛାଦ୍ଦସବୀ ଦ୍ଳର ଏକ ବୟକ୍ତ଼ିଗତ କାୋଣୀ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ପଢ଼଼ନ୍ତ,଼ି ତାୋ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ନରମ ଖବର । ଏେ଼ିପର଼ି ସମବାଦ୍ କାୋଣୀର
ଧାରଣା ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ପାଠକ କ଼ିମବା ଦ୍ଶଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦକୌତୁ େଳ ସୃଷ୍ଟ଼ି କର଼ିବା ଏବଂ ଏୋକୁ ଅଧିକ ଆକଷଥଣୀୟ ଢଙ୍ଗଦ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନ
କର଼ି ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ବଢାଇବା ।

ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦଲଖିବାର ପାରମ୍ପାର଼ିକ ଓଲଟା ପ଼ିରାମ଼ିଡ୍ ଦ୍ଦଶୈଳୀ ସ ଟ ନୁ ୟଜ୍ କାୋଣୀ ସେ଼ିତ କାରବାର କର଼ିବା ସମୟଦ୍ଦର
ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ କରାଯାଏ ନାେିଁ । ଦ୍ଦଲଖକଙ୍କର ଅତୟନ୍ତ ଅଭ଼ିନବ ଏବଂ ସୃଜ୍ନଶୀଳ ଦ୍ଦେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛ଼ି । ଦ୍ଦସ ଟ଼ିକଏ
଼ି
ଅଧିକ ସମୟ ଦ୍ଦଲଖିପାରନ୍ତ଼ି, ଅଧିକ ନାଟକୀୟ ଭାଷା ବୟବୋର କର଼ିପାରନ୍ତ଼ି, େସ ସୃଷ୍ଟ଼ି କର଼ିପାରନ୍ତ଼ି, କାୋଣୀଦ୍ଦର
କ଼ିଛ ଼ି ମତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ କର଼ିପାରନ୍ତ଼ି । ଲମବା ନରମ ସମବାଦ୍ କାୋଣୀକୁ ପ୍ରାୟତୁଃ ― “ବ଼ିଶଷ୍ଟ
଼ି ୟ” ବା “ଦ୍ଦବୈଶଷ୍ଟ
଼ି ୟ
କାୋଣୀ” କୁ ୋଯାଏ ।
ନରମ ଖବରର ଏକ ଉଦ୍ାେରଣ ଏଠାଦ୍ଦର ଦ଼୍ିଆଯାଇଛ଼ି :

୧.୭ ଆତ୍ମ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ
କ)

କିଏ କହିଛନ୍ତି, ସମବାଦ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ଥନର ଏକ ଇତିହାସ ଅଦ୍ଦେ ?

ଖ)

ଖବରର ପ୍ରକୃ ତି ବିଷୟଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଲାଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଗ)

ଖବରର ପ୍ରକାର କହିଦ୍ଦଲ କ’ଣ ବୁ ଝ ?
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ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ: ଘେଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଠକଙ୍କ ପେଥୟନ୍ତ ସମବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା
୨.୦

ବ଼ିଷୟ ଗଠନ

୨.୧

ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶୟ

୨.୨

ଉପକ୍ରମ

୨.୩

ଘଟଣାସମୂେକୁ ଆଛାଦ୍ନ କର଼ିବା
୨.୩.୧ ସାମବାଦ଼୍ିକ ସମ୍ମ଼ିଳନୀଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯାଗଦ୍ଦଦ୍ବା
୨.୩.୨ ଦ୍ଦପ୍ରସ୍ ବ଼ିଜ୍ଞପ୍ତ଼ି ରୁ ଦ୍ଦଲଖିବା

୨.୪

ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂର ପ୍ରକାର
୨.୪.୧ ଏକ ବ଼ିଦ୍ଦଶେଷଣାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ
୨.୪.୨ ବୟାଖୟାକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ
୨.୪.୩ ବର୍ଣ୍ନାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ
୨.୪.୪ ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ

୨.୫

ଖବର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କର଼ିବାର ଧାରଣ

୨.୬

ଖବର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କର଼ିବାର ମାନଦ୍ଣ୍ଡ
୨.୭

ସମବାଦ୍ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ପାଇଁ ଟ଼ିପ୍ପଣୀ

୨.୮

ସମାଚାର ସମ୍ପାଦ୍ନାର ପ୍ରକ୍ର଼ିୟା

୨.୯

ସମ୍ପାଦ୍ନାର ନ଼ିୟମ

୨.୧୦ ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାବଳୀ

୨.୧ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ସମବାଦ୍ ଗଠନର ପ୍ରକ୍ର଼ିୟାକୁ ବୁ ଝବ
଼ି ା ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଏେ଼ି ବ଼ିଭାଗର ଉଦ୍ଦେଶୟ । ଏେ଼ି ବ଼ିଭାଗ ପଢ଼ିବା ପଦ୍ଦର ଆପଣ ଏେ଼ି
ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଜ୍ାଣ଼ିବାକୁ ସମର୍ଥ ଦ୍ଦେଦ୍ଦବ;
- ଘଟଣାଗୁଡକ
଼ି ୁ ସଂଗ୍ରେ କର଼ିବାର ଟ଼ିପ୍ପଣୀ ଏବଂ ଦ୍ଦକୌଶଳ ।
- ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂର ପ୍ରକାର
- ସମବାଦ୍ ତ଼ିଆର଼ି କର଼ିବାର ସଂକଳ୍ପ
- ସମବାଦ୍ ସମ୍ପାଦ୍ନାର ପ୍ରକ୍ର଼ିୟା

୨.୨ ଉପକ୍ରମ
ଜ୍ଦ୍ଦଣ ଅନୟଜ୍ଣଙ୍କ ଉପଦ୍ଦର ପଡ଼ିବା, କେୁ ଣୀ ମାର଼ିବା ଏବଂ ଅନୟକୁ ର୍ଟ୍ଟା କର଼ିବା ଆଦ଼୍ି ଘଟଣାଗୁଡକ
଼ି ର ଏକ
ଆକୃ ତେ
଼ି ୀନ ଜ୍ମବୁ ପର଼ି ପ୍ରଦ୍ଶିତ କରାଇବା ଜ୍ୀବନ ଅଦ୍ଦଟ । ସାମବାଦ଼୍ିକମାଦ୍ଦନ ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ଦ଼୍ିନ ଏେ଼ି ବ଼ିଶଙ୍ଖ
ୃ ଳାକୁ

ସଂରଚନା କର଼ିର୍ାନ୍ତ଼ି, ଯଦ୍ୱାରା ଜ୍ନସାଧାରଣ ଏୋକୁ ସଜ୍ାଇ କାୋଣୀଦ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବଦ୍ଦର ପୟାଦ୍ଦକଜ୍ କର଼ିପାର଼ିଦ୍ଦବ,
ଦ୍ଦସେ଼ି ଦ଼୍ିନ ଦ୍ଦରଡ଼ିଓ, ଦ୍ଦଟଲ଼ିଭ଼ିଜ୍ନ୍ କ଼ିମବା ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ପରଦ଼୍ିନ ଖବରକାଗଜ୍ଦ୍ଦର ଏୋର ମୂଲୟାଙ୍କନ ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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ସବୁ ଠୁ ବଡ ଖବର ପ୍ରର୍ଦ୍ଦମ ବୁ ଦ୍ଦଲଟ଼ିନ୍ କ଼ିମବା ପ୍ରର୍ମ ପୃଷ୍ଠାଦ୍ଦର ବ଼ିସ୍ତୃତ ଭାବଦ୍ଦର ଦ଼୍ିଆଯାଏ; କ଼ିଛ ଼ି ଖବର ପଦ୍ଦର
ବୁ ଦ୍ଦଲଟ଼ିନ୍ କ଼ିମବା ଭ଼ିତର ପୃଷ୍ଠାଦ୍ଦର କମ୍ ବ଼ିବରଣୀଦ୍ଦର ଦ଼୍ିଆଯାଏ; ଏବଂ ଅଦ୍ରକାରୀ ତର୍ୟକୁ ବାୋର କର଼ିଦ୍ଆ
଼ି ଯାଏ ।
ଖବର କ’ଣ ଏବଂ କ’ଣ ଖବର ନୁ ଦ୍ଦେଁ ତାୋ ସାମବାଦ଼୍ିକମାଦ୍ଦନ କ଼ିପର଼ି ସ୍ଥ଼ିର କର଼ିଦ୍ଦବ ? ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଏକ ବଡ ସମବାଦ୍
କାୋଣୀ ଏବଂ ଏକ ଦ୍ଦଛାଟ କାୋଣୀ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର କ଼ିପର଼ି ପାର୍ଥକୟ କର଼ିଦ୍ଦବ ? ଉତ୍ତର ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଦ୍ଦଯ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଏୋକୁ
ଅନୟମାନଙ୍କ ପର଼ି ସମାନ ଢଙ୍ଗଦ୍ଦର କରନ୍ତ଼ି ।

୨.୩ ଘେଣାସମୂହକୁ ଆଛାଦନ କରିବା
ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ଦ଼୍ିନ, ସମ୍ମ଼ିଳନୀ, ବାଣ଼ିଜ୍ୟ ଦ୍ଦଶା, ଦ୍ଦସମ଼ିନାର, ବକ୍ତୃତା, ସାମବାଦ଼୍ିକ ସମ୍ମ଼ିଳନୀ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଘଟଣା ଆମ
ଚାର଼ିପାଖଦ୍ଦର ଘଦ୍ଦଟ । ଏେ଼ିପର଼ି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ବ଼ିଶ୍ୱଦ୍ଦର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଉତ୍ସ । ଏେ଼ିପର଼ି ଘଟଣାଗୁଡକ
଼ି
ସାଧାରଣତୁଃ ଆଗୁଆ ଦ୍ଦଯାଜ୍ନା କରାଯାଇର୍ାଏ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ଼ିମବା ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦ଼୍ିଆଯାଏ ।
ସାମବାଦ଼୍ିକମାଦ୍ଦନ ଏେ଼ି ଦ୍ଦଯାଜ୍ନାବଦ୍ଧ ଘଟଣାଗୁଡକ
଼ି ୁ ଆଛାଦ୍ନ କର଼ିବାଦ୍ଦର ଦ୍ଦସମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସମୟ ଅତ଼ିବାେ଼ିତ
କରନ୍ତ଼ି । ତର୍ାପ଼ି, ଏେ଼ିପର଼ି ଘଟଣାଗୁଡକ
଼ି ପ୍ରାୟତୁଃ ଗଠନ ଦ୍ଦୋଇ ନ ର୍ାଏ । ଅଦ୍ଦନକ ତର୍ୟ ବାୋରକୁ ଆଦ୍ଦସ ଏବଂ
ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଆଦ୍ଦୟାଜ୍କମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କର ନ଼ିଜ୍ସ୍ୱ ଏଦ୍ଦଜ୍ଣ୍ଡା ଦ୍ଦଯାଗ କରନ୍ତ଼ି । “ନୁ ୟଜ୍” ଦ୍ଦଖାଜ଼୍ିବା ଏବଂ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ
ଦ୍ଶଥକଙ୍କ ପାଇଁ ଗଠନ ମୂଳକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କର଼ିବା ସାମବାଦ଼୍ିକମାନଙ୍କର ଦ୍ାୟ଼ିତ୍ୱ ।
ଅଦ୍ଦନକ ସଂସ୍ଥା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କର ଘଟଣାର ତାର଼ିଖ, ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଅବଗତ କରାଇର୍ାନ୍ତ଼ି ।
ଖବରକାଗଜ୍, କ଼ିମବା ଦ୍ଦପାଷ୍ଟର ଏବଂ ଅନୟାନୟ ବ଼ିଜ୍ଞାପନରୁ ଘଟଣାଗୁଡକ
଼ି ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର କ଼ିଛ ଼ି ଲ଼ି ଡ୍ ମ଼ିଳପ
଼ି ାର଼ିବ । ଏେ଼ିପର଼ି
ଦ୍ଦଯାଜ୍ନାବଦ୍ଧ ଘଟଣା, ଯାୋକୁ ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାମବାଦ଼୍ିକ ନ଼ିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତ଼ି, କାୋଣୀ େରାଇବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ
ହ୍ରାସ କର଼ିର୍ାଏ । ଏୋ ମଧ୍ୟ ସାମବାଦ଼୍ିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶନର କାଯଥୟଭାର ବାଣ୍ଟ଼ିବାଦ୍ଦର ସାୋଯୟ କର଼ିର୍ାଏ, ଦ୍ଦଯଦ୍ଦେତୁ ସମସ୍ତ
ନ଼ିମନ୍ତ୍ର଼ିତ ସାମବାଦ଼୍ିକ ପ୍ରଶନ କର଼ିବାକୁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କରନ୍ତ଼ି । କ଼ିନ୍ତୁ ମୁଖୟ ଅସୁବଧ
଼ି ା ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଏେ଼ିପର଼ି ଘଟଣାଗୁଡକ
଼ି ରୁ ଏକ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାୋଣୀ ପାଇବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ।

ଏହିପରି ଘେଣାଗୁଡକ
ି ୁ କିପରି ଆବୃ ର୍ତ୍ି କରାେିବ ଦ୍ଦସ ବିଷୟଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଲାଚନା କରିବା:
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ:଼ି ଏକ ଘଟଣା ଆଛାଦ୍ନ କର଼ିବାକୁ ଯ଼ି ବା ପୂବର
ଥ ୁ , ଘଟଣା ଜ୍ାଣ଼ିବା ଜ୍ରୁରୀ ଅଦ୍ଦଟ; ଘଟଣା କ’ଣ, ବକ୍ତାମାଦ୍ଦନ
କ଼ିଏ, ଦ୍ଶଥକଙ୍କ ପ୍ରକାର, କ଼ିଛ ଼ି ପୃଷ୍ଠଭୂମ଼ି ସୂଚନା ଇତୟାଦ଼୍ି ଏୋ ସମ୍ପାଦ୍କ କ଼ିମବା ଆଦ୍ଦୟାଜ୍କଙ୍କୁ ପଚାର଼ି, ଅନଲାଇନ୍
ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ପାଠାଗାରକୁ ସୂଚାଇର୍ାଏ କ଼ିମବା ଆଦ୍ଦୟାଜ୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ଼୍ିଆଯାଇଥିବା ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ପୃଷ୍ଠଭୂମ଼ି ଖବର
କାଗଜ୍ ଦ୍ଦଦ୍ଇ ଯାଇର୍ାଏ । ଜ୍ଦ୍ଦଣ ସାମବାଦ଼୍ିକ ଆରାମଦ୍ାୟକ ଦ୍ଦେବା ଉଚ଼ିତ ଏବଂ ଘଟଣାର ବ଼ିଷୟବସ୍ତୁ କ଼ିମବା ପ୍ରସଙ୍ଗ
ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଏକ ଉଚ଼ିତ ଧାରଣା ରେ଼ିବା ଆବଶୟକ । ଏକ ଘଟଣା ଆଛାଦ୍ନ କର଼ିବାକୁ ପୂବଥରୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମ଼ିର ଯାଞ୍ଚ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ । ର୍ଦ୍ଦର ପୃଷ୍ଠଭୂମ଼ିର ସୂଚନା ସଂଗ୍ରେ ଦ୍ଦୋଇଗଦ୍ଦଲ, କ଼ିଛ ଼ି ସମ୍ଭାବୟ ପ୍ରଶନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ । ଏେ଼ି
ପ୍ରଶନଗୁଡକ
଼ି ବକ୍ତା କ଼ିମବା ଆଦ୍ଦୟାଜ୍କମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇପାଦ୍ଦର । ଘଟଣା କ଼ିମବା ବକ୍ତା ଅତ଼ି ଦ୍ଦବଶୀଦ୍ଦର ଆଗାମୀ ଘଟଣା
ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କର଼ିପାଦ୍ଦର ।
ଘଟଣା ଅଂଶଗ୍ରେଣ: ଜ୍ଦ୍ଦଣ ସାମବାଦ଼୍ିକ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପେଞ୍ଚ଼ିବା ଆବଶୟକ କରନ୍ତ଼ି । ଘଟଣା ପର଼ିଦ୍ଶଥନ
କରୁଥିବା ବକ୍ତା ଏବଂ ଦ୍ଶଥକଙ୍କ ପ୍ରକାର ଚ଼ିହ୍ନଟ କର଼ିବାଦ୍ଦର ଏୋ ସାୋଯୟ କଦ୍ଦର । ଏୋ ଆଦ୍ଦୟାଜ୍କ କ଼ିମବା ବକ୍ତାମାନଙ୍କ
ସେ଼ିତ ପର଼ିଚତ
଼ି ଦ୍ଦେବା ଏବଂ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ପରବତ୍ତଥୀ ଘଟଣା ସାକ୍ଷାତକାରର ବୟବସ୍ଥା କର଼ିବାଦ୍ଦର ମଧ୍ୟ ସାୋଯୟ କଦ୍ଦର ।
ଦ୍ଦଟଲ଼ିଭ଼ିଜ୍ନ ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର, ଶୀଘ୍ର ପେଞ୍ଚ଼ିବା କୟାଦ୍ଦମରା ଦ୍ଦସଟ୍ ଅପ୍ ଏବଂ ପର଼ିଦ୍ଦବଶ ଓ ବକ୍ତାର ନ଼ିକଟତର
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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ଭ଼ିଜ୍ୁଆଲ୍ ପାଇବାଦ୍ଦର ସାୋଯୟ କଦ୍ଦର । ତା’ପଦ୍ଦର ସଭା ଆରମ୍ଭ ଦ୍ଦେବା ପୂବଥରୁ ବସ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଇବା
ଜ୍ରୁରୀ । ବ଼ିଦ୍ଦଶଷକର଼ି ବକ୍ତୃତା, ସଭା କ଼ିମବା ସାମବାଦ଼୍ିକ ସମ୍ମ଼ିଳନୀ ପର଼ି କାଯଥୟକ୍ରମଗୁଡକ
଼ି ଦ୍ଦର ସ୍ଥାନଗ୍ରେଣ ଅତୟନ୍ତ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ । କ଼ିଛ ଼ି ସାମବାଦ଼୍ିକ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଭଲ ଭାବଦ୍ଦର ଜ୍ାଣ଼ିବା ପାଇଁ ଆଦ୍ଦୟାଜ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦ୍ତ୍ତ
କାଯଥୟସୂଚୀ ଦ୍ଦନଇର୍ାନ୍ତ଼ି ।
ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ େୁ ଏ, ବକ୍ତା କ଼ିମବା ଆଦ୍ଦୟାଜ୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ’ଣ କୁ ୋଯାଇଛ଼ି ତାୋ ଭଲଭାଦ୍ଦବ ଧ୍ୟାନ
ଦ୍ଦଦ୍ବା ଜ୍ରୁରୀ । ବକ୍ତା କ଼ିମବା ଆଦ୍ଦୟାଜ୍କଙ୍କ ବ଼ିବୃତ୍ତ଼ି ଦ୍ଦକୌତୁ େଳପୂର୍ଣ୍ଥ ପ୍ରଶନର କାରଣ ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର । କାଯଥୟକ୍ରମ, ଭାଷଣ
କ଼ିମବା ଦ୍ଦବୈଠକ ଦ୍ଦଶଷ ଦ୍ଦେବା ପଦ୍ଦର ସାଧାରଣତୁଃ ସାମବାଦ଼୍ିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶନ ପଚାର଼ିବାକୁ ଅନୁ ମତ଼ି ମ଼ିଳର୍
଼ି ାଏ । ସୂଚନା
ପାଇବା କ଼ିମବା ଘଟଣାଦ୍ଦର କ’ଣ କୁ ୋଯାଇଛ଼ି ତାୋ ସ୍ପଷ୍ଟ କର଼ିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ପ୍ରଶନ କର଼ିବା ଜ୍ରୁରୀ ଅଦ୍ଦଟ । ଏୋ
ସମବାଦ୍ ପାଇଁ ଭଲ ସୂଚନା ସୃଷ୍ଟ଼ି କଦ୍ଦର । ସାମବାଦ଼୍ିକମାଦ୍ଦନ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବା ପଯଥୟନ୍ତ ସମଦ୍ଦସ୍ତ ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ ।
ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ, ଅନୟ ସାମବାଦ଼୍ିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶନ ମଧ୍ୟ ନୂ ତନ ସୂଚନା ପାଇବାଦ୍ଦର ସାୋଯୟ କର଼ିର୍ାଏ ଯାୋକ଼ି ଅଧିକ
ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦଯାଗୟ ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ । ଯଦ଼୍ି ଆପଣଙ୍କର କ଼ିଛ ଼ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୃ ଷ୍ଟ଼ିଦ୍ଦକାଣ ରେ଼ିଛ,଼ି ଯାୋ ଘଟଣାଦ୍ଦର ଅନ୍ତଭଥୂକ୍ତ
ଦ୍ଦୋଇନାେିଁ, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୟ ସାମବାଦ଼୍ିକମାଦ୍ଦନ ଛାଡ଼ିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା କର଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବକ୍ତା
କ଼ିମବା ଆଦ୍ଦୟାଜ୍କମାନଙ୍କୁ ଏକ ବୟକ୍ତ଼ିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ପଚାର଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବକ୍ତା କ଼ିମବା ଆଦ୍ଦୟାଜ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଏକ ଘଟଣାଦ୍ଦର କ’ଣ କୁ ୋଯାଇଛ଼ି ତାୋ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଦଦ୍ବା ଯଦ୍ଦର୍ଷ୍ଟ ନୁ ଦ୍ଦେଁ, କ’ଣ କୁ ୋଯାଉ ନାେିଁ ତାୋ ଜ୍ାଣ଼ିବା ଜ୍ରୁରୀ ।
ଘଟଣା ପଦ୍ଦର ସାମବାଦ଼୍ିକମାଦ୍ଦନ ଉପଯୁକ୍ତ

ଦ୍ଦଟାଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଚ଼ିତ୍ରନାଟୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରେ କରନ୍ତ଼ି ।

କାୋଣୀ ଦ୍ଦଲଖିବା: ଆଦ୍ଦୟାଜ୍କ ଅଧିକାଂଶ କାଯଥୟକ୍ରମଦ୍ଦର ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦଲଖିବା ପାଇଁ ସାମବାଦ଼୍ିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦ୍ଦପ୍ରସ୍
ଦ୍ଦନାଟ୍ କ଼ିମବା ନୁ ୟଜ୍ ର଼ିଲ଼ିଜ୍ ଦ଼୍ିଅନ୍ତ଼ି । ଏୋ ମଦ୍ଦନ ରଖିବା ଉଚ଼ିତ୍ ଦ୍ଦଯ ଏେ଼ିପର଼ି ଦ୍ଦପ୍ରସ୍ ଦ୍ଦନାଟ୍ ଗୁଡକ
଼ି ଗଣମାଧ୍ୟମ
ଜ୍ର଼ିଆଦ୍ଦର ପାଠକଙ୍କ ମତାମତକୁ ପ୍ରଭାବ଼ିତ କର଼ିବା ପାଇଁ ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ । ଆଦ୍ଦୟାଜ୍କ କ଼ିମବା ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତ଼ି
ଏଗୁଡକ
଼ି ଅଧିକ ଆବଶୟକତା ରେ଼ିଛ ଼ି । ଅବଶୟ, ଅନୟ େୟାଣ୍ଡଆଉଟ୍, ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ଏବଂ ଏକ ଘଟଣା ସମୟଦ୍ଦର
ସଂଗୃେତ
଼ି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପତ୍ର ସେ଼ିତ ଦ୍ଦପ୍ରସ୍ ର଼ିଲ଼ିଜ୍ କାୋଣୀ ଦ୍ଦଲଖିବାଦ୍ଦର ସୋୟକ ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ । ଘଟଣା ଉପଦ୍ଦର
ସମବାଦ୍ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ଦ୍ଦକବଳ ବକ୍ତା କ଼ିମବା ଆଦ୍ଦୟାଜ୍କମାଦ୍ଦନ କ’ଣ କୁ େନ୍ତ଼ି ତାୋ ନୁ ଦ୍ଦେଁ, ଦ୍ଶଥକ, ଦ୍ଦସମାନଙ୍କର ଆନୁ ମାନ଼ିକ
ଆକାର ଏବଂ ପ୍ରକାର, ବକ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱର, ଅଂଶଗ୍ରେଣକାରୀଙ୍କ ମଦ୍ଦନାବଳ ଇତୟାଦ଼୍ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ କର଼ିର୍ାଏ ।
ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଚ଼ିହ୍ନବ
଼ି ା ଜ୍ରୁରୀ ଅଦ୍ଦଟ । ଦ୍ଶଥକ କ଼ିଛ ଼ି ପ୍ରାସଙ୍ଗ଼ି କ କେ଼ିର୍ାନ୍ତ଼ି । ଆଦ୍ଦୟାଜ୍କମାଦ୍ଦନ େୁ ଏତ ଭ଼ିଡର ଆକାର
ଦ୍ଦଦ୍ଇପାରନ୍ତ଼ି କ଼ିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଅତୟଧିକ ଆକଳନ କରନ୍ତ଼ି । ଦ୍ଶଥକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ପ୍ରତ଼ିକ୍ର଼ିୟା
ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲ଼ିଡ୍ ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିପାର଼ିବ । ବକ୍ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟଦ୍ଦର ନ଼ିଆଯାଇଥିବା ଦ୍ଦନାଟଗୁଡକ
଼ି ସମବାଦ୍ କାୋଣୀର
ବ଼ିକାଶଦ୍ଦର ସାୋଯୟ କଦ୍ଦର । ଘଟଣାର ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ କ଼ିମବା ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦଯାଗୟ ସୂଚନା କ଼ିମବା କାଯଥୟକଳାପକୁ
ଲ଼ିଡଦ୍ଦର ଉଦ୍ଦଲ୍ଲଖ କରାଯ଼ିବା ଉଚ଼ିତ । ଓଲଟା ପ଼ିରାମ଼ିଡ୍ ଦ୍ଦଶୈଳୀ ଅନୁ ଯାୟୀ ଅନୟାନୟ ସୂଚନାଗୁଡକ
଼ି ଦ଼୍ିଆଯାଇପାଦ୍ଦର ।

୨.୩.୧ ସାମବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀଦ୍ଦର ଦ୍ଦୋଗଦ୍ଦଦବା
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବାତ୍ତଥା ପେଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସାମବାଦ଼୍ିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ଦ୍ଦଦ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶୟଦ୍ଦର ସାମବାଦ଼୍ିକ ସମ୍ମ଼ିଳନୀ
ଆଦ୍ଦୟାଜ଼୍ିତ କରାଯାଏ । ଦ୍ଦଲାକସମ୍ପକଥ (PR) ଦ୍ଦପଶାଦ୍ାରମାଦ୍ଦନ ସମଗ୍ର ବ଼ିଶ୍ୱଦ୍ଦର ଏେ଼ି ପ୍ରକ୍ର଼ିୟାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ
ଜ୍ର଼ିଆଦ୍ଦର ବେୁ ଳମାତ୍ରାଦ୍ଦର ଦ୍ଶଥକଙ୍କ ନ଼ିକଟଦ୍ଦର ପେଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୟବୋର କର଼ିର୍ାନ୍ତ଼ି । ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ୋଣ୍ଡ, ଉତ୍ପାଦ୍,
କାଯଥୟଦ୍କ୍ଷତା କ଼ିମବା ଦ୍ଦସଲ଼ିେଟ
଼ି ଙ୍କ
଼ି ୁ ଦ୍ଦପ୍ରାତ୍ସାେ଼ିତ କର଼ିବା କ଼ିମବା କ଼ିଛ ଼ି ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦଯାଗୟ ଦ୍ଦଘାଷଣା କର଼ିବା ପାଇଁ ଏେ଼ିପର଼ି
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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ଘଟଣାଗୁଡକ
଼ି ଆଦ୍ଦୟାଜ଼୍ିତ ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ । କ଼ିଛ ଼ି ସମୟ, ଜ୍ଦ୍ଦଣ ରାଜ୍ଦ୍ଦନୈତକ
଼ି ଦ୍ଦନତା ଏକ ନୂ ତନ ମ଼ିଳତ
଼ି ଦ୍ଦଘାଷଣା
କର଼ିବାକୁ ଜ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତ଼ି; ଏକ ନୂ ତନ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରକାଶ କର଼ିବାକୁ ଜ୍ଦ୍ଦଣ ଦ୍ଦବୈଜ୍ଞାନ଼ିକ ଏକ ସାମବାଦ଼୍ିକ ସମ୍ମ଼ିଳନୀ ଡାକନ୍ତ଼ି
କ଼ିମବା ଦ୍ଦପାଲ଼ିସ୍ ମୁଖିଆ ଜ୍ଣଙ୍କୁ କ଼ିଛ ଼ି ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଜ୍ଣାଇବା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତ଼ି ଇତୟାଦ଼୍ି ସାମବାଦ଼୍ିକ ସମ୍ମ଼ିଳନୀ

ସାମବାଦ଼୍ିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲୟବାନ ଉତ୍ସ ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର, କ଼ିନ୍ତୁ ଏୋ ମଦ୍ଦନ ରଖିବା ଉଚ଼ିତ ଦ୍ଦଯ ଗଣମାଧ୍ୟମ
ଜ୍ର଼ିଆଦ୍ଦର ଜ୍ନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ପ୍ରଭାବ଼ିତ କର଼ିବା ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ପ୍ରାର୍ମ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶୟ । ଏକ ସାମବାଦ଼୍ିକ
ସମ୍ମ଼ିଳନୀକୁ ଆଚ୍ଛାଦ୍ନ ବା ସଂଗ୍ରେ କର଼ିବା ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ଘଟଣାକୁ ସଂଗ୍ରେ କର଼ିବା ସେ଼ିତ ସମଦ୍କ୍ଷତା ଆବଶୟକ ।
ଅବଶୟ, ଏେ଼ି ଘଟଣାଗୁଡକ
଼ି ବ଼ିଦ୍ଦଶଷ ଭାବଦ୍ଦର ଗଣମାଧ୍ୟମ ନ଼ିମଦ୍ଦନ୍ତ । କାରଣ ଦ୍ଦସଠାଦ୍ଦର ଉପସ୍ଥ଼ିତ ଥିବା ବୟକ୍ତ଼ି ଦ୍ଦକବଳ
ଆଦ୍ଦୟାଜ୍କ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ଦୋଇର୍ାନ୍ତ଼ି । ସାମବାଦ଼୍ିକ ସମ୍ମ଼ିଳନୀକୁ ଆଛାଦ୍ନ କର଼ିବା ପାଇଁ କ଼ିଛ ଼ି ଅତ଼ିର଼ିକ୍ତ ଯତ୍ନ ଦ୍ଦନବା
ଆବଶୟକ । ଅନୟାନୟ ଘଟଣାକୁ ସଂଗ୍ରେ କର଼ିବା ପର଼ି, ଜ୍ଦ୍ଦଣ ସାମବାଦ଼୍ିକ ସମୟ ପୂବଥରୁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳଦ୍ଦର ପେଞ୍ଚ଼ିବା
ଉଚ଼ିତ୍ । ପ୍ରଶନ କ଼ିମବା ସମବାଦ୍ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ବ଼ିନ୍ଦୁ ଚ଼ିହ୍ନଟ ନ଼ିମଦ୍ଦନ୍ତ ଯ଼ି ବାପାଇଁ ସଠ଼ିକ ଭାବଦ୍ଦର ଦ୍ଦପ୍ରସ୍ କ଼ିଟ୍ ସଂଗ୍ରେ
କରାଯାଇର୍ାଏ । ଅବସ୍ଥାନ ବକ୍ତାଙ୍କ ନ଼ିକଟତର ଦ୍ଦେବା ଉଚ଼ିତ, ଯାୋଦ୍ୱାରା କ଼ିଛ ଼ି ଛାଡ଼ି ଦ୍ଦୋଇଯ଼ିବ ନାେିଁ, ଏପର଼ିକ଼ି
ସାୋଯୟକାରୀ କ଼ିମବା ପରାମଶଥଦ୍ାତାଙ୍କୁ କାନଦ୍ଦର କେ଼ିଦ୍ଦଦ୍ଉଥିବ ।

ସାମବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା େିପ୍ପଣୀ:
•

ସଦ୍ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରେ଼ିବା । କ଼ିଛଟ
଼ି ା ପୂବଥପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଼ି କର଼ିକ଼ି ଆସ଼ିବା ଦ୍ରକାର ।

•

ଶୀଘ୍ର ପେଞ୍ଚ, ବ଼ିଳମବଦ୍ଦର ଛାଡ ।

•

ଆଗଦ୍ଦର ବସ, ଦ୍ଦଯଉଁଠାଦ୍ଦର ଆପଣ କାଯଥୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦ୍ଦଦ୍ଖିପାର଼ିଦ୍ଦବ ଏବଂ ଶୁଣ଼ିପାର଼ିଦ୍ଦବ ।

•

ସଠ଼ିକ୍ ବନାନ ଏବଂ ଆଖୟାଗୁଡକ
଼ି ପାଇଁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କ ବ଼ିଜ୍ଦ୍ଦ଼ି ନସ୍ କାଡଥ ନ଼ିଅନ୍ତୁ ।

•

ଅଂଶଗ୍ରେଣକାରୀମାନଙ୍କ କାଯଥୟଧାରାକୁ ବର୍ଣ୍ଥନା କରନ୍ତୁ ।

•

ଦ୍ଶଥକଙ୍କ ଆକାର, ଧାରଣା ଓ ପ୍ରତ଼ିକ୍ର଼ିୟାକୁ ସମ୍ମ଼ିଳୀତ କର଼ି ଖବର ସଂଗ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।

ନୂ ତନ ଉଦ୍ଧୃ ତ ଏବଂ ଅନୁ ଦ୍ଦକାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ମ଼ିଳନୀ ପଦ୍ଦର ଉଦ୍ଧୃ ତଗୁଡକ
଼ି ସ୍ପଷ୍ଟ କର଼ିବା ଠ଼ିକ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତମ
ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ । ମଦ୍ଦନରଖନ୍ତୁ, ଯଦ଼୍ି ଆପଣ ସମ୍ମ଼ିଳନୀ ସମୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ପ୍ରଶନ ପଚାରନ୍ତ଼ି, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର
ରେ଼ିବ ।
•

ଆପଣ କକ୍ଷ ଛାଡ଼ିବା ପୂବଥରୁ ଆପଣଙ୍କର ୬କ ର ଉତ୍ତର ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ କରନ୍ତୁ ।

•

ଦ୍ଦପ୍ରସ୍ କନ ଦ୍ଦରନସ ନୁ ଦ୍ଦେଁ, ବରଂ କ’ଣ ସଂଗ୍ରେ କଦ୍ଦଲ ଦ୍ଦଲଖନ୍ତୁ ।

ଉତ୍ସ: ସାମବାଦିକତା େିପ୍ ସିଟ୍, ସାମବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ତଜଥାତୀୟ ଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ର ।
•

ବକ୍ତାଙ୍କ ପର଼ିଚୟ ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠ଼ିତ ଦ୍ଦେବା ଉଚ଼ିତ୍ । ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ନାମ, ପଦ୍ବୀ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମ଼ି ସୂଚନା
ସଂଗ୍ରେ କରାଯ଼ିବା ଆବଶୟକ । ଯଦ଼୍ି ବକ୍ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ପର଼ିଚୟ ର୍ାଏ, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ପ୍ରକୃ ତ ପର଼ିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ
କରାଯ଼ିବା ଉଚ଼ିତ । ଉଦ୍ାେରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଧରାଯାଉ ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବକ୍ତାଙ୍କର ଦ୍ୁ ଇଟ଼ି ଦ୍ାୟ଼ି ତ୍ୱ ଅଛ଼ି: ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବ଼ିଧାୟକ
ତର୍ା େମ଼ିକ ସଂଗଠନର ସଭାପତ଼ି । ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯ଼ି ବା ଉଚ଼ିତ କ଼ି ଦ୍ଦସ ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବ଼ିଧାୟକ କ଼ିମବା ସଂଘର
ସଭାପତ଼ି ଭାବଦ୍ଦର କେୁ ଛନ୍ତ଼ି ।

•

ସାମବାଦ଼୍ିକ ସମ୍ମ଼ିଳନୀ ପାଇଁ ଆେବାନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ବାତ୍ତଥା ବ଼ିକ୍ରୟ କର଼ିବାକୁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା
କରନ୍ତ଼ି । ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଯାୋ ନ଼ିଷ୍ପତ୍ତ଼ି ଦ୍ଦନଇଛନ୍ତ଼ି ତାୋ ଦ୍ଦଯାଗାଦ୍ଦଯାଗ କର଼ିଦ୍ଦବ; ସାମବାଦ଼୍ିକମାନଙ୍କର ଦ୍ାୟ଼ିତ୍ୱ
ଯାୋ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ କେ଼ିବାକୁ ଚାେଁୁ ନ ଥିଦ୍ଦଲ କ଼ିମବା ସବଥସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରୁ ଦ୍ଦରାକ଼ିବାକୁ ଚାେଁୁ ନ ଥିଦ୍ଦଲ ତାୋ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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ବାୋର କର଼ିବା । ଦ୍ଦସଠାଦ୍ଦର କ଼ିଛ ଼ି ଦ୍ଦରକଡଥ ଅଫ୍ ସୂଚନା ର୍ାଇପାଦ୍ଦର, ଯାୋ ଆଦ୍ଦୟାଜ୍କମାଦ୍ଦନ ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କ
ବୟକ୍ତ଼ିଗତ ସୂଚନା ପାଇଁ କେ଼ିଦ୍ଦବ । କ଼ିନ୍ତୁ ଅତୟଧିକ “ଦ୍ଦରକଡଥ” ସୂଚନା କାୋଣୀର ବ଼ିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଥ
କର଼ିବ, ଦ୍ଦତଣୁ ଯର୍ାସମ୍ଭବ ବ଼ିବରଣୀକୁ “ଦ୍ଦରକଡଥ” କର଼ିବାକୁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କରାଯ଼ି ବା ଉଚ଼ିତ୍ ।
ଅନୟ କାଯଥୟକ୍ରମଗୁଡକ
଼ି ପର଼ି ଏକ ସାମବାଦ଼୍ିକ ସମ୍ମ଼ିଳନୀରୁ ଦ୍ଦୋଇଥିବା ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥଦ୍ଦର ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ

•

ବ଼ିଷୟ ଉଦ୍ଦଲ୍ଲଖ କରାଯ଼ି ବା ଉଚ଼ିତ ଏବଂ ଓଲଟା ପ଼ିରାମ଼ିଡ୍ ଦ୍ଦଶୈଳୀ ଅନୁ ସରଣ କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ । ସମବାଦ୍
ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥଦ୍ଦର ଦ୍ଦଘାଷଣାର ପ୍ରମୁଖ ବ଼ିନ୍ଦୁ ଧାରଣ କର଼ିବା ଆବଶୟକ । ଏଥିଦ୍ଦର ପ୍ରଚୁର ଉଦ୍ଧୃ ତ଼ି ରେ଼ିବା ଉଚ଼ିତ,
କ଼ିନ୍ତୁ ଲ଼ିଡଦ୍ଦର ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ପର଼ିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦ଼୍ିଆଯ଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ ।

୨.୩.୨ ଦ୍ଦପ୍ରସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରୁ ଦ୍ଦଲଖିବା
ଏକ ଦ୍ଦପ୍ରସ ବ଼ିଜ୍ଞପ୍ତ଼ି ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଏକ ସରକାରୀ ବ଼ିବୃତ୍ତ଼ି ଯାୋକ଼ି କ଼ିଛ ଼ି ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦଯାଗୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦ୍ଦଦ୍ବା ପାଇଁ
ପର଼ିକଳ୍ପ଼ିତ । ଜ୍ନସମ୍ପକଥର ଏୋ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଉପକରଣ । ସାମବାଦ଼୍ିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ଦପ୍ରସ ବ଼ିଜ୍ଞପ୍ତ଼ି ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଏକ
ମୁଖୟ ଉତ୍ସ । ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ଦ଼୍ିନ, ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ମ଼ିଡଆ
଼ି ୋଉସ୍ ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗଦ୍ଦର ଅଦ୍ଦନକ ଦ୍ଦପ୍ରସ୍ ର଼ିଲ଼ିଜ୍ ପାଇର୍ାନ୍ତ଼ି । ଏୋ
ପ୍ରାୟତୁଃ ଏକ ସମବାଦ୍ କାୋଣୀ କ଼ିମବା ଦ୍ଦବୈଶଷ୍ଟ
଼ି ୟ, ଏକ ଜ୍ନସମ୍ପକଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲ଼ିଖିତ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ
ପଠାଯାଇର୍ାଏ । ଦ୍ଦପ୍ରସ ବ଼ିଜ୍ଞପ୍ତ଼ିଦ୍ଦର ତର୍ୟ ରେ଼ିଛ ଼ି ଯାୋ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ସତକଥତାର ସେ ଚୟନ କରାଯାଇଛ଼ି ।
ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ସ୍ୱଭାବଦ୍ଦର ଦ୍ଦପ୍ରାତ୍ସାେନମୂଳକ, କ଼ିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଦ୍ଦପ୍ରସ୍ ର଼ିଲ଼ିଜ୍ ଏକ ସମବାଦ୍ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ
ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର । ଦ୍ଦପ୍ରସ୍ ର଼ିଲ଼ିଜ୍ ନୂ ତନ ସୂଚନା ଆଣ଼ିପାଦ୍ଦର ।
ଏୋ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଦ୍ଦଯ ସାମବାଦ଼୍ିକ କ’ଣ ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦଯାଗୟ ତାୋ ଜ୍ାଣ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରା ଦ୍ଦପ୍ରସ ବ଼ିଜ୍ଞପ୍ତ଼ି ପଢନ୍ତ଼ି । ସମସ୍ତ
ଦ୍ଦପ୍ରସ ବ଼ିଜ୍ଞପ୍ତ଼ିଦ୍ଦର ସମବାଦ୍ ମୂଲୟ ରେ଼ିବା ଆବଶୟକ ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ଦ୍ଦପ୍ରସ୍ ର଼ିଲ଼ିଜ୍ ଭ଼ିତଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଉତ୍ତମ ଦ୍ଦକାଣ କ଼ିମବା କ଼ିଛ ଼ି
ନ଼ିଦ୍ଦଖାଜ୍ ସୂଚନା ର୍ାଇପାଦ୍ଦର ଯାୋ ଦ୍ଦଲଖକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ଦ୍ଦୋଇନାେିଁ । ଦ୍ଦପ୍ରସ୍ ର଼ିଲ଼ିଜ୍ ସବୁ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ
ଦ୍ଦଯାଗାଦ୍ଦଯାଗ ସୂଚନା ଧାରଣ କର଼ିର୍ାଏ । ସାମବାଦ଼୍ିକ େୁ ଏତ ନ଼ିଜ୍ ଉତ୍ସରୁ ଏେ଼ି ସୂଚନା ଦ୍ଦଯାଡ଼ିପାରନ୍ତ଼ି । ଏକ ଦ୍ଦପ୍ରସ
ବ଼ିଜ୍ଞପ୍ତ଼ି ଗୁପ୍ତ ନୁ ଦ୍ଦେଁ ।
ଦ୍ଦପ୍ରସ୍ ର଼ିଲ଼ିଜ୍ ଦ୍ଦସେ଼ିପର଼ି ପ୍ରକାଶ଼ିତ ଦ୍ଦେବା ଉଚ଼ିତ୍ ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ଉପଯୁକ୍ତ ସମବାଦ୍ ଲ଼ି ଡ୍ ଏବଂ ସୂଚନା ସେ଼ିତ ଏୋକୁ
ପୁନୁଃଲ଼ିଖନ କରାଯ଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ । ସମବାଦ୍ କାୋଣୀ ଦ୍ଦଲଖିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ, କ଼ିଏ, କ’ଣ, ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ, ଦ୍ଦକଉଁଠାଦ୍ଦର ଏବଂ କାେିଁକ଼ି
ଧ୍ୟାନ ଦ଼୍ିଅନ୍ତୁ । ନୂ ତନ ଏବଂ ଆକଷଥଣୀୟ ସୂଚନା ସମବାଦ୍ଦ୍ଦର ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ ଦ୍ଦେବା ଆବଶୟକ । ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦଲଖିବାର ଦ୍ଦଶୈଳୀ
ଓଲଟା ପ଼ିରାମ଼ିଡ୍ ଅନୁ ଯାୟୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ସୂଚନା ଦ଼୍ିଆଯ଼ି ବା ଉଚ଼ିତ୍ । ଯଦ଼୍ି ଏୋ କାୋଣୀଦ୍ଦର କ଼ିଛ ଼ି ଅତ଼ିର଼ିକ୍ତ ଦ୍ଦଯାଗ
କଦ୍ଦର ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ତୁ ମର ପ୍ରବନ୍ଧଦ୍ଦର ଦ୍ଦପ୍ରସ ବ଼ିଜ୍ଞପ୍ତ଼ିରୁ ଉଦ୍ଧୃ ତ ବୟବୋର କରାଯାଇପାର଼ିବ । ଏୋକୁ ଦ୍ଦେୟ ଦ଼୍ିଆଯ଼ି ବା
ଉଚ଼ିତ୍ । ସୂଚନାଦ୍ଦଯାଗୟ ଦ୍ଦଯ ଅଧିକାଂଶ ଦ୍ଦପ୍ରସ ବ଼ିଜ୍ଞପ୍ତ଼ି ଦ୍ଦର ଆତ୍ମ-ଅଭ଼ିନନ୍ଦନ ଉଦ୍ଧୃ ତ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଦ୍ଦପ୍ରାତ୍ସାେନମୂଳକ
ସୂଚନା ରେ଼ିବ ।

ଦ୍ଦପ୍ରସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରୁ ଦ୍ଦଲଖିବା ପାଇଁ େିପ୍ପଣୀ :
•

୫W ଏବଂ ୧ H (୬ କ ) ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

•

କ’ଣ ନୂ ଆ ଏବଂ ଦ୍ଦକୌତୁ େଳପ୍ରଦ୍ ତାୋ ଅଦ୍ଦନବଷଣ କରନ୍ତୁ ।

•

ଉତ୍ତରେୀନ ପ୍ରଶନ, ଛ଼ିଦ୍ର ଏବଂ କ’ଣ କୁ ୋଯାଏ ଦ୍ଦଖାଜ୍ନ୍ତୁ ନାେିଁ ।

•

ଯାଞ୍ଚ, ବ଼ିସ୍ତାର, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କ଼ିମବା ଏକ ନୂ ତନ ଦ୍ଦକାଣ ପାଇଁ ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କୁ ଦ୍ଦଯାଗାଦ୍ଦଯାଗ କର଼ି ଡାକନ୍ତୁ ।
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•

ଦ୍ଦଯଉଁମାଦ୍ଦନ କାୋଣୀ ପାଇଁ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିପାରନ୍ତ଼ି ଦ୍ଦସେ଼ି ଉତ୍ସଗୁଡକ
଼ି କଲ୍ କରନ୍ତୁ ।

•

ଦ୍ଦଯଉଁମାନଙ୍କ ଜ୍ୀବନ ଦ୍ଦପ୍ରସ୍ ବ଼ିଜ୍ଞପ୍ତ଼ି ଦ୍ୱାରା ସ଼ିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ଼ିତ େୁ ଏ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ସେ କର୍ା େୁ ଅନ୍ତୁ ।

•

ପୃଷ୍ଠଭୂମ଼ି ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ଦଯାଡନ୍ତୁ ।

•

ଯଦ଼୍ି ଏୋ ଏକ କାୋଣୀ ତ଼ିଆର଼ି କଦ୍ଦର ନାେିଁ ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ସୂଚନା କ଼ିମବା ଘଟଣାଗୁଡକ
଼ି ର ଏକ କୟାଦ୍ଦଲଣ୍ଡରଦ୍ଦର
ରଖିବାକୁ ଚ଼ିନ୍ତା କର ।
ଉତ୍ସ: ସାମବାଦିକତା େିପ୍ ସିଟ୍, ସାମବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ତଜଥାତୀୟ ଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ର ।

୨.୪ ରିଦ୍ଦପାେଟଂର ପ୍ରକାର
ସମବାଦ୍ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥଦ୍ଦର ପ୍ରର୍ମ ଏବଂ ମୁଖୟ ବ଼ିଷୟ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରେ । ର୍ଦ୍ଦର ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରେ ଦ୍ଦେବା ପଦ୍ଦର, ଖବର
ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଜ୍ଣାଯାଏ । ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ

ମଥାଟଦ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପ଼ିତ ସମାନ ସମବାଦ୍କୁ ଆପଣ ନ଼ିଶ୍ଚୟ ସାମନା କର଼ିଥିଦ୍ଦବ ।

କ଼ିଛ ଼ି ସାମବାଦ଼୍ିକ ଖାଲ଼ି ତର୍ୟ ସେ଼ିତ ସମବାଦ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କର଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତ଼ି । ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ମତ କ଼ିମବା
ମତାମତ ଦ଼୍ିଅନ୍ତ଼ି ନାେିଁ । କ଼ିଛ ଼ି ସମବାଦ୍ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥଦ୍ଦର ବ଼ିସ୍ତୃତ ବ଼ିଦ୍ଦେଷଣ ଏବଂ ମତ ରେ଼ିଛ ଼ି । କଭଦ୍ଦରଜ୍ ପ୍ରକାର ଉପଦ୍ଦର
ଆଧାର କର଼ି, ନୁ ୟଜ୍ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂକୁ ଚାଦ୍ଦରାଟ଼ି ବୟାପକ ପ୍ରକାରଦ୍ଦର ବ଼ିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର; ବ଼ିଦ୍ଦଶେଷଣାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ,
ବୟାଖୟାକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ, ବର୍ଣ୍ନାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ଏବଂ ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ।

୨.୪.୧ ଏକ ବିଦ୍ଦଶ୍େଷଣାତ୍ମକ ରିଦ୍ଦପାେଟଂ
ସାମବାଦ଼୍ିକତାଦ୍ଦର, ଦ୍ଦକବଳ ତର୍ୟଗୁଡକ
଼ି ପୁନୁଃ ବ଼ିକ୍ରୟ କର଼ିବା ଦ୍ଦକୌଶଳ ମାନବ ଅନୁ ସନ୍ଧାନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଦ୍ଦର ନାେିଁ । କ଼ିଛ ଼ି
ଦ୍ଶଥକ ଘଟଣା ପାଇଁ ମନ୍ତବୟ, କାରଣ ଏବଂ ବୟାଖୟା ଚାେଁୁଛନ୍ତ଼ି । ବ଼ିଦ୍ଦଶେଷଣାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ ଏପର଼ି ଦ୍ଶଥକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ
କର଼ିପାର଼ିବ ।
ବ଼ିଦ୍ଦଶେଷଣାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଏକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥର ଏକ

ମଥ ଯାୋ ସୂଚନା, ଏୋର ପୃଷ୍ଠଭୂମ଼ି ଏବଂ ଆନୁ ସଙ୍ଗ଼ି କ

ତର୍ୟକୁ ମୂଲୟାଙ୍କନ କଦ୍ଦର ଯାୋ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ କାୋଣୀ ଗଠନ କଦ୍ଦର ଯାୋ ଜ୍ନସାଧାରଣଙ୍କ ନ଼ିକଟଦ୍ଦର
ପ୍ରସାର଼ିତ ଏବଂ ବୃ ଦ୍ଧଦ୍ଦ଼ି େବ । ସ଼ିଦ୍ଧାନ୍ତଦ୍ଦର ପେଞ୍ଚ଼ିବା କ଼ିମବା ନ଼ିେଷ୍ଟ
ି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡକ
଼ି ୁ ପ୍ରକାଶ କର଼ିବା ପାଇଁ ଏୋ ପୂବଥ
ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରକ୍ର଼ିୟା ବୟବୋର କର଼ି ସୂଚନା ଏବଂ ତର୍ୟର ବ଼ିଦ୍ଦେଷଣ ଉପଦ୍ଦର ଆଧାର଼ିତ । ଡ଼ି ବଗଥ (୨୦୦୦)
ଅନୁ ଯାୟୀ, “ନୁ ୟଜ୍ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ ବର୍ଣ୍ନାତ୍ମକ ଏବଂ ଖବର ସାମବାଦ଼୍ିକମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ମଧ୍ୟମ, ନ଼ିବଦ୍ଦି ଶଷଦ୍ଦର ସଠ଼ିକ୍,
ବୟାଖୟାକାରୀ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କ଼ିମବା ଚଳପ୍ରଚଳ ଭାବଦ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଥନା କରନ୍ତ଼ି ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ପ୍ରଶଂସ଼ିତ େୁ ଅନ୍ତ଼ି । ଅନୟପକ୍ଷଦ୍ଦର,
ବ଼ିଦ୍ଦଶେଷଣ ସାମବାଦ଼୍ିକତା ଉପଲବ୍ଧ ତର୍ୟକୁ ଦ୍ଦନବାକୁ ଏବଂ ଏୋକୁ ପୁନୁଃ ବ଼ିନୟାସ କର଼ିବାକୁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କଦ୍ଦର, ଆମକୁ
ପର଼ିସ୍ଥ଼ିତ଼ି କ଼ିମବା ବ଼ିବୃତ୍ତ଼ି ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ପ୍ରଶନ ପଚାର଼ିବାଦ୍ଦର କ଼ିମବା ଏୋକୁ ଭ଼ିନ୍ନ ଢଙ୍ଗଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାଦ୍ଦର ସାୋଯୟ କଦ୍ଦର । ଅନୟ
ଅର୍ଥଦ୍ଦର, ବ଼ିଦ୍ଦଶେଷଣାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂଦ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧ ତର୍ୟ ପୁନୁଃ ବ଼ିନୟାସ େୁ ଏ ଏବଂ ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଦ୍ଦକାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କର଼ିବାକୁ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ପର଼ିସ୍ଥ଼ିତ଼ି କ଼ିମବା ବ଼ିବୃତ୍ତ଼ି ଉପଦ୍ଦର ପ୍ରଶନ ପଚରାଯାଏ ।
ନୁ ୟଜ୍ ଏଦ୍ଦଜ୍ନ଼ିସ ସାମବାଦ଼୍ିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ମାନୁ ଆଲ୍ ବୟାଖୟା କଦ୍ଦର “ବ଼ିଦ୍ଦଶେଷଣାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି
ବୟାଖୟାତ୍ମକ ଦ୍ଦଲଖାର ଏକ ପର଼ିବତ୍ତଥନ” । ଆବଶୟକତା ବ଼ିଷୟ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ଼ିକାଶ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ ବୁ ଝବ
଼ି ା ।
ଉଦ୍ାେରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ବଦ୍ଦଜ୍ଟ୍ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥଦ୍ଦର ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କୁ ବଦ୍ଦଜ୍ଟର ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଉପାଦ୍ାନ, ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ପରସ୍ପର ସେ
କ଼ିପର଼ି ଜ୍ଡ଼ିତ ଏବଂ ଅତୀତର ବଦ୍ଦଜ୍ଟ୍ ଠାରୁ କ଼ିପର଼ି ଭ଼ିନ୍ନ ତାୋ ବୁ ଝାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଦ୍ଦେଦ୍ଦବ । ୋଡଥ ନୁ ୟଜ୍ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ
ପର଼ି, ବ଼ିଦ୍ଦଶେଷଣାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଏକ ଗଭୀର ବୁ ଝାମଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କଦ୍ଦର । ବ଼ିଦ୍ଦଶେଷଣାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂର ମୂଳ
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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ଲକ୍ଷୟ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ବୟାଖୟା କର଼ିବା । ଏକ ଐତ଼ିୋସ଼ିକ ବ଼ିବରଣୀ ଏବଂ ପର଼ିସଂଖୟାନ ତର୍ୟ ଦ୍ଦଦ୍ଇ ଏକ ବ଼ିସ୍ତୃତ ବୟାଖୟା
ଦ୍ଦଦ୍ବା ପାଇଁ ଏୋ ବ଼ିଷୟବସ୍ତୁ କୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗ଼ି କ କର଼ିର୍ାଏ । ଏୋ ନୂ ତନ ଦ୍ଦେମ୍ କ଼ିମବା ଦ୍ଦକାଣ ଗଠନ କର଼ିବାକୁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା
କଦ୍ଦର ଯାୋ ବୁ ଝାମଣାକୁ ପୁନୁଃ ବ଼ିନୟାସ କଦ୍ଦର ଏବଂ ସୂଚନାରୁ ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟ଼ି ଉପଦ୍ଦର ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଦଦ୍ଇର୍ାଏ ଯାୋ ଲୁ କ୍କାୟ଼ି ତ
ଦ୍ଦୋଇନପାଦ୍ଦର କ଼ିନ୍ତୁ ବ଼ିସଜ୍ଥନ ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର । ବ଼ିଦ୍ଦେଷଣାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ଏକ କାୋଣୀର ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତ଼ିଯୁକ୍ତତା, ଏୋର
ଦ୍ୃ ଷ୍ଟ଼ିଦ୍ଦକାଣ ଏବଂ ସମାଜ୍ ପାଇଁ ଏୋର ପ୍ରଭାବ ଉପସ୍ଥାପନ କର଼ିପାର଼ିବ ।
ଏକ ବିଦ୍ଦଶ୍େଷଣାତ୍ମକ ରିଦ୍ଦପାେଥର :
କ) ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶନ ଗଠନ କର଼ିବା ।
ଖ) ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣାତ୍ମକ କ଼ିମବା ପର଼ିମାଣ଼ିକ ତର୍ୟ / ସୂଚନା ସଂଗ୍ରେ ।
ଗ) ଉପଯୁକ୍ତ ବ଼ିଦ୍ଦଶେଷଣ ଉପକରଣ ବୟବୋର କର଼ିବା ।
ଘ) ସଂଦ୍ଦଯାଗଗୁଡକ
଼ି ତ଼ିଆର଼ି କଦ୍ଦର ଯାୋ ତୁ ରନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦ୍ଦୋଇ ନ ର୍ାଏ ।
ଙ) ସୂଚନା ବର୍ଣ୍ଥନାକାରୀ

ମଥଦ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନ କଦ୍ଦର ।

ବ଼ିଦ୍ଦଶେଷଣାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ ବ଼ିଷୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସଂଦ୍ଦକ୍ଷପଦ୍ଦର ଏବଂ ଅନାବଶୟକ ସୂଚନା ବ଼ିନା ବୟାଖୟା କର଼ିର୍ାଏ । ଏୋ
ସାଧାରଣ ବୟବୋର ପାଇଁ ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ତର୍ୟର ବୟାଖୟା ସେ଼ିତ କାଯଥୟ କଦ୍ଦର । ଏୋ ସମସ୍ତ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟ଼ିଦ୍ଦକାଣ ଏବଂ ବ଼ିବାଦ୍ର
ମୂଲୟାଙ୍କନ କଦ୍ଦର ଯାୋ ଆଦ୍ଦଲାଚନାର ବ଼ିଷୟବସ୍ତୁ କୁ ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ କଦ୍ଦର । ପାଠକ / ଦ୍ଶଥକ ଏୋକୁ ବୁ ଝବ
଼ି ା ଏବଂ
ଦ୍ଦସମାନଙ୍କର ଦ୍ୃ ଷ୍ଟ଼ିଦ୍ଦକାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କର଼ିବା ପାଇଁ ସମବାଦ୍ ବ଼ିସ୍ତୃତ ଦ୍ଦୋଇଛ଼ି । ସମବାଦ୍ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଼ି ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରକ୍ର଼ିୟା
ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ଏୋ ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷତା ଏବଂ ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷ ଭାବଦ୍ଦର ବ଼ିଦ୍ଦେଷଣ କର଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷୟ ରଖିଛ଼ି ।
ଉତ୍ତମ ବ଼ିଦ୍ଦଶେଷଣାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ ପାଇଁ ବ଼ିଷୟବସ୍ତୁ ବ଼ିଦ୍ଦଶଷ ଆବଶୟକ, କାରଣ ବ଼ିଦ୍ଦେଷଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ସେ଼ିତ,
ବ଼ିଦ୍ଦଶେଷଣାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ ମଧ୍ୟ ଅନୁ ସନ୍ଧାନର କ଼ିଛ ଼ି ଉପାଦ୍ାନ ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ କଦ୍ଦର । ଏେ଼ି ବ଼ିଦ୍ଦଶେଷଣାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ ନୁ ୟଜ୍
ତ଼ିଆର଼ି ଏବଂ ମତାମତ ଆଧାର଼ିତ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ଠାରୁ ଭ଼ିନ୍ନ ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ ।
ସାଧାରଣତ ବ଼ିଦ୍ଦଶେଷଣାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥଗୁଡକ
଼ି ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଅଦ୍ଦନକ େଜ୍ାର ଶବ୍ଦ ପଯଥୟନ୍ତ ଲମବା । ଏୋ ବ଼ିଷୟବସ୍ତୁ ର
ଏକ ବୟାପକ ପୃଷ୍ଠଭୂମ଼ି ଉପସ୍ଥାପନ କଦ୍ଦର, ଭ଼ିତରର କାୋଣୀକୁ ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ କର଼ି ପାଠକକୁ ମୂଲୟବାନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିର୍ାଏ । ଭାରତଦ୍ଦର ବ଼ିଦ୍ଦଶେଷଣାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ ପ୍ରାୟତୁଃ ରାଜ୍ଦ୍ଦନୈତକ
଼ି ତର୍ା ଅର୍ଥଦ୍ଦନୈତକ
଼ି
କଭଦ୍ଦରଜ୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ମ଼ିଦ୍ଦଳ ।

୨.୪.୨ ବୟାଖୟାକାରୀ ରିଦ୍ଦପାେଥ
ପ୍ରର୍ମ ବ଼ିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟଦ୍ଦର ପୂବଥରୁ ଏବଂ ପଦ୍ଦର, ପାଠକମାଦ୍ଦନ କ’ଣ ଘଟ଼ିଲା ତାୋ ଦ୍ଦକବଳ ତର୍ୟର ପ୍ରକୃ ତ
ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିଦ୍ଦଲ । ସାମବାଦ଼୍ିକତାର କ଼ିଏ, କଣ, ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ, ଦ୍ଦକଉଁଠାଦ୍ଦର ଦ଼୍ିଗଗୁଡକ
଼ି ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥଦ୍ଦର ମୁଖୟତୁଃ ଏକତ୍ର
ଦ୍ଦୋଇଥିଲା । ସମୟର ପର଼ିବତ୍ତଥନ ସେ଼ିତ, ସାମବାଦ଼୍ିକମାଦ୍ଦନ ସମବାଦ୍ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥର କାେିଁକ଼ି ଏବଂ କ଼ିପର଼ି ଦ଼୍ିଗଗୁଡକ
଼ି
ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଲାକପାତ କଦ୍ଦଲ, ଏେ଼ିପର଼ି ବୟାଖୟାକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ ପଦ୍ଧତ଼ି ଆରମ୍ଭ କଦ୍ଦଲ ।ଏୋ ଏକ ଘଟଣା କ଼ିମବା
ପ୍ରସଙ୍ଗର ଦ୍ଦମୌଳ଼ିକ ତର୍ୟକୁ ଅତ଼ିକ୍ରମ କଦ୍ଦର ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବ଼ିଦ୍ଦେଷଣ ଏବଂ ସମ୍ଭାବୟ ପର଼ିଣାମ ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିର୍ାଏ ।
ବୟାଖୟାକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ସମବନ୍ଧଦ୍ଦର ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଦ୍ଦଲଖକମାଦ୍ଦନ ଭ଼ିନ୍ନ ମତ ଦ଼୍ିଅନ୍ତ଼ି । ଦ଼୍ି ସନଦ୍ଦଡ ନୁ ୟୟକଥ ଟାଇମସର ସମ୍ପାଦ୍କ
ଦ୍ଦଲଷ୍ଟର ମାଦ୍ଦକଥଲଙ୍କ ଅନୁ ଯାୟୀ, “ଏୋ ଗଭୀରତା ଏବଂ ସତକଥତା ସେ ସମବାଦ୍ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ କରୁଛ଼ି ଏବଂ ଏୋକୁ
ବୟାପକ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଥ କର଼ିବା ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମ଼ି ସାମଗ୍ରୀ ସେ଼ିତ ସଦ୍ଦତଜ୍ ଦ୍ଦୋଇଛ଼ି” । ଦ୍ଦଲଷ୍ଟର ମାଦ୍ଦକଥଲ ଏୋକୁ ଏକ
ପର଼ିସ୍ଥ଼ିତର
଼ି ପୃଷ୍ଠଭୂମ଼ି ଜ୍ଞାନ ଉପଦ୍ଦର ଆଧାର କର଼ି “ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷତା ବ଼ିଚାର” ଭାବଦ୍ଦର ବୟାଖୟା କରନ୍ତ଼ି । ୋଲ୍ ଷ୍ଟ୍ର଼ିଟ୍
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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ଜ୍ର୍ଣ୍ଥାଲ୍, କାଯଥୟନ଼ିବଥାେୀ ସମ୍ପାଦ୍କ ରବଟଥ
ଦ୍ଦବାଦ୍ଦଲାରଫ୍ କେ଼ିଛନ୍ତ଼ି, “ଏୋ ପାଠକଙ୍କୁ
ଏକ ନ଼ିେଷ୍ଟ
ି ବ଼ିକାଶ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଜ୍ାଣ଼ିବା
ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ଼ିଷୟ ଏବଂ
ସମସ୍ତ ଜ୍ରୁରୀ ତର୍ୟକୁ ଏକ ଉପାୟଦ୍ଦର
ଦ୍ଶଥାଇର୍ାଏ ଯାୋ କାୋଣୀକୁ ପାଠକଙ୍କ
ପର଼ିଦ୍ଦବଶକୁ ଆଣ଼ିର୍ାଏ ।
ଦ୍ଦସେ଼ିଭଳ଼ି,

କୟାଟଦ୍ଦଲଜ୍,

ସମ୍ପାଦ୍କ

ଅନୁ ଯାୟୀ, ନୁ ୟୟକଥ ଟାଇମସ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସ଼ି
କାୋଣୀର ମେତ୍ତ୍ୱ ଅନୁ ଯାୟୀ ପଢୁଥିବା
ଜ୍ନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଠ଼ିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ାନ
କରୁଛ଼ି । ସାମବାଦ଼୍ିକତାର ଶ଼ିକ୍ଷକ ଦ୍ଦ ଦ୍ଦଡର଼ିକ୍
ଇ ମେିନଙ୍କ ଅନୁ ସାଦ୍ଦର, ବୟାଖୟା ଅର୍ଥ
ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ଏକୀକରଣ ଏବଂ
ଯୁକ୍ତ଼ିଯୁକ୍ତ ସାଧାରଣକରଣ । ଏୋ ପୃଷ୍ଠଭୂମ଼ି,
ବତ୍ତଥମାନ ଏବଂ ସମ୍ଭାବୟ ଭବ଼ିଷୟତକୁ ମ଼ିେଣ
କଦ୍ଦର । ଏୋକୁ ସବଥଦ୍ା ଦ୍ଦକବଳ ଏକ
ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ ଭାବଦ୍ଦର ବ଼ିଦ୍ଦବଚନା କରାଯ଼ିବା
ଉଚ଼ିତ ଓ ଏୋ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦ୍ଦୋଇ ପ୍ରକାଶ
ପାଇଛ଼ି ।
ଦ୍ଦଡଭ଼ିସ୍

ଙ୍କ

କେ଼ିବାନୁ ଯାୟୀ

କ଼ିଛ ଼ି

ସମ୍ପାଦ୍କଙ୍କ ଏୋ ବ଼ିଶ୍ୱାସ ଦ୍ଦଯ, ସମଦ୍ଦସ୍ତ
ବୟାଖୟର ପର଼ିଭାଷାଦ୍ଦର ସେ଼ିତ ଏକମତ ନ
ର୍ାନ୍ତ଼ି । ଏୋର ଅତ଼ିର଼ିକ୍ତ ପୃଷ୍ଠଭୂମ଼ି, ଘଟଣାର
ଉଦ୍ଦେଶୟ, ଦ୍ଦଲଖାଙ୍କନ ଏବଂ ଦ୍ଦଲଖକଙ୍କ
ପର଼ିଭାଷା ଅନୁ ସାଦ୍ଦର ଦ଼୍ିଆଯାଇର୍ାଏ ।
ଯଦ଼୍ିଓ ବ଼ିତକଥଦ୍ଦଯାଗୟ, ସଂପାଦ୍କମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦଶଷଦ୍ଦର ଏକମତ ଦ୍ଦୋଇଥିଦ୍ଦଲ ଦ୍ଦଯ ଦ୍ଦଦ୍ୈନକ
଼ି ସାମବାଦ଼୍ିକତାଦ୍ଦର ଗଭୀରତା
ଏବଂ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟ଼ିଦ୍ଦକାଣ ଆଣ଼ିବା ପାଇଁ ବୟାଖୟାକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥର ଆବଶୟକତା ରେ଼ିଛ ଼ି । ସଂଜ୍ଞା ଉପଦ୍ଦର ଆଧାର କର଼ି,
ବୟାଖୟାକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ଖାଲ଼ି ତର୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନା ଠାରୁ ଅଧିକ କ଼ିନ୍ତୁ ଦ୍ଶଥକଙ୍କ ପାଇଁ ଏୋକୁ ବୟାପକ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଥ
କର଼ିବା ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମ଼ି ପଛର କାୋଣୀ ସେ଼ିତ ସମବାଦ୍ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ କର଼ିବା ଆବଶୟକ । ଏୋ ତର୍ୟର ଦ୍ୃ ଷ୍ଟ଼ିଦ୍ଦକାଣକୁ
ଏବଂ ତର୍ୟକୁ ବୟାଖୟା କର଼ି ସମବାଦ୍ର କାରଣ ଏବଂ ଦ଼୍ିଗ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ପାଠକଙ୍କୁ କେ଼ିର୍ାଏ । ପୂବଥ ଗଠନ, କ୍ରମ ଏବଂ
ସମବାଦ୍ର ସମସ୍ତ ମେତ୍ତ୍ୱ ଉପଦ୍ଦର ଦ଼୍ିଆଯାଇଛ଼ି । ଏୋ ବ଼ିଷୟର ପର଼ିଚୟ ଏବଂ ଅବନତ଼ି ଆବଶୟକ କଦ୍ଦର ଏବଂ
ଘଟଣାର ଢାଞ୍ଚା, ଉଦ୍ଦେଶୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଚ଼ିହ୍ନଟ କଦ୍ଦର । ଏେ଼ିପର଼ି ବୟାଖୟାକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ଦ୍ଦକବଳ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ଘଟଣାର
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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ତର୍ୟର ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ନୁ ଦ୍ଦେଁ ବରଂ ଏୋ ଘଟଣାର କାରଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶୟ, ଦ୍ୁ ଘଥଟଣାର କାରଣ, ପ୍ରାକୃ ତକ
଼ି ବ଼ିପଯଥୟୟର
ପରବତ୍ତଥୀ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଦ୍ୁ ଇ ଦ୍ଦନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଚାଲ଼ି ଥିବା କର୍ାବାତ୍ତଥାର ଭବ଼ିଷୟତ ଆଶା ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଅଧିକ ଅଦ୍ଦଟ ।
ଭ୍ବିଷୟବାଣୀ ପେଥୟାୟ - ଦ୍ଦଲଖକ, ଦ୍ଦବୈଜ୍ଞାନ଼ିକଙ୍କ ପର଼ି, ଏକ ଶ଼ିକ୍ଷ଼ିତ ଅନୁ ମାନ଼ିକ ଏବଂ କ଼ିଛ ଼ି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦ୍ଦନଇପାର଼ିବା
ପର଼ି ବ଼ିଦ୍ଦଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କର଼ିପାର଼ିବ ।
ଉଦ୍ାେରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ସଭାର ସମବାଦ୍ଦ୍ାତା ସାଧାରଣତୁଃ ଅଂଶଗ୍ରେଣକାରୀ, ଦ୍ଦବୈଠକର ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ, ଏୋର
ଉଦ୍ଦେଶୟ, ଆଦ୍ଦଲାଚନାର ବ଼ିଷୟ ତର୍ା ସଭାର

ଳା ଳ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ କରନ୍ତ଼ି; ବୟାଖୟାକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ

ପ୍ରସଙ୍ଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମୀ, ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗଦ୍ଦର ପୂବଥ ଦ୍ଦବୈଠକ ଏବଂ ଅତ଼ିର଼ିକ୍ତ ସୂଚନା ପର଼ି ଏୋର

ଳା ଳକୁ ଆବୃ ତ କର଼ିବ

।
ବୟାଖୟାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ ଦ୍ଦକବଳ ନୀଳରଙ୍ଗ କ଼ିମବା ଇଛାଶକ୍ତ଼ି ଚ଼ିନ୍ତାଧାରାର

ଳକୁ ଦ୍ଦଦ୍ଖାଏ ନାେିଁ । ସାଧାରଣ

ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂଠାରୁ ଦ୍ଦକବଳ ଏେ଼ି ପ୍ରକାରର ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ ଅଧିକ ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ । ବୟାଖୟାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ସେ଼ିତ ଜ୍ଡ଼ିତ ଏଠାଦ୍ଦର
ମୁଖୟ ପଯଥୟାୟଗୁଡକ
଼ି :
ବାସ୍ତବ ତଥା ତଥୟ ଏକତ୍ରୀତ ପେଥୟାୟ – ଏୋ ପ୍ରର୍ମ ଏବଂ ମେତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ପଯଥୟାୟ, ଦ୍ଦଯଦ୍ଦେତୁ , ଏେ଼ି ପଯଥୟାୟ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥର ମୂଳଦ୍ୁ ଆ । ପଯଥୟାପ୍ତ ପର଼ିମାଣର ତର୍ୟକୁ ଏକତ୍ରୀତ କର଼ିବା, ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପୁନୁଃ ଯାଞ୍ଚ ପଦ୍ଦର
ସାମବାଦ଼୍ିକ ନ଼ିକଟଦ୍ଦର ଏକ କାୋଣୀ ଉପସ୍ଥାପ଼ିତ କର଼ିବାର ଅଧିକ ଆଶ୍ୱାସନ ରେ଼ିର୍ାଏ ।
ଭ୍ବିଷୟବାଣୀ ପେଥୟାୟ – ଦ୍ଦଲଖକ, ଦ୍ଦବୈଜ୍ଞାନ଼ିକଙ୍କ ପର଼ି, ଏକ ଶ଼ିକ୍ଷ଼ିତ ଅନୁ ମାନ ବା ଏକ ଅନୁ ମାନ କରନ୍ତ଼ି ।
ବ଼ିଦ୍ଦଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କର଼ିପାର଼ିବ ଦ୍ଦଯ କ଼ିଛ ଼ି କଂକ୍ର଼ିଟକୁ ଦ୍ଦନଇପାଦ୍ଦର ।
ବୟାଖୟା ପେଥୟାୟ – ଏେ଼ି ପଯଥୟାୟଟ଼ି ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଦ୍ୁ ଇଟ଼ି ପୂବଥ ପଯଥୟାୟର

ଳ, ଦ୍ଦଯଉଁଠାଦ୍ଦର ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥର ଅର୍ଥ, ଗୁରୁତ୍ୱ

କ଼ିମବା ପ୍ରଭାବ ଉପଦ୍ଦର ସାମବାଦ଼୍ିକ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତ଼ି । ଉତ୍ସ: ଆଲ଼ି ଦ୍ଦଟା ମାଲ଼ିନାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା

଼ି ଲ଼ିପାଇନସମାନଙ୍କ ପାଇଁ

ସାମବାଦ଼୍ିକତା
ବାସ୍ତବ ପୃଷ୍ଠଭୂମୀ, ସାକ୍ଷୀ ଖାତା, ପାଶ୍ୱଥ ଦ୍ଣ୍ଡ଼ିକା, ସ୍ଥାନୀୟକରଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦ଼୍ିଗର ବୟାଖୟା ଦ୍ଦଦ୍ଇ ବୟାଖୟାକାରୀ
ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ କରାଯାଇର୍ାଏ । ଏଥିଦ୍ଦର କାରଣ, ଉଦ୍ଦେଶୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍,ଥ ବ଼ିଦ୍ଦେଷଣ, ତୁ ଳନା ଏବଂ ପୂବଥାନୁ ମାନ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର
ଉଦ୍ଦଲ୍ଲଖ କରାଯାଇଛ଼ି ।
ବୟାଖୟାକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ତର୍ୟ ଉପଦ୍ଦର ଆଧାର କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍; ଏଥିଦ୍ଦର ମତାମତର ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ସ୍ଥାନ ନାେିଁ । ଏଥିଦ୍ଦର
ଭ଼ିତ୍ତେ
଼ି ୀନ ମନ୍ତବୟ ଏବଂ ପକ୍ଷପାତ଼ିତା ଅନ୍ତଭଥୂକ୍ତ କରାଯ଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ବାଣ଼ିଜ୍ୟ, ବୟବସାୟ, ଅର୍ଥ, ଷ୍ଟକ ମାଦ୍ଦକଥଟ,
ଆନ୍ତଜ୍ଥାତୀୟ ସମ୍ପକଥ ଏବଂ ବ଼ିବାଦ୍ ପର଼ି ବ଼ିଷୟଗୁଡକ
଼ି ବୁ ଝବ
଼ି ା ପାଇଁ ବୟାଖୟାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ଆବଶୟକ । ଇଣ୍ଟରଦ୍ଦନଟ୍
ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଦନକ ଜ୍ଟ଼ିଳ ସୂଚନା ଏବଂ ଅସମର୍ିତ ମତାମତ ଦ୍ଦଦ୍ଇର୍ାଏ ।
(www.reybelen.com/journalism/୩-phases-ininterpretative-reporting/)

୨.୪.୩ ବର୍ଣ୍ନାତ୍ମକ ରିଦ୍ଦପାେଟଂ
ବର୍ଣ୍ନାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ସାମବାଦ଼୍ିକତାଦ୍ଦର ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ କର଼ିବାର ଏକ ଦ୍ଦଶୈଳୀ ଯାୋର ଉଦ୍ଦେଶୟ ଏୋ ଦ୍ଦଯ, କଣ
ଘଟୁଛ଼ି କ଼ିମବା ଘଟ଼ିଛ ଼ି । ଏୋ ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷତା ସମବନ୍ଧୀତ ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ ଏବଂ ଘଟଣାଗୁଡକ
଼ି ର ପୂବଥ ବ଼ିବରଣୀକୁ ଉପଦ୍ଦଯାଗ
କର଼ିର୍ାଏ ଦ୍ଦଯଉଁଥିଦ୍ଦର ପତ୍ରକାର ତର୍ୟଗୁଡକ
଼ି ଉପଦ୍ଦର ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ର଼ିତ କର଼ିର୍ାନ୍ତ଼ି ଏବଂ ପାଠକଙ୍କୁ ଘଟଣାର ବୟାଖୟା
ଛାଡ଼ି ଦ୍ଦଦ୍ଇର୍ାନ୍ତ଼ି । ବର୍ଣ୍ଥନାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂଦ୍ଦର, ପତ୍ରକାରଙ୍କ ଭୁମ଼ିକା ତର୍ୟଗୁଡକ
଼ି ୁ ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷ ଏବଂ ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷ ଭାବଦ୍ଦର
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କର଼ିବା ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ । ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂର ଏେ଼ି ଦ୍ଦଶୈଳୀଦ୍ଦର ରାୟ କ଼ିମବା ଟ଼ିପ୍ପଣୀର ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ସ୍ଥାନ ନ ର୍ାଏ ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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ଉଦ୍ାେରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦ଼୍ି ସରକାର ନୂ ତନ କର ନୀତ଼ିର ଦ୍ଦଘାଷଣା କରନ୍ତ଼ି, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ପତ୍ରକାର ବ଼ିବରଣୀ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର
ବଣଥନାତ୍ମକ ଦ୍ଦଶୈଳୀଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲଖିର୍ାନ୍ତ଼ି । ମୂଲୟ ଉପଦ୍ଦର ଏୋର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଅର୍ଥବୟବସ୍ଥା ଆଦ଼୍ି ଉପଦ୍ଦର ଏୋର ପ୍ରଭାବ
ଆଦ଼୍ି ଟ଼ିପ୍ପଣୀଗୁଡକ
଼ି ୁ ଦ୍ଶଥକଙ୍କ ନ଼ିମଦ୍ଦନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦ୍ଦଦ୍ଇର୍ାନ୍ତ଼ି ।
ବର୍ଣ୍ଥନାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂଦ୍ଦର ପତ୍ରକାର ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ପଯଥୟଦ୍ଦବକ୍ଷକ ରୂପଦ୍ଦର କାଯଥୟ କର଼ିର୍ାନ୍ତ଼ି ଏବଂ ପାଠକ କ଼ିମବା ଦ୍ଦୋତାଙ୍କୁ
ବୁ ଝାଇର୍ାନ୍ତ଼ି ଦ୍ଦଯ, କଣ ଦ୍ଦୋଇଛ଼ି, ଅଧିକାଂଶ ଅର୍ଥ ଦ୍ଶଥକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥ଼ିର କର଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦ୍ଦଦ୍ଇର୍ାନ୍ତ଼ି । ଏୋ
ବୁ ଝାଇର୍ାନ୍ତ଼ି ଦ୍ଦଯ ସମବାଦ୍ ବାସ୍ତବ଼ିକତାକୁ ଦ୍ଶଥାଇର୍ାଏ । ବର୍ଣ୍ଥନାତ୍ମକ ପତ୍ରକାର଼ିତା ମୁଖୟ ରୂପଦ୍ଦର କ’ଣ, ଦ୍ଦକଉଁଠାଦ୍ଦର,
ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ଓ କ଼ିଏ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ଦଯାଗୟ ତର୍ୟ ଉପଦ୍ଦର ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଦଦ୍ଇର୍ାଏ ।
ବର୍ଣ୍ନାତ୍ମକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂଦ୍ଦର ପାଠକମାନଙ୍କ କାୋଣୀର ସ୍ଥାନ କ଼ିମବା ଦ୍ୃ ଷ୍ଟ଼ିଦ୍ଦକାଣଦ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଘଟଣାର
ବ଼ିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ସକୁ ସେଜ୍ଦ୍ଦର ଚ଼ିହ୍ନବ
଼ି ା ପାଇଁ ବ଼ିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଥନା କର଼ିର୍ାନ୍ତ଼ି । ଏୋ ବୟାଖୟାର ଗଭୀରତା ପ୍ରଦ୍ାନ କଦ୍ଦର
ଏବଂ ଅଦ୍ଦନକ ଉଦ୍ଧୃ ତ଼ି ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ କଦ୍ଦର । ଭାଷା ସରଳ ଏବଂ ବୁ ଝବ
଼ି ା ସେଜ୍ ଦ୍ଦେବା ଉଚ଼ିତ୍ । ଅଳଙ୍କୃ ତ ଭାଷାକୁ
ଏଡାଇବା ଉଚ଼ିତ୍ । ଯାନ୍ତ୍ର଼ିକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଜ୍ାଗଥନ୍ ଗୁଡକ
଼ି ସରଳୀକୃ ତ ଉପାୟଦ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପ଼ିତ ଦ୍ଦେବା ଉଚ଼ିତ ।
ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂର ଏେ଼ି ଦ୍ଦଶୈଳୀଦ୍ଦର ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କ ଭୂମ଼ିକା ମୁଖୟ ରୂପଦ୍ଦର ସୂଚନାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପର଼ି ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ ।

୨.୪.୪ ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ ରିଦ୍ଦପାେଥ
ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଏକ ଗଦ୍ଦବଷଣା ଏବଂ କାୋଣୀ କେ଼ିବାର ପ୍ରକ୍ର଼ିୟା, ସାଧାରଣତୁଃ ଅନୟ ଦ୍ଦକେ଼ି
ଲୁ ଚାଇବାକୁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କରନ୍ତ଼ି । ଅଦ୍ଦନକ ଦ୍ଦଲଖକ ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ ସାମବାଦ଼୍ିକତାକୁ ଦ୍ଦନଇ ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ବୟାଖୟା କର଼ିଛନ୍ତ଼ି ।
ମାକଥ ଲ଼ି େଣ୍ଟରଙ୍କ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଭ଼ିତ୍ତକ
଼ି ସାମବାଦ଼୍ିକତା ଉପଦ୍ଦର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଯାୋକୁ Story Based Inquiry
କୁ ୋଯାଇର୍ାଏ : ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ ସାମବାଦ଼୍ିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ମାନୁ ଆଲ୍ ଏୋକୁ ବୟାଖୟା କଦ୍ଦର ଯାୋ
ସବଥସାଧାରଣ ବ଼ିଷୟଗୁଡକ
଼ି ସେ଼ିତ ଜ୍ଡ଼ିତ, ଯାୋ ଜ୍ାଣ଼ିଶଣ
ୁ ଼ି କ୍ଷମତାଦ୍ଦର ଥିବା ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ଼ିମବା ଅଜ୍ାଣତଦ୍ଦର ଏକ
ବ଼ିଶଙ୍ଖ
ୃ ଳ଼ିତ ତର୍ୟ ଓ ପର଼ିସ୍ଥ଼ିତ ଼ି ପଛଦ୍ଦର ବୁ ଝାମଣାକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କର଼ିର୍ାଏ । ଏଥିଦ୍ଦର ଉଭୟ ଗୁପ୍ତ ତର୍ା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ ଓ
ଦ୍ସ୍ତାବ଼ିଜ୍ ବୟବୋର କର଼ିବାର ଆବଶୟକତା ରେ଼ିଛ ଼ି ।
ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥଦ୍ଦର: ଦ୍ଦକୌଶଳଦ୍ଦର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ, ଦ୍ଦଡଭ଼ିଡ ସ୍ପାକଥ ମତ ଦ୍ଦଦ୍ଇଛନ୍ତ଼ି, ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ
ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ଦ୍ଦସେ଼ି ତର୍ୟ ଏକାଠ଼ି କର଼ିବାକୁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କର଼ିର୍ାଏ, ଯାୋକୁ ଦ୍ଦକେ଼ି ଚାପ଼ି ଦ୍ଦଦ୍ବାକୁ ଚାେଁାନ୍ତ଼ି । ଏୋ ଦ୍ଦକବଳ ସ୍ପଷ୍ଟ
ସୂଚନା ନୁ ଦ୍ଦେଁ, ବରଂ କମ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ଦଖାଦ୍ଦଜ୍ । େୁ ଦ୍ଦଗା ଡ଼ି ବଗଥ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ Investigative Journalism:
Context and Practice ଏୋ ନ଼ିରୀକ୍ଷଣ କର଼ିଛ ଼ି ଦ୍ଦଯ, ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ ସାମବାଦ଼୍ିକ ଦ୍ଦେଉଛନ୍ତ଼ି ଜ୍ଦ୍ଦଣ ପୁରୁଷ କ଼ିମବା
ମେ଼ିଳା, ଯାୋର ବୃ ତ୍ତ଼ି ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ସତୟ ଆବ଼ିଷ୍କାର କର଼ିବା ଏବଂ ଏଥିରୁ ଦ୍ଦେବାକୁ ଥିବା କ୍ଷତ଼ିକୁ ଚ଼ିହ୍ନଟ କର଼ିବା। ଷ୍ଟ଼ିଭ୍
ଦ୍ଦେନବଗଥ ଏୋକୁ “ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ” ଭାବଦ୍ଦର ବୟାଖୟା କର଼ିଛନ୍ତ଼ି। ନ଼ିଜ୍ସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ କାଯଥୟ ଉତ୍ପାଦ୍ ପାଠକ, ଦ୍ଶଥକ କ଼ିମବା
ଦ୍ଦୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ବ଼ିଷୟ । ଡଚ୍-ଦ୍ଦ େମ଼ିସ୍ ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ ସାମବାଦ଼୍ିକତା ସମୂେ VVOJ
ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥକୁ ଦ୍ଦକବଳ ସରଳ ଏବଂ ଗଭୀର ସାମବାଦ଼୍ିକତା ଭାବଦ୍ଦର ପର଼ିଭାଷ଼ିତ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି ।
ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥର ସଂଜ୍ଞା ପର଼ିବତ୍ତଥନ ଦ୍ଦେଉଥିବା ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଏୋର ମୁଖୟ ଉପାଦ୍ାନଗୁଡକ
଼ି ର ଏକ ବୟାପକ
ଚୁକ୍ତ଼ିନାମା ରେ଼ିଛ ଼ି : ବୟବସ୍ଥ଼ିତ, ଗଭୀରତା, ଏବଂ ମୂଳ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ, ପ୍ରାୟତ ରେସୟର ଅଣଦ୍ଦଦ୍ଖା ସେ଼ିତ
ଜ୍ଡ଼ିତ । ଏୋ ଏକ ସକ୍ର଼ିୟ ପ୍ରକ୍ର଼ିୟା ଯାୋ ଜ୍ନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗ୍ରେର ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ଼ିମବା ବ଼ିଷୟକୁ ଗଭୀର ଭାବଦ୍ଦର
ଦ୍ଦଖାଳ଼ିର୍ାଏ, ନୂ ତନ ସୂଚନାର ଉତ୍ପାଦ୍ କ଼ିମବା ନୂ ତନ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଣାଶୁଣା ସୂଚନାକୁ ଏକତ୍ର କର଼ିର୍ାଏ ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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ପାରମ୍ପାର଼ିକ ସମବାଦ୍ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂର ବ଼ିପରୀତ, ଯାୋ ଅନୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପଦ୍ଦର
ଅଧିକ ମାତ୍ରାଦ୍ଦର ନ଼ିଭଥର କଦ୍ଦର, ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥର ସଂଗୃେତ
଼ି କ଼ିମବା ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କ ନ଼ିଜ୍ସ୍ୱ ପଦ୍ଦ୍ଦକ୍ଷପ
ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ଉତ୍ପାଦ଼୍ିତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଦ୍ଦର ନ଼ିଭଥର କର଼ିର୍ାଏ । । ଦ୍ଦତଣୁ ଏୋକୁ ପ୍ରାୟତୁଃ ― enterprise reporting
କୁ ୋଯାଏ । ସାମବାଦ଼୍ିକତାର ଉଭୟ ରୂପ କ଼ିଏ, କ’ଣ, ଦ୍ଦକଉଁଠାଦ୍ଦର, ଏବଂ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ସମବାଦ୍ର ଉପାଦ୍ାନଗୁଡକ
଼ି ୁ
ଆବୃ ତ କଦ୍ଦର । କ଼ିନ୍ତୁ ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥଦ୍ଦର, ପାରମ୍ପାର଼ିକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥର କାେିଁକ଼ି ଦ୍ଦେବ ― ଦ୍ଦକମ଼ିତ଼ି ଦ୍ଦେବ ଆଦ଼୍ି
ପଞ୍ଚମ ଉପାଦ୍ାନ ଦ୍ଦୋଇଯାଏ । ଏକପ୍ରକାର ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ ପତ୍ରକାର଼ିତାଦ୍ଦର ଗଭୀରତା ଏବଂ ଦ୍ୀଘଥକାଳୀନ
ଗଦ୍ଦବଷଣା ଓ ବୟାପକ ସାକ୍ଷାତକାର ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ । ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥଦ୍ଦର ଅପରାଧ ସମାଧାନ ଉପକରଣ ଏବଂ
ପଦ୍ଧତ଼ି ଦ୍ଦଯପର଼ିକ଼ି ଗୁପ୍ତ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ, ଲୁ କ୍କାୟ଼ିତ କୟାଦ୍ଦମରା, ଏବଂ ସ଼ିସ଼ିଟଭ
଼ି ଼ି ମଧ୍ୟ ବୟବେୃ ତ େୁ ଏ ।
ଏୋ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବୟକ୍ତ଼ିବଦ୍ଦ଼ି ଶଷଙ୍କ ଉତ୍ତରଦ୍ାୟ଼ି ତ୍ୱ ଉପଦ୍ଦର ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଦଦ୍ଇର୍ାଏ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର
ଜ୍ଗୁଆଳ଼ି ଭୂମ଼ିକାକୁ ଦ୍ୃ ଢ କର଼ିର୍ାଏ । ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ େ଼ିଟଶ
଼ି ଖବରକାଗଜ୍ ପ୍ରକାଶକ ଲଡଥ
ନର୍ଥକଲ଼ି ଙ୍କ ବ଼ିବୃତ୍ତର
଼ି ୁ ବୁ ଝଦ୍ଦ଼ି େବ: ନୁ ୟଜ୍ ଏୋ ଦ୍ଦଯ, ଯାୋକୁ ଦ୍ଦକେ଼ି ଦ୍ମନ କର଼ିବାକୁ ଚାେଁାନ୍ତ଼ି; ବାକ଼ି ସବୁ ବ଼ିଜ୍ଞାପନ
ଅଦ୍ଦଟ । ସମାଜ୍ର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂର ଆବଶୟକତା । କାରଣ:
ଦ୍ଦଲାକମାନଙ୍କୁ ଦ୍ଦସେ଼ି ସମାଜ୍ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଜ୍ାଣ଼ିବାର ଅଧିକାର ଅଛ଼ି, ଦ୍ଦଯଉଁଠ଼ି ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ରୁେନ୍ତ଼ି । ଦ୍ଦସମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରଭାବ଼ିତ କରୁଥିବା ନ଼ିଷ୍ପତ୍ତ଼ିଗୁଡକ
଼ି ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ଜ୍ାଣ଼ିବାର ଅଧିକାର ରେ଼ିଛ,଼ି ଯଦ଼୍ିଓ କ୍ଷମତାଦ୍ଦର
ବସ଼ିଥିବା ଦ୍ଦଲାକମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କୁ ଏୋ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚାେଁୁଛନ୍ତ଼ି ।
● କ୍ଷମତାଦ୍ଦର ବସିଥିବା ଦ୍ଦଲାକ – ସରକାର ଦ୍ଦେଉ, ବାଣ଼ିଜ୍ୟ ଜ୍ଗତର ଦ୍ଦେଉ କ଼ିମବା ସମାଜ୍ର ଅନୟ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି
ଦ୍ଦଗାଷ୍ଠ଼ିର – ଦ୍ଦସେ଼ି ଶକ୍ତ଼ିର ଅପବୟବୋର କର଼ିପାର଼ିଦ୍ଦବ । ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଦ୍ୁ ନିତୀଗ୍ରସ୍ତ ଦ୍ଦୋଇପାରନ୍ତ଼ି, ଟଙ୍କା
ଦ୍ଦଚାର଼ି କର଼ିପାରନ୍ତ଼ି, ନ଼ିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗ଼ି ପାରନ୍ତ଼ି କ଼ିମବା ଅନୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାମ କର଼ି ଅନୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତ଼ି
ପେଞ୍ଚାଇର୍ାନ୍ତ଼ି । ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦକବଳ ଅପାରଗ ଏବଂ ନ଼ିଜ୍ର କାମକୁ ଠ଼ିକ୍ ଭାଦ୍ଦବ କର଼ିବାକୁ ଅସମର୍ଥ
ଦ୍ଦୋଇପାରନ୍ତ଼ି । ସାଧାରଣତୁଃ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଏେ଼ି ଜ୍ଞାନକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କର଼ିର୍ାନ୍ତ଼ି । ସାମବାଦ଼୍ିକ
ଏପର଼ି ଅପବୟବୋରକୁ ପ୍ରକାଶ କର଼ିବାକୁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କର଼ିର୍ାନ୍ତ଼ି ।
● ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କ ଏୋ ମଧ୍ୟ କତ୍ତଥବୟ ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ ଦ୍ଦଯ, କ୍ଷମତାଦ୍ଦର ବସ଼ିଥିବା ଦ୍ଦଲାକମାଦ୍ଦନ ନ଼ିଜ୍ କାଯଥୟକୁ
ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ଭଲ ପ୍ରଦ୍ଶଥନ କରନ୍ତ଼ି, ବ଼ିଦ୍ଦଶଷକର଼ି ଦ୍ଦଯଉଁମାଦ୍ଦନ ସାବଥଜ୍ନ଼ିକ ପଦ୍ଦ୍ଦର ଚୟନୀତ ଦ୍ଦୋଇର୍ାନ୍ତ଼ି ।
ଏେ଼ି ଦ୍ଦଲାକମାଦ୍ଦନ ନ଼ିଜ୍ର ନ଼ିବଥାଚନ ପ୍ରତ଼ିଶୁତକ
଼ି ୁ ସଠ଼ିକ୍ ଭାବଦ୍ଦର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତ଼ି କ଼ି ନାେିଁ, ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କୁ
କ୍ରମାଗତ ଭାଦ୍ଦବ ଏୋ ପଚାର଼ିବା ଉଚ଼ିତ । ରାଜ୍ଦ୍ଦନତା କ଼ିମବା ଅନୟମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦଯଉଁମାଦ୍ଦନ କ଼ି ନ଼ିଜ୍ ପ୍ରତ଼ିଶୁତ଼ି
ପାଳନ କରୁନାେଁାନ୍ତ଼ି ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଏେ଼ି ତର୍ୟକୁ ଲୁ ଚାଇବାକୁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କର଼ି ପାରନ୍ତ଼ି, ସାମବାଦ଼୍ିକମାଦ୍ଦନ ମଧ୍ୟ
ଏୋକୁ ପ୍ରକାଶ କର଼ିବାକୁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ ।
ଉତ୍ତମ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥର ଅଦ୍ଦନକ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର । ଏୋ େୁ ଏତ ନୀତ଼ିକୁ ଓଲଟପାଲଟ କର଼ିପାଦ୍ଦର,
ତୁଟପ
଼ି ୂର୍ଣ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଇସ୍ତ ା / ବେ଼ିଷ୍କାର, ପୂବଥରୁ ଅବଦ୍ଦେଳ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ର ଉପଦ୍ଦର ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଦଦ୍ବା କ଼ିମବା
ଜ୍ନସାଧାରଣଙ୍କ ବ଼ିତକଥକୁ ସମୃଦ୍ଧ କର଼ିପାଦ୍ଦର ।
ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ପାରମ୍ପାର଼ିକ ତର୍ା ଅଣପାରମ୍ପର଼ିକ, ତର୍ାପ଼ି ସାମ୍ବ଼ି ଧାନ଼ିକ, ଅନୁ ସନ୍ଧାନ, ନ଼ିରୀକ୍ଷଣ
ଏବଂ ଏକ ବ଼ିବାଦ୍ୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଦ୍ଦର ସତୟର ଉଦ୍ଦନମାଚନ ପାଇଁ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ । ସାଧାରଣତୁଃ ଜ୍ନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଣ୍ଠ଼ିର
ଅପବୟବୋର, କ୍ଷମତାର ଅପବୟବୋର, ଦ୍ୁ ନଥୀତ଼ି, ଜ୍ନ ବ଼ିଶ୍ୱାସ ଇତୟାଦ଼୍ି ଏୋର ତ଼ିଦ୍ଦନାଟ଼ି ମୁଖୟ ଉପାଦ୍ାନ ଅଛ଼ି:
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19

କ) ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥଂଦ୍ଦର ଦ୍ଦସେ଼ି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ କରାଯାଇଛ଼ି, ଯାୋ ସାବଥଜ୍ନୀକ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ନର୍ାଏ

କ଼ିମବା ଜ୍ନତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଠାରୁ ଦ୍ୁ ରଦ୍ଦର ର୍ାଏ, ଦ୍ଦଯପର଼ିକ଼ି ଦ୍ୁ ନଥୀତ଼ି ଏବଂ ଅପବୟବୋର, ସରକାରଙ୍କ ବ଼ିବାଦ୍ଗ୍ରସ୍ତ
ଦ୍ଦନଣଦ୍ଦଦ୍ଣ କଦ୍ଦପଥାଦ୍ଦରଟ୍ ରେସୟ ଇତୟାଦ଼୍ି ।
ଖ) ପାଠକ ଜ୍ାଣ଼ିବା ନ଼ିମଦ୍ଦନ୍ତ ବ଼ିଷୟଟ଼ି ସବଥସାଧାରଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଦ୍ଦେବା ଉଚ଼ିତ: ସାମବାଦ଼୍ିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏେ଼ି
ପ୍ରସଙ୍ଗଟ଼ି ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ ଭାଦ୍ଦବ ଆକଷଥଣୀୟ ଦ୍ଦେବା ଆବଶୟକ, କ଼ିନ୍ତୁ ଏୋ ମଧ୍ୟ ଜ୍ନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ୍ରେୀ
ଦ୍ଦେବା ଉଚ଼ିତ ।
ଗ) ଏୋ ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କ କାଯଥୟ ଦ୍ଦେବା ଆବଶୟକ: ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ମୂଳକ ତର୍ୟ ଅନୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚର ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ
ଦ୍ଦୋଇ ନ ର୍ାଏ । ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ସ୍ତାବ଼ିଜ୍ ଆଧାରଦ୍ଦର ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ ଯାୋ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବଦ୍ଦର ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କ
ନ଼ିକଟକୁ ପଠା ଯାଇର୍ାଏ, ତାୋ ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ କର଼ି ନ ର୍ାଏ । ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କୁ ବୟକ୍ତ଼ି ଗତଭାଦ୍ଦବ
ଯାଞ୍ଚ କର଼ିବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣ଼ିକ ଉତ୍ସରୁ ତର୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ ।

ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ଦ୍ଦଲଖିବା ପାଇଁ ସାମାନୟ ସମବାଦ୍ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ ଦ୍ଦକୌଶଳର ଆବଶୟକତା ଅଛ଼ି । ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ
କାଳାନୁ କ୍ରମ଼ିକ ତର୍ା ସାମୟ଼ିକ ରୂପଦ୍ଦରଖଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲଖାଯାଇପାଦ୍ଦର । କାଳାନୁ କ୍ରମ଼ିକ ଦ୍ଦଶୈଳୀଦ୍ଦର କାୋଣୀ ସମୟ ସେ଼ିତ
ଉନମୁକ୍ତ ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ ଏବଂ ଅନୁ କ୍ରମ ଏବଂ କାଯଥୟଗୁଡକ
଼ି ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ସାମଗ୍ରୀ । ବ଼ିଷୟାନୁ କ୍ରମଦ୍ଦର କାୋଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଏବଂ ଯୁକ୍ତ଼ି, ପ୍ରଣାଳୀ, ପ୍ରକ୍ର଼ିୟାଧାରା, ପ୍ରବୃ ତ୍ତ଼ି ତର୍ା ସ୍ପଷ୍ଟ଼ିକରଣର ଚତୁ ୁଃପାଶ୍ୱଥକୁ ଦ୍ଦଘର଼ିର୍ାଏ ।

୨.୫ ଖବର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବାର ଧାରଣ
ଅନୟ ଦ୍ଦକଉଁଠାଦ୍ଦର ଘଟୁଥିବା ସୂଚନାଗୁଡକ
଼ି ର ସମଷ୍ଟ଼ିକୁ ସମବାଦ୍ କୁ ୋଯାଏ । ଶବ୍ଦ, ମୁଦ୍ରଣ, ଡାକ ପ୍ରଣାଳୀ, ପ୍ରସାରଣ
ଏବଂ ଦ୍ଦବୈଦ୍ୁୟତ଼ିକ ଦ୍ଦଯାଗାଦ୍ଦଯାଗ ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ଖବର ଗତ଼ି କଦ୍ଦର । ସମବାଦ୍ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବ଼ିଷୟଗୁଡକ
଼ି
ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଯୁଦ୍ଧ, ରାଜ୍ନୀତ଼ି, ଏବଂ ବୟବସାୟ, ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ଦଲଟ଼ିକ୍ ଘଟଣା, ଦ୍ଦକୌତୁ କ଼ିଆ କ଼ିମବା ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା,
ଏବଂ ଦ୍ଦସଲ଼ିେଟ
଼ି ଙ୍କ
଼ି କାଯଥୟ । ରାଜ୍କୀୟ ସମାଦ୍ଦରାେ, ଆଇନ, ଟ଼ିକସ, ଜ୍ନସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଏବଂ ଅପରାଧ ସମବନ୍ଧଦ୍ଦର
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ସରକାରୀ ଦ୍ଦଘାଷଣାକୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଖବର କୁ ୋଯାଉଛ଼ି। ସମବାଦ୍ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କର଼ିବା ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଏକ ପ୍ରକାର କଳା ଓ
ଖବର ସଂଗ୍ରେର ଏକ ପ୍ରକ୍ର଼ିୟା । ଏକ ସମବାଦ୍ କାୋଣୀ ନ଼ିମନଲ଼ିଖିତ ମୁଖୟ ବ଼ିଷୟଗୁଡକ
଼ି ଦ୍ୱାରା ଗଠ଼ିତ:
ସୂଚନାର ଉତ୍ସ - ସୂଚନାର ଉତ୍ସ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ କାଯଥୟ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଯାୋ ଏକ ସମବାଦ୍

1.

କାୋଣୀ ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶୟକ । ଏୋ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଦଦ୍ବା ଜ୍ରୁରୀ ଦ୍ଦଯ ଦ୍ଦସଠାଦ୍ଦର ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଅଛ଼ି ଯାୋ
ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ଜ୍ଦ୍ଦଣ ସାମବାଦ଼୍ିକ ସୂଚନା ଏକାଠ଼ି କର଼ିପାର଼ିଦ୍ଦବ । ଏେ଼ି ସୂଚନା ଆଗକୁ ଏକ ସମବାଦ୍ ପର଼ିଣତ
ଦ୍ଦୋଇପାର଼ିବ । ଦ୍ଦପାଲ଼ିସ୍ ଦ୍ଦଷ୍ଟସନ୍, ସରକାରୀ କାଯଥୟାଳୟ, ଦ୍ଦପାଷ୍ଟ ମଟଥମ ୋଉସ୍ ଇତୟାଦ଼୍ି ସମବାଦ୍ ଉତ୍ସଗୁଡକ
଼ି ର
କ଼ିଛ ଼ି ଉଦ୍ାେରଣ ।
ଫମଥାଟ୍ - ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ

2.

ମଥାଟ୍ ଅଛ଼ି ଯାୋ ଅନୁ ଯାୟୀ ସୂଚନାକୁ ସମବାଦ୍ଦ୍ଦର ରୂପାନ୍ତର଼ିତ କରାଯାଇପାର଼ିବ ।

ସାଧାରଣତୁଃ କଠ଼ିନ ଖବର ପାଇଁ ଓଲଟା ପ଼ିରାମ଼ିଡ୍

ମଥାଟ୍ ବୟବେୃ ତ କରାଯାଇର୍ାଏ । ଓଲଟା ପ଼ିରାମ଼ିଡ୍

ମଥାଟଦ୍ଦର ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ସୂଚନା ଶୀଷଥଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ଶିତ େୁ ଏ, ତା’ପଦ୍ଦର ଅଧିକ ବ଼ିବରଣୀ ବର୍ଣ୍ଥନା କରାଯାଏ
।
3.

ଦ୍ଦଶ୍ୈଳୀ - ସାଧାରଣତୁଃ, ସଦ୍ୟ ସୂଚନାକୁ ଏକ ସମବାଦ୍ଦ୍ଦର ପର଼ିଣତ କର଼ିବା ପାଇଁ ଏୋକୁ ଏକ କଠ଼ିନ

ଖବର

ମଥାଟ୍ ଦ୍ଦଦ୍ବା ଜ୍ରୁରୀ । ଏକ କଠ଼ିନ ଖବର ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଏକ ପ୍ରକାର ଖବର ଦ୍ଦଯଉଁଥିଦ୍ଦର ସଂପାଦ୍କଙ୍କ

ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ବୟକ୍ତ଼ିଗତ ମତାମତ ବ଼ିନା ତର୍ୟ ଏବଂ ଆକଳନ ପ୍ରଦ୍ଶିତ କରାଯାଇର୍ାଏ । ଏକ କଠ଼ିନ ସମବାଦ୍ଦ୍ଦର,
ସୂଚନାକୁ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ମୂଲୟଦ୍ଦର ଭାବପ୍ରବଣ ଦ୍ଦକାଣ ଦ଼୍ିଆଯାଏ ନାେିଁ । ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ପକ୍ଷପାତ଼ିତା ଏବଂ କାୋର଼ି ଆଡକୁ
ଢଳ଼ିବା ବ଼ିନା ଯାୋ ଘଟ଼ିଛ ଼ି ତାୋ ପ୍ରଦ୍ଶଥନ କର଼ିବା ସେ଼ିତ ଏୋକୁ ସ଼ିଧା ରଖାଯାଏ ।
4.

ସମବାଦ କାହାଣୀ - ଏକ ସମବାଦ୍ କାୋଣୀ ଦ୍ଦଲଖିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଏୋ କ଼ିପର଼ି ଦ୍ଦଲଖାଯାଉଛ଼ି ତାୋ ମଦ୍ଦନ ରଖିବା

ଜ୍ରୁରୀ । ସବଥପ୍ରର୍ଦ୍ଦମ, ଶୀଷଥକକୁ ଧ୍ୟାନଦ୍ଦର ରଖିବା ଆବଶୟକ । ସମବାଦ୍ଗୁଡକ
଼ି ଦ୍ୃ ଢତା ରଖାଯ଼ି ବା ଆବଶୟକ,
ସକ୍ର଼ିୟ ସ୍ୱରଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲଖାଯ଼ିବା ଆବଶୟକ, ଲମବା ବାକୟ ଧାରଣ କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ ନୁ ଦ୍ଦେଁ ଏବଂ ଏୋର ଯୁକ୍ତ଼ିଯୁକ୍ତ
ଏକତା ମଧ୍ୟ ବଜ୍ାୟ ରଖିବା ଉଚ଼ିତ । ଶୀଷଥକ ପଦ୍ଦର, ସମବାଦ୍ କାୋଣୀର ପର଼ିଚୟ ଦ୍ଦଲଖାଯାଇଛ଼ି । ଏଥିଦ୍ଦର
୫W ଏବଂ ୧H (୬କ) ର୍ାଏ ଯାୋକ଼ି ସମବାଦ୍ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ପାଠକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରର୍ମ ଦ୍ଦମୌଳ଼ିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ାନ
କର଼ିର୍ାଏ । ତା’ପଦ୍ଦର ଖବରର ମୁଖୟଭାଗ ଦ୍ଦଲଖିବା ଜ୍ରୁରୀ । ଦ୍ଦଶଷଦ୍ଦର, ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାଟ ଛାଡ଼ି
ସ଼ିଦ୍ଧାନ୍ତ ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ ଭାବଦ୍ଦର ଦ଼୍ିଆଯ଼ିବା ଆବଶୟକ ।
5.

ଦ୍ଦେୟ - ଅନୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ବ଼ିଷୟ ଯାୋ ଆଦ୍ଦସ ତାୋ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଏକ ସମବାଦ୍ କାୋଣୀର ଗୁଣ ।

ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚନାର ଉତ୍ସ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଉଦ୍ଦଲ୍ଲଖ କଦ୍ଦର । ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ସୂଚନାର ଉତ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ
ରଖାଯାଇର୍ାଏ ।
ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର, ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଏ କ଼ିନ୍ତୁ ଉତ୍ସର ନାମ ନୁ ଦ୍ଦେଁ ଏବଂ ତର୍ାପ଼ି ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର
ଉଭୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଉତ୍ସଗୁଡକ
଼ି ର ନାମ ପ୍ରକାଶ ପାଇର୍ାଏ ।

୨.୬. ଖବର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବାରର ମାନଦଣ୍ଡ
ଦ୍ଦକଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସମବାଦ ବିଚାର କରାୋଏ:
•

ଏୋ ନୂ ଆ କ଼ି ?

•

ଏୋ ଅସାଧାରଣ ଅଦ୍ଦଟ କ଼ି ?
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•

ଏୋ ଦ୍ଦକୌତୁ େଳପ୍ରଦ୍ କ଼ି ମେତ୍ପର୍ଣ୍
ୂ ଥ?

•

ଏୋ ଦ୍ଦଲାକମାନଙ୍କ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର କ଼ି?

•

ଏହା ନୂଆ କି ?

ଯଦ଼୍ି ଏୋ ନୂ ଆ ନୁ ଦ୍ଦେଁ, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏୋ ଖବର ଦ୍ଦୋଇପାର଼ିବ ନାେିଁ । େୀମତୀ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ େତୟା ଅସ୍ୱାଭାବ଼ିକ, ମେତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ
ଏବଂ ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର, କ଼ିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବତୁଃ : ଆସନ୍ତାକାଲ଼ିର ଖବରକାଗଜ୍ଦ୍ଦର ଏେ଼ି ସୂଚନା ଦ଼୍ିଆଯାଇପାର଼ିବ ନାେିଁ,
କାରଣ ଏୋ ନୂ ଆ ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ଯଦ଼୍ି ଦ୍ଦସେ଼ି େତୟା ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର କ଼ିଛ ଼ି ତର୍ୟ ପ୍ରର୍ମ ର୍ର ପାଇଁ ଜ୍ଣା ପଡ଼ିଲା, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ତାୋ
ଏକ ଖବର ଦ୍ଦେବ । େତୟା ନୂ ଆ ଦ୍ଦେବ ନାେିଁ, କ଼ିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଦ୍ଦେବ । ଦ୍ଦସଦ଼୍ିନ କ଼ିମବା ସପ୍ତାେ ପୂବଥରୁ ଘଟ଼ିଥିବ
ଘଟଣାଗୁଡକ
଼ି ତର୍ାପ଼ି ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର, ଦ୍ଦଯପଯଥୟନ୍ତ ଦ୍ଦସଗୁଡକ
଼ି ପୂବଥରୁ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ କରାଯାଇ ନାେିଁ । ଯଦ଼୍ି ଆପଣ
ପ୍ରର୍ମ ର୍ର ପାଇଁ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ କାୋଣୀ କରୁଛନ୍ତ଼ି, ଏୋ ଆପଣଙ୍କ ପାଠକ କ଼ିମବା ଦ୍ଦୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂ ଆ ଏବଂ ଦ୍ଦତଣୁ
ଏୋ ଏକ ଖବର ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର । ଉଦ୍ାେରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମାଓ ଦ୍ଦସ୍ତ-ତୁ ଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତୁୟ ଖବର ଚୀନ୍ ସରକାର କ଼ିଛ ଼ି ଦ଼୍ିନ ଧର଼ି
ଦ୍ୁ ନଆ
଼ି ଦ୍ଦର ପ୍ରକାଶ କର଼ି ନ ଥିଦ୍ଦଲ; ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଏୋକୁ ପ୍ରକାଶ କଦ୍ଦଲ, ଏୋ ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ ଭାବଦ୍ଦର ଏକ
ଖବର ଥିଲା ।
ଏହା ଅସାଧାରଣ ଅଦ୍ଦେ କି ?
ସବୁ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଘଟଣା ଘଟୁଛ଼ି, କ଼ିନ୍ତୁ ଦ୍ଦସଗୁଡକ
଼ି ନୂ ଆ ଦ୍ଦେଦ୍ଦଲ ମଧ୍ୟ ଖବର ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବୟକ୍ତ଼ି ଉଦ୍ଦଠ, ଜ୍ଳଖିଆ ଖାଏ
ଏବଂ ଏକ ବସ୍ ଦ୍ଦର କାମ କର଼ିବାକୁ ଯାଏ; ଏୋ ଦ୍ଦକବଳ ଘଟ଼ିଛ,଼ି କ଼ିନ୍ତୁ ଏୋ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦକେ଼ି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାେଁାନ୍ତ଼ି ନାେିଁ
କାରଣ ଏୋ ଅସାଧାରଣ ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ସାଧାରଣତୁଃ ଅନୟ ଦ୍ଦଦ୍ୈନନ୍ଦ଼ିନ କାଯଥୟକଳାପ ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦୋଇ ନ ର୍ାଏ । ଅବଶୟ,
ଯଦ଼୍ି ଦ୍ଦସେ଼ି ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କୁ ୯୦ ବଷଥ ବୟସ ଦ୍ଦୋଇର୍ଲା ଏବଂ ପ୍ରତ଼ିଦ୍ନ
଼ି କାମ କର଼ିବାକୁ ବସ୍ ଧରୁଥିଦ୍ଦଲ, ଏୋ ଅସ୍ୱାଭାବ଼ିକ
ଦ୍ଦେବ ! ସମବାଦ୍ର କୋସ଼ିକ୍ ପର଼ିଭାଷା ଦ୍ଦେଉଛ଼ି: କୁ କୁର ମଣ଼ିଷକୁ କାମୁଡବ
଼ି ା ଖବର ନୁ ଦ୍ଦେଁ; “ମଣ଼ିଷ କୁ କୁରକୁ କାମୁଡବ
଼ି ା”
ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଏକ ଖବର । ଏେ଼ି ପର଼ିଭାଷା ଯଦ଼୍ିଓ ସବଥଭାରତୀୟ ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ଯଦ଼୍ି ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ୍ଦ୍ଦର କୁ କୁରମାନଙ୍କୁ
ଖିଆଯାଉର୍ାଏ (ଉଦ୍ାେରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଦ୍ଦଭାଜ଼୍ିଦ୍ଦର) ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବୟକ୍ତ଼ି କୁ କୁରକୁ କାମୁଡବ
଼ି ା ଏୋ ଖବର ଦ୍ଦେବ ନାେିଁ ।
ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ସମାଜ୍ଦ୍ଦର ଯାୋ ସାଧାରଣ, ଅନୟଟ଼ିଦ୍ଦର ଅସ୍ୱାଭାବ଼ିକ ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର । ପୁନଶ୍ଚ, ଆଦ୍ଦମ ଆଶା କର଼ିବୁ ଦ୍ଦଯ
ସମାଜ୍ ସମାଜ୍ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ସମବାଦ୍ର ବ଼ିଷୟବସ୍ତୁ ଭ଼ିନ୍ନ ଦ୍ଦେବ । ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ସମାଜ୍ଦ୍ଦର, ଯଦ଼୍ିଓ, ଯାୋ ଅସାଧାରଣ ତାୋ
ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ।
ଏହା ଦ୍ଦକୌତୁ ହଳପ୍ରଦ କି ?
ଏପର଼ି ଘଟଣା ଯାୋ ନୂ ତନ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ, ଦ୍ଦସଗୁଡକ
଼ି ବତ୍ତଥମାନ ସାମାନୟ ରୁଚ଼ିକର ଦ୍ଦୋଇ ନ ପାଦ୍ଦର ।
ଦ୍ଦବୈଜ୍ଞାନ଼ିକ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ କର଼ିପାରନ୍ତ଼ି ଦ୍ଦଯ, ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ କୀଟ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଉଦ୍ଭ଼ି ଦ୍ ଉପଦ୍ଦର ଜ୍ୀବ଼ିତ ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ମ଼ିଳଛ
଼ି ଼ି ଯାୋ
ପୂବଥରୁ ରେୁ ନ ଥିଲା । ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ନୂ ତନ ଏବଂ ଘଟଣା ଅସାଧାରଣ, କ଼ିନ୍ତୁ ଏୋ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ବ଼ିଦ୍ଦଶଷଜ୍ଞ କ଼ିମବା ଉତ୍ସାେୀଙ୍କ
ଅତ଼ିର଼ିକ୍ତ ଅନୟ କାୋକୁ ଆଗ୍ରେୀ କର଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନ ର୍ାଏ । ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବ଼ିଦ୍ଦଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ପ୍ରକାଶନଦ୍ଦର ଏୋ ବଡ ଖବର
ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର, କ଼ିନ୍ତୁ ଏକ ସାମାନୟ ସମବାଦ୍ ପ୍ରସାରଣ କ଼ିମବା ଖବରକାଗଜ୍ଦ୍ଦର ଏୋ ଅଧିକାଂଶ କ଼ିଛ ଼ି ଶବ୍ଦ ଉପଦ୍ଦର
ଆଧାର଼ିତ ।
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ଏହା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ କି ?
ତର୍ାପ଼ି, କ଼ିନ୍ତୁ ଏେ଼ି କୀଟ, ଯ଼ିଏ ବେୁ ତ ଦ୍ଦଭାକ଼ିଲା ଥିଲା, ଏବଂ ଯ଼ି ଏ ପ୍ରର୍ଦ୍ଦମ ବୁ ଦ୍ା ଘାସ ଖାଉଥିଲା ଓ ବଞ୍ଚୁଥିଲା ଏବଂ
ଯଦ଼୍ି ଏୋ ନୂ ତନ ଉଦ୍ଭ଼ି ଦ୍ ଚାଉଳ ଖାଉଥିଲା, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ କାୋଣୀଟ଼ି ଖବର ଦ୍ଦୋଇଯାଏ, କାରଣ ଏୋ ମେତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ।
ଦ୍ଦଲାକମାନଙ୍କୁ ତୁଟଦ୍ଦ଼ି ର ଆଗ୍ରେ ନ ର୍ାଏ କ଼ିନ୍ତୁ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଖାଦ୍ୟପ୍ରତ଼ି ଆଗ୍ରେୀ । ଯଦ଼୍ି ଏେ଼ି କୀଟ ବତ୍ତଥମାନ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ
ସଲ ପ୍ରତ଼ି ବ଼ିପଦ୍ ସୃଷ୍ଟ଼ି କରୁଛ଼ି, ତ ଏୋ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ଼ିନ୍ତାର ବ଼ିଷୟ । ଏୋ ଖବର ଦ୍ଦେବ କାରଣ ଏୋ
ମେତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଅଦ୍ଦଟ । ଏପର଼ି, ଯଦ଼୍ି ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ଚାଷୀ କେୁ ର୍ାଏ ଦ୍ଦଯ ଦ୍ଦରାମାନ କୟାର୍ଲ଼ି କ ଚଚ୍ଚଥକୁ ଏପର଼ି ମେ଼ିଳା
ପୁଦ୍ଦରାେ଼ିତମାନଙ୍କୁ ନ଼ିଯୁକ୍ତ କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ ଯାୋ ଖବର ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ଯଦ଼୍ି ଜ୍ଦ୍ଦଣ ଆକଥବଶ
଼ି ପ ଏୋ କେୁ ଛନ୍ତ଼ି, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏୋ
ଖବର ଦ୍ଦୋଇଯ଼ିବ, କାରଣ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଏ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଯାୋ କୁ େନ୍ତ଼ି ତାୋ ମେତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ । ଏୋ ଆକଥବଶ
଼ି କ ପର଼ି ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ
ବ଼ିଚାର ଯାୋ ଚଚ୍ଚଥର ନୀତ଼ି ନ଼ିମଥାଣଦ୍ଦର ସୋୟକ ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ । ପୁନବଥାର, ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ସମାଜ୍ଦ୍ଦର ଯାୋ ଦ୍ଦକୌତୁ େଳପୂର୍ଣ୍ଥ
ତର୍ା ମେତ୍ୱପୂର୍ଣ୍,ଥ ତାୋ ଅନୟ ସମାଜ୍ଦ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦ୍ଦକୌତୁ େଳପୂର୍ଣ୍ଥ ତର୍ା ମେତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ।
ଏହା ଦ୍ଦଲାକମାନଙ୍କ ବିଷୟଦ୍ଦର କି?
ଅଧିକାଂଶ ଖବର ସ୍ୱୟଂଚାଳ଼ିତ ଭାବଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲାକମାନଙ୍କ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ, କାରଣ ଦ୍ୁ ନଆ
଼ି କୁ ବଦ୍ଳାଇବାପାଇଁ
ଦ୍ଦଲାକମାଦ୍ଦନ ଏୋ କରନ୍ତ଼ି ଯାୋ ସମବାଦ୍ ସୃଷ୍ଟ଼ି କଦ୍ଦର । ଅବଶୟ, ଘୂର୍ଣ୍ିବଳୟ, ଅଗ୍ନ଼ି ପ଼ିଣ୍ଡୁଳା, ମରୁଡ଼ି, ଆଦ୍ଦଗ୍ନୟଗ଼ିର଼ି
ବ଼ିଦ୍ଦଫାରଣ କ଼ିମବା ଭୁମ଼ିକମ୍ପ ପର଼ି ଅଣ-ମାନବୀୟ ଉତ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର । ଏେ଼ି କାୋଣୀଗୁଡକ
଼ି ୁ
ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ କର଼ିବା ସମୟଦ୍ଦର ଏୋ ସୁନଶ୍ଚ
଼ି ଼ି ତ କର଼ିବା ମେତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଦ୍ଦଯ, କାୋଣୀ ଦ୍ଦଲାକମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ଦର ଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ।
ଏେ଼ି ଘୂର୍ଣ୍ିବଳୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୋସାଗରର ମଧ୍ୟଭାଗଦ୍ଦର, ଯଦ଼୍ି ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ଜ୍ନବେୁ ଳ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଠାରୁ ନ଼ିଜ୍କୁ ବାୋର
କର଼ିନଏ
଼ି ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ କ଼ିଛ ଼ି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାେିଁ; ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଳ ପଯଥୟନ୍ତ ନ଼ିଆଁ ଜ୍ଳ଼ିପାଦ୍ଦର, ଦ୍ଦଯଉଁଠ଼ି ଦ୍ଦକେିଁ ରେୁ ନାୋନ୍ତ଼ି,
ସାୋରା ମରୁଭୂମୀ ପ୍ରାୟତୁଃ ଶୁଖିଲା, କ଼ିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶଦ୍ଦର ବଷଥା ଉପଦ୍ଦର ଭରସା କର଼ିବା ପାଇଁ ଦ୍ଦକେ଼ି ରେ଼ି ନ ର୍ାନ୍ତ଼ି,
ଆଦ୍ଦଗ୍ନୟଗ଼ିର଼ି ବ଼ିଦ୍ଦଫାରଣ କ଼ିମବା ଭୁମ଼ିକମ୍ପ କ଼ିଛ ଼ି ବ଼ି ସମ୍ପତ୍ତ଼ିକୁ କ୍ଷତ଼ି ପେଞ୍ଚାଇବା କ଼ିମବା କ଼ିଛ ଼ି ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦ୍ଦଦ୍ବା
ବାସ୍ତବଦ୍ଦର ଖବର ଦ୍ଦୋଇ ନ ର୍ାଏ । ଦ୍ଦକବଳ ଏେ଼ି ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃ ତକ
଼ି ବ଼ିପଯଥୟୟଗୁଡକ
଼ି ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦଲାକମାନଙ୍କ
ଜ୍ୀବନକୁ ପ୍ରଭାବ଼ିତ କରନ୍ତ଼ି, ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଖବର ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ । ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ କାୋଣୀ ଦ୍ଦଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗଦ୍ଦର
କୁ ୋଯାଇପାଦ୍ଦର । ସବଥଦ୍ା ନ଼ିଜ୍କୁ ପ୍ରଶନ ପଚାର଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ: ଏୋ ଦ୍ଦମାର ପାଠକ ଦ୍ଦୋତା କ଼ିମବା ଦ୍ଶଥକମାନଙ୍କୁ
କ଼ିପର଼ି ସ଼ିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ଼ିତ କର଼ିର୍ାଏ ଶୁଣନ୍ତୁ । ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ତୁ ମର ଏକ କାୋଣୀ ଅଛ଼ି ଯାୋକ଼ି କ଼ିଛ ଼ି ଘଟ଼ିଛ ଼ି ଯାୋ
କେ଼ିର୍ାଏ ଯାୋ ଉଭୟ ଦ୍ଦଲାକ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତ଼ି ଉପଦ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପକାଇର୍ାଏ, ସବଥଦ୍ା ଦ୍ଦଲାକଙ୍କୁ ପ୍ରର୍ଦ୍ଦମ ରଖ ।

୨.୭ ସମବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ପାଇଁ େିପ୍ପଣୀ
୧. ପାଞ୍ଚେି “W” ଏବଂ ଦ୍ଦଗାେିଏ “H” (୬ କ)
ଏୋ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ସମସ୍ତ ଖବରର ମୂଳଦ୍ୁ ଆ - ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟ଼ି ଜ଼୍ିନଷ
଼ି ଜ୍ାଣ଼ିବା ଆବଶୟକ:
Who/ କ଼ିଏ?
What/ କ’ଣ?
Where/ ଦ୍ଦକଉଁଠ଼ି?
When/ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ?
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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Why/ କାେିଁକ?଼ି
How/ କ଼ିପର଼ି?
ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ଭଲ ଖବରର କାୋଣୀ ଏଗୁଡକ
଼ି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଦ୍ଦତୟକର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିର୍ାଏ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡକ
଼ି ୁ ନ଼ିଜ୍ର
ମସ୍ତ଼ି ଷ୍କଦ୍ଦର ରଖିବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ଏଗୁଡକ
଼ି ଆପଣଙ୍କ ଅନୟ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ଦେବା ଉଚ଼ିତ ।
ଉଦ୍ାେରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦ଼୍ି ଆପଣ ଏକ ପ୍ରତ଼ିଦ୍ଦଯାଗ଼ିତାଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ଦବଶ କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରୀଡା ଦ୍ଳ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଏକ
କାୋଣୀ ଆଛାଦ୍ନ କର଼ିବାକୁ ଚାେଁୁଛନ୍ତ଼ି ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏେ଼ି ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ଦ୍ଦଦ୍ବାକୁ ପଡ଼ିବ:
•

ଟ଼ିମ୍ କ଼ିଏ ? ଦ୍ଦକାଚ୍ କ଼ିଏ ? ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ଦଖଳାଳୀ କ଼ିଏ ? ସମର୍ଥକ କ଼ିଏ ?

•

ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ କ’ଣ ଦ୍ଦଖଳ ଦ୍ଦଖଳୁ ଛନ୍ତ଼ି ? କ’ଣ ପ୍ରତ଼ିଦ୍ଦଯାଗ଼ିତା ?

•

ପ୍ରତ଼ିଦ୍ଦଯାଗ଼ିତା ଦ୍ଦକଉଁଠ଼ି ? ସାମାନୟତୁଃ ଦ୍ଦକଉଁଠ଼ି ଟ଼ିମ୍ ?

•

ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ପ୍ରତ଼ିଦ୍ଦଯାଗ଼ିତା ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ? ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦକଦ୍ଦବଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଼ି କରୁଛନ୍ତ଼ି ? ଅନୟ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ସମୟ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଅଛ଼ି କ଼ି ?
ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ କାେିଁକ଼ି ଏେ଼ି ନ଼ିେଷ୍ଟ
ି ପ୍ରତ଼ିଦ୍ଦଯାଗ଼ିତାଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ଦବଶ କରୁଛନ୍ତ଼ି ? ଯଦ଼୍ି ଏୋ ପ୍ରାସଙ୍ଗ଼ି କ, ଦ୍ଳ ଆଦ଼୍ି

•

ବ଼ିଦ୍ୟମାନ କାେିଁକ଼ି ?
ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ କ଼ିପର଼ି ପ୍ରତ଼ିଦ୍ଦଯାଗ଼ିତାଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ଦବଶ କର଼ିଦ୍ଦବ ? ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ପାଣ୍ଠ଼ି ସଂଗ୍ରେ କର଼ିବା ଆବଶୟକ

•

କରନ୍ତ଼ି କ଼ି ? ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ପ୍ରଶ଼ିକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଼ି ଆବଶୟକ ରେ଼ିଛ ଼ି ? ଜ଼୍ିତବ
଼ି ା ପାଇଁ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ କ’ଣ କର଼ିବା
ଆବଶୟକ ?
୨. ଓଲୋ ପିରାମିର୍
ଏୋ ସାମବାଦ଼୍ିକତାର ଦ୍ଦଶୈଳୀକୁ
ସୂଚତ
଼ି କଦ୍ଦର ଯାୋ ପ୍ରାରମ୍ଭଦ୍ଦର
ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ତର୍ୟ
ରଦ୍ଦଖ

ଏବଂ

ଦ୍ଦସଠାରୁ

“ତଳକୁ ” କାଯଥୟ କଦ୍ଦର ।
ପାଠକକୁ

ପୁରା କାୋଣୀର

ଅଧିକାଂଶ୍ ସମବାଦ ଦ୍ଦୋଗୟ ସୂଚନା
କ଼ିଏ? କଣ? ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ? ଦ୍ଦକଉଁଠାଦ୍ଦର? କାେିଁକ?଼ି କ଼ିପର଼ି?

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ତର୍ୟ

ଏକ ଭଲ ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ଦଦ୍ବା
ପାଇଁ ପ୍ରର୍ମ ଅନୁ ଦ୍ଦଚ୍ଛଦ୍ଦ୍ଦର
ପଯଥୟାପ୍ତ

ଆଦ୍ଶଥ

ସୂଚନା

ଦ୍ଦେବା ଉଚ଼ିତ । ବାକ଼ି ଦ୍ଦଲଖା
ଆରମ୍ଭଦ୍ଦର ବୟାଖୟା କଦ୍ଦର

କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ
ତଥୟ

ଏବଂ ବ଼ିସ୍ତାର କଦ୍ଦର । ଏକ

ସବଥନମ
ି ନ

ଭଲ ପନ୍ଥା ଅନୁ ମାନ କର଼ିବା

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ

ସ୍ଥାନ

ସୀମ଼ିତତା

କାୋଣୀଟ଼ି
ସମୟଦ୍ଦର

ଦ୍ଦେତୁ

ତଥୟ

ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସ଼ି
ବନ୍ଦ

ଦ୍ଦୋଇ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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ଯାଇପାଦ୍ଦର । କାୋଣୀଟ଼ି କାମ କଦ୍ଦର ଯଦ଼୍ି ସମ୍ପାଦ୍କ ଦ୍ଦକବଳ ପ୍ରର୍ମ ଦ୍ୁ ଇଟ଼ି ଅନୁ ଦ୍ଦଛଦ୍ ଅନ୍ତଭଥୂକ୍ତ କର଼ିବାକୁ ନ଼ିଷ୍ପତ୍ତ଼ି ନ଼ିଏ
? ଯଦ଼୍ି ନୁ ଦ୍ଦେଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଏୋକୁ ପୁନୁଃ ସଜ୍ାଇ େୁ ଏ ।

ଅଧିକ େିପ୍ପଣୀ
✔

ଏହା ଦ୍ଦଲାକମାନଙ୍କ ବିଷୟଦ୍ଦର : ସମବାଦ୍ କାୋଣୀଗୁଡକ
଼ି ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲାକମାଦ୍ଦନ କ଼ିପର଼ି ପ୍ରଭାବ଼ିତ େୁ ଅନ୍ତ଼ି ।

ନ଼ିଜ୍ର ଦ୍ଦଖଳ ଖବରଦ୍ଦର, ଆପଣ େୁ ଏତ ଏକ କ଼ିମବା ଅଧିକ ବୟକ୍ତ଼ିବଦ୍ଦ଼ି ଶଷଙ୍କ ଉପଦ୍ଦର ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ର଼ିତ କର଼ିବା ତର୍ା
ଦ୍ଳର ମଦ୍ଦନାବଳ, କ଼ିମବା ସମର୍ଥକମାଦ୍ଦନ କ଼ିପର଼ି ଅନୁ ଭବ କରୁଛନ୍ତ଼ି ତାୋ ଉପଦ୍ଦର ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଦଦ୍ଇପାରନ୍ତ଼ି ।
✔

ଏକ ଦ୍ଦକାଣରୁ: ଅଧିକାଂଶ କାୋଣୀଗୁଡକ
଼ି ର ଏକ ବ଼ିଦ୍ଦଶଷ ଦ୍ଦକାଣ କ଼ିମବା ‖slant‖ ର ବୟବୋର କର଼ି

ଉପସ୍ଥାପ଼ିତ କରାଯାଇ ପାଦ୍ଦର । ଏୋ ଏକ ମାନକ ଦ୍ଦକୌଶଳ ଏବଂ ଏୋ ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ ଭାବଦ୍ଦର ଖରାପ ନୁ ଦ୍ଦେଁ – ଏୋ
କାୋଣୀର ଉଦ୍ଦେଶୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କର଼ିବା ଏବଂ ଏୋକୁ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଦଦ୍ବାଦ୍ଦର ସୋୟତା କର଼ିପାଦ୍ଦର । ଦ୍ଦକାଣର ଉଦ୍ାେରଣ :
ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଦଖଳ କାୋଣୀ ନ଼ିମଦ୍ଦନ୍ତ ଦ୍ଦକାଣର ଉପସ୍ଥାପନ କର଼ିପାର଼ିଦ୍ଦବ, ଏୋର ଉଧାେରଣ : ― ଦ୍ଳ ଜ୍ାତୀୟ
ପ୍ରତ଼ିଦ୍ଦଯାଗ଼ିତାକୁ ମୁକାବ଼ିଲା କଦ୍ଦର - ସ୍ଥାନୀୟ ଦ୍ଳ ପ୍ରର୍ମ ବଷଥର ଦ୍ଦକାଚ୍ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠ଼ି ମାଗ଼ିବା ।
✔

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ଭ୍ାଦ୍ଦବ ରଖ: ତୁ ଦ୍ଦମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷ । ଯଦ଼୍ି କାୋଣୀର ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏରୁ ଅଧିକ ପାଶ୍ୱଥ ଅଛ଼ି,

ଦ୍ଦସଗୁଡକ
଼ି ୁ ଆଚ୍ଛାଦ୍ନ କରନ୍ତୁ । ଯଦ଼୍ି ଆପଣ କାୋକୁ ଉଦ୍ଧୃ ତ ନ କରନ୍ତ଼ି “ମଁୁ” କ଼ିମବା “ଆଦ୍ଦମ” ବୟବୋର କରନ୍ତୁ ନାେିଁ ।
✔

ଉଦ୍ଧୃ ତ ଦ୍ଦଲାକ: ଉଦ୍ାେରଣ ସ୍ୱରୂପ: “ଆଦ୍ଦମ ଏେ଼ି ପ୍ରତ଼ିଦ୍ଦଯାଗ଼ିତାକୁ ଦ୍ଦନଇ ପ୍ରକୃ ତଦ୍ଦର ଉତ୍ସାେ଼ିତ,” ଦ୍ଦକାଚ୍ ବବ୍

ଦ୍ଦଡାବାଲ଼ି ନା କୁ େନ୍ତ଼ି, “ଏୋ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ସଦ୍ଦବଥାଚ୍ଚ ଲକ୍ଷୟ ଯାୋ ଆଦ୍ଦମ ନ଼ିଦ୍ଦଜ୍ ସ୍ଥ଼ିର କର଼ିଛୁ” ।
✔

ଅଳଙ୍କୃ ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ: ନ଼ିଜ୍ର ବାକୟ ଏବଂ ଅନୁ ଦ୍ଦଛଦ୍କୁ କମ କରନ୍ତୁ । ଅତୟଧିକ ବର୍ଣ୍ଥନାତ୍ମକ ଭାଷାର

ବୟବୋର କରନ୍ତୁ ନାେିଁ । ଆପଣ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦଶଷ କରୁଛନ୍ତ଼ି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ କାୋଣୀକୁ ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତ଼ି ଆବଶୟକ
ନ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ।

୨.୮ ସମାଚାର ସମ୍ପାଦନାର ପ୍ରକ୍ରିୟା
ସମବାଦ୍ ସଂଗ୍ରେର ଏକ ନ଼ିେଷ୍ଟ
ି ପ୍ରକ୍ର଼ିୟା ରେ଼ିଛ ଼ି ଯାୋ ସମବାଦ୍ କାୋଣୀର ସମ୍ପାଦ୍ନା ନ଼ିମଦ୍ଦନ୍ତ ଉତ୍ତରଦ୍ାୟୀ ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ
ଅତୟନ୍ତ ଲାଭଦ୍ାୟକ ପ୍ରମାଣ଼ିତ ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର ।

1.

ତଥୟ ଏବଂ ଆକଳନଗୁର୍କ
ି ୁ ଏକତ୍ର କରିବା – ସାଧନର ଅନ୍ତ଼ିମ ନ଼ିର୍ଣ୍ଥୟ ଆସ଼ିବା ପୂବଥରୁ ଖବର ଅନୁ ସାଦ୍ଦର
କାୋଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯ଼ି ବ, ଅଳ୍ପ ତର୍ୟକୁ ଏକତ୍ର଼ିତ କର଼ିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ । କାୋଣୀର ତର୍ୟକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁ ପୁଙ୍ଖ
ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଦର ଖବରର ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ସୂଚନାକୁ ଗ୍ରେଣ କ଼ିମବା ପ୍ରତୟାଖୟାନ କରାଯ଼ି ବ ।

2.

କାହାଣୀକୁ ସଠିକ୍ କରନ୍ତୁ – ସଂପାଦ୍ନାଦ୍ଦର ଖବରକୁ ଯର୍ାସମ୍ଭବ ସଠ଼ିକ୍ କର଼ିବା ସେ଼ିତ ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ । ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ
କାୋଣୀକୁ ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ କର଼ିବା ଏକ ଖବରଦ୍ଦର ସ଼ିମ଼ିତ ତର୍ୟ ଏବଂ ଚ଼ିତ୍ରଗୁଡକ
଼ି ୁ ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ କଦ୍ଦର ଯାୋ ଏୋକୁ ଧ୍ୱନ଼ି
ପ୍ରତ଼ିପାାଦ୍ନ କର଼ିପାର଼ିବ । ସଠ଼ିକ ତର୍ୟ ପାଠକଙ୍କ ବୁ ଝାମଣାକୁ ପ୍ରଭାବ଼ିତ କର଼ିବ ନାେିଁ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ ଖବର ଦ୍ଦଛାଟ
ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଥ ଦ୍ଦେବା ଜ୍ରୁରୀ ।

3.

ପରିବର୍ତ୍ଥନ - ଏକ ସମବାଦ୍ କାୋଣୀ ପାଇଁ ଆଖିଦ୍ୃ ଶଆ
଼ି ଆରମ୍ଭ ଦ୍ଦେବା ଜ୍ରୁରୀ ଯାୋ ଦ୍ୱାରା ପାଠକମାଦ୍ଦନ
କାୋଣୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରେ ସୃଷ୍ଟ଼ି କର଼ିପାର଼ିଦ୍ଦବ । ଦ୍ଦକବଳ ଆରମ୍ଭରୁ ନୁ ଦ୍ଦେଁ ପଦ୍ଦର ଆସୁଥିବା ୫W ଏବଂ ୧H ମଧ୍ୟ
ସୂଚନା ।

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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4.

େୁକ୍ତିେୁକ୍ତ ଏକତା - କାୋଣୀର ସମସ୍ତ ସୂଚନାଦ୍ଦର ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ ଭାବଦ୍ଦର ଏକ ଯୁକ୍ତ଼ିଯୁକ୍ତ ଏକତା ରେ଼ିବା ଆବଶୟକ
ଏବଂ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ । ତର୍ୟ ଏବଂ ଆକଳନ ପାଠକଙ୍କୁ କଦ୍ାପ଼ି
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଦ୍ଦର ପକାଇବା ଉଚ଼ିତ ନୁ ଦ୍ଦେଁ ଏବଂ ଏକ ସଠ଼ିକ୍ କ୍ରମଦ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପ଼ିତ ଦ୍ଦେବା ଜ୍ରୁରୀ ।

5.

ନିଷ୍କଷଥ – ନ଼ିଷ୍କଷଥ ଦ୍ଦକଦ୍ଦବବ଼ି ଏକ ସମାପ୍ତ ଦ୍ଦେବା ଅନୁ ଚତ
଼ି । ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାୋଣୀର ଦ୍ଦଶଷ ଆଡକୁ
ସୂଚନା କଦ୍ାପ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ ଷ୍ଟପ୍ ପର଼ି ମଦ୍ଦନ ଦ୍ଦେବ ନାେିଁ । ଏକ ସମବାଦ୍ କାୋଣୀଦ୍ଦର ଏପର଼ି ଏକ ଚମତ୍କାର ସ଼ିଦ୍ଧାନ୍ତ
ରେ଼ିବା ଆବଶୟକ ଦ୍ଦଯ ଏୋ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜ୍ାଣ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାେର ସେ଼ିତ ଛାଡ଼ିର୍ାଏ ।

6.

ବୟାକରଣ ଏବଂ ବାକୟବିନୟାସ: କପ଼ିଦ୍ଦର ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ବନାନ ଏବଂ ବୟାକରଣାଗତ ଭୁଲ ଦ୍ଦେବା ଉଚ଼ିତ୍ ନୁ ଦ୍ଦେଁ ।
ଏୋକୁ ତୁଟମ
଼ି ୁକ୍ତ କର଼ିବା ପାଇଁ କପ଼ି ସମ୍ପାଦ୍ନା କରୁଥିବା ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କ ଦ୍ାୟ଼ି ତ୍ୱ ।

୨. ୯ ସମ୍ପାଦନା ନିୟମ
1. ସମ୍ପାଦ୍ନାଦ୍ଦର ସୁଧାର, ସଂଦ୍ଦକ୍ଷପଣ, ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ପର଼ିବତ୍ତଥନ ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ନ଼ିମଦ୍ଦନ୍ତ
ଭାଷା, ପ୍ରତ଼ିଛବ଼ି, କ଼ିମବା ଧ୍ୱନ଼ି ଆଦ଼୍ି ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଼ି ପ୍ରକ୍ର଼ିୟା । ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବୟକ୍ତ଼ି , ଯ଼ିଏ ବ଼ିଦ୍ଦଶଷ ଭାବଦ୍ଦର
ବୃ ତ୍ତଗ
଼ି ତ ଭାବଦ୍ଦର କ଼ିମବା ଅଭୟାସ ଭାବଦ୍ଦର ସମ୍ପାଦ୍ନା କଦ୍ଦର, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦ୍କ କୁ ୋଯାଏ । ସମ୍ପାଦ୍ନର ପାଞ୍ଚଟ଼ି
ଦ୍ଦମୌଳ଼ିକ ନ଼ିୟମ ରେ଼ିଛ ଼ି :
2. ଦ୍ଦଯ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି କାୋଣୀକୁ ପ୍ରକ୍ର଼ିୟାକରଣ କର଼ିବା ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ସେ-ସମ୍ପାଦ୍କ ଏୋ ସୁନଶ୍ଚ
଼ି ଼ି ତ କର଼ିର୍ାନ୍ତ଼ି ଦ୍ଦଯ,
ଖବରର ଲମବା ଏବଂ ଦ୍ଦଶୈଳୀର ପାଳନ ସମ୍ପାଦ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ଼ିଦ୍ଧଥାର଼ିତ ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ ।
3. ନ଼ିଦ୍ଦେଥଶଗୁଡକ
଼ି ର ଦ୍ଦସଟ଼ିଂ ସେ଼ିତ ସମବାଦ୍ର କପ଼ିକୁ ଏଦ୍ଦତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସତକଥତାର ସେ଼ିତ ଚ଼ିହ୍ନଟ ରଚନା କକ୍ଷଦ୍ଦର
କରାଯାଇ ର୍ାଏ ଦ୍ଦଯ, ଦ୍ୱନ୍ଦ କ଼ିମବା ଭୂଲ ବୁ ଝାମଣାର ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ସମ୍ଭାବନା ନ ର୍ାଏ ।
4. ଯାଞ୍ଚ କର଼ିବାକୁ ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜ଼୍ିନଷ
଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବାର ସୁନଶ୍ଚ
଼ି ଼ି ତ କରାଯାଇଛ଼ି, ତାୋ
ଦ୍ଦେଉଛ଼ି, ନାମ, ସ୍ଥାନ, ଶୀଷଥକ, ତାର଼ିଖ ଏବଂ ଅନୟ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ଜ଼୍ିନଷ
଼ି ଯାୋ ଭୁଲ ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର ।
5. ଏକ ଦ୍ଦେଡଲାଇନ୍ ଦ୍ଦଲଖିବା ଯାୋ ସମବାଦ୍କୁ ଅନୁ କୂଳ କଦ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ଥାନକୁ (ପ୍ର଼ି ଣ୍ଟ ମ଼ିଡଆ
଼ି ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର) ଼ି ଟ୍
କଦ୍ଦର ।
6. ଏୋ ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ କରନ୍ତୁ ଦ୍ଦଯ, ସଂପାଦ଼୍ିତ ଦ୍ଦୋଇଥିବା କପ଼ି ବୁ ଝପ
଼ି ାର଼ିବା, ପଢ଼ିବାଦ୍ଦର ସେଜ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଅଦ୍ଦଟ ।
ଯାୋ ଅନାବଶୟକ ତାକୁ ପୁନୁଃ ଦ୍ଦଲଖିବା ଦ୍ଦକବଳ ସମୟର ଅପଚୟ ।
ସଂପାଦନା ନିୟମ (୧) ସମ୍ପାଦ୍ନାଦ୍ଦର ଏୋ ସୁନଶ୍ଚ
଼ି ଼ି ତ କର଼ିବା ଆବଶୟକ ଦ୍ଦଯ, ଶବ୍ଦ ସଠ଼ିକ ଢଙ୍ଗଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲଖାଯାଇଛ଼ି,
ଭାଷାର ଉପଦ୍ଦଯାଗ ସଠ଼ିକ ଭାବଦ୍ଦର କରାଯାଇଛ଼ି, ବ଼ିରାମ ଚ଼ିହ୍ନ ସଠ଼ିକ ସ୍ଥାନଦ୍ଦର ଅଛ଼ି ଏବଂ ବନାନ ସଠ଼ିକ ଅଛ଼ି ।
ଅବଶୟ, ଏୋ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ବ଼ିବରଣ଼ି ଦ୍ଦଯ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ପଲ଼ି ସ଼ି ପ୍ରକାଶନର ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଦ୍ଦବଖାତ଼ିର ଠାରୁ ଅଲଗା କର଼ିର୍ାଏ ।
ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂ ଏବଂ ଦ୍ଦଲଖିବା ସେ଼ିତ, ବଡ ଚ଼ିତ୍ର ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାୋ ସମ୍ପାଦ୍କଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗତ଼ି ପୂବଥରୁ ଉପସ୍ଥ଼ିତ ଦ୍ଦେବା ଉଚ଼ିତ
। ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ପ୍ରକାଶନର ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବଦ୍ଦର ସମ୍ପାଦ୍କମାନଙ୍କ ବ଼ିଚାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦ୍ଦେବା ଆବଶୟକ । ଦ୍ଦସମାନଙ୍କୁ
ଚ଼ିନ୍ତାଧାରର ରାଜ୍ଦ୍ୂ ତ ଦ୍ଦେବା ଆବଶୟକ ।
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ସଂପାଦନା ନିୟମ (୨) ଚ଼ିନ୍ତାଧାରାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ୂ ତ ଦ୍ଦେବାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ? ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଦ୍ଦଯ, ଜ୍ଦ୍ଦଣ ରାଜ୍ଦ୍ୂ ତ ଦ୍ଦେଉଛନ୍ତ଼ି
ଯ଼ିଏ କୂ ଟଦ୍ଦନୈତକ
଼ି ଅଭୟାସ କରନ୍ତ଼ି, ଆସନ୍ତୁ ବ଼ିଚାର ସୂତ୍ରର ବ଼ିଷୟ ଯାଞ୍ଚ କର଼ିବା । ଏୋ ଏକ ଅଭ଼ିଜ୍ଞତା ଦ୍ଦଯ ଉତ୍ତମ
ବ଼ିଚାର ପ୍ରାୟତୁଃ ଉପର ତଳରୁ ନୁ ଦ୍ଦେଁ, ତଳୁ ଉପରୁ ଆସ଼ିର୍ାଏ । ଦ୍ଦତଣୁ ସମ୍ପାଦ୍କମାନଙ୍କୁ ନ଼ିଜ୍ କାୋଣୀଦ୍ଦର
ବ଼ିଚାରଗୁଡକ
଼ି ର ଅଗ୍ରଗତ଼ି ନ଼ିମଦ୍ଦନ୍ତ ଦ୍ଦଲଖକମାନଙ୍କୁ ଦ୍ଦପ୍ରାତ୍ସାେ଼ିତ କର଼ିବା ଆବଶୟକ । ଏୋ prompting,
nudging, cajoling, pushing – ଦ୍ଦଯ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି କୂ ଟଦ୍ଦନୈତକ
଼ି ଭାଦ୍ଦବ ଏକା ସାଙ୍ଗଦ୍ଦର କରାଯାଇର୍ାଏ । ଅବଶୟ!
ଦ୍ଦଲଖକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ଆଗ୍ରେ ଅଛ଼ି ? ଦ୍ଦଲଖକମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦକଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତ଼ି ଆଗ୍ରେୀ ? କ’ଣ
ଦ୍ଦସମାନଙ୍କୁ ଆକଷିତ କଦ୍ଦର ? ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ କ’ଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରେୀ ?
ସମ୍ପାଦନା ନିୟମ (୩) କାୋଣୀର ଧାରଣା ରୁଟ଼ି ସେ଼ିତ ସମାନ । ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡକ
଼ି ୁ ଏକା ସାଙ୍ଗଦ୍ଦର ଆଣ଼ିବା ଏବଂ
ଦ୍ଳ଼ିବାର ଆବଶୟକତା ଅଛ଼ି । ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଅଟା ଓଭନଦ୍ଦର ପଶ଼ିଯାଏ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଳ ପଯଥୟନ୍ତ

ୁ ଦ୍ଦଲ ଏବଂ ଖାଇବାପାଇଁ

ପ୍ରସ୍ତୁ ତ େୁ ଏ । ସମ୍ପାଦ୍କ ଏବଂ ସାମବାଦ଼୍ିକମାନଙ୍କ କାୋଣୀର ବ଼ିଚାରର ବ଼ିକାଶଦ୍ଦର ସେଦ୍ଦଯାଗୀ ଦ୍ଦେବା ଉଚ଼ିତ । ଦ୍ୁ ଇଟ଼ି
ମନ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏରୁ ଉତ୍ତମ । କାୋର ପ୍ରାରମ୍ଭ଼ିକ ଧାରଣା ରେ଼ିଛ ଼ି ତାୋ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ଧାରଣାଟ଼ି କ଼ିପର଼ି ଭଲଭାବଦ୍ଦର
ଗଢ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯ଼ିବ ତାୋ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ । ଆଦ୍ଦମ କେ଼ିର୍ାଉ ଦ୍ଦଯ, ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ବୟକ୍ତ଼ି ରୁଟ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କର଼ିବାର ପ୍ରଣାଳୀ
ଉପଦ୍ଦର ଏକ କାୋଣୀ କର଼ିବାକୁ ଚାେଁୁଛନ୍ତ଼ି । ସମ୍ପାଦ୍କ କ଼ିଛ ଼ି ଐତ଼ିୋସ଼ିକ ପର଼ିଦ୍ଦପ୍ରକ୍ଷୀ ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିବାର ପରାମଶଥ
ଦ୍ଦଦ୍ଇପାର଼ିଦ୍ଦବ, ଏୋ ଇଙ୍ଗ଼ି ତ କର଼ିବା ସେ଼ିତ ବ଼ିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂବଥରୁ ବ଼ି.ସ଼ି ଏୋର ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ଦ୍ଦଯ ମ଼ିଶରର
ଦ୍ଦଲାକମାଦ୍ଦନ ରୁଟ଼ିକୁ ଦ୍ଦରାଦ୍ଦଷଇ କରୁଥିଦ୍ଦଲ ଦ୍ଦଯପର଼ିକ଼ି ସଭୟ ୟୁ ଦ୍ଦରାପ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଦ଼୍ିନଦ୍ଦର ସ୍ୱ଼ିସ୍ ଦ୍ଦଲକ ଡବଦ୍ଦେଲସଥ
କର଼ିଥିଦ୍ଦଲ । ଏୋ ଦ୍ଦଲଖକଙ୍କର ରୁଟ଼ି ପାଇଁ ଧାମିକ ଅର୍ଥକୁ ମଦ୍ଦନ ରଖିବା ପାଇଁ ଦ୍ଦପ୍ରର଼ିତ କର଼ିପାଦ୍ଦର :
ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙ୍କୁ ଦ୍ଦଖଳାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱଗଥରୁ ମାନ୍ନା; ଯୀଶୁ ଦ୍ଦନ ନ଼ିଜ୍କୁ ଜ୍ୀବନର ରୁଟ଼ି ଏବଂ ଇସାଇ ପରମ୍ପରାଦ୍ଦର
ଦ୍ଦେଡ ଏବଂ ୋଇନର ଅନୁ ଷ୍ଠାନ କର଼ିଥିଦ୍ଦଲ । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ସରଳ ଚାଦ୍ଦରାଟ଼ି ଅନୁ ଦ୍ଦଛଦ୍ର କାୋଣୀ ପଦ୍ାର୍ଥ
ସେ଼ିତ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ କାୋଣୀ ଦ୍ଦୋଇ ପାର଼ିବ । ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏୋ ଦ୍ଦଯ, ଆମକୁ ମସ୍ତ଼ି ଷ୍କଦ୍ଦର ଆସ଼ିବା ପୂବଥରୁ ବ଼ିଚାରଦ୍ଦର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ
ଦ୍ଦେବା ଅନୁ ଚତ
଼ି । ଏୋ ଦ୍ଦକବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭ଼ିକ ଅଦ୍ଦଟ । ଆଦ୍ଦମ ଏୋକୁ ନ଼ିଜ୍ର ମସ୍ତ଼ି ଷ୍କଦ୍ଦର ପର଼ିବତ୍ତିତ କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ, ଏୋକୁ ଆକାର
ଦ୍ଦଦ୍ବା ଉଚ଼ିତ, ଏୋକୁ ଅଲଗା କର଼ିବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ଏୋକୁ ପୁନବଥାର ଏକା ସାଙ୍ଗଦ୍ଦର ପୁଣ଼ିର୍ଦ୍ଦର ଧକ୍କା ଦ୍ଦଦ୍ବା
ଉଚ଼ିତ, ଦ୍ଦଯପର଼ିକ଼ି ଆଦ୍ଦଣ୍ଠଇବା ।
ଏର୍ିଟ୍ ନିୟମ (୪) ଲ଼ିଦ୍ଦଙ୍ଗା ଅର୍ଥ ଜ୍ାଗଥନ୍ କ଼ିମବା ଅପଭାଷା । ସାମବାଦ଼୍ିକତା ବୟବସାୟ ଲ଼ି ଦ୍ଦଙ୍ଗାଦ୍ଦର ପର଼ିପୂର୍ଣ୍ଥ । ବାସ୍ତବଦ୍ଦର
ଏଥିରୁ କ଼ିଛ ଼ି ବୁ ଝାପଦ୍ଦଡ । ଦ୍ଦେଡଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆଦ୍ଦମ “ଦ୍ଦେଡସ” ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର କର୍ାବାତ୍ତଥା କରୁ (ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ “ଦ୍ଦେଡସ”
ବନାନ କରାଯାଏ) । ଆଦ୍ଦମ କାୋଣୀକୁ “ବଡ଼ି ଟାଇପ୍” ଭାବଦ୍ଦର ଦ୍ଦର ର୍ କରୁ । ଦ୍ଦତଣୁ ଆପଣ ଏକ କାୋଣୀକୁ ମୁଣ୍ଡ
ଏବଂ ଶରୀର ଦ୍ଦବାଲ଼ି ଭାବ଼ିପାର଼ିଦ୍ଦବ । ମୁଣ୍ଡ ଶରୀର ଭଳ଼ି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ । ଆମ ମୁଣ୍ଡଦ୍ଦର ଅଧିକ ଚ଼ିନ୍ତା କର଼ିବା ଆବଶୟକ,
ବ଼ିଦ୍ଦଶଷକର଼ି ଦ୍ଦେବଦ୍ଦର, କାରଣ ପାଠକମାଦ୍ଦନ ଶୀଘ୍ର ୋଉଜ଼୍ିଂ କରୁଛନ୍ତ଼ି । ଦ୍ଦତଣୁ ମୁଣ୍ଡକୁ କେ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, “ଦ୍ଦେ,
ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ମ଼ିନଟ୍
଼ି ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା କର: ତୁ ଦ୍ଦମ ଦ୍ଦମା ଶରୀରକୁ ଦ୍ଦଦ୍ଖିବା ଆବଶୟକ ।” ଦ୍ଦେଡଲାଇନର ସ୍ୱରକୁ କାୋଣୀର
ସ୍ୱରଦ୍ଦର ପ୍ରତ଼ି ଳ଼ିତ କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ । ଗମ୍ଭୀର କାୋଣୀ ଉପଦ୍ଦର ମଜ୍ାଳ଼ିଆ କ଼ିମବା

଼ି ପ
େ ାଣ୍ଟ ଦ୍ଦେଡଲାଇନ୍ ବୟବୋର

କରନ୍ତୁ ନାେିଁ । କାଯଥୟକୁ ସଂଦ୍ଦଯାଗ କର଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଶୀଷଥଦ୍ଦର ଏକ କ୍ର଼ିୟା ରେ଼ିବା ଉଚ଼ିତ । ବ଼ିଦ୍ଦଶଷୟ, କ୍ର଼ିୟା,
ବ଼ିଦ୍ଦଶଷଣ ଏବଂ ବ଼ିଦ୍ଦଶଷଣର ଚୟନ ଯତ୍ନର ସେ଼ିତ କରାଯ଼ିବା ଉଚ଼ିତ । ଦ୍ଦକବଳ ସଠ଼ିକ୍ ଶବ୍ଦ ବାଛ଼ିବା ଦ୍ୱାରା
ଆଦ୍ଦଲାକ଼ିତ ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର । ମୁଖୟ ଦ୍ଦେଡଲାଇନ୍ ଅନ୍ତଗଥତ ଦ୍ଦଛାଟ ପ୍ରକାରର ଶୀଷଥକୁ ଏକ ସବ୍ ଦ୍ଦେଡ୍ କୁ ୋଯାଏ ।
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ଏୋର ଉଦ୍ଦେଶୟ ସାଧାରଣତ ଶୀଷଥଦ୍ଦର ଥିବା ଧାରଣା ଉପଦ୍ଦର ବ଼ିସ୍ତାର କର଼ିବା କ଼ିମବା ଦ୍ୱ଼ିତୀୟ ଚ଼ିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ
କର଼ିବା । ସାଧାରଣତୁଃ ମୁଖୟ ଶୀଷଥ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଚ଼ିନ୍ତା ବା ବ଼ିନ୍ଦୁକୁ ପ୍ରକାଶ କଦ୍ଦର । ସଂପାଦ୍କଙ୍କ ଲକ୍ଷୟ ଦ୍ୱ଼ିଗୁଣ଼ିତ:
କାୋଣୀର ମେତ୍ତ୍ୱକୁ କୟାପଚର କର଼ିବା ଏବଂ ପାଠକଙ୍କୁ ଏୋକୁ ପଢ଼ିବାଦ୍ଦର ଆକଷିତ କର଼ିବା । ବ଼ିଶ୍ୱାସ ଅଛ଼ି ଦ୍ଦଯ,
ସାମବାଦ଼୍ିକମାନଙ୍କୁ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ କାୋଣୀ ଉପଦ୍ଦର ଶୀଷଥକ ମ଼ିଳବ
଼ି ା ଆବଶୟକ । ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଜ୍ାଣ଼ିଛନ୍ତ଼ି ଦ୍ଦଯ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କୁ
କଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦ୍ଦଦ୍ବା ଉଚ଼ିତ । ଅବଶୟ, ସମ୍ପାଦ୍କମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦଶଷଦ୍ଦର ଶୀଷଥକ ନ଼ିମଦ୍ଦନ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ପୁନବଥାର ଦ୍ଦଲଖିବା ତର୍ା
ପଲ଼ିସ୍ କର଼ିବାର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷ଼ିତ ରଖିର୍ାନ୍ତ଼ି । ଜ୍ଦ୍ଦଣ ସମ୍ପାଦ୍କଙ୍କ ନ଼ିମଦ୍ଦନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦ୍ଦେବା ପୂବଥରୁ ଅଧା ଡଜ୍ନ,
ଡଜ୍ନ କ଼ିମବା ଏୋଠାରୁ ଅଧିକ ସଂସ୍କରଣ ଦ୍ଦଲଖିବା ସାମାନୟ ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ । ଆପଣ ନ଼ିଜ୍ର ସବଥଦ୍ଦେଷ୍ଠ ଶୀଷଥକ ଆଗକୁ
ରଖିବା ଆବଶୟକ ।
ଏର୍ିଟ୍ ନିୟମ (୫) ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଆପଣ ଅନୟ ଦ୍ଦଦ୍ଶଦ୍ଦର ଥିଦ୍ଦବ, ବ଼ିନା ପର଼ିଚୟଦ୍ଦର ବୁ ଲ଼ିବାଦ୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବଧ
଼ି ା
ଦ୍ଦେବ । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚ଼ିହ୍ନା ଶବ୍ଦର ବୟବୋର ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ବୟବୋରକୁ କମ୍ କରୁଛ଼ି, କାରଣ ସମଦ୍ଦସ୍ତ ମାତୃ ଭାଷା
କୁ େନ୍ତ଼ି ନାେିଁ । ଦ୍ଦତଣୁ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତ଼ି ଏବଂ ଆପଣ ଡାୋଣକୁ ଏକ ତୀର ଚ଼ିହ୍ନ ବଙ୍କା
ଦ୍ଦୋଇଥିବା ଦ୍ଦଦ୍ଖିଥିଦ୍ଦବ, ଆପଣ ଜ୍ାଣ଼ିଥିଦ୍ଦବ ଆଗଦ୍ଦର ଏକ ବକ୍ରତା ଅଛ଼ି । ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ମେ଼ିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ଦକାଠରୀ
ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ଦକାଠରୀ ପାଇଁ ଚ଼ିହ୍ନଗୁଡକ
଼ି ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ପାର୍ଥକୟ କର଼ିବାକୁ ଦ୍ୁ ଇର୍ର ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ପଦ୍ଦଡ, କ଼ିନ୍ତୁ ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ
ଭାବଦ୍ଦର ଏେ଼ି ପ୍ରତୀକଗୁଡକ
଼ି ଉପଦ୍ଦଯାଗୀ ମାଗଥଦ୍ଶଥକ । ବ଼ିରାମ ଚ଼ିହ୍ନ ସେ଼ିତ ମଧ୍ୟ ଏୋ ସମାନ । ଏକ କାୋଣୀଦ୍ଦର
ଏୋର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ କାଯଥୟ ଅଛ଼ି । ଏୋର କାଯଥୟ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ପାଠକକୁ ବାକୟ କ଼ିମବା ଅନୁ ଦ୍ଦଚ୍ଛଦ୍ ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର
ମାଗଥଦ୍ଶଥନ କର଼ିବାଦ୍ଦର ସାୋଯୟ କର଼ିବ, ଯାୋ ଶବ୍ଦକୁ ଅଧିକ ବୁ ଝବ
଼ି ାଦ୍ଦର ସାୋଯୟ କର଼ିବ । ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକାଶନଦ୍ଦର
ସ୍ଥ଼ିରତା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିବାକୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବୁ କ୍ ଅଛ଼ି । ଏକ ଷ୍ଟାଇଲବୁ କ୍ ଅଭାବରୁ, ସଦ୍ଦବଥାତ୍ତମ କାଯଥୟ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ତୁ ମର
ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ବୟବୋର କର ଏବଂ ଏକ ବାକୟଦ୍ଦର କମା କ଼ିମବା ଅନୟ ବ଼ିରାମଚ଼ିହ୍ନ ଚ଼ିହ୍ନ ଟାଇପ୍ କର଼ିବା ପୂବର
ଥୁ
ଦ୍ୁ ଇର୍ର ଚ଼ିନ୍ତା କର ।

୨.୧୦

ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

କ)

ସମ୍ପାଦ୍ନା ପାଇଁ ନ଼ିୟମ କ’ଣ ?

ଖ)

ସମ୍ପାଦ୍ନା ପ୍ରକ୍ର଼ିୟା କ’ଣ ?

ଗ) ସମବାଦ୍ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କର଼ିବାର ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଟ଼ିପ୍ପଣ଼ି ଉଦ୍ଦଲ୍ଲକ କର ।
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ତୃତୀୟ ଏକକ - ସମବାଦ କାହାଣୀର ଦ୍ଦମୌଳିକ ଉପାଦାନ
3.1

ବ଼ିଷୟ ଗଠନ

3.2

ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶୟ

3.3

ପର଼ିଚୟ

3.4

ନୂ ତନ କାୋଣୀର ଗଠନ

3.5

ଉତ୍ସଗୁଡକ
଼ି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛ଼ି ।

3.6

ସମ୍ପାଦ୍କୀୟ ମୂଲୟ

3.7

ଉତ୍ସଗୁଡକ
଼ି ର ଗୁଣବତ୍ତା

3.8

ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାବଳୀ

୩.୧ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ସମବାଦ୍ର ଉପାଦ୍ାନଗୁଡକ
଼ି ୁ ବୁ ଝବ
଼ି ା ଏେ଼ି ୟୁ ନଟ୍
଼ି ର ଉଦ୍ଦେଶୟ । ଏେ଼ି ୟୁ ନଟ୍
଼ି ପଢ଼ିବା ପଦ୍ଦର ଆପଣ ଏୋ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର
ଜ୍ାଣ଼ିବାକୁ ସମର୍ଥ ଦ୍ଦେଦ୍ଦବ;
● ନୂ ତନ କାୋଣୀର ଗଠନ
● ସମବାଦ୍ ଯାଞ୍ଚ କର଼ିବାର ପଦ୍ଧତ଼ି
● ସମ୍ପାଦ୍କୟୀ ମୂଲୟ

୩.୨ ପରିଚୟ
ସୂଚନା ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ସମବାଦ୍ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥର ମୂଳଦ୍ୁ ଆ । ଯଦ଼୍ିଓ ସାମବାଦ଼୍ିକମାଦ୍ଦନ ନ଼ିଜ୍ ନ଼ିଜ୍ ପଯଥୟଦ୍ଦବକ୍ଷଣରୁ
ସୂଚନା ସଂଗ୍ରେ କର଼ିବାକୁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କରନ୍ତ଼ି, କ଼ିନ୍ତୁ ଏୋ ସବଥଦ୍ା ସମ୍ଭବ ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଉପଦ୍ଦର ନ଼ିଭର
ଥ
କରନ୍ତ଼ି ଦ୍ଦଯପର଼ିକ଼ି ଜ୍ନତା, ଚ଼ିଠ଼ି, ପୁସ୍ତକ,

ାଇଲ, ଚଳଚ୍ଚ଼ିତ୍ର, ଦ୍ଦଟପ୍ । ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦକେ଼ି କ଼ିମବା କ଼ିଛ ଼ି ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କୁ

ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ାନ କଦ୍ଦର, ଆଦ୍ଦମ ଏୋକୁ ଏକ “ନୂ ତନ ଉତ୍ସ” ଦ୍ଦବାଲ଼ି କେ଼ିର୍ାଉ ।
ସାମବାଦ଼୍ିକ ଏବଂ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ସମ୍ପକଥକୁ ସେଜ୍ୀବ଼ି ଭାବଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦ୍ଖାଯାଏ । ସାମବାଦ଼୍ିକମାଦ୍ଦନ ସୂଚନା
ଆବଶୟକ କରନ୍ତ଼ି ଯାୋ ସମବାଦ୍ ଉତ୍ସଗୁଡକ
଼ି ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିପାର଼ିବ ଏବଂ ସମବାଦ୍ ଉତ୍ସଗୁଡକ
଼ି ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଦ୍ୃ ଶୟମାନତା
ଆବଶୟକ କଦ୍ଦର ଯାୋ ସାମବାଦ଼୍ିକମାଦ୍ଦନ ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିପାର଼ିଦ୍ଦବ ।
ସମବାଦ୍ର ଉତ୍ସଗୁଡକ
଼ି ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତ ପ୍ରାମାଣ଼ିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗ଼ି କ ଏବଂ ଦ୍ୃ ଢ ଦ୍ଦେବ, ସମବାଦ୍ଗୁଡକ
଼ି ଅଧିକ ସୂଚନାପୂର୍ଣ୍ଥ ଏବଂ
ବ଼ିଶ୍ୱସନୀୟ ଦ୍ଦୋଇଯାଏ । ସମବାଦ୍ର ଉତ୍ସକୁ ସଂଗଠ଼ିତ କ଼ିମବା ଅସଂଗଠ଼ିତ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର । ଏୋ ସରକାରୀ କ଼ିମବା
ଅଦ୍ଦନୌପଚାର଼ିକ ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର । ସମବାଦ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କର଼ିବାପାଇଁ ସାମବାଦ଼୍ିକମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ଉତ୍ସକୁ ସକ୍ର଼ିୟ ଭାବଦ୍ଦର
ଆଗକୁ ବଢାଇର୍ାନ୍ତ଼ି । ଏେ଼ି ବ଼ିଭାଗଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦମ ସମବାଦ୍ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଏୋର ପର଼ିଚାଳନା ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଅଧିକ ଜ୍ାଣ଼ିବା ।
ଏପର଼ି ଭାଦ୍ଦବ ଆଦ୍ଦମ ଏକ ସମବାଦ୍ ଉତ୍ସର ଭୂମ଼ିକା ଏବଂ ମେତ୍ତ୍ୱ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଲାଚନା କର଼ିବା, ଦ୍ଦସେ଼ି ଉତ୍ସର ଯାଞ୍ଚ
ଏବଂ ଦ୍ଦସେ଼ି ଉତ୍ସର ଗୁଣ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଲାଚନା କର଼ିବା ।
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୩.୩ ନୂତନ କାହାଣୀର ଗଠନ
ର୍ଦ୍ଦର ଖବର ଚୟନ ଦ୍ଦେବା ପଦ୍ଦର ସାମବାଦ଼୍ିକ ସମବାଦ୍ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ଦ୍ଦଲଖନ୍ତ଼ି । ଯଦ଼୍ିଓ ସମବାଦ୍ ଉପସ୍ଥାପନାର ବୟକ୍ତ଼ିଗତ
ଦ୍ଦଶୈଳୀ ସଂଗଠନ ଠାରୁ ସଂଗଠନ କ଼ିମବା ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କ ଠାରୁ ବୟକ୍ତ଼ି ଭ଼ିନ୍ନ ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ, ସମସ୍ତ ସମବାଦ୍ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ
ଦ୍ଦେଡଲାଇନ୍, ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ବାଇ-ଲାଇନ୍ କ଼ିମବା ଦ୍ଦକ୍ରଡ଼ିଟ୍ ଲାଇନ୍, ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଡାଟା ଲାଇନ୍, ଏକ ଲ଼ିଡ୍, ଏକ ଅନୁ ଦ୍ଦଛଦ୍ ଏବଂ
ସ଼ିଦ୍ଧାନ୍ତ ରେ଼ିର୍ାଏ ।
ଦ୍ଦହର୍ଲାଇନ୍/ ଶ୍ିଦ୍ଦରାନାମା: ଏକ ସମବାଦ୍ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥର ସବୁ ଠାରୁ ଦ୍ୃ ଶୟମାନ ଅଂଶ ଏବଂ ପ୍ରାୟତ କାୋଣୀର ସାରାଂଶ
କ଼ିମବା ମୁଖୟ ବ଼ିନ୍ଦୁ । ସାଧାରଣତୁଃ ଦ୍ଦେଡଲାଇନ୍ ବାକ଼ି ଖବର କାୋଣୀ ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା କ଼ିଛ ଼ି ଭ଼ିନ୍ନ ଆକାରର ଏକ

ଣ୍ଟଦ୍ଦର

ଦ୍ଦଲଖାଯାଏ । ଜ୍ଦ୍ଦଣ ପାଠକ ଦ୍ଦେଡଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବା ପଦ୍ଦର କାୋଣୀ ପଢ଼ିବାକୁ ନ଼ିଷ୍ପତ୍ତ଼ି ଦ୍ଦନଇର୍ାଏ । ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ
ଦ୍ଦକୌତୁ େଳପୂର୍ଣ୍ଥ ଭାଷାର ଦ୍ଦେଡଲାଇନ୍ ବୟବୋର ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ଦ୍ଦକୌତୁ େଳ ସୃଷ୍ଟ଼ି କର଼ିବାକୁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କଦ୍ଦର ଏବଂ ପାଠକକୁ
ପୁରା କାୋଣୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଦ୍ଦପ୍ରର଼ିତ କର଼ିର୍ାଏ ।
ବାଇ-ଲାଇନ୍ / ଦ୍ଦକ୍ରର୍ିଟ୍ ଲାଇନ୍: ଏୋ କାୋଣୀର ଉତ୍ସ କ଼ିମବା ଦ୍ଦଲଖକକୁ ଚ଼ିହ୍ନଟ କଦ୍ଦର । ଏୋ ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କ ନାମ
ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର ଯ଼ି ଏ କାୋଣୀ ଦ୍ାଖଲ କର଼ିଛ ଼ି କ଼ିମବା ଦ୍ଦଯଉଁ ଏଦ୍ଦଜ୍ନ଼ିସରୁ କାୋଣୀ ଉତ୍ସ ଦ୍ଦୋଇଛ଼ି । ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ଦ୍ଦଣ
ବୟକ୍ତ଼ି କ଼ିମବା ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କ ନାମ ଉଦ୍ଦଲ୍ଲଖ କରାଯାଏ, ଏୋକୁ ବାଇ-ଲାଇନ୍ କୁ ୋଯାଏ ଏବଂ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦସେ଼ି
ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କ ନାମର ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ଉଦ୍ଦଲ୍ଲଖ ନର୍ାଏ, ଏୋକୁ ଦ୍ଦକ୍ରଡ଼ିଟ୍ ଲାଇନ୍ କୁ ୋଯାଏ । ଦ୍ଦକ୍ରଡ଼ିଟ୍ ଲାଇନ୍ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି “ଏଦ୍ଦଜ୍ନ଼ିସ”
ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯଉଁଥିରୁ ଖବର ନ଼ିଆଯାଏ କ଼ିମବା “ଆମର ସମବାଦ୍ଦ୍ାତା” କ଼ିମବା “ଆମର ବୁ ୟଦ୍ଦରା” କ଼ିମବା “ଆମର
ବ଼ିଦ୍ଦଶଷ ସମବାଦ୍ଦ୍ାତା” ଇତୟାଦ଼୍ି ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର ।
ଦ୍ଦର୍େ ଲାଇନ୍: ଦ୍ଦକ୍ରଡ଼ିଟ୍ ଲାଇନ୍ କ଼ିମବା ବାଇ-ଲାଇନ୍ ତଦ୍ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରକୃ ତ ଖବର ଆରମ୍ଭ ପୂବଥରୁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ
ତାର଼ିଖର ନାମ ଉଦ୍ଦଲ୍ଲଖ କରାଯାଇଛ଼ି । ଏୋକୁ ଦ୍ଦଡଟଲାଇନ୍ କୁ ୋଯାଏ । ଦ୍ଦଯଉଁ ଦ଼୍ିନ ସାମବାଦ଼୍ିକ କାୋଣୀ ଦ୍ାଖଲ
କର଼ିଛନ୍ତ଼ି ଏବଂ ଦ୍ଦକଉଁଠାରୁ ଖବରଦ୍ାତା କାୋଣୀ ଦ୍ାଖଲ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି ତାୋ ଏୋ ସୂଚତ
଼ି କଦ୍ଦର ।
ଲି ଡ୍: ଏୋ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଏକ ସମବାଦ୍ କାୋଣୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ଼ି କ ଅନୁ ଦ୍ଦଚ୍ଛଦ୍ । ଏୋ ଅତ଼ି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ସୂଚନାକୁ ଅତ଼ି ସଂଦ୍ଦକ୍ଷପଦ୍ଦର
ଦ୍ଦଦ୍ଇର୍ାଏ । ଏୋ ସବଥଦ୍ା ଦ୍ଦଛାଟ ଏବଂ ଖାସ୍ତା ଅଦ୍ଦଟ ଏବଂ କାୋଣୀର ମଦ୍ଦନାବଳ ପ୍ରତ଼ି ଳ଼ିତ କଦ୍ଦର । ଯଦ଼୍ି ଲ଼ିଡ୍
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁ ଦ୍ଦେଁ, ପାଠକ କାୋଣୀକୁ ଏଡାଇ ଦ୍ଦଦ୍ଇପାଦ୍ଦର । ସାଧାରଣତୁଃ ଏୋକୁ ଇଂରାଜ୍ୀଦ୍ଦର 5W ଓ 1 H
କୁ ୋଯାଏ ଓ ଓଡ଼ିଆଦ୍ଦର ୬ ‘କ’ (କ଼ିଏ, କଣ, ଦ୍ଦକଉଁଠାଦ୍ଦର, ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ, କାେିଁକ଼ି ଏବଂ କ଼ିପର଼ି) ର ଉତ୍ତର ଦ୍ଦଦ୍ଇର୍ାଏ ।
ଶ୍ରୀର (Body): ଏୋ ଅତ଼ିର଼ିକ୍ତ ବ଼ିବରଣୀ ପ୍ରଦ୍ାନ କଦ୍ଦର କ଼ିମବା ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଥନା କଦ୍ଦର । ଏେ଼ି ବ଼ିଭାଗଦ୍ଦର ପ୍ରକୃ ତ
କାୋଣୀ ବର୍ଣ୍ିତ ଦ୍ଦୋଇଛ଼ି । ତର୍ୟର ମେତ୍ତ୍ୱ କ୍ରମଦ୍ଦର କାୋଣୀଟ଼ି କ’ଣ ତାୋ ଶରୀର ବର୍ଣ୍ଥନା କଦ୍ଦର, ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ
ଲ଼ିଡ୍ ପ୍ରକୃ ତ ଘଟଣାର ମୂଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ାନ କଦ୍ଦର । ଏୋକୁ ଅଦ୍ଦନକ ପାରାଗ୍ରା ଦ୍ଦର ବ଼ିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ଓଲଟା
ପ଼ିରାମ଼ିଡ୍ ଦ୍ଦଶୈଳୀଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲଖାଯାଇଛ଼ି । ଆଦ୍ଦମ ପଦ୍ଦର ଓଲଟା ପ଼ିରାମ଼ିଡ୍ ଦ୍ଦଶୈଳୀ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଲାଚନା କର଼ିବା ।

୩.୪ ଉତ୍ସଗୁର୍କ
ି ୋଞ୍ଚ କରିବା
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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ଏକ ପ୍ରାର୍ମ଼ିକ ଉତ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଏକ ମତ କ଼ିମବା ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ଦଯାଗୟ ତର୍ୟକୁ ପ୍ରତ଼ି ଳ଼ିତ କର଼ିପାର଼ିବ । ତର୍ୟଗୁଡକ
଼ି
ସଠ଼ିକ୍ ଦ୍ଦବାଲ଼ି ଯାଞ୍ଚ କର଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାର୍ମ଼ିକ ଉତ୍ସକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ଦଦ୍ବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ

ୟାକଟ-ଯାଞ୍ଚ କର଼ିବା ଭଲ ।

ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ଭଲ କାୋଣୀ, ସବଥଦ୍ା ଭ଼ିନ୍ନ ମତ ଏବଂ / କ଼ିମବା ଦ୍ୃ ଷ୍ଟ଼ିଦ୍ଦକାଣ ପାଇବାକୁ ପରାମଶଥ ଦ୍ଦଦ୍ଇର୍ାଏ ।
ଦ୍ଦସଦ୍ଦକଣ୍ଡାରୀ ଦ୍ଦସାସଥ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର, ଉତ୍ସରୁ ନ଼ିଆଯାଇଥିବା ତର୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କର଼ିବା ସେ଼ିତ ଉତ୍ସ ବା ମତ କ଼ି ନୁ ଦ୍ଦେଁ ତାୋ
ଜ୍ାଣ଼ିବା ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କ ଦ୍ାୟ଼ିତ୍ୱ ।

ୟାକଟ ଯାଞ୍ଚ କର଼ିବାର ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଉପାୟ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ସାମଗ୍ରୀକୁ କ୍ରସ୍ ଦ୍ଦର ଦ୍ଦରନସ କର଼ିବା

।
ଉତ୍ସଗୁଡକ
଼ି ସେ଼ିତ କାମ କର଼ିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଯାୋ କୁ େନ୍ତ଼ି ତାୋ ପ୍ରମାଣ କର଼ିବା ଜ୍ରୁରୀ ଅଦ୍ଦଟ । ସାମବାଦ଼୍ିକ
ସୂଚନାର ସଠ଼ିକତା ଉପଦ୍ଦର ଦ୍ଦଜ୍ାର ଦ୍ଦଦ୍ବା ଜ୍ରୁରୀ । ସାମବାଦ଼୍ିକତାଦ୍ଦର ଏକ କର୍ା ଅଛ଼ି ଦ୍ଦଯ ଯଦ଼୍ି ତୁ ମ ମା ତୁ ମକୁ
କୁ େନ୍ତ଼ି ଦ୍ଦଯ ଦ୍ଦସ ତୁ ମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତ଼ି, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏୋକୁ ଯାଞ୍ଚ କର । ଏୋର କାରଣ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି, ଦ୍ଦଲାକମାଦ୍ଦନ ମ଼ିଛ
କେ଼ିପାରନ୍ତ଼ି କ଼ିମବା କ଼ିଛ ଼ି ଭୁଲ କେ଼ିପାରନ୍ତ଼ି । ଯଦ଼୍ି ସାମବାଦ଼୍ିକ ଏପର଼ି ମ଼ିର୍ୟା କ଼ିମବା ତୁଟପ
଼ି ୂର୍ଣ୍ଥ ସୂଚନା ସେ଼ିତ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତ଼ି,
ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ସମବାଦ୍ର ବ଼ିଶ୍ୱସନୀୟତା ପ୍ରଭାବ଼ିତ ଦ୍ଦେବ । ଡକୁ ୟଦ୍ଦମଣ୍ଟ, ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ, ବାଣ଼ିଜ୍ୟ଼ି କ କାଡଥ, କମଥଚାରୀ ଡ଼ିଦ୍ଦରଦ୍ଦକଟାରୀ,
କୟାଦ୍ଦଲଣ୍ଡର ବନାନ, ସଂଖୟା ଏବଂ ଅନୟାନୟ ତର୍ୟକୁ ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ କର଼ିପାର଼ିବା ଉତ୍ସଗୁଡକ
଼ି ୁ ପଚାର଼ିବା ଭଲ । ଏୋ
ସଠ଼ିକତାକୁ ସୁନଶ୍ଚ
଼ି ଼ି ତ କର଼ିବା ସେ଼ିତ ଉତ୍ସଗୁଡକ
଼ି ର ସମ୍ମାନ ଜ଼୍ିତବ
଼ି ାଦ୍ଦର ସାୋଯୟ କଦ୍ଦର । ଉତ୍ସ ଅନୟ ଦ୍ଦଲାକଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ
ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାର଼ିବ । ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ରେ଼ିବା ସବଥଦ୍ା ଭଲ । ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ, ଉତ୍ସ ପ୍ରକାଶ଼ିତ ଦ୍ଦେବା ପୂବଥରୁ
ଏୋକୁ ଦ୍ଦଦ୍ଖିବା ଭଲ । ଖବରଦ୍ାତା ଏବଂ ସମ୍ପାଦ୍କ ସମବାଦ୍କୁ ନ଼ିୟନ୍ତ୍ରଣ କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ । ଉତ୍ସ, ଯଦ଼୍ି ଏୋର ପ୍ରକାଶନ
ପୂବଥରୁ କାୋଣୀ ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ଅନୁ ମତ଼ି ଦ଼୍ିଆଯାଏ, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ କାୋଣୀକୁ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷଦ୍ଦର ଟାଣ଼ିବାକୁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା
କର଼ିପାରନ୍ତ଼ି । କ଼ିନ୍ତୁ ସାମବାଦ଼୍ିକମାଦ୍ଦନ ଉଦ୍ଧୃ ତ଼ି ଏବଂ ସଠ଼ିକତା ପାଇଁ କାୋଣୀର କ଼ିଛ ଼ି ଅଂଶ ଯାଞ୍ଚ କର଼ିପାର଼ିଦ୍ଦବ ।
ସାମବାଦ଼୍ିକ ଉତ୍ସକୁ କ଼ିଛ ଼ି ପ୍ରତ଼ିଶୁତ଼ି ଦ୍ଦଦ୍ବା ଉଚ଼ିତ୍ ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ପ୍ରକାଶନ କ଼ିମବା ପ୍ରସାରଣ ପଦ୍ଦର କାୋଣୀ ଉତ୍ସକୁ ପଠାଇବା
ଭଲ ।
ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କ ବ଼ିଷୟବସ୍ତୁ , ପ୍ରଯୁକ୍ତ଼ିବଦ୍
଼ି ୟା, ଅର୍ଥନୀତ଼ି ଏବଂ ଅନୟାନୟ ବ଼ିଷୟଗୁଡକ
଼ି ର ବ଼ିବରଣୀ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ସୂଚନା
ରେ଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ । ଏୋ ଉତ୍ସରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବାଦ୍ଦର ସୋୟତା କଦ୍ଦର । ଯଦ଼୍ି ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କର ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ଜ୍ଞାନ ନାେିଁ, ଦ୍ଦସ
ସ୍ୱୀକାର କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ । ନକଲ଼ି ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କ ବ଼ିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପଦ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାଦ୍ଦର । ଉତ୍ସରୁ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତ ଅଧିକ
ସମ୍ମାନ ମ଼ିଳର୍
଼ି ାଏ, ଦ୍ଦସ ଉତ୍ସରୁ ଦ୍ଦସଦ୍ଦତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କର଼ିର୍ାଏ ।
ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କୁ ଉତ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ଦସୟାର ଦ୍ଦୋଇଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରତ଼ି ଆଗ୍ରେ ଦ୍ଦଦ୍ଖାଇବା ଉଚ଼ିତ୍, ଯଦ଼୍ିଓ ଉତ୍ସକୁ ଲାଗୁଛ ଼ି ଦ୍ଦଯ
ଏୋ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ କାୋଣୀ ଏବଂ ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କୁ ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ଯଦ଼୍ିଓ ଏକ କଷ୍ଟଦ୍ାୟକ କ଼ିମବା ଅରୁଚ଼ିକର ଉତ୍ସ ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର,
ଦ୍ଦସମାନଙ୍କୁ ଦ୍ଦରାଗୀଙ୍କ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ଼ିବା ଉଚ଼ିତ କାରଣ ଏପର଼ି ସମ୍ଭାବନା ରେ଼ିର୍ାଏ ଦ୍ଦଯ, ଉତ୍ସ କ଼ିଛ ଼ି ମେତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ
ସୂଚନା ଦ୍ଦଦ୍ଇପାର଼ିବ । ଏପର଼ିକ଼ି ଯଦ଼୍ି ସୂଚନା ଉପଦ୍ଦଯାଗୀ ନୁ ଦ୍ଦେଁ, ତା ଦ୍ଦେଦ୍ଦଲ ଉତ୍ସ ସାମବାଦ଼୍ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦ୍ଶିତ
ଆଗ୍ରେକୁ ପ୍ରଶଂସା କର଼ିବ ଏବଂ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ଦ଼୍ିନ କ଼ିଛ ଼ି ମେତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ କ଼ିମବା ଦ୍ଦକୌତୁ େଳପୂର୍ଣ୍ଥ ସୂଚନା ଦ୍ଦଦ୍ଇପାର଼ିବ ।
ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କ ରୁଚ଼ି ତର୍ା କାୋଣୀଗୁଡକ
଼ି ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଉତ୍ସକୁ ସୂଚାଇବା ମଧ୍ୟ ସାୋୟତା କର଼ିର୍ାଏ ।
ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସକୁ ବୟକ୍ତ଼ିଗତ ଭାବଦ୍ଦର ଜ୍ାଣ଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ । ଦ୍ଦସ ପର଼ିବାର, ଆଗ୍ରେ, ପୃଷ୍ଠଭୂମ଼ି, ଶକ୍ତ଼ି ଏବଂ ଉତ୍ସର
ଦ୍ୁ ବଥଳତା ବ଼ିଷୟଦ୍ଦରଜ୍ାଣ଼ିଥିବା ଆବଶୟକ । ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ କାଯଥୟାଳୟ, ଦ୍ଦ ାନ୍, ଇଦ୍ଦମଲ୍ ଠ଼ିକଣା, କାଯଥୟ ଇତ଼ିୋସ,
ଆଲମା ମୟାଟର ଏବଂ ଅନୟାନୟ ବ଼ିବରଣୀ ଉତ୍ସ ସେ଼ିତ ସଂଦ୍ଦଯାଗ ଦ୍ଦେବା ଏବଂ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରେ ଜ୍ାଣ଼ିବାଦ୍ଦର
ସାୋଯୟ କଦ୍ଦର । ଦ୍ଦକବଳ କାୋଣୀ ପାଇଁ ନୁ ଦ୍ଦେଁ, ପ୍ରକୃ ତ ଆଗ୍ରେ ସେ଼ିତ ସଂଦ୍ଦଯାଗ କରାଯ଼ିବା ଉଚ଼ିତ । ସାମବାଦ଼୍ିକ ଉତ୍ସ
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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ସେ଼ିତ ପାରସ୍ପର଼ିକ ସମ୍ପକଥକୁ ଯର୍ାସମ୍ଭବ ଦ୍ଦରକଡଥଦ୍ଦର ରଖିବାକୁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ । ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦରକଡଥ ପାଇଁ
ଯାଉଛନ୍ତ଼ି, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏୋ ଉତ୍ତମ କାରଣ ପାଇଁ ଦ୍ଦେବା ଆବଶୟକ ।

ଯଦ଼୍ି କ଼ିଛ ଼ି ଭୁଲ କରାଯାଇର୍ାଏ, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ସାମବାଦ଼୍ିକ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କର଼ିବା, ଏୋକୁ ସଂଦ୍ଦଶାଧନ କର଼ିବା ଏବଂ
ପ୍ରଭାବ଼ିତ ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କ ନ଼ିକଟଦ୍ଦର ବୟକ୍ତ଼ିଗତ ଭାବଦ୍ଦର କ୍ଷମା ମାଗ଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ ।
ଉତ୍ସଗୁଡକ
଼ି ନ଼ିଦ୍ଧଥାରଣ କର଼ିବା ସାମବାଦ଼୍ିକମାନଙ୍କର ଦ୍ଦଦ୍ୈନନ୍ଦ଼ିନ କାଯଥୟକୁ ସେଜ୍ କର଼ିର୍ାଏ । ଉତ୍ସ ଦ୍ଦକଉଁଠୁ
ପାଇବ, ଦ୍ଦକଉଁ ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିପାର଼ିବ, ଉତ୍ସର ଉପଲବ୍ଧତା କ’ଣ ତାୋ ସାମବାଦ଼୍ିକ ଜ୍ାଣ଼ିଥିବା
ଉଚ଼ିତ୍ । ର୍ଦ୍ଦର ଉତ୍ସର କାଯଥୟସୂଚୀ ସମାପ୍ତ ଦ୍ଦେବା ପଦ୍ଦର, ସାମବାଦ଼୍ିକମାଦ୍ଦନ କାୋଣୀକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଥ କର଼ିବା ପାଇଁ
ଦ୍ଦସେ଼ି ଅନୁ ସାଦ୍ଦର ଦ୍ଦସମାନଙ୍କର କାଯଥୟ ଦ୍ଦଯାଜ୍ନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କର଼ିପାର଼ିଦ୍ଦବ ।
ସାମବାଦ଼୍ିକ ଉତ୍ସରୁ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ଟଙ୍କା କ଼ିମବା ଉପୋର ଗ୍ରେଣ କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ ନୁ ଦ୍ଦେଁ, ଯଦ଼୍ିଓ ଏୋ ସମବାଦ୍ କାୋଣୀ
ସେ଼ିତ ଜ୍ଡ଼ିତ ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ଦ୍ଦସେ଼ିଭଳ଼ି, ସୂଚନା ପାଇଁ ଉତ୍ସକୁ ଦ୍ଦଦ୍ୟ ଦ୍ଦଦ୍ବା ଉଚ଼ିତ୍ ନୁ ଦ୍ଦେଁ ।

୩.୫ ସମ୍ପାଦକୀୟ ମଲ
ୂ ୟ
ସମବାଦ୍ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଦ୍ଦଚତନତା ସୃଷ୍ଟ଼ିର ମାଧ୍ୟମ । ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ଦଲାକମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ ଦ୍ଦୋଇଥିବାରୁ, ସମବାଦ୍ କାୋଣୀ ସଂପାଦ୍ନ କର଼ିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ କ଼ିଛ ଼ି ଦ୍ଦମୌଳ଼ିକ ମୂଲୟଦ୍ଦବାଧକୁ
ଧ୍ୟାନଦ୍ଦର ରଖିବାକୁ ଦ୍ଦେବ । ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଖବର ଉପସ୍ଥାପନ କର଼ିବା ପୂବଥରୁ ଏେ଼ି ମୂଲୟଗୁଡକ
଼ି ସବଥଦ୍ା ଧ୍ୟାନଦ୍ଦର
ରଖିବା ଆବଶୟକ । ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ:
1. ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ - ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ଘଟଣା କ଼ିମବା କାୋଣୀ ସୂଚନା ଏକ ଖବର ଦ୍ଦୋଇପାର଼ିବ ନାେିଁ । ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ କାୋଣୀ
ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ ଭାବଦ୍ଦର ସଂପାଦ୍କଙ୍କ ମନଦ୍ଦର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶୟ ଭାବଦ୍ଦର ନ଼ିେଷ୍ଟ
ି ଦ୍ଦେବା ଆବଶୟକ । ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷତା
ଦ୍ଦେଉଛ଼ି କାୋଣୀ ଉପଦ୍ଦର ଜ୍ଣଙ୍କର ମତ କ଼ିମବା ମତାମତକୁ ବାଧ୍ୟ ନ କର଼ିବା ।
2. ତଥୟ - ତର୍ୟ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସ଼ି କାୋଣୀର ନ଼ିମଥାଣକାରୀ ବେକ ଭାବଦ୍ଦର କାଯଥୟ କର଼ିର୍ାଏ । ତର୍ୟ ସବୁ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ
ନ଼ିଜ୍ ପ୍ରକୃ ତ ରୂପଦ୍ଦର ରେ଼ିବା ଆବଶୟକ । ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ସମାଚାରଦ୍ଦର ସମସ୍ତ ତର୍ୟ ରେ଼ିବା ଉଚ଼ିତ ଯାୋ
ଜ୍ନସାଧାରଣଙ୍କ ସଦ୍ଦଚତନତା ପାଇଁ ଆବଶୟକ ।
3. ନିରଦ୍ଦପକ୍ଷତା – ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଘଟଣା ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ତର୍ୟ ପ୍ରଦ୍ଶଥନ କର଼ିବା ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ସଂପାଦ୍କଙ୍କ କାଯଥୟ । ସୂଚନାକୁ
ଦ୍ଦଯାଡାଯ଼ି ବା କ଼ିମବା ବାୋର କର଼ିବା ଜ୍ରୁରୀ ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ଏୋ ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ ଦ୍ଦେବା ଉଚ଼ିତ୍ । ଜ୍ଦ୍ଦଣ ସମ୍ପାଦ୍କ କଦ୍ାପ଼ି
କାୋଣୀକୁ ଏକ ପକ୍ଷପାତୀ ଦ୍ଦକାଣ ଦ୍ଦଦ୍ବା ଉଚ଼ିତ୍ ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ସମବାଦ୍ ସଂପାଦ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ପକ୍ଷପାତ
ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରେ଼ିବା ଜ୍ରୁରୀ ।
4. ସନ୍ତୁଳନ - ଏକ ସମବାଦ୍ କାୋଣୀକୁ ସନ୍ତୁଳ଼ିତ କର଼ିବା ସମ୍ପାଦ୍କଙ୍କ କାଯଥୟ । ତର୍ାପ଼ି, ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ସମ୍ପାଦ୍କଙ୍କ
ପାଇଁ ଏୋ ସବୁ ଠାରୁ କଠ଼ିନ । ତର୍ୟଗୁଡକ
଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ ଭାବଦ୍ଦର ଉପସ୍ଥ଼ିତ ଦ୍ଦେବା ଜ୍ରୁରୀ । ତର୍ୟଗୁଡକ
଼ି ବ଼ିସ୍ତୃତ
ଭାବଦ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଥନା କରାଯ଼ି ବା ଉଚ଼ିତ ନୁ ଦ୍ଦେଁ, ଏୋ ପାଠକଙ୍କୁ ଅଡୁଆଦ୍ଦର ପକାଇର୍ାଏ । ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି କାୋଣୀ
ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର, ଏେ଼ିପର଼ି ଶବ୍ଦଗୁଡକ
଼ି ଦ୍ଦଯାଡାଯ଼ିବା ଆବଶୟକ ଯାୋକ଼ି କାୋଣୀର ଭାବନାକୁ ଦ୍ଶଥାଏ କ଼ିନ୍ତୁ ଏୋକୁ
ଏକ ପକ୍ଷପାତ ସ୍ପଶଥ ଦ୍ଦଦ୍ବ ନାେିଁ ।
ସଠିକତା :
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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ସଠ଼ିକତା ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଦଲଖା ଏବଂ ଜ୍ଦ୍ଦଣ ପତ୍ରକାର ରୂପଦ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ବ଼ିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପଦ୍ଦର ଗଭୀର
ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାଦ୍ଦର । ଏୋ ଜ୍ରୁରୀ ଦ୍ଦଯ ଆପଣ ତର୍ୟର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନଶ୍ଚ
଼ି ଼ି ତ କରନ୍ତୁ ଦ୍ଦଯ, ଯାୋ ଆପଣ
ଦ୍ଦଲଖିଛନ୍ତ଼ି, ତାୋ ବାସ୍ତବଦ୍ଦର ସଠ଼ିକ ଅଛ଼ି । ଏୋ ପୂବର
ଥ ୁ ଏକ ଅଂଶ ଦ୍ଦଲଖିବା ସମୟଦ୍ଦର, ଏବଂ ପଦ୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ
ପଛକୁ ଦ୍ଦ ର଼ି ପୁଣ଼ିର୍ଦ୍ଦର ପଢ଼ିବା ଆବଶୟକ ଯାୋ ସଠ଼ିକ ଦ୍ଦବାଲ଼ି ସୁନଶ୍ଚ
଼ି ଼ି ତ ଦ୍ଦେବ । ଏଥିଦ୍ଦର ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ: ବ଼ିଦ୍ଦଶଷୟ
(ନାମ ଓ ସ୍ଥାନ), ତାର଼ିଖ ଏବଂ ସମୟ, ଚାକ଼ିର଼ି ଶ଼ିଦ୍ଦରାନାମା, କତ୍ତଥବୟ, ସାେ଼ିତୟ଼ି କ ଉଦ୍ଧୃ ତ, ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ଦକାଦ୍ଦଟସନ୍,
ପର଼ିସଂଖୟାନ, କାଯଥୟକ୍ରମ, ଦ୍ଦଯାଗାଦ୍ଦଯାଗ ସୂଚନା ।
ନିରଦ୍ଦପକ୍ଷତା
ଦ୍ଦଯଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଦ୍ଦର ବ଼ିବାଦ୍ ର୍ାଏ, ଦ୍ଦସଠାଦ୍ଦର ପକ୍ଷ ନ ରଖିବା ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷତା ଅଦ୍ଦଟ । ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଯୁକ୍ତ଼ିର ସମସ୍ତ ପାଶ୍ୱଥକୁ
ଯର୍ାର୍ଥ ଭାବଦ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନ କର଼ିବା ମଧ୍ୟ ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷତା, ଯାୋକୁ ଆଦ୍ଦମ ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ଦବାଲ଼ି କେ଼ିର୍ାଉ । ଏପର଼ିକ଼ି ଏକ
ସମସୟା ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ତୁ ମ ପାଖଦ୍ଦର ଦ୍ୃ ଢ ଭାବନା ଅଛ଼ି, ତୁ ଦ୍ଦମ ସମବାଦ୍କୁ ସମାନ ଭାବଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ପୋଟ ମଥ
ବୟବୋର କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ ନୁ ଦ୍ଦେଁ; ଆପଣ ସେମତ ଥିବା ଦ୍ଦଲାକଙ୍କୁ ଅତ଼ିର଼ିକ୍ତ ସମୟ କ଼ିମବା ଉନ୍ନତ କଭଦ୍ଦରଜ୍ ଦ୍ଦଦ୍ବାକୁ
ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କର଼ିବା ଅନୁ ଚତ
଼ି ଏବଂ ଆପଣ ସେମତ ନଥିବା ଦ୍ଦଲାକଙ୍କୁ କମ୍ ସମୟ କ଼ିମବା ଖରାପ କଭଦ୍ଦରଜ୍ ଦ୍ଦଦ୍ବାକୁ
ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ଭଲ ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କ ପାଇଁ ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷତା ଏବଂ ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷତା ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦ୍ୁ ଇ ପାଶ୍ୱଥ
। ଯଦ଼୍ି ତୁ ଦ୍ଦମ ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷତା ଦ୍ଦୋଇପାର଼ିବ ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ସମସୟା ଉପଦ୍ଦର ତୁ ମର ବୟକ୍ତ଼ିଗତ ଭାବନାକୁ ନ଼ିୟନ୍ତ୍ରଣ
କର଼ିପାର଼ିବ, ତୁ ଦ୍ଦମ ତୁ ମର ସବୁ ପାଶ୍ୱଥର ବୟବୋରଦ୍ଦର ମଧ୍ୟ ସମପିତ ଦ୍ଦୋଇପାର଼ିବ । ଯଦ଼୍ିଓ ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷତା କ଼ିମବା
ପକ୍ଷପାତ଼ିତା ସାମବାଦ଼୍ିକତାର ସମସ୍ତ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ଦବଶ କର଼ିପାର଼ିବ, ରାଜ୍ନୀତ଼ି, ଶ଼ିଳ୍ପ ବ଼ିବାଦ୍, ଧମଥ, ଜ୍ାତ଼ି ଏବଂ କ୍ରୀଡା
ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ କର଼ିବାଦ୍ଦର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ବ଼ିପଦ୍ ରେ଼ିଛ ଼ି । ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯଉଁଠାଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲାକମାନଙ୍କର ଦ୍ୃ ଢ
ଭାବନା ରେ଼ିର୍ାଏ, ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟ଼ି କର଼ିପାରନ୍ତ଼ି ।
ପକ୍ଷପାତ଼ିତାକୁ ନ଼ିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଦ୍ଦସେ଼ି ସାମାନୟ ସ଼ିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷ ଦ୍ଦେବାଦ୍ଦର ସାୋଯୟ କର଼ିର୍ାଏ ।
ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ କାୋଣୀ ଉପଦ୍ଦର କାମ କଲାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଆପଣ ବୟକ୍ତ଼ିଗତ ପସନ୍ଦକୁ ଭୁଲ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟ଼ିଦ୍ଦକାଣ
ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର କାୋଣୀର ସପକ୍ଷ ଓ ବ଼ିପକ୍ଷ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଏୋ ଜ୍ରୁରୀ ନୁ ଦ୍ଦେଁ ଦ୍ଦଯ, ଆପଣଙ୍କ
ବୟକ୍ତ଼ିଗତ ମତ ବଦ୍ଳ଼ି ଯ଼ିବ, କ଼ିନ୍ତୁ ଏୋ ଆପଣଙ୍କୁ ନରଦ୍ଦପକ୍ଷତା ରକ୍ଷା କର଼ିବାଦ୍ଦର ସୋୟକ ଦ୍ଦେବ । ଯଦ଼୍ି ଆପଣ
ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ବ଼ିଦ୍ଦଶଷ କାରଣକୁ ଦ୍ଦନଇ ବେୁ ତ ଦ୍ୃ ଢ ବ଼ିଶ୍ୱାସ କରୁର୍ାନ୍ତ଼ି, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୁ ଇଟ଼ି ବୟକ୍ତ଼ିତ୍ୱର ବ଼ିକଶ଼ିତ
କର଼ିବାକୁ ଦ୍ଦେବ । - ତୁ ମ ଘଦ୍ଦର ଏବଂ ତୁ ମ କାଯଥୟଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର । ଏଗୁଡକ
଼ି ୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ । ଦ୍ଦଲାକତାନ୍ତ୍ର଼ିକ
ଦ୍ଦଦ୍ଶମାନଙ୍କଦ୍ଦର ଅଦ୍ଦନକ ସାମବାଦ଼୍ିକ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ରାଜ୍ଦ୍ଦନୈତକ
଼ି ଦ୍ଳ କ଼ିମବା ଅନୟର ସମର୍ଥନ କର଼ିର୍ାନ୍ତ଼ି । ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ
ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଦ୍ଳ ପାଇଁ ଦ୍ଦଭାଟ୍ କର଼ିପାର଼ିଦ୍ଦବ ଏପର଼ିକ଼ି ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ସଦ୍ସୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ଦୋଇପାର଼ିଦ୍ଦବ । କ଼ିନ୍ତୁ ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷ
ସାମବାଦ଼୍ିକ ଭାବଦ୍ଦର ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠା ରକ୍ଷା କର଼ିବାପାଇଁ, ଦ୍ଦସମାନଙ୍କୁ ନ଼ିଜ୍ର ଦ୍ଳର ନ଼ିଷ୍ଠାକୁ ନ଼ିଜ୍ ଖବର ନ଼ିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରଭାବ଼ିତ
କର଼ିବାର ଅନୁ ମତ଼ି ଦ୍ଦଦ୍ବା ଉଚ଼ିତ ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ଦ୍ଳ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନ଼ିଜ୍ର ଗୃେଦ୍ଦର ରଖିବା ଉଚ଼ିତ; ଉଦ୍ଦେଶୟ, ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷ
ସାମବାଦ଼୍ିକତା କାଯଥୟ ଅଦ୍ଦଟ । ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷ ଦ୍ଦେବା ଦ୍ଦକବଳ ପକ୍ଷପାତ଼ି ବ଼ିଦ୍ଦରାଧଦ୍ଦର ଲଦ୍ଦଢଇର ଏକ ଅଂଶ । ଅନୟପକ୍ଷ
ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଜ୍ଣାପଦ୍ଦଡ,
଼଼ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଏୋ ବ଼ିବାଦ୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ପକ୍ଷ ସମବାଦ୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ବ଼ିଷୟକୁ ଆଗକୁ
ବଢାଇବାପାଇଁ ଅନୁ ଚତ
଼ି ଚାପ ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ କଦ୍ଦର (କ଼ିମବା ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ଅନୟ ପକ୍ଷକୁ ଏୋର ଉଚ଼ିତ ଅଂଶ ମ଼ିଳ଼ି ନ ର୍ାଏ) ।
ନୟାୟ
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ଏୋର ଅର୍ଥ କାୋଣୀକୁ କଭର କରୁଥିବା ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କୁ ଏୋ ମଦ୍ଦନରଖିବା ଉଚ଼ିତ ଦ୍ଦଯ ସାଧାରଣତୁଃ ଦ୍ୁ ଇଟ଼ି ପକ୍ଷ
ରେ଼ିର୍ାନ୍ତ଼ି । Let School ଅନୁ ସାଦ୍ଦର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କୁଲ ଦ୍ଦବାଡଥ ଏେ଼ି ପ୍ରସଙ୍ଗଦ୍ଦର ଯୁକ୍ତ଼ି କରନ୍ତ଼ି ଦ୍ଦଯ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ
ପାଠାଗାରଦ୍ଦର କ଼ିଛ ଼ି ପୁସ୍ତକ ଉପଦ୍ଦର ପ୍ରତ଼ିବନ୍ଧ ଲଗାଯ଼ି ବ କ଼ିମବା ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କ଼ିଛ ଼ି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସ଼ିନ୍ଦା ଉଭୟ ପକ୍ଷର
ପ୍ରତ଼ିନଧି
଼ି ତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତ଼ି । ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କ ନ଼ିକଟଦ୍ଦର ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମବନ୍ଧଦ୍ଦର ଦ୍ୃ ଢ ଭାବନା ର୍ାଇପାଦ୍ଦର । ତର୍ାପ଼ି, ଦ୍ଦସ
ନ଼ିଷାଧାଦ୍ଦଦ୍ଶକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଏବଂ ବ଼ିଦ୍ଦରାଧ କରୁଥିବା ଦ୍ଦଲାକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ଦନବା ଉଚ଼ିତ । ଏବଂ
ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ନ଼ିଜ୍ କାୋଣୀ ଦ୍ଦଲଖିର୍ାନ୍ତ଼ି, ତ ଦ୍ଦସ ଉଭୟ ଯୁକ୍ତ଼ିକୁ ନରଦ୍ଦପକ୍ଷ ଭାଷାଦ୍ଦର ପେଞ୍ଚାଇବା ଉଚ଼ିତ,
ଦ୍ଦଯଉଁଥିଦ୍ଦର ଉଭୟପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତୁଃ ସମାନ ସ୍ଥାନ ମ଼ିଳପ
଼ି ାର଼ିବ ।
ନିରଦ୍ଦପକ୍ଷତାର ଅଭ୍ୟାସ
ଆପଣ ସମବାଦ୍ ପର଼ିଚାଳନା କରୁଥିବା ପଦ୍ଧତ଼ିଦ୍ଦର ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷତାକୁ ନଷ୍ଟ କର଼ିବାକୁ ବୟକ୍ତ଼ିଗତ ପକ୍ଷପାତକୁ ଅନୁ ମତ଼ି
ଦ୍ଦଦ୍ଇପାର଼ିଦ୍ଦବ । ସମବାଦ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ପ୍ରକ୍ର଼ିୟାର ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ପଯଥୟାୟଦ୍ଦର ଆପଣ ବ଼ିପଦ୍ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ସଦ୍ଦଚତନ ଦ୍ଦେବା
ଉଚ଼ିତ୍, ପ୍ରର୍ମ ନ଼ିଷ୍ପତ୍ତ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର଼ି ଏକ ପୃଷ୍ଠାଦ୍ଦର କ଼ିମବା ବୁ ଦ୍ଦଲଟ଼ିନ୍ ଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ କାୋଣୀକୁ ଆବୃ ତ୍ତ଼ି କର଼ିବା ।
1. ସମବାଦ ଚୟନ
ବୟସ୍ତବେୁ ଳ ନୁ ୟଜ୍ କକ୍ଷକୁ ବାରମବାର ନ଼ିର୍ଣ୍ଥୟ କର଼ିବାକୁ ପଡ଼ିର୍ାଏ ଦ୍ଦଯ, ଦ୍ଦକଉଁ କାୋଣୀକୁ କଭର କରାଯ଼ିବ ଏବଂ
କାୋକୁ ଅଣଦ୍ଦଦ୍ଖା କରାଯ଼ି ବ । ଉଦ୍ଦେଶୟମୂଳକ ଭାବଦ୍ଦର କାୋଣୀଗୁଡକ
଼ି ର ଚୟନ କରାଯ଼ି ବା ପକ୍ଷପାତ଼ିତାର ପର଼ିଚୟ
ଦ୍ଦଦ୍ଇପାଦ୍ଦର । ଦ୍ଦକବଳ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ସେ଼ିତ ସମେତ଼ି ନ ର୍ାନ୍ତ଼ି, ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଦ୍ଦଗାଷ୍ଠୀ କ଼ିମବା ଜ୍ଦ୍ଦଣ
ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏୋ ନ ର୍ାଏ ଦ୍ଦଯ, ଆପଣ ଦ୍ଦସେ଼ି ସମସ୍ତ କାୋଣୀଗୁଡକ
଼ି ୁ ଚାପ଼ି ଦ୍ଦଦ୍ଇପାର଼ିଦ୍ଦବ ଯାୋ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କର
ଉତ୍ତମ ପକ୍ଷ ପ୍ରଦ୍ଶିତ କର଼ିର୍ାଏ ଏବଂ ଦ୍ଦକବଳ ଦ୍ଦସେ଼ି ଦ୍ଦଲାକମାନଙ୍କୁ କଭର କର଼ିର୍ାଏ ଯାୋ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ଼ିକୂଳ
ରୂଦ୍ଦପ ପ୍ରଦ୍ଶିତ କର଼ିର୍ାଏ । ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷାକର଼ିବା ଆବଶୟକ । ନ଼ିବଥାଚନ ଅଭ଼ିଯାନ ସମୟଦ୍ଦର ଏୋ
ବ଼ିଦ୍ଦଶଷତୁଃ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ । ଆପଣଙ୍କ ନ଼ିଷ୍ପତ୍ତ଼ି, ଦ୍ଦସେ଼ି କାୋଣୀଗୁଡକ
଼ି ୁ କଭର କର଼ିର୍ାଏ, ଦ୍ଦସେ଼ି ସ଼ିଦ୍ଧାନ୍ତଦ୍ଦର ତ଼ିଆର଼ି
ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ ଦ୍ଦଯଉଁମାଦ୍ଦନ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତ଼ି, ଦ୍ଦଯଉଁମାଦ୍ଦନ ସମାଚାର ତ଼ିଆର଼ି କରୁଛନ୍ତ଼ି । ସମାଚାର ନୂ ତନ, ଅସମାନୟ,
ଦ୍ଦରାମାଞ୍ଚକ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଏବଂ ଦ୍ଦଲାକମାନଙ୍କ ସମବନ୍ଧଦ୍ଦର ଦ୍ଦେବା ଆବଶୟକ । ଏେ଼ି ମାନଦ୍ଣ୍ଡଗୁଡକ
଼ି ର ସଠ଼ିକ ସନ୍ତୁଳନ
ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଶଥକଙ୍କ ଆଧାରଦ୍ଦର ଭ଼ିନ୍ନ ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର । ଯଦ଼୍ି ଆପଣ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଦ୍ଦବୈଜ୍ଞାନ଼ିକ ପତ୍ର଼ିକା ପାଇଁ କାମ କରୁର୍ାନ୍ତ଼ି,
ତ ଆପଣ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ପତ୍ରକାରକୁ ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ କାୋଣୀଗୁଡକ
଼ି ର ଚୟନ କର଼ିପାର଼ିଦ୍ଦବ ଯାୋ ଆପଣଙ୍କ ପପ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ଦରଡ଼ିଓ
ଦ୍ଦଷ୍ଟସନର ନୁ ୟଜ୍କକ୍ଷଦ୍ଦର କାମ କର଼ିର୍ାଏ । ଆପଣଙ୍କୁ ନ଼ିଜ୍ର ଦ୍ଶଥକଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଖବର ଅଛ଼ି, ଏୋର ସଠ଼ିକ ଜ୍ଞାନ
ବ଼ିକଶ଼ିତ କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ, ଏବଂ ପୁଣ଼ିର୍ଦ୍ଦର ସମସ୍ତ କାୋଣୀର ଚୟନଦ୍ଦର ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗଠ଼ିତ ଦ୍ଦେବା ଆବଶୟକ
।
2. ଉତ୍ସଗୁଡକ
ି ର ପସନ୍ଦ
ଯଦ଼୍ିଓ ତୁ ଦ୍ଦମ ଏକ ବୟକ୍ତ଼ିଗତ ପକ୍ଷପାତ଼ିତାକୁ ଦ୍ୂ ର କର଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ କାୋଣୀକୁ ଆଛାଦ୍ନ କର଼ିବାକୁ ନ଼ିଷ୍ପତ୍ତ଼ି
ଦ୍ଦନବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାୋକୁ ତୁ ଦ୍ଦମ ଅସେମତ ମଦ୍ଦନ କରୁଛ, ତୁ ଦ୍ଦମ ତର୍ାପ଼ି ଯତ୍ନବାନ ଦ୍ଦେବା ଉଚ଼ିତ ଦ୍ଦଯ ତୁ ମର ସୂଚନା
ଉତ୍ସଦ୍ଦର ତୁ ଦ୍ଦମ ନୟାୟଯୁକ୍ତ । ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା କାରଣ ପାଇଁ ଏକ ଆକଷଥଣୀୟ ବୟକ୍ତ଼ି ତ୍ୱର ସାକ୍ଷାତକାର
ବାଛ଼ିବା ଠ଼ିକ୍ ନୁ ଦ୍ଦେଁ କ଼ିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ଼ିଦ୍ଦରାଧ କରୁଥିବା କାରଣ ପାଇଁ ଏକ ଆକଷଥଣୀୟ ବୟକ୍ତ଼ି । ଏକ ବ଼ିପଦ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛ଼ି,
ଯଦ଼୍ି ତୁ ମକୁ ଏକ କାୋଣୀକୁ ଆଛାଦ୍ନ କର଼ିବାକୁ କୁ ୋଯାଏ ଯଦ଼୍ି ତୁ ଦ୍ଦମ କର଼ିବାକୁ ନାପସନ୍ଦ କର, ତୁ ଦ୍ଦମ ସାକ୍ଷାତକାର
ଦ୍ଦଖାଜ଼୍ିବାଦ୍ଦର ଏବଂ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ସେ କର୍ାବାତ୍ତଥା କର଼ିବାକୁ ଯଦ୍ଦର୍ଷ୍ଟ ଶକ୍ତ଼ି ଲଗାଇବାଦ୍ଦର ବ଼ି ଳ ଦ୍ଦେବ । ଉଦ୍ାେରଣ
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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ସ୍ୱରୂପ, ତୁ ଦ୍ଦମ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବୟକ୍ତ଼ି େୁ ଏତ ତୁ ମ ସେ଼ିତ କର୍ା ଦ୍ଦେବାକୁ ଚାେଁାନ୍ତ଼ି ନାେିଁ । ଆପଣ ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ ଭାବଦ୍ଦର
କେ଼ିଦ୍ଦବ ନାେିଁ: “ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ଼ିଯ଼ିବା ।” ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର କ଼ିମବା ଅନ୍ତତୁଃ ପଦ୍ଦକ୍ଷ ଏକ ମନ୍ତବୟ ପାଇବା ପାଇଁ
ଆପଣ କଠ଼ିନ ପର଼ିେମ କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ । ଯଦ଼୍ି ଆପଣ ଜ୍ଦ୍ଦଣ ଭଲ ସାମବାଦ଼୍ିକ ଦ୍ଦେବାକୁ ଚାେଁାନ୍ତ଼ି, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଆପଣ
ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ କାୋଣୀଦ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ସଦ୍ଦବଥାତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ । ଦ୍ଦସେ଼ି ଉପାୟଦ୍ଦର ଆପଣ ଏକ ଭଲ ଉତ୍ପାଦ୍
ଉତ୍ପାଦ୍ନ କରନ୍ତ଼ି ଏବଂ ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷତା ସାୋଯୟ କରନ୍ତ଼ି । ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲାକମାଦ୍ଦନ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର
ଦ୍ଦଦ୍ବାକୁ ଅନ଼ିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କର଼ିଦ୍ଦବ କ଼ିମବା ଅସମର୍ଥ ଦ୍ଦେଦ୍ଦବ । ଦ୍ଦବାଧେୁ ଏ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ବେୁ ତ ବୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତ଼ି, ଦ୍ଦବାଧେୁ ଏ
ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ନ଼ିଜ୍ ସ୍ୱରକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତ଼ି । ଅବଶୟ, ଦ୍ଦସମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ ଦ୍ଦବାଲ଼ି ଦ୍ଦସମାନଙ୍କୁ ବ଼ିଶ୍ୱାସ
କର଼ିବା ପାଇଁ ତୁ ଦ୍ଦମ ଯର୍ାସମ୍ଭବ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ । ତୁ ଦ୍ଦମ ତର୍ାପ଼ି ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍, ଯଦ଼୍ିଓ
ଏୋର ଅର୍ଥ ଅନୟ କାୋକୁ କେ଼ିବା କ଼ିମବା ଏେ଼ି ପ୍ରସଙ୍ଗଦ୍ଦର ଦ୍ଦସମାନଙ୍କର ପୂବଥ ସ୍ଥ଼ିତ଼ି ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲଖିବା ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ ।
ସବଥଦ୍ା କ଼ିଛ ଼ି ମନ୍ତବୟ ପାଇବାକୁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କର କାରଣ ମନ୍ତବୟ ପାଇଁ “ନ଼ିେଷ୍ଟ
ି ” ବାକୟାଂଶ ବୟବୋର କର଼ିବା ଦ୍ଶଥାଏ
ଦ୍ଦଯ ତୁ ଦ୍ଦମ ଏକ ନୟାୟପୂର୍ଣ୍ଥ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳ଼ିତ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ ଉପସ୍ଥାପନ କର଼ିବାଦ୍ଦର ସମର୍ଥ । ଯଦ଼୍ି ଏୋ ପ୍ରାୟତ ଘଦ୍ଦଟ,
ଜ୍ଦ୍ଦଣ ନୟାୟପୂର୍ଣ୍ଥ ଏବଂ ସଦ୍ଦଚ୍ଚାଟ ସାମବାଦ଼୍ିକ ଭାବଦ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠା କ୍ଷତ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଦ୍ଦେବ । କ଼ିନ୍ତୁ ଏୋକୁ ମଦ୍ଦନରଖ:
ସନ୍ତୁଳନ ବଜ୍ାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ତୁ ଦ୍ଦମ ଯୁକ୍ତ଼ିର ଉଭୟ ପାଶ୍ୱଥକୁ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ କାୋଣୀଦ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନ କର଼ିବା ଆବଶୟକ
ନାେିଁ, ଯଦ଼୍ିଓ ଏୋ ପସନ୍ଦଦ୍ଦଯାଗୟ । ଯଦ଼୍ି ତୁ ମ ଅନୁ ସରଣ କାୋଣୀଦ୍ଦର ଏକ ବ଼ିଦ୍ଦରାଧୀ ଦ୍ୃ ଶୟ ଦ଼୍ିଅ, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ସନ୍ତୁଳନ
ୋସଲ ଦ୍ଦୋଇପାର଼ିବ ।
3. ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ଦକୌଶ୍ଳ
ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତକାର ପର଼ିଚାଳନା କରନ୍ତ଼ି ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷତା ଛାଡନ୍ତୁ ନାେିଁ । କ଼ିଛ ଼ି ଏପର଼ି
ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ଦନବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ, ଯ଼ି ଏ କ଼ି ଆପଣଙ୍କ ବ଼ିଦ୍ଦରାଧଦ୍ଦର ଠ଼ିଆ ଦ୍ଦୋଇଛ଼ି କ଼ିମବା ଆପଙ୍କୁ
ପସନ୍ଦ କରୁନାେିଁ, କ଼ିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷ ଏବଂ ସଠ଼ିକ ରେ଼ିବା ଉଚ଼ିତ । ଉଦ୍ାେରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦ଼୍ି ଆପଣ ଜ୍ଦ୍ଦଣ
ନ଼ିଶା ଦ୍ଦସବକ କ଼ିମବା ଦ୍ଦଚାରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ଦଦ୍ଉଛନ୍ତ଼ି, ମଦ୍ଦନରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦ୍ଦସଠାଦ୍ଦର ଦ୍ଦପାଲ଼ିସ୍ କ଼ିମବା ଓକ଼ିଲ
ଭାବଦ୍ଦର ନାେଁାନ୍ତ଼ି । ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱରଦ୍ଦର ଉତ୍ତର ମାଗନ୍ତୁ ନାେିଁ । ନ଼ିଜ୍ର ଦ୍ଦଧୈଯଥୟ େରାନ୍ତୁ ନାେିଁ । ସମସ୍ତ
ସାକ୍ଷାତକାରର ସୁବର୍ଣ୍ଥ ନ଼ିୟମ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଭଦ୍ର କ଼ିନ୍ତୁ ସ୍ଥ଼ିର ଦ୍ଦେବା । ପ୍ରଶନଗୁଡକ
଼ି ନୟାୟଯୁକ୍ତ ଦ୍ଦେବା ଉଚ଼ିତ ଏବଂ
ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଦ୍ଦନାଟ୍ ଦ୍ଦନବା କ଼ିମବା ଦ୍ଦରକଡିଂ କର଼ିବା ସମୟଦ୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ଦସତ଼ିକ଼ି ଯତ୍ନବାନ
ଦ୍ଦେବା ଆବଶୟକ । ଯଦ଼୍ି ସାକ୍ଷାତକାରକାରୀଙ୍କ ବ଼ିରୁଦ୍ଧଦ୍ଦର ଅଭ଼ିଦ୍ଦଯାଗ କରାଯାଇଛ଼ି, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କୁ ଅଭ଼ିଦ୍ଦଯାଗ
ପର଼ି ଶବ୍ଦର ବୟବୋର କର ନାେିଁ । ଏୋ କେ଼ିବା ପର଼ିବଦ୍ଦତ୍ତଥ “ତୁ ଦ୍ଦମ ତୁ ମର ଦ୍ାୟ଼ି ତ୍ୱରୁ ପଳାୟନ କର଼ିଛ” ଏୋ ନୁ ଦ୍ଦେଁ
କ଼ି ? ତୁ ଦ୍ଦମ କେ଼ିବା ଉଚ଼ିତ : ସମାଦ୍ଦଲାଚକମାଦ୍ଦନ କୁ େନ୍ତ଼ି ଦ୍ଦଯ ତୁ ଦ୍ଦମ ତୁ ମର ଦ୍ାୟ଼ି ତ୍ୱରୁ ଦ୍ୂ ଦ୍ଦରଇ ଯାଇଛ । ତୁ ଦ୍ଦମ କର଼ିଛ
କ଼ି ?

ଳା ଳ ସମାନ, ଦ୍ଦକବଳ ସ୍ୱର ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଅଦ୍ଦଟ । ବ଼ିଦ୍ଦଶଷତୁଃ ଏେ଼ି ପରାମଶଥ ପ୍ରସାରଣ ସାମବାଦ଼୍ିକତା

ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଦ୍ଦଯଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ନାଟକୀୟ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଶନ ପଚାର଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ
କରନ୍ତ଼ି - ତର୍ାକଥିତ କଦ୍ଦଠାର ସାକ୍ଷାତକାରଦ୍ଦର । ଯଦ଼୍ି ତାୋ ତୁ ମର ଦ୍ଦଶୈଳୀ, ତୁ ଦ୍ଦମ ଏୋକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିବା
ଦ୍ଦଲାକମାନଙ୍କ ନୁ ଦ୍ଦେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ଼ିତ ଏୋକୁ ବୟବୋର କର଼ିବା ଜ୍ରୁରୀ ।
4. ସାମଗ୍ରୀର ଚୟନ
ତୁ ମର ସାକ୍ଷାତକାର ପର଼ିଚାଳନା କର଼ି, ବତ୍ତଥମାନ ତୁ ମର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏକ କାୋଣୀଦ୍ଦର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଖବରକାଗଜ୍, ପତ୍ର଼ିକା, ଦ୍ଦରଡ଼ିଓ କ଼ିମବା ଦ୍ଦଟଲ଼ିଭ଼ିଜ୍ନ୍ ପାଇଁ କାଯଥୟ କର଼ିବା ସମୟଦ୍ଦର, ଦ୍ଦକଉଁ ତର୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଧୃ ତ
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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ଅନ୍ତଭଥୂକ୍ତ କରାଯ଼ି ବ ଏବଂ ଦ୍ଦକଉଁଟ ଼ି ଛାଡ଼ିଦ୍ଦଦ୍ବାକୁ ଏୋ ତୁ ମର ଚୟନ କର଼ିବାର ଅଛ଼ି । ଦ୍ଦବାଧେୁ ଏ ତୁ ଦ୍ଦମ ଆରମ୍ଭଦ୍ଦର
ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଜ଼୍ିନଷ
଼ି ସେ଼ିତ ତୁ ଦ୍ଦମ ତୁ ମର କାୋଣୀକୁ ସାଧାରଣତୁଃ ଓଲଟା ପ଼ିରାମ଼ିଡଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲଖିବ । ଏଠାଦ୍ଦର
ପୁଣ଼ିର୍ଦ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ଚୟନଦ୍ଦର ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷତା ଅବଲମବନ କର଼ିବା ଆବଶୟକ । ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ଯୁକ୍ତ଼ି ପାଇଁ
ସାଧାରଣତୁଃ ଦ୍ୁ ଇଟ଼ି ପକ୍ଷ ରେ଼ିର୍ାନ୍ତ଼ି, ଦ୍ଦତଣୁ ଦ୍ଦକଉଁ ତର୍ୟଗୁଡକ
଼ି ଅନ୍ତଭଥୂକ୍ତ କରାଯ଼ି ବ କ଼ିମବା ଉଦ୍ଧୃ ତ କରାଯ଼ି ବ ତାୋ ଚୟନ
କର଼ିବାଦ୍ଦର ପକ୍ଷପାତ଼ିତା କରନ୍ତୁ ନାେିଁ । ଯଦ଼୍ି ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାରକାରୀ କେ଼ିଛନ୍ତ଼ି: “ମଁୁ ବତ୍ତଥମାନର ସରକାରଙ୍କୁ
ସମର୍ଥନ କରୁଛ଼ି, କ଼ିନ୍ତୁ କ଼ିଛ ଼ି ଗୁରୁତର ସଂରକ୍ଷଣ ସେ଼ିତ”, ଦ୍ଦକବଳ ଦ୍ଦକାଟ ବୟବୋର କର଼ିବା ଭୁଲ ଦ୍ଦେବ: “ମଁୁ
ବତ୍ତଥମାନର ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛ଼ି।” ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷ ରୁେନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠ଼ିକ୍ ଭାବଦ୍ଦର ପ୍ରତ଼ିପାଦ୍ନ କରନ୍ତୁ । ଏୋ
ସୁନଶ୍ଚ
଼ି ଼ି ତ କରନ୍ତୁ ଦ୍ଦଯ, ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ମନ୍ତବୟର ଅର୍ଥ ଦ୍ଦସେ଼ି ପ୍ରସଙ୍ଗଦ୍ଦର ରେ଼ିଛ ଼ି । ଯଦ଼୍ି ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ଦଦ୍ଇଥିବା ବୟକ୍ତ଼ି
ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ନ଼ିେଷ୍ଟ
ି ଦ଼୍ିଗର ମେତ୍ତ୍ୱ ଉପଦ୍ଦର ଗୁରୁତ୍ୱାଦ୍ଦରାପ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏୋକୁ ଛାଡ଼ି ଦ଼୍ିଅନ୍ତୁ ନାେିଁ କାରଣ ଆପଣ
ଯାୋ କୁ ୋଯାଇଛ଼ି ଦ୍ଦସଥିଦ୍ଦର ସେମତ ନୁ େଁନ୍ତ଼ି । ମାନଦ୍ଣ୍ଡ ଅନୁ ଯାୟୀ ଆପଣ ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ମନ୍ତବୟକୁ ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷ ଭାବଦ୍ଦର
ବ଼ିଚାର କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍ ଦ୍ଦଯ ସମବାଦ୍ କ’ଣ ପାଇଁ । ଦ୍ଦସେ଼ି ଉପାୟଦ୍ଦର ଆପଣ ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷତା ବଜ୍ାୟ ରଖନ୍ତ଼ି ।
5. ଭ୍ାଷା
ଦ୍ଦଯଉଁ ଭାଷାଦ୍ଦର ଏକ କାୋଣୀ ଦ୍ଦଲଖାଯାଇଛ଼ି, ତାୋ ଅତୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ । ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ନ଼ିେଷ୍ଟ
ି ଅର୍ଥଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲାଡ୍
ଦ୍ଦୋଇଥିବା ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ କ଼ିମବା ଦ୍ୁ ଇଟ଼ି ଶବ୍ଦ ଦ୍ଦଯାଗ କର଼ି ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ବାକୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ ପର଼ିବତ୍ତଥନ କର଼ିବା ଅତୟନ୍ତ ସେଜ୍ ।
ଉଦ୍ାେରଣ ସ୍ୱରୁପ, ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାରକାରୀ େୁ ଏତ କ଼ିଛ ଼ି ବଳପୂବଥକ ମନ୍ତବୟ ଦ୍ଦଦ୍ଇଥିଦ୍ଦବ । ଦ୍ଦସମାନଙ୍କୁ ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ
ରୂପଦ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଥନା କର଼ିବା ଭୂଲ ଦ୍ଦେବ । କାରଣ ଆପଣ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି ଅର୍ବା ନ଼ିରାଶ । ଆପଣ ତର୍ୟଦ୍ଦର
ଜ୍ଡ଼ିତ ରୁେନ୍ତୁ । ଯଦ଼୍ିଓ ଦ୍ଦସ ନ଼ିଜ୍ ଆଙ୍ଗୁ ଠ଼ି ଘୂରାଉଛନ୍ତ଼ି, କାରଣ ଦ୍ଦସ କ଼ିଛ ଼ି ଟ଼ିପ୍ପଣୀ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି ତ ଆପଣ ଏୋକୁ ଉଦ୍ଦଲ୍ଲଖ
କର଼ିପାର଼ିଦ୍ଦବ । କ଼ିନ୍ତୁ ମଦ୍ଦନ ରଖନ୍ତୁ ― waved ‖ (ଯଦ଼୍ି ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ବୟକ୍ତ଼ି କେ଼ିବା ସମୟଦ୍ଦର ନ଼ିଜ୍ ଆଙ୍ଗୁ ଠକ
଼ି ୁ
ଘୂରାଇର୍ାନ୍ତ଼ି), ― wagged ‖ (ଯାୋ ସାଧାରଣ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କୁ କେ଼ିବା ସମୟଦ୍ଦର କରାଯାଏ) ଏବଂ
―jabbed‖ (ଯାୋର ବୟବୋର ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ଦ୍ୃ ଢ ବ଼ିନ୍ଦୁ ତର୍ା ଦ୍ଦଦ୍ାଷାଦ୍ଦରାପଣ କର଼ିବା ସମୟଦ୍ଦର କରାଯାଇର୍ାଏ) ।
ବାସ୍ତବଦ୍ଦର, ଏେ଼ିପର଼ି ବର୍ଣ୍ଥନାକୁ ସମବାଦ୍ କାୋଣୀରୁ ଦ୍ୂ ଦ୍ଦରଇ ରଖିବା ଉଚ଼ିତ, ଯଦ଼୍ିଓ ଏଥିଦ୍ଦର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର
କ଼ିଛ ଼ି ଦ୍ଦଦ୍ଖାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ଦବୈଶଷ୍ଟ
଼ି ୟ ଦ୍ଦଲଖିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ବୟବୋର କରାଯାଇପାର଼ିବ ।
ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଆପଣ ତର୍ୟ ଏବଂ ରାୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦ୍ଦଦ୍ଉଛନ୍ତ଼ି, ତା ଦ୍ଦେଦ୍ଦଲ କ୍ର଼ିୟା ପର଼ିବଦ୍ଦତ୍ତଥ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ବୟବୋର କରାଯ଼ିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ର଼ିଦ୍ଦପାଟିଂଦ୍ଦର ପକ୍ଷପାତ଼ିତାକୁ ଦ୍ଦଯାଡ଼ିଦ୍ଦଦ୍ଇ ପାଦ୍ଦର । ପାୟତୁଃ
ସାମବାଦ଼୍ିକ ଶବ୍ଦଗୁଡକ
଼ି ପାଇଁ ବ଼ିକଳ୍ପ ଅଦ୍ଦନବଷଣ କର଼ିବା ପସନ୍ଦ କର଼ିର୍ାନ୍ତ଼ି । କାରଣ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ ଭାବଦ୍ଦର ସ୍ୱୀକାର
କରନ୍ତ଼ି ଦ୍ଦଯ, ଆପଣ ଉଦ୍ଧୃ ତ ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କୁ ବ଼ିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ସୂଚୀତ କରନ୍ତ଼ି ଦ୍ଦଯ, ଆପଣ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କୁ ବ଼ିଶ୍ୱାସ
କରନ୍ତ଼ି ନାେିଁ ।
ଅଦ୍ଦନକ ସାମବାଦ଼୍ିକ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ଦ୍ଦଲଖାକୁ ଜ୍ୀବନ୍ତ କର଼ିବା ପାଇଁ ବ଼ିକଳ୍ପ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଦଖାଜ଼୍ିବା ପାଇଁ ଏକ ଥିସର୍ ବୟବୋର
କର଼ିର୍ାନ୍ତ଼ି । ଯଦ଼୍ି ତୁ ମର ଭାଷା ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ଅଛ଼ି ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏକ ଥିସସଥର ବୟବୋର କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ । ଶବ୍ଦର
ପ୍ରକୃ ତ ଅର୍ଥ ଦ୍ଦଖାଜ଼୍ିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭ଼ିଧାନ ବୟବୋର କର଼ିବା ବେୁ ତ ଭଲ । ଯଦ଼୍ି ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସରଳ ଭାଷା
ବୟବୋର କରନ୍ତ଼ି ଏବଂ ଯର୍ାସମ୍ଭବ ବ଼ିଦ୍ଦଶଷଣ ଏବଂ କ୍ର଼ିୟା ବ଼ିଦ୍ଦଶଷଣକୁ ଛାଡ଼ିଦ୍ଅ
଼ି ନ୍ତ଼ି, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଆପଣ ନ଼ିଜ୍ ଦ୍ଦଲଖାଦ୍ଦର
ପକ୍ଷପାତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୀମ଼ିତ କର଼ିଦ୍ଦବ ।
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ପୁଣ଼ିର୍ଦ୍ଦର, ଯଦ଼୍ି ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାରକାରୀ କାୋକୁ ଦ୍ଦଦ୍ାଷ ଦ଼୍ିଅନ୍ତ଼ି, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଆପଣ ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ ଭାବଦ୍ଦର ଏୋ ସ୍ପଷ୍ଟ
କରନ୍ତୁ ଦ୍ଦଯ ତାୋ ସାକ୍ଷାତକାରର ଶବ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କର ନୁ ଦ୍ଦେଁ । ଉଦ୍ାେରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦ଼୍ି ଦ୍ଦସ କୁ େନ୍ତ଼ି ଦ୍ଦଯ ବତ୍ତଥମାନର
ଶାସନ ଅତ଼ି ନ଼ିଷ୍ଠୁର, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ତାଙ୍କୁ ଦ଼୍ିଆଯାଇଥିବା ବକ୍ତବୟଦ୍ଦର କ଼ିମବା ଏକ ଟ଼ିପ୍ପଣୀଦ୍ଦର ଏେ଼ି ମନ୍ତବୟକୁ ଦ୍ଶଥାନ୍ତୁ ।
ଏୋକୁ ଆପଣଙ୍କର ନ଼ିଜ୍ର ମନ୍ତବୟ ଭାବଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ଅନୁ ମତ଼ି ଦ଼୍ିଅନ୍ତୁ ନାେିଁ । ମଦ୍ଦନରଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କ ଶାସନ
ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଅନୟ ଜ୍ଦ୍ଦଣ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ । ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କ କୟାବ଼ିଦ୍ଦନଟ୍ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଅନୟ ବୟକ୍ତ଼ିବଦ୍ଦ଼ି ଶଷଙ୍କ ।
ସତକଥତାର ସେ଼ିତ ନ଼ିଜ୍ର ଶବ୍ଦ ଚୟନ କର଼ିବାପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଆଇନଗତ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରେ଼ିଛ ଼ି । ଅଧିକାଂଶ ଦ୍ଦଦ୍ଶଦ୍ଦର
କାୋ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ଉପଦ୍ଦର ମ଼ିର୍ୟ ବ଼ିବୃତ୍ତ଼ି ଦ୍ଦଦ୍ଇଥିବା କାରଣରୁ ମକେମା ଚଳାଯାଇପାଦ୍ଦର ଯାୋ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କୁ
କ୍ଷତ଼ି ପେଞ୍ଚାଇର୍ାଏ । ବ଼ିଦ୍ଦଶଷ କାରଣ ବ଼ିନା ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କ ନାମଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦ୍ାଷ ଦ୍ଦଦ୍ବା ଅନୁ ଚତ
଼ି , ଯଦ଼୍ିଓ ଆପଣ ଯାୋ
କେୁ ଛନ୍ତ଼ି ତାୋ ତର୍ୟାତ୍ମକ ରୂପଦ୍ଦର ସଠ଼ିକ ଦ୍ଦୋଇପାଦ୍ଦର । ଏମ଼ିତ଼ି ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କୁ ଡାକ଼ିବାର ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ଆବଶୟକତା ନାେିଁ
ଯ଼ିଏ କ଼ି ନ଼ିଜ୍ କନୟାକୁ େତୟା କରୁର୍ାଏ । ଯଦ଼୍ି ତାଙ୍କୁ ବ଼ିଚାର କରାଯାଇ ନାେିଁ ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଦ୍ଦକାଟଥ ତାଙ୍କ ଦ୍ଦଦ୍ାଷ କ଼ିମବା
ନ଼ିଦ୍ଦେଥାଷତା ସ୍ଥ଼ିର କର଼ିଦ୍ଦବ। ଯଦ଼୍ି ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦଦ୍ାଷୀ ସାବୟସ୍ତ ଦ୍ଦୋଇଛନ୍ତ଼ି, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ତୁ ମର କାୋଣୀ ଅଧିକ ଦ୍ୃ ଢ ଦ୍ଦେବ ଯଦ଼୍ି
ତୁ ଦ୍ଦମ ସତକଥତାର ସେ଼ିତ ଏବଂ ସଠ଼ିକ୍ ଢଙ୍ଗଦ୍ଦର ତର୍ୟର ବ଼ିନା ବ଼ିବରଣ ଏବଂ ବୟକ୍ତ଼ିଗତ ନ଼ିଷ୍ପତ୍ତ଼ିର ଦ୍ଦରକଡଥ କର଼ିର୍ାଅ ।
୬. କାହାଣୀ ସ୍ଥାନିତ କରିବା
ଯଦ଼୍ି ଆପଣ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ସମାଚାର କକ୍ଷର ସେ-ସମ୍ପାଦ୍କ, ତା ଦ୍ଦେଦ୍ଦଲ ଆପଣ ନ଼ିରଦ୍ଦପକ୍ଷ ଦ୍ଦେବା ଉଚ଼ିତ ଦ୍ଦଯଉଁଠ଼ି ଆପଣ
ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ କାୋଣୀକୁ କାଗଜ୍ କ଼ିମବା ବୁ ଦ୍ଦଲଟ଼ିନ୍ ଦ୍ଦର ରଖୁର୍ାନ୍ତ଼ି । ବୟକ୍ତ଼ିଗତ ଭାବନାକୁ ନ଼ିଜ୍ର ସମାଚାର ନ଼ିଷ୍ପତ୍ତ଼ିଦ୍ଦର
େସ୍ତଦ୍ଦକ୍ଷପ କର଼ିବାକୁ ଦ଼୍ିଅନ୍ତୁ ନାେିଁ । ଦ୍ଦଯଦ୍ଦେତୁ ଆପଣ େର଼ିଣ ଶ଼ିକାରର ଦ୍ୃ ଢ ବ଼ିଦ୍ଦରାଧୀ, ଦ୍ଦତଣୁ ଆପଣ ଏୋର ଦ୍ଦନତୃ ତ୍ୱ
ଦ୍ଦନଦ୍ଦବ ନାେିଁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େତୟା ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର କାୋଣୀକୁ ଆେୁ ର଼ି ତଳକୁ ଦ୍ଦଦ୍ଇପାବ଼ିଦ୍ଦବ ଯଦ଼୍ି ଉଭୟ ନୂ ଆ
ଅଟନ୍ତ଼ି । ପୃଷ୍ଠା କ଼ିମବା ବୁ ଦ୍ଦଲଟ଼ିନ୍ ତଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ କାୋଣୀ ଲୁ ଚାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ବାୋନା ନାେିଁ କାରଣ ଦ୍ଦକବଳ
ଯାୋ କୁ ୋଯାଇଛ଼ି ତାୋ ତୁ ଦ୍ଦମ ପସନ୍ଦ କରୁନାେଁ । ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଦୋତା ତର୍ା ପାଠକ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦ୍ଦସେ଼ି ଆଦ୍ଦଦ୍ଶ
ଉପଦ୍ଦର ଅସେମତ଼ି ଦ୍ଦୋଇପାର଼ିଦ୍ଦବ ଦ୍ଦଯଉଁଥିଦ୍ଦର ଆପଣ କାୋଣୀଗୁଡକ
଼ି ୁ ସ୍ଥାନ଼ିତ କରନ୍ତ଼ି କାରଣ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ନ଼ିକଟଦ୍ଦର
ବ଼ିଦ୍ଦଶଷ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ନାପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରେ଼ିଛ ଼ି । କ଼ିନ୍ତୁ ଯଦ଼୍ି ଆପଣ ନ଼ିପଦ୍ଦରକ୍ଷ ଅଛନ୍ତ଼ି ଏବଂ ସମାଚାର ମୂଲୟର
ଦ଼୍ିଗଦ୍ଶଥନର ପାଳନ କରନ୍ତ଼ି, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ବ଼ିଦ୍ଦରାଧଦ୍ଦର ନ଼ିଜ୍ର ସମାଚାର ନ଼ିର୍ଣ୍ଥୟକୁ ରକ୍ଷା କର଼ିପାର଼ିଦ୍ଦବ
।

୩.୬ ଉତ୍ସ ଗୁଡକ
ି ର ଗୁଣବର୍ତ୍ା
ସମାଚାର ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ନ଼ିମଦ୍ଦନ୍ତ ସାକ୍ଷାତକାର ତର୍ା ଦ୍ସ୍ତାବ଼ିଜ୍ର ବୟବୋର କରୁଥିବା ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କ ନାମ ଏବଂ
ଶୀଷଥକ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଦ୍ଶଥକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦ଼୍ିଅନ୍ତ଼ି । ଏୋ ଦ୍ଶଥକଙ୍କୁ ସୂଚୀତ କର଼ିବାପାଇଁ କରାଯାଇର୍ାଏ ଦ୍ଦଯ କ଼ିଏ କେୁ ଛନ୍ତ଼ି
କ଼ିମବା କାୋଣୀଦ୍ଦର ସୂଚନା ଦ୍ଦକଉଁଠାରୁ ଆଦ୍ଦସ । ଏୋ ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନାର ଉତ୍ସକୁ ଚ଼ିହ୍ନାଏ ।
ସାଧାରଣତୁଃ, ଆକଷଥଣର ଅର୍ଥ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଉତ୍ସକୁ ପୁରା ନାମ ଏବଂ ସ୍ଥ଼ିତର
଼ି ଉପଦ୍ଦଯାଗ କର଼ିର୍ାଏ । ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରାପ୍ତ
ସୂଚନାକୁ ସ଼ିଧାସଳଖ ବୟାଖୟା ତର୍ା ଉଦ୍ଧୃ ତ କରାଯାଇ ପାଦ୍ଦର ।
ଭାଷଣ ଏବଂ ଲ଼ିଖିତ ତର୍ୟ, ଦ୍ଦଯପର଼ିକ଼ି ଭାଷଣ, ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ, ପୁସ୍ତକ, ଚଳଚ୍ଚ଼ିତ୍ର ଅର୍ବା ଅନୟ ସମାଚାର ପତ୍ର, ଦ୍ଦରଡ଼ିଓ
କ଼ିମବା ଦ୍ଦଟଲ଼ି ଭ଼ିଜ୍ନ ଦ୍ଦଷ୍ଟସନ ଉଭୟ ନ଼ିମଦ୍ଦନ୍ତ ବ଼ିଦ୍ଦଶଷ ଗୁଣବତ୍ତା ଦ୍ଦୋଇପାର଼ିବ ।
ଉତ୍ସ ଏବଂ ସାମବାଦ଼୍ିକ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଅଦ୍ଦନୌପଚାର଼ିକ ବୁ ଝାମଣା ଆଧାରଦ୍ଦର ଚାଦ୍ଦରାଟ଼ି ସ୍ତର ରେ଼ିଛ ଼ି ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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ଦ୍ଦସଗୁଡକ
ି ଦ୍ଦହଲା :
ଦ୍ଦରକର୍ଥଦ୍ଦର : ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଉତ୍ସଟ଼ି ଦ୍ଦଖାଲାଦ୍ଦଖାଲ଼ି ଭାବଦ୍ଦର ସମସ୍ତ ବ଼ିବରଣୀ ଜ୍ଣାଇର୍ାଏ ଏବଂ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ନାମ
ଓ ଶୀଷଥକର ଦ୍ଦରକଡଥ କର଼ିବାର ଅନୁ ମତ଼ି ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିର୍ାଏ, ଏୋ ଦ୍ଦରକଡଥ ଅଦ୍ଦଟ । ଏୋର ଅର୍ଥ ଉତ୍ସ ଯାୋକ଼ିଛ ଼ି
ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ, ପ୍ରକାଶ଼ିତ କ଼ିମବା ପ୍ରସାର଼ିତ ଦ୍ଦୋଇପାର଼ିବ ଦ୍ଦବାଲ଼ି କେ଼ିର୍ାଏ । ଦ୍ଦଯ ପଯଥୟନ୍ତ ଉତ୍ସ ଦ୍ଦରକଡଥ ପୂବଥରୁ ଯ଼ି ବାକୁ
ଅନୁ ଦ୍ଦରାଧ କର଼ିର୍ାଏ ଦ୍ଦସ ପଯଥୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବାତ୍ତଥାଳାପଗୁଡକ
଼ି ଦ୍ଦରକଡଥଦ୍ଦର ଗ୍ରେଣ କରାଯାଇର୍ାଏ । ଜ୍ଦ୍ଦଣ ଭାଷଣ
ଦ୍ଦଦ୍ଉଥିବା ରାଜ୍ଦ୍ଦନତା, ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଦ୍ୁ ଘଥଟଣାର ବର୍ଣ୍ଥନା କରୁଥିବା ସାକ୍ଷୀ, ଜ୍ଦ୍ଦଣ ଅପରାଧିର ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥ କରୁଥିବା
ଦ୍ଦପାଲ଼ିସ ଅଧିକାରୀ, ମୂଲୟବୃ ଦ୍ଧକ
଼ି ୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସମଦ୍ଦସ୍ତ ସାଧାରଣତୁଃ ଉଦ୍ଧୃ ତ କରାଯାଇଥିବା
ଏବଂ ନ଼ିଜ୍ ନାମ ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରେ଼ିର୍ାନ୍ତ଼ି । ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କ ପାଇଁ, ଦ୍ଦରକଡଥଦ୍ଦର ତର୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର଼ିବା ସବଥଦ୍ା
ସବୁ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ । ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଉଦ୍ାେରଣର ବୟବୋର କର଼ି (ଦ୍ଦରଡ଼ିଓ କ଼ିମବା ଦ୍ଦଟଲ଼ିଭ଼ିଜ୍ନଦ୍ଦର ନ଼ିଜ୍ର ସ୍ୱରର
ଉପଦ୍ଦଯାଗ କର଼ି) ସମାଚାରକୁ ଅଧିକ ବ଼ିଶ୍ୱାସଦ୍ଦଯାଗୟ କରାଯାଇପାର଼ିବ । ଉଦ୍ାେରଣ – ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୪୦ଟ଼ି
ଆବାସ଼ିକ ଆଦ଼୍ିବାସୀ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠା କର଼ିବାକୁ ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେ଼ିଛନ୍ତ଼ି ।
ପୃଷ୍ଠଭ୍ୂମିଦ୍ଦର : ଏୋ ଉତ୍ସ ଏବଂ ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତ଼ିନାମାକୁ ବର୍ଣ୍ଥନା କଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯଉଁଥିଦ୍ଦର ଜ୍ଦ୍ଦଣ
ସାମବାଦ଼୍ିକ ଉତ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦ୍ତ୍ତ ସୂଚନାକୁ ବୟବୋର କର଼ିପାର଼ିଦ୍ଦବ, କ଼ିନ୍ତୁ ଉତ୍ସର ନାମ କ଼ିମବା ସ଼ିଧାସଳଖ ଉଦ୍ଧୃ ତ
କର଼ିପାର଼ିଦ୍ଦବ ନାେିଁ । ଏପର଼ି ପର଼ିସ୍ଥ଼ିତଦ୍ଦ଼ି ର, ଉତ୍ସଗୁଡକ
଼ି ଦ୍ଦସମାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ କର଼ିବାକୁ ଚାେଁାନ୍ତ଼ି ନାେିଁ କ଼ିନ୍ତୁ
ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ସ୍ଥ଼ିତର
଼ି ବର୍ଣ୍ଥନାଦ୍ଦର ରାଜ଼୍ି ଦ୍ଦେଦ୍ଦବ । ଉତ୍ସର ନାମ ବୟବୋର ନକର଼ି ଉତ୍ସ ଯାୋ ଦ଼୍ିଏ ତାୋ ଛାପ଼ିବା /
ଉଦ୍ଧୃ ତ କର଼ିବା ଏକ ସୀମ଼ିତ ଅନୁ ମତ଼ି । “ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ପୃଷ୍ଠଭୂମ଼ି” ସୂଚନା ଅନୟ ଉତ୍ସଗୁଡକ
଼ି ସେ଼ିତ ସଠ଼ିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପଦ୍ଦର
ବୟବେୃ ତ ଦ୍ଦେବା ଉଚ଼ିତ । ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦଲାକମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କର ସୂଚନାକୁ ଦ୍ଦନଇ ଅତୟନ୍ତ ସଦ୍ଦମବଦ୍ନଶୀଳ
େୁ ଅନ୍ତ଼ି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂଚନା ଏକ ଉଦ୍ଦତ୍ତଜ୍ନା ସୃଷ୍ଟ଼ି କର଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ର୍ାଏ । ପୃଷ୍ଠଭୂମ଼ିଦ୍ଦର ‘ଉତ୍ସକୁ ଅଜ୍ଞାତତା ପ୍ରଦ୍ାନ
କଦ୍ଦର, କ଼ିନ୍ତୁ ଉତ୍ସ ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିଥିବା ସୂଚନା ସେ଼ିତ ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କୁ କାଯଥୟ କର଼ିବାକୁ ଅନୁ ମତ଼ି ଦ଼୍ିଏ ।
ଉଦାହରଣ : ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବର଼ିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦ୍ଦଦ୍ଇଛନ୍ତ଼ି, ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକ ଖଣ଼ି ନ଼ିଲାମୀ କର଼ିବାକୁ ଯାଉଛ଼ି ।
ଗୁଣବର୍ତ୍ା ନ ଥିବା: ଏୋ ପୃଷ୍ଠଭୂମୀର ଏକ ପର଼ିବତ୍ତଥନ । ଏେ଼ି ସ୍ତରଦ୍ଦର ସାମବାଦ଼୍ିକ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଉତ୍ସର ନାମ ଅନୁ ସାଦ୍ଦର
ଚ଼ିହ୍ନଟ ନ ଦ୍ଦେବାପାଇଁ ରାଜ଼୍ି ଦ୍ଦୋଇର୍ାନ୍ତ଼ି । ସୂଚନା ବ଼ିନା ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି କାରଣରୁ ସମବାଦ୍ର କାୋଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରାଯାଇର୍ାଏ, ପ୍ରାୟତୁଃ ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବ଼ିଦ୍ଦଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ କାୋଣୀ ସେ଼ିତ ସବଥସାଧାରଣଦ୍ଦର ଜ୍ଡ଼ିତ ଦ୍ଦେବାକୁ ଚାେଁାନ୍ତ଼ି
ନାେିଁ କ଼ିନ୍ତୁ ଯ଼ିଏ ଏଥି ନ଼ିମଦ୍ଦନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିବାକୁ ସେମତ େୁ ଅନ୍ତ଼ି । ସାମବାଦ଼୍ିକମାଦ୍ଦନ ଏୋକୁ ନ଼ିଦ୍ଦଜ୍ ଦ୍ଦଲଖନ୍ତ଼ି ।
ଉତ୍ସକୁ ସ଼ିଧାସଳଖ ଉଦ୍ଧୃ ତ କରାଯ଼ି ବା ଉଚ଼ିତ ନୁ ଦ୍ଦେଁ ଏବଂ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ପ୍ରକାଦ୍ଦର ଚ଼ିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନ ପାଦ୍ଦର ।
ଉଦ୍ାେରଣ ସାମବାଦ଼୍ିକ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ବାକୟାଂଶ ସେ଼ିତ ଆକଷଥଣର ବୟବୋର କର଼ିର୍ାନ୍ତ଼ି, ଦ୍ଦଯପର଼ିକ଼ି ଏୋ
ଜ୍ଣାଯାଇଛ଼ି ଦ୍ଦଯ ବନ୍ଦ ଦ୍ଦରକର୍ଥ : ଏୋର ଅର୍ଥ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ସୂଚନା ଦ୍ଦକବଳ ସାମବାଦ଼୍ିକମାନଙ୍କ ବୟବୋର ପାଇଁ ଏବଂ ଏୋକୁ ପ୍ରକାଶ଼ିତ
କରାଯ଼ିବ ନାେିଁ । ଉତ୍ସ ପ୍ରଦ୍ାନ କରୁଥିବା ସୂଚନା ବୟବୋର କରାଯ଼ି ବାଦ୍ଦର ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥରଙ୍କୁ ପ୍ରତ଼ିବନ୍ଧ଼ିତ କର଼ିବା
ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ । ଏପର଼ି ତର୍ୟ ସାଧାରଣତୁଃ ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସ଼ିର୍ାଏ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଉତ୍ସ ଚାେିଁର୍ାଏ ଦ୍ଦଯ
ସାମବାଦ଼୍ିକ ଦ୍ଦସେ଼ି ପୃଷ୍ଠଭୂମ଼ିକୁ ଜ୍ାଦ୍ଦଣ ଯାୋ ବେୁ ତ ସଦ୍ଦମବଦ୍ନଶୀଳ ଅଦ୍ଦଟ । ସୂଚନାକୁ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ବ଼ିଦ୍ଦଶଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତର୍ା
ଘଟଣା ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ବୁ ଝପ
଼ି ାରୁଥିବା ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କୁ ବୁ ଝାଇବା ତର୍ା ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିର୍ାଏ । କ଼ିନ୍ତୁ
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ, ସମବଲପୁର
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ସାମବାଦ଼୍ିକ ସୂଚନା ବୟବୋର କର଼ିବା ପୂବଥରୁ ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ କର଼ିବାକୁ ଅନୟ ଉତ୍ସଗୁଡକ
଼ି ଉପଦ୍ଦଯାଗ ମଧ୍ୟ କର଼ିପାର଼ିଦ୍ଦବ ।
ସୂଚନାର ବାକୟାଂଶକୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମୀ କ଼ିମବା ଗୁଣବତ୍ତା ସେ଼ିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ କରାଯ଼ି ବା ଅନୁ ଚତ
଼ି । ‘ଅଫ୍ ଦ୍ଦରକଡଥ’ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର
ସାମବାଦ଼୍ିକ ଉତ୍ସରୁ ସୂଚନା ବୟବୋର କର଼ିପାର଼ିଦ୍ଦବ ନାେିଁ । ଯଦ଼୍ିଓ, “ପୃଷ୍ଠଭୂମ଼ି” କ଼ିମବା “ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ନୁ ଦ୍ଦେଁ” ଏପର଼ି
ସ୍ତରଦ୍ଦର, ସାମବାଦ଼୍ିକ ନ଼ିେଷ୍ଟ
ି ଉତ୍ସ ଚ଼ିହ୍ନଟ ନକର଼ି ସୂଚନା ବୟବୋର କର଼ିପାର଼ିଦ୍ଦବ । ଅଜ୍ଞାତ ଉତ୍ସଗୁଡକ
଼ି ର ବୟବୋର
ସବୁ ସ୍ଥାନଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ବ଼ିବାଦ୍ୀୟ ବ଼ିଷୟ ଦ୍ଦୋଇଛ଼ି । ଏୋକୁ ଏକ ଦ୍ୁ ଇ ଧାର ବ଼ିଶଷ୍ଟ
଼ି ଖଣ୍ଡା ଭାବଦ୍ଦର ବ଼ିଦ୍ଦବଚନା
କରାଯାଏ । ଦ୍ଦସାସାଇଟ଼ି ଅ

ପ୍ରଦ୍ଦ ସନାଲ ଜ୍ନଥାଲ଼ିଷ୍ଟସ (SPJ) ଅନୁ ସାଦ୍ଦର, ଅଜ୍ଣା ଉତ୍ସ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ

ବଡ କାୋଣୀକୁ ଦ୍ଦଖାଲ଼ି ବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଚାବ଼ି ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ, ଯାୋ ଦ୍ୁ ନଥୀତ଼ି ଉପରୁ ପରଦ୍ା େଟାଇବା, ସରକାରଙ୍କୁ
Watch Dog Mission କୁ ପୁରଣ କର଼ିବା ଏବଂ ନାଗର଼ିକତାଙ୍କ ସୂଚନା ଦ୍ଦଦ୍ବା ଇତୟାଦ଼୍ି । କ଼ିନ୍ତୁ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ
ଅଜ୍ଣା ଉତ୍ସ ଅଦ୍ଦନୈତକ
଼ି ପଙ୍କଶୀଳ ଜ୍ଳାଶୟର ରାସ୍ତା ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ । ଯଦ଼୍ିଓ, ଏଗୁଡକ
଼ି ୁ ସତକଥତାର ସେ଼ିତ ବୟବୋର
କର଼ିବା ଆବଶୟକ । ବୟବୋର କର଼ିବା ପୂବର
ଥ ୁ ଦ୍ୱ଼ିତୀୟ ଉତ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ଅଜ୍ଣା ଉତ୍ସକୁ ସୁନଶ୍ଚ
଼ି ଼ି ତ କର଼ିବା ଉଚ଼ିତ
ଦ୍ଦୋଇର୍ାଏ ।
SPJ ଅନୁ ସାଦ୍ଦର ଦ୍ଦନୈତକ
଼ି ସଂଦ୍ଦକତ ଅଜ୍ଞାତତା ଉପଦ୍ଦର ଦ୍ୁ ଇଟ଼ି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ବ଼ିନ୍ଦୁ:
•

ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ସମ୍ଭବ ଦ୍ଦେବ ଉତ୍ସକୁ ଚ଼ିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ । ନ଼ିଭଥରଦ୍ଦଯାଗୟ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଉଥିବା
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତର୍ୟ ପାଇବା ଜ୍ନସାଧାରଣ ଅଧିକାର ।

•

ଅଜ୍ଣା ଉତ୍ସର ଭରସା ଦ୍ଦଦ୍ବା ପୂବଥରୁ ସବଥଦ୍ା ଉତ୍ସକୁ ଦ୍ଦନଇ ପ୍ରଶନ ଉଠାନ୍ତୁ । ସୂଚନାକୁ ବଦ୍ଳାଇବା ପାଇଁ
କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ପ୍ରତ଼ିଶୁତ ଼ି ସେ଼ିତ ଜ୍ଡ଼ିତ ସତ୍ତଥକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତ଼ିଶୁତ ଼ି ପାଳନ କରନ୍ତୁ ।

ସ଼ିଧାସଳଖ ଭାବଦ୍ଦର ଅଜ୍ଣା ଉତ୍ସରୁ କ୍ୱଚ଼ିତ ଉଦ୍ଧୃ ତ େୁ ଏ । ଏୋ ସେ଼ିତ ପ୍ରକାଶକର଼ିବା ପୂବଥରୁ ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କୁ ବ଼ିଶଷ୍ଟ
଼ି
ଭାଦ୍ଦବ ଦ୍ଦକୌଣସ଼ି ଅଜ୍ଣା ଉତ୍ସର ନ଼ିେଷ୍ଟ
ି ପର଼ିଚୟ ବ଼ିଷୟଦ୍ଦର ଅତ଼ି କମଦ୍ଦର ଜ୍ଦ୍ଦଣ ସମ୍ପାଦ୍କଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ାନ କରନ୍ତୁ
।
―ତୁେ ି ‖
ସାମବାଦ଼୍ିକତାର ଆଧୁନକ
଼ି ଇତ଼ିୋସଦ୍ଦର, ଡ଼ିପ୍ ଦ୍ଦରାଟ୍ (ତୁଟ)଼ି ସବୁ ଠାରୁ ପ୍ରସ଼ିଦ୍ଧ ଅଜ୍ଞାତ ସମବାଦ୍ର ଉତ୍ସ । ଏୋ ଦ୍ଦେଉଛ଼ି ଗୁପ୍ତ
ଉତ୍ସକୁ ଦ଼୍ିଆଯାଇଥିବା ଛଦ୍ମନାମ, ଯ଼ିଏ ଦ୍ େୁଡ୍ ୋଶ଼ିଂଟନ୍ ଦ୍ଦପାଷ୍ଟର ବବ୍ େୁଡୋଡଥ ଏବଂ କାଲଥ ବନଥଷ୍ଟାଇନ୍ ଙ୍କୁ ସୂଚତ
଼ି କର଼ିଥିଦ୍ଦଲ
ଦ୍ଦଯ, କ’ଣ ଘଟ଼ିଛ,଼ି ଏୋ କ଼ିପର଼ି ଘଟ଼ିଲା ଏବଂ ଦ୍ଦେକ୍-ଇନ୍, ଆଛାଦ୍ନ ଉପଦ୍ଦର ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଦ୍ଦକଉଁଠାଦ୍ଦର ଦ୍ଦଖାଜ଼୍ିବାକୁ
ଦ୍ଦେବ, ଦ୍ଦସ ବ଼ିଷୟର ସୂଚନା । ବ଼ିନା ସଠ଼ିକ ତର୍ୟରୁ କରାଯାଇଥିବା ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ବ଼ିତ୍ତଦ୍ଦପାଷଣ କାରଣରୁ ଆଦ୍ଦମର଼ିକାର
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ଼ି ର଼ିଚାଡଥ ନ଼ିକ୍ସନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନଦ୍ଦର ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ ଦ୍ଦେବା ର଼ିଦ୍ଦପାଟଥଦ୍ଦର ଅଦ୍ଦନକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ଦଲାକଦ୍ଦଲାଚନକୁ ଆସ଼ିଛ,଼ି ଯାୋ
୧୯୭୨ଦ୍ଦର ୋଟରଦ୍ଦଗଟ୍ କାଣ୍ଡ ଭାବଦ୍ଦର ପର଼ିଚତ
଼ି । ୨୦୦୫ ଦ୍ଦର ଏକ ଭୟାନ଼ିଟ ଼ି ଦ୍ଦ ୟାର ମାଗାଜ଼୍ିନ୍ ଆଟିକଲ
଼ି ଦ୍ଦର ତାଙ୍କ
ଭୂମ଼ିକା ତାଙ୍କ ପର଼ିବାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ନ ଦ୍ଦେବା ପଯଥୟନ୍ତ ଉତ୍ସର ପର଼ିଚୟ ୩୩ ବଷଥ ପଯଥୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରେ଼ିଲା । ଡବେ ୁ ମାକଥ

ଦ୍ଦ ଲଟ, ୧୯୭୨ର ୋଟରଦ୍ଦଗଟ ଦ୍ଦେକ୍-ଇନ୍ ସମୟଦ୍ଦର FBIର ଦ୍ୱ଼ିତୀୟ ବୟକ୍ତ଼ି , ଏେ଼ି ଦ୍ୁ ଇ ଯୁବ ସାମବାଦ଼୍ିକଙ୍କ ପାଇଁ ମେତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ
ଉତ୍ସ ଥିଲା ୋଶ଼ିଂରଟନ ଦ୍ଦପାଷ୍ଟ । ୋଶ଼ିଂଟନ ଦ୍ଦପାଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା Deep Throatର ବୟବୋର ଦ୍ଦଗାଟ଼ିଏ ନୂ ତନ ଭୂମ଼ିକା ଗ୍ରେଣ କଲା
। ଅଜ୍ଣା ଉତ୍ସ ବତ୍ତଥମାନ ମଧ୍ୟ ବ଼ିବାଦ୍ୀୟ ବୟବୋର ଦ୍ଦଲାକପ୍ର଼ି ୟ ।
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୩.୭ ନିଜ ପ୍ରଗତିକୁ ୋଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
କ) ସମବାଦ୍ର ଗୁଣ କ’ଣ ?
ଖ) ଅଫ୍ ଦ୍ଦରକଡଥ କେ଼ିଦ୍ଦଲ କ’ଣ ବୁ ଝ ?
ଗ) ସମବାଦ୍ ଉତ୍ସଗୁଡକ
଼ି ପାଇଁ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ସ୍ତରର ଗୁଣବତ୍ତା ଅଛ଼ି ?
ଘ) କ’ଣ ସମବାଦ୍ର ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ଉତ୍ସ ନ଼ିମଦ୍ଦନ୍ତ ସତୟାପନର ଆବଶୟକ ରେ଼ିଛ ଼ି ?
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