–ବାଚOତି ମେହାଦୟ— ଉେନOାଚିତ
କୃ ଷି ମାଧ ମେର ହO ଓଡ଼ି ଶାର ବିକାଶ ସOବ: ଜାନକୀବOଭ
ଭୁ ବେନଶOର,୧୩/୩: ଗଣତOେର ବିେରାଧୀ ଦଳର ଗୁରୁତOପୂOO ଭୂ ମି କା ରହି ଛି ବିେରାଧୀ ଦଳ
େକବଳ ସମାେଲାଚନାେର ନିଜକୁ ସୀମି ତ ନରଖି ଶାସନ ବ ବOାର ଗଠନମୂଳକ ସମୀOା କରି ବା
ଉଚିOଏହା ଶାସନ କଳକୁ ଠିO ବାଟେର େନବାେର ସାହାଯO କରି ବ େବାଲି ପୁOିମେକାଟOର
ପୂବOତନ ମୂଖ ବିଚାରପତି େଗାପାଳ ବOଭ ପOନାୟକ କହିଛOି 
ଜାନକୀ ବଲOଭ ପOନାୟକ ୨୦୦୪ ରୁ ୨୦୦୯ ମହିହା ପଯO O ବିେରାଧୀ ଦଳ େନତା
ଥି ଲାେବେଳ ବିଧାନସଭାେର େଦଇଥି ବା ବOବ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସଂକଳନ –ବାଚOତି ମେହାଦୟ—
ଆଜି ଜୟେଦବ ଭବନେର ଉେନOାଚିତ େହାଇଥିଲା–ଆମ ଓଡ଼ିଶା— ପOରୁ Oକାଶି ତ ଏହି ପୁOକକୁ
ଜOି O ପOନାୟକ ଉେନOାଚନ କରି କହିଥିେଲ,ଜାନକୀ ବOଭ ବିେରାଧୀ ଦଳ େନତା ହି ସାବେର
େସେତେବେଳ ଯାହା ଆେଲାଚନା କରି ଥିେଲ,ତାହାର OାସOି କତା ଏେବ ବି ରହିଛି ରାଜେନୖତିକ
ଇଛାଶOି ର ଅଭାବ,Oାକୃ ତିକ ସOଦର ସଦୁ ପେଯାଗ ନ େହାଇପାରି ବା,ଶାସନକଳର ଉଦାସୀନତା
େଯାଗଁୁ ଓଡ଼ିଶା ଗରି ବ େହାଇ ରହିଛି ଏହି ପରି େOOୀେର ଜାନକୀ ବାବୁ O ମOବ େବO
ଗୁରୁତOପୂOO ପୁOକଟି Oେତ କ େOଣୀର େଲାକO ଦOାରା ଆଦୃ ତ େହାଇପାରିବ େବାଲି େସ
କହିଥିେଲେଲଖକ ଜାନକୀ ବOଭ ପOନାୟକ କହିଥିେଲ,ସବୁ ରାଜ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ ଓ
ଓଡ଼ିଶା ଉଠିପାରି ବନି େବାଲି ସବୁ ଆେଡ଼ ଏକ ଧାରଣା ରହି ଛିଏହି ଧାରଣାକୁ ପରି ବOOନ କରି ବା
ଜରୁ ରୀଓଡ଼ି ଶାେର Oାକୃ ତିକ ସOଦ,େଲାକଶOି ,େମଧା,ଆତOବିଶOାସର ଅଭାବ ନାହO ଓଡ଼ିଶାେର
ବୁ Oିଜୀବୀମାେନ ସମାଜେର ସଂଖ ାଲଘୁ ପାଲଟିଯାଇଥି ବାରୁ ରାଜ େର େଯତିକି ବିକାଶ େହବା
କଥା େହାଇପାରୁ ନାହOଏହାକୁ ଗଭୀର ଭାେବ ଅନୁ ଧ ାନ କରି ବାର ଆବଶ କତା ରହି ଛିଏହି
ବହି େସ ଦିଗେର କିଛି ଚିOା ସୃOି କରି ବାେର ସହାୟକ େହାଇପାରି ବ େବାଲି େସ ଆଶାOକଟ
କରି ଥିେଲ Oୀ ପOନାୟକ କହିଥିେଲ, ବିେରାଧୀ ଦଳ ଖାଲି ସମାେଲାଚନା ନୁ େହଁ, ଶାସନ

କଳକୁ
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ବିେରାଧୀ

ଦଳ

େନତା

ଥି ଲା
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ଜଳେସଚନ,କୃ ଷି,ଶି O,Oାକୃ ତିକ ବିପଯO ୟର ମୁକାବିଲା ଆଦି େOOେର େଦଇଥି ବା ତଥ ଭି Oିକ
ପରାମଶO ଏହି ପୁOକେର Oାନ ପାଇଛିକୃ ଷିକୁ ଉଦାହରଣ େଦଇ େସ କହିଥିେଲ, କୃ ଷିର ବିକାଶ
େହେଲ ରାଜ ର ବିକାଶ ସOବପOାବ ଓ ହରି ୟାନା ପରି ରାଜ କୃ ଷି େOOକୁ ଗୁରୁତO
େଦଇଥି ବାରୁ େସଠାେର ବିକାଶ ସOବ େହାଇପାରି ଛିଓଡ଼ିଶାେର କୃ ଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧି କ
ଗୁରୁତO ଦିଆଯି ବା ସହ କୃ ଷି ଭି ତିକ ଶି Oକୁ େOାOାହନ େଦବାକୁ Oୀ ପOନାୟକ ପରାମଶO
େଦଇଥି େଲ –ବାଚOତି ମେହାଦୟ— ପୁOକେର Oାନ ପାଇଥିବା େଲଖାଗୁଡ଼ିକ େକବଳ ସରକାରO
ପାଇଁ ନୁ େହଁ,ରାଜ ର ବୁ OିଜୀବୀମାନO ପାଇଁ ମଧ ଆହOାନବୁ OିଜୀବୀମାନO ପାଇଁ ମଧ
ଆହOାନ
O ନ ଆଇନ ମOୀ ତଥା ଜାନକୀ ବOଭ ବିେରାଧୀ ଦଳ
ପୁOକକୁ ସମୀOା କରି ଥିେଲ ପୂବତ
େନତା ଥି ଲା େବେଳ ବିେରାଧୀ ଦଳ ଉପେନତା ଥି ବା ନରସି ଂହ ମି O େସ କହି ଥିେଲ,
ବିଧାନସଭାର ମୁଖ କାମ େହଉଛି ଆଇନ Oଣୟନ କରି ବାକିO ବOOମାନ Oଣୟନ େହଉଥି ବା
ଆଇନ ସOକOେର ୫୫ ଭାଗ ବିଧାୟକ କିଛି ଜାଣOି ନାହO ଅଧି କାଂଶ ବିଧାୟକ େକୗଣସି OOତି
ନ କରି ବିଧାନସଭା ଆସୁଛOି  ଫଳେର ଗୃହେର ଗଠନମୂଳକ ଆେଲାଚନା େହାଇପାରୁ ନାହO
େତେବ –ବାଚOତି ମେହାଦୟ— ବହିଟି ପଢ଼ି େଲ, ବିଧାନସଭାକୁ କିଛି Oାନୀ ଗୁଣି େଲାକ ଆସୁଛOି
େବାଲି ପାଠକମାେନ ଭାବିେବ ଏହି ବହି ଏକ ଗେବଷଣା OO ପରି କାଯO କରି ବଜାନକୀ ବାବୁ
ମୁଖ ମOୀ ଥି ଲା ସମୟେର ଶାଳୀନତା ରOା କରି ବିେରାଧୀ ଦଳକୁ କଡ଼ା ସମାେଲାଚନା
କରୁ ଥି େଲ େସହିପରି ବିେରାଧୀ ଦଳ େନତା ଥି ଲା ସମୟେର ସରକାରOୁ େକବଳ ସମାେଲାଚନା
ନୁ େହଁ,ରାଜ ର ହି ତ ପାଇଁ ସରକାରOୁ ଠିO ଉପେଦଶ େଦଉଥି େଲ ବିନା ତଥ ,Oମାଣେର େସ
େକୗଣସି ବOବ ବିଧାନସଭାେର ଦିଅOି ନାହO ଜାନକୀ ବାବୁ ନିଦOOେର ଓଡ଼ିଶାର ଜେଣ େOO
ମୁଖ ମOୀ ଓ େOO ବିେରାଧୀଦଳ େନତା େବାଲି Oୀ ମି O କହି ଥିେଲ ଏହି ପରି ଏକ ପୁOକକୁ
ବିଧାନସଭା ପOରୁ Oକାଶ କରି ବାର ଆବଶ କତା ଥି ଲା େବାଲି େସ କହି ଥିେଲ
ସଭାେର ଅଧ Oତା କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ O େସୗମ ରOନ ପOନାୟକ
କହି େଲ,ବOOମାନ ବିଧାନସଭାକୁ େଯପରି ପରି ଚାଳନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସଭ ,ସଭ ାମାେନ

େଯମି ତି ଆଚରଣ କରୁ ଛOି ,ତାହା ସେଚତନ ନାଗରି କମାନOୁ ବ ଥି ତ କରୁ ଛି ବିଧାନସଭା ଏକ
ଅେପରା ପାଟOର ମO ପାଲଟିଯାଇଛିଏହି ପରି େOOୀେର ଜାନକୀ ବOଭ ପOନାୟକOର ଏହି
ପୁOକଟିର ଗୁରୁତO ରହିଛିଏଥି ରୁ ଆଗାମୀ ପି ଢ଼ି ଏହି ସମୟେର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଚିO
ପାଇପାରି େବ ନୂ ଆ ଓଡ଼ି ଶାକୁ ଚିOିବାେର,ଗଢ଼ି ବାେର –ବାଚOତି ମେହାଦୟ— ପୁOକ ନିOିତ
ଉପାଦାନ େଯାଗାଇବ େବାଲି Oୀ ପOନାୟକ ଆଶାOକଟ କରି ଥିେଲ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପOରୁ
ପୁOକ Oକାଶନ ସOକOେର Oୀ ପOନାୟକ କହିଥିେଲ,ଓଡ଼ିଶାେର ପାଠକO ଅଭାବ
ନାହOଏମାନOୁ ଆକୃ O କରି ବା ପାଇଁ,ପି ଲାOୁ ବହି Oତି ଆକୃ O କରି ବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା
ପOରୁ ନିୟମି ତ ବହି Oକାଶ ପାଉଛିଏହା ବାO ଓଡ଼ି ଶାର ସOାଥଁ ଦୃ Oିରୁ େଯଉଁ ବହିର
OାସOି କତା ରହିଛି,ତାହାକୁ ଗୁରୁତO ଦିଆଯାଇ Oକାଶ କରାଯାଉଛି –ଆମ ଓଡ଼ିଶା—ର
ସOାଦକ(Oକାଶନ) ଅସି ତ ମହାOି ଅତିଥି ପରି ଚୟ Oଦାନ କରି ଥିେଲସାଧାରଣ ସOାଦକ
ସOରାଜ ମି O ଧନ ବାଦ ଅପOଣ କରି ଥିେଲ

