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ଓଡଶିା ବଧିାନସଭା
େଷାଡଶ ବଧିାନସଭା
ଷ� ଅ�େବଶନ

ଶୁ�ବାର , େଫବୃୟାରୀ ୨୬ , ୨୦୨୧
ଲି�ତ ଉ�ର ନମିେ� �ଶ�ାବଳୀ

�ଶ� ସଂଖ�ା - ୧୭୩
( ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରିଚାଳନା,ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ

ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ,ଶ�ି,�ୀଡା ଓ
ଯୁବକଲ�ାଣ,ଶ�ି,ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି,ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ

ଉେଦ�ାଗ )
 

ଖାଲି ପଡ�ିବା ଜାଗାଗୁଡକିର ସବୁନିେିଯାଗ
U.D ୧୦୮୭ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ବ��ମାନ ସ�ୁା କଟକ ସହରେର େକଉଁ ସରକାରୀ
ଉେଦ�ାଗ ସଂ�ା ଓ ବଭିାଗ ଅଧୀନେର ବନିେିଯାଗ ନେହାଇ େକେତ ଜମି ଖାଲି
ପଡଛି ି�କାଶ କର ିେସହ ିଜାଗାଗୁଡକୁି ସବୁନିେିଯାଗ ନମିେ� କ ି�ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ଆ�ନଯୁି�ି ନମିେ� ପଦେ�ପ
U.D ୧୦୮୮ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର ସହରା�ଳେର �ବା ଅନୁସଚୂୀତ ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂୀତ
ଜାତ�ି ଆ�ନଯୁି�ି ନମିେ� ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି
 

ଜାତ ି�ମାଣ ପ�କୁ ସରଳୀକରଣ
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U.D ୧୦୮୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ବଦି�ାଥ�ୀମାନ�ୁ ଜାତ ି�ମାଣ ପ� �ଦାନ
ସରଳୀକରଣ ସହ ମ�ରୁ େହାଇ�ବା ଜାତ ି�ମାଣ ପ�କୁ ସାରାଜୀବନ ପାଇଁ େବଧୖ
ନମିେ� ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ବଦି�ାଥ�ୀ� େମଧାଶ�ିର ବକିାଶ
U.D ୧୦୯୦ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର ଅନୁସଚୂୀତ ବଭିାଗ ପରଚିାଳତି ବଦି�ାଳୟେର ଅ�ୟନ
କରୁ�ବା ବଦି�ାଥ�ୀ� େମଧାଶ�ିର ବକିାଶ ପାଇଁ କ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ?ି
 

ଜମିପାସବୁ� େଯାଗାଣେର ସଫଳତା
U.D ୧୦୯୧ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- କଳାହା�ି ଜ�ିାେର େକଉଁ ତହସଲିେର ଜମିପାସବୁ�
େଯାଗାଣେର େକେତ ଶତାଂଶ ସଫଳତା ହାସଲ େହାଇଛ ିଓ ଏହା ପ�ୂ�ା� କରବିାକୁ
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

କଳାହା�ିେର େଲା-େଭାଲେଟଜ ସମସ�ାର ସମାଧାନ
U.D ୧୦୯୨ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
କଳାହା�ି ଜ�ିାର �ାମା�ଳେର େଲା-େଭାଲେଟଜ ସମସ�ା େଦଖା େଦଉ�ବା �ତି
ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ି କ ି ; ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଜ�ିାେର େଲା-େଭାଲେଟଜ
ସମସ�ାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

Physical Possession ନେଦଇ ହତିା�କାରୀ�ୁ ଜମି ପ�ା ବ�ନ
U.D ୧୦୯୩ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- େଷାଡଶ ବଧିାନସଭାର ତା.20.11.2020 ର
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ଅଣତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା 8ର ଉ�ରେର ମାନ�ବର ମ�ୀ ପଇୂଁ�ଲା, ଆଗଲପରୁ ଓ
େଲାଇିସଂହା ତଦସଲିେର ଜମି ପ�ା ପାଇଁ ଏ ପଯ��� Physical Possession
ପାଇ ନ�ବା ହତିା�କାରୀ�ୁ ତାଲିକା େଦଇଛ� ି ; ଆଜ ି ପଯ��� Physical
Possession ନେଦଇ ଏହ ି ହତିା�କାରୀମାନ�ୁ ଜମି ପ�ା ଦଆିଯାଇ�ବା
�ସ�େର ସରକାର� ମଳୂ ଉେ�ଶ� କଣ ; ସରକାର� ପାଖେର ଜମି ନଥାଇ
ପ�ା ବ�ନ କରାଯାଇଛ ିକ ି ; ଯଦ ିଉ�ର ନା ହୁଏ େତେବ ଜମିପ�ା ପାଇ�ବା
ହତିା�କାରୀ�ୁ େକଉଁ ନ�ି�� ତାରଖି ସ�ୁା ଜମିର Physical Possession
ଦଆିଯିବ �ଷ�ୀକରଣ େଦେବ କ?ି
 

େହାଇ�ବ ପା�ଖି��ର ତଥ�
U.D ୧୦୯୪ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) 2010 - 2021 ଆଥ�କ ବଷ�ରୁ ଆଜ ିପଯ���
ରାଜ�େର ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ଯଥା Response ( �ରତି ରଲିିଫ),
Preparedness ( ��ୁତ)ି ଏବଂ �ଶମନ ( Mitigation) ପାଇଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର,
େକଉଁ ଉେ�ଶ�େର େକେତ ପରମିାଣର ପା� ିଖ�� େହାଇଛ ିବପିଯ��ୟୱାରୀ ତଥ�
େଦେବ କ ି ; (ଖ) ଉପେରା� ସମୟସୀମା ମ�େର ବପିଯ��ୟୱାରୀ, ବଷ�ୱାରୀ
େକ�ସରକାର େକେତ ପା� ି େଯାଗାଇଛ� ି ଓ ରାଜ� ସରକାର ନଜି� SDRF
ପା�ରୁି େକେତ ପା� ି ଖ�� କରଛି� ି , େକ� ସରକାର େଯାଗାଇ�ବା ପା�ରି
ବନିେିଯାଗ ପ� ଓ SDRF ପା�ରି ବନିେିଯାଗ ପ�ର ବଷ�ୱାରୀ, ବପିଯ�଼�ୟୱାରୀ
Status Report ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

ଗ�ଆି ବ�କକୁ �ତ� େଯାଜନାେର ସାମିଲ
U.D ୧୦୯୫ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାର ଗ�ଆି ବ�କ ଅ�କ ସଂଖ�କ ଆଦବିାସୀ
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ବହୁଳ େହାଇ�ବାରୁ ଏହ ି ବ�କକୁ �ତ� େଯାଜନାେର ସାମିଲ ପାଇଁ ସରକାର�
��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଚକବ� ିଜମିକୁ ଭାଗକରି ବ�ିୟ ନମିେ� ନୟିମ �ଣୟନ
U.D ୧୦୯୬ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- େକେବଠାରୁ ରାଜ�େର ଚକବ�ୀ ଜମିକୁ ଭାଗକରି
ବ�ିୟ ନମିେ� ସରକାର ନୟିମ �ଣୟନ କରଛି�,ି ଏହ ିନୟିମ �ଣୟନ ପବୂ�ରୁ
େକଉଁ ଜ�ିାର େକଉଁ ତହସଲିର େକଉଁ ରାଜ� ସକ�ଲର େକଉଁ େମୗଜାେର େକେତ
ଚକବ�ୀ ଚାଷଜମିକୁ ଭାଗ /ବା ଅଂଶକୁ େବଆଇନ ବ�ିୟ କରାଯାଇଛ ିଏହ ିବ�ିୟ
କବଲାକୁ ଋ� ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ିବା େକେବସ�ୁା ର�
କରେିବ ଅବଗତ କରେିବ କ ି?
 

ଜମି କଣିା ବକିା ଉପେର ଅ�ୁଶ
U.D ୧୦୯୭ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଭ�କେର ଧାମରା ବ�ର �ତ�ିାନେର ଭ�କ
ଜ�ିା ଶ�ିାୟନକୁ ଦୃ�ିେର ର� ବହୁ ବାହାର ବ��ି ଭ�କ ଜ�ିାରୁ ବ�ାପକ ଜମି
କଣୁି�ବା ପରେି��ୀେର ଜମି କଣିା ବକିା ଉପେର ଅ�ୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ସରକାର�
��ାବ �େଲ ତାହା େକେବ ସ�ୁା କାଯ��କାରୀ କରାଯିବ ?
 

ପଛୁଆ ବଗ�କୁ ଆ� ନଯୁି�ି ନମିେ� ଋଣ �ଦାନ
U.D ୧୦୯୮ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ଭ�କ ଜ�ିାେର ବଗିତ ତନି ିବଷ�େର ଓଡ଼ଶିା ପଛୁଆ ବଗ� ଅଥ�
ସମବାୟ ନଗିମରୁ େକେତ ଜଣ ପଛୁଆ ବଗ�କୁ ଆ� ନଯୁି�ି ନମିେ� େକେତ ଋଣ
�ଦାନ କରାଯାଇଛ ିଓ ଅ�କ ହତିା�କାରୀ�ୁ ସାମିଲ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
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Number of Indoor Stadium are under construction
U.D 1099 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister
for Sports & Youth Services be pleased to state that :- How
many Indoor stadium/Halls are under the Sports and Youth
Services Deptt in the State & how many new Indoor Stadium
are under construction , give a details District wise list in that,
will the Govt. consider to sanction one indoor hall at Daspalla
of Nayagarh District ?
 

Steps for electrification of left out villages
U.D 1100 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister
for Energy be pleased to state that :- How many Revenue
villages and hamlets have not yet electrified in Daspalla, Gania
and Nuagaon Block of Daspalla Assembly Constituency, will
the Govt. take early steps for electrification of left out villages
?
 

ଖାଲି�ବା post ର ତାଲିକା
U.D ୧୧୦୧ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର T&RW �ଲୁ, କନ�ା�ମମାନ�େର େସବା�ମରୁ
Higher Secondary School ପଯ��� େକଉଁ େକଉଁ post ଖାଲିଅଛ ିତାର ଏକ
ତାଲିକା ଜ�ିାୱାରୀ େଦେବକ?ି
 

ରାଜ� କମ�ଚାରୀ� ଆବାସକି ବାସଗୃହ ନମି�ାଣ
U.D ୧୧୦୨ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) 2019-2020 େର 555 ଟ ିରାଜ� ନରିୀ�କ
କାଯ��ାଳୟ 46ଟ ି ତହସଲି କାଯ��ାଳୟ 25ଟ ି ଆଧୁନକି ଅଭିେଲଖାଗାର 28ଟି
ଉପନବି�କ� କାଯ��ାଳୟ 3ଟ ି ଜ�ିାପାଳ� କାଯ��ାଳୟ ଓ 170ଟ ି ରାଜ�
କମ�ଚାରୀ� ଆବାସକି ବାସଗହୃ ଇତ�ାଦ ି େକାଠାବାଡଗୁିଡକିର ନମି�ାଣ କାଯ��
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ହାତକୁ ନଆିଯାଇ�ବା ସତ� କ;ି (ଖ) 2020-21 େର ଆଉ େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର
ଅନୁରୂପ କାଯ���ମ ନଆିଯିବ ଜଣାଇେବକ?ି
 

ବାେଲ�ରଠାେର ବ�ପାତ ଗେବଷଣା େକ� �ାପନ
U.D ୧୧୦୩ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ବ�ପାତଜନତି ବହୁ ସମୟେର ସାଧାରଣ େଲାକମାେନ ଅକାଳ
ମତୁୃ�ବରଣ କରୁ�ବାରୁ ତା�ୁ ଏହ ିବପିଦରୁ ର�ା କରବିା ପାଇଁ ବାେଲ�ରଠାେର
ବ�ପାତ ଗେବଷଣା େକ� �ାପନ କରାଯିବାର ନ�ି� ିେହାଇଛ ିକ,ି ଯଦ ିଉ�ର ହଁ
ହୁଏ ଏହା େକଉଁଠାେର �ତ�ିା କରାଯିବଏବଂ ଏହା େକଉଁ ବଭିାଗ �ାରା ପରଚିାଳନା
କରାଯିବ ତାହା ଉେ�ଖ କରେିବକ?ି
 

Tata Power Company �ାରା ବଦୁି�ତ ବ�ନ
U.D ୧୧୦୪ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ଓଡ଼ଶିାେର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାକୁ ବଦୁ�ତ ବ�ନ ସକାେଶ TATA POWER
Company କୁ କ ି ସ��େର ବ�ନ କରବିା ପାଇଁ ଦଆିଯାଇଛ ି ତାହାର ବେିଶଷ
ବବିରଣୀ ଉେ�ଖ କରେିବ କ ି ; ବ��ମାନ ବଭିି� ବଦୁି�ତ ବ�ନକାରୀ ସଂ�ା
ମାନ�େର କାଯ�଼� କରୁ�ବା Engineer ଏବଂ କମ�ଚାରୀମାେନ କ ି ; TATA
POWER Company କ ି�କାର ସ��େର ଏବଂ େକଉଁ ସଂ�ାେର କାଯ�� କରେିବ
ତାହା ଉେ�ଖ କରେିବ କ ିେକେବଠାରୁ ବ�ନ ଆର� କରେିବ ତାହା ଜଣାଇେବ କି
?
 

ନ� େହାଇ�ବା ବଦୁି�ତଶ�ିର ପରିମାଣ
U.D ୧୧୦୫ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର େମାଟ ଉ�ାଦତି ବଦୁି�ତ ଶ�ିର େକେତ �ତଶିତ ବନିେିଯାଗ ନେହାଇ
ନ� େହଉଛ;ି ସଠକି ଉ�ାଦନ ଓ ବତିରଣ ନୟିମ ନ�ି�ାରଣ କର ି�ତ ିେରାକବିାପାଇଁ
କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି ରାଜ�େର େକେତାଟ ି ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ �କ�
େକେତ ବଷ� ଧର ି ବ� େହାଇ ପଡ଼ଛି ି ;ଏ�ରୁ ବଦୁି�ତ ଶ�ି େକେତ ଉ�ାଦତି



2/25/2021

7/57

େହଉ�ଲା ବ� େହାଇ�ବା �କ�ର କାରଣ କଣ ଓ ତାହା େକେବ ସ�ୁା
କାଯ�଼�କାରୀ େହବ ?
 

େସୗରଶ�ି ଓ ଅଣପାର�ରିକ ଉ�ରୁ ବଦୁି�ତ ଶ�ି ଉ��
U.D ୧୧୦୬ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ ଦୁଗ�ମ �ାମକୁ େସୗରଶ�ି ଓ
ଅଣପାର�ରକି ଉ�ରୁ ବଦୁି�ତକରଣ କରାଯାଇଛ ିଓ ଚଳତି ବଷ� େକେତାଟ ି�ାମକୁ
ଅଣପାର�ରକି ଶ�ି ଉ�ରୁ ବଦୁି�ତ କରଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ ନଆିଯିବ କହେିବକ?ି
 

ବଦୁି�� ସଂ�ାର
U.D ୧୧୦୭ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ରାଜ�େର ବଦୁି�ତ ସଂ�ାର େକେବଠାରୁ କାଯ��କାରୀ େହଉଛ,ି ବ��ମାନ
ବଦୁି�ତ େଯାଗାଣେର େକେତ ଶତାଂଶ ବଦୁି�ତ େଚାରୀ େହଉଛ,ି ଏହାକୁ େରାକବିା
ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ େନଉଛ� ି?
 

ଆ�ନଯୁି�ି ନମିେ� କାଯ��କାରୀ େହଉ�ବା �ିମ
U.D ୧୧୦୮ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ� ଖଦୀ ଓ �ାେମାେଦ�ାଗ େବାଡ଼� ଜରଆିେର
େବକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନ�ୁ ଆ�ନଯୁି�ି ପାଇଁ େକଉଁ �ି� କାଯ��କାରୀ େହଉଛ,ି
ଏ�େର େକ� ଓ ରାଜ� ସରକାର େକେତ େ�ା�ାହନ ଅଥ�ରାଶ ିେଦଉଛ�,ି 2019 -
20 ଓ 2020 - 21 େର େକେତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆ�ନଭି�ରଶୀଳ େହାଇପାରଛି� ି?
 

�ୟଂ ସଂ�ୂ�� ତାଲିମ େକ� େଖାଲିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୧୦୯ . �ୀ ସଧୁାଂଶୁ େଶଖର ପରିଡା : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ବାେଲ�ର ଜ�ିାେର ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସଂ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବଗ�ର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନ�ୁ ଆ�



2/25/2021

8/57

ନଯୁି�ି କମି�ା ବଭିି� ସରକାରୀ େବସରକାରୀ ସଂ�ାେର ନଯୁି�ି ପାଇଁ ଦ�ତା ବକିାଶ
ତାଲିମ ନମିେ� ରାଜ� ସରକାର ଏକ �ୟଂ ସଂ�ୂ�� ତାଲିମ େକ� େଖାଲିବା ପାଇଁ
ବେିବଚନା କରୁଛ� ିକ ି; ଏ ବାବଦେର ଆଶୁ ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?
 

ଆର, ଆଇମାନ�ୁ ନୟିମିତ ବଦଳି
U.D ୧୧୧୦ . �ୀ ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପରିଡା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- େରମଣୁା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ବଭିି� ଆର, ଆଇ.
ସକ�ଲର ଆର,ଆଇ ମାନ�ୁ ନୟିମିତ ବ�ବଧାନେର ବଦଳ ିକରବିା, ଦୀଘ� ଦନି ଧରି
େରମଣୁା ତହସଲି ଓ ଆର.ଆଇ. ସକ�ଲମାନ�େର ଶୂନ� ପଡ଼�ିବା ପଦବୀଗୁଡ଼କୁି
ପରୂଣ ପାଇଁ ବହିତି ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?
 

ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ ନମିେ� ବୁଝାମଣା ପ�
U.D ୧୧୧୧ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�ର �ମବ���ୁ ବଦୁି�ତ ଚାହଦିା ପରୁଣ ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର େକେତେଗାଟି
ଘେରାଇ ଉେଦ�ାଗକାରୀ� ସହତି େକେତ ପରମିାଣର ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ ନମିେ� (
�ୁ� ଜଳ ବଦୁ�ତ େକ� �ାପନ କରବିାପାଇଁ ) ବୁଝାମଣା ପ� �ା�ର କର�ିେଲ ;
ବୁଝାମଣା ପ� �ା�ରତି �କ� ମ�ମରୁ େକେତେଗାଟ ି େକଉଁ େକଉଁ ବଷ�େର
କାଯ���ମ େହାଇଛ ିେକଉଁ ବଷ� ଧାଯ�� ଲ��ର େକେତ �ତଶିତ ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ
େହଉଛ;ି େକଉଁ �ମଖୁ କାରଣରୁ େକଉଁ �କ� କାଯ���ମ େହଲାନାହ� ଏ�ପାଇଁ
େକଉଁମାେନ ଉ�ରଦାୟୀ ତାର ନ�ି�� ତଥ�ଭି�କି ଉ�ର �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ରାଜ� ସ�କ�ୀତ ତଥ�
U.D ୧୧୧୨ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଅଣତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା 2895 ତା 02 .08.2019 ରଖି ଉ�ରର ପରେି��ୀେର
ଆଥ�କ ଦୃ�ିେକାଣରୁ ଶ�ିାନୁ�ାନ ଗୁଡ଼କି ରାଜ�କୁ ସମ�ୃଶିାଳୀ କରୁ�େଲ ମ�
ଏ�େର ମିଳ�ିବା ରାଜ� ସ�କ�ୀତ ତଥ� ଶ�ି ବଭିାଗର ପରସିରଭୁ� ନ�ବା �େଳ
ଏହା େକଉଁବଭିାଗ ପରସିରଭୁ� ତାହା �କାଶ କରେିବ କ;ି ଏ ସ�କ�ତ ତଥ�
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ସ�କ�େର ଶ�ି ବଭିାଗ ଅବଗତ େହବାର ଆବଶ�କତା ଅଛ ିକ ିନାହ� ତାହା �କାଶ
କରେିବ କ;ି ଯଦ ିଆବଶ�କ ନାହ� େତେବ େକଉଁ ଭି� ିଆଧାରେର ଶ�ି ଅଭିବୃ�ି
ସ�କ�େର ଆକଳନ କରାଯାଇ ଅଭିବୃ�ରି େଯାଜନା ��ୁତ କରାଯାଇ ଅନୁେମାଦନ
କରାଯାଇଛ ିତାହା �� ଭାେବ ଅବଗତ କରେିବ କ ି?
 

ସରକାରୀ �ରେର ମିଳ�ିବା ନଯୁି�ି
U.D ୧୧୧୩ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ବଗିତ 5 ବଷ� ଭିତେର ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିବଗ�ର
େକେତ େଲାକ�ୁ ସରକାରୀ �ରେର ନଯୁି�ି ମିଳଛି,ି ତାର ବଷ� ଓ ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ�
�ଦାନ କରେିବ କ ି; ଏହ ିଦୁଇ ବଗ�ର େଲାକମାନ� ମ�େର େବକାର ିହାର େକେତ
େସ ସ�କ�େର ଆକଳନ କରାଯାଇଛ ିକ ି;ଉ�ର ଯଦ ିନା ହୁଏ, େତେବ ସରକାର�
ପ�ରୁ �ତ� ଭାେବ ଆକଳନ କରାଯିବ କ;ି ଗତ 5 ବଷ�େର ରାଜ�େର ଉଭୟ
ବଗ�ରୁ େକେତ ଉ��ୀ�� େହାଇଛ� ିଏବଂ େସମାନ� ମ�ରୁ େକହ ିେବକାର ଅଛ� ିକି
; ପେଦା�ତ ିମାମଲାେର 2018 ମସହିାେର ସ�ିୁମ େକାଟ� ଐତହିାସକି ରାୟ େଦବା
ପେର ରାଜ� ସରକାର� ଅଧୀନେର କାଯ�� କରୁ�ବା ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ
ଅନୁସଚୂତିତ ଜାତ ିବଗ�ର େକେତ ସଂଖ�କ କମ�ଚାରୀ ପେଦା�ତ ିପାଇଛ� ି?
 

�ିେପଡମିଟର ବ�ବ�ା
U.D ୧୧୧୪ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ବଦୁି�� ଉପେଭା�ାମାନ� ଉପେର ବଜୁିଳ ିେଦୟ ବେକୟା ଅଥ� ଆଦାୟ
ତଥା ବଜୁିଳ ି ବ�ି ଆଦାୟକୁ ଶ�ୃଳତି କରବିା ପାଇଁ 2013 ମସହିାେର �ିେପଡ
ମିଟର ବ�ବ�ା କାଯ���ମ ଆର� କରାଯାଇ�ଲା, ଏ କାଯ���ମର ସଫଳତା ହାର
7 ବଷ� େକଉଁ େକଉଁ ବଷ�େର କଣ ଅ�ଗତ ିେହାଇଛ,ି େକଉଁ ବଷ� େକଉଁ ବଦୁି�ତ
ବତିରଣ ସଂ�ା (େସସ,ୁ େନେ�ା, େୱେ�ା ଓ ସାଉଥେକା) ତରଫରୁ େକେତ େକେତ
ମିଟର ଲଗାଯାଇ�ଲା, କାଯ���ମ ସଫଳ େହଲାନାହ� ତା'ର କାରଣ କ'ଣ, େକଉଁ
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େକଉଁ ଉ��ରୀୟ ଅ�କାରୀ� �ାରା େକଉଁ େକଉଁ ବଷ�େର େକେତ ଥର ଏ
କାଯ���ମର ସମୀ�ା କରଛି�,ି େକଉଁ ନ�ି�� କାରଣରୁ କାଯ���ମ ସଫଳ
େହଲାନାହ� ତାହା �କାଶ କରିବା ସହ ଏ�ପାଇଁ େକଉଁମାନ�ୁ ଉ�ରଦାୟୀ
କରାଯାଇଛ ି?
 

ଶ�ି �ତ�ିା ନମିେ� ଜମି ପାଇବା ପାଇଁ ଆେବଦନ
U.D ୧୧୧୫ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- (କ) 2009-10 ରୁ ଚଳତି ବଷ� ମ�େର େକଉଁ ବଷ� ରାଜ�େର ଶ�ି �ତ�ିା
ନମିେ� େକେତ ସଂଖ�କ ଉେଦ�ାଗ େକେତଜମି ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର�ୁ
ଆେବଦନ କର�ିେଲ ଏବଂ େକେତ ସଂଖ�କ ଶ�ିେଦ�ାଗୀ�ୁ େକେତ ଜମି େଯାଗାଇ
ଦଆିଯାଇଛ,ି ଜମି େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇ�ବା ଶ�ି ସଂ�ା ମ�ରୁ େକେତେଗାଟି
ଉ�ାଦନ�ମ େହାଇଛ� ି ଓ େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ା ଅଦ�ାବ� ସ��ୃ ଜମିେର ଶ�ି
�ତ�ିା କରନିାହଁା� ିତାର ଜ�ିାୱାରୀ େ��ୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ)
ଜମି ପାଇଁ ଆେବଦନ କର�ିବା ଶ�ିେଦ�ାଗୀ�ୁ ମ�ରୁ େକେତଜଣ�ୁ 90 ଦନିେର
େକେତଜଣ�ୁ 180 ଦନିେର େକେତଜଣ�ୁ 365 ଦନି ମ�େର ଜମି େଯାଗାଇ
ଦଆିଯାଇଛ ିତାହା �କାଶ କରେିବ କ,ି ନ�ି�ାରତି ସମୟ ଅବ� ମ�େର ତଥା 1
ବଷ�ରୁ ଉ�� ସମୟ ବତି ିଯାଇ�େଲ ମ� ଜମି େଯାଗାଇ ଦଆିନଯିବା େଯାଗଁୁ େକେତ
ସଂଖ�କ କାଯ��ାର� େହାଇନାହ� ଏବଂ ପ�ିୁ ନେିବଶ ଓ େକେତ କମ� ନଯୁି�ିରୁ ରାଜ�
ବ�ତି େହାଇଛ ିତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଜବରଦଖଲେର �ବା ସରକାରୀ ଜମିର ପରିମାଣ
U.D ୧୧୧୬ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ସମଦୁାୟ େକେତ ପରମିିତ ସରକାରୀ
ଜମି ଜବରଦଖଲେର ରହଛି;ି େସ ସ�କ�ୀତ ସମ� ୩୦ େଗାଟ ି ଜ�ିାର ତଥ�
ଉପଲ� କ;ି ବହୁ ପରମିାଣର ମଲୂ�ବାନ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲେର �ବା
େଯାଗଁୁ ବଭିି� ଉ�ୟନ �କ� ନମିେ� ସମସ�ା େହଉ�ବା ପରେି��ୀେର
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ଜବରଦଖଲ ମ�ୁ କରବିା ପାଇଁ କ ିନୀତ ି(Policy) େକେବ ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇଛ;ି
୨୦୦୯ ମସହିା ସ�ୁା ରାଜ�ର ୩୦ଟ ି ଜ�ିା ମ�ରୁ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ
ସଂଖ�କ ଜବରଦଖଲକାରୀ� �ାରା େକେତ ପରମିିତ ସରକାରୀ ଜମି
ଜବରଦଖଲେର �ଲା ଏହ ି ଜବରଦଖଲକାରୀ� ସଂଖ�ା ଓ ଜମିର ପରମିାଣ
୨୦୨୦ ମସହିା େଶଷ ସ�ୁା େକେତ ବୃ� ିକମି�ା �ାସ େହାଇଛ ିତାର ଜ�ିାୱାରୀ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ� େଶଷ ସ�ୁା େକେତ ଜବରଦଖଲ
ଜମି ଦଖଲମ�ୁ କରାଯିବା ପାଇଁ ଲ�� ଧାଯ�� କରାଯାଇଛ ି?
 

ରଣପରୁ NAC ଅ�ଳେର ମସଜ�ି ନମି�ାଣ
U.D ୧୧୧୭ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ନୟାଗଡ଼ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଲୀର ରଣପରୁ ବ�କେର
ବହୁ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟର ବ��ି ବାସ କର�,ି ଉପାସନା କରବିା ପାଇଁ ମସଜଦି
ନମି�ାଣ କରବିା ପାଇଁ ଆବଶ�କ େହଉ�ବା ଜାଗା େଯାଗାଇ େଦବାକୁ ଦାବୀ କରି
ଆସଛୁ� ି , ଏଣୁ ରଣପରୁ NAC ଅ�ଳେର ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ପାଇଁ ମସଜଦି
ନମି�ାଣ କରବିାକୁ ଆବଶ�କ େହଉ�ବା ଜମି େଯାଗାଇ େଦଇ େସମାନ�ୁ ମସଜ�ି
ନମି�ାଣ କରବିା ପାଇଁ ସେୁଯାଗ େଦେବ କ?ି
 

Slabର ପରିବ��ନ ନ କରି ଦରବୃ�ି
U.D ୧୧୧୮ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�େର ବଦୁି�� ୟୁନ�ି �ତ ି୨୦ ପଇସା ବୃ� ିପାଇ �ଥମ ୫୦ ୟୁନ�ି ପାଇଁ
ଟ୨.୫୦ରୁ ଟ.୨.୭୦ ପରବ�� ୧୫୦ ୟୁନ�ି ପାଇଁ ଟ.୪.୩୦ରୁ ଟ.୪.୫୦
୨୦୦ ୟୁନ�ି ପାଇଁ ଟ.୫.୩୦ରୁ ୫.୫୦ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅ�କ ବଜୁିଳ ିୟୁନ�ି �ତି
ଟ.୫.୭୦ ବଦଳେର ଟ.୫.୯୦ ଏବଂ slabେର ପରବି��ନ ସହତି ମିଟର ଭଡ଼ା,
E.D. େଚାରୀ ଓ ପରବିହନ ବାବଦ �ତକୁି ସାଧାରଣ ଉପେଭା�ା ମାନ�ଠାରୁ
ଆଦାୟ କରାଯାଉ�ବା େଯାଗଁୁ ସବ�ସାଧାରଣେର େଘାର େନରୖାଶ� ସ�ିୃ େହାଇ�ଲା
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େବେଳ ବଜୁିଳ ିେଯାଗାଣକାରୀ ସଂ�ା ମାେନ ବାଷ�କ ବ�ବହୃତ ୩୯,୬୬୭ େମଗା
ୟୁନ�ି ବଜୁିଳ ି େଯାଗାଣ କର ି ୭୯୩ େକାଟ ି ଟ�ା ଅ�କ ଲାଭବାନ େହେବ;
ଘଟଣାର ଗୁରୁ�କୁ ଉପଲ� ିକର ିସା�ତକି ବ�ବ�ାକୁ ସସୁଂଗଠତି କରବିା ସେ�
ସେ� ମିଟରଭଡ଼ା E.D. ଆଦ ିଛାଡ଼ କରବିା ସହତି େଚାରୀ ଓ ପରବିହନ ଜନତି
�ତକୁି ସାଧାରଣ �ାହାକମାନ�ଠାରୁ ଆଦାୟ ନ କର,ି slab େର ପରବି��ନ ନ କରି
ଦରବୃ�କୁି କମାଇ ସାଧାରଣ ଜନତା�ୁ ଆ�� କରେିବ କ ି?
 

ଘେରାଇ ଅନୁ�ାନ ଉପେର ବାକ ିପଡ�ିବା ବଦୁି�ତ ବ�ି
U.D ୧୧୧୯ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�େର େକଉଁ େକଉଁ ଘେରାଇ ଅନୁ�ାନ ଉପେର େକେତ ଟ�ାର ସମଦୁାୟ
ବଦୁି�� ବ�ି ଆଦାୟ ନ େହାଇପାର ିବାକ ିପଡଛି,ି େକେତାଟ ିସଂ�ା ବଦୁି�� ବ�ି
େପଠୖ କରବିା ପରବିେ�� େକାଟ�ର �ାର� େହାଇ ସମୟ ଗଡାଉଛ� ିକହବିା ସେ�
ସେ� ସାଧାରଣ ଗରବି ଗାଉଁଲି ପରବିାର ଉପେର ଅ� ବଦୁି�� ବ�ି �େଲ ଲାଇ�
କଟାଯାଉଛ ି ତା'ର କାରଣ କ'ଣ, ବଡ ବଡ ଅନୁ�ାନ, ସରକାରୀ ଅନୁ�ାନ,
ସରକାରୀ ସାହାଯ��ା� ଅନୁ�ାନଗୁଡକିରୁ ବେକୟା ବଦୁି�� ବ�ି ଆଦାୟ କରବିାକୁ
ଏେତ ଡର କ'ଣ ପାଇଁ, ବଡ ବଡ ଶ�ିସଂ�ାମାେନ ଓଡଶିାର ପାଣି, େକାଇଲା େନବା
ନଜି� capitive power plant କର ି ସବୁ ଲାଭ ଖାଉ�ବା େବେଳ
େସମାନ�ଠାରୁ ବଦୁି�� ଆଣି ଗରୀବ େଲାକ�ୁ ସରକାର ବଜୁିଳ ିେଯାଗାଇପାରେିବ
କ ି?
 

ଅନଲାଇନେର ପ�ା
U.D ୧୧୨୦ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ସରକାର� ପବୂ� େଘାଷଣା ମତୁାବକ ସବୁ କାମ
ରେକ� �ିଡେର େହବ ବେିଶଷ କର ିସବୁ Mutation Case ଜମିଜମା ବଚିାର ଓ
ପ�ା �ଦାନ 7 ଦନି ଭିତେର ଅନଲାଇନେର ପ�ା ଉପଲ� େହବାର େଯଉଁ ଆଶା
େଦଖାଇ�େଲ େସ େଘାଷଣାର ବା�ବତା କଣ, ବ��ମାନ ରାଜ�େର େକେତ େଲାକ
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ବଷ� ବଷ� ଧର ିପ�ା ପାଇଁ ଅନାଇ ବସଛି� ିକହେିବ କ,ି Mutation Case ବଷ�
ବଷ� ଧର ିଗଡବିାର କାରଣ କଣ, େଯେତ େଲାକ ପ�ା ପାଇନାହଁା� ି େସମାନ�ୁ
ଶୀ� ପ�ା େଦଇ ଖଜଣା ଆଦାୟ କର ିରାଜ� ବୃ� ିପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି ,
େଯଉଁ ଜମିସବୁ ସରକାର ବ�ନ କରୁଛ� ି ଜ�ଲୀ ଜମି େସସବୁର ମ� ପ�ା
େଲାକ�ୁ ଶୀ� ଦଆିନଯିବାର କାରଣ କଣ, େକୗଣସ ିତହସଲିେର େଯପର ିେକୗଣସି
ଜମି ପ�ା ସମ��ୀୟ େକ� Mutation େବଶ ିସମୟ ରହବିନ ିସରକାର େଚ�ା
କରେିବ କ ି?
 

ନଜି ଜମିରୁ ମାଟ ିଉଠାଣେର ରାଜ� ପଇଠ
U.D ୧୧୨୧ . �ୀ �ତାପ େକଶରୀ େଦବ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଯଦ ିଜେଣ ବ��ି ନଜି ଜମିରୁ ମାଟ ିଉଠାଣ କେର
ତାକୁ ରାଜ� ପଇଠ କରବିା ବା�ତାମଳୂକ କ,ି ଯଦ ିଉ�ର ନା ହୁଏ, େତେବ ତୁର�
ସମ� ତହସଲିଦାରମାନ�ୁ ନେି��ଶନାମା ଜାର ିକରେିବ କ ି?
 

ନୂତନ Sub Station ବସାଇବା
U.D ୧୧୨୨ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଉମରେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ଆବଶ�କ Sub-Station ନ �ବା କାରଣରୁ
ଅେନକ ସମୟେର ବଦୁି�� ସରବରାହେର ବ�ାଘାତ ଘଟଥିାଏ, ଏ ବଷିୟେର
ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ,ି ଯଦ ିଅବଗତ ଅଛ� ିେତେବ େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର
Sub-Station ବସେିଲ ଯାଇ ବଦୁି�� ସମସ�ା ରହବିନାହ� ଏବଂ ସରକାର େକେତ
ଜମି ମ�େର େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର sub-station ବସାଇବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
େନେବ ?
 

ନୂତନ R.I. Circle େଖାଲିବା ପାଇଁ ��ାବ
U.D ୧୧୨୩ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ରାଜ� ସରକାର େମାଟ େକେତେଗାଟ ିନୂଆ
R.I. Circle େଖାଲିବା ପାଇଁ ନ�ି� ି�ହଣ କରଛି� ିଏହାର ବ�କର ନାମ ସହ
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ପ�ାୟତର ନାମ ସହ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ଦୁଗ�ମ ପଛୁଆ
ଅ�ଳମାନ�େର ଜନ ସାଧାରଣମାନ�ୁ ଗମନାଗମନ ଅ�କ ଅସବୁଧିା େହଉ�ବାରୁ
ସରକାର ଏହ ିଅ�ଳମାନ�େର ନୂଆ R.I. Circle େଖାଲିବାର ବ�ବ�ା କରେିବ
କ ିଏବଂ େକଉଁ ସମୟସୀମା ଭିତେର ରାଜ� ସରକାର ସମ� ପ�ାୟତେର ନୂଆ
R.I. circle େଖାଲିେବ ?
 

ଜା� ST �ମାଣ ପ� େଦଇ ପାଠ ପଢବିା
U.D ୧୧୨୪ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର େମାଟ େକେତ ଜଣ ଛା� ଛା�ୀ ଜା� (Fake)
ST Cirtificate େଦଇ ପାଠ ପଢଛି� ି କମି�ା ସରକାରୀ ଚାକରିୀ କରବିାର
ଅଭିେଯାଗ େହାଇଛ ିଏବଂ ଏମାନ� ଭିତେର ଧରାପଡଛି� ିଏହାର ଜ�ିା, ବ�କର
ନାମ ସହ ଧରାପଡ�ିବା େଲାକର ଠକିଣା ନାମ ସହ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି
(ଖ) ବଲା�ିର ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ େଖା�ରାେଖାଲ ବ�କ ଏବଂ କ�ାବା� ିଏ�.ଏ.ସ.ି,
ଏରଆିେର ଏହ ିଜା� ST �ମାଣପ� େଦଇ ପାଠ ପଢ ିଚାକରିୀ େଲାକ�ୁ ଗିରଫ ନ
କରବିାର କାରଣ କଣ ଏବଂ ଏହ ିସମ� ଜାଲ �ମାଣପ� େଦଇ�ବା େଲାକ�ୁ
ସରକାର େକଉଁ ସମୟସୀମା ଭିତେର ଗିରଫ କରେିବ ?
 

ବଭିି� େଯାଜନା ପାଇଁ ମିଳ�ିବା ଅନୁଦାନ
U.D ୧୧୨୫ . �ୀ ମେନାହର ରନଧାରୀ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ଗତ 2019-20, 2020-21 ବଷ�େର ଏହ ିବଭିାଗ�ାରା େକଉଁ
େକଉଁ େଯାଜନା�ାରା କ ି କ ି କାଯ�� କରବିା ପାଇଁ େକେତ ଟ�ା ଅନୁଦାନ
ଦଆିଯାଇ�ଲା ଏବଂ େକେତ ଟ�ା େକଉଁ ବାବଦେର ଖ�� କରାଯାଇ ଅଛ ିଏବଂ
େକେତ ଟ�ା ଖ�� ନ େହାଇ ରହଛି ି ତାହାର କାରଣ କଣ, ଏହାର ସବେିଶଷ
ବବିରଣୀ �କ�ୱାରୀ େଯାଜନାୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
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ବାସହୀନ ପରିବାର�ୁ ଘରଡହି େଯାଗାଇବା
U.D ୧୧୨୬ . �ୀ ମେନାହର ରନଧାରୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକେତ େଲାକ� ଘରଡହି ନାହ� ଏବଂ
େସମାନ�ୁ େକେବସ�ୁା େଯାଗାଇ େଦବାପାଇଁ ବ�ବ�ା କରାଯାଇଅଛି
ହତିା�କାରୀୱାରୀ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଜମି ବ�ନ
U.D ୧୧୨୭ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ
ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ� ବଭିାଗ �ାରା ଗତ ପା�ବଷ�
ମ�େର ଜମି ବ�ନ ପାଇଁ େକେତ ଭୂମିହନି ଦରଖା� କରଛି� ିଏବଂ େକେତ ଜଣ�ୁ
ଜମି ବ�ନ କରାଯାଇଛ ି ଭୂମିହନି ମାନ�ୁ ଜମି ନେଦବାେର ଅେହତୁକ ବଳିମ�
କରବିାର କାରଣ କଣ ଭୂମିହୀନ ମାନ� ଜମି େକେବ ସଧୁା �ଦାନ କରାଯିବ ନ�ି��
ଭାେବ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

ଜମିକୁ �ତିବିାନ କଷିମ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୧୨୮ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ
ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଜଟଣୀ ଅ�ଳେର �ତିବିାନ ଜମିକୁ
2012 ମସହିାେର େଗାଟଏି ଚଠିେିର େଯପର ିଜଗ�ାଥ ଜମି କହ ିଜନ ସାଧାରଣ�
ବ�ିୀ, ଖରଦରୁି ବ�ତି କରବିା ସହତି, ସରକାରୀ ଉ�ତ ି ମଳୂକ କାଯ��କୁ େରାକ
ଲଗାଯାଉଛ ିଏହାକୁ େସପର ିେଗାଟଏି ଚଠିେିର �ତିବିାନକୁ େଫରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ
ସରକାର େକେବ ସଧୁା କାଯ��କାରୀ କରେିବ ନ�ି�� ଭାେବ କହେିବ କ ି?
 

ବଭିି� କାଯ��ପାଇଁ ରଖାଯାଇ�ବା ଟ�ା ସ�କ�େର
U.D ୧୧୨୯ . �ୀ ସନାତନ ବଜୁିଳ ି : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ମୟୁରଭ�େର ଆଦବିାସୀ ସମନ�ୀତ ଉନୟନ �କ�ର ଟ�ାକୁ �ତ�
ଉ�ୟନ ପରଷିଦ ମା�ମେର େକଉଁ େକଉଁ କାଯ�� ପାଇଁ େକେତ େକେତ ଟ�ା
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ରଖାଯାଇଛ ିତାହାର ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ େଦେବ କ ିଏବଂ �ତ� ଉ�ୟନ ପରଷିଦ
ମା�ମେର ବଡସାହ ି ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ଗତ 5 ବଷ� ମ�େର େକେତ କାଯ��
େହାଇଛ ିତାହାର ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ରାଜ� ଡଭିିଜନ ଗଠନ
U.D ୧୧୩୦ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ରାଜ�େର ରାଜ� �ାଶାସନକି ଅ�କ ସରଳ
ଓ ନକିଟବ��ୀ କରବିାନମିେ� ରାଜ� ସବ ଡଭିିଜନ ଗଠନ ନହିାତ ି ଜରୁରୀ କି
ସରକାର ଏ�ପାଇଁ �ତଶିତୃ ି େଦଇ�େଲ କ ି �ମାଗତ ଭାେବ ରାଜ�ର ସବୁ
ଅ�ଳେର ଏ�ପାଇଁ ଦାବୀ ଉଠଛି ିକ,ି (ଖ) ଏହ ିପରେି��ିେର ସରକାର େକାରାପଟୁ
ଜ�ିାର େକାଟପାଡ ଏବଂ ସମିିଳଗୁିଡାକୁ ରାଜ� ସବଡଭିିଜନର ମାନ�ତା େଦବା ସହ
ଦ�ର େଖାଲିେବ କ ି?
 

24 ଘ�ଆି ବଦୁି�ତ େଯାଗାଣ
U.D ୧୧୩୧ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- (କ) ଓଡଶିା ରାଜ� ଏେବ ଏକ ବଦୁି�ତ ବଳକା ରାଜ� କ,ି ରାଜ�େର ଏେବ
େକେତ ବଦୁି�ତ ଶ�ି ଉ�ାଦତି େହଇଛ ିେକ�ୀୟ �ୀଡରୁ େକେତ ମିଳୁଛ ିସାମ�ୀକ
ଭାେବ େକେତ ବନିେିଯାଗ ରାଜ�େର େହାଉଛ ିେକେତ ବ�ିୀ େହଇଛ ିଅନ� ରାଜ�କୁ,
(ଖ) ରାଜ�େର ବଦୁି�ତ ଶ�ି ବଳକା େହଉ�ବା େବେଳ ବଦୁି�ତକାଟ େହବାର
କାରଣ କଣ ରାଜ�େର େକେବ ସ�ୁା 24 ଘ�ଆି ବଦୁି�ତ େଯାଗାଣ େହବ ତାହା
ଦଶ�ାଇେବ କ ି?
 

େଖାଲିବାକୁ �ବା ନୂଆ R.T Circle
U.D ୧୧୩୨ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ବ��ମାନ େକେତାଟ ିଆ�.ଆଇ. କାଯ��ାଳୟ
(R.I. Office) ଅଛ,ି ସରକାର� େଘାଷଣା ଅନୁସାେର ନୂଆ ଅଫିସ େକେତାଟି
େଖାଲାଯିବ, େସ�େର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତାଟ ିେହବ ତାହା �ରି େହାଇ ବ��ମାନ
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େକଉଁ �ରେର ଅଛ ିଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�େର ନୂଆ R.I. Office ର େକାଠାବାଡି
ନମି�ାଣ ନମିେ� କମ�ଚାରୀ ନଯୁି�ି ସକାେଶ କଣ ବ�ବ�ା ବେଜଟେର େହାଇ�ଲା,
ତାହା ସରକାର େକେବ କାଯ��କାରୀ କରେିବ ?
 

େସୗର ଶ�ି �ାରା ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ
U.D ୧୧୩୩ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ରାଜ�େର େସୗର ଶ�ି �ାରା େକେତ ପରମିାଣେର ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ େହଉଛ,ି
ଆଗାମୀ ଦନିେର ଉ�ାଦନ ବୃ� ି ନମିେ� ସରକାର�ର ଆେଦଶ କଣ ଏ�େର
latest technology ଅନୁସାେର ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ ପାଇଁ �ାନ େକୗଶଳ �େୟାଗ
କପିର ିକରାଯାଇଛ ି?
 

ସୀମା ବବିାଦର �ତିି
U.D ୧୧୩୪ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଓଡଶିା ସୀମାକୁ ଲାଗି�ବା େକଉଁ େକଉଁ ରାଜ�ର
େକେତେଗାଟ ି�ାମର ପେଡାଶୀ ରାଜ� ସହ ସୀମା ବବିାଦ ଅଛ ିଏହାର �ତି ିକଣ
ରାଜ�େର ସୀମାକୁ ସରୁ�ା କରବିାପାଇଁ ସରକାର କ ିକ ିପଦେ�ପ େନଇଛ� ି?
 

R.I. Circle ର ପନୁଗ�ଠନ
U.D ୧୧୩୫ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର R.I. Circle ପନୁଗ�ଠନ କରବିାକୁ
ସରକାର ନ�ି� ିକରଛି� ିକ,ି ଉ�ର 'ହଁ' େହେଲ ରାଜ�େର େକେତ ଅ�କ R.I.
Circle ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାର ନ�ି� ିକରଛି� ିତଥା ଏହ ିପନୁଗ�ଠନର ଆଧାର
କ'ଣ ?
 

ଜ�ଲ ଜମି ପ�ା �ଦାନ
U.D ୧୧୩୬ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
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କର ି କହେିବ କ ି :- େକଉଁଝର ଜ�ିା ଘସପିରୁା ତହସଲି ଅ�ଗ�ତ ଅଳତୀ R.I.
Circle ଅ�ନ� ନାବକିା ବାହାଳ ିHabitation େର ବସବାସ କରୁ�ବା ଆଦବିାସୀ
ପରବିାର ମାନ�ୁ ସରକାର େକୗଣସ ି ଜ�ଲ ଜମି ପ�ା �ଦାନ କର�ିେଲ କ,ି
େସମାନ�ୁ ସମଦୁାୟ େକେତ ପରମିିତ ଜ�ଲ ଜମି ପାଇଁ େକେତ ପ�ା
ଦଆିଯାଇ�ଲା, ଏହସିବୁ ପ�ା ଗୁଡକିେର ସଂେଶାଧନର କ ିଆବଶ�କତା ପଡଲିା,
ସଂେଶାଧନେର ଅେହତୁକ ବଳିମ�ର କାରଣ କ'ଣ ?
 

ସୀମା�ବ��ୀ ଗଁା ଗୁଡକିେର ଜାଗା େନବା
U.D ୧୧୩୭ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ସରକାର ବାରମ�ାର େଘାଷଣା କରୁଛ� ିେଯ ଇେ�
ବ ିଜମି କାହାକୁ େଦେବ ନାହ�; େହେଲ ଏକର ଏକର ଜମି ଗଁା ଜନବସତ ିଓଡଶିା
ସୀମା� ବ��ୀ ରାଜ�ଗୁଡକି େନଇସାରେିଲଣି, େଭା� କେଲଣି ସରକାର ଜାଣୁଛ�ି
ତ; ସୀମା� ରାଜ�ଗୁଡକି ଓଡଶିା େଲାକ� ସଖୁ ସବୁଧିା ବୁଝୁଛ�,ି େସମାନ� ଦୁଃଖ,
େପଟର �ାଳ �ତ ି ଦୃ�ି ରଖଛୁ�,ି େସମାନ�ର ଉ�ତ ି ପାଇଁ େଚ�ା କରୁଛ�ି
େହେଲ ଓଡଶିାର ସରକାରୀ ଅଫିସରମାେନ ଓଡଆି େଲାକ�ର ବ�ିାସଭାଜନ
େହାଇପାରୁନହା� ିତା'ର କାରଣ କ'ଣ କହେିବ କ;ି ଓଡଶିାରୁ ପବୂ�ରୁ େଯତକ ଜମି
ଅନ� ରାଜ�େର ମିଶଛି ି େସଗୁଡକି ଉ�ାର କରପିାରୁନ�ବା େବେଳ ସୀମା� ଗଁା
ଗୁଡକିେର ପରୁା ମକୁୁଳା ର� ସରକାର ଆରାମ କରୁଛ� ିକପିର;ି େଯେତ ଜମି ଗଁା
ଗୁଡକି ସୀମା� ରାଜ�ଗୁଡକି ମାଡବିସଛି� ି େସଗୁଡକି ଉ�ାର କରପିାରେିବ କ;ି
ସମଦୁାୟ େକେତ ଜମି ଅନ� ରାଜ�ଗୁଡକି ଅ�କାର କରଛି� ିକହେିବ କ ି?
 

ବାରିପଦା ଠାେର R.D.C Office େଖାଲିବା
U.D ୧୧୩୮ . �ୀ �କାଶ େସାେର� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ବାରପିଦା ଠାେର R.D.C Office େଖାଲାଯିବାର
��ାବ ସରକାର� ଅଛ ିକ;ି ଯଦ ିଅଛ,ି େତେବ େକେବ ସ�ୁା େଖାଲିବ ଏବଂ ଆଜି
ପଯ��� କ'ଣ କ'ଣ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ ି?
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�ାୟୀ ପ�ା �ଦାନ
U.D ୧୧୩୯ . �ୀ �କାଶ େସାେର� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଆଦବିାସୀମାନ�ର ଜାହରିା (ପଜୂା କରବିାର ପୀଠ)
ଗୁଡକିର �ାୟୀ ପ�ା ନାହ�; ବଭିି� କସିମେର ଆଜ ିପଯ��� ଅଛ;ି େସଗୁଡକି ଚ�ିଟ
କର ି ପ�ା େଦବାର ��ାବ ସରକାର� ଅଛ ି କ;ି ଯଦ ି େହାଇନାହ� େସଗୁଡକିର
ଚ�ିଟ କର ିପ�ା େଦବା ପାଇଁ ବ�ିବ� ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

ସୀମା ବବିାଦର �ାୟୀ ସମାଧାନ
U.D ୧୧୪୦ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ସ�ିୁମେକାଟ�� �ତିାବ�ା ବଳବ�ର �ବା ସେ�
ଆ��େଦଶ �ଶାସନ େକାଟଆି ଅ�ଳେର ଅନୁ�େବଶ କର ିେସଠାେର ସାମାଜକି
ସରୁ�ା େଯାଜନାେର େଲାକ�ୁ �େଲାଭିତ କରବିା ଓ ପ�ାୟତ ନବି�ାଚନର ଦୀଘ�
��ିୟା ଜାର ିର�ବା ଆମ େଗାଇ�ା ବଫିଳତା �ତ ିଅ�ୁଳ ିନେି��ଶ କରୁନାହ� କ;ି
ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ସୀମାେର ପେଡାଶୀ ରାଜ�ମାେନ ଜବରଦଖଲ ଉଦ�ମ
କରୁଛ� ିଓ ସୀମା ବବିାଦର �ାୟୀ ସମାଧାନ ଦଗିେର ସରକାର କ'ଣ ପଦେ�ପ
�ହଣ କରଛି� ିସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବ କ ି?
 

Mutation Case File କରି�ବା ହତିା�କାରୀ�ୁ ପ�ା ବ�ନ
U.D ୧୧୪୧ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଭୁବେନ�ର ତହସଲି ଅ�ନେର ଗ�ପାଟଣା େମୗଜାର
ଖାତା ନଂ-୪୧୩ ଓ Plot No. 921/2000ରୁ ବହୁ ବ��ି ଜାଗା ଖରଦି କର ିପ�ା
ପାଇବା ପାଇଁ Mutation Case File କର ିମ� ଆଜସି�ୁା Correction Khata
No. 512/895 ଓ 512/3831 ମିଳବିା ବ�ତତି ଅନ�ମାନ�ୁ ଖାତା Correction
ସହ ପ�ା ମିଳନି�ବା ସରକାର ନଜରେର ଅଛ ିକ;ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଉ� ଉ�ି
ଅନୁସାେର ସନ ୨୦୧୭ ମସହିାରୁ Mutation Case File କର�ିବା
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ହତିା�କାରୀମାନ�ୁ େକେବ ସ�ୁା େସମାନ�ର ପ�ା ମିଳପିାରବି େସ ସ�କ�ତ
ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଭୁବେନ�ରକୁ ଆଇଟ ିହ� କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୧୪୨ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- େବ�ାଲୁରୁ, ମମୁ�ାଇ, ହାଇ�ାବାଦ, ପେୁନ ଏପରି
କ ିବଶିାଖାପାଟଣା ସହର ଭଳ ିଭୁବେନ�ରକୁ େଦଶର ଅନ�ତମ ଆଇଟ ିହ� ଭାେବ
ଗଢ ିେତାଳବିା ପାଇଁ ସରକାର� ପ�ରୁ େକେତ ବ�ୟବରାଦେର ଗତ 5 ବଷ� େହଲା
କ ି କ ି େଯାଜନା ହାତକୁ ନଆିଯାଇଛ,ି େସ�ମ�ରୁ େକଉଁ େଯାଜନାେର େକେତ
ଅ�ଗତ ି େହାଇଛ,ି େକ� ସରକାର� ଆ�ନଭି�ର େଯାଜନା ଅଧୀନେର ରାଜ�
ସରକାର ଏ ଦଗିେର େକେତଦୂର ଉପକୃତ େହାଇଛ� ିେସ େନଇ ବଷ� ଓ ଜ�ିାୱାରୀ
ତଥ� େଦେବ କ ି; ବେିଶଷ କର ିଆଇଟ ିଓ ଇେଲେକ��ାନ�ି ହାଡ�େୱର ଓ ସଫ�େୱର
େ��େର ଚୀନ ଉପରୁ ନଭି�ରଶୀଳତା �ମଶଃ �ାସ ପାଉ�ବା େବେଳ ଏ େ��େର
ଭୁବେନ�ର େକେତଦୂର ଓ େକଉଁ ସେୁଯାଗମାନ ହାେତଇ ପାରବି େବାଲି ସରକାର
ବଚିାର କରୁଛ� ିେସ ସଂ�ାନୀୟ ସଚୂନା େଦେବ କ?ି
 

େକାଟଆି ବବିାଦ
U.D ୧୧୪୩ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଓଡଶିା-ଆ� �େଦଶ ସୀମା� େକାରାପଟୁ ଜ�ିାର
େକାଟଆି �ାମପ�ାୟତର 21ଟ ି �ାମ ସେମତ ରାଜ�ର ଅନ� େକଉଁ ଜ�ିାର
େକେତାଟ ି�ାମ େକଉଁ ପେଡାଶୀ ରାଜ�ମାନ� ସହତି ବବିାଦ େଘରେର ରହଛି,ି
େକେବଠାରୁ ବବିାଦ ଆର� େହାଇଛ,ି ଏ େନଇ େକେତାଟ ି ମାମଲା େକଉଁ
ନ�ାୟାଳୟେର ବଚିାରଧୀନ �ବା େବେଳ େଭୗେଗାଳକି �ତି ିଅନୁସାେର ରାଜ�ର
େକେତାଟ ି �ାମ ପେଡାଶୀ େକଉଁ ରାଜ� ଦଖଲେର ରହଛି,ି ସୀମା� �ାମର
େକେତଜଣ ଅନ� େକଉଁ ରାଜ� ସରକାର� େକଉଁ େଯାଜନାେର ହତିା�କାରୀ
େହାଇଛ�,ି ସୀମା�ବ��ୀ େକେତାଟ ି ଓ େକଉଁ �ାମର େକେତ ସଂଖ�କ ପିଲା



2/25/2021

21/57

ପେଡାଶୀ ରାଜ�ର �ଲୁମାନ�େର ପଢୁଛ�,ି ଅଦ�ାବ� େସହ ି �ାମଗୁଡକିେର
ସରକାର� େକଉଁ ବକିାଶମଳୂକ କାଯ���ମ େକେତଦୂର ଆେଗଇଛ ି େସସବୁର
ବ�ୃିତ ତଥ� େଦେବ କ ି; ଏ େନଇ େକ� ସରକାର� ସହେଯାଗ େଲାଡାଯାଇଛ ିକ?ି
 

େଖଳାଳୀ�ୁ ନଯୁି�ି ଏବଂ େ�ା�ାହନ
U.D ୧୧୪୪ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- 2010 ରୁ ଅଦ�ାବ� ଓଡଶିା େକଉଁ ଜ�ିାରୁ ଓ େକଉଁ େ��େର
େକେତ ନୂଆ େଖଳାଳ ି ସ�ିୃ କରଛି,ି େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ ଜାତୀୟ ଓ
ଅ�ଜ�ାତୀୟ �ରେର ରାଜ�କୁ େଗୗରବାନି�ତ କର ି େକେତ ପଦକ ଲାଭ କରଛି�,ି
େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ�ୁ ରାଜ�େର ରାଜ� ସରକାର ଓ େକେତଜଣ�ୁ ରାଜ�
ବାହାେର େକ� ସରକାର ଏବଂ �ତ�ିତି କ�ାନୀମାନ ନଯୁି�ି େଦଇଛ�,ି
େକେତଜଣ�ୁ ଜମି ବା ଗହୃ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ,ି େକେତଜଣ ଚରମ ଅବେହଳାର
ଶକିାର େହାଇଛ� ିେସସବୁ ବଷିୟେର ବଷ� ଓ ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି; ଜାତୀୟ
ଓ ଅ�ଜ�ାତୀୟ �ରେର ପଦକ ଜତି�ିବା େଖଳାଳମିାନ�ୁ ନଯୁି�ି ବା ବଭିି�
େ�ା�ାହନ େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ ସରକାର ଯଦ ି େକୗଣସ ି ମାଗ�ଦଶ�କା ��ୁତ
କରଛି� ିତାର ଏକ ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ?ି
 

ଉ�ୟନ େ��େର ଖ�� େହାଇ�ବା ଅଥ�ର ବବିରଣୀ �ଦାନ
U.D ୧୧୪୫ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- (କ) ରାଜ�େର ନୂତନ ସାମ�ୀ ଉ�ାଦନ ଏବଂ ଉ�ାଦତି ଶ�ି ସାମ�ୀର
ଉ�ମମାନ ଓ ଗୁଣବ�ା ନ�ିିତ ସହ ଉ�ାଦନ ଖ�� �ାସ ଏବଂ ଉ�ାଦନ ବୃ� ିଓ
ବଜାର ବ�ବ�ାର ଅଭିବୃ� ିନମିେ� ରସି�� ଏ� େଡଭଲପେମ� େକ� �ତ�ିାନ
କାଯ���ମର ଆବଶ�କତା ସ�କ�େର ସରକାର ଅନୁଭବ କରୁଛ� ି କ ି ; ଯଦ ି ହଁ
େତେବ ଏ େ��େର ଏବଂ ଅନ�ାନ� େକଉଁ େକଉଁ େ��େର ନ�ି�� ଭାେବ କ ିକି
ପଦେ�ପ େକେବଠାରୁ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିତାର ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ
କ ି; ରସି�� ଏ� େଡଭଲପେମ�କୁ �ିୟାଶୀଳ କରବିା େଯାଗଁୁ ବଗିତ 5 ବଷ� ମ�େର
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େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ି ସାମ�ୀର ଉ�ାଦନ ଖ�� େକେତ �ାସ କରାଯାଇ ପାରଛି ିଓ େକଉଁ
ସାମ�ୀ ଉ�ମମାନ ଓ ଗୁଣବ�ା େଯାଗୁ ବଜାର ଚାହଦିା େକେତ �ତଶିତ ବୃ�ି
େହାଇପାରଛି ି ; (ଖ) ରାଜ�େର େକେତ ସଂଖ�କ େବଷୖୟିକ ବେିଶଷ��ୁ େକଉଁ
ଆର.ଏ�.ଡ ିେସ�ରେର ନେିୟାଜତି କରାଯାଇଛ ିଗେବଷଣା ଓ ଉ�ୟନ େ��େର
େକେତ ଅଥ� ବଗିତ 10 ବଷ� ମ�େର ବ�ୟ କରାଯାଇଛ ିତାର ବଷ� ଓ େ��ୱାରୀ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଆଲୁମିନୟିମ ପାକ� �ତ�ିା
U.D ୧୧୪୬ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�େର ଡାଉନ�ି� ଆଲୁମିନୟି� ଶ�ି ଗୁଡକିେର ପ�ିୁନେିବଶ�ୁ ଆକୃ�
କରବିା ପାଇଁ େକେବ ଠାରୁ କ ିକ ିପରକି�ନା କରାଯାଇ େକେବ କଣ ନ�ି� ି�ହଣ
କରାଯାଇ�ଲା ; ଅନୁେଗାଳ ସେମତ ଅନ� େକଉଁ େକଉଁ ଠାେର ଆଲୁମିନୟି� ପାକ�
�ତ�ିା ନମିେ� େକେବ ଅନୁେମାଦନ �ଦାନ କରାଯାଇ�ଲା ; ପାକ� �କ� କାଯ��
ନମିେ� କ ିକ ିଭି�ଭୂିମିର ବକିାଶ େ��େର େକେତ ବ�ୟ ଅ�କଳେର କ ିକ ିକାଯ��
େକେତ ସମୟ ଅବ� ମ�େର ସ�ୂ�� କରବିା ପାଇଁ ଲ�� ଧାଯ�� େହାଇ�ଲା ;
ନ�ି�ାରତି ସମୟ ଅବ� ମ�େର �କ� ସ�ୂ�� ନେହବା ତଥା େକଉଁ େକଉଁ େ��େର
ବଳି�ିତ ��ିୟା ପାଇଁ େକଉଁମାେନ ଉ�ରଦାୟୀ ତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି ; (ଖ)
ଆଲୁମିନୟିମ ପାକ� ନମିେ� େକ� ସରକାର କ ିକ ିସ�� ଆଧାରେର େକେବ େକେତ
ଅଥ� ମ�ରୁୀ କରଛି� ିରାଜ� ସରକାର େକେତ ଅଥ� େକଉଁ େକଉଁ ବଷ�େର େକଉଁ
େକଉଁ ବାବଦେର ବ�ୟ କରଛି�?ି
 

ଜମି ବବିାଦ ଅଥ� ଦଆିନଯିବା ସ�କ�େର
U.D ୧୧୪୭ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- (କ) ଶ�ି ବଭିାଗ ପ�ରୁ IDCO ର Land Bank ଗଠନ ନମିେ�
ବାେଲ�ର ଜ�ିାର େରମଣୁା ବ�କେର 1099 ଏକର ଜମି ଅ��ହଣ କରାଯାଇ�ଲା
କ ି ; ଜମି ହରାଇ�ବା ପରବିାର େସମାନ�ର ଚାଷ ବାସ ହରାଇଛ� ିକ ି ; ଏହା
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ସେ� େସମାନ�ୁ େସମାନ� ଜମି ବବିାଦ ଅଥ� ଦଆିନଯିବାର କାରଣ କଣ ; େସହି
ପରବିାର ଗୁଡକି େସମାନ� ଜମି ବାବଦ ଅଥ� ପାଇବା ପାଇଁ େଦୗଡ ିେଦୗଡ ିନୟା�
େହେଲଣି କ ି ; (ଖ) େସମାନ�ୁ େସମାନ�ର �ାପ� େକେବ ଦଆିଯିବ ତାହା ��
କରେିବ କ?ି
 

େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର �ବା ହାଇ�ଲୁ ସଂଖ�ା
U.D ୧୧୪୮ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) ଉ� ବଭିାଗ �ାରା ପରଚିାଳତି େକେତ ହାଇ�ଲୁ
େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର ଅଛ ି ; େସଗୁଡକି ପାଇଁ େକେତ ଶ�ିକ ଓ ଅଣଶ�ିକ ପଦବୀ
ମ�ରୁୀ ପାଇଛ ି; େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିପଡଛି ିତାହାର ବଷିଦ ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି;
(ଖ) େସହପିର ି ଭାେବ ଏହ ି ହାଇ�ଲୁ ଗୁଡକିେର �ମାଗତ ଭାେବ ଛା�ଛା�ୀ�
ସଂଖ�ା କମଛୁ ିକ ିଓ ଏହାର ଗତ 5 ବଷ�ର ତଥ� େଦେବ କ?ି
 

ରାଜ� ଖଦୀ �ାେମାେଦ�ାଗ େବାଡ� ସ�କ�େର
U.D ୧୧୪୯ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ� ଖଦୀ �ାେମାେଦ�ାଗ େବାଡ� ଏେବ
ଅଚଳ େହାଇଗଲାଣି କ ି; ଆଉ ସ�ୂ ତଥା କୁଟୀର ଶ�ିକୁ ଏହା ସହାୟତା େଦଉଅଛି
କ ି ; ଗତ 5 ବଷ� ମ�େର ଏହା େକେତ ସହାୟତା କାହାକୁ କାହାକୁ େଦଇଛ ିତାହା
ଦଶ�ାଇେବ କ ି; (ଖ) �ତ� ଭାେବ େକାରାପଟୁ ଜ�ିାର �ୁ� ଉେଦ�ାଗୀ ମାନ�ୁ କି
କ ିସହାୟତା େଦଇଛ ିତାହା ଦଶ�ାଇେବ କ?ି
 

ରାଜ� �ରୀୟ ପରୀ�ାେର ଭଲ �ଦଶ�ନ ନକରିବା ସ�କ�େର
U.D ୧୧୫୦ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ଅବଭି� େକାରାପଟୁ ଜ�ିାର ଶ�ିିତ ଆଦବିାସୀ ଯୁବକ
ଯୁବତୀମାେନ ରାଜ��ରୀୟ ପରୀ�ାେର ଭଲ �ଦଶ�ନ ନକରବିାର କାରଣ କଣ ;
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ସରକାରୀ ଚାକରିୀ େ��େର ଅନ� ଜ�ିାେର ଯୁବକ ଯୁବତୀ� ପର ି େକାରାପଟୁ
ଜ�ିାର ଆଦବିାସୀ ଯୁବକ ସଫଳ େହଉଛ� ିକ ି ; ଏହା ଅନୁ�ାନ କରାଯାଇଛ ିକ ି ;
(ଖ) ବଳିମ�େର େହେଲ ବ ି ଏମାନ�ୁ ଚାକରିୀ ପାଇଁ ଦ� କରବିା ଉେ�ଶ�େର
ଜୟପରୁ ଠାରୁ ଏକ ନଶିୁଳ� େକାଚଂି େସ�ର େଖାଲାଯିବ କ?ି
 

ଖାଲି�ବା ରାଜ� ନରିୀ�କ ପଦବୀର ସଂଖ�ା
U.D ୧୧୫୧ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଏେବ େକେତ ସଂଖ�କ ରାଜ�
ନରିୀ�କ (ଆର.ଆଇ) ପଦବୀ ଖାଲିପଡଛି ି; ତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି;
ବଧିାନସଭାେର ରାଜ� ସରକାର ଆର.ଆଇ ପଦବୀ ପରୂଣ ନମିେ� ନଭି�ର �ତଶିତୃି
େଦଇ�େଲ କ ି; ଏେବ େକାଭିଡ ବପିଯ��ୟ ଆଳେର ତାହାକୁ ବ� କରାଯାଇଛ ିକ ି;
ଏହା ଉପେର ��ୀକରଣ େଦେବ କ?ି
 

ଶବର ଜାତକୁି ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତେିର ଅ�ଭ�ୁ � କରିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୧୫୨ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ଓଡଶିାେର ଶବର ଉପଜାତରି େଲାକମାେନ ST ତାଲିକାଭୁ�
େହାଇ ବଭିି� ସରକାରୀ ସବୁଧିା ସେୁଯାଗ ଉପେଭାଗ କରୁ�ଲା େବେଳ ନୟାଗଡ
ଜ�ିାେର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର �ବା ଏମାନ� ବ�ୁ ବା�ବ�ୁ ��ଟପି�ୂ�
ଭାେବ ଶବର ଉପଜାତ ି େଲଖା�ବା ଦୃ�ିରୁ ST ବେିବଚତି ନ େହାଇ ସରକାରୀ
ସବୁଧିା ସେୁଯାଗରୁ ବ�ତି େହଉ�ବା ବଷିୟେର ପଚାର�ିବା �ଶ� ନଂ-SAQ 355
ତା.19.07.2019ର ଉ�ରେର ମାନ�ବର ମ�ୀ ଏହ ି ବଷିୟ େକ� ସରକାର�
ବଚିାରାଧୀନ �ବା କଥା କହ�ିେଲ ; େକ� ସରକାର ଇତ ିମ�େର କଣ ବଚିାର
କରଛି� ି ; ଯଦ ିକଛି ିବଚିାର କରନିାହା� ିେକେତ ରାଜ� ସରକାର� ଏ ବାବଦେର
ପରବ�� ପଦେ�ପ କଣ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ?ି
 

ଭୂତଳ େକବୁଲ ମା�ମେର ବଦୁି�� େଯାଗାଣ
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U.D ୧୧୫୩ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ବହୁ ସମୟେର ଉ� ଶ�ି ସ��
ବଜୁିଳ ିତାର ଛ�ିିଯାଇ ଦୁଘ�ଟଣାମାନ ଘଟ ିଜୀବନହାନୀ େହଉ�ଲା େବେଳ ବଜୁିଳି
ତାର ଛ�ିି ଯିବାରୁ ରଣପରୁ ସହରକୁ 2 ଦନି ଧର ିବଜୁିଳ ିେଯାଗାଣ ବ� ରହ�ିଲା ;
ଏଣୁ ସରକାର ଭୂତଳ େକବୁଲ ମା�ମେର ରଣପରୁ ସହରକୁ ବଦୁି�� େଯାଗାଣ
କରବିା ପାଇଁ ନେି��ଶ େଦେବ କ?ି
 

IT Park ନମି�ାଣ
U.D ୧୧୫୪ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ନୟାଗଡ ଜ�ିାେର ଏକ IT Park ନମି�ାଣ କରବିା
ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ଦନିରୁ ଦାବୀ କରଆିସ�ୁବାରୁ ସରକାର ନୟାଗଡ ଜ�ିାେର
ଏକ IT Park ନମି�ାଣ କରବିା ପାଇଁ ନେି��ଶ େଦେବ କ?ି
 

ବଦୁି�� େଯାଗାଣ
U.D ୧୧୫୫ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- (କ) ନୟାଗଡ଼ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ରଣପରୁ ଓ ଓଡଗଁା ବ�କର
ବହୁ �ାମକୁ ଅଦ�ାବ� ବଜୁିଳ ି େଯାଗାଣ େହାଇପାର ିନାହ�, ଏଣୁ ସରକାର Biju
Grama Jyoti େଯାଜନା ପନୁଃ �ଚଳନ କର ିବଜୁିଳ ିେଯାଗାଣ େହାଇ ପାର ିନ�ବା
�ାମ ମାନ�ୁ ବଜୁିଳ ିେଯାଗାଣ ନ�ିିତ କରେିବ କ,ି (ଖ) ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ପବୁ�ରୁ
�ବା 10 k.v. 16 kv Transformer ଗୁଡକି �ାହାକ ମାନ�ର ବଜୁିଳ ିଚାହଦିା
େମ�ାଇ ପାରୁ ନ�ବାରୁ ଏଗୁଡକୁି 65 kv କମି�ା 100 kv କୁ ପରବି��ନ କରବିା
ପାଇଁ ନେି��ଶ େଦେବ କ ି?
 

ନଯୁି�ି ସେୁଯାଗ ସୃ�ି
U.D ୧୧୫୬ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଓଡ଼ଶିାେର ଶ�ିିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନ�ୁ �ାବଲମ�ୀ କରବିା ପାଇଁ ନୂତନ ଶ�ି
�ତ�ିା କରବିା ଦଗିେର ସରକାର� କଣ �ତ� ନତିୀ ଅଛ,ି ନୟାଗଡ ଜ�ିାର
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ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ନଯୁି�ି ସେୁଯାଗ ସ�ିୃ କରବିା ଉେ�ଶ�େର େଛାଟ
େଛାଟ ଶ�ି �ତ�ିା କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?
 

କମ�ଚାରୀ�ୁ ପନୁଃ ଅବ�ାପିତ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୧୫୭ . �ୀ ମେନାହର ରନଧାରୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଜୟପରୁ ଏବଂ ନବର�ପରୁ Division େର େକେତ ଜଣ Security and other
staff ମାନ�ୁ େକଉଁ କାରଣରୁ ଚାକରିରୁି ଅବ�ାହତ ଦଆିଯାଇ ଅଛ ିଏବଂ େସମାନ�ୁ
େକେବ ସ�ୁା ପନୁଃ ଅବ�ାପିତ କରେିବ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

Hostel ର ଉ�ତ ିକରଣ
U.D ୧୧୫୮ . �ୀ ମେନାହର ରନଧାରୀ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକେତାଟ ି Boys and Girls Hostel ରହଅିଛି
ଏବଂ େସଗୁଡକିର infrastructure Dev. କଭିଳ ିରହଛି ିଏବଂ େସଗୁଡକି Dev.
ପାଇଁ େକଉଁ school ପାଇଁ କ ି କ ି ପଦେ�ପ େନବାପାଇଁ େଯାଜନା କରାଯାଇ
େକେତ ଟ�ା ଖ�� ପାଇଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଅଛ ିତାହାର ତାଲିକା �ଲୁୱାରୀ େଦବା
ସହ ବ��ମାନ �ତି ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

Industry କୁ Subsidy �ଦାନ ସ�କ�େର
U.D ୧୧୫୯ . �ୀ ମେନାହର ରନଧାରୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ରାଜ�େର Industry କରବିା ପାଇଁ କ ିକ ିcriteria ରହଛି ିତାହାର େକେତ ସବସଡିି
େକଉଁ Industries ପାଇଁ ରହଛି ିତାହାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?
 

Stadium ନମି�ାଣ
U.D ୧୧୬୦ . �ୀ ମେନାହର ରନଧାରୀ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତାଟ ି Stadium ତଆିରି
କରାଯାଇଅଛ ିଏବଂ ନୂତନ ଭାବେର େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର କରବିା ପାଇଁ ��ାବ
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ରହଅିଛ ିଜଣାଇବା ସହ ନମି�ାଣ କାଯ�� ପାଇଁ େକଉଁ ପ�ତେିର କରବିା ପାଇଁ ବ�ବ�ା
ରହଛି ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

କମ�ଚାରୀ� ତାଲିକା
U.D ୧୧୬୧ . �ୀ ମେନାହର ରନଧାରୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ନବର�ପରୁ, େକାରାପଟୁ, ମାଲକାନଗିର ିଓ ରାୟଗଡା ଏବଂ ସବୁ ଜ�ିାେର େକଉଁ
ସଂ�ା �ାରା କ ିପ�ତେିର େକଉଁ sub-station ଓ ଅଫିସେର େକେତ ଜଣ�ୁ େକଉଁ
େକଉଁ ପଦବୀ ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଇଅଛ ିତାହାର ତାଲିକା ପଦବୀୱାରୀ ଓ sub-station
wise େଦବା ସହ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ େଲାକ�ଠାରୁ ଆଦାୟ କର ି ଚାକରିି
ଦଆିଯାଇଅଛ ିତାହାର କାରଣ େଦେବ କ ି?
 

�କ�ର ଅ�ଗତି
U.D ୧୧୬୨ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- କେରାନା ସଂ�ମଣ ଜନତି ଅଚଳାବ�ା ସେ� ରାଜ� 2020 େଫବୃଆରରୁି
ଏେବ ସ�ୁା 1 ଲ� 25 ହଜାର େକାଟ ିଟ�ାର ପ�ିୁ ଆକଷ�ଣ କରବିାକୁ ସ�ମ
େହାଇଛ,ି େସ�େର �ବା �କ� ��ାବ ଗୁଡକିର ଅ�ଗତ ିଏବଂ ନଯୁି�ି ସେୁଯାଗ
ସ�କ�େର ସବେିଶଷ ସଚୂନା େଦେବ କ ି?
 

ଅ�ୟ ଶ�ି ବକିାଶ
U.D ୧୧୬୩ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଭାରତୀୟ େସୗର ଶ�ି ନଗିମ ଓ ଭାରତୀୟ ଅ�ୟ ଶ�ି ବକିାଶ
ସଂ�ାେର େକ� ସରକାର ଯଥା�େମ 1000 େକାଟ ିଓ 1500 େକାଟ ିଟ�ା ପ�ିୁ
ନେିବଶ କରବିାକୁ େକ� ବେଜଟେର େଘାଷଣା କରାଯାଇଛ,ି େସ�ରୁ ଯଥା ସ�ବ
ଫାଇଦା ହାସଲ ଲାଗି ରାଜ� ସରକାର କଣ ଏବଂ ଆଗାମୀ 2025 ସ�ୁା ରାଜ�ର
େସୗରଶ�ି ଓ ଅ�ୟଶ�ି ବକିାଶ ଲ�� େକେତ ସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବ କ ି?
 

�ତ�ି� ବନବାସୀ�ୁ ସହାୟତା
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U.D ୧୧୬୪ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ
ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- କେରାନା ସଂ�ମଣ ଜନତି ଅଚଳାବ�ା େଯାଗଁୁ ଲଘୁ
ବନଜାତ �ବ� ଉପେର ନଭି�ରଶୀଳ ଜନଜାତ ି ତଥା ଜନବାସୀ� ଆଥ�କ �ତିି
େକେତ ମା�ାେର �ଭାବତି େହାଇଛ ି ସରକାର ଆକଳନ କରଛି� ି କ,ି �ତ�ି�
ବନବାସୀ�ୁ �ତ� ସହାୟତା �ଦାନ ନମିେ� ସରକାର େକୗଣସ ିପ�ାେକଜ �ରି
କରୁଛ� ିକ ି?
 

��ର ଶ�ିୀ�ୁ େ�ା�ାହନ
U.D ୧୧୬୫ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର ��ର ଶ�ିୀ�ୁ ସହଜେର ଉପଯୁ�
ମାନର ପଥର େଯାଗାଣ ଲାଗି ସରକାର Artsan Grade Stone Policy
ଆଣୁ�ବା �ାଗତ େଯାଗ� ପଦେ�ପ େତେବ ��ାବତି ନୀତେିର କ�ାମାଲ ଉପଲ�
ବ�ତୀତ ଅନ�ାନ� େ�ା�ାହନ ଅ�ଭ�ୁ � େହବାର ��ାବ ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ିହଁ, େତେବ
ଅନ�ାନ� େ�ା�ାହନ ସ�କ�େର ସଚୂନା େଦେବ କ ି?
 

ଗେବଷଣା ଲ� ତଥ�ର ମଖୁ�ାଂଶ
U.D ୧୧୬୬ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ
ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିସ�ଦାୟର େମାଟ େକେତ ଜଣ
କେରାନା ସଂ�ମିତ େହାଇ�େଲ ଓ େସମାନ� ମ�େର �ବାସୀ �ମିକ� ସଂଖ�ା
େକେତ, ଜ�ଲଜାତ �ବ�ରୁ ଖାଦ� ସଂ�ହ, ପାର�ରକି ଜୀବନେଶୖଳୀ କମି�ା ଅନ�
େକଉଁ କାରଣରୁ ଜନଜାତ�ି ମ�େର କେରାନା ସଂ�ମଣ ନଗଣ� ରହଲିା- ସରକାର
ଅନୁସ�ାନ କରଛି� ିକ,ି ଯଦ ିହଁ, େତେବ ଗେବଷଣା ଲ� ତଥ�ର ମଖୁ�ାଂଶ କ'ଣ ?
 

ବଦୁି�� େସବାର ଉ�ତକିରଣ
U.D ୧୧୬୭ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
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ବଦୁି�� ବ�ବ�ାର ଘେରାଇ କରଣ ��ିୟାେର ଘେରାଇ କ�ାନୀମାନ�ୁ ଭି�ଭୂିମି
ହ�ା�ରତି କଲାପେର ଏହ ିକ�ାନୀମାେନ ପବୂ� OSEB କୁ େସମାନ�ର େଦୟ
ପରେିଶାଧ କେଲଣି କ,ି ଇତ ି ମ�େର େକେତକ ଘେରାଇ କ�ାନୀ ଓହରି
ଯାଉ�ବାରୁ େସହ ି ଟ�ା ଅସଲୁ େହବ େକମିତ,ି ଏହସିବୁ କ�ାନୀ ଉପେର
ପାଇକାରୀ ବଦୁି�� େଦୟ ଏବଂ ବ�ି ବ�ା� ଓ ସରକାରୀ ଗ�ାେର�ର ଓ ଅନ�ାନ�
ଆଥ�କ ଅନୁ�ାନେର େକେତ ଟ�ା ପଡୁଛ,ି ବଦୁି�� େସବାର ଉ�ତକିରଣ ଲାଗି
ଘେରାଇକରଣ ପେର େକେତ ଟ�ା ସରକାରୀ ରାଜେକାଷରୁ ବ�ୟ େହାଇଛ ି?
 

ଅ�ୟ ଶ�ି ଉପେର ଗୁରୁ�
U.D ୧୧୬୮ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଅ�ୟ ଶ�ି ଉପେର ସରକାର ଗୁରୁ� େଦଉଛ�କି,ି 2022 ସ�ୁା ଅ�ୟ ଶ�ିରୁ
େକେତ ଉ�ାଦନ ପାଇଁ ଲ�� ଧାଯ�� କରାଯାଇଛ,ି ଅ�ୟ ଶ�ିର ବକିାଶ ପାଇଁ
ସରକାର� କାଯ���ମ ସଂପକ�େର ସଚୂନା େଦେବକ?ି
 

ବେକୟା ଶୁକ� ଆଦାୟ
U.D ୧୧୬୯ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ବଜୁିଳ ିବତିରଣ ବ�ବ�ାର ଉ�ତ,ି ବଦୁି�ତ ବେକୟା ଶୁକ� ଆଦାୟ ଏବଂ ସାମାଜକି
ଦାୟୀ�େବାଧ ସହ କାଯ�� େହବା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

Sports Hostel ନମି�ାଣ
U.D ୧୧୭୦ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- �େତ�କ ଜ�ିାେର ଏକ Sports Hostel ନମି�ାଣ ପାଇଁ ନ�ି�ି
େନେବକ,ି �ଦକ ଜ�ିାେର Foot Ball, Volley Ball, Cricket, Athletic
େର ଉପଯୁ� େକାଚଂି େଦବାେର ବ�ବ�ା କରେିବକ,ି �ାମା�ଳେର ମିନ ି�ାଡୟିମ
ନମି�ାଣ ପାଇଁ ଉପଯୁ� ଜମିର ଅଭାବ େହତୁ େଗାଚର ଓ �ାମ� ଜ�ଲ କସିମ
ଜମିେର ମିନ ି�ାଡୟିମ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ରାଜ� ବଭିାଗ ସହତି ଆେଲାଚନା କର ିନ�ି�ି
େନେବକ?ି
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Solar ଏବଂ Wind �କ� ମା�ମେର ଶ�ି ଉ�ାଦନ
U.D ୧୧୭୧ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ସମଦୁାୟ ଅଣପାର�ରକି ଶ�ି ଏଯାବ� େକେତ େକଉଁ େକଉଁ ସ�ୂରୁ
ଉ�ାଦନ କରାଯାଉଛ,ି ବଷ�ୱାରୀ ତାଲିକା େଦବା ସହତି Solar ଏବଂ Wind �କ�
ମା�ମେର 2020 ସ�ୁା େକଉଁଠାରୁ େକେତ mw ଶ�ି ଉ�ାଦତି େହାଇଛ ି ଓ
ଏବାବଦେର େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ େହାଇଛ ିକହେିବକ?ି
 

ଡାକଟକିଟ �ଚଳନ
U.D ୧୧୭୨ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- �ଜାମ�ଳ ଆେ�ାଳନ େନତା, ପବୂ�ତନ ଉପମଖୁ�ମ�ୀ
ପବ�ି େମାହନ �ଧାନ� ଉପେର ଡାକଟକିଟ �ଚଳନ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ
�େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

PMEGP ଋଣ �ଦାନ
U.D ୧୧୭୩ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କ ଓ େପୗର ସଂ�ାର
େକେତଜଣ�ୁ ବଗିତ ତନି ି ବଷ�େର PMEGP ଋଣ ମଂଜୁର େହାଇଛ ି ତାହାର
ତାଲିକା ଦଶ�ାଇ ଅ�କ ହତିା�କାରୀ�ୁ PMEGP ଋଣ ଲଗାଣ ପାଇଁ କ ି�ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ଶ�ି ସଂ�ାେର ନଯୁି�ି
U.D ୧୧୭୪ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାେର �ତ�ିତି େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ାେର େକେତଜଣ�ୁ ନେିୟାଜନ
�ଦାନ କରାଯାଇ�ବାେବେଳ ତନ��ରୁ ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାର, ରାଜ� ଓ ରାଜ� ବାହାର
�ାଥ�ୀ� ସଂଖ�ା େକେତ �କାଶ କର ି �ାନୀୟ �ାଥ�ୀ�ୁ ଅ�କ ସଂଖ�ାେର
ନେିୟାଜନ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 



2/25/2021

31/57

�ୀଡା ଛା�ାବାସ �ତ�ିା
U.D ୧୧୭୫ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ଆଠମ�ିକଠାେର �ୀଡା ଛା�ାବାସ ଓ ଛା�ୀନବିାସ �ତ�ିା ପାଇଁ
ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ?ି
 

େସୗର ଶ�ିରୁ ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ
U.D ୧୧୭୬ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାେର େସୗର ଶ�ିରୁ ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ
�େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

କାଯ���ମ�ବା �� ଆଇରନ କାରଖାନା
U.D ୧୧୭୭ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
କଟକ ଜ�ିାେର େକେତାଟ ି କାଯ���ମ�ବା �� ଆଇରନ କାରଖାନା ମ�ରୁ
େକେତାଟ ିବ� ଅଛ ିବ� କାରଖାନାକୁ କାଯ���ମ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ?ି
 

�ିଡାବତି�ୁ ନଯୁି�ି
U.D ୧୧୭୮ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର �ିଡାବତିମାନ�ୁ ସରକାରୀ ଓ ଘେରାଇ ଉେଦ�ାଗେର
ନଯୁି�ି �ଦାନ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ?ି
 

ଡାକ ଟକିଟକୁ ଲଫାପା ମଲୂ�େର �ଚଳନ
U.D ୧୧୭୯ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- େରେଭନସା ବ�ିବଦି�ାଳୟ ନାମେର େକେତ ମଲୂ�ର
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ଡାକ ଟକିଟ �ଚଳତି ଅଛ ି �କାଶ କର ି ଏହ ି ଡାକ ଟକିଟକୁ ଲଫାପା ମଲୂ�େର
�ଚଳନ ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି
 

ରା�ାର ପନୁଃନମି�ାଣ
U.D ୧୧୮୦ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
କଟକ ମଧୁପାଟଣା, ଜଗତପରୁ ଶ�ିା�ାଳେର ଇଡେକା ଅ�ନେର େକେତ କମିି
ରା�ା �ବାେବେଳ ତନ��ରୁ େକେତ କମିି ରା�ା ଜରାଜୀ�� ଅବ�ାେର ଅଛ ିଓ ଏହି
ରା�ାର ପନୁଃନମି�ାଣ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ଖଦୀ ଓ �ାମେଦ�ାଗର ବକିାଶ
U.D ୧୧୮୧ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- କଟକ ଜ�ିାେର ଖଦୀ ଓ �ାମେଦ�ାଗ ଶ�ିର ବକିାଶ
ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କ ି ପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

T & RW Hostel ନମି�ାଣ
U.D ୧୧୮୨ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ଏ ବଷ� େକେତାଟ ି T & RW Hostel
େଖାଲାଯିବ ଜଣାଇେବ କ,ି ନଲ�ା ବ�କର ଭାନପରୁ, ଶରିପିରୁ, ମ. ରାମପରୁର
ସାରଦଲ�ା, ସାନଗୁ�ୁରୀ ଓ ସରଆିଁେର ଛା�ଛା�ୀ Hostel େଦେବ କ ି?
 

Transformer Repair ପାଇଁ ବ�ବ�ା
U.D ୧୧୮୩ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ଗତ 5 ବଷ� ଭିତେର େକେତ ନୂତନ I.T. Line Extension
କରାଯାଇଅଛ ି ଓ େକେତ ଅ�କ Consumer ସ�ିୃ କରାଯାଇଛ,ି େସହି
ଅନୁପାତେର ନୂତନ ନଯୁି�ି ଯଥା Lineman ଠାରୁ ଆର� କର ିSDO Post ବୃ�ି
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କରାଯାଇଅଛ,ି ଯଦ ି କରାଯାଇ ନାହ�, ବୃ� ି କରବାକୁ ବଚିାର କରେିବ କ;ି ନଲ�ା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ଏକ Store Sub-Division ଓ Transformer Repair
ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

Agency ର ତାଲିକା �ଦାନ
U.D ୧୧୮୪ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- କଳାହା�ି ଜ�ିାେର େକେତାଟ ିବାଲିଘାଟ ଓ େକେତାଟି
ପଥର�ାରୀ ଅ�ନ େହାଇ କାଯ��ରତ ଅଛ,ି ତାର ଏକ detail ତାଲିକା ନାମ ସହତି
ଓ Agency ର ନାମ ସହତି ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
 

R.I. Circle େଖାଲିବା ପାଇଁ ��ାବ
U.D ୧୧୮୫ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକେତାଟ ି ନୂତନ R.I. Circle େଖାଲିବା
ପାଇଁ �ରି େହାଇଅଛ,ି କଳାହା�ି ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ ଜାଗାେର ନୂଆ R.I. Circle
େଖାଲାଯିବ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

Power Supply ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୧୮୬ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ)
Kesinga Grid ରୁ ବଗିତ ଖରଫିେର Kesinga Block ର ହାତୀେଖାଜ, ନଲ�ା
ବ�କର ପଲମ ପ� ହାଉସ ସହତି ପାଖେର �ବା ଅମା� ତୁ�ଲା Mega Lift
ମାନ�େର LNT ସହତି େଯତକି ି Power Mega Lift େଯାଗାଇବା ପାଇଁ
agreement େହାଇ�ଲା େସହ ି ଅନୁପାତେର Power Supply େଯାଗାଇ
ଦଆିଯାଉ ନ�ବା ସତ� କ,ି (ଖ) ଏ�ପାଇଁ Power Supply ଓ Voltage
Maintain କର ି Power Supply ଆସ�ା ଖରଫିରୁ କ ି ବ�ବ�ା କରଛି�,ି
ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଭ�କ ଜ�ିାେର ବଦୁି�ତକରଣ
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U.D ୧୧୮୭ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଭ�କ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କର େକେତାଟ ି �ାମକୁ ଅଦ�ାବ� ବଦୁି�ତକରଣ
କରାଯାଇନାହ� �କାଶ କର ିଜ�ିାକୁ େକେବ ସ�ୁା ପ�ୂ�ା� ବଦୁି�ତକରଣ କରାଯିବ ଓ
େସ�ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ଭ�କ ଜ�ିାେର ଶ�ି ଭି�ିଭୂମି ଉ�ୟନ
U.D ୧୧୮୮ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଭ�କ ଜ�ିାେର ଶ�ି ଭି�ଭୂିମି ଉ�ୟନ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ସଚୂନା �ଯୁ�ି ପାକ� �ତ�ିା
U.D ୧୧୮୯ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଭ�କ ଜ�ିାେର ସଚୂନା �ଯୁ�ି ପାକ� �ତ�ିା
ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?
 

Indoor Stadium �ତ�ିା
U.D ୧୧୯୦ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ଭ�କଠାେର Indoor Stadium �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର�
��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଭ�କ ଜ�ିାେର ଖାଲି�ବା ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୧୧୯୧ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଭ�କ ଜ�ିାର େକଉଁ ତହସଲି ଓ ରାଜ�
ସକ�ଲେର େକଉଁ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ି ଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ରାଜ� �ାମର ମାନ�ତା
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U.D ୧୧୯୨ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ ତହସଲିର େକଉଁ
ପଡ଼ା�ାମକୁ ରାଜ��ାମର ମାନ�ତା ��ାବ ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ ିଓ ଏହା କାଯ��କାରୀ
କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଶ�ି ସ�ସାରଣ ଅ�କାରୀ ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୧୧୯୩ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ମ�ରୁୀ�ା� ଶ�ି ସଂ�ସାରଣ ଅ�କାରୀ
ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛ ି ଓ ତାହା ପରୂଣପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?
 

ସାର�ଧର ଦାସ� ନାମେର ଡ଼ାକଟକିଟ �ଚଳନ
U.D ୧୧୯୪ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- େଢ଼�ାନାଳ �ଜାମ�ଲ ଆେ�ାଳନ େନତା
ସାର�ଧର ଦାସ� ନାମେର ଡ଼ାକଟକିଟ �ଚଳନ ପାଇଁ ସରାକର� ��ାବ �େଲ
େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଭୀମେଭାଇ ଓ େଯାର�ା ଉପେର ଡ଼ାକଟକିଟ �ଚଳନ
U.D ୧୧୯୫ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ସ�କବ ିଭୀମେଭାଇ ଓ ମହମିାଗାଦୀ େଯାର�ା
ଉପେର ଡ଼ାକଟକିଟ �ଚଳନ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କି
�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

େଢ଼�ାନାଳଠାେର Indoor Stadium �ତ�ିା
U.D ୧୧୯୬ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- େଢ଼�ାନାଳଠାେର Indoor Stadium �ତ�ିା ପାଇଁ
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ସରକାର� େଯାଜନା �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?
 

MSME ସଂ�ାକୁ Product ତଆିରି କରିବାକୁ ଦ�ି ଦଶ�ନ
U.D ୧୧୯୭ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) Covid-19 ଭଳଆି ଏକ ଗୁରୁ�ପ�ୂ� �ସ�
ଉପେର େଷାଡ଼ଶ ବଧିାନସଭାର ତା.୨୦.୧୧.୨୦୨୦ର ଅଣତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା
୧୦ର ଉ�ରେର Specific �ଶ� (କ) ଓ (ଖ)ର Specific ଉ�ର େଦବାେର
ସ�ମ ନ�ବା MSME ବଭିାଗ ଓ ରାଜ�ର ବଭିି� ବଭିାଗ ସହ ସମନ�ୟ ର�ାକରି
Purchase ତାଲିକା ��ୁତ କରବିାକୁ ଅ�ମ �ବା ବାଣିଜ� ଓ ର�ାନୀ ନେି��ଶାଳୟ
ରାଜ�ର ଶ�ିାୟନେର �� ପ�ିୁ ବନିେିଯାଗେର �ତ�ିତି MSME ସଂ�ାକୁ
ସରକାରୀ ସଂ�ାର ଆବଶ�କୀୟ Products ତଆିର ିକରବିାକୁ େକମିତ ିଦଗିଦଶ�ନ
(Guideline) େଦଉଛ� ିତାର ��ୀକରଣ େଦେବ କ;ି Covid-19ର ମକୁାବଲିା
କରବିାକୁ ଆବଶ�କ େହଉ�ବା ସାମ�ୀ ତାଲିକା ସହ ରାଜ� ସରକାର ରାଜ�
ଭିତରର ଜ�ିାୱାରୀ ଓ ରାଜ� ବାହାରର େକଉଁ MSM ସଂ�ା ମାନ�ଠାରୁ େକେତ
ଟ�ାର ସାମ�ୀ କଣିିଛ� ିତାର ତଥ� େଦବା ସହ Covid-19 ସାମ�ୀ କଣିାେର
ରାଜ� ବାଣିଜ� ଓ ର�ାନୀ ନେି��ଶାଳୟର ଭୂମିକା କଣ ?
 

Stipendର ପରିମାଣ ସ�କ�େର
U.D ୧୧୯୮ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଓଡ଼ଶିା ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଓ ଜନଜାତ ିବଗ� ଛା� ଛା�ୀମାନ�ୁ ମାସକି
େକେତ ଟ�ା Stipend ଦଆିଯାଉଛ ିଏହାର ଏକ ତୁଳନା�କ ତଥ� ସହ େଦଶର
ଅନ� ରାଜ�ର ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ଓ ଜନଜାତ ି ଛା�ଛା�ୀମାନ�ର Stipendର
ପରମିାଣ �ସ�େର ତଥ� ର�େବ କ ି?
 

େଖଳାଳ�ୁି ନଯୁି�ି ସବୁଧିା
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U.D ୧୧୯୯ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) �ୀଡ଼ାର ବକିାଶ ପାଇଁ ଓ �ୀଡ଼ାବତି�ୁ �େ�ାହନ େଦବା
ପାଇଁ ବଗିତ ଦଶ ବଷ�େର ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ େଖଲାଳ�ୁି ନଯୁି�ି ସବୁଧିା ସହ
େଖଳର ବକିାଶ ପାଇଁ େସମାନ�ୁ େକେତ ପା�ରି ��ାହନ ଦଆିଯାଇଛ ି Sports
Event ୱାରୀ ଓ ଜ�ିାୱାରୀ େଖଳାଳ�ି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ;ି (ଖ) ଆଜି
ପଯ��� ଓଡ଼ଶିାର େକଉଁ Sports Eventର େକଉଁ �ୀଡ଼ାବତି ରାଜ�/ େଦଶ ଓ
ଅ�ଜ�ାତୀୟ �ରେର ସନୁାମ ଅଜ�ନ କର�ିେଲ ମ� ନଯୁି�ି ସବୁଧିା ନ ପାଇ ଓ
େଖଳର ବକିାଶେର ��ାହନ ନ ପାଇ ଅବେହଳତି ଅବ�ାେର ଅଛ� ିଜ�ିାୱାରୀ
ତାର ତାଲିକା େଦଇ େସମାନ� Rehabilitation ନମିେ� ସରାକର� େଯାଜନା
କଣ ଓ ଏ ପଯ��� କ ିପଦେ�ପ େନଇଛ� ି?
 

ବପିଯ��ୟର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ��ୁତି
U.D ୧୨୦୦ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଗତବଷ� ବଲା�ିର ଜ�ିାର ପଇୁଁ�ଲା ବ�କେର ବନ�ା
�ାରା ବ�ାପକ �ୟ�ତ ିଓ ଜନସାଧାରଣ� ଅସବୁଧିାକୁ ଦୃ�ିେର ର� ଭବଷି�ତର
ବପିଯ��ୟର ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ସରକାର କଣ Preparedness କରଛି�;ି ଏହି
ବ�କେର ଏକ ବନ�ା/ବାତ�ା ଆ�ୟ�ଳୀ ନମି�ାଣ କରେିବ କ ି?
 

କାଯ���ମ �ବା ବୃହତ ଶ�ି
U.D ୧୨୦୧ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
(କ) ଆଜ ି ପଯ��� ରାଜ�େର େକେତାଟ ି ବୃହ� ଶ�ି, (Private/ Govt.
Undertaking/ PPP Mode) େକେତ ପ�ିୁ ବନିେିଯାଗ କର ି ରାଜ�ର େକଉଁ
ଜ�ିାେର �ତ�ିତି େହାଇ କାଯ���ମ ଅଛ ି ; ଏହ ି ବୃହ� ଶ�ିେର ଓଡ଼ଶିାର
େକେତଜଣ ଓ ରାଜ� ବାହାରେର େକେତଜଣ ବ��ି େକଉଁ ବଗ�ର ପଦବୀ ପାଇଁ
ନଯୁି�ି େହାଇଛ� ିତାର ଏକ ତୁଳନା�କ ବବିରଣୀ େଦେବ କ;ି (ଖ) Pipeline େର
�ବା ଓ ଭବଷି�ତେର �ତ�ିତି େହବାକୁ �ବା ଉପେରା� ବଗ�ର ବୃହ� ଶ�ିର



2/25/2021

38/57

ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା ସହ େକେବ ସ�ୁା କାଯ���ମ େହବା ସ�ାବନା ଓ ନଯୁି�ି
ସ�ିୃକରବିାର ସ�ାବନା ଅଛ ିଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

େସୗର ଶ�ି �ାରା ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ
U.D ୧୨୦୨ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ରାଜ�େର େକଉଁ ଆଧାରେର ବଦୁି�ତ ଶ�ି ଉ�ାଦନ ପାଇଁ ସରକାର ଅ�କ ଗୁରୁ�
େଦଉଛ�,ି ପରେିବଶ ସରୁ�ା ଦୃ�ିରୁ ଓ ଆଥ�କ ପର�ିତିେିର େସୗରଶ�ି �ାରା
ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ ସକାେଶ ସରକାର�ର ଦୀଘ� ମିଆଦୀ େଯାଜନା କଣ ?
 

ସରକାରୀ େକାଠାବାଡ଼କୁି ବଦୁି�ତ କରଣ
U.D ୧୨୦୩ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ରାଜ�େର େସୗରଶ�ିେର ବଦୁି�ତ ବ�ବହାର ପାଇଁ େକେତାଟ ି େକଉଁ ଜ�ିାେର
ସରକାରୀ େକାଠାବାଡ଼କୁି ବଦୁି�ତ କାରଣ କରାଯାଇଛ ି ଓ ଆଗାମୀ ଦନିେର ଏହା
ବ�ାପକ ଭାବେର କରାଯିବା ପାଇଁ ସରକାର�ର େଯାଜନା ଅଛ ିକ ି?
 

ଜେଳ�ର ତହସଲି କାଯ��ାଳୟ
U.D ୧୨୦୪ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଜେଳ�ର ତହସଲି କାଯ��ାଳୟ େକେବ �ତ�ିା
େହାଇ�ଲା; ଏହ ି କାଯ��ାଳୟ ଗହୃର ବ��ମାନ �ତି ି କଣ; ଏହା ବହୁ ପରୁୁଣା
େହାଇଯାଇ�ବାରୁ ନୂଆ ଘର ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର�ର ��ାବ ଅଛ ିକ;ି ଯଦ ିଥାଏ
େତେବ ବ��ମାନ ତାହା େକଉଁ�ରେର ବଚିାରା�ନ ଅଛ ି?
 

ରାଇବଣିଆ ଦୁଗ�ର �ବା ଜମି
U.D ୧୨୦୫ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଜେଳ�ର ତହସଲି ବହୁ �ାଚୀନ ରାଇବଣିଆ ଦୁଗ�ର
ନ�ା ଆନୁଯାୟୀ ଖାତା, ଖତୟିାନରୁ େକେତ ଜମି �ବା ଜଣାଯାଏ, ସରଜମିନେର
ତାହା ଅଛ ିକ;ି ଏ�ରୁ େକେତ ଜବରଦଖଲ ଅଛ,ି ତାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛ ିକ;ି
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ଜବରଦଖଲ ଉେ�ଦ ସକାେଶ ଓ ଦୁଗ�ର ଜମି ସରୁ�ା ପାଇଁ ସରକାର କଣ
ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ ?
 

ରାଇବଣିଆ ଦୁଗ� ମ�େର �ବା ବଭିି� କସିମର ଜମି
U.D ୧୨୦୬ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଜେଳ�ର ତହସଲି ବହୁ �ାଚୀନ ରାଇବଣିଆ ଦୁଗ�
ମ�େର େକେତ କସିମର ଜମି ଅଛ ିତାହା ଅନୁ�ାନ କରାଯାଇଛ ିକ;ି ଜବର ଦଖଲ
ପାଇଁ େକେତାଟ ି କାହା ବରୁି�େର LE case ରୁ�ୁ େହାଇଛ ି ତାହା ବ��ମାନ
େକଉଁ�ରେର; ଦୁଗ� ଇଲାକା ମ�େର ସବୁ କସିମର ଜମି ମାପଚୁପ କରାଯାଇ ସଠକି
ନ�ି�ୟ ପାଇଁ ଓ ଜମି ଉ�ାର ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ େନେବ ?
 

�ତ� ଆବାସ ନମି�ାଣ ପାଇଁ କାଯ��ାେଦଶ
U.D ୧୨୦୭ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ନେର
ଅଦ�ାବ� େକେତଜଣ (F.R.A.) ବ��ିଗତ ପ�ା ପାଇ�ବା ହତିା�କାରୀ ଉ�
ଜମିେର ସରକାର��ାରା �ତ� ଆବାସ ନମି�ାଣ ପାଇଁ କାଯ��ାେଦଶ ପାଇଛ� ିଓ
େକେତଜଣ ନମି�ାଣ କାଯ�� େଶଷ କରଛି� ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

Status of sponsoring of loan applications
U.D 1208 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister
for Energy be pleased to state that :- (a) What is the status of
sponsoring of loan applications sanction loans and cases of
rejection by the Banks in respect of DIC/KVIC/KVIB under
PMEGP during the current 'F.Y.' ; (b) how many applications
were received and number of cases sanctioned and nos. of
rejected by the bank in Daspalla Assembly Constituency, give a
detail information on that ?
 

ଭୂମିହୀନ�ୁ ଘର ଡହି ପ�ା �ଦାନ
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U.D ୧୨୦୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀ ଅ�ନେର �ବା ତନିେିଗାଟ ି ବ�କ ଓ ଦଶପ�ା N.A.C. େର େକେତ
ସଂଖ�କ ଭୂମିହୀନ ପରବିାର ବସବାସ କରୁଛ� ି ଓ େକେତ ସଂଖ�କ ଭୂମିହୀନ
ପରବିାର�ୁ ଜମିପ�ା ଓ ଘର ଡହି ପ�ା �ଦାନ କରଛି�,ି ଏହାର ସବେିଶଷ ତଥ�
ବ�କ/ଏ�.ଏ.ସ.ି ୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି େକେତ ସଂଖ�କ ଭୂମିହୀନ ପରବିାର�ୁ
େକେବସ�ୁା ଘରଡହି ପ�ା େଯାଗାଇେଦବାକୁ ଲ��ଧାଯ�� କରାଯାଇଛ,ି ତାହାର
ବ�କ ଓ ଏ�.ଏ.ସ.ି ୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ସରକାରୀ ଜମିକୁ lease ସ�ୂେର େଦବାର ବ�ବ�ା
U.D ୧୨୧୦ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ସରକାରୀ ଜମିକୁ େକଉଁ େକଉଁ କାଯ��
ପାଇଁ େକଉଁ ନତିୀ ନୟିମ ଆଧାରେର େବସରକାରୀ ସଂ�ା ବା ବ��ି ବେିଶଷ�ୁ
lease ସ�ୂେର େଦବାର ବ�ବ�ା ଅଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

Standing problem of flood control
U.D 1211 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister
for Revenue and Disaster Management be pleased to state that
:- Whether the Govt. have aware about the regular flood
damage caused by Mahanadi River in Gania block of Daspalla
Assembly Constituency, what are the special and long term
measures being taken up to address the long standing problem
of flood control/damage in Gania block ?
 

ତଫସଲିଭୁ� ଉପଜାତରି େଲାକ ସଂଖ�ା
U.D ୧୨୧୨ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- େକ�ୁଝର ଜ�ିାେର ବଭିି� ବଗ�ର ତଫସଲିଭୁ� ଉପଜାତରି
େଲାକସଂଖ�ା େକେତ, ଜ�ିାେର ଦଶେଗାଟ ି Scheduled block ଓ ତନିେିଗାଟି
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non-scheduled block େର ଏହ ିଉପଜାତରି େଲାକମାନ� ପାଇଁ େକେତେଗାଟି
�ତ� ବଭିାଗୀୟ School େକଉଁ େକଉଁଠାେର ରହଛି,ି ଏହ ିଆଦବିାସୀମାନ� ପାଇଁ
େକୗଣସ ି�ତ� ବଭିାଗୀୟ ମହାବଦି�ାଳୟ େଖାଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ନ�ି� ି�ହଣ
କରେିବ କ,ି ଏହ ି ଜନଜାତ ି ପିଲା� ଶ�ିାର ବକିାଶ ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁଠାେର
େକେତାଟ ିଏକଲବ� ଆଦଶ� ବଦି�ାଳୟ ଅଛ ିଓ େକଉଁ େକଉଁଠାେର େକେତାଟ ିନୂଆ
ଏକଲବ� ଆଦଶ� ବଦି�ାଳୟ େଖାଲିବାକୁ ମ�ରୁୀ ମିଳଛି,ି ତା �କାଶ କରେିବ କ ି?
 

ବଚିାର ପାଇଁ ପଡ ିରହ�ିବା Mutation Case
U.D ୧୨୧୩ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- େକ�ୁଝର ଜ�ିାର ବଭିି� ତହସଲିେର େକେତ
ସଂଖ�କ Mutation Case ବଚିାର ପାଇଁ ପଡ ି ରହଛି,ି ତାର ଏକ ତହସଲି ଓ
ବଷ�ୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି ଜମିର ବ�ିି କବଲାର େକେତଦନି ମ�େର
Mutation କାଯ�� ସମାପନ ପାଇଁ ସରକାର ସମୟ ସୀମା ଧାଯ�� କରଛି�,ି ଏହି
ସମୟ ଅବ� ମ�େର Mutation କାଯ�� େହାଇପାରୁନ�ବା ସରକାର ଅବଗତ
ଅଛ� ିକ,ି ଏ�ପାଇଁ କ ି�ତକିାର ବ�ବ�ା କରୁଛ� ି?
 

ଘର ଡହିହୀନ େଲାକ�ର ମିଳ�ିବା ଆେବଦନ
U.D ୧୨୧୪ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- େକଉଁଝର ଜ�ିାର ଉଭୟ ଘଟଗଁା ଓ ଘଷପିରୁା
ତହସଲି ଅ�ଳେର େକଉଁ େକଉଁ ବଗ�ର େକେତ ସଂଖ�କ େଲାକ ଚାର ିଡସିମିିଲି କରି
ଘରଡହି ପ�ା ପାଇବାକୁ େଯାଗ� ଅଟ�,ି ଏହ ିବାବଦେର ସରକାର�ର େକୗଣସି
ସେଭ� େହାଇଛ ି କ,ି ଅବା ଘରଡହିହୀନ େଲାକ�ର େକେବ େକୗଣସ ିଆେବଦନ
ମିଳଛି,ି ଘରଡହି �ଦାନ ପାଇଁ ସରକାର�ର ଅଦ�ାବ� କ ିକ ିେଯାଜନା କାଯ��କାରୀ
େହାଇଛ ିତଥା ଏହସିବୁ େଯାଜନାଗୁଡକିରୁ ଏ ଉଭୟ ତହସଲିର ଅ�ବାସୀମାନ�ୁ
େକେତ ଉପକାର ମିଳଛି ି?
 

ତହସଲି କାଯ��ାଳୟରୁ ବଭିି� େସବା �ଦାନ
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U.D ୧୨୧୫ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ତହସଲି କାଯ��ାଳୟରୁ ଜନସାଧାରଣ�ୁ ବଭିି�
େସବା େଯାଗାଇେଦବାକୁ ସରକାର କ ି କାଯ�� ନଘି�� େଘାଷଣା କରଛି�,ି ବଭିି�
ତହସଲିମାନ�େର େକଉଁ େକଉଁ େସବା ଉପଲ� େହଉଛ,ି ତାର ଏକ ତାଲିକା
�ଦାନ କରେିବ କ,ି ଏହସିବୁ ନଘି�� ତହସଲି କାଯ��ାଳୟମାନ�େର ଅମାନ�
କରାଯାଉ�ବା ସରକାର ଜାଣ� ି କ,ି ଏହସିବୁ େସବା �ଦାନେର ସରକାର�
ମଯ��ାଦା ନହିତି �ବାରୁ ଅବେହଳାକାରୀ ଅ�କାରୀମାନ� ବରୁି�େର େକୗଣସି
କାଯ��ାନୁ�ାନ େଘାଷଣା କରେିବ କ ି?
 

ଯୁବକମାନ�ର ବକିାଶ ପାଇଁ ସେୁଯାଗ ସୃ�ି
U.D ୧୨୧୬ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଯୁବକମାନ�ର ଶାରୀରକି ଓ ମାନସକି ବକିାଶ ପାଇଁ
ବଭିାଗ ପ�ରୁ କ ି କ ି ସେୁଯାଗ ସ�ିୃ କରାଯାଇଛ,ି �େତ�କ �ାମେର େଗାଟଏି
େଗାଟଏି େଖଳପଡଆି ଓ �ଳ ବେିଶଷେର େଗାଟଏି େଗାଟଏି ମିନ ି�ାଡୟି� ଏବଂ
�ାଡୟି� ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର ନ�ି� ି�ହଣ କରଛି� ିକ,ି ଏ�ପାଇଁ ସରକାର କି
ଆଥ�କ �ାବଧାନ କରଛି�,ି ଏେବସ�ୁା େକେତ ମିନ ି�ାଡୟି� ଓ �ାଡୟି� ନମି�ାଣ
ସରଲିାଣି ବା ନମି�ାଣାଧୀନ ଅଛ ିତାର ଏକ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଓଡଆି େଲାକ�ୁ ନଯୁି�ି
U.D ୧୨୧୭ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�େର ସମଦୁାୟ େକେତାଟ ିଶ�ି େକଉଁ େକଉଁଠାେର ଅଛ ିଓ େସଗୁଡକି ମ�ରୁ
େକେତାଟ ିଘେରାଇକରଣ େହବ େବାଲି ସରକାର �ରି କେଲଣି କହେିବ କ,ି େକଉଁ
େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ାକୁ ଘେରାଇକରଣ କେଲ ବା ବ�ିି କରେିଦେଲ ସରକାର�ର
େକେତ ରାଜ� ଆଦାୟ େହବ େବାଲି ଜଣାପଡଛି,ି ନୀଳାଚଳ ଇ�ାତ କାରଖାନାର
ଅବ�ା ବ��ମାନ କଣ, ବ� େହବାର କାରଣ କଣ କମ�ଚାରୀମାନ� ବେକୟା
ଦରମା ମିଳବି କ ି ନାହ�, ଏମିତ ି ଆଉ େକଉଁ କାରଖାନା ବ� େହବାର ଓ ବ�ିି
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େହବାର ଅଛ,ି େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ା ସରକାର�ଠାରୁ ଜମି େନଇ ଶ�ି �ତ�ିା
କରନିାହଁା� ିଓ େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ା ଓଡଶିାର ଜମି ପାଣି, ବଜୁିଳ ିେନଇ ଓଡଆି
େଲାକ�ୁ ନଯୁି�ି େଦଉନାହଁା� ିକହେିବ କ ି?
 

ଖାଲି ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୧୨୧୮ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଅଧୁନା �ୀଡା ବଭିାଗେର େକେତ େପା� (ପଦବୀ)
ଖାଲି ପଡଛି,ି େସସବୁ ଖାଲି�ବା ପଦବୀେର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନ�ୁ ନଯୁି�ି
େଦଉନାହଁା� ି ତାର କାରଣ କଣ, ପାଠଶାଠ ପଢ ି ଉ� ଶ�ିିତ େବକାର ଯୁବକ
ଯୁବତୀମାେନ କାମ ନ ପାଇ େରାଜଗାର ନ ପାଇ ଚ�ିାେର ଅଶା�େିର କାଳାତପିାତ
କରୁ�ବାେବେଳ ଅବସର �ହଣ ପେର ବୁଢା େଲାକମାନ�ୁ ସରକାର ଥଇଥାନ
କରୁଛ� ି ତାର କାରଣ କହେିବ କ,ି ଯୁବକମାନ� ଚାକରିୀ ନଯୁି�ି ବୟସ
ଗଡଯିାଉ�ବାରୁ େସମାନ� ପାଇଁ Age Limit ବୃ� ିକରେିବ କ,ି େସହଭିଳ ିସବୁ
ଘେରାଇ ଅନୁ�ାନ ଓ ଶ�ି ସଂ�ାମାନ�େର ଅନ� ରାଜ�ର େଲାକ�ୁ ତଡ ିଓଡଆି
ପିଲାମାନ�ୁ େସଠାେର ନଯୁି�ି େଦବାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ,ି ଯୁବକମାନ�ୁ ନଯୁି�ି
ନ େଦେଲ ମାସକି େବକାର ଭ�ା େଦବାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଅନୁସଚୂତି ଜାତ/ିଜନଜାତ ିବକିାଶର ବବିରଣୀ
U.D ୧୨୧୯ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ଗତ 3 ବଷ� ଭିତେର େକ� ସରକାର ଓଡଶିାକୁ ଅନୁସଚୂତି ଜାତରି
ବକିାଶ ପାଇଁ େକେତ ଟ�ା େଦଇଛ�,ି ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତରି ସବ�ା�ୀନ ବକିାଶ
ପାଇଁ େକେତ ଟ�ା େଦଇଛ� ିକହବିା ସେ� ସେ� ରାଜ� ସରକାର େକେତ ଟ�ା
ବ�ୟ ବରାଦ କରଛି� ିଉଭୟ SC ଓ ST ବକିାଶ ପାଇଁ ତାର ଏକ ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ
େଦବା ସେ� ସେ� େକ� ସରକାର� ପଇସା ଓ ରାଜ� ସରକାର� ପଇସା ମିଶି
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େକଉଁ େକଉଁ ଜାଗାେର କ ିକ ିକାମ େହାଇଛ ିଓ ଏ�େର ଏକ SC & ST େଲାକ କି
�କାର ଉପକୃତ େହାଇଛ� ିକହେିବ କ ି?
 

ଯୁବକ ଯୁବତୀ�ୁ ନଯୁି�ି �ଦାନ
U.D ୧୨୨୦ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- େକଉଁ େ��ମାନ�େର ଆ�ନଭି�ରଶୀଳ େହବା ପାଇଁ
ଶ�ିିତ େବକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନ�ୁ ସରକାର Industrial traing େଦଇ ଗଁା
ମାନ�ର �ୁ� ଓ ମ� ଉେଦ�ାଗ �ାପନ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର େ�ା�ାହନ ଓ
ପଯ��ା� ସବୁଧିା ସା�କୁ କ�ାମାଲ ମ� ସହରେର େଯାଗାଇପାରେିବ କହେିବ କି
�ୁ� ଓ ମା�ମ ଉେଦ�ାଗ �ାପନ େହେଲ ଓ େସ�ରୁ ଉ�ାଦତି �ବ� ମାେକ�ଟେର
ପହ��ିଲା ଆଉ ଅନ� ରାଜ� ଅନ� େଦଶ ଉପେର ନଭି�ର କରବିାକୁ ପଡବି ନାହ�
େବାଲି ସରକାର ବଚିାର କର ି ରାଜ�ର ଶ�ିିତ େବାଲି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନ�ୁ
ମାଗଣାେର ସରକାର ଜାଗା ସବୁଧିାେର ଅ� �ାନେର ରୁଣ େଯାଗାଇ �ାମା�ଳେର
ଶ�ି �ତ�ିା ପାଇଁ ଉେଦ�ାଗମାନ�ୁ ଉ�ାହତି କରେିବ କ ି?
 

ବଦୁି�ତ ବେକୟା ଆଦାୟ
U.D ୧୨୨୧ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ)
ଓଡଶିାେର େକେତ େଗାଟ ି ଅଣୁ, �ୁ�, ବୃହତ ଶ�ି ଓ ସମ� Commercial
ଅନୁ�ାନର େକଉଁ େକଉଁ ମସହିାେର େକେତ ଟ�ା ବଦୁି�ତ ଶୁ� ବେକୟା ଅଛି
ଜ�ିାୱାରୀ ଶ�ି ବା ସଂ��ୃ ଅନୁ�ାନରନାମ ଠକିଣା ସହ ଏକ ତାଲିକା �ଦାନ
କରେିବ କ,ି (ଖ) ବଦୁି�ତ ଶୁ� ବେକୟା ନେଦେଲ କଣ ଦ� ବଧିାନ ଅଛ ିତାହା
ବଷିୟେର ଜଣାଇବା ସହ ସରକାର େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ା ଉପେର ବଦୁି�ତ
ବେକୟା ଦଗିେର କଣ ପଦେ�ପ େନଇଛ� ି ତାହାର ଏକ ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ
�ାଦନ କରେିବ କ ି?
 

ବାତ�ା ଆ�ୟ �ଳୀ ନମି�ାଣ
U.D ୧୨୨୨ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
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ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ନବର�ପରୁ ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର ବନ�ା ଓ
ବାତ�ା ଆ�ୟ �ଳୀ ନମି�ାଣ େହାଇଛ ିନମି�ତ ବାତ�ା�ଳୀ ମାନ�ର ବ��ମାନ �ତିି
କଣ ରହଛି ି ଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ ବାତ�ା�ଳୀ କୁ େକଉଁସବୁ ଅଥ�େର େକେତଥର
ମରାମତ ି କାଯ�� କରାଯାଇଛ ି ଉ� ବାତ�ା�ଳୀ ଗୁଡକି ବନ�ା ଓ ବାତ�ା ସମୟ
ଛାଡେିଦେଲ ଅନ� େକଉଁସବୁ କାଯ��େର ଲାଗୁଛ ିଏବଂ େଯଉଁ ବ�କ ଅ�ଳେର ବନ�ା
ଓ ବାତ�ା ଆ�ୟ�ଳୀ ନମି�ାଣ େହଇପାର ି ନାହ� େସ ବ�କ ମାନ�େର ବନ�ା ଓ
ବାତ�ା ଆ�ୟ�ଳୀ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

Stadium ନମି�ାଣ
U.D ୧୨୨୩ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଉମରେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର �ୀଡା ବକିାଶ ପାଇଁ େକେତାଟି
Stadium େକଉଁ �ାନମାନ�େର ତଆିର ି େହାଇଛ ି Stadium ମାନ�େର କଣ
ସବୁ ସବୁଧିା ରହଛି ିବ��ମାନ ସମୟେର େକଉଁ Stadium ର ଅବ�ା କଣ ରହଛି,ି
Stadium ମାନ�ର ର�ଣା େବ�ଣ ଅଭାବେର ତଆିର ିେହାଇ�ବା Structure
ଗୁଡକି ଭ�ାରୁଜା ଆବ�ାେର ରହଛି ିକ ିଯଦ ିରହଛି ି େତେବ ତାର ମରାମତ ିକରି
ର�ଣା େବ�ଣ ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

M.S.M.E ମା�ମେର ଉପକୃତ େହାଇ�ବା ହତିା�କାରୀ
U.D ୧୨୨୪ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- M.S.M.E ମା�ମେର 2014 ରଖିଠାରୁ 2020 ବଷ�
ପଯ��� େକେତଜଣ ପରୁୁଷ ଓ େକେତଜଣ ମହଳିା ହତିା�କାରୀ ଉପକୃତ େହାଇଛ�,ି
ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ିେସହପିର ିଉମର େକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର
େକେତ ଉପକୃତ େହାଇଛ� ି ଓ ଅନୁ�ତ ଅ�ଳେର ହତିା�କାରୀ ପାଇଁ େକୗଣସି
�ତ� ବ�ବ�ା ଅଛ ିକ ି?
 

�ାୟୀ ଜମି ବ�ନ ପାଇଁ ବ�ବ�ା
U.D ୧୨୨୫ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ
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ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ତୃତୟି ଲି� ବ��ିମାେନ ଘର ଛାଡି
ବାହାେର ସରକାରୀ ଜମିେର ଘର କର ିରହୁ�ବା �େଳ ସରକାର� ଆବଶ�କତା
ଦୃ�ିରୁ େସମାନ�ୁ ଉେ�ଦ କରବିା�ାରା େସମାେନ ଅନ�� ଆଉ େଗାଟଏି ବାସଗହୃ
ନମି�ାଣ କରବିା ସ�ବପର େହଉନାହ� େସମାନ�ୁ �ାୟୀ ଜମି ବ�ନ ପାଇଁ
ସରକାର�ର କଣ �ତ� ବ�ବ�ା ଅଛ ି ଉ�ର ଯଦ ି ନଁା ହୁଏ େକେବ ସଧୁା
େସମାନ�ୁ �ାୟୀ ଜମି ବ�ନ କରାଯିବ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

କମ�ଚାରୀ�ୁ �ାୟୀ ନଯୁି�ି
U.D ୧୨୨୬ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ
ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଅବେହଳତି ଅସଲୁକାରୀ କମ�ଚାରୀ
ମାନ�ୁ େକେତକ ଜ�ିାେର �ାୟୀ ନଯୁି�ି କରାଯାଇ�ବା �େଳ େକେତକ ଜ�ିାର
କମ�ଚାରୀ ମାନ�ୁ େକେବ ସଧୁା ନଯୁି�ି ମିଳବି ଡେିସମ�ର ମାସରୁ ମା�� ମାସ
ପଯ��� ଅସଲୁ କାଯ��େର ଲଗାଯାଇ ଅନ� ସମୟେର େସମାେନ େବକାର ରହବିା
�ାରା ପରବିାର �ତେିପାଷଣେର ଅସବୁଧିାର ସ��ୁନ େହବା ଉପେର ସରକାର
କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଅଣଶ�ିକ ମାନ�ୁ �ାୟୀ ନଯୁି�ି
U.D ୧୨୨୭ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା
�ଯୁ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- େଗାଠପାଟଣା �ତି ିIIIT େର ଅଣଶ�ିକ
ମାନ�ୁ ଅବେହଳା କର ିଉପେର େପା�େର �ବା ଅ�କାରୀ ମାେନ ଅ�କ �ାପ�
ଏବଂ ସବୁଧିା ପାଇବା ସତ� କ ିନ�ି�� ଭାେବ େକେବ ସଧୁା ଅଣଶ�ିକ ମାନ�ୁ
�ାୟୀ ନଯୁି�ି କରାଯିବ ଏବଂ େସମାନ ସରକାରୀ ସବୁଧିା ପାଇେବ ଅବଗତ
କରାଇେବ କ ି?
 

R.I Circle �ାପନ
U.D ୧୨୨୮ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ବାେଲ�ର ଜ�ିାର େଭାଗରାଇ ତହସଲି େର େକେତେଗାଟି
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ନୂତନ Revenue Inspector Circle �ାପନ କରାଯିବ ତାହାର ବେିଶଷ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି ରାଜ� ନୀର�ିକ ମାେନ 2020 ମସହିାେର
େଭାଗରାଇ ତହସଲି େର େକେତ ନାମଜରୀ ମକ��ମା ଫଇସାଲା କରଛି� ିତାହା
ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ନ�ା ଛପାଇବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୨୨୯ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ଓଡଶିାେର େକେତାଟ ିରାଜ� �ାମ ଅଛ ିତନ��ରୁ େକଉଁ ଜ�ିାର
େକେତାଟ ି�ାମର ନ�ା ବ�ିି ପାଇଁ ତହସଲି ଅଫିସେର ଗ�ତି ଅଛ ିଜଣାଇେବ କି
ଯଦ ିନଥାଏ ତାହା େକେଦଦନି ମ�େର ନ�ା ଛପାଜାଇ େଲାକମାନ�ୁ େଯାଗାଇ
ଦଆିଯିବ ତାହା ଉେ�ଖ କରେିବ କ ି?
 

କମ� ସଂ�ା େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୨୩୦ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ଓଡଶିାେର ସ�ୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େକଉଁ ଜ�ିାେର
େକେତ କାଯ��ରତ ଅଛ ିଏବଂ ଏ�େର େକେତ ଜଣ କମ�ଚାରୀ କାଯ�� କରୁଛ� ିତାହା
ଜଣାଇେବ କ ିସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ �ତ ିସରକାର ଅ�କ ଗୁରୁ� େଦଇ
େବକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନ�ୁ କମ� ସଂ�ା େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ କଣ ବ�ବ�ା
କରଛି� ିତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

PET ନଯୁି�ି
U.D ୧୨୩୧ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀେର ସରକାର �ତ ିଗଁା ମାନ�େର ଯୁବକ
ସଂଘ ମାନ� �ାରା ବଭିି� �ୀଡାର ଆେୟାଜନ କରବିା ପାଇଁ େ�ା�ାହନ
େଯାଗାଇବା ସେ� ସେ� ବଭିି� �ାନେର ବଭିି� �କାର �ୀଡା �ତେିଯାଗୀତା
କରାଇବାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ,ି କାହା �ତ ି ଆ�ହୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନ�ୁ
ଆବଶ�କ ତାଲି� ରହବିା ପାଇଁ ହେ�ଲ ଓ �ଲୁ କେଲଜ ମାନ�େର PET ଶ�ିକ
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ନଯୁି�ି େଦେବ କ,ି ଏତ� ବ�ତୀତ ସବୁ ପ�ାୟତେର େଗାଟାଏ େଲଖାଏଁ ମିନି
�ାଡୟିମର ବ�ବ�ା କରପିାରେିବ କ ି?
 

ନୂଆ �ୀ� �ାପନ
U.D ୧୨୩୨ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ପଲୁବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ସମ� �ାମେର ବଜୁିଳ ିଆେଲାକ ପହ� ିଅଛି
କ,ି ସବୁ ପରବିାର ବଜୁିଳ ିପାଇଛ� ିକ,ି ଯଦ ି 'ନଁା' େତେବ େକେତ ଘର ଆଜପିଯ���
ବଜୁିଳ ି ପାଇନାହା� ି କହେିବ କ,ି େସମାନ�ୁ ଅତଶିୀ� ବଜୁିଳ ି େଦବାର ବ�ବ�ା
କରେିବ କ,ି ବଜୁି କୁଟୀର େଜ�ାତ,ି ରାଜୀବ କୁଟୀର େଜ�ାତ ିଓ ଦନିଦୟାଲ କୁଟୀର
େଜ�ାତ ିେଯାଜନାେର ସବୁ ପରବିାରକୁ େଯଉଁମାେନ ପାଇନାହା� ିେସମାନ�ୁ ବଜୁିଳି
େଯାଗାଇେଦବା େହବ କ,ି ଏତ� ବ�ତୀତ ଏହ ିନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀେର ସମ� ପରୁୁଣା
�ାନ�ଫରମର, ବଜୁିଳ ିତାର, ଖ�ୁ ଇତ�ାଦ ିବଦଳାଇ ନୂଆ ଉପକରଣ ଲଗାଇବା
ସହ ନୂଆ �ୀ� �ାପନ କରେିବ କ ି?
 

Construction of "Zahira" out of ITDA Funds
U.D 1233 . Shri Sukanta Kumar Nayak : Will the minister
for ST & SC Development, Minorities & Backward Classes
Welfare be pleased to state that :- "Zahira" a religious structure
is being constructed in Mayurbhanj District out of Funds of
Special Development Council and ITDA whereas same is not
possible for Nilgiri area which comes under ITDA, will the
Govt. to allow the construction of "Zahira" out of ITDA funds
either from Article 275 or from SCA to TSP ?
 

Display the Auction Notice
U.D 1234 . Shri Sukanta Kumar Nayak : Will the minister
for Revenue and Disaster Management be pleased to state that
:- Surplus overburden materials containing soil is being
transported for use in NH expansion works from Mirigiri under
Nilgiri Tahasil, the matter involves lakhs of Rupees, is it not
necessary to display the auction notice in daily newspaper to
make the process make competitive, one negotiated indoor
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auction has been taken place, does it not violate the
transparency factor under "5T" for good Governance, will the
Govt. to specify in details or will be auctioned maintaining all
formalities ?
 

େଡାେମ�ିକ ବଦୁି�� ଉପେଭା�ା� ସଂଖ�ା
U.D ୧୨୩୫ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର େଡାେମ�ିକ ବଦୁି�� ଉପେଭା�ା� ସଂଖ�ା େକେତ, ରାଜ�େର ବଦୁି��
ସଂେଯାଗ ନେହାଇପାର�ିବା େକେତାଟ ିପ�ାୟତ ଓ େକେତାଟ ିରାଜ� �ାମ ଅଛ ି?
 

େଖଳାଳୀ�ୁ େକାଚ�ି େକାସ� ପାଇଁ ଆଥ�କ ସହାୟତା
U.D ୧୨୩୬ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- 2019-20 ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତଜଣ େଖଳାଳୀ�ୁ େକାଚ�ି େକାସ�
ଜାତୀୟ ଅନୁ�ାନ ମାନ�େର କରବିା ପାଇଁ ଆଥ�କ ସହାୟତା �ଦାନ କରାଯାଇଛ,ି
େକଉଁ େକଉଁ େ��େର େକେତଜଣ େଲଖାଏଁ ସହାୟତା ପାଇଛ� ି?
 

ଉେଦ�ାଗ ଗୁଡକୁି ଚାଲୁ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୨୩୭ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ଅଧୁନା େକେତାଟ ିମ�ମ ଉେଦ�ାଗେର
ଉ�ାଦନ ଠ� େହାଇଯାଇଛ ିଓ େକେତାଟ ି MSME ଉେଦ�ାଗେର ତାଲା ପଡଛିି
ଆଉ ଭବଷି�ତେର ଚାଲୁେହବା ଭଳ ିପର�ିତି ିନାହ� କହବିା ସେ� ସେ� ଲକଡାଉ�
େଯାଗଁୁ �ଭାବତି MSME sector ଗୁଡକୁି ପନୁରୁ�ାର ପାଇଁ ଉଭୟ େକ� ଓ ରାଜ�
ସରକାର େକେତାଟ ିଉେଦ�ାଗ ପାଇଁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ଆଥ�କ ବ�ବ�ା ଋଣ
ବାବଦେର �ତ� ପ�ାେକଜର େଘାଷଣା କର�ିେଲ, ଆଥ�କ ପ�ାେକଜେର
େକେତାଟ ିଉେଦ�ାଗ ଫାଇଦା େନଇଛ� ିଓ େକେତ ଦୂରାବ�ାରୁ ମକୁୁଳଛି� ିତା'ର
ଏକ ବ�ୃିତ ରେିପାଟ� େଦବା ସେ� ସେ� କେରାନା ମହାମାରୀ ସମୟେର
େକେତଟ�ାର ପ�ିୁ େକେତାଟ ି�କ� େକଉଁ ସବୁ �କ� ପାଇଁ ଆସଛି ିକହେିବ କ ି?
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ବଦୁି�ତ ଦର ବୃ�ି
U.D ୧୨୩୮ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଗତ କଛି ିମାସ ପେୂବ� ବଜୁିଳ ିଦର Unit �ତ ି20 ପଇସା େଲଖାଏଁ ବତିରଣ
କ�ାନୀ ମାନ� ��ାବ ଅନୁଯାୟୀ ବଢ�ିଲା ଓ ଖାଉଟମିାେନ କ� ସହତି
ସହେଯାଗ କେଲ େବାଲି କ�ାନୀ ମାେନ ଖସୁ ିେହବା ପରବିେ�� ପନୁବ�ାର OHPC,
OPGC, OPTCL ଓ �ୀଡେକା ଭଳ ି ସରକାରୀ ପରଚିାଳତି କ�ାନୀ ମାେନ
ବଦୁି�� ଦର ବଢାଇବା ପାଇଁ OERC ପାଖେର ��ାବ ଯୁ�ି ର��ବା କଥା ସତ�
କ,ି ଯଦ ି 'ହଁ' େତେବ କ�ାନୀ ମାେନ ନଜିର ଅପାରଗତା ଓ ପରଚିାଳନାଗତ ତୃଟି
ସଧୁାରବିାେର ଅେଯାଗ� ପଦା�କାରୀ ମାନ� େଯାଗଁୁ ଉପେଭା�ାମାେନ କଣ ପାଇଁ
ଆଥ�କ େବାଝ ବାରମ�ାର େବାହେିବ କହେିବ କ,ି ଗଁା ଗହଳେିର ବଜୁିଳ ି କାଟର
ସମସ�ା ରହ�ିବା େବେଳ େସସବୁ ଦୂର ନକର ିଖାଲି ଦରବୃ� ିକରବିା େକେତଦୂର
ଠ�ି ?
 

ଲବଣ ଚାଷର ପନୁଃ ଆର�
U.D ୧୨୩୯ . �ୀ ସବୁାଷ ଚ� େବେହରା : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଛ�ପରୁ ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଗ�ାମ ବ�କର ହୁ�ା
ଠାେର େହଉ�ବା ଲବଣ ଚାଷ ସ�ୂ�� ରୂେପ ବ� େହାଇଯାଇଛ,ି ହଜାର ହଜାର
ଲବଣ ଚାଷୀ ଜବିୀକା ହରାଇଛ�,ି ଶହ ଶହ ଏକର ଲୁଣ ଚାଷ ନମିେ� ଉ��ି ଜମି
ପଡଆି ପଡଛି,ି ଏହ ିସବ� �ାଚୀନ ତଥା ଐତହିାସକି ଲବଣ ଚାଷର ପନୁଃ ଆର�
ପାଇଁ ବଭିାଗ ତରଫରୁ କ'ଣ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

ରାଜ� ସକ�ଲ ମାନ�ତା �ଦାନ
U.D ୧୨୪୦ . �ୀ ସବୁାଷ ଚ� େବେହରା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଛ�ପରୁ ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଗ�ାମ
ତହସଲିର କରପଡା, ଅରୁଣପରୁ ଓ ଗଜପତନିଗର �ାମକୁ ରାଜ� ସକ�ଲର
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ମାନ�ତା �ଦାନ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ ିଏବଂ େକେବସ�ୁା ଏହା ନୂତନ
ରାଜ� ସକ�ଲ ଭାେବ େଘାଷଣା କରାଯିବ ?
 

କ�ିପଦା ଠାେର ସବେରଜ�ିି କାଯ��ାଳୟ �ତ�ିା
U.D ୧୨୪୧ . �ୀ ଭା�ର ମେଢଇ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- କ�ିପଦା ଠାେର ନୂତନ ସବେରଜ�ିି କାଯ��ାଳୟ �ତ�ିା
କରବିା ନମିେ� ସରକାର�ର ��ାବ ଅଛ ି କ,ି ଯଦ ି ନାହ� ନୂତନ ସବେରଜ�ିି
କାଯ��ାଳୟ �ତ�ିା କରବିା ନମିେ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ିଏବଂ େକେବସ�ୁା
ତାହା ସ�ୂ�� କରାଯିବ ?
 

Up-gradation ଏବଂ New-Installation କାଯ��
U.D ୧୨୪୨ . �ୀ ଭା�ର ମେଢଇ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଶ�ି
ବଭିାଗର ଚଠି ି ମତୁାବକ ଉଦଳା ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀ ମ�େର 6 େଗାଟ ି Up-
gradation ଏବଂ New-Installation କାଯ�� ନମିି� ପବୂ�ରୁ ଚଠି ିନଂ- 573/19,
Dt.18.11.2019 େର ଅ�ଗ�ତ କରାଇ�ଲୁ କ�ୁି ଅଦ�ାବ� େସଗୁଡକିର କାଯ��
ସ�ୂ�� କରାଯାଇନାହ� ତାର କାରଣ କଣ ଏବଂ େକେବସ�ୁା ତାହା ସ�ୂ�� କରାଯିବ
?
 

Schedule Rate େର ସାମ�ୀ �ୟ
U.D ୧୨୪୩ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ଆଇଟଡିଏି ମାନ�େର 5 ଲ� ମଲୂ�ର କାଯ�� ଗୁଡକୁି ବନିା
େଟଣ�ରେର ବଭିାଗୀୟ ଯ�ୀ ମାନ� ସ�ାଦନା କରବିାକୁ େକଉଁ େକଉଁ ନେି��ଶନାମା
ଜାର ି େକେବ କରାଯାଇଛ ି ତାହା ଉପ�ାପନ କରେିବ କ,ି ବଭିାଗୀୟ କାଯ��
ମାନ�େର ଯ�ୀମାେନ େଯଉଁ ଦରେର ନମି�ାଣ ସାମ�ୀ �ୟ କରୁଛ� ିେସହ ିଦର
େକଉଁ ଅ�କାରୀ� �ାରା କପିର ିଅନୁେମାଦତି େହଉଅଛ ି; (ଖ) େକଉଁ ବଭିାଗ �ାରା
ଜାର ି େହାଇ�ବା Schedule of Rates େର ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ବଭିାଗୀୟ
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କାଯ��େର ନମି�ାଣ ସାମ�ୀ �ୟ ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ ନେି��ଶନାମା ରହଅିଛ,ି �ାକଳନ
ଗୁଡକି େଯଉଁ ଦରେର ଅନୁେମାଦତି େହାଇଥାଏ, େସହ ି ଦରେର ସଧିାସଳଖ
ବଜାରରୁ ନମି�ାଣ ସାମ�ୀ ବନିା େକାେଟସନେର କଣିିେହବ କ ି?
 

ଉ�ାଦନର ବବିରଣୀ �ଦାନ
U.D ୧୨୪୪ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ)
ରାଜ�େର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତେଗାଟ ି �� ଆଇର�, ପି� ଆଇର�,
େପେଲଟ� ଆଇର� ଓ ଇ�ାତ କାରଖାନାର ବାଷ�କ େକେତ ଉ�ାଦନ ନମିେ�
ସରକାର ଅନୁେମାଦନ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ପ� �ା�ର କର�ିେଲ, ସ��ୃ କାରଖାନାର
ମଳୂ ଉ�ାଦନ େକେବଠାରୁ ବ� ରହଛି ିଓ େକଉଁମାେନ ଉ�ାଦନ �ାସ କରଛି� ି ;
(ଖ) ଉ�ାଦନ ବ� ଓ �ାସ ସ�କ�େର ସରକାର ପା�ବଷ� ମ�େର କାରଖାନା
ମାନ� ସହ େକେତଥର ସମୀ�ା କର�ିେଲ ଓ ସମୀ�ା େବଠୖକେର େକଉଁ େକଉଁ
ଶ�ି ସଂ�ା େଯାଗେଦଇ କ ିକ ିସମସ�ା ସହ ଉ�ାଦନ ବ�, ବୃ� ିଓ �ାସର କାରଣ
ସ�କ�େର ସରକାର�ୁ ଅବଗତ କର�ିେଲ ଏବଂ ସ��ୃ ସମସ�ା ନରିାକରଣ ତଥା
ସମାଧାନ ନମିେ� କ ିକ ିପଦେ�ପ େକେବ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିତାର ସବେିଶଷ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

କାଗଜ କଳ �ତ�ିା
U.D ୧୨୪୫ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ମୟୂରଭ� ଜ�ିାେର �ଚୁର ପରମିାଣର ବାଉଁଶ ଗଛ �ବାରୁ ଏଠାକାର
ଜନସାଧାରଣ� ଜୀବନଜୀବକିାକୁ ପରପି�ୃ କରୁ�ବା ପରୀେ��ୀେର ଜ�ିାେର ଏକ
କାଗଜକଳ ଏବଂ ବାଉଁଶ େପାେସସ�ି ୟୁନ�ି �ାପନ କରବିା ପାଇଁ ଦୀଘ�ଦନିର
ଦାବୀ �ତ ିସରକାର କ ିକ ିଆଭିମଖୁ� �ହଣ କରଛି�,ି ଜମ�ାନ େ�େଫ� ସଲୁ�ସ�
�ାରା ଏହାକୁ ଆସବାବ ପ� ନମି�ାଣ ପାଇଁ ଅତ�ା�ୁନକି �ାନେକୗଶଳ ଯୁ� ଏକ
ବାଉଁଶ େ�ାେସସ�ି, �ଟିେମ� ଓ ସାଇଜଂି ପ�ା� େକେବସ�ୁା �ାପନ କରାଯିବ
େସ�ପାଇଁ କ ିକ ି��ୁତ ିେକଉଁ ପଯ��ାୟେର ରହଛି ି?
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ରାପି� ମନଟିରିଂ ��ା� ନଯୁି�ି
U.D ୧୨୪୬ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତରି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନ�ୁ �ଶ�ିଣ ତଥା ନଯୁି�ି
ଉେ�ଶ�େର ଜ�ିା ତଥା ବ�କେର ଏନସଭିିଟ ିଶ�ି ତାଲିମ େକ� ଅଧୀନେର ଚାଲି
ଆସ�ୁବା �ଶ�ିଣ କାଯ���ମ କଣ ପାଇଁ ଓ େକଉଁ ଉେ�ଶ�େର ବ� କରାଯାଇଛ;ି
ତାଲିମ େକ� ବ� କରବିା ପାଇଁ ସରକାର କ ିକାଯ�� େଯାଜନା ��ୁତ ିକରଛି�,ି େସ
ସଂପକ�େର ସଚୂନା େଦେବ କ;ି ଦାର�ି� ସୀମାେରଖା ତେଳ �ବା ଅନୁସଚୂତି
ଜନଜାତରି େବକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନ� ନମିେ� ସରକାରୀ ନୟିମକୁ େକାହଳ
କର ି�ଶ�ିଣ ପାଇଁ ଏନସଭିିଟ ି�ୀକୃତ�ିା� ଶ�ି ତାଲିମ େକ�ଗୁଡକୁି ପନୁଃବ�ାର
କାଯ���ମ କରବିା ନମିେ� ପଦେ�ପ େନେବ କ;ି ପବୂ�ର �ଶ�ିଣ ବ�ବ�ାର
ତଦାରଖ ନମିେ� େକେତ ସଂଖ�କ ଅ�କାରୀ ଓ ରାପି� ମନଟିରଂି ��ା� ନଯୁି�ି
ପାଇଛ� ି?
 

୩୩/୧୧ େକଭି ସ�-େ�ସନ ନମି�ାଣ
U.D ୧୨୪୭ . �ୀ ସଧୁାଂଶୁ େଶଖର ପରିଡା : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ବାେଲ�ର ଜ�ିାର େରମଣୁା�ତି ଫକୀରେମାହନ େମଡକିାଲ କେଲଜ ଓ
ହାସପାତାଳ ଏବଂ କୁରୁଡା ଠାେର ୨ଟ ି୩୩/୧୧ େକଭି ସ�-େ�ସନ ନମି�ାଣ ପାଇଁ
ରାଜ� ଶ�ି ବଭିାଗ ନକିଟେର ଦୀଘ� କାଳ ଧର ି ପଡରିହ�ିବା ��ାବ େକେବ
କାଯ��କାରୀ େହବ; ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�େର େସ�ପାଇଁ େକୗଣସ ି ବ�ୟ ବରାଦ
କରାଯାଇଛ ିକ ି?
 

ଜମି ଜବରଦଖଲ ମ�ୁ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୨୪୮ . �ୀ ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପରିଡା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ବାେଲ�ର ଜ�ିାର େକଉଁ ତହସଲି ଅଧୀନେର
େକେତ ମଲୂ�ବାନ ସରକାରୀ ଜମି ଜବର ଦଖଲକାରୀ� କବଜାେର ରହଛି;ି
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େରମଣୁା ତହସଲି ଅଧୀନ� େକଉଁ ଆର ଆଇ ସକ�ଲର େକଉଁ େମୗଜାର େକେତ
ସରକାରୀ ଜମି ଏେବ ଜବର ଦଖଲକାରୀ� କବଜାେର ଅଛ;ି େସହ ି ମଲୂ�ବାନ
ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ ମ�ୁ କରବିା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ି?
 

Hostel ଗୁଡକିେର CCTV Camera
U.D ୧୨୪୯ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ସରକାର� ନ�ି� ିଅନୁସାେର ରାଜ�େର �ବା ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ
ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଆବାସକି ବଦି�ାଳୟ ଏବଂ େସମାନ�ର Hostel ଗୁଡକିେର େକଉଁ
େକଉଁ ଠାେର CCTV Camera ଆଜସି�ୁା ଲାଗିଛ ି ତା'ର ସମ� ଜ�ିାୱାରୀ
ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
 

ଜ�ଲ ଜମି ପ�ା �ଦାନ
U.D ୧୨୫୦ . �ୀ �କାଶ େସାେର� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ବାରପିଦା ବ�କେର ଆଜ ି ସ�ୁା ଜ�ଲ ଜମି ପ�ା େକେତ ଜଣକୁ
ଦଆିଯାଇଛ;ି ବେିଶଷକର ି ଶ�ାଭ�ା ଏବଂ ର�ାମାଟଆି ଗଁାେର େକେତ ଜଣକୁ
ଦଆିଯାଇଛ ିଆଉ େଯଉଁ ମାନ�ୁ ଦଆିଯାଇନ ିତା'ର କାରଣ କ'ଣ; େକେବ ସ�ୁା
େଦବାର ��ାବ ରହଛି ି?
 

ତଥ� ଉପ�ାପନ
U.D ୧୨୫୧ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଜଟଣୀ ତହସଲି ଅ�ନେର ୨୦୧୭-୧୮ ଓ
୨୦୧୮-୧୯ ଆଥ�କ ବଷ�େର ଆଦାୟିତ minor minerals headରୁ ରାଜ�
୨୦୧୯-୨୦ ଆଥ�କ ବଷ�େର ଆଦାୟିତ ରାଜ� ପରମିାଣ ସମାନ �ତଶିତ ଅେଟ
କ;ି ଉ�ର ନଁା େହେଲ ତତକାଳୀନ ଅ�କାରୀମାନ� ମ�ରୁ ଖଣି ଖାଦାନ ଉପେର
ଚଢାଉ କରବିା ସହ ସରକାରୀ eviction ��ିୟା ମା�ମେର ଆଦାୟ କର�ିବା
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ରାଜ� ବ��ମାନ ଅ�କାରୀ� ଠାେର ସ�ବ ନେହବାର ବା�ବ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ
ଏକ �ମତା ସ��� କମିଟ ିମା�ମେର ବା�ବତାକୁ ଅନୁସ�ାନ କର ି�କୃତ ତଥ�କୁ
ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୧୨୫୨ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ମଂଜୁରୀ �ା� େକଉଁ ବଗ�ର ରାଜ�
ଅ�କାରୀ ଓ କମ�ଚାରୀ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ି?
 

Issue of Caste Certificate
U.D 1253 . Shri K. Narayana Rao : Will the minister for
Revenue and Disaster Management be pleased to state that :- It
is very much regretted to say that most of the people have been
harassed by the Tahasildar, Paralakhemundi in respect of
issuing Caste Certificates, Native Certificates etc., the Hindu
people are also not in a position to avail the Caste Certificates
as Revenue Inspectors are demanding huge amount for a
favourable report, otherwise the Hindu Caste Certificate will be
rejected on the grounds of conversion, but it is not a fact , so
can the Government take steps to provide the Certificates
needed by the Public in time ?
 

ସ�-େରଜ�ିି ଅଫି� େଖାଲିବାକୁ ��ାବ
U.D ୧୨୫୪ . �ୀ ସନାତନ ବଜୁିଳ ି : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ବଡସାହ ିନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ବଡସାହ ିବ�� ୩୦ଟି
ପ�ାୟତକୁ େନଇ ଗଠତି ଏବଂ ମୟୂରଭ� ଜ�ିାର ସବ� ବୃହତ ବ�କ ଅେଟ,
ବାରମ�ାର ବଧିାନସଭାର ପବ�ି ଗହୃେର �ଶ� କଲାପେର ଖ�ୁ ଶୀ� ସ�-େରଜ�ିି
ଅଫି� େହବ େବାଲି ସରକାର �ତଶିତୃ ିେଦଲା ପେର ମ� ନେହବାର କାରଣ କ'ଣ
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ଏବଂ େକେବ ସ�ୁା ବଡସାହ ିବ�କେର ସ�-େରଜ�ିି ଅଫି� େହବ ନ�ି�� ଭାବେର
ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଜମି ଆବ�ନ ପରିମାଣ
U.D ୧୨୫୫ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
େଖା��ା ଜ�ିାେର ୨୦୧୫ ଜାନୁୟାରୀରୁ ଏଯାବ� 'ଇଡେକା' ପ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ
ସଂ�ାକୁ େକେତ ପରମିାଣର ଜମି ଆବ�ନ ଲାଗି େକଉଁ ତାରଖିେର ନ�ି�ି
ନଆିଯାଇ�ବା େବେଳ ବ��ମାନ ସ�ୁା େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ା େକେତ ମଲୂ�ର ଜମି
େକେତ ମଲୂ� ପଇଠ କର ିେକେବ ଠାରୁ ଦଖଲକୁ େନଇ�ବା େବେଳ େକଉଁ ସଂ�ାର
େକଉଁ �କ�ର �ତି ି ଏବଂ କ'ଣ, େଯଉଁମାେନ ଜମିେନଇ �କ� କରନିାହା�ି
େସମାନ� ବେିରାଧେର କ ିପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ ି?
 

ରୂପା�ରିତ ଶ�ି ଉ�ାଦନ
U.D ୧୨୫୬ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�େର େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନା ମା�ମେର େକେତ ରୂପା�ରତି ଶ�ି
(Renewable Energy) ଉ�ାଦନ େହଉଅଛ;ି ରାଜ�ର ଜଳବାୟୁ ପରବି��ନ ଓ
�ଦୂଷଣ େରାକବିା ଉେ�ଶ�େର ରୂପା�ରତି ଶ�ି ଉ�ାଦକୁ ବୃ� ି କରବିା ପାଇଁ
ସରକାର କ ିକ ିେଯାଜନା କରଅିଛ� ିଏବଂ ଏହା େକଉଁ �ତିେିର ଅଛ ି?
 

େବଆଇ� ଭାବେର କବଜା କରାଯାଇ�ବା ଜମିର ପରିମାଣ
U.D ୧୨୫୭ . �ୀ ଲାଲିେଟ�ୁ ବଦି�ାଧର ମହାପା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ
ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- େଖା��ା ଟା�ୀ ତହସଲିେର େକେତ
ସରକାରୀ ଜମିକୁ େବଆଇ� ଭାବେର କବଜା କରାଯାଇଛ;ି େକେତ ଅ�ଳେର
ଜବରଦ�ି େବଆଇ� ଘର ତଆିର ିକରଛି� ିଓ େକେତ ସରକାରୀ ଜମିେର ପଥର
ଖଣି ଖନନ ଚାଲିଛ;ି ଏ�େର ସରକାର�ର ବଗିତ ୫ବଷ�େର େକେତ ରାଜ� ହାନୀ
େହାଇଛ;ି ଏହା ବରୁି�େର କ'ଣ କାଯ��ନୁ�ାନ େହାଇଛ ିଓ େକେତ ସମ� ସରକାରୀ
ଜମିକୁ ସରକାର ନଜି ଅ�ନକୁ ଆଣିେବ ଜଣାଇେବ କ ି?
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ବାତ�ା ଆ�ୟ �ଳୀ ନମି�ାଣ
U.D ୧୨୫୮ . �ୀ ସୟୂ�ମଣି େବଦୖ� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଗ�ାମ ଜ�ିା ଖ�ିେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର
େକେତେଗାଟ ିବାତ�ା ଆ�ୟ �ଳ ିନମି�ାଣ େହାଇଅଛ ିଓ ଆଉ େକେତେଗାଟ ିବାତ�ା
ଆ�ୟ �ଳ ିନମି�ାଣ କରବିାର େଯାଜନା ଅଛ ିକ;ି ଯଦ ିହଁ ପଥରା �ାମପ�ାୟତେର
ବାତ�ା ଆ�ୟ �ଳୀ ନମି�ାଣ କରେିବ କ ି?
 

ଜଟଣୀ ବ�� େର ଜଳକର ଆଦାୟ
U.D ୧୨୫୯ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଅଣତାରକା ସଚୂୀତ �ଶ� ସଂଖ�ା ୯୪୭
ତା.୨୬.୦୯.୧୬ରଖି ଉ�ର ପରେି��ୀେର ଜଟଣୀ ବ�କର ରାମଚ�ପରୁ
େମୗଜାେର ଜଳକର ଦାବୀ ନ�ବାରୁ େସଠାେର ଜଳକର ଆଦାୟ କରାଯାଉ�ବା
ଖବର ସତ� ନୁେହଁ େବାଲି ଦଶ�ାଯାଇ�ଲା; କ�ୁି େଦଖାଯାଉଛ ିେଯ ଘରବାର ିକସିମ
ଜମିେର ମ� ଜଳକର ବହୁ ପରମିାଣେର ଆଦାୟ କରାଯାଉଛ ି ଯାହା କ ି ଖାତା
ନଂ.୧୮୪/୪୭୦ ପ�� ନଂ ୫୯/୧୨୫୧େର ଜଳକର ଆଦାୟ କରାଯାଉଛ;ି େତଣୁ
ଏତାଦୃଶ� ମେନାମଖୁୀ କାଯ��ରୁ ନବୃିତ ରହବିାକୁ ଦୃଢ ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କି
?

[Question Nos. 1087 to 1141 were originally starred ]
 

Designed By National Informatics Centre, Odisha.


