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ଶୁ�ବାର , େଫବୃୟାରୀ ୧୯ , ୨୦୨୧

େମୗ�କ ଉ�ର ନମିେ� �ଶ�ାବଳୀ
�ଶ� ସଂଖ�ା - ୩୦

( ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରିଚାଳନା,ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ,ଶ�ି,�ୀଡା ଓ

ଯୁବକଲ�ାଣ,ଶ�ି,ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି,ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ )
 

ନୂତନ ବ�ିକୁ ରାଜ��ାମ ମାନ�ତା
*୧ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�ର ବଭିି� ଜ�ିା/�ାନେର ଉ�ୟନମଳୂକ କାଯ�଼�ପାଇଁ ବଭିି� ବ� ଆଦ ି ନମି�ାଣ
କରାଯାଇ�ଲା ( ହରିାକୁଦ, େର�ାଲି, ହଦଗଡ଼ ଆଦ)ି େସ ସମୟେର େଯଉଁ Revenue
Village ଅଥବା �ାମ ଗୁଡ଼କି ଜଳମ� େହାଇ�ଲା ଓ ପେର େସମାନ�ୁ ଅନ��ାନେର
ରଖାଯାଇ ବସତ ି�ାପନ କରାଗଲା, ଏହ ିନୂତନ ବ�ିଗୁଡ଼କୁି ରାଜ� �ାମର ମାନ�ତା େଦେବ
କ ି?
 

ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଜାତ ିମାନ�ର ବକିାଶ
*୨ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- କଳାହା�ି
ଜ�ିାେର ସମଦୁାୟ ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଜାତରି େଲାକ ସଂଖ�ା େକେତ; ବ�କୱାରୀ ତାଲିକା
େଦେବ କ;ି େସମାନ� ମ�ରୁ ଶତକଡ଼ା େକେତ �ା�ର ଓ େକେତ ନରି�ର; େସମାନ�ର
ସାମାଜକି, ଅଥ� େନତୖକି ଓ େବୗ�କି ବକିାଶ ନମିେ� ସରକାର କ ି କ ି �ତ� େଯାଜନା
କରଛି� ିଜଣାଇେବ କ ି?
 



Production of Electricity
*3 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for Energy be
pleased to state that :- What was the total electricity production from
various sources/shares in 2010 and out of same, how much were
being used in the state for domestic, industrial and other uses, what
amount of surplus and also were being sold by State to other State,
what is the present status of electricity production from various
sources/shares in the State, consumption in the State of various
purpose and surplus being sold to other, furnish details of year wise of
electricity production, uses and surplus from 2010 to 2020 ?
 

େଖଳ ପଡଆିର ଉ�ତକିରଣ
*୪ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି:- ରାଜ�େର ବହୁତ ଅବେହଳତି ଅବ�ାେର େଖଳ ପଡଆି ଗୁଡକି �ବା ସତ� କ,ି େଖା��ା
ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ େଖଳ ପଡଆିକୁ ଉ�ତକିରଣ କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନଇଛ� ିଏବଂ
େକଉଁ େକଉଁ େଖଳ ପଡଆିକୁ ସରକାର ଅନ� େକଉଁ କାଯ��େର ବ�ବହାର ପାଇଁ େନଇଛ�ି
ତାର ବଶିଦ ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

ନୂତନ ଶ�ିାନୁ�ାନ �ତ�ିା
*୫ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- େକ�ାପଡା ଜ�ିାେର
ଶ�ି �ତ�ିା କରବିା ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�,ି ଏ�ପାଇଁ େକଉଁଠାେର
େକେତ ଜମି ଅ��ହଣ କରାଗଲାଣି ଓ େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି?
 

Installation of Mobile Tower
*6 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister for
Electronics & Information Technology be pleased to state that :- How
many location have been identified for installation of Mobile Tower
by the BSNL or any other Pvt. service provider in Daspalla Assembly
Constituency and when the installation work be started; provide a list
of said locations Block wise.
 

ରୁଗ� ଅବ�ାେର �ବା ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ
*୭ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- କେରାନା ମହାମାରୀ ପବୂ�ରୁ ରାଜ�େର େକେତ ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ବ�, ରୁଗ�



େହାଇ�ଲା ଫଳେର େକେତ �ମିକ, କମ�ଚାରୀ କମ�ନଯୁି�ି ହରାଇ�େଲ, ମହାମାରୀ ପେର
ବ��ମାନସ�ୁା ଆହୁର ିେକେତ ଉେଦ�ାଗ ବ� ବା ରୁଗ� େହାଇପଡଛି,ି ଫଳେର େକେତ �ମିକ,
କମ�ଚାରୀ କମ�ନଯୁି�ି ହରାଇଛ� ିତାର ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ,ି ଅଣୁ, �ୁ� ଓ
ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ନମିେ� ଉଭୟ ରାଜ� ଓ େକ� ସରକାର �ତ�� ଓ ପେରା� ଭାେବ
େକେତ ଆଥ�କ ସହାୟତା �ଦାନ କରଛି� ିଫଳେର େକେତ ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ
େକେତ ସହାୟତା ପାଇଛ�,ି େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତ କାଯ���ମ େହାଇଛ�,ି େକେତ
କମ�ଚାରୀ ନୂଆ ନଯୁି�ି ପାଇଛ� ିତା'ର ଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?
 

ବଲା�ୀର ଠାେର ରାଜ� ଡଭିିଜନାଲ କମିଶନ କାଯ��ାଳୟ �ତ�ିା
*୮ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଜନସାଧାରଣ� ହତି ଦୃ�ିରୁ �ଶାସନକି ପନୁ� ବନି�ାସ କର ି ରାଜ� �ଶାସନକୁ
ଜନସାଧାରଣ� �ାର େଦଶେର ପହ�ାଇ େଲାକାଭିମଖୁୀ କରବିା ପାଇଁ ବଲା�ିର ଠାେର
ରାଜ� ଡଭିିଜନାଲ କମିଶନ� ଏକ କାଯ��ାଳୟ �ତ�ିା କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

ଖାଲି�ବା ଶ�ିକ ପଦବୀ ପରୂଣ
*୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର
�ବା ଆବାସକି ବଦି�ାଳୟ ଓ ଅନୁସଚୂୀତ ଜନଜାତ ି ବଦି�ାଳୟ ମାନ�େର ମ�ରୁୀ�ା�
�ଧାନଶ�ିକ , ବଭିି� ବଗ�ର ଶ�ିକ ଓ କମ�ଚାରୀ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ିତାହା
ପରୂଣ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଦନି ଦୟାଲ ଉପା�ାୟ େଯାଜନାେର ଅଥ� ବନିେିଯାଗ
*୧୦ . �ୀ ଅତନୁ ସବ�ଶାଚୀ ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ଦନି
ଦୟାଲ ଉପା�ାୟ େଯାଜନାେର େକ�ାପଡା ଜ�ିାକୁ େକେତ ଅଥ� ଆସ�ିଲା ଏବଂ େକେତ
ବନିେିଯାଗ େହାଇଛ,ି ତାହାର ପ�ୂ�ା� ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ଏ�େର େକେତାଟି
�କ� େକଉଁ ଡଭିିଜନେର କରାଯାଇଛ ିତାହାର ତଥ� ର�େବ କ,ି େକଉଁ କ�ାନୀ ଏହାର
କାଯ��ାେଦଶ େନଇ�େଲ, ତାହା କଭିଳ ିକରଛି�,ି ତାହାର ଏକ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ନୂତନ �ିଡ଼ାନୀତ ି��ୁତ



*୧୧ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ନୂଆ
�ୀଡ଼ାନୀତ ିେକେବ ��ୁତ େହବ, ବ��ମାନ େକଉଁ େକଉଁ �ାନର �ୀଡ଼ାବତି�ୁ ସଧିାସଳଖ
ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଉଛ ିଜଣାଇେବ କ ି ;ରାଜ�େର ଏକ Sports Institute Lower K.G. ରୁ
P.G. ପଯ��� ବା Graduation ପଯ��� ଛା�ଛା�ୀ in house େର ରହ ିତା� େଯାଗ�ତା
ଅନୁସାେର Sports Discipline େର Excel କରବିାସହତି CBSC Course େର ପାଠ
ମ� ପଢ଼ବିାର ସେୁଯାଗ ପାଇେବ ?
 

ରଣପରୁ ଠାେର ଶ�ି ତାଲିମ େକ� �ତ�ିା
*୧୨ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ
ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀ ଏକ ଶ�ି ଅନ�ସର ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀ େହାଇ�ବାରୁ
ରଣପରୁ ବ�କେର ଏକ ସରକାରୀ ଶ�ି ତାଲିମ େକ� �ତ�ିା କରବିା ସହତି ଏହ ିନବି�ାଚନ
ମଣ�ଳୀେର Solar Plant େର ବ�ବହୃତ େହଉ�ବା ବଭିି� ଯ�ାଂଶ ନମି�ାଣ କରବିା ପାଇଁ
ଏକ ଶ�ି �ତ�ିା କର ି�ାନୀୟ େବକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନ�ୁ ନଯୁି�ି େଦବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା
କରେିବ କ ି?
 

MSME �କ� �ାପନ
*୧୩ . �ୀ କେିଶାର ଚ� ନାୟକ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଗତ ଆଥ�କ ବଷ� ୨୦୧୯-୨୦ ଓ ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�
୨୦୨୦-୨୧େର େକେତାଟ ି MSME �କ� ପାଇଁ ଆେବଦନ କରାଯାଇ�ଲା ଓ
େକେତାଟରି ମ�ରୁ େହାଇ କାଯ�� ଆର� େହାଇଛ ିଓ ତାହା େକଉଁ େକଉଁ �କାର ଉ�ାଦନ
େହବ; ତନ��ରୁ କୁଚ�ିା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତାଟ ି ଆେବଦନ �ଲା ଓ େକେତାଟି
�କ�କୁ ଅନୁେମାଦନ ମିଳ�ିଲା ଓ ବ�ା� ଋଣ ମ�ରୁୀ ମିଳ�ିଲା; େଯଉଁ ଗୁଡକୁି ବ�ା� ଋଣ
�ଦାନ କରନିାହ�, ତାହା େକଉଁ କାରଣରୁ ଓ ଏ�ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପଦେ�ପ େନଇଛ�ି
ତାହାର ସ�ୂ�� ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଉପେରା� ମ�ରୁ ସଂ�ସାରଣ ନମିେ� େକେତ
ପରୁୁଣା ଉେଦ�ାଗୀ ଆେବଦନ କର�ିେଲ ?
 

ଲଘ ୁଖଣିଜ ପଦାଥ� �ାରା ରାଜ� ଆଦାୟ
*୧୪ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର 2016 - 17 ବଷ�ରୁ 2020-21 ବଷ� ମ�େର େକଉଁ ବଷ�



େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ପରମିାଣର ବାଲି , େମାରମ, ପଥର ଓ ମାଟ ି ଉେ�ାଳନ ପାଇଁ
ଅନୁମତ ି �ଦାନ କରାଯାଇ�ଲା େସ�ରୁ େକେତ ପରମିାଣର େକଉଁ େକଉଁ ଲଘ ୁ ଖଣିଜ
�ାନଜଟିପାଶ ଫମ� "ୱାଇ" ମା�ମେର �ାରୀ/ଖଣିରୁ େ�ରଣ କରାଯାଇ�ଲା, ଓଡଶିା ଲଘୁ
ଖଣିଜ ଅ�ନୟିମ ଅ�ଗ�ତ ନୟିମ 58 (5) ର ବ�ବ�ା ଅନୁଯାୟୀ �ାନଜଟିପାଶ ଏବଂ ମନି
ରସଦି ଦାଖଲ ନକରବିା େଯାଗଁୁ ପବି�କ ୱାକ�ସ� କ��ୃ ପ�� ତରଫରୁ େକଉଁ ବଷ� ରୟାଲିଟି
ବାବଦକୁ େକେତ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାଥ�ର ମଲୂ� ବାବଦକୁ େକେତ ଅଥ� ସରକାର�
ତହବଲିେର ଜମା କରଛି�,ି (ଖ) ସଂପ�ୃ ବଷ�ମାନ�େର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ସଂଖ�କ
�ାନଜଟିପାସ ଫମ� "ୱାଇ" ବ�ବହାର େହାଇ�ଲା େକେତ ପରମିାଣର କ ିକ ିଖଣିଜ �ାନଜଟି
ଫମ� "ୱାଇ" ବନିା ପରବିହନ େହାଇ ନମି�ାଣ କାଯ��େର ବ�ବହୃତ େହାଇ�ଲା ?
 

ସାେଲପରୁ ମହାବଦି�ାଳୟେର ST&SC ଓ OBC ହେ�� ନମି�ାଣ
*୧୫ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ସାେଲପରୁ
ମହାବଦି�ାଳୟେର େକେତ ଛା�ୀ ଓ ଛା�� ପାଇଁ ST/SC/OBC ଛା�ାବାସ ଓ
ଛା�ୀନବିାସ ନମି�ାଣ େହାଇଛ ିନମି�ାଣାଧୀନ ଅଛ ିଓ ଅ�କ ଛା�ାବାସ ଛା�ୀନବିାସ �ତ�ିା
ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ତାପଜ �କ� �ାରା ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ
*୧୬ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- େଢ଼�ାନାଳ
ଜ�ିାେର େକଉଁ ତାପଜଶ�ି �କ�ରୁ ବଗିତ ତନିବିଷ�େର େକେତ ବଦୁି�ତଶ�ି ଉ�ାଦତି
େହାଇଛ ିେକଉଁ �କ� ନମି�ାଣାଧୀନ ଓ ��ାବାଧୀନ ଅଛ ିଏହାକୁ କାଯ��କାରୀ କରବିାକୁ କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

�ାମା�ଳେର �ବା �ୀଡା �ତଭିା�ୁ ଚ�ିଟ
*୧୭ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�ର �ାମା�ଳେର �ବା �ୀଡା �ତଭିା�ୁ ଚ�ିଟ କର ି େସମାନ�ୁ �ୀଡା ଛା�ାବାସ ଓ
ଛା�ୀ ନବିାସେର ର� େସମାନ�ୁ �ୀଡା �ତଭିାର ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର କ ି �ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�,ି େସହପିର ି ନବର�ପରୁ ଜ�ିାର େକେତ ଛା�ଛା�ୀ �ୀଡା



ଛା�ାବାସ ଓ ଛା�ୀ ନବିାସେର ରହ ି�ୀଡା ଅଭ�ାସ କରୁଛ� ିଏହାର ସବେିଶଷ ତଥ� �ଦାନ
କରେିବ କ ି?
 

ବଜ��ଜଳ ଓ ବଜ��ବ�ୁକୁ ��ିୟା କରଣ ପ�ା� ନମି�ାଣ
*୧୮ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ରାଜ�େର ବଜ��ଜଳ ଓ ବଜ��ବ�ୁକୁ ��ିୟାକରଣ ନମିେ� ଆବଶ�କୀୟ ପ�ା�ଓ
େମସନିାରୀ ନମି�ାଣ ନମିେ� େକଉଁ େକଉଁ କ�ାନୀ କମି�ା ବ��ି ବେିଶଷ� �ାରା େକଉଁଠାେର
େକେବଠାରୁ େକେତ ପ�ିୁ ବନିେିଯାଗେର ଶ�ି �ତ�ିତି େହାଇଅଛ,ି ସ��ୃ େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ା
ବଗିତ 7 ବଷ� ମ�େର େକଉଁ ବଷ� େକେତ େଗାଟ ିେକେତ �ମତା ସ��� ଇଟପିି ଓ ଡବ� ��ଟପିି
ନମି�ାଣ କର ି ରାଜ�େର ଓ ରାଜ� ବାହାେର ବ�ିି କରଛି�,ି ସ��ୃ ଶ�ି ସଂ�ାକୁ ରାଜ�
ସରକାର� ତରଫରୁ କ ିକ ି�କାର େ�ା�ାହନ ସହ ରହିାତ ିବାବଦକୁ େକେତ ଅଥ� �ଦାନ
କରାଯାଇଛ ିତାର ବଷ� ଓ ଶ�ି ସଂ�ାୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ରାଜ� �ାମ େଘାଷଣା ପାଇଁ ସ��ାବଳୀ
*୧୯ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ରାଜ� �ାମ େଘାଷଣା ପାଇଁ କ ିକ ିସ��ାବଳୀ ରହଛି ି; ପଡା�ାମେର
ରହୁ�ବାରୁ ସାଧାରଣ େଲାକ ବହୁ ସରକାରୀ ସବୁଧିାରୁ ବ�ତି େହଉଛ� ିକ ି; ଏହ ିକାରଣରୁ
ଏକଶହ ଜନସଂଖ�ା ବଶି�ି ସବୁ ପଡା�ାମକୁ ରାଜ� �ାମ ଭାେବ େଘାଷଣା କରାଯିବ କ,ି
(ଖ) ଏେବ େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର େକେତ ପଡା �ାମ ରହଛି ିତାହାର ତହସଲିୱାରୀ ତଥ�
େଦେବ କ?ି
 

ITDA କୁ ଅନୁଦାନ �ଦାନ
*୨୦ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ତେିଳଇବଣୀ
ବ�କକୁ ITDA େଘାଷଣା େହବା ଠାରୁ େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନାେର େକେତ ଟ�ା ମିଳଛି ିଓ
େକଉଁ େକଉଁ କାମ ହାତକୁ ନଅିଯାଇଛ ିବଷ�ନୁଯାୟୀ ଏକ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ିଏବଂ
୨୦୨୧-୨୨ ଆଥ�କ ବଷ�େର ନୂତନ େଯାଜନା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛ ିଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

ବଜୁିଳ ିକ�ାନୀ �ାରା ୟୁନଟି ପିଛା ବଜୁିଳ ି�ୟ ଓ ବ�ିୟ



*୨୧ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) 2010-
11 ମସହିାେର ବଜୁିଳ ିCompany per unit Electric େକେତ ଟ�ାେର purchase �ୟ
କରୁ�େଲ ଓ distribution company କୁ େକେତ ଦରେର per unit ବ�ିି (sale)
କରୁ�େଲ ଏବଂ 2020 December ପଯ��� �ତବିଷ� େକେତ ଦରେର କଣିି ଓ େକେତ ଦର
per unit electric ବକୁି�େଲ ଏହାର ବଷ� wise ତାଲିକା େଦେବ କ,ି (ଖ)
Distribution Company ମାେନ ଚାଷୀ ମାନ�ୁ 2010 ରୁ 2020 December ପଯ���
�ତ ିବଷ� େକେତ ଦରେର per unit େଦଉ�େଲ ଏହାର ବଷ� wise ତାଲିକା େଦେବ କ?ି
 

�ାକୃତକି ବପିଯ��ୟ �ୟ�ତ ିେବେଳ ସହାୟତା
*୨୨ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ମସହିା 2014 ଠାରୁ ଚଳତି ବଷ� ପଯ��� �େତ�କ ବଷ� ରାଜ� େକେତଥର,
େକଉଁ �କାର �ାକୃତକି ବପିଯ��ୟର ସ�ଖୁୀନ େହାଇଛ,ି ଏ�େର ମକୁାବଲିା ପାଇଁ େକେତ
ଆକଳନ େହାଇ�ଲା େସ ଅନୁସାେର ସହାୟତା ମିଳଲିା କ,ି ଉ�ର 'ହଁ' େହେଲ ଏହାର
ସବେିଶଷ ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ,ି ବପିଯ��ୟ �ୟ�ତରି ପରମିାଣ ସହତି େକେତ ଘର
ଭା�ି�ଲା, ପନୁଃନମି�ାଣ ବାବଦକୁ େକଉଁ �କାର ସାହାଯ� ମିଳ�ିଲା ଏ ବାବଦେର ରାଜ�
ସରକାର େକେତ ଅଥ� ବନିେିଯାଗ କେଲ, ସଂସାର ଉଜୁଡ ି ଯାଇ�ବା ପରବିାର ସଂଖ�ା
େକେତ, ମତୁୃ� ସଂଖ�ା େକେତ, େସମାନ�ୁ ଥଇଥାନର ପଦେ�ପ କ'ଣ ?
 

ଅନୁସଚୂତି ଜାତରି ଆ�ନଯୁି�ି ପାଇଁ �ତ� ପଦେ�ପ
*୨୩ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଭ�କ
ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କ ଓ େପୗରସଂ�ାେର େକେତ ଅନୁସଚୂତି ଜାତରି ବ��ି ବସବାସ କରୁଛ� ିଓ
େସମାନ� ଆ�ନୟୁି�ି ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

େସୗର ଶ�ିରୁ ବଦୁି�ତ ଶ�ି ଉ�ାଦତି
*୨୪ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- (କ)
ରାଜ�େର େସୗର ଶ�ି ଉ�ରୁ ବ��ମାନ େକେତ ବଦୁି�ତ ଶ�ି ଉ�ାଦତି େହଉଛ ି ; (ଖ)
ଆଗାମୀ ବଷ�େର େସୗର ଶ�ି ଉ�ରୁ େକେତ ବଦୁି�ତ ଶ�ି ଉ�ାଦନ ପାଇଁ ଲ�� ରହଛିି



ଏ�ପାଇଁ ହତିା�କାରୀ�ୁ କ ି�କାର ଆଥ�କ େ�ା�ାହନ ଦଆିଯାଉଛ ି; �କ� ପାଇଁ େକ� ଓ
ରାଜ� ସରକାର� ଅଂଶଧନ େକେତ ?
 

ନୂତନ Sub-Division �ତ�ିା
*୨୫ . �ୀ ଅ�ରା� େମାହନ ପାଣି�ାହୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ� ସରକାର େମାଟ େକେତେଗାଟ ି ନୂତନ Sub-Division
�ତ�ିା କରବିା ପାଇଁ ନ�ି� ିେନଇଛ� ିଏହାର େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି ; (ଖ)
Nuwapada ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ ଖରଆିର (Khariar) କୁ ନୂଆ Sub-Division କରବିା ପାଇଁ
ନ�ି� ିେନେବ କ ି?
 

ପଛୁଆ ବଗ� ଆବାସକି ବଦି�ାଳୟ ନମି�ାଣ
*୨୬ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- କଳାହା�ି,
ନୂଆପଡ଼ା, ସହ େକବେିକ ଜ�ିା ଫୁଲବାଣୀ, େବୗ�, େକ�ୁଝର, ସ�ୁରଗଡ଼ ଓ ମୟୁରଭ�
ଜ�ିାେର ପଛୁଆବଗ� ପିଲାମାନ�ୁ ଶ�ିାର ଆେଲାକ �ଦାନ ନମିେ� େସମାନ� ପାଇଁ
ପଛୁଆବଗ� ଆବାସକି ବଦି�ାଳୟ �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ବଦୁି�ତ ନ�ବା �ାମକୁ ବଦୁି�ତ େଯାଗାଣ
*୨୭ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାୟଗଡ଼ା ଜ�ିାେର
ସରକାର� େଯାଜନାରୁ େକଉଁ େକଉଁ �ାମକୁ ଆଜସି�ୁା ବଦୁି�ତକରଣ କରାଯାଇଛ,ି େକଉଁ
େକଉଁ �ାମକୁ ଆଜସି�ୁା ବଦୁି�ତ କରଣ କରାଯାଇ ନାହ� ତାର ସମ� ବ�କୱାରୀ ତାଲିକା
େଦବାସହତି ବଦୁି�� େହାଇନ�ବା �ାମ ଗୁଡ଼କୁି େକେବସ�ୁା ବଦୁ�ତକରଣ କରାଯିବ
ଜଣାଇେବ କ ି?
 

େଚାରା ଖଣିଜ ଚାଲାଣ ଉପେର କାଯ��ାନୁ�ାନ
*୨୮ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ଲଘ ୁ ଖଣିଜ �ବ� ଉେ�ାଳନ ସକାେଶ �ାରୀ ଲି� ଖଣି ପ�ାନ ଓ
ପରେିବଶ ମ�ରୁୀ ଆବଶ�କ, ଯାଜପରୁ ଜ�ିା ଡ�ାରୀ ଅ�ଳେର �ାନାଇଟ, ଖନନ ଓ



ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଦଆିଯାଉ�ବା ଅ�ାୟୀ ଅନୁମତ ିଉପେରା� ବ�ି ବ�ବ�ାର ପରପି�ୀ ନୁେହଁ
କ,ି ଗତ ଅେକ�ାବର 21 େର ଓ ଡେିସମ�ର 4 େର ଦୁଇଥର ଏକମାସଆି ଅ�ାୟୀ ଅନୁମତି
�ଦାନ ବଳେର ଡ�ାରୀ ରାଜ� ମଣ�ଳ ଅ�ଗ�ତ ଖାତା ନଂ. 300, �ାରୀ ନଂ 3/9 ଓ 5/10
ରୁ 3 ମାସ 10 ଦନି ଧର ି �ାନାଇ� ଉେ�ାଳନ ସହ �ାୟ 5 ଲ� ଘନମିଟର ଖଣିଜ
େଚାରାଚାଲାଣ େହବା ସରକାର� ନଜରକୁ ଆସଛି ିକ,ି ଯଦ ି'ହଁ', େତେବ କାଯ��ାନୁ�ାନ କ'ଣ
?
 

ST /SC ଓ OBC ଛା�ଛା�ୀ� ପାଇଁ ଛା�ାବାସ ନମି�ାଣ
*୨୯ . �ୀ େ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, କଟକ, ଜାତୀୟକବ ି ବୀରକେିଶାର ମହାବଦି�ାଳୟ, କଟକ, େଚୗ�ାର
କେଲଜ, କଟକ କେଲଜ, ଲ�ୀନାରାୟଣ ସାହୁ କେଲଜ, ଜଗତପରୁ, Institute of
Textiles, Technology କଟକେର ST/SC/OBC ଛା�ଛା�ୀମାନ� ନମିେ� େକେତ
ବଦି�ାଥ�ୀ� ରହଣୀପାଇଁ ଛା�ାବାସ ଓ ଛା�ୀ ନବିାସ ନମି�ାଣ େହାଇଛ,ି େକେତ ନମି�ାଣାଧୀନ
ଓ ��ାବଧୀନ ଅଛ,ି ଏହ ିଶ�ିାନୁ�ାନ ମାନ�େର ST/SC/OBC ଛା�ଛା�ୀ� ନମିେ�
ଛା�ାବାସ ଓ ଛା�ୀନବିାସ �ତ�ିାପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

BPL ପରିବାର ମାନ�ର ବଦୁି�ତ ବ�ି ଛାଡ
*୩୦ . �ୀ ସନାତନ ବଜୁିଳ ି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ବ�ି ମହାମାରୀ
କେରାନା େଯାଗଁୁ ଗରବି େଲାକମାେନ ନଜିର ଜବିନଜୀବକିା ହରାଇ ସବ�ହରା େହାଇଯିବାର
ଖବର ସରକାର� ପାଖେର ଅଛ ିକ;ି ଯଦ ି 'ହଁ' ତାହାେଲ ଏହ ିସମୟେର ବାରମ�ାର ବଦୁି��
କାଟ କରମି� ଏେତ ଅ�କ ବ�ି ବଢାଇବାର କାରଣ କ'ଣ; କେରାନା ସମୟେର BPL
େଲାକମାନ�ର ସ�ୂ�� ଇେଲ��ି ବ�ି ଛାଡ କରେିବ କ ି ଏବଂ ମାସକୁ ମାସ Bill
Collection ନକର ି ଏକାେବେଳ Bill େଦବାକୁ େଲାକମାେନ ସାମଥ�� େହେବ କ;ି
Department ର ଭୁ� େଯାଗଁୁ ବହୁତ Bill ଦୀଘ� ଦନିରୁ ଅ�କ େହବାରୁ ତୁର� ସଂେଶାଧନ
କରେିବ କ ି?
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