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ଆ�ନଯୁି�ି ପାଇଁ ଋଣ �ଦାନ
*୬୧ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ
ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଓଡଶିା ପଛୁଆ ବଗ� ଅଥ� ସମବାୟ ନଗିମ ମା�ମେର ବଗିତ 5 ବଷ�େର
େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତଜଣ ହତିା�କାରୀ�ୁ ଆ�ନଯୁି�ି ନମିି� େକେତ ଋଣ
େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ିକହେିବ କ ି?
 

Production of electricity
*62 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for
Energy be pleased to state that :- What is the production of
electricity in the State of Odisha , Consumption of electricity
both in industrial and domestic use in the State as well as sale
of electricity to other State; will the Minister furnish the
detail information year wise since 2000 to till the date ?
 

କଳ�ି �ାଡୟିମେର ଜାତୀୟ �ୀଡା ଆେୟାଜନ
*୬୩ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଆଗାମୀ ଦନିେର କଳ�ି �ାଡୟିମେର େକଉଁ ସବୁ ଜାତୀୟ ଓ
ବ�ି�ରୀୟ �ୀଡା �ତେିଯାଗୀତା ଆେୟାଜନ େହବାକୁ ଅଛ ି ସରକାର�ର ଏ



ଦଗିେର କପିର ି ସ��ିୃ ଅଛ ି ଏହାର ସବେିଶଷ ତଥ� ସରକାର ଉପ�ାପନ
କରେିବ କ ି?
 

ଶ�ି ସଂ�ା ବ� େହବା ସ�କ�େର
*୬୪ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
2009 ମସହିା ପରଠାରୁ ରାଜ�େର େକେତ ଶ�ି �ାପନ େହାଇଛ,ି ତନ��ରୁ
େକେତ ଶ�ି ସଂ�ା ଉ�ାଦନ �ମ େହଲାଣି ଓ େକେତ ଶ�ି ସଂ�ା ବ� େହାଇ
ଗଲାଣି, ତାହାର ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ େଦେବ କ,ି ଏହ ିସବୁ ନୂତନ ଶ�ି ସଂ�ା ମାନ�
ମ�ରୁ େକେତ ସଂ�ା ଆର�ରୁ ରୁଗଣ ସାବ�� େହେଲଣି ?
 

�ଚଳତି ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମହାବଦି�ାଳୟ
*୬୫ . �ୀ ସଶୁା� କୁମାର ରାଉତ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ବ��ମାନ େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର
ଇେଲକେ�ାନ�ି ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମହାବଦି�ାଳୟ ଅଛ ିଜଣାଇବା ସହ ଆଗକୁ
ଆଉ େକଉଁ େକଉଁଠାେର ମହାବଦି�ାଳୟ �ତ�ିା କରାଯିବାର ଅଛ ିଜଣାଇେବକ,ି
ଏବଂ (ଖ) ରାଜ�େର �ବା ଇେଲକେ�ାନ�ି ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମହାବଦି�ାଳୟରୁ
ବାଷ�କ େକେତ ସଂଖ�କ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପଢ ିବା �ଶ�ିିତ େହାଇ ବାହାରୁଛ�ି
ଏବଂ େସମାନ� ଆ�ନଯୁି�ି ପାଇଁ କ ିକ ିସବୁଧିା ଅଛ ିଜଣାଇେବକ?ି
 

ଗିରିଗିରିଆ ଜାତକୁି ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିତାଲିକାଭୁ�
*୬୬ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଗିରଗିିରଆି ଜାତକୁି ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ତାଲିକାଭୁ� କରବିାକୁ
ସରକାର� ��ାବ ଅଛ ିକ;ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ?ି
 

ଫନ ି�ାରା ନ�େହାଇ�ବା ବଦୁି�ତ �ାନସଫମ�ର
*୬୭ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�େର ଫନ ି ବାତ�ା ଜନତି ବଦୁି�ତ ସମ��ୀୟ ନ� େହାଇ�ବା



�ାନସଫମ�ର ତାର, ଖ�ୁ ିଓ ଅନ�ାନ� ସର�ାମର େମାଟ �ୟ �ତରି ଆଥ�କ
ପରମିାଣ େକେତ ଏବଂ ସ��ୃ ଅ�ଳେର େକେତ ବଦୁି�ତ େଯାଗାଣ କାଯ���ମ
େହାଇଅଛ ିଏବଂ ଅଦ�ାବ� େକେତକ ଅ�ଳେର ବଦୁି�ତ େଯାଗାଣ େହାଇନାହ�
ତାହାର ଏକ ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଏହ ି ବଦୁି�ତ ବ�ବ�ାକୁ
ସଜାଡ଼ବିା ନମିେ� େକଉଁ Substation େକେତ ଅଥ� ଖ�� କରଛି� ି ତାର
ବବିରଣୀ ଜ�ିାୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ େଯଉଁ �ାନେର ଜନସାଧାରଣ� ଅଥ�େର
�ାନସଫମ�ର ମରାମତ,ି ଖ�ୁ େପାତବିା, ତାରଭିଡ଼ବିା କାଯ�� କରାଯାଉଛ ିତାର
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ ?
 

��ପରୁ �ାଡ଼ୟିମ ନମି�ାଣ କାଯ�� ସ�ୂ��
*୬୮ . �ୀ ବ�ିମ କୁମାର ପ�ା : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ନମି�ାଣା�ନ ��ପରୁ �ାଡ଼ୟିମ େକେବ ସ�ୁା ସ�ୂ�� େହବ ତାର
ନ�ି�� ସମୟସୀମା ସରକାର ନ�ି�ାରଣ କରଛି� ି କ;ି ଏବଂ �ତିୀୟ�ାଡ଼ୟିମ
ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର �ାନ ନରୁିପଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ;ି େକ.ସ.ି
ହାଇ�ଲୁ େଖଳ ପଡ଼ଆିେର ଇନେଡ଼ାର �ାଡ଼ୟିମ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର
ପଦେ�ପ େନେବ କ ିଏବଂ ��ପରୁ ସହରେର ଚ�ିଟ େହାଇ�ବା େଖାଲା�ାନ
ମାନ�େର ବାେ�ଟବଲ, େଟନସି ଓ ଭଲିବଲ େକାଟ� ନମି�ାଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
�ହଣ କରେିବ କ?ି
 

ଶ�ି ସଂ�ାେର �ାନୀୟ ଯୁବକ�ୁ ନଯୁି�ି
*୬୯ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର �ତ�ିତି ଶ�ି ସଂ�ାେର େକେତ ସଂଖ�କ କମ�ଚାରୀ ନଯୁି�ି ପାଇଛ�ି
େସମାନ� ମ�ରୁ ରାଜ� ବାହାରର ଯୁବକ ଯୁବତୀ� ସଂଖ�ା େକେତ ତାର ସ�ୂ��
ତଥ� ରାଜ� ସରକାର� ନକିଟେର ଉପଲ� କ;ି େତେବ ତାର ଶ�ିୱାରୀ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି ଆଗାମୀ ଦନିେର �ତ�ିତି େହବାକୁ �ବା ଶ�ି
ସଂ�ାେର 75 �ତଶିତ �ାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ�ୁ ନଯୁି�ି େଦବାକୁ ସଂର�ଣ
ବ�ବ�ା େକେବ ସ�ୁା କାଯ��କାରୀ କରାଯିବ ?
 



ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଜାତ ିବଗ�ର ପିଲା� ପାଇଁ ଛା�ାବାସ
*୭୦ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ
ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- େରେଭନ�ା, ବ�ିବଦି�ାଳୟ, ଜାତୀୟ କବ ିବୀର କେିଶାର ମହାବଦି�ାଳୟ,
�ୀ ରାମଚ� େଭଷଜ ବ�ିାନ ମହାବଦି�ାଳୟ, ଭୁବନାନ� �ଲୁ ଅଫ
ଇ�ିନୟିରଂିେର ଅନୁସଚୂୀତ ଜନଜାତ,ି ଅନୁସଚୂୀତ ଜାତ,ି ପଛୁଆବଗ� ବଦି�ାଥ�ୀ�
ଲାଗି େକେତ େକାଠରୀ ବଶି�ି େକେତାଟ ି ଛା�ାବାସ ଓ ଛା�ୀନବିାସ ନମି�ାଣ
େହାଇଛ,ି େକେତାଟ ିନମି�ାଣ ଧୀନ ଅଛ ି�କାଶ କର ିଅ�କ ସଂଖ�କ ଛା�ାବାସ ଓ
ଛା�ୀନବିାସ �ତ�ିାପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

Requirement of power
*71 . Shri Bhupinder Singh : Will the minister for Energy
be pleased to state that :- What is the total power generated in
the State, both via Hydro & Tharmal including Solar in the
State; total requirement of power in the State (MW) , if
purchase by different agencies at what rate ?
 

ଉ�ତମାନର �ାଡୟିମ ନମି�ାଣ
*୭୨ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ସାେଲପରୁ ଓ ଟା�ୀ (କଟକ) ଠାେର ଉ�ତମାନର �ାଡୟି�
ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?
 

ଘେରାଇ ଜମି ଅ��ହଣ ମାଲିକ� �ତ ିପରୂଣ �ଦାନ
*୭୩ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଲାଠକିଟା
ବ�କର କଲୁ�ାେର ଇଡେକା ( IDCO) ତରଫରୁ େକେତ ପରମିାଣର ଜମି
ଅ��ହଣ କରାଯାଇ�ଲା ଓ େଯଉଁ ଘେରାଇ ମାଲିକ�ଠାରୁ ଜମି ଅ��ହଣ
କରାଯାଇ�ଲା େସମାନ� ମ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ ଘେରାଇ ମାଲିକ �ତପିରୂଣ
େକଉଁ କାରଣରୁ ପାଇନାହା�,ି ଜଣାଇେବ କ,ି କଲୁ�ା ଅ�ଳରୁ େକେତ େକେତ
ପରମିାଣର ଜମି େକଉଁମାନ�ୁ େକଉଁ ଉେ�ଶ�େର େକେବ IDCO ତରଫରୁ



ଦଆିଯାଇ�ଲା ଓ େଯଉଁମାନ�ୁ ଜମି େଯଉଁ ଉେ�ଶ�େର ଜମି ଦଆିଯାଇ�ଲା,
େସହ ିଉେ�ଶ�େର ଜମି େକେତ ଦନି ମ�େର ବ�ବହାର କରବିା ପାଇଁ ନ�ି�ାରତି
ସମୟ ସୀମା ରଖାଯାଇ�ଲା ଓ ନ�ି�ାରତି ସମୟ ସୀମା ଅତ�ିା� କଲାପେର
େଯଉଁମାେନ ଉେ�ଶ� ମତୁାବକ ଜମି ବ�ବହାର କର ିନାହା� ି େସସବୁ ଜମିର
ଆବ�ନ ଆେଦଶନାମାକୁ ବାତଲି କରବିାକୁ କ ି�କାର ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ ିଓ
େକେବ ସ�ୁା ନଆିଯିବ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଆ�ମ ହାଇ�ଲୁକୁ +2 କୁ upgrade
*୭୪ . ଡା. ନୃସଂିହ ସାହୁ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ
ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି:- ରାଜ�େର େକେତ ଆ�ମ ହାଇ�ଲୁକୁ +2 କୁ upgrade କରାଯାଇଛ ିତାର
ଏକ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାର କ�ଡାହାଡ ବ�କେର
ଅବ�ତି କାେ�ାଲ ଆ�ମ ହାଇ�ଲୁ ଏବଂ ତାରଣିିପାସ ି ଆ�ମ ହାଇ�ଲୁକୁ
upgrade କରବିା ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ େନଇଛ� ି?
 

ବଜୁିଳ ିମରାମତ ିକାଯ�� �ରାନତି
*୭୫ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ଇର�ପରୁେର �ବା (NESCO UTILITY ) ନବି�ାହୀ ଯ଼�ୀ ଅଫିସ ରହଛିି
କ�ୁି Practical Electric କାମ ପାଇଁ (Field) େର 4/5 ଜଣ Staff ରହଛି�,ି
ବହୁତ ସମୟେର ଘ�ା ଘ�ା ଧର ିବଜୁିଳୀ ମରାମତ ିକାମ େହାଇ ପାରୁନାହ� ଏହା
ପାଇଁ ସରକାର ନୂତନ Staff େଦବାପାଇଁ କଣ ବ�ବ�ା କରଛି� ି?
 

ଶ�ି ସଂ�ା ପାଇଁ ଜମି ଲିଜ େଦବା
*୭୬ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- 2015
ମସହିାରୁ ଏଯାବତ େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ାକୁ ଶ�ି କରବିା ନମିେ� େକଉଁ େକଉଁ
ଅ�ଳେର େକେତେକେତ ପରମିାଣର ଜମି ଲିଜ ସ�ୂେର ଦଆିଯାଇଛ ିଓ େଯଉଁ
ସବୁ ଶ�ି ସଂ�ାକୁ ଜମି ଦଆିଯାଇଛ ି େସ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ା େକଉଁ
�କାର ଶ�ି �ତ�ିା କରଛି� ିଓ ଶ�ି �ତ�ିା କରବିାକୁ କାଯ�� ଆର� କରଛି� ିଓ



େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ା କାଯ�� ଆର� ନକର ିଜମି ଖାଲି ପକାଇ ର�ଛ� ିଜଣାଇେବ କି
?
 

ରାଜୀବ ଗା�ୀ ବଦୁି�ତ କରଣ େଯାଜନା ଓ ବଦୁି�ତ େଯାଗାଣ
*୭୭ . �ୀ ରଘରୁାମ ପଡ଼ାଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜୀବ
ଗା�ୀ �ାମ� ବଦୁି�ତ କରଣ େଯାଜନାର ବଗିତ 4 ବଷ� ଭିତେର େକାରାପଟୁ
ଜ�ାେର େକେତାଟ ି�ାମକୁ ବଦୁି�ତ କରଣ କରାଯାଇ ବଜୁିଳୀ ଶ�ି େଯ଼ାଗାଇ
ଦଆିଯାଇଛ ିଏବଂ େସସବୁ ପାଇଁ େକେତ ଟ�ା ଖ�� କରାଯାଇଛ ିଜ�ିାର ଅନ�
େକେତାଟ ି�ାମକୁ ଚଳତି ଓ ଆଗାମୀ ଆଥ�କ ବଷ�େର ଏହ ିେଯାଜନାେର ବଦୁି�ତୀ
କରଣ କରାଯିବାପାଇଁ �ରି କରାଯାଇଛ ି?
 

IPDS Electrification କାଯ��
*୭୮ . �ୀ ଭା�ର ମେଢଇ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଉଦଳା
N.A.C ଅ�ଭ�ୁ � I.P.D.S Electrification କୁ ସଧୁାରବିା ନମିେ�
େକେବଠାରୁ କାଯ��ଆର� େହାଇଛ ିଏବଂ ସରକାର ଉ� କାଯ�� େକେବ ସରବି
ଉ�ର ର�େବ କ ି?
 

GRID Stationର �ତିି
*୭୯ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଭ�କ
ଜ�ିାେର ବଦୁି�� େସବାକୁ �ରାନି�ତ କରବିା ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର
େକେତାଟ ିGRID Station �ାପନ କରବିା ପାଇଁ ନ�ି� ିନଆିଯାଇଛ ିଓ ଉ�
କାଯ��ର ଅ�ଗତ ିସ�କ�େର ସଚୂନା େଦେବ କ,ି ଭ�କ ଜ�ିା ବ� ବ�କ ଅ�ଗ�ତ
ରାମକୃ�ପରୁ GRID Station ର �ତି ିକଣ ?
 

ଶ�ି �ତ�ିା ପାଇଁ MOU
*୮୦ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�
ସରକାର ବୃହତ ଶ�ି �ତ�ିା ପାଇଁ ବଗିତ ଦଶ ବଷ�େର େକେତାଟ ିଶ�ିାନୁ�ାନ
ସହ MOU କରଛି�,ି େକେତ ଜମି େକଉଁ ଶ�ିାନୁ�ାନକୁ େଦଇଛ�,ି େକଉଁମାେନ
ଶ�ି ବସାଇଛ� ି ଏବଂ େକଉଁମାେନ ଶ�ି କରନିାହଁା�,ି ଶ�ି କରନି�ବା ସଂ�ା



ବରୁି�େର କଣ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ,ି ତାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି?
 

ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଜାତ ିବଗ�ର େଲାକ�ର ଆଥ�କ ��ଳତା
*୮୧ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଜନଗଣନାକୁ ଭି�କିର ି ସମଦୂାୟ େଲାକ ସଂଖ�ାର
ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ,ି ସଂଖ�ାଲଘ ୁ ସ�ଦାୟ ତଥା
ପଛୁଆବଗ�ର ଶତକଡା େଲାକ ସଂଖ�ା େକେତ ; ଏମାନ� ମ�ରୁ େକଉଁ ବଗ�
କମି�ା ଜାତରି ଆଥ�କ, ସାମାଜକି େ��େର ��ଳତା ଅଛ ି ତାର ସଠକି ତଥ�
ସରକାର ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି ; ସବୁ ଦଗିେର ସଭ� ସମାଜେର ଆଗକୁ
ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର�ର ଦୀଘ� ମିଆଦୀ େଯାଜନା କଣ ?
 

ବଦୁି�ତ େଦୟ ଛାଡ
*୮୨ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ନକିଟେର ଘଟ�ିବା ଫନ ିମହାବାତ�ା �ାରା ଶ�ି ବଭିାଗର ସାମ�ୀକ ଭାେବ
େକେତ �ତ ିଘଟଛି,ି େକେତ �ାହକ ତାହା �ାରା �ଭାବତି େହାଇଛ�,ି ଅଦ�ାବ�
େକେତ ଶତାଂଶ �ତ�ି� �ୁ ବଦୁି�ତ େଯାଗାଣ େହଲାଣି, ଅ�ାରେର �ବା
�ାହକ ମାନ�ୁ ବଦୁି�ତ େଦୟ ଛାଡ କରାଯିବ କ ି?
 

ବ� ଶ�ି ସଂ�ାର ପନୁଃରୁ�ାର
*୮୩ . �ୀ ସଶୁା� କୁମାର ରାଉତ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର �ତ�ିତି �ୁ�, ସ�ୂ ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ
ଶ�ି ସଂ�ା େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତାଟ ି�ତ�ିତି େହାଇଅଛ ିଜଣାଇବା ସହ ବ�
�ବା ଶ�ି ସଂ�ାର ପନୁଃରୁ�ାର ନମିେ� ସରକାର ଦୃ�ି େଦେବକ,ି ଭୁବେନ�ର
ଉ�ର ନବି�ାଚନମ�ଳୀ ପରସିରେର େକଉଁ �ାନେର େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ା ଅଛ ିଏବଂ
ଆଉ େକଉଁ �ାନେର େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ା କରାଯିବାର େଯାଜନା ଅଛ ିଜଣାଇେବକ?ି
 

�ାମ ଓ ପଡ଼ା�ାମକୁ ବଦୁି�ତ କରଣ



*୮୪ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କର େକେତାଟ ି �ାମ ଓ ପଡ଼ା�ାମକୁ ଅଦ�ାବ�
ପ�ୂ�ା� ବଦୁି�� କରଣ କରାଯାଇନାହ� �କାଶ କର ିଏହ ିବଦୁି�ତ କରଣରୁ ବ�ତି
�ାମକୁ ବଦୁି�ତ କରଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

Working Hostel ବଢ଼ାଇବା
*୮୫ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର SC,ST ମାନ�ପାଇଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର
େକେତେଗାଟ ି Working Hostel ରହଅିଛ ି ଏବଂ ଏହାର ଆବଶ�କତାକୁ
ର�ାକର ିସରକାର େକେତାଟ ିHostel ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ �ରି କରଛି� ିଏବଂ ଏହା
େକେବ ସ�ୁା କାଯ���ମ େହବ ?
 

ବଦୁି�� ବତିରଣ କ�ାନୀକୁ ଋଣ �ଦାନ
*୮୬ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର େକଉଁ େକଉଁ ବଦୁି�� ବତିରଣ କ�ାନୀକୁ େକେତ ଋଣ େକଉଁ ସ��
ଆଧାରେର ଦଆିଯାଇ�ଲା ; ସ��ୃ ଋଣ ଅଥ�ରୁ ଅଦ�ାବ� େକେତ ଅଥ� ଆଦାୟ
େହାଇନାହ� ; ରାଜ� ସରକାର ସ��ୃ ଋଣ ଅଥ� େକଉଁ େକଉଁ ସ�ୂରୁ ଆଣି�େଲ
ଋଣ ଅଥ�ର ସଧୁ େକେତ େହଲାଣି ; ବ�ି ବ�ା� ସେମତ ଅନ� େକଉଁ େକଉଁ
ସ�ୂରୁ େକେତ ଋଣ ଓ ଅନ� େକଉଁ ସଂ�ାରୁ େକେତ ଋଣ ସଂ�ହ କର�ିେଲ ତାର
ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ ସହ ସ��ୃ ବେକୟା ଅଥ� ଆଦାୟ ପାଇଁ ସରକାର କି
କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ିଓ କଣ କରବିାକୁ ଯାଉଛ� ିତାହା �କାଶ
କରେିବ କ ି?
 

ଉ�ତମାନର ମିନ ି�ାଡ଼ୟିମ ନମି�ାଣ
*୮୭ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- େଚୗ�ାର କଟକ ନବି�ାଚନମ�ଳୀର େଯା�ା େପୗର ସରକାରୀ ଉ�
ବଦି�ାଳୟେର ଓ େଚୗ�ାର େପୗରପାଳକିାର 13 ନଂ ୱାଡ଼�ର ପାଇକରାପରୁଠାେର



ଦୁଇଟ ିଉ�ତମାନର ମିନ�ିାଡ଼ୟିମ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର ଅଥ� ବ�ୟ ବରାଦ
କରେିବ କ?ି
 

ରାଜ� ଓ େକ�ର �ାଇେପ� ଅନୁଦାନ
*୮୮ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂି : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ
ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ,ି ପଛୁଆ ବଗ� ସଂଖ�ାଲଘ ୁଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁ ସ�ଦାୟ ସବ�େମାଟ େକେତଜଣ ଛା�ଛା�ୀ ରାଜ�େର
�ାଇେପ�େର ଅ�ଭ�ୁ � େହାଇଛ� ିତାର ଏକ ଜ�ିାୱାରୀ �ଲୁ ଏବଂ କେଲଜ
�ରର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ,ି ରାଜ� ସରକାର�ର ଅନୁଦାନ େକେତ ଓ
େକ� ସରକାର� ଅନୁଦାନ େକେତ ପଇଠ କରାଯାଇଛ ି?
 

ଶ�ିିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ�ୁ ଆ�ନଯୁି�ି
*୮୯ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ
ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ରାଜ�େର ପଛୁଆ ବଗ� ଶ�ିିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ�ୁ ଆ�ନଯୁି�ି ନମିେ�
େ�ା�ାହତି କରବିାକୁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

Mohavir Fero Alloy Pvt. Ltd. କୁ ଜମି ହ�ା�ର
*୯୦ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ବରିମି�ପରୁ
ନବି�ାଚନମ�ଳୀର କୁଆଁରମ�ୁା Mohavir Fero Alloy Pvt. Ltd. କୁ
IDCO ତରଫରୁ େକେତ ପରମିାଣର ଜମି ଦଆିଯାଇ�ଲା ଓ ଉ� କ�ାନୀ
ନ�ି�ାରତି ସମୟ ସୀମା ମ�େର ଉେ�ଶ� ମତୁାବକ ଜମି ବ�ବହାର କରଛି ିକ,ି
ଯଦ ି କରନିାହ� େତେବ ଦଆିଯାଉ�ବା ଜମିର ଆେଦଶ ନାମାକୁ ବାତଲି
କରାଯାଇନାହ� କାହ�କ ି ଓ େକେବସ�ୁା ବାତଲି କରାଯିବ ଓ ଉ� କ�ାନୀର
ନ�ି�ାରତି ସମୟସୀମା େକେବସ�ୁା େଶଷ େହାଇଛ ିଜଣାଇେବକ?ି

 

Designed By National Informatics Centre, Odisha.


