୧୧
୫ େଫbୁ ଆରି, ୨୦୨୦

ଭୁବେନଶ୍ବର

ଦୁଷ୍କମର୍ ଅଭିଯkୁ କୁ ୧୦ ବଷର୍ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ
ନବରଙ୍ଗପୁର, ୪/୨(ଇମିସ) : ଏକ ଦୁଷ୍କମର୍
ମାମଲାର ବିଚାର କରି ନବରଂଗପୁର ଜିlା
ସ୍ବତnt ଟାk େକାଟର୍ ଅଭିଯk
ୁ କୁ ୧୦ ବଷର୍ ସଶ୍ରମ
କାରାଦଣ୍ଡେର ଦଣ୍ଡିତ କରିଛnି ।
ଗତ ୨୦୧୮ ମସିହା େସପେଟmର ମାସେର
ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିlା ନnାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକେର ଜେଣ
ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବଳପବ
ର୍ ଦୁଷ୍କମର୍ କରାଯାଇ ବା େନଇ
ୂ କ
ୁ ି ଥାନାେର ଅଭିେଯାଗ େହାଇ ଲା।
େତnୁ ଳଖ
ି ଣ୍ଟ
୧୯ ବଷର୍ ବୟsା ଯୁବତୀ ଜଣକ ଜମିେର କାମ
ୁ ା ଗାଁର ତିଳ
ି ଡ
କରି ଘରକୁ େଫରିବା େବେଳ ବିରଗ
ର୍ ଟାଣି
େସୗରା (୪୫) ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟkି ବଳପବ
ୂ କ
େନଇ ଦୁଷ୍କମର୍ କରି ଲା। ଏପରିକ,ି ହିଲଆଗୁଡା
ଗାଁକୁ େନଇ ବାରmାର ଦୁଷ୍କମର୍ କରି ଲା। େକୗଣସି
ୁ ି
ମେତ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଖସି ଆସି େତnୁ ଳଖ
ି ଣ୍ଟ

ୁ ି ପୁଲସ
ଥାନାର ଦ୍ବାରs େହାଇ େଲ। େତnୁ ଳଖ
ି ଣ୍ଟ
ି
ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଅଭିଯk
ୁ ତିଳକୁ
ଗିରଫ କରି େକାଟର୍ଚାଲାଣ କରି େଲ । ଗିରଫ
େହବା ପର ଠାରୁ ଅଭିଯk
ୁ ତିଳ ନବରଂଗପୁର
ଉପକାରାଗାରେର ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାେବ
ରହି ଲା । ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ସ୍ବତnt ଟାsେକାଟର୍ର
ବିଚାରପତି ମେନାରଂଜନ ଦାସ ସାk୍ୟpମାଣକୁ
ଭିtକ
ି ରି ଦଫା ୩୭୬େର ଅଭିଯk
ୁ ତିଳକୁ ୧୦
ବଷର୍ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଓ ୫୦୬େର ୧ବଷର୍ ସଶ୍ରମ
କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡେର
ଦଣ୍ଡିତ କରିଛnି। ଜରିମାନା ଅନାେଦୟ ଅ କ ୬
ମାସ ସଶ୍ରମ କରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛnି। ଅତିରk
ି ପବ୍ଲକ୍
ି
pସିକୁ୍ୟଟର ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ମାମଲାକୁ
ପରିଚାଳନା କରୁ େଲ।

ଭୀଷ୍ମଗିରି ସରକାରୀ ଧnାମଳୂ କ ବିଦ୍ୟାଳୟ
େକାଠା ପାଇଁ ୭୦ ଲk ମଞ୍ଜୁର

ଭୁବେନଶ୍ବର,୪/୨(ଇମିସ):
ବିଧାନସଭା
ବାଚsତି ସଯ
ୂ ୍ୟର୍ ନାରୟଣ ପାtଙ୍କ pେଚଷ୍ଟାେର
ଗଞ୍ଜାମ ଜିlାର ଭୀଷ୍ମଗର
ି s
ି ତ
ି
ସରକାରୀ
ଧnାମଳ
ୂ କ ଉcମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ େକାଠା
ନିମାର୍ ଣ ପାଇଁ ୭୦ ଲk ୭୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ
ଅଟକଳକୁ pଶାସନିକ ଅନୁ େମାଦନ ମିଳଛି ।ି
ଏହାପବ
ର୍ ୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିkା ବିଭାଗ
ୂ ର
ପkରୁ ଏହି େକାଠା ନିମାର୍ ଣ ନିମେn ୨୦୧୯-୨୦
ଆଥକ ବଷର୍େର ୧ େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାଇ ଲା। ଏ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ gାମ୍ୟ ନିମାର୍ ଣ
ବିଭାଜନ-୨ର ନିବାର୍ ହୀ ଯntୀ େକାଠା ନିମାର୍ ଣ ପାଇଁ
ପ୍ଲାନ୍ ଓ ଏଷ୍ଟିେମଟ୍ psୁତ କରି େଲ।

