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ଆବଶ�କତା ତୁଳନାେର ବଦୁି�ତ ଶ�ି ଉ�ାଦନ
U.D ୧୧୯ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ରାଜ�େର ବ��ମାନ େକଉଁ�ରୁ େକେତ ବଦୁି�ତ ଶ�ି ଉ�ାଦନ େହଉଛ ି ତାହା
�େତ�କ ଦନି ସମାନ କ ି; ଉ�ାଦନ ଅନୁସାେର ଆବଶ�କ ମତୁାବକ ବଦୁି�ତ ଶ�ି
ମିଳୁଛ ିକ ି ; ଯଦ ିମିଳୁନଥାଏ େତେବ ଚାହଦିା ପରୂଣ ପାଇଁ ସରକାର�ର ଦୀଘ�
ମିଆଦୀ ବ�ବ�ା କଣ ; ଆଧୁନକି ବ�ବ�ାେର ବଦୁି�ତ ଶ�ି ଉ�ାଦନ ସକାେଶ
ସରକାର େକୗଣସ ିେଯାଜନା ��ୁତ କରୁଛ� ିକ ି; ଉ�ର ହଁ େହେଲ ତାହା କଣ ?
 

'ରାଜ� ପଛୁଆ ବଗ� କମିଶନ' ଗଠନ
U.D ୧୨୦ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ପଛୁଆ ବଗ� ପାଇଁ "ରାଜ� ପଛୁଆ ବଗ� କମିଶନ" େକେବ
ସ�ୁା ପନୁଃଗଠନ କରାଯିବ ; ପନୁଗ�ଠତି େହବାକୁ �ବା କମିଶନର ରୂପେରଖ
କଣ େହବ ତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି; ରାଜ� ସରକାର� �ାରା ପରଚିାଳତି କମି�ା
ସହାୟତା �ା� ଶ�ିାନୁ�ାନ ଗୁଡକିେର ସାମାଜକି ଓ ଅଥ�େନତୖକି ପଛୁଆ ବଗ�ର



ଛା�ଛା�ୀ� ପାଇଁ େକେତ �ତଶିତ �ାନ ସଂର�ଣ ବ�ବ�ା କରାଯିବ ଏବଂ
ଏହା େକଉଁ ଶ�ିା ବଷ�ରୁ କାଯ��କାରୀ କରାଯିବ ?
 

ଖାଲି�ବା ଶ�ିକ ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୧୨୧ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ
ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଉ� ବଭିାଗ ଅ�ନେର �ବା ହାଇ�ଲୁ
ଗୁଡକିେର ଶ�ିକ ପଦବୀ ପରୂଣ େହାଇଛ ି କ,ି େକେତ ପଦବୀ ଏେବ ଖାଲି
ପଡଛି,ି ଶ�ିକ ନଯୁି�ି �ାରା ମା��ି ଫଳା ଫଳ େନରୖାଶ� ଜନକ େହଉଛ ିକ,ି
େକେତ େହଡ ମା�ର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡଛି,ି ବଷିୟଭି�କି ଶ�ିକ ତାଲିକା (ଖାଲି
ପଡ�ିବା ) େଦେବ କ ି?
 

+2 and +3 ନାମ େଲଖା ପାଇଁ �ାନ ସଂର�ଣ
U.D ୧୨୨ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- +2 and +3 ଶ�ିାେର ନାମ େଲଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଓ
ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତରି ଛା� ଛା�ୀ� ପାଇଁ �ାନ ସଂର�ଣ �ଲାେବେଳ ପଛୁଆ
ବଗ�ର ଛା� ଛା�ୀ� ପାଇଁ +2 and +3 ନାମ େଲଖାଇବା ପାଇଁ େକେତ
�ତଶିତ �ାନ ସଂର�ଣ ରଖାଯାଇଛ ିଯଦ ିରଖାଯାଇନାହ� ତାହାର କାରଣ କଣ ଓ
ଏହ ି ବଗ�ର ଛା�ଛା�ୀ� ପାଇଁ �ାନ ସଂର�ଣ ର�ବାକୁ ସରକାର ବଚିାର
କରେିବକ?ି
 

ଭୁବେନ�ରେର �ବା ଆବାସକି ବଦି�ାଳୟ
U.D ୧୨୩ . �ୀ ସଶୁା� କୁମାର ରାଉତ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିପିଲା� ପାଇଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର
େକେତେଗାଟ ି େଲଖାଏଁ ଆବାସକି ବଦି�ାଳୟ ଅଛ ି ଜଣାଇବା ସହ ରାଜଧାନୀ
ଭୁବେନ�ରେର େକଉଁଠାେର ଆବାସକି ବଦି�ାଳୟ ଅଛ ିଜଣାଇେବକ,ି ଆବାସକି



ବଦି�ାଳୟେର ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିପିଲା� ପାଇଁ େଦନୖକି ଖାଦ� ଏବଂ ଅନ�ାନ�
ବାବଦେର େକେତ େଲଖାଏଁ ଅଥ� ଖ�� କରାଯାଉଅଛ ିଏବଂ ପିଲା� ସରୁ�ା ପାଇଁ
କକି ିବ�ବ�ା ଅଛ ିଜଣାଇେବକ?ି
 

ଦଶବଷ�ରୁ କାଯ��ରତ କମ�ଚାରୀ� ଅନ�� ବଦଳି
U.D ୧୨୪ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- O.P.T.CL ଜୟପରୁ DIVISION ଅ�ନେର େକେତଜଣ
େଡ଼ପଟୁ ି ମ�ାେନଜର କାଯ�଼�ରତ ଅଛ�,ି େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ
ଦଶବଷ�ରୁ ଅ�କ ସମୟଧର ି କାଯ�଼� କରୁଛ� ି ଏବଂ େସମାନ�ୁ ବଦଳି
କରାନଯିବାର କାରଣ କଣ େସମାନ�ୁ ତୁର� ବଦଳ ିକରବିା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ
େନଉଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଭୂତଳ େକବୁଲ ମା�ମେର ବଦୁି�ତକରଣ
U.D ୧୨୫ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
କଟକ ସହର ଓ େଚୗ�ାରେର ଭୂତଳ େକବୁଲ ମା�ମେର ବଦୁି�ତ ସରବରାହ
ଲାଗି ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ�଼�କାରୀତା ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଶ�ି �ତ�ିା
U.D ୧୨୬ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାଗୁଡ଼କି ଶ�ି େ��େର ଅନ�ସର ଜ�ିାଭାେବ ଚ�ିଟ
କର ିେସଠାେର େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ି �ତ�ିା କରବିା ପାଇଁ େଯାଜନା ର��େଲ ଓ
େସହ ିେଯାଜନା ଅନୁଯାୟୀ େକେତାଟ ିଶ�ି େକଉଁଠାେର �ତ�ିା କରାଯାଇଛ ିଓ
େକେତ ଅଥ� ବନିେିଯାଗ େହାଇଛ ିଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ �ବ� ଉ�ାଦତି େହଉଛ ିଓ
ଉ�ାଦତି �ବ�ର ବଜାର ଚ�ିଟ େହାଇଛ ିକ?ି
 

ନୂତନ GRID Station ନମି�ାଣ
U.D ୧୨୭ . ଡା. ନୃସଂିହ ସାହୁ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର 2019-20 ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତାଟ ି GRID Station ନମି�ାଣ



କରବିା ପାଇଁ େଯାଜନାଅଛ,ି େଢ�ାନଳ ଜ�ିାର ପରଜ�ଠାେର GRID
Station ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ େନଇଛ� ିଏବଂ େକେବସଧୁା
ଏହା କାଯ���ମ େହବ ?
 

ଜ�ଲ ଜମି ପ�ା ବ�ନ
U.D ୧୨୮ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର େକେତ ସଂଖ�ାର ଜନଜାତ ିପରବିାର ଜ�ଲ ଜମିେର
ବସବାସ କରୁଛ� ିେସ�ରୁ େକେତ ସଂଖ�ାର ପରବିାର କୁ ଜ�ଲ ଜମି ଅ�କାର
ଦଆିଯାଇଛ ିଓ େଯଉଁ ମାନ�ୁ ଜ�ଲ ଜମିର ଅ�କାର ଦଆିଯାଇଛ ିେସମାନ�
ମ�ରୁ େକେତ ସଂଖ�ାର ପରବିାରକୁ ଜମିର ପ�ା �ଦାନ କରାଯାଇଛ ିଏହାର
ଏକ ବବିରଣୀ େପୗରା�ଳ ବ�କ ଓ ଜ�ିାୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

�ାମା�ଳେର �ୀଡାର ଭି�ିଭୂମୀର ଉ�ତି
U.D ୧୨୯ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାସହ ରାଜ�େର �ାମ�ଳ �ୀଡା
ଭି�ୀଭୂମୀ ଉ�ୟନ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଅଚଳ ଭାରୀଶ�ି ପନୁଃ କାଯ���ମ କରିବା
U.D ୧୩୦ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
େଚୗ�ାର ଅ�ଳର େକଉଁ େକଉଁ ଭାରୀଶ�ି େକେବଠାରୁ ଅଚଳ ଅବ�ାେର ଅଛି
�କାଶ କର ିଏହାକୁ ପନୁଃ କାଯ���ମ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛି
?
 

Development of Information Technology
U.D 131 . Souvic Biswal : Will the minister for Electronics
& Information Technology be pleased to state that :- Is there
any proposal for development of Information Technology in
Choudwar; If yes what steps being taken in this regard?
 



ଅଚଳ ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ପନୁଃ କାଯ���ମ
U.D ୧୩୨ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ମଧୁପାଟଣା, ଖପରୁଆି, ଜଗତପରୁ ଓ େଚୗ�ାର
ଶ�ିା�ଳେର େକେତେଗାଟ ିସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ଅଚଳ ଅବ�ାେର ଅଛି
ଓ ତାହାକୁ ପନୁଃ କାଯ���ମ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ଅନୁସଚୂତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ�ୁି ଆ�ନଯୁି�ି
U.D ୧୩୩ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େଚୗ�ାର କଟକ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ େପୗରସଂ�ା ଓ
ପ�ାୟତେର େକେତ ସଂଖ�କ ଅନୁସଚୂୀତ ଜନଜାତ,ି ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଜନସାଧାରଣ ବାସ କରୁ�ବା େବେଳ େସମାନ� ଆ�ନଯୁି�ି ମା�ମେର
�େରାଜଗାର ସ�ିୃ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଅତରିି� ବଦୁି�ତ �ୀ� ସବେ�ସନ ନମି�ାଣ
U.D ୧୩୪ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଜଗତପରୁ ଓ େଚୗ�ାରଠାେର ଦୁଇଟ ି ଅତରି�ି 33/11 େକ.ଭି. ବଦୁି�ତ �ୀଡ
ସବେ�ସନ ନମି�ାଣ କର ିବଦୁି�ତ ସରବରାହ ସସୁଂହତ ପାଇଁ ସରକାର �ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?
 

ଶ�ିାୟନ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୩୫ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର Make-in Odisha ମା�ମେର ରାଜ�େର ପ�ିୁନେିବଶ ମା�ମେର
ଶ�ିାୟନ ନମିେ� େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ିେଗା�ୀ ଆ�ହ �କାଶ କରଛି� ିଓ ରାଜ�େର
ଦୃତ ଶ�ିାୟନ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ସଚୂନା �ଯୁ�ିର ବକିାଶ
U.D ୧୩୬ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ସାେଲପରୁ ଓ ଟା�ୀ (କଟକ) ବ�କେର ସଚୂନା



�ଯୁ�ିର ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର� େଯାଜନା �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

�ୁ� ଶ�ିାୟନ ମା�ମେର ଆ� ନଯୁି�ି
U.D ୧୩୭ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ସାେଲପରୁ ଓ ଟା�ୀ (କଟକ) ବ�କ ଅଂଚଳେର ସ�ୂ,
�ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ �ତ�ିା େ��େର କ ିକ ିସଫଳତା ହାସଲ େହାଇଛ ିଓ
ଏହ ିଦୁଇ ବ�କେର �ୁ� ଶ�ିାୟନ ମା�ମେର ଆ� ନଯୁି�ି ସ�ିୃ ପାଇଁ ସରକାର କି
�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

PMEGP ଋଣ ଲଗାଣ
U.D ୧୩୮ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ବଗିତ ତନି ିବଷ�େର ସାେଲପରୁ ଓ ଟା�ୀ (କଟକ)
ବ�କେର PMEGP ଋଣ ଲଗାଣେର େକେତ ସଫଳତା ହାସଲ େହାଇଛ ିଅବଗତ
କରେିବ କ ି?
 

Number of vacant posts
U.D 139 . Prasanta Behera : Will the minister for ST & SC
Development, Minorities & Backward Classes Welfare be
pleased to state that :- How many posts of District Welfare
Officer, Sub-Divisional Welfare Officer and Welfare
Extension Officer posts are lying vacant out of Sanctioned
strength and what steps is government taking to fill up the
vacancies ?
 

�ତଭିାର ବକିାଶ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୪୦ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର �ୀଡାବତିମାନ�ୁ ଜାତୀୟ ଓ ଆ�ଜ�ାତୀୟ�ରକୁ େନବା
ପାଇଁ ସେବ�ାପର ି�ତଭିାର ବକିାଶ ପାଇଁ କ ିକ ି�ତ� ପଦେ�ପ ନଆିଯାଉଛି
କହେିବକ,ି ଏବଂ ଭ�କ େନେହରୁ �ାଡୟିମ ଏକମା� �ାଡୟିମ ଭ�କର
େହାଇ�ବାରୁ େସଠାେର ବଭିି� ସରକାରୀ ଓ େବସରକାରୀ କାଯ���ମ



ଚାଲୁ�ବାରୁ ଭ�କେର �ୀଡାର ବକିାଶ ପାଇଁ ଏକ ଜ�ିା�ରୀୟ ନୂତନ �ାଡୟିମ
ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର େଯାଜନା କରେିବକ?ି
 

ମ�ଳ କମିଶନ ସପୁାରିଶ ଆଧାରେର ସଂର�ଣ ବ�ବ�ା
U.D ୧୪୧ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ମ�ଳ କମିଶନ ସପୁାରଶି ଆଧାରେର ଓଡଶିାେର ବସବାସ
କରୁ�ବା ସଂଖ�ାଲଘ ୁ ମସୁଲି� ସଂ�ଦାୟ ପାଇଁ ଶ�ିା, ନଯୁି�ି େ��େର
ସଂର�ଣ ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି
 

ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତରି ବକିାଶ ପାଇଁ ଆକଳନ
U.D ୧୪୨ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତରି ସାମ�ିକ େ��େର ବକିାଶର
େକୗଣସ ିଆକଳନ େହାଇଛକି,ି ବଗିତ 5 ବଷ�େର େସମାନ�ର ଆଥ�କ, ସାମାଜକି
ଓ ଶ�ିାଗତ ଉତଥାନ େକେତ ମା�ାେର ଅଭିବୃ� ି ଘଟଛି ି ତାର ଏକ ଚ�ି
ଉପ�ାପନା କରେିବ କ?ି
 

ବଦୁି�ତ ପରିବ�ନକାରୀ କ�ାନୀ�ୁ ଋଣ
U.D ୧୪୩ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ବଜୁିଳ ି ପରବିହନ ଓ ବ�ନ ଜନତି �ତ ି କମାଇବା ପାଇଁ ରାଜ�
ସରକାର େକଉଁ େକଉଁ ଆଥ�କ ସଂ�ାରୁ େକଉଁ ବଷ� େକେତ ଋଣ ଆଣି େକଉଁ
େକଉଁ ବଦୁି�ତ ପରବି�ନକାରୀ� ପାଖରୁ େକଉଁ ସ��େର େକେତ ଋଣ େଦଇଛ�ି
ଓ ସରକାର ଏ ବାବଦେର େକେତ ଅଥ� ପରବି�ନକାରୀ କ�ାନୀମାନ� ଠାରୁ
ପାଇଛ� ିଓ େକେତ ସଝୁଛି� ିଏବଂ େକେତ ସଧୁ ମଳୂ ବାକ ିପଡଛି ିଓ ଏହାର
େପଠୖ ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି
 

ଫନ ି�ୟ�ତରି ଅନୁସ�ାନ
U.D ୧୪୪ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ



ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଗତ ଫନ ି�ାରା ରାଜ�େର �ବା ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ
ଉେଦ�ାଗଗୁଡକିର �ୟ�ତ ିସଂପକ�େର େକୗଣସ ିଅନୁସ�ାନ ଅଥବା ଆକଳନ
େହାଇଛ ି କ,ି ଯଦ ି େହାଇଥାଏ ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନା କରେିବକ,ି
�ତ�ି� ଉେଦ�ାଗୀମାନ�ୁ େ�ା�ାହନ ରାଶ ି େଦବାର ସରକାର ବଚିାର
କରୁଛ�କି?ି
 

�ୀଡ଼ େ�ସନ ନମି�ାଣ
U.D ୧୪୫ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଜେଳ�ର ବ�କ ଅ�ଗ�ତ ରାଇବଣିଆ ବରିାଟ ଭୁଖ� ଅ�ଳେର 132/ 33 kva
�ୀଡ଼ େ�ସନ ନମି�ାଣ ସକାେଶ ତ�ାଳୀନ ମ�ୀ, ସଚବି�ରୀୟ େବଠୖକେର
��ାବ ବଧିାୟକ� �ାରା ଉପ�ାପନ େହାଇ�ବା ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ;ି
ଏହ ିଆେଲାଚନା ମତୁାବକ ସେଭ� କାଯ�଼� ବାେଲ�ର NESCO Chief �ାରା
ସମାପନ େହାଇଛ ିକ;ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ ସରକାର�ର ପରବ��ୀ ପଦେ�ପ କଣ
?
 

Structure ନମି�ାଣ
U.D ୧୪୬ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଜେଳ�ର/ ବ�ା ବ�କେର ନମି�ାଣା�ନ େକେତାଟ ି େକଉଁଠାେର Structure
ନମି�ାଣ ସ�ୂ��ଭାବେର େଶଷ େହାଇଛ ିଓ େକେତାଟ ିେକେବ େକଉଁଠାେର ସ�ୂ��
େହବ ତଥା ସବୁଗୁଡ଼କି କାଯ�଼��ମ େକେବ େହବ ସରକାର ଏହାର ସବେିଶଷ
ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

େମକଇନ ଓଡ଼ଶିା କନେକ�ଭର ସଠକି ରୂପାୟନ
U.D ୧୪୭ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଗତ ଆଥ�କ ବଷ�େର େମକ ଇନ ଓଡ଼ଶିା କନେକ�ଭେର ସରକାର�ର େକଉଁ
�କାର ଶ�ିାୟନ ବକିାଶପାଇଁ ସଠକି ସ�ିା� �ହଣ କରାଯାଇଛ,ି ତାହାର
ରୂପାୟନ ବ��ମାନ େକଉଁ�ରେର ଏବଂ େକଉଁ �କାର ଶ�ିଉେଦ�ାଗୀମାେନ
େଦଶ, ବେିଦଶରୁ ପ�ିୁ ନେିବଶପାଇଁ ଆେଗଇ ଆସଛି�,ି ତାହା ବ��ମାନ



ବନିେିଯାଗର େକଉଁ �ରେର ସରକାର ଏହାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ
କରେିବ କ ି?
 

+2 ଶ�ିା ବ�ବ�ା
U.D ୧୪୮ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ସରକାରୀ ଉ�ବଦି�ାଳୟେର ଏ ବଭିାଗ ପ�ରୁ
େକେତାଟ,ି େକଉଁଠାେର+2 ଶ�ିା ବ�ବ�ା କରାଯାଇଛ ିତା'ର ତାଲିକା ସରକାର
ଉପ�ାପନ କରେିବ କ;ି ଚଳତିବଷ� ନୂଆକର ି ଶ�ିା ବ�ବ�ା େକଉଁ ଉ�
ବଦି�ାଳୟେର େଖାଲାଯିବା ପାଇଁ ��ାବ ଅଛ,ି ତହ�େର ଜେଳ�ର ବ�କ ଅ�ଗ�ତ
କବାଟଘାଟୀ ( KABATGHATI Govt. High School) ସରକାରୀ
ଉ�ବଦି�ାଳୟ ଅ�ଭ�ୁ � କ ି?
 

ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ କଲ�ାଣ ପାଇଁ କାଯ���ମ
U.D ୧୪୯ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ଜେଳ�ର ବ�କେର ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ବ��ି� କଲ�ାଣ
ପାଇଁ େକଉଁ କାଯ���ମେର 2017-18 ଓ 2018-19 ମସହିା ପାଇଁ େକେତ ଅଥ�
ମ�ରୁ େହାଇଛ ିଏବଂ ତାହା ବନିେିଯାଗ େହାଇଛ ିକ;ି ଯଦ ିେହାଇନଥାଏ େତେବ
କାରଣ କ'ଣ; ଏ�ଲାଗି ସରକାର ଜ�ିା �ଶାସନକୁ କ'ଣ ନେି��ଶ େଦେବ,
େକେବସ�ୁା ଅନୁଦାନ ଅଥ� ସ�ୂ��ଭାବେର ବନିେିଯାଗ େହବ ?
 

ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନର ପରିମାଣ
U.D ୧୫୦ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାେର େକଉଁ ତାପଜ ବଦୁି�ତ କ�ାନୀ ତରଫରୁ େକେତ
ପରମିାଣର ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦତି େହଉଛ ିତାହାର ସଂ�ାୱାରୀ ବଷ�ୱାରୀ 3 ବଷ�ର
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ?ି
 

ଆ�ନଯୁି�ି



U.D ୧୫୧ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ବଗିତ ତନିବିଷ�େର େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାେର େକେତ ଜଣ
ST/SC/OBC/Minority�ୁ ଆ�ନଯୁି�ି ନମିି� ଓଡ଼ଶିା ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତି
ଅଥ� ସମବାୟ ନଗିମ, ଓଡ଼ଶିା ଅନୁସଚୂୀତ ଜାତ ିଅଥ� ସମବାୟ ନଗିମ, ଓଡ଼ଶିା
ପଛୁଆବଗ� ଅଥ� ସମବାୟ ସମିତ ି ତରଫରୁ େକେତ ଋଣ �ଦାନ କରାଯାଇଛି
ତାର ବଗିତ ତନିବିଷ�େର ପରସିଂଖ�ାନ ଗହୃକୁ �ଦାନ କରେିବ କ?ି
 

ଉେଦ�ାଗ ଗୁଡ଼କୁି ପନୁଃ କାଯ���ମ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୫୨ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାେର �ବା େମାଟ ସ�ୂ, �ୁ�
ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ରୁ େକେତାଟ ିଅଚଳ ଅବ�ାେର ଅଛ ି�କାଶ କର ିଏହାକୁ
ପନୁଃ କାଯ���ମ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଇ-େମ� େଯାେଗ ପ� େ�ରଣ
U.D ୧୫୩ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�ର ସରକାରୀ କାଯ��ାଳୟମାନ�େର ଇ-
େମ� େଯାେଗ ପ� େ�ରଣ ଓ ପ� �ହଣ କର ି ସରକାରୀ କାଯ��ାଳୟେର
କାଗଜ ବ�ବହାର �ାସ ପାଇଁ ସରକାର� େଯାଜନା �େଲ େସ ଦଗିେର କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଭାରିଶ�ି ପନୁଃ କାଯ��କାରୀ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୫୪ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ ଭାରୀ ଶ�ି େକେବଠାରୁ ଅଚଳ ଅବ�ାେର
ଅଛ ି �କାଶ କର ି ତାହାକୁ ପନୁଃ କାଯ���ମ କରବିାକୁ କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?
 

େଖଳର ବକିାଶ
U.D ୧୫୫ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ



ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େଖଳର ବକିାଶ ପାଇଁ େକେତେଗାଟି
େଖଳ ପଡଆି ରହଅିଛ ିଏହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରବିା ସହ ଏହ ିେଖଳ
ପଡଆିର ଉ�ତ ିନମିେ� ସରକାର କ ିକ ିପଦେ�ପ େନଇଛ� ିଜଣାଇେବ କ,ି
�ାମା�ଳେର ହକ ି ଫୁଟବଲ ଏବଂ �ିେକଟ ଭଳ ି େଲାକ�ିୟ େଖଳର ବକିାଶ
କରବିା ପାଇଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନ�ୁ ତାଲିମ େଦବା ନମିେ� କ ିବ�ବ�ା କରାଯାଇ
ଅଛ,ି ଜଣାଇବା ସହ ନୟିମିତ ଭାେବ �ତେିଯାଗିତା କରବିା ନମିେ� ପଦେ�ପ
େନେବ କ ି?
 

କ�ୁ�ଟର ତାଲିମ
U.D ୧୫୬ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା
�ଯୁ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- �ଲୁ ଓ କେଲଜମାନ�େର ଅଦ�ାବ�
କ�ୁ�ଟର ତାଲିମ ବା�ତାମଳୂକ କରବିା ନମିେ� ସରକାର କ ି ପଦେ�ପ
େନଇଛ� ିଏବଂ ଏ�େର ସଚୂନା �ଯୁ�ି ବଭିାଗର କ ି�ମଖୁ ଭୂମିକା ରହଅିଛ ି?
 

ଉେଦ�ାଗଗୁଡକିର �ତିି
U.D ୧୫୭ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- 2016 ରୁ 2019 ଆଥ�କ ବଷ�େର େକଉଁ
ଜ�ିାେର େକେତଜଣ ବ��ି/ସଂ�ାକୁ ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ନମିେ�
େକେତ ଅଥ� ଖ�� େହାଇଅଛ ି ତାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ ସହ ଉ�
ଉେଦ�ାଗଗୁଡକିର ବ��ମାନର �ତି ିସମ��ୀୟ report �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ବ� େହାଇ�ବା ଶ�ିର ତାଲିକା
U.D ୧୫୮ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଗତ ତନି ିବଷ� ମ�େର ରାଜ�ର ଜ�ିାମାନ�େର �ବା D.I.C.
ଜରଆିେର େକେତ ଶ�ି ଉେଦ�ାଗୀ�ୁ େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ି �ତ�ିା କରବିା ପାଇଁ
ସେୁଯାଗ ଦଆିଯାଇଅଛ ିଉ� ଶ�ି ମ�ରୁ େକେତେଗାଟ ିକାଯ���ମ ରହଅିଛ ିଓ
େକେତେଗାଟ ିବ� େହାଇଅଛ ିତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

Low voltage ସମସ�ାର ସମାଧାନ



U.D ୧୫୯ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ରାଜ�ର �ାମା�ଳମାନ�େର ବଷ� ତମାମ low voltage ରହବିା
ଏବଂ ଅ�କାଂଶ ସମୟେର ବଦୁି�� କାଟ େହଉ�ବାରୁ େଲାକମାନ� ଅସବୁଧିାକୁ
ଦୃ�ି ର� ସଠ�ି voltage େଯାଗାଇବା ସହ ବଦୁି�� କାଟ ବ� କରବିା ପାଇଁ
ସରକାର କ ିପଦେ�ପ େନଇଛ� ି?
 

େବଷୖୟିକ ଶ�ିାେର ଛା�ଛା�ୀ ସଂଖ�ା
U.D ୧୬୦ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ
ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଏେବ ଆଦବିାସୀ ବଗ�ର େକେତ ଛା�ଛା�ୀ
ଡା�ରୀ, ଇ�ିନୟିରଂି ସେମତ ଅନ� େବଷୖୟିକ ଶ�ିାେର ଅ�ୟନରତ ଅଛ�,ି
େସମାନ� ପାଇଁ ସରକାର ବାଷ�କ େକେତ ଖ�� କରୁଛ� ି (Stipend) ଏହି
ଛା�ଛା�ୀମାନ�ର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
 

Sports Complex ନମି�ାଣ
U.D ୧୬୧ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଜୟପରୁ ନମି�ାଣା�ନ Sport Complex ଦାୟୀ�
େକଉଁ ନମି�ାଣ ସଂ�ାକୁ ଦଆିଯାଇଛ ି େସହ ି କାଯ�� ଅତ�� ମ�ର େବାଲି
ଅଭିେଯାଗ ଆସଛୁ ିକ ିନମି�ାଣା�ନ �ୀଡା�ନ ଗୁଡକି େକେବ କାଯ���ମ େହବ
ତାହା ନ�ି�� ଭାେବ କହେିବ କ ିଏହ ି Sport Complex େର କ ିକ ି�ୀଡା ର
ଆେୟାଜନ େହାଇ ପାରବି କ ିଏହା International Standard ର କ ି?
 

ପଡା �ାମକୁ ବଦୁି�ତ େଯାଗାଣ
U.D ୧୬୨ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ସବୁ �ାମ ଏବଂ ପଡା �ାମକୁ ବଦୁି�ତ ଶ�ି େଯାଗାଇ େଦେବ େବାଲି
ସରକାର େଘାଷଣା କର�ିେଲ କ ି ଏହା ସାକାର େହାଇଛ ି କ ି , ଏେବ ସ�ୁା
େକାରାପଟୁ ଜ�ିାର କେତ �ାମ ଓ ପଡା �ାମକୁ ବଦୁି�ତ େଯାଗାଣ ସ�ବ



େହାଇନାହ� ତାହାର ପ�ୂ� ବବିରଣୀ େଦେବ କ ିବଦୁି�ତ କରଣ ନେହବାର କାରଣ
ଦଶ�ାଇେବ କ ି?
 

Software ପାକ� ନମି�ାଣ
U.D ୧୬୩ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା
�ଯୁ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଜୟପରୁ ଠାେର ��ାବତି Software
ପାକ�ର ନମି�ାଣ େକେବ େହବ ଏହାର ନମି�ାଣ ଦାୟୀ� େକଉଁ ସଂ�ାକୁ ଦଆିଯାଇଛି
ତାହାର ଅଟଳଳ େକେତ େକେବ ଏହ ିସଂ�ା କାଯ��କାରୀ େହବ ଏ�ପାଇଁ େକଉଁ
େକଉଁ I.T. ସଂ�ା ଆ�ହ �କାଶ କରଛି� ିଏ�େର େକେତ ଜଣ ନଯୁି�ି ପାଇେବ
?
 

ବଦୁି�ତ �କ� ରୁ ବଦୁି�ତ ଶ�ି ଉ�ାଦନ
U.D ୧୬୪ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଏେବ ଅବଭି� େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର �ବା ଜଳ ବଦୁି�ତ �କ� ଗୁଡକିରୁ
େକେତ ପରମିାଣ ବଦୁି�ତ ଶ�ି ଉ�ାଦନ େହଉଛ ିତାହାର ପ�ୂ� ବବିରଣୀ େଦେବ
କ ିଅପର ପ�େର ଅବଭି� େକାରାପଟୁ ଜ�ିାର ବଦୁି�ତ ଚାହଦିା େକେତ ଏହା
ସେ� ଏହ ିଅ�ଳେର ବଦୁି�ତ ସଂକଟ େଦଖା େଦବାର କାରଣ କଣ ?
 

�ୀଡା ଓ ଯୁବ କଲ�ାଣ ବଭିାଗ �ାରା ଉ�ତମିଳୂକ କାଯ��
U.D ୧୬୫ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- 2016-17, 2017-18 ଓ 2018-19 ଆଥ�କ ବଷ�େର �ୀଡା ଓ
ଯୁବ କଲ�ାଣ ବଭିାଗ ତରଫରୁ ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ େକଉଁ
ଠାେର େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ବ�ୟ କରାଯାଇ େକଉଁ ସବୁ ଉ�ତମିଳୂକ କାଯ��
କରାଯାଇଛ ିଓ କରାଯିବାକୁ ଲ�� ରଖାଯାଇଛ ିଏବଂ ଉ� ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର
ଯୁବକ/ଯୁବତୀମାନ� କଲ�ାଣ ନମିେ� େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର େକେତ ଟ�ା
େଲଖାଏଁ ବ�ୟ କରାଯାଇ େକଉଁ �କାର କଲ�ାଣମଳୂକ କାଯ�� କରାଯାଇଛ ିଓ
ଏହା�ାରା େକେତ ସଂଖ�ାର ଯୁବକ/ଯୁବତୀ�ର େକଉଁ �କାର ଉ�ତି
େହାଇପାରଛି ି ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ େପୗରା�ଳ ଓ ବ�କୱାରୀ ଗହୃକୁ �ଦାନ
କରେିବ କ ି?



 

IDCO ତରଫରୁ ଜମି ଆବ�ନ
U.D ୧୬୬ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- 2010
ମସହିାରୁ 2019 ମସହିା ମ�େର େଯଉଁ ଶ�ି ସପ�େର IDCO ତରଫରୁ ଜମି
ଆବ�ନ କରାଯାଇ�ଲା େସହ ିଆବ�ନ ସମୟେର େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ାର ଜମିର
title କଣ �ଲା ଓ େକଉଁ ଉେ�ଶ�େର allotment କରାଯାଇ�ଲା ଓ େସ�ରୁ
େଯଉଁସବୁ ଶ�ି ସଂ�ା ଜମିେର title ଓ allotment transfer ପାଇଁ ଆେବଦନ
କର�ିେଲ ତାହାକୁ ବଚିାରକୁ େନଇ େଯଉଁ transfer କରାଗଲା, transfer ପେର
ଜମିର title କଣ ରହଲିା ଓ େକଉଁ ଉେ�ଶ�ରୁ େକଉଁ ଉେ�ଶ�କୁ transfer
କରାଗଲା ଜଣାଇେବ କ?ି
 

ଦାରି�� ସୀମା େରଖା ତେଳ ବାସ କରୁ�ବା ପରିବାର
U.D ୧୬୭ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- 2016-17, 2017-18 ଓ 2018-19 ଆଥ�କ ବଷ�େର େକଉଁ
େକଉଁ େଯାଜନା/�କ� ବାବଦକୁ ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତରି
ବକିାଶ ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ଫୁଲବାଣୀ
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀକୁ ଦଆିଯାଇଛ ି େସ�ରୁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ବ�ୟ େହାଇ
େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ବଳକା ଅଛ ିଏବଂ ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତ ଟ�ା
େଲଖାଏଁ ବ�ୟ କରବିାକୁ ��ାବ ଅଛ ି ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ େପୗରା�ଳ ଓ
ବ�କୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

�ାନ�ଫମ�ର ମରାମତି
U.D ୧୬୮ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ବାସ�ିାମାନ�ୁ ନରିବ�ି�ି ଭାେବ ବଦୁି�� ଶ�ି
େଯାଗାଣ ନମିେ� େକଉଁଠାେର େକେତ KV (ସବେ�ସନ) ଅଛ ିଓ େକଉଁଠାେର
େକେତ KV (ସବେ�ସନ) ନମି�ାଣ କରବିାକୁ ��ାବ ଅଛ ିଏବଂ େକଉଁଠାେର
�ାନ�ଫମ�ର େପାଡଯିିବା କାରଣରୁ ବଦୁି�� େଯାଗାଣର ବାଧା ସ�ିୃ େହାଇଛ ିଓ



େପାଡ ି ଯାଇ�ବା �ାନ�ଫମ�ରଗୁଡକି େକେବ ସ�ୁା ମରାମତ ି େହବ ଗହୃକୁ
ଜଣାଇେବ କ?ି
 

ମାଗଣାେର ବଦୁି�� ସଂେଯାଗ
U.D ୧୬୯ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକେତ ସଂଖ�ାର ବ.ିପି.ଏଲ ପରବିାରକୁ
ମାଗଣାେର ବଦୁି�ତ ସଂେଯାଗ ଦଆିଯାଇଛ ି ଓ େକେତ ସଂଖ�ାର ବ.ିପି.ଏ�
ପରବିାରକୁ ମାଗଣାେର ବଦୁି�ତ ସଂେଯାଗ େଦବାପାଇଁ ଚ�ିଟ କରାଯାଇଛ ି ଓ
ଚ�ିଟ ବ.ିପି.ଏଲ ପରବିାର ଗୁଡକୁି େକେବ ସ�ୁା ମାଗଣାେର ବଦୁି�� ସଂେଯାଗ
ଦଆିଯିବ, ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ େପୗରା�ଳ, ବ�କ ଓ �ାମୱାରୀ ଗହୃକୁ
ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ବ.ିପି.ଏଲ ପରିବାର�ୁ ମାଗଣା ବଦୁି�� ସଂେଯାଗ
U.D ୧୭୦ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ)
ବୀରମି�ପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକେତ ସଂଖ�ାର ବ.ିପି.ଏଲ ପରବିାର�ୁ
ମାଗଣାେର ବଦୁି�� ସଂେଯାଗ ଦଆିଯାଇଛ ିଓ ଦଆିଯିବାକୁ ଲ�� ରଖାଯାଇଛ,ି
ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ େପୗରା�ଳ, ବ�କ ଓ �ାମୱାରୀ ଗହୃକୁ �ଦାନ କରେିବ କି
, ଏବଂ (ଖ) ଉ� ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକେତାଟ ି �ାମକୁ ବଦୁି�ତକରଣ
କରାଯାଇଛ ିଓ େକଉଁ େକଉଁ �ାମ ଏଯ଼ାବ� ବଦୁି�ତ କରଣ େହାଇନାହ� ଓ ବଦୁି��
କରଣ େହାଇନ�ବା �ାମ ଗୁଡକୁି େକେବ ସ�ୁା ବଦୁି�ତକରଣ କରାଯିବ, ଏହାର
ଏକ ବବିରଣୀ ବ�କ ଓ �ାମ ପ�ାୟତୱାରୀ ଗହୃକୁ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ�ି ଉ�ତ ିପାଇଁ ଖ��
U.D ୧୭୧ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- 2017-18 ଓ 2018-19 ଆଥ�କ ବଷ�େର ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ�ି
ଉ�ତ ିପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନା/�କ� ବାବଦକୁ େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର
େକେତ ଟ�ା ବରିମି�ପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀକୁ ଦଆିଯାଇଛ ି ଓ ଦଆିଯାଇ�ବା



ଟ�ାକୁ ବ�ୟ କରାଯାଇ େକଉଁ �କାର ଉ�ତମିଳୂକ କାଯ�� କରାଯ଼ାଇ ଓ େକଉଁ
େକଉଁ େଯାଜନା/ �କ�େର େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ବଳକା ଅଛ,ି ଏସବୁର ଏକ
ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ େପୗରା�ଳ ଓ ବ�କୱାରୀ ଗହୃକୁ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ବଜୁି ଯୁବ ବାହନିୀ ବାବଦେର ଖ��
U.D ୧୭୨ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- 2018 19 ଆଥ�କ ବଷ�େର ବଜୁି ଯୁବ ବାହନିୀ ବାବଦେର େକେତ
ଟ�ା ବ�ୟ ବରାଦ କରାଯାଇ�ଲା େସ�ରୁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ େକଉଁ େକଉଁ
େପୗରା�ଳ ଓ ବ�କକୁ ଦଆିଯାଇଛ ିଓ ଦଆିଯାଇ�ବା ଟ�ାରୁ େକଉଁ ବାବଦେର
େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ବ�ୟ େହାଇଛ ିଓ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ବଳକା ଅଛ ିଓ
ଏ�ପାଇଁ ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତ ଟ�ା ବ�ୟ ବରାଦ େହାଇଛି
ଜଣାଇେବକ?ି
 

ବଜୁି ଯୁବ ବାହନିୀ ସଂେଯାଜକ ନଯୁି�ି
U.D ୧୭୩ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ବ�କ ଓ େପୗରା�ଳେର ବଜୁି ଯୁବ ବାହନିୀ
ସଂେଯାଜକ ନଯୁି�ି କରାଯାଇଛ ିଓ ଏହ ିସଂେଯାଜକମାନ�ୁ ମାସକି େକେତ ଟ�ା
ହସିାବେର ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଇଛ ି ଏବଂ ଏହ ି ସଂେଯାଜକ ମାନ�ର ଚାକରିୀ
ସ��ାବଳୀ କଣ ରହଛି ି ଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ େପୗରା�ଳ ଓ ବ�କେର େକେତ
ସଂଖ�ାେର ଯୁବକ ଯୁବତୀ�ୁ ବଜୁି ଯୁବ ବାହନିୀ ସଦସ�ଭାେବ ତାଲିକାଭୁ�
କରାଯାଇଛ ି ଜଣାଇେବକ,ି (ଖ) 2017-18 ଓ 2018-19 ଆଥ�କ ବଷ�େର
ବରିମି�ପରୁ ନବି�ାଚନମ�ଳୀ ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର େକେତ ଟ�ା
େଲଖାଏଁ ବ�ୟ କରାଯାଇ େକଉଁଠାେର େକଉଁ �କାେର ଉ�ତମିଳୂକ କାଯ��
କରାଯାଇଛ ିଓ ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�େର କରବିାକୁ ଲ�� ରଖାଯାଇଛ ିଏହାର ଏକ
ବବିରଣୀ େପୗରା�ଳ ଓ ବ�କୱାରୀ �ଦାନ କରେିବକ?ି
 

�ାନ�ଫମ�ର ମରାମତି
U.D ୧୭୪ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-



ବରିମି�ପରୁ ନବି�ାଚନମ�ଳୀର ବଦୁି�ତ �ାନ�ଫମ�ର େପାଡ ିଯାଇ�ବା କାରଣରୁ
େଲାକମାେନ ଅସବୁଧିାର ସ�ଖୁୀନ େହଉଛ� ି ଓ େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର
େକେବଠାରୁ �ାନ�ଫମ�ର େପାଡଯିାଇଛ ିେସସବୁ େକେବସ�ୁା ମରାମତ ିକରାଯିବ
ଏବଂ ଉ� ନବି�ାଚନମ�ଳୀର ନରିବ�ିନି ବଦୁି�� ଶ�ି େଯାଗାଇ େଦବା ନମିେ�
େକଉଁ େକଉଁଠାେର େକେତ େକ.ଭି. ସବେ�ସନ ଗୁଡକି କାଯ���ମ ଅଛ ିଓ େକଉଁ
େକଉଁଠାେର େକେତ େକ.ଭି. ସବେ�ସନ ନମି�ାଣା�ନ ଅଛ ିଓ ନମି�ାଣ କରବିାକୁ
ଲ�� ରଖାଯାଇଛ ିଜଣାଇେବକ?ି
 

କଳ�ି ଆଇରନ ୱାକ�ସ ଲିଃ ର ପନୁଃ କାଯ���ମ
U.D ୧୭୫ . �ୀମତ ିମୀନା�ୀ ମହ� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
େକ�ୁଝର ଜ�ିା ଚ�ୁଆ ନବି�ାଚନମ�ଳୀର ବଡବଲି ଠାେର ବଜୁିବାବୁ�
ଶ�ିାୟନର �ତୀକ କଳ�ି ଆଇରନ ୱାକ�ସ ଲିଃ ପନୁଃ କାଯ���ମ େକେବଠାରୁ
ସଂପ�ୁ� ବ� ଅଛ ିଏହା ବ� େହବା �ାରା େଲାକ� ଜୀବନ ଜୀବକିା ଓ �ାନୀୟ
ବାଣିଜ� ବ�ବସାୟ �ଭାବତି େହଉ�ବାରୁ ଏହ ି ସଂ�ାକୁ ପନୁଃ କାଯ���ମ
କରବିାକୁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି
 

ବଦୁି�ତ �ୀଡ଼େ�ସନ �ାପନ
U.D ୧୭୬ . �ୀମତ ିମୀନା�ୀ ମହ� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଚ�ୁଆ ଏକ ଉପଖ� ସଦର ମହକୁମା େହାଇ�ବା େବେଳ ଏଠାେର ଏକ
ବ�ିାପିତ ଅ�ଳ ପରଷିଦ, 22 େଗାଟ ି �ାମ ପ�ାୟତ, ବଭିି� ସରକାରୀ
କାଯ��ାଳୟ, ଖଣି ଶ�ି କାଯ��ାଳୟ, ଶ�ିାନୁ�ାନ ଥାଇ ଏହା ଦନିକୁଦନି
ସଂ�ସାରତି େହଉ�ବା େଯାଗଁୁ ଏଠାେର ବଦୁି�ତ �ୀଡ଼େ�ସନ ନ�ବାରୁ େଲା
େଭାଲେଟଜ ସମସ�ା ସ�ିୃ େହାଇ ସରକାରୀ କାଯ�� ବାଧା�ା� େହଉ�ବାରୁ
ଚ�ୁଆଠାେର ଏକ ନୂତନ ବଦୁି�ତ �ୀଡ଼େ�ସନ �ତ�ିା ��ାବ ଅଦ�ାବ�
େକେତଦୂର ଅ�ଗତ ିେହାଇଛ ିଓ ଏହ ି�କ� କାଯ�଼� େକେବ ସ�ୁା ପ�ୂ�ା� ପାଇଁ
ଲ�� ଧାଯ�଼� କରାଯାଇ �କ� କାଯ�� �ରାନି�ତ କରାଯାଉଛ ି ତାର ବବିରଣୀ
ଗହୃକୁ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 



ଚ�ୁଆ ନବି�ାଚନ ମ�ଳକୁି ଅନୁଦାନ
U.D ୧୭୭ . �ୀମତ ିମୀନା�ୀ ମହ� : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- 2017 -18 ଓ 2018 -19 ଆଥ�କ ବଷ�େର ଚ�ୁଆ ନବି�ାଚନ
ମ�ଲୀକୁ େକେତ ଆଥ�କ ଅନୁଦାନ ମ�ରୁ େହାଇ�ବାେବେଳ ଏହ ି ଅଥ�
ମା�ମେର େକଉଁ େକଉଁ �କ� କାଯ�଼� େକେତ ଅଥ�େର ସ�ାଦନ େହାଇଛ ିତା'ର
ବଷ�ୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ ସହ େଯଉଁ �କ� ନମି�ାଣାଧୀନ ଅଛ ିତାହା େକେବ
ସ�ୁା ପ�ୂ�ା� େହବ ଗହୃକୁ ଅବଗତ କରେିବ କ ି?
 

ଖଣିଜ ସ�ଦ ବନିେିଯାଗ
U.D ୧୭୮ . �ୀମତ ିମୀନା�ୀ ମହ� : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- େକ�ୁଝର ଜ�ିାେର ଉପଲବଧ ଖଣିଜ ସ�ଦକୁ
ବନିେିଯାଗ କର ିଚ�ୁଆ ସେମତ େକ�ୁଝର ଜ�ିାେର �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ
�ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?
 

�କ� ପ�ୂ�ା� ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୭୯ . �ୀମତ ିମୀନା�ୀ ମହ� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- 2017-18 ଓ 2018-19 ଆଥ�କ ବଷ�େର ଚ�ୁଆ ସମନି�ତ
ଆଦବିାସୀ ଉ�ୟନ ସଂ�ାକୁ େକ�ୀୟ େଯାଜନା, େକ�ୀୟ �ବ��ତ େଯାଜନା ଓ
ରାଜ� ସରକାର� ପା�ରୁି େକଉଁ ବାବଦେର େକେତ ଆଥ�କ ଅନୁଦାନ ମ�ରୁ
େହାଇ�ବା େବେଳ େସହ ି ପା�େିର େକଉଁ େକଉଁ �କ� କାଯ�� ହାତକୁ
ନଆିଯାଇ�ଲା, େକଉଁ �କ� କାଯ�� େକେତ ମଲୂ�େର ପ�ୂ�ା� େହାଇଛ,ି
ନମି�ାଣାଧୀନ ଅଛ ି ଓ େକେତାଟ ି �କ� ଆର� େହାଇନାହ� ଏବଂ ଅନୁଦାନରୁ
େକେତ ଶତାଂଶ ଅଥ� ବନିେିଯାଗ େହାଇପାରନିାହ� ଦଶ�ାଇ ଚାଲୁ ରହ�ିବା �କ�
କାଯ�� େକେବ ସ�ୁା ପ�ୂ�ା� େହବ ନ�ି��ଭାେବ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଅଥ�େନତୖକି େଜା� �ତ�ିା



U.D ୧୮୦ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁଠାେର େକେତ ପରମିିତ ଜମିେର ଅଥ�େନତୖକି େଜା�
�ତ�ିା ନମିେ� ସରକାର େକେବ ଅନୁେମାଦନ କର ିବ�ି�ି �କାଶ କର�ିେଲ,
େକଉଁ ଅଥ�େନତୖକି େଜାନେର ସ�ତ ି କ ି କ ି ଶ�ି େକେତ ପ�ିୁ ବନିେିଯ଼ାଗେର
�ତ�ିା େହାଇ େକେତ ସଂଖ�କ�ୁ କମ�ନଯୁି�ି �ଦାନ କରଛି� ିତାର ସବେିଶଷ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି େକଉଁ େକଉଁ ଅଥ�େନତୖକି େଜା� ଅଦ�ାବ�
କାଯ���ମ େହାଇନାହ� ତାର କାରଣ କଣ, ବଳିମି�ତ ��ିୟା ପାଇଁ େକଉଁମାେନ
ଉ�ରଦାୟୀ ତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?
 

ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଓ ଜନଜାତ ିବଦି�ାଳୟେର ଉ�ି�� ଛା�ଛା�ୀ
U.D ୧୮୧ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ରାଜ� ସରକାର� �ାରା ପରଚିାଳତି ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଓ
ଜନଜାତ�ି ଲାଗି ଉ��ି ବଭିି� ବଦି�ାଳୟେର 2013-14 ଶ�ିାବଷ�ରୁ ଚଳତି
ଶ�ିାବଷ� ମ�େର େକେତ ସଂଖ�କ ଛା�ଛା�ୀ ହାଇ�ଲୁ ସାଟ�ଫିେକ� ପରୀ�ା
େଦଇ�େଲ େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତ ସଂଖ�କ ଛା�ଛା�ୀ େକଉଁ େ�ଡେର
ଉ�ୀ�� େହାଇ�େଲ ତାର ଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଏବଂ (ଖ)
ସାଧାରଣ ବଗ�� ତୁଳନାେର "ଏ-1 େ��" େର ଉ��ି� ଛା�ଛା�ୀ� ସଂଖ�ା
ଅେପ�ାକୃତ ଭାେବ କ� ହାର େହଉ�ବାର କାରଣ କଣ ତାହା �କାଶ କରବିା
ସହ "ଏ-1 େ��" େର ଉ��ି� ହାର ବୃ� ିପାଇଁ ସରକାର କ ିକ ି�ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରଛି� ିଓ କଣ କରବିାକୁ ଯାଉଛ� ିତାହା ଜଣାଇେବ କ?ି
 

ଲବଣ ଶ�ିର ବକିାଶ
U.D ୧୮୨ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଲବଣ ଶ�ିର ବକିାଶ ଓ ଲବଣ ସମବାୟ ସମିତି
ଗୁଡ଼କୁି ସଚଳ କରବିା ପାଇଁ National Co-operative Development
Corporation� ସହାୟତାେର ଓଡ଼ଶିା ଅଥ� ନଗିମ ପରଚିାଳନା ନେି��ଶକ
ଗ�ାମ ଓ ବାେଲ�ର ଜ�ିାଶ�ି େକ�ର �ତନି�ିମାନ� �ାରା ତା27-02-



2018ରଖି ଅନୁ�ତି େବଠୖକ ଅନୁଯାୟୀ ସ�ାବତି େକଉଁ େକଉଁ ଅ�ଳର ପନୁଃ
ସେଭ� େକେବ କରାଯାଇଛ ିଓ ଅ�କ ଏବଂ ଉ�ତମିାନର ଲବଣ ଅମଳ କରବିା
ପାଇଁ କ ିକ ିପଦେ�ପ େକେବ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିତାହା �କାଶ କରେିବ କ?ି
 

ବଜୁି ଯୁବବାହନିୀକୁ ପନଃରୁ�ାର କାଯ��େର ସାମିଲ
U.D ୧୮୩ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ� ବାତ�ା �ଭାବତି େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର
େକେତଦନି େକେତ ସଂଖ�କ ବଜୁି ଯୁବ ବାହନିୀର ଯୁବତୀଯୁବକ ପନୁରୁ�ାର
କାଯ��େର ସାମିଲ େହାଇ କାଯ�� କର�ିେଲ, ଏବଂ (ଖ) ବାତ�ା �ଭାବତି
ଅ�ଳେର �ାଭାବକି �ତି ି ଆଣିବା ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ କାଯ��େର ନେିୟାଜତି
କରବିା ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର ବଜୁି ଯୁବ ବାହନିୀକୁ େକେବ କ ିକ ିନେି��ଶନାମା
ଜାର ିକର�ିେଲ ତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?
 

େଲା େଭାଲେଟଜ ଓ ପାୱାରକ� ସମସ�ାର ସମାଧାନ
U.D ୧୮୪ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ବଲା�ୀର ସହର ସେମତ ବଲା�ୀର ଜ�ିାର ବ�ବହାର ପାଇଁ େକେତ ବଦୁି��
ଆବଶ�କ, େକେତ ବଦୁି�� ଦଆିଯାଉଛ,ି େଲା େଭାଲେଟ� ଓ ପାୱାରକ�
ସମସ�ା ସମାଧାନ ପାଇଁ କଣ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଉଛ,ି ତାର ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି?
 

Establishment of large Industry
U.D 185 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for
Industries be pleased to state that :- Is it a fact that, Bolangir
District is a industry-less district and no step has been taken
to establish any industry for last two decades; is there any
proposal of Govt. for establishing large industry ?
 

ବେକୟା ବଲି ଆଦାୟ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୮୬ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ବୃହତ ଶ�ିାନୁ�ାନ େକେତ ପିରମାଣର ବଦୁି�� ବ�ି ପଇଠ



କରନିାହଁା�,ି ବେକୟା ବ�ି ଆଦାୟ ପାଇଁ ସରକାର� ପ�ରୁ କଣ ପଦେ�ପ
ନଆିଯାଉଛ ିତାର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

କାଗଜ କଳ �ତ�ିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୮୭ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
େକସ�ିା, ବଗାଡ ଓ କୁଲ�ୁ ପଡାଠାେର କାଗଜ କଳ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର କଣ
ପଦେ�ପ େନଇଛ�,ି େକେତ ପରମିାଣର ଜମି IDCO କୁ ହ�ା�ର
କରାଯାଇଛ,ି 30 ବଷ� ଜମି ଅ��ହଣ େହବା ପେର ମ� କାହ�କ ି କାଗଜ
କାରଖାନା େହାଇପାରୁନାହ�, ଯଦ ିକାଗଜ କଳ େହାଇପାରୁନାହ�, େତେବ IDCO
କୁ େଯଉଁ ଜମି ଦଆିଯାଇଛ ି ତାହା େଲାକମାନ�ୁ େସହ ି ଜମି େଫରାଇବାକୁ
ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଛା�ୀ ନବିାସ ନମି�ାଣ
U.D ୧୮୮ . �ୀ ସଧୁାଂଶୁ େସଖର ପରିଡା : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- େରମଣୁା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଉ� ମା�ମିକ
ବଦି�ାଳୟ/ଓଡଶିା ଆଦଶ� ବଦି�ାଳୟ/ଉ� ବଦି�ାଳୟମାନ�େର ଛା�ୀ ଆବାସ
େଖାଲିବା, ସରକାର� େକୗଣସ ିେଯାଜନା ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ିହଁ, େତେବ େକଉଁ େକଉଁ
ବଦି�ାଳୟ ତାର ସବେିଶଷ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଶ�ିକ ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୧୮୯ . �ୀ ରଘରୁାମ ପଡ଼ାଲ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର ଆଜସି�ୁା େକେତାଟ ି SC/ST ଆବାସକି
ବଦି�ାଳୟ ଏବଂ ହେ�ଲ କାଯ�� କରୁଅଛ,ି େକଉଁ ବଦି�ାଳୟେର େକେତ ଜଣ
ଶ�ିକ ଓ ଶ�ିୟ�ୀ କାଯ�� କରୁଛ�,ି ଏବଂ େକଉଁ ବଦି�ାଳୟେର େକେତାଟ ିଶ�ିକ
ଓ ଶ�ିୟ�ୀ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡଛି,ି ତାର ତାଲିକା େଦେବ କ,ି ଖାଲିପଡ�ିବା
ପଦବୀଗୁଡକି େକେବସ�ୁା ପରୂଣ କରାଯିବ କହେିବ କ ି?
 



Bill �ଦାନ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୯୦ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ବଭିି� ଅ�ଳର B.P.L. େ�ଣୀର େଲାକ�ୁ ମିଳ�ିବା ବଭିି� �ିମର
Electric connection ର ବ��ମାନସ�ୁା ତା� ପାଖକୁ bill ଆସନୁାହ�, ଗରବି
ପରବିାରେର ଏକ ସ�େର bill ଆସେିଲ େସମାେନ େଦବାକୁ ଅସମଥ� େହେବ,
େତଣୁ ସରକାର ଏ ସମ��େର କଣ କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରୁଛ� ିକହେିବ କ ି?
 

IDCO ଜମି ବ�କ ର� ଋଣ ଉଠାଣ
U.D ୧୯୧ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର �ବା IDCO ଶ�ିା�ଳଗୁଡକିେର େଯ଼ଉଁସବୁ ଶ�ିସଂ�ାମାନ IDCO
ଜମି ବ�କ ର� ଋଣ ଉଠାଣ କରଛି�,ି େସ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ା େକେତ
ପରମିାଣେର IDCO ଜମି ବ�କ ର� େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ଋଣ ଉଠାଣ
କରଛି� ିଓ େଯତକି ିପରମିାଣର IDCO ଜମି ବ�କ ର� ଋଣ ଉଠାଣ କରଛି�,ି
େସହ ିପରମିାଣର ଜମି ଲି� ସ�ୂେର େନବା ସମୟେର IDCO ଜମିର ମଲୂ�
ବାବଦକୁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ େଦଇଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?

[Question Nos. 119 to 129 were originally starred ]
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