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ଷଷ୍ଠ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପ�ୋର୍ଟ
ଦେଲେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମିସନ
କଟକ, ୧୨ା୨ (ବ୍ୟୁର�ୋ) : ରାଜ୍ୟରେ ଚିଟଫଣ୍ଡ
ଠକେଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠିତ ଜଷ୍ଟିସ
ମଦନ ମ�ୋହନ ଦାସ କମ ିସନ ଚିହ୍ନଟ
ହ�ୋଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତରୀଣ
ରିପ�ୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ୧୭ହଜାର ୬୭୭
ପୃଷ୍ଠାର ଏହ ି ରିପ�ୋର୍ଟରେ ୧୦ହଜାରରୁ କମ୍
ପୁଞ୍ଜି ବିନଯ�ୋ
ି ଗ କରିଥିବା ୧ଲକ୍ଷ ୪୩ହଜାର
୪୬୩ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତଥ୍ୟ
ରହ ିଥିବାବେଳେ ଚିହ୍ନଟ ହ�ୋଇଥିବା ଜମାକାରୀଙ୍କୁ
ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିସ
କରାଯାଇଥିବା କମିସନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହ ି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୨୯ଜଣ ଜମାକାରୀ ଟଙ୍କା
ଫେରସ୍ତ ପାଇଥିବାବେଳେ ୯୪ ମାମଲାର
ତଦନ୍ତରେ ଅନ୍ତ ଘଟ ିଥିବା ଜଣାଯାଇଛ ି।
ଅଦ୍ୟାବଧି ସମୁଦାୟ ୩ଲକ୍ଷ ୬୧ହଜାର ୮୧୭
ଜମାକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ ସମୁଦାୟ

ବୁ ଧବାର, ଫେବୃ ଆରୀ ୧୩, ୨୦୧୯

ବି
ଷ
ାକ୍ତ
ଖାଦ୍ୟ
ଖାଇ
ସେବାଶ୍ରମ
ଛାତ୍ରୀ
ମୃ
ତ
ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ୩ ବର୍ଷ
୧୭୧୪ ଜଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ
ପାଇଥିବା କମିସନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହ ି
ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁ ର ି ୨/୩ବର୍ଷ ଲାଗିବ ବ�ୋଲି
କମିସନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କମିସନ ପ୍ରଥମତଃ
୮ଲକ୍ଷ ୧୭ହଜାର ୨୫୩ ସତ୍ୟପାଠ
ମିଳଥିି ବାବେଳେ ୭୯ହଜାର ୦୫୯ ତ୍ରୁଟପି ର୍
ୂ ଣ୍ଣ
ସତ୍ୟପାଠ ରହ ିଥିଲା। ଏହାପରେ ନୂ ତନ ଭାବେ
୬ଲକ୍ଷ ସତ୍ୟପାଠ ମିଳଥିି ବାବେଳେ ଅଦ୍ୟାବଧି
୩ଲକ୍ଷ ୬୧ହଜାର, ୮୧୭ ଜମାକାରୀ ଚିହ୍ନଟ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ନୂ ତନ ସତ୍ୟପାଠକୁ ଡିଜଟ
ି ାଇଜ
କରିବା ପାଇଁ କମ ିସନ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୦୧୮, ଜୁ ନ ୧ତାରିଖ ଠାରୁ
ଡିସେମ୍ବର ୩୧ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିସନ ତଦନ୍ତ
କରି ପାଖାପାଖି ୭୦୦କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ନ�ୋଟିସ ଜାରି
କରିଥିଲେ। ବିଭନ୍ନ
ି କମ୍ପାନୀ କମ ିସନଙ୍କ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହ�ୋଇ ୨୨୯
ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ

୨ଲକ୍ଷ ୨୪ହଜାର ୨୫୩ ସତ୍ୟପାଠ ଯାଞ୍ଚ
କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ୫୨୨ଟି ଚିଟଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା
ସଂପର୍କରେ ରିପ�ୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହ ି
ରିପ�ୋର୍ଟରେ କ�ୋଲକାତା ୱୟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍
ସଂସ୍ଥାର ସର୍ବାଧିକ ୨୩ହଜାର ୪୮୮ କ୍ଷୁଦ୍ର

୪,୯୧୨, ଆଇ-କ�ୋର୍ ସର୍ଭିସେସ ସଂସ୍ଥାର
୩,୪୧୮, ଆସ୍ଥା ଗ୍ରୃପର ୨,୧୮୬, ଆ-ସ�ୋର୍
ସଂସ୍ଥାର ୨,୦୨୮, ଫ୍ଲୋରିସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ
ସଂସ୍ଥାର ୯୪୪ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ କମିସନ
ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି।

୧୭ହଜାର ୬୭୭ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ୧.୪୩ ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ
ଅଦ୍ୟାବଧି ୩.୬୧ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀ ଚିହ୍ନଟ, ୧୭୧୪ଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ
ଜମାକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ ବାସିଲ
ଇଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସ ସଂସ୍ଥାର ୧୫, ୫୮୮, ସାଇନ
ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପର ୮,୬୮୯, ଗ୍ରୀନ-ରେ ସଂସ୍ଥାର
୬,୮୧୨, ଆଞ୍ଜେଲ ଆଗ୍ରିଟେକ୍ ସଂସ୍ଥାର
୫,୦୦୪, ନବଜ୍ୟୋତି ରିଅଲଷ୍ଟିକ ଇଣ୍ଡିଆର
୪,୩୫୩, ସ ି-ସ�ୋର ସଂସ୍ଥାର ୪,୨୨୯,
ସେଡିଲ ଗ୍ରୁପର ୨,୮୦୦, ସାରଦା ଗ୍ରୃପର

କମିସନ ୨୦୧୬ ମେ ୨୫ରେ ସରକାରଙ୍କୁ
ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପ�ୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
୨୦୧୭ ଫେବ୍ରୁ ଆରୀ ୩ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃ ତୀୟ
ଅନ୍ତରୀଣ ରିପ�ୋର୍ଟ ଓ ୨୦୧୮, ଜାନୁ ଆରୀ
୧୮ତାରିଖରେ ଚତୁ ର୍ଥ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପ�ୋର୍ଟ ଏବଂ
ପଞ୍ଚମ ରିପ�ୋର୍ଟ ଜୁ ଲାଇ ୧୩ରେ ସରକାରଙ୍କୁ
ରିପ�ୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଡବଲ ମର୍ଡର

ବାଲେଶ୍ୱର, ୧୨ା୨ (ସ.ପ୍ର): ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା
ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣୀପାଟଣା ବ୍ୟାଙ୍କ କଲ�ୋନୀରେ
ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯ�ୋଗ ହ�ୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀର ଶାବଳ

ପତିର ଶାବଳ ପାହାରରେ ପତ୍ନୀ ଓ ପ୍ରେମିକର ଜୀବନ ଗଲା

ପାହାରରେ ପତ୍ନୀ ଓ ପ୍ରେମିକର ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଛି।
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଖବର
ଦେବା ସହ ିତ ପୁଲସି କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ
ଅବଗତ କରାଇଥିଲା। ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହ�ୋଇଥିବା
ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦୀପ କୁ ମାର ଦେ ଓ ତାଙ୍କ ଘର
ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ସୀମାନ୍ତ ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲାର
ୁ ଆ
ୁ ଅଞ୍ଚଳରେ। ମୃତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା
ନୁ ଣପ
ସାହୁ (୩୬)। ଏହ ି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନେଇ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା
ଥାନାରେ ୩୯/୧୮ ମୂଳେ ମାମଲା ରୁ ଜୁ
ୁ କ�ୈଳାସ ସାହୁ
ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯକ୍ତ
(୪୦)କୁ ପୁଲସି ଗିରଫ କରିଛ।ି
ରାଣୀପାଟଣା ବ୍ୟାଙ୍କ କଲ�ୋନୀରେ କ�ୈଳାସ ଓ
ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରହୁ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ

ୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାନସିକ
ପଢ଼ୁଥିବା ପୁଅଟିଏ ଅଛି। ଅଭିଯକ୍ତ
ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା ଓ ସେ ମାନସିକ ର�ୋଗରେ
ଆକ୍ରାନ୍ତ ହ�ୋଇ ଚିକତ୍ି ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପତିଙ୍କୁ ନେଇ
ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକତ୍ି ସାଳୟକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ
ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ
ପ୍ରଦୀପ। ପ୍ରଦୀପ ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ
ଠିକାରେ ଚାକିର ି କରୁ ଥିଲେ। ଏହ ି ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ
ଧୀରେ ପାରିବାରିକ ହ�ୋଇ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଦୀପ
ଅନେକ ସମୟରେ କ�ୈଳାସଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ଓ
ଘରେ ରାତିରେ ରହୁ ଥିଲା। କ�ୈଳାସଙ୍କର ମାନସିକ
ସ୍ଥିତ ି ଭଲ ନଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା
ମଧ୍ୟ ରହ ିଥିବା କୁ ହାଯାଉଛି। ପ୍ରଦୀପ କ�ୈଳାସଙ୍କୁ
ଚିକତ୍ି ସାରେ ସହାୟତା କରିବା ସହ ତାଙ୍କରି ଘରେ
ରହୁ ଥଲା। ଧିରେ ଧିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର
ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ଏହାକୁ କ�ୈଳାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଖ�ୋଲାଖ�ୋଲି ବିର�ୋଧ କରିପାରୁ ନଥିଲେ ବି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ
ବାରମ୍ବାର ତା ସହ ିତ ନମ ିଶ ିବା ପାଇଁ ତାଗ ିଦ
କରିଥିଲେ। ଏମିତ ି କି ଘର ଭିତରେ ୧୨ ବର୍ଷର ପୁଅ
ଉପସ୍ଥିତରି େ ଅନ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ିତ ମିଳାମିଶାକୁ
ପୂର୍ବରୁ ତୀବ୍ର ବିର�ୋଧ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ର�ୋଗଗ୍ରସ୍ତ
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ
ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ରାତିରେ ରହୁ ଥିଲା।
ପ୍ରଦୀପର ଏଭଳି ରହ ିବା କଥାକୁ ଆଜିମାବାଦରେ
ରହୁ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ବିର�ୋଧ
କରିଥିଲେ ଓ ସେ କାହିଁକ ି ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛ ି
ବ�ୋଲି ପୂର୍ବରୁ କହ ିଥିଲେ। ତଥାପ ି ପ୍ରଦୀପ କ�ୈଳାସଙ୍କ

ହାଇକ�ୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ରହିତାଦେଶ ଅବଧି ୬ ମାସ

କଟକ,୧୨ା୨(ବ୍ୟୁର�ୋ): ସୁପ୍ରିମକ�ୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦେଶକ୍ରମେ ହାଇକ�ୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତପ
୍ବ ର୍
ୂ ଣ୍ଣ
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣ ିକି କୌଣସି ମାମଲାର ଶୁଣାଣ ି ଉପରେ ଜାରି ହ�ୋଇଥିବା
ରହ ିତାଦେଶ ଅନିର୍ଦଷ୍ଟ
୍ଦି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହ ି ପାରିବ ନାହିଁ। କ�ୋର୍ଟଙ୍କ
ରହ ିତାଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ୬ ମାସ ପରେ ଆପେ ଆପେ ହଟିଯ ିବ। ଯଦି ବିଚାରାଧୀନ
ମାମଲାର ଶୁଣାଣ ି ଉପରେ ରହ ିତାଦେଶ ଆଦେଶ ବୃ ଦ୍ ଧି ପାଇଁ ସାନି ଆଦେଶ ଅଦାଲତ
ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍;ତି ତେବେ ଏମିତି ପରିସ୍ତଥି ରି େ ଏପରି ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି
ହେବାର ୬ ମାସ ପରେ ଆପେ ଆପେ ଅକାମୀ ହୋଇଯ ିବ ବୋଲି ୨୦୧୮, ମାର୍ଚ୍ଚ
୨୮ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ବା ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ
ଦୁ ର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ କିମବା୍ ଅନ୍ୟ ଦେୱାନୀ ଓ ଅପରାଧିକ ବିଚାରାଧୀନ
ମାମଲାରେ ଯଦି ଶୁଣାଣ ି ଉପରେ କୌଣସି ରହ ିତାଦେଶ ଥାଏ; ତେବେ ତାହା ଆପେ
ଆପେ ୬ ମାସ ପରେ ଉଠିଯ ିବ ବୋଲି ୨୦୧୮, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ
ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଅଧିନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ
ଅଦାଲତରେ ଏପରି ନିୟମ ଲାଗୁ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ
ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସଂପର୍କରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଦାଲତ ଗୁଡକି ୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ଏହ ି ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ
ଅଦାଲତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ପୂର୍ବରୁ ରହ ିତାଦେଶ
ଥିବା ମାମଲା ଗୁଡକର
ି ଶୁଣାଣ ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି
ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡରେ କୁ ହାଯାଇଛି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ରହ ିତାଦେଶ ଅବଧି
ବୃ ଦ୍ ଧି ସଂପର୍କରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରା ନ ଯାଏ
ତେବେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣ ି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ଶେଷ ପରେ ଜାରି
ରଖିବାକୁ ଏହ ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

ହାଇକ�ୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ପର୍ୂ ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳନି ାହିଁ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୨।୨(ନି.ପ୍ର): ପଶ୍ ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକ�ୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ପୀଠ
(ପରମାନେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ) ସ୍ଥାପନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳ ି ନାହିଁ ବ�ୋଲି କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର
ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ନ୍ୟାୟ ଓ କର୍ପୋରେଟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ ି ପ ି ଚ�ୌଧୁରୀ
କହ ିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିର୍ଦେଶନାମା ରିଟ ସଂଖ୍ୟା: ୩୭୯/୨୦୦୦
ଏବଂ ଜଶବନ୍ତ ସିଂ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁ ଯାୟୀ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ, ସଂପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ
ସୁପାରିଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ନିହାତି ଜରୁ ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ
ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଉଭୟ ମୂଳ ପୀଠ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପୀଠର
ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସଂପୃକ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ପୀଠର
ଦ�ୈନନ୍ ଦିନ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ସହ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର
ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଅନ୍ତରାଳରେ ସଂପୃକ୍ତ ପୀଠରେ ବିଚାର ଦାୟ ିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ
କରିବେ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଗୁରୁଦାୟ ିତ୍ୱ ଥିବାରୁ ଉଭୟେ
ବିଭନ୍ନି ଦିଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ଚ�ୌଧୁରୀ କହ ିଛନ୍ତି। ପଶ୍ ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦୁ ଇଟି ସ୍ଥାୟୀ
ପୀଠ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ
ହ�ୋଇଛି। ମତାମତ ଜଣାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ
ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଚଠି ଲେଖିିଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୟାବଧି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ
ବିଚାରପତିଙ୍କ ଊତ୍ତର ମିଳ ି ନାହିଁ ବ�ୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚ�ୌଧୁରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଏବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠ ି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଥର ଅବଗତ
କରାଯାଇଛି। ଗତ ଜାନୁ ଆରୀ ୧୨ରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠ ି
ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ବ�ୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।

ଘରକୁ ନିୟମିତ ଆସୁଥିଲେ।
ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ କ�ୈଳାସ ପୁଲସ
ି କୁ
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ବେଳେ ପୁଲସ
ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ
ୁ କ�ୈଳାସ ଘର ଭିତରେ
ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଅଭିଯକ୍ତ
ନିଜ ପୁଅ ସହ ିତ ଥିଲା। ଶ�ୋଇବା ଘରେ ଖଟ
ପଡ଼ିଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଦୀପ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଖଟ ତଳେ
ରେଜେଇ ଘ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇ ଶ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁ ଇ
ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚା ହ�ୋଇଥିବା ପୁଲସି ଦେଖିବାକୁ
ପାଇଥିଲା। ମୃତ ପ୍ରଦୀପର ବାଇକ ଶ�ୋଇବା ଘର
ନିକଟରେ ଥିବା ଚାଳିଆରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ
ମ ିଳିଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ରହ ିଥିବା ଦେଖି
ପ୍ରଦୀପ ନିୟମିତ ଏଠାକୁ ଆସେ ଓ ପରିବାର ସହ
ପରିଚତ
ି , ସେ କଥା ପୁଲସ
ି ସ୍ପଷ୍ଟ ହ�ୋଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କ�ୈଳାସ ପୁଲସି ସମ୍ମୁଖରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ
ସମ୍ପର୍କରେ ଟ ିକିନଖି
ି କହ ିଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ
ଜଣାଯାଇଛି। ମୃତକ ଦୁ ଇଜଣ ଶ�ୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ
ମୁଣ୍ଡକୁ ଶାବଳରେ ପାହାର ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁଲସ
ି
କହ ିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ କେହ ି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାର
ପ୍ରମାଣ ଆପାତତଃ ନାହିଁ ବ�ୋଲି ମଧ୍ୟ ପୁଲସି କହ ିଛି।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାଧିକାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶ ୁ
ଶେଖର ନାୟକ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନାଧିକାରୀ ପରେଶ
କୁ ମାର ରାଉତଙ୍କ ସହ ପୁଲସ
ି ଟିମ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ
ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ
କରିବା ପରେ ଶବ ଦୁ ଇଟିକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ
ପଠାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହ ିଛି।

ସବୁ ର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଟାଟାଷ୍ଟିଲ କରିବ ବନ୍ଦର
ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୧୨।୨(ନି.ପ୍ର):ପରିବହନ
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଗମ କରିବାପାଇଁ
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାନଦୀର କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ
ଟାଟାଷ୍ଟିଲ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୃ ହତ୍ତ ବନ୍ଦର
ନିର୍ମାଣ କରାଯ ିବ। ଏଥିରେ
ଟାଟାଷ୍ଟିଲର ୫୧ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ
ନିବେଶ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶଧନ ୪୯ ପ୍ରତିଶତ
ରହ ିବ। ୫୦୦୦କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ

ଆଉ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ଏକର ଜମ ିର
ଆବଶ୍ୟକତା ରହ ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ
ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପକିଛ ି
ଘର�ୋଇ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହ ିଛି।
ଆସନ୍ତା ୨ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ
ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ।
ଏବଂ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହ ି ଅବସରରେ ଟାଟାଷ୍ଟିଲର
ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦେଶକ ଟ ି ଭି
ନରେନ୍ଦ୍ରନ କହ ିଥିଲେ
ଯେ ଏହ ି ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ହେବାଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ
ଝାଡଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ ଚିମବଙ୍ଗ
ପ୍ରଭୃତି ପଡ�ୋଶୀ
ରାଜ୍ୟକୁ ପରିବହନ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସୁବଧ
ି ା ହେବ।
ଧାମରା ଓ ପରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର ଭଳି ଏହ ି
ବନ୍ଦରର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ଭୂ ମ ିକା
ରହ ିଛ ି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ
ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ
ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ୩ମାସ ମଧ୍ୟରେ
ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବ�ୋଲି ଶ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ରନ କହ ିଥିଲେ।
ବ�ୈଠକରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର
ଅସ ିତ ତ୍ରିପାଠୀ, କୃ ଷ ି ଉତ୍ପାଦନ
କମିଶନର ଗଗନ ଧଳ, ପରିବହନ
ବିଭାଗ ସଚିବ ଜି ଶ୍ରୀନବି ାସ ଓ ରାଜସ୍ବ
ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ନିକୁଞ୍ଜ
ଧଳଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ
ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଅଟକଳ ୫୦୦୦କ�ୋଟି
୩ମାସ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏହ ି ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ ଧି
ହେବା ସହ ିତ ବ୍ୟାପକ ର�ୋଜଗାର
ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବ�ୋଲି ମୁଖ୍ୟଶାସନ ସଚିବ
ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ କହ ିଛନ୍ତି।
ମଙ୍ଗଳବାର ସଚିବାଳୟରେ
ମୁଖ୍ୟସଚିବ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ
ଟାଟାଷ୍ଟିଲ
ଓ
ସରକାରଙ୍କ
ସହଭାଗ ିତାରେ ହେବାକୁ ଥିବା
ବନ୍ଦରର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି ଅବସରରେ
ମୁଖ୍ୟସଚିବ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ କହ ିଥିଲେ ଯେ
ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା
୬୯୨ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହ�ୋଇ
ସାରିଲାଣ ି। ଏହାବାଦ୍ ବନ୍ଦର ପାଇଁ

ଭ�ୋଗରାଇ, ୧୨ା୨ (ନି.ପ୍ର) : ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ
ଭ�ୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସେବାଶ୍ରମର ଜଣେ
ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଥିବା ଅଭିଯ�ୋଗ କରି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ
କୁ ରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍।ତି ଏହ ି ଘଟଣାରେ
ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ଲ
ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲାପାଳ ରମଶେ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ସେବାଶ୍ରମର
ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କାଳୀଚରଣ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି।
ତତ୍ତ୍ବାବଧାରିକା ସୁଷମା ସାହୁ ଏବଂ ୨ ପାଚିକା ବନ୍ଦନା ସିଂ ଓ
ପାର୍ବତୀ ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହ ିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି।
ଏଠାରେ ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତି ଓ ଅନୁ ସଚ
ି ଜନଜାତିର
ୂ ତ
ୂ ତ
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶହେ ଶଯ୍ୟା ବିଶ ିଷ୍ଟ ସେବାଶ୍ରମ ରହ ିଛ ି।
ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସେବାଶ୍ରମର ୫ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ
ରାଇବଣ ିଆ ଥାନା କଣ୍ଡରାଡିହା ଗାଁର ମେଘାଇ ହାଁସଦାଙ୍କ ଝ ିଅ
ଝୁ ମରି ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହ�ୋଇପଡିଥିଲେ। ସେବାଶ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ତାଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି
କରିଥିବାବେଳେ ଝୁ ମରୁ ଙ୍କ
ି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗ ିଡିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା।
ସଂଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକତ୍ି ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ମାତ୍ର ରାତି ୯.୪୫ରେ ଚିକତ୍ି ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଝୁ ମରୁ ରି ମୃତ୍ୟୁ
ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହାଛଡା ବୁ ଧବାର ସକାଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୫ମ

ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହ�ୋଇପଡିଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ
ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକ ିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଛ ି। ଏନେଇ
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
ଅନ୍ତେବାସିନୀଙ୍କୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯ ିବା ସହ ିତ ସ୍କୁଲ
ପରିସର ପରିଷ୍କାର କରାଯାଉ ନଥିବା ଅଭିଯ�ୋଗ କରି
ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହ�ୋଇଥିଲେ। ସକାଳେ ଡିଡବ୍ଓଲୁ ରାଜୀବ

ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ତ
ବି , ଦୁ ଇ ପାଚିକା
ଓ ତତ୍ତ୍ବାବଧାରିକା ବହିଷ୍ତ
କୃ

କୁ ମାର ସାହୁ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ସେବାଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ର�ୋଷର ଶିକାର ହ�ୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଲା
ପକାଇ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ
ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟ
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଏହ ିଭଳି ଦୁ ଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିବାରୁ
ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଅପରାହ୍ଣରେ ଭ�ୋଗରାଇ ତହସିଲର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଡ.
ପୃଥିରାଜ ପରିଡା ଓ କମର୍ଦ୍ଦା ପୁଲସି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ବୁ ଝାସୁଝା କରିବା ସହ ିତ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ୟ୍ଯ ପନ୍ଥା
ଗ୍ରହଣ କରାଯ ିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ି ଦେବାରୁ ପରିସ୍ତଥି ି ଥଣ୍ଡା ପଡିଥିଲା।

