
ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରOଦାନ ଶିବିର 

କିO େର େରକଡO ୧୫୨୪ ୟୁନିO ସଂOହ 

ଭୁବେନଶOର :- ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରOଦାନ ଅଭିଯାନ ଆଜି ସବOକାଳୀନ େରକଡO ସୃOି କରିଛିକିO ବିଶOବିଦ ାଳୟର କିମସ 

ପରିସରେର ଆେୟାଜିତ ଏହି ରOଦାନ ଶିବିରେର ଆଜି େମାଟ ୧୫୨୪ ୟୁନିO ରO ସଂOହ େହାଇଛି ୧୧ଟି ରO ଭOାରର 

ଡାOର ଓ କମOକOOାମାେନ ଏହି ଶିବିରେର ଅଂଶ Oହଣ କରି ରO ସଂOହେର ସହାୟତା କରିଥିେଲ ରOଦାତାO ମଧ ରୁ Oାୟ 

୮୦ Oତିଶତ ଥିେଲ Oଥମ ଥର ରOଦାନ କରୁଥିବା ଛାOଛାOୀ ଏହି ଯୁବେଗାOୀ ମଧ େର ଅଧିକାଂଶ ଛାOୀ ସାମିଲ େହାଇ 

ରOଦାନ କରିବାକୁ ଆେଗଇ ଆସିଥିେଲ ଗୁରୁତOପୂOO େହଉଛି, ଆଜି ଏହି ରOଦାନ ଶିବିରେର େଯଉଁମାେନ ରOଦାନ କରିଛOି 

େସମାନO ମଧ େର ଏକ ଅଭୂତପୂବO ଉନOାଦନା ଲO  କରାଯାଇଥିଲା େଯଉଁମାେନ ରO େଦଉଥିେଲ େସମାେନ ରOଦାନ 

କରିଥିବାରୁ ଗବO ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନେର ପୁଣି ରOଦାନ କରିେବ େବାଲି କହୁଥିେଲ େତଣୁ ଉଭୟ  –ଆମ 

ଓଡ଼ିଶା— ଓ କିO କତOୃ ପOOୁ ଏହି ଯୁବେଗାOୀOୁ ନିୟOଣ କରିବାକୁ ପରିOମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବିେଶଷତଃ େଯଉ ଁ

ଛାOଛାOୀO ବୟସ ୧୮ ବଷOରୁ କO ଓ େଯଉଁମାନOର ଶାରୀରିକ ଓଜନ ରOଦାନ ପାଇଁ ଧାଯO  ଓଜନ ଠାରୁ କO,େସମାନOୁ 

ଡ଼ାOର ରOଦାନ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁO େଘାଷଣା କରିବା ପେର େସମାେନ ଆେମ ବି ରO େଦବୁ େବାଲି କହି ଜିO କରୁଥିେଲ 

େସମାନOୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ପରବOOୀ ଶିବିରେର ରOଦାନ  ପାଇଁ OOତ େହବାକୁ ପରାମଶO ଦିଆଯାଇଥିଲା ସକାଳ ୮ଟାେର 

କିOସ ପରିସରେର ଆରO େହାଇଥିଲା  ଏହି େମଗା ରOଦାନ ଶିବିର ଏହି ଉପଲେO କିO ବିଶOବିଦ ାଳୟର OତିOାତା 

ଡ.ଅଚୁ ତ ସାମOO ଅଧ Oତାେର ଅନୁOିତ ଉଦଘାଟନୀ ଉOବେର –ଆମ ଓଡ଼ିଶା—ର ଅଧ O ତଥା –ସOାଦ—ର ସOାଦକ 

େସୗମ ରOନ ପOନାୟକ ମୁଖ   ଅତିଥିଭାେବ େଯାଗ େଦଇ ଉପOିତ  ଛାOଛାOୀOୁ ଉOେବାଧନ  େଦଇଥିେଲ Oୀ 

ପOନାୟକ କହିଥିେଲ େଯ ରOଦାନ ଦOାରା େକହି କାହାରିକୁ ଦୟା କରୁ ନାହO, ବରଂ ନିେଜ ସୁO ରହିବା ପାଇଁ ରOଦାନ କରିବା 

ନିହାତି ଆବଶ କ ରO କୃOିମ ଉପାୟେର ଉOାଦନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହO ଏଥିପାଇଁ ଇଶOର ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ହO 

ବାଛିଛOି େତଣୁ ଏ ପରିେOOୀେର ମଣିଷ ରOଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବOତଃ ବାଧ  େଯଉଁମାେନ ରOଦାନ କରୁଛOି େସମାେନ 

କତOବ  କରିବା ସହିତ ସମାଜ Oତି ଥିବା ଅOୀକାରବOତାକୁ Oତିପାଦିତ କରୁଛOି େବାଲି Oୀ ପOନାୟକ କହିଥିେଲ 

 େସହିପରି ଏହି ଉOବେର େରO Oସ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖାର ସOାଦକ ଡ.ମOଳା Oସାଦ ମହାOି ଅତିଥି ଭାେବ େଯାଗ େଦଇ 

କହିେଲ, ଆଜି ଜଣO ରO ୪ ଜଣ େରାଗୀOୁ ବOାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ୪ େକାଟି େଲାକO ପାଇଁ ଅନୁ ନ  ୪ ଲO ରO ଦରକାର 

େତଣୁ ଯୁବକମାେନ ଏହି ଅଭିଯାନେର ସାମିଲ େହବାକୁ  ଡ. ମହାOି ଆହOାନ େଦଇଥିେଲ ଅନ ମାନO ମଧ େର ଡ. 

ଏO.ସି.ଦାଶ ଓ ଡ.ବି.ସି ଦାସ ଅତିଥି ଭାେବ େଯାଗ େଦଇ ରOଦାନ ପାଇଁ  ଛାOଛାOୀOୁ ଉOାହିତ କରିଥିେଲ କିମO 

ପରିସରେର ଆେୟାଜିତ ଏହି ରOଦାନ ଶିବିରେର େମାଟ ୧୫୨୪ ୟୁନିଟ ରO ସଂOହ େହାଇଛି େଗାଟିଏ ଦିନେର, େଗାଟିଏ 

କ ାOେର, େଗାଟିଏ ଅନୁOାନରୁ  ପୂବOରୁ ଏେତ ସଂଖ କ ରO  ସଂOହ େହାଇ ନଥିଲା ଏହି ରOଦାନ ଶିବିର ରାଜ  ରO 

ସOାରଣ ପରିଷଦର ରାଜ  ସଂେଯାଜକ ସOରୁପ ଦାଶO Oତ O ତOାବଧାନେର ପରିଚାଳିତ େହାଇଥିଲା ଏଥିେର କ ାପିଟାଲ 



ହOିଟାଲ ବOO ବ ାOର ଡ.େଦବାଶିଷ ମିO ଓ ସହେଯାଗୀ , ଭୁବେନଶOର ମୁ ନିସିପାଲିଟି ଡାOରଖାନା ବOO ବ ାOର ଡ. 

ଆର୍.ସି.େବେହରା ଓ ସହେଯାଗୀ, କଟକ ଏସସିବି େମଡ଼ିକାଲ କେଲଜ ହOିଟାO ବOO ବ ାOର ଡ.ବୀଣାପାଣି Oିପାଠୀ ଓ 

ସହେଯାଗୀ, କଟକ େକOୀୟ ରOଭOାରର ଡ.ମେହO ମାଝି ଓ ସହେଯାଗୀ,ପୁରୀ ବOO ବ ାOର ଡ. ରାଜOୀ ପOନାୟକ ଓ 

ସହେଯାଗୀ, ନୟାଗଡ଼ ବOO ବ ାOର ଡ.ଆେଲାକେଜ ାତି ସାହୁ ଓ ସହେଯାଗୀ, େକOୁଝର ବOଡ ବ ାOର  ଡ.Oତାପ ଚO ରଣା 

ଓ ସହେଯାଗୀ,ଜଗତସିଂହପୁର ବOO ବ ାOର ଡ.ଧନOୟ େବେହରା ଓ ସହେଯାଗୀ ଏବଂ କିମO ବOO ବ ାOର ଡ.େବଣୁଧର 

ଶତପଥୀ ଓ ଡ.ନିରOନ OOା ତଥା ସହେଯାଗୀମାେନ ଅଂଶ Oହଣ କରିଥିେଲ ଅନ ମାନO ମଧ େର କିO ବିଶO ବିଦ ାଳୟର 

ଯୁଗO କୁଳସଚିବ ଡ.ସୁେଚତା Oିୟବାଦିନୀ,ଏO ରାଉତ,ପିେକ ରାଉତ,ମOଳୁା ନାୟକ,ଡ.େମାତିଲାଲ ଦାସ,ଦିOୀପ 

େବେହରା,Oେଫସର ଶ ାମ କିେଶାର , ଡ.OୀମO କୁମାର ଦାଶ,ଡ.ସି.େକ ପାଣିOାହୀ, –ସOାଦ—ର େଜଏOଡ଼ି ସOୀବ କୁମାର 

ମହାOି, ସିଓଓ କମଳାକାO ମହାପାO, –ଆମ ଓଡ଼ିଶା—ର ସOାଦକ ସOରାଜ ମିO,–ଆମ ଓଡ଼ିଶା—ର ଉପ ସଭାପତି ଦାଶ 

େବନହୁର, Oକାଶନ  ବିଭାଗର ମୁଖ  ଅସିତ ମହାOି,  ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରOଦାନ ଅଭିଯାନର ସଂେଯାଜକ ଶିଶିର ସାହୁ, 

ମଧୁସୂଦନ ଦାସ Oମୁଖ ଉପOିତ ରହି ରOଦାତାମାନOୁ ଉOାହିତ କରିଥିେଲ ଏହି କାଯO Oମ ପରିଚାଳନାେର କିO ବିଶO 

ବିଦ ାଳୟର ଏକ ଶହରୁ ଉଧOO େସOOାେସବୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଓ –ସOାଦ—ର କମOକତOାମାେନ ସହେଯାଗ କରିଥିେଲ 

 


