ODISHA POLICE
STATE HEADQUARTERS
CUTTACK.

ପ୍ରେସ୍ ପ୍ର ୋଟ୍
ୂ ତ ଆରକ୍ଷୀ ମହୋ ପ୍ରି ଦେଶକଙ୍କ ଦୋୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ
କଟକ ତା ୩୧.୮.୨୦୧୭ – ଓଡିଶା ପ ାଲିସର ନୂ ତନ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିପଦେଶକ ଭାପେ ଡ. ରାପେନ୍ଦ୍ର
ପ୍ରସାଦ ଶମୋ ଆେି େ
ୂ ୋହ୍ନପର କଟକସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯେୟାଳୟଠାପର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି  ଡା. ଶମୋ
ପ ାଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟପର
େରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାପନ

ହଞ୍ଚିୋ

ପର ତାଙ୍କୁ "ଗାଡେ ଅଫ୍ ଅନର" ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯିୋ ସହ ଉ ସ୍ଥିତ

ୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱାଗତ େଣାଇଥିପଲ  ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ

ପର ଗଣ

ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନଧି
ି ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ପଦଇ ଡା. ଶମୋ କହିପଲ ପର୍ଯ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ପର୍ଯଉଁ ଗୁରୁ
ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପସ ନିଷ୍ଠାର ସହ ତୁ ଲାଇପେ  ପ ାଲିସକୁ ପଲାକାଭିମୁଖ୍ୀ, ଦାୟିତ୍ୱୋନ,
ସଂପେଦନ ଶୀଳ ଏେଂ ମାନେୀୟ କରିୋକୁ ପେଷ୍ଟା କରିୋ ସହ ମାନୟେର ମୁଖ୍ୟମ୍ୀଙ୍କ ନାରା
Technology, Transparency ଓ Team Work କୁ ମଧ୍ୟ ପ ାଲି ସ ପ୍ରଶାସନପର ଲାଗୁ କରି କାର୍ଯେୟ

କରିପେ  ମାଓୋଦୀ କାର୍ଯେୟକଳା ର ନିୟ୍ଣ, ସାଇେର ଅ ରାଧ ଓ ଅର୍େପନୈତକ
ି ଅ ରାଧକୁ
ପରାକିୋକୁ ପସ େିପଶଷ ଧ୍ୟାନ ପଦୋ ସହ ପ ାଲିସ ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମିର େିକାଶ ଦିଗପର କାର୍ଯେୟ କରିପେ  ଓଡିଶା
ପ ାଲିସ ନିରପ କ୍ଷ ଓ ସପଚାଟତାର ସହ କାର୍ଯେୟକରି ପଲାକଙ୍କ େିଶ୍ୱାସ ଭାେନ ପହେ ପୋଲି ନେ ନିର୍ଯୁକ୍ତ
ଡି.େି ଡା. ଶମୋ ଏହି ଅେସରପର ପ୍ରକାଶ କରିଥିପଲ 
ସୂେନାପର୍ଯାଗୟପର୍ଯ ୧୯୮୬ େୟାେର ଆଇ. ି.ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଡା. ଶମୋ ଏମ୍.େି.େି.ଏସ୍ ଡିଗ୍ରୀ
ସହ ଆଇନପର ମଧ୍ୟ ସ୍ନାତକ କରିଛନ୍ତି  ରାେସ୍ଥାନର ଆଜମୀର ର ମୂଳୋସିନ୍ଦା ଡା. ଶମୋ ତାଙ୍କ
ୋକିରକ
ି ାଳ ମଧ୍ୟପର କଳାହାଣିି, ବ୍ରହ୍ମ ୁର, ପେଙ୍କାନାଳ, ୋପଲଶ୍ୱର ଆଦି େିଲ୍ଲାପର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ
ଭାପେ କାର୍ଯେୟ ସଂ ାଦନ କରିଛନ୍ତି  ପସ ମଧ୍ୟ ମିଳତ
ି ୋତି ସଂଘ ତରଫରୁ ହାଇତି ଠାପର ସିଭିଲ ପ ାଲିସ
ଭାପେ କାର୍ଯେୟ କରିୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି  ତା ୨୪.୮.୨୦୦୧ ପର ଡି.ଆଇ.େି
ପଦାନ୍ନତି

ାଇୋ

ଦେୀକୁ

ପର ପସ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏେଂ ପକନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ପରଂେପର ଡି.ଆଇ.େି ଭାପେ କାର୍ଯେୟକରି

ପକଂନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଡ ପୁ ଟସନପର ର୍ଯାଇ ଏନ୍.ଏସ୍.େି ପର ମଧ୍ୟ ଡି.ଆଇ.େି ଭାପେ କାର୍ଯେୟ କରିଥିପଲ  ପସହି
ସମୟପର ଡା. ଶମୋ ତା ୨୩.୮.୨୦୦୫ପର ପପ୍ରାଫମୋ ପଦାନ୍ନତି ାଇ ଏନ୍.ଏସ୍.େିପର ଆଇ.େି ଭାପେ
କାର୍ଯେୟ କରିଥିପଲ  ତା ୧୨.୮.୨୦୧୩ ପର ପସ ଅତିରକ୍ତ
ି ପ ାଲିସ ଡି.େି ାହୟାକୁ

ପଦାନ୍ନତି ାଇୋ

ପର କଟକ-ଭୁେପନଶ୍ୱର ପ ାଲିସ କମିଶନପରଟର କମିଶନର ଭାପେ ନିର୍ଯୁକ୍ତି ାଇ ତା ୨୭.୧.୨୦୧୬
ର୍ଯେୟନ୍ତ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯେୟ କରିଥିପଲ  ଡି.େି

ାହୟାକୁ

ପଦାନ୍ନତି

ାଇ ଡା. ଶମୋ ତା

୨୭.୧.୨୦୧୬ ପର ଦୁ ନତ
ି ୀ ନିୋରଣ େିଭାଗର ଡି.େି ତର୍ା ନିପଦେଶକ ଭାପେ କାର୍ଯେୟ କରିଥିପଲ 
ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ସମୟପର ରାେୟ ପ ାଲିସର େହୁ େରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ ାଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟର
କମେୋରୀ ମାପନ ଉ ସ୍ଥିତ ଥିପଲ 

ପଲାକ ସମ୍ପକେ ଅଧିକାରୀ

