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କେରାନା ଚକି�ିା ବାବଦେର ଖ��
U.D ୩୦୩ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- କେରାନା ସଂ�ମିତ� ମାଗଣା ଚକି�ିା ବାବଦେର ଗତ ଜାନୁୟାରୀ ସ�ୁା
େମାଟ ବ�ୟ ପରମିାଣ େକେତ ଓ େସ�ରୁ 33ଟ ିଘେରାଇ ହ�ିଟାଲର ବଲି ଭରଣା ଖ��
େକେତ, େରାଗୀ ସଂଖ�ା ସହ ହ�ିଟାଲୱାରୀ ବଲିର ତଥ� େଦେବ କ?ି
 

ଅନୁଦାନ ପରିମାଣ
U.D ୩୦୪ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି:- ଖଣି ଜରମିାନା ଓ �ତଭିରଣା ବନୀକରଣ କାଯ���ମ (CAMPA) ବାବଦେର ଓଡଶିା
ଖଣିଜ ଅ�ଳ ବକିାଶ ପରଷିଦ (OMBADC) ପା�କୁି େମାଟ େକେତ ଟ�ା ଆସଛି ି ଓ
େସ�ରୁ େକେତ ଟ�ା େକଉଁ େକଉଁ ଖଣି ଅ�ଳେର ଉ�ୟନ �କ� ବାବଦେର ଖ��
କରାଯାଇଛ ି ଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ େଦେବ କ;ି OMBADC ପା�ରୁି ସରକାର େକଉଁ
ସ��େର େକେତ ଟ�ା ଋଣ େନଇଛ� ିଓ ଏ�ପାଇଁ ସ�ିୁମ େକାଟ�� ରାୟେର ବ�ବ�ା �ଲା
କ ି?
 

କେ�ନେମ� େଜାନ େବେଳ ବାଉଁଶ �ାରା େଗ� ନମି�ାଣ
U.D ୩୦୫ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଗତ



Covid-19 ପିରୟି� ସମୟେର ଅଥ�ା� କେରାନା ମହାମାରୀ ଲକଡାଉ� ସଟଡାଉ�
ସମୟେର ରାଜ�େର େକେତାଟ ି�ାନେର କେ�ନେମ� େଜା� କରାଯାଇ�ଲା ଓ େସ�ପାଇଁ
େକେତ ଖ� ବାଉଁଶ ସରକାର େକେତ େର� େଦଇ କଣିି�େଲ କହବିା ସେ� ସେ�
ସମଦୁାୟ କେ�ନେମ� େଜା� ପାଇଁ େକେତ ଟ�ା ଖ�� କରାଯାଇ�ଲା ଓ େସ�ପାଇଁ
େକେତ ବ�ି କର ି ଟ�ା ଉଠାଯାଇଛ ି ତାର �� ଚ�ି �ଦାନ କରେିବ କ ି ; େସହଭିଳି
େଯେତାଟ ି ବଦି�ାଳୟ ମହାବଦି�ାଳୟେର �ାେର�ାଇନ େସ�ର କର ି ଓଡଶିା େଫର�ା
�ମିକମାନ�ୁ ରଖାଯାଇ�ଲା େସସବୁ େସ�ରର ମରାମତ,ି ର� େଦବା କାଯ��,
ଉ�ତକିରଣ ପାଇଁ ସମଦୁାୟ େକେତାଟ ିେସ�ର �ତ ିେକେତ ଖ�� େହାଇ�ଲା ତାର ବ�ୃିତ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ?ି
 

ହତ�ା, ଧଷ�ଣ ଓ ଶଶିୁ ଅପହରଣ ନରିାକରଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୩୦୬ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ହତ�ା, ଧଷ�ଣ, ଘେରାଇ ହଂିସା, ଶଶିୁ ଅପହରଣ ଭଳ ି ଘଟଣା ବାରମ�ାର
ଘଟଚିାଲି�ବା େବେଳ ସରକାର େସସବୁର ନରିାକରଣ, ମା�ା କ� ପାଇଁ କ ିକ ିପଦେ�ପ
େନଇଛ� ିକହବିା ସେ� ସେ� ହଜାର ହଜାର ଶଶିୁ ଅପହରଣ େହାଇ�ବାରୁ େସମାନ�ୁ
େଖାଜ ିବାହାର କରବିା ପାଇଁ କ ିକ ିପଦେ�ପ େନଇଛ� ିଓ େକେତ ଫଳ�ଦ େହାଇଛ ିତା'ର
ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି; ଗତ 3 ବଷ� ଭିତେର େକେତାଟ ିହତ�ା, ଦୁ�ମ�, ଅପହରଣ, ଆ�ମଣ,
ହାଜତ ମତୁୃ�, େପାଲିସର ଥାଡ� ଡ�ିୀ �େୟାଗ, ଆଇନ ଶ�ୃଳା �ତ ି େପାଲିସର
ଅବମାନନା, ବଭିି� କଳା କାରନାମାେର େପାଲି� ସ��ିୃର ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ େଦେବ କ?ି
 

SLES ତରଫରୁ େ��ୀୟ ପରିଦଶ�ନ
U.D ୩୦୭ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- 2020 ଏ�ି� ମାସରୁ ଅଦ�ାବ� ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଖଣି ଲିଜକୁ ସରକାର� SLES
ତରଫରୁ େ��ୀୟ ପରଦିଶ�ନ/ନୀର�ିଣ କରାଯାଇ କ ି କ ି ଆଇନ ତଥା ସ�ିୁମ େକାଟ�
ନେି��ଶନାମା ଉ�ଂଘନ େହାଇ�ବା େନଇ କ ି କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ,ି େକଉଁ
ଖଣିଗୁଡକିେର �ାକଂି / ସା�ଲିଂେର ଅନୟିମିତତା ପରଲି�ିତ େହାଇଛ,ି ଫଳେର
Royalty/DMF/NMET ବାବଦେର ରାଜ�ର େକେତ �ତ ିେହାଇଛ,ି େସ�ପାଇଁ କାହାର
ଖଣି େଡସପା�, ପରବିହନ ବ� ନେି��ଶ ଦଆିଯାଇଛ,ି ଖଣି ଅନୟିମିତତାେର ସ��ୃ େକଉଁ



ଖଣି ଅ�କାରୀମାନ� ବେିରାଧେର କ ିକାଯ��ାନୁ�ାନ ନଆିଯାଇଛ ିେସସବୁ ସ�କ�େର ସ�ୂ��
ତଥ� େଦେବ କ ି ; ଏହ ିପରେି��ୀେର କହେିବ କ ିନୂଆ ଲିଜ�ା� ଖଣିଗୁଡକିରୁ ଅଦ�ାବ�
େକେତ ପରମିାଣର Royalty/DMF/NMET ସଂ�ହ େହାଇଛ ିଏବଂ ଚଳତି ବଷ� େଶଷ
ସ�ୁା େକେତ ଆଦାୟ ଲ�� ରହଛି ି?
 

ଖଣିର କାଯ��ରତ କମ�ଚାରୀ�ୁ ଛେଟଇ ସ�କ�େର
U.D ୩୦୮ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- (କ) ରାଜ�େର 2020 ମା�� ମାସେର ଅବ� ପରୁ ିଯାଇ�ବା ଏବଂ େସହ ିଖଣି ମ�ରୁ
ସ�ତ ିନଲିାମ େହାଇ�ବା େକଉଁ େକଉଁ ଲୁହା ଓ ମା�ାନଜି ଖଣିେର େକେତ ସଂଖ�କ େକଉଁ
ବଗ�ର କମ�ଚାରୀ ନେିୟାଜତି �େଲ ଏବଂ ବ��ମାନ େକେତ ନେିୟାଜତି ଅଛ�,ି େସମାନ�
ମ�ରୁ ରାଜ� ଓ ରାଜ� ବାହାରର �ତ�� ଓ ପେରା� କମ�ଚାରୀ/�ମିକ� ସଂଖ�ା େକେତ ;
(ଖ) ନଲିାମ ��ିୟାେର ନୂତନ କ�ାନୀ ହାସଲ କର�ିବା ଖଣିଜ ବ�କ ପନୁଃ କାଯ���ମ
େହେଲ ଖଣିେର କାଯ�� କରୁ�ବା କମ�ଚାରୀ�ୁ ପନୁଃ ନଯୁି�ି ତଥା ନଯୁି�ି ସ��ାବଳୀ
ସ�କ�େର ରାଜ� ସରକାର�ର କ ିକ ିଦାୟି� କ��ବ� ଓ ଭୂମିକା କଣ ରହଛି ିତାହା ବ�ୃିତ
ଭାେବ ଜଣାଇେବ କ ି , 31.03.2020 ସ�ୁା କାଯ���ମ �ବା ବଭିି� ଖଣିର କାଯ��ରତ
କମ�ଚାରୀ�ୁ ଛେଟଇ ନ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର କ ିକ ିବ�ବ�ା କର�ିେଲ ତାହା �କାଶ
କରେିବ କ ି?
 

େମଡକିାଲ କେଲଜ �ତ�ିା
U.D ୩୦୯ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାେର ସରକାରୀ େମଡକିାଲ କେଲଜ ଓ ହ�ିଟାଲ �ତ�ିା ପାଇଁ
ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ରାଜ� ବୃ� ିପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୩୧୦ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
କେରାନା ଜନତି କାରଣରୁ 2020 ମା�� ଅେ�ଲ ମାସରୁ ଡେିସମ�ର ମ�େର େକଉଁ ବଭିାଗର
ପବୂ� ବଷ� ତୁଳନାେର ଧାଯ�� ଲ��ର େକେତ ରାଜ� ହାନୀ ଘଟଛି ି�କାଶ କର ିରାଜ� ବୃ�ି
ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 



ଅନୁେମାଦନ �ତୀ�ାେର �ବା ପ�ୂ�ା� େପନସ�
U.D ୩୧୧ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- Controller
of Accounts କାଯ��ାଳୟେର 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 ଓ ତା ପବୂ� ବଷ�
ମାନ�େର େକେତେଗାଟ ି ପ�ୂ�ା� େପନସ� ଓ ଅନ� ଅବସର କାଳୀନ େଦୟ ମ�ରୁ
��ାବ ଅନୁେମାଦନ �ତୀ�ାେର ଅଛ ି ତାହା ମ�ରୁ ପାଇଁ କ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?
 

ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୩୧୨ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ସାେଲପରୁ ଓ ଟା�ୀ -େଚୗ�ାର ବ�କେର �ବା େକଉଁ ଡା�ରଖାନାେର
ମ�ରୁୀ�ା� ବେିଶଷ� ଡା�ର ଓ ଅନ� େକଉଁ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ିତାହା
ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

�ାମ ର�ୀ ନେିୟାଜନ
U.D ୩୧୩ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- େଦଶ
�ାଧୀନତା ସମୟରୁ �େତ�କ �ାମେର �ାମ ର�ୀ ବ�ବ�ା �ବାେବେଳ େସମାନ� ସଂଖ�ା
�ାସ ପାଇ�ବା ପରେି��ୀେର �େତ�କ �ାମେର �ାମର�ୀ ନେିୟାଜନ ପାଇଁ ସରକାର�
��ାବ ଅଛ ିକ,ି ଉ�ର 'ହଁ' େହେଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଖାଲି�ବା ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୩୧୪ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- କଳାହା�ି ଜ�ିାମଖୁ� ଚକି�ିାଳୟ ସହ ଜ�ିାର େକଉଁ ଉପଖ� ଚକି�ିାଳୟ, େଗା�ୀ
�ା��େକ�, �ାଥମିକ �ା��େକ� ଓ ସରକାରୀ ଡା�ରଖାନାେର ମଂଜୁରୀ�ା� ବଭିି�
ବଭିାଗର ବେିଶଷ�, ଡା�ର ଓ ଅନ� ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ିତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ଡା�ର ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୩୧୫ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ସମ� େକ�ୁଝର ଜ�ିାେର ବଭିି� �ା�� ଅନୁ�ାନମାନ�େର େକେତ େକେତ



ମଂଜୁରୀ �ା� ଡା�ର ଓ Para Medics ପଦବୀ ଅଛ ିଏବଂ େସ ମ�ରୁ ଖାଲି�ବା ପଦବୀ,
ଅନୁ�ାନୱାରୀ ଜଣାଇବା ସେ� ସେ� ଏସବୁ ପରୂଣ ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ ନଆିଯାଉଛି
ତାହା ଜଣାଇେବ କ?ି
 

ରା�ାର �ଶ�ିକରଣ
U.D ୩୧୬ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
େଶୖଲ� �ା�ଣୀପାଳ PWD Road ର ଦୁରାବ�ା ସମ��େର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ�କି,ି
ପଚଶି କ.ିମି. େଦଘୖ�� ବଶି�ି ଏହ ିରା�ା ଆନ�ପରୁ ଉପଖ� ସଦର ମହକୁମାକୁ ଘଷପିରୁା
ନବି�ାଚନମ�ଳୀର ସାତେଗାଟ ି ଏବଂ ହରଚି�ନପରୁ ବ�କର ଗୁରୁ�ପ�ୂ� �ାନ ଯଥା
�ା�ଣୀପାଳ, ବଳ ିପବ�ତ, େଦତୖାରୀକୁ ସଂେଯାଗ କରୁ�ବା ଦୃ�ିରୁ ଏ ରା�ାର ବକିାଶ ପାଇଁ
ସରକାର କ ି କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�,ି ବଭିି� �ାନେର ଏ ରା�ାକୁ �ଶ� କରବିା
ସ�ବପର େହଉନ�ବାରୁ ଏହାର Diversion କୁ ମଂଜୁରୀ �ଦାନ କରେିବକ?ି
 

ଅନୁଦାନ �ଦାନ
U.D ୩୧୭ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- �ା��େସବା ଉ�ତକିରଣ ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର 2018-2019, 2019-
2020, 2020-2021 ବଷ� ପାଇଁ େକେତ ଅନୁଦାନ ଦାବୀ କର�ିବାେବେଳ େକ� ସରକାର
େକେତ ଅନୁଦାନ �ଦାନ କରଛି� ିଓ େକେତ �ାସ କରଛି�?ି
 

�� ସଂଚୟ ମା�ମେର ଜମାରାଶ ିପରିମାଣ
U.D ୩୧୮ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର
ବଗିତ ତନି ିବଷ�େର �� ସଂଚୟ ମା�ମେର େକେତ ଜମାରାଶ ିସଂ�ହ େହାଇଛ ିତାହାର
ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା ଦଶ�ାଇ �� ସଂଚୟ େଯାଜନା ମା�ମେର ଜମାରାଶ ିସଂ�ହ ବୃ� ିପାଇଁ
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

େହାମିଓ ପ�ାଥୀ େମଡକିାଲ କେଲଜକୁ ସରକାରୀ �ୀକୃତି
U.D ୩୧୯ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- କଟକ େହାମିଓ ପ�ାଥୀ େମଡକିାଲ କେଲଜକୁ ସରକାରୀ �ୀକୃତ ି ଓ



ବ�ିବଦି�ାଳୟ ସହ ବ�ନ ସହ ଏହ ିକେଲଜର ଶ�ିାଦାନ ଅବ�ାହତ କରବିାକୁ ସରକାର କି
�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି
 

ଅବସର �ହଣ ଦନି ପ�ୂ�ା� େପନସନ �ଦାନ
U.D ୩୨୦ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଅବସର
�ହଣଦନି ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ�ୁ ପ�ୂ�ା� େପନସନ ଓ ଅନ� ଅବସରକାଳୀନ �ାପ�
ମ�ରୁ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ େକେତଦୂର ଅ�ଗତ ିେହାଇଛ ିଓ ଏହା େକେବସ�ୁା ସ�ୂ��
କାଯ���ମ େହବ ?
 

�ଦୂଷଣ ସ�ତ ିନଥାଇ ଖଣି ଉେ�ାଳନ
U.D ୩୨୧ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- (କ) ଠାକୁରାଣୀ ଲୁହା ଖଣି (Thakurani Iron Mines) ର ଲିଜଧାରୀ Sarala
Mines PVT- LTD ବଷ� ବଷ� ଧର ିForest environment ର clearance ନ ଆଣି
ଏବଂ High Grade Iron ore କୁ େଚାରା ଚାଲାଣ କରୁ�େଲ ବ ି ସରକାର ନୀରବ
ରହବିାର କାରଣ କଣ ; (ଖ) 2010-11 ରୁ ଆଜ ିପଯ��� ଠାକୁରାଣୀ Mines ରୁ �ତ ିବଷ�
େକେତ High Grade ଏବଂ ଅନ�ାନ� Grade ର Iron ଖନନ େହାଇ ନଆିଯାଇଛ ିଏହାର
ବଷ� wise ତାଲିକା େଦେବ କ;ି ଏବଂ ଏହ ିଠାକୁରାଣୀ ଲୁହାଖଣିକୁ ବାତଲି କରବିା ପାଇଁ
ସରକାର ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?
 

ରାଜ�େର େହାଇ�ବା ନାରୀ ନଯି��ାତନା ଦୁବ��ବହାର
U.D ୩୨୨ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ)
(2010) ରୁ ଆଜ ିପଯ��� ରାଜ�େର େମାଟ େକେତ Rape, ନାରୀ ନଯି��ାତନା ଏବଂ ମହଳିା
ମାନ� �ତ ି ଦୁବ�ବହାର , ଖରାପ ଆଚରଣ ଅଭିେଯାଗ େହାଇଛ ିଏହାର P.S ( ଥାନା)
ନାମସହ ବଷ�ୱାରୀ (year wise) େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି; (ଖ) ଏହ ିସମ�
ନାରୀ ଧଷ�ଣ (Rape) ନାରୀ ନଯି��ାତନା, ଏବଂ ମହଳିା ମାନ� �ତ ିଦୁବ��ବହାରେର େକେତ
ଜଣ େଦାଷୀ ( Court) �ାରା ଦ�ିତ େହାଇଛ� ିଏବଂCBI case େର େକେତଜଣ ଖସି
ଯାଇଛ� ିଏହାର ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
 

କେରାନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଅଥ� ବ�ୟ



U.D ୩୨୩ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) କେରାନା ମହାମାରୀକୁ ମକୁାବଲିା କରବିାପାଇଁ ସରକାର େକେତ
ଅଥ� ବ�ୟବରାଦ କର�ିେଲ; େକଉଁ େକଉଁ ସ�ୁରୁ େସହ ିଅଥ� ଅଣାଯାଇଛ;ି େକ� ସରକାର
େକେତ ଅଥ� େଦଇଛ� ି ; (ଖ) 2021 ଜାନୁାୟାରୀ େଶଷ ସ�ୁା େକେତ ଅଥ� ଏ ବାବଦେର
ବ�ୟ େହଲାଣି ; ଆଉ େକେତ ଅଥ� ସ�ାବ�େର ବ�ୟ େହବ େବାଲି ଧର ିନଆିଯାଇଛ ି?
 

ସାଇବର ଠେକଇ �ାରା ଗିରଫ
U.D ୩୨୪ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ଏେବ ସାଇବର ଠେକଇ ବ�ାପକ େହାଇଛ ି କ;ି ସାଧାରଣ ଜମାକାରୀ ତଥା
େପନସନ େଭାଗୀ� େକାଟ ିେକାଟ ିଟ�ା ଇତ ିମ�େର ହଡ଼ପେହାଇଗଲାଣି ଯାହା ଫଳେର
େଲାେକ ଆଉ ବ�ା�େର ଟ�ା ର�ବାକୁ ଚାହଁୁ  ନାହା� ିକ;ି ଗତ ତନିବିଷ�େର େକେତ ମାମଲା
ପ�ୀକୃତ େହାଇଛ ି େକେତ ଠକ ଗିରଫ େହେଲଣି େକେତ ଟ�ା ଉ�ାର େହେଲଣି ;
ଜମାକାରୀ�ୁ ସରୁ�ା ମିଳବି କ ି?
 

େବଆଇନ ଭାେବ େଲୗହ ଓ ମା�ାନଜି ଉେ�ାଳନ
U.D ୩୨୫ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ୨୦୧୬-୧୭ରୁ ଅଦ�ାବ� କାଯ���ମ �ବା େକଉଁ େଲୗହ ଓ ମା�ାନଜି ଖଣିେର
ବଭିି� ସ�� ଉ��ନ କର ିଏବଂ େବଆଇ� ତଥା ଅନୟିମିତତା ଆଧାରେର ଉେ�ାଳନ ଓ
ପରବିହନ େହଉ�ବା ଖଣିକୁ ରାଜ� ସରକାର ପରଦିଶ�ନ କର�ିେଲ; େକେବ େକଉଁ ଖଣି
ପରଦିଶ�ନ କର�ିେଲ ; ସ��ୃ େକଉଁ ଖଣି ପରଦିଶ�ନ ନମିେ� କଏି େକେବ ନେି��ଶ
େଦଇ�େଲ ; ଖଣି ପରଦିଶ�ନେର କ ିକ ିଅନୟିମିତତା େହାଇ�ବାର ରେିପାଟ� େହାଇଛ ିଓ
କଣ କାଯ��ାନୁ�ାନ େହାଇଛ ିତାର ସମ� ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

େ�ଡ଼ ଅନୁସାେର ଆକଳନ କରି ମଲୂ� ନ�ି�ାରଣ
U.D ୩୨୬ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
(କ) ଅଣତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା ୨୨୮ ତା ୧୭.୦୨.୨୦୨୦ରଖି ଉ�ର ପରେି��ୀେର
ପରଶି�ି 'ଗ' ଅନୁଯାୟୀ େକଉଁ ଖଣିେର େକଉଁମାନ (େ�ଡ଼)ର େକେତ ପରମିାଣର ଖଣିଜ
ମହଜୁଦ ରହଛି ିତାର ତଥ� �ଦାନ ସହ େକଉଁ େ�ଡ଼କୁ େକଉଁ ହାରେର ଆକଳନ କରାଯାଇ
ମଲୂ� ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇଛ ିତାର ଖଣିୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ;ି େକଉଁ େକଉଁ ଖଣି



ତୁର� କାଯ���ମ ନମିେ� ଆବଶ�କୀୟ ଭି�ଭୂିମି ମ�ରୁ କ ିକ ିଭି�ଭୂିମି ଉପଲ� ରହଛି ିଓ
କ'ଣ ଅଭାବ ରହଛି ି ତା'ର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି ; (ଖ) କାଯ���ମ ଖଣିର
ସପୁରଚିାଳନା ତଥା ଉ�ାଦନ ଓ ପରବିହନ ନମିେ� କ ି କ ି ବଷିୟ ରାଜ� ଓ େକ�
ସରକାର�ର େକଉଁ ବଭିାଗ ପର�ିଭୁ� ଅେଟ ତାହା �କାଶ କରବିା ସହ େକ� ସରକାର�
ପର�ିଭୁ� ବଷିୟେର ରାଜ� ସରକାର�ର କଣ ଦାୟି�, କ��ବ� ଓ କ'ଣ ଭୂମିକା ରହଛିି
ତାହା ��ଭାେବ ଅବଗତ କରେିବ କ ି?
 

ନଲିାମ େହାଇ�ବା ଖଣିରୁ ରାଜ� ଆଦାୟ
U.D ୩୨୭ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ବ��ମାନସ�ୁା େକେତାଟ ିଖଣି, େକେତ �ତଶିତ �ିମିୟମେର ଓ େକଉଁ େକଉଁ ଖଣି
େକଉଁ େକଉଁ କ�ାନୀମାନ�ୁ ନଲିାମ େହାଇଛ,ି େସ�ମ�ରୁ େକେତାଟ ି ଖଣିରୁ େକେତ
ପରମିାଣର ଓ େକଉଁ �କାରର ରାଜ� ଆଦାୟ େହାଇଛ ି େସ ସ�କ�େର ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ
େଦେବ କ;ି ନଲିାମ େହାଇ�ବା େକଉଁ ଖଣି ଏ�ି� ପହଲିାରୁ କାଯ���ମ େହାଇ
୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତ ଓ େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର ରାଜ� ଆଦାୟ େହବ,
ଆଗାମୀ ୫ ବଷ� ଭିତେର େସହ ି ଖଣିଗୁଡ଼କିରୁ େକେତ ଖଣି ରାଜ� ମିଳବି େସ େନଇ
ସରକାର ଆକଳନ କରଛି� ିକ;ି ଉ�ର ଯଦ ି'ହଁ', େତେବ େସହ ିଆକଳନର ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି; ଯଦ ି'ନଁା', େତେବ େକେବସ�ୁା ଆକଳନ କରେିବ କହେିବ କ ି?
 

ରାଜ�େର �ବା ଖଣିଜ ଭି�ିକ ଶ�ି
U.D ୩୨୮ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ଖଣିଜ ଭି�କି େକେତ ସଂଖ�କ କ ିକ ିଶ�ି େକଉଁ ଜ�ିାେର ରହଛି ି ; ସ��ୃ ଶ�ି
ନମିେ� ବାଷ�କ େକେତ ପରମିାଣର କ ିକ ିଖଣିଜ ଆବଶ�କ େହବାରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛ;ି
େକଉଁ େକଉଁ ଖଣି ଭି�କି ଶ�ି ସଂ�ାର େକଉଁ ଖଣିଜ େକେତ ପରମିାଣର ମହଜୁଦ �ବା
ନଜି� ଖଣି ରହଛି ି ; ନଜି� ଖଣି ନ�ବା ଶ�ି ସଂ�ା� ନମିେ� ଆବଶ�କୀୟ ଖଣିଜ ପଦାଥ�
ସହଜ ଏବଂ ସଲୁଭ ମଲୂ�େର (।େଯାଗାଣ) ତଥା ଉପଲ� ନମିେ� ସରକାର କ ିକ ିବ�ବ�ା
କରଛି� ି ; �ତ�ିତି ଶ�ି ସଂ�ା� ମ�ରୁ େଯଉଁମାନ�ର ନଜି� ଖଣି ନାହ� େସମାନ�
ନମିେ� ଆବଶ�କୀୟ ଖଣିଜ ପଦାଥ� େଯାଗାଣ ଏବଂ ଭବଷି�ତେର �ତ�ିତି େହବାକୁ �ବା



ଖଣି ଭି�କି ଶ�ି ପାଇଁ କ�ାମାଲ େଯାଗାଣ ନମିେ� େକେତ ପରମିାଣର କ ି କ ି ଖଣିଜ
ମହଜୁଦ �ବା ଖଣିଜ ବ�କକୁ ସଂର�ିତ ରଖାଯାଇଛ ିତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?
 

Separate investigation wings for criminal cases
U.D 329 . Shri Narasingha Mishra : Will the Chief Minister be
pleased to state that :- As promised in the House, earlier is the Govt.
going to separate investigation wings for investigation of criminal
cases and separate wings for maintaining law and order in the State; if
not the reason thereof; if yes, by what time ?
 

Violation of supreme court direction
U.D 330 . Shri Narasingha Mishra : Will the Chief Minister be
pleased to state that :- When is the Govt. going to enact Odisha Police
Act in accordance with the direction of supreme court of India;
Whether violation of supreme court direction amounts to contempt of
court and if so, who is liable to be furnished ?
 

ରା�ା ଅ��ହଣ କରି ନମି�ାଣ କରିବା
U.D ୩୩୧ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର
ପଯ��ଟନ ଶ�ିର ବକିାଶ ପାଇଁ �ତ� Tourist Corridor Road ନମି�ାଣ ଦଗିେର
ସରକାର କ ି କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�,ି ବ�ି�ସ�ି ଭିତର କନକିା Eco-Tourism
Centre କୁ ସଂେଯାଗ କରୁ�ବା ନଳତିା ପାଟଆି-ତାଳଚୁଆ ରା�ା (13.5 k.m.) କୁ ପ�ୂ�
ବଭିାଗ ଅ��ହଣ କରବିା ପାଇଁ ଜ�ିା �ମତା �ା� କମିଟ ି (DLEC) େକ�ାପଡ଼ା
ଅନୁେମାଦନ କର ି�େଲ ମ� ଏଦଗିେର ପ�ୂ� ବଭିାଗ କଣ ପଦେ�ପ େନଇଛ,ି ଉ� ରା�ାକୁ
ଅ��ହଣ କର ିଏହାର ନମି�ାଣ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ତୁର� ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

Sub-Divisional Hospital ର ଭି�ିଭୂମୀ ବକିାଶ
U.D ୩୩୨ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର େଘାଷତି େହାଇ�ବା ଉପଖ��ରୀୟ ଚକି�ିାଳୟ (SDH) ଗୁଡକିର
ଭି�ଭୂିମୀ ବକିାଶ ଓ ଗୁଣା�କ �ା�� େସବା େଯାଗାଇେଦବା ଦଗିେର ସରକାର କଣ
ପଦେ�ପ େନଇଛ�,ି ପ�ାମ�ୁାଇ Sub-divisional hospital ର ଭି�ଭୂିମୀ ବକିାଶ ଓ
ଉ�ମ �ା��େସବା େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ ଆବଶ�କ ବେିଶଷ� ଡା�ର ନଯୁି�ି ସ�କ�େର
କ'ଣ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ ି।



 

ନୂତନ PHC େଖାଲିବା ପାଇଁ ନୀତି
U.D ୩୩୩ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ନୂତନ PHC �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର�ର ନୀତ ିକ'ଣ, ଭ�ାରେିପାଖରୀ ବ�କ
ଅ�ଗ�ତ ମାଳଦା େଗାଟଏି ବନ�ା�ଳ, 5 ହଜାରରୁ ଅ�କ େଲାକ ବସବାସ କର�,ି 5 କେିଲା
ମିଟର ଦୂରେର ଡା�ରଖାନା ନାହ�, ଯଦ ିଉ� �ାମର େଲାକ ନଜି ତରଫରୁ ଜମି ଓ ଗହୃ
ନମି�ାଣ କର ିଦଅି� ି େତେବ ସରକାର େସଠାେର ଏକ ଡା�ରଖାନା �ତ�ିା ପାଇଁ ନ�ି�ି
�ହଣ କରେିବ କ ି?
 

ରାଜ� ଆଦାୟ ପାଇଁ ଲ� ଧାଯ��
U.D ୩୩୪ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- 2020-21
ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତ ରାଜ� ଆଦାୟ ପାଇଁ ଲ�� ଧାଯ�� କରାଯାଇଛ ିଓ ଏହା 2019-20
ଆଥ�କ ବଷ�ଠାରୁ କମ ନା େବଶ ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

ରାଜ� �ତରି ଭରଣା ବାବଦକୁ ଅନୁଦାନ �ଦାନ
U.D ୩୩୫ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (1) େକ�ୀୟ
ଟକିସରୁ ରାଜ� ଅଂଶ (2) େକ� ପରବି��ତ େଯାଜନା ପାଇଁ େକ�ୀୟ ଅନୁଦାନ, (3) �ାନୀୟ
ନକିାୟମାନ�ୁ ଅନୁଦାନ, (4) ରା�ୀୟ ବପିଯ��ୟ �ସମନ ପା�ରୁି ରାଜ�କୁ ଅନୁଦାନ, (5)
GST ର କାଯ��କାରୀତା େଯାଗଁୁ ରାଜ� �ତରି ଭରଣା ବାବଦକୁ ଅନୁଦାନ, 2019-20,
2020-21 ଆଥ�କବଷ�େର ଉପେରା� େଦୟ େକ� ସରକାର�ଠାରୁ ରାଜ� ସରକାର
େକେତ ଅଂଶ ପାଇଛ ିଓ େକେତ ଅଂଶ ବାକ ିଅଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଭବାନୀପାଟଣା େମଡକିାଲ କେଲଜ କାଯ���ମ
U.D ୩୩୬ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- (କ) ରାଜ�େର େକେବସ�ୁା Specialist Doctor ମାନ�ର posting କରାଯିବ,
OPSC େର େକେତଜଣ Doctor �ର case clear କରଛି� ିଓ OPSC ପାଖେର େକେତ
case pending ଅଛ,ି ଏବଂ (ଖ) ଆବଶ�କତାକୁ ଆ� ଆଗେର ର� ଖାଲି�ବା
�ା��େକ�େର Adhoc appointment କରେିବ କ ି ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣା Medical
College େକେବସ�ୁା କାଯ���ମ େହବ ?
 



େଦବଗଡ ଜ�ିାେର ଡାଇେଲାସ�ି େସ�ର େଖାଲିବା
U.D ୩୩୭ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- େଦବଗଡ ଜ�ିାର କଡିନୀ େରାଗୀ� ପାଇଁ ଡାଇେଲାସ�ି େସ�ର େହବା
କଥା ସରକାର�ର ନଜରେର ଅଛ ିକ,ି ଯଦଥିାଏ େକେବସଧୁା ଏହାର କାଯ�� ଆର� େହବ ?
 

େଦବଗଡ ଠାେର ନୂତନ େମଡକିାଲ କେଲଜ �ତ�ିା
U.D ୩୩୮ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- େଦବଗଡ ଜ�ିା ସଦରମହକୁମାେର 300 ଶଯ�ା ବଶି�ି ହସପିଟାଲ
ନମି�ାଣ େହବା କଥା ସରକାର�ର ��ାବ ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ି��ାବ ଥାଏ େଦବଗଡ ଠାେର
େମଡକିାଲ କେଲଜ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର ନୂତନ ଆଥ�କ ବଷ�େର ��ାବ ର�େବ କ ି?
 

ଖାଲି�ବା ଡା�ର ନଯୁି�ି ସ�କ�େର
U.D ୩୩୯ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ� ସରକାର 2000 ଡା�ର ନଯୁି�ି େଦବାକୁ ବ�ି�ି �କାଶ
କର�ିବାେବେଳ �ାମା�ଳେର �ାଥମିକ �ା�� େକ� ତଥା େଗା�ୀ �ା��େକ�
(ବ�କ�ରୀୟ) ସହତି Urban CHC େର ଡା�ର ନଯୁି�ି ସମ��େର �ାଥମିକତା େଦେବ କି
କମି�ା େକଉଁ ଆଧାରେର ନଯୁି�ି େଦବାକୁ ସରକାର ବଚିାର କରଛି� ିଏହାର ସବେିଶଷ ତଥ�
ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

ନମି�ାଣ ବଭିାଗକୁ ରା�ା ହ�ା�ର
U.D ୩୪୦ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର �ାମ� ଉ�ୟନ ବଭିାଗରୁ ନମି�ାଣ ବଭିାଗକୁ ସଡକ ହ�ା�ର ନମିେ� ଚଳତିବଷ�
ସରକାର େକଉଁ ନୀତ ି ଅବଲମ�ନ କରୁଛ�,ି େସ ଅନୁସାେର ବାେଲ�ର ଜ�ିାେର େକଉଁ
ସଡକ ନମି�ାଣ ବଭିାଗକୁ ହ�ା�ର େହବାପାଇଁ ନ�ି� ି େହାଇଛ ି ଏବଂ ଜ�ିା�ରେର
ଜ�ିାପାଳ� ଅ��ତାେର କମିଟରି ଗହୃତି ��ାବ ସରକାର� ହ�ଗତ େହାଇଛ ିକ ିଏ�େର
ସରକାର�ର ପରବ��ୀ ପଦେ�ପ କଣ ?
 

ଶଶିୁ ନେିଖାଜ ସ�କ�େର
U.D ୩୪୧ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ)



2014-15 ମସହିାଠାରୁ ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତ ଶଶିୁ େକେବଠାରୁ େକଉଁ
କାରଣ ପାଇଁ ନେିଖାଜ େହାଇଛ� ି ଆଜ ି ପଯ��� ସରକାର ନେିଖାଜ ଶଶିୁମାନ�ମ�ରୁ
େକେତ ଶଶିୁ ଉ�ାର କରଛି� ି ବ��ମାନ ସ�ୁା �ବା ଶଶିୁମାନ� ବ��ମାନ �ତି ି କଣ ଓ
େସମାନ�ର ଉ�ାର ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ େନଇଛ� ି ତାର ବଷ�ୱାରୀ ଓ
ଜ�ିାୱାରୀ ସ�ୂ�� ତଥ� େଦେବ କ ି ; (ଖ) 2014-15 ମସହିାରୁ ଆଜ ିପଯ��� େଲାଇସଂିହା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀରୁ ନେିଖାଜ େହାଇ�ବା ଶଶିୁମାନ�ର ପ�ାୟତୱାରୀ ଏକ ତାଲିକା େଦେବ
କ ି ଏହ ି ନେିଖାଜ ଶଶିୁମାନ� ନେିଖାଜର କାରଣ ଓ େସମାନ�ର ବ��ମାନର �ତି ି କଣ
େସମାନ� ଉ�ାର ଆଉ େହାଇ ପାରବି ନା ନାହ� ଯଦ ିଉ�ାର େହାଇ ପାରବି ନାହ� େତେବ
ଏହ ିଅପାରଗତା ପାଇଁ ସରକାର ନଜିକୁ ଦାୟୀଭାବେର �ୀକାର କରେିବ ତ, ଯଦ ିଉ�ର ନା
ହୁଏ େତେବ କଏି ଏ�ପାଇଁ ଉ�ରଦାୟୀ ��ିକରଣ େଦେବକ ି?
 

ଆ�ଃରାଜ� ଅପରା�� ଉପେର ଅ�ୁଶ ଲଗାଇବାପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୩୪୨ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର
ସୀମା�ବ��ୀ ଜ�ିା ମାନ�େର ଆ�ଃରାଜ� ଅପରାଧୀ� ଚଳ�ଚଳ ଉପେର ଅ�ୁଶ
ଲଗାଇବାକୁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ନୂତନ P.H.C େଖାଲିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୩୪୩ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ଲା�ିଗଡ ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଥୁଆମଳୂ ରାମପରୁ ବ�କର N.
େପାଡାପଦର �ାମପ�ାୟତ ଇ�ାବତୀ ଜଳଭଣ�ାର ମ�େର ଅବ�ତି ବାହ� ଜଗତରୁ ବଛି�ି,
େତଣୁ େସଠାେର ଏକ P.H.C. େଖାଲିବା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ି'ହଁ' େକେବ
କାଯ��କାରୀ େହବ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

Inquiry Commission �ାରା Report �ଦାନ
U.D ୩୪୪ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ� ସରକାର� �ାରା ଅଧୁନା େକେତାଟ ି େକଉଁ େକଉଁ େକଶେର Inquiry
Commission ବସଛି ି ଓ େକଉଁ େକଉଁ କମିଶନ େସମାନ�ର ରେିପାଟ� ସରକାର�ୁ
େଦଇଛ� ିଓ ରେିପାଟ� ଆଧାରେର ସରକାର କ ିକାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରଛି� ିକହବିା ସେ�
ସେ� େଲାକାୟୁ� ନକିଟେର େଯ େକୗଣସ ି ବ��ି େଯ େକୗଣସ ି ବ��ି ବେିଶଷ�



ବେିରାଧେର ଅଭିେଯାଗ କରବିା ପାଇଁ ଅତ�� ସରଳ ବ�ବ�ା ଉପଲ� କରାଇେବ କ,ି
�ଭାବଶାଳୀ େଲାକମାେନ େଯଭଳ ିଭାେବ େଲାକାୟୁ��ୁ �ଭାବତି କରନିପାରେିବ ଓ ଦୁବ�ଳ
େଲାକମାନ�ୁ େଲାକାୟୁ�� ନକିଟେର ପହ�ାଇେବ େସ�ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ,ି ବଭିି�
ଘଟଣାେର ସା�ୀମାନ�ୁ ସରକାର ସରୁ�ା ବ�ବ�ା କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନବା ପାଇଁ
ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଖାଲି�ବା ANM ପଦବୀ
U.D ୩୪୫ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ଅଧୁନା େକେତ ANM ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ିକହବିା ସେ� ସେ�
ରାଜଧାନୀ ରାଜରା�ାେର ଦୀଘ� ଦୁଇ ମାସରୁ ଅ�କ ସମୟ ଧର ିଧାରଣା, ଆେ�ାଳନ ଓ
ଅନଶନ ଜାର ିର��ବା ଛେଟଇ ANM ମାନ�ୁ ସରକାର େସହ ିଖାଲି�ବା ପଦବୀେର
ନଯୁି�ି େଦବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନଉନାହା� ିତା'ର କାରଣ କ'ଣ, େକାଭି� େଯା�ାର ଆଖ�ା
େଦଇ ଆେ�ାଳନରତ ANM ମାନ�ୁ କେରାନା ମହାମାରୀ ସମୟେର ଖଟାଇେଲ ଏବଂ
କେରାନା �ଭାବ �ାସ ପାଇଲା େବଳକୁ େକାଭି� େଯା�ା ANM ମାନ�ୁ ଛେଟଇ କେଲ
ତା'ର କାରଣ କହେିବ କ,ି ଏହଭିଳ ି ଭାେବ ସରକାର ଆଉ େକଉଁ ପଦବୀେର େକାଭି�
େଯା�ାର ଆଖ�ା େଦଇ େକାଭି� ସମୟେର ନଯୁି�ି େଦଇ ପେର େଧାକା େଦଇଛ� ିତା'ର
ଏକ ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଚାକରିୀ �ାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୩୪୬ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଆଚାଯ�� ହରହିର କ�ାନସର ହ�ିଟାଲ, କଟକେର 20 ବଷ�ରୁ ଉ��ରୁ Social
Worker, Pharmacists, Clerk-cum-Typist, Clerk, Peon, Cleaner ଆଦି
ପଦବୀେର େଲାକ କାମ କରଆିସ�ୁେଲ, େସମାନ� ଚାକରିୀକୁ �ାୟୀ ନ କରାଯାଇ ତା�ୁ
ଚାକରିୀରୁ ଛେଟଇ କରାଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ େସମାନ�ୁ ଚାକରିୀରୁ ଛେଟଇ କରାଗଲା,
େକେବସ�ୁା ଏମାନ�ୁ ପନୁଃ ନଯୁି�ି ଦଆିଯିବ ଏବଂ ଏମାନ� ଚାକରିୀକୁ �ାୟୀ କରବିା ପାଇଁ
ସରକାର କ'ଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

େଚାରା ଖଣି କାରବାରକାରୀ� ବେିରାଧେର କାଯ��ାନୁ�ାନ
U.D ୩୪୭ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି



କହେିବ କ ି :- ଗତ 5 ବଷ� ମ�େର ରାଜ�େର େକେତଜଣ ଖଣି ମାଲିକ/ ସଂ�ା ମାନ�
ବରୁି�େର େଚାରା ଖଣି କାରବାର ଅଭିେଯାଗେର କମି�ା ଅନ� େକୗଣସ ି ଅନୟିମିତତା
ଅଭିେଯାଗେର କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିତାର ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ �ଦାନ ସହ ଉ�
ସମୟ ମ�େର େକେତ ରାଜ� େକଉଁ ବାବଦେର ସରକାର ପାଇଛ� ିତା'ର ସବେିଶଷ ତଥ�
ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

ଛା�ଛା�ୀ�ୁ Covid Vaccine ମାଗଣା େଯାଗାଇବା
U.D ୩୪୮ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର �ଲୁ ଓ କେଲଜ ଛା�/ଛା�ୀ ମାନ�ର କେରାନା
େଯାଗଁୁ ପାଠପଢା ଭୀଷଣ ଭାେବ �ତ�ି� େହାଇ�ବାରୁ େସମାନ�ୁ ଅ�ା�କାର ଭି�େିର
Covid Vaccine ମାଗଣାେର ସରକାର େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ କ'ଣ �ତ� ବ�ବ�ା
କରଛି� ିକ,ି ଉ�ର ଯଦ ି'ହଁ' ହୁଏ ନ�ି�� ଭାେବ େକେବସ�ୁା କାଯ��କାରୀ େହବ ଉପ�ାପନ
କରେିବ କ?ି
 

ଚା�ପରୁ େମଡକିାଲ ପରିସରେର Covid Hospital �ତ�ିା
U.D ୩୪୯ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀର ଚା�ପରୁ �ତି ବସ�ମ�ରୀ
େଜେନରାଲ ହ�ିଟାଲ ପରସିରେର Sum Hospital ସହତି ଚୁ�ି କର ିଚାଲୁ କରାଯାଇ�ବା
Covid Hospital କୁ େଯଉଁ କ� ସଂଖ�କ େରାଗୀ ଆସଛୁ� ିେସମାନ� ଚକି�ିା ଦାୟୀ�
ଚା�ପରୁ େମଡକିାଲର ଡା�ର ମାନ� ଉପେର ନ�� କର ିଏବଂ Sum Hospital ସହତି
କରାଯାଇ�ବା ଚୁ�ିକୁ ସ�ୂ�� ବାତ�ି କରବିା ସହତି ଚା�ପରୁ େମଡକିାଲ ପରସିରେର �ତ�
Covid Hospital �ତ�ିା କରାଯିବା ସହତି 300 ଶଯ�ା ବଶି�ି େଜେନରାଲ ହ�ିଟାଲକୁ
େକେବ ଚାଲୁ କରାଯିବ ?
 

Transfer and Posting of JEs/Asst. Engineers
U.D 350 . Shri Saluga Pradhan : Will the minister for Works be
pleased to state that :- (A) The norms for transfer and posting of
JEs/Asst. Engineers of PWD are not applicable to Jagatsingpur (R &
B) Division; If so why Asst. Engineer of said Division who have
completed more than 10years have not transferred, by what date they
will be transferred if not the reason thereof alongwith the list of



JEs/AEs be furnished who have completed more than six years ; and
(B) Is there any vigilance case against any Asst. Engineer was made if
so what is the present position and action taken by Govt. thereof.
 

ଖରାପ େହାଇ�ବା Inverter ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୩୫୧ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଭୁବେନ�ର
Unit-4 �ତି MLA Colonyେର େକଉଁ େକଉଁ MLA � Quarterେର Inverter
ଗୁଡକି େକେବଠାରୁ ଖରାପ େହାଇ ପଡରିହଛି;ି ଏ�ପାଇଁ ବଭିାଗୀୟ Executive
Engineer, SDO ଏବଂ Asst. Engineer ମାନ�ୁ MLA ମାେନ େକଉଁ େକଉଁ
Dateେର େକେତ ଥର letter ମା�ମେର complain କରଛି�;ି ଦୀଘ� ୧ବଷ�ରୁ ଉ�� ଦନି
େହଲା MLA ମାେନ Inverter ସଜାଡ଼ବିା ପାଇଁ complain କରୁ�େଲ ମ� Inverter
ଗୁଡକୁି ବଭିାଗୀୟ ଅ�କାରୀ ଏହାକୁ ନ ସଜାଡ ିଏହାକୁ ଅବେହଳା କରୁ�ବା କଥା ସରକାର
ଜାଣ� ିକ ିଏବଂ ଏହା େକେବ ସ�ୁା ସଜଡା ଯିବ କହେିବ କ ି?
 

Construction of Sonepur to Titlagarh Road
U.D 352 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for Works be
pleased to state that :- (a) When the bye-pass road of Bolangir Town
connecting Sambalpur Road to Sonepur road and Sonepur Road to
Titlagarh Road will be constructed and why there is abnormal delay in
commencing the work; (b) Why there is inordinate delay in
completeing road construct in Bolangir Town and when to be
completed?
 

Fill up the PPs APPs Post
U.D 353 . Shri Narasingha Mishra : Will the Chief Minister be
pleased to state that :- For effective prosecution of criminal cases, is
the Govt. going to appoint Cadre PP, APPs, if so, by what time; Will
the Govt furnish details of sanctioned post of Cadre PPs, APPs district
wise, no of post filled up and vacancy?
 

Foreign Liquor Godown in Bolangir District
U.D 354 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for Excise be
pleased to state that :- How many foreign liquor godown are there in
Bolangir District; Will the Govt furnish information of Godown wise
the building own rented, capacity, if rented, cost of rent and how
many times more than the market price?



 
Information regarding Prachi

U.D 355 . Shri Narasingha Mishra : Will the Chief Minister be
pleased to state that :- Will the Govt. provide the information
regarding "Land provided to Praci Resorts" which was under
collection as stated by the Chief Minister during last sessions vide
UDAQ No-264 dt.23/11/2020?
 

Appointment of super specialists in Bolngir Medical College
U.D 356 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for Health
and Family Welfare be pleased to state that :- When the Super
Specialist in Bolngir Medical College & Hospital will be appointed in
various development and also full hedged cardiology department will
function along with facilities of various test; Will the Govt furnish
details of information of Medical, Para Medical staff & its vacancy
and also installed equipment and required of equipment department
wise?
 

ଖଣି ନଗିମ ତରଫରୁ �ା�� ଶବିରି ଆେୟାଜନ
U.D ୩୫୭ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଓଡଶିା ଖଣି ନଗିମ ଲିମିେଟ� କଳାହା�ି ଜ�ିାର M. Rampur Block, ନଲ�ା ଓ କଲ�ାମ�ୁା
ବ�କେର �ା�� ଶବିରି ନେିୟାଜତି କରେିବ କ;ି େସହପିର ିନଗିମ ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର
Mini Indoor Stadium ଓ Gym େଖାଲିବା ପାଇଁ ଓ �ୀଡାବ�ି ମାନ�ୁ େ�ା�ାହନ
େଦବା ପାଇଁ ଉପେରା� ବ�ବ�ା କରେିବ କ?ି
 

Road ହ�ା�ର
U.D ୩୫୮ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ଭବାନୀପାଟଣାେର ଜ�ିାପାଳ� ଅ��ତାେର ନକିଟେର େହାଇ�ବା Empower
Committee େର େକଉଁ େକଉଁ Road R.D. Department ରୁ PWD କୁ ହ�ା�ର ଓ
ପ�ାୟତରୁ ପ�ାୟତ ସମିତ ିRoad RD କୁ ହ�ା�ର କରବିା ପାଇଁ ସରକାର�ୁ ପଠାଗଲା
କ;ି ପ�ୂ� ବଭିାଗ ଏ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ିଜଣାଇେବ କ?ି
 

Specialist Doctor Post ପରୂଣ
U.D ୩୫୯ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ



କ ି :- ନଲ�ା, ମ.ରାମପରୁ, କଲ�ାମ�ୁା ଓ େକସ�ିା CHC Hospital ର େକଉଁ େକଉଁ
ବଭିାଗେର Specialist Doctor Post େକେବ ଠାରୁ ଖାଲିଅଛ ିଓ େକେବ ସ�ୁା ପରୂଣ
କରାଯିବ ଜଣାଇେବ କ?ି
 

ସଲି ମଦେଦାକାନରୁ ମଦ େଯାଗାଣ
U.D ୩୬୦ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ)
ଅେକ�ାବର 2 ତାରଖି ଦନି ସ�ୂ�� ଭାବେର ମଦ େଦାକାନ ସ�ି କରାଯାଇଥାଏ, ଏହା ସତ�
କ ି; େସହ ିଦନି ଯଦ ିେକୗଣସ ିମଦ ଭାଟରୁି େଲାକ�ୁ ମଦ ଦଆିଯାଇ�ବା େସ ମଦଭାଟ ିଏବଂ
େସହ ିବ��ି ବାଟେର ମଦ ସହତି ଧରାପଡବି େସ େ��େର ଭାଟ ି (େଦାକାନ) ର ଭୁ� ନା
ଯିଏ ମଦ ଭାଟରୁି ମଦ ଆଣୁ�ଲା ତାର ଭୁ� ଜଣାଇେବ କ ି ; (ଖ) 2020 ଅେକ�ାବର 2
ତାରଖିେର ଏଭଳ ିେକେତାଟ ିcase ଧରାପଡ�ିେଲ ଏବଂ େସ ଭିତରୁ େକେତାଟ ିଭାଟ ିବାଲା
ବା େଦାକାନୀ ନଁା େର case େହଲା ତାର �ାନ ସହତି ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବ କ?ି
 

ରା�ା tender େର ବଳିମ�
U.D ୩୬୧ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ପଲମ,
େବଲଖ�ି ରା�ା 0.00KM ଠାରୁ 9.700 KM ରା�ା Tender େକେବଠାରୁ ବଭିାଗ
ପାଖେର ପହ�ଛି ି ; ନ�ି�ରି ବଳିମ�ର କାରଣ କଣ ; (ଖ) େକସ�ିା NAC ଅ�ଳେର
bypass 8.920 K.M. ରା�ା କୁଲ�ୁ ପଡା, ବଗାଡ ଓ େଜାଲକ ଛକକୁ ସଂେଯାଗ କରବିା
ପାଇଁ survey କାଯ�� େହାଇ�ବା ସତ� କ ି ; ଯଦ ିସତ� େକେବ ସ�ୁା ଆର� କରାଯିବ ;
Works Minister ଏବଂ ମଖୁ�ଯ�ୀ ଏ ରା�ାକୁ survey କରବିା ପାଇଁ spot visit
େକସ�ିା ଗ� ସମୟେର ନଲ�ା ବଧିାୟକ� ସ�ଖୁେର ଆେଦଶ େଦଇ�ବା ସତ� କ?ି
 

ଠପିିେଖାଲା ମଦ ��ୁତ
U.D ୩୬୨ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଗ�ାମ
ଜ�ିାର Sorada Block ର େଗାବ�ିପରୁ ଠାେର ଠପିିେଖାଲା ମଦ ��ୁତ ି େହଉଅଛି
େସହଠିାେର କଣ କଣ �ବ� ମିଶାଯାଉଅଛ;ି ଅବକାରୀ ବଭିାଗ Test କର ିତାର ତାରଖିୱାରୀ
ସ�ୂ�� ତଥ� ଜଣାଇେବ କ ି?
 

PHC େର ଡା�ର ଏବଂ �ାଫ ବ�ବ�ା



U.D ୩୬୩ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଗଂଜାମ ଜ�ିାର Sorada Block େର େଗାଛା ଠାେର ଏକ PHC �ାପନ
କରାଯାଇ�େଲ ସରକାର ଡା�ର ଏବଂ ଅନ�ାନ� �ାଫ େଦବା ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

�ା��େମଳା କରିବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା
U.D ୩୬୪ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଗଂଜାମ ଜ�ିାର େଗାଛା/ଗାଜଲବାଡେିର �ା��େମଳା କରବିା ପାଇଁ ସରକାର
ବ�ବ�ା କର ିCDMO join େହବାଠାରୁ େସହ ିଅ�ଳ ପରଦିଶ�ନ କରଛି� ିତାହା ଜଣାଇେବ
କ?ି
 

Saroda CHC ର ଏକେ� େମସନିର ବ�ବ�ା
U.D ୩୬୫ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଗ�ାମ ଜ�ିାର Saroda CHC କୁ ଏକେ� େମସନି େଦବାପାଇଁ ସରକାର
ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

ଖାଲି�ବା ଡା�ର Post ର ତାଲିକା
U.D ୩୬୬ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଗ�ାମ ଜ�ିାର Sorada A/C �ବା ସମ� PHC/CHC େର ଡା�ର Post
ଖାଲିଅଛ ିତାର ଏକ ତାଲିକା େଦବା ସହ ଶୀ� Posting କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ
େନେବ କ ି?
 

ଭୃଣ ହତ�ା େରାକବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୩୬୭ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ନାରୀ
ନଯି��ାତନା ଓ କନ�ା ଭୃଣ ହତ�ା େରାକବିା ପାଇଁ ବଭିାଗ ତଥା ସରକାର� ତରଫରୁ କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଶହୀଦ େହାଇ�ବା ମହଳିା� ବବିରଣୀ
U.D ୩୬୮ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- େଦଶର ମ�ିୁ
ସଂ�ାମେର ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ,ି ଅନୁସଚୂୀତ ଜାତ,ି ସଂଖ�ାଲଘ ୁ ସ�ଦାୟ ତଥା ମହଳିା
�ଟିଶି ବେିରାଧେର ସଂ�ାମ କର ି େକେବ ଶହୀଦ େହାଇଛ� ି ତାର ଏକ ବବିରଣୀ



ଉପ�ାପନା କରେିବ କ,ି ଭାରତର ମ�ିୁ ସଂ�ାମ ଇତହିାସେର ଓଡ଼ଶିାର ସଂ�ାମୀମାନ�ୁ
େଗୗଣ କରାଯାଉ�ବାରୁ ଏ�ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିାର ଜେଣ ଖ�ାତନାମା ଐତହିାସକି�ୁ ଭାରତର ମ�ିୁ
ସଂ�ାମେର ଓଡ଼ଶିା ସଂ�ାମୀ� ଅବଦାନ ସ�କ�େର ଇତହିାସ େଲ�ବାକୁ ଦାୟୀ� େଦବାକୁ
ନ�ି� ିେନେବ କ ି?
 

�ାସ େହାଇ�ବା ଅନୁଦାନର ପରିମାଣ
U.D ୩୬୯ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ବଗିତ 5
ବଷ�େର େକେତାଟ ି େକ�ୀୟ େଯାଜନା ଓ େକ�ୀୟ �ବ��ତ େଯାଜନା ବାବଦେର େକ�
ସରକାର ରାଜ�କୁ େକେତ ଅନୁଦାନ �ାସ କରଛି� ିଅବଗତ କରେିବ କ ି?
 

ଆୟୁଷ�ାନ ଭାରତ େଯାଜନାକୁ ସାମିଲ ସ�କ�େର
U.D ୩୭୦ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ବଜୁି �ା�� କଲ�ାଣ େଯାଜନା ରାଜ�େର ସଫଳ ରୂପାୟନ େହଉ�ଲା େବେଳ
େକ� ସରକାର�ର ଆୟୁଷ�ାନ ଭାରତ େଯାଜନାକୁ ଏ�େର ସାମିଲ କରବିାର ଆବଶ�କତା
କଣ ?
 

East Coast Highway ର �ତିି
U.D ୩୭୧ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ��ାବତି
East Coast Highway ର �ତି ିସ�କ�େର ସଚୂନା େଦେବ କ ି?
 

ପାଲଲହଡାେର ଫା�ି ବ�ବ�ା
U.D ୩୭୨ . �ୀ ମେୁକଶ କୁମାର ପାଲ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ପାଲଲହଡା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ େର�ାଳ ିଥାନା, ଖମାର ଥାନା ଏବଂ ପାଲଲହଡା
ଥାନା ଗୁଡକି େଭୗେଗାଳକି କାରଣ ଦୃ�ିରୁ େଗାଟଏି ଗଁାରୁ ଆର େଗାଟଏି ଗଁା ମ�ୁକୁ
ପାଖାପା� 8 ରୁ 100 କ.ିମି. ପଯ��� ରା�ା , େତଣୁ େବେଳେବେଳ ବହୁତ ସମସ�ା
େଦଖାେଦବା ସହତି େଚାରୀ, ରାହାଜାନ,ି ଦୁଘ�ଟଣା ଆଦ ିବଢ ିଚାଲିଛ,ି ଏହାକୁ ଦୃ�ିେର ର�
ପାଲଲହଡା ଥାନାରଜମରଡ଼ହି, ଝାରେବଡ଼ାଠାେର, ଖମାର ଥାନାର ଇ�ିନ ଠାେର ଏବଂ
େର�ାଳ ିଥାନାର ଅ�ଳଠାେର େଗାଟାଏ େଲଖାଏଁ ଫା�ି କରବିାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ପାଲଲହଡାେର �ବା ଥାନା ସଂଖ�ା



U.D ୩୭୩ . �ୀ ମେୁକଶ କୁମାର ପାଲ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ପାଲଲହଡା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତାଟ ିଥାନା ଅଛ,ି େକେତ ଜଣ କମ�ଚାରୀ ଅଛ�,ି
େକଉଁ େକଉଁ କାଟାେଗାରୀର ଅଛ� ିଏବଂ େକେତାଟ ିପଦବୀ ଖାଲିଅଛ,ି େକେବ ସ�ୁା ପଦବୀ
ଗୁଡକି ପରୂଣ େହବ, ତାହାର ଉ�ର ର�େବ କ ି?
 

ଖମାର ଥାନାେର େପା� Upgrade
U.D ୩୭୪ . �ୀ ମେୁକଶ କୁମାର ପାଲ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ପାଲଲହଡା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଖମାର ଥାନାେର େକେତାଟ ିପଦବୀ ଖାଲି ପଡଛିି
ଏବଂ େକେବ ସ�ୁା ପରୂଣ କରାଯିବ, ତ� ସହତି ଖମାର ଅ�ଳ ମ� ଏକ ଗୁରୁ�ପ�ୂ� ଅ�ଳ
େହାଇ�ବାରୁ ଖମାର ଥାନାର OIC େପା�କୁ Upgrade କର ି IIC େପା� କରବିା ସହତି
ତୁର� ନଯୁି�ି କରେିବ କ ି?
 

SP � ନଜି ଜ�ିାେର ରହବିା ସ�କ�େର
U.D ୩୭୫ . �ୀ ମେୁକଶ କୁମାର ପାଲ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- SP
ପଦବୀେର �ବା ବ��ି ନଜି ଜ�ିାେର SP ରହପିାରେିବ କ,ି IIC, OIC ଭଳ ିପଦବୀେର
ରହ�ିବା ବ��ି ନଜି ବ�କ ଭିତେର �ବା ଥାନାେର ରହପିାରେିବ କ,ି ଯଦ ିରହପିାରେିବ େତେବ
ଓଡ଼ଶିାର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର କଏି SP ଅଛ� ିଏବଂ େକଉଁ ନଜି ବ�କେର େକେତ ଜଣ
IIC, OIC ଅଛ� ିତାର ତଥ� ର�େବ କ,ି ପାଲଲହଡା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଏକ ନ�ି��
ଥାନାେର ଜେଣ IIC �ବାର ନଜର ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ିଅଛ ିେକେତଦନି ଭିତେର ତା�ୁ ଅନ��
ବଦଳ ିକରେିହବ ତାହା କହେିବ କ ି?
 

ରା�ାକୁ 4 େଲ� ବଶି�ି କରିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୩୭୬ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବ�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ରଣପରୁ ବ�କର ଚା�ପରୁ ଠାରୁ ରାଜ
ସନୁାଖଣା ଏବଂ ଜ�ିଆ ଠାରୁ ଦପ�ନରାୟଣପରୁ ଜନଗହଳ ିପ�ୁ� ରା�ା ଦୁଇଟକୁି 4 େଲ�
ବଶି�ି କରାଯିବା ପାଇଁ ବାରମ�ାର ��ାବ ଦଆିଯାଇ�େଲ ମ� ତାହା ଅଦ�ାବ� େହାଇ
ପାରନିାହ�, ଚା�ପରୁ ଠାରୁ ରାଜସନୁାଖଳା ଏବଂ ଜ�ିଆ ଠାରୁ ଦପ�ନାରାୟଣ ପରୁ ରା�ା
ଦୁଇଟକୁି 4 େଲନ ବଶି�ି କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 



ହ�ଟିାଲ ପରିସରେର Trauma Care Hospital �ତ�ିା
U.D ୩୭୭ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ରଣପରୁ ବ�କର ଚା�ପରୁ
ବସ�ମଂଜରୀ େଜେନରାଲ ହ�ିଟାଲ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପା��େର କଟକ ଓ ବରହମପରୁ
ମହାନଗରୀ �ୟର ମ�ବ��ୀ �ାନେର ଅବ�ତି ଏବଂ ନୟାଗଡ ଓ େଖା��ା ଜ�ିାର
ଜନସାଧାରଣ ଏହା ଉପେର ନଭି�ର କରୁ�ବାରୁ ବସ�ମଂଜରୀ େଜେନରାଲ ହ�ିଟାଲ
ପରସିରେର ଏକ Trauma Care Hospital �ତ�ିା କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବକ?ି
 

େଗାପାଳପରୁଠାେର C.H.C. �ତ�ିା
U.D ୩୭୮ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁମ�ଳୀର ରଣପରୁ ବ�କ ଅ�ଗ�ତ େଗାପାଳପରୁ
ପଂଚାୟତର �ାମବାସୀ େଗାପାଳପରୁଠାେର ଏକ C.H.C. �ତ�ିା କରବିା ପାଇଁ ଦଘି� 25
ବଷ� େହଲା ଦାବୀ କର ିଆସଛୁ� ିଏ�ପାଇଁ େସମାେନ ଗହୃ ନମି�ାଣ କର�ିେଲ ମ� C.H.C.
�ତ�ିା କରବିା ଦଗିେର ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା େଯାଗଁୁ �ାମବାସୀ 2017 ମସହିା
େଫବୃଆରୀ ମାସେର େଭାଟ ବଜ�ନ କର�ିେଲ ଏବଂ େସମାନ� ଦାବୀ ପରୂଣ ନେହେଲ
ଭବଷି�ତେର ମ� େଭାଟ ବଜ�ନ କରବିା ସହତି ଧମ�ଘଟ କରବିା ପାଇଁ ଧମକ େଦଉ�ବାରୁ
େଗାପାଳପରୁଠାେର ଏକ C.H.C. �ତ�ିା କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବକ?ି
 

ଶରଣକୂଳେର Post mortem ଗୃହ ନମି�ାଣ
U.D ୩୭୯ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନମ�ଳୀର ଓଡଗଁା ବ�କ ଅ�ଗ�ତ ବହୁ
ପରୁାତନ ଶରଣକୂଳ C.H.C. ଉପେର �ାୟ 32 େଗାଟ ିପଂଚାୟତର 2 ଲ� େଲାକ ନଭି�ର
କରଥିା�,ି ଏଠାେର Post mortem ଗହୃ ନ�ବାରୁ �ାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଦୁର �ାନେର
ଶବ ବ�ବେଛଦ କରାଇବା ପାଇଁ େଘାର ଅସବୁଧିାର ସ�ଖୁୀନ େହାଇଥା�,ି�ାନୀୟ
ଜନସାଧାରଣ� ଦାବୀକୁ ସ�ାନ ଜଣାଇ ଶରଣକୂଳ C.H.C. ପରସିରେର େଗାଟଏି Post
mortem ଗହୃ �ତ�ିା କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବକ?ି
 

Adhoc ଡା�ର�ୁ ନୟିମିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୩୮୦ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି



କହେିବ କ ି :- ଓଡଶିାେର ଡା�ର ଅଭାବ �ଲାେବେଳ େକେତଜଣ ଡା�ର Adhoc
ନଯୁି�ିେର ଅଛ�,ି େସମାନ�ୁ ପରବ�� ସମୟେର ନୟିମିତ ନକରବିା କାରଣରୁ େସମାନ
େଘାର ଅସବୁଧିାର ସ�ଖୁୀନ େହଉଛ� ିେସମାନ�ୁ ନୟିମିତ କରବିା ସେ� ସେ� ନୟିମିତ
େହବା ପଯ��� ଓଡଶିା େଲାକେସବା ଆେୟାଗ ପର�ିାେର ବୟସସୀମା 32 ରୁ 35 ବଷ�
ପଯ��� େକାହଳ କରାଯିବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି
 

ଉ�ରା�କାରୀ�ୁ ସହାୟତା
U.D ୩୮୧ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର
ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀମାନ� େସବା ପ�ିୁକାେର ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ� ନାମ, ପିତା, ମାତା,
ପ�ୀ, ପତ,ି ସ�ାନ, ସ�ତ,ି ମହଳିା କମ�ଚାରୀ� େ��େର ଶାଶୁ, ଶଶୁର� ନାମ, ଜନ�
ତାରଖି, �ାୟୀ ଠକିଣା, �ାମ, ତହସଲି, ଡାକଘର, ଜ�ିାଆଦ ି ବବିରଣୀ �ାନୀତ
ବା�ତାମଳୂକ କରବିା ସହ କମ�ଚାରୀ� ମତୁୃ�େଯାଗଁୁ ତା� �ଦ� ତଥ� ଆଧାରେର
ଉ�ରା�କାରୀ�ୁ ସହାୟତା �ଦାନ ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି
 

ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପା��ର ଜଳ ନ�ିାସନ
U.D ୩୮୨ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
େଖା��ାଠାରୁ ଚ�ିେଖାଲ ପଯ��� 16 ନମ�ର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପା��ର ଜଳ ନ�ିାସନ
ନୟନେଜାରୀ େଯାଡ ି NHAI ରା�ା ନମି�ାଣ କର�ିବାରୁ ଉଭୟ ପା��େର ଜଳ ନ�ିାସନ
େହାଇପାରୁନ�ବା �ତ ିସରକାର ସେଚତନ ଅଛ�କି,ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ 16 ନମ�ର ଜାତୀୟ
ରାଜପଥ ଉଭୟ ପା��େର ତଳମ�ୁେର େ�ନ ନମି�ାଣ କର ି ଜଳେସଚନ ସଗୁମ ପାଇଁ କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

େଚାରା ମାଦକ�ବ� କାରବାର େରାକବିାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୩୮୩ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ବଗିତ
3 ବଷ�େର କଟକ ଜ�ିାରୁ େକେତ େଚାରା ମାଦକ�ବ� କାରବାର ଧରାଯାଇ େକେତଜଣ�
ବରୁି�େର କ ି କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି �କାଶ କର ି କଟକ ଜ�ିାେର େଚାରା
ମାଦକ�ବ� କାରବାର େରାକବିାକୁ ସରକାର କେଠାର ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବକ?ି
 

ପଦବୀ ପରୁଣ



U.D ୩୮୪ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଖଣି ନେି��ଶାଳୟ ଓ ଭୂତ� ନେି��ଶାଳୟଅ�ନେର ମଂଜୁରୀ�ା� େକଉଁ ପଦବୀରୁ େକେତ
ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ିତାହା ପରୁଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ହ�ା�ରିତ ରା�ାର ପନୁଃନମି�ାଣ
U.D ୩୮୫ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- କଟକ
ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କର େକଉଁ �ାମ� ଉ�ୟନ ରା�ା ଓ ଅନ� ରା�ାକୁ ପ�ୁ� ବଭିାଗକୁ ହ�ା�ର
େହାଇଛ ି େସହ ି ରା�ାର ର�ଣାେବ�ଣ ଓ ପନୁଃନମି�ାଣ ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ?ି
 

େଢ�ାନାଳେର ରା�ା ପନୁଃ ନମି�ାଣ
U.D ୩୮୬ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାେର େମାଟ େକେତ କ.ିମି. ପ�ୁ� ବଭିାଗ ରା�ା�ବା େବେଳ ତନ��ରୁ େକେତ
କ.ିମି.ରା�ା ଜରାଜୀ�� ଅବ�ାେର ଅଛ ିତାହାର ପନୁଃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ଖାଲି�ବା ପଦବୀର ଜ�ିା�ରୀୟ ତାଲିକା
U.D ୩୮୭ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଅବକାରୀ ବଭିାଗ ଅ�ନେର ରାଜ� ଓ ଜ�ିା�ରେର ମଂଜୁରୀ�ା� େକଉଁ ପଦବୀରୁ େକେତ
ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ି ତାହାର ରାଜ� ଓ ଜ�ିା�ରୀୟ ତାଲିକା ଦଶ�ାଇ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ଅଭିେଯାଗକାରୀ�ୁ କାଯ��ାନୁ�ାନ ବବିରଣୀ �ଦାନ
U.D ୩୮୮ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର �ଶାସନକୁ େଲାକାଭିମଖୁୀ କରବିା ଲ��େର ସାଧାରଣ ଅଭିେଯାଗର �ରତି
ସମାଧାନ ସହ ଅଭିେଯାଗକାରୀ�ୁ କାଯ��ାନୁ�ାନ ବବିରଣୀଓ ସମାଧାନ�ତି ି Mobile
Whatsapp, SMS ଓ ପ�ମା�ମେର ଅବଗତ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ
ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

େମଡକିାଲେର �କ� କାଯ��



U.D ୩୮୯ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଜାତୀୟ �ାମୀଣ �ା��ମିଶନ କାଯ���ମେର େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ
େମଡକିାଲେର ବଗିତ 4 ବଷ�େର େକେତ ଅଥ� ବନିମିୟେର କ ିକ ି�କ� କାଯ�� ସଂପାଦନ
େହାଇଛ ିଅବଗତ କରେିବକ?ି
 

ଜବତଗାଡ଼କୁି ଅପସାରଣ
U.D ୩୯୦ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�ର ଥାନା ମାନ�େର ଜବତ ଗାଡ଼ଗୁିଡ଼କୁି ବଷ� ବଷ� ଧର ି ଖରା ବଷ�ାେର ପଡ଼ ି ନ�
େହଉ�ବାେବେଳ ତାହାକୁ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

େ�ଡ଼ଂି ଲାଇେସନସ �ଦାନ
U.D ୩୯୧ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଲୁହାପଥର ଓ ମା�ାନଜି ଖ�� ଓ ବ�ିି ଓ ମହଜୁଦ ର�ବା ନମିେ� େକଉଁ େକଉଁମାନ�ୁ
େ�ଡ଼ଂି ଲାଇେସନସ �ଦାନ କରାଯାଇଛ ି ସଂ��ୃ େ�ଡ଼ର� ମ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁମାେନ
େକଉଁ �ାନେର େକେତ ପରମିିତ ଅ�ଳେର ଡ଼େିପା �ତ�ିା କରଛି� ି ଓ ସଂ��ୃ ଡ଼େିପାର
2015 -16 ରୁ 2019 -20 ବଷ�େର ଏବଂ 2020 ଏ�ିଲ ରୁ ଅେକ�ାବର ମାସ ମ�େର
େକେତ ପରମିାଣର ଡ଼େିପାେର ମହଜୁଦ ର� େ�ରଣ କର�ିେଲ ଏବଂ େକେତ ବେିଦଶକୁ
ର�ାନୀ କର�ିେଲ େସ ସ�କ�ୀତ ତଥ� ସରକାର� ନକିଟେର ଉପଲ� କ;ି ଯଦ ିଉପଲ�
ଅଛ ିେତେବ ଖଣି ମ�ଳୱାରୀ େ�ଡ଼ର� ସ�ୂ�� ଠକିଣା ଓ ଖଣିଜ କାରବାର ସ�ା� ସମ�
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ରା�ାର �ଶ�ିକରଣ
U.D ୩୯୨ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ମୟୂରଭ�
ଜ�ିାର 104 କମିି ଲମ� ବଶି�ି ଠାକୁରମ�ୁାଠାରୁ ବାେଲ�ର ଜ�ିାର ରୁପସା ରା�ାକୁ �ଶ�
କରବିାପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର କ ି କ ିପଦେ�ପ େକେବଠାରୁ �ହଣ କରଛି�;ି ଏହ ି ରା�ା
ଚାରେିଲନ ବଶି�ି େହେଲ େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିା ତଥା େକଉଁ ଅ�ଳର େଲାକ� ନମିେ�
ଗମନାଗମନର ନମିେ� ଦୂର� େକେତ �ାସ ପାଇବ ଓ େକେତ ସମୟ ସ�ୟ େହବ ତାହା
�କାଶ କରେିବ କ;ି 2018 -19 ରୁ 2020 - 21 ବଷ� ମ�େର ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ



ରା�ାେର େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ କରାଯାଇଛ ିସ��ୃ ଅଥ� େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନାେର ଅ�ଭ�ୁ �
ତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ସ�� ଆଧାରେର ଉେ�ାଳନ େହାଇ�ବା ଖଣିଜ ପଦାଥ�ର ପରିମାଣ
U.D ୩୯୩ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
(କ) ନଲିାମ େହାଇ�ବା େକଉଁ େକଉଁ ଲୁହା ଓ ମା�ାନଜି ଖଣିରୁ 2020 -21 ବଷ�େର
େକେତ ପରମିାଣ ଖଣିଜ ଉ�ାଦନ ନମିେ� ସ�� ରଖାଯାଇ�ଲା; ସ�� ଆଧାରେର େକଉଁ
େକଉଁ ଖଣିରୁ େକଉଁ ମାସେର େକେତ ଖଣିଜ ଉେ�ାଳନ େହାଇ�ଲା, େସ�ମ�ରୁ ରାଜ�
ମ�େର େକେତ, ରାଜ� ବାହାରକୁ ଓ ବେିଦଶକୁ େକେତ େ�ରଣ େହାଇ�ଲା ତାର ଖଣିୱାରୀ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଏବଂ ( ଖ ) ନ�ି�ାରତି ସ�� ଅନୁଯାୟୀ େକଉଁ ପ�ାଦାର
େକେତ କମ ଉେ�ାଳନ କର�ିେଲ ସ�� �ଲାପ ଆଧାରେର େକଉଁ େକଉଁ ପ�ାଦାର�
ବରୁି�େର କ ିକ ିକାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇ ଜରମିାନା ବାବଦକୁ େକେତ ଅଥ� ଆଦାୟ
ପାଇଁ େନାଟସି େହାଇଛ ି ଓ େକେତ ଆଦାୟ େହାଇଛ ି ତାର ଖଣିୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି?
 

ନ�ି�ାରିତ ସମୟଅବ� ମ�େର ସ�ୂ�� େହାଇ�ବା �କ�ର ସଂଖ�ା
U.D ୩୯୪ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- 2009
-10 ରୁ 2019 -20 ବଷ� ମ�େର େଟ�ର େହାଇ�ବା େକେତ ସଂଖ�କ �କ� ମ�ରୁ
େକେତ �କ� ନ�ି�ାରତି ସମୟ ଅବ� ମ�େର ସ�ୂ�� େହାଇଛ;ି େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ
ସଂଖ�କ �କ� ଜମ ଅ��ହଣ, ଆଇନଶ�ୃଳା ପର�ିତି ି ଓ ଅଦାଲତେର ମାଲା ଜନତି
କାରଣରୁ ଅସ�ୂ�� ତଥା ବ� ରହଛି;ି େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ବ�ୟ ଅ�କଳେର େକେତ
�କ� ଜମିଅ��ହଣ କାଯ�� ସ�ୂ�� ନକର ିେଟ�ର ଆହ�ାନ କରାଯାଇ�ଲା ନ�ି�ାରତି ସମୟ
ଅବ� ମ�େର �କ� କାଯ�� ସ�ୂ�� ନ େହବା େଯାଗଁୁ ନମି�ାଣଧୀନ େକେତ �କ�ର
ବ�ୟଭାର େକେତ ବୃ� ିପାଇଛ ିତାର ଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଖାଲି�ବା ସମ� ଡ଼ା�ର ପଦବୀ ପରୂଣ ପାଇଁ େଯାଜନା
U.D ୩୯୫ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ବଭିି� ଚକି�ିାଳୟେର ମ�ରୁୀ�ା� ଡ଼ା�ର� ସଂଖ�ା ଓ ରାଜ�େର
ସମଦୁାୟ ଖାଲି�ବା ଡ଼ା�ର� ସଂଖ�ା େକେତ; େକଉଁ ବଷ� ସ�ୁା ଖାଲି�ବା ସମ� ପଦବୀ



ପରୂଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ସରକାର� ନ�ି�� େଯାଜନା/ ଲ� କଣ �ରି କରାଯାଇଛ ି ; ( ଖ )
ମୟୁରଭ� ଜ�ିାେର େକଉଁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ସମଦୁାୟ ମ�ରୁୀ�ା� ଡ଼ା�ର� ମ�ରୁ
େକେତ ସଂଖ�କ ପଦବୀ ଖାଲି ରହଛି ିଏହ ିସଂଖ�ା 2016- 17 ରୁ 2019 - 20 ବଷ� େଶଷ
ସ�ୁା େକଉଁ ବଷ� େକେତ �ଲା େସ�ମ�ରୁ େକଉଁ ଚକି�ିାଳୟେର ଆେଦୗ ଏେଲାପା�କ
ଡ଼ା�ର ନାହା� ି ତାର ଏକ ତାଲିକା �ଦାନ ସହ େକେବ ସ�ୁା ଖାଲି�ବା ପଦବୀ
ପରୂଣକରାଯିବ କହେିବ କ ି?
 

ବଭିି� ବଭିାଗ ମା�ମେର ଆଦାୟ ରାଜ� ଓ ଖ��ର �ତିି
U.D ୩୯୬ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ଓଡ଼ଶିାେର ମହାମାରୀ ପରେି��ୀେର ଚଲିତ ଆଥ�କ ବଷ�େର ବ��ମାନ ସ�ୁା ବଭିି� ବଭିାଗ
ମା�ମେର ରାଜ� ଆଦାୟ ଓ ଖ��ର �ତି ିକପିର ିରହଛି,ି େମାଟ �ୟ�ତ ିକପିର ିଭରଣା
କରବିାକୁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନଇଛ�,ି େସ େନଇ େକ� ସରକାର େକେତ ସହାୟତା
େଦଇଛ�,ି ରାଜ� ସରକାର ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତଋଣ କରଛି� ିଓ ବଷ� େଶଷ ସ�ୁା
େକେତ ଋଣ କରବିାକୁ ଯାଉଛ� ିେସ େନଇ ମାସ ଓ ବଭିାଗୱାରୀ ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ
କ ି ;ସରକାର� ନ�ି� ି ମତୁାବକ େକଉଁ େକଉଁ ବଭିାଗେର େକେତ ପଦବୀେର ନଯୁି�ି
େଦବାକୁ �ରି କରାଯାଇ ପେର ତାକୁ ବାତଲି କରାଯାଇଛ,ି ତା ପରବିେ�� େକଉଁ େକଉଁ
ବଭିାଗେର େକେତ ଅ�ାୟୀ, ଠକିାନଯୁି�ି କରାଯାଇଛ ି େସ ବଷିୟେର ବଭିାଗୱାରୀ ତଥ�
େଦେବ କ ି?
 

କ�ାନୀକୁ L.O.I �ଦାନ
U.D ୩୯୭ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଖଣି ନଲିାମ ��ିୟାେର େକଉଁ ଖଣି ପାଇଁ େକେତ ସେବ�ା� ବଡ଼ି ଦାଖଲ କର ି ଖଣି
ପାଇବାକୁ େଯାଗ� ବେିବଚିତି େହାଇ�ବା େକଉଁ କ�ାନୀ�ୁ ନଲିାମ ��ିୟା େଶଷ େହବାର
େକେତ ଦନି ମ�େର ଏବଂ େକଉଁ ତାରଖିେର L.O.I �ଦାନ କରାଯାଇ�ଲା ଏବଂ େକଉଁ
େକଉଁମାନ�ୁ େକଉଁ କାରଣରୁ L.O.I �ଦାନ କରାଯାଇନାହ� ବା ବଳିମ�େର �ଦାନ
କରାଯାଇଛ;ି L.O.I ହାସଲ କର�ିବା େକଉଁ େକଉଁ କ�ାନୀ େକଉଁ କାରଣରୁ ଖଣିରୁ ସ��
ଅନୁଯାୟୀ ଖଣିଜ ଉେ�ାଳନ ଓ ପରବିହନ କରନିାହା� ିତାର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ;ି
ଲିଜଡ଼ଡ଼ି ସ�ାଦନାେର ବଳିମ� ଏବଂଲିଜଡ଼ଡ଼ି ସ�ାଦନା କରନି�ବା େକଉଁ କ�ାନୀ ବରୁି�େର



େକେତ ଦନି ମ�େର କ ିକ ିପଦେ�ପ େନବାର ବ�ବ�ା ରହଛି ିଓ ସ��ୃ ବ�ବ�ା ଆଧାରେର
କ ିକ ିପଦେ�ପ େକେବ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ କଣ କରବିାକୁ ଅଛ ିତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଶ�ିାନୁ�ାନେର କ�ାମାଲ ପହ�ବିାେର େହଉ�ବା ସମସ�ା
U.D ୩୯୮ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�ର ଖଣିଜ ପଦାଥ�ର ଦରବୃ�,ି ଉ�ାଦନେର ଅନ�ିିତତା, ଶ�ିାନୁ�ାନ ଗୁଡ଼କି
କ�ାମାଲ ପହ�ବିାର ସମସ�ା ସ�ିୃେହଉ�ବା ବଷିୟ ତା 09 . 12. 2020 ରଖିେର
ମଖୁ�ମ�ୀ ଭିଡ଼ଓି କନଫେରନ� ଜରଆିେର େକ� େକାଇଲା ଓ ଖଣି ମ�ୀ ସହ ଆେଲାଚନା
େବେଳ ଉ�ାପନ କର�ିବା ପରେି��ୀେର ଉ� ସମସ�ା ସ�ିୃ ପାଇଁ େକଉଁମାେନ
ଉ�ରଦାୟୀ ତାହା �କାଶ କରେିବ କ ିେକାଭିଡ଼ ସମୟେର ଉ�ାଦନ େକଉଁ େକଉଁ କାରଣରୁ
ବାଧା�ା� େହାଇ�ଲା ଓ େକାଭିଡ଼ ପବୂ� ବଷ� 2019 ମା��ରୁ ଅେକ�ାବର ମାସ ମ�େର
େକେତ ଖଣିଜ ପଦାଥ� ଖଣିରୁ େ�ରଣ େହାଇ�ଲା େବେଳ େକାଭିଡ଼ ସମୟେର 2020
ମା��ରୁ ଅେକ�ାବର ମାସ ମ�େର ଖଣିରୁ େକେତ ଖଣିଜ େ�ରଣ େହାଇ�ଲା େସ�ରୁ ରାଜ�
ମ�େର ଓ ରାଜ� ବାହାରକୁ େକେତ େ�ରଣ େହାଇ�ଲା ତାହା ମାସୱାରୀ ତୁଳନା�କ ତଥ�
�ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ସଂର�ିତ ନର� ନଲିାମ ��ିୟାେର ଅ�ଭ�ୁ �
U.D ୩୯୯ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- (କ) ଏମଏମଡ଼ଆିର ଆକ�ର େସ�ନ 17 ( A) ଅନୁୟାୟୀ େକଉଁ େକଉଁ ଖଣିକୁ ଓଡ଼ଶିା
ଖଣି ନଗିମ ଏବଂ ଅନ� େକଉଁ ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ପାଇଁ ସଂର�ିତ ର�ବାକୁ ମଖୁ�ମ�ୀ
େକ� େକାଇଲା ଓ ଖଣି ମ�ୀ� ସହ ତା 09. 12. 2020 ରଖିେର ଭିଡ଼ଓି କନଫେରନ�େର
��ାବ େଦଇ�େଲ ; (ଖ) 2020 ମା�� 31 େର ମିଆଦ ପରୁ ିଯାଇ�ବା କାଯ���ମ ଖଣି
ଗୁଡ଼କି ନଲିାମ ନକର ିଓଡ଼ଶିା ଖଣି ନଗିମ ଭଳ ିସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ପାଇଁ ସଂର�ିତ ନର�
ନଲିାମ ��ିୟାେର ଅ�ଭ�ୁ � କରବିା ପାଇଁ େକଉଁ କାରଣରୁ ��ାବକୁ ଅନୁେମାଦନ
େଦଇ�େଲ ତାହା ��ଭାେବ ଜଣାଇେବ କ;ି କାଯ���ମ �ବା ଖଣି ଗୁଡ଼କି ମ�ରୁ େକଉଁ ଖଣି
ନଲିାମ େହାଇ�େଲ ମ� େକଉଁ କାରଣରୁ କାଯ���ମ େହାଇପାରନିାହ� ଏ�ପାଇଁ େକଉଁମାେନ
ଉ�ରଦାୟୀ ଓ େକଉଁଖଣି କାଯ���ମ ନ େହବା େଯାଗଁୁ େକେତ ରାଜ� �ତ ି େହଲା ଓ
େକେତ �ମିକ କାଯ��ଚୁ�ତ େହେଲ ତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?
 



ଲିଜଡ଼ଡ଼ି ସ�ାଦତି େହାଇ ନ�ବା ସ�କ�େର
U.D ୪୦୦ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଖଣି ନଲିାମ ��ିୟାେର ସବ�ା�କ ବ�ି ଦାଖଲ କର�ିବା େକଉଁ କ�ାନୀମାନ� ମ�ରୁ
େକଉଁଖଣି ନମିେ� ଲିଜ ଡ଼ଡ଼ି େକଉଁ କାରଣରୁ ସ�ାଦତି େହାଇପାରନିାହ� ଲିଜଡ଼ଡ଼ି ସ�ାଦନା
ନ େହବା େଯାଗଁୁ େଫବୃୟାରୀ ମାସ ସ�ୁା େକେତ ରାଜ� �ତ ିେହାଇଛ ିେକଉଁ ଖଣିରୁ େକେତ
�ମିକ କମ�ଚାରୀ କମ�ଚୁ�ତ େହାଇଛ� ି ସେବ�ା� ବଡ଼ି ଦାଖଲ କର�ିବା ନଲିାମଧାରୀ
କ�ାନୀମାନ� ମ�ରୁ େକଉଁମାନ� ବରୁି�େର କ ିକ ିକାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିଓ
େକେତ ଅମାନତ ଜମା ବାଜ�ା�ି କରବିା ପାଇଁ କ ି କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛି
ଅମାନତଜମା ବାଜ�ା�ି ନ କରବିାପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁମାେନ ରାଜ� ସରକାର� କ ି କି
େଦାଷତ�ଟ ିଦଶ�ାଇ ଅଦାଲତର ଆ�ୟ େନଇଛ� ିତାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ
କ ି?
 

ଖାଲି�ବା ପଦବୀର ଡ଼ା�ରଖାନାୱାରୀ ତାଲିକା
U.D ୪୦୧ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାମଖୁ� ଚକି�ିାଳୟ ସହ ଆଠମ�ିକ, ପାଲଲହଡ଼ା, ତାଳେଚର
ଉପଖ� ଚକି�ିାଳୟ ଜ�ିାର େକଉଁ େଗା�ୀ �ା��େକ�,�ାଥମିକ �ା��େକ� ଓ ସରକାରୀ
ଡ଼ା�ରଖାନାେର ମ�ରୁୀ�ା� ବେିଶଷ�, ଡ଼ା�ର ଓ ଅନ� ପଦବୀରୁ େକଉଁଠାେର େକେତ
ପଦବୀଖାଲି ଅଛ ି ତାହାର ଡ଼ା�ରଖାନାୱାରୀ ତାଲିକା ଦଶ�ାଇ ତାହା ପରୂଣ କରବିାକୁ କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ସମାଧାନ େହାଇନ�ବା ଅଭିେଯାଗ ସଂଖ�ା
U.D ୪୦୨ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ମାନ�ବର
ମଖୁ�ମ�ୀ� ଅଭିେଯାଗ �େକା�ରୁ ସପୁାରଶି ଅଭିେଯାଗ ମ�ରୁ େକଉଁ ମସହିାର
େକେତେଗାଟ ି ଅଭିେଯାଗ େକଉଁ ବଭିାଗ ଆଧୀନ� େକଉଁ କାଯ��ାଳୟେର ସମାଧାନ
େହାଇପାରନିାହ� �କାଶ କର ିଏହାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ଗେ�ଇ ଚାଷର ମେୂଳା�ାଟନ
U.D ୪୦୩ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ବଗିତ



ପା�ବଷ�େର େକଉଁ ଜ�ିାରୁ େକେତ �ାଉନସଗୁାର, ଗେ�ଇ ଜବତ େହାଇ�ବାେବେଳ
େକେତ ଗେ�ଇ ଗଛ ନ� େହାଇଛ ି�କାଶ କର ିରାଜ�େର ଗେ�ଇ ଚାଷକୁ ମେୂଳା�ାଟନ
କର ି େବଆଇନ ନଶିାକାରବାର ସ�ୂ�� ବ� ପାଇଁ ସରକାର କ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରୁଛ� ି?
 

ମ�ୁଳ ିସମଲପରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସ�ସାରଣ କାଯ��
U.D ୪୦୪ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ମ�ୁଳି
ସମ�ଲପରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସ�ସାରଣ କାଯ�� େକେବସ�ୁା ପ�ୂ�ା� ପାଇଁ ଲ�� ଧାଯ��
େହାଇ�ବା େବେଳ ଏହ ି�କ� କାଯ��ର ବ��ମାନ �ତି ିକଣ ଓ ଏହା େକେବ ସ�ୁା ପ�ୂ�ା�
େହାଇ େଲାକାପ�ତ େହବ ଅବଗତ କରେିବ କ ି?
 

ଖଣିଜ ଭି�ିକ ଶ�ି �ତ�ିା
U.D ୪୦୫ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାେର ଖଣିଜ ଭି�କି ଶ�ି �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରଛି� ି?
 

ସଂ�ମିତ� ଚକି�ିା ପାଇଁ ସହାୟତା
U.D ୪୦୬ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର େକାଭି� ନୟି�ଣ ଓ ସଂ�ମିତ� ଚକି�ିା ପାଇଁ େକ� ଓ ରାଜ�
ସରକାର� େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ା ଓ ଘେରାଇ ଉେଦ�ାଗ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ସହାୟତା
�ଦାନ କରଛି� ି ; େକାଭି� ସାମ�ୀ କଣିା ବାବଦେର େମାଟ େକେତ ଟ�ା ଖ�� େହାଇଛ,ି
ସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବ କ ି?
 

ରୁଜୁ େହାଇ�ବା ସାଇବର ଅପରାଧ
U.D ୪୦୭ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ଗତ ୩ ବଷ�େର େକେତ ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ େହାଇଛ ିଓ େସ�ରୁ
ମହଳିା� ସ�ାନହାନୀ ଓ ଅଥ� ଠେକଇ ମାମଲା ସଂଖ�ା େକେତ ; ଏସବୁ ମାମଲାେର େମାଟ
େକେତ ଜଣ ଗିରଫ େହାଇଛ� ି ଓ େକେତଜଣ ଦ�ିତ େହାଇଛ� ି ; ସାଇବର ଅପରାଧ
େରାକବିା ନମେ� ସରକାର� େଯାଜନା କଣ ?
 



ଗିରଫ େହାଇ�ବା ନଶିା�ବ� େବପାରୀ
U.D ୪୦୮ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�େର ଗତ ଦୁଇ ବଷ�େର ଗେ�ଇ ଓ �ାଉନ ସଗୁର େଚାରା କାରବାର ମାମଲାେର
େକେତଜଣ ଗିରଫ େହାଇଛ� ିଓ େସମାନ�ଠାରୁ ଜବ� ନଷି�ି ନଶିା�ବ�ର ପରମିାଣ ଓ
ମଲୂ� େକେତ ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ;ି ଅବକାରୀ ବଭିାଗେର େକେତ ପଦ ଖାଲିପଡ଼ଛି ିଓ
େକେବ ତାହା ପରୂଣ େହବ ?
 

ଖଣିଜ ଉେ�ାଳନ ଆର� େହାଇ�ବା ଖଣି
U.D ୪୦୯ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଲି� ମିଆଦ (୨୦୨୦ ମା�� ୩୧) େଶଷ ପବୂ�ର ନଲିାମ େହାଇ�ବା ୨୪ଟ ିଖଣି
ମ�ରୁ େକେତ କାଯ���ମ ଓ େକଉଁ ଖଣି ଗୁଡ଼କିେର ଅଦ�ାବ� ଖଣିଜ ଉେ�ାଳନ ଆର�
େହାଇନାହ� ; ନୂଆଲି� ଧାରୀ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ ଉେ�ାଳନ ଓ ଚାଲାଣେର ଧାଯ��
େ�ମୖାସକି ଲ�� ପରୂଣ କରଛି� ିଓ ଏ�େର ବଫିଲ ଲିଜଧାରୀ� ପାଇଁ େକଉଁ କାଯ��ାନୁ�ାନ
�ରାନି�ତ କରାଯାଇଛ ି ; ନୂଆ ଲିଜଧାରୀ� ମ�ରୁ େକଉଁମାେନ ଇତମି�େର ଲି� �ତ�ପ�ଣ
କର ିଓହରଯିାଇଛ� ିସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବ କ ି?
 

ଅତରିି� ରାଜ� ସଂ�ହ ଲାଗି ଲ��ଧାଯ��
U.D ୪୧୦ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ପ�ଦଶ ଅଥ� କମିଶନ� ସପୁାରଶି ଆଧାରେର ଆଗାମୀ ୫ ବଷ�େର ରାଜ� େକେତ ଟ�ା
ହରାଇବା ଆଶ�ା ଅଛ ିଓ ଏହାର ଭରଣା ନମିେ� େକଉଁ େକଉଁ େ��ରୁ ଅତରି�ି ରାଜ�
ସଂ�ହ ଲାଗି ସରକାର ଲ�� ର�ଛ� ି ; ଚତୁ��ଶ ଅଥ� କମିଶନ� ସପୁାରଶି ଅନୁଯାୟୀ
ରାଜ� େମାଟ େକେତ ଟ�ା ପାଇବା ଆଶା�ଲା ଓ େସ�ରୁ େକେତ �ା� େହାଇଛ ିସବେିଶଷ
ତଥ� େଦେବ କ ି?
 

ଲି� ଡି
଼
� ସ�ାଦନାେର ସ�� ମତୁାବକ ଖଣିର ଉ�ାଦନ

U.D ୪୧୧ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଖଣି
ନଲିାମ ��ିୟାେର ମ�ରୁ େହାଇ�ବା ଲୁହା ଓ ମା�ାନ�ି ଖଣି ମ�ରୁ ରାଜ� ସରକାର�
ସହ ଲି� ଡ�ି ସ�ାଦନାେର ସ�� ମତୁାବକ େକଉଁ େକଉଁ ଖଣି େକଉଁ େକଉଁ ବଷ�େର େକେତ
ପରମିାଣର ଉ�ାଦନ କରେିବ ; ୨୦୨୦ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ୨୦୨୧ େପବୃୟାରୀ ମାସ



ମ�େର େକଉଁ ଖଣିର େକେତ ଉ�ାଦନ ଓ େ�ରଣ କରଛି� ି ; ଖଣିପ�ାର ସ�� ଅନୁଯାୟୀ
େକଉଁ ଖଣିରୁ େକଉଁ ହାରେର େକଉଁ େକଉଁ ମାସେର େକେତ ଅଥ� ଡ.ିଏ�.ଏ�, ରୟାଲଟ,ି
�ିମିୟ� ବାବଦେର େକେତ ଅଥ� ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛ ି ; େକେତ ପାଇଛ� ି ;
ଏବଂ ନଲିାମ ପବୂ� ବଷ� ୨୦୧୯-୨୦ (ନଲିାମ ପବୂ�ବ��ୀ) ବଷ� ଓ ମାସେର େକେତ େକେତ
ଅଥ� େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର ମିଳ�ିଲା ତାର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଖଣି ନଲିାମ ସ�କ�େର
U.D ୪୧୨ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର କ ିକ ି ଗୁରୁ ଖଣିଜ ପଦାଥ� େକେତ ପରମିାଣର ମହଜୁଦ �ବା େକଉଁ େକଉଁ ଖଣି
େକେବ ନଲିାମ କରାଯାଇଛ;ି େକଉଁ ଖଣି ନେି� େକେତ �ିମିୟ� େର ସେବ�ା� ନଲିାମଧାରୀ
େକଉଁ କ�ାନୀ�ୁ ଖଣି ପ�ା େକେବ ମ�ରୁ କରାଯାଇଛ ିଓ େକଉଁ ସେବ�ା� ନଲିାମଧାରୀ�ୁ
େକଉଁ କାରଣରୁ ଖଣିପ�ା ମ�ରୁ କରାଯାଇନାହ� ; ଖଣିପ�ା ମ�ରୁ କରାଯାଇ�ବା େକଉଁ
େକଉଁ ଖଣିରୁ ଖଣିଜ ଉେ�ାଳନ େକଉଁ କାରଣରୁ େହାଇନାହ� ଏବଂ େକେବ ସ�ୁା େକଉଁ ଖଣି
କାଯ���ମ େହବ ତାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

େମଡ଼କିାଲ କେଲଜକୁ ଅନୁଦାନ ରାଶରି ପରିମାଣ
U.D ୪୧୩ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ବ��ମାନ େକେତାଟ ି େମଡ଼କିାଲ କେଲଜ କାଯ�� କରୁଛ ି ;
ସଦାକାଯ���ମ ୫ଟ ି େମଡ଼କିାଲ କେଲଜ ପାଇଁ େକ� ସରକାର େକେତ ଅଥ� ସାହାଯ��
କରଛି� ିଓ ରାଜ� ସରକାର ଜମିଛଡ଼ା େକେତ ନଗଦ ଅଥ� ଖ�� କରଛି� ିଏବଂ ପରୁାତନ
ତନିେିଗାଟ ି େମଡ଼କିାଲ କେଲଜ ପାଇଁ େକ� ସରକାର ବଗିତ ୬ ବଷ� (ଛଅ ବଷ�)େର
େମଡ଼କିାଲ କେଲଜ ୱାରୀ େକେତ ଟ�ା ସହାୟତା େଦଇଛ� ିତାର ବ�ୃିତ ତାଲିକା େଦେବ କି
?
 

େରକୁଟୀଆଠାେର ଫା�ି �ତ�ିା
U.D ୪୧୪ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଆଜି
ଦନିେର ଅପରାଧ ବୃ� ିଜନତି ସମସ�ାର ମକୁାବଲିା ନମିେ� ତଥା ବଭିି� ଥାନା ଗୁଡ଼କିର
ଦୂରତା ଦୃ�ିରୁ ଆନ�ପରୁ େପାଲିସ ଉପଖ� ଅ�ନେର େରକୁଟୀଆଠାେର ଏକ ଫା�ି
�ତ�ିା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?



 

ପରୁୁଣା ଶବ ବ�ବେ�ଦ ଗୃହର ପନୁରୁ�ାର
U.D ୪୧୫ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େକ�ୁଝର ଜ�ିାର ଘଟଗଁା େଗା�ୀ �ା�� େକ� ଅ�ନେର ଅତୀତେର ଏକ
ଶବ ବ�ବେ�ଦ ଗହୃ �ବା ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ି କ;ି େକଉଁ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ବ�
କରଦିଆିଗଲା ଏବଂ ଏହା�ାରା େଲାେକ ଅଯଥା ହଇରାଣର ଶକିାର େହଉ�ବା ସରକାର
ଜାଣ� ି କ;ି ହରଚି�ନପରୁ, ଘଟଗଁା ଏବଂ ପାଟଣା ଆଦ ି CHC ଗୁଡ଼କିେର ଏ ସମସ�ା
ଲାଗିରହୁ�ବାରୁ ଏହ ିସମ� CHC ଗୁଡ଼କି ପାଇଁ ଘଟଗଁାଠାେର ପରୁୁଣା ଶବ ବ�ବେ�ଦ
ଗହୃର ପନୁରୁ�ାର ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

DMF ଓ OMBADC ପ�ରୁ ମାଗଣା �ା�� େସବା
U.D ୪୧୬ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- େକ�ୁଝର ଜ�ିାେର �ା�� େସବା େ��େର DMF ଓ OMBADC ପ�ରୁ
କ ି କ ି ମାଗଣା �ା�� େସବା େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ି ; ଏ ବାବଦକୁ �ାର�ରୁ ଅଦ�ାବ�
େକେତ େକେତ ଅଥ� ବନିେିଯାଗ େହାଇଛ ି; େକେତ ସଂଖ�କ େଲାେକ ଏହ ିସବୁ େସବା �ାରା
କଭିଳ ିଭାେବ ଉପକୃତ େହାଇଛ� ି?
 

ଜାତୀୟ େରଡ�ସ ସଂ�ା ସ�ାଦନ କରି�ବା କାମ
U.D ୪୧୭ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େକ�ୁଝର ଜ�ିାେର ଜାତୀୟ େରଡ�ସ ସଂ�ା ବଗିତ 2019-20 ବଷ�ଠାରୁ
ଅଦ�ାବ� େକଉଁ େକଉଁ କାମ ସ�ାଦନ କରଛି,ି ଉ� ବଷ�ଗୁଡକିେର ସଂ�ାର ଆୟ, ବ�ୟର
ଏକ ବବିରଣୀ େଦବା ସହ ଏହ ି ସଂ�ାକୁ େଲାକାଭିମଖୁୀ କରବିା ପାଇଁ ଅନ� କଣ କଣ
ପଦେ�ପ େନବା ପାଇଁ େଯାଜନା ଅଛ,ି ତାହା ଜଣାଇବା ସେ� ସେ� ଏହ ିସଂ�ାେର Man
Power shortage �ବା ଅଭିେଯାଗ ସତ� କ,ି ଏହାର �ତକିାର ନମିେ� କ ିକ ିପଦେ�ପ
ଚ�ିା କରାଯାଇଛ,ି ଏହାର କାଯ��ନବି�ାହୀ କମିଟୀ ବଷ�େର େକେତଥର େବଠୖକ କରଛି�ି
ତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଦୁଇଟ ିଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମି�ାଣର �ତିି
U.D ୪୧୮ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-



େକ�ୁଝର ଜ�ିା ମ� େଦଇ ଅତ�ିମ କରୁ�ବା ଦୁଇ ଦୁଇଟ ି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମି�ାଣର
ବ��ମାନର�ତି ିକଣ, ଏଗୁଡକିେର NHAI, େକେତ େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ ବରାଦ କରଛି�,ି
NH 20 ର ଦୂରାବ�ା ତଥା ଅସ�ୂ�� କାଯ�� ବାବଦେର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ,ି କାମ
ସ�ୂ�� କରବିା ପବୂ�ରୁ ଠକିାଦାର କାମ ଛାଡ ିପଳାଇବା େଯାଗଁୁ ଠକିାଦାର� ଉପେର NHAI
େକୗଣସ ିକାଯ��ାନୁ�ାନ େନଇଛ� ିକ,ି ଏ ରା�ାେର ବଡ ବଡ କାଯ�� ଯଥା 4ଟ ିvehicular ,
କୁେଶଇ ଓ ଅନ� ନଦୀମାନ�େର under pass four lane େସତୁ କାମ କଭିଳ ିଭାେବ
କାହା�ାରା ଓ େକେବସ�ୁା ସ�� େହବ ତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଅଡ�ି କରିବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା
U.D ୪୧୯ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- କେରାନା-19 ପାଇଁ େକ� ସରକାର ରାଜ� ସରକାର�ୁ କେରାନା ଆର� ଠାରୁ
2021 ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରଖି ଭିତେର େକଉଁ ତାରଖିେର େକେତ ଅଥ� େଦଇଛ�,ି େରାଗୀ�
ବାବଦେର ରାଜ� ସରକାର ଜ�ିାୱାରୀ େକେତ ଅଥ� ଖ�� କରଛି� ିତାର ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
ଏବଂ ଏହ ିଖ��ର ଅଡ�ି ପାଇଁ କ ି�କାର ବ�ବ�ା ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

େକାେରାନା େରାଗୀ� ବବିରଣୀ
U.D ୪୨୦ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- କେରାନା-19 େର ସାରା ରାଜ�େର େକେତ େଲାକ ଏହ ିେରାଗେର ଆ�ା�
େହାଇଛ�,ି େକେତ ସ�ୁ େହାଇଛ� ିଓ େକେତ େଲାକ ମତୁୃ� ବରଣ କରଛି� ିତାର ଜ�ିାୱାରୀ
ତାଲିକା ଆର�ରୁ 2021 ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରଖିସ�ୁା ଗହୃେର ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି ?
ରାଜ� ସରକାର େକେତାଟ ି କେରାନା େରାଗୀ� ପାଇଁ େବଡ ବ�ବ�ା କର�ିେଲ, ତାର
ଜ�ିାୱାରୀ ହସିାବ �ଦାନ ସହ ସାରା ରାଜ�େର କେରାନା ଆ�ା�� ପାଇଁ ଜ�ିାୱାରୀ
େକେତ େହାେଟଲେର େକେତାଟ ି ରୁ� ରଜିଭ� ର� �େଲ, ଏ ବାବଦ େହାେଟଲଗୁଡକୁି ଓ
ଅନ�ାନ� ସରକାରୀ ସଂ�ାକୁ େକେତ ଅଥ� େଦଇଛ� ିତାର ତାଲିକା ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

ଉଡ�ା େସତୁର ନମି�ାଣ �ତିି
U.D ୪୨୧ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- କଟକ ନୂଆ
ବଜାର େଗାଶାଳା ନକିଟ� ଉଡ�ା େସତୁ (Fly Over) କାଯ�� େକେବସ�ୁା ପ�ୂ�ା� ପାଇଁ



ଲ�� ଧାଯ�� େହାଇ�ବାେବେଳ ଏହାର ବ��ମାନସ�ୁା ନମି�ାଣ�ତି ିକଣ ଓ ଏହା େକେବସ�ୁା
ପ�ୂ�ା� େହବ ଅବଗତ କରେିବ କ ି?
 

ପାନୀୟ ନଗିମର ଲାଭ ଓ �ତି
U.D ୪୨୨ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଓଡଶିା
ପାନୀୟ ନଗିମ ବଗିତ ତନି ିବଷ�େର େକେତ ମଲୂ�ର ମଦ ବ�ିୟ କର ିେକେତ ଲାଭ ବା �ତି
କରଛି ି ଓ ଏହ ି ସମୟ ମ�େର େକେତ ପରମିାଣର େକେତ ମଲୂ�ର ମଦ ନ� େହାଇଛି
ତାହାର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଖାଦ�େପୟ େଦୟ ବୃ� ିପାଇଁ ବ�ବ�ା
U.D ୪୨୩ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର ସରକାରୀ କୁ� ଚକି�ିାଳୟେର େରାଗୀମାନ�ୁ େଦନୖକି ଖାଦ�
ବାବଦେର 85 ଟ�ା ବ�ୟ ବ�ବ�ା �ବାେବେଳ ହ�ି କୁ� ନବିାରଣ ସଂଘର ପରଚିାଳତି କୁ�
େହାମ ଅେ�ବାସୀମାନ�ୁ ଖାଦ� େପୟ ବାବଦେର େଦନୖକି 50 ଟ�ା ଦଆିଯାଉ�ବା ସତ�
କ,ି ଯଦ ିଉ�ର ହଁ େସମାନ� ଖାଦ� େପୟ େଦୟ େଦନୖକି 50 ଟ�ା ବଦଳେର 85 ଟ�ାକୁ
ବୃ� ିପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

�ା��କମ�ୀ� ଚାକରିୀକୁ ସରକାରୀକରଣ
U.D ୪୨୪ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- LEPRA INDIA Scheme େର 10/12 ବଷ� େକ.ବ.ିେକ. ଜ�ିାେର କାମ
କର ିବ��ମାନ ସରକାର� ନକିଟେର 2008 ରୁ ବହୁମଖୁୀ �ା��କମ�ୀ (ପରୁୁଷ ଓ ମହଳିା)
କାମ କର�ିବାେବେଳ ମ� େସମାନ�ୁ ସରକାରୀ କରାଯାଇନ�ବା ପରେି��ୀେର
େସମାନ� ଚାକରିୀକୁ ସରକାରୀକରଣ କରବିାକୁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ସହରା�ଳ �ା��େକ� �ତ�ିା
U.D ୪୨୫ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଜାତୀୟ ସହରା�ଳ �ା�� ମିଶନ କାଯ���ମେର ଭ�କଠାେର ସହରା�ଳ
�ା��େକ� �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର କ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ି ବା କରବିାକୁ
ଯାଉଛ� ି?
 



ଅବସରକାଳୀନ �ାପ� ମ�ରୁ
U.D ୪୨୬ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- 2020,
2019, 2018, 2017, 2016 ଓ 2015 ବଷ�େର ଅବସର େନଇ�ବା ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ
ଅନୁଦାନ�ା� ଅ�ାପକ, ଶ�ିକ ଓ କମ�ଚାରୀ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ ପ�ୂ�ା� େପନସ� ଓ
ଅବସରକାଳୀନ �ାପ� ମ�ରୁ େହାଇପାରନିାହ� ତାହାର ତୁର� ମ�ରୁ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଥାନା ଓ ଫା�ି ଗୃହର ପନୁଃ ନମି�ାଣ
U.D ୪୨୭ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଭ�କ
ଜ�ିାର େକଉଁ ଥାନା ଓ ଫା�ି ଗହୃ ଜରାଜୀ�� ଅବ�ାେର ଅଛ ିତାହାର ପନୁଃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ କି
�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

�ାଫି� ବ�ବ�ାର ଆଧୁନକିୀକରଣ
U.D ୪୨୮ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଭ�କ
ସହରେର �ାଫି� ବ�ବ�ାର ଆଧୁନକିୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରୁଛ� ି?
 

ମହଜୁ� �ବା ଖଣିଜ ପଦାଥ�
U.D ୪୨୯ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
କଳାହା�ି ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ ଖଣିଜ ପଦାଥ� ମହଜୁଦ ସ�କ�େର ସରକାର ଆକଳନ
କରଛି� ିଓ ତାହାର ଉେ�ାଳନ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ଜରାଜୀ�� ରା�ାର ପନୁଃ ନମି�ାଣ
U.D ୪୩୦ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- କଳାହା�ି
ଜ�ିାେର ନମି�ାଣ ବଭିାଗ ଅଧୀନେର �ବା େକଉଁ େକଉଁ େକେତ କ.ିମି. େଦଘୖ�� ବଶି�ି ରା�ାର
େକେତ କ.ିମି. ରା�ା ଜରାଜୀ�� ଅବ�ାେର ଅଛ ିତାହାର ପନୁଃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ହ�ା�ର େହାଇ�ବା ରା�ାର ପନୁଃ ନମି�ାଣ
U.D ୪୩୧ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- କଳାହା�ି



ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ RD ଓ ଅନ� ରା�ା ନମି�ାଣ ବଭିାଗକୁ େହାଇଛ,ି ଏହ ି ରା�ାର
ପନୁଃନମି�ାଣ ଓ ର�ଣାେବ�ଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଆ�ଃ ରାଜ� ନଶିା କାରବାର େରାକବିାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୪୩୨ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ବଗିତ 4
ବଷ�େର େକେତ ଜଣ ଆ�ଃରାଜ� ନଶିାେବପାରୀ�ୁ ଧରାଯାଇ େକେତ ମାଦକ �ବ�
ଧାରାଯାଇଛ ି�କାଶ କର ିଆ�ଃ ରାଜ� ନଶିା କାରବାର େରାକବିାକୁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

େଦଶୀ ମଦ ଭାଟେିର ତାଲିକା
U.D ୪୩୩ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ରାଜ�େର େକେତ ସଂଖ�କ େଦଶୀ ମଦଭାଟ ିସରକାର� ଲାଇେସନ� ପାଇ ଚାଲୁଛ ିତାହାର
ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ ି େସଗୁଡକୁି ବ� କରବିା ନମିେ� େକେତ �ାନେର ମହଳିା
ମାେନ ଆେ�ାଳନ କରଛି� ି େସହ ି ଆେ�ାଳନକାରୀ�ୁ ସରକାର କ ି �ତଶିତୃ ି େଦଇଛ�ି
େକେତ ମାମଲା ଗତ 5 ବଷ� ମ�େର ରୁଜୁ େହାଇଛ ି େକେତ ଜଣ� ବରୁି�େର ମାମଲା
ଚାଲୁଛ ି?
 

ଶହଦି ଲ�ଣ ନାୟକ େମଡକିାଲ କେଲଜେର �ବା ମ�ରୁୀ �ା� ପଦବୀ
U.D ୪୩୪ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) େକାରାପଟୁ �ତି ସହୀଦ ଲ�ଣ ନାୟକ େମଡକିାଲ କେଲଜ ପାଇଁ
େକେତ ସଂଖ�କ ଡା�ରୀ ଶ�ିକ ଓ ଅନ�ାନ� ପଦବୀ ମ�ରୁୀ ପାଇଛ ିଏେବ େକେତ ପଦବୀ
େକଉଁ େକଉଁ ବଭିାଗର ଖାଲି ପଡଛି ିଏହାର ନ�ି�� କାରଣ କଣ, (ଖ) ବଭିି� ସରକାରୀ
ଡା�ରରଖାନାେର କାଯ�� କରୁ�ବା େଯାଗ� ବେିଶଷ� ମାନ�ୁ ତୁର� ଏହ ି େମଡକିାଲ
କେଲଜେର ନଯୁି�ି େଦେବ କ ି?
 

ଖାଲିପଡ�ିବା ମ�ରୁୀ �ା� ଅଫିସର କମ�ଚାରୀ ପଦବୀ
U.D ୪୩୫ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
େକାରାପଟୁ ଜ�ିା ଏକ ଆଦବିାସୀ ଅଧୁ�ଷତି ତଥା ନକସଲ �ଭାବତି ଜ�ିା େହାଇ�ବା
େବେଳ େସହ ିଜ�ିାେର େପାଲିସ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡବିାର କାରଣ କଣ ଏହ ିଜ�ିାର ଥାନା ଓ



ସଦର ମହକୁମା ପାଇଁ େକେତ ଅଫିସର କମ�ଚାରୀ ପଦବୀ ମ�ରୁୀ ପାଇଛ ିେକେତ ଖାଲି
ପଡଛି ିତାହାର �ତ� ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?
 

ଅଭିେଯାଗ ଆସ�ିବା ହାଜତ ମୃତୁ�ର ସଂଖ�ା
U.D ୪୩୬ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
2014 ପରଠାରୁ ଅଦ�ାବ� ରାଜ�େର େକେତ ହାଜତ ମତୁୃ� ଅଭିେଯାଗ ଆସଛି ିତନ��ରୁ
େକେତ ସତ� େବାଲି �ମାଣିତ େହାଇଛ ି େକେତ ତଦ� ଚାଲିଛ ି ଓ େକେତ ମାମଲା ରୁଜୁ
େହାଇଛ ିକ ିଶା�ି ବଧିାନ କାହା କାହାଉପେର େହାଇଛ ିଏହାଛଡା ମତୁୃ� ଘଟ�ିବା ବ��ି�
ପରବିାରକୁ କ ିସହାୟତା ଦଆିଯାଇଛ ି?
 

Stipendiary Engineer ମାନ� ନଯୁି�ି
U.D ୪୩୭ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଖଣି ନେି��ଶାଳୟ ଭୁବେନ�ର� କାଯ��ାଳୟ Stipendiary Mining Engineering
ପଦବୀରୁ Mining Officer ପଦବୀ କୁ ନଯୁି�ି ପାଇ�ବା Stipendiary Engineer
ମାନ�ର ବୟସ େକେତ େହାଇ�ଲା ଏବଂ େସମାେନ େକଉଁ ବଗ� ତଥା ଜାତରି �େଲେସ
ବଷିୟେର ସବ�ୃିତ ବବିରଣି �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ବେକୟା ନଲି�ିତ ଭ�ା �ଦାନ
U.D ୪୩୮ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�
ସରକାର� ଅ�ନେର କାଯ�� କରୁ�ବା କମ�ଚାରୀ ମାନ� ମ�େର େକୗଣସ ିକାରଣ ବଶତଃ
କାଯ��ରୁ ନଲି�ିତ �ବାେବେଳ ତଥା ତ� ସହ ଏକା��େମ 5 ମାସରୁ ଅ�କ ସମୟ ପଯ���
ନଲି�ିତ �େଲ ଉପେରା� କମ�ଚାରୀମାନ�ୁ େସମାନ�ର ମଳୂ ଦରମାର େକେତ ଶତାଂଶ
ନଲି�ିତ ଭ�ା ହାସାବେର �ଦାନ ପାଇଁ ଆଇନତଃ ବ�ବ�ା ଅଛ ିତାର ପ�ୂ� ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରବିା ସହ ଏହ ିପରେି��ୀେର ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ବଭିାଗେର ଏତାଦୃଶ� କାଯ��େର ବ�ତ�ିମ
କରାଯାଇ�ଲା କମ�ଚାରୀ ମାନ�ର ବେକୟା ଅଥ�କୁ େକେବ ଏବଂ େକଉଁ ସବୁଧିା ଉପାୟେର
େସମାନ�ୁ ମିଳପିାରବି ତୁର� ଉପେରା� ବେକୟା େଦୟ �ଦାନ ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ
କ ି?
 

Action Taken against Said P.S. Case
U.D 439 . Shri Dasarathi Gomango : Will the Chief Minister be



pleased to state that :- Whether as per reference Memo No.3962 O.P.
(G.C) dt.02.12.2019 to IIC Tamando P.S. & IIC Tamando P.S has
replied on his letter vide No.509/T.P.S dt.14.03.2020 to A.C.P
Grievance 0/0 Commissioner of Police, Bhubaneswar Cuttack has
received the same or not If so, What action has yet been taken against
said P.S. case no.30/2016, give in detaly further more what action has
initiated yet being against petition dt.04.09.2020 vide letter
No.2781/C.P. (G.C) dt.20.10.2020 & petition dt.11.09.2020 vide letter
No.2842/C.P. (G.C) dt.28.10.2020 & a letter of Sarapancha of
Tamando G.P. dt.20.02.2016 by I.I.C Tamando P.S. give in details ?
 

illegal Encroachment କୁ ମ�ୁ କରିବା ସ�କ�େର
U.D ୪୪୦ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଅଣ
ତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା 1924 ତା.26.11.2019 ରଖି ଉ�ର ପରେି��ୀେର ଥାନା
ଅ�କାରୀ�ୁ �ୀମ�ରି �ଶାସକ � କାଯ��ାଳୟ ପ� ସଂଖ�ା.12969 ତା. 19.11.14 ଓ
ପ�ସଂଖ�ା - 16105 ତା. 22.12.15 ରଖିେର F.I.R. ଦାଖଲ କରାଯାଇ�ବା ତଥ� କୁ
ଅଣତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା 921 ତା.10.09.2018 ରଖିେର ଉ�ରେର ଥାନା ଅ�କାରୀ
ପାଇନ�ବା ତଥ� ସରକାର�ର ଏକ ଦୃଶ� ଭୁମିକା ସେ�ହ େଘରକୁ େନଇଯାଉନନାହ� କି
ଉ�ର ନଁା େହେଲ ଉପେରା� Case land େର ଜବରଦଖଲକାରୀ � କବଳେର Illegal
Encroachment କୁ କପିର ି ସ�ୂ�� ମ�ୁ କରାଯାଇପାରବି େସ ସ�କ�ତ ତଥ� �ଦାନ
କରେିବ କ ି?
 

ବରଖା� େହାଇ�ବା ଦୁନ�ତୀ �� ଅଫିସର� ତାଲିକା �ଦାନ
U.D ୪୪୧ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ଗତ 2019 ପରଠାରୁ �ତବିଷ� େକେତ ଭିଜ�ିାନ� ଧରପଗଡ େହାଇଛ,ି
େକେତଜଣ ଦୁନ�ୀତ ି �� ବ��ି , ବ�ବସାୟୀ, ସରକାରୀ ଅଫିସର�ୁ ଧରାଯାଇଛ,ି
େସମାନ� ବେିରାଧେର କ ି କ ି ଦଫାେର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛ,ି େକେତ ମାମଲାର
ବଚିାର େହାଇ ଦ� ଦଆିଯାଇଛ,ି େକେତ ଜଣ ଦୁନ�ୀତ�ି� ଅଫିସର, କମ�ଚାରୀ�ୁ ଚାକରିୀରୁ
ବରଖା� କରାଯାଇଛ ି?
 

ମଦ େଦାକାନ େଖାଲିବା ପାଇଁ ��ାବ
U.D ୪୪୨ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-



(କ) େଖା��ାଜ�ିା ଚଲିିକା ନବି�ାଚନମ�ଳୀର ବାଣପରୁ ବ�କ, ବାଣପରୁ ଏନ.ଏସ.ି ଚ�ିିକା
ବ�କ, ବାଲୁଗଁା ଏନ.ଏ.ସ ିେର େକେତାଟ ିବେିଦଶ ିଠପିି ବ� (OFF) ଓ ଠପିି େଖାଲା (ON)
ମଦ େଦାକାନ କାହା କାହା ନାମେର ଲାଇେସନ� ଦଆିଯାଇଛ ିଏସବୁ ବେିଦଶୀ ଠପିିବ� ଓ
ଠପିି େଖାଲା ମଦ େଦାକାନ ବେିରାଧେର ସରକାରୀ ଆଇନ ନୀତନିୟିମ ଉଲଂଘନ ସ�କ�େର
ଜନସାଧାରଣ� ପ�ରୁ େକେତାଟ ି ଅଭିେଯାଗ ଆସ�ିଲା େସ ସ�କ�େର କ ି ପଦେ�ପ
ନଆିଯାଇ�ଲା, (ଖ) ଆଗାମୀ ଦନିେର ଉପେରା� ଅ�ଳେର େକଉଁଠାେର ନୂତନ ଠପିିବ�
(OFF) ଓ ଠପିି େଖାଲା (ON) େଦାକାନ େଖାଲିବାପାଇଁ ��ାବ ରହଛି ି?
 

େକାଭିଡ-19 ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୪୪୩ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର େକାଭିଡ-19 ମକୁାବଲିା ପାଇଁ �ା��ବଭିାଗ ପ�ରୁ କ ି�କାର
ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇ�ଲା ରାଜ� ଓ େକ� ସରକାରୀ େକେତ ଆଥ�କ ସହାୟତା େଯାଗାଇ
େଦଇ�େଲ ?
 

ଡା�ର ନଯୁି�ି
U.D ୪୪୪ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େଦବଗଡ ଜ�ିାେର ସବ�େମାଟ େକେତାଟ ିଆୟୁରେବଦକି ଡସିେଫନେସାରୀ
ଅଛ,ି େକେତାଟ ିସଚଳ ଅବ�ାେର ଓ େକେତଜଣ ଡା�ର ଅଛ� ିଏବଂ କଂସର ଠାେର �ବା
ଆୟୁରେବଦକି ଡସିେଫନସାରୀ ବ� ଅଛ ିତା'ର କାରଣ କ'ଣ, େକେବ ସଧୁା ଏଠାେର ଡା�ର
ଦଆିଯିବ?
 

�ା�� େକ�କୁ କାଯ���ମ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୪୪୫ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େର�ାଳ ି ବାସଚୁ�ତ େଲାକମାନ� ପାଇଁ େଦବଗଡ ଜ�ିା େର�ାଳେବଡା
�ାମଠାେର ଜଳସ�ଦ ବଭିାଗ ପ�ରୁ ଏକ �ାମ�ମାଣ ଡା�ରଖାନା �ତ�ିା େହାଇ�ବା ଓ
2010 ମସହିାେର ଏହା �ା�� ବଭିାଗକୁ ହ�ା�ର େହବା କଥା ସତ� ଅେଟ କ,ି ଯଦ ିଏହା
ସତ� ଅେଟ ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ଏହ ି�ା�� େକ� କାଯ��କାରୀ େହଉନାହ� ଏବଂ େକେବସ�ୁା
ଏହା କାଯ��କାରୀ େହବ ?
 



ନୂତନ ଫାଣି� �ତ�ିା
U.D ୪୪୬ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଓଡଶିାର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର ନୂତନ େପାଲିସ ଫାଣି� �ତ�ିା େହବାର ସରକାର�ର
େଯାଜନା ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ିଥାଏ େଦବଗଡ ଜ�ିାର ବମପରଡା, କଣ�ଳ, ଟ�ିବୀର, ପରୁୁଣାପାଣି
ଠାେର ନୂତନ େପାଲିସ ଫାଣି� କରବିା ପାଇଁ େଯାଜନା ର�େବ କ ି?
 

ସମଦୁାୟ ଥାନା ଓ ଫାଣି�ର ସଂଖ�ା
U.D ୪୪୭ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ସମଦୁାୟ େକେତେଗାଟ ିଥାନା ଓ ଫାଣି� ଅଛ,ି ନୂତନ ଥାନା ଓ ଫାଣି� େଖାଲିବା ପାଇଁ
ସରକାର� ��ାବ ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ି ହଁ େତେବ େକଉଁ ଦୃ�ିେକାଣକୁ ବଚିାର କର ିକରାଯିବ
ଜଣାଇେବ କ ି?
 

କଳାହାଣି�ର େଚାରାମଦ ବ�ବସାୟୀ� ସବେିଶଷ ତଥ�
U.D ୪୪୮ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
କଳାହାଣି� ଜ�ିାେର Lock down ସମୟେର େକେତଜଣକୁ େଚାରାମଦ ବ�ବସାୟ ଓ
�ାଉନସଗୁାର ସେମତ ମାରା�କ �ଗ�ର ବ�ବସାୟ କରୁ�ବା ବ��ି�ୁ େକାଟ� ଚାଲାଣ ସହ
ମକ�ମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛ,ି ତାର ଏକ ସବେିଶଷ ତଥ� ବ�କୱାରୀ େଦବାର ବ�ବ�ା କରେିବ
କ ି?
 

NGP କୁ ହ�ା�ର କରିବାେର ବଳିମ�
U.D ୪୪୯ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ଲା�ିଗଡ ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଦୟିପାଟଣା ବ�କର ଧନଶୂଳୀ PHC
ର PP େମାଡେର NGO କୁ ହ�ା�ର କରବିା ପାଇଁ ଜ�ିା �ଶାସନ ଉ� ବଭିାଗକୁ
Approval ପାଇଁ ପଠାଇଛ,ି ଦୀଘ�ଦନି େହବ େକଉଁ କାରଣରୁ ବଳିମ� େହଉଛ ିଏବଂ ଏହା
େକେବ କାଯ��କାରୀ େହବ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

DMF ଫଣ�ରୁ ଜନହତିକର କାଯ�� ପାଇଁ ଅନୁଦାନ
U.D ୪୫୦ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଯଶୀପରୁ ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀେର ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�େର DMF ଫଣ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ



ଜନହତିକର କାମ ପାଇଁ େକେତ ଟ�ାର ଅନୁଦାନ ଆସଛି ି ଓ େସ�ମ�ରୁ େକେତ ଖ��
େହାଇଛ ି େକଉଁ କାମ ସ�ୂ�� େହାଇଛ,ି େକଉଁ ଆଧାରେର DMF ପା�ରୁି ଅଥ� ବ�ବ�ା
କରାଯାଇଥାଏ ଓ େକଉଁ େକଉଁ କାମ ପାଇଁ ଖ�� କରାଯିବାର ସରକାରୀ ନୟିମ ଅଛି
ଜଣାଇବା ସହ ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀର ବକିାଶ ପାଇଁ ଅ�କ ଅଥ� ଏହ ିପା�ରୁି େନବାର criteria
କଣ ଅଛ ି?
 

ଅନ� ରାଜ�ର ଠକିାଦାର ମାନ�ୁ େଟଣ�ର େଦଇ�ବା ନମି�ାଣ କାମ
U.D ୪୫୧ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ� ସରକାର େକଉଁ େକଉଁ ନମି�ାଣ କାମକୁ ଅନ� ରାଜ�ର ଠକିାଦାର ମାନ�ୁ େଟଣ�ର
େଦଇଛ�,ି ଗତ 5 ବଷ�େର େକଉଁ େକଉଁ କାମ େକେତ ଟ�ାେର େକଉଁ େକଉଁ ରାଜ�ର
ଠକିାଦାର ମାେନ କରଛି� ି କହବିା ସେ� ସେ� ଓଡଶିା ଠକିାଦାର ମାନ�ୁ ବଡ ବଡ
ବ�ି�ରୀୟ େଯାଜନା ଗୁଡକିର କାମ ମିଳୁନାହ� ତା'ର କାରଣ କ'ଣ କହେିବ କ,ି ଅଧୁନା
ରାଜ�େର େକଉଁ େକଉଁ ସରକାରୀ େପାଲ, େସତୁ, େକାଷ ଇତ�ାଦ ି ନମି�ାଣ କାମ େକଉଁ
ବାହାର ରାଜ�ର ଠକିାଦାରମାନ� �ାରା େକେତ େକାଟ ିଟ�ାର କାମ ଚାଲିଛ ିତାର ବ�ୃିତ
ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?
 

ଜବତ ସ��ିର ଆକଳନ ସ�କ�େର
U.D ୪୫୨ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ଭିଜଲିାନ� ବଭିାଗ ଲଗାତର ଭାେବ ବହୁ ଦୁନ�ୀତ�ି� କମ�ଚାରୀ� ଘେର ଅଫିସେର
ଚଢାଉ କର ି ଆୟ ବହଭି�ୁ ତ ସ�� ି ଠାବ କରଛି,ି ଜବତ କରଛି ି ବଭିି� ଗଣମା�ମେର
ସବୁେବେଳ �କାଶ ପାଉ�ବା େବେଳ �କୃତେର ଭିଜଲିାନ� ବଭିାଗ କଣ େଯତକି ି ଜବତ
କରୁଛ ିେସତକି ିେଦଖାଉଛ ିନା କଛି ିବାଟମାରଣା କର ିଅ� େଦଖାଉଛ ିକହେିବ କ,ି ଭିଜଲିାନ�
ବଭିାଗ ଜବତ ସ��ରି ମଲୂ� କପିର ିଆକଳନ କରଅିଛ� ି ବେିଶଷ କର ି �ାବର ସ��ି
ଗୁଡକିର ମଲୂ� କହେିବ କ,ି ରାଜ�ର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭିଜଲିାନ� େର� େଯଉଁଠ ିେହାଇ�ଲା ଓ
େଯେତ ପରମିାଣର ସ�� ିଜବତ େହାଇ�ଲା ତାହାର ଚାଜ�ସ�ି େକେବ େଦେବ ?
 

GST �ତପିରୂଣ ବାବଦକୁ ପାଇ�ବା ଅଥ�ର ପରିମାଣ
U.D ୪୫୩ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�
ସରକାର GST �ତପିରୁଣ ବାବଦକୁ େକେତ ଅଥ� େକ�ରୁ ଆଜପିଯ��� ଚଳତି ଆଥ�କ



ବଷ�େର ପାଇଛ� ିଓ େକେତ ଟ�ାର ଋଣ କରବିା ପାଇଁ େକ� ସରକାର� ଠାରୁ ଅନୁମତି
ପାଇଛ� ି କହବିା ସେ� ସେ� େକ� ଟକିସରୁ ଚଲିତ ଆଥ�କ ବଷ�େର ରାଜ� େକେତ
ପାଇବାର �ଲା ପାଇଛ ିେକେତ, ଚଳତି 2021-22 େକ�ୀୟ ବେଜ� େର ରାଜ�କୁ େକ�ୀୟ
ଟକିସ ବାବଦକୁ େକେତ ମିଳବିାର ଅଛ ିେବାଲି ସରକାର ଆଶା ର�ଛ� ିଓ ଅଥ� କମିସନ�
ସପୁାରଶି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ�ର େକେତ ଲାଭବା� େହବ କହେିବ କ ି?
 

ଖାଲି�ବା ଅବକାରୀ କେନ�ବଳ ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୪୫୪ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ଅଧୁନା େକେତାଟ ିଅବକାରୀ କେନ�ବଳ, ଇନସିେପକ�ର ପଦବୀ ଖାଲିପଡଛି ିଓ
େସଗୁଡକି ପରୁଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପଦେ�ପ କଣ କହେିବ କ,ି ବଭିି� �ାନେର େବଆଇନ
ମଦ କାରବାର, ଗେ�ଇ େଚାରାଚାଲାଣ େହଉ�ବା େବେଳ େପାଲିସ ଚଢଉ କର ିଜବ�
କରୁ�ବା େବେଳ ଅବକାରୀ ବଭିାଗ �ାଣୁ ପାଲଟଯିାଇଛ ିତା'ର କାରଣ କ'ଣ କହେିବ କ,ି
�ତଦିନି େକଉଁଠ ିନା େକଉଁଠ ି େଚାରା ଗେ�ଇ େପାଲିସ ହାତେର ଧରାପଡୁ�ବା େବେଳ
ପାଉ� ମଦ, ଅଫିମ ପାଉଡ� ଇତ�ାଦ ିକାୟା ବ�ିାର କର�ିବାରୁ ଏ�େର େଚ� େଦବାପାଇଁ
ସରକାରୀ ପଦେ�ପ କଣ କହେିବ କ ି?
 

ନଲିାମ େହାଇ�ବା ଖଣି ସଂଖ�ା
U.D ୪୫୫ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଚଳତି 2020-21 ଆଥ�କ ବଷ�େର ଓଡଶିାର େକେତାଟ ିେକଉଁ େକଉଁ ଖଣି ନଲିାମ େହାଇଛି
ଓ େସ ବାବଦକୁ ରାଜ�କୁ େକେତ ରାଜ� ମିଳଛି ିକହବିା ସେ� ସେ� ନଲିାମ ପାଇଁ େଯଉଁ
ଖଣିମାଲିକ ମାେନ ବହୁଦନି ଧର ିଖଣିଜ ଉେ�ାଳନ କରନିାହା� ିେସମାନ� ଲି� କ�ାନସ�
କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନବା ସେ� ସେ� େଯଉଁ ଖଣି ମାଲିକମାେନ ଲି�
ବାହାେର ଖଣିଜ ଉେ�ାଳନ ଲୁଚା େଚାରାେର କରୁଛ� ିେସମାନ�ର କାଯ��କଳାପ ଅନୁ�ାନ
କରବିା ପାଇଁ ଏବଂ ସଠ�ି ରେିପାଟ� ସଂ�ହ କର ି କାଯ��ାନୁ�ାନ େନବା ପାଇଁ ସରକାର
ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

30 �ତଶିତ ମହଳିା�ୁ ନଯୁି�ି
U.D ୪୫୬ . �ୀ ଜୟ� କୁମାର ଷଡ଼�ୀ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ମଖୁ�ମ�ୀ� ଅଧୀନେର �ବା �ରା� ବଭିାଗେର ମା� 10 �ତଶିତ ମହଳିା କାଯ��କରୁ�ବା



ସତ� କ ି ଯଦ ି ହଁ େତେବ ରାଜ�ସରକାର 30 �ତଶିତ ମହଳିା�ୁ ରାଜେନତୖକି ପଦ
ପଦବୀେର ର�ବାକୁ ଦାବୀ କରୁ�ବା େବେଳ ନଜିବଭିାଗେର େକେବ 30 �ତଶିତ ମହଳିା�ୁ
ନଯୁି�ି େଦେବ ?
 

ନଜି� େଯାଜନାେର କରି�ବା ଖ��
U.D ୪୫୭ . �ୀ ଜୟ� କୁମାର ଷଡ଼�ୀ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ବଗିତ 6
ବଷ� 2014-2020 ଭିତେର ରାଜ� ସରକାର ତା�ର ନଜି� େଯାଜନାେର େକେତ ଅଥ� ଖ��
କରଛି� ିଏହ ି 6 ବଷ� ଭିତେର ବଷ�ୱାରୀ ରାଜ�ସରକାର ନଜି� ଟକିସ ଓ ଅଣ ଟକିସରୁ
େକେତ ଅଥ� ଆଦାୟ କରଛି�,ି ଏହ ିସମୟେର େବତନ, ଭ�ା ଓ ଦ�ର ପରଚିାଳନାେର
େକେତ ଅଥ� ଖ�� କରାଯାଇଛ ିତାହାର ହସିାବ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ନେିଖାଜ ଶଶିୁ�ୁ ଉ�ାର ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୪୫୮ . �ୀ ଜୟ� କୁମାର ଷଡ଼�ୀ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ଗତ 10 ବଷ� ଭିତେର େକେତ ଶଶିୁ ନେିଖାଜ ଅଛ� ିବଗିତ 10 ବଷ� ଭିତେର
େକେତ ଶଶିୁ�ୁ ରାଜ� େପାଲିସ ଉ�ାର କରଛି ିଶଶିୁ େଚାର�ୁ ଧରବିା ବା ନେିଖାଜ ଶଶିୁ�ୁ
େଖାଜବିାହାର କରବିା ପାଇଁ ରାଜ� େର େକଉଁ ବ�ବ�ାକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଛ ି ହଜାର
ହଜାର ଶଶିୁ ନେିଖାଜ �ବାେବେଳ ରାଜ� ସରକାର ଫଳ�ଦ ପଦେ�ପ େନଇ େସମାନ�ୁ
ଉ�ାର କରପିାରୁନାହା� ିତା'ର କାରଣ କ'ଣ ?
 

ଋଣ ଆକାରେର ମିଳ�ିବା ଅଥ� ପରିମାଣ
U.D ୪୫୯ . �ୀ ଲାଲିେଟ�ୁ ବଦି�ାଧର ମହାପା� : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
୨୦୧୪-୧୫ ରୁ ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ�କ ବଷ� ଭିତେର େକ� ସରକାର ରାଜ� ସରକାର�ୁ
େକେତ ଅଥ� (କ) ଅନୁଦାନ ଆକାରେର (ଖ) କରରୁ ରାଜ� ସରକାର� ଅଂଶଧନ ବାବଦେର
ଓ (ଗ) ଅନ�ାନ� େକ�ୀୟ େଯାଜନା ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର�ୁ େଦଇଛ�;ି ଏହା ଛଡା େକେତ
ଅଥ� ଋଣ ଆକାରେର େକ� ଠାରୁ ମିଳଛି;ି ତା'ର ବଷ�ୱାରୀ ହସିାବ ସରକାର େଦେବ କ ି?
 

ବେଜଟ ପରିମାଣ
U.D ୪୬୦ . �ୀ ଲାଲିେଟ�ୁ ବଦି�ାଧର ମହାପା� : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
୨୦୧୦-୧୧ ରୁ ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ�କ ବଷ� ଭିତେର ବଷ�ୱାରୀ ରାଜ� ସରକାର�ର



ବେଜ� ପରମିାଣ, ଋଣ ପରମିାଣ, ଋଣ ଶୁଝବିା ପାଇଁ େଦୟ ପରମିାଣ, େକ� ସରକାର�
ଅନୁଦାନ, େକ�ୀୟ କରୁ ରାଜ� ସରକାର� ଅଂଶଧନ ଓ ଅନ�ାନ� େକ�ୀୟ େଯାଜନାେର
େକ� େଯାଗାଉ �ବା ଅଥ�ର ପରମିାଣ-ଏହାର ବ�ୃିତ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଖାଲି�ବା ଅନୁେମାଦତି ପଦବୀର ସଂଖ�ା
U.D ୪୬୧ . �ୀ ଲାଲିେଟ�ୁ ବଦି�ାଧର ମହାପା� : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- �ା�� ବଭିାଗ �ାରା ପରଚିାଳତି ଡା�ରଖାନା ଗୁଡକିେର
ପ�ାୟତ�ରରୁ ଆର� କର ି ନେି��ଶାଳୟ ପଯ��� େକଉଁ ପଦବୀ ପାଇଁ େକେତାଟି
ଅନୁେମାଦତି ପଦବୀ ରହଛି,ି େକେତ ସଂଖ�ାେର ପଦବୀ ପରୂଣ େହାଇଛ ିଓ େକେତ ଖାଲି
ରହଛି,ି ଜଲିାୱାରୀ ହସିାବ େଦେବ କ;ି ଏହ ିପଦବୀ େକେବ ସ�ୁା ପରୂଣ କରେିବ ?
 

େଲାକାଲ ପରେଚ� ପାଇଁ ପା�ି
U.D ୪୬୨ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ବଲା�ିର ଜ�ିା District. Hqr. Hospital/CHC/PHC ମାନ�ୁ
୨୦୧୫-୧୬ ମସହିା ଠାରୁ ଆଜ ି ପଯ��� Branded & Life Saving Drugsର
େଲାକା� ପରେଚ� ପାଇଁ େକେତ ପା� ି େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ି ତା'ର �� େରଜ�ିରର
ବବିରଣୀ ଓ ଏହ ିପା�ରି ବ�ବହାର �ାରା େକେତ େରାଗୀ ଉପକୃତ େହାଇଛ�;ି େଲାକା�
ପରେଚଚେର Branded & Life Saving Drugs କଣିିବା ପାଇଁ District. Hqr.
Hospital/CHC/PHCେର େକଉଁ ପ�ତ ିଅନୁସରଣ କର ି Supplier ସହ Branded
Medicineର ଚୟନ କପିର ି କରାଯାଏ ଓ ଏହ ି ସମ��ୀୟ ସରକାର� Purchase
Policyର ନେି��ଶନାମାର ସବେିଶଷ ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି ? (ଖ) େଲାଇସଂିହା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ବଗିତ ୨ବଷ�େର େଲାକା� ପରେଚ� ଜରଆିେର Branded & Life
Medicine ବ�ବହାର କର�ିବା େରାଗୀ� ନାମ ଓ ଠକିଣାର ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କି
?
 

ପଡରିହ�ିବା େପନସ� ��ାବ
U.D ୪୬୩ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ଆଜି
ପଯ��� ରାଜ�େର େକେତଜଣ ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ ଫାଇନାଲ େପନସ�/େକେତ ଜଣ
Provisional Pension ଓ େକେତଜଣ ଅବସର �ହଣପେର ଏ ପଯ��� େଯାଗ��ବା



ସେ� େପନସ� ପାଇପାରୁ ନାହଁା� ି କାରଣ ସହ ତା'ର ଏକ ଜ�ିାୱାରୀ ଓ
Departmentୱାରୀ ସଂପ�ୂ� ବବିରଣୀ େଦେବ କ;ି େକେତ ସଂଖ�କ େପନସ� ��ାବ
୧୦ବଷ�/୫ବଷ� ଓ ୨ବଷ�ରୁ ଉ�� େହଲା ପଡରିହଛି ିତା'ର ତଥ� େଦେବ କ ି? (ଖ) ରାଜ�େର
ଅବସର �ା� ବର�ି ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ� େପନସ� ଜନତି ସମସ�ାେର ସମାଧାନେର
େପନସ� ଅଦାଲତର ଅସଫଳ ଭୂମିକା, େପନସ� ସମସ�ା ବୁଝୁ�ବା ସରକାରୀ
କମ�ଚାରୀ� ସେମ�ଦନଶୀଳତାହୀନ ମେନାଭାବ ସହ ଭବଷି�ତେର ସ�ାବ� େପନସନର�
ସଂଖ�ା ବୃ� ି ଦୃ�ିରୁ େପନସ� ଜନତି ସମସ�ାର ନୟିମିତ ଅନୁସ�ାନ କର ିଅବସର�ା�
କମ�ଚାରୀ�ୁ େପନସ� େଦବାର ସବୁ�ବ�ା କରବିା ପାଇଁ �ତ ି ଜ�ିାେର
OMBUDSMAN ନଯୁି�ି କର ି ଜ�ିାର ସମ� ବଭିାଗର େପନସ� ଜନତି ସମସ�ାର
ସମାଧାନ କରବିା ��ାବକୁ ସରକାର �ହଣ କରେିବ କ ି?
 

ଫା�ିକୁ ଥାନାକୁ ଉ�ତକିରଣ
U.D ୪୬୪ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ବଲା�ିର
ଜି�ଲା ଅ�ଗ�ତ ଆଗଲପରୁ ଫା�ିକୁ ଥାନାକୁ ଉ�ତକିରଣ ��ାବ ସରକାର� ବଚିାରାଧୀନ
�ବା ତଥ� �ଦାନ କରୁଛ�;ି େପାଲିସ ମଖୁ�ାଳୟର Recommendation ସେ� ସରକାର
ବଚିାରାଧୀନ ��ାବକୁ ବଳିମି�ତ କରୁଛ� ିତା'ର ସଠ�ି କାରଣ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

ସାଗର ମାଳା �କ�ର �ତିି
U.D ୪୬୫ . �ୀ ଅ�ରା� େମାହନ ପାଣି�ାହୀ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- (କ) ସାଗରମାଳା �କ�ର �ତି ିକ'ଣ-େଗାପାଳପରୁ ଠାରୁ ଦୀଘା ପଯ��� ହାଇେୱ କାୟ��
େକେବ ଆର� ଓ େକେବ େଶଷ େହବ; ଚଲିିକା ଠାରୁ େକେତ ମିଟର ଦୂରେର ଏହ ିରା�ା
ଯିବ-ଚଲିିକା �ଦ �ତ ି େକୗଣସ ି �ତକୂିଳ ଅବ�ା ସ�ିୃ ସଂଭାବନା ଅଛ ି କ;ି ଏହ ି �କ�
େଡରରି କାରଣ କ'ଣ; ଏ�ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଆନୁସଂଗିକ କାଯ���ମ ରାଜ� ସରକାର
େନଇଛ� ି? (ଖ) େକ� ସରକାର ସହ ରାଜ� ସରକାର େକେବ ଆେଲାଚନା କରଛି�-ିକ'ଣ
ସବୁ ନ�ି� ିନଆିଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

ବାରିପଦାେର �ବା PHC ଓ CHCର ସଂଖ�ା
U.D ୪୬୬ . �ୀ �କାଶ େସାେର� : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ବାରପିଦା ବଧିାନସଭା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତେଗାଟ ିPHC ଓ CHC



ରହଛି ିଓ େକଉଁ େକଉଁ PHC ଓ CHCେର ଆବଶ�କ ଅନୁଯାୟୀ Doctor ନାହା� ି�କାଶ
କରେିବ କ;ି ଉ� PHC ଓ CHCେର Medicine Specialist ପଦବୀ େକେବ ସ�ୁା
ପରୂଣ କରେିବ ତଥ� େଦେବ କ ି?
 

ଖାଲି�ବା ପାରାେମଡକିାଲ ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୪୬୭ . �ୀ ସାଲୁଗା �ଧାନ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- କ�ମାଳ ଜ�ିାର ଜ.ି ଉଦୟଗିରୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର �ବା ସମ�
ଚକି�ିାଳୟେର େକେତ ଜଣ ପାରାେମଡକିାଲ କମ�ଚାରୀ ଅଛ� ି ଏବଂ ଖାଲି�ବା
ପାରାେମଡକିାଲ କମ�ଚାରୀ େକେବ ପରୂଣ େହବ ?
 

େଚାରା ମଦ କାରବାର ବ� କରିବା ପାଇଁ କାଯ��ାନୁ�ାନ
U.D ୪୬୮ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର େଚାରା ମଦ କାରବାର ବ� କରବିା ପାଇଁ ସରକାର କ ି କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରଛି�;ି େକ�ାପଡା ଜ�ିାର ପଟାମ�ୁାଇ ଓ ରାଜନଗର ଅଂଚଳେର ବ�ାପକ େଚାରାମଦ
କାରବାର େହଉ�ବା ଅଭିେଯାଗ େହଉଛ;ି ଏ ସଂପକ�େର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ି କ;ି
ସଂପ�ୃ ଅଂଚଳେର େଚାରାମଦ କାରବାର ବ� କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ଦୃଢ କାଯ��ାନୁ�ାନ
�ହଣ କରେିବ କ ି?
 

ମଦ େଦାକାନ ଭାଟ ିନଲିାମ
U.D ୪୬୯ . �ୀ କେିଶାର ଚ� ନାୟକ : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
କୁଚ�ିା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ସବ�େମାଟ େକେତାଟ ିେଦଶୀଭାଟ ିଓ ବେିଦଶୀ ମଦ େଦାକାନ
ଭାଟ ିପାଇଁ େକେବ ନଲିାମ କରାଯାଇ�ଲା ଓ େକେତ ବଷ� ପାଇଁ କାହାକୁ େକଉଁ ଭାଟ ିେକେତ
ଟ�ାେର ବଷ� �ତ ି�ଦାନ କରାଯାଇଛ;ି େଯଉଁ �ାନେର ମଦଭାଟ ିଓ େଦକାନ ଗୁଡକି ଅଛି
େସହ ି ଜମିର ମାଲିକାନା ସ� କାହାନାମେର ଅଛ;ି ଯଦ ି ନଲିାମ �ା� ବ��ି� ନାମେର
ଜମିଟ ିନାହ� ତାହା େକଉଁ ସ�ୂେର ଓ େକେତ ବଷ� ପାଇଁ େସ ଦଖଲେର ଅଛ� ିଏବଂ ଏ�
ନମିେ� ସରକାରୀ ନୟିମ କ'ଣ ଅଛ ିଏବଂ କୁଚ�ିାେର ନୂତନ ମଦ େଦାକାନ (ବେିଦଶୀ)
େଖାଲିବା ପାଇଁ ସରକାର େକଉଁ �ାନେର େକେବ େଖାଲିେବ ତାହା ଜଣାଇେବ କ ିଏବଂ
ଏ�ସହ ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି? ଏବଂ େଗାଟଏି େଦଶୀ ମଦଭାଟ ିଅ�ନେର



େକେତ ଜଣ କୁଚଆି ରହବିା ପାଇଁ ନୟିମ ଅଛ ି ଓ କୁଚ�ିା ନବି�ାଚନୀ ମ�ଳୀେର େକଉଁ
ଭାଟେିର କାହା କାହାକୁ କୁଚଆି ନଯୁି�ି କରାଯାଇଛ ିତାହାର ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

Number of Conversion Applications
U.D 470 . Shri Shankar Oram : Will the Chief Minister be pleased
to state that :- How many conversion applications as well as Mutation
applications received by the G.A. & P.G. Deptt. from different lessees
in different Drawing Nos. of different Mouzas in BMC area both
through online from 1st January, 2017 to 31st January, 2021; the
detail information of the plots with drawing Nos. date of applications
along with name of the applications with their address in the above
matter in the said period may be furnished ?
 

ନସ�ମାନ�ୁ ପାରି�ମିକ �ଦାନ
U.D ୪୭୧ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ୨୦୦୬ ରୁ ୨୦୧୯ ଭିତେର ୨୨ ହଜାରରୁ ଉ�� ଏ.ଏନ.ଏ�. ତାଲିମେନଇ
ସାରବିାପେର ରାଜ�ସରକାର େସମାନ� ନଯୁି�ି ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ େନଇଛ�;ି େକଉଁ
ଆଧାରେର େବସରକାରୀ ନସ�ଂ ତାଲିକା ଅନୁ�ାନଗୁଡକୁି ପଣିୁ ତାଲିକା ସଂଖ�ା ବଢାଇବା
ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛ ିଏବଂ କେରାନା ସମୟେର ଏଭଳ ିତାଲିମ�ା� ନସ�ମାନ�ୁ ଅ�ାୟୀ ନଯୁି�ି
େଦଇ�ବା େବେଳ େସମାନ�ୁ ବନିା ପାର�ିମିକେର କାଯ��ରୁ ଅ�ର କରାଯାଇ�ବା ସତ�
କ;ି ଯଦ ିହ� େସମାନ�ୁ େକେବ ପର�ିମିକ ମିଲିବ ?
 

ନେି��ଶନାମା ଉପେର କାଯ��ାନୁ�ାନ
U.D ୪୭୨ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ୟୁଡ.ି �ଶ� ସଂଖ�ା ୨୦୯୭ ତା ୨୪.୦୨.୨୦୨୦ରଖି ଉ�ର ପର�ି�ୀେର ଜାତ ି�ମାଣ
ପ�ର େବଧୖତାର ତଦ� କରାଇବା ପାଇଁ ଖଣି ନେି��ଶକ�ୁ େକେବ ନେି��ଶନାମା
ଦଆିଯାଇଅଛ;ି ଖଣି ନେି��ଶକ ଉପେରା� ନେି��ଶନାମା ପାଇବା ପେର ଏଯାବ� ଏହା
ଉପେର କ ିକ ିକାଯ��ାନୁ�ାନ ମାନ �ହଣ କରଛି� ିେସ ସ�କ�େର ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରବିା ସହ ଉପେରା� କାଯ�ାନୁ�ାନେର ବଳିମ� କର�ିବା ଅ�କାରୀମାନ� ଉପେର କ ିକି
କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରବିାକୁ ଅଛ ିେସ ସମ�� ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?

[Question Nos. 303 to 351 were originally starred ]
 



Designed By National Informatics Centre, Odisha.


