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ଷ� ଅ�େବଶନ

ଶୁ�ବାର , େଫବୃୟାରୀ ୧୯ , ୨୦୨୧
ଲି�ତ ଉ�ର ନମିେ� �ଶ�ାବଳୀ

�ଶ� ସଂଖ�ା - ୧୭୧
( 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 ରାଜ� �ାମ େଘାଷଣା
U.D ୧ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାେର ବ��ମାନ େକେତାଟ ିରାଜ� େମୗଜା ରହଛିି
; (ଖ) ବ��ମାନର ରାଜ� େମୗଜାେର �ବା ପଡା�ାମମାନ�ୁ େକଉଁ ଭି�େିର ନୂତନ ରାଜ�
େମୗଜା େଘାଷଣା କରବିା ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ େନଉଛ� ି?
 

ରାଜ� ସୀମା ଭିତେର ଅନୁ�େବଶ
U.D ୨ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ଓଡଶିାର ବଭିି� ଜ�ିାର ସୀମାେର �ବା �ାମମାନ�େର ଆ�
�େଦଶ, େତେଲ�ାନା, ଛତଶିଗଡ, ଝାଡଖ� ଓ ପ�ିମବ�ର �ାନୀୟ ରାଜ� ବଭିାଗର
ତହସଲିଦାର, ବ�କ ଉ�ୟନ ଅ�କାରୀ ଓ ଅନ� ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନ� �ତ��
େ�ା�ାହନେର ଭୂମି ଦଖଲ ଓ ରା�ା ଆଦ ିଉ�ୟନମଳୂକ କାଯ�� କରାଯାଉ�ବା ଏପରକିି
େକାଟଆିର ତେିନାଟ ି�ାମେର ଆ� ସରକାର ପ�ାୟତ ନବି�ାଚନେର ସ��ିୃ କରବିା ଘଟଣା
ଓଡଶିା ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଛି ିକ ି ; (ଖ) 'କ' �ଶ�ର ଉ�ର ହଁ େହେଲ ରାଜ� ସରକାର
ପେଡାଶୀ ରାଜ�ର ସରକାରମାନ� ସହ ଆେଲାଚନା କର ିରାଜ�ର ସୀମା ଭିତେର ଅନ�
ପେଡାଶୀ ରାଜ�ର େଲାକ� ଅନୁ�େବଶ, ଜମି ଦଖଲ, ପ�ାୟତ ନବି�ାଚନ କରାଇବା



ଉ�ୟନ ମଳୂକ କାଯ��େର ହ�େ�ପ ବ� କରେିବ କ ି ; ପବୂ�ରୁ ଓଡଶିାର େକେତାଟ ିସୀମା
ସଂଲ� �ାମକୁ େନଇ ପେଡାଶୀ ରାଜ� ସହ �� ରହଛି,ି ସ�ିୁମେକାଟ�େର େକେତାଟି
ମାମଲା ବଚିାରଧୀନ ଅଛ ିଏବଂ ତାର ବ��ମାନ �ତି ିକଣ ରହଛି ି?
 

ଆ� �େଦଶ �ାରା କୁଟଆି ଅ�ଳ ଜବର ଦଖଲ
U.D ୩ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ� ସରକାର� ଅପାରଗତା େଯାଗୁ େକାରାପଟୁ ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ
େକାଟଆି �ାମ ପରୁା ଆ� �େଦଶ ଅ�ନକୁ ଚାଲିଯିବ କ ି; ଓଡଶିାର ଏହ ିଅବେି�ଦ� ଅଂଶ
�ତ ିଓଡଶିା ସରକାର ବମିଖୁ େହବାର କାରଣ କଣ ? (ଖ) ଅପର ପ�େର ଆ� ସରକାର
ଏହ ିଅ�ଳକୁ ବାରମ�ାର ଧେସଇ ପଶବିାର କାରଣ କଣ ; େକଉଁ ସ�� ିଉପେର ତା�ର ଦୃ�ି
ରହଛି ି; େସହ ିଅ�ଳବାସୀ ଏେବ ଆ� ସରକାର� ପ�ାୟତ ନବି�ାଚନେର ସାମିଲ େହଉଛ�ି
କ ି?
 

ଟାଟା କ�ାନୀକୁ ବଦୁି�ତ କାଯ�� େଦବା
U.D ୪ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ)
େକଉଁ ଆଧାରେର ରାଜ�ର ସମ� ବଦୁି�ତକାରୀ ସଂ�ାକୁ ଟାଟା କ�ାନୀ ହାତକୁ େଟକି
ଦଆିଯାଇଛ ି; େକେତ ବଷ� ପାଇଁ ଟାଟା କ�ାନୀ େସହ ିଦାୟୀ�େର େସଗୁଡକି ରହବି ; (ଖ)
ହ�ା�ର େବେଳ ଟାଟା କ�ାନୀ େକେତ ଆ� ି ଏବଂ େଦୟ (Asset and Liability)
�ହଣ କରଛି ି; ଟାଟା ଦାୟି� େନଲା ପେର ସାଧାରଣ �ାହକ କ ି�କାର �ଭାବତି େହେବ ?
 

କୁଟଆି େଲାକମାନ�ର ବକିାଶ
U.D ୫ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) Odisha Andhra Pradesh ସୀମା�େର �ବା େମାଟ େକେତ
ଖ� କୁଟଆି (Kutiya) ପ�ୁ ସମହୁ ଗଁାକୁ Andhra Pradesh ନଜି ଅ�ଳ େବାଲି
(claim) ଦାବୀ କରୁଛ ି(ଖ) Odisha ରାଜ� ସରକାର ଏହ ି(Kutiya) କୁଟଆି ପ�ୁ ସମହୁ
ସମ� ଗଁା ଓ େଲାକମାନ� ବକିାଶ ପାଇଁ କ ିକ ିପଦେ�ପ େନଇଛ� ି; Andhra Pradesh
ତୁଳନାେର Odisha ରାଜ� ଏହ ିସୀମା� ଅ�ଳ ବକିାଶ ନକରୁ�ବା କଥା ସତ� କ ି?
 

ସରକାରୀ ଖାତାେର �ବା ଜମିର ପରିମାଣ



U.D ୬ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) Kantabanji Tahasil ଅ�ଗ�ତ Kantabanji Town େର
1936 Settlement ଏବଂ 1977 ଅନୁଯାୟୀ ଖାତା ନଂ-229 (କ) େର େକେତ େମାଟ
ସରକାରୀ ଖାତାେର �ଲା ଓ ଏେବ େକେତ ସରକାରୀ ଖାତାେର ଅଛ ି ଏହାର େଗାଟଏି
ତାଲିକା Plot wise �ଦାନ କରେିବ କ ି;(ଖ) ଏହ ିKantabanji (ଗ) ଖାତା ନଂ-229 େର
ବହୁ େଲାକମାନ�ର fake ପ�ା ତଆିର ିେହଇ�ବା ସରକାର ଜାଣ� ିକ ି; ଏବଂ ସରକାରର
ଖାତା-229 (ଗ) ର ସମ� Plot ର vigilance �ାରା ତଦ� କରେିବ କ?ି
 

ବଗପାଟଆି ଅ�ବାସୀ ମାନ�ର ଗମନା ଗମନ ସବୁଧିା
U.D ୭ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ସମ�ୁ �ାସ ର�ା ପାଇବା ପାଇଁ େକ�ାପଡା ଜ�ିା ସାତଭାୟ ଓ
କାନପରୁବାସୀ�ୁ ରାଜ� ସରକାର ବଗପାଟଆି ଠାେର ଥଇଥାନ କର�ିେଲ ମ� େସମାନ�ୁ
ପ�ା ରା�ା, ପିଇବା ପାଣି, େ�େନଜ ସବୁଧିା, ବଜୁିଳ ିଆଲୁଅ ଆଦ ିେମୗଳକି ଆବଶ�କତା
ଗୁଡକୁି େକେବ ସ�ୁା େଯାଗାଇ େଦେବ ଓ େସ�ପାଇଁ ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତ ବ�ୟ
ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି?
 

େକ�ାପଡା ଜ�ିାେର MSME Cluster �ାପନ
U.D ୮ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଚଳତି କେରାନା ମହାମାରୀ େଯାଗଁୁ ବହୁ କୁଶଳୀ ଓ ଅ�� କୁଶଳୀ �ବାସୀ
�ମିକ ରାଜ�କୁ େଫରଛି�,ି େସମାନ�ୁ କମ� ନଯୁି�ି ଓ ଆ� ନଯୁି�ି େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ
ସରକାର�ୁ ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ବଭିାଗ କଣ କଣ କାଯ���ମ ହାତକୁ େନଇଛ�,ି
େକ�ାପଡା ଜ�ିାେର MSME Cluster �ାପନ କରବିା ପାଇଁ ଚଳତି ବେଜଟେର ଅଥ�
ବରାଦ କରାଯାଇଛ ିକ,ି ଯଦ ିହଁ, େତେବ ଏହା େକଉଁଠାେର ନମି�ତ େହବ ଓ ଏ�ପାଇଁ େକେତ
ଅଥ� ବ�ୟ େହବ ?
 

ଫନୀ ବାତ�ା �ାରା �ୟ�ତି
U.D ୯ . �ୀ ଅତନୁ ସବ�ଶାଚୀ ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର
ଗତ ଫନୀ ବାତ�ାେର େକେତ ଟ�ାର �ୟ�ତ ି ଶ�ି ବଭିାଗର େହାଇଛ,ି େକ�ାପଡା



ଜ�ିାେର ଏହ ି�ତରି ବବିରଣୀ �ଦାନ କରବିା ସହ ଏହାର ପନୁଃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ବଭିାଗ େକଉଁ
ପଦେ�ପ େନଇଛ ିତାହାର ପ�ୂ�ା� ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

OSDMA �ାରା ରା�ା ନମି�ାଣ
U.D ୧୦ . �ୀ ଅତନୁ ସବ�ଶାଚୀ ନାୟକ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- OSDMA ଅଥ�େର R.D. Department �ାରା ନମି�ତ
ନୀଳା�ଳ ବଜାର- ଖରୁୁସଆି (େକ�ାପଡା- ମହାକାଳପଡା) ରା�ାର ପନୁଃନମି�ାଣ କାଯ��
OSDMA ହାତକୁ େନେବ କ ି?
 

ଟାଟା କ�ାନୀକୁ ଅନୁକ�ା
U.D ୧୧ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଟାଟା ପାୱାରକୁ ସରକାର ଅ�କ ଅନୁକ�ା େଦଖାଇବାର କାରଣ କଣ, ଅେଘାଷତି ବଦୁି�ତ
କାଟ ଉପେର କଏି କାହା ଉପେର କଣ କାଯ�ାନୁ�ାନ �ହଣ କରେିବ, େକାଭିଡ କଟକଣା
ସମୟେର ବଦୁି�� ଶୁ� ବୃ� ିଯଥାଥ� କ,ି େକେବ ସ�ୁା ବଦୁି�� ଶୁ� କମାଯିବ ?
 

ଇଡେକା �ାରା ଜମି �ଦାନ
U.D ୧୨ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଗତ
ପା� ବଷ� ମ�େର ଇଡେକା େଖା��ା ଜ�ିାେର େକଉଁ ବ��ି ଅବା ସଂ�ାକୁ େକଉଁ �ାନେର
େକଉଁ�ପାଇଁ େକେତ ଜାଗା �ଦାନ କରଛି� ିଏବଂ େକଉଁ ସଂ�ା େକଉଁ ଜାଗାେର ନମି�ାଣ
ନକର ିଜାଗା ଖାଲି ପକାଇବାର କାରଣ କଣ, େଖା��ା ଜ�ିାେର ଇଡେକା େକଉଁ �ାନେର
େକେତ ଜାଗା ଗତ ଦୁଇ ବଷ� ମ�େର ଅ��ହଣ କରଛି� ିଏବଂ ବ��ମାନର �ତି ିକଣ ସ�ୂ��
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

କ�ାନୀମାନ�ଠାରୁ ବଦୁି�ତେଦୟ ଆଦାୟ
U.D ୧୩ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର �ବା
େବଦା� କ�ାନୀ, ଆଦତି� ବଲି�ା ଗ�ପର ହୀରାକୁଦ ଓ ଲପ�ାେର �ବା Hindalco କ�ାନୀ,
ଭୂଷଣ Steel କ�ାନୀ�ଠାରୁ 2014 -15 ଆଥ�କ ବଷ�ରୁ ଆଜ ିପଯ��� େକେତ ଟ�ାର
Electricity Duty େଦବା ପାଇଁ Due �ଲା ଓ ଏହ ି ସଂ�ାମାନ�ୁ ଏହ ି ସମୟସୀମା
ମ�େର ରାଜ� ସରକାର େକେତ ଟ�ାର Electricity Duty Exemption କରଛି� ିଏହି



Exemption େଦବା ପାଇଁ Industrial Policy Resolution ଅନୁଯାୟୀ
Appropriated Authority � �ାରା ଦଆିଯାଇ�ବା Exemption Certificate ର
ଶ�ିୱାରୀ Copies ଉପ�ାପନ କରେିବ କ?ି
 

ଶ�ି ସଂ�ାଠାରୁ ରାଜ� ଆଦାୟ
U.D ୧୪ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- େଷାଡ଼ଶ
ବଧିାନସଭାର ପ�ମ ଅ�େବଶନର ତା . 20 .11. 2020 ଦନି ଉପ�ାପିତ U.D.A.Q 9
ଅନୁଯାୟୀ 2014-15 ଆଥ�କ ବଷ�ରୁ ବ��ମାନ ସ�ୁା ରାଜ�ର ଶ�ିାୟନ �ାରା ଗଢ଼ ିଉଠ�ିବା
ଶ�ିସଂ�ା ( ବୃହତ, ମ�ମ , ଅଣୁ ଓ �ୁ� ) ମାନ�ଠାରୁ ରାଜ� ସରକାର ଓ େକ�ସରକାର
�ତବିଷ� େକେତ ପରମିାଣର େକଉଁ େକଉଁ �କାର ରାଜ� ଆଦାୟ କରଛି� ି ଓ ରାଜ�
ସରକାର ଏହ ିଶ�ି ସଂ�ାମାନ�ୁ ନଜି� ବେଜଟରୁ େକେତ ପରମିାଣର େକଉଁ େକଉଁ �କାର
Incentive �ଦାନ କରଛି� ି ତ� ସମ��ୀୟ ଉ�ର େକେବସ�ୁା ସଠକି ତଥ� େଦେବ
��ୀକରଣ େଦେବ କ ି?
 

େସବା�ମକୁ +2 େର ଉ�ତି
U.D ୧୫ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ବଗତ
5 ବଷ�େର ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତାଟ ିେସବା�ମକୁ ଉ�ତି କରାଗଲା; ( ଖ)
କଳାହା�ିର M . Rampur ଓ ପା�ିକୁଡ଼ ିେସବା�ମକୁ ଓ ଭଲ�ାଦାନୀ ପରୁାତନ �ଲୁ�େଲ
ମ� େକଉଁ କାରଣରୁ +2 କୁ ଉ�ତି କରାଗଲା ନାହ�; ଏହ ିଆଥ�କ ବଷ�େର +2 କୁ ଉ�ତି
କରବିାପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଖାଲି�ବା ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୧୬ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର
େକେତ post ଖାଲିଅଛ ିଓ ଏହା େକେବସ�ୁା ପରୂଣ େହବ, Sanction Post େକେତ ଏବଂ
ଖାଲି�ବା Post େକେତ , ନୂତନ Post େଖାଲିବା ପାଇଁ ବଚିାରା�ନ ଅଛ ି କ;ି (ଖ)
ଭବାନୀପାଟଣାର Electrical Eexecutive Engineer Post େକେବଠାରୁ ଖାଲିଅଛ ିଓ
େକେବସ�ୁା ପରୂଣ େହବ ଜଣାଇେବ କ;ି ଏବଂ ନୂତନ Electrical Division ଏବଂ Sub
- Division େଖାଲିଯିବା ପାଇଁ ବଭିାଗ �ରି କରଛି� ିକ ି?



 

�ାମକୁ ବଦୁି�ତ େଯାଗାଣ
U.D ୧୭ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର
ବେିଶଷକର ିଭ�କ ଜ�ିାେର ଏପଯ��� େକେତ ରାଜ� �ାମକୁ ବଦୁି�ତ େଯାଗାଣ କରାଯାଇ
ନାହ� ଓ ଏହ ି�ାମଗୁଡ଼କୁି େକେବସ�ୁା ବଦୁି�ତ ସଂେଯାଗୀକରଣ କରାଯିବ, ବଦୁ�ତକରଣ
େହାଇ�ବା ସମ� �ାମ / ପଡ଼ାର ସଂଖ�ା େକେତ, ବ��ମାନ ସ�ୁା ରାଜ�ର ସମ� �କାର
ହତିା�କାରୀ� ସଂଖ�ା େକେତ; �ରି ବଦୁି�ତ .େଯାଗାଣେର ବଭିାଗର ପଦେ�ପ ସ�କ�େର
ସଚୂନା େଦେବ କ ି?
 

ଶ�ି ଭି�ିଭୂମୀର ଉ�ତକିରଣ
U.D ୧୮ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଭ�କ ଜ�ିା
ଅ�ଗ�ତ ପାହ ି ମହୁରା - ଧାମନଗର ଛକଠାେର IDCO �ାରା ଅ�କୃତ ଜମିେର ଶ�ି
ଭି�ଭୂିମିର ଉ�ତକିରଣ କରାଯାଇ�େଲ ମ� ରାଜ� ଉ��ରୀୟ ନଗି�ମନ କ��ୃ ପ��ର
ଅନୁେମାଦନ �େମ �ାୟ 60 ଏକର ଜମି M/S IOCL କୁ ଜମି ଆବ�ନ କରାଯାଇ�େଲ
ମ� ନ�ି�� ଭାବେର େକେବଠାରୁ Polyester Product Manufacturing Facility ,
Food Park, Textile Park �ତ�ିା କରାଯିବ/ ଆର� କରାଯିବ ଏବାବଦେର େକେତ
ପ�ିୁ ନେିବଶର ଆକଳନ କରାଯାଇଛ ିଓ େକେତ ନଯୁି�ି ସ�ିୃ କରବି ?
 

ଗିରିଗିରିଆ ଜାତକୁି ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିମାନ�ତା
U.D ୧୯ . �ୀ 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 ି :-
ଗିରଗିିରଆି ଜାତକୁି ଅନସଚୂତିଜାତ ିତାଲିକାଭୁ� କରବିାକୁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ େନଇଛ�ି
ଓ ଏହା େକେବ ସ�ୁା କାଯ��କାରୀ େହବ ?
 

ଭୂମିହୀନ�ୁ ଘରଡ଼ହି ପ�ା ବ�ନ
U.D ୨୦ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ ତହସଲି ଅ�ଳେର େକେତଜଣ ଭୂମିହୀନ ଓ
ଘରଡ଼ହିହୀନ ପରବିାର ଚ�ିଟ େହାଇ�ବାେବେଳ ତନ��ରୁ େକେତଜଣ�ୁ ଘରଡ଼ହି ପ�ା



�ଦାନ କରାଯାଇଛ,ି ଅବଶ�ି ପରବିାରକୁ ଘରଡ଼ହି ପ�ା େକେବ ସ�ୁା ବ�ନ ପାଇଁ ସରକାର
ନୀତଗିତ ନ�ି� ି�ହଣ କରଛି� ି?
 

ବ�ିାପିତ�ୁ ଥଇଥାନ
U.D ୨୧ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ ତହସଲିେର େକଉଁ �କ� ନମିି� େକେତଜଣ �ଜା
ବ�ିାପିତ େହାଇ�ବାେବେଳ େକେତ �ଜା� ଜମି ଅ��ହଣ େହାଇଛ,ି ତନ��ରୁ େକେତ
ବ�ିାପିତ�ୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛ,ି େକେତ �ଜା�ୁ ଜମି ଅ��ହଣ ପାଇଁ �ତ ିପରୂଣ ରାଶି
�ଦାନ କରାଯାଇଛ,ି ସମ� ବ�ିାପିତ �ଜା�ୁ ଥଇଥାନ, ପନୁଃବ�ାସ ପ�ୂ�ା� ସହ
ଭୂମିହରା�ଜା� �ତପିରୂଣ �ଦାନ େକେବ ସ�ୁା ପ�ୂ�ା� େହବ ?
 

ମାନେଜାର ଜଳେସଚନ �କ�ରୁ ବଦୁି�ତଶ�ି ଉ��
U.D ୨୨ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଆଠମ�ିକ
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ମାନେଜାର ଜଳେସଚନ �କ�କୁ ଜଳବଦୁି�ତ ଭି�ଭୂିମୀ ଉ�ୟନପାଇଁ
ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଭୂମିହୀନ�ୁ ଘରଡ଼ହି ପ�ା ବ�ନ
U.D ୨୩ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାୟଗଡ଼ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର 2019-20 ମସହିାରୁ ଆଜ ି ପଯ���
େକେତଜଣ ଗରବି ଭୂମିହୀନ େଲାକମାନ�ୁ ସରକାର ଘରଡ଼ହି ପ�ା ଏବଂ ଜମିପ�ା ବ�ନ
କରଛି� ି ; ଆଜସି�ୁା ଆଉ େକେତଜଣ ଗରବି ଭୂମିହୀନମାେନ ଜମି ଘରଡ଼ହି ପ�ା ପାଇ
ନାହା�,ି ତାର ସମ� ବ�କୱାରୀ ତାଲିକା େଦବା ସହତି ଘରଡ଼ହି ଓ ଜମିପ�ା ପାଇନ�ବା
ଗରବି ଭୂମିହୀନ ଓ ଜମିପ�ା ପାଇନ�ବା ଗରବି ଭୂମିହୀନ ମାନ�ୁ େକେବସ�ୁା ସରକାର
ପ�ା �ଦାନ କରେିବ କହେିବ କ ି?
 

BPL/ APL ପରିବାର�ୁ ବଦୁି�ତଶ�ି ଛାଡ଼
U.D ୨୪ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାୟଗଡ଼ା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର BPL/APL ବଦୁି�ତ ଉପେଭା�ା� ପାଇଁ Electry Bill େଦବାପାଇଁ
କ'ଣ କ'ଣ ନୟିମ ଅଛ ି ; ଆଗରୁ BPL ବଦୁି�ତ ଉପେଭା�ାମାେନ ବଦୁି�ତ ବଲି ନ େଦବା



ପାଇଁ ସରକାର Declare କର�ିେଲ ମ� ବ��ମାନ BPL ବଦୁି�ତ ଉପେଭା�ାମାନ�
ପାଖକୁ ମନଇ�ା Electry Bill ଆସ�ୁବା ଖବର ସରକାର� ପାଖେର ଅଛ ିକ;ି ଯଦ ିଅଛି
BPL ଉପେଭା�ା ମାନ� Electry Bill କଏି େଦେବ ଏବଂ BPL ଉପେଭା�ାମାନ�
Bill ଛାଡ଼ ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

ଜଳ ବଦୁି�� �କ� �ତ�ିା
U.D ୨୫ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- କଟକ ଜ�ିାର
େକଉଁ ନଦୀ ଓ ଜଳାଧାରରୁ �ୁ� ଜଳ ବଦୁି�� �କ� ବ�ବ�ା �ବ��ନ ଅଛ ି�କାଶ କରି
ଜ�ିାେର ଅ�କ ଜଳ ବଦୁି�ତ �କ� �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରୁଛ� ି?
 

ଇମାମନଗର େମୗଜାକୁ ଟା�ି ତହସଲି ଅ�ନେର ର�ବା
U.D ୨୬ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େଚୗ�ାର କଟକ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଇମାମନଗର େମୗଜାେର ଟା�ୀ
(ଜଗତପରୁ) ତହସଲି ଅବ�ତି �ବାେବେଳ ଇମାମନଗର େମୗଜା ସାେଲପରୁ ତହସଲି
ଅଧୀନେର ଅବ�ତି �ବା ସତ� କ;ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଏହ ିେମୗଜାର ବାସ�ିା� ସବୁଧିା ପାଇଁ
ଇମାମନଗର େମୗଜାକୁ ଟା�ୀ (ଜଗତପରୁ) ତହସଲି ଅଧୀନେର ସାମିଲ ପାଇଁ ସରକାର
ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଭୂମୀହୀନ ପରିବାର�ୁ ଚ�ିଟ
U.D ୨୭ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- କଳାହା�ି ଜ�ିାର େକଉଁ ତହସଲିେର େକେତ ସଂଖ�କ ମଖୁ�ବାସୀ �ଜା
ପରବିାର ଓ ଭୂମୀହୀନ ଘରଡ଼ହିହୀନ ପରବିାର ଚ�ିଟ େହାଇଛ� ିେସହ ିପରବିାରକୁ ଆବାସ
ଜମି େଯାଗାଇ େଦବାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିଓ ଏହା େକେବ ସ�ୁା ପ�ୂ�ା�
େହବ ?
 

��ାବ �ବା ଜଳ ବଦୁି�� �କ�
U.D ୨୮ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- େକ.ବ.ିେକ.
ଜ�ିାେର େକଉଁ ନଦୀେର �ବା ଜଳ ବଦୁି�ତ �କ�ରୁ େକେତ ଜଳ ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦତି େହଉଛ,ି



େକଉଁ �କ� ନମି�ାଣାଧୀନ ଓ ��ାବାଧୀନ ଅଛ ି�କାଶ କର ିଜ�ିାେର ଅ�କ ଜଳବଦୁି�ତ
�କ� �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

33/11 K.V. substation ନମି�ାଣ
U.D ୨୯ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଲା�ିଗଡ଼
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଗୁଣପରୁ ଓ େର�ାଲପାଳଠିାେର 33/11 K.V. Electricity Sub-
Station ନମି�ାଣ ନମିେ� ଜାଗା ଚ�ିଟ କରାଯାଇ�େଲ େହଁ ଅଦ�ାବ� ଏହାର ନମି�ାଣ
କାଯ�� ଆର� କରା ନଯିବାର କାରଣ କଣ; ଏହ ି ଦୁଇ Sub-Station ନମି�ାଣ ପାଇଁ
ଯଥାଶୀ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?
 

�ିଡ଼ା ତାଲିମ େକ� ନମି�ାଣ
U.D ୩୦ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର �େତ�କ ବ�କେର ଛା�ଛା�ୀ, ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନ� ଦ�ତା ବୃ�ି
ନମିେ� �ୀଡ଼ା ଓ ତାଲିମ େକ� ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର� େଯାଜନା ଅଛ ିକ;ି ଯଦ ିହଁ େତେବ
ଏହା େକେବ କାଯ��କାରୀ େହବ ?
 

େଗାଚର ଓ ଶ�ଶାନ ଜମିକୁ ଜବର ଦଖଲ ମ�ୁ
U.D ୩୧ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାର େକଉଁ ତହସଲିେର େକେତ ପରମିାଣ େଗାଚର ଜମି,
ଶ�ଶାନ ଜମି, �ାମ�ଜ�ଲ ଓ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ େହାଇଛ ି�କାଶ କର ିଏହ ିଜମିକୁ
ଜବରଦଖଲମ�ୁ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ସବୁଜ ଶ�ି ଉ�ାଦନ
U.D ୩୨ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ଶ�ି
ସ�ଟ ଦୂରୀଭୁତ ପାଇଁ ସବୁଜ ଶ�ି ଉ�ାଦନ ଭି�ଭୂିମୀ ଉ�ୟନ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ଭ�ଖ ଜ�ିାେର ଘରଡହିହୀନ ପରିବାରକୁ ପ�ା ବ�ନ
U.D ୩୩ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ଭ�ଖ ଜ�ିାର େକଉଁ ତହସଲି ଅ�ଳେର େକେତ ଘର ଡହିହୀନ ପରବିାର



ଚ�ିଟ େହାଇ�ବାେବେଳ େସହ ିପରବିାରଗୁଡକୁି ଘରଡହି େଯାଗାଇେଦବାକୁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ପବନ ଚାଳତି ବଦୁି�� ଶ�ି ଉ�ାଦନ
U.D ୩୪ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଭ�କ
ଜ�ିାର ସମ�ୁ ଉପକୂଳେର ପବନ ଚାଳତି ବଦୁି�ତ ଶ�ି ଉ�ାଦନ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ
�େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ବ�ିାପିତ�ୁ ଥଇଥାନ
U.D ୩୫ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- (କ) ଅବଭି� ସମ�ଲପରୁ ଜ�ିାେର ଖଣି, ଶ�ି ଓ ଜଳେସଚନ �କ� ସେମତ
ଅନ�ାନ� େକଉଁ େକଉଁ �କ�ରୁ େକେତ ସଂଖ�କ ପରବିାରର େକେତ ସଂଖ�କ େଲାକ
ବ�ିାପିତ େହାଇ�େଲ, ସ��ୃ ବ�ିାପିତ� ମ�ରୁ େକେତ ସଂଖ�କ�ୁ ପନୁବ�ସତି
େଯାଜନାେର ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛ,ି େକଉଁ �କ�ର େକେତ ସଂଖ�କ ଅଦ�ାବ� ଥଇଥାନ
େହାଇନାହଁା� ି ତାର ଏକ �କ�ୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ଥଇଥାନ
େହାଇନ�ବା ବ�ିାପିତ�ୁ େକେବସ�ୁା ଥଇଥାନ କରାଯିବ େସ�ପାଇଁ ସରକାର� ନ�ି��
େଯାଜନା ଓ କାଯ���ମ କଣ ତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?
 

ଶ�ି ସଂ�ା ପାଇଁ ପ�ିୁ ବନିେିଯାଗ
U.D ୩୬ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ଅବଭି�
ସମ�ଲପରୁ ଜ�ିାେର କ ିକ ିଶ�ି େକେତ ପ�ିୁ ବନିେିଯାଗେର େକେବ �ତ�ିା େହାଇ�ଲା,
ସ��ୃ ଶ�ିେର େକେତ କମ�ଚାରୀ/�ମିକ ନେିୟାଜତି ଅଛ�,ି େସମାନ� ମ�ରୁ �ାନୀୟ,
ଜ�ିା ଓ ରାଜ� ବାହାରର କମ�ଚାରୀ/�ମିକ� ସଂଖ�ା େକେତ, େସମାନ� ମ�ରୁ �ାୟୀ ଓ
ଅ�ାୟୀ �ମିକ� ସଂଖ�ା େକେତ ତାର ଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ)
2018-19 େର ରାଜ� ସରକାର େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର େକେତ ରାଜ�/କର ପାଇଛ�ି
ଏବଂ େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ା େକଉଁ େକଉଁ ବଷ� େକେତ ଲାଭ କରଛି�,ି ଲାଭାଂଶର େକେତ
�ତଶିତ େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ା CSR ବାବଦେର େକଉଁ ବ�କ ଓ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ବ�ୟ
କରଛି� ିତାର ବଷ�ୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 



ଶ�ି ସଂ�ା �ାପନ ପାଇଁ ଚୁ�ି �ାପନ
U.D ୩୭ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) 2018 ରୁ
ଆଜପିଯ��� ରାଜ� ସରକାର େକେତ ଶ�ି ସଂ�ା ଗୁଡକି ଶ�ି �ତ�ିା ପାଇଁ ଚୁ�ି �ା�ର କରି
ଜମି �ଦାନ କର�ିେଲ େକେତ ସଂ�ା ଶ�ି �ତ�ିା କରଛି� ି େକେତ ଏପଯ���
କରପିାରନିାହା� ି ଚୁ�ି �ଲାପ େଯାଗଁୁ େକେତ ସଂ�ା ଠାରୁ ଦଆିଯାଇ�ବା ଜମି େଫରାଇ
ଅଣାଯାଇଛ ି ତାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି ; (ଖ) କାଯ���ମ େହାଇ�ବା ଶ�ି
ସଂ�ାେର ରାଜ�େର େକେତ େଲାକ�ୁ ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଇଛ,ି ତାର ବବିରଣି ଶ�ି ସଂ�ା ୱାରୀ
େଦେବ କ ି?
 

Pending Electricity Dues
U.D 38 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for Energy be
pleased to state that :- How much Electricity dues are pending against
the companies in the state and what action are being taken by the state
government for collection of electricity arrear pending furnish details
there of ?
 

ଲଘ ୁଖଣିଜ ପଦାଥ� ଉେ�ାଳନ
U.D ୩୯ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ରାଜ�େର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକଉଁ �କାର ଲଘ ୁଖଣିଜ ପଦାଥ�
ବାଷ�କ େକେତ ପରମିାଣର ଉେ�ାଳନ ନମିେ� େକେତ ସଂଖ�କ ପ�ାଦାର�ୁ ଖଣିପ�ା
�ଦାନ କରାଯାଇଛ ି ତା'ର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ପ�ାଦାର� ଅନୁେମାଦତି
ମାଇନଂି ପ�ାନ ଠାରୁ ଅ�କ ପରମିାଣର ଉେ�ାଳନ କର�ିବା 2016-17 ରୁ 2020-21
ବଷ�େର େକେତ ଜଣ ପ�ାଦାର� ବରୁି�େର କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ ି ଅ�କ
ଉେ�ାଳନ କର�ିବା ଖଣିଜ GPS Survey ପ�ତେିର ଆକଳନ କରାଯାଇଛ ି କ,ି ଯଦି
କରାଯାଇନାହ� େକଉଁ କାରଣରୁ କରାଯାଇନାହ�, GPS Survey ପ�ତେିର ଆକଳନ
ନମିେ� େକଉଁ ଜ�ିାେର କ ିକ ିପଦେ�ପ ଓ ��ିୟା େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର ପଯ��ାୟେର
ରହଛି ିଏହା େକେବ ସ�ୁା େକଉଁ ଜ�ିାେର କାଯ���ମ କରାଯିବ ତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?
 

ଶ�ି ସଂ�ାର ସମସ�ାର ସମାଧାନ ପାଇଁ Industry Care ଓ SPMG ଗଠନ
U.D ୪୦ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଶ�ି ସଂ�ା



ମାନ�ର ବଭିି� ସମସ�ାର ସମାଧାନ କରବିାକୁ ରାଜ� ସରକାର େକେବଠାରୁ Industry
Care, SPMG (State Project Monitoring Group) ଓ PMG (Project
Monitoring Group) କାଯ��କାରୀ କରଛି�,ି ଏଗୁଡକି କାଯ�� ପରସିର କଣ ନ�ି�ାରଣ
କରାଯାଇଛ ି ଓ େକଉଁ େକଉଁ ଅ�କାରୀ�ୁ କ ିକ ିକାଯ�� ସ�ାଦନା ଦାୟି�େର ଅବ�ାପିତ
କରାଯାଇଛ ିତାର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ) Industry Care, SPMG ଓ
PMG େର େକେତେଗାଟ ି ଶ�ି ସଂ�ା ସମସ�ା େକେତ ଅବ� ମ�େର ସମାଧାନ
କରାଯାଇଛ ିତାର ବଷ�ୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରବିା ସହ େକେତ େଗାଟ ିଶ�ି ସଂ�ାର
ସମସ�ା େକଉଁ କାରଣରୁ ଅଦ�ାବ� ସମାଧାନ େହାଇପାରନିାହ� ଓ େକେବ ସ�ୁା େକଉଁ ଶ�ି
ସଂ�ାର ସମସ�ା ସମାଧାନ କରାଯିବ େସ�ପାଇଁ କ ିକ ି�ତ� ପଦେ�ପ କରାଯିବ ତାହା
�କାଶ କରେିବ କ ି?
 

ITDA କୁ ଅଥ� �ଦାନ
U.D ୪୧ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ମୟୁରଭ�
ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ ଆଇଟଡିଏି ମାନ�ୁ 2016-17 ଠାରୁ 2020-21 ବଷ� ମ�େର େକଉଁ
େକଉଁ େଯାଜନା ଓ �କ� ପାଇଁ େକେତ ପରମିାଣ ଓ ରାଜ� ଓ େକ� ଅଥ� ବରାଦ
କରାଯାଇଛ ିତାହାର ଏକ ବଷ�ୱାରୀ ଓ ଆଇଟଡିଏି ୱାରୀ ତାଲିକା େଦବା ସହ ଏହ ିଅଥ�
ଗୁଡକିେର କ ିକ ିକାଯ�� ସ�ାଦନ େହାଇସାରଛି,ି ନମି�ାଣାଧୀନ ଅଛ ିଓ ଆର� େହବାକୁ ଅଛ,ି
ଜଣାଇବା ସହ ଏହ ି�କ� ତାଲିକା େକେବ ଓ କାହା �ାରା ଅନୁେମାଦତି େହାଇଅଛ,ି େକେବ
କାଯ��ାେଦଶ ଦଆିଯାଇଛ ି , େକେବ ଆର� େହାଇ େକେବ େଶଷ େହବାର �ଲା ଓ ଯଦି
େଶଷ େହାଇନାହ� ବା ଆର� େହାଇନାହ� ତାହାର କାରଣ କଣ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ତାପଜ ଓ ଜଳ ବଦୁି�ତ ଶ�ି ଉ�ାଦନ �ମତା
U.D ୪୨ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର
ତାପଜ ବଦୁି�� ଓ ଜଳ ବଦୁି�� ଶ�ି ଉ�ାଦନ ପରମିାଣ େକେତ, 2004-05 ବଷ�ରୁ
ଅଦ�ାବ� ଉଭୟ ବଦୁି�� ଶ�ି େକେତ ପରମିାଣେର ଉ�ାଦନ େହାଇଛ ି ତାର ବଷ�ୱାରୀ
ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ,ି ତାପଜ ବଦୁି�ତ ଓ ଜଳ ବଦୁି�ତ ଶ�ି ୟୁନଟି ପିଛା ଉ�ାଦନ
ଖ�� େକେତ ଏବଂ ଉପେଭା�ା�ଠାରୁ ୟୁନଟି ପିଛା େକେତ ଟ�ା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛ,ି ଏହା



�� େଯ ତାପଜ ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ ଅ�କ �ଦୂଷଣ ସ�ିୃର କାରଣ େହଉ�ବା ପରେି��ୀେର
ରାଜ� ଜଳ ବଦୁି�ତ ଶ�ି ଉ�ାଦନ ବୃ� ିକରବିା ପାଇଁ ନ�ି�� ଭାେବ କ ିକ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରଛି� ି , ରାଜ�ବାସୀ� �ାଥ�େର ତାପଜ ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ ପଯ��ାୟ �େମ ବ� କର ିଜଳ
ବଦୁି�ତ ଶ�ି ଉ�ାଦନ ହାର ବୃ� ିଦଗିେର ସରକାର ନୂଆ �ଗତଶିୀଳ ନୀତ ିଆପଣାଇବା
ନମିେ� ଆଭିମଖୁ�କଣ ରହଛି ିତାହା �� କରେିବ କ ି?
 

ଜମିର କସିମ ପରିବ��ନ
U.D ୪୩ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ରଣପରୁ NAC ର 9
ନମ�ର ବ�ି ଅ�ଳେର କଛି ିଭୁମୀହୀନ ପରବିାର ବସବାସ କରୁଛ� ିଅବଭିାଜତି ପରୁୀ ଜ�ିାର
ଉ� �ାନଟ ି�ା�ନତା ପବୁ�ରୁ ଅନାବାଦୀ କସିମ �ଲା େବେଳ ତାହା ପରବ�� ସମୟେର
Land Settlement େର ଜ�ଲ କସିମକୁ ପରବି��ନ େହାଇ�ବାରୁ େସମାେନ ଘରଡହି
ପ�ା ପାଇନ ପାର ିସରକାରୀ େଯାଜନାରୁ ବାସଗହୃ ନମି�ାଣ କର ିପାରୁନାହା� ିଏଣୁ ଜମିର
କସିମକୁ ପରବି��ନ କର ିବାସେଯାଗ� କସିମ କରବିା ସେ� େସମାନ�ୁ ପ�ା େଯାଗାଇ
େଦଇ ଥଇଥାନ କରେିବ କ ି?
 

ଭୂମୀହନ�ୁ ଘରଡହି ପ�ା �ଦାନ
U.D ୪୪ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- �ା�ନତା ପବୂ�ରୁ ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ
ଓଡଗଁା ବ�କର କଦଳାଇପ�ୀ ପ�ାୟତ ଅ�ନ� ସାନକୁଟୁଣୀ �ାମେର ମ�ୁେପାତା
ସ�ଦାୟର କଛି ି ଭୁମିହୀନ ପରବିାର ପ� କୁଡଆିେର ବସବାସ କରୁ�ଲା େବେଳ
ହରହିରପରୁ ପ�ାୟତର ଗଡପଡଆି ସାହ ି ଓ ପଥୁରଆି ସାହ ି େର ମ� କଛି ି ଭୁମିହୀନ
ପରବିାର ବସବାସ କରୁଛ�,ି େସମାନ�ୁ ଘରଡହି ପ�ା େଯାଗାଇ ଦଆି ଯାଇନ�ବାରୁ
େସମାେନ ସରକାରୀ େଯାଜନାରୁ ବାସଗହୃ ନମି�ାଣ କର ିପାରୁନାହା� ିଏଣୁ ଜମିର କସିମ
ପରବି��ନ କର ି ଭୁମିହୀନ ମାନ�ୁ ପ�ା େଯାଗାଇ େଦଇ ଥଇଥାନ କରବିା ପାଇଁ ବ�ବ�ା
କରେିବ କ ି?
 

ST/SC ଓ OBC ମାନ�ର ସଂଖ�ା
U.D ୪୫ . �ୀ 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 2011 ଜନଗଣନା ଭି�େିର ସମଦୁାୟ ଜନସଂଖ�ା ମ�ରୁ ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ,ି
ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ତଥା �େତ�କ ସଂଖ�ାଲଘ ୁ ସ�ଦାୟର ଜନସଂଖ�ା େକେତ ଏହାର
ସବେିଶଷ ତଥ� ସରକାର ଉପ�ାପନ କରେିବ କ,ି �େତ�କ ବଗ�ର ଜନସାଧାରଣ�ୁ େଦଶ,
ଜାତରି ମହାେ�ାତେର ସାମିଲ କରବିାକୁ ସରକାର�ର �ତ� ପଦେ�ପ କ'ଣ, ଦାର�ି�
ସୀମାେରଖା ତେଳ �ବା �େତ�କ ବଗ�ର ଆଥ�କ, ସାମାଜକି ବୃ� ି େକଉଁ ହାରେର ଘଟଛିି
ତା'ର ସ�ୂ�� ରେିପାଟ� ସରକାର� ଠାେର ଅଛ ିକ,ି �େଲ ତାହା କ'ଣ ?
 

ଅ�କ ବଦୁି�� ଶ�ି ଉ�ାଦନ ପାଇଁ େଯାଜନା
U.D ୪୬ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ବଦୁି�ତ ଶ�ି
ଉ�ାଦନ େ��େର େଦଶର ଅନ� ରାଜ� ତୁଳନାେର ଓଡଶିା ରାଜ�ର �ାନ େକଉଁଠ,ି
ଉ�ାଦନର ବଳକା ରାଜ� ପରଗିଣତ ିେହଉ�େଲ ଆଗାମୀ ଦନି ପାଇଁ ଅ�କ ଶ�ି ଉ�ାଦନ
ପାଇଁ େଯାଜନା କ'ଣ, 2014 ଠାରୁ ଏପଯ��� �େତ�କ ବଷ� ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନର େରକଡ�
କଣ, ପରେିବଶ �ତ ି ଦୃ�ି େଦଇ ଜଳ ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ ସକାେଶ ସରକାର�ର �ତ�
େଯାଜନା କ'ଣ ?
 

େଲା େଭାଲେଟଜ ସମସ�ାର ସମାଧାନ
U.D ୪୭ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଇଘର ଓ
ଉମରେକାଟ ବ�କ ଅ�ଳେର େଲା େଭାଲେଟଜ ସମସ�ାର ସମାଧାନ କର ିନରି�ର ବଦୁି�ତ
ସରବରାହ ନମିେ� ଶ�ି ଭି�ଭୂିମିର ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

AES ର ଅଂଶଧନ �ତ�ାହାର
U.D ୪୮ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଓଡଶିା ଶ�ି ଉ�ାଦନ ନଗିମ (OPGC) ରୁ ଆେମରକିୀୟ କ�ାନୀ AES ଗତ ଡେିସମ�ର
10 ରୁ ଅଂଶଧନ �ତ�ାହାର କରବିା ସେ� ନଗିମେର ପବୂ�ପର ିେ�ତୖ ପରଚିାଳନା ବ�ବ�ା
ଜାର ିରହବିାର ରହସ� କ'ଣ, OPGC େର କାଯ��ରତ ଅଫିସର ଓ କମ�ଚାରୀ� ପାଇଁ ଏକକ
(Uniform) ଦରମା ବ�ବ�ା ସେମତ ଅନ�ାନ� ଦାବ ି ଗୁଡକି େକେବସ�ୁା ପରୂଣ େହବ
ଜଣାଇେବ କ ି?
 



ନୂତନ RDC େଜାନ େଖାଲିବା
U.D ୪୯ . �ୀ ଅ�ରା� େମାହନ ପାଣି�ାହୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ରାଜ� ସରକାର RDC Zone ମାନ� ପନୁଃ ଗଠନ ଏବଂ
ନୂତନ (New) RDC Zone େଖାଲିବା ପାଇଁ ବଚିାର କରୁଛ� ିକ;ି (ଖ) Nuwapada ଜ�ିା
କୁ Sambalpur North RDC Zoneେର ସାମିଲ କରବିା ପାଇଁ ବଚିାର କରେିବ କ ି?
 

Sub-Register କାଯ��ାଳୟ �ତ�ିା
U.D ୫୦ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ନେର �ବା
ନୂଆଗଁା ଏବଂ ଗଣିଆଁ ତହସଲିେର Sub-Register � ପଦବୀ ସ�ିୃ କର ି �ତ�
କାଯ��ଳୟମାନ �ତ�ିା କରବିା ପାଇଁ କ ି କ ି �ରତି ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ;ି ଉ�
କାଯ��ାଳୟକୁ ୨୦୨୧-୨୨ ମସହିା ଠାରୁ କାଯ��କାର ିକରବିା ପାଇଁ ନ�ି� ିେନେବ କ ି?
 

ଫନ ିବାତ�ାର �ଭାବ
U.D ୫୧ . �ୀ ଜୟ� କୁମାର ଷଡ଼�ୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ଗତ ୨୦୧୯ ଫନ ିବାତ�ା େଯାଗଁୁ ପରୁୀ ଜ�ିାର ପରୁୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ
ସେମତ ପରୁୀ ଓ େଗାପ ତହସଲିର େକଉଁ େକଉଁ ବଭିାଗର େକେତ ସଂଖ�କ େଲାକ
�ଭାବତି େହାଇ�େଲ; �ଭାବତି େହାଇ�ବା ପରୁୀ ଓ େଗାପ ତହସଲିର େକେତ ସଂଖ�କ
�ଭାବତି�ୁ େକଉଁ ଅ�କାରୀ� �ାରା ଚ�ିଟ କରାଯାଇ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ �ତ ିପରୂଣ
େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇ�ଲା ତା'ର ଏକ ପ�ାୟତୱାରୀ ଓ ପରୁୀ ମ�ୁନସିପିାଲଟ ି ୱାଡ�ୱାରୀ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଏ�ପାଇଁ ବଭିାଗ ତରଫରୁ େକଉଁ ତହସଲିକୁ େକେତ ଟ�ା
େଲଖାଏଁ ମ�ରୁ କରାଯାଇ�ଲା ?
 

ଭୂମିହୀନ ହତିା�କାରୀ�ୁ ଚୟନ
U.D ୫୨ . �ୀ ଜୟ� କୁମାର ଷଡ଼�ୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ପରୁୀ ଜ�ିାର େଗାପ ତହସଲି ଓ ପରୁୀ ତହସଲି େର
୧୮/୧୯/୨୦/୨୧େର ସମଦୁାୟ େକେତ ଭୂମିହୀନ ହତିା�କାରୀ�ୁ ଚୟନ କରାଯାଇଅଛି
ତାହା ମ�ରୁ େକେତ େଲାକ�ୁ ପ�ା �ଦାନ କରାଯାଇଅଛ ିତାହାର ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି?



 

ରାଜ� ଆୟର ପରିମାଣ
U.D ୫୩ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ Tahasil ରୁ େକଉଁ ଉ�ରୁ ଚଳତି
ବଷ� େକେତ ପରମିାଣର ରାଜ� ଆଦାୟ େହାଇଅଛ ି ତାହାର ସବେିଶଷ ତଥ� Tahasil
ୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ?ି
 

Indoor Hall �ତ�ିା ପାଇଁ ��ାବ
U.D ୫୪ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଦଶପ�ା ବ�ିାପିତ ଅ�ଳେର ଏକ Indoor
Hall �ତ�ିା କର ିସ��ୃ ଅ�ଳେର Indoor Games ର ବକିାଶ କରବିା ପାଇଁ �ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ?ି
 

ହ�ଶ�ି �ତ�ିା ପାଇଁ ��ାବ
U.D ୫୫ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର (SFURTI) କ��ର ମା�ମେର
ଆବଶ�କୀୟ ପ�ିୁ ବନିେିଯାଗ କର ି ଏକ ମହୁ ��ିୟାକରଣ ଶ�ି ପ�ୁ �ାପନ ପାଇଁ
ବଭିାଗ�ାରା ��ାବତି େଯାଜନାକୁ ଯଥାଶ�ି କାଯ��କାରୀ କରବିା ପାଇଁ �ରତି ପଦେ�ପ
�ହଣ କରେିବ କ ି; ଉ� ଶ�ି �ତ�ିା ପାଇଁ 2021-22 ବଷ�େର ନ�ି� ିେନେବ କ?ି
 

Functioning of SC/ST Hostel
U.D 56 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister for ST &
SC Development, Minorities & Backward Classes Welfare be pleased
to state that :- How many SC/ST Hostel have not yet made functional
in Daspalla Assembly Constituency even after completion for last 3
years; What are the difficulties to make those hostels functional; Will
the Govt. decide to SC/ST boarders in those hostels from the 2021-22
academic session?
 

Steps to fill up the vacancies
U.D 57 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister for ST &
SC Development, Minorities & Backward Classes Welfare be pleased
to state that :- How many posts of teaching and non-teaching staff



have been laying vacant in the Schools & Hostels managed by SSD
Department in the Nayagarh District; Give a school and block wise
list on that. Will the Govt. have expeditions steps to fill up those
vacancies for smooth running of department schools and hostels?
 

ଇ�ରିା ଆବାସ େଯାଜନାେର ଗୃହ େଯାଗାଣ
U.D ୫୮ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- (କ) ରାଜ�େର ବସବାସ କରୁ�ବା ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଜାତ ିପରବିାର ମ�ରୁ େକେତ
ପରବିାରର ନଜି� ଗହୃ ନାହ�; 2014 େବେଳ େକେତ �ଲା ; 2020 େଶଷେର ତାହା
େକେତେର ପହ�ଛ ି; ଏହାର ଜ�ିାୱାରୀ ହସିାବ େଦେବ କ ି; (ଖ) 2010 ପରଠାରୁ ଇ�ରିା
ଆବାସ େଯାଜନାେର େକେତ ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଏବଂ ଜାତ ି ପରବିାର ହତିା�କାରୀ
େହାଇଛ� ିତାହା ଦଶ�ାଇେବ କ?ି
 

Sports Complex କୁ ବ�ି �ରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୫୯ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଜୟପରୁ ଠାେର ନମି�ାଣ�ନ Sports Complex େକେବ ସମା� େହବ ;
ଏହାକୁ ବ�ି�ରୀୟ କରାଯିବ କ ି ; ଏହ ି Sports Complex ନମି�ାଣର ମଳୂ estimate
େକେତ �ଲା ; ନମି�ାଣ ସମୟ ବଢ ିବଢ ିଚାଲିବାରୁ estimate େର େକେତ ବୃ� ିେହାଇଛ ି;
ଏବଂ ଏପର ିଅେହତୁକ ବଳିମ� ପାଇଁ କଏି କଏି ଦାୟୀ ଅଟ� ି?
 

ବଦୁି�� େଚାରୀ ପାଇଁ ମାମଲା
U.D ୬୦ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ଏେବ ବଦୁି�ତ ସରବରାହ ଜନତି �ତ ିେକେତେର ପହ�ଛି ି ; 2010 େର େକେତ
�ଲା ; େସହପିର ି ଭାେବ ବଦୁି�� େଚାରୀ େକେତ ପରମିାଣ (unit) େହାଇଛ ି ; େକଉଁ
ଅ�ଳେର େବଶୀ ବଦୁି�� େଚାରୀ େହଉଛ ି; ତାହାର ତଥ� େଦେବ କ ିଏବଂ ବଦୁି�ତ େଚାରୀ
ପାଇଁ େକେତ ମାମଲା ରୁଜୁ େହାଇଛ ି?
 

Software Park �ାପନ
U.D ୬୧ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ



ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଜୟପରୁ ଠାେର ଏକ Software Park �ାପନ ପାଇଁ ସରକାର
�ତଶିତୃ ିେଦଇ�େଲ କ ି; େସ ଦଗିେର କଛି ିଅ�ଗତ ିେହାଇଛ ିକ ି; ଏହ ିSoftware Park
େର ସାମିଲ େହବା ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ IT Company ଆ�ହ �କାଶ କରଛି� ି ;
େସମାନ�ର ନାମ �କାଶ କରେିବ କ?ି
 

ବଦୁି�� ଶ�ି ଉ�ାଦନ
U.D ୬୨ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ)
େକାରାପଟୁ ଜ�ିା �ତି େକାଲାବ ଜଳ ବଦୁି�� େକ�ରୁ ଏେବ େଦନୖକି େକେତ ବଦୁି�� ଶ�ି
ଉ�ାଦତି େହଉଛ ି ; �ାର�େର ଏହ ି �କ�ରୁ େକେତ ବଦୁି�� ଶ�ି ଉ�ାଦନ େହବାର
ଲ��ଧାଯ�� କରାଯାଇ�ଲା ; (ଖ) ଏହ ି�କ�ରୁ ଉ�ାଦତି ବଦୁି�ତ ଶ�ି େକେବ େକାରାପଟୁ
ଜ�ିାେର ବନିେିଯାଗ କରାଯିବ?
 

Tribal Advisory Council ଗଠନ
U.D ୬୩ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : 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 ଜାତମିାନ� ପାଇଁ Tribal Advisory Council ଗଠନ
କରାଯାଇଛ ିକ ି ; ଯଦ ିହଁ େତେବ ଏ�େର ବ��ମାନ େକଉଁ େକଉଁମାେନ େକଉଁ ପଦବୀେର
ସଦସ� ଅଛ� ି ; ଉ� Tribal Advisory Council ର େବଠୖକ ନୟିମିତ େହଉଛ ିକି
ନାହ�?
 

CCA ମାନ�ୁ �ାୟୀ ନଯୁି�ି
U.D ୬୪ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର
ଅନ� ଜ�ିା ମାନ�େର Cooker-cum-Attendant (CCA) ଉଭୟ ପରୁୁଷ ଏବଂ ମହଳିା
CCA ମାନ�ୁ �ାୟୀ ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଉ�ବା େବେଳ ରାୟଗଡା ଜ�ିାର ଏ ପଯ��� ପରୁୁଷ
CCA ଏବଂ ମହଳିା CCA ମାନ�ୁ ସରକାର �ାୟୀ ନଯୁି�ି ନେଦବାର କାରଣ କଣ
େସମାନ�ୁ େକେବ ସ�ୁା �ାୟୀ ନଯୁି�ି ଦଆିଯିବ?
 

Ambedkar Bhawan �ତ�ିା



U.D ୬୫ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : 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 , OBC ଏବଂ Minorities ମାେନ ବହୁ ସଂଖ�ାେର ବସବାସ କରୁଛ� ି ;
େସମାନ�ୁ ରହବିା, ଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜ�େର ଏକ Ambedkar Bhawan �ତ�ିା କରବିା
ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ?ି
 

ବଦୁି�� Transformer ର ସଂଖ�ା
U.D ୬୬ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାୟଗଡା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ଆଜ ିସ�ୁା େକେତାଟ ିବଦୁି�� Transformer ଅଛ,ି େସ�ରୁ ବ��ମାନ
େକେତାଟ ିକାଯ���ମ ଅଛ,ି େକେତାଟ ିTransformer ବ��ମାନ କାମ କରୁନାହ�, କାମ କରୁ
ନ�ବା Transformer ଗୁଡକୁି େକେବ ସ�ୁା କାଯ���ମ କରାଯିବ ତାର ସମ� ବ�କୱାରୀ
ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
 

Sub-Station �ତ�ିା
U.D ୬୭ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାୟଗଡା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତାଟ ି Electry Sub-Station �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର�ର
��ାବ ଅଛ ି , େସ�ରୁ ବ��ମାନ େକଉଁ େକଉଁ ଠାେର େକେତାଟ ିSub-station କାଯ���ମ
େହଲାଣି, ଆଉ େକଉଁ େକଉଁ ଠାେର େକେତାଟ ିSub-station େକେବ ସ�ୁା �ତ�ିା େହବ
ଜଣାଇେବ କ ି?
 

Rural Sports Complex �ାପନ
U.D ୬୮ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- (କ) ବଗିତ ପା� ବଷ�େର ରାଜ�େର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ସଂଖ�କ ବ�କ�ରୀୟ Rural
Sports Complex େକେତ ଟ�ା ବନିମିୟେର �ାପନ କରବିାର ଲ�� �ଲା, ବ��ମାନ
ସ�ୁା େକେତ ସଂଖ�ାର Rural Sports Complex �ାପନ େହାଇ େକଉଁ େକଉଁ �କାର
facilities ଏହ ି Sports Complex ମାନ�େର େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇ କାଯ���ମ
େହାଇସାରଛି,ି ଅସ�ୂ�� �ବା Rural Sports Complex ର କାରଣ ସହ େକେବ ସ�ୁା
ଏହ ି Sports Complex ର ନମି�ାଣ କାଯ�� ସ�ୂ�� େହାଇ କାଯ���ମ େହବ ଜ�ିାୱାରୀ



ତଥ� େଦେବ କ,ି (ଖ) େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର Rural Sports Complex
ମାନ�ର ବ��ମାନ Status କଣ ଅଛ ିତାର ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

ମ�ରୁୀ �ା� ପଦବୀ ସଂଖ�ା
U.D ୬୯ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ� �ଶାସନ ପରଚିାଳନା ନମିେ� ବଲା�ିର ଜ�ିାେର ତହସଲିଦାର /
ଅତରି�ି ତହସଲିଦାର/େରେଭନୁ� ସପୁରଭାଇଜର /େରଭିନୁ� ଇନ�େପକ�ର /ଅମିନ ଇତ�ାଦି
ଦରକାର ପଡୁ�ବା ପଦବୀ ମାନ� ମ�ରୁୀ �ା� ସଂଖ�ା େକେତ, ବ��ମାନ ମ�ରୁୀ�ା�
ଏହ ିପଦବୀ ସଂଖ�ା ପାଇଁ େକେତ ସଂଖ�କ କମ�ଚାରୀ କାଯ��ରତ ଅଛ� ିଓ େକେତ ସଂଖ�କ
ପଦବୀ େକେତ ତାରଖି ଠାରୁ େକଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଖାଲି ଅଛ,ି ଖାଲି�ବା ପଦବୀ ପାଇଁ
ଜନସାଧାରଣ ଅନୁଭବ କରୁ�ବା ନାହ� ନ�ବା ଅସବୁଧିା ନମିେ� ସରକାର�ର ମତାମତ
କଣ, ଏହ ି ଖାଲି�ବା ପଦବୀ ପରୂଣ ନମିେ� ସରକାର କ ି ପଦେ�ପ େନଇଛ� ି ତାର
ସବେିଶଷ ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

ସ�-େରଜ�ିାର କାଯ��ାଳୟ �ତ�ିା
U.D ୭୦ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ବଲା�ୀର ଜ�ିା ଆଗଲପରୁ ପ�ାୟତ ସମିତରି ଆଗଲପରୁ ଠାେର ଏକ ସବ-
େରଜ�ିାର କାଯ��ାଳୟ �ତ�ିା ନକରବିାର କାରଣ କଣ, ଜନସାଧାରଣ� ଦାବୀକୁ ସ�ାନ
ଜଣାଇ ଜନହତି ନମିେ� ଆଗଲପରୁ ଠାେର ଏକ ସ�-େରଜ�ିାର କାଯ��ାଳୟ �ତ�ିା
କରବିାକୁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

େସୗଭାଗ� େଯାଜନାେର ସାମିଲ ଗଁାଆ ସଂଖ�ା
U.D ୭୧ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- (କ)
େସୗଭାଗ� େଯାଜନାେର ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତାଟ ିଗଁାଆକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛ,ି
ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତାଟ ି ଗଁାଆେର ଉପେଭା�ାମାେନ ଲାଭାନି�ତ େହାଇସାରେିଲଣି ଓ
େକେତାଟ ିଗଁାଆେର େସୗଭାଗ� େଯାଜନା କାମ ଅସ�ୂ�� ଅଛ ିକାରଣ ସହ େକେବ ସ�ୁା ଏହି
ଗାଆଁ ମାନ�େର ଉପେଭା�ାମାେନ ଏହ ି େଯାଜନାର ସଫୁଳ ପାଇ ପାରେିବ, (ଖ)
େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକେତାଟ ିଗଁାର େକେତ ଜଣ ଉପେଭା�ା�ୁ େସୗଭାଗ�
େଯାଜନାେର ସାମିଲ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ଲ�� ଧାଯ�� କରଛି�,ି ବ��ମାନ ସ�ୁା



େକେତାଟ ିଗାଆଁେର େସୗଭାଗ� େଯାଜନା କାମ ଅଂସ�ୂ�� ଅଛ ିକାରଣ ସହ େକେବ ସ�ୁା
ଏହ ି ଗାଆଁ ମାନ�ର େକେତ ଜଣ ଉପେଭା�ା ଏହ ି େଯାଜନାର ସଫୁଳ ପାଇେବ
ପ�ାୟତୱାରୀ ଓ �ାମୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି?
 

ପଛୁଆ ବଗ�େର ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୭୨ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ବଲା�ିର
ଜ�ିାେର ବାସ କରୁ�ବା ହଳଦଆି େତଲି ଜାତ ିଓ ଉପଜାତରି ଜନସାଧାରଣ� ଦାବୀ �େମ
ଏହ ିବଗ�ର ଜନସାଧାରଣ�ୁ ସାମାଜକି ଓ ଅଥ�େନତୖକି ଦୃ�ିେକାଣରୁ ଅନ�ସର ଭାବେର
ବେିବଚନା କର ିପଛୁଆବଗ� ଜାତେିର ସାମିଲ କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

Hostel େର ପିଇବା ପାଣିର ବ�ବ�ା
U.D ୭୩ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ମ.
ରାମପରୁ ବ�କର ବାରବ�ା G.P. ର େବଲଗଁାେର ନମି�ାଣ େହାଇ�ବା Hostel େର ପିଇବା
ପାଣିର ସବୁଧିା ନ�ବା ସତ� କ,ି ଯଦ ିସତ� େକେବ ସ�ୁା ପିଇବା ପାଣିର ବ�ବ�ା କରେିବ,
ଜଣାଇେବ କ,ି ଏବଂ (ଖ) ମ. ରାମପରୁ ବ�କର ଉଲ�ାଦାନୀ, ମଦନପରୁ ଓ ବାଲିଭଟା ଆ�ମ
ହାଇ�ଲୁ ଓ େକେତାଟ ିେସବା�ମ ଅଛ,ି େସ ସମ� Repair and Renovation, Water
Supply ଏହ ିସବୁ ଆବଶ�କତା ପରୂଣ ପାଇଁ ଓ ଛା�ଛା�ୀମାନ�ର ବସବିା ପାଇଁ Desk ର
ବ�ବ�ା କରାଯାଇଛ ିକ,ି ଯଦ ିକରାଯାଇ ନାହ� ତାର ତୁର� ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଜ�ିାରୁ ଆସ�ିବା Report ଓ ବପିଯ��ୟ ପରିମାଣ
U.D ୭୪ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର R.I. ଓ ତହସଲିଦାର ମାନ�ୁ େଯଉଁ �ାନେର କ� ବଷ�ା ଓ
ମରୁଡ ି ପର�ିତିରି ଅଭିେଯାଗ ଆସଛି ି େସହ ି ଅ�ଳ ବୁଲି େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାରୁ Report
ଆସଅିଛ ି ଜଣାଇେବ କ ି , (ଖ) ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ େକଉଁ �ାନରୁ ଏଭଳି
Report Tahasildar ପାଇଛ� ିତାର ଏକ ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?
 

Throw Ball କୁ 'C' ରୁ 'B' Category କୁ ଉ�ତି



U.D ୭୫ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
(କ) Indian Olympic Association Throw Ball କୁ �ୀକୃତ ି�ଦାନ ତଥା School
Games, Federation of India under 14, 17, 19 କୁ Recognition େଦଇଅଛ ିଓ
2016 େର ଓଡ଼ଶିା Throw ball ର Men Team ଜାତୀୟ �ରେର Runners up
େହାଇ�ବା େହତୁ ରାଜ� ସରକାର� �ୀଡା ବଭିାଗରୁ 14 ଜଣ େଖଳାଳୀ�ୁ 10 ହଜାର
େଲଖାଏଁ ଅଥ� ରାଶ ି ପରୁ�ାର େଦଇ�େଲ, (ଖ) ବ��ମାନ ରାଜ�େର ଏକ ମା� େଖଳ
Throw ball ଜ�ିାରୁ ରାଜ� �ରୀୟ ପଯ��� �ତେିଯାଗିତାେର 25 ରୁ ଅ�କ ଜ�ିା ଅଂଶ
�ହଣ କରୁ�ବା ସେ� ଏ େଖଳକୁ 'C' Category କୁ ଖସାଇ େଦବା େକେତ ଦୂର ଯଥାଥ�,
Throw Ball କୁ ତାର ଉପଯୁ� �ାନ 'C' ରୁ 'B' Category କୁ ଉ�ତ ିଆଣିବା ପାଇଁ
ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ପ�ା ହ�ା�ର ଓ ବପିଯ��ୟ ପରିଚାଳନା
U.D ୭୬ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) େକସ�ିା ବ�କର େବଲଖ�ି �ାମ ପ�ାୟତର ତାଳ ଭଅଁରା େକାଲ
ନପିଡାେର ବନ�ା�� େଲାକ�ୁ 1977 ମସହିା ରୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଅଛ,ି େସହ ି ଜମି
Private େଲାକ�ଠାରୁ ସ�� ମଳୂକ ନଆିଯାଇ େଲାକମାନ�ୁ ଥଇଥାନ କରାଗଲା, ବ��ମାନ
ପଯ��� ବସବାସ କରୁ�ବା େଲାକ ମାନ�ୁ ପ�ା ହ�ା�ର କରାଯାଇ ନ�ବା ସତ� କ,ି
ଏ�ପାଇଁ େଯଉଁ Private େଲାକ ମାନ� ଠାରୁ ଜାଗା ନଆିଯାଇ�ଲା, ତା�ୁ ତା ବଦଳେର
(Alternate) ସରକାର ଜମି େଦବାପାଇଁ ସ�� ରଖାଯାଇ�ଲା କ,ି ଏ କାଯ��କୁ ଶ�ି
କାଯ��କାରୀ କର ି େଲାକ ଦାନ କର�ିବା ଜାଗା େକେବ ସ�ୁା ଦଆଯିବ, ଏେତ ବଳିମ�ର
କାରଣ କଣ, ଜଣାଇେବ କ,ି (ଖ) M. Rampur Block ର ମଡୁ�ି �ାମ ପ�ାୟତର
ଚତିଲପଟା କାଜୁ ବଗିଚାକୁ ପ�ାୟତକୁ ହ�ା�ର କରବିାର ବଳିମ�ର କାରଣ କଣ, ଜଣାଇେବ
କ ି?
 

Additional Tahasil Office େଖାଲିବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା
U.D ୭୭ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର R.I. Circle recognisation କରବିା ପାଇଁ ବଭିାଗ ଚ�ିା
କରଛି� ିକ,ି ନୂଆ Additinal Tahasil Office େକଉଁ େକଉଁ Block େର େଖାଲିବାର



ବ�ବ�ା ରହଛି,ି (ଖ) ନୂଆ Sub-division େକଉଁ େକଉଁ �ାନରୁ େଖାଲିବା ପାଇଁ
ସରକାର� ପାଖେର ��ାବ ଆସଛି,ି ମ: ରାମପରୁ ବ�କକୁ Sub-division େହବାର ସମ�
େଯାଗ�ତା �ବା ଦୃ�ିରୁ Sub-division େଖାଲିବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଜବରଦଖଲ ମ�ୁ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୭୮ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- କଟକ ଜ�ିାର େକଉଁ ତହସଲି ଅ�ଳେର େକେତ ପରମିାଣ େଗାଚର ଜମି,
ଶ�ଶାନ ଜମି, �ାମ� ଜ�ଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ େହାଇଛ ି�କାଶ କର ିଏହାକୁ ଜବରଦଖଲ
ମ�ୁ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

େଖଳ ପଡଆିର ବକିାଶ
U.D ୭୯ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�ର �ାମା�ଳ ମହାବଦି�ାଳୟ ଓ ବଦି�ାଳୟ େଖଳ ପଡଆି ବକିଶତି ପାଇଁ ସରକାର�
��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଶ�ିାୟନ ପାଇଁ ଜମି
U.D ୮୦ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- Land Bank
ମା�ମେର କଟକ ଜ�ିାର େକଉଁ ତହସଲିେର େକେତ ଜମି ଶ�ିାୟନ ପାଇଁ ମହଜୁଦ ଅଛି
ତାହାର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବକ?ି
 

ରାଧାନାଥ� ନାମେର ଡ଼ାକ ଟକିଟ �ଚଳନ
U.D ୮୧ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- କୂଳବୃ� ଉ�ଳେଗୗରବ ମଧୁସଦୂନ ଦାସ� ନାମେର �ଚଳତି ଲଫାପା
ମଲୂ�େର ଡ଼ାକଟକିଟ �ଚଳନ ସହ ବ�ିର �ଥମ ସତାୟୁ ଖବରକାଗଜ ସ�ାଦକ, ସମାଜର
ପବୂ�ତନ ସ�ାଦକ, ପବୂ�ତନ ମ�ୀ ଡ଼ଃ ରାଧାନାଥ ରଥ� ନାମେର ଡ଼ାକଟକିଟ �ଚଳନ ପାଇଁ
ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଆ�ନଯୁି�ି ସୃ�ି
U.D ୮୨ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- କଟକ ଜ�ିାେର ଖଦୀ ଓ �ାେମାେଦ�ାଗ ଶ�ି ମା�ମେର ଆ�ନଯୁି�ି ସ�ିୃ



ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଜମି ପା� ବୁ� େଯାଗାଣ
U.D ୮୩ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ଭ�କ ଜ�ିାର େକଉଁ ତହସଲିେର �ଜାମାନ�ୁ ଜମି ପାସବୁକ
େଯାଗାଣେର େକେତ ଶତାଂଶ ଅ�ଗତ ି କରଛି ି �କାଶ କର ି ଏହ ି ��ିୟା େକେବସ�ୁା
ପ�ୂ�ା� େହବ ?
 

�ୀଡ଼ା ଛା�ାବାସର ସ�ସାରଣ
U.D ୮୪ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଭ�କଠାେର �ୀଡ଼ା ଛା�ାବାସ ଓ ଛା�ୀନବିାସେର େକେତ ଜଣ�ୁ ର�ବାର ବ�ବ�ା
�ବା େବେଳ ଏହାକୁ ସ�ସାରଣ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ଶ�ିାୟନ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୮୫ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଭ�କ
ଜ�ିାେର ଶ�ିାୟନ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ଶ�ିାୟନ ପାଇଁ ଋଣ �ଦାନ
U.D ୮୬ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଭ�କ ଜ�ିାେର େକେତ ଜଣ ମହଳିା�ୁ ଅଦ�ାବ� �ୁ� ଶ�ିାୟନ ପାଇଁ ଋଣ
�ଦାନ କରାଯାଇଛ ିଓ ଅ�କ ମହଳିାକୁ �ୁ� ଓ ସ�ୂଶ�ିାୟନ ପାଇଁ େ�ା�ାହତି କରବିାକୁ କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଲଫାପା ମଲୂ�ର ଡ଼ାକଟକିଟ �ଚଳନ
U.D ୮୭ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ଉ�ଳ େକଶରୀ ହେରକୃ� ମହତାବ, କା�କବ ିଲ�ୀକା� ମହାପା�,
କବେିଶଖର ଚ�ିାମଣି ମହା�,ି କନକିା �ଜାମ�ଳ ଆେ�ାଳନେନତା ବପି�ବୀ ଚ�ଧର
େବେହରା� ନାମେର ଲଫାପା ମଲୂ�ର ଡ଼ାକଟକିଟ �ଚଳନ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ
େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି



 

�ୀଡ଼ା ଛା�ାବାସ �ତ�ିା
U.D ୮୮ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
େଚୗ�ାରଠାେର �ୀଡ଼ାଛା�ା ବାସ ଓ ଛା�ୀନବିାସ �ତ�ିାକର ି ଏଠାେର �ୀଡ଼ାବତିମାନ�
�ତଭିା ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?
 

ଭାରି ଶ�ିକୁ ପନୁଃ କାଯ���ମ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୮୯ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- େଚୗ�ାର ସହ
କଟକ ଜ�ିାେର େକଉଁ ଭାରୀଶ�ି େକେବଠାରୁ ଅଚଳ ଅବ�ାେର ଅଛ ି , ଏହ ିଭାରୀଶ�ିକୁ
ପନୁଃ କାଯ���ମ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଉେଦ�ାଗ ଗୁଡ଼କୁି ପନୁଃ କାଯ���ମ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୯୦ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- କେରାନା ପରବ��ୀ �ତିେିର କଟକ ଜ�ିାର େକଉଁ ଶ�ିା�ଳ ଓ େକଉଁ ଅ�ଳେର
େକେତେଗାଟ ିସଷୂ�, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ବ� େହାଇଛ ି�କାଶ କର ିଏହ ିଉେଦ�ାଗ
ଗୁଡକୁି ପନୁଃ କାଯ�଼��ମ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଡ଼ାକ ଟକିଟ �ଚଳନ
U.D ୯୧ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର େକଉଁ ବରପ�ୁ, ଅନୁ�ାନ, ସଂ�ା ଉପେର େକଉଁ ମସହିାେର
େକେତମଲୂ�ର ଡ଼ାକଟକିଟ �ଚଳନ େହାଇଛ,ି ତନ��ରୁ ବହୁ ଡ଼ାକଟକିଟ ��ମଲୂ�ର େହବା
କାରଣରୁ ଏହା ବ�ବହାର େହଉନ�ବାରୁ �ଚଳତି ଲଫାପା ମଲୂ�େର ଏହ ି ଡ଼ାକଟକିଟ
�ଚଳନ ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ବେକୟା ରାଶ ି�ଦାନ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୯୨ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- 2016 -17, 2017-18, 2018 -19 , 2019 -20 ଓ 2020 - 21 ବଷ�ା ଓ
ବନ�ାେର , କଟକ ଜ�ିାର େକଉଁ ତହସଲିେର େକେତ ବାସଗହୃ ଭା�ି�ବାେବେଳ େକେତ
ବ��ି, �ାଣୀସ�ଦ ମତୁୃ�ବରଣ କରଛି�,ି େକେତଜମି ବାଲିଚେର େହାଇଛ ି , ଏ ବାବଦେର



େକେତ �ତପିରୂଣ ରାଶ ି�ଦାନ େହାଇଛ ିଓ େକେତ ବେକୟା ଅଛ ିବେକୟାରାଶ ି ତୁର�
�ଦାନ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ବାଲି, ମାଟ,ିଓ େମାରମର େଚାରା ଉେ�ାଳନ େରାକବିାପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୯୩ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- କଳାହା�ି ଜ�ିାର େକଉଁ ତହସଲିରୁ 2016 -17, 2017 -18 , 2018 -19,
2019-20 ଓ 2020 - 21 ଆଥ�ୀକ ବଷ�ର ଅଦ�ାବ� ଲଘଖୁଣିଜ, ବାଲି, େମାରମ , ମାଟ ିଓ
ଅନ�ସ�ୁରୁ େକେତ ଅଥ� ଆୟ େହାଇଛ ି�କାଶ କର ିଏହାର େଚାରା ଉେ�ାଳନ େରାକବିାକୁ
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ବନାବାଡ଼କୁି ସରକାରୀ ମଯ��ାଦା �ଦାନ
U.D ୯୪ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
କଳହା�ି ଜ�ିାର ବନାବାଡ଼କୁି ସମରକଳାର ମଯ��ାଦା �ଦାନ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ
�େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ବୃହତ ଶ�ି �ତ�ିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୯୫ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- କଳାହା�ି ଜ�ିାେର
ବୃହତ ଶ�ି �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

େରେ�ାମାଝ�ି ଉପେର ଡ଼ାକଟକିଟ �ଚଳନ
U.D ୯୬ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- କଳାହା�ିର ବରପ�ୁ �ାଧୀନତା ସଂ�ାମୀ େରେ�ାମାଝ�ି ଉପେର ଡ଼ାକଟକିଟ
�ଚଳନ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଶ�ିେଦ�ାଗୀମାନ�ୁ େ�ା�ାହତି କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୯୭ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଶ�ି �ତ�ିା ନମିେ�
ଶ�ିେଦ�ାଗୀମାନ�ୁ େ�ା�ାହତି କରବିାକୁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 



ରାଜ�ନରିୀ�କ ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୯୮ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାେର େକଉଁ ତହସଲିେର ମ�ରୁୀ�ା� େକଉଁ ପଦବୀରୁ
େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି�ବାେବେଳ, େମାଟ ମ�ରୁୀ�ା� ରାଜ� ନରିୀ�କ ସହକାରୀ ରାଜ�
ନରିୀ�କ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛ ିତାହାକୁ ପରୂଣ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?
 

େଖଳପଡ଼ଆିର ବକିାଶ ପାଇଁ ପା� ିବ�ବ�ା
U.D ୯୯ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ବଗିତ ତନିବିଷ�େର େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ େଖଳପଡ଼ଆି ବକିଶତି କରବିାକୁ
େକେତ ଅଥ� ବନିମିୟେର କ ି କ ି କାଯ�� ସ�ାଦନ େହାଇଛ ି �କାଶ କର ି ଜ�ିାେର �ବା
େଖଳପଡ଼ଆି ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର �ତ� ପା� ିବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ବୃହତଶ�ି ସଂ�ାକୁ ପନୁଃ କାଯ���ମ
U.D ୧୦୦ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାେର �ବା େକଉଁ ବୃହତଶ�ି ସଂ�ା େକେବଠାରୁ ଅଚଳ ଅବ�ାେର ଅଛ,ି
ତାହାକୁ ପନୁଃ କାଯ���ମ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

େଢ଼�ାନାଳଠାେର I.T. Park �ତ�ିା
U.D ୧୦୧ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- େଢ଼�ାନାଳଠାେର I.T. Park �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ
�େଲ ତାହାର କାଯ�଼�କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

PMEGP ଋଣ ପାଇ�ବା ହତିା�କାରୀ� ତାଲିକା
U.D ୧୦୨ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାେର ବଗିତ ଚାରବିଷ�େର େକଉଁ ବ�କ ଓ େପୗରସଂ�ାର
େକେତଜଣ ହତିା�କାରୀ� େକେତ ଟ�ାର PMEGP ଋଣ �ଦାନ କରାଯାଇଛ ିତାହାର
ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ହେ�ଲ ବାବଦକୁ ଖ��



U.D ୧୦୩ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ� ସରକାର ଛା�ଛା�ୀ� ପାଇଁ ହେ�ଲ ଖ�� ବାବଦକୁ ମ�ୁ ପିଛା େକେତଟ�ା
େଲଖାଏଁ ଖ�� କରୁଛ� ି ଓ ସମଦୁାୟ େକେତ ପିଲା� ପାଇଁ େକେତ ଟ�ା �ାଇେପ�
ବାବଦେର ଖ�� କରୁଛ� ିକହବିା ସେ� ସେ� ଅ�କ ସଂଖ�କ ହେ�ଲର ବ�ବ�ା କରବିା
ସହ �ଲୁ କେଲଜଠାରୁ ଦୂରେର �ବା ହେ�ଲ ଗୁଡ଼କିେର ରହୁ�ବା ପିଲାମାନ� ଓ
ଝଅିମାନ� ସରୁ�ା ସବୁଧିା ପାଇଁ ହେ�ଲ ଚାରପିେଟ ପାେଚରୀ, ସରୁ�ା କମ�ୀ ଓ ଯିବା
ଆସବିାପାଇଁ ବସର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ସ�ୁରଗଡ଼ ଜ�ିାେର �ବା ଶ�ି କାରଖାନା
U.D ୧୦୪ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ସ�ୁରଗଡ଼ ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ି କାରଖାନା େକେତାଟ ି େକଉଁ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି ଓ
େକଉଁ ଶ�ି େକଉଁଖଣିରୁ କ ିକ ିକ�ାମାଲ େକେତ ପରମିାଣେର ବଷ�କୁ େନଉଛ� ିଓ କ ିକି
�ବ� େକେତ ପରମିାଣେର ଉ�ାଦନ କର ି େକେତ ଲାଭ କରୁଛ� ିତାର ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ
େଦବା ସେ� ସେ� େକଉଁ ଶ�ି କେରାନା ମହାମାରୀ ସମୟେର େକେତ ପରମିାଣର �ମିକ
ଛେଟଇ କରଛି�,ି ଦରମା ବ� କରଛି� ି ଦରମା କମାଇଛ� ି ଓ େକେତ େଲଖାଏଁ
�ଧାନମ�ୀ� ଫ�କୁ ଓ ମଖୁ�ମ�ୀ ରଲିିଫ ଫ�କୁ ଦାନ କରଛି� ିକହେିବ କ ି?
 

ବ�ି�ରୀୟ େଯାଜନା ସ�କ�େର
U.D ୧୦୫ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ରାଜ� ସରକାର� େଘାଷଣା ମତୁାବକ ରାଉରେକଲାେର େଗାଟଏି ବ�ି�ରୀୟ
ହକ ି�ାଡ଼ୟି� କରବିାକୁ ପଦେ�ପ େନଉ�ବା େବେଲ ରାଜ�େର ଆଉ େକଉଁ େକଉଁ େଖଳର
ଓ େଖଳାଳୀମାନ�ର େ�ା�ାହନ କରବିା ପେ� ଆଉ କ ିକ ି�କାର ବ�ି�ରୀୟ େଯାଜନା
ସରକାର� ପାଖେର ଅଛ ି କ;ି ଅଲି�କି େଖଳେର ଓ Asian Game ଅ�ଭ�ୁ � େଖଳ
ଗୁଡ଼କିର ଉ�ତ ିପାଇଁ ଓ େଖଳାଳୀମାନ�ୁ ଉ�ାହ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କଛି ିବ�ି�ରୀୟ
ଉଦ�ମ କରବିା ପାଇଁ େଠା� ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

ଜମିଜମା ମାମଲା ଫଇସଲା କରି ଜମିପ�ା ବ�ନ
U.D ୧୦୬ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ



କର ିକହେିବ କ ି :- ସ�ୁରଗଡ଼ ଜ�ିାେର େକେତ ତହସଲିଦାର ଆଡ଼ସିନିାଲ ତହସଲିଦାର,
RI, ଅମିନ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ଛି ିଓ େକେତାଟ ିRevenue Officer ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ଛି ିକହେିବ
କ;ି େଲାକମାନ�ର ସବୁଧିା ପାଇଁ ଓ ଶୀ� କାମ ହାସଲ ପାଇଁ ବେିଶଷ କର ିRI ଓ ଅମିନ
ପଦ ଗୁଡକି ତୁର� ପରୂଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନବା ସେ� ସେ� ସବୁ ତହସଲି ଅଫିସେର
େକେତ ଜମିଜମା ମାମଲା ୧୦ ବଷ�ରୁ ଉ�� ସମୟ ଧର ି ଗଡୁଛ ି ଓ େସଗୁଡ଼କି ତୁର�
ଫଇସଲା କର ିଜମି ପ�ା ବ�ନ କରବିା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଟାଟା ପାୱାର କ�ାନକୁି ହ�ା�ର କରିବା ସ�କ�େର
U.D ୧୦୭ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�
ସରକାର, WESCO, SESCO, NESCO South Co ସବୁଗୁଡ଼କୁି ଟାଟା ପାୱାର
କ�ାନୀକୁ ହ�ା�ର କରବିାର କାରଣ କଣ; ପବୂ�ରୁ ଏସବୁ ଅ�ଳେର ଦାୟି� େନଇ�ବା
କ�ାନୀମାନ� ଉପେର ସରକାର�ର ବ�ିାସ ଓ ଭରଷା େକଉଁ କାରଣରୁ ହଟଗିଲା ଓ Tata
power କ�ାନୀ ପାଖେର େକଉଁ ଭରଷା ଓ ବ�ିାସ ସରକାର�ୁ ଆଦର ିେନଲା କହେିବ କ;ି
Tata Power �ଭାବଶାଳୀ ଅଫିସ�, ସରକାରୀ ଅଫି�, ବଡ଼ବଡ଼ ଶ�ିକାରଖାନାମାନ�ରୁ
ଓ �ଭାବଶାଳୀ �ମତାଶାଳୀ ବ��ି ବେିଶଷ� ଠାରୁ କଣ ସବୁ ବେକୟା ବଦୁି�� ବ�ି ଆଦାୟ
କରବିାର �ମତା ର�ଛ ିକ ିନା ସାଧାରଣ ଜନତା� ଠାରୁ ବଲି ଆଦାୟ କରବି ?
 

ଆଗରପଡ଼ାଠାେର Mini Stadium ନମି�ାଣ
U.D ୧୦୮ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
�ୀଡ଼ାର ବକିାଶ ପାଇଁ େଯଉଁ େଯଉଁ ବ�କେର ବଶିଷ ଆବଶ�କତା ଅଛ ି େସଠାେର ଏକରୁ
ଅ�କ Mini Stadium କରବିା ପାଇଁ ନ�ି� ି�ହଣ କରେିବ କ;ି ଏହ ିନମି�ାଣ କାଯ��େର
MLA LADରୁ ମ� ଆଥ�ୀକ ସହେଯାଗ େଦବା ପାଇଁ ଏକ Undertaking ମ� େଦେବ ।
ଏହାକୁ ବଚିାରକୁ େନଇ ଭ�କ ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ ଆଗରପଡ଼ାଠାେର ଏକ Mini Stadium
କରବିା ପାଇଁ ନ�ି� ିେନେବ କ ି?
 

ଝୁଟୁଣା ପ�ାୟତେର ବନ�ା ଆ�ୟ�ଳୀ ନମି�ାଣ
U.D ୧୦୯ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଭ�ାରୀ େପାଖରୀ ବ�କ ଅ�ଗ�ତ ଝୁଟୁଣା ପ�ାୟତ େବତୖରଣୀ ନଦୀ ଗଭ�େର
�ବାରୁ ବଷ�ା ଦନିେର ବନ�ା ସମୟେର େସଠାକାର େଲାକମାେନ ବହୁ ଅସବୁଧିାେର



ସ�ଖୁୀନ େହଉଛ� ି। ଏହାକୁ ବଚିାରକୁ େନଇ େସଠାେର ଏକ ବନ�ା ଆ�ୟ�ଳୀ ନମି�ାଣ
କରବିା ପାଇଁ ନ�ି� ି େନେବ କ;ି ପବୂ�ରୁ ଏ ସ�କ�େର �ାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ� ତରଫରୁ
ବଭିାଗକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛ ି?
 

ଭ�କ ଜ�ିାେର Greed Station �ାପନ
U.D ୧୧୦ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଭ�କ ଜ�ିାେର
ସମଦୁାୟ େକେତାଟ ି 132/33 K.V. Greed Station �ାପନ ପାଇଁ ନ�ି� ି େହାଇ�ଲା
ତନ��ରୁ େକେତାଟ ିକାଯ��କାରୀ େହାଇଛ ିଓ ସ�ୂ�� େହାଇନ�ବାGreedର କାଯ�� େକେବ
ସ�ୂ�� େହବ, ଏହ ି Greed ମାନ�େର େଯାଗ�ତା ସ�ୂ�� ଓ କୁଶଳୀ �ାନୀୟ ଯୁବକ
ଯୁବତୀ�ୁ ଅ�ାୟୀ ନଯୁି�ିେର ଅ�ା�କାର େଦେବ କ ି?
 

ଲବଣ ଉ�ାଦନ କରୁ�ବା ସଂ�ା
U.D ୧୧୧ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ରାଜ�ର େକଉଁଠାେର େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ା �ାରା ଲବଣ ଉ�ାଦନ କରାଯାଉଛ ି,
ରାଜ�ର ବାଷ�କ ଆବଶ�କତା େକେତ ଓ ତାହା ପରୂଣ କରବିାେର େକେତ ସହାୟକ େହଉଛ,ି
େକଉଁ େକଉଁ ବାହାର ରାଜ�ରୁ େକେତ ଲୁଣ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଧାମରାେର ଜାହାଜ ନମି�ାଣ କାରଖାନା �ତ�ିା
U.D ୧୧୨ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ବ�ର ଭି�କି
ଶ�ି କହେିଲ କଣ ବୁଝାଏ; ଧାମରାେର ଏକ ଜାହାଜ ନମି�ାଣ କାରଖାନା �ତ�ିା ପାଇଁ
ପଦେ�ପ େନେବ କ?ି
 

Exemption of market value
U.D 113 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for Revenue
and Disaster Management be pleased to state that :- Is the Govt.
aware about a letter No.-4094 Dt.8/9/20 of RDC, Sambalpur sent to
Board of Revenue regarding reduction or exemption of market value
of a Govt. land in Bolangir and if so, what action has been taken; will
the Govt. consider it as the applicant is a land less and using this land
for residential purpose?
 

Loss and damage in Bolangir district due to heavy rain
U.D 114 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for Revenue



and Disaster Management be pleased to state that :- a) What is the
loss and damage in Bolangir district in general and Bolangir
Assembly Constituency in Particular due to Heavy rain & flood in
August 2019; How much funds have been given restoration damage
in Bolangir and will the Minister furnish details there of; and (b) is it
a fact that, the Govt. remained unable to restore the damage caused by
aforesaid flood, if so, the reason thereof and by what time, Govt. will
take step in this regard?
 

Proposal for enactment of single Revenue Code
U.D 115 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for Revenue
and Disaster Management be pleased to state that :- Is there any
proposal for enactment of single revenue code by consolidating and
simplifying various revenue laws in the State, if so, what steps are
being taken and by what time it will come into force?
 

Detail expenditure for Covid-19
U.D 116 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for Revenue
and Disaster Management be pleased to state that :- What is the total
expenditure incurred to manage the COVID-19 epidemic in the state;
will the Govt. furnish details of expenditure item wise and district
wise alongwith funds received from Govt. of India and also other
sources?
 

Exemption of Market Value
U.D 117 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for Revenue
and Disaster Management be pleased to state that :- (a) Is there any
proposal for exemption of market value of Govt. Land for settlement
being used by ST, SC and Landless People for residential &
agricultural purpose in rural and urban areas in the State under Odisha
Govt. Land Settlement Act; (b) How many applications are pending
in the state for exemption of market value for consideration and will
the Government furnish details of district wise ?
 

Electrical Structure କୁ ଉ� �ମତା ସ�� କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୧୮ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଓଡଗଁା ବ�କ ଅ�ଗ�ତ େଗାଡପିଡାଠାେର �ବା
Electrical structure ଉପେର େଗାଡପିଡା ଓ ଏହାର ନକିଟବ�� �ାମବାସୀମାେନ ନଭି�ର



କରଥିା� ି ମା� ଏହ ି structure ରୁ ନକିଟବ�� ସମ� �ାମକୁ ବଜୁିଳ ି େଯାଗାଣ ସ�ବ
େହାଇପାରୁନ�ବା େବେଳ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ସଂଖ�କ �ାମକୁ ବଜୁିଳ ି େଯାଗାଣ ପାଇଁ
ଦାବୀ କର ିଆସ�ୁବାରୁ େଗାଡପିଡା�ତି Electrical structure କୁ ଉ� �ମତା ସ��
କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

ପଥର�ାରୀରୁ ରାଜ� ଆୟ
U.D ୧୧୯ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ରଣପରୁ
ତହସଲିେର େକେତାଟ ିପଥର�ାରୀ ଅଛ,ି େକଉଁ ରାଜ� �ାମେର େକଉଁ 2 ପ�ଟ ନଂ େର
େକେତ ପରମିାଣ ବୃ�େିର ଏହ ି�ାରୀ ଗୁଡକି େକଉଁ 2 ନଲିାମ ଧାରୀ ବ��ି� ନାମେର
େକେତ େକେତ ଟ�ା ବନିମିୟେର େକେତ େକେତ ବଷ� ପାଇଁ ଲି� ସ�ୂେର ଦଆିଯାଇଛି
ଏବଂ ଏ ବାବଦେର ରାଜ� ସରକାର େକେତ ରାଜ� ଆୟ କରଛି� ିସରକାର ଏକ ବଶିଦ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

କାଜୁ ��ିୟାକରଣ ଶ�ି �ାପନ
U.D ୧୨୦ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଏକ ଶ�ି ଅନ�ସର
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଏହ ିନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ରଣପରୁ ବ�କେର ବହୁଳ ଭାବେର କାଜୁ ଉ�ାଦନ
େହଉ�ବାରୁ ଏଠାେର ଏକ ସରକାରୀ �ରେର କାଜୁ ��ିୟାକରଣ ଶ�ି �ାପନ କରବିା
ସହତି ଓଡଗଁା ବ�କେର ବହୁଳ ମଗୁ ଉ�ାଦନ େହଉ�ବାରୁ ଓଡଗଁା ବ�କ ଅ�ଳେର ଏକ ମଗୁ
��ିୟାକରଣ ଶ�ି �ତ�ିା କର ି �ାନୀୟ ଅ�ଳର େବକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନ�ୁ
େରାଜଗାର�ମ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଆଦଶ� େଖଳ ପଡଆି ନମି�ାଣ
U.D ୧୨୧ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଓଡଶିାେର �େତ�କ ବ�କ ଓ NAC େର େଗାଟଏି େଲଖାଏଁ ମିନ ି�ାଡୟି�
ନମି�ାଣ ନମିେ� ସରକାର� ପ�ୂ� ନ�ି� ିଅନୁସାେର ଅଦ�ାବ� ରାଜ�େର େକେତାଟ ିବ�କ ଓ
NAC େର ମିନ ି�ାଡୟି� ନମି�ାଣ େହାଇଛ ିେକେତ ନମି�ାଣ େହବା ପାଇଁ ବାକ ିଅଛ ିଏବଂ
ବାକ ି�ବା ବ�କ ଓ NAC ମାନ�େର େକେବସ�ୁା ମିନ ି�ାଡୟି� ନମି�ାଣ େହବ, ରାଜ�େର



�ାମା�ଳ �ୀଡାର ବକିାଶ ପାଇଁ �େତ�କ �ାମ ପ�ୟାତେର େଗାଟଏି େଲଖାଏଁ ଆଦଶ�
େଖଳ ପଡଆି (M.G.N.R.E.G.S. ବ�ତୀତ) ନମି�ାଣ କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କି
?
 

ଜମିର କସିମ ପରିବ��ନ କରି �କ� ନମି�ାଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୨୨ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ରଣପରୁ ଓ ଓଡଗଁା
ବ�କର ଅେନକ �କ�କୁ MLA LAD, M.P. LAD, S.P.F., S.D.P. ଆଦି
େଯାଜନାମାନ�ର େଖଳ ପଡଆି, େପାଖରୀ, ମ�ରି, କମ�ୁନଟି ିେସ�ରମାନ�ୁ ଅଥ� ମ�ରୁ
େହାଇ�େଲ ମ� େଗାଚର କସିମ ଜମି ବାଧକ ସାଜବିା େଯାଗଁୁ �କ� କାମ େହାଇପାରୁନାହ�
ଏଣୁ ସରକାର କ� େଗାଚର କସିମ ଜମି �ବା �ାନମାନ�େର ଜମିର କସିମ ପରବି��ନ
କର ି�କ�ଗୁଡକିର କାମ କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

ଅ�ଗୃହୀତ େବସରକାରୀ ଜମିର ପରିମାଣ
U.D ୧୨୩ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର �ବା ବଭିି� ଶ�ିା�ଳକୁ ସରକାର େଦଇ�ବା ଜମି ମ�ରୁ ଅ�ଗହୃୀତ
େବସରକାରୀ ଜମି େକେତ, େସ ବାବଦେର ରାଜେକାଷରୁ େକେତ ଟ�ା ବ�ୟ େହାଇ�ଲା ଓ
ଶ�ି ସଂ�ାକୁ ଜମି ହ�ା�ର ବାବଦେର େମାଟ େକେତ ଟ�ା ସରକାର ପାଇଛ�,ି େକଉଁ
େକଉଁ ଶ�ିା�ଳେର େକେତ ଜମି/େସଡେର ଅଣଶ�ିାନୁ�ାନ ଓ ଆବାସକି େକାଠା ନମି�ତ
େହାଇଛ ି ଓ ଲି� େସଡକୁ େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ା ତୃତୀୟ ପ��ୁ ବ�ିି କରଛି� ିଶ�ିା�ଳୱାରୀ
ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?
 

SJVN ପାଇଁ ସ��ାବଳୀ
U.D ୧୨୪ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର �ବା ନଦୀବ� ଓ ଅନ�ାନ� ଭି�ଭୂିମି ଉପେଯାଗେର ଆହୁର ି 2800 େମଗାୱାଟ
ଜଳ ବଦୁି�� ଉ�ାଦନର ସାମଥ�� �ବା େକ� ହମିାଚଳ �େଦଶ ସରକାର� ଯୁଗ� ଉେଦ�ାଗ
SJVN ଦଶ�ାଇବା ସହ କାମ ହାତକୁ େନବା ପାଇଁ ଆେବଦନ କରଛି,ି ଏହ ି ସ�ାବନାକୁ
ସାକାର କରବିା ସକାେଶ ରାଜ� ସରକାର ଉ��ରୀୟ ନ�ି� ିେନେଲଣି କ,ି ଯଦ ିହଁ , େତେବ
SJVN ପାଇଁ ସ��ାବଳୀ କଣ ରହବି ସଚୂନା େଦେବ କ ି?



 

ମିଳ�ିବା ଆଥ�କ ସହାୟତାର ପରିମାଣ
U.D ୧୨୫ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ�ା�ାହନ ନମିେ� େକ� ସରକାର କେରାନା ସଂ�ମଣ
କାଳେର େଘାଷଣା କର�ିବା ସହାୟତାରୁ ରାଜ�ର େକେତ ସଂ�ାକୁ େକେତ ଆଥ�କ ସହାୟତା
ମିଳଛି ି , ଏସବୁ ସଂ�ା ପାଇଁ ସଦ� େକ�ୀୟ ବେଜଟେର େହାଇ�ବା ବ�ୟ ବରାଦରୁ ରାଜ�
େକେତ ଫାଇଦା ପାଇବ ଓ ତ�ାରା େକେତ ନୂଆ ନଯୁି�ି ସ�ିୃ େହବ, ସରକାର ଆକଳନ
କେଲଣି କ,ି ଯଦ ିହଁ , େତେବ ସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବ କ ି?
 

ସବୁଜ ଶ�ି ଉ�ାଦନ
U.D ୧୨୬ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ଜଳ ବଦୁି�� ଓ େସୗରଶ�ି ସେମତ ଅନ�ାନ� ଉ�ରୁ ସବୁଜ ଶ�ି ଉ�ାଦନ
ସକାେଶ ବ�ୃିତ େଯାଜନା କଣ, ଏ�ପାଇଁ ବ�ୟ ଅଟକଳ େକେତ ଓ େକେବସ�ୁା ସବୁଜ ଶ�ି
ଉ�ାଦନ ଲ�� ହାସଲ େହବ ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?
 

ବବିାଦେର ରୁଜୁ େହାଇ�ବା ମାମଲା ସଂଖ�ା
U.D ୧୨୭ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଆଇନେର �ବା ଫା�ରୁ ପଠାଇବା ଉଠାଇ ସାଧାରଣ ବଗ�ର େଲାେକ ଗତ 5 ବଷ�େର
ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଓ ଜନଜାତ�ିଠାରୁ େକେତ ଜମି କଣିିଛ� ିଏବଂ େସ�ରୁ େକେତ ବବିାଦେର
ମାମଲା ରୁଜୁ େହାଇଛ ିଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି, ଏ େ��େର ଚ�କତା କର�ିବା େକେତ
ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ ଦ�ିତ େହାଇଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

�ିେକଟ ପଡଆି ��ୁତ ପାଇଁ ��ାବ
U.D ୧୨୮ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ବାେଲ�ର ଜ�ିାେର OCA ସହବ�ତିାେର େକଉଁଠାେର �ିେକ� ପଡଆି
��ୁତ କରବିା ପାଇଁ ��ାବ ରହଛି ି , OCA କ��ୃ ପ� େସ�ମ�ରୁ େକେତାଟ,ି େକଉଁଠାେର
ପଡଆିକୁ ମେନାନୀତ କରଛି�,ି ଜ�ିା Athletic Association ର ଏ�ଲାଗି କଣ ��ାବ
�ଲା ସରକାର�ର ସ��ିୃ କଣ ?
 



MSME ର �ତିି
U.D ୧୨୯ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର MSME ର ବ��ମାନ�ତି ି କଣ, େକେତାଟ ି Running
ଅବ�ାେର ଅଛ,ି ଏ�େର �ତ�� ଓ ପେରା� ଭାବେର ନଯୁି�ି ସଂଖ�ା େକେତ , ଏ�େର
ଭବଷି�ତ ଅ�ଗତ ିକଣ ଓ ସରକାର�ର �ତ� େଯାଜନା କଣ ?
 

ଚୁ�ି ବ� େହାଇ�ବା ଘେରାଇ କ�ାନୀ
U.D ୧୩୦ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର
ଦୃଢ ଶ�ିାୟନ ସକାେଶ ସରକାର� ସହତି 2019 ଠାରୁ ଏପଯ��� େକଉଁ ଘେରାଇ
କ�ାନୀମାେନ MOU େର ଚୁ�ି ବ� େହାଇଛ�,ି investment ର ପରମିାଣ େକେତ,
େସମାେନ ବ��ମାନସ�ୁା େକଉଁ କାଯ��େର ଅ�ସର େହେଲଣି, ଏହାର ସବେିଶଷ ତଥ�
ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

UC ମିଳ�ିବା ମିନ ି�ାଡୟି�
U.D ୧୩୧ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକେତାଟ ି ବ�କେର ଏପଯ��� ମିନ ି �ାଡୟି� ନମି�ାଣ ସ�ୂ��
େହାଇସାର ିUC ମିଳଛି,ି େକେତାଟ ିନମି�ାଣ ଅସ�ୂ�� ଅଛ ିଓ େକେତାଟ ିଅଥ� ମ�ରୁ ଥାଇ
ନମି�ାଣ େହାଇପାରନିାହ�, ଏହାର କାରଣ କଣ, ଜ�ିାୱାରୀ ଏହାର ତାଲିକା ଉପ�ାପନ
କରେିବ କ ି?
 

ଛା�ାବାସ ନମି�ାଣର ନୀତି
U.D ୧୩୨ . �ୀ 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 Non-Schedule ଅ�ଳେର ଛା�ାବାସ ନମି�ାଣର ନୀତ ିକଣ ଏହାର ସବେିଶଷ
ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ିେସ ଅନୁସାେର 2021-22ଆଥ�କ ବଷ�ର େଯାଜନା କଣ ?
 

ଆଇଟ ିକ�ାନୀେର ପ�ିୁନେିବଶ ଏବଂ ନଯୁି�ି ସ�କ�େର
U.D ୧୩୩ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ବଗିତ 10 ବଷ� ମ�େର େକଉଁ େକଉଁ ଆଇଟ ିକ�ାନୀ ରାଜ�େର



େକଉଁ ବଷ� େକେତ ପ�ିୁ ନେିବଶ କର ି େକେତ କମ�ସଂ�ାନ ସ�ିୃ କରଛି� ିସ��ୃ େକଉଁ
କ�ାନୀେର ନଯୁି�ି ପାଇ�ବା କମ�ଚାରୀ� ମ�େର ଓଡଶିାରୁ େକେତ ସଂଖ�କ�ୁ ନଯୁି�ି
ମିଳଛି ି ସ��ୃ ବଷ�ମାନ�େର େକଉଁ ବଷ� ଆଇଟ ି ଶ�ିାନୁ�ାନ �ାରା େକଉଁ ��ିୟାେର
କ�ା�ସ ସେିଲ�ନ କମି�ା ନଯୁି�ି େମଳା ମ�େର େକେତଜଣ�ୁ ନଯୁି�ି ମିଳଛି ିତାହା �କାଶ
କରେିବ କ,ି ରାଜ�େର ଅ�କ ସଂଖ�କ ନଯୁି�ି ସେୁଯାଗ ସ�ିୃ ପାଇଁ ସରକାର� �ତ� ତଥା
ନ�ି�� ଲ��ଭି�କି ପଦେ�ପର ରୂପେରଖ ଓ ସଫଳତାର ହାର ସ�କ�େରଏକ ବବିରଣୀ
�ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଔଷଧୀ ଓ ଓଷଧୀୟ ଉପକରଣ ଉ�ାଦନ ସ�ାକ�େର
U.D ୧୩୪ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ବ�ାପକ ପରମିାଣର ବ�ବହୃତ େହଉ�ବା େକଉଁ େକଉଁ �ମଖୁ
ଔଷଧ ଓ ଔଷଧୀୟ ଉପକରଣ ମ�ରୁ େକେତ �କାରର ଔଷଧ ଓ କ ିକ ିଉପକରଣ ରାଜ�
ମ�େର ଉ�ାଦତି େହାଇଥାଏ ଓ 2017-18 ରୁ 2020-21 ବଷ� ମ�େର େକଉଁ ବଷ� େକେତ
ମଲୁ�ର ଔଷଧ ସାମ�ୀ ରାଜ� ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ େହାଇ�ଲା, ଓଡଶିା ଫାମ�ାସଉିଟକିାଲ
ପଲିସ ି 2016 ଆଧାରେର ରାଜ�େର ସବ�ା�କ ବ�ବହୃତ ତଥା ଚାହଦିା �ବା େକଉଁ େକଉଁ
ଔଷଧ ଓ ଉପକରଣ ଉ�ାଦନ ନମିେ� େକଉଁ ବଷ� େକେତେଗାଟ ିଉେଦ�ାଗୀ� ଠାରୁ ��ାବ
ମିଳ�ିଲା େସ�ମ�ରୁ େକେତେଗାଟ ି�କ� େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ା �ାରା େକଉଁଠାେର େକେତ
ପ�ିୁ ବନିେିଯାଗେର କାଯ���ମ େହାଇଛ ିଓ େକେତ ଜଣ�ୁ ନଯୁି�ି ମିଳଛି ିରାଜ�େର ଅ�କ
ସଂଖ�କ ଫାମ�ାସଇିଟକିାଲ ଶ�ି �ତ�ିା ନେହବା ଓ ପଲିସ ି 2016 ରୁ ବେିଶଷ ଆଦୃତ
ନେହବା ତଥା ସଫଳତା ନମିଳବିାର �ମଖୁ କାରଣ କଣ ?
 

ଅନୁେମାଦତି �କ� ସ�କ�େର
U.D ୧୩୫ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�
ସରକାର� ସ�ିଲ ୱିେ�ା କମିଟ ି ଏବଂ ହାଇେଲବଲ କି�ଅେରନ� ଅଥରଟି ି ଗଠନ େହବା
ବଷ�ରୁ ଅଦ�ାବ� େକଉଁ େକଉଁ ବଷ�େର େକେତେଗାଟ ି�କ�କୁ ଅନୁେମାଦନ ଦଆିଯାଇ�ଲା
ସ��ୃ �କ� କାଯ���ମ େହବା ନମିେ� େକେତ ନଯୁି�ି ସେୁଯାଗ ସ�ିୃ େହବା ସହ େକେତ
ପ�ିୁ ନେିବଶର �ତଶିତୃ ିମିଳ�ିଲା ଅନୁେମାଦତି �କ� ମ�ରୁ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ �କ�
ଅଦ�ାବ� କାଯ���ମ େହାଇଛ ିଓ େକେତ ପ�ିୁନେିବଶ େହାଇଛ ିଏବଂ ସଂ��ୃ �କ�େର



େକେତ �ାନୟି ଯୁବକଯୁବତୀ�ୁ ନଯୁି�ି ମିଳଛି ି�ତ�ିତି େହବାକୁ �ବା େକେତ ସଂଖ�କ
ଅନୁେମାଦତି �କ� ମ�ରୁ ଅଦ�ାବ� େକେତ �କ� କାଯ�� ଆର� କରନିାହା� ିେକଉଁ େକଉଁ
�ମଖୁ କାରଣରୁ ଅନୁେମାଦତି �କ� କାଯ���ମ େହାଇପାରଲିା ନାହ� ସ��ୃ କାରଣର
ନରିାକରଣ ନମିେ� କ ିକ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିଓ କଣ କରବିାକୁ ଅଛ ି?
 

ବପିଯ��ୟ ପରିଚାଳନା ନମିେ� ବ�ୟବରାଦ
U.D ୧୩୬ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ପାଇଁ 2020 ରୁ 2025 ମ�େର େକଉଁ
େକଉଁ ବଷ�େର େକଉଁ େକଉଁ େ�� ନମିେ� େକେତ ଅଥ� ଆବଶ�କ େହବ ଏ� ନମିେ�
େକଉଁ ଭି�କୁି ଆଧାର କର ିଆଥ�କ ଆକଳନ କାହା�ାରା େକଉଁ ପ�ତେିର କରାଯାଇଛ ିତାର
ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି ଆବଶ�କୀୟ ଅଥ� େକଉଁ ସ�ୂତରୁ ବ�ବ�ା
କରାଯିବା ନମିେ� ସରକାର କ ିକ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ିପ�ଦଶ ଅଥ� ଆେୟାଗ�ୁ
େକେତ ଅଥ� େକଉଁ େକଉଁ େ�� ନମିେ� �ଦାନ ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ କରାଯାଇଛ ି ସ��ୃ
ଅନୁେରାଧ ପ�େର କ ି କ ି ଯୁ�ିଯୁ� ତଥ� ଦଶ�ାଯାଇ ଆବଶ�କୀୟ ଅଥ�ର ଯଥାଥ�ତା
�ତପିାଦନ କରାଯାଇଛ ିତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?
 

ସମୟ ଅବଧୀ ମ�େର �କ� ସ�ୂ�� କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୩୭ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�ର
େକଉଁଠାେର େକେତ ପ�ିୁ ବନିେିଯାଗେର କ ିକ ିଶ�ି �ତ�ିା ନମିେ� ଜ�ିଲ �ି� ଏ� ୱା��
(େକଏସଜବ� �) େକେବ ଆେବଦନ କର�ିେଲ ଏବଂ େକଉଁ �କ�କୁ େକଉଁ ସ�� ଆଧାରେର
େକେବ ଅନୁେମାଦନ �ଦାନ କରାଯାଇ�ଲା ଅନୁେମାଦତି �କ� ମ�ରୁ େକଉଁ �କ�େର
େକେତ �ତ�� ଓ ପେରା� ନଯୁି�ି ମିଳବିାର �ତଶିତୃ ି ରହ�ିଲା ଓ େକଉଁ �କ�େର
ଅଦ�ାବ� େକଉଁ େକଉଁ ପଯ��ାୟେର ରହଛି,ି େସ�େର େକେତ ପ�ିୁ ବନିେିଯାଗ େହଲାଣି ଓ
େକେତ ଜଣ�ୁ �ତ�� ଓ ପେରା� ନଯୁି�ି ମିଳଛି ିେକଉଁ କାରଣରୁ େକଉଁ �କ� ବଳି�ିତ
େହଉଛ ିଏବଂ େକେବ ସ�ୁା ତାହା କାଯ���ମ େହବ �କ�କୁ ନ�ି�� ସମୟ ଅବ� ମ�େର
ସ�ୂ�� କରବିା ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ ସ�� ପରୁଣ େହାଇପାରନିାହ� ତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ମାଝ ିଓ ଭୟଁର ସ�ଦାୟକ�ୁ ଜନଜାତ ିେର ଅ�ଭ�ୁ �
U.D ୧୩୮ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ



ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ମାଝି
ଓ ଭୟଁର ସ�ଦାୟକୁ ପେଡାଷୀ ରାଜ�େର ଜନଜାତ ିସଂ�ଦାୟ ର ଅ�ଭ�ୁ � କରାଯାଇଛ ି।
େସମାନ�ୁ ଅଥ� େନତୖକି ଓ ସାମାଜକି ବକିାଶ ପାଇଁ େସମାନ�ୁ ତଫସଲି ଜନଜାତି
େ�ଣୀେର ଅ�ଭ�ୁ � କରବିାର ଆବଶ�କତା ରହଛି ି । ସରକାର ଏ ଦଗିେର କଛି ି �ରତି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ିଯଦ ିକରେିବ େକେବ ସ�ୁା କାଯ��କାରୀ କରେିବ ?
 

କୁଶଳତା ବୃ� ିନମିେ� ଅନୁଦାନ
U.D ୧୩୯ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ
ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ବଗିତ
ପା�ଟ ିଆଥ�କ ବଷ�ର ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାକୁ ତଫସଲି ଭୁ� ଜାତ ି ଓ ଜନଜାତ ିଏବଂ ପଛୁଆ
ବଗ�ର ଜନସାଧାରଣ� କୁଶଳତା ବୃ� ିନମିେ� େକେତ ଟ�ାର ଆଥ�କ ଅନୁଦାନ �ଦାନ
କରାଯାଉଛ,ିତନ��ରୁ େକେତ ଟ�ା ଖ�� େହାଇଛ ିଓ ଅଦ�ାବ� େକେତ ଜଣ�ର କୁଶଲତା,
ବୃ� ିେହାଇଛ ିେସମାେନ ବ��ମାନ େକଉଁ କାଯ�� କରୁଛ� ି?
 

�ାନୀୟ େବକାର�ୁ ନଯୁି�ି
U.D ୧୪୦ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�
ସରକାର ଓ ଏନ.ଟ.ିପି.ସରି ଦଲ�ପାଲି ସପୁର ଥମ�ାଲ ପାୱାର �କ�ର ଚୁ�ି ଅନୁସାେର
େକେତ �ତଶିତ �ାନୀୟ ନଯୁି�ି ସେୁଯାଗ ସ�ିୃ େହବାର ଧାଯ�� େହାଇଛ ି ଓ �କ�େର
ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତ �ତଶିତ �ାନୀୟ େବକାର�ୁ ନଯୁି�ି ମିଳଛି ି ଓ ନଯୁି�ି ��ିୟା
ନେିୟାଜନ ସଂ�ା େକଉଁ େ�ଣୀର ?
 

ବାଲି, ମାଟ ିଓ େମାରମ ଉେ�ାଳନ
U.D ୧୪୧ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ବଗିତ 10 ଟ ିଆଥ�କ ବଷ�େର ସ�ୁରଗଡ ବଧିାନସଭା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର
େକଉଁ �ୁ� ସଇରାତ େଯପର ିକ ିବାଲିଘାଟ, େମାରମ ଖଣି ରୁ େକେତ ପରମିାଣର ରାଜ�
ଆଦାୟ େହାଇଛ ି। ଉ� ଅ�ଳେର ନମି�ାଣ େହାଇ�ବା ଓ ନମି�ାଣା�ନ �କ� ମାେନ େକଉଁ
ଠାରୁ େକେତ ପରମିାଣର ବାଲି, ମାଟ ିଓ େମାରମ ଉ�ଳନ କରଛି� ିଓ େସ�ରୁ େକେତ
ପରମିାଣର ରାଜ� ଆଦାୟ େହାଇଛ ି?
 



ବଜୁିଳ ିଶ�ିର ଆବଶ�କତା
U.D ୧୪୨ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର େକେତ େମାଗାୱାଟ ବଜୁିଳ ିଶ�ି ଆବଶ�କ ପଡୁଛ ିଓ େକେତ ଉ�ାଦନ େହାଇଛି
କହବିା ସେ� ସେ� ବଜୁିଳ ିଉ�ାଦନ େ��େର ଓଡଶିା ଏକ ବଳକା ରାଜ� େବାଲି ସରକାର
ବାରମ�ାର କହୁ�ବା କଥା ସତ� କ ିଯଦ ିହଁ େତେବ େକେତ ବଳକା େହଉଛ ି େକଉଁ େକଉଁ
େ��ରୁ େକେତ ପରମିାଣେର ଶ�ି ଉ�� େହାଇଛ ିତାର ହସିାବ େଦବା ସେ� ସେ� ଗଁା
ମାନ�େର ବହୁ ସମୟ ବଜୁିଳ ିକାଟବିାର କାରଣ କଣ ଓ ବଳକା ବଦୁି�ତ ଶ�ିକୁ ସରକାର
େକଉଁଠ ିବକୁିଛ� ିେକେତ ରାଜ� ପାଉଛ� ିକହେିବ କ ି?
 

ବୃହତ ଶ�ିେର ଓଡଆି ପିଲା�ୁ ନଯୁି�ି
U.D ୧୪୩ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର �ବା େକଉଁ େକଉଁ ବୃହତ ଶ�ି େକେତ ଓଡଆି ପିଲା�ୁ ଓ େକେତ ଅଣଓଡଆି
ପିଲା�ୁ କମ�ନଯୁି�ି େଦଇଛ ିକହେିବ କ ିଓଡଶିାେର ଜମି, ପାଣି, ଖଣି ବ�ବହାର କର ିଓଡଶିାର
ଉ�ତ,ି ଓଡଆି�ୁ ନଯୁି�ି ଓ ପରେିବଶର ସରୁ�ା ସେ� ସେ� Peripheri area ଉ�ତି
ପାଇଁ ସାମାଜକି କାଯ��େର ସହେଯାଗର ହାତ ବଢାଇବା ପାଇଁ କଣ ସବୁ ପଦେ�ପ ଓ
ସାହାଯ� େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିା ଶ�ି କରଛି ିଗତ ତନି ିବଷ� ଭିତେର େସ ହସିାବ େଦବା ସେ�
ସେ� କେରାନା ମହାମାରୀ ଲକଡାଉନ ସମୟେର େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ି କାରାଖାନା କ ି କି
ଜନହତିକର କାଯ�� କରଛି� ିକହେିବ କ ି?
 

ସୀମା ସରୁ�ା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୪୪ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଓଡଶିାର ସୀମା� ବ��ୀ େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ
ପ�ାୟତ ଓ �ାମ ଗୁଡକୁି େକଉଁ େକଉଁ ପେଡାଶୀ ରାଜ�ମେନ ଜବର ଦଖଲ କରଛି� ି ଓ
େକେତ ଏକର ଜମି ମାଡ ିବସଛି�,ି ଆହୁର ିଅେନକ ଅ�ଲେର ନଜିର େବାଲିଦାବୀ କର ିନଜି
ଅ�କାରକୁ େନବା ପାଇଁ ଲେଢଇ ଜାର ିର�ଛ� ିକହବିା ସେ� ସେ� ସୀମା�ବ��ୀ ଗଁାର
େଲାକମାନ�ୁ କ ି କ ି ସବୁଧିା ସେୁଯାଗ ଆମ ରାଜ�ଠାରୁ ଅ�କ ପରମିାଣେର େଦଇ
େଲାକମାନ�ର ମନ ହୃଦୟ କଣୁିଛ� ିତାର ତଦ� କର ିଆମରାଜ�ର ସୀମା ସରୁ�ା ପାଇଁ



େଠାସ ପଦେ�ପ େନେବ କ ିଆମ ରାଜ�ର ସୀମା� ଗଁା ଗୁଡ଼କିର େଲାକମାନ�ୁ ପେଡାସି
ରାଜ� ନଜିର େଭାଟର କରସିାରେିଲଣି େବାଲି ସରକାର ଜାଣ� ିକ ି?
 

�ାମମାନ�େର �ୀଡାବ�ି ମାନ�ୁ ଚ�ିଟ
U.D ୧୪୫ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର େକେତ �କାର େଖଳ ଅଛ ିଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ େଖଳ େକଉଁ େକଉଁ
ଜ�ିାେର ବେିସଷ କର ିଆଦୃତ େହାଇଛ ିଓ �ାମ ମାନ�େର �କୃତ �ୀଡାବତି ମାନ�ୁ ଚ�ିଟ
କର ିେସମାନ�ର �ୀଡାର ବକିାଶ ପାଇଁ କ ିକ ିଉଦ�ମ ଗତ 5 ବଷ� ଭିତେର କରଛି� ିଏବଂ
େକଉଁ �ୀଡା �ତ ିସରକାର ବେିଶଷ କର ିେବଶୀ େ�ା�ାହନ େଦବା ସେ� ସେ� �ୀଡାବତି
ମାନ� ପାଇଁ ଉ�ାହତି କରଛି� ିକହେିବ କ ି?
 

ଭୂମି ହୀନ େଲାକ�ୁ ଜମି େଯାଗାଣ
U.D ୧୪୬ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- କଳାହାଣି� ଜ�ିାେର େକେତ ଭୂମିହୀନ ପରବିାର ବସବାସ
କରୁଛ� ି ବ�କୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି ଆଜପିଯ��� େକେତ େଲାକ�ୁ ଜମି
େଯାଗାଇଦଆିଯାଇଛ ିତା'ର ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

ଥୁଆମଳୂ ରାମପରୁ ଠାେର �ୁ�ଶ�ି �ତ�ିା
U.D ୧୪୭ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- କଳାହାଣି� ଜ�ିାେର େକେତାଟ ିMSME ଶ�ି ଚାଲିଛ ିଏବଂ େକେତାଟି
ଶ�ି �ତ�ିା ପାଇଁ ��ାବ ଅଛ,ି ଥୁଆମଳୂ ରାମପରୁ ଠାେର �ୁ�ଶ�ି �ତ�ିା ପାଇଁ
ସରକାର� ��ାବ �େଲ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଆ�ମ �ଲୁ �ତ�ିା ପାଇଁ ବ�ବ�ା
U.D ୧୪୮ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଥୁଆମଳୂ ରାମପରୁ ବ�କ ଅ�ଗ�ତ ଏ�. େପାଡାପଦର �ା.ପ. ଟ ିଇ�ାବତୀ ଜଳ ଭଣ�ାର
ଭିତେର ଅବ�ାପିତ ଏହା ଏକ ଆଦବିାସୀ ବହୁଳ ପ�ାୟତ ଅେଟ, େତଣୁ େସଠାେର ଏକ
ଆ�ମ �ଲୁ େଖାଲିବାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 



ନୂତନ ରାଜ� �ାମ �ତ�ିା
U.D ୧୪୯ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- କଳାହାଣି� ଜ�ିାର ଅେନକ ବଡ ବଡ �ାମକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି
େଗାଟଏି େଲଖାଏଁ ନୂତନ ରାଜ� �ାମ କରବିା ପାଇଁ ��ାବ ଦଆିଯାଇଛ,ି Settlement
Camp େର ଏହାକୁ ଚୂଡା� ରୂପ େଦବା ନମିେ� ସରକାର ବ�ବ�ା କର�ିବା �େଳ , ଏହା
ଆଜ ିପଯ��� କାଯ��କାରୀ େହଲା ନାହ�, କାରଣ କ'ଣ, ଏ�ପାଇଁ ସରକାର ଦୃଢ ପଦେ�ପ
�ହଣ କରେିବ କ ି?
 

ଆଇଟଡିଏିର ବ�ୟ ଅଟକଳ
U.D ୧୫୦ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ
ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁ ସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ରାଜ�ର ବଭିି� ସମନି�ତ ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଉ�ୟନ ସଂ�ା (ଆଇଟଡିଏି) ମାନ�େର
ବଗିତ ପା� ବଷ� ମ�େର େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ ଅଟକଳର କାଯ��େର ବ�ୟ କରାଯାଇଛ,ି
େସ�ମ�ରୁ େକେତ ବ�ୟ ଅଟକଳର କାଯ�� ଡପିାଟ�େମ� ଇ�ିନୟିର� �ାରା ସ�ାଦତି
କରାଯାଇ�ବା େବେଳ େକେତ ବ�ୟ ଅଟକଳର କାଯ�� େଟଣ�ର ମା�ମେର ସ�ାଦତି
କରାଯାଇଛ ିତାର ବଷ� ଓ ଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିସ�ଦାୟ ବକିାଶ ନମିେ� ବ�ୟ
U.D ୧୫୧ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ
ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ)
ରାଜ�େର ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିସ�ଦାୟ� ଉ�ୟନ ତଥା ବକିାଶ ନମିେ� େକ� ଓ ରାଜ�
ସରକାର� େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନା େକଉଁ ନାମେର େକେବଠାରୁ କାଯ��କାରୀ କରାଯାଉଛ,ି
ସ��ୃ େକଉଁ େଯାଜନାେର 2014-15 ରୁ 2020-21 ବଷ� ମ�େର େକେତ ଅଥ� ମ�ରୁ
କରାଯାଇଛ ିଓ େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ େହାଇଛ ିତାର ଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି;
(ଖ) ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିସ�ଦାୟ� ବକିାଶ ନମିେ� ବ�ୟ କରାଯାଉ�ବା ଅଥ�ର ସଠ�ି
ବନିେିଯାଗର ସଫୁଳ େକେତ ମିଳଛି ି ତାର ମଲୂ�ାୟନ େହଉଛ ି କ,ି ଯଦ ି େହାଇଛ ି ସ��ୃ
ମଲୂ�ାୟନ ସ�କ�ୀତ ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଶ�ି �ତ�ିା ପାଇଁ େଯାଜନା



U.D ୧୫୨ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ମୟୂରଭ� ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ ଅ�ଳେର ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ବଗ�ର
ଶ�ି �ତ�ିା ନମିେ� କ ିକ ିଭି�ଭୂିମି ରହଛି,ି ସ��ୃ ଭି�ଭୂିମିକୁ ଉପେଯାଗ କରବିା ନମିେ�
ବଭିାଗ ତରଫରୁ କ'ଣ େଯାଜନା ��ୁତ କରାଯାଇଛ ି ତାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି ; (ଖ) ରାଇର�ପରୁ ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀେର �ତ�ିତି େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ିେର କ'ଣ
ଉ�ାଦନ େହଉଛ ିଏବଂ ଆଗାମୀ ଦନିେର େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ି �ତ�ିା କର ିକ'ଣ ଉ�ାଦନ
କରବିା ପାଇଁ େଯାଜନା କରାଯାଇଛ ିତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?
 

�ୀଡାର ଭି�ିଭୂମି ବକିାଶ
U.D ୧୫୩ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ବଗିତ 5 ବଷ� ମ�େର ରାଜ�ର େକେତ ପ�ାୟତେର େକଉଁ େକଉଁ େ��େର �ୀଡାର
ଭି�ଭୂିମି ବକିାଶ କରାଯାଇଛ,ି େକେତ ପ�ାୟତର େକେତ ଜମିକୁ �ୀଡା ଓ ମିନ ି�ାଡୟିମ
ଆଦ ିନମି�ାଣ ନମିେ� ରଖାଯାଇଛ,ି ଏ ବାବଦେର େକେତ ପ�ାୟତ ପାଇଁ େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ
େହାଇଛ ି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦନି ସକାେଶ େକେତ ବ�ୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି ସ��ୃ
ପ�ାୟତୱାରୀ ଓ ବଷ�ୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ,ି ଏହା ବା� େକେତ ପ�ାୟତେର
େଖଳ ପଡଆିଠୁ ଆର� କର ିଆନୁଷ�ୀକ ସବୁଧିା ଉପଲ� ନାହ�, େକେବସ�ୁା େସଠାେର
େସହ ିସବୁଧିା ଉପଲ� େହବ, େସସବୁ ପ�ାୟତେର େଖଳକୁ େ�ା�ାହନ େଦବାକୁ କ'ଣ
ବ�ବ�ା କରାଯାଉଛ ିତାହାର ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?
 

Sports Complex ନମି�ାଣ
U.D ୧୫୪ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�େର �ୀଡାର �ସାର ପାଇଁ େକେତେଗାଟ ିଜ�ିା�ରୀୟ �ାଡୟିମ କାଯ�� କରୁଛ ିଆଉ
େକେତେଗାଟ ିଜ�ିାେର ଏହା ନମି�ାଣ େହବାର େଯାଜନା ଅଛ,ି େକ�ାପଡା ଜ�ିାେର ଏକ
ଜ�ିା�ରୀୟ Sports Complex ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ,ି ଚଳତି ବଷ�
େକ�ାପଡା ଜ�ିାର ସମ� ବ�କ ଓ ମନୁସିପାଲିଟ ି ଗୁଡକିେର ମିନ ି�ାଡୟିମ ନମି�ାଣ ପାଇଁ
ସରକାର େକେତ ଅଥ� ବ�ୟବରାଦ କରଛି� ି?
 

ଆ�ମ �ଲୁ େଖାଲିବାକୁ ��ାବ
U.D ୧୫୫ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ 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 ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଛା�ଛା�ୀ ମାନ� ପାଇଁ େକେତେଗାଟି
ଆ�ମ �ଲୁ େଖାଲାଯାଇଅଛ ି ଏହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ,ି େକ�ାପଡା ଜ�ିା
ରାଜନଗର ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଡା�ମାଳ ଠାେର ଏକ ଆ�ମ �ଲୁ �ାପନ କରି
ସ��ୃ ଅ�ଳର ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିପିଲା ମାନ�ୁ ଉପଯୁ� ପାଠପଢାର
ସବୁେ�ାବ� ସରକାର କରେିବ କ ି?
 

Cable Line ଜରିଆେର ବଦୁି�� େସବା �ଦାନ
U.D ୧୫୬ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର
ବପିଦ ସ�ୁଳ ଅବ�ାେର �ବା ବଦୁି�� ଖ�ୁ ଓ ତାର ଗୁଡକୁି ପରବି��ନ କର ି େସଠାେର
Cable ଲାଇନ ଜରଆିେର ବଦୁି�� େସବା େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ ସରକାର କଣ କଣ
ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�,ି େକ�ାପଡା ଜ�ିା ରାଜନଗର ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀର େକେତ କ.ିମି.
ବଦୁି�� ଲାଇନ Cable ଲାଇନ କରାଯାଇଅଛ ିଏବଂ ଅବଶ�ି େକେତ ଲାଇନ େକେବସ�ୁା
Cable ଲାଇନ କରାଯାଇ େଲାକମାନ�ୁ ସରୁ�ିତ ବଦୁି�� େସବା େଯାଗାଇ ଦଆିଯିବ ?
 

Sorada Block େର Sub-station କାଯ���ମ
U.D ୧୫୭ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଗ�ାମ ଜ�ିାର
େସାରଡା ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀର Sorada Block ର ଅଶୁରବ� ଏବଂ Bellagunta Block
ନୂଆଗଁା 33/11 KV Sub-station େକେବସ�ୁା କାଯ���ମ େହବ ସ�ୂ�� ତଥ� ଜଣାଇେବ
କ ି?
 

Community Centre େଦବାପାଇଁ ବ�ବ�ା
U.D ୧୫୮ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଗ�ାମ
ଜ�ିାର େସାରଡା ଅ�ଳେର �ୀ�ିଆନ ସ�ଦାୟ ବ��ି ବସବାସ କରୁଅଛ� ି ଏଣୁ ରାଜ�
ସରକାର ଏକ Community Centre େଦବାପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

R.I ଅଫିସ େଖାଲିବା ସ�କ�େର
U.D ୧୫୯ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି



କହେିବ କ ି :- ଗ�ାମ ଜ�ିାର େସାରଡା ତହସଲିେର େକେତେଗାଟ ିR.I ଅଫିସ ଅଛ ିଏବଂ
େଗାଛା/ଗାଜର ବାଡ ିପ�ାୟତେର ଏକ R.I ଅଫିସ େଖାଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ
େନେବ କ ି?
 

ଜନଜାତ ିମହାବଦି�ାଳୟକୁ +୨ ମହାବଦି�ାଳୟେର ପରିଣତ
U.D ୧୬୦ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ନବର�ପରୁ
ଜ�ିାର େକଉଁ ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିବଦି�ାଳୟକୁ ଉ�ତ ିକର ି+୨ ମହାବଦି�ାଳୟେର ପରଣିତ
କରବିାକୁ ��ାବ ଅଛ ିଓ ତନ��ରୁ ଉମରେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ରାଇଘର ବ�� ଟମିନପରୁ
�ାମର Govt. (SSD) High School କୁ +୨ ମହାବଦି�ାଳୟ କରିେବ କ ି?
 

ନଯୁି�ି ସୃ�ି ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୬୧ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର MSME ମା�ମେର ବଗିତ ୫ ବଷ�େର େକେତ ନଯୁି�ି ଓ
ଆ�ନଯୁି�ି ପାଇଛ�;ି େସହପିର ିନବର�ପରୁ ଜ�ିାେର େକେତ ସ�ିୃ େହାଇଛ ିଓ ଏ�ପାଇଁ
ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ି?
 

�ାମା�ଳେର �ୀଡାର �ସାର
U.D ୧୬୨ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- �ାମା�ଳେର �ୀଡାର �ସାର ପାଇଁ କ ି କ ି ପଦେ�ପ ନଆିଯାଉଛ;ି �ାମା�ଳ ଓ
ବଦି�ାଳୟର ଛା�ଛା�ୀମାନ�ୁ �ୀଡାେ��େର ଆକୃ� କରବିା ପାଇଁ େକେତାଟ ି େଖଳ
ପଡଆିର ଉ�ତକିରଣ ସହତି ବଭିି� ବ�କ ଓ େପୗର�ଳେର େକେତାଟ ିstadium ର ନମି�ାଣ
କାଯ��ସମା� େହାଇଛ;ି େସହପିର ିନବର�ପରୁ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କ ଓ େପୗରାପାଳକିାେର
େକଉଁ ସବୁ ଜାଗାେର େକେତାଟ ି େଖଳପଡଆି ଓ stadium ନମି�ାଣ େହାଇଛ ି ଓ ଏ�େର
େକେତ ସରକାରୀ ଟ�ା େକଉଁ ସବୁ େଖଳ ପଡଆି ଓ stadium େର ଖ�� େହାଇଛ ି ଓ
ବ��ମାନ ଏହାର �ତି ିକ'ଣ; ଏହାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?
 

ସଗ� ମ�ି େଯାଗାଣ ସ�କ�େର
U.D ୧୬୩ . �ୀ କେିଶାର ଚ� ନାୟକ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ



ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଗତ
୨୦୨୦ ଆଥ�କ ବଷ�େର କୁଚ�ିା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ସବ�େମାଟ େକେତାଟ ିଓ େକଉଁ େକଉଁ
SHG ମା�ମେର ସଗ� ମ�ି େକେତ କୁ��ାଲ େଲଖାଏଁ କଣିାଯାଇ�ଲା; କୁଚ�ିା ନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀର େକେତ SHG କୁ କମିଶନ ବାବଦେର େକେତ ଟ�ା େକେତ କୁ��ାଲ ପାଇଁ
େକେବ �ଦାନ କରାଯାଇଛ ିଓ େତାଳାଳୀ�ୁ େକଜ ି�ତ ିେକେତ ଟ�ା ହାରେର ସବ�େମାଟ
େକେତ ଟ�ା �ଦାନ କରାଯାଇଛ;ି ଏ�ସହ ସଂପ�ୂ� ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

SC/ST ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୧୬୪ . �ୀ ଲ�ଣ ମ�ୁା : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁ ସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- କ)
ଓଡଶିାରାଜ� ପଛୁଆବଗ� କମିଶନ ୧୨.୦୨.୨୦୨୦ବଷ� ଗଠନ େହଲାପେର େକେବ
କମିଶନ କାଯ�� ପରଚିାଳନା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଆନୁସଂଗୀକ ବ�ବ�ା କରାଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ
କ;ି େକେତ ଜଣ ଅନ� କମ�ଚାରୀ�ୁ ନଯୁି�ି କରାଯାଇଛ ିେକେତ ଆଉ ଖାଲି ପଡଛି;ି େଡରି
େହାଇ�ବା କାରଣ କ'ଣ ?ଖ) ରାଜ�େର ଓ.ବ.ିସ.ି ସେବ� େକେବ ଆର� େହଲା, େକେବ
େଶଷ େହଲା, େକେବ ଓ.ବ.ିସ.ି ନଜିର ଜନସଂଖ�ା ଅନୁପାତେର �ାନ ସଂର�ଣ (ଆଥ�କ/
ଶ�ିା) ସବୁଧିା ପାଇେବ ?ଖାଲି�ବା SC/ST ପଦବୀ ସଂଖ�ା େକେତ; ଏହା େକେବ ଠାରୁ
ଖାଲିପଡଛି ିକାରଣ କ'ଣ; େକେବ ସ�ୁା ପଦବୀ ପରୂଣ େହବ ?
 

�ମିକ ନଯୁି�ି ସ�କ�େର
U.D ୧୬୫ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- କ)
େଗାପାଳପରୁ ଟାଟା କ�ାନୀ କାମକରୁ�ବା େମାଟ କମ�ଚାରୀ/�ମିକ ସଂଖ�ା େକେତ;
େକାଭି� ସମୟେର ଅଧା ଦରମା ପାଇ�ବା �ମିକ େକେତ, େକେତ ଜଣ ଏହ ି (କେରାନା)
ସମୟେର ଚାକରିୀ ଅ�ର େହାଇଛ�;ି ବ��ମାନ ସମ� ପବୂ� �ମିକ କାଯ��େର େଯାଗେଦେଲ
କ ି? ଖ) ଗତ ୨ବଷ� ଉ� କ�ାନୀେର କ'ଣ ସବୁ ଉ�ାଦନ େହାଇଛ ିତା'ର ପରମିାଣ ଏବଂ
ର�ାନୀ େହାଇ�ବା �ବ� ଜଣାଇେବ କ ି?
 

େସଟେଲେମ� କାମ କରିବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା
U.D ୧୬୬ . �ୀ ମେୁକଶ କୁମାର ପାଲ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକେତ ମସହିାେର େଶଷଥର ପାଇଁ ଜମିଜମା େସଟଲେମ�



କରାଯାଇ�ଲା ଏବଂ ଏେବ େସଟଲେମ� ବ�ବ�ା ଚାଲୁଛ ି କ;ି ଯଦ ି ଚାଲୁନାହ� େତେବ
େସଟଲେମ� ବ�ବ�ା କରେିବ କ;ି ପାଲଲହଢା ଠାେର ୧୯୭୫ ମସହିାେର େସଟଲେମ�
େହାଇ�ଲା, ବ��ମାନ ବଭିି� କାରଣ େଯାଗଁୁ ଜମିସବୁ ଖ� ବଖି�ିତ େହାଇଯାଇଛ ି ଏଣୁ
ଏସବୁକୁ େସଟଲେମ� ବ�ବ�ା କର ିେଲାକ�ୁ ସବୁଧିା େଯାଗାଇେଦେବ କ ି?
 

ଋଣ ବ�ବ�ାର ବବିରଣୀ
U.D ୧୬୭ . �ୀ �କାଶ େସାେର� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ
ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁ ସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ବାରପିଦା ବଧିାନସଭା ଅ�ଗ�ତ ଖ�ୁା ବ��, ବଡସାହ ି ବ��, ବାରପିଦା ବ�� ଓ
Munisipalityେର ବସବାସ କରୁ�ବା ବ��ି ବେିଶଷ�ୁ ଉେଦ�ାଗ ମା�ମେର ଆ�ନଯୁି�ି
ସେୁଯାଗ �ଦାନ ନମିେ� "ଓଡଶିା ଅନୁସଚୂତି ଜାତ/ିସମବାୟ ଅଥ� ନଗିମ" ତରଫରୁ ଗତ
୨ବଷ� ମ�େର େକେତ ସଂଖ�କ ଋଣ ବ�ବ�ା କରଛି� ିତା'ର ଏକ ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ
�ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

Details information of sale deeds from 01.03.2016 to 31.12.2020
U.D 168 . Shri Shankar Oram : Will the minister for Revenue and
Disaster Management be pleased to state that :- The details
information of Sale Deeds & Conveyance Deeds as well as Gift
Deeds executed from the month of 1st March, 2016 to 31st December,
2020 in the SR-Khandagiri, Bhubaneswar pertaining to allotment of
different residential plots by G.A & P. G. Deptt. in different Drawing
Nos., B-150 (plot no. 1 to 142), B-131 (plot no. 1 to 233), B-132 (plot
no. 1 to 662), B-304 (plot no. 1 to 348) and B-1161 (plot no.1 to 162)
Mouza- Chandrasekharpur, Bhubaneswar with detail Conveyance
Deed & Sale Deed as well as Gift Deed Nos. of each of the above
plot, including names & Addresses of the Buyers, Sellers along with
Bench Mark Valuation in tabular form in Drawing wise may be
furnished.
 

ସାଧାରଣ ବଗ�ର େଲାକମାନ�ୁ ହ�ା�ର େହାଇ�ବା ଜମି
U.D ୧୬୯ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁ ସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଗତ
୫ବଷ�େର ରାଜ�େର ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଜାତ ିବଗ�ର େକେତ ବ��ି�ର େକେତ ଜମିକୁ



ସାଧାରଣ ବଗ�ର େଲାକମାନ�ୁ ହ�ା�ର ବା ହଡ� େହାଇଛ,ି େସ�ପାଇଁ ଉ��ି ଆଇନକୁ
େକେତଜଣ ସରକାରୀ ଅ�କାରୀ �ଲାପ କରଛି�,ି ଏ େନଇ େକେତ ମାମଲା ଅଦାଲତେର
ବଚିାରଧୀନ ଓ େକେତାଟ ି ଫଇସଲା େହାଇଛ,ି େକେତଜଣ ଅ�କାରୀ� ବେିରାଧେର
କାଯ��ାନୁ�ାନ ନଆିଯାଇଛ,ି େକେତ ଜମିକୁ ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଜାତ ି ବଗ�ର େକେତ
ବ��ି�ୁ େଫର� େହାଇଛ,ି ଏସବୁ ମାମଲା ସଂପକ�େର ଯଦ ିଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଜାତି
କଲ�ାଣ ବଭିାଗକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛ,ି େସସବୁ ସଂପକ�େର ବଷ� ଓ ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ�
�ଦାନ କରେିବ କ;ି ଯଦ ିଉ�ର ନଁା େତେବ ରାଜ� ବଭିାଗ ମା�ମେର ତଥ� ସଂ�ହ କରି
ଅବଗତ କରେିବ କ ି?
 

TRW School କୁ ଅଥ� �ଦାନ
U.D ୧୭୦ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ତେିଳଇବଣୀ ବ�କକୁ ITDA େଘାଷଣା େହବା ଦନିଠାରୁ କଂସର TRW School କୁ
େକଉଁ େକଉଁ ବଷ� େକେତ େଲଖାଏଁ ଅଥ� ଦଆିଯାଇଛ ିଓ େକଉଁ େକଉଁ କାଯ�� କରାଯାଇଛି
୨୦୨୧ ମସହିା ପଯ��� ଏକ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଆକ�ିକ ମୃତୁ�ବରଣ କରି�ବା ହତିା�କାରୀ� ତାଲିକା �ଦାନ
U.D ୧୭୧ . �ୀ ଜୟ� କୁମାର ଷଡ଼�ୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ପରୁୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ଗତ ଫନେିର �ୟ�ତ ି େହାଇ�ବା
ବ�କ�ରୀୟ ପ�ାୟତର ସଂପ�ୂ� �ୟ�ତ ିପାଇ�ବା ହତିା�କାରୀ� ନାମ ଓ �ାମର ତାଲିକା
ସହତି ପରୁା ମ�ୁନସିପିାଲଟରି ୱାଡ ୱାରୀ ସଂ�ୂ�� �ୟ�ତ ିଅଥ� ପାଇ�ବା ହତିା�କାରୀ�
ନାମ ଓ ଠକିଣା �ଦାନ କରେିବ କ;ି ପରୁୀ ତହସଲିେର ୧୯/୨୦/୨୧େର ସମଦୁାୟ େକେତ
ଜଣ ହତିା�କାରୀ ଆକ�ିକ ମତୁୃ� ବରଣ କରଛି� ି (ପାଣିେର ବୁଡଯିିବା, ସାପକାମଡୁା,
ଘରେପାଡ ିଇତ�ାଦ)ି େସମାନ�ର ସଂପ�ୂ� ତାଲିକା ସହତି େକେତ ଜଣ ସରକାରୀ ସାହାଯ�
େନଇଛ� ିଆଉ େକେତ ଜଣ ପାଇେବ ତାହାର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

[Question Nos. 1 to 52 were originally starred ]
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