ରାଜ୍ୟ

ପୃଷ୍ଠା-୫
୪ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୯

ପୀଡ ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବ ିରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ବ ିକ୍ଷୋଭ

ଶ�ୋଭାଯାତ୍ରାକାରୀ-ପୁଲସ
ି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି

ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୩ା୧୨ (ନି.ପ୍ର.): ପୁରୀରେ
ଗଣ ବଳାତ୍କାର ଶିକାର ହ�ୋଇଥିବା
ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବିରେ

କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
ଦାବିରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର
ସଦସ୍ୟମାନେ ମଙ୍ଗବାର ୧୨ ଟାରେ

ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ରାଜୀବ
ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ
ନେତୃ ତ୍ୱରେ
ରାଜଧାନୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଏକ ମ�ୋଟର ସାଇକେଲ ରାଲି
ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ
ବାହାରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ
ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହ�ୋଇଥିଲେ।

ଶ ିଶୁଭବନ ଛକଠାରେ ପୁଲସ
ି
ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଥିଲା।
ସେଠାରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ
ପୁଲସି ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହ�ୋଇଥିଲା।
ପୁଲସି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ
କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃ ତ୍ୱ
ନେଇଥିବା ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହ ିଛନ୍ତି
ଯେ ଗତ ୨୦ ବର୍ଷର ବିଜେଡିର
ଶାସନରେ ମହ ିଳାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଓ
ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ
ଗଣବଳାତ୍କାର ଘଟଣାରେ ଜଣେ
ବହ ିଷ୍ତ
କୃ ପୁଲସ
ି କର୍ମଚାରୀ ଜଡିତ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁ ହେଁ ସରକରୀ
କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ
ହ�ୋଇଛ ି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ
ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନରେ ଏହ ିଭଳି ବହୁ
ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ବି ସରକାରଙ୍କ

ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୩ା୧୨(ନି.ପ୍ର): କେନ୍ଦ୍ରର
ବିଜେପ ି ରାଜ୍ୟର ବିଜେଡି ସରକାର
ନାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ
ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି ବ�ୋଲି କଂଗ୍ରେସ
ଅଭିଯ�ୋଗ କରିଛ ି। ୬ବର୍ଷ ୬ ମାସର
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରର
ବିଜେପ ି ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ୨୩୪
ମାସର ନବୀନ ବାବୁ ଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱ ବିଜୁ
ଜନତା ଦଳ ସରକାର ମହ ିଳାମାନଙ୍କୁ
ନିରାପତ୍ତା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ
ଅଧିକାର ଦେବାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ
ହ�ୋଇଛନ୍ ତି ବ�ୋଲି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର
ବରିଷ୍ଠ ମହ ିଳା ନେତ୍ରୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ
କହ ିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଠାରେ
ଶ୍ରୀମତି ସାହୁ କହ ିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୭-

୨୦୧୯ ମସ ିହା ମଧ୍ୟରେ ସାରା
ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି ୩୨,୨୬୫ ଜଣ
ଶ ିଶୁ, ନାବାଳିକା ଓ ମହ ିଳାମାନେ
ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା, ଦୁ ଷ୍କର୍ମ ଓ
ଗଣଦୁ ଷ୍କର୍ମର ଶ ିକାର
ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର
ଚତୁ ର୍ଥ
ପାଳିର
ସରକାରରେ ତତ୍କାଳୀନ
ମହ ିଳା ଓ ଶ ିଶୁ ବିକାଶ
ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଷା ଦେବୀ ଓଡିଶା
ବିଧାନସଭାରେ ଦେଇଥିବା
ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ସହମତ
ପ୍ରକାଶ କରୁ ଛ ି ଯେ ୧୫ ରୁ ୪୯ ବର୍ଷର
ମହ ିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୨ ପ୍ରତିଶତ
ମହ ିଳାଙ୍କ ସହ ିତ ବଳାତ୍କାର ହେଉଛି।

ଇତିଶ୍ରୀ, କୁ ନ୍ଦୁ ଲି ପୀଡିତା, ବେବିନା,
ମାଧବୀଲତା, ନୀହାରିକା, ସ୍ତ
ମି ାରାଣୀ,
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର
ଅଧ୍ୟାପ ିକା ଆମିହତ୍ୟା ଘଟଣା ହେଉ
ଅବା
ଗତକାଲିର
ପୁରୀଠାରେ ଗଣବଳାତ୍କାର
ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ଓଡିଶା
କଂଗ୍ରେସକୁ
ଓ
ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି
ସରକାର ଏହାରି ଉତ୍ତର
ଦେବାକୁ ହେବ ବ�ୋଲି
କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛ ି।
ଦରକାର ପଡିଲେ ପୁରୀ ସମେତ
ସାରା ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବା
ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପଛାଇବ ନାହିଁ ବ�ୋଲି

ଚେତାପଶୁ ନାହିଁ ବ�ୋଲି ବିଧାୟକ
ସୁରେଶ କୁ ମାର ରାଉତରାୟ କହ ିଛନ୍ତି।
ୁ ଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆନଯାଏ
ଅଭିଯକ୍ତ
ତେବେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ
ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ିତ ଅଣ୍ଡାମାଡ କରିବାକୁ
ପଛାଇବ ନାହିଁ ବ�ୋଲି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ
ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ,
ଭୁ ବନେଶ୍ୱର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି
ରଞ୍ତ୍
ଜି  ପାତ୍ର, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ
ସଂଯ�ୋଜକ ୟାସିର ନୱାଜ, ବିଭୁଦତ
ରଥ, ପ୍ରସନ୍ନ ମାର୍ଥା, ଅଜୟ ସାହୁ ,
ଗ�ୋପନ ମାର୍ଥା, ସ୍ୱାଗତ କର, ବିରଞ୍ ଚି
ବାରିକ, ବାଦଲ ମହାନ୍ତି, ଦୁ ର୍ଗା
ମହାଲା, ଫାରୁ କ୍ଖାନ, ବାବୁ ଜେନା,
ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ , ପ ିଣ୍ଟୁ ରାଉତଙ୍କ
ସମେତ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ
କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

କହ ିଛି। ପୁରୀ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ ିସିସ ି
ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ
୭ଜଣ ିଆ ତଥ୍ୟ ଅନୁ ଧ୍ୟାନକାରୀ କମିଟି
ଗଠନ କରିଛନ୍।ତି ଉକ୍ତ କମ ିଟିରେ
ପ୍ରାକ୍ତନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ , ପ୍ରାକ୍ତନ
ଆଇଜି ବଟକୃ ଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ବରିଷ୍ଠ
ଆଇନ୍ଜୀବୀ ଶିବାନନ୍ଦ ରାୟ, ବରିଷ୍ଠ
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ,
ବନ୍ଦିତା ପରିଡା, ସୁଦରନ
୍ଶ ଦାସ ଓୀ ରଶ୍ ମି
ମହାପାତ୍ର ରହ ିଛନ୍।ତି ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର କମିଟି
ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଗସ୍ତ କରି ପ ିସ ିସ ି
ସଭାପତିଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ
ପ ିସ ିସ ି ସଭାପତି କହ ିଛନ୍ତି। ଏହ ି
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ
ନେତା ପଦ୍ମାକର ଗୁରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ବିଜେପ ି, ବିଜେଡି ମହ ିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି: କଂଗ୍ରେସ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିରାପତ୍ତା: ଘର�ୋଇ ଜମିପ୍ରଦାନ ଅବଧି ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା

ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୩ା୧୨ (ନି.ପ୍ର.): ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ
ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃ ତ ଭାବେ ଜମି ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ
ଆଗ୍ରହକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହ ି ସମୟସୀମାକୁ
ଆଉ ୭ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଡ଼ିସେମ୍ବର ୯ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃ ଦ୍ ଧି
କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିରାପତ୍ତା ବଳୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିବେଦନ କ୍ରମେ ସନ୍ନିକଟ ଅଞ୍ଚଳର
ଅନେକ ବାସିନ୍ଦା ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ନୀତିକୁ

ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ିକୁ
ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ଦାବିକଲେ
ସାଂସଦ ନିତେଶ

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ,୩।୧୨(ନି.ପ୍ର): ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ
ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ
ମାନ୍ୟତା ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର
ସାଂସଦ ନିତେଶ ଗଙ୍ଗଦେବ।
ଲ�ୋକସଭାରେ ଧାରା ୩୭୭
ଅନୁ ଯାୟୀ ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରି
ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗଦେବ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ
ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଶାଢ଼ୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ପରିଚୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ
ଜ�ୋଗ୍ରାପ ିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ (ଜିଆଇ)
ମାନ୍ୟତାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା
ର ହ ି ଛି ।
ଭ ା ର ତ
ସରକାର
ଏ ଦି ଗ ରେ
ତୁ ର ନ୍ତ
ପ ଦକ୍ଷେ ପ
ନ େ ବ ା କୁ
ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗଦେବ ଦାବୀ
କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ପଶ୍ ଚିମ
ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି
ବଂଶାନୁ କ୍ରମ ିକ ଭାବେ ବୁ ଣାକାର
ପରିବାର ଶାଢ଼ୀ ତିଆରିରେ ନିଜକୁ
ନିୟ�ୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ
ପରିସ୍ତ
ଥି ରେ
ି
ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଓ
କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ ବୁ ଣାକାରଙ୍କୁ
ପ୍ରଭାବିତ କରିଛ ି। ସମ୍ବଲପୁରୀ
ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ
ଘ�ୋଷଣା କରିବାକୁ ସାଂସଦ ନିତେଶ
ଗଙ୍ଗଦେବ ସଂସଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଦେଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ
ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ
କରିବାକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ
କରି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ
ଗଙ୍ଗଦେବ ଆସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃ ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ ତି ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା
ବଳୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଜମ ି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍।ତିି
ମିଳଥିି ବା ସୂଚନା ଅନୁ ଯାୟୀ ୨୦୧୯ ଡିସେମ୍ବର ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସିଧାସଳଖ ବିକ୍ରୟ ଯ�ୋଜନାରେ ୧୦୬ଟି ପ୍ଲଟ ପାଇଁ ୮୦ଟି
ବିକ୍ରି କବଲା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯ�ୋଗ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ସୁଦ୍ଧା ୭୫ପ୍ରତିଶତ ଜମି ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃ ତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ
ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

THE ORISSA MINERALS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
(A Govt. of India Enterprises)
For engagement (approx. 125 nos.) & maintenance of Security
Services at Thakurani, Roida & Belkunndi-Baglaburu Mines of M/s
OMDC Ltd. near Barbil, Keonjhar, Odisha please see our website www.
birdgroup.co.in & CPP Portal.
Tender Notice No. OMD/Mines/Sec/07/2019-20 dated 27.11.2019
Last date of Submission 17.12.2019 at 3.00 PM
Sd/- Business Head
SCA/7015

ଇଞ୍ଜି ନିୟରଙ୍କ କାରନାମା

ମେଡିକାଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଦେବା ନାଁରେ କ�ୋଟିକ�ୋଟି ଠକେଇ

କଟକ,୩ା୧୨(ବି.ପ୍ର): ଘର�ୋଇ ଓ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ
କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଦେବା ନାଁରେ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେବା
ଅଭିଯ�ୋଗରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଗିରଫ
ୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭୁ ବନେଶ୍ବରର ସ�ୌମ୍ୟକାନ୍ତ
କରିଛ।ି ଅଭିଯକ୍ତ
ମହାନ୍ତି। ସ�ୌମ୍ୟଙ୍କଠାରୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ୮ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର
ଦୁ ଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ବଣ୍ଡ, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମ�ୋବାଇଲ ଫୋନ୍
ଜବତ କରିଥିବାବେଳେ ଭୁ ବନେଶ୍ବର ପ ିପ ିଲି ର�ୋଡ଼
ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଏକ
ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ୩ ବିଏଚ୍କେ ଫ୍ଲାଟ୍ ସିଜ୍ କରିଛ।ି
ଏହ ି ଠକେଇ ରାକେଟ୍ରେ କଟକ-ଭୁ ବନେଶ୍ବର ଅଞ୍ଚଳର
କେତେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛ।ି
ଆସାମ ସ ିଲଚର ମେଡିକାଲ କଲେଜର
ସହଯ�ୋଗୀ ପ୍ରଫେସର ଡ. ସୁଜତ୍
ି ନାଥ ଚ�ୌଧୁରୀଙ୍କ ଝ ିଅ
ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଚଳାଇଥିଲେ। ୨୦୧୫ ଜୁ ଲାଇହରେ ସୁଜତ୍
ି ଙ୍କ ନିକଟକୁ
ଏକ ଫୋନ୍ କଲ ଆସିଥିଲା। ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
ଜଣଙ୍କ ଭୁ ବନେଶ୍ବରସ୍ଥିତ ଏକ ଘର�ୋଇ ମେଡିକାଲ
କଲେଜରୁ କହୁ ଥିବା ପରିଚୟ ଦେଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ
କ�ୋଟାରେ ଝ ିଅର ଆଡ୍ମସି ନ କରାଇଦେବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ
ପ୍ରଲ�ୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସୁଜତ୍
ି  ଭୁ ବନେଶ୍ବର ଆସି

ସ�ୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ମୁତାବକ
୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସ�ୌମ୍ୟକାନ୍ତ ନାମ
ଲେଖା ବାବଦରେ ସୁଜତ
ି ଚେକ୍ରେ ସୁଜତ୍
ି 
ସ�ୌମ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଆ କାଉଣ୍ଟରେ ମ�ୋଟ ୬୭ ଲକ୍ଷ
ଦେଇଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ସୁଜତ
ି ଙ୍କ ଝ ିଅର ଉକ୍ତ ଘର�ୋଇ
ମେଡିକାଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଇପାରିନଥିଲେ।
ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁ ର ସ୍ଥିତ ସପ୍ତଗିର ି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ
ନାମ ଲେଖାଇଦେବାକୁ କହ ି ପୁଣ ି ୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ନେଇଥିଲେ। ଝ ିଅର ନାମ
ଲେଖା ସମ୍ଭବ ନ ହେବାରୁ
ସୁଜତ୍
ି  ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ
ସେମାନଙ୍କୁ କହ ିଥିଲେ।
ସ�ୌମ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ସହଯ�ୋଗୀ
ରଘୁନାଥ
ବେହେରା
ସୁଜତ୍
ି ନାଥଙ୍କୁ ୪ଟି ୧୦ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କିଆ ଚେକ୍ଦେଇଥିଲେ।
ସୁଜତ୍
ି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗ�ୋଟିଏ ଚେକ୍ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ
ତାହା ବାଉନ୍ସ ହ�ୋଇଥିଲା। ପରେ ରଘୁନାଥ ଦୁ ଇଟି
କିସ୍ତିରେ ସୁଜତ୍
ି ଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା
କରିଥିଲେ। ପରେ ସୁଜତ୍
ି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ
୍କରିବାରୁ ମ�ୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ଅଫ୍ ରହ ିଥିଲା।

ଠକାମିର ଶିକାର ହ�ୋଇଛନ୍ତି ବ�ୋଲି ଜାଣ ିବା ପରେ
ସୁଜତ୍
ି ନାଥ ଗତ ଜୁ ନ୍ ୨୪ ତାରିଖରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚରେ
ଅଭିଯ�ୋଗ କରିଥିଲେ। କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ମାମଲା ରୁ ଜୁକରି
ତଦନ୍ତ କରି ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘର�ୋଇ
କଲେଜର ସଭାପତି ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଦୁ ଇମାସ ତଳେ ଗିରଫ
କରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ
ସ�ୌମ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜାଣ ିବାକୁ ପାଇଥିଲା।
ସ�ୌମ୍ୟକାନ୍ତ ୨ମାସ ହେବ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ
ବୁ ଲୁ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ସହଜ ନଥିଲା। ସମାନ
ଢଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନାମ
ଲେଖାଇଦେବାକୁ କହ ି ସ�ୌମ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ଓଡିଶା ଡାକି
ରସୁଲଗଡରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଧରିଥିଲେ।
ସ�ୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଭୁ ବନେଶ୍ବରର ବିଭନ୍ନ
ି ମେଡିକାଲ
କଲେଜରେ ଆଡମିସନ୍ କରାଇଦେବାକୁ କହ ି ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଠକୁ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ପ ିଲା ସିଟ୍ ପାଇଲେ,
କିଏ ନପାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତ ି
ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରି ପରେ ସେମାନଙ୍କ
ସହ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କରି ଏଭଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଠକିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ମର୍କତନଗର, ଇନ୍ଫୋସିଟ,ି
ସହ ବେଙ୍ଗାଲୁ ର ରେ ପାଞ୍ଚଟି, ହ ିମାଚଳପ୍ରଦେଶ ଭଳି
ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଠକେଇ ମାମଲା ରହ ିଛି।

