ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ଅର୍ଣ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା
SAQ No.୯୨ . ଶ୍ରୀ ନିତୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ : ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ଉମ୍ରବକାଟ ନିେବାଚନ
ମ୍ଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଧାନ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ବ ାଜନାବର ନିମ୍ିତ ବକଉଁ ବକଉଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡକ
ି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ବ ଅେସ୍ଥାବର ଅଛି ଓ ବକଉଁ ବକଉଁ
ଗ୍ରାମ୍କୁ ସେୁ ଦନ
ି ଆ
ି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସରକାର ଜଣାଇୋ ସବେ ସବେ ଏଥିପାଇଁ େୟେସ୍ଥା କରିବେ କି, ବସହିଭଳି ଏହି ନିେବାଚନ
ମ୍ଣ୍ଡଳୀବର ମ୍ୁଖ୍ୟମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ବକବତ ରହିଛ ି ଓ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ େର୍ବବର ଏଥିପାଇଁ ବକବତ ଅର୍ଥବର େୟେସ୍ଥା ବହାଇଛି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂହ , ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :ଉମ୍ରବକାଟ ନିେବାଚନ ମ୍ଣ୍ଡଳୀବର ପ୍ରଧାନ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ବ ାଜନାବର ନିମ୍ିତ ବହାଇଥିୋ ବକୌଣସି ରାସ୍ତା
ଜରାଜୀର୍ଣ୍ବ ଅେସ୍ଥାବର ଥିୋ ଏହି େିଭାଗ ନଜରବର ନାହିଁ । ଏହି ବ ାଜନାବର ସଂପୂର୍ଣ୍ବ ବହାଇଥିୋ ୨୩୭.୬୩ କି.ମ୍ି.
ବଦୈର୍ଘବୟ େିଶଷ୍ଟ
ି ୫୮ ବଗାଟି ରାସ୍ତା ୫ େର୍ବ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅେଧି ପୂର୍ଣ୍ବ କରିସାରିଅଛି । ବସଥିମ୍ଧ୍ୟରୁ ୧୧୮.୫୫ କି.ମ୍ି.
ବଦୈର୍ଘବୟ େିଶଷ୍ଟ
ି ୨୯ ବଗାଟି ରାସ୍ତା Periodical Maintenance ବ ାଜନାବର ହାତକୁ ନିଆ ାଇ Renewal
Coat କା ବୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ବ ବହାଇଅଛି । ଏତଦ୍ େୟତୀତ େର୍ତ୍ବମ୍ାନ ୪୪.୮୦ କି.ମ୍ି. ବଦୈର୍ଘବୟ େିଶଷ୍ଟ
ି ୭ ବଗାଟି ରାସ୍ତାର
Renewal Coat କା ବୟ Periodical Maintenance ବ ାଜନାବର ଚାଲୁ ରହିଅଛି। ଅେଶିଷ୍ଟ ୭୪.୨୮ କି.ମ୍ି.
ବଦୈର୍ଘବୟ େିଶଷ୍ଟ
ି ୨୨ ବଗାଟି ରାସ୍ତାର ମ୍ରାମ୍ତି ଆେଶୟକ ପଡୁଥିୋ ସ୍ଥବଳ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଗୁଡକ
ି ର Renewal Coat କା ବୟ
ସରକାରଙ୍କ ଅନୁ ଦାନକୁ ନଜରବର ରଖି ପ ବୟାୟକ୍ରବମ୍ କରା ିୋର ବ ାଜନା ରହିଅଛି । ଏହାର ସେିବଶର୍ େିେରଣୀ
ପରିଶଷ୍ଟ
ି “କ” ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ପ୍ରଧାନମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ ସଡକ ବ ାଜନା ନିୟମ୍ାନୁ ସାବର ୨୦୦୧ ଜନଗଣନାକୁ ଭିର୍ତ୍କ
ି ରି ବ ାଗୟେିବେଚିତ
ବହାଇଥିୋ ସମ୍ସ୍ତ ଗ୍ରାମ୍କୁ ଏହି ବ ାଜନାବର ଅନ୍ତଭବୁକ୍ତ କରା ାଇଅଛି । ତଦନୁ ସାବର ଉମ୍ରବକାଟ ନିେବାଚନ ମ୍ଣ୍ଡଳୀ
ଅନ୍ତଗବତ ରାଇର୍ଘର େଲକ (LWE Block) ବର ୨୦୦୧ ଜନଗଣନା ଅନୁ ସାବର ୧୦୦ େ। ତଦୁ ର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜନସଂଖ୍ୟା େିଶଷ୍ଟ
ି
ସମ୍ସ୍ତ ଅସଂବ ାଜିତ ଗ୍ରାମ୍ ଏେଂ ଉମ୍ରବକାଟ େଲକର ୨୫୦ ୋ ତଦୁ ର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜନସଂଖ୍ୟା େିଶଷ୍ଟ
ି ସମ୍ସ୍ତ ଅସଂବ ାଜିତ ଗ୍ରାମ୍କୁ
ସଂବ ାଗ କରା ାଇଅଛି ।
ପ୍ରଧାନମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ ସଡକ ବ ାଜନାର ଧା ବୟ ନିୟମ୍ ୋହାବର ଅସଂବ ାଜିତ ବହାଇରହିଥିୋ ଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡକ
ି ର
ସଂଖ୍ୟାର ତର୍ଥୟ ଉକ୍ତ େିଭାଗ ପାଖ୍ବର ଉପଲବ୍ଧ ନୁ ବହଁ । ପ୍ରାୟତଃ ଏହିସେୁ ଅସଂବ ାଜିତ ଗ୍ରାମ୍କୁ ସଂବ ାଗ କରୁଥିୋ ରାସ୍ତା
ଗୁଡକ
ି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ େିଭାଗ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅବଟ।
ଉମ୍ରବକାଟ ନିେବାଚନ ମ୍ଣ୍ଡଳୀବର ମ୍ୁଖ୍ୟମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ବ ାଜନାବର ବମ୍ାଟ ୪ ବଗାଟି ରାସ୍ତା (୧୦.୩୫ କି.ମ୍ି.)
ନିମ୍ବାଣ କରା ାଇଅଛି । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ େର୍ବବର ଏହି ୪ ବଗାଟି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର େୟେସ୍ଥା
ରହିଅଛି । ଏହାର ସେିବଶର୍ େିେରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି “ଖ୍” ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ବବ୍ାରିଗୁମ୍ମା ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ବପୌର ସିଂସ୍ଥାବର ପରିଣତ
*94. ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବ୍ାହିନୀପତି : ଗୃହ ନିମ୍ବାଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ବକାରାପୁଟ
ଜିଲ୍ଲାର ବୋରିଗୁମ୍ମା ସହରାଞ୍ଚଳଟି ଏକ ବପୌରସସ୍ଥା ବହୋପାଇଁ ସମ୍ସ୍ତ ସର୍ତ୍ବାେଳୀ ପୂରଣ କରୁଛି କି ;ରାଜୟର ଅନୟ
ସମ୍ସାମ୍ୟି କ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ବପୌରସଂସ୍ଥାବର ପରିଣତ କରା ାଇଥିୋ ବେବଳ ବୋରିଗୁମ୍ମାକୁ ଏପରି ମ୍ାନୟତା ନ ମ୍ିଳେ
ି ାର
କାରଣ କଣ; େହୁ େିଳମ୍ବ ବହାଇଥିବଲ େି ସରକାର ଏ ଦିଗବର େିହୀତ ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରି ବୋରିଗୁମ୍ମାୋସୀକୁ ନୟାୟ
ବଦବେ କି ?
ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବଜନା
ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନିମ୍ବାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ,ଓଡିଶା
ବକାରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୋରିଗୁମ୍ମା ସହରାଞ୍ଚଳଠାବର ଏକ ବପୌରସଂସ୍ଥା ଗଠନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିୟ ପ୍ରସ୍ତାେ ମ୍ିଳେ
ି ାପବର ଉକ୍ତ
ପ୍ରସ୍ତାେକୁ ଆଇନ ଅନୁ ାୟୀ ତଜବମ୍ା କରା ାଉଛି । ତଜବମ୍ାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆେଶୟକୀୟ ତର୍ଥୟ ବ ାଗାଇ ବଦୋପାଇଁ
ବକାରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ପତ୍ରାଳାପ କରା ାଇଛି । ଉକ୍ତ ତର୍ଥୟ ହସ୍ତଗତ ବହୋପବର ଆଇନର େୟେସ୍ଥା ଅନୁ ାଇ
ପରେର୍ତ୍ବୀ ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରା ିେ।
ଦାଦନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତର୍ୟ
*95.

ଶ୍ରୀ ମୁବକଶ ମହାଲି ଙ୍ଗ: ଶ୍ରମ ଓ କମଣଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବ୍ୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବବ୍ କି – (କ)
Covid-19 ସମ୍ୟବର ବକଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ବକବତ ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମ୍ିକ ବକଉଁ ରାଜୟରୁ ବେରିଥିବଲ l ଆଜି
ସୁଦ୍ଧା ବକଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ବକବତ ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମ୍ିକ ବକଉଁ ରାଜୟକୁ ପୁଣି ାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତର୍ଥୟ ବଦୋ ସହ
ବସମ୍ାନଙ୍କର Skill Development ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ େିେରଣୀ ଓ ରାଜୟର ଶିଳ୍ପାୟନବର ବସମ୍ାନଙ୍କର
ସମ୍ଭାେୟ Employment ସମ୍ବନ୍ଧବର ସରକାରଙ୍କ ମ୍ତାମ୍ତ କଣ ; (ଖ୍) ବଲାଇସିଂହା ନିେବାଚନ
ମ୍ଣ୍ଡଳୀର ଦାଦନ ଶ୍ରମ୍ିକଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ପଞ୍ଚାୟତୱାରୀ ତାଲିକା ସହ ବସମ୍ାନଙ୍କର Skill Mapping ର
େିେରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂହ,
ଶ୍ରମ ଓ କମଣଚାରୀ ରାଜୟ ବ୍ୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା l
Covid-19 ସମ୍ୟବର ୋହାର ରାଜୟରୁ 10,07,330 ଜଣ ପ୍ରୋସୀ ଶ୍ରମ୍ିକ ଆମ୍ ରାଜୟକୁ ବେରିଅଛନ୍ତି,
ାହାର ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତର୍ଥୟ ପରିଶଷ୍
ି ଚ ‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା l େିଭିନ୍ନ ରାଜୟରୁ ବେରିଥିୋ ଏହି ଶ୍ରମ୍ିକମ୍ାନଙ୍କର ତର୍ଥୟ

ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘ଖ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା l
ଶ୍ରମ୍ େିଭାଗ ଅନ୍ତଗବତ ଶ୍ରମ୍ ନିବଦବଶାଳୟସ୍ଥିତ ଶ୍ରମ୍ିକ ସହାୟତା Call Centre ତରେରୁ ଇତି ମ୍ଧ୍ୟବର ପ୍ରୋସୀ
ପ୍ରେଣ ଜିଲ୍ଲା ର୍ଥା- େଲାେି ର, େରଗଡ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏେଂ ନୂ ଆପଡା ଜିଲ୍ଲାର 1,00,535 ଜଣ ବେରନ୍ତା ପ୍ରୋସୀ ଶ୍ରମ୍ିକଙ୍କୁ
ବଟଲିବୋନ ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ବର ବ ାଗାବ ାଗ କରା ାଇଅଛି l ତନମଧ୍ୟରୁ 3,509 ଜଣ ଶ୍ରମ୍ିକ େିଭିନ୍ନ ରାଜୟକୁ ବେରି ାଇଅଛନ୍ତି l
ଏହାଛଡା 62,286 ଜଣ ଶ୍ରମ୍ିକ େଲାେି ର, େରଗଡ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂ ଆପଡା ଜିଲ୍ଲାବର ଅଦୟାେଧି ଅଛନ୍ତି ଏେଂ 34,740
ଜଣ ଶ୍ରମ୍ିକଙ୍କ ସଠିକ୍ ବଟଲି ବୋନ ନମ୍ବର ଅଭାେରୁ ବ ାଗାବ ାଗ ସମ୍ଭେ ବହାଇନାହିଁ l
ù`e«û gâcòKcû^ue Skill ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତର୍ଥୟ ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘ଗ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା l
ଏତଦ୍ େୟତୀତ, ଶିଳ୍ପାୟନ ନିମ୍ିର୍ତ୍, ସରକାର ରାଜୟସ୍ତରୀୟ ଏକୀକୃ ତ ନିଗବମ୍ନ କର୍ତ୍ବୃପକ୍ଷ (SLSWCA)
ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ବର 52ବଗାଟି ନୂ ତନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁ ବମ୍ାଦନ କରିଅଛନ୍ତି,

ାହାଦ୍ୱାରା 1,17,803,68 ବକାଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନବି େଶ

ବହୋ ସହ 53,786ଟି Employment ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାେନା ରହିଛ ି ।
(ଖ୍)

ବଲାଇସିଂହା ନିେବାଚନ ମ୍ଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରୋସୀ ଶ୍ରମ୍ିକମ୍ାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ୍ପଞ୍ଚାୟତୱାରୀ ତାଲିକା ସହ ବସମ୍ାନଙ୍କର Skill

Mapping ର େିେରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘ଘ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା l
ରାସ୍ତା ହସ୍ତାନ୍ତର
SAQ No. 98- ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବରଶ କୁ ମାର ରାଉତରାୟ: ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- େହୁ ତ
ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ େିଭାଗ ବନୋବର ଅସୁେଧ
ି ା କଣ, ବନୋ ପାଇଁ ବଖ୍ାଦ୍ଧବା ଜିଲ୍ଲାର ବକବତ ପ୍ରସ୍ତାେ
ରହିଛ ି ଓ ବକଉଁ ବକଉଁ ରାସ୍ତାର ନିଦଷ୍ଟ
ି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିୋ ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ଆଗାମ୍ୀ
ଦିନବର କଣ ଆଉ ନୂ ତନ ପ୍ରସ୍ତାେ ଅଛି ଅେଗତ କରାଇବଦବେ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂହ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ :ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତାଗୁଡକ
ି ୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ େିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ନିୟମ୍ାେଳୀ ଏେଂ ମ୍ିଳୁଥିୋ ଅନୁ ଦାନକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିବର
ରଖି ଗ୍ରାମ୍ ଉନ୍ନୟନ େିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରା ାଇର୍ଥାଏ । ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିବର ରଖି ବଖ୍ାଦ୍ଧବା ଜିଲ୍ଲା ଏେଂ ରାଜୟର ଅନୟ
ଜିଲ୍ଲାର ବକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ େିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିୋ ପାଇଁ େର୍ତ୍ବମ୍ାନ ସୁଧା ବ ାଜନା ନାହିଁ ।

LED Street Light ଲଗାଯିବ୍ାର ନୀତି
* ନିଂ 100– ଶ୍ରୀ ଧୁେ ଚରଣ ସାହୁ

- ଗୃହ ନିମ୍ବାଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ରାଜୟ

ସରକାରଙ୍କର ବପୌରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡକ
ି ବର LED Street Light ଲଗା ିୋର ବକୌଣସି ନିଦଷ୍ଟ
ି ନୀତି ଅଛି କି ; ବକଉଁ
ଆଧାରବର ବକଉଁ ବକଉଁ ବପୌରସଂସ୍ଥା ଗୁଡକ
ି ବର

2019-2020, 2020-2021 ଆର୍ଥିକ େର୍ବବର ବକବତ LED

Street Light ଲଗା ାଇଅଛି ; ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ େର୍ବବର ବକବତ LED Street Light ଲଗା ିୋ ପାଇଁ ବ ାଜନା
ଅଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ବକବତ ଆର୍ଥିକ େୟୟ େରାଦ କରା ାଇଅଛି ?
ଉର୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବଜନା ,
ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନିମ୍ବାଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ ,ଓଡିଶା
୧. ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନବର ଥିୋ ୫ ଟି ମ୍ହାନଗର ନିଗମ୍ ଓ ୧୦୯ ଟି ବପୌରସଂସ୍ଥାବର ଅଧିକ େିଦୁୟତ ଶକ୍ତି
େୟେହାର କରୁଥିୋ େଲବ ଗୁଡକ
ି ୁ ସମ୍ପୂଣବ ରୂବପ େଦଳା ାଇ ତା ପରିେବର୍ତ୍ବ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟକାରୀ ଏଲ.ଇ.ଡି. େଲବ ଓ ତାର
ଆନୁ ର୍େି କ ସଲଗ୍ନ ଉପକରଣ େୟେହାର କରିୋ ପାଇଁ ବ ାଜନା କରା ାଇଅଛି। ଏଥିସହିତ ଆବଲାକିକରଣ େୟେସ୍ଥା
ନଥିୋ ସଡ଼କ ଗୁଡକ
ି ବର ଗ୍ରୀନେି ଲଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ବର ନୂ ତନ ଏଲ.ଇ.ଡି ଲଗା ି ୋର େୟେସ୍ଥା ରହିଛ ି ।
୨। )କ) ୨୦୧୯-୨୦୨୦ ଓ ୨୦୨୦-୨୦୨୧ ଆର୍ଥିକ େର୍ବବର ରାଜୟବର ଥିୋ ୫ ବଗାଟି ମ୍ହାନଗର ନିଗମ୍ବର
NEESL ନାମ୍କ ର୍ଘବରାଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବମ୍ାଟ ୭୮୦୨୯ ଟି ନୂ ତନ ଏଲ. ଇ. ଡି. େଲବ ଓ ତାର ଆନୁ ର୍େି କ ସଲଗ୍ନ
ଉପକରଣ ଲଗା ାଇଅଛି । ଏତଦେୟତୀତ େଳକା ୧୦୯ ବପୌରସଂସ୍ଥାବର ଉପବରାକ୍ତ ଆର୍ଥିକ େର୍ବବର EESL ନାମ୍କ
ର୍ଘବରାଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବମ୍ାଟ ୨,୫୭,୭୭୨ ଟି ନୂ ତନ ଏଲ. ଇ. ଡି. େଲବ ଓ ତାର ଆନୁ ର୍େି କ ସଲଗ୍ନ ଉପକରଣ
ଲଗା ାଇଅଛି ଏେଂ ୧୧୩ ଟି ବପୌରାଞ୍ଚଳବର ଗ୍ରୀନ େି ଲଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ବର ଆବଲାକିକରଣ େୟେସ୍ଥା ନଥିୋ ସଡ଼କ
ଗୁଡକ
ି ବର ୫ ଟି ର୍ଘବରାଇ ଉବଦୟାଗୀ ମ୍ାନଙ୍କ ସହାୟତାବର ବମ୍ାଟବର ୪୬,୬୯୨ ଟି ଏଲ. ଇ. ଡି. େଲବ ଲଗା ାଇଅଛି ।
)ଖ୍) ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ େର୍ବ ୨୦୨୧-୨୦୨୨ ବର ଗ୍ରୀନ େି ଲଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ବର ୧୩,୨୭୪ ଟି LED Street
Light ଲଗା ିୋର େୟେସ୍ଥା ରହିଛ ି ଓ ଏଥିପାଇଁ ୫୮.୬୬ ବକାଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ େୟୟ େରାଦ କରା ାଇଛି ।
1947 ଶିଳ୍ପ ବ୍ିବ୍ାଦ ଆଇନ ପରିବ୍ତ୍ତଣନ
*101.

ଶ୍ରୀ ନାଉରୀ ନାୟକ: ଶ୍ରମ ଓ କମଣଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବ୍ୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବବ୍ କି – ରାଜୟବର ଶିଳ୍ପ
େିୋଦ ଆଇନ, 1947 ବର କି କି ପରିେର୍ତ୍ବନ ଅଣା ାଇଛି, େଳବର ବକବତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅଦୟାେଧି
କଟକଣାମ୍ୁକ୍ତ କରା ାଇଛି, ବସସେୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାବର ଅନୁ ୟନ ବକବତ ଶ୍ରମ୍ିକ ରହିୋ ୋଧ୍ୟତାମ୍ୂଳକ କରା ାଇଛି,
ସଂବଶାଧିତ ଆଇନ େଳବର ବକବତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା େର୍ତ୍ବମ୍ାନ ସୁଦ୍ଧା ବକବତ ବକବତ ଶ୍ରମ୍ିକଙ୍କୁ ଛବଟଇ କରିଛନ୍ତି,

ବକବତ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାବର ବତ୍ରୈମ୍ାସିକ ଓଭରଟାଇମ୍ ସମ୍ୟସୀମ୍ା 75 ର୍ଘଣ୍ଟାରୁ 115 ର୍ଘଣ୍ଟାକୁ େୃ ଦ୍ଧି ବହାଇଛି, ବକବତ
ଶ୍ରମ୍ିକ ଉପକୃ ତ ବହାଇଛନ୍ତି, ବକବତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାବର କା ବୟକାଳ 8 ର୍ଘଣ୍ଟାରୁ 12 ର୍ଘଣ୍ଟାକୁ େୃ ଦ୍ଧି କରା ାଇଛି,
ବସସେୁ ର ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତର୍ଥୟ ବଦବେ କି, ରାଜୟ ଶିଳ୍ପ ଓ କାରଖ୍ାନା ଆଇନବର ପରିେର୍ତ୍ବନ ପବର ବକବତ ଶିଳ୍ପ
ସଂସ୍ଥାବର ବକବତ ନୂ ତନ ନି ୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ବହାଇଛି, ବକବତ ନୂ ଆ ପୁଞ୍ଜିନବି େଶ େୃ ଦ୍ଧି ପାଇେ ବୋଲି ଶ୍ରମ୍ େିଭାଗ
ଆକଳନ କରିଛ ି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂହ,
ଶ୍ରମ ଓ କମଣଚାରୀ ରାଜୟ ବ୍ୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା l
ଓଡିଶା ରାଜୟବର ଶିଳ୍ପ େିୋଦ ଆଇନ୍, 1947 ର ଧାରା 25-F ଏେଂ ଧାରା 25-K ର ସଂବଶାଧନ ନିମ୍ବନ୍ତ ଏକ
ଅଧ୍ୟାବଦଶ ପ୍ରଣୟନ କରା ାଇଥିଲା l ଏହି ଶିଳ୍ପ େିୋଦ (ଓଡିଶା ସଂବଶାଧନ) ଅଧ୍ୟାବଦଶ, 2020 ର ଏକକିତା ନକଲ

ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା l ଏହି ସଂବଶାଧନକୁ ନିୟମ୍ିତ କରିୋ ଲାଗି ଶିଳ୍ପ େିୋଦ (ଓଡିଶା ସଂବଶାଧନ) େିଲ୍,
2020 େିଧାନ ସଭାବର ପାରିତ ବହାଇ ମ୍ାନୟେର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁ ବମ୍ାଦନ ଲାଗି ମ୍ାନୟେର ରାଜୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବପ୍ରରଣ
କରା ାଇଅଛି l
ଏହି ସଂବଶାଧନ େଳବର ଏକ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଏେଂ ତିନି ଶହରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରମ୍ିକ ନି ୁକ୍ତି କରୁଥିୋ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା
(ବମ୍ାଟ 516 ବଗାଟି ପଞ୍ଜି କୃତ କରଖ୍ାନା) ମ୍ାନଙ୍କୁ ବଲ-ଅେ (Lay-off) ଛବଟଇ (Retrenchment) ଏେଂ େନ୍ଦ
(Closure) କରିୋ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁ ବମ୍ାଦନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିୋ କଟକଣାମ୍ୁକ୍ତ କରା ାଇଅଛି l ଏହି ସଂବଶାଧନ
େଳବର ବକବତ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରମ୍ିକ ରହିୋ ୋଧ୍ୟତାମ୍ୂଳକ କରା ାଇନାହିଁ l ସଂବଶାଧିତ ଆଇନ େଳବର ବକୌଣସି ଶ୍ରମ୍ିକ
ଛବଟଇ ବହାଇଥିୋର ସୂଚନା ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ବହାଇନାହିଁ l
ଏହି ସଂବଶାଧନ େଳବର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାବର ଓଭରଟାଇମ୍ ଏେଂ କା ବୟକାଳ ସମ୍ୟ ସୀମ୍ା େୃ ଦ୍ଧି କରା ାଇନାହିଁ l
ପରନ୍ତୁ, କାରଖ୍ାନା (ଓଡିଶା ସଂବଶାଧନ) ଆଇନ, 2020କୁ ଓଡିଶା ସରକାର ତା.16.10.2020ରିଖ୍ବର
ଓଭରଟାଇମ୍ ସୀମ୍ା 75 ର୍ଘଣ୍ଟାକୁ େୃ ଦ୍ଧି କରି 115 ର୍ଘଣ୍ଟାକୁ କରିଛନ୍ତି l
ବକାଭିଡ-19 ମ୍ହାମ୍ାରୀ ସମ୍ୟବର ରାଜୟବର ଥିୋ େିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶିଳ୍ପାନୁ ଷ୍ଠାନ ସଙ୍ଘଙ୍କ ଅନୁ ବରାଧକ୍ରବମ୍ ଗତ ତା.
08.05.2020ରିଖ୍ବର ଶ୍ରମ୍ ଓ କମ୍ବଚାରୀ ରାଜୟ େୀମ୍ା େିଭାଗ ଏକ େିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆବର କାରଖ୍ାନା ଆଇନ, 1948 ବର
ବକାହଳ କରି ବଦୈନକ
ି ପାଳି କା ବୟକାଳ ସମ୍ୟସୀମ୍ା 8 ର୍ଘଣ୍ଟାକୁ େୃ ଦ୍ଧି କରି ବଦୈନକ
ି 12 ର୍ଘଣ୍ଟା ପ ବୟନ୍ତ କରିଥିବଲ l ଏହାର
କା ବୟକାଳ ଅେଧି ମ୍ାତ୍ର ତିନି ମ୍ାସ ଥିଲା (8 ମ୍ଇ, 2020 ରୁ 7 ଅଗଷ୍ଟ, 2020) l
ଅବପ୍ରଲ 2020 ଠାରୁ ଅଦୟାେଧି ରାଜୟର State Level Single Window Clearance
Authority (SLSWCA) ମ୍ଧ୍ୟମ୍ବର 1,17,803.68 ବକାଟି ଟଙ୍କାର 52 ବଗାଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ଅନୁ ବମ୍ାଦନ
କରା ାଇଅଛି, ାହା ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ବର 53,876 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନି ୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାେନା ଅଛି l

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରବଶନାତ୍ତର
ପ୍ରଶନ:

ବକଉଁ ପରିସ୍ଥିତବି ର ରାଜୟବର ଶିଳ୍ପ େିୋଦ ଏେଂ କାରଖ୍ାନା ଆଇନବର ସଂବଶାଧନ କରିୋ ଜରୁରୀ
ବହାଇପଡିଥିଲା ?

ଉତ୍ତର: 12.02.2020 ଦିନ ରାଜୟ ତର୍ଥା ବକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନଧି
ି ମ୍ାନଙ୍କ ସହ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ବହାଇଥିୋ ଶ୍ରମ୍
ସଂସ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବେୈଠକବର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ୍ ମ୍ନ୍ତ୍ରାଳୟ ଶିଳ୍ପ େିୋଦ ଆଇନ, 1947 ଏେଂ କାରଖ୍ାନା
ଆଇନ, 1948 ବର ସଂବଶାଧନ ଆଣି ଉକ୍ତ ଆଇନର ପ୍ରବୟାଗ ଲାଗି ଦ୍ୱାରସୀମ୍ା େୃ ଦ୍ଧି କରିୋର ପ୍ରସ୍ତାେ
ବଦଇଥିବଲ l ଅନୟ ରାଜୟ

ର୍ଥା- ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରବଦଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରବଦଶ, ଆସାମ୍, େିହାର, ହିମ୍ାଚଳ ପ୍ରବଦଶ,

ହରିୟାନା, ଗୁଜୁରାଟ, ପଞ୍ଜାେ, ମ୍ହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ ନିଜ ନିଜ ରାଜୟବର ଏହି ଦୁ ଇ ଆଇନକୁ ସଂବଶାଧନ
କରିସାରିଛନ୍ତି l
ରାଜୟବର ଶିଳ୍ପାୟନ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିେନ
ି ବି ାଗ ଲାଗି, କବରାନା ମ୍ହାମ୍ାରୀ ଦ୍ୱାରା କେଳିତ ତର୍ଥା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ୂହ ନିମ୍ବନ୍ତ ଅନୁ କୂଳ ତର୍ଥା ବସୌହାଦୟପୂର୍ଣ୍ବ ୋତାେରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅର୍ଥବବନୈତକ
ି
କା ବୟର ଉତର୍ଥାନ ଲାଗି, ରାଜୟ କୟାେିବନଟ କାରଖ୍ାନା ଆଇନ, 1948 ଏେଂ ଶିଳ୍ପ େିୋଦ ଆଇନ, 1947 ବର
ସଂବଶାଧନ କରିୋକୁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ବନଇଥିବଲ l ରାଜୟ େିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁ ନଥିୋରୁ ମ୍ାନୟେର
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁ ବମ୍ାଦନ କ୍ରବମ୍ ମ୍ାନୟେର ରାଜୟପାଳ ଶିଳ୍ପ େିୋଦ (ଓଡିଶା ସଂବଶାଧନ) ଅଧ୍ୟାବଦଶ, 2020
ତା.15.07.2020 ରିଖ୍ ଦିନ ଏେଂ କାରଖ୍ାନା (ଓଡିଶା ସଂବଶାଧନ) ଅଧ୍ୟାବଦଶ, 2020 ତା.16.10.2020
ରିଖ୍ ଦିନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବଲ l
ଓଡିଶା ରାଜୟବର ଶିଳ୍ପ େିୋଦ ଆଇନ୍, 1947 ର ଧାରା 25-F ଏେଂ ଧାରା 25-K ର ସଂବଶାଧନ ନିମ୍ବନ୍ତ ଏକ
ଅଧ୍ୟାବଦଶ ପ୍ରଣୟନ କରା ାଇଥିଲା l ଏହି ଶିଳ୍ପ େିୋଦ (ଓଡିଶା ସଂବଶାଧନ) ଅଧ୍ୟାବଦଶ, 2020 ର ଏକକିତା ନକଲ

ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା l ଏହି ସଂବଶାଧନକୁ ନିୟମ୍ିତ କରିୋ ଲାଗି ଶିଳ୍ପ େିୋଦ (ଓଡିଶା ସଂବଶାଧନ) େିଲ୍,
2020 େିଧାନ ସଭାବର ପାରିତ ବହାଇ ମ୍ାନୟେର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁ ବମ୍ାଦନ ଲାଗି ମ୍ାନୟେର ରାଜୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବପ୍ରରଣ
କରା ାଇଅଛି l
ଏହି ସଂବଶାଧନର େଳବର ଏକ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଏେଂ ତିନି ଶହରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରମ୍ିକ ନି ୁକ୍ତି କରୁଥିୋ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା
ମ୍ାନଙ୍କୁ ବଲ-ଅେ (Lay-off) ଛବଟଇ (Retrenchment) ଏେଂ େନ୍ଦ (Closure) କରିୋ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ
ଠାରୁ ଅନୁ ବମ୍ାଦନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିୋ କଟକଣାମ୍ୁକ୍ତ କରା ାଇଅଛି l ଅନୁ ୟନ ବକବତ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରମ୍ିକ ରହିବେ ଏହା
ୋଧ୍ୟତାମ୍ୂଳକ କରା ାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ସଂବଶାଧିତ ଆଇନ େଳବର ବକୌଣସି ଶ୍ରମ୍ିକ ଛବଟଇ ବହାଇନାହାନ୍ତି l

ବତୈମ୍ାସିକ ଓଭରଟାଇମ୍ ସମ୍ୟସୀମ୍ା 75 ର୍ଘଣ୍ଟାରୁ 115 ର୍ଘଣ୍ଟାକୁ କାରଖ୍ାନା (ଓଡିଶା ସଂବଶାଧନ) ଅଧ୍ୟାବଦଶ,
2020 ଦ୍ୱାରା େୃ ଦ୍ଧି କରା ାଇଅଛି l ଏହି ଅଧ୍ୟାବଦଶର ନକଲ

ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘ଖ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା l େର୍ତ୍ବମ୍ାନ

ଏହି ଅଧ୍ୟାବଦଶକୁ ନିୟମ୍ିତ କରି କାରଖ୍ାନା ଆଇନ, 1948 ବର ସଂବଶାଧନ କରିୋ ଲାଗି କାରଖ୍ାନା (ଓଡିଶା
ସଂବଶାଧନ) ଆଇନ, 2020 େିଧାନସଭାବର ପାରିତ ବହାଇ ମ୍ାନୟେର ରାଜୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମ୍ାନୟେର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ
ଅନୁ ବମ୍ାଦନ ନିମ୍ବନ୍ତ ବପ୍ରରଣ କରା ାଇଅଛି l ବକାଭିଡ ମ୍ହାମ୍ାରୀ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କାରଖ୍ାନା ମ୍ାନଙ୍କବର ଉତ୍ପାଦନ େୃ ଦ୍ଧି
ଲକ୍ଷବର ବଦୈନକ
ି କା ବୟ ସମ୍ୟର ସୀମ୍ା ଓଭରଟାଇମ୍ ସହ 8 ର୍ଘଣ୍ଟାରୁ 12 ର୍ଘଣ୍ଟାକୁ ଏକ ଅଧିସୂଚନା ଦ୍ୱାରା େୃ ଦ୍ଧି
କରା ାଇଥିଲା l ଏହି ଅଧିସୂଚନାଟି ମ୍ାତ୍ର 3 ମ୍ାସ ପାଇଁ (08.05.2020 ରୁ 07.08.2020) ବେୈଧ ଥିଲା l

ରାଜୟବର ଶିଳ୍ପ େିୋଦ ଓ କାରଖ୍ାନା ଆଇନର ପରିେର୍ତ୍ବନ ପୂର୍ଣ୍ବମ୍ାତ୍ରାବର ମ୍ହାମ୍ହିମ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁ ବମ୍ାଦନ
ପବର ଲାଗୁ କରା ାଇପାରିେ l ମ୍ାତ୍ର, ଇତିମ୍ଧ୍ୟବର ରାଜୟ ସରକାର 52 ବଗାଟି ନୂ ତନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁ ବମ୍ାଦନ କରିଛନ୍ତି,
ାହାଦ୍ୱାରା 1,17,803.68 ବକାଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବହେ ଏେଂ 53,876 ଟି ନୂ ତନ ନି ୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ବହେ l
ଓଡିଶା ରାଜୟ ଶିଳ୍ପ େିୋଦ ଆଇନ୍, 1947 ବର ଏକ ସଂବଶାଧନ ଅଣା ାଇ ଏହାକୁ ଶିଳ୍ପ େିୋଦ (ଓଡିଶା
ସଂବଶାଧନ) ଆଇନ, 2020 ନାମ୍ବର ଅଭିହତ
ି କରା ାଇଅଛି l ସଂବଶାଧିନ ଆଇନ୍ ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା
l
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ବଯାଜନା N.B.C.C. ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ନିମଣାଣ
SAQ No.104 . ଶ୍ରୀ ସାଲୁ ଗା ପ୍ରଧାନ : ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି: -କନ୍ଧମ୍ାଳ ଜିଲ୍ଲାବର
ବକବତବଗାଟି ପ୍ରଧାନମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ବ ାଜନା N.B.C.C. ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ନିମ୍ବାଣ କରିଛ ି ବସଥିମ୍ଧ୍ୟରୁ ବକବତବଗାଟି ରାସ୍ତା
କାମ୍ ସରି ାଇଛି ଆଉବକବତ ବଗାଟି ରହିଅଛି ଏେଂ ସରି ାଇଥିୋ ରାସ୍ତା ମ୍ରାମ୍ତି କରା ାଇନାହିଁ ତାହାରି ଉପବର
ସରକାର କି ପଦବକ୍ଷପ ବନଇଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂହ , ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :କନ୍ଧମ୍ାଳ ଜିଲ୍ଲାବର ପ୍ରଧାନମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ବ ାଜନାବର N.B.C.C. କୁ ସେବବମ୍ାଟ 71 ବଗାଟି ରାସ୍ତାର କା ବୟ
ଦିଆ ାଇଥିଲା । ତନମଧ୍ୟରୁ 57 ବଗାଟି ରାସ୍ତାର ନିମ୍ବାଣ କା ବୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ବହାଇଅଛି ଏେଂ 14 ବଗାଟି ରାସ୍ତାର କା ବୟ
ଚାଲୁ ରହିଅଛି। ଏହି କା ବୟ ଗୁଡକ
ି ର ଏକ େିେରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ବର ସଂ ୁକ୍ତ କରାଗଲା ।
N.B.C.C. ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ବହାଇଥିୋ 57 ଟି ରାସ୍ତା (242.99 କି.ମ୍ି.) ଠିକାଦାରଙ୍କର

5 େର୍ିଆ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଚୁକ୍ତି

ଅେଧି ମ୍ଧ୍ୟବର ରହିଅଛି । ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଗୁଡକ
ି ର ମ୍ରାମ୍ତି କା ବୟ ଚୁକ୍ତିନାମ୍ା ଅନୁ ାୟୀ ନିୟମ୍ିତ ଚାଲୁ ରହିଅଛି ।
NAC ର କମଣଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ପ୍ରଦାନ

* ୧୦୬. ଶ୍ରୀ ସବନ୍ତାର୍ ସିଂ ସାଲୁ ଜା : ଗୃହ ନିମ୍ବାଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- (କ)
କଣ୍ଟାୋଞ୍ଝି NAC ବର େିଗତ 12 ରୁ 13 େର୍ବରୁ କା ବୟ କରୁଥିୋ ସୋଇ କମ୍ବଚାରୀ ଏେଂ ଅେି ସ କମ୍ବଚାରୀ (DLR)
Executive Officer ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା DLR ଭାେବର ନି ୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇଥିବଲ ମ୍ଧ୍ୟ କଣ୍ଟାୋଞ୍ଝି NAC ଏହି 61 ଜଣ
କମ୍ବଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମ୍ା ବଦଉନଥିୋ କର୍ଥା ସରକାର ଜାଣନ୍ତି କି ; (ଖ୍) ରାଜୟ ସରକାର କଣ୍ଟାୋଞ୍ଝି NAC ର ସମ୍ସ୍ତ
କମ୍ବଚାରୀ ମ୍ାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିମ୍ାସ ଦରମ୍ା ବଦୋର େୟେସ୍ତା କରାଇବେ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବଜନା,ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ,
ଗୃହ ନିମ୍ବାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ,ଓଡିଶା
(କ) କଣ୍ଟାୋଞ୍ଝି NAC ବର ବଦୈନକ
ି ମ୍ଜୁ ରି ହିସାେବର କା ବୟରତ ଥିୋ ସବେଇ ଓ ଅେି ସ
କମ୍ବଚାରୀଙ୍କ ବକୌଣସି ପ୍ରାପୟ େବକୟା ନାହିଁI
ଉପବରାକ୍ତ କମ୍ବଚାରୀ ୦୧-୦୧-୨୦୨୧ଠାରୁ କା ବୟବର ବ ାଗ ନ ବଦଇ ନଥିୋ

କାରଣରୁ ବସମ୍ାନଙ୍କୁ ବକୌଣସି ପାରିଶ୍ରମ୍ିକ ୋ ମ୍ଜୁ ରି ପ୍ରଦାନ କରା ାଇନାହିଁI
(ଖ୍) କଣ୍ଟାୋଞ୍ଝି N.A.C.ବର କା ବୟରତ ସମ୍ସ୍ତ କମ୍ବଚାରିମ୍ାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିମ୍ାସବର ଦରମ୍ା ପ୍ରଦାନ
କରା ାଉଛି I
ସମ୍ଭାେୟ ଉର୍ତ୍ର
୧ କଣ୍ଟାୋଞ୍ଜି ଏନଏସିର ସବେଇ କାମ୍କୁ ର୍ଘବରାଇକରଣ କରା ି ୋକୁ େିବରାଧ କରି ବଦୈନକ
ି ମ୍ଜୁ ରି ପାରିଶ୍ରମ୍ିକ
ହିସାେବର କାମ୍ କରୁଥିୋ ସବେଇ କମ୍ବଚାରୀ ୦୧.୦୧.୨୦୨୧ ରୁ କା ବୟ ବର ବ ାଗ ବଦଉନାହାନ୍ତି I
୨ କଣ୍ଟାୋଞ୍ଜି ଏନଏସିର ସବେଇ କାମ୍କୁ ର୍ଘବରାଇକରଣ ବନଇଥିୋ ସଂସ୍ଥା ‘ପ୍ରତୁ ୟର୍’ ବସମ୍ାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିବୟାଜିତ
କମ୍ବଚାରୀମ୍ାନଙ୍କୁ ବସମ୍ାନଙ୍କ ପ୍ରାପୟ ପ୍ରଦାନ କରିେ I
ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ପୁନଃ ନିମଣାଣ
SAQ No. 110- ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସୌଭିକ ବ୍ିଶ୍ଵାଳ: ବଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ନିେବାଚନ ମ୍ଣ୍ଡଳୀବର ବକବତ କି.ମ୍ି ବଦୈର୍ଘବୟ େିଶଷ୍ଟ
ି
ବକଉଁ ବକଉଁ ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ େିଭାଗ ଅଧୀନବର ଥିୋବେବଳ ତନମଧ୍ୟରୁ ବକବତ ରାସ୍ତା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ବ ଅେସ୍ଥାବର
ଅଛି ଏହାକୁ ପୁନଃ ନିମ୍ବାଣ ପାଇଁ କି ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂହ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ :ବଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ନିେବାଚନ ମ୍ଣ୍ଡଳୀବର ବମ୍ାଟ ୫୬.୮୬୪ କି.ମ୍ି ବଦୈର୍ଘବୟ େିଶଷ୍ଟ
ି ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ େିଭାଗ
ଅଧୀନବର ଅଛି ଏେଂ ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡକ
ି ର ସେିବଶର୍ େିେରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି 'କ' ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଏହି ସମ୍ସ୍ତ
ରାସ୍ତାଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ ବକୌଣସି ରାସ୍ତା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ବ ଅେସ୍ଥାବର ନାହିଁ ।
ାନବ ସ ଳଜ ସନାପଦ୍ଧସଶେବ ୁସରହସ ଡେବେଦ
SAQ* 112 : ଶ୍ରୀ ସୁୋଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ :ଗୃହ ନିମ୍ବାଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି -:
ବଦେଗଡ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ େିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ବ ାଗାଇ ବଦୋର େୟେସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସିଛ ି
କି; ଦି ଆସିର୍ଥାଏ ବକବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା କା ବୟକାରୀ ବହେ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବଜନା,
ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ , ଗୃହ ନିମ୍ବାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା
ବଦେଗଡ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ େିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ବ ାଗାଇ ବଦୋର େୟେସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କର ନଜରକୁ
-୨୦୨୦ ଆସିଛ।ି ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ୨୦୨୧ ଆର୍ଥିକ େର୍ବବର ବଦେଗଡ ସହରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ ାଗାଣ ନିମ୍ବନ୍ତ
ୋରବକାଟ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ଜଳ ଉତ୍ସ ଭାେବର ଗ୍ରହଣ କରି ୪୨୮୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ େୟୟ ଅଟକଳ ୦୦.
ାଇଛି ଏେଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମ୍ବନ୍ତ ସବେବକ୍ଷଣ କା ବୟ ଚାଲୁ ରହିଛ ି । ଏହାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁ ବମ୍ାଦନ ଏେଂ ବେର୍ୟି କ କରା
ମ୍ଞ୍ଜୁରି ମ୍ିଳେ
ି ା ପବର ଆେଶୟକ ବଟଣ୍ଡର ଆମଵାନ କରା ାଇ ୨ େର୍ବ ମ୍ଧ୍ୟବର କା ବୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ବ କରା

ି ୋ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ

ଧା ବୟ କରା ାଇଛି।
ଦୁ ଷ୍ଟିବର ରଖି ସମ୍ସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳବର ପାଇପ ଏତଦ େକତୀତ ବଦେଗଡ ସହରବର ପାନୀୟ ଜଳର ଆେଶୟକତା କୁ
-୨୦୨୦ େିଛାଇୋ ପାଇଁ୨୦୨୧ ଆର୍ଥିକ େର୍ବବର ୫୬୮ବଗାଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କା ବୟ ନିମ୍ିର୍ତ୍ ବଟଣ୍ଡ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ୦୦.ର
ଆହବାନ କରା ାଇଅଛି। ଏହାର େିେରଣୀ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
ରାସ୍ତାଗୁଡକ
ି ୁ ମୁଖୟ ରାସ୍ତା ସହ ସିଂବଯାଗ
SAQ No. 114- ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବ୍ାନୀ ଶଙ୍କର ବଭାଇ : ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ସୁନ୍ଦରଗଡ
ଜିଲ୍ଲାବର ଥିୋ ଗଁାମ୍ାନଙ୍କବର ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଗୁଡକ
ି ୁ ସହଜବର ଆମ୍ବୁଲାନସ, ଟ୍ରାକଟର ଓ ବପାଲିସ ଗାଡି ଗଲାଭଳି
ଚଉଡା ରାସ୍ତା ନିମ୍ବାଣ କରିୋସହ ସେୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡକ
ି ୁ େଲକ ର ମ୍ୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସହ ସଂବ ାଗ କରିୋ ପାଇଁ RD େିଭାଗ ତୁ ରନ୍ତ
ପଦବକ୍ଷପ ବନବେ କି ; େିଭାଗ ତରେରୁ ବ ଉଁ ରାସ୍ତାସେୁ ନିମ୍ବାଣ ବହବଲ ବସଗୁଡକ
ି ଅତି ନିମ୍ନମ୍ାନର ବହଉଥିୋରୁ
ନିମ୍ବାଣ ସରିୋର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତବର େର୍ବାବର ବଧାଇ ାଉଛି ; ଖ୍ାଲ, ଗାତ ଇତୟାଦି ସୃଷ୍ଟି ବହଉଛି ବୋଲି ସରକାର ଜାଣନ୍ତି
କି;

ଦି ନା ବତବେ ଠିକାଦାରମ୍ାବନ କାମ୍ କରୁଥିୋବେବଳ େିଭାଗର

ନ୍ତ୍ରୀମ୍ାବନ ତଦାରଖ୍ କରି ଉନ୍ନତମ୍ାନର କାମ୍

ସହ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତବର ଥିୋ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁ ଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼କ
ି ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମ୍ରମ୍ତି, ରେ
ମ୍ାରିୋ ଭଳି ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ ପାଇଁ େୟେସ୍ତା କରିବେ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂହ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ :ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ େିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ବାଣ ବହଉଥିୋ PMGSY/MMSY/ plan road/ DMF/
OMBADC/ ବ ାଜନାବର ରାସ୍ତାଗୁଡକ
ି ର ଓସାର ସାଧାରଣତଃ 7.5 ମ୍ି. ଓ carriage way ର ଓସାର 3.75ମ୍ି
ବହାଇର୍ଥାଏ । ବ ଉଁ ସ୍ଥାନବର ଜମ୍ିର ଓସାର କମ୍ ର୍ଥାଏ ବସଠାବର ରାସ୍ତା ଗୁଡକ
ି ର ଓସାର 7.5 ମ୍ି ସ୍ଥାନବର 6.0ମ୍ି.
କରା ାଇର୍ଥାଏ । ସେୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡକ
ି ୁ େଲକର ମ୍ୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସହ ସଂବ ାଗ କରିୋ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ େିଭାଗର ବକାଣସି
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ ାଜନା ନାହିଁ । ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ େିଭାଗର ଅଧୀନବର ଥିୋ ରାସ୍ତା ଓ ବକାଠା ୋଡି ଗୁଡ଼କ
ି ର ରକ୍ଷଣ ବେକ୍ଷଣ ଓ
ଉନ୍ନତି କରଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ େିଭାଗ କରିର୍ଥାଏ ।

ବକାଣସି ରାସ୍ତାକା ବୟ ନିମ୍ନମ୍ାନର ଏେଂ କା ୟ ସମ୍ାପ୍ତି ପରେର୍ତ୍ବୀ ପ ବୟୟବର ବକାଣସି ତୁଟ ି ପରିଲିଖିତ
ବହବଲ ତୁ ରନ୍ତ ଆେଶୟକୀୟ ପଦବକ୍ଷପ ନିଆ ାଉଅଛି ଏେଂ ଠିକାଦାରରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥବବର ଏହି କା ବୟ ଗୁଡକ
ି ର ମ୍ରାମ୍ତି
ଓ ପୁନଃ ନିମ୍ବାଣ କରା ାଉଅଛି ।
ରାସ୍ତା ନିମ୍ବାଣ ସମ୍ୟବର କା ୟର ଗୁଣେର୍ତ୍ା େଜାୟ ରଖିୋ ପାଇଁ ଠିକାଦାରମ୍ାବନ କା ବୟ କରୁଥିୋ
ବେବଳ େିଭାଗର

ନ୍ତ୍ରୀମ୍ାବନ କା ବୟର ଉପ ୁକ୍ତ ତଦାରଖ୍ କରି ଉନ୍ନତମ୍ାନର କା ବୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏତଦେୟତିତ

PMGSY କା ବୟ 3ସ୍ତରୀୟ ଗୁଣେତI ାଞ୍ଚର େୟେସ୍ତା ରହିଅଛି।
ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତବର ଥିୋ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁ ଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼କ
ି ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ,
ମ୍ରIମ୍ତି, ରେ ମ୍ାରିୋ ଭଳି ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ କା ବୟ ପାଇଁ P&C Department resolution no. 3489
dtd.3.3.2020 ଅନୁ ସାବର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନୟନ େିଭାଗର ପରିସରଭୂକ୍ତ ନୁ ବହଁ । ବତଣୁ ଉକ୍ତ କା ବୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ
େିଭାଗ ତରେରୁ ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାେ ନାହିଁ ।
ପ୍ରବତୟକ ଗୃ ହକୁ ସ୍ୱବରଜ ସିଂବଯାଗ
SAQ 116. ଶ୍ରୀ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର : ଗୃହ ନିମ୍ବାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- େି.ଏମ୍.ସି.
(Bhubaneswar Municipal Corporation) ର େଜବୂୟସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ େୟେସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି;
ସ୍ୱବରଜ େୟେସ୍ଥା ବକବତାଟି ଗୃହକୁ ସଂପ୍ରସାରିତ ବହାଇଛି; ପ୍ରବତୟକ ର୍ଘରକୁ ସ୍ୱବରଜ ସଂବ ାଗ ବକବେ ସୁଦ୍ଧା ବ ାଗାଇ
ଦିଆ ିେ ?
ଉର୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବଜନା,
ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନିମ୍ବାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା

ଭୁେବନଶ୍ଵର ମ୍ହାନଗର ନିଗମ୍ ଅଂଚଳରୁ ନିଗବତ ତର୍ଥା ଗୃହରୁ ଗୃହ ସଂଗୃହୀତ ବହଉଥିୋ େଜବୟେସ୍ତୁ ର େିବକନ୍ଦ୍ରିତ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ପରିଚାଳନା ନିମ୍ବନ୍ତ 43ଟି Micro Composting Centre (MCC) ଏେଂ 16ଟି Material
Recovery Facility (MRF) Centre ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମ୍ବନ୍ତ ପଦବକ୍ଷପ ନିଆ ାଉଅଛି ।
ଏହି 43ଟି MCC ମ୍ଧ୍ୟରୁ େର୍ତ୍ବମ୍ାନ ସୁଦ୍ଧା 42ଟିର କା ବୟ ଆବଗଇଚାଲି 8ଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ବ ଏେଂ କା ବୟକ୍ଷମ୍

ବହାଇସାରିଅଛି । 10ଟିର ନିମ୍ବାଣ କା ବୟ ବଶର୍ ବହାଇସାରିଅଛି ଏେଂ 24 ଟିର ନିମ୍ବାଣ ବଶର୍ ପ ବୟାୟବର ଅଛି ।

16ଟି MRF Centre ର ନିମ୍ବାଣ କା ବୟ ମ୍ଧ୍ୟରୁ ବଗାଟିଏର ନିମ୍ବାଣ କା ବୟ ବଶର୍ ବହାଇ ଏହା ଚାଲୁ ଅଛି , ଆଉ

2ଟି MRFର ନିମ୍ବାଣ କା ବୟ ବଶର୍ ବହାଇଥିୋ ବେବଳ 13ଟି MRFର ନିମ୍ବାଣ କା ବୟ ବଶର୍ ପ ବୟାୟବର ଅଛି ।
ଅଦୟାେଧି ଭୁେବନଶ୍ଵର ସହରର 42753ଟି ଗୃହକୁ ସ୍ୱବରଜ େୟେସ୍ଥା ସଂପ୍ରସାରିତ ବହାଇଅଛି ।

ଭୁେବନଶ୍ଵର ସହରବର ଥିୋ 5ଟି ସ୍ୱବରଜ େିବଶାଧନାଗାର ମ୍ଧ୍ୟରୁ WATCO ଅଧୀନବର ଥିୋ 4ଟି େିବଶାଧନ
ବକନ୍ଦ୍ର କା ବୟକ୍ଷମ୍ ଅଛି ଏେଂ ପଞ୍ଚମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଟିର ନିମ୍ବାଣ କା ବୟ JICA ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁ ଅଛି । ଏହି ସେୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚଳିତ େର୍ବ
ମ୍ଧ୍ୟବର ସଂପୂର୍ଣ୍ବ କା ବୟକ୍ଷମ୍ କରିୋ ନିମ୍ବନ୍ତ ପଦବକ୍ଷପ ନିଆ ାଉଅଛି, ଦ୍ୱାରା ଭୁେବନଶ୍ଵର ସହରର ସମ୍ସ୍ତ ଗୃହକୁ ସ୍ୱବରଜ
ସଂବ ାଗ ବ ାଗାଇ ଦିଆ ାଇପାରିେ ।
ରାସ୍ତା ସିଂବଯାଗୀକରଣ
SAQ No.୧୧୮ . ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ : ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ପ୍ରଧାନମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ ସଡକ
ବ ାଜନା ପ୍ରର୍ଥବମ୍ କା ବୟକାରୀ କରା ାଉଥିୋବେବଳ habitation (ପଡା ଗ୍ରାମ୍କୁ ) ଏକକ ଧରାନ ାଇ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ୍କୁ
ଏକକ ଧରା ାଇ ଥିୋ ବ ାଗଁୁ ଓଡିଶାବର େହୁ habitation ଗୁଡକ
ି ୁ ରାସ୍ତା ସଂବ ାଗ କରାନ ାଇ ପାରିୋ ସତୟ କି,
ଏଥିବ ାଗଁୁ ଓଡିଶାବର ହଜାର ହଜାର ପଡା ଗଁାକୁ ରାସ୍ତା ସଂବ ାଗ ବହାଇପାରିନଥିୋରୁ ମ୍ୁଖ୍ୟମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ବ ାଜନା ରାଜୟ
ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବଲ ମ୍ଧ୍ୟ ଆେଶୟକ ମ୍ୁତାେକ ରାସ୍ତା ନିମ୍ବାଣ କରା ାଇପାରୁନାହିଁ, ଏପରି ଗୁରୁତର ସମ୍ସୟାକୁ ବକନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କଠାବର ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସମ୍ସ୍ତ ପଡା ଗ୍ରାମ୍କୁ ରାସ୍ତା ସଂବ ାଗ କରିୋ ପାଇଁ େୟେସ୍ଥା କରିବେ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂହ , ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :PMGSY

ବ ାଜନାର

ବଲାକମ୍ାନଙ୍କ ସମ୍ୁହ

ନିୟମ୍

ଅନୁ ସାବର

ବଗାଟିଏ

habitation

ବହଉଛି େସୋସ

କରୁଥିୋ

ାହା ସମ୍ୟ ଅନୁ ସାବର େଦବଳ ନାହିଁ ଏେଂ ଏହାର ୫୦୦ ମ୍ିଟର େୟାସାଦ୍ଧବ ମ୍ଧ୍ୟବର ଥିୋ

hamlet (ସାହି ୋ ପଡ଼ା) ଗୁଡକ
ି ର ଜନସମ୍ୁହଙ୍କ ସମ୍ଷ୍ଟିକୁ ବନଇ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିଦ୍ଧବାରଣ କର ାଇର୍ଥାଏ l ବସହିପରି ଏକ
ସେୁ ଦନ
ି ଆ
ି ରାସ୍ତାଠାରୁ ସାଧାରଣ ଅଂଚଳବର ୫୦୦ ମ୍ିଟର ଦୁ ରତା ଓ ପାହାଡିଆ ଅଂଚଳବର ୧.୫୦ କିବଲାମ୍ିଟର
ଦୂ ରତାବର ଥିୋ habitation ଓ ତାହାର hamlet କୁ ସଂବ ାଜିତ ଗ୍ରାମ୍ ହିସାେବର ଏହି ବ ାଜନାବର େିବେଚନା
କରା ାଇର୍ଥାଏ l ଏହି ସେୁ ନିୟମ୍ାେଳୀ ଆଧାରବର ୨୦୦୧ ଜଣଗଣନାକୁ (Census Data) ଭିର୍ତ୍କ
ି ରି PMGSY
ବର ଏକ Core Network ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରା ାଇଥିଲା l ଏହି Core Network ଅନୁ ସାବର ୧୨ ଟି Non-IAP ଜିଲ୍ଲା
ଗୁଡକ
ି ବର ୫୦୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅସଂବ ାଜିତ ଜନେସତି, ୧୮ଟି IAP ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡକ
ି ବର ୨୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅସଂବ ାଜିତ ଜନେସତି
ଏେଂ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାେିତ ୩୮ ବଗାଟି େଲକବର ୧୦୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅସଂବ ାଜିତ ଜନେସତି ଗୁଡକ
ି ୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଗ୍ରାଧିକାର
ଭିର୍ତ୍ବି ର ସେୁ ଦନ
ି ଆ
ି ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସଂବ ାଗିକରଣ କରିୋ ପାଇଁ ବକନ୍ଦ୍ରସରକାର ପ୍ରଧାନମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ ସଡକ ବ ାଜନାବର
ଅନୁ ବମ୍ାଦନ କରିର୍ଥାନ୍ତି l
୨୦୦୧ ଜନଗଣନାକୁ (Census Data) ଭିର୍ତ୍କ
ି ରି ପ୍ରଧାନମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ ସଡକ ବ ାଜନାବର ରାଜୟର ସମ୍ସ୍ତ
ବ ାଗୟେିବେଚିତ ଅସଂବ ାଜିତ ଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡକ
ି ୁ ଅନ୍ତଭବୁକ୍ତ କରା ାଇଅଛି l ଏହି ବ ାଜନାବର hamlet (ପଡ଼ା ଓ େସ୍ତି )
ଗୁଡକ
ି ୁ ଅନ୍ତଭବୁକ୍ତ କରିୋପାଇଁ ବକୌଣସି େୟେସ୍ଥା ନାହିଁ l
ପ୍ରଧାନମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ ସଡକ ବ ାଜନାବର ବ ାଗୟ େିବେଚିତ ବହଉନଥିୋ କିମ୍ବା ଅନୟ ବକୌଣସି ବ ାଜନାବର
ଅନ୍ତଭବୁକ୍ତ ବହାଇପାରୁନଥିୋ ଜନେସତିବର ସଡକ ବ ାଗାବ ାଗ ଆେଶୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିୋର ଲକ୍ଷୟ ବନଇ ରାଜୟ
ସରକାର ରାଜୟବର ମ୍ୁଖ୍ୟମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ବ ାଜନା: 2014-15 ବର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି l ଏଥିବର ୧୦୦ ୋ ତଦୁ ର୍ଦ୍ଧ୍ବ
ଜନସଂଖ୍ୟା େିଶଷ୍ଟ
ି ଗ୍ରାମ୍ମ୍ାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବ ାଗାଇବଦୋର େୟେସ୍ଥା ରହିଥିଲା l ପରେର୍ତ୍ବୀ ସମ୍ୟବର ରାଜୟ ସରକାର

ପରିେର୍ତ୍ବନ କରି ବ ବକୌଣସି ଜନସଂଖ୍ୟା େିଶଷ୍ଟ
ି ଦୁ ଗବମ୍ ଓ ଅପହଞ୍ଚ ଆେଶୟକତା ଗ୍ରାମ୍ ମ୍ାନଙ୍କୁ ସେୁ ଦନ
ି ଆ
ି ରାସ୍ତା
ବ ାଗାଇବଦୋର େୟେସ୍ଥା କରା ାଇଅଛି l
ପାନୀୟ ଜଳର ଆବ୍ଶୟକତା ପୂରଣ
SAQ *120 - ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁ ମ୍ାର ସାମ୍ଲ:- ଗୃହ ନିମ୍ବାଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କିବେଙ୍କାନାଳ ସହରବର ବଦୈନକ
ି ବକବତ ଜଳର ଆେଶୟକତା ଥିୋ ବେବଳ ବକଉଁ ବକଉଁ ଉତ୍ସରୁ ବକବତ ଜଳ ବ ାଗାଇ
ଦିଆ ାଉଛି ଓ ସହରର ପାନୀୟ ଜଳ ଆେଶୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଛି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବଜନା,
ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ , ଗୃହ ନିମ୍ବାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା
ବେଙ୍କାନାଳ ସହରର େର୍ତ୍ବମ୍ାନ ଅନୁ ମ୍ାନିକ ବଲାକ ସଂଖ୍ୟା ୭୭,୫୫୪ ଅବଟ । ବଦୈନକ
ି ମ୍ୁଣ୍ଡ ପିଛା ୧୩୫
ଲିଟର ହିସାେବର ୧୦.୪୭ ନିୟୁତ ଲି ଟର ପାନୀୟ ଜଳର ଆେଶୟକତା ଥିୋ ବେବଳ େର୍ତ୍ବମ୍ାନ ୫୧ ଟି େୃ ହତ
େକାସ େିଶଷ୍ଟ
ି ଗଭୀର ନଳକୂ ପ ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ବର ୯.୩୯ ନିୟୁତ ଲି ଟର ପାନୀୟ ଜଳ ବ ାଗାଇ ଦିଆ ାଉଛି । ବକଉଁ
ବକଉଁ ଉତ୍ସରୁ ବକବତ ଜଳ ବ ାଗାଇ ଦିଆ ାଉଛି ତାହାର ସେିବଶର୍ େିେରଣୀ ନିମ୍ନବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
SLNo

Location

No of larger Dia

Supply Capacity

Production
୧)

ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୂ ଳ

୨)

ମ୍ହିର୍ା ପାଟ ଓ େ।ଞ୍ଚ କୁ ସୁମ୍

୩) ଗଜମ୍ରା
୪)

ୋଙ୍କୁ ଆଳ

୫)

ଜନସ୍ୱାସ୍ଥୟ କମ୍ବୀ ତାଲିମ୍ ବକନ୍ଦ୍ର

୬) ଖ୍ମ୍ରୀ ସାହି
୭) ଶୟାମ୍ା ଚରଣପୁର
୮) ସିମ୍ିଲିଆ

-୧୨ ଟି
- ୮ ଟି
- ୧ଟି
- ୩ ଟି
-୧ ଟି
-୧ ଟି
-୨ ଟି
-୨ ଟି

=୫,୦୦ ନିୟୁତ ଲି ଟର
=୩.୦୦ ନିୟୁତ ଲି ଟର
=୦ .୧୦ ନିୟୁତ ଲିଟର
=୦.୨୦ ନିୟୁତ ଲିଟର
=୦.୦୩ ନିୟୁତ ଲି ଟର
=୦.୦୫ ନିୟୁତ ଲି ଟର
= ୦.୧୭ ନିୟୁତଲି ଟର
= ୦.୦୯ ନିୟୁତ ଲିଟର

୯) କୁ ଞ୍ଜକାନ୍ତ ବପାଖ୍ରୀ ପାଖ୍

-୨ ଟି

=୦.୦୯ ନିୟୁତ ଲି ଟର

୧0) ପୁରାତନ ଜିଲ୍ଲା ମ୍ୁଖ୍ୟ ଚିକସ୍ଥ
ି ାଲ

-୧ ଟି

=୦.୦୨ ନିୟୁତ ଲିଟର

୧୧) ଭଗୋନପୁର

-୩ ଟି

୧୨) ଲଳିତ ନଗର

-୧ ଟି

୧୩ ) ରାଜୟ ପରିେହନ ନିଗମ୍ ପାଖ୍

-୧ ଟି

=୦.୧୭ ନିୟୁତ ଲିଟର
=୦.୦୫ ନିୟୁତ ଲିଟର
=୦.୦୨ ନିୟୁତ ଲିଟର

୧୪ ) ଆନନ୍ଦ ନଗର

-୬ ଟି

=୦.୨୦ ନିୟୁତଲି ଟର

୧୫ ) ବେଙ୍କାନାଳ ଅବଟାନମ୍ସ କବଲଜ

-୭ ଟି

=୦.୨୦ ନିୟୁତ ଲିଟର

---------------------------------------------------------ବମ୍ାଟ

୫୧ ଟି

=୯.୩୯ ନିୟୁତ ଲିଟର

ସହରର େର୍ତ୍ବମ୍ାନର ଆେଶୟକତା ପୂରଣ ତର୍ଥା ସମ୍ସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବର ପାଇପ େିଛାଇୋ କା ବୟ ଏେଂ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଗୃହକୁ
ପାନୀୟ ଜଳ ସଂବ ାଗ କରିୋ ପାଇଁ ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥିକ େର୍ବବର ୧୨୬୭.୫୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମ୍ୂଲୟର ୧୧
(ଏଗାର) ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁ ବମ୍ାଦନ କରା ାଇ କା ବୟକାରୀ କରା ି ୋ ନିମ୍ବନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଧା ବୟ କରା ାଇ ଅଛି ।
ସୂଚୀ ଏଥି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।

ାହାର

