ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍(ଅଣପଂଜୀକୃ ତ)
ମାତ୍ର ଏକ ୩ ଧାଡିର ଆଇନ୍ ସହାୟତାରର ୪ ମାସ ମଧ୍ୟରର ଆରମ ରେଶରୁ ୋରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଳୟ
ଓ ପୁଲିସ ଥାନ୍ାରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କିପରି େୁ ର କରିପାରିବା
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୧.ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାରେଶଶୀ ଅଭିର ାଗ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଣାଳୀ(ଟି.ସି.ପି) ର ଚିଠା |
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଟି.ସି.ପି ଆଇନ୍ ,ଯେଉଁଥିଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଂ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ପଯେ,ତାହା ୩ ଟି ବିଭାଗଯର ବିଭକ୍ତ ଯହାଇଅଛି | କିନ୍ତୁ ତୃ ତୀୟ ବିଭାଗଟି ଏକ
ଯଛାଟ ଯ ାଷଣା ମାତ୍ର |ଯତଣୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଟି.ସି.ପି ଆଇନ୍ ର ମୁଖୟତଃ ୨ ଟି ବିଭାଗ ରହିଛ ି |
#

ଅଧିକାରୀ

କା ଶୟପ୍ରଣାଳୀ

୧

ଜିଲ୍ଲାପାଳ

େଦି ଯକହି ନାଗରିକ ଯକୌଣସି ଦରଖାସ୍ତ କିମାବ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିଯରାଧୀ ଅଭିଯୋଗ କିମବା ଶପଥପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଂକ ନିକଟଯର

(କିମବା ତାଂକ

୨

୩

ଦାଖଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେବସାଇଟ୍ ଯର ଉପସ୍ତାପନ କରିବାକୁ ଦାବି କରନ୍ତି,ଯତଯବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମାବ ତାଂକ

କିରାଣୀ )

କିରାଣୀଂକୁ ତାହା ୨୦ ଟଂକା ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠା ହିସାବଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେବସାଇଟ୍ ଯର ଦାଖଲ କରି ଏକ କ୍ରମାଂକ ସଂଖୟା

ତହସିଲଦାର୍

େଦି ଯକୌଣସି ନାଗରିକ ଉପରିସ୍ତ ଯକୌଣସି ବିଷୟଯର ନିଜର ମତ (େଥା : ହଁ ବା ନାହିଁ) ଜଣାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି,ଯତଯବ ଯସ

(କିମବା ତାଂକ

ନିଜର ଯଭାଟର୍ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯନଇ ତହସିଲଦାର୍ କାେ୍ୟାଳୟଯର ଏହା କରିପାରିଯବ ଏବଂ ତହସିଲଦାର୍ଂ କୁ ତାଂକର ମତ

ଦାଖଲକାରୀଂକୁ ଯଦବାକୁ ପେିବ |

କିରାଣୀ)

ଏବଂ ଯଭାଟର୍ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମାତ୍ର ୩ ଟଂକା ମୁଲୟ ବିନମ
ି ୟଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେବସାଇଟ୍ ଯର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପେିବ

------

ଯକୌଣସି ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ନୁ ଯହଁ |ହଁ କିମବା ନାହିଁ ର ସଂଖୟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ,ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ,ନୟାୟାଧିସ କିମବା

ଏବଂ ଏକ ରସିଦ୍ ଯଦବାକୁ ପେିବ |
ଅଧିକାରୀମାନକୁ ଵାଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ | କିନ୍ତୁ େଦି ୩୭ ଯକାଟିରୁ ଅଧିକ ଯଭାଟର୍ ଯକୌଣସି ଶପଥପତ୍ର ଯର ରାଜି
ହୁ ଅନ୍ତି,ଯତଯବ ପ୍ରଧାନମତ୍ରୀ ଯସହି ବିଷୟଯର ଯକୌଣସି ପଦଯେପ ଯନଇପାରିଯବ,କିମାବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଯଦବାକୁ
ପେିପାଯର |ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତି ଯଶଷ ନିଷ୍ପତି ଭାବଯର ଧରାେିବ |

ଟି.ସି.ପି ଆଇନ୍(ସଂରେପ ରର) :
ଜଯଣ ନାଗରିକ ଚାହିଁଯଲ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାେ୍ୟାଳୟ କୁ ୋଇ ୨୦ ଟଂକା ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠା ମୁଲୟଯର ନିଜର ଅଭିଯୋଗ କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେବସାଇଟ୍ ଯର

ଦାଖଲ କରିପାରିଯବ |
େଦି ଯକୌଣସି ବୟକ୍ତି ନିଜର ସହମତି ବା ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି,ଯତଯବ ଯସ ତହସିଲଦାର୍ କାେ୍ୟାଳୟଯର ମାତ୍ର ୩ ଟଂକା ବିନମ
ି ୟଯର

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେବସାଇଟ୍ ଯର ନିଜର ମତ ରଖିପାରିଯବ |
 କିନ୍ତୁ ସହମତି ର ସଂଖୟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ |

୨.ପାରେଶଶୀ ଅଭିର ାଗ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଣାଳୀ(ଟି.ସି.ପି) ର ଅଥଶ କଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି କା ଶୟକରର ?
ପାରଦଶ୍ୀ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଣାଳୀ(ଟି.ସି.ପି) ଯହଉଛି ଏପରି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ୋହାକୁ ଯେଯକୌଣସି ଯଲାକ ,ଯେଯକୌଣସି
ଜାଗାଯର ଏବଂ ଯେଯକୌଣସି ସମୟଯର ଯଦଖିପାରିଯବ ଏବଂ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିଯବ |େଥା -େଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଂଚଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯହଉଛନ୍ତି ଜଯଣ
ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଏବଂ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଅଂଚଳର ଯଲାକମାଯନ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହଁୁଛନ୍ତି ଯେ,"ମନ୍ତ୍ରୀ ଯହଉଛନ୍ତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଏବଂ ଯସ
ବହିଷ୍କତ
ୃ ଯହବା ଉଚିତ୍" | ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍୍ମାନ ର ବିକଳ୍ପ ସବୁ କଣ ରହିଛ ି |ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପ ଯହଉଛି ଧାରଣା,କିନ୍ତୁ ଧାରଣା ଯହଉଛି
ଅଥ୍ହୀନ ଯେପେ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପୁବନ
୍ ଧ
ି ା୍ ରିତ ନଯହାଇଥାଏ,କାରଣ ବର୍ତ୍୍ମାନ ପରିସ୍ଥିତଯି ର ସରକରଂକ ବିପେଯର ଗଯଲ ପୁଲିସ୍ ର ଲାଠି କୁ ସାମନା

କରିବାକୁ ପଯେ | ଅନୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଯହଉଛି ଦରଖାସ୍ତ ଅଭିୋନ,କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ଅସଫଳ ହୁ ଏ କାହିଁକନ
ି ା ଜନତାଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ର ଯକୌଣସି ପ୍ରମାଣ
ନ ଥାଏ,ଯତଣୁ ଏହା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯମେିଆ ସଂସ୍ଥା ଦବାରା ଭୁଲ ଯବାଲି ପ୍ରଚାର କରାୋଏ |
କିନ୍ତୁ େଦି ଟି.ସି.ପି ଦବାରା ଅଭିଯୋଗ କରାୋଏ,ଯତଯବ ଯେଯକୌଣସି ଯଲାକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାେ୍ୟାଳୟ ୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଯରାଧଯର
ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିଯବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମଥ୍ନ କରୁଥିବା ଯଲାକମାଯନ ତହସିଲଦାର କାେ୍ୟାଳୟ ୋଇ ନିଜର ଯଭାଟର ପରିଚୟ ପତ୍ରର ସମ୍ପୁଣ୍
ବିବରଣୀ ଏବଂ ଅଂଗୁଳ ି ଛାପ ଯଦଇ ମାତ୍ର ୩ ଟଂକା ବିନମ
ି ୟ ଯର ନିଜର ମତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେବସାଇଟ୍ ଯର ରଖିପାରିଯବ |ଏହାକୁ ମିେଆ
ି
ସଂସ୍ଥା କିମବା ଯକୌଣସି ଅଧିକାରୀ ମିଥୟା ଯବାଲି ଦାବି କରିପାରିଯବ ନାହିଁ,କାରଣ ଏହାର ସମ୍ପୁଣ୍ ୋଂଚ ଯହାଇଥାଏ ଓ ଯେଯକୌଣସି ସମୟଯର
ଚାହିଁଯଲ ପୁନଃ ୋଂଚ କରା ୋଇପାଯର |ଏହାକୁ ବଦଳା ମଧ୍ୟ ୋଇପାରିବ ନାହିଁ,କାହିଁକନ
ି ା ଏହାକୁ ଯେଯକୌଣସି ଯଲାକ ସବୁ ଯବଯଳ
ଯଦଖିପାରିଯବ |ମିେଆ
ି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମଥ୍ନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟଯହଯବ,କାରଣ ନଯହଯଲ ଯସମାଯନ ନିଜର ବିଯଶବାସ୍ଥନିୟତା ହରାଇବସିଯବ
|ୋହାଦବାରା କି ମିେଆ
ି ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମ ଯର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସାରା ଯଦଶଯର ପ୍ରଚାର ଯହବ |ଏହାପଯର ସରଯଦଶଯର ଏହି ଅଭିଯୋଗ କୁ
ସମଥ୍ନ କରୁଥିବା ଯଲାକମାଯନ ନିଜ ନିଜ ଅଂଚଳର ଏମ.ପି ଏବଂ ଏମ.ଏଲ୍.ଏ ମାନଂକ ଉପଯର ଏହି ଯକାଟି ଯକାଟି ଯଲାକ ସମଥ୍ନ କରୁଥିବା
ଅଭିଯୋଗ ଉପଯର ଯକୌଣସି ପଦଯେପ ଯନବପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଯବ |ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପରିଯଶଷଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ଉପଯର ପେିବ ଏବଂ ଏହା ଉପଯର କିଛ ି ଦୃ ସ୍ତାନ୍ତମୁଳକ ପଦଯେପ ନିଆେିବ |ଯତଣୁ,ଏହିପରି ଭାବଯର ଏହି ବୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୁଣ୍ ରୁପଯର ଜନତାଙ୍କ
ଅନୁ ସାଯର ଚାଲିବ |

୩.ବାସ୍ , ରକବଳ ଏତିକି ?!!
ହଁ ଯକବଳ ଏତିକି ହିଁ | ଏଯବ ପ୍ରଶନ ଆଯସ ଯେ କଣ ଯକବଳ ମାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ହଁ /ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ଯବବସାଇଟ୍ ଉପଯର ଆସିବା ମାଯତ୍ର ହିଁ
ଗରିବୀ ,ଯପାଲିସ୍ ର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ,ଅଦାଲତର ଯସବଚ୍ଛାଚାରିତା ଆଦି ସମସୟା ଗୁେକ
ି ର ସମାଧାନ ଯହାଇେିବ?!! ହଁ | କିପରି? ଏହି ଚାରି ଯପଜ୍ ର ଯଲଖାଯର
ମଁୁ ବୁ ଝାଇବାକୁ ସଂଖିପ୍ତ ରୁଯପ ଯଚଷ୍ଟା କରିଛ ି | ପାଠକଙ୍କ ମନଯର

ଅଯନକ ପ୍ରଶନ ଆସିପାଯର ,ୋହା ମଧ୍ୟ ରୁ ଅଧିକାଂଶ ର ଉର୍ତ୍ର

http://righttorecall.info ଯର ଦିଆୋଇଛି | ଆଉ ବାଚକ କୁ ଉର୍ତ୍ର ନମିଳଯି ଲ ,ଯଫସ୍ ବୁ କ୍ ଯର ପ୍ରଶନ ରଖିବାକୁ , ଯଫାନ୍ କରିବାକୁ ବା ଅଫି ସ୍
ଆସିବାକୁ ନିଯବଦନ |ଅପଣ ଜହାଂକ ଠାରୁ ଏହି ପତ୍ରିକାଟିକୁ ପାଇଯଲ ତାଂକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟଯର ପ୍ରଶନ କରି ପାରିଯବ |

୪.କ’ଣ ସବୁ ନ୍ାଗରିକ ଙ୍କ ପାଖରର ଇଣ୍ଟରରନ୍ଟ୍ ଅଛି?
ଏହା ସବୁ ଠୁ ଅଧିକ ମନଯର ଆସୁଥିବା ଭୁଲ୍ ପ୍ରଶନ |ମଁୁ ଏହାକୁ ଭୁଲ୍ ପ୍ରଶନ ଏଥିପାଇଁ କହୁ ଚ ି କାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଟି.ସି.ପି ଯର ମତଦାତା ପାଖଯର ଇଣ୍ଟରଯନଟ୍
ରହିବା ଯକଯବବି ଦରକାର ନାହିଁ |ତାଙ୍କ ପାଯଖ ଇଣ୍ଟରଯନଟ୍ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ତାଙ୍କୁ ପଟବାରୀ/ତଲାଟି/ଯଲଖାପଳ ଅଫି ସ୍ େିବା ନିହାତି ଦରକାର |କଥା
ଯକବଳ ଏତିକି ଯେ ଯନଟ ଥିଯଲ ଆପଣ ସହଜଯର ଏଫି ଯେବିଟ ଟି ଜାଣି ପାରିଯବ ନଯଚତ୍ ଅନୟ କୁ ପଚାରି ମଧ୍ୟ ବୁ ଝି ପାରିଯବ |

୫.ଟି.ସି.ପି େବାରା କିପରି ୩-୪ ମାସ ମଧ୍ୟରର ଗରିବୀ କମ ରହବ?
ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟି.ସି.ପି ଯର ଦସ୍ତଖତ କରିଯବ ଯସଦିନ ମଁୁ ବ ଯମାର ସହଯୋଗୀ ପାଖାପଖି ୨୦୦ ଟି ଏଫି ଯେବିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଯବ |ଯସଥିରୁ
ପ୍ରଥମ ଏଫି ଯେବିଟ୍ ଯହବ ଏମ୍.ଆର.ସି.ଏମ୍ (M.R.C.M –Mine Royalities for Citizens and Military )|ଏହି ୭ ପୃଷ୍ଠା ଏଫି ଯେବିଟ୍ ର
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ଡ୍ରାଫଟ http://righttorecall.info ଯର ଦିଆୋଇଛି |ଏହି ଏଫି ଯେବିଟ୍ ଏକ ବୟବସ୍ଥା ର ବର୍ଣ୍୍ନ ୋହାଦବାରା ଖଣିଜ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ଓ ସରକାରୀ ଜମି
ର ଭୋ ଟ.୩୦,୦୦୦ଯକାଟି ସିଧା ସଳଖ ଆସିବ ,ଏଥିରୁ ଟ.୧୦,୦୦୦ଯକାଟି ଯସନା ପାଇଁ େିବ ଓ ବାକି ଟ.୨୦,୦୦୦ ଯକାଟି ରୁ ପ୍ରତି ନାଗରିକ ର
ସ୍ଥାନୀୟ ଯପାଷ୍ଟ୍ ଅଫି ସ୍ ବା ଯଷ୍ଟଟ ବୟାଙ୍କ ଖାତା ଯର ଟ.୨୦୦/- ପ୍ରତିମାସ ଜମା କରିଦଆ
ି େିବ | ଏଠାଯର ଦିଆେି ଥିବା ପ୍ରତିମାସ ଧନରାଶି ର ପରିମାଣ
କମ୍ ବ ଯବସୀ ମଧ୍ୟ ଯହାଇପାଯର |କିନ୍ତୁ ଏହିପରିଭାଯବ ପ୍ରକୃ ତକ
ି ସମ୍ପାଦ ର ଆୟକୁ ସବୁ ନାଗରିକ ମାନଂକ ମଧ୍ୟଯର ବାଣ୍ଟି ତାଂକ ଯମୌଳିକ ଆବଶୟକତା କୁ
ପୁରଣ କରାେି ପାରିବ ଓ ଗରିବୀ ଦୁ ର କର ୋଇ ପାରିବ |

ପାଠକଂକ ପ୍ରତି ରମାର କିଛ ି ପ୍ରଶନ ାହା ନ୍ିମନ ଚାରିଟ ି ବିନ୍ଦୁ ଉପରର ଅଧାରିତ
ମାନ୍ି ନ୍ିଅନ୍ତୁ :

୧.ଭାରତ ର ନାଗରିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ପାଯଖ ଟି.ସି.ପି ଯର ହସ୍ତାେର କରାଇବାଯର ସଫଳ ଯହାଇଗଯଲ |
୨.ଯକହି ଜଯଣ M.R.C.M ର ଏଫି ଯେବିଟ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ଯବବସାଇଟ୍ ଯର ରଖିଲା |
୩.ଏଯବ ଏହି ଏଫି ଯେବିଟ ବିଷୟଯର ଭାରତ ର ଯଲାକ କିପରି ଜାଣିଯବ ତାହା ଅଲଗା ପ୍ରସଂଗ ଆଯମ ପଯର ଆଯଲାଚନା କରିବା |
୪.ଭାରତ ର ୭୨ ଯକାଟି ବରିଷ୍ଠ ମତଦାତା ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮୦% ବା ୫୮ ଯକାଟି ଆଥିକ ଦୂ ବଳ
୍ ମତଦତାଙ୍କୁ ଦୃ ଷ୍ଟି ଯର ରଖନ୍ତୁ |

ପାଠକ ଙ୍କୁ ରମାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶନ :ଯେଉଁ ୫୫ ଯକାଟି ନାଗରିକ ଗରିବୀ ଯରଖା ତଯଳ ଅଛନ୍ତି ଯସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଯତଜଣ ଏପରି ଚାହିଁଯବ ଯେ ଯସମାନଙ୍କ ର ଜଣ ପ୍ରତି ମାସିକ
ଟ.୨୦୦/- ଦରକାର ନାହିଁ ?
ଏହି ୭୨ ଯକାଟିଯର ଅନ୍ତଭ୍ୁକ୍ତ ୫୫ ଯକାଟି ନାଗରିକ ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରୁ ଅଧିକାଂଶ ଯଲାକ ଯକବଳ ଯଗାଟିଏ କଥା ଭାବିଯବ – ଯମାର େତି କଣ ଯହବ? ଯକବଳ
ଟ.୩/- ଆଉ କିଛ ି ନୁ ହଁ | ଆଉ େଦି ନିଶାନା ଲାଗିଗଲା , ମାଯନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ େଦି ଏମ୍.ଆର୍.ସି.ଏମ୍ ଯର ହସ୍ତାେର କରିଯଦଯଲ , ଯତଯବ ମଁୁ ମାସ କୁ
ଟ.୨୦୦/- ପାଇବି |

ବର୍ତ୍ଶମାନ୍ ରମାର ପାଠକ ଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶନ : ଧରି ନ୍ିଅନ୍ତୁ
୧.ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍.ଟି.ଆଇ -୨ ଯର ହସ୍ତାେର କରିଯଦଯଲ |
୨.ଯକହିଜଯଣ ଏମ୍.ଆର୍.ସି.ଏମ୍ ଏଫି ଯେବିଟ୍ ଯବବସାଇଟ ଯର ରଖିଲା ଓ ୪୦ -୫୦ ଯକାଟି ନାଗରିକ ନିଜର ସମର୍ତ୍ି ପ୍ରକାଶ କଯଲ |
୩.ବର୍ତ୍୍ମାନ ନିୟମ ର ତୃ ତୀୟ ଧାରା କୁ ଧ୍ୟାନ କୁ ଆଣନ୍ତୁ , ଏଠାଯର ସଫା କୁ ହାୋଇଛି େଦି ୭୨ ଯକାଟି ଯଲାକ ବି ସମଥ୍ନ ଯତଯବ ବି ଯସହି ନିୟମଯର
ହସ୍ତାେର କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ ନୁ ହନ୍ତି |

ରମାର େିବତୀୟ ପ୍ରଶନ: କ’ଣ ଆପଣ ଭାବୁ ଛନ୍ତି ର ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ରକରବ ସାହସ କରିରବ କହିବାକୁ ର :“ମୁ ଏମ୍.ଆର.ସି.ଏମ୍ ଲ/ନ୍ିୟମ /କନ୍ୂ ନ୍ ରର
ହସ୍ତାେର କରିବନ୍
ି ି ” ମାଯନ ଯକଯବବି ଜଯଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ର ସାହସ ଯହବ କି ଯେ ଯସ ୪୦-୫୦ ଯକାଟି ନାଗରିକ ଙ୍କ କଥା କାଟି ପାରିଯବ ?
ଦୟାକରି ଉପର ପ୍ରଶନ ର ଉର୍ତ୍ର ଯଦବା ପଯର ହିଁ ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ | ଯମାର ଉର୍ତ୍ର ଯହଲା – ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଯର ହସ୍ତାେର କରିଯବ | -କାହିଁକ?
ି
କାରଣ ପ୍ରତି ଯସହି ନାଗରିକ ଯେ ହଁ ଦାଖଲ୍ କରିଛ ି ଯସ ଜାଣିଥିବ ଯେ ୫୦ ଯକାଟି ନାଗରିକଙ୍କ ସମଥ୍ନ ତା ସହ ଅଛି |ଏହି ସମଥ୍କଙ୍କ ର ୧% ବି
ଆଯଦାଳନ କଯଲ ସରକାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ଯହାଇେିବ | ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନାଗରିକ ମାଯନ ଆଯଦାଳନ କଯଲ , ୧୫ ଲେ ଯପାଲିସ୍ ବି
ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଅସମଥ୍ ଯହଯବ | ଯତଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯକଯବ ଏଯତ ଯଲାକ ଙ୍କ କଥା ଏୋଇ ହିଁ ପାରିଯବନି |
ଯତଣୁ ଟି.ସି.ପି କାେ୍ୟକାରୀ ଯହବାର ୧-୨ ମାସ ମଧ୍ୟଯର ନାଗରିକ ମାଯନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କୁ ଏମ୍.ଆର୍.ସି.ଏମ୍ ଯର ହସ୍ତାେର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ
କରିପାରିଯବ | ଏମ୍.ଆର୍.ସି.ଏମ୍ କାେ୍କାରୀ ଯହବାର ୧-୨ ମାସ ପଯର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ଖନିଜ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମି ର ଭୋ ମିଳବ
ି ,ଏବଂ
ଏହା ଗରିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ଭାଯବ କମାଇ ପାରିବ |
୬. ଟି.ସି.ପି କିପରି ଯପାଲିସ୍ ମଧ୍ୟଯର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କମ କରିବ ?

ପଠାକ ଙ୍କୁ ରମାର ୩ୟ ପ୍ରଶନ :ଆରମରିକା ରପାଲି ସ୍ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରର କାହିଁକି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କମ୍ ଅଛି (ଡ୍ରଗସ ସମବନ୍ଧୀୟ କଥା କୁ ଛାଡି )?

ଏହାର ଯକବଳ ଆଉ ଯକବଳ କାରଣ ଯହଉଛି , ରସଠାରର ନ୍ାଗରିକ ମନ୍ଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ରପାଲିସ୍ କମିସନ୍ର୍ କୁ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କୃତ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି |
ଯତଣୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଆଯମରିକ ଯପାଲିସ୍ କମିସନର୍ ଲାଂଚ ନିଅନ୍ତି ଓ ତାଂକର ଅଧୀନସ୍ଥ କମ୍ଚାରୀ ମଯନ କିପରି ଲାଂଚ ନ ଯନଯବ ଯସ ବିଷୟଯର ଧ୍ୟାନ
ଦିଅନ୍ତି | େଦି ଯପାଲିସ୍ ଅଯମରିକୟ
ି କମିସନର୍ ଯକୌଣସି ଉପାୟଯର ଜାଯଣ ଯେ ନିମନସ୍ଥ କମ୍ଚାରୀ ଲାଂଚ ଯନଉଛି ,ଯତଯବ ଯସ ଯକୌଣସି ନା ଯକୌଣସି
ଉପାୟଯର ଯସହି କମ୍ଚାରୀ ବିରୁଦ୍ଧଯର ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କଯର ଓ ତାକୁ ପଦ/ଚାକିରୀ ରୁ କାଢିଥାଏ | ଯସଠାଯର ଯପାଲିସ୍ ଡ୍ରଗସ ଆଦି ଯେତ୍ର ଯର ଦୁ ନ୍ୀତି
କରିଥାନ୍ତି କାରଣ ଯଲାକ ମଯନ ଏ ଯେତ୍ର ଯର ଅଧିକ ସଯଚତନ ନୁ ହନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ଭାରତଯର ଯେଯହତୁ ସାଧାରଣ ନଗରିକଂକ ପାଖଯର ଯପାଲିସ୍ କମିସନର୍
ମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବାର େମତା ନାହିଁ , ଯତଣୁ ଚିଫ୍ ଯକବଳ ଲାଂଚ ହିଁ ନିଏନି ଯସ ତାର କାେ୍ୟକର୍ତ୍୍ା ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ରୁ ଅଧିକ ଲାଂଚ ଯନବାକୁ ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ
ଦିଏ | ଜଯଣ ସାଧାରଣ ଯପାଲିସ କମିସନର୍ ଲାଂଚ ର ଅଧା ନିଯଜ ରଯଖ ଆଉ ଅଧା ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏ , ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁ ପଠାଏ | ଯତଯବ ପାଠକ
ମାଯନ ଏ ବିଷୟ ଯର କିପରି ଜାଣିନଥିଯଲ ? ଏହାର କାରଣ ଇ.ଆଇ.ଆଇ(EIIs:Eminent Intellectual of India ) / ବୁ ଦ୍ଧଜ
ି ୀବୀ ମାଯନ
ଚାହାନ୍ତିନ ି ଯେ ଭାରତ ର ନାଗରିକ ଏହି (ଯପାଲିସ୍ କମିସନର୍ କୁ ପଦ ରୁ ହଟାଇବାର )ନୀତି ର ଦାବି କରନ୍ତୁ |
ମଁୁ ଯଗାଟିଏ ନିୟମ ତିଆରି କରିଛ ି ,ୋହା ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ହସ୍ତାେର ପାଇଯଲ ,ଏକ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବ ଜହାଦବାର ଜିଲ୍ଲା ନାଗରିକ ମାଯନ ଜିଲ୍ଲା
ଯପାଲିସ୍ କମିସନର୍ ଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିଯବ | ମଁୁ ଏହି ନିୟମ କୁ କହୁ ଛ:ି ଡି.ପି.ସି-ଆର୍.ପି (D.P.C-R.P:District Police Comissioner
Replacement Procedure ) ବା ଜିଲ୍ଲା ରପାଲିସ୍ କୁ ପେ ରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ପଦ୍ଧତି |ଏହି ଡ୍ରାଫଟ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ୍ ର ଯକୌଣସି ଅନୁ ଯଛଦ
କୁ ବିଯରାଧ କଯର ନାହି |

ପାଠକଙ୍କୁ ରମାର ୪ଥଶ ପ୍ରଶନ :ଯକୌଣସି ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯକଯବବି ଜିଲ୍ଲା ଯପାଲିସ୍ କମିସନର୍ (D.P.C) କୁ କାଢିଯଦବାର ଅନୁ ମତି ନାଗରିକ କୁ ଯଦବ କି?
ଯମାର ଉର୍ତ୍ର : ନ୍ା | କାରଣ େଦି ଏହି ଅଧିକାର ଯଲାକଙ୍କୁ ମିଳେ
ି ାଏ ଯତଯବ ଯପାଲିସ୍ କମିସନର୍ ଯେଉଁ ଲାଂଚ ଯନଉଥିଲା ତାହା ୧ ଯକାଟି ରୁ ୧ ଲେ କୁ
କମିଆସିବ | ୋହାର ପରିଣତି ଯହବ :- ସପ୍ତାହିକ ବଟି ୋହର ଅଧା, ୫୦ ଲେ ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ତାହା ଟ.୫୦,୦୦୦/- କୁ
କମିଆସିବା | ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏ ,ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ,ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିୟମ କାେ୍ୟକାରୀ ଯହବାକୁ ଯଦଯବନାହିଁ |
କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ବଦଳିେିବ େଦି ପି.ଏମ୍ ,ଟି.ସି.ପି କୁ ମଂଜୂ ରୀ ଯଦଇ ଦିଅନ୍ତି | ଏଯବ ମଁୁ ଯେଉଁ ଦିବତୀୟ ଏଫି ଯେବିଟ୍ ଯଦବି:େି.ପି.ସି-ଆର.ପି
ଏଫି ଯେବିଟ୍ | ଅଧିକାଂଶ ଭାବିଯବ େଦି େି.ପି.ସି –ଆର୍.ପି ଯପାଲିସ୍ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ୫% ବି କଯମଇଯଦଉଛି , ଯତଯବ ଯମାର ଟ.୩/- ବସୁଲ୍ ଯହାଇଗଲା ଓ
ଅନୟ ଏକ କାରଣ ୋହା େି.ସି.ପି-ଆର୍.ପି ଯର ସମର୍ତ୍ି ଜଣାଇବାକୁ ଯଲାକ ଙ୍କୁ ମଯନଇ ପାରିବ ତାହା ଯହଲା ଯପାଲିସ୍ ପ୍ରତି ଆମର ବିରକ୍ତି ମଯନାଭାବ ଯେ
କି ଲେ ଲେ ଟଙ୍କା ଯଗାଟିଏ ମାସ ଯର ଯରାଜଗର କରୁଛି | ଯତଣୁ ଯେମିତକ
ି ି ନିୟମର ଦିବତୀୟ ଲାଇନ୍ ଅନୁ ସାଯର େଦି ୭୦%-୮୦% ଯଲାକ ଏହି ନିୟମ
(େି.ସି.ପି.-ଆର୍.ପି ) କାେ୍ୟକାରୀ ଯହଉ ଯବାଲି ସମର୍ତ୍ି ଜଣାନ୍ତି ଯତଯବ ,ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୟଯର ଆସି ନିଜର ସବୁ ଜିଦ ଛାେି େି.ସି.ପି-ଆର.ପି କୁ ସମର୍ତ୍ି ଯଦବ
| ଚାକିରୀ େିବାର ଭୟ ଯଗାଯଟ ସରକାରୀ ଚାକିରଆ
ି ର ସବୁ ଠାରୁ ବେ ଭୟ | େି.ସି.ପି-ଆର୍.ପି କାେ୍ୟକାରୀ ଯହବାର ମାତ୍ରା ୧୪ ଦିନ ମଧ୍ୟଯର ଯପାଲିସ୍
କମିସନର୍ ଓ ଅନୟ ଅଫି ସର୍ ଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ୯୯% କମିେିବ | ଯତଣୁ ଆର୍.ଟି.ଆଇ-୨ ପାସ୍ ଯହବାର ତିନ ି ମାସ ମଧ୍ୟଯର ଯପାଲିସ୍ ର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର
ଶୂନ ବରାବର୍ ଯହାଇେିବ |
ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ ଦବାରା ଯପାଲିସ୍ ଚିଫ୍ କୁ ବଦଳାଇବା ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର | ଅଯମ ଏହା ଦବାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ,ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ , ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏ , ଏମ୍.ପି
,ଉଚ୍ଚର୍ତ୍ମ ନୟାୟାଳୟ ର ବିଚାରପତି , ଉଚ୍ଚନୟାୟାଳୟ ର ବିଚାରପତି,ରିଜବ୍୍ ବୟାଙ୍କ ଗଭରନର୍ ,ଯଷ୍ଟଟ୍ ବୟାଙ୍କ ଯଚୟାର ମୟାନ୍ ,ଜିଲ୍ଲା ଶିୋ ଅଫି ସର୍
,ଯମୟର ଓ ଅନୟ ଅଫି ସ୍ ଆଦି ୨୫୧ ଟି ଜାତୀୟ,ରାଜୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ଯପାଷ୍ଟ୍ ର ଅଧିକାରୀ କୁ ଗାଦିଚୁୟତ କରିପାରିବ |
ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ ଲଗୁଚ ି ଯକଉଁ ରିକଲ୍ ନିୟମ କୁ ନାଗରିକ ମାଯନ ମନା କରିଯବ? ଯମା ଉର୍ତ୍ର କାହାକୁ ନୁ ହଁ |ଯତଣୁ ଟି.ସି.ପି ମଂଜୂ ରୀ ପାଇଯଲ
ଏହା ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ଯେ ନାଗରିକ ମଯନ ଏହି ୨୫୧ ଯପାଷ୍ଟ୍ ଉପଯର ପୁନଃ ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍୍ନ/ଯଫରାଇଆଣିବା/replacement ର ନିୟମ କାେ୍ୟକାରୀ
କରିବାକୁ ସେମ ଯହଯବ | ଯତଣୁ ଏ ସବୁ ସ୍ତର ଯର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କମିେିବ |

୭.ସରକଥା:ମଁୁ ଏଠାଯର ବର୍ଣ୍୍ନା କରିଛ ି କିପରି ଟି.ସି.ପି ର ୩ ଧାେି ର ନିୟମ ଗରିବୀ ଦୁ ରକରିବା ଓ ଯପାଲିସ୍ ମଧ୍ୟଯର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କମ କରିବ ଇତୟାଦି
|ଆପଣଙ୍କ ମନଯର ଉଠୁ ଥିବା ପ୍ରଶନ ର ସମଧାନ ସିଧା ଯଫାନ ଜରିଆଯର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ | େଦି ଆପଣ ଏହି ନିୟମ ଅମଯଦଶ ଯର ଅଣିବା ପାଇଁ ସାହାେୟ
କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯତଯବ ନିଜର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଂକୁ ଏସ୍.ଏମ୍.ଏସ୍ ଦବାରା ଟି.ସି.ପି ଆଣିବା ପାଇଂ ଦାବି କରଂତୁ |

