ପ୍ରେସ୍ ପ୍ର ୋଟ୍

ODISHA POLICE
STATE HEADQUARTERS
CUTTACK.

୬୬ତମ ରୋଜ୍ୟ ପ୍ର ୋଲିସ ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ େତିପ୍ର ୋଗିତୋ ଉଦଘୋଟିତ
କଟକ ତୋ ୨୭.୦୯.୨୦୧୮ – ଓଡିଶୋ ପ୍ର ୋଲିସର ୬୬ତମ ପ୍ର ୋଲିସ ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ େତିପ୍ର ୋଗିତୋ ଆଜ୍ି
ୂବବୋହ୍ନପ୍ରର ସ୍ଥୋ ୀୟ ରିଜ୍ର୍ବ

ଡିଆ ଠୋପ୍ରର ଅତିରକ୍ତ
ି ଆରକ୍ଷୀ ମହୋ ପ୍ରି ଦବଶକ ତଥୋ ଗୁଇନ୍ଦୋ ପ୍ରି ଦବଶକ ଶ୍ରୀ

ସୁ ଲ
ି କୁ ମୋର ରୋୟଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଆ ୁ ଷ୍ଠୋ କ
ି ର୍ୋପ୍ରବ ଉଦଘୋଟିତ ପ୍ରହୋଇ ୋଇଅଛି  ଏହି ଅବସରପ୍ରର ଏକ
ମପ୍ର ୋଜ୍ଞ

ୟୋପ୍ରରଡପ୍ରର ଶ୍ରୀ ରୋୟ ଅର୍ିବୋଦ

ଗ୍ରହଣ କରି ଉ ସ୍ଥିତ ଅଧିକୋରୀ ଓ େତିପ୍ର ୋଗୀ ମୋ ଙ୍କୁ

ଉଦପ୍ରବୋଧ ପ୍ରଦଇ କହିପ୍ରଲ, ପ୍ର ୋଲିସ ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ େତିପ୍ର ୋଗିତୋ ପ୍ର ୋଲିସର ବୟବହୋରିକ ଜ୍ଞୋ ପ୍ରକୌଶଳ ଓ
ଦକ୍ଷତୋ ବୃ ଦ୍ଧପ୍ରି ର ସହୋୟକ ପ୍ରହବୋ ସପ୍ରେ ସପ୍ରେ ପ୍ରସମୋ ଙ୍କ ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଜ୍ଞୋ ପ୍ରକୌଶଳ େଦଶବ

ୋଇଁ ଏକ

ସୁପ୍ର ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥୋଏ  ଅ ରୋଧ ଅ ୁ ସନ୍ଧୋ

ୋରମ୍ପରିକ

ପ୍ର ୋଲିସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ୂର୍ଣ୍ବ କୋ ବୟ 

ଦ୍ଧତିପ୍ରର ଅ ୁ ସନ୍ଧୋ ଏପ୍ରବ ତୋର ଗୁରୁତ୍ୱ ହରୋଇଛି  ସମୟର ରିବତ୍ତବ ସପ୍ରେ ସପ୍ରେ ପ୍ର ୋଲିସ ୋଇଁ
ୂ ଆ ସମସୟୋ ଓ ୂ ତ

ଆହୱୋ ମୋ

ପ୍ରଦଖୋପ୍ରଦଇଛି  ଏହି ଅବସରପ୍ରର ଶ୍ରୀ ରୋୟ ରୋଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ

ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ସପ୍ରମତ ଜ୍ିଲ୍ଲୋ ଓ ଥୋ ୋ ସ୍ତରପ୍ରର କୋ ବୟ କରିଥିବୋ ପ୍ର ୋଲିସ ଅଧିକୋରୀ ଓ କମବଚୋରୀଙ୍କୁ
ପ୍ରସମୋ ଙ୍କ ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଦକ୍ଷତୋପ୍ରର ଉନ୍ନତି ଆଣି ଜ୍ ସୋଧୋରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥୋର୍ୋଜ୍

ପ୍ରଦବୋକୁ

ରୋମଶବ

ପ୍ରଦଇଥିପ୍ରଲ 
ଏହି ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ େତିପ୍ର ୋଗିତୋପ୍ରର ରୋଜ୍ୟର ୩୭ ଟି ଜ୍ିଲ୍ଲୋ ଓ େତିଷ୍ଠୋ ରୁ ୧୯୫ ଜ୍ଣ େତିପ୍ର ୋଗୀ ଓ
୨୧ ଟି ପ୍ର ୋଲିସ ଶ୍ୱୋ (K-Nine) ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି  ଏହି େତିପ୍ର ୋଗୀ ମୋ ଙ୍କ ମଧ୍ୟପ୍ରର ୪୦ ଜ୍ଣ
ଇ ସ୍
ି ପ୍ର କଟର, ୪୨ ଜ୍ଣ ସବ୍-ଇ ସ୍
ି ପ୍ର କଟର, ୪୮ ଜ୍ଣ ଏ.ଏସ୍.ଆଇ ଓ ୬୫ ଜ୍ଣ କପ୍ର ଷ୍ଟବଳ ଅଛନ୍ତି 
ସମୁଦୋୟ ତି ଦ
ି ି
ପ୍ରବୈଜ୍ଞୋ କ
ି

ଧରି ଚୋଲିବୋକୁ ଥିବୋ ଏହି େତିପ୍ର ୋଗିତୋପ୍ରର ଫପ୍ରଟୋଗ୍ରୋଫି , ଆେୁ ଳଛ
ି ୋ ,

ଦ୍ଧତିପ୍ରର ଅ ୁ ସନ୍ଧୋ , କମ୍ପୁଟର ଜ୍ଞୋ

ପ୍ରକୌଶଳପ୍ରର ଦକ୍ଷତୋ, ସୋଇବର ଅ ରୋଧ,

ପ୍ରମଡିପ୍ରକୋଲିଗୋଲ, ପ୍ର ୋଲିସ ଆଇ କୋ ୁ , ପ୍ର ୋଲିସ ଶ୍ୱୋ ପ୍ରକୌଶଳ େଦଶବ ଓ ର
ି ୀକ୍ଷଣ ଆଦି ବିବଧ
ି
ବିର୍ୋଗପ୍ରର େତିପ୍ର ୋଗିତୋମୋ
େତିପ୍ର ୋଗୀମୋପ୍ର

ଅ ୁ ଷ୍ଠିତ ପ୍ରହବ  ରୋଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଏହି େତିପ୍ର ୋଗିତୋପ୍ରର କୃ ତ୍ତୀ

ସବବର୍ୋରତୀୟ ପ୍ର ୋଲିସ ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ େତିପ୍ର ୋଗିତୋପ୍ରର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ

ୋଇଁ ପ୍ର ୋଗୟତୋ

ହୋସଲ କରିପ୍ରବ  ଆସନ୍ତୋ ୨୯ ତୋରିଖ ଦି ଏହି େତିପ୍ର ୋଗିତୋ ଉଦ ୋ ିତ ପ୍ରହବ ଓ ଏଥିପ୍ରର ରୋଜ୍ୟ
ଆରକ୍ଷୀ ମହୋ ପ୍ରି ଦବଶକ ଡୋ. ରୋପ୍ରଜ୍ନ୍ଦ୍ର େସୋଦ ଶମବୋ ମୁଖୟ ଅତିଥି ର୍ୋପ୍ରବ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିପ୍ରବ 
ରୋଜ୍ୟ ଅ ରୋଧ ଅ ୁ ସନ୍ଧୋ

ଶୋଖୋର ଅତିରକ୍ତ
ି ଆରକ୍ଷୀ ମହୋ ପ୍ରି ଦବଶକ ଶ୍ରୀ ସପ୍ରନ୍ତୋଷ କୁ ମୋର

ଉ ୋଧ୍ୟୋୟଙ୍କ େତୟକ୍ଷ ତତ୍ୱୋବଧୋ ପ୍ରର ଏହି ରୋଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ େତିପ୍ର ୋଗିତୋ ଆପ୍ରୟୋଜ୍ିତ ପ୍ରହଉଅଛି  ଆଜ୍ିର
ଏହି ଉଦଘୋଟ ୀ ଉତ୍ସବପ୍ରର ରୋଜ୍ୟ ଅ ରୋଧ ଅ ୁ ସନ୍ଧୋ ଶୋଖୋର ଆଇ.ଜ୍ି ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ ପ୍ରବୋଥ୍ରୋଙ୍କ ସପ୍ରମତ
ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ର ୋଲିସ ଅଧିକୋରୀମୋପ୍ର ଉ ସ୍ଥିତ ଥିପ୍ରଲ 

ପ୍ରଲୋକ ସମ୍ପକବ ଅଧିକୋରୀ

