
୧୨ -୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

l	ଅଦୃଶ୍ୟ ଠକଙ୍କ ବୁଢ଼ଆିଣୀ ଜାଲଅଦୃଶ୍ୟ ଠକଙ୍କ ବୁଢ଼ଆିଣୀ ଜାଲ
l	ଅପରାଧ ପ୍ରବଣ ହେଉଛ ିଡଜିଟିାଲ୍  ଦୁନଆିଅପରାଧ ପ୍ରବଣ ହେଉଛ ିଡଜିଟିାଲ୍  ଦୁନଆି
l	ସମ୍ବଲପରୁହର ବଢୁଛ ିସାଇବର ଅପରାଧସମ୍ବଲପରୁହର ବଢୁଛ ିସାଇବର ଅପରାଧ
l	ସାଇବର ଫାଶରୁ ମକୁୁଳ ିପାରୁନ ିବ୍ରହ୍ମପରୁସାଇବର ଫାଶରୁ ମକୁୁଳ ିପାରୁନ ିବ୍ରହ୍ମପରୁ
l	ସ୍ାଟଚ୍ଚ ସଟିହିର କାୟା ବସି୍ାର କରୁଛନ୍ ିସାଇବର ଅପରାଧୀସ୍ାଟଚ୍ଚ ସଟିହିର କାୟା ବସି୍ାର କରୁଛନ୍ ିସାଇବର ଅପରାଧୀ
l	ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଟାହ୍ଚ୍ଚଟ୍ ହର  ଶ୍ୀହଷେତ୍ରସାଇବର ଠକଙ୍କ ଟାହ ଚ୍୍ଚଟ୍ ହର  ଶ୍ୀହଷେତ୍ର

  ଡକାୟତ ିଡକାୟତ ି
 ସାଇବର ସାଇବର



2 ରବବିାର , ୧୨-୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର ଅସେକ �ମ�୍ୋ �ହ ଲଢ଼ ି�ଫଳତୋ ପୋଇସବ। 
ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର ଆୟସର ଉନ୍ନତ ିପୋଇଁ େୂତେ ରୋସ୍ୋ ପୋଇସବ। 
ବନୁ୍ବୋନ୍ବଙ୍କ �ଂପରୂ୍ଣ୍ଣ �ହସ�ୋଗ ପୋଇସବ। ଗରୁୁ, ଶକୁ୍ର, ଶେବିୋରସର 
�୍ୋଧୀେତୋସର ବୋଧୋ  ଉପଜୁପିୋସର। ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ କୋମ ବଗିଡ଼ି ି�ୋଇପୋସର। 

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର ମହଳିୋମୋସେ �ନ୍ୋେଙ୍କ ପୋଇଁ ଚନି୍ତି ରହସିବ। 
ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର  ବଭିନି୍ନ ସ୍ୋେରୁ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ ସହୋଇପୋରନ୍।ି ଗରୁୁ ଶକୁ୍ର, 
ଶେବିୋରସର  ଗରୁୁଜେଙ୍କ ପରୋମଶଣ୍ଣ କ୍ରସମ େଷି୍ପତ୍ ିେଅିନୁ୍। ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋସେ  
ଅବସହଳୋର ଶକିୋର ସହସବ। 

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର ସପୈତୃକ �ମ୍ପତ୍ରି ଅଧିକୋରୀ ସହସବ।  ମଙ୍ଗଳ, 
ବୁଧବୋରସର ଧମଣ୍ଣକୋ�ଣ୍ଣ୍ସର ସ�ୋଗଦୋେ ସଦଇ ଆତ୍ମ�ସନ୍ୋଷ ପୋଇସବ।  
ମହଳିୋମୋସେ ଏକୁଟଆି ରହବିୋକୁ ପ�ନ୍ଦ କରସିବ। ଗରୁୁ ,ଶକୁ୍ର, ଶେବିୋରସର  
ଉଚ୍ଚ ବଚିୋର ଏବଂ �କୋରୋତ୍ମକ ଚନି୍ୋଧୋରୋ ଧର ିଆଗକୁ ବଢ଼ସିବ।  

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର େୂତେ େସିବଶ ପୋଇ ଁଅେୁଭବୀ ବ୍କ୍ଙି୍କ ପରୋମଶଣ୍ଣ 
ପୋଇସବ। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର ସଛୋଟ ସଛୋଟ କଥୋକୁ ସେଇ ଚନି୍ୋସର 
ପଡ଼�ିୋଇ ପୋରନ୍।ି େ�ିକୁ୍ ି�ସୁ�ୋଗ �ଷୃ୍ ିସହୋଇପୋସର। ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର, ଶେବିୋରସର  
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋସେ କ୍ୋରୟିରସର ଉନ୍ନତ ିପୋଇ ଁଉତ୍ମ �ସୁ�ୋଗ ପୋଇସବ।

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର ଶଭୁ କୋ�ଣ୍ଣ୍ସର ସ�ୋଗ ସଦସବ । ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର 
ଉତ୍ୋହତି ସହୋଇ ଅ�ଥୋ ଖଚ୍ଚଣ୍ଣ କରପିୋରନ୍।ି ଗରୁୁ, ଶକୁ୍ର, ଶେବିୋରସର  
ଭୋଙ୍ଗ�ିୋଇଥିବୋ �ମ୍ପକଣ୍ଣ ପେୁଶ୍ଚ ସ�ୋଡ଼ ିସହୋଇ�ବି। �ୋଙ୍ଗ�ୋଥୀଙ୍କ �ହ ଦୂର 
ସ୍ୋେକୁ �ୋତ୍ରୋ କରପିୋରନ୍।ି

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର  ଗରୁୁଜେଙ୍କ �୍ୋସ୍୍ୋବସ୍ୋକୁ ସେଇ ଚନି୍ତି ରହସିବ।  
ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର  ମସେୋବୋଞ୍ତି ଶଭୁ �ମୋଚୋର ପୋଇପୋରନ୍।ି  ଗରୁୁ, 
ଶକୁ୍ର, ଶେବିୋରସର ଭୂ �ଂପତ୍ ିଆଦ ିକ୍ରୟ କରପିୋରନ୍।ି ପୋରବିୋରକି ମଳିୋମଶିୋ 
ଓ �ଖୁ�ମଦୃ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ପୋଇବ। 

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର  ପସଦୋନ୍ନତରି ସ�ୋଗ ରହଛି।ି କମଣ୍ଣସକ୍ଷତ୍ରସର ଦୋୟତ୍ି 
ବୃଦ୍ଧ ସହବ । ମୋେ�ମ୍ୋେର ଅଧିକୋରୀ ସହସବ।   ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର 
ପରବିୋର �ହ ତୀଥଣ୍ଣସ୍ୋେ ଦଶଣ୍ଣେ କରବିୋକୁ �ୋଇପୋରନ୍।ି ଗରୁୁ, ଶକୁ୍ର, 
ଶେବିୋରସର େୂତେ �ୋହ� �ଂଚୋର କର ିଆଗକୁ ବଢ଼ସିବ।

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର   ଅ�ଥୋ ଚନି୍ୋ କର ିମୋେ�କି ଅବ�ୋଦସର ରହପିୋରନ୍।ି 
ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର ଧୋମମିକ କୋ�ଣ୍ଣ୍ସର ବ୍ସ୍ ରହସିବ।  ଗରୁୁ, ଶକୁ୍ର, 
ଶେବିୋରସର େୂତେ �ମ୍ପକଣ୍ଣସର ବୋନ୍ ସହୋଇପୋରନ୍।ି ପରବିୋରସର ଅଶୋନ୍ ି
ଲୋଗ ିରହବି। 

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର େଜି ଲକ୍ଷ୍ସର ଧ୍ୋେ ସକନ୍ଦତି କରସିବ।   ମଙ୍ଗଳ, 
ବୁଧବୋରସର ତରବରଆି ଭୋବସର େଷି୍ପତ୍ ିସେବୋରୁ ଦୂସରଇ ରୁହନୁ୍। ବଭିନି୍ନ 
ସକ୍ଷତ୍ରରୁ ମଶି୍ତି ଫଳ ପୋଇସବ। ଗରୁୁ, ଶକୁ୍ର, ଶେବିୋରସର ବ୍ବ�ୋୟକି 
ଝସମଲୋ ସଦଖୋସଦଇ ପୋସର।

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର ସକୋଟଣ୍ଣକସଚରୀ ମୋମଲୋସର ପଡ଼�ିୋଇପୋରନ୍।ି ସକୌଣ� ି
କଥୋକୁ ସେଇ ଦ୍ନ୍ଦ୍ସର ପଡ଼ପିୋରନ୍।ି ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର େଜି ଲକ୍ଷ୍ସ୍ଳସର 
ପହଞ୍ବିୋ ପୋଇଁ ଅେ୍ ଉପସର େଭିଣ୍ଣରଶୀଳ ସହସବ। ଗରୁୁ, ଶକୁ୍ର, ଶେବିୋରସର 
େଜି ବୁଦ୍ଧ ବଳସର �ଫଳତୋ ପୋଇସବ।

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର ଅ�ହୋୟ ବ୍କ୍ଙୁି୍କ �ୋହୋ�୍ କର ିଆତ୍ମ�ସନ୍ୋଷ 
ପୋଇସବ। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର ଆୟର େୂତେ ସ୍ୋତ ଉସେମୋଚେ ସହବ। 
ଗରୁୁ, ଶକୁ୍ର, ଶେବିୋରସର କଠେି ପରଶି୍ମର ଫଳ ପୋଇସବ। ଶୋରୀରକି 
ଅ�ସୁ୍ତୋ ପୋଇଁ ଖଚ୍ଚଣ୍ଣୋନ୍ସର ପଡ଼�ିୋଇପୋରନ୍।ି  

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର  �ୋମୋଜକି ପ୍ରତଷି୍ୋ ବୃଦ୍ଧ ପୋଇବ। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର  
ସକୌଣ� ିଖବର ପୋଇ ଉତ୍ୋହତି ରହସିବ। ବନୁ୍ବୋନ୍ବଙ୍କ �ହସ�ୋଗ ମଳିବି। 
ଗରୁୁ, ଶକୁ୍ର, ଶେବିୋରସର ଧମଣ୍ଣୋଦ ିକୋ�ଣ୍ଣ୍ସର  ମେ ବଳୋଇସବ। ମହଳିୋମୋସେ 
ଚଳଚଞ୍ଳ ରହସିବ।
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ଆ ଧନୁକି ଯଗୁରେ ପ୍ରର୍ୟେକ ରଷେତ୍ରରେ ଆସଛି ିନୂ୍ନ୍ା। ର�ାେ,ି ଡକାୟ୍,ି ଲୁଟ୍ ମାର୍  ମଧ୍ୟ 
ଏଥÒେୁ ବାଦ୍  ପଡ଼ନିାହ ିଁ। ବଦଳଯିାଇଛ ିର�ାେ ିକେବିାେ କଳାରକୌଶଳ। ଅ୍ୟୋଧନୁକି 
ଜ୍ାନରକୌଶଳ ଦା୍ୋ ସାଇବେ ଡକାୟ୍ ିବଢ଼ବିାରେ ଲାଗଛି।ି ଅପୋଧୀେ ନୂ୍ନ ସଂଜ୍ା 

ରହଉଛ ିଅଦୃଶୟେ ର�ାେ। ଏଭଳ ିଅପୋଧେ ମଳୂଦୁଆ ରହଉଛ ିଅନ୍ ଲାଇନ୍  କାେବାେ। ଅଫିସଆିଲ୍  ୍ଥୟେ 
ରହଉ କମି୍ା ଅଥ୍ଥ ମାମଲା, ଅବା ରହଉ ମରନାେଞ୍ଜନ, ସବୁକୁ ର�ାୋଇ ରନବାରେ ଏରବ ରକବଳ ରଗାଟଏି 
ଅନ୍ ଲାଇନ୍  ଲଙି୍କ୍    ଯରଥଷ୍ଟ। କମ୍ୟୁେଟର୍  ଓ ରମାବାଇଲ୍  ଦ୍ାୋ ଅପୋଧକୁ ସଫଳ କେୁଛନ୍ ିସାଇବେ 
ଅପୋଧୀମାରନ। ରସମାନଙ୍େ ର�ାେ ିକେବିାେ ମାଧ୍ୟମକୁ ଫିସଂି ରମଲ୍ , ଓଟପି ିଫ୍ରଡ୍, ରମାବାଇଲ୍  ଫ୍ରଡ୍   
ଆଦ ିବଭିନି୍ନ ନାମରେ ନାମ ି୍  କୋଯାଇଛ।ି  

ସାଇବେ ଅପୋଧକୁ ମଖୁୟେ୍ଃ ୍ରିନାଟ ିରରେଣୀରେ ବଭିକ୍ତ କୋଯାଇପାରେ। ବୟେକ୍ତଗି୍ ଅପୋଧ, 
ସଂଗଠନଭତି୍କି ଅପୋଧ ଏବଂ ସେକାେ ବରିୋଧୀ ଅପୋଧ। ବୟେକ୍ତଗି୍ ଅପୋଧ ରରେଣୀରେ ରରେଡଟି୍  
କାଡ୍ଥ, ରଗାପନୀୟ ୍ଥୟେ, ବୟେକ୍ତଗି୍ ଫରଟା, ରଫସବୁକ୍ ହୟୋକ୍ , ସ୍ାମ୍  ଇରମଲ୍  ଆଦ ିମାଧ୍ୟମରେ କୋଯାଏ, 
ଯାହାେ ମଖୁୟେ ଉରଦେଶୟେ ରହଉଛ ିଟଙ୍ା ଆଦାୟ କେବିା। ସାଂଗଠନକି ରରେଣୀରେ ରକୌଣସ ିକମ୍ାନୀ ବା 
ସଂଗଠନେ ୍ଥୟେକୁ ର�ାେ ିକେ ିନଜି ପାଇଁ ବୟେବହାେ କେବିା କମିା୍ ୍ାହାେ କମ୍ଥ�ାେୀଙୁ୍ ବ୍ାକ୍ ରମଲ୍  
କେବିା ଅପୋଧୀେ ମଖୁୟେ ଲଷେୟେ ଥାଏ। ୋଜୟେ, ରଦଶ ୍ଥା ୋଷ୍ଟ୍ରେ ଗପୁ୍ତ ୍ଥୟେକୁ ବାହାେ ରଦଶରେ ପ୍ରକଟ 
କେ ିୋଜରନୈ୍ କି ଅସ୍ଥେ୍ା ସଷୃ୍ଟ ିକେବିା ମଧ୍ୟ ସାଇବେ ଅପୋଧେ ୍ୃ୍ୀୟ ଲଷେୟେ। ର୍ଣ ୁଏସବୁ କେବିା 
ପାଇଁ ଅପୋଧୀେ  ଡଜିଟିାଲ୍   ଜ୍ାନ ରକୌଶଳ େହଥିାଏ। ସାଧାେଣ ରଲାକଙ୍ଠାେୁ ବହୁ ଦୂେରେ ଅଦୃଶୟେ 
ଭାରବ େହ ିଅପୋଧୀ ୍ା’େ ଲଷେୟେକୁ ହାସଲ କେଥିାଏ। 

ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇବେ ଅପୋଧ ବଢ଼�ିାଲଛି।ି ଏହାେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏବଂ ଅପୋଧୀକୁ ଉ�ି୍  
ଦଣ୍ଡବଧିÒ ପାଇଁ ସାଇବେ ଓ ଅଥ୍ଥରନୈ୍ କି ଅପୋଧ ଥାନାଗଡ଼ୁକି ରଖାଲାଯାଇଛ।ି ୍ଥାପ ିଅରନକ ସାଇବେ 
ଅପୋଧକୁ ରୋକବିାରେ ସଂପରୂ୍୍ଥ ସଫଳ୍ା ମଳିପିାେୁନାହ ିଁ। ଏଥପାଇଁ 
ସର�୍ନ୍ା ଆବଶୟେକ। ରକୌଣସ ିଅଜଣା ବୟେକ୍ତଙୁି୍ ନଜିେ 
ରଗାପନୀୟ ୍ଥୟେ ନରଦବା ଉ�ି୍ । ର୍ରବ କ’ଣ ଏହ ିସାଇବର୍  
ରୋଇମ୍ , ରକମ ି୍  ିଜରଣ ଅପୋଧୀ ରଗାଟଏି ମାତ୍ର କ୍କି୍ ରେ 
ଅପୋଧକୁ ସଫଳ େୂପ ରଦଉଛନ୍,ି କ’ଣ ଏହାେ ସମାଧାନ, 
କଭିଳ ିଏହାଠାେୁ ସେୁଷେ ି୍  େହରିହବ,ଏହାେ ପ୍ର୍କିାେ 
କ’ଣ?  ଏସବୁ ବଷିୟକୁ ରନଇ ଏଥେ ‘ସନୂି୍ୋ’େ 
ସ୍୍ନ୍ତ୍ର ପ୍ର୍ରିବଦନ: ସାଇବର ଡକାୟତ ି

ପ୍ରସୁ୍୍ ି‘ସକାଳ’ ବୁୟେରୋ
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ଗ�ୋଆ, ଜମ୍ମୁ-କୋଶ୍ମୀର ଭଳ ି ଗକଗ�ୋଟ ି ହୋ��ଣ� ି
ରୋଜ୍ୟକମୁ ଛୋଡ଼ଗିେଗେ ୨୩ ରୋଜ୍ୟଗର ରହଛି ି
ସୋଇବର୍  ଅପରୋଧମୀଙ୍କ ଗେଟ୍  ୱୋକ୍କ। ପଶ୍ମିବଙ୍ଗର ଗକୋେକୋ�ୋ ଓ 
ମୋେେୋ, ଝୋଡ଼ଖଣ୍ଡର ରୋଞ୍,ି ଧୋେବୋେ ଓ ଗେଓଘର, ବହିୋରର 
ପୋଟେୋ, ଭୋ�େପମୁର, ହୋଜୋରବିୋ�, �ୟୋ ଆେ ି ରହଛି।ି ଗସଭଳ ି
ଉତ୍ତର ପ୍ରଗେଶର େଗ୍ଷ୍ନୌ, ଆଗ୍ୋ, ବମୁ େନ୍ଦସହର, ରୋମ�ଡ଼, 
ଅେ ୱୋର୍ , ଫିଗରୋଜପମୁର, ଗସୋହୋେ ଆେ ି ରହଛି।ି ଏଥିସହ�ି 
େଲି୍ମୀର ଗେୋଏଡ଼ୋ, �ୋଜଆିବୋେ, �ମୁରମୁ ଗ୍ୋମ ଓ ଫରେିୋବୋେ 
ରହଛି।ି ହମିୋଚଳ ପ୍ରଗେଶ, ଉତ୍ତରୋଖଣ୍ଡ ଓ ହରୟିୋଣୋ ରହଥିିବୋ 
ଗବଗଳ �ମୁଜମୁରୋଟର ଅହମ୍େବୋେ, ସମୁରଟ ଆେ ି ଅେୃଶ୍ୟ ଠକଙ୍କ 
ଗେଟ୍  ୱୋକ୍କଗର ରହଛି।ି ଗସହପିର ିରୋଜସ୍ୋେର ଜୟପମୁର, ମଧ୍ୟପ୍ରଗେଶର 
ଇଗନ୍ଦୋର, ଛ�ଶି�ଡ଼ର ଭେିୋଇ, ମହୋରୋଷ୍ଟ୍ରର ମମୁମୋ୍ଇ, ଗ�େଙ୍ଗୋେୋର 
ହୋଇଦ୍ୋବୋେ, କର୍୍କୋଟକର ଗବଙ୍ଗୋେମୁ ରମୁ , ଗକରଳର ଗକୋଚ,ି �ୋମେିେୋଡମୁ ର 
ଗଚନ୍ୋଇ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଗେଶ ଓ ବଶିୋଖୋପୋଟଣୋ ଏବଂ ପଞ୍ୋବ ଆେ ି ରୋଜ୍ୟର ବଭିନି୍ 
ସହରଗର ସୋଇବର ଠକ େମୁ ଚ ିରହଛିନ୍।ି

ଚ�ୋର ପଲୁସିର ଲୁ�କୋଳ ିଚେଳ ନୁଚେଁ; ଚ�ୋର ପଲୁସିର ଲୁ�କୋଳ ିଚେଳ ନୁଚେଁ; 
ଡଜିୋଟୋଲ୍  ଦୁନଆିଚର ମୋୟୋଜୋଲଚର ସୋଇବର ଡଜିୋଟୋଲ୍  ଦୁନଆିଚର ମୋୟୋଜୋଲଚର ସୋଇବର 
ଅପରୋଧୀଙ୍କ ଚେଳ। ସଂପ୍ରତ ିଡଜିଟିୋଲ୍  ଯଗୁଚର ଅପରୋଧୀଙ୍କ ଚେଳ। ସଂପ୍ରତ ିଡଜିଟିୋଲ୍  ଯଗୁଚର 

ଅପରୋଧର ବୋଦ୍  ଶୋେୋ ସୋଇବର ଅପରୋଧୀ। ଅପରୋଧର ବୋଦ୍  ଶୋେୋ ସୋଇବର ଅପରୋଧୀ। 
ଅଦୃଶ୍ୟ ଠକଙ୍କ ସୋଇବର ସଣି୍ଚିକଟ୍  ଚର, ଅଦୃଶ୍ୟ ଠକଙ୍କ ସୋଇବର ସଣି୍ଚିକଟ୍  ଚର, 

ଅପଚରସନ୍   େୋଚଲୋର ବୁଢ଼ଆିଣୀ ଜୋଲ । ଆଉ ଅପଚରସନ୍   େୋଚଲୋର ବୁଢ଼ଆିଣୀ ଜୋଲ । ଆଉ 
ଅଦୃଶ୍ୟ ମେୋମୋରୀ ସମୟଚର ମଣୁ୍ ଚଟକଥିିଲୋ ଅଦୃଶ୍ୟ ମେୋମୋରୀ ସମୟଚର ମଣୁ୍ ଚଟକଥିିଲୋ 

ଅଦୃଶ୍ୟ ଠକଙ୍କ ସ୍ପଶ୍ଶ ବେିୀନ ଅପରୋଧ ବୋ କଣ୍ଟ୍ୋକ୍ଟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଠକଙ୍କ ସ୍ପଶ୍ଶ ବେିୀନ ଅପରୋଧ ବୋ କଣ୍ଟ୍ୋକ୍ଟ 
ଚଲସ୍   କ୍ୋଇମ୍  । ଚଗୋଟଏି କ୍କି୍  ଚର ଜମୋେୋତୋଚର ଚଲସ୍   କ୍ୋଇମ୍  । ଚଗୋଟଏି କ୍କି୍  ଚର ଜମୋେୋତୋଚର 
ଥିବୋ କଷ୍ଟ ଉପୋଜଜିତ ଅର୍ଶ ସୋଇବର ଅପରୋଧୀଙ୍କ ଥିବୋ କଷ୍ଟ ଉପୋଜଜିତ ଅର୍ଶ ସୋଇବର ଅପରୋଧୀଙ୍କ 

ଜମୋେୋତୋକୁ �ୋଲଯିୋଉଛ।ି ଅତ୍ୟୋଧନୁକି ଜମୋେୋତୋକୁ �ୋଲଯିୋଉଛ।ି ଅତ୍ୟୋଧନୁକି 
ଜ୍ୋନଚକୌଶଳର ପ୍ରଚୟୋଗ କର ିସୋଇବର ଠକ ଜ୍ୋନଚକୌଶଳର ପ୍ରଚୟୋଗ କର ିସୋଇବର ଠକ 
ବର୍ଶକୁ ରୋଜ୍ୟରୁ ଚନଇ ଯୋଉଛନ୍ ି୩୫ ଚକୋଟ ିବର୍ଶକୁ ରୋଜ୍ୟରୁ ଚନଇ ଯୋଉଛନ୍ ି୩୫ ଚକୋଟ ି

ଟଙ୍କୋ। ସୋଇବର ଅପରୋଧୀଙ୍କ ଆଗଚର ଚଯମତି ିଟଙ୍କୋ। ସୋଇବର ଅପରୋଧୀଙ୍କ ଆଗଚର ଚଯମତି ି
ଅସେୋୟ ପୋଲଟଯିୋଇଛ ିଓଡ଼ଶିୋ ପଲୁସି। ୧୪ ଅସେୋୟ ପୋଲଟଯିୋଇଛ ିଓଡ଼ଶିୋ ପଲୁସି। ୧୪ 
ସୋଇବର ରୋନୋ ଓ କ୍ୋଇମ୍  ବ୍ୋଞ୍ଚ ରେଥିିଚଲ ବ ିସୋଇବର ରୋନୋ ଓ କ୍ୋଇମ୍  ବ୍ୋଞ୍ଚ ରେଥିିଚଲ ବ ି

ସୋଇବର ଅପରୋଧୀଙୁ୍କ ମକୁୋବଲିୋ କରବିୋ ଚେଉ ସୋଇବର ଅପରୋଧୀଙୁ୍କ ମକୁୋବଲିୋ କରବିୋ ଚେଉ 
କମି୍ୋ ସଚ�ତନତୋ, ସବୁଥିଚର ପଛଚର ପଡ଼ଛି ିକମିୋ୍ ସଚ�ତନତୋ, ସବୁଥିଚର ପଛଚର ପଡ଼ଛି ି

ପଲୁସି। ଏଣ ୁରୋଜ୍ୟ ଓ ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ସୋଇବର ପଲୁସି। ଏଣ ୁରୋଜ୍ୟ ଓ ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ସୋଇବର 
ଅପରୋଧକୁ ଚରୋକବିୋ ଲୋଗ ିଶକି୍ୋନୁଷ୍ୋନଚର ଅପରୋଧକୁ ଚରୋକବିୋ ଲୋଗ ିଶକି୍ୋନୁଷ୍ୋନଚର 

ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଠ୍ୟକ୍ମଚର ସୋମଲି ସେ ନୂଆ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଠ୍ୟକ୍ମଚର ସୋମଲି ସେ ନୂଆ 
ନୂଆ ଭଡିଓି କର ିସଚ�ତନ କରବିୋ ଦଗିଚର ନୂଆ ଭଡିଓି କର ିସଚ�ତନ କରବିୋ ଦଗିଚର 

ପ୍ରୋଧୋନ୍ୟ ଦଆିଯୋଉଛ ି। ସୋଇବର ଅପରୋଧର ପ୍ରୋଧୋନ୍ୟ ଦଆିଯୋଉଛ ି। ସୋଇବର ଅପରୋଧର 
ବଭିନି୍ନ ଦଗିକୁ ଚନଇ ଏଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ୋପନୋବଭିନି୍ନ ଦଗିକୁ ଚନଇ ଏଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ୋପନୋ

ପ୍ରସନଜତି୍  ମେୋଳକି,ପ୍ରସନଜତି୍  ମେୋଳକି,ଭୁବନେଶ୍ବରଭୁବନେଶ୍ବର

୨୩ ରାଜ୍ୟନର ସାଇବର   
ଠକଙ୍କ ନେଟ୍  ୱାକ୍କ

ୋଇନଜରଆିରୁ ଓଡ଼ଶିା ଯାଏଁ ସାମ୍ାଜ୍ୟ;   
ଫସଥିିନେ ଓକାକ୍ ସଇିଓ

ଝୋଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜମ�ରୋ �୍ୟୋଙ୍ଗଗ୍    ପଗର ମୋ�ଛିନ୍ ି େୋଇଗଜରଆି ଯମୁବକ। ଓଡ଼ଶିୋ 
କମ୍ମୁ୍ୟଟର୍  ଆପ୍ଗିକସନ୍  ଗସଣ୍ଟର (ଓକୋକ୍  ) ସଇିଓ ମଗେୋଜ ପଟ୍ଟେୋୟକଙ୍କ 

େୋମଗର ହ୍ୋଟ୍ସଆପ୍   ହ୍ୟୋକ୍   କର ି୭ େ୍ଷ ଟଙ୍କୋ ଚଳମୁ  ପଗର େୋଇଗଜରଆି 
ଯମୁବକଙ୍କ ସମ୍କୃ୍ ି ପେୋକମୁ ଆସଥିିେୋ। ଓକୋକ୍  ଘଟଣୋଗର ଅକମୁ୍ୟେମୁ ରମୀ 

ପୋଗକେେ ଓ ଚଗିମେନି୍   ଇମ୍ୋେମୁଏେ ଆେଗିୱ�ୋେମୁ  ଓରଫ୍   
ମରସି୍ ଙ୍କମୁ  �ରିଫ କରୋଯୋଇଥିେୋ। ଗସଭଳ ି ବୋଗେଶ୍ୱରର ଜଗଣ 

ଅବସରପ୍ରୋପ୍ତ ସରକୋରମୀ ଚୋକରିଆିକମୁ ହେଟି୍ୋପ୍  ଗର ଫସୋଇ 
୩୦େ୍ଷ ଚୂେ େ�ୋଇଥିଗେ େମ୍�ଙି୍କ ସଗମ� ୩ଜଣ 

େୋଇଗଜରଆି ଯମୁବକ। ଇମୋେମୁଏଲ୍  େମୋେ ି ଓ �ଥଙ୍ଗ ସମୁଚମି୍   
�ଥିିର ଏବଂ ସୋମସନ୍  ଏମଗିକ ଆେକିୋଙ୍କମୁ  

ଧରଥିିେୋ ବୋଗେଶ୍ୱର ପମୁେସି। ଗସହପିର ି
ପମୁରମୀର ଜଗଣ ମହଳିୋଙ୍କ ସହ�ି ବନ୍ମୁ�ୋ 

କର ି ୪୧ େ୍ଷ ଗେଇଯୋଇଥିବୋ 
େୋଇଗଜରଆିର ୨ ଯମୁବକ 
େୂଆବମୁ ଗଜ ଚମୁ କମୁୱୋଡ ିଭନି୍  ଗସଣ୍ଟ ଓ 

ନକଉଁ ଠନକଇ; ନକଉଁଠୁ ଅପନରସନ୍  
ଭୁବଚନଶ୍ୱରକୁ ଦଲି୍ୀ ଓ ଚକୋଲକୋତୋ ସୀମୋଚରେୋରୁ ଭୁବଚନଶ୍ୱରକୁ ଦଲି୍ୀ ଓ ଚକୋଲକୋତୋ ସୀମୋଚରେୋରୁ 

ଅଧିକ ଠଚକଇ କଲ୍   ଆସଛୁ।ି ଏଥିସେତି ଝୋଡ଼େଣ୍, ପଞ୍ୋବ, ଅଧିକ ଠଚକଇ କଲ୍   ଆସଛୁ।ି ଏଥିସେତି ଝୋଡ଼େଣ୍, ପଞ୍ୋବ, 
ରୋଜସ୍ୋନ, ଗରୁୁଗୋଁଓ ଓ ଚବଙ୍ୋଲୁରୁରୁ ଅଧିକ କଲ୍   ଆସଛୁ।ି ଦଲି୍ୀ/ରୋଜସ୍ୋନ, ଗରୁୁଗୋଁଓ ଓ ଚବଙ୍ୋଲୁରୁରୁ ଅଧିକ କଲ୍   ଆସଛୁ।ି ଦଲି୍ୀ/

ଏନ୍  ସଆିର୍  ରୁ ନଯିକୁ୍ ି ଠଚକଇ, ଉତ୍ତର ରୋଜସ୍ୋନରୁ ନକଲ ି ସରକୋର ଏନ୍  ସଆିର୍  ରୁ ନଯିକୁ୍ ି ଠଚକଇ, ଉତ୍ତର ରୋଜସ୍ୋନରୁ ନକଲ ି ସରକୋର 
ଚେବ୍  ସୋଇଟ୍  , ଚମେୋଟ୍  ଟ୍ୋଇ ଜଙ୍କସନ୍  ରୁ େଏଲ୍  ଏକ୍ସ ଜନତି କୁ୍ୟଆର୍   ଚକୋଡ୍ଶ ଚେବ୍  ସୋଇଟ୍  , ଚମେୋଟ୍  ଟ୍ୋଇ ଜଙ୍କସନ୍  ରୁ େଏଲ୍  ଏକ୍ସ ଜନତି କୁ୍ୟଆର୍   ଚକୋଡ୍ଶ 

ଠଚକଇ, ପଶ୍ମି ୟପୁରୁି ଚସୋସଆିଲ୍  ମଡିଆି ଠଚକଇ, ପବୂ୍ଶ ୟପୁ ି ଓ ବେିୋରରୁ ନକଲ ିଠଚକଇ, ପଶ୍ମି ୟପୁରୁି ଚସୋସଆିଲ୍  ମଡିଆି ଠଚକଇ, ପବୂ୍ଶ ୟପୁ ି ଓ ବେିୋରରୁ ନକଲ ି
ବୋଣଜି୍ିୟକ ଚେବସୋଇଟ୍  , ଝୋଡ଼େଣ୍ (ଜମତରୋ) ଓ ପଶ୍ମିବଙ୍ରୁ ଚକେୋଇସ ିଓ ୟଚୁନୋ ଠଚକଇ ବୋଣଜି୍ିୟକ ଚେବସୋଇଟ୍  , ଝୋଡ଼େଣ୍ (ଜମତରୋ) ଓ ପଶ୍ମିବଙ୍ରୁ ଚକେୋଇସ ିଓ ୟଚୁନୋ ଠଚକଇ 

ସମ୍ପକଜିତ କଲ୍   ଅଧିକ ଆସଥୁିବୋ ସ�ୂନୋ ମଳିଛି।ି ଗଗୁଲୁ୍  ମ୍ୟୋପଂିରୁ ସୋଇବର୍  ଠକଙ୍କ ଠକିଣୋକୁ ଟ୍ୋକଂି ସମ୍ପକଜିତ କଲ୍   ଅଧିକ ଆସଥୁିବୋ ସ�ୂନୋ ମଳିଛି।ି ଗଗୁଲୁ୍  ମ୍ୟୋପଂିରୁ ସୋଇବର୍  ଠକଙ୍କ ଠକିଣୋକୁ ଟ୍ୋକଂି 
କରୋଯୋଇଛ।ି ଚସେପିର ି ଟ୍ୋଇ-ଜଙ୍କସନ୍  ବୋ ତନିଟି ି ରୋଜ୍ୟର ସୀମୋଚରେୋର ଜଙ୍ଲଚର ରେ ି ଠକ କରୋଯୋଇଛ।ି ଚସେପିର ି ଟ୍ୋଇ-ଜଙ୍କସନ୍  ବୋ ତନିଟି ି ରୋଜ୍ୟର ସୀମୋଚରେୋର ଜଙ୍ଲଚର ରେ ି ଠକ 

�ଳୋଇଛନ୍ ିକଲ୍   ସୋମ୍ୋଜ୍ୟ। ରୋଜସ୍ୋନର ଭରତପରୁ, େରୟିୋଣୋର ଚମେୋଟ୍  ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଚଦଶର �ଳୋଇଛନ୍ ିକଲ୍   ସୋମ୍ୋଜ୍ୟ। ରୋଜସ୍ୋନର ଭରତପରୁ, େରୟିୋଣୋର ଚମେୋଟ୍  ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଚଦଶର 
ମରରୁୋ। ଚମୋବୋଇଲ୍  ବୁଥ୍   ଚସଣ୍ର ଚେୋଲ ିପରୂୋ ଚନଟ୍  େୋକ୍ଶ �ଳୋଇଛନ୍।ି ଚସଭଳ ିଆଉ ମରରୁୋ। ଚମୋବୋଇଲ୍  ବୁଥ୍   ଚସଣ୍ର ଚେୋଲ ିପରୂୋ ଚନଟ୍  େୋକ୍ଶ �ଳୋଇଛନ୍।ି ଚସଭଳ ିଆଉ 

ଏକ ଟ୍ୋଇ-ଜଙ୍କସନ୍  ବୋ ସୀମୋଚରେୋ ଚେଲୋ ବେିୋର, ଝୋଡ଼େଣ୍ ଓ ପଶ୍ମିବଙ୍ ଏକ ଟ୍ୋଇ-ଜଙ୍କସନ୍  ବୋ ସୀମୋଚରେୋ ଚେଲୋ ବେିୋର, ଝୋଡ଼େଣ୍ ଓ ପଶ୍ମିବଙ୍ 
ସୀମୋନ୍। ଏେ ିଅଞ୍ଚଳଚର ରେଥିିବୋ ଦୁଗ୍ଶମ ଅଞ୍ଚଳଚର ରେ ିଚଦଶଚର ସବ୍ଶୋଧିକ ସୀମୋନ୍। ଏେ ିଅଞ୍ଚଳଚର ରେଥିିବୋ ଦୁଗ୍ଶମ ଅଞ୍ଚଳଚର ରେ ିଚଦଶଚର ସବ୍ଶୋଧିକ 

ଲୁଟ୍   କରୁଛନ୍।ି ଅନ୍ୟ ରୋଜ୍ୟରୁ ପଲୁସି ଚଲୋଚକସନ୍  ଟ୍ୋକଂି କର ିଲୁଟ୍   କରୁଛନ୍।ି ଅନ୍ୟ ରୋଜ୍ୟରୁ ପଲୁସି ଚଲୋଚକସନ୍  ଟ୍ୋକଂି କର ି
ଠକଙୁ୍କ ଧରବିୋକୁ ଆସଚିଲ ସୀମୋ ଚଡଇଁ ପୋେ ରୋଜ୍ୟକୁ ପଳୋଇ ଠକଙୁ୍କ ଧରବିୋକୁ ଆସଚିଲ ସୀମୋ ଚଡଇଁ ପୋେ ରୋଜ୍ୟକୁ ପଳୋଇ 

ଆତ୍ମଚଗୋପନ କରୁଛନ୍।ି ଆତ୍ମଚଗୋପନ କରୁଛନ୍।ି 

ବୁଢ଼ଆିଣୀ ବୁଢ଼ଆିଣୀ ଜାେଜାେ
ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଠକଠକ  ଙ୍କଙ୍କ



4 ରବବିାର , ୧୨-୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ପୀୟୁଷ 
ଆରଆି ଦଲି୍ୀରୁ 

ଧରାପଡ଼ଥିିଲେ। ଲେଭଳ ି
ଭୁବଲେଶ୍ୱରର ଇନ୍  ଲ�ାେଟି,ି ବାଲେଶ୍ୱର ଓ 

ବରଗଡ଼ ଥାୋ ଅଞ୍ଚଳଲର ୋଇବର ଠଲେଇ େରଥିଲେ 
ୋଇଲେରଆି ଠେ। ବଭିନି୍ନ ରାେ୍ୟରୁ ୋଇଲେରଆି, ଘାୋ ଓ ପଶ୍ମି 
ଆଲମରେିାର େଲେ ଲେଖାଏଁ ଯବୁେଙୁ୍ ୋବୁ େରାଯାଇଥିୋ। ଅେ୍ୟପକ୍ଷଲର 
ୋଇଲେରଆି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍   ର ମଖୁିଆ ୋଇଲେରଆିରୁ ରହ ି ଅପଲରଟ୍   େରୁଛ।ି 
ଠଲେଇ ଟଙ୍ାରୁ ୫୦ ପ୍ରତଶିତ ଲେଇ ଅବଶଷି୍ଟ ଭାରତଲର ରହୁଥିବା ଠେ 
ଭାଗବଣ୍ା େର ିଲେଉଛନ୍।ି ଲବଙ୍ାେୁରୁ, ହାଇଦ୍ାବାଦ, ମମୁ୍ାଇ ଓ ଦେି୍ୀେୁୁ 
େଏି ପାଠ ପଢ଼଼ବିାେୁ ତ ଆଉ େଏି ଚାେରି ି ଅଲେ୍ଷେଲର ଆେଛିନ୍।ି 
ଲେମାେଙ୍ର ଭେିାର ଲବୈଧତା େରବିା ପଲର ଦୂତାବାେେୁ ଅବଗତ େ େର ି
ଏଠାଲର ସ୍ାୟୀ ଭାଲବ ରହ ିଠଲେଇଲର େଂଶ୍ଷି୍ଟ ରହୁଛନ୍।ି 

ରାଜ୍ୟରର ର�ାଲଛି ି‘୧୪ ସାଇବର ଥାନା’
ୋଇବର୍  ଠଲେଇ ଦେିେୁ ଦେି ବଢ଼଼ ିବଢ଼଼ ିଚାେଥିିୋ। ଠଲେଇଲର ଅଙୁ୍ଶ 
େଗାଇବା ୋଗ ି ଉପାନ୍ରୁ ଉପେୂଳ ଯାଏଁ ୋମ େରୁଛ ି ୋଇବର ଥାୋ 
ପେୁେି। ରାେ୍ୟଲର ୧୪ ୋଇବର୍  ଓ ଅଥ୍ଥଲେୈତେି ଅପରାଧ ଥାୋ ଲଖାେଛି।ି 
େମ୍େପରୁ, ରାଉରଲେୋ, ବ୍ରହ୍ମପରୁ, େଟେ, ଭୁବଲେଶ୍ୱର, ଲେନୁ୍ଝର, 
ଅେୁଗଳୁ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟରୂଭଞ୍ଜ, ପରୁୀ, ଲୋରାପଟୁ, ଭବାେୀପାଟୋ, 
ବାୋଙ୍ୀର ଓ େନ୍ଧମାଳ। ପବୂ୍ଥରୁ େମ୍େପରୁ, ରାଉରଲେୋ ଓ ବ୍ରହ୍ମପରୁଲର 
ୋଇବର ଥାୋ ଥିୋ। ୋଇବର ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧେୁ ଦୃଷ୍ଟଲିର ରଖି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
େବୀେ ପଟ୍ଟୋୟେ ୧୧ ଟ ିେୂଆ ୋଇବର୍  ଓ ଅଥ୍ଥଲେୈତେି ଅପରାଧ ଥାୋ 
ଲଖାେବିାେୁ ମଞ୍ଜରୁ ି ଲଦଇଥିଲେ। ଏହ ି ଥାୋଲର ୧୫୪ଟ ି ପଦବ ି େଷୃ୍ଟ ି
େରାଯାଇଥିବା ଲବଲଳ ୯୦ େେ ବଲିଶଷଜ୍ଞ େଯିକୁ୍ତ େରାଯାଇଥିୋ। 
ଏଥିଲର ୧୪ ଇନ୍  ଲପେେ୍ଟର, ୨୮େେ ଲେଖାଏଁ ଏସ୍  ଆଇ, ଏଏସ୍  ଆଇ, 
େେଲଷ୍ଟବଳ (ଲଯାଗାଲଯାଗ) ଏବଂ ୫୬ େେଲଷ୍ଟବଳଙୁ୍ େଯିକୁ୍ତ ିମଳିଥିିୋ। 

ଲେଭଳ ିରାେ୍ୟଲର ବଡ଼ଧରେ ଠଲେଇ ଲହଲେ େଟେଲର ଅବସ୍ତି 
େଆିଇଡ ି ୋଇବର କ୍ାଇମ୍  ଥାୋ ମାମୋେୁ ଲେଇ 

େ�ଳତାର େହ 
ତଦନ୍େୁ ଲଶଷ 

େରୁଛ।ି

ୋରା ଲଦଶଲର ଅଲହତୁେ ଭାଲବ 
ବୃଦ୍ଧ ି ଲହଉଛ ି ୋଇବର୍  ଅପରାଧ। ଲଗାଟଏି 

ଲଦଶଲର ରହ ି ଅେ୍ୟ ଲଦଶରୁ ଟଙ୍ା ଠଲେଇ େରୁଥିବାରୁ ଚନି୍ାଲର 
ଲେନ୍ଦ୍ର େରୋର। ଏେ ୁ ୋଇବର୍  ଅପରାଧେୁ ଲରାେବିା ୋଗ ି ବବିଧି 
ଲଯାେୋ େରାଯାଉଛ।ି ଗତ ୫ବଷ୍ଥଲର ବଭିନି୍ନ ରାେ୍ୟଲର ୋଇବର 
ଠଲେଇ ଲହାଇଛ।ି ଲେଗଡ଼ୁେି େେି ରାେ୍ୟଲର ଥିବା ୋଇବର୍ 
ଥାୋଲର ଅଭଲିଯାଗ ଲହାଇଛ।ି ପଲର ତଦନ୍ ମାମୋଗଡ଼ୁେିର ତଦନ୍ 
େରାଯାଇଛ।ି ଏଥିଲର େମ୍କୃ୍ତ ରହଥିିବା ଅଭଯିକୁ୍ତଙ୍ ବଲିରାଧଲର ଲେଇ 
ରାେ୍ୟ ପେୁେି ପକ୍ଷରୁ ଲୋଟ୍ଥଲର ଚାେ୍ଥେଟି୍   ଦାଖେ ଲହାଇଛ।ି ଆଉ 
ଲୋଟ୍ଥଲର ଚାେ୍ଥେଟି୍  ଦାଖେ େରବିା େହ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ଧରବିାଲର ବହୁ 
ରାେ୍ୟ ପଛଲର ରହଯିାଇଛନ୍।ି 

ରାଜ୍ୟ ଅଭରି�ାଗ ଚାଜ୍ଜସଟି୍   
ତେଲଙ୍ଗାନଗା	 		 ୧୦,୭୨୨	୪୨.୫
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରତେଶ	 	 	୬,୪୪୬	୪୦.୧
ଓଡ଼ଶିଗା		 	 ୫,୪୦୦	୩୩.୫
ଝଗାଡ଼ଖଣ୍ଡ		 	 ୪,୨୦୮	୫୩.୦
ପଶ୍ମିବଙ୍	 	 	୨,୬୧୭	୪୫.୯
ଛେଶିଗଡ଼	 		 ୮୭୨	୮୭.୪

୨୦୧୫ ତୁଳନାରର ୪୯୨ ପ୍ରତଶିତ ବଢ଼଼ଛି ି
ସାଇବର ଅପରାଧ

ରାେ୍ୟଲର ବଗିତ ବଷ୍ଥଗଡ଼ୁେି ତୁଳୋଲର ବଢ଼଼ବିାଲର ୋଗ ି ୋଇବର 
ଅପରାଧ। ଆଉ ୨୦୧୫ ମେହିା ତୁଳୋଲର ରାେ୍ୟଲର ୪୯୨ ପ୍ରତଶିତ 
ୋଇବର ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧ ି ଲହାଇଛ।ି େଲରାୋ ମହାମାରୀ େମୟଲର 
େବ୍ଥାଧିେ ଠଲେଇ େମ୍େକିତ ରଲିପାଟ୍ଥ ରାେ୍ୟର େମସ୍ତ ଥାୋ ଏବଂ ୋଇବର୍  
ଓ ଅଥ୍ଥଲେୈତେି ଥାୋଗଡ଼ୁେିଲର ଲହାଇଥିୋ। ଲୋରାପଟୁରୁ ଯାେପରୁ, 
ଭୁବଲେଶ୍ୱରରୁ ମାେୋୋଗରି ିଯାଏ ଁୋଇବର୍  ଠେ ୋେ ବଛିାଇ ଚଳାଇଛନ୍ ି
ଠଲେଇର ୋମ୍ାେ୍ୟ। ଲେହପିର ିଥାୋଗଡ଼ୁେିଲର ରଲିପାଟ୍ଥ ଲହଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ 
ମାମୋଗଡ଼ୁେିର ତଦନ୍ ଲଶଷ େରବିା ଓଡ଼ଶିା ପେୁେି ପଛଲର ପଡ଼ଯିାଇଛ।ି 
ଲେଭଳ ି୨୦୧୫ରୁ ୨୦୨୧ ମେହିା ମଧ୍ୟଲର ରାେ୍ୟଲର ୭୮୩୬ଟ ିଠଲେଇ 
ଘଟୋ ପଞ୍ଜେୃିତ ଲହାଇଛ।ି ଥାୋଠାରୁ କ୍ାଇମ୍  ବ୍ରାଞ୍ଚଗ୍ ଲର ଏେବୁ ମାମୋ 
ପଞ୍ଜେୃିତ େରାଯାଇ ତୋଘୋ େରାଯାଉଛ।ି

୭ବର୍ଜରର ରାଜ୍ୟରର ୭୮୩୬ଟ ିମାମଲା
	 ବର୍ଷ		 	 	 ମଗାମଲଗା
	 ୨୦୧୫	 	 	 ୩୮୫
	 ୨୦୧୬		 	 	 ୩୧୭	
	 ୨୦୧୭	 	 	 ୮୨୪	
	 ୨୦୧୮		 	 	 ୮୬୭
	 ୨୦୧୯	 	 	 ୧୪୭୫
	 ୨୦୨୦	 	 	 ୧୯୩୧
	 ୨୦୨୧		 	 	 ୨୦୩୭

ରସଫ୍   ରପାଟ୍ଜାଲ ‘ଲରଷେ’ ସମି୍   ବ୍ଲକ୍ 
ଲଗାଟଏି େମି୍  ଲର ୨୦ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଥ ଥର ଠଲେଇ େରଥିିଲେ ୋଇବର ଠେ। 
ଏହାେୁ ଲରାେବିା ୋଗ ି ପ୍ରସୁ୍ତତ େରାଯାଇଥିୋ ସ୍ୱତନ୍ତ ଖେଡ଼ା। ଲଗାଟଏି 
େମି୍  େୁ ବ୍ୟବହାର େର ିଆଉ େଲେ ଠଲେଇର ଶେିାର େ ହୁଏ, ଲେଥିପ୍ରତ ି
ଗରୁୁତ୍ୱ ଲଦଇଥିଲେ ଲେନ୍ଦ୍ର େରୋର। ଏେ ୁ ଲେନ୍ଦ୍ର ଗହୃ ମନ୍ତାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 
ୋଇବର୍  ‘ଲେଫ୍   ଲପାଟ୍ଥାେ’ େରାଯାଇଥିୋ। ଲେଥିଲର ଓଡ଼ଶିା ପେୁେି, 
କ୍ାଇମ୍  ବ୍ରାଞ୍ଚ, େମେିେଲରଟ୍  ପେୁେି ଓ ବଭିନି୍ନ ତଦନ୍ୋରୀ େଂସ୍ା ପ୍ରାୟ ୧ 
େକ୍ଷ େମି୍   ବ୍ଲକ୍ େରବିା ୋଗ ିଲେଫ୍   ଲପାଟ୍ଥାେେୁ ପଠାଯାଇଛ।ି ପଲର ଲେନ୍ଦ୍ର 

୫ ବର୍ଜରର ବଭିନି୍ନ 
ରାଜ୍ୟରର ଠରେଇ 

ଓ ଚାଜ୍ଜସଟି୍  

ଗତ ଚାର ିବଷ୍ଥ ମଧ୍ୟଲର ୋଇବର ଅପରାଧୀମାଲେ ଓଡ଼ଶିାରୁ 
୧୨୨.୪୮ ଲୋଟ ିଟଙ୍ା ଠେ ିଲେଇଛନ୍।ି ଠଲେଇର ଲମାଟ୍   
ପରମିାେରୁ ମାତ୍ର ୨.୮୭ ଲୋଟ ିଟଙ୍ା ଲ�ରସ୍ତ େରବିାଲର 
େ�ଳ ଲହାଇଛ ିଓଡ଼ଶିା ପେୁେି। ଲେଭଳ ିୋଇବର ଅପରାଧଲର 
େମ୍କୃ୍ତ ରହଥିିବା ଅଭଲିଯାଗଲର ୨୪ େେ ଆନ୍ତଃରାେ୍ୟ 
ଲମାଷ୍ଟୱାଲଣ୍ଡ୍   ୋଇବର ଅପରାଧୀଙୁ୍ ପେୁେି ଗରି� େରଛି।ି 
ୋହାେୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ତ ଆଉ ୋହାରୁ ଦଲି୍ୀରୁ। େୀମା ପାର୍   ଲହାଇ 
ସ୍ାେୀୟ ପେୁେି େହାୟତାଲର ୋଇବର୍  ଅପରାଧୀଙୁ୍ ଉଠାଇ 
ଅୋଯାଇଛ।ି ଲେମାେଙୁ୍ ପଚରାଉଚରା େରାଯାଇ ପଳୁା 
ପଳୁା ଟଙ୍ା େହ େମି୍   ୋଡ୍ଥ ଓ ବହୁ ଗରୁୁତଦ୍ପରୂ୍୍ଥ ତଥ୍ୟ 

ହାେେ େରାଯାଇଛ।ି ଏମତିେି ିଧରାପଡ଼ଥିିବା 
ୋଇବର ଅପରାଧୀଙୁ୍ େେି ରାେ୍ୟର 

ପେୁସି୍  ଟ୍ାଞ୍ଜଟି୍   ରମିାଣ୍ଡଲର ଲେଇ ଲେରା େରଛି।ି ଲେହପିର ିଗତ 
ଅଲଢ଼ଇ ବଷ୍ଥ ମଧ୍ୟଲର ରାେ୍ୟ ଏଭଳ ିଠଲେଇର ବୃଦ୍ଧ ିଘଟଛି।ି ଏେ ୁ
ଲୋେଆିଲ୍  ମଡିଆି ଅପବ୍ୟବହାରୋରୀଙ୍ େଂଖ୍ୟା ବ ିବଢ଼଼ଛି।ି 
ଆଉ ୋମାେେି ଗେମାଧ୍ୟମଲର ଲୋେଙୁ୍ ହଇରାେ େରବିା 
ଅଭଲିଯାଗଲର ୧୦୩୪ େେଙୁ୍ ଗରି� େରଛି ିଓଡ଼ଶିା ପେୁେି। 
ଲେପଲଟ ୨୦୧୮ ମେହିାରୁ ୨୦୨୨ ମେହିା ଏପ୍ରେି ମାେ େଦୁ୍ଧା 
ମଳିଥିିବା ତଥ୍ୟରୁ ଏେବୁ 
ପଦାେୁ ଆେଛି।ି 

୪ ବର୍ଜରର ଓଡ଼ଶିାରୁ ୧୨୨.୪୮ ରୋଟ ି
ସାଇବର ଠରେଇ
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ଗହୃ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ତ୍ୱରତି ପଦକ୍ଷେପ କ୍େଇ ଉକ୍ତ ସମି୍  ଗଡ଼ୁକୁି ବନ୍ଦ କର ିକ୍ଦଇଛ।ି 
କ୍ସହପିର ି କ୍୍ରାଇମ୍  ବ୍୍ରାଞ୍ଚ ଓ ଜଲି୍୍ରା ପଲୁସି ମଧ୍ୟ ସ୍ରାଇବର କ୍ପ୍ରାର୍୍ରାଲ ଜରଆିକ୍ର 
ଠକ୍କଇ ସମ୍ପକକିତ କଲ୍   ଆସଥୁିବ୍ରା େମ୍ବରଗଡ଼ୁକୁି ବନ୍ଦ କରକି୍ଦଇଛ।ି ତଦନ୍ତ 
ସମୟକ୍ର ଉକ୍ତ େମ୍ବରଗଡ଼ୁକି କ୍ବେ୍ରାମୀ କ୍ବ୍ରାଲ ି ଜଣ୍ରାପଡ଼ଛି।ି କ୍ସ ବଷିୟକ୍ର 
ଓଡ଼ଶି୍ରା। ପଲୁସି ବଭିନି୍ନ ତଦନ୍ତକ୍ରାରୀ ସଂସ୍୍ରା ଅଧିକ କ୍�୍ରାଳତ୍ରାଡ଼ କରୁଛନ୍ତ।ି 

ର୍ରାଜ୍ୟକ୍ର ସ୍ରାଇବର ଠକ୍କଇ ବଢୁଥିବ୍ରାରୁ ଏହ୍ରାକୁ ଗରୁୁତର ସହ କ୍େଇଛନ୍ତ ିର୍ରାଜ୍ୟ ସରକ୍ରାର। ସ୍ରାଇବର ର୍ରାଜ୍ୟକ୍ର ସ୍ରାଇବର ଠକ୍କଇ ବଢୁଥିବ୍ରାରୁ ଏହ୍ରାକୁ ଗରୁୁତର ସହ କ୍େଇଛନ୍ତ ିର୍ରାଜ୍ୟ ସରକ୍ରାର। ସ୍ରାଇବର 
ଅପର୍ରାଧ କ୍ର୍ରାକବି୍ରାକୁ ସରକ୍ରାରୀ ସ୍ତରକ୍ର ଜ୍ରାର ିରହଛି ିଉଦ୍ୟମ। କ୍କୌଣସ ିବ୍ୟକ୍ତ ିସ୍ରାଇବର ଅପର୍ରାଧ ଅପର୍ରାଧ କ୍ର୍ରାକବି୍ରାକୁ ସରକ୍ରାରୀ ସ୍ତରକ୍ର ଜ୍ରାର ିରହଛି ିଉଦ୍ୟମ। କ୍କୌଣସ ିବ୍ୟକ୍ତ ିସ୍ରାଇବର ଅପର୍ରାଧ 
ସମ୍ପକକ୍୍ର ଅଭକି୍�୍ରାଗ କରବି୍ରାକୁ କ୍ହକ୍ଲ କ୍ହଲ୍ପଲ୍ରାଇନ୍   େମ୍ବର ‘୧୯୩୦’ ସହ କ୍�୍ରାଗ୍ରାକ୍�୍ରାଗ କର ିଅଭକି୍�୍ରାଗ ସମ୍ପକକ୍୍ର ଅଭକି୍�୍ରାଗ କରବି୍ରାକୁ କ୍ହକ୍ଲ କ୍ହଲ୍ପଲ୍ରାଇନ୍   େମ୍ବର ‘୧୯୩୦’ ସହ କ୍�୍ରାଗ୍ରାକ୍�୍ରାଗ କର ିଅଭକି୍�୍ରାଗ 
କରପି୍ରାରକି୍ବ କ୍ବ୍ରାଲ ିକୁହ୍ରା�୍ରାଇଛ।ି କ୍କବଳ ଏତକି ିେୁକ୍ହ;ଁ ତୃଣମଳୂ ସ୍ତରକ୍ର ସ୍ରାଇବର ଅପର୍ରାଧ ବକି୍ର୍ରାଧୀ କରପି୍ରାରକି୍ବ କ୍ବ୍ରାଲ ିକୁହ୍ରା�୍ରାଇଛ।ି କ୍କବଳ ଏତକି ିେୁକ୍ହଁ; ତୃଣମଳୂ ସ୍ତରକ୍ର ସ୍ରାଇବର ଅପର୍ରାଧ ବକି୍ର୍ରାଧୀ 
ସକ୍େତେତ୍ରା ଅଭ�ି୍ରାେ ଆରମ୍ଭ କରବି୍ରା ଦଗିକ୍ର ଗରୁୁତ୍ୱ୍ରାକ୍ର୍ରାପ କ୍ହ୍ରାଇଛ।ି ବରଷି୍ଠ େ୍ରାଗରକି, ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀ, ସକ୍େତେତ୍ରା ଅଭ�ି୍ରାେ ଆରମ୍ଭ କରବି୍ରା ଦଗିକ୍ର ଗରୁୁତ୍ୱ୍ରାକ୍ର୍ରାପ କ୍ହ୍ରାଇଛ।ି ବରଷି୍ଠ େ୍ରାଗରକି, ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀ, 
ଆଶ୍ରା ଓ ଅଙ୍ଗେୱ୍ରାଡ଼ ିକମୀ୍, ସ୍ୱୟଂ ସହ୍ରାୟକ କ୍ଗ୍ରାଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସକ୍ମତ ଉକ୍ତ ଅଭ�ି୍ରାେକ୍ର ସବୁ ବଗ୍କୁ ଆଶ୍ରା ଓ ଅଙ୍ଗେୱ୍ରାଡ଼ ିକମୀ୍, ସ୍ୱୟଂ ସହ୍ରାୟକ କ୍ଗ୍ରାଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସକ୍ମତ ଉକ୍ତ ଅଭ�ି୍ରାେକ୍ର ସବୁ ବଗକୁ୍ 
ସ୍ରାମଲି କରବି୍ରାକୁ କୁହ୍ରା�୍ରାଇଛ।ି କ୍ସହପିର ିକ୍ଲ୍ରାକଙ୍କ ମଧ୍ୟକ୍ର ଆହୁର ିସକ୍େତେତ୍ରା ଆଣବି୍ରା ଲ୍ରାଗ ି୩୪ର ିସ୍ରାମଲି କରବି୍ରାକୁ କୁହ୍ରା�୍ରାଇଛ।ି କ୍ସହପିର ିକ୍ଲ୍ରାକଙ୍କ ମଧ୍ୟକ୍ର ଆହୁର ିସକ୍େତେତ୍ରା ଆଣବି୍ରା ଲ୍ରାଗ ି୩୪ର ି
ସକ୍େତେତ୍ରା ରଥ ର୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକ୍ତ୍ୟକ ଥ୍ରାେ୍ରାକୁ ଗସ୍ତ କରବି। ଆଉ କ୍ସଠ୍ରାକ୍ର ଭଡିଓି ଏବଂ ଅଡଓି ମ୍ରାଧ୍ୟମକ୍ର ସକ୍େତେତ୍ରା ରଥ ର୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକ୍ତ୍ୟକ ଥ୍ରାେ୍ରାକୁ ଗସ୍ତ କରବି। ଆଉ କ୍ସଠ୍ରାକ୍ର ଭଡିଓି ଏବଂ ଅଡଓି ମ୍ରାଧ୍ୟମକ୍ର 
ସକ୍େତେତ୍ରା ବ୍ରାର୍୍୍ରା ପ୍ରଦ୍ରାେ କରବି। ସ୍ଲୁ ଓ ଅଙ୍ଗେୱ୍ରାଡ଼ ିକ୍କନ୍ଦ୍ରର କ୍ରାନ୍ଥକ୍ର କ୍ପଣଂି ମ୍ରାଧ୍ୟମକ୍ର ସକ୍େତେତ୍ରା ସକ୍େତେତ୍ରା ବ୍ରାର୍୍୍ରା ପ୍ରଦ୍ରାେ କରବି। ସ୍ଲୁ ଓ ଅଙ୍ଗେୱ୍ରାଡ଼ ିକ୍କନ୍ଦ୍ରର କ୍ରାନ୍ଥକ୍ର କ୍ପଣଂି ମ୍ରାଧ୍ୟମକ୍ର ସକ୍େତେତ୍ରା 
ସଷୃ୍ ିକର୍ରା�ବି। ଏଥିସହତି ବଦି୍ୟ୍ରାଳୟ ସ୍ତରକ୍ର ଅଭଭି୍ରାବକ-ଶଷିେକଙ୍କ କ୍ବୈଠକକ୍ର ସ୍ରାଇବର୍  ଅପର୍ରାଧ ପ୍ରତ ିସଷୃ୍ ିକର୍ରା�ବି। ଏଥିସହତି ବଦି୍ୟ୍ରାଳୟ ସ୍ତରକ୍ର ଅଭଭି୍ରାବକ-ଶଷିେକଙ୍କ କ୍ବୈଠକକ୍ର ସ୍ରାଇବର୍  ଅପର୍ରାଧ ପ୍ରତ ି
ସକ୍େତେ ରହବି୍ରାକୁ େଷି୍ପର୍ ିକ୍ହ୍ରାଇଛ।ି କ୍ସଭଳ ିସ୍ରାଇବର୍  ଅପର୍ରାଧ ମକୁ୍ତ ଓଡ଼ଶି୍ରା ଗଠେ କରବି୍ରା ଲ୍ରାଗ ିକ୍ର୍ରାଡ୍  ସକ୍େତେ ରହବି୍ରାକୁ େଷି୍ପର୍ ିକ୍ହ୍ରାଇଛ।ି କ୍ସଭଳ ିସ୍ରାଇବର୍  ଅପର୍ରାଧ ମକୁ୍ତ ଓଡ଼ଶି୍ରା ଗଠେ କରବି୍ରା ଲ୍ରାଗ ିକ୍ର୍ରାଡ୍  
ର୍ େ, ସ୍ରାଇକ୍କଲ୍ରାଥନ୍ , କ୍ଶ୍ରାଭ୍ରା�୍ରାତ୍ର୍ରା, ଶଷିେ୍ରାେୁଷ୍ଠ୍ରାେସ୍ତରକ୍ର ବକୃ୍ତତ୍ରା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ କୁଇଜ୍  ପ୍ରତକି୍�୍ରାଗତି୍ରା କର୍ରା�ବି। ର୍ େ, ସ୍ରାଇକ୍କଲ୍ରାଥନ୍ , କ୍ଶ୍ରାଭ୍ରା�୍ରାତ୍ର୍ରା, ଶଷିେ୍ରାେୁଷ୍ଠ୍ରାେସ୍ତରକ୍ର ବକୃ୍ତତ୍ରା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ କୁଇଜ୍  ପ୍ରତକି୍�୍ରାଗତି୍ରା କର୍ରା�ବି। 
ଏଭଳ ିଅଭ�ି୍ରାେ ଆରମ୍ଭ କରବି୍ରାକ୍ର ଓଡ଼ଶି୍ରା କ୍ହଉଛ ିକ୍ଦଶର ପ୍ରଥମ ର୍ରାଜ୍ୟ।ଏଭଳ ିଅଭ�ି୍ରାେ ଆରମ୍ଭ କରବି୍ରାକ୍ର ଓଡ଼ଶି୍ରା କ୍ହଉଛ ିକ୍ଦଶର ପ୍ରଥମ ର୍ରାଜ୍ୟ।

ଠକେଇକେ ଫସକିେ  
‘୧୯୩୦’େୁ 

କଫୋନ୍   େେ ିଜଣୋଅ

ପେୁସିେ ‘ସୋଇବେ ସେୁିୟୁେଟି ିେ୍ଲବ୍  ’;  କ୍ୋଇମ୍  ବ୍ୋଞ୍ଚ୍ େ ‘କ୍ଦୁ୍ର ଚଳଚ୍ତି୍ର’
ସାଇବର  ଅପରାଧ ରରାକବିା ଲାଗ ିସ୍କୁଲଗକୁଡ଼କିକୁ  ଯାଉଛ ିକମସିନରରଟ୍  ପକୁଲସି। ସ୍କୁଲର କର୍ତ୍ ତୃପକ୍ଷ ଓ ପକୁଲସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ  ସାଇବର  ଅପରାଧ ରରାକବିା ଲାଗ ିସ୍କୁଲଗକୁଡ଼କିକୁ  ଯାଉଛ ିକମସିନରରଟ୍  ପକୁଲସି। ସ୍କୁଲର କର୍ତ୍ ତୃପକ୍ଷ ଓ ପକୁଲସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ  
ରନଇ ଏକ ହ୍ାଟ୍ସଆପ୍   ଗରୁପ୍   ର�ାଲାଯାଇଛ।ି ଆଉ ସ୍କୁଲସ୍ତରରର ଗଠନ ରହାଇଛ ି ‘ସାଇବର ସକିକୁୟୁରଟି ି କ୍ଲବ୍ ’। ରନଇ ଏକ ହ୍ାଟ୍ସଆପ୍   ଗରୁପ୍   ର�ାଲାଯାଇଛ।ି ଆଉ ସ୍କୁଲସ୍ତରରର ଗଠନ ରହାଇଛ ି ‘ସାଇବର ସକିକୁୟୁରଟି ି କ୍ଲବ୍ ’। 
ପ୍ରଥରମ ପ୍ରର୍ୟୁକ ସ୍କୁଲର ଦକୁ ଇ ଜଣ ରଲ�ାଏଁ ଏହ ିହ୍ାଟସ୍ ଆପ୍   ଗରୁପ୍  ରର ରହଛିନ୍।ି ରସଥିରର ସ୍କୁଲର କମ୍କୁୟୁଟର୍  ପ୍ରଥରମ ପ୍ରର୍ୟୁକ ସ୍କୁଲର ଦକୁ ଇ ଜଣ ରଲ�ାଏଁ ଏହ ିହ୍ାଟସ୍ ଆପ୍   ଗରୁପ୍  ରର ରହଛିନ୍।ି ରସଥିରର ସ୍କୁଲର କମ୍କୁୟୁଟର୍  
ବଷିୟରର ଜ୍ାନ ଥିବା ଶକି୍ଷକ ଓ ଅନୟୁ ଜରଣ ଶକି୍ଷକ ରହଛିନ୍।ି ଆଉ ସ୍କୁଲସ୍ତରରର ସାଇବର ସକିକୁୟୁରଟି ିକ୍ଲବରର ବଷିୟରର ଜ୍ାନ ଥିବା ଶକି୍ଷକ ଓ ଅନୟୁ ଜରଣ ଶକି୍ଷକ ରହଛିନ୍।ି ଆଉ ସ୍କୁଲସ୍ତରରର ସାଇବର ସକିକୁୟୁରଟି ିକ୍ଲବରର 
୫ଜଣ ରହଛିନ୍।ି ରସଥିରର ଜରଣ ଛାତ୍ୀ, ୨ଜଣ ରଲ�ାଏଁ ଛାତ୍ ଓ ଶକି୍ଷକ ସ୍ାନ ପାଇଛନ୍।ି ରସମାନଙ୍କୁ  ୧୦ରକୁ  ୫ଜଣ ରହଛିନ୍।ି ରସଥିରର ଜରଣ ଛାତ୍ୀ, ୨ଜଣ ରଲ�ାଏଁ ଛାତ୍ ଓ ଶକି୍ଷକ ସ୍ାନ ପାଇଛନ୍।ି ରସମାନଙ୍କୁ  ୧୦ରକୁ  
୧୨ଟ ିସାଇବର ଠରକଇ ବଷିୟରର ପାଠ ପଢ଼଼ାଯବିା ସହ ସରେ୍ନ କରବିା ଲାଗ ିଏକ ସେୂନା ପକୁସ୍ତକିା ଜାର ି୧୨ଟ ିସାଇବର ଠରକଇ ବଷିୟରର ପାଠ ପଢ଼଼ାଯବିା ସହ ସରେ୍ନ କରବିା ଲାଗ ିଏକ ସେୂନା ପକୁସ୍ତକିା ଜାର ି
ରହାଇଛ।ି ପ୍ରଥମ ପଯତୃୟୁାୟରର ୨୦ଟ ିସ୍କୁଲ ଏଭଳ ିସରେ୍ନ୍ାମଳୂକ ପଦରକ୍ଷପ ରନଇଛ ିପକୁଲସି। ଏଥିସହ ି୍  ରହାଇଛ।ି ପ୍ରଥମ ପଯତୃୟୁାୟରର ୨୦ଟ ିସ୍କୁଲ ଏଭଳ ିସରେ୍ନ୍ାମଳୂକ ପଦରକ୍ଷପ ରନଇଛ ିପକୁଲସି। ଏଥିସହ ି୍  
କମସିନରରଟ୍  ପକୁଲସି ପକ୍ଷରକୁ  ସାଇବର ଠରକଇ ସମ୍କକ୍ି  ରହଲ୍ପଲାଇନ୍   ନମ୍ର ‘୭୪୪୦୦୦୬୭୦୯’ କମସିନରରଟ୍  ପକୁଲସି ପକ୍ଷରକୁ  ସାଇବର ଠରକଇ ସମ୍କକ୍ି  ରହଲ୍ପଲାଇନ୍   ନମ୍ର ‘୭୪୪୦୦୦୬୭୦୯’ 
ଜାର ି ରହାଇଛ।ି ରସଭଳ ି କମସିନରରଟ୍  ପକୁଲସି ମକୁ�ୟୁାଳୟରର ‘ସାଇବର ସକିକୁୟୁରଟି ି ରସଣ୍ଟର ଅଫ୍   ଜାର ି ରହାଇଛ।ି ରସଭଳ ି କମସିନରରଟ୍  ପକୁଲସି ମକୁ�ୟୁାଳୟରର ‘ସାଇବର ସକିକୁୟୁରଟି ି ରସଣ୍ଟର ଅଫ୍   
ଏକ୍ରିଲନ୍ସ’ ର�ାଲବିାକକୁ  ରଯାଜନା କରାଯାଉଛ।ି ଏହା ର�ାଲବିା ପରର ୍ଦନ୍ ପ୍ରକ୍ୟିା ଆହକୁର ିଦତ୍ ଢ଼ ରହବ ଏକ୍ରିଲନ୍ସ’ ର�ାଲବିାକକୁ  ରଯାଜନା କରାଯାଉଛ।ି ଏହା ର�ାଲବିା ପରର ୍ଦନ୍ ପ୍ରକ୍ୟିା ଆହକୁର ିଦତ୍ ଢ଼ ରହବ 
ରବାଲ ିଆଶା କରାଯାଉଛ।ି ରବାଲ ିଆଶା କରାଯାଉଛ।ି 

ଅନୟୁପକ୍ଷରର ରାଜୟୁରର ନୂଆ ନୂଆ ରଶୈଳୀରର ସାଇବର ଠରକଇ କରକୁ ଛନ୍ ିଅଦତ୍ ଶୟୁ ଠକ। ଏହାକକୁ ଅନୟୁପକ୍ଷରର ରାଜୟୁରର ନୂଆ ନୂଆ ରଶୈଳୀରର ସାଇବର ଠରକଇ କରକୁ ଛନ୍ ିଅଦତ୍ ଶୟୁ ଠକ। ଏହାକକୁ 
ରରାକବିା ଲାଗ ି ନୂଆ ପଦରକ୍ଷପ ରନଇଥିଲା କ୍ାଇମ୍  ବ୍ାଞ୍ଚର ସାଇବର ରସଲ୍ ଫ ଅପରାଧ ଶା�ା। ୨ ରରାକବିା ଲାଗ ି ନୂଆ ପଦରକ୍ଷପ ରନଇଥିଲା କ୍ାଇମ୍  ବ୍ାଞ୍ଚର ସାଇବର ରସଲ୍ ଫ ଅପରାଧ ଶା�ା। ୨ 
ମନିଟି୍  ର ଏକ ‘କ୍ଷକୁଦ୍ର େଳଚ୍ତି୍’ ମାଧ୍ୟମରର ସରେ୍ନ୍ାକକୁ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଏଥିରର ଅଭରିନ୍ା ମନିଟି୍  ର ଏକ ‘କ୍ଷକୁଦ୍ର େଳଚ୍ତି୍’ ମାଧ୍ୟମରର ସରେ୍ନ୍ାକକୁ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଏଥିରର ଅଭରିନ୍ା 
ବ୍ାଣ୍ଡ୍    ଆମ୍ାରସଡର୍  ସବୟୁସାେୀ ମଶି୍ର ଓ ଅଚ୍କ୍ି ା ସାହକୁ  ମକୁ�ୟୁ ଭୂମକିାରର ଅଭନିୟ କରଥିିରଲ। ନଜିର ବ୍ାଣ୍ଡ୍    ଆମା୍ରସଡର୍  ସବୟୁସାେୀ ମଶି୍ର ଓ ଅଚ୍କ୍ି ା ସାହକୁ  ମକୁ�ୟୁ ଭୂମକିାରର ଅଭନିୟ କରଥିିରଲ। ନଜିର 
ଓଟପି ିକମି୍ା ପନି୍   ରକାଡତୃ କାହା ସହ ି୍  ରସୟାର୍  କରନ୍କୁ ନାହ ିଁ, ରକୌଣସ ିବୟୁକ୍ଙି୍କୁ  ନଜିର ବୟୁକ୍ଗି୍ ଏବଂ ଓଟପି ିକମି୍ା ପନି୍   ରକାଡତୃ କାହା ସହ ି୍  ରସୟାର୍  କରନ୍କୁ ନାହ ିଁ, ରକୌଣସ ିବୟୁକ୍ଙି୍କୁ  ନଜିର ବୟୁକ୍ଗି୍ ଏବଂ 
ଆଥ କିକ ୍ଥୟୁ ୍ଥୟୁଗକୁଡ଼କି ରସୟାର୍  ନକରବିାକକୁ ଏହ ିଭଡିଓିରର ଦଶତୃାଯାଇଥିଲା।ଆଥ କିକ ୍ଥୟୁ ୍ଥୟୁଗକୁଡ଼କି ରସୟାର୍  ନକରବିାକକୁ ଏହ ିଭଡିଓିରର ଦଶତୃାଯାଇଥିଲା।

ସବୁ ବର୍ଗେ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରରୀ ପଢ଼଼କିବ 
‘ସୋଇବେ ସେୁକ୍ୋ ପୋଠ’

କ୍ଦଶକ୍ର କ୍ମବର୍ଦକିଷୁ୍ ସ୍ରାଇବର୍  ଅପର୍ରାଧକୁ ଦୃଷ୍କି୍ର ରଖି କ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ମ୍ରାଧ୍ୟମକି ଶଷିେ୍ରା ପରଷିଦ (ସବିଏିସଇ) ପଲି୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାଠ୍ୟକ୍ମକ୍ର ସ୍ରାଇବର୍  
ସରୁଷେ୍ରା ସମ୍ପକକିତ ବଷିୟ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀ ସ୍ରାଇବର୍  ସରୁଷେ୍ରା 
ସମ୍ପକ୍କ୍ର ଅଧ୍ୟୟେ କରବି୍ରା ସହ ଏ କ୍େଇ ସକ୍େତେତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସଷୃ୍ ିକରକି୍ବ। 
ସ୍ରାଇବର୍  ସରୁଷେ୍ରା ସମ୍ପକକିତ ହ୍ୟ୍ରାଣ୍ଡବୁକ୍   ମଧ୍ୟ ସବିଏିସ୍ ଇ ପଲି୍ରାମ୍ରାେଙ୍କ ପ୍ରାଇଁ 
ଜ୍ରାର ି କ୍ହ୍ରାଇଛ।ି ମ୍ରାଧ୍ୟମକି ଓ ଉଚ୍ଚ ମ୍ରାଧ୍ୟମକି କ୍ରେଣୀ ସହତି କ୍ବୈଷୟକି 
ଶଷିେ୍ରାେୁଷ୍ଠ୍ରାେଗଡ଼ୁକିକ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ରାଇବର୍  ସରୁଷେ୍ରା ପ୍ରାଠ୍ୟକ୍ମ ସ୍ରାମଲି୍   ପ୍ରାଇଁ 
ଏଆଇସରିଇି (ଅଖିଳ ଭ୍ରାରତୀୟ କ୍ବୈଷୟକି ଶଷିେ୍ରା ପରଷିଦ) େକି୍ଦ୍୍ଶ 
କ୍ଦଇଛ।ି ବଭିନି୍ନ ଆଇଆଇରକି୍ର ସ୍ରାଇବର୍  ସରୁଷେ୍ରା ସମ୍ପକ୍କ୍ର େୂତେ 
ବଭି୍ରାଗ ଓ ପ୍ରାଠ୍ୟକ୍ମ କ୍�୍ରାଲବି୍ରା ସହ ବଭିନି୍ନ ଶଷିେ୍ରାେୁଷ୍ଠ୍ରାେକ୍ର ଏକ୍େଇ 
କମ୍ଶ୍ରାଳ୍ରା, ଆକ୍ଲ୍ରାେେ୍ରାେକ୍ ଆକ୍ୟ୍ରାଜେ ପ୍ରାଇଁ ପର୍ରାମଶ୍ ଦଆି�୍ରାଇଛ।ି 
ବଭିନି୍ନ ଉଚ୍ଚତର ଶଷିେ୍ରାେୁଷ୍ଠ୍ରାେକ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଠ୍ୟକ୍ମ ସ୍ରାମଲି୍   ପ୍ରାଇଁ ୟଜୁସି ି
(ବଶି୍ୱବଦି୍ୟ୍ରାଳୟ ଅେୁଦ୍ରାେ ଆକ୍ୟ୍ରାଗ) ମ୍ରାଗ୍ଦଶକିକ୍ରା ଜ୍ରାର ି କରବି୍ରା ସହ 
ସ୍ରାଇବର୍  ସରୁଷେ୍ରା ସମ୍ପକ୍କ୍ର କମ୍ଶ୍ରାଳ୍ରା ଆକ୍ୟ୍ରାଜେ ପ୍ରାଇଁ ପର୍ରାମଶ୍ 
କ୍ଦଇଛ।ି କ୍ସହପିର ି ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀମ୍ରାକ୍େ ସ୍ରାଇବର୍  େରି୍ରାପର୍୍ରା ଉପକ୍ର 
କ’ଣ କରକି୍ବ ଓ େକରକି୍ବ, କ୍ସକ୍େଇ ଏକ ‘କ୍ବସ୍ ଲ୍ରାଇନ୍  ପଲସି’ି 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ିକ୍ହ୍ରାଇଛ।ି ବଦି୍ୟ୍ରାଳୟ, ମହ୍ରାବଦି୍ୟ୍ରାଳୟ, ବଜି୍୍ରାେ, ବ୍ରାଣଜି୍ୟ, 
କଳ୍ରା, ମ୍ୟ୍ରାକ୍େଜ୍ କ୍ମଣ, ଡ୍ରାକ୍ତରୀ ପ୍ରମ�ୁ ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀମ୍ରାକ୍େ 
ସ୍ରାଇବର୍  ସରୁଷେ୍ରା ବଷିୟକ୍ର ପ୍ରାଠ ପଢ଼଼କି୍ବ।
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୨୪ ମାସରେ ଭୁବରେଶ୍ୱେରେ 
୨୫ ର�ାଟ ିଠର�ଇ

ରାଜଧାନୀରର ଦୁଇବର୍ଷ ଧର ିଥରହର କରେଣ ିସାଇବର ଠକ। 
ସ୍ାର୍ଷସରିରି ପାଠ ପଢୁଆଙୁ୍ ଠରକଇର ପାଠ ପଢ଼ା଼ଇ ଚଳୁ କର ି
ରନଇଛନ୍ ି ରକାର ି ରକାର ି ରଙ୍ା। ୟପୁଆିଇ ଠରକଇ, ରରେଡଟି୍  
କାଡ୍ଷ/ରଡବଟି୍   କାଡ୍ଷ, ରସାସଆିଲ୍  ମଡିଆି ଭଳ ି ପା୍ଟ୍  ଫମ୍ଷରର 
ଜାେ ବଛିାଇ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ରଙ୍ା ଉଡ଼ାଇ ରନଇଛନ୍।ି ଗତ ୨୬ 
ମାସରର ଭୁବରନଶ୍ୱରରୁ ୨୪ ରକାର ି ୩୪ େକ୍ଷ ୭୪ହଜାର 
୬୫୯ ରଙ୍ା ଠକ ିରଦଇଯାଇଛନ୍ ିସାଇବର ଅପରାଧୀ। ୨୦୨୩ 
ମସହିା ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ମାସ ଅଥ୍ଷାତ୍   ଜାନୁଆରୀ ଓ ରଫବୃଆରୀ 
ମାସରର ୩ ରକାର ି୩୧ େକ୍ଷ ୫୭ ହଜାର ୯୫ ରଙ୍ା ଠରକଇ 
ରହାଇଛ।ି ଏଥିରର ପେୁସି ୧୮ର ି ମାମୋ ରୁଜୁ କର ି ତଦନ୍ 
କରୁଥିବା ରବରଳ ୬୦ େକ୍ଷ ରଙ୍ା ରଫରାଇ ଆଣବିାରର ସକ୍ଷମ 

ରହାଇଛ ିକମସିନରରଟ୍  ପେୁସି। 
ରସହପିର ି୨୦୨୨ ମସହିାରର ରାଜଧାନୀରୁ 

୧୨ ରକାର ି୯୬ େକ୍ଷ ୩୫ହଜାର ୭୮୧ ଚଳୁ 
କର ି ରନଇଯାଇଛନ୍ ି ଅଦୃଶ୍ୟ ଠକ। ଏଥିରର 
୩୮୧୧ର ି ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଥିବା ରବରଳ 
୫୩ର ି ବଭିନି୍ନ ଠରକଇ ଓ ଅପରାଧିକ ମାମୋ 
ରୁଜୁ ରହାଇଥିୋ। ଠରକଇରର ସମ୍କୃ୍ ି ରହଥିିବା 
୩୮ଜଣଙୁ୍ ଗରିଫ କରାଯାଇଥିୋ। ଠରକଇ 
ରହାଇଥିବା ରଙ୍ାରୁ ୨ ରକାର ି୬୯ େକ୍ଷ ୫ ହଜାର 
୧୨୩ ରଙ୍ା ରଫରସ୍ତ କର ିଅଣାଯାଇଥିୋ। ରସପରର 
୨୦୨୧ ମସହିାରର ରାଜଧାନୀରୁ ୮ରକାର ି ୬େକ୍ଷ 
୮୧ହଜାର ୭୮୩ ରଙ୍ା ଠରକଇ ରହାଇଥିୋ। 
ଏଥିରର ୧୩ଜଣଙୁ୍ ଗରିଫ କରବିା ସହ ୧୩୨ର ିମାମୋ 
ରୁଜୁ କର ିତଦନ୍ କରାଯାଇଥିୋ। 

ଅଠେ’ ର�ୈଳୀରେ ଠର�ଇେ ର�ୌ�ଳ

ରାଜ୍ୟଠୁ ରାଜଧାନୀରର ୧୮ପ୍ରକାରର ରଶୈଳୀରର ସାଇବର ଠରକଇ ଘରଣା ସାମା୍କୁ ଆସଛୁ।ି ରକଉଁଠ ି

ରୋଭନୀୟ ଅଫର୍  ତ ଆଉ ରକଉଁଠ ିବ୍ାକ୍ ରମେଂି ଓ ଭୟଭୀତ କର ିଠରକଇ କରୁଛନ୍।ି ବଏିସ୍  ଏନ୍  ଏଲ୍  , 

ଜଓିର ରକୱାସ ିଅପରଡଟ୍  , ରକବସି ିେରରରୀ, ରସକ୍ସର୍ାରରସନ୍ , ରରେଡଟି୍   କାଡ୍ଷ ଇନ୍ ସ୍ୁୟରାନ୍ସ, ରଫାନ୍   

ରପ’ରର କ୍ୟାସ୍  ବ୍ୟାକ୍  , ଅନ୍  ୋଇନ୍ ରର ଡାରା ଏଣ୍ଟଟ୍ ିଅପରରରର୍  ଆଦରିର ନଯିକୁ୍ ିରଦବାକୁ କହ ିଠରକଇ 

ରହଉଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛ।ି 

ଘେଭଡ଼ା ୋଁରେ ଠର�ଇ

ରାଜଧାନୀରର ଘରଭଡ଼ା ରନବାକୁ କହ ିଏରବ ଅଧିକ ଠରକଇ ରହଉଛ।ି ଓଏଲ୍  ଏକ୍ସ କମିା୍ ଅନ୍ୟନ୍ୟା 

ଅନ୍  ୋଇନ୍   ସାଇଟ୍  ରୁ ବଜି୍ାପନକୁ ରଦଖି ଠକ ରଯାଗାରଯାଗ କରୁଛନ୍।ି ଘର ଭଡ଼ାକୁ ରନବାକୁ କହ ିନୂଆ 

ଢଙ୍ଗରର ବଶି୍ୱାସ ଜନ୍ାଇ କୁ୍ୟଆର୍   ରକାଡ୍ଷ ପଠାଇ ରଙ୍ା ରନଇଯାଉଛନ୍।ି 

ଟାୱାର୍  ବସାଇବା ଆଳରେ 

ରାଜଧାନୀରର ଏରବ ରାୱାର୍  ବସାଇବା ଆଳରର ଅଧିକ ଠରକଇ ରହଉଛ।ି ନଜି ଘର ଛାତରର ରାୱାର୍  

ବସାଇବା ୋଗ ିଠକ କଛି ିବ୍ୟକ୍ଙୁି୍ ରଯାଗାରଯାଗ କରବିା ପରର ରୋଭନୀୟ ଅଫର୍  ରଦଖାଇ ଫସାଉଛନ୍।ି 

ଘର ଛାତରର ଅମକୁ ରାୱାର୍  ବସାଇରେ ବର୍ଷକୁ ଏତକି ିରଙ୍ା ମଳିବି କହ ିସବୁ ରଗାପନୀୟ ତଥ୍ୟ ମାଗଛୁନ୍।ି 

ପରବର୍୍ଷୀ ସମୟରର ଜମାଖାତାକୁ ଖାେ ିକରରିଦଉଛନ୍।ି 

ରରେଡଟି୍  /ରଡବଡି୍   �ାଡ୍ଡ 

ଆପଣଙ୍ ରରେଡଟି୍   କାଡ୍ଷର ରଙ୍ା ବଢ଼଼ବିାର ରୋଭ ରଦଖାଉଛନ୍।ି ଏହାପରର ଚଞ୍ଚକତା କର ିରଙ୍ା 

ରନଇଯାଉଛନ୍।ି ରସଭଳ ିଭାରବ ରରେଡଟି୍   କାଡ୍ଷ/ରଡବଡି୍   କାଡ୍ଷ ବନ୍ଦ ରହାଇଯବିାର ଭୟଭୀତ କର ିରୋକଙ୍ 

ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ରଙ୍ା ରନଇଯାଉଛନ୍।ି ରାଜଧାନୀରର ଏଭଳ ିଧରଣ ଠରକଇ ଅଧିକ।

େଯିକୁ୍ ିଆଳରେ ଠର�ଇ 

ରାଜ୍ୟରର ନଯିକୁ୍ ିୋଗ ିପାଠୁଆ ପେିା ଡହଳବକିଳ ରହଉଛନ୍।ି ରସମାନଙ୍ ଫସାଇବା ୋଗ ିସାଇବର ଠକ 

ଏରବ ସରେୟି ରହାଇଛନ୍।ି ଶକି୍ଷତି ଯବୁକ-ଯବୁତୀଙୁ୍ ନଯିକୁ୍ରି ଢାେ କର ିେୁରରିନଉଛନ୍ ିରଙ୍ା। ଓଏଲ୍  ଏକ୍ସ, 

କୁ୍ୟଇକର, ଫିସଙି୍ଗଗ୍    ରୱବ୍  ସାଇଟ୍   ଭଳ ିପଳୁାପଳୁା ନଯିକୁ୍ରି ରୱବ୍  ସାଇଟ୍   ରଖାେ ିରଙ୍ା େୁର ିରନଉଛନ୍।ି

ଓଏଲ୍  ଏକ୍ସ ଠର�ଇ 

ଗାଡ଼ରି ବଜି୍ାପନ ରଦଇ ସାଇବର ଠକ ଅଧିକ େୁଟ୍  ପାଟ୍   କରୁଛନ୍।ି ରୋକଙ୍ ମନରର ବଶି୍ୱାସ ଜନା୍ଇବା 

ୋଗ ିନଜିକୁ ପବୂ୍ଷତନ ଆମମି ଅଫିସର୍ , ପେୁସି୍  କମ୍ଷଚାରୀ, ଯବାନ ଓ ସରକାରୀ କମ୍ଷଚାରୀର ପରଚିୟ ରଦଇ 

ଠରକଇ କରୁଛନ୍।ି

ବର�ୟା ବଦୁିୟୁତ୍  ବଲି୍   ର�ୈଠ 

ବଦୁି୍ୟତ୍  ବଲି୍   ରପୈଠ ଆଳରର ମାତଥିିରେ ସାଇବର ଠକ। ବରକୟା ବଦୁି୍ୟତ୍  ରପୈଠ ନ କରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଭତିରର 

ବଦୁି୍ୟତ୍  ବଚି୍ନି୍ନ ରହାଇଯବି। ଏଣ ୁତୁରନ୍ ଆମକୁ େଙି୍ଗ୍   ରର କ୍କି୍  କର ିରଙ୍ା ଜମା କରନୁ୍। ୋଇନ୍   କରଯିବିା 

କଥା ଶଣୁବିା ପରର ତୁରନ୍ ବରକୟା ବଲି୍   ରପୈଠ କରବିାରର ୋଗ ିପଡୁଛନ୍ ିହତିାଧିକାରୀ। ପରର ସାଇବର 

ଅପରାଧୀ ରଫାନ୍  କୁ ହ୍ୟାକ୍  କର ିଜମାଖାତାରୁ ରଙ୍ା କାର ିରନଇଯାଉଛ।ି

‘ଦବିସ’�ୁ ଟାର ୍୍ଡଟ୍   �େଥିିରେ ଠ� 

ଫାଦସ୍ଷ ରଡ, ମଦସ୍ଷ ରଡ, ଭାରେଣ୍ଟାଇନ୍   ରଡ, ରପ୍ିବକି୍  ଦବିସକୁ ରାରଗ୍ଷଟ୍   କରୁଛନ୍ ିସାଇବର୍  ଠକ। ବାପା, 

ମା’ ରପ୍ରମକିାକୁ ମାଗଣାରର ଉପହାର ରଦବାକୁ କହ ିଜାେ ବଛିାଇଛନ୍।ି ରକଉଁଠ ିମସ୍  ଡମିଜ କାର୍   ତ ଆଉ 

ରକଉଁଠ ିଫା୍ଟ୍   ଉପହାର ଜତିବିାର ରୋଭନୀୟ ଅଫର୍   ରଦଖାଇ େକ୍ଷ େକ୍ଷ ରଙ୍ା ରନଇଯାଇଛ।ି ଦଲି୍ୀଠାରୁ 

ପଲ୍ୀ ଯାଏଁ ଏଭଳ ିଠରକଇ କରଥିିରେ ଠକ।



ରବବିାର , ୧୨-୧୮  ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

୬ ଜଲି୍ଲାରେ ପ୍-ିଆକ୍ରିେରେଡ୍  ସମି୍   େଲାରକଟ୍  
ରାଜ୍ୟରର ୬ ଜଲି୍ାରର ସାଇବର ପ୍-ିଆକ୍ରିେରେଡ୍  ସମି୍   ବକି୍ ି କରୁଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍    

ସକ୍ୟି ରହଛିନ୍।ି ରେଙ୍ାନାଳ, ବାରେଶ୍ୱର, ମୟରୂେଞ୍ଜ, ରକନୁ୍ଝର, େଦ୍ରକ େଳ ି
ଜଲି୍ାରୁ ସବା୍ଧିକ ପ୍-ିଆକ୍ରିେରେଡ୍   ସମି୍   ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାୋଣ ରହାଇଛ।ି 
ରେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ାରୁ ପ୍ୋତ ଦାସ, ଅେନିାଶ ନାୟକ ଓ ଦୁଷ୍ମନ୍ ସାହୁଙୁ୍ ଗରିଫ 
କରବିା ସହ ୧୯ ହଜାର ସମି୍  , ୫୦ ରମାବାଇଲ୍  ରଫାନ୍   ସହୁ ବପିଳୁ କାଗଜପତ୍ର 
ଜବତ ରହାଇଛ।ି ଏରତ ଗଡ଼ୁଏି ସମି୍   ଏକ ଥରରକ ଜବତ ରହବା ପରର ସାରା 
ରଦଶରର ଆରୋଡନ ସଷୃ୍ ିକରଥିିୋ। ରସହପିର ିସହଦିନଗର ଥାନା ପେୁସି 

୭ଜଣ ଅେଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ଗରିଫ କରବିା ସହ ୧୭ହଜାର ପ୍-ିଆକ୍ରିେରେଡ୍   ସମି୍   
ଜବତ କରାଯାଇଥିୋ। ରସମାରନ ଓଡ଼ଶିାରର ରହ ି‘ବାଏ ରସେର୍ ’ ରଫସ୍  ବୁକ୍  ରର 
ସାମେି ରହାଇଥିରେ। ସାଇବର ଠକଙୁ୍ ସମି୍   ପଛିା ୪୦୦ େଙ୍ା ବକି୍ ିକରୁଥିରେ। 

ରସଇ ସମି୍  ରର ସାଇବର ଠକ ଚଳୁ କରୁଥିରେ ରକାେ ିରକାେ ିେଙ୍ା। ଓଡ଼ଶିାରୁ ସମି୍   
ଯାଇ ପରୂା ରଦଶକୁ ସାଇବର୍  ଠରକଇରର ଅପରରଟ୍   କ ରୁ ଛ ି। 

ଜଣଙ୍ ନାମ ଓ ଠକିଣାରର ସମି୍   ପଞ୍ଜକୃିତ 
ରହାଇଥିବା ରବରଳ ଆଉ 

ଜରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍।ି ଏଣ ୁ
ତଦନ୍ରବରଳ ମଳୁିନ ି ରକୌଣସ ି

ସତ୍ାପତ୍ା।
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ଠରକଇରେ ଆଗରେ େୁବରେଶ୍ୱେ
ସ୍ାେ୍ସେିରିର ରହୁଛନ୍ ି ପାଠୁଆ ରୋରକ। କନୁି୍ ପାଠୁଆଙୁ୍ ରବାକା ବନାଇ 
େଙ୍ା ଠକ ିରନଉଛନ୍ ିଅଦୃଶ୍ୟ ଠକ। ରାଜ୍ୟରର ସାଇବର ଠରକଇରର ଆଗରର 
ରହଛି ିେୁବରନଶ୍ୱର। େୁବରନଶ୍ୱର ପଛକୁ ସେିେର୍  ସେି ିକେକ ରହଛି।ି ପଛକୁ 
ବାରେଶ୍ୱର, ସମ୍ବେପରୁ, ବ୍ରହ୍ମପରୁ, ରାଉରରକୋ, ପରୁୀ ଓ ମୟରୂେଞ୍ଜ ଆଦ ି
ରହଛି।ି ରସେଳ ିରକନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା, ଯାଜପରୁ, ଅନୁଗଳୁ, ରକାରାପେୁ  େଳ ିଜଲି୍ାରର 
ମଧ୍ୟ ସକ୍ୟି ରହରେଣ ି ଠକ। ରସହପିର ି ରାଜଧାନୀର ଛାତ ି ଉପରର ରହ ି
ଆଡ୍ା ଜମାଇଛନ୍ ି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜମତରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍   । ଏମାରନ ସାରା ରଦଶକୁ 
ଚୂନ େଗାଉଛନ୍।ି ରାଜଧାନୀକୁ ରରାଜଗାର ଅରନ୍ବଷଣରର ଆସ ିଚଳାଇଛନ୍ ି
ସାଇବର୍  ଅପରାଧର ମୟାଜାଲ୍  ।

             ୨୦୨୨େ ବଲାର୍ଷିକ େରି�ଲାେ୍ଟ
ମାସ       ଠକେଇ
ଜାନୁଆରୀ  ୧ କୋଟ ି୩୧ ଲକ୍ଷ ୨୫ହଜାର ୩୦ ଟଙ୍ା,
କେବୃଆରୀ  ୧ କୋଟ ି୩୯ ଲକ୍ଷ ୬୦ହଜାର ୪୭୯ ଟଙ୍ା
ମାର୍ଚ୍ଚ   ୯୧ ଲକ୍ଷ ୫୬ହଜାର ୫୩ ଟଙ୍ା
ଏପ୍ଲି   ୭୬ ଲକ୍ଷ ୫୫ହଜାର ୬୬୧ ଟଙ୍ା
କମ   ୯୫ ଲକ୍ଷ ୭୫ହଜାର ୩୭୪ ଟଙ୍ା
ଜୁନ୍     ୧କୋଟ ି୬ ଲକ୍ଷ ୬୯୭ ଟଙ୍ା
ଜୁଲାଇ  ୧ କୋଟ ି୩୮ ଲକ୍ଷ ୬୪ହଜାର ଟଙ୍ା
ଅଗଷ୍ଟ   ୭୯ ଲକ୍ଷ ୯୮ହଜାର ୫୭୧ ଟଙ୍ା
କସକ୍ଟେମ୍ବର ୧କୋଟ ି୭ ଲକ୍ଷ ୭୧ହଜାର ୩୪୮ଟଙ୍ା
ଅକେଟୋବର  ୯୪ଲକ୍ଷ ୧ହଜାର ୫୫୪ଟଙ୍ା
ନକେମ୍ବର   ୧ କୋଟ ି୧୭ ଲକ୍ଷ ୯୧ହଜାର ୮୧ ଟଙ୍ା
ଡକିସମ୍ବର   ୧ କୋଟ ି୧୭ ଲକ୍ଷ ୩୫ ହଜାର ୧୬୭ ଟଙ୍ା

ବଲାୟଲା କେୁଛ ିବରିେଶେିୀଙ୍କ 
‘ଫୁଙୁ୍ଳଲା ରେହ’ 
ଅନ୍  ୋଇନ୍  ରର ହନଟି୍ାପ୍   ଏରବ ନୂଆଧାରା ରଦଖାରଦଇଛ।ି ସାଇବର ଠକ 
ରଫସ୍  ବୁକ୍  ରର ସନୁ୍ରୀ ଯବୁତୀଙ୍ ଫରୋ ରଖି ବନୁ୍ତା ସ୍ାପନ କରୁଛନ୍।ି ରକଇ 
ମନିଟି୍   କଥା ରହବା ପରର ସନୁ୍ରୀ ଯବୁତୀ ଫସାଇବା ୋଗ ିରଫାନ୍   ନମ୍ବର 
ରଦଉଛନ୍।ି ଏହାପରର ୱାଟ୍ ସଆପ୍   କମି୍ବା ରମରସଞ୍ଜରରର ସଧିାସଳଖ ଅଶ୍ୀଳ 
େଡିଓି କଲ୍   ଓ ଚାେଂି ଆରମ୍ଭ ରହଉଛ।ି ଉକ୍ତ ଅନ୍ରଙ୍ ମହୂୁତ୍୍ର ଫରୋ ବା 
େଡିଓିକୁ ସ୍କ୍ନି୍   ରରକଡ୍ଡଂ କର ିବା୍କ୍  ରମେଂି କରୁଛନ୍ ିସାଇବର୍  ଠକ। ବରିଶଷକର ି
ବରିଦଶନିୀ କହ ିବରଷି୍ଠ ନାଗରକି ଫସାଉଛନ୍।ି କଏି କାେଫିର୍ଣ୍ଡଆରୁ କହୁଛ ି
ତ ଆଉ କଏି ଇଂେଣ୍ଡ ଓ ଆମରକିାରୁ କହ ିଠରକଇ କରୁଛ।ି ବଏିସ୍  ଏନ୍  ଏଲ୍  ର 
ଅବସରପ୍ାପ୍ତ କମ୍ଚାରୀଙ୍ଠାରୁ ୨୫ େକ୍ଷ େଙ୍ା ରନଇ ଯାଇଥିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ 
ସନୁ୍ରୀ। ରସେଳ ିମାଟ୍ରିମାନ ିସାଇଟ୍  ରର ଝଅି ରଖାଜୁରଖାଜୁ ବରିଦଶନିୀ 
ହାବୁଡ଼ରର ପଡ଼ଥିିରେ ଆଇେ ିପ୍ରଫସନାଲ୍  ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। 
ମାୟାବନି ିସନୁ୍ରୀ କାେଫିର୍ଣ୍ଡଆର ଏମ୍  ବବିଏିସ୍   ଡାକ୍ତର 
ପରଚିୟ ରଦଇ ୨୪ େକ୍ଷ େଙ୍ା େୁେ ିରନଇଛନ୍।ି ଉକ୍ତ 
ଯବୁତୀ ବାରେଶ୍ୱରର ପ୍ୟିା ଗପୁ୍ତାର ପରଚିୟ ରଦଇ ୨୪ 
େକ୍ଷ ଚଳୁ କର ିରନଇଥିରେ। ରସେଳ ିଚନ୍ଦ୍ରରଶଖରପରୁ 
ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜରଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍ ଠାରୁ ୧୫ େକ୍ଷ 
େଙ୍ା ରନଇଯାଇଥିରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରର ଇରେକ୍ ୍ିକାଲ୍  
ଠକିାଦାର ଜ୍ାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙୁ୍ ଇଂେଣ୍ଡ ବରିଦଶନିୀ 
‘ସେିାଇନ୍  ଜୁେ ିଆଣ୍କ୍ସନ୍ ’ ରଫସ୍  ବୁକ୍  ରର ବନୁ୍ତା 
ସ୍ାପନ କରବିା ପରର କପଡ଼ା ରଯାଗାଇବାକୁ 
ରୋେ ରଦଖାଇ ୫ େକ୍ଷ େଙ୍ା ରନଇଯାଇଥିୋ। 
ରସପର ିଖଣ୍ଡଗରି ିଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜରଣ 
ଅବସରପ୍ାପ୍ତ କମ୍ଚାରୀଙୁ୍ ସାରେ ୯ େକ୍ଷ ଠରକଇ 
ଓ ଘରରାଇ ବ୍ୟାଙ୍ର ରସଲ୍ ସ ମ୍ୟାରନଜରକୁ ଠାରୁ 
ବ୍ାକରମେଂି କର ି୨ େକ୍ଷ ୩୩ ହଜାର େଙ୍ା ଠକ ି
ରନଇଥିରେ।

ଠରକଇରେ  ସବ୍ଟଲାରରେ ରେଲଙ୍ଲାେଲା, 
ଓଡ଼ଶିଲାେ ସ୍ଲାେ ଚେୁର୍ଟ

ରତେଙ୍ାନା ସାଇବର୍  ଠରକଇ ମାମୋରର ଶୀଷ୍ରର ରହଛି।ି ଏହାର 
ପଛକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବହିାର, ଓଡ଼ଶିା, ଉତ୍ରପ୍ରଦଶ,ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦଶ, 
ରାଜସ୍ାନ, ଗଜୁରାେ, ତାମେିନାଡୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦଶ, ଆସାମ, 
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତଶିଗଡ଼, ହରୟିାଣା, ପଶ୍ମିବଙ୍, ପଞ୍ଜାବ, ଦଲି୍ୀ, 
ରକରଳ ଆଦ ି ରହଛିନ୍।ି ରତରବ ଓଡ଼ଶିାର ସ୍ାନ ଚତୁଥ୍ ରହଛି।ି 
ଅନ୍ୟପରେ ରଛାେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରକନ୍ଦ୍ର ଶାସତି ଅଞ୍ଚଳର ଯଥା 
ସକିମି୍  , ନାଗାୋଣ୍ଡ, େକ୍ଷଦ୍ୀପ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦଶ, ପଡୁୁରଚର,ି 
ଡାମନ୍  ଡୟି,ୁ ତ୍ରପିରୁା ଆଦ ିରାଜ୍ୟରର ସାଇବର୍  ଠରକଇ ମାମୋ 
ନାହ ିଁ। ରବଶ ି ପାଠୁଆ ତଥା ଜ୍ାନୀ ରହାଇ ରଫାନ୍  ରର ଅଧିକ 
କାରବାର କରୁଛନ୍।ି କନୁି୍ ରସମାନଙ୍ଠାରୁ ଦୁଇପାଦ ଆଗକୁ 
ଯାଇ ଠକ ରଫାନ୍  ରୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ରଦଇ ଆକାଉଣ୍କୁ ଖାେ ି କର ି
ରଦଉଛନ୍।ି 

ରେଶରେ ସଲାଇବେ ମଲାମଲଲା ୫.୯ ପ୍େଶିେ ବୃଦ୍ ି
ଓଡ଼ଶିା ନୁରହ,ଁ ରଦଶରର ବ ି ଘାଇୋ କରଛିନ୍ ି ସାଇବର୍  ଠକ। ଘରର 
ରହ ିଅନ୍  ୋଇନ୍   ଜରଆିରର ଠରକଇର ଜାେ ବଛିାଇ ଆକାଉଣ୍କୁ କର ି
ରଦଇଛନ୍ ି ଖାେ।ି ପ୍ତ ି ବଷ ୍ ସାଇବର ଠରକଇ ବଢ଼଼ବିାରର ୋଗଛି।ି 
ବେିନି୍ନ ରାଜ୍ୟରର ଠରକଇ ରହବା ସହ ବରିଦଶରର ବ ିସାଇବର୍  ଠକଙ୍ 
ରାଜୁତ ିରଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ପାଶ୍୍ୟତା ରଦଶଗଡ଼ୁକିରର ଅଧିକ ସାଇବର 
ଠରକଇ ଘେଣା ପଦାକୁ ଆସଛୁ।ି ଆଉ ରଦଶରର ୨୦୨୧ ମସହିାରର 
ସାଇବର ଜନତି ୫୨ହଜାର ୯୭୫ ମାମୋ ରୁଜୁ ରହାଇଥିୋ। ଯାହା 
ଏହାର ପବ୍ୂ ବଷ୍ ଅରପକ୍ଷା ସାଇବର ଅପରାଧ ଜନତି ମାମୋରର ୫.୯ 
ପ୍ତଶିତ ବୃଦ୍ ିରହାଇଥିୋ। ଏହ ିରରିପାେ ୍ପରର ରକନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ପେୁସି 
ଓ ଅନ୍ୟ ତଦନ୍କାରୀ ସଂସ୍ା ଚନି୍ା ପ୍କେ କରଛିନ୍।ି ରସହପିର ିସାଇବର 
ରହେ୍ପ ରଡସ୍କୁ ରାଜ୍ୟରର ୨୦୨୧ ମସହିାରର ୩୪୦୨େ ିପେିସିନ୍  ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଇଥିବା ରବରଳ ୨୦୨୨ ମସହିାରର ୭୭୦୦େ ି ପେିସିନ୍  ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଇଛ।ି ଯାହା ଗତବଷ୍ ତୁଳନାରର ୫୦ ପ୍ତଶିତ ଅଧିକ।



8 ରବବିାର , ୧୨-୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

8କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା 
କ�ଲାଡ଼ଲାର ବ୍ୟବସଲାୟୀ 

ପ୍ରକ�ଲାଦ ରଲାଉତଙ୍କଠଲାରଦୁ  
ସଲାଇବର୍  ଠେ କେଇ�ଲାଇଥିକେ 

୨ କେଲାଟ ି୩୫ େକ୍ଷ ଟଙ୍କଲା। େଲାଇଫ୍   
ଇନ୍  ସଦୁ୍ୟରେ୍ସ ପେସି ିଆଳକର ଟଙ୍କଲା 

ଠକେଇ େରଥିିକେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଠେ। �ଲାହଲା 
ଓଡ଼ଶିଲାକର ସବ୍ଲାଧିେ ସଲାଇବର୍  ଠକେଇ କବଲାେ ି

େଦୁହଲା�ଲାଉଛ।ି 
8କସୟଲାର ବଜଲାରକର ଟଙ୍କଲା େଗଲାଇ ଡବେ େରଲାଇ 

କଦବଲାେଦୁ େହ ି୨ କେଲାଟ ିଟଙ୍କଲା ଠେ ିକେଇଛ ିଅଦୃଶ୍ୟ ଠେ। 
ଓବ ିବଲାଇସଲାଇକେେର ଆପ୍କିେସନ୍   ପଠଲାଇ ଟଙ୍କଲା ଦଦୁ ଇଗଦୁଣତି 

କଦବଲାେଦୁ େହ ି୨କେଲାଟ ିଠକେଇ କହଲାଇଛ।ି
8ଇନ୍  ସଦୁ୍ୟରଲାେ୍ସକର କବଲାେସ୍   �ଳିବିଲା େହ ିଅବସରପ୍ରଲାପ୍ତ କସେଲା 

େ�୍ଚଲାରୀଙ୍କଦୁ  ଚୂେ େଗଲାଇଛନ୍ ିସଲାଇବର୍  ଅପରଲାଧୀ। ଠକେଇ ଶେିଲାର ବ୍ୟକ୍ ି
ଘଲାଟେିଆି ବପିଦୁେ ଗଲାକଡ୍ନ୍   ସଦୁବଲାସ ଚନ୍ଦ୍ର େନ୍। ତଲାଙ୍କଠଲାରଦୁ  ୯୫ େକ୍ଷ ଟଙ୍କଲା 
ଠେ ିକେଇଛନ୍।ି ତଲାଙ୍କଦୁ  �ଲାକ୍ସେଲାଇଫ୍  ଇନ୍  ସଦୁ୍ୟରଲାେ୍ସ ପେସି ିଆଳକର ସଲାଇବର୍  
ଠେ ଫସଲାଇ ଥକେ। 
8େଟେ ସଡିଏି ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟବସଲାୟୀ େକଗେ ବଲାରେିଙ୍କଠଲାରଦୁ  ୩୫ େକ୍ଷ ଟଙ୍କଲା 

ଠେକିେଇଛନ୍ ିଠେ। ଔଷଧୀୟ �ଞ୍ ିକଦବଲା ଆଳକର ସଲାଇବର୍  ଠକେଇ 

କହଲାଇଛ।ି ତଲାଙ୍କଦୁ  ଉନ୍ନତ େସି�ର �ଞ୍ ିକଦବଲାେଦୁ େହ ିଠେ ୩୫ େକ୍ଷ ଟଙ୍କଲା 
ଚୂେ େଗଲାଇଛନ୍।ି

8କେଲାରଲାପଦୁଟ୍   ଜଲି୍ଲା ସଦୁେଲାକବଡ଼ଲା ହଲାଲ୍  େ�୍ଚଲାରୀ ସଦୁଶଲାନ୍ େଦୁ�ଲାର 
କବକହରଲାଙ୍କଦୁ  ୭୫ େକ୍ଷ ଟଙ୍କଲା ୫୮ହଜଲାର ଟଙ୍କଲା େଦୁ ଟ ିକେଇଥିକେ 
ସଲାଇବର୍  ଠେ। କଦଢ଼ କେଲାଟ ିଟଙ୍କଲାର ଇନ୍  ସଦୁ୍ୟରଲାେ୍ସ ଋଣ ପଲାଇବଲା ଆଶଲାରଦୁ  
ସଦୁଶଲାନ୍ଙ୍କଠଲାରଦୁ  ଏଭଳ ିକ�ଲାଟଲା ଅଥ୍ ଠେ ିକେଇଛନ୍ ିସଲାଇବର ଅପରଲାଧୀ।

8େଟେର ଡଲାକ୍ର ସେଲାତେ �ହଲାନ୍ଙି୍କ ସମି୍   େଲାଡ୍ ଅପକଡଟ୍   େଲାଁକର ୭୮ 
େକ୍ଷ ଟଙ୍କଲାର ଚୂେ େଗଲାଇଥିକେ ସଲାଇବର୍  ଠେ।

8କଫସ୍  ବଦୁ କ୍  କର �ଦୁବତୀଙ୍କ ଜଲାେକର ପଡ଼ ିଅବସରପ୍ରଲାପ୍ତ ଶକି୍ଷେ ଆେଲାଉଣ୍ଟରଦୁ  
ଉଡ଼ଗିେଲା ୫୮ େକ୍ଷ।

8ବ୍ୟଲାକଟର ିଗଲାଡ଼ ିଡେିରସପି୍   େଲାଁକର �ଲାଜପଦୁରର ଏେ ଷ୍ଲି୍  େମ୍ଲାେୀର 
�୍ୟଲାକେଜର୍  ହରଲାଇକେ ୪୦ େକ୍ଷ।

8ବକିଦଶେିୀଙ୍କ ହେଟି୍ଲାପ୍ କର ଫସ ିଜଳସମ୍ଦ ବଭିଲାଗର ଅବସରପ୍ରଲାପ୍ତ 
ସରେଲାରୀ େଲା�୍୍ୟେବ୍ିଲାହୀ �ନ୍ତୀଙ୍କ ଠଲାରଦୁ  ୪୦ େକ୍ଷ ଟଙ୍କଲା ଚଳଦୁ  େରଥିିକେ 
ଠେ।

8ଟଲାୱଲାର୍  ବସଲାଇବଲା େଲାଁକର ଭଦ୍ରେ ବନ୍ ଅଞ୍ଚଳର କଗଲାପଲାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଲା 
ହରଲାଇଥିକେ ୨୨ େକ୍ଷ ଟଙ୍କଲା। 

8ଘକରଲାଇ ଏୟଲାରେଲାଇେ୍ସକର ଚଲାେରି ିକେଲାଭକର ଅବସରପ୍ରଲାପ୍ତ କସେଲା 
େ�୍ଚଲାରୀ ପ୍ରେଲାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କଜେଲା ହରଲାଇକେ ୧୯ େକ୍ଷ ଟଙ୍କଲା।

‘ସାଇବର ଠକେଇ କରାେବିାେୁ 
କେକେ ସକେତନତା ମଖୁ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର’ 
େୂଆ େୂଆ 
କେୌଶଳକର 
ଠକେଇ 
େରଦୁ ଛନ୍ ି
ସଲାଇବର 
ଠେ। 
ୟଦୁପଆିଇ 
ଜରଆିକର 
ଠକେଇ 
ଅଧିେ 
କହଉଛ।ି 
କେୱଲାସ ିଅପକଡଟ୍  , ଗଫି୍ଟ ଭଲାଉଚର୍ , 
ଆେଲାଉଣ୍ଟକର ଅଫ୍  ର ଆଦ ିଆଳକର 
ଠକେଇ େରଦୁ ଛନ୍।ି ସଲାଇବର୍  ଅପପରଲାଧୀ 
ଧରଲାପଡଦୁ େଥିବଲାରଦୁ  ସଲାଇବର୍  ଅପରଲାଧ 
ବୃଦ୍ ିକହଉଛ।ି �ଦ ିବ ିଧରଲାପଡ଼ଛିନ୍ ି
ଜଲା�ନି୍  କର �ଦୁେଦୁଳ�ିଲାଉଛନ୍।ି ସଲାଇବର୍  
ଠକେଇ କରଲାେବିଲାେଦୁ କହକେ ସକଚତେତଲା 
�ଦୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର। ଅଜଣଲା କେଲାେଙ୍କ ସହ କେକବ 
ବ ିଫଲାଇେଲାନ୍ ସଆିଲ୍   ଟ୍ଲାଞ୍ଲାେସନ୍  େରନ୍ଦୁ 
େଲାହ ିଁ। ଅଚହି୍ଲା କେଲାେଙ୍କ କ�କସଜ୍  , ହ୍ଲାଟ୍ସଆପ୍   
େଙି୍କକ୍   କର େ୍କି୍  େରନ୍ଦୁ େଲାହ ିଁ। କ�ଲାବଲାଇଲ୍  
କଫଲାନ୍   ଗ୍ୟଲାକେରକିର ଆଧଲାରେଲାଡ୍, 
ପ୍ୟଲାେେଲାଡ୍, କଡବଟି୍  , େଲାଡ୍, କରେଡଟି୍   େଲାଡ ୍
ଭଳ ିକଗଲାପେୀୟ ତଥ୍ୟ ରହଥିିବଲା େଲାଗଜପତ୍ରର 
ଫକଟଲା ଉଠଲାଇ ରଖନ୍ଦୁ େଲାହ ିଁ। କସଭଳ ି
ଗଦୁଗଦୁେକର କେୌଣସ ିସଂସ୍ଲାର କହେ୍ପେଲାଇନ୍   
େ�୍ର କଖଲାଜନ୍ଦୁ େଲାହ ିଁ। ଆଗେଦୁ ଆହଦୁର ିଆ�େଦୁ 
ସକଚତେ କହବଲାେଦୁ ପଡ଼ବି। �ଦ ିଠକେଇର 
ଶେିଲାର କହଉଛନ୍ ିକହେ୍ପେଲାଇନ୍   େ�୍ର 
୧୯୩୦େଦୁ େଲ୍   େରନ୍ଦୁ। n

ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ, ସାଇବର ବଶିଶଷଜ୍ଞ

ସରୋରୀ, 
ପେୁସି ବାବୁ 
ଓ ବାବୁଆଣୀଙ୍କ 
ଆୋଉଣ୍ଟ େ୍ୟାକ୍   
କେଲାେଙ୍କଠଲାରଦୁ  ଟଙ୍କଲା େଦୁ ଟବିଲା 
େଲାଗ ି ଆଉ ଏେ େୂଆ ଚଲାେ 
କଖଳଥିିକେ ସଲାଇବର ଠେ। କେଲାେଙ୍କ 
ସହକ�ଲାଗ ଓ େ୍ୟଲାୟ କ�ଲାଗଲାଉଥିବଲା ପଦୁେସି, 
�ନ୍ତୀ ଓ ସରେଲାରୀ ବଲାବଦୁ ଙ୍କଦୁ  ଟଲାକଗ୍ଟ୍   େରଥିିକେ 
ସଲାଇବର ଠେ। କେଉଁଠ ି ଆେଲାଉଣ୍ଟେଦୁ  ହ୍ୟଲାକ୍  େର ି
ଟଙ୍କଲା କେଇ�ଲାଇଥିକେ ତ ଆଉ କେଉଁଠ ି ସହକ�ଲାଗୀ 
େ�ି୍ଲା ସଲାଧଲାରଣ କେଲାେଙ୍କଦୁ  ଟଙ୍କଲା �ଲାଗଦୁଥିକେ। ଓେଲାକ୍   
ସଇିଓ �କେଲାଜ ପଟ୍ଟେଲାୟେଙ୍କ ହ୍ଲାଟ୍ସଆପ୍   ହ୍ୟଲାକ୍   େର ି ୭େକ୍ଷ 
କେଇ�ଲାଇଥିକେ। କସଭଳ ି ବରଷି୍ଠ ଆଇପଏିସ୍   ଅଫିସର୍  ସଦୁଶଲାନ୍ 
େଲାଥଙ୍କ ପତ୍ୀ ଡଲାକ୍ର ତେଦୁ ଜଲା ତ୍ରପିଲାଠୀଙ୍କ ଜ�ଲାଖଲାତଲାରଦୁ  ୧୦ େକ୍ଷ 
ଟଙ୍କଲା ଗଲାଏବ୍   କହଲାଇଥିେଲା। କେନ୍ଦ୍ରଲାପଡ଼ଲାକର ପଦୁେସି େ�୍ଚଲାରୀଙ୍କ 
ପତ୍ୀଙ୍କ ଆେଲାଉଣ୍ଟେଦୁ  ହ୍ୟଲାକ୍   େର ିବ୍ଲାେକ�େଂି େରଥିିକେ ଠେ। 
କସହପିର ି ଆଇଏଏସ୍   ଅଧିେଲାରୀ ସଦୁକରଶ �ହଲାପଲାତ୍ର, 
ଜ୍ଲାେ ଦଲାସ, ରଲାକଜଶ ପ୍ରଭଲାେର, ବରଷି୍ଠ ଆଇପଏିସ୍   
ସତ୍ୟଜତି �ହଲାନ୍,ି ଅ�ତିଲାଭ ଠଲାେଦୁର, ପ୍ରଲାଣବନି୍ଦୁ 
ଆଚଲା�୍୍ୟ, ସଦୁଧଲାଂଶଦୁ ଷଡ଼ଙ୍ୀ, ଅେଦୁ ପ ସଲାହଦୁଙ୍କ 
ଭଳ ି ଏେଲାଧିେ ପଦୁେସି ବଲାବଦୁ ଙ୍କ ଆେଲାଉଣ୍ଟ 
ହ୍ୟଲାକ୍  େର ି ଟଙ୍କଲା �ଲାଗଥିକେ। କସଭଳ ି
ବଧିଲାୟେ ଦବି୍ୟଶଙ୍କର �ଶି୍ର, ଅରଦୁ ଣ 
ସଲାହଦୁ , ଗଣଶକି୍ଷଲା�ନ୍ତୀ ସ�ୀର 
ରଞ୍େ ଦଲାଶଙ୍କ ଭଳ ିକେତଲା ଓ 
�ନ୍ତୀଙ୍କ ଆେଲାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟଲାକ୍  
େର ି େୂଆ ଆେଲାଉଣ୍ଟ 
କ ଖ ଲା େି ଥି କ େ 
ଠେ।

ରାଜ୍ୟକର ଘଟଥିିବା େଛି ିବଡ଼ଧରଣ ସାଇବର୍  ଠକେଇ 
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ସା ରା ରାଜ୍ୟରର ସାଇବର ଅପରାଧ ବଢ଼ବିାରର ଲାଗଛି।ି 
ରବୈଷୟକି ଜ୍ାନରକୌଶଳର ବକିାଶ ଘଟୁଥିବାରବରଳ 
ଏହାର ସରୁ�ାଗ ଉଠାଉଛନ୍ ି ଅପରାଧୀ। ରସମାରନ ନୂଆ 

ନୂଆ ତରକିାରର ଅପରାଧ ଘଟାଇ ଚାଲଛିନ୍।ି ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ 
ପ୍ରରଲାଭନର ଜାଲରର ପଡ଼ ି ବହୁ ରଲାରକ ପ୍ରତଦିନି ଠକାମରି ଶକିର 
ରହାଇ ଅର୍ଥ ହରାଉଛନ୍।ି ଏ ସଂକ୍ାନ୍ରର ରାନା ଓ ସାଇବର ରସଲ୍ ରର 
ଅଭରି�ାଗ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ବିଢ଼ ି ଚାଲଛି।ି ଗତ ୮ ବଷ୍ଥ ମଧ୍ୟରର ସାଇବର 
ମାମଲା ରରକର୍ଥ ସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ ି ପାଇଛ।ି ୨୦୧୫ ମସହିାରର ରାଜ୍ୟରର 
ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ୩୯୦ ରହଥିିବାରବରଳ ୨୦୨୦ 
ମସହିାରର ଦୁଇ ହଜାର ଉପରର ପହଞ୍ଥିିଲା। ୨୦୨୧ରର ୨୦୩୭ଟ,ି 
୨୦୨୨ରର ୩୦୧୮ଟ ି ସାଇବର ମାମଲା ରୁଜୁ ରହାଇଛ।ି ଏରବଠାରୁ 
ଏଥିପ୍ରତ ି ସରଚତନ ନରହରଲ ଆଗାମୀ ଦନିରର ଏହା ବହୁଗଣୁା 
ବୃଦ୍ପିାଇବାରୁ ଆଶଙ୍କା ରଦଖାରଦଇଛ।ି 

ରକବଳ କଟକ ସହର ନୁରହଁ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରର ସାଇବର 
ଅପରାଧ ଏରବ ଚନି୍ାର କାରଣ ରହାଇଛ।ି ଏହ ି ଅପରାଧ ରକଉଁଠାରୁ 
ଅପରରଟ୍   ରହଉଛ ି ଏହା ଜାଣବିା କଷ୍ଟକର ରହାଇପରୁଛ।ି ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ର 
ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ରହଉଥିବାରୁ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାରନ ରଗାଟଏି 
ସ୍ାନରର ବସ ି ରବୈଷୟକି ଜ୍ାନ ରକୌଶଳର ଅପବ୍ୟବହାର କର ି
ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ଠକ ି ଚାଲଛିନ୍।ି ସାଇବର ଅପରାଧୀମାରନ 
କା�୍ଥ୍ୟାଳୟ ରଖାଲ ିପ୍ରତଦିନି ନୂଆ ନୂଆ ଢାଞ୍ାରର ରଲାକଙୁ୍କ 
ଲୁଟୁଛନ୍।ି ସାଇବର ଅପରାଧୀମାରନ ପ୍ରରରମ ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଆକାଉଣ୍ଟ ସଂକ୍ାନ୍ୀୟ ରଗାପନ ତର୍ୟ ହାସଲ କର ି
ଅପରାଧ ଘଟାଉଥିରଲ। ମାତ୍ର ଏରବ ବଦଳଛି ି
ଅପରାଧର ତରକିା। ରକରତରବରଳ ଅଧିକ ଅର୍ଥ 

ପାଇବାର ପ୍ରରଲାଭନ ରଦଖାଇ ତ’ 
ଆଉ ରକରତରବରଳ ବଡ଼ ଧରଣର 
ଉପହାର ରଦବା ବାହାନାରର 
ରଲାକଙୁ୍କ ଠକୁଛନ୍।ି ଏପରକି ି
ଅନ୍  ଲାଇନ୍  ରର ରପ୍ରମ ଓ ରସକ୍ସ ଜାଲରର 
ପଡ଼ ିବହୁ ରଲାରକ ସାଇବର ଅପରାଧର 
ଶକିାର ରହଉଛନ୍।ି ଏପର ି ଠାକାମରି 
ଅଭରି�ାଗ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ ି ଚାଲଥିିବାରବରଳ 
ଏଥିରର ସମ୍କୃ୍ତ କମ୍   ସଂଖ୍ୟକ ଅପରାଧୀ 
ଧରା ପଡ଼ଛିନ୍।ି ଗତ ୮ ବଷ୍ଥର ରରକର୍ଥକୁ 
ଅନୁଧ୍ୟାନ କରଲ ସାଇବର ଅପରାଧ ରଢର 
ବୃଦ୍ ି ପାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର ି ରହାଇ ପରୁଛ।ି 
୨୦୨୧ରର ୨୦୩୭ଟ,ି ୨୦୨୨ରର ୩୦୧୮ଟ ି
ସାଇବର ମାମଲା 

ରହାଇଛ।ି ୨୦୨୦ ବଷ୍ଥରର ରାଜ୍ୟରର ୨୦୮୫ଟ ି ସାଇବର ଠରକଇର 
ଅଭରି�ାଗ ରହାଇଥିଲା। ୨୦୧୯ରର ୧୪୮୫ଟ ି ମାମଲା,୨୦୧୮ରର 

୮୪୩ଟ,ି ୨୦୧୭ରର ୮୨୪ ଟ,ି ୨୦୧୬ରର ୩୧୭ ଟ,ି 
୨୦୧୫ରର ପ୍ରାୟ ୩୯୦ଟ ି ସାଇବର୍  ଅପରାଧ ସଂକ୍ାନ୍ୀୟ 

ମାମଲା ରୁଜୁ ରହାଇଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ମାମଲା 
ତଦନ୍ ନ ରହାଇ ପଡ଼ ିରହଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ମଳିଥିିବା ସଚୂନା ଅନୁସାରର, 
ନାଇରଜରଆିର ଏହ ି ଅପରାଧୀମାରନ 

ଭାରତ ତରା ଓଡ଼ଶିାର ରଲାକଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରକାରର ପ୍ରରଲାଭନ ରଦଖାଇ ଠକୁଛନ୍।ି 

ମାତ୍ର କ୍ାଇମ୍  ବ୍ାଞ୍ ରସମାନଙୁ୍କ ଧରବିା 
ସହଜ ରହଉ ନାହ ିଁ। କ୍ାଇମ୍  ବ୍ାଞ୍ର 
ଟମି୍   ଅରନକ ରର ନାଇରଜରଆିକୁ 
�ାଇ ଖାଲହିାତରର ରେରଛି।ି ପରର 
ଏହ ି ନାଇରଜରଆିର ସାଇବର 
ଅପରାଧ ଚଳାଉଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ 
ଦଲି୍ୀରର କା�୍ଥ୍ୟାଳୟ ରଖାଲ ିରଲାକଙୁ୍କ 
ଠକୁଥିବା ଜଣାପରୁଛ।ି ରାଜ୍ୟରର 

ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଇବର୍  ରାନା ପ୍ରତଷି୍ା 
କରା�ାଇ ରବୈଷୟକି ଜ୍ାନ ରକୌଶଳରର 

ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ନ�ିକୁ୍ତ ିଦଆିଗରଲ, 
ଅଧିକ ମାମଲା ତଦନ୍ କରା�ାଇ 

ଅପରାଧୀଙୁ୍କ ଧରା�ାଇ ପାରବି ରବାଲ ି
କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ର ଜରଣ ବରଷି୍ ପଲୁସି ଅଧିକାରୀ 

କହଛିନ୍।ି ଏଥିସହ ସାଇବର ଅପରାଧ ରରାକବିାକୁ 
ରହରଲ ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଲାକଙୁ୍କ ଅଧିକ ସରଚତନ ରହବାକୁ 

ପଡ଼ବି। ଆରମ ରକୌଣସ ିବ୍ୟକ୍ତଗିତ ତର୍ୟ ପ୍ରଦାନ ନକରଲ କମିା୍ 
ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ପ୍ରରଲାଭନର ଜାଲରର ନେସରିଲ ରସମାରନ 

ଅପରାଧ ଘଟାଇପାରରିବ ନାହ ିଁ ରବାଲ ିରସ କହଛିନ୍।ି n

ଅପରାଧପ୍ରବଣ ହେଉଛ ି

ଡଜିଟିାଲ୍   ଦୁନଆି
ସଂପ୍ରତ ି୫-ଜ ିସମୟରେ ସାଇବେ ଅପୋଧକୁ ରୋକ ି
ରେଉ ନାେ ିଁ। ଦନିକୁ ଦନି ଏେ ିଅପୋଧ ଡଜିଟିାଲ୍  ଦୁନଆିକୁ 
ଅପୋଧପ୍ରବଣ କୋଇ ରଦଉଛ।ି ୋଜ୍ୟରେ ସାଇବେ ଥାନାେ 
ଅଭାବ େେଥିିବାରବରେ ଅତ୍ୟାଧନୁକି ଜ୍ାନରକୌଶେେ ପ୍ରରୟାଗ 
ରୋଇ ପାେୁନାେ ିଁ। ଯାୋଫେରେ କଛି ିର�ାକ ନଜି ବ୍ୟାଙ୍କ୍    
ଖାତାେୁ �କ୍ାଧିକ ଟଙ୍ା େୋଉଛନ୍।ି ରକଉଁଠ ିନାବାେକିାେ 
ଭଡିଓି ଭାଇୋଲ୍  ରେଉଛ ିତ ରକଉଁଠ ିକର�ଜ ପଢୁଆ ଛାତ୍ରଟଏି 
ଆତ୍ମେତ୍ୟା କେୁଛ।ି ସବୁକଛି ିଏରବ ଡଜିଟିା�ାଇଜ୍   ରୋଇ 
ପଡ଼ଥିିବାରବରେ ଅପୋଧପ୍ରବଣ ରେଉଛ ି‘ଡଜିଟିାଲ୍   ଦୁନଆି।’ 

ତପ ୁନାୟକ, କଟକ

ସାଇବେ ଅପୋଧରେ ରୋକ୍   �ଗାଇବାକୁ କଟକ କମଶିନରେଟ୍   ପ�ୁସି ପକ୍େୁ ‘କାଫ�ା ଅଞ୍ଚେ’ରେ ସାଇବେ ଅପୋଧରେ ରୋକ୍   �ଗାଇବାକୁ କଟକ କମଶିନରେଟ୍   ପ�ୁସି ପକ୍େୁ ‘କାଫ�ା ଅଞ୍ଚେ’ରେ 
ପ୍ରତଷି୍ା ରୋଇଥି�ା ସାଇବେ ପ�ୁସି ରଟେସନ୍  । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରବ ଏେ ି ଥାନା ସେେେୁ ସାଇବେ ଅପୋଧ ପ୍ରତଷି୍ା ରୋଇଥି�ା ସାଇବେ ପ�ୁସି ରଟେସନ୍  । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରବ ଏେ ି ଥାନା ସେେେୁ ସାଇବେ ଅପୋଧ 

ମେୂରପାଛ କେବିା �କ୍୍ୟ ରନଇ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମ ରୋଇଥି�ା। ଏୋ ଭତିରେ ଥାନା ପ୍ରତଷି୍ାକୁ ୧ବର୍ଯ ପେୂଣ ରୋଇଛ।ି ସମ୍ପ୍ରତ ିମେୂରପାଛ କେବିା �କ୍୍ୟ ରନଇ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମ ରୋଇଥି�ା। ଏୋ ଭତିରେ ଥାନା ପ୍ରତଷି୍ାକୁ ୧ବର୍ଯ ପେୂଣ ରୋଇଛ।ି ସମ୍ପ୍ରତ ି
ସେେରେ ସାଇବେ ଅପୋଧ ଏରବ ବଢ଼଼ବିାରେ �ାଗଛି।ି ଦନିକୁ ଦନି ଅତ୍ୟାଧନୁକି ରଟରକନାର�ାଜ ି ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇବେ ସେେରେ ସାଇବେ ଅପୋଧ ଏରବ ବଢ଼଼ବିାରେ �ାଗଛି।ି ଦନିକୁ ଦନି ଅତ୍ୟାଧନୁକି ରଟରକନାର�ାଜ ି ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇବେ 

ଅପୋଧୀମାରନ ସାଧାେଣ ର�ାକଙୁ୍ ଠକ ି ଚା�ୁଛନ୍।ି ମାତ୍ର ଏୋେ ମକୁାବ�ିା କେବିାକୁ କଟକ ସାଇବେ ଥାନାେ ଭତି୍ଭୂିମ ିଅପୋଧୀମାରନ ସାଧାେଣ ର�ାକଙୁ୍ ଠକ ି ଚା�ୁଛନ୍।ି ମାତ୍ର ଏୋେ ମକୁାବ�ିା କେବିାକୁ କଟକ ସାଇବେ ଥାନାେ ଭତି୍ଭୂିମ ି
ଏବଂ କମ୍ଯଚାେୀଙ୍ ଅଭାବ ପେ�ିକ୍ତି ରେଉଛ।ି ଆକଶ୍ୟକୀୟ ରବୈରୟକି ଏବଂ କମ୍ଯଚାେୀଙ୍ ଅଭାବ ପେ�ିକ୍ତି ରେଉଛ।ି ଆକଶ୍ୟକୀୟ ରବୈରୟକି 

ଜ୍ାନରକୌଶେ, ଭତି୍ଭୂିମ ି ଏବଂ କମ୍ଯଚାେୀ ନଥିବା କାେଣେୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜ୍ାନରକୌଶେ, ଭତି୍ଭୂିମ ି ଏବଂ କମ୍ଯଚାେୀ ନଥିବା କାେଣେୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ 
ମାମ�ାେ ସମାଧାନ ରୋଇ ପାେୁ ନାେ ିଁ। ଏେ ି ବରର୍ଯ ଭତିରେ ମାତ୍ର ମାମ�ାେ ସମାଧାନ ରୋଇ ପାେୁ ନାେ ିଁ। ଏେ ି ବରର୍ଯ ଭତିରେ ମାତ୍ର 

୮ଟ ି ୋଇରପ୍ରାଫାଇଲ୍   ମାମ�ାେ ତଦନ୍ ରଶର ରୋଇଛ।ି ୩୭ଟ ି୮ଟ ି ୋଇରପ୍ରାଫାଇଲ୍   ମାମ�ାେ ତଦନ୍ ରଶର ରୋଇଛ।ି ୩୭ଟ ି
ମାମ�ାେ ତଦନ୍ କୋଯାଉଥିବା ରବରେ ଏେ ି ୧୨ ମାସରେ ୧୪ଶେ ମାମ�ାେ ତଦନ୍ କୋଯାଉଥିବା ରବରେ ଏେ ି ୧୨ ମାସରେ ୧୪ଶେ 
ଅଭରିଯାଗ ଥାନାକୁ ଆସଛି।ି ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରେଉଛ,ି ବର୍ଯକରେ ଅଭରିଯାଗ ଥାନାକୁ ଆସଛି।ି ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରେଉଛ,ି ବର୍ଯକରେ 
ଥାନାକୁ ଆସଥିିବା ୧୪ଶେ ଅଭରିଯାଗ ମାମ�ା ଭାରବ ଗ୍ରେଣ ଥାନାକୁ ଆସଥିିବା ୧୪ଶେ ଅଭରିଯାଗ ମାମ�ା ଭାରବ ଗ୍ରେଣ 
କେଯିାଇ ପାେନିାେ ିଁ। ଏ ସମ୍ପକ୍ଯରେ ଆଇଆଇସ ି ଚନ୍ଦକିା ସ୍ୱାଇଁଙୁ୍ କେଯିାଇ ପାେନିାେ ିଁ। ଏ ସମ୍ପକ୍ଯରେ ଆଇଆଇସ ି ଚନ୍ଦକିା ସ୍ୱାଇଁଙୁ୍ 
ପ୍ରଶନ କେବିାେୁ ରସ କେଛିନ୍,ି ରଯଉଁ ଅଭରିଯାଗେ ରଯାଗ୍ୟତା ପ୍ରଶନ କେବିାେୁ ରସ କେଛିନ୍,ି ରଯଉଁ ଅଭରିଯାଗେ ରଯାଗ୍ୟତା 
ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମ�ାକୁ େୂପାନ୍େତି କୋଯାଇ ପାେବି, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମ�ାକୁ େୂପାନ୍େତି କୋଯାଇ ପାେବି, 
ରସେ ି ଅଭରିଯାଗକୁ ପଞ୍କୃିତ କୋଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥରମ ରସେ ି ଅଭରିଯାଗକୁ ପଞ୍କୃିତ କୋଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥରମ 
ଥାନା ପକ୍େୁ ଅଭରିଯାଗଗଡ଼ୁକୁି ତଜ୍ଯମା କୋଯାଏ। ଥାନା ପକ୍େୁ ଅଭରିଯାଗଗଡ଼ୁକୁି ତଜ୍ଯମା କୋଯାଏ। 
ତା’ପରେ ଏୋକୁ ତଦନ୍ ପେସିେଭୁକ୍ତ କୋଯାଏ। ତା’ପରେ ଏୋକୁ ତଦନ୍ ପେସିେଭୁକ୍ତ କୋଯାଏ। 
ସାଇବେ ଥାନା ସଦାସବ୍ଯଦା ସାଧାେଣ ର�ାକଙ୍ ସାଇବେ ଥାନା ସଦାସବ୍ଯଦା ସାଧାେଣ ର�ାକଙ୍ 
େତିସାଧନ ରକ୍ତ୍ରରେ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେୁଛ ିରବା� ିେତିସାଧନ ରକ୍ତ୍ରରେ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେୁଛ ିରବା� ି
ରସ କେଛିନ୍।ିରସ କେଛିନ୍।ି

କଟକହର ସାଇବର କ୍ାଇମ୍  
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ସାଇବର ସାଇବର ଅପରାଧଅପରାଧ

ଆଜରି ଯଗୁ ହେଉଛ ିଇଣ୍ଟର୍ ହେଟ୍  ର ଆଜରି ଯଗୁ ହେଉଛ ିଇଣ୍ଟର୍ ହେଟ୍  ର 
ଯଗୁ। ଆଜକିାଲ ିପ୍ରହ୍ୟେକ ହଷେତ୍ରହର ଯଗୁ। ଆଜକିାଲ ିପ୍ରହ୍ୟେକ ହଷେତ୍ରହର 

ହ�ାବାଇଲ୍  ହ�ାନ୍  ଓ କମ୍ୟୁେଟର୍  ସେ ି୍  ହ�ାବାଇଲ୍  ହ�ାନ୍  ଓ କମ୍ୟୁେଟର୍  ସେ ି୍  
ଇଣ୍ଟରହେଟ୍   ହଯାଡ଼ ିହୋଇ ରେଛି।ି ଇଣ୍ଟରହେଟ୍   ହଯାଡ଼ ିହୋଇ ରେଛି।ି 

ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ହସବାକୁ ସରଳୀକରଣ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ହସବାକୁ ସରଳୀକରଣ 
କରବିା ଓ କାଯ୍ଯୟେଭାର କ�ାଇବା କରବିା ଓ କାଯ୍ଯୟେଭାର କ�ାଇବା 

ପାଇଁ ବଭିନି୍ନ ହଟହକନାହଲାଜରି ବକିାଶ ପାଇଁ ବଭିନି୍ନ ହଟହକନାହଲାଜରି ବକିାଶ 
ଘଟୁଛ।ି ବଭିନି୍ନ କାଯ୍ଯୟେ ପାଇଁ କମ୍ୟୁେଟର୍  ଓ ଘଟୁଛ।ି ବଭିନି୍ନ କାଯ୍ଯୟେ ପାଇଁ କମ୍ୟୁେଟର୍  ଓ 
ଇଣ୍ଟର୍ ହେଟ୍   ଜରଆିହର ବେୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଇଣ୍ଟର୍ ହେଟ୍   ଜରଆିହର ବେୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ 

୍ଥୟେ ଆଦାେପ୍ରଦାେ କରାଯାଉଛ।ି ୍ଥୟେ ଆଦାେପ୍ରଦାେ କରାଯାଉଛ।ି 
ହେହଲ କଛି ିଅସା�ାଜକି ୍ତ୍ତ୍ୱ ହେହଲ କଛି ିଅସା�ାଜକି ୍ତ୍ତ୍ୱ 

ହବଆଇେ ଭାହବ େଜିର କମ୍ୟୁେଟର୍  ହବଆଇେ ଭାହବ େଜିର କମ୍ୟୁେଟର୍  
ଏବଂ ଇଣ୍ଟର୍ ହେଟ୍   �ାଧ୍ୟ�ହର ଆହସେସ୍  ଏବଂ ଇଣ୍ଟର୍ ହେଟ୍   �ାଧ୍ୟ�ହର ଆହସେସ୍  

କରୁଛନ୍।ି ଏୋ ହେଉଛ ିସାଇବର କରୁଛନ୍।ି ଏୋ ହେଉଛ ିସାଇବର 
ଅପରାଧ। ସାଇବର ଅପରାଧୀ�ାହେ ଅପରାଧ। ସାଇବର ଅପରାଧୀ�ାହେ 

ଅେୟେର ଡଜିଟିାଲ୍  ସଷି୍ଟମ୍ କୁ େୟୋକ୍   କର ିଅେୟେର ଡଜିଟିାଲ୍  ସଷି୍ଟମ୍ କୁ େୟୋକ୍   କର ି
ହଲାକଙୁ୍ ଷେ୍ ିପେଞ୍ାଉଛନ୍।ି ବର୍୍ଯ�ାେ ହଲାକଙୁ୍ ଷେ୍ ିପେଞ୍ାଉଛନ୍।ି ବର୍୍ଯ�ାେ 

ଏୋ ସ�ସ୍ତଙ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ ହବଗର ଏୋ ସ�ସ୍ତଙ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ ହବଗର 
କାରଣ ହୋଇଛ।ି ଅହେକ ହଷେତ୍ରହର କାରଣ ହୋଇଛ।ି ଅହେକ ହଷେତ୍ରହର 

ସହ�ବେଦେଶୀଳ ଓ ଲଜ୍ାଜେକ ୍ଥୟେର ସହ�ବେଦେଶୀଳ ଓ ଲଜ୍ାଜେକ ୍ଥୟେର 
ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିବାରୁ ଆତ୍ମେ୍ୟୋ ଭଳ ିପ୍ରକାଶ ହେଉଥିବାରୁ ଆତ୍ମେ୍ୟୋ ଭଳ ି

ଘଟଣା �ଧ୍ୟ ଘଟୁଛ।ି ଏେ ିଜାଲହର ବେୁ ଘଟଣା �ଧ୍ୟ ଘଟୁଛ।ି ଏେ ିଜାଲହର ବେୁ 
ଶଷିେ ି୍  ହଲାକ  ଶକିାର ହେଉଥିବାର  ଶଷିେ ି୍  ହଲାକ  ଶକିାର ହେଉଥିବାର  

େଜରି ରେଛି।ି େଜରି ରେଛି।ି 

ସମ୍ବଲପରୁରର ବଢୁଛ ିସମ୍ବଲପରୁରର ବଢୁଛ ି

ବମିଳ କୃଷ୍ଣ ଥମ୍ବ, ସମ୍ବଲପରୁ

ଓ ଡ଼ଶିାରେ ସାଇବେ ଅପୋଧ ଦନିକୁ ଦନି 
ବଢ଼ବିାରେ ଲାଗଛି।ି ଏଥେୁ ସମ୍ବଲପେୁ ଜଲି୍ା 
ବାଦ୍  ପଡ଼ନିାହ ିଁ। ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିାରେ ସାଇବେ 

ଅପୋଧକୁ ରୋକବିା ପାଇଁ ୨୦୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ 
ତାେଖିରେ ସମ୍ବଲପେୁଠାରେ ସାଇବେ ଅପୋଧ 
ଥାନା ଉଦ୍  ଘାଟନ ରହାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ତତ୍ାଳୀନ 
ପଲୁସି୍  ମହାନରିଦ୍ଚ୍ଚଶକ ଡ. ୋରଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶମଚ୍ଚା 
ଉଦ୍ ଘାଟନ କେଥିିରଲ। ରସରତରବରଳ ଏହ ି
ଥାନା ଅଧୀନରେ ୯ଟ ି ଜଲି୍ା ଯଥା - ରେଙ୍ାନାଳ, 
ଅନୁରଗାଳ, ରଦବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପେୁ, ଝାେସଗୁଡ଼ୁା, 
ରବୌଦ୍ଧ, ବେଗଡ଼, ବଲାଙ୍ୀେ ଓ ସବୁର୍ଚ୍ଚପେୁ 
େହଥିିଲା। ସାଇବେ ଅପୋଧ ସହ ଅଥଚ୍ଚରନୈତକି 
ଅପୋଧକୁ ପ୍ରତହିତ କେବିା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ସାଇବେ 
ଥାନା ୨୦୨୧ ଡରିସମ୍ବେ ୨୯ ତାେଖିରେ ସାଇବେ 
ଓ ଅଥଚ୍ଚରନୈତକି ଅପୋଧ ଥାନା ଭାରବ େୂପାନ୍ତେତି 
ରହାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 
ଉଦ୍ ଘାଟନ କେଥିିରଲ। ୯ଟ ି ଜଲି୍ାକୁ ରନଇ 
ସମ୍ବଲପେୁରେ ଗଠତି ରହାଇଥିବା ଏହ ି ଥାନାରେ 
ସାଇବେ ଅପୋଧ ରନଇ ରକସ୍   ସଂଖ୍ୟା ବରିଶଷ ନ 
ଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଅରନକ କାେଣ େହଛି।ି 
ଅରନକ ଠରକଇେ ଶକିାେ ରହରଲ ମଧ୍ୟ ରକରତକ 
ରଲାକଲଜ୍ା ଭୟରେ ଥାନାରେ େରିପାଟଚ୍ଚ କେୁ ନ 
ଥିରଲ। ଅନ୍ୟ କାେଣଟ ିରହଉଛ ିସଦୂୁେ ରେଙ୍ାନାଳ, 
ଅନୁରଗାଳ ତଥା ପରଡ଼ାଶୀ ଜଲି୍ାେ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ରଲାକ 
ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ରହାଇ ଏରତ ଦୂେ ଯବିା, ଆଉ ଗରଲ ବ ି
ଏହାେ ସଫୁଳ ମଳିବି କ ିନାହ ିଁ, ରସ ରନଇ ସନ୍ହିାନ 
େହ ିେରିପାଟଚ୍ଚ କେୁ ନଥିରଲ। 

ଗାୟକ ମଣୁ୍ ଛୁରଆିଙ୍କ 
ନାଁରର ଟଙ୍କା  ଆଦାୟ

ସଦ୍ୟ ଘଟଣା କ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପେୁୀ ଗାୟକ ମଣ୍ ୁ
ଛୁେଆିଙ୍ ନାମରେ ରଫକ୍   ଆକାଉଣ୍ ରଖାଲାଯାଇ 
ତାଙ୍ ବନୁ୍ଙୁ୍ ଟଙ୍ା ମାଗଥୁିବା ଜଣାପଡ଼ଥିିଲା। 
ମଣ୍ ୁ ତାଙ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍ଠାେୁ ସଚୂନା ପାଇ ରସ 
ସାଇବେ ଥାନାେ ଦ୍ାେସ୍ଥ ରହାଇଥିରଲ। ସାଇବେ 
ଥାନା ପଲୁସି୍  ଏହାେ ତଦନ୍ତ କେ ି ରଦବଗଡ଼ 
ଜଲି୍ା ବସାରଲାଇ ଗ୍ରାମେ ଜରନମେଜୟ ସାମଲଙୁ୍ ଗେିଫ କେଥିିଲା। ଜରନମେଜୟ 
ବଏିସ୍ ସ ିପଦାଥଚ୍ଚ ବଜି୍ାନ (ଅନସଚ୍ଚ) ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତ।ି 

ବୃଦ୍ଧ ପାଉଛ ିସାଇବର 
ଠରକଇ ମାମଲା 

୨୦୨୧ ମସହିା ରଶଷ ଆଡ଼କୁ ରକବଳ ସମ୍ବଲପେୁ 
ଜଲି୍ାକୁ ରନଇ େୂପାନ୍ତେତି ସାଇବେ ଓ 
ଅଥଚ୍ଚରନୈତକି ଥାନା ୨୦୨୨ ମସହିାରେ ସବଚ୍ଚାଧିକ 
ମାମଲା େୁଜୁ କେ ି ରେକଡଚ୍ଚ ସଷୃ୍ ି କେଛି।ି 
ଏଠାରେ ୨୦୧୮ ମସହିାରେ ୧୨ଟ ି ମାମଲା 
େୁଜୁ ରହାଇଥିବାରବରଳ ୨୦୧୯ରେ ୨୦ ଟ,ି 
୨୦୨୦ରେ ୩୪ ଟ,ି ୨୦୨୧ରେ ୨୦ଟ ି ମାମଲା 
େୁଜୁ ରହାଇଥିଲା। ୨୦୨୨ରେ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା 
ପହଞ୍ଥିିଲା ୫୪ରେ। ଆଉ ୨୦୨୩ରେ ଅଦ୍ୟାବଧି 
୪ଟ ିମାମଲା େୁଜୁ ରହାଇଛ।ି ସମ୍ବଲପେୁ ଜଲି୍ାରେ 
ସମସ୍ତ ଥାନାକୁ ଏକାଧିକ ସାଇବେ ମାମଲା 
ଯାଉଛ।ି ରସ ସବୁ ଯଦ ିସାଇବେ ଥାନାକୁ ଆସନ୍ତା, 
ରତରବ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ଶତାଧିକ ହୁଅନ୍ତା।

ଏସ୍ ପଙି୍କ ନାଁରର ରେକ୍ ରେସ୍ ବୁକ୍ ଆଇଡି
୨୦୧୮ ମସହିାରେ ରହାଇଥିବା ସାଇବେ ମାମଲା ମଧ୍ୟରେ ଏଟଏିମ୍   ରକଲାନ୍  ିଂ, ଠରକଇ 
େହଥିିଲା। ୨୦୧୯ ଓ ୨୦୨୦ ମସହିାରେ ରଫକ୍   ରଫସ୍  ବୁକ୍  ଆଇଡ ି ଓ ଲରଟେ ି ପ୍ରଭୃତ ି
ମାମଲା େୁଜୁ ରହାଇଛ।ି ୨୦୨୧ ମସହିାରେ ରମାବାଇଲ୍  ଟାୱାେ ସ୍ଥାପନ, ଚାକେି ିଠରକଇ, 
ଭଡିଓି କଲଂିରେ ବଲାକ୍ ରମଲ୍  ସରମତ ବଭିନି୍ନ ମାମଲା େୁଜୁ ରହାଇଛ।ି ରସହବିଷଚ୍ଚେ ଚର୍୍ଚିତ 
ମାମଲାଟ ିରହଉଛ ିରୱର୍ା କମ୍ାନୀ ନାଁରେ ଏକ ରଫକ୍   ଆଇଡ ିରଖାଲ ିଚାକେି ିରଦବା ନାଁରେ 
ୋଉେରକଲାେ ଜରଣ ଯବୁକ ଗେିଫ ରହାଇଥରଲ। ଉକ୍ତ ଯବୁକ ବୁଲଚ୍ଚା ଭସିଟୁ୍  େ ଜରଣ ଛାତ୍ର 
ଅଟନ୍ତ।ି ୨୦୨୨ ମସହିାରେ ୫୪ଟ ିମାମଲା ରହବା ରେକଡଚ୍ଚ ସଷୃ୍ ିକେଛି।ି ରସହବିଷଚ୍ଚ ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରକାେେ ସାଇବେ ଅପୋଧ ମାମଲା ରେକଡଚ୍ଚଭୁକ୍ତ ରହାଇଛ।ି ବରିଶଷ କେ ି ବର୍ଚ୍ଚମାନେ 
ଏସ୍ ପ ିବ.ି ଗଙ୍ାଧେଙ୍ ନାଁରେ ଏକ ରଫକ୍   ଆଇଡ ିରଖାଲାଯାଇ ତାଙ୍ ଚହି୍ା ପେଚିୟ ତଥା 
ରଫସ୍ ବୁକ୍   ରରେଣ୍ଡଙ୍ଠାେୁ ଟଙ୍ା ଆଦାୟ କୋଯାଉଥିଲା। ପଲୁସି ଏହାକୁ ଗେୁୁତେ ସହ 

ରନଇ ଏହାେ ରଖାଳତାଡ଼ କେବିାରେ ଏହାେ ରଚେ ୋଜସ୍ଥାନେ ଅଲୱାେକୁ 
ଲମ୍ବଥିିଲା। ରସଠାେୁ ୫ ଜଣଙୁ୍ ଗେିଫ କେଥିିଲା ପଲୁସି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ବଲପେୁ 
ଭଜିଲିାନ୍ ସ ଏସ୍ ପ ିସାୋ ଶମଚ୍ଚାଙ୍ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ରଫକ୍   ଆଇଡ ିରଖାଲାଯାଇଥିଲା।

ସମ୍ବଲପେୁ ଜଲି୍ାରେ ସାଇବେ ଅପୋଧ ବୃଦ୍ଧ ି ପାଉଥିବାରବରଳ ଥାନାରେ 
ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ କମଚ୍ଚଚାେୀ ନାହାନ୍ତ।ି ଉକ୍ତ ଥାନାେ ମହଳିା ଅଧିକାେଣିୀ ଛୁଟରିେ 
ଥିବାେୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାରବ ଜରଣ ଇନସି୍ ରପକ୍ଟେ ଦାୟତି୍ୱରେ ଅଛନ୍ତ।ି ତାଙୁ୍ ଛାଡ଼ରିଦରଲ 
ଜରଣ ସବ୍  ଇନସି୍ ରପକ୍ଟେ ଓ ୨ ଜଣ କନରଷ୍ବଳରେ ଥାନା ଚାଲଛି।ି n
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ଅନ୍ଲାଇନ୍ମ�ାବାଇଲ୍କଣିିଫଶମିଲଯବୁକ
ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ର�ାବାଇଲ୍ ଅର୍ଡେ କେି ବ୍ରହ୍ମପେୁେ ଜରେ ଯବୁକ ସାଇବର୍
କ୍ାଇମ୍େଶକିାେର�ାଇଛନ୍।ିର�ାସାେୀନୁଆଁ�ାଁଥାନାଅନ୍�୍ଡତଓମ୍ବ�ିାେଷଷ୍ଠ
ଲାଇନ୍ରେେ�ୁଥିବାସ�ୁତିର�ୌୋଅନ୍ଲାଇନ୍ରେସାମ୍ସଙ୍ଗ୍ �୍ାଲକ୍ିରନାଟ୍୨୦
ଅଲ୍ଟ ା୍ରୋନ୍ଅର୍ଡେକେଥିିରଲ।ଜାନୁଆେୀ୨୨ତାେଖିରେସ�ୁତିଙ୍କନକିଟକୁ
ଏକର�ରସଜ୍ଆସଥିÒଲା ରଯ,ତାଙ୍କେଅର୍ଡେବ୍ରହ୍ମପେୁରେପ�ଁଚିସାେଛି।ି

ଏ�ାପରେସ�ୁତିଆଙୁ୍କଲିଅଞ୍ଚଳରେଥିବାସମ୍ପୃକ୍ତକମ୍ାନୀେର�ାଦା�କୁ
ଯାଇନଜିେନା�ଓଠକିୋକ�ିପାସ୍ଡଲ୍�ା�ଥିିରଲ।୨୨�ଜାେ

ଟଙ୍କାପଇଠକେ,ିପାସ୍ଡଲରଖାଲଥିÒରଲ।କନୁି୍ତା’ଭତିରେ
ସା�ସଙ୍ର�ାବାଇଲ୍ବଦଳରେଆଇରୋନ୍େଏକ

ରରର�ାରୋନ୍ଥିଲା।ଏରନଇଯବୁକଜେଙ୍କ
ସାଇବେ ଥାନାରେ ଅଭରିଯା� କେଥିରଲ।

ଥାନା ଅଧିକାେୀ ଅଭନିାଶ ରେଡ୍ୀ ଏ�ି
ଘଟୋେ ତଦନ୍  କେବିା ପରେ
ସ�ୁତି୍, ର�ାବାଇଲ୍େ ସ�ସ୍ତ
�ଲୂ୍ରେେପିାଇଛନ୍।ିn

ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁମେଇଥିମଲ୯,୦୦୦ଟଙ୍କାଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁମେଇଥିମଲ୯,୦୦୦ଟଙ୍କା
ବ୍ରହ୍ମପରୁର ଜମଣ ଡାକ୍ତର ସଚୁରତିା ସାହୁ େଜି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପରୁୀମର ଥିବା ଏକବ୍ରହ୍ମପରୁର ଜମଣ ଡାକ୍ତର ସଚୁରତିା ସାହୁ େଜି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପରୁୀମର ଥିବା ଏକ
ମହାମଟଲ୍ମରରୁମ୍ବୁକ୍କରବିାକୁଅନ୍ଲାଇେମରେ�୍ବରବାହାରକରିମଯାଗାମଯାଗମହାମଟଲ୍ମରରୁମ୍ବୁକ୍କରବିାକୁଅନ୍ଲାଇେମରେ�୍ବରବାହାରକରିମଯାଗାମଯାଗ
କରଥିିମଲ ା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଫାନ୍ ଉଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତ,ି େଜିକୁ ଉକ୍ତ ମହାମଟଲ୍ରକରଥିିମଲ ା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଫାନ୍ ଉଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତ,ି େଜିକୁ ଉକ୍ତ ମହାମଟଲ୍ର
ରମିସପ୍ସନ୍ରୁକହୁଛିମବାଲିଉତ୍ତରମେବାସହରୁମ୍ ବୁକ୍ମହାଇଗଲାଏବଂରମିସପ୍ସନ୍ରୁକହୁଛିମବାଲିଉତ୍ତରମେବାସହରୁମ୍ ବୁକ୍ମହାଇଗଲାଏବଂ
୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ କହଥିିମଲ। ଟଙ୍କା ମେବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ କହଥିିମଲ। ଟଙ୍କା ମେବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଆକାଉଣ୍ଟଓତାହାରଆଇଏଫ୍ଆଇସିେ�୍ବର�ଧ୍ୟମେଇଥିମଲ।ସଚୁରତିାଆକାଉଣ୍ଟଓତାହାରଆଇଏଫ୍ଆଇସିେ�୍ବର�ଧ୍ୟମେଇଥିମଲ।ସଚୁରତିା
ମସହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରମର ୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିମଲ। କନୁି୍ମସହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରମର ୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିମଲ। କନୁି୍
ଉକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟଟ୍  େ�୍ବରମର ଟଙ୍କା ପହଞ୍ି ୋହ ିଁ ମବାଲି ପେୁବା୍ରଉକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟଟ୍  େ�୍ବରମର ଟଙ୍କା ପହଞ୍ି ୋହ ିଁ ମବାଲି ପେୁବା୍ର
ରମିସପ୍ସନ୍ରୁ ମଫାନ୍ଆସଲିା ଏବଂ ପଣୁଥିମର୯,୦୦୦ ଟଙ୍କାରମିସପ୍ସନ୍ରୁ ମଫାନ୍ଆସଲିା ଏବଂ ପଣୁଥିମର୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା
ପଠାଇବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ସାଇବର୍ ଜାଲଆିତରି ସମଦେହପଠାଇବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ସାଇବର୍ ଜାଲଆିତରି ସମଦେହ
କରି ସଚୁରତିା ଆଉ ଟଙ୍କା ପଠାଇ େଥÒମଲ, ବରଂ ଏହିକରି ସଚୁରତିା ଆଉ ଟଙ୍କା ପଠାଇ େଥÒମଲ, ବରଂ ଏହି
ଠମକଇ ବଷିୟମର ମସ ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଏସ୍ପଙି୍କ େକିଟମରଠମକଇ ବଷିୟମର ମସ ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଏସ୍ପଙି୍କ େକିଟମର
ଅଭମିଯାଗକରଥିÒମଲ।ଅଭମିଯାଗକରଥିÒମଲ।
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ଜାେୁଆରୀମରଜାେୁଆରୀମର
ତେିଟିି�ା�ଲା,ତେିଟିି�ା�ଲା,
ସାମେ୮ଲକ୍ଷଟଙ୍କାସାମେ୮ଲକ୍ଷଟଙ୍କା
ଠମକଇଠମକଇ
ଚଳତିବଷ୍ଡ ଆେମ୍ଭେୁ ଜଲି୍ାେ ୩ଟି ସାଇବେ ଠରକଇ
ଘଟୋ ସା�୍ାକୁ ଆସଛି।ି ବ୍ରହ୍ମପେୁ ରବୈଦ୍ନାଥପେୁ ଥାନା
ଅନ୍�୍ଡତଜେଡାବଙ୍ଳାେ�ୀତାଞ୍ଜଳିନା�କଜରେ��ଳିା,ଘରେ
ରପନ୍ସଲି୍ପ୍ାକଂିକେିଭଲରୋଜ�ାେକେବିାରନଇଇନ୍ଷ୍ାଗ୍ା�ରେ
ଆସଥିିବା ବଜି୍ାପନ ରଦଖି ସାଇବର୍ ଠକା�ୀେ ଶକିାେ ର�ାଇଥÒରଲ।
ବଜି୍ାପନରେଥିବାରୋନ୍ନ�୍ବେସ�ରଯା�ାରଯା�କେଥିÒରଲ।ଏଥÒରେସାଇବେ
ଠକ ତାଙ୍କ ତନିଟିି ବ୍ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟେୁ ବଭିନି୍ନ ପଯ୍ଡ୍ାୟରେ ର�ାଟ ୨ଲକ୍ଷ ୧୨�ଜାେ
୩୭୨ଟଙ୍କା ଲୁଟି ରନଇଥିବାଜାେବିାପରେରସ�ତଜାନୁୟାେୀ୫ତାେଖିରେବ୍ରହ୍ମପେୁ
ସାଇବେଓଅଥ୍ଡରନୈତକିଅପୋଧଥାନାରେଅଭରିଯା�କେଥିିରଲ।�ଞ୍ଜା�ଜଲି୍ାରକାଦଳାରେ
େ�ୁଥିବା �ୀତଶି୍ୀ ନା�କ ଜରେ ��ଳିାଙୁ୍କ ସାଇବର୍ ଠକ�ାରନ୯୯୧୦୬୩୭୯୩୦  ନ�୍ବେେୁ
କଲ୍କେିତାଙ୍କନା�ରେଥÒବାବରିଦଶ�ଦୁ୍ାେପାସ୍ଡଲପାଇବାକୁର�ରଲ୩୦�ଜାେଟଙ୍କାରରିପାଜଟି୍
କେବିାକୁ ପଡବି ରବାଲି କ�ଥିÒରଲ। ଏ�ାକୁ ବଶି୍ାସ କେି ରସ ��ୁଲ୍-ରପଆକାଉଣ୍ଟେୁ ୩୦ �ଜାେ ଟଙ୍କା
ପଠାଇଥିରଲ। ଏ�ାପରେ ପାସ୍ଡଲ୍ ସମ୍କକିତ ବ�ୁତ କଥା କ�ି ପଯ୍ଡ୍ାୟକ୍ର� �ୀତଶି୍ୀଙ୍କଠାେୁ ରସ�ାରନ ପ୍ାୟ ୪
ଲକ୍ଷ୮୨�ଜାେଠକିରନଇଥÒରଲ।ତପୃ ତୀୟ�ା�ଲାରେଆ�୍ବପଆୁଅଞ୍ଚଳେଅନୁଶ୍ୀନା�କଜରେଯବୁତୀଅନ୍ଲାଇନ

ଜେଆିରେକସ୍ର�ଟକି୍ସା�ଗ୍ୀବକୁିଥିବାଏକକମ୍ାନୀେୁକଛିିସା�ଗ୍ୀ��ାଇସାଇବେଠକା�ରିେପଡଥିÒରଲ।କମ୍ାନୀେ
ଆପ୍ରାଉନରଲାଡ୍କେି୪�ଜାେ୯୯୯ଟଙ୍କାେସା�ଗ୍ୀକେିରିବ,ରତରବଏକଆକଷ୍ଡେୀୟଉପ�ାେ�ଳିବିରବାଲିକମ୍ାନୀ

ପକ୍ଷେୁରେକ୍କଲ୍ଆସଥିÒଲା।ଅଜୋବ୍କ୍ତିଜେକଯବୁତୀଙ୍କ
ନକିଟକୁଏକବ୍ାଙ୍କଆକାଉଣ୍ଟନ�୍ବେପଠାଇରସଥିରେ

ଉକ୍ତଜନିଷି ପାଇଁ ୪ �ଜାେ୯୯୯ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ
କ�ଥିିରଲ। ଯବୁତୀ ଜେଙ୍କ ନଜି ��ୁଲୁ୍-ରପ ଜେଆିରେ

ଟଙ୍କାପଠାଇଥିରଲ�ଧ୍ୟଟଙ୍କାପ�ଞ୍ଚିନା� ିଁରବାଲିବ୍କ୍ତିଜେଙ୍କ
କ�ଥିିରଲ।ଉପ�ାେପାଇବାଆଶାରେସଂପପୃକ୍ତବ୍କ୍ତଙି୍କନକିଟକୁ

ରସବାେ�୍ବାେକେିର�ାଟ୯୪�ଜାେ୫୪୫ଟଙ୍କାପଠାଇଥିରଲ।
କନୁି୍ଟଙ୍କାଆସନିା� ିଁରବାଲିକ�ିବ୍କ୍ତିଜେକଯବୁତୀଙୁ୍କଆଉଏକ

ବ୍ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନ�୍ବେ ରଦଇ ରସଥିରେ ଆଇଏମ୍ପଏିସ୍ କେବିାକୁ
କ�ଥିିରଲ। ଯବୁତୀଜେକ ରସ�ି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୨୪ �ଜାେ ୯୯୮

ପଠାଇଥିରଲ। ଏଭଳି ଭାରବ ଯବୁତୀଙ୍କଠାେୁ ପ୍ାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୯ �ଜାେ
୫୪୩ ଟଙ୍କା ରନଇ ସାେବିା ପରେ ସାଇବର୍ ଠକ ଜେକ ରଯା�ାରଯା� ବନ୍ଦ

କେିରଦଇଥିରଲ।ଠକଙ୍କଶକିାେ ର�ାଇଥିବାଜାେବିାପରେଯବୁତୀଜେକ�ତ
ଜାନୁଆେୀ୨୧ତାେଖିରେବ୍ରହ୍ମପେୁସାଇବେରସଲ୍ରେଅଭରିଯା�କେଥିିରଲ।ଏଭଳି

ଭାରବସାଇବେଠକ�ାରନଜାନୁଆେୀ�ାସରେଜଲି୍ାେତନିିଜେକଙ୍କଠାେୁପ୍ାୟସାରେ଼
୮ଲକ୍ଷଟଙ୍କାଠକିରନଇଥିରଲ।

ସାଇବରଫାଶରୁ 
�କୁୁଳିପାରୁେି
ବ୍ରହ୍ମପରୁ

ମଲାକଙ୍କକଷ୍ଟଅଜଜିତଟଙ୍କାକୁଆଖିପଛୁିଳାମକଲୁଟିମେଉଥିବାସାଇବରଅପରାଧୀଙୁ୍କଧରବିା
ଉମଦେଶ୍ୟମରବ୍ରହ୍ମପରୁମରଆଜକୁି୪ବଷ୍ତମଳପ୍ରତଷି୍ାମହାଇଥିଲାସାଇବରଥାୋ।ଗତ
ବଷ୍ଡମିସ�୍ବର୨୯ତାରଖିଏହିଥାୋସାଇବରଓଅଥ୍ମେତୖକିଅପରାଧଥାୋମରପରଣିତ
ମହାଇଥିଲା।ଏହି୪ବଷ୍ଭତିମରରୁଜୁମହାଇଥିବାମ�ାଟ୨୦୨ସାଇବର୍�ା�ଲାରୁ୧୯ଟି
�ା�ଲାମରଥାୋଅଧିକାରୀଓକ�୍ଚାରୀଙ୍କସଫଳତେନ୍ମଯାଗୁବତ୍ତ୍�ାେସଦୁ୍ାସାଇବର
ଠକଙ୍କବଭିନି୍ନମଗଟ୍ମେଆକାଉଣ୍ଟରୁ୯,୫୧,୪୮୭ଟଙ୍କାଉଦ୍ାରସହଠକଙ୍କଆକାଉଣ୍ଟକୁ
�ଧ୍ୟଜବତକରାଯାଇଛ।ି୧୧ଟିମ�ାବାଇଲ୍ଉଦ୍ାରକରାଯାଇଅଭମିଯାଗକାରୀଙୁ୍କମଫରସ୍ତ
କରାଯାଇଛ।ିମସହପିରିଅଭମିଯାଗକାରୀଙ୍କଅେୁମରାଧକ୍ରମ�୬୬ଟିେକଲିମଫସ୍ବୁକ୍
ଆକାଉଣ୍ଟଓ୨୦ଟିେକଲିଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ାମ୍ଆକାଉଣ୍ଟକୁବ୍ଲକ୍କରାଯାଇଛ।ି

କ୍ଷୀରସନୁି୍�ହାନ୍ି,ବ୍ରହ୍ମପରୁ
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କର ିମାସକି ୯ ହଜାର ଟଙ୍ା ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ ସସାସଆିଲ୍  
ମଡିଆିସର ଏକ ଲଙି୍କ୍   ସଦଇଥିସଲ। ସେଉଁଥିସର ସହରର 
୪୮୦ରୁ ଅଧକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ, େବୁକେବୁତରୀ ଶକିାର 

ସହାଇଥିସଲ। ସତସବ ଅନ୍ ଲାଇନ୍  ସରେନଂିର ୩ ମାସ 
ପସର କାହାକୁ ଟଙ୍ା ମଳି ିନଥିଲା। ଫଳସର ସମସତେ 

ସାଇବର ଠକଙ୍ ଶକିାର ସହାଇଥିବା ଜାଣବିାକୁ 
ପାଇଥିସଲ। ସାଇବର ଠକମାସନ ଏହ ିଅଭନିବ 
ସୋଜନାସର ୬ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍ା ଠକ ି

ସନଇଥବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 

ଆପ୍ ଲିକେସନ୍ଡାଉନ୍କ�ାଡ୍ନାଁକେ
୧୫�କ୍ଷ�ୁଟ୍

ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭନିବ ଠସକଇ ନଜରକୁ ଆସଥିିଲା ୨୦୨୨ ମସହିା 
ଅଗଷ୍ଟ ମାସସର। ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ା କୁତ୍ରା ଥାନା ଅନ୍ତଗଧ୍ବତ ଗଙ୍ାଜଳ 
ଗ୍ାମସର ବାସ କରୁଥିବା ସରଲସେ ଅବସରପ୍ାପ୍ତ କମଧ୍ବଚାରରୀ ନଳରୀନ୍ଦ୍ର 
କୁମାର ଟସ୍ାଙୁ୍ ୧ ଡସିସମ୍ବର ୨୦୨୧ସର ଠକମାସନ କଲ୍ କର ି‘ଏନ ି
ସଡସ୍କ’ ନାମକ ଆପ୍ସିକସନ୍  ଡାଉନ୍ ସଲାଡ୍  କରବିାକୁ କହଥିସଲ 
ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଟସ୍ାଙ୍ ଏସ୍ ବଆିଇ ବ୍ୟାଙ୍ର ୩ଟ ି ଆକାଉଣ୍ଟସର 
ନଜି ସମାବାଇଲ୍  ନମ୍ବର ସଦଇ ୧୫ ଲକ୍ଷ ୫୬ ହଜାର ଠସକଇ 
କରଥିିସଲ। ଏସନଇ ସାଇବର ଥାନାସର ଲଖିିତ ଅଭସିୋଗ ସହବା 
ପସର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ୫ ଜଣ ଠକଙୁ୍ ସପାଲସି ଗରିଫ କର ିସସମାନଙ୍ 
ଠାରୁ ୪ଟ ିସମାବାଇଲ ଓ ଆଧାର କାଡଧ୍ବ ଜବତ କରଥିଲା।  

୨ଟ ଲିଅନ୍�ାଇନ୍ଠକେଇ:୪�କ୍ଷଟଙ୍ାଗାଏବ୍
କସରାନା ସମୟସର ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ସର ବ୍ୟାଙ୍ ଠସକଇ ବୃର୍ 
ପାଇଥଲା। ରାଉରସକଲାସର ଦୁଇଟ ି ପଥୃକ୍  ପଥୃକ୍  ଅନଲାଇନ୍ 
ଠସକଇ ଘଟଣାସର ସମାଟ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସଫା 
ସହାଇୋଇଥିଲା। ୨୦୨୧  ମସହିାସର ଉଦତିନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର 
ଜସଣ ବ୍ୟାଙ୍ କମଧ୍ବଚାରରୀଙ୍ ସରେଡଟି୍  କାଡଧ୍ବ ଅପସରସନ ସବସଳ 
ତାଙୁ୍ “କଦ୍ଇିକ୍ ସସପାଟଧ୍ବ” ନାମକ ଏକ ଆପ୍ ଡାଉନ୍ ସଲାଡ୍ 
କରବିାକୁ କୁହାୋଇଥିଲା। ପସର ତାଙ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସର ଥିବା ୨ 
ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍ା ସଡବଟି୍ ସହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଥିିଲା ।

ଅନ୍�ାଇନ୍କେଓ�ାସ୍ଟୁ ଲିେ ଲିଣ ଲିବା
ସସହଭିଳ ି ୨୦୨୨ ମସହିା ଜୁନ୍ ସର ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ସର ଓଲା ସ୍କଟୁ ି
କଣିବିାକୁ ୋଇ ଉଦତିନଗର ଥାନା ଅନ୍ତଗଧ୍ବତ ବାସନ୍ତରୀ କସଲାନରୀ 
ଡଏିଲ/୪୩ ର ବାସନି୍ଦା ସନୁରୀଲ କୁମାର ପରଡ଼ିା ୧ ଲକ୍ଷ ୭୫ 
ହଜାର ଠକାମରି ଶକିାର ସହବା ସବଶ୍ ଆସଲାଚ୍ୟ ବଷିୟ 
ସହାଇଥିଲା ।

ଏହପିର ିଅସନକ ସଲାକ ସାଇବର୍ ଠକଙ୍ ଦଦ୍ାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍ା ଠସକଇର ଶକିାର ସହାଇଛନ୍ତ।ି n

ଦେବବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ୋଉେକେ�ା

�କଟେ ଲିନାଁକେ�କ୍ଷାଧେଟଙ୍ାଠକେଇ
୨୦୨୨ ମସହିା  ସସସପଟେମ୍ବରସର ଘଟଥିଲା ଏକ  ବଡ଼ ସାଇବର 
ଠସକଇ।  ସଛଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର େସଶାବନ୍ତ ବଶି୍ଵାଳଙୁ୍ ସାଇବର 
ଠକ ସଫାନ୍  କର ି ନଜିକୁ ନାପ୍ ସଟାଲ୍  କମ୍ାନରୀର କମଧ୍ବଚାରରୀ 
ସବାଲ ିପରଚିୟ ସଦଇ ତାଙ୍ର  ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଲସଟର ିଉଠଛି ି
କହଥିଲା। ଲସଟର ିଟଙ୍ା ପାଇବା ଲାଳସାସର ଶ୍ରୀ ବଶି୍ଵାଳ ୫ 
ହଜାର ଟଙ୍ା ଜଏିସ୍ ଟ ିବାବଦକୁ ଠକ କହଥିିବା ଆକାଉଣ୍ଟସର 
ଜମା କରଥିିସଲ। ଏହାପସର ସସ ସାଇବର୍  ଠକଙ୍ ଠକାମରି 
ଶକିାର ସହାଇଥିବା  ନଶି୍ତି ସହାଇ ସଛଣ୍ଡ ଥାନାସର ଲଖିିତ 
ଅଭସିୋଗ କରଥିିସଲ। ସଫାନ୍  ଆସଥିିବା ନମ୍ବରକୁ ରୋକଂି କର ି
ଆନ୍ତତଃରାଜ୍ୟ ୮ ଜଣ ଠକଙୁ୍ ପଲୁସି ଗରିଫ କର ିସସମାନଙ୍ଠାରୁ 
୫୪ଟ ିସମାବାଇଲ ସଫାନ୍, ୪ଟ ିଲାପ୍ ଟପ୍, ୩ଟ ିକଲର୍  ପ୍ଣି୍ଟର, 
୨ଟ ିସ୍କଟୁ,ି ସଗାଟଏି ଏଲଇଡ ିଆଦ ିସହତି ନଗଦ ୬୦ ହଜାର 
ଟଙ୍ା ଜବତ କରଥିିଲା।  

ଚାେ ଲିେ ଲିକେବାନାଁକେ୬�କ୍ଷଠକେଇ
ସାଇବର ଠକମାସନ କସଲଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙୁ୍ ଘସର ବସ ି
ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ସର ବଏିସ୍ ଏନ୍ ଏଲ୍  କମ୍ାନରୀସର ପାଟଧ୍ବ ଟାଇମ୍ କାମ 

ଯଗୁ ବେଳବିା ସଦଗେ ସଦଗେ 
ପ୍ରଯକୁ୍ ିବଜି୍ାନ ଦଷେତ୍ରଦେ 
ଆଦେ ଯଦେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତ ି

କେଛିନ୍।ି ଯଦ୍ଦ୍ାୋ ଆେକୁ 
ସବୁ କାେ କେବିାଦେ ସହଜ 
ଓ ସବୁଧିା ଦହଉଛ।ି ଦତଦବ 

ଏହାେ ସଦୁଯାଗ ଦନଇ 
ସାଇବେ ଅପୋଧୀୋଦନ 
ଦେଳକି ିଲଗାଇ ଦଲାକଙ୍କ 

ଅେ୍ଥ ଲୁଟ୍ କେବିାଦେ 
ଲାଗଛିନ୍।ି େଣଷି ଡାଦଳ 

ଡାଦଳ ଗଦଲ ସାଇବେ 
ଅପୋଧୀୋଦନ ପଦତ୍ର 

ପଦତ୍ର ଯାଉଛନ୍।ି ଫଳଦେ 
ପ୍ରତେିନି ସାଇବେ ଠକଙ୍କ 

ଶକିାେ ଦହାଇ ଦଲାଦକ ଲଷେ 
ଲଷେ ଟଙ୍କା ହୋଉଛନ୍।ି 

ଏଥିେୁ ବାଦ୍  ପଡ଼ନି ିସ୍ାଟ୍ଥ 
ସଟି ିୋଉେଦକଲା। ବେିନି୍ନ 

ଉପାୟଦେ ଠକୋଦନ ଦଫାନ୍  
କଲ୍ ଦେ ଅଦନକ ଲାଳସା 
ଦେଖାଇ ତୋ େୟେୀତ 

କେ ିଲଷୋଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ ି
ଦନଉଛନ୍।ି ଦକଦତଦବଦଳ 

ଅେକ ବ୍ାଙ୍କେ କେ୍ଥଚାେୀ 
ପେଚିୟ ଦେଉଛନ୍ ିତ 

ଆଉ ଦକଦତଦବଦଳ ଲକ ି
ଡ୍ର କେ୍ଥଚାେୀେ ପେଚିୟ 

ଦେଇ ଲୁଟ୍ କେ ିଚାଲଛିନ୍।ି 
ଏେଳ ିଅଦନକ ଘଟଣା 

ୋଉେଦକଲା ଜଲି୍ା ପଲୁସି 
ଅଧୀନଦେ ଥିବା ବେିନି୍ନ 

ୋନା ଏବଂ ସାଇବେ ୋନା 
ଅନ୍ଗ୍ଥତ ଅଞ୍ଚଳଗଡ଼ୁକିଦେ 

ଘଟ ିଚାଲଛି।ି  

ସ୍ାଟ୍ଟସ ଲିଟ ଲିଦେ
ସାଇବେଅପୋଧୀଙ୍କ 
ୋୟାବ ଲିସ୍ାେ

ରା ଉରସକଲାସର ଧରୀସର ଧରୀସର 
ବଢ଼ବିାସର ଲାଗଛି ି ସାଇବର 
ଅପରାଧ। ବଗିତ ୫ ବଷଧ୍ବ ମଧ୍ୟସର 

ରାଉରସକଲା ସାଇବର ଥାନାସର ସମାଟ ୭୦ଟ ି
ମାମଲା ରୁଜୁ ସହାଇଛ।ି ସସଥରୁ ସସାସଆିଲ 
ମଡିଆି ଅପରାଧର ୨୫ଟ ି ମାମଲା ଥିବା ସବସଳ 
ସମଦୁାୟ ୩୫ଟ ି ଆଥ ଥିକ ଠସକଇ ମାମଲା ରୁଜୁ 
ସହାଇଥିବା ଜଣାପଡଛି।ି ସସହପିର ି ବଗିତ ୫ 
ବଷଧ୍ବ ମଧ୍ୟସର ୪୧ ଟଚିାଜଧ୍ବସଟି୍  ଥବା ସବସଳ ସମାଟ 
୪୫ ଜଣଙୁ୍ ଗରିଫ କରାୋଇଥବା ସାଇବର 
ଥାନା ଅଧିକାରରୀ ସସସରାଫିନା ସଖସ୍  କହନ୍ତ।ି 

୨୦୧୮ ମସହିାସର ସସାସଆିଲ୍  ମଡିଆିର 
୧୦ଟ ି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାୋଇଥଲା। ସସଥରୁ 
୪ଟ ି ସସାସଆିଲ୍ ମଡିଆି ଓ ୬ଟ ି ଥଲା ଆଥଧ୍ବକ 
ମାମଲା। ସସହପିର ି ୨୦୧୯ ମସହିାସର ୯ଟରୁି 
୪ଟ ି ସସାସଆିଲ୍ ମଡିଆି ଓ ୫ଟ ି ଆଥଧ୍ବକ ମାମଲା 
ଥବା ସବସଳ ୨୦୨୦ ମସହିାସର ୧୯ଟରୁି ୬ଟ ି
ସସାସଆିଲ୍ ମଡିଆି ଓ ୧୩ଟ ି ଆଥଧ୍ବକ ମାମଲା 
ଥଲା। ୨୦୨୧ ମସହିାସର ୧୩ଟରୁି ୬ଟ ିସସାସଆିଲ୍ 
ମଡିଆି ଓ ୭ଟ ି ଆଥଧ୍ବକ ମାମଲା ଥଲା।  ୨୦୨୨ 
ମସହିାସର ୧୬ଟରୁି ୩ଟ ି ସସାସଆିଲ୍ ମଡିଆି ଓ 
୧୩ଟ ି ଆଥଧ୍ବକ, ମାମଲା ଥବା ସବସଳ ୨୦୨୩ 
ମସହିାସର ୩ଟ ିମାମଲାରୁ ୨ଟ ିସସାସଆିଲ୍ ମଡିଆି 
ଓ ସଗାଟଏି ଆଥଧ୍ବକ ମାମଲାର ରୁଜୁ କରାୋଇଥଲା।

ସସପସଟ ୨୦୧୮ ମସହିାସର ସଗାଟଏି 
ଚାଜଧ୍ବସଟି୍  ଦାଖଲ କରାୋଇ ୩ ଜଣଙୁ୍ 
ଗରିଫ କରାୋଇଛ।ି ୨୦୧୯ ମସହିାସର ୪ଟ ି
ଚାଜଧ୍ବସଟି୍କ୍ ସର ୧୪ ଜଣ, ୨୦୨୦ ମସହିାସର 
୩ଟ ି ଚାଜଧ୍ବସଟି୍ ସର ୩ ଜଣ,  ୨୦୨୧ସର ୩ଟ ି
ଚାଜଧ୍ବସଟି୍ ସର ୭ ଜଣ, ୨୦୨୨ ମସହିାସର ୩୦ଟ ି
ଚାଜଧ୍ବସଟି୍ ସର ୧୭ ଜଣ ଏବଂ ୨୦୨୩ ମସହିାସର 
୨ଟ ିଚାଜଧ୍ବସଟି୍ ଦାଖଲ କରାୋଇ ଜସଣ ଅଭେିକୁ୍ତକୁ 
ଗରିଫ କରାୋଇଛ।ି
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     ଏସ୍  ପ ିଅଫିସରେ ‘ସାଇବେ ଥାନା’
୨୦୨୧ ମସହିା ଡସିସମ୍ବର ୩୦ ତାରଖିସର ପରୁୀ ସାଇବର ଓ ଅର୍ଥସ�ୈତକି ଅପରାଧ 
ଶାଖା ରା�ାର ଉଦ୍  ଘାଟ� ସହାଇଥିଲା। ପରୁୀ ଏସ୍  ପ ିଅଫିସ୍ ର ଏକ ସକାଠରୀସର 
ସାଇବର ରା�ା ଚାଲୁ ରହଛି।ି ୨୦୨୧ ଡସିସମ୍ବରରୁ ମାର୍୍ଥ ୧ ତାରଖି ଯାଏଁ ୫୦ରୁ 
ଊର୍ଦ୍୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହାଇଛ।ି ପଯ୍ଥ୍ୟଟକଙ୍କ ସବୁଧିା- ଅସବୁଧିା ପାଇଁ ଏକ ୨୪ ଘଣ୍ଆି 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା �ମ୍ବର-୬୩୭୦୯୬୭୧୦୦ ପରୁୀ ପଲୁସି ପକ୍ଷରୁ ଜାର ିସହାଇଛ।ି 
ଏହ ିସହାୟତା �ମ୍ବରସର ସଫାନ୍   କର ିପଯ୍ଥ୍ୟଟକମାସ� ସାଇବର ଠସକଇ ସସମତ 
ଅ�୍ୟ ଅଭସିଯାଗ ସମ୍ପକ୍ଥସର ସଚୂ�ା ସେଇପାରସିବ। 
ସସମା�ଙ୍କ ଅଭସିଯାଗ ଆଧାରସର ପଲୁସି ସସଗେ 
ସସଗେ ସସବା ସଯାଗାଉଥିବା ସେଖିବାକୁ 
ମଳୁିଛ।ି

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ 
ନୟିମତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ 

ଆସଛୁନ୍।ି କ୍ସମାକ୍ନ 
କ୍�ାକ୍ଟଲକ୍େ େ�ବିା ପାଇ ଁଘକ୍େ 

ବସ ିଅନ୍  ଲାଇନ୍  କ୍େ ବୁକଂି କେୁଛନ୍।ି 
ରା�ାେ ଫାଇଦା ସାଇବେ ଠକମାକ୍ନ 

କ୍ନଉଛନ୍।ି ବଭିନି୍ନ ନାମରୀଦାମରୀ କ୍�ାକ୍ଟଲ ନାକଁ୍େ 
ଜାଲ ିକ୍େବ୍ ସାଇଟ୍   କ୍�ାଲ ିପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କଠାେୁ �ଜାେ 

�ଜାେ ଟଙ୍କା ଠକ୍କଇ କେୁଛନ୍।ି ଏଭଳ ିମାମଲା ଦନିକୁ 
ଦନି ବଢ଼ଚିାଲଛି,ି ରା�ା ପେୁରୀ ପଲୁସି ପାଇ ଁଏକ ବଡ଼ ଚାକ୍ଲଞ୍ଜ 

ପାଲଟଛି।ି ତଥାପ ିପେୁରୀକ୍େ ସାଇବେ ଥାନା ପ୍ରତଷି୍ା କ୍�ବା ପକ୍େ 
ଏଥିକ୍େ କଛି ିମାତ୍ରାକ୍େ କ୍ୋକ ଲାଗଛି।ି ସକ୍ଚତନତା � ିଁ ସାଇବେ ଠକଙୁ୍କ 

ସାବାଡ଼ କେବିାେ ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର କ୍ବାଲ ିସାଇବେ ବକି୍େଷଜ୍ଞମାକ୍ନ ମତ 
କ୍ଦଇଛନ୍।ି ଅତରୀତକ୍େ କଭିଳ ିପେୁରୀକ୍େ ସାଇବେ ଠକମାକ୍ନ ଲୁଟ୍ କେଛିନ୍ ିତାକୁ 

କ୍ନଇ ଏଇ ଉପସ୍ାପନା।

       ରେଲକିପ୍ଟର୍  ବୁକଂି କେ ିଫସଥିିରଲ
୨୦୨୨ ମସହିା ସମ’ ୧୬ତାରଖିସର ଜସେ ବ୍ୟକ୍ ିଏକ ଆପ୍   ଜରଆିସର ପରୁୀ ଆସବିାକୁ 
ସହଲକିପ୍ଟର୍  ବୁକଂି କରବିାକୁ ଯାଇ ୬୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକାମରି ଶକିାର ସହାଇଥିସଲ। 
ଏସ�ଇ ସସ ପରୁୀ ପଲୁସିର ସାଇବର ରା�ାସର ଅଭସିଯାଗ କରଥିିସଲ। ଅଭସିଯାଗର 
େୁଇେ�ି ପସର ପଲୁସି ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ସଫରାଇ ଆେଥିିଲା। ଏଭଳ ିଅସ�କ ମାମଲାସର 
ପଲୁସି ଟଙ୍କା ସଫରାଇ ଆେବିାସର ସଫଳ ସହାଇଛ।ି ବସିଶଷକର ିଏସ୍  ବଆିଇ ସୟାସ�ା 
ଆପ୍   ଠସକଇ, ଓଏଲ୍  ଏକ୍ସ ଠସକଇ, ଇକ୍ସସିଗା ଆପ୍   ଠସକଇ, ସଫାନ୍  -ସପ’ ଗଫି୍ଟଟ୍   ଠସକଇ, 
ଓଟପି ି ଠସକଇ ପରୁୀସର ସେଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ସତେ ୁ ଏଭଳ ି ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଠାରୁ 
େୂସରଇ ରହବିା ପାଇ ଁପଲୁସି କହଛି।ି

ଶ୍ୀମନ୍ରି ପ୍ରଶାସ� ଅଧୀ�ସର ଥିବା ‘�ୀଳାଚଳ ଭକ୍ �ବିାସ’ �ାଁସର ଜାଲ ି
ସେବ୍ ସାଇଟ୍   ସଖାଲ ି ପଯ୍ଥ୍ୟଟକଙ୍କଠାରୁ ସାଇବର ଠକମାସ� ହଜାର ହଜାର 
ଟଙ୍କା ଠସକଇ କରୁଥିସଲ। ଏସ�ଇ ପରୁୀ ପଲୁସି �କିଟସର ଏକାଧିକ ଅଭସିଯାଗ 
ସହାଇଥିଲା। ଏହ ି ମାମଲାଗଡ଼ୁକିର ତେନ୍ତ କର ି ପରୁୀ ସାଇବର ରା�ା ପଲୁସି 
େୁଇ ଜେଙୁ୍କ ଗରିଫ କରରିଲା। ଗରିଫ ଅଭଯିକୁ୍ଦ୍ୱୟ ସହସଲ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା 
ଚରମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳର ସଗୌତମ ସାହୁ (୩୯) ଓ ସକଉଁଝର ଅଗରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଚନ୍� 
ସଂି(୨୭)। େୁସହଁ ଜଓି ସଟଲକିମ୍   କମ୍ପା�ୀସର କାମ କରୁଥିସଲ। ଏମା�ଙ୍କଠାରୁ 
୫ଟ ି ସମାବାଇଲ୍  ସଫାନ୍  , ୩୧ଟ ି ପ୍ର-ିଆକ୍ଟସିଭସଟଡ଼ ସମି୍  କାଡ୍ଥ, ସଗାଟଏି 
ବାସୟାସମଟ୍କି୍   ଡଭିାଇସ୍, 
ସଗାଟଏି କାଡ୍ଥ ଜବତ 
ସହାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା 
ଜଓି ଡଜିଟିାଲ୍   କାଯ୍ଥ୍ୟାଳୟସର 
ଅଭଯିକୁ୍ ଚନ୍� ସଜପଏିମ୍   ଓ 
ସଗୌତମ ଡଏିସ୍  ଏସ୍   ଭାସବ 
କାମ କରୁଥିସଲ। ଏମାସ� 
ବଭିନି୍ନ ସଲାକଙ୍କ ପରଚିୟପତ୍ର 
ବ୍ୟବହାର କର ିସମି୍  କାଡ୍ଥ ଆକ୍ଟଭି୍   କରାଇେଅିନ୍ତ।ି ପସର ସସହ ିସମି୍  କାଡ୍ଥଗଡ଼ୁକୁି 
ସାଇବର ଅପରାଧୀମା�ଙୁ୍କ ସଯାଗାଇରାନ୍ତ।ି େୀଘ୍ଥେ�ି ଧର ି ପ୍ର-ିଆକ୍ଟଭିସିଟଡ୍  
ସମି୍  କାଡ୍ଥସର ସାଇବର ଠସକଇ କରବିାସର ସହସଯାଗ କରଆିସଥୁିସଲ। 
ବସିଶଷ କର ିରାଜସ୍ା�ର ଛକା �ାମକ ଜସେ ଯବୁକ ଏମା�ଙ୍କଠାରୁ ସମି୍  କାଡ୍ଥ 
ସ�ବାକୁ ଭଦ୍ରକ ଆସଥୁିଲା। ପସର ଛକା ଉକ୍ ସମି୍  କାଡ୍ଥଗଡ଼ୁକି ସ�ଇ ସାଇବର 
ଅପରାଧୀମା�ଙୁ୍କ ସେଉଥିଲା। ଏହ ି ମାମଲାର ମଖୁ୍ୟ ଅଭଯିକୁ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରସେଶ 
ମରରୁା ଜଲି୍ା ସଗାବର୍୍ଥ� ରା�ା ଅଞ୍ଚଳର ତାରଫି୍   ସଫରାର୍   ଅଛ।ି ଏହାସହ ମଧ୍ୟସ୍ 
ଛକା ମଧ୍ୟ ସଫରାର୍   ସହାଇଯାଇଛ।ି ସତେ ୁଏହ ିେୁଇଜେଙୁ୍କ ଧରବିା ଲାଗ ିପରୁୀ 
ପଲୁସି ଉେ୍ୟମ ଚଲାଇଛ।ି  n

‘ନୀଳାଚଳ ଭକ୍ତ ନବିାସ’ 
ନାଁରେ ଠକୁଥିରଲ

ଆକ୍ଲାକ ଚନ୍ଦ୍ର ବାେକି୍ , ପେୁୀ 

ପରୁୀ ପଲୁସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭଯିା� 
ଆରମ୍ଭ ସହାଇଛ।ି ପରୁୀ ପଲୁସି ସହାସଟଲ 
କମ୍ଥଚାରୀ ଓ ଟ୍ାସଭଲ୍   ଏସଜ�୍ ିକମ୍ଥଚାରୀଙୁ୍କ 
‘ସାଇବର ଭଲୁ୍ୟଣ୍ସ୍ଥ’ ଭାସବ �ସିୟାଜତି 
କରଛି।ି ସହାସଟଲ ବୁକଂି ବା ଟ୍ାସଭଲ୍  
ଏସଜ�୍ସିର ଗାଡ଼ ି ବୁକଂି କରବିାକୁ ଯାଇ 
ଠସକଇର ଶକିାର ସହାଇଥିବା ପଯ୍ଥ୍ୟଟକଙୁ୍କ 
ଏମାସ� ସହସଯାଗ କରସିବ। ‘ସାଇବର 
ଭଲୁ୍ୟଣ୍ସ୍ଥ’ ପଲୁସି ଓ ପଯ୍ଥ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟସର 
ଏକ ସସତୁ ସାଜସିବ ସବାଲ ି ପରୁୀ ଏସ୍  ପ ି
ଡ. କ�େର୍  ବଶିାଲ ସଂି କହଛିନ୍ତ।ି କଛିେି�ି 
ସହବ ପରୁୀ ସାଇବର ରା�ାସର ସହାସଟଲ୍   
ବୁକଂି ଏବଂ ଟ୍ାସଭଲ୍  ଏସଜ�୍ସିର ବୁକଂି 
କର ି ଠସକଇର ଶକିାର ସହାଇଥିବା 
ସ�ଇ ଏକାଧିକ ଅଭସିଯାଗ ସହାଇଛ।ି 
ସଯଉ ଁ ପଯ୍ଥ୍ୟଟକମାସ� ଠକାମରି ଶକିାର 
ସହାଇଛନ୍ତ,ି ସସମାସ� ବଭିନି୍ନ ଅସବୁଧିାସର 
ସମ୍ଖୁୀ� ସହାଇଥିବା ସେଖିବାକୁ ମଳୁିଛ।ି 

ପଯ୍ଥ୍ୟଟକମାସ� ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ 
ଆସବିା ପବୂ୍ଥରୁ ଅ�ଲାଇନ୍   ଜରଆିସର 
ସହାସଟଲ ଏବଂ ଟ୍ାସଭଲ ଏସଜ�୍ସିର 
ଗାଡ଼ ିବୁକ୍   କରୁଛନ୍ତ।ି ସହସଲ ଏଠାକୁ ଆସ ି
ସହାସଟଲସର ପହଞ୍ଚବିା ପସର ସକୌେସ ି
ବୁକଂି ସହାଇ�ଥିବା ଜୋପଡୁଛ।ି ଏମତିକି ି
ସଯଉଁ ସେବସାଇଟ୍  ସର ସସମାସ� 
ସହାସଟଲ ବୁକ୍   କରଥିିସଲ, ସସଇଟା 
ଜାଲ ି ସବାଲ ି ସ୍ପଷ୍ଟ ସହଉଛ।ି ଫଳସର 
ସସମାସ� ଠକାମରି ଶକିାର ସହାଇଥିବା 
ଜାେପିାରନ୍ତ।ି ପଯ୍ଥ୍ୟଟକମାସ� ସ୍ା�ୀୟ 
ପଲୁସି ରା�ା ସମ୍ପକ୍ଥସର ଅବଗତ 
�ଥିବାରୁ ଏ ସମ୍ପକ୍ଥସର ଅଭସିଯାଗ 
କରବିା ସ�ଇ ଅସବୁଧିାର ସମ୍ଖୁୀ� ମଧ୍ୟ 
ହୁଅନ୍ତ।ି ସଯଉଁ ପଯ୍ଥ୍ୟଟକମାସ� ସାଇବର 
ଠକଙ୍କ ଜାଲସର ପଡ଼ଥିିସବ ସସମା�ଙୁ୍କ 
ଏହ ି ‘ସାଇବର ଭଲୁ୍ୟଣ୍ସ୍ଥ’ ମାସ� 
ସହସଯାଗ କରସିବ।

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙୁ୍ ସେରରାଗ କେବି ‘ସାଇବେ ଭଲୁ୍ୟଣ୍ଟସ୍ଯ’

       ରକଦାେନାଥ ରାତ୍ା ନାଁରେ ଠରକଇ
ପରୁୀ ସହରାସଗାହରିୀ ସାହସିର ସଚୁରତିା ସାମଲ ରୁହନ୍ତ।ି ଗତବଷ୍ଥ ସକୋର�ାର ଯବିା ପାଇଁ 
ସସ ଏକ ସେବସାଇଟ୍  ସର ଟସିକଟ୍   ବୁକଂି କରଥିିସଲ। ପ୍ରରସମ ୩୩ ହଜାର ପସର ପେୁ ି୩୩ 
ହଜାର ଟଙ୍କା ସେଇଥିସଲ। ସହସଲ ଟଙ୍କା ସେବାର ୧୦ େ�ି ପରୂଯିାଇଥିସଲ ଟ୍ାସଭଲ୍   ଏସଜ�୍ ି
ପକ୍ଷରୁ ଟସିକଟ୍   େଆିଯାଇ�ଥିଲା। ଏମତିକି ିସମ୍ପପୃକ୍ ଟ୍ାସଭଲ୍  ଏସଜ�୍ ିତାଙୁ୍କ ଆଉ ଧରାଛୁଆଁ 
ସେଇ�ଥିଲା। ଯାହାଫଳସର ସସ ସାଇବର ଠକାମରି ଶକିାର ସହାଇଥିବା ଜାେବିାକୁ 
ପାଇଥିସଲ। ଏ ସ�ଇ ସସ ପରୁୀ ସାଇବର ରା�ାସର ଅଭସିଯାଗ କରଥିିସଲ। ଅଭସିଯାଗ ପସର 
ପଲୁସି ସମ୍ପପୃକ୍ ଠକ ସହ ସଯାଗାସଯାଗ କରବିା ସହ ତା’ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ ବ୍ଲକ୍  କରବିା 
ପାଇ ଁବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଚଠି ିସଲଖାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପକ୍ଥସର ଜାେବିା ପସର ସାଇବର ଠକ ଜେକ 
ଲୁଟ ିସ�ଇଥିବା ୬୬ହଜାର ଟଙ୍କା ସସମତ ଅତରିକି୍ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ସେଇଥିଲା। ଏହ ିଟଙ୍କା 
ପାଇବା ପଛସର ପରୁୀ ପଲୁସିର ବଡ଼ ଭୂମକିା ରହଥିିବା ସଚୁରତିା କହଛିନ୍ତ।ି  

ସାଇବେ ଠକଙ୍କ 
ଟାରଗ୍ଯଟ୍  ରେ 
ଶ୍ୀରଷେତ୍
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ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହନଟି୍ରାପ୍  ମରାମଲରା 
ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇବର ଥାନାର ଆଉ ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମୋ ଲହଉଛ ି
ହନଟି୍ାପ୍  ମାମୋ। ବାଲେଶ୍ୱରର ବାେଆି ଅଞ୍ଚଳଲର ରହୁଥିବା ଜଲନୈକ 
ସରକାରୀ ବାବୁ ଜଣକ ଲସାସଆିଲ୍  ମଡିଆି ମାଧ୍ୟମଲର ୟଲୁକର 
ଜଲଣ ମହଳିାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକ୍କ ସ୍ାପନ କରଥିÒଲେ। ଧୀଲର ଧୀଲର 
ଏହ ିସମ୍ପକ୍କ ଲରେମଲର ପରଣିତ ଲହାଇଥÒୋ। ଲରେମ ସମ୍ପକ୍କ ପଲର 
ବଲିେଶୀ ମହଳିା ଜଣଙ୍କ ଉକ୍ତ ସରକାରୀ ବାବୁଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ ରେକାର 
ରେଲୋଭନ ଲେଖାଇଥିଲେ। ବଲିେଶରୁ ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଲରାଲେକ୍ସ 
ଘଣ୍ା ସଲମତ ଆଇଲ�ାନ୍ , ସନୁାଗହଣା ପଲେଇବା ପାଇଁ 
କହଥିିଲେ। ଏପରକି ି ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ୀଗଡ଼ୁକି ତାଙ୍କ 
ନକିଟକୁ ପୋଇ ସାରଛିନ୍ ିଲବାେ ିମଧ୍ୟ ଚାଟଂି ମାଧ୍ୟମଲର 
କହଥିିଲେ। କନୁି୍ ଉପହାର ବେଳଲର ସରକାରୀ ବାବୁ ଜଣକ 
ଇତମିଧ୍ୟଲର ୩୦ େକ୍ଷ ଟଙ୍କାର େକାମରି ଶକିାର ଲହାଇଥିବା 
ଜାଣପିାରଥିଲେ। ଗତ ୨୦୨୨ ଏରେେି ୧୩ ତାରଖିଲର ସାଇବର ଥାନାର 
ଦ୍ାରସ୍ ଲହାଇଥÒଲେ। ସାଇବର ଥାନା ପେୁସି ୪/୨୨ ନମ୍ବରଲର ତାଙ୍କର 
ଅଭଲି�ାଗ ମାମୋ ରୁଜୁ କର ିତେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଥିÒୋ।

ପ୍ରଥମ ମରାମଲରାରୁ ସଫଳତରା 
ବାଲେଶ୍ୱରଲର ସାଇବର ଥାନା ରେତଷି୍ା ଲହବା ପଲର, ଏହାର ରେଥମ ମାମୋ 
ଲବଶ୍   ଚର୍ଚ୍କାଲର ଥିୋ। ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙୁ୍କ ଧରବିାଲର 
ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇବର୍   ପେୁସି୍   ସ�ଳ ଲହାଇଥିୋ। ନୀଳଗରି ିଥାନା ବାେଗିହୁରିୀ 
ଅଞ୍ଚଳର ଲଜ୍ୟାତ୍ସାରାଣୀ ପାତ୍ରଙ୍କ, ବାଲେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଡସ୍ ୋଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍  ଜମାଖାତାରୁ 
୧୨ େକ୍ଷ ୪୫ହଜାର ଟଙ୍କା ଗାଏବ ଲହବା ଘଟଣା ମାମୋ ରୁଜୁ ଲହାଇଥÒୋ। 
ଏହାର ତେନ୍ କର ିବଭିନି୍ନ ରାଜ୍ୟଲର ଚଢ଼ାଉ କର ିପଶ୍ମିବଙ୍ଗର ମଶୁ୍ଚିୋବାେର 
ସମମି୍  ଅହମ୍ମେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମରିଗିମିଣୁ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମହମ୍ମେ ଆଜାଦ୍  
ଆନ୍ ସାରୀ, ବହିାର ସାହାସ୍କାର ସାଜଦି୍  ଇକ୍ ବାଲ୍ , ଲକାେକାତାର ନଜିାନ୍  
ହୁଲସନ୍  ଓର� ଅର୍ ମାନ୍  ଓ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସନୁାରପିୋ ଅଞ୍ଚଳର ମହମ୍ମେ 
ରାହନି୍ ଙୁ୍କ ଗରି� କର ିପେୁସି୍   ନଗେ ୧େକ୍ଷ୬୯ହଜାର ଟଙ୍କା, ୧୪ଟ ିଏଟଏିମ୍  
କାଡ୍କ, ୩୯ଟ ିସମି୍ କାଡ୍କ, ୧୦ଟ ିଲମାବାଇଲ୍   ଲ�ାନ୍   ଜବତ କରଥିିୋ। 

ବରାଲଲଶ୍ବର 
ବରାଲଲଶ୍ବର 

ବର୍ଷକଲର ୧୮ଟ ି
ବର୍ଷକଲର ୧୮ଟ ି

ମରାମଲରାମରାମଲରା
ଅସୀମ ମହାପାତ୍ର ଓ କଳଙି୍ଗ କୁମାର ସାହୁ, ବରାଲଲଶ୍ବର

ବର୍୍ଷମରାନ  ଡଜିଟିରାଲ୍  ଦୁନଆି ପରାଇଁ ପ୍ରଲତୟେକ ଦନି ଲକଉଁଠ ି
ନରା ଲକଉଁଠ ିସରାଇବର ଠଲକଇ ମରାମଲରା ସରାମ୍ରାକୁ ଆସଛୁ।ି 
ଅପରରାଧୀଙୁ୍ ଉଚତି ଶରାସ୍ ିଲଦବରା ପରାଇଁ ସରାଇବର ଥରାନରାର 
ବୟେବସ୍ରା କରରାଯରାଇଛ।ି ଏହ ିଧରାରରାଲର ସରାଇବର ଅପରରାଧ 

ଉପଲର ଅଙୁ୍ଶ ଲଗରାଇବରା ପରାଇଁ ୨୦୨୧ ଡଲିସମ୍ବର 
୨୯ତରାରଖିଲର ବରାଲଲଶ୍ବରଲର ଲଖରାଲଥିିଲରା ସରାଇବର ଥରାନରା। 

ଗତ ୨୦୨୨ ମସହିରା ପଯ୍ଷୟେନ୍ତ ଏହ ିଥରାନରାଲର ଲମରାଟ ୧୮ଟ ି
ମରାମଲରା ରୁଜୁ ଲହରାଇଥÒଲରା। ୧୮ଟ ିମରାମଲରା ମଧ୍ୟରୁ ୧୬ଟ ି

ମରାମଲରା ଅଥ୍ଷଲନୈତକି ଅପରରାଧ ଲହରାଇଥିବରାଲବଲଳ ୩ଟ ିମରାମଲରା 
ଲସରାସଆିଲ୍  ମଡିଆି ସମ୍ପକ୍ଚିତ ଥିଲରା। ଲସଥି ମଧ୍ୟରୁ  ଚର୍ଚ୍ଷରାଲର 

ରହଥିିଲରା ହନଟି୍ରାପ୍   ଘଟଣରା। ବରାଲଲଶ୍ବର ସରାଇବର ଅପରରାଧକୁ 
ଲନଇ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରଲିପରାଟ୍ଷ। 

ନାଇଲଜରୀୟ �ବୁକକୁ ଗରି� କରବିାଲର ପେୁସି ସ�ଳ ଲହାଇଥିୋ। 
ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇବର ପେୁସି  ପାଇଁ ଏହା ସବୁେୁ ବଡ଼ ସ�ଳତା ଥିୋ। ପେୁସି 
ତା’ୋରୁ ଲଗାଟଏି ଜାଲ୍  ପାସ୍ ଲପାଟ୍କ, ଅବଧି ପରୂଣ ଲହାଇସାରଥିିବା ଅନ୍ୟ 
ଏକ ପାସ୍ ଲପାଟ୍କ, େୁଇଟ ିଲମାବାଇଲ୍ , ଲଗାଟଏି ୋପ୍ ଟପ୍  , ଲଗାଟଏି ଭସିା 
ଏବଂ ଲଗାଟଏି ନାଇଲଜରୀୟ ଲଭାଟର୍  କାଡ୍କ ଜବତ କରଥିିୋ। େଲି୍ୀସ୍ତି 
େୁଇଟ ି ବ୍ୟାଙ୍କଲର ତାଙ୍କର େୁଇଟ ି ଜମାଖାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ କରାଇ 
େଆି�ାଇଥÒୋ। ଗରି� ଲହାଇଥିବା ନାଇଲଜରୀୟ �ବୁକ ଜଣକ ଥିଲେ 
ସାମ୍ ସନ୍  ଏମଲିକ ଆେକିା। ସାଇବର୍  ପେୁସି୍ , ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ନକିଟକୁ 
ଆସଥିିବା ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ାକ୍   କରବିା ପଲର ଏକ ସମି୍   ବଷିୟଲର ଜଣାପଡ଼ଥିÒୋ, 
�ାହାକ ି ଭାରତୀୟ ନମ୍ବର ଥିୋ। ଲସହ ି ନମ୍ବର ଗରି� ଲହାଇଥିବା 
ନାଇଲଜରଆିନ �ବୁକଙ୍କ ଲମାବାଇଲ୍ ଲର ରହଛି ି ଲବାେ ି ଟ୍ାକଂିରୁ 

ଜଣାପଡ଼ଥିିୋ। ଗରି� ଲହାଇଥÒବା ନାଇଲଜରୀୟ �ବୁକ କଶିନ୍ ଗଡ଼ଲର 
ୟଲୁକା ଏବଂ ଏସ୍ ବଆିଇ ବ୍ୟାଙ୍କଲର ନକେ ି ଡକୁ୍ୟଲମଣ୍ ରେୋନ କର ି
ଜମାଖାତା ଲଖାେଥିିଲେ। ଲସହ ି ୩୦େକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ େଲି୍ୀସ୍ତି ୟଲୁକା 
ବ୍ୟାଙ୍କଲର ୪.୫େକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏସବଆିଇ ବ୍ୟାଙ୍କଲର ୧.୫ େକ୍ଷ 
ରହଥିିବା ଜାଣବିାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପେୁସି ଏହ ି େୁଇଟ ି ଜମାଖାତାକୁ ଅଚଳ 
କରଥିିୋ। ଅନ୍ୟପଲଟ ବାକ ି ୨୪ େକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମାଖାତାରୁ ଉୋ ଲହାଇ 
ସାରଛି ି ଲବାେ ି ପେୁସି୍   କହଥିିୋ। ଲସମାଲନ ଲକବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ନୁଲହଁ 
କେକିତା, ଲବଙ୍ଗାେୁରୁ ଆେ ିବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଲର ଲୋକମାନଙୁ୍କ ହନଟି୍ାପ୍ ଲର 
ପକାଇ ଟଙ୍କା େୁଟ୍   କରନ୍ ି ଲବାେ ି ପେୁସି କହଥିÒୋ। ଉକ୍ତ ନାଇଲଜରୀୟ 
�ବୁକକୁ ଗରି� କରବିା ପଲର ରେଥଲମ େଲି୍ୀ ପଟଆିୋ ହାଉସ୍   ଲକାଟ୍କଲର 
ହାଜର କର ିରମିାଣ୍ଡଲର ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆଣଥିିଲେ।
            ଅପରରାଧୀଙୁ୍ ଶରାସ୍ ି
ଗରି� ଲହାଇଥÒବା ନାଇଲଜରୀୟ �ବୁକ ସାମସନ୍  େୀଘ୍କ ୩ବଷ୍କ ଲହବ ଜାଲ୍  
ପାସଲପାଟ୍କଲର େଲି୍ୀଲର ରହ ିଏହ ିକା�୍କ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହ ିେକାମଲିର ସମ୍ପପୃକ୍ତ 
ଥିବା ତାଙ୍କର େୁଇ ଜଣ ଘନଷି୍  ବାନ୍ଧବୀ ଲଜସକିା ଏବଂ ଜଏସ,ି ଉଭୟଙ୍କ 
ସ୍ାମୀ ଓ ସ୍ତୀଙୁ୍କ େଲି୍ୀସ୍ତି ଲମୈୋନଗଡ଼ ିଅଞ୍ଚଳଲର ଥିବା ଘର ନମ୍ବର ୨୪୨ର 
ରେଥମ ମହୋରୁ ଗରି� କରଥିୋ। ଗରି� ଲହାଇଥିବା ସ୍ାମୀ ଲହଉଛନ୍ ି
ନାଇଲଜରଆି ଅଞ୍ଚଳର ଲନାମାନୀ ଇମାନୁଏେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ୀ ତଥା ନକେ ି
କଷ୍ଟମ୍  ଅ�ିସର୍  ନାଗାୋଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଟ ିସଚୁମି୍   େକିରି। ଗରି� ସମୟଲର 
ପେୁସି ଲସମାନଙ୍କୋରୁ େୁଇଟ ି ସନୁା ଲଚନ୍ , ଲଗାଟଏି କାର୍ , ଲଗାଟଏି 

ମେୁ,ି ୮ଟ ି ଲମାବାଇଲ୍ , ଲଗାଟଏି ପାୱାର୍  ବ୍ୟାଙ୍କ, 
େୁଇଟ ି ୋପ୍ ଟପ୍, ଲଗାଟଏି ଆଧାର କାଡ୍କ, ଲଗାଟଏି 
ପାସ୍ ଲପାଟ୍କ, ଅବଧି ଲଶଷ ଲହାଇଥିବା ଭସିା ଏବଂ 
ଲଗାଟଏି ବ୍ୟାଙ୍କକ୍  ପାସ୍ ବୁକ୍  କୁ ଜବତ କରଥିିୋ। n

ଲକମତି ିକରରାଯରାଇଥÒଲରା ସରାଇବର ଠଲକଇ 
ଏହ ିେଲକଇ ମାମୋଲର ଜଲଣ ନାଇଲଜରୀୟ �ବୁକ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିବା ସାଇବର  
ଲସଲ୍  ଅଧÒକାରୀ ଜାଣପିାରଥିିଲେ। ଲସ ତାଙ୍କର େୁଇ ଜଣ ବାନ୍ଧବୀ ଲଜସକିା ଓ 
ଜଏସଙି୍କ ଦ୍ାରା ଉକ୍ତ ସରକାରୀ ବାବୁଙୁ୍କ ଟ୍ାପ୍   କରଥିିଲେ। ଏହ ିଘଟଣାଲର ଅନ୍ୟ ଜଲଣ 

ବଲିେଶୀ ମହଳିା ନଜିକୁ େେ୍ିୀସ୍ତି ଇନ୍ଦରିାଗାନ୍ଧୀ ଏୟାରଲପାଟ୍କର କଷ୍ଟମ୍  ଅ�ିସର୍ ର 
ପରଚିୟ ଲେଇଥଲେ। ଉକ୍ତ କଷ୍ଟମ୍  ଅ�ିସର୍  ଅଲନକ ଥର  ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ 

ଲମାବାଇଲ୍  ସମି୍  ନମ୍ବର୍  ବ୍ୟବହାର କର ିଏହ ିସରକାରୀ ବାବୁଙୁ୍କ ଲ�ାନ୍  
କର ି ତାଙ୍କୋରୁ ପ�୍କ୍ୟାୟ କ୍ରଲମ ୨େକ୍ଷ, ୪େକ୍ଷ କର ି ୩୦େକ୍ଷ ଟଙ୍କା େକ ି

ଲନଇଥିଲେ। ତେନ୍ ପଲର େଲି୍ୀସ୍ତି କସିାନଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଖୁ୍ୟ ଅଭ�ିକୁ୍ତ 
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ସାଇବର ଠକ ଜାଲରର ଇଞ୍ଜିନ ଜିୟର୍ 
ଜଣେ ସଫ୍ଟଣେର ଇଞ୍ଜିନ ଜିୟର୍  ୧୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠଣେଇର ଶ ଜିେକାର ଣେବକା 
ଘଟେକା ଚର୍ଚ୍କାର ବ ଜିଷୟ ପକାଲଟ ଜିଥିଲକା। ୨୦୨୨ ମକାର୍ଚ୍ ୫ ତକାର ଜିଖଣର ଟ ଜିଟ ଜିଲକାଗଡ଼ର 
ଜଣନୈେ ଇଞ୍ଜିନ ଜିୟର ବ ଜିଟ୍  େଏନ ନକାମଣର ଠଣେଇର ଶ ଜିେକାର ଣେକାଇଥିଣଲ। 
ଣସ ପ୍କାୟ ୧୩.୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ଜିଣବଶ େର ଜିଥିଣଲ। ଣତଣବ ତକାଙ୍କୁ  ଅଧିେ ୨୨ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନ୍ ଣେଷ୍ଟ େର ଜିବକା ପକାଇ ଁଣେଣତଣବଣେ େକୁେକାଗଲକା, ଣସ ସଣଦେେ 
େର ଜି ନ ଜିଜ ଟଙ୍କା ଉଠକାଇବକା ପକାଇ ଁ େେ ଜିଥିଣଲ। ଅବଶ୍ୟ ଣସଣତବେେକୁ ଣସ  
ଠଣେଇର ଶ ଜିେକାର ଣେକାଇସକାର ଜିଥିଣଲ। 

ରଲାନ୍ ଆପ୍  ମାଧ୍ୟମରର ଠରକଇ
ବଲକାଙ୍ଜିରଣର ବର୍ଚ୍ମକାନ ଣଲକାନ୍  ଆପ୍  ମକାଧ୍ୟମଣର ଠଣେଇ ଚକାଲଜିଥିବକା ଅେଜିଣେକାଗ 
ଣେକାଇଛ ଜି। େ ଜିଛ ଜି ଦ ଜିନ ତଣେ ଣଲକାନ୍  ଣଦବକା ନକଁାଣର ଏେ ଆପ୍  ମକାଧ୍ୟମଣର 
ସେରର ଜଣେ ବ୍ୟବସକାୟୀ ପକାଖକାପକାଖି ୩୦ େଜକାର ଟଙ୍କା ଠଣେଇର ଶ ଜିେକାର 
ଣେକାଇଥିବକା ଅେଜିଣେକାଗ େର ଜିଥିଣଲ। ମକାମଲକାର ତଦନ୍ତ ସମୟଣର ଣସ ଣଦଢ଼ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠଣେଇର ଶ ଜିେକାର ଣେକାଇଥିବକା ଜକାେ ଜିବକାେକୁ ପକାଇଥିଲକା ସକାଇବର 
ପକୁଲ ଜିସ । ଏେ ଜି ଆପ୍  ସେ ସଂେକୁକ୍ତ ଥିବକା ବ୍ୟକାଙ୍ ଜମକାଖକାତକାେକୁ ବ୍ଲେ େର ଜିପକାର ଜିଥିଲକା 
ପକୁଲ ଜିସ। ସବକୁ ଠକାରକୁ  ବଡ଼ େଥକା ଣେଉଛ ଜି, ଏେ ଜି ଜମକାଖକାତକାମକାନଙ୍ଣର ଣେକାଟ ଜିଏରକୁ  
ଊର୍ଦ୍ଚ୍ ଟଙ୍କା ଫ୍ଜିଜ େର ଜିବକାଣର ପକୁଲ ଜିସ ସଫେ ଣେକାଇଥିଲକା। 

ବଲାଙ୍ଜିର ରମଡଜିକାଲ କରଲଜ ଡଜିନ୍  ଠରକଇର ଶ ଜିକାର
ବଲକାଙ୍ଜିର େୀମଣେକାଇ ଣମଡଜିେକାଲ େଣଲଜ ଡକାକ୍ତରଖକାନକାର ଡଜିନ୍  ଡକା. ସବ ଜିତକା 
ମେକାପକାତ୍ର ଅନ୍ ଲକାଇନ୍ ଣର ଏେ ବକାଇକ୍  ବ ଜିକ୍ ଜିର ବ ଜିଜ୍କାପନ ଣଦଖି ଥିଣଲ। ବକାଇକ୍  
ଣସ ତକାଙ୍ ପକୁଅଙ୍ ପକାଇଁ େ ଜିେ ଜିବକାେକୁ ଦ ଜିଆେକାଇଥିବକା ନମ୍ବରଣର ଣେକାଗକାଣେକାଗ 
େର ଜିଥିଣଲ। ସକାଇବର ଠେଙ୍ େଥକାଣର ପଡ଼ଜି ଣସ ପ୍କାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୩୩ େଜକାର 
ଟଙ୍କା ଠଣେଇର ଶ ଜିେକାର ଣେକାଇଥିଣଲ। ଟକାଉନ୍  ଥକାନକା ଓ ସକାଇବର ଥକାନକା ଏେ ଜି 
ଘଟେକାର ତଦନ୍ତ େରକୁ ଛନ୍ତଜି। n

ସାଇବର ଠକଙ୍କଠାରୁ 
ବାଦ୍ ପଡ଼ନି ିଆଦବିାସୀ 

ବହୁଳ ଜଲି୍ା ମୟରୂଭଞ୍ଜ। 
ସରଳ ତଥା ନରିୀହ 

ଅାଦବିାସୀମାନନ 
ମଧ୍ୟ ସାଇବର ଠକଙ୍କ 
ଟାନ୍ଗେଟ୍ ନର ଅଛନ୍।ି 

ନତନବ ଏଠାନର ସାଇବର 
ଠକଙ୍କ କଳାକାରନାମାରୁ 

ପରଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ 
ଜଲି୍ାର ସଦର ମହକୁମା 
ବାରପିଦାନର ଅଛ ିଏକ 

ସାଇବର୍   ଓ ଅଥଗେନନୈତକି 
ଅପରାଧ ଥାନା। 

ଜଜିଲ୍ା ପଲୁ ଜିସ୍  କାର୍ଯ୍ାଳୟରର 
ପର ଜିଚାଳ ଜିତ ଥାନା

ରକାଜ୍ୟ ସବଚ୍ବୃେତ୍ ତଥକା ଆଦଜିବକାସୀ 
ବେକୁେ ଜଜିଲ୍କା ମୟରୂେଞ୍ଣର ଅପରକାଧ 
ନ ଜିୟନ୍ତ୍ରେ ପକାଇଁ ରେ ଜିଛ ଜି ୩୨ଟ ଜି ଥକାନକା। 
ଜଜିଲ୍କାଟ ଜି ଝକାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ ଜିମବଙ୍ 
ସୀମକାନ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ ଣେତକୁ  ସରେ ଓ ନ ଜିରୀେ 
ଆଦଜିବକାସୀ ଜନସକାଧକାରେ ସଦକାସବଚ୍ଦକା 
ଆନ୍ତତଃରକାଜ୍ୟ ଅପରକାଧୀଙ୍ ଟକାଣଗଚ୍ଟ୍ ଣର 
ରେ ଜିଥକାନ୍ତ ଜି। ଣତଣବ ଡଜିଜଜିଟକାଲକାଇଣଜସନ୍  
ଦକୁ ନ ଜିଆଣର ଆଉ ଏେ ଅପରକାଧ ଣକ୍ଷତ୍ର 
ଣେକାଡ଼ଜି ଣେବକା ପଣର ଣସ ସବକୁ ର 
ନ ଜିୟନ୍ତ୍ରେ ପକାଇଁ ୩୨ଟ ଜି ଥକାନକାେକୁ ଅଣନେ 
ଅସକୁବ ଜିଧକାର ସମ୍କୁଖୀନ ଣେବକାେକୁ 
ପଡକୁ ଥିଲକା। ଏେକାେକୁ ଦୃଷ୍ଟ ଜିଣର ରଖି ୨୦୨୧ 
ଡ ଜିଣସମ୍ବର ୩୦ ତକାର ଜିଖଣର ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନକାୟେ ଜଜିଲ୍କାର ସଦର 
ମେେକୁମକା ବକାର ଜିପଦକାଣର ଏେ ସକାଇବର୍  
ଓ ଅଥଚ୍ଣନୈତ ଜିେ ଅପରକାଧ ଥକାନକା ପ୍ତ ଜିଷ୍କା 
େର ଜିଛନ୍ତଜି। ଥକାନକାଟ ଜି ବର୍ଚ୍ମକାନ ଜଜିଲ୍କା 
ପକୁଲ ଜିସ େକାେଚ୍୍ୟକାେୟଣର େକାେଚ୍୍ୟ େରକୁ ଛ ଜି।

୩୨ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ
ଏେ ଜି ଥକାନକାଣର ବର୍ଚ୍ମକାନ ସକୁର୍କା ସମକୁଦକାୟ ୩୨ଟ ଜି ମକାମଲକା ପଞ୍ଜିେୃତ 

ଥବକା ଜେକାପଡ଼ଜିଛ ଜି। ଣସେ ଜିପର ଜି ସମସ୍ତ ମକାମଲକାର ତଦନ୍ତ ଜକାର ଜି ରେ ଜିଥିବକା ଣବଣେ 
ତନ୍ମମଧ୍ୟରକୁ  ୬ଟ ଜି ମକାମଲକାଣର ପକୁଲ ଜିସେକୁ ସଫେତକା ମ ଜିେ ଜିଛ ଜି। ଏେ ଜି ସବକୁ  ଘଟେକାଣର 
୭ଜେ ଅେଜିେକୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗ ଜିରଫ େରକାେକାଇ ଣେକାଟଚ୍ ଚକାଲକାେ େରକାେକାଇଛ ଜି। ତକା’ସେ 
ଣସମକାନଙ୍ ନ ଜିେଟରକୁ  ୫ଲକ୍ଷ ୯୯େଜକାର ୮୬ ଟଙ୍କା ଉର୍କାର େରକାେ ଜିବକା ପଣର 

ଅେଜିଣେକାଗେକାରୀଙ୍କୁ  ଣଫରସ୍ତ ଦଜିଆେକାଇଛ ଜି। ଏଥିସେ ଜିତ 
ଅପରକାଧୀଙ୍ ବ ଜିେ ଜିନ୍ନ ବ୍ୟକାଙ୍ ଆେକାଉଣ୍ଟଣର ଥିବକା 
୧୮ଲକ୍ଷ ୩୨ େଜକାର ୬୭ଟଙ୍କାେକୁ ତଦନ୍ତ ଣଶଷ 
ପେଚ୍୍ୟନ୍ତ ଅଚେ(ଫ୍ଜିଜ୍  ) େରକାେକାଇଛ ଜି। ଅପରକାଧୀମକାଣନ 
ବ୍ୟବେକାର େର ଜିଥିବକା ୫୦ଟ ଜି ଣମକାବକାଇଲ୍  ଣଫକାନ୍  
(ବଜକାର ମଲୂ୍ୟ ୭ଲକ୍ଷ ୯୨ େଜକାର ୮୦୬ଟଙ୍କା)େକୁ 
ଜବତ େରକାେକାଇଛ ଜି ଣବକାଲଜି ଆଇଆଇସ ଜି ବଦେନକା ଣଦବୀ 
େେ ଜିଛନ୍ତଜି। ଣତଣବ ସକାଇବର ଠେଙ୍କୁ ଧର ଜିବକା ପକାଇଁ 

ବ ଜିଫେତକାର ଅଣନେ େକାରେ ଅଛ ଜି। ସକାଇବର୍  ଅପରକାଧ ନ ଜିୟନ୍ତ୍ରେ ସମୟଣର ରକାଜ୍ୟ 
ବକାେକାରର ପକୁଲ ଜିସଙ୍ ତତ୍କାେ ସେଣେକାଗର ଅେକାବ ଓ ବ ଜିେ ଜିନ୍ନ ଘଣରକାଇ ବ୍ୟକାଙ୍ ତଥକା 
ଡ ଜିଜଜିଟକାଲ୍  ଣନେଣଦେ ସଂସ୍କାର େରୃ୍ଚ୍ପକ୍ଷଙ୍ ଅସେଣେକାଗ ଣେକାଗକୁ ଁଅଣନେ ସମୟଣର 
ସକାଇବର୍  ଅପରକାଧୀ ବ ଜିେ ଜିନ୍ନ ଆେକାଉଣ୍ଟ ମକାଧ୍ୟମଣର ଟଙ୍କା ଉଠକାଇ ଣନଉଛନ୍ତଜି। 
ଆଉ ସକୁରକ୍ଷ ଜିତ ସ୍କାନଣର ଆତ୍ମଣଗକାପନ େରକୁଛନ୍ତଜି। େକାେକାେ ଜି ପକୁଲ ଜିସ ପକାଇ ଁବ ଜିଫେତକା 
ଆେକୁଛ ଜି। ବର୍ଚ୍ମକାନ ଏେ ଜି ଥକାନକାଣର ଜଣେ ଥକାନକାଧିେକାର ଜିେୀ (ଇନ ଜିଣପେେ୍ଟର), ଜଣେ 
ଏଏସ୍ ଆଇ, ୬ଜେ େଣନଷ୍ଟବେ େକାେଚ୍୍ୟ େରକୁଛନ୍ତଜି। n

ବନ୍ଦନା ଦେବୀ

ମନନାଜ କୁମାର ପଣ୍ା, ବାର ଜିପଦା

ମୟରୂଭଞ୍ 
୩୨ ମାମଲା,  

୧୮ଲକ୍ଷରୁ 
ଅଧÒକ ଟଙ୍ା 

ଅଚଳ

ସାଇବର ଅପରାଧ ମାୟାଜାଲରର ବଲାଙ୍ଜିର। କ ଜିଏ 
ଆଥ ଥିକ କାରବାରରର ଠରକଇର ଶ ଜିକାର ରେଲାଣ ଜି ତ 
ପଣୁ ଜି କ ଜିଏ କମ୍  ଦାମରର ସାମଗ୍ରୀ କ ଜିଣ ଜିବା ରଲାଭରର 
ଠରକଇର ଶ ଜିକାର ରେଉଛନ୍ଜି। ରକବଳ ଆଥ ଥିକ 
ଠରକଇ ନୁରେଁ, ଆପତ୍ଜିଜନକ ଫରଟା ଭ ଜିଡ ଜିଓ ଦ୍ାରା 
ଠରକଇ କରାରାଇଥିବା ଅଭ ଜିରରାଗ ରୋଇଛ ଜି। 
ଅବଶ୍ ଏେ ଜି ସାଇବର ଠକଙୁ୍ ପଲୁ ଜିସ ଧର ଜିବାରର 
ପ୍ାୟତଃ ବ ଜିଫଳ ରେଉଛ ଜି। ରତରବ ବଲାଙ୍ଜିର ଜଜିଲ୍ାରର 
ସାଇବର ଠକଙ୍ ମାୟାଜାଲ ଓ ଠରକଇର ଶ ଜିକାର 
ରୋଇଥିବା ରଲାକଙ୍ ସଂଖ୍ା ଅରନକ ଥବା ରବରଳ 
ତାୋକୁ ରନଇ ଏେ ଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ାପନା।

ସାଇବରସାଇବର  ଅପରାଧ ଅପରାଧ 
ଜାଲରର ବଲାଙ୍ଜିରଜାଲରର ବଲାଙ୍ଜିର

ଅଭଳିାଷ ନହାତା, ବଲାଙ୍ଜିର

ନଦରୀକୁ ରଡଇଁପଡ଼ଜିରଲ ବ୍ାଙ୍ ଅଧିକାରରୀ 
୨୦୨୨ ଅ୍ଷ୍ଟ ୧୧ ତାରଖିନର ୨୦୨୨ ଅ୍ଷ୍ଟ ୧୧ ତାରଖିନର 
ବଲାଙ୍ରିର ଦବି୍ୟରଞ୍ଜନ ମଶି୍ର ବଲାଙ୍ରିର ଦବି୍ୟରଞ୍ଜନ ମଶି୍ର 
ନଜି ଡୁ୍ୟଟ ିସାର ିନେରବିା ନଜି ଡୁ୍ୟଟ ିସାର ିନେରବିା 
ବାଟନର ସାନଲଭଟାଠାନର ବାଟନର ସାନଲଭଟାଠାନର 
ଅଙ୍ନଦୀନର ନଡଇ ଁଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଙ୍ନଦୀନର ନଡଇ ଁଆତ୍ମହତ୍ୟା 
କରଥିିନଲ। ମତୃ ଦବି୍ୟରଞ୍ଜନ କରଥିିନଲ। ମତୃ ଦବି୍ୟରଞ୍ଜନ 
ବର୍ଡ଼ ଜଲି୍ା ବରପାଲରି ବର୍ଡ଼ ଜଲି୍ା ବରପାଲରି 
ପଏିନ୍ ବ ିଶାଖାନର କୃଷ ିପଏିନ୍ ବ ିଶାଖାନର କୃଷ ି
ଅଧିକାରୀ ଭାନବ କାରଗେ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଭାନବ କାରଗେ୍ୟରତ 

ଥିନଲ। ନସ ପାଖାପାଖି ୨୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଇବର ଠନକଇର ଥିନଲ। ନସ ପାଖାପାଖି ୨୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଇବର ଠନକଇର 
ଶକିାର ନହାଇଥିନଲ।  ନତଣ ୁନସ ମାନସକି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ନହାଇ ଶକିାର ନହାଇଥିନଲ।  ନତଣ ୁନସ ମାନସକି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ନହାଇ 
ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଥିିବା ୍ତ ଡନିସମ୍ବରନର ସ୍ପଷ୍ଟ କରଥିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଥିିବା ୍ତ ଡନିସମ୍ବରନର ସ୍ପଷ୍ଟ କରଥିଲା 
ନସାନପରୁ ପଲୁସି । ନୁ୍ୟଡ୍ କଲ୍  କର ିଦବି୍ୟରଞ୍ଜନଙୁ୍କ ନସାନପରୁ ପଲୁସି । ନୁ୍ୟଡ୍ କଲ୍  କର ିଦବି୍ୟରଞ୍ଜନଙୁ୍କ 
ଏହ ିସାଇବର ୍୍ୟାଙ୍ଗ୍   ବା୍କନମଲଂି କରଥିିବା ପଲୁସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଏହ ିସାଇବର ୍୍ୟାଙ୍ଗ୍   ବା୍କନମଲଂି କରଥିିବା ପଲୁସି ସ୍ପଷ୍ଟ 
କରଥିିଲା। ଏହ ିଘଟଣାନର  ରାଜସ୍ାନର ଦୁଇ ଜଣ ଅଭରିକୁ୍ତ କରଥିିଲା। ଏହ ିଘଟଣାନର  ରାଜସ୍ାନର ଦୁଇ ଜଣ ଅଭରିକୁ୍ତ 
୍ରିେ ନହାଇଥନଲ।୍ରିେ ନହାଇଥନଲ।

୨୦୨୧ରର ସାଇବର ଥାନା ଆରମ୍ଭ
ବଲକାଙ୍ଜିର ଜଜିଲ୍କାଣର ଗତ େ ଜିଛ ଜି ବଷଚ୍ ଣେଲକା ସକାଇବର ଅପରକାଧ ମକାମଲକା ବୃର୍ ଜି ପକାଇଛ ଜି। 
ପବୂଚ୍ରକୁ  ସକାଇବର ଅପରକାଧର ଶ ଜିେକାର ଣେଣଲ ପୀଡ଼ଜିତଙ୍କୁ  େଟେ େ ଜିମ୍ବକା ସମ୍ବଲପକୁର 
ଣଦୌଡ଼ଜିବକାେକୁ ପଡକୁ ଥିଲକା। ଣତଣବ ୨୦୨୧ ଡ ଜିଣସମ୍ବର ୨୯ ତକାର ଜିଖଣର ବଲକାଙ୍ଜିରଣର 
ଆରମ୍ଭ ଣେକାଇଥିଲକା ସକାଇବର ଥକାନକା। ଜଣେ ଇନ୍ସଣପେ୍ଟର୍  ଏେ ଜି ଥକାନକା ଦକାୟ ଜିତ୍ୱଣର  
ରେ ଜିଛନ୍ତଜି। ବଷଚ୍େ େ ଜିତଣର ପ୍କାୟ ଶଣେଟ ଜି ସକାଇବର ଓ ଆଥ ଥିେ ଠଣେଇର ମକାମଲକା 
ରକୁ ଜକୁ  ଣେକାଇଥିଲକା। ଣତଣବ  ଣେଣତେ ମକାମଲକାଣର ସଫେତକା ମ ଜିେ ଜିଥବକା ଣବଣେ,ଆଉ 
ଣେଣତେଣର ପକୁଲ ଜିସ  ବ ଜିଫେ ଣେକାଇଛ ଜି।  ସକାଇବର ପକୁଲ ଜିସ ପକ୍ଷରକୁ  ଜଜିଲ୍କାଣର ସକାଇବର 
ସଣଚତନତକା ରଥ ମଧ୍ୟ ଦୀଘଚ୍ ଦ ଜିନ ବକୁ ଲ ଜି ଣଲକାେଙ୍କୁ  ସଣଚତନ େରକାଇଥିଲକା।
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ଏହା ଏକ ବ୍ୟଙ୍ାତ୍ମକ ଆଲେଖ୍ୟ। ଏହାଦ୍ାରା କାହାର ସମ୍ାନହାନ ିକରବିା ଆମ୍ଭର ଉଲଦେଶ୍ୟ ନୁଲହଁ। ସାମ୍ପ୍ରତକି ରାଜଲନୈତକି ସ୍ତିକୁି ମଲନାରଞ୍ଜନ ଲଶୈଳୀଲର ପାଠକଙ୍କ ସାମା୍କୁ ଆଣବିା ଏହାର ଏକମାତ୍ର େକ୍୍ୟ।

ଶ୍ୀବଦୂିର

ନୀତ ି
ଅନୀତ ି

ରାଜନୀତ ି

ପ୍ର ତପିକ୍ଷଙ୍କୁ  ମରମଭେଦୀ ବାଣ ମାରବିାଭର ଶଙ୍ଖ 
ବାଣକୁଆ ଅରକୁ ଣଙ୍ ସର ିଭେତାଙ୍ ସଂଖ୍ା ରାଜ୍ଭର 

କମ୍  । ତାଙ୍ ତୂଣୀରଭର ପ୍ରତପିକ୍ଷଙ୍କୁ  ମତୃାହତ କରବିା 
ପର ିଭେର ବ୍ରହ୍ାସ୍ତ୍ର, ପାଶକୁପତ ଅସ୍ତ୍ରକକୁ  ସଏି କକୁଆଭେ 
ଶାଣ ଭଦଇ ରଖିଛନ୍।ି ସକୁଭ�ାଗ ପାଇବା କ୍ଷଣ ିଭଗାଟାକ 
ପଭର ଭଗାଟାଏ ତୀରଭର ବଭିରାଧୀଙ୍ ହାଲତ ଖରାପ 
କରବିାକକୁ  କକୁଆଭେ ସାମର୍ଥ୍ ରଖିଛନ୍ ିଭବାଲ ିତାଙ୍ �କୁବ 
ଅେକୁ ଗତମାଭେ କହବିା ଆମ କାେଭର ବାଜଛି।ି ଅତୀତଭର 
ମନ୍ତୀ ଥିବାଭବଭେ ଅରକୁ ଣ ତତ୍  କାେୀେ ବଭିରାଧୀ ଦେ 
ଭେତାଙ୍କୁ  ଭ�ଉଁ ବାଣ ମାରଥିିଭଲ ଭସଥିଭର ହାତ ପତିାମହ 
ମଶି୍ର ଆଜ୍ା ଦୀର୍ଥଦେି ଶରଶ�୍ାଭର ପେଗିଭଲ। ତରକୁ ଣ 
ଅରକୁ ଣଙ୍ ବାକ୍ବାଣ ତାଙ୍କୁ  ଏମତି ିଆହତ କଲା ଭ� 
ଭେର ଦେି ପ�୍ଥ୍ନ୍ ତାଙ୍ ମକୁହଁରକୁ  ଶବ୍ଦ ବାହାରଲିା ୋହ ିଁ। 

ଏଭବ ଅରକୁ ଣ ବଭିରାଧୀ ଦେଭେତା ଜୟୋରାୟଣଙ୍କୁ  
‘ମତଭି୍ରମ’ ଓ ‘ସ୍ତୃବିଭି୍ରମ’ ବାଣ ମାରଛିନ୍ ିତାହା ତାଙ୍କୁ  
କକୁଆଭେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆରାତ ଭଦଇଛ।ି ବଧିାେସୋ ଗହୃ 
ମଧ୍ୟଭର ଭଗାଟଏି ପ୍ରସଙ୍ଗଭର ଆଭଲାଚୋ ପଭର ପକୁଣ ି
ଭସହ ିପ୍ରସଙ୍ଗକକୁ ଭେଇ ଗହୃକକୁ  ଅଚେ କରବିା ଲାଗ ି
ଜୟୋରାୟଣ ଭ�ଉଁ ବାଟ ଆପଭଣଇଛନ୍ ିତାକକୁ  ଭେଇ 
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ ିଅରକୁ ଣ। ପବୂ୍ଥରକୁ  ଜୟୋରାୟଣଙ୍ର ଖାଲ ି
ବୃକକ୍   ଖରାପ ଭହାଇଥିବା ଶକୁଣା �ାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଭବ 
ତାଙ୍ର ମକୁଣ୍ଡ ଭଦାଷ ଅଛ ିଭବାଲ ିଅରକୁ ଣ ଭ�ଉଁ ବଖାଣଛିନ୍ ି
ତାକକୁ  ଜୟୋରାୟଣ ସହଜଭର ହଜମ କରପିାରକୁ  ୋହାନ୍।ି 
ବୟସାଧିକ୍ ଓ ଅସକୁସ୍ଥତା କାରଣରକୁ  ତାଙ୍ର କ’ଣ ସତଭର 
ମକୁଣ୍ଡଭଦାଷ ବାହାରଲିାଣ ିକ ିଭବାଲ ିେଜିର କଛି ିଅେକୁ ଗତଙ୍କୁ  
ଜୟୋରାୟଣ ପଚାରକୁ ଥିବା ଶକୁଣା�ାଉଛ।ି  n

ଯା ହା ଜଣା�ାଉଛ ିଓେଶିା ହାତପାଟଟିକକୁ ଏଭବ ଶେସିପ୍ା ପେଛି।ି ମାଷ୍ଟରକ୍ାଣ୍େି ମଠର 
ବାସ୍କୁ ଭ�ଭତ ବଦୋଇଭଲ ବ ିପରସି୍ଥତି ିବଦେବିା ପରବିଭତ୍୍ଥ ଦେିକକୁ ଦେି ଖରାପ 

ଭହବାଭର ଲାଗଛି।ି ମଠ ଫାଟକ ମକୁହ ଁପରବିତ୍୍ଥେ, ଭକାଠାର ରଙ୍ଗ ପରବିତ୍୍ଥେ ବ ିକଛି ିଫରକ 
ପକାଇପାର ିୋହ ିଁ। େଜି ଦେର ଜଣକ ପଭର ଜଭଣ ଭେତା ଭ�ପର ିବଭି୍ାହୀ େୂମକିାଭର 
ଅବତୀର୍୍ଥ ଭହଉଛନ୍;ି ଭସଥିଭର ମଠ ମହନ୍ ଶରତଙ୍ ମାେସକି ଅବସ୍ଥା େଲ ଥିବାପର ିଲାଗକୁୋହ ିଁ। 
�ଏି ଭ�ଭତ ଆଶ୍ାସୋ ଭଦଭଲ ବ ିସଏି େଜିକକୁ ବକୁ ଝାଇ ପାରକୁ ୋହାନ୍।ି ପକୁରକୁ ଣା ମହନ୍ଙ୍ଠାରକୁ  ମହନ୍ 
ଆଶାୟୀ େୂଆ ଭେତାଙ୍ ପ�୍୍ଥ ନ୍ କଏି ଜଭଣ ପାଖଭର ଆସ ିଠଆି ଭହଉ ୋହାନ୍ ିକ ିପଭଦ େଲମନ୍ଦ 
ପଚାରକୁ  ୋହାନ୍।ି ଏଭବ କଟକୀ ଭମାକମି୍   ଭ�ପର ିଆଚରଣ କରକୁ ଛନ୍ ିତାହା ପରସି୍ଥତିକିକୁ ଦେିକକୁ 
ଦେି ଆହକୁର ିଖରାପ କରକୁ ଛ।ି ଇଲସି ିକଣ୍ା ପର ିଭମାକମି୍   ତଣ୍ରି ଏମତି ିଜାଗାଭର ଲାଗଛିନ୍ ିଭ� 
ୋ ତାହାକକୁ କାେ ିଭହଉଛ ିୋ ଭୋକ ିଭହଉଛ।ି ବଧିାେସୋଭର ଦେର ଭମାଟ ସଦସ୍ ସଂଖ୍ା ୯। 
ଭମାକମି୍  ଙ୍କୁ  ବଦିା କଭଲ ସଂଖ୍ା ସବ୍ଥକାେୀେ କମ୍   ଅର୍ଥାତ୍   ୮ଭର ପହଞ୍�ିବି। ଭସପଭଟ ଭମାକମି୍   
ଭ�ପର ିଭଗାଟାକ ପଭର ଭଗାଟାଏ ଭଫାଟକା ଫକୁଟାଉଛନ୍ ିତା’ର ପ୍ରତଧି୍ୱେୀ ମାଷ୍ଟରକ୍ାଣ୍େି ମଠର 
ଉଚ୍ା ଛାତଭର ଧକ୍ା ଖାଇ ଆହକୁର ିଭଜାରଭର ଶକୁେକୁ ଛ।ି ଭଗାଟଏି ପଟଭର ଭମାକମି୍  ଙ୍କୁ  ଭରାକବିାଭର 
ଶରତ ସଫେ ଭହାଇ ପାରକୁ ୋହାନ୍;ି ଅେ୍ପଟଭର ତାଙ୍କୁ  େଜି ପକ୍ଷକକୁ ଆଣବିାଭର ବ ିଅସଫେ 
ଭହାଇଛନ୍।ି ଦେର ଆଉ ଭ�ଉ ଁପକୁରକୁ ଣା ଭେତାମାଭେ ରହଭିଲ ଭସମାଭେ ବ ିଶରତଙ୍ ମଭୋବେ 
ବୋ଼ଇବା ଦଗିଭର ଭସପର ିକଛି ିକରା କହକୁ ୋହାନ୍।ି ଦେରକୁ  କଣ୍ା କାେବିାକକୁ �ାଇ ଶରତଙ୍ 
ଶରୀର ଦେିକକୁ ଦେି କଣ୍ା ଭହବାଭର ଲାଗଲିାଣ ିଭବାଲ ିେନି୍ଦକୁକମାଭେ କହକୁଛନ୍।ି n

ପ ଦ୍ମ ଦେର ଅଭଲାୋ ଭେତା ବଜିୟ ମହାପାତ୍ର କକୁଆଭେ 
ଭକସଆିର୍  ଙ୍ ଓେଶିା କାର୍   ଷ୍ଟଅିରଂି ଧରଭିବ ଭବାଲ ି

ଭକାରାପକୁଟ ଆଭେ ଭବଶ୍   ଚଚ୍୍ଥା। ଏ କରାଭର ଭକଭତ ସତ୍ତା 
ଅଛ ିତାହା ଜଣାୋହ ିଁ; ମାତ୍ର ଆଜକିାଲ ିତାଙ୍ ହାବୋବ ଭଦଖିଭଲ 
କକୁଆଭେ ତାହା ହ ିଁ ଲାଗକୁଛ ିଭବାଲ ିରାମମନ୍ଦରି ଆଖୋର ଜଭଣ 
କକୁହାେଆି ଭେତା କହକୁଥିବା ଆମକାେଭର ବାଜଛି।ି ୟା େତିଭର 
ରାମମନ୍ଦରି ଆଖୋର େତିର ବାହାର ଭେର ପରବିତ୍୍ଥେ 
ଭହାଇ ସାରଲିାଣ;ି ମାତ୍ର ବଜିୟଙ୍କୁ  ବଷ୍ଥବଷ୍ଥ ଧର ିଆଖୋଭର 
ଭଦଖା�ାଇ ୋହ ିଁ। ପକୁରକୁ ଣା କକୁସ୍ଆିେ �ାଇ େୂଆ କକୁସ୍ଆିେ ଏଭବ 
ଏକ୍ସଭଟନ୍  ସେଭର ଅଛନ୍।ି ତରାପ ିଆଖୋକକୁ ବଜିୟ ବାହକୁୋ 
ଭହାଇୋହ ିଁ। ମଝଭିର ମଝଭିର ତାଙ୍ ଶଙ୍ଖ ଦେ ପ୍ରଭବଶ କରା 
ଶକୁଣା�ାଏ ଆଉ ଖରାଭର ଶୀତ ସକାେର କକୁହକୁେ ିପର ିତାହା ବ ି
ଉଭେଇ �ାଏ। ଏମତି ିକ ିଆଗାମୀ େବି୍ଥାଚେଭର ବଜିୟ େଭିଜ 
େ ଲେ ିେଜି ପକୁଅକକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରବିାକକୁ ଭଗାଭଟ େଲ ପ୍ାଟଫମ୍ଥ 
ଭଖାଜକୁଥିବା ଚଚ୍୍ଥା ଭହଉଥିବାଭବଭେ ପରେିାଙ୍ ଆଗମେ 
ପଭର ପଦ୍ମ ଦେରକୁ  ପକୁଅକକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରବିା ଆଶା ମଉେ�ିାଇଥିବା 
କକୁହା�ାଉଛ।ି ମାତ୍ର ପଦ୍ମ ଦେର ଦକୁ ଇ ପକୁରକୁ ଖା ଭେତା ଗମାଙ୍ଗ-
ପାଙ୍ଗଙି୍ ୋରତ ରାଷ୍ଟ୍ରସମତି ିପ୍ରଭବଶ କକୁଆଭେ ବଜିୟଙ୍ ମକୁଷ୍ଟଭିମୟ 
ରେଷି୍ଠ ଅେକୁଗତଙ୍କୁ  ଆଶାର ଆଭଲାକ ଭଦଖାଇଛ।ି ଭବକରକୁ  
ରଙ୍ଗଛୋ ଭଗରକୁ ଆ ଗାମକୁଛା କାେ ିଭକସଆିର୍  ଙ୍ ସଲି୍  କ ଭଗାଲାପୀ 
ଗାମକୁଛା ବଜିୟ ଭବକଭର ପକାଇପାରନ୍ ିଭବାଲ ିରାଜଧାେୀର 
ରାଜେୀତ ିଖଟଭିର ଆଭଲାଚୋ ଭହଉଛ।ି ମାତ୍ର ସତଭର �ଦ ି
ଭକସଆିର୍  ଙ୍ ଓେଶିା କାର୍   ଷ୍ଟଅିରଂି ବଜିୟ ଧରଭିବ ଭତଭବ ପାଙ୍ଗ-ି
ଗମାଙ୍ଗ-ହାଁସଦା-ୋୟକ-େନ୍ଦ-ଅକ୍ଷୟ କକୁଆଭେ �ଭିବ ? n

ଶ ଙ୍ଖ ଦେଆି ରରକୁୋରପାଲ ିଛତ୍ରଧାରୀ ସକୁବ୍ରତ ତରାଇଙ୍ େୂଆ ଅବତାର ଆଜକିାଲ ିୋର ିଚଚ୍୍ଥା। 
ଇଞ୍େିୟିର ଚାକରି ିଛାେ ିସକୁବ୍ରତ ରାଜେୀତକିକୁ ପାଦ ବୋ଼ଇଥିଭଲ। ଶଙ୍ଖପତଙି୍ ଆଶୀବ୍ଥାଦଭର 

ତେିତିେି ିରର ବଧିାୟକ ବ ିଭହାଇ ସାରଭିଲଣ।ି ମାତ୍ର ଅଭେକ ସମୟଭର ସାଧାରଣ ଭଲାକ ଓ ଭୋଟର 
ତାଙ୍ର ଦଶ୍ଥେ ପାଆନ୍ ିୋହ ିଁ ଭବାଲ ିକଛିକିଛି ିଅେଭି�ାଗ ରାଜଧାେୀଭର ପହଞ୍ରିାଏ। ମାତ୍ର ତାଙ୍ 
ବଭିରାଧୀମାେଙ୍ ଅେଭି�ାଗକକୁ େରିାଧାର ସାବ୍ସ୍ କରବିାକକୁ ସକୁବ୍ରତ କକୁଆଭେ ଏଭବ ପକୁରା ଫମ୍ଥଭର 
ବ୍ାଟଂି କରବିାକକୁ ବାହାରଛିନ୍।ି ମକୁଣ୍ଡଭର ଭକଶ ଭରାପଣ କର ିବୟସ ଓ ବ୍ାୟାମ କର ିଓଜେ 
କମାଇ ଭଦଇଛନ୍।ି େକିଟଭର ଶଙ୍ଖପତଙି୍ ରାଉରଭକଲା ଗସ୍ ସମୟଭର ସକୁବ୍ରତଙ୍ ସ୍ାଟ୍ଥ ଲକୁକ୍   ତାଙ୍ 
ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଭବଶ୍   ଆଭମାଦତି କରଛି।ି ପକୁଣ ିତାଙ୍କୁ  ଭେଟବିାକକୁ �ାଇ ଏକଦା େରିାଶ ଭହଉଥିବା 
ଭଲାକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚ�୍୍ଥ  କର ିେଭିଜ ସକାେକୁ ସଞ୍ ପ�୍୍ଥ ନ୍ ଭଲାକଙ୍କୁ ଭେଟବିାକକୁ ବାହାର ିପେକୁଛନ୍।ି 
ସକୁବ୍ରତଙ୍ େୂଆ ଅବତାରକକୁ ଭେଇ ଭକହଭିକହ ିଆଶ୍ଚ�୍୍ଥ  ତ ଭକହ ିପକୁଣ ିଖକୁସ।ି ସକୁବ୍ରତଙ୍ ସକ୍ୟି ଭହବା 
ପଛଭର ଭକଉ ଁକାରଣ ଅଛ ିତାହା ଆମକକୁ ଜଣାୋହ ିଁ, ମାତ୍ର ରରକୁୋରପାଲ ିଅଞ୍େର ଶଙ୍ଖ ଦେଆି 
କମ୍ଥୀ କକୁଆଭେ ଏହାକକୁ ଭେଇ ଭବଶ୍   ଉତ୍ାହତି। ରରକୁୋରପାଲ ିେବି୍ଥାଚେମଣ୍ଡେୀ ଭେର ଦେି ଭହଲା 
ଶଙ୍ଖ ଦେର ଗେ ୋବଭର ଜଣା। ପକୁଣ ିରାଉରଭକଲାର ବକିାଶ ପାଇ ଁଶଙ୍ଖପତ ିଭ�ପର ିହାତଭଖାଲ ି
ଭଦଇଛନ୍ ିତାହାକକୁ ଭେଇ ସ୍ଥାେୀୟ ଭଲାକ ବ ିଭବଶ୍   ଖକୁସ।ି ହାତ ଦେଆି ପ୍ରଫକୁଲ୍ଲ, ପ୍ରଶାନ୍ କ ିପଦ୍ମ 
ଦେଆି ଜଗନ୍ାର ଭ�ଭତ କସରତ କଭଲ ବ ିପକୁଣରିଭର ରରକୁୋରପାଲଭିର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱେୀ ଭହବ ଭବାଲ ି
ଦେର ଭେତାମାଭେ ଆଶାବାଦୀ। ଆଉ ଭସଇଥିପାଇ ଁକକୁଆଭେ ତରାଇ ୋର ିଉତ୍ାହତି।  n

ନାରାୟଣଙୁ୍କ 
ଅରୁଣ ବାଣ 

କଂଲରେସକୁ 
ଲମାକମି୍   କଣ୍ା

ତରାଇଙ୍କ ନୂଆ 
ଅବତାର

କାର୍   ଷ୍ଅିରଂି 
ଧରଲିବ ବଜିୟ ! 
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