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ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସ ମାଧ୍ୟମରର ବିଦ୍ୟ ୁତିକରଣ 

UD – 211 ॰ ଶ୍ରୀ ନିତୁାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ : ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି – ନବରଙ୍ଗପୟର ଜିଲ୍ଲାର 
ରକରତାଟି ଦ୍ୟଗଗମ ଗ୍ରାମକୟ ର ୌର ଶକି୍ତ ଓ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସର ବିଦ୍ୟ ୁତିକରଣ କରାଯାଇଛ ିଓ ଅବଶିଷ୍ଟ 
ଚହି୍ନଟ ଦ୍ୟଗଗମ ଗ୍ରାମକୟ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକି୍ତ ଉତ୍ସରୟ  ବିଦ୍ୟ ୁତିକରଣ ପାଇଁ କି ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବୁଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

 ନବରଙ୍ଗପୟର ଜିଲ୍ଲାର ୧୩ଟି ଦ୍ୟଗଗମ ଗ୍ରାମକୟ ର ୌର ଶକି୍ତ ମାଧ୍ୟମରର ବିଦ୍ୟ ୁତିକରଣ କରାଯାଇଛ।ି  

ଅେୟ  ଶକି୍ତର  ବିକାଶ 

U.D – 240   ଶ୍ରୀ ରରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର  ାଏ : ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି - ଅନୟରଗାଳ, ତାଳରଚର, 
ଆଠମଲି୍ଲକ  ହରରୟ  ନିଗଗତ ବଜଗୁବସ୍ତୟକୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ଓଡିଶା ଅେୟ ଶକି୍ତ ବିକାଶ  ଂସ୍ଥା ତରଫରୟ  
ରଜୈବିକ ଖତ ଓ  ବୟଜ ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କୟ  ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିରେ ର  ଦ୍ିଗରର କି ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଉଛ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବୁଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

ଅନୟରଗାଳ, ତାଳରଚର, ଆଠମଲି୍ଲକ  ହରରୟ  ନିଗଗତ ବଜଗୁବସ୍ତୟକୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ରଜୈବିକ ଖତ 
ଓ  ବୟଜ ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ପାଇଁ ରକୌଣ ି ପ୍ରସ୍ତାବ ଶକି୍ତ ବିଭାଗର ହସ୍ତଗତ ରହାଇନ।ହିଁ । 
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Solar light ବୁବସ୍ଥା  

U.D-257 ॰ ଶ୍ରୀ ପୂଣଗ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵାଇଁ : ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି - ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର Sorada 
Block ରର  ରକାର ତରଫରୟ  ଆଦ୍ିବା ୀ ଅଧ୍ୟୁ ିତ ଅଞ୍ଚଳରର Solar light ରଦ୍ବା ପାଇଁ  ରକାର 
ପଦ୍ରେପ ରନରବ କି ? 



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବୁଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

  ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର Sorada Block ରର  ରକାରଙ୍କ ତରଫରୟ  ଆଦ୍ିବା ୀ ଅଧ୍ୟୁ ିତ ଅଞ୍ଚଳରର 
ର ୌର ଶକି୍ତ ମାଧ୍ୟମରର  ବିଦ୍ୟ ୁତ  କରଣ କରିବାକୟ ପଦ୍ରେପ ନିଆଯାଇ ୬ଟି ଗ୍ରାମକୟ  ବିଦ୍ୟ ୁତ କରଣ 
କରାଯାଇଛ ି। ଏହାର ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ- ‘କ’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ ।  

ପରିଶିଷ୍ଟ- ‘କ’  

Ganjam District     
Sorada Block     
List of villages electrified by solar energy    

DDG under 
DDUGJY 

    

Sl No. District Block Village Census 
code 

No. of 
House 
connected 

1 Ganjam SORODA DIMABADI 410917 2 

2 Ganjam SORODA Krupagudi 411007 11 

3 Ganjam Surada Budaguda 410915 4 

      
Saubhagya Jojana     
S.No. District Block Village Census 

code 
Qty 

1 Ganjam Sorada Ledda 410817 3 

2 Ganjam Sorada Gahamapankala 410821 1 
3 Ganjam Sorada Sitama 410913 9 
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ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପଦ୍ରେପ 
UDAQ.267. ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ ମୟଦ୍ୟ େି : ବୟନଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :– 

ରାୟଗଡା କାଶୀପୟର ବଲକ ଟିକିରି ଠାରର Handloom ଏବଂ Textile Industry  ପାଇଁ  ରକାର ଶୟଭ 
ରଦ୍ଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏପଯଗୁନ୍ତ ଉକ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ନରହବାର କାରଣ କଣ, ଉକ୍ତ କାଯଗୁ ରକରବ ୟଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ 
ରହବ ? 
 



 ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, 

ମାନ୍ୟବ୍ର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା   l 
ଉତ୍ତର 

ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୟର ବଲକ ଟିକିରି ଠାରର Utkal Alumina  Social Welfare Foundation 

ଦ୍ୱାରା ଆପାରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ (Textile Industry) ସ୍ଥାପନ ର କାଯଗୁ  ଉପରରାକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ମାେିକାନା  ୍ 
କୟ  ବଦ୍ଳି କରିବା ଏବଂ ରକାଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ରଯାଗଁୟ ବିଳମବ ରହାଇଛ ି I ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର କାଯଗୁ 2021 
ମ ିହା ମଇ ମା   ୟଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ରହବାର  ମ୍ଭାବନା ଅଛ ିI 
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Solar Light ବୁବସ୍ଥା 

U.D-281 ॰ ଶ୍ରୀ ଗରଣଶ ରାମ୍  ିଂ ଖୟଣି୍ଟଆ : ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି – ଯଶୀପୟର ନିବଗାଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀରର ବଜଗୁବସ୍ତୟରୟ   ାର, ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିରୟ  ବିଶୟଦ୍ଧ ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ରଛାଟ ରଛାଟ ପ୍ଳାଣ୍ଟ 
ବ ାଇବା  ହ ବିଜୟଳି କାଟ  ମୟରର ପବନ କଳର ଓ ର ୌର ଶକି୍ତକୟ ଉପରଯାଗ କରି Solar 
energy ମାଧ୍ୟମରର light ର ବୁବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଅପହଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କରର Solar 
Light ବୁବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବୁବସ୍ଥା କରିରବ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବୁଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

  ଯଶୀପୟର ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ବିଜୟଳି କାଟ  ମୟରର ପବନ କଳକୟ ଉପରଯାଗ କରି light ର 
ବୁବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବତ୍ତଗମାନ  ରକାରଙ୍କ ନିକଟରର ରକୌଣ ି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୟ  ଯଶୀପୟର ନିବଗାଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀରର ୩୨ ରଗାଟି ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଅପହଞ୍ଚ ଗ୍ରାମକୟ ର ୌର ଶକି୍ତ ମାଧ୍ୟମରର ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ କରଣ କରାଯାଇଛ ି। 
ଏହାର ଏକ ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ “କ” ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ । 

୨୬.୦୨. ୨୦୨୧  

ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଅପୱେଟ୍ କରିବ୍ାକୁ ପଦୱେପ 

UD.AQ.୨୮୭. ଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷେଙ୍ଗୀ : ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି:– 

ରାଜୁ ରକାରଙ୍କର ଏରବ ରକରତାଟି ବିଭାଗ କାଯଗୁ କରୟ ଛ ିଏବଂ ପ୍ରତୁକ ବିଭାଗର ନିଜସ୍ଵ ରେବ ାଇଟ୍ 
ଅଛ ିକି, ଏହ ିରେବ ାଇଟ୍ ଗୟଡିକୟ କାହିଁକି ଅପରଡଟ୍ କରାଯାଉନାହିଁ ତା ’ର କାରଣ କ’ଣ, ରଯଉଁମାରନ ଏହ ି



ରେବ ାଇଟ୍ ଦ୍ାୟିତ୍ଵରର ଅଛନ୍ତି ର ମାରନ ତାଙ୍କ ଦ୍ାୟୀତ୍ଵ ଖିୋପ କରୟ ଥିବାରୟ   ରକାର ର ମାନଙ୍କ 
ବିରୟ ଦ୍ଧରର କଣ କାଯଗୁାନୟଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, 5T ରର technology ଏକ ପ୍ରମୟଖ ଅଙ୍ଗ ରହାଇଥିବାରୟ  
5T ବିଭାଗ ଏ ଦ୍ିଗରର ଏପଯଗୁନ୍ତ କଣ କାଯଗୁାନୟଷ୍ଠାନ ରନଇଛନ୍ତି ଜଣାଇରବ କି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇୱେୱକ୍ରାନ୍ିକ୍୍ସ ଓ ସୂଚନ୍ା ପ୍ରଯୁକି୍ତ ବ୍ିଦୟା 

 

 

 ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କର ଏରବ ୩୯ ଟି ବିଭାଗ କାଯଗୁ କରୟ ଛ ି ଏବଂ ପ୍ରରତୁକ ବିଭାଗର ନିଜସ୍ଵ 

ରେବ ାଇଟ୍ ଅଛ।ି  ରେବ ାଇଟ୍ ଅପରଡଟ୍ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ରେବ ାଇଟ୍ ଗୟଡିକୟ  ମ୍ପକୃ୍ତ ବିଭାଗ 

ଦ୍ୱାରା ଅପରଡଟ୍ କରାଯାଉଛ।ି 

ଆବଜଗନାରୟ  ଖତ ଓ ଶକି୍ତ  ଂଗ୍ରହ 

U.D-298 ॰ ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝି : ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି - ରାଜୁରର ବିଭିନ୍ନ 
ଆବଜଗନାରୟ  ଖତ ପ୍ରସ୍ତୟତି  ହ ଶକି୍ତ  ଂଗ୍ରହ ନିମରନ୍ତ ଓଡିଶା ଅେୟ ଶକି୍ତ ବିକାଶ  ଂସ୍ଥା ତରଫରୟ  କି 
ରଯାଜନା କରାଯାଇଛ;ି ଏହା କାଯଗୁକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କି କି ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ ି ତା ’ର 
ରୂପରରଖ, ଅର୍ଗ ବୁୟ  ମ୍ପକଗୀୟ  ବିରଶଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିରବ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବୁଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

  ରାଜୁ  ରକାର Renewable Energy Policy- 2016 ଅନୟରମାଦ୍ନ କରିଛନ୍ତି, 
ରଯଉଁଥିରର ୨୦୨୨ ମ ିହା  ୟଦ୍ଧା ରାଜୁରର  ଷିୃ୍ଟ ରହଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆବଜଗନାରୟ  ୨୦ ରମଗାୋଟ ଶକି୍ତ 
ଉତ୍ପାଦ୍ନ ନିମରନ୍ତ େେୁ ଧ୍ାଯଗୁ କରାଯାଇଅଛ ି । ଉକ୍ତ policy ର ଧ୍ାରା ୭ ରର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ  
 ମବନ୍ଧରର OREDA ତର୍ା Urban  Local Body, Developer ଏବଂ GRIDCO ର ଭୂମିକା 
ଉରଲ୍ଲଖ କରଯାଇଅଛ ି।  ଏହାର ଏକକିତା ନକେ ପରିଶିଷ୍ଟ-“କ” ରର  ଂେଗ୍ନ କରାଗୋ । ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ 
ସ୍ଥାପନ ନିମରନ୍ତ ରକୌଣ ି Urban  Local Body  ରୟ  ପ୍ରସ୍ତ।ବ ଆ ିରେ ଏହା ଉପରର ପଦ୍ରେପ 
ନିଆଯିବ ।           



ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସ ମାଧ୍ୟମରର ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ କରଣ 

U.D – 299 ॰ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦ୍ୀପ  କୟମାର ଦ୍ିଶାରୀ : ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ  କରି କହରିବ କି - କଳାହାଣି୍ଡ 
ଜିଲ୍ଲାର ଦ୍ୟଗଗମ ଗ୍ରାମ ଗୟଡିକୟ ଓରରଡା ଦ୍ୱାରା ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକି୍ତ  ମାଧ୍ୟମରର  ରକଉଁ ରକଉଁ  ଗ୍ରାମ ଗୟଡିକୟ   
ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ କରଣ  କରାଯାଇଛ ି; ତାହାର  ଏକ   ବିରଶଷ ତର୍ୁ  ବଲକୋରୀ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିରବ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବୁଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

  କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାର ରଯଉଁ ଦ୍ୟଗଗମ ଗ୍ରାମଗୟଡିକୟ ଓରରଡା ଦ୍ୱାରା ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକି୍ତ  ମାଧ୍ୟମରର 
ବିଦ୍ୟ ୁତ କରଣ କରାଯାଇଛ ିର ହ ିଗ୍ରାମ ଗୟଡିକର ବଲକୋରୀ  ବିରଶଷ ତର୍ୁ  ଅନୟଶୀଳନୀ – ‘କ’  ଏବଂ  
‘ଖ’ ରର  ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ ।  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kalahandi District    
   

  

ଅନୁ୍ଶୀଳନ୍ୀ- କ 

 

Solar Electrification under DDG (DDUGJY)    

Sl No. Block Village Census 
Code 

Mode of 
Execution 

No. 
of 
HH 

1 Bhawanipatna Adaranga 423529 Standalone 38 

2 Jayapatna Patakusumi 424178 Standalone 73 

3 Junagarh Beheraguda 423852 Standalone 30 

4  Bijaradara 423853 Standalone 30 

5  Lakhnapada 423849 Standalone 38 
6 Koksara Kuturu 424076 Standalone 88 

7 Lanjigarh Kanakudu 423060 Standalone 9 

8  Rindabahali Alias 
Totguma 

423461 Standalone 13 

9  Khaichuan 422905 Standalone 19 
10  Litibundel 422960 Standalone 95 

11  Naktibijepur 423383 Standalone 40 

12  Palki 422906 Standalone 57 

13  Turisemel 423122 Standalone 35 
14  Bhatajhari 422989 Standalone 30 

15  Chachagan 423107 Standalone 55 

16  Badsopadar 423451 Standalone 6 

17  Sansopadar 423452 Standalone 20 

18 Madanpur RakshyasaBandh 422548 Standalone 3 
19  Barcharana 422674 Standalone 11 

20  Roben 422538 Standalone 15 

21  Patangi 422525 Standalone 21 

22  Goskapada 422542 Standalone 23 

23  Kachupada 422566 Standalone 48 
24  Serangapada 422524 Standalone 21 

25  Kaupadar 422545 Standalone 61 

26  Bagbila 422522 Standalone 28 

27  Deedsuli 422529 Standalone 57 
28  Drama 422549 Standalone 25 

29  Kalisuru 422562 Standalone 43 

30  Kamreng 422527 Standalone 25 

31  Lahadi 422569 Standalone 80 



32 Madanpur 
Rampur 

Pajipudunga 422531 Standalone 6 

33 Rampur Baiganguda 424399 Standalone 6 
34  Beraguda 424228 Standalone 9 

35  Arakhapedi 424246 Standalone 20 

36  Durmusi 424488 Standalone 64 

37  Kelua 424312 Standalone 57 

38  Kuturmali 424330 Standalone 62 
39  Nehela 424247 Standalone 72 

40  Semelpadar 424264 Standalone 62 

 Total    1495 

          
 

ଅନୁ୍ଶୀଳନ୍ୀ- ଖ  

 

 Saubhagya,   kalahandi District     

List of villages/ hamlets electrified through solar energy under SAUBHAGYA 

S.N
o. 

Block Village Habitation Census 
code 

Mode of  
execution 

Qty 

1 Bhawanipatn
a 

 Sargichuan 42353
0 

Standalon
e 

2 

2  Herlaguda JugsaipatnaHerlaguda Standalon
e 

26 

3  Kaskinar Jugsaipatna 
KASKINAR 

 Standalon
e 

11 

4  NEHELA   Standalon
e 

55 

5  MAKHAGUDA   Standalon
e 

39 

6  Dalibundel (palsapada) 42349
3 

Standalon
e 

25 

7  Gochkhola (Kananmanjuri) 42349
0 

Standalon
e 

13 

8 Jayapatna Bhalujore DhansuliNalachuan  Standalon
e 

50 

9  Jariguma AnlabhataBabrighat
i 

 Standalon
e 

27 

10  Jariguma AnlabhataDabrigha  Standalon 44 



ti e 

11  Jariguma AnlabhataKaraghati  Standalon
e 

32 

12 Junagarh  Surali 42376
6 

Standalon
e 

18 

13   Mantriguda  Standalon
e 

7 

14 Lanjigarh Leheda  42337
4 

Standalon
e 

24 

15  Lakhpadar  42336
4 

Standalon
e 

21 

16  Badabatua  42337
2 

Standalon
e 

51 

17  Asurguda  42295
0 

Standalon
e 

37 

18  Barpali  42295
8 

Standalon
e 

39 

19  Kotabundel  42299
1 

Standalon
e 

29 

20  Sahajpada  42307
0 

Standalon
e 

13 

21  Melbahali  42308
9 

Standalon
e 

32 

22  Ijrupa  42310
6 

Standalon
e 

30 

23  Ghumer  42311
5 

Standalon
e 

29 

24  Sargilefa  42315
2 

Standalon
e 

13 

25  Tentulipanga  42322
3 

Standalon
e 

26 

26  Ranarana  42325
0 

Standalon
e 

22 

27  Salpanga  42345
9 

Standalon
e 

52 

28 Kokasara Biriman AmpaniTerlion/ Tirliaam Standalon
e 

35 

29  Biriman AmpaniKadomali  Standalon
e 

68 



30  Biriman AnlabhataAdhijhara
n 

 Standalon
e 

38 

31  Jhulenbar BaradongaGaiband
ha 

 Standalon
e 

22 

32 Lanjigarh  Kulmuhi-Alias 
Baghanakhi 

42350
5 

Standalon
e 

23 

33   Parabali 42350
7 

Standalon
e 

15 

34   Isnila 42305
8 

Standalon
e 

34 

35   Talnangalbahali 42346
2 

Standalon
e 

4 

36   Kachanar 42325
5 

Standalon
e 

46 

37   Turka 42325
7 

Standalon
e 

19 

38   UparnangalBahali 42306
1 

Standalon
e 

10 

39   Taranel 42345
6 

Standalon
e 

50 

40  Kajumaska Kajumaska 42285
9 

Standalon
e 

16 

41  Kajumaska HARIJAN PADA 42285
9 

Standalon
e 

11 

42  SIRIGAON SIRIGAON 42286
0 

Standalon
e 

44 

43  Bhurtigarh Bhurtigarh MUNDA 
BAHAL 

42286
4 

Standalon
e 

20 

44  Bhurtigarh Bhurtigarh PUJI 
GUDA 

42286
4 

Standalon
e 

21 

45  Janakipadara BhurtigarhJanakipa
dara 

42290
7 

Standalon
e 

20 

46  Kidingbhata Trilochanapur 
KIDING BHATA 

42305
7 

Standalon
e 

13 

47  Phuldumer Trilochanapur 
KHAMALI PADAR 

42305
8 

Standalon
e 

31 

48  Phuldumer Trilochanapur PHUL 
DUMER 

42305
8 

Standalon
e 

31 

49  Palbiri Kankutru PALBORI 42305 Standalon 11 



9 e 

50  Tadijhola Trilochanapur TIDI 
JHOLA 

42306
1 

Standalon
e 

13 

51  Haridaguda Trilochanapur 
HARIDA PADAR 

42306
2 

Standalon
e 

4 

52  Mainaguda 
alias -

Amathapada 

TrilochanapurMain
aguda alias -
Amathapada 

42309
0 

Standalon
e 

30 

53  Jiragaon PandapadarTainpa
dar 

42311
8 

Standalon
e 

28 

54 Madanpur-
Rampur 

Jarka  42257
1 

Standalon
e 

68 

55  Marding  42257
0 

Standalon
e 

111 

56  Pangabajo Urladani PANGA 
BAJU 

42256
0 

Standalon
e 

48 

57  Tentulipada  42252
6 

Standalon
e 

22 

58  Tarsupada  42253
4 

Standalon
e 

30 

59  Ladamaska  42253
6 

Standalon
e 

7 

60  Parselpada  42253
2 

Standalon
e 

13 

61  Bundelpadar  42253
3 

Standalon
e 

48 

62  Kaladei  42254
1 

Standalon
e 

11 

63  Mudis  42254
3 

Standalon
e 

31 

64   Kudtel 42254
7 

Standalon
e 

17 

65   Tudapada 42255
1 

Standalon
e 

19 

66   Poijori 42255
0 

Standalon
e 

31 

67   Mundamaska 42255
3 

Standalon
e 

3 

68   Kachelaku 42255 Standalon 13 



5 e 

69   Dakelpada 42255
6 

Standalon
e 

13 

70   Pokhari 42256
3 

Standalon
e 

26 

71   Sitapodi 42256
5 

Standalon
e 

7 

72   Maskapadar 42256
7 

Standalon
e 

21 

73   Pidel 42256
8 

Standalon
e 

27 

74   Budung 42257
2 

Standalon
e 

17 

75   Kusumdigi 42257
3 

Standalon
e 

6 

76   Madangajodi 42267
9 

Standalon
e 

9 

77 Th-Rampur  Ghumer 42443
2 

Standalon
e 

15 

78   Murlimuhin 42433
1 

Standalon
e 

52 

79   Ranibali 42433
9 

Standalon
e 

20 

80   Mahajal 42434
5 

Standalon
e 

23 

81   Taramundi 42434
6 

Standalon
e 

43 

82   Jurkabundel 42434
7 

Standalon
e 

5 

83   Jhanjigaon 42431
3 

Standalon
e 

27 

84   Bordijhola 42432
0 

Standalon
e 

27 

85   Tijmali 42435
4 

Standalon
e 

28 

86   Tarapadar 42436
5 

Standalon
e 

55 

87   Nunresh 42436
7 

Standalon
e 

30 



88  Butruguda Butruguda 42424
5 

Standalon
e 

15 

89  pipili  42423
2 

Standalon
e 

4 

90  Chatuakhal  42451
4 

Standalon
e 

22 

91  Ghutipokhara  42424
3 

Standalon
e 

5 

92  Gambhariguda Gambhariguda 42422
9 

Standalon
e 

7 

93  Kandaguda Kandaguda 42423
8 

Standalon
e 

35 

94  Kenduguda Kenduguda 42424
2 

Standalon
e 

15 

95   Khajuraguda 42430
5 

Standalon
e 

7 

96  Chulbadi NakrundiTendakam
uhin 

42435
7 

Standalon
e 

29 

Tota
l 

     2486 

 
 

 
ଖଣିଜ ଭିତିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 

U.D. 405. ଶ୍ରୀ ରରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର  ାଏ: ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରବ କି ଅନୟରଗାଳ ଜିଲ୍ଲାରର 
ଖଣିଜ ଭିତି୍ତକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ  ରକାର କି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପଦ୍େପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି I 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, 

ମାନ୍ୟବ୍ର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା   l 
ଉତ୍ତର 

 
 

ଅନୟରଗାଳ ଜିଲ୍ଲା ତର୍ା  ମଗ୍ର ରାଜୁରର ଖଣିଜ ଭିତି୍ତକ ଶିଳ୍ପ ତର୍ା ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦି୍ଧ ପାଇଁ ରାଜୁ 
 ରକାର ତରଫରୟ  ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ରେପ ଏକ ତର୍ୁ ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ ରର  େଗ୍ନ କରଗୋ I 
 



ଏତଦ୍ବୁତୀତ ଅନୟରଗାଳ ଜିଲ୍ଲାରର ଖଣିଜ ଭିତି୍ତକ ଶିେପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଡରକା ମାଧ୍ୟମରର ଜମି 
ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୟ  ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ଜମି ବିଷୟରର ତର୍ୁ ଏଥି 
 ହତି ପରିଶିଷ୍ଟ ‘ଖ’ରର  ଂେଗ୍ନ କରାଗୋ I  

 
 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

କଳାୋଣିି୍ୱର ୱୋ-ୱ ାେୱେଜ ସମସୟାର ସମାଧାନ୍ 

 

ଅଣ୍ ତାରକା ପ୍ରଶନସଂଖୟା-୧୦୯୨- ଶ୍ରୀ ୱମୌଷଧି ବ୍ାଗ୍:- ଶକି୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି:- କଳାହାଣି୍ଡ 
ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ରୋ-ରଭାେରଟଜ୍  ମ ୁା ରଦ୍ଖା ରଦ୍ଉଥିବା ପ୍ରତି  ରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି, 
ଉତ୍ତର ହଁ ରହରେ ଜିଲ୍ଲାରର  ରୋ-ରଭାେରଟଜ୍  ମ ୁାର  ମାଧ୍ାନ ପାଇଁ କି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଉଛ ି? 

 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ:- 
 

OPTCL ଓ TPWODL ଠାରୟ  ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୁାନୟ ାରର, କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର  ରୋ-
ରଭାେରଟଜ୍  ମ ୁାର  ମାଧ୍ାନ ପାଇଁ ନିମନେିଖିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୟଡିକ କାଯଗୁକାରୀ  କରାଯାଇଛ ିI 
  

1. ଜୟପାଟଣା ଠାରର OPTCL ଦ୍ୱାରା 220KV Grid  ନିମଗାଣ କରାଯାଇ କାଯଗୁକାରୀ 
କରାଯାଇଛ ିI   

2. ODSSP ରଯାଜନା ମାଧ୍ୟମରର କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରର ୧୫ ରଗାଟି 33/11 KV 

Substation ନିମଗାଣ କରାଯାଇ କାଯଗୁକାରୀ କରାଯାଇଛ ିI   
ଏହା ବୁତୀତ କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାରର ନିମନେିଖିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୟଡିକ କାଯଗୁକାରୀ  କରାଯାଉଛ ିI   

1. 220/132/33 ରକ.ଭି ବାରନର ଗ୍ରୀଡ୍ ଠାରୟ  132/33 ରକ.ଭି ଜୟନାଗଡ ଗ୍ରୀଡ ପଯଗୁନ୍ତ 
ନୟତନ    132 ରକ.ଭି ୋଇନ୍ I 

2.  ବୋଙ୍ଗୀର ଠାରୟ  ରକ ିଙ୍ଗା 220/132/33 ରକ.ଭି ଗ୍ରୀଡ୍ ପଯଗୁନ୍ତ 220 ରକ.ଭି ୋଇନ I 
3. ଜୟପାଟଣା Grid  ଠାରୟ  ଜୟନାଗଡ ପଯଗୁନ୍ତ 132 KV line  ନିମଗାଣ କାଯଗୁ ଚାେୟ  ରହଛି ିI   
4.  ରଡଙ୍ଗାଗୟଡା 33/11 ରକ.ଭି   ବ୍-ରଷ୍ଟ ନ ଠାରୟ  ରବରହରା 33/11 ରକ.ଭି   ବ୍-
ରଷ୍ଟ ନ ପଯଗୁନ୍ତ ୋଇନ୍ I 

5.  କେଗାପଡା 33/11 ରକ.ଭି   ବ୍-ରଷ୍ଟ ନ ଠାରୟ  ରବାଡଗା 33/11 ରକ.ଭି   ବ୍-ରଷ୍ଟ ନ 
ପଯଗୁନ୍ତ ୋଇନ୍ I 



6. ଏହା ବୁତୀତ 220/132/33 ରକ.ଭି କାଶୀପୟର ଗ୍ରୀଡ୍ ଠାରୟ  33/11 ରକ.ଭି ର୍ୟଆମୟଳ 
ରାମପୟର ପଯଗୁନ୍ତ 33 ରକ.ଭି ୋଇନ୍ ଟଣାଯିବା ନିମରନ୍ତ OPTCL କୟ ନିରଦଗଶ ଦ୍ିଆଯାଇଛ ି
I 

7. ର ହପିରି ବୃନ୍ଦାବାହାେଠାରର 132/33 ରକ.ଭି ଗ୍ରୀ ୀ଼ଡ ସ୍ଥାପନ ନିମରନ୍ତ OPTCL କୟ ଅନୟମତି 
ଦ୍ିଆଯାଇଛ ିI  
 

ଏହ ି ମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର କାଯଗୁକାରୀତା ପରର କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ଥିବା ରୋ-
ରଭାେରଟଜ  ମ ୁାର  ମାଧ୍ାନ ରହାଇପାରିବ I  

ତା ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ରିଖ 

ମକଦ୍ଦମା ଫଇସଲା 

UDAQ ୫୪୪ . ଶ୍ରୀ ସତୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ : ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :-

 ରଣପରୁ ନିେବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପରୁ ତହସିଲବର ଅଦ୍ୟାେଧ ିେବଦାେସ୍ତ 

କମିଶନରଙ୍କ ନିବଦବଶନାମା ଅନୁସାବର ଓ ବଦ୍ୱାନୀ ଅଦ୍ାଲତଙ୍କ ନିବଦବଶ କ୍ରବମ ବକବତାଟି 

ଦ୍ାଖଲ ଖାରଜ ମକଦମା ଦ୍ାଖଲ ପରିବେକ୍ଷୀବର ବକବତାଟି ଫଇସଲା ବହାଇ ବରକଡବ 

ସଂବଶାଧନ ବହାଇଛି ଏେଂ ବେଉଗଁଡୁିକ ସଂବଶାଧନ ବହାଇନାହି ଁ ବକବେ ବହେ ଏକ େିଷଦ୍ 

େିେରଣୀ ବଦ୍ବେ କି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଦୁାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ରାଜସ୍ୱ ଓ  ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବଭିାଗ :- 

 ୋପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁୋୟୀ , ରଣପରୁ ନିେବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପରୁ 

ତହସିଲବର ଅଦ୍ୟାେଧ ି େବଦାେସ୍ତ କମିଶନରଙ୍କ ନିବଦବଶନାମା ଅନୁସାବର ଓ ବଦ୍ୱାନୀ 

ଅଦ୍ାଲତଙ୍କ ନିବଦବଶ କ୍ରବମ ୧୭୬ ବଗାଟି ଦ୍ାଖଲ ଖାରଜ ମକଦମା ଦ୍ାଖଲ ପରିବେକ୍ଷୀବର ୧୧ 

ବଗାଟି ଫଇସଲା ବହାଇ ବରକଡବ ସଂବଶାଧନ ବହାଇଛି ଏେଂ ବେଉଗଁଡୁିକ ସଂବଶାଧନ 

ବହାଇନାହି ଁବସଗଡୁିକର ଫଇସଲା ପାଇ ଁଆଇନ ଅନୁୋୟୀ ସମସ୍ତ େକାର େିହିତ ପଦ୍ବକ୍ଷପ 

ନିଆୋଉଛି ।  

 

  



 

 

 

Zû.:26.02.2021eòL 

Rcòe _âcûY_Zâ _â\û^ 

@YZûeKû PòjÜòZ _âgÜ iõLýû: 624 : gâú ò̂Zýû^¦ MŠ : @^êiìPòZ R^RûZò I @^êiìPòZ 

RûZò C^Üd^ Gaõ iõLýûfNê iµâ\ûd I _Qê@ûaMð KfýûY cªú @^êMâj Keò Kjòùa Kò – 

 

_âgÜ 

CceùKûU ^òaðûP^ cŠkú @«MðZ LWKû iõelY Rwfe PòZâùKûU Mâûce ùKùZRYuê ùKCñ ùfûKuê 

ùKùZ _eòcûY Rcòe @]ôKûe _âcûY _Zâ \ò@û~ûAQò I ùKùZRY @ûùa\^Kûeú _ûA _ûeò̂ ûjñû«ò Gjûe 

iaòùgh aòaeYú _â\û^ Keòùa Kò ? 

Cତ୍ତe 
gâú~êq RM Ü̂û[ iûeKû, cû^ýae cªú : 

@^êiìPòZ R^RûZò Gaõ @^ýû^ý _ûeµeòK a^aûiúue (Rwf @]ôKûe ÊúKéZò) @]ô̂ òdc, 2006 

@^ê~ûdú CceùKûU ^òaðûP^ cŠkú @«MðZ LWKû iõelY Rwfe PòZâùKûU Mâûce 113 RYuê 

aýqòMZ Rwf Rcò _…û _â\û^ Keû~ûA@Qò û Gjûe iaòùgh aòaeYú ZûfòKû  

_eògòÁ-“K” ùe _â\û^ KeûMfû û Gjò Mâûce icÉ @ûùa\^Kûeúuê Rwf Rcò _…û _â\û^ Keû~ûA@Qò û  

 

 ତା ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ୍ ପରିଷଦ ଗଠନ୍ 

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୯୧୧: ଶ୍ରୀ ନ୍ବ୍ ଚରଣ୍ ମାଝୀ:- ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ଓ ଅନୟ  ୂଚତି ଜାତି 
ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ  ଂଖୁାେଘୟ  ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟ ଓ ପଛୟଆବଗଗ କେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :-  

ପ୍ରଶନ 

ବରଗଡ, ଝାର ୟଗୟଡା, ବୋଙି୍ଗର,  ୟବର୍ଣ୍ଗପୟର ଏବଂ ରବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ୫୦% ମହଳିା 
 ଦ୍ ୁ ଙ୍କୟ  ରନଇ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ୍ ରକରବ  ୟଦ୍ଧା  ଗଠନ ରହବ, ର ଥିପାଇଁ କି କି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରକଉଁ 



ପଯଗୁାୟ ରର ଅଛ ିତାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିରବ କି; ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ୍ର େେୁ ଓ ଉରଦ୍ଶୁ କଣ 
ରହବି ଓ ଏହାର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ, କାଯଗକ୍ରମ, ବୁୟବରାଦ୍ର ରୂପରରଖ କଣ ରହବି ତାହା ପ୍ରକାଶ 
କରିରବ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ମାନ୍ୟବ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ 

ବରଗଡ, ଝାର ୟଗୟଡା,ବୋଙି୍ଗର,  ୟବର୍ଣ୍ଗପୟର ଏବଂ ରବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ୫୦% ମହଳିା 
 ଦ୍ ୁ ଙ୍କୟ  ରନଇ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ୍ ଗଠନ ରହବା ନିମରନ୍ତ ଅଦ୍ୁାବଧି ରକୌଣ ି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ । 
ବତ୍ତଗମାନ  ୟଦ୍ଧା ରାଜୁ  ରକାର  ଂକଳ୍ପ ପତ୍ର  ଂଖୁା.୧୯୬୬୦ ତା: ୧୫.୧୧.୨୦୧୯ ରର ନଅ ରଗାଟି 
ଜନଜାତି ବହୟଳ ଜିଲ୍ଲା ଯର୍ା :- ରକାରାପୟଟ, ନବରଙ୍ଗପୟର, ରାୟଗଡା, ମାେକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, 
 ୟନ୍ଦରଗଡ, ରକନ୍ଦୟଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଏହ ିସ୍ଵତନ୍ତ୍ର 
ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ୍ ଗୟଡିକୟ ୫୦% ମହଳିା  ଦ୍ ୁ ଙ୍କୟ  ରନଇ ଗଠନ କରିବାର ରକୌଣ ି ବୁବସ୍ଥା ଉକ୍ତ 
ବିଜ୍ଞପି୍ତ ଅନୟ ାରର ନାହିଁ (ପାରା ୫(କ) ଦ୍ରଷ୍ଟବୁ)। ଉକ୍ତ  ବିଜ୍ଞପି୍ତର ଏକକିତା ନକେ ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’   ଂେଗ୍ନ 
କରାଗୋ ।  

 

   
   
 

 

ତା ୨୬/୦୨/୨୦୨୧ ରିଖ 

ଖାେି ପେିଥିବ୍ା ଜାଗାଗୁେିକର ସୁବ୍ିନ୍ିୱଯାଗ 

ୟୁ.େି. ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା.୧୦୮୭ . ଶ୍ରୀ ୱସୌ ିକ୍ ବ୍ିଶ୍ୱାଳ : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ 

କରି କହରିବ କି :- ବତ୍ତଗମାନ  ୟଦ୍ଧା କଟକ  ହରରର ରକଉଁ  ରକାରୀ ଉରଦ୍ୁାଗ  ଂସ୍ଥା ଓ ବିଭାଗ 



ଅଧ୍ୀନରର ବିନିରଯାଗ ନରହାଇ ରକରତ ଜମି ଖାେି ପଡିଛ ିପ୍ରକାଶ କରି ର ହ ିଜାଗାଗୟଡିକୟ  ୟବିନିରଯାଗ 

ନିମରନ୍ତ କି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ?ି 

 

ଉତ୍ତର 

 

ଶ୍ରୀ  ୟଦ୍ାମ ମାଣି୍ଡ - ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ: 

 ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୁ ଅନୟଯାୟୀ କଟକ  ହର ଅନ୍ତଗଗତ ଟାଙ୍ଗୀ-ରଚୌଦ୍ୱାର ତହ ିେ ଅଧ୍ୀନରର  ରକାରୀ 

 ଂସ୍ଥା IDCO କୟ ଦ୍ିଆଯାଇଥିବା ଜମି ମଧ୍ୟରୟ  ନିମପୟର ରମୌଜାରର ଏ.୯.୫୫ଡି. ଜମି ବିନିରଯାଗ 

ନରହାଇ ଖାେି ପଡିଅଛ।ି ର ହ ି ଜାଗାକୟ ତୟ ରନ୍ତ  ୟବିନିରଯାଗ ପାଇଁ IDCO ଅଧିକାରୀଙ୍କୟ  ଅବଗତ 

କରାଯାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ଜମି ବୁତୀତ କଟକ  ହରରର  ରକାରୀ ଉରଦ୍ୁାଗ  ଂସ୍ଥା ଓ ବିଭାଗ ଅଧ୍ୀନରର 

ରକୌଣ ି ଜମି ବିନିରଯାଗ ନ ରହାଇ ଖାେି ପଡିଥିବା  ଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତର୍ୁ   ରକାରଙ୍କ ଦୃ୍ଷି୍ଟକୟ  ନାହିଁ ।  

 

 

 

ତା.୨୬.୦୨.୨୦୨୧ରିଖ 
 

ଆତ୍ମନ୍ିଯୁକି୍ତ ନ୍ିମୱନ୍ତ ପଦୱେପ    
ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା- 1088:- ଶ୍ରୀ ୱସୌ ିକ ବ୍ିଶ୍ୱାଳ :- ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜନ୍ଜାତି ଓ ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜାତି 
ଉନ୍ନୟନ୍ ଏବ୍ଂ ସଂଖୟାେଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆବ୍ଗଗ କେୟାଣ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ୍ଗ୍ରେ କରି କେୱିବ୍ କି:- 

ପ୍ରଶନ 
      
        ରାଜୁର  ହରାଞ୍ଚଳରର ଥିବା ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ଓ ଅନୟ  ୂଚତି ଜାତିଙ୍କ ଆତ୍ମନିଯୟକି୍ତ ନିମରନ୍ତ କି 
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରୟ ଛନ୍ତି ? 

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ମାନ୍ୟବ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ 
 

     ରାଜୁର  ହରାଞ୍ଚଳରର ଥିବା ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ଓ ଅନୟ  ୂଚତି ଜାତିଙ୍କ ଆତ୍ମନିଯୟକି୍ତ ନିମରନ୍ତ 
ରକୌଣ ି ରଯାଜନା  ବତ୍ତଗମାନ ଏହ ିବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାଯଗୁକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ ।     
 
 
 
 
 

ତା ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ରିଖ 

ଜାତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରକୁ ସରଳୀକରଣ 

UDAQ ୧୦୮୯. ଶ୍ରୀ ରମମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ : ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 

କରି କହିବେ କି :- ରାଜୟବର େିଦ୍ୟାଥ୍ବୀମାନଙୁ୍କ ଜାତି େମାଣ ପତ୍ର େଦ୍ାନ ସରଳୀକରଣ ସହ 

ମଞ୍ଜରୁ ବହାଇଥ୍େିା ଜାତି େମାଣ ପତ୍ରକୁ  ସାରାଜୀେନ ପାଇ ଁବେୈଧ ନିମବେ ସରକାରଙ୍କ େସ୍ତାେ 

ଥ୍ବିଲ ବସ ଦ୍ିଗବର କି ପଦ୍ବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାୋଉଛି ? 

 

ଉତ୍ତର 

 

ଶ୍ରୀ ସଦୁାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ରାଜସ୍ୱ ଓ  ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବଭିାଗ :- 

 

  ୋପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁୋୟୀ,  େିଦ୍ୟାଥ୍ବୀ ତଥ୍ା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ େିେିଧ ଆେଶୟକତା ନିମବେ 

ଜାତିଗତ େମାଣ ପତ୍ରର ଆବେଦ୍ନ ଓ ୋପି୍ତକୁ ସରଳୀକରଣ କରାୋଇଛି ଏେଂ ଏହାକୁ ସଂପରୂ୍ଣ୍ବ 

ରୂବପ ଅନଲାଇନ କରାୋଇଛି । ଏଥ୍ ି ନିମବେ, େିଦ୍ୟାଥ୍ବୀମାବନ ବେ ବକୌଣସି ସ୍ଥାନବର ବେ 

ବକୌଣସି ସମୟବର https://edistrict.odisha.gov.in/  ବପାଟବାଲବର ଆବେଦ୍ନ କରିୋ 

ସହିତ ମଞ୍ଜରୁ ବହାଇଥ୍େିା େମାଣପତ୍ର ଗଡୁିକୁ ଆବେଦ୍ନକାରୀ ନିଜର ଇ-ବମଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ 

ଇ-ଡିସଟି୍ରକ୍ଟ ବପାଟବାଲରୁ ଡାଉନବଲାଡ କରିପାରିବେ । ଏତଦ୍େୟତୀତ, ଏହିସେୁ େମାଣପତ୍ରର 

ଆବେଦ୍ନ ଓ ୋପି୍ତକୁ ରାଜୟର ସମସ୍ତ ଜନବସୋ ବକନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମବର କରାୋଇପାରୁଛି । 

 ଅନୁସଚୂିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସଚୂିତ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ େିଭାଗ ଦ୍ଵାରା େଣୀତ ନିୟମ ଓ  

ନିବଦବଶାେଳୀ ଅନୁୋୟୀ ରାଜସ୍ୱ େିଭାଗର ବକ୍ଷତ୍ର ଅଧକିାରୀ ମାବନ ଉପେକୁ୍ତ ବୋଗୟ େୟକି୍ତଙୁ୍କ 

ଜାତି େମାଣପତ୍ର େଦ୍ାନ କରିଥ୍ାେି । ସ୍ଥାୟୀ ଜାତି େମାଣପତ୍ର େଦ୍ାନ ସମ୍ପକବୀୟ ନିବଦବଶନାମା 



ସଂଖୟା 7797/SSD  ତା 21.04.2017 ରିଖର ନକଲ ପରିଶଷି୍ଟ – “କ” ବର ସଂଲଗ୍ନ 

କରାୋଇଛି ।  

 

 

Zû.26/02/2021 

 

aò\ýû[ðúu ùc]ûgqòe aòKûg 

 

 

 

@YZûeKû PòjÜòZ _âgÜ iõLýû- 1090-gâú eùcg P¦â iûG: @^êiìPòZ R^RûZò I 

@^êiìPòZ RûZò C^Üd^ Gaõ iõLýûfNê iµâ\ûd I _Qê@û aMð KfýûY cªú @^êMâj Keò 

Kjòùa Kò- 

 

_âgÜ 

 

eûRýe @ ê̂iìPúZ aòbûM _eòPûkòZ aò\ýûkdùe @¤d^ Keê[ôaû aò\ýû[ðúu 

ùc]ûgqòe aòKûg _ûAñ Kò ÊZª _\ùl_ MâjY Keû~ûCQò ?     

 

Cତ୍ତe 

gâú~êq RM Ü̂û[ iûeKû, cû^ýae cªú 

 



@^êiìPòZ R^RûZò I @^êiìPòZ RûZò C^Üd^ aòbûM @]ô̂ ùe _eòPûkòZ aò\ýûkd MêWòKùe 

@¤d^eZ aò\ýû[ðúu ùc]ûgqòe aòKûg _ûAñ ù~Cñiaê ÊZª _\ùl_ ^ò@û~ûCQò, Zûjûe 

aòaeYú _eògòÁ-‘K’ùe iõfMÜ KeûMfûö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_eògòÁ-‘K’ 

 

aò\ýû[ðúcû^ue ùc]û gqòe aòKûg ò̂cù« @ ê̂iìPòZ R^RûZò I  

@ ê̂iìPòZ RûZò C Ü̂d^ aòbûMe ÊZª ù_âûiôûj^ cìkK Kû~ðýKâce aòaeYú 

 

 

 gòlû _â\û^ ^òcù« QûZâQûZâúcû^u iõLýû @û^ê_ûZòK jûeùe Zûfòc_âû¯ gòlK/gòldZâú 

^ò~êqò  Gaõ KµêýUe R^òZ ùcøkòK mû^ I gòlû _â\û^ ^òcù« KµêýUe fûùaûùeùUûeú 

_âZòÂû Keû~ûA@Qòö 

 9c I 10c ùgâYúùe _Xÿê[ôaû QûZâQûZâúcû^u _ûAñ ^òdcòZ ùKûPòõ Kæûi Gaõ ù\÷̂ òK 

LaeKûMRe aýaiÚû ijòZ aûjýmû^ @ûjeY _ûAñ aòbò̂ Ü _âKûe MûAWþ aêKþ, ùe þ̀ùe^iþ 

aêKþ Z[û aòmû^, MYòZ, cjû_êeêhu Rúa^ú AZýû\ò _êÉK ù~ûMûA \ò@û~ûC@Qòö  

 @^êiìPòZ R^RûZò I @^êiìPòZ RûZò aMðe QûZâQûZâúcû^u c¤ùe aòmû^ ùlZâùe mû^ 

aé¡ò I ùicû^ue ùc]û gqòe aòKûg _ûAñ @ûõPkòKÉeúd, aäKÉeúd, eûRýÉeúd 



aòmû^ _â\gð̂ ú I _âZòù~ûMòZûcû^ Keû~ûC@Qò ö GZ\þ aýZúZ Ròfäû Éeúd I eûRý 

Éeúd QûZâQûZâú cùjûiôa “ieþMò̀ êf” Kû~ðýKâc cû¤cùe ùicû^ue ùc]û I mû^ 

aòKûg _ûAñ iêù~ûM iéÁò Keû~ûC@Qòö  

 9c ùgâYúeê Z\ßê¡ð ùgâYú QûZâQûZâúcû^ue iûcêjòK aýqòZße aòKûg ^òcù« Kýûeòde 

KûC^ùifòwþ ùWÄþ (Career Counselling desk) e aýaiÚû ejòQò Gaõ 

GKèþUâû KeòKêfûe @ûKÖòbòUòRþ  (extra-curricular activities) 

Reò@ûùe Sports & Non-sports, Scout & Guides, Red Cross 

AZýû\ò Kû~ðýKâc PûfêejòQò ö 

 Gjò aòbûM Ze`eê fòLô̂  _V^ iûcMâú icÉ QûZâQûZâúcû^uê ù~ûMûA \ò@û~ûA[ûG 

Gaõ 9c Gaõ 10c ùgâYú QûZâQûZâúcû^uê _ûVý_êÉK ù~ûMûA \ò@û~ûCQò Gaõ 1ceê 

8c ùgâYú _~ðý« Iù__û Reò@ûùe iaðgòlû @bò~û^ ù~ûR^ûùe _â\û^ Keû~ûCQòö 

 iaðbûeZúd AõRò̂ òdeòõ I ùcWòKûf _ûVýKâcùe ^ûc ùfLûAaû _ûAñ @^êiìPòZ RûZò I 

R^RûZò aMðe _òfûcû^uê ÊZª ùKûPòwþ “QûZâ _âùiôûj^” ù~ûR^û cû¤cùe ù~ûMûA 

\ò@û~òaûe aýaiÚû ejòQòòö     

 

ତା ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ରିଖ 

ଜମି ପାସବୁକ୍ ମର୍ଯାଗାଣମର ସଫଳତା  

UDAQ ୧୦୯୧. ଶ୍ରୀ ମମୌଷଧ ିବାଗ ୍: ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହିବେ କି :- କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାବର ବକଉ ଁ ତହସିଲବର ଜମି ପାସେୁକ୍ ବୋଗାଣବର ବକବତ 

ଶତାଂଶ ସଫଳତା ହାସଲ ବହାଇଛି ଓ ଏହା ପରୂ୍ଣ୍ବାଙ୍ଗ କରିୋକୁ କି ପଦ୍ବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାୋଉଛି 

? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଦୁାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ରାଜସ୍ୱ ଓ  ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବଭିାଗ :- 

 

  ୋପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁୋୟୀ, କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାବର ବକଉ ଁ ତହସିଲବର ଜମି ପାସେୁକ୍ 

ବୋଗାଣବର ବକବତ ଶତାଂଶ ସଫଳତା ହାସଲ ବହାଇଛି ତାହାର ତାଲିକା ନିମ୍ ନବର େଦ୍ତ୍ତ । 

ଏହା ପରୂ୍ଣ୍ବାଙ୍ଗ କରିୋକୁ ଉପେକୁ୍ତ ପଦ୍ବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାୋଉଛି ।  

 

କ୍ର. ସଂ ତହସିଲର ନାମ  ବମାଟ ପାସେୁକ ନଂ ଶତକଡା 

୧ କଳାହାଣି୍ଡ ୧୮,୯୨୫ ୧୦୦% 



୨ ବକସିଙ୍ଗା ୬,୩୨୩ ୯୯% 

୩ ମ.ରାମପରୁ ୧୯,୯୫୧ ୧୦୦% 

୪ ନଲବା ୩,୮୦୪ ୯୨% 

୫ କଲବାମଣୁ୍ଡା ୭୪୯ ୧୦୦% 

୬ ଲାଞି୍ଜଗଡ ୫,୦୨୪ ୯୮% 

୭ ଥ୍.ରାମପରୁ ୫,୪୩୮ ୧୦୦% 

୮ ଜୁନାଗଡ ୭,୨୦୫ ୧୦୦% 

୯ ଧମବଗଡ ୧୮,୬୦୫ ୯୮% 

୧୦ ବଗାଲାମଣୁ୍ଡା ୧,୨୧୭ ୧୦୦% 

୧୧ ଜୟପାଟଣା ୧୦,୬୨୮ ୯୫% 

୧୨ ବକାକସରା ୩,୨୩୮ ୭୫% 

୧୩ କଲମପରୁ ୧,୩୮୫ ୬୧% 

 ବମାଟ ୧,୦୨,୪୯୨ ୯୭% 

 

  



 

ତା ୨୬/୦୨/୨୦୨୧ ରିଖ 
Physical Possession ନ୍ୱଦଇ େତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଜମି ପଟ୍ଟା ବ୍ଣ୍ଟନ୍ 

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୦୯୩ . ଶ୍ରୀ ମୁୱକଶ ମୋେିଙ୍ଗ : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- ରଷାଡଶ ବିଧ୍ାନ ଭାର ତା.20.11.2020 ର ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ  ଂଖୁା 8ର 
ଉତ୍ତରରର ମାନୁବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଇଁନ୍ତୋ, ଆଗେପୟର ଓ ରୋଇି ଂହା ତଦ୍ ିେରର ଜମି ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ଏ 
ପଯଗୁନ୍ତ Physical Possession ପାଇ ନଥିବା ହତିାଧିକାରୀଙ୍କୟ  ତାେିକା ରଦ୍ଇଛନ୍ତି ; ଆଜି ପଯଗୁନ୍ତ 
Physical Possession ନରଦ୍ଇ ଏହ ିହତିାଧିକାରୀମାନଙ୍କୟ  ଜମି ପଟ୍ଟା ଦ୍ିଆଯାଇଥିବା ପ୍ର ଙ୍ଗରର 
 ରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଉରଦଶୁ କଣ ;  ରକାରଙ୍କ ପାଖରର ଜମି ନର୍ାଇ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛ ିକି ; ଯଦ୍ି 
ଉତ୍ତର ନା ହୟଏ ରତରବ ଜମିପଟ୍ଟା ପାଇଥିବା ହତିାଧିକାରୀଙ୍କୟ  ରକଉଁ ନିଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ  ୟଦ୍ଧା ଜମିର 
Physical Possession ଦ୍ିଆଯିବ ସ୍ପଷଚୀକରଣ ରଦ୍ରବ କି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

 ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୁ ଅନୟଯାୟୀ ରଷାଡଶ ବିଧ୍ାନ ଭାର ତା. 20.11.2020 ର ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ  ଂଖୁା 
8 ର ଉତ୍ତର ପରିରପ୍ରେୀରର ବୋଙି୍ଗର ଜିଲ୍ଲାର ପୂଇଁନ୍ତଳା, ଆଗେପୟର ଓ ରୋଇ ିଂହା ତହ ିେ ଅଧିନରର 
ଜମି ପଟ୍ଟା ପାଇଥିବା  ମସ୍ତ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କୟ  Physical Possession ରଯାଗାଇ ରଦ୍ବା ନିମରନ୍ତ 
ଜମି ଉପେବ୍ଧ ଅଛ ି। ଏହ ିତିନି ତହ ିେରର ରମାଟ ୨୭୭ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କୟ  ଜମି ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛ,ି 
ତନମଧ୍ୟରୟ  ୧୦୮ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କୟ  Physical Possession ଦ୍ିଆଯାଇଛ ି। ଅବଶିଷ୍ଟ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କୟ  
ଚଳିତ ଆର୍ିକ ବଷଗ ରଶଷ  ୟଦ୍ଧା ଜମିର Physical Possession ରଦ୍ବାର ବୁବସ୍ଥା କରାଯାଉଅଛ ି।  

_________ 

Zû. 26.02.2021 

ùjûA[ôaû _ûŒòLyðe Z[¥ 

UD. 1094. gâú cêùKg cjûfòw : eûRÊ I aò_~ð¥d _eòPûk û̂ cªú @ ê̂Mâj 

Keò Kjòùa Kò :- (K) 2010 -2021 @û[ðòK ahðeê @ûRò _~ð¥« eûR¥ùe 



aò_~ð¥d _eòPûk û̂ ~[û Response (ZßeòZ eòfò`), Preparedness (_âÉêZò) 

Gaõ _âgc  ̂ (Mitigation) _ûAñ ùKCñ Ròfäûùe, ùKCñ CùŸg¥ùe ùKùZ 

_eòcûYe _ûŒò Lyð ùjûAQò aò_~ð¥dIßûeú Z[¥ ù\ùa Kò Gaõ (L) C_ùeûq 

icdiúcû c¤ùe aò_~ð¥dIßûeú, ahðIßûeú ùK¦âieKûe ùKùZ _ûŒò 

ù~ûMûAQ«ò I eûR¥ ieKûe ò̂RÊ SDRF _ûŒòeê ùKùZ _ûŒò Lyð 

KeòQ«ò, ùK¦â ieKûe ù~ûMûA[ôaû _ûŒòe aò ò̂ù~ûM _Zâ I SDRF _ûŒòe 

aò ò̂ù~ûM _Zâe ahðIßûeú, aò_~ð¥dIßûeú Status Report C_iÚû_  ̂Keòùa 

Kò? 

C©e 

gâú iê\ûc cûŠðò, eûRÊ I aò_~ðýd _eòPûk^û cªú : 

 (K) 2010 -11 @û[ðôK ahðeê 2020 -21 @û[ðôK ahð _~ð¥« eûR¥ùe 

aò_~ð¥d _eò·k û̂ _ûAñ Lyð ùjûA[ôaû _ûŒòe ahðIßûeú I aò_~ð¥dIßûeú 

Z[¥ _eògòÂ ""K'' ùe _â\û  ̂KeûMfûö 

(L) C_ùeûq icdiúcû c¤ùe SDRF _ûŒòKê ùK¦â ieKûe I eûR¥ ieKûeu \ßûeû 

_â\û  ̂ Keû~ûA[ôaû ahðIßûeú  @[ð I Lyðe Z[¥ _eògòÂ ""L'' ùe _â\û  ̂

KeûMfûö 

(M) SDRF _ûŒòeê Lyð ùjûA[ôaû @[ðe ahðIßûeú aò ò̂ù~ûM _âcûY _Zâ 

_eògòÂ ""M'' ùe _â\û  ̂KeûMfûö 

 

 

 
ତା.୨୬.୦୨.୨୦୨୧ ରିଖ 

 
ଗନ୍ଦଆି ବ୍ଲକକୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ୱଯାଜନ୍ାୱର ସାମିେ   

 
 



ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା- 1095:- ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମେ :- ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜନ୍ଜାତି ଓ ଅନୁ୍ସୂଚତି 
ଜାତି ଉନ୍ନୟନ୍ ଏବ୍ଂ ସଂଖୟାେଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆବ୍ଗଗ କେୟାଣ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ୍ଗ୍ରେ କରି କେୱିବ୍ କି:- 
 

ପ୍ରଶନ 
       ରେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗନ୍ଦଆି ବଲକ ଅଧିକ  ଂଖୁକ ଆଦ୍ିବା ୀ ବହୟଳ ରହାଇଥିବାରୟ  ଏହ ିବଲକକୟ 
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରଯାଜନାରର  ାମିେ ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିରେ ର  ଦ୍ିଗରର କି ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଇଛ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ମାନ୍ୟବ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ 
 

       ରେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତଗଗତ ଗନ୍ଦଆି ବଲକକୟ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରଯାଜନାରର  ାମିେ କରିବା ପାଇଁ ରକୌଣ ି 
ପ୍ରସ୍ତାବ ବତ୍ତଗମାନ  ରକାରଙ୍କ ବିଚାରାଧ୍ୀନ ନାହିଁ ।           
 
 
 
 
 
 
 

ତା ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ରିଖ 

ଚକବନ୍ଦି ଜମିକୁ ଭାଗକରି ବକି୍ରୟ ନିମମେ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ 

UDAQ ୧୦୯୬. ଶ୍ରୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ: ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ବକବେଠାରୁ ରାଜୟବର ଚକେଦୀ ଜମିକୁ ଭାଗକରି େିକ୍ରୟ ନିମବେ 

ସରକାର ନିୟମ େଣୟନ କରିଛେି, ଏହି ନିୟମ େଣୟନ ପେୂବରୁ ବକଉ ଁ ଜିଲ୍ଲାର ବକଉ ଁ

ତହସିଲର ବକଉ ଁ ରାଜସ୍ୱ ସକବଲର ବକଉ ଁବମୌଜାବର ବକବତ ଚକେଦୀ ଚାଷଜମିକୁ ଭାଗ/ୋ 

ଅଂଶକୁ ବେଆଇନ େିକ୍ରୟ କରାୋଇଛି ଏହି େିକ୍ରୟ କେଲାକୁ ଋଦ୍ଧ ପାଇ ଁସରକାର କି ପଦ୍ବକ୍ଷପ 

ଗ୍ରହଣ କରିଛେି ୋ ବକବେସଦୁ୍ଧା ଋଦ୍ଧ କରିବେ ଅେଗତ କରିବେ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଦୁାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ରାଜସ୍ୱ ଓ  ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବଭିାଗ :- 

  ରାଜୟବର ଚକେଦୀ ବହାଇଥ୍େିା ଚାଷଜମିକୁ ଭାଗଭାଗ କରି େିକ୍ରୟ କରିୋ ପାଇ ଁ

ଅନୁମତି ଦ୍ିଆୋଏ ନାହି ଁ । ବତବେ Odisha Consolidation of Holdings and 



Prevention of Fragmentatrion of Land Act, 1972 ଆଇନବର ୨୦୧୨ ମସିହାବର 

ଅଣାୋଇଥ୍େିା ସଂବଶାଧନ ମତୁାେକ Odisha Town Planning and Improvement 

Trust Act, 1956 କିମ୍ବା  Odisha Development Authority Act, 1982 ଅେଗବତ 

ମାଷ୍ଟରପ୍ଳାନ ଅଞ୍ଚଳବର ଚକଜମିକୁ ଭାଗଭାଗ କରାୋଇପାରିେ । ଏହି ନିୟମ େଣୟନ ପେୂବରୁ 

ବକଉ ଁଜିଲ୍ଲାବର ବକଉ ଁତହସିଲବର ବକବତ ଚକେଦୀ ଚାଷଜମିକୁ ଭାଗ/ୋ ଅଂଶକୁ ବେଆଇନ 

େିକ୍ରୟ କରାୋଇଛି ନା ନାହି ଁ  ବସ ସମ୍ବନ୍ଧବର ନିଦି୍ଧଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ େିଭାଗର ହସ୍ତଗତ ବହାଇନାହି ଁ। 

ବସହିପରି ବକୌଣସି ଅଭିବୋଗ ନିଦି୍ଧଷ୍ଟ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର କୁ ଆସିବଲ ଆଇନ ମତୁ।େକ 

ପଦ୍ବକ୍ଷପ ନିଆେିେ। 

 

 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ଜମି କିଣ୍ା ବ୍ିକା ଉପୱର ଅଙୁ୍କଶ   

UDAQ. No.1097- ଶ୍ରୀ  ଞି୍ଜବ କୟମାର ମଲି୍ଲକ :ରାଜସ୍ଵ  ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା  ମନ୍ତ୍ରୀ  
ଅନୟଗ୍ରହ କରି  କହରିବକି – ଭଦ୍ରକରର  ଧ୍ାମରା ବନ୍ଦର   ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରର  ଭଦ୍ରକ  ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପାୟନକୟ     
ଦୃ୍ଷି୍ଟରର  ରଖି ବହୟ  ବାହାର ବୁକି୍ତ  ଭଦ୍ରକ  ଜିଲ୍ଲାରୟ     ବୁାପକ  ଜମି  କିଣୟଥିବା   ପରିରପ୍ରେୀରର ଜମି 
କିଣା ବିକା   ଉପରର ଅଙ୍କୟଶ  େଗାଇବାକୟ   ରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିରେ ତାହା ରକରବ  ୟଦ୍ଧା  କାଯଗୁକାରୀ  
କରାଯିବ ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ  ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜସ୍ଵ  ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା:- 

ଧ୍ାମରା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର   ମସ୍ତ ଜମି ଚାନ୍ଦବାେି ଉପନିବନ୍ଧକ  ଓ ରସ୍ପଶାେ ପଲାନିଂ  ଅରର୍ାରିଟୀ , 
ଚାନ୍ଦବାେି ରେତ୍ରାଧିକାରୀ ଙ୍କ  ଅଧ୍ୀନରର  ଆ ୟଅଛ ି। ଚାନ୍ଦବାେି ଉପନିବନ୍ଧକଙ୍କ  କାଯଗୁ।ଳୟ ରର  ମସ୍ତ  
ଜମି କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟ ଭାରତୀୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିନିୟମ, ୧୯୦୮,ଓଡିଶା ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିୟମାବଳୀ, 
୧୯୮୮ ଓ ବିଭିନ୍ନ  ମୟରର ଓଡିଶା  ରକାରଙ୍କ  ଦ୍ୱାରା   ଂରଶାଧ୍ନ  ଆଇନ  ଅନୟଯାୟୀ  
କରାଯାଉଅଛ।ି ଧ୍ାମରା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରର ଊପରରାକ୍ତ ଆଇନ  ଅନୟଯାୟୀ  ଜମି କ୍ରୟ  ବିକ୍ରୟ ଉପରର  
ରକୌଣ ି ନିରଷଧ୍ନାମା ଜାରି  କରିବା  ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କ ନିକଟରର ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ।  

 



     ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 
                ପଛୁଆ ବ୍ଗଗକୁ ଆତ୍ମନ୍ିଯୁକି୍ତନ୍ିମୱନ୍ତ ଋଣ୍ ପ୍ରଦାନ୍   *** 

ଅଣ୍ତାରକା ଚହି୍ନତି ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୦୯୮ ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ୍ କୁମାର ମଲି୍ଲକ- ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ଓ ଅନୟ  ୂଚତି 
ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ  ଂଖୁାେଘୟ  ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟ ଓ ପଛୟଆବଗଗ କେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି:– 

ପ୍ରଶନ 

     ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରର ବିଗତ ତିନି ବଷଗରର  ଓଡିଶା ପଛୟଆ ବଗଗ ଅର୍ଗ  ମବାୟ ନିଗମରୟ  ରକରତ ଜଣ   
ପଛୟଆବଗଗକୟ ଆତ୍ମ ନିଯୟକି୍ତ  ନିମରନ୍ତ ରକରତ ଋଣ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଛ ିଓ ଅଧିକ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କୟ   ାମିେ 
ପାଇଁ କି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରା ଯାଉଛ ି? 
 

ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରର ଓଡିଶା ପଛୟଆ ବଗଗ ଅର୍ଗ  ମବାୟ ନିଗମ  ତରଫରୟ  ବିଗତ ତିନି ବଷଗରର ପଛୟଆବଗଗକୟ 
ଆତ୍ମ ନିଯୟକି୍ତ ନିମରନ୍ତ ରକୌଣ ି ଋଣ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇନାହିଁ ।  ଜାତୀୟ ପଛୟଆବଗଗ ଅର୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ 
(NBCFDC) ଠାରୟ  ଋଣ ରାଶି ପ୍ରାପ୍ତ ରହୋ ପରର   ଅଧିକ ପଛୟଆ ବଗଗଙ୍କୟ   ଆତ୍ମନିଯୟକି୍ତ ନିମରନ୍ତ ଋଣ 
ପ୍ରଦ୍ାନ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବ । 
 
 
 
 
 

Dt. 26.02.2021 

(Question) 

Number of Indoor Stadium are under construction 

UD. AQ. No. 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 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ମାନ୍ୟବ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ :- 



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 ?  

 

Sri Tusarkanti Behera 

State Minister (Independent) 

Sports & Youth Services 

Answer 

 29 Indoor Stadium/Halls are under Sports & Youth Services 
Department, Odisha. 7 Indoor Stadiums/ Halls are under 
construction. The details of Indoor Stadium/ Hall in Odisha are 
placed in Annexure-‘A’. The proposal for construction of Indoor Hall 
of Dasapalla, Nayagarh duly received in this Department may be 
considered for sanction basing upon the budget provision of the 
financial year. 

 

Zû.26/02/2021 

 

Lûfò[ôaû post e ZûfòKû 

 

 

 



@YZûeKû PòjÜòZ _âgÜ iõLýû- 1101-gâú bê_ò¦e iòõj: @^êiìPòZ R^RûZò I @^êiìPòZ 

RûZò C^Üd^ Gaõ iõLýûfNê iµâ\ûd I _Qê@û aMð KfýûY cªú @^êMâj Keò Kjòùa Kò:- 

 

_âgÜ 

eûRýùe T&RW Äêf, K^ýûgâccû^uùe ùiaûgâceê Higher Secondary 

School _~ðý« ùKCñ ùKCñ post Lûfò@Qò Zûe GK ZûfòKû RòfäûIßûeú ù\ùa Kò  ? 

 

Cତ୍ତe 

gâú~êq RM Ü̂û[ iûeKû, cû^ýae cªú 

 

@^êiìPòZ R^RûZò I @^êiìPòZ RûZò C^Üd^ aòbûM @]ô̂ ùe _eòPûkòZ ùjC[ôaû gòlû^êÂû^ 

MêWòKùe Lûfò_Wò[ôaû _\aúMêWòKe RòfäûIßûeú ZûfòKû  _eògòÁ-‘K’ ùe _â\û^ KeûMfûö 

ତା ୨୬.୦୨.୨୦୨୧  ରିଖ 
ରାଜସ୍ୱ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ଆବାସିକ ବାସଗହୃ ନିମ୍ାଣ 

 
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା ୧୧୦୨. ଶ୍ରୀ ଭୁପିନ୍ଦର ସିଂହ: ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେକି:- (କ) 2019-2020 ବର 555 ଟି ରାଜସ୍ୱନିରୀକ୍ଷକକାେବୟ।ଳୟ, 46ଟି 

ତହସଲିକାେବୟ।ଳୟ, 25ଟି ଆଧନୁିକ ଅଭିବଲଖାଗାର, 28 ଟି ଉପ-ନିେନ୍ଧକଙ୍କ କାେବୟ।ଳୟ, 3ଟି 

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କକାେବୟ।ଳୟ ଓ  170ଟି ରାଜସ୍ୱକମବଚାରୀଙ୍କଆୋସିକ ୋସଗହୃ 

ଇତୟାଦ୍ିବକାଠୋଡିଗଡୁିକରନିମବାଣକାେବୟହାତକୁ ନିଆୋଇଥ୍େିା ସତୟକି, ଏେଂ (ଖ) 2020-21 

ବର ଆଉ ବକଉ ଁବକଉ ଁସ୍ଥାନବର ଅନୁରୂପ କାେବୟକ୍ରମ ନିଆେିେ ଜଣାଇବେକି? 
 

 



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଦୁାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ  –  ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ –  

ୋପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁୋୟୀ,2019-2020ଆଥ୍ିକ େଷବବର ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନାେିଭାଗ 

ଅନୁବମାଦ୍ନ କରିଥ୍େିା ପାଣ୍ଠିବର ChiefEngineer,Buildings ଏେଂ 

ChiefEngineer,R.W.-II ୫୫୫ ଟି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କକାେବୟ।ଳୟ, ୪୬ଟି 

ତହସିଲକାେବୟ।ଳୟ, ୨୫ଟି ଆଧନୁିକRecordRoom, ୨୮ ଟି ଉପ-ନିେନ୍ଧକଙ୍କ କାେବୟ।ଳୟ, 
୩ଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କକାେବୟ।ଳୟ ଓ  ୧୭୦ଟି ରାଜସ୍ୱକମବଚାରୀଙ୍କଆୋସିକ ୋସଗହୃ 

ଇତୟାଦ୍ିବକାଠୋଡିଗଡୁିକରନିମବାଣକାେବୟହାତକୁ ବନଇଥ୍ବିଲ । ବତବେ ଏସେୁ େକଳ୍ପ ମଧ୍ୟବର 

ପେୂବରୁ ନିମବାଣକାେବୟ  ରହିଥ୍େିା େକଳ୍ପ ଅେଭବୁ କ୍ତ । 

(ଖ) ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ୍ିକ େଷବବର ଖର୍ଚ୍ବ ପାଇ ଁେିବଶଷ କରି ନିମବାଣ କାେବୟ ପାଇ ଁକଟକଣା ଜାରି 

ବହାଇଥ୍େିାରୁ ବମାଟ ୮୨ଟି  େକଳ୍ପ (ନୂତନ) ହାତକୁ ନିଆୋଇଛି । 

Zû. 26.02.2021 

aûùfgßeVûùe aRâ_ûZ MùahYû ùK¦â iÚû_^ 

UD. 1103. gâú @^« \ûi : eûRÊ I aò_~ð¥d _eòPûk û̂ cªú @ ê̂Mâj Keò 

Kjòùa Kò :- aRâ_ûZR ò̂Z ajê icdùe iû]ûeY ùfûKcûù  ̂ @Kûk céZê¥aeY 

Keê[ôaûeê Zûuê Gjò aò_\eê elû Keòaû _ûAñ aûùfgßeVûùe aRâ_ûZ 

MùahYû ùK¦â iÚû_  ̂Keû~òaûe ò̂¿©ò ùjûAQò Kò, ~\ò C©e jñ jêG Gjû 

ùKCñVûùe _âZòÂû Keû~òa Gaõ Gjû ùKCñ aòbûM \ßûeû _eòPûk û̂ 

Keû~òa Zûjû CùfäL KeòùaKò? 

C©e 

gâú iê\ûc cûŠðò, eûRÊ I aò_~ðýd _eòPûk^û cªú : 

 _ûYò_ûM aòmû  ̂ùK¦â, bûeZ _ûYò_ûM aòmû  ̂aòbûM, bêaù ĝßeu 

Vûeê _âû¯ Z[¥ @ ê̂~ûdú _é[ôaú aòmû  ̂cªûkd \ßûeû _âÉûaòZ Z[û 

Defence Research and Development Organisation (DRDO) Gaõ Indian 

Space Research Organisation (ISRO)e còkòZ ijù~ûMùe aûùfgßeVûùe 

2021- 2026 c¤ùe GK aRâ_ûZ @ ê̂i§û  ̂ Z[û MùahYû ùK¦â _âZòÂû 

Keû~òaû _ûAñ ò̂¿©ò ò̂@û~ûAQòö 



୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 
Tata Power Company ଦ୍ୱାରା ବ୍ିଦୁୟତ ବ୍ଣ୍ଟନ୍ 

U.D ୧୧୦୪. ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ୍ତ ଦାସ : ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- ଓଡ଼ିଶାରର ରକଉଁ ରକଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୟ 
ବଦ୍ୟ ୁତ ବଣ୍ଟନ  କାରଶ TATA POWER Company କୟ କି  ତ୍ତଗରର ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ 
ଦ୍ିଆଯାଇଛ ିତାହାର ବିରଶଷ ବିବରଣୀ ଉରଲ୍ଲଖ କରିରବ କି; ବତ୍ତଗମାନ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟ ୁତ ବଣ୍ଟନକାରୀ  ଂସ୍ଥା 
ମାନଙ୍କରର କାଯୀ଼ଗୁ କରୟ ଥିବା Engineer ଏବଂ କମଗଚାରୀମାରନ କି ; TATA POWER Company 

କି ପ୍ରକାର  ତ୍ତଗରର ଏବଂ ରକଉଁ  ଂସ୍ଥାରର କାଯଗୁ କରିରବ ତାହା ଉରଲ୍ଲଖ କରିରବ କି ରକରବଠାରୟ  ବଣ୍ଟନ 

ଆରମ୍ଭ କରିରବ ତାହା ଜଣାଇରବ କି ? 

 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ        

  ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ନିୟାମକ ଆରୟାଗ ନିମନେିଖିତ ଜିଲ୍ଲା ଯର୍ା ପୟରୀ, ରଖାଦ୍ଧଗା, ନୟାଗଡ, କଟକ, 
ରକନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତ ିଂପୟର, ରେଙ୍କାନାଳ,  ମବେପୟର,  ୟନ୍ଦରଗଡ, ର ାନପୟର, ଝାର ୟଗୟଡା, ବୋଙ୍ଗୀର, 
ନବରଙ୍ଗପୟର, ରାୟଗଡା, ରକାରାପୟଟ୍, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ବରଗଡ, ରବୌଦ୍ଧ, ରଦ୍ବଗଡ, 
କଳାହାଣି୍ଡ, ନୂଆପଡା, ମାେକାନାଗିରି ଟାଟା ପାୋର ପ୍ରରୟାଜିତ ତିନିରଗାଟି କମ୍ପାନୀକୟ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ବିତରଣ 
ଦ୍ାୟି୍ ପ୍ରଦ୍ତ୍ତ କରିଛନ୍ତି I ଆରୟାଗର ଆରଦ୍ଶାନୟଯାୟୀ ପୟରୀ, ରଖାଦ୍ଧଗା, ନୟାଗଡ, କଟକ, ରକନ୍ଦ୍ରାପଡା, 
ଜଗତ ିଂପୟର, ଯାଜପୟର(ଆଂଶିକ)ରର TPCODL ତା.୦୧.୦୯.୨୦୨୦ ଠାରୟ  ତର୍ା  ୟନ୍ଦରଗଡ, 
ର ାନପୟର, ଝାର ୟଗୟଡା, ବୋଙ୍ଗୀର, ରଦ୍ବଗଡ, ନୂଆପଡା,କଳାହାଣି୍ଡ, ବରଗଡରର TPWODL ଏବଂ 
ନବରଙ୍ଗପୟର, ରାୟଗଡା, ରକାରାପୟଟ୍, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ମାେକାନାଗିରି, ଗଜପତି, ରବୌଦ୍ଧରର, 
TPSODL ମାଧ୍ୟମରର ତା.୦୧.୦୧.୨୦୨୧ ରିଖ ଠାରୟ  ବିତରଣ କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା କାଯଗୁ  ମ୍ପାଦ୍ନ 
ରହଉଅଛ ିI 
 ଆରୟାଗଙ୍କର Vesting Order ଅନୟଯାୟୀ ପୂବଗରୟ  ଏହ ି ବୟ   ଂସ୍ଥାରର କାଯଗୁରତ,  ମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀ 
ଓ କମଗଚାରୀମାରନ ନୂତନ ଭାବରର ଗଠିତ କମ୍ପାନୀରର କାଯଗୁ କରିରବ ଏବଂ  ରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦ୍ତ୍ତ 
 ମସ୍ତ ଚାକିରୀ  ତ୍ତଗାବଳୀ ବଳବତ୍ତର ରହବି I ର ହପିରି ଚୟ କି୍ତନାମା ଅନୟଯାୟୀ ଏହ ିକମଗଚାରୀ ମାରନ 
ପୂବଗରୟ  ପାଉଥିବା  ମସ୍ତ  ୟବିଧ୍ା ଭବିଷୁତରର ବଜାୟ ରହବିାର  ତ୍ତଗାବଳୀ ରହଛି ିI  

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ନ୍ଷ୍ଟ ୱୋଇଥିବ୍ା ବ୍ିଦୁୟତ ଶକି୍ତର ପରିମାଣ୍  
 

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନସଂଖୟା-୧୧୦୫:- ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମେ:- ଶକି୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି:- ରାଜୁରର 
ରମାଟ ଉତ୍ପାଦ୍ିତ ବିଦ୍ୟ ୁତ ଶକି୍ତର ରକରତ ପ୍ରତିଶତ ବିନିରଯାଗ ନରହାଇ ନଷ୍ଟ ରହଉଛ,ି  ଠିକ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ଓ 
ବିତରଣ ନିୟମ ନିଦ୍ଧଗାରଣ କରି େତି ରରାକିବାପାଇ କି ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯୀ଼ାଉଛ ି  ରାଜୁରର 



ରକରତାଟି ବିଦ୍ୟ ୁତ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରକରତ ବଷଗ ଧ୍ରି ବନ୍ଦ ରହାଇ ପଡିଛ,ି ଏଥିରୟ  ବିଦ୍ୟ ୁତ ଶକି୍ତ ରକରତ 
ଉତ୍ପାଦ୍ିତ ରହଉଥିୋ ବନ୍ଦରହାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର କାରଣ କଣ ଓ ତାହା ରକରବ  ୟଦ୍ଧା କାଯଗୁକାରୀ ରହବ ?  

 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ:- 
 

GRIDCO ଠାରୟ  ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୁାନୟ ାରର ବିଗତ ୨ ବଷଗରର ବିନିରଯାଗ ନ ରହାଇ ନଷ୍ଟ ରହାଇଥିବା 
ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଶକି୍ତ  ମବନ୍ଧୀୟ  ୂଚନା ନିମନ  ାରଣୀରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ I  

 

ବ୍ଷଗ GRIDCO ଦ୍ୱାରା ୱମାେ ବ୍ିଦୁୟତ୍ 
କ୍ରୟ (MU) 

ନ୍ଷ୍ଟ ୱୋଇଥିବ୍ା ବ୍ିଦୁୟତ୍ 
ଶକି୍ତ(MU) 

ପ୍ରତିଶତ 

2019-20 28353 5900 20.8% 

2020-21 

(Till Dec, 
2020) 

23949 5320 22.2% 

 

େତି ରରାକିବା ପାଇଁ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମନେିଖିତ ପଦ୍ରେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ ି  I 
୧. ରମାବାଇଲ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରରନଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମାଟ୍ ବିେିଂ କରାଯାଉଛ ିI  

୨. ୧୦୦% ଉପରଭାକ୍ତା ମିଟରିଙ୍ଗ କାଯଗୁକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରର ମିଟର ନଥିବା ସ୍ଥାନରର ନୂତନ ମିଟର 
ବ ାଯାଉଛ ିI  

୩. ନୂତନ ୩୩/୧୧ KV sub Station ସ୍ଥାପନ 

୪.  Vigilance Group, MRT Squad, De-hooking Squad ଓ Enforcement 

squad ମାଧ୍ୟମରର ବିଦ୍ୟ ୁତ ରଚାରି ରରାକିବା ପାଇଁ ପଦ୍ରେପ ନିଆଯାଉଛ ି 
୫. ମହଳିା ସ୍ଵୟଂ  ହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ(WSHG) ମାନଙ୍କୟ  ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ବିଲ୍ ବଣ୍ଟନ ଓ ରଦ୍ୟ ଆଦ୍ାୟ 
କାଯଗୁରର ନିରୟାଜିତ କରାଯାଇଛ ିI  
୬. Energy Audit କରିବା ପାଇଁ  ମସ୍ତ 33 KV ଓ 11 KV Feeder ମାନଙ୍କରର ମିଟର 
େଗାଯାଇଛ ିI 
 ୭. 33 KVଏବଂ 11 KV line  ଗୟଡିକର ଉନ୍ନତିକରଣ କରଯାଇଛ ିI 
 ୮. 10 KW ଏବଂ ତଦ୍ୟଦ୍ଧଗ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୟ  AMR ମାଧ୍ୟମରର ବିେିଂ କରାଯାଇଛ ିI 
 

OHPC ଠାରୟ  ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୁାନୟ ାରର ୧୯୯୨ ମ ିହାରର ମାେକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କାେିରମଳା 
ନିକଟସ୍ଥ ଚମ୍ପାରଗାଣ୍ଡା ଠାରର ପାୋର୍ ହାଉସ୍-୧ (୩ MW) ଓ ରଦ୍ାରାଗୟଡା ଠାରର ପାୋର୍ ହାଉସ୍-୨ (୩ 

MW) ନାମରର ୨ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ରପାରଟରୟ  େୟଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ରଯାଜନା ନାମରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିୋ I 



୨୦୦୪ ମ ିହାରର ପାୋର୍ ହାଉସ୍-୧ କାେିରମଳା  ବ୍-ରଷ୍ଟ ନ୍  ହ  ଂଯୟକ୍ତ କରାଯାଇଥିୋ I ମାତ୍ର 
ପରବତ୍ତଗୀ  ମୟରର Turbine ରର  ମ ୁା ରହତୟ  ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପକୟ ବନ୍ଦ କରିଦ୍ିଆଯାଇଥିୋ I ରତରବ 
ଏହାପରର ଆବଶୁକ ମୟତାବକ ପାଣିର ଅଭାବ, ରକନାେ ବନ୍ଧ ଭାଙି୍ଗବା, ୩୩ ରକ.ଭି. ୋଇନ୍ ନିମରନ୍ତ 
ଜଙ୍ଗେ ଅନୟମତି ନମିଳିବା ଏବଂ ନକ୍ସେ  ମ ୁା ରଯାଗଁୟ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୟ ପୟନଃ କାଯଗୁେମ କରାଯାଇ 
ପାରିନାହିଁ I 

 
    
    
    

 
୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ୱସୌରଶକି୍ତ ଓ ଅଣ୍ପ।ରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସରୁ ବ୍ିଦୁୟତ ଶକି୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ 

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା - ୧୧୦୬. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମେ :- ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :-

ରାଜୁର ରକଉଁ ରକଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ରକଉଁ ରକଉଁ ଦ୍ୟଗଗମ ଗ୍ରାମକୟ ର ୌରଶକି୍ତ ଓ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସରୟ  

ବିଦ୍ୟ ୁତକରଣ କରାଯାଇଛ ିଓ ଚଳିତ ବଷଗ ରକରତାଟି ଗ୍ରାମକୟ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକି୍ତ ଉତ୍ସରୟ  ବିଦ୍ୟ ୁତ କରଣ 

ପାଇଁ ପଦ୍ରେପ ନିଆଯିବ କହରିବକି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

ଓଡିଶା ଅେୟ ଊଜଗା ବିକାଶ  ଂସ୍ଥା ରାଜୁରର DDUGJY, SAUBHAGYA ଏବଂ SETU  

ରଯାଜନାରର ର ୌରଶକି୍ତ ମାଧ୍ୟମରର ବିଦ୍ୟ ୁତକରଣ କରିଥିବା ଦ୍ୟଗଗମ ଗ୍ରାମ ଗୟଡ଼ିକର ତାେିକା ଯର୍ାକ୍ରରମ 

ପରିଶିଷ୍ଟ - ‘କ’, ‘ଖ’ ଏବଂ ‘ଗ’  ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ। ଚଳିତ ବଷଗ SAUBHAGYA ରଯାଜନାରର  

୫୨ଟି  ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୟ  ୪୫ଟି ଗ୍ରାମ  ତର୍ା SETU ରଯାଜନାରର  ୩ଟି ଗ୍ରାମକୟ  ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକି୍ତ 

ଉତ୍ସରୟ  ବିଦ୍ୟ ୁତ କରଣ କରାଯାଇଅଛ ି। ବିଦ୍ୟ ୁତକରଣ  ରହାଇନଥିବା  ୭ଟି ଗ୍ରାମକୟ ଚଳିତ ମା  ରଶଷ 

 ୟଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟ ୁତ କରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିହତି ପଦ୍ରେପ ନିଆଯାଇଅଛ ି । 



 

  

 

 

 

 

 

 

ପରିଶିଷ୍ଟ- ‘କ’ 

   

 
    

Sl 
No. 

Name of the 
District 

Name of the Block Name of the Village 

1 Dhenkanal Hindol Talaganda 
2 Dhenkanal Hindol Hitinda 

3 Rayagada Gudari Majamidika 
4 Rayagada Gudari Gunangabali 
5 Rayagada Muniguda Bodakudelpadar 

6 Rayagada Kashipur Pukijhola 
7 Rayagada KASHIPUR PERAG 

8 Angul Kishorenagar Udal 
9 Boudh HARABHANGA BALEJU 

10 Boudh HARABHANGA ADAPAJU 
11 Boudh HARABHANGA CHHATRAPADA 

12 Boudh HARABHANGA MANDELI 
13 Boudh HARABHANGA PHALPAJU 

14 Boudh HARABHANGA RAHASANI 
15 Boudh HARABHANGA Saberi 
16 Boudh HARABHANGA Sulugaon 

17 Angul Kishorenagar Pathargarh 
18 Angul Kishorenagar Purunapani Jogi 



19 Angul Kishorenagar Rangamatia 
20 Angul Angul Mahulmal 

21 Angul Angul Kurudu 
22 Angul Angul Solar 

23 Angul Angul Betar 
24 Angul Angul Katranga(Bada) 

25 Angul Angul Katranga(sana) 
26 Angul Angul Jokubu 

27 Angul Angul Labangi 
28 Dhenkanal Kankadahad Kote 

29 Deogarh Barkot Mahuldihi 
30 Angul Angul Tuluka 
31 Deogarh Barkot Balidihi 

32 Deogarh Barkot Kadalidihi 
33 Deogarh Tileibani Bhangamunda 

34 Deogarh Tileibani Tampar 
35 Deogarh Barkot Haldipani 

36 Deogarh Reamal Hitam 
37 Deogarh Barkot Kaladu 

38 Deogarh Tileibani Argan 
39 Keonjhar Banspal Budhighar 

40 Keonjhar Banspal Mayurdihi 
41 Keonjhar Harichandanpur Badajumei 
42 Mayurbhanj Bangiriposi Amdapani 

43 Mayurbhanj Bangiriposi Baribeda 
44 Keonjhar Harichandanpur Baunar 

45 Mayurbhanj Bangiriposi Jamtalia 
46 Mayurbhanj Bangiriposi Alapani 

47 Keonjhar Anandapur Mandapada 
48 Keonjhar Telkoi Saroda 

49 Keonjhar Banspal Nipa 
50 Mayurbhanj Telkoi Badiamunda 

51 Mayurbhanj Jashipur Chakundakacha 
52 Mayurbhanj Bangiriposi Dantiakacha 
53 Mayurbhanj Jashipur Chandikhaman 

54 Mayurbhanj Bisoi Arangalbindha 
55 Mayurbhanj Bisoi Kasipani 

56 Mayurbhanj Bisoi Tarana 
57 Mayurbhanj Bangiriposi Bhaduakacha 



58 Mayurbhanj Bangiriposi Basilakacha 
59 Mayurbhanj Jashipur Barigaon 

60 
Mayurbhanj Saraskana 

Bhadua Samil 
Bachhuribandh 

61 Mayurbhanj Jashipur Barsia 

62 Boudh HARABHANGA Delagnaja 
63 Boudh HARABHANGA Padmatola 

64 Boudh HARABHANGA Sulketi 
65 Boudh HARABHANGA Semigora 
66 Angul Palalahada Khadaka 

67 Mayurbhanj Bangiriposi Khadighati 
68 Mayurbhanj Bangiriposi Fuljhara 

69 Mayurbhanj Bangiriposi Jerkani 
70 Deogarh Barkot Depatal 

71 Deogarh Barkot Budhabhuin 
72 Deogarh Barkot Mahupal 

73 Boudh Boudh Jileju 
74 Boudh Boudh Sikaora 
75 Boudh Boudh Danken 

76 Boudh Boudh Netijora 
77 Boudh Boudh Badebanga 

78 Boudh Boudh Kamarkoda 
79 Deogarh Tileibani Biriam 

80 Deogarh Tileibani Hiran 
81 Deogarh Tileibani Lainda 

82 Deogarh Tileibani Nalabandha 
83 Mayurbhanj Jashipur Sanasoki 

84 Mayurbhanj Jashipur Kundabil 
85 Angul Angul Raigodaforest Beat 
86 Nayagarh Dasapalla Raguda 

87 Nayagarh Dasapalla Tabada 
88 Nayagarh Dasapalla Asarada 

89 Nayagarh Dasapalla Panabari 
90 Nayagarh Gania Bedadi 

91 Nayagarh Gania Damaghati 
92 Nayagarh Gania Janakajhali 

93 Nayagarh Gania Kumuri 
94 Nayagarh Gania Musuguda 

95 Nayagarh Gania Rekadi 



96 Nayagarh Gania Salapaganda 
97 Nayagarh Gania Serenda 

98 Mayurbhanj Jashipur Hill Block No.II  
99 Angul Angul Chhotkei 

100 Angul Angul Katrang( F Beat) 
101 Dhenkanal Kankadahada Ekul 

102 Dhenkanal Hindol Kharmul 
103 Mayurbhanj Jashipur Jajadihi 

104 Mayurbhanj Jashipur Kolajhari 
105 Mayurbhanj Jashipur Bandirbasa 

106 Nuapada Komna Patapani 
107 Nuapada Komna Sibanarayanpur 
108 Mayurbhanj Jashipur Lembujharan 

109 Mayurbhanj Jashipur Makabadi 
110 Mayurbhanj Jashipur Nikhirda 

111 Rayagada Chandrapur Jabagudi 
112 Rayagada Muniguda Podagudi 

113 Rayagada Muniguda Sanakandulpada 
114 Rayagada Muniguda Raikota 

115 Rayagada Rayagada Sorapadu 
116 Rayagada Kashipur Kharikona 

117 Rayagada Rayagada Toyangiri 
118 Mayurbhanj Bangiriposi Purunapani 
119 Mayurbhanj Bangiriposi Kukurbhuka 

120 Mayurbhanj Thakurmunda Baula 
121 Boudh HARABHANGA Bandigadu 

122 Boudh HARABHANGA Maradi 
123 Nayagarh Dasapalla Tamundi 

124 Nayagarh Dasapalla Bhuruda 
125 Nayagarh Dasapalla Genagenda 

126 Nayagarh Dasapalla Jorakani 
127 Nayagarh Dasapalla Sirisabadi 

128 Nayagarh Dasapalla Kurumi 
129 Nayagarh Dasapalla Kathapatani 
130 Mayurbhanj Jashipur Bhradachua 

131 Mayurbhanj Jashipur Budhabalanga 
132 Mayurbhanj Jashipur Nuniagoda 

133 Mayurbhanj Jashipur Saruda 
134 Mayurbhanj Jashipur Baranga 



135 Mayurbhanj Jashipur Fulabadia 
136 Keonjhar Harichandanpur Maragola 

137 Keonjhar Anandpur Singanali 
138 Mayurbhanj Jashipur Badmakabadi 

139 Mayurbhanj Jashipur Bakua 
140 Mayurbhanj Jashipur Balikhal 

141 Mayurbhanj Jashipur Brundaban 
142 Mayurbhanj Jashipur Chahala 

143 Mayurbhanj Jashipur Jenabil 
144 Mayurbhanj Jashipur Jurunda 

145 Mayurbhanj Jashipur Kiajhari 
146 Mayurbhanj Jashipur Astakuanr 
147 Mayurbhanj Jashipur Kukurbhuka 

148 Mayurbhanj Jashipur Naana 
149 Mayurbhanj Jashipur Bareipani 

150 Mayurbhanj Jashipur Gopinathpur 
151 Mayurbhanj Jashipur Badasoki 

152 Rayagada Kashipur Lekhapai 
153 Rayagada Kashipur Singamuhim 

154 Kandhamal Khajuripada Miniakathi 
155 Kandhamal Phiringia Bandengpadi 

156 Rayagada Muniguda Mattralaku 
157 Sundergarh Lahunipada Kolijhar 
158 Sundergarh Lahunipada Ludhuni 

159 Sundergarh Lahunipada Sarekela 
160 Sundergarh Lahunipada Tikuda 

161 Sundergarh Lahunipada Batagaon 
162 Sundergarh Lahunipada Raisan 

163 Sundergarh Koida Kalmanga 
164 Sundergarh Koida Kadambidhi 

165 Sundergarh Gurundia Padmapur 
166 Sundergarh Gurundia Ranke 

167 Sundergarh Hemgiri Tumbikhal (RFV) 
168 Sundergarh Lephripada Juniani 
169 Sundergarh Tangarpalli Bhalubahal 

170 Balasore Oupada Rani Pokhari 
171 Balasore Oupada Pindabasa 

172 Keonjhar Hatadihi Dalki RF 
173 Keonjhar Hatadihi Pitanau RF 



174 Keonjhar Hatadihi Ratnamara RF 
175 Kandhamal Baliguda Sashergaon 

176 Kandhamal Baliguda Tarsel 
177 Kandhamal Baliguda Puiguri / Puisaru 

178 Kandhamal Tumudibandha Palam 
179 Kalahandi Koksara Kuturu 

180 Cuttack Narsinghpur Nandagola 
181 Cuttack Narsinghpur Dalaka 

182 Boudh HARABHANGA Marada 
183 Boudh HARABHANGA Brundabanpur 

184 Boudh HARABHANGA Badakhajuri 
185 Boudh Boudh Batepanga 
186 Boudh Boudh Padam 

187 Bargarh Ambabhona Bhuthuli 
188 Bargarh Ambabhona Kurumkel 

189 Bargarh Ambabhona Rengalipali 
190 Koraput Laxmipur Talamitting 

191 Koraput Laxmipur Uppermitting 
192 Kalahandi Lanjigarh Badsopadar 

193 Kalahandi Lanjigarh Sansopadar 
194 Ganjam Patrapur Phulasahi 

195 Rayagada Muniguda Udelmaska 
196 Rayagada Muniguda Gulgula Haimunda 
197 Rayagada Muniguda Gunja Panju 

198 Koraput Narayanpatna Rangapani 
199 Sundergarh Lahunipada Gahami 

200 Kalahandi Madanpur Pajipudunga 
201 Koraput Narayanpatna Jharipadar 

202 Koraput Bandhugan Kunjari 
203 Sundergarh Lahunipada Kunu 

204 Sundergarh Lahunipada Chada 
205 Koraput Narayanpatana Ambliambagura 

206 Koraput Narayanpatana Kamalapodar 
207 Koraput Narayanpatana Pindamali 
208 Koraput Narayanpatana Tanginipadar 

209 Koraput Narayanpatana Turli 
210 Koraput Narayanpatana Kadrakabarangi 

211 Koraput Narayanpatana Nachikabarangi 
212 Koraput Pottangi Dugugabada 



213 Koraput Nandapur Sabun 
214 Koraput Boipariguda Balibhata 

215 Ganjam Patrapur Kamalakheta 
216 Ganjam Patrapur Haridaputnuasahi 

217 Ganjam Patrapur Gaida - A 
218 Ganjam Beguniapada Karandagada 

219 
Kalahandi Lanjigarh 

Rindabahali alias 
Totguma 

220 Kalahandi Madanpur Roben 
221 Kalahandi Madanpur Patangi 

222 Kalahandi Madanpur Serangapada 
223 Kalahandi Madanpur Deedsuli 

224 Ganjam Patrapur Luhasingi 
225 Kalahandi Madanpur Kaupadar 

226 Kalahandi Madanpur Rakshyasa Bandh 
227 Kalahandi Madanpur Bagbila 

228 Kalahandi Madanpur Goskapada 
229 Kalahandi Madanpur Kamreng 
230 Kalahandi Rampur Arakhapedi 

231 Kalahandi Rampur Nehela 
232 Kalahandi Rampur Semelpadar 

233 Kalahandi Rampur Baiganguda 
234 Kalahandi Rampur Beraguda 

235 Kalahandi Lanjigarh Kanakudu 
236 Kalahandi Rampur Durmusi 

237 Kalahandi Rampur Kelua 
238 Kalahandi Rampur Kuturmali 

239 Kalahandi Junagarh Beheraguda 
240 Kalahandi Junagarh Bijaradara 
241 Kalahandi Junagarh Lakhanpada 

242 Kalahandi Lanjigarh Khaichuana 
243 Kalahandi Lanjigarh Litibundel 

244 Kalahandi Lanjigarh Nektibijepur 
245 Kalahandi Lanjigarh Palki 

246 Kalahandi Lanjigarh Turisemel 
247 Kalahandi Lanjigarh Bhatajhari 

248 Kalahandi Madanpur Bachharana 
249 Kalahandi Madanpur Khachupada 

250 Kalahandi Madanpur Drama 



251 Kalahandi Madanpur Kalisuru 
252 Kalahandi Madanpur Lahadi 

253 Kalahandi Bhawanipatna Adaranga 
254 Kalahandi Jaipatna Patakusumi 

255 Ganjam Patrapur Jhampurimusa 
256 Ganjam Patrapur Gaida - B 

257 Ganjam Patrapur Maduabada 
258 Bargarh Attabira Lambipali 

259 Nawarangpur Tentulikhunti Talang 
260 Koraput Bandhugan Sapajhola 

261 Koraput Bandhugan Upardabari 
262 Koraput Bandhugan Kumutijharana 
263 Koraput Bandhugan Jambadi 

264 Koraput Bandhugan Jhole 
265 Koraput Boipariguda Limajodi 

266 Koraput Pattangi Pilikabitra 
267 Kalahandi Lanjigarh Chachagan 

268 Gajapati R. Udaygiri Badapur 
269 Gajapati R. Udaygiri Purunapani 

270 Gajapati R. Udaygiri Satyanagar 
271 Gajapati R. Udaygiri Taila 

272 Gajapati R. Udaygiri Tarabhanga 
273 Gajapati R. Udaygiri Lanja 
274 Koraput Bandhugan Martiguda 

275 Koraput Narayanpatna Masanimunda 
276 Koraput Pottangi BITRA 

277 Mayurbhanj Thakurmunda Kundei 
278 Rayagada Gudari Gunjuguda 

279 Rayagada Gudari Tedikano 
280 Koraput Narayanpatana Bhitaralacha 

281 Koraput Narayanpatana Lalpadar (Baluguda) 
282 Koraput Narayanpatna Mangalpur 

283 Koraput Narayanpatna Talalachha 
284 Koraput Narayanpatana Deobil 
285 Nuapada Boden Bhuinpani 

286 Nuapada Boden Patdarha 
287 Nuapada Sinapali Chitarama 

288 Nuapada Boden Kathafar 
289 Gajapati R. Udaygiri Badagan 



290 Gajapati Mohana Lakhari 
291 Koraput Jeypur Tadopani 

292 Koraput Pottangi Gumelpadar 
293 Koraput Pottangi Katraguda 

294 Koraput Pottangi Soliamari 
295 Koraput Pottangi Talakanti 

296 Koraput Jeypur Ramogodo 
297 Mayurbhanj Jashipur Haladia 

298 Rayagada Gudari Mutukuni  
299 Rayagada Gudari Rechum 

300 Rayagada Gudari Kepti 
301 Ganjam SORODA DIMABADI 
302 Ganjam SORODA Krupagudi 

303 Ganjam Patrapur Sanaanchaba 
304 Ganjam Bhanjanagar Tadama 

305 Ganjam Patrapur Tading 
306 Ganjam Patrapur Kusumulla 

307 Ganjam Patrapur ANKULI 
308 Ganjam Patrapur Gokhanasahi 

309 Ganjam Patrapur Aliar 
310 Ganjam Patrapur Tuburusingi 

311 Ganjam Patrapur Taparada 
312 Ganjam Patrapur Jaliar 
313 Ganjam Patrapur Maduaguma 

314 Ganjam Patrapur Lakaisuni 
315 Ganjam Patrapur Titirisingi 

316 Ganjam Patrapur Gadanga 
317 Ganjam Patrapur Kumardali 

318 Ganjam Patrapur Kalasahi 
319 Ganjam Patrapur Dhanabada 

320 Ganjam Patrapur Haladibada 
321 Ganjam Patrapur Dengapada 

322 Ganjam Patrapur Gurusingi 
323 Ganjam Patrapur Tasaranga 
324 Ganjam Patrapur Raikhola 

325 Ganjam Patrapur Tabalasahi 
326 Ganjam Patrapur Turamunda 

327 Ganjam Patrapur Anjagul 
328 Ganjam Patrapur Badaanchaba 



329 Ganjam Patrapur Marmaria 
330 Ganjam Patrapur Haridapatu 

331 Keonjhar Harichandanpur Ranipada 
332 Keonjhar Harichandanpur Kanheigola 

333 Keonjhar Harichandanpur Nola 
334 Boudh Boudh Matagadu 

335 Ganjam Patrapur Mahulabada 
336 Ganjam Patrapur Dhobaling 

337 Ganjam Patrapur Baligam 
338 Ganjam Patrapur Rampa 

339 Ganjam Digapahandi Dekili 
340 Ganjam Surada Budaguda 
341 Koraput Bandhugan Upparpatesu 

342 Koraput Bandhugan Kasu 
343 Koraput Bandhugan Digudabari 

344 Koraput Narayanpatana Pardiambo 
345 Koraput Narayanpatna Raivalsa 

346 Koraput Narayanpatna Rangajodi 
347 Koraput Narayanpatna AMBAGUDA 

348 Koraput Pottangi Bandhagudi 
349 Rayagada BisamCuttack Hirsamoti 

350 Rayagada B.Cuttack Katariguda 
351 Rayagada Chandrapur Bangesi 
352 Rayagada Chandrapur Goldeka 

353 Rayagada Chandrapur Ondingi 
354 Rayagada Chandrapur Suruguda 

355 Rayagada Kalyan Singpur Kalti 
356 Rayagada Muniguda Jarapa 

357 Rayagada Muniguda Kadilirepa 
358 Rayagada Muniguda Patana 

359 Rayagada Rayagada Kalugam 
360 Rayagada Muniguda Leluboru 

361 Sambalpur Nakitideul Malipadar 
362 Sambalpur Nakitideul Baliamb 
363 Sambalpur Naktideula Barkachha 

364 Sambalpur Jamankira Akhadadanda 
365 Sundargarh Lahunipara Dhenkiaam 

366 Sundargarh Lahunipara Kundala 
367 Sundargarh Lahunipara Keta 



368 Sundargarh Hemgir Haldijharia RF 
369 Sundargarh Hemgir Satyasagar Gumpha 

370 Sundargarh Hemgir Baghabandha 
371 Rayagada Rayagada Muduguru 

372 Rayagada Kalyan Singpur Bangapadi 
373 Rayagada Muniguda Kota 

374 Rayagada Kalyan Singpur Nisikhal 
375 Rayagada Kalyan Singpur Lamba 

376 Rayagada Kalyan Singpur Panchauodi 
377 Ganjam Patrapur Mahalimba 

378 Rayagada Muniguda Serakapadia 
379 Rayagada Muniguda Kesarpadi 
380 Rayagada Kalyan Singpur Lakhapadar 

381 Ganjam Patrapur Kurugada 
382 Rayagada Gudari Odru 

383 Rayagada Kalyan Singpur Gumma 
384 Rayagada Kalyan Singpur Singapata 

385 Koraput Narayanpatana Tuturi 
386 Kendrapara Rajnagar Charigharia 

387 Koraput Koraput Palijodipodar 
388 Rayagada Kashipur Kanchanmuhin 

389 Rayagada Kashipur Bitradulki 
390 Rayagada Muniguda Bilangadani 
391 Rayagada Muniguda Odapanga 

392 Rayagada Muniguda Surudipai 
393 Boudh Harbanga Sagunibari 

394 Gajapati R.Udayagiri Engarsing 
395 Mayurbhanj Bangriposi Kusumtota 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ପରିଶିଷ୍ଟ- ‘ଖ’ 

 
 SL.NO. DIST.NAME BLOCK VILLAGE HABITATION  

1 Angul ANGUL Asanbahal   
2 Angul ANGUL Maltivihar   

3 Angul Pallahara Balibahal Puruna Sahi 
4 Angul Pallahara Balibahal Sukuadihi Sahi 
5 Angul Pallahara Sibida Kusumdihi 

6 Angul Pallahara Kaira Jalladihi Sahi 
7 Angul Pallahara Sandhara Mundasahi 

8 Angul Pallahara Sandhara Kuladihi Sahi 
9 Angul Pallahara Salei Munda Sahi 

10 Angul Pallahara Salei Tentuli Sahi 
11 Angul Pallahara Baradiha Silakala Sahi 

12 Angul Pallahara Kaira Gagara Sahi 



13 Angul Pallahara Sandhara Ranima Sahi 
14 Angul Pallahara Jallha Sahardihi Sahi 

15 Angul Pallahara Tanugola Rugudidiha Sahi 
16 Angul Pallahara Tanugola Kamara Sahi 

17 Angul Banarpal Derjanga Jungle Derjanga Jungle 
18 Angul Banarpal Kurudol Kurudol 

19 Angul Chhendipada Dhangurumunda Dhangurumunda 
20 Angul Talcher Ghantapada Lal Hating 

21 Angul Talcher Ghantapada GhantapadaGochayatSahi 
22 Angul Talcher Dera Hadisahi 

23 Angul Talcher Gurujang GurujangSaharSahi 
24 Angul Kaniha Khindo khindoNaikSahi 
25 Angul Kaniha Baudabeda BaudabedaBendhaSahi 

26 Angul Kaniha Rengali Munda Hating 
27 Angul Pallahara Koroda Koroda Main Village 

28 Angul Pallahara Namapasi 
Near Main village 
Namapasi 

29 Angul Pallahara Pechamundi MaradadihiSahi 
30 Angul Pallahara Jokapani MathurabatiaSahi 

31 Angul Pallahara Similipal Tatakasi 
32 Angul Kaniha Languabeda Languabeda Hating 

33 Balesore Oupada Bitei Barabasa 
34 Balesore Oupada Bitei Madan Behera 

35 Balesore Oupada   Mahulghai 
36 Balesore Oupada   Bhaluhadia 

37 Balesore  Nilagiri Rissia Rissia 
38 Boudh Boudh Bhutamundi   

39 Boudh Boudh Karangagadu   
40 Cuttack Tangi Choudar Kochi Nuagaon Banjiamba 
41 Deogarh Barkot   Karangkhol 

42 Deogarh Barkot   Gurandikhol 
43 Deogarh Barkot   Kaldanta 

44 Deogarh Barkot   Gadia 
45 Deogarh Reamal   Nisturduma 

46 Deogarh Tileibani   Chandankhunti 
47 Deogarh Tileibani   Bhutel 

48 Deogarh Tileibani   Trinathpur 
49 Deogarh Tileibani   Rainda 

50 Deogarh Tileibani   Gambharibhuin 



51 Deogarh Tileibani   Telbhanguni 
52 Deogarh Tileibani   Jagadala 

53 Deogarh Tileibani Tulipudha(Patakhaman)   
54 Dhenkanal Gondia Kolha Sorisiapada GP 

55 Gajapati R. Udaygiri Badapur   
56 Gajapati R. Udaygiri Jhatikabada   

57 Gajapati R. Udaygiri Lanjo   
58 Gajapati R. Udaygiri Pujaribila   

59 Gajapati R. Udaygiri Betarsingh   
60 Gajapati R. Udaygiri Malasindhiba   

61 Gajapati R. Udaygiri Kumutipankala   
62 Gajapati R. Udaygiri Jada   
63 Gajapati R. Udaygiri Jadapani   

64 Gajapati R. Udaygiri Tambal   
65 Gajapati R. Udaygiri Jamukunia   

66 Gajapati Rayagada Suaba Hamlet Of Raising   
67 Gajapati Mohana Soiaguda/Solaguda   

68 Gajapati Mohana Dadiliju   
69 Gajapati Mohana Pilika   

70 Gajapati Mohana Jharanapur   
71 Gajapati Mohana Balagaba   

72 Gajapati Mohana Gunjima Koilipanka 
73 Gajapati Mohana Agilipadar Jamchun 
74 Gajapati Mohana Kohiliguda Banjama 

75 Gajapati Mohana Kohiliguda Gunugumpa 
76 Gajapati Mohana Bhalaguda   

77 Gajapati Mohana Huruguda Jenakhala 
78 Gajapati Mohana Baliganda   

79 Gajapati Mohana Kamarakhali   
80 Gajapati Mohana Dhenkabandha   

81 Gajapati Mohana Padarbali   
82 Gajapati Mohana Mahulamelani   

83 Gajapati R.Udayagiri Retanga   
84 Gajapati R.Udayagiri Mandima   
85 Gajapati R.Udayagiri Kintala   

86 Gajapati R.Udayagiri Gandili   
87 Gajapati R.Udayagiri Belagaon   

88 Gajapati Mohana Khandaba   
89 Ganjam Patrapur Sindhupanka Sindhupanka 



90 Ganjam Patrapur Sanagam Sanagam 
91 Ganjam Patrapur Rangad Rangad 

92 Ganjam Patrapur Tarasingi Tarasingi 
93 Ganjam Patrapur Kapadia Kapadia 

94 Ganjam Patrapur Karadakhola Karadakhola 
95 Ganjam Dharakote Subarnapur Subarnapur 

96 Ganjam Patrapur Haladibata Haladibata 
97 Ganjam Patrapur Tubudia Tubudia 

98 Ganjam Patrapur Kantigam Kantigam 
99 Ganjam Patrapur Badachachara Badachachara 

100 Ganjam Patrapur Mundisingi Mundisingi 
101 Ganjam Patrapur Chanchada Sana Chanchada 
102 Ganjam Patrapur Kumbhikhala Kumbhikhala 

103 Ganjam Sana Khemundi Gothabania Gothabania 
104 Ganjam Sana Khemundi Kamalakhala Kadalikandhi 

105 Ganjam Patrapur Jantaragada Jantaragada 
106 Ganjam Digapahandi Khemunda Khemunda 

107 Ganjam Digapahandi Dadruma Dadruma 
108 Ganjam Patrapur Luhasinghi Luhasinghi 

109 Ganjam Patrapur Jhampurimusa Jhampurimusa 
110 Ganjam Patrapur Incharada Incharada 

111 Ganjam Patrapur Kangudei Kangudei 
112 Ganjam Patrapur Adiasahi Adiasahi 
113 Ganjam Patrapur Mainsikheta Mainsikheta 

114 Ganjam Chikiti Haripurpalli Haripurpalli 
115 Ganjam Chikiti Haripurpalli  Nuasahi 

116 Ganjam Patrapur Karadabadi Karadabadi 
117 Ganjam Patrapur Padmapur  Nuasahi 

118 Ganjam Patrapur Badaanjaguli Badaanjaguli 
119 Ganjam Patrapur Dahiamba Dahiamba 

120 Ganjam Patrapur Labarganda Labarganda 
121 Ganjam Patrapur Sanakuranga Sanakuranga 

122 Ganjam Patrapur Dhaubada Dhaubada 
123 Ganjam Patrapur Badapada Badapada 
124 Ganjam Patrapur Bhaliamuli Bhaliamuli 

125 Ganjam Patrapur Panasamantu Panasamantu 
126 Ganjam Patrapur Gambharikhala Gambharikhala 

127 Ganjam Patrapur Adapathara Adapathara 
128 Ganjam Patrapur Badamuli Badamuli 



129 Ganjam Patrapur Burumuli Burumuli 
130 Ganjam Sana Khemundi Kamalakhala Kamalakhala 

131 Ganjam Patrapur Gotchapata Gotchapata 
132 Ganjam Patrapur Kuruguda Kuruguda 

133 Ganjam Dharakote Khajurijhoka Khajurijhoka 
134 Ganjam Dharakote Sagakiari Sagakiari 

135 Ganjam Dharakote Jaysingh Jaysingh 
136 Ganjam Dharakote Sinkuliabasa Sinkuliabasa 

137 Ganjam Dharakote Hinjalavasa Hinjalavasa 
138 Ganjam Dharakote Nakeiambha Nakeiambha 

139 Ganjam Dharakote Betabana Betabana 
140 Ganjam Dharakote Kajiamba Kajiamba 
141 Ganjam Jagannathprasad Khiladi Khiladi 

142 Ganjam Jagannathprasad Hatigada Hatigada 
143 Ganjam Jagannathprasad Siuli Siuli 

144 Ganjam Jagannathprasad Jhiripada Jhiripada 
145 Ganjam Sorada Ledda Ledda 

146 Ganjam Sorada Gahamapankala Gahamapankala 
147 Ganjam Sorada Sitama Sitama 

148 Jagatsinghpur 
Paradeep 
Municicipality 

Bauriapalanda Kadalibari 

149 Jajpur Sukinda Kansa   
150 Jharsuguda Lakhanpur Girindola Teteliabahal 

151 Jharsuguda Lakhanpur Belpahar Municipality 
Jhupdipada Under Ward 
No.16 

152 Kalahandi Th-Rampur   Ghumer 
153 Kalahandi Th-Rampur   Murlimuhin 

154 Kalahandi Th-Rampur   Ranibali 
155 Kalahandi Th-Rampur   Mahajal 

156 Kalahandi Th-Rampur   Taramundi 
157 Kalahandi Th-Rampur   Jurkabundel 

158 Kalahandi Th-Rampur   Jhanjigaon 
159 Kalahandi Th-Rampur   Bordijhola 

160 Kalahandi Th-Rampur   Tijmali 
161 Kalahandi Th-Rampur   Tarapadar 

162 Kalahandi Th-Rampur   Nunresh 
163 Kalahandi Th-Rampur Butruguda Butruguda 
164 Kalahandi Th-Rampur Pipili   

165 Kalahandi Th-Rampur Chatuakhal   



166 Kalahandi Th-Rampur Ghutipokhara   
167 Kalahandi Th-Rampur Gambhariguda Gambhariguda 

168 Kalahandi Th-Rampur Kandaguda Kandaguda 
169 Kalahandi Th-Rampur Kenduguda Kenduguda 

170 Kalahandi Th-Rampur   Khajuraguda 
171 Kalahandi Bhawanipatna   Sargichuan 

172 Kalahandi Lanjigarh   Kulmuhi-Alias Baghanakhi 
173 Kalahandi Lanjigarh   Parabali 

174 Kalahandi Lanjigarh   Isnila 
175 Kalahandi Lanjigarh   Talnangalbahali 

176 Kalahandi Lanjigarh   Kachanar 
177 Kalahandi Lanjigarh   Turka 
178 Kalahandi Lanjigarh   Uparnangal Bahali 

179 Kalahandi Lanjigarh   Taranel 
180 Kalahandi M-Rampur   Kudtel 

181 Kalahandi M-Rampur   Tudapada 
182 Kalahandi M-Rampur   Poijori 

183 Kalahandi M-Rampur   Mundamaska 
184 Kalahandi M-Rampur   Kachelaku 

185 Kalahandi M-Rampur   Dakelpada 
186 Kalahandi M-Rampur   Pokhari 

187 Kalahandi M-Rampur   Sitapodi 
188 Kalahandi M-Rampur   Maskapadar 
189 Kalahandi M-Rampur   Pidel 

190 Kalahandi M-Rampur   Budung 
191 Kalahandi M-Rampur   Kusumdigi 

192 Kalahandi M-Rampur   Madangajodi 
193 Kalahandi Th-Rampur Chulbadi Tendakamuhin 

194 Kalahandi Lanjigarh Kajumaska Kajumaska 
195 Kalahandi Lanjigarh Kajumaska Harijan Pada 

196 Kalahandi Lanjigarh Sirigaon Sirigaon 
197 Kalahandi Lanjigarh Bhurtigarh Munda Bahal 

198 Kalahandi Lanjigarh Bhurtigarh Puji Guda 
199 Kalahandi Lanjigarh Janakipadara Janakipadara 
200 Kalahandi Lanjigarh Kidingbhata Kiding Bhata 

201 Kalahandi Lanjigarh Phuldumer Khamali Padar 
202 Kalahandi Lanjigarh Phuldumer Phul Dumer 

203 Kalahandi Lanjigarh Palbiri Palbori 
204 Kalahandi Lanjigarh Tadijhola Tidi Jhola 



205 Kalahandi Lanjigarh Haridaguda Harida Padar 

206 Kalahandi Lanjigarh 
Mainaguda Alias -
Amathapada 

Mainaguda Alias -
Amathapada 

207 Kalahandi Lanjigarh Jiragaon Tainpadar 
208 Kalahandi Jayapatna Bhalujore Nalachuan 

209 Kalahandi Kokasara Biriman Terlion/ Tirliaam 
210 Kalahandi Kokasara Biriman Kadomali 

211 Kalahandi Kokasara Biriman Adhijharan 
212 Kalahandi Jayapatna Jariguma Babrighati 
213 Kalahandi Jayapatna Jariguma Dabrighati 

214 Kalahandi Jayapatna Jariguma Karaghati 
215 Kalahandi Kokasara Jhulenbar Gaibandha 

216 Kalahandi Bhawanipatna Herlaguda Herlaguda 
217 Kalahandi Bhawanipatna Kaskinar Kaskinar 

218 Kalahandi 
Madanpur-
Rampur 

Pangabajo Panga Baju 

219 Kalahandi Bhawanipatna Nehela   
220 Kalahandi Bhawanipatna Makhaguda   

221 Kalahandi Junagarh Sureli   
222 Kalahandi Junagarh Mantriguda   

223 Kalahandi 
Madanpur-
Rampur 

Jarka   

224 Kalahandi 
Madanpur-
Rampur 

Marding   

225 Kalahandi Lanjigarh Leheda   

226 Kalahandi Lanjigarh Lakhpadar   
227 Kalahandi Lanjigarh Badabatua   

228 Kalahandi Lanjigarh Asurguda   
229 Kalahandi Lanjigarh Barpali   
230 Kalahandi Lanjigarh Kotabundel   

231 Kalahandi Lanjigarh Sahajpada   
232 Kalahandi Lanjigarh Melbahali   

233 Kalahandi Lanjigarh Ijrupa   
234 Kalahandi Lanjigarh Ghumer   

235 Kalahandi Lanjigarh Sargilefa   
236 Kalahandi Lanjigarh Tentulipanga   

237 Kalahandi Lanjigarh Ranarana   
238 Kalahandi Lanjigarh Salpanga   

239 Kalahandi Bhawanipatna Dakibundel (palsapada)   



240 Kalahandi Bhawanipatna 
Gochkhola 
(kananmanjuri) 

  

241 Kalahandi 
Madanpur-
Rampur 

Ladamaska   

242 Kalahandi 
Madanpur-
Rampur 

Tentulipada   

243 Kalahandi 
Madanpur-
Rampur 

Parselpada   

244 Kalahandi 
Madanpur-
Rampur 

Bundelpadar   

245 Kalahandi 
Madanpur-
Rampur 

Tarsupada   

246 Kalahandi 
Madanpur-
Rampur 

Kaladei   

247 Kalahandi 
Madanpur-
Rampur 

Mudis   

248 Kandhamal Raikia Upparkilabadi Upparkilabadi 
249 Kandhamal Raikia Talakilabadi Talakilabadi 

250 Kandhamal Raikia Bisitota Bisitota 
251 Kandhamal Daringibadi Muchatpanka  Garnkari 

252 Kandhamal Daringibadi Titapanga Titapanga 
253 Kandhamal   Sakidi Sakidi 

254 Kandhamal   SUTAGHATI SUTAGHATI 
255 Kandhamal   Sakirjodi Sakirjodi 

256 Kandhamal   Dhngesu Dhngesu 
257 Kandhamal Daringibadi BAHAMAHA BAHAMAHA 
258 Kandhamal   LYERAJU LYERAJU 

259 Kandhamal Daringibadi Borodapanga Sindhipanga 
260 Kandhamal Daringibadi Katki Katki 

261 Kandhamal Daringbadi Sipubadi Godapakali 
262 Kandhamal Daringibadi Gasapanga Gasapanga 

263 Kandhamal Kotagarh Shrambhi Shrambhi 
264 Kandhamal Daringibadi Sinjakuti Sinjakuti 

265 Kandhamal Kotagarh Mahulabhaja Mahulabhaja 
266 Kandhamal Kotagarh Paduguda Paduguda 

267 Kandhamal Kotagarh Kandaguda Kandaguda 
268 Kandhamal Kotagarh Tukumaha Tukumaha 
269 Kandhamal Raikia Padunbadi Padunbadi 

270 Kandhamal Kotagarh Mundapanga Mundapanga 



271 Kandhamal Chakapada Serkapaju Serkapaju 
272 Kandhamal G.Udayagiri Petadei Petadei 

273 Kandhamal Raikia Achintapur Achintapur 
274 Kandhamal Kotaghar kerabali kerabali 

275 Kandhamal Phulbani Kutaburudi Kutaburudi 
276 Kandhamal Phulbani Bhungabali Bhungabali 

277 Kandhamal Phulbani Nedipaju Nedipaju 
278 Kandhamal Phulbani Salaguda Salaguda 

279 Kandhamal Khajuripada Landruguda Landruguda 
280 Kandhamal Khajuripada Godabari Godabari 

281 Kandhamal Phulbani TADRI TADRI 
282 Kandhamal Phulbani KATRINGIA BUDEPANGA 
283 Kandhamal Chakapada NEDIPANGA NEDIPANGA 

284 Kandhamal Chakapada KASAMAHA KASAMAHA 
285 Kandhamal K.Nuagaon SUGARBANDA SUGARBANDA 

286 Kandhamal K.Nuagaon SUGAMAHA SUGAMAHA 
287 Kandhamal Kotagarh GUDRI DUTLAU 

288 Kandhamal Kotagarh GUDRI KUMBEGUDA 
289 Kandhamal Balliguda KANASARU KUNASARU 

290 Kandhamal Balliguda KUMBEMULA KUBERMUNDA 
291 Kandhamal Balliguda SULEIPADA SULEIPADA 

292 Kandhamal Balliguda SUTALADA SUTALADA 
293 Kandhamal Balliguda BILARANGA BILARANGA 
294 Kandhamal Balliguda KAPUKUSA KAPUKUCHA 

295 Kandhamal Balliguda GUNDELPADAR GUNDELPADAR 
296 Kandhamal Balliguda BUDIMILIKA BUDIMILIKA 

297 Kandhamal Balliguda HATIRAJA KETRIGAM 
298 Kandhamal K.Nuagaon KIRAKETA KIRAKETA 

299 Kandhamal K.Nuagaon BADALI BADALI 
300 Kandhamal Tumudibanha GERMAL GERMAL 

301 Kandhamal Tumudibanha AMBEDIKHOL AMBEDIKHOL 
302 Kandhamal Tumudibandha PAJIMASKA PAJIMASKA 

303 Kandhamal Tumudibandha KADAMA KADAM 
304 Kandhamal Kotagarh GOLAMPANGA GOLAMPANGA 
305 Kandhamal Kotagarh BHANDRASOL BHANDRASOL 

306 Kandhamal Phulbani KANDIJODI KANDIJODI 
307 Kandhamal Phiringia DUDUNMUNDA DUDUNMUNDA 

308 Kandhamal Phiringia LADAPADAR LADAPADAR 
309 Kandhamal Phiringia SIMIJHARI SIMIJHARI 



310 Kandhamal Phiringia GUDRIKHOLE GUDRIKHOLE 
311 Kandhamal Phulbani SULE SULE 

312 Kandhamal Khajuripada SRAMBIPADA SRAMBIPADA 
313 Keonjhar Hatadihi Malipasi Dehury Sahi 

314 Keonjhar Hatadihi Malipasi Jiani Sahi 
315 Keonjhar Hatadihi Malipasi Malipasi 

316 Keonjhar Hatadihi Malipasi Kargili Sahi 
317 Keonjhar Hatadihi Saramundi Saramundi 

318 Keonjhar Hatadihi Kanleialias Balipal Kanleialias Balipal 
319 Keonjhar Hatadihi Mayurnacha Mayurnacha 

320 Keonjhar Hatadihi Mayurnacha Jhunabadisahi 
321 Keonjhar Hatadihi Bhanara Bhanara 
322 Keonjhar Hatadihi Raighat R.F Raighat R.F 

323 Keonjhar Hatadihi Raighat R.F Raighat R.F 
324 Keonjhar Telkoi Godinarda Godinarda 

325 Keonjhar Telkoi Tamanga Kanjia Jharan 
326 Keonjhar Hatadihi Phuljhari R.F Phuljhari R.F 

327 Keonjhar Anandapur-I   Nadi Sahi 
328 Keonjhar Harichandanpur Dangadar Dangadar 

329 Keonjhar Harichandanpur Kumbhitangar Kumbhitangar 
330 Keonjhar Telkoi   Tamang 

331 Keonjhar Telkoi   Tamanga 
332 Keonjhar Telkoi Tenteinali Tenteinali 
333 Keonjhar Telkoi Rangamatia Rangamatia 

334 Keonjhar Patna Rohaniduma Rohaniduma 
335 Keonjhar Patna Rohaniduma Uper Pradhan sahi 

336 Keonjhar 
Joda 
Municipality 

Ward No: 13 Sargitalia Hamlet 

337 Keonjhar Harichandanpur Talapada Gumundu Sahi 
338 Keonjhar Harichandanpur Talapada Hatingi Sahi 

339 Keonjhar Harichandanpur Talapada Simili Sahi 
340 Keonjhar Harichandanpur Talapada Talpara 

341 Keonjhar Harichandanpur Talapada Kantajhari 
342 Keonjhar Ghasipura Gopalpur Nagadahi 

343 Keonjhar Ghasipura Gopalpur Bhalughati 
344 Keonjhar Ghasipura Asanibahali Baiburu 

345 Keonjhar Ghasipura Asanibahali Badudibasa 
346 Keonjhar Ghasipura Asanibahali Ambadahi 

347 Keonjhar Ghasipura Asanibahali Bargotha 



348 Keonjhar Ghasipura Jhinkipita Jhatia 
349 Keonjhar Ghasipura Jhinkipita Natia 

350 Keonjhar Ghasipura Jhinkipita Barshadahi 
351 Keonjhar Ghasipura Jhinkipita Kundithali 

352 Keonjhar Ghasipura Jhinkipita Tikabahali 
353 Keonjhar Ghasipura Jhinkipita Hadibasa 

354 Keonjhar Ghasipura Nuabaripal Dhobhalahudi 
355 Keonjhar Harichandanpur Palbanihanumantaduma Gorasahi 

356 Keonjhar Harichandanpur Palabanireservesahi Kadakilasahi 
357 Keonjhar Harichandanpur Altumareserve Reservesahi 

358 Keonjhar Harichandanpur Altumareserve Mundasahi 
359 Keonjhar Anandapur Pechadhar Talasahi 
360 Keonjhar Telkoi Alluni Talapurunsahi 

361 Keonjhar Telkoi Samakoi Junangasahi 
362 Keonjhar Telkoi Odhana Mundasahi 

363 Keonjhar Harichandanpur Revana (KHA) Mundasahi 
364 Keonjhar Harichandanpur Tangiriapal Kataghati 

365 Keonjhar Harichandanpur Gaduana MamudikaSahi 
366 Keonjhar Harichandanpur Pangarugudi Debihudisahi 

367 Keonjhar Harichandanpur Khasapada Rangamatia 
368 Keonjhar Banspal Tangarpada Talatangarpada- I 

369 Keonjhar Banspal Tangarpada Tangarpada 
370 Keonjhar Ghasipura Asanibahali Pathandahi 
371 Keonjhar Telkoi Alluni Nuasahi 

372 Keonjhar Telkoi Samakoi Nuasahi 
373 Keonjhar Telkoi Ranki Mahantasahi 

374 Khordha Banapur   Nandur 
375 Khordha Banapur   Mahulia 

376 Khordha Banapur   Sibida 

377 Koraput 
Laxmipur/ 
Narayanpatna 

  

Pirajhola 
(As Per Discussions With 
Doe, Tahasildar, 
Narayanpatana Has 
Reported To Doe That 
This Is Not A Revenue 
Village, But A Newly Shed 
Located In Between 
Narayanpatana-
Laxmipur-Rayagada 



Block) 

378 Koraput Narayanpatana Mundigura Mia Sajo (Iac) 
379 Koraput Narayanpatana Bejugura Fulapadar 

380 Koraput Narayanpatana Kanaka Bhitarkanaka 
381 Koraput Narayanpatana Kumurasil Majhiamba 
382 Koraput Pottangi Bandhagudi Dembapadu/Metapadu 

383 Koraput Pottangi Bandhagudi Impalpadu 
384 Koraput Pottangi Bandhagudi Saranpadu/Sabarpadu 

385 Koraput Pottangi Panobadi Panobadi 
386 Koraput Pottangi Panobadi Sana Panobadi 

387 Koraput Pottangi Panobadi Singargudi 
388 Koraput Pottangi Semageda Semageda 

389 Koraput Boipariguda Badalipahar Badalipahar 
390 Koraput Boipariguda Gadabeda Johidar 

391 Koraput Boipariguda Gadabeda Uparatikigupada 
392 Koraput Boipariguda Betabhata Goyalkhari 
393 Koraput Boipariguda Betabhata Khadlipadar 

394 Koraput Boipariguda Betabhata Nuaguda 
395 Koraput Boipariguda Betabhata Sinduramundi 

396 Koraput Boipariguda Pami Sunaguda 
397 Koraput Boipariguda Matiguda Bijiniguda 

398 Koraput Boipariguda Matiguda Mahaguda 
399 Koraput Boipariguda Matiguda Kantahausguda 

400 Koraput Boipariguda Matiguda Manikapali/ Mankadapali 
401 Koraput Boipariguda Matiguda Madhapura 

402 Koraput 
Boipariguda/ 
Boriguma 

Janniguda Saragipadar 

403 Koraput 
Boipariguda/ 
Boriguma 

Ramguda Kasipada 

404 Koraput 
Boipariguda/ 
Boriguma 

Ramguda Pindapadar 

405 Koraput Jaypur Kebidi Haradaguda 

406 Koraput Boipariguda Pujariput Atalaguda 



407 Koraput Boipariguda Matikhalguda Hatiberi 
408 Koraput Boipariguda Beniaguada Beniaguada 

409 Koraput Boipariguda Keraatal Machhaguda 
410 Koraput Boipariguda Kathpada Malhguga 

411 Koraput Boipariguda Langalapakana Langalapakana 
412 Malkangiri K.Gumma Mutamba Golpad 

413 Malkangiri Khaipur Tagabeda Sisabeda 
414 Malkangiri Khairput Tagabeda Tagbeda 

415 Malkangiri Korukonda Oragel Etalanka 
416 Malkangiri Korukonda Oragel Gonjeimalo 

417 Malkangiri Korukonda Ghagadabandha Sapuluruguda 
418 Mayurbhanja Khunta   Jadidhara 
419 Mayurbhanja Bijatala   Ralibeda 

420 Mayurbhanja Suliapada Nakadaganj Nakadaganj 

421 Mayurbhanja Thakurmunda 
Satkosiamala 
Namahill 

Satkosiamala 

422 Mayurbhanja Jashipur Similipal Dadsimilipal 
423 Mayurbhanja Thakurmunda Kumbhadhilharsahi Kumbhadhilharsahi 
424 Nabarangpur Jharigam Jamkote   

425 Nabarangpur Nandahandi Putghar   
426 Nabarangpur Tentulikhundi Charpadar   

427 Nabarangpur Tentulikhundi Tongikote   
428 Nabarangpur Tentulikhundi Baghara   

429 Nabarangpur Tentulikhundi Panganamara   
430 Nabarangpur Tentulikhundi Gurumaiguda   

431 Nabarangpur Tentulikhundi Jalaguda   
432 Nabarangpur Chandahandi Rajkot Ganiajhar 

433 Nabarangpur Chandahandi Kuambo/Rajkot Badalipani 
434 Nabarangpur Jharigam Bhitarikarmari Podapani 
435 Nabarangpur Jharigam Bhitarakamari Sargipani 

436 Nayagarh Gania   Kuturi 
437 Nuapada Komna Gadagada Gadagada 

438 Nuapada Komna Thalipani Thalipani 
439 Nuapada Komna Khadang Ichodang 

440 Nuapada Komna Badjhola Badjhola 
441 Nuapada Komna Khamarkhol Khamarkhol 

442 Nuapada Komna Chandrasil Chandrasil 
443 Nuapada Komna Deosil Gundrupani 

444 Nuapada Komna Sunabeda Pahariapada 



445 Nuapada Komna Kholigaon Majhagaon 

446 Nuapada Komna Bharuamunda 
Majhipada & 
Sahariapada 

447 Nuapada Sinapali Gendulpani Main Basti 
448 Nuapada Sinapali Nangalbod Golabedapada 

449 Nuapada Khariar Kirkita Nuabasti 
450 Nuapada Boden Khadupani Dudungihole 

451 Rayagada Muniguda Tuterpadar Raghubari Gp 
452 Rayagada Muniguda Redal   
453 Rayagada Muniguda Karkasuru   

454 Rayagada K.Singipur Hechakona   
455 Rayagada B.Cuttack Katikhola   

456 Rayagada B.Cuttack Huruma   
457 Rayagada Gudari/Gunupur Keraba Keraba 

458 Rayagada Muniguda Bakalaka Bakalaka 
459 Rayagada Muniguda Tangikiari Tangikiari 

460 Rayagada Muniguda Haripur Gandabali 
461 Rayagada Muniguda Kamakucha Odimaska 
462 Rayagada Muniguda Sindhigiri Galpa/Jhalpa 

463 Rayagada Muniguda Tikarpada 
Melandi 
Kumurupi (Tala Sahi ) 

464 Rayagada Muniguda Munda Munda 

465 Rayagada Gudari Gambharipadar Gambharipadar 
466 Rayagada Gudari Karada Karada 

467 Rayagada Gudari Petakhalu Petakhalu 
468 Rayagada Gudari Malati Malati 
469 Rayagada Gudari Khariguda Uparbandagudi 

470 Rayagada Gudari Jimarao Jimarao 
471 Rayagada Gudari Kodama Dunamaha 

472 Rayagada Gudari Kodama Katipanga 
473 Rayagada Gudari Kodama Budhakusum 

474 Rayagada Gudari Khariguda Uppermahipadar 
475 Rayagada Gunupur Kituram Kituram 

476 Rayagada Gunupur Sarai Sarai 
477 Rayagada Gunupur Abada Anukaba/Angada 

478 Rayagada Gunupur Sansagara Sansagara 
479 Rayagada B.Cuttack Ghagadabandha Katriguda 
480 Rayagada B.Cuttack Katariguda Bandeli 

481 Rayagada B.Cuttack Bandeli Kirda 



482 Rayagada B.Cuttack Kirda Kindili 
483 Rayagada B.Cuttack Lehunikhunti(Tanda)   

484 Rayagada B.Cuttack Sagadi   
485 Rayagada Ksingpur Kinjamjodi   

486 Rayagada Ksingpur Chakankalanga   
487 Rayagada Ksingpur Gobiri   

488 Rayagada Gunupur Mungal Lingar 
489 Rayagada Gunupur Gailung Abasingh 

490 Rayagada Gudari Kerla Guda   
491 Rayagada Chandrapur Muduguda(Gotagudi)   

492 Rayagada Chandrapur Muduguda(Kesarigudi)   
493 Rayagada Chandrapur Muduguda(Jambuguda)   
494 Rayagada Kashipur Derenja   

495 Rayagada Gudari Kurukuti   
496 Rayagada Muniguda Jarapa   

497 Rayagada Kashipur Tujer   
498 Rayagada Kashipur Tentulipadar   

499 Rayagada Kashipur Altunga   
500 Rayagada Muniguda Kaliyaripeta   

501 Rayagada Muniguda Dodajarigi Dodajarigi 
502 Rayagada Kashipur Padelguda Padelguda 

503 Rayagada Chandrapur Sundariguda   
504 Rayagada Chandrapur Bondapanga   
505 Rayagada Chandrapur Lambdanga   

506 Rayagada Chandrapur Sanapankala Daraguda 
507 Sambalapur Naktideol Gariakhaman Gariakhaman 

508 Sambalapur Naktideol Ghodadian Ghodadian 
509 Sambalapur Naktideol Sado Sado 

510 Sambalapur Rairakhol Brahmapura Brahmapura 
511 Sambalapur Bamra Rabga Lembujharan 

512 Sundargarh Lephripada Kensila Upperkensila 
513 Sundargarh Lahunipada Uskuda Uper Uskuda 

514 Sundargarh Lephripada Haldikhol Talipada 
515 Sundargarh Lephripada Taragarh Jangalpada 
516 Sundargarh Rajgangpur Pitamahul Adiamara 

517 Sundargarh Lahunipada Fuljhar Pandik Sahi 
518 Sundargarh Lahunipada Sasa Uper Sasa 

519 Sundargarh Hemgir Haldijharia (R.F.V.) Mohanpur 
520 Sundargarh Hemgir Tihuria Podsara 



521 Sundargarh Hemgir Gopalpur Bhanarpani 
522 Sundargarh Bisra Gudgudjore HasanNagar 

  Total       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ପରିଶିଷ୍ଟ-‘ଗ’ 

 

SL.NO. DIST.NAME BLOCK VILLAGE 

1 Malkangiri Chitrokonda Sangramguda 

2 Malkangiri Chitrokonda Jhalaguda 

3 Malkangiri Chitrokonda Sirimeta 

 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ବ୍ିଦୁୟତ୍ ସଂସ୍କାର 
 

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନସଂଖୟା-୧୧୦୭:- ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗୱଦବ୍ :- ଶକି୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ 
କି:- ରାଜୁରର ବିଦ୍ୟ ୁତ  ଂସ୍କାର ରକରବଠାରୟ  କାଯଗୁକାରୀ ରହଉଛ,ି ବତ୍ତଗମାନ ବିଦ୍ୟ ୁତ ରଯାଗାଣରର 
ରକରତ ଶତାଂଶ ବିଦ୍ୟ ୁତ ରଚାରି ରହଉଛ,ି ଏହାକୟ ରରାକିବାପାଇଁ  ରକାର କି ପଦ୍ରେପ ରନଉଛନ୍ତି  ? 

 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ:- 
 ଉପରଭାକ୍ତାମାନଙ୍କୟ   ଗୟଣାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ର ବା ରଯାଗାଇବା ତର୍ା ରାଜୁରର ରବୈଦ୍ୟ ୁତିକ ଭିତି୍ତଭୂମିର 
ବିକାଶ ନିମରନ୍ତ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍  ଂସ୍କାର ଆଇନ୍-୧୯୯୫ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇର୍ୋ I  ଏହ ିଆଇନ୍ ଅନୟଯାୟୀ 
୦୧.୦୪.୧୯୯୬ ଠାରୟ  ରାଜୁରର ବିଦ୍ୟ ୁତ୍  ଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିୋ I  
 

 DISCOM ମାନଙ୍କ ତର୍ୁ ଅନୟଯାୟୀ ବତ୍ତଗମାନ ରାଜୁରର ରଚାରୀ ରହଉଥିବା ବିଦ୍ୟ ୁତ୍  ମବନ୍ଧୀୟ 
 ୂଚନା ନିମନରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ I 
 
  TPCODL :- 6.15% 
  TPSODL :- 10% 
  TPWODL :- 12% 
  NESCO :- 7.09% 

 

ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ରଚାରୀ ରରାକିବା ନିମରନ୍ତ ନିମନେିଖିତ ପଦ୍ରେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ ିI  



୧.LT ୋଇନ୍ ରର ବୁବହୃତ ରହଉଥିବା ରଖାୋ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ତାର ପରିବରତ୍ତଗ AB Cable ବୁବହାର 
କରାଯାଉଛ ିI 
୨.Energy Audit ମାଧ୍ୟମରର Loss making feeder ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇ ର ଗୟଡିକର 
metering କରାଯାଉଛ ିI  
୩. ଖରାପ ଥିବା ମିଟର ଓ ମିଟର ନଥିବା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରର ନୂତନ ମିଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛ ିI  
୪. MRT Squad ଓ Enforcement Squad ମାଧ୍ୟମରର ନିୟମିତ ଭାରବ ମିଟର ଯାଞ୍ଚ 
କରାଯାଉଛ ି I  
୫. ର ହଭିଳି ଭାରବ De-hooking Squad ମାଧ୍ୟମରର un-authorised extension ଗୟଡିକୟ 
ବାହାର କରାଯାଉଛ ିI  
୬. 100% metering କରିବାକୟ ପଦ୍ରେପ ନିଆଯାଉଛ ିI 
୭. ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ର୍ାନା ତର୍ା ଦ୍ୟନିତୀ ନିବାରଣ ଶାଖାକୟ  ୟଦୃ୍େ କରାଯାଇ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ରଚାରୀ ରରାକିବାକୟ 
ପଦ୍ରେପ ନିଆଯାଉଛ ିI 

ଆତ୍ମନ୍ିଯୁକି୍ତ ନ୍ିମୱନ୍ତ କାଯଗୟକାରୀ ୱେଉଥୁବ୍ା ସି୍କମ୍  

1108 ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୟମାର ଜଗରଦ୍ବ:  କୃ୍ଷ୍ମ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହକରି କହରିବ କି:- 
ରାଜୁ ଖଦ୍ି ଓ ଗ୍ରାରମାରଦ୍ୁାଗ ରବାଡ଼ଗ ଜରିଆରର ରବକାର ଯୟବକ,ଯୟବତୀମାନଙ୍କୟ ଆତ୍ମନିଯୟକି୍ତ ନିଯୟକି୍ତ ପାଇଁ 
ରକଉଁ ସି୍କମ୍  କାଯଗୁକାରୀ ରହଉଛ,ି ଏଥିରର ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୁ  ରକାର ରକରତ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ଅର୍ଗରାଶି 
ରଦ୍ଉଛନ୍ତି 2019-20 ଓ            2020-21ରର ରକରତ ଯୟବକ,ଯୟବତୀ ଆତ୍ମନିଭଗରଶୀଳ 
ରହାଇପାରିଛନ୍ତି ? 

UDAQ No.-1108      Dt. 26-02-2021 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବୁଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, 

ମାନୁବର ଅଣୟ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା 

 ଓଡ଼ିଶା ଖଦ୍ି ଓ ଗ୍ରାରମାରଦ୍ୁାଗ ରବାଡ଼ଗ ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଧ୍ାନମନ୍ତ୍ରୀ  ଜୃନ କାଯଗୁକ୍ରମ 
(PMEGP)ଜରିଆରର ରବକାର ଯୟବକ,ଯୟବତୀମାନଙ୍କୟ  ଆତ୍ମ ନିଯୟକି୍ତପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରର 
କମଗଶାଳାମାନ କରାଯାଇ ତାେିମ୍  ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଉଛ ିଓ ତାେିମ୍  ପରର ର ମାନଙ୍କୟ  ବୁାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରର 
ଋଣ ଓ ମାଜିନରାଶି ରଯାଗାଇ ଦ୍ିଆଯାଉଛ ି। ଏଥିପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳପାଇଁ  ହାୟତା ରାଶି 
25%  ାଧ୍ାରଣ ବଗଗ ଓ ଅନୁାନୁ ବଗଗଙ୍କପାଇଁ 35% ମାଜିନରାଶି ରଯାଗାଇ ରଦ୍ଇର୍ାନ୍ତି | 



 ପୂବଗରୟ  ନିଜସ୍ଵ ରଦ୍ୟ (Promoters Contribution) ବାବଦ୍କୟ  ାଧ୍ାରଣ ବଗଗଙ୍କପାଇଁ 
10% ଓ ମହଳିା ଏବଂ ଅନୁ ନିମନ ବଗଗଙ୍କ ପାଇଁ 5% ଧ୍ାଯଗୁ କରାଯାଇଥିୋ କିନ୍ତୟ  ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ 
2020-21 ବଷଗ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳନ କରିର୍ୟବା ନିୟମାନୟଯାୟୀ  ାଧ୍ାରଣ ବଗଗଙ୍କ ପାଇଁ 5% ଏବଂ ମହଳିା ଓ 
ଅନୁ ନିମନ ବଗଗଙ୍କ ପାଇଁ ରକୌଣ ି ନିଜସ୍ଵ ରଦ୍ୟ ରଦ୍ବାକୟ ପଡ଼ିବନାହିଁ । ରାଜୁରର କରରାନା  ଂକ୍ରମଣକୟ 
ଆଖିରରରଖି ରାଜୁ  ରକାର ଏହ ିରପ୍ରାତ୍ସାହନ ବାବଦ୍କୟ ରଦ୍ୟ ଭରଣା କରିରବ । 

 

2019-20 ଓ 2020-21ରର 1026 ଜଣ ଯୟବକ, ଯୟବତୀ ଆତ୍ମନିଭଗରଶୀଳ ରହାଇପାରିଛନ୍ତି ତାହା 
ନିମନରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ 

Year No.of Units Project Cost Margin Money 
2019-20 646 5974.96 1984.92 
2020-21 380 3592.52 1200.36 

Total 1026 9567.48 3185.28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ତା.୨୬.୦୨.୨୦୨୧ରିଖ 
 

ସ୍ଵୟଂ ସମୂ୍ପଣ୍ଗ ତାେିମ ୱକନ୍ଦ୍ର ୱଖାେିବ୍ା ପାଇଁ ପଦୱେପ    
ଅଣ୍ତାରକା ଚହି୍ନତି ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା- 1109:- ଶ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ ୱଶଖର ପରିୋ  :- ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜନ୍ଜାତି ଓ 
ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜାତି ଉନ୍ନୟନ୍ ଏବ୍ଂ ସଂଖୟାେଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆବ୍ଗଗ କେୟାଣ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ୍ଗ୍ରେ କରି କେୱିବ୍ 
କି:- 

ପ୍ରଶନ 
 
 

       ବାରେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାରର ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ଓ ଅନୟ  ୂଚତି ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ  ଂଖୁାେଘୟ  ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟ 
ଓ ପଛୟଆ ବଗଗର ଯୟବକ ଯୟବତୀମାନଙ୍କୟ  ଆତ୍ମ ନିଯୟକି୍ତ କିମବା ବିଭିନ୍ନ  ରକାରୀ ରବ ରକାରୀ  ଂସ୍ଥାରର 
ନିଯୟକି୍ତ ପାଇଁ ଦ୍େତା ବିକାଶ ତାେିମ ନିମରନ୍ତ ରାଜୁ  ରକାର ଏକ ସ୍ଵୟଂ  ମୂ୍ପଣଗ ତାେିମ ରକନ୍ଦ୍ର ରଖାେିବା 
ପାଇଁ ବିରବଚନା କରୟ ଛନ୍ତି କି ; ଏ ବାବଦ୍ରର ଆଶୟ ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରିରବ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ମାନ୍ୟବ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ 
 
     ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି, ଅନୟ  ୂଚତି ଜାତି,   ଂଖୁାେଘୟ ଓ ପଛୟଆ ବଗଗର ଯୟବକ ଯୟବତୀମାନଙ୍କୟ  ଦ୍େତା 
ବିକାଶ ତାେିମ ପ୍ରଦ୍ାନ  ନିମରନ୍ତ ଏହ ିବିଭାଗ ୩୩ ରଗାଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯଗୁକାରୀ ଅନୟଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ  ହ 
ଚୟ କି୍ତନାମା  ାେର କରିଛନ୍ତି । 
      ଚଳିତ ବଷଗ ୭୫୬୦ ଜଣଙ୍କୟ  ତାେିମ ରଦ୍ବା ନିମରନ୍ତ େେ ଧ୍ାଯଗୁ କରାଯାଇଛ ି। ବାରେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା 
ନିମରନ୍ତ ର ଥିମଧ୍ୟରୟ  ୨୨୦ ରଗାଟି ଯୟବକଯୟବତୀଙ୍କୟ  ତାେିମ ରଯାଗାଇ ରଦ୍ବା ନିମରନ୍ତ ରଯାଜନା 
କରାଯାଇଛ ି। 
 
 
 
 



 
 

ତା ୨୬/୦୨/୨୦୨୧ ରିଖ 

    ଆର.ଆଇ ମାନଙୁ୍କ ନିୟମିତ ବଦଳି  

 
UDAQ 1110. ଶ୍ରୀ ସଧୁାଂଶ ୁ ମଶଖର ପରିଡା : ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 

କରି କହିବେ କି :- ବରମଣୁା ନିେବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର େିଭିନ୍ନ ଆର.ଆଇ ସକବଲର ଆର.ଆଇ ମାନଙୁ୍କ 

ନିୟମିତ େୟେଧାନବର େଦ୍ଳି କରିୋ , ଦ୍ୀର୍ବ ଦ୍ିନ ଧରି ବରମଣୁା ତହସିଲ ଓ ଆର.ଆଇ ସକବଲ 

ମାନଙ୍କବର ଶନୂୟ ପଡିଥ୍େିା ପଦ୍େୀଗଡୁିକୁ ପରୂଣ ପାଇ ଁ େିହିତ ପଦ୍ବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ? 
 

  

-ଉତ୍ତର- 

ଶ୍ରୀ ସଦୁାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ , ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା  ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

 ବରମଣୁା ନିେବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର େିଭିନ୍ନ ଆର.ଆଇ ସକବଲର ଆର.ଆଇ ମାନଙୁ୍କ ନିୟମିତ 

େୟେଧାନବର େଦ୍ଳି କରାୋଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ୨୦୨୦ ମସିହାବର ବକାଭିଡ ମହାମାରୀ ବୋଗ ୁ

େଦ୍ଳି କରାୋଇ ନାହି।ଁ  

ୋବଲଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାବର ସେବବମାଟ ୩୩ ବଗାଟି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଏେଂ ୧୧୩ ବଗାଟି 

ସହକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପଦ୍େୀ େତ୍ତବମାନ ଖାଲି ପଡିଅଛି।  ବରମଣୁା ତହସିଲ ଓ ଆର.ଆଇ 

ସକବଲ ମାନଙ୍କବର ଖାଲିପଡିଥ୍େିା ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ, ସହକାରୀ ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ  ଅମିନ 

ପଦ୍େୀ ଗଡୁିକୁ ଉଭୟ ଚୟନ େକ୍ରିୟା ଓ ପବଦ୍ାନ୍ନତି ଭିତି୍ତବର ପରୂଣ କରିୋ ନିମବେ ସରକାର 

ପଦ୍ବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛେି I ଖାଲିଥ୍େିା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଏେଂ ସହକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ 

ପଦ୍େୀ ଗଡୁିକୁ ଚୟନ େକ୍ରିୟା ଭିତି୍ତବର ପରୂଣ କରିୋ ନିମବେ  Empowered Committee 

ର ଅନୁବମାଦ୍ନ କ୍ରବମ ଓଡିଶା ଅଧସ୍ତନ କମବଚାରୀ ଚୟନ ଆବୟାଗ, ଭୁେବନଶ୍ ବରଙ୍କ ଠାବର 

ଅଧେିାଚନ କରାୋଇଅଛି। ଏତଦ୍େୟତୀତ ଅେଶଷି୍ଟ ଖାଲିପଡିଥ୍େିା ପଦ୍େୀ ଗଡୁିକୁ ପରୂଣ 

ନିମବେ Empowered Committee ର ଅନୁବମାଦ୍ନ ପାଇ ଁେକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଅଛି I  

 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ବ୍ିଦୁୟତ ଉତ୍ପାଦନ୍ ନ୍ିମୱନ୍ତ ବୁ୍ଝାମଣ୍ା ପତ୍ର  



ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୧୧୧. ଶ୍ରୀ ନ୍ାଉରୀ ନ୍ାୟକ :-  ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :-

ରାଜୁର କ୍ରମବଦିଷ୍ଣୟ  ବିଦ୍ୟ ୁତ ଚାହଦି୍ା ପୟରଣ ପାଇଁ ରାଜୁ  ରକାର ରକରତରଗାଟି ଘରରାଇ 

ଉରଦ୍ୁାଗକାରୀଙ୍କ  ହତି ରକରତ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟ ୁତ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ନିମରନ୍ତ ( େୟଦ୍ର ଜଳ ବଦ୍ୟ ୁତ ରକନ୍ଦ୍ର 

ସ୍ଥାପନ କରିବାପାଇଁ) ବୟଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ଵାେର କରିଥିରେ ; ବୟଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ଵାେରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟମରୟ  

ରକରତରଗାଟି ରକଉଁ ରକଉଁ ବଷଗରର କାଯଗୁେମ ରହାଇଛ ିରକଉଁ ବଷଗ ଧ୍ାଯଗୁ େେୁର ରକରତ ପ୍ରତିଶତ 

ବିଦ୍ୟ ୁତ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ରହଉଛ;ି ରକଉଁ ପ୍ରମୟଖ କାରଣରୟ  ରକଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯଗୁେମ ରହୋନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ରକଉଁ 

ମାରନ ଉତ୍ତରଦ୍ାୟୀ ତାର ନିଦିଷ୍ଟ ତର୍ୁଭିତି୍ତକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦ୍ାନ କରିରବ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

 ରାଜୁର କ୍ରମବଦି୍ଧଷ୍ଣୟ  ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଚାହଦି୍ା ପୂରଣ ପାଇଁ ରାଜୁ  ରକାର ରାଜୁରର େୟଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ 

ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମରନ୍ତ ଘରରାଇ ଉରଦ୍ୁାଗ ମାନଙ୍କ  ହ ୩୩ରଗାଟି ବୟଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ଵାେର 

କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୟ  ୯ ରଗାଟି  ଂସ୍ଥା GRIDCO କୟ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ବିକ୍ରୟ କରିବା ନିମରନ୍ତ ଚୟ କି୍ତନାମା 

ସ୍ଵାେରିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୟ  Baitarani Power Project Pvt.Ltd. ଦ୍ୱାରା ନିମିତ୍ତ ୨୪ 

ରମଗାଓବାଟ୍ େମତା ବିଶିଷ୍ଟ ରୋୟର ରବୈତରଣୀ େୟଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୦ ମ ିହାରୟ  

କାଯଗୁେମ ରହାଇଛ ି। ଏହା ପୂବଗରୟ  ୨୦୦୯ ମ ିହାରର, Meenakhi Power Ltd. ର ଦ୍ୟଇ 

ରଗାଟି (୨୫ ରମଗାଓବାଟ୍ ଏବଂ ୧୨ ରମଗାଓବାଟ୍) ଓ Odisha Power Consortium Ltd.ର 

୨୦ ରମଗାଓବାଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ରଗାଟି େୟଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯଗୁେମ ରହାଇଅଛ ି । ଏହ ି ମବନ୍ଧୀୟ 

ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଛ ି।  

 କାଯଗୁେମ ରହାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୟଡିକର ଧ୍ାଯଗୁ େେୁର ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟ ୁତ ଉତ୍ପାଦ୍ନର ବିବରଣୀ 

ପରିଶିଷ୍ଟ ‘ଖ’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ I 



ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ େୟଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୟଡିକ ମୟଖୁତଃ ନିମନ କାରଣ ଗୟଡିକ ରଯାଗଁୟ କାଯଗୁେମ 

ରହାଇପାରି ନାହିଁ I 

(i) ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରର  ମ ୁା 

(ii) ଜଙ୍ଗେ ଓ ପରିରବଶ ବିଭାଗର ଅନୟମତି ପାଇବାରର ବିଳମବ 

(iii) W.R. Departments ର ଅନୟମତି ପାଇବାରର ବିଳମବ 

(iv) ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମଗାଣ ପାଇଁ ଆବଶୁକ ଅର୍ଗର ରଯାଗାଡ କରିବା ରର ବିଳମବ 

 ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୟଡିକ  ମ୍ମୟଖୀନ ରହଉଥିବା  ମ ୁା ଗୟଡ଼ିକୟ ଦୂ୍ରୀଭୂତ କରିବା ନିମରନ୍ତ ରାଜୁ  ରକାର 

ଓଡିଶା ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକି୍ତ ନୀତି ୨୦୧୬ କୟ  ଂରଶାଧ୍ନ କରି ଓଡିଶା ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକି୍ତ ନୀତି 

( ଂରଶାଧ୍ନ), ୨୦୨୦ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି I 

 

26.02.2021 
ରାଜସ୍ଵ ସମ୍ପକଗୀତ ତଥୟ 

UDAQ.1112. ଶ୍ରୀ ନ୍ାଉରୀ ନ୍ାୟକ: ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :-ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ  ଂଖୁା 
2895 ତା 02.08.2019 ରିଖ ଉତ୍ତରର ପ୍ରରିରପ୍ରେୀରର ଆର୍ିକ ଦୃ୍ଷି୍ଟରକାଣରୟ  ଶିଳ୍ପାନୟଷ୍ଠାନ ଗୟଡିକ 
ରାଜୁକୟ  ମଦିୃ୍ଧଶାଳୀ କରୟ ଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରର ମିଳିଥିବା ରାଜସ୍ଵ  ମ୍ପକଗୀତ ତର୍ୁ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର 
ପରି ରଭୟ କ୍ତ ନଥିବା ସ୍ଥରଳ ଏହା ରକଉଁବିଭାଗ ପରି ରଭୟ କ୍ତ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିରବ କି;  ଏ  ମ୍ପକିତ ତର୍ୁ 
 ମ୍ପକଗରର ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଅବଗତ ରହବାର ଆବଶୁକତା ଅଛ ିକି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିରବ କି ; ଯଦ୍ି 
ଆବଶୁକ ନାହିଁ ରତରବ ରକଉଁ ଭିତି୍ତ ଆଧ୍ାରରର ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦି୍ଧ  ମ୍ପକଗରର ଆକଳନ କରାଯାଇ ଅଭିବୃଦି୍ଧର 
ରଯାଜନା ପ୍ରସ୍ତୟତ କରାଯାଇ ଅନୟରମାଦ୍ନ କରାଯାଇଛ ିତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାରବ ଅବଗତ କରିରବ କି? 
 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, 
ମାନ୍ୟବ୍ର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା   l 

ଉତ୍ତର 



ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ  ଂଖୁା 2895 ତା 02.08.2019 ରିଖ ଉତ୍ତରର ପ୍ରରିରପ୍ରେୀରର ଆର୍ିକ ଦୃ୍ଷି୍ଟରକାଣରୟ  
ଶିଳ୍ପାନୟଷ୍ଠାନ ଗୟଡିକ ରାଜୁକୟ  ମଦିୃ୍ଧଶାଳୀ କରୟ ଅଛ ିଓ ଏଥିରର ମିଳିଥିବା ରାଜସ୍ଵ ଯାହାକି ରପୌନଃପୟନିକ 
(Recuring) ଅରଟ, ମୟଖୁତଃ ନିମନେିଖିତ ବିଭାଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦ୍ାୟ କରାଯାଏ I 

(1)  ଦ୍ରବୁ ଓ ର ବାକର (GST) - ଅର୍ଗ ବିଭାଗ 

(2)  Electricity Duty (ED) -  ଶକି୍ତ ବିଭାଗ 

(3)   ଜଳକର (Water Cess) -  ଜଳ ମ୍ପଦ୍ ବିଭାଗ 
ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦି୍ଧ ନିମରନ୍ତ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ରେପ  ମବନ୍ଧୀୟ  ଂେିପ୍ତ ବିବରଣୀ 
ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ ‘ ରର  ଂେଗ୍ନ କରାଗୋ I ଏହ ିପ୍ରରଚଷ୍ଟାଦ୍ୱାରା ରାଜୁରର ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦି୍ଧ ରହାଇର୍ାଏ I 

ତା.୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

 

ସରକାରୀ ସ୍ତରୱର ମିଳିଥିବ୍ା ନ୍ିଯୁକି୍ତ 

 

 

 

 

ଅଣ୍ତାରକା ଚହି୍ନତି ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା- ୧୧୧୩- ଶ୍ରୀ ନ୍ବ୍ ଚରଣ୍ ମାଝି:- ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜନ୍ଜାତି ଓ ଅନୁ୍ସୂଚତି 
ଜାତି ଉନ୍ନୟନ୍ ଏବ୍ଂ ସଂଖୟାେଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବ୍ଗଗ କେୟାଣ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ୍ଗ୍ରେ କରି କେୱିବ୍  କି: 

ପ୍ରଶନ 

 

ବିଗତ 5 ବଷଗ ଭିତରର ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ଓ ଅନୟ  ୂଚତି ଜାତି ବଗଗର ରକରତ ରୋକଙ୍କୟ   ରକାରୀ 
ସ୍ତରରର ନିଯୟକି୍ତ ମିଳିଛ,ି ତାର ବଷଗ ଓ ଜିଲ୍ଲାୋରି ତର୍ୁ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିରବ କି ; ଏହ ି ଦ୍ୟଇ ବଗଗ ର 



ରୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରବକାରି ହାର ରକରତ ର  ମ୍ପକଗରର ଆକଳନ କରାଯାଇଛ ିକି ; ଉତ୍ତର ଯଦ୍ି ନା 
ହୟଏ , ରତରବ  ରକାରଙ୍କ ପେରୟ  ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାରବ ଆକଳନ କରାଯିବ କି ; ଗତ 5 ବଷଗରର ରାଜୁରର 
ଉଭୟ ବଗଗରୟ  ରକରତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଗ ରହାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୟ  ରକହ ିରବକାର ଅଛନ୍ତି କି ; ପରଦ୍ାନ୍ନତି 
ମାମୋରର 2018 ମ ିହାରର  ୟପି୍ରମ ରକାଟଗ ଐତିହା ିକ ରାୟ ରଦ୍ବା ପରର ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ 
ଅଧ୍ୀନରର କାଯଗୁ କରୟ ଥିବା ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ଓ ଅନୟ  ୂଚତି ଜାତି ବଗଗର ରକରତ  ଂଖୁକ କମଗଚାରୀ 
ପରଦ୍ାନ୍ନତି ପାଇଛନ୍ତି ? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକା, ମାନ୍ୟବ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ:- 

 

ଏ ବ୍ିଷୟୱର ତଥୟ ସଂଗ୍ରେ କରାଯାଉଅଛ।ି 

 

 

 

 

 

 

 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 
   

ପି୍ରୱପେ ମିେର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା 
 

U.D ୧୧୧୪ . ଶ୍ରୀ ନ୍ବ୍ ଚରଣ୍ ମାଝି : ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- ରାଜୁରର ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ 



ଉପରଭାକ୍ତାମାନଙ୍କ ଉପରର ବିଜୟଳି ରଦ୍ୟ ବରକୟା ଅର୍ଗ ଆଦ୍ାୟ ତର୍ା ବିଜୟଳି ବିଲ୍ ଆଦ୍ାୟକୟ ଶଙୃ୍ଖଳିତ 
କରିବା ପାଇଁ 2013 ମ ିହାରର ପି୍ରରପଡ ମିଟର ବୁବସ୍ଥା କାଯଗୁକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିୋ, ଏ 
କାଯଗୁକ୍ରମର  ଫଳତା ହାର 7 ବଷଗ ରକଉଁ ରକଉଁ ବଷଗରର କଣ ଅଗ୍ରଗତି ରହାଇଛ,ି ରକଉଁ ବଷଗ ରକଉଁ 
ବିଦ୍ୟ ୁତ ବିତରଣ  ଂସ୍ଥା (ର  ୟ, ରନରସ୍କା, ରେରସ୍କା ଓ  ାଉର୍ରକା) ତରଫରୟ  ରକରତ ରକରତ ମିଟର 
େଗାଯାଇଥିୋ, କାଯଗୁକ୍ରମ  ଫଳ ରହୋନାହିଁ ତା'ର କାରଣ କ'ଣ, ରକଉଁ ରକଉଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ 
ଦ୍ୱାରା ରକଉଁ ରକଉଁ ବଷଗରର ରକରତ ର୍ର ଏ କାଯଗୁକ୍ରମର  ମୀୋ କରିଛନ୍ତି, ରକଉଁ ନିଦିଷ୍ଟ କାରଣରୟ  
କାଯଗୁକ୍ରମ  ଫଳ ରହୋନାହିଁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କିରବା  ହ ଏଥିପାଇଁ ରକଉଁମାନଙ୍କୟ  ଉତ୍ତରଦ୍ାୟୀ କରାଯାଇଛ ି
?  
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  

 ରାଜୁରର ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଉପରଭାକ୍ତାମାନଙ୍କ ଉପରର ବିଜୟଳି ରଦ୍ୟ ବରକୟା ଅର୍ଗ ଆଦ୍ାୟ ତର୍ା ବିଜୟଳି 
ବିଲ୍ ଆଦ୍ାୟକୟ ଶଙୃ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ TPWODL ଅଧିନରର ୧୩୭୧ ଟି, NESCO Utility 

ଅଧିନରର ୧୭୫୯ ଟି, TPSODL ଅଧିନରର ୩୬୨ଟି ତର୍ା TPCODL ଅଧିନରର ୧୭୧ଟି  
ପି୍ରରପଡ ମିଟର ପଯଗୁାୟ କ୍ରରମ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛ ିI  

 

26.02.2021 
ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ୍ିମୱନ୍ତ ଜମି ପାଇବ୍ା ପାଇଁ ଆୱବ୍ଦନ୍ 

 
UD. 1115. ଶ୍ରୀ ୱମାେନ୍ ଚରଣ୍ ମାଝୀ : ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି - (କ) 2009-10 ରୟ  
ଚଳିତ ବଷଗ ମଧ୍ୟରର ରକଉଁ ବଷଗ ରାଜୁରର ଶିଳ୍ପ  ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମରନ୍ତ ରକରତ  ଂଖୁକ ଉରଦ୍ୁାଗ ରକରତଜମି 
ପାଇବା ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କୟ  ଆରବଦ୍ନ କରିଥିରେ ଏବଂ ରକରତ  ଂଖୁକ ଶିଳ୍ପରଦ୍ୁାଗୀଙ୍କୟ  ରକରତ ଜମି 
ରଯାଗାଇ ଦ୍ିଆଯାଇଛ,ି ଜମି ରଯାଗାଇ ଦ୍ିଆଯାଇଥିବା ଶିଳ୍ପ  ଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୟ  ରକରତରଗାଟି ଉତ୍ପାଦ୍ନେମ 
ରହାଇଛନ୍ତି ଓ ରକଉଁ ରକଉଁ  ଂସ୍ଥା ଅଦ୍ୁାବଧି  ମ୍ପକୃ୍ତ ଜମିରର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନାହଁାନ୍ତି ତାର ଜିଲ୍ଲାୋରୀ 
ରେତ୍ରୋରୀ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିରବ କି, (ଖ) ଜମି ପାଇଁ ଆରବଦ୍ନ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପରଦ୍ୁାଗୀଙ୍କୟ  ମଧ୍ୟରୟ  
ରକରତଜଣଙ୍କୟ  90 ଦ୍ିନରର ରକରତଜଣଙ୍କୟ  180 ଦ୍ିନରର ରକରତଜଣଙ୍କୟ  365 ଦ୍ିମ ମଧ୍ୟରର ଜମି 
ରଯାଗାଇ ଦ୍ିଆଯାଇଛ ିତାହା ପ୍ରକାଶ କରିରବ କି, ନିଦ୍ଧଗାରିତ  ମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରର ତର୍ା 1 ବଷଗରୟ  ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଗ 
 ମୟ ବିତି ଯାଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜମି ରଯାଗାଇ ଦ୍ିଆନଯିବା ରଯାଗଁୟ ରକରତ  ଂଖୁକ କାଯଗୁାରମ୍ଭ ରହାଇନାହିଁ 
ଏବଂ ପୟଞି୍ଜନିରବଶ ଓ ରକରତ କମଗ ନିଯୟକି୍ତରୟ  ରାଜୁ ବଞ୍ଚତି ରହାଇଛ ିତାହା ଜଣାଇରବ କି ? 
 



ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, 
ମାନ୍ୟବ୍ର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓେିଶା । 

ଉତ୍ତର 

 ରାଜୁ ଏକକ ବାତାୟନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରର ଅନୟରମାଦ୍ିତ ରହବା ପରର ଏବଂ 
ଇପିକେ/ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏକୀକୃତ ନିଗଗମନ କତ୍ତଗୃ ପେଙ୍କ  ୟପାରିଶକ୍ରରମ 2009-10 ରୟ  ଚଳିତ ବଷଗ ମଧ୍ୟରର 
ଇଡ଼ରକା ଜରିଆରର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମରନ୍ତ ଶିଳ୍ପ  ଂସ୍ଥା/ଶିଳ୍ପରଦ୍ୁାଗୀମାନଙ୍କୟ  
ରଯାଗାଇ ଦ୍ିଆଯାଇଥିବା ଜମି ବାବଦ୍ ଏକ ତର୍ୁ ଭିତି୍ତକ ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ-’କ’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ ।   
 ରଯଉଁ ଶିଳ୍ପ  ଂସ୍ଥା ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ପରର ଅଦ୍ୁାବଧି  ମ୍ପକୃ୍ତ ଜମିରର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନାହାନ୍ତି 
ତାହାର ଜିଲ୍ଲାୋରି ତର୍ୁ ପରିଶିଷ୍ଟ-’ଖ’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ ।   

 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ଜବ୍ରଦଖେୱର ଥିବ୍ା ସରକାରୀ ଜମିର ପରିମାଣ୍ 

U.D ୧୧୧୬. ଶ୍ରୀ ରମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି :- ରାଜୁରର  ମୟଦ୍ାୟ ରକରତ ପରିମିତ  ରକାରୀ ଜମି ଜବରଦ୍ଖେରର ରହଛିି; ର  
 ମ୍ପକଗୀତ  ମସ୍ତ ୩୦ ରଗାଟି ଜିଲ୍ଲାର ତର୍ୁ ଉପେବ୍ଧ କି; ବହୟ  ପରିମାଣର ମୂେୁବାନ  ରକାରୀ ଜମି 
ଜବରଦ୍ଖେରର ଥିବା ରଯାଗଁୟ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମରନ୍ତ  ମ ୁା ରହଉଥିବା ପରିରପ୍ରେୀରର 
ଜବରଦ୍ଖେ ମୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କି ନୀତି (Policy) ରକରବ ନିଦଗାରଣ କରାଯାଇଛ;ି ୨୦୦୯ ମ ିହା 
 ୟଦ୍ଧା ରାଜୁର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୟ  ରକଉଁ ଜିଲ୍ଲାରର ରକରତ  ଂଖୁକ ଜବରଦ୍ଖେକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକରତ 
ପରିମିତ  ରକାରୀ ଜମି ଜବରଦ୍ଖେରର ଥିୋ ଏହ ିଜବରଦ୍ଖେକାରୀଙ୍କ  ଂଖୁା ଓ ଜମିର ପରିମାଣ 
୨୦୨୦ ମ ିହା ରଶଷ  ୟଦ୍ଧା ରକରତ ବୃଦି୍ଧ କିମବା ହ୍ରା  ରହାଇଛ ି ତାର ଜିଲ୍ଲାୋରୀ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦ୍ାନ 
କରିରବ କି; ଚଳିତ ଆର୍ିକ ବଷଗ ରଶଷ  ୟଦ୍ଧା ରକରତ ଜବରଦ୍ଖେ ଜମି ଦ୍ଖେମୟକ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ େେୁ 
ଧ୍ାଯଗୁ କରାଯାଇଛ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ , ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ :- 



 ଅଦ୍ୁାବଧି ୧୫ଟି ଜିୋରୟ  ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୁ ଅନୟଯାୟୀ  ରକାରୀ ଜମିର ଜବରଦ୍ଖେର ତର୍ୁ 
ପରିଶିଷ୍ଟ-“କ” ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ I ଜମି ଜବରଦ୍ଖେମୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ Orissa Prevention 

Of Land Encroachment Act, 1972 ଓ Orissa Prevention Of Land 

Encroachment Rules, 1985 ରର ଥିବା ବୁବସ୍ଥା ଅନୟଯାୟୀ ବିହତି ପଦ୍ରେପ ନିଆଯାଉଛ ିI  

****** 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 
ରଣ୍ପୁର NAC ଅଞ୍ଚଳୱର ମସଜିଦ ନ୍ିମଗାଣ୍ 

 
ଅଣ୍ତାରକା ଚହି୍ନତି ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା- ୧୧୧୭: ଶ୍ରୀ ସତୟନ୍ାରାୟଣ୍ ପ୍ରଧାନ୍: ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ଓ 
ଅନୟ  ୂଚତି ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ  ଂଖୁାେଘୟ  ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟ ଓ ପଛୟଆବଗଗ କେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ 
କି :- 

ପ୍ରଶନ 
      ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପୟର ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରଣପୟର ବଲକରର ବହୟ   ଂଖୁାେଘୟ  ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟର ବୁକି୍ତ 
ବା  କରନ୍ତି, ଉପା ନା କରିବା ପାଇଁ ମ ଜିଦ୍ ନିମଗାଣ  କରିବା ପାଇଁ ଆବଶୁକ ରହଉଥିବା ଜାଗା 
ରଯାଗାଇ ରଦ୍ବାକୟ ଦ୍ାବୀ କରି ଆ ୟଛନ୍ତି, ଏଣୟ   ରଣପୟର NAC ଅଞ୍ଚଳରର  ଂଖୁାେଘୟ  ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟ  ପାଇଁ 
ମ ଜିଦ୍ ନିମଗାଣ କରିବାକୟ ଆବଶୁକ ରହଉଥିବା ଜମି ରଯାଗାଇ ରଦ୍ଇ ର ମାନଙ୍କୟ   ମ ଜିଦ୍ ନିମଗାଣ 
କରିବା ପାଇଁ  ୟରଯାଗ ରଦ୍ରବ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ମାନ୍ୟବ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପୟର ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରଣପୟର ବଲକରର ବା  କରୟ ଥିବା   ଂଖୁାେଘୟ  ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟର 
ବୁକି୍ତ ଉପା ନା କରିବା ନିମରନ୍ତ ମ ଜିଦ୍ ନିମଗାଣ ପାଇଁ ଆବଶୁକ ରହଉଥିବା ଜାଗା ରଯାଗାଇ ରଦ୍ବାକୟ 
ରକୌଣ ି ବୁକି୍ତ ବିରଶଷ  ରଣପୟର ତହ ିେଦ୍ାରଙ୍କ ନିକଟରର ବତଗମାନ  ୟଦ୍ଧା ଆରବଦ୍ନ  କରିନାହାନ୍ତି । 
ଯଦ୍ି ରକୌଣ ି ଦ୍ରଖାସ୍ତ ଏ  ମବନ୍ଧରର ପ୍ରାପ୍ତ ରହବ, ଉପଯୟକ୍ତ ତଦ୍ାରଖ କରି ର   ମବନ୍ଧରର କାଯଗୁାନୟଷ୍ଠାନ 
ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । 

   
   
 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 



Slabର ପରିବ୍ତ୍ତଗନ୍ ନ୍ କରି ଦରବୃ୍ଦି୍ଧ 

 

ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୧୧୮:- .ଶ୍ରୀ ସତୟନ୍ାରାୟଣ୍ ପ୍ରଧାନ୍ :ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :-
ରାଜୁରର ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ୟୟନିଟ୍ ପ୍ରତି ୨୦ ପଇ ା ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ପ୍ରର୍ମ ୫୦ ୟୟନିଟ୍ ପାଇଁ ଟ୨.୫୦ରୟ  ଟ.୨.୭୦ 
ପରବତି୍ତ ୧୫୦ ୟୟନିଟ୍ ପାଇଁ ଟ.୪.୩୦ରୟ  ଟ.୪.୫୦ ୨୦୦ ୟୟନିଟ୍ ପାଇଁଟ.୫.୩୦ରୟ  ୫.୫୦ ଏବଂ 
ତାଠାରୟ  ଅଧିକ ବିଜୟଳି ୟୟନିଟ୍ ପ୍ରତି ଟ.୫.୭୦ ବଦ୍ଳରର ଟ.୫.୯୦ଏବଂ slabରର ପରିବତ୍ତଗନ  ହତି 
ମିଟର ଭଡ଼ା, E.D. ରଚାରୀ ଓ ପରିବହନ ବାବଦ୍ େତିକୟ   ାଧ୍ାରଣ ଉପରଭାକ୍ତା ମାନଙ୍କଠାରୟ  ଆଦ୍ାୟ 
କରାଯାଉଥିବା ରଯାଗଁୟ  ବଗ ାଧ୍ାରଣରର ରଘାର ରନୈରାଶୁ  ଷିୃ୍ଟ ରହାଇଥିୋ ରବରଳ ବିଜୟଳି 
ରଯାଗାଣକାରୀ  ଂସ୍ଥା ମାରନ ବାଷିକ ବୁବହୃତ ୩୯,୬୬୭ ରମଗା ୟୟନିଟ୍ ବିଜୟଳି ରଯାଗାଣ କରି ୭୯୩ 
ରକାଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ୋଭବାନ ରହରବ; ଘଟଣାର ଗୟରୟ ତ୍ଵକୟ ଉପେବ୍ଧ ିକରି  ାମ୍ପ୍ରତିକ ବୁବସ୍ଥାକୟ  ୟ ଂଗଠିତ 
କରିବା  ରଙ୍ଗ  ରଙ୍ଗ ମିଟରଭଡ଼ା E.D. ଆଦ୍ି ଛାଡ଼ କରିବା  ହତି ରଚାରୀ ଓ ପରିବହନ ଜନିତ େତିକୟ  
 ାଧ୍ାରଣ ଗ୍ରାହାକମାନଙ୍କଠାରୟ  ଆଦ୍ାୟ ନ କରି, slab ରର ପରିବତ୍ତଗନ ନ କରି ଦ୍ର ବୃଦି୍ଧକୟ କମାଇ 
 ାଧ୍ାରଣ ଜନତାଙ୍କୟ  ଆଶ୍ଵସ୍ଥ କରିରବ କି ? 

 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ:- 
 

ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ନ,  ଂଚାରଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ବୁବସ୍ଥା  ହ  ଂଶି୍ଳଷ୍ଟ  ମସ୍ତ  ଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର  ମୟଦ୍ାୟ 
ରାଜସ୍ଵ ଆବଶୁକତାକୟ ଭିତି୍ତ କରି ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ନିୟାମକ ଆରୟାଗ (OERC) ଆବଶୁକୀୟ 
ଜନଶୟଣାଣୀ ମାଧ୍ୟମରର ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଅଧିନିୟମ, ୨୦୦୩ ରର ଥିବା ବୁବସ୍ଥା ଅନୟଯାୟୀ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଦ୍ର 
ନିଦ୍ଧଗାରଣ କରିର୍ାନ୍ତି I ଏହ ି ଦ୍ର ନିଦ୍ଧଗାରଣ  ମୟରର  ାଧ୍ାରଣ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରର ରଯପରି 
ଅନାବଶୁକ ଆର୍ିକ ଭାର ନପଡିବ, ର ଥିପାଇଁ OERC ଧ୍ୟାନ ରଦ୍ଇର୍ାନ୍ତି I  

 
ଏହା ବୁତୀତ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଅଧିନିୟମର ଧ୍ାରା ୫୫ ଅନୟଯାୟୀ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀମାରନ ରଯାଗାଇଥିବା 

ମିଟର ପାଇଁ ମା ିକ ଭଡା ଉପରଭାକ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୟ  ଅ ୟେ କରାଯାଏ I ମାତ୍ର ଉପରଭାକ୍ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ଵ 
ଖଚ୍ଚଗରର େଗାଯାଇଥିବା ମିଟର ପାଇଁ ରକୌଣ ି ଭଡା ଆଦ୍ାୟ କରାଯାଏନାହିଁ I     

 
 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ଘୱରାଇ ଅନୁ୍ଷ୍ଠାନ୍ ଉପୱର ବ୍ାକି ପେିଥିବ୍ା ବ୍ିଦୁୟତ ବ୍ିଲ୍ 



U.D ୧୧୧୯. ଶ୍ରୀ  ବ୍ାନ୍ୀ ଶଙ୍କର ୱ ାଇ : ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- ରାଜୁରର ରକଉଁ 
ରକଉଁ ଘରରାଇ ଅନୟଷ୍ଠାନ ଉପରର ରକରତ ଟଙ୍କାର  ମୟଦ୍ାୟ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ବିଲ୍ ଆଦ୍ାୟ ନ  ରହାଇପାରି ବାକି 
ପଡିଛ,ି ରକରତାଟି  ଂସ୍ଥା ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ବିଲ୍ ରପୈଠ କରିବା ପରିବରତ୍ତଗ ରକାଟଗର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ରହାଇ  ମୟ 
ଗଡାଉଛନ୍ତି କହବିା  ରଙ୍ଗ  ରଙ୍ଗ  ାଧ୍ାରଣ ଗରିବ ଗାଉଁେି ପରିବାର ଉପରର ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ବିଲ୍ ଥିରେ 
ୋଇନ୍ କଟାଯାଉଛ ି ତା'ର କାରଣ କ'ଣ, ବଡ ବଡ ଅନୟଷ୍ଠାନ,  ରକାରୀ ଅନୟଷ୍ଠାନ,  ରକାରୀ 
 ାହାଯୁପ୍ରାପ୍ତ ଅନୟଷ୍ଠାନଗୟଡିକରୟ  ବରକୟା ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ବିଲ୍ ଆଦ୍ାୟ କରିବାକୟ ଏରତ ଡର କ'ଣ ପାଇଁ, ବଡ 
ବଡ ଶିଳ୍ପ ଂସ୍ଥାମାରନ ଓଡିଶାର ପାଣି, ରକାଇୋ ରନବା ନିଜସ୍ଵ capitive power plant କରି  ବୟ  ୋଭ 
ଖାଉଥିବା ରବରଳ ର ମାନଙ୍କଠାରୟ  ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଆଣି ଗରୀବ ରୋକଙ୍କୟ   ରକାର ବିଜୟଳି ରଯାଗାଇପାରିରବ କି 
?  

 
ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  

 TPSODL ଅଧିନରର ଘରରାଇ ଏବଂ େୟଦ୍ର ଅନୟଷ୍ଠାନ ଉପରର ୧୫୦୯.୦୦ ରକାଟି ଏବଂ 
TPCODL ଅଧିନରର ୩୪୮.୯୫ ରକାଟି, TPWODL ଅଧିନରର ୧୪୦.୨୫ ରକାଟି ଏବଂ 
NESCO ଅଧିନରର ଥିବା ଘରରାଇ ଅନୟଷ୍ଠାନ ଉପରର  ମୟଦ୍ାୟ ୨୨୩.୭୯ ରକାଟି ଅର୍ଗ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ରଦ୍ୟ 
ଅନାଦ୍ାୟ ରହାଇ ପଡିରହଛି ିI 

 ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ବିେ ରପୈଠ ନ କରି NESCO ଅଧିନରର ୨୦ ରଗାଟି, TPSODL ଅଧ୍ୀନରର ୪୨ 
ରଗାଟି, TPCODL ଅଧିନରର ୬୪ ରଗାଟି ଏବଂ TPWODL ଅଧିନରର ୧୭୧ ରଗାଟି  ଂସ୍ଥା ଉଚ୍ଚ 
ନୁାୟାଳୟ ଏବଂ ୪୪୮ ରଗାଟି  ଂସ୍ଥା ନିମନ ଅଦ୍ାେତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ରହାଇଛନ୍ତି I  

 ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଅଧିନିୟମ ୨୦୦୩ ଅନୟଯାୟୀ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ନକୟ de-license କୋପରର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ 
 ଂସ୍ଥା ର ମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ଵ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ରକନ୍ଦ୍ର (Captive Power Plant) ସ୍ଥାପନ କରି ର ମାନଙ୍କ ଶିଳ୍ପ 
 ଂସ୍ଥାକୟ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ରଯାଗାଣ କରୟ ଛନ୍ତି I ଏହ ିବୁବହୃତ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଉପରର  ରକାର  ଂପୃକ୍ତ  ଂସ୍ଥା ଠାରୟ  
ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଶୟଳ୍କ (Electricity Duty) ଆଦ୍ାୟ କରିର୍ାନ୍ତି I  ରତରବ ଏହ ି ଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ବଳକା ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଶକି୍ତ 
ଆବଶୁକତା ଅନୟଯାୟୀ OERC ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ଧଗାରିତ ଦ୍ରରର GRIDCO କ୍ରୟ କରି DISCOM ମାନଙ୍କୟ  ବିକ୍ରି 
କରିର୍ାଏ ଯାହା  ାଧ୍ାରଣ ଉପରଭାକ୍ତାଙ୍କ ର ବାରର ଆ ିର୍ାଏ I  



 

ତା ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ରିଖ 

ଅନଲାଇନମର ପଟ୍ଟା 

UDAQ ୧୧୨୦. ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମଭାଇ: ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ସରକାରଙ୍କ ପେୂବ ବର୍ାଷଣ। ମତୁାେକ ସେୁ କାମ ରବକଟ୍ ସି୍ପଡବର 

ବହେ େିବଶଷ କରି ସେୁ Mutation Case ଜମିଜମା େିଚାର ଓ ପଟ୍ଟା େଦ୍ାନ 7 ଦ୍ିନ ଭିତବର 

ଅନଲାଇନବର ପଟ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧ ବହୋର ବେଉ ଁଆଶା ବଦ୍ଖାଇଥ୍ବିଲ ବସ ବର୍ାଷଣ।ର ୋସ୍ତେତା 

କଣ, େତ୍ତବମାନ ରାଜୟବର ବକବତ ବଲାକ େଷବ େଷବ ଧରି ପଟ୍ଟା ପାଇ ଁଅନାଇ େସିଛେି କହିବେ 

କି, Mutation Case େଷବ େଷବ ଧରି ଗଡିୋର କାରଣ କଣ, ବେବତ ବଲାକ ପଟ୍ଟା ପାଇ ନାହାେି 

ବସମାନଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ପଟ୍ଟା ବଦ୍ଇ ଖଜଣା ଅଦ୍ାୟ କରି ରାଜସ୍ୱ େୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁପଦ୍ବକ୍ଷପ ବନବେ କି, 

ବେଉ ଁଜମିସେୁ ସରକାର େଣ୍ଟନ କରୁଛେି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜମି ବସସେୁର ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟା ବଲାକଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର 

ଦ୍ିଆନେିୋର କାରଣ କଣ, ବକୌଣସି ତହସିଲବର ବେପରି ବକୌଣସି ଜମି ପଟ୍ଟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବକଶ ୍

Mutation ବେଶ ିସମୟ ରହିେନି ସରକାର ବଚଷ୍ଟା କରିବେ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଦୁାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ରାଜସ୍ୱ ଓ  ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବଭିାଗ :- 

 ୋପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁୋୟୀ, Mutation Case ଜମିଜମା େିଚାର ଓ ପଟ୍ଟା େଦ୍ାନ 7 ଦ୍ିନ ଭିତବର 

ଅନଲାଇନବର ପଟ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇୋ ନିମବେ ଓଡିଶା ସବଭବ ଏେଂ ବସବଟଲବମଣ୍ଟ  

ଆଇନ,୧୯୫୮ ଓ ତତସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମେଳୀବର ଅ।େଶୟକୀୟ ସଂବଶାଧନ କରାୋଇଛି ଏେଂ 

ଓଡିଶା ସବଭବ ଓ ବସବଟଲବମଣ୍ଟ(ସଂବଶାଧତି)ନିୟମ, ୨୦୨୦ ଅଧସିଚୂିତ ବହାଇଛି । ତଦ୍ନୁୋୟୀ 

ଜମିର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦ୍ାରଙ୍କର ଅନୁମତି କ୍ରବମ, ଜମିର(ଆଂଶକି କିମ୍ବା ସଂପରୂ୍ଣ୍ବ) େିକ୍ରୟ ପାଇ ଁ

େତ୍ତବମାନ ବନାଟିସ ଜାରିବହୋର ଆେଶୟକତା ନ।ହି ଁ। ଏହି ବକ୍ଷତ୍ରବର ପକ୍ଷମାନଙ୍କର ଶଣୁ।ଣୀ 

ଏେଂ ବକ୍ଷତ୍ର ତଦ୍େ େିନା ଦ୍ାଖଲ ଖାରଜ ମାମଲାର ଫଇସଲା କରାୋଇ ପାରିେ । ଏହିପରି 

ନିେିୋଦ୍ୀୟ ଦ୍ାଖଲ ଖାରଜ ମାମଲା ଗଡୁିକ େତ୍ତବମାନ ବଗାଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟବର ଫଇସଲା 

କରାେିୋର େୟେସ୍ଥା କରାୋଇଛି । ଏତଦ୍ େୟତୀତ ଅପିଲ ଅେଧ ି୩୦ ଦ୍ିନ  ପରିେବତ୍ତବ ୧୮୦ 

ଦ୍ିନ କରାୋଇଛି । ଅପିଲ ଅେଧ ି ମଧ୍ୟବର  ବରକଡବ ସଂବଶାଧନ ପାଇ ଁ ବକୌଣସି େତିେନ୍ଧକ 

ବହେ ନ।ହି ଁବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଥ୍ବିର ଦ୍ଶବୋଇଛି। ଅଦ୍ୟାେଧ ି୨,୭୯,୯୨୭ ବଗାଟି ଦ୍ାଖଲ ଖାରଜ 

ମାମଲା େିଚାରାଧୀନ ଅଛି । ଅନୁସଚୂିତ ଜନଜାତି ଏେଂ ଅନୟାନୟ ପାରମ୍ପରିକ େନୋସୀଙ୍କର 

(ଜଙ୍ଗଲ ଅଧକିାର ସୀକୃତି) ଆଇନ ,୨୦୦୬ ମତୁାେକ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିବର େସୋସ କରୁଥ୍େିା 

ଅନୁସଚୂିତ ଜନଜାତି ଏେଂ ଅନୟାନୟ ପାରମ୍ପରିକ େନୋସୀଙୁ୍କ ପଟ୍ଟା େଦ୍ାନ କରାୋଉଅଛି ।  

 



ତା ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ ରିଖ 

ନ୍ିଜ ଜମିରୁ ମାେି ଉଠାଣ୍ୱର ରାଜସ୍ଵ 
ପଇଠ 

 
ଅଣ୍ ତାରକା ଚହି୍ନତି ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୧୨୧ . ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ୱକଶରୀ ୱଦବ୍ : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ 

ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- ଯଦ୍ି ଜରଣ ବୁକି୍ତ ନିଜ ଜମିରୟ  ମାଟି ଉଠାଣ କରର ତାକୟ 

ରାଜସ୍ଵ ପଇଠ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କି, ଯଦ୍ି ଉତ୍ତର ନା ହୟଏ, ରତରବ ତୟ ରନ୍ତ  ମସ୍ତ ତହ ିେଦ୍ାରମାନଙ୍କୟ  

ନିରଦଗଶନାମା ଜାରି କରିରବ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଦୁ୍ାମ ମାଣି୍ଡ , ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା  ମନ୍ତ୍ରୀ : 

 ଓଡିଶା ଲର୍ ୁଖଣଜି ରିହାତି ନିୟମାେଳୀ, ୨୦୧୬ ର ଅନୁସଚୂୀ-୩ ଅନୁସାବର ସାଧାରଣ 

ମତିୃ୍ତକା ଏକ ଲର୍ ୁଖଣଜି ଅବଟ। େଦ୍ି ଜବଣ େୟକି୍ତ ନିଜ ଜମିରୁ ସାଧାରଣ କୃଷି କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ 

ନିଜସ୍ୱ ର୍ବରାଇ କାେବୟବର ଉପବୋଗ ନିମବେ ବକୌଣସି ଲର୍ ୁଖଣଜି ଦ୍ରେୟ ଖନନ, ସଂଗ୍ରହ 

ଏେଂ / କିମ୍ବା ଅପସାରଣ କରେି ତାହା ଓଡିଶା ଲର୍ ୁ ଖଣଜି ରିହାତି ନିୟମାେଳୀ, ୨୦୧୬ ର 

ନିୟମ ୩ (୧) ର େୟେସ୍ଥା ଅନୁୋୟୀ ଖନନ ୋ ଖାଦ୍ାନ େେତ୍ତବନ(Mining or Quarrying 

Operation)ରୂବପ େିବେଚନା କରାୋଏ ନାହି ଁ । ମାତ୍ର ବକୌଣସି ବକ୍ଷତ୍ରବର ଉପବରାକ୍ତ 

ଉବଦଶୟ େୟତୀତ ଅନୟ ଉବଦଶୟବର ନିଜ ଜମିରୁ ମତିୃ୍ତକା ଉବତ୍ତାଳନ ଓ ଚାଲାଣ mining 

operationବୋଲି େିବେଚିତ ବହେ ଏେଂ ବସହି ବକ୍ଷତ୍ରବର ତହସିଲଦ୍ାରମାବନ ଓଡିଶା ଲର୍ ୁ

ଖଣଜି ରିହାତି ନିୟମାେଳୀ, ୨୦୧୬ ଅନୁସାବର ଆେଶୟକୀୟ ବଦ୍ୟ ଆଦ୍ାୟ କରିପାରିବେ । 

 

 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ନୂ୍ତନ୍ Sub Station ବ୍ସାଇବ୍ା 
U.D ୧୧୨୨. ଶ୍ରୀ ନ୍ିତୟାନ୍ନ୍ଦ ଗର୍ଣ୍ଡ : ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- ଉମରରକାଟ ନିବଗାଚନ 



ମଣ୍ଡଳୀରର ଆବଶୁକ Sub-Station ନ ଥିବା କାରଣରୟ  ଅରନକ  ମୟରର ବିଦ୍ୟ ୁତ୍  ରବରାହରର 
ବୁାଘାତ ଘଟିର୍ାଏ, ଏ ବିଷୟରର  ରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି, ଯଦ୍ି ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ରତରବ ରକଉଁ ରକଉଁ 
ସ୍ଥାନରର Sub-Station ବ ିରେ ଯାଇ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍  ମ ୁା ରହବିନାହିଁ ଏବଂ  ରକାର ରକରତ ଜମି ମଧ୍ୟରର 
ରକଉଁ ରକଉଁ ସ୍ଥାନରର sub-station ବ ାଇବା ପାଇଁ ପଦ୍ରେପ ରନରବ ?  

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  

 ନବରଙ୍ଗପୟର ଜିଲ୍ଲା ଉମରରକାଟ ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗଗତ ଉମରରକାଟ ଠାରର ନିରବିଚ୍ଛନି୍ନ ଓ 
ଉନ୍ନତମାନର ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ରଯାଗାଣ ପାଇଁ ୧୩୨/୩୩ ରକ.ଭି ଗ୍ରୀଡ  ବ୍ ରଷ୍ଟ ନ ବତ୍ତଗମାନ କାଯଗୁେମ ଅଛ ିI  

ଏହା ବୁତୀତ ଓଡିଏ ଏ ପି ରଯାଜନା ମାଧ୍ୟମରର ଅଧିକାରୀଗୟଡା ଓ ମୟତ୍ତଗମାଠାରର ନୂତନ ୩୩/୧୧ 

ରକ.ଭି  ବରଷ୍ଟ ନ ସ୍ଥାପନ କାଯଗୁେମ କରାଯାଇଛ ି I ରତରବ ଏହ ି ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ବିଦ୍ୟ ୁତ 
ଉପରଭାକ୍ତାଙ୍କ ଚାହଦି୍ାକୟ ଦୃ୍ଷି୍ଟ ରଦ୍ଇ ଆବଶୁକ ରହଉଥିବା ଅନୁ ବିଦ୍ୟ ୁତ ଭିତି୍ତଭୟ ମି ସ୍ଥାପନା/ ୟଦୃ୍େୀକରଣ 
ପାଇଁ ପଦ୍ରେପ ନିଆଯାଉଛ ିI  

ତା. ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ନୂ୍ତନ୍ R.I. Circle ୱଖାେିବ୍ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ 
U.D ୧୧୨୩ . ଶ୍ରୀ ସୱନ୍ତାଷ ସିଂେ ସାେୁଜା : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି :- (କ) ରାଜୁ  ରକାର ରମାଟ ରକରତରଗାଟି ନୂଆ R.I. Circle ରଖାେିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି୍ତ 
ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ବଲକର ନାମ  ହ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ  ହ ରଗାଟିଏ ତାେିକା ପ୍ରଦ୍ାନ କରିରବ କି, 
(ଖ) ଦ୍ୟଗଗମ ପଛୟଆ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରର ଜନ  ାଧ୍ାରଣମାନଙ୍କୟ  ଗମନାଗମନ ଅଧିକ ଅ ୟବିଧ୍ା ରହଉଥିବାରୟ  
 ରକାର ଏହ ି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରର ନୂଆ R.I. Circle ରଖାେିବାର ବୁବସ୍ଥା କରିରବ କି ଏବଂ ରକଉଁ 
 ମୟ ୀମା ଭିତରର ରାଜୁ  ରକାର  ମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରର ନୂଆ R.I. circle ରଖାେିରବ ? 

ଉତ୍ତର      
ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

 (କ) ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପି୍ତ  ଂଖୁା ୮୫୨୬, ତା. ୧୯.୦୨.୨୦୨୦ 
ମୟତାବକ ରାଜୁ  ରକାର ୪୩୩ ଟି ନୂତନ ଆର୍.ଆଇ.  କଗେ ରଖାେିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି୍ତ ରନଇଛନ୍ତି । ଏହ ି
ବିଜ୍ଞପି୍ତର ଏକ ନକେ ପରିଶିଷ୍ଟ- ‘କ’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ ।  

  (ଖ) ଉପରରାକ୍ତ ବିଜ୍ଞପି୍ତ ମୟତାବକ ପ୍ରତି ୩ ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରର ରଗାଟିଏ ଏବଂ ରକରତକ ନିଦିଷ୍ଟ 
 ହରରର ୩ ଟି ୋଡଗକୟ ରନଇ ରଗାଟିଏ ଆର୍.ଆଇ.  କଗେ ପୟନଗଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି୍ତ ନିଆଯାଇଛ ି। 



୧୮ ଟି ଜିଲ୍ଲାରୟ  ପୟନଗଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆ ିବା ପରର  ରକାର ଏହାକୟ ମଞ୍ଜୟରୀ ରଦ୍ଇଛନ୍ତି । ଦ୍ୟଗଗମ 
ଅଞ୍ଚଳରର ନୂତନ ରାଜସ୍ଵ ନିରୀେକ  କଗେ ରଖାେିବା ପାଇଁ  ରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରର ରକୌଣ ି ପ୍ରସ୍ତାବ 
ରାଜସ୍ଵ ପଷଗଦ୍ ମାଧ୍ୟମରର ପାଇନାହାନ୍ତି ।   

*** 

 

 
 

ତା.୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 
ଜାେ ST ପ୍ରମାଣ୍ ପତ୍ର ୱଦଇ ପାଠ ପଢିବ୍ା  

ଅଣ୍ ତାରକା ଚହି୍ନତି ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା:-1124. ଶ୍ରୀ ସୱନ୍ତାଷ ସିଂେ ସାେୁଜା–:ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ଓ  
ଅନୟ  ୂଚତି  ଜାତି ଉନ୍ନୟନ  ଏବଂ   ଂଖୁାେଘୟ   ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟ  ଓ ପଛୟଆବଗଗ  କେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ  ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି :-  
 

ପ୍ରଶନ 
 
(କ) ରାଜୁରର ରମାଟ ରକରତ ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଜାେ (Fake)ST Certificate ରଦ୍ଇ ପାଠ 
ପେିଛନ୍ତି କିମବା  ରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାର ଅଭିରଯାଗ ରହାଇଛ ିଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରର ଧ୍ରାପଡିଛନ୍ତି 
ଏହାର ଜିଲ୍ଲା , ବଲକର ନାମ  ହ ଧ୍ରାପଡିଥିବା ରୋକର ଠିକଣା ନାମ  ହ ତାେିକା ପ୍ରଦ୍ାନ କରିରବ କି, 
ଏବଂ (ଖ) ବୋଙି୍ଗର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତଗଗତ ରଖାପ୍ରାରଖାେ ବଲକ ଏବଂ କଣ୍ଟାବାଞି୍ଝ ଏନ.ଏ. ି. , ଏରିଆରର ଏହ ି
ଜାେ ST ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରଦ୍ଇ ପାଠ ପେି ଚାକିରୀ ରୋକଙ୍କୟ  ଗିରଫ ନ କରିବାର କାରଣ କଣ ଏବଂ ଏହ ି
 ମସ୍ତ ଜାେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରଦ୍ଇଥିବା ରୋକଙ୍କୟ   ରକାର ରକଉଁ  ମୟ ୀମା ଭିତରର ଗିରଫ କରିରବ ? 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ  ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ମାନ୍ୟବ୍ର  ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

(କ) ରାଜୁରର ରମାଟ ୫୦୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜାେ (Fake) ST Certificate ରଦ୍ଇ ପାଠ ପେିଛନ୍ତି 
କିମବା  ରକାରୀ ଚାକିରୀ କରିବାର ଅଭିରଯାଗ ରହାଇଛ ି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରର ୨୨୩ ଜଣ ଧ୍ରା 



ପଡିଛନ୍ତି । ଏହାର ଜିଲ୍ଲା , ବଲକର ନାମ  ହ ଧ୍ରାପଡିଥିବା ରୋକଙ୍କର ଠିକଣା ଓ ନାମ  ହ ତାେିକା ନିମନ 
େିଖିତ ବିବୃତି ଅନୟ ାରର ପରିଶିଷ୍ଟ-‘କ’ ରର  ଂେଗ୍ନ କରାଗୋ। 

    (ଖ) ବୋଙି୍ଗର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତଗଗତ  ରଖାପ୍ରାରଖାେ ବଲକ ଏବଂ କଣ୍ଟାବାଞି୍ଝ ଏନ.ଏ. ି. ଏରିଆରର ଏହ ିଜାେ 
ଏ ଟି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରଦ୍ଇ ପାଠ ପେି ଚାକିରୀ କରୟ ଥିବା ରୋକମାନଙ୍କ ବିରୟ ଦ୍ଧରର Odisha 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes 
(Regulation of Issuance and Verification of Caste Certificates  ) 
Act.,2011 ଆଧ୍ାରରର ଏହ ିବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପି୍ତ  ଂଖୁା 14594 ତା 28.08.2019 ରିଖ 
ଅନୟ ାରର ଗଠିତ State Level Scrutiny Committee ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯର୍ାବିଧି ଶଙୃ୍ଖଳାଗତ 
କାଯଗୁାନୟଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମରନ୍ତ ତଦ୍ନ୍ତ ଓ ଚହି୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହଛି ି।  

 
 
 
  

ପରିଶିଷ୍ଟ-'କ' 

ନ୍କେି ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜନ୍ଜାତିଙ୍କ ଠିକଣ୍ା ଓ ନ୍ାମ ସେ ଜିଲ୍ଲାୋରୀ ତାେିକା 

କ୍ରମିକ 
ସଂଖୟା ଜିଲ୍ଲା 

ନ୍କେି ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜନ୍ଜାତି 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ /ସରକାରୀ 
କମଗଚାରୀଙ୍କ ସଂଖୟା 

ସମୃ୍ପକ୍ତ ରାଜସ୍ଵ ଆୟୁକ୍ତ-ୋରୀ 
ବ୍ିବ୍ରଣ୍ୀ 

୧ ବାରେଶ୍ଵର ୨    
ରକନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ଵ ଅଯୟକତ 
କଟକ (ରମାଟ-୨୧)  

  
  
  
  
  
  
  

୨ ଭଦ୍ରକ ୧  
୩ କଟକ ୪  
୪ ଜଗତ ିଂହପୟର ୧  
୫ ଯାଜପୟର  ୮ 
୬ ରକନ୍ଦ୍ରପଡା  _ 
୭ ରଖାଦ୍ଧଗା ୪  
୮ ମୟୂରଭଞ୍ଜ  _ 
୯ ନୟାଗଡ ୧  
୧୦ ପୟରୀ  _ 



  
୧୧ ନୂଆପଡା ୧    
୧୨ ଗଜପତି ୧    
୧୩ ରକାରାପୟଟ  ୧   
୧୪ ନବରଙ୍ଗପୟର     
୧୫ କନ୍ଧମାଳ     
୧୬ ରବୌଦ୍ଧ     
୧୭ ରାୟଗଡା     
୧୮ ମାେକାନଗିରି     
୧୯ କଳାହାଣି୍ଡ     
୨୦ ଗଞ୍ଜାମ     
୨୧ ଅନୟଗୟଳ     
୨୨ ବୋଙି୍ଗର     
୨୩ ବରଗଡ     
୨୪ ରଦ୍ବଗଡ     
୨୫ ରେଙ୍କାନାଳ     
26 ଝାର ୟଗୟଡା     
27 ରକନ୍ଦୟଝର     
28  ମବେପୟର     
29  ୟବର୍ଣ୍ଗପୟର     
30  ୟନ୍ଦରଗଡ     
ୱମାେ       

 

ତା.୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 
ବ୍ି ିନ୍ନ ୱଯାଜନ୍ା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ୍ା ଅନୁ୍ଦାନ୍ 

          

            ଅଣ୍ ତାରକା ଚହି୍ନତି ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା:-1125. ଶ୍ରୀ ମୱନ୍ାେର ରନ୍ଧାରୀ–:ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ଓ  
ଅନୟ  ୂଚତି  ଜାତି ଉନ୍ନୟନ  ଏବଂ   ଂଖୁାେଘୟ   ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟ  ଓ ପଛୟଆବଗଗ  କେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ  ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି :-    



ପ୍ରଶନ 

         ଗତ 2019-20, 2020-21 ବଷଗରର ଏହ ିବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ରକଉଁ ରକଉଁ ରଯାଜନା ଦ୍ୱାରା କି କି 
କାଯଗୁ କରିବା ପାଇଁ ରକରତ ଟଙ୍କା ଅନୟଦ୍ାନ ଦ୍ିଆଯାଇଥିୋ ଏବଂ ରକରତ ଟଙ୍କା ରକଉଁ ବାବଦ୍ରର ଖଚ୍ଚଗ 
କରାଯାଇ ଅଛ ିଏବଂ ରକରତ ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚଗ ନ ରହାଇ ରହଛି ିତାହାର କାରଣ କଣ , ଏହାର  ବିରଶଷ 
ବିବରଣୀ ପ୍ରକଳ୍ପୋରୀ ରଯାଜନାୋରୀ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିରବ କି ?    

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ  ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ମାନ୍ୟବ୍ର  ମନ୍ତ୍ରୀ 

          2019-2020, 2020-21 ବଷଗରର ଏହ ିବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାଯଗୁକାରୀ କରାଯାଉଥିବା ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ପ୍ରବତି୍ତତ ରଯାଜନାରର ଦ୍ିଆଯାଇଥିବା ଅନୟଦ୍ାନ ଓ ଖଚ୍ଚଗର ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ-‘କ’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ ।  

          ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବତି୍ତତ ରଯାଜନାରର ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାରଙ୍କ ଅନୟଦ୍ାନ ଆର୍ିକ ବଷଗର ବିଳମବରର ପ୍ରାପ୍ତ 
ରହଉଥିବା ରହତୟ  ରଯାଜନା ଗୟଡିକରର ଆଶାନୟ ରୂପ ଖଚ୍ଚଗ ନିଦିଷ୍ଟ  ମୟ ୀମା ମଧ୍ୟରର ରହାଇପାରୟ ନାହିଁ । 
ଏହା ବୁତୀତ ରଯାଜନା ଗୟଡିକରର ଖଚ୍ଚଗ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୟଡିକର ମଞ୍ଜୟରୀ , ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ , ବା ଚୟ ୁତଙ୍କର 
ପୟନବଗା  , ଜଙ୍ଗେ ଓ ପରିରବଶ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରର ପ୍ରାପି୍ତ ଉପରର ନିଭଗରଶୀଳ । 

 



                                                                                                                             ପରିଶିଷ୍ଟ “କ” 

Budget Provision and Expenditure under Centrally Sponsored Scheme for 2019-20 and 2020-21 

       

(Rs. In 
Lakhs) 

SL. NO. 

NAME 

OF THE 
SCHEME 

BE/ RE Expenditure Balance BE/ RE Expenditure Balance 

    2019-20 2020-21 (upto 31.01.2021) 

1 

SCA TO 

TSS 22000.00 7871.08 14128.92 22942.50 822.93 22119.57 

2 
Article 
275 (1) 24839.40 14665.54 10173.86 25920.75 1016.00 24904.75 

3 

Pre- MS 
for SC 

Students 6916.81 5435.15 1481.66 4067.05 0.00 4067.05 

4 

Pre- MS 
for ST 

Students 7544.83 7544.82 0.01 7393.94 0.00 7393.94 

5 

Post- MS 
for SC 

students 8200.00 4560.93 3639.07 8200.00 31.67 8168.33 

6 

Post- MS 
for ST 

students 17933.13 14325.34 3607.79 17933.13 0.00 17933.13 

7 PCR 6680.00 6255.37 424.63 7285.01 3387.05 3897.96 

8 PMAGY 4100.00 4100.00 0.00 12448.00 1992.60 10455.40 

  Total 98214.17 64758.23 33455.94 106190.38 7250.25 98940.13 

 

ତା ୨୬/୦୨/୨୦୨୧ ରିଖ 
ବ୍ାସେୀନ୍ ପରିବ୍ାରଙୁ୍କ ଘରେିେ ୱଯାଗାଇବ୍ା 

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୧୨୬ . ଶ୍ରୀ ମୱନ୍ାେର ରନ୍ଧାରୀ : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- ରାଜୁରର ରକରତ ରୋକଙ୍କ ଘରଡିହ ନାହିଁ ଏବଂ ର ମାନଙ୍କୟ  ରକରବ ୟଦ୍ଧା 
ରଯାଗାଇ ରଦ୍ବାପାଇଁ ବୁବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛ ିହତିାଧିକାରୀୋରୀ ଜଣାଇରବ କି ? 

 



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

 ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୟ  ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୁ ଅନୟଯାୟୀ ରାଜୁରର ଜାନୟୟାରୀ, ୨୦୨୧ ରଶଷ  ୟଦ୍ଧା ରମାଟ 
୯,୭୬୫ ଜଣ ଘରଡିହଶୂନୁ ବୁକି୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଆଇନାନୟଯାୟୀ ରଯାଗୁ ବିରବଚତି ରହରେ  ମସ୍ତ 
ଘରଡିହଶୂନୁ ବୁକି୍ତଙ୍କୟ  ଚଳିତ ଆର୍ିକ ବଷଗ ରଶଷ  ୟଦ୍ଧା ଘରଡିହ ଜମି ରଯାଗାଇ ଦ୍ିଆଯିବାକୟ େେୁ ଧ୍ାଯଗୁ 
କରାଯାଇଛ ି। 

_______ 

 

ତା ୨୬/୦୨/୨୦୨୧ ରିଖ 
ଜମି ବ୍ଣ୍ଟନ୍ 

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୧୨୭ . ଶ୍ରୀ ସୁୱରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- ରାଜସ୍ଵ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗତ ପାଞ୍ଚବଷଗ ମଧ୍ୟରର ଜମି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ରକରତ 
ଭୂମିହନି ଦ୍ରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରକରତ ଜଣଙ୍କୟ  ଜମି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛ ି ଭୂମିହନି ମାନଙ୍କୟ  ଜମି 
ନରଦ୍ବାରର ଅରହତୟ କ ବିଳମବ କରିବାର କାରଣ କଣ ଭୂମିହୀନ ମାନଙ୍କ ଜମି ରକରବ  ୟଧ୍ା ପ୍ରଦ୍ାନ 
କରାଯିବ ନିଦି୍ଧଷ୍ଟ ଭାରବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିରବ କି ? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

 ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୁ ଅନୟଯାୟୀ ୨୦୧୮ ମ ିହାରର କରାଯାଇଥିବା  ରବଗେଣ ରିରପାଟଗ ମୟତାବକ 
ରାଜୁରର ରମାଟ ୧,୦୬,୮୯୮ ଜଣ ଘରଡିହଶୂନୁ ବୁକି୍ତ ପ୍ରାର୍ମିକ ଭାରବ ଚହି୍ନଟ ରହାଇଥିରେ । 
ଆବଶୁକୀୟ ଯାଞ୍ଚ ପରର ର ଥି ମଧ୍ୟରୟ  ୫୭,୭୦୨ ଜଣ ବୁକି୍ତ ଘରଡିହ ଜମି ପାଇବା ପାଇଁ ରଯାଗୁ 
ବିରବଚତି ରହାଇଥିରେ ଓ ୪୭,୯୩୭ ଜଣ ରଯାଗୁ ବିରବଚତି ଘରଡିହଶୂନୁ ବୁକି୍ତଙ୍କୟ  ଅଦ୍ୁାବଧି ଘରଡିହ 
ଜମି ରଯାଗାଇ ଦ୍ିଆଯାଇଛ ି । ଅବଶିଷ୍ଟ ୯,୭୬୫ ଜଣ ଘରଡିହଶୂନୁ ବୁକି୍ତଙ୍କୟ  ଘରଡିହ ଜମି ରଯାଗାଇ 
ରଦ୍ବାକୟ ବାକି ଅଛ ି । ରତରବ ଉପେବ୍ଧ ତର୍ୁ ଅନୟଯାୟୀ ରାଜୁରର ଗତ ପାଞ୍ଚ ବଷଗ ମଧ୍ୟରର ରମାଟ 



୧,୧୫,୧୧୮ ଜଣ ବୁକି୍ତଙ୍କୟ  ଘରଡିହ ଜମି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛ ି । ଆଇନାନୟଯାୟୀ  ମସ୍ତ ରଯାଗୁ 
ବିରବଚତି ଘରଡିହଶୂନୁ ବୁକି୍ତଙ୍କୟ  ଚଳିତ ଆର୍ିକ ବଷଗ ରଶଷ  ୟଦ୍ଧା ଘରଡିହ ଜମି ରଯାଗାଇ ଦ୍ିଆଯିବାକୟ 
େେୁ ଧ୍ାଯଗୁ କରାଯାଇଛ ି। 

_________ 

 

 

ତା .26.02.2021 

 

ଜମିକୁ ସି୍ଥତିବ୍ାନ୍ କିଷମ କରିବ୍ାକୁ ପଦୱେପ 

 

UDAQ.No.1128. ଶ୍ରୀ ସବୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ :- ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳବର ସି୍ଥତିୋନ ଜମିକୁ 2012 ମସିହାବର 

ବଗାଟିଏ ଚିଠିବର ବେପରି ଜଗନ୍ନାଥ୍ ଜମି କହି ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ େିକ୍ରୀ , ଖରଦ୍ିରୁ େଞ୍ଚିତ କରିୋ 

ସହିତ ,ସରକାରୀ ଉନ୍ନତି ମଳୂକ କାେବୟକୁ ବରାକ ଲଗାୋଉଛି ଏହାକୁ ବସପରି ବଗାଟିଏ ଚିଠିବର 

ସି୍ଥତିୋନକୁ ବଫରାଇ ଆଣେିା ପାଇ ଁସରକାର ବକବେ ସଧୁା କାେବୟକାରୀ କରିବେ ନିଦିଷ୍ ଠ ଭାବେ 

କହିବେ କି ? 

 

ଉତ୍ତର  

 

              ଶ୍ରୀ ସଦୁାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ,ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା  

 

 ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ସି୍ଥତିୋନ ଜମିକୁ ସରକାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ମହାେଭୁଙ୍କ ନାମବର ବରକଡବ 

କରାୋଇଥ୍େିା ସମ୍ପକବବର ମାନୟେର ଉର୍ଚ୍ ନୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିବଦବଶକ୍ରବମ ରାଜସ୍ୱ ପଷବଦ୍ ସଭୟ 

ମାମଲାର େିଚାର କରିସାରିଛେି । ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତି୍ତକ୍ରବମ ରାଜସ୍ୱ ପଷବଦ୍ ତା 



13.03.2020 ରିଖବର ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାମଲାଗଡୁିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶଣୁାଣ ିପାଇ ଁଦୁ୍ଇ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ 

ରିଭିଜନାଲ କମିଶନରଙୁ୍କ ଦ୍ାୟିତ୍ଵ ନୟସ୍ତ କରିଛେି । ଆଇନ ଅନୁୋୟୀ ଏହି ଦୁ୍ଇଟି ରିଭିଜନ 

ବକାଟବ ମାମଲାର େିଚାର କରିପାରିବେ । ବେଉମଁାବନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବହାଇଛେି ବୋଲି ଅନୁଭେ 

କରୁଛେି, ବସମାବନ ନିଦିଷ୍ଟ ରିଭିଜନ ବକାଟବବର ମାମଲା ଦ୍ାଏର କରିପାରିବେ । 

 

ତା ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ବ୍ି ିନ୍ନ କାଯଗୟପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବ୍ା େଙ୍କା ସମ୍ପକଗୱର  

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୧୨୯: ଶ୍ରୀ ସନ୍ାତନ୍ ବ୍ିଜୁଳି : - ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ଓ ଅନୟ  ୂଚତି ଜାତି 
ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ  ଂଖୁାେଘୟ  ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟ ଓ ପଛୟଆବଗଗ କେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି:- 

ପ୍ରଶନ 

ମୟୂରଭଞ୍ଜରର ଆଦ୍ିବା ୀ  ମନିବତ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଟଙ୍କାକୟ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ୍ ମାଧ୍ୟମରର ରକଉଁ 
ରକଉଁ କାଯଗୁ ପାଇଁ ରକରତ ରକରତ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛ ିତାହାର  ମୂ୍ପଣଗ ବିବରଣୀ ରଦ୍ରବ କି ଏବଂ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର 
ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ୍ ମାଧ୍ୟମରର ବଡ ାହ ି ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ଗତ ୫ ବଷଗ ମଧ୍ୟରର ରକରତ କାଯଗୁ 
ରହାଇଛ ିତାହାର  ମୂ୍ପଣଗ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିରବ କି ? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ମାନ୍ୟବ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ 

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦ୍ିବା ୀ  ମନିବତ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଟଙ୍କାକୟ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ୍ ମାଧ୍ୟମରର 
ଖଚ୍ଚଗ କରିବାପାଇଁ ରକୌଣ ି ବୁବସ୍ତା ନାହିଁ । କିନ୍ତୟ  ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ୍ ମାଧ୍ୟମରର ବଡ ାହ ିନିବଗାଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀରର ଗତ ୨୦୧୮-୧୯ ମ ିହାଠାରୟ  ଅଦ୍ୁାବଧି ରଯଉଁ ରଯଉଁ କାଯଗୁ କରାଯାଇଅଛ ିତାହାର ଏକ 
 ମୂ୍ପଣଗ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ ରର  ଂେଗ୍ନ କରାଗୋ । 

 

 

 



 

 

   

ପରିଶିଷ୍ଟ 'କ' 

SDC Expenditure in respect of Badasahi Assembly Constituency of Mayurbhanj 

District Upto January 2021 

Sl No Indicators Project completed 
Expenditure 
incurred( in 

Rs) 

1  Sacred Groves  78 2,34,00,000 

2 Weekly Hat  9 45,00,000 

3 Block Level Cultural Festival 2 5,00,000 

4 Exposure Visit  221 11,55,167 

5 Artisan Cards 182 1,87,746 

6 Musical Instrument  45 40,95,774 

7 Dance Costumes  45 31,99,463 

8 Sports Kit 102 3,33,560 

9 Tribal Culture Clubs  44 2,20,00,000 

10 Tribal Pilgrim Place/Spot 2 30,00,000 

11 Wall Painting 2(part) 9,00,000 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ତା. ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ରାଜସ୍ଵ େି ିଜନ୍ ଗଠନ୍ 

U.D ୧୧୩୦ . ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବ୍ାେନି୍ୀପତି : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି :- (କ) ରାଜୁରର ରାଜସ୍ଵ ପ୍ରାଶା ନିକ ଅଧିକ  ରଳ ଓ ନିକଟବତ୍ତଗୀ କରିବାନିମରନ୍ତ ରାଜସ୍ଵ 
 ବ ଡିଭିଜନ ଗଠନ ନିହାତି ଜରୟ ରୀ କି  ରକାର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଶତୃି ରଦ୍ଇଥିରେ କି କ୍ରମାଗତ ଭାରବ 
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ରାଜୁର  ବୟ  ଅଞ୍ଚଳରର ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ାବୀ ଉଠିଛ ିକି, (ଖ) ଏହ ିପରିରପ୍ରେିରର  ରକାର ରକାରାପୟଟ ଜିଲ୍ଲାର 
ରକାଟପାଡ ଏବଂ  ିମିଳିଗୟଡାକୟ ରାଜସ୍ଵ  ବଡିଭିଜନର ମାନୁତା ରଦ୍ବା  ହ ଦ୍ପ୍ତର ରଖାେିରବ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

 (କ) ରାଜୁରର ନୂତନ ରାଜସ୍ଵ  ବ୍-ଡିଭିଜନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ  ରକାର ବତ୍ତଗମାନ ରକୌଣ ି 
ନିଷ୍ପତି୍ତ ରନଇନାହାନ୍ତି । ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାରବ ରାଜସ୍ଵ ପଷଗଦ୍ଙ୍କ ଠାରୟ  ନୂତନ  ବ୍-ଡିଭିଜନ ଗଠନ ନିମରନ୍ତ 
ରକୌଣ ି ପ୍ରସ୍ତାବ  ରକାରଙ୍କ ପାଖରର ନାହିଁ । 

 (ଖ) ରକାରାପୟଟ ଜିଲ୍ଲାର ରକାଟପାଡ ଏବଂ ର ମିଳିଗୟଡାକୟ ରାଜସ୍ଵ  ବ୍-ଡିଭିଜନର ମାନୁତା 
ରଦ୍ବା ପାଇଁ  ରକାର ନିଷ୍ପତି୍ତ ରନଇ ନାହାନ୍ତି ।  

**** 

 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

24 ଘଣି୍ଟଆ ବ୍ିଦୁୟତ ୱଯାଗାଣ୍ 

U.D ୧୧୩୧. ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବ୍ାେନି୍ୀପତି : ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- (କ) ଓଡିଶା 
ରାଜୁ ଏରବ ଏକ ବିଦ୍ୟ ୁତ ବଳକା ରାଜୁ କି, ରାଜୁରର ଏରବ ରକରତ ବିଦ୍ୟ ୁତ ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦ୍ିତ ରହଇଛ ି
ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗ୍ରୀଡରୟ  ରକରତ ମିଳୟଛ ି ାମଗ୍ରୀକ ଭାରବ ରକରତ ବିନିରଯାଗ ରାଜୁରର ରହାଉଛ ିରକରତ ବିକ୍ରୀ 
ରହଇଛ ିଅନୁ ରାଜୁକୟ, (ଖ) ରାଜୁରର ବିଦ୍ୟ ୁତ ଶକି୍ତ ବଳକା ରହଉଥିବା ରବରଳ ବିଦ୍ୟ ୁତକାଟ ରହବାର 
କାରଣ କଣ ରାଜୁରର ରକରବ  ୟଦ୍ଧା 24 ଘଣି୍ଟଆ ବିଦ୍ୟ ୁତ ରଯାଗାଣ ରହବ ତାହା ଦ୍ଶଗାଇରବ କି ?  

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  

(କ) ଓଡିଶା ରାଜୁ ଏରବ ଏକ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ବଳକା ରାଜୁ ଅରଟ I GRIDCO  ଠାରୟ  ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୁ ଅନୟଯାୟୀ 
FY-2020-21(ଡିର ମବର-୨୦୨୦)  ୟଦ୍ଧା ୧୭,୭୬୨ MU ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଶକି୍ତ ରାଜୁ ଭିତରର ଉତ୍ପାଦ୍ନ 
ରହାଇଅଛ ିଏବଂ ୬୧୮୭ MU ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଶକି୍ତ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗ୍ରୀଡରୟ  ଅଣାଯାଇଅଛ ି I  ମୂଦ୍ାୟ ଉପେବ୍ଧ 
ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଶକି୍ତ ର ପରିମାଣ FY-2020-21(ଡିର ମବର-୨୦୨୦)  ୟଦ୍ଧା ୨୩୯୪୯ MU ଅରଟ I ଉକ୍ତ 
ଉପେବ୍ଧ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଶକି୍ତ ମଧ୍ୟରୟ  ୧୯,୩୭୭ MU ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଶକି୍ତ ରାଜୁରର ବିନିରଯାଗ ରହାଇଅଛ ି I 



ଏଥିମଧ୍ୟରୟ   ରବରାହ ଜନିତ େତି ୭୪୮ MU ଅରଟ I ଏତଦ୍ ବୁତୀତ Trading ମାଧ୍ୟମରର ୪୨୧୭ 

MU ଏବଂ UI ମାଧ୍ୟମରର ୩୫୫ MU ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇଅଛ ିI  
(ଖ) ୨୪ ଘଣି୍ଟଆ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ରଯାଗାଣ  ରକାରଙ୍କ େେୁ I ଏଥି ପାଇଁ  ମସ୍ତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୟ  
ନିରଦଗଶ ଦ୍ିଆଯାଇଛ ି I ରବୈଦ୍ୟ ୁତିକ ୋଇନ କିମବା substation ର ମରାମତି ଓ ଏଗୟଡିକର ରକୌଣ ି 
କାରଣ ବଶତଃ 
 ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀ କରଣ ତର୍ା ବିଭିନ୍ନ scheme ଯର୍ା BGJY, BSVY, DDUGJY, IPDS କାଯଗୁ ପାଇଁ 
ଆବଶୁକ ମୟତାବକ ଉପରଭାକ୍ତା ମାନଙ୍କୟ  ଅଗ୍ରୀମ  ୂଚନା ଦ୍ିଆଯାଇ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ କାଟ କରାଯାଇର୍ାଏ I 
 ଏହାବୁତୀତ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍  ରବରାହ ଓ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ରର ବୁାଘାତ ଉପୟଜିରେ ଗ୍ରୀଡ ଶଙୃ୍ଖଳା ବୁାଘାତ 
ନରହବା ପାଇଁ  ାମୟିକ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ କାଟ କରାଯାଇ ର୍ାଏ I 
   
 

ତା. ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ୱଖାେିବ୍ାକୁ ଥିବ୍ା ନୂ୍ଆ R.T Circle 
U.D ୧୧୩୨ . ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ୍ୀ କୁମାର ପାତ୍ର : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି :- ରାଜୁରର ବତ୍ତଗମାନ ରକରତାଟି ଆର୍.ଆଇ. କାଯଗୁାଳୟ (R.I. Office) ଅଛ,ି  ରକାରଙ୍କ 
ରଘାଷଣା ଅନୟ ାରର ନୂଆ ଅଫି  ରକରତାଟି ରଖାୋଯିବ, ର ଥିରର ରକଉଁ ଜିଲ୍ଲାରର ରକରତାଟି ରହବ 
ତାହା ସି୍ଥର ରହାଇ ବତ୍ତଗମାନ ରକଉଁ ସ୍ତରରର ଅଛ ି ଚଳିତ ଆର୍ିକ ବଷଗରର ନୂଆ R.I. Office ର 
ରକାଠାବାଡି ନିମଗାଣ ନିମରନ୍ତ କମଗଚାରୀ ନିଯୟକି୍ତ  କାରଶ କଣ ବୁବସ୍ଥା ବରଜଟରର ରହାଇଥିୋ , ତାହା 
 ରକାର ରକରବ କାଯଗୁକାରୀ କରିରବ ? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ,ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

 ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପି୍ତ  ଂଖୁା ୮୫୨୬, ତା. ୧୯.୦୨.୨୦୨୧ 
ଅନୟ ାରର ୪୩୩ ଟି ନୂତନ ଆର୍.ଆଇ.  କଗେ ରଖାେିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି୍ତ ନିଆଯାଇଛ ି। ଉପରରାକ୍ତ ବିଜ୍ଞପି୍ତ 
ର ଏକ ନକେ ପରିଶିଷ୍ଟ- ‘କ’ ରର   ଂେଗ୍ନ କରାଗୋ ବତ୍ତଗମାନ  ୟଦ୍ଧା ୧୮ ଟି ଜିଲ୍ଲାରୟ  ପୟନଗଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବ 
ପାଇବା ପରର  ରକାର ଏହାକୟ ମଞ୍ଜୟରୀ ରଦ୍ଇଛନ୍ତି । ରତରବ, ଚଳିତ ଆର୍ିକ ବଷଗରର ବିଜ୍ଞପି୍ତ ମରତ ନୂଆ 
ଆର୍.ଆଇ.  କଗେ ନିମଗାଣ ପାଇଁ ରକୌଣ ି ପ୍ରସ୍ତାବ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଠାରୟ  ହସ୍ତଗତ ରହାଇନାହିଁ । ନୂତନ 
 କଗେ ନିମରନ୍ତ କମଗଚାରୀ ନିଯୟକି୍ତ ନିମରନ୍ତ  ରକାର ପଦ୍ରେପ  ରନଉଛନ୍ତି ।   

*** 



୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ୱସୌର ଶକି୍ତ ଦ୍ୱାରା ବ୍ିଦୁୟତ୍ ଉତ୍ପାଦନ୍ 

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୧୩୩. ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ୍ୀ କୁମାର ପାତ୍ର :- ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- 
ରାଜୁରର ର ୌର ଶକି୍ତ ଦ୍ୱାରା ରକରତ ପରିମାଣରର ବିଦ୍ୟ ୁତ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ରହଉଛ,ି ଆଗାମୀ ଦ୍ିନରର ଉତ୍ପାଦ୍ନ 
ବୃଦି୍ଧ ନିମରନ୍ତ  ରକାରଙ୍କର ଆରଦ୍ଶ କଣ ଏଥିରର latest technology ଅନୟ ାରର ବିଦ୍ୟ ୁତ 
ଉତ୍ପାଦ୍ନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ରକୌଶଳ ପ୍ରରୟାଗ କିପରି କରାଯାଇଛ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

 ବତ୍ତଗମାନ ରାଜୁରର ରମାଟ ୪୨୭ ରମଗାଓବାଟ୍ ର ୌରଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ରହଉଅଛ ି। 

 ଆଗାମୀ ଦ୍ିନରର ରାଜୁରର ବିଭିନ୍ନ ବୃହତ୍ ଜଳାଶୟ ଗୟଡିକରର Floating Solar ମାଧ୍ୟମରର 

ର ୌରଶକି୍ତ ର ଉତ୍ପାଦ୍ନ ନିମରନ୍ତ ରଯାଜନା ରହଛି ି । ର ହପିରି ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ, ଅଫି  ଏବଂ 

Commercial Establishment ଗୟଡିକରର ର ୌରଶକି୍ତର ଉତ୍ପାଦ୍ନ ପାଇଁ Roof-top Solar 

Plan ଉପରଯାଗ କରାଯାଇ ଅଧିକରୟ  ଅଧିକ ର ୌରଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦ୍ନ କରାଯାଉଛ ି। 

 ଓଡିଶା  ବୟଜ ଶକି୍ତ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ମନମୟଣ୍ଡା, ରବୌଦ୍ଧ ଠାରର ୨୦ ରମଗାଓବାଟ୍ େମତାର 

ର ୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ଭୟ ବରନଶ୍ଵର-କଟକ ରଦ୍ୱୈତ ନଗରରର ୪ ରମଗାଓବାଟ୍ େମତା 

ବିଶିଷ୍ଟ  Roof top Solar ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛ ି|  

 ରାଜୁରର ଓଡିଶା ଅେୟ ଶକି୍ତ ବିକାଶ  ଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମ ରର ଏଯାବତ ୫୭.୭ ରମଗାଓବାଟ୍ ର ୌର 

ବିଦ୍ୟ ୁତ ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦ୍ନ କରାଯାଉଛ ି । ୩୫୦ Wp ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଗ େମତା  ମ୍ପନ୍ନ Polycrystalline 

ର ାୋର Module ବୁବହାର କରାଯାଉଛ ି। ର ହପିରି Module Mounting Structure, 

Inverter ଇତୁାଦ୍ିରର ମଧ୍ୟ latest technology ପ୍ରରୟାଗ କରାଯାଉଛ ି।  



 ରାଜୁ  ରକାର ଅେୟ ଶକି୍ତ ନୀତି ୨୦୧୬ ଅନୟଯାୟୀ ୨୦୨୨ ବଷଗ  ୟଦ୍ଧା ରାଜୁରର ୨୨୦୦ 

ରମଗାଓବାଟ୍ ର ୌର ଶକି୍ତ ଏବଂ ୫୫୦ ରମଗାଓବାଟ୍ ଅଣ ର ୌରଶକି୍ତକୟ ମିଶାଇ ରମାଟ୍ ୨୭୫୦ ରମଗାଓବାଟ୍ 

ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦ୍ନ କରିବାର େେୁ ଧ୍ାଯଗୁ କରାଯାଇଛ ି|  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ତା. ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ସୀମା ବ୍ିବ୍ାଦର ସି୍ଥତି 

U.D ୧୧୩୪ . ଶ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି :- ଓଡିଶା  ୀମାକୟ ୋଗିଥିବା ରକଉଁ ରକଉଁ ରାଜୁର ରକରତରଗାଟି ଗ୍ରାମର ପରଡାଶୀ ରାଜୁ 
 ହ  ୀମା ବିବାଦ୍ ଅଛ ି ଏହାର ସି୍ଥତି କଣ ରାଜୁରର  ୀମାକୟ  ୟରୋ କରିବାପାଇଁ  ରକାର କି କି 
ପଦ୍ରେପ ରନଇଛନ୍ତି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

  ଓଡିଶାର ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାକୟ ପରଡାଶୀ ରାଜୁ ଯର୍ା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦ୍ଶ, ଛତିଶଗଡ, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଓ 
ପଶି୍ଚମବଙ୍ଗ  ହ  ୀମା ୋଗିଛ ି। ର ଗୟଡିକର ନାମ ରହୋ- ବାରେଶ୍ଵର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, 
ରକାରାପୟଟ, ମାେକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୟର, କଳାହାଣି୍ଡ, ନୂଆପଡା, ବରଗଡ, ଝାର ୟଗୟଡା,  ୟନ୍ଦରଗଡ, 
ରକଉଁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ । ରତରବ ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାର  ୀମାକୟ ରନଇ ପରଡାଶୀ ରାଜୁ  ହତି ବିବାଦ୍ ରହଛି ି। 
ଏ  ମ୍ପକଗରର ଏକ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ-‘କ’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ । 

**** 

 

 

 

ପରିଶିଷ୍ଟ-‘କ’ 



 ଓଡିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦ୍ଶ  ୀମାନ୍ତ ରକାରାପୟଟ ଜିଲ୍ଲାର ରକାଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ୨୧ଟି ଗ୍ରାମ 
 ରମତ ରାଜୁର ଅନୁ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରର ପରଡାଶୀ ରାଜୁ ମାନଙ୍କ  ହତି  ୀମା ବିବାଦ୍ ରହଛି ି। ଏହାର ଏକ 
ବିବରଣୀ ନିମନରର ଦ୍ିଆଗୋ । 

ଓେିଶାର ଜିଲ୍ଲା ପୱୋଶୀ ରାଜୟର ନ୍ାମ ସୀମା ବ୍ିବ୍ାଦ ରେଥିିବ୍ା ନ୍ିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଗ୍ରାମର 
ନ୍ାମ 

Koraput Andhra Pradesh 1. Doliamba 
  2. Madkaru 
  3. Kotia 
  4. Eguvasembi 

(Uparsembi) 
  5. Ganjeipadar 
  6. Sidivalsa 
  7. Dhulipadar 
  8. Ranasingi 
  9. Mahipani 
  10. Phatusinei 
  11. Phagunasineri 
  12. Paniki 
  13. Harmandangi 
  14. Tadivalsa 
  15. Solapguda 
  16. Konadora 
  17. Barnaguda 
  18. Arjuvalsa 
  19. Naredavalsa 
  20. Simageda 
  21. Duguasembi 

(Talasembi) 
Balasore West Bengal 1. Sahabajipur 
  2. Bilashpur 



  3. Gopalpur 
  4. Mankadia 
  5. Kuanrpur 
  6. Tatapada 
  7. Beherasahi 
  8. Praharajpur 
  9. Dakhinpraharajpur 
  10. Makrampur 
Ganjam Andhra Pradesh  1. Madanpur 
Gajapati Andhra Pradesh  1. Nalabantu 
  2. Venkatpur 

@Sorlanda 
Mayurbhanj West Bengal 1. Banka Anla 
  2. Purunapani 
  3. Bhurusani 
  4. Nuhamalia  
Nuapada Chhatisgarh 1. Nuamalpada (border 

village Burjabahal) 
Keonjhar Jharkhand 1. Limitur 
  2. Purusottampur 
  3. Kankadapat 
  4. Jagannathpur 
  5. Champur 
 

 

 

ତା. ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

R.I. Circle ର ପୁନ୍ଗଗଠନ୍ 



U.D ୧୧୩୫ . ଶ୍ରୀ ବ୍ଦ୍ରୀ ନ୍ାରାୟଣ୍ ପାତ୍ର : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି :- ରାଜୁରର R.I. Circle ପୟନଗଗଠନ କରିବାକୟ  ରକାର ନିଷ୍ପତି୍ତ କରିଛନ୍ତି କି, ଉତ୍ତର 'ହଁ' 
ରହରେ ରାଜୁରର ରକରତ ଅଧିକ R.I. Circle ଗଠନ ପାଇଁ  ରକାର ନିଷ୍ପତି୍ତ କରିଛନ୍ତି ତର୍ା ଏହ ି
ପୟନଗଗଠନର ଆଧ୍ାର କ'ଣ ? 
 

ଉତ୍ତର      
ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

 ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପି୍ତ  ଂଖୁା – ୮୫୨୬, ତା. ୧୯.୦୨.୨୦୨୦ 
ରର ୩୦ ଟି ଜିଲ୍ଲାରର ୪୩୩ ଟି ନୂତନ ଆର୍.ଆଇ.  କଗେ ପୟନଗଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି୍ତ ରନଇଛନ୍ତି । 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ପ୍ରତି ୩ ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରର ରଗାଟିଏ ଓ ରକରତକ ନିଦିଷ୍ଟ  ହରାଞ୍ଚଳରର ପ୍ରତି ୩ ଟି 
ୋଡଗରର ରଗାଟିଏ  କଗେ ପୟନଗଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ାଯଗୁ କରାଯାଇଛ ି।  

*** 

 
 

Zû.:26.02.2021eòL 

Rwf Rcò _…û _â\û^ 

 

@YZûeKû PòjÜòZ _âgÜ iõLýû: 1136 : gâú a\âú ^ûeûdY _ûZâ : @^êiìPòZ R^RûZò I 

@^êiìPòZ RûZò C^Üd^ Gaõ iõLýûfNê iµâ\ûd I _Qê@ûaMð KfýûY cªú @^êMâj Keò Kjòùa 

Kò – 

_âgÜ 

ùKCñSe Ròfäû Niò_êeû Zjiòf @«MðZ @kZú R.I. Circle @]ô̂ iÚ ^ûaòKû aûjûkò Habitation ùe 

aiaûi Keê[ôaû @û\òaûiú _eòaûe cû^uê ieKûe ùKøYiò Rwf Rcò _…û _â\û^ Keò[ôùf Kò, 

ùicû^uê icê\ûd ùKùZ _eòcòZ Rwf Rcò _ûAñ ùKùZ _…û \ò@û~ûA[ôfû, Gjòiaê _…û MêWÿòKùe 

iõùgû]^e Kò @ûagýKZû _Wòfû, iõùgû]^ùe @ùjZêK aòk´e KûeY K’Y ? 

Cତ୍ତe 
gâú~êq RM Ü̂û[ iûeKû, cû^ýae cªú : 



_âKÌ @]ôKûeú, ic^ßòZ @û\òaûiú C^Üd^ iõiÚû, ùKCñSeu Vûeê _âû¯ Z[ý @^êiûùe ùKCñSe Ròfäû 

Niò_êeû Zjiòf @«MðZ @ûkZú R.I. Circle @]ô̂ iÚ ^ûaòKû aûjûkò Habitation ùe aiaûi Keê[ôaû 

@û\òaûiú _eòaûe cû^uê Rwf @]ôKûe @ûA^þ, 2006 @^ê~ûdú ùKøYiò Rwf Rcò _…û _â\û^ 

Keû~ûA^ûjòñ û  

 

ତା. ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ସୀମାନ୍ତବ୍ତ୍ତଗୀ ଗଁା ଗୁେିକୱର ଜାଗା ୱନ୍ବ୍ା 

U.D ୧୧୩୭ . ଶ୍ରୀ ଗୱଣ୍ଶ ରାମ୍ ସିଂ ଖୁଣି୍ଟଆ : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି :-  ରକାର ବାରମବାର ରଘାଷଣା କରୟ ଛନ୍ତି ରଯ ଇରଞ୍ଚ ବି ଜମି କାହାକୟ ରଦ୍ରବ ନାହିଁ; ରହରେ 
ଏକର ଏକର ଜମି ଗଁା ଜନବ ତି ଓଡିଶା  ୀମାନ୍ତ ବତ୍ତଗୀ ରାଜୁଗୟଡିକ ରନଇ ାରିରେଣି, ରଭାଟ୍ କରେଣି 
 ରକାର ଜାଣୟଛନ୍ତି ତ;  ୀମାନ୍ତ ରାଜୁଗୟଡିକ ଓଡିଶା ରୋକଙ୍କ  ୟଖ  ୟବିଧ୍ା ବୟଝୟ ଛନ୍ତି, ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୟ ଃଖ, 
ରପଟର ଜ୍ୱାଳ ପ୍ରତି ଦୃ୍ଷି୍ଟ ରଖୟଛନ୍ତି, ର ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟା କରୟ ଛନ୍ତି ରହରେ ଓଡିଶାର  ରକାରୀ 
ଅଫି ରମାରନ ଓଡିଆ ରୋକଙ୍କର ବିଶ୍ଵା ଭାଜନ ରହାଇପାରୟ ନହାନ୍ତି ତା'ର କାରଣ କ'ଣ କହରିବ କି; 
ଓଡିଶାରୟ  ପୂବଗରୟ  ରଯତକ ଜମି ଅନୁ ରାଜୁରର ମିଶିଛ ିର ଗୟଡିକ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୟ ନଥିବା ରବରଳ  ୀମାନ୍ତ 
ଗଁା ଗୟଡିକରର ପୟରା ମୟକୟଳା ରଖି  ରକାର ଆରାମ କରୟ ଛନ୍ତି କିପରି; ରଯରତ ଜମି ଗଁା ଗୟଡିକ  ୀମାନ୍ତ 
ରାଜୁଗୟଡିକ ମାଡିବ ିଛନ୍ତି ର ଗୟଡିକ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିରବ କି;  ମୟଦ୍ାୟ ରକରତ ଜମି ଅନୁ ରାଜୁଗୟଡିକ 
ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି କହରିବ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ:- 

 ରାଜୁ  ରକାର ରାଜୁର  ୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମ ଗୟଡିକ ପ୍ରତି ଦୃ୍ଷି୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି  ଏବଂ ଏକର ଏକର ଜମି 
ଓଡିଶା  ୀମାନ୍ତବତ୍ତଗୀ ଗ୍ରାମ ଗୟଡିକ ରନଇ ାରିଥିବାର ନିଦିଷ୍ଟ ରିରପାଟଗ  ରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ରହାଇନାହିଁ । 
ରକାଟିଆ ମାମୋରର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦ୍ଶ  ୟପି୍ରମ ରକାଟଗଙ୍କ ଆରଦ୍ଶ ଅବମାନନା କରିବାରୟ  ରାଜୁ  ରକାର 
ମାନୁବର  ୟପ୍ରୀମ ରକାଟଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ତ ରହାଇଛନ୍ତି ଏବଂ Contempt Petition No. 172/2021 
ମାନୁବର  ୟପି୍ରମ ରକାଟଗଙ୍କ ଇଜୋ ରର ଦ୍ାଖେ କରାଯାଇଛ ି । ଓଡିଶାର  ରକାରୀ ଅଫି ରମାରନ 
ଓଡିଶା ରୋକଙ୍କ ବିଶ୍ଵା  ଭାଜନ ରହାଇପାରୟ ନଥିବା  ତୁ ନୟରହଁ ।  ୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମ ଗୟଡିକରର ରଯପରି 



ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାଯଗୁକ୍ରମ ରଯପରି ଠିକ୍ ଠାକ  ଚାରେ,  ରକାର ର ଥି ନିମରନ୍ତ  ବଗଦ୍ା ଧ୍ୟାନ ରଦ୍ଉଛନ୍ତି 
। 

**** 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ତା. ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ବ୍ାରିପଦା ଠାୱର R.D.C Office ୱଖାେିବ୍ା 

U.D ୧୧୩୮ . ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ୱସାୱରନ୍ : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ 
କି :- ବାରିପଦ୍ା ଠାରର R.D.C Office ରଖାୋଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ  ରକାରଙ୍କ ଅଛ ିକି; ଯଦ୍ି ଅଛ,ି ରତରବ 
ରକରବ  ୟଦ୍ଧା ରଖାେିବ ଏବଂ ଆଜି ପଯଗୁନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ପଦ୍ରେପ ନିଆଯାଇଛ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

  ବାରିପଦ୍ା ଠାରର R.D.C Office ରଖାୋଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ବତ୍ତଗମାନ  ରକାରଙ୍କ 
ପାଖରର ନହିଁ । 

**** 

ତା ୨୬/୦୨/୨୦୨୧ ରିଖ 

ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ୍ 

ୟୁ.େି. ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା. ୧୧୩୯ . ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ୱସାୱରନ୍ : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ 

କରି କହରିବ କି :- ଆଦ୍ିବା ୀମାନଙ୍କର ଜାହରିା (ପୂଜା କରିବାର ପୀଠ) ଗୟଡିକର ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ନାହିଁ; 

ବିଭିନ୍ନ କି ମରର ଆଜି ପଯଗୁନ୍ତ ଅଛ;ି ର ଗୟଡିକ ଚହି୍ନଟ କରି ପଟ୍ଟା ରଦ୍ବାର ପ୍ରସ୍ତାବ  ରକାରଙ୍କ ଅଛ ିକି; 

ଯଦ୍ି ରହାଇନାହିଁ ର ଗୟଡିକର ଚହି୍ନଟ କରି ପଟ୍ଟା ରଦ୍ବା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ପଦ୍ରେପ ରନରବ କି ? 

 



ଉତ୍ତର 

 

ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ - ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ: 

 ଜଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟରର ବ ବା  କରୟ ଥିବା ଆଦ୍ିବା ୀ  ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟର ବୁକି୍ତ ମାରନ ପୂଜା କରୟ ଥିବା 

ପୀଠସ୍ଥଳୀ କୟ  “ The Schedule Tribes and Traditional  Forest  Dwellers  

(Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ର ବୁବସ୍ଥା ଅନୟଯାୟୀ Community 

Forest Right ପଟ୍ଟା ରଦ୍ବାର ବୁବସ୍ଥା ରହଛି ି।  

 ରତରବ ଏ  ଙ୍କର ାନ୍ତରର ନିଦି୍ଧଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ  ରକାରଙ୍କ ନିକଟରର ପ୍ରାପ୍ତ ରହରେ ତାହା ଆଇନ 

ଅନୟଯାୟୀ ଅନୟଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ।  

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ତା. ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ସୀମା ବ୍ିବ୍ାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ୍ 

U.D ୧୧୪୦ . ଶ୍ରୀ ୱସୌମୟ ରଞ୍ଜନ୍ ପଟ୍ଟନ୍ାୟକ : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି :-  ୟପି୍ରମରକାଟଗଙ୍କ ସି୍ଥତାବସ୍ଥା ବଳବତ୍ତର ଥିବା  ର୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦ୍ଶ ପ୍ରଶା ନ ରକାଟିଆ 
ଅଞ୍ଚଳରର ଅନୟପ୍ରରବଶ କରି ର ଠାରର  ାମାଜିକ  ୟରୋ ରଯାଜନାରର ରୋକଙ୍କୟ  ପ୍ରରୋଭିତ କରିବା ଓ 
ପଞ୍ଚାୟତ ନିବଗାଚନର ଦ୍ୀଘଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବା ଆମ ରଗାଇନ୍ଦା ବିଫଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୟଳି ନିରଦଗଶ କରୟ ନାହିଁ 
କି; ରାଜୁର ରକଉଁ ରକଉଁ  ୀମାରର ପରଡାଶୀ ରାଜୁମାରନ ଜବରଦ୍ଖେ ଉଦ୍ୁମ କରୟ ଛନ୍ତି ଓ  ୀମା 
ବିବାଦ୍ର ସ୍ଥାୟୀ  ମାଧ୍ାନ ଦ୍ିଗରର  ରକାର କ'ଣ ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି  ବିରଶଷ ତର୍ୁ ରଦ୍ରବ କି 
? 

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

   ୟପି୍ରମ ରକାଟଗଙ୍କ ସି୍ଥତାବସ୍ଥା ୦୨.୧୨.୨୯୬୮ରୟ  ବଳବତ୍ତର ଥିବା  ରତ୍ଵ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦ୍ଶ 
ପ୍ରଶା ନ ରକାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରର ଅନୟପ୍ରରବଶ କରି ଓ ର ଠାରର  ାମାଜିକ  ୟରୋ ରଯାଜନାରର ରୋକଙ୍କୟ  
ପ୍ରରୋଭିତ କରିବା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିବଗାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବା କାରଣରୟ  ରାଜୁ  ରକାର  ୟପି୍ରମ ରକାଟଗଙ୍କ 
ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ରହାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଦ୍ାେତ ଅବମାନନା ରମାକଦମା- Contempt (C) No.172/2021 
ମାନୁବର ରକାଟଗଙ୍କ ଇଜୋ ରର ଦ୍ାୟାର କରାଯାଇଛ ି । ଓଡିଶାର  ୀମା  ହତି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦ୍ଶ, 
ଛତିଶଗଡ, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଓ ପଶି୍ଚମବଙ୍ଗ ର  ୀମା ୋଗିଛ ିଏବଂ  ୀମା ବିବାଦ୍ର  ମାଧ୍ାନ ପାଇଁ  ରକାର 
ଉଦ୍ୁମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।  

**** 

ତା ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

Mutation Case File କରିଥବିା ହିତାଧକିାରୀଙୁ୍କ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ 

UDAQ ୧୧୪୧ . ଶ୍ରୀ ଦାସରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ: ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 

କରି କହିବେ କି :- ଭୁେବନଶ୍ ବର ତହସିଲ ଅଧନିବର ଗଙ୍ଗପାଟଣ।  ବମୌଜାର ଖାତା ନଂ ୪୧୩  

ଓ Plot No.  921/2000 ରୁ େହୁ େୟକି୍ତ ଜାଗା ଖରିଦ୍ କରି ପଟ୍ଟା ପାଇୋ ପାଇ ଁMutation 

Case File କରି ମଧ୍ୟ ଆଜିସଦୁ୍ଧା ଅନୟମାନଙୁ୍କ ଖାତା Correction ସହ ପଟ୍ଟା ମିଳିନଥ୍େିା 

ସରକାର ନଜରବର ଅଛି କି; ଉତ୍ତର ହ ଁବହବଲ ଉକ୍ତ ଉକି୍ତ ଅନୁସାବର ସନ ୨୦୧୭ ମସିହାରୁ 

Mutation Case File କରିଥ୍େିା ହିତାଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ ବକବେ ସଦୁ୍ଧା ବସମାନଙ୍କର ପଟ୍ଟା 

ମିଳିପାରିେ ବସ ସମ୍ପକିତ ତଥ୍ୟ େଦ୍ାନ କରିବେ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଦୁାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ , ମନ୍ତ୍ରୀ , ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା :- 

 ୋପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁୋୟୀ , ଭୁେବନଶ୍ ବର ତହସିଲ ଅଧନିବର ର୍ଙ୍ଗାପାଟଣ।  ବମୌଜାର ଖାତା 

ନଂ ୪୧୩   Plot No.  921/2000 Golden Forest ଅେଭବୁ କ୍ତ ଅବଟ । ବତଣ ୁଏହି ପ୍ଲଟ 

ଉପବର ବକୌଣସି ଦ୍ାଖଲ ଖାରଜ ବମାକଦମା କରାୋଉନାହି ଁ। େତ୍ତବମାନ ଏହି ପ୍ଲଟର ସମସ୍ତ 

ବରକଡବ    EOW, Odisha , Bhubaneswar (PS Case No. 22/2014 ) ବର ଜେତ 

ବହାଇଥ୍େିାରୁ ୨୦୧୭ ମସିହାରୁ Mutation Case File କରିଥ୍େିା ହିତାଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ 

ବସମାନଙ୍କର ପଟ୍ଟା ଦ୍ିଆୋଇପାରୁନାହି ଁ ।  



 

 

୨୬.୦୨. ୨୦୨୧  

 ୁବ୍ୱନ୍ଶ୍ୱରକୁ ଆଇେି େବ୍ କରିବ୍ାକୁ ପଦୱେପ     

UD.AQ.୧୧୪୨. ଶ୍ରୀ ୱମାେନ୍ ଚରଣ୍ ମାଝୀ : ଇରେକ୍ରରାନିକ୍  ଓ  ୂଚନା ପ୍ରଯୟକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ 

କରି କହରିବ କି:– ରବଙ୍ଗାେୟ ରୟ , ମୟମବାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍, ପୟରନ ଏପରି କି ବିଶାଖାପାଟଣା  ହର ଭଳି 
ଭୟ ବରନଶ୍ଵରକୟ ରଦ୍ଶର ଅନୁତମ ଆଇଟି ହବ୍ ଭାରବ ଗେି ରତାଳିବା ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କ ପେରୟ  ରକରତ 
ବୁୟବରାଦ୍ରର ଗତ 5 ବଷଗ ରହୋ କି କି ରଯାଜନା ହାତକୟ ନିଆଯାଇଛି, ର ଥିମଧ୍ୟରୟ  ରକଉଁ 
ରଯାଜନାରର ରକରତ ଅଗ୍ରଗତି ରହାଇଛ,ି ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମନିଭଗର ରଯାଜନା ଅଧ୍ୀନରର ରାଜୁ 
 ରକାର ଏ ଦ୍ିଗରର ରକରତଦୂ୍ର ଉପକୃତ ରହାଇଛନ୍ତି ର  ରନଇ ବଷଗ ଓ ଜିଲ୍ଲାୋରୀ ତର୍ୁ ରଦ୍ରବ କି ; 
ବିରଶଷ କରି ଆଇଟି ଓ ଇରେରକ୍ରାନିକ୍ସ ହାଡଗରେର ଓ  ଫ୍ରେର ରେତ୍ରରର ଚୀନ ଉପରୟ  ନିଭଗରଶୀଳତା 
କ୍ରମଶଃ ହ୍ରା  ପାଉଥିବା ରବରଳ ଏ ରେତ୍ରରର ଭୟ ବରନଶ୍ଵର ରକରତଦୂ୍ର ଓ ରକଉଁ  ୟରଯାଗମାନ ହାରତଇ 
ପାରିବ ରବାେି  ରକାର ବିଚାର କରୟ ଛନ୍ତି ର   ଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ  ୂଚନା ରଦ୍ରବ କି? 

 
ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇୱେୱକ୍ରାନ୍ିକ୍୍ସ ଓ ସୂଚନ୍ା ପ୍ରଯୁକି୍ତ ବ୍ିଦୟା 

 

 ରବଙ୍ଗାେୟ ରୟ , ମୟମବାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍, ପୟରନ ଏପରି କି ବିଶାଖାପାଟଣା  ହର ଭଳି ଭୟ ବରନଶ୍ଵରକୟ 
ରଦ୍ଶର ଅନୁତମ ଆଇଟି ହବ୍ ଭାରବ ଗେି ରତାଳିବା ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କ ପେରୟ  IDCO ମାଧ୍ୟମରର 
ଦ୍ୟଇଟି IT Park ଯର୍ା Infocity SEZ, Infocity-II IT-SEZ (Infovalley) ପ୍ରତିଷ୍ଠା 
କରାଯାଇଅଛ।ି ଭରତ  ରକାରଙ୍କ ଇରେକ୍ରରାନିକ୍  ଓ  ୂଚନା ପ୍ରଯୟକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଙ୍କ  ହରଯାଗରର 
ଭୟ ବରନଶ୍ଵରସି୍ଥତ Infovalley ଠାରର ୨୦୦.୭୬ ରକାଟି ଟଙ୍କା ବୁୟରର ଏକ Greenfield 
Electronics Manufacturing Cluster (EMC) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଅଛ ି। ଏତଦ୍ବୁତୀତ 
STPI  ହଭାଗିତାରର ୨୨.୪୪ ରକାଟି ଟଙ୍କା ବୁୟରର ଭୟ ବରନଶ୍ଵର ଠାରର ଏକ ESDM 
Incubation Centre ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଅଛ।ି IT ର ବିକାଶ ନିମରନ୍ତ ଏକ ICT Policy 2014  
ପ୍ରସ୍ତୟତ କରାଯାଇଅଛ।ି 



 ଆଇଟି ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଏବଂ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀଙ୍କୟ  ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ  ରକାର OCAC ଏବଂ 
IDCO ମାଧ୍ୟମରର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ତର୍ା ଭିତି୍ତଭୂମି ବିକାଶ, କମ୍ପାନୀ ଗୟଡିକୟ ପ୍ରାରମି୍ଭକ ର୍ଇର୍ାନ 
ନିମରନ୍ତ ଆବଶୁକୀୟ Incubation Space ଏବଂ Built-Up Space ରଯାଗାଇ ରଦ୍ଉଛନ୍ତି।   



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ତା. ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ୱକାେିଆ ବ୍ିବ୍ାଦ 

U.D ୧୧୪୩ . ଶ୍ରୀ ୱମାେନ୍ ଚରଣ୍ ମାଝୀ : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି :- ଓଡିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦ୍ଶ  ୀମାନ୍ତ ରକାରାପୟଟ ଜିଲ୍ଲାର ରକାଟିଆ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର 21ଟି ଗ୍ରାମ 
 ରମତ ରାଜୁର ଅନୁ ରକଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ରକରତାଟି ଗ୍ରାମ ରକଉଁ ପରଡାଶୀ ରାଜୁମାନଙ୍କ  ହତି ବିବାଦ୍ 
ରଘରରର ରହଛି,ି ରକରବଠାରୟ  ବିବାଦ୍ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ,ି ଏ ରନଇ ରକରତାଟି ମାମୋ ରକଉଁ 
ନୁାୟାଳୟରର ବିଚାରଧ୍ୀନ ଥିବା ରବରଳ ରଭୌରଗାଳିକ ସି୍ଥତି ଅନୟ ାରର ରାଜୁର ରକରତାଟି ଗ୍ରାମ 
ପରଡାଶୀ ରକଉଁ ରାଜୁ ଦ୍ଖେରର ରହଛି,ି  ୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମର ରକରତଜଣ ଅନୁ ରକଉଁ ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ 
ରକଉଁ ରଯାଜନାରର ହତିାଧିକାରୀ ରହାଇଛନ୍ତି,  ୀମାନ୍ତବତ୍ତଗୀ ରକରତାଟି ଓ ରକଉଁ ଗ୍ରାମର ରକରତ  ଂଖୁକ 
ପିୋ ପରଡାଶୀ ରାଜୁର ସ୍କୟେମାନଙ୍କରର ପେୟ ଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୁାବଧି ର ହ ିଗ୍ରାମଗୟଡିକରର  ରକାରଙ୍କ ରକଉଁ 
ବିକାଶମୂଳକ କାଯଗୁକ୍ରମ ରକରତଦୂ୍ର ଆରଗଇଛ ିର  ବୟର ବିସୃ୍ତତ ତର୍ୁ ରଦ୍ରବ କି ; ଏ ରନଇ ରକନ୍ଦ୍ର 
 ରକାରଙ୍କ  ହରଯାଗ ରୋଡାଯାଇଛ ିକି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

 ଓଡିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦ୍ଶ  ୀମାନ୍ତ ରକାରାପୟଟ ଜିଲ୍ଲାର ରକାଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ୨୧ଟି ଗ୍ରାମ 
 ରମତ ରାଜୁର ଅନୁ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରର ପରଡାଶୀ ରାଜୁ ମାନଙ୍କ  ହତି  ୀମା ବିବାଦ୍ ରହଛି ି। ଏହାର ଏକ 
ବିବରଣୀ ନିମନରର ଦ୍ିଆଗୋ । 

ଓେିଶାର ଜିଲ୍ଲା ପୱୋଶୀ ରାଜୟର ନ୍ାମ ସୀମା ବ୍ିବ୍ାଦ ରେଥିିବ୍ା ନ୍ିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଗ୍ରାମର 
ନ୍ାମ 

Koraput Andhra Pradesh 22. Doliamba 
  23. Madkaru 
  24. Kotia 
  25. Eguvasembi 



(Uparsembi) 
  26. Ganjeipadar 
  27. Sidivalsa 
  28. Dhulipadar 
  29. Ranasingi 
  30. Mahipani 
  31. Phatusinei 
  32. Phagunasineri 
  33. Paniki 
  34. Harmandangi 
  35. Tadivalsa 
  36. Solapguda 
  37. Konadora 
  38. Barnaguda 
  39. Arjuvalsa 
  40. Naredavalsa 
  41. Simageda 
  42. Duguasembi 

(Talasembi) 
Balasore West Bengal 11. Sahabajipur 
  12. Bilashpur 
  13. Gopalpur 
  14. Mankadia 
  15. Kuanrpur 
  16. Tatapada 
  17. Beherasahi 
  18. Praharajpur 
  19. Dakhinpraharaj

pur 
  20.  Makrampur 



Ganjam Andhra Pradesh  2. Madanpur 
Gajapati Andhra Pradesh  3. Nalabantu 
  4. Venkatpur 

@Sorlanda 
Mayurbhanj West Bengal 5. Banka Anla 
  6. Purunapani 
  7. Bhurusani 
  8. Nuhamalia  
Nuapada Chhatisgarh 2. Nuamalpada (border 

village Burjabahal) 
Keonjhar Jharkhand 6. Limitur 
  7. Purusottampur 
  8. Kankadapat 
  9. Jagannathpur 
  10. Champur 
 

 ବତ୍ତଗମାନ ରାଜୁ  ରକାର ମାନୁବର  ୟପି୍ରମ ରକାଟଗଙ୍କ ସି୍ଥତାବସ୍ଥା ଆରଦ୍ଶର ଉେଂଘନ 
ରହାଇଥିବାରୟ  ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦ୍ଶ  ରକାରଙ୍କ ବିରରାଧ୍ରର ରକାଟିଆ  ଂକ୍ରାନ୍ତରର (Contempt Petition 
No. 172/2021) ଦ୍ାଖେ କରିଛନ୍ତି ।  ୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କର ରକରତଜଣ ବା ିନ୍ଦା ଅନୁ ରକଉଁ ରାଜୁ 
 ରକାରଙ୍କ ରକଉଁ ରଯାଜନାରର ହତିାଧିକାରୀ ରହାଇଛନ୍ତି ର   ମ୍ପକିତ ତର୍ୁ  ଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛ ି । 
ରକାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରର ଜାରି ରହଥିିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାଯଗୁକ୍ରମର ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ-‘କ’ ରର 
 ଂେଗ୍ନ କରାଗୋ । 

**** 

ତା:୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ପ୍ରଶନ  
ୱଖଳାଳୀଙୁ୍କ  ନ୍ିଯୁକି୍ତ ଏବ୍ଂ ୱପ୍ରାତ୍ସାେନ୍ 

ୟୁ . େି ସଂଖୟା ୧୧୪୪ . ଶ୍ରୀ ୱମାେନ୍ ଚରଣ୍ ମାଝୀ: କ୍ରୀଡା ଓ ଯୟବକେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ 
କି :- 2010 ରୟ  ଅଦ୍ୁାବଧି ଓଡିଶା ରକଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୟ  ଓ ରକଉଁ ରେତ୍ରରର ରକରତ ନୂଆ ରଖଳାଳି  ଷିୃ୍ଟ କରିଛି, 



ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୟ  ରକରତଜଣ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତଜଗାତୀୟ ସ୍ତରରର ରାଜୁକୟ ରଗୌରବାନିବତ କରି ରକରତ 
ପଦ୍କ ୋଭ କରିଛନ୍ତି, ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୟ  ରକରତଜଣଙ୍କୟ  ରାଜୁରର ରାଜୁ  ରକାର ଓ ରକରତଜଣଙ୍କୟ  
ରାଜୁ ବାହାରର ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାର ଏବଂ ପ୍ରତିଷି୍ଠତ କମ୍ପାନୀମାରନ ନିଯୟକି୍ତ ରଦ୍ଇଛନ୍ତି, ରକରତଜଣଙ୍କୟ  ଜମି ବା 
ଗୃହ ରଯାଗାଇ ଦ୍ିଆଯାଇଛ,ି ରକରତଜଣ ଚରମ ଅବରହଳାରର ଶିକାର ରହାଇଛନ୍ତି ର  ବୟ  ବିଷୟରର ବଷଗ 
ଓ ଜିଲ୍ଲାୋରୀ ତର୍ୁ ରଦ୍ରବ କି; ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତଜଗାତୀୟ ସ୍ତରରର ପଦ୍କ ଜିତିଥିବା ରଖଳାଳିମାନଙ୍କୟ  ନିଯୟକି୍ତ 
ବା ବିଭିନ୍ନ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ରଯାଗାଇ ରଦ୍ବା ପାଇଁ  ରକାର ଯଦ୍ି ରକୌଣ ି ମାଗଗଦ୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୟତ କରିଛନ୍ତି ତାର 
ଏକ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିରବ କି ?  
 
 

 
 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା  
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ଵାଧୀନ୍) କ୍ରୀୋ ଓ ଯୁବ୍ୱସବ୍ା 

 

ଉତ୍ତର  
  
    
  ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତଜଗାତୀୟ କ୍ରୀଡାରର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରର  ଫଳତା ଅଜଗନ କରିଥିବା 
ଓଡିଶାର ୩୧ ଜଣ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କୟ  ଏପଯଗୁନ୍ତ ରାଜୁ  ରକାର ଓ ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷି୍ଠତ 
କମ୍ପାନୀଗୟଡିକରର ନିଯୟକି୍ତ ଦ୍ିଆଯାଇଛ ି। ଏହପିରି ନିଯୟକି୍ତ ପାଇଥିବା ଏହ ିକ୍ରୀଡାବିତମାନଙ୍କର ଏକ ତାେିକା 
ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଛ ି। ର ହପିରି ୮ ଜଣ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କୟ  ରାଜଧ୍ାନୀ ରର ପଲଟ ଆବଣ୍ଟନ 
କରାଯାଇଛ ି। ଯାହାର ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ 'ଖ' ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଛ ି।  
 
 

ଅ.ପୃ.ୱଦ  
/୨/ 

   ରକାରୀ ପଲଟପାଇଁ ଆରବଦ୍ନ କରିଥିବା କ୍ରୀଡାବିତ ମାନଙ୍କର ଆରବଦ୍ନ ପତ୍ର ଗୟଡିକୟ 
ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରଦ୍ତ୍ତ ତର୍ୁ ଅନୟ ାରର କ୍ରୀଡା ଓ ଯୟବର ବା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ତଜଗମା କରାଯାଇ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତି୍ତ 
ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ  ାଧ୍ାରଣ ପ୍ରଶା ନ ଓ  ାଧ୍ାରଣ ଅଭିରଯାଗ ବିଭାଗ କୟ ପଠାଯାଇର୍ାଏ ।  
  ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତଜଗାତୀୟ ସ୍ତରରର  ଫଳ ରଖଳାଳିମାନଙ୍କୟ  ନିୟମାନୟଯାୟୀ ନିଦି୍ଧଷ୍ଟ 
ମାନଦ୍ଣ୍ଡରର ବିଭିନ୍ନ  ୟବିଧ୍ା ଦ୍ିଆଯାଇର୍ାଏ । ମାନଦ୍ଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୟ ଥିବା ରକୌଣ ି ଏହପିରି ରଖଳାଳୀଙ୍କୟ   
ଅବରହଳା କରିବାର  ରକୌଣ ି ଦୃ୍ଷ୍ଟାନ୍ତ  କ୍ରୀଡା  ଓ  ଯୟବର ବା  ବିଭାଗ  ନିକଟରର ନାହିଁ ।  



   
  ର ହପିରି ରଖଳାଳିମାନଙ୍କୟ  ନିଯୟକି୍ତ ରଦ୍ବାପାଇଁ ପ୍ରଶା ନ ଓ  ାଧ୍ାରଣ ଅଭିରଯାଗ 
ବିଭାଗର  ଂକଳ୍ପ  ଂଖୁା ୨୪୮୦୮ ତା- ୧୮-୧୧-୧୯୮୫ ଓ  ଂଖୁା ୧୦୩୫୦       ତା-୦୬-
୦୫-୨୦୧୬ ଏବଂ ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପି୍ତ  ଂଖୁା ୨୫୩୯                                ତା-୦୩-
୦୨-୨୦୧୫ ଓ  ଂଖୁା ୧୬୯୩୪ ତା-୨୯-୦୫-୨୦୧୫ ମାଧ୍ୟମରର ମାଗଗଦ୍ଶିକା ପ୍ରକାଶିତ 
ରହାଇଛ ି।  ମ୍ପକୃ୍ତ ମାଗଗଦ୍ଶିକାର ନକେ ପରିଶିଷ୍ଟ- ଗ (୧), (୨), (୩) ଓ (୪) ରର ଦ୍ିଆଯାଇଛ ି।  

 
***** 

 
 

26.02.2021 
ଉନ୍ନୟନ୍ ୱେତ୍ରୱର ଖର୍ଚ୍ଗ ୱୋଇଥିବ୍ା ଅଥଗର ବ୍ିବ୍ରଣ୍ୀ ପ୍ରଦାନ୍ 

UDAQ.1145. ଶ୍ରୀ ୱମାେନ୍ ଚରଣ୍ ମାଝି: ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ     କି (କ) ରାଜୁରର 
ନୂତନ  ାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ୍ିତ ଶିଳ୍ପ  ାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ତମମାନ ଓ ଗୟଣବତ୍ତା ନିଶି୍ଚତ  ହ ଉତ୍ପାଦ୍ନ 
ଖଚ୍ଚଗ ହ୍ରା  ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ବୃଦି୍ଧ ଓ ବଜାର ବୁବସ୍ଥାର ଅଭିବୃଦି୍ଧ ନିମରନ୍ତ ରି ଚ୍ଚଗ ଏଣ୍ଡ ରଡରଭେପରମଣ୍ଟ 
ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କାଯଗୁକ୍ରମର ଆବଶୁକାତା  ମ୍ପକଗରର  ରକାର ଅନୟଭବ କରୟ ଛନ୍ତି କି;  ଯଦ୍ି ହଁ ରତରବ ଏ 
ରେତ୍ରରର ଏବଂ ଅନୁାନୁ ରକଉଁ ରକଉଁ ରେତ୍ରରର ନିଦି୍ଧଷ୍ଟ ଭାରବ କି କି ପଦ୍ରେପ ରକରବଠାରୟ  ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଇଛ ି ତାର ବିସୃ୍ତତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିରବ କି; ରି ଚ୍ଚଗ ଏଣ୍ଡ ରଡରଭେପରମଣ୍ଟକୟ  କ୍ରିୟାଶୀଳ 
କରିବା ରଯାଗଁୟ ବିଗତ 5 ବଷଗ ମଧ୍ୟରର ରକଉଁ ରକଉଁ ଶିଳ୍ପ  ାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦ୍ନ କଚ୍ଚଗ ରକରତ ହ୍ରା  
କରାଯାଇ ପାରିଛ ିଓ ରକଉଁ  ାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ତମମାନ ଓ ଗୟଣବତ୍ତା ରଯାଗଁୟ ବଜାର ଚାହଦି୍ା ରକରତ ପ୍ରତିଶତ 
ବୃଦି୍ଧ ରହାଇପାରିଛ ି ;  (ଖ) ରାଜୁରର ରକରତ  ଂଖୁକ ରବୈଷୟିକ ବିରଶଷଜ୍ଞଙ୍କୟ  ରକଉଁ ଆର. ଏଣ୍ଡ.ଡି 
ର ଣ୍ଟରରର ନିରୟାଜିତ କରାଯାଇଛ ିଗରବଷଣା ଓ ଉନ୍ନୟନ ରେତ୍ରରର ରକରତ ଅର୍ଗ ବିଗତ 10 ବଷଗ 
ମଧ୍ୟରର ବୁୟ କରାଯାଇଛ ିତାର ବଷଗ ଓ ରେତ୍ରଓବାରୀ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିରବ କି? 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, 
ମାନ୍ୟବ୍ର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା   l 

ଉତ୍ତର 
ରାଜୁରର ନୂତନ  ାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ୍ିତ ଶିଳ୍ପ  ାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ତମମାନ ଓ ଗୟଣବତ୍ତା 

ନିଶି୍ଚତ  ହ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ଖଚ୍ଚଗ ହ୍ରା  ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ବୃଦି୍ଧ ଓ ବଜାର ବୁବସ୍ଥାର ଅଭିବୃଦି୍ଧ ନିମରନ୍ତ ରି ଚ୍ଚଗ ଏଣ୍ଡ 
ରଡରଭେପରମଣ୍ଟ ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କାଯଗୁକ୍ରମର ଆବଶୁକାତା  ମ୍ପକଗରର  ରକାର ଅନୟଭବ କରି ‘ଓଡିଶା 



ଶିଳ୍ପ ନୀତି – ୨୦୧୫’ (IPR-2015) ରର ବିଭିନ୍ନ ଧ୍ାରାରର ବିରଶଷ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ନିମରନ୍ତ ପ୍ରାବଧ୍ାନ 
ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାର ଏକ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ । 

ରାଜୁରର ନିମନେିଖିତ  ଂସ୍ଥା ଗୟଡିକ ରି ଚ୍ଚଗ ଏଣ୍ଡ ରଡରଭେପରମଣ୍ଟ ରକନ୍ଦ୍ର (ଆର. ଏଣ୍ଡ ଡି. ର ଣ୍ଟର 
/ R&D Centre) ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି: 

1. Central Institute of Plastics Engineering and Technology 
(CIPET), Bhubaneswar 

2. Central Tool Room and Training Centre (CTTC), 
Bhubaneswar 

3. Institute of Chemical Technology, Indian Oil Campus, 
Bhubaneswar 

4. Institute of Minerals and Materials Technology, 
Bhubaneswar 

5. Biju Patnaik National Steel Institute, Puri 
 

26.02.2021 
ଆେୁମିନ୍ିୟମ ପାକଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 

UDAQ.1146. ଶ୍ରୀ ୱମାେନ୍ ଚରଣ୍ ମାଝି : ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ    କି :-  ରାଜୁରର 
ଡାଉନଷି୍ଟ୍ରମ୍ ଆେୟ ମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ ଗୟଡିକରର ପୟଞି୍ଜନିରବଶଙ୍କୟ  ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରକରବ ଠାରୟ  କି କି 
ପରିକଳ୍ପନା କରଯାଇ ରକରବ କଣ ନିଷ୍ପତି୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିୋ; ଅନୟରଗାଳ  ରମତ ଅନୁ ରକଉଁ ରକଉଁ 
ଠାରର ଆେୟ ମିନିୟମ ପାକଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମରନ୍ତ ରକରବ ଅନୟରମାଦ୍ନ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଥିୋ;  ପାକଗ ପ୍ରକଳ୍ପ 
କାଯଗୁ ନିମରନ୍ତ କି କି ଭିତି୍ତଭୂମିର ବିକାଶ ରେତ୍ରରର ରକରତ ବୁୟ ଅଟ୍ଟକଳରର କି କି କାଯଗୁ ରକରତ 
 ମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରର  ମ୍ପୟର୍ଣ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ େେ ଧ୍ାଯଗୁ ରହାଇଥିୋ ; ନିଦ୍ଧଗାରିତ  ମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରର 
ପ୍ରକଳ୍ପ  ମ୍ଫୟର୍ଣ୍ଗ ନରହବା ତର୍ା ରକଉଁ ରକଉଁ ରେତ୍ରରର ବିଳମି୍ବତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ରକଉଁମାରନ ଉତ୍ତରଦ୍ାୟୀ 
ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିରବ କି; (ଖ) ଆେୟ ମିନିୟମ ପାକଗ ନିମରନ୍ତ ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାର କି କି  ତ୍ତଗ ଆଧ୍ାରରର 
ରକରବ ରକରତ ଅର୍ଗ ମଞ୍ଜୟରୀ କରିଛନ୍ତି ରାଜୁ  ରକାର ରକରତ ଅର୍ଗ ରକଉଁ ରକଉଁ ବଷଗରର ରକଉଁ ରକଉଁ 
ବାବଦ୍ରର ବୁୟ କରିଛନ୍ତି? 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, 
ମାନ୍ୟବ୍ର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା   l 



ଉତ୍ତର 
ରାଜୁରର ଆେୟ ମିନିୟମ ରେତ୍ରରର Downstream & Ancillary ଶିଳ୍ପରର ପୟଞି୍ଜ ବିନିରଯାଗକୟ 
ରପ୍ରା ାହତି କରିବା ପାଇଁ ଇଡ଼ରକା ଓ ନାେରକା ଦ୍ୱାରା ଅନୟରଗାଳଠାରର ଏକ ଆେୟ ମିନିୟମ ପାକଗ ପ୍ରର୍ମ 
ପଯଗୁାୟରର ୨୨୩ ଏକର ଜମିରର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଅଛ ି I ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପଟି ଭାରତ  ରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୫ ମ ିହାରର ୯୯.୬୦ରକାଟି ଟଙ୍କା ମାଜିତ ଶିଳ୍ପ ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନତି ପରିକଳ୍ପନା (MIIUS) 
ପାଇଁ  ଅନୟରମାଦ୍ନ ପାଇଥିୋ ଯାହାକି ରକନ୍ଦ୍ର ଅନୟଦ୍ାନ   ୩୩.୪୪ ରକାଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭଗୂ କ୍ତ ଅରଟ I ଇତି 
ମଧ୍ୟରର, ଉକ୍ତ ଅନୟରମାଦ୍ନରୟ  ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୟଦ୍ାନ ୨୩.୪୦୮ ରକାଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଅଛ ିI  
ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କୟ ମିଳିଥିବା  ତ୍ତଗ ଅନୟ ାରର ଦ୍ୟଇ ବଷଗ  ମୟ  ୀମା ମଧ୍ୟରର  ମ୍ପୟର୍ଣ୍ଗ କରିବା ନିମରନ୍ତ େେ 
ଧ୍ାଯଗୁ କରାଯାଇଥିୋ I କିନ୍ତୟ  ସ୍ଥାନୀୟ ରୋକ ମାନଙ୍କର ଅବରରାଧ୍ କ୍ରରମ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାଯଗୁ 
ନରଭମବର ୨୦୧୭ ରର  ମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ ରହାଇଥିୋ I ଏତଦ୍ ବୁତୀତ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମରନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ 
Statutory Clearance  ଯର୍ା;  Environmental Clearance, Pollution Board 
Clearance ଓ Talcher  Angul  
 
Meramunuduli Development Authority (TAMDA) ଙ୍କର Clearance ୨୦୧୭ 
 ୟଦ୍ଧା ମିଳି ଅଛ ି I  ଇତିମଧ୍ୟରର, ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାର ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୟ  ମବୁର୍ଣ୍ଗ କରିବା ନିମରନ୍ତ ଏହାର ଅବଧି 
୩୧.୩.୨୦୨୧ ପଯଗୁନ୍ତ ଧ୍ାଯଗୁ କରିଛନ୍ତି I 
ବତ୍ତଗମାନ ଇଡରକା ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ପାକଗର ଭିତି୍ତଭୂମି କାଯଗୁ ଯର୍ା – ପ୍ରଶା ନିକ ଗୃହ, ଶିଳ୍ପ ତାେିମ ରକନ୍ଦ୍ର, 
ଆବା  ଗୃହ, ଆଭୁନ୍ତରୀଣ ରାସ୍ତା, ରେନ ଓ ବିଦ୍ୟ ୁତି କରଣ ଇତୁାଦ୍ି କାଯଗୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛ ିI ଉକ୍ତ 
ପାକଗରର ୩୧.୧.୨୦୨୧  ୟଦ୍ଧା ୫୨,୨୯, ୫୭, ୭୪୬.୦୦ ରକାଟି ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚଗ ରହାଇ ାରିଛ ିI ଉକ୍ତ 
ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ବୁୟ  ମବନ୍ଧୀୟ ତର୍ୁ ପରିଶିଷ୍ଟ ‘ କ‘ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ I 
(ଖ)  ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାର ଓ ରାଜୁ  ରକାର ଠାରୟ  ମିଳିଥିବା ଅନୟଦ୍ାନ ରାଶିର ବଷଗଓବାରୀ ବିବରଣୀ ନିମନ 

ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ I 
 
Financi
al year 

Grant 
receipt from 
State Govt. 
(Rs. In lakh) 

Grant receipt from 
Govt. India (Rs. In 

lakh) 

Remarks 

2013-14 30.52 - 
 

The State Govt. grant 
has been utilised /is 
being utilised 
towards land 

2014-15 50.00 - 
 



2015-16 900.00 1003.20 
 

acquisition and 
development of 
external 
infrastructure. Govt. 
of India grant is solely 
utilise towards 
development of 
internal in 
infrastructure as 
approved by Gol. 

2016-17 2223.08 - 
 

2017-18 - - 
 

2018-19 - - 
 

2019-20 1233.86 1337.60 
 

2020-21 382.94 - 
 

Total 4820.40 2340.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.02.2021 

ଜମି ବିବାଦ୍ ଅର୍ଗ ଦ୍ିଆନଯିବା  ମ୍ପକଗରର 

1147. ଶ୍ରୀ ତାର ପ୍ର ାଦ୍ ବାହନିୀପତି : ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- (କ) ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପେରୟ  
IDCO ର  Land Bank ଗଠନ ନିମରନ୍ତ ବାରେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ରରମୟଣା ବଲକରର 1099 ଏକର ଜମି 
ଅଧିଗ୍ରହଣ କରଯାଇଥିୋ କି ; ଜମି ହରାଇଥିବା ପରିବାର ର ମାନଙ୍କର ଚାଷ ବା  ହରାଇଛନ୍ତି କି ; ଏହା 



 ର୍ ର ମାନଙ୍କୟ  ର ମାନଙ୍କ ଜମି ବିବାଦ୍ ଅର୍ଗ ଦ୍ିଆନଯିବାର କାରଣ କଣ ; ର ହ ିପରିବାର ଗୟଡିକ 
ର ମାନଙ୍କ ଜମି ବାବଦ୍ ଅର୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ ରଦ୍ୌଡି ରଦ୍ୌଡି ନୟାନ୍ତ ରହରେଣି କି ; (ଖ) ର ମାନଙ୍କୟ  
ର ମାନଙ୍କର ପ୍ରାପୁ ରକରବ ଦ୍ିଆଯିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିରବ କି  ? 

ଶ୍ରୀଯୟକ୍ତ ଦ୍ିବୁ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର,                                                                            ମାନୁବର 
ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା I 

ଉତ୍ତର 

(କ)  ବାରେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ରରମୟଣା  ତହ ିେ ଅଧିନସ୍ଥ ୯ ରଗାଟି ଗ୍ରାମରର ଏ.୧୦୦ କର ଜମି  
IDCO ନାମରର େିଜ ପାଇଁ ଓ ଏ.୧୦୯୯ କର ରୟତି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମରନ୍ତ IDCO ତରଫରୟ  
୨୦୧୧ ମ ିହା ରର ଆରବଦ୍ନ କରଯାଇଥିୋ I ଭୂମି ଅଜଗନ, ପୟନବଗା   ଓ ର୍ଇର୍ାନ ରର ଉଚତି ମୂେୁ 
ଏବଂ  ବଚ୍ଛତା ଅଧିକାର ଆଇନ – ୨୦୧୩ ଅନୟଯାଇ ରୟତି ଜମିର ଅଟକଳ IDCO ଠାରର ମଞ୍ଜୟର 
କରାଯାଇ  ରକାରଙ୍କୟ  (ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ କୟ ) ଅନୟରମାଦ୍ନ ନିମରନ୍ତ ୨୦୧୬ 
ମ ିହାରର ପଠାଯାଇଅଛ ିI 

(ଖ)   ରକାରଙ୍କ (ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ) ଠାରୟ  ତତ  ଂକ୍ରାନ୍ତ ଅନୟମତି ପ୍ରାପ୍ତ ରହବା 
ମାରତ୍ର ଜମି ହରାଇଥିବା ବୁକି୍ତ ମାନଙ୍କୟ  ର ମାନଙ୍କର ଜମି ବାବଦ୍ ଅର୍ଗ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯିବ I    

 

 

Zû.26/02/2021 

 

 

ùKûeû_êU Ròfäûùe [ôaû jûAÄêf iõLýû 

 

@YZûeKû PòjÜòZ _âgÜ iõLýû- 1148-gâú Zûeû _âiû\ aûjò̂ ú_Zò: @^êiìPòZ R^RûZò I 

@^êiìPòZ RûZò C^Üd^ Gaõ iõLýûfNê iµâ\ûd I _Qê@û aMð KfýûY cªú @^êMâj Keò 

Kjòùa Kò- 



 

_âgÜ 

(K) @û_Yu aòbûM \ßûeû _eòPûkòZ ùKùZ jûAÄêf ùKûeû_êU Ròfäûùe @Qò; 

ùiMêWòK _ûAñ ùKùZ gòlK I @YgòlK _\aú c¬êeú _ûAQò; ùKùZ _\aú Lûfò_WòQò 

Zûjûe aòh\ aòaeYú ù\ùa Kò;  

(L) ùijò_eò bûùa Gjò jûAÄêf MêWòKùe KâcûMZ bûùa QûZâQûZâúu iõLýû KcêQò Kò I 

Gjûe MZ 5 ahðe Z[ý ù\ùa Kò? 

Cତ୍ତe 

gâú~êq RM Ü̂û[ iûeKû, cû^ýae cªú 

 

(K) @^êiìPòZ R^RûZò I @^êiìPòZ RûZò C^Üd^ aòbûM @]ô̂ ùe ùKûeû_êU Ròfäûùe 

36ùMûUò Cy aò\ýûkd I aûkòKû Cy aò\ýûkd _eòPûkòZ ùjC@Qòö Cq aò\ýûkd 

MêWòKùe c¬êeú_âû¯   gòlK I @YgòlK _\aú ~[ûKâùc 376 I 119 @ùU, Z^à¤eê 

Lûfò_Wò[ôaû _\aú iõLýû 80 I 73 @ùUö  

 (L) Cq  Cy aò\ýûkdMêWòKùe KâcûMZ bûùa QûZâQûZâúu iõLýû Kcòaûe \éÁû« 

ieKûeue \éÁòùMûPe ùjûA^ûjóö Gjûe 5 ahðe ÄêfIßûeú I ahðIßûeú Z[ý        

_eògòÁ-‘K’ùe _â\û^ KeûMfûö   

 

 

 

ରାଜୟ ଖଦି ଗ୍ରାୱମାୱଦୟାଗ ୱବ୍ାଡଗ ସମ୍ପକଗୱର 



1149. ଶ୍ରୀ ତାରାପ୍ର ାଦ୍ ବାହନିୀପତି :  କୃ୍ଷ୍ମ େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ପାମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହକରି କହରିବ କି :- 
(କ) ରାଜୁ ଖଦ୍ି ଓ ଗ୍ରାରମାରଦ୍ୁାଗ ରବାଡ଼ଗ ଏରବ ଅଚଳ ରହାଇଗୋଣି କି ; ଆଉ  ୂକ୍ଷ୍ମ ତର୍ା କୟଟୀର ଶିଳ୍ପକୟ 
ଏହା  ହାୟତା ରଦ୍ଉଅଛ ିକି ; ଗତ 5 ବଷଗ ମଧ୍ୟରର ଏହା ରକରତ  ହାୟତା କାହାକୟ କାହାକୟ ରଦ୍ଇଛ ି
ତାହା ଦ୍ଶଗାଇରବ କି : (ଖ) ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାରବ ରକାରାପୟଟ ଜିଲ୍ଲାର େୟଦ୍ର ଉରଦ୍ୁାଗୀମାନଙ୍କୟ  କି କି  ହାୟତା 
ରଦ୍ଇଛ ିତାହା ଦ୍ଶଗାଇରବ କି ? 

UDAQ No. 1149      Dt: 26-02-2021 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବୁଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, 

ମାନୁବର ଅଣୟ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା 

 

 (କ) ଓଡ଼ିଶା ଖଦ୍ି ଓ ଗ୍ରାରମାରଦ୍ୁାଗ ରବାଡ଼ଗ ଅଚଳ ରହାଇନାହିଁ ।  ୂକ୍ଷ୍ମ ତର୍ା କୟଟୀର ଶିଳ୍ପକୟ ଏହା 
 ହାୟତା ରଦ୍ଉନାହିଁ । ବିଗତ 5 ବଷଗରର ପ୍ରଧ୍ାନମନ୍ତ୍ରୀ  ଜୃନ କାଯଗୁକ୍ରମ (PMEGP) ଜରିଆରର 
3745 ଜଣ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କୟ  ବୁାଙ୍କ  ହାୟତାରର 28524.79 େେ ଟଙ୍କା ଋଣ ଓ 9428.07 େେ 
ଟଙ୍କା ମାଜିନରାଶି ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଛ ି| 

 (ଖ) ଓଡ଼ିଶା ଖଦ୍ି ଓ ଗ୍ରାରମାରଦ୍ୁାଗ ରବାଡ଼ଗ ମାଧ୍ୟମରର ରକାରାପୟଟ ଜିଲ୍ଲାରର ପ୍ରଧ୍ାନମନ୍ତ୍ରୀ  ଜୃନ 
କାଯଗୁକ୍ରମ (PMEGP) ଜରିଆରର ବିଗତ 5 ବଷଗରର 43 ଜଣ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କୟ  334.17 େେଟଙ୍କା 
ଋଣ ଓ 103.61 େେଟଙ୍କା ମାଜିନରାଶି ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଛ ି। 

 

 

ତା. ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ ରିଖ 

‘ରାଜୟସ୍ତରୀୟ ପରୀେ।ୱର  େ ପ୍ରଦଶଗନ୍ ନ୍ କରିବ୍ା ସମ୍ପକଗୱର’ 



ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ନ୍ମବର : ୧୧୫୦ ଶ୍ରୀ. ତାରା ପ୍ରସାଦ ବ୍ାେନି୍ୀପତି: ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜନ୍ଜାତି ଓ ଅନୁ୍ସୂଚତି 
ଜାତି ଉନ୍ନୟନ୍ ଏବ୍ଂ ସଂଖୟାେଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆବ୍ଗଗ କେୟାଣ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ୍ଗ୍ରେ କରି କେୱିବ୍ କି ? 

ପ୍ରଶନ 
(କ) ଅବିଭକ୍ତ ରକାରାପୟଟ ଜିଲ୍ଲାର ଶିେିତ ଆଦ୍ିବା ୀ ଯୟବକ ଯୟବତୀମାରନ ରାଜୁସ୍ତରୀୟ ପରୀେ।ରର 
ଭେ ପ୍ରଦ୍ଶଗନ ନ କରିବାର କାରଣ କଣ;  ରକାରୀ ଚାକିରୀ ରେତ୍ରରର ଅନୁ ଜିଲ୍ଲାରର ଯୟବକ ଯୟବତୀଙ୍କ 
ପରି ରକାରାପୟଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦ୍ିବା ୀ ଯୟବକ  ଫଳ ରହଉଛନ୍ତି କି ; ଏହା ଅନୟଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛ ିକି ; 
ବିଳମବରର ରହରେ ବି ଏମାନଙ୍କୟ  ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଦ୍େ କରିବା ଉରଦଶୁରର ଜୟପୟର ଠାରୟ  ଏକ ନିଶୟଳ୍କ 
ରକାଚଙି୍ଗ ର ଣ୍ଟର ରଖାୋଯିବା କି ; 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ମାନ୍ୟବ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ 

 
     (କ) ବିଗତ ୫ ବଷଗ ମଧ୍ୟରର ( ୨୦୧୬-୨୦୨୦) ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ଓ ଅନୟ  ୂଚତି ଜାତି ଉନ୍ନୟନ 
ଏବଂ  ଂଖୁାେଘୟ  ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟ ଓ ପଛୟଆବଗଗ କେୁାଣ ବିଭାଗ ଅଧ୍ୀନରର ପରିଚାଳିତ ରହଉଥିବା ଉଚ୍ଚ 
ବିଦ୍ୁାଳୟ , ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୁାଳୟ ଏବଂ ଏକେବୁ ଆଦ୍ଶଗ ବିଦ୍ୁାଳୟ  ରାଜୁସ୍ତରୀୟ ପରୀେ।ରର 
ଭେ ପ୍ରଦ୍ଶଗନ କରିଆ ୟଛନ୍ତି। 
  ଏତଦ୍ ବୁତୀତ ଅଭିବକ୍ତ ରକାରାପୟଟ ଜିଲ୍ଲା       (ରକାରାପୟଟ , ମାେକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୟର, 
ରାୟଗଡା) ର ଶିେିତ  ଆଦ୍ିବା ୀ ଯୟବକ ଯୟବତୀମାରନ ରାଜୁସ୍ତରୀୟ ପରୀେ।ରର ବିଗତ ୫ ବଷଗରର 
ଭେ ପ୍ରଦ୍ଶଗନ କରିଆ ୟଛନ୍ତି। ଏହାର  ବିରଶଷ ତର୍ୁ ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ ରର  େଗ୍ନ କରାଯାଇଅଛ।ି 
     (ଖ) ଅଭିବକ୍ତ ରକାରାପୟଟ ଜିଲ୍ଲାର ଶିେିତ  ଆଦ୍ିବା ୀ ଯୟବକ ଯୟବତୀମାନଙ୍କୟ  ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଦ୍େ 
କରିବା ଉରଦଶୁରର ଜୟପୟର ଠାରର ଏକ ନିଶୟଳ୍କ ର ଣ୍ଟର ରଖାୋଯିବା ନିମରନ୍ତ ବତ୍ତଗମାନ ରଯାଜନା ନାହିଁ 
।    

ପରିଶିଷ୍ଟ – ‘କ’ 

A.  (i) Comparatative statement of result of AHSCE in SSD 
Schools functioning at undivided Koraput district  for last 5 years. 

       

Sl 
No 

Year Koraput    
(% of pass) 

Rayagada  
(% of pass) 

Malkangiri 
(% of pass) 

Nabarangapur 
(% of pass) 

State 
Average 
(%)  



1 2020 82.13 76.23 78.37 89.64 78.76 
2 2019 62.14 71.56 64.60 94.89 72.35 

3 2018 86.79 75.26 64.42 95.85 77.35 
4 2017 98.02 96.02 81.16 96.76 86.21 
5 2016 98.67 93.79 86.37 96.16 84.99 

     (ii) Comparison between the State average and ST & SC Deptt. 
average in the AHSCE for the last 5 years is stated below: 

Sl No Year State Average (%)  ST & SC Dev. Deptt. Average (%) 

1 2020 78.76 85.99 

2 2019 72.35 79.10 
3 2018 77.35 85.63 
4 2017 86.21 95.91 

5 2016 84.99 95.61 

B(i) Comparatative statement of result of HSS (+2 Science) of 
SSD functioning at undivided Koraput district  for last 5 years. 

       

Sl 
No 

Year Koraput    
(% of 
pass) 

Rayagada  
(% of 
pass) 

Malkangiri 
(% of pass) 

Nabarangapur 
(% of pass) 

State 
Average 
(%)  

1 2020 46.40 63.53 58.52 58.62 70.21 
2 2019 25.37 50.78 55.56 61.66 72.33 
3 2018 65.71 82.25 64.62 63.10 76.98 
4 2017 68.13 80.30 80.53 89.71 81.11 
5 2016 86.21 70.61 81.86 77.47 80.80 

(ii) Comparison between the State Average and ST & SC Deptt. 
Average in the Higher Secondary ( +2 Science & Commerce) for 
the last 5 years is stated below: 

 
Sl No Year Percentage of Pass 

+2 Science +2 Commerce 



State 
Avg.  

SSD 
Deptt. 
Avg. 

State 
Avg. 

SSD 
Deptt. 
Avg. 

1 2020 70.21 60.48 74.95 79.44 
2 2019 72.33 58.04 70.26 66.79 
3 2018 76.98 71.51 74.79 81.43 
4 2017 81.11 84.38 71.43 74.60 
5 2016 80.80 81.72 70.39 72.54 

 

C. Comparatative statement of result of +2 Science of EMRS   
for last 5 years.  

 

       

Sl 
No 

Year Koraput    
(% of 
pass) 

Rayagada  
(% of 
pass) 

Malkangiri 
(% of pass) 

Nabarangapur 
(% of pass) 

State 
Average 
(%)  

1 2020 98.30 86.60 91.17 100 70.21 
2 2019 20 34.48 10.34 82.22 72.33 
3 2018 64.91 22.95 29.03 44.64 76.98 
4 2017 100 90.16 Not started 98.44 81.11 
5 2016 96.60 93.54 Not started 98.31 80.80 

 

 

 

ତା ୨୬/୦୨/୨୦୨୧ ରିଖ 

ଖାଲିଥବିା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପଦବୀ ସଂଖୟା 
 
UDAQ 1151. ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି : ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ରାଜୟବର ଏବେ ବକବତ ସଂଖୟକ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ଆର.ଆଇ) 



ପଦ୍େୀ ଖାଲିପଡିଛି ; ତାହାର ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତଥ୍ୟ ବଦ୍ବେ କି ; େିଧାନସଭାବର ରାଜୟ ସରକାର 

ଆର.ଆଇ ପଦ୍େୀ ପରୂଣ ନିମବେ ନିଭବର େତିଶତୃି ବଦ୍ଇଥ୍ବିଲ କି ; ଏବେ ବକାଭିଡ େିପେବୟୟ 

ଆଳବର ତାହାକୁ େଦ କରାୋଇଛି କି ; ଏହା ଉପବର ସ୍ପଷି୍ଟକରଣ ବଦ୍ବେ କି ? 
 

  

-ଉତ୍ତର- 

ଶ୍ରୀ ସଦୁାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ , ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା  ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

   

 ରାଜୟବର ଏବେ ୯୫୬ ସଂଖୟକ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ଆର.ଆଇ) ପଦ୍େୀ ଖାଲିପଡିଛି ; 
ଏହାର ଏକ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତଥ୍ୟ ପରିଶଷି୍ଟ “କ”ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।  େିଧାନସଭାର ପେୂବ 

ଅଧବିେଶନବର େିଭିନ୍ନ ଅଣତାରକା େଶ୍ ନ ଗଡୁିକର ଉତ୍ତର େସଙ୍ଗବର ଖାଲିଥ୍େିା ରାଜସ୍ୱ 

ନିରୀକ୍ଷକ ପଦ୍ଗଡୁିକୁ ଉଭୟ ଚୟନ େକ୍ରିୟା ଓ ପବଦ୍ାନ୍ନତି ଭିତି୍ତବର ପରୂଣ କରିୋ ପାଇ ଁ

ଆେଶୟକୀୟ ପଦ୍ବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାୋଉଥ୍େିା ସଚୂିତ କରାୋଇଥ୍ଲିା। 

ଖାଲିପଡିଥ୍େିା ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ, ସହକାରୀ ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ  ଅମିନ ପଦ୍େୀ ଗଡୁିକୁ 

ଉଭୟ ଚୟନ େକ୍ରିୟା ଓ ପବଦ୍ାନ୍ନତି ଭିତି୍ତବର ପରୂଣ କରିୋ ନିମବେ ସରକାର ପଦ୍ବକ୍ଷପ 

ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛେି I ଖାଲିଥ୍େିା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଏେଂ ସହକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପଦ୍େୀ 

ଗଡୁିକୁ ଚୟନ େକ୍ରିୟା ଭିତି୍ତବର ପରୂଣ କରିୋ ନିମବେ  Empowered Committee ର 

ଅନୁବମାଦ୍ନ କ୍ରବମ ଓଡିଶା ଅଧସ୍ତନ କମବଚାରୀ ଚୟନ ଆବୟାଗ, ଭୁେବନଶ୍ ବରଙ୍କ ଠାବର 

ଅଧେିାଚନ କରାୋଇଅଛି। ଏତଦ୍େୟତୀତ ଅେଶଷି୍ଟ ଖାଲିପଡିଥ୍େିା ପଦ୍େୀ ଗଡୁିକୁ ପରୂଣ 

ନିମବେ Empowered Committee ର ଅନୁବମାଦ୍ନ ପାଇ ଁେକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଅଛି I  

 

ତା.୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 
ଶବ୍ର ଜାତିକୁ ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜନ୍ଜାତିୱର ଅନ୍ତ ଗୁ କ୍ତ କରିବ୍ାପାଇଁ ପଦୱେପ  

 
ଅଣ୍ ତାରକା ଚହି୍ନତି ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା:-1152. ଶ୍ରୀ ସତୟନ୍ାରାୟଣ୍ ପ୍ରଧାନ୍ –:ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ଓ  
ଅନୟ  ୂଚତି  ଜାତି ଉନ୍ନୟନ  ଏବଂ   ଂଖୁାେଘୟ   ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟ  ଓ ପଛୟଆବଗଗ  କେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ  ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି :-    

ପ୍ରଶନ 



ଓଡିଶାରର ଶବର ଉପଜାତିର ରୋକମାରନ ST ତାେିକାଭୟ କ୍ତ ରହାଇ ବିଭିନ୍ନ  ରକାରୀ  ୟବିଧ୍ା  ୟରଯାଗ 
ଉପରଭାଗ କରୟ ଥିୋ ରବରଳ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାରର ରଣପୟର ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ଥିବା ଏମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୟ 
ବାନ୍ଧବଙ୍କୟ  ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଗ ଭାରବ ଶବର ଉପଜାତି ରେଖଥିବା ଦୃ୍ଷି୍ଟରୟ  ST ବିରବଚତି ନ ରହାଇ  ରକାରୀ  ୟବିଧ୍ା 
 ୟରଯାଗରୟ  ବଞ୍ଚତି ରହାଇଥିବା ବିଷୟରର ପଚାରିଥିବା ରମାର ପ୍ରଶନ ନଂ-SAQ 355 
ତା.19.07.2019ର ଉତ୍ତରରର ମାନୁବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ିବିଷୟ ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାରଙ୍କ ବିଚାରାଧ୍ୀନ ଥିବା କର୍ା 
କହଥିିରେ ; ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାର ଇତି ମଧ୍ୟରର କଣ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ; ଯଦ୍ି କିଛ ିବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି ରକରତ 
ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ ଏ ବାବଦ୍ରର ପରବତ୍ତଗୀ ପଦ୍ରେପ କଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିରବ କି ? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ  ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ମାନ୍ୟବ୍ର  ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

 
ଶବର (SHABAR)  ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟକୟ ଓଡିଶାର ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ତାେିକାର କ୍ରମିକ  ଂଖୁା-୬୦ ରର 
ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛ ି । ଶ୍ରୀ  ତୁନାରାୟଣ ପ୍ରଧ୍ାନ, ମାନୁବର ବିଧ୍ାନ ଭା  ଭୁ ତା.19.07.2019 
ରିଖରର ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ  ଂଖୁା-355 ମାଧ୍ୟମରର  ଉତର୍ାପନ କରିଥିବା “ଶବର ଜାତିକୟ ଜନଜାତି 
ମାନୁତା” ପ୍ର ଙ୍ଗରର “ ଅର”  ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟକୟ ଓଡିଶାର ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ତାେିକାରର ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୟ 
ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାରଙ୍କୟ   ୟପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଏହ ିବିଭାଗ ତରଫରୟ  ତର୍ୁ ପ୍ରଦ୍ାନ କରଯାଇଥିୋ । ଏଠାରର 
ଉରଲ୍ଲଖ କରାଯାଇପାରର କି “ ଅର” ଜାତିକୟ ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ତାେିକାରର ଅନ୍ତଭଗୟ କ୍ତ କରିବାପାଇଁ ଏହ ି
ବିଭାଗର ପତ୍ର ଂଖୁା 14713 ତା 29.08.2019 ମାଧ୍ୟମରର ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାରଙ୍କୟ  ପୟନବଗାର ଅନୟରରାଧ୍ 
କରାଯାଇଛ ି। ଉକ୍ତ ବିଷୟ ବତ୍ତଗମାନ ମଧ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାରଙ୍କ ବିଚାରାଧ୍ୀନ ଅଛ ି। 

     ୂଚନାରଯାଗୁ ରଯ ରକୌଣ ି  ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟକୟ ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ମାନୁତା ରଦ୍ବା ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାରଙ୍କ 
େମତା ପରି ରଭୟ କ୍ତ। 
 
 
 
 
 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

 ୂତଳ ୱକବୁ୍େ ମାଧ୍ୟମୱର ବ୍ିଦୁୟତ୍ ୱଯାଗାଣ୍ 



U.D ୧୧୫୩ . ଶ୍ରୀ ସତୟନ୍ାରାୟଣ୍ ପ୍ରଧାନ୍ : ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର 
ରଣପୟର ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ବହୟ   ମୟରର ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ତ  ମ୍ପନ୍ନ ବିଜୟଳି ତାର ଛଣିି୍ଡଯାଇ ଦ୍ୟଘଗଟଣାମାନ ଘଟି 
ଜୀବନହାନୀ ରହଉଥିୋ ରବରଳ ବିଜୟଳି ତାର ଛଣିି୍ଡ ଯିବାରୟ  ରଣପୟର  ହରକୟ 2 ଦ୍ିନ ଧ୍ରି ବିଜୟଳି ରଯାଗାଣ 
ବନ୍ଦ ରହଥିିୋ ; ଏଣୟ  ରକାର ଭୂତଳ ରକବୟେ ମାଧ୍ୟମରର ରଣପୟର  ହରକୟ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ରଯାଗାଣ କରିବା 
ପାଇଁ ନିରଦଗଶ ରଦ୍ରବ କି?  

 
ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  

 ବତ୍ତଗମାନ ଟିପି ିଓଡିଏେ ଅଧିନସ୍ଥ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପୟର  ହରକୟ ଭୂତଳ ରକବୟେ ମାଧ୍ୟମରର 
ବିଦ୍ୟ ୁତ ରଯାଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ I ବତ୍ତଗମାନ ରଣପୟର ୩୩/୧୧ ରକ.ଭି ପ୍ରାଇରମରୀ  ବରଷ୍ଟ ନ 
ରାଜପାଟଣା ୧୩୨/୩୩ ରକ.ଭି ଗ୍ରୀଡରୟ  ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଶକି୍ତ ପାଉଅଛ,ି ରତରବ ଉକ୍ତ ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 
ରଣପୟର ୩୩/୧୧ ରକ.ଭି ପ୍ରାଇରମରୀ  ବରଷ୍ଟ ନକୟ ଚାନ୍ଦପିୟର ଗ୍ରୀଡରୟ  Alternative Power 

Supply ମାଧ୍ୟମରର ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ରଯାଗାଣ ନିମରନ୍ତ  କାଯଗୁ ଟିପି ିଓଡିଏେ ନିଜସ୍ଵ CAPEX ରଯାଜନା 
ମାଧ୍ୟମରର କାଯଗୁ ଚାେୟ ରହଛି ିI ଯାହାଫଳରର ଉକ୍ତ  ହରକୟ ନିରବିଚ୍ଛନି ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ରଯାଗାଣ ରହାଇପାରିବ I 

  

 

୨୬.୦୨. ୨୦୨୧  

IT Park ନ୍ିମଗାଣ୍      

UD.AQ.୧୧୫୪. ଶ୍ରୀ ସତୟନ୍ାରାୟଣ୍ ପ୍ରଧାନ୍ : ଇରେକ୍ରରାନିକ୍  ଓ  ୂଚନା ପ୍ରଯୟକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ 

କରି କହରିବ କି:– ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାରର ଏକ IT Park ନିମଗାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନ ାଧ୍ାରଣ ବହୟ  ଦ୍ିନରୟ  
ଦ୍ାବୀ କରିଆ ୟଥିବାରୟ  ମାନୁବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାରର ଏକ IT Park ନିମଗାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିରଦଗଶ 
ରଦ୍ରବ କି? 

 
ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇୱେୱକ୍ରାନ୍ିକ୍୍ସ ଓ ସୂଚନ୍ା ପ୍ରଯୁକି୍ତ ବ୍ିଦୟା 

 



 ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାରର IT Park ନିମଗାଣ କରିବା ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କର ରକୌଣ ି ରଯାଜନା ନାହିଁ।  

  



ତା.26.02.2021 
ନ୍ିଯୁକି୍ତ ସୁୱଯାଗ ସୃଷି୍ଟ 

U.D.1156. ଶ୍ରୀ  ତୁନାରାୟଣ ପ୍ରଧ୍ାନ : ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- ଓଡ଼ିଶାରର ଶିେିତ 
ଯୟବକ ଯୟବତୀ ମାନଙ୍କୟ  ସ୍ଵାବେମବୀ କରିବାପାଇଁ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦ୍ିଗରର  ରକାରଙ୍କ କଣ 
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅଛ,ି ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପୟର ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ନିଯୟକି୍ତ  ୟରଯାଗ  ଷିୃ୍ଟ କରିବା 
ଉରଦଶୁରର  ରଛାଟ ରଛାଟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରିରବ କି? 

ଉତ୍ତର 
          ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବୁ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର 

ମାନୁବର ଅଣୟ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା 
 

 ଓଡ଼ିଶାର ଶିେିତ ଯୟବକ ଯୟବତୀ ମାନଙ୍କୟ  ସ୍ଵାବେମବୀ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା 
ଦ୍ିଗରର ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପରକନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରର ନିମନେିଖିତ ପଦ୍ରେପ ମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି I 

ଶିଳ୍ପୱଦୟାଗୀ ମାନ୍ଙୁ୍କ ୱପ୍ରାତ୍ସାେତି କରିବ୍ାକୁ ପଦୱେପ 
MSME ମାଧ୍ୟମରର ରାଜୁର ରବକାର ଯୟବକ ଯୟବତୀ ମାନଙ୍କୟ  ଆତ୍ମନିଯୟକି୍ତ ରଦ୍ବା ପାଇଁ 

 ରକାରଙ୍କ ତରଫରୟ  ନିଆଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ରେପର ବିବରଣୀ ନିମନରର ପ୍ରଦ୍ତ୍ତ କରାଗୋ  : 
i)ବଲକ୍ ଓ  ହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରର ଯୟବକ/ ଯୟବତୀ ମାନଙ୍କୟ   ୂକ୍ଷ୍ମ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ପାଇଁ ଉପେବଧ୍ 
 ରକାରୀ  ୟବିଧ୍ା ଓ  ୟରଯାଗ  ମବନ୍ଧରର  ରଚତନତା  ଷିୃ୍ଟ  କରିବା ନିମରନ୍ତ  ରଚତନତା  ଶିବିର / 
କମଗଶାଳା ଆରୟାଜନ  କରାଯାଉଛ ି| 
ii) ଉତ୍ସାହୀ ଉରଦ୍ୁାଗୀ ମାନଙ୍କୟ , ଉରଦ୍ୁାଗର ପରିଚାଳନା ଗତ ଦ୍େତା ବୃଦି୍ଧ ନିମରନ୍ତ 
Entrepreneurship Development Programme (EDP) ମାଧ୍ୟମରର ତାେିମ 
ଦ୍ିଆଯାଉଅଛ ିI 
iii) ବୁାଙ୍କସ୍ତରୀୟ ଋଣର ବୁବସ୍ଥା  ହଜ କରିବା ଉରଦଶୁରର ରାଜୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରର ବିଭିନ୍ନ ବୁାଙ୍କର 
467 ଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର MSME ଶାଖା ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇଛ ି|  
iv) ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ ରକନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୟତିରର  ହାୟତା ଓ ବାଣିଜିୁକ ବୁାଙ୍କମାନଙ୍କୟ  ଋଣ 
ମଞ୍ଜୟରୀ ନିମରନ୍ତ  ୟପାରିଶ କରାଯାଉଛ ିI 
v) Single Window ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୟରମାଦ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରର ଗଠିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ  ୟଗମ 
ରକାଷ (District Level Facilitation Centre) ମାଧ୍ୟମରର  ୟପାରିଶ କରାଯାଇ District 
Level Single Window Clearance Authority ଦ୍ୱାରା ଅନୟରମାଦ୍ନ କରାଯାଉଛ ି  I 
           କ୍ରମଶ... 
     -2- 



 
vi) ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ ତରଫରୟ  ପ୍ରଚଳିତ ବିଧି ଅନୟଯାୟୀ ଉରଦ୍ୁାଗୀ ମାନଙ୍କୟ  ପ୍ରାକ୍ -ପ୍ରତିଷ୍ଠା (Pre-
establishment) Entrepreneurs Identification Number (EIN) ଓ କାଯଗୁକାରୀ 
ପଶ୍ଚାତ୍ (Post-production) Production Certificate (PC) ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଉଅଛ ିI 
vii)  ୂକ୍ଷ୍ମ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ କୟ  ରକାରଙ୍କ ନୀତି ଯର୍ା Industrial Policy 
Resolution-2015, Odisha Procurement Preference Policy for MSEs’ 
2015, Micro, Small & Medium Enterprises Development Policy-2016, 
Odisha Food Processing Policy- 2016 ଓ   Odisha Start-up Policy-
2016 ଅନୟଯାୟୀ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ  ରଯାଗାଇ ଦ୍ିଆଯିବାର ବୁବସ୍ଥା ଅଛ ି I 
viii) ବିକ୍ରିବଟା ପାଇଁ EPM Registration ତର୍ା Rate Contract ର ବୁବସ୍ଥା ଅଛ ି| ରକନ୍ଦ୍ର 
 ରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନୀତି ଅନୟ ାରର  ସ୍ଥାପିତMSME ମାନଙ୍କୟ  ତାଙ୍କର Marketing  ୟବିଧ୍ା ପାଇଁ  
GeM Portal ରର  Registration ପାଇଁ ଉତ୍ସାହତି କରାଯାଉଛ ି| 
ix) ରଗାଟିଏ ଜାଗାରର ରଗାଟିଏ ପ୍ରକାରର ଶିଳ୍ପ ଥିବା ଶିଳ୍ପପୟଞ୍ଜକୟ Cluster Development 
Programme ମାଧ୍ୟମରର ଉରଦ୍ୁାଗ ମାରନ  ାଧ୍ାରଣ  ୟବିଧ୍ା ରକନ୍ଦ୍ର(Common Facility 
Centre) ନିମରନ୍ତ ବୁବସ୍ଥା ଅଛ ି|   
x) ଏତଦ୍   ବୁତିତPrime Minister's Employment Generation Programme 
(PMEGP) ରଯାଜନାରର ଅଣୟ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନା ନିମରନ୍ତ  ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଋଣ ବାବଦ୍କୟ  Subsidy 
ରଯାଗାଇ ଦ୍ିଆଯାଇ  ରରାଜଗାରର  ୟରଯାଗ  ଷିୃ୍ଟ କରାଯାଉଛ ିI  

 ଂମ୍ପ୍ରତି ରକାଭିଡ-19 ପରିସି୍ଥତିରର ମୟଖୁମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ନିରଦଗଶକ୍ରରମ Top up subsidy on 
PMEGP ହତିାଧିକାରୀଙ୍କୟ  Project costର 5% ହାରରର ରଯାଗାଇ ରଦ୍ବାପାଇଁ ବିଧି ବୁବସ୍ଥା 
କରାଯାଇଛ ି| 
  ଓଡ଼ିଶାରର PMEGP  ରଯାଜନା ମାଧ୍ୟମରର ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା  ହ ଶିେକ ଯୟବକ 
ଯୟବତୀମାନଙ୍କୟ  ସ୍ଵାବେମବୀ କରିବାପାଇଁ ୪ରଗାଟି  ଂସ୍ଥା ଯର୍ା -୧. RICs /DICs ୨ .OKVIB  
୩. KVIC , Odisha  ୪. COIR  ମାଧ୍ୟମରର ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛIି 
 ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ର ରଣପୟର ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ନିଯୟକି୍ତ  ୟରଯାଗ  ଷିୃ୍ଟ କରିବା ଉରଦ୍ଶୁ 
ରର ରଛାଟ ରଛାଟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ ରକନ୍ଦ୍ର ତରଫରୟ   ରଚତନତା ଶିବିର ର 
ଆରୟାଜନ କରାଯାୟୀ, ର ଥିରୟ  ଆଗ୍ରହୀ ଯୟବକ ଯୟବତୀ ମାନଙ୍କୟ  ବଛାଯାଇ ର ମାନଙ୍କୟ  ଉରଦ୍ୁାଗ 
ବିକାଶ ତାେିମ ଦ୍ିଆଯାଉଛ ିlରଣପୟର ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର  ିରେଇ , ଚାନ୍ଦୟଆ , କତା ଶିଳ୍ପ , ମତୃିକା 
ଶିଳ୍ପ , ରଝାଟ , ବାଡ଼ି ପାମ୍ପଡ , ିରମଣ୍ଟ ଇଟା , ରପପର କପ ରପଲଟ ଇତୁାଦ୍ି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା  ପାଇଁ 
ପ୍ରଧ୍ାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୟକି୍ତ  ଜୃନ କାଯଗୁକ୍ରମ ଓ ଅଣୟ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ଋଣ ଦ୍ରଖାସ୍ତ ଜରିଆରର 



ବୁାଙ୍କ କୟ  ୟପାରିଶ କରାଯାଉଅଛ ିଏବଂ ବୁାଙ୍କ  ହତି ଋଣ ଅନୟରମାଦ୍ନ ପାଇଁ ରଯାଗାରଯାଗ 
କରାଯାଇ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପଦ୍ରେପ ନିଆଯାଉଛ ି l ଶିେିତ  ଯୟବକ ଯୟବତୀ ମାନଙ୍କୟ  ସ୍ଵାବେମବୀ 
କରିବାପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ନୀତି -୨୦୧୫ , MSMED  Policy-2016 ଓ odisha  Food  
Processing Policy-2016  ଅନୟଯାୟୀ ରଯାଗୁ ଶିରଳ୍ପାରଦ୍ୁାଗୀ ମାନଙ୍କୟ   ାହାଯୁ ପ୍ରଦ୍ାନ ର 
ବୁବସ୍ଥା କରାଯାଉଅଛ ିl 

 

 
  

 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

କମଗଚାରୀଙୁ୍କ ପୁନ୍ଃ ଅବ୍ସ୍ଥାପିତ କରିବ୍ାକୁ ପଦୱେପ 

U.D ୧୧୫୭ . ଶ୍ରୀ ମୱନ୍ାେର ରନ୍ଧାରୀ : ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- ଜୟପୟର ଏବଂ 
ନବରଙ୍ଗପୟର Division ରର ରକରତ ଜଣ Security and other staff ମାନଙ୍କୟ  ରକଉଁ କାରଣରୟ  
ଚାକିରିରୟ  ଅବୁାହତ ଦ୍ିଆଯାଇ ଅଛ ିଏବଂ ର ମାନଙ୍କୟ  ରକରବ  ୟଦ୍ଧା ପୟନଃ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିରବ ଜଣାଇରବ 
କି ?  

 

 
 

ଉତ୍ତର 
 

  ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  

ଜୟପୟର ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୟର TPSODL Divisionରୟ  ରକୌଣ ି Security କିମବା other staff 
ମାନଙ୍କୟ  ଚାକିରିରୟ  ଅବୁାହତି ଦ୍ିଆଯାଇ ନାହିଁ ।  

 



 

 

Zû: 26.02.2021 eòL 

Hostel e C Ü̂Zò KeY 

@YZûeKû PòjÜòZ _âgÜ iõLýû : 1158 : gâú cù^ûje e^]ûeú : @^êiìPòZ R^RûZò I 

@^êiìPòZ RûZò C^Üd^ Gaõ iõLýûfNê iµâ\ûd I _Qê@ûaMð KfýûY cªú @^êMâj Keò Kjòùa 

Kò – 

_âgÜ 

eûRýùe ùKùZûUò Boys and Girls Hostel ejò@Qò Gaõ ùiMêWÿòKe infrastructure Dev. 

Kòbkò ejòQò Gaõ ùiMêWÿòK Dev. _ûAñ ùKCñ school _ûAñ Kò Kò _\ùl_ ù^aû_ûAñ ù~ûR^û 

Keû~ûA ùKùZ Uuû Lyð _ûAñ @ûKk^ Keû~ûA@Qò Zûjûe ZûfòKû ÄêfIßûeú ù\aû ij 

aZðcû^ iÚòZò RYûAùa Kò ? 

Cତ୍ତe 
gâú~êq RM Ü̂û[ iûeKû, cû^ýae cªú : 

eûRýe @^êiìPòZ R^RûZò aMðe aò\ýû[ðúu _ûAñ 6756 ùMûUò QûZâûaûi / QûZâú^òaûi 

ejò@Qò û Cq QûZâûaûi Gaõ QûZâú^òaûiùe bòZòbìcòe C^ÜZòKeY _ûAñ eûRý ù~ûR^ûùe 

325.78 ùKûUò Gaõ ùK¦âúd ù~ûR^ûùe 120.27 ùKûUò @[ð aýd aeû\ Keû~ûA@Qò 

û bòZòbìcò C^ÜZòKeY _ûAñ ùKøYiò ^ò¡òðÁ aò\ýûkdKê ]û~ðý Keû~ûA^ûjó û 

 

 

26.02.2021 
Industry କୁ Subsidy ପ୍ରଦାନ୍ ସମ୍ପକଗୱର  

UDAQ.1159. ଶ୍ରୀ ମରନାହର ରନଧ୍ାରୀ: ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- ରାଜୁରର 
Industry କରିବା ପାଇଁ କି କି criteria ରହଛି ିତାହାର ରକରତ  ବ ିଡି ରକଉଁ Industries ପାଇଁ 
ରହଛି ିତାହାର  ବିରଶଷ ବିବରଣୀ ରଦ୍ରବ କି? 

 
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, 

ମାନ୍ୟବ୍ର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା   l 



ଉତ୍ତର 
 (କ) ରାଜୁରର ଶିଳ୍ପର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ 15ଟି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାଯଗୁକାରି କରାଯାଇଥିବା 
 ଂସ୍କାର ଗୟଡିକର ଏକ ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ ରର  ଂେଗ୍ନ କରାଗୋ ।  
(ଖ) ରାଜୁ ଅଦ୍ୁ ପ୍ରଚଳିତ ରାଜୁ ଶିଳ୍ପନୀତି 2015 ଅନୟଯାୟୀ ଶିଳ୍ପର ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ 
 ବ ିଡିର ପ୍ରାବଧ୍ାନ  ମବନ୍ଧୀୟ  ାରାଂଶ ଏବଂ  ଂରଶାଧିତ ବିଜ୍ଞାପନ (Notification) ପରିଶିଷ୍ଟ ‘ଖ’ 
ରର  ଂେଗ୍ନ କରାଗୋ । 

 
 

ତା.୨୬/୦୨/୨୦୨୧ 

)ପ୍ରଶନ) 

Stadium ନ୍ିମଗାଣ୍ 

UD.AQ. No. 1160. ଶ୍ରୀ ମୱନ୍ାେର ରନ୍ଧାରୀ :  କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୟବ କେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି- ରାଜୁରର ବତ୍ତଗମାନ  ୟଦ୍ଧା ରକରତାଟି Stadium ତିଆରି କରାଯାଇଅଛ ିଏବଂ ନୂତନ 
ଭାବରର ରକଉଁ ରକଉଁ ସ୍ଥାନରର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଅିଛ ିଜଣାଇବା  ହ ନିମଗାଣ କାଯଗୁ ପାଇଁ ରକଉଁ 
ପଦ୍ଧତିରର କରିବା ପାଇଁ ବୁବସ୍ଥା ରହଛି ିଜଣାଇରବ କି ?  

 

  ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା, 

       ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ଵାଧୀନ୍), କ୍ରୀୋ ଓ ଯୁବ୍ ୱସବ୍ା 

  ଉତ୍ତର 

 ରାଜୁରର ବତ୍ତଗମାନ  ୟଧ୍ା ରଗାଟିଏ ରାଜୁସ୍ତରୀୟ ଓ ୨୮ ରଗାଟି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍  ନିମଗାଣ  
କରାଯାଇଛ ି।  ମସ୍ତ ବଲକ ଓ  ହରାଞ୍ଚଳରର ରଗାଟିକର ରମାଟ ୪୬୩ ରଗାଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍  ନିମଗାଣ 
ନିମରନ୍ତ ଅର୍ଗମଞ୍ଜୟର କରାଯାଇ ୨୫୦ ରଗାଟି  ମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ ରହାଇଥିବା ରବରଳ ୧୨୮ ରଗାଟି ନିମଗାଣାଧିନ ଅଛ ି
ଓ ୮୫ ରଗାଟିର ନିମଗାଣ କାଯଗୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୟ  ବାଧ୍ାପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇ ବନ୍ଦ ରହଛି ି।  



  ନୂତନ ଭାରବ ରକାରାପୟଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୟରଠାରର  ଓ  ମବେପୟର ଜିଲ୍ଲାର ବୟେଗାରର 
ରଗାଟିଏ କରି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍  ନିମଗାଣ କାଯଗୁ ଚାେୟ ରହଛି ି । ନୂତନ ଭାରବ ଅନୁ  ଷ୍ଟାଡିୟମ୍  ନିମଗାଣ ନିମରନ୍ତ 
ଆର୍ିକ ବରାଦ୍କୟ ଦୃ୍ଷି୍ଟରର ରଖି ପଦ୍େପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ନିମଗାଣ କାଯଗୁ ବିଭିନ୍ନ କାଯଗୁ ନିବଗାହୀ  ଂସ୍ଥା 
ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା  କରାଯିବାର ପଦ୍ଧତି ରହଛି ି। ନୂତନ ଭାରବ ଅଧିକ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍  ନିମଗାଣ ନିମରନ୍ତ ରକୌଣ ି 
ପ୍ରସ୍ତାବ ବତ୍ତଗମାନ ପାଇଁ       ନାହିଁ  । 

 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

କମଗଚାରୀଙ୍କ ତାେିକା 
U.D ୧୧୬୧ . ଶ୍ରୀ ମୱନ୍ାେର ରନ୍ଧାରୀ : ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- ନବରଙ୍ଗପୟର, 

ରକାରାପୟଟ, ମାେକାନଗିରି ଓ ରାୟଗଡା ଏବଂ  ବୟ  ଜିଲ୍ଲାରର ରକଉଁ  ଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କି ପଦ୍ଧତିରର ରକଉଁ 
sub-station ଓ ଅଫି ରର ରକରତ ଜଣଙ୍କୟ  ରକଉଁ ରକଉଁ ପଦ୍ବୀ ନିଯୟକି୍ତ ଦ୍ିଆଯାଇଅଛ ିତାହାର ତାେିକା 
ପଦ୍ବୀୋରୀ ଓ sub-station wise ରଦ୍ବା  ହ ରକରତ ଟଙ୍କା ରେଖାଏଁ ରୋକଙ୍କଠାରୟ  ଆଦ୍ାୟ କରି 
ଚାକିରି ଦ୍ିଆଯାଇଅଛ ିତାହାର କାରଣ ରଦ୍ରବ କି ?  

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  

 TPSODL(Earst-while Southco Utility) ଅଧିନସ୍ଥ ନବରଙ୍ଗପୟର, ରକାରାପୟଟ, 

ମାେକାନଗିରି ଓ ରାୟଗଡା ଏବଂ ଅନୁ ଜିଲ୍ଲାରର 33/11 KV Primary Sub-station ର 
ରେଣାରବେଣ ଓ ମରାମତି କାଯଗୁପାଇଁ 222 ରଗାଟି Sub-station ରର ନିରୟାଜିତ ରହାଇଥିବା  ଂସ୍ଥା 
ତର୍ା ପଦ୍ବୀ ଓ କମଗଚାରୀ ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ-‘କ’ ରର  ଂେଗ୍ନ କରାଗୋ I 

 ଟିପି ି ିଓଡିଏେ ତରଫରୟ  ରୋକଙ୍କ ଠାରୟ  ରକୌଣ ି ଟଙ୍କା ଆଦ୍ାୟ କରି ଚାକିରି ଦ୍ିଆଯାଉ ନାହିଁ I  

 

26.02.2021 
ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି 

UDAQ.1162. ଶ୍ରୀ ୱସୌମୟ ରଞ୍ଜନ୍ ପଟ୍ଟନ୍ାୟକ: ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- କରରାନା 
 ଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ଅଚଳାବସ୍ଥା   ର୍ ରାଜୁ 2020 ରଫବୃଆରିରୟ  ଏରବ  ୟଦ୍ଧା 1 େେ 25 ହଜାର ରକାଟି 



ଟଙ୍କାର ପୟଞି୍ଜ ଆକଷଗଣ କରିବାକୟ  େମ ରହାଇଛ,ି ର ଥିରର ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୟଡିକର ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ 
ନିଯୟକି୍ତ  ୟରଯାଗ  ମ୍ପକଗରର  ବିରଶଷ  ୂଚନା ରଦ୍ରବ କି? 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, 
ମାନ୍ୟବ୍ର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା   l 

ଉତ୍ତର 
କରରାନା  ଂକ୍ରମଣ ଜନିତ  ମୟ ମଧ୍ୟରର ରାଜୁ ଏକକ ବାତାୟନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରର ରଫବୃୟାରୀ 
2020 ଠାରୟ  ଅଦ୍ୁାବଧି (ଜାନୟୟାରୀ 2021 ପଯଗୁନ୍ତ) ବିଭିନ୍ନ ରେତ୍ରରର 58ଟି ବୃହତ୍ତ ଶିଳ୍ପ 
(1,25,410.51 ରକାଟି ଟଙ୍କା ପୟଞି୍ଜନିରବଶ) ରର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୟରମାଦ୍ନ କରାଯାଇଅଛ ି। ଏହାର 
ଏକ ତର୍ୁ ଭିତି୍ତକ ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ ରର  େଂଗ୍ନ କରାଗୋ । ଏହ ିପ୍ରସ୍ତାବ ମାଧ୍ୟମରର 58698 ଟି 
ନିଯୟକି୍ତ ଆକଳନ କରାଯାଇଅଛ ି। 
 
ଉପରରାକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୟ  ବିଭିନ୍ନ ରେତ୍ରରର 4ଟି ବୃହତ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ରହାଇ ଆଂଶିକ ତର୍ା ପୂର୍ଣ୍ଗ 
କାଯଗୁେମ ରହାଇଛନ୍ତି । ଏହାର ଏକ ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ ‘ଖ’ ରର  ଂେଗ୍ନ କରାଗୋ । 
 
ଅନୁ 54ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାଯଗୁ ବିଭିନ୍ନ ପଯଗୁାୟରର ଅଛ ି। 
 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ଅେୟ ଶକି୍ତ ବ୍ିକାଶ 

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୧୬୩. ଶ୍ରୀ ୱସୌମୟ ରଞ୍ଜନ୍ ପଟ୍ଟନ୍ାୟକ :  ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ 

କି : ଭାରତୀୟ ର ୌର ଶକି୍ତ ନିଗମ ଓ ଭାରତୀୟ ଅେୟ ଶକି୍ତ ବିକାଶ  ଂସ୍ଥାରର ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାର 

ଯର୍ାକ୍ରରମ 1000 ରକାଟି ଓ 1500 ରକାଟି ଟଙ୍କା ପୟଞି୍ଜ ନିରବଶ କରିବାକୟ ରକନ୍ଦ୍ର ବରଜଟରର ରଘାଷଣା 

କରାଯାଇଛ,ି ର ଥିରୟ  ଯର୍ା  ମ୍ଭବ ଫାଇଦ୍ା ହା େ ୋଗି ରାଜୁ  ରକାର କଣ ଏବଂ ଆଗାମୀ 2025 

 ୟଦ୍ଧା ରାଜୁର ର ୌରଶକି୍ତ ଓ ଅେୟଶକି୍ତ ବିକାଶ େେୁ ରକରତ  ବିରଶଷ ତର୍ୁ ରଦ୍ରବ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ :- 



        ରାଜୁ  ରକାର ଅେୟ ଶକି୍ତ ବିକାଶ ନିମରନ୍ତ ଓଡିଶା ଅେୟ ଶକି୍ତ ନୀତି-୨୦୧୬ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି 

ଏବଂ ରାଜୁରର ୨୦୨୨ ବଷଗ ରଶଷ  ୟଦ୍ଧା ୨୨୦୦ ରମଗାଓବାଟ୍ ର ୌରଶକି୍ତ ଏବଂ ୫୫୦ ରମଗାଓବାଟ୍ 

ଅଣ ର ୌରଶକି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର େେୁ ଧ୍ାଯଗୁ କରାଯାଇଛ ି। 

      ରାଜୁରର ଚାଷ ଜମିରର ର ୌର ଶକି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ( Agrivoltaics projects) ତର୍ା ଅନୁାନୁ 

ଅଣପIରମ୍ପରିକ ଶକି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଳିତ ଉଦ୍ୁମ ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ୦୪.୧୧.୨୦୨୦ ରର ଭାରତୀୟ 

ର ୌର ଶକି୍ତ ନିଗମ ଏବଂ ଓଡିଶା ଅେୟ ଶକି୍ତ ବିକାଶ  ଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରର ଏକ ବୟଝାମଣା ପତ୍ର 

(Memorandum of Understanding) ସ୍ଵାେରିତ ରହIଇଅଛ ି।  

 

 

Zû.:26.02.2021eòL 

lZòMâÉ a^aûiúuê ijûdZû 

@YZûeKû PòjÜòZ _âgÜ iõLýû: 1164 : gâú ùiøcý e¬^ _…^ûdK : @^êiìPòZ R^RûZò I 

@^êiìPòZ RûZò C^Üd^ Gaõ iõLýûfNê iµâ\ûd I _Qê@ûaMð KfýûY cªú @^êMâj Keò Kjòùa 

Kò – 

_âgÜ 

ùKûe^û iõKâcY R^òZ @PkûaiÚû ù~ûMêñ fNê a^RûZ \âaý C_ùe ^òbðegúk R^RûZò Z[û 

R^aûiúu @û[òðK iÚòZò ùKùZ cûZâûùe _âbûaòZ ùjûAQò ieKûe @ûKk^ KeòQ«ò Kò, lZòMâÉ 

a^aûiúuê ÊZª ijûdZû _â\û^ ^òcù« ieKûe ùKøYiò _ýûùKR iÚòe KeêQ«ò Kò ? 

Cତ୍ତe 
gâú~êq RM Ü̂û[ iûeKû, cû^ýae cªú 

Kùeû^û iõKâcY R^òZ @PkûaiÚû ù~ûMêñ @^êiìPòZ R^RûZò iõ_â\ûde ùfûKcûù^ 

aiaûi Keê[ôaû @õPkùe (@û\òaûiú @]êýhòZ @õPk) aòbûM \ßûeû ùfûKcû^u Rúa^ 

RúaòKûKê iê\éXÿ I C^ÜZòKeY iKûùg ^òcÜfòLòZ _\ùl_cû^ ^ò@û~ûA@Qò û  



1.còi^ RúaòKû @«MðZ 700 ùMûUò Kéhò I @YKéhò bòZòK ù_âûiôûj^ ùK¦â (Livelihood 

Cluster) \ßûeû 55,292 jòZû]ôKûeúcû^uê ijûdZû _â\û^ Keû~ûA@Qò û  

2.@^êiìPòZ R^RûZò a^aûiúuVûeê ùcûU U.30.32 ùKûUò cìfýe fNêa^RûZ \âaý 

iað̂ òcÜ ijûdK cìfý (MSP)  ùe TDCC \ßûeû Kâd Keû~ûA@Qò û  

3. @^êiìPòZ R^RûZò iõ_â\ûde ùfûKcû^u \lZû aòKûg ^òcù« 43 ùMûUò ùlZâùe 

(Trade) 7,560 jòZû]ôKûeúcû^u \lZû aé¡ò ^òcù« Zûfòc _â\û^ Keû~ûA@Qò û 

ତା ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ ରିଖ 

ପ୍ରସ୍ଥର ଶଳି୍ପୀଙୁ୍କ ମପ୍ରାତ୍ସାହନ  

ଅଣତାରକା ଚିହ୍ନିତ େଶ୍ ନ ସଂଖୟା ୧୧୬୫ - ଶ୍ରୀ ବସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ : ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ 

ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :-ରାଜୟର େସ୍ଥର ଶଳି୍ପୀ ଙୁ୍କ ସହଜବର ଉପେକୁ୍ତ 

ମାନର ପଥ୍ର ବୋଗାଣ ଲାଗି ସରକାର Artisan Grade Stone Policy ଆଣଥୁ୍େିା ସ୍ୱାଗତ 

ବୋଗୟ ପଦ୍ବକ୍ଷପ ବତବେ େସ୍ତାେିତ ନୀତିବର କଞ୍ଚାମାଲ ଉପଲବ୍ଧ େୟତୀତ ଅନୟାନୟ 

ବୋତ୍ସାହନ ଅେଭବୁ କ୍ତ ବହୋର େସ୍ତାେ ଅଛି କି, େଦ୍ି ହ ଁ , ବତବେ ଅନୟାନୟ ବୋତ୍ସାହନ 

ସମ୍ପକବବର ସଚୂନା ବଦ୍ବେ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଦୁ୍ାମ ମାଣି୍ଡ, ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ : - 

 ନିବଦବଶକ, ସଂସ୍କତୃି େିଭାଗଙ୍କ ଆହୁତ ବେୈଠକବର ନିଆୋଇଥ୍େିା ନିଷ୍ପତି୍ତ ଅନୁସାବର 

ପଥ୍ର ଶଳି୍ପୀମାନଙୁ୍କ ସରୁୁଖରୁୁବର ପଥ୍ର ବୋଗାଣ ଦ୍ଵାରା େସ୍ତର କଳାର ବୋତ୍ସାହନ ନିମବେ 

ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା େିଭାଗବର Artisan Grade Stone Policy ର ଚିଠା 

େସୁ୍ତତ କରାୋଇଥ୍ଲିା । ତତପବର ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାବର ଅନୁଷି୍ ଠତ ବେୈଠକବର 

ଆବଲାଚନା କରାୋଇ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣ ିେିଭାଗ ଉକ୍ତ େସ୍ତର ନୀତି ଆବଗଇ ବନୋ ପାଇ ଁସି୍ଥର 

କରାୋଇଛି । ୋରମି୍ଭକ ଭାବେ େସୁ୍ତତ ଉକ୍ତ ନୀତି ଚିଠାବର େସ୍ତର ଶଳି୍ପୀଙୁ୍କ ସେୁିଧାବର େସ୍ତର 

ବୋଗାଣ େୟତୀତ ଅନୟ ବକୌଣସି ବୋତ୍ସାହନ ସ୍ଥାନିତ ବହାଇନାହି ଁ। 

ତା. ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 
ଗୱବ୍ଷଣ୍ା େବ୍ଧ ତଥୟର ମୁଖୟା ଶ 

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନସଂଖୟ।-୧୧୬୬ : ଶ୍ରୀ ୱସୌମୟ ରଞ୍ଜନ୍ ପଟ୍ଟନ୍ାୟକ: ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜନ୍ଜାତି ଓ ଅନୁ୍ସୂଚତି 
ଜାତି ଉନ୍ନୟନ୍ ଏବ୍ଂ ସଂଖୟାେଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆବ୍ଗଗ  କେୟାଣ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ  ଅନୁ୍ଗ୍ରେ କରି କେୱିବ୍ କି ? 

ପ୍ରଶନ 

mailto:2.@%5eêiìPòZ
mailto:2.@%5eêiìPòZ


ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି  ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟର ରମାଟ ରକରତ ଜଣ କରରାନା  ଂକ୍ରମିତ ରହାଇଥିରେ ଓ ର ମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ପ୍ରବା ୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ  ଂଖୁା ରକରତ, ଜଙ୍ଗେଜାତ ଦ୍ରବୁରୟ  ଖାଦ୍ୁ  ଂଗ୍ରହ, ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନରଶୈଳୀ 
କିମବା ଅନୁ ରକଉଁ କାରଣରୟ  ଜନଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରର କରରାନା  ଂକ୍ରମଣ ନଗଣୁ ରହେିା- ରକାର 
ଅନୟ ନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି କି , ଯଦ୍ି ହଁ ,ରତରବ ଗରବଷଣା େବ୍ଧ ତର୍ୁର    ମୟଖୁା ଶ କଣ ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା , ମାନ୍ୟବ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ 

ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କର COVID-19 dashboardରୟ  ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୁ ଅନୟ ାରର ତା.୨୩.୦୨.୨୦୨୧ 
 ୟଧ୍ା ରମାଟ ୩,୨୮,୪୩୨ ଜଣ କରରାନ। ଦ୍ୱାରା  ଂକ୍ରମିତ ରହାଇଥିବା ସ୍ଥରଳ ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ବହୟଳ 
୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲାରର ରମାଟ ୧,୦୫,୪୮୦ ଜଣ  ଂକ୍ରମିତ ରହାଇଥିରେ ।  
 ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି  ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟ ରୋକମାରନ ବ ବା  କରୟ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରର କରରାନା  ଂକ୍ରମଣ 
ନଗଣୁ ଥିବାର କାରଣ ନିମନରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ  
୧. ଆଦ୍ିବା ୀ ଅଧି ୂଚତି ଅଞ୍ଚଳ ଗୟଡିକ ଦ୍ୟଗଗମୁ ଓ  ୟଦୂ୍ରବୁାପୀ ରହାଇଥିବାରୟ  ଜନ ାଧ୍ାରଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା 
କମ  ଂସ୍ପଷଗରର ଆ ିବା ।  
୨. ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି  ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟର ରୋକମାରନ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରର COVID-19 ନିୟମାବଳୀ 
 ୟଚାରୟ ରୂରପ ପାଳନ କରିବା। 
୩. ସ୍ଵାସ୍ଥୁକମଗୀ, ଅଙ୍ଗନେ।ଡୀକମଗୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ଭାରବ  ରଚତନତା 
ଅଭିଯାନ  ୂଚାରୟ ରୂରପ ପାଳନ ରହାଇଥିବା ।  

 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 
ବ୍ିଦୁୟତ ୱସବ୍ାର ଉନ୍ନତିକରଣ୍ 

 

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୧୬୭:- . ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମେ :- ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- 
ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ବୁବସ୍ଥାର ଘରରାଇ କରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରର ଘରରାଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୟ  ଭିତି୍ତଭୂମି ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କୋପରର 
ଏହ ିକମ୍ପାନୀମାରନ ପୂବଗ OSEB କୟ ର ମାନଙ୍କର ରଦ୍ୟ ପରିରଶାଧ୍ କରେଣି କି, ଇତି ମଧ୍ୟରର ରକରତକ 
ଘରରାଇ କମ୍ପାନୀ ଓହରି ଯାଉଥିବାରୟ  ର ହ ି ଟଙ୍କା ଅ ୟେ ରହବ ରକମିତି, ଏହ ିବୟ  କମ୍ପାନୀ ଉପରର 
ପାଇକାରୀ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ରଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ଵ ବୁାଙ୍କ ଓ  ରକାରୀ ଗୁାରରଣ୍ଟର ଓ ଅନୁାନୁ ଆର୍ିକ ଅନୟଷ୍ଠାନରର 
ରକରତ ଟଙ୍କା ପଡୟ ଛ,ି ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ର ବାର ଉନ୍ନତିକରଣ ୋଗି ଘରରାଇକରଣ ପରର ରକରତ ଟଙ୍କା  ରକାରୀ 
ରାଜରକାଷରୟ  ବୁୟ ରହାଇଛ ି? 

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ:- 
ବିଦ୍ୟ ୁତ ଅଧିନିୟମ, ୨୦୦୩ର ଧ୍ାରା ୨୧ (କ) ଅନୟଯାୟୀ ରକୌଣ ି କମ୍ପାନୀକୟ ଭିତି୍ତଭୂମି 

ହସ୍ତାନ୍ତର କୋରବରଳ ଋଣ, ବନ୍ଧକ ଏବଂ ର ହଭିଳି ଅନୁ ରଦ୍ୟରୟ  ମୟକ୍ତ କରି ରାଜୁ ବିଦ୍ୟ ୁତ ନିୟାମକ 
ଆରୟାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ଦ୍ାୟିତ୍ଵ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଏ I   

ଓହରି ଯାଇଥିବା ଘରରାଇ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୟ   ବରକୟା ଅର୍ଗ ଅ ୟେ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା 
ବିଦ୍ୟ ୁତ ନିୟାମକ ଆରୟାଗଙ୍କ ଠାରର ଆରବଦ୍ନ କରାଯାଇଛ ିI ଏ  ମବନ୍ଧରର ଆରୟାଗଙ୍କ ନିଷ୍ପତି୍ତ ପରର 

ବରକୟା ଅର୍ଗ ଆଦ୍ାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶୁକୀୟ ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ I ଏହ ି ବୟ  କମ୍ପାନୀ 
ଉପରର ମାଚ୍ଚଗ, ୨୦୨୦  ୟଦ୍ଧା, Bulk Supply Price (BSP), CAPEX, ବିଶ୍ଵ ବୁାଙ୍କ, APDRP, R-

APDRP ତର୍ା ଅନୁାନୁ ବୁାଙ୍କ ରର ବରକୟା ଥିବା ଋଣ  ମବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ-କ ରର ଦ୍ିଆଗୋ  
I 

ଘରରାଇକରଣ ପରର ରବୈଦ୍ୟ ୁତିକ ବିତରଣ ଭିତି୍ତଭୂମିର ବିକାଶ ତର୍ା ଉପରଭାକ୍ତା ମାନଙ୍କୟ  
ଗୟଣାତ୍ମକ  ବିଦ୍ୟ ୁତ ର ବା ରଯାଗାଇ ରଦ୍ବା ନିମରନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ରଯାଜନା ମାଧ୍ୟମରର ବିତରଣକାରୀ 
 ଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୟ  ପ୍ରତୁେ ଭାରବ ଦ୍ିଆ ଯାଇଥିବା ଅନୟଦ୍ାନ  ମବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ-ଖ ରର ଦ୍ିଆଗୋ I  

ର ହଭିଳି ଭାବରର ରବୈଦ୍ୟ ୁତିକ ବିତରଣ ଭିତି୍ତଭୂମିର ବିକାଶ ନିମରନ୍ତ OPTCL ଏବଂ ଅନୁାନୁ କାଯଗୁକାରୀ 
 ଂସ୍ଥା ଯର୍ା NTPC, PGCIL ମାନଙ୍କୟ  ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ିକ ଅନୟଦ୍ାନ  ମବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ 
ପରିଶିଷ୍ଟ ‘ଗ’ ରର ଦ୍ିଆଗୋ I 

 

 

 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ଅେୟ ଶକି୍ତ ଉପୱର ଗୁରୁତ୍ୱ 

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୧୬୮. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମେ :  ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି - ଅେୟ 

ଶକି୍ତ ଉପରର  ରକାର ଗୟରୟ ତ୍ଵ ରଦ୍ଉଛନ୍ତିକି, 2022  ୟଦ୍ଧା ଅେୟ ଶକି୍ତରୟ  ରକରତ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ପାଇଁ େେୁ 

ଧ୍ାଯଗୁ କରାଯାଇଛ,ି ଅେୟ ଶକି୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କ କାଯଗୁକ୍ରମ  ଂପକଗରର  ୂଚନା ରଦ୍ରବକି ? 



ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ :- 
 ରାଜୁ  ରକାର ଅେୟ ଶକି୍ତ ବିକାଶ ନିମରନ୍ତ ଓଡିଶା ଅେୟ ଶକି୍ତ ନୀତି-୨୦୧୬ ପ୍ରଣୟନ 

କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜୁରର ୨୦୨୨ ବଷଗ ରଶଷ  ୟଦ୍ଧା ୨୨୦୦ ରମଗାଓବାଟ୍ ର ୌରଶକି୍ତ ଏବଂ ୫୫୦ 

ରମଗାଓବାଟ୍ ଅଣ ର ୌରଶକି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର େେୁ ଧ୍ାଯଗୁ କରାଯାଇଛ ି। 

 ଓଡିଶା  ବୟଜ ଶକି୍ତ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଭୟ ବରନଶ୍ଵର ଏବଂ କଟକ  ହରରର ଥିବା ୬୫ଟି  ରକାରୀ 

କାଯଗୁଳୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶିୋନୟଷ୍ଠାନରର ୪ ରମଗାୋଟ୍ େମତା  ମ୍ପନ୍ନ Rooftop ର ୌର ଶକି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 

୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ିକ ବଷଗରର ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ ିl ଓଡିଶା  ବୟଜ ଶକି୍ତ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ମନମୟଣ୍ଡା, 

ରବୌଦ୍ଧ ଠାରର 20 ରମଗାୋଟ୍ େମତାର ର ୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଅଛ ିI 

 ଅେୟ ଶକି୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜୁ  ରକାର  ବିଭିନ୍ନ  ରକାରୀ  ଅନୟଷ୍ଠାନ ଗୟଡିକରର  Roof 

Top Solar ପାୋର System ବ ାଇବା ପାଇଁ ଆର୍ିକ  ହାୟତ। ପ୍ରଦ୍ାନ କରୟ ଛନ୍ତି । ଏଯାବତ 

ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ  ହାୟତା ରର ଓଡିଶା ଅେୟ ଶକି୍ତ ବିକାଶ  ଂସ୍ଥା ରାଜୁରର ରମାଟ ୭.୭୬ ରମଗାଓବାଟ୍ 

Off-grid Solar Power system ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍ିକ ବଷଗରର  

୯.୪ ରମଗାଓବାଟ୍  ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ େେୁ ରଖା ଯାଇଛ ିI 

ରାଜୁରର ର ୌର ଶକି୍ତ ଓ ଅେୟ ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ବୃଦି୍ଧ ନିମରନ୍ତ GEDCOL ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୟତ ବିସୃ୍ତତ 
ରଯାଜନା ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ I 

ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ 
 

ୱସୌରଶକି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 

୧) OPTCL ର ୩ ରଗାଟି ଗ୍ରୀଡ୍  ବରଷ୍ଟ ନ୍, OHPC ର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 
GEDCOL ର ମନମୟଣ୍ଡା ର ୌର ଶକି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୟଡିକରର ଥିବା ଅବୁବହୃତ ସ୍ଥାନରର ୮ 
ରମଗାୋଟ୍ ର ୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରଯାଜନା କରାଯାଇଅଛ ି l ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଆର୍ିକ ବଷଗ 
୨୦୨୧-୨୨ ରଶଷ ରହବାର େେୁ ରଖାଯାଇଛ ିl 



୨) ଓଡିଶାର ୧୭ଟି  ହର ଯର୍ା- ମବେପୟର, ବୟେଗା, ହରିାକୟଦ୍, ରାଉରରକୋ, ପୟରୀ, ରଖାଦ୍ଧଗା, 
ବ୍ରହ୍ମପୟର, ଛତ୍ରପୟର, ଜୟପୟର, ରକାରାପୟଟ, ନବରଙ୍ଗପୟର,  ୟନାରବଡା, ବାରେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ, 
ବାରିପଦ୍ା, ଭୟ ବରନଶ୍ଵର ଓ ବୋଙି୍ଗରରର  ରକାରୀ ରକାଠାଘର ଉପରର ଅନୟ ୁନ ୧୭ ରମଗାୋଟ୍ 
େମତା  ଂପନ୍ନ Roof Top ର ୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ Tender ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାେୟ  
ରହଛି ିl ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଆର୍ିକ ବଷଗ ୨୦୨୧-୨୨ ରଶଷ ରହବାର େେୁ ରଖାଯାଇଛ ିl 

୩)  ମବେପୟର ଜିଲ୍ଲାର ଚପିିେିମା ଜଳ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ରକନ୍ଦ୍ର ପରି ରଭୟ କ୍ତ ଅବୁବହୃତ ୬୦ ଏକର ଜମିରର 
୧୦ ରମଗାୋଟ୍ ର ୌର ଶକି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ରଯାଜନା କରାଯାଇଛି l ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ 
ପାଇଁ ଜମି ଚହି୍ନଟ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାେୟ ରହଛି ିl 

୪) GEDCOL ଏବଂ NHPC ଦ୍ୱାରା ରଯୌର୍ ଉରଦ୍ୁାଗ ମାଧ୍ୟମରର ପାଖାପାଖି ୫୦୦ ରମଗାୋଟ 
ଭା ମାନ ର ୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବୟଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ଵାେରିତ ରହାଇଅଛ ିଏବଂ ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପର 
ବିସୃ୍ତତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବରଣୀ (DPR) ପ୍ରସ୍ତୟତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାେୟ ରହଛି ିl 

୫) ଭାରତ  ରକାରଙ୍କର ନବୀନ ଓ ଅେୟ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (MNRE) ଦ୍ୱାରା କାଯଗୁକାରୀ 
ରହଉଥିବା ର ୌର ପାକଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରର ୨୭୫ ରମଗାୋଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ  ମବେପୟର ଏବଂ 
ରବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରର ଉପଯୟକ୍ତ ଜମି ଚହି୍ନଟ ପକ୍ରିୟା  ରିଛ ିଏବଂ ବିସୃ୍ତତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବରଣୀ (DPR) 
ପ୍ରସ୍ତୟତି କାଯଗୁ  ରିଅଛ ିl  

 

 

େୁଦ୍ର ଜଳ ବ୍ିଦୁୟତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ 

୧)  ୟନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ଦରିା ଡୁାମ୍ ଠାରର ୧୦ ରମଗାୋଟ୍ େମତା ବିଶିଷ୍ଟ େୟଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ 
ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥାପନ ନିମରନ୍ତ SAIL (RSP, Rourkela)  ହ ରଯୌର୍ ଉରଦ୍ୁାଗ ମାଧ୍ୟମରର 
Tender ପକ୍ରିୟା ଚାେୟ ରହଛି ିl ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯଗୁ ବଷଗ ୨୦୨୩  ୟଦ୍ଧା  ମ୍ପୟର୍ଣ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ େେୁ 
ନିଦ୍ଧଗାରଣ କରାଯାଇଛ ିl 

୨) ଓଡିଶା  ବୟଜ ଶକି୍ତ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ୪୫ ରଗାଟି େୟଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମରନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ 
ଆକଳନ ବିବରଣୀ (PFR)ର ପସ୍ତୟତି କାଯଗୁ କରୟ ଅଛ ିl 



 

 

 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ବ୍ୱକୟା ଶୁକଲ ଆଦାୟ 

U.D ୧୧୬୯. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମେ : ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ୍ଗ୍ରେ କରି କେୱିବ୍ କି:- ବିଜୟଳି ବିତରଣ ବୁବସ୍ଥାର 
ଉନ୍ନତି, ବିଦ୍ୟ ୁତ ବରକୟା ଶୟକଲ ଆଦ୍ାୟ ଏବଂ  ାମାଜିକ ଦ୍ାୟୀତ୍ଵରବାଧ୍  ହ କାଯଗୁ ରହବା ପାଇଁ କି 
ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ ି?  

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  

 ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ବିତରଣ ବୁବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି  ହ ରାଜୁର  ମସ୍ତ ଉପରଭାକ୍ତା ମାନଙ୍କୟ  ଉନ୍ନତମାନର ଓ 
୨୪ ଘଣି୍ଟଆ ବିଜୟଳି ରଯାଗାଇରଦ୍ବା ନିମରନ୍ତ ODSSP ରଯାଜନା ୨୦୧୩-୧୪ ଆର୍ିକ ବଷଗରୟ  
କାଯଗୁକାରୀ କରାଯାଇଛ ିI ଏହ ିରଯାଜନାରର OPTCL ଦ୍ୱାରା  ମୟଦ୍ାୟ ୪୭୩ଟି ନୂତନ ୩୩/୧୧ KV 

Sub-station ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୟ ଥିୋରବରଳ ଅଦ୍ୁାବଧି ୩୬୨ ଟି Sub-station  ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି 
I  ଅନୁ ବଳକା Sub-stationର ନିମଗାଣ କାଯଗୁ ଚାେୟ ରହଅିଛ ିଯାହା ଆ ନ୍ତା ୩୧.୦୩.୨୦୨୧  ୟଦ୍ଧା 
ରଶଷ କରାବା ପାଇଁ େେୁ ଧ୍ାଯଗୁ କରାଯାଇଛ ିI  

 ଏତଦ୍ବୁତୀତ ଉପରଭାକ୍ତା ମାନଙ୍କୟ  ଗୟଣାତ୍ମକ ଓ ୨୪X୭ Hr ବିଜୟଳି ରଯାଗାଇବା ନିମରନ୍ତ 
ରାଜୁର  ହରାଞ୍ଚଳରର IPDS ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର DDUGJY ରଯାଜନା କାଯଗୁକାରୀ କରାଯାଇ ଉନ୍ନତ 
ମାନର Transformer, ତାର ଖୟଣ୍ଟ ଇତୁାଦ୍ି େଗାଯାଉଅଛ ିI  

ବିଦ୍ୟ ୁତ ରଦ୍ୟ ତର୍ା ବରକୟା ଶୟଳ୍କ ଆଦ୍ାୟ ନିମରନ୍ତ ନିମନ େିଖିତ ପଦ୍ରେପମାନ ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଇଛ ିI  

୧. ଡି କମ ପେରୟ  ତାରିଖ ୋରୀ camp ଓ ଘରକୟ ଘର ଯାଇ ବରକୟା ବିେ ଆଦ୍ାୟ 
କରାଯାଉଅଛ ିI 



୨.ରଯଉଁ ଉପରଭାକ୍ତା ମାରନ ଧ୍ାଯଗୁ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରର ବିଦ୍ୟ ୁତ ରଦ୍ୟ ପଇଠ ନ କରନ୍ତି, ର ମାନଙ୍କ 
ବିଦ୍ୟ ୁତ୍  ଂରଯାଗ ବିଚ୍ଛନି୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ରେପ ନିଆଯାଉଅଛ ିI  

୩.  ାମାଜିକ ଦ୍ାୟୀତ୍ଵ ରବାଧ୍ ଅନ୍ତଗଗତ କାଯଗୁକ୍ରମରର S.H.G ମାନକୟ ବିଦ୍ୟ ୁତ ଶୟଳ୍କ ଆଦ୍ାୟର 
ଦ୍ାୟୀତ୍ଵ ଦ୍ିଆଯାଇଅଛ ିI  

 

ତା:୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ପ୍ରଶନ  
Sports Hostel ନ୍ିମଗାଣ୍  

 
 ୟୁ.େି  ସଂଖୟା ୧୧୭୦ . ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମେ :- କ୍ରୀଡା ଓ ଯୟବକେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- 
ପ୍ରରତୁକ ଜିଲ୍ଲାରର ଏକ Sports Hostel ନିମଗାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି୍ତ ରନରବକି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରର Foot 
Ball, Volley Ball, Cricket, Athletic ରର ଉପଯୟକ୍ତ ରକାଚଂି ରଦ୍ବାରର ବୁବସ୍ଥା କରିରବକି, 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିମଗାଣ ପାଇଁ ଉପଯୟକ୍ତ ଜମିର ଅଭାବ ରହତୟ  ରଗାଚର ଓ ଗ୍ରାମୁ ଜଙ୍ଗେ 
କି ମ ଜମିରର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିମଗାଣ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଵ ବିଭାଗ  ହତି ଆରୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତି୍ତ ରନରବ କି ?  

 
 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା  
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ଵାଧୀନ୍) କ୍ରୀୋ ଓ ଯୁବ୍ୱସବ୍ା 

ଉତ୍ତର  
  
   ରାଜୁରର ୧୫ ଟି  ଜିଲ୍ଲାରର ୧୬ ରଗାଟି କ୍ରୀଡା ଛାତ୍ରାବା  ରହଅିଛ ି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା 
ଗୟଡିକରର କ୍ରୀଡା ଛାତ୍ରାବା  ନିମଗାଣ ନିମରନ୍ତ ବତ୍ତଗମାନ ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କର ରଯାଜନା  ନାହିଁ । କ୍ରୀଡା ଓ 
ଯୟବର ବା ବିଭଗର କ୍ରୀଡା ପ୍ରଶିେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫୟଟବେ, ଭେିବେ, କ୍ରିରକଟ ଓ ଆର୍ରେଟିକ୍ସ, କ୍ରୀଡା 
ଶଙୃ୍ଖଳାରର ରଖଳାଳୀଙ୍କୟ  କ୍ରୀଡା ଛାତ୍ରାବା  ମାନଙ୍କରର କ୍ରୀଡା ପ୍ରଶିେଣ ଦ୍ିଆଯାଉଅଛ ି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରର 
ଏହ ିବୟ  କ୍ରୀଡା ଶଙୃ୍ଖଳାରର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିେଣ ରଦ୍ବାପାଇଁ ଅଦ୍ୁାବଧି ରକୌଣ ି ରଯାଜନା ନାହିଁ ।  
   
  ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିମଗାଣ ନିମରନ୍ତ ରଗାଚର ଓ ଗ୍ରାମୁ ଜଙ୍ଗେ ଜମିର କି ମ 
ପରିବତ୍ତଗନ କରିବା ପାଇଁ ତଦ୍ ମବନ୍ଧୀୟ ରାଜସ୍ଵ ଆଇନରର ବୁବସ୍ଥା ରହଅିଛ ି। ରତଣୟ କ୍ରୀଡା ଓ ଯୟବର ବା 
ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ଵ ବିଭାଗ  ହତି ଆରୋଚନା କରାଯାଇନାହିଁ ।  



 
***** 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

Solar ଏବ୍ଂ Wind ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମୱର ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ୍    

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା - ୧୧୭୧. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମେ: ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି - 

ରାଜୁରର  ମୟଦ୍ାୟ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକି୍ତ ଏଯାବତ୍ ରକରତ ରକଉଁ ରକଉଁ  ୂତ୍ରରୟ  ଉତ୍ପାଦ୍ନ କରାଯାଉଛ,ି 

ବଷଗୋରୀ ତାେିକା ରଦ୍ବା  ହତି Solar ଏବଂ Wind ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରର 2020  ୟଦ୍ଧା ରକଉଁଠାରୟ  ରକରତ 

mw ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦ୍ିତ ରହାଇଛ ିଓ ଏବାବଦ୍ରର ରକରତ ଅର୍ଗ ବୁୟ ରହାଇଛ ିକହରିବକି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

ରାଜୁରର ରମାଟ ୪୨୭ ରମଗାଓବାଟ୍ ର ୌର ଶକି୍ତ ଏବଂ ୧୦୨. ୧୫ ରମଗାଓବାଟ୍ ଅଣର ୌର ଶକି୍ତ 

(ବାରୟାମାସ୍, େୟଦ୍ର ଓ ଅତିେୟଦ୍ର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ) ଉତ୍ପାଦ୍ିତ ରହଉଛ,ି ଯାହାର ବଷଗଓବାରୀ ପରିମାଣ ଉତ୍ସ 
ଅନୟଯାୟୀ ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ I  

ଓଡିଶା  ବୟଜ ଶକି୍ତ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ୨ ରଗାଟି ର ୌର ପ୍ରକଳ୍ପରର ବୁୟ ରହାଇଥିବା ଅର୍ଗର 
ପରିମାଣ ପରିଶିଷ୍ଟ ‘ଖ’ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ । ଅନୁାନୁ ଅଣ ପାରମ୍ପରିକ ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ରକନ୍ଦ୍ର ଗୟଡିକ 
ଘରରାଇ ଉରଦ୍ୁାଗକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛ,ି ରତଣୟ ଏହାର ଅର୍ଗ ବୁୟ  ମବନ୍ଧୀୟ ତର୍ୁ 
ଶକି୍ତ ବିଭାଗରର ଉପେବ୍ଧ ନାହିଁ । 

 

 

 

 

 

 



 

ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ 

 Renewable Energy Generation in the State (in MW) 

 

FY SHEP SOLAR Bio-Mass TOTAL 
11-12 58.15 13 20       91.15 

12-13 58.15 13 20 91.15 

13-14 58.15 13 20 91.15 

14-15 58.15 18 20 96.15 

15-16 58.15 43 20 121.15 

16-17 58.15 63 20 141.15 

17-18 58.15 63 20 141.15 

18-19 58.15 337 20 415.15 

19-20 58.15 370 20 448.15 

20-21 82.15 427 20 529.15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ପରିଶିଷ୍ଟ ‘ଖ’ 

 

ପ୍ରକଳ୍ପର ନ୍ାମ କାଯଗୟେମ 
ବ୍ଷଗ 

ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିବ୍ା 
ଅଥଗର ପରିମାଣ୍ 
)ୱକାେିୱର( 

୨୦ ରମଗାୋଟ୍ ,ର ୌର ଶକି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ,
ରବୌଦ୍ଧ  

୨୦୧୬ ୧୬୦ 

(ପ୍ରାୟ) 

୪ ରମଗାୋଟ୍ Rooftop ର ୌର ଶକି୍ତ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଭୟ ବରନଶ୍ଵର ଏବଂ କଟକ  ହର 

୨୦୧୯ ୩୨ 

(ପ୍ରାୟ) 
 

୨୬.୦୨. ୨୦୨୧  

ୋକେିକେ ପ୍ରଚଳନ୍      

UD.AQ.୧୧୭୨. ଶ୍ରୀ ରୱମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ : ଇରେକ୍ରରାନିକ୍  ଓ  ୂଚନା ପ୍ରଯୟକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 

କହରିବ କି:– ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆରନ୍ଦାଳନ ରନତା, ପୂବଗତନ ଉପମୟଖୁମନ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ରମାହନ ପ୍ରଧ୍ାନଙ୍କ ଉପରର 
ଡାକଟିକଟ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିରେ ତାହାର କାଯଗୁକାରୀତା ନିମରନ୍ତ କି ପଦ୍ରେପ 
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ?ି 

 
ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇୱେୱକ୍ରାନ୍ିକ୍୍ସ ଓ ସୂଚନ୍ା ପ୍ରଯୁକି୍ତ ବ୍ିଦୟା 

 

 ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆରନ୍ଦାଳନ ରନତା, ପୂବଗତନ ଉପମୟଖୁମନ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ରମାହନ ପ୍ରଧ୍ାନଙ୍କ ଉପରର 

ଡାକଟିକଟ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଇରେକ୍ରରାନିକ୍  ଓ  ୂଚନା ପ୍ରଯୟକି୍ତ ବିଦ୍ୁା ବିଭାଗର ହସ୍ତଗତ 



ରହାଇଛ।ି ଡାକ ବିଭାଗର ନିରଦଗଶାବଳୀ ଅନୟ ାରର ତାଙ୍କର ଜନମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ,  ଂେିପ୍ତ ଜୀବନୀ, ଜୀବନୀ 

 ମ୍ପକଗରର ପ୍ରକାଶିତ ପୟସ୍ତକ ଓ ପା ରପାଟଗ ଫରଟା  ଂଗ୍ରହ କରି ଇରେକ୍ରରାନିକ୍  ଓ  ୂଚନା ପ୍ରଯୟକି୍ତ 

ବିଦ୍ୁା ବିଭାଗକୟ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିବା ନିମରନ୍ତ  ୂଚନା ଓ ରୋକ  ମ୍ପକଗ ବିଭାଗକୟ ଅନୟରରାଧ୍ କରାଯାଇଛି। 

ର ହ ିବିଭାଗରୟ  ଆବଶୁକ ତର୍ୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରହବ ପରର ପରବତ୍ତଗୀ ବିହତି ପଦ୍ରେପ ନିଆଯିବ। 

  



ତା.26.02.2021 
 

PMEGP ୠଣ୍ ପ୍ରଦାନ୍ 

U.D.1173.ଶ୍ରୀ ରରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର  ାଏ :  ୟକ୍ଷ୍ମ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି - 
ଅନୟରଗାଳ ଜିଲ୍ଲାର ରକଉଁ ବଲକ ଓ ରପୌର  ଂସ୍ଥାର ରକରତଜଣଙ୍କୟ  ବିଗତ ତିନି ବଷଗରର PMEGP ୠଣ 
ମଞ୍ଜୟର ରହାଇଛ ିତାହାର ତାେିକା ଦ୍ଶଗାଇ ଅଧିକ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କୟ  PMEGP ୠଣ େଗାଣ ପାଇଁ କି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର 
ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ ି| 

ଉତ୍ତର 
      

 ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବୁ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର 
ମାନୁବର ଅଣୟ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା 

 
ଅନୟରଗାଳ ଜିଲ୍ଲାରର ବିଗତ 03 ବଷଗରର  268  ଜଣଙ୍କୟ  PMEGP ୠଣ  ମଞ୍ଜୟର ରହାଇଅଛ ି| 

ଏହାର ବଷଗୋରୀ ବିବରଣୀ ନିମନରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ |  ବଲକ ଓ ରପୌର  ଂସ୍ଥାୋରୀ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ-‘କ’ଠାରର  ଂେଗ୍ନ କରାଗୋ | ଅଧିକ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କୟ  ଋଣ େଗାଣ ପାଇଁ  ଅଧିକ 
Margin Money (Subsidy) ର ବୁବସ୍ଥା କରାଯିବା  ହତି ରାଜୁ  ରକାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରର 
ଆର୍ିକ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ (Covid-19 ପୁାରକଜ) ରଘାଷଣା କରିଛନ୍ତି | 

Sl.No. Year No. of beneficiaries assisted sanctioned 
PMEGP Loan 

1. 2017-18 95 
2. 2018-19 94 
3. 2019-20 79 

TOTAL 268 
 

 
 

26.02.2021 
ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାୱର ନ୍ିଯୁକି୍ତ 



UDAQ.1174. ଶ୍ରୀ ରୱମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ: ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- ଅନୟରଗାଳ ଜିଲ୍ଲାରର 
ପ୍ରତିଷି୍ଠତ ରକଉଁ ଶିଳ୍ପ  ଂସ୍ଥାରର ରକରତଜଣଙ୍କୟ  ନିରୟାଜନ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଥିବାରବରଳ ତନମଧ୍ୟରୟ  
ଅନୟରଗାଳ ଜିଲ୍ଲାର, ରାଜୁ ଓ ରାଜୁ ବାହାର ପ୍ରର୍ଗୀଙ୍କ  ଂଖୁା ରକରତ ପ୍ରକାଶ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରର୍ଗୀଙ୍କୟ  ଅଧିକ 
 ଂଖୁାରର ନିରୟାଜନ ପାଇଁ  କି ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ?ି 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, 
ମାନ୍ୟବ୍ର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା   l 

ଉତ୍ତର  
ରାଜୁ ଏକୀକୃତ ନିଗଗମନ କତ୍ତଗୃ ପେ (SLSWCA) ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରର ରହାଇଥିବା ଶିଳ୍ପପ୍ରକଳ୍ପ  ମଧ୍ୟରୟ  
ଅନୟରଗାଳ ଜିଲ୍ଲାରର ଅଦ୍ୁାବଧି 2ଟି ବୃହତ୍ତ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ରହାଇ ଆଂଶିକ ତର୍ା ପୂର୍ଣ୍ଗ କାଯଗୁେମ ରହାଇଛନ୍ତି 
। ଏହାର ଏକ ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ ରର  ଂେଗ୍ନ କରାଗୋ । 
 
ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 31,541 ରକାଟି ଟଙ୍କାର ପୟଞି୍ଜନିରବଶ ମାଧ୍ୟମରର 14629 ଟି ନିଯୟ କି୍ତର  ଷିୃ୍ଟ ରହାଇଛ ି
। ଉପରରାକ୍ତ ନିଯୟକି୍ତ ମଧ୍ୟରୟ  ରାଜୁ ମଧ୍ୟରୟ  9116 ଟି ଏବଂ ରାଜୁ ବାହାରୟ  5513 ଟି ନିଯୟକି୍ତ  ଷିୃ୍ଟ ରହାଇଛ ି
।  

 
 

 
 

 
 

ତା:୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ପ୍ରଶନ  
କ୍ରୀୋ ଛାତ୍ରାବ୍ାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା  

 
 ୟୁ.େି  ସଂଖୟା ୧୧୭୫. ଶ୍ରୀ ରୱମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ:- କ୍ରୀଡା ଓ ଯୟବକେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି 
:- ଆଠମଲି୍ଲକଠାରର କ୍ରୀଡା ଛାତ୍ରାବା  ଓ ଛାତ୍ରୀନିବା  ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିରେ ତାହାର 
କାଯଗୁକାରୀତା ପାଇଁ କି ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ ି ?  

 
 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା  



ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ଵାଧୀନ୍) କ୍ରୀୋ ଓ ଯୁବ୍ୱସବ୍ା 
ଉତ୍ତର  

  

  
  ବତ୍ତଗମାନ ପାଇଁ ଆଠମଲି୍ଲକଠାରର କ୍ରୀଡା ଛାତ୍ରାବା  ଓ ଛାତ୍ରୀନିବା  ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 
 ରକାରଙ୍କର ରକୌଣ ି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ  ।  
 

 
***** 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ୱସୌର ଶକି୍ତରୁ ବ୍ିଦୁୟତ ଉତ୍ପାଦନ୍ 

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୧୭୬. ଶ୍ରୀ ରୱମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ : ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି -

ଅନୟରଗାଳ ଜିଲ୍ଲାରର ର ୌର ଶକି୍ତରୟ  ବିଦ୍ୟ ୁତ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିରେ ର  ଦ୍ିଗରର କି 

ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

 ପ୍ରଧ୍ାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୟ ୟମ ରଯାଜନା ମାଧ୍ୟମରର ରାଜୁର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରର ଅବୁବହୃତ ଜମିରର ରମାଟ 

୫୦୦ ରମଗାୋଟ୍ ର ୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି।ି ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା Land 

Aggregation ପ୍ରକ୍ରିୟାରର ବତ୍ତଗମାନ  ୟଦ୍ଧା ଅନୟ ରଗାଳ ଜିଲ୍ଲାରର ୯ ଜଣ ଚାଷୀ ୪୩.୩୮ଏକର 

ଜମିରର ୯.୬୪ ରମଗାୋଟ୍  ର ୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜମି ରଦ୍ବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୁତି ପତ୍ର ରଦ୍ଇ 

 ାରିଛନ୍ତି।  

26.02.2021 
କାଯଗୟେମଥିବ୍ା ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ କାରଖାନ୍ା 



UDAQ.1177. ଶ୍ରୀ ର ୌଭିକ୍ ବିଶ୍ଵାଳ: ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :– କଟକ ଜିଲ୍ଲାରର 
ରକରତାଟି କାଯଗୁେମଥିବା ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନା ମଧ୍ୟରୟ  ରକରତାଟି ବନ୍ଦ ଅଛ ି ବନ୍ଦ କାରଖାନକୟ 
କାଯଗୁେମ କରିବାକୟ କି ପଦ୍େପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ,ି? 
 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, 
ମାନ୍ୟବ୍ର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା   l 

ଉତ୍ତର 
କଟକ ଜିଲ୍ଲାରର ରାଜୁ ଏକକ ବାତାୟନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରର standalone ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କରାଖାନା 
ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୟମତି ଦ୍ିଆଯାଇ ନାହିଁ । 
 
 ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ  ହ ବୟଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ଵାେର କରିଥିବା 2ଟି Steel ଶିଳ୍ପ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରର 
ସ୍ଥାପନ ରହାଇ ଆଂଶିକ ତର୍ା ପୂର୍ଣ୍ଗ କାଯଗୁେମ ରହାଇଛନ୍ତି ରଯଉଁଥିରର ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ ପ୍ରସ୍ତୟତି Steel 
ଉତ୍ପାଦ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ବିରଶଷ ଅରଟ । ଏହାର ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ ରର  ଂେଗ୍ନ କରାଗୋ । 
 
 ଉପରରାକ୍ତ 2ଟି କାରଖାନା ମଧ୍ୟରୟ  Maheswary Ispat Pvt. Ltd. ନିଜର ଉତ୍ପାଦ୍ନକୟ 
ବତ୍ତଗମାନ ବନ୍ଦ ରଖିଛ ି।  
 

ତା:୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ପ୍ରଶନ  
କ୍ରିୋବ୍ିତଙୁ୍କ ନ୍ିଯୁକି୍ତ 

 
ୟୁ . େି ସଂଖୟା ୧୧୭୮ . ଶ୍ରୀ ୱସୌ ିକ ବ୍ିଶ୍ୱାଳ: କ୍ରୀଡା ଓ ଯୟବକେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- 
ରାଜୁରର କ୍ରିଡାବିତମାନଙ୍କୟ   ରକାରୀ ଓ ଘରରାଇ ଉରଦ୍ୁାଗରର ନିଯୟକି୍ତ ପ୍ରଦ୍ାନ  ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ 
ଥିରେ ର  ଦ୍ିଗରର କି ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ ି?  

 
 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା  
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ଵାଧୀନ୍) କ୍ରୀୋ ଓ ଯୁବ୍ୱସବ୍ା 

ଉତ୍ତର  
  
    



  ପ୍ରତିଭାବାନ କ୍ରୀଡାବିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ  ରକାରୀ ତର୍ା ଅଦ୍ଧଗ  ରକାରୀ  ଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କରର 
ଥିବା ଚାକିରୀର ଏକ ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନ  ଂରେଣ ବୁବସ୍ଥା ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ  ାଧ୍ାରଣ ପ୍ରଶା ନ ବିଭାଗ 
 ଂକଳ୍ପ  ଂଖୁା ୨୪୮୦୮ ତା- ୧୮-୧୧-୧୯୮୫ ରିଖ ଅନୟଯାୟୀ କରାଯାଇଛ ି। ପରବତ୍ତଗୀ  ମୟରର 
 ାଧ୍ାରଣ ପ୍ରଶା ନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଅନୁ ଏକ  ଂକଳ୍ପ  ଂଖୁା ୧୦୩୫୦ ତା- ୦୬-୦୫-
୨୦୧୬  ଏବଂ ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ୨ ଟି ବିଜ୍ଞପି୍ତ  ଂଖୁା ୨୫୩୯ ତା-୦୩-୦୨-୨୦୧୫ 
ଓ  ଂଖୁା ୧୬୯୩୪                            ତା ୨୬-୦୫-୨୦୧୫  ଆଧ୍ାରରର କ୍ରୀଡାବିତ ମାନଙ୍କୟ  
 ରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ PSU ରର ନିଯୟକି୍ତ ଦ୍ିଆଯାଉଅଛ ି । ଘରରାଇ ଉରଦ୍ୁାଗରର 
କ୍ରୀଡାବିତମାନଙ୍କୟ  ନିଯୟକି୍ତ ପ୍ରଦ୍ାନ ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କର ରଯାଜନା ନାହିଁ ।  
  ଏ ପଯଗୁନ୍ତ ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ୯୬ ଜଣ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କୟ  ରପାେି  ବିଭାଗରର ତର୍ା 
 ାଧ୍ାରଣ ପ୍ରଶା ନ ଏବଂ  ାଧ୍ାରଣ ଅଭିରଯାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ୪ ଜଣ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କୟ  ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ 
PSU ମାନଙ୍କରର କ୍ରୀଡା ରର  ଫଳତା ପାଇଁ  ିଧ୍ା ଳଖ ନିଯୟକି୍ତ ଦ୍ିଆଯାଇଅଛ ି। ଉଭୟ ବିଭାଗଦ୍ୱାରା 
ନିଯୟକି୍ତ ପାଇଥିବା କ୍ରୀଡାବିତ ମାନଙ୍କର ଏକ ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ ।   

 
***** 

 

୨୬.୦୨. ୨୦୨୧  

ୋକ େିକେକୁ େଫାପା ମୂେୟୱର ପ୍ରଚଳନ୍ 

UD.AQ.୧୧୭୯. ଶ୍ରୀ ୱସୌ ିକ ବ୍ିଶ୍ୱାଳ : ଇରେକ୍ରରାନିକ୍  ଓ  ୂଚନା ପ୍ରଯୟକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 

କହରିବ କି:– ରରରଭନ ା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୁାଳୟ ନାମରର ରକରତ ମୂେୁରର ଡାକ ଟିକଟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛ ିପ୍ରକାଶ 
କରି ଏହ ିଡାକ ଟିକଟକୟ େଫାପା ମୂେୁରର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ  ରକାର ବୁବସ୍ଥା କରିରବକି?  

 
ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇୱେୱକ୍ରାନ୍ିକ୍୍ସ ଓ ସୂଚନ୍ା ପ୍ରଯୁକି୍ତ ବ୍ିଦୟା 

 

 ରରରଭନ ା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୁାଳୟ ନାମରର ୨୫ ପଇ ା ମୂେୁର ଡାକଟିକଟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛ।ି ଏହ ି

ଟିକଟକୟ େଫାପା ମୂେୁରର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କ ନିକଟରର ବତ୍ତଗମାନ ରକୌଣ ି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ।   



26.02.2021 
ରାସ୍ତାର ପୁନ୍ଃନ୍ିମଗାଣ୍ 

UDAQ.1180. ଶ୍ରୀ ର ୌଭିକ୍ ବିଶ୍ଵାଳ: ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :– କଟକ ମଧ୍ୟପାଟଣା, 
ଜଗତପୟର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରର ଇଡରକା ଅଧିନରର ରକରତ କିମି ରାସ୍ତା ଥିବାରବରଳ ତନମଧ୍ୟରୟ  ରକରତ କିମି ରାସ୍ତା 
ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରର ଅଛ ିଓ ଏହ ିରାସ୍ତାର ପୟନଃନିମଗାଣ ପାଇଁ କି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ?ି 
 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, 
ମାନ୍ୟବ୍ର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା   l 

ଉତ୍ତର 
(କ) କଟକ ସି୍ଥତ ମଧ୍ୟପାଟଣା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରର ଇଡରକା ଅଧିନରର 4303 ମିଟର ରାସ୍ତା ଅଛ ି I ତନମଧ୍ୟରୟ  
450 ମିଟର ରାସ୍ତା JICA ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ରହାଇଥିବା ଦୃ୍ଷି୍ଟରୟ  JICA ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମରାମତି 
ରହବ I 
 
(ଖ) ଜଗତପୟର (ନୂତନ) ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରର ଇଡରକା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 16.166 କି.ମି. କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୟ  
ରକୌଣ ି ରାସ୍ତା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରର ନାହିଁ  I 
 
(ଗ) ଜଗତପୟର (ପୟରୟ ଣା) ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରର ଇଡରକା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 1.885 କି.ମି. ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୟ   1.180 
କିମି ପିଚୟ  ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାରର ପରିଣତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥରଳ 0.680 କି.ମି. ପିଚୟ  ରାସ୍ତା ଭେ ଅଛ ିI 
ରଯଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ 0.025 କି.ମି. ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛ,ି ତାହାର ମରାମତି ନିମରନ୍ତ ଆବଶୁକ 
ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ ି I 
 
 
 

ଖଦି ଓ ଗ୍ରାୱମାୱଦୟାଗର ବ୍ିକାଶ 

1181. ଶ୍ରୀ ର ୌଭିକ ବିଶ୍ଵାଳ :  ୂକ୍ଷ୍ମ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହକରି କହରିବ କି :-କଟକ 
ଜିଲ୍ଲାରର ଖଦ୍ି ଓ ଗ୍ରାରମାରଦ୍ୁାଗ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶପାଇଁ  ରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବଥିରେ ତାହାର କାଯଗୁକାରୀତା 
ନିମରନ୍ତ କି ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ ି? 

UDAQ No.1181       Dt. 23-02-2021 

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବୁଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, 

ମାନୁବର ଅଣୟ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ଯମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା 

 

 ଓଡ଼ିଶା ଖଦ୍ି ଓ ଗ୍ରାରମାରଦ୍ୁାଗ ରବାଡ଼ଗ ମାଧ୍ୟମରର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରର ଖଦ୍ି ଓ ଗ୍ରାରମାରଦ୍ୁାଗ ଶିଳ୍ପର 
ବିକାଶ ପାଇଁ 18 ରଗାଟି ଖଦ୍ି ର ା ାଇଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛ ି। ର ଥିମଧ୍ୟରୟ  16 ରଗାଟି ଖଦ୍ି ଅନୟଷ୍ଠାନ 
କାଯଗୁ କରୟ ଅଛ ିଓ ରଗାଟିଏ ଖଦ୍ି ଶିଳ୍ପ ଋଗଣ ଅବସ୍ଥାରର ଅଛ ିଏବଂ ହନି୍ଦୟସ୍ଥାନ ଖଦ୍ି ଗ୍ରାରମାରଦ୍ୁାଗ  ଂଘ 
ପୟନରୟ ଦ୍ଧାର ପାଇଁ 4.98 େେ ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଅନୁାନୁ  ାମଗ୍ରୀ ତର୍ା ତାେିମ୍  ନିମରନ୍ତ  ହାୟତା 
ରଯାଗାଇ ଦ୍ିଆଯାଇଛ ି। 

 ଓଡ଼ିଶା ଖଦ୍ି ଓ ଗ୍ରାରମାରଦ୍ୁାଗ ରବାଡ଼ଗ ମାଧ୍ୟମରର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରର ଖଦ୍ି ଓ ଗ୍ରାରମାରଦ୍ୁାଗ ଶିଳ୍ପର 
ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧ୍ାନମନ୍ତ୍ରୀ  ଜୃନ କାଯଗୁକ୍ରମ (PMEGP) ଜରିଆରର ବିଗତ 3 ବଷଗରର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରର 
129 ଜଣ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କୟ  ବୁାଙ୍କ  ହାୟତାରର 979.41େେ ଟଙ୍କା ଋଣ ଓ 327.03 େେଟଙ୍କା 
ମାଜିନରାଶି ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଛ ି| 

 

 

 

Zû: 26.02.2021 eòL 

T & RW Hostel ò̂cðûY 

@YZûeKû PòjÜòZ _âgÜ iõLýû : 1182 : gâú bì_ò¦e iòõj : @^êiìPòZ R^RûZò I @^êiìPòZ 

RûZò C^Üd^ Gaõ iõLýûfNê iµâ\ûd I _Qê@ûaMð KfýûY cªú @^êMâj Keò Kjòùa Kò –   

_âgÜ 

KkûjûŠò Ròfäûùe G ahð ùKùZûUò T & RW Hostel ùLûfû~òa RYûAùa Kò, ^fðû aäKe 

bû^_êe, gòeò_êe, c.eûc_êee iûe\fwû, iû^MêŠêeú I ieò@ûùe QûZQûZâú Hostel ù\ùa 

Kò ? 

Cତ୍ତe 



gâú~êq RM Ü̂û[ iûeKû, cû^ýae cªú : 

PkòZ @û[ðòK ahðùe KkûjûŠò Ròfäûùe ùKøYiò Giþ.Uò. Kò́ û Giþ.iò. QûZâûaûi/ QûZâú^òaûi 

_âZòÂû Keòaû ù~ûR^û ^ûjó û 

 

 

 

 

 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

Transformer Repair ପାଇଁ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା 
U.D ୧୧୮୩. ଶ୍ରୀ  ୂପିନ୍ଦର ସିଂେ : ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାରର ଗତ 5 

ବଷଗ ଭିତରର ରକରତ ନୂତନ I.T. Line Extension କରାଯାଇଅଛ ିଓ ରକରତ ଅଧିକ Consumer 

 ଷିୃ୍ଟ କରାଯାଇଛ,ି ର ହ ିଅନୟପାତରର ନୂତନ ନିଯୟକି୍ତ ଯର୍ା Lineman ଠାରୟ  ଆରମ୍ଭ କରି SDO Post 

ବୃଦି୍ଧ କରାଯାଇଅଛ,ି ଯଦ୍ି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ବୃଦି୍ଧ କରବାକୟ ବିଚାର କରିରବ କି; ନେଗା ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର 
ଏକ Store Sub-Division ଓ Transformer Repair ପାଇଁ ବୁବସ୍ଥା କରିରବ କି ?  

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  

 କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାରର KEED ଏବଂ KWED Division ଅଧିନରର ଗତ ୫ ବଷଗ ମଧ୍ୟରର 
୨୩୩୨.୫୯ KM LT line extension କରାଯାଇଥିୋ ଓ ୧୫୦୯୩୧  ଂେୁକ ନୂତନ 
consumer  ଷିୃ୍ଟ କରାଯାଇଛ ିI 

 ଖାେିଥିବା ୋଇନ ରମନ ଏବଂ Junior level ରର ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ ଗୟଡିକ ନିମରନ୍ତ recruitment 

କରିବା ପାଇଁ OERC ଙ୍କୟ  ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ିଆଯାଇଛ ିI Junior Engineer ପଦ୍ବୀ ପୂରଣ ନିମରନ୍ତ ନୂତନ ନିଯୟକି୍ତ 
ରହବାକୟ ଥିବାରବରଳ I SDO ପଦ୍ବୀ ପାଇଁ existing ଅଫି ରଙ୍କୟ  ପରଦ୍ାନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରର ପୂରଣ 
କରାଯିବ I  

 ନେଗା ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିନରର ରକ ିଙ୍ଗା ଠାରର ରଗାଟିଏ store ଅଛ ି I Transformer 

Repairing କାମ ବତ୍ତଗମାନ ଠିକା Transformer Workshop ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛ ିI  



ତା ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ ରିଖ 

Agency ର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ 

ଅଣତାରକା ଚିହ୍ନିତ େଶ୍ ନ ସଂଖୟା ୧୧୮୪ - ଶ୍ରୀ ଭୂପିଦର ସିଂହ : ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :-କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାବର ବକବତାଟି ୋଲିର୍ାଟ ଓ ବକବତାଟି 

ପଥ୍ରକ୍ଵାରୀ  ଅକ୍ସନ ବହାଇ କାେବୟରତ ଅଛି, ତାହାର ଏକ detail ତାଲିକା ନାମ ସହିତ ଓ 

Agency ର ନାମ ସହ ତାଲିକା ବଦ୍ବେ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଦୁ୍ାମ ମାଣି୍ଡ , ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ : - 

 ଜିଲ୍ଲା କାେବୟାଳୟ, କଳାହାଣି୍ଡରୁ ୋପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁୋୟୀ,କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାବର ୨୨ ବଗାଟି 

ୋଲିର୍ାଟ ଏେଂ ୨୮ ବଗାଟି ପଥ୍ରକ୍ଵାରୀ  ଅକ୍ସନ ବହାଇ କାେବୟରତ ଅଛି । ଏହି ୋଲିର୍ାଟ ଏେଂ 

ପଥ୍ରକ୍ଵାରୀର ତାଲିକା, ନାମ ସହିତ Agency ର ନାମ ଏଥ୍ ିସହିତ ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ ବର ସଂଲଗ୍ନ 

କରାଗଲା ।  

 

ତା. ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

R.I. Circle ୱଖାେିବ୍ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ 
U.D. ୧୧୮୫ . ଶ୍ରୀ  ୂପିନ୍ଦର ସିଂେ : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି 
:- ରାଜୁରର ରକରତାଟି ନୂତନ R.I. Circle ରଖାେିବା ପାଇଁ ସି୍ଥର ରହାଇଅଛ,ି କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାର ରକଉଁ 
ରକଉଁ ଜାଗାରର ନୂଆ R.I. Circle ରଖାୋଯିବ ଜଣାଇରବ କି ? 

ଉତ୍ତର      
ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

 (କ)  ରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞପି୍ତ  ଂଖୁା-୮୫୨୬, 
ତା.୧୯.୦୨.୨୦୨୦ ମାଧ୍ୟମରର ରାଜୁର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରର ୪୩୩ ଟି ନୂତନ R.I. Circle ଗଠନ 
କରିବା ନିମରନ୍ତ ନିଷ୍ପତି୍ତ ରନଇଛନ୍ତି । କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ତହ ିେରର ୫ଟି, ୋଞି୍ଜଗଡ 
ତହ ିେରର ୨ଟି, ର୍ୟଆମୂଳ-ରାମପୟର ତହ ିେରର ୨ଟି, ରକଶିଙ୍ଗା ତହ ିେରର ୩ଟି, ନେଗା ତହ ିେରର 
୩ଟି, ଧ୍ମଗଗଡ ତହ ିେରର ୨ଟି, ଜୟପାଟଣା ତହ ିେରର ୨ଟି, ରକାକ ରା ତହ ିେରର  ୩ଟି ଓ 



ରଗାୋମୟଣ୍ଡା  ତହ ିେରର ୩ଟି, ଏପରି ରମାଟ ୨୫ଟି ନୂଆ R.I. Circle ରଖାୋଯିବା ପାଇଁ  ରକାର 
ମଞ୍ଜୟରୀ   ରଦ୍ଇଛନ୍ତି । 

      ରକଉଁ ରକଉଁ ଗ୍ରାମରର ନୂଆ R.I. Circle ରଖାୋଯିବ, ର   ମ୍ପକଗରର ନିଷ୍ପତି୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 
ରନଇପାରିରବ । ରତରବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶା ନ ନିକଟରୟ   ରକାର ଏ ପଯଗୁନ୍ତ ପୟନଗଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇନାହାନ୍ତି ।  

  

*** 

 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

Power Supply ପାଇଁ ପଦୱେପ 

U.D ୧୧୮୬. ଶ୍ରୀ  ୂପିନ୍ଦର ସିଂେ : ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- (କ) Kesinga Grid ରୟ  
ବିଗତ ଖରିଫରର Kesinga Block ର ହାତୀରଖାଜ, ନେଗା ବଲକର ପେମ ପମ୍ପ ହାଉ   ହତି ପାଖରର 
ଥିବା ଅମାଠ୍ ତୟ ଣ୍ଡୋ Mega Lift ମାନଙ୍କରର LNT  ହତି ରଯତିକି Power Mega Lift ରଯାଗାଇବା 
ପାଇଁ agreement ରହାଇଥିୋ ର ହ ିଅନୟପାତରର Power Supply ରଯାଗାଇ ଦ୍ିଆଯାଉ ନଥିବା  ତୁ 
କି, (ଖ) ଏଥିପାଇଁ Power Supply ଓ Voltage Maintain କରି Power Supply ଆ ନ୍ତା 
ଖରିଫରୟ  କି ବୁବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଜଣାଇରବ କି ?  

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  

 (କ) ରକ ିଙ୍ଗା ଗ୍ରୀଡରର ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଶକି୍ତ ଜନିତ  ମ ୁା  ର୍ ରକ ିଙ୍ଗା ବଲକର ହାତୀରଖାଜ ଏବଂ 
ନେଗା ବଲକର ପେମ ପମ୍ପ ହାଉ  ଅଞ୍ଚଳର Mega Lift ଗୟଡିକୟ ନିଭଗରରଯାଗୁ ଓ ଉନ୍ନତମାନର ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ 
ଶକି୍ତ ରଯାଗାଇ ରଦ୍ବା ନିମରନ୍ତ ଉତ୍ସଗିକୃତ ଏକ ୨୦ MVA Transformerରୟ  ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ୩୩ KV 
Feeder ମାଧ୍ୟମରର ବୁବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛ ିI L&T  ହ ରହାଇଥିବା ରାଜିନାମା ଅନୟପାତରର Mega 

Lift କୟ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଶକି୍ତ ରଯାଗାଣରର ରକୌଣ ି  ମ ୁା ନାହିଁ I  

(ଖ) ଏତଦ୍ ବୁତୀତ ଓପିଟି ିଏେ ତରଫରୟ  ରକଶିଙ୍ଗାଠାରର ୨୨୦ ରକଭି  ବ୍ ରଷ୍ଟ ନ ଏବଂ 
ବୋଙି୍ଗର-ରକଶିଙ୍ଗା ୨୨୦ ରକଭି ୋଇନର କାମ ଚାେୟ ଅଛ ିI ଏହା ଆ ନ୍ତା ଗ୍ରୀଷମଋୟତୟ  ମଧ୍ୟରର କାଯଗୁେମ 
ରହରେ କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାରର ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ବିତରଣ  ମ ୁାର ନିରାକରଣ ରହାଇପାରିବ I   



26.02.2021 
 ଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାୱର ଶିଳ୍ପ  ିତି୍ତ ୂମି ଉନ୍ନୟନ୍ 

UD.1188. ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ୍ କୁମାର ମଲି୍ଲକ : ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି - ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରର ଶିଳ୍ପ 
ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ  ରକାର କି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରୟ ଛନ୍ତି ? 

 
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, 

ମାନ୍ୟବ୍ର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓେିଶା । 
ଉତ୍ତର 

ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରର ଶିଳ୍ପ ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ନିମରନ୍ତ  ରକାର ନିମନେିଖିତ ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି 
:  
(କ)  ଧ୍ାମନଗର ଛକ ଠାରର ଇଡ଼ରକା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିବା Ac. 234.86 ଜମିରର ଖାଦ୍ୁ ପାକଗ, 
ବୟନଶିଳ୍ପ ପାକଗ ଇତୁାଦ୍ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମରନ୍ତ ଇଡ଼ରକା ତରଫରୟ  ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନତିକରଣ କାଯଗୁ କରାଯାଇଛ ି।  
 ଉକ୍ତ ବୟନଶିଳ୍ପ ପାକଗରର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନିଗଗମନ କତ୍ତଗୃ ପେଙ୍କର ଅନୟରମାଦ୍ନ କ୍ରରମ, M/s IOCL 
ଏକ 300 KTPA େମତା  ମୂ୍ପଣଗ ପେିଷ୍ଟର ପ୍ରଡ଼କ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ରଯାଜନା କରିଛନ୍ତି। 
ଏଥି ନିମରନ୍ତ ଇଡ଼ରକା ତରଫରୟ  M/s IOCL ଙ୍କୟ  Ac. 59.625 ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ହସ୍ତାନ୍ତର 
କରାଯାଇଛ।ି  

(ଖ) ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମରନ୍ତ ଇଡ଼ରକା ତରଫରୟ  େୁାଣ୍ଡ ବୁାଙ୍କ (Category-A) 
ଅଧ୍ୀନରର  Ac. 1113.400 ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମରନ୍ତ ଆରବଦ୍ନ କରାଯାଇଛ ିଓ ଏଥି ମଧ୍ୟରୟ  Ac. 
919.060 ଜମିର ଅଗ୍ରୀମ ଦ୍ାଖେ ଇଡ଼ରକାକୟ ଦ୍ିଆଯାଇଛ ି। ର ହପିରି େୁାଣ୍ଡ ବୁାଙ୍କ (Category-
B) ରର ଆରବଦ୍ନ କରାଯାଇଥିବା Ac. 4939.370 ଜମି ମଧ୍ୟରୟ  ବତ୍ତଗମାନ  ୟଦ୍ଧା Ac. 1017.710 
ଜମି ଶିଳ୍ପ ନିମରନ୍ତ  ଂରେଣ କରାଯାଇଛ।ି 

(ଗ) ଏହା ବୁତୀତ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାେି ତହ ିେ ଅନ୍ତଗଗତ ଧ୍ାମରା ଠାରର M/s DPCL ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମରନ୍ତ ଇଡ଼ରକା ମାଧ୍ୟମରର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ Ac. 2931.400 ଜମି ଆବଣ୍ଟନ 
କରାଯାଇଛ ି। 

୨୬.୦୨. ୨୦୨୧  

ସୂଚନ୍ା ପ୍ରଯୁକି୍ତ ପାକଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 



UD.AQ.୧୧୮୯. ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ୍ କୁମାର ମଲି୍ଲକ : ଇରେକ୍ରରାନିକ୍  ଓ  ୂଚନା ପ୍ରଯୟକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 

କହରିବ କି:– ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରର  ୂଚନା ପ୍ରଯୟକି୍ତ ପାକଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିରେ ତାହାର 
କାଯଗୁକାରୀତା ପାଇଁ କି ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ?ି   

 
ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇୱେୱକ୍ରାନ୍ିକ୍୍ସ ଓ ସୂଚନ୍ା ପ୍ରଯୁକି୍ତ ବ୍ିଦୟା 

 

 ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରର  ୂଚନା ପ୍ରଯୟକି୍ତ ପାକଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କ ରକୌଣ ି ରଯାଜନା ନାହିଁ ।  

  



ତା.୨୬/୦୨/୨୦୨୧ 

)ପ୍ରଶନ) 

Indoor Stadium ପ୍ରତିଷ୍ଠା 

UD.AQ. No. 1190. ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ୍ କୁମାର ମଲି୍ଲକ :  କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୟବ କେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି- ଭଦ୍ରକଠାରର Indoor Stadium ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିରେ ର  ଦ୍ିଗରର 
କି ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ ି?  

 

  ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା, 

       ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ଵାଧୀନ୍), କ୍ରୀୋ ଓ ଯୁବ୍ ୱସବ୍ା 

  ଉତ୍ତର 

 ଭଦ୍ରକଠାରର Indoor Stadium ନିମଗାଣ ନିମରନ୍ତ ଆବଶୁକୀୟ ଜମି ଚହି୍ନଟ କରି କ୍ରୀଡା ଓ 
ଯୟବ ର ବା ବିଭାଗ  ପେରର ଆହରଣ କରିବା ନିମରନ୍ତ  ଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୟ  ଅନୟରରାଧ୍ କରାଯାଇଛ ି ।  

 

 

ତା ୨୬/୦୨/୨୦୨୧ ରିଖ 

ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାମର ଖାଲିଥବିା ପଦବୀ ପରୂଣ  
 

UDAQ 1191. ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲ୍ଲକି : ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 

କରି କହିବେ କି :-  ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବକଉ ଁ ତହସିଲ ଓ ରାଜସ୍ୱ ସକବଲବର ବକଉ ଁ ପଦ୍େୀରୁ 

ବକବତ ପଦ୍େୀ ଖାଲିଅଛି ଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇ ଁକି ପଦ୍ବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାୋଉଛି ? 
 

  

-ଉତ୍ତର- 



ଶ୍ରୀ ସଦୁାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ , ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା  ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

 ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର େିଭିନ୍ନ ତହସିଲ ଓ ରାଜସ୍ୱ ସକବଲବର ଖାଲି ପଡିଥ୍େିା ପଦ୍େୀ ସଂଖୟାର 

ଏକ ସେିବଶଷ େିେରଣୀ େଥ୍ାକ୍ରବମ ପରିଶଷି୍ଟ “କ” ଏେଂ “ଖ”ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା।  

ଖାଲିପଡିଥ୍େିା ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ, ସହକାରୀ ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ  ଅମିନ ପଦ୍େୀ ଗଡୁିକୁ 

ଉଭୟ ଚୟନ େକ୍ରିୟା ଓ ପବଦ୍ାନ୍ନତି ଭିତି୍ତବର ପରୂଣ କରିୋ ନିମବେ ସରକାର ପଦ୍ବକ୍ଷପ 

ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛେି I ଖାଲିଥ୍େିା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଏେଂ ସହକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପଦ୍େୀ 

ଗଡୁିକୁ ଚୟନ େକ୍ରିୟା ଭିତି୍ତବର ପରୂଣ କରିୋ ନିମବେ  Empowered Committee ର 

ଅନୁବମାଦ୍ନ କ୍ରବମ ଓଡିଶା ଅଧସ୍ତନ କମବଚାରୀ ଚୟନ ଆବୟାଗ, ଭୁେବନଶ୍ ବରଙ୍କ ଠାବର 

ଅଧେିାଚନ କରାୋଇଅଛି। ଏତଦ୍େୟତୀତ ଅେଶଷି୍ଟ ଖାଲିପଡିଥ୍େିା ପଦ୍େୀ ଗଡୁିକୁ ପରୂଣ 

ନିମବେ Empowered Committee ର ଅନୁବମାଦ୍ନ ପାଇ ଁେକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଅଛି I  

 

ତା ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ମାନୟତା   

UDAQ ୧୧୯୨ . ଶ୍ରୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ବେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବକଉ ଁତହସିଲର ବକଉ ଁପଡାଗ୍ରାମକୁ ରାଜସ୍ୱ 

ଗ୍ରାମର ମାନୟତା େସ୍ତାେ େିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଓ ଏହା କାେବୟକାରୀ କରିୋକୁ କି ପଦ୍ବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ 

କରାୋଉଛି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଦୁାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ , ମନ୍ତ୍ରୀ , ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା :- 

 ୋପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁୋୟୀ , ବେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେବବମାଟ ୯୮ ବଗାଟି 

ପଡାଗ୍ରାମ ଚିହ୍ନିତ ବହାଇଅଛି । ବସଥ୍ମିଧ୍ୟରୁ ୧୭ ବଗାଟି ପଡାଗ୍ରାମକୁ ରାଜସ୍ୱଗ୍ରାମର ମାନୟତା 

ଦ୍ିଆୋଇଅଛି ଓ ୨୮ ବଗାଟି େସ୍ତାେ ସରକାରଙ୍କର ନିବଦବଶ ତଥ୍ା ସତ୍ତବାେଳୀ ଅନୁୋୟୀ 

ଆସନୁଥ୍େିାରୁ ରଦ କରାୋଇଅଛି । ଅେଶଷି୍ଟ ୫୩ ବଗାଟି ପଡାଗ୍ରାମକୁ ରାଜସ୍ବଗ୍ରାମର ମାନୟତା 

ବଦ୍ୋ ପାଇ ଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବେଙ୍କାନାଳଙ୍କଠାରୁ ୋପ୍ତ ବହବଲ ନିୟମାନୁୋୟୀ ନିବଦବଶକ, ଭୂ-

ଅଭିବଲଖ ପରିମାପକ, ଓଡିଶା, କଟକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା େିଧେିୟେସ୍ଥା ଅନୁୋୟୀ ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର 

ମାନୟତା େଦ୍ାନ ନିମବେ ପଦ୍ବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାେିେ । ଏହାର ତହସିଲୱାରୀ େିେରଣୀ ସାରଣୀ 

– “କ”ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।  



 

 

 

ଶିଳ୍ପ  ମ୍ପ୍ର ାରଣ ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ବୀ ପୂରଣ  
*** 

ପ୍ରଶନ : ୧୧୯୩ - ଶ୍ରୀ  ୟଧ୍ୀର କୟମାର  ାମେ:  ୟକ୍ଷ୍ମ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 

କହରିବ କି :- ରାଜୁରର ମଞ୍ଜୟରପ୍ରାପ୍ତ ଶିଳ୍ପ  ମ୍ପ୍ର ାରଣ ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ବୀରୟ  ରକରତ ପଦ୍ବୀ ଖାେି ଅଛ ିଓ 

ତାହା ପୂରଣପାଇଁ କି ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ ି? 

 

୧୧୯୩ -                            ତା. ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

 

ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବୁ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର 

ମାନୁଵର ଅଣୟ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା 

ଉତ୍ତର 

 

ରାଜୁର ଶିଳ୍ପ ନିରଦଗଶାଳୟ ଅଧ୍ୀନରର ମଞ୍ଜୟରପ୍ରାପ୍ତ ୧୮୬ ରଗାଟି ଶିଳ୍ପ  ମ୍ପ୍ର ାରଣ ଅଧିକାରୀ 

ପଦ୍ବୀ ମଧ୍ୟରୟ  ୪୦ ରଗାଟି ପଦ୍ବୀ ଖାେି ଅଛ ିଓ ତାହା ପୂରଣପାଇଁ ଆବଶୁକ ପଦ୍ରେପ ନିଆଯାଉଅଛ ିI 

 

 

୨୬.୦୨. ୨୦୨୧  

ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କ ନ୍ାମୱର ଡାକେିକେ ପ୍ରଚଳନ୍ 



UD.AQ.୧୧୯୪. ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମେ : ଇରେକ୍ରରାନିକ୍  ଓ  ୂଚନା ପ୍ରଯୟକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ 

କରି କହରିବ କି:– ରେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆରନ୍ଦାଳନ ରନତା  ାରଙ୍ଗଧ୍ର ଦ୍ା ଙ୍କ ନାମରର ଡ଼ାକଟିକଟ 
ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିରେ ର  ଦ୍ିଗରର କି ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ?ି 

 
ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇୱେୱକ୍ରାନ୍ିକ୍୍ସ ଓ ସୂଚନ୍ା ପ୍ରଯୁକି୍ତ ବ୍ିଦୟା 

 

 

 ରେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆରନ୍ଦାଳନ ରନତା  ାରଙ୍ଗଧ୍ର ଦ୍ା ଙ୍କ ନାମରର ଡ଼ାକଟିକଟ ପ୍ରଚଳନ 

ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କ ନିକଟରର ରକୌଣ ି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ।  

  



୨୬.୦୨. ୨୦୨୧  

 ୀମୱ ାଇ ଓ ୱଯାରନ୍ଦା ଉପୱର ଡାକେିକେ ପ୍ରଚଳନ୍ 

UD.AQ.୧୧୯୫. ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମେ : ଇରେକ୍ରରାନିକ୍  ଓ  ୂଚନା ପ୍ରଯୟକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ 

କରି କହରିବ କି:–  ନ୍ଥକବି ଭୀମରଭାଇ ଓ ମହମିାଗାଦ୍ୀ ରଯାରନ୍ଦା ଉପରର ଡ଼ାକଟିକଟ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ 
 ରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିରେ ର  ଦ୍ିଗରର କି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ?ି 

 
ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇୱେୱକ୍ରାନ୍ିକ୍୍ସ ଓ ସୂଚନ୍ା ପ୍ରଯୁକି୍ତ ବ୍ିଦୟା 

 

 

  ନ୍ଥକବି ଭୀମରଭାଇଙ୍କ ଉପରର ଡ଼ାକଟିକଟ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓଡିଆ ଭାଷା  ାହତିୁ ଓ 

 ଂସ୍କତୃି ବିଭାଗରର ବିଚାରାଧ୍ୀନ ଅଛ।ି  

 ମହମିାଗାଦ୍ୀ ରଯାରନ୍ଦା ଉପରର ଡ଼ାକଟିକଟ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କ ନିକଟରର ରକୌଣ ି 

ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। 

  



ତା.୨୬/୦୨/୨୦୨୧ 

)ପ୍ରଶନ) 

ୱଢଙ୍କାନ୍ାଳଠାୱର Indoor Stadium ପ୍ରତିଷ୍ଠା 

UD.AQ. No. 1196. ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମେ :  କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୟବ କେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି- ରେଙ୍କାନାଳଠାରର Indoor Stadium ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କ ରଯାଜନା ଥିରେ 
ତାହାର କାଯଗୁକାରୀତା ନିମରନ୍ତ କି ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ ି?  

 

  ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା, 

       ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ଵାଧୀନ୍), କ୍ରୀୋ ଓ ଯୁବ୍ ୱସବ୍ା 

  ଉତ୍ତର 

 ରେଙ୍କାନାଳଠାରର କ୍ରୀଡା ଓ ଯୟବ ର ବା ବିଭାଗର ଏକ Indoor Hall କାଯଗୁେମ ଥିବାରବରଳ 
ଅନୁ ଏକ Indoor Hall ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାରଙ୍କ ‘UNNATI’ ରଯାଜନାରର  ଂପୃକ୍ତ DRDA ଙ୍କ 
ତତ୍ଵାବଧ୍ନାରର ନିମଗାଣ କରାଯାଉଛ ି  । ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଅନୁ Indoor Stadium ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 
 ରକାରଙ୍କ ବତ୍ତଗମାନ ରକୌଣ ି ରଯାଜନା ନାହିଁ  । 

 

ତା.26.02.2021 
MSME  ଂସ୍ଥାକୟ Product ତିଆରି କରିବାକୟ ଦ୍ିଗ୍ ଦ୍ଶଗନ  

U.D.1197.ଶ୍ରୀ ମୟରକଶ ମହାେିଙ୍ଗ:  ୟକ୍ଷ୍ମ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି – 
(କ) Covid-19 ଭଳିଆ ଏକ ଗୟରୟ ତ୍ଵପୂଣଗ ପ୍ର ଙ୍ଗ ଉପରର ରଷାଡଶ ବିଧ୍ାନ ଭାର 
ତା.୨୦.୧୧.୨୦୨୦ର ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ  ଂଖୁା ୧୦ର ଉତ୍ତରରର Specific ପ୍ରଶନ (କ) ଓ (ଖ)ର 
Specific ଉତ୍ତର ରଦ୍ବାରର  େମ ନଥିବା MSME ବିଭାଗ ଓ ରାଜୁର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ  ହ 
 ମନ୍ନୟ ରୋକରି Purchase ତାେିକା ପ୍ରସ୍ତୟତ କରିବାକୟ ଅେମ ଥିବା ବାଣିଜୁ ଓ ରପ୍ତାନି 
ନିରଦଗଶାଳୟ ରାଜୁର ଶିଳ୍ପାୟନରର ସ୍ଵଳ୍ପ ପୟଞି୍ଜ ବିନିରଯାଗରର ପ୍ରତିଷି୍ଠତ MSME  ଂସ୍ଥାକୟ  ରକାରୀ 



 ଂସ୍ଥାର ଆବଶୁକ Products ତିଆରି କରିବାକୟ ରକମିତି ଦ୍ିଗଦ୍ଶଗନ (Guideline) ରଦ୍ଉଛନ୍ତି 
ତାର ସ୍ଵଷ୍ଟୀକରଣ ରଦ୍ରବ କି; Covid-19ର ମୟକାବିୋ କରିବାକୟ ଆବଶୁକ ରହଉଥିବା  ାମଗ୍ରୀ 
ତାେିକା  ହ ରାଜୁ  ରକାର ରାଜୁ ଭିତରର ଜିଲ୍ଲାୋରୀ ଓ ରାଜୁ ବାହାରର ରକଉଁ MSM  ଂସ୍ଥା 
ମାନଙ୍କଠାରୟ  ରକରତ ଟଙ୍କାର  ାମଗ୍ରୀ କିଣିଛନ୍ତି ତାର ତର୍ୁ ରଦ୍ବା  ହ Covid-19  ାମଗ୍ରୀ କିଣାରର  
ରାଜୁ ବାଣିଜୁ ଓ ରପ୍ତାନି ନିରଦଗଶାଳୟର ଭୂମିକା କଣ  ? 

ଉତ୍ତର 
          ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବୁ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର 

ମାନୁବର ଅଣୟ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା 
 

 ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ ଅଧ୍ୀନରର ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ  ରକାରୀ  ଂସ୍ଥା ଆବଶୁକ କରୟ ଥିବା 
 ାମଗ୍ରୀ ଯଦ୍ି ରାଜୁର ଅଣୟ ଓ େୟଦ୍ର ଉରଦ୍ୁାଗ ମାରନ ତିଆରି କରିର୍ାନ୍ତି, ର ହ ି  ାମଗ୍ରୀ ଗୟଡିକର 
ମୂେୁଚୟ କି୍ତ  ବାଣିଜୁ ଓ ରପ୍ତାନି ନିରଦଗଶାଳୟ କରିର୍ାନ୍ତି । ଏହ ିମୂେୁଚୟ କି୍ତ ଅନୟଯାୟୀ  ରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ 
ଅନୁାନୁ  ରକାରୀ  ଂସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଆବଶୁକୀୟ ଅନୟଯାୟୀ ଦ୍ରବୁ ଗୟଡିକ କ୍ରୟ କରିର୍ାନ୍ତି ।   
 ଏହ ିକ୍ରୟର ଏକ ତାେିକା  ମ୍ପକୃ୍ତ  ରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ  ରକାରୀ  ଂସ୍ଥାମାରନ ବାଣିଜୁ ଓ ରପ୍ତାନି 
ନିରଦଗଶାଳୟକୟ ଆର୍ିକ ବଷଗ ରଶଷରର ଜଣାଇର୍ାନ୍ତି ।    
 Covid-19 ମୟକାବିୋ କରିବାକୟ ଆବଶୁକ ରହଉଥିବା  ାମଗ୍ରୀ ରାଜୁ ଔଷଧ୍ ନିଗମ ଯୟଦ୍ଧ 
କାଳୀନ ଭିତି୍ତରରଇମରଜଗନିି ରପ୍ରାକୟୁରରମଣ୍ଟ କମିଟି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି (ଇ.ଜି.ଓ.ଏମ୍)ର ଅନୟରମାଦ୍ନ 
ପୂବଗକ  ମସ୍ତ  ମରୟାଚତି ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ  କରିଥିୋ । ରକାଭିଡ-19ର  ଫଳ ମୟକାବିୋ ନିମରନ୍ତ 
ରାଜୁ ଔଷଧ୍ ନିଗମ ପ୍ରାୟ 40 ରଗାଟି  ାମଗ୍ରୀ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ MSME  ଂସ୍ଥାମାନଙ୍କଠାରୟ  କ୍ରୟ 
କରିଅଛ ି।  
 

ତା. ୨୬-୦୨ -୨୦୨୧ 
Stipendର ପରିମାଣ  ମ୍ପକଗରର 

ଅଣ୍ ତାରକା ଚହି୍ନତି ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୧୯୮ଶ୍ରୀ ମୁୱକଶମୋେିଙ୍ଗ:-ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି  ଓ ଅନୟ  ୂଚତି ଜାତି 
ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ  ଂଖୁାେଘୟ  ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟ  ଓ ପଛୟଆ ବଗଗ କେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି      କହରିବ କି :- 

ପ୍ରଶନ 
ଓଡିଶା ଅନୟ ୟଚତି ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବଗଗ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୟ  ମା ିକ ରକରତ ଟଙ୍କା  stipend 
ଦ୍ିଆଯାଉଛ ିଏହାର ଏକ ତୟ ଳନାତ୍ମକ ତର୍ୁ  ହ ରଦ୍ଶର ଅନୁ ରାଜୁର ଅନୟ ୟଚତି ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଛାତ୍ର 
ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କରstipend ପରିମାଣ ପ୍ର ଙ୍ଗରର ତର୍ୁ ରଖିରବ କି ? 

ଉତ୍ତର 

 



ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ମାନ୍ୟବ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ରାଜୁରର ପ୍ରର୍ମ ଠାରୟ  ଦ୍ଶମ ରଶ୍ରଣୀ ପଯଗୁନ୍ତ ବିଦ୍ୁାଳୟ ସ୍ତରରର ଅନୟ  ୂଚତି ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବଗଗର  
ଅଧ୍ୟୟନ ରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୟଏହ ିବିଭାଗ ତରଫରୟ   ପ୍ରାକ ମାରିକ ଛାତ୍ରବୃତି୍ତ  ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିୋ  ନିମରନ୍ତ 
ମହାବିଦ୍ୁାଳୟ ସ୍ତରରର ମାରିକ ପର ଛାତ୍ରବୃତି୍ତ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଉଛ ି। 
     ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୟ  ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଉଥିବା  ମା ିକ ଛାତ୍ରବୃତି୍ତର ପରିମାଣ ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’,‘ଖ’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ 
କରାଗୋ । 
    ପ୍ରାକ୍ ମାରିକ୍ ଛାତ୍ର ବୃତି୍ତ ର ମା ିକ ହାର ଅତୁାବଶୁକ   ାମଗ୍ରୀର ବଜାର ଦ୍ରକୟ  ବିଚାରକୟ  ରନଇ 
ରାଜୁ  ରକାର   ମୟ କ୍ରରମ  ବୃଦି୍ଧ  କରିର୍ାନ୍ତି,ଉକ୍ତ ବୃତି୍ତର ମା ିକ ହାର  ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ  ବଗରଶଷ 
 ଂକେପ  ଂଖୁା ୧୨୪୧୭ ତ।॰୨୨ .୦୬ .୨୦୧୫ ରର ବୃଦି୍ଧ  କରିଛନ୍ତି ।  ଏହ ିବୃଦି୍ଧ ର  ବିରଶଷ  
ବିବରଣୀ  ପରିଶିଷ୍ଟ ‘ଗ’ରର ପ୍ରଦ୍ାନ  କରାଗୋ। 
    ଏତଦ୍ ବୁତୀତ ନବମ ଓ ଦ୍ଶମ ରଶ୍ରଣୀରର ପେୟ ଥିବା ଅରନ୍ତବା ୀ  ଓ ଦ୍ିବାଧ୍ୟାୟୀ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ 
ମାନଙ୍କୟରକନ୍ଦ୍ର  ରକାର ୨୦୧୨-୧୩ ବଷଗରୟ  ଏହ ିବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରର Stipendପ୍ରଦ୍ାନ କରିଆ ୟଛନ୍ତି ।  
ଏଥି ହତି ନବମ ଓ ଦ୍ଶମ ରଶ୍ରଣୀରର ପେୟ ଥିବା ଅରନ୍ତବା ୀ  ଓ ଦ୍ିବାଧ୍ୟାୟୀ ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୟରାଜୁ  ରକାର 
ବାଷିକ ଟ॰୯୫୦/-ଙ୍କ। ରେଖାଏଁ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦ୍ାନ କରୟ ଛନ୍ତି। ଉପରରାକ୍ତ ଛାତ୍ର ବୃତି୍ତ ରାଶି ପ୍ରଦ୍ାନ 
ବୁତୀତରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୁ ରଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କେୁାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରାଅନୟ  ୂଚତି ଜାତି ଓ 
ଅନୟ  ୂଚତି  ଜନଜାତି ବଗଗର ଅରନ୍ତବା ୀ ମାନଙ୍କୟ  କିରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଟଙ୍କା ହ ିାବରର ଚାଉଳ ରଯାଗାଇ 
ଦ୍ିଆ ଯାଉଅଛ ି।  
       ର ହଭିଳି,ମାରିକ୍ ପର ଛାତ୍ରବୃତି୍ତ  ରଯାଜନାରର ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାରଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାଠୁକ୍ରମ ଅନୟ ାରର 
 ମସ୍ତ ରାଜୁ ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତି୍ତ ର ହାର ନିଦ୍ଧଗାରଣ କରିର୍ାନ୍ତି ।ଏହ ିଛାତ୍ର ବୃତି୍ତ ରାଶି ର ଅନୟଦ୍ାନ ରକନ୍ଦ୍ର 
 ରକାରଙ୍କ  ାମାଜିକ ନୁାୟ ଓ  ଶକି୍ତକରଣମନ୍ତ୍ର।ଳୟ ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାରଙ୍କର ଅଂଶ  ୬୦ ଭାଗ 
ଥିୋରବରଳ    ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କର ୪୦ ଭାଗ ଅରଟ। ର ହପିରି ଆଦ୍ିବା ୀ ବୁାପାର ମନ୍ତ୍ର।ଳୟଙ୍କ 
ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ  ପ୍ରାରୟାଜିତ ରଯାଜନାରର  ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାରଙ୍କର ଅଂଶ  ୭୫ ଭାଗ ଥିୋରବରଳ   ରାଜୁ 
 ରକାରଙ୍କର ୨୫ ଭାଗ ଅରଟ ।  
      ରଦ୍ଶର ଅନୁ ରାଜୁର ଅନୟ  ୂଚତି ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କରstipend ପରିମାଣ ଏହି 
ବିଭାଗରର ବତ୍ତଗମାନ ଉପେବ୍ଧ ନ।ହିଁ । 



 
ପରିଶିଷ୍ଟ“କ” 

 
 

ଅନୁ୍ସୂଚତିଜାତିଓଅନୁ୍ସୂଚତିଜନ୍ଜାତିବ୍ଗଗରଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦାନ୍କରାଯାଉଥିବ୍ାପ୍ରାକ-ମାଟ୍ରିକଛାତ୍ରବୃ୍ତି୍ତରପରିମାଣ୍ନ୍ିମନୱରପ୍ରଦତ୍ତକରାଗୋ। 

କ୍ର॰

ନ୍॰ 
ୱକଉଁପ୍ରକାର
ରଛାତ୍ର/ଛା
ତ୍ରୀ 

ବ୍ାଳକ
/ 
ବ୍ାଳିକା 

ୱକଉଁୱଶ୍ରଣ୍ୀ
ୱରଅଧ୍ୟୟନ୍ର
ତ 

ଛାତ୍ରବୃ୍ତି୍ତରୋର (େଙ୍କାୱର) ମାସିକ/
ବ୍ାଷିକ 

ୱକନ୍ଦ୍ରସର
କାରଙ୍କପ୍ରଦ
ତ୍ତଅସ୍ଥାୟୀଅ
ନୁ୍ଦାନ୍(େ
ଙ୍କାୱର) 

ରାଜୁ ର
କାର 

ରକନ୍ଦ୍ର ରକା
ର 

ଓ
॰

ଜି
॰

ଆ
ଇ
॰

ପି
॰ 

୧ ୨ ୩ ୪ ୫ ୬ ୭ ୮ ୭ 
୧ ଦ୍ିବାଧ୍ୟାୟୀ ବାଳକ ୬ଷ୍ଠଏବଂ୭ମ ୧୮୦ -------- --

--
--
-- 

ବାଷିକ -------- 

୨ ଦ୍ିବାଧ୍ୟାୟୀ ବାଳିକା ୬ଷ୍ଠଏବଂ୭ମ ୨୪୦ -------- --
--
--
-- 

ବାଷିକ -------- 

୩ ଦ୍ିବାଧ୍ୟାୟୀ ବାଳକ ୮ମ ୨୪୦ --------- --
--
--
-- 

ବାଷିକ -------- 

୪ ଦ୍ିବାଧ୍ୟାୟୀ ବାଳିକା ୮ମ ୩୦୦ -------- --
--
--
-- 

ବାଷିକ -------- 

୫ ଦ୍ିବାଧ୍ୟାୟୀ ବାଳକ ୯ମଓ୧୦ମ  ୨୨୫ --
--

ମା ିକ(
ବଷଗକୟ୧

୭୫୦ 



 

 

 

--
-- 

୦ମା ପା
ଇ)ଁ 

୬ ଦ୍ିବାଧ୍ୟାୟୀ ବାଳିକା ୯ମଓ୧୦ମ  ୨୨୫ ୯
୫ 

ମା ିକ(
ବଷଗକୟ୧
୦ମା ପା
ଇ)ଁ 

୭୫୦ 

୭ ଅରନ୍ତବା ୀ ବାଳକ ୧ମଠାରୟ ୮ମ ୭୫୦ -------- --
--
--
-- 

ମା ିକ(
ବଷଗକୟ୧
୦ମା ପା
ଇ)ଁ 

-------- 

୮ ଅରନ୍ତବା ୀ ବାଳିକା ୧ମଠାରୟ ୮ମ ୮୦୦ -------- --
--
--
-- 

ମା ିକ(
ବଷଗକୟ୧
୦ମା ପା
ଇ)ଁ 

-------- 

୯ ଅରନ୍ତବା ୀ ବାଳକ ୯ମଓ୧୦ମ ୭୫୦ ୫୨୫ --
--
--
-- 

ମା ିକ(
ବଷଗକୟ୧
୦ମା ପା
ଇ)ଁ 

୧୦୦୦ 

୧୦ ଅରନ୍ତବା ୀ ବାଳିକା ୯ମଓ୧୦ମ ୮୦୦ ୫୨୫ ୯
୫ 

ମା ିକ(
ବଷଗକୟ୧
୦ମା ପା
ଇ)ଁ 

୧୦୦୦ 

 
 
 
 



 

 

 

ପରିଶିଷ୍ଟ “ଖ” 

ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜାତି ଓ ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜନ୍ଜାତି ବ୍ଗଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ୍ କରାଯାଉଥିବ୍ା –ମାଟ୍ରିକ ପର 
ଛାତ୍ରବୃ୍ତି୍ତର ପରିମାଣ୍ ନ୍ିମନୱର ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗୋ :- 

ରଯଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର  ପିତାମାତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ  ୂତ୍ରରୟ  ବାଷିକ ଆୟ ୨,୫୦,୦୦୦(ଦ୍ୟଇ େେ ପଚାଶ 
ହଜାର) ଟଙ୍କାରୟ   ଅଧିକ ରହାଇନଥିବ ,ର ହ ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନ ମାରନ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୁାବୃତି୍ତ ପାଇବାକୟ ରଯାଗୁ 
ଅଟନ୍ତି | 

ଗୁ
ପ 

ପାଠୟକ୍ରମ ରେଣ୍ୱବ୍େଣ୍ ତ୍ତାରମାସିକ
ୋର (େଙ୍କାୱର) 

ଅନ୍ୟାନ୍ୟଫିସ (ବ୍ାଷିକ) (େଙ୍କାୱର) 

ଅୱନ୍ତବ୍ାସୀ ଦିବ୍ାଧ୍ୟାୟୀ 
୧ ୨ ୩ ୪ ୫ 
I ଡିଗ୍ରୀ,ରପାଷ୍ଟଗ୍ରାଜୟଏଟ,ଏମଫିେ,

ପି॰ଏଚ॰ଡି॰,ରମଡିକାେ, 
ଇଞି୍ଜନିୟରିଂ 
,କୃଷି,ରଭରଟରିନାରୀ, କମ୍ପୟୁଟର 
ବିଜ୍ଞାନ ,ଚାଟଡଗ ଆକାଉଣି୍ଟଂ 
,ପାଇେଟିଙ୍ଗ, 
ଏେ॰ଏେ॰ଏମ॰ଇତୁାଦ୍ି  

୧୨୦୦ ୫୫୦  
 
  
 ରକାରୀଅନୟରମାଦ୍ିତହାରରରଟୟ ୁ 
ନ,ବିକାଶପାଣି୍ଠ,ପରୀୋଓଅନ ାୁନୁ
ଫିସ୍ପରଦ୍ାନକରାଯାଇର୍ାଏ| 

II ଗ୍ରାଜୟଏଟ,ରପାଷ୍ଟଗ୍ରାଜୟଏଟ(ଗୁପ-
୧ରରନଥିବା) 
,ଡିରପଲାମା,ଫାମଗା ୀ,ନ ିଙ୍ଗ,ଦୂ୍ର ଂ
ଚାର,ରହାରଟେମୁାରନଜରମଣ୍ଟ,ପ
ଯଗୁଟନ,ବୁାଙି୍କଙ୍ଗ,ଇନ ୟରାନି,ଏମ॰

ଏ॰,ଏମ॰ଏ ॰ ି॰,ଏମ॰କମ॰ଇତୁା
ଦ୍ି  

୮୨୦ ୫୩୦ 



III ବି॰ଏ॰,ବ॰ିଏ ॰ ି॰,ବ॰ିକମ॰ଇତୁା
ଦ୍ି  

୫୭୦ ୩୦୦ 

IV ରଭାରକ ନାେ,ଆଇଟଆିଇ,ପେିରଟ
କିନକ,ଡିରପଲାମା,+୨ଓ ମସ୍ତଅଣଡି
ଗ୍ରୀବିଷୟ 

୩୮୦ ୨୩୦ 

           

 

 

 

ତା:୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ପ୍ରଶନ  
ୱଖଳାଳିଙୁ୍କ ନ୍ିଯୁକି୍ତ ସୁବ୍ିଧା 

 
ୟୁ.େି ସଂଖୟା ୧୧୯୯. ଶ୍ରୀ ମୁୱକଶ ମୋେିଙ୍ଗ : କ୍ରୀଡା ଓ ଯୟବକେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- 
(କ) କ୍ରୀଡାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କୟ  ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ରଦ୍ବା ପାଇଁ ବିଗତ ଦ୍ଶ ବଷଗରର ରାଜୁର ରକଉଁ 
ରକଉଁ ରଖଳାଳୀଙ୍କୟ  ନିଯୟକି୍ତ  ୟବିଧ୍ା  ହ ରଖଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ର ମାନଙ୍କୟ  ରକରତ ପାଣି୍ଠର ପ୍ରତ୍ସାହନ 
ଦ୍ିଆଯାଇଛ ିSports Event  ୋରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାୋରୀ ରଖଳାଳିଙ୍କ ତାେିକା ପ୍ରଦ୍ାନ କରିରବ କି ; (ଖ) ଆଜି 
ପଯଗୁନ୍ତ ଓଡିଶାର ରକଉଁ Sports Eventର ରକଉଁ କ୍ରୀଡାବିତ ରାଜୁ/ ରଦ୍ଶ ଓ ଅନ୍ତଜଗାତୀୟ ସ୍ତରରର 
 ୟନାମ ଅଜଗନ କରିଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୟକି୍ତ  ୟବିଧ୍ା ନ ପାଇ ଓ ରଖଳର ବିକାଶରର ପ୍ରତ୍ସାହନ ନ ପାଇ 
ଅବରହଳିତ ଅବସ୍ଥାରର ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାୋରୀ ତାର ତାେିକା ରଦ୍ଇ ର ମାନଙ୍କ Rehabilitation ନିମରନ୍ତ 
 ରକାରଙ୍କ ରଯାଜନା କଣ ଓ ଏପଯଗୁନ୍ତ କି ପଦ୍ରେପ ରନଇଛନ୍ତି ? 

 
 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା  
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ଵାଧୀନ୍) କ୍ରୀୋ ଓ ଯୁବ୍ୱସବ୍ା 

ଉତ୍ତର  
  
    



 (କ) ରାଜୁରର କ୍ରୀଡାର ବିକାଶ ଓ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କୟ  ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ରଦ୍ବା ଉରଦଶୁରର ରାଜୁର ୧୦୦ 
ଜଣ ପ୍ରତିଭାବାନ କ୍ରିଡାବିତଙ୍କୟ  ରାଜୁ  ରକାର ଏପଯଗୁନ୍ତ ରାଜୁ ରପାେି  ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜୁ  ରକାରୀ 
ଉରଦ୍ୁାଗ ଗୟଡିକରର ନିଯୟକି୍ତ ରଦ୍ଇଛନ୍ତି । ଏହାର ଏକ ଜିଲ୍ଲାୋରୀ ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ ରର  ଂେଗ୍ନ  
କରାଯାଇଛ ି।  
  ନିଯୟକି୍ତ  ପାଇଥିବା  କ୍ରୀଡାବିତ ତର୍ା ରାଜୁର ଅନୁାନୁ  ଫଳ କ୍ରୀଡାବିତ ମାନଙ୍କୟ  ବିଭିନ୍ନ 
ଆର୍ିକ ବଷଗରର ଦ୍ିଆଯାଇଥିବା ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ରାଶିର ଏକ ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ ‘ଖ’ ରର  ଂେଗ୍ନ  କରାଯାଇଛ ି
। 
        (ଖ) ଓଡିଶାର ରକୌଣ ି ଜାତୀୟ/ ଆନ୍ତଜଗାତୀୟ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡାବିତ ନିଯୟକି୍ତ  ୟବିଧ୍ା ନ ପାଇ 
ଅବରହଳିତ ଅବସ୍ଥାରର ଅଛନ୍ତି ତାହା ବତ୍ତଗମାନ  ୟଦ୍ଧା ଏହ ିବିଭାଗର ନଜରକୟ ଆ ିନାହିଁ ।         

***** 

Zû. 26.02.2021 

aò_~ð¥de _eòPûk^û _ûAñ _âÉêZò 

U.D. 1200. gâú cêùKg cjûfòw : eûRÊ I aò_~ð¥d _eòPûk û̂ cªú @ ê̂Mâj 

Keò Kjòùa Kò :- MZahð afûwòe Ròfäûe _êAñ«fû aäKùe a ¥̂û \ßûeû 

a¥û_K ldlZò I R îû]ûeYu @iêaò]ûKê \éÁòùe eLô baòh¥Ze aò_~ð¥de 

_eòPûk û̂ _ûAñ ieKûe KY Preparedness KeòQ«ò; Gjò aäKùe GK 

a ¥̂û/aûZ¥û @ûgâdiÚkú ò̂cðûY Keòùa Kò? 

C©e 

gâú iê\ûc cûŠðò, eûRÊ I aò_~ðýd _eòPûk^û cªú : 

Ròfäû_ûk, afûwòeuVûeê _âû¯ Z[¥ @ ê̂~ûdú MZahð a ¥̂û\ßûeû 

ùjûA[ôaû ldlZò I R îû]ûeYu @iêaò]ûKê \éÁòùe eLô baòh¥Zùe aò_~ð¥d 

_eòPûk û̂ _ûAñ Cq Ròfäûe _êAñ«kû aäKe "Disaster Risk Analysis" 
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26.02.2021 
କାଯଗୟେମ ଥିବ୍ା ବୃ୍େତ ଶିଳ୍ପ 

 
UDAQ.1201. ଶ୍ରୀ ମୟରକଶ ମହାେିଙ୍ଗ : ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ   କି :– ଆଜି ପଯଗୁନ୍ତ 
ରାଜୁରର ରକରତଟି ବୃହତ୍ତ ଶିଳ୍ପ, (Private/Govt. Undertaking/PPP Mode) ରକରତ 
ପୟଞି୍ଜ ବିନିରଯାଗ କରି ରାଜୁର ରକଉଁ ଜିଲ୍ଲାରର ପ୍ରତିଷି୍ଠତ ରହାଇ କାଯଗୁେମ ଅଛି; ଏହ ିବୃହତ୍ତ ଶିଳ୍ପରର 
ଓଡିଶାର ରକରତଜଣ ଓ ରାଜୁ ବାହାରରର ରକରତଜଣ ବୁକି୍ତ ରକଉଁ ବଗଗର ପଦ୍ବୀ ପାଇଁ ନିଯୟକି୍ତ 
ରହାଇଛନ୍ତି ତାର ଏକ ତୟ ଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ରଦ୍ରବ କି ; (ଖ) Pipeline ରର ଥିବା ଓ ଭବିଷୁତରର 
ପ୍ରତିଷି୍ଠତ ରହବାକୟ ଥିବା ଉପରରାକ୍ତ ବଗଗର ବୃହତ୍ତ ଶିଳ୍ପର ଜିଲ୍ଲାଓବାରୀ ତାେିକା  ହ ରକରବ  ୟଦ୍ଧା କାଯଗୁେମ 
ରହବା  ମ୍ଭାବନା ଓ ନିଯୟକି୍ତ  ଷିୃ୍ଟକରିବାର  ମ୍ଭାବନା ଅଛ ିଉପସ୍ଥାପନ କରିରବ କି ? 

 
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, 

ମାନ୍ୟବ୍ର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା   l 
 

(କ) ରାଜୁ ଏକକ ବାତାୟନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରର ଅନୟରମାଦ୍ନ ପାଇ ତର୍ା ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ  ହ ଶିଳ୍ପ 
ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବୟଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ଵାେର କରିଥିବା ଶିଳ୍ପ  ଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରୟ  ଅଦ୍ୁାବଧି 
ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରର ଶିଳ୍ପର ବଭିନ୍ନ ରେତ୍ରରର 134 ଟି ବୃହତ୍ତ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ରହାଇ ଆଂଶିକ ତର୍ା ପୂର୍ଣ୍ଗ 
କାଯଗୁେମ ରହଇଛନ୍ତି । ଏହ ିବୃହତ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଗୟଡିକର ଜିଲ୍ଲାୋରୀ ଅବସି୍ଥତ, ପୟଞି୍ଜନିରବଶ ର ପରିମାଣ ଏବଂ 
ନିଯୟକି୍ତ ର ଏକ  ାରାଂଶ ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ ରର  ଂେଗ୍ନ କରାଗୋ ।  
 
(ଖ) ଅନୟରମାଦ୍ନ ପାଇ Pipe line ରର ଥିବା 387 ଟି ବୃହତ୍ତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ଜିଲ୍ଲାୋରୀ ତର୍ୁ 
ଭିତି୍ତକ ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ ‘ଖ’ ରର  ଂେଗ୍ନ କରାଗୋ । ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଗୟଡିକର କାଯଗୁ ବିଭିନ୍ନ ପଯଗୁାୟରର 
ଚାେୟ ଅଛ ି। ଉପରରାକ୍ତ 387 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରର 11,45,932.73 ରକାଟି ଟଙ୍କାର ପୟଞି୍ଜନିରବଶ ଏବଂ 
3,74,294 ଟି ନିଯୟକି୍ତ  ଷିୃ୍ଟର ଆକଳନ କରାଯାଇଛ ି। 

 



 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ୱସୌର ଶକି୍ତ ଦ୍ୱାରା ବ୍ିଦୁୟତ ଉତ୍ପାଦନ୍ 

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା- ୧୨୦୨. ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ୍ୀ କୁମାର ପାତ୍ର :  ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି -

ରାଜୁରର ରକଉଁ ଆଧ୍ାରରର ବିଦ୍ୟ ୁତ ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ପାଇଁ  ରକାର ଅଧିକ ଗୟରୟ ଦ୍ୱ ରଦ୍ଉଛନ୍ତି, ପରିରବଶ 

 ୟରୋ ଦୃ୍ଷି୍ଟରୟ  ଓ ଆର୍ିକ ପରିସି୍ଥତିରର ର ୌରଶକି୍ତ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟ ୁତ ଉତ୍ପାଦ୍ନ  କାରଶ  ରକାରଙ୍କର ଦ୍ୀଘଗ 

ମିଆଦ୍ୀ ରଯାଜନା କଣ  ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

 ଓଡିଶା ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ରେତ୍ରରର ଏକ ବଳକା ରାଜୁ ଭାବରର ପରିଗଣିତ 
ଅରଟ I ପରିରବଶ  ୟରୋ ଦୃ୍ଷି୍ଟରୟ  ଏବଂ RPO Compliance ପାଇଁ ରାଜୁରର ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକି୍ତ 
ଉତ୍ସରୟ  ଅଧିକ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ପାଇଁ  ରକାର ଗୟରୟ ତ୍ଵ ରଦ୍ଉଛନ୍ତି । 

 ରାଜୁ  ରକାର ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦ୍ନକୟ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଓଡିଶା ଅେୟ ଶକି୍ତ 
ନୀତି ୨୦୧୬ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜୁରର ୨୦୨୨ ବଷଗ ରଶଷ  ୟଦ୍ଧା ରମାଟ ୨୨୦୦ 
ରମଗାଓବାଟ୍ ର ୌରଶକି୍ତ ଏବଂ ୫୫୦ ରମଗାଓବାଟ୍ ଅଣର ୌରଶକି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର େେୁ ଧ୍ାଯଗୁ 
କରାଯାଇଛ ି। 

 ରାଜୁରର  ମୟଦ୍ାୟ ୪୨୭ ରମଗାଓବାଟ୍ େମତାର ର ୌରଶକି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛ ି I 
Renewable Purchase Obligation (RPO) Compliance ନିମରନ୍ତ, ରାଜୁ ବାହାରୟ  ୩୭୫ 
ରମଗାଓବାଟ୍ ର ୌରଶକି୍ତ କ୍ରୟ କରାଯାଉଛ ି। 

GEDCOL ଏବଂ NHPC ଦ୍ୱାରା ରଯୌର୍ ଉରଦ୍ୁାଗ ମାଧ୍ୟମରର ପାଖାପାଖି ୫୦୦ ରମଗାୋଟ 
ଭା ମାନ ର ୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବୟଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ଵାେରିତ ରହାଇଅଛ ିଏବଂ ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପର ବିସୃ୍ତତ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବରଣୀ (DPR) ପ୍ରସ୍ତୟତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାେୟ ରହଛି ିl 



 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ସରକାରୀ ୱକାଠବ୍ାଡିକୁ ବ୍ିଦୁୟତ କରଣ୍ 

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୨୦୩. ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ୍ୀ କୁମାର ପାତ୍ର :- ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- 
ରାଜୁରର ର ୌରଶକି୍ତରର ବିଦ୍ୟ ୁତ ବୁବହାର ପାଇଁ ରକରତାଟି ରକଉଁ ଜିଲ୍ଲାରର  ରକାରୀ ରକାଠବାଡ଼ିକୟ 
ବିଦ୍ୟ ୁତ କାରଣ କରାଯାଇଛ ିଓ ଆଗାମୀ ଦ୍ିନରର ଏହା ବୁାପକ ଭାବରର କରାଯିବା ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କର 
ରଯାଜନା ଅଛ ିକି  ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

 ରାଜୁରର ଓଡିଶା ଅେୟ ଶକି୍ତ ବିକାଶ  ଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରର ର ୌର ଶକି୍ତ ଦ୍ୱାରା ୩୦ ରଗାଟି ଜିଲ୍ଲାରର 

ଏଯାବତ ରମାଟ ୧୦୦୦ରୟ  ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଗ  ରକାରୀ ରକାଠାକୟ ବିଦ୍ୟ ୁତିକରଣ କରାଯାଇଛ।ି ଏହାର  ବିରଶଷ 

ତର୍ୁ ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ-୧’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ। ଆଗାମୀ ଦ୍ିନରର ଓଡିଶା ଅେୟ ଶକି୍ତ ବିକାଶ  ଂସ୍ଥା 

ମାଧ୍ୟମରର କରାଯିବାକୟ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ର  ବିରଶଷ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ-୨’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ। 

 ଓଡିଶା  ବୟଜ ଶକି୍ତ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଭୟ ବରନଶ୍ଵର ଏବଂ କଟକ  ହରରର ଥିବା ୬୫ଟି  ରକାରୀ 

କାଯଗୁଳୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶିୋନୟଷ୍ଠାନରର ୪ ରମଗାୋଟ୍ େମତା  ମ୍ପନ୍ନ Rooftop ର ୌର ଶକି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 

୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ିକ ବଷଗରର ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ ି l ଏହାର ଏକ ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ ‘ଖ’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ 

କରାଗୋ l 

ଓଡିଶା  ବୟଜ ଶକି୍ତ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ରାଜୁରର ୧୭ଟି ପ୍ରମୟଖ  ହର ଯର୍ା:  ମବେପୟର, 

ବୟେଗା, ହରିାକୟଦ୍, ରାଉରରକୋ, ପୟରୀ, ରଖାଦ୍ଧଗା, ବ୍ରହ୍ମପୟର, ଛତ୍ରପୟର, ଜୟପୟର, ରକାରାପୟଟ, ନବରଙ୍ଗପୟର, 

 ୟନାରବଡା, ବାରେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ, ବାରିପଦ୍ା, ଭୟ ବରନଶ୍ଵର ଓ ବୋଙି୍ଗରରର ଥିବା ୬୧୨ ରଗାଟି  ରକାରୀ 



କାଯଗୁାଳୟ/ଶିେIନୟଷ୍ଠାନରର ଅନୟ ୁନ ୧୭ ରମଗାୋଟ୍ େମତା  ଂପନ୍ନ Roof Top ର ୌର ପ୍ରକଳ୍ପ 

ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ Tender ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାେୟ  ରହଛି ିI 

ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ-୧’ 

District wise Achievement  

Sl. 
No 

District 

No. of 
Offgrid 

Solar Power 
Plant at 
District 

Collectorate 

No. of Solar 
Power Back up 
unit in Police 
Station under 

Crime and 
Criminal 
Tracking 

Network and 
Systems 

(CCTNS) Project 

No. of 
Solar 

Power 
Back up 
unit in 
Kendu 

Leaf 
Godowns 

No. of 
Solar 

Power 
Back up 
unit in 

Primary 
Health 
Centre 

No. of 
Offgrid 
Solar 

Power 
Plant in 
ST&SC 

Residential 
School, 
Hostels 
under 

various 
schemes 

No. of 
On/Off-
Grid at 
other 

Different 
Govt. 

Building 

1 Angul 1 8 3       

2 Balasore 1 7     1   
3 Bargarh 1 7 4       

4 Bhadrak 1 5         
5  Bolangir 1 3 3 1 19   

6 Boudh 1 3 2       
7 Cuttack 1 8         
8 Deogarh 1 3 2       

9 Dhenkanal 1 5         
10 Gajapati 1 4   1 82   

11 Ganjam 1 7     2   
12 Jagatsinghpur 1 4         

13 Jajpur 1 4     1 2 
14 Jharsuguda 1 4 2   78   

15 Kalahandi 1 5 2 2 32   
16 Kandhamal 1 6 3   85   

17 Kendrapada 1 3     4   
18  Keonjhar 1 10 1   40   
19  Khurda 1 6     4 5 

20 Koraput 1 7 1 1 62   



21  Malkangiri 1 6     42   
22 Mayurbhanj 1 11     70 1 

23 Nawarangpur 1 5 2 1 109   
24 Nayagarh 1 6         

25  Nuapada 1 5 2 2 18   
26 Puri 1 7         

27 Rayagada 1 7     52   
28 Sambalpur 1 3 6   18 13 

29 Subarnapur 1 4         
30 Sundargarh 1 12     47   

   Total              30  
                                   
175  

                    
33  

                      
8  

                      
766    21  

 

             ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ-୨’ 

 

Sl. 
No 

Name of the 
Project 

Number 
Project 

Capacity 
(KW) 

1 
Solarization of 313 
Fire Station 
Building 

313 1727.7 

2 
Solarization of 
Odisha Adarsha 
Vidyalaya (OAV) 

40 800 

3 

Solarization of 
Kasturba Gandhi 
Balika Vidyalaya 
(KGBV) 

29 290 

4 

Grid Connected 
Rooftop Solar Power 
Plant at Regional 
Plant Resource 
Center, 
Bhubaneswar 

1 6 

5 
Solarization of Court 
Complex, Odagaon  

1 60 



6 

Solarization of SSD 
Urban Education 
Centre at 
Kalinganagar, 
Bhubaneswar 

2 160 

7 
Solarization of Block 
Office  

190 2220 

8 
Solarization of 
NALCO, Damanjodi 
campus 

1 130 

9 
Solarization of 
Mines under OMC 

12 1000 

10 
Solar Power Plant at 
NIFT, Bhubaneswar 
campus 

2 180 

11 
Solar Power Plant at 
Sambalpur 
University 

2 40 

12 
Solarization of 
Health Institutions 

70 498 

13 
Solarization of 
Anangwadi Centre 

200 200 

14 
Solarization of SSD 
School/Hostel 

55 550 

 
Total 918 7861.7 

 

 

ପରିଶିଷ୍ଟ ‘ଖ’ 

List of Buildings in Bhubaneswar & Cuttack 4MW Rooftop Solar Project 

Sl No. Name of Building  

Installed 

Capacity  

(in KWp) 

BHUBANESWAR (2517.02 KWp) 

1 Boys Hostel (1&2) of Utkal University 88.35 



2 Physics & Chemistry Deptt. of Utkal University 88.35 

3 
Psychology & Public Admin. Deptt. of Utkal 

University 
47.12 

4 Secretariat and Associated Complex 265.05 

5 Main Block of OUAT 111.91 

6 Agriculture College of OUAT 176.70 

7 Jayadev Bhwan 55.80 

8 Nirman Soudh 114.70 

9 Rama Devi Women's University 58.90 

10 
Additional Building Rama Devi Women's 

University 
54.72 

11 Odisha State Museum 29.45 

12 Main Building, Admin Block of CET 187.11 

13 Additional Building of CET 240.19 

14 B.J.B Autonomous College 23.94 

15 Drugs Control Administration 53.87 

16 Office of the Chief Engineer Rural Works  40.01 

17 Govt. Girls High School, Unit-9 11.97 

18 Odisha Mining Corporation 16.07 

19 Boys Hostel No.5 (Krupasindhu) of OUAT 22.68 

20 Main Building of Govt. Women Polytechnic 47.88 

21 Capital Hospital, BBSR 137.66 

22 College of Agriculture Engg. & Tech., OUAT 53.87 



23 Multi-storied Building at OPTCL 152.46 

24 EIC (Electricity)-cum-PCEI Office  10.88 

25 Govt. ITI College, Bhubaneswar (New Addition) 30.40 

26 Dr. Abhin Chandra Hospital, Bhubaneswar  25.20 

27 Odisha Fire Service Training Institute 23.94 

28 Utkal Sangeet Mahavidyalaya 29.93 

29 Maharishi College of Natural Law 9.45 

30 Secha Sadan 85.12 

31 Odisha State Guest House 23.04 

32 State Load Despatch Centre (SLDC) 17.28 

33 Rajdhani College, Bhubaneswar  24.32 

34 Govt. Ayurvedic Hospita 11.52 

35 
Madhusudan Das Regional Academy of Financial 

Mgt. 
42.88 

36 Govt. Boys High School, Unit-8 10.88 

37 Govt. Boys High School, Unit-1 10.88 

38 Circle Office, CESU 21.76 

39 IIIT, Bhubaneswar 60.80 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUTTACK (1483.53 KWp) 

1 EYE Care Department, SCB Medical College 45.99 

2 Surgery Ward of SCB Medical College & Hospital 47.88 

3 District Collectorate 28.35 

4 Medical Ward of Sishu bhawan Hospital 101.12 

5 High School & Boys Hostel of BOSE 29.93 

6 Engineering School of BOSE, Cuttack 16.07 

7 Deptt. of Automobile, Mechnical Department 8.82 

8 
Odisha Govt. Press and Printing, Directorate of 

Printing, Stationery and Publication 
56.70 

9 
Directorate of Printing, Stationery and 

Publication 
197.51 

10 
Biju Pattanaik Film & Television Institute of 

Odisha 
46.94 

11 City Hospital, Cuttack  92.93 

12 
Central Library of S.C.B Medical College & 

Hospital, Cuttack  
166.40 

13 Old & New Dental Dept., S.C.B Medical, College 38.40 

14 Old Circuit House 16.07 

15 New Circuit House 11.97 



16 P.G Hostel of S.C.B Medical College & Hospital 16.04 

17 Main Building of Sailabala Women's College 23.04 

18 Odisha Police Head Quarters, Cuttack   15.36 

19 Old Hostel of Sailabala Women's College 10.24 

20 Revenue Divisional Commissioner 24.32 

21 
Biochemistry Department of SCB Medical College 

&Hospital 
18.24 

22 
Directorate of Technical Education & Training 

(DTET), Odisha 
15.36 

23 Acharya Harihar Regional Cancer Centre-I 51.20 

24 Acharya Harihar Regional Cancer Centre-II 76.16 

25 Main Building of National Law University (NLU) 270.27 

26 Govt. ITI, Khapuria 58.24 

TOTAL 4000.55 

 

ତା ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ ରିଖ 
 

ଜମଳଶ୍ଵର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ 
 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା. ୧୨୦୪.ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର:  ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ 

ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେକି:- ଜବଳଶ୍ଵର ତହସିଲ କାେବୟ।ଳୟ ବକବେ େତିଷ୍ ଠା 

ବହାଇଥ୍ଲିା; ଏହି କାେବୟ।ଳୟ ଗହୃର େତ୍ତବମାନ ସି୍ଥତି କଣ; ଏହା େହୁ ପରୁୁଣା ବହାଇୋଇଥ୍େିାରୁ 

ନୂଆ ର୍ର ନିମବାଣ ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କର େସ୍ତାେ ଅଛି କି; େଦ୍ି ଥ୍ାଏ ବତବେ େତ୍ତବମାନତାହା 

ବକଉସଁ୍ତରବର େିଚାରାଧନି ଅଛି? 
 
 



 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ସଦୁାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ – ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ – 

 
ଜିଲ୍ଲାରୁ ୋପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁୋୟୀ, ଜବଳଶ୍ଵର ତହସିଲ କାେବୟ।ଳୟ ୧୯୫୩ ମସିହାବର େତିଷ୍ ଠା 

ବହାଇଥ୍ଲିା; ଏହି କାେବୟ।ଳୟ େହୁ ପରୁୁଣା ବହାଇୋଇଥ୍େିାରୁ ନୂଆ ର୍ର ନିମବାଣ ପାଇ ଁସମ୍ପକୃ୍ତ 

ପତୂ୍ତବ େିଭାଗ େନ୍ତ୍ରୀ( ExecutiveEngineer,Balasore-R&B-II) ଙୁ୍କ Plan&Estimate 

ଦ୍ାଖଲ କରିୋକୁ ୋବଲଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାେବୟ।ଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିବଦ୍ବଶ ଦ୍ିଆୋଇଛି। ବତବେ 

ଜବଳଶ୍ଵର ନୂତନ ତହସିଲ କାେବୟ।ଳୟ ନିମବାଣ ପାଇ ଁଜିଲ୍ଲାେଶାସନ ତରଫରୁ େିଧେିଦ୍ଧ ଭାବେ 

େସ୍ତାେ (Plan&Estimate)ସରକାରଙ୍କହସ୍ତଗତ ବହାଇନାହି ଁ। 

 
 

ତା ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ରାଇବ୍ଣି୍ଆ ଦୁଗଗର ଥିବ୍ା ଜମି 

U.D ୧୨୦୫. ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ୍ୀ କୁମାର ପାତ୍ର : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ 
କି :- ଜରଳଶ୍ଵର ତହ ିେ ବହୟ  ପ୍ରାଚୀନ ରାଇବଣିଆ ଦ୍ୟଗଗର ନକ୍ସା ଆନୟଯାୟୀ ଖାତା , ଖତିୟାନରୟ  ରକରତ 
ଜମି ଥିବା ଜଣାଯାଏ,  ରଜମିନରର ତାହା ଅଛ ିକି; ଏଥିରୟ  ରକରତ ଜବରଦ୍ଖେ ଅଛ,ି ତାହା ଆକଳନ 
କରାଯାଇଛ ିକି; ଜବରଦ୍ଖେ ଉରଚ୍ଛଦ୍  କାରଶ ଓ ଦ୍ୟଗଗର ଜମି  ୟରୋ ପାଇଁ  ରକାର କଣ ପଦ୍ରେପ 
ଗ୍ରହଣ କରିରବ ? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ :- 



 ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୁ ଅନୟଯାୟୀ ବାରେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ଜରଳଶ୍ଵର ତହ ିେ ଅଧ୍ୀନରର ଥିବା ବହୟ  ପ୍ରାଚୀନ 
ରାଇବଣିଆ ଦ୍ୟଗଗର ନକ୍ସା ଅନୟଯାୟୀ ଖାତା, ଖତିୟାନରୟ  ରମାଟ ଏ ୧୮୦.୦୨ ଡ଼ି ଜମି ଥିବା ଜଣାଯାଏ । 
ଏଥିରୟ  ରମାଟ ଏ ୦୨.୩୪ ଡ଼ି ଜମି ଜବରଦ୍ଖେ ରର ଅଛ ି। ଜବରଦ୍ଖେ ଉରଚ୍ଛଦ୍ ଓ ଦ୍ୟଗଗର ଜମି  ୟରୋ 
ପାଇଁ OPLE Act 1972 ଓ   OPLE Rule 1985 ରର ଥିବା ବୁବସ୍ଥା ଅନୟଯାୟୀ ପଦ୍ରେପ 
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଅଛ ି । 

***** 

 

ତା. 26.02.2021 

ରାଇବ୍ଣି୍ଆ ଦୁଗଗ ମଧ୍ୟୱର ଥିବ୍ା ବ୍ି ିନ୍ନ କିସମର ଜମି 

U.D ୧୨୦୬. ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ୍ୀ କୁମାର ପାତ୍ର : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ 
କି :- ଜରଳଶ୍ଵର ତହ ିେ ବହୟ  ପ୍ରାଚୀନ ରାଇବଣିଆ ଦ୍ୟଗଗ ମଧ୍ୟରର ରକରତ କି ମର ଜମି ଅଛ ିତାହା 
ଅନୟଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛ ିକି; ଜବର ଦ୍ଖେ ପାଇଁ ରକରତାଟି କାହା ବିରୟ ଦ୍ଧରର LE case ରୟ ଜ୍ଜୟ ରହାଇଛ ି
ତାହା ବତ୍ତଗମାନ ରକଉଁସ୍ତରରର; ଦ୍ୟଗଗ ଇୋକା ମଧ୍ୟରର  ବୟ  କି ମର ଜମି ମାପଚୟ ପ କରାଯାଇ  ଠିକ 
ନିର୍ଣ୍ଗୟ ପାଇଁ ଓ ଜମି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ  ରକାର କଣ ପଦ୍ରେପ ରନରବ ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

 ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୁ ଅନୟଯାୟୀ ବାରେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ଜରଳଶ୍ଵର ତହ ିେ ଅଧ୍ୀନରର ଥିବା ବହୟ  ପ୍ରାଚୀନ 
ରାଇବଣିଆଦ୍ୟଗଗ ମଧ୍ୟରର ରମାଟ ୧୫ କି ମର ଜମି ରହଅିଛ ି । ଉକ୍ତ  ରକାରୀ ଜମିକୟ ଜବରଦ୍ଖେ 
କରିଥିବା ରମାଟ ୨୮ ଜଣ ଜବରଦ୍ଖେକାରୀଙ୍କ ବିରୟ ଦ୍ଧରର LE Case ରୟ ଜୟ  କରାଯାଇ “କ” ରନାଟି  
(କାରଣ ଦ୍ଶଗାଅ ) ଜାରିକରାଯାଇଅଛ ି। OPLE Act 1972 ଓ   OPLE Rule 1985 ରର ଥିବା 
ବୁବସ୍ଥା ଅନୟଯାୟୀ ଦ୍ୟଗଗ ମଧ୍ୟରର ଥିବା  ବୟ  କି ମର ଜମି ମାପଚୟ ପ କରାଯାଇ  ଠିକ ଜମି ନିର୍ଣ୍ଗୟ ଓ 
ଜବରଦ୍ଖେ ଉରଚ୍ଛଦ୍ ନିମରନ୍ତ ପଦ୍ରେପ ନିଆଯାଉଅଛ ି। 

***** 



 

Zû.:26.02.2021eòL 

ÊZª @ûaûi ò̂cðûY _ûAñ Kû~ðýûù\g 

@YZûeKû PòjÜòZ _âgÜ iõLýû: 1207 : gâú eùcg P¦â ùaùjeû : @^êiìPòZ R^RûZò I 

@^êiìPòZ RûZò C^Üd^ Gaõ iõLýûfNê iµâ\ûd I _Qê@ûaMð KfýûY cªú @^êMâj Keò Kjòùa 

Kò – 

_âgÜ 

^dûMW Ròfäû @«MðZ \g_fäû ^òaðûP^ cŠkú @] ô̂ ùe @\ýûa]ô ùKùZRY (F.R.A.) 

aýqòMZ _…û _ûA[ôaû jòZû]ôKûeú Cq Rcòùe ieKûeu\ßûeû ÊZª @ûaûi ^òcðûY _ûAñ 

Kû~ðýûù\g _ûAQ«ò I ùKùZRY ^òcðûY Kû~ðý ùgh KeòQ«ò RYûAùa Kò ? 

Cତ୍ତe 
gâú~êq RM Ü̂û[ iûeKû, cû^ýae cªú : 

@^êiìPòZ R^RûZò Gaõ @^ýû^ý _ûeµeòK a^aûiúue (Rwf @]ôKûe ÊúKéZò) @]ô̂ òdc, 

2006 @^ê~ûdú ^dûMW Ròfäû @«MðZ \g_fäû ^òaðûP^ cŠkú @]ô̂ ùe @\ýûa]ô 673 

RY aýqòMZ _…û _ûA[ôaû jòZû]ôKûeú Cq Rcòùe ieKûeu\ßûeû ÊZª @ûaûi ^òcðûY _ûAñ 

Kû~ðýûù\g _ûAQ«ò I ùi[ôc¤eê 30 RYue ^òcðûY Kû~ðý ùgh ùjûA@Qò û 

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’.; and 

(b) how many applications were received and number of cases 

sanctioned  and no. of rejected by the Bank in Daspalla Assembly  

Constituency, give a detail information on that. 

Answer 

Shri Dibya Sankar Mishra 
Hon’ble Minister, Micro, Small & Medium Enterprises, Odisha 

 



(a) The status of the PMEGP loan applications in respect of 

DIC/KVIC/KVIB during the current financial year 2020-21 (as on 

22.02.2021) is provided as below. 

Sl 
No. 

Implementing 
Agency 

Applications 
sponsored to 
banks 

Applications 
sanctioned 
by banks 

Applications 
rejected by 
banks 

1 DIC 8743 2164 4151 
2 KVIC 1268 204 647 
3 OKVIB 3538 685 1764 

 Total 13549 3053 6562 

 

(b) The status of the PMEGP loan applications in respect of Daspalla 

Assembly Constituency during the current financial year 2020-21  

(as on 22.02.2021) is provided as below. 

Sl 
No. 

Assembly  
Constituency 

Applications 
received by 
banks 

Applications 
sanctioned 
by banks 

Applications 
rejected by 
banks 

1 Daspalla 82 17 39 

 

 

ତା ୨୬/୦୨/୨୦୨୧ ରିଖ 
 ୂମିେୀନ୍ଙୁ୍କ ଘର େିେ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ୍ 

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୦୯. ଶ୍ରୀ ରୱମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ୱବ୍ୱେରା : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତଗଗତ ଦ୍ଶପଲ୍ଲା ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିନରର ଥିବା 
ତିନିରଗାଟି ବଲକ ଓ ଦ୍ଶପଲ୍ଲା N.A.C. ରର ରକରତ  ଂଖୁକ ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ବ ବା  କରୟ ଛନ୍ତି ଓ 
ରକରତ  ଂଖୁକ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୟ  ଜମିପଟ୍ଟା ଓ ଘର ଡିହ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦ୍ାନ କରିଛନ୍ତି , ଏହାର  ବିରଶଷ 
ତର୍ୁ ବଲକ/ଏନ୍.ଏ. ି. ୋରୀ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିରବ କି, ରକରତ  ଂଖୁକ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୟ  ରକରବ ୟଦ୍ଧା 
ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା ରଯାଗାଇରଦ୍ବାକୟ େେୁଧ୍ାଯଗୁ କରାଯାଇଛ,ି ତାହାର ବଲକ ଓ ଏନ୍.ଏ. ି. ୋରୀ ତର୍ୁ 
ପ୍ରଦ୍ାନ କରିରବ କି ? 

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

 ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୁ ଅନୟଯାୟୀ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତଗଗତ ଦ୍ଶପଲ୍ଲା ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିନରର ଥିବା 
ତିନିରଗାଟି ବଲକ ଓ ଦ୍ଶପଲ୍ଲା N.A.C. ରର ବ ବା  କରୟ ଥିବା ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କର  ବିରଶଷ ତର୍ୁ 
ବଲକ/ଏନ୍.ଏ. ି. ୋରୀ ନିମନମରତ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ । 

ବଲକ/NAC ର 
ନାମ 

ଭୂମିହୀନ/ ଘରଡିହଶୂନୁ 
ପରିବାରଙ୍କର ରମାଟ 

 ଂଖୁା 

ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦ୍ାନ 
କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର 

 ଂଖୁା 
ଅବଶିଷ୍ଟ  ଂଖୁା 

ଦ୍ଶପଲ୍ଲା ୧୧୩୦ ୧୦୯୧ ୩୯ 
ଗଣିଆ ୨୭୯ ୨୭୯ ୦ 
ନୂଆଗଁା ୩୯୨ ୨୨୦ ୧୭୨ 
ୱମାେ ୧୮୦୧ ୧୫୯୦ ୨୧୧ 

  ଅବଶିଷ୍ଟ ରଯାଗୁ ବିରବଚତି  ମସ୍ତ ଭୂମିହୀନ/ ଘରଡିହଶୂନୁ ବୁକି୍ତଙ୍କୟ  ଚଳିତ ଆର୍ିକ ବଷଗ ରଶଷ 
 ୟଦ୍ଧା ଆବଶୁକ ଘରଡିହ ଜମି ରଯାଗାଇ ଦ୍ିଆଯିବାକୟ େେୁ ଧ୍ାଯଗୁ କରାଯାଇଛ ି। 

_________ 

ତା ୨୬/୦୨/୨୦୨୧ ରିଖ 

ସରକାରୀ ଜମିକୁ lease ସୂତ୍ରୱର ୱଦବ୍ାର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା 

ୟୁ.େି. ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା. ୧୨୧୦ . ଶ୍ରୀ ରୱମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ୱବ୍ୱେରା : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- ରାଜୁରର  ରକାରୀ ଜମିକୟ ରକଉଁ ରକଉଁ କାଯଗୁ ପାଇଁ ରକଉଁ ନିତୀ ନିୟମ 

ଆଧ୍ାରରର ରବ ରକାରୀ  ଂସ୍ଥା ବା ବୁକି୍ତ ବିରଶଷଙ୍କୟ  lease  ୂତ୍ରରର ରଦ୍ବାର ବୁବସ୍ଥା ଅଛ ିଜଣାଇରବ 

କି ? 

 



ଉତ୍ତର 

 

ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ - ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ: 

 ରାଜୁରର ଥିବା  ରକାରୀ ଜମିକୟ ବିଭିନ୍ନ ଉରଦଶୁରର  ରକାରୀ ବା ରବ ରକାରୀ  ଂସ୍ଥା ଓ 

ବୁକି୍ତ ବିରଶଷଙ୍କୟ  lease  ୂତ୍ରରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରିବା ନିମରନ୍ତ Odisha Government Land 

Settlement Act, 1962 ଏବଂ Odisha Government Land Settlement Rule, 

1983 ରର ରହଥିିବା ବୁବସ୍ଥା ଅନୟ ରଣ କରାଯାଇର୍ାଏ ।  

 

Date- 26.02.2021 

Standing problem of flood control 

UDAQ- 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? 

 

Answer 

Sri Sudam Marndi, Minister, Revenue and Disaster Management 

 Taking into account the vulnerability to Flood and other disasters, 

44 villages under 4 GPs of Gania Block in Nayagarh District have been 



taken up for development of Village Disaster Management Plan (VDMP) 

and build capacity of the community to effectively meet such disasters. 

As regard to Flood control measures, the Water Resources Department 

is being requested to take necessary steps in that regard. 

 

 

Zû.26/02/2021 

 

 

Z`iòfbêq C_aòbûMe ùfûKiõLýû 

 

@YZûeKû PòjÜòZ _âgÜ iõLýû- 1212-gâú a\âú ^ûeûdY _ûZâ: @^êiìPòZ R^RûZò I @^êiìPòZ RûZò 

C^Üd^ Gaõ iõLýûfNê iµâ\ûd I _Qê@û aMð KfýûY cªú @^êMâj Keò Kjòùa Kò- 

 

_âgÜ 

 

 
C±e 

gâú~êq RM^Üû[ iûeKû, cû^ýae cªú 

ùK¦êSe Ròfäûùe aòbò̂ Ü aMðe 

Z`iòfbêq C_RûZòe ùfûKiõLýû ùKùZ, 

Ròfäûùe \gùMûUò  Scheduled block I 

Zò̂ òùMûUò non-scheduled block ùe 

Gjò C_RûZòe ùfûKcû^u _ûAñ 

ùKùZùMûUò ÊZª aòbûMúd School ùKCñ 

ùKCñVûùe ejòQò, Gjò @û\òaûiúcû^u _ûAñ 

ùKøYiò ÊZª aòbûMúd cjûaò\ýûkd 

ùLûfòaû _ûAñ ieKûe ^ò¿Zò MâjY Keòùa 

Kò, Gjò R^RûZò _òfûu gòlûe aòKûg _ûAñ 

ùKCñ ùKCñVûùe ùKùZûUò GKfaý @û\gð 

aò\ýûkd @Qò I ùKCñ ùKCñVûùe ùKùZûUò 

^ì@û GKfaý @û\gð aò\ýûkd ùLûfòaûKê 

 
 ùK¦êSe Ròfäûùe 2011 R^MY^û @^êiûùe 

Z`iòfbêq C_RûZòe ùfûKiõLýû 8,18,878 ö Cq 

Ròfäûùe [ôaû 10ùMûUò Scheduled block ùe C_RûZòe 

ùfûKcû^u ^òcù« 74ùMûUò ÊZª aòòbûMúd aò\ýûkd I 

3ùMûUò non-scheduled block ùe Gjò C_RûZòe 

ùfûKcû^u ^òcù« 14ùMûUò ÊZª aòbûMúd aò\ýûkd ejòQòö 

Gjò C_RûZòe ùfûKcû^u ^òcù« ùKøYiòò ÊZª aòbûMúd 

cjûaò\ýûkd ùLûfòaû ^òcù« a±ðcû^ ieKûeue aòPûeû]ô̂  

^ûjóö 

 R^RûZòe _òfûcû^u gòlûe aòKûg ^òcù« ùK¦êSe 



c¬êeú còkòQò, Zû _âKûg Keòùa Kò?    aäK @«MðZ eûuò I Sêµêeû aäK @«MðZ Mò]ôaûiVûùe ùMûUòG 

ùfLûGñ GKfaý @û\gð @ûaûiòK aò\ýûkd ejòQòö  

 GZ\þaýZúZ 8ùMûUò @û\gð @ûaûiòK aò\ýûkd 

ùLûfòaûe aýaiÚû ejòQòö Gjûe GK ZûfòKû   _eògòÁ-‘K’ ùe 

_â\û^ KeûMfûö   

 

 

ତା ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ବଚିାର ପାଇ ଁପଡି ରହିଥବିା Mutation Case  

UDAQ ୧୨୧୩ . ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର : ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ବକଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର େିଭିନ୍ନ ତହସିଲବର ବକବତ ସଂଖୟକ 

Mutation Case େିଚାର ପାଇ ଁପଡି ରହିଛି , ତାର ଏକ ତହସିଲ ଓ େଷବୱାରୀ ତାଲିକା େଦ୍ାନ 

କରିବେ କି, ଜମିର େିକ୍ରି କେଲାର ବକବତଦ୍ିନ ମଧ୍ୟବର Mutation କାେବୟ ସମାପନ ପାଇ ଁ

ସରକାର ସମୟ ସୀମା ଧାେବୟ କରିଛେି , ଏହି ସମୟ ଅେଧ ି ମଧ୍ୟବର Mutation କାେବୟ 

ବହାଇପାରୁନଥ୍େିା ସରକାର ଅେଗତ ଅଛେି କି, ଏଥ୍ପିାଇ ଁ ସରକାର କି େତିକାର େୟେସ୍ଥା 

କରୁଛେି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଦୁାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ , ମନ୍ତ୍ରୀ , ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା :- 

 ୋପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁୋୟୀ, ବକଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର େିଭିନ୍ନ ତହସିଲବର ବକବତ ସଂଖୟକ 

Mutation Case େିଚାର ପାଇ ଁ ପଡି ରହିଛି , ତାର ଏକ ତହସିଲୱାରୀ ତାଲିକା ପରିଶଷି୍ଟ 

“କ”ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ େିଭାଗର ପତ୍ର ସଂଖୟା ୧୯୫୦୭  ତା 

୧୧.୦୬.୨୦୨୦ ଅନୁସାବର ନିେିବରାଧ ଦ୍ାଖଲ ଖାରଜ ମାମଲା ୭ ଦ୍ିନ ମଧ୍ୟବର ଫଏସଲା 

ବହାଇଥ୍ାଏ । ଏଥ୍ପିାଇ ଁ ORTPS Portal ଦ୍ଵାରା ନିୟମିତ ତଦ୍ାରଖ କରାୋଉଛି ଏେଂ େତି 



ଜିଲ୍ଲା ରାଜସ୍ୱ ସଭାବର େବକୟା ଥ୍େିା ସମସ୍ତ Mutation Caseରା ସମୀକ୍ଷା କରାେିୋ ସହିତ 

ନିଦ୍ଧବାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟବର ଫଏସଲା କାେବୟ ସମାପନ କରିୋକୁ ସମସ୍ତ ତହସିଲଦ୍ାରମାନଙୁ୍କ 

ନିବଦବଶ ଦ୍ିଆୋଇଛି ।  

 

 

ତା ୨୬/୦୨/୨୦୨୧ ରିଖ 
ଘର େିେେୀନ୍ ୱୋକଙ୍କର ମିଳିଥିବ୍ା ଆୱବ୍ଦନ୍ 

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୧୪ . ଶ୍ରୀ ବ୍ଦ୍ରୀ ନ୍ାରାୟଣ୍ ପାତ୍ର : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- ରକଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଉଭୟ ଘଟଗଁା ଓ ଘଷିପୟରା ତହ ିେ ଅଞ୍ଚଳରର ରକଉଁ 
ରକଉଁ ବଗଗର ରକରତ  ଂଖୁକ ରୋକ ଚାରି ଡି ିମିେି କରି ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା ପାଇବାକୟ ରଯାଗୁ ଅଟନ୍ତି, ଏହ ି
ବାବଦ୍ରର  ରକାରଙ୍କର ରକୌଣ ି  ରଭଗ ରହାଇଛ ିକି, ଅବା ଘରଡିହହୀନ ରୋକଙ୍କର ରକରବ ରକୌଣ ି 
ଆରବଦ୍ନ ମିଳିଛ,ି ଘରଡିହ ପ୍ରଦ୍ାନ ପାଇଁ  ରକାରଙ୍କର ଅଦ୍ୁାବଧି କି କି ରଯାଜନା କାଯଗୁକାରୀ ରହାଇଛ ି
ତର୍ା ଏହ ିବୟ  ରଯାଜନାଗୟଡିକରୟ  ଏ ଉଭୟ ତହ ିେର ଅଧିବା ୀମାନଙ୍କୟ  ରକରତ ଉପକାର ମିଳିଛ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

 ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୁ ଅନୟଯାୟୀ ରକଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଉଭୟ ଘଟଗଁା ଓ ଘଷିପୟରା ତହ ିେ ଅଞ୍ଚଳରର ରକଉଁ 
ବଗଗର ରକରତ  ଂଖୁକ ରୋକ ଚାରି ରଡ ିମିେ କରି ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା ପାଇବାକୟ ରଯାଗୁ ଅଟନ୍ତି ତାର 
 ବିରଶଷ ତର୍ୁ ନିମନମରତ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ ।  

କ୍ର. 
 ଂଖ ାୁ 

ତହ ିେର 
ନାମ 

ବିଭିନ୍ନ ବଗଗର ଘରଡିହଶୂନୁ 
 ଂଖୁା  ବଗ 

ରମାଟ 

ପ୍ରଦ୍ାନ 
କରାଯାଇଥିବା 
ପଟ୍ଟା  ଂଖୁା 

ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯିବା 
ନିମରନ୍ତ ଥିବା 
ପଟ୍ଟା  ଂଖୁା ST SC Others 

୧ ଘଟଗଁା ୪୬ ୩୩ ୨୪ ୧୦୩ ୭୭ ୨୬ 
୨ ଘଷିପୟରା ୧୮ ୧୭ ୧୦ ୪୫ ୪୨ ୦୩ 

ରମାଟ ୬୪ ୫୦ ୩୪ ୧୪୮ ୧୧୯ ୨୯ 
 



 ଉପେବ୍ଧ ତର୍ୁ ଅନୟଯାୟୀ ଏହ ି ବାବଦ୍ରର ୨୦୧୮ ମ ିହାରର ଦ୍ୟଇର୍ର  ରବଗେଣ 
କରାଯାଇଥିୋ । ଘରଡିହଶୂନୁ ବୁକି୍ତମାନଙ୍କୟ  ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ବିନା ପି୍ରମିୟମରର ୪ ରଡ ିମିେ ପଯଗୁନ୍ତ 
 ରକାରୀ ଜମି ଘରଡିହ ଉରଦଶୁରର ରଯାଗାଇବା ନିମରନ୍ତ  ରକାରଙ୍କର ବ ୟନ୍ଧରା ରଯାଜନା 
କାଯଗୁକାରୀ ରହଉଅଛ ି। ଏହ ିରଯାଜନାରର ଉଭୟ ତହ ିେର ରମାଟ ୧୧୯ ଜଣ ବୁକି୍ତଙ୍କୟ  ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା 
ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛ ି। 

_________ 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବଭିିନ୍ନ ମସବା ପ୍ରଦାନ 

UDAQ NO. 1215- ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର : ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ତହସିଲ କାେବୟାଳୟରୁ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ େିଭିନ୍ନ 

ବସୋ ବୋଗାଇବଦ୍ୋକୁ ସରକାର କି କାେବୟନିର୍ବଣ୍ଟ ବର୍ାଷଣା କରିଛେି, େିଭିନ୍ନ 

ତହସିଲମାନଙ୍କବର ବକଉ ଁବକଉ ଁବସୋ ଉପଲବ୍ଧ ବହଉଛି ତାର ଏକ ତାଲିକା େଦ୍ାନ 

କରିବେ କି, ଏହିସେୁ ନିର୍ବଣ୍ଟ ତହସିଲ କାେବୟାଳୟମାନଙ୍କବର ଅମାନୟ କରାୋଉଥ୍େିା 

ସରକାର ଜାଣେି କି, ଏହିସେୁ ବସୋ େଦ୍ାନବର ସରକାରଙ୍କ ମେବୟାଦ୍ା ନିହିତ ଥ୍େିାରୁ 

ଅେବହଳାକାରୀ ଅଧକିାରୀମାନଙ୍କ େିରୁଦ୍ଧବର ବକୌଣସି କାେବୟାନୁଷ୍ ଠାନ ବର୍ାଷଣା କରିବେ 

କି ?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଦୁାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା 

ତହସିଲ କାେବୟାଳୟରୁ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ବୋଗାଇ ଦ୍ିଆୋଉଥ୍େିା େିଭିନ୍ନ ବସୋ ଗଡୁିକୁ 

ବଲାକବସୋ ଅଧକିାର ଅଧନିିୟମ, ୨୦୧୨  ର ଅେଭବୂ କ୍ତ କରାୋଇଅଛି । ଏହି ବସୋଗଡୁିକୁ ଏକ  

ନିଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟବର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ େଦ୍ାନ କରିୋକୁ ସମୟସୀମା ଧାେବୟ 

କରାୋଇଅଛି । ତହସିଲ ମାନଙ୍କବର େଦ୍ାନ କରାୋଉଥ୍େିା ବସୋ ଏେଂ ଏହାର େଦ୍ତ୍ତ 

ସମୟସୀମା ର ତାଲିକା ଏଥ୍ସିହିତ ପରିଶଷି୍ଟ -କ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । 

ତହସିଲ ମାନଙ୍କବର ଧାେବୟ ସମୟସୀମା ଅମାନୟ କରାୋଉଥ୍େିା ସମ୍ପକବୀୟ 

ଦ୍ରଖାସ୍ତଗଡୁିକୁ ବଲାକବସୋ ଅଧକିାର ଅଧନିିୟମ, ୨୦୧୨ ର ଧାରା ୧୧ ଅନୁୋୟୀ ଅପିଲ 

ଅଧକିାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ େିହିତ କାେବୟାନୁଷ୍ ଠାନ ନିମବେ ସିଧାସଳଖ ବେରଣ କରାୋଉଅଛି।  



ଏହିସେୁ ବସୋ େଦ୍ାନବର ସରକାରଙ୍କ ମେବୟାଦ୍ା ନିହିତଥ୍େିାରୁ ଅେବହଳାକାରୀ 

ଅଧକିାରୀମାନଙ୍କ େିରୁଦ୍ଧବର ବଲାକବସୋ ଅଧକିାର ଅଧନିିୟମ, ୨୦୧୨ ଅନୁୋୟୀ 

କାେବୟାନୁଷ୍ ଠାନ ବର୍ାଷଣା କରାୋଇଅଛି । ବଲାକବସୋ ଅଧକିାର ଅଧନିିୟମ, ୨୦୧୨ ର ଧାରା 

୮(୧)(କ) ଅନୁୋୟୀ  ବେଉଠଁାବର ପନୁଃ ନିରୀକ୍ଷଣ ୋଧକିାରୀ ଅନୁଭେ କରିବେ ବେ େବଥ୍ଷ୍ଟ 

େକିୁ୍ତେକୁ୍ତ କାରଣ ନଥ୍ାଇ ନିେକିୁ୍ତୋପ୍ତ ଅଧକିାରୀ ବସୋ ବୋଗାଇବଦ୍ୋବର େିଫଳ  ବହାଇଛେି, 

ବସଠାବର ବସ  ନିେକିୁ୍ତୋପ୍ତ ଅଧକିାରୀଙୁ୍କ ସେବାଧକି ପାଞ୍ଚହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରି ପାରିବେ ।  

ଏହି ଅଧନିିୟମର ଧାରା ୮(୧)(ଖ) ଅନୁୋୟୀ ବେଉଠଁାବର ପନୁଃନିରୀକ୍ଷଣ ୋଧକିାରୀ 

ଅନୁଭେ କରିବେ ବେ ନିେକିୁ୍ତୋପ୍ତ ଅଧକିାରୀ ବସୋ ବୋଗାଇୋବର େିଳମ୍ବ କରିଛେି, 

ବସଠାବର ବସ େିଳମ୍ବର େବତୟକ ଦ୍ିନପିଛା ସେବାଧକି ୨୫୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରି ପାରିବେ।   

ଏହି ନିୟମର ଧାରା ୯ ଅନୁୋୟୀ େଦ୍ି ପନୁଃନିରୀକ୍ଷଣ ୋଧକିାରୀ  ସପୁାରିଶ କରେି ତା' 

ବହବଲ ତାଙ୍କ ଆବଦ୍ଶକୁ ଅନୁପାଳନ କରିନଥ୍େିା ସମ୍ପକୃ୍ତ େୟକି୍ତଙ୍କ େିବରାଧବର ତାଙ୍କେତି 

େବୋଜୟ ଚାକିରୀ ସତ୍ତବାେଳୀ ଅନୁୋୟୀ ଶଙୃ୍ଖଳାଗତ କାେବୟାନୁଷ୍ ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାୋଇ ପାରିେ । 

ପରିଶଷି୍ଟ -କ 

ତହସିଲ ମାନଙ୍କମର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଥବିା ମସବା ଗଡିୁକର ତାଲିକା 

କ୍ର. ନ॰ ମଲାକମସବାର ନାମ  ପ୍ରଦତ୍ତ ସମୟସୀମା  

୧ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି େମାଣ ପତ୍ର ୩୦ ଦ୍ିନ 

୨ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜନଜାତି େମାଣ ପତ୍ର ୩୦ ଦ୍ିନ 

୩ ଅନୟାନୟ ପଛୁଆ େଗବ େମାଣ ପତ୍ର ୩୦ ଦ୍ିନ 

୪ ସାମାଜିକ ଓ ଆଥ୍ିକ ଅନଗ୍ରସର େଗବ େମାଣ ପତ୍ର ୩୦ ଦ୍ିନ 

୫ ଉତ୍ତରାଧକିାରୀ େମାଣପତ୍ର ୩୦ ଦ୍ିନ 

୬ ୋସିଦା େମାଣ ପତ୍ର ୧୫ ଦ୍ିନ 

୭ ଆୟ େମାଣ ପତ୍ର    ୧୫ ଦ୍ିନ 

୮ ଖତିୟାନର ସହି ବମାହର ନକଲ   ୩ ଦ୍ିନ 

୯ ଦ୍ାଖଲ ଖାରଜ ମାମଲା ଗଡୁିକର ଫଇସଲା 

(େିବରାଧ ନଥ୍େିା) 

୯୦ ଦ୍ିନ 

୧୦ ଓଡିଶା ଭୁସଂସ୍କାର ଆଇନର ଧାରା ୮ (କ) 

ଅେଗବତ ମାମଲା ଗଡୁିକର ଫଇସଲା  

୬୦ ଦ୍ିନ 

୧୧ ଓଡିଶା ଭୁସଂସ୍କାର ଆଇନର ଧାରା ୧୯  (୧) (ଗ) 

ଅେଗବତ ମାମଲା ଗଡୁିକର ଫଇସଲା 

୧୮୦ ଦ୍ିନ 

୧୨ ଅନୁକମ୍ପାମଳୂକ ସହୟତା େଦ୍ାନ  ୯୦ ଦ୍ିନ( ଅନୁବମାଦ୍ନ ଦ୍ିନ ଠାରୁ , 

ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ ଥ୍ବିଲ)   



୧୩ ଅଭିଭାେକ େମାଣ ପତ୍ର  

 

୪୫ ଦ୍ିନ (ଆପତି୍ତ ଫଇସଲା କରିୋର 

ସମୟସୀମା ୋଦ୍ବଦ୍ଇ, େଦ୍ି କିଛି 

ଥ୍ାଏ) 

୧୪ ଆଥ୍ିକ ଦୁ୍େବଳବଶ୍ରଣୀ ନିମବେ ଆୟ ଓ ସମ୍ପତି୍ତ 

େମାଣପତ୍ର (ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନବର 

ନିଦିଷ୍ଟ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ ଠାନବର ନାମବଲଖା ନିମବେ ) 

୧୫ ଦ୍ିନ 

୧୫ ଆଥ୍ିକ ଦୁ୍େବଳବଶ୍ରଣୀ ନିମବେ ଆୟ ଓ ସମ୍ପତି୍ତ 

େମାଣପତ୍ର (ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନବର 

ସାଧାରଣ ପଦ୍େୀ ଓ ବସୋ ଗଡୁିକବର େତୟକ୍ଷ 

ନିେକିୁ୍ତ ଏେଂ  ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ ଠାନ ଗଡୁିକବର ନାମବଲଖା 

ନିମବେ) 

୧୫ ଦ୍ିନ 

୧୬ ଦ୍ଶଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପେବୟେ ମଲୂୟର ବଶାଧ କ୍ଷମତା 

େମାଣ ପତ୍ର 

୩୦ ଦ୍ିନ 

୧୭ ଦ୍ଶଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉଦ୍ଧବ ମଲୂୟର ବଶାଧ କ୍ଷମତା 

େମାଣ ପତ୍ର   

୩୦ ଦ୍ିନ 

୧୮ ଜମି ମାପ/ ଚିହ୍ନଟ (ଶଳି୍ପାନୁଷ୍ ଠାନ / େକଳ୍ପ ନିମବେ 

) 

୩୦ ଦ୍ିନ 

 

ତା.୨୬/୦୨/୨୦୨୧ 

)ପ୍ରଶନ) 

ଯୁବ୍କମାନ୍ଙ୍କର ବ୍ିକାଶ ପାଇଁ ସୁୱଯାଗ ସୃଷି୍ଟ 

UD.AQ. No. 1216. ଶ୍ରୀ ବ୍ଦ୍ରୀ ନ୍ାରାୟଣ୍ ପାତ୍ର :  କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୟବ କେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି- ରାଜୁରର ଯୟବକମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନ ିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପେରୟ  କି କି 
 ୟରଯାଗ  ଷିୃ୍ଟ କରାଯାଇଛ,ି ପ୍ରରତୁକ ଗ୍ରାମରର ରଗାଟିଏ ରଗାଟିଏ ରଖଳପଡିଆ ଓ ସ୍ଥଳ ବିରଶଷରର 
ରଗାଟିଏ ରଗାଟିଏ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍  ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍  ନିମଗାଣ ପାଇଁ  ରକାର ନିଷ୍ପତି୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି, 
ଏଥିପାଇଁ  ରକାର କି ଆର୍ିକ ପ୍ରାବଧ୍ାନ କରିଛନ୍ତି, ଏରବ ୟଦ୍ଧା ରକରତ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍  ଓ  ଷ୍ଟାଡିୟମ୍  
ନିମଗାଣ  ରିୋଣି ବା ନିମଗାଣଧ୍ୀନ ଅଛ ିତାର  ଏକ ତାେିକା ପ୍ରଦ୍ାନ କରିରବ କି ?  

 

  ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା, 



       ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ଵାଧୀନ୍), କ୍ରୀୋ ଓ ଯୁବ୍ ୱସବ୍ା 

  ଉତ୍ତର 

 ରାଜୁରର ଯୟବକମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନ ିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କ୍ରୀଡା ଓ ଯୟବ ର ବା ବିଭାଗ 
ପେରୟ  କି କି  ୟରଯାଗ ଅଛ ିତାହାର ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ-‘କ’  ରର  ଂେଗ୍ନ କରାଗୋ । ପ୍ରରତୁକ ଗ୍ରାମରର 
ରଗାଟିଏ ରଗାଟିଏ ରଖଳପଡିଆ ଓ ସ୍ଥଳ ବିରଶଷରର ରଗାଟିଏ ରଗାଟିଏ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍  ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍  
ନିମଗାଣ ପାଇଁ କ୍ରୀଡା ଓ ଯୟବ ର ବା ବିଭାଗ ରକୌଣ ି ନିଷ୍ପତି୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି କିମବା  ଆର୍ିକ ପ୍ରାବଧ୍ାନ 
କରିନାହାନ୍ତି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ରଖଳପଡିଆ ନିମଗାଣ ପଞ୍ଚାୟତୀରାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ ବିଭାଗ ପରି ରଭୟ କ୍ତ  । 

 ଏରବ ୟଧ୍ା ରାଜୁରର ପ୍ରଚଳିତ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍  ନିମଗାଣ ରଯାଜନାରର ପ୍ରରତୁକ ବଲକ୍ ରର ଓ 
 ହରାଞ୍ଚଳରର ରଗାଟିଏ କରି ରମାଟ ୪୬୩ ରଗାଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍  ନିମଗାଣ ନିମରନ୍ତ ଅର୍ଗ ମଂଜୟର 
କରାଯାଇଛ ି। ର ଥିରୟ  ୨୫୦ ଟି  ଂପୂର୍ଣ୍ଗ, ୧୨୮ଟି ନିମଗାଣଧିନ ଓ ୮୫ ଟି କାଯଗୁ ଆରମ୍ଭ ରହାଇନାହିଁ  । 

26.02.2021 
ଓେିଆ ୱୋକଙୁ୍କ ନ୍ିଯୁକି୍ତ 

UDAQ.1217. ଶ୍ରୀ ଭବାନି ଶଙ୍କର ରଭାଇ : ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ   କି :– ରାଜୁରର 
 ମୟଦ୍ାୟ ରକରତାଟି ଶିଳ୍ପ ରକଉଁ ରକଉଁଠାରର ଅଛ ିଓ ର ଗୟଡିକ ମଧ୍ୟରୟ  ରକରତାଟି ଘରରାଇକରଣ ରହବ 
ରବାେି  ରକାର ସି୍ଥରକରେଣି କହରିବ କି, ରକଉଁ ରକଉଁ ଶିଳ୍ପ  ଂସ୍ଥାକୟ ଘରରାଇକରଣ କରେ ବା ବିକ୍ରି 
କରିରଦ୍ରେ  ରକାରଙ୍କର ରକରତ ରାଜସ୍ଵ ଆଦ୍ାୟ ରହବ ରବାେି ଜଣାପଡିଛ,ି ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ 
କାରଖାନାର ଅବସ୍ଥା ବତ୍ତଗମାନ କଣ, ବନ୍ଦ ରହବାର କାରଣ କଣ କମଗଚାରୀମାନଙ୍କ ବରକୟା ଦ୍ରମା ମିଳିବ 
କି ନାହିଁ, ଏମିତି ଆଉ ରକଉଁ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ରହବାର ଓ ବିକ୍ରି ରହବାର ଅଛ,ି ରକଉଁ  ରକଉଁ ଶିଳ୍ପ  ସ୍ଥା 
 ରକାରଙ୍କଠାରୟ  ଜମି ରନଇ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନାହାନ୍ତି ଓ ରକଉଁ  ରକଉଁ ଶିଳ୍ପ  ଂସ୍ଥା ଓଡିଶାର ଜମି ପାଣି, 
ବିଜୟଳି ରନଇ ଓଡିଆ ରୋକଙ୍କୟ  ନିଯୟକି୍ତ ରଦ୍ଉନାହାନ୍ତି କହରିବ କି? 
 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, 
ମାନ୍ୟବ୍ର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା   l 

ରାଜୁରର ରାଜୁ ଏକକ ବାତାୟନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରର ଅନୟରମାଦ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ତର୍ା ଶିଳ୍ପ 
ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ  ହତି ବୟଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ଵାେର କରିଥିବା ଶିଳ୍ପ  ଂସ୍ଥା/ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରୟ  
ଅଦ୍ୁାବଧି ବିଭିନ୍ନ ରେତ୍ରରର 134ଟି ବୃହତ୍ତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ରହାଇ ଆଂଶିକ ତର୍ା ପୂର୍ଣ୍ଗ କାଯଗୁେମ 



ରହାଇଛନ୍ତି । ଏହାର ଏକ ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ ରର  ଂେଗ୍ନ କରାଗୋ । ଉପରରାକ୍ତ ବୃହତ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଗୟଡିକ 
ଘରରାଇ ଉରଦ୍ୁାଗ ରର ପ୍ରତିଷି୍ଠତ ।  

 ନିଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଯାହାକି ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାରଙ୍କ MMTC  ହ IPICOL ଏବଂ 
OMC ର ରଯୌର୍ ଉରଦ୍ୁାଗ ରର ସ୍ଥାପନ ରହାଇଥିୋ । ଏହାର ଘରରାଇକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାରଙ୍କ 
ବିଚାରାଧିନ ଅଛ ି । ନିଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ବତ୍ତଗମାନ ଅବସ୍ଥା , ବନ୍ଦ ରହବାର କାରଣ, 
କମଗଚାରୀମାନଙ୍କ ବରକୟା ଦ୍ରମା  ମବନ୍ଧୀୟ ତର୍ୁ ପରିଶିଷ୍ଟ ‘ଖ’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ । 
 ଓଡିଆ ରୋକଙ୍କୟ  ନିଯୟକି୍ତ ଦ୍ବା ନିମରନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ତରଫରୟ  ଏକ ନିରଦ୍ଧଗଶନାମା ଜାରି କର 
ଯାଇଛ ିଯାହା ପରିଶିଷ୍ଟ ‘ଗ’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ । 
 

ତା:୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ପ୍ରଶନ  
ଖାେି ପଦବ୍ୀ ପୂରଣ୍ 

 ୟୁ.େି  ସଂଖୟା ୧୨୧୮  . ଶ୍ରୀ  ବ୍ାନ୍ୀ ଶଙ୍କର ୱ ାଇ:- କ୍ରୀଡା ଓ ଯୟବକେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି :-ରାଜୁରର  ଅଧ୍ୟନା କ୍ରୀଡା ବିଭାଗରର ରକରତ ରପାଷ୍ଟ (ପଦ୍ବୀ) ଖାେି ପଡିଛି, ର  ବୟ  
ଖାେିଥିବା ପଦ୍ବୀରର ଯୟବକ ଯୟବତୀମାନଙ୍କୟ  ନିଯୟକି୍ତ ରଦ୍ଉନାହଁାନ୍ତି ତାର କାରଣ କଣ , ପାଠଶାଠ ପେି ଉଚ୍ଚ 
ଶିେିତ ରବକାର ଯୟବକ ଯୟବତୀମାରନ କାମ ନ ପାଇ ରରାଜଗାର ନ ପାଇ ଚନି୍ତାରର ଅଶାନ୍ତିରର 
କାଳାତିପାତ କରୟ ଥିବାରବରଳ ଅବ ର ଗ୍ରହଣ ପରର ବୟୋ ରୋକମାନଙ୍କୟ   ରକାର ର୍ଇର୍ାନ କରୟ ଛନ୍ତି 
ତାର କାରଣ କହରିବ କି, ଯୟବକମାନଙ୍କ ଚାକିରୀ ନିଯୟକି୍ତ ବୟ  ଗଡିଯାଉଥିବାରୟ  ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ Age 
Limit ବୃଦି୍ଧ କରିରବ କି, ର ହଭିଳି  ବୟ  ଘରରାଇ ଅନୟଷ୍ଠାନ ଓ ଶିଳ୍ପ  ଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରର ଅନୁ ରାଜୁର 
ରୋକଙ୍କୟ  ତଡି ଓଡିଆ ପିୋମାନଙ୍କୟ  ର ଠାରର ନିଯୟକି୍ତ ରଦ୍ବାର ବୁବସ୍ଥା କରିରବ କି, ଯୟବକମାନଙ୍କୟ  ନିଯୟକି୍ତ 
ନ ରଦ୍ରେ ମା ିକ ରବକାର ଭତ୍ତା ରଦ୍ବାର ବୁବସ୍ଥା କରିରବ କି ?  

 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା  
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ଵାଧୀନ୍) କ୍ରୀୋ ଓ ଯୁବ୍ୱସବ୍ା 

ଉତ୍ତର  
  ରାଜୁରର  ଅଧ୍ୟନା କ୍ରୀଡା ଓ ଯୟବର ବା ବିଭାଗରର  ମୟଦ୍ାୟ-୩୧ ରଗାଟି ରପାଷ୍ଟ 
)ପଦ୍ବୀ)  ଖାେି ପଡିଅଛ ି। 
   
   ରକାରଙ୍କର ନିଯୟକି୍ତ ନିୟମ ଅନୟ ାରର ଖାେିପଡିଥିବା ପଦ୍ବୀରର ଯୟବକ ଏବଂ 
ଯୟବତୀମାନଙ୍କୟ  ଶିୋଗତ ରଯାଗୁତା ଅନୟ ାରର ନିଯୟକି୍ତ ରଦ୍ବା ପାଇଁ ପଦ୍ରେପ ନିଆଯାଉଅଛ ି।  



   
  ଅବ ର ଗ୍ରହଣ ପରର ବୟୋ ରୋକମାନଙ୍କୟ   ରକାର ର୍ଇର୍ାନ କରୟ ଥିବା, ଯୟବକମାନଙ୍କ 
ଚାକିରୀ ନିଯୟକି୍ତ ବୟ  ଗଡିଯାଉଥିବାରୟ  ର ମାନଙ୍କର Age Limit ବୃଦି୍ଧ କରିବା, ର ହଭିଳି  ବୟ  
ଘରରାଇ ଅନୟଷ୍ଠାନ ଓ ଶିଳ୍ପ  ଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରର ଅନୁ ରାଜୁର ରୋକଙ୍କୟ  ତଡି ଓଡିଆ ପିୋମାନଙ୍କୟ  ର ଠାରର 
ନିଯୟକି୍ତ ରଦ୍ବାର ବୁବସ୍ଥା, ଯୟବକମାନଙ୍କୟ  ନିଯୟକି୍ତ ନ ରଦ୍ରେ ମା ିକ ରବକାର ଭତ୍ତା ରଦ୍ବାର ବୁବସ୍ଥା  
ଇତୁାଦ୍ିର ତର୍ୁ ରାଜୁ  କ୍ରୀଡା ଓ ଯୟବର ବା ବିଭାଗର ପରି ରଭୟ କ୍ତ  ନୟରହଁ । 

***** 

 

ତା.୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 
ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜାତି/ଜନ୍ଜାତି ବ୍ିକାଶର ବ୍ିବ୍ରଣ୍ୀ  

          ଅଣ୍ ତାରକା ଚହି୍ନତି ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା:-1219. ଶ୍ରୀ  ବ୍ାନ୍ୀ ଶଙ୍କର ୱ ାଇ–:ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ଓ  
ଅନୟ  ୂଚତି  ଜାତି ଉନ୍ନୟନ  ଏବଂ   ଂଖୁାେଘୟ   ମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟ  ଓ ପଛୟଆବଗଗ  କେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ  ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି :-    
 

ପ୍ରଶନ 
 
ଗତ 3 ବଷଗ ଭିତରର ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାର ଓଡିଶାକୟ ଅନୟ  ୂଚତି ଜାତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ରକରତ ଟଙ୍କା ରଦ୍ଇଛନ୍ତି , 
ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତିର  ବଗାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ରକରତ ଟଙ୍କା ରଦ୍ଇଛନ୍ତି କହବିା  ରଙ୍ଗ  ରଙ୍ଗ ରାଜୁ 
 ରକାର ରକରତ ଟଙ୍କା ବୁୟ ବରାଦ୍ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ SC ଓ ST ବିକାଶ ପାଇଁ ତାର ଏକ ବିସୃ୍ତତ 
ବିବରଣୀ ରଦ୍ବା  ରଙ୍ଗ  ରଙ୍ଗ ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାରଙ୍କ ପଇ ା ଓ ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ ପଇ ା ମିଶି ରକଉଁ ରକଉଁ 
ଜାଗାରର କି କି କାମ ରହାଇଛ ିଓ ଏଥିରର ଏକ SC & ST ରୋକ କି ପ୍ରକାର ଉପକୃତ ରହାଇଛନ୍ତି 
କହରିବ କି ?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ  ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ମାନ୍ୟବ୍ର  ମନ୍ତ୍ରୀ 

 
ଗତ 3 ବଷଗ ମଧ୍ୟରର (୨୦୧୭-୧୮ ରୟ  ୨୦୧୯-୨୦ ପଯଗୁନ୍ତ ) ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାର ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବତି୍ତତ 
ରଯାଜନାରର ରଦ୍ଇଥିବା ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ  ହାୟତା ଓ ରାଜୁ  ରକାର କରିଥିବା ବୁୟ ବରାଦ୍ର  ବିରଶଷ 
ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ-‘କ’ ରର  ଂେଗ୍ନ କରାଗୋ । ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାର ଓ ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ  ହଭାଗିତାରର 



କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୟଡିକରର ଅନୟ  ୂଚତି ଜାତି ଓ ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତିର ରୋକମାରନ ବିରଶଷ ଭାରବ 
ଉପକୃତ ରହାଇଛନ୍ତି । 



       
ପରିଶିଷ୍ଟ “କ” 

BUDGET PROVISION AND RECEIPT OF CENTRAL ASSISTANCE IN CSS FOR 2017-18 
TO 2019-20    

        
SL. 
NO. 

NAME OF 
THE 

SCHEME BE/RE 
CENTRAL 

SHARE BE/RE 
CENTRAL 

SHARE BE/RE 
CENTRAL 

SHARE 

  
2017-18 2018-19 2019-20 

1 
SCA TO 

TSS 14014.27 11975.00 22036.43 17553.22 22000.00 8691.18 

2 
Article 
275 (1) 16335.00 15995.30 22585.47 21449.15 24839.40 15110.66 

3 

Pre- MS 
for SC 

Students 8867.88 1849.74 8172.48 996.00 5286.62 2590.00 

4 

Pre- MS 
for ST 

Students 10080.73 5217.33 8089.20 5037.22 7544.83 4981.18 

5 

Post- MS 
for SC 

students 18610.00 3825.00 20471.46 6400.00 8200.00 7671.00 

6 

Post- MS 
for ST 

students 13800.00 17260.61 19580.00 16284.46 17933.13 17098.68 

7 

Protection 
of Civil 
Rights 1999.99 1250.00 3173.00 1712.19 6710.01 3340.00 

8 PMAGY 3075.00 0.00 0.01 2818.00 4100.00 2662.60 

 
Total 86782.87 57372.98 104108.05 72250.24 96613.99 62145.30 

 



ତା.26.02.2021 
ଯୁବ୍କ ଯୁବ୍ତୀଙୁ୍କ ନ୍ିଯୁକି୍ତ ପ୍ରଦାନ୍ 

U.D.1220. ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ରଭାଇ :  ୟକ୍ଷ୍ମ , େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ 
କି : - ରକଉଁ ରେତ୍ରମାନଙ୍କରର ଆତ୍ମନିଭଗରଶୀଳ ରହବା ପାଇଁ ଶିେିତ ରବକାର ଯୟବକ ଯୟବତୀମାନଙ୍କୟ  
 ରକାର Industrial Training ରଦ୍ଇ ଗଁା ମାନଙ୍କର େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟ ଉରଦ୍ୁାଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ 
 ରକାର ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ଓ ପଯଗୁାପ୍ତ  ୟବିଧ୍ା  ାଙ୍ଗକୟ କଞ୍ଚାମାେ ମଧ୍ୟ  ହରରର ରଯାଗାଇପାରିରବ କହରିବ କି 
େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ସ୍ଥାପନ ରହରେ ଓ ର ଥିରୟ  ଉତ୍ପାଦ୍ିତ ଦ୍ରବୁ ମାରକଗଟରର ପହଞ୍ଚଥିିୋ ଆଉ ଅନୁ 
ରାଜୁ ଅନୁ ରଦ୍ଶ ଉପରର ନିଭଗର କରିବାକୟ  ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ରବାେି  ରକାର ବିଚାର କରି ରାଜୁର ଶିେିତ 
ରବାେି ଯୟବକ ଯୟବତୀ ମାନଙ୍କୟ  ମାଗଣାରର  ରକାର ଜାଗା  ୟବିଧ୍ାରର ଅଳ୍ପ ସ୍ଥାନରର ରୟ ଣ ରଯାଗାଇ 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉରଦ୍ୁାଗମାନଙ୍କୟ  ଉତ୍ସାହତି କରିରବ କି ?  

ଉତ୍ତର 
      

 ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବୁ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର 
ମାନୁବର ଅଣୟ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା 

 
ଶିେିତ ରବକାର ଯୟବକ ଯୟବତୀ ମାନଙ୍କୟ  େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଆତ୍ମନିଭଗରଶୀଳ 

ରହବIପାଇଁ  ରକାରଙ୍କ ତରଫରୟ  ରାଜୁର  ଯୟବକ ଯୟବତୀମାନଙ୍କୟ  ଉରଦ୍ୁାଗ ବିକାଶ ତାେିମ ପ୍ରଦ୍ାନ 
କରାଯାଉଅଛ ି । ଏତଦ୍ବୁତୀତ  ହତି ଉପେବ୍ଧ କଞ୍ଚାମାେର  ଠିକ ବିନିରଯାଗକରି ଏବଂ  ରକାରଙ୍କ 
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଓଡିଶା ଶିଳ୍ପ ନୀତି, ଓଡିଶା MSMED ନୀତି ଓ ଓଡିଶା ଖାଦ୍ୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରଣ ନୀତିରର 
ଥିବା ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ଆଧ୍ାରରର େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ସ୍ଥାପନପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ ରକନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କ ଜରିଆରର 
ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଅଛ ିI  

           
           କ୍ରମଶ... 

    -2- 



େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ସ୍ଥାପନ ରହରେ ଓ ର ଥିରୟ  ଉତ୍ପାଦ୍ିତ ଦ୍ରବୁ ମାରକଗଟରର ପହଞ୍ଚରିେ ଆଉ 
ଅନୁ ରାଜୁ ଅନୁ ରଦ୍ଶ ଉପରର ନିଭଗର କରିବାକୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ I େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ସ୍ଥାପନପାଇଁ 
ରାଜୁର ଶିେିତ ଯୟବକଯୟବତୀଙ୍କୟ  IDCO ମାଧ୍ୟମ ରର   ରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ଧଗାରିତ ମୂେୁରର ଚହି୍ନତି 
ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଠାରର ଉରଦ୍ୁାଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ  ଜାଗା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉରଦ୍ୁାଗମାନଙ୍କୟ  
ବୁାଙ୍କମାନଙ୍କ ଜରିଆରର ଋଣ ରଯାଗାଇ ଦ୍ିଆ ଯାଇ ଉରଦ୍ୁାଗୀମାନଙ୍କୟ  ଉତ୍ସାହତି କରାଯାଉଅଛ ି  I 
ରାଜୁରର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର  ୟବିଧ୍ା ପାଇଁ IDCO ତରଫରୟ  116 ରଗାଟି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଅଛ ି। 
ଏଥିରର 10757.567 ଏକର ଜମି ଅଧିକୃତ ରହାଇଛ ିଓ 5775 ରଗାଟି ଶିଳ୍ପାନୟଷ୍ଠାନଙ୍କୟ  ରାଜୁରର ରିହାତି 
ମୂେୁରର ଜମି ରଯାଗାଇ ଦ୍ିଆଯାଇଅଛ ି। ଏହାର  ବିରଶଷ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ-‘କ’ଠାରର ରର ପ୍ରଦ୍ାନ 
କରାଗୋ ।   

 

Zû. 26.02.2021 

aûZ¥û @ûgâd iÚkú ^òcðûY 

U.D. 1222. gâú ^òZ¥û^¦ MŠ : eûRÊ I aò_~ð¥d _eòPûk û̂ cªú @ ê̂Mâj 

Keò Kjòùa Kò :- âew_êe Ròfäûe ùKCñ ùKCñ iÚû ù̂e a ¥̂û I aûZ¥û 

@ûgâd iÚkú ò̂cðûY ùjûAQò ò̂cðòZ aûZ¥ûiÚkú cû ûe a©ðcû  ̂ iÚòZò 

KY ejòQò Gaõ ùKCñ ùKCñ aûZ¥ûiÚkú Kê ùKCñiaê @[ðùe ùKùZ[e 

ceûcZò Kû~ð¥ Keû~ûAQò Cq aûZ¥ûiÚkú MêWòK a ¥̂û I aûZ¥û icd 

QûWòù\ùf @ ¥̂ ùKCñiaê Kû~ð¥ùe fûMêQò Gaõ ù~Cñ aäK @*kùe a ¥̂û 

I aûZ¥û @ûgâdiÚkú ò̂cðûY ùjA_ûeò û̂jòñ ùi aäK cû ûùe a ¥̂û I aûZ¥û 

@ûgâdiÚkú ò̂cðûY _ûAñ ieKûe _\ùl_ ù ù̂a Kò? 

C©e 

gâú iê\ûc cûŠðò, eûRÊ I aò_~ðýd _eòPûk^û cªú 

âew_êe Ròfäûùe ùcûU 10 ùMûUò ajêcìLú a ¥̂û @ûgâdiÚkú 

ò̂cðûY ùjûA@Qòö Gjûe GK ZûfòKû _eògòÁ ""K'' ùe _â\û  ̂ KeûMfûö 

Gjòiaê @ûgâdiÚkú MêWÿòKê 2020- 21 @û[ðôK ahðùe cêL¥cªúu 

@ ê̂\û  ̂_ûŒòeê (CMRF) @ûag¥Kúd @û[ðôK ijûdZû ù~ûMûA \ò@û~ûA 



ceûcZò Kû~ð¥ icû¯ Keû~ûA@Qò Gaõ Gjò icÉ a ¥̂û @ûgâdiÚkú a¥ajûe 

C_ù~ûMú @aiÚûùe @Qòö a ¥̂û/ aûZ¥û @ûgâdiÚkú MêWÿòK a ¥̂û I 

aûZ¥û icd a¥ZúZ @ ¥̂ icdùe @ûgâdiÚkú _eòPûk û̂ I elYûùalY icòZòe 

ò̂¿Zò Kâùc aò\¥ûkd ùgâYúMéj, @w ÎßûWò ùK¦â, ibûicòZò, gßûiÚ¥ 

gòaòe I iûcûRòK C›a @û\ò _ûAñ a¥ajûe Keû~òaûe a¥aiÚû ejòQòö 

a©ðcû  ̂ ì̂Z  ̂ ajêcìLú aûZ¥û/ a ¥̂û @ûgâd iÚkú ò̂cðûY Keòaûe ùKøYiò 

ù~ûR û̂ û̂jòñö @ûag¥KZû Gaõ i´k @û]ûeùe _~ð¥ûdKâùc ì̂Z  ̂ajêcìLú 

aûZ¥û/ a ¥̂û @ûgâdiÚkú ò̂cðûY _ûAñ baòh¥Zùe _\ùl_ ò̂@û~òa û  

 

ତା.୨୬/୦୨/୨୦୨୧ 

)ପ୍ରଶନ) 

Stadium ନ୍ିମଗାଣ୍ 

UD.AQ. No. 1223. ଶ୍ରୀ ନ୍ିତୟାନ୍ନ୍ଦ ଗର୍ଣ୍ଡ :  କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୟବ କେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି- 
ଉମରରକାଟ ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କ୍ରୀଡା ବିକାଶ ପାଇଁ ରକରତାଟି Stadium ରକଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର 
ତିଆରି ରହାଇଛ ି Stadium ମାନନଙ୍କରର କଣ  ବୟ   ୟବିଧ୍ା ରହଛି ି ବତ୍ତଗମାନ  ମୟରର ରକଉଁ 
Stadium ର ଅବସ୍ଥା କଣ ରହଛି,ି  Stadium ମାନଙ୍କର ରେଣା ରବେଣ ଅଭାବରର ତିଆରି 
ରହାଇଥିବା Structure ଗୟଡିକ ଭଙ୍ଗାରୟ ଜା ଆବସ୍ଥାରର ରହଛି ିକି ଯଦ୍ି ରହଛି ିରତରବ ତାର ମରାମତି 
କରି ରେଣା ରବେଣ ପାଇଁ  ରକାର ବୁବସ୍ଥା କରିରବ କି ?  

 

  ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା, 

       ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ଵାଧୀନ୍), କ୍ରୀୋ ଓ ଯୁବ୍ ୱସବ୍ା 

  ଉତ୍ତର 



 ଉମରରକାଟ ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ୨ ରଗାଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍  ନିମଗାଣ ନିମରନ୍ତ ମଂଜୟର ରହାଇଛ ି। 
ର ଥିରୟ  ବଲକ୍  ସ୍ତରୀୟ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍  DNK Play Ground, Umerkote ଠାରର ନିମିତ 
ରହାଇଥିବା ସ୍ଥରଳ Umerkote ରପୌରାଞ୍ଚଳ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଟି ନିମଗାଣଧ୍ୀନ ଅଛ ି । ଏଗୟଡିକରର ରଖଳ 
ପଡିଆ, ଅରଳ୍ପାଚ୍ଚପାରଚରୀ, ପାନୀୟଜଳ ଆଦ୍ି  ୟବିଧ୍ା ରହଛି ି  । ନିମିତ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍  ଗୟଡିକର 
ରେଣାରବେଣ ଦ୍ାୟୀତ୍ଵ ସ୍ଥାନୀୟ  ଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା  ଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆରଦ୍ଶ ମୟତାବକ କରାଯିବାର 
ବୁବସ୍ଥା ବତ୍ତଗମାନ ପାଇଁ ରହଛି ି । 

 

ତା.26.02.2021 
M.S.M.E ମାଧ୍ୟମରର ଉପକୃତ ରହାଇଥିବା ହତିାଧିକାରୀ   

U.D.1224.ଶ୍ରୀ ନିତୁାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ:  ୟକ୍ଷ୍ମ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି – 
M.S.M.E ମାଧ୍ୟମରର 2014 ରିଖଠାରୟ  2020 ବଷଗ ପଯଗୁନ୍ତ ରକରତଜଣ ପୟରୟ ଷ ଓ ରକରତଜଣ 
ମହଳିା ହତିାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ରହାଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାୋରୀ ତାେିକା ପ୍ରଦ୍ାନ କରିରବ କି ର ହପିରି ଉମର ରକାଟ 
ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରକରତ ଉପକୃତ ରହାଇଛନ୍ତି ଓ ଅନୟନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳରର ହତିାଧିକାରୀ ପାଇଁ ରକୌଣ ି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର 
ବୁବସ୍ଥା ଅଛ ିକି ? 

ଉତ୍ତର 
          ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବୁ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର 

ମାନୁବର ଅଣୟ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା 
MSME ବିଭାଗରର PMEGP ମାଧ୍ୟମରର 2014 (01.04.2014)  ରିଖଠାରୟ  2020 

ବଷଗ (22.02.2021) ପଯଗୁନ୍ତ 11602 ଜଣ ହତିାଧିକାରୀ ପୟରୟ ଷ ଓ 5699 ଜଣ ମହଳିା ହତିାଧିକାରୀ 
ଉପକୃତ ରହାଇଛନ୍ତି, ତାହାର ବଷଗୋରୀ ବିବରଣୀ ନିମନରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ । ଜିଲ୍ଲାୋରୀ 
ହତିାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ-‘କ’ ଠାରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ ।  

Year Beneficiaries assisted 
2014-15 1511 514 
2015-16 2227 649 
2016-17 1883 788 
2017-18 1623 777 



2018-19 1885 1182 
2019-20 1553 1156 
2020-21 (As on 
22.02.2021) 

920 633 

Total 11602 5699 
            
               କ୍ରମଶ ... 

-2- 
 
 ର ହପିରି ଉମରରକାଟ ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉପକୃତ ରହାଇଥିବା ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ 
ନିମନରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ:- 

 
Year Beneficiaries assisted 
2014-15 03   0 
2015-16 04 0 
2016-17 04 0 
2017-18 07 01 
2018-19 12 02 
2019-20 19 07 
2020-21 (As on 
22.02.2021) 

11 06 

Total 60 16 
 

 ଅନୟନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳର ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ PMEGP ରଯାଜନାରର ଅଧିକ Margin Money 
(Subsidy)ର େେ ଧ୍ାଯଗୁ କରାଯାଇଅଛ ି।   

 
 

 

ତା ୨୬/୦୨/୨୦୨୧ ରିଖ 

ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ବ୍ଣ୍ଟନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା 



ୟୁ.େି. ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା. ୧୨୨୫ . ଶ୍ରୀ ସୁୱରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- ତୃତିୟ େିଙ୍ଗ ବୁକି୍ତମାରନ ଘର ଛାଡି ବାହାରର  ରକାରୀ ଜମିରର ଘର କରି 

ରହୟଥିବା ସ୍ଥରଳ  ରକାରଙ୍କ ଆବଶୁକତା ଦୃ୍ଷି୍ଟରୟ  ର ମାନଙ୍କୟ  ଉରଚ୍ଛଦ୍ କରିବାଦ୍ୱାରା ର ମାରନ ଅନୁତ୍ର 

ଆଉ ରଗାଟିଏ ବା ଗୃହ ନିମଗାଣ କରିବା  ମ୍ଭବପର ରହଉନାହିଁ ର ମାନଙ୍କୟ  ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ 

 ରକାରଙ୍କର କଣ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବୁବସ୍ଥା ଅଛ ିଉତ୍ତର ଯଦ୍ି ନଁା ହୟଏ ରକରବ  ୟଧ୍ା ର ମାନଙ୍କୟ  ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ବଣ୍ଟନ 

କରାଯିବ ଜଣାଇରବ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ - ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ: 

 ରାଜୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ବା  କରୟ ଥିବା ଘରଡିହଶୂନୁ ରଯାଗୁ ବିରବଚତି ବୁକି୍ତଙ୍କୟ  ବ ୟନ୍ଧରା 

ରଯାଜନାରର OGLS Act and Rules  ମୟତାବକ ଘରଡିହ ଉରଦଶୁରର ବିନା ମୂେୁରର  ରକାରୀ 

ଜମି ରଯାଗାଇ ଦ୍ିଆଯିବାର ବୁବସ୍ଥା ରହଛି ି।  

 ମାନୁବର  ରବଗାଚ୍ଚ ନୁାୟାଳୟଙ୍କ ଆରଦ୍ଶ କ୍ରରମ ତୃତୀୟ େିଙ୍ଗ ବୁକି୍ତ ବିରଶଷଙ୍କୟ   ବିଭିନ୍ନ 

 ାମାଜିକ ଓ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରଯାଜନାରର ଅନ୍ତଭଗୟ କ୍ତ କରିବାକୟ ଆବଶୁକ ବୁବସ୍ଥା ନିମରନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ରାଜୁ 

 ରକାର ଓ ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାରଙ୍କୟ  ନିରଦଗଶନାମା ରଦ୍ଇଅଛନ୍ତି । ର ହ ିଅନୟ ାରର ରାଜୁ  ରକାର ବ ୟନ୍ଧରା 

ରଯାଜନାରର ତୃତୀୟ େିଙ୍ଗ ବୁକି୍ତମାନଙ୍କର ଆବଶୁକ  ରଭଗ କରି  ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ଘରଡିହ ଜମି 

ରଯାଗାଇବାକୟ ନିରଦଗଶ ରଦ୍ଇଅଛନ୍ତି ।  

 ଏତଦ୍ ବୁତୀତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଆପତି୍ତ ନ ଥିବା   ରକାରୀ ଜମି ଉପରର ବ ବା  କରୟ ଥିବା ତୃତୀୟ 

େିଙ୍ଗ ବୁକି୍ତଙ୍କ  ରମତ  ମସ୍ତ ରଯାଗୁ ବିରବଚତି ଘରଡିହଶୂନୁ ବୁକି୍ତଙ୍କୟ  ଚଳିତ ଆର୍ିକ ବଷଗ ରଶଷ  ୟଦ୍ଧା 

ଘରଡିହ ଉରଦଶୁରର  ରକାରୀ ଜମି ରଯାଗାଇ ରଦ୍ବାକୟ େେୁ ଧ୍ାଯଗୁ କରାଯାଇଛ ି।  

   ତା ୨୬।୦୨।୨୦୨୧ ରିଖ 



କମଗଚାରୀଙୁ୍କ  ସ୍ଥାୟୀ ନ୍ିଯୁକି୍ତ 

UDAQ 1226. ଶ୍ରୀ ସମୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ: ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିମବ କ ି :-  ଅେବହଳିତ ଅସଲୁକାରୀ କମବଚାରୀ ମାନଙୁ୍କ ବକବତକ ଜିଲ୍ଲାବର 

ସ୍ଥାୟୀ ନିେକିୁ୍ତ କରାୋଇଥ୍େିା ସ୍ଥବଳ ବକବତକ ଜିଲ୍ଲାର କମବଚାରୀ ମାନଙୁ୍କ  ବକବେ ସଧୁା ନିେକିୁ୍ତ 

ମିଳିେ ଡିବସମ୍ବର ମାସରୁ ମାର୍ଚ୍ବ ମାସ ପେବୟେ ଅସଲୁ କାେବୟବର ଲଗାୋଇ ଅନୟ ସମୟବର 

ବସମାବନ ବେକାର ରହିୋ ଦ୍ଵାରା ପରିୋର େତିବପାଷଣବର ଅସେୁିଧା ସମଖୁନି ବହୋ ଉପବର 

ସରକାର କଣ ପଦ୍ବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେି ଜଣାଇବେ କି ? 

 

ଉତ୍ତର 

 

ଶ୍ରୀ ସଦୁାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ , ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା  ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

 

     ରାଜୟର େିଭିନ୍ନ  ଆର. ଆଇ ସକବଲ ବର ଅତିରିକ୍ତ ଅସଲୁକାରୀ ପିଅନ  ମାନଙ୍କର ଫସଲ 

ଅମଳ ସମୟବର  ସତ୍ତବ  ମଳୂକ ନିେକିୁ୍ତ ଦ୍ିଆୋଉଥ୍ଲିା  I ଉକ୍ତ ସତ୍ତବ  ମତୁାେକ ବସମାବନ 

ଭେିଷୟତବର ନିୟମିତ ବହୋ ପାଇ ଁ ଦ୍ାେି କରି ପାରିବେ ନାହି ଁI 

 

     ଏତଦ୍୍ ପବର ମଧ୍ୟ  ବକବତକ ଅତିରିକ୍ତ ଅସଲୁକାରୀ ପିଅନ ନିୟମିତ ବହୋ ପାଇ ଁବକାଟବର 

ଦ୍ଵାରସ୍ଥ ବହାଇଥ୍ବିଲ I ସରକାର  ମାନୟେର ବକାଟବ ଙ୍କ ଆବଦ୍ଶ ଅନୁସାବର  ତାଙ୍କର  ୋଥ୍ବନାକୁ 

େିଚାର କରି ବସମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ଚାକିରି  ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦ୍ାେିକୁ ଅଗ୍ରାହୟ କରିଛେି I 

 

     ନିେକିୁ୍ତ  ସମୟବର ବସମାବନ ଅସ୍ଥାୟୀତ୍ଵ େିଷୟବର ଅେଗତ ଥ୍େିାରୁ,ଅନୟ ସମୟବର 

ତାଙ୍କର ପରିୋର ବକମିତି େତିବପାଷଣ କରିବେ, ତାହା ଉପବର ନିଶି୍ଚତ ରୂବପ େିଚାର  

କରିଥ୍ବିେ I 

 

 

 



 

 

 

 

୨୬.୦୨. ୨୦୨୧  

ଅଣ୍ଶିେକ ମାନ୍ଙୁ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ନ୍ିଯୁକି୍ତ 

UD.AQ.୧୨୨୭. ଶ୍ରୀ ସୁୱରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଇରେକ୍ରରାନିକ୍  ଓ  ୂଚନା ପ୍ରଯୟକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି:– ରଗାଠପାଟଣା ସି୍ଥତି IIIT ରର ଅଣଶିେକ ମାନଙ୍କୟ  ଅବରହଳା କରି ଉପରର 
ରପାଷ୍ଟରର ଥିବା ଅଧିକାରୀ ମାରନ ଅଧିକ ପ୍ରାପୁ ଏବଂ  ୟବିଧ୍ା ପାଇବା  ତୁ କି ନିଦି୍ଧଷ୍ଟ ଭାରବ ରକରବ 
 ୟଧ୍ା ଅଣଶିେକ ମାନଙ୍କୟ  ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୟକି୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ର ମାରନ  ରକାରୀ  ୟବିଧ୍ା ପାଇରବ ଅବଗତ 
କରାଇରବ କି? 

 
ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇୱେୱକ୍ରାନ୍ିକ୍୍ସ ଓ ସୂଚନ୍ା ପ୍ରଯୁକି୍ତ ବ୍ିଦୟା 

 

 ରଗାଠପାଟଣାସି୍ଥତ IIIT ଭୟ ବରନଶ୍ଵର ଠାରର କାଯଗୁରତ ଶିେକ (Faculty members) 

ମାରନ ରବାଡଗ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଗରଙ୍କର ନିଷ୍ପତି୍ତ ଅନୟ ାରର ଦ୍ରମା ପାଇର୍ାନ୍ତି। ନିକଟରର ଅନୟ ଷି୍ଠତ ରବାଡଗ ଅଫ 

ଗଭର୍ଣ୍ଗରଙ୍କ ନିଷ୍ପତି୍ତ ଅନୟ ାରର ଅଣଶିେକ କମଗଚାରୀ ମାନଙ୍କର ପଦ୍ବୀ ଓ ଦ୍ରମା  ମ୍ପକିତ  ମ ୁା ଗୟଡିକୟ 

ଅନୟଧ୍ୟାନ କରିବାପାଇଁ ଏକ Board Level Committee ଗଠନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି 

ନିଆଯାଇଅଛ।ି ଏହ ିକମିଟିର  ୟପାରିଶ ଗୟଡିକୟ ରବାଡଗ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଗରଙ୍କର ପରବତ୍ତଗୀ ରବୈଠକରର ବିଚାର 

କରାଯିବ। 

  



ତା. ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

R.I Circle ସ୍ଥାପନ୍ 
U.D ୧୨୨୮ . ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ୍ତ ଦାସ : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :-
 ବାରେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ରଭାଗରାଇ ତହ ିେ ରର ରକରତରଗାଟି ନୂତନ Revenue Inspector 
Circle ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ତାହାର ବିରଶଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିରବ କି ରାଜସ୍ଵ ନୀରିେକ ମାରନ 
2020 ମ ିହାରର ରଭାଗରାଇ ତହ ିେ ରର ରକରତ ନାମଜରୀ ମକଦଗମା ଫଇ ାୋ କରିଛନ୍ତି ତାହା 
ଜଣାଇରବ କି ? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

 ବାରେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ରଭାଗରାଇ ତହ ିେରର 08 ରଗାଟି ନୂତନ  ରାଜସ୍ଵ ନିରୀେକ  କଗେ 
ରଖାେିବା ପାଇଁ  ରକାର ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପି୍ତ  ଂଖୁା ୮୫୨୬, ତା. 
୧୯.୦୨.୨୦୨୦ ରର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ରତରବ, ବିଜ୍ଞପି୍ତ ଆଧ୍ାରରର ବାରେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୟ  
ପୟନଗଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବ  ରକାର ଏ ପଯଗୁନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି । ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୁ ଅନୟଯାୟୀ ୨୦୨୦ ମ ିହାରର 
ରଭାଗରାଇ ତହ ିେରର ୬୦୦୦ ଟି ଦ୍ାଖେ- ଖାରଜ ରମାକଦମା ରାଜସ୍ଵ ନିରୀେକ ମାରନ ଫଇ ୋ   
କରିଛନ୍ତି ।  

*** 

 

 

 

 

 

ତା ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ରିଖ 

ନକ୍ସା ଛପାଇବା ପାଇ ଁପଦମକ୍ଷପ 



UDAQ ୧୨୨୯. ଶ୍ରୀ ଅନେ ଦାସ: ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହିବେ କି :- ଓଡିଶ।ବର ବକବତାଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଅଛି ତନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବକଉ ଁ ଜିଲ୍ଲାର ବକବତାଟି 

ଗ୍ରାମର ନକ୍ସା େିକ୍ରି ପାଇ ଁ ତହସିଲ ଅଫିସବର ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ଜଣାଇବେ କି େଦ୍ି ନଥ୍ାଏ ତାହା 

ବକବତଦ୍ିନ ମଧ୍ୟବର ନକ୍ସା ଛପାଜାଇ ବଲାକମାନଙୁ୍କ ବୋଗାଇ ଦ୍ିଆେିେ ତାହା ଉବଲ୍ଲଖ କରିବେ 

କି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଦୁାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ରାଜସ୍ୱ ଓ  ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବଭିାଗ :- 

  ୋପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁୋୟୀ, ଓଡିଶାବର ସେବବମାଟ 51704 ବଗାଟି ରାଜସ୍ୱ ବମୌଜା ଅଛି । 

ତାହାର ଜିଲ୍ଲାୱ।ରି ଓ ତହସିଲୱାରି େିେରଣୀ ସାରଣୀ -“କ” ବର େଦ୍ାନ କରାଗଲା । ରାଜସ୍ୱ 

ଗ୍ରାମ ଗଡୁିକର ନକ୍ସା େଗୁ୍ ମ ନିବଦ୍ବଶକ , ସବେବକ୍ଷଣ ଓ ମାନଚିତ୍ର  େକାଶନ , ଓଡିଶା , କଟକଙ୍କ 

ଦ୍ଵାରା େକାଶତି ବହାଇଥ୍ାଏ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କର ଆେଶୟକତା ମବତ ଏହି କାେବୟ।ଳୟ ନକ୍ସା 

ବୋଗାଇ ବଦ୍ଇ ଥ୍ାଏ ଏେଂ ଜନସାଧାରଣ ଉପେକୁ୍ତ ବଦ୍ୟ  ବଦ୍ଇ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଗଡୁିକର ନକ୍ସା 

ଉକ୍ତ କାେବୟ।ଳୟ ରୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ପାରିବେ ।  

  



 

ତା.26.02.2021 
କମଗ  ଂସ୍ଥା ରଯାଗାଇବା ପାଇଁ ପଦ୍ରେପ  

U.D.1230.ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦ୍ା :  ୟକ୍ଷ୍ମ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି – 
ଓଡିଶାରର  ୟକ୍ଷ୍ମ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ରକଉଁ ଜିଲ୍ଲାରର ରକରତ କାଯଗୁରତ ଅଛ ିଏବଂ ଏଥିରର ରକରତ 
ଜଣ କମଗଚାରୀ କାଯଗୁ କରୟ ଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାଇରବ କି  ୟକ୍ଷ୍ମ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ପ୍ରତି  ରକାର ଅଧିକ 
ଗୟରୟ ତ୍ଵ ରଦ୍ଇ ରବକାର ଯୟବକ ଯୟବତୀ ମାନଙ୍କୟ  କମଗ  ଂସ୍ଥା ରଯାଗାଇ ରଦ୍ବା ପାଇଁ କଣ ବୁବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି 
ତାହା ଜଣାଇରବ କି ? 

ଉତ୍ତର 
          ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବୁ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର 

ମାନୁବର ଅଣୟ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା 
ଓଡିଶାରର 475862  ଂଖୁକ  ୟକ୍ଷ୍ମ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ 2282334.87 େେ ଟଙ୍କା 

ପୟଞି୍ଜ ବିନିରଯାଗରର ସ୍ଥାପିତ ରହାଇଅଛ ିଓ 1762742  ଂଖୁକ କମଗ ନିଯୟକି୍ତ  ଷିୃ୍ଟ ରହାଇଅଛ ି । ଏହ ି
ତର୍ୁର ଜିଲ୍ଲାୋରୀ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ-‘କ’ ଠାରର ପ୍ରଦ୍ାନ   କରାଗୋ ।   

ରାଜୁରର  ୟକ୍ଷ୍ମ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗର ପ୍ର ାର, ଅଗ୍ରଗତି ଓ ରବକାର ଯୟବକ ଯୟବତୀ ମାନଙ୍କ 
କମଗନିଯୟକି୍ତ  ୟନିଶି୍ଚତ କରିବା େେୁରର  ରକାର ନିମନପ୍ରକାରର ନୀତିମାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଅଛନ୍ତି :-  

i. Industrial Policy Resolution (IPR)-2015 
ii. Odisha Micro Small and Medium Enterprises 

Development (MSMED) Policy-2016 
iii. Odisha Food Processing Policy- 2016  
iv. Odisha Start-up Policy-2016 
v. Prime Minister’s Employment Generation Programme 

(PMEGP) 
ଉପରରାକ୍ତ ନୀତି ଆଧ୍ାରରର  ରକାର ଉରଦ୍ୁାଗ ଗୟଡିକୟ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ିକ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ 

ରଦ୍ବାର ବୁବସ୍ଥା କରିଅଛନ୍ତି । ଏତଦ୍ବୁତୀତ ମୟଖୁମନ୍ତ୍ରୀ ମରହାଦ୍ୟ COVID-19 ପରିଷି୍ଟତିରର 
ଉରଦ୍ୁାଗଗୟଡିକର ଆର୍ିକ ସି୍ଥତିରର  ୟଧ୍ାର ପାଇଁ 289 ରକାଟି ଟଙ୍କାର ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ରାଶି ରଘାଷଣା 
କରିଛନ୍ତି ।  

 

ତା:୨୬.୦୨.୨୦୨୧  



ପ୍ରଶନ  
PET ନ୍ିଯୁକି୍ତ  

   
 ୟୁ.େି  ସଂଖୟା ୧୨୩୧ . ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ କେଁର:- କ୍ରୀଡା ଓ ଯୟବକେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :-
ଫୟେବାଣୀ ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର  ରକାର ପ୍ରତି ଗଁା ମାନଙ୍କରର ଯୟବକ  ଂଘ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡାର 
ଆରୟାଜନ କରିବା ପାଇଁ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ରଯାଗାଇବା  ରଙ୍ଗ  ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିରଯାଗୀତା 
କରାଇବାର ବୁବସ୍ଥା କରିରବ କି, କାହା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଯୟବକ ଯୟବତୀ ମାନଙ୍କୟ  ଆବଶୁକ ତାେିମ ରହବିା 
ପାଇଁ ହରଷ୍ଟେ ଓ ସ୍କୟେ କରେଜ ମାନଙ୍କରର PET ଶିେକ ନିଯୟକି୍ତ ରଦ୍ରବ କି, ଏତଦ୍ ବୁତୀତ  ବୟ  
ପଞ୍ଚାୟତରର ରଗାଟାଏ ରେଖାଏଁ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ର ବୁବସ୍ଥା କରିପାରିରବ କି ?  

 
 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା  
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ଵାଧୀନ୍) କ୍ରୀୋ ଓ ଯୁବ୍ୱସବ୍ା 

ଉତ୍ତର  
  
  କ୍ରୀଡା ଓ ଯୟବର ବା ବିଭାଗ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର  ିଧ୍ା ଳଖ ଭାରବ ଯୟବକ  ଂଘ ଗୟଡିକ 
ମାଧ୍ୟମରର କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିରଯାଗୀତା ଆରୟାଜନ କରିବାର ବୁବସ୍ଥା କରି ନାହଁାନ୍ତି ।  
   
  ରାଜୁର ୧୫ ଟି ଜିଲ୍ଲାରର ୧୬ ଟି କ୍ରୀଡା ଛାତ୍ରାବା  ରହଅିଛ ି , ରଯଉଁଠାରର ପ୍ରତିବଷଗ 
ଷଷ୍ଠ ରଶ୍ରଣୀରୟ  ଅରନ୍ତବା ୀ ଚୟନ କରାଯାଇ ୧୧ ଟି କ୍ରୀଡା ଶଙୃ୍ଖଳାରର ପ୍ରଶିେଣ ଦ୍ିଆଯାଉଛ ି । ଏଥି 
 ହତି ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତଜଗାତୀୟ ସ୍ତରରର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦ୍ଶଗନ କରିବା ପରି ରଖଳାଳୀଙ୍କୟ  ଆର୍ିକ ଏବଂ ପ୍ରଶିେଣ 
ପାଇଁ  ହାୟତା  ଓ  ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦ୍ିଆଯାଉଛ ି।  
   
  କ୍ରୀଡା ଶିେକ ନିଯୟକି୍ତ କ୍ରୀଡା ଓ ଯୟବର ବା ବିଭାଗର ପରି ରଭୟ କ୍ତ ନୟରହଁ । ଏହା 
ବିଦ୍ୁାଳୟ ଓ ଗଣଶିୋ ବିଭାଗ ତର୍ା ଉଚ୍ଚଶିୋ ବିଭାଗର ପରି ରଭୟ କ୍ତ ଅରଟ ।  
   
  ରାଜୁର  ବୟ  ପଞ୍ଚାୟତରର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିମଗାଣ କରିବା ନିମରନ୍ତ କ୍ରୀଡା ଓ ଯୟବର ବା 
ବିଭାଗର ବତ୍ତଗମାନ ରକୌଣ ି ରଯାଜନା ନାହିଁ  । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ ବିଭାଗ ଅଧ୍ୀନରର 
ପରିଚାଳିତ ମନରରଗା ରଯାଜନାରର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରର ରଖଳ ପଡିଆ ନିମଗାଣ କରିବାର ବୁବସ୍ଥା ରହଛି ି।  
 
 

***** 



 

 
 
 

Date. 26.02.2021 
 

Construction of “ Zahira” out of ITDA Funds 

UDAQ No. 1233 . Sri Sukanta Kumar Nayak:- Will the minister for 
ST & SC Development, Minorities & Backward Classes Welfare 
be pleased to state that:- 
 

Question 
            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 Hon’ble Minister 
be pleased to allow the construction of “ Zahira” out of ITDA Funds either from 

Article 275 (I) or from SCA to TSP ? 
Answer 

 
 

Shri. Jagannath Saraka, Hon’ble Minister 
 

         As per the revised guidelines F. No. 11015 /01/2018-SG-I dt. 20.06.2016 
under Article 275 (I) of the Constitution of India &  F. No. 11015 /06/2016-SG-II 
dt. 17.06.2018 under SCA to TSS issued by Ministry of Tribal Affairs, Govt. of 
India, Construction of religious structures is not a admissible component. The 
list of activities admissible under Article 275 (I) & SCA to TSS is enclosed at 
Annexure- I & II. 

 

 

 

 



Dated 26.02.2021 

Display the Auction Notice 

 

 

U.D 1234 . ShriSukanta 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 NilgiriTahasil, 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 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 ? 

 

ANSWER 

ShriSudamMarndi,  Minister, Revenue & Disaster Management :- 

As per report received from District Office, Balasore  the  overburden soil 

mixed with stone were seized from Mirigini Quarry site had been 

disposed through public auctionas per the provisions of OMMC Rules, 

2016.  There is no express provision under the OMMC Rules for issue of 

such auction notice for disposal of seized overburden material in daily 

newspaper in the auction process in question.  Auction notice was 

published in the local village and in the Notice Board of different offices 

of Nilgiri Sub-Division  i.e. PA, ITDA, Nilgiri/ E.O., NAC/ SDO, PWD/ IIC, 

Nilgiri/ Ranger, Nilgiri/Sub-Collector, Nilgiri / BDO, Nilgiri etc.  The Notice 

was uploaded in the District Web Portal.  No negotiation indoor auction 

has made in the instant case.  The auction has been conducted in the 



transparency manner for disposal of seized materials in accordance with 

OMMC Rules, 2016.  

 

 
 
 
 

ତା:୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ପ୍ରଶନ  
ୱଖଳାଳୀଙୁ୍କ ୱକାଚଙି୍ଗ ୱକାସଗ ପାଇଁ ଆଥିକ ସୋୟତା  

 
ୟୁ . େି ସଂଖୟା ୧୨୩୬  . ଶ୍ରୀ ମେମ୍ମଦ ୱମାକିମ : କ୍ରୀଡା ଓ ଯୟବକେୁାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି  
:- 2019-20 ଆର୍ିକ ବଷଗରର ରକରତଜଣ ରଖଳାଳୀଙ୍କୟ  ରକାଚଙି୍ଗ ରକା ଗ ଜାତୀୟ ଅନୟଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରର 
କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ିକ  ହାୟତା ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଛ,ି ରକଉଁ ରକଉଁ ରେତ୍ରରର ରକରତଜଣ ରେଖାଏଁ 
 ହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି ? 

 
 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତି ୱବ୍ୱେରା  
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ଵାଧୀନ୍) କ୍ରୀୋ ଓ ଯୁବ୍ୱସବ୍ା 

ଉତ୍ତର  
  
  2019-20 ଆର୍ିକ ବଷଗରର 81 ଜଣ ରଖଳାଳୀଙ୍କୟ  ଜାତୀୟ ଅନୟଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରର 
ରକାଚଙି୍ଗ ରକା ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ିକ  ହାୟତା ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଛ ି। ତନମଧ୍ୟରୟ  Diploma Course 
ପାଇଁ 4 ଜଣ ଏବଂ Six Weeks Certificate Course ପାଇଁ 77 ଜଣଙ୍କୟ  ଆର୍ିକ  ହାୟତା 
ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଛ ି। ଏହାର  ବିରଶଷ ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ ।  
   

                                               ***** 

 

 
 
 



ତା.26.02.2021 
ଭରଦ୍ୁାଗ ଗୟଡିକୟ ଚାେୟ  କରିବାକୟ ପଦ୍ରେପ 

 
U.D.1237. ଶ୍ରୀ ଗରଣଶ ରାମ୍  ିଂ ଖୟଣି୍ଟଆ :  ୟକ୍ଷ୍ମ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବକି  - ରାଜୁରର ଅଧ୍ୟନା ରକରତାଟି ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗରର ଭତ୍ପାଦ୍ନ ଠପ୍   ରହାଇଯାଇଛ ି ଓ 
ରକରତାଟି MSME ଉରଦ୍ୁାଗରର ତାୋ ପଡିଛ ିଆଉ ଭବିଷୁତରର ଚାେୟ ରହବା ଭଳି ପରିସି୍ଥତି ନାହିଁ 
କହବିା  ରଙ୍ଗ  ରଙ୍ଗ େକଡାଉନ୍ ରଯାଗଁୟ ପ୍ରଭାବିତ MSME sector ଗୟଡିକୟ ପୟନରୟ ଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଭୟ 
ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୁ  ରକାର ରକରତାଟି ଉରଦ୍ୁାଗ ପାଇଁ ରକରତ ଟଙ୍କା ରେଖାଏଁ ଆର୍ିକ ବୁବସ୍ଥା ରଣ 
ବାବଦ୍ରର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପୁାରକଜର ରଘାଷଣା କରିଥିରେ, ଆର୍ିକ ପୁାରକଜରର ରକରତାଟି ଉରଦ୍ୁାଗ ଫାଇଦ୍ା 
ରନଇଛନ୍ତି ଓ ରକରତ ଦୂ୍ରାବସ୍ଥାରୟ  ମୟକୟଳିଛନ୍ତି ତା'ର ଏକ ବିସୃ୍ତତ ରିରପାଟଗ ରଦ୍ବା  ରଙ୍ଗ  ରଙ୍ଗ କରରାନା 
ମହାମାରୀ  ମୟରର ରକରତଟଙ୍କାର ପୟଞି୍ଜ ରକରତାଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ରକଉଁ  ବୟ  ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆ ିଛ ିକହରିବ କି 
? 

ଉତ୍ତର 
      

 ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବୁ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର 
ମାନୁବର ଅଣୟ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା 

 
ରାଜୁରର ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗର ଉତ୍ପାଦ୍ନ ବନ୍ଦ  ମବନ୍ଧୀୟ ତର୍ୁ ବତ୍ତଗମାନ ପାଇଁ ଉପେବ୍ଧ ନାହିଁ ଓ  

2006 -07  ଚତୟ ର୍ଗ  ବଗ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଗଣନା ଅନୟ ାରର ରାଜୁ ରର 15315  ଂଖୁକ ଉରଦ୍ୁାଗ 
ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରୟ  ବନ୍ଦ ରହାଇଛ ି ।  ଭାରତ  ରକାରଙ୍କ  ୂକ୍ଷ୍ମ , େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 
(Ministry of MSME) ଋଗଣ MSME ଗୟଡିକର ପୟନରୟ ଦ୍ଧାର ପାଇଁ  ଏକ ଆଧ୍ାରୀ 
(Framework) ପ୍ରବତ୍ତଗନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୟ କାଯଗୁକାରୀ କରିବା ପାଇଁ  ତା. 17.03.2016 
ରିଖରର ଭାରତୀୟ  ରିଜଭଗ ବୁାଙ୍କ ବୁବ ାୟିକ ବୁାଙ୍କମାନଙ୍କୟ   ନିରଦଗଶ ରଦ୍ଇଛନ୍ତି  | 

          କ୍ରମଶ... 
-2- 

ଋଗଣ  ୂକ୍ଷ୍ମ ଓ େୟଦ୍ର ଶିଳ୍ପ  ଂସ୍ଥାକୟ ପୟନଃ କାଯଗୁେମ କରିବାକୟ  ଭାରତୀୟ  ରିଜଭଗ ବୁାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୟତ 
ନିୟମାବଳୀ ଅନୟ ାରର ପୟନରୟ ଦ୍ଧାର ରଯାଗୁ  ଶିଳ୍ପ  ଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୟ   ବୁବ ାୟିକ ବୁାଙ୍କମାରନ ଚହି୍ନଟ କରି 
Stress କମିଟି ମାଧ୍ୟମରର Corrective Action Plan ଦ୍ୱାରା  ପୟନଃ କାଯଗୁେମ କରିବା ପାଇଁ 
ପଦ୍ରେପ ରନଉଛନ୍ତି | 



କରରାନା ମହାମାରୀ  ମୟରର େକ ଡାଉନ ରଯାଗଁୟ ବୁବ ାୟରର େତି  ହ ି ାମୟିକ   ଭାରବ 
ବନ୍ଦ ଥିବା MSME ଗୟଡିକୟ ର ମାନଙ୍କର ବୁବ ାୟର  ପୟନରାରମ୍ଭ କରି କାଯଗୁେମ ରହବା ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର 
 ରକାର Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) ପ୍ରବତ୍ତଗନ 
କରିଛନ୍ତି ଓ ଉପେବ୍ଧ ତର୍ୁ ଅନୟ ାରର ତା. 09.02.2021 ରିଖ  ୟଦ୍ଧା ଉପରରାକ୍ତ ରଯାଜନା ମାଧ୍ୟମରର 
12665 ରଗାଟି ଉରଦ୍ୁାଗକୟ 2965.08 ରକାଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ରଯାଗାଇ ଦ୍ିଆଯାଇଅଛ ି।  

ରାଜୁ  ରକାର ମଧ୍ୟ Covid ପୁାରକଜ ମାଧ୍ୟମରର 289 ରକାଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ିକ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ରଘାଷଣା କରିଛନ୍ତି ।    
 

 

ବ୍ିଦୁୟତ ଦର ବୃ୍ଦି୍ଧ 

 

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନସଂଖୟା-୧୨୩୮:- .ଶ୍ରୀ ଗୱଣ୍ଶ ରାମ୍ ସିଂ ଖୁଣି୍ଟଆ :ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି 
:-ଗତକିଛ ିମା  ପୂରବଗ ବିଜୟଳି ଦ୍ର Unit ପ୍ରତି 20 ପଇ ା ରେଖାଏଁ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ 
ଅନୟଯାୟୀ ବେିଥିୋ ଓ ଖାଉଟିମାରନ କଷ୍ଟ  ହତି  ହରଯାଗ କରେ ରବାେିକମ୍ପାନୀ ମାରନ ଖୟ ି ରହବା 
ପରିବରତ୍ତଗ ପୟନବଗାର OHPC, OPGC, OPTCL ଓ ଗ୍ରୀଡରକା ଭଳି  ରକାରୀ ପରିଚାଳିତ କମ୍ପାନୀ 
ମାରନ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଦ୍ର ବୋଇବା ପାଇଁ OERC ପାଖରର ପ୍ରସ୍ତାବ ଯୟକି୍ତ ରଖିଥିବା କର୍ା  ତୁ କି, ଯଦ୍ି 'ହଁ' 

ରତରବ କମ୍ପାନୀ ମାରନ ନିଜର ଅପାରଗତା ଓ ପରିଚାଳନାଗତ ତୃଟି  ୟଧ୍ାରିବାରର ଅରଯାଗୁ ପଦ୍ାଧିକାରୀ 
ମାନଙ୍କ ରଯାଗଁୟ  ଉପରଭାକ୍ତାମାରନ କଣ ପାଇଁ ଆର୍ିକ ରବାଝ ବାରମବାର ରବାହରିବ କହରିବ କି, ଗଁା 
ଗହଳିରର ବିଜୟଳି କାଟର  ମ ୁା ରହଥିିବା ରବରଳ ର  ବୟ  ଦୂ୍ର ନକରି ଖାେି ଦ୍ରବୃଦି୍ଧ କରିବା 
ରକରତଦୂ୍ର ଠିକ୍ ? 

 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ:- 

 

  COVID-19 ଜନିତ ଆର୍ିକ  ମ ୁାକୟ ଦୃ୍ଷି୍ଟରର ରଖି ଗ୍ରୀଡରକାର ବିତି୍ତୟ ନିଅଣ୍ଟ  ର୍ 
ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ନିୟାମକ ଆରୟାଗ ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ିକ ବଷଗର ପ୍ରର୍ମାଦ୍ଧଗରର ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ଶୟଳ୍କ ଅପରିବତି୍ତତ 
ରଖିଥିରେ I ମାତ୍ର ପରବତ୍ତଗୀ  ମୟରର ଅର୍ଗରନୈତିକ ସି୍ଥତିରର ଉନ୍ନତିକୟ ଦୃ୍ଷି୍ଟରର ରଖି ବିଧି ମୟତାବକ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ 
ଖାଉଟି ଦ୍ରରର ୟୟନିଟ ପିଛା ୨୦ ପଇ ା ବୃଦି୍ଧ କରିଥିରେ I ରତରବ ଏହ ିବଦି୍ଧତ ହାର କୃଷିରେତ୍ର ତର୍ା 
BPL ଉପରଭାକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୟଯୁ ନୟରହଁ I 
 

  ୨୦୧୧-୨୨ ଆର୍ିକ ବଷଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟ ୁତ କମ୍ପାନୀ OERC ନିକଟରର 
ର ମାନଙ୍କର ARR (Annual Revenue Requirement)  ମବନ୍ଧୀୟ ଆରବଦ୍ନ ପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା 



କରିଛନ୍ତି I ଏ  ମବନ୍ଧୀୟ  ମସ୍ତ ତର୍ୁ OERC ଙ୍କ Website ରର ଉପେବ୍ଧ ଅଛ ିI OERC ବିଦ୍ୟ ୁତ ଦ୍ର 

ନିଦ୍ଧଗାରଣ  ମୟରର  ାଧ୍ାରଣ ଉପରଭାକ୍ତା ମାନଙ୍କର ସ୍ଵାର୍ଗକୟ  ବଗାଧିକ ଗୟରୟ ତ୍ଵ ରଦ୍ଇର୍ାନ୍ତି I 
 

ରାଜୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରର ଥିବା ରୋ-ରଭାେରଟଜ୍  ମ ୁାର  ମାଧ୍ାନ ତର୍ା ନିରବିଛନି୍ନ 
ଭାରବ ଗୟଣାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ର ବା ରଯାଗାଇବା ପାଇଁ ପଯଗୁାୟକ୍ରରମ ରବୈଦ୍ୟ ୁତିକ ଭିତି୍ତଭୂମିର ବିକାଶ 
କରାଯାଇଛ ିI ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜୁରର ପ୍ରାୟତଃ ଅରଘାଷିତ ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ କାଟ କରାଯାଉନାହିଁ I 

 
 

 
 

ପ୍ରଶନ 
େବ୍ଣ୍ ଉତ୍ପାଦନ୍ କରୁଥିବ୍ା ସଂସ୍ଥା 

UDAQ No. ୧୨୩୯. ଶ୍ରୀ  ୟବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ରବରହରା :  ୂକ୍ଷ୍ମ, େୟଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉରଦ୍ୁାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ 
କରି କହରିବ କି :- ଛତ୍ରପୟର ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗଗତ  ଗଞ୍ଜାମ ବଲକର ହୟମ୍ମାଠାରର ରହଉଥିବା େବଣ 
ଚାଷ  ମୂ୍ପଣଗ ରୂରପ ବନ୍ଦ ରହାଇଯାଇଛ,ି ହଜାର ହଜାର େବଣ ଚାଷୀ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଏକର 
େୟ ଣ ଚାଷ ନିମରନ୍ତ ଉଦିଷ୍ଟ ଜମି ପଡିଆ ପଡିଛ,ି ଏହ ି ବଗପ୍ରାଚୀନ ତର୍ା ଐତିହା ିକ େବଣ ଚାଷର ପୟନଃ 
ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ବିଭାଗ ତରଫରୟ  କ‘ଣ ପଦ୍ରେପ ନିଆଯାଇଛ,ି ମାନୁବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି ରକହରିବକି 
?  
 

UDAQ No. ୧୨୩୯                                            ତା.୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର  
ମାନ୍ୟବ୍ର ଅଣୁ୍, େୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉୱଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓେିଶା  

ଉତ୍ତର 

 ଛତ୍ରପୟର ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗଗତ  ଗଞ୍ଜାମ ବଲକର ହୟମ୍ମାଠାରର ଥିବା ହୟମ୍ମା ଆଣ୍୍ଡ ବିଞ୍ଚଣାପଲ୍ଲୀ 
 େ୍ ପ୍ରଡ଼କ ନ ଆଣ୍୍ଡ ର େି  ମବାୟ  ମିତି (େିଃ) କୟ  େ୍ କମିଶନର, ଭାରତ  ରକାର, ଜୟପୟର, 
ରାଜସ୍ଥାନ, େବଣ ଚାଷ ନିମରନ୍ତ ୭୨୯.୬୯୪ ଏକର େବଣ ଜମି େିଜ୍  ୂତ୍ରରର ୦୧.୦୨.୧୯୯୧ ଠାରୟ  
୨୫ ବଷଗ ଯାଏଁ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିଥିରେ । କିନ୍ତୟ  ୨୦୧୦-୧୧ ଠାରୟ  ୨୦୧୪-୧୫ ମଧ୍ୟରର େବଣ ଚାଷୀ 
ମାରନ ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅରହତୟ କ ଭାରବ ବୃଦି୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରରଣ୍ଟ ଓ ଏ ାଇନରମଣ୍ଟ 
ଫୀ ଜମା ନକରିପାରିବାରୟ   େ୍ କମିଶନର, ୧୬.୦୯.୨୦୧୪ ଠାରୟ  େିଜ୍ ରଦ କରିବା  ହ େିଜ୍ 



ନବୀକରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ କୟ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାହୁ କରିରଦ୍ରେ । ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାରଙ୍କୟ  ରାଜୁ  ରକାର ବହୟବାର 
ଅନୟରରାଧ୍ କରିବା  ର୍ ବଦି୍ଧତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରରଣ୍ଟ ଓ ଏ ାଇନରମଣ୍ଟ ଫୀ ହ୍ରା  ରହାଇନାହିଁ । 

 ଇତି ମଧ୍ୟରର ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାର, ତାଙ୍କ ମାେିକାନା  ୍ରର ଥିବା ହୟମ୍ମା ଅଞ୍ଚଳର େବଣ ଚାଷ ଜମି 
 ରମତ ରାଜୁର ଅନୁ ଅଞ୍ଚଳରର େବଣ ଚାଷ ରହଉଥିବା ଜମିର େିଜ୍ ପରିଚାଳନାର ଦ୍ାୟିତ୍ଵ ରାଜୁ 
 ରକାରଙ୍କୟ  ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ନିମରନ୍ତ ନିକଟ ଅତୀତରର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଦ୍ଇ ଏ  ମବନ୍ଧରର ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ 
ମତାମତ ଚାହିଁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୟ  ରାଜୁ  ରକାର େବଣ ଜମିର େିଜ୍ ପରିଚାଳନା ପରିବରତ୍ତଗ ଏହାର ମାେିକାନା 
ପରିବତ୍ତଗନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଦ୍ଇଛନ୍ତି । ଏରେତ୍ରରର ରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତି୍ତ ଚୂଡାନ୍ତ 
ରହବାପରର ପରବତ୍ତଗୀ ପଦ୍ରେପ ନିଆଯିବ । 

*** 

ତା. ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ରାଜସ୍ଵ ସକଗେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ୍ 
U.D. ୧୨୪୦ . ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ୱବ୍ୱେରା : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି :- ଛତ୍ରପୟର ନିବଗାଚନ ମଣତଳୀ ଅନ୍ତଗଗତ ଗଞ୍ଜାମ ତହ ିେର କରପଡା, ଅରୟ ଣପୟର ଓ 
ଗଜପତିନଗର ଗ୍ରାମକୟ ରାଜସ୍ଵ  କଗେର ମାନୁତା ପ୍ରଦ୍ାନ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦ୍ରେପ ନିଆଯାଇଛ ିଏବଂ 
ରକରବ ୟଦ୍ଧା ଏହା ନୂତନ ରାଜସ୍ଵ  କଗେ ଭାରବ ରଘାଷଣା କରାଯିବ ? 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

 ଛତ୍ରପୟର ନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗଗତ ଗଞ୍ଜାମ ତହ ିେରର ପୂବଗରୟ  ୬ (ଛଅ)ଟି ରାଜସ୍ଵ ନିରୀେକ 
 କଗେ ଥିବାରବରଳ  ରକାରଙ୍କ ପୟନଗଗଠନ ବିଜ୍ଞପି୍ତ ଅନୟ ାରର ବତ୍ତଗମାନ ରକୌଣ ି ନୂତନ ରାଜସ୍ଵ ନିରୀେକ 
 କଗେ ରଖାେିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି୍ତ ନିଆଯାଇନାହିଁ । କରପଡ଼ା, ଅରୟ ଣପୟର ଓ ଗଜପତିନଗର ଗ୍ରାମକୟ ରାଜସ୍ଵ 
 କଗେ ର ମାନୁତା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି୍ତ ନିଆ ଯାଇନାହିଁ  । ଯଦ୍ି ନିଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜସ୍ଵ ପଷଗଦ୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରାପ୍ତ 
ହୟଏ ରତରବ  ରକାର ଏହା ଉପରର ଆବଶୁକୀୟ କାଯଗୁ।ନୟଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିରବ ।  

କପି୍ତପଦା  ଠାୱର ସବ୍ ୱରୱଜଷି୍ଟ୍ର  କାଯଗୟ।ଳୟପ୍ରତିଷ୍ଠା 



 U.D. A. Q. No. 1241-ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କର ମରେଇ: ରାଜସ୍ଵ  ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା  ମନ୍ତ୍ରୀ  
ଅନୟଗ୍ରହ କରି  କହରିବକି -  କପି୍ତପଦ୍ା  ଠାରର  ନୂତନ  ବରରଜିଷି୍ଟ୍ର କାଯଗୁ।ଳୟପ୍ରତିଷ୍ଠା  କରିବା ନିମରନ୍ତ  
 ରକାରଙ୍କର  ପ୍ରସ୍ତାବ  ଅଛ ିକି, ଯଦ୍ି ନାହିଁ   ନୂତନ  ବରରଜିଷି୍ଟ୍ର କାଯଗୁ।ଳୟପ୍ରତିଷ୍ଠା  କରିବା ନିମରନ୍ତ  
ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ  କରିରବ କି  ଏବଂ   ରକରବ  ୟଦ୍ଧା  ତାହା  ମୂ୍ପଣଗ  କରାଯିବ ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ   ୟଦ୍ାମ  ମାଣି୍ଡ, ମନ୍ତ୍ରୀ ,ରାଜସ୍ଵ  ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା  :- 

  କପି୍ତପଦ୍ା ଠାରର ତହ ିେ  ହ  co-terminus କରି ନୂତନ Sub-Registrarକାଯଗୁ ।ଳୟ  
ରଖାୋଯିବାପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ   ରକାରଙ୍କ  ବିଚରାଧ୍ୀନ ଅଛ।ି  

Sub-Registrarକାଯଗୁ।ଳୟ ରଖାୋଯିବାପାଇଁ ନିବନ୍ଧନ ମହାନିରୀେକ, ଓଡିଶା ଙ୍କୟ  ଆବଶୁକୀୟ 
ତର୍ୁ ପ୍ରଦ୍ାନ ନିମରନ୍ତ   ଅନୟରରାଧ୍ କରାଯାଇଅଛ ି। ତର୍ୁ ପ୍ରାପି୍ତ ପରର ଆବଶୁକୀୟ ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ 
କରାଯିବ ।  
 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

   

Up-gradation ଏବ୍ଂ New-Installation କାଯଗୟ 
 

U.D ୧୨୪୨. ଶ୍ରୀ  ାସ୍କର ମୱଢଇ : ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି :- ଶକି୍ତ ବିଭାଗର ଚଠିି 
ମୟତାବକ ଉଦ୍ଳା ନିବଗାଚନ ମଣତଳୀ ମଧ୍ୟରର 6 ରଗାଟି Up-gradation ଏବଂ New-Installation 

କାଯଗୁ ନିମିତ୍ତ ପୂବଗରୟ  ଚଠିି ନଂ- 573/19, Dt.18.11.2019 ରର ଅନ୍ତଗଗତ କରାଇଥିେୟ  କିନ୍ତୟ  ଅଦ୍ୁାବଧି 
ର ଗୟଡିକର କାଯଗୁ  ମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ କରାଯାଇନାହିଁ ତାର କାରଣ କଣ ଏବଂ ରକରବ ୟଦ୍ଧା ତାହା  ମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ କରାଯିବ ?  
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  

 ମାନୁବର ବିଧ୍ାୟକଙ୍କ ଅନୟରରାଧ୍ କ୍ରରମ ଉଦ୍ଳା ନିବଗାଚନ ମଣତଳୀ ଅନ୍ତଗଗତ ୩ଟି ବଲକରର ନୂତନ 
ଭାରବ/ େମତା ବୃଦି୍ଧ କରାଯାଇ Transformer ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିମନେିଖିତ ପଦ୍ରେପମାନ ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଇଛ ିI  



୧. Duguda:- 63 KVA Transformer  ର େମତା ବୃଦି୍ଧ କରାଯାଇ 100KVA Transformer 
ବ ାଯାଇଅଛ ିI  

୨.Kainsari:- 63 KVA Transformer  ର େମତା ବୃଦି୍ଧ କରାଯାଇ 100KVA Transformer 
ବ ାଯାଇଅଛ ିI  

୩. Badabila Adivasi Sahi:- Transformer release ରହାଇଛ ିଓ ଯର୍ା ଶ୍ରୀଘ୍ର ବ ାଯିବା ପାଇଁ 
ପଦ୍ରେପ ନିଆଯାଉଅଛ ିI  

୪. Chaturi:- Transformer release ରହାଇଛ ି ଓ ଯର୍ାଶୀଘ୍ର ବ ାଯିବା ପାଇଁ ପଦ୍ରେପ 
ନିଆଯାଉଅଛ ିI  

୫. Rangamatia :- Transformer release ରହାଇଛ ିଓ ଯର୍ାଶୀଘ୍ର ବ ାଯିବା ପାଇଁ ପଦ୍ରେପ 
ନିଆଯାଉଅଛ ିI  

୬. Damburudihi (Damasahi):- Damburudihi (Damasahi) ଠାରର ନୂତନ ୩୩/୧୧ KV 

Sub-station ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମରନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବର ଅନୟଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛ ିI  

 

 

 

 
 
 

ତା. ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ ରିଖ 
 

Schedule Rate ୱର ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ  
 

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା 1243. ଶ୍ରୀ ନ୍ାଉରୀ ନ୍ାୟକ  :- ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜନ୍ଜାତି ଓ ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜାତି 
ଉନ୍ନୟନ୍ ଏବ୍ଂ ସଂଖୟାେଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆବ୍ଗଗ କେୟାଣ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ୍ଗ୍ରେ କରି କେୱିବ୍ କି:- 

ପ୍ରଶନ 
 

       (କ) ଆଇଟିଡିଏ ମାନଙ୍କରର ୫ େେ ମୂେୁର କାଯଗୁ ଗୟଡିକୟ  ବିନା ରଟଣ୍ଡରରର ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ 
ମାନଙ୍କ  ମ୍ପାଦ୍ନା କରିବାକୟ ରକଉଁ ରକଉଁ ନିରଦ୍ଗଶନାମା ଜାରି ରକରବ କରାଯାଇଛ ିତାହା ଉପସ୍ଥାପନ 



କରିରବ କି, ବିଭାଗୀୟ କାଯଗୁ ମାନଙ୍କରର  ଯନ୍ତ୍ରୀମାରନ ରଯଉଁ ଦ୍ରରର ନିମଗାଣ  ାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରୟ ଛନ୍ତି 
ର ହ ିଦ୍ର ରକଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଅନୟରମାଦ୍ିତ ରହଉଅଛ ି;  (ଖ) ରକଉଁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 
ଜାରି ରହାଇଥିବା Schedule of Rates ରର ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ବିଭାଗୀୟ କାଯଗୁରର ନିମଗାଣ 
 ାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ପାଇଁ ରକଉଁ ରକଉଁ ନିରଦ୍ଗଶନାମା ରହଅିଛ ,ି ପ୍ରାକଳନ ଗୟଡିକୟ ରଯଉଁ ଦ୍ରରର ଅନୟରମାଦ୍ିତ 
ରହାଇର୍ାଏ, ର ହ ିଦ୍ରରର  ିଧ୍ା ଳଖ ବଜାରରୟ  ନିମଗାଣ  ାମଗ୍ରୀ ବିନା ରକାରଟ ନରର କିଣିରହବ କି    
? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ମାନ୍ୟବ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ 

 
      (କ) ଆଇଟିଡ଼ିଏ ମାନଙ୍କରର 5 େେ ମୂେୁର କାଯଗୁଗୟଡିକୟ ବିନା ରଟଣ୍ଡରରର ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ 
ମାନଙ୍କ  ମ୍ପାଦ୍ନା କରିବାକୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିରଦଗଶନାମା ପରିଶିଷ୍ଟ – ‘କ’ ରର ଉପସ୍ଥାପନା 
କରାଗୋ, ବିଭାଗୀୟ କାଯଗୁମାନଙ୍କରର ଯନ୍ତ୍ରୀମାରନ ରଯଉଁ ଦ୍ରରର ନିମଗାଣ  ାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରୟ ଛନ୍ତି ର ହି 
ଦ୍ର ପୂତ୍ତଗ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୟରମାଦ୍ିତ ରହଉଅଛ ି।  
        (ଖ) ପୂତ୍ତଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ରହାଇଥିବା Schedule of Rates, 2014 ନିରଦଗଶନାମାକୟ  
ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି ବିଭାଗୀୟ କାଯଗୁରର ନିମଗାଣ  ାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅନୟ ରଣ କରାଯାଉଛ।ି ଏହାର 
ଏକ ନକେ  ପରିଶିଷ୍ଟ – ‘ଖ’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ । ଏହ ି ନିରଦଗଶନାମାରର ଉରଲ୍ଲଖିତ ଦ୍ରରର 
 ିଧ୍ା ଳଖ ବଜାରରୟ  ନିମଗାଣ  ାମଗ୍ରୀ ବିନା ରକାରଟ ନରର କିଣିରହବ ନାହିଁ । 

26.02.2021 
ଉତ୍ପାଦନ୍ର ବ୍ିବ୍ରଣ୍ୀ ପ୍ରଦାନ୍ 

UDAQ.1244. ଶ୍ରୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ   କି :– (କ) ରାଜୁରର ରକଉଁ  
ଜିଲ୍ଲାରର ରକରତରଗାଟି ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ, ପିଗ୍ ଆଇରନ, ରପରେଟସ୍ ଆଇରନ୍ ଓ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର 
ବାଷିକ ରକରତ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ନିମରନ୍ତ  ରକାର ଅନୟରମାଦ୍ନ ଏବଂ ବୟଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ଵାେର କରିଥିରେ,  ମ୍ପକୃ୍ତ 
କାରଖାନାର ମୟଳ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ରକରବଠାରୟ  ବନ୍ଦ ରହଛି ି ଓ ରକଉଁମାରନ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ହ୍ରା  କରିଛନ୍ତି; (ଖ) 
ଉତ୍ପାଦ୍ନ ବନ୍ଦ ଓ ହ୍ରା   ମ୍ପକଗରର  ରକାର ପାଞ୍ଚବଷଗ ମଧ୍ୟରର କାରଖାନା ମାନଙ୍କ  ହ ରକରତର୍ର 
 ମୀୋ କରିଥିରେ ଓ  ମିୋ ରବୈଠକରର ରକଉଁ ରକଉଁ ଶିଳ୍ପ  ଂସ୍ଥା ରଯାଗରଦ୍ରେ କି କି  ମ ୁା  ହ 
ଉତ୍ପାଦ୍ନ ବନ୍ଦ, ବୃଦି୍ଧ ଓ ହ୍ରା ର କାରଣ  ମ୍ପକଗରର  ରକାରଙ୍କୟ  ଅବଗତ କରିଥିରେ ଏବଂ  ମ୍ପକୃଗ  ମ ୁା 
ନିରାକରଣ ତର୍ା  ମାଧ୍ାନ ନିମରନ୍ତ କି କି ପଦ୍ରେପ ରକରବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ ି ତାର  ବିରଶଷ 
ବିବରଣୀ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିରବ କି ? 
 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, 
ମାନ୍ୟବ୍ର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା   l 



 

ରାଜୁରର ରାଜୁ ଏକକ ବାତାୟନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରର ଅନୟରମାଦ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ତର୍ା ଶିଳ୍ପ 
ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରାଜୁ  ରକାରଙ୍କ  ହତି ବୟଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ଵାେର କରିଥିବା ଶିଳ୍ପ  ଂସ୍ଥା/ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରୟ  
ଅଦ୍ୁାବଧି ବିଭିନ୍ନ ରେତ୍ରରର 134ଟି ବୃହତ୍ତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ରହାଇ ଆଂଶିକ ତର୍ା ପୂର୍ଣ୍ଗ କାଯଗୁେମ 
ରହାଇଛନ୍ତି । ଏହାର ଏକ ତାେିକା ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ ରର  ଂେଗ୍ନ କରାଗୋ । ଉପରରାକ୍ତ ବୃହତ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଗୟଡିକ 
ଘରରାଇ ଉରଦ୍ୁାଗ ରର ପ୍ରତିଷି୍ଠତ ।  

 ନିଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଯାହାକି ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାରଙ୍କ MMTC  ହ IPICOL ଏବଂ 
OMC ର ରଯୌର୍ ଉରଦ୍ୁାଗ ରର ସ୍ଥାପନ ରହାଇଥିୋ । ଏହାର ଘରରାଇକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରକନ୍ଦ୍ର  ରକାରଙ୍କ 
ବିଚାରାଧିନ ଅଛ ି । ନିଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ବତ୍ତଗମାନ ଅବସ୍ଥା , ବନ୍ଦ ରହବାର କାରଣ, 
କମଗଚାରୀମାନଙ୍କ ବରକୟା ଦ୍ରମା  ମବନ୍ଧୀୟ ତର୍ୁ ପରିଶିଷ୍ଟ ‘ଖ’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ । 
 ଓଡିଆ ରୋକଙ୍କୟ  ନିଯୟକି୍ତ ଦ୍ବା ନିମରନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ତରଫରୟ  ଏକ ନିରଦ୍ଧଗଶନାମା ଜାରି କର 
ଯାଇଛ ିଯାହା ପରିଶିଷ୍ଟ ‘ଗ’ ରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗୋ । 

26.02.2021 
କାଗଜ କଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 

 
UD.1245. ଶ୍ରୀ ନ୍ବ୍ ଚରଣ୍ ମାଝି : ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି କହରିବ କି - ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରର ପ୍ରଚୟ ର 
ପରିମାଣର ବାଉଁଶ ଗଛ ଥିବାରୟ  ଏଠାକାର ଜନ ାଧ୍ାରଣଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକାକୟ ପରିପୃଷ୍ଟ କରୟ ଥିବା 
ପରୀରପ୍ରେୀରର ଜିଲ୍ଲାରର ଏକ କାଗଜକଳ ଏବଂ ବାଉଁଶ ରପାର  ିଙ୍ଗ ୟୟନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ 
ଦ୍ୀଘଗଦ୍ିନର ଦ୍ାବୀ ପ୍ରତି  ରକାର କି କି ଆଭିମୟଖୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଜମଗାନ ରରରଫଟ୍  େୟ ୁ ନ୍ ଦ୍ୱାରା 
ଏହାକୟ ଆ ବାବ ପତ୍ର ନିମଗାଣ ପାଇଁ ଅତୁାଧ୍ୟନିକ ଜ୍ଞାନରକୌଶଳ ଯୟକ୍ତ ଏକ ବାଉଁଶ ରପ୍ରାର  ିଙ୍ଗ, 
ରିଟରମଣ୍ଟ ଓ  ାଇଜିଂ ପଲାଣ୍ଟ ରକରବ ୟଦ୍ଧା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ର ଥିପାଇଁ କି କି ପ୍ରସ୍ତୟତି ରକଉଁ ପଯଗୁାୟରର 
ରହଛି ି? 

 
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, 

ମାନ୍ୟବ୍ର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓେିଶା । 
ଉତ୍ତର 

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରର ବାଉଁଶ ରପ୍ରାର  ିଙ୍ଗ, ରିଟରମଣ୍ଟ ଓ  ାଇଜିଂ ପଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ନିମରନ୍ତ 
ପୟଞି୍ଜନିରବଶକାରୀଙ୍କ ଠାରୟ  ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ରହରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୟ ରାଜୁ ଏକକ ବାତାୟନ ପ୍ରଣାଳୀ 
ମାଧ୍ୟମରର ବିଚାର କରାଯିବ । 



ରାପିଡ ମନ୍ିେରିଂ ସ୍କୁ।େ ନ୍ିଯୁକି୍ତ  
ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା 1246. ଶ୍ରୀ ନ୍ବ୍ ଚରଣ୍ ମାଝି :- ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜନ୍ଜାତି ଓ ଅନୁ୍ସୂଚତି ଜାତି 
ଉନ୍ନୟନ୍ ଏବ୍ଂ ସଂଖୟାେଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆବ୍ଗଗ କେୟାଣ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ୍ଗ୍ରେ କରି କେୱିବ୍ କି:- 

ପ୍ରଶନ 
       ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତିର ଯୟବକ ଯୟବତିମାନଙ୍କୟ  ପ୍ରଶିେଣ ତର୍ା ନିଯୟକି୍ତ ଉରଦଶୁରର ଜିଲ୍ଲା ତର୍ା 
ବଲକରର ଏନ ିଭିଟି  ଶିଳ୍ପ ତାେିମ ରକନ୍ଦ୍ର ଅଧ୍ୀନରର ଚାେି ଆ ୟଥିବା ପ୍ରଶିେଣ କାଯଗୁକ୍ରମ କାହିଁକି ଓ ରକଉଁ 
ଉରଦଶୁରର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛ;ି ତାେିମ ରକନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ  ରକାର କି କାଯଗୁ ରଯାଜନା ପ୍ରସ୍ତୟତି 
କରିଛନ୍ତି, ର   ମ୍ପକଗରର  ୂଚନା ରଦ୍ରବ କି; ଦ୍ାରିଦ୍ରୁ  ୀମାରରଖା ତରଳ ଥିବା ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତିର 
ରବକାର ଯୟବକ ଯୟବତୀମାନଙ୍କ ନିମରନ୍ତ   ରକାରୀ ନିୟମକୟ ରକାହଳ କରି ପ୍ରଶିେଣ ପାଇଁ ଏନ ିଭିଟି 
 ବୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଶିଳ୍ପ ତାେିମ ରକନ୍ଦ୍ରଗୟଡିକୟ  ପୟନଃବଗାର କାଯଗୁେୁମ କରିବା ନିମରନ୍ତ ପଦ୍ରେପ ରନରବ କି ; 
ପୂବଗର ପ୍ରଶିେଣ ବୁବସ୍ଥାର ତଦ୍ାରଖ ନିମରନ୍ତ ରକରତ  ଂଖୁକ ଅଧିକାରୀ ଓ ରାପିଡ଼ ମନିଟରିଂ ସ୍କୟ।ଡ 
ନିଯୟକି୍ତ ପାଇଛନ୍ତି  ? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ମାନ୍ୟବ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ 

   ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତିର ଯୟବକ ଯୟବତୀମାନଙ୍କୟ  ପ୍ରଶିେଣ ତର୍ା ନିଯୟକି୍ତ ଉରଦଶୁରର ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ତର୍ା ବଲକ 
ସ୍ତରୀୟ ଏନ ିଭିଟି ଶିଳ୍ପ ତାେିମ ରକନ୍ଦ୍ର ଅଧ୍ୀନରର ଚାେୟ ଥିବା କାଯଗୁକ୍ରମର ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତି ଏହ ିବିଭାଗର 
ନୟରହଁ ।  
       ଏହ ିବିଭାଗ ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତିର ଦ୍େୁତା  ବୃଦି୍ଧ ନିମରନ୍ତ Placement Link Training 
Programme ହାତକୟ ରନଉଛନ୍ତି ।  ଏହ ି ରଯାଜନା ଅନ୍ତଭଗୟ କ୍ତ ଏହ ି ବଗଗର ଯୟବ ପିେୀଙ୍କୟ  ଶିଳ୍ପର 
ଆବଶୁକତା ଅନୟ ାରର ରକୌଶଳ ତାେିମ ରଦ୍ଇ ରରାଜଗାରେମ କରାଯିବାର େେ ଧ୍ାଯଗୁ  କରାଯାଇଅଛ ି
। ଏହ ି ପରିରପ୍ରେୀ ରର ଚଳିତ ବଷଗ ୩୩ ରଗାଟି Project Implementing Agencies 
ମାଧ୍ୟମରର ୫୬୭୩ରୟ  ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଗ ଅନୟ  ୂଚତି ଜନଜାତି  ଯୟବକ ଯୟବତୀମାନଙ୍କୟ  ଦ୍େତା ବୃଦି୍ଧ ତାେିମ ପ୍ରଦ୍ାନ 
କରାଯିବ ।ଏହ ି ମସ୍ତ କାଯଗୁକ୍ରମର ତଦ୍ାରଖ ନିମରନ୍ତ ଦ୍ାୟିତ୍ଵ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 
PA, ITDA ମାନଙ୍କୟ   ଦ୍ିଆଯାଇଛ।ି 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

 ୩୩/୧୧ ୱକ ି ସବ୍-ୱଷ୍ଟସନ୍ନ୍ିମଗାଣ୍ 

 

ଅଣ୍ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୨୪୭:- ଶ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ ୱଶଖର ପରିୋ :ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି :- ବାରେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ରରମୟଣାସି୍ଥତ ଫକୀରରମାହନ ରମଡିକାେ କରେଜ ଓ ହା ପାତାଳ ଏବଂ 
କୟରୟ ଡା ଠାରର ୨ଟି ୩୩/୧୧ ରକଭି  ବ୍-ରଷ୍ଟ ନ ନିମଗାଣ ପାଇଁ ରାଜୁ ଶକି୍ତ ବିଭାଗ ନିକଟରର 



ଦ୍ୀଘଗକାଳ ଧ୍ରି ପଡିରହଥିିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରକରବ  କାଯଗୁକାରୀ ରହବ; ଚଳିତ ଆର୍ିକ ବଷଗରର ର ଥିପାଇଁ 
ରକୌଣ ି ବୁୟ ବରାଦ୍ କରାଯାଇଛ ିକି   ?  

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ:- 
 

NESCO ଠାରୟ  ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୁାନୟ ାରର ବାରେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ରରମୟଣାସି୍ଥତ ଫକୀରରମାହନ ରମଡିକାେ 
କରେଜକୟ 33 KV supply ଓ 33/0.4 KV ରାନ ଫରମର ମାଧ୍ୟମରର ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ରଯାଗାଣ 
କରାଯାଉଛ ିI ରତରବ ହସି୍ପଟାେକୟ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ରଯାଗାଣ ନିମରନ୍ତ ଅନୟରମାଦ୍ିତ ଅଟକଳ କାଯଗୁନିବଗାହୀ 
ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନଙ୍କୟ  ରଯାଗାଇ ଦ୍ିଆଯାଇଅଛ ିI  

 

ରାଜୁର ପ୍ରରତୁକ ରମଡିକାେ କରେଜ ଓ ହସି୍ପଟାେକୟ (MCH) ରଗାଟିଏ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସ  ହ 
ଅତିକମରର ଦ୍ୟଇଟି  ୟତ୍ରରୟ  ବିଦ୍ୟ ୁତ୍ ରଯାଗାଣ କରିବାକୟ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଙ୍କୟ  ନିରଦଗଶ ଦ୍ିଆଯାଇଛ ି I 
ଭବିଷୁତରର ଆବଶୁକ ପଡିରେ କୟରୟ ଡା ଠାରର 33/11 KV  ବରଷ୍ଟ ନ୍ ନିମଗାଣ ନିମରନ୍ତ ବିହତି 
ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ I 

 
 

ତା. ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ 

ଜମି ଜବ୍ରଦଖେ ମୁକ୍ତ କରିବ୍ାକୁ ପଦୱେପ 

U.D ୧୨୪୮ . ଶ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ ୱଶଖର ପରିୋ : ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟଗ୍ରହ କରି 
କହରିବ କି :- ବାରେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ରକଉଁ ତହ ିେ ଅଧ୍ୀନରର ରକରତ ମୂେୁବାନ  ରକାରୀ ଜମି ଜବର 
ଦ୍ଖେକାରୀଙ୍କ କବଜାରର ରହଛି;ି ରରମୟଣା ତହ ିେ ଅଧ୍ୀନସ୍ଥ ରକଉଁ ଆର ଆଇ  କଗେର ରକଉଁ 
ରମୌଜାର ରକରତ  ରକାରୀ ଜମି ଏରବ ଜବର ଦ୍ଖେକାରୀଙ୍କ କବଜାରର ଅଛି; ର ହ ିମୂେୁବାନ ଜମିକୟ 
ଜବରଦ୍ଖେ ମୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ିପଯଗୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

 ବାରେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ତହ ିେ ଅଧ୍ୀନରର ଜବରଦ୍ଖେ ରହାଇଥିବା  ରକାରୀ ଜମି ଏବଂ 
ରରମୟଣା ତହ ିେ ଅଧିନସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ RI Circle ର ରମୌଜାୋରୀ ଜବର ଦ୍ଖେ ରହାଇଥିବା  ରକାରୀ 



ଜମିର ପରିମାଣ “ପରିଶିଷ୍ଟ –କ” ରର  େଗ୍ନ କରାଗୋ ।ଜବରଦ୍ଖେ ରହାଇଥିବା ମୂେୁବାନ ଜମିକୟ 
ଜବରଦ୍ଖେ ମୟକ୍ତ କରିବାକୟ ଆଇନ ଅନୟଯାୟୀ କାଯଗୁାନୟଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛ ି। 

 

Hostel MêWòKùe CCTV Camera  

@YZûeKû PòjÜòZ _âgÜ iõLýû- 1249-gâú cKe¦ cê\êfò: @^êiìPòZ R^RûZò I @^êiìPòZ 

RûZò C^Üd^ Gaõ iõLýûfNê iµâ\ûd I _Qê@û aMð KfýûY cªú @^êMâj Keò Kjòùa Kò- 

_âgÜ 

ieKûeu ò̂¿Zò @ ê̂iûùe eûRýùe [ôaû @û\òaûiú jeòR^ @ûaûiòK aò\ýûkd Gaõ 

ùicû^ue Hostel MêWòKùe ùKCñ ùKCñ Vûùe CCTV Camera @ûRòiê¡û fûMòQò Zû’e 

icÉ RòfäûIßûeú ZûfòKû ù\ùa Kò?    

Cତ୍ତe 

gâú~êq RM Ü̂û[ iûeKû, cû^ýae cªú 

@^êiìPòZ R^RûZò I @^êiìPòZ RûZò C^Üd^ aòbûM @]ô̂ ùe _eòPûkòZ @ûaûiòK aò\ýûkd I 

jùÁf MêWòKùe 3Uò ùfLûGñ CCTV Camera ~[û cêLý `ûUKe Cbd _ûgßðùe, 

jûZù]ûAaû iÚû^ùe Gaõ jùÁfe aûeŠûùe iõfMÜ Keû~ûAQòö Gjûe RòfäûIßûeú ZûfòKû 

_eògòÁ-‘K’ùe _â\û^ KeûMfûö   

 

Rwf Rcò _…û _â\û^ 

@YZûeKû PòjÜòZ _âgÜ iõLýû: 1250 : gâú _âKûg ùiûùe þ̂ : @^êiìPòZ R^RûZò I 

@^êiìPòZ RûZò C^Üd^ Gaõ iõLýûfNê iµâ\ûd I _Qê@ûaMð KfýûY cªú @^êMâj Keò Kjòùa 

Kò – 

_âgÜ 



aûeò_\û aäKùe @ûRò iê¡û Rwf Rcò _…û ùKùZ RYKê \ò@û~ûAQò; aòùghKeò gvûbwû 

Gaõ ewûcûUò@û Mñûùe ùKùZ RYKê \ò@û~ûAQò @ûC ù~Cñ cû^uê \ò@û~ûA^ò Zû’e KûeY 

K’Y; ùKùa iê¡û ù\aûe _âÉûa ejòQò ? 

Cତ୍ତe 
gâú~êq RM Ü̂û[ iûeKû, cû^ýae cªú : 

@^êiìPòZ R^RûZò Gaõ @^ýû^ý _ûeµeòK a^aûiúue (Rwf @]ôKûe ÊúKéZò) @]ô̂ òdc, 

2006 @^ê~ûdú cdìeb¬ Ròfäûe aûeò_\û aäKùe @ûRò iê¡û 2182 RYuê aýqòMZ 

Rwf Rcò _…û _â\û^ Keû~ûA@Qò; aòùghKeò gvûbwû Gaõ ewûcûUò@û Mñûùe @\ýûa]ô 

94 RYuê _…û _â\û^ Keû~ûA@Qò û _âKÌ @]ôKûeú, ic^ßòZ @û\òaûiú C^Üd^ iõiÚû, 

aûeò_\ûu Vûeê _âû¯ Z[ý @^êiûùe Cq Mâûceê Rwf @]ôKûe i´§úd ùKøYiò \eLûÉ I 

\ÉûaòR jÉMZ ùjûA^ûjó û 

ତା ୨୬.୦୨.୨୦୨୧ ରିଖ 

ତଥୟ ଉପସ୍ଥାପନ 

ଅଣତାରକା ଚିହ୍ନିତ େଶ୍ ନ ସଂଖୟା ୧୨୫୧ -ଶ୍ରୀ ଦ୍ାସରଥ୍ୀ ଗମାଙ୍ଗ : ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ 

ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ଜଟଣୀ ତହସିଲ ଅଧନିବର ୨୦୧୭-୧୮ ଓ 

୨୦୧୮-୧୯ ଆଥ୍ିକ େଷବବର ଆଦ୍ାୟିତ minor minerals head ରୁ ରାଜସ୍ୱ ୨୦୧୯ -୨୦ 

ଆଥ୍ିକ େଷବବର ଆଦ୍ାୟିତ ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣ ସମାନ େତିଶତ ଅବଟ କି ; ଉତ୍ତର ନ ଁା ବହବଲ 

ତତକାଳୀନ ଅଧକିାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ ି ଖାଦ୍ାନ ଉପବର ଚୋଉ କରିୋ ସହ ସରକାରୀ 

eviction େକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମବର ଆଦ୍ାୟ କରିଥ୍େିା ରାଜସ୍ୱ େତ୍ତବମାନ ଅଧକିାରୀଙ୍କଠାବର ସମ୍ଭେ ନ 

ବହୋର ୋସ୍ତେ କାରଣ ଜାଣେିାକୁ ଏକ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ମାଧ୍ୟମବର ୋସ୍ତେତାକୁ 

ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି େକୃତ ତଥ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଦୁ୍ାମ ମାଣି୍ଡ , ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ : - 

 ଜିଲ୍ଲା କାେବୟାଳୟ, ବଖାଦ୍ଧବାରୁ ୋପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁୋୟୀ,ଜଟଣୀ ତହସିଲ ଅଧନିବର ୨୦୧୭-

୧୮ ଓ ୨୦୧୮-୧୯ ଆଥ୍ିକ େଷବବର minor minerals head ବର ଆଦ୍ାୟ ରାଜସ୍ୱ ଠାରୁ ୨୦୧୯ 



-୨୦ ଆଥ୍ିକ େଷବବର ବସହି head ରୁ ଅଧକି ରାଜସ୍ୱ ଆଦ୍ାୟ ବହାଇଛି । ଏହାର େିେରଣୀ 

ନିମ୍ ନବର େଦ୍ାନ କରାଗଲା ।  

ଆଥ୍ିକ େଷବ ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣ 

୨୦୧୭-୧୮ ୨୬,୭୯,୭୦୦ ଟଙ୍କା 

୨୦୧୮-୧୯ ୨୯,୯୪,୨୦୦ ଟଙ୍କା 

୨୦୧୯-୨୦ ୪୨,୧୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା 

 ବତଣ,ୁ ଏଥ୍ରୁି ଦ୍ଶବା ୋଇପାବର କି ଜଟଣୀ ତହସିଲ ଅଫିସ ତରଫରୁ ୨୦୧୯-୨୦ 

ଆଥ୍ିକ େଷବବର ଖଣ ିଖଦ୍ାନ ଉପବର ନିୟମିତ ଭାେବର ଚୋଉ କରାୋଇ ବଜାରିମାନା ଆଦ୍ାୟ 

କରାୋଇଅଛି ।  

 

ତା ୨୬/୦୨/୨୦୨୧ ରିଖ 

ପଦବୀ ପରୂଣ  
 

UDAQ 1252. ଶ୍ରୀ ମମୌଷଧ ିବାଗ : ରାଜସ୍ୱ ଓ େିପେବୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହିବେ କି :- କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାବର ମଞ୍ଜରୁୀୋପ୍ତ ବକଉ ଁେଗବର ରାଜସ୍ୱ ଅଧକିାରୀ ଓ କମବଚାରୀ 

ପଦ୍େୀରୁ ବକବତ ପଦ୍େୀ ଖାଲିଅଛି ଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇ ଁକି ପଦ୍ବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାୋଉଛି ? 
 

  

-ଉତ୍ତର- 

ଶ୍ରୀ ସଦୁାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ , ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା  ମନ୍ତ୍ରୀ:-  

  

କଳାହାଣି୍ଡ ଜିଲ୍ଲାବର େିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଜରୁୀୋପ୍ତ ପଦ୍େୀ ସଂଖୟା ଓ ଖାଲି ପଡିଥ୍େିା ପଦ୍େୀ 

ସଂଖୟାର ଏକ ସେିବଶଷ େିେରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ “କ”ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା।  

ଖାଲିପଡିଥ୍େିା ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ, ସହକାରୀ ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ  ଅମିନ ପଦ୍େୀ ଗଡୁିକୁ 

ଉଭୟ ଚୟନ େକ୍ରିୟା ଓ ପବଦ୍ାନ୍ନତି ଭିତି୍ତବର ପରୂଣ କରିୋ ନିମବେ ସରକାର ପଦ୍ବକ୍ଷପ 



ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛେି I ଖାଲିଥ୍େିା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଏେଂ ସହକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପଦ୍େୀ 

ଗଡୁିକୁ ଚୟନ େକ୍ରିୟା ଭିତି୍ତବର ପରୂଣ କରିୋ ନିମବେ  Empowered Committee ର 

ଅନୁବମାଦ୍ନ କ୍ରବମ ଓଡିଶା ଅଧସ୍ତନ କମବଚାରୀ ଚୟନ ଆବୟାଗ, ଭୁେବନଶ୍ ବରଙ୍କ ଠାବର 

ଅଧେିାଚନ କରାୋଇଅଛି। ଏତଦ୍େୟତୀତ ଅେଶଷି୍ଟ ଖାଲିପଡିଥ୍େିା ପଦ୍େୀ ଗଡୁିକୁ ପରୂଣ 

ନିମବେ Empowered Committee ର ଅନୁବମାଦ୍ନ ପାଇ ଁେକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଅଛି I  

 

Date 26.02.2021 

Issue of Caste Certificate 

UDAQ 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 Cerificates neded by the Public  in 

time? 

Answer 

Shri Sudam Marndi, Revenue & Disaster Management Department:- 

As per the information received, there is no such instance noticed 

in the O/o the Tahasildar, Paralakhemundi  nor any grievance petition is 

received from the applicant or public regarding harassment by the 

Tahasildar, Paralakhemundi in respect of issuing Caste Certificate, 

Resident Certificates etc. The certificates are issued as per Government 

guidelines and proper field enquiry.Certificates rejected after conducting 

proper field enquiry by the R.I.s but demanding money is not a fact. 

Whereas this Tahasil situated in boarder area hence people are 



migrating from other State. In some cases it is not possible to ascertain 

the exact nativity of the people.   

 

 

୨୬.୦୨.୨୦୨୧  

ସବ୍- ୱରଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ ୱଖାେିବ୍ାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ 

U.D. A. Q. No. ୧୨୫୪. ଶ୍ରୀ  ନାତନ ବିଜୟଳି : ରାଜସ୍ଵ  ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା  ମନ୍ତ୍ରୀ  ଅନୟଗ୍ରହ 
କରି  କହରିବକି - ବଡ ାହ ିନିବଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର  ବଡ ାହ ିବଲକ ୩୦ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୟ  ରନଇ ଗଠିତଏବଂ 
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର  ବଗ ବୃହତ ବଲକଅରଟ, ବାରମବାର  ବିଧ୍ାନ ଭାର ପବିତ୍ର ଗୃହରର ପ୍ରଶନ କୋପରର  
ଖୟବ ଶୀଘ୍ର  ବ-ରରଜିଷି୍ଟ୍ର   ଅଫି   ରହବ ରବାେି  ରକାର ପ୍ରତିଶତୃି ରଦ୍ୋ ପରର ମଧ୍ୟ ନ ରହବାର 
କାରଣ କ’ଣ  ଏବଂରକରବ  ୟଦ୍ଧା ବଡ ାହ ି ବଲକରର  ବ-ରରଜିଷି୍ଟ୍ର   ଅଫି   ରହବ ନିଦି୍ଧଷ୍ଟ ଭାବରର  
ଜଣ।ଇରବ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ   ୟଦ୍ାମ ମାଣି୍ଡ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜସ୍ଵ  ଓ ବିପଯଗୁୟ ପରିଚାଳନା  :- 

 ବଡ ାହବିଲକରର, ବଡ ାହ ି ତହ ିେ ହ co-terminus କରି Sub-
Registrarକାଯଗୁ।ଳୟ  ରଖାୋଯିବା  ପ୍ରସ୍ତାବ ରକାରଙ୍କ  ବିଚରାଧ୍ୀନ ଅଛ।ି 
Sub-Registrarକାଯଗୁ ।ଳୟ ରଖାୋଯିବାପାଇ ଁନିବନ୍ଧନ ମହାନିରୀେକ,ଓଡିଶା ଙ୍କୟ  ଆବଶୁକୀୟ ତର୍ୁ 
ପ୍ରଦ୍ାନ ନିମରନ୍ତ   ଅନୟରରାଧ୍ କରାଯାଇଅଛ ି । ତର୍ୁ ପ୍ରାପି୍ତ ପରର ଆବଶୁକୀୟ ପଦ୍ରେପ ଗ୍ରହଣ 
କରାଯିବ ।  
 

 

 

 


