
















































ତାରିଖ: ୦୬.୧୦.୨୦୨୦ 

Covid  ବାବଦଯର କରିଥିବା ଖଚମର ବବଶିଦ ବବିରଣୀ 
U.D.807. ସୁଯରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ପ ୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହପିେ କ:ି 
ରାଜୟର ପକଉଁ ପ ୌର େଂସ୍ଥା Covid ୋେଦପର ପକଉ ଁକାଯମୟ  ାଇ ଁ15.09.2020 ର୍ଧ୍ୟପର ପକପେ ଅଥମ 
ଖଚମ କରଛିନ୍ତ ିୋର େଶିଦ େେିରଣୀ ଜଲି୍ଲା ୱାରୀ ପ୍ରଦାନ କରପିେ କ ି ; ପଖାଦ୍ଧମା ଜଲି୍ଲାପର ପକଉଁ େସି୍ତ ଉପଛଦ 
କର ିପକଉ ଁର୍ାନଙୁ୍କ ଘର ଗେ  ାଞ୍ଚ େଷମ ର୍ଧ୍ୟପର ପଯାଗାଇଛନ୍ତ ିଏେଂ ପକଉ ଁର୍ାନଙୁ୍କ ପକଉଁ ସ୍ଥାନପର ପକଉ ଁ
ପକଉ ଁେସି୍ତୋେନି୍ଦାର୍ାନଙୁ୍କ ଘର ପଯାପଗଇୋ  ାଇଁ List ପହାଇଛ ିପକପେ େୁଦ୍ଧା ପେର୍ାଙୁ୍କ ଘର ପଯାଗାଇୋ 
ଜାଗା ପଯାଗାଇୋ  ାଇଁ କ’ଣ ସ୍ଵେନ୍ତ୍ର େୟେସ୍ଥା େରକାର ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ ି ଏେଂ ପକପେ େୁଦ୍ଧା େସି୍ତର୍ୁକ୍ତ ଜଲି୍ଲା 
 ାଇଁ େରକାର ପଯାଜନା ରଖିଛନ୍ତ ିେର୍ସ୍ତଙ୍କ ନାର୍ ୋଲିକା େହେି େମୂ୍ପଣମ େେିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରପିେ କ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରୋ  ପଜନା, 
ର୍ନ୍ତ୍ରୀ, ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶିା  
 

          ପ ୌର େଂସ୍ଥା ଗୁଡକିପର Covid ୋେଦପର 15.09.2020 ର୍ଧ୍ୟପର େଭିିନ୍ନ କାଯମୟ  ାଇ ଁ ଖଚମ 

ପହାଇଥିୋ ଅଥମ ଏକ ୋଲିକା  ରଶିଷି୍ଟ "କ" ପର  େଂଲଗଣ କରାଯାଇଅଛ ି। 

          ଉ ଲବ୍ଧ େଥୟ ଅନୁଯାୟୀ ପଖାଦ୍ଧମା ପ ୌରାଞ୍ଚଳପର ଥିୋ େସି୍ତ ୋେନି୍ଦାଙୁ୍କ େପଭମ କରାଯାଇ ପର୍ାଟ 
୮୦୪ ଜଣଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇ ପେର୍ାନଙୁ୍କ ଭୂର୍ ିଅଧିକାର ପ୍ରର୍ାଣ ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛ ି । େନମଧ୍ୟରୁ 
୪୪୫ ଜଣ ହେିାଧିକାରୀ ପ୍ରଧାନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଆୋେ ପଯାଜନାପର ଘର  ାଇୋ ଆଶାପର ଆପେଦନ                

କରଛିନ୍ତ ି ।  ଇେ ି ର୍ଧ୍ୟପର ୭୯୦ ପଗାଟ ି Land Entitlement  Certificate ର୍ଞ୍ଜରୁ ପହାଇ 

ଆେଆିଛ ିଯାହାକ ିଖେୁ ଶୀଘ୍ର େମ୍ପକୃ୍ତ ପଯାଗୟ ହେିାଅଧିକାରୀଙୁ୍କ େଣ୍ଟନ କରାଯିେ ।  

          ୋଣ ୁର େଜି୍ଞା ିେ ଅଞ୍ଚଳ ପର ଦୁଇ ପଗାଟ ିେସି୍ତ ଯଥା େଡ ହନ୍ତଆଡ ଓ ପୋଧ  ୁରର େସି୍ତ ୋେନି୍ଦା 
ର୍ାନଙୁ୍କ ଜାଗା ପଯାପଗଇୋ  ାଇଁ 32 ଜଣଙ୍କର ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇଅଛ ି । େରକାର ପେର୍ାନଙୁ୍କ Land 

Entitlement  Certificate ପଦୋକୁ ସ୍ଥିର କରଛିନ୍ତ ି। 

          ଜଟଣୀ ପ ୌର  ରଷିଦପର ୩୩୭ ଜଣ େସି୍ତ ୋେନି୍ଦାଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଆୋେ ପଯାଜନାପର 
ୋେଗହୃ ପଯାଗାଇ ପଦୋ  ାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛ,ି ପେଥି ର୍ଧ୍ୟରୁ ୧୬ ଜଣଙୁ୍କ ନରି୍ନ ଲିଖିେ େସି୍ତପର ୋେଗହୃ 
( ଛାେ ଗହୃ ) ନରି୍ମାଣ କରେିା  ାଇଁ କାଯମୟପଦଶ ଦଆିଯାଇଅଛ ି।  ଯମ।ୟ କ୍ରପର୍ ଉକ୍ତ ୋଲିକାପର ଥିୋ େୟକି୍ତ 

ର୍ାନଙୁ୍କ ଛାେ ଗହୃ ପଯାଗାଇ ପଦୋ  ାଇଁ ନଷି୍ପେ ିନଆିଯାଇଅଛ ି।  

          ପଖାଦ୍ଧମା ପ ୌରାଞ୍ଚଳପର ପକୌଣେ ି େସି୍ତ ଅଦୟାେଧି ଉପେଦ କରାଯାଇନାହିଁ । ପେହ ିର ି ୋଲୁଗା 
ୋଣ ୁର  େଜି୍ଞା ିେ ଅଞ୍ଚଳ ଏେଂ ଜଟଣୀ ପ ୌର  ରଷିଦପର  ରଷିଦ ପକୌଣେ ି େସି୍ତ ଅଦୟାେଧି ଉପେଦ 
କରାଯାଇନାହିଁ  । 











































































  ୦୬-୧୦-୨୦ 

                                       Executive Officer  ନଯୁିକି୍ତ 
୮୨୨.ଶ୍ରୀ ସୄତୋଷ ସିିଂ ସୋୁଜୋ : ଗହୃ ନରି୍ମୋଣ ଓ ୄୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ  ଅନୁଗ୍ରହ  କର ିକହିୄ େ କ ି :- (କ) 
ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ସର୍ସ୍ତ NAC, Municipality ର୍ୋନଙ୍କୄର Executive Officer  ନଯୁିକି୍ତ କରେିୋ ୋଇଁ  
୨୦୦୦-୦୧ ରୁ  ଆଜ ି ଯମୟତ  cadre  ନ କରେିୋର କୋରଣ କଣ ; (ଖ) Kantabanjhi NAC  ୄର  
େୋରର୍ବୋର  E.O. ଏେିଂ J.E   ର୍ୋନଙ୍କର  ନୋର୍ୄର ଦୁନମୀତ ି ୄହୋଇଥିୄ ର୍ଧ୍ୟ େଦଲ ିନ କରେିୋର କୋରଣ କଣ 
; ଏେିଂ  ସରକୋରଙ୍କ   NAC  ଏେିଂ Municipality   ୄର   E.O. ଏେିଂ J.E   ର୍ୋନଙ୍କର  େଦଲ ିକରେିୋର 
ନୀତ ିନୟିର୍ କଣ ? 

      ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋ ୄଜନୋ,ର୍ନ୍ତ୍ରୀ,  
ଗହୃ ନରି୍ମୋଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ,ଓଡଶିୋ 
 
(କ)  NAC ଓ  Municipality ର୍ୋନଙ୍କର Executive Officer ନଯୁିକି୍ତ ୋଇଁ ରୋଜୟ ସରକୋର  
Odisha Municipal Administrative Services Rules 2017  ପ୍ରଣଯନ କରଛିତ ି ଓ  
ଉକ୍ତ ନୟିର୍ୋେଲୀ  ଆଧୋରୄର ଅଦୟୋେଧି 21 ଜଣ Executive Officer ଙୁ୍କ Odisha Public 
Service Commission  ଙ୍କ ଜରଆିୄର ଚୟନ କରୋଯୋଇ େଭିିନ୍ନ  ULB  ୄର  ନଯୁିକି୍ତ ଦଆିଯୋଇଅଛ ି
I  

ଖ)  Kantabanjhi NAC ର E.O. ଏେିଂ  J.E ଙ୍କ  ନୋର୍ୄର ଦୁନମୀତ ି ଅଭିୄଯୋଗ  ସରକୋରଙ୍କର  
ହସ୍ତଗତ ୄହୋଇ ନୋହିଁ I କତୁି  Kantabanjhi NAC ର Executive Officer ଙୁ୍କ   ଇତୟେସରୄର  
େଦଲ ି କରୋଯୋଇ  ନୂଆ    Exectutive Officer ଙୁ୍କ  Kantabanjhi NAC  ୄର  ନଯୁିକି୍ତ  
ଦଆିଯୋଇଅଛ ି I 

  ରୋଜୟର NAC ଓ  Municipality  ୄର  କୋଯମୟରତ  E.O.ଏେିଂ J.E.   ର୍ୋନଙୁ୍କ 
ସରକୋରୀ ନୟିର୍ ଅନୁଯୋୟୀ  େଦଲ ି କରୋଯୋଇଥୋଏ  I 

                                                       -0-  













































































































ତାରିଖ  ୦୬.୧୦.୨୦୨୦ 

ସାେଲପୁର ଓ ଟା ୀ ଠାେର ାମୀଣ ବାସଗୃହ ନମିାଣ 

ୟୁ.ଡ.ି ଶ ସଂଖ ା-୮୩୯. ୀ ଶା  େବେହରା :  ଗହୃ ନମିାଣ ଓ େପୗର ଉ ୟନ ମ ୀ 

ଅନୁ ହ କର ିକହେିବ କ:ି- ଓଡଶିା ରାଜ  ଗହୃ ନମିାଣ େବାଡ ତରଫରୁ ସାେଲପୁର ଓ ଟା ୀ  

(କଟକ) ଠାେର ବାସଗହୃ କ  ନମିାଣ ପାଇଁ ସରକାର  ାବ େଲ ତାହାର 

କାଯ କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ ପ ହଣ କରାଯାଉଛ ି? 

 

ୀ ତାପ େଜନା, 

ମ ୀ , ଗୃହ ନମିାଣ ଓ େପୗର ଉ ୟନ, ଓଡଶିା। 

 ଓଡଶିା ରାଜ  ଗହୃ ନମିାଣ ସଂ ା ତରଫରୁ ସାେଲପୁର ଓ ଟା ୀ  (କଟକ) ଠାେର 

ବାସଗହୃ କ  ନମିାଣ ପାଇଁ ବ ମାନ େକୗଣସ ି ାବ ନାହ । ଭବଷି ତେର ସାେଲପୁର ଓ 

ଟା ୀ   ଠାେର ବାେସାପେଯାଗୀ ଜମି ଅ ହଣ େହେଲ େସଠାେର ବାସଗହୃ କ  

ନମିାଣ ନମିେ  ପଦେ ପ ନଆିଯିବ । 

 

 

 

 

 

 

 

 































































































































ତାରିଖ: ୦୬.୧୦.୨୦୨୦ 

ମଲାଶୁଣ ିନଦୀ ଉପଯର ଯସତୁ ନମିମାଣ 

U.D. 855 . ଶ୍ରୀ େେୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ : ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ପ ୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହପିେ କ ି
:- ରଣ ୁର େଜି୍ଞା ିେ ଅଞ୍ଚଳପର ର୍ଲାଶୁଣ ି ନଦୀ ଉ ପର ପେେୁ ନରି୍ମାଣ କରାଯାଇନଥିୋରୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର 
ଚାଷୀର୍ାପନ 28 ୋଟଆି ଜର୍ିକୁ ଚାଷ କରେିାକୁ ଯାଇ ାରୁନଥିୋ େଷିୟ େରକାର ଅେଗେ ଅଛନ୍ତକି ି, ଯଦ ି
ଅେଗେ ଅଛନ୍ତ ି ପେପେ ଚାଷୀର୍ାନଙ୍କର େକିାଶ  ାଇଁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପଲାକର୍ାନଙ୍କର ଯାୋୟେର େୁେଧିା 
 ାଇଁ ର୍ଲାଶୁଣ ିନଦୀ ଉ ପର ପକପେେୁଦ୍ଧା ପେେୁ ନରି୍ମାଣ କରାଯିେ ଜଣାଇପେକ ି ?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରୋ  ପଜନା, 

ର୍ନ୍ତ୍ରୀ, ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶିା  

          ରଣ ୁର େଜି୍ଞା ିେ ଅଞ୍ଚଳ  ରଷିଦଦ୍ଵାରା  ର୍ଲାଗୁଣୀ ନଦୀ ଉ ପର ପେେୁ ନରି୍ମାଣ  ାଇଁ େତ୍ତମର୍ାନ 
ପକୌଣେ ିପଯାଜନା ନାହିଁ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ତାରିଖ: ୦୬.୧୦.୨୦୨୦ 

ଘର ଡହି ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ 

U.D. 856.  ଶ୍ରୀ ନତିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ : ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ପ ୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହପିେ କ ି :- 
ଉର୍ରପକାଟ ପ ୌରାଞ୍ଚଳର ପକପେ ଜଣ ପକପୋଟ ିଗରେି  ରେିାରକୁ ଘର ଡହି  ଟ୍ଟା ର୍ିଳ ିନାହିଁ , ଯାହା 
ଦ୍ଵାରା ପେର୍ାପନ ପ୍ରଧାନର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଆୋେ ପଯାଜନାପର ୋର୍ିଲ ପହାଇ  ାରୁନାହାନ୍ତ ି ,ପେର୍ାପନ ପକପେ ଘର 
ଡହି  ଟ୍ଟା େଣ୍ଟନ ଏେଂ ପ୍ରଧାନର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଆୋେ ପଯାଜନା  ାଇ  ାରପିେ ପେର୍ାନଙ୍କ  ାଇଁ େରକାରଙ୍କ କ’ଣ 
ପଯାଜନା ରହଛି ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରୋ  ପଜନା, 

ର୍ନ୍ତ୍ରୀ, ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶିା  

            ଉର୍ରପକାଟ ପ ୌରାଞ୍ଚଳପର ଉଷା େପତ୍ତମ ଦ୍ଵାରା ୩୩୧୨ ଜଣ ଗରେି  ରେିାରକୁ ଚହି୍ନଟ କରଯାଇଅଛ ି
I ପେଥିରୁ ୪୪୦ ଜଣ  ରେିାର ଭୂର୍ି ଅଧିକାର ପ୍ରର୍ାଣ  ତ୍ର  ାଇୋ  ାଇଁ ପଯାଗୟ େପିେଚେି ପହାଇଥିପଲ , 
େନମଧ୍ୟରୁ ୧୫୮ ପଗାଟ ିପଯାଗୟ ହେିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଭୂର୍ ିଅଧିକାର ପ୍ରର୍ାଣ ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛ ି I ଅେଶଷି୍ଟ 
୨୮୨ ଜଣ େରକାରଙ୍କ ଧାଯମୟ ର୍ଲୂୟ  ଇଠ କରନିଥିୋରୁ ଏହ ିପ୍ରର୍ାଣ  ତ୍ର  ାଇନାହାନ୍ତ ିI େଳକା ୨୮୭୨ 
ଜଣ  ରେିାର ର୍ଧ୍ୟରୁ ୨୫୩୬ ଜଣ  ରେିାର ଭୂର୍ି ଅଧିକାର ପ୍ରର୍ାଣ  ତ୍ର  ାଇୋ ନରି୍ପନ୍ତ ପଯାଗୟ 
େପିେଚେି ପହାଇଛନ୍ତ ିI ଆଗାର୍ୀ ଦନିପର ଏହ ିଗରେି  ରେିାରଙୁ୍କ ଘରଡହି ଜର୍ ି  ଟ୍ଟା େଣ୍ଟନ କରାଯିେ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















ତାରିଖ: ୦୬.୧୦.୨୦୨୦ 

“ଗରିବ ପରବିାରଙୁ୍କ ଘର ଡହି ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ “ 

U.D. 858.  ଶ୍ରୀ ନତିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ : ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ପ ୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହପିେ କ ି :- 
ଉର୍ରପକାଟ ପ ୌରାଞ୍ଚଳପର ପକପେ ଜଣ ଗରେି  ରେିାରର  ଘରଡହି ଜର୍ ି  ଟ୍ଟା ନଥିୋ କାରଣରୁ 
ପେର୍ାପନ ପ୍ରଧାନର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଆୋେ ଗହୃ  ାଇୋପର େଞ୍ଚେି ଅଛନ୍ତ,ି ଆଗାର୍ୀ ଦନିପର ପେର୍ାନଙ୍କ  ାଇ ଁ
େରକାରଙ୍କର କଣ ପଯାଜନା କରଛିନ୍ତ ିକ ିଯାହା ଫଳପର ପେର୍ାପନ ଘର ଖଣ୍ଡକ  ାଇ ାରପିେ, ଯଦ ିୋଙ୍କ 
 ାଇଁ େରକାର କଛି ିପଯାଜନା ନ କରନ୍ତ ିପେପେ ପ୍ରକୃେ ଘର ନଥିୋ ପଲାକଙ୍କ ପ୍ରେ ିଅନୟାୟ ପହଉନକି ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରୋ  ପଜନା, 

ର୍ନ୍ତ୍ରୀ, ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶିା  

            ଉର୍ରପକାଟ ପ ୌରାଞ୍ଚଳପର ଉଷା େପତ୍ତମ ଦ୍ଵାରା ୩୩୧୨ ଜଣ ଗରେି  ରେିାରକୁ ଚହି୍ନଟ 
କରଯାଇଅଛ ିI ପେଥିରୁ ୪୪୦ ଜଣ  ରେିାର ଭୂର୍ ିଅଧିକାର ପ୍ରର୍ାଣ  ତ୍ର  ାଇୋ  ାଇଁ ପଯାଗୟ େପିେଚେି 
ପହାଇଥିପଲ , େନମଧ୍ୟରୁ ୧୫୮ ପଗାଟ ି ପଯାଗୟ ହେିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଭୂର୍ି ଅଧିକାର ପ୍ରର୍ାଣ ତ୍ର ପ୍ରଦାନ 

କରାଯାଇଅଛ ିI  ଅେଶଷି୍ଟ ୨୮୨ ଜଣ େରକାରଙ୍କ ଧାଯମୟ ର୍ଲୂୟ  ଇଠ କରନିଥିୋରୁ ଏହ ି ପ୍ରର୍ାଣ  ତ୍ର 
 ାଇନାହାନ୍ତ ିI େଳକା ୨୮୭୨ ଜଣ  ରେିାର ର୍ଧ୍ୟରୁ ୨୫୩୬ ଜଣ  ରେିାର ଭୂର୍ି ଅଧିକାର ପ୍ରର୍ାଣ  ତ୍ର 
 ାଇୋ ନରି୍ପନ୍ତ ପଯାଗୟ େପିେଚେି ପହାଇଛନ୍ତ ିI 
 

 

 

 

 

 

 



































































ତାଯିଖ : 06.10.2020 

ସ୍ୱେସ୍ୱଯଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟ  ନିଭମାଣ ାଇ ଁଫୟୟ ଅଟକ 

 

ୟୁ. ଡି. ନଂ  863: ଶ୍ରୀ ସ୍ୱଭାହନ ଚଯଣ ଭାଝୀ : ଗହୃ ନିଭମାଣ ଓ ସ୍ୱୌଯ ଉନ୍ନୟନ ଭନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କଯି 

କହସି୍ୱଫ କି :- ବୁଫସ୍ୱନଶ୍ୱଯ ଓ କଟକ ଭହାନଗଯ ନିଗଭଯ ସ୍ୱକସ୍ୱତ ସ୍ୱଗାଟି ଅଂଚସ୍ୱଯ ସ୍ୱକଉ ଁ 

ସ୍ୱମାଜନାସ୍ୱଯ ସ୍ୱକସ୍ୱତ ଯିଭିତ ଫୟାପ୍ତ ସ୍ୱେସ୍ୱଯଜ କାମମୟ ଓ ସ୍ୱକଉ ଁ ସ୍ୱକଉ ଁ ଠାସ୍ୱଯ ସ୍ୱେସ୍ୱଯଜ 

ଟି୍ରଟସ୍ୱଭଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ୱକସ୍ୱତ ଫୟୟ ଅଟକସ୍ୱଯ ନିଭମାଣ କଯି ସ୍ୱକସ୍ୱଫ ସଦୁ୍ଧା ସମ୍ପଣୂମ କଯିଫା ାଇ ଁ 

ପ୍ରାଥଭିକବାସ୍ୱଫ ସ୍ୱକସ୍ୱଫ ନିଷ୍ପତି୍ତ ଗ୍ରହଣ କଯାମାଇଥରିା, ଯଫତ୍ତମୀ ଅଫସ୍ଥାସ୍ୱଯ ସ୍ୱକସ୍ୱଫ ସ୍ୱକସ୍ୱତଥଯ 

ଫୟୟ ଅଟକ ସ୍ୱକସ୍ୱତକୁ ଫୃଦି୍ଧ ାଇଛି ଓ ସ୍ୱକଉ ଁ ପ୍ରକଳ୍ପଯ ସଭୟ ଅଫଧ ି ଫୃଦି୍ଧ କଯାଗରା ତାହା 

ପ୍ରକାଶ କଯିଫା ସହ ସ୍ୱକଉ ଁ କାମମୟ ସ୍ୱକସ୍ୱଫ ସଦୁ୍ଧା ସମ୍ପଣୂମ ସ୍ୱହଫ ଏଫଂ ନିଦ୍ଧମାଯିତ ସଭୟ ଅଫଧସି୍ୱଯ 

ପ୍ରକଳ୍ପ କାମମୟ ସମ୍ପଣୂମ ନସ୍ୱହଫା ାଇ ଁସ୍ୱକଉଭଁାସ୍ୱନ ଉତ୍ତଯଦାୟୀ ତାହା ପ୍ରକାଶ କଯିସ୍ୱଫ କି ? 

 

ଉତ୍ତଯ 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତା ସ୍ୱଜନା , 

ଭନ୍ତ୍ରୀ ,  ଗହୃ ନିଭମାଣ ଓ ସ୍ୱୌଯ ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା 
 

(1)  ବୁଫସ୍ୱନଶ୍ୱଯ ଭହାନଗଯ ନିଗଭ ଅଞ୍ଚକ ୁ 6 ସ୍ୱଗାଟି ସ୍ୱେସ୍ୱଯଜ ଜିଲ୍ଲାସ୍ୱଯ ଫିବକ୍ତ 

କଯାମାଇଛି I        ସ୍ୱସଥଭିଧ୍ୟଯୁ ସ୍ୱେସ୍ୱଯଜ ଜିଲ୍ଲା 1 ଓ 2 ସ୍ୱଯ  ଦ୍ୱାଦଶ ଅଥମ କଭିଶନ  ଅନୁଦାନ  

ଭାଧ୍ୟଭସ୍ୱଯ  ଏଫଂ ସ୍ୱେସ୍ୱଯଜ ଜିଲ୍ଲା 3 ଯୁ 6 ସ୍ୱଯ JnRURM ଅନୁଦାନ ଭାଧ୍ୟଭସ୍ୱଯ ସଭନ୍ିତି ସ୍ୱେସ୍ୱଯଜ 

ସିଷ୍ଟଭ କାମମୟ କଯାମାଉଅଛି I  ଏହାଯ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଫିଫଯଣୀ ନିମ୍ ନସ୍ୱଯ ପ୍ରଦାନ କଯାଗରା I 

 
S.N Sewerage District (SD) & 

source of funding 

Provision of sewerage 

work 

Project cost 

in Crore 

Administrative 

Approval No. & date 

1 SD-I & II under 12th FCA Sewer laying: 105.60 km 

with other works 

140.00 

 

27789/HUD, dt. 

28.11.2006 

2 SD-III to VI under JnNURM Sewer laying: 193.50 km 

with other works 

614.23 24875/HUD, dt. 

06.11.2007 

 

ଏଥଭିଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରାଯମି୍ଭକ ସ୍ତଯସ୍ୱଯ ସ୍ୱେସ୍ୱଯଜ ଜିଲ୍ଲା 1 ଓ 2 ଅଂଚସ୍ୱଯ ସ୍ୱେସ୍ୱଯଜ ରାଇନ ଫିଛାଣ 

ନିଭସ୍ୱେ 136 ସ୍ୱକାଟି ଟଙ୍କାଯ ଏଫଂ ସ୍ୱବେସ୍ୱଯଜ ଜିଲ୍ଲା 3 ନିଭସ୍ୱେ 150 ସ୍ୱକାଟି ଟଙ୍କାଯ ପ୍ରକଳ୍ପକ ୁ

2007 ଭସିହାସ୍ୱଯ M/s ECCI Ltd., Chennai ଙ୍କ ସହତି ଚୁକି୍ତ ୋକ୍ଷଯ କଯାମାଇଥରିା ଏଫଂ 

2012 ଭସିହା ସଦୁ୍ଧା କାମମୟ ସମ୍ପଣୂମ ସକାସ୍ୱଶ ରକ୍ଷୟ ଧାମମୟ କଯାମାଇଥରିା I   କିନ୍ତୁ  ସଂକୃ୍ତ ସଂସ୍ଥା 

ଅତି ଭନ୍ଥଯ ଗତିସ୍ୱଯ କାମମୟ କଯିଫାଯୁ ତାଙ୍କ ସହତି ସ୍ୱହାଇଥଫିା ଚୁକି୍ତକୁ ତା. 16.11.2015 ଯିଖସ୍ୱଯ 

ଫାତିର କଯାମାଇଥରା I   ସ୍ୱେସ୍ୱଯଜ ଜିଲ୍ଲା 1 ଯୁ 3 ଯ ଅଫଶଷି୍ଟ କାମମୟ କୁ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ମ କଯିଫା ସହତି 

ସ୍ୱେସ୍ୱଯଜ ଜିଲ୍ଲା 4 ଅଂଚସ୍ୱଯ ସ୍ୱେସ୍ୱଯଜ ରାଇନ ଫିଛାଣ ନିଭସ୍ୱେ ନୂତନ ବାସ୍ୱଫ 4 ସ୍ୱଗାଟି EPC 



ସ୍ୱଟଣ୍ଡଯ କଯାମାଇ କାମମୟାସ୍ୱଦଶ ପ୍ରଦାନ କଯାମାଇଥରିା   I   ଏହାଯ ଫିଫଯଣୀ ନିମ୍ ନସ୍ୱଯ ପ୍ରଦାନ 

କଯାଗରା   I 
S.N. Item SD-I SD-II SD-III SD-IV 

1 Agreement value (in crore) 

including O&M cost for 5 years 

206.71 173.08 345.37 62.23 

2 Date of commencement 27.07.2017 15.11.2017 27.07.2017 09.02.2018 

3 Schedule date of completion 26.07.2020 14.11.2020 26.07.2020 08.02.2020 

4 Location & capacity of Sewerage 

Treatment Plant (in MLD) 

Meherpalli 

(56 MLD) 

Basuaghai 

(28 MLD) 

Kochilaput 

(43.5 MLD) 

Paikarapur (8 

MLD) 

 

ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଯ ସମ୍ପାଦାନ ନିଭସ୍ୱେ ଜଭି ଅଧଗି୍ରହଣ, ଯାସ୍ତା ଖନନ, ପ୍ରାକତୃିକ ଫିମମୟୟ ଏଫଂ 

COVID -19 ସ୍ୱମାଗ ଁ ୁଫିବିନ୍ନ ସଭୟସ୍ୱଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧକ ସ୍ୱଦଖାସ୍ୱଦଫାଯୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମମୟ ଫୂମ ନିଦ୍ଧମାଯିତ 

ସଭୟ ବିତସ୍ୱଯ ସମ୍ପଣୂମ ସ୍ୱହାଇାଯିନାହି ଁ I  ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁିକ ୁଆଂଶକି କାମମୟକ୍ଷଭ (partial 

commissioning) କଯିଫା ସକାସ୍ୱଶ ମଦୁ୍ଧକାୀନ ବିତି୍ତସ୍ୱଯ କାମମୟ ଚାରୁ ଯହଅିଛି  ଏଫଂ ଆସୋ 

ତା. 31.03.2021 ଯିଖ ସଦୁ୍ଧା ଆଂଶକି କାମମୟକ୍ଷଭ କଯିଫା ାଇ ଁ ରକ୍ଷୟ ଧାମମୟ କଯାମାଇଛି I 

 

ବୁଫସ୍ୱନଶ୍ୱଯ ସ୍ୱେସ୍ୱଯଜ ଜିଲ୍ଲା -5 ଅଂଚସ୍ୱଯ ଫିସ୍ୱଶଷ ଜନଫସତ ିନଥଫିାଯୁ ଏହାଯ ନିଭମାଣ କାମମୟ 

ଫତମଭାନ କଯାମାଉନାହି ଁ 

 

(2)  ବୁଫସ୍ୱନଶ୍ୱଯ (ସ୍ୱେସ୍ୱଯଜ ଜିଲ୍ଲା ୬) ଓ କଟକ ଭହାନଗଯ ନିଗଭ ଅଞ୍ଚ ସ୍ୱଯ ଜାଇକା 

ସହାୟତା ସ୍ୱଯ କାମମୟକାଯୀ କଯାମାଉଥଫିା “ଓଡଶିା ସଭନ୍ିତି ଯିଭ ଉନ୍ନତିକଯଣ ପ୍ରକଳ୍ପ” 

ସମ୍ବନି୍ଧତ ଫିଫଯଣୀ ନିମ୍ ନ ସ୍ୱଯ ପ୍ରଦାନ କଯାଗରା ।  

 

ଭୁବନନଶ୍ଵର ମହାନଗର ନିଗମ(ନେନରଜ ଜିଲ୍ଲା ୬): 

ବୁଫସ୍ୱନଶ୍ୱଯ ଭହାନଗଯ ନିଗଭଯ ସ୍ୱେସ୍ୱଯଜ ଜିଲ୍ଲା ୬ (ଜାତୀୟ ଯାଜଥ-୧୬ ଯ ଫାଭ ାଶ୍ୱମ ସ୍ୱଯ 

ସିଆଯି ସ୍ୱକାୟାଯ ଠାଯୁ ାଶଣୁ ିଭଧ୍ୟସ୍ୱଯ ନନ୍ଦନ ଫିହାଯ ମମେ ଅଞ୍ଚ) ଅେଗମତ ଫି.ଏଭ.ସି 

ାଡମ ନଂ ୧- ୩ , ୫-୧୭, ୨୦-୨୧ ଓ ୨୬ ଏଫଂ କାଯାହଙ୍ଗ, ଥଯଗାଡିଆ ଇତୟାଦ ିଅଞ୍ଚ ସ୍ୱଯ 

ଜାଇକା (JICA) ସହାୟତାସ୍ୱଯ କାମମୟକାଯୀ କଯାମାଉଥଫିା “ଓଡଶିା ସଭନ୍ିତି ଯିଭ 

ଉନ୍ନତିକଯଣ ପ୍ରକଳ୍ପ” ଭାଧ୍ୟଭ ସ୍ୱଯ ୧୦୦ କି.ଭି. ସ୍ୱଦୈଘମୟ ଯ ସ୍ୱେସ୍ୱଯଜ ାଇ ଫିଛା କାମମୟ ସହ ଏହ ି

ଅଞ୍ଚଯ ସ୍ୱଯାକଟ ଠାସ୍ୱଯ ୪୮ ଏଭ.ଏର.ି ଟ୍ରୀଟସ୍ୱଭଣ୍ଟ  କ୍ଷଭତା ଫିଶଷି୍ଟ ସ୍ୱଗାଟିଏ ସ୍ୱେସ୍ୱଯଜ 

ଟ୍ରୀଟସ୍ୱଭଣ୍ଟ ପ୍ଳାଣ୍ଟ ଓ ୧୦ ସ୍ୱଗାଟି ମ୍ପିଙ୍ଗ ସ୍ୱଷ୍ଟସନ ନିଭମାଣ କାମମୟ ାଇ ଁ  ପ୍ରାଥଭିକ ବାସ୍ୱଫ ୨୦୧୩ 

ଭସିହା ସ୍ୱଯ ନିଷ୍ପତ ିଗ୍ରହଣ କଯମାଇଥରିା । ଏହ ିସଫୁ କାମମୟ ାଇ ଁ୩୯୭.୨୨ ସ୍ୱକାଟି ଟଙ୍କା ଫୟୟ 

ଅଟକ ସ୍ୱଯ ୩ ଜରୁାଇ ୨୦୧୬ ସଦୁ୍ଧା ସଭସ୍ତ ନଭିମାଣ କାମମୟକୁ ସମ୍ପଣୂମ କଯିଫା ାଇ ଁରକ୍ଷୟ ଧାମମୟ 

କଯମାଇଥରିା । 

  



ଯଫତ୍ତମୀ ଅଫସ୍ଥା ସ୍ୱଯ ଜୁନ ୨୦୧୫ ଭସିହା ସ୍ୱଯ ନିଭମାଣ କାମମୟକୁ ଆହୁଯି ଫୟାକ କଯାମାଇ 

ାଇ ଫିଛା କାମମୟ କୁ ୨୫୪ କି.ଭି. ମମୟେ ଫଢାଇ ଦିଆମାଇଥଫିା ସ୍ୱଫସ୍ୱ ଆଉ ୧୦ ସ୍ୱଗାଟି ନୂଆ ଁ 

ମ୍ପିଙ୍ଗ ସ୍ୱଷ୍ଟସନ କୁ ଭିଶାଇ ସ୍ୱଭାଟ ୨୦ ସ୍ୱଗାଟି ମ୍ପିଙ୍ଗ ସ୍ୱଷ୍ଟସନ ନଭିମାଣ କଯିଫା ାଇ ଁନିଷ୍ପତ ିନିଆ 

ମାଇଥରିା । ଏହ ିସଫୁ କାମମୟ ାଇ ଁଫୟୟ ଅଟକ କୁ ୬୭୧.୪୮ ସ୍ୱକାଟି ଟଙ୍କା କୁ ଫୃଦି୍ଧ କଯାମିଫା 

ସହ ନିଭମାଣ କାମମୟକୁ ଡସି୍ୱସମ୍ବଯ ୧୦୧୭ ସଦୁ୍ଧା ସଭାପ୍ତ କଯିଫାକ ୁରକ୍ଷୟ ଧାମମୟ କଯମାଇଥରିା। 

ମାହା ଫିବିନ୍ନ କାଯଣ ଯୁ ଫିମ୍ବ ସ୍ୱହାଇ ଜନୁ ୨୦୨୧  ସଦୁ୍ଧା ସମ୍ପଣୂମ କଯିଫା ାଇ ଁଫତ୍ତମଭାନ ରକ୍ଷୟ 

ଧାମମୟ କଯାମାଇଅଛି ।   

 

 

 

କଟକ ମହାନଗର ନଗିମ: 

କଟକ ଭହାନଗଯ ନିଗଭ ଅଞ୍ଚ ସ୍ୱଯ ୪୯ ଟି ାଡମ ମଥା ାଡମ ନଂ ୧-୨, ୬-୨୩, ୨୫-୪୭, ୫୦-୫୫ 

ସ୍ୱଯ ଜାଇକା ସହାୟତା ସ୍ୱଯ କାମମୟକାଯୀ କଯାମାଉଥଫିା “ଓଡିଶା ସଭନ୍ିତି ଯିଭ ଉନ୍ନତିକଯଣ 

ପ୍ରକଳ୍ପ” ଭାଧ୍ୟଭ ସ୍ୱଯ ୨୭୦ କି.ଭି. ସ୍ୱଦୈଘମୟ ଯ ସ୍ୱେସ୍ୱଯଜ ାଇ ଫିଛା କାମମୟ ସହ ସହଯଯ ସି.ି.ଏ  

ଠାସ୍ୱଯ ୩୬ ଏଭ.ଏର. ିଟ୍ରୀଟସ୍ୱଭଣ୍ଟ  କ୍ଷଭତା ଫଶିଷି୍ଟ ସ୍ୱଗାଟିଏ ସ୍ୱେସ୍ୱଯଜ ଟ୍ରୀଟସ୍ୱଭଣ୍ଟ ପ୍ଳାଣ୍ଟ ଓ 

ଭତଗଜଯୁ ଠାସ୍ୱଯ ୧୬ ଏଭ.ଏର. ିଟ୍ରୀଟସ୍ୱଭଣ୍ଟ କ୍ଷଭତା ଫିଶଷି୍ଟ ସ୍ୱଗାଟିଏ ସ୍ୱେସ୍ୱଯଜ ଟ୍ରୀଟସ୍ୱଭଣ୍ଟ 

ପ୍ଳାଣ୍ଟ ଏଫଂ ସହଯସ୍ୱଯ ୩୨ ସ୍ୱଗାଟି ମ୍ପିଙ୍ଗ ସ୍ୱଷ୍ଟସନଯ ନଭିମାଣ କାମମୟ ାଇ ଁପ୍ରାଥଭିକ ବାସ୍ୱଫ 

୨୦୧୩ ଭସିହାସ୍ୱଯ ନଷି୍ପତ ିଗ୍ରହଣ କଯIମାଇଥରିା । ଏହ ିସଫୁ କାମମୟ ାଇ ଁ୭୪୩.୬୫ ସ୍ୱକାଟି 

ଟଙ୍କା ଫୟୟ ଅଟକସ୍ୱଯ ୩ ଜରୁାଇ ୨୦୧୬ ସଦୁ୍ଧା ସଭସ୍ତ ନଭିମାଣ କାମମୟକ ୁସମ୍ପଣୂମ କଯିଫା ାଇ ଁ 

ରକ୍ଷୟ ଧାମମୟ କଯମାଇଥରିା ।  

  

ଯଫତ୍ତମୀ ଅଫସ୍ଥାସ୍ୱଯ ୨୦୧୫ ଭସିହାସ୍ୱଯ ନିଭମାଣ କାମମୟକୁ ଆହୁଯି ଫୟାକ କଯାମାଇ, ାଇ 

ଫିଛା କାମମୟ କୁ  ୩୮୨ କି.ଭି. ମମୟେ ଫଢାଇଦିଆମାଇଥଫିା ସ୍ୱଫସ୍ୱ ଆଉ ୪ ସ୍ୱଗାଟି ନୂଆ ଁ ମ୍ପିଙ୍ଗ 

ସ୍ୱଷ୍ଟସନକୁ ଭିଶାଇ ସ୍ୱଭାଟ ୩୬ ସ୍ୱଗାଟି ମ୍ପିଙ୍ଗ ସ୍ୱଷ୍ଟସନ ନଭିମାଣ କଯିଫା ାଇ ଁ ନିଷ୍ପତ ି ନିଆ 

ମାଇଥରିା । ଏହ ିସଫୁ କାମମୟ ାଇ ଁଫୟୟ ଅଟକକୁ ୧୦୮୭.୨୫ ସ୍ୱକାଟି ଟଙ୍କାକୁ ଫୃଦି୍ଧ କଯାମିଫା 

ସହ ନିଭମାଣ କାମମୟକୁ  ସ୍ୱସସ୍ୱପ୍େମ୍ବଯ ୨୦୧୮ ସଦୁ୍ଧା ସଭାପ୍ତ କଯିଫାକ ୁରକ୍ଷୟ ଧାମମୟ କଯIମାଇଥରିା 

ମାହା ଫିବିନ୍ନ କାଯଣଯୁ ଫିମ୍ବ ସ୍ୱହାଇ, ଭାର୍ଚ୍ମ ୨୦୨୧  ସଦୁ୍ଧା ସମ୍ପଣୂମ କଯିଫା ାଇ ଁଫତ୍ତମଭାନ ରକ୍ଷୟ 

ଧାମମୟ କଯାମାଇଅଛି ।    
 

ନିଧମାଯିତ ସଭୟସ୍ୱଯ ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ କାମମୟ ସଭାପ୍ତ ସ୍ୱହାଇନାଯିଫାଯ କାଯଣ ଗଡୁିକ ସ୍ୱହରା ;  

 COVID-91  Pandemic ଯ ଭକୁାଫିରା ାଇ ଁ ରାଗ ୁ କଯାମାଇଥଫିା 

lockdown/shutdown  

 COVID-19 ସଭୟ ସ୍ୱଯ ଆଫଶୟକିୟ ସମ୍ବ ମଥା ନିଭମାଣ ରାଗି ଆଫଶୟକ ସ୍ୱହଉଥଫିା 

ଉକଯଣ, ଭାନଫ ସମ୍ବ ଇତୟାଦ ିଯ ଅବାଫ ସ୍ୱହଫାଯୁ  

 ପ୍ରାଥଭିକ ବାସ୍ୱଫ ସି୍ଥଯ କଯାମାଇଥଫିା ନିଭମାଣ କାମମୟ କୁ ଫୃଦି୍ଧ କଯାମିଫା 



 ସଙ୍କୀଣମ ଯାସ୍ତା ସ୍ୱମାଗ ଁ ୁ ନିଭମାଣ କାମମୟ ସ୍ୱଯ ଫୟଫହୃତ ସ୍ୱହଉଥଫିା ମାନ ଫାହାନ ଏଫଂ 

ମନ୍ତ୍ରାତ ିଗଡୁିକଯ ଚ ଚ ସ୍ୱଯ ଫାଧା 

 ଫିଦୁୟତ ଖଣୁ୍ଟ, ଟ୍ରାଂସପଯଭଯ, ଜ ସ୍ୱମାଗାଣ ାଇ, ସ୍ୱଟରିସ୍ୱପାନ ସ୍ୱକଫର ଇତୟାଦ ିଯ 

ସ୍ଥାନାେଯଣ ାଇ ଁଅଧକି ସଭୟ ଆଫଶୟକ କାଯଣ ଯୁ ଫିମ୍ବ  

 କାମମୟ ସ୍ୱଯ ଫୟଫହୃତ ସ୍ୱହଉଥଫିା ବାଯି ମାନ ଗଡୁିକଯ ଗଭନା ଗଭନ ରାଗି ଦିଆମାଇଥଫିା 

ସୀଭିତ ଅନୁଭତି  

 କଟକ ସହଯ ସ୍ୱଯ ଫିବିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱଯ ବୂତ ଜ ଯ ଉର୍ଚ୍ତା ଏଫଂ ନିଭମାଣ ାଇ ଁଅନୁମକୁ୍ତ 

ଥଫିା ଭାଟି ସ୍ୱମାଗ ଁ,ୁ  ସିସ୍ୱଯ ାଇ ଫିଛା କାମମୟ ସ୍ୱଯ ଅଧକି ସଭୟ ଫୟୟ ସ୍ୱହଫାଯୁ  

 ପ୍ରତ ି ଫଷମ ଫଷମା ଋତୁସ୍ୱଯ ଫଷମା ସ୍ୱମାଗ ଁ ୁ ନିଭମାଣ କାମମୟ ପ୍ରାୟ ୩ ଯୁ ୪ ଭାସ ଫନ୍ଦ 

କଯାମାଉଅଛି 

 NHAI ଏଫଂ Railway ଠାଯୁ ଆଫଶୟକ ଥଫିା ଅନୁଭତ ିଭିିଫାସ୍ୱଯ ଫିମ୍ବ     

 ପ୍ରତ ିଫଷମ, ପନି ବି ସ୍ୱହଉଥଫିା ପ୍ରାକୃତିକ ଫିମମୟ ସ୍ୱମାଗ ଁ ୁକାମମୟ ପ୍ରଗତି ସ୍ୱଯ ଫିମ୍ବ   

 ଦୁଗମାଜୂା, ଫାରିମାତ୍ରା ସଭୟସ୍ୱଯ ଜନସାଧାଯଣ ଙ୍କ ସଫୁିଧା ାଇ ଁ ନିଭମାଣ କାମମୟ କୁ 

ସାଭୟିକ ସ୍ଥଗିତ ଯଖାମିଫା  
 

***** 













































































































































ତାରିଖ: ୦୬.୧୦.୨୦୨୦ 

ସରକାରୀ ଜମ ିଦଖଲ ମୁକ୍ତ 

U.D. 867. ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ଓରାମ : ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ପ ୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହପିେ କ ି :-                  
(କ) ଭୁେପନଶ୍ୱର ନୟା ଲ୍ଲୀ  P.S ଅଧୀନପର ଥିୋ  ାଇକ ନଗରପର ଥିୋ  PLOT Nos. 226, 227, 
228, 229, 230, 232  ଓ 233 କୁ ର୍ାନୟେର ର୍ୁଖୟର୍ନ୍ତ୍ରୀ  ୟୁ.ଡ ି ପ୍ରଶନ ନଂ 1208 ୋ 30.11.2009 
ଓ ୟୁ.ଡ ି ପ୍ରଶନ ନଂ 339  ୋ 22 .08 .2008 ଉଭୟ େଂ କୃ୍ତ plots drainage  ାଇଁ ଉଦ୍ଧଷି୍ଟ ଥିୋ 
ସ୍ଥାନୀୟ ୋେନି୍ଦାଙ୍କ ଦାେୀକୁ େଚିାରକୁ ପନଇ େଂ କୃ୍ତ  Plots  ଗୁଡକୁି େରକାରୀ ଜର୍ିର ର୍ାନୟୋ  (Govt. 
Land ) ଓ ଜେରଦଖଲକାରୀଙୁ୍କ ଉପେଦ କରାଯାଇଥିୋ େେୟ କ ି ( vide U.D.) ପ୍ରଶନ  ନଂ 1795 ୋ 
19.07.2010 ), (ଖ) ଯଦ ିଉତ୍ତର ହଁ ହୁଏ େଂ କୃ୍ତ େରକାରୀ plots ଗୁଡକିର ଜର୍ିର  ରରି୍ାଣ ପକପେ ଓ 
େେମର୍ାନ ଏହ ିplots ସ୍ଥିେ ିକ’ଣ ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରୋ  ପଜନା, 
ର୍ନ୍ତ୍ରୀ, ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶିା  
 
(କ) ଉକ୍ତ େର୍ବନ୍ଧୟି େଥୟ ଏହ ିେଭିାଗପର ଉ ଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।                     
(ଖ) ROR େଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଉ ର େଣିେ  ଲଟ ର୍ାନଙ୍କର ROR ନରି୍ନର୍ପେ ପ୍ରଦାନ   କରାଗଲା ।  
 

Khata No Plot No Kisam Recorded in the Name of Area 

66 226 Gharabari - II Durgamani Hota, W/o-Jagannath Hota Ac.0.018 

184/87 227 Jalasaya - II M/S Sidharth Engineering Pvt.Ltd. Ac.0.062 

184/87 228 Bandha 

( Pokhari ) 
M/S Sidharth Engineering Pvt.Ltd. Ac.0.043 

186 229 Patita G.A Deptt. Ac.0.035 

186 230 Adi G.A Deptt. Ac.0.026 

186 233 Jalasaya - II G.A Deptt. Ac.0.300 

66 232 Jalasaya - II Durgamani Hota, W/o-Jagannath Hota Ac.0.006 

          େରକାରୀ  ଲଟ ଗୁଡକିର ଜର୍ିର  ରରି୍ାଣ ଉ ର େଣିେ ର୍ପେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛ ି । ଏହ ି
େରକାରୀ  ଲଟ ର୍ାନଙ୍କର ର୍ାଲିକାନା ୋଧାରଣ ପ୍ରଶାେନ େଭିାଗ ନାପର୍ ପରକଡମ ରହଅିଛ ି । ଏହ ି  ଲଟ 
େର୍ବନ୍ଧପର େଥୟ ୋଧାରଣ ପ୍ରଶାେନ େଭିାଗପର ଉ ଲବ୍ଧ । 

 







 

ତାରିଖ: ୦୬.୧୦.୨୦୨୦ 

ଦାହ ଯହାଇଥିବା ଶବର ସିଂଖୟା 

U.D. 869. ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ଓରାମ : ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ପ ୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହପିେ କ ି:- ପର୍ 
ର୍ାେ ୨୦୨୦ ରୁ ପେପ େର୍ବର  ୨୦୨୦ ର୍ଧ୍ୟପର କଟକସ୍ଥିେ ଖାନ ନଗର ର୍ଶାଣି ଓ ଭୁେପନଶବରସ୍ଥ 
େେୟନଗର ର୍ଶାଣିପର ପକପେ େଂଖୟାର ଶେ ଦାହ କରାଯାଇଛ,ି ପେଥିରୁ କପରାନା ଭୁୋଣୁପର େଂକ୍ରର୍ଣ 
ପହାଇ ର୍େୁୃୟେରଣ କରଥିିୋ ପକପେ େଂଖୟାର ଶେ ପକଉଁ ପକଉଁ ୋରଖିପର ଦାହ କରାଯାଇଅଛ ିଏହାର 
ଏକ େସୃି୍ତେ େେିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରପିେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରୋ  ପଜନା, 
ର୍ନ୍ତ୍ରୀ, ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶିା  
 
େଥୟ େଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଅଛ ି। 

 
 
 













ବେଆଇନଭାବେ Market Complex ନରି୍ମାଣ 

874. ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ୋହନିୀପତ:ି ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ପ ୌରଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 
କହପିେ କ:ି- (କ) ଜୟ ୁର ପ ୌରସଂସ୍ଥା ସପର୍ତ ରାଜୟର ପ୍ରପତୟକ ପ ୌରାଞ୍ଚଲପର ଏପେ 
ପେଆଇନଭାପେ Market Complex, Plotting Development Scheme 
ଏେଂ Apartment ନରି୍ମାଣ ଚାିଛକି,ି ଏଥିପ୍ରତ ିସରକାର ନୀରେଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜେିାର କାରଣ 
କଣ, ଏେଂ (ଖ) Plotting Development Scheme  ାଇଁ ପ ୌରସଂସ୍ଥା କରି୍ବା 
Town Planning ନପିଦମଶାଲୟର ଆଗୁଆ ଅନୁର୍ତ ି ଆେଶୟକ କ,ି ପସହ ିରଭିାପେ 
ଆେଶୟକୀୟ parking space ଓ  ରରି୍ଲ ପେନ ନଥାଇ କୟାଣର୍ଣ୍ଡ  ନରି୍ମାଣ 
ଚାିଛକି?ି  
 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବେନା, 
ର୍ନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନରି୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶିା 

(କ) ଜୟ ୁର ପ ୌରାଞ୍ଚଲପର ସର୍ସ୍ତ Market Complex, Plotting 
Development Scheme ଏେଂ Apartment ନରି୍ମାଣ ଇତୟାଦ ି ପକାରା ୁଟ 

ଆଞ୍ଚଲକି ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଜୟ ୁରରୁ ଅନୁର୍ତ ି ପନଇ କରୁଛନ୍ତ ି । Odisha Special 
Planning Authority and Regional Improvement Trusts 
Common Planning and Building Standard Rules, 2017 
ଅନୁଯାଇ 2.5 ଏକରରୁ ଅଧିକ Plotting Development Scheme  ାଇଁ ସହର 

ପଯାଜନା ନପିଦମଶାଲୟର ଆଗୁଆ ଅନୁର୍ତ ି ଆେଶୟକ। ଉ ପରାକ୍ତ ନୟିର୍ପର ପ୍ରଦତ୍ତ 
ନପିଦମଶ ଅନୁଯାଇ କୟାଣ ର୍ଣ୍ଡ   ାଇଁ parking space ଓ  ରରି୍ଲ ପେନ କରେିା 
ନରି୍ପନ୍ତ ନପିଦମଶ ଦଆିଯାଇଅଛ।ି  



(ଖ) ରାଜୟର ଅନୟ ସର୍ସ୍ତ ପ ୌରାଞ୍ଚଲପର ପେଆଇନଭାପେ Market Complex, 
Plotting Development Scheme ଏେଂ Apartment ନରି୍ମାଣ େଷିୟପର 

ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଅଛ ି। 

 

 

 













୦୬.୧୦.୨୦୨୦ 

‘’ଜାଗା ମିଶନ’’ ଦ୍ଵାରା ଗୃହ ଓ ଜାଗା ଯ ାଗାଣ 

U.D. 878. ଶ୍ରୀ ଧୁ୍ରବ ଚରଣ ସାହୁ : ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ପ ୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହପିେ କ ି :- 
 ଟ୍ଟାର୍ୁଣ୍ଡାଇ ର୍ନୁେି ିାଲଟପିର ପକପେ ଭୁର୍ିହନି େସି୍ତୋେନି୍ଦାକୁ ‘’ଜାଗା ର୍ଶିନ’’ ପର ଜାଗା ଓ ଘର ପଯାଗାଇ 
ଦଆିଯାଇଛ ି ଏହ ି ପଯାଜନାପର ଆଉ ପକପେ ପଲାକ ଜାଗା ଓ ଘର  ାଇୋ  ାଇଁ ଅପ କ୍ଷା କରଛିନ୍ତ;ି 
 ଟ୍ଟାର୍ୁଣ୍ଡାଇ ପ ୌରଞ୍ଚଳପର ୋେ କରୁଥିୋ ଗରେି ଭୁର୍ହିନି ଅନୁେୂଚେି ଜାେ ିର୍ାନଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ‘’ଜାଗା ର୍ିଶନ ‘’ 
ଜରଆିପର ଘର ଡହି ଓ ପ୍ରଧାନର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅୋେ ପଯାଜନାପର ଘର ପଯାଗାଇ ପଦୋ  ାଇଁ େରକାର କ’ଣ 
 ଦପକ୍ଷ  ପନଇଛନ୍ତ ିଜଣାଇପେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରୋ  ପଜନା, 

ର୍ନ୍ତ୍ରୀ, ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶିା  

           ଟ୍ଟାର୍ୁଣ୍ଡାଇ ପ ୌରଞ୍ଚଳପର ୨୬ ଜଣ ଭୂର୍ିହନି େସି୍ତ ୋେନି୍ଦାକୁ ‘’ଜାଗା ର୍ିଶନ’’ ପର ଜାଗା ଓ ପେଥି 
ର୍ଧ୍ୟରୁ ୯ ଜଣଙୁ୍କ ଘର ପଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ିI ଏହ ିପଯାଜନାପର ୧୩୫ ଜଣ ପଲାକ ଜାଗା ଓ ୧୦୨ ଜଣ 
େସି୍ତ ୋେନି୍ଦା ଘର  ାଇୋ  ାଇଁ ଅପ କ୍ଷା କରଛିନ୍ତ ିI   ଟ୍ଟାର୍ୁଣ୍ଡାଇ ପ ୌରଞ୍ଚଳପର େେୋେ କରୁଥିୋ ଗରେି 
ଭୂର୍ିହୀନ ଅନୁେୂଚେି ଜାେ ି ର୍ାନଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ‘’ଜାଗା ର୍ଶିନ‘’ ଜରଆିପର ଘର ଡହି ଓ ପ୍ରଧାନର୍ନ୍ତ୍ର ଆୋେ 
ପଯାଜନାପର ଘର ପଯାଗାଇ ପଦୋ  ାଇଁ  ଦପକ୍ଷ  ନଆିଯାଇଅଛ ିI 

୧)  େନୁ ୁର ହରଜିନ େସି୍ତର ୧୯ ଜଣ େସି୍ତ ୋେନି୍ଦାଙ୍କ ଜର୍ ି କେିର୍  ରେିତ୍ତମନ  ାଇଁ େହେଲିଦାର,  
 ଟ୍ଟାର୍ୁଣ୍ଡାଇ ଙୁ୍କ ଜଣାଇ ଦଆିଯାଇଅଛ ି I କେିର୍  ରେିତ୍ତମନ ପହପଲ ଉକ୍ତ ୧୯ ଜଣକୁ ଜାଗା ର୍ଶିନ ପର   
ଜାଗା ଓ ପେଥି ର୍ଧ୍ୟରୁ ୯ ଜଣଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଆୋେ ପର ଘର ପଯାଗାଇ ଦଆିଯିେ I 

୨) ଶୁଖଆୁ ଡା େସି୍ତ ୋେନି୍ଦାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକିରଣ  ାଇଁ ଜାଗା ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇ େହେଲିଦାର  ଟ୍ଟାର୍ୁଣ୍ଡାଇ ଙୁ୍କ 
ଉକ୍ତ ଜାଗା ପ ୌର  ରଷିଦକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରେିା  ାଇଁ ଜଣାଇ ଦଆି ଯାଇଅଛ ିI ଉକ୍ତ ଜାଗା ହସ୍ତାନ୍ତର ପହୋ 
 ପର ଶୁଖଆୁ ଡା େସି୍ତ ୋେନି୍ଦାଙୁ୍କ  ଟ୍ଟା େହେି ପ୍ରଧାନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଆୋେପର ଘର ପଯାଗାଇ ଦଆିଯିେ I 

୩) ଷଣ୍ଡ ଲ୍ଲୀ ହରଜିନ େସି୍ତ ଓ ଇନ୍ଦରିା କପଲାନୀ େସି୍ତ ଗୁଡକି ପଯଉ ଁସ୍ଥାନପର ଗଢ ିଉଠଛି,ି ୋହା େସି୍ତ ପଯାଗୟ 
ନୁପହଁ I ଉକ୍ତ ଦୁଇଟ ିେସି୍ତର ସ୍ଥାନାନ୍ତରକିରଣ  ାଇଁ େସି୍ତ ୋେନି୍ଦାଙ୍କ େହେି େଭିିନ୍ନ  ଯମୟାୟ ପର ଆପଲାଚନା 
ଚାଲୁ ରହଛି ିI 

















ତାରିଖ :06.10.2020 

ଏଲ.ଇଡ.ି ଲାଇଟ ପାଇ ଁଅର୍ଥ ବରାଦ 

 

ୟୁ.ଡି ନଂ 883- ଶ୍ରୀ ସବୁାଶ  ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣଗି୍ରାହୀ  - ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ପପୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହପିବ କି :- ପେବଗଡ ପ ୌରାଞ୍ଚଳପରସ୍କାର୍ମ ଏଲ.ଇ.ଡି ଗି୍ରନଫିଲ ଷି୍ଟ୍ିଟ  ଲାଇର୍ 

ଲାଗଥୁବିା କଥା ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନି୍ତ କି, ଯେ ି ଏହା ସତୟ ପକପତ ଅଥମ ବରାେ 

କରାଯାଇଛି ଓ ପକପତାରି୍ Light ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ପକପବସଧୁା ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ ସହର ଆପ ାକିକରଣ 

ପହବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପବ କି? 

 

ଉତ୍ତର 

 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ପେନା , 

ର୍ନ୍ତ୍ରୀ, ଗହୃ  ନରି୍ମାଣ ଓ ପପୌର ଉନ୍ନୟନ ,ଓଡିଶା 

 

ପେବଗଡ ପ ୌରାଞ୍ଚଳପର ଚା ୁଥବିା ଆପ ାକକିରଣ ବିଷୟପର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନି୍ତ। 

ଏହ ି ପ ୌରାଞ୍ଚଳପର 3.52 ପକାଟି ଟଙ୍କା ବୟୟପର ପ ାଟ 825 ପଗାଟି  ାଇଟି  ାଗିବା  ାଇ ଁ

ପ ାଜନା କରାଯାଇଅଛି । ଏହ ି ପ ାଜନାପର ପେବଗଡ ପ ୌରାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନପର ଥବିା ୧୧ଟି 

ୱାଡଣ ର ୩୬ପଗାଟି ବଭିିନ୍ନ ରାସ୍ତାପର ଆନୁ ାନିକ 15.06 କି. ି ପେୈର୍ଘଣୟ ଆପ ାକକିରଣ 

କରା ିବ। ପ ାଟ 825  ାଇଟ ରୁ 806 ବଲ୍ବ  ଗା ାଇଛି। ଅପ୍ଟାବର 2020 ସଧୁା ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ 

କା ଣୟ ସ ାପ୍ତ ପହବାର ପ ାଜନା କରା ାଇଛି।  

 
 
 

*** 
 















































ତାରିଖ : ୦୬.୧୦.୨୦୨୦ 

ସ୍ମାର୍ଟସିରି୍ ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ 

ୟୁ. ଡି. ନଂ  892: ଶ୍ରୀ ସ ୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଟ୍ଟନାୟକ : ଗହୃ ନିମ୍ମାଣ ଓ ସୌର ଉନ୍ନୟନ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହସିେ କି :- ଭୁେସନଶ୍ୱର ଓ ରାଉରସକଲା ସ୍ମାର୍ମ  ିରି୍ ସ ାଜନା ସର ସକସତ 

ପ୍ରତିଶତ ଏ  ମୟନ୍ତ  ମ୍ପରୂ୍ଣ୍ମ ସହାଇଛି ଓ ସକସତ େର୍ମସର ତାହା  ମ୍ପରୂ୍ଣ୍ମ ସହେ; ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ମ  ିରି୍ 

ୋେଦସର ଏ ାଏ ସମ୍ାର୍ ସକସତ ର୍ଙ୍କା ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ, ରାଜୟ ଅଂଶ େିନସି ାଗ ସହଲାଣ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତା ସଜନା , 

ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ,  ଗହୃ ନିମ୍ମାଣ ଓ ସୌର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା  

 

ସ୍ମାର୍ମ  ିରି୍ ମି୍ଶନ ସର ଭୁେସନଶ୍ୱର ଓ ରାଉରସକଲା ସ୍ମାର୍ମ  ିରି୍ ାଇ ଁଅନୁସମ୍ାଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁିକର 

େତମମ୍ାନର ସି୍ଥତ ିଓ  ମ୍ପରୂ୍ଣ୍ମ ସହୋର ଧା ମୟ ତାରିଖ ଏେଂ ତତ ହତି ସ୍ମାର୍ମ  ିରି୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କା ୟକାରୀ 

ନିମ୍ସନ୍ତ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜୟ ଅଂଶଧନ ୋେଦକୁ ଭୁେସନଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ମ  ିରି୍ କୁ ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଥେିା 

558.00 ସକାରି୍ ର୍ଙ୍କା ଓ ରାଉରସକଲା ସ୍ମାର୍ମ  ିରି୍ କୁ ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଥେିା 372.00 ସକାରି୍ 

ର୍ଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ୱାରୀ ଖର୍ଚ୍ମର ରିମ୍ାଣ ପରିଶଷି୍ଟ 'େ ' ସର  ଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା I 

=0= 

  



 

ପରିଶଷି୍ଟ 'େ ' 

BHUBANESWAR SMART CITY: 

Smart City Projects 

Physical 
progress 
status 

Status of 
Financial 
Progress of 
Work in 
Percentage 
(Based on 
the 
calculation 
with Capex 
cost) 

Schedule 
Date of 
Completion 
of Work 

Expenditure 
Incurred 

Agreement Cost (in Crores 
INR) 

Sl 
No 

Name of the Project (in Cr INR) Capex Opex 

Total 
Cost 
(Capex 
+ Opex) 

1 ICOMC Building Ongoing 36% 31 May 2021 29.77 81.98 0 81.98 
2 Sensory park Ongoing 3% 09 July 2020 0.03 1.2 0 1.2 

3 
Smart Janpath + 
Underground 
cabling 

Ongoing 49% 
20 November 
2020 

45.25 92.352 2.9 95.252 

4 
Multilevel Car 
Parking - Raj Mahal 
Square 

Ongoing 43% 13 April 2021 20.04 46.81 0 46.81 

5 
Multilevel Car 
Parking - Saheed 
Nagar 

Ongoing 61% 15 July 2020 18.84 31.02 0 31.02 

6 
Integrated Public 
Services Centre 
(Bapuji nagar) 

Ongoing 23% 
11 December 
2020 

1.59 6.89 0 6.89 

7 
Socially Smart 
Bhubaneswar  

Ongoing 63% 

On-going 
Project; 
being 
renewed 
every year 
with UNFPA 

2.19 3.48 0 3.48 

8 
Mission awaas - 
Shantinagar 

Ongoing 

 

        358.74 

9 
Mission Awaas - 
Satya Nagar EPC 
project 

Ongoing 

 

        59.35 

10 
Mission awaas - 
Chandrasekharpur 

Ongoing 

 

        504.90 

11 
Mission Awaas - 
Gadakan EPC 
project 

Ongoing 

 

        85.06 

12 
Smart Solutions - 
ICOMC 

Ongoing 56% 
30 November 
2020 

259.25 460.65 236.18 696.83 

13 
Lake Neutral + 
Micro solar power 
project 

Tender is 
being 
prepared 

 

31 July 2021 0.02 
    

0.00 

14 
Railway Station 
Multimodal Hub  

Tender is 
being 
prepared 

 

31 December 
2022 

      0.00 

15 
Museum of urban 
history 

Tender is 
being 
prepared 

 

31 December 
2021 

      0.00 



16 E-Rickshaw 
Tender is 
being 
prepared 

 

31 July 2021   
    

0.00 

17 
Social Equity 
Centres -  

Complete 
(*Few 
electrical 
installation 
works to 
be done) 

89% Complete 5.71 6.42 0 6.42 

18 

Integrated Public 
Services Centre 
(Public Internet 
Access Centres) 
(saheed nagar) 

Complete 89% Complete 3.49 3.925 0 3.925 

19 Smart parks 

Complete 
(*Fani 
restoration 
to be 
done) 

92% Complete 2.06 2.25 0 2.25 

20 
Adoptive Traffic 
Control System 
(ATCS) 

Complete 87% Complete 9.15 10.49 4.2 14.69 

21 
Common Payment 
Card 

Complete 30% 

Gone Live on 
5th Oct 2018. 
Ongoing PPP 
with ICICI 
Bank 

4.22 14.07 5.11 19.18 

22 I am BBSR initiative Complete 0% Complete 0.00 2.56 0 2.56 

23 

Project 
Bhubaneswar 
Urban Knowledge 
Centre (BUKC) 

Complete 100% Complete 8.50 8.5   8.5 

24 Bhubaneswar one Complete 100% Complete 2.76 2.76 0 2.76 

25 
Public Bicycle 
Sharing Scheme 

Complete 100% Complete 5.90 5.9 5.9 11.8 

26 
Waste - Let Us 
Recycle 

Complete 100% Complete 25.00 25 0 25 

27 Solar City Rooftop 
Complete 
(by zetcol) 

            

28 
Construction of 
Sewage System of 
Sewage District - 1 

Complete 
(by watco) 

            



ROURKELA SMART CITY: 

Smart City Projects  Status of Progress of 
work in Percentage 

Scheduled 
date of 

completion 
of work 

Rs. in Crs. 
Expenditure 

Incurred Sl. 
No 

Name of the projects 

1 Topographical Survey 100% - 0.30 

2 ODF 100% - 0.47 

3 6 Citizens Friendly parks 100% 
- 6.64 

4 Biju Patnaik Indoor Stadium 
40% 31.1.2021 1.12 

5 Smart Road Phase 1 
30% 23.02.2021 2.45 

6 Birsa Munda Stadium* 

30% 13.12.2021 20.02 

7 Panposh Market* 
10% 13.12.2021 8.76 

8 rOURkela One* 
10% 28.01.2022 12.76 

9 Smart Bus Shelters* 
90% Oct-2020 0.70 

10 Smart Road Phase 2 including 
underground ducting * 

10% 26.06.2022 6.20 

11 Smart Bus Terminus ** 

DPR under preparation - - 

12 Brahmani Riverfront 
development ** Work order to be 

issued 
- - 

13 Surface Parking in ABD Area* 
10% 1.12.2020 0.10 

14 Rejuvenation of DAV Pond* Work order to be 
issued 

- - 

15 Landscaping along ring road / 
arterial road** 

Work order to be 
issued 

- - 

16 Smart Vending Zone Work order to be 
issued - - 

17 Redevelopment of Weekly 
Market bear VSS market, 
Chhend. 

Work order to be 
issued - - 



 

***** 

 

18 Development of 24 major 
existing / new parks 

Work order to be 
issued - - 

19 Development of Big 
Recreational Park LOA issued 

June -2022 6.00 

20 Development of Ved Vyas as 
tourism hub LOA issued 

June -2022 
- 

21 Installation of 3D Flex at 
strategic locations in Rourkela 

Work order issued  Sept-2021 
- 

22 Installation of Street lights in 
slums of Rourkela 

Tender to be floated 
- - 

23 Working Women’s Hostel Work order to be 
issued - - 

24 Installation of Solar Roof top Work order to be 
issued - - 

25 Beautification of RMC Roads Work order to be 
issued - - 

26 Water Conservation Project 

30% - 0.50 

27 Storm Water Management Work order to be 
issued - - 



























ଘର ନରି୍ମାଣ ପାଇଁ Town Planning ଅନୁମର୍ାଦନ 

898. ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ମ ାମରନ : ଗହୃ ନଭିମାଣ ଓ ପୌଯଉନ୍ନୟନ ଭନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କଯ ିକହପିଫ 
କ:ି- ଫାଯିଦା ଭୁୁନସିିାରଟ ି ଅଧିନପଯ ଆସୁନଥିଫା ଗ୍ରାଭଗୁଡକିପଯ ଘଯ ନଭିମାଣାଇଁ 
Town Planning ଅନୁପଭାଦନ ଆଫଶ୍ୁକ ପହଉଛ ିକ ିନାହିଁ ଉପଯାକ୍ତ ସ୍ଥାନପଯ ଫବିିନ୍ନ 
ଫରିଡ଼ି୦ ଏଫଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ନଭିମାଣ ାଇଁ ପକପେ ଟଙ୍କାଯ ୟୁଜସମ ପି ଆଦ ି ଧାମମୁ କଯାମାଇଛ ି
ଜଣାଇପଫ କ ି?  
 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ମେନା, 
ର୍ନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନରି୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶିା 
 ଫାଯିଦା ଭୁୁନସିିାରଟ ି ଅଧିନପଯ ଆସୁନଥିଫା ଗ୍ରାଭଗୁଡକିପଯ ଘଯ ନଭିମାଣାଇଁ 
Town Planning ଅନୁପଭାଦନ ଆଫଶ୍ୁକ ପହଉଅଛ ି । ଉପଯାକ୍ତ ସ୍ଥାନପଯ ଫରିଡ଼ି୦ 
ଏଫଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ନଭିମାଣ ାଇଁ ନଭିନଭପେ  ପି ଧାମମୁ କଯାମାଇଅଛ।ି 

Master Plan Areaପଯ SPA & RIT Common Planning & 
Building Standard, Rules,2017 ଅନୁମାୟୀ :  

i) Scrutiny Fee(Residential) 
a) Upto 100 sqmt.- Rs.150.00/-  
b) Above 100 sqmt. and 150 sqmt. – Rs.225.00/- 
c) Above 150sqmt. and 300 sqmt.  – Rs. 300.00/-  
d) For every additional 50 sqmt. or part thereof- 

Rs. 300.00/-  
ii) Scrutiny Fee(Commercial) 

a) Upto 20 sqmt. – Rs.250.00/- 
b) Above 20 sqmt. upto 50 sqmt. – Rs.375.00/- 



c) For every additional 50 sqmt. or part thereof- 
Rs.500.00/-  

For Public Buildings 
(Educational, Religious, Charitable, Govt. of Local Bodies)- 
Rs. 0.50 per sqmt 

Sanction Fee:-  i) Residential- Rs.15/sqmt 

     ii)Commercial- Rs.60/sqmt 
     iii)Education/Industrial/ Assembly -Rs. 30/sqmt.  
      iv)Apartment Building/Group housing/ 
Integrated Township-  Rs. 50/sqmt.  
    v) PSUs/ Public Authority/ Public Utilities/ Govt. 
Building- Rs. 10/ sqmt.  

  vi) Other(not covered in ) (i) to (v) above- Rs. 
30/sqmt.  

  vii) Development & Sub-Divison of land- Rs.05/ 
sqmt. 

Construction workers Welfare Cess @ Rs. 17.50/ sqft  

ଫଳକ ଅଧୀନପଯ ଥିଫା ଞ୍ଚାୟେ ଏଯଆିଯ ଗ୍ରାଭଗୁଡକିପଯ ଘଯ ନଭିମାଣାଇଁ Town 
Planning ଅନୁପଭାଦନ ଆଫଶ୍ୁକ ପହଉଅଛ।ି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନପଯ ଫରିଡ଼୦ି ଏଫଂ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ନଭିମାଣ ାଇଁ ନଭିନଭପେ ପି ଞ୍ଚାୟେ କାମମାୟ ଦ୍ଵାଯା ଗ୍ରହଣ କଯାମାଉଛ।ି  

Sanction Fee:  

i) Residential Building Rs. 5/- per sqmt. of built up 
area. 



ii)Non-Residential building Rs. 10/- per sqmt. 
iii)Land sub-divison layout Rs. 5/- per sqmt of Land 
Area 
iv)Infrastructure Development Fee @ 1% of the project 
cost.  

 

















     

06-10-2020

ଭ�କକୁ ଉ�ତ ମେଡଲ ସହରେର ପରିଣତ ପାଇ ଁପଦେ�ପ  

UD 904 – �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�କି: ଗହୃ ନିମ�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି 

କହେିବ କି:- ଭ�କ ସହରେର େ�େରଜ ବ�ବ�ା �ବ��ନ ସହ େ�େନଜ ବ�ବ�ାର 

ଉ�ତିକରଣ, ରା�ା ଘାଟ ନିମ�ାଣ ଭି�ିଭୂମୀ ଉ�ୟନ କରି ଭ�କକୁ ଏକ ଉ�ତ ମେଡଲ 

ସହରେର ପରିଣତ ପାଇ ଁସରକାର� ��ାବ ଥ �େଲ େସ ଦିଗେର କି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ 

କରାଯାଉଛି ?  

ଉ�ର

�ୀ �ତାପ େଜନା,
ମ�ୀ, ଗହୃ ନିମ�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ, ଓଡ଼ିଶା।

ଭ�କ ସହରେର େ�େରଜ ବ�ବ�ା �ବ��ନ ନିମେ� ସରକାର�ର ବ��ମାନ 

େକୗଣସି େଯାଜନା ନାହି ଁ । େତେବ, ଭ�କେର େଦ�ନିକ 30,000 ଲିଟର �ମତା ବିଶ�ି ଏକ 

Septage Treatment Plant ନିମ�ାଣ କରିବା ନିମେ� େଟ�ର୍ ��ିୟା ସମାପନ 

େହାଇଅଛି। ଏତଦ୍ ବ�ତୀତ,  ବାେଲ�ର ଓ ଭ�କ ସହରର ଜଳ ନି�ାସନ ସମସ�ାର 

ସମାଧାନ ନିମେ� DPR  ��ୁତ କରିବା ପାଇ ଁବିଭି� ବିଭାଗର ଅଧ �କାରୀ ମାନ�ୁ େନଇ ଏକ 

କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି।

ଭ�କ େପୗରା�ଳେର ଏକ �ାଟ� ପାକ�  ଓ ମେଡଲ ��ଶାନ ନିମ�ାଣ କରିବା ପାଇ ଁ

ଅଥ� ମଂଜରୁ କରାଯାଇଅଛି। ପାକ� ନିମେ� ଉପଯ�ୁ ଜମି େଯାଗାଇେଦବା ପାଇ ଁତହସିଲଦାର, 

ଭ�କ�ୁ ଅନୁେରାଧ କରାଯାଇଅଛି। � �ଶାନ ନିମେ� ��ୁତ େଯାଜନା ଅଟକଳର େବ�ଷୟିକ 

ମ�ରୁୀ ମିଳିବା ପେର ନିମ�ାଣ ନିମେ� ପରବ��ୀ ପଦେ�ପ  ନିଆଯିବ ।

l

                                                           





























































































 

ତାରିଖ: ୦୬.୧୦.୨୦୨୦ 

ରାସ୍ତା ନମିମାଣ ପାଇଁ ପଦଯେପ  

U.D. ୯୨୩- ଶ୍ରୀମତୀ କୁସୁମ ଯେଯେ: ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ପ ୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହପିେ କ ି :- 
େୁନ୍ଦରଗଡ େହରର େଷମା ଜଳ ନଷି୍କାେନ,  ାନୀୟ ଜଳ ପଯାଗାଣ ର ଉନ୍ନେ ିକରଣ େହ େସି୍ତ ଗୁଡକିରୁ ର୍ୂଖୟ 
ରାସ୍ତାକୁ େଂପଯାଗ  ାଇଁ ରାସ୍ତା ନରି୍ମାଣ  ାଇଁ ପଯାଜନା ଅଛ ିକ ି? ଯଦ ିଅଛ ିପକପେ େୁଦ୍ଧା କାଯମୟ ଆରମ୍ଭ 
ପହେ ୋହା ଜଣାଇପେ କୀ ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରୋ  ପଜନା, 

ର୍ନ୍ତ୍ରୀ, ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶିା  

          େୁନ୍ଦରଗଡ େହରର େଷମା ଜଳ ନଷି୍କାେନ  ାଇଁ େୁନ୍ଦରଗଡ ପ ୌର ାଳକିା ନୂେନ ପେନ ନରି୍ମାଣ 
କରେିା  ାଇଁ ୪ ପକାଟ ି୧୫ ଲକ୍ଷ ୩୭୦ ଟଙ୍କା ଓ େସି୍ତ ଗୁଡକିରୁ ର୍ୂଖୟ ରାସ୍ତାକୁ େଂପଯାଗ  ାଇଁ ନୂେନ ରାସ୍ତା 
 ାଇଁ ୩ ପକାଟ ି୯୮ ଲକ୍ଷ ୮୦୭ ଟଙ୍କା ର Estimate କରାଯାଇଅଛ ି। ପଟଣ୍ଡର ପ୍ରକି୍ରୟା େର୍ାପି୍ତ  ପର 

ଆେନ୍ତା ଡପିେର୍ବର ୨୦୨୦  ର୍ାେ େୁଦ୍ଧା କାଯମୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିୋ  ାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଅଛ ି। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















     

           
06-10-2020

ଭୂତଳ Sewerage ବ�ବ�ା

U.D. 928 - �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ଗହୃ ନିମ�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ 
ଅନୁ�ହ କରି କହେିବ କି: କେରାନା ବି� �ମହାମାରୀ � ��ତାର ଆ� ସେଚତନତା 
ସ�ିୃ କରିଥ �ଲା େବେଳ ଆମ ରାଜ�ର ସବ� ପରୁାତନ େପୗରା�ଳ େକ�ାପଡ଼ା 
ସହରକୁ ନାଳୀ ନ��ମାର ମ�ୁ କରି ଭୂତଳ Swerage ବ�ବ�ା କରିେବ କି; 
ସହରର ବଜ��ବ�ୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇ ସହର ଦୁଇ ପା��େର ଥ �ବା େଗାବରୀ 
ନଦୀ ଏବଂ େଗାବରୀ େକନାଲ ଜଳକୁ �ଦୂଷଣ ମ�ୁ କରାଇବା ପାଇ ଁ �ରିତ 
ପଦେ�ପ େନେବ କି?

                                            ଉ�ର

�ୀ �ତାପ େଜନା,

ମ�ୀ, ଗହୃ ନିମ�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ, ଓଡ଼ିଶା।   

େକ�Iପଡା ସହରେର  ଭୂତଳ Sewerage ବ�ବ�ା କରିବା ପାଇ ଁ
ବ��ମାନ ସରକାର�ର େକୗଣସି ��ାବ ନIହି।ଁ କି�  େଦ�ନିକ 20 ହଜାର ଲିଟର 
ବିେଶାଧନ �ମତା ବିଶ�ି ଏକ Septage Treatment Plant ନିମ�ାଣ କରିବା 
ନିମେ� େଟ�ର୍ ��ିୟା ସମାପନ େହାଇଅଛି। 

ଏତଦ୍ ବ�ତୀତ, ସହରର ବଜ��ବ�ୁ ପରିଚାଳନା ପାଇ ଁସରକାର� 
ତରଫରୁ Micro Composting Centre(MCC) ଏବଂ Material Recovery 
Facility(MRF) େକ� ��ୁତ କରାଯାଇଅଛି।

l











ତାରିଖ  ୦୬.୧୦.୨୦୨୦ 

ବାସଗହୃ କ  ନମିାଣ 

ୟୁ.ଡ.ି ଶ ସଂଖ ା-୯୩୩. ୀ େସୗଭିକ ବି ାଳ :-  ଗହୃ ନମିାଣ ଓ େପୗର ଉ ୟନ ମ ୀ 

ଅନୁ ହ କରି କହେିବ କ:ି-  ରାଜ ର ସହରା ଳମାନ େର ବାସଗହୃ େଯାଗାଣ ରାନତି 

ପାଇଁ ଓଡଶିା ରାଜ  ଗହୃ ନମିାଣ େବାଡ ତରଫରୁ େକଉଁ େକଉଁ ସହରେର ବାସଗହୃ କ  

ନମିାଣ କରବିାର ାବ ଅଛ ି ଓ ତାହାର କାଯ କାରୀତା ନମିେ  କ ି ପଦେ ପ ହଣ 

କରାଯାଉଛ ି?  

ଉ ର 

ୀ ତାପ େଜନା, 

ମ ୀ , ଗୃହ ନମିାଣ ଓ େପୗର ଉ ୟନ, ଓଡଶିା। 

ରାଜ ର ସହରା ଳମାନ େର ବାସଗହୃ େଯାଗାଣ ରାନତି ପାଇଁ ଓଡଶିା ରାଜ  

ଗହୃ ନମିାଣ ସଂ ା ତରଫରୁ ଭୁବେନ ର, ରାଉରେକଲା ଓ ପୁର ସହରେର ଚଳତି 

ଆଥକ ବଷ ୨୦୨୦-୨୧ େର ୬ଟ ି ବାସଗୃହ କ  ନମିାଣ କରିବାର ାବ ଅଛ ି । 

ଏହାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ ନମିେର ଦାନ କରାଗଲା।  

Sl.No. Name of Project Area 
1.  Dumduma, Ph-III (balance land), Bhubaneswar Ac. 2.10 dec. 

2.  Jagannath Prasad, Bhubaneswar Ac. 9.00 dec. 

3.  Ranasinghapur, Ph-II, Bhubaneswar Ac.13.135 dec. 

4.  Basanti Colony, Rourkela Ac. 0.543 dec. 

5.  Basanti Colony, Rourkela Ac. 0.780 dec. 

6.  Raghunathpur, Berhampur Ac. 3.530 dec. 

 

 

 

 













 

"ସଫେଇ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ବାବଦକୁ ଅର୍ବ୍ୟୟ" 

ୟୁଡି ନଂ.937 : ଶ୍ରୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଗହୃ ନମିା୍ଣ ଓ ଫ ୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 

କରି କହଫିବ କି :- ସମ୍ବଲ ରୁ ମହାନଗର ସଫେଇ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ଫକଫେ ୱାଡ ୍ SMC 

ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ଫକଫେ ୱାଡ ୍ ଅନୟ ଫକଉ ଁ ସଂସ୍ଥାଦ୍ଵାରା  ରିଚାଳିେ ଫହଉଛି,  ସଫେଇ 

କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ବାବଦକୁ  ଫଗାଟଏ ୱାଡ ୍  ିଛା ମାସକୁ ଫକଫେ ଖର୍ଚ୍ ୍ ଫହଉଛି, ବିଗେ  6 

ମାସର ବିବରଣୀ  ପ୍ରଦାନ କରିଫବ ?  

                                                ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରୋ  ଫେନା 

ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗହୃ ନିମା୍ଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ , ଓଡଶିା 
 

  ସମ୍ବଲ ରୁ ମହାନଗର ନିଗମର ସଫେଇ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ 11ଟି ୱାଡଫ୍ର SMCର ନିେସ୍ଵ 

କମଚ୍ାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଓ 30ଟି ୱାଡଫ୍ର M/s Ashoka Infracore Pvt. Ltd.  ଦ୍ଵାରା 

 ରିଚାଳିେ ଫହଉଛି।   

          ସଫେଇ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ବାବଦକୁ ଫଗାଟିଏ ୱାଡ ୍  ିଛା ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ର୍ ବିଗେ 6 

ମାସର ବିବରଣୀ ନିମ୍ ନଫର  ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।   

 

ମାସ ଖର୍ଚ୍ ୍

ମାର୍ଚ୍ ୍2020     Rs5,65,513/- 

ଏପି୍ରଲ 2020   Rs.5,69,640/- 

ଫମ 2020 Rs.5,74,541/- 

େନୁ 2020      Rs.5,66,066/- 

େଲୁାଇ 2020 Rs.5,85,482/- 

ଅଗଷ୍ଟ 2020   Rs.5,82,581/- 

 



ତାରିଖ ୦୬.୧୦.୨୦୨୦ 

                               ନରିା ିତ େଲାକମାନ ୁ ଖାଦ  ବ ନ 

          UD A.Q.No.938 - ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଗୃହ ନମିାଣ ଓ େପୗର ଉ ୟନ ମ ୀ ଅନୁ ହ 

କର ି କହେିବ କ ି :- Lockdown ସମୟେର ସମଲପୁର ମହାନଗର ନଗିମ ଅ ଳେର ନରିା ିତ 

େଲାକମାନ  ପାଇଁ SMC ତରଫରୁ େକେତ ତାରିଖରୁ େକେତଦନି ପଯ  େକେତ େଲାକ ୁ  ର ା 
ଖାଦ  ଏବଂ େକେତ ଶୁ ଲା ଖାଦ  ବ ନ କରାଯାଇ ଲା, େସ ବାବଦକୁ େକେତ ଖ  େହାଇଅଛ,ି 
ତାର ଏକ ବବିରଣୀ ଦାନ କରିେବ କ ି? 

ଉ ର 

ୀ ତାପ େଜନା, 
ମ ୀ, ଗୃହନମିାଣ ଓ ନଗର ଉ ୟନ, ଓଡଶିା 

 

 SMC ରୁ ା  ତଥ  ଅନୁସାେର Lockdown ସମୟେର ସମଲପୁର ମହାନଗର ନଗିମ ଅ ଳେର 
ନରିା ିତ େଲାକମାନ  ପାଇଁ SMC ତରଫରୁ ତା ୨୯.୦୩.୨୦୨୦ ରିଖ ରୁ ୫୦ ଦନି ପଯ  ଦନିକୁ ାୟ 
୫୦୦୦ େଲାକ ୁ  ଦୁଇ େବଳା ର ା ଖାଦ  ଏବଂ ୫୦୦ ଶୁ ଲା ରାସନ ପ ାେକଟ ବ ନ କରାଯାଇଅଛ।ି ଏହ ି
ବାବଦକୁ େମାଟ ଟ. ୩୫,୧୯,୯୭୦/- ା ଖ  େହାଇଅଛ।ି 





















ତାରିଖ  ୦୬.୧୦.୨୦୨୦ 

ଆବାସ େଯାଜନାେର ଗହୃ ବ ନ 

ୟୁ.ଡ.ି ଶ ସଂଖ ା-୯୪୪. ୀ ରାଜକେିଶାର ଦାସ:  ଗହୃ ନମିାଣ ଓ େପୗର ଉ ୟନ ମ ୀ 

ଅନୁ ହ କରି କହେିବ କ ି :- ରାଇର ପୁର Muncipality ମ େର େକେତଜଣ 

ହତିା କାରୀ ବ ମାନସୁଧା “ଆବାସ େଯାଜନା” େର ଘର ପାଇଛ ି, ତନ ରୁ େକେତଜଣ  

ଘର ପୂ ା  େହାଇଛ,ି  େକେତଜଣ  ଘର ପୂଣା  େହାଇନାହ, େଯଉଁମାନ  ଘର ପୂ ା  

େହାଇନାହ ତାର କାରଣ କଣ, ୱାଡ-11 ର କଛି ି ହତିା କାରୀ ଦଲାଲ  ହାବୁଡେର ପଡ ି

ଘର ତଆିର ି କରିପାରିନାହଁା ,ି େସମାେନ ଏ ସ କେର ଟାଉନ ଥାନାେର FIR ମ  

େଦଇଛ ,ି ସରକାର ଏ ବଷିୟେର ଅବଗତ ଅଛ  ି କ,ି ଯଦ ି ଅଛ  ି ବ ମାନସୁଧା କଣ 

ପଦେ ପ େନଇଛ ି, ଏ କାରର ଘଟଣା ଆଉ େକଉ ଁ େକଉ ଁ ୱାଡେର େହାଇଛ ିସ ୂ  ତଥ  

େଦେବ କ,ି ୱାଡ ଅନୁସାେର େଯାଗ  ହତିା କାରୀମାନ  ନାମ (As on today) େଦେବ 

କ ି? 

ୀ ତାପ େଜନା, 

ମ ୀ , ଗୃହ ନମିାଣ ଓ େପୗର ଉ ୟନ, ଓଡଶିା। 

 ରାଇର ପରୁ େପୗର ପରଷିଦେର ଆବାସ େଯାଜନା େର ୮୭୬ଜଣ ହତିା କାରୀ ଘର 

ପାଇଛ ି। େସ ମ ରୁ ୫୬୮ଜଣ ର ଗୃହ ନମିାଣକାଯ  ସ ୂ  େହାଇଅଛ ି ଓ  

୩୦୮ଜଣ ର ଗହୃ ନମିାଣାଧୀନ ଅଛ।ି ୱାଡ-୧୧ର ହତିା କାରୀମାେନ ଟାଉନ ଥାନାେର 

େଦଇ ବା FIRର େକୗଣସ ିସୂଚନା ସରକାର  ଦୃ ିେଗାଚରକୁ  ଆସନିାହ। ୱାଡ ନମର 

ଅନୁସାେର େଯାଗ  ହତିା କାରୀମାନ  ନାମର ତାଲିକା ପରଶିି  “କ” େର ସଂଲ  

କରାଗଲା। 

 

 

 





ତା 06.10.2020 

ଅଭିଯଯାଗ ସମାଧାନ 

UDAQ-946- ଶ୍ରୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମ : ଗହୃ ନିମମାଣ ଓ ଯୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 

କରି କହଯିେକି :- (କ) ନଗର ଉନ୍ନୟନ େିଭାଗ ଅଭିଯଯାଗ ପ୍ରଯକାଷ୍ ଠଯର 2016, 2017, 2018, 

2019 ମସିହା ଯର ଯକଯତାଟି ଆତି୍ତ ଅଭିଯଯାଗ ଗ୍ରହଣ ଯହାଇଥେିା ଯେଯଲ ତନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଯତାଟି 

ସମାଧାନ ଯହାଇଛି, ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଙ୍ଗ ଯସକ୍ସନ ସହ ଯକଉ ଁଉେିଭାଗଯର ଯକଯତାଟି ସାଧାରଣ ଓ 

ଆତି୍ତ ଅଭିଯଯାଗ ଉଯର କାଯମୟ।ନୁଷ୍ ଠାନ ନ ଯହାଇ ତାହା େିଚାର।ଧୀନ ଅଛି, ଏହ ି

ଅଭିଯଯାଗଗଡୁିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ତାହା ଉଯର ତ୍ଵରିତ କାଯମୟ।ନୁଷ୍ ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାକଙୁ୍କ ନୟାୟ 

ପ୍ରଦାନ ାଇ ଁସରକାର େୟେସ୍ଥା କରିଯେ କି ;  (ଖ) ଟାଉନ ପ୍ଲାନିିଂ ଙି୍ଗଯର ଇଚ୍ଛାକୃତ  ଭାଯେ 

ଅଭିଯଯାଗ ଉଯର କାଯମୟ।ନୁଷ୍ ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ତାହାକ ୁ ଚାି ଦଆିଯାଉଥେିା ଉଯର 

କାଯମୟ।ନୁଷ୍ ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଯେ କି ?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତା ଯଜନା, 

ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗହୃ ନିମମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ , ଓଡିଶା  

(କ) ନଗର ଉନ୍ନୟନ େିଭାଗ ଅଭିଯଯାଗ ପ୍ରଯକାଷ୍ ଠଯର 2016 ମସିହାଯର 309, 2017 

ମସିହାଯର 283, 2018 ମସିହାଯର 319 ଓ 2019 ମସିହା ଯର 160 ଟି ଆତି୍ତ ଅଭିଯଯାଗ 

ଅଭିଯଯାଗ ଗ୍ରହଣ କରଯାଇଛି। ତନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସମାଧାନ ଯହାଇଥେିା ଓ ଉେିଭାଗଗଡୁିକଯର 

େିଚାରାଧୀନ ଥେିା ଆତି୍ତ ଅଭିଯଯାଗ େିଷୟଯର ଅେଶଷି୍ଟ ତଥୟ ସିଂଗ୍ରହ କରା ଯାଉଅଛି।  

 













ତାରିଖ: ୦୬.୧୦.୨୦୨୦ 

ଜଳାଶୟ ଗୁଡକିର ଉନ୍ନତକିରଣ 

U.D. 949. ଶ୍ରୀ ନରସିିଂହ ମିଶ୍ର : ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ପ ୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହପିେ କ ି :-            
(କ) େଲାଙ୍ଗୀର ିେହରର 16ଟ ି ଜଳାଶୟ ଯଥା ର୍ହାରାଣୀ ୋଗର , ରାଣିେନ୍ଧ, କରଙ୍ଗାକାଟ , େନ୍ଧ ାଲିକଟା 
, ୋଳ ାଲିକଟା , ପ୍ରୋ  ୋଗର , ପଗଟ େପରାେର ପ୍ରଭୁେରି ଉନ୍ନେ ିକରେିା  ାଇଁ ୋରର୍ବାର ଅନୁପରାଧ 
କରାଯାଉଥିପଲ ର୍ଧ୍ୟ େରକାର ଦୃଷି୍ଟ ପଦଉନାହାନ୍ତ ି ୋର କାରଣ କଣ, 16ଟ ି ଜଳାଶୟ   ାଣ ି ର୍ନୁଷୟ 
େୟେହାର ପଯାଗୟ ନୁପହଁ , ଏହାର େୟେହାର ପଯାଗୟ  ାଇଁ େରକାର ପକପେେୁଦ୍ଧା  ଦପକ୍ଷ  ପନପେ,    
(ଖ) େହରର କଛି ିପ ାଖରୀ ଉନ୍ନେ ିକରେିା  ାଇଁ େରକାର ଅଳ୍ପ ଅଥମ ର୍ଞ୍ଜରୁୀ କରଥିିୋ େେୟ କ,ି ଯଦ ିହ,ଁ 
ଏହା ଠକିାଦାର-େରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପ ାଷିୋ ଉଦ୍ଧଷି୍ଟ କ ି , ପକଉଁ ଜଳାଶୟ  ାଇଁ ପକପେ ଅଥମ ର୍ଞ୍ଜରୁ ଓ 
ଖର୍ଚ୍ମ ପହାଇଛ,ି ୋର ଏକ େେିରଣୀ ପଦପେ  କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରୋ  ପଜନା, 

ର୍ନ୍ତ୍ରୀ, ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶିା  

          େଲାଙି୍ଗର  ଜଲି୍ଲାର େଲାଙି୍ଗର  ପ ୌର ାଳକିା ଅଧୀନପର  ପର୍ାଟ  ୧୭ ପଗାଟ ିଜଳାଶୟ ରହଅିଛ ିI ଏହାର 

ଏକ ୋଲିକା  ରଶିଷି୍ଟ "କ" ପର  େଂଲଗଣ କରାଯାଇଅଛ ି I ଏହ ି୧୭ ଟ ିଜଳାଶୟ ର୍ଧ୍ୟରୁ ର୍ାନୟେର େଲାଙି୍ଗର 
 େଧିାୟକଙ୍କ ଅନୁପରାଧ କ୍ରପର୍  ୪ ପଗାଟ ିଜଳାଶୟ ଯଥା : ର୍ହାରାଣୀ ୋଗର, ରାଣୀ େନ୍ଧ, କରଙ୍ଗକଟା େନ୍ଧ 

ଏେଂ  ପ୍ରୋ  ୋଗର ଜଳାଶୟର  ୁନରୁଦ୍ଧାର ଏେଂ ପେୌନ୍ଦଯୟକରଣ କାଯମୟ  ହାେକୁପନୋ  ାଇ ଁଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ 

ନଗର ଉନ୍ନୟନ େଭିାଗ େରଫରୁ ଜଳ େମ୍ପଦ େଭିାଗ କୁ ଅନୁପରାଧ  କରାଯାଇଥିଲା I ଜଳ େମ୍ପଦ େଭିାଗ 

ଅଧିନସ୍ଥ Minor Irrigation କାଯୟାଳୟ େପିନାଟ ି  ଯଥା : ପଗାପଟଶ୍ୱର େନ୍ଧ, ର୍ହାରାଣୀ ୋଗର ଓ 
ପେପହରା ାଲି େନ୍ଧ ର ନେୀକରଣ କାଯମୟକ୍ରପର୍  ହାେକୁ ପନଇଅଛ ିଏେଂ  ଏହା େଭିିନ୍ନ   ଯମୟାୟପର  ରହଅିଛ ିI  

(ଖ) ୋମ୍ପ୍ରେକି COVID -19 ର୍ହାର୍ାରୀ   ରପିପ୍ରକ୍ଷୀପର ଏେଂ  େହରର ଜନୋଧାରଣଙୁ୍କ ଜୀେକିା ପ୍ରଦାନ 

କରେିା ନରି୍ପନ୍ତ ଜଡେି ଥିୋରୁ ଗହୃ ନରି୍ମାଣ  ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ େଭିାଗ େରଫରୁ URBAN WAGE 
EMPLOYMENT INITIATIVE (UWEI) ନାର୍କ ଏକ କାଯମୟକ୍ରର୍ ହାେକୁ ନଆିଯାଇଅଛ ି I ଏହ ି

କାଯମୟକ୍ରର୍  ଅନ୍ତଗମେ ୬ ପଗାଟ ି ଜଳାଶୟ ଯଥା : ନରେଂିହ େନ୍ଧ, କରଙ୍ଗକଟା େନ୍ଧ, ର୍ାରୱାଡ ି େନ୍ଧ, 
ପ୍ରୋ ୋଗର, ରାଣୀ େନ୍ଧ ଏେଂ  ପଗାପଟଶ୍ୱର  େନ୍ଧ ର ଉନ୍ନୟନ କାଯମୟ  େମ୍ପାଦନ ନରି୍ପନ୍ତ  ଟ. ୧୦.୩୭ ଲକ୍ଷ 

ଟଙ୍କା ର ପ୍ରକଳ୍ପ ହାେକୁ ନଆିଯାଇଅଛ ିI  



 

ତାରିଖ:୦୬.୧୦.୨୦୨୦ 

ଯ ାଜନାାରୀ  ବର୍ଷାରୀ ଦିଆ ାଇଥବିା ଅଥଷ 

ୟୁ.ଡି. 950. ଶ୍ରୀ ନରସିିଂହ ମିଶ୍ର : ଗହୃ ନିମଷାଣ ଓ ଯ ୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଯିବ କ ି- (କ) 

ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁୁ ନସି ାଲିଟିକୁ ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଯର ଯ ାଜନାାରୀ,  ବର୍ଷାରୀ ଯକଯତ ଟଙ୍କା 

ଦିଆ ାଇଛି ଏବିଂ ଏହ ିବର୍ଷାରୀ, ଯ ାଜନାାରୀ  ଯକଯତ ଅଥଷ ଖର୍ଚ୍ଷ କରା ାଇଛି ତାର ବିଶଦ 

ବିବରଣୀ ଯଦଯବ କି, (ଖ) ସରକାରୀ ଅନୁଦାନକୁ ବାଦ ଯଦଇ ବଲାଙ୍ଗୀର  ମୁୁ ନସି ାଲିଟି ଯକଉ ଁସତୂ୍ର 

ରୁ ଯକଯତ ଅଥଷ/ ାଣ୍ଠ ି  ାଏ, ତାର ଖର୍ଚ୍ଷ କଣ  ାଇ ଁକଯର, ତାର ବିଗତ 6 ବର୍ଷର ତଥୁ ଯଦଯବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତା  ଯଜନା  

ମନ୍ତ୍ରୀ , ଗହୃ ନିମଷାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା ।  

 

(କ) ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁୁ ନିସି ାଲିଟିକୁ ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଯର ଯ ାଜନାାରୀ, ବର୍ଷାରୀ ଯ ଯତ ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ 

ଯହାଇଛି ଏବିଂ ଯସଥରୁି ଯ ଯତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଷ ଯହାଇଛି ତାହାର ବର୍ଷାରୀ ଓ ଯ ାଜନାାରୀ  ବିଶଦ 

ବିବରଣୀ   ରିଶଷି୍ଟ “କ” ଯର  ସିଂଲଗ୍ନ  କରାଗଲା। 

(ଖ) ଉ ଯରାକ୍ତ ଅନୁଦାନକୁ ବାଦ୍ ଯଦଇ ବିଗତ 6 ବର୍ଷଯର ବଲାଙ୍ଗୀର  ମୁୁ ନିସି ାଲିଟିକ ୁଯ ଉ ଁଯ ଉ ଁ

ସତୂ୍ର ରୁ ଯ ଯତ  ଅଥଷ/ ାଣ୍ଠ ି ପ୍ରାପ୍ତ ଯହାଇଛି  ଓ ତାହାର ଖର୍ଚ୍ଷ ଯ ଉ ଁଯ ଉ ଁକା ଷୁ   ାଇ ଁକରା ାଇଛି 

ତାହାର ସଚୂନା  ରିଶଷି୍ଟ “ଖ” ଯର  ସିଂଲଗ୍ନ  କରାଗଲା । 

 

 

 

 

 















 

ତାରିଖ : ୦୬.୧୦.୨୦୨୦  

ପରଜ କ ୁନୂତନ NAC େଘାଷଣା 

 

UD 955. ଡା. ନୃସି॰ହ  ଚରଣ ସାହୁ :- ଗହୃ ନିମାଣ ଓ େପୗର ଉ ୟନ ମ ୀ 

ଅନୁ ହ କରି କହିେବ କି :- ନୂତନ NAC ଗଠନ ପାଇ ଁସରକାର  େଯାଜନା ଅଛି କ,ି  

େଢ ାନାଳ ଜି ାର ପରଜ କୁ  NAC େଘାଷଣା କରିବା ପାଇ ଁବାର ାର ଅନୁେରାଧ 

ଓ ଦାବି େହାଇ ଆସଥୁେଲ ମ  ଏପଯ  ନ େହବାର କାରଣ କଣ, ଯଥାଶୀ  

ପରଜ କୁ  NAC େଘାଷଣା କରିବା ପାଇ ଁପଦେ ପ େନେବ କି ?   

 

ଉ ର 
 
 

ୀ ତାପ େଜନା 
ମ ୀ, ଗହୃ ନିମାଣ ଓ ନଗର ଉ ୟନ,ଓଡିଶା 
 

ନୂତନ NAC ଗଠନ ପାଇ ଁ ବ ମାନ ସରକାର  େକୗଣସି େଯାଜନା ନାହି ଁ । 

େଢ ାନାଳ ଜି ାର ପରଜ କୁ NAC େଘାଷଣା ସ ୀୟ ାବ ସରକାର  

ବିଚାରଧନ ଅଛି ।  

 




