
–ବାଚOତି ମେହାଦୟ— ଉେନ Oାଚିତ 

କୃଷି ମାଧ ମେର ହO ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ସOବ: ଜାନକୀବOଭ 

ଭୁବେନଶ Oର,୧୩/୩: ଗଣତOେର ବିେରାଧୀ ଦଳର ଗୁରୁତOପୂOO ଭୂମିକା ରହିଛି  ବିେରାଧୀ ଦଳ 

େକବଳ ସମାେଲାଚନାେର ନିଜକୁ ସୀମିତ ନରଖି ଶାସନ ବ ବOାର ଗଠନମୂଳକ ସମୀOା କରିବା 

ଉଚିOଏହା ଶାସନ କଳକୁ ଠିO ବାଟେର େନବାେର ସାହାଯO  କରିବ େବାଲି ପୁOିମେକାଟOର 

ପୂବOତନ ମୂଖ  ବିଚାରପତି େଗାପାଳ ବOଭ ପOନାୟକ କହିଛOି 

 ଜାନକୀ ବଲOଭ ପOନାୟକ ୨୦୦୪ ରୁ ୨୦୦୯ ମହିହା ପଯO O ବିେରାଧୀ ଦଳ େନତା 

ଥିଲାେବେଳ ବିଧାନସଭାେର େଦଇଥିବା ବOବ ଗୁଡ଼ିକର  ଏକ ସଂକଳନ –ବାଚOତି ମେହାଦୟ— 

ଆଜି ଜୟେଦବ ଭବନେର ଉେନOାଚିତ େହାଇଥିଲା–ଆମ ଓଡ଼ିଶା— ପOରୁ Oକାଶିତ ଏହି ପୁOକକୁ 

ଜOିO ପOନାୟକ ଉେନOାଚନ କରି କହିଥିେଲ,ଜାନକୀ ବOଭ ବିେରାଧୀ ଦଳ େନତା ହିସାବେର 

େସେତେବେଳ ଯାହା ଆେଲାଚନା କରିଥିେଲ,ତାହାର OାସOିକତା ଏେବ ବି ରହିଛି ରାଜେନତିୖକ 

ଇଛାଶOିର ଅଭାବ,Oାକୃତିକ ସOଦର ସଦୁପେଯାଗ ନ େହାଇପାରିବା,ଶାସନକଳର ଉଦାସୀନତା 

େଯାଗଁୁ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ େହାଇ ରହିଛି ଏହି ପରିେOOୀେର ଜାନକୀ ବାବୁO ମOବ  େବO 

ଗୁରୁତOପୂOO ପୁOକଟି Oେତ କ େOଣୀର େଲାକO ଦOାରା ଆଦୃତ େହାଇପାରିବ େବାଲି େସ 

କହିଥିେଲେଲଖକ ଜାନକୀ ବOଭ ପOନାୟକ କହିଥିେଲ,ସବୁ ରାଜ  ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ ଓ 

ଓଡ଼ିଶା ଉଠିପାରିବନି େବାଲି ସବୁଆେଡ଼ ଏକ ଧାରଣା ରହିଛିଏହି ଧାରଣାକୁ ପରିବOOନ କରିବା 

ଜରୁରୀଓଡ଼ିଶାେର Oାକୃତିକ ସOଦ,େଲାକଶOି,େମଧା,ଆତOବିଶ Oାସର ଅଭାବ ନାହO ଓଡ଼ିଶାେର 

ବୁOିଜୀବୀମାେନ ସମାଜେର ସଂଖ ାଲଘୁ ପାଲଟିଯାଇଥିବାରୁ ରାଜ େର େଯତିକି ବିକାଶ େହବା 

କଥା େହାଇପାରୁ ନାହOଏହାକୁ ଗଭୀର ଭାେବ ଅନୁଧ ାନ କରିବାର ଆବଶ କତା ରହିଛିଏହି 

ବହି େସ ଦିଗେର କିଛି ଚିOା ସୃOି କରିବାେର ସହାୟକ େହାଇପାରିବ େବାଲି େସ ଆଶାOକଟ 

କରିଥିେଲ Oୀ ପOନାୟକ କହିଥିେଲ, ବିେରାଧୀ ଦଳ ଖାଲି ସମାେଲାଚନା ନୁେହ,ଁ ଶାସନ 



କଳକୁ ବାଟ େଦଖାଇବା ଉଚିତ େସ ବିେରାଧୀ ଦଳ େନତା ଥିଲା େବେଳ 

ଜଳେସଚନ,କୃଷି,ଶିO,Oାକୃତିକ ବିପଯO ୟର ମୁକାବିଲା ଆଦି େOOେର େଦଇଥିବା ତଥ ଭିOିକ 

ପରାମଶO ଏହି ପୁOକେର Oାନ ପାଇଛିକୃଷିକୁ ଉଦାହରଣ େଦଇ େସ କହିଥିେଲ, କୃଷିର ବିକାଶ 

େହେଲ ରାଜ ର ବିକାଶ ସOବପOାବ ଓ ହରିୟାନା ପରି ରାଜ  କୃଷି େOOକୁ ଗୁରୁତO 

େଦଇଥିବାରୁ େସଠାେର ବିକାଶ ସOବ େହାଇପାରିଛିଓଡ଼ିଶାେର କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇ ଁ ଅଧିକ 

ଗୁରୁତO ଦିଆଯିବା ସହ କୃଷି ଭିତିକ ଶିOକୁ େOାOାହନ େଦବାକୁ Oୀ ପOନାୟକ ପରାମଶO 

େଦଇଥିେଲ –ବାଚOତି ମେହାଦୟ— ପୁOକେର Oାନ ପାଇଥିବା େଲଖାଗୁଡ଼ିକ େକବଳ ସରକାରO 

ପାଇ ଁ ନୁେହଁ,ରାଜ ର ବୁOିଜୀବୀମାନO ପାଇ ଁ ମଧ  ଆହ OାନବୁOିଜୀବୀମାନO ପାଇ ଁ ମଧ  

ଆହ Oାନ 

 ପୁOକକୁ ସମୀOା କରିଥିେଲ ପୂବOତନ ଆଇନ ମOୀ ତଥା ଜାନକୀ ବOଭ ବିେରାଧୀ ଦଳ 

େନତା ଥିଲା େବେଳ ବିେରାଧୀ ଦଳ ଉପେନତା ଥିବା ନରସିଂହ ମିO େସ କହିଥିେଲ, 

ବିଧାନସଭାର ମୁଖ  କାମ େହଉଛି ଆଇନ Oଣୟନ କରିବାକିO ବOOମାନ Oଣୟନ େହଉଥିବା 

ଆଇନ ସOକOେର ୫୫ ଭାଗ ବିଧାୟକ କିଛି ଜାଣOି ନାହOଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକ େକୗଣସି OOତି 

ନ କରି ବିଧାନସଭା ଆସୁଛOି ଫଳେର ଗୃହେର ଗଠନମୂଳକ ଆେଲାଚନା େହାଇପାରୁ ନାହO 

େତେବ –ବାଚOତି ମେହାଦୟ— ବହିଟି ପଢ଼ିେଲ, ବିଧାନସଭାକୁ କିଛି Oାନୀ ଗୁଣି େଲାକ ଆସୁଛOି 

େବାଲି ପାଠକମାେନ ଭାବିେବ ଏହି ବହି ଏକ ଗେବଷଣା OO ପରି କାଯO  କରିବଜାନକୀ ବାବୁ 

ମୁଖ ମOୀ ଥିଲା ସମୟେର ଶାଳୀନତା ରOା କରି ବିେରାଧୀ ଦଳକୁ କଡ଼ା ସମାେଲାଚନା 

କରୁଥିେଲ େସହିପରି ବିେରାଧୀ ଦଳ େନତା ଥିଲା ସମୟେର ସରକାରOୁ େକବଳ ସମାେଲାଚନା 

ନୁେହ,ଁରାଜ ର ହିତ ପାଇ ଁସରକାରOୁ ଠିO ଉପେଦଶ େଦଉଥିେଲ ବିନା ତଥ ,Oମାଣେର େସ 

େକୗଣସି ବOବ  ବିଧାନସଭାେର ଦିଅOି ନାହO ଜାନକୀ ବାବୁ ନିଦOOOେର ଓଡ଼ିଶାର ଜେଣ େOO 

ମୁଖ ମOୀ ଓ େOO ବିେରାଧୀଦଳ େନତା େବାଲି Oୀ ମିO କହିଥିେଲ ଏହିପରି ଏକ ପୁOକକୁ 

ବିଧାନସଭା ପOରୁ Oକାଶ କରିବାର ଆବଶ କତା ଥିଲା େବାଲି େସ କହିଥିେଲ 

 ସଭାେର ଅଧ Oତା କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ O େସୗମ ରOନ ପOନାୟକ 

କହିେଲ,ବOOମାନ ବିଧାନସଭାକୁ େଯପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସଭ ,ସଭ ାମାେନ 



େଯମିତି ଆଚରଣ କରୁଛOି,ତାହା ସେଚତନ ନାଗରିକମାନOୁ ବ ଥିତ କରୁଛି ବିଧାନସଭା ଏକ 

ଅେପରା ପାଟOର ମO ପାଲଟିଯାଇଛିଏହି ପରିେOOୀେର ଜାନକୀ ବOଭ ପOନାୟକOର ଏହି 

ପୁOକଟିର ଗୁରୁତO ରହିଛିଏଥିରୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏହି ସମୟେର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଚିO 

ପାଇପାରିେବ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିOିବାେର,ଗଢ଼ିବାେର –ବାଚOତି ମେହାଦୟ— ପୁOକ ନିOିତ 

ଉପାଦାନ େଯାଗାଇବ େବାଲି Oୀ ପOନାୟକ ଆଶାOକଟ କରିଥିେଲ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପOରୁ 

ପୁOକ Oକାଶନ ସOକOେର Oୀ ପOନାୟକ କହିଥିେଲ,ଓଡ଼ିଶାେର ପାଠକO ଅଭାବ 

ନାହOଏମାନOୁ ଆକୃO କରିବା ପାଇ,ଁପିଲାOୁ ବହି Oତି ଆକୃO କରିବା ପାଇ ଁଆମ ଓଡ଼ିଶା 

ପOରୁ ନିୟମିତ ବହି Oକାଶ ପାଉଛିଏହା ବାO ଓଡ଼ିଶାର ସ Oାଥଁ ଦୃOିରୁ େଯଉ ଁ ବହିର 

OାସOିକତା ରହିଛି,ତାହାକୁ ଗୁରୁତO ଦିଆଯାଇ Oକାଶ କରାଯାଉଛି –ଆମ ଓଡ଼ିଶା—ର 

ସOାଦକ(Oକାଶନ) ଅସିତ ମହାOି ଅତିଥି ପରିଚୟ Oଦାନ କରିଥିେଲସାଧାରଣ ସOାଦକ 

ସ Oରାଜ ମିO ଧନ ବାଦ ଅପOଣ କରିଥିେଲ 

 

 


