
ଓଡ଼ିଶା ବାଲ଼ି ନୀତ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର଼ିବା ପାଇ ଁନ଼ିଷ୍ପତ୍ତ଼ି 

ତାରକା ଚ଼ିହ୍ନ଼ିତ ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା ୧୮୧ . ଶ୍ରୀମମାହନଚରଣମାଝୀ : ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବକ ି

:- (କ) ଓଡଶିାବାଲିନୀତ ି(Odisha Sand Policy) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବକବବ କାହା ଦ୍ୱାରା ନଷି୍ପତ୍ତି ବହାଇଥିଲା; 

ଅନୟାନୟ ରାଜୟବର ବାଲି ନୀତ ିକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ବବବଲ ଓଡଶିାବର ବାଲି ନୀତ ିନଷି୍ପତ୍ତ ିକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାବର ବକଉଁ କାରଣରୁ 

ବଳିମି୍ବତ ବହଉଛ;ି ଚଠିା ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଏବଂ ତଜ୍ମା ବକଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବର ରହଛି ିଏବଂ ବକବବ ସୁଦ୍ଧା ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହବ; (ଖ) 

ରାଜୟବର ସମ୍ପ୍ରତ ିବାଲିର ବାରି୍ଷକ ଚାହଦିା ବକବତ ରହଛି;ି ୨୦୧୫-୧୬ ରୁ ୨୦୨୦-୨୧ ବର୍ଷ୍ବର ବକବତ ପରିମାଣର ବାଲି 

ଉବତ୍ତାଳନ ବହାଇଛ;ି ରାଜୟବର ବକଉଁ ବର୍ଷ ୍ବକବତ ବନିବିର୍ଯାଗ ବହାଇଛ ିଏବଂ ବାହାରକୁ ଓ ବବିଦଶକୁ ବକବତ ରପ୍ତାନୀ ବହାଇଛ;ି 

ବକଉଁ ବକଉଁ ମହାନଗରବର ସରକାରୀ ନମି୍ାଣ କାର୍ଯ୍ୟବର ବୟବହୃତ ବାଲିର Per Cubic/ ଟନ ପିଛା ବକବତ ମୂଲୟ ନଦି୍ଧ୍ାରିତ 

ବହାଇ ବକବତ ମୂଲୟବର ବକିି୍ର ବହଉଛ;ି ସମ୍ପକୃ୍ତ ମୂଲୟ ବକଉଁ ବକଉଁ ବାବଦବର ବକବତ ନଦି୍ଧ୍ାରିତ ବହାଇଛ ି? 

      ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ , ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ଯୟ ପରିଚାଳନା  ମନ୍ତ୍ରୀ : 

(କ) ଓଡଶିା ବାଲିନୀତ ି (Odisha Sand Policy) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତା. ୧୧.୦୪.୨୦୧୮ ବର ତତ୍କାଳୀନ 

ମୁଖୟ ଶାସନ ସଚବି ଙ୍କ ଅଧ୍ଯକ୍ଷତାବର  ଆହୁତ ବହାଇଥିବା ବବୈଠକ ବର ନଷି୍ପତ୍ତି ବହାଇଥିଲା |  ଓଡଶିା ବାଲିନୀତରି ଚଠିା ପ୍ରସୁ୍ତତ ି

ତଜ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟାୟବର ଅଛ।ି 

(ଖ)ରାଜୟବର ଏ ର୍ଯାବତ  ବାଲି  ବୟବହାର  ର ବାରି୍ଷକ ଚାହଦିା  ଆକଳନ କରରି୍ଯବାର ବୟବସ୍ଥା କରର୍ଯାଇନାହିଁ ର୍ଯଦ ିଓ ଚଠିା 

ବାଲି ନୀତ ିବର ଏଭଳ ିବୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାନୀତ କରାର୍ଯାଇଛ ି |ଜଲି୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାବର ୨୦୧୫-୧୬ ରୁ 

୨୦୨୦-୨୧ ବର୍ଷ୍ ମଧ୍ୟବର ବର୍ଯବତ ପରିମାଣର ବାଲି ଉବତ୍ତାଳନ ବହାଇଛ ି ,ବର୍ଷ୍ୱାରୀ ବର୍ଯବତ ବନିବିର୍ଯାଗ ବହାଇଛ ି ଏବଂ 

ବାହାରକୁ ଓ ବବିଦଶକୁ ବର୍ଯବତ ରପ୍ତାନୀ ବହାଇଛ ିତାହାର ତାଲିକା ନମିନବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  

 



 

    ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବ଼ିମେଶକୁ ମମାଟ 

୧ ୨୦୧୫-

୧୬ 

୨୬୪୧୨୪୦ ୨୬୦୭୭୨୦ ୦ ୦ ୦ 

୨ ୨୦୧୬-

୧୭ 

୩୫୫୧୧୨୬ ୩୫୧୦୪୮୫ ୦ ୦ ୦ 

୩ ୨୦୧୭-

୧୮ 

୪୧୫୫୬୯୨ ୪୧୧୮୪୪୬ ୦ ୦ ୦ 

୪ ୨୦୧୮-

୧୯ 

୪୪୩୭୨୧୪ ୪୩୭୮୭୭୨ ୧୦୭୮୩୧ ୦ ୧୦୭୮୩୧ 

୫ ୨୦୧୯-

୨୦ 

୪୪୧୭୮୮୭ ୪୩୭୭୧୯୪ ୭୪୩୦୬ ୦ ୭୪୩୦୬ 

୬ ୨୦୨୦-

୨୧ 

୪୭୪୬୪୫୪ ୪୪୨୨୪୪୯ ୫୯୮୬୭ ୦ ୫୯୮୬୭ 

 

 ରାଜୟର ୫ ଟ ି ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳବର ସରକାରୀକାର୍ଯ୍ୟବରବୟବହୃତବାଲିରPer Cubic/ ଟନିିଛାମୂଲୟକଛି ିନଦି୍ଧ୍ାରଣ 

କରାର୍ଯାଇନାହିଁ ଓ ବଭିିନ୍ନ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳବର ସରକାରୀନମି୍ାଣକାର୍ଯ୍ୟ ନମିବେ ଉପଲବ୍ଧ ବାଲିର ମୂଲୟ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ଭାବବ ଆକଳନ 

କରାର୍ଯାଇନାହିଁ  | 

 

 

ଆମବେନକାରୀଙୁ୍କ ତାଲ଼ିକାଭୁକ୍ତ କର଼ିବାପାଇଁ ପେମେପ 
ତାରକା  ଚ଼ିହ୍ନ଼ିତ  ପ୍ରଶନ  ସଂଖ୍ୟା – *182 –:ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ:ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ିଓ  ଅନୁସୂଚତି  ଜାତ ିଉନ୍ନୟନ  ଏବଂ  
ସଂଖୟାଲଘୁ  ସମ୍ପ୍ରଦାୟ  ଓ ପଛୁଆବଗ୍  କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ  ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:-  

 

 



ପ୍ରଶନ 

ରାଜୟର ବକଉଁ ବକଉଁ ଜାତ ି ପଛୁଆବଗ୍ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ, ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଓ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ 
ବହବା ପାଇଁ ଆବବଦନ କରି ପ୍ରତୀକ୍ଷାବର ଅଛେ ିଓ ବସମାନଙୁ୍କ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ ିପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଛ ି
; ବଦହୁରୀ ଜାତ ିବକନୁ୍ଦଝରବର ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତବିର ଅେଭ୍ୁ କ୍ତ ବହାଇଥିଲାବବବଳ ଆନନ୍ଦପୁର ପଢଆିରୀପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳବର 
ସାଧ୍ାରଣ ବଗ୍ ଜାତବିର ଅେଭ୍ୁ କ୍ତ ବହାଇଛେ ି, ଏପରି ବୟତକି୍ରମର କାରଣ କଣ ? 

ଉତ୍ତର  

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ  ଜ୍ଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ମାନୟବର  ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

  ରାଜୟର ବର୍ଯଉଁ ବର୍ଯଉଁ ଜାତ ିପଛୁଆବଗ୍ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବହବାପାଇଁ ଆବବଦନ କରି ପ୍ରତୀକ୍ଷାବର ଅଛେ ିତାହାର 
ତଥ୍ୟ ପର଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ-‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  

           ୧୯୭୮ ମସିହାଠାରୁ ଅଦୟାବଧି ବର୍ଯଉଁ ବଗାଷ୍ଠୀମାବନ ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ି ମାନୟତା ପାଇବାକୁ ଆବବଦନ 
କରିଥିବଲ, ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ବତ୍୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୭୦ ବଗାଟ ିଜାତ ିବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙୁ୍କ ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ିତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ 
ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଚିାରାଧ୍ୀନ ଅଛ।ି ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡକିର ତାଲିକା ପର଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ-‘ଖ୍’ ବର ସଂଲଗ୍ନ 
କରାଗଲା । 

           ବସହପିରି ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବହବାପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ସମୟବର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୩୫ ବଗାଟ ି
ପ୍ରସ୍ତାବ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙୁ୍କ ପଠାର୍ଯାଇଥିଲା । ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ପର଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ-‘ଗ’ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା। ତନମଧ୍ୟରୁ ୨୦ 
ବଗାଟ ିପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନାକଚ କରିଛେ ିଓ ୧୧ ବଗାଟ ିଜାତକୁି ଓଡଶିାର ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛେ ି। 
ବାକଥିିବା ୪ ବଗାଟ ିପ୍ରସ୍ତାବ ବତ୍ତମ୍ାନ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଚିାରାଧ୍ୀନ ଅଛ ି। 

          ଓଡଶିାବର ବଦହୁରୀ ଜାତ ି ଅଦୟାବଧି ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବହାଇନାହାେ ି । ବତବବ ବସମାବନ 
ଅନୟାନୟ ପଛୁଆବଗ୍ ତାଲିକାର କ୍ରମିକ ସଂଖୟା-୩୬ ବର ଓ ସାମାଜକି ଆଥ୍କି ଅନଗ୍ରସର ବଗ୍ର କ୍ରମିକ ସଂଖୟା-୩୮ ବର 
ସ୍ଥାନତି ବହାଇଛେ ି। 

ରାଜ୍ୟମର ମହଉଥିବା ବଳକା ବ଼ିେୁୟତ୍ 

 

ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା-୧୮୩:-.ଶ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରସାେ ଶତପଥୀ :ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି :-ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ 
ବକ୍ଷତ୍ରବର ଓଡଶିା ବତ୍ତ୍ମାନ ବଳକା ରାଜୟ ଭାବବ ପରିଣତ ବହାଇଅଛ ିକ,ି ରାଜୟର ଏହ ିବଳକା ବଦୁିୟତକୁ ଅନୟ ନଅିଣ୍ଟଆି 
ରାଜୟକୁ ବଦବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଚୁକି୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବହାଇଅଛ ିକି, ରାଜୟର ନଜିସ୍ୱ ବଦୁିୟତ ଚାହଦିା ବକବତ ଏବଂ ବକବତ 

ବଦୁିୟତ ଉତ୍ପାଦନ ବଳକା ବହଉଅଛ,ି ସରକାର ଏହାର ବୟବହାର ପାଇଁ କ ିକ ିବର୍ଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଅିଛେ ିଏହାର ସବବିଶର୍ଷ 
ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବବ କ ି? 

 

 
 



ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ େ଼ିବୟଶଙ୍କର ମ଼ିଶ୍ର, ଶକ୍ତ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ:- 
 
       ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଓଡଶିା ବତ୍ତ୍ମାନ ଏକ ବଳକା ରାଜୟ I ବତ୍୍ତମାନ ରାଜୟର ନଜିସ୍ୱ ବଦୁିୟତ ଚାହଦିା ହାରାହାରି 
୩୦୫୦ ବମଗା ୱାଟ ରହୁଥିବାବବବଳ  ହାରାହାରି ୧୫୫୯ ବମଗା ୱାଟ ବଦୁିୟତ୍ ବଳକା ରହୁଛ ିI  
 
      ରାଜୟର ନଜିସ୍ୱ ଚାହଦିା ପୂରଣପବର ବଳକା ବଦୁିୟତକୁ ଗ୍ରୀଡବକା Power Exchange ଏବଂ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ 
ବୟବସ୍ଥାବର ବକି୍ରୟ କରିଥ୍ାଏ I ଚଳତି ଆଥ୍କି ବର୍ଷ୍ବର Dec, 2020 ପର୍ଯ୍ୟେ ବକିି୍ର ବହାଇଥିବା ବଦୁିୟତ ଶକି୍ତ ସମୱନ୍ଧୀୟ 
ବବିରଣୀ ପର଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ- "କ" ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା I 

 
ଘମରାଇ ଶ଼ିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସହମର୍ଯାଗମର ଭ଼ିତ୍ତ଼ିଭୂମ଼ି ଉନ୍ନୟନ 

SAQ. No. 184. ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ :  କ୍ରୀଡା ଓ ରୁ୍ଯବ କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ-ି ବଢଙ୍କାନାଳ 
ଜଲି୍ଲାବର ଘବରାଇ ଶଳି୍ପ ସଂସ୍ଥା ସହବର୍ଯାଗବର କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତଭୂିମୀ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ସରକାର କ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ 
କରିଛେ ି?  

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତ଼ି ମବମହରା, 

       ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ), କ୍ରୀଡା ଓ ରୁ୍ଯବ ମସବା 

  ଉତ୍ତର 

 ବଢଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲାବର ଘବରାଇ ଶଳି୍ପ ସଂସ୍ଥା ସହବର୍ଯାଗବର କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତଭୂିମୀ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ କ୍ରୀଡା ଓ ରୁ୍ଯବ ବସବା 
ବଭିାଗବର ବକୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇନାହିଁ  । 

ବବଦାେବର Value addition ବର ବୟବସ୍ଥା 
SAQ.185. ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ: ଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:– ଶଳି୍ପ ବଭିାଗର Vision-2030 Focus on 
15% value addition in metal sector ବକଉଁ ବକଉଁ ଜଲି୍ଲାବର ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯାଇପାରବି, 
ଲାଂଜଗିଡର ବବଦାେ (VEDANTA) ବର value addition ର ବୟବସ୍ଥା ରହଅିଛକି,ି (ଖ) No industries 
ଜଲି୍ଲାମାନଙ୍କବର Vision-2030 ବର କ ିକ ିବର୍ଯାଜନା କରିବା ପାଇଁ document ତଆିରି କରାର୍ଯାଉଅଛ ିଜଣାଇବବକ?ି 

 ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ େ଼ିବୟ ଶଙ୍କର ମ଼ିଶ୍ର, 
ମାନୟବର ଶ଼ିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା   l 

ଉତ୍ତର 
(କ) ଶଳି୍ପ ବଭିାଗ ଦ୍ୱାରା Vision - 2030 ପରିକଳ୍ପନା ର ଏକ draft ଆକଳନ କରାର୍ଯାଉଅଛ,ି ର୍ଯାହା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଧ୍ାତୁ 
ଶଳି୍ପର 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ମୂଲୟ ବର୍ଯାଗ (value addition) ର୍ଯଥ୍ା downstream aluminium ବର 32%, 
downstream steel ବର 45% ଏବଂ Stainless steel ବର 29% ର ଉପବର୍ଯାଗ ପାଇଁ ଏକ ଆକଳନାତ୍ମକ 
ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ପୂବ୍ାବଲାକନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 



 ଧ୍ାତୁ ବକ୍ଷତ୍ରର ମୂଲୟବର୍ଯାଗବର ବକ୍ଷତ୍ର ଭିତ୍ତକି ଶଳି୍ପ ରାଜୟବର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନାତ୍ମକ ପରିକଳ୍ପନା । 
 ଲାଞି୍ଜଗଡ ଠାବର ଥିବା Vedanta ବର Bauxite ରୁ Alumina ଉତ୍ପାଦନ କରାର୍ଯାଇ value addition 
କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 
 
 (ଖ) ରାଜୟର ସମଗ୍ର ଜଲି୍ଲାବର ତଥ୍ା ଶଳି୍ପ ର ପଛୁଆ ଜଲି୍ଲା ମାନଙ୍କବର ଶଳି୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରବଚ଼େଷ୍ଟା କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। ଏହାର ଏକ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତକି ସାରାଂଶ ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । 

I.T ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠା  

SAQ.୧୮୬. ଶ୍ରୀ ସୁମରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ: ଇବଲକ୍ବରାନକି୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିବ କ:ି– 

ରାଜୟବର ବକବତାଟ ି I.T. ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛେ ି2010 ମସହିା ଠାରୁ 2020 ମସିହା ମଧ୍ୟବର ବକବତାଟ ି I.T. ସଂସ୍ଥା 
ରାଜୟ ବର ପ୍ରତଷି୍ଠା ବହାଇଛ ିଏବଂ ବସଗୁଡକିର ନାମକରଣ ବାଙ୍ଗାବଲାର ପୁବନ ପରି ଭୁବବନଶ୍ଵରକୁ I.T. ରୂପ କରିବାର 
ବର୍ଯଉଁ ବର୍ଯାଜନା ଥିଲା ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ବହାଇପାରିବାର କାରଣ କଣ ଆଗାମୀ ଦନିବର ବକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ନୂତନ ଭାବବ 
ବଖାଲିବାର ବର୍ଯାଜନା ଅଛ ିକ ିସମସ୍ତ ବରି୍ଷୟବର ବବୃିତ ିରଖିବବ କି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତ଼ି ମବମହରା 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇମଲମକ୍ରାନ଼ିକ୍୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରରୁ୍ଯକ୍ତ଼ି ବ଼ିେୟା 

 

 ରାଜୟବର ପ୍ରମୁଖ I.T. ସଂସ୍ଥା WIPRO, TCS, Infosys, MindTree, Tech Mahindra, 
BlackNight ଓ Capgemini ବସମାନଙ୍କର Development Centre ପ୍ରତଷି୍ଠା କରି କାର୍ଯ୍ୟକରୁଛେ।ି 

୨୦୧୦-୨୦୨୦ ମସିହା ମଧ୍ୟବର ୧୯୦ ଟ ିIT/ITES ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତଷି୍ଠା ବହାଇଛ।ି 

 ଭୁବବନଶ୍ଵରକୁ I.T.  Hub ବର ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଇବଲକ୍ବରାନକି୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ବଦିୟା ବଭିାଗ 
ତରଫରୁ ଦୁଇଟ ିIT Park ର୍ଯଥ୍ା Infocity SEZ, Infocity-II IT-SEZ (Infovalley) ପ୍ରତଷି୍ଠା କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି 

Infovalley ଠାବର ଏକ Greenfield Electronics Manufacturing Cluster (EMC) ପ୍ରତଷି୍ଠା 
କରାର୍ଯାଉଅଛ ିଏବଂ IT ର ବକିାଶ ନମିବେ ଏକ ICT Policy 2014  ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି  ରାଜୟକୁ ଅଧିକ IT 
ନବିବଶକଙୁ୍କ ଆକର୍ଷ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ନୂତନ Electronics Policy, IT Policy ଓ BPO Policy ସରକାରଙ୍କ 
ବଚିରାଧ୍ୀନ ଅଛ।ି ପ୍ରମୁଖ IT କମ୍ପାନୀ ର୍ଯଥ୍ା HCL Technology, Oracle Hexaware, Microsoft ଙ୍କ 
ସହତି ବସମାନଙ୍କର ୟୁନଟି୍ ସ୍ଥାପନ ନମିବେ ବର୍ଯାଗାବର୍ଯାଗ କରାର୍ଯାଉଅଛ।ି  

ଉବଦୟାଗୀ ମାନଙୁ୍କ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ 

*187 . ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ସୁକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉବଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି: - (କ) 
ବକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାବର ସୁକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉବଦୟାଗ ବୁଡ ି ବୁଡ ିଗଲାଣି କ ିସରକାର ଆଗ୍ରହ ିଉବଦୟାଗୀମାନଙୁ୍କ 
ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ନବଦବାର କାରଣ କଣ, (ଖ) 2014 ପରଠାରୁ ଏହ ିଜଲି୍ଲାବର ବକବତ କ୍ଷୁଦ୍ରଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଇଛ ି
ବସଗୁଡକି ପାଇଁ ବକବତ ଅଥ୍୍-ବନିବିର୍ଯାଗ ବହାଇଛ ିବକବତ ବଲାକ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପାଇଛେ ିତାହା ଦଶ୍ାଇବବ କ ିଏଗୁଡକି 
ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦତି ସାମଗ୍ରୀ ବକି୍ରୀବଟା ବହଉଛ ି? 



 
ଉତ୍ତର 

          ଶ୍ରୀ ଦବିୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର 
ମାନୟବର ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉବଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଶିା 

 
 (କ) ବକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାବର 2014 -15 ରୁ 2019 -20 (ଡବିସମୱର 2020 ସୁଦ୍ଧା)11413 ସଂଖୟକ ସୁକ୍ଷ୍ମ, 
କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉବଦୟାଗ 50234.03 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁଞି୍ଜ ବନିବିର୍ଯାଗବର ସ୍ଥାପିତ ବହବାସହ 38383 ସଂଖୟକ 
କମ୍ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ସଷିୃ୍ଟ ବହାଇଅଛ ିI ଓଡଶିାବର ଶଳି୍ପର ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଓଡଶିା ଶିଳ୍ପ ନୀତ,ି ଓଡଶିା MSMED 
ନୀତ,ି ଓଡଶିା ଖାଦୟ ପ୍ରକି୍ରୟା କରଣ ନୀତ ି ଓ Prime Minister’s Employment Generation 
Programme (PMEGP) ମାଧ୍ୟମବର ଜଲି୍ଲାର ବର୍ଯାଗୟ ଉବଦୟାଗୀ ମାନଙୁ୍କ ଶଳି୍ପପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ସବସିଡ ିଓ 
ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାରି୍ଯବାର ବୟବସ୍ଥା କରିଛେ ି I  

 (ଖ) ବକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାବର ସୁକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉବଦୟାଗ ବଭିାଗ ମାଧ୍ୟମବର 2014-15 ରୁ  2019 -20 
ମଧ୍ୟବର 402 ବଗାଟ ିକ୍ଷୁଦ୍ର ଶଳି୍ପ 9997 .12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁଞି୍ଜ ବନିବିର୍ଯାଗବର  ସ୍ଥାପିତ ବହାଇଅଛ ିଓ 2670 ସଂଖୟକ କମ୍ 
ନରୁି୍ଯକି୍ତ ସଷିୃ୍ଟ ବହାଇଅଛ ିI ବମାଟାବମାଟ ିଭାବବ  ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବୟାଜତି ବହଉଥିବା ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରଦଶ୍ନୀବର ଉବଦୟାଗ 
ଗୁଡକି ବସମାନଙ୍କ  ଉତ୍ପାଦତି ସାମଗ୍ରୀର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତଥ୍ା ବକିି୍ରବଟା  ପାଇଁ ସୁବର୍ଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି I  

ନୂତନ R.I Circle ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ର୍ାବ 
*୧୮୮ . ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜ୍ଗମେବ : ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:- ବଖାଦ୍ଧ୍ା ଜଲି୍ଲା 
ବାଣପୁର ତହସିଲ ଓ ଚଲିିକା ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳବର ବତ୍୍ତମାନ ବକବତାଟ ିR.I. Circle ରହଛି,ି ବତ୍ତ୍ମାନର ବଦ୍ଧତି ଜନସଂଖୟା 
ଓ ଜନସାଧ୍ାରଣଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ ବସବା ବର୍ଯାଗାଇବଦବା ପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟ ିତହସିଲବର ବକବତାଟ ିନୂତନ R.I. Circle ପ୍ରତଷି୍ଠା 
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି,ି ସରକାର ବକବବ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବବ ? 

ଉତ୍ତର      
ଶ୍ରୀ ସୁୋମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜ୍ସ୍ୱ ଓ ବ଼ିପର୍ଯ୍ୟୟ ପର଼ିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

 ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବଭିାଗ ବଜି୍ଞପି୍ତ ସଂଖୟା- ୮୫୨୬, ତା. ୧୯.୦୨.୨୦୨୦ ବର ରାଜୟର  ସମସ୍ତ 
୩୦ ଟ ିଜଲି୍ଲାବର ବମାଟ ୪୩୩ ଟ ି ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ନରିୀକ୍ଷକ ସକ୍ଲ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ତ ି  ବନଇଛେ ି । ବଖାଦ୍ଧ୍ା 
ଜଲି୍ଲାବର ୩୭ ଟ ିରାଜସ୍ୱ ନରିୀକ୍ଷକ ସକ୍ଲ ରହଛି ି। ବଜି୍ଞପି୍ତ ମୁତାବକ ୧୫ ଟ ିନୂତନ ଆର୍. ଆଇ. ସକ୍ଲର ଗଠନ କରିବା 
ପାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ତ ିନଆିର୍ଯାଇଛ।ି ବାଣପୁର ତହସିଲବର ବତ୍୍ତମାନ ୮ଟ ି ରାଜସ୍ୱ ନରିୀକ୍ଷକ ସକ୍ଲ ରହଛି ିଏବଂ ୧୭ ବଗାଟ ିଗ୍ରାମ 
ପଞ୍ଚାୟତ କୁ ବନଇ ବାଣପୁର ତହସିଲ ଗଠତି । ବଜି୍ଞପି୍ତ ଅନୁସାବର ପ୍ରତ ି୩ ଟ ିଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବର ବଗାଟଏି ଆର. ଆଇ. 
ସକ୍ଲ ଗଠନ ବହବା ପାଇଁ ସରକାର ନଷି୍ପତ୍ତ ି ବନଇଥିବାରୁ ବସଇ ଅନୁସାବର ବାଣପୁର ତହସିଲବର ନୂତନ ଆର୍. ଆଇ. 
ସକ୍ଲ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ତ ିନଆିର୍ଯାଇ ନାହିଁ । ଚଲିିକା ତହସିଲ ବର ବତ୍ତ୍ମାନ ୫ ଟ ିଆର୍. ଆଇ. ସକ୍ଲ ରହଥିିବା 
ବବବଳ ଉପବରାକ୍ତ ବଜି୍ଞପି୍ତ ଅନୁସାବର ବଗାଟଏି ନୂଆ ସକ୍ଲ ଗଠନ ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି । ଉକ୍ତ ବଜି୍ଞପି୍ତ ଅନୁସାବର 
ଜଲି୍ଲାପାଳମାବନ ଆର.ଆଇ. ସକ୍ଲର ପୁନଗ୍ଠନ କରିବବ ଏବଂ ସଂପକୃ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ଅନୁବମାଦନ ପବର ରାଜସ୍ୱ ଓ 
ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବଭିାଗକୁ ସଂପୂର୍୍ଣ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବବ। ବଖାଦ୍ଧ୍ା ଜଲି୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆର.ଆଇ. ସକ୍ଲ ପୁନଗ୍ଠନ 



ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଦୟାବଧି ପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇନାହିଁ । ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବଭିାଗ ଏକାଧିକ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମବର ତୁରେ ଉକ୍ତ 
ପୁନଗ୍ଠନ ପ୍ରସ୍ତାବ ବଦବାପାଇଁ ବଖାଦ୍ଧ୍ା ଜଲି୍ଲାପାଳଙୁ୍କ ପରାମଶ୍ ବଦଇଛେ ି।   

QûZâ QûZâú ^òaûi ^òcðûY 

ZûeKû PòjÜòZ _âgÜ iõLýû : 189 : 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 

eûRýùe SC&ST aMðe QûZâ I QûZâúcû^uê +2 and +3 cjûaò\ýûkdMêWÿòKùe @ûaûiòK gòlû ù~ûMûA ù\aû 

_ûAñ QûZâ QûZâú ò̂cðûY _ûAñ aýaiÚû @QòKò, CZe jñ ùjùf \g_fäû ò̂aðûP^cŠkúe @û\òaûiú @]êýhòZ 

@õPkùe @aiÚòZ MYò@û WòMâú cjûaò\ýûkd I ì̂@ûMûñ cjûaò\ýûkdùe ùMûUòG ùfLûGñ QûZâ QûZâú ^òaûi 

ò̂cðûY _ûAñ ò̂¿Zò ù^ùaKò? 

Cତ୍ତe 

gâú~êq RM^Üû[ iûeKû, cû^ýae cªú û 

eûRýùe Giþ.iò. I Giþ.Uò (SC&ST) aMðe QûZâQûZâúcû^uê +2 Gaõ +3 cjûaò\ýûkdMêWÿòKùe 

@ûaûiòK gòlû ù~ûMûA ù\aû _ûAñ 250 ùMûUò QûZâûaûi Gaõ QûZâú ò̂aûi cõRêe Keû~ûAQò û 

^dûMWÿ Ròfäûe ^dûMWÿ cjûaò\ýûkdùe 200 g~ýûaògòÁ Gaõ _âRûcŠk cjòkû 

cjûaò\ýûkdùe 100 g~ýûaògòÁ @ ê̂iìPòZ R^RûZò QûZâú ò̂aûi c¬êe Keû~ûA@Qò û Kò«ê MYò@û WÿòMâú 

cjûaò\ýûkd I ì̂@ûMñû cjûaò\ýûkdùe QûZâûaûi Kò´û QûZâú ò̂aûi _âZòÂû Keòaû _ûAñ PkòZ @û[òðK ahðùe 

ieKûeue ù~ûR^û ^ûjó û  

 

ମକାଭ଼ିଡ-୧୯ ମର୍ଯାଗଁୁ ବ଼ିେୁୟତ୍ ଶକ୍ତ଼ି େତ଼ିଗ୍ର୍ 

ତାରକା ପ୍ରଶନସଂଖ୍ୟା- ୧୯୦:-ଶ୍ରୀ ମସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ :-ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି :- ବକାଭିଡ-୧୯ 
ଜନତି ଅଚଳାବସ୍ଥା ବର୍ଯାଗଁୁ ରାଜୟର ବଦୁିୟତ୍ ଶକି୍ତ ବକ୍ଷତ୍ର ବକବତ ମାତ୍ରାବର କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ; ଏହାର ସୁଧ୍ାର ଲାଗି ରାଜୟ ସରକାର 
ବକନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବଦଇଥିବା ବବବଳ ବକନ୍ଦ୍ର ବବଜଟ୍ ବର ସଂସ୍କାର ଭିତ୍ତକି ବଦୁିୟତ୍ ଆବଣ୍ଟନ ବୟବସ୍ଥା ସକାବଶ ୩ ଲକ୍ଷ ବକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ୫ ବରି୍ଷଆ ବର୍ଯାଜନା ବଘାର୍ଷଣା କରାର୍ଯାଇଛ;ି ବସଥିରୁ ରାଜୟ ତଥ୍ା ବଦୁିୟତ୍ ଆବଣ୍ଟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବକବତ ସହାୟତା 
ପାଇବବ ସରକାର ଆକଳନ କବଲଣି କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ େ଼ିବୟଶଙ୍କର ମ଼ିଶ୍ର, ଶକ୍ତ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

ବକାଭିଡ-୧୯ ଜନତି ଅଚଳାବସ୍ଥା ବର୍ଯାଗଁୁ ରାଜୟବର ବଦୁିୟତ୍ ଶକି୍ତ ବକ୍ଷତ୍ରବର ନମିନଲିଖିତ କ୍ଷତ ିଘଟଛି ି।  



(କ) ବଦୁିୟୁ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟବର ମାର୍ଚ୍୍ 2020 ଠାରୁ ଜୁଲାଇ 2020 ମଧ୍ୟବର ପୂବ ୍ ବର୍ଷ୍ର ବସହ ିମାସ ଗୁଡକି ତୁଳନାବର 
ବମାଟ ଆନୁମାନକି ୮୭୬.୪୮ ବକାଟ ିଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ଘଟଛି ି।  

(ଖ) ବସହପିରି ବଦୁିୟତ୍ ପରିବହନ ଓ ବଣ୍ଟନଜନତି କ୍ଷତ(ିDistribution Loss) ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍୍ 2020 ରୁ ଜୁଲାଇ 2020 
ମଧ୍ୟବର ବଗିତ ବର୍ଷର୍ ବସହ ିମାସ ଗୁଡକି ତୁଳନାବର ୩% ବୃଦ୍ଧ ିପାଇ ୨୫ % ବର ପହଞ୍ଚ ିଥିଲା ଏବଂ ସାମୁହକି ବବୈର୍ଷୟିକ 
ଓ ବାଣିଜୟ ଜନତି କ୍ଷତ(ିAT & C Loss) ୮% ବୃଦ୍ଧ ିପାଇ ୪୧ % ବର ପହଞ୍ଚ ିଥିଲା । 

ଏ ସମୱନ୍ଧୀୟ ମାସଓୱାରୀ ସୂଚନା ପର଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ କ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାର୍ଯ଼ୋଇଛ ି। 

COVID-19 ବର୍ଯାଗଁୁ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ବଦୁିୟତ ବକ୍ଷତ୍ରର ସୁଧ୍ାର ନମିେ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଘାରି୍ଷତ ଆଥ୍କି 
ସହାୟତା ବର୍ଯାଜନା ଅେଗ୍ତ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବକବତକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଆିର୍ଯାଇଥିବା ବବବଳ ଏ ସମୱନ୍ଧବର ବକୌଣସି 
ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ପ୍ରତଶୁିତ ି ମିଳନିାହିଁ I ବସହପିରି ବକନ୍ଦ୍ର ବବଜଟବର ପ୍ରସ୍ତାବତି ବମାଟ ୩,୦୫,୯୮୨ ବକାଟ ି ଟଙ୍କାର ୫ ବରି୍ଷଆ 
ସଂସ୍କାର ଭିତ୍ତକି ବଦୁିୟତ୍ ଆବଣ୍ଟନ ବୟବସ୍ଥା ସମୱନ୍ଧୀୟ ବସୃି୍ତତ ନବିର୍ଦ୍ଦ୍ଶାବଳୀ ରାଜୟର ହସ୍ତଗତ ବହବା ପବର, ରାଜୟ ବଦୁିୟତ୍ 
ଆବଣ୍ଟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାବନ ଏଥିରୁ ମିଳବିାକୁ ଥିବା ସହାୟତାର  ଆକଳନ କରିପାରିବବ । 

ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଜ଼୍ିଲ୍ଲାମର Mini Stadium ର ତାଲ଼ିକା 

SAQ. No. 191. ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ୋସ :  କ୍ରୀଡା ଓ ରୁ୍ଯବ କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କି- ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବର କ୍ରୀଡାର 
ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବକଉଁ ଜଲି୍ଲାବର ବକବତାଟ ିMini Stadium ନମି୍ାଣ କରାର୍ଯାଇଛ ିତାହାର ଏକ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ 
କରିବବକ,ି ଚଳତି ବର୍ଷ୍ ବାବଲଶ୍ଵର ଜଲି୍ଲାର ବଭାଗରାଇ ବଲକବର ବକବତଟ ିMini Stadium ନମି୍ାଣ ବହବାର ବର୍ଯାଜନା 
ରଖାର୍ଯାଇଛ ିଏବଂ ଏଥ୍ପାଇଁ ବଧିି ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ବହାଇଛକିି ?  

  ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତ଼ି ମବମହରା, 

       ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ), କ୍ରୀଡା ଓ ରୁ୍ଯବ ମସବା 

  ଉତ୍ତର 

 ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବର କ୍ରୀଡାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବକଉଁ ଜଲି୍ଲାବର ବକବତାଟ ିମିନ ିଷ୍ଟାଡୟିମ୍   ନମି୍ାଣ କରାର୍ଯାଇଛ ିତାହାର ଏକ 
ଜଲି୍ଲାୱାରି ତାଲିକା ପର଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ-‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା  । ଚଳତି ବର୍ଷ୍ ବଭାଗରାଇ ବଲକ୍ ବର ବକୌଣସି ନୂତନ ମିନ ିଷ୍ଟାଡୟିମ୍  
ନମି୍ାଣ କରାରି୍ଯବାର ବର୍ଯାଜନା ନାହିଁ  । 

ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜ଼୍ିଲ୍ଲାମର ଶ଼ିଳ୍ପ ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠା ନ଼ିମମନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ବୟବସ୍ଥା 
 

SAQ.192. ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି :– (କ) ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲାବର କ ିକ ିପ୍ରକାରର 
ଶଳି୍ପ ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିବେ କ ିକ ି ଭିତ୍ତଭୂିମି ଓ ଆନୁସଙି୍ଗକ ବୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ରହଛି ିତାର ଏକ ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ 
ସମ୍ପକୃ୍ତ ଭିତ୍ତ ି ଭୂମି ଓ ଆନୁସଙ୍ଗୀକ ବୟବସ୍ଥାକୁ ଉପବର୍ଯାଗ କରି ଶଳି୍ପ ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିବେ ବଗିତ 5 ବର୍ଷ୍ବର କ ିକ ିପଦବକ୍ଷପ 



ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଛ,ି ଆଗାମୀ ଦନିବର କ ିକ ିପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରର୍ଯାଇ କ ିକ ିଶଳି୍ପ ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିବେ ବର୍ଯାଜନା କରାର୍ଯାଇଛ ି
ତାହା କହବିବ କ,ି (ଖ) ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲାର ବକଉଁ ବକଉଁ ନବି୍ାଚନ ମର୍ଣ୍ଡଳୀବର କ ିକ ିଶଳି୍ପ ବକବବ  ପ୍ରତଷି୍ଠା  ବହାଇଥିଲା, 
ସମ୍ପକୃ୍ତ ବକଉଁ ଶଳି୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହଛି,ି କଣ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛେ ିଓ ବକବତ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପାଇଛେ ିତାହା ଜଣାଇବବ କ?ି 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ େ଼ିବୟ ଶଙ୍କର ମ଼ିଶ୍ର, 
ମାନୟବର ଶ଼ିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା   l 

ଉତ୍ତର 
(କ) ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା ତଥ୍ା ରାଜୟବର ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜମି, ଜଳ, ଶକି୍ତ, ଏବଂ ବକ୍ଷତ୍ର ଭିତ୍ତକି ଶଳି୍ପର କଞ୍ଚାମାଲର 
ଉପଲବ୍ଧତା ତଥ୍ା ଗମନା ଗମନ ର ସୁବଧି୍ା, ଇତୟାଦ ିରହଅିଛ ି। ବଗିତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ୍ ମଧ୍ୟବର, ରାଜୟ ଏକକ ବାତାୟନ ପ୍ରଣାଳୀ 
ମାଧ୍ୟମବର M/s Wellman Steels Gangeya Supply Agency (P) Ltd ଦ୍ୱାରା ଏକ  1.8 MTPA 
Beneficiation ଓ 1.2 MTPA ବପବଲଟ ପଲାଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତାବ July, 2020  ବର ଜଲି୍ଲାବର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୁବମାଦନ 
କରାର୍ଯାଇଛ ି। ଏହ ିବୃହତ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମବର 170 ବକାଟ ିଟଙ୍କାର ପୁଞି୍ଜନବିବଶ ର ଆକଳନ କରାର୍ଯାଇଛ ି। 
 
(ଖ) ଏତଦ୍ ବୟତୀତ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲାବର ଶଳି୍ପ ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିବେ LAND BANK (Category-A) ଅଧ୍ୀନବର 
Ac.39.630 (ବାରିପଦା ତହସିଲ ଅେଗ୍ତ ଛଞ୍ଚା ଗ୍ରାମବର Ac.19.63 ଓ ବବତନଟୀ ତହସିଲ ଅେଗ୍ତ ଆମୱବଜାଡା 
ଗ୍ରାମବର Ac.20.00) IDCO ତରଫରୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । Category)-A ଅଧ୍ୀନବର ଅଧିଗ୍ରହଣ 
ବହାଇଥିବା Ac.39.630 ପରମିିତ ଜାଗାରୁ ବାରିପଦା ତହସିଲ ଅଧ୍ୀନବର ଥିବା Ac.19.63 ଉପବର M/s Anvil 
Cable Pvt. Ltd. ଦ୍ୱାରା ଏକ High transmission Cable Manufacturing plant ଏବଂ ବବତନଟୀ 
ତହସିଲ ଅଧ୍ୀନ ଅମୱବଜାଡା ଗ୍ରାମବର Ac.20.00 ପରିମିତ ଜାଗା ଉପବର M/s Shivshakti Agro (India) 
Ltd. ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା Egg Hatching ଓ M/s Siddhibinayak Ltd.ଦ୍ୱାରା ଏକ Rice Mill ସ୍ଥାପନ କରିବାପାଇ ଁ
IDCO LAC ବର ଅନୁବମାଦତି ବହାଇଅଛ ି। 
 Land Bank (Category-B) ବର Ac.7120.605 ଜମି ସରକ୍ଷଣ ନମିବେ ଆବବଦନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 
 ଏହା ସହତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶଳି୍ପ ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିବେ Ac.5.21 ପରିମିତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନମିବେ ଆବବଦନ 
କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 
(ଗ) ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲାବର ବଭିିନ୍ନ ଶଳି୍ପ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ନମିବେ 4 ବଗାଟ ିଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ର୍ଯଥ୍ା ତକତପୁର, ଛଞ୍ଚା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଓ 
ବହମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଠାବର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରାର୍ଯାଇଛ ି । ଏହ ିସବୁ ଶଳି୍ପାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କବର ଶଳି୍ପ ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିବେ ଭିତ୍ତଭୂିମି, ଆନୁର୍ଷଙି୍ଗକ 
ବୟବସ୍ଥା ଜମି ଓ ଇଡବକା ଦ୍ୱାରା ତଆିରି କରାର୍ଯାଇଥିବା ଶଳି୍ପ ଗହୃ ସମୱଦ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପରିଶଷି୍ଟ ‘’ କ‘’ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । 
 ଉକ୍ତ ଶଳି୍ପ ଭିତ୍ତ ିଭୂମି ଓ ଆନୁର୍ଷାଙି୍ଗକ ବୟବାସ୍ତାକୁ ଉପବର୍ଯାଗ କରି ଶଳି୍ପ ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିବେ ବଗିତ 5 ବର୍ଷ୍ବର ଇଡବକା 
ତରଫରୁ ବଭିିନ୍ନ ଶଳି୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙୁ୍କ ଆବଣ୍ଟନ କରାର୍ଯାଇଥିବା ଜମି ଓ ଶଳି୍ପ ଗହୃ ସମୱଦ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପରିଶଷି୍ଟ ’ ଖ ‘ ବର ସଂଲଗ୍ନ 
କରାଗଲା । 
  ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲାର ବାରିପଦା ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁ ନବି୍ାଚନ ମର୍ଣ୍ଡଳୀବର ଅବସି୍ଥତ ଉଡବକାର ଥିବା 4 ବଗାଟ ି
ଶଳି୍ପାଞ୍ଚଳବର, ଶଳି୍ପ ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିବେ ଆବଣ୍ଟନ କରାର୍ଯାଇଥିବା ଜମି ଓ ଶଳି୍ପ ଗହୃ ସମୱଦ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପରିଶଷି୍ଟ  ‘’ ଗ‘’ ବର ସଂଲଗ୍ନ 
କରାଗଲା  

ବାବଲଶ୍ଵର ଜଲି୍ଲାବର ଥିବା ଉବଦୟାଗର ସଂଖୟା 

* 194. ଶ୍ରୀ ସୁଧ୍ାଂଶୁ ବଶଖର ପରିଡା : ସୁକ୍ଷ୍ମ , କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉବଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି  - ବାବଲଶ୍ଵର  
ଜଲି୍ଲାବର ବକବତବଗାଟ ିସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉବଦୟାଗ ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଇଛ ିବସଥିମଧ୍ୟରୁ ବଗିତ 10 ବର୍ଷ୍ ମଧ୍ୟ  ( 2010 



ରୁ 2020 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବଶର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ) ବକବତବଗାଟ ିଉବଦୟାଗ ବନ୍ଦ ବହାଇର୍ଯାଇଛ;ି ଏହସିବୁ ବନ୍ଦ ବହାଇଥିବା ଉବଦୟାଗବର 
ବକବତଜଣ କମ୍ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପାଇଥିବଲ, ବନ୍ଦ ବହାଇର୍ଯାଇଥିବା ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକୁି ପୁନବ୍ାର ଚାଲୁ କରିବାପାଇଁ ସରକାର 
ବବିବଚନା କରୁଛେ ିକ ି?  

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦବିୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର 

ମାନୟବର ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉବଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଶିା 
ସରକାର ବାବଲଶ୍ଵର ଜଲି୍ଲାବର ଡବିସମୱର  2020  ସୁଦ୍ଧI 28797   ସଂଖୟକ  ସୁକ୍ଷ୍ମ , କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉବଦୟାଗ 

88483.09 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁଞି୍ଜ ବନିବିର୍ଯାଗ ବର ସ୍ଥାପନ କରିଛେ ିଓ 1,04,224 ସଂଖୟକ କମ୍ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ସଷିୃ୍ଟ ବହାଇଛ ି I 
2006 -07  ଚତୁଥ୍୍ ସବ୍ ଭାରତୀୟ ଶଳି୍ପ ଗଣନା ଅନୁସାବର ରାଜୟବର ପଂଜକୃିତ ବହାଇଥିବା ଶଳି୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 15315 
ସଂଖୟକ ସୁକ୍ଷ୍ମ , କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉବଦୟାଗ ବଭିିନ୍ନ କାରଣରୁ  ବନ୍ଦ  ବହାଇଥିଲା I ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରବତ୍ତ୍ୀ ଶଳି୍ପ 
ଗଣନା ଏପର୍ଯ୍ୟେ ବହାଇନଥିବାରୁ ବଗିତ 10 ବର୍ଷ ୍ମଧ୍ୟବର 2010 ରୁ 2020 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟେ ବାବଲଶ୍ଵର ଜଲି୍ଲାର  ବନ୍ଦ 
ବହାଇଥିବା ଉବଦୟାଗର ତଥ୍ୟ ବତ୍ତ୍ମାନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ I ବନ୍ଦ ବହାଇଥିବା ଉବଦୟାଗଗୁଡକୁି ପୁନବ୍ାର ଚାଲୁକରିବାପାଇ ଁ 
ବକୌଣସି ତଥ୍ୟ ବତ୍ତ୍ମାନ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ  ।  

ନୀଳଗ଼ିରୀମର ମଗାଚର ଜ୍ମ଼ିର ସୁରୋ 

 

SAQ.୧୯୫. ଶ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ : ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି :- ନୀଳଗିରୀ 
ତହସିଲ ଅେଗ୍ତ କାର୍ଣ୍ଡରିଡହି ିରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମବର ଇଟାଭାଟ ିଦ୍ୱାରା ବଗାଚର ଜମିବର ରାସ୍ତା ବହାଇଥିବା ସତୟ କ ିଏହ ିବବଆଇନ 
କାର୍ଯ୍ୟଦ୍ୱାରା ବଗାରୁ ଗାଇଙ୍କ ବଚିରଣବର ବାଧ୍ା ସଷିୃ୍ଟ ବହବା ସତୟ କ ିତୁରେ ମାପ କରାଇ ବଗାଚର ଜମିକୁ ସୁରକି୍ଷତ ରଖିବାପାଇ ଁ
ବୟବସ୍ଥା କରିବବ କ ିଏହ ିଇଟାଭାଟଦି୍ୱାରା ପରିବବଶ ପ୍ରଦୁରି୍ଷତ ବଦଇଥିବା ସତୟ କ ିଏହାର ନରିାକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ପଦବକ୍ଷପ 
ବନବବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସୁୋମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜ୍ସ୍ୱ ଓ ବ଼ିପର୍ଯ୍ୟୟ ପର଼ିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

 ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ନୀଳଗିରୀ ତହସିଲ ଅେଗ୍ତ କାର୍ଣ୍ଡଗରଡ ି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମବର ଏକ PMGSY ରାସ୍ତା 
ର୍ଯାଇଅଛ ି । ଏହି PMGSYରାସ୍ତାରୁ ଇଟାଭାଟକୁି ରି୍ଯବା ଆସିବା ପାଇଁ JJBricks ବଗାଚର ଜମିକୁ ବୟବହାର 
କରୁଅଛ।ିଏହା ଗାଈ ବଗାରୁଙ୍କ ଚାରଣ ନମିବେ ବକୌଣସି ବାଧ୍ାସଷିୃ୍ଟକରୁନାହିଁ। ଇଟାଭାଟକୁି କାରଣ ଦଶ୍ାଅ ବନାଟସି 
ଦଆିର୍ଯାଇଛଏିବଂ ବଜାରିମାନା ଆଦାୟପବର ପରବତ୍ତ୍ୀ ପଦବକ୍ଷପ ନଆିରି୍ଯବ। 

 

 



ପ୍ରତ଼ିମର୍ଯାଗୀତା ପରୀୋ ପ୍ର୍ୁତ଼ି 

ତାରକା ଚ଼ିହ୍ନ଼ିତ ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା- ୧୯୬- ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ ମୁେୁଲ଼ି :- ଅନୁସୂଚ଼ିତ ଜ୍ନଜ୍ାତ଼ି ଓ ଅନୁସୂଚ଼ିତ ଜ୍ାତ଼ି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ 
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରୋୟ ଓ ପଛୁଆ ବଗ୍ କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର଼ି କହ଼ିମବ  କ଼ି: 

ରାଜୟବର Spl. Employment Exchange for SC/ST ବର ନାମ Registration କରିଥିବା ଶକିି୍ଷତ 
ବବକାର ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବତୀମାନଙୁ୍କ  UPSC, OPSC ଏବଂ ଅନୟାନୟ Competitive ବର prepare ପାଇଁ ସରକାର 
କ ିକ ିପଦବକ୍ଷପ ବନଇଛେ ି ତା’ର  ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ସମସ୍ତ ବସୃି୍ତତ ତାଲିକା ବଦବବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସରକା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ:- 

   ବତ୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା ୯୩୨୨(ST-8967, SC- 355) ଜଣ (ସ୍ନାତକ)  ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସୂଚତି 
ଜାତ ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସକାବଶ ଉର୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ Special Employment Exchange ବର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛେ।ି 
ସମଗ୍ର ରାଜୟବର ୬୫୦୮୬ ଜଣ (ସ୍ନାତକ)  ଏବଂ ୬୩୮୬ ଜଣ (ସ୍ନାତବକାତ୍ତର ) ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ Employment Exchange ବର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛେ।ି 

 ଉର୍ଚ୍ଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ଅଧିନବର ଥିବା ରାଜୟ ବଶି୍ଵବଦିୟାଳୟବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାବନ UPSC ପରୀକ୍ଷାବର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍୍ 
ବହବା ନମିବେ ୨୦୧୬-୧୭ ଠାରୁ ୮ ବଗାଟ ିCivil Service Coaching Center ବଖାଲାର୍ଯାଇଅଛ।ି  

  ଏତଦ ବୟତୀତ ୦୭.୦୩.୨୦୧୯ ଠାରୁ ରାଜୟ ସ୍ତରବର ଉଚଶକି୍ଷା ବଭିାଗ , UPSC coaching 
ବୟବସ୍ତା ପାଇଁ Dheya Education Service Pvt. Ltd. ସହତି ଚୁକି୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛେ।ି ଏହ ିଚୁକି୍ତ ଅନୁସାବର ର୍ଯଦ ି
ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି (SC/ST) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ବାରି୍ଷକ ଆୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ 
ବହାଇଥ୍ାଏ , ବସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାବର Coaching ବୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି 

ବ଼ିଜୁ୍ଳ଼ି ବ଼ିଭାଗର T.D. Loss 

 

ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା-୧୯୭:- .ଶ୍ରୀ ସମନ୍ତାଷ ସ଼ିଂହ ସାଲୁଜ୍ା :ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କି :- (କ)ଓଡଶିା ରାଜୟବର 
2020 ରୁ ଆଜପିର୍ଯ୍ୟେ ପ୍ରତ ି ବର୍ଷ୍ ବଜୁିଳ ି ବଭିାଗବର ବମାଟ T.D. Loss ବକବତ ଏହାର ବର୍ଷୱ୍ାରୀ ବଗାଟଏି ତାଲିକା 
ପ୍ରଦାନ କରିବବ କି, (ଖ) ଏହ ିT.D. Loss ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ ିବର୍ଷ୍ ବକବତ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନ ିହୁଏ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା O.E.R.C. 

ବକବତପଇସା ବା ଟଙ୍କା ପ୍ରତ ି ୟୁନଟି୍ ବବଢଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଅିେ ିଓ ବକବବ ବକବବ ବଜୁିଳ ିଦର ବୃଦ୍ଧ ିକରାର୍ଯାଇଛ ି
ଏହାର ବଗାଟଏି ତାଲିକା ବଦବବ କ ି ଏବଂ T.D. Loss ସମୂ୍ପର୍୍ଣ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କ ି କ ି ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ 
କରିଛେ ି? 

 

 
 
 

* 



ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ େ଼ିବୟଶଙ୍କର ମ଼ିଶ୍ର, ଶକ୍ତ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ:- 
 

GRIDCO ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟାନୁସାବର ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥ୍କି ବର୍ଷରୁ୍ ଆଜ ିପର୍ଯ୍ୟେ ରାଜୟର ବମାଟ T&D Loss 

ର ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ 'କ' ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା I ଏହ ିT.D. Loss ବର୍ଯାଗଁୁ ବଗିତ ଛଅ ବର୍ଷ୍ବର ହାରାହାରି ୧୮୫୨ 
ବକାଟ ିଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନ ିବହାଇଛ ିI ଏହାର ବର୍ଷ୍ୱାରୀ ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ 'ଖ' ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା I 

ଓ.ଇ.ଆର. ସି ଗ୍ରୀଡବକା ତଥ୍ା ବଦୁିୟତ୍ ବତିରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶୟକତାକୁ ଦୃଷି୍ଟବର 
ରଖି ଆବଶୟକୀୟ ଜନ ଶୁଣାଣି ମାଧ୍ୟମବର ବଦୁିୟତ୍ ଅଧିନୟିମ, ୨୦୦୩ ର ଧ୍ାରା 86ବର ଥିବା ବୟବସ୍ଥା ଅନୁର୍ଯାୟୀ 
ବଦୁିୟତ୍ ଦର ସି୍ଥର କରଥି୍ାେ ିI 

୨୦୦୧-୦୨ ରୁ ୨୦୧୦-୧୧ ପର୍ଯ୍ୟେ ବଦୁିୟତ୍ ବଦୟବର ବକୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ିବହାଇନଥିଲା I ୨୦୧୧-୧୨ ଠାରୁ 
ଆଜ ିପର୍ଯ୍ୟେ ବଦ୍ଧତି ବଦୁିୟତ୍ ଦର ସମୱନ୍ଧୀୟ ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ-'ଗ' ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା I 

 

ବଦୁିୟତ୍ ସଂଚାରଣ ଓ ବଣ୍ଟନଜନତି କ୍ଷତ ିବଦୁିୟତ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ଅଂଶବବିଶର୍ଷ, ର୍ଯାହାକ ିଏକ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟେ 
କମାର୍ଯାଇପାରିବ, ମାତ୍ର ଏହ ି କ୍ଷତକୁି ଶୂନୟ କରାର୍ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ I ଏହ ି କ୍ଷତ ି ହ୍ରାସ ନମିବେ ନମିନଲିଖିତ ପଦବକ୍ଷପମାନ 
ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ ିI  

 

୧.  LT Line ର ଦୁରତ୍ୱ କୁ ହ୍ରାସ କରିବା ନମିବେ HVDS S/S ବସାର୍ଯାଉଅଛ ିI 
୨.  33 KV ଓ 11 KV line ବର ବୟବହୃତ ବହଉଥିବା ତାର ଗୁ ଼େଡକିର ବଦୁିୟତ୍ ପରିବାହୀ କ୍ଷମତାର ବୃଦ୍ଧ ି କରାର୍ଯାଇ ନୂତନ 

ତାର ଲାଗାର୍ଯାଉଅଛ ିI  
୩. 33 KV ଓ 11 KV Line ର ଦୂରତ୍ୱ ହ୍ରାସ କରିବା ନମିବେ ନୂତନ 33 / 11 KV ସବବଷ୍ଟସନ ମାନ ବସାର୍ଯାଉଅଛ ିI  
୪. ଭାରାକ୍ରାେ ବହାଇଥିବା Power Transformer ଓ Distribution Transformer  ଗୁଡକୁି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରବମ 

ବଦଳାର୍ଯାଇ ଉର୍ଚ୍କ୍ଷମତା ସମୂ୍ପର୍୍ଣ୍ ରାନସଫମ୍ର୍ ବସାର୍ଯାଉଅଛ ିI 
୫. LT Line ବର ବୟବହୃତ ବହଉଥିବା ବଖାଲା ତାରକୁ ପରିବତ୍୍ତନ କରାର୍ଯାଇ AB Cable ଲଗାର୍ଯାଉଅଛ ିI 
୬. ସମସ୍ତ ବବୈଦୁୟତକି ତାର ଓ ସବବଷ୍ଟସନର ସମୟାନୁର୍ଯାୟୀ ରକ୍ଷଣା ବବକ୍ଷଣ କରାର୍ଯାଉଅଛ ିI 

 ବାଷିକ ର଼ିମପାଟ୍ ପ୍ରୋନ 

SAQ. No. 198. ମହମ୍ମେ ମମାକ଼ିମ୍  :  କ୍ରୀଡା ଓ ରୁ୍ଯବ କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ-ି କ୍ରୀଡା ଓ ରୁ୍ଯବ ବୟାପାର 
ବଭିାଗ, ବଭିାଗୀୟ ବୱବ୍  ସାଇଟ୍  ବର ୨୦୧୬-୧୭ ଆଥ୍କି ବର୍ଷ୍ ପରଠାରୁ ବାରି୍ଷକ ରିବପାଟ ୍ପ୍ରଦାନ କରିନାହାେ ିଏହା 
ସବ୍ସାଧ୍ାରଣ ଅବଗତ ପାଇଁ ବକବତ ମାସ ମଧ୍ୟବର କରିବା ବର୍ଯାଜନା ଅଛ ି?  

 

 

 

 



 ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତ଼ି ମବମହରା, 

       ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ), କ୍ରୀଡା ଓ ରୁ୍ଯବ ମସବା 

  ଉତ୍ତର 

 କ୍ରୀଡା ଓ ରୁ୍ଯବ ବସବା ବଭିାଗର 2017-18, 2018-19 ଏବଂ 2019-20 ବାରି୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରିବପାଟ୍ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ବହାଇଅଛ ି । ଇତ ି ମଧ୍ୟବର ଏହା ସବ୍ସାଧ୍ାରଣଙ୍କର ଅବଗତ ି ନମିବେ ବଭିାଗୀୟ Website ବର ଉପଲବ୍ ଧ୍ 
କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । 

ଶ଼ିଳ୍ପ ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠା ନ଼ିମମନ୍ତ ପ୍ର୍ାବ 

SAQ.199. ଶ୍ରୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବକ ି:- ବକାଭିଡ- 19 ମହାମାରୀ ସମୟବର ଓଡଶିାବର 
ବକବତ ସଂଖୟକ କମ୍ପାନୀ/ ଉବଦୟାଗୀଙ୍କଠାରୁ  ବକବତ ପୁଞି୍ଜ ରାଜୟବର ବନିବିର୍ଯାଗବର କଭିଳ ିଶଳି୍ପ ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିବେ ପ୍ରସ୍ତାବ 
ମିଳଥିିଲା; ବସହ ି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରୁ ବକଉଁ ବକଉଁ ସଂସ୍ଥା ବକଉଁଠାବର କ ି କ ି ଶଳି୍ପ ସ୍ଥାପନ କରି ବକବତ ପୁଞି୍ଜ ବକଉଁ ବକଉଁ 
ବକ୍ଷତ୍ରବର ବନିବିର୍ଯାଗ କରିବବ ବକବତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓ ପବରାକ୍ଷ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବବ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାସହ ବକଉଁଶଳି୍ପ 
ବକବବ ଆରମ୍ଭ ବହାଇ ବକବବ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବହବ ଏବଂ ତାର ସାମ୍ପ୍ରତକି ସି୍ଥତାବସ୍ଥା ସଂମ୍ପକ୍ବର ଜଣଇବବ କ?ି 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ େ଼ିବୟ ଶଙ୍କର ମ଼ିଶ୍ର, 
ମାନୟବର ଶ଼ିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା   l 

ଉତ୍ତର 
ବକାଭିଡ- 19 ମହାମାରୀ ସମୟବର (2020 ଠାରୁ ଜାନୁୟାରୀ 2021 ପର୍ଯ୍ୟେ) ବଭିିନ୍ନ ବକ୍ଷତ୍ର ର୍ଯଥ୍ା 
ଆଲୁମିନୟିମ,ସିବମଣ୍ଟ, Downstream Aluminium & Steel, ଖାଦୟ ପ୍ରକି୍ରୟା କରଣ, ବକମିକାଲସ, 
Distillery, Infrastructure, Plastics ,Petrochemicals, ଶକି୍ତ, Steel, Textile, Tourism , 
ଇତୟାଦ ିବକ୍ଷତ୍ରବର 58 ଟ ିବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପ 1,25,410.51 ବକାଟ ିଟଙ୍କାର ପୁ ଼େୁ୍ଞି୍ଜନବିବଶ ମାଧ୍ୟମବର ରାଜୟବର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 
ରାଜୟସ୍ତରୀୟ ଏକୀକୃତ ନଗି୍ମନ କତ୍ତ୍ୃ ପକ୍ଷ (SLSWCA) ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବମାଦନ କରାର୍ଯାଇଛ ିI ଉପବରାକ୍ତ ବୃହତ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଗୁଡକି ରାଜୟର ବଭିିନ୍ନ ଜଲି୍ଲା ର୍ଯଥ୍ା ଅନୁବଗାଳ,ବାବଲଶ୍ଵର, କଟକ, ବଢଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ବକନୁ୍ଦଝର, 
ର୍ଯାଜପୁର,ଝାରସୁଗୁଡା, ବକନ୍ଦ୍ରାପଡା, ବଖାଦ୍ଧ୍ା, ନୟାଗଡ, ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଓ ପୁରୀବର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୁବମାଦନ କରାର୍ଯାଇଛ ି I 
ଏହ ିବୃହତ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକି ମାଧ୍ୟମବର 58,698 ଟ ିନରୁି୍ଯକି୍ତ ସଷିୃ୍ଟର ଆକଳନ କରାର୍ଯାଇଛ ି I ଉପବରାକ୍ତ 58 ଟ ିବୃହତ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଗୁ ଼େଡକିର ଏକ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତକି ତାଲିକା ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା I 
 ଏହ ି 58 ଟ ି ବୃହତ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମି୍ଭକ ପର୍ଯ୍ୟାୟବର ଅଛ ି I ଶଳି୍ପ ନୀତ ି 2015 ର ପ୍ରାବଧ୍ାନ 
ଅନୁସାବର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକି ପ୍ରାଥ୍ମିକ ପୁଞି୍ଜ ବନିବିର୍ଯାଗ ର 5 ବର୍ଷ୍ ମଧ୍ୟବର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମ ( Commission) ବହବବ I 

ସବୁ ତଥୟ e-despatch ଅପମଲାଡ 
SAQ.200. ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ବଭାଇ : ଇବଲବକ୍ରାନକି୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି – ରାଜୟ 
ସରକାର ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ ତଥ୍ୟ e-despatch Digital mode ବର କରିବାକୁ ର୍ଯାଉଥିବାବବବଳ ସବୁ 
ସରକାରୀ ବଭିାଗବର ତଥ୍ୟ ଗୁଡକି e-despatch ଅପବଲାଡ କରୁନାହାେ ି ତାର କାରଣ କହବିବ କ;ି ବକଉଁ ବକଉଁ 
ବଭିାଗର ବକଉଁ ବକଉଁ ଚଠି ିସବୁ last time e-despatch ଛଡା ର୍ଯାଇଥିଲା ତାର ଏକ ବସୁି୍ତ୍ରତ ବବିରଣୀ ବଦବବ କ;ି 
ବଖାଦ ସଚବିାଳୟବର ସବୁ ବଭିାଗର ବଶର୍ଷ e-despatch (ଇ ବଡସପାଚ) ବକଉଁ ଚଠି ି ବଦଇଥିବଲ ବଭିାଗ ୱାରୀ 



ବବିରଣୀ ବଦବା ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ Line fail, network ପାଉନଥିବା ସ୍ଥାନବର onlineବର ବକୌଣସି କାମ ବହାଇପାବର 
କ;ି Online Classବର ର୍ଯାହା ପାଠ ପଢାବହଉଥିଲା ବକବତ ଉପକୃତ ବହଉଥିବଲ ବବିଶର୍ଷ କରି ଗଁା ଗହଳ ିପିଲାମାବନ 
network ପାଇଁ ଗଛ ଚଢବିଲ ପାହାଡ ଚଢବିଲ, ବଲି ମଧ୍ୟକୁ ଗବଲ ଏସବୁ ଜନିରି୍ଷ କବଲ, ସରକାର ଜାଣୁଛେ ି କ ି ନା 
କହବିବ କ;ି Onlineବର ଠବକଇ ବଢଚିାଲିଥିବାରୁ online କୁ ଗୁରୁତ୍ୱର କାରଣ କଣ  ? 

ଉତ୍ତର 
ତୁଷାରକାନ୍ତ଼ି ମବମହରା, ମନ୍ତ୍ରୀ, 

ଇମଲମକ୍ରାନ଼ିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରରୁ୍ଯକ୍ତ଼ି ବ଼ିେୟା 
 ରାଜୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବଭିାଗବର e-despatch ମାଧ୍ୟମବର ପତ୍ର ବପ୍ରରଣ ଓ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ 
କରାର୍ଯାଉଅଛ ି I ବଭିାଗୀୟ ଚଠିିଗୁଡକୁି ବଦୈନକି ଅପବଲାଡ କରିବା ସଂପକୃ୍ତ ବଭିାଗ ଗୁଡକିର ଦାଇତ୍ୱ I ଇବଲବକ୍ରାନକି୍ସ ଓ 
ସୂଚନା ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ବଦିୟା ବଭିାଗ ଆବଶୟକସ୍ଥବଳ ବଭିାଗ ଗୁଡକୁି ବବୈର୍ଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥ୍ାଏ I ସଚବିାଳୟବର 
ବଭିାଗଗୁଡକି last time e-dispatch କରିଥିବା ଚଠି ିଗୁଡକିର ଏକ ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ  'କ'ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା I 
Line fail, network ପାଉନଥିବା ସ୍ଥାନବର online ବୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହାଇପାବରନାହିଁ; ଫଳତଃ ବକୌଣସି ପତ୍ର 
ବପ୍ରରଣ କମିୱା ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇପାବରନାହିଁ  I ସରକାର ରାଜୟର ସମସ୍ତ ଜାଗାବର network ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାପାଇଁ 
ପଦବକ୍ଷପମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ିI   

କମଲଜ୍ ଅଧିକୃତ ଜ୍ାଗାକୁ ରାଜ୍ ସୁନାଖ୍ଳା କମଲଜ୍ନାମମର ମରକଡ୍ 
SAQ୨୦୧. ଶ୍ରୀ ସତୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ : ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି :- ନୟାଗଡ 
ଜଲି୍ଲାର ରଣପୁର ନବି୍ାଚନ ମର୍ଣ୍ଡଳୀ ଅେଗ୍ତ ରଣପୁର କବଲଜ Ranpur NAC area ଅଧିନକୁ ଚାଲିରି୍ଯବା ପବର 
ରାଜସୁନାଖଲା କବଲଜ ରଣପୁର ବଲକର 1st College ମାତ୍ର କବଲଜ ନାମବର ଜମି ବରକଡ୍ ବହାଇନଥିବାରୁ କବଲଜଟ ି
U.G.C. ଏବଂ ଅନୟାନୟ Grant ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚତି ବହଉଅଛ;ି ବଲକର 1st college କୁ ମାଗଣାବର ଜମି ବର୍ଯାଗାଇ ବଦବା 
ପାଇଁ ସରକାରୀ ନୟିମ ଥିବାରୁ କବଲଜ ଅଧିକୃତ ଜାଗାକୁ ରାଜସୁନାଖଳା କବଲଜ ନାମବର ବରକଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ନବିର୍ଦ୍ଦ୍ଶ 
ବଦବବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସୁୋମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜ୍ସ୍ୱ ଓ ବ଼ିପର୍ଯ୍ୟୟ ପର଼ିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

 ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ନୟାଗଡ ଜଲି୍ଲାର  ରଣପୁର ନବି୍ାଚନ ମର୍ଣ୍ଡଳୀ ଅେଗ୍ତ ରାଜସୁନାଖଳା କବଲଜ ସମୂ୍ପଣ୍ 
ରୂବପ ସରକାରୀ ବଗାଚର କସିମ ଜମିବର ପ୍ରତଷି୍ଠା ବହାଇଥିବାରୁ Revenue Misc Case କରାର୍ଯାଇ ବଗାଚର କସିମ 
ପରିବତ୍ତ୍ନ ବହାଇସାରିଛ ି। ବତ୍ତ୍ମାନ ସମ୍ପକୃ୍ତ କବଲଜ ନାମବର ସରକାରୀ ଜାଗାର  alienation sanction ନମିବେ 
ତହସିଲଦାର, ରଣପରୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟବର ନୟିମାନୁର୍ଯାୟୀ ବକସ ବରକଡ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି ।ଏ ସମୱନ୍ଧବର ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ 
ପଦବକ୍ଷପ ବନବାପାଇଁ ତହସିଲଦାର ରଣପୁରଙୁ୍କ ନବିଦ୍ଶ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି। 

 
 



ଧମ୍ାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅଥ୍ ବ଼ିନ଼ିମର୍ଯାଗ  
ତାରକା ଚ଼ିହ୍ନ଼ିତ ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୨: ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନୀ କୁମାର ପାତ୍ର : ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଉନ୍ନୟନ ଏବଂ 
ସଂଖୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ୍ କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:- 
            ପ୍ରଶନ 
 ରାଜୟବର ସଂଖୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବକଉଁ ଧ୍ମ୍ର ଉପାସନା ପାଇ ଁଧ୍ମ୍ାନୁଷ୍ଠାନ ବକବତାଟ ିତାହା ଆକଳନ ବହାଇଛ ି
କ ିଏହା ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁରକି୍ଷତ ଭାବବର ରଖିବାପାଇଁ ବକଉଁ ମାଗ୍ବର ଅଥ୍୍ ବନିବିର୍ଯାଗ ବହଉଛ ିସରକାର ଏହାର ସଠକି ତଥ୍ୟ 
ଉପସ୍ଥାପନ କରିବବ କ ି?  
                                                           ଉତ୍ତର 
 ରାଜୟବର ସଂଖୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଈସଲାମ ଧ୍ମ୍ର ଉପାସନା ପାଇଁ 2476 ବଗାଟ ିଧ୍ମ୍ାନୁଷ୍ଠାନ ର୍ଯଥ୍ା ୧୨୧୬ 
ମସଜଦି, ୧୨୦ ଈଦଗାହ ଓ ୧୧୪୦ ଦରଘା ୱାକଫ ଆକ୍ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବହାଇଅଛ ି । ଏହାର ଏକ ଜଲି୍ଲାୱାରି 
ତାଲିକା ପରିଶଷି୍ଠ-'କ' ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । ଏଗୁଡକୁି  ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁରକି୍ଷତ ଭାବବର ରଖିବାପାଇ ଁରାଜୟ ସରକାର ୱାକଫ 
ବବାଡ୍ ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରତବିର୍ଷ୍ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛେ ି । ବଗିତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ୍ବର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୱାକଫ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 
ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥିବା ଅନୁଦାନର ଏକ ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଠ-'ଖ' ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । 
   

ପର଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ - "କ" 

Sl.No. Name of the 
District No. of Mosque No. of Idgha No. of Drgha 

1 2 3 4 5 

1 Angul 5     

2 Balangir 10 3   

3 Balasore 101 11 133 

4 Bargarh 17 4   

5 Baudh 4   1 

6 Bhadrak 127 6 136 

7 Cuttack 263 12 329 

8 Deogarh 1     

9 Dhenkanal 11 1 3 

10 Ganjam 18 5 3 

11 Gjapati 2     

12 Jagatsinghpur 103 7 156 

13 Jajpur 126 8 81 

14 Jharsuguda 13 4 3 

15 Kalahandi 5     

16 Kandhamal 2 1   

17 Kendrapara 65 8 119 

18 Keonjhar 7 5 1 

19 Khurda 83 12 56 

20 Koraput 11 1 2 



21 Malkangiri 5 1   

22 Mayurbhanj 53 6 1 

23 Nabarangpur 10 2   

24 Nayagarh 15 1 2 

25 Nuapada 4 6   

26 Puri 81 8 109 

27 Rayagada 5     

28 Sambalpur 22 2 2 

29 Subarnapur 5 3   

30 Sundargarh 42 3 3 

  Total 1216 120 1140 

      Total 2476 

 

          ପର଼ିଶ଼ିଷ୍ଠ - “ଖ୍” 

କ୍ରମ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ଆଥକି ବଷ ୍ ୱାକଫ ମବାଡ୍କୁ ଅନୁୋନ ପ୍ରୋନ 

୧. ୨୦୧୫-୧୬ ଟ. ୪,୦୦,୦୦୦/- 

୨. ୨୦୧୬-୧୭ ଟ. ୪,୦୦,୦୦୦/- 

୩. ୨୦୧୭-୧୮ ଟ. ୮,୦୦,୦୦୦/- 

୪. ୨୦୧୮-୧୯ ଟ. ୬,୨୭ ,୦୦୦/- 

୫. ୨୦୧୯-୨୦ ଟ. ୨୪,୦୮,୦୦୦/- 

 

 

 

 

 

 

 



ପର଼ିଶ଼ିଷ୍ଠ - “ଗ” 

 

 



ଗ୍ରାମମର ବ଼ିେୁୟତଶକ୍ତ଼ି ସଂମର୍ଯାଗ 
ତାରକା ପ୍ରଶନସଂଖ୍ୟା -୨୦୩: ଶ୍ରୀ ନ଼ିତୟାନନ୍ଦ ଗର୍ଣ୍ଡ: ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:-ଉମରବକାଟ ନବି୍ାଚନ 

ମର୍ଣ୍ଡଳୀର ବକଉଁ ଗଁା ଓ ପଡାମାନଙ୍କବର ବଦୁିୟତ୍ ସଂବର୍ଯାଗ ର୍ଯାଇପାରିନାହିଁ, ବସମାନଙ୍କର ତାଲିକା ରହଛି ି କି, ର୍ଯଦ ି ଅଛ ି
ବତବବ ବସ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କବର ସରକାର ବକବବସୁଧ୍ା ବଦୁିୟତ୍ ସଂବର୍ଯାଗ କରିବା ବୟବସ୍ଥା କରିବବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ େ଼ିବୟଶଙ୍କର ମ଼ିଶ୍ର, ଶକ୍ତ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ:- 
    

TPSODL ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟାନୁସାବର, ଉମରବକାଟ ନବି୍ାଚନ ମର୍ଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମକୁ ବଦୁିୟତକରଣ 
କରାର୍ଯାଇଅଛ ି I ବତବବ ଏହ ି ନବି୍ାଚନ ମର୍ଣ୍ଡଳୀବର ନୂତନ ଭାବବ ଗଢଉିଠଥିିବା ଅତରିିକ୍ତ ୧୩୬ ଟ ି ପଡାଗ୍ରାମକୁ 
ବଦୁିୟତକରଣ କରାର୍ଯାଇପାରିନାହିଁ I ଏହ ିପଡାଗ୍ରାମଗୁଡକିର ଏକ ତାଲିକା ପର଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ – ‘କ’ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା I 

ବଦୁିୟତକରଣ ବହାଇନଥିବା ଉପବରାକ୍ତ ପଡାଗ୍ରାମଗୁଡକୁି ବଜୁି ଗ୍ରାମ ବଜୟାତ ିବର୍ଯାଜନାବର District Electrical 

Committee (DEC) ର ଅନୁବମାଦନ ପୂବ୍କ ବଦୁିୟତକରଣ କରାରି୍ଯବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ିI 
 
 

ପର଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ –‘କ’ 

No. of village/Hamlet Electrified under BGJY Scheme 

Sl. 

No. 

Name of the District No. of Block No. of village/Hamlet Electrified 

1 Ganjam 22 826 

2 Gajapati 7 227 

3 Rayagada 11 339 

4 Koraput 14 973 

5 Nabarangapur 10 478 

6 Malkangiri 7 367 

7 Kandhamal 12 817 

8 Boudh 3 88 

Total 86 4115 

 

 

 

 

 

  



 କ୍ର଼ିଡା ଭ଼ିତ୍ତ଼ିଭୂମ଼ି ଉନ୍ନତ଼ିକରଣ 

SAQ. No. 204. ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜ଼ିବ କୁମାର ମଲ୍ଲ଼ିକ :  କ୍ରୀଡା ଓ ରୁ୍ଯବ କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ-ି ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାବର 
କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନତକିରଣ ପାଇଁ କ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ ି?  

  ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତ଼ି ମବମହରା, 

       ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ), କ୍ରୀଡା ଓ ରୁ୍ଯବ ମସବା 

  ଉତ୍ତର 

 ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାବର କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନତକିରଣ ପାଇଁ “ ମିନ ିଷ୍ଟାଡୟିମ୍  ” ବର୍ଯାଜନାବର ୧୧ ବଗାଟ ିମିନ ିଷ୍ଟାଡୟିମ୍  
ପାଇଁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ବଲଖାଏଁ ଅଥ୍୍ ମଞ୍ଜରୁ ବହାଇଅଛ ି । 

 ଭଦ୍ରକଠାବର ଏକ ଜଲି୍ଲାସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ପ୍ରକଳ୍ପ ନମି୍ାଣ ନମିବେ ଆବଶୟକୀୟ ଜମି ଚହି୍ନଟ କରି କ୍ରୀଡା ଓ ରୁ୍ଯବ ବସବା 
ବଭିାଗ ସପକ୍ଷବର ଆହରଣ ନମିବେ ସଂପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲାପାଳଙୁ୍କ ଅନୁବରାଧ୍ କରାର୍ଯାଇଛ ି । 

ବାଲ଼ି ଓ ପଥର ଖ୍ଣ଼ି ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ସ୍ୱ ଆୋୟ 

ତାରକା ଚ଼ିହ୍ନ଼ିତ ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୫ . ଶ୍ରୀ ମମନାହର ରନଧାରୀ : ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହବିବ କ ି:- ରାଜୟବର ବକବତାଟ ିଏବଂ ବକଉଁ ବକଉଁ ବାଲି ପଥ୍ର ଖଣି ଗୁଡକୁି ବକଉଁ ପ୍ରକି୍ରୟାବର Tender କରି ବକବତ 

ରାଜସ୍ୱ ବକଉଁ ଖଣିରୁ ଆଦାୟ କରି ବତ୍ତ୍ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲାଣି ଏବଂ ବକଉଁ ବକଉଁ ଖଣିର ପ୍ରକି୍ରୟା ସମୂ୍ପର୍୍ଣ୍ 

କରାନର୍ଯାଇ ବଚାରାଚାଲାଣ କରାର୍ଯାଉଛ ିତାହାର ସବବିଶର୍ଷ ବବିରଣୀ ଖଣିୱାରୀ ଜଣାଇବବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରି୍ଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ୱଓବପିର୍ଯୟ୍ୟପରିଚାଳନାମନ୍ତ୍ରୀ- 

 ଓଡଶିା ଲଘୁ ଖଣିଜ ରିହାତ ିନୟିମାବଳୀ, ୨୦୧୬ ବର ପ୍ରଣୀତ ନୟିମାନୁସାବର ବାଲି ଓ ପଥ୍ର ଖଣି ଲିଜ ନମିବେ 

ଆବବଦନ ଆହୱାନ କରି ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମବର ବଜି୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରି ନଲିାମ ମାଧ୍ୟମବର ଲିଜ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥ୍ାଏ  

ଏବଂ ରାଜୟ ସଂସ୍ଥା (State Agency) ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନବି୍ାହୀ (Project Proponent)ଙୁ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରମିଟ୍ 

ମାଧ୍ଯମବରପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥ୍ାଏ ।  

 ରାଜୟବର ବତ୍ତ୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଲି୍ଲାୱାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ୭୧୩ ବଗାଟ ିବାଲି ଖଣିରୁ ବମାଟ ୬୭ ବକାଟ ି୩ ଲକ୍ଷ 

୪୮ ହଜାର ୪୭୩ ଟଙ୍କା ଓ ୭୮୭ ବଗାଟ ିପଥ୍ର ଖଣି ରୁ ବମାଟ ୯୮ ବକାଟ ି୭୩ ଲକ୍ଷ ୪୬ ହଜାର ୪୩୧ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ 



ଆଦାୟ  କରାର୍ଯାଇଛ ି । ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟା ମାଧ୍ୟମବର ଲିଜ ସୂବତ୍ର ବବନ୍ଦାବସ୍ତ ନ ବହାଇ ବଚାରି / ବବଆଇନ ଉବତ୍ତାଳନ 

ବହଉଥିବା ଖଣି ଖାଦାନ ସଂକ୍ରାେୀୟ ତଥ୍ୟର ସବବିଶର୍ଷ ବବିରଣୀ ଏଥିସହ ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।  

ଅନୁସୂଚ଼ିତ ଜ୍ନଜ୍ାତ଼ିମାନଙ୍କର ବ଼ିକାଶ ପାଇଁ ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ  କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ    
ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା- *୨୦୬:- ଶ୍ରୀ ଗମଣଶ ରାମ ସ଼ିଂ ଖ୍ଣୁ୍ଟ଼ିଆ  :- ଅନୁସୂଚ଼ିତ ଜ୍ନଜ୍ାତ଼ି ଓ ଅନୁସୂଚ଼ିତ ଜ୍ାତ଼ି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ 
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରୋୟ ଓ ପଛୁଆବଗ୍ କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର଼ି କହ଼ିମବ କ଼ି:- 

ପ୍ରଶନ 
 ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ି ବଲାକଙ୍କର  ବକିାଶ ଲାଗି ବସମାନଙ୍କର ବଭିିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ବୟାଙ୍କମାବନ ଋଣ 
ବର୍ଯାଗାଇବାର ବୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିବବ କି, ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ିବଲାକମାନଙ୍କର ନଜିର ଝଅି ବବିାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହଉ ବା 
ଘର ତଆିରି କରିବା ପାଇଁ ନଜି ଜମି ବନ୍ଧକ ରଖି ବୟାଙ୍କ  ଋଣ ବା ଅନୟାନୟ ସରକାରୀ ଋଣ ପାଇପାରିବବ କି, ଆଦବିାସୀ 
ପିଲାମାବନ ପାଠ  ପଢବିା ପାଇଁ Study Loan ମିଳବି କ,ି ବର୍ଯଉଁ ଆଦବିାସୀ ବଲାକଙ୍କର ଅଧିକ ପରିମାଣବର ଜମି ଅଛ ି
ଅତ ି ଜରୁରୀ ସମୟବର ଅଧିକ ଅଥ୍୍ବର କଣିିବାକୁ ରାଜଥିିବା ସାଧ୍ାରଣ ବଗ୍ର ବଲାକଙୁ୍କ ବକିପିାରିବବ ନା କମ ଅଥ୍ ୍
ବଦଇଥିବା ନଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବଲାକ ବକିବି କହବିବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ଜ୍ଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 
 

ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ିବଗ୍ର ଜନସାଧ୍ାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୟାଙ୍କ ଋଣ, ନଜିର ଝଅି ବବିାହ, ଘର ତଆିରି କରିବା ପାଇଁ 
ନଜି ଜମି ବନ୍ଧକ ରଖି ବୟାଙ୍କ ଋଣ, ଅନୟାନୟ ଋଣ, ପାଠ ପଢବିା ପାଇଁ Study Loan ନମିବେ ବକୌଣସି ବର୍ଯାଜନା ଏହ ି
ବଭିାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାର୍ଯାଉନାହିଁ  ।      

OLR Act-1960 ର ଧ୍ାରା 22 (ପର଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ- ‘କ’) ଅନୁର୍ଯାୟୀ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତ ି ବନଇ 
ଆଇନବର ଥିବା ସମସ୍ତ ସତ୍୍ତାବଳୀ ଅନୁସାବର ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ି ବଲାକମାବନ ଜମି ବକିପିାରିବବ, କେୁି Odisha 
Regulation No-2, 1956 (ପର଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ- ‘ଖ୍’) ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ିବଲାକମାବନ ଅଧିକ ଅଥ୍୍ବର କଣିିବାକୁ 
ରାଜଥିିବା ସାଧ୍ାରଣ ବଗର୍ ବଲାକଙୁ୍କ ବା କମ ଅଥ୍ ୍ ବଦଇଥିବା ନଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବଲାକଙୁ୍କ ଜମି ବକିି୍ର କରବିାର ବକୌଣସ ି
ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇନାହିଁ ।  

ଅନୁମଗାଳ ଜ଼୍ିଲ୍ଲାମର ବ଼ିେୁୟତକରଣ 
ତାରକା ପ୍ରଶନସଂଖ୍ୟା -୨୦୭: ଶ୍ରୀ ରମମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ: ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:- ଅନୁବଗାଳ ଜଲି୍ଲାର 

ବକଉଁ ବଲକର ବକବତାଟ ିଗ୍ରାମକୁ ଅଦୟାବଧି ପୂର୍୍ଣ୍ାଙ୍ଗ ବଦୁିୟତକରଣ କରାର୍ଯାଇନାହିଁ ପ୍ରକାଶ କରି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ବଦୁିୟତକରଣ 
ପାଇଁ କ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ େ଼ିବୟଶଙ୍କର ମ଼ିଶ୍ର, ଶକ୍ତ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ:- TPCODL ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଅନୁଗୁଳ ଜଲି୍ଲାବର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ 
ବଦୁିୟତକରଣ କରାର୍ଯାଇଛ ିI 
  



 

 

ପର଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ –‘କ’ 

No. of village/Hamlet Electrified under BGJY Scheme 

Sl. 

No. 

Name of the District No. of Block No. of village/Hamlet Electrified 

1 Ganjam 22 826 

2 Gajapati 7 227 

3 Rayagada 11 339 

4 Koraput 14 973 

5 Nabarangapur 10 478 

6 Malkangiri 7 367 

7 Kandhamal 12 817 

8 Boudh 3 88 

Total 86 4115 

 

KkûjûŠò Ròfäûùe Lûfò[ôaû _\aúe ZûfòKû 

*ZûeKû PòjÜòZ _âgÜ iõLýû- 209-gâú ùcøh]ô aûMþ: @ ê̂iìPòZ R^RûZò I @ ê̂iìPòZ RûZò C Ü̂d^ Gaõ 

iõLýûfNê iµâ\ûd I _Qê@û aMð KfýûY cªú @ ê̂Mâj Keò Kjòùa Kò- 

_âgÜ 

KkûjûŠò Ròfäûùe [ôaû aòbûMúd aò\ýûkd I @ûaûiòK aò\ýûkdùe c¬êeú_âû¯ _â]û^ gòlK, ùKCñ 

aMðe gòlK I KcðPûeú _\aúeê ùKùZ _\aú Lûfò@Qò Zûe gòlû^êÂû^Ißûeú ZûfòKû _eògòÁùe \gðûA Gjû 

_ìeY _ûAñ Kò _\ùl_ MâjY Keû~ûCQò ?     

Cତ୍ତe 

gâú~êq RM^Üû[ iûeKû, cû^ýae cªú 

KkûjûŠò Ròfäûùe @ ê̂iìPòZ R^RûZò I @ ê̂iìPòZ RûZò C Ü̂d^ aòbûM @]ô^ùe 22Uò Cy aò\ýûkd 

I 21Uò  @ûgâc aò\ýûkd _eòPûkòZ ùjC@Qòö ùi[ôc¤eê 22Uò Cy aò\ýûkde 22Uò c¬êeú_âû¯ _â]û^ 

gòlK aòbûM Ze`eê _ìeY Keû~ûAQò I @^ý icÉ aò\ýûkdMêWòKùe c¬êeú_âû¯ aòbò Ü̂ aMðe gòlK I 

@YgòlKu iõLýû I Lûfò[ôaû _\aú MêWòKe aò\ýûkdIßûeú ZûfòKû _eògòÁ-‘K’ùe _â\û^ KeûMfûö Cq 



_\aúMêWòK Ròfäû Éeúd _\aú ùjûA[ôaûeê Lûfò[ôaû _\aúMêWòK _ìeY Keòaû _ûAñ RòfäûKZé_luê ò̂ùŸðg 

\ò@û~ûAQò I ùicûù^ ùiMêWòKê _ìeY ò̂cù« aòjòZ _\ùl_ MâjY KeêQ«òö  

ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ପାେନ ମହଉଥିବା ବ଼ିେୁୟତ ଶକ୍ତ଼ିର ପର଼ିମାଣ 

ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା- ୨୧୦. ଶ୍ରୀ ମସୌଭ଼ିକ୍ ବ଼ିଶ୍ଵାଳ : ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କି - ରାଜୟବର ବାରି୍ଷକ ବକବତ 

ବଦୁିୟତଶକି୍ତର ଚାହଦିା ଥିବାବବବଳ ବକଉଁ ଉତ୍ସରୁ ବକବତ ବଦୁିୟତ ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ବହଉଛ ି ; ରାଜୟବର ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି 

ପାଇଁ କ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ େ଼ିବୟଶଙ୍କର ମ଼ିଶ୍ର, ଶକ୍ତ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

 ଶକି୍ତ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଓଡଶିା ଏକ ବଳକା ରାଜୟ ଅବଟ I ଅବପ୍ରଲ, ୨୦୨୦ ରୁ ଡବିସମୱର, ୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟେ 

୧୮୬୨୮ ମିଲିୟନ ୟୁନଟି୍ ରାଜୟର ଚାହଦିା ଅନୁସାବର ବନିବିର୍ଯାଗ ବହାଇଛ ିଏବଂ ୪୫୭୨ ମିଲିୟନ ୟୁନଟି୍ Trading 

and DSM ମାଧ୍ୟମବର ବକି୍ରୟ ବହାଇଅଛ ି । ବତ୍୍ତମାନ ବଭିିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଉପଲବ୍ଧ ବହଉଥିବା ବଦୁିୟତ୍ ଶକି୍ତର ବବିରଣୀ 

ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । 

 ବତ୍୍ତମାନ ରାଜୟ ଏକ ବଳକା ବଦୁିୟତ୍ ଶକି୍ତ ରାଜୟ ହସିାବବର ପରିଗଣିତ ବହଉଥିବାରୁ, ପାରମ୍ପରକି ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ 

ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଁ ବକୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବକ୍ଷପର ଆବଶୟକତା ନାହିଁ l  କେୁି Renewable Purchase Obligation  

(RPO) Compliance ପାଇଁ ଅଣପାମ୍ପରିକ ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନର ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ପଦବକ୍ଷପ ମାନ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି

I  

                                                                                                       ପର଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ ‘କ’ 

 Share 
(in MW) 

RTC Avg. 
(in MW) 

Peak 
(in MW) 

Remarks 

Availability:     

State Hydro 2,083 600 1,000 As per water 

availability 

State 

Thermal 
(TTPS, OPGC) 

1,870 1,590 1,590 At the 

normative 
PLF @ 85% 

IPP (Vedanta, 
GMR 
Kamalanga 

and JITPL) 

1,126.5 687 687 (i) 440 MW is 
available 
from Vedanta 

(ii) 247 MW is 



available 

from GMR 
(iii) JITPL is 
not 

scheduling 
power  
at present 

CGP  
(Intra State  

Open Access) 

 250 250 CGP  
power 

wheeled 
through  

intra state  
Open Access 

Central 

Sector 
Thermal  

as per State’s 
Share 

1,883.5 1,260 1,260 As per 

Declared 
Capacity 

Central 
Sector Hydro 
as per State’s 

Share 

268.5 32 88 As per  
Declared 
Capacity 

Renewable 

Energy 

1,133 190 80 As per Actual 

Generation 

Total 

Availability 

8,364.5 4,609 4,955  

 

 


