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

( �ରା�,ଅଥ�,�ା�� ଓ ପରିବାର କଲ�ାଣ,ନମି�ାଣ,ଅବକାରୀ,ଇ�ାତ ଓ ଖଣି,ସାଧାରଣ
�ଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିେଯାଗ )

 

ନୂତନ ଥାନା �ତ�ିା ପାଇଁ ��ାବ
*୬୧ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଚଳତି
ବଷ� େକେତାଟ ି ନୂତନ ଥାନା �ତ�ିା ପାଇଁ ��ାବ ରହଛି,ି େକ�ାପଡା ଜ�ିା
ପ�ାମ�ୁାଇଠାେର ��ାବତି ସଦର ଥାନା େକେବ କାଯ���ମ େହବ, ଏ�ପାଇଁ ଚଳତି ବଷ�
େକେତ ଆଥ�ୀକ ବ�ୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ,ି ପ�ାମ�ୁାଇ ଆଦଶ� ଥାନାର ନୂତନ ଗହୃ ନମି�ାଣ
ସ�କ�େର କଣ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

ମିଳ�ିବା ରାଜ� ବନିେିଯାଗ ସ�କ�େର
*୬୨ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଚଳତି ଆଥ�କ
ବଷ�େର ଏପଯ��� �େତ�କ ମାସେର େକଉଁ�ରୁ େକେତ ରାଜ� ସରକାର�ୁ ମିଳଛି ି
ସରକାର ଏହାର ସଠକି ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି ଲ�� ଧାଯ�� ତୁଳନାେର ରାଜ�
ଆୟର ପରମିାଣ କମ କମି�ା ଅ�କ କ,ି େସ ତୁଳନାେର ବନିେିଯାଗ ପରମିାଣ ଶତକଡା
େକେତ ଏବଂ ଆଥ�କ ବଷ� େଶଷ େବଳକୁ ଆୟର ଶତକଡା େକେତ ବନିେିଯାଗ େହବା ଆଶା
କରାଯାଇଛ ିଚଳତି ବଷ� େକାଭିଡ ପର�ିତିେିର ରାଜ� ଆୟ, ବ�ୟର ପରଚିାଳନା ସଠକି
ମାଗ� ପରଚିାଳନା େହଉ�ଲା େବେଳ ସରକାର ସମ�ଳ ସଂ�ହ ସକାେଶ େକଉଁ ନୀତି
ଅବଲମ�ନ କରୁଛ� ିକମି�ା କରେିବ ?
 



େମଡକିାଲ କେଲଜର ବ��ମାନ �ତିି
*୬୩ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- େକ�ୁଝରଠାେର ନମି�ାଣା�ନ େମଡକିାଲ କେଲଜ ଓ ହ�ିଟାଲର ବ��ମାନ �ତି ିକଣ,
େକେବସ�ୁା ଏହାର ନମି�ାଣ ପ�ୁ�ା� େହବ ଏବଂ େକଉଁ ଶ�ିା ବଷ�ରୁ ଏହ ିକେଲଜେର ନାମ
େଲଖା ଆର� େହବ,ଏ�ପାଇଁ ଆବଶ�କୀୟ Doctor ଏବଂ Faculty ଚୟନ ତଥା ନଯୁି�ି
��ିୟା ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ େନଇଛ�,ି ଏ ସମ� କାଯ��େର ଅେହତୁକ ବଳିମ�
େହଉ�ବା ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ�କି?ି
 

NH - 26 େର Bye Pass ନମି�ାଣ
*୬୪ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- NH -
26 ଜୟପରୁ ସହରେଦଇ ଯାଇ�ବାରୁ ବହୁସମସ�ା ସହତି ଜନଗହଳ ି �ାନେର ଘନଘନ
ଦୁଘ�ଟଣା େହଉ�ବା କଥା ସରକାର ଜାଣ� ି କ;ି ଏ�ପାଇଁ ଏକ By pass Road
ନମି�ାଣପାଇଁ �ତଶିତୃ ିଦଆିଯାଇ�ଲା କ;ି େସ ଦଗିେର ସରକାର କ ିପଦେ�ପ େନଇଛ� ି ;
ଏ�ପାଇଁ କ ିକ ି�ତବି�କ ଅଛ,ି ତାହା �� କରେିବ କ ି?
 

େଦଶୀ ଓ ବେିଦଶୀ ମଦରୁ ରାଜ� ଆୟ
*୬୫ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ)
େଦବଗଡ ଜ�ିାେର ମବ�େମାଟ େକେତାଟ ି େଦଶୀ ବେିଦଶୀ ମଦ େଦାକାନ ଅଛ ିଓ ନୂତନ
ବଷ�େର େକେତାଟ ିେଖାଲାଯିବାର ସରକାର�ର ��ାବ ଅଛ;ି (ଖ) େଦଶୀ ମଦଭାଟ ି�ା�
ଜ�ିାର େକେତାଟ ିଅଛ ି େସଗୁଡକୁି େକଉଁ ଆଧାର େଖାଲାଯାଇଛ ିଓ ସବ�େମାଟ େଦଶୀ ଓ
ବେିଦଶୀ ଭାଟରୁି ବଷ�କୁ େକେତ ରାଜ� ମିଳଥିାଏ ଏହାର ଏକ ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି?
 

ଖଣି ନଲିାମ ��ିୟା େଶଷ େହବାପାଇଁ ପଦେ�ପ
*୬୬ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ସରକାର�ର ଆଉ େକେତାଟ ିଖଣି ନଲିାମ କରବିାର େଯାଜନା କରଛି�,ି ଯଦ ି େଯାଜନା
ଅଛ,ି େକେବ ସ�ୁା ନଲିାମ ��ିୟା େଶଷ େହବ ?
 

ନୂତନ Police Station ଓ Out Post େଖାଲିବା ପାଇଁ ��ାବ



*୬୭ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- 2021-22 ଆଥ�କ
ବଷ�େର େକେତାଟ ି ନୂତନ Police Out Post ଓ Police Station େଖାଲିବା ପାଇଁ
ବ�ବ�ା ଅଛ ିଜଣାଇେବ କ ିଓ ଏହା େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର େଖାଲାେହବା ପାଇଁ �ରି େହାଇଛି
ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଋଣ େଲଗାଣ �ରା�ତି କରିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
*୬୮ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ବଗିତ ତନିି
ବଷ�େର ଭ�କ ଜ�ିାରୁ ସରକାରୀ ଓ ଘେରାଇ ବ�ା� େକେତ ଜମାରାଶ ି ସଂ�ହ
କର�ିବାେବେଳ େକେତ ଋଣ େଲଗାଣ କରଛି� ିଓ ଜ�ିାେର ଋଣ େଲଗାଣ �ରା�ତି କରବିା
ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି
 

ଡା�ର ପଦବୀ ପରୂଣ
*୬୯ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- OSAP ଷ� ବାଟାଲିୟନ ଡା�ରଖାନାେର ଦୁଇେଗାଟ ିଡା�ର ପଦବୀ ରହଛି,ି OSAP
ସେମତ େପାଲି� କମ�ଚାରୀ ଓ �ାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଏହା�ାରା ଉପକୃତ େହାଇ
ଆସ�ୁେଲ, ଏ�େର ସମ� ଭି�ଭୂିମି ସହ ଦୁଇଟ ି ICU ମ� ରହଛି,ି ମା� ଏେବ ଏଠାେର
ଡା�ର େପା�ିଂ େହଉନାହା�,ି ସରକାର ଏ ସମ��େର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ,ି ଯଦ ି'ହଁ', େତେବ
େକେବ ସ�ୁା େସଠାେର ଡା�ର େପା�ିଂ େହେବ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ପ�ୁ�ବଭିାଗକୁ ରା�ା ହ�ା�ର
*୭୦ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) େଷାଡଶ
ବଧିାନସଭାର ପ�ମ ଅ�େବସନର ତା.23.11.2020ର ଅଣତାରକା �ଶ�ର ଅସଂପ�ୂ�
ଉ�ର େମା ସରକାର ର "5T" ର ବରୁି�ାଚରଣ କରୁ�ବାରୁ ତା.14.01.2014 ଠାରୁ
ବ��ମାନ ସ�ୁା �ଚଳତି �ବା ରା�ା ହ�ା�ରକିରଣ ସମ��ୀୟ ସରକାରୀ ଆେଦଶନାମା
(େଯେହତୁ ନୂତନ ହ�ା�ରକିରଣ ନୀତ ି ଆଜ ି ପଯ��� ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇ ନାହ� ) ର
ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ;ି ଏହ ି��ାବତି ନୂତନ ହ�ା�ରକିରଣ ନୀତ ିେକେବଠାରୁ
କାଯ��କାରୀ େହବ; (ଖ) ତା.14.01.2014 ରଖି ଓ ତା ପରବ��ୀ ତାରଖିେର ସାେଲଭଟା
ଠାରୁ ଆଗଲପରୁ ଓ ଆଗଲପରୁ ଠାରୁ ନଅଗଁା (କ) ଭାୟା ମହଖ� ପଯ��� 38.900 କ.ିମି.
ରା�ା ସହ ରାଜ�ର ସମ� ଜ�ିାର ସମସାମୟିକ ��ାବେର ପ�ୂ�ବଭିାଗକୁ �ାମ� ଉ�ୟନ



ବଭିାଗ େଦଇ�ବା ରା�ା ହ�ା�ରକିରଣ ��ାବ ଚଠିରି ତଥ� ଉପ�ାପନ କର ି ଏହି
��ାବମାନ� ମ�ରୁ େକଉଁ ଜ�ିାର େକଉଁ ��ାବ ପ�ୂ� ବଭିାଗକୁ େକଉଁ ଆଧାରେର
ହ�ା�ରତି େହାଇଛ ିତାର ତାଲିକା �କାଶ କରେିବ କ ି?
 

ଅବକାରୀ ବଭିାଗ �ାରା ରାଜ� ଆଦାୟ
*୭୧ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- କେରାନା
ମହାମାରୀ ସମୟରୁ ବ��ମାନ ସ�ୁା ଅବକାରୀ ବଭିାଗ େକେତ ରାଜ� ଆଦାୟ କରଛି ିଏବଂ
େକେତ �ତ ିସହଛି;ି ବେିଶଷ କର ିଲକଡ଼ାଉ� କଟକଣା ଜାର ି�ବାେବେଳ େଚାରା ମଦର
ବନ�ା େହବା (ବଭିି� ଟଭିି ଚ�ାେନ� େର �ସାରତି) େଯାଗଁୁ ଅସାଧୁ କାରବାରେର ଲି�
େକେତ ମଦ େଦାକାନର ଲାଇେସନ� ର� େହାଇଛ,ି ଏ େନଇ େକେତଜଣ ବ��ି, ଅବକାରୀ
କମ�ଚାରୀ� ବେିରାଧେର େକେତ ମାମଲା ରୁଜୁ େହାଇଛ,ି େକେତ େଜାରମିାନା ଆଦାୟ
େହାଇଛ,ି େକେତ ମଦ ଜବତ େହାଇଛ,ି େସ ସ�କ�ତ ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ;ି
ଅନ�ପ�େର ମଦ ଅଭାବରୁ େକେତ ମଦ�ପ ଅସ�ୁ େହବା ଖବର ସରକାର� ନକିଟେର
ଅଛ ିକ;ି ଲକଡ଼ାଉନ ପେର ମଦର ବ��ତ ମଲୂ� େଯାଗଁୁ ବଭିାଗର �ୟ�ତ ିେକେତ ଭରଣା
େହାଇ�ବା କହେିବ କ ି?
 

ଖଣି ନଲିାମ ��ିୟା େଶଷ
*୭୨ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଅଦ�ାବ� ରାଜ�େର େକେତାଟ ି ଖଣିର ନଲିାମ ��ିୟା େଶଷ େହାଇଛ,ି େକଉଁ ଖଣିଜ
�ବ�ର େକେତାଟ ିେଲଖାଏଁ ଖଣି ନଲିାମ େହାଇଛ,ି ତାହାର ଏକ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କି
?
 

େକ�ୁଆପଦାଠାେର ନୂତନ ଥାନା େଖାଲିବା
*୭୩ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ଚଳତି ବଷ�
ନୂତନ େପାଲିସ ଥାନା େଖାଲିବାର ��ାବ ଅଛ ିକ,ି ଯଦଥିାଏ େର� ଭ�କ େପାଲି� ଜ�ିା
ଅ�ଗ�ତ େକ�ୁଆପଦାଠାେର ଏକ ନୂତନ େପାଲି� େ�ସ� େଖାଲିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
େନେବ କ ି?
 

େକ� ଅନୁଦାନ



*୭୪ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଚଳତି 2021 ଆଥ�କ
ବଷ� ନମିେ� ରାଜ� ସରକାର େକ� ନକିଟେର େକଉଁ ବଭିାଗ ପାଇଁ େକେତ ଅଥ� ଦାବୀ
କର�ିବାେବେଳ େକ� ସରକାର େକଉଁ ବଭିାଗକୁ େକେତ ଅଥ� ଚଳତି େକ� ବେଜଟେର
ବ�ବ�ା କରଛି� ିଓ େକେତ ଅଥ� ବଗିତ ବଷ� ତୁଳନାେର �ାସ କରଛି�?ି
 

Established of Covid Hospital in the State
*75 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for Health and
Family Welfare be pleased to state that :- How many Covid Hospital
had been established in the State in PPP mode private partnership and
what amount has been spent; How many patient has been treated in
these Hospital; Will the minister furnish details of Hospital wise
information; will the fixed assets purchased by these Hospital in the
funds of Govt. return to Govt. if not, why and reason there of ?
 

ପରୁାତନ �ଜିର ପନୁଃ ନମି�ାଣ
*୭୬ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- �ଶ� ସଂଖ�ା
୩୯୨ ତା.୨୪.୦୨.୨୦୨୦େର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ରଣପରୁ ବ�କର
ରଣପରୁ ଠାରୁ ରାଜସନୁାଖଳା ରା�ାର ଚ��ପିରୁ ଠାେର ଅତ�� ବପିଦଶଂକୁଳ ଜରାଜୀ��
ଅବ�ାେର ରାଜ ରାଜୁଡା ଅମଳରୁ �ବା ଅତ ିପରୁାତନ �ଜିର ପନୁଃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
େନେବକ ି?
 

କାଯ���ମ �ବା Steel Plant
*୭୭ . �ୀ ସାଲୁଗା �ଧାନ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର
ବ��ମାନ େକେତାଟ ି Steel Plant କାଯ���ମ ଅଛ;ି େସ�ରୁ େକେତ ପରମିାଣ ଇ�ାତ
ଉ�ାଦନ କରବିା ପାଇଁ ଲ��ଧାଯ�� କରାଯାଇ�ଲା ଓ ଡେିସମ�ର ୨୦୨୦ ସ�ୁା େକେତ
ପରମିାଣର ଉ�ାଦନ େହାଇଛ ି?
 

Online Connectivity of Police Station
*78 . Shri Souvic Biswal : Will the Chief Minister be pleased to state
that :- Is there any proposal for online connectivity of all police
stations with district and State level police system through internet; if
yes what is its present status ?
 



HRMS େର ତଥ� �ଦାନ କରି ପ�ୂ�ା� େପନସନ �ଦାନ
*୭୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର
ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ�ୁ ଅବସର �ହଣ ପ�ୂ�ା� େପନସନ �ଦାନ ସବୁ�ବ�ତି କରବିାକୁ
ସରକାର HRMS େର ସମ� ତଥ� �େୟାଗ କରବିାକୁ ବ�ବ�ା କର�ିବାେବେଳ
ବହୁବଭିାଗ ଓ କାଯ��ାଳୟ ଏହ ିତଥ� ଅଧୁନାତନ କରବିାେର ଅ�ମ େହବା େହତୁ ପ�ୁ�ା�
େପନସନ �ଦାନ ବଳି�ିତେହଉ�ବା ପରେି��ୀେର HRMS େର ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ�
ସହ ଅନୁଦାନ �ା� ଅ�ାପକ, ଶ�ିକ, ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଶ�ିକ, କମ�ଚାରୀ, �ଂୟଶାସତି
ସଂ�ା, ନଗିମ କମ�ଚାରୀ� ତଥ� ଅଧୁନାତନ କରବିାକୁ ସରକାର କେଠାର ପଦେ�ପ �ହଣ
କରବିାକୁ ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?
 

PHC ଓ CHCେର �ାୟୀ ଡା�ର ନଯୁି�ି
*୮୦ . �ୀ ଜୟନାରାୟଣ ମି� : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- �ା�� �ା�ିଂକମିଟ ି୨୦୧୫ ମସହିାେର PHC ଓ CHCେର ଆୟୁଷ ଡା�ରମାନ�ୁ
�ାୟୀ ନଯୁି�ି େଦବାକୁ ସରକାର�ୁ ସପୁାରଶି କର�ିବା େବେଳ ଓ ଆ�ଃମ�ୀ କମିଟ ି(TRI-
Ministerial Committee) ଏହାକୁ ତାଲିକାଭୁ� କର ି �ାଥମିକତା ଭି�େିର ସପୁାରଶି
କର�ିବା େବେଳ ସରକାର ଏ ଦଗିେର କପିଦେ�ପ େନଇଛ� ି?
 

OBCC �ାରା େହାଇ�ବା Tender
*୮୧ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- OBCCେର
2019 - 20, 2020 - 21 େର ଏବଂ 2018-19 େର େମାଟ େକେତ Tender େହାଇଛ ିଓ
େକଉଁ Consulted Company �ାରା Estimate ତଆିର ି କରାଯାଇଛ ି ଏବଂ େକଉଁ
Schedule Rate କୁ Follow କରାଯାଇଛ ିଏହାର ନାମସହ ବଷ� wise ତାଲିକା େଦେବ
କ;ି OBCC MD ଅବସର େହାଇଯାଇ �େଲ ମ� OBCC େର ର�ବା�ାରା ଦୁନ�ତୀ
େହାଇ�ବା କଥା ସତ� କ ି?
 

ରୟାଲଟ ିଆଦାୟର �ଭାବ
*୮୨ . �ୀ ମହଧିର ରଣା : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
େକାଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ େଯାଗଁୁ ରାଜ� ସରକାର�ର ରୟାଲଟ ିଆଦାୟ େ��େର �ଭାବ
ପଡଛି ିକ ି?



 

ଅପରାଧୀ� ବେିରାଧେର କାଯ��ାନୁ�ାନ
*୮୩ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଓଡଶିାେର
କେରାନା ମହାମାରୀ ସମୟରୁ ବ��ମାନ ସ�ୁା େମାଟ େକେତ ଅପରାଧ ସଂଘଟତି େହାଇଛ,ି
େସ�େର େକେତଜଣ� ବେିରାଧେର େକଉଁ େକଉଁ ଅପରା�କ େକେତାଟ ି ମାମଲା ରୁଜୁ
େହାଇଛ,ି େସ�ମ�ରୁ େକେତଜଣ ସାମାଜକି, ରାଜେନତୖକି କମ�ୀ, ସମ�ାଦକି (ଉଭୟ ଛାପା ଓ
େବଦୁୖ�ତକି), ମାଓବାଦୀ� ବେିରାଧେର େକଉଁ େକଉଁ ଅପରାଧେର େକେତ ମାମଲା ଦାଏର
କରାଯାଇ େକେତଜଣ�ୁ େଜଲେର ଭ�� କରାଯାଇଛ ି ବେିଶଷ କର ି ମହାମାରୀ କାରଣରୁ
ସ��ୃ ଆଇନ ଉ�ଂଘନ ଅଭିେଯାଗେର େକେତଜଣ� ବରୁି�େର େକେତ ମାମଲା େହାଇଛ,ି
େକେତ ଜରମିାନା ଆଦାୟ େହାଇଛ ିେସ ବଷିୟେର ମାସ ଓ ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି ;
ନ�ି�� ଭାେବ କହେିବ କ ି ଲକଡାଉ� ପରେି��ୀେର ଅବକାରୀ ଆଇନ ଉ�ଂଘନ କରି
େକେତ ମଦ�ପ�ୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ�ଲା, େକେତ ଅବକାରୀ ସାମ�ୀ େପାଲିସ ଜବତ
କର�ିଲା ?
 

ବଜୁି �ା�� କଲ�ାଣ େଯାଜନାେର ମାଗଣା �ା�� େସବା
*୮୪ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକେତ ଜଣ େରାଗୀ ଆଜ ି ପଯ��� ବଜୁି �ା�� କଲ�ାଣ
େଯାଜନାେର ମାଗଣା େସବା ଚକି�ିା ସବୁଧିା ପାଇଛ� ି କହବିା ସେ� ସେ� ଘେରାଇ
ଡା�ରଖାନା ଗୁଡକିେର ବଜୁି �ା�� କଲ�ାଣ େଯାଜନା କାଯ��କାରୀ ଠ�ି ଭାେବ େହଉନାହ�
େବାଲି େରାଗୀମାେନ ବାରମ�ାର ଅଭିେଯାଗ କରୁ�େଲ ମ� ସରକାର କାହ�କ ିେରାଗୀମାନ�ୁ
ଚକି�ିା ସବୁଧିା ଘେରାଇ ଡା�ରଖାନାେର ବ�ବ�ା କରୁନାହା� ିତାର କାରଣ କଣ; ଏପରକିି
ଘେରାଇ ଡା�ରଖାନାେର େକଉଁ ଚକି�ିା ପାଇଁ େକେତ ଦର ନରୁିପଣ କରବିା ସେ� ସେ�
ଘେରାଇ ଆମ��ଲାନସର ଦର �ରି କରବିା, ମତୃ ବ��ିର ଶରୀର ଘେରାଇ
ଡା�ରଖାନାମାନ�େର େଜାର ଜବରଦ� ର� ଅଥ� ପଇଠ ପାଇଁ ଜ�ି ଧରବିା ବ�ବ�ା
ଉପେର ସରକାର େରା� ଲଗାଉନାହା� ିତାର କାରଣ କଣ?
 

କଳାହାଣି� ଜ�ିାେର �ବା ନମି�ାଣ ବଭିାଗ ରା�ା
*୮୫ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- କଳାହାଣି�
ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ ରା�ା ଓ େକେତ କ.ିମି. ରା�ା ଉ� ବଭିାଗ ଅ�ନେର ଅଛ ିତା'ର ଏକ



ତାଲିକା ବ�କୱାରୀ େଦେବ କ,ି ରା�ାକଡେର ବସବିା ପାଇଁ େବ� ସହରା�ଳେର ଓ ଯା�ୀ
ବ�ିାମଗାର ନମି�ାଣ ପାଇଁ ��ାବ �େଲ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

MMTC ର ପ�ିୁ ନେିବଶ
*୮୬ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ନୀଳାଚଳ ଇ�ାତ ନଗିମେର େକ�ୀୟ ସଂ�ା MMTC ର େମାଟ
ପ�ିୁନେିବଶ େକେତ ଓ ଏହ ିସଂ�ା ପ�ା�କୁ କ�ାମାଲ େଯାଗାଣ ଏବଂ ସାମ�ୀ କଣିାବକିାେର
େମାଟ େକେତ ଟ�ା କମିଶନ ି େନଇଛ ି ; ଅେ�ଲିଆ କ�ାନୀରୁ େକା� ଆମଦାନୀେର
ବ�ାପକ େହରେଫର େଯାଗଁୁ ନମି�ମାନର େକାକକୁ ବ�ବହାର ନକର ିେଫରାଇ େଦବାରୁ ତାହା
ପାରା�ୀପେର ପଡରିହ�ିବା େବେଳ େସ ବାବଦେର MMTC 1600 େକାଟ ିଟ�ା ପ�ା�
ଉପେର ଲଦବିା ଘଟଣାର ତଦ� େହଲାଣି କ ି ; ଯଦ ି 'ହଁ', େତେବ 1600 େକାଟ ିଟ�ାର
େକା� େହରେଫର ପାଇଁ ଉ�ରଦାୟୀ କଏି?
 

ନୂତନ ଫା�ି �ତ�ିା
*୮୭ . �ୀ ଅନ� ନାରାୟଣ େଜନା : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଭୁବେନ�ର
ମହାନଗର ନଗିମ ଅ�ନ� ୱାଡ� ନଂ 43 ଚ�ିାମଣି�ର ନକିଟ� ଫିସର ିଗାଡଆିଠାେର ଏକ
ଫା�ି �ତ�ିା କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ?ି
 

ଖାଲି�ବା ଡା�ର ଓ ଫାରମାସ�ି ପଦବୀ ପରୂଣ
*୮୮ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ରାୟଗଡା ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ PHC ଏବଂ CHCେର େକେତାଟ ିDoctor, Pharmacist
ଏବଂ ଅନ�ାନ� କମ�ଚାରୀ� ପଦବୀ େକଉଁ dateରୁ ଖାଲି ପଡଛି;ି ଉ� ପଦବୀ ଗୁଡକୁି
େକେବ ସ�ୁା ପରୂଣ କରେିବ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ସାଗରେମଳା �କ� ପାଇଁ ବ�ୟ ବରାଦ
*୮୯ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- କ) େକ�
ସରକାର ��ାବତି ଉପକୂଳ ରାଜପଥ (େକା�ାଲ ହାଇେୱ) ର କାଯ�� ଆର� ନେହବା
କାରଣ କ'ଣ; ଏହ ିଚଲିିକା �ଦର କ'ଣ �ଭାବ ପକାଇବ; ଏହ ି�କ� େକଉଁ ଠାରୁ ଆର�
ଏବଂ େକେତ କ.ିମି. ପଯ���- େମାଟ �କ�ର ଏ�ିେମ� କ� େକେତ; େକ� ସରକାର�



େଘାଷଣା ପେର ରାଜ� ସରକାର କ'ଣ ସବୁ ପଦେ�ପ େନଇଛ�;ି ଏ�ପାଇଁ ପରେିବଶ
ମଂଜୁରୀ େକେବ ମିଳଛି ି; (ଖ) ସାଗରେମଳା �କ�େର ରାଜ�େର ଅନ� କ'ଣ �କ� ରହଛି-ି
େସଗୁଡକିର ବ�ୟବରାଦ େକେତ; ତାହା େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର ନମି�ାଣ େହବ ?
 

ଲୁହାପଥର ଉେ�ାଳନେର ଟନ �ତ ିବ�ୟ
*୯୦ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ)
2015 -16 ରୁ 2019 - 20 ବଷ� ମ�େର କାଯ���ମ �ବା େକଉଁ େକଉଁ ଲୁହାଖଣି
ପ�ାଦାର� ଖଣିେର ଲୁହାପଥର ଟନ �ତ ି ଉେ�ାଳନ ବ�ୟ େକେତ �ଲା ଓ େକେତ
ମଲୂ�େର ବ�ିି କର�ିେଲ େସ ସ�କ�େର ଫମ� - ଏଚ- 1 ରଟି�� ମା�ମେର ସରକାର�ୁ
ଜଣାଇ�େଲ ତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି , ରାଜ�େର ଇ�ାତ କାରଖାନା �ତ�ିା କର�ିବା
କ�ାନୀମାେନ ଟନ �ତ ିଇ�ାତ ଉ�ାଦନ ନମିେ� େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ କର ିେକେତ ମଲୂ�େର
ବ�ିି କର ିେକେତ ଲାଭ/ �ତ ିକରୁଛ� ିଏ ସ�କ�େର ସରକାର ଆକଳନ କରଛି� ିକ ି , ଯଦି
କରଛି� ି େତେବ ଲୁହାପଥର ଏବଂ ଇ�ାତର ଉ�ାଦନ ଓ ବ�ିି ମଲୂ�ର ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି ; (ଖ ) �� ପ�ିୁ ବନିେିଯାଗେର ଅ�କ ଲାଭ କରୁ�ବା ଖଣି ପ�ାଦାର�
ତୁଳନାେର ଅ�କ ପ�ିୁ ବନିେିଯାଗ କର ି�ତେିର ଚାଲୁ�ବା ଇ�ାତ କାରଖାନାକୁ ରହିାତି
ମଲୂ�େର ଲୁହାପଥର େଯାଗାଇ �ତ ି�ାସପାଇଁ ସରକାର ଆଭିମଖୁ� କଣ ତାହା ଜଣାଇେବ
କ?ି
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