
ଓଡଶିା ବଧିାନସଭା
େଷାଡଶ ବଧିାନସଭା
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େସାମବାର , ଅେକ�ାବର ୫ , ୨୦୨୦
ଲି�ତ ଉ�ର ନମିେ� �ଶ�ାବଳୀ

�ଶ� ସଂଖ�ା - ୧୬୬
( �ରା�,ଅଥ�,�ା�� ଓ ପରିବାର କଲ�ାଣ,ନମି�ାଣ,ଅବକାରୀ,ଇ�ାତ ଓ ଖଣି,ସାଧାରଣ

�ଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିେଯାଗ )
Sanction Postର ସଂଖ�ା

୬୩୪ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ସବୁ CHC ଏବଂ �େତ�କ �ା�� େକ�, ରୁ�ା, ରୁ�ାେରାଡ,
ଭଲିକୁପା, ପଲ�, େରେଗଡା, ମଦନପରୁ, େମାହନଗିର ି ଓ ରଷିଡା Area Hospital ସବ�
େମାଟ େକେତାଟ ିPost Sanction େହାଇଅଛ ିତାର ଏକ ତାଲିକା ସହତି ସବୁ �ରର vacant
post କୁ େକେବ ସ�ୁା ପରୂଣ କରାଯିବ, ଉ� େକ� ମାନ�େର staff quarter ଗୁଡକି ଏବଂ
େଯଉଁ ANM Centre ଗୁଡକିର �ାଟ�ରଗୁଡକି ଖରାପ ଅବ�ାେର ଅଛ ିତାକୁ ଶୀ� ତଆିରି
କରବିାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ?ି

ରା�ାର େଦାହରିକରଣ କାଯ��
୬୩୫ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ) ରାଜ�େର 2020-
21 ପାଇଁ ଏବଂ 21-22 ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ Block Headquarter ର ଏବଂ Town ର
ରା�ାକୁ େଦାହରକିରଣ କରବିା ପାଇଁ ବଚିାରା�ନ ଅଛ ି କ ି ଜଣାଇେବ କ ି ; (ଖ) ନଲ�ା ଓ
ଏ�.ରାମପରୁ ପାଇଁ DPR ��ୁତକର ିବଭିାଗର ହ�ା�ର େହାଇଅଛ ିକ,ି ଆବଶ�କତାକୁ ଆ�
ଆଗେର ର� ଏହ ିକାଯ�� ପାଇଁ ଏହ ିଆଥ�କ ବଷ�େର କାଯ�� ଆର� କରବିା ପାଇଁ ବ�ବ�ା
କରେିବ କ ି ଏବଂ େକସ�ିା NAC ଅ�ଳ ଆର� େହବା ପବୂ�ରୁ ଏକ By Pass road
କୁଲ�ୁ ପଡା, ବଗାଡ ମଝରୁି NAC ର େଶଷ ମ�ୁେର (େଜାଲକ) ପାଖେର ବାହାର କରବିା ପାଇଁ
�ବା ��ାବ େକେବ ସ�ୁା କାଯ��କାରୀ କରାଯିବ?

ବେକୟା ଅଥ�ର ବବିରଣୀ
୬୩୬ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - େକ� ସରକାର�ଠାରୁ



ରାଜ� ସରକାର େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର େକେତ ଅଥ� ବେକୟା ରହଛି ିତାର ଏକ ସବେିଶଷ
ବଭିାଗୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ?ି

CHC େର X-ray ର ସବୁଧିା
୬୩୭ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ)
ରାଜ�େର େକଉଁ େକଉଁ CHC େର X-ray େହଉନାହ� ବା ସବୁଧିା ନାହ� ତାର ଏକ ତାଲିକା
େଦେବ କ ିଏବଂ େଯଉଁ CHC େର ନାହ� େସ�େର X-ray machine ଶୀ� େଯାଗାଇେଦବାର
ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି ; (ଖ) େକଉଁ େକଉଁ CHC େର େଗାଟଏି ବ ି Specialist ନାହା� ିତାର
ଏକ ତାଲିକା ଏବଂ ତାର post ପରୂଣ କରବିା ପାଇଁ କ ିବ�ବ�ା କରାଯାଉଛ ିଜଣାଇେବ କ ିଏବଂ
ଭବାନୀପାଟଣା District Hospital େର Anesthesia Doctor Posting େକେବ ସ�ୁା
ପରୂଣ କରେିବ ଏବଂ CT Scan ର ବ�ବ�ା େକେବ ସ�ୁା କାଯ��କାରୀ େହବ ; ନଲ�ା ନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀେର Risida �ା��େକ� େକେବଠାରୁ ଏରଆି ହ�ିଟାଲ ମାନ�ତା ଦଆିଯାଇଛ ି ଏହା
େକେବଠାରୁ କାଯ��କାରୀ େହବ?

ହ�ା�ର େହାଇ�ବା Roadର ଉ�ତକିରଣ
୬୩୮ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ନଲ�ା ନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀର େକଉଁ େକଉଁ Road କୁ NH େକଉଁ Road କୁ SH, େକଉଁ େରାଡକୁ MDR ଏବଂ
େକଉଁ େରାଡକୁ ODR େର ପରଣିତ କରବିା ପାଇଁ ��ାବ ଆସଅିଛ ି; 2020-21 ଆଥ�କ ବଷ�
ପାଇଁ ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବେର R.D. ରୁ PWD କୁ ହ�ା�ର େହାଇ�ବା
Road ର ଉ�ତକିରଣ ପାଇଁ maintenance ପାଇଁ ଆଥ�କ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ିଏବଂ (ଖ)
NABARD କୁ ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର Bridge ଓ Road କୁ Take up କରବିା ପାଇଁ
��ାବ ଦଆିଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ?ି

�� ଆଇରନ କାରଖାନାର ସଂଖ�ା
୬୩୯ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାେର େକେତାଟ ି �� ଆଇରନ କାରଖାନା �ତ�ିତି େହାଇ�ବ େବେଳ
େସ�େର େକେତ ଜଣ ନଯୁି�ି ଓ ଆ�ନଯୁି�ି ସେୁଯାଗ ପାଉଛ� ି�କାଶ କର ିଜ�ିାେର ଅ�କ
�� ଆଇରନ କାରଖାନା �ତ�ିା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ଗେ�ଇ ଚାଷର ମେୂଳା�ାଟନ
୬୪୦ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ବଗିତ ତନିି



ବଷ�େର ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାରୁ େକେତ ଗେ�ଇ ଚାଷ ନ� କରାଯାଇ�ବା େବେଳ େକେତ
ଗେ�ଇ ଧରାଯାଇ କ ିକାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ େହାଇଛ ି ; 2020 ମା��ରୁ ଅଦ�ାବ� େକାଭିଡ
�ତିେିର େକେତ ଗେ�ଇ ଧରାଯାଇଛ ି �କାଶ କର ି ରାଜ�ରୁ ଗେ�ଇ ଚାଷ ଓ ଗେ�ଇ
େଚାରାଚାଲାଣ ସ�ୂ�� ମେୂଳା�ାଟନ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି

େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାେର ଜରାଜୀ�� ରା�ାର ପନୁଃନମି�ାଣ
୬୪୧ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - େଢ�ାନାଳ
ଜ�ିାେର େମାଟ େକେତ କେିଲାମିଟର ପ�ୂ� ବଭିାଗର େକଉଁ େକଉଁ ରା�ା �ବା େବେଳ ତନ��ରୁ
େକେତ କ.ିମି. ରା�ା ଜରାଜୀ�� ଅବ�ାେର ଅଛ ିଓ ଏହ ିଜରାଜୀ�� ରା�ାର ପନୁଃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ନେିୟାଜତି ବେିଶଷ� ଓ ଡା�ର� ସଂଖ�ା
୬୪୨ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକଉଁ ବଭିାଗେର େକେତ ବେିଶଷ�, ଡା�ର ପଦବୀ ମ�ରୁ
େହାଇ�ବା େବେଳ େକେତ ବେିଶଷ� ଓ ଡା�ର ନେିୟାଜତି ଅଛ� ଓ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛି
ଏହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ଆଦାୟ େଜାରିମାନାର ବବିରଣୀ
୬୪୩ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - 2020
ମସହିାେର େକାଭିଡ ନୟିମ ଉଲ�ନ ମାମଲାେର େକଉଁ ଆର�ୀ ଜ�ିା ଓ କମିଶନେରଟ
େପାଲିସର କଟକ, ଭୁବେନ�ର ମା��, ଅେ�ଲ, ମଇ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗ�, େସେପ�ମ�ର
ଅଦ�ାବ� ଅମାନଆି� ଠାରୁ େକେତ େଜାରମିାନା ଆଦାୟ େହାଇଛ ିତାହାର ବବିରଣୀ �ଦାନ
ସହ େକାଭିଡ ନୟିମ କଡାକଡ ିପାଳନ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି

ମୃତୁ�ବରଣ କରୁ�ବା େରାଗୀ� ତଥ�
୬୪୪ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
କେରାନା ମହାମାରୀ େଯାଗଁୁ ମଧୁେମହ, ର�ଚାପ, ହୃଦେରାଗ ଆଦ ିେରାଗେର େକେତ ସଂଖ�କ
ଓ େକଉଁ ବୟସ େ�ଣୀର କେରାନା ଆ�ା�� ଅଦ�ାବ� ମତୁୃ� ଘଟଛି,ି ଏହ ିମହାମାରୀ ପବୂ�ରୁ
ଉପେରା� େରାଗଗୁଡକିେର ଗତ 5 ବଷ�େର େକେତ େରାଗୀ�ର ମତୁୃ� ଘଟଛି ିେସସବୁର ତଥ�
ଯଦ ିସରକାର� ନକିଟେର ଉପଲ� େତେବ ଜ�ିାୱାରୀ, ମାସ ଓ ବଷ�ୱାରୀ ତଥା ବୟସୱାରୀ
ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି; ମତୁୃ�ବରଣ କର�ିବା କେରାନା ଆ�ା�ମାନ�ର ଉପେରା� େରାଗ



ଓ ଚକି�ିା ଇତହିାସରୁ ମହାମାରୀ କଟକଣା କାରଣରୁ େସମାନ�ର ନୟିମିତ ଚକି�ିାେର
ଅବେହଳା, େସମାନ�ର �ତେିରାଧକ ଶ�ି ଉଦେବଗଜନକ ଭାେବ �ାସ ପାଇ�ବା, କେରାନା
ଭୂତାଣୁ େସମାନ�ର ମତୁୃ�କୁ �ରାନି�ତ କର�ିବା ଆଦ ି େକଉଁ େକଉଁ କାରଣ ଦାୟୀ େବାଲି
ବେିବଚନା କରାଯିବ?

ଖଣି ପ�ା ହାେତଇବାର ରହସ�
୬୪୫ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଖଣି ନଲିାମ
��ିୟାେର ଆଇବଏି� �ାରା ନ�ି�ାରତି ବଜାର ଦର ଠାରୁ 40 �ତଶିତରୁ ଉ�� ଦରେର
ସରକାର�ୁ ଅଥ� ଭରଣା କର ିଖଣି ପ�ା ହାେତଇବାର ରହସ� କଣ ରହଛି ି ; େକଉଁ କାରଣରୁ
ନ�ି�� େକେତ ପରମିାଣ େଖାଲା ବଜାର ମଲୂ� ଠାରୁ ଅ�କ 50 �ତଶିତ ଅଥ� ବ�ୟ କରି
ଲୁହାପଥର ଉେ�ାଳନ କର ିକଭିଳ ିଲାଭବାନ େହେବ ଓ କାରଖାନା ଚଳାଇେବ େସ ସ�କ�େର
ସରକାର ତଜ�ମା କରଛି� ିକ?ି

ଲୁହାପଥର ଉେ�ାଳନ ଖ��
୬୪୬ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର
କାଯ���ମ �ବା େକଉଁ େକଉଁ ଲୁହାପଥର ଖଣିେର 2014-15 ରୁ 2019-20 ବଷ�ର ଲୁହାପଥର
ଉେ�ାଳନ ଖ�� େକଉଁ ବଷ� େକେତ �ବାେବେଳ େକେତ ମଲୂ�େର ବ�ିି କର�ିବା ସ�କ�ୀତ
ତଥ� ଉେ�ଖ କର ି ରାଜ� ସରକାର�ୁ ଫମ� ଏଚ.ୱାନେର ରଟି�� ଦାଖଲ କର�ିେଲ ତାର
ଖଣିୱାରୀ ବଷ�ୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି ; ସ��ୃ େକଉଁ ଖଣିେର ସ��ୃ ବଷ�େର
େକେତ ପରମିାଣର ଓ େକେତ ମଲୂ�ର ଲୁହାପଥର ଓ ମା�ାନଜି ବ�ିି କର�ିେଲ ; େସ�ରୁ
ରାଜ� ମ�େର େକେତ �ତଶିତ ବନିେିଯାଗ େହାଇ�ଲା ; ରାଜ� ବାହାରକୁ ଓ ବେିଦଶକୁ େକେତ
ର�ାନୀ େହାଇ�ଲା ତାର ବଷ�ୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ?ି

ଖଣି ନଲିାମ ବଳି�ିତ ��ିୟା
୬୪୭ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଅଣତାରକା
�ଶ� ସଂଖ�ା 2376 ତା.29.07.2019 ରଖି ଉ�ର ପରେି��ୀେର 2019-20 ଆଥ�କ ବଷ�େର
େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତେଗାଟ ି ଓ େକଉଁ ଖଣିଜ ବ�କ/କାଯ���ମ ଖଣି ନଲିାମ କରବିା ନ�ି�ି
େହାଇ�ଲା ; ସ��ୃ ନ�ି� ିଅନୁଯାୟୀ େକଉଁ େକଉଁ ଖଣି େକଉଁ କାରଣ ପାଇଁ 2019-20 ଆଥ�କ
ବଷ�େର ନଲିାମ କରାଯାଇନାହ� ; ନ�ି� ିଅନୁଯାୟୀ ଖଣି ନଲିାମ ନେହବା େଯାଗୁ ତଥା ବଳି�ିତ
��ିୟା େଯାଗୁ ସରକାର େକଉଁ ମେତ ଓ କଭିଳ ି�ତ ିକମି�ା େକେତ ଲାଭ ପାଇେବ ତାହା �କାଶ



କରେିବ କ ିଏବଂ ନଲିାମ ��ିୟା ସ�ୂ�� େହାଇ�ବା େକଉଁ ଖଣିରୁ େକେତ ରାଜ� ମିଳବି ତାହା
ଆକଳନ କର ିଜଣାଇେବ କ?ି

ମଦ�ପାନ େଯାଗଁୁ ଦୁଘ�ଟଣା ହାର ବୃ�ି
୬୪୮ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ମଦ�ପାନ େଯାଗଁୁ
ରାଜ�େର ଦୁଘ�ଟଣା ହାର ବୃ� ିପାଉଛ ିେବାଲି ବଭିି� ମହଲେର େଯଉଁ �ତ�ିିୟାମାନ �କାଶ
ପାଉଛ ିତାର ସତ�ତା େକେତ େସ ସ�କ�େର ରାଜ� ସରକାର ଆକଳନ କରଛି� ିକ ି ; ଉ�ର
ଯଦ ିନା, େତେବ ସରକାର ଖବୁଶୀ� ଆକଳନ କରବିାକୁ େଘାଷଣା କରେିବ କ ି; ଯଦ ିଆକଳନ
େହାଇଛ ିେସ ସ�କ�େର ବ�ୃିତ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି ; େକ� େମାଟରଯାନ ଆଇନ 2019
ରାଜ�େର କାଯ��କାରୀ କରବିା ଫଳେର ମଦ ବ�ିି ହାର େକେତ �ାସ ପାଇଛ ି ଏବଂ େସହି
ସମୟେର ଦୁଘ�ଟଣା େକେତ କମିଛ ିତାର ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି ; ମଦ�ପାନର
ବହୁମଖୁୀ ସ�ଟ ରହ�ିବା ଦୃ�ିରୁ ଜନସାଧାରଣ� ହତିେର ରାଜ�ରୁ ପଯ��ାୟ �େମ ମଦ ବ�ିି
ବ� କରବିାକୁ ସରକାର ବଚିାର କରୁଛ� ିକ?ି

ସମ� ତଥ�ାବଳୀ HRMS ମା�ମେର କ�ୁ�ଟରୀକରଣ
୬୪୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ସରକାରୀ
କମ�ଚାରୀମାନ� ସମ� ତଥ�ାବଳୀ HRMS ମା�ମେର ତା� କ�ୁ�ଟରୀକରଣ େସବା
ପ�ିୁକାେର �ାୟୀତ କର ିତା� ଅବସର ପେର ତ�ାଳ େପନସ� ଓ ଆନୁସ�ୀକ �ାପ� �ଦାନ
ସଗୁମ କରବିାକୁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି

ମ�ୁଳ ିସମ�ଲପରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସ�ସାରଣ କାଯ��
୬୫୦ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ନମି�ାଣାଧୀନ ମ�ୁଳି
ସମ�ଲପରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସ�ସାରଣ କାଯ�� େକେତ ଦୂର ଅ�ଗତ ିକରଛି ିଓ ଏହା େକେବ
ସ�ୁା ପ�ୂ�ା� େହବ ; ଏହ ିସ�ସାରତି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉଭୟ ପା�� ଅ�ଳେର ଜଳ ନ�ିାସନ
ପାଇଁ ରା�ାର ଉଭୟ ପା��େର ତଳ ମ�ୁେର �ଶ� େ�ନ ନମି�ାଣ କର ିଜଳ ନ�ିାସନ ସସୁହତ
ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ?ି

ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାେର ବେିଶଷ� ଓ ଡା�ର ପଦବୀ ପରୂଣ
୬୫୧ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିା ମଖୁ� ଚକି�ିାଳୟ, ଆଠମ�ିକ, ପାଲଲହଡା ଓ ତାଳେଚର ଉପଖ� ଚକି�ିାଳୟ
ସହ ଜ�ିାର େକଉଁ େଗା�ୀ �ା�� େକ�, �ାଥମିକ �ା��େକ�, ଅତରି�ି �ାଥମିକ �ା�� େକ�



ଓ ସରକାରୀ ଡା�ରଖାନାେର ମ�ରୁ�ା� ବେିଶଷ�, ଡା�ର ଓ ଅନ� ବଗ�ର ପଦବୀ ମ�ରୁ
େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛ ିତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

େକାଷାଗାର େଖାଲିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୬୫୨ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାର
େକଉଁ ବ�କେର େକାଷାଗାର/ଉପେକାଷାଗାର/�ତ� େକାଷାଗାର େଖାଲାଯାଇନାହ� ଓ ଏହା
େଖାଲିବା ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି ଏବଂ (ଖ) ରାଜ�ର େକଉଁ େକାଷାଗାର/
ଉପେକାଷାଗାର/�ତ� େକାଷାଗାରେର ମ�ରୁୀ�ା� େକଉଁ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛି
ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ଆ�ଃ ନେି��ଶାଳୟ ବଦଳ ିପାଇଁ ��ାବ
୬୫୩ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ବଭିାଗୀୟ ମଖୁ�
ଦ�ରେର କାଯ��ରତ ସହକାରୀମାନ� ପାଇଁ କମନ କ�ାଡର �ବ��ନ ସହ େସମାନ� ମ�େର
ଆ�ଃ ନେି��ଶାଳୟ ବଦଳୀ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ ଅଛ ି କ ି ; ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଏହାର
କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

Bye Pass Construction works
654 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for Works be pleased
to state that - Is the Government aware the then Minister laid foundation
for bye pass road in Bolangir and till now land acquisition process in not
over; Who is responsible for the delay and by what time, bye pass
construction works will be taken up both by State Government and
Central Government; Will the Government provide details of project
report thereof and year wise progress of land acquisition of last 5 years?

More ICUs in Covid Hospital, Bolangir
655 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for Health and
Family Welfare be pleased to state that - (a) Will the Government
immediately consider more ICUs in Covid Hospital, Bolangir and
Bhima Bhoi Medical College & Hospital, Bolangir; Why ventilator staff
& other staff are not being deployed as they remained idle in Hospital;
(b) Why Covid Test is being restricted to persons who desires to get the
test voluntarily will the Government take steps for?

Lady Covid Patient misbehaved by a Doctor
656 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for Health and
Family Welfare be pleased to state that - Is the Government aware that a
lady Covid patient was misbehaved by a Doctor in midnight/week hour



of both 14th/15th September in Covid Care Center of Bolangir Town;
Though the Police patrolling team brought the doctor to police station
and referred him for Medical examination; why no case has been
registered and no action has been taken against the doctor and also the
persons who assaulted doctor at Covid Care Center; Can such incident
be suppressed on the plea of compromise, when so called compromise is
a deep rooted conspiracy of the police and Medical Authority?

Traffic Provison in Bolangir
657 . Shri Narasingha Mishra : Will the Chief Minister be pleased to
state that :- (a) In view of acute traffic problem in district headquarter of
Bolangir, will the Government consider to post a DSP & increase the
numbers of traffic police officers at Bolangir; (b) Has the Government
received any proposal from S.P., Bolangir for functioning of Town P.S.
and establish Two (2) Police Stations in muncipal area; If so, by what
time it is going to bifurcated and also to establish an Out Post at
Arjunpur of Deograh Block?

Establishment of Permanent bench of Odisha High Court at
Bolangir

658 . Shri Narasingha Mishra : Will the Chief Minister be pleased to
state that :- Is the Government aware that, before merger of State, the
people of ex-state Patna in order to get justice at door the then State
Government had established a High Court; As per the merger agreement
the State Government and Union of India is bound to provide the same
Right and facilities the people were enjoying before merger, is the State
Government going to honour that agreement and going to recommend
the Union of India for establishment of permanent bench of Odisha High
Court at Bolangir?

NRHM ଓ NUHM େର କାଯ���ମ
୬୫୯ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
NRHM ଓ NUHM େଯାଜନାେର ବଗିତ ଦୁଇ ବଷ�େର କଟକ ଜ�ିାେର କ ିକ ିକାଯ���ମ
ହାତକୁ ନଆିଯାଇଛ ିତାହାର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ?ି

ପଦବୀ ପରୂଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୬୬୦ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଇ�ାତ ଓ
ଖଣି ବଭିାଗ ଅଧୀନେର େକଉଁ େକଉଁ ବଗ�େର ମ�ରୁୀ�ା� େକଉଁ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ
ଖାଲିଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି



ପଦବୀ ପରୂଣ
୬୬୧ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
SCB Medical College Hospital, Acharya Harihar Cancer Institute,
Sardar Ballav Bhai Patel ଶଶିୁ ଭବନ, କଟକ ଜ�ିା ମଖୁ� ଚକି�ିାଳୟ, ବା�ୀ , ଆଠଗଡ
ଉପଖ� ଚକି�ିାଳୟ ସହ କଟକ ଜ�ିାର େକଉଁ ସରକାରୀ ଡା�ରଖାନାେର ମ�ରୁୀ�ା� େକଉଁ
�େଫସର ଅନ� ବଗ�ର �େଫସର, ବେିଶଷ�, ଡା�ର ଓ ଅନ� ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ
ଖାଲିଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଅବସର କାଳୀନ �ାପ� �ଦାନ
୬୬୨ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- 2017, 2018, 2019,
2020 େର ଅବସର େନଇ�ବା ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ, ଶ�ିକ ଓ କମ�ଚାରୀ� ମ�ରୁ େକେତ
ଜଣ�ୁ ଅଦ�ାବ� ପ�ୂ�ା� େପନସ� ଓ ଅନ� ଅବସରକାଳୀନ �ାପ� �ଦାନ କରାଯାଇନାହ� ଓ
େସହଭିଳ ି2017, 2018, 2019, 2020 େର ଚାକରିୀେର ଥାଇ ମତୁୃ�ବରଣ କର�ିବା େକେତ
ଜଣ ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ, ଶ�ିକମାନ� ଉ�ରା�କାରୀ�ୁ ମତୁୃ� ଅବସରକାଳୀନ �ାପ�,
ପରବିାର େପନସ� �ଦାନ େହାଇନାହ� ଏହା ତୁର� �ଦାନ ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?

ଉ�ରା�କାରୀ�ୁ ସହେଯାଗ �ଦାନ
୬୬୩ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ବଗିତ ତନି ିବଷ�େର
ଆର�ୀ ବଭିାଗେର କାଯ��ରତ େକେତ ଜଣ ଅ�କାରୀ ମତୁୃ�ବରଣ କର�ିବାେବେଳ ,
କେରାନାେର ସଂ�ମିତ େହାଇ େକେତ ଆର�ୀ ଅ�କାରୀ, କମ�ଚାରୀ କେରାନା େଯା�ା ସହୀଦ
େହାଇଛ� ିେସମାନ� ଉ�ରାଧୀକାରୀ�ୁ କ ିକ ିସହେଯାଗ �ଦାନ କରାଯାଇଛ ି?

�ାେର�ାଇ� େସ�ରେର ଟ�ା �ଦାନ
୬୬୪ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଜ� ସରକାର �ାେର�ାଇ� େସ�ରେର ରହ�ିବା �ବାସୀ ବ��ି�ୁ ଦୁଇ ହଜାର
ଟ�ା �ଦାନ କରବିା ପାଇଁ େଘାଷଣା କର�ିେଲ ଉ� ଅଥ� େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ଜଣ�ୁ
�ଦାନ କରାଯାଇଛ ିଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରବିା ସହତି େକଉଁ େସ�ରେର େକୗଣସ ିବ��ି
ମତୁୃ� ବରଣ କର�ିେଲ େସ��ତ ିସରକାର କଣ ପଦେ�ପ େନଇଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?

ସଂ�ା ଠାରୁ ମା�, େଟ�ିଂ କ�ି �ୟର ବବିରଣୀ



୬୬୫ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - COVID-19 ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ା ଠାରୁ
େଗାଟା�ତ ିେକେତ େକେତ ମଲୂ�େର େକଉଁ େକଉଁ ମାସେର େକେତ େକେତ ପରମିାଣର ମା�,
େଟ�ିଂ କ�ି , େଭ�ଲିିଟର, େଖାଲବସ, େପାଷାକ ଇତ�ାଦ ିକଣିିଛ� ି ତାର ବଶିଦ ବବିରଣୀ
�ଦାନ କରେିବ କ ି?

େଗାହରିା ଛକଠାେର ଓଭର�ଜି ନମି�ାଣ
୬୬୬ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
ଭବେନ�ର େଖା��ା N.H. େର �ବା େଗାହରିା ଛକଠାେର ବହୁତ ଦୁଘ�ଟଣା େହାଇ େଲାକ
ମତୁୃ�ବରଣ ଓ ଅକମଣ�� େହବା ସତ� ଅେଟ କ,ି ଉ� ଛକେର ଓଭର�ଜି କରବିା ପାଇଁ
ସରକାର�ର ��ାବ ଅଛ ିକ,ି ଉ�ର ଯଦ ିନଁା ହୁଏ େସଠାେର ଓଭର��ି କରବିାେର ଅସବୁଧିା
କଣ ଜଣାଇେବ କ ି?

ଛାଡ ିନ�ବା ଗାଡରି ବବିରଣୀ
୬୬୭ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
COVID_19 କଟକଣା ସମୟେର େଯଉଁ େପାଲି� କମ�ଚାରୀ େଲାକମାନ�ୁ ଅମାନୁସକି
ଭାେବ ବାେଡଇ�େଲ େସମାନ� ଉପେର େକୗଣସ ିକାଯ��ାନୁ�ାନ େହାଇଛ ିକ,ି ଲ� ଡାଉ�,
ସଟ ଡାଉ� ସମୟେର େଯଉଁ ଗାଡଗୁିଡକି େପାଲିସ ବଭିାଗ �ାରା ଜବତ େହାଇ�ଲା େସଗୁଡକି
ଛାଡେିଦବା ପାଇଁ ହାଇେକାଟ� ଆେଦଶ େଦଇ�ବା �େଳ େଖା��ା ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ ଗାଡି
ବ��ମାନ ସ�ୁା ଛଡାଯାଇନାହ� ଏବଂ ତାର କାରଣ କଣ ଥାନାୱାରୀ , ଗାଡରି �କାର ଗାଡ ିନମ�ର
ଏବଂ ମାଲିକ� ନାମ ବଶିଦ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

COVID ହସପିଟାଲେର େହାଇ�ବା BILL
୬୬୮ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- େବସରକାରୀ େକଉଁ COVID ହସପିଟାଲ େକେତ ଟ�ା BILL େସେପ�ମ�ର 15
ତାରଖି ସଧୁା େହାଇଛ,ି େକଉଁ େକଉଁ ହସପିଟାଲେର କେରାନା େରାଗୀ� �ତ ି ଅବେହଳା
ସରକାର� ନଜରକୁ ଆସଛି,ି ଯଦ ି ଆସଛି ି ଉ� ହସପିଟାଲ ଉପେର କଣ କାଯ��ାନୁ�ାନ
ନଆିଯାଇଛ,ି 15.09.2020 ସଧୁା ରାଜ�େର େକଉଁ ଡା�ରାଖାନାେର େକେତ କେରାନା େରାଗୀ
ଚକି�ିତି େହାଇଛ� ିଏବଂ େକଉଁଠ ିେକେତ ଜଣ ମତୁୃ� ବରଣ କରଛି� ିଏବଂ ଚକି�ିା ଅବେହଳାରୁ



େକେତ ଜଣ େକଉଁ ଡା�ରଖାନାେର ମତୁୃ�ବରଣ କରଛି� ିତାର ବଶିଦ ବବିରଣ �ଦାନ କରେିବ
କ ି?

େ��ରୁ ଆଦାୟ େହାଇ�ବା ରାଜ�ର ପରିମାଣ
୬୬୯ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଚଳତି ବଷ�
ଅବକାରୀ ବଭିାଗେର େକଉଁ େକଉଁ େ��ରୁ େକେତ ରାଜ� ଆଦାୟର ଲ�� ଧାଯ�� େହାଇ�ଲା,
େକେତ ରାଜ� ଆଦାୟ େହାଇଛ,ି ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ� େଶଷ ସ�ୁା େକେତ ରାଜ� �ା�ିର
ଆକଳନ କରାଯାଇଛ ି?

ନଲିାମେର ଦଆିଯାଇ�ବା ଖଣି
୬୭୦ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର
�ବା େକଉଁ ଖଣି ଗୁଡକି ସ�ତ ିନଲିାମେର ଦଆିଯାଇଛ,ି େକଉଁ େକଉଁ ଖଣି ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ
ମାେନ େସ�େର participate କର�ିେଲ ଏବଂ େକଉଁ ଭି�େିର ତାହା େକଉଁମାନ�ୁ
ଦଆିଯାଇଛ,ି ଏ�େର ରାଜ�ର ରାଜ�ର େକେତ ଅଭିବୃ� ିେହବ ?

�ଭାବତି ଅଥ�ନୀତ ିସ�କ�େର
୬୭୧ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - େରାଭି� -19
ପରେି��ୀେର ରାଜ� ଅଥ�ନୀତ ି କଭିଳ ି �ଭାବତି େହାଇଛ,ି େକଉଁ େକଉଁ େ��େର େକେତ
େକେତ ଟ�ା ଆମର େକ�ୀୟ �ାପ� ପାଇବାକୁ ଅଛ,ି ରାଜ� ସରକାର ଅଥ�େନତୖକି ଅଭିବୃ�ି
ବ�ିୀୟ ପରଚିାଳନାକୁ ବଜାୟ ର�ବା ସହତି �ତିରି ମକୁାବଲିା ପାଇଁ କ ି ନ�ି� ି ଓ େକୗଶଳ
ଅବଲମ�ନ କରୁଛ� ି?

ମାଣିଆବ� ଫା�ିକୁ ଥାନାେର ପରିଣତ
୬୭୨ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - କଟକ ଜ�ିା
ବଡାମ�ାର ମାଣିଆବ� ଫା�ିକୁ ଥାନାେର ପରଣିତ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର� ସକାରା�କ
ସପୁାରଶି ଅଥ� ବଭିାଗର ସ�ତ ି�ବାରୁ ଏହାକୁ କାଯ��କାରୀ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ
େନେବ କ ି?

େକାଭିଡ ପଜଟିଭିିଟ ିଓ Testing ର ସଂଖ�ା
୬୭୩ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�େର େକାଭିଡ ପଜଟିଭିିଟ ିଓ Testing ଅନ� ରାଜ� ସବ� ଭାରତୀୟ ତୁଳନାେର େକେତ,
ଆେରାଗ� ହାର ଓ ମତୁୃ�ହାର େକେତ, ଏହ ି Pandemic ର ପରଚିାଳନା ପାଇଁ େକେତାଟି



େକାଭିଡ ହସପିଟାଲ CCH, C.C.C. ରାଜ� ସରକାର ଅନୁେମାଦନ େଦଇଛ� ି ଓ କଣ
େ�ା�ାହନ ଦଆିଯାଇଛ ି?

ମଧୁସଦୂନ େସତୁକୁ ଆେଲାକୀକରଣ
୬୭୪ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ଚହଟାଠାରୁ
ନୂଆପାଟଣାକୁ ମହାନଦୀ ଉପେର ନମି�ତ ମଧୁସଦୂନ େସତୁକୁ ଆେଲାକୀକରଣ କରବିା ��ାବ
େକଉଁ �ରେର ଅଛ,ି ଏହ ି�କ� କାଯ�� �ରାନି�ତ କର ିପା� ିବ�ବ�ା ପବୂ�କ ଆେଲାକୀକରଣ
କାଯ�� ପ�ୂ�ା� ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ରତି ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ� ପାଇଁ ବାସଗୃହ
୬୭୫ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- କଟକ ସହରେର େମାଟ
େକେତ ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ ନେିୟାଜତି �ବାେବେଳ ତା� ପାଇଁ େକେତ ସରକାରୀ ବାସଗହୃ
ବ�ବ�ା ଅଛ,ି ଅବଶ�ି ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ� ପାଇଁ ସରକାରୀ ବାସଗହୃ ଉପଲ� ପାଇଁ କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଆପଦକାଳୀନ ସରକାରୀ ହସପିଟାଲ �ତ�ିା
୬୭୬ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
କେରାନା ଭଳ ସ�ୃ ଆକ�ିକ ମହାମାରୀ ମକୁାବଲିା ନମିେ� େରାଗୀ� ଚକି�ିା ଓ ରହଣୀ ପାଇଁ
କଟକ ସହର ସହ ରାଜ�ର �େତ�କ ଜ�ିାେର ଅନୁ�ନ 3 ଶହ ଶଯ�ା ବଶି�ି ଆପଦକାଳୀନ
ସରକାରୀ ହସପିଟାଲ �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ଏଦଗିେର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଥାନା ଗୁଡକୁି ଐତହି� ଥାନାର ମାନ�ତା
୬୭୭ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ଶେହ ବଷ�
ପରୂଣ କର�ିବା ଥାନା ଗୁଡକୁି ଐତହି� ଥାନାର ମାନ�ତା େଦବାକୁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ
ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ବ�ା� ମା�ମେର �ା��ବୀମାଭୁ�
୬୭୮ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�ର େପନସ�
େଭାଗୀମାନ� େସମାେନ େପନସ� �ହଣ କରୁ�ବା ବ�ା� ମା�ମେର �ା��ବୀମାଭୁ�
କରବିାକୁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?



ଖାଲି�ବା ଆର�ୀ ଅ�କାରୀ ଓ କମ�ଚାରୀ ପଦବୀ ପରୂଣ
୬୭୯ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଭ�କ ଜ�ିାର
େକଉଁ ଥାନା ଓ ଫା�ିେର ମ�ରୁୀ ଆର�ୀ ଅ�କାରୀ ଓ କମ�ଚାରୀ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ
ଖାଲିଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

�ଗ� କାରବାରକୁ େରାକବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୬୮୦ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଭ�କ,
ବାେଲ�ର, ଯାଜପରୁ, େଖା��ା, କଟକ ସହ ବଭିି� ଜ�ିାରୁ ବଗିତ 2 ବଷ�େର େକେତ ପରମିାଣର
ଚର�, �ାଉନସଗୁାର, ଗେ�ଇ ଓ ଅନ� ଅବକାରୀ �ଗ ସାମ�ୀ ଜବତ େହାଇଛ ି�କାଶ କରି
�ଗସ କବଳେର ପଡ ି ଯୁବ ଓ ଛା� େଗା�ୀ ବପିଥଗାମୀ େହଉ�ବାେବେଳ ରାଜ�େର �ଗସ
କାରବାରକୁ ମେୁଳା�ାଟନ ପାଇଁ ସରକାର କେଠାର ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?

ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡରୁ ଜଳ ନ�ିାସନ
୬୮୧ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - 16 ନମ�ର
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସ�ସାରଣ ସମୟେର ଦୁଇ ପା��େର ଜଳ ନ�ିାସନ ପାଇଁ ପାର�ରକି କାଳରୁ
�ବା ନୟନେଜାରୀକୁ େପାତ ିଉଭୟ ପା��ର ଜଳ ନ�ିାସନ �ତ ି ଦୃ�ି ନେଦଇ ରା�ା ନମି�ାଣ
େଯାଗଁୁ ଉଭୟ ପା��ର ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳ ବ�ୀ େହଉ�ବା �ତ ିସରକାର
ଅବଗତ ଅଛ� ିକ,ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ �ାଧୀକରଣ ତରଫରୁ NH
ର ଉଭୟ ପା��ର ତଳ ମ�ୁେର େ�ନ ନମି�ାଣ କର ିଜଳ ନ�ିାସନ ପାଇଁ ସରକାର �ତଶିତୃି
�ଦାନ କରେିବ କ ି?

ଖାଲି�ବା ପଦବୀ ପରୂଣ
୬୮୨ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଭ�କ ଜ�ିା ମଖୁ� ଚକି�ିାଳୟ ସହ ଜ�ିାର େକଉଁ େଗା�ୀ �ା�� େକ�, �ାଥମିକ �ା��େକ�
ଓ ସରକାରୀ ଡା�ରଖାନାେର ମ�ରୁୀ �ା� ବେିଶଷ� ଡା�ର ଓ ଅନ� ପଦବୀରୁ େକେତ
ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛ ିତାର ଡା�ରଖାନାୱାରୀ ତାଲିକା ଦଶ�ାଇ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ରାଜ� ହାନୀ ଭରଣା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୬୮୩ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- କେରାନା �ତିେିର
2020 ମା��ରୁ ବଗିତ ବଷ� ତୁଳନାେର ରାଜ�େର େକଉଁ ବାବଦେର େକେତ ରାଜ� ହାନୀ ଘଟଛିି



ଓ ତାହା ଭରଣା ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
ବେିଶଷ� ଡା�ର ପଦବୀ ପରୂଣ

୬୮୪ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
େକ�ାପଡା ଜ�ିା ରାଜନଗର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ପ�ାମ�ୁାଇ SDH, ରାଜନଗର CHC
ଓ ଅନ� ସମ� P.H.C.(N) ଗୁଡକିେର ଡା�ର ଅଭାବ କାରଣରୁ େରାଗୀ େସବା ବାଧା�ା�
େହଉ�ବା ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଛି ି କ,ି ଏହସିବୁ ଡା�ର ଖାନା ଗୁଡକିେର େକେବ ସ�ୁା
ଡା�ର ନଯୁି�ି େହେବ ଏବଂ ପଟାମ�ୁାଇ ଉପଖ� ଚକି�ିାଳୟେର ତୁର� ବେିଶଷ� ଡା�ର
ନଯୁି�ି ସ�କ�େର ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଅଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?

ପ�ାମ�ୁାଇ ସଦର ଥାନା �ତ�ିା
୬୮୫ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - େକ�ାପଡା ଜ�ିା
ପ�ାମ�ୁାଇ ଥାନାର ଆୟତନ ଓ ଜନ ସଂଖ�ାକୁ ଦୃ�ିେର ର� ପ�ାମ�ୁାଇ ସଦର ଥାନା �ତ�ିା
କରବିା ପାଇଁ ଦୀଘ� ଦନି େହବ ଦାବୀ େହାଇ ଆସଛୁ,ି ନୂତନ ସଦର ଥାନା �ତ�ିା ପାଇଁ
ସରକାରୀ �ରେର କଣ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ,ି ଚଳତି ବଷ� ଏହ ିଥାନା କାଯ�� କର ିେଲାକ�ୁ
େସବା େଯାଗାଇ େଦବାକୁ ସରକାର ନ�ି� ିେନଇଛ� ିକ,ି ଯଦ ିହଁ, ଏ�ପାଇଁ େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ
ବରାଦ େହାଇଅଛ ି?

ରା�ା ମରାମତ ିପାଇଁ ପଦେ�ପ
୬୮୬ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - େକ�ାପଡା ପ�ୂ�
ବଭିାଗ ନଂ.1 ଅ�ନେର �ବା ପ�ାମ�ୁାଇ ଠାରୁ ରାଜନଗର ପଯ��� (BRFE)
(Bhramhani River Flood Embankment) �ବା 15 କ.ିମି. ରା�ା ଅତ�� ବପିଦ
ସ�ୁଳ ଅବ�ାେର �ବା ସରକାର� ନଜରକୁ ଆସଛି ିକ,ି ଯଦ ିହଁ, ଏହାର ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର
ଶୀ� ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ନୂତନ ରି� େରା� ନମି�ାଣ
୬୮୭ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜନଗର ନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ପ�ାମ�ୁାଇ ବଜାରେର �ାଫି� କମାଇବା ପାଇଁ ଏକ ର�ି େରାଡର ନମି�ାଣ
ନମି�ତ ସରକାର�ଠାେର ଦୀଘ�ଦନି ଧର ିଦାବୀ େହାଇ ଆସଅୁଛ,ି ଏ ସ�କ�େର ସରକାର କଛିି
ପଦେ�ପ େନଇ�ବା ଦୃ�ିକୁ ଆସଛି,ି ଚଳତି ବଷ� ଏହ ିର�ି େରା� ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର�



ତରଫରୁ େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ିକମି�ା ନମି�ାଣ ସ�କ�ୀୟ କାଯ�� େକଉଁ �ତିେିର
ଅଛ ିତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?

ପ�ୂ� ବଭିାଗ ରା�ା ମରାମତି
୬୮୮ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ରାଜନଗର
ନବି�ାଚନମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ନଳତିାପାଟଆି ଠାରୁ ତାଳଚୁଆ ପଯ��� ରା�ାଟ ିଅତ�� େଶାଚନୀୟ
ଅବ�ାେର �ବାେବେଳ ଗତ ଅ�ନ ବାତ�ା ଏହାକୁ ସ�ୂ�� େଧାଇ େଦଇଛ,ି ଏହ ିରା�ାଟ ି�ାମ�
ଉ�ୟନ ବଭିାଗରୁ ପ�ୂ� ବଭିାଗକୁ ହ�ା�ରତି େହବା ପାଇଁ ଦଘି� ଦନି ଧର ି ସରକାର�
ବଚିାରାଧୀନ ରହଛି,ି ଚଳତି ବଷ� ଏ ସଂ�ାକୁ ପ�ୂ� ବଭିାଗ ଅ�ନକୁ ଆଣି ଏହାର ନମି�ାଣ କାଯ��
େଶଷ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି

ଥାନା ଗୁଡକିର ପନୁଃ ଗଠନ
୬୮୯ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଥାନା ଗୁଡକିର ପନୁଃ
ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାର�ର ��ାବ ଅଛକି,ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଭ�କ ଥାନା ଅ�ଳରୁ 5ଟି
ପ�ାୟତ ଓ ଧାମନଗର ଥାନା ଅ�ଳରୁ 5ଟ ି ପ�ାୟତ େଦଇ ବ� ଥାନା ଅ�ଗ�ତ
େକ�ୁଆପଦାଠାେର ଏକ ଥାନା �ତ�ିା ପାଇଁ ନ�ି� ିେନେବକ,ି ଏହ ିଦାବୀ ବହୁ ଦନିରୁ େହାଇ
ଆସଛୁ?ି

GST ର �ତପିରୂଣକୁ ଭରଣା
୬୯୦ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) େକ� ସରକାର
ରାଜ�କୁ GST �ତପିରୂଣ ବାବଦେର େକେତ ଟ�ା େଦବା କଥା ଓ େକେତ �ଦାନ କରଛି�,ି
େକାଭିଡ 19 ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ଅଥ�ର ଆବଶ�କତା ପଡୁ�ବାରୁ େକ� GST ର �ତପିରୂଣ
ରାଜ�କୁ କପିର ି ଭରଣା କରେିବ ; ଏବଂ (ଖ) ରାଜ� ଅ�ାନ ବାତ�ା �ାରା �ଭାବତି
େହାଇ�ବାରୁ ଏହାର ପନୁଃରୁ�ାର ପାଇଁ େକେତ ଅଥ� େକ� ସରକାର �ଦାନ କରଛି� ି ଓ
େକେତ ଅଥ� �ଦାନ କରେିବ, େକାଭିଡ 19 ସହତି େକ� ସରକାର େକଉଁେକଉଁ ବାବଦେର
େକେତ ଅଥ� ରାଜ�କୁ �ଦାନ କରବି ତାର ଏକ ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?

େମାଟ +ve େରାଗୀ� ସଂଖ�ା
୬୯୧ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�େର େକାଭିଡ 19 ଆର� େହବା ଦନି ଠାରୁ େକେତ େରାଗୀ ଚ�ିଟ େହାଇଛ�,ି େମାଟ
+ve େରାଗୀ� ସଂଖ�ା େକେତ, ତନ��ରୁ େକେତ ସ�ୁ େହେଲଣି ଓ େକେତ ମତୁୃ�ବରଣ



କରଛି�,ି ରାଜ�େର କେରାନା େରାଗୀ� ଚକି�ିା ପାଇଁ େକେତାଟ ି ଡା�ରଖାନା ଓ ସମଦୁାୟ
ଶଯ�ା ସଂଖ�ା େକେତ, େକାଭିଡ 19 ପରଚିାଳନାେର ଆ�ଜ�ାତକି�ରେର ରାଜ� ସରକାର
�ଶଂସତି େହାଇ�ବା ସତ�କ,ି ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନା କରେିବକ,ି ମାନ�ବର
ମଖୁ�ମ�ୀ�ର right decision at right time କେରାନା ସଂ�ମଣକୁ େରାକାଯାଇ ପାଇଛି
େସହ ିguideline ସଂପକ�େର ସଚୂନା େଦେବକ?ି

ସମଦୁାୟ ର� ଭ�ାରର ସଂଖ�ା
୬୯୨ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ବ��ମାନ ରାଜ�େର ସମଦୁାୟ େକେତାଟ ି ର� ଭ�ାର ଅଛ,ି େକେତ ଇଉନଟି ର�ର
ଆବଶ�କତା ବଷ�କୁ ରାଜ�େର ଅନୁଭବ େହଉଛ,ି େକଉଁ ଗ�ପର ବ�ଡ ବେିଶଷ ଅଭାବ ପରଲି�ିତ
େହଉଛ,ି େକେତ ୟୁନଟି ର� େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ା �ାରା ସଂ�ହ କରାଯାଉଛ ିଓ ଆବଶ�କୀୟ
ର� କପିର ି ବେିଶଷ ଭାବେର ସଂ�ହ କରାଯାଇପାରବି େସ�ପାଇଁ ବେିଶଷ ପଦେ�ପ
ସଂପକ�େର ସଚୂନା େଦେବକ?ି

ଚତୁ��ଶ ଅଥ� କମିଶନର ଆଥ�କ ଅନୁଦାନ
୬୯୩ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ� ସରକାର ଆଥ�କ
ପରଚିାଳନାେର ବ�ିୀୟ ଶ�ୃଳାକୁ ର�ା କରୁ�ଲାେବେଳ ଏ�ପାଇଁ େକ� ରାଜ�କୁ change
maker ଆଦ ି award େଦଇ�ଲାେବେଳ ଚତୁ��ଶ ଅଥ� କମିଶନ ରାଜ�କୁ େଯତକି ିଆଥ�କ
ଅନୁଦାନ ମିଳବିା କଥା ନମିଳବିାର କାରଣ କଣ?

ଅଥ� ବଭିାଗର ମ�ରୁ ନମିେ� ��ାବ
୬୯୪ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଆଇନ ବଭିାଗର ତା.
28.02.2019 ତାରଖିର ଉ��ରୀୟ କମିଟରି ଅନୁେମାଦନ�େମ �ାପିତ େହବାକୁ �ବା
JMFC Court ର staff ନଯୁି�ି ପାଇଁ ବଲା�ିର ଜ�ିା ଆଗଲପରୁ ସେମତ େକଉଁ ଜ�ିାର 31
େଗାଟ ି ��ାବକୁ ଆଇନ ବଭିାଗ ତରଫରୁ ଅଥ� ବଭିାଗର ମ�ରୁ ନମିେ� ��ାବ
ଦଆିଯାଇ�ଲା, ଏପଯ��� େକଉଁ �ାନର ��ାବତି JMFC Court ର staff ନଯୁି�ି ପାଇଁ ଅଥ�
ବଭିାଗ ମ�ରୁ େଦଇ ସାରେିଲଣି ଓ ଆଗଲପରୁ ସେମତ େକଉଁ �ାନର JMFC Court ର
staff ନଯୁି�ି ଏପଯ��� ଅଥ� ବଭିାଗ ମ�ରୁ ନକରବିାର କାରଣ କଣ, JMFC Court ର
staff ନଯୁି�ି ପାଇଁ ଆଇନ ବଭିାଗ େଦଇ�ବା ��ାବ ଗହୃେର ଉପ�ାପନ କରେିବକ,ି



େକେବସ�ୁା ଆଗଲପରୁ ��ାବତି JMFC Court ର staff ନଯୁି�ି କରବିାକୁ ଅଥ� ବଭିାଗ
ମ�ରୁ �ଦାନ କରେିବ?

ବଳି�ିତ ରା�ା ହ�ା�ର
୬୯୫ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - (କ) ତା.
14.11.2014 ମସହିାରୁ �ାମ� ଉ�ୟନ ବଭିାଗର େନାଟଫିିେକସନ ଅନୁଯାୟୀ ଚାର ିବଷ� ପେର
Chief Engineer(DPI & Roads), Odisha � ତା. 26.5.2018 ର ପ� ସଂଖ�ା
ଅନୁଯାୟୀ Engineer-in-Chief ତଥା ପ�ୂ� ସଚବି�ୁ ଅନୁେରାଧ କରବିା ସେ� େଲାଇସଂିହା
ନବି�ାଚନମ�ଳୀର ସାେଲଭଟା ଠାରୁ ଆଗଲପରୁ ଓ ଆଗଲପରୁଠାରୁ ନୂଆଗଁା (କ) ଭାୟା
ମହାଖ� ପଯ��� 38.900 କ.ିମି. ରା�ା ପ�ୂ� ବଭିାଗକୁ ଦଘି� 6 ବଷ� େହଲା ହ�ା�ରତି
େହାଇପାରୁନାହ�, ତାର ସବେିଶଷ କାରଣ ଗହୃେର ଉପ�ାପନ କରବିା ସହତି Engineer-in-
Chief ତଥା ପ�ୂ� ସଚବି�ୁ ପ�ର ଦନି ମ�େର ବ��ିଗତଭାବେରଏହ ିରା�ାକୁ ପରଦିଶ�ନ
କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ନେି��ଶ େଦଇପାରେିବକ,ି ଏବଂ (ଖ) ପ�ୂ� ବଭିାଗର ଏହ ିବଳି�ିତ ରା�ା
ହ�ା�ର ��ିୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅ�କାରୀ� �ତ ିସରକାର� 5T ଛାଟ ସ�ମ ତ, ଯଦ ି ହଁ,
େତେବ େକେବସ�ୁା ଏହ ିରା�ାକୁ ପ�ୂ� ବଭିାଗ �ହଣ କରେିବ ଏକ ��ୀକରଣ େଦେବକ?ି

ଅ�ାପକ ପଦବୀ ପରୁଣ ପାଇଁ ଅଥ� ବଭିାଗ ମ�ରୁ
୬୯୬ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ) 2019-20 ଠାରୁ
ଆଜ ିପଯ��� ସରକାରୀ ମହାବଦି�ାଳୟ ଓ ଅନୁଦାନ�ା� ମହାବଦି�ାଳୟର କେଲଜ �ା�େର
େକଉଁ subject ର େକେତଜଣ ଅ�ାପକ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ି ଓ ତନ��ରୁ େକଉଁ subject ର
େକେତଜଣ ଅ�ାପକ ପଦବୀ ପରୁଣ ପାଇଁ ଉ�ଶ�ିା ବଭିାଗର ��ାବ�େମ ଅଥ� ବଭିାଗ ମ�ରୁ
�ଦାନ କରଛି,ି 2019-20େର ଅ�ାପକ ପଦବୀ ପରୂଣ ପାଇଁ ମ�ରୁ କରବିାକୁ ଉ� ଶ�ିା
ବଭିାଗ େଦଇ�ବା ��ାବ ଗହୃେର ଉପ�ାପନା କରବିା ସହ ଅଥ� ବଭିାଗ େକଉଁ subject ର
ଆବଶ�କ ନ�ବା ସେ� ଅ�କ ଅ�ାପକ ପଦବୀ ପରୂଣ ପାଇଁ ମ�ରୁ �ଦାନ କରଛି� ିଓ େକଉଁ
subject େର ଖାଲି�ବା ଅ�ାପକ ପଦବୀ ପରୂଣ ନମିେ� ଅଥ� ବଭିାଗ ଆେଦୗ ମ�ରୁ
କରନି�ବାର କାରଣ ଗହୃେର ଉପ�ାପନ କରେିବ କ;ି (ଖ) 114 ଟ ିଅ�ାପକ ପଦବୀ ପରୂଣ
ପାଇଁ OPSC ଜରଆିେର regular recruitment ନ କର ି adhoc ଜରଆିେର ପରୂଣ
କରବିାକୁ ଅଥ� ବଭିାଗ ଉ�ଶ�ିା ବଭିାଗକୁ େଦଇ�ବା sanction order କାରଣ ସହ
ଉପ�ାପନ କରେିବକ?ି



ଆଗଲପରୁଠାେର �ବା ଫା�ିକୁ ଥାନାେର ପରିଣତ
୬୯୭ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - (କ) େଷାଡଶ
ବଧିାନସଭାର �ଥମ ଅ�େବଶନର ତା. 15.07.2019ର ଅଣତାରକା ଚ�ିତି �ଶ� ସଂଖ�ା 703
ର �ଶ�ର ଉ�ରେର ମାନ�ବର ମ�ୀ େଦଇ�ବା �ତଶିତୃରି ଅ�ଗତରି ପଖୁାନୁପ�ୁ ବବିରଣୀ
ଉପ�ାପନ କର ି େକେବସ�ୁା ଆଗଲପରୁଠାେର �ବା ଫା�ିକୁ ଥାନାେର ପରଣିତ କରାଯିବ
��ିକରଣ େଦେବକ,ି (ଖ) ବଲା�ୀର ଜ�ିାେର ତା. 01.01.2019 ସ�ୁା େକେତଜଣ ବର�ି
ନାଗରକି(60 ବଷ�ରୁ 79 ବଷ� ଓ 80 ବଷ�ରୁ ଉ��) � ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାେର ତାଲିକାଭୁ�
େହାଇଅଛ,ି ଜ�ିାୱାରୀ ଓ ବ�କୱାରୀ ତାର ସଂଖ�ାର ଏକ ତାଲିକା େଦେବକ?ି

ଆୟୁ�ାନ େଯାଜନାକୁ କାଯ��କାରୀ
୬୯୮ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) େକ� ସରକାର� ଆୟୁ�ାନ େଯାଜନାକୁ ରାଜ�େର ଲାଗୁ କରାଗେଲ ରାଜ� ରାଜେକାଷ
ଉପେର ଅତରି�ି େକେତ ଟ�ାର େବାଝ ପଡବି ତାର ଆକଳନ କର ିତଥ� ର�େବକ,ି (ଖ)
ରାଜ� ଆଶା ସାଥୀ ସଂଘର େମୗଳକି ଦାବୀ ଗହୃେର ଉପ�ାପନ କରେିବକ,ି ଯଦ ି ସରକାର
ଆଶାସା�ମାନ�ର ଭୂମିକାକୁ ଆବଶ�କତା ଓ ସକାର�କ ଦୃ�ିେକାଣରୁ େଦ�ଛ� ି େତେବ
େସମାନ�ୁ ତୁର� ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀଭାେବ େଘାଷଣା କରେିବକ ି ଏବଂ େକ� ସରକାର
ଆଶାସାଥୀମାନ�ୁ ମାସକି 6000 ଟ�ା େଦବା ପାଇଁ େଘାଷଣା କର�ିବା ତାରଖିଠାରୁ ରାଜ�
ସରକାର ମାସକି ବେକୟା ପାଉଣା 3000 ଟ�ା େଦବାର ବ�ବ�ା କରବିା ସେ� ସେ� ସଂଘର
ଅନ�ାନ� ଦାବୀକୁ ସହାନୁଭୁତ ିସହ ବଚିାର କରେିବକ?ି

ମୃତୁ�ବରଣ କରି�ବା େପାଲିସ କମ�ଚାରୀ� ପରିବାରକୁ େ�ା�ାହନ
୬୯୯ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର େକାଭିଡ
େଯା�ା ଭାବେର େକଉଁ େ�ଣୀର େକେତଜଣ େପାଲିସ କମ�ଚାରୀ ଏପଯ��� କାଯ��ରତ ଥାଇ
ଜୀବନ ହରାଇଛ� ି େସମାନ� ପରବିାରକୁ କ ି�କାର େ�ା�ାହନ ଦଆିଯାଇଛ ିସରକାର�ର
ଏ�ଲାଗି ବଚିାର ବମିଷ� କଣ?

ନୂଆ Guideline ସ�କ�େର
୭୦୦ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- େକାଭିଡ ପର�ିତିେିର
ରାଜ�ର ଆଥ�କ �ତି ି ସଧୁାର ଆଣିବାକୁ ଆର.ବ.ିଆଇ. ତଥା େକ� ଅଥ� ମ�ଣାଳୟର
ସରକାର�ୁ ପରାମଶ� କଣ, େକଉଁ �କାର ଋଣ ଆଣିେଲ ସରକାର ଆଥ�କ ଶ�ୃଳା ଠ�ି ଭାବେର



ପରଚିାଳନା କରପିାରେିବ ଏ�ଲାଗି ଆର.ବ.ିଆଇ. ରାଜ�ମାନ�ୁ ଅଥ� ଧାର, ଉଧାର େଦବା
ପାଇଁ େକୗଣସ ିନୂଆ Guideline ��ୁତ କରଛି�କି,ି ଏହାର ଧାରା କଣ?

GST େଦୟ ବାବଦେର ମିଳ�ିବା ଅଥ�ର ତୁଳନା�କ ତଥ�
୭୦୧ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଗତ ମା�� 2020
ଠାରୁ ଏପଯ��� େକ�ଠାରୁ ରାଜ�କୁ �େତ�କ ମାସେର GST େଦୟ ବାବଦେର େକେତ
ପରମିାଣଅଥ� ମିଳଛି ି ତାର ତୁଳନା�କ ଚ�ି �ାପ�, ମିଳ�ିବା ଅଥ�ର ପରମିାଣ ସ�କ�େର
ସବେିଶଷ ତଥ� ସରକାର ଉପ�ାପନ କରେିବ କ,ି େକ� ଅଥ� ମ�ାଣାଳୟର ଭବଷି�ତ
କାଯ��ପ�ା ସ�କ�େର ରାଜ�କୁ କଣ ପରାମଶ� େଦଇଛ�?ି

ଜେଳ�ର ବଚିାର ବଭିାଗୀୟ େକାଟ� �ାନା�ରେର ବଳିମ�
୭୦୨ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଜେଳ�ର ବଚିାର
ବଭିାଗୀୟ ସମ� େକାଟ� ପରୁାତନ Unified Check Gati Truck Terminal NH-60
ନକିଟେର ନୂଆକର ି ନମି�ାଣ େହାଇସାର�ିବା େକାଠାକୁ େକେବ �ାନା�ର େହବ, ଏ�ଲାଗି
ବଳିମ�ର କାରଣ କଣ, ମାନ�ବର ହାଇେକାଟ� ଏ ସ�କ�େର ସହମତ ି�କାଶ କର ିସାର�ିବାରୁ
ଆଉ େକଉଁ କାରଣରୁ �ତବି�କ ସ�ିୃ େହାଇଛ?ି

G.K. Bhattar Hospital ର ସଧୁାର
୭୦୩ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ନୂଆକର ିନମି�ାଣ
େହାଇସାର�ିବା ଜେଳ�ର G.K. Bhattar Hospital (CHC) ର ଚାରମିହଲା MCH
ଗହୃର ବାହାର ପାଇପଲାଇନ, ଗ�ାସ େଚମ�ର ପାଇପଲାଇନ, ଗହୃ ଭିତେର ସମ� A/C ଗୁଡକି
ତଥା େଫାନ ଅଚଳ େହାଇ�ବା, ସମ� ପାଇଖାନାର ବ�ବହାର ଜଳ ନ�ିାସନ େହଉନ�ବା 4ଥ�
ମହଲାର କା� େକେତକାଂଶେର ଲମ�ାେର ଫାଟ େଦଖାଯାଉ�ବା, ପାଇଖାନା କବାଟ ଠ�ି
ଭାବେର fitting େହାଇନ�ବା, Door closer ଅକାମି େହାଇଯାଇ�ବା, ସମ� �ିଲ ବାଡ
ନମି�ମାନର ଲାଗି�ବା ଇତ�ାଦ ି R&B Division ବାେଲ�ର II , GPH, GED ନବି�ାହୀ
ଯ�ୀ� ଦୃ�ିକୁ ଆସଛି ି କ,ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ Hospital Superintendent � ଏ�
ସଂ�ା�େର େଲ��ବା ପ�କୁ ଦୃ�ିେର ର� େକେତଶୀ�ଏହାର ସଧୁାର କରାଯିବ ଓ
ସରକାର�ର ନେି��ଶ କଣ ରହବି?

କେରାନା ମକୁାବଲିା ସହାୟତାର ପରିମାଣ
୭୦୪ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - (କ)



ବ��ମାନସ�ୁା କେରାନା ମକୁାବଲିାେର ସହାୟତା �ରୂପ ମଖୁ�ମ�ୀ� ରଲିିଫ ପା�କୁି େକେତ
ଟ�ା ଆସଲିାଣି, େକଉଁ େକଉଁ ବ��ି ବେିଶଷ ଓ ସଂ�ା େସହ ିଅଥ� େଦଇଛ� ିତାହାର ପ�ୂ�
ବବିରଣୀ େଦେବକ,ି (ଖ) େସହପିରଭିାେବ େକଉଁ େକଉଁ ସାଂସଦ ଓ ବଧିାୟକ ନଜି ଲ�ାଡ
ଫ�ରୁ େକେତ ଟ�ା େଦଇଛ�?ି

େପାଲିସ ବାହନିୀେର ଖାଲି�ବା ପଦବୀ
୭୦୫ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ) ରାଜ�େର
ଏେବ େକେତ ସଂଖ�କ Inspector of Police, Sub-Inspector, ASI, Constable ତଥା
ହାବଲିଦାର ପଦବୀ ଖାଲିପଡଛି,ି ସମ� େପାଲିସ ବାହନିୀେର େକଉଁ କ�ାଡରେର େକେତ
ଖାଲିପଡଛି,ି ଖାଲିପଡ�ିବା କାରଣରୁ େପାଲିସ �ଶାସନ ଦୁବ�ଳ େହାଇପଡଛି ିକ,ି (ଖ) େସହପିରି
ଖାଲିପଡ�ିବା କେନ�ବଳ ପଦବୀର 10 �ତଶିତ ପଦବୀେର େହାମଗାଡ�ମାନ�ୁ ନଯୁି�ି
ଦଆିନଯିବାର କାରଣ କଣ?

ନହିତ ଜନ ସାଧାରଣ ଓ ନ�ଲପ�ୀ� ସଂଖ�ା
୭୦୬ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ) ଗତ 5
ବଷ� ମ�େର ରାଜ�େର େକେତଜଣ ସାଧାରଣ େଲାକ ନ�ଲମାନ� �ାରା ଏବଂ େକେତ
ନ�ଲପ�ୀ େପାଲିସ �ାରା ନହିତ େହାଇଛ�,ି େକେତ େପାଲିସ ସହଦି େହାଇଛ�,ି (ଖ)
େସହପିରଭିାେବ େକେତ ନ�ଲ ଆ� ସମପ�ଣ କରଛି� ିଏବଂ େସମାନ�ୁ କ ି�କାର ଥଇଥାନ
କରାଯାଇଛ?ି

କେରାନା ନୟି�ଣ ପାଇଁ ସାମ�ୀ �ୟ
୭୦୭ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ବ��ମାନସ�ୁା କେରାନା ନୟି�ଣ ପାଇଁ ସରକାର େକେତ ଟ�ାେର େକଉଁ େକଉଁ
ସାମ�ୀ କଣିିେଲଣି, ଏପର ି ସାମ�ୀ କଣିାେର େକାଟ ି େକାଟ ି ଟ�ାର ଦୁନ�ୀତ ି େହାଇ�ବାର
େଖାଲା ଅଭିେଯାଗ େହାଇଛକି,ି ଏହାସେ� ବଭିାଗୀୟ ତଦ� ନେହବା କମି�ା ଭିଜଲିାନ� ତଦ�
ପାଇଁ ସପୁାରଶି ନେହବାର କାରଣ କଣ?

ମୃତୁ�ବରଣ କରି�ବା େପାଲିସ ଅଫିସର ଓ କମ�ଚାରୀ� ସଂଖ�ା
୭୦୮ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ସାଂ�ତକି
କେରାନା �ତିେିର ଖ�ୁ ଦ�ତା ଓ ଆ� ବ�ିାସର ସହତି କାଯ�� କରୁ�ବା େପାଲିସ ଅଫିସର ଓ



କମ�ଚାରୀ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ ସଂ�ମିତ ଓ ମତୃ େହାଇଛ�,ି େସମାନ�ର ତାଲିକା େଦେବକ,ି
ଏ େ��େର େସମାନ�ର କ ି�କାର ସହାୟତା / �ତପିରୂଣ ରାଶ ିଦଆିଯାଇଛ?ି

ହ�ଗତ େହାଇ�ବା allegation ଉପେର ତଦ�
୭୦୯ . ମହ�ଦ େମାକ�ି : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
େକାଭିଡ ଡା�ରଖାନା ଖ�� ବାବଦେର େକେତେଗାଟ ି �ାନରୁ allegation ସରକାର�ର
ହ�ଗତ େହାଇଅଛ ିଏବଂ େସଗୁଡକୁି ତଦ� େହାଇଅଛ ିତାହାର ଫଳାଫଳ କଣ େହାଇଛ?ି

ମୃତୁ�ବରଣ କରି�ବା େଫର�ା �ମଜବିୀ� ସଂଖ�ା
୭୧୦ . ମହ�ଦ େମାକ�ି : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
କେରାନା ସମୟେର ରା�ାେର ଚାଲି ଚାଲି ଆସ�ିବା ଅନ�ରାଜ� େଫର�ା େକେତଜଣ
�ମଜବିୀ�ର ମତୁୃ� େହାଇଅଛଏିହା ଓଡଶିାର େକଉଁ ଜ�ିାରୁ େକେତ?

ଭଡା ବାବଦ ଖ��ର ପରିମାଣ
୭୧୧ . ମହ�ଦ େମାକ�ି : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�େର ସମଦୁାୟ େକେତେଗାଟ ି େକାଭିଡ ଡା�ରଖାନା େଖାଲି�ଲା, େସ�ମ�ରୁ
େକେତେଗାଟ ି ସରକାରୀ ଓ େକେତେଗାଟ ି େବସରକାରୀ ଗହୃ ବ�ବହାର କରାଯାଇ�ଲା,
ଏ�ପାଇଁ ରାଜେକାଷରୁ େକେତ ଭଡା ବାବଦ ଅଥ� ଖ�� େହାଇ�ଲା?

େରାଗୀ�ୁ ଅବେହଳା
୭୧୨ . ମହ�ଦ େମାକ�ି : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
କଟକ �ୀରାମଚ� ଭ� ଡା�ରଖାନା େରଫରାଲ ହସପିଟାଲ େହାଇ�ବା କାରଣରୁ ରାଜ�ର
ବଭିି� ଅ�ଳରୁ ଜରୁରୀ ଓ ଉ�ତ ଚକି�ିା ନମିେ� େରାଗୀମାେନ ଆସ�ୁେଲ ମ� େସମାନ�ୁ
େକାଭିଡ ଆଳେର ଅବେହଳା କରାଯାଇଛ,ି େରାଗୀମାନ� ସଂପ�ୀୟ ଓ େରାଗୀମାେନ ନାହ�
ନ�ବା ଅସବୁଧିାର ସ�ଖୁୀନ େହଉଛ�,ି ଏଦଗିେର ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�?ି

କଟକ ସହରେର କେରାନା ସଂ�ମଣ
୭୧୩ . ମହ�ଦ େମାକ�ି : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
କଟକ ସହରେର କେରାନା ସଂ�ମଣକୁ ନୟି�ଣ କରବିାେର କଟକ ମହାନଗର ନଗିମ ଓ
କମିଶନେରଟ େପାଲିସ ସଂପ�ୁ� ବଫିଳ େହାଇଛ�,ି ସାଧାରଣେର େଘାର ଅସେ�ାଷ ସ�ିୃ
େହାଇଛ ି ଏପରକି ି ସଚୂନା େଦେଲ ମ� ଆ�ା�� �ତ ି �ାନ ଦଆିଯାଉନାହ� ଖାଲି ଫାଇନ



ଆଦାୟ କେଲ କେରାନା ନୟି�ଣକୁ ଆସବି କ,ି େତଣୁ ଏ��ତ ିକ ିପଦେ�ପ ରାଜ� ସରକାର
�ହଣ କରୁଛ� ିଜଣାଇେବକ?ି

ଗଜପତ ିଜ�ିାେର Road କାଯ��ର ତାଲିକା
୭୧୪ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଗଜପତ ିଜ�ିାେର
ARSS େକଉଁ େକଉଁ Road କାଯ�� ଆେଦଶ େନଇ ଅଛ ିତାର ଅଥ�ର ପରମିାଣ ସହ ତାଲିକା
େଦେବ କ,ି ଏବଂ େସହ ି Road କାଯ�� ମ�ର ଏବଂ ନମି�ମାନର କାଯ�� େହାଇ�ବା ସରକାର
ତଦ� କର ିଜଣାଇେବ କ ି?

Road କାଯ�� େଶଷ େହବାେର ବଳିମ�
୭୧୫ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଗଜପତ ିଜ�ିାର
େମାହନାଠାରୁ ରାୟଗଡା ପଯ��� Road େକେବସ�ୁା କାଯ�� ସରବି ଏବଂ ଠକିାଦାର�ୁ
ସରକାର ଶୀ� ସାରବିା ପାଇଁ େନାଟସି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଜଣାଇେବକ?ି

N.H. ଡ଼ଭିିଜନରୁ ଆସ�ିବା ଅଥ�ର ପରିମାଣ
୭୧୬ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - େସାରଡ଼ା ନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀେର 25.05.2019 to 15 09.20 ପଯ��� N.H ଡ଼ଭିିଜନରୁ େକେତ ଅଥ� ଆସଅୁଛି
Road & ଗହୃପାଇଁ ସ�ୂ�� ତାଲିକା େଦେବ କ;ି ସ�ୂ�� ତଥ� ଜଣାଇେବ କ ି?

ଗ�ାମ ଜ�ିାେର ICU େଖାଲିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୭୧୭ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଗ�ାମ ଜ�ିାର CHC େସାରଡ଼ା CHC Belluata ଠାେର ICU େଖାଲିବା ପାଇଁ ସରକାର
ପଦେ�ପ େନେବ କ;ି ଏବଂ େସାରଡ଼ା େର CHC ଏକ ( XERA) ଏ�ରା େମସନି
େଦବାପାଇଁ ସରକାର ଶୀ� ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ଅଡ଼ଟି ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୭୧୮ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ସରକାର� ଅଥ� ବଭିାଗ
ତରଫରୁ Soroda A/C �ବା ସମ� +2 College & +3 Collage ରୁ ଅଥ� ବଭିାଗ
ତରଫରୁ ଅଡ଼ଟି କରବିାପାଇଁ ଶୀ� ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ଆଥ�କ ପରି�ତି ିଉପେର େ�ତପ�
୭୧୯ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ�
ସରକାର ଆଥ�କ ପର�ିତି ିଉପେର େଗାଟଏି େ�ତପ� ( Whitepaper ) େଦେବ କ ି ; (ଖ)



ରାଜ� ସରକାର ଏହ ିସ�ଟ ସମୟେର େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ାରୁ ଋଣ (Loan) ଆଣିବା ପାଇଁ �ରି
କରଛି� ିଓ କ ିକ ିଉ�ତମିଳୂକ କାଯ�଼�କରବିା ପାଇଁ ସପୁାରଶି କରଛି� ିଏହାର େଗାଟଏି ତାଲିକା
�ଦାନ କରେିବ କ ି?

ନମି�ାଣ ବଭିାଗର ପନୁଃଗଠନ
୭୨୦ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ�
ସରକାର ପ�ୂ�ବଭିାଗ( Works Department) ପନୁଃର ଗଠନ କରବିା ପାଇଁ ବଚିାର କରୁଛ�ି
କ;ି ବ��ମାନ ପ�ୂ�ବଭିାଗ ଅ�ନେର େମାଟ େକେତଜଣ ଯ�ୀ Engineering in - Chief,
Chief Engineer, Supt. of Engineer, Executive Engineer ଅଛ� ିଏବଂ େମାଟ
େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛ ି ; ଏହାର ଖାଲି ପଡ଼�ିବା ପଦବରି େଡ଼ଜଗିେନସନ ସହ େମାଟ
ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି ; (ଖ) ପ�ୁ� ବଭିାଗକୁ ସଚୁାରୁ, ସଦୃୁଢ଼ ଢ଼�େର ପରଚିାଳନା
କରବିାପାଇଁ ବ�ିବ�ବ�ା �େଲ ମ� Engineer ବଭିାଗର ଅ�କାରୀ�ୁ Work Secretary
ଭାବେର ନଯୁି�ି ନ େଦବାର କାରଣ କଣ ଏବଂ େକଉଁ ସମୟସୀମା ଭିତେର ସରକାର Work
Secretary � ସେମତ ସବୁଖାଲି ପଡ଼�ିବା Engineering ପଦବୀକୁ ପରୂଣ କରେିବ ?

କେରାନା patient � ସ�କ�େର
୭୨୧ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ରାଜ�େର େମାଟ ଆଜ ିପଯ��� େକାଭିଡ଼ 19 (Covid - 19) ବା କେରାନାେର patient
ଚ�ିଟ େହାଇଛ� ି େସମାନ� ପେଜଟଭି ଭିତେର େମାଟ େକେତ େହାମ
େକାରାନଟାୟିନ(Isolation) େମାଟ େକେତ େରାଗୀ ହସପିଟାଲେର ଏଡ଼ମିଟ େହାଇ�େଲ
ଏବଂ େମାଟ େକେତ ଟଏିମସ ିଚ�ିଟ େହାଇ�େଲ ଏବଂ େକେତ ମତୁୃ�ବରଣ କର�ିେଲ ଏହି
େରାଗୀମାନ�ର ଜ�ିା ସହ ବ�କ ମ�ୁନସିପିାଲଟ ିଏନଏସ ିକରେପାେରସନ େଗାଟଏି ତାଲିକା
�ଦାନ କରେିବ କ;ି ଏହ ିକେରାନା ପେଜଟଭି େରାଗୀମାନ�ର ପିଛା �ତ ିେରାଗୀ େକେତ ଟ�ା
ଖ�� େହାଇଛ ିଏବଂ ସରକାର େକଉଁ େକଉଁ ହସପିଟାଲ େମାଟ େକେତ ଟ�ା େପଠୖ କରଛି�ି
ଏବଂ ବେକୟା ଅଛ;ି ଏବଂ ରାଜ� ସରକାର କେରାନା େରାଗୀ�ୁ ଚକି�ିାେର ଅବେହଳା କରୁ�ବା
ହସପିଟାଲମାନ� ବେିରାଧେର କ ିକ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

ନ�ଲ ଦମନ କରିବାର ନୀତି
୭୨୨ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ରାଜ�
ସରକାର� ନ�ଲ ଦମନ କରବିାର ନୀତ ିକଣ; ଏବଂ 2000 ମସହିାେର େମାଟ େକେତ ଜ�ିା



ନ�ଲ �ବଣ ଜ�ିା ଭାବେର େଘାଷଣା କରାଯାଇ�ଲା ଏବଂ ଏେବ େକେତ ଜ�ିା ନ�ଲ �ବଣ
ଅଛ ିଏହାର େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି; ନ�ଲ ମଡୁେଭଡ଼େର େମାଟ େକେତ ପଲିୁସ
େଯା�ା ସହଦି େହଇଛ� ି ତା� ପରବିାରକୁ ସରକାର କ ିକ ିସାହାଯ�� କରଛି� ିଏବଂ ରାଜ�
ସରକାର� ନ�ଲ ମାନ�ୁ ଦମନ କରବିାପାଇଁ କ ିକ ିନତିୀ ବା ପଦେ�ପ ଅବଲମ�ନ କର�ିେଲ
ଏବଂ ଏେବ ନ�ଲ ଉପ�ବକୁ ନୟି�ଣ କରବିପାଇଁ ସ�ମ କର�ିବା ପଲିୁସର ଉ�
ଅ�କାରୀମାନ�ୁ କ ିକ ିେ�ା�ାହନ େଦଇଛ� ି?

ରାଜ� ଖଣି ନଗିମର କମ�ଚାରୀ�ୁ େଚକେଗଟ କ�କ� ଭାବେର ନଯୁି�ି
୭୨୩ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�
ସରକାର� ରାଜ� ଖଣିନଗିମ (OMC) ର କମ�ଚାରୀମାନ�ୁ ସରକାର େଚକେଗଟ କ�କ�ଭାେବ
ବଭିି� ଓଜନ କ�ାେର ନଯୁି�ି େଦଇଛ� ିକ;ି ଏହାର ନାମସହ ପଦବୀ ( େଡ଼ଜଗିେନସନ) ସହ
େପା�ିଂ ପାଇ�ବା େଗଟ ମାନ�ର ନାମସହ ତଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଏହ ିଅସାଧୁ େଗଟ
କ�କ�ମାେନ େଗଟେର ବା ତା� େପା�ି� �ାନେର ଓଜନ ନ କରବିାର �ାରା �କେଯ଼ାେଗ ହଜାର
ହଜାର ଟନ ଖଣିଜ �ବ� ବନିା ଓଜନ ବା କଂଟା ନ େହାଇ େଚାରାେର ଚାଲିଯାଉଛ ିଏ�େର
ହାରହାର ି 5 ଶହ େକାଟରୁି ଉ�� ଟ�ାର ରାଜ� ହାନ ିେହାଇ�ବା ସରକାର ଜାଣ� ିକ;ି ଏବଂ
ଏହସିବୁ ଲୁହାପଥର େଚାରାେହାଇ ବନିା କଂଟାେର ଜଜାଂଗ ଲୁହାପଥ ଖଣିରୁ ଯାଉଛ ିସରକାର
ଜାଣ� ିକ;ି ଏବଂ ସରକାର ଏହ ିଦୁନ�ତ ିକର�ିବା କମ�ଚାରୀ ଏବଂ ଅଫିସରମାନ� ଉପେର କ ିକି
ପଦେ�ପ େନବାର ବ�ବ�ା କରୁଛ�ି

ବ��ି� ବରୁି�େର କାଯ��ାନୁ�ାନ
୭୨୪ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ� ସରକାର
ଜାର ି କର�ିବା କେରାନା ମହାମାରୀ ଆଇନ, 1857 ର 2020 ଅ�ାେଦଶ ପରେି��ୀେର
ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତଜଣ ବ��ି� ବେିରାଧେର କ ି କ ି କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ,ି
େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ ଗିରଫ େହାଇଛ�,ି େକେତଜଣ େଜଲ ଯାଇଛ�,ି େସ�ମ�ରୁ
େକେତଜଣ ଗଣମା�ମ �ତନି�ି, ରାଜେନତୖକି ଦଳର ସଦସ�, ସାମାଜକି କମ�ୀ ରହଛି�,ି
ବେିଶଷକର ିଆଇନର ବଭିି� ଧାରା ଉଲ�ନ କର�ିବା ସରକାରୀ ଦଳର େକେତଜଣ େନତା ଓ
କମ�ୀ� ବେିରାଧେର କ ିକ ିକାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ,ି େସ ସ�କ�େର ଯଦ ିସରକାର�
ନକିଟେର ତଥ� ଉପଲ� େତେବ ଗହୃକୁ ଅବଗତ କରେିବ କ;ି କେରାନା ଜନତି ଲକଡ଼ାଉନ ଓ



ଅ�କାଂଶ କଟକଣା ଉଠଯିାଇ�ବାରୁ େସହ ିମହାମାରୀ ଆଇନର �ାସ�ିକତା ରହଛି ିକ ିେତେବ
ଏହ ିଆଇନକୁ େକେବ �ତ�ାହାର କରବିା ନମିେ� ସରକାର ବଚିାର କରୁଛ� ି?

ଏମ ଏମ ଡ଼.ି ଆର ଆଇନ 2015 ର ପନୁଃସଂେଶାଧନ
୭୨୫ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
ଏମଏମଡ଼ଆିର ( ସଂେଶାଧନ) ଆଇନ 2015 ପନୁଃସଂେଶାଧନ ବା ସଂ�ାର ସ�କ�ତ େକ�
ସରକାର� ଚଠିା ��ାବ େନଇ ରାଜ�ସରକାର େକେବ କ ିମତାମତ / ଜବାବ େଦଇଛ� ିତାର
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ;ି ସଂେଶାଧନ /ସଂ�ାର େଯାଗଁୁ ନଲିାମ ପାଇ�ବା ଖଣି
ଲିଜଧାରୀମାନ�ର କପିର ି ଓ କ ିହତି ସା�ତ େହବ, ଏହା ଫଳେର ରାଜ� ସରକାର କପିରି
ଉପକୃତ େହେବ, ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତ ଖଣି ରାଜ� ଉପଲ� େହେବ େବାଲି ଆକଳନ
କରାଯାଇଛ ି ଓ ସଂ�ାର େଯାଗଁୁ ତାହା େକେତକୁ ବୃ� ି ପାଇବ, ରାଜ�ର ଇ�ାତ ଶ�ିମାନ�ୁ
ବଷ�ତମାମ କ�ାମାଲ ସଲୁଭ ମଲୂ�େର ଆବଶ�କ ପରମିାଣେର େଯାଗାଇବା ସନୁ�ିିତ
କରେିହବ କ ିଫଳେର ରାଜ�େର ଇ�ାତ ଉ�ାଦନ ଆଗାମୀ 5 ବଷ�େର େକେତ ପରମିାଣେର
ବୃ� ିପାଇବ େସସବୁର ତଥ� େଦେବ କ ି?

ପରିବହନ ମା�ମେର ଆସ�ିବା �ବାସୀ ଓଡ଼ଆି
୭୨୬ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - କେରାନା
ମହାମାରୀ ସମୟେର ଅନ� େକଉଁରାଜ� ଓ େଦଶରୁ �ବାସୀ ଓଡ଼ଆି�ୁ େଫରାଇ ଆଣିବା
ନମିେ� େକେତଜଣ�ର ପ�ୀକରଣ େହାଇଛ,ି େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ େକଉଁ େକଉଁ
ପରବିହନ ମା�ମେର େକେତ ଜ�ିାକୁ ଆସଛି�,ି େସ ବାବଦେର ରାଜ� ଓ େକ� ସରକାର
େକେତ ଅଥ� ଖ�� କରଛି�,ି େସମାନ�ୁ େଫରଆିଣିବା ନମିେ� କଏି େକଉଁ ଆଧାରେର ନ�ି�ି
େନେଲ, ଓଡ଼ଶିା ହାଇେକାଟ�� େକବଳ କେରାନା େନେଗଟଭି ବ��ିମାନ� େଫରବିା �ସ�େର
ରାଜ�ସରକାର କ ିମତାମତ େଦଇ�େଲ, ଏସବୁ ସ�କ�େର ଯଦ ିସରକାର� ପାଖେର ସବେିଶଷ
ତଥ� ଉପଲ� �ଦାନ କରେିବ କ;ି େଫର�ିବା �ବାସୀ ଓଡ଼ଆି� ମ�ରୁ େକେତଜଣ
�ତ�ାବ��ନ କରସିାରଛି�,ି େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ�ର ପ�ୀକରଣ କରାଯାଇଛ,ି
�ତ�ାବ��ନ ବାବଦେର ଅଦ�ାବ� ରାଜ� ଓ େକ� ସରକାର େକେତ ଅଥ� ଖ�� କରଛି� ି?

େବଆଇନ ଖଣି କାରବାର େରାକବିା ନମିେ� ପଦେ�ପ
୭୨୭ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
ଏମଏମଡ଼ଆିର (ସଂେଶାଧନ) ଆଇନ 2015 ପନୁଃସଂେଶାଧନ ବା ସଂ�ାର ଚଠିାେର ଉେ�ଖ



େଯ େବଆଇନ ଖଣି କାରବାରର ସଂ�ା ସମେୂଳ ପରବି��ନ େହବ ��ାବତି ପରବି��ନ େଯାଗଁୁ
ରାଜ�ସରକାର� �ଚଳତି େବଆଇନ ଖଣି କାରବାର େରାକବିା ନମିେ� ନଆିଯାଇ�ବା ବଭିି�
ଭିଜଲିାନ� , ଆଥ�କ ଓ ଆଇନଗତ ଆଦ ିପଦେ�ପଗୁଡ଼କି ମ�ରୁ େକଉଁଗୁଡ଼କି ବେିଶଷଭାେବ
�ଭାବତି େହବ; ��ାବତି େବଆଇନ ସଂ�ା ପରବି��ନକୁ ରାଜ� ସରକାର ତା� ଜବାବେର
ନୀତଗିତ ସମଥ�ନ କରୁଛ� ିବା ବେିରାଧ କରୁଛ� ିେସ ବଷିୟେର �� କରେିବ କ;ି ଯଦ ିସମଥ�ନ
କରୁଛ� ି େତେବ ରାଜ� େକଉଁ େକଉଁ ଖଣିଲିଜଧାରୀ�ଠାରୁ େକେତ ପରମିାଣର ଜରମିାନା
ଆକାରେର େକେତ ପରମିାଣର ରାଜ� ହରାଇେବ େସ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?

କେରାନା କଟକଣା େଯାଗଁୁ ମଦବ�ିି�ାସ
୭୨୮ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - କେରାନା
କଟକଣା େଯାଗଁୁ ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�େର ମଦବ�ିି େକେତ �ତଶିତ �ାସ ପାଇ�ଲା, ଫଳେର
େକେତ ମଲୁ�ର ଅବକାରୀ �ତ ିେହାଇଛ,ି ମଦବ�ିି ଉପରୁ କଟକଣା ଉଠବିା ତଥା ପାନୀୟ ଶୁ�
ବୃ� ିଘଟବିା ପେର େକେତ �ତଭିରଣା େହାଇଛ ି େସସବୁର ମାସୱାରୀ ତଥ� ଯଦ ିଉପଲ�
େଦେବ କ ି ମହାମାରୀ ଭୟେର େକେତ ମଦ�ପ ମଦ�ପାନ ଛାଡ଼ଛି�, ଅବକାରୀ ରାଜ�
�ତଭିରଣା ପାଇଁ ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତ ସଂଖ�କ ନୂଆ ମଦେଦାକାନ େଖାଲିଛ,ି ଆହୁର ିେକେତ
େଖାଲିବା ନମିେ� ସରକାର ନ�ି� ି େନଇଛ� ି , କେରାନା ଜନତି କଟକଣା େବେଳ
କଳାବଜାରେର ମଦ ବ�ିି କାରବାରେର ସ��ୃ େକେତ ସଂଖ�କ ବଭିାଗୀୟ କମ�ଚାରୀ ଓ
ଦଲାଲମାନ� ବେିରାଧେର କ ିକ ିପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ ିକହେିବ କ ି?

Divider ବ�ବ�ା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୭୨୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଦଶପ�ା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଦଶପ�ା ବ�ିାପିତ ଅ�ଳ େଦଇ ଅତ�ିମ କର�ିବା ଜାତୀୟ
ରାଜପଥ ନଂ.57 େର �ାଫିକ ନୟି�ଣ ତଥା ଦୁଘ�ଟଣା େରାକବିା ପାଇଁ Indian Oil Petrol
Pump, ଜଉବନଠାରୁ Essar Petrol Pump, ରଥ ଗଁା ପଯ��� ରା�ାେର Divider ର
ବ�ବ�ା କରବିାପାଇଁ ସ��ୃ ଅ�ଳବାସୀ� ��ାବ ଉପେର କ ି କ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଇ େକେବସ�ୁା ନମି�ାଣ କାଯ�� କରବିାପାଇଁ �ରି କରାଯାଉଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?

କେରାନା ବାବଦେର ବ�ୟ
୭୩୦ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ରାଜ�େର Carona ( Covid- 19) ମହାମାରୀରୁ ର�ା ପାଇବାପାଇଁ ସରକାର କ ିକି



�ତ� ପଦେ�ପନାମ �ହଣ କର�ିବାରୁ ରାଜ� େଦଶେର ଏକ ଅ�ଣି �ାନେର ରହଅିଛି
ସମ��କାର ଚକି�ିାସବୁଧିା ମାଗଣାେର େଯାଗାଇ େଦବାପାଇଁ ଅଦ�ାବ� ଏ ବାବଦେର
େକେତଟ�ା ବ�ୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?

େଦୟର ପରିମାଣ
୭୩୧ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର
ଅଦ�ାବ� େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନାେର ହତିା�କାରୀ�ୁ େସମାନ�ର �ାପ� ଅଥ�ରାଶକୁି IFMS
ମା�ମେର ହତିା�କାରୀ� ବ�ା�ଖାତାେର ସଧିାରଳଖ ହ�ା�ର ��ିୟା( DBT) �ାରା ଜମା
କରାଯାଇଥାଏ, ତତସମ��ୀୟ ସବେିଶଷ େଯାଜନାୱାରୀ ଚଳତି ବଷ�େର େଦୟର ପରମିାଣ
ବଭିାଗୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି;ଉ� ��ିୟାେର ଆହୁର ିଅ�କ ସଂଖ�କ େଯାଜନା ସାମିଲକରି
ଅ�କ ସଂଖ�କ ହତିା�କରୀ�ୁ ( DBT) ମା�ମେର େସମାନ�ର �ାପ� �ଦାନ ନମିେ�
ବହିତି ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?

େବଆଇନ Humps ନମି�ାଣକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୭୩୨ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର �ବା
ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ� ରାଜପଥ ଗୁଡ଼କିେର େବଆଇନଭାେବ ନମି�ାଣ କରାଯାଇ�ବା Humps
ସ�କ�େର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ;ି ଉ� ରା�ାେର Humps ନମି�ାଣପାଇଁ କ ିକ ନୟିମ ନ�ି�ାରଣ
କରାଯାଇଛ;ି େବଆଇନଭାେବ ନମି�ାଣ କରାଯାଇ�ବା Humps ଗୁଡ଼କୁି ଅତଶିୀ�
ହଟାଇବାପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

CHC କୁ Sub - divisional Hospital ର ମାନ�ତା
୭୩୩ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ଦଶପ�ା ନବି�ାଟନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଦଶପ�ା ବ�ିାପିତ ଅ�ଳେର �ବା CHC ର ବହୁବଧି
ସମସ�ା ଓ ଆବଶ�କତାକୁ ଦୃ�ିେର ର�, ତାହାର ସଯ��ାସଂଖ�ା ବୃ� ିସେ� ସେ� ଉ� CHC
କୁ ଏକ Sub- divisional Hospitalର ମାନ�ତା �ଦାନ ନମିେ� �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରେିବ କ ି ; ଉ� CHC େର କଡ଼ିନ ିେରାଗୀମନ� ପାଇଁ ଏକ Dialysis Unit ର �ତ�ିା
ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

Construction works of Builders
734 . Shri Shankar Oram : Will the Chief Minister be pleased to state
that :- It is a fact that plots no 226, 227, 228, 229, 230,232 & 233 in
Paika Nagar under Nayapalli P.S, Bhubaneswar were declared as Govt.



land as replied in the Assembly by Chief Minister in 2009 having one
tank drainage provisions and also demanded by Paikanagar welfare
association for programmed of park for senior citizens and if so, are
local builder again of again is attempting to encroach the above plots as
home land without help of officials of B.DA, G.A, BMC and local
police Nayapally in 2019 avoiding 144 , will the Govt. to stop the
construction work of the building on the above plots with due inquiry
against the above officials ?

ଖଣି କାଯ���ମ
୭୩୫ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଜଆିଇେକା(
Bonai Industrial Company Ltd ) ନାମେର େକଉଁ େକଉଁଠାେର ଖଣି େକେବଠାରୁ
କାଯ���ମ ରହଛି,ି ସ��ୃ ଖଣି ପ�ା ସବ��ଥେମ େକେବ କାହା ମାଲିକାନା ସ�େର ମ�ରୁୀ
କରାଯାଇ�ଲା, ପରବ��ୀ େକଉଁ େକଉଁ ସମୟେର ମାଲିକାନା ସ�େର କଣ ପରବି��ନ କମି�ା
ସ� ହ�ା�ରତି େକଉଁ େକଉଁ ବ��ି ବେିଶଷ, କମି�ା କ�ାନୀର ଅଂଶଦିାର�ୁ େହାଇ�ଲା, ତାର
ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଜଆିଇେକାେର ସ�ତ ିେକଉଁ େକଉଁ ବ��ି ବେିଶଷ�ର
କମି�ା କ�ାନୀର ଅଂଶଧନ େକେତ ରହଛି ିଓ ଜଆିଇେକାର ମଳୂ ଖଣି ପ�ାର ପରବି��ନ ଏବଂ
ଅଂଶଧନ ହ�ା�ର ନମିେ� େକେବ ସରକାର ଅନୁମତ ି�ଦାନ କର�ିେଲ ଏସବୁର ସବେିଶଷ
ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?

ଜମି ଆବ�ନ ଆେଦଶନାମା ବାତଲି ସ�କ�େର
୭୩୬ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ଭୁବେନ�ର
େପୗରା�ଳେର େଯଉଁମାନ� ସପ�େର ଜମି ଆବ�ନ କରାଯାଇ�ଲା େସମାନ� ମ�ରୁ
େକଉଁମାେନ ଜମିର ମଲୂ� ନ�ି�ାରତି ସମୟେର େପୗଠ କରନି�ବାରୁ, େସମାନ�ର ଜମିର
ଆବ�ନ ଆେଦଶନାମାକୁ ବାତଲି କରାଯାଇ�ଲା ଓ ଜମିର ମଲୂ� ବାବଦକୁ ଟ�ା େପୗଠ
କରବିାର ନ�ି�ାରତି ସମୟ ପବୂ�ରୁ େକଉଁ କାରଣରୁ େକଉଁ ମାନ�ର ଜମି ଆବ�ନ
ଆେଦଶନାମାକୁ ବାତଲି କରାଯାଇ�ଲା ଓ ଏହାର �ତବିାଦେର େକଉଁମାେନ େକଉଁ
ନ�ାୟାଳୟେର ମାମଲା ରୁଜୁ କର�ିେଲ , େସ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ ମାମଲାେର ସରକାର ଜତିଛି� ିଓ
ହାରଛି�,ି ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ ମାମଲାୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି ; ଏବଂ 2009 ମସହିାେର
ଭୁବେନ�ରର ଚ�େଶଖରପରୁ େମୗଜାେର ଜଗ�ାଥ ମିଶନ �� ସପ�େର େଯଉଁ ଏ.1. 000



ଡ଼ ିଜମି ଆବ�ନ କରାଯାଇଛ,ି େସହ ିଜମିର ମଲୂ� ଉ� �� ପଇଠ କର ିନ�ବାରୁ କ ି�କାର
କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ,ି ଜଣାଇେବ କ ି?

ମାଗଣାେର ଜମି ଆବ�ନ
୭୩୭ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଯୁ.ଡ଼ ି�ଶ� ସଂ 961 ତା
24 .02. 2020 ରଖି ଉ�ର ପରେି��ୀେର 2008 ଓ 2009 ମସହିାେର ଭୁବେନ�ର
େପୗରା�ଳେର େଯଉଁମାନ� ସପ�େର ଜମି ଆବ�ନ କରାଯାଇ�ଲା ଓ େସମାନ� ମ�ରୁ
େକଉଁମାନ� ଜମିର ମଲୂ� ବାବଦକୁ େକଉଁତାରଖି ସ�ୁା ଟ�ା େପଠୖ କରବିାକୁ �ଲା ଓ
େକଉଁମାେନ େକଉଁ ତାରଖିେର ଟ�ା େପଠୖ କର�ିେଲ ଓ େଯଉଁମାନ� ସପ�େର ମାଗଣା ଜମି
ଆବ�ନ କରାଯାଛ,ି େସମାନ� ସପ�େର େକଉଣ କାରଣରୁ ମାଗଣାେର ଜମି ବ�ନ
କରାଯାଇଛ ିଓ ଜମି �ତବିଦଳେର ମାଗଣା ଜମି �ଦାନ କରାଯାଇଛ ି, ଜଣାଇେବ କି ି?

େବସରକାରୀ ଚକି�ିାଳୟର ଖ��
୭୩୮ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
Covid - 19କେରାନା ଭୂତାଣୁ ସଂ�ମଣର ଚକି�ିା ଓ ନୟି�ଣପାଇଁ େକଉଁ େବସରକାରୀ
ଚକି�ିାଳୟ େବସରକାରୀ ସଂ�ାକୁ େକଉଁ ବାବଦେର େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଂ ଦଆିଯାଇଛ,ି
ଦଆିଯାଇ�ବା ଟ�ା କପିର ିଭାବେର ବ�ୟ କରାଯିବ େସ ସ�କ�େର �ବା ଆେଦଶନାମାର
ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରବିାସହ ଏଯାବତ େକଉଁ େବସରକାରୀ ତଚକି�ିାଳୟ ଓ
େବସରରକାରୀ ସଂ�ା ପାଇ�ବା ଟ�ାରୁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ବ�ୟ କରଛି� ିଜଣାଇେବ କ;ି
Covid - 19 କେରାନା ଭୂତାଣୁ ର ଚକି�ିା ଓ ନୟି�ଣ ପାଇଁ େକ� ସରକାର େକେତ ଟ�ା
େଦଇଛ� ିଓ ଅନ� େକଉଁ ସ�ୁରୁ େକେତ ଟ�ା ମିଳଛି ିଏବଂ ରାଜ� ସରକାର େକେତ ଟ�ା
େଦଇଛ�,ି ଏହାର ଏକ ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

PHC Medicalର up gradation
୭୩୯ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାୟଗଡ଼ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଟକିରିଠିାେର ��ାବତି PHC Medical up Grade
କର ି CHC Medical କରବିା ପାଇଁ ଏହାର ବ��ମାନ �ତି ି କଣ ,ଏହା େକେବ ସ�ୁା
କାଯ��କାରୀ େହବ ?

ରୟଗଡ଼ାେର େପାଲ ନମି�ାଣ
୭୪୦ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାୟଗଡ଼ା ନବି�ାଚନ



ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ କାଶୀପରୁ ବ�କେର 3 ଟ ିେପାଲ ଅଧାପ�ରଆି ଭାବେର ପଡ଼ରିହ�ିବା କଥା
ସରକାର� ନଜରକୁ ଆସଛି ିକ;ି ଯଦ ିହଁ େତେବ ଏହ ିେପାଲ 3 ଟରି କାଯ�� େକେବସ�ୁା ଆର�
େହାଇ େକେବସ�ୁା େଶଷ େହବ ସରକାର ବଧିାନସଭା ଗହୃକୁ ଜଣାଇେବ କ ି?

ମଦବ�ିି ଓ ରା�ବିା ପାଇଁ ନୟିମ
୭୪୧ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଆଦବିାସୀ ଅ�ଳର
Schedule Area ମଦ ବ�ିି ବଟୀ ଏବଂ ମଦ ରା�ବିା ପାଇଁ ସରକାର�ର କ ିକ ିନୀତ ିନୟିମ
ଅଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?

ରାୟଗଡ଼ାେର Doctor ଓ Staff ମାନ� ପଦବୀ ସଂଖ�ା
୭୪୨ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାୟଗଡ଼ା ଜ�ିାେର Medical ମାନ�େର Doctor ଏବଂ ଅନ�ାନ� Staff ମାନ�ର ପଦବୀ
େସଖ�ା େକେତ; େସ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ Medical େର େକେତାଟ ିପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ଛି;ି ଖାଲି
ପଡ଼�ିବା ପଦବୀଗୁଡ଼କି େକେବସ�ୁା ପରୂଣ କରାଯିବ; ଏବଂ ଉ� ଜ�ିାେର Aurevedic ଏବଂ
Homeopathic Medical େକଉଁଠ ି େକଉଁଠ ି କାମ କରୁଛ ି ଉ� Medical ମାନ�େର
Doctor ଏବଂ ଅନ�ାନ� Staff ସଂଖ�ା େକେତ; ଏବଂ ବ��ମାନ େକଉଁ ପଦବୀରୁ େକେତାଟି
ଖାଲି ପଡ଼ଛି,ି ଖାଲି ପଡ଼�ିବା ପଦବୀ େକେବ ପରୂଣ କରାଯିବ ?

ଖଣି ଅ�ଳେର ଉ�ତ ିମଳୂକ କାଯ��
୭୪୩ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାୟଗଡ଼ା
ଜ�ିାେର �ତ�ି� ଏବଂ �ଭାବତି ଖଣି ଅ�ଳେର କଣ କଣ ଉ�ତ ିମଳୂକ କାମ କରବିା ପାଇଁ
ସରକାର ହାତକୁ େନଇଛ� ି େସ�େର େକଉଁ େକଉଁଠାେର େକେତ େଲାକ ଉପକୃତ େହେବ
କହେିବ କ ି:

ANM େକ�ର ସଂଖ�ା
୭୪୪ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତ ସଂଖ�ାର �ାମ ପ�ାୟତ ଗୁଡ଼କିେର ANM େକ� ଅଛି
ଏବଂ େକେତ ସଂଖ�ାର �ାମପ�ାୟତେର ANM େକ� ନାହ� ଓ �ତ�ିାମ ପ�ାୟତେର
ANM େକ� କରବିାକୁ ସରକାର�ର ��ାବ ଅଛ ିକ;ି ଯଦ ିଅଛ,ି େତେବ େକେବସ�ୁା �ତି
ପ�ାୟତେର ANM େକ� କରାଯିବ ଏବଂ ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଲୀର େକଉଁ �ାମ
ପ�ାୟତେର ANM େକ� ଅଛ ିଓ େକଉଁ �ାମ ପ�ାୟତେର ANM େକ� େଖାଲିବାକୁ ��ାବ



ଅଛ ି ଏବଂ �ାମ ପ�ାୟତ ଗୁଡ଼କିେର ANM େକ�େର �ାମା�ଳେର ଗଭ�ବ��ୀ
ମହଳିାମାନ�ର �ସତୂୀ ପାଇଁ ANM ମାନ�ୁ ତାଲିମ �ଦାନ କରାଯାଇଛ ିକ ି ; ଓ ଏ�ପାଇଁ
େଲବର ରୁମ ଅଛ ିକ;ି ଯଦ ିଏସବୁର ବ�ବ�ା ନାହ� େତେବ ସରକାର �ାମା�ଳର ଗଭ�ବ��ୀ
ମହଳିାମାନ�ର ସବୁଧିା ପାଇଁ ସରକାର ବଚିାର କରେିବ କ ି?

ରଣପରୁେର ଡ଼ା�ରଖାନା େଖାଲିବାେର ବଳିମ�
୭୪୫ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େଗାପାଳପରୁଠାେର ଏକ ଡ଼ା�ରଖାନା କରବିାକୁ ଆବଶ�କୀୟ
ଗହୃ ନମି�ାଣ କରାଯାଇ�ଲା େବେଳ ଏବଂ ଉ� �ାନେର ଡ଼ା�ରଖାନା କରବିା ପାଇଁ ସ��ୃ ମଖୁ�
ଜ�ିା ଚକି�ିା ଅ�କାରୀ ରେିପାଟ� େଦଇ�େଲ ମ� େସଠାେର ଏକ ଡ଼ା�ରଖାନା େଖାଲିବାକୁ
ସରକାର କ ି�କାର ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ିଓ ଡ଼ା�ରଖାନା େଖାଲିବା ପାଇଁ େସହ ିଅ�ଳର
ସାଧାରଣ ଜନତା ବାରମ�ାର ଦାବକିର ିଆସ�ୁେଲେବେଳ ପ�ାୟତ ନବି�ାଚନକୁ ବଜ�ନ କର�ିବା
ବଷିୟ, ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ;ି ଯଦ ିଅଛ� ିେତେବ େସଠାେର େକେବ ସ�ୁା ଡ଼ା�ରଖାନା
େଖାଲାେହବ ଜଣାଇେବ କ ି?

ରଣପରୁ ବ�କେର ଖାଲି�ବା ପଦବୀ ପରୂଣ
୭୪୬ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ରଣପରୁ ବ�କର ମୟୂରଝୁଲିଆ, ମଝଆିଖ�, ତାରଆି ଓ େଗାଡ଼ପିଡ଼ା �ାଥମିକ �ା��
େକ�େର ଡ଼ା�ର, ପାରା େମଡ଼କିାଲ �ା� ଓ ଅନ� େକଉଁ ପଦବୀ ଗୁଡ଼କି େକେବଠାରୁ ଖାଲି
ପଡ଼ଛି ି ଏବଂ ଏହ ି ଅ�ଳେର େଲାକମାନ�ୁ ଉ�ତ �ା�� ବ�ବ�ା େଯାଗାଇ େଦବାକୁ କାଲି
ପଡ଼�ିବା ପଦବୀ ଗୁଡ଼କି େକେବ ସ�ୁା ପରୂଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଉ� �ାଥମିକ �ା�� େକ�
ଗୁଡ଼କିରୁ େକଉଁ େକଉଁ �ାଥମିକ �ା�� େକ�େର େକଉଁ ମ�ରୁୀ�ା� ପଦବୀ ଗୁଡ଼କିେର
େକଉଁମାେନ କାଯ�� କରୁଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?

ଫା�ିକୁ ଥାନାେର ଉ�ତି କରିବା ପାଇଁ ��ାବ
୭୪୭ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ରଣପରୁ
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଜାତୀୟରାଜପଥ କଡ଼େର ସନୁାଖଳା ଠାେର �ବା ଫା�ିକୁ ଥାନାେର ଉ�ତି
କରବିା ପାଇଁ ସରକାର�ର ��ାବ ଅଛ ିକ;ି ଯଦ ିଅଛ ିେତେବ ଉ� ଫା�ିକୁ େକେବସ�ୁା ଥାନାକୁ
ଉ�ତି କରାଯିବ ଓ ଉ� ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକାଟଗଡ଼ଠାେର ଏକ ଫା�ି କରବିାକୁ ସରକାର
ବଚିାର କରେିବ କ ି ; ଏବଂ (ଖ) ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ ଥାନା ଓ ଫା�ିେର େକଉଁ



େକଉଁ ପାହ�ାର େକେତ ସଂଖ�ାର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ଛି ିଓ ଖାଲି ପଡ଼�ିବା ପଦବୀ ଗୁଡ଼କୁି େକେବ
ସ�ୁା ପରୂଣ କରାଯିବ ଜଣାଇେବ କ ି?

ଗୃହର ମାଲିକ ମାନ�ୁ ଅ�କାର �ଦାନ
୭୪୮ . �ୀ ଅନ� ନାରାୟଣ େଜନା : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - �ତିୀୟ
ପ�ବାଷ�କ େଯାଜନା (୧୯୫୭-୬୨)େର ଭୁବେନ�ରର ଖାରେବଳ ନଗର ଅ�ଳର ୧୪୮ଟି
ଗହୃ (ସ�ମ କି�ୟରାନ� େଯାଜନା ଅ�ଭ�ୁ �) ତଆିର ିକରାଯାଇ ଆବ�ନ କରାଯାଇ�ଲା; ୧୯୯୦
ମସହିା ସ�ୁା େକ� ସରକାର� ଋଣ ରାଶ ି ଭଡ଼ାର ଭରଣା କରାଯାଇ�େଲ ସ�ୁା ଘରର
ମାଲିକାନା ଦଆିଯାଇ ନାହ�, ମାନନୀୟ ଉ�ନ�ାୟାଲୟ ମ� ଗହୃ ଅ�କାର �ଦାନ କରବିା ପାଇଁ
ନେି��ଶନାମା ବବ�ଗମନ କରଛି�;ି ପର�ୁ ଅଦ�ାବ� ଗହୃର ମାଲିକମାନ�ୁ ଅ�କାର �ଦାନ
କରୁନାହା�;ି ଯ�ାରା ରାଜ�େର �ବା ୪୦୦୦ରୁ ଉ�� ଗହୃମାଲିକ ଅ�କାର ପାଇବାରୁ ବ�ତି
େହାଇଛ� ି; ଏ ବାବଦେର ସରକାର ଆବଶ�କୀୟ ପଦେ�ପ �ହଣ ପବୂ�କ ଗହୃମାଲିକମାନ�ୁ
େସମାନ�ର ଗହୃର ଅ�କାର �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ଝାରପଡ଼ା କାରାଗାରର �ାନା�ର
୭୪୯ . �ୀ ଅନ� ନାରାୟଣ େଜନା : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଝାରପଡ଼ା
କାରାଗାର �ତ� କାରାଗାରର ମାନ�ତା �ା�ିପେର ଏହ ି କାରାଗାରକୁ ଅନ�� �ାନା�ରତି
କରବିା ପାଇଁ ୨୦୧୬ ମସହିାେର ମାନ�ବର ମଖୁ�ମ�ୀ ନ�ି� ିେନଇଛ�;ି ଏହ ିକାରାଗାରକୁ
ଅନ�� ଉପଯୁ� �ାନକୁ �ାନା�ରିତ କରବିା ସହ ଅେ�ବାସୀ ମାନ� କଲ�ାଣ ନମିେ�
ଉପଯୁ� ପରେିବଶ ସ�ିୃ କରବିା ଉେ�ଶ�େର ସ�ାନୀୟ ମଖୁ�ମ�ୀ ମେହାଦୟ ଏ ବାବଦେର
ଯଥାଶୀ� ଉପଯୁ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରବିାକୁ �ାନୀୟ �ଶାସନକୁ ନେି��ଶ େଦଇଛ�;ି
େକେବସ�ୁା ଏହ ି �ାନା�ରିଣ ��ିୟା େଶଷ େହବ ଏବଂ େକଉଁଠାେର େକେତ ପରମିିତ
ଜାଗାେର ପନୁଃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ େଯାଜନା କରାଯାଇଛ ି?

ଭୂମିର ମାନ/େ�ଣୀ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ େଯାଜନା
୭୫୦ . �ୀ ଅନ� ନାରାୟଣ େଜନା : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଓଡ଼ଶିା ରାଜ�
ଗହୃ ନମି�ାଣ ସଂ�ା�ାରା ଆଚାଯ�� ବହିାରର ୧୬୫ ଜଣ�ୁ ବଭିି� େ�ଣୀର ବାସେପାେଯାଗୀ
ଗହୃ ୧୯୭୩ ମସହିାେର ଆବ�ନ କରାଯାଇ�ଲା ବଗିତ ୪୭ ବଷ�ତଳୁ ବ�ିୟ କବଲା ଏବଂ
ଜମିର ପ�ାପାଇ ବାଷ�କ ଖଜଣା ଏବଂ େପୗରା�ଳ/ନଗିମ କର ପଇଠ କରଆିସ�ୁେଲ ମ�
ଅଦ�ାବ� ପ�ାଦାରୀ ମାନ�ତା ଖାରଜ କର ିନ�ିର ବା �ାଧୀନ ଭୂମି ରୂେପ ବଦଳ ନ କରବିା



�ାରା ଦୀଘ�ଦନିଧର ିହତିା�କାରୀ ମାେନ ମାନସକି ଅଶା�େିର କାଳାତପିାତ କରୁଛ� ି ; େତଣୁ
ସରକାର ସବୁଚିାର କର ିଭୂମିର ମାନ/େ�ଣୀ େକେବସ�ୁା ବଦଳାଇବାର େଯାଜନା ର�ଛ� ିକି
ବା ଇତ ିମ�େର େକୗଣସ ିନେି��ଶନାମା ଜାର ିକରଛି� ିକ ି?

ବାର ଓ େର�ୁରା� ସବୁ ବ� କରିବାକୁ େଯାଜନା
୭୫୧ . �ୀ ଅନ� ନାରାୟଣ େଜନା : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଲ�ୀସାଗର
ଓ ଝାରପଡ଼ା ମ�ଭାଗେର ତଥା ଭୁବେନ�ର କଟକ ମଖୁ� ରା�ାେର ଓକଲି ଦାଗର ପ��
ନଂ.୩୫୧ ଓ ୩୫୫ ଉପେର ଏକ ବାର ଓ େର�ୁରା� େକାଲାଯାଇଛ,ି ଏହା �ାମିଜୀ ପବି�କ
�ଲୁ ଏବଂ ମନଭ�ା େପ� �ଲୁର ଅତ�� ନକିଟ-୩୦ ମିଟର ଦୂର ତଥା ସନସାଇ� ହ�ିଟାଲ ଓ
ପଦ�ା ହ�ିଟାଲ ଠାରୁ ୫୦ ମିଟର ଦୂରତାେର ମାନନୀୟ ସେବ�ା� ନ�ାୟାଳୟ ଓ ଉ�
ନ�ାୟାଳୟ� ଆେଦଶ ଅବମାନନା କର ି େଖାଲାଯାଇଛ;ି ଏହ ିବାର ଓ େର�ୁରା� ମ� ଘନ
ଜନବସତ ିଅ�ଳ ତଥା େକାଟା� ମହ�ିା େକାଠାର ତଳ ଭାଗେର ଅବ�ତି େଯଉଁ ବାଟ େଦଇ
�ଲୁ ପିଲା ତଥା େରାଗୀମାେନ ଯାତାୟତ କରୁଛ� ିଫଳେର ଏ ଅ�ଲେର ଜନ ଅସେ�ାଷ ବୃ�ି
ପାଉଛ;ି ପିଲାମାନ�ର ଭବଷି�ତ ତଥା େରାଗୀମାନ�ର କଲ�ାଣ ଦୃ�ିରୁ ତଥା ଜଳ
ଅସେ�ାଷକୁ �ତହିତ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ଏହ ି ବାର ଓ େର�ୁରା�କୁ ବ� କରବିାକୁ
େଯାଜନା ର�ଛ� ିକ ି?

G.A. Plotେର ଉ�ୟନ ମଳୂକ କାଯ���ମ
୭୫୨ . �ୀ ସଶୁା� କୁମାର ରାଉତ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଭୁବେନ�ର
ଉ�ର ନବି�ାଚନ ମ�ଲୀ ପରସିରେର �ବା ସରକାର� G.A. Plotେର ଜନସାଧାରଣ�
ସବୁଧିା ପାଇଁ ବଭିି� ଉ�ୟନ ମଳୂକ କାଯ���ମ ପାଇଁ ବଧିାୟକ ପା� ିକଭିଳ ିଖ�� କରାଯିବ
ତାହା ଜଣାଇେବ କ;ି B.M.C.େର ବଭିି� ୱାଡ଼�େର େଡ଼. େକୟାର େସ�ର ଓ କମ�ୁନଟି ିହ�
ପାଇଁ ପଯ��ା� ପରମିାଣେର ଅଥ� �ବା ସେ� G.A. Department Land Clearance
େଦବା ପାଇଁ ସରକାର ଦୃ�ି େଦେବ କ ି?

ରା�ା ହ�ା�ର କରି ବକିାଶ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୭୫୩ . �ୀ ସଶୁା� କୁମାର ରାଉତ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଭୁବେନ�ର
(ଉ�ର) ନବି�ାଚନ ମ�ଲୀ ପରସିଲେଲ �ବା ଏ�.ଏ�.୫ ଠାରୁ କାନପରୁ ୧୦ କ.ିମି. ରା�ା
ଯାହା ୮ କ.ିମି. ପଯ��� ଆର.ଆ�.ବ.ିକୁ ହ�ା�ରତି େହାଇସାରଛି;ି ଅବଶ�ି ୨ କ.ିମି. ଆରଡ଼ି



ରା�ା ଯାହା (କଂଟୁଣିଆ ଠାରୁ କାନପରୁ) ପଯ��� ବାକ ିଅଛ ିତାକୁ ଯଥାଶୀ� ଆର.ଆ�.ବ.ି
ଅ�ଭ�ୁ � କର ିଉ� ରା�ାର ବକିାଶ କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

େକୟାର ହ�ଟିାଲେର େରାଗୀେସବା ସ�କ�େର
୭୫୪ . �ୀ ସଶୁା� କୁମାର ରାଉତ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ଭୁବେନ�ର (ଉ�ର) ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ପରସିରେର �ବା େକୟାର ହ�ିଟାଲ ଗୁରୁ�ର
େରାଗୀମାନ�ୁ ଏଭଳ ିବପିଦ ସମୟେର ହ�ିଟାଲେର ଆଡ଼ମିସ� କରାଇ େଦଉନାହ�; େଯଉଁ
କଛି ିଗରୀବ େରାଗୀ ଚକି�ିତି େହଉଛ� ିେସମାନ�ୁ ଆଥ�କ େଶାଷଣ କରବିା ସହତି ଉପଯୁ�
ଚକି�ିା ମ� େଯାଗାଇ େଦଉ ନାହଁା�;ି ରାଜ� ସରକାର� �ାରା ଦଆିଯାଇ�ବା ବ.ିେକ.େକ.
ୱାଇ. କାଡ଼� ସହତି ସରକାର�ର େକୗଣସ ି େଯାଜନାକୁ କାଯ��କାରୀ କରବିାକୁ ଅନଛିା �କାଶ
କରୁଛ�;ି �ାନୀୟ ଜନ �ତନି�ି ହସିାବେର ଜନସାଧାରଣ� ଚକି�ିା ସମ��େର େକୗଣସି
ଆେଲାଚନାକୁ କୁରୁ� ଦଆିଯାଉନାହ�; ଏ��ତ ି �ାନ େଦବା ସହତି ଉପଯୁ� ଚକି�ିା
େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ଡ଼ା�ର ନଯୁି�ି
୭୫୫ . �ୀ ସଶୁା� କୁମାର ରାଉତ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ଭୁବେନ�ର (ଉ�ର) ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଭ�ୁ � କଲ�ାଣପରୁ ପ�ାୟତର ନୂଆବ� ଠାେର
ଏକ ପି.ଏଚ.ସ.ି କାଯ���ମ କରୁଅଛ;ି ଉ� ହ�ିଟାଲ ଉପେର ପା�ଟ ିପ�ାୟତର େଲାକମାେନ
ନବି�ର କରୁ�େଲ ମ� ଆଦ ିପଯ��� େସଟାେର େମଡ଼ସିନି େ�ସଆିଲି� ବ�ତୀତ ଅନ� େକୗଣସି
ବଭିାଗର ଡ଼ା�ର େସଠାେର ନେିୟାଜତି େହାଇନାହଁା�;ି ଯଥାଶୀ� �ୀ ଓ �ସତୂ ିବଭିାଗ, ଶଶିୁ
ବଭିାଗର ଦୁଇଜଣ ଡ଼ା�ର�ୁ ନଯୁି�ି କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

Number of hospitals functioning in Kujang block
756 . Shri Sambit Routray : Will the Minister for Health and Family
Welfare be pleased to state that - That how many CHC PHC Addl. PHC
and State Govt. hospitals are functioning in Kujang block Paradip
Municipality and in Ersama block under Jagatsingpur district and how
many doctor posts are lying vacant in there hospitals and whether govt.
are contemplating to fill up these vacancies ?

Construction of a high level bridge over the river Paika
757 . Shri Sambit Routray : Will the Minister for Works be pleased to
state that - Whether a tender was floated for construction of a high level
bridge over the river Paika at Gobardhanpur under Kujang block and
tender dispute had been referred to Supreme Court; It so, when the



dispute was filed by whom before the Apex Court; What is the fate of
the proposal ?

Funds sanctioned for improvement of road
758 . Shri Sambit Routray : Will the Minister for Works be pleased to
state that - (a) Whether funds was sanctioned for improvement of road
from Talapada to Pandua (Rabindranath Sarani) and Manijanga to
Erasama under Jagatsingpur R & B Division; when the tender was
floated and what was the date of commencement and date of completion
and what the present position; and (b) Whether it is a fact that the
contractor who entertained into agreement as sub-let work to unqualified
sub-contractor against prevailing rule for which the work has lying
incomplete causing public resentment?

Illicit liquor and synthetic drug in Kujang block
759 . Shri Sambit Routray : Will the Minister for Excise be pleased to
state that - Whether it is a fact that illicit liquor and synthetic drug is
rampart at various places in Kujang block on the very eyes of excise
police and general police and whether govt. will issue instruction to
district excise authority to depute a special squard to under take through
inquiry and action ?

ଖଣିଜ �ବ�ର ମଲୂ� ବୃ� ିଏବଂ �ାସ ବବିରଣୀ
୭୬୦ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ) ରାଜ�େର
୨୦୦୯-୧୦ ରୁ ୨୦୧୯-୨୦ ବଷ� ମ�େର େକଉଁ ବଷ�େର ଲୁହାପଥର, ମା�ାନଜି,
େ�ାମାଇ� ଓ ବ�ାଇ� ଖଣିଜ ପଦାଥ�ର ଟ� �ତ ିପି� ମାଉ� େଭଲୁ� େକେତ �ଲା େବେଲ
େକେତ ମଲୂ�େର ବ�ିି େହଉ�ଲା ତାର ଖଣିୱାରୀ ବଷ�ୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ;ି
ଏବଂ (ଖ) ୨୦୦୯-୧୦ ରୁ ୨୦୧୯-୨୦ ବଷ� ମ�େର ସ��ୃ ଖଣିଜ ପଦାଥ�ର ମଲୂ� େକଉଁ
ହାରେର ବୃ� ିକମି�ା �ାସ େହାଇଛ ିତାର ଏକ ବବିରଣୀ ଖଣିଜୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ଖଣି ଓ ଇ�ାତ େ��େର ପ�ିୁ ବନିେିଯାଗ
୭୬୧ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଏମଏମଡ଼ଆିର
(ସଂେଶାଧନ) ଆଇନ ୨୦୧୫ର ପନୁଃସଂେଶାଧନ ବା ସଂ�ାର ଚଠିାେର େକ� ସରକାର ��
କରେିଦଇଛ� ିେଯ ଏହା େଯାଗଁୁ କେରାନା ଜନତି ସ�ିୃ େହାଇ�ବା ଆଥ�କ ବପିଯ��କୁ ମକୁାବଲିା
କରେିହବ ଏବଂ ବହୁସଂଖ�କ ନଯୁି�ି ସେୁଯାଗ ସ�ିୃ େହବ ; ଏହ ିପରେି��ୀେର ରାଜ�େର
କପିର ିଓ େକେତ ପରମିାଣେର ଆଥ�କ �ତି ିସଦୃୁଢ଼ େହବା ସହତି କପିର ିଓ େକେତ ସଂଖ�କ
ନଯୁି�ି ସେୁଯାଗ େକଉଁ େକଉଁ େ��େର ଓ େକେବ ସ�ୁା ସ�ିୃ େହବ େସ ସ�କ�େର ସବେିଶଷ



ଆକଳନ ଜନତି ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ;ି ବେିଶଷ କର ିଖଣି ଓ ଇ�ାତ ଶ�ି େ��େର ଆଗାମୀ
େକେତ ଦନିେର େକେତ ପରମିାଣର ପ�ିୁ ବନିେିଯାଗ େହବ ଓ ତା ପଳେର େକଉଁ େକଉଁ
େ�ଣୀଗତ େକେତ ସଂଖ�କ ନଯୁି�ି ସ�ିୃ େହବ ?

େବଧୖାନକି ଅନୁପାଳନ ସ�କ�େର
୭୬୨ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ସମ�ଲପରୁ
ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ ତଳାବରିା-୨ େକାଇଲାଖଣି ଯାହା NLC India Companyକୁ ଭାରତ
ସରକାର� �ାରା allot କରାଯାଇଛ,ି ତାହା ଭାରତ ସରକାର� େବଧୖାନକି ଅନୁପାଳନ
(statutory compliance) ଯଥା coal mine Act 1952 coalmine Regulating &
DGMS card controllers ଏବଂ MOEF & CC କରାଯାଇଛ ିକ;ି େତେବ ତାର ଏକ
ସବେିଶଷ ତଥ� �ଦାନ କରାଯାଉ; ବ��ମାନ ସ�ୁା NLC କ�ାନୀ କମି�ା MDO �ାରା �ାନୀୟ
େଲାକ�ୁ େକେତ ନଯୁି�ି �ଦାନ କରାଯାଇଛ ି ଏବଂ ଆଗାମୀ ୫ ବଷ�େର େକେତ ନଯୁି�ି
ସେୁଯାଗ ରହଛି ି?

ସ�େରାଧ େକ�ର ସଖ�ା
୭୬୩ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ସମ�ଲପରୁ ଜ�ିାେର େକାଭିଡ଼ ସ�େରାଧ େକ� େକେତ ସଂଖ�ାେର େହାଇଛ;ି େସଠାେର
େକେତ ଜଣ� ପାଇଁ େକେତ ଦନିର ବ�ବ�ାେର େକେତ ଖ�� ବ��ମାନ ସ�ୁା େହାଇଛ;ି େକାଭଡ଼
େକୟାର େସ�ର େକାଭିଡ଼ ସ�େରାଧ େକ�, େକାଭିଡ଼ ହ�ିଟାଲ, ସମ�ଲପରୁ ଏବଂ ସମ�
ସ�େରାଧ େକ�ଠାେର େମାଟ ମତୁୃ� ସଂଖ�ା େକେତ ଏବଂ ତା�ର ନାମ ଓ ଠକିଣା �ଦାନ
କରେିବ କ ି?

NAM ମାନ� ପନୁଃ ନଯୁି�ି
୭୬୪ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ନବର�ପରୁ ଜ�ିାେର କେରାନା ସଂ�ମଣ ଦୃତଗତେିର ବଢ଼ ିଚାଲିଛ ିଏବଂ ଏ�େର ଅେନକ
େଲାକ ମତୁୃ�ବରଣ କେଲଣି; ଏପର ିସମୟେର CCHେର ନଯୁି�ି େଦଇ�ବା ANM� ଚୁ�ି
ପିରଅିଡ଼ ପବୁ�ରୁ ଛେଟଇ କରବିା ନଜି ଜୀବନକୁ ବାଜ ି ଲଗାଇ କାଯ��କରୁ�ବା କେରାନା
େଯା�ା� �ତ ି ଅସ�ାନ ନୁେହ କ;ି ଯଦ ି ଅସ�ାନ େହାଇଥାଏ ଏବଂ ତା�ୁ େବେରାଜଗାର
କରାଯାଇଛ ିେତେବ ତା�ୁ ପନୁଃ ନଯୁି�ି ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

କେରାନା ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ଅଥ�ରାଶ ି�ଦାନ



୭୬୫ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�ର େକାଭିଡ଼-୧୯ ମକୁାବଲିା ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ା େକେତ ଅଥ�ରାଶ ି�ଦାନ କରଛି�;ି
େସହପିର ିନବର�ପରୁ ଜ�ିାେର ନାଲେକା ଓ େକଉଁ ସଂ�ା େକେତ ଅଥ�ରାଶ ି�ଦାନ କରଛି�;ି
ବଭିି� ସଂ�ାଠାରୁ ମିଳ�ିବା ଅଥ�ରାଶକୁି େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦକୁ ଖ�� କରାଯାଇଛ;ି ଏବଂ ଜ�ିାେର
ଆଜ ି ପଯ��� େକେତାଟ ି େଭ�େିଲସନ, ଅ�େିଜନ, ଆମ��ଲାନ�ର ବ�ବ�ା ରହଛି;ି ଏହାର
ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ ?

େକାଭଡ଼ୱାଡ଼� େଖାଲିବାକୁ ପଦେ�ପ
୭୬୬ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ନବର�ପରୁ ଜ�ିାର ଉମରେକାଟ େଗା�ୀ �ା��େକ� ଏକ Referal �ା��େକ� ଭାେବ
କାଯ��କରୁ�ବାରୁ ଏଠାେର ୫ଟ ିବ�କର େଲାକ ନଭି�ର କରୁଛ� ିଏଠାେର ଏକ େକାଭିଡ଼ ୱାଡ଼�
େଖାଲିବାର େଯାଜନା ଅଛ ିକ;ି ଯଦ ିଅଛ ିେତେବ େକେବ କରେିବ, ଯଦ ିନାହ� େତେବ ଏହାର
କାରଣ କହେିବ କ ି?

�ାଇେଭଟ େମଡ଼କିାଲକୁ େକାଭିଡ଼ ଦାୟି� �ଦାନ
୭୬୭ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ନବର�ପରୁ ଜ�ିା େକାଭଡ଼ େମଡ଼କିାଲ ପାଇଁ �ତ� �ାଫ ଅଛ� ିକ;ି େକାଭିଡ଼ ଦାୟି�େର �ବା
ଡ଼ା�ର ହ� �ାଇେଭ� େମଡ଼କିାଲର କାଯ�� କରୁଛ� ିକ;ି ଏହା ସରକାର�ୁ ଜଣାଅଛ ିକ ିନାହ�;
ଯଦ ିଜଣାଅଛ,ି େତେବ େସ��ତ ିକଣ କାଯ��ାନୁ�ାନ ନଆିଯାଉଛ;ି �ାଇେଭ� େମଡ଼କିାଲର
କଣ ଗୁରୁ� େଦ� େକାଭି� େମଡ଼କିାଲ ଦାୟି� ଦଆିଯାଇଛ ି?

OSTF ଉଠାଇେଦବା ସ�କ�େର
୭୬୮ . �ୀ ସନାତନ ବଜୁିଳ ି : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
July ୩୧ ତାରଖିରୁ OSTF ଉଠାଇ େଦବାର କାରଣ କଣ; ବଜୁି�ା�� କଲ�ାଣ େଯାଜନା
ଗରବି େଲାକମାନ�ର େକୗଣସ ି କାମେର ଆସନୁାହ� ଏବଂ େକୗଣସ ି Private Nursing
Home ଏହାକୁ �ୀକାର କରୁନାହ� କଣ ପାଇଁ ; ଅୟୁସମାନ େଯାଜନା ଓଡ଼ଶିାେର ଲାଗୁ
ନେହବାର କାରଣ କଣ; ଏହା�ାରା ଗରବି େଲାକମାେନ ବଡ଼ େରାଗେର ପିଡ଼ତି େହେଲ ମତୁୃ�
ସନୁ�ିିତ ନୁେହ କ;ି େତଣୁ ଗରବି (BPL) େଲାକମାନ�ର ଜୀବନ ବ�ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର
କଛି ିବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ବୃହତ ଇ�ାତ କାରଖାନା �ତ�ିା



୭୬୯ . �ୀ ସନାତନ ବଜୁିଳ ି : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ମୟୂରଭ�
ଜ�ିାର ବାମନଘାଟ ିଉପଖ� ଅ�ଲର େଲୗହପଥର ଖଣି �ାରା ଟାଟା କ�ାନ ିଜାମେସଦପରୁର
ବୃହତ ଇ�ାତ କାରଖାନା �ତ�ିା କରବିା ସହତି ବଶିାଳ ଶ�ି ସା�ାଜ� େଦଶ ବଦିଶେର ବ�ିାରତି
କରଛି;ି େତଣୁ ମୟୂରଭ�େର ସରକାର ବୃହତ ଇ�ାତ କାରଖାନା �ତ�ିା କରବିା ଆବଶ�କ
ନୁେହଁ କ;ି ବାମନଘାଟେିର �ବାଲ �ିନଂି ମିଲ, ଗ�ାସ େଫକ��ୀ, େଫେରା ଆଲୟଜ, ମୟୂର
େଟ�ଟାଇଲ, କାବ�ାଇଟ େଫକ��ୀ ଆଦ ି ବ� େହାଇଯାଇଛୁ, ଏହସିବୁ େଫକ��ୀ ଚାଲୁ େହେଲ
େବକାରୀ ସମସ�ା ଦୂର େହବା ସେ� ସେ� ଜ�ିାର ଅଥ�ନୀତ ିସଦୃୁଢ଼ େହବ, ମୟୂରଭ� �ତି
ଏଭଳ ିେବମୖାତୃକ ମନଭାବ େକେବ ଦୂର େହବ ଏବଂ ସରକାର ମୟୂରଭ� ବାସୀ� ଅସବୁଧିା
ବୁଝେିବ ଜଣାଇେବ କ ି?

ଚ�ି ଫ� ଜମାକାରୀ� ସଂଖ�ା
୭୭୦ . �ୀ ସନାତନ ବଜୁିଳ ି: ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଗତ ୫ ବଷ� ପବୂ�ରୁ ଚ�ି
ଫ� ଜମାକାର�ିର ସଂଖ�ା ଓ େମାଟ ଅଥ�ର ଜମାରାଶରି ପରମିାଣ େକେତ �ଲା; ଏବଂ କପ�ଣ
ଫ� ମା�ମେର େକେତ ଜଣ ଜମାକାରୀ�ର ଅଥ� ଆଜ ିସ�ୁା ସରକାର େଫରାଇଛ� ିକ;ି ଯଦି
େଫରାଇ ନାହା� ିଉ� ଅଥ�କୁ େପରାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କଣ କଣ ପଦେ�ପ ଅଦ�ାବ� �ହଣ
କରଛି�;ି ଏହାର ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?

େବଆଇନ େଦଶୀ ମଦ ବ�ିି
୭୭୧ . �ୀ ସନାତନ ବଜୁିଳ ି: ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ବଡ଼ସାହ ିନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀର ସମ� ଜାଗାେର େବଆଇନ େଦଶୀ ମଦ ବ�ିି େହବାର କାରଣ କଣ ଏବଂ ଅ�କାଂଶ
େଦାକାନେର N.H.-18 କଡ଼େର �ବା ଢ଼ାବା/Hotel ମାନ�େର େଚାରା ବେିଦଶୀ ମଦ/
ଗେ�ଇ, �� ଭଳ ି ଜୀବନ ନାଶକାରୀ ନଶିା�ବ� ଅବାଧେର ବ�ିି େହବାର କାରଣ କଣ;
ଅବକାରୀ ବଭିାଗ ଏବଂ େଚାରା ନଶିା େବପାରୀ� ମଧୁଚ�କିା ଫଳେର େଚାରୀ, ଡ଼କାୟତ,ି
ଦୁ�ମ� ଏବଂ ହତ�ା ଭଳ ିଜଘନ� କା� ଘଟୁଛ ିେବାଲି ସରକାର ଜାଣ� ିକ;ି ଯଦ ିହଁ ଏମାନ�ର
ଉପେର କେଠାରରୁ କେଠାର ଦ� ବ�ବ�ା କର ିସମାଜେର ଶା�ଶି�ୃଳା ର�ା କରବିା ପାଇଁ କି
କ ିପଦେ�ପ େନେବ ଜଣାଇେବ କ ି?

ବେକୟା ଅସବରକାଳୀନ �ାପ� ମ�ରୁ
୭୭୨ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - କେ��ାଲର ଅ�
ଆକାଉ�ସେର େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତଜଣ ଅବସର�ା� ଅ�ାପକ, ଶ�ିକ ଓ କମ�ଚାରୀ�



ପ�ୂ�ା� େପନସ� ଓ ଅନ� ଅବସରକାଳୀନ �ାପ� ମ�ରୁ �ତୀ�ାେର ଅଛ,ି ବଗିତ ୨ ବଷ�େର
େକେତାଟ ିମ�ରୁ େହାଇଛ,ି ବେକୟା ପ�ୂ�ା� େପନସ� ଓ ଅନ� ଅବସରକାଳୀନ �ାପ� ମ�ରୁ
ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

କଳାହା�ିେର ଖାଲି�ବା ଡା�ର ଓ Technician � ତାଲିକା
୭୭୩ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
କଳାହା�ି ଜ�ିାର ମଖୁ� ଚକି�ିାଳୟ ସହ ଜ�ିାର ବଭିି� PHC, CHC େର େକେତାଟ ିଡା�ର
ଓ Technician ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ିତାର ଏକ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ିଓ େସଗୁଡକି ପରୂଣ
ପାଇଁ ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?

କଳାହା�ିେର ଡା�ର� ସଂଖ�ା
୭୭୪ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
କଳାହା�ି ଜ�ିାେର Ayus ର େହାମିଓପା� ଓ ଆୟୁେବ�ଦକି ଡା�ର� ସଂଖ�ା େକେତ, ବ��ମାନ
େକେତଜଣ ଅଛ�,ି ବହୁତ MHU ଡା�ର ପଦବୀ ଖାଲି�ବା ଜନସାଧାରଣ କହୁଛ� ି , େତଣୁ
ବହୁ ଅସବୁଧିା େହଉଛ,ି େସଗୁଡକି େକେବସ�ୁା ପରୂଣ କରେିବ ?

Check and catch illegal liquor trader
775 . Shri Bishnubrata Routray : Will the Minister for Excise be
pleased to state that - Basudevpur block of Bhadrak District is
experiencing ramprit illegal liquor trafficking at the rural and urban
level, will the department form a special task force in order to check and
catch illegal liquor traders and agents who are responsible for injuring
the health of the general public and damaging law & order of the area;
what has the department done earlier to check illegal liquor trafficking
in Basudevpur Block ?

Setting of Postmertum Centres
776 . Shri Bishnubrata Routray : Will the Chief Minister be pleased to
state that :- Basudevpur CHc and Tihidi CHC being to large CHCs are
yet to have postmertum centres; will the department take urgent actions
regarding setting of postmertum centres in each of the CHCs in the
interest of general public ?

Shortage of Doctors and Medical Staffs in Basudevpur CHC
777 . Shri Bishnubrata Routray : Will the Minister for Health and
Family Welfare be pleased to state that - Basudevpur CHC being the
largest CHC and first referral unit of the district has huge shortage of
Doctors and Medical Staffs; will the department take urgent actions in



fulfilling these vacancies in Basudevpur CHC in the interest of general
public and when ?

ଥାନା ଓ ଫା�ିେର �ବା ସମସ�ା
୭୭୮ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ) ଜୟେଦବ ନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀର ବାଲିଅ�ା େପାଲି� େ�ସ� ଓ ବାଲିପାଟଣା େପାଲି� େ�ସନେର ତଥା
ଫା�ିମାନ�େର େକେତ କମ�ଚାରୀ ଅଛ� ିଓ େସମାେନ େକେତ ବଷ� ରହେିଲଣୀ େସମାନ�ର
ଏକ ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ େଦବା ସହତି ଥାନା ଓ ଫା�ିମାନ�େର କଣ କଣ ସମସ�ା ଅଛ ିତାହା
ଜଣାଇେବ କ;ି (ଖ) ବାଳକାଟ ିଫା�ି ଅନ�� �ାନା�ର କର ିନୂତନ ଫା�ି ଗହୃ ତଆିର ିକରେିବ
କ ି?

ଜୟେଦାବ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ରା�ା କାଯ��
୭୭୯ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ପ�ୂ� ବଭିାଗର େକଉଁ
େକଉଁ କାଯ�� ଜୟେଦବ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ତାହା କହେିବ କ,ି ଅନ�ପେଟ କଛି ିR.D. ରା�ା
ପ�ୂ� ବଭିାଗକୁ �ାନା�ରତି ପାଇଁ ଦଆିଯାଇ�ବା ତାହା ଏଯାଏଁ ନ େହବାର କାରଣ କଣ ?

ସରକାରୀ ଅନୁେମାଦନ �ା� ମଦ େଦାକାନର ସଂଖ�ା
୭୮୦ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : ଅବକାରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଜୟେଦବ ନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀେର େକେତାଟ ିସରକାରୀ ଅନୁେମାଦନ �ା� ମଦ େଦାକାନ ଅଛ ିତାହା କହେିବ କ,ି ଏେବ
�ତ ିଛକେର ଓ ପାନ େଦାକାନମାନ�େର ମଦ ଓ ଗେ�ଇ କାରବାର ବଷିୟ ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ
ଆସଛି ିକ,ି ଯଦ ିଆସନିଥାଏ ତାହାର ବହିତି କାଯ��ାନୁ�ାନ କରେିବ କ ି?

ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାେର �ବା େକାଭିଡ ଡା�ରଖାନାର ସଂଖ�ା
୭୮୧ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
େକାରନା ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାେର େକେତାଟ ି େକାଭିଡ ଡା�ରଖାନା, େକେତାଟି
ଟ.ିଏ�.ସ.ି କାଯ�� କରୁଛ,ି ଏମାନ� ସହତି ସରକାରୀ ଚକି�ିାଳୟଗୁଡକିେର େକାରନା ମକୁାବଲିା
ଲାଗି ବ��ମାନସ�ୁା ରାଜ� ସରକାର େକେତ ପରମିାଣର ପିପିଇ କ�ି, େଗ�ା�, ମା�,
ସାନଟିାଇଜର ଆଦ ି େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ,ି ଆଗାମି ଦନିେର ଏହସିବୁ ସାମ�ୀ ଆଉ େକେତ
ପରମିାଣେର େଯାଗାଇବାର ବ�ବ�ା ଅଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?

ରା�ା ନମି�ାଣ
୭୮୨ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - େକାଇଲା
େବାେଝଇ ଭାରଯିାନ ଚଳାଚଳ େଯାଗଁୁ େଶାଚନୀୟ େହାଇ ପଡ�ିବା ବା�ିବାହାଲଠାରୁ ଟପରଆି



ପଯ��� ଓ ସ�ୁରଗଡ ଠାରୁ ଡୁଡୁକା ପଯ��� ରା�ା ନମି�ାଣ ��ିୟା େକଉଁ �ତିେିର ଅଛ ିଓ େକେବ
ପଯ��� ନମି�ାଣ କାଯ�� ଆର� େହବ ?

�ୟଂ ସହାୟିକା େଗା�ୀ�ୁ ଋଣ ଛାଡ
୭୮୩ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ଅଥ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ମହାମାରୀ କେରାନା
ସମୟେର �ୟଂ ସହାୟିକା େଗା�ୀମାନ� ଅଥ�େନତୖକି ଅବ�ା ଭୁଷୁଡ ି ପଡଛି,ି େତଣୁ �ୟଂ
ସହାୟିକା େଗା�ୀମାନ� ଋଣ ଓଡଶିାେର ସ�ୂ�� ଛାଡ କରାଯାଇ ଓ �ୁ� ଅଥ� ଲଗାଣକାରୀ
ସଂ�ାଗୁଡକିର ଗୁ�ାରାଜ ବରୁି�େର କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ସଂ�ମିତ ନାଗରିକ� ସଂଖ�ା
୭୮୪ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର େକାଭିଡ-19 ସଂ�ମଣେର ବ��ମାନସ�ୁା େକେତଜଣ ନାଗରକି
ସଂ�ମିତ େହାଇଛ�,ି େକେତ ସ�ୁ େହାଇଛ�,ି େକେତ ମତୁୃ�ବରଣ କରଛି�,ି େସମାନ� ମ�ରୁ
ବର�ି ନାଗରକି, ଶଶିୁ ଓ ମହଳିାମାନ� ସଂଖ�ା େକେତ, କେରାନା ନମନୁା ପରୀ�ା ପାଇଁ
Rapid Test ଏବଂ RT PCR ପ�ତ ି ଓ Antibody Test ଓଡଶିାେର େକେତ ଫଳ�ଦ
େହାଇଛ,ି କ� ସମୟେର କେରାନା ନମନୁା ସଂ�ହ କର ିତାର ନଭି�ୁ � �ରତି ନରୂିପଣ ପାଇଁ
ଆମ ରାଜ�େର କ ିଭି�ଭୂିମୀ ରହଛି ିତାର ଅ�କ ସ�ସାରଣ ପାଇଁ ରାଜ� ଓ େକ� ସରକାର କି
ପଦେ�ପ େନଛି� ି?

ମୃତୁ�ବରଣ କରି�ବା କେରାନା େଯା�ା� ପରିବାରକୁ ଆଥ�କ ସହାୟତା
୭୮୫ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର େକାଭି�-19 ବେିରାଧେର ସ�ିୟ ଲେଢଇ କରୁ�ବା ଡା�ର, ନସ�,
�ା��କମ�ୀ, େପାଲି�, ସେଫଇ କମ�ଚାରୀ, ଅ�ିଶମ ବଭିାଗ କମ�ଚାରୀ, ରାଜ� ସରକାର�
�ଶାସନକି ଅଫିସର ମଦ�ରୁ େକେତଜଣ କାରଯ� କରୁ�ବାେବେଳ ଭୂତାଣୁେର ସଂ�ମିତ େହାଇ
ମତୁୃ�ବରଣ କରଛି�,ି େସମାନ� ପରବିାର ବଗ��ୁ ରାଜ� ସରକାର କ ି�କାର େ�ା�ାହନ ଓ
ଆଥ�କ ସହାୟତା େଯାଗାଇ େଦଇଛ� ି?

େକାଭି� ହସପିଟା� ସ�କ�େର
୭୮୬ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର େକାଭି�-19 ବେିରାଧେର ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ବଭିି� ପ�ାୟତେର
େକେତାଟ ି େକାଭି� େସମ�ର, ଜ�ିା ମଖୁ� ଚକି�ିାଳୟ, ସ� ଡଭିିଜ� ଓ ରାଜ�ର ବଭିି�



ସରକାରୀ, େବସରକାରୀ େମଡକିାଲ କେଲଜେର େକେତାଟ ି େକାଭି� ହସପିଟା�
େଖାଲାଯାଇଛ,ି େସ�େର େକେତାଟ ି ସାଧାରଣ େବ�, େକେତାଟ ି I.C.U. Bed �ତ�ିା
କରାଯାଇଛ,ି ବ��ମାନସ�ୁା େକେତ େକାଭି� େରାଗୀ ଚକି�ିତି େହାଇ ସ�ୁ େହାଇଛ� ି, େକେତ
ମତୁୃ�ବରଣ କରଛି�,ି ରାଜ�େର େକେତାଟ ିPlasma therapy Centre �ତ�ିା କରାଯାଇଛ,ି
ଏହାର କପିର ିସଫୁଳ ମିଳଛି ି?

Spl. drive ଜରିଆେର Home Guard ମାନ�ୁ ନଯୁି�ି
୭୮୭ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର େକାଭି�
ମହାମାରୀ ପରଚିାଳନାେର ରାଜ� ଆର�ୀ ବାହନିୀ ଅତ�� ଗୁରୁ�ପ�ୂ� ଦାୟୀ� ନବି�ାହ କରଛିି
କ�ୁି ଯେଥ� ସଂଖ�ାେର େପାଲି� ନ�ବାେର ବ��ମାନ େପାଲି� ଚାପ�� େହାଇ କ��ବ�
ନବି�ାହ କରୁ�ବା ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ,ି ଏହ ିସମସ�ା ଦୂରକରବିା ପାଇଁ Spl. drive
ଜରଆିେର Home Guard ମାନ� ମ�ରୁ ଦ�ତା ଭି�େିର ଅ�କ ନଯୁି�ି ସ�ିୃ କରବିାର
ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ଡାକ ବ�ଳାର ନାମ ପରିବ��ନ
୭୮୮ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- �ା� �ାଧୀନତା
ସମୟେର ମହା�ା ଗା�ୀ� ଓଡଶିାେର ପଦଯା�ା ତଥା ଗ��ମେର 1934 ମସହିାେର
େକ�ାପଡାଠାେର ଆଜରି ପ�ୂ� ବଭିାଗ ଡାକ ବ�ଳାେର 3 ଦନି ଅବ�ାନ କର�ିେଲ, େସହି
ମହାନ ଆ�ା� ରହଣିକୁ �ରଣୀୟ କରବିାକୁ ତଥା ଗା�ଜିୀ� ଜୟ�ୀର 150 ବଷ� ପ�ୂ�
ଅବସରେର ଗରାପରୁର ଏହ ି ଡାକ ବ�ଳାକୁ ଗା�ୀ ଭବନ ଭାବେର ପରବି��ନ କରବିାକୁ
ସରକାର ନୀତଗିତ ନ�ି� ିେନେବ କ ି?

Life Support ଆମ��ଲାନ�ର ବ�ବ�ା
୭୮୯ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ବ�ି ମହାମାରୀ େକାଭି�-19 କୁ ସାମନା କରବିାେର ସମ� େଦଶେର ଓଡଶିା ଉେ�ଖନୀୟ
ପାରଦଶ�ତା େଦଖାଇ�ଲା ରାଜ� ଅନ� ଜ�ିାମାନ� ତୁଳନାେର େକ�ାପଡା ଜ�ିାର ସଫଳତା
ପାଇଁ ମଖୁ�ମ�ୀ ସେ�ାଷ �କାଶ କର ି�ତ ିବ�କ ପାଇଁ େଗାେଟ େଲଖାଏଁ Life Support
ଆମ��ଲାନ� େଯାଗାଇେଦେବ କହ�ିେଲ, ମଖୁ�ମ�ୀ� ଏହ ି ନ�ି�କୁି େକ�ାପଡାବାସୀ �ାଗତ
କରଛି�,ି ଶୀ� ଆମ��ଲାନ� େଯାଗାଇେଦବାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ମୟୂରଭ� ଆୟୁେବ�ଦ ମହାବଦି�ାଳୟକୁ ସରକାରୀକରଣ



୭୯୦ . �ୀ ରାଜକେିଶାର ଦାସ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ମାନ�ବର ମଖୁ�ମ�ୀ ତା.11.12.2013 ଓ 30.01.2019 ରଖିେର ବାରପିଦାଠାେର
ମୟୂରଭ� ଆୟୁେବ�ଦ ମହାବଦି�ାଳୟକୁ ସରକାର ହାତକୁ େନେବ େବାଲି େଘାଷଣା କର�ିେଲ,
ତା. 29.04.2016 ରଖିର ତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା 440, ତା.12.04.2018 ଅଣତାରକା �ଶ�
ସଂଖ�ା 1345 ଏବଂ ତା.15.07.2019 ରଖି ଅଣତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା 627 ର ଉ�ରେର
ମାନ�ବର �ା��ମ�ୀ ଉ� ମହାବଦି�ାଳୟକୁ ସରକାର ହାତକୁ େନେବ େବାଲି ବଧିାନସଭାେର
ଉ�ର ର��େଲ , ବ��ମାନର �ା��ମ�ୀ ତା.04.11.2019 ରଖିେର ତା� ସଚବିାଳୟ
�େକା�େର ମାନ�ବର ରାଜ�ମ�ୀ ଓ େମାରଡା ବଧିାୟକ� ସହତି �ା�� ବବିାଗ
ଅ�କାରୀମାନ�ର ଏକ େବଠୖକ �ା��ମ�ୀ� ଅ��ତାେର ଅନୁ�ତି େହାଇ�ଲା ଏବଂ ଉ�
େବଠୖକେର ଉ� ମହାବଦି�ାଳୟକୁ ତୁର� ହାତକୁ େନବା ଲାଗି �ରି େହାଇ�ଲା ମା� ତାହା
କାଯ��କାରୀ େହବାର �ତବି�କ କଣ ସ�ିୃ େହଲା ଏବଂ େକେବସ�ୁା ମୟୂରଭ� ଆୟୁେବ�ଦ
ମହାବଦି�ାଳୟ ସରକାରୀକରଣର ବ�ି�ି �କାଶ ପାଇବ ?

�ତ� ମ�ଣାଳୟ ଗଠନ
୭୯୧ . �ୀ ରାଜକେିଶାର ଦାସ : ମଖୁ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଓଡଶିାର େଲାକ
ସଂଖ�ା 4 େକାଟ ି50 ଲ� �ବାେବେଳ ଓଡଶିା ବାହାେର ରହୁ�ବା ଓଡଶିା ଭାଇମାନ�ର ସଂଖ�ା
ପାଖାପା� 2 େକାଟ ିେହବ, ଏହ ି2 େକାଟ ିଓଡଆିମାନ�ର ଅଭାବ ଅସବୁଧିା ପାଇଁ ଯଦ ି�ତ�
ମ�ଣାଳୟ ହୁଏ, େତେବ ମହାମାରୀ ସମୟେର େଯଉଁ ଅସବୁଧିା ଉପଜୁଲିା, ତାହା ଭବଷି�ତେର
ଘଟବି ନାହ�, ଏ�ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର େକୗଣସ ି �ତ� ମ�ଣାଳୟ/�ତ� ବଭିାଗ ଗଠନ
କରବିାର େଯାଜନା ଚ�ିା କରଛି� ିକ ି?

ଏ�.ସ.ିବ.ି େମଡକିା� କେଲଜର Campus
୭୯୨ . �ୀ ରାଜକେିଶାର ଦାସ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଓଡଶିା ସରକାର କଟକ ଏ�.ସ.ିବ.ି େମଡକିାଲ କେଲଜକୁ ସ�ସାରତି କର ି ବ�ି�ରୀୟ
କରାଯିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ପଦେ�ପ େନଇଛ� ି ତାହା ଅତ�� �ାଗତ ଏବଂ �ଶଂସା େଯାଗ�,
କଟକର ଆୟତନକୁ ଆ� ଆଗେର ର� ଏବଂ ଭୁବେନ�ରର େଲାକସଂଖ�ାକୁ ଆ� ଆଗେର
ର� ଯଦ ିଏ�.ସ.ିବ.ି େମଡକିା� କେଲଜର େଗାଟଏି Campus ଭୁବେନ�ରେର େହାଇପାର�ା
େତେବ ଭୁବେନ�ରେର ଅବ�ାନ କରୁ�ବା ସମ� ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ�ଠାରୁ ଆର� କରି



ବାହାର ରାଜ�ମାନ�ରୁ ଆସ ି ସଧିା ସଳଖ େସହ ି ବ�ି �ରୀୟ ଗେବଷଣା ଭି�କି େସବା
ପାଇପାରେ�, ଏ�ପାଇଁ ସରକାର� େକୗଣସ ିେଯାଜନା ଅଛ ିକ ି?

ଧାମନଗରେର କେରାନା ମକୁାବଲିା
୭୯୩ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି: �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
କେରାନା ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ସରକାର ଧାମନଗର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର କ ି କ ି ପଦେ�ପ
େନଇଛ�,ି ବ��ମାନସ�ୁା କେରାନା ବାବଦେର ଧାମନଗର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତ ଟ�ା
ଖ�� କରାଯାଇଛ ି?

ପ�ୁ� ରା�ା ନମି�ାଣ କାଯ�� ଆର�
୭୯୪ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି: ନମି�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- �େତ�କ ଦନି ହଜାର
ହଜାର େଲାକ�ର ଗମନାଗମନ େହଉ�ବା ଗୁରୁ�ପ�ୂ� େଦାଳସାହ-ିଗୁଆମାଳ ରା�ାର ନମି�ାଣ
କାଯ�� କଣ ପାଇଁ ବ� କରାଯାଇଛ,ି ଏହାର ନମି�ାଣ କାଯ�� େକେବଠାରୁ ଆର� କରାଯିବ ?

Covid Care Centre, େକାଭି� Hospital ଓ TMC ର ସଂଖ�ା
୭୯୫ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ଅଧୁନା େକେତ Covid Care Centre, େକେତାଟ ି େକାଭି�
Hospital, େକେତାଟ ିTMC ଅଛ ିଓ େକଉଁ େକଉଁ େକ�େର େକେତଜଣ Covid Patient
Treatment େହଉଛ�,ି ଆଜପିଯ��� େକେତ କେରାନା patient ସ�ୁ େହାଇଛ� ିଓ େକେତ
ମତୁୃ�ବରଣ କରଛି�,ି ସ�ୁ େହବା ପାଇଁ ଜଣ� ପିଛା ଦନିକୁ େକଉଁ େକଉଁ �କାର treatment
ପାଇଁ େକେତ ଖ�� ହୁଏ ଓ େକଉଁ େକଉଁ Covid Hospital ଗତ ଅଗ� 31 ପଯ��� େକେତ
ଟ�ା ଖ�� କରଛି� ିସରକାର ଖ�� େଦଇଛ� ିତାର ହସିାବ �କାଶ କରେିବ କ ି?

ଉେ�ାଳତି ଖଣିଜ ପଦାଥ�ର ପରିମାଣ
୭୯୬ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�େର �ବା ସବୁ ଖଣି ଲି� ଧାରୀମାେନ େଯଉଁ ପରମିାଣେର ଖଣିଜ ପଦାଥ� ସବୁ ଉେ�ାଳନ
କରୁଛ� ିେସ ବଷିୟେର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ ିଓ େଯଉଁ େରଟେର ଖଣିଜ ପଦାଥ� ସବୁ
ବ�ିୀ କରୁଛ� ିେସ େର� ସରକାର��ାରା ଧାଯ�� େହାଇଥାଏ କ,ି ଲି� ଧାରୀମାେନ �କୃତେର
ଉେ�ାଳନ କରୁଛ� ି େକେତ ଓ େକଉଁ େରଟେର ବ�ିି କରୁଛ� ି େସସବୁର ଟକିନି�ି ତଥ�
ସରକାର େଦେବ କ,ି ଯଦନିାହ�, େତେବ େସସବୁର ସମ� ସଠ�ି ତଥ� ସରକାର ଆଣି



�କୃତେର ରାଜ� ରାଜ� ବୃ�େିର ଲିଜଧାରୀମାନ��ାରା ଖଣିଜ ପଦାଥ� ଉେ�ାଳନ େକେତ
ସହାୟକ େହଉଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?

Head Qr. Hospital ସବୁର ଉ�ତକିରଣ
୭୯୭ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ମଦୁୁଲୀ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ରାଜ�ର ସମ� ଜ�ିା ସଦର ମହକୁମାେର �ବା Head Qr. Hospital ସବୁର
ଉ�ତକିରଣ ପାଇଁ ସରକାର କଣସବୁ �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ିବା କରବିାକୁ ଯାଉଛ�,ି
Jagatsinghpur H/Q Hospital େର େକଉଁ େକଉଁ Post ସବୁ (Doctor & others)
ବ��ମାନସ�ୁା ଖାଲିଅଛ,ି ଏସବୁ post େକେବସ�ୁା ପରୂଣ କରାଯିବ ?

�ାମା�ଳେର ଆବଶ�କତା �ବା ଡା�ର� ସଂଖ�ା
୭୯୮ . ଡା. ନୃସଂିହ ଚରଣ ସାହୁ : �ା�� ଓ ପରବିାର କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- (କ) ରାଜ�େର �ାମା�ଳେର �ବା ବଭିି� �ା��େକ�େର େକେତ ଡା�ର�ର ଆବଶ�କତା
ଅଛ,ି େସ�ରୁ େକେତ ଡା�ର ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛ,ି ଏବଂ (ଖ) ପରଜ� ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର
ଡା�ରଖାନାଗୁଡକି ପାଇଁ େକେତ ଡା�ର sanction post ଅଛ,ି େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡଛି,ି
େକଉଁ େକଉଁ ଡା�ରଖାନାେର ଆେଦୗ ଡା�ର ନାହଁା�,ି େସହ ିପଦବୀଗୁଡକି େକେବସଧୁା ପରୂଣ
େହବ ?

Medical Unfit ଭାେବ declare
୭୯୯ . �ୀ କେିଶାର କୁମାର ମହା� ି: ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- MCL
େର ଚାକରିୀ କରୁ�ବା କଛି ିକମ�ଚାରୀ ଯଦ ିparalysis େରାଗେର ଆ�ା� େହଉଛ� ି , େସହି
କମ�ଚାରୀକୁ MCL କ��ୃ ପ� Medical Unfit େବାଲି declare କରୁନାହଁା� ି, ଏ�ପାଇଁ ଜ�ିା
�ଶାସନ ନା ସରକାର ଦାୟୀ ଜଣାଇେବ କ ି?
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