କୃ ଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ

ୟୁ .ଡି.181.

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷେକ୍ଷେରା: ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରେ କରି କେିକ୍ଷେ କି –
ରାଜ୍ୟର ମହିଳା କୃ ଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସହ ସସମାନଙ୍କ ପ୍ରସବ ସ୍ଥିତସି ର ଅନୟ ୟନ ତିନି ମାସ
ମଜ୍ୟ ରୀ ବୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସ ାଜ୍ନା ଅଛି କି, ଉତ୍ତର ହଁ ସହସଲ୍ ତାହାର କା ୍ୟକାରୀତା
ପାଇଁ କି ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି ?
ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ,
ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା l
ଓଡିଶା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜ୍ିକ ସୟରୋ ସବାଡ୍ ଅଧିନସର ରାଜ୍ୟର ଦଶଟି ବଗ୍ର ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ
ମାନଙ୍କୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବସର ପଞ୍ଜି କରଣ କରା ି ବାର ବୟବସ୍ଥା କରା ାଇଛି,

ାହା ମୟରେସର କୃ ଷି ଶ୍ରମିକ ଅତର୍ଭ୍ୟତ l ଏହି

ସବାଡ୍ ଅଧିନସର ଅଦୟାବଧି ରାଜ୍ୟର 23,804 ଜ୍ଣ ମହିଳା କୃ ଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କୟ ପଞ୍ଜି କରଣ କରା ାଇଛି l
ପ୍ରଥମ ପ ୍ୟାୟସର, ପଞ୍ଜି କୃତ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ତଥା ସସମାନଙ୍କ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉତ ସବାଡ୍
ତରଫରୟ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜ୍ିକ ସୟରୋ ସ ାଜ୍ନା

ଥା – ମୃତୟୟକାଳୀନ ସହାୟତା (ସାଧାରଣ ମୃତୟୟ ଓ ଦୂ ର୍୍ଟଣାଜ୍ନିତ ମୃତୟୟ

ସେତ୍ରସର), ଦୟ ର୍୍ଟଣାଜ୍ନିତ ଓ ଚିକତ୍ସ
ି ା ସହାୟତାର ବୟବସ୍ଥା କରା ାଇଛି l ମାତ୍ର, ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନିମସତର୍ ପ୍ରସୟତକ
ି ାଳୀନ
ସହାୟତାର ସକୌଣସି ବୟବସ୍ଥା କରା ାଇନାହିଁ l
ଭୁଷୁଡି ପଡିଥିୋ କ୍ଷସତୁ ର ତାଲ୍ି କା
UD No. 474- ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସକ୍ଷନ୍ତାଷ ସିିଂେ ସାଲ୍ୁ ଜ୍ା:

(କ) 2010 ମସିହାରୟ ଆଜ୍ି ପ ୍ତର୍ ରାଜ୍ୟସର ସକସତ ସସତୟ

ଏବଂ Bridge ତିଆରି କରିବା ସମୟସର ଏବଂ ତିଆରି ସହାଇସାରିଲ୍ା ପସର ସମାଟ ସକସତ ସସତୟ ଏବଂ Bridge
ଭୟଷୟଡି ପଡି ାଇଛି (collapsed) ଏହି ସସତୟ ର ନାମ ଅଟକଳ ସହ ଏହାର R.W Division wise ସଗାଟିଏ
ତାଲ୍ିକା ପ୍ରଦାନ କରିସବ କି; (ଖ) ଏହି ସମସ୍ତ collapsed Bridge ସସତୟ ସର ସକସତ ଜ୍ଣ ମରିଛତର୍ି ଏବଂ ସକସତ
ଜ୍ଣ ଆର୍ାତ ସହାଇଛତର୍ି ଏହାର ସଗାଟିଏ ତାଲ୍ି କା ପ୍ରଦାନ କରିସବ କି ଏବଂ ଏହି ଭୟଷୟଡି ପଡିଥିବା Bridge ବା
ସସତୟ ସର ସକସତଜ୍ଣ ଠିକାଦାର ଏବଂ ସକସତଜ୍ଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ arrest ସହାଇଛତର୍ି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :(କ) 2010 ମସିହାରୟ ଆଜ୍ି ପ ୍ତର୍ ରାଜ୍ୟସର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସର ସମାଟ ୮୩୧ ସଗାଟି
ସସତୟ ର ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ ସମ୍ପୂଣ୍ ସହାଇଛି ଏବଂ ୪୭୪ ସଗାଟି ସସତୟ ର ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ

ରହିଅଛି । ତନମୟରେରୟ ୫

ସଗାଟି ନିମ୍ାଣଧୀନ ସସତୟ ର ସଗାଟିଏ ସଲ୍ଖାଏଁ spanର deck slab ଭୟଷୟଡି ାଇଛି ଏବଂ ୧ ସଗାଟି ସସତୟ ର ନିମ୍ାଣ

କା ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ସହଲ୍ାପସର ସଗାଟିଏ spanର deck slab ଭୟଷୟଡି

ାଇଛି,

ାହାର Division wise ତାଲ୍ିକା

ପରିଶଷ୍ଟ
ି 'କ' ମାୟରେମସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ।
(ଖ) ଏହି ସମସ୍ତ ର୍ଟଣାବଳୀସର ୩ ଜ୍ଣ ବୟତି ମୃତୟୟବରଣ କରିଛତର୍ି ଓ ୧୧ଜ୍ଣ ଆହତ

ସହାଇଛତର୍ି ।

ଏହି ର୍ଟଣାସର ସମ୍ପୃତ ୧ଜ୍ଣ ଠିକାଦାର ଏବଂ ୩ଜ୍ଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ arrest ସହାଇଛତର୍ି ।

ଏହାର ଏକ

ତାଲ୍ିକା ପରିଶଷ୍ଟ
ି 'କ' ମାୟରେମସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ।
ରାସ୍ତା ମରାମତି ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଅର୍ମ େୟେସ୍ଥା
ପ୍ରଶନ – UD No. ୪୭୯- ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ କଁହର : ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି: -ଫୟ ଲ୍ବାଣୀ ନିବ୍ାଚନ
ମଣ୍ଡଳୀସର RD ବିଭାଗର ସକସତ କି.ମି. ରାସ୍ତା ଆଜ୍ି ପ ୍ୟତର୍ ନସହାଇ ପଡିରହିଛ ି ଓ ଆଉ ସ ସତ ରାସ୍ତା କାମ ଏହି
ବିଭାଗ ଅଧିନସର ସହାଇଛି ସସସବୟ ର ରେଣାସବେଣ, ମରାମତି ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଥ୍ର ବୟବସ୍ଥା କରିସବ କି,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ସ ାଜ୍ନା, ମୟଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ସ ାଜ୍ନା ଓ ମନସରଗା ସ ାଜ୍ନାସର ସହଉଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକ଼ଡ
ଗୟଡି଼ କର ମରାମତି ରେଣା ସବେଣ ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରିସବ କି, ଚଳିତ ଆଥିକ ବଷ୍ସର ସକସତ କି.ମି. ରାସ୍ତା କାମ
ସହବାପାଇଁ ସ ାଜ୍ନା ଥିଲ୍ା ସହାଇଛି ସକସତ ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୟଶାତର୍ ସିଂହ , ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଫୟ ଲ୍ବାଣୀ ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅତର୍ଗ୍ତ ୫ ବଷ୍ ଅବଧି ପୂଣ୍ କରିଥିବା
୬୫ ଟି PMGSY ରାସ୍ତା ମୟରେରୟ ୬୬.୭୭ କି.ମି. ବିଶଷ୍ଟ
ି ୧୯ ଟି ରାସ୍ତାସର Renewal Cost (Periodical
Maintenance) କାମ ସଶଷ ସହାଇଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବଷ୍ ମଞ୍ଜୟରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ୩୮.୨୬ କି.ମି. ବିଶଷ୍ଟ
ି ୧୭ ଟି ରାସ୍ତାସର
କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ଅଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ୭୫.୦୪ କି.ମି. ବିଶଷ୍ଟ
ି ୨୬ ଟି ରାସ୍ତାର ଆବଶୟକ ମରାମତି କା ୍ୟ ଆଥିକ ସମବଳକୟ ଦୃ ଷ୍ଟିସର
ରଖି ପ ୍ୟାୟକ୍ରସମ ହାତକୟ ନିଆ ିବ । ଏହି ସମବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥୟ ପରିଶଷ୍ଟ
ି କ ‘କ’ ମାୟରେମସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ।
ପଲାନସରାଡ ଅଧିନସର ଫୟ ଲ୍ବାଣୀ ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିନସର ହାତକୟ ନିଆ ାଇଥିବା RD ବିଭାଗର ୫ ସଗାଟି
ରାସ୍ତା (୫୦ .୪୧ କି.ମି.) ମୟରେରୟ ୩ ସଗାଟି (୪୧. ୧୩ କି.ମି.) ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ସହାଇଅଛି ଏବଂ ୨ ସଗାଟି (୯ .୨୮
କି.ମି.) ରାସ୍ତାର କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ରହିଅଛି । ଉତ ରାସ୍ତା ଗୟଡକ
ି ୟ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶୟକ ପଦସେପ ନିଆ ାଉଅଛି।
ଚଳିତ ଆଥିକ ବଷ୍ସର ଫୟ ଲ୍ବାଣୀ ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିନସର ଏକ ସଗାଟି (୧୧ .୨୦ କି.ମି.) ରାସ୍ତାର ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ
ହାତକୟ ନିଆ ାଇ ଏହାର ସଟଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ରହିଅଛି । ଏହି ସମବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥୟ ପରିଶଷ୍ଟ
ି କ ‘ଖ ’ ମାୟରେମସର
ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ।
ଫୟ ଲ୍ବାଣୀ ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତା ଗୟଡକ
ି ର ମରାମତି କା ୍ୟ ଆଥିକ ସମବଳକୟ ଦୃ ଷ୍ଟିସର ରଖି
ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତସି ର ପ ୍ୟାୟକ୍ରସମ ମରାମତି ଓ ରେଣ ବୟେଣ କା ୍ୟ କରା ାଉଅଛି । ମାନସରଗା ସ ାଜ୍ନାସର ଏହି
ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ସକୌଣସି ରାସ୍ତା ନିମ୍ାଣ କରା ାଇନାହିଁ ।
ଫୟ ଲ୍ବାଣୀ ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀସର ମୟଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ସ ାଜ୍ନା ଅଧିନସର ସମୟଦାୟ ୭ ସଗାଟି (୩୫ .୯୬ କି.ମି.)
ରାସ୍ତା କା ୍ୟ ମୟରେରୟ ୪ ସଗାଟି ରାସ୍ତା କା ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ସହାଇଅଛି ଏବଂ ୩ ସଗାଟି ରାସ୍ତା କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ରହିଅଛି । ଏହି
ସ ାଜ୍ନାସର ନିମ୍ାଣ ସରିଥିବା ରାସ୍ତା ଗୟଡକ
ି ର ରେଣାସବେଣ ପାଇଁ ୩ ବଷ୍ Routine Maintenance ର ବୟବସ୍ଥା

ରହିଛ ି । ଚଳିତ ଆଥିକ ବଷ୍ସର ୯ .୬୩ କି.ମି. ରାସ୍ତା କାମ ସହବାପାଇଁ ସ ାଜ୍ନା ଥିଲ୍ା । ସସଥିମୟରେରୟ ୭ .୫୧ କି.ମି.
ରାସ୍ତା କା ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ସହାଇଛି । ଏହାର ଏକ ବିବରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘ଗ’ ମାୟରେମସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ।
କ୍ଷପୌର ପାଳିକାକ୍ଷର Mega Water Project ଦ୍ଵାରା ଜ୍ଳ କ୍ଷଯାଗାଣ
UDAQ No. 481 : ଶ୍ରୀ ନିତୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :ଉମରସକାଟ ସପୌର ପାଳିକାସର ଜ୍ଳ ସ ାଗାଣ ପାଇଁ Mega Water Supply Project ସକସବ ଆରମ୍ଭ ସହାଇ
ସକସବ ସୟଦ୍ଧା ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ସହବାର ଥିଲ୍ା, ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ସହାଇଛି କି,

ଦି ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ସହାଇ ନIହିଁ,

ସତସବ ସକସବ ସୟଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ସହବ ଓ ଏଥି ପାଇଁ କଣ ପଦସେପ ନିଆ ାଇଛି କହିସବ କି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କ୍ଷଜ୍ନା,
ମନ୍ତ୍ରୀ , ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା:ଉମରସକାଟ ସପୌର ପାଳିକାସର ଜ୍ଳ ସ ାଗାଣ ପାଇଁ ଏକ Mega Water Supply
Project ଗତ ତା 12.12.2017 ରିଖ ଠାରୟ କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ରହିଛ ି ,

ାହାକି ଗତ ତା 11.06.2019 ରିଖ ସୟଦ୍ଧା

ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ସହବା ପାଇଁ ଧା ୍ୟ କରା ାଇଥିଲ୍ା । ବତ୍ତ୍ମାନ ସୟଦ୍ଧା ଏହାର 77% କା ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ସହାଇଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବଷ୍
ଜ୍ୟ ନ ମାସ ସଶଷ ସୟଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ସହାଇ କା ୍ୟେମ କରା ି ବା ପାଇଁ ସମୟ ଧା ୍ୟ କରା ାଇଛି।
ସେରାଞ୍ଚଳକ୍ଷର ଥିୋ େସ୍ତି ୋସିନ୍ଦା
U.D ୪୮୫ . ଶ୍ରୀ ସମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- ଓଡିଶାସର
ସକସତ ସପୌର ସଂସ୍ଥାମାନ ରହିଛ,ି ସସସବୟ ଅତର୍ଗ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳସର ସକସତ ବସ୍ତି ରହିଛ,ି ବସ୍ତି ମାନଙ୍କସର ସକସତ ସଂଖୟକ
ସଲ୍ାକ ବାସ କରୟଛତର୍ି, ସସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପୌର କତ୍ତ୍ୃପେ ନିଜ୍ସ୍ୱ ବସଜ୍ଟସର ସକସତ ପ୍ରତିଶତ ବୟୟବରାଦ କରିଥାତର୍ି,
ବୟୟବରାଦ ଅଥ୍ରୟ ସକସତ ଅଥ୍ ଖର୍ଚ୍୍ ସହାଇଛି, ସସଥିମୟରେରୟ ମୟଖୟତଃ ସକଉଁ ସକଉଁ ବାବଦସର ଖର୍ଚ୍୍ ସହାଇଥାଏ, ସସସବୟ ର
ଗତ 5 ବଷ୍ର ବଷ୍ୱାରୀ ଓ ଜ୍ିଲ୍ଲାୱାରୀ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କରିସବକି, The Odisha Municipal Laws
(Amendment) Bill, 2020 ଅନୟ ସାସର ସପୌରାଞ୍ଚଳସର ଥିବା ବସ୍ତି ମାନଙ୍କସର ମୟଖୟତଃ ସକଉଁ ବିକାଶ ବାବଦସର
ସକସତ ଅଥ୍ ବରାଦ କରିବାକୟ ଲ୍େୟ ରଖା ାଇଛି, ଏହି ଅଥ୍ ସକଉଁଠାରୟ ଭରଣା କରା ି ବ, ସସଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ ସକନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ସକଉଁ ସ ାଜ୍ନା ଅଥ୍ ବୟୟ କରିବାକୟ ଲ୍େୟ ରଖା ାଇଛି ସସ ସଂପକ୍ସର ସୂଚନା ସଦସବକି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସଜ୍ନା,
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା

ଓଡିଶାସର ସମାଟ ୧୧୪ ସପୌର ସଂସ୍ଥାସର ୨୯୧୯ ସଗାଟି ବସ୍ତି ଅଛି । ଏହି ବସ୍ତି ମାନଙ୍କସର ଉଷା ସସତ୍ତ୍ ଦ୍ଵାରା
୧୭୨୬୫୬ ଜ୍ଣ ଗରିବ ପରିବାରକୟ ଚିହ୍ନଟ କର ାଇଅଛି । The Odisha Municipal Laws
(Amendment) Bill, 2020 ଅନୟ ାୟୀ ସପୌରାଞ୍ଚଳସର ଥିବା Municipality ଓ NAC ଅତର୍ଭ୍ୂତ ବସ୍ତି ଗୟଡକ
ି ୟ
ସମୌଳିକ ସସବା ଓ ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି ସ ାଗାଇ ସଦବା ଉସେଶୟସର ବସଜ୍ଟର ଉନ୍ନୟନ କା ୍ୟ ସମ୍ପକିତ ପୟଞ୍ଜି ବୟୟ ଶୀଷ୍
ଅଧୀନସର ଥିବା ପରିମାଣର ଅନୟ ୟନ ଶତକଡା ପଚିଶି ଭାଗ ଅଥ୍ ସ ାଗାଇ ସଦବା ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରା ାଇଅଛି ।
ପୂର୍ଣ୍ମାଙ୍ଗ ରିକ୍ଷପାର୍ମ ଉପସ୍ଥାପନ
UD-487 ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝି:- ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିସବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି ; ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସବାଡ୍
ସକଉଁ ଅଂଚଳ ପାଇଁ REMP Study ଓ Carrying Capacity Study ନିମସତର୍ ସକସବ ସକଉଁ ସକଉଁ ସଂସ୍ଥାକୟ କି
କି ସତ୍ତ୍ ଆଧାରସର ନିସୟାଜ୍ିତ କରିଥିସଲ୍ ଓ ସକସତ ଅଥ୍ ପ୍ରଦାନସର ଉତ study କରିବା ପାଇଁ ଚୟତିନାମା
କରା ାଇଥିଲ୍ା, ସକଉଁ ସଂସ୍ଥା ନିଦ୍ଧ୍ାରିତ ସମୟ ଅବଧି ମୟରେସର ଓ ସକଉଁମାସନ ସକସତ ବିଳମବସର ସକସବ ପୂର୍ଣ୍୍ାଙ୍ଗ ରିସପାଟ୍
ସବାଡ୍ ନିକଟସର ଦାଖଲ୍ କରିଛତର୍ି ଏବଂ ସଂପୃତ ପୂର୍ଣ୍୍ାଙ୍ଗ ରିସପାଟ୍ର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ରିସପାଟ୍ ଉପସର କି କି
ପଦସେପ ସକସବ ନିଆ ାଇଛି ଓ କଣ କରିବାର ଅଛି ତାହା ଜ୍ଣାଇସବକି, ଧା ୍ୟ ସମୟ ମୟରେସର ରିସପାଟ୍ ଦାଖଲ୍
କରିବାକୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ର ଉଲ୍ର୍ଂନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବିରୟଦ୍ଧସର କି କି ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଛି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ େିକ୍ରମ କ୍ଷକଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିକ୍ଷେଶ
eûRý _â\ìhY ^òdªY ùaûWÿð Ze`eê eûRýùe ୪ ଟି _â\ìhY _âaY @ଞ୍ଚk ^òcù« @ûଞ୍ଚkòK _eòùag
_eòPûk^û ù~ûR^û Z[û Carrying Capacity Study _âÉêZ Keòaû ପାଇଁ ^òùdûRòZ iõiÚû I ùicûù^ ùKùZ
@[ð aýdùe Zûjû iµì‰ð Keòùa ùi i´§úd Z[ý _eògòÁ ‘K’ ùe iõfMÜ KeûMfû û ùKøYiò iõiÚû ^ò¡ðûeòZ
icd c¤ùe _ì‰ðûw eòù_ûUð \ûLf Keò^ûjñû«ò ଏବଂ aòk´ùe eòù_ûUð \ûLf Keòaûe @a]ô ତଥା ]û~ýð
icdùe iõ_ì‰ð eòù_ûUð \ûLf Keò ^[ôaûeê ùaûWÿð \ßûeû ^ò@û~ûA[ôaû Kû~ýðû^êÂû^e aòaeYú c¤ _eògòÁ
‘K’ ùe CùfäL Keû~ûAQò û @ûଞ୍ଚkòK _eòùag _eòPûk^û ù~ûR^û Z[û Carrying Capacity Study _âÉêZ
ùjûA[ôaû eòù_ûUðe iê_ûeòg @^ê~ûdú @ûagýKúd _\ùl_ MâjY KeòaûKê ùaûWÿð Ze`eê iõ_éq aòbûM I
iõiÚûcû^uê @aMZ Keû~ûAQò û ଏ ସମ୍ପକିତ ùjûA[ôaû ୪ ଟି eòù_ûUðe iûeõûg aòaeYú (Executive
Summary) ପରିଶଷ୍ଟ
ି ଖ,ଗ,ଘ ଓ ଙ ùe iõfMÜ KeûMfû û
ଏ ସମ୍ପକ୍ସର ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳର eòù_ûUð ପ୍ରସ୍ତୟ ତ କରି ଥିବା Bhagawati Anna Lab, Hyderabad
ର କିଛ ି ଅଥ୍ (Part Payment) ପ୍ରଦାନ କରା ାଇ ନାହିଁ, ଅନୟ ଗୟଳ, ତାଳସଚର ଏବଂ ସ ାଡା, ବଡ଼ବିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳର
eòù_ûUð ପ୍ରସ୍ତୟ ତ କରି ଥିବା ISM ବିଶ୍ଵ ବିଦୟାଳୟ, ଧାନବାଦ ଏବଂ CEPT ବିଶ୍ଵ ବିଦୟାଳୟ ବିରୟଦ୍ଧସର କା ୍ୟାନୟ ଷ୍ଠାନ
ଗ୍ରହଣ କରା ାଇ ନାହିଁ । ଏତଦ୍ ବୟତୀତ ସମବଲ୍ପୟର – ଝାରସୟଗୟଡା ଅଞ୍ଚଳର eòù_ûUð ପ୍ରସ୍ତୟ ତ କରି ଥିବା NEERI,
Nagpur ର _ì‰ð ଅଥ୍ ଦିଆ ାଇ ନାହିଁ ।

DLR ଓ NMR କମମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି
ୟୁ ॰ଡି.୪୯୦. ଶ୍ରୀ ସୟସରଶ କୟ ମାର ରାଉତରାୟ : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ସପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସର 1993 ମସିହା ପୂବ୍ରୟ କା ୍ୟରତ DLR ଓ NMR କମ୍ଚାରୀଙ୍କୟ ଦୀର୍୍ 19 ବଷ୍ ପସର
ତା 04-09-2012 ରିଖ ଅଥ୍ ବିଭାଗ ଚିଠି ନ 31715 ଦ୍ଵାରା ଅସ୍ଥାୟୀ ପଦମ ୍ୟIଦା (Temporary Status) ସର
ଚାଲ୍ିଥିବା ୪ଥ ସଶ୍ରଣୀ ପଦବୀସର ସ୍ଥାୟୀ ନି ୟତି ସଦବାକୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛତର୍ି କିତର୍ୟ 1993 ମସିହା ପସର ବିଭିନ୍ନ
ବିଭାଗର 27 ବଷ୍ ଧରି କା ୍ୟରତ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛତର୍ି ନିଦଷ୍ଟ
ି ଭାସବ ଜ୍ଣାଇସବ କି
?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସଜ୍ନା,ମନ୍ତ୍ରୀ,
ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ,ଓଡିଶା
ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତି ସହଲ୍ାପସର 1993 ମସିହା ପରଠାରୟ ବିଭିନ୍ନ ସପୌରାଞ୍ଚଳସର ଅସ୍ଥାୟୀ ପଦମ ୍ୟIଦା ସର କା ୍ୟରତ
ଥିବା କମ୍ଚାରୀମାନଙ୍କୟ ସ୍ଥାୟୀ ପଦମ ୍ୟIଦା ସଦବା ନିମସତର୍ ଆବଶୟକ ପଦସେପ ନିଆ ିବ I
Funds available with the NAC
U.D.492. Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister for Housing & Urban
Development be pleased to state that :- That the funds available with the NAC
Dasapalla may not be sufficient for development of Mega structures like Kalyani
Mandap & Town Hall, will the Govt. provide specific funds for creation of aforesaid
infrastructures?
Answer
Sri Pratap Jena
Minister, Housing & Urban Development Department, Odisha .
The Urban Local Bodies are in receipt of the grants under different schemes as per
recommendation of Central Finance Commission and State Finance Commission.
The NAC Daspalla may utilise the admissible grants of the aforesaid schemes for
construction of Kalyan Mandap and Town Hall prioritising the needs of the ULB.

ସେରାଞ୍ଚଳରୁ ନିଗମତ େଜ୍ମର ପରିମାଣ
UDAQ ୪୯୩ . ଶ୍ରୀ କ୍ଷସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :ରାଜ୍ୟର 114 ସହରାଞ୍ଚଳରୟ ସଦୈନକ
ି ନିଗ୍ତ କଠିନ ଓ ତରଳ ବଗ୍ର ପରିମାଣ ସକସତ ଏବଂ ଏସବୟ ବଜ୍୍ୟ ପରିଚାଳନା
ଲ୍ାଗି ସକଉଁ େମତାର ସକସତ ବଜ୍୍ୟ ପରିଚାଳନା ପଲାଣ୍ଟ ଅଛି ; ସକଉଁ ସକଉଁ ଜ୍ଳଉତ୍ସସର ସଦୈନକ
ି ସକସତ ପରିମାଣର
ଅସଶାଧିତ ବଜ୍୍ୟ ମିଶୟଛ ି ସପୌରାଞ୍ଚଳୱାରୀ ତଥୟ ସଦସବ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସଜ୍ନା,
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା
ରାଜ୍ୟର 114 ସହରାଞ୍ଚଳରୟ ସଦୈନକ
ି ହାରାହାରି 1903 ଟନ କଠିନ ବଜ୍୍ୟବସ୍ତୟ ନିଗ୍ତ ସହଉଅଛି ।
କଠିନ ବଜ୍୍ୟବସ୍ତୟ ର ସୟପରିଚାଳନା ନିମସତର୍ ବତ୍ତ୍ମାନ Micro Composting Centre (MCC) ଓ
Material Recovery Facility (MRF) Centre କା ୍ୟେମ କରା ାଉଅଛି l ଏଗୟଡ଼କ
ି ର କା ୍ୟ େମତା
ସମବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି - ‘କ’ ସର ସଂଲ୍ଗ୍ନ କରାଗଲ୍ା ।
କଟକ, ପୟରୀ ଏବଂ ତାଳସଚର ସପୌରାଞ୍ଚଳରୟ ବାହାରୟ ଥିବା ବଜ୍୍ୟଜ୍ଳର ବିସଶାଧନ ନିମସତର୍ କଟକସର ସଦୈନକ
ି
360 ଲ୍େ ଓ 330 ଲ୍େ ଲ୍ିଟର େମତା ବିଶଷ୍ଟ
ି 2ଟି ବିସଶାଧନାଗାର କା ୍ୟେମ ଅଛିl ପୟରୀସର ସଦୈନକ
ି 150 ଲ୍େ ଓ
50 ଲ୍େ ଲ୍ିଟର େମତା ବିଶଷ୍ଟ
ି 2ଟି ବିସଶାଧନାଗାର ଏବଂ ତାଳସଚର ଠାସର ସଦୈନକ
ି 20 ଲ୍େ ଲ୍ିଟର ବିଶଷ୍ଟ
ି ସଗାଟିଏ
ବିସଶାଧନାଗାର କା ୍ୟେମ ଅଛି ।
ରାଜ୍ୟର 114ଟି ସପୌରାଞ୍ଚଳରୟ ନିଗ୍ତ ମଳପଙ୍କ (septage) ର ବିସଶାଧନ ନିମସତର୍ 118ଟି Septage
Treatment Plant (SeTP) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମସତର୍ ପଦେପ ନିଆ ାଉଛି । ଏଥି ମୟରେରୟ 14ଟି SeTP କା ୍ୟେମ
ସହାଇସାରିଛ,ି 72ଟି SeTPର ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ରହିଅଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 32ଟି SeTP ନିମସତର୍ ସଟଣ୍ଡର ଆହବାନ ପାଇଁ
ପଦସେପ ନିଆ ାଉଅଛି । ଏହି ସବୟ SeTPଗୟଡକ
ି ସମବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘ଖ’ ସର ସଂଲ୍ଗ୍ନ କରାଗଲ୍ା ।
ରାଜ୍ୟର ସପୌରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କସର ଥିବା ନଳାମାନଙ୍କସର ବଜ୍୍ୟବସ୍ତୟ ର ପ୍ରସବଶକୟ ପ୍ରତିହତ କରିବା ନିମସତର୍ ସସଥିସର
ଜ୍ାଲ୍ି ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମସତର୍ ପଦସେପ ନିଆ ାଇଅଛି ।
Mâú^jûCi Mýûi ^òMðc^ _eòcûY
UD– 495 ଶ୍ରୀ ସସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ : ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିସବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- ରାଜ୍ୟସର ସଦୈନକ
ି
ଗ୍ରୀନହାଉସ ଗୟାସ ନିଗ୍ମନ ପରିମାଣ ସକସତ ଓ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମସତର୍ ରାଜ୍ୟ ଜ୍ଳବାୟୟ ପରିବହନ ମୟକାବିଲ୍ା କା ୍ୟାନ୍
ସ ାଜ୍ନବୟନ (SAPCC- 2015 - 23) ସର ସକଉଁ ଋଣନୀତି କା ୍ୟକାରୀ କରା ାଉଛି ପରିସବଶ ପ୍ରଭାବ ସହ
ପ୍ରତୟେଭାସବ ଜ୍ଡ଼ିତ ଶିଳ୍ପ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ଏବଂ ଅନୟ ସୂଚତ
ି ଜ୍ନଜ୍ାତି ବିକାଶ ବିଭାଗଗୟଡ଼କ
ି ୟ ରାଜ୍ୟ ଜ୍ଳବାୟୟ ବସଜ୍ଟସର
ଅତର୍ଭ୍ୟତ କରାନ ିବାର କାରଣ କଣ ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ େିକ୍ରମ କ୍ଷକଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିକ୍ଷେଶ
ରାଜ୍ୟସର ସଦୈନକ
ି ଗ୍ରୀନହାଉସ ଗୟାସ ନିଗ୍ମନ ପରିମାଣ ୩୬୯୫୪୨.୭୩ ସମଟ୍ରିକ ଟନ ଅସଟ । (ଉଦ୍ଧୃ ତ୍ତ
ପରିମାଣ CII, Hyderabad ଦ୍ଵାରା ୨୦୧୫ ସର କର ାଇଥିବା GHG Inventory Methodology ଦ୍ଵାରା
ଆକଳନ କରା ାଇଛି ଏବଂ ଏହାର Methodology, Baseline Year Analysis ୨୦୧୧-୧୨ ଉପସର
ପ ୍ୟସବଷିତ) ।
ଦ୍ଵିତୀୟ ଜ୍ଳବାୟୟ ପରିବତ୍ତ୍ନ କା ୍ୟ ଖସଡାକୟ “ଜ୍ଳବାୟୟ ପରିବତ୍ତ୍ନ କା ୍ୟ ଖସଡା ୨୦୧୮-୨୩” ରୂସପ ନାମିତ
କରା ାଇଛି । ଗ୍ରୀନହାଉସ ଗୟାସ ନିଗ୍ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମସତର୍ ରାଜ୍ୟ ଜ୍ଳବାୟୟ ପରିବତ୍ତ୍ନ କା ୍ୟ ଖସଡା ୨୦୧୮-୨୩
ସର କା ୍ୟକାରୀ କରା ାଉଥିବା ରଣନୀତି ଗୟଡକ
ି ପରିଶଷ୍ଟ
ି “କ” ସର ସଂଲ୍ଗ୍ନ କରାଗଲ୍ା ।
ଜ୍ଳବାୟୟ ପରିବତ୍ତ୍ନ କା ୍ୟ ଖସଡାସର ସ୍ଥାନିତ ବିଭାଗ ଗୟଡକ
ି ମୟରେସର ତୟ ଳନାତ୍ମକ ଭାସବ ସ୍ୱଳ୍ପ ବସଜ୍ଟ ବଣ୍ଟନ
ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୟୟ ସହତୟ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ ଓ ଅନୟ ସୂଚତ
ି ଜ୍ନଜ୍ାତି ଓ ଅନୟ ସୂଚତ
ି ଜ୍ାତି, ଉନୟନ ସଂଖୟା ଲ୍ର୍ୟ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୟ ଆ ବଗ୍ କଲ୍ୟାଣ ସମିତ ି ବିଭାଗ କୟ ରାଜ୍ୟ ଜ୍ଳବାୟୟ ବସଜ୍ଟସର ଅତର୍ଭ୍ୟତ କରା ାଇନାହିଁ ।
ପରିଶଷ୍ଟ
ି –କ
To reduce emissions and follow a low-emissions growth strategy, the
Confederation of Indian Industry (CII) has made several recommendations that are
listed here. Many of these are part of the approved State Action Plan on Climate
Change (SAPCC) planned activities, which are in brackets in italics at the end of the
recommendations that follow:
1. Adopt voluntary Renewable Purchase Obligation (RPO) targets, significantly
exceeding any mandatory values that the central government may impose.
RPOs should be gradually increased from the current levels to 25 percent by
2020. Investments in renewable energy should be aggressively pursued and
results achieved to help significantly reduce carbon emission intensity. [A part of
the energy sector action plan and the regulator have already specified the
current RPO level. The state is coming out with an integrated renewable energy
policy to spur renewable investment in the state.]
2. Create a Green Fund and support the state’s climate mitigation efforts through
funds raised from the larger emissions sources (e.g., the power sector). This
could be a viable alternative for resolving environmental concerns to a certain
extent without compromising citizens’ fundamental requirements. [The state has
already set up a fund.]
3. Consider allowing land use, land use change and forestry (LULUCF) to
significantly act as a carbon sink in the state’s efforts to minimize its overall
carbon footprint. [CAMPA and the Green India Fund would cater to this
objective.]

4. Establish a Power Plant Refurbishment Fund to create a source of funds for the
Odisha electricity board so that it can gradually refurbish and modernize its
power stations. [It is proposed that industrial and commercial consumers be
charged at a rate of Rs 0.10 per kilowatt-hour.]
5. Charge a fuel cess of Rs 0.50 per liter on both diesel and petrol, with the funds
generated from it utilized for funding bio-fuel research and supporting technology
absorption. Based on baseline year data, the proposed fuel cess (at the rate of
Rs 0.50 per liter) will result in substantial funding for research and
implementation of low carbon fuels.
6. Consider a green tax on new vehicles at 1 percent of the vehicle cost. This green
tax can be channeled toward developing a public transportation system and
intercity transportation across the state.
7. Consider a clean energy cess (at a rate of Rs 100 per ton of coal) to be made
available to non-fossil fuel–based energy such as energy plantations, biomass,
waste to energy, etc. (The Union Government is planning to announce such a
cess, and currently the coal cess has been doubled to Rs 100 per tonne). India
is the first developing country to levy a carbon tax of this nature.
8. Consider that co-processing of industrial, municipal, and other combustible
wastes in cement kilns could be another viable alternative for partially meeting
the cement industries’ energy requirements and addressing the waste
management issues of the state. [This has been proposed in the industry sector
action plan.]
9. Utilise cleaner production and industry symbiosis to improve the productive use
of energy, materials, and water; reduce the generation of waste and emissions
(including GHGs); and strengthen the sound management of chemicals for small
and medium enterprises (SMEs). [This has been proposed in the industry sector
action plan.]
10. Promote adoption of green buildings in the residential and commercial space.
The government of Odisha could lead by example. [Operationalization of the
Energy Conservation Building Code (ECBC).]
11. Explore demand-side management in agricultural pump sets, water and crop
management, and the system of rice intensification (SRI) technique as potential
emissions reduction opportunities in the agriculture sector. [Both of these
initiatives are part of the SAPCC in the energy and agriculture sector action
plans.]

ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ
UD No. 497- ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତାର ପ୍ରସାଦ ୋେିନୀପତି:

ସକାରାପୟଟ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ସକସତ ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତାକୟ

2014

ପରଠାରୟ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ହାତକୟ ସନଇଛି ; ସସହିସବୟ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହାଇଛି କି ; ବହୟ ରାସ୍ତା
ଅଧାପତର୍ରିଆ ସହାଇ ରହିବାର କାରଣ କଣ ସସହିପରି ଭାସବ ସକସତ େୟଦ୍ର ସସତୟ ର ନିମ୍ାଣ ଅଧାପତର୍ରିଆ ସହବାର
କାରଣ କଣ ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :ସକାରାପୟଟ ଜ୍ିଲ୍ଲାର 62 ସଗାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା 2014 ପରଠାରୟ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୟ

ହସ୍ତାତର୍ର

ସହାଇଅଛି । ଏହାର ସବିସଶଷ ବିବରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି 'କ' ମାୟରେମସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ।
ସସହିପରି State Plan ଅଧୀନସର 2014 ପରଠାରୟ ହାତକୟ ସନଇଥିବା 62 ସଗାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା
ମୟରେରୟ 12 ସଗାଟି ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି କରଣ କା ୍ୟ ହାତକୟ ନିଆ ାଇ 10 ସଗାଟି ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂଣ୍ ସହାଇଅଛି ଓ 2 ସଗାଟି
ରାସ୍ତା କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏହାର ସବିସଶଷ ବିବରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି 'ଖ' ମାୟରେମସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ।
ସକାରାପୟଟ ଜ୍ିଲ୍ଲାସର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସର ସକୌଣସି େୟଦ୍ର ସସତୟ (Minor Bridge < ୨୫
ମି) ନିମ୍ାଣଧୀନ ନାହିଁ କିତର୍ୟ ସମାଟ 13 ସଗାଟି ସସତୟ ର ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ରହି ଅଛି । ସସସବୟ ସସତୟ ଗୟଡ଼କ
ି ର
ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ

ଥା ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂଣ୍ କରିବା ନିମସତର୍ ବିହୀତ ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି । ଏହାର ସବିସଶଷ ବିବରଣୀ

ପରିଶଷ୍ଟ
ି 'ଗ' ମାୟରେମସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ।
ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତା PWD କୁ େସ୍ତାନ୍ତର
UD No. 502- ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ: ନୟାଗଡ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ରଣପୟର ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସକଉଁ ସକଉଁ ରାସ୍ତା
ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିନସର ଅଛି; ସସଥିମୟରେରୟ ସକଉଁ ସକଉଁ ରାସ୍ତା PWD ଅଧିନକୟ ହସ୍ତାତର୍ର କରା ି ବା ପାଇଁ
ସ ାଜ୍ନା ଅଛି ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଣାଇସବ କି ; ରଣପୟର NACର

ଉପସର ମଣିନାଗ PMGSY

ରାସ୍ତାର

ରେଣାସବେଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟିକୟ NACର PWD ବିଭାଗକୟ ହସ୍ତାତର୍ର କରିବା ପାଇଁ ନିସେ୍ଶ ସଦସବ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :ନୟାଗଡ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ରଣପୟର ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ୪୮ ଟି ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିନସର ଅଛି । ଏହାର
ସବିସଶଷ ବିବରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି 'କ' ମାୟରେମସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା । ସସଥିମୟରେରୟ ସକୌଣସି ରାସ୍ତା PWD ଅଧିନକୟ
ହସ୍ତାତର୍ର କରିବା ପାଇଁ ଅନୟ ମତି ପ୍ରାପ୍ତ ସହାଇନାହିଁ । ଏହା PWD ର ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ଉପସର ନିଭ୍ର କସର । ରଣପୟର

NACର ଉପର ମଣିନାଗ PMGSY ରାସ୍ତାର ରେଣାସବେଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟିକୟ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରୟ NACକୟ
ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅନୟ ସମାଦନ କ୍ରସମ ହସ୍ତାତର୍ର ସହାଇସାରିଛ ି ।
ସଡ଼କର ପରିମାଣ
UD No. 505- ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁ ମାର ପାତ୍ର: ରାଜ୍ୟସର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସମାଟ ସକସତ କି.ମି ବତ୍ତ୍ମାନ
ସୟଧା ସଡକ ଅଛି; ସସଥିରୟ ୨୦୧୯-୨୦ ଓ ଚଳିତ ବଷ୍ ସକସତ କି.ମି ସଡକ PWD (ନିମ୍ାଣ) ବିଭାଗକୟ ହସ୍ତାତର୍ର
ସହାଇଛି , ପ୍ରସତକ ବଷ୍ ସକସତ କି.ମି ହସ୍ତାତର୍ର ସହବ ସସଥିଲ୍ାଗି ବିଧିବଦ୍ଧ ନୀତି କଣ ; ସସଥିରୟ ହସ୍ତାତର୍ର
ପ୍ରକ୍ରିୟାସର ସବୟ ଜ୍ିଲ୍ଲାପ୍ରତି ସମାନ ବୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :ରାଜ୍ୟସର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସମାଟ ୪୭୨୯୫ କି.ମି ସଡକ ଅଛି । ୨୦୧୯-୨୦ ଓ ଚଳିତ ବଷ୍ସର
ସକୌଣସି ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସଡକ PWD ( ନିମ୍ାଣ) ବିଭାଗକୟ ହସ୍ତାତର୍ର ସହବା ପାଇଁ PWD(ନିମ୍ାଣ) ବିଭାଗର
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ସହାଇନାହିଁ । PWD ବିଭାଗକୟ ସଡକ ହସ୍ତାତର୍ର ସହବା ପାଇଁ ବିଧିବିଦ୍ଧ ନୀତି ଏବଂ ଅନୟ ହସ୍ତାତର୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା
ସମ୍ପକ୍ୀୟ ତଥୟ PWD ବିଭାଗ ଠାରୟ ମିଳପ
ି ାରିବ ।
ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ
U.D ୫୦୭ . ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁ ମାର ଦିଶାରୀ : ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- ଲ୍ାଞ୍ଜି ଗଡ ନିବ୍ାଚନ
ମଣ୍ଡଳୀସର ଗତ ପାଞ୍ଚ ବଷ୍ସର ସକସତାଟି PMGSY ରାସ୍ତା ନିମ୍ାଣ ସହାଇଚି, ସସଥିରୟ ସକସତାଟି ଗମନାଗମନ ଉପସ ାଗି
ଅଛି, ସକସତାଟି ରାସ୍ତା ଜ୍ରାଜ୍ୀର୍ଣ୍୍ ଅବସ୍ଥାସର ଅଛି ଏବଂ ସକଉଁ ସକଉଁ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଚଳିତ ବଷ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଦିଆ ାଇଛି, ତାର ସବିସଶଷ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କରିସବ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ , ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :ଲ୍ାଞ୍ଜି ଗଡ ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀସର ଗତ ପାଞ୍ଚ ବଷ୍ସର 79 ସଗାଟି PMGSY ରାସ୍ତା ନମ୍ାଣ କରା ାଇଅଛି । ଏହାର
ବିବରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ମାୟରେମସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ।

ସସଥିମୟରେରୟ ବତ୍ତ୍ମାନ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଗମନାଗମନ ଉପସ ାଗି

ଅଛି ଏବଂ ସକୌଣସି ରାସ୍ତା ଜ୍ରାଜ୍ୀର୍ଣ୍୍ ଅବସ୍ଥାସର ନାହିଁ । ଚଳିତ ବଷ୍ PMGSY-III ସ ାଜ୍ନାସର କଳାହାଣ୍ଡି ଜ୍ିଲ୍ଲାସର
ବତ୍ତ୍ମାନ GIS ମାୟରେମସର ସସଭ୍ କରା ାଇ District Rural Road Plan ପ୍ରସ୍ତୟ ତ କରା ାଇ ଜ୍ିଲ୍ଲାପରିଷଦର
ଅନୟ ସମାଦନ କରା ାଇଅଛି । ରାସ୍ତାର ଉପସ ାଗିତାର ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତସି ର ରାସ୍ତାଗୟଡକ
ି ର ପ୍ରସ୍ତାବକୟ ସକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କର
ସବୈଷୟିକ

ାଞ୍ଚ ନିମସତର୍ ପଠା ିବ । ସକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କ ସବୈଷୟିକ

ାଞ୍ଚ ପସର ରାସ୍ତା ଗୟଡକ
ି ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଚୟଡାତର୍ କରା ାଇ

DPR ପ୍ରସ୍ତୟ ତ ସହବାପସର ପୟନଃ ଅନୟ ସମାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠା ି ବ ।

ଏହି ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅତର୍ଗ୍ତ 5 ବଷ୍ ଅବଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ସହାଇଥିବା 45 ଟି PMGSY ରାସ୍ତା ମୟରେରୟ 133.993
କି.ମି. ବିଶଷ୍ଟ
ି 21 ଟି ରାସ୍ତାସର periodical maintenance କା ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ କରା ାଇଛି ଏବଂ52 . 152କି.ମି.
ବିଶଷ୍ଟ
ି 10 ଟି ରାସ୍ତାସର periodical maintenance କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ରହିଅଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ 64.84 କି.ମି. ସଦୈର୍୍ୟ
ବିଶଷ୍ଟ
ି 14 ଟି ରାସ୍ତା ମରାମତି ଆବଶୟକ ପଡୟଥିବା ସ୍ଥସଳ ଲ୍ଭୟ ଅନୟ ଦାନକୟ ଦୃ ଷ୍ଟିସର ରଖି ଏସବୟ କା ୍ୟ ପ ୍ୟାୟକ୍ରସମ
ହାତକୟ ନିଆ ିବ । ଏହାର ସବିସଶଷ ବିବରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘ଖ’ ମାୟରେମସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ।
େିଭାଗ କାଯମୟ େିେରଣୀ ପ୍ରଦାନ
ୟୁ ଡି ନ॰ ୫୦୯ . ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ : :- ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ସପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବକି:- ମାନୟବର
ମୟଖୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧେୟତାସର 24.04.2015 ତାରିଖ, 5:45 p.m. ସର ସହାଇଥିବା meeting ସର ମାନୟବର
ମୟଖୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୟତାବକ Talsari-Chandaneswar- Bhusundeswar Planning Authority
ଗଠନ କରା ାଇ ବିଜ୍ଞାପନ ନମବର 16583 ତାରିଖ 01.07.2015 ସର 36ସଗାଟି ଗ୍ରାମକୟ ଏହି Planning
Authority ସର ଅତର୍ଃଭୟତ କରା ାଇଥିଲ୍ା, ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ସପୌର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଚିଠି ନମବର
14249 ତାରିଖ04.06.2015 ସର ମାନୟବର ମୟଖୟମନ୍ତ୍ରୀ 8 ଟି ବିଷୟସର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ସମ୍ପୂତ ବିଭାଗମାନଙ୍କ ମୟରେସର
ସକଉଁ ବିଭାଗ କଣ କା ୍ୟ କରିଛତର୍ି ସସ ବିଷୟସର ଏକ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିସବ କି , ପ୍ରତି ବଷ୍ Planning
Authority ର ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଅଥ୍ ମଞ୍ଜୟର କରିବାର ବୟବସ୍ଥା ଥିସଲ୍ ମୟରେ ତାହା ନ ସହବାର କାରଣ କଣ
?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କ୍ଷଜ୍ନା,
ମାନୟେର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃ େ ନିମମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା
ମାନୟବର ମୟଖୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୟ ାଇ ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର Notification No .
16583 ତା 1.07.2015 ରିଖ ସର

36 ସଗାଟି ଗ୍ରାମ ଉପସର OTP & IT Act, 1956

Enforcement କରା ାଇ Talsari Special Planning Authority ଗଠନ କରା ାଇଛି ।
ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର Notification No.19588 ତା

04.08. 2015ରିଖ ସର

Special Planning Authority, Talsari ର ସୟପରିଚାଳନା ନିମସତର୍ Collector & District
Magistrate , Balesore ଙ୍କ ଅୟରେେତା ସର ଏକ Committee ଗଠନ କରା ାଇଛି ।
Department of Tourism & Culture ଙ୍କ Office Order No. 10619 ତା 03.10.2015
ରିଖ ସର ଜ୍ସଣ Assistant Tourist Officer Special Planning Authority, Talsari ର
Secretary ଭାସବ କା ୍ୟ ନିବ୍ାହ କରୟଛତର୍ି।

P.T.O

ଉପସରାତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପସର ସଂପୃତ ଅନୟାନୟ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା କରା ାଇଥିବା କା ୍ୟକ୍ରମ ଉପସର ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ
କରା ାଉଛି ।
Special Planning Authority, Talsari ର Development Work (ଉନ୍ନତି କରଣ) ନିମସତର୍
ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିମନମସତ ଅଥ୍ ମଞ୍ଜୟର କରା ାଇଛି ।
Year

Amount

2015-2016

Sanction Order No.

Rs.50,00,000/-

135 dated
13.01.2016

2017-2018

9,10,203/-

198 dated
31.01.2018

2018-2019

10,08,000/-

315 dated
23.02.2019

2019-2020

9,94,000/-

322 dated
24.02.2020

aâûjàYú ^\úKê _â\ìhY cêq KeòaûKê _\ùl_
UD-513 ଶ୍ରୀ ସୟଧୀର କୟ ମାର ସାମଲ୍:-ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିସବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି ; ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଅତୀବ
ପ୍ରଦୂ ଷିତ ସହାଇଥିବା ପ୍ରତି ସରକାର ସସଚତନ ଅଛତର୍ି କି, ଉତ୍ତର ହଁ ସହସଲ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୟ ପ୍ରଦୂ ଷଣମୟତ କରିବାକୟ କି
ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ େିକ୍ରମ କ୍ଷକଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିକ୍ଷେଶ
aâûjàYú ^\ú Rke _â\ìhY ସମ୍ପକ୍ସର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛତର୍ି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପକ୍ସର _â\ìhY cû^ର
ଅନୟ ୟରୋନ ନିମସତର୍ eûRý _â\ìhY ^òdªY ùaûWÿð, IWÿògû, ତରଫରୟ 20Uò iÚû^ùe ଜ୍ଳ ପରୀେଣ ^òdcòZ bûùa
_eúlû କରା ାଉ ଅଛି û ùaûWÿð \ßûeû Keû~ûA[ôaû ୨୦୨୦ ମସିହା _eúlYeê RYû_ùWÿù~, aâûjàYú ^\ú Rkùe
Biochemical Oxygen Demand (BOD) and Total Coliform (TC) e cûZâû 4Uò iÚû^ ~[û _û^ù_ûhe
ZkcêŠ, eûCeùKfû ZkcêŠ, @UûNûU ଏବଂ aòeùZûfû Vûùe ^ò¡ðûeòZ cû^ Vûeê C¡ßðùe ejê@Qò û Gjûe
KûeY ସହରାଞ୍ଚଳeê ^òMðZ aRýðRk ^\úùe cògòaû \ßûeû Gaõ Instream-use \ßûeû ùjC[òaûe @^êcû^

Keû~ûG û aâûjàYú ^\ú Rke BOD Gaõ TC ର cûZâû _â\ìhYe iõbûaý KûeY ସହାଇ ଥିବାରୟ ଏହାର ମାନର
ତଥୟ _eògòÁ ‘K’ ùe iõfMÜ KeûMfû û
aâûjàYú ^\úKê _â\ìhYcêq Keòaû ^òcù« eûRý Rk ù~ûMûY I _eòck _eòh\ (OWSSB) ନିକଟରୟ
iõMéjòZ Z[ý @^ê~ûdú ^ò@û~ûA[òaû _\ùl_ର aòaeYú ^òcÜùe _â\û^ KeûMfû û

1) eûCeùKfû ijeùe 40 MLD

lcZû aògòÁ Sewage Treatment Plant (STP) e ^òcðûY

Kû~ýð Pûfê@Qò Gaõ Gjû aýZúZ 8 MLD lcZû aògòÁ ଅନୟ GK STP ^òcðûY କରା ିବାର _âÉûa
@Qò û

2) eûCeùKfû ijeùe 40 KLD,

ùXuû^ûk ijeùe 27 KLD ଏବଂ @^êùMûk ijeùe 18

KLD lcZû aògòÁ Zòù^ûUò Fecal Sludge Treatment Plant (FSTP) e ^òcðûY Keû~ûA
GjûKê Kû~ýðlc

Keû~ûA ଅQò û GjûaýZúZ Kûcûlû^Me (10 KLD ), iê¦eMWÿ (20 KLD),

aúecòZâ_êe (10 KLD ), ZûkùPe (20 KLD) ଏବଂ _…ûcêŠûA (10 KLD ) Vûùe FSTP e
^òcðûY Kû~ýð Pûfê@Qò û

3)

ZûkùPe Vûùe GK 2 MLD lcZû aògòÁ STP e ^òcðûY Keû~òaû ij ùiVûùe GK Wood
Based Crematorium, 2Uò Low Cost Sanitation Z[û River Front Development
Keû~ûAQò û ]cðgûkû Vûùe c¤ Wood based Crematorium I 4Uò Low Cost Sanitation
Keû~ûAQò û

ୋୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କ୍ଷରାକିୋକୁ ପଦକ୍ଷେପ
UD–514

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷେକ୍ଷେରା :- ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିସବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି ; ରାଜ୍ୟର ସକଉଁ ସକଉଁ

ସହର ଓ ଅଞ୍ଚଳସର ବାୟୟ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ପ୍ରକାଶ କରି ବାୟୟ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ସରାକିବାକୟ କି ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି
?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ େିକ୍ରମ କ୍ଷକଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିକ୍ଷେଶ
ରାଜ୍ୟର 7Uò ije ~[û- KUK, bêaù^gße, aûùfgße, @^êMêk, ZûkùPe, eûCeùKfû I
Kkòw^Mee aûdê _â\ìhY cûZâû KâcûMZ bûùa ^ò¡ðûeòZ cû^ c¤ùe ejê ^[ôaûeê GjûKê Non-attainment
City e @ûLýû \ò@û~ûA@Qò û C_ùeûq Non-attainment City ijee aûdêcŠkùe SO2 I NOx e cûZâû

^ò¡ðûeòZ cû^ c¤ùe ejê[ôfûùaùk PM10 I PM2.5 e cûZâû ^ò¡ðûeòZ cû^ Vûeê C¡ßðùe ejê[ôaû ù\Lû~ûAQò
û Gjò iaê ijeùe ~û^aûjû^ PkûPk Z[û @^ýû^ý iìZâeê NUê[òaû aûdê _â \ìhYe cûZâûKê jûâi Keòaû
^òcù« ieKûe GK aòÉéZ Kû~ýð LiWÿû _âÉêZ KeòQ«ò Gaõ GjûKê aòbò^Ü aòbûMe i¹^ßdùe _eòPk^û
KeêQ«ò û Z^à¤eê PkòZ ahð MâjY Keû~ûA[ôaû ÊZª _\ùl_cû^ue GK ZûfòKû G[ôij _eògòÁ ‘K’ùe
ifMÜ KeûMfû û
ସାକ୍ଷଲ୍ପୁର ସେରୀ କ୍ଷଯାଜ୍ନା ପ୍ରଣୟନ
ୟୁ ଡି ନ॰ ୫୧୫ . ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷେକ୍ଷେରା : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ସପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- ପ୍ରସ୍ତାବିତ
ସାସଲ୍ପୟର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ନୂ ତନ ଅତୟାଧୟନକ
ି ସହରୀ ସ ାଜ୍ନା ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ସରକାର କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରୟଛତର୍ି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କ୍ଷଜ୍ନା,
ମାନୟେର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃ େନିମମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାସଲ୍ପୟର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପସର OTP & IT Act, 1956 ଅନୟ ାଇ Act enforcement
କିମବା ଉନ୍ନତ ସହରୀ ସ ାଜ୍ନା ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ସକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ବତ୍ତ୍ମାନ ନାହିଁ ।
େଯମୟେସ୍ତୁ ରୁ ଶକ୍ତି ସିଂଗ୍ରେ
UDAQ ୫୧୬ . ଶ୍ରୀ କ୍ଷସୌଭି କ୍ େିଶ୍ୱାଳ : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- ରାଜ୍ୟର
ସହରାଞ୍ଚଳରୟ ନିଗ୍ତ ବ ୍ୟ ବସ୍ତୟ ରୟ ଶତି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିସଲ୍ ସସ ଦିଗସର ଓଡିଶା ଅେୟ ଶତି ବିକାଶ
ସଂସ୍ଥା ତରଫରୟ କି ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଛି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସଜ୍ନା,
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା
ରାଜ୍ୟସର ସହରାଞ୍ଚଳରୟ ନିଗ୍ତ ବଜ୍୍ୟବସ୍ତୟ ରୟ ଶତି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଓଡିଶା ଅେୟ ଶତି ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ନିକଟସର
ବତ୍ତ୍ମାନ ସକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ।
ବତ୍ତ୍ମାନ ପରିସପ୍ରେୀସର ସହରାଞ୍ଚଳରୟ ନିଗ୍ତ ବଜ୍୍ୟବସ୍ତୟ କୟ ସଂଗୃହତ
ି କରା ାଇ Micro Composting
Centre (MCC) ମାୟରେମସର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ବଜ୍୍ୟବସ୍ତୟ ରୟ ସଜ୍ୈବକ
ି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୟ ତ ି କରିବା ନିମସତର୍ ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ
ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପଦସେପ ନିଆ ାଉଛି।

ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ
UD-517 ଶ୍ରୀ କ୍ଷସୌଭିକ୍ େିଶ୍ୱାଳ :- ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିସବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି ; ଦିନକୟ ଦନ
ି କଟକ ସହର,
ସଚୌଦ୍ଵାର, ଭୟବସନଶ୍ଵର ସହର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହରର ରୂପ ସନଉଥିବା ପରିସପ୍ରେୀସର ଏଠାସର ତାପମାନ ହ୍ରାସ ସହ ପରିସବଶ
ସତର୍ୟଳନ ପାଇଁ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ େିକ୍ରମ କ୍ଷକଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିକ୍ଷେଶ
ଦିନକୟ ଦିନ କଟକ ସହର, ସଚୌଦ୍ଵାର, ଭୟବସନଶବର ସହର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହରର ରୂପ ସନଉଥିବା ପରିସପ୍ରେୀସର
ତାପମାନ ହ୍ରାସ ସହ ପରିସବଶ ସତର୍ୟଳନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସର ପରିସବଶ ଉତ୍ତପ୍ତି କରଣକୟ ହ୍ରାସକରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ଜ୍ଳବାୟୟ ପରିବତ୍ତ୍ନ କା ୍ୟ ଖସଡା ୨୦୧୮-୨୩ ପ୍ରସ୍ତୟ ତ କରିଛତର୍ି, ସସଥିସର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଗୟଡକ
ି ସର ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ
କରା ିବାର ବସନ୍ଦାବସ୍ତ ରହିଛ ି ଥା ;


ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିସବଶ ବିଭାଗ ତରଫରୟ ଅଧିକରୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ସର ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବୟବସ୍ଥା ରହିଛ,ି ଏବଂ
ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ନ ଥିବା ସ୍ଥାନସର ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ସବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୟ କରଣ କରି ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ସୟରୋ ନିମସତର୍ ନିଷ୍ପତି
ନିଆ ାଇଛି ।



କୃ ଷି ବିଭାଗ ସର ଜ୍ଳବାୟୟ ପରିବତ୍ତ୍ନ କୟ ଆଖି ଆଗସର ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲ୍ମବନ କରା ିବାର ବୟବସ୍ଥା
ରହିଛ,ି କମ ଜ୍ଳ ସସଚନ କରି କିପରି ଅଧିକ ଫସଲ୍ ଅମଳ କରା ାଇପାରିବ ସସଥି ନିମସତର୍ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତ୍ତି
ଅନୟ କରଣ କରା ିବାର ବୟବସ୍ତା ରହିଛ ି ଏବଂ ଅଧିକ ରୟ ଅଧିକ ସପ୍ରାସାହନ କରା ି ବା ପାଇଁ ଉସଲ୍ଲଖ
କରା ାଇଛି।



ଗୃହ ଓ ସହର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସର ଜ୍ଳବାୟୟ ପରିବତ୍ତ୍ନ ଓ Disaster Risk Reduction (DRR) କୟ
ଆଖି ଆଗସର ରଖି ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ପଦ୍ଧତି ସର ପରିବତ୍ତ୍ନ ଆଣିବାର ବୟବସ୍ତା ରହିଛ,ି Bus Rapid Transit
System (BRTS) କୟ ଅଧିକ ଗୟରୟତ୍ଵ ଦିଆ ାଉଛି, ସବୟ ଜ୍ ଉଦୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରା ି ବାର ବୟବସ୍ଥା ରହିଛ,ି
ସହରର ପରିତୟତ ଜ୍ଳର ଉଚିତ ନିଷ୍କାସନ ତଥା ବଜ୍୍ୟବସ୍ତୟ ର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ର ବୟବସ୍ଥା ରହିଛ ି ।



ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ସର ଶିଳ୍ପ ବହୟ ଳ ସ୍ଥାନ ଗୟଡକ
ି ସୀମାସର ସବୟ ଜ୍ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ର ବୟବସ୍ଥା ରହିଛ ି ।



ପରିବହନ ବିଭାଗ ପୟରୟଣା ାନବାହାନ ର ଚଳାଚଳ କୟ ଅବୟାହତ କରିବା ନିମସତର୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦସେପ
ସନବାର ବୟବସ୍ଥା ରହିଛ,ି LPG ର ବହୟ ଳ ଭାବସର ବୟବହାର କରା ି ବାର ବୟବସ୍ତା ରହିଛ,ି ଇ-ରିକଶା ର
ଚଳାଚଳ ବୃ ଦ୍ଧି ନିମସତର୍ ସପ୍ରାସାହନ ତଥା ଚାଳକ ମାନଙ୍କୟ ଉଚିତ ତାଲ୍ି ମ ସ ାଗାଇ ଅଳ୍ପ ଜ୍ାସଳଣୀ ବୟବହାର କରି
ାନବାହାନ ଚାଳନ କରା ିବାର ବୟବସ୍ଥା ରହିଛ ି ।



ଜ୍ଳସଂପଦ ବିଭାଗ ସର ଜ୍ଳ ଉସ ଗୟଡକ
ି ର ପୟନରୟଦ୍ଧାର କରା ିବାର ବୟବସ୍ଥା ରହିଛ।ି



ଶତି ବିଭାଗ ସର ନବିକରଣସ ାଗୟ ଶତି ଉସ ଗୟଡକ
ି ର ବହୟ ଳ ବୟବହାର ନିମସତର୍ ବୟବସ୍ଥା ରହିଛ।ି



ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସବାଡ୍ ତରଫରୟ Zû_cûZâû Z[û _eòùag i«êk^ ^òcù« gòÌ Z[û LYòcû^uê
ùicû^u LûfòiÚû^ùe aýû_K aélùeû_Y ^òcù« ^òùŸðg \ò@û~ûAQò û

ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ େିଭାଗକୁ େସ୍ତାନ୍ତର
U.D 519: ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ ସାମଲ୍ : ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି -:
(କ) ଭଦ୍ରକ ଜ୍ିଲ୍ଲାର 7 ଟି ବଲକର ସକସତସଗାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତ ି ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୟ ହସ୍ତାତର୍ର
କରାବାପାଇଁ ଜ୍ିଲ୍ଲା କମିଟ ି ତରଫରୟ ସକସତ ବଷ୍ ସହଲ୍ା ପ୍ରାସ୍ତାବ ଆସିଛ ି ତନମୟରେରୟ ସକସତାଟି ରାସ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଛି ଓ
ସକସତାଟି ରାସ୍ତା ଏପ ୍ୟତର୍ ଗ୍ରହଣ କରା ାଇ ନାହିଁ ତାହା ସକସବ ଗ୍ରହଣ କରା ିବ,
(ଖ) ଭଣ୍ଡାରି ସପାଖରୀ ବଲକର ପ୍ରାୟ 18 କିହସ୍ତାତର୍ରିତ ସହାଇଥିବାରୟ ଅତି ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତା ନିମ୍ାଣ ବିଭାଗକୟ .ମି.
କମସର18 କିପଞ୍ଚାୟତ ସମିତ ି ରାସ୍ତା ଉତ ବଲକର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୟ ହସ୍ତାତର୍ରିତ ସହବାକୟ ବିଚାର /ମି ପଞ୍ଚାୟତ.
କରିସବ କି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ , ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :(କ)

DLEC (େୟମତା ପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ) ଦ୍ଵାରା ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୟ ହସ୍ତାତର୍ର ସହବା

ପାଇଁ ସୟପାରିଶ କରା ାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜ୍ିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସହାଇଥିବାରୟ ଏହାର ସମ୍ପୂଣ୍ ତଥୟ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗସର
ଉପଲ୍ବ୍ଧ ନାହିଁ । ଭଦ୍ରକ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ୭ଟି ବଲକସର ୭୫ ସଗାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତାକୟ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୟ ହସ୍ତାତର୍ର ସହାଇଛି I
ଆଥିକ ସଂବଲ୍କୟ ଦୃ ଷ୍ଟି ସର ରଖି ସକୌଣସି ପଂଚାୟତ ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମୟ ଉନୟନ ବିଭାଗକୟ ହସ୍ତାତର୍ର କରିବା ପାଇଁ ବତ୍ମାନ
ସ ାଜ୍ନା ନାହିଁ I
(ଖ) ଭଣ୍ଡାରୀ ସପାଖରୀ ବଲକସର ୧୮ କି . ମି. ପଂଚାୟତ /ପଂଚାୟତ ସମିତି ରାସ୍ତା ଉତ ବଲକର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୟ
ହସ୍ତାତର୍ରିତ ବିଷୟସର DLEC (େୟମତା ପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ) ଦ୍ଵାରା ସୟପାରିଶ ସହାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କର
ହସ୍ତଗତ ସହସଲ୍ ଉତ ବିଷୟ ସର ବିଚାର କରା ାଇ ପାସର I
େଜ୍ମୟେସ୍ତୁ କୁ କ୍ଷଜ୍ୈେକ
ି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
UDAQ ୫୨୨ . ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜି େ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- ଭଦ୍ରକ
ସହରରୟ ନିଗ୍ତ ବଜ୍୍ୟବସ୍ତୟ ର ପରିଚାଳନା କରି ସଜ୍ୈବକ
ି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୟ ତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିସଲ୍ ତାହାର କା ୍ୟକାରୀତା
ପାଇଁ କି ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସଜ୍ନା,
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା
ଭଦ୍ରକ ସପୌରପାଳିକାସର

4ଟି Micro Composting Centre) MCC) ଓ Material

Recovery Facility) MRF) Centre ନିମ୍ାଣର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଅଛି ।
ସସଥିମୟରେରୟ ସମୌଜ୍ା- ବରାଳସପାଖରୀ ବିଦାଙ୍ଗ ନିକଟସର ଏକ ସଗାଟି Wealth Centre) MCC &
MRF) ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍୍ କରା ାଇ ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୟ କା ୍ୟେମ କରିବା ସହିତ ସଜ୍ୈବକ
ି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୟ ତ ି ପାଇଁ ପଦସେପ
ନିଆ ାଉଅଛି । ସମୌଜ୍ା- ମିଜ୍୍ାପୟରଠାସର ଅନୟ ଏକ Wealth Centre ର ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ଅଛି । ଅନୟ ୨ଟି
Wealth Centreର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମସତର୍ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଅନୟ ସମାଦନ ହସ୍ତାତର୍ରକରଣ ପାଇଁ ବିହତ
ି ପଦସେପ
ନିଆ ାଉଅଛି ।
ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ
UD– 523

ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜି େ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ :- ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିସବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି ; ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଅତୀବ

ପ୍ରଦୂ ଷିତ ସହାଇଥିବା ସମ୍ପକ୍ସର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛତର୍ି କି, ଉତ୍ତର ହଁ ସହସଲ୍ ଏହାକୟ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ମୟତ କରିବାକୟ କି
ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ େିକ୍ରମ କ୍ଷକଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିକ୍ଷେଶ
iûk¦ú ^\úe Rke _â\ìhY cû^ ନିଦ୍ଧ୍ାରଣ କରିବା ପାଇଁ b\âK ijee \êAUò iÚû^ùe ~[û, C_ecêŠ
I ZkcêŠ Vûùe eûRý _â\ìhY ^òdªY ùaûWÿð, IWÿògû ଦ୍ଵାରା ^òdcòZ bûùa _eúlû Keû~ûA[ûG û 2020
ciòjûùe (Rû^ê@ûeú Vûeê Wÿùò i´e _~ýð«) ùaûWÿð \ßûeû Keû~ûA[ôaû _eúlYe aòaeYú (pH, Dissolved
Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD) Gaõ Total Coliform (TC) e cûZâû G[ôij
_eògòÁ-K ùe iõfMÜ KeûMfû û Gjò _eúlYeê Gjò iÚû^ MêWÿòKùe ^\ú Rke MêYaତ୍ତû cêLýZü CŸòÁ cû^
c¤ùe ejê[ôaûe _eòflòZ ùjûAQò û
ସରକାରୀ ୋସଗୃ େକ୍ଷର PHD କାଯମଯ
UD 526 : ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ ମୟଦୟଲ୍ି : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ସପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- ଭୟବସନଶବର
Unit-6 ସ୍ଥିତ Quarter No. II-RPF-5 ଠାରୟ ଆରମ୍ଭ କରି Quarter No. II-RPF-8 ପ ୍ୟତର୍ ଥିବା Quarter
ଗୟଡକ
ି ସର ୨୦୧୮ ମସିହାରୟ ଆଜ୍ି ପ ୍ୟତର୍ ସକଉଁ ସକଉଁ Quarter ଗୟଡକ
ି ସର Bathroom ମରାମତି ପାଇଁ
ସରକାର ସକଉଁ ସକଉଁ ବାବଦସର ସକସତ ଟଙ୍କା ସକସତ ସକସତ ତାରିଖସର ଖର୍ଚ୍୍ କରିଛତର୍ି ତା’ର ସମସ୍ତ ତଥୟ ସଦବା ସହିତ
ବାରମବାର କାମ ସହାଇନଥିବା Quarter ପାଇଁ PHD ଅଫି ସସର Quarter ର latrine ଏବଂ Bathroom

ମରାମତି ପାଇଁ ଅଭିସ ାଗ କରିଥିସଲ୍ ମୟରେ ଏପ ୍ୟତର୍ ଉତ Quarter ଗୟଡକ
ି ସର ସକୌଣସି କାମ ସହାଇନଥିବା ସରକାର
ଜ୍ାଣତର୍ି କି ; ଦି ହଁ ସତସବ ଏହି କା ୍ୟ ସକସବ ସୟଦ୍ଧା ସହବ ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସଜ୍ନା,
ମନ୍ତ୍ରୀ , ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା
ଭୟବସନଶବର Unit-6 ସ୍ଥିତ Quarter No. II-RPF-5, Quarter No. II-RPF-7, Quarter No. IIRPF-8 ପାଇଁ 2018-19 ଆଥିକ ବଷ୍ ସର ପ୍ରସତେକ Quarter ସର ₹ 30,000 ସଲ୍ଖାଏଁ latrine ଏବଂ
bathroom ମରାମତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍୍ ସହାଇ ଥିଲ୍ା । 2019- 20 ଆଥିକ ବଷ୍ ସର ସକୌଣସି ଅଥ୍ ବରାଦ ନ ଥିଲ୍ା ।
2020-21 ଆଥିକ ବଷ୍ସର Quarter No. II-RPF-1 ଠାରୟ Quarter No. II-RPF-5 ପାଇଁ ₹ 1,50,000/ଏବଂ Quarter No. II-RPF-6 ଠାରୟ No. II-RPF-10 ପାଇଁ ₹ 1,50,000/- ସମାଟ ୧୦ଟି Quarter ପାଇଁ
₹ 3,00,000/- Latrine ଏବଂ Bathroom ମରାମତି ନିମିତ୍ତ G.A. Deptt. ଦ୍ଵାରା ବୟୟ ବରାଦ କରା ାଇଛି।
Tender ପ୍ରକ୍ରିୟା ପସର ଉପସରାତ Quarter ଗୟଡକ
ି ର ମରାମତି କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ଅଛି। ଏ ାବତ ସକୌଣସି ଅଥ୍
ଖଚ୍ ସହାଇନାହି। ସ୍ଥାନୀୟ Unit-1 ସ୍ଥିତ Section Officeସର Quarterର Latrine ଏବଂ Bathroom
ମରାମତି ନିମିତ୍ତ ସକୌଣସି ଅଭିସ ାଗ ପ୍ରାପ୍ତ ସହାଇନାହିଁ ।
Construction of H.L Bridge over “SONO”
UD No. 528 – Sri Sukanta Kumar Nayak: That there is necessity for
construction of H.L Bridge over river “SONO” on Matiali – Baincha road which
will be shortest link between Nilgiri Block of Balasore District with G.B Nayak of
Mayurbhanj District will the Govt. take up this work under any scheme on
priority ?

Answer
Sri Susanta Singh, Minister Rural Development :A “Shelf of Bridge Projects” has been prepared for the bridges to be taken
up under Biju Setu Yojana Scheme. Construction of “H.L Bridge over river
“SONO” on Matiali-Baincha road” finds place in the above list.
ସାଗରକ୍ଷମଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପରିକ୍ଷେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ
UD–529

ଶ୍ରୀ ଦାସରର୍ୀ ଗମାଙ୍ଗ :- ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିସବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି ; ସାଗରସମଳା ପ୍ରକଳ୍ପ

ପାଇଁ ପରିସବଶ ମଞ୍ଜୟରୀ ସକସବ ଦିଆ ାଇଛି; ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କା ୍ୟ ସକସବ ଆରମ୍ଭ ସହାଇସଶଷ ସହବ-; ପ୍ରକଳ୍ପ ସକଉଁ ଠାରୟ
ଆରମ୍ଭ ସହବପ୍ରକଳ୍ପର ବୟୟ ଅଟକଳ ସକସତ ଏହା ସକସତ ଦୀର୍୍-; ଏଥିସର ସକନ୍ଦ୍ରର ଅଥ୍ ସକସତ ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ େିକ୍ରମ କ୍ଷକଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିକ୍ଷେଶ
_eòùag c¬êeú 2006 (EIA, 2006) aòm¯ò @^ê~ûdú Rwf, _eòùag I Rkaûdê _eòaତ୍ତð^
cªYûkd, ùK¦â ieKûe _eòùag c¬êeú _â\û^ Keò[û«ò û iûMeùckû _âKÌe _eòùag c¬êeú i´§úd
Z[ý C_faþ] ^ûjó û ଏତଦ ବୟତୀତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦସର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ^òdªY ସବାଡ୍ ନିକଟସର ସମ୍ମତି ପତ୍ର
ପାଇଁ

ଥା Consent to Establish ଏବଂ Consent to Operate _ûAñ ଏ ପ ୍ ତର୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ @ûùa\^

Keò^ûjûñ«ò । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୀର୍୍ତା ଓ ଏ ସମ୍ପକ୍ସର ବୟୟ ଅଟକଳ ତଥା ସକନ୍ଦ୍ରର ଅନୟ ଦାନ ପରିମାଣ ତଥୟ ଉପଲ୍ବ୍ଧ
ନାହିଁ ।
ନଦୀ ମାନଙ୍କର ଭସା କ୍ଷପାଲ୍
UD No. 531- ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ କ୍ଷକଶରୀ କ୍ଷଦେ: ଉପକୂ ଳବତ୍ତ୍ୀ ଓଡିଶାସର ବଡ଼ ସସତୟ ନିମ୍ାଣ କରିବା ଆଥିକ ସ୍ତରସର
କଷ୍ଟଦାୟକ ସହଉଛି ଏହା ସତୟ ; ଅପରତର୍ୟ ଜ୍ନସାଧାରଣଙ୍କୟ ସସବା ସ ାଗାଇସଦବା ସରକାରଙ୍କ କତ୍ତ୍ବୟ ଏଣୟ ଏଭଳି
ନଦୀମାନଙ୍କର ଭସା ସପାଲ୍ ନିମ୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଚାରକୟ ସନଇ କା ୍ୟକାରୀ କରିସବ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :ଉପକୂ ଳବତ୍ତ୍ୀ ଓଡିଶାସର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସର ସକୌଣସି ନଦୀ ଉପସର ଭସା ସପାଲ୍ ନିମ୍ାଣ
କରା ାଇ ନାହିଁ କିମବା ଭସା ସପାଲ୍ ନିମ୍ାଣ କରିବା ନିମସତର୍ ଆଦୟାବଧି ସକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ।

Affordable Housing Scheme କ୍ଷର ଗୃ େ ନିମମାଣ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସିଂଖୟା- ୫୩୨ ଶ୍ରୀ ଧୁବ ଚରଣ ସାହୟ : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ସପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି:Affordable Housing Scheme ସର ସକଉଁ ଜ୍ିଲ୍ଲାସର ସକସତ ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ବିଗତ ଦୟ ଇ ଆଥିକ ବଷ୍ସର
କରା ାଇଛି ଓ ଆସତର୍ା ଆଥିକ ବଷ୍ସର ଆଉ ସକସତ ଗୃହ ଏହି Scheme ଜ୍ରିଆସର ନିମ୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର
ଲ୍େୟ ଧା ୍ୟ କରିଛତର୍ି; ସକନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜ୍ିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୟଣ୍ଡାଇ ଓ ସକନ୍ଦ୍ରାପଡା ସପୌରାଞ୍ଚଳସର ଏହି ସ ାଜ୍ନାସର ଗୃହ ନିମ୍ାଣ କରି
ଆଥିକ ଦୟ ବ୍ଳ ବଗ୍ଙ୍କୟ ସ ାଗାଇ ସଦବାପାଇଁ ସକୌଣସି ସ ାଜ୍ନା ଅଛି କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କ୍ଷଜ୍ନା
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃ େ ନିମମାଣ ଓ କ୍ଷପୌର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା ।
Affordable Housing Scheme ସର ସଖାଦ୍ଧ୍ା ଓ ସୟନ୍ଦରଗଡ ଜ୍ିଲ୍ଲାସର ବିଗତ ଦୟ ଇ ଆଥିକ ବଷ୍ସର ନିମ୍ାଣାଧୀନ
ଗୃହ ଗୟଡକ
ି ର ତାଲ୍ିକା ନିମନସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ।
କ୍ରମିକ

କ୍ଷପୌରାଞ୍ଚଳ ନାମ

ସିଂଖୟା
୧

ଭୟବସନଶ୍ଵର ଉନ୍ନୟନ କତ୍ତ୍ୃପେ
) ସଖାଦ୍ଧ୍ା)

୨

ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷୋଇଥିୋ

ନିମମାଣାଧୀନ ଥିୋ

ସ୍ଥାନର ନାମ

ଗୃ େ ସିଂଖୟା

ଗାଡକଣ

୧୩୯୨

ର୍ାଟିକଆ
ି

୯୨୮

ଶୟବୟଦ୍ଧପ
ି ର
ୟ

୧୦୪୬

ରାଉରସକଲ୍ା ଉନ୍ନୟନ କତ୍ତ୍ୃପେ )ସୟନ୍ଦରଗଡ) ସଛଣ୍ଡ

୫୦୦

କ୍ଷମାର୍

୩୮୬୬

Affordable Housing Scheme ଜ୍ରିଆସର ଆସତର୍ା ଆଥିକ ବଷ୍ସର କଟକ ଉନ୍ନୟନ କତ୍ତ୍ୃପେଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମୌଜ୍ା
ନରଣପୟର ଠାସର ଆଥିକ ଦୟ ବ୍ଳ ବଗ୍ଙ୍କ ନିମସତର୍ ୫୫୦ ସଗାଟି ଓ ନିମନ ଆୟକାରୀ ବଗ୍ଙ୍କ ନିମସତର୍ ୩୨୦ ସଗାଟି
ବାସଗୃହ, ଭୟବସନଶ୍ଵର ଉନ୍ନୟନ କତ୍ତ୍ୃପେ ଦ୍ଵାରା ଚନ୍ଦ୍ରସଶଖରପୟର ଠାସର ଆଥିକ ଦୟ ବ୍ଳ ବଗ୍ଙ୍କ ନିମସତର୍ ୨୫୦୪ ସଗାଟି
ଗୃହ ଏବଂ ରାଉରସକଲ୍ା ଉନ୍ନୟନ କତ୍ତ୍ୃପେଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଥିକ ଦୟ ବ୍ଳ ବଗ୍ଙ୍କ ନିମସତର୍ ୪୦୦ ସଗାଟି ଓ ନିମନ ଆୟକାରୀ
ବଗ୍ଙ୍କ ନିମସତର୍ ୪୨୦ ସଗାଟି ବାସଗୃହ ନିମ୍ାଣ କରା ିବା ନିମସତର୍ ଲ୍େୟ ଧା ୍ୟ କରା ାଇଅଛି । ସକନ୍ଦ୍ରପଡା
ଜ୍ିଲ୍ଲା,ପଟ୍ଟାମୟଣ୍ଡାଇ ଓ ସକନ୍ଦ୍ରପଡା ସପୌରାଞ୍ଚଳସର ଆଥିକ ଦୟ ବ୍ଳ ବଗ୍ଙ୍କୟ ଏହି scheme ସର ବାସଗୃହ ସ ାଗାଇ
ସଦବାପାଇଁ ସକୌଣସି ସ ାଜ୍ନା ଏ ାବତ ସହାଇନାହିଁ ।

କ୍ଷସତୁ ନିମମାଣ େିଳମବ
UD No. 535- ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର:

ବିଜ୍ୟ ସସତୟ ସ ାଜ୍ନାସର

ଅଧୀନସର ନିମ୍ଣାଧିନ ଆସମବା –ବାସଡା ରାସ୍ତାସର Baitarani ସସତୟ

ଆନନ୍ଦପୟର

R.W Division

ଓ କରଡାପାଳ ( ବାସଡା ) ପଞ୍ଚୟପଲ୍ଲୀ

ରାସ୍ତାସର କୟ ସଶଇ ନଦୀ ଉପସର ସସତୟ ନିମ୍ାଣସର ଅସହତୟ କ ବିଳମବ ର୍ଟୟଥିବା ସରକାର ଜ୍ାଣତର୍ି କି ; ବିଳମବର କାରଣ
କଣ ଓ ଏ ଉଭୟ ସସତୟ ସଠିକ ସମୟସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ସହବା ପାଇଁ ସରକାର ବୟବସ୍ଥା କରିସବ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :ଆନନ୍ଦପୟର ଗ୍ରାମୟ ନିମ୍ାଣ ବିଭାଜ୍ନ ଅଧୀନସର ବିଜ୍ୟ ସସତୟ ସ ାଜ୍ନାସର ଆସମବା –ବାସଟା ରାସ୍ତାସର
Baitarani ନଦୀ ଉପସର ସସତୟ ର ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ରହିଅଛି । ଏହା ଏକ Lump sum କଣ୍ଟରାକଟ ଅସଟ । ଏହି
ସସତୟ ର କା ୍ୟ ରମ୍ଭ ତାରିଖ ଏବଂ କା ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ତାରିଖ

ଥା କ୍ରସମ ତ। ୨୪.୧୧.୨୦୧୬ ରିଖ ଏବଂ ତ।

୨୩.୧୧.୨୦୧୯ ରିଖ ଧା ୍ୟ କର ାଇଥିଲ୍ା ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାସର ୧୧ ସଗାଟି span କରା ି ବା ପାଇଁ ଅନୟ ସମାଦିତ ସହାଇଥିଲ୍ା । ତନମୟରେରୟ ୬ ସଗାଟି span
( span- 1,7,8,9,10 ଏବଂ 11) ଏବଂ ୨ ସଗାଟି well foundation ( Pier- 3 & 5) କା ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍୍
ସହାଇଅଛି । Pier – 2 & Pier-4 ର foundation well କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ଥିବା ସମୟସର ସସଗୟଡକ
ି ଧା ୍ୟ
ପରିମାଣଠାରୟ ଅଧିକ Tilt ଏବଂ Shift ସହାଇ ାଇଥିବାରୟ ସସଗୟଡକ
ି ୟ ଖାରଜ୍ କରିଦଆ
ି ାଇଛି ଏବଂ ତଦନୟ ାୟୀ GAD
( ନକ୍ସା ) ପରିବତ୍ତ୍ନ କରା ାଇ ବଳକା ଥିବା ୫ ସଗାଟି span ସ୍ଥାନସର ୭ ସଗାଟି span ର ବୟବସ୍ଥା କରା ାଇଛି ।
ତନମୟରେରୟ ୪ ସଗାଟି ଖମବ ନିମସତର୍ Pile foundation କରା ି ବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ାଇ ଅନୟ ସମାଦିତ ସହାଇଅଛି ।
କଣ୍ଟରାକଟ ସତ୍ତ୍ାବଳୀ ଅନୟ ାୟୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭୂତଳ ମାଟି ପରୀେଣ ତଥା ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ଡିଜ୍ାଇନ କା ୍ୟ କରା ାଇ I.I.Tଙ୍କ
ଦ୍ଵାରା vetting କରା ିବାର ନିୟମ ଥିବାସବସଳ ତଥା Pile Foundation ର ଡିଜ୍ାଇନ କରିବା ନିମସତର୍ ଭୂତଳ ମାଟି
ପରୀୋ ବିବରଣୀ ବଷ୍ା ଦିସନ ସମ୍ଭବ ସହାଇନପାରିବାରୟ ନଦୀର ଜ୍ଳ ପତନ କମିବା ପସର ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଡିସସମବର
ମାସସର ଉତ କା ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରା ାଇ ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ଡିଜ୍ାଇନ ଅନୟ ସମାଦନ ନିମସତର୍ I.I.T, Guwahatiଙ୍କ ନିକଟକୟ
ସପ୍ରରଣ କର ାଇଥିଲ୍ା ାହାକି ତ। ୨୦.୨.୨୦୨୧ ରିଖସର ଉତ କା ୍ୟଳୟସର ହସ୍ତଗତ ସହାଇଅଛି ଏବଂ ତାହାର ାଞ୍ଚ
ପ୍ରକ୍ରିୟା କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ରହିଅଛି । ଉପସରାତ ଅସୟବଧ
ି ା ସହତୟ ସସତୟ ର ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ ବିଳମବ ସହାଇଅଛି । ଉତ କା ୍ୟଟିକୟ ତ।
୩୦.୬.୨୦୨୧ ରିଖ ସୟଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍୍ କରା ି ବା ନିମସତର୍ ଲ୍େୟ ଧା ୍ୟ ସହାଇଛି ।
ସସହିପରି ଭାବସର, ଆନନ୍ଦପୟର ଗ୍ରାମୟ ନିମ୍ାଣ ବିଭାଜ୍ନ ଅଧୀନସର ବିଜ୍ୟ ସସତୟ ସ ାଜ୍ନାସର ପଞ୍ଚୟପଲ୍ଲୀ
ରାସ୍ତାସର କୟ ସଶଇ ନଦୀ ଉପସର ସସତୟ ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ରହିଛ ି । ଏହି ସସତୟ ର କା ୍ୟରମ୍ଭ ତାରିଖ ଏବଂ କା ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍
ତାରିଖ ଥାକ୍ରସମ ତ। ୨୨.୧୦.୨୦୧୮ ରିଖ ଏବଂ ତ। ୨୧.୧୦.୨୦୨୦ ରିଖ ଧା ୍ୟ କର ାଇଥିଲ୍ା । ଏହି ସସତୟ
ନିମ୍ାଣ ନିମସତର୍ ୩୦.୬୩ ମି. ସଦୈର୍୍ୟ

ବିଶଷ୍ଟ
ି
୪ ସଗାଟି spanର ବୟବସ୍ଥା ଅଛି। । well foundation

ସଖାଳିବା ସମୟସର ଚିକଟ
ି ା ମାଟି ପଡୟଥିବାରୟ ଏବଂ ସସତୟ ର left abutment ପ୍ରଜ୍ାର ନିଜ୍ସ୍ୱ ଜ୍ାଗାସର ପଡୟଥିବା
ସ ାଗଁୟ ବିସରାଧ ସହବାରୟ ସସତୟ ଟିର ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ

ବିଳମ୍ବି ତ ସହାଇଅଛି ଏବଂ ଉତ ସସତୟ କୟ ତ। ୩୦.୬.୨୦୨୧ ରିଖ

ସୟଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍୍ କରା ି ବା ନିମସତର୍ ଲ୍େୟ ଧା ୍ୟ କରା ାଇଅଛି ।

ନିମମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପଞ୍ଜି କୃ ତ
ୟୁ .ଡି.543.

ଶ୍ରୀ ସତୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ: ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରେ କରି କେିକ୍ଷେ
କି – ନୟାଗଡ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ରଣପୟର ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀସର 2018 ମସିହାଠାରୟ 2020 ଡିସସମବର
ମାସ ସୟଦ୍ଧା ସକସତ ଜ୍ଣ ନିମ୍ାଣ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜି କୃତ ସହବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରି ସକସତ ଜ୍ଣ
ପଞ୍ଜି କୃତ ସହାଇଛତର୍ି ଓ ସକସତ ଜ୍ଣ ସହାଇନାହାତର୍ି ; ପଞ୍ଜି କୃ ତ ନ ସହାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୟ
ସକସବ ସୟଦ୍ଧା ପଞ୍ଜି କୃତ କରା ି ବ କହିସବ କି ?
ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ,
ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା l

ନୟାଗଡ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ରଣପୟର ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀସର ଓଡିଶା ସକାଠାବାଡି ଓ ଅନୟାନୟ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ସବାଡ୍
ଅଧିନସର 12,828 ଜ୍ଣ ନିମ୍ାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୟ ପଞ୍ଜି କୃତ କରା ାଇ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଅଛି l
ନିମ୍ାଣ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜି କରଣ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପଞ୍ଜି କୃ ତ ସହାଇପାରିନଥିବା ନିମ୍ାଣ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୟ
ପ ୍ୟାୟକ୍ରସମ ସ ାଗୟତା ଭିତ୍ତସି ର ପଞ୍ଜି କୃତ କରି ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରା ାଉଅଛି l
କକ୍ଷରାନା କାଳୀନ ସୋୟତା
ୟୁ .ଡି.545.

ଶ୍ରୀ ସତୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ: ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରେ କରି କେିକ୍ଷେ
କି – ଓଡିଶାସର କସରାନା କାଳୀନ ସହାୟତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜି କୃତ
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୟରେବତ୍ତ୍ୀକାଳୀନ ସହାୟତା ଟ.1500.00 (ପନ୍ଦର ଶହ) ଟଙ୍କା
ସଦବା ମୟରେସର ସ ଉଁମାସନ ରାଜ୍ୟ ବାହାସର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଥାଇ ଉତ ଅଥ୍ରାଶି ପାଇବାରୟ
ବଞ୍ଚିତ ସହାଇଛତର୍ି ସସମାନଙ୍କୟ ଏହି ସହାୟତା ମିଳବ
ି ା ପାଇଁ କଣ ବୟବସ୍ଥା କରା ାଇଛି
ଜ୍ଣାଇସବ କି ?
ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ,
ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା l
ଓଡିଶାସର କସରାନା କାଳୀନ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୟ ସମାଦନ କ୍ରସମ ଓଡିଶା ସକାଠାବାଡି ଓ
ଅନୟାନୟ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ସବାଡ୍ ତରଫରୟ ସକ୍ରିୟ ପଞ୍ଜି କୃତ ନିମ୍ାମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୟ ଟ.1500 (ପନ୍ଦର ଶହ) ଟଙ୍କା ସଲ୍ଖାଏଁ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଥିବା ସ୍ଥସଳ ସ ଉଁ ପ୍ରବାସୀ ପଞ୍ଜି କୃତ ନିମ୍ାଣ ଶ୍ରମିକମାସନ ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ
ସମୟସର ରାଜ୍ୟ ବାହାସର ଥିସବ ଅଥବା ର୍ସର ଅନୟ ପସ୍ଥିତ ଥିସବ, ସସମାନଙ୍କର ସହାୟତା ରାଶିକୟ ନିଦ୍ଧ୍ାରିତ ମାଗ୍ଦଶିକା
ଅନୟ ାୟୀ ଉତ ବୟତିବସି ଶଷଙ୍କର ବୟାଙ୍କ ଖାତାକୟ ଡି.ବି.ଟି. (DBT) ମାୟରେମସର ପଠାଇବାର ବୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି l

ନିମମାଣ କ୍ଷୋଇଥିୋ ରାସ୍ତା ଓ କ୍ଷସତୁ
U.D ୫୪୮ . ଶ୍ରୀ କ୍ଷମାେନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- 2014 ମସିହାରୟ ଅଦୟାବଧି
ଓଡିଶାସର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପେରୟ ସମାଟ ସକସତ ଦୀର୍୍ କି.ମି. ରାସ୍ତା ଓ ସକସତ ସଂଖୟକ ସସତୟ ନିମ୍ାଣ ସହାଇଛି ;
ସସଗୟଡକ
ି ସମୟଦାୟ ସକସତ ଗ୍ରାମକୟ ସଂସ ାଗ କରିଛ ି ; ସକସତ ପୟରୟଣା ସଡକ ଓ ସସତୟ ଅଚଳ ସହାଇପଡିଲ୍ାଣି ; ବତ୍ତ୍ମାନ
ସୟଦ୍ଧା ସକସତ ଗ୍ରାମକୟ ସଡକ ସଂସ ାଗ ସହାଇପାରିନାହିଁ ; ସସତୟ ଅଭାବରୟ ସକସତ ଗ୍ରାମ ବିଚ୍ଛନ୍ନ
ି ସହାଇରହିଛ ି ; ସସହିପରି
ସକସତ ଗ୍ରାମକୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ରାସ୍ତା ସଂସ ାଗ ନାହିଁ ; ଏହାର କାରଣଗୟଡକ
ି କଣ ; ଆଗାମୀ ସକସବ ସୟଦ୍ଧା
ରାଜ୍ୟର ସବୟ ଗ୍ରାମକୟ ସଡକ ଓ ସସତୟ ଦ୍ଵାରା ସଂସ ାଗ ସ୍ଥାପନ ସହାଇପାରିବ, ସସ ସନଇ ସକସତ ବୟୟ ବରାଦସର ସକସତ
ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୟ ତ ସହାଇଛି ; ସସଗୟଡକ
ି ସକସବ ସୟଦ୍ଧା କା ୍ୟକାରୀ ସହବ ସସ ସନଇ ବଷ୍ ଓ ଜ୍ିଲ୍ଲାୱାରୀ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କରିସବ
କି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ , ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ସ ାଜ୍ନାସର 2014 ମସିହା ଠାରୟ ଓଡିଶାସର ଅଦୟାବଧି 35,893.91 କି.ମି. ରାସ୍ତା
(8248 no.) ଏବଂ 336 ସଗାଟି ସସତୟ ର କା ୍ୟ ଅଦୟାବଧି ସମାପ୍ତ ସହାଇଅଛି । ଏହି ସ ାଜ୍ନାସର ରାସ୍ତା ଓ ସସତୟ ର
ନିମ୍ାଣ କରା ାଇ 8336 ସଗାଟି ସ ାଗୟ ବିବଚିତ ଗ୍ରାମକୟ ସବୟ ଦନ
ି ୟ
ି । ରାସ୍ତା ଦ୍ଵାରା ସଂସ ାଗ କରା ାଇପାରିଅଛି । ଏହି
ସ ାଜ୍ନାସର ନିମିତ ସକୌଣସି ରାସ୍ତା ଓ ସସତୟ

ଅଚଳ ସହାଇନାହିଁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ସ ାଜ୍ନାସର 2001

ଜ୍ନଗଣନା ଭିତ୍ତକ
ି ରି ଏକ Core Network ପ୍ରସ୍ତୟ ତ କର ାଇଥିଲ୍ା । ଏହି Core Network ଅନୟ ସାସର 12 ଟି
Non-IAP ଜ୍ିଲ୍ଲା ଗୟଡକ
ି ସର 500 ରୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍୍ ଅସଂସ ାଜ୍ିତ ଜ୍ନବସତି, 18 ଟି IAP ଜ୍ିଲ୍ଲାଗୟଡକ
ି ସର 250 ରୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍୍
ଅସଂସ ାଜ୍ିତ ଜ୍ନବସତି ଏବଂ ନକ୍ସଲ୍ ପ୍ରଭାବିତ 38 ସଗାଟି ବଲକସର 100 ରୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍୍ ଅସଂସ ାଜ୍ିତ ଜ୍ନବସତି ଗୟଡକ
ି ୟ
ଜ୍ନସଂଖୟା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତସି ର ସବୟ ଦନ
ି ଆ
ି ରାସ୍ତା ଦ୍ଵାରା ସଂସ ାଗୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସକନ୍ଦ୍ରସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ
ସଡକ ସ ାଜ୍ନାସର ଅନୟ ସମାଦନ କରିଥାତର୍ି । ତଦନୟ ସାସର 2001 ଜ୍ନସଂଖୟା ଅନୟ ସାସର PMGSY ସ ାଜ୍ନାସର
ସ ାଗୟବିସବଚିତ 17,023 ସଗାଟି ଅସଂସ ାଜ୍ିତ ଗ୍ରାମକୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ସ ାଜ୍ନାସର ଅତର୍ଭ୍ୟତ କରା ାଇଅଛି
। ବତ୍ତ୍ମାନ ସୟଦ୍ଧା 16,658 ସଗାଟି ଗ୍ରାମକୟ PMGSY ସ ାଜ୍ନାସର ସଂସ ାଗ କରା ାଇଥିବାସବସଳ 265 ସଗାଟି
ଗ୍ରାମର ସଂସ ାଗୀକରଣ କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ରହିଅଛି । ସତଣୟ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ବହିଭୂ ତ
୍ ସକୌଣସି ଗ୍ରାମକୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ
ସଡକ ସ ାଜ୍ନାସର ଅତର୍ଭ୍ୟତ କରିବାପାଇଁ ସକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ବତ୍ତ୍ମାନ ସୟଦ୍ଧା ସକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥିରିକୃତ ସହାଇନାହିଁ ।
ସସହିପରି ରାଜ୍ୟସର State Plan ସ ାଜ୍ନାସର 2014 ମସିହା ଠାରୟ ଅଦୟାବଧି 4125 କି.ମି. ରାସ୍ତା ସଂପୂର୍ଣ୍୍
କରା ାଇଅଛି ।
ସସହିପରି ମୟଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ସ ାଜ୍ନା ଅଧୀନସର ରାଜ୍ୟସର ସମାଟ 2669.90 କି.ମି. ରାସ୍ତା ସଂପୂର୍ଣ୍୍
ସହାଇଅଛି । ସସଗୟଡକ
ି ସମୟଦାୟ 864 ସଗାଟି ଗ୍ରାମକୟ ସଂସ ାଗ କରିଅଛି ଏବଂ ତନମୟରେରୟ ସକୌଣସି ରାସ୍ତା ଅଚଳ
ସହାଇନାହିଁ । ବତ୍ତ୍ମାନ ସୟଦ୍ଧା ସମାଟ 374 ସଗାଟି ଗ୍ରାମକୟ ସଂସ ାଗୀକରଣ କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ରହିଅଛି ।

2014 ମସିହାରୟ ଅଦୟାବଧି DMF (289.34 କି.ମି. ରାସ୍ତା ଓ 17 ସଗାଟି ସସତୟ ), OMBADC (25.74
କି.ମି. ରାସ୍ତା), Connecting Unconnected Villages (8.90 କି.ମି. ରାସ୍ତା ଏବଂ ସସତୟ ) ଏବଂ SETU (1

ସଂଖୟକ ସସତୟ ) ସ ାଜ୍ନା ମାୟରେମସର ସମୟଦାୟ 323.98 କି.ମି. ରାସ୍ତା ଓ 18 ସଂଖୟକ ସସତୟ ନିମ୍ାଣ ସହାଇଛି ଏବଂ
ସସଗୟଡକ
ି 110 ସଂଖୟକ ଗ୍ରାମକୟ ସଂସ ାଗ କରୟଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ସ ାଜ୍ନାସର ଧା ୍ୟ ନିୟମ ବାହାସର ଅସଂସ ାଜ୍ିତ ସହାଇ ରହିଥିବା ଗ୍ରାମ ଗୟଡକ
ି
ସଂଖୟାର ତଥୟ ଉତ ବିଭାଗ ପାଖସର ଉପଲ୍ବ୍ଧ ନୟ ସହଁ । ଏହିସବୟ ଅସଂସ ାଜ୍ିତ ଗ୍ରାମକୟ ସଂସ ାଗ କରୟଥିବା ରାସ୍ତା ଗୟଡକ
ି
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ୍ ଓ ପାନୀୟଜ୍ଳ ବିଭାଗର ପରିସରଭୟତ ଅସଟ ।
2014 ମସିହା ଠାରୟ ଅଦୟାବଧି ଓଡିଶାସର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସର ସମାଟ 711 ସଗାଟି ସସତୟ
ନିମ୍ାଣ କରା ାଇଅଛି । ଏପ ୍ୟତର୍ ସକୌଣସି ସସତୟ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାସର ନାହିଁ । ସସତୟ ଅଭାବରୟ ବିଚ୍ଛନ୍ନ
ି ସହାଇ ରହିଥିବା ଗ୍ରାମ
ଗୟଡକ
ି ୟ ନୂ ତନ ସସତୟ ଦ୍ଵାରା ସଂସ ାଗ ସ୍ଥାପନ କରା ି ବା ନିମସତର୍ ରାଜ୍ୟସର ଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମୟ ନିମ୍ାଣ ବିଭାଜ୍ନ ତରଫରୟ
ହସ୍ତଗତ ସହାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୟଡକ
ି ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୟ ସପ୍ରରଣା କରା ାଇଅଛି । ସରକାରଙ୍କ ଅନୟ ସମାଦନ ପସର
ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ ହାତକୟ ନିଆ ି ବ ।
କ୍ଷେଆଇନ ଦଖଲ୍ କରି େସତି ସ୍ଥାପନ
U.D ୫୪୯ . ଶ୍ରୀ କ୍ଷମାେନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- (କ) 2010
ମସିହାରୟ 2020 ମୟରେସର ସକଉଁ ବଷ୍ ରାଜ୍ୟର ସକଉଁ ସକଉଁ ସହରସର ସବଆଇନ୍ ଭାସବ ସକସତ ପରିମିତ ସରକାରୀ
ଜ୍ାଗା ସବଆଇନ ଭାସବ ଦଖଲ୍ କରି ସକସତ ସଂଖୟକ ପରିବାରର ସକସତ ସଲ୍ାକ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛତର୍ି ସସ ସମ୍ପକ୍ସର
ସରକାରଙ୍କ ନିକଟସର ନିେଷ୍ଟ
ି ତଥୟ ଲ୍ପଲ୍ବ୍ଧ ଅଛି କି ; ଦି ଉପଲ୍ବ୍ଧ ତାର ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିସବ କି ; (ଖ) ସମ୍ପୃତ
ସବଆଇନ୍ ଦଖଲ୍କାରୀଙ୍କ ମୟରେରୟ ସକସତ ପରିବାର ସକସତ ସଂଖୟକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୟ ଲ୍ାଭ ମିଳବ
ି ା ସମ୍ପକ୍ସର ଜ୍ାଗା ମିଶନ
ଉଦର୍ାଟନ ଅବସରସର ମୟଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ାଷଣା କରିଥିସଲ୍ ; ସର୍ାଷଣା ପରଠାରୟ ଚଳିତ ମାସ ସୟଦ୍ଧା ସକଉଁ ସକଉଁ ମାସସର
ସକଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳସର ସକସତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୟ ଜ୍ାଗା ମିଶନ ଜ୍ରିଆସର ଜ୍ମି ଅଧିକାର ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛି ତାର
ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିସବ କି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସଜ୍ନା,
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା
ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରା ାଉଅଛି ।
ୋଇସ୍କୁଲ୍ ମରାମତି ୋେଦକୁ େୟୟର ପରିମାଣ
UD No. 555- ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତାରା ପ୍ରସାଦ ୋେିନୀପତି:

ସକାରାପୟଟ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ସକସତ ପୟରାତନ ହାଇସ୍କୟଲ୍ ଗୟଡକ
ି ର

ମରାମତି ଓ ରେଣାସବେଣ କା ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ହାତକୟ ସନଇଛି , ସସ ବାବଦସର ସକସତ ଟଙ୍କା ବୟୟ
କରା ାଇଛି , ସକସତ କାମ ସମାପ୍ତ ସହାଇଛି ଓ ସକସତ ବାକି ପଡିଛ ି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :ବିଗତ ତିନି ବଷ୍ ମୟରେସର ସକାରାପୟଟ ଜ୍ିଲ୍ଲାସର ୭୨ ସଗାଟି ପୟରାତନ ହାଇସ୍କୟଲ୍ ଗୟଡକ
ି ର ମରାମତି ଓ
ରେଣାସବେଣ କା ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ହାତକୟ ସନଇଛି । ଉତ କା ୍ୟ ପାଇଁ ୩୪୪.୬୪ ଲ୍େ ଅଥ୍ ବୟୟ
କରା ାଇ ୬୯ ସଗାଟି ହାଇସ୍କୟଲ୍ ର କା ୍ୟ ସମାପ୍ତ ସହାଇଛି ଏବଂ ୩ ସଗାଟି

ହାଇସ୍କୟଲ୍ର କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ରହିଅଛି ।

ଏହାର ଏକ ବଷ୍ ୱାରୀ ତାଲ୍ିକା ପରିଶଷ୍ଟ
ି 'କ' ମାୟରେମସର ପ୍ରଧାନ କରାଗଲ୍ା ।
ୋସେୀନ ପରିୋରଙ୍କୁ ର୍ଇର୍ାନ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସିଂଖୟା- ୫୫୬ ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀ ପତି: ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ସପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି
କହିସବ କି:- (କ) ଜ୍ୟପୟର ସପୌରାଞ୍ଚଳ ବାସଗୃହ ସମସୟା ଉତ୍କଟ ସହଲ୍ାଣି କି, ଏହା ସସେ ସରକାର ଏହାର ପଦସେପ
ସନବାପାଇଁ କୟ ଣ୍ଠା କରିବାର କାରଣ କଣ, ଏହି ସପୌରାଞ୍ଚଳସର ବାସହୀନ ପରିବାର ସଂଖୟା ସକସତ, ସସମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ
କରିବା ପାଇଁ ଉଦୟମ ସହବ କି, (ଖ) ରାଜ୍ୀବ ଆବାସ ସ ାଜ୍ନା ଏଠାସର କା ୍ୟକରୀ ସହବ କି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କ୍ଷଜ୍ନା
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃ େ ନିମମାଣ ଓ କ୍ଷପୌର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା ।
(କ) ଜ୍ାଗା ମିଶନ ସସସବ୍େଣ ଅନୟ ସାସର ଜ୍ୟପୟର ସପୌରାଞ୍ଚଳସର ବିଭିନ୍ନ କିସମର ସରକାରୀ ଓ ସବସରକାରୀ ଜ୍ମି ଜ୍ବର
ଦଖଲ୍ସର ଥାଇ ସସହି ଜ୍ମିଗୟଡକ
ି ସର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ୪୫୦୫ ପରିବାରଙ୍କୟ ‘ଜ୍ାଗା ମିଶନ’ ଅତର୍ଗ୍ତ ଚିହ୍ନଟ
କରା ାଇଛି । 'ଜ୍ାଗା ମିଶନ' ଦ୍ଵାରା ୨୨୨୫ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୟ Land Right Certificate (LRC) ଏବଂ ୧୯୭୬
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୟ Land Entitlement Certificate (LEC) ବଣ୍ଟନ କରିବାପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରା ାଇଛି ଓ ୩୦୪
ହିତାଧିକାରୀ ଅସ ାଗୟ ଚିହ୍ନଟ ସହାଇଛତର୍ି । ସସଥିମୟରେରୟ ଥାକ୍ରସମ ୧୫୬୨ ଓ ୧୮୫୬ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୟ LRC ଓ LEC
ବଣ୍ଟନ କରା ାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ସ ାଜ୍ନା ଜ୍ରିଆସର ୧୯୨୧ ସଗାଟି ବାସହୀନ ପରିବାର ଚିହ୍ନଟ କରା ାଇଛି
ଏବଂ ସସଥିମୟରେରୟ ୧୮୮୮ ପରିବାରଙ୍କୟ ର୍ର ତିଆରି ପାଇଁ ଆଥିକ ସହାୟତା ସ ାଗାଇ ଦିଆ ାଉଛି ।
(ଖ) ଜ୍ୟପୟର ସପୌରାଞ୍ଚଳସର ଏପ ୍ୟତର୍ ରାଜ୍ୀବ ଆବାସ ସ ାଜ୍ନା

କା ୍ୟକାରୀ ସହାଇନାହିଁ

ଏବଂ ଉତ

ସ ାଜ୍ନାସର ବତ୍ତ୍ମାନ ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ସହବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖସର ସକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ।
ନିେମାେୀ ଅଧିକାରୀ ପଦେୀ ପୁରଣ
ୟୟ ଡ.ି ୫୬୧. ଶ୍ରୀ ସସୌଭିକ ବିଶ୍ଵାଳ : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ସପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :ରାଜ୍ୟର

ସକଉଁ

ପଦବୀ ଖାଲ୍ିଥିବାସବସଳ ମଞ୍ଜୟରୀପ୍ରାପ୍ତ
ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି ?

ସପୌର

ସଂସ୍ଥାସର

ନିବ୍ାହୀ

ଅଧିକାରୀ

ନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରୟ ସକସତ ପଦବୀ ଖାଲ୍ି ଅଛି ଓ ତାହା ପୟରଣ ପାଇଁ କି

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସଜ୍ନା,ମନ୍ତ୍ରୀ,
ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ,ଓଡିଶା
ରାଜ୍ୟର ଅତାବିରା,ବାସୟସଦବପୟର, ଭବାନୀପାଟନା ଓ ହିସନ୍ଦାଳ,

ସପୌରପାଳିକା ସର ନିବ୍ାହୀ ଅଧିକାରୀ

ପଦବୀ ଖାଲ୍ି ଅଛି |
68 ଟି ମଞ୍ଜୟରୀପ୍ରାପ୍ତ ନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ଖାଲ୍ି ଅଛି |
ଉପସରାତ ଖାଲ୍ି ଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମସତର୍ ବିହତ
ି ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଅଛି |
ଭାରୀଯାନ ଯାତାୟତକୁ କ୍ଷରାକିୋ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ
UD No. 563- ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁ ମାର ପାତ୍ର: ପ୍ରତି ବଷ୍ ଭଳି ଚଳିତ ବଷ୍ ରାଜ୍ୟସର ବିଜ୍ୟ ସସତୟ ସ ାଜ୍ନାସର ସଛାଟ
ବଡ ସପାଲ୍ ନିମ୍ାଣ ସ ାଜ୍ନା ଓ ବୟବସ୍ତା କଣ ; ନୀତିଗତ ନିସ୍ପତି ଏଥିଲ୍ାଗି ସହାଇଛି କି ; ଉତ୍ତର ହଁ ସହସଲ୍ ପ୍ରସତୟକ
ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସପାଲ୍ ନିମ୍ାଣ ବୟୟ ବରାଦ କରା ାଇଛି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :ପ୍ରତି ବଷ୍ ଭଳି ଚଳିତ ବଷ୍ ରାଜ୍ୟସର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସର ବିଜ୍ୟ ସସତୟ ସ ାଜ୍ନାସର ସଛାଟ ବଡ ସପାଲ୍
ନିମ୍ାଣ ନିମସତର୍ ହସ୍ତଗତ ସହାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୟଡକ
ି ତଜ୍୍ମା କରା ାଇ

Shelf of Bridge Project

ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୟ ତ କରା ାଇଅଛି । ଆଥିକ ସମବଳକୟ ଦୃ ଷ୍ଟିସର ରଖି ଏ ବାବଦସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ି ବ ।
ଓଡିଶାକୁ କ୍ଷଫରିଥିୋ ପ୍ରୋସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସିଂଖୟା
ୟୁ .ଡି.568.

ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଲ୍ି: ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରେ କରି କେିକ୍ଷେ କି –
ରାଜ୍ୟସର କସରାନା ମହାମାରୀ ସମୟସର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ତଥା ବାହାର
ସଦଶରୟ ସକସତ ଓଡିଶାକୟ ସଫରିଛତର୍ି ସସଥିମୟରେରୟ ରାୟଗଡା ଜ୍ିଲ୍ଲାକୟ ସକସତ ଶ୍ରମିକ
ସଫରିଛତର୍ି; ସସମାନଙ୍କ ମୟରେରୟ ପୟରୟଷ ଏବଂ ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସଂଖୟା ସକସତ ଉତ
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୟ କମ୍ ନି ୟତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୟ କ’ଣ କ’ଣ ପଦସେପ ନିଆ ାଇଛି ତାର
ସବିସଶଷ ତଥୟ ସଦସବ କି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ,
ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା l
ଗତ କସରାନା ମହାମାରୀ ସମୟସର 10,07,330 ଜ୍ଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୟ ଆମ ରାଜ୍ୟକୟ
ସଫରିଥିବାର ଜ୍ଣା ାଏ l ସସଥିମୟରେରୟ ରାୟଗଡ଼ା ଜ୍ିଲ୍ଲାକୟ 16,715 ଜ୍ଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ସଫରିଛତର୍ି l ଉତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ
ମୟରେରୟ 11,056 ଜ୍ଣ ପୟରୟଷ ଓ 5,659 ଜ୍ଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଥିବାର ଜ୍ଣା ାଏ l ଉତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ୍ ଓ ପାନୀୟ ଜ୍ଳ ବିଭାଗର ମନସରଗା ସ ାଜ୍ନା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗସର ପ୍ରଚଳିତ
ସ ାଜ୍ନା ମାୟରେମସର କମ୍ ନି ୟତି ନିମସତର୍ ପଦସେପ ନିଆ ାଇଅଛି l
ଜ୍ଳୋୟୁ ପରିେତ୍ତମନ ମୁକାେିଲ୍ା ପାଇଁ କ୍ଷୋଇଥିୋ ଖର୍ଚ୍ମ
UD–573

ଶ୍ରୀ କ୍ଷସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ:- ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିସବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି; ଜ୍ଳବାୟୟ

ପରିବତ୍ତ୍ନ ମୟକାବିଲ୍ା ପାଇଁ ପୂବର
୍ ୟ କା ୍ୟକାରୀ ସହାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ କା ୍ୟାନବୟନ ସ ାଜ୍ନା (SAPCC 2010-2015) ସର
ସମାଟ ସକସତ ଟଙ୍କା ବୟୟସର ସକଉଁ ଲ୍େୟ ହାସଲ୍ ସହାଇଛି ଓ (SAPCC 2015-2023) ସର ଧା ୍ୟ ଲ୍େୟ କଣ ଏବଂ
ବୟୟ ଅଟକଳ ସକସତ, ଏପ ୍ୟତର୍ ସସଥିସର ସକସତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍୍ ସହାଇଛି ଓ ସକଉଁ ଲ୍େୟ ହାସଲ୍ ସହାଇଛି ସବିସଶଷ ତଥୟ
ସଦସବକି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ େିକ୍ରମ କ୍ଷକଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିକ୍ଷେଶ
ଜ୍ଳବାୟୟ ପରିବତ୍ତ୍ନ ମୟକାବିଲ୍ା ପାଇଁ ପୂବ୍ରୟ କା ୍ୟକାରୀ ସହାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ କା ୍ୟାନବୟନ ସ ାଜ୍ନ (SAPCC
2010-2015) ସର ସମାଟ ଟଙ୍କା ବୟୟ ତଥା ସକଉଁ ଲ୍େୟ ମାନ ହାସଲ୍ ସହାଇଛି ତାହାର ଏକ ସବିସଶଷ ବିବରଣୀ
ପରିଶଷ୍ଠ
ି ‘କ’ ସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା । SAPCC ୨୦୧୫-୨୩

ାହାକି SAPCC ୨୦୧୮-୨୩ ନାମସର ନାମିତ,

ସସଥିସର ଧା ୍ୟ ଲ୍େୟ ଏବଂ ବୟୟ ଅଟକଳ ର ଏକ ସବିସଶଷ ବିବରଣୀ

ପରିଶଷ୍ଠ
ି ‘ଖ’ ସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ।

ଏ ାବତ SAPCC ୨୦୧୮-୨୩ ନିମସତର୍ ସକସତ ଟଙ୍କା ବୟୟ କରା ାଇଛି ତାହାର ତଥୟ ପ୍ରସ୍ତୟ ତ କରା ାଇନାହିଁ।
ଏତତ ବୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସବାଡ୍ ଦ୍ଵାରା ଅସପ୍ରଲ୍ ୨୦୧୯ ମସିହାସର ପ୍ରସ୍ତୟ ତ କରା ାଇଥିବା କା ୍ୟ କ୍ରମ
ର ବିବରଣୀ ପରିଶଷ୍ଠ
ି ‘ଗ’ ସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ।
ପରିଶଷ୍ଠ
ି ‘କ’
1. Agriculture Sector
I.
Increased production of rice seeds through SRI (System of Rice
Intensification) method of cultivation under various weather scenarios.
II.
Developing water efficient micro irrigation methods
III.
Continuing the livelihood focused, people centric integrated watershed
development programmes in rain fed areas vulnerable to climate variations.
IV.
Increasing the area under perennial fruit plantation to help cope with uncertain
weather patterns
V.
Creation of Farm Ponds for recharging the aquifers and improving the ground
water table
VI.
E-pest surveillance for tracking disease and pest incidence and extent of
damage and preventive management practices

VII.

Awareness building of Farmers on climate change, water use efficiency, postharvest management and soil moisture conservation
2. Coast & Disaster Sector
I.
Identification, integration of climate change related risks, issues and
knowledge.
II.
Construction of Multi-purpose Cyclone & Flood Shelters
III.
Sustainable shelterbelt plantation, mangrove generation, etc.
IV.
Prediction of sea level rise through appropriate modelling
V.
Impact of global warming on the bio-diversity of coastal ecosystem.
3. Energy Sector
I.
Generating cleaner energy through clean coal approaches.
II.
Institutional development (Capacity building/ restructuring) of Energy
Department for implementing policies and conducting studies.
III.
Reduction of T&D Losses for enhancing present practices for improved load
management & feasibility study of evacuation corridors
IV.
Promotion of Demand Side Management to save energy use in order to reduce
the demand supply gap and contribute towards climate change abatement.
V.
Fly Ash utilization and emission reduction from power plants.
VI.
Promotion of small and medium hydro plants.
VII.
Maximize Harnessing biomass potential in the state.
VIII.
Promotion of grid based wind power generation.
IX.
Maximize Solar Power Generation
X.
Development of Biogas and manure management.
4. Fisheries & ARD Sector
I.
Vaccination against contagious diseases, Deworming, early disease warning
system
II.
Emphasis on Promotion of green fodder and pasture development.
III.
Promotion of indigenous variety for Conservation of local hardy animals.
IV.
Development of infrastructure for early warning system in coastal areas.
V.
Welfare activities for fishermen.
5. Forestry Sector
I.
Increasing reforestation/ afforestation activities in degraded forest areas.
II.
Protecting existing forest stocks to act as carbon sink with stronger
conservation.
III.
Increasing planting on non-forest land and also exploring where new and
increased tree planting could create barriers to storm and cyclone impacts in
coastal zones.
IV.
Covering Bald-hills with suitable species mix
V.
Assessing fire management strategies
VI.
Improving tree planting and forest management to integrate with
watersheds and water resources management.
VII.
Working to establish new systems to support for community users
VIII.
Capacity building of JFM & CFM Committees and Panchayati Raj Institutions
to adapt to climate change.

IX.
Monitoring carbon stock and biodiversity at regular intervals.
6. Health Sector
I.
Strengthening approaches to manage vector borne disease that have worsened
due to climate change impacts.
II.
Strengthening approaches to deal with heat wave conditions exacerbated due
to climate change.
III.
Undertaking measures to manage water borne diseases that have worsened due
to climate change impacts.
7. Housing & Urban Development Sector
I.
To sensitise city dwellers on non-revenue water loss and orient them towards
water conservation measures by introducing water metering system and ensure
Water assessment audit
II.
Municipal Solid Waste Management
III.
Energy efficient street lighting system
IV.
Preparation of City Development Plan
V.
To improve urban infrastructure by making non-motorised transport feasible
throughout the city by Bus Mass Rapid Transit System
VI.
Storm water drainage
8. Industries Sector
I.
Integrate climate concerns in policies and plans for industrial development and
related areas.
II.
Prepare GHG profile of major industrial cluster
III.
Heat-island study for Talcher and Jharsuguda area.
IV.
Training various stakeholders on climate change issues.
V.
Carry out energy efficiency study for iron & steel, thermal power, cement and
aluminum sector.
VI.
Promote use of bulk waste material like fly ash, dolochar, slag etc.

9. Mining Sector
I.
Conduct a study to identify the potential of beneficiation of low grade iron ore,
manganese, graphite and chrome ore.
II.
Establish a robust system of environmental monitoring in major mining
clusters.
10. Transport Sector
I.
Survey of ambient air quality of Towns/ Cities
II.
Avenue tree plantation for carbon sequestration.
III.
Commissioning study of Estimation of carbon emission from transport sector.
IV.
Developing Inland Waterways.
11. Water Resources Sector
I.
Expansion of Hydrometry network.
II.
Increasing the water use efficiency, Bench Marking & Water Audit in
irrigation projects.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

Construction of Water Harvesting Structures i.e., Check- dam to adapt to the
climate change scenario.
Improvement of drainage system
River Health Monitoring, Ecosystem Environmental Flow demand studies
Awareness raising of Pani Panchayats through Farmers’ Training Programme
& creation of Agro-climatic stations.
Integrated Water Resources Management

Sector wise breakup of the budget is given below:

ପରିଶଷ୍ଠ
ି ‘ଖ’
1. Agriculture Sector
I.
II.
III.

Continue the livelihood-focused, people centric integrated watershed
development programmes in rain-fed areas vulnerable to climatic variations.
Establish an institutional delivery mechanism to promote best practices on
climate change.
Capacity building of extension personnel

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Increase the area under fruit crops to help cope with uncertain weather
patterns.
Develop water-efficient micro-irrigation methods: individual and community
farm ponds.
Create awareness among farmers of climate change adaptation.
Establish an automated weather station.
Establish a seed bank at the village level.
Promote SRI.
Encourage the adoption of climate-resilient cropping techniques.
Document indigenous technical knowledge (ITK) in agriculture.
Green energy efficient models for farmers
Increase knowledge and capacity.
Continue liaison work with the NCCP and NMSA.
Promote crop diversification

2. Coast & Disaster Sector
I.

II.
III.

IV.

Undertake a micro-level vulnerability assessment of state resources in coastal
areas (construction of saline embankments under the National Cyclone Risk
management Project, NCRMP).
Construct multipurpose flood and cyclone shelters (MCS) and provide shelterlevel equipment.
Develop a techno-legal regime for the construction of disaster-resilient public
infrastructure (construction of approach roads to MCS buildings under the
NCRMP) and include Odisha Disaster Recovery Project (ODRP) project for
housing, etc.
Set up an integrated capacity-building protocol covering shelter and a self-help
group under the Community-Based Disaster Risk Reduction Framework
(CBDRF), including college and school volunteers and officials at the state and
district levels.

3. Energy Sector
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Generation of power through clean coal approaches.
Institutional development.
Reduce T&D losses and distribution system improvement.
Improve energy efficiency
Utilise fly ash.
Promote small and medium hydel (hydroelectric) plants.
Promote biomass and wind generation.
Maximise solar energy generation potential (GEDCOL).
Promote biogas and manure management.
Develop a state-level energy efficiency standard through ECBC, PAT, etc. and
through SDA
DSM and EE (utility level)

XII.
XIII.
XIV.
XV.

Implement OECBC
Build capacity of energy auditors, strengthen the energy conservation cell.
Increase energy efficiency in drinking water pumping system and lift irrigation
system.
Promote grid-connected wind power.

4. Fisheries & ARD Sector
I.
Engage in scientific animal health management.
II.
Pursue capacity building of livestock keepers.
III.
Improve fodder management.
IV.
Undertake breeding management
V.
Promote biogas and manure management.
VI.
Undertake research on a disease early warning system.
5. Forestry Sector Increase the forest cover of the state by undertaking
afforestation and reforestation measures.
I.

Enhance the density of forests by undertaking assisted natural regeneration
(ANR) and protecting existing forest stocks to act as a carbon sink with
stronger conservation.
II.
Increase planting on non-forest land.
III.
Cover bald hills with suitable species mix.
IV.
Increase and protect existing mangrove cover and coastal biodiversity along
the coast.
V.
Fire protection.
VI.
Conserve and regenerate bamboo forest.
VII.
Undertake sustainable management of forests and maximisation of forest
productivity, preparation of management plans, and scientific forest
management through annual coupe working.
VIII.
Undertake research studies on indigenous flora and fauna and their
vulnerability to climate change.
IX.
Conserve wildlife and its habitat, assessing the threats to biodiversity and
wildlife.
X.
Implement joint forest management so that people can participate in
conservation, management, and regeneration.
XI.
Build the capacity of the department staff in the field to tackle climate change
related issues.
6. Health Sector
I.
Build the capacity of health sector personnel on issues relating to climate
change.
II.
Integrate climate change concerns into the state health policy.
III.
Strengthen approaches to managing the vector- borne diseases that worsen
because of climate change.
IV.
Strengthen approaches to dealing with heat wave conditions in the state.

V.

Undertake measures to manage water-borne diseases that have worsened
because of climate change impacts.
7. Housing & Urban Development Sector
I.
Introduce municipal solid waste (MSW) composting and conversion of waste
to energy.
II.
Revise the guidelines for preparation of a master plan, Comprehensive
Development Plan (CDP), etc. incorporating climate change concerns.
III.
Promote urban storm-water and drainage management for urban flood control.
IV.
Ensuring access to tap water for all.
8. Industries Sector
I.
Devise a mechanism for green belt development and maintenance for
industrial clusters.
II.
Study the feasibility of establishing and operating a biomethanation process
for a food processing cluster in public-private partnership (PPP) mode.
III.
Install a centralised solar heating system in a food processing cluster for
supplying hot water.
IV.
Prepare regional environmental management plans for major industrial
clusters.
V.
Prepare a GHG profile of major industrial clusters and introduce a system of
GHG auditing for these sectors.
VI.
Undertake a heat island study of the Angul-Talcher and Jharsuguda-Ib valley
areas.
VII.
Study the feasibility of establishing and operating Biomethanation process for
food processing cluster in PPP mode.
VIII.
Train officials in the Industries Department, Directorate of Industries,
Industrial Promotion and Investment Corporation Limited (IPICOL), State
Pollution Control Board (SPCB), etc. on various aspects of climate change.
IX.
Establish a training and research institute on climate change.
X.
Devise a mechanism to implement a system of compensatory water harvesting
and storage around industries/industrial clusters by the concerned industries.
XI.
Establish and monitor pollution prevention plans in industrial clusters.
9. Mining Sector
I.
Prepare regional sustainable mining plans.
II.
Devise a mechanism for green belt development and maintenance in mining
clusters.
III.
Create an environmental restoration fund supported by contributions from
mining companies.
IV.
Prepare an action plan for reclamation and rehabilitation of old abandoned
mines.
V.
Construct rest shelters with plantations in mining areas to provide shelter
during heat wave conditions.
VI.
Supply drinking water in the vicinity of mining clusters.

10. Transport Sector
I.
II.
III.
IV.
V.

Enact policy changes for phasing out old vehicles in order to reduce
emissions.
Ensure fuel efficiency through driver training.
Strengthen the enforcement and emission check-up system.
Use liquefied petroleum gas (LPG).
Use electric rickshaws (e-rickshaws).

11. Water Resources Sector
I.
Increase water use efficiency in the irrigation sector.
II.
Conserve water resources
III.
Improve flood control and drainage.
IV.
Assess the impact of climate change on the state's water resources.
12. Waste Management
I.
Awareness generation for management of various kinds of waste
II.
Waste to energy projects in PPP mode
III.
Management of Municipal Solid Waste
IV.
Fly ash utilisation
Summary Budget, Climate Change Activities for 5 years
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ୋୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଶ୍ରୀ କ୍ଷସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ :- ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିସବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି ; ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ଓ
ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳସର ବାୟୟ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ମାତ୍ରା ସକସତ ଓ ଏହାକୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲ୍ାଗି ସକଉଁ ପଦସେପ ତ୍ଵରାନ୍ନିତ କରା ାଉଛି,
ପ୍ରଦୂ ଷଣକାରୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ବିସରାଧସର ସକଉଁ କା ୍ୟାନୟ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଛି ତଥା ଜ୍ରିମାନା ଅସୟଲ୍ କରା ାଇଛି ଗତ
ଦୟ ଇ ବଷ୍ର ବିବରଣୀ ସଦସବକି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ େିକ୍ରମ କ୍ଷକଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିକ୍ଷେଶ
aòòbò^Ü LYò I gòÌûଞ୍ଚkùe aûdêcŠkùe ]ìkòKYûe cûZâû ରାଜ୍ୟ _â\ìhY ^òdªY ùaûWÿð Ze`eê
^òdcòZ bûùa Z\ûeL Keû~ûCଛି ଏବଂ ବାୟୟ ମଣ୍ଡଳସର ମପା ାଇଥିବା ]ìkòKYûe cûZâû _eògòÁ ‘K’ùe iõfMÜ
KeûMfû । _â\ìhYକାରୀ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା

ଥା aòbò^Ü gòÌ Gaõ LYò cû^uê ରାଜ୍ୟ _â\ìhY ^òdªY ùaûWÿð ତରଫରୟ

^òcÜfòLôZ ^òùŸðg \ò@û ାଇ ଅଛି ।

1) Æ¬ @ûAe^, AÆûZ, Zû_R aò\ýêZ ùK¦â Gaõ @^ýû^ý KûeLû^û MêWÿòKe Pòcò^òeê ^òMðZ ]ìkòKYû _âgc^
_ûAñ ESP/Bag Filter / Scrubber @û\ò ~ª fMûAQ«ò û Gjò ~ª MêWÿòKe ^òeaòzò^Ü Kû~ýðKûeòZû C_ùe
^Re eLôaû _ûAñ Online Monitoring aýaiÚû Keû~ûAQò û

2) KûeLû^û _eòie c¤ùe eûÉû MêWÿòK _KþKû Keòaû ijòZ Rk ସିଞ୍ଚନe aýaiÚû Keû~ûAQò û
3) LYò _eie c¤ùe Mobile Tanker, Fixed Sprinkler Gaõ Mist Cannon \ßûeû Rk ସିଞ୍ଚନ e aýaiÚû
Keû~ûC@Qò û

4) LYò Lû\û^ @•kùe Rk ସିଞ୍ଚନ

aýaiÚûKê iê\éX Keû~òaû ij LYòR _\û[ð _eòaj^ iWÿK MêWÿòKùe

LYòcû^u \ßûeû còkòZ bûùa Rk ସିଞ୍ଚନ aýaiÚû Keû~ûCQò û

5) LYòR _\û[ðKê Tarpaulin \ßûeû ùNûùWÿA MûWÿòùe _eòaj^ Keû~ûCQò û
6) ùKûAfû LYò @ଞ୍ଚkùe ùekù~ûùM @]ôK ùKûAfû _eòaj^ _ûAñ ^òùŸðg \ò@û~ûAQò û
7) gòÌ I LYò @ଞ୍ଚkùe ÊdõPûkòZ Road Sweeper e aýaiÚû Keû~ûCQò û
KûeLû^û Gaõ LYòMêWÿòKùe _â\ìhY ^òdªY aýaiÚûùe ZîUò _eòflòZ ùjùf ùicû^u aòeê¡ùe
eûRý _â\ìhY ^òdªY ùaûWÿð \ßûeû KûeY \gðû@ ù^ûUòi, ^òùŸðg^ûcû @û\ò Rûeú Keû~ûA[ûG û MZ \êAahð
c¤ùe ùaûWÿð \ßûeû ^ò@û~ûA[ôaû Kû~ýðû^êÂû^e GK aòaeYú _eògòÁ ‘L’ùe iõfMÜ KeûMfû û aûdê _â\ìhY
^òdªY @ûA^, 1981 @^ê~ûdú ùaûWÿð \ßûeû Reòcû^û @û\ûd Keòaûe ùKøYiò aò]ô aýaiÚû ^ûjó û

ଗରିେ କ୍ଷଲ୍ାକଙ୍କୁ ଗୃ େ କ୍ଷଯାଗାଣ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସିଂଖୟା- ୫୭୬ ଶ୍ରୀ ସସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ: ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ସପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି
କହିସବ କି:- ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସପୌରାଞ୍ଚଳସର ବାସହୀନ ପରିବାରଙ୍କ ସଂଖୟା ସକସତ ଓ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ସ ାଜ୍ନା
ସସମତ ଅନୟାନୟ ଗୃହ ସ ାଗାଣ ସ ାଜ୍ନାସର ସସମାନଙ୍କ ମୟରେରୟ ସକସତ ପରିବାରଙ୍କୟ ସହାୟତା ମିଳଛ
ି ,ି ପ୍ରଥମ
ପ ୍ୟ।ୟସର କଟକ ଓ ଭୟବସନଶ୍ଵର ସଦୈତନଗରୀର 25 ହଜ୍ାର ଦରିଦ୍ର ଓ ନିମନ ମୟରେବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୟ ର୍ର ସ ାଗାଇବା ଲ୍ାଗି
ମୟଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ ଉଁ ସର୍ାଷଣା କରିଛତର୍ି ତାହାର ବୟୟ ଅଟକଳ ସକସତ ଓ ପରବତ୍ତ୍ୀ ପ ୍ୟ।ୟସର ଆଉ ସକସତ ପରିବାରଙ୍କୟ
ସସଥିସର ସାମିଲ୍ କରା ିବା ଲ୍େୟ ଅଛି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କ୍ଷଜ୍ନା
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃ େ ନିମମାଣ ଓ କ୍ଷପୌର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା ।
ରାଜ୍ୟସର ଥିବା ସପୌରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କସର ସମୟଦାୟ ୧,୨୩,୭୦୮ ବାସହୀନ ପରିବାର ବସବାସ କରୟଛତର୍ି । ବତ୍ତ୍ମାନ ସୟଦ୍ଧା
ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ସ ାଜ୍ନା(PMAY-Urban) ସର ୫୮୫୭୧ , ରାଜ୍ୀବ ଆବାସ ସ ାଜ୍ନାସର ୪୭୬୦,
Integrated Housing and Slum Development Programme ( IHSDP) ସ ାଜ୍ନାସର
୧୨,୭୪୨ ଏବଂ Basic Service to Urban Poor (BSUP) ସ ାଜ୍ନାସର ୨୦୮୧ ଜ୍ଣ ପରିବାରଙ୍କୟ
ବାସଗୃହ ସ ାଗାଇ ଦିଆ ାଇଅଛି । ପ୍ରଥମ ପ ୍ୟାୟସର କଟକ ଓ ଭୟବସନଶ୍ଵର ସଦୈତନଗରୀସର

ଥାକ୍ରସମ ୫୦୫ ଓ

୮୬୩୫ ସଗାଟି ନିମନ ମୟରେବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୟ ର୍ର ସ ାଗାଇ ସଦବାଲ୍ାଗି ଥାକ୍ରସମ ୩୧.୯୦ ସକାଟି ଓ ୪୫୫.୪୬ ସକାଟି
ଟଙ୍କା ବୟୟ ଅଟକଳ କରା ାଇଅଛି । ପରବତ୍ତ୍ୀ ପ ୍ୟାୟସର ଉସପାରତ ସ ାଜ୍ନା ଗୟଡକ
ି ସର ସମସ୍ତ ବାସହୀନ ଥିବା
ପରିବାରମାନଙ୍କୟ ସାମିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲ୍େୟ ରଖିଛତର୍ି ।
ସବୁଦନ
ି େ କାମ ନ ାଗାଇବାକୁ ବୟବସ୍ଥା
ୟୁ .ଡି.577. ଶ୍ରୀ ନସୌମୟ ରଞ୍ଜେ ପଟ୍ଟୋୟକ: ଗୃହ ନିର୍ାମ ଣ ଓ ପ ୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିପେକି: ସହରାଞ୍ଚଳ ଶ୍ରର୍ଜୀେୀଙ୍କୁ ସେୁ ଦିପନ କାର୍ ପ ାଗାଇୋ ଲାଗି ପ ାଷିତ ର୍ୁଖ୍ୟର୍ନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମ ତତ୍ପର ପ ାଜନା (ର୍ୁକ୍ତା)
ାଇ ଁ ହିତାଧ ିକାରୀଙ୍କ ସପଭମ ପହାଇଛିକି ,

ଦି ହ ଁ ପତପେ ଏହି ପ ାଜନାପର ପକପତ ଶ୍ରର୍ଜୀେୀ ଉ କୃତ

ପହପେ ଓ ପ ାଜନାର ୋଷିକ େୟୟ ଅଟକଳ ପକପତ ?

ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତା ପଜନା
ର୍ନ୍ତ୍ରୀ , ଗୃହ ନିର୍ାମ ଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା ।
ଗୃହ ନିର୍ାମ ଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ େିଭାଗ, ର୍ୁଖ୍ୟ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମ ତତ୍ପର ପ ାଜନା (ର୍ୁକ୍ତା) ସର୍ସ୍ତ ପ ୌରାଞ୍ଚଳପର
କା ୟମ କାରୀ ନିର୍ପେ େିହିତ ପ ାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରୁଛେି । ଏହାର ଚୁ ଡାେ ରୂ ପରଖ୍ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରା ାଉଅଛି ।
କ୍ଷସାରଡାକ୍ଷର େିଜ୍ୁ କ୍ଷସତୁ କ୍ଷଯାଜ୍ନା
UD No. 579 - ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ମ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵାଇଁ: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସସାରଡା ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀସର ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥିକ
ବଷ୍ସର ବିଜ୍ୟ ସସତୟ ସ ାଜ୍ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଦବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦସେପ ସନସବ କି ସମ୍ପୂଣ୍ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ
କରିସବ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :୨୦୨୦-୨୧ ଆଥିକ ବଷ୍ସର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସର ବିଜ୍ୟ ସସତୟ ସ ାଜ୍ନାସର ସସାରଡା
ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀସର ସପାଲ୍ ନିମ୍ାଣ ନିମସତର୍ ହସ୍ତଗତ ସହାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୟଡକ
ି ତଜ୍୍ମା କରା ାଇ Shelf
of Bridge Project ପ୍ରସ୍ତୟ ତ କରା ାଇଅଛି I ଆଥିକ ସମବଳକୟ ଦୃ ଷ୍ଟିସର ରଖି ପରବତ୍ତ୍ୀ ସମୟସର ଏ ବାବଦସର
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ିବ।
Status of the Bridge over river Baitarani
UD No. 582- Sri Prafulla Samal:

What is the status of the Bridge over river

Baitarani at Bardalo village connecting Bhadrak district with Jajpur district?
ANSWER
Shri Susanta Singh, Minister Rural Development :H.L bridge over river Baitarani at 7th Km on Barundei to Bardalo road
consists of 22 spans of 30.63 metre each. C/C on well foundation. The work
has been awarded in favour of M/S H.L Infrastructure, Super Class Contractor

for an amount

of Rs.2479.43 lakhs. The

date of commencement

and

stipulated date of completion are 8.3 2019 and 7.7.2021 respectively.
The present status of the bridge is mentioned belowi.

11 nos of well- sinking work is in progress.

ii.

2 nos of well – Bottom plugging completed.

iii.

1 no of span - Centering, shuttering for deck slab casting is in
progress.

iv.

1no of span- Deck slab Cast

v.

4nos of well – Abutment and pier cap completed.

vi.

2nos of well i.e AL & P1= not yet started
However, it has been proposed to complete the said bridge
project by July 2021.
ଭାରୀଯାନ ଯାତାୟତକୁ କ୍ଷରାକିୋ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ

UD No. 584- ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁ ମାର ପାତ୍ର:

ଭଦ୍ରକ ଜ୍ିଲ୍ଲାସର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କସର ଭାରୀ ାନ

ାତାୟତ ବହୟ ଳ ପରିମାଣସର ସହଉଥିବାରୟ ରାସ୍ତାଗୟଡକ
ି ନଷ୍ଟ ସହାଇ ାଇଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିକୟ ଆସିଛ ି କି , ଉତ୍ତର
ହଁ ସହସଲ୍ ଭାରୀ ାନ ାତାୟତଙ୍କୟ ସରାକିବା ପାଇଁ ଅଥବା ରାସ୍ତାଗୟଡକ
ି ଉର୍ଚ୍ ମାନର ନିମ୍ାଣ ପାଇଁ ପଦସେପ ସନସବ
କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :ଭଦ୍ରକ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କସର ଭାରୀ ାନ

ାତାୟତ ବହୟ ଳ ପରିମାଣସର ସହଉଥିବାରୟ

ରାସ୍ତାଗୟଡକ
ି ନଷ୍ଟ ସହାଇ ାଇଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିକୟ ଆସିଅଛି । ଭାରୀ ାନର ଚଳIଚଳ ସ ାଗଁୟ ରାସ୍ତାଗୟଡକ
ି ର
ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମସତର୍ ଉର୍ଚ୍ମାନର ପିଚୟ କାମ

ଥା BM,SDBC ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ ାଜ୍ନା ଥା ପ ୍ୟାୟକ୍ରସମ ମରାମତି

କା ୍ୟ, ନାବାଡ୍ ସହାୟତା, ରାସ୍ତା ସ ାଜ୍ନାସର ଅତର୍ଭ୍ୂତ କରା ି ବI ନିମସତର୍
ରାସ୍ତାଗୟଡକ
ି ର ପ୍ରଶସ୍ତି କରଣ ନିମସତର୍ ଜ୍ିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସାହା ୍ୟ ନିଆ ାଉଅଛି ।

ଉପ ୟତ ପଦସେପ ନିଆ ାଉଅଛି ।

ଭଦ୍ରକକ୍ଷର ଖାଲ୍ି ଥିୋ ପଦେୀ
ୟୁ .ଡି.588.

ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜି େ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ: ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରେ କରି କେିକ୍ଷେ କି
– ଭଦ୍ରକସର ESI Hospital ମଞ୍ଜୟରୀପ୍ରାପ୍ତ ବିସଶଷଜ୍ଞ, ଡାତର ଓ ଅନୟ ପଦବୀରୟ ସକସତ
ପଦବୀ ଖାଲ୍ି ଅଛି ଓ ତାହା ପୂରଣ ପାଇଁ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି ?
ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ,
ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା l
ଭଦ୍ରକ ଜ୍ିଲ୍ଲାସର ଥିବା କମ୍ଚାରୀ ରାଜ୍ୟବୀମା ଡାତରଖାନସର ମଞ୍ଜୟରୀପ୍ରାପ୍ତ ବିସଶଷଜ୍ଞ, ଡାତର ଏବଂ ଅନୟ
ପଦବୀର ବିବରଣୀ ନିମନସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା l

କ୍ରମିକ
ସିଂଖୟା

ପଦେୀର ନାମ

ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ପଦେୀ
ସିଂଖୟା

ଅେସ୍ଥାନ

ଖାଲ୍ି ଥିୋ ପଦେୀ

1

2

3

4

5

02

କନିଷ୍ଠ ବଗ୍ ବୀମା ଚିକତ୍ସ
ି କ

02

1

ବୀମା ଚିକତ୍ସ
ି କ (କନିଷ୍ଠ ବଗ୍)

ସଡପୟସଟସନସର କା ୍ୟ କରୟଛତର୍ି
2

ସଭଷଜ୍ିକ

01

01

---

3

ସସବିକା

01

01

---

4

ପ୍ରସୟାଗଶାଳା ପ୍ରା ୟତିକ

01

---

01

5

କନିଷ୍ଠ କିରାଣି

01

ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ସଡପୟସଟସନସର

01

କା ୍ୟ କରୟଛତର୍ି
6

ପଟି ବନ୍ଧାଳି

01

01

---

7

ଚତୟ ଥ୍ ବଗ୍ କମ୍ଚାରୀ

04

01

03

ଖାଲ୍ି ଥିବା ପଦବୀ ଗୟଡ଼କ
ି ୟ ନି ୟତିକାରୀ ସଂସ୍ଥା

ଥା :- ଓଡିଶା ସଲ୍ାକସସବା ଆସୟାଗ ଏବଂ ଓଡିଶା ଷ୍ଟାଫ୍

ସିସଲ୍କସନ୍ କମିଶନ ମାୟରେମସର ପୂରଣ ନିମସତର୍ ଆବଶୟକ ପଦସେପ ନିଆ ାଉଅଛି l
ତା.୨୩.୦୨.୨୦୨୧ ରିଖ
କ୍ଷପୌରପାଳିକାକ୍ଷର ପଦେୀ ପୂରଣ
UDAQ No 589. ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜି ବ କୟ ମାର ମଲ୍ଲିକ :ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ସପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି -:
ଭଦ୍ରକ ସପୌରପାଳିକାସର ମଞ୍ଜୟରୀପ୍ରାପ୍ତ ସକଉଁ ପଦବୀରୟ ସକସତ ପଦବୀ ଖାଲ୍ି ଅଛି ଓ ତାହା ପୂରଣ ପାଇଁ କି ପଦସେପ
ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କ୍ଷଜ୍ନା
ମନ୍ତ୍ରୀ , ଗୃ େ ନିମମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା
ଭଦ୍ରକ ସପୌରପାଳିକାସର ମଞ୍ଜୟରୀପ୍ରାପ୍ତ ସକଉଁ ପଦବୀରୟ ସକସତ ପଦବୀ ଖାଲ୍ି ଅଛି, ତାହାର ଏକ ତାଲ୍ିକା
ପରିଶଷ୍ଟ
ି “କ” ସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା I
ଖାଲ୍ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆବଶେକୀୟ ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଅଛି I
ପରିଶଷ୍ଟ
ି “କ”
Details of information on vacancy position of
Bhadrak Municipality
Sl. No.

Name of the Post

Sanctioned

Man in

Strength

position

Vacancy

1

Head Assistant

2

Nil

2

2

Sr.Asst.

5

3

2

3

Jr.Asst.

10

4

6

4

DEE(Civil)

1

0

1

5

AEE (Civil)

1

1

Nil

6

AE (Civil)

2

1

1

7

J.E(Civil)

4

1

3

8

AE(Elect)

1

0

1

9

JE(Elect)

2

0

2

10

JE(Auto)

1

0

1

11

Homeopathic

5

2

3

Medical

Officer
12

Steno to Chairman

1

1

Nil

13

Work Sarkar

2

Nil

2

14

Chainman

1

1

Nil

15

Peon

2

2

Nil

16

Library peon

1

1

Nil

17

Town Hall Watchman

1

1

Nil

18

Office Watchman

1

Nil

1

19

Process Surveyor

1

1

Nil

20

Lighter

1

1

Nil

21

Tax Collector

12

9

3

22

Octroi Tax Collector

2

1

1

23

Octroi Tax Guard

19

14

5

24

Roller Driver

1

Nil

1

25

Tractor Driver

1

1

Nil

26

Truck Driver

1

1

Nil

27

Sweeper Zamadar

2

1

1

28

Sweeper/ Sweepress

34

24

10

ମେିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ
ୟୁ .ଡି.592.

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷେକ୍ଷେରା: ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରେ କରି କେିକ୍ଷେ କି –
ରାଜ୍ୟସର ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସରକାର କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ
କରୟଛତର୍ି ?
ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ,
ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା l
ରାଜ୍ୟସର ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସରକାର ନିମନଲ୍ିଖିତ ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛତର୍ି l
1.

ସମାନ ମଜ୍ୟ ରୀ ଆଇନ, 1976 ଅନୟ ାୟୀ ରାଜ୍ୟସର ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୟ ପୟରୟଷ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ

କାମକୟ ସମାନ ମଜ୍ୟ ରୀ ସଦବା ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରା ାଇଅଛି l
2.

ପ୍ରସୂତ ି ସହାୟତା ଆଇନ, 1961 ଅନୟ ାୟୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୟ 26 ସପ୍ତାହର ସସବୈତନିକ ପ୍ରସୂତକ
ି ାଳୀନ ଛୟ ଟ ି

ପ୍ରଦାନର ବୟବସ୍ଥା କରା ାଇଅଛି l ଏହାବୟତୀତ ସକୌଣସି ମହିଳାମାନଙ୍କୟ ପ୍ରସୂତକ
ି ାଳୀନ ସମୟସର କା ୍ୟରୟ ଅତର୍ର
କରା ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ l
3.

ସବ୍ନମ
ି ନ ମଜ୍ୟ ରୀ ଆଇନ, 1948 ଅନୟ ାୟୀ 2010 ମସିହାଠାରୟ ର୍ସରାଇ ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦୈନକ
ି

କା ୍ୟ ନିର୍୍ଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବ୍ନମ
ି ନ ମଜ୍ୟ ରୀ ଧା ୍ୟ କରା ାଇଅଛି l
4.

ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଆଇନ, 1970 ଅନୟ ାୟୀ ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ସଶୌଚାଳୟ ଓ ସକ୍ରଚର ବୟବସ୍ଥା ମୟରେ

କରା ାଇଅଛି l
5.

ଏତଦବୟତୀତ, ଓଡିଶା ସକାଠାବାଡି ଏବଂ ଅନୟାନୟ ନିମ୍ାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ସବାଡ୍ ଦ୍ଵାରା ଓଡିଶାର ପଞ୍ଜି କୃତ

ମହିଳା ନିମ୍ାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୟ ଟ.10,000/- ର ପ୍ରସୂତକ
ି ାଳୀନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରା ାଉଅଛି ଏବଂ ଅବିବାହିତ ମହିଳା

ନିମ୍ାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବିବାହ ନିମସତର୍ ଟ.50,000/-ର ବିବାହ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରା ାଉଅଛି l ସବାଡ୍ ଅଧିନସର ପଞ୍ଜି କୃତ
ସହାଇଥିବା ନିମ୍ାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୟ ସସମାନଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କର ପାଠପଢା ନିମସତର୍ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ସଶ୍ରଣୀ ପାଇଁ ଟ.2,000/-ର
ଶିୋ ସହାୟତା ଦିଆ ାଉଅଛି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ସଶ୍ରଣୀଠାରୟ ଉର୍ଚ୍ଶିୋ ପ ୟତର୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ସହାୟତା ଉପସର 20% ଅତିରିତ
ଶିୋ ସହାୟତା ମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରା ାଉଅଛି l
ଜ୍ରାଜ୍ୀର୍ଣ୍ମ ରାସ୍ତାର ପରିମାଣ
UD No. 593- ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷେକ୍ଷେରା: ସାସଲ୍ପୟର ଓ ଟାଙ୍ଗୀ ସଚୌଦ୍ଵାର ବଲକର ସମାଟ ସକସତ କି.ମି ସକଉଁ
ସକଉଁ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାରୟ ସକସତ କି.ମି ରାସ୍ତା ଜ୍ରାଜ୍ୀର୍ଣ୍୍ ଅବସ୍ଥାସର ଅଛି ତାହାର ପୟନଃ ନିମ୍ାଣ ପାଇଁ କି
ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :ସାସଲ୍ପୟର ଓ ଟାଙ୍ଗୀ ସଚୌଦ୍ଵାର ବଲକର ସମାଟ ୩୨୩.୨୪୮ କି.ମି ସଦୈର୍୍ୟ ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସର
ଅଛି

ଏବଂ ଏହି ରାସ୍ତାଗୟଡକ
ି ର ସବିସଶଷ ବିବରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି 'କ' ମାୟରେମସର ପ୍ରଦାନ

କରାଗଲ୍ା । ଏହି ସମସ୍ତ

ରାସ୍ତାଗୟଡକ
ି ମୟରେରୟ ସକୌଣସି ରାସ୍ତା ଜ୍ରାଜ୍ୀର୍ଣ୍୍ ଅବସ୍ଥାସର ନାହିଁ ।
UD-594

23.02.2021
ଶିଳ୍ପ ସିଂସ୍ଥା େିରୁଦ୍ଧକ୍ଷର କାଯମୟାନୁ ଷ୍ଠାନ

ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁ ମାର ସାମଲ୍ :- ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିସବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି ; ସ଼େଙ୍କାନାଳ ଜ୍ିଲ୍ଲାସର ସକଉଁ ସକଉଁ ଶିଳ୍ପ
ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଦୂ ଷଣ କରୟଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିକୟ ଆସିଛ ି ଓ ସସମାନଙ୍କ ବିରୟଦ୍ଧସର କି କା ୍ୟାନୟ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଛି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ େିକ୍ରମ କ୍ଷକଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିକ୍ଷେଶ
ସଢଙ୍କାନାଳ ଜ୍ିଲ୍ଲାସର ୨୦ଟି ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୟଥିବାରୟ ସସମାନଙ୍କ ବିରୟଦ୍ଧସର
ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସବାଡ଼୍ ଦ୍ଵାରା ୨୦୧୯-୨୦ ଏବଂ ୨୦୨୦-୨୧ ବଷ୍ସର ନିଆ ାଇଥିବା କା ୍ୟାନୟ ଷ୍ଠାନର
ବିବରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି 'କ' ସର ସଂଲ୍ଗ୍ନ କରାଗଲ୍ା ।
କ୍ଷଲ୍େର କ୍ଷର୍ନାକ୍ଷମଣ୍ଟ ନିମମାଣ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସିଂଖୟା-୫୯୬: ଶ୍ରୀ ସୟଧୀର କୟ ମାର ସାମଲ୍: ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ସପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ
କି:- ସଢଙ୍କାନାଳ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ସକଉଁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳସର ସକସତଜ୍ଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ରହଣୀ ପାଇଁ ସକସତାଟି ସଲ୍ବର ସଟନାସମଣ୍ଟ ନିମ୍ାଣ
ସହାଇଛି ପ୍ରକାଶ କରି ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ପରିବାର ରହଣୀ ପାଇଁ ସରକାର ସଲ୍ବର ସଟନାସମଣ୍ଟ ନିମ୍ାଣ କରିସବ କି?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କ୍ଷଜ୍ନା
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃ େ ନିମମାଣ ଓ କ୍ଷପୌର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା ।
ସଢଙ୍କାନାଳ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳସର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ରହଣୀ ପାଇଁ ସକୌଣସି ସଲ୍ବର ସଟନାସମଣ୍ଟ ନିମ୍ାଣ ସହାଇନାହିଁ ଏବଂ ଉତ
ଜ୍ିଲ୍ଲାସର ଶ୍ରମିକ ପରିବାର ରହଣୀ ପାଇଁ ସଲ୍ବର ସଟନାସମଣ୍ଟ ନିମ୍ାଣ ସହବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖସର ବତ୍ତ୍ମାନ ସକୌଣସି
ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ।
ଶିୋନୁ ଷ୍ଠାନକ୍ଷର େିଦୁୟତ ରେଣାକ୍ଷେେଣ
ପ୍ରଶନ - U.D.No.597 - ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁ ମାର ସାମଲ୍ : ଗ୍ରାମୟ ଉନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବକି :- ବିଗତ
ଚାରିବଷ୍ସର RW (GED) ତରଫରୟ ସଢଙ୍କାନାଳ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ସକସତାଟି ଅନୟ ଷ୍ଠାନସର ସକସତ ଅଥ୍ବୟୟସର ବିଦୟୟତ
ରେଣାସବେଣ କରା ାଇଛି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ ,ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :-ସଢଙ୍କାନାଳ ଜ୍ିଲ୍ଲାସର ବିଗତ ଚାରିବଷ୍ସର

RW (GED)

ତରଫରୟ ସଢଙ୍କାନାଳ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ୬୯ ସଗାଟି ଶିୋନୟ ଷ୍ଠାନସର ୧,୧୯,୭୮,୬୬୩.୦୦ ଟଙ୍କା ଅଥ୍ବୟୟ କରା ାଇ ବିଦୟୟତ
ରେଣାସବେଣ କରା ାଇଅଛି । ଏହାର ସବିସଶଷ ବିବରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି 'କ' ମାୟରେମସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ।
ପରିଶଷ୍ଟ
ି 'କ'
ବିଦୟୟତ ରେଣାସବେଣ
ବଷ୍

ଶିୋନୟ ଷ୍ଠାନ ସଂୋ

ନିମସତର୍ ସହାଇଥବା ଅଥ୍ସବୟ
(ଟଙ୍କା)

୨୦୧୬-୧୭

୧୦

୧୨,୫୧,୭୮୦.୦୦

୨୦୧୭-୧୮

୨୫

୩୧,୧୭,୨୭୬.୦୦

୨୦୧୮-୧୯

୧୮

୪୩,୫୨,୯୪୫.୦୦

୨୦୧୯-୨୦

୧୬

୩୨,୫୬,୬୬୨.୦୦

ସମୁଦାୟ

୬୯

୧,୧୯,୭୮,୬୬୩.୦୦

ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦେୀ ପୂରଣ
UD No. 559- ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କ୍ଷସୌଭିକ େିଶ୍ୱାଳ: ଗ୍ରାମୟ ଉନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ
ଅଧୀନସର ମଂଜ୍ୟ ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବଗ୍ର

ନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରୟ ସକସତ ପଦବୀ ଖାଲ୍ି ଅଛି ଓ ତାହା ପୂରଣ ପାଇଁ କି

ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସର ଥିବା ଗ୍ରାମୟ ନିମ୍ାଣ ସଂସ୍ଥାସର ମଂଜ୍ୟ ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବଗ୍ର ଖାଲ୍ି ଥିବା ନ୍ତ୍ରୀ
ପଦବୀର ତାଲ୍ିକା ନିମନସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ।
କ୍ର ନଂ

ପଦବୀ ନାମ

ଖାଲ୍ିଥିବା ପଦବୀ
ସଂଖୟା

୧

ଅଧିେଣ ନ୍ତ୍ରୀ (ସିଭିଲ୍ )

୦୪

୨

ନିବ୍ାହୀ ନ୍ତ୍ରୀ (ସିଭିଲ୍ )

୧୪

୩

ନିବ୍ାହୀ ନ୍ତ୍ରୀ (ବିଦୟୟତ )

୦୧

୪

ଊପ ନିବ୍ାହୀ ନ୍ତ୍ରୀ (ସିଭିଲ୍ )

୨୯

୫

ଊପ ନିବ୍ାହୀ ନ୍ତ୍ରୀ (ବିଦୟୟତ)

୦୧

୬

ଊପ ନିବ୍ାହୀ ନ୍ତ୍ରୀ (ଜ୍ନସ୍ୱାସ୍ଥୟ)

୦୨

୭

ସହାୟକ ନିବ୍ାହୀ ନ୍ତ୍ରୀ (ସିଭିଲ୍ )

୧୦୧

୮

ସହାୟକ ନିବ୍ାହୀ ନ୍ତ୍ରୀ (ବିଦୟୟତ)

୨୦

୯

ସହାୟକ ନିବ୍ାହୀ ନ୍ତ୍ରୀ (ଜ୍ନସ୍ୱାସ୍ଥୟ)

୦୧

୧୦

ସହାୟକ ନିବ୍ାହୀ ନ୍ତ୍ରୀ ( ାନ୍ତ୍ରୀକ)

୦୩

୧୧

ସହାୟକ ନ୍ତ୍ରୀ (ସିଭିଲ୍)/କନିଷ୍ଠ ନ୍ତ୍ରୀ (ସିଭିଲ୍)

୧୮୮

୧୨

ସହାୟକ ନ୍ତ୍ରୀ (ବିଦୟୟତ)/କନିଷ୍ଠ ନ୍ତ୍ରୀ (ବିଦୟୟତ) ୨୧

୧୩

ସହାୟକ ନ୍ତ୍ରୀ (ଜ୍ନସ୍ୱାସ୍ଥୟ)/କନିଷ୍ଠ ନ୍ତ୍ରୀ

୦୭

(ଜ୍ନସ୍ୱାସ୍ଥୟ)
୧୪

ସହାୟକ ନ୍ତ୍ରୀ ( ାନ୍ତ୍ରୀକ)/କନିଷ୍ଠ ନ୍ତ୍ରୀ

୧୭

( ାନ୍ତ୍ରୀକ)
ଉପସରାତ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ କୋଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୟଥିବା ସଂପୃତ ବିଭାଗମାନଙ୍କୟ ଅନୟ ସରାଧ କରା ାଇଅଛି ।
ପଞ୍ଜି କୃ ତ ନିମମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ
ୟୁ .ଡି.599.

ଶ୍ରୀ କ୍ଷମୌଷଧି ୋଗ୍: ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରେ କରି କେିକ୍ଷେ କି –
କଳାହାଣ୍ଡି ଜ୍ିଲ୍ଲାର ସକଉଁ ବଲକ ଓ ସପୌରସଂସ୍ଥାସର ସକସତ ନିମ୍ାଣ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜି କୃତ ସହାଇଥିବା
ସବସଳ ସସମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କି ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଛି ?
ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ,
ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା l
ତା.31.01.2021ରିଖ ସୟଦ୍ଧା କଳାହାଣ୍ଡି ଜ୍ିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବଲକ୍ / ସପୌରସଂସ୍ଥାସର ଓଡିଶା ସକାଠାବାଡି ଓ ଅନୟାନୟ
ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ସବାଡ୍ ଅଧିନସର 84,045 ଜ୍ଣ ନିମ୍ାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୟ ପଞ୍ଜି କରଣ କରା ାଇ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ
କରା ାଇଅଛି l ଏହାର ବଲକ୍ ଓ ସପୌରସଂସ୍ଥାୱାରୀ ତଥୟ ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା l
ନିମ୍ାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମସତର୍ ଓଡିଶା ସକାଠାବାଡି ଓ ଅନୟାନୟ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ସବାଡ୍ ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ
ସହାୟତା ଥା – ଶିୋ ସହାୟତା, ବିବାହ ସହାୟତା, ପ୍ରସୂତ ି କାଳୀନ ସହାୟତା, ମୃତୟୟ କାଳୀନ ସହାୟତା, ଅସତର୍ୟଷ୍ଟିକ୍ରିୟା
ସହାୟତା, ଦୂ ର୍୍ଟଣାଜ୍ନୀତ ସହାୟତା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସହାୟତା, ଗ୍ରାମୀଣ ସେତ୍ରସର ନିମ୍ାଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କାର୍ର ସ ାଜ୍ନାସର ଗୃହ
ସହାୟତା, ନିମ୍ାଣ ଶ୍ରମିକ ସପନସନ ସହାୟତା ଇତୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରା ାଉଅଛି l
ଧମମଗଡସେରକ୍ଷର Town Hall ନିମମାଣ
ୟୁ .ଡି.600. ଶ୍ରୀ ସମୌଷଧି ବାଗ୍ : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ସପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- ଧମ୍ଗଡସହରସର
ଉନ୍ନତମାନର ଟାଉନହଲ୍ ନିମ୍ାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିସଲ୍ ତାହାର କା ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ କି ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ
କରା ାଉଛି ?
ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସଜ୍ନା
ମନ୍ତ୍ରୀ , ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା ।

ଧମ୍ଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ନୂ ତନ ଭାସବ ୨୦୧୪ ମସିହାରୟ ଗଠିତ ସହାଇଅଛି ଏବଂ ବତ୍ତ୍ମାନ ସୟଦ୍ଧା ଉନ୍ନତ ମାନର
"ଟାଉନ ହଲ୍" ନିମ୍ାଣ ନିମସତର୍ ସକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ସହାଇନାହିଁ ।
Issue of L.E. Certified
U.D 603 . Shri K. Narayana Rao : Will the minister for Housing & Urban
Development be pleased to state that :- That the Government was issued Land
Entitlement Certificates (L.E.C.) in favour of some people of Odisha those who
are living in slums of urban areas; Still most of the people are depriving to get
L.E.C, so can the Government take steps to issue the left out slum people of
Odisha ?
Answer
Shri Pratap Jena
Minister, Housing & Urban Development, Odisha
Land Entitlement Certificate are provided to the eligible slum dwellers
as an interim measure which gives them security before they receive Land
Right Certificate as per provisions of Odisha Land Rights to Slum Dwellers Act –
2017.
So far 105000 Nos. of slum dwellers were identified and 99311 Nos. of
eligible slum dwellers have been approved by UASRRC for providing Land
Entitlement Certificate (LEC).

Amount Spent for the burial ground Paralakhemundi
U.D. 604. Shri K. Narayana Rao : Will the minister for Housing & Urban
Development be pleased to state that :- The Municipality Paralakhemundi were
spent lakhs of money in the burial ground of Late Maharaja Sri Krushna Chandra
Gajapati’s dynasty in the name of Children’s amusement park. How the District
Administration allowed spending such huge amount on the burial ground which is not
used by public till today; What was the amount spent for the burial ground; Can the
Government enquire into this issue and action may be taken for such illegal projects
taken by the Municipality of Paralakhemundi?

Answer
Sri Pratap Jena
Minister, Housing & Urban Development Department, Odisha .
The decision for development of burial ground of Late Maharaja Krushna Chandra
Gajapati to Children’s amusement park was undergone through the unanimous
decision of the Municipality and due written consent of Sri Gopinath Gajapati
Narayan Deo dated 08.06.2013.
Till now 20 lakh from the Devolution of fund and 20 lakh from Creation of Capital
Assets has been spent for the renovation of the burial ground in the financial year
2017-18 and 2018-19 respectively. The park is about 1400 sq. meter in area and has
been been inaugurated by the Hon’ble M.P. Sri Chandrasekhar Sahu in presence of
Hon'ble MLA Mr. K. Narayan Rao on 14.10.2019. After inauguration the park is
opened for public use. It seems no illegal action has been taken up on this project.
ମୁୟନିସିପାଲ୍ କକ୍ଷପମାକ୍ଷରସନ ସମ୍ପକମକ୍ଷର
U.D 607. ଶ୍ରୀ ମୁକ୍ଷକଶ ମୋଲ୍ି ଙ୍ଗ : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ସପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- (କ) ରାଜ୍ୟସର
ଥିବା ମୟୟନିସିପାଲ୍ କସପ୍ାସରସନ ଗୟଡକ
ି ସକସବଠାରୟ ସ୍ଥାପିତ ସହାଇଅଛି, ମୟୟନିସିପାଲ୍ କସପ୍ାସରସନସର ଜ୍ନ
ପ୍ରତିନଧି
ି ମାନଙ୍କର

ଆବଶୟକତା ଅଛି କି;

ଦି ଉତ୍ତର ‘ହଁ’ ହୟ ଏ ସତସବ ସକସବଠାରୟ ଏହି କସପ୍ାସରସନମାସନ

ଗଣତନ୍ତ୍ରହୀନ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିସର କା ୍ୟକରୟଛତର୍ି ଏ ସମବନ୍ଧସର ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୟଖେ ସ୍ପଷ୍ଟକରି ସକସବ ସୟଦ୍ଧା ଏହି
Corporation ମାନଙ୍କସର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦସେପ ସନସବ; (ଖ) ରାଜ୍ୟସର ଥିବା
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂ ତନ Municipality / NACର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ଜ୍ନପ୍ରତିନଧ
ି ବିହୀନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପଦ୍ଧତିସର ଚାଲ୍ିଥିବା
Municipality / NACର ନିବ୍ାଚନ ନ ସହବାର କାରଣ କଣ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ; ସକସବ ସୟଦ୍ଧା ସରକାର ଏହି
ଅନୟ ଷ୍ଠାନମାନଙ୍କସର ନିବ୍ାଚନ କରାଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସବ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସଦସବ କି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସଜ୍ନା
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ,ଓଡିଶା
(କ) ରାଜ୍ୟସର କଟକ ଓ ଭୟବସନଶ୍ଵର ମହାନଗର ନିଗମ ତା ୧୫.୦୮.୧୯୯୪ ରିଖ, ବ୍ରହ୍ମପୟର ମହାନଗର
ନିଗମ ତା ୩୦.୧୨.୨୦୦୮ ରିଖ ଏବଂ ରାଉରସକଲ୍ା ଓ ସମବଲ୍ପୟର ମହାନଗର ନିଗମ

ଥାକ୍ରସମ ତା

୧୪.୧୧.୨୦୧୪/ ୨୧.୧୧.୨୦୧୪ ରିଖ ସର ଗଠନ କରା ାଇଅଛି । ମାନୟବର ଉର୍ଚ୍ ନୟାୟାଳୟ, ଓଡିଶାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା
W.P (C) No.1201/ 2015 ର Misc. Case No. 1332/ 2015 ଓ W.P (C) No. 4280/ 2015 ର
Misc. Case No. 4248/ 2015 ତା ୨୬.୦୩.୨୦୧୫ ଓ ୦୨.୦୪.୨୦୧୫ ରିଖ ସ୍ଥଗିତାସଦଶ କ୍ରସମ
ରାଉରସକଲ୍ା ଓ ସମବଲ୍ପୟର ମହାନଗର ନିଗମ ନିବ୍ାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ସହାଇପାରିନାହିଁ । ଅବଶିଷ୍ଟ ତିସନାଟି ମହାନଗର
ନିଗମର ନିବ୍ାଚନ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମସର ଆବଶୟକୀୟ ସଂସଶାଧନ ପସର ନିବ୍ାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରା ିବାପାଇଁ ସରକାର
ପଦସେପ ସନସବ ।
(ଖ) ରାଜ୍ୟସର କା ୍ୟକାଳ ସଶଷ କରିଥିବା Municipality ଓ N.A.C. ସହିତ ନୂ ତନ ଭାସବ ଗଠନ କରା ାଇଥିବା
N.A.C. ସର ନିବ୍ାଚନ କରା ିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଥିବା ସମୟସର ମାନୟବର ଉର୍ଚ୍
ନୟାୟାଳୟ, ଓଡିଶା ଙ୍କ W.P (C) No.17362/ 2016 ସର ତା ୧୮.୦୪.୨୦୧୮ ରିଖ ରାୟକୟ ପରବତ୍ତ୍
ପ ୍ୟ।ୟସର ମାନୟବର ଉର୍ଚ୍ତମ ନୟାୟାଳୟ କାଏମ ରଖିବାପସର ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମସର ଆବଶୟକ ସଂସଶାଧନ କରା ାଇ
ନୂ ତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ନିବ୍ାଚନ କରା ି ବା ଜ୍ରୟରୀ ମସନସହାଇଥିଲ୍ା । ଉତ ନିୟମ ସଂସଶାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା COVID19 Pandemic ସ ାଗଁୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସହାଇଅଛି । ନିୟମସର ଆବଶୟକୀୟ ସଂସଶାଧନ ପସର ସପୌରାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କସର
ନିବ୍ାଚନ କରା ିବା ପାଇଁ ପଦସେପ ନିଆ ିବ ।
ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ଖିଲ୍ାପକାରୀ ମିଲ୍ରଙ୍କ େିରୁଦ୍ଧକ୍ଷର କାଯମୟାନୁ ଷ୍ଠାନ
UD-609 ଶ୍ରୀ ମୁକ୍ଷକଶ ମୋଲ୍ି ଙ୍ଗ:- ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିସବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି ; (ଖ) Rice Mill ମାନଙ୍କରୟ
ନିଗ୍ତ ସହଉଥିବା Waste Water, Husk-Ashର ପରିମାଣ ସକସତ ଓ ଏହାର Disposal ପାଇଁ ସକସତ ଜ୍ମି
Earmark କରା ାଇଛି, Rice Mill ୱାରୀ ତଥୟ ସହ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ସରାକିବା ପାଇଁ Waste Water Treatment Plantର
Regular Monitoring Report ସହ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟମ ଖିଲ୍ାପକାରୀ ମିଲ୍ରଙ୍କ ବିରୟଦ୍ଧସର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ସବାଡ଼୍ ଦ୍ଵାରା ନିଆ ାଇଥିବା କା ୍ୟାନୟ ଷ୍ଠାନର Action taken report ସମ୍ପକ୍ସର ସବିସଶଷ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ
କରିସବ କି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ େିକ୍ରମ କ୍ଷକଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିକ୍ଷେଶ
eûRýe Rice Mill cû^ueê ^òMðZ ùjC[ôaû Wastewater, Husk Ash e _eòcûY I Gjûe
disposal _ûAñ aýajéZ earmark ùjûA[ôaû Rcòe _eòcûY, Effluent Treatment Plant e
monitoring report Gaõ _â\ìhY ^òdªY Lôfû_Kûeú Rice Mill MêWÿòK aòeê¡ùe eûRý _â\ìhY ^òdªY
ùaûWÿð \ßûeû ^ò@û~ûA[ôaû Kû~ýðû^êÂû^e Rice Mill Ißûeú aòaeYú _eògòÁ ‘K’ùe iõfMÜ KeûMfû û
ପ୍ରୋସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦେତା ମୟାପିଙ୍ଗ
ୟୁ .ଡି.610.

ଶ୍ରୀ ନେ ଚରଣ ମାଝୀ: ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରେ କରି କେିକ୍ଷେ କି –
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦେତା ମୟାପିଙ୍ଗ କରା ାଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ଦେତା ଆଧାରସର ସସମାନଙ୍କୟ
ବିଭିନ୍ନ ସେତ୍ରସର ଆତ୍ମନି ୟତି ବା କମ୍ନି ୟତି ଜ୍ରିଆସର ଅଥ୍ ଉପାଜ୍୍ନର ସୟସ ାଗ ଦିଆ ି ବା
ସମ୍ପକ୍ୀତ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ାଷଣା ଅନୟ ାୟୀ ସକଉଁ ଜ୍ିଲ୍ଲାକୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୟ ସକଉଁ ସକଉଁ
ମାସସର ସକସତ ସଂଖୟକ ଶ୍ରମିକ ସଫରିଛତର୍ି ଓ ସସମାନଙ୍କ ମୟରେରୟ ସକସତ ସଂଖୟକଙ୍କର
ସକଉଁ ସଂସ୍ଥା କିମବା ସକଉଁ ଆଧାରସର କାହା ଦ୍ଵାରା ସକସବ ଦେତା ମୟାପିଙ୍ଗ କରା ାଇଛି
ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିସବ କି ; ସକଉଁ ସକଉଁ ସେତ୍ରସର ସକସତ ଜ୍ଣଙ୍କୟ କମ୍ନି ୟତି କିମବା
ଆତ୍ମନି ୟତି ଦିଆ ାଇଛି ସକସତ ଜ୍ଣଙ୍କୟ ଅଦୟାବଧି କମ୍ନି ୟତି (ଦେତା) ମୟାପିଙ୍ଗ ଅନୟ ାୟୀ
ଦିଆ ାଇ ନାହିଁ ତାର ଜ୍ିଲ୍ଲାୱାରୀ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିସବ କି ?
ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ,
ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା l
ଅଦୟାବଧି କସରାନା ମହାମାରୀ ସମୟସର ରାଜ୍ୟ ବାହାରୟ ସଫରିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜ୍ିଲ୍ଲାୱାରୀ ଦେତା
ମୟାପିଙ୍ଗ ସମ୍ପକ୍ୀୟ ତଥୟ ପରିଶିଷ୍ଟ ‘କ’ ସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା l ଏହାର ଏକ ସେତ୍ରୱାରୀ ପରିସଂଖୟନ ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘ଖ’ ସର
ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା l
ଏତଦ୍ ବୟତୀତ, ଇଚ୍ଛୟକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୟ ସସମାନଙ୍କ ଦେତା ଆଧାରସର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗସର
କା ୍ୟକାରୀ ସହଉଥିବା ସ ାଜ୍ନା ମାୟରେମସର କମ୍ନି ୟତି ତଥା ଅଥ୍ ଉପାଜ୍୍ନର ସୟସ ାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛତର୍ି l
UD-611
23.02.2021
ନିଗମମିତ ଫଲାଏଆସର ପରିମାଣ
ଶ୍ରୀ ନେଚରଣ ମାଝି :- ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିସବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି ; (କ) ରାଜ୍ୟସର ୨୦୦୯-୧୦ ରୟ ୨୦୨୦୨୧ ବଷ୍ ମୟରେସର ସକଉଁ ବଷ୍ ସକସତ ପରିମାଣର ଫଲାଏଆସ ନିଗ୍ମିତ ସହଉଛି; ସସଥିରୟ ସକସତ ପରିମାଣର ରାସ୍ତା, ବନ୍ଧ
ନିମ୍ାଣ ଓ ଫଲାଏଆସ୍ ଇଟା ଉତ୍ପାଦନସର ସକସତ ପରିମାଣର ବିନସି ାଗ ସହାଇଛି ତାର ଜ୍ିଲ୍ଲାୱାରୀ ବଷ୍ୱାରୀ ବିବରଣୀ

ପ୍ରଦାନ କରିସବ କି ; (ଖ) ରାଜ୍ୟର ଆଭୟତର୍ରୀଣ ଅଞ୍ଚଳସର ଫଲାଏଆସ୍ ଇଟା ସହଜ୍ସର ଉପଲ୍ବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ନିେଷ୍ଟ
ି
ସ ାଜ୍ନା କଣ ରହିଛ;ି ଫଲାଏଆସ୍ ରୟ ପ୍ରସ୍ତୟ ତ ଇଟା ପରୀୋ କରି ତାହା ଗୟଣାତ୍ମକ ମାନରୟ ନିଭ୍ରସ ାଗୟ ସବାଲ୍ି ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ପ୍ରଦାନ ନିମସତର୍ କି କି ଼ୋଞ୍ଚାଗତ ବୟବସ୍ଥା ରହିଛ ି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାସହ ସମ୍ପୃତ ବୟବସ୍ଥା କିଭଳି ସକଉଁ ସ୍ତରସର ଉପସ ାଗ
କରା ାଉଛି ତାହା ଜ୍ଣାଇସବ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ େିକ୍ରମ କ୍ଷକଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିକ୍ଷେଶ
(K)

ରାଜ୍ୟସର C_faþ] Z[ý @^ê~ûdú ୨୨୮୨୩୮୧୩୫ ସମଟ୍ରିକ ଟନ ଉଡତର୍ା ପାଉଁଶ (Fly Ash)

20୧୨-୧୩ Vûeê ୨୦୧୯-୨୦ ciòjû c¤ùe ନିଗ୍ମିତ ସହାଇଅଛି ଏବଂ ଏଥିରୟ ୧୬୦୫୯୮୬୭୩ ସମଟ୍ରିକ
ଟନ ଉଡତର୍ା ପାଉଁଶ (Fly Ash)

ରାସ୍ତା ନିମ୍ାଣ , ପାଉଁଶ ବନ୍ଧର ଉଚତା ନିମ୍ାଣ ଏବଂ ପାଉଁଶ ଇଟା ଗଠନସର

aò^òù~ûM କରା ାଇଛି । ଏ i´§úd aòaeYú _eògòÁ ‘K’ùe iõfMÜ KeûMfû û

(ଖ) ରାଜ୍ୟର ଆଭୟତର୍ରୀଣ ଅଞ୍ଚଳସର ଫଲାଏଆସ୍ ଇଟା ସହଜ୍ସର C_faþ] କରାଇବା ପାଇଁ ଉଡତର୍ା ପାଉଁଶ ତିଆରି
କରୟଥିବା ଶିଳ୍ପକୟ ଏବଂ ଏହାର ବହୟ ଳ ବୟବହାର ପାଇଁ eûRý _â\ìhY ^òdªY ùaûWÿðe i¹Zò _Zâe @ûagýKZûeê aû\
\ò@û~ûAQò û
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମକ୍ଷନ୍ତ କ୍ଷର୍ଣ୍ଡର ଆେବାନ
U.D ୬୧୨ . ଶ୍ରୀ ନେ ଚରଣ ମାଝି : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- ବିଗତ ୧୦ ବଷ୍
ମୟରେସର ସକଉଁ ବଷ୍ ସକସତସଗାଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମସତର୍ ସଟଣ୍ଡର ଆହବାନ କରା ାଇଥିଲ୍ା; ସମ୍ପୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୟରେରୟ ସକସତସଗାଟି
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଦ୍ଧ୍ାରିତ ସମୟ ଅବଧି ମୟରେସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ସହାଇଅଛି; ସକସତସଗାଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଦ୍ଧ୍ାରିତ ସମୟ ଅବଧି ମୟରେସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍
ସହାଇନପାରି ପରବତ୍ତ୍ୀ ସମୟସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ସହବା ସ ାଗଁୟ ବଜ୍ାର ମୂଲ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ସହାଇଥିସଲ୍ ମୟରେ ମୂଳ ବୟୟ ଅଟ୍ଟକଳ ବୃ ଦ୍ଧି
କରା ାଇନାହିଁ ; ସକଉଁ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ସକସତସଗାଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଡ଼ିଜ୍ାଇନ୍/ ନକ୍ସାସର ପରିବତ୍ତ୍ନ ସ ାଗଁୟ ମୂଳବୟୟ ଅଟ୍ଟକଳ ସକସତ
ବୃ ଦ୍ଧି ସହାଇଛି ତାର ଜ୍ିଲ୍ଲାୱାରୀ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିସବ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସଜ୍ନା,
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା
ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରା ାଉଅଛି ।
ନିଷ୍କାସିତ େଜ୍ମୟଜ୍ଳର ପରିମାଣ
UD-613 ଶ୍ରୀ ନେ ଚରଣ ମାଝି : ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିସବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- (କ) ସରକାରଙ୍କ Zero
Liquid Discharge ନିୟମ ଅନୟ ାୟୀ ଗଣ୍ଡାନାଳ ଓ ଚାଷ ଜ୍ମିକୟ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ସ୍ଥିତ ସକଉଁ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ସକସତ
ପରିମାଣର ବଜ୍୍ୟ ଜ୍ଳ ନିଷ୍କାସିତ କରୟଛତର୍ି; ବଜ୍୍ୟଜ୍ଳ ସ ାଗଁୟ ଗଣ୍ଡାନାଳ, ଚାଷ ଜ୍ମି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପ୍ରଦୂ ଷିତ ସହଉଥିବା

ସରକାର ଅବଗତ ଅଛତର୍ି କି; ଦି ହଁ, ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସରକାର ସକଉଁ ସକଉଁ ପଦସେପ ସନଇଛତର୍ି ; ବଜ୍୍ୟଜ୍ଳ ଦ୍ଵାରା
ଅଞ୍ଚଳର ସକସତ ପରିମାଣର ଜ୍ମି େତିଗ୍ରସ୍ତ ସହଉଅଛି; େତିପୂରଣ ବାବଦସର ଚାଷୀମାନଙ୍କୟ ସକଉଁ ସୟବଧ
ି ା ସ ାଗାଇ
ଦିଆ ାଇଛି ; (ଖ) କଳିଙ୍ଗ ନଗର ସ୍ଥିତ ସକଉଁ କାରଖାନାରୟ ସକସତ ପରିମାଣର ଉଡ଼ତର୍ା ପାଉଁଶ ନିଗ୍ତ ସହଉଅଛି; ଏହାର
ପରିମାଣ ଓ ବିନସି ାଗ ପଦ୍ଧତି କଣ; ସକଉଁ କାରଖାନାସର ସକସତ ପରିମାଣର ଉଡ଼ତର୍ା ପାଉଁଶ ଅଦୟାବଧି ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି;
ସକଉଁ କାରଖାନା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉଡ଼ତର୍ା ପାଉଁଶ ବିନସି ାଗ ନିୟମ ଅନୟ ାୟୀ କା ୍ୟ କରୟନାହାତର୍ି ଓ ସସମାନଙ୍କ
ବିରୟଦ୍ଧସର ସରକାର କି କି ପଦସେପ ସନଇଛତର୍ି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ େିକ୍ରମ କ୍ଷକଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିକ୍ଷେଶ
K)

Kkòw^Me gòÌûଞ୍ଚଳkùe @aiÚòZ gòÌû^êÂû^ ଗୟଡକ
ି ରୟ ନିଗ୍ତ aRýðRkKê aòùgû]^ Keò ପ୍ଳାଣ୍ଟ c¤ùe
_ê^üaò^òù~ûM KeêQ«ò Gaõ aRýðRkKê MŠû^ûkKê ^òÃûiòZ Keê^ûjûñ«ò û eûRý _â\ìhY ^òdªY
ùaûWÿð ^òKUùe C_faþ] Z[ý @^ê~ûdú Kû~ýðlc KûeLû^û MêWÿòKର ତାଲ୍ିକା _eògòÁ ‘K’ iõfMÜ
KeûMfû û କିତର୍ୟ ùciið bòiû Áòfþ KûeLû^ûeê ahðûRk aòùgû]^ _ùe ^òKUiÚ PûhRcòKê ^òÃûiòZ
ùjC@Qò, Gjûe MêYaତ୍ତû ùaûWÿð \ßûeû ^òdcòZ _eúlû Keû~ûCQò Gaõ Gjû ^ò¡ðûeòZ cû^ c¤ùe
ejê@Qò । _ìaðeê bòiû Áòfþ KûeLû^û _eòie c¤eê ahðûRk PûhRcòKê ^òÃûiòZ ùjaû iµKðùe
@bòù~ûM ùaûWÿðe jÉMZ ùjûA[ôfû û _eaତ୍ତúð icdùe ùaûWÿðe ^òùŸðgKâùc ùciið bòiû Áòfþ
Gaõ Rò¦f ùÁ^þùfiþ ahðûRk aòùgû]^ûMûe iÚû_^ KeòQ«ò û ùciið aò.@ûe._ò.Gfþ e aòùgû]ôZ
aRýðRkKê AWÿùKû \ßûeû Kkòw^Me gòÌûଞ୍ଚଳke Rkù~ûMûY aýaiÚû cû¤cùe iÚû^úd
gòÌKûeLû^û Kê ù~ûMûA \ò@û~ûCQò û UûUû Áòfþ fòü c¤ Gjò aòùgû]ôZ aRýðRkKê MâjY KeêQ«ò û
ùeûjòZ ù`ùeûùUKþ fòü KûeLû^ûeê ùKøYiò aRýðRk ^òÃûiòZ ùjûA^[ûG û aRýðRk \ßûeû PûhRcò
lZòMâiÚ ùjC[ôaû ସରକାରଙ୍କ \éÁòùMûPe ùjûA^ûjó û
Kkòw^Me gòÌûଞ୍ଚke C_ecêŠùe ùaûWÿð \ßûeû MŠû^ûk Rke ^òdcòZ _eúlYeê G[ôùe Phenol
I Cyanide bkò eûiûd^òK _\û[ð ejò[ôaû ù\Lû~ûCQò I Gjûe ZkcêŠùe ùKøYiò gòÌKûeLû^ûeê
aRýðRk ^òÃûi^ ù~ûMêñ Gjûe cû^ùe aòùgh `eK ùjC[ôaû _eòflòZ ùjC^ûjó û MŠû^ûk ଦ୍ଵାରା
aâûjàYú ^\úùe ଜ୍ଳ ପ୍ରଦୂ ଷଣର ସହବାର i¸ûa^û ^ûjó û

L)

Kkòw^MeiÚòZ ùciið bòiû Áòf Gaõ ùciið Rò¦f ùÁ^þùfiþ fòcòùUWÿþe ùKûAfû ଭିତ୍ତକ
ି Zû_R
aò\ýêZ ùK¦âeê (2019-20) ahðùe ~[ûKâùc 68275 Gaõ 598355 ùcUâK
ò þ U^þ CWÿ«û
_ûCñg ^òMðZ ùjûA@Qò û Gjò CWÿ«û _ûCñg MêWÿòK eûÉû ^òcðûY, _ûCñg AUû _âÉêZò, iòùcଣ୍ଟ Zò@ûeò Z[û
LûfLcû beYû Keò Rcò icZêf Keòaû bkò aòbò^Ü Kû~ýðùe aò^òù~ûM Keû~ûA@Qò û Cq KûeLû^û
MêWÿòKùe CWÿ«û _ûCñg aò^òù~ûM _eòcûYe iaòùgh aòaeYú _eògòÁ ‘L’ ùe iõfMÜ KeûMfû û
ùciið Rò¦f ùÁ^þùfiþ fòcòùUWÿþe _eòie c¤ùe CWÿ«û _ûCñg MzòZ ^ûjó, Kò«ê ùciið bòiû
Áòfþ KûeLû^ûe aRýðaÉê M\ûiÚkúùe _âûd 1,39,636 U^þ CWÿ«û _ûCñg MzòZ @Qò Gaõ GjûKê
_~ýðûdKâùc aò^òù~ûM KeêQ«ò û Gjò KûeLû^û MêWÿòK bûeZ ieKûeu CWÿ«û _ûCñg aò^òù~ûM
^òdc @^ê~ûdú Kû~ýð Keê^[òaûe flý Keû~ûA^ûjó û

ରାସ୍ତା େସ୍ତାନ୍ତରିତ କ୍ଷେୋର ନୀତି ନିଦ୍ଧମାରଣ
U.D ୬୧୪ . ଶ୍ରୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ
ସ ାଜ୍ନାସର ନିମିତ ରାସ୍ତା ନିମ୍ାଣ ସହବାର ସକସତ ବଷ୍ ବୟବଧାନସର ଅନୟ ବିଭାଗକୟ ହସ୍ତାତର୍ରିତ ସହାଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ
କି କି ନୀତି ନିୟମ ନିଦ୍ଧ୍ାରଣ କରା ାଇଛି; ବିଗତ ୩ ବଷ୍ ମୟରେସର ସକଉଁ ସକଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ସ ାଜ୍ନାସର
ନିମିତ ରାସ୍ତା ସକଉଁ ବିଭାଗକୟ ହସ୍ତାତର୍ରିତ ସହାଇଛି; ହସ୍ତାତର୍ରିତ ସହାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ବୟୟ ଅଟ୍ଟକଳ, ସଦୈର୍୍ୟ ନିମ୍ାଣ ଆରମ୍ଭ
ଓ ନିମ୍ାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ସହାଇଥିବା ସମ୍ପକ୍ୀତ ତଥୟ ସମବଳତ
ି ବିବରଣୀ ଜ୍ିଲ୍ଲାୱାରୀ ପ୍ରଦାନ କରିସବ କି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ , ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ସ ାଜ୍ନାସର ନିମ୍ାଣ କରା ାଇଥିବା ରାସ୍ତା ନିମ୍ାଣ ସହବାର 5 ବଷ୍ ପ ୍ୟତର୍
ରେଣାସବେଣ ଦାୟିତ୍ଵ ଚୟତିନାମା ଅନୟ ସାସର ସମ୍ପୃତ ଠିକାଦାର କରିଥାତର୍ି । ନିମ୍ାଣର 5 ବଷ୍ ଅବଧି ପୂର୍ଣ୍୍ ସହବାପସର ଏହି
ରାସ୍ତା ଗୟଡକ
ି ଅନୟ ବିଭାଗକୟ ହସ୍ତାତର୍ର କରିବାପାଇଁ ସ ାଗୟ ଅସଟ । କିତର୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ସ ାଜ୍ନାସର ନିମ୍ାଣ
ସହଉଥିବା ରାସ୍ତା ଗୟଡକ
ି ୟ ସକସତ ବଷ୍ ବୟବଧାନସର
ନିୟମାବଳୀ ନାହିଁ ।

ଅନୟ ବିଭାଗକୟ ହସ୍ତାତର୍ର କରା ିବ ତାହାର ସକୌଣସି ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି

ବିଗତ 3 ବଷ୍ ମୟରେସର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୟ ହସ୍ତାତର୍ର ସହାଇଥିବା 481 ସଗାଟି PMGSY ରାସ୍ତା

ଗୟଡକ
ି ର ଜ୍ିଲ୍ଲାୱାରୀ ବିବରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ମାୟରେମସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା । ଏଥି ସହିତ ହସ୍ତାତର୍ରିତ ସହାଇଥିବା ରାସ୍ତାର
ବୟୟ ଅଟ୍ଟକଳ ସଦୈର୍୍ୟ, ନିମ୍ାଣ ଆରମ୍ଭ ଓ ନିମ୍ାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ସହାଇଥିବା ତଥୟ ସମବଳତ
ି ବିବରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘ଖ’ ମାୟରେମସର
ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ।
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମକ୍ଷନ୍ତ କ୍ଷର୍ଣ୍ଡର ଆେବାନ
ପ୍ରଶନ ସିଂଖୟା - U.D ୬୧୭ . ଶ୍ରୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :-ବିଗତ ୧୦ ବଷ୍
ମୟରେସର ସକଉଁ ବଷ୍ ସକସତସଗାଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମସତର୍ ସଟଣ୍ଡର ଆହବାନ କରା ାଇଥିଲ୍ା; ସମ୍ପୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୟରେରୟ ସକସତସଗାଟି
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଦ୍ଧ୍ାରିତ ସମୟ ଅବଧି ମୟରେସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ସହାଇଅଛି; ସକସତସଗାଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଦ୍ଧ୍ାରିତ ସମୟ ଅବଧି ମୟରେସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍
ସହାଇନପାରି ପରବତ୍ତ୍ୀ ସମୟସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ସହବା ସ ାଗଁୟ ବଜ୍ାର ମୂଲ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ସହାଇଥିସଲ୍ ମୟରେ ମୂଳ ବୟୟ ଅଟ୍ଟକଳ ବୃ ଦ୍ଧି
କରା ାଇନାହିଁ; ସକଉଁ ଜ୍ିଲ୍ଲାସର ସକସତସଗାଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଡ଼ିଜ୍ାଇନ୍/ ନକ୍ସାସର ପରିବତ୍ତ୍ନ ସ ାଗଁୟ ମୂଳବୟୟ ଅଟ୍ଟକଳ ସକସତ
ବୃ ଦ୍ଧି ସହାଇଛି ତାର ଜ୍ିଲ୍ଲାୱାରୀ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିସବ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ , ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :“ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରା ାଉଅଛି ”

ସୁଲ୍ଭ ମୂଲ୍ୟକ୍ଷର ଗୃ େ କ୍ଷଯାଗାଣ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସିଂଖୟା- ୬୧୯: ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ କହଁର: ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ସପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି:ଫୟ ଲ୍ବାଣୀ ସହରସର ହାଉସିଂ ସବାଡ୍ ତରଫରୟ ସକଉଁ ସକଉଁ ଜ୍ାଗାସର ସକସତ ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ସହାଇଛି ଏବଂ ସହବାର ଅଛି
ତାର ସଠିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ସହ ଗରିବ ଓ ନିମନ ମୟରେବିତ୍ତ ସଶ୍ରଣୀର ସଲ୍ାକମାନଙ୍କୟ ସୟଲ୍ଭ ମୂଲ୍ୟସର ଗୃହ ନିମ୍ାଣ କରି ବିକ୍ରି
କରିସବ କି;

ଦି ହଁ ସତସବ ସକସତାଟି ସକଉଁ typeର ର୍ର ସୟଲ୍ଭ ମୂଲ୍ୟସର ସ ାଗାଇବା ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ

ସ ାଜ୍ନା କରୟଛତର୍ି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କ୍ଷଜ୍ନା
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃ େ ନିମମାଣ ଓ କ୍ଷପୌର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା ।
ଫୟ ଲ୍ବାଣୀ ସହରର ସକନ୍ଦୟ ପଦର ଠାସର ୧୨୭ ସଗାଟି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଗୃହ

ଥା ନିମନ ଆୟକର-୯୧ , ମୟରେ ଆୟକର

ବଗ୍ - ୨୨ ଏବଂ ସଦାକାନ ଗୃହ ୧୪ ସଗାଟି ନିମ୍ାଣ କରା ାଇ ସଲ୍ାକମାନଙ୍କୟ ଆବଣ୍ଟନ କରା ାଇଛି । ବତ୍ତ୍ମାନ
ଫୟ ଲ୍ବାଣୀ ସହରସର ସକୌଣସି ନୂ ତନ ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ସ ାଜ୍ନାର ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ । କନ୍ଧମାଳ ଜ୍ିଲ୍ଲା କସଲ୍କଟର ଏବଂ ଜ୍ିଲ୍ଲା
ମାଜ୍ିସେଟ ଙ୍କୟ ପତ୍ରସଂଖୟା ୫୭୪ ତା ୨୧.୦୧.୨୦୨୧ ରିଖସର ଜ୍ିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ାଗାସର ଉପ ୟତ ସରକାରୀ
ବାସସାପସ ାଗୀ ଜ୍ାଗା ଚିହ୍ନଟ କରି ହାଉସିଂ ସବାଡ୍କୟ ସ ାଗାଇ ସଦବାପାଇଁ ଅନୟ ସରାଧ କରା ାଇଛି ।
ଉପ ୟତ ସରକାରୀ ବସସାପସ ାଗୀ ଜ୍ମି ମିଳସି ଲ୍ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଗୃହନିମ୍ାଣ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୟ ବିଭିନ୍ନ ଆୟକାରୀ ବଗ୍ର
ସଲ୍ାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୟଲ୍ଭ ମୂଲ୍ୟସର ଗୃହ ନିମ୍ାଣ କରି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଦସେପ ନିଆ ି ବ ।
ESI ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ୟୁ .ଡି.620.

ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ କେଁର: ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରେ କରି କେିକ୍ଷେ କି –
ଫୟ ଲ୍ବାଣୀଠାସର ସରକାର ସଗାସଟ ESI ଡ଼ାତରଖାନା କରିବା ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ
ଅତୟାଧୟନକ
ି ସୟପର ସସ୍ପଶିୟାଲ୍ି ଷ୍ଟ ଡାତରଖାନା କରି ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ଦିନ ମଜ୍ୟ ରିଆ ସଶ୍ରଣୀର
ସଲ୍ାକମାନଙ୍କୟ ଅନୟ ଜ୍ିଲ୍ଲାକୟ ସରଫର ସହଉଥିବା ସମସୟାରୟ ରୋ କରିସବ କି, କନ୍ଧମାଳ
ଜ୍ିଲ୍ଲାସର ଅଧିକାଂଶ ସଲ୍ାକ ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ସଶ୍ରଣୀର ସହଉଥିବା ସ ାଗଁୟ ସସଠାରୟ
ସରାଗୀମାସନ ଅନୟ ଜ୍ିଲ୍ଲାକୟ ବଡ ଡାତରଖାନାକୟ

ାଇ ଚିକତ୍ସ
ି ା ପାଇବା ସୟବଧ
ି ା ନ ସହବାରୟ

ସଗାସଟ ଅତୟାଧୟନକ
ି ESI ଡ଼ାତରଖାନା କରିସବ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ,
ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା l

ଫୟ ଲ୍ବାଣୀଠାସର ESI ଡ଼ାତରଖାନା ତଥା ଅତୟାଧୟନକ
ି ସୟପର ସସ୍ପଶିୟାଲ୍ି ଷ୍ଟ ଡାତରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ
ବତ୍ତ୍ମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖସର ନାହିଁ l ସସହିପରି କନ୍ଧମାଳ ଜ୍ିଲ୍ଲାସର ମୟରେ ଅତୟାଧୟନକ
ି ESI ଡ଼ାତରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା
କରିବା ନିମସତର୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖସର ସକୈଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ l
ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି କମ୍ଚାରୀ ରାଜ୍ୟବୀମା ନିଗମ ଦ୍ଵାରା ପଞ୍ଜି କୃତ ବୀମା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖୟା ଅନୟ ସାସର ESI
ଡାତରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସ୍ଥିର ସହାଇଥାଏ l
ରାସ୍ତାମରାମତି
U.D

୬୨୨. ଶ୍ରୀନିତୟାନନ୍ଦଗଣ୍ଡ

: ଗ୍ରାମୟଉନ୍ନୟନମନ୍ତ୍ରୀଅନୁ ଗ୍ରେକରିକେିକ୍ଷେକି

:-

ଉମରସକାଟନିବ୍ାଚନମଣ୍ଡଳୀରସକଉଁସବୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀସଡକସ ାଜ୍ନାରରାସ୍ତାଅତିଖରାପସହାଇଛିଏବଂସସଗୟଡକ
ି ରମରାମତି
ସକସବ

ସୟଧାକରିସବ,

ଗତଆଥିକବଷ୍

2019-2020

ସରସକଉଁସବୟ ରାସ୍ତାରମରାମତିସହାଇଛିଏବଂସକସତାଟିନୂତନରାସ୍ତାପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀସଡକସ ାଜ୍ନାଓମୟଖୟମନ୍ତ୍ରୀସଡକସ ାଜ୍ନା
ସରକରା ାଇଛି, ଚଳିତବଷ୍ସକଉଁସବୟ ରାସ୍ତାକୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀସଡକସ ାଜ୍ନାସରକରିବାକୟ ସ ାଜ୍ନାସହାଇଛିକହିସବକି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀସୁଶାନ୍ତସିିଂହ, ଗ୍ରାମୟଉନ୍ନୟେମନ୍ତ୍ରୀ :ଉର୍ରପକାଟନିୋମ ଚନର୍ଣ୍ଡଳୀପରପ୍ରଧାନର୍ନ୍ତ୍ରୀସଡ଼କପ ାଜନାପରସଂ ର୍ଣ୍
ୂ ମପହାଇଥ ିୋ 237.63
କି.ର୍ି . ପଦୈ ୟମ େିଶଷ୍ଟ
ି 58 ପଗାଟିରାସ୍ତା 5 େଷମଅେଧ ି ର୍ଣ୍
ୂ ମକରି ସାରି ଅଛି ꠰ ପସଥ ିର୍ଧ୍ଯରୁ 118.55 କି.ର୍ି .ପଦୈ ୟମ େିଶଷ୍ଟ
ି
29 ପଗାଟିରାସ୍ତା periodical maintenance ପ ାଜନାପରହାତକୁନିଆ ାଇସଂ ର୍ଣ୍
ୂ ମପହାଇଅଛିଏେଂ 44.80
କି.ର୍ି . ପଦୈ ୟମ େିଶଷ୍ଟ
ି 7 ପଗାଟିରାସ୍ତାକା ୟମ ଚାଲୁ ରହିଅଛି ꠰ ଅେଶିଷ୍ଟ 74.28 କି.ର୍ି. ପଦୈ ୟମ େିଶଷ୍ଟ
ି
22 ପଗାଟିରାସ୍ତାରର୍ରାର୍ତିଆେଶୟକ ଡୁ ଥ ିୋସ୍ଥପଳଉକ୍ତରାସ୍ତାଗୁଡିକରର୍ରାର୍ତିକା ୟମ ସରକାରଙ୍କଅନୁ ଦାନକୁନ
ଜରପରରଖ୍ ି

ୟମ ାୟକ୍ରପର୍କରା ିୋରପ ାଜନାରହିଅଛି ꠰ 2019-20

ଆଥିକେଷମପରପ୍ରଧାନର୍ନ୍ତ୍ରୀଗ୍ରାର୍ସଡକପ ାଜନାଅେଗମତ 20.13 କି.ର୍ି . ପଦୈ ୟମ େିଶଷ୍ଟ
ି
5 ପଗାଟିରାସ୍ତାନିୟର୍ି ତର୍ରାର୍ତି (Routine Maintenance) କା ୟମ ଚୁ କ୍ତି ନାର୍ାଅନୁ ାୟୀକରା ାଉଅଛି ꠰
ଗତଆଥିକେଷମ 2019-20
ପର ପ୍ରଧାନର୍ନ୍ତ୍ରୀଗ୍ରାର୍ସଡକପ ାଜନାପରପକନ୍ଦ୍ରସରକାରପକୌଣସି ନୂତନରାସ୍ତାଅନୁ ପର୍ାଦନକରି ନାହାେି ꠰
ଚଳିତେଷମ 2020-21 ପରଅଦୟାେଧ ି PMGSY ପରପକୌଣସି ନୂତନରାସ୍ତାପ୍ରସ୍ତାେଚୂ ଡାେପହାଇନାହି ଁ꠰ କିନ୍ତୁ
PMGSY-III ପ ାଜନାପରନେରଙ୍ଗ ର
ୁ ଜିଲ୍ଲାପରେତ୍ତମର୍ାନ GIS ର୍ାଧ୍ଯର୍ପରସପଭମକରା ାଇ District Rural
Road Plan ପ୍ରସ୍ତୁ ତକରା ାଇଜିଲ୍ଲା ରି ଷଦରଅନୁ ପର୍ାଦନକରା ାଇଅଛି ꠰

ରାସ୍ତାରଉ ପ ାଗିତାରପ୍ରାଥର୍ି କତାଭି ତ୍ତିପରରାସ୍ତାଗୁଡିକରପ୍ରସ୍ତାେକୁପକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କରପେୈଷୟି କ ାଞ୍ଚନିର୍ପେ
ଠା ିେ ꠰ ପକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କରପେୈଷୟି କ ାଞ୍ଚ ପରରାସ୍ତାଗୁଡିକରପ୍ରସ୍ତାେଚୂ ଡାେକରା ାଇ DPR
ପ୍ରସ୍ତୁ ତପହୋ ପର ନ
ୁ ଃଅନୁ ପର୍ାଦନ ାଇପ୍ରସ୍ତାେ
ଁ
ଠା ି େ ꠰
ଗତଆଥିକେଷମ

2019-20

ପର ର୍ୁଖ୍ୟର୍ନ୍ତ୍ରୀଗ୍ରାର୍ସଡକପ ାଜନାପରଉର୍ରପକାଟନିୋମ ଚନର୍ଣ୍ଡଳୀପରପକୌଣସି ନୂତନରାସ୍ତାନିଆ ାଇନାହିେରଂ
ଁ
Spill Over ପରଥ ିୋଏକପଗାଟିରାସ୍ତା 2019-20 ପରସଂ ର୍ଣ୍
ୂ ମପହାଇ ାଇଅଛି ꠰ ଏହାରେିେରଣୀ ରି ଶଷ୍ଟ
ି 'କ'
ର୍ାଧ୍ଯର୍ପରପ୍ରଦାନକରାଗଲା ꠰
ଅନୁ ଦାନ ରାଶି େିନକ୍ଷି ଯାଗ
ୟୁ .ଡି.623. ଶ୍ରୀ ନିତୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ସପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- 2014 ମସିହାରୟ
ଆଜ୍ିପ ୍ୟତର୍ ଉମରସକାଟ ସପୌରପାଳିକାକୟ ସକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସକଉଁ ସକଉଁ ସ ାଜ୍ନରୟ ସକସତ ଅନୟ ଦାନ
ମିଳଛ
ି ,ି ସସହିପରି ସପାରପାଳିକାର ନିଜ୍ସ୍ୱ ଆୟ ବାବଦକୟ ସକଉଁ ସକଉଁ source ରୟ ସକସତ ଅଥ୍ ମିଳଛ
ି ି ଏବଂ ମିଳଥି
ି ବା
ଅନୟ ଦାନ ରାଶିକୟ ସପୌରପାଳିକାର ସକଉଁସବୟ କା ୍ୟ ସର ବିନସି ାଗ କରା ାଇଛି, ସକସତ ଅଥ୍ ବତ୍ତ୍ନସୟଧା ବିନସି ାଗ ନ
ସହାଇ ପଡିଛ,ି ଏ ସବୟ ର ବିସ୍ତୃତ ତଥୟ ବଷ୍ ୱାରୀ ପ୍ରଦାନ କରିସବ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସଜ୍ନା
ମନ୍ତ୍ରୀ , ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା ।
2014 ମସିହାରୟ ଅଦୟାବଧି ଉମରସକାଟ ସପୌରପାଳିକାକୟ ସକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୟ ମିଳଥି
ି ବା ଅନୟ ଦାନ ଓ
ବିନସି ାଗ ଅଥ୍ର ବଷ୍ୱାରୀ ବିସ୍ତୃତ ତଥୟ "ସାରଣୀ-“କ” ସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ଏବଂ ସପୌରପାଳିକାକୟ ବିଭିନ୍ନ source
ରୟ ମିଳଥି
ି ବା ନିଜ୍ସ୍ୱ ଆୟ, ବିନସି ାଗ ଅଥ୍ ଓ ବିନସି ାଗ ସହାଇନଥିବା ଅଥ୍ର ସବିସଶଷ ବିବରଣୀ ସାରଣୀ-"ଖ" ସର
ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ।
ରାସ୍ତାମରାମତି
U.D୬୨୫. ଶ୍ରୀନିତୟାନନ୍ଦଗଣ୍ଡ: ଗ୍ରାମୟଉନ୍ନୟନମନ୍ତ୍ରୀଅନୁ ଗ୍ରେକରିକେିକ୍ଷେକି:ଉମରସକାଟନିବ୍ାଚନମଣ୍ଡଳୀରସକଉଁସବୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀସଡକସ ାଜ୍ନାରରାସ୍ତାଅତିଖରାପସହାଇଛିଏବଂସସଗୟଡକ
ି ରମରାମତି

ସକସବସୟଧାକରିସବ,

ଗତଆଥିକବଷ୍

2019-2020

ରସକଉଁସବୟ ରାସ୍ତାରମରାମତିସହାଇଛିଏବଂସକସତାଟିନୂତନରାସ୍ତାପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀସଡକସ ାଜ୍ନାଓମୟଖୟମନ୍ତ୍ରୀସଡକସ ାଜ୍ନାସର
କରା ାଇଛି, ଚଳିତବଷ୍ସକଉଁସବୟ ରାସ୍ତାକୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀସଡକସ ାଜ୍ନାସରକରିବାକୟ ସ ାଜ୍ନାସହାଇଛିକହିସବକି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀସୁଶାନ୍ତସିିଂେ, ଗ୍ରାମଯଉନ୍ନୟନମନ୍ତ୍ରୀ :ଉମରସକାଟନିବ୍ାଚନମଣ୍ଡଳୀସରପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀସଡ଼କସ ାଜ୍ନାସରସଂପୂର୍ଣ୍୍ସହାଇଥିବା 237.63 କି.ମି. ସଦୈର୍୍େବଶ
ି ଷ୍ଟ
ି
58 ସଗାଟିରାସ୍ତା

5

ବଷ୍ଅବଧିପୂର୍ଣ୍୍କରିସାରିଅଛି ꠰

ସସଥିମଧେରୟ

118.55

କି.ମି.ସଦୈର୍୍େବଶ
ି ଷ୍ଟ
ି

29 ସଗାଟିରାସ୍ତା

periodical maintenance ସ ାଜ୍ନାସରହାତକୟ ନଆ
ି ାଇସଂପୂର୍ଣ୍୍ସହାଇଅଛିଏବଂ 44.80 କି.ମି. ସଦୈର୍୍େବଶ
ି ଷ୍ଟ
ି
7 ସଗାଟିରାସ୍ତାକା ୍େଚାଲ୍ୟ ରହିଅଛି ꠰

ଅବଶିଷ୍ଟ

74.28 କି.ମି. ସଦୈର୍୍େବଶ
ି ଷ୍ଟ
ି

22 ସଗାଟିରାସ୍ତାରମରାମତିଆବଶେକପଡୟଥିବାସ୍ଥସଳଉତରାସ୍ତାଗୟଡକ
ି ରମରାମତିକା ସ
୍େ ରକାରଙ୍କଅନୟ ଦାନକୟ ନଜ୍ରସରରଖିପ
୍ୋୟକ୍ରସମକରା ିବାରସ ାଜ୍ନାରହିଅଛି ꠰ 2019-20 ଆଥିକବଷ୍ସରପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଗ୍ରାମସଡକସ ାଜ୍ନାଅତର୍ଗ୍ତ 20.13
କି.ମି. ସଦୈର୍୍େବଶ
ି ଷ୍ଟ
ି

5 ସଗାଟିରାସ୍ତାନିୟମିତମରାମତି

(Routine

Maintenance)

କା ୍େଚୟତିନାମାଅନୟ ାୟୀକରା ାଉଅଛି ꠰
ଗତଆଥିକବଷ୍

2019-20

ସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଗ୍ରାମସଡକସ ାଜ୍ନାସରସକନ୍ଦ୍ରସରକାରସକୌଣସିନୂତନରାସ୍ତାଅନୟ ସମାଦନକରିନାହାତର୍ି ꠰ ଚଳିତବଷ୍ 202021

ସରଅଦୟାବଧି

PMGSY

ସରସକୌଣସିନୂତନରାସ୍ତାପ୍ରସ୍ତାବଚୂଡାତର୍ସହାଇନାହିଁ ꠰

କିତର୍ୟ

PMGSY-III

ସ ାଜ୍ନାସରନବରଙ୍ଗପୟରଜ୍ିଲ୍ଲାସରବତ୍ତ୍ମାନ GIS ମାଧେମସରସସଭ୍କରା ାଇ District Rural Road Plan
ପ୍ରସ୍ତୟ ତକରା ାଇଜ୍ିଲ୍ଲାପରିଷଦରଅନୟ ସମାଦନକରା ାଇଅଛି ꠰
ରାସ୍ତାରଉପସ ାଗିତାରପ୍ରାଥମିକତାଭିତ୍ତସି ରରାସ୍ତାଗୟଡକ
ି ରପ୍ରସ୍ତାବକୟ ସକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କରସବୈଷୟି କ ାଞ୍ଚନିମସତର୍ପଠା ି ବ ꠰
ସକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କରସବୈଷୟିକ ାଞ୍ଚପସରରାସ୍ତାଗୟଡକ
ି ରପ୍ରସ୍ତାବଚୂଡାତର୍କରା ାଇ
ପ୍ରସ୍ତୟ ତସହବାପସରପୟନଃଅନୟ ସମାଦନପାଇଁପ୍ରସ୍ତାବପଠା ି ବ ꠰

DPR

ଗତଆଥିକବଷ୍

2019-20

ସର ମୟଖେମନ୍ତ୍ରୀଗ୍ରାମସଡକସ ାଜ୍ନାସରଉମରସକାଟନିବ୍ାଚନମଣ୍ଡଳୀସରସକୌଣସିନୂତନରାସ୍ତାନିଆ ାଇନାହିଁବରଂ
Over

ସରଥିବାଏକସଗାଟିରାସ୍ତା

2019-20

ସରସଂପୂର୍ଣ୍୍ସହାଇ ାଇଅଛି ꠰

ଏହାରବିବରଣୀପରିଶଷ୍ଟ
ି

Spill
'କ'

ମାଧେମସରପ୍ରଦାନକରାଗଲ୍ା ꠰
ଷ୍ଟାଡିୟମର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର
U.D ୬୨୭ . ଶ୍ରୀମତୀ ସୂୟମମଣି କ୍ଷେୈଦୟ : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- ଖଲ୍ଲିସକାଟ
ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଖଲ୍ଲିସକାଟ NAC ସର ବହୟ ବଷ୍ ଧରି ଷ୍ଟାଡିୟମଟି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାସର ପଡି ରହିଛ ି ଏହାର ପୟନଃଉଦ୍ଧାର
କରିସବ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସଜ୍ନା,
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା
ଖଲ୍ଲିସକାଟ ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଖଲ୍ଲିସକାଟଠାସର ଥିବା ଷ୍ଟାଡିୟମଟି ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର
ଅତର୍ଭ୍ୟତ ନୟ ସହଁ । କିତର୍ୟ, ସମ୍ପୃତ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରଟିର ପୟନଃରୟଦ୍ଧାର ନିମସତର୍ ପରୀୋ ନିରୀୋ କରା ାଉଅଛି ।
କ୍ଷପାଖରୀର କ୍ଷସୌନ୍ଦଯମୟକରଣ
ୟୁ .ଡି.631. ଶ୍ରୀ ରକ୍ଷମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ସପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- ଆଠମଲ୍ଲିକ
ବିଞ୍ଜାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଧିନସର ସକସତ ଆୟତନ ବିଶଷ୍ଟ
ି ସକସତାଟି ସପାଖରୀ ଅଛି ଏହି ସପାଖରୀଗୟଡକ
ି ୟ ସଂସ୍କାର
ପୂବ୍କ ବୟବହାର ଉପସ ାଗୀ ଓ ମତ୍ସୟଚାଷ ଉପସ ାଗୀ କରି ସସୌନ୍ଦ ୍ୟକରଣ ନିମସତର୍ କି ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି ?
ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସଜ୍ନା
ମନ୍ତ୍ରୀ , ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା ।
ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିଷଦ ଅଧୀନସର ୫୯.୪୯ ଆୟତନ ବିଶଷ୍ଟ
ି ୧୧ ସଗାଟି ସପାଖରୀ ଅଛି ।ଏହି
ସପାଖରୀକୟ ନିଲ୍ାମ ମାୟରେମସର ମତ୍ସୟଚାଷ ନିମସତର୍ ସଟଣ୍ଡର କରି ଲ୍ି ଜ୍ସୂସତ୍ର ନିଲ୍ାମ ଦିଆ ାଉଅଛି ।ସମ୍ପୃତ ବିଜ୍ଞାପିତ

ଅଂଚଳ ପରିଷଦ କୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଥ୍ କମିଶନ ଙ୍କ ସୟପାରିଶ ଅନୟ ାଇ ପ୍ରାପ୍ତ ସହଉଥିବା ଅଥ୍ ବିନସି ାଗ କରି ପ ୍ାୟ
କ୍ରସମ ସସୌଦ ୍ୟକରଣ ନିମସତର୍ ବିହତ
ି ପଦସେପ ସନସବ ।
ନିମମାଣ କ୍ଷୋଇଥିୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୟ ସଡକ
U.D ୬୩୫ . ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ : ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- ବାସଲ୍ଶ୍ଵର ଜ୍ିଲ୍ଲାର ସଭାଗରାଇ
ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀସର 2014 ଠାରୟ 2019 ପ ୍ୟତର୍ ସକସତସଗାଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୟ ସଡକ ସ ାଜ୍ନା, ମୟଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ
ସ ାଜ୍ନା, ବିଜ୍ୟ ସସତୟ ନିମ୍ାଣ କରା ାଇ ଅଛି ତାହା ଜ୍ଣାଇସବ କି, ରାଜ୍ସ୍ୱ ଗ୍ରାମକୟ habitation ସବାଲ୍ି ଧରା ିବା
ସ ାଗଁୟ ସକସତ habitation କୟ ରାସ୍ତା ସଂସ ାଗ କରା ାଇପାରିନାହିଁ ତାହାର ଏକ ତାଲ୍ି କା ପ୍ରଦାନ କରିସବ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ , ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :ବାସଲ୍ଶ୍ଵର ଜ୍ିଲ୍ଲାର ସଭାଗରାଇ ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀସର 2014 ଠାରୟ 2019 ପ ୍ୟତର୍ ସମୟଦାୟ 19 ସଗାଟି ରାସ୍ତା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୟ ସଡକ ସ ାଜ୍ନାସର କରା ାଇଅଛି । ଏହାର ଏକ ତାଲ୍ିକା ପରିଶଷ୍ଟ
ି “କ” ମାୟରେମସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା
। 2001 ଜ୍ନଗଣନାକୟ ଭିତ୍ତକ
ି ରି 12 ଟି Non-IAP ଜ୍ିଲ୍ଲାଗୟଡକ
ି ସର 500 ରୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍୍ ଅସଂସ ାଜ୍ିତ ଜ୍ନବସତି, 18 ଟି IAP
ଜ୍ିଲ୍ଲାଗୟଡକ
ି ସର 250 ରୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍୍ ଅସଂସ ାଜ୍ିତ ଜ୍ନବସତି ଏବଂ ନକ୍ସଲ୍ ପ୍ରଭାବିତ 38 ସଗାଟି ବଲକସର 100 ରୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍୍
ଅସଂସ ାଜ୍ିତ ସମସ୍ତ ସ ାଗୟ ଗ୍ରାମକୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ସ ାଜ୍ନାସର ଅତର୍ଭ୍ୟତ କରା ାଇଛି ।
ବାସଲ୍ଶ୍ଵର ଜ୍ିଲ୍ଲାର ସଭାଗରାଇ ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀସର 2014 ଠାରୟ 2019 ପ ୍ୟତର୍ ସମୟଦାୟ 7 ସଗାଟି ରାସ୍ତା
ମୟଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୟ ସଡକ ସ ାଜ୍ନାସର କରା ାଇଅଛି । ଏହାର ଏକ ସବିସଶଷ ବିବରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି “ଖ” ମାୟରେମସର ପ୍ରଦାନ
କରାଗଲ୍ା ।
ବାସଲ୍ଶ୍ଵର ଜ୍ିଲ୍ଲାର ସଭାଗରାଇ ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀସର 2014 ଠାରୟ 2019 ପ ୍ୟତର୍ ବିଜ୍ୟ ସସତୟ ସ ାଜ୍ନାସର 6
ସଗାଟି ସସତୟ ର ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ସହାଇଛି ଏବଂ 4 ସଗାଟି ସସତୟ ର ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ରହିଅଛି । ଏହାର ଏକ
ସବିସଶଷ ବିବରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି “ଗ” ମାୟରେମସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ।

UD- 638

23.02.2021
Numbers of K.B. Brick in Nilgiri A/C area

Shri Sukanta Kumar Nayak :- Will the minister for Forest and Environment be pleased to
state that; How many K.B. brick units area located in Nilgiri A/C area furnish in details
location wise whether these brick kilns are adding to environment pollution state that one
K.B. Brick kiln unit located in village pendal is damaging the crop field, how many brick kilns
are coming within Eco-sensitive zone of Kuldiha wildlife sanctuary ?

ANSWER
SRI BIKRAM KESHRI ARUKHA,
HON’BLE MINISTER, FOREST & ENVIRONMENT
There are thirteen (13) nos. fixed chimney brick kilns located within Nilagiri
Assembly Constituency area of Balasore District. The name of brick kiln, proprietor and
address is furnished at Annexure-1 as reported by State Pollution Control Board, Odisha.
Twelve (12) nos. of Brick kilns are operating without valid consent of the Board, thus adding
to the environmental pollution for which Board has issued show cause notice against them. In
the village Pendal one (1) no. of K.B brick kiln namely M/s. Baba Industries is established
and operating with consent from the State Pollution Control Board, Odisha validity till
31.03.2022. Any damage to the crops has not been noticed due to operation of the aforesaid
brick kilns as reported by State Pollution Control Board.
The list of brick kilns coming under the limit within Eco-sensitive zone around
Kuldiha wildlife sanctuary is annexed at Annexure –B as reported by Principal Chief
Conservator of Forests (WL) & Chief Wildlife Warden.
ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି କରଣ
UD No. 642- ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗକ୍ଷଣଶ ରାମ ସିିଂ ଖୁଣ୍ଟଆ
ି :

ଶୀପୟର ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀସର ବିଭାଗ ତରଫରୟ ସକଉଁ ସକଉଁ

ବୃ ହତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଗତ 3 ବଷ୍ ଭିତସର ହାତକୟ ନିଆ ାଇଛି ଓ ସସଥିପାଇଁ ସକସତ ବୟୟ ବରାଦ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ
ସ ାଜ୍ନା ଅଛି କହିବା ସସଙ୍ଗ ସସଙ୍ଗ ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅତର୍ଗ୍ତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ଗୟଡକ
ି ସର ରାସ୍ତାସର ଉନ୍ନତିକରଣ
ସଂପ୍ରସାରଣ ଓ ମରାମତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦସେପ ସନସବ କି, ବିଭାଗ ଅଧୀନସର ସମୟଦାୟ ସକସତ
କିମି ରାସ୍ତା କାମ ଆଗକୟ କରା ି ବାର ସ ାଜ୍ନା ଅଛି। ସକଉଁ ସକଉଁ ରାସ୍ତା ସକସତାଟି ବିଜ୍ୟ ସସତୟ ସକସତାଟି ସପାଲ୍
ନିମ୍ାଣ ସକଉଁ ସକଉଁ ଜ୍ାଗାସର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦସେପ ସନଇଛତର୍ି କହିସବ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :ଶୀପୟର ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ସ ାଜ୍ନାସର ଗତ 3 ବଷ୍ ମୟରେସର 6 ସଗାଟି ବୃ ହତ
ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ହାତକୟ ନିଆ ାଇଇଅଛି I ସସଥିପାଇଁ 1713.55 ଲ୍େ ଟଙ୍କାସର ବୟୟବରାଦ କରା ାଇଅଛି I ଏହାର
ସବିସଶଷ ବିବରଣନୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି 'କ' ମାୟରେମସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା I
ସସହିପରି ରାଜ୍ୟ ସ ାଜ୍ନା (State Plan) ସର ଚଳିତ ଆଥିକ ବଷ୍ ସର

ଶୀପୟର ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ

ସଗାଟି ରାସ୍ତା "Kitisahi Chhak to Baria via Tutibedasahi Road" (4.34 କି . ମି .)ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ
282.17 ଲ୍େ ଟଙ୍କାର ଅଟକଳ ପ୍ରଶାସନିକ ମଞ୍ଜୟରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ସହଇ tender ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲ୍ୟ ଅଛିI
ଶୀପୟର ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀସର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୟ ମୟଖୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ସ ାଜ୍ନା ଅଧୀନସର ଗତ 3
ବଷ୍ ମୟରେସର 3 ସଗାଟି ବୃ ହତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ହାତକୟ ନିଆ ାଇଅଛି I ସସଥିପାଇଁ 436.61 ଲ୍େ ଟଙ୍କାର ବୟୟବରାଦ

କରା ାଇଅଛି I ଏହି 3 ସଗାଟି ରାସ୍ତା ମୟରେରୟ 2ସଗାଟି ରାସ୍ତା କା ୍ୟ ସମ୍ପୂଣ୍ ସହଇସାରିଛ ି ଏବଂ ଅନୟ ଏକ ସଗାଟି ରାସ୍ତା ର
ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ରହିଛ ି I ଏହାର ଏକ ସବିସଶଷ ବିବରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି 'ଖ' ମାୟରେମସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା I
ଏହି ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ସ ାଜ୍ନାସର ସମ୍ପୂଣ୍ ସହଇଥିବା 202 ସଗାଟି ରାସ୍ତା 5 ବଷ୍
ଅବଧି ସମ୍ପୂଣ୍ କରିଅଛି I ସସଥିମୟରେରୟ 90.19 କି . ମି . ସଦୈର୍୍ୟ

ବିଶଷ୍ଟ
ି 45 ସଗାଟି ରାସ୍ତା ର ମରାମତି କା ୍ୟ

Periodical Maintenance ସ ାଜ୍ନାସର ସମ୍ପୂଣ୍ ସହଇଅଛି ଏବଂ 130.54 କି. ମି.ସଦୈର୍୍ୟ ବିଶଷ୍ଟ
ି 54 ସଗାଟି
ରାସ୍ତାର ମରାମତି କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ରହିଅଛି I ଅବଶିଷ୍ଟ 291.46 କି. ମି . ସଦୈର୍୍ୟ ବିଶଷ୍ଟ
ି 103 ସଗାଟି ରାସ୍ତା ଆଥିକ ସମବଳକୟ
ଦୃ ଷ୍ଟିସର ରଖି ପ ୍ୟାୟକ୍ରସମ କା ୍ୟ କରା ିବାର ସ ାଜ୍ନା ରହିଅଛି I
ଏହାର ଏକ ସବିସଶଷ ବିବରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି 'ଗ' ମାୟରେମସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା I
ପଞ୍ଜି କୃ ତ କ୍ଷୋଇଥିୋ ଶ୍ରମିକ
ୟୁ .ଡି.645.

ଶ୍ରୀ ଭୋନୀ ଶଙ୍କର କ୍ଷଭାଇ: ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରେ କରି କେିକ୍ଷେ
କି – ସୟନ୍ଦରଗଡ ଜ୍ିଲ୍ଲାସର ସକସତ ନିମ୍ାଣ ଶ୍ରମିକ, ସରାକାରଙ୍କ ଖାତାସର ସରଜ୍ିେିଭୟତ
ସହାଇଛତର୍ି ଓ ସକସତ ଶ୍ରମିକ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ସ ାଜ୍ନାରୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୟ
ଉପକୃ ତ ସହାଇଛତର୍ି କହିସବ କି, ଅଣସଂଗଠିତ ସେତ୍ରସର କାମ କରୟଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୟ
ସରକାରଙ୍କ ପାଖସର ସରଜ୍ିେିଭୟତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କିଛ ି ଏସଜ୍ନିି କାମ କରୟଛି କି,
ସସହିଭଳି ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ଅନୟ ରାଜ୍ୟକୟ ଦାଦନ ଖଟିବାକୟ

ାଉଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃ ତ

ହିସାବ ଓ ପରିଚୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖସର ରଖିବା ସସଙ୍ଗ ସସମାନଙ୍କୟ ନିଜ୍ ଜ୍ିଲ୍ଲାସର ସହଉ ବା
ନିଜ୍ ରାଜ୍ୟସର କାମ ସଦବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନିକଟସର କିଛ ି ବୟବସ୍ଥା ଅଛି କି,
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଥ୍ ରୋ ସମ୍ମାନ ରୋ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବୟବସ୍ଥା କଣ ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ,
ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା l
ତା.31.01.2021ରିଖ ସୟଦ୍ଧା ସୟନ୍ଦରଗଡ ଜ୍ିଲ୍ଲାସର ଓଡିଶା ସକାଠାବାଡି ଓ ଅନୟାନୟ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ସବାଡ୍
ଅଧିନସର 1,84,840 ଜ୍ଣ ନିମା୍ ଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୟ ପଞ୍ଜି କରଣ କରା ାଇ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଅଛି l
ଓଡିଶା ସକାଠାବାଡି ଓ ଅନୟାନୟ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ସବାଡ୍ର ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସ ାଜ୍ନାସର ଏ ାବତ୍
1,91,426 ସଂଖୟକ ନିମ୍ାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୟ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଅଛି l
ଅଣସଂଗଠିତ ସେତ୍ରସର କାମକରୟଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୟ ଓଡିଶା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜ୍ିକ ସୟରୋ ସବାଡ୍ /
ଓଡିଶା ସକାଠାବାଡି ଓ ଅନୟାନୟ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ସବାଡ୍ସର ସରଜ୍ିେିଭୟତ କରିବା ପାଇଁ ସକୌଣସି ଏସଜ୍ନିି ନିସୟାଜ୍ିତ
କରା ାଇନାହିଁ l
ଶ୍ରମିକ ମାସନ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପାଜ୍୍ନ କରିବା ନିମସତର୍ ଅନୟ ରାଜ୍ୟକୟ

ି ବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।

ଏହି ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ହିସାବ ଓ ପରିଚୟ ରଖିବା ସକାସଶ ସରକାର ବିହତ
ି ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରୟଅଛତର୍ି l

ଏହାଛଡା ଇଚ୍ଛୟକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗସର କା ୍ୟକାରୀ ସହଉଥିବା ପ୍ରଚଳିତ ସ ାଜ୍ନା
ମାୟରେମସର କାମ ସ ାଗାଇ ସଦବାର ବୟବସ୍ଥା ମୟରେ କରୟଅଛତର୍ି û ଏ ସଂକ୍ରାତର୍ସର ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ୍ ଓ ପାନୀୟ ଜ୍ଳ ବିଭାଗ
ଆନୟ କୟଲ୍ୟସର ନିଆ ାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ ାଜ୍ନାଗୟଡକ
ି ର ତଥୟ ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା l
ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସିଂଖୟା
ୟୁ .ଡି.648.

ଶ୍ରୀ ଲ୍କ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା: ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରେ କରି କେିକ୍ଷେ କି –
ସଗାପାଳପୟର ବନ୍ଦରର ସମାଟ ଶ୍ରମିକ ସଂଖୟା ସକସତ ଏବଂ 2020 ବଷ୍ ସକସତ ଜ୍ଣ ଶ୍ରମିକ
ପାଇନାହାତର୍ି କାମ ପାଇନଥିବା ଶ୍ରମିକ କିପରି ଓ ସକସବ ସୟଦ୍ଧା କା ୍ୟସର ସ ାଗସଦସବ,
ସଗାପାଳପୟର ବନ୍ଦରସର ସକସତ ଜ୍ଣ ସି ସବାଡିଙ୍ଗ କରୟଛତର୍ି ?
ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ,
ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା l
ସଗାପାଳପୟର ବନ୍ଦରର ସମାଟ ଶ୍ରମିକ ସଂଖୟା 5187 ଅସଟ l 2020 ବଷ୍ସର 2892 ଜ୍ଣ ଶ୍ରମିକ କାମ
ପାଇନାହାତର୍ି l ବନ୍ଦରସର ଉପଲ୍ବ୍ଧ କା ୍ୟ ଅନୟ ାୟୀ ଆଗାମୀ ସମୟସର ଏହି ଶ୍ରମିକମାସନ କା ୍ୟସର ନି ୟତି ସହସବ l
ସଗାପାଳପୟର ବନ୍ଦରସର ସମୟଦାୟ 165 ଜ୍ଣ ସି ସବାଡିଙ୍ଗ କରୟଛତର୍ି l
କମମଚାରୀଙ୍କ E.P.F.
ୟୁ .ଡି.649.

ଶ୍ରୀ ଲ୍କ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା: ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରେ କରି କେିକ୍ଷେ କି –
ରାଜ୍ୟସର ସମାଟ ଜ୍ଳସ ାଗାଣ ବିଭାଗର (ସହର) ଏନ୍.ଏମ୍.ଆର ସହଚଆର ଡି.ଏଲ୍.ଆର
ସଂଖୟା ସକସତ, ସକସତ ଜ୍ଣଙ୍କର E.P.F. କଟା ାଇଛି, ସକସତ ଜ୍ଣଙ୍କର E.P.F.
କଟା ାଇନାହିଁ, E.P.F. କଟା ନ ିବା କାରଣ କଣ, ସକସବ ସୟଦ୍ଧା ଅନୟମାନଙ୍କର E.P.F.
କଟା ିବ ?
ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ,
ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା l

କମ୍ଚାରୀ ଭବିଷୟନିଧି ସଂଗଠନ, ଭୟବସନଶ୍ଵରଙ୍କ ଠାରୟ ମିଳଥି
ି ବା ତଥୟ ଅନୟ ାୟୀ ରାଜ୍ୟସର ସମାଟ 2311 ଜ୍ଣ
ଏନ୍.ଏମ୍.ଆର ସହଚଆର ଡି.ଏଲ୍.ଆର କମ୍ଚାରୀଙ୍କୟ E.P.F. ପରିସରଭୟତ କରା ାଇଅଛି l

ଏନ. ଏ.ସି କୁ ମୁନସ
ି ିପାଲ୍ର୍ି କରିୋ କ୍ଷଯାଜ୍ନା
U.D 650. ଶ୍ରୀ ଲ୍କ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ସପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- (କ) ଗଞ୍ଜାମ ଜ୍ିଲ୍ଲାସର
ସକୌଣସି ଏନ. ଏ.ସି 2021 ବା 2022 ସର ମୟନସ
ି ିପାଲ୍ଟି ସହବା ସ ାଜ୍ନା ଅଛି କି, ଛତ୍ରପୟର-ଗଞ୍ଜାମ-ରମ୍ଭା-ସଗାପାଳପୟର
ଏନ.ଏ.ସି ର ଜ୍ନସଂଖୟା ସକସତ ଓ ସକସତସଗାଟି ୱାଡ, ଉତ ଏନ.ଏ.ସିସର ସକସତଜ୍ଣ ସସ୍କସଭନଜ୍ର ବା ସସଫଇ
କମ୍ଚାରୀ ଅଛତର୍ି ସସମାନଙ୍କ ସଦୈନକ
ି ମଜ୍ୟ ରୀ ସକସତ ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସଜ୍ନା
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ,ଓଡିଶା
(କ) ଗଞ୍ଜାମ ଜ୍ିଲ୍ଲାସର 2021 ବା 2022 ସର ଆସ୍କା ଓ ଛତ୍ରପୟର ସର ମୟନସ
ି ିପାଲ୍ଟି ଗଠନ ନିମସତର୍ ସରକାରଙ୍କ
ନିକଟସର ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରଧିନ ଅଛି ।
ଛତ୍ରପୟର, ଗଞ୍ଜାମ, ରମ୍ଭା ଏବଂ ସଗାପାଳପୟର ଏନ.ଏ.ସି ର ଜ୍ନସଂଖୟା, ୱାଡ ସଂଖୟା, ସସ୍କସଭନଜ୍ର ବା ସସଫଇ
କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ସଂଖୟା ଓ ସସମାନଙ୍କ ସଦୈନକ
ି ମଜ୍ୟ ରୀ ସଂବନ୍ଧୀୟ ତାଲ୍ି କା ନିମନସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ।

କ୍ଷସ୍କକ୍ଷଭନଜ୍ର ୋ ସକ୍ଷଫଇ

ଏନ.ଏ.ସି ର ନାମ

ଜ୍ନସିଂଖୟା

ୱାଡ ସିଂଖୟା

ଛତ୍ରପୟର

22,024

14

96

44,336/-

ଗଞ୍ଜାମ

11,747

12

34

10,472/-

ରମ୍ଭା

12,111

13

41

15,000/-

ସଗାପାଳପୟର

7,221

11

53

18,757/-

କମମଚାରୀଙ୍କ ସିଂଖୟା

କ୍ଷଦୈନକ
ି ମଜ୍ୁ ରୀ

ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିୋ େୟକ୍ତି ଙ୍କ େିେରଣୀ
U.D ୬୫୨ . ଶ୍ରୀ ଲ୍ଲ୍ି ସଟନ୍ଦୟ ବିଦୟାଧର ମହାପାତ୍ର : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି ଭୟବସନଶ୍ଵର ମୟୟନିସିପାଲ୍ କସପ୍ାସରସନ ଆକଟ 2003 ସର ପାରିତ ସହାଇଥିବା ସବସଳ ଅଦୟାବଧି ଏହାର ବିବାଦରୟଲ୍
ପ୍ରସ୍ତୟ ତ ସହାଇଛି କି ନାହିଁ ଦି ସହାଇନାହିଁ ସକସବ ଏହି ACT ର Rules Sinal ସହବ, ବି.ଏମ୍.ସି ଅଧିନସର ସକସତଜ୍ଣ
Holding Tax ସଦଇଛତର୍ି ଓ ବାଷିକ ସକସତ Holding Tax ସରକାର ଆଦାୟ କରୟଛତର୍ି ଏବଂ ବି.ଏମ୍.ସି ଓ
ନାଗରୀକମାନଙ୍କ ମୟରେସର ବିବାଦ ଉପୟଜ୍ସି ଲ୍ ଏହା ଅମବଡ
ୁ ସମୟାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଚାର ସହବ ସବାଲ୍ି କୟ ହା ାଇଥିଲ୍ା ସତଣୟ
Ambudshman ବତ୍ତ୍ମାନ ସୟଦ୍ଧା ନି ୟତି ସହାଇଛତର୍ି କି ଦି ହଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଓ ଠିକଣା ଦି ନଁା ତାର କାରଣ କଣ ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସଜ୍ନା,
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା
ଭୟବସନଶ୍ଵର ମୟନସ
ି ିପାଲ୍ କସପ୍ାସରସନ ଆକଟ - ୨୦୦୩ ନାମସର ସକୌଣସି ଆକଟ ପାରିତ ସହାଇନାହିଁ । ଓଡିଶା
ମୟନସ
ି ିପାଲ୍ କସପ୍ାସରସନ ଆକଟ- ୨୦୦୩ ଅନୟ ସାସର ଭୟବସନଶ୍ଵର ମହାନଗର ନିଗମ ପରିଚାଳିତ ସହଉଅଛି। ଏହାପସର
ଓଡିଶା ମୟନସ
ି ିପାଲ୍ କସପ୍ାସରସନ ରୟଲ୍ ୨୦୦୪

ପ୍ରବତ୍ତିତ ସହାଇଅଛି। ଭୟବସନଶ୍ଵର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନସର

୨୦,୭୯୨ ଜ୍ଣଙ୍କ ଠାରୟ ଚଳିତ ଆଥିକ ବଷ୍ ୨୦୨୦-୨୦୨୧ ସର ସହାଲ୍ଡିଂ ଟିକସ ବାବଦସର ଅଦୟାବଧି ଟ.
୨୧,୬୪,୨୫,୬୪୫ ଙ୍କା ମାତ୍ର ଆଦାୟ କରା ାଇଅଛି।
ବି.ଏମ୍.ସି ଓ ନାଗରୀକମାନଙ୍କ ମୟରେସର ବିବାଦ ଉପୟଜ୍ସି ଲ୍, ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅମବଡ
ୁ ସମୟାନ ନି ୟତି କରିବା
ଭୟବସନଶ୍ଵର ମହାନଗର ନିଗମର କା ୍ୟ ପରିସରଭୟତ ନୟ ସହଁ ।
UD– 654
Rice Mill ଗୁଡକ
ି ୁ ପରିକ୍ଷେଶ ମିଂଜ୍ୁ ରୀ
ଶ୍ରୀ ଧୁେ ଚରଣ ସାେୁ :- ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିସବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି ; ରାଜ୍ୟସର Rice Mill ଗୟଡକ
ି ୟ ପରିସବଶ
ମଂଜ୍ୟ ରୀ ସନବା ନିମିତ୍ତ କି କି ନୀତି ନିୟମ ରହିଛ;ି ଅଭୟାରଣୟ ସୀମା ମୟରେସର ଏବଂ CRZ Zone ପରିସରଭୟତ ଅଂଚଳସର
ସକୌଣସି Rice Mill ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପରିସବଶ ମଂଜ୍ୟ ରୀ ମିଳପ
ି ାରିବ କି; ରାଜ୍ନଗର ବଲକ ଜ୍ଗନ୍ନାଥପୟର ଗ୍ରାମସର ହଂସୟଆ
ନଦୀ କୂ ଳସର ନିମିତ ହରସଗୌରୀ Rice Mill କିଭଳି ଓ ସକଉଁ ଆଧାରସର ପରିସବଶ ମଂଜ୍ୟ ରୀ ପାଇ କା ୍ୟେମ
ସହାଇପାରିଲ୍ା ଜ୍ଣାଇସବ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ େିକ୍ରମ କ୍ଷକଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିକ୍ଷେଶ
ରାଜ୍ୟସର

Rice Mill iÚû_^û ^òcù« Environment Impact Assessment Notification,

2006 ନିୟମ ଅନୟ ାୟୀ _eòùag c¬êeú ସନବା @ûagýK jêG ^ûjó û eûRý _â\ìhY ^òdªY ùaûWÿð, Rk _â\ìhY
^òdªY @ûA^, 1974 Gaõ aûdê _â\ìhY ^òdªY @ûA^, 1981 akùe Rice Mill MêWÿòKê Gjûe _âZòÂû

Gaõ Kû~ýðlc Keòaû ^òcù« ~[ûKâùc Consent to Establish Gaõ Consent to Operate _â\û^ Keò[û«ò û
CRZ ଅଧିନିୟମ, 2011 ଅନୟ ାୟୀ CRZ ପରିସରଭୟତ ଅଞ୍ଚଳସର Rice Mill iÚû_^û କରିବା ଏକ ଅନୟ ମତି ପ୍ରାପ୍ତ
କା ୍ୟ ନୟ ସହଁ ।

@bdûeYý iúcû c¤ùe Rice Mill _âZòÂû ପାଇଁ National Board for Wildlife

Clearance (NBWL) ଆବଶୟକତା ଥାଏ । eûR^Me aäK, RM^Üû[_êe Mâûce jõiê@û ^\ú Kìkùe iÚû_òZ
jeùMøeú Rice Mill eûRý _â\ìhY ^òdªY ùaûWÿð Vûeê Zû ୧4.02.2020 eòLùe Consent to
Establish Gaõ Zû 01.12.2020 eòòLùe Consent to Operate _âû¯ KeòQ«ò û aତ୍ତðcû^ C_ùeûq Rice
Mill e Consent to Operate e ùa÷]Zû 31.03.2022 _~ýð« @Qò û Gjò Rice Mill e _â\ìhY ^òdªY
aýaiÚûe

ାଞ୍ଚ•Keû~ûA Rk _â\ìhY ^òdªY @ûA^, 1974 Gaõ aûdê _â\ìhY ^òdªY @ûA^, 1981

@^ê~ûdú @^êcZò MêWÿòKê ùaûWÿð c¬êe KeòQ«ò û ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ^òdªY ସବାଡ୍ ନିକଟସର ଉପଲ୍ବ୍ଧ ତଥୟ ଅନୟ ାୟୀ
Gjò Rice Mill Uò bòZeK^òKû @bdûeYý _eòiúcû ajòðbq
ê @ùU ।
ରାସ୍ତା େସ୍ତାନ୍ତର ନୀତି
UD No. 656- ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧୁେ ଚରଣ ସାେୁ :

ସକଉଁ ନୀତି ଆଧାରସର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତା

ଗୟଡକ
ି ୟ ପୂତ୍ତ୍ ବିଭାଗକୟ ହସ୍ତାତର୍ରିତ କରିଥାତର୍ି ; ସକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜ୍ିଲ୍ଲା ରାଜ୍ନଗର ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅତର୍ଗ୍ତ ନଳିତା ପାଟିଆ
–ତାଲ୍ଚୟଆ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତା ( ୧୩.୫ କି.ମି ) ୨୦୧୮ ମସିହାରୟ ଜ୍ିଲ୍ଲା େମତା ପ୍ରାପ୍ତ କମିଟ ି (DLEC)
ସକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଙ୍କ ଅନୟ ସମାଦନ କ୍ରସମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରଧିନ ଥିସଲ୍ ମୟରେ ଏହି ପୂତ୍ତ୍ ବିଭାଗକୟ ହସ୍ତାତର୍ରିତ ନ
ସହବାର କାରଣ କଣ ; ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଶାଚନୀୟ ଥିବା କଥା ସରକାର ଜ୍ାଣତର୍ି କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତାଗୟଡକ
ି ୟ ପୂତ୍ତ୍ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ସହଲ୍ା ପସର ପୂତ୍ତ୍ ବିଭାଗକୟ
ହସ୍ତାତର୍ର କରିଥାତର୍ି । ସକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜ୍ିଲ୍ଲାର ରାଜ୍ନଗର ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅତର୍ଗ୍ତ ନଳିତା - ପାଟିଆ –ତାଲ୍ଚୟଆ ରାସ୍ତା
( ୧୨.୫କି.ମି) PMGSY ସ ାଜ୍ନାର ରାଜ୍ନଗର ( ଡାଙ୍ଗମାଳ ) ରୟ ବାର୍ମାରି ରାସ୍ତା ନାମସର ୨୦୧୭ ମସିହାସର
କା ୍ୟ ସଶଷ ସହାଇଛି । ଏହାର ରେଣାସବେଣ ( ଜ୍ିଲ୍ଲା େମତା ପ୍ରାପ୍ତ କମିଟି (DLEC)

ସକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଙ୍କ ଅନୟ ସମାଦନ

ସହାଇଛି । ଏହି ରାସ୍ତା ପୂତ୍ତ୍ ବିଭାଗକୟ ହସ୍ତାତର୍ର ସହବ ପାଇଁ ପୂତ୍ତ୍ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଉପସର ନିଭ୍ର କସର।
ରାସ୍ତାକ୍ଷର ଘାର୍ କର୍ିଙ୍ଗ୍ ନିମମାଣ
U.D 658 . ଶ୍ରୀ ସୁୋଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାେୀ : ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- ମୟଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ
ସ ାଜ୍ନାସର ସସାଡ୍ ଠାରୟ ଅରସଗନ ପ ୍ୟତର୍ ରାସ୍ତା ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ଥିବା ଓ ର୍ାଟ କଟିଙ୍ଗ୍ ନକରିବା ସ ାଗଁୟ ପ୍ରବଳ ଜ୍ନ
ଅସସତର୍ାଷ ସୃଷ୍ଟି ସହବା କଥା ସତୟ ଅସଟ କି;

ଦି ଏହା ସତୟ ଅସଟ ର୍ାଟ କଟିଙ୍ଗ୍ ବୟବସ୍ଥା ଥିଲ୍ାସବସଳ କରାଗଲ୍ା ନାହିଁ

ଏବଂ ସକସବ ସୟଦ୍ଧା ଏହି ରାସ୍ତାଟି ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ର୍ାଟ କଟିଙ୍ଗ୍ କରା ାଇ ରାସ୍ତାଟି ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ସହବ କହିସବ କି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ , ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :ମୟଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ସ ାଜ୍ନାସର ସଦବଗଡ ଗ୍ରାମୟ ନିମ୍ାଣ ବିଭାଜ୍ନ ଅଧୀନସର ଥିବା ସସାଡ ଠାରୟ
ଅରସଗନ ପ ୍ୟତର୍ ରାସ୍ତା (7.50 କି. ମି. ) ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ ଚାଲ୍ୟ ରହିଅଛି । ଏହି ରାସ୍ତାର 2.00 କି. ମି. ଠାରୟ 5.00 କି. ମି.
ମୟରେସର 700.00 ମି. ର୍ାଟ କଟିଙ୍ଗ୍ କରା ାଇ ରାସ୍ତାର କା ୍ୟ ସହାଇସାରିଛ ି ଏବଂ ଏହି ରାସ୍ତାଟିର ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ
ମାଚ୍,୨୦୨୧ ସୟଧା ସମ୍ପୂଣ୍ ସହାଇ ି ବ I
େିୋେ ମଣ୍ଡପ ନିକର୍କ୍ଷର Parking େୟେସ୍ଥା
U.D ୬୬୦ . ଶ୍ରୀ ଦାସରର୍ୀ ଗମାଙ୍ଗ : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- BMC
ଅଧିନସର ସରକାରୀ ଅନୟ ମତିସର ସକସତାଟି ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ତଥା ରିସସାଟ୍ ଚାଲ୍ୟ ଅଛି ସସ ସମ୍ପକ୍ୀତ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ ସହ
ଭୀମପୟର ସମୌଜ୍ା ସ୍ଥିତ "ମା ସଗୌରୀ ରିସସାଟ୍" ଏବଂ ମା ସକଦାର ସଗୌରୀଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ "ମା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ" ଗୟଡକ
ି
ଅନୟ ମତି ଲ୍ାଭକରି (ସରକାରୀ) ଚାଲ୍ୟ ଥିବା ସତୟ ଅସଟ କି; ଉତ୍ତର ହଁ ସହସଲ୍ ଉପସରାତ ରିସସାଟ ଓ ମଣ୍ଡପ ଗୟଡକ
ି ସର
function ସମୟସର vehicle parking ନିମସତର୍ ସୟବଧ
ି ା ଥିବାସହ late night function ପାଇଁ Noise
violence ସର ପାଖ ପସଡାଶୀ କାସଳ affect ସହଇଥିସବ ସସଥିପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟିସର ରଖି ପଦସେପ ସନସବ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସଜ୍ନା,
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା
ଭୟବସନଶ୍ଵର ମହାନଗର ନିଗମାଞ୍ଚଳସର ୯୫ ସଗାଟି ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ତଥା ରିସସାଟ୍ ଚାଲ୍ୟ ଥିବାର ନଜ୍ରକୟ ଆସିଅଛି
। ଭୀମପୟର ସମୌଜ୍ା ସ୍ଥିତ "ମା ସଗୌରୀ ରିସସାଟ୍" ଏବଂ ମା ସକଦାର ସଗୌରୀଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ "ମା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ" ଚାଲ୍ୟ ଥିସଲ୍
ମୟରେ vehicle parking ଓ late night function ପାଇଁ Noise violence ସମ୍ପକ୍ସର ସକୌଣସି ଅଭିସ ାଗ
ଭୟବସନଶ୍ଵର ମହାନଗର ନିଗମସର ହସ୍ତଗତ ସହାଇନାହିଁ।
Drinking water problem in Daspalla
UDAQ No. 661 : Sri Ramesh Chandra Behera: Will the minister for Housing &
Urban Development be pleased to state that :- Whether the Govt. have aware
about the acute drinking water problem of NAC Daspalla, if so, what are the
specific short-term and long-term plans to solve the problem?

Answer
Shri Pratap Jena, Hon’ble Minister
Housing and Urban Development
There is no acute shortage of Drinking Water in the NAC Daspalla area.
However, there are some deficient pockets identified for which corrective
actions are being undertaken.
Daspalla NAC has a population of about 17,712 having drinking water demand
of 2.39 MLD (Million Litres per Day) @135 lpcd against which 1.64 MLD of
drinking water is being supplied @93 lpcd (Litres per Capita per Day). Apart
from this, there are 221 nos. of Hand pump tube wells and 183 nos. of Stand
posts.
Water supply is normal in all other areas except Ward No. 1,2,3,9,10,11,12 & 16
and some newly developed habitations of Daspalla NAC. People of the above
areas are mostly dependent on Handpump Tube wells and Stand posts. Apart
from these, drinking water is also being supplied through water tankers as per
necessity.
Short-term Plan: One project, namely “Augmentation of water supply to
Daspalla NAC” with an estimated cost of Rs. 351.67 lakhs with a provision of
construction of 5 MLD capacity Water Treatment Plant is under the final stage
of tendering and will be commenced shortly.
Long-term Plan: In order to meet the requirement of adequacy of water
quantity, system improvement for equal distribution, and required pressure, one
work – “Improvement of water supply to Daspalla NAC.” with an estimated cost
of Rs. 3800.00 lakhs has been approved under State Plan – BASUDHA during
2020-21. Currently, Detailed Project Report is under preparation.
UD– 663
ସାକ୍ଷେେ କ୍ଷକନାଲ୍ର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର
ଶ୍ରୀ ସୁୋଷ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷେକ୍ଷେରା :- ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିସବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି ; ଛତ୍ରପୟର ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅତର୍ଗ୍ତ
ଗଂଜ୍ାମ ବଲକ୍ ମୟରେ ସଦଇ ପ୍ରବାହିତ ସହଉଥିବା ସାସହବ ସକନାଲ୍

ାହାକି ବସଙ୍ଗାପସାଗର ଏବଂ ଚିଲ୍ିକାକୟ ସଂସ ାଗ କରି

ଚିଲ୍ିକାର ସଜ୍ୈବ ବିବଧ
ି ତାକୟ ରୋ କରିବା ସହ ମତ୍ସୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ଦ୍ଧସି ର ସହାୟକ ସହଉଛି, ତାହା ଚିଲ୍ିକା ଉନ୍ନୟନ
କତ୍ତ୍ୃପେଙ୍କ(CDA) ଦ୍ଵାରା ଦୀର୍୍ ବଷ୍ ଧରି ପୟନଃରୟଦ୍ଧାର ନ ସହବା ସ ାଗଁୟ କ୍ରମଶଃ ସପାତି ସହାଇପଡୟଛି; ଏହାର ପୟନଃରୟଦ୍ଧାର
ପାଇଁ କ'ଣ ପଦସେପ ନିଆ ାଉଛି କହିସବ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ େିକ୍ରମ କ୍ଷକଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ଙ୍ଗଲ୍ ଓ ପରିକ୍ଷେଶ
ଛତ୍ରପୟର ନିବ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅତର୍ଗ୍ତ ଗଂଜ୍ାମ ବଲକ୍ ମୟରେ ସଦଇ ପ୍ରବାହିତ ସହଉଥିବା ସାସହବ ସକନାଲ୍ର
_ê^üE¡ûe Kû~ðý PòfòKû C^Üd^ KZðé_l 2003-2004 ciòjûùe _â[c _~ðýûdùe 8.0 Kò.cò. Gaõ 2007-2008
ciòjûùe \ßòZúd _~ðýûdùe 4.0 Kò.cò., icê\ûd 12.0 Kò.cò. L^^ Keò _ùuû¡ûe Kû~ðý iµû\^ କରି ବିହତ
ି ପଦସେପ
ଗ୍ରହଣ କରିଛତର୍ି ।
ଭୋନୀପାର୍ଣା ଠାକ୍ଷର ଶ୍ରମିକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିମମାଣ
ୟୁ .ଡି.666.

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁ ମାର ଦିଶାରୀ: ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରେ କରି କେିକ୍ଷେ
କି – ଭବାନୀପାଟଣା ଠାସର ପ୍ରତି ଦିନ ଶହ ଶହ ମହିଳା ଓ ପୟରୟଷ ଶ୍ରମିକମାସନ କା ୍ୟ
ଅନୟ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଆସିଥାତର୍ି ଏବଂ ଅସନକ ଦିନ ଦିନ ଧରି ସସଠାସର ପଡିରହିତର୍ି ; ସତଣୟ
ଭବାନୀପାଟଣା ଠାସର ଏକ ଶ୍ରମିକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିମ୍ାଣ ନିମସତର୍ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛ ି
କି ; ଦି ହଁ ସତସବ ଏହା ସକସବ ସୟଦ୍ଧା କା ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସହବ ?
ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିିଂେ,
ଶ୍ରମ ଓ କମମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ େୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା l
ଭବାନୀପାଟଣା ଠାସର ଏକ ଶ୍ରମିକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିମ୍ାଣ ନିମସତର୍ ବତ୍ତ୍ମାନ ପାଇଁ ଓଡିଶା ସକାଠାବାଡି ଏବଂ
ଅନୟାନୟ ନିମ୍ାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ସବାଡ୍ର ସକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ l
ସେମସାଧାରଣ ରାସ୍ତାକ୍ଷର ପାଇଖାନା ନିମମାଣ
U.D ୬୬୭ . ଶ୍ରୀ ଦାସରର୍ୀ ଗମାଙ୍ଗ : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- ତାରକା ସୂଚତ
ି
ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୭୫ ତା.୨୩.୦୩.୨୦୧୮ରିଖ ଉତ୍ତର ପରିସପ୍ରେୀସର ମାତ୍ର ୨୮ଜ୍ଣଙ୍କୟ ସପୌରଧାରା ୨୫୪ସର ସକବଳ
ସନାଟିସ ଜ୍ାରୀସହାଇଥିବା ସତୟ ଅସଟ କି; ଉତ୍ତର ହଁ ସହସଲ୍ ୱାଡ ନଂ ୨ ଓ ୩ ସର ସବ୍ସାଧାରଣଙ୍କ ରାସ୍ତାସର ଜ୍ବରଦସ୍ତ
ପାଇଖାନାକୟ ନିମ୍ାଣ କରି ନିଜ୍ସ୍ୱ ଦଖଲ୍ସର ରଖିବା ସହ ଉପସରାତ ରାସ୍ତାକୟ ବିନା ଅନୟ ମତିସର ସଖାଲ୍ି ନିଜ୍ସ୍ୱ ବୟବହୃ ତ
ବଜ୍୍ୟବସ୍ତୟ କୟ ଛାଡି ପରିସବଶକୟ ପ୍ରଦୟ ୟଷଣ କରୟଥିବା ବିଷୟସର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛତର୍ି କି; ଉତ୍ତର ନଁା ସହସଲ୍ ତୟ ରତର୍ ଏକ
କମିଟି ଗଠନ କରି ଉତ କା ୍ୟସର ଲ୍ିପ୍ତ ଥିବା ବୟତି ବିସଶଷଙ୍କୟ ଚିହ୍ନଟ କରି ସପୌର ଆଇନ୍ ୧୯୫୦ ଧାରା ୩୪୪
ମାୟରେମସର ଉସଚ୍ଛଦ କରିବା ସହ କିପରି ଦୃ ଢ କା ୍ୟାନୟ ଷ୍ଠାନମାନ ଗ୍ରହଣ କରା ାଇପାରିବ ସସ ସମ୍ପକିତ ତଥୟ ଉପସ୍ଥାପନ
କରିସବ କି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସଜ୍ନା,
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା
ହଁ, ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୭୫, ତା: ୨୩.୦୩.୨୦୧୮ ରିଖ ଉତ୍ତର ପରିସପେୀସର ୨୮ ଜ୍ଣଙ୍କୟ ମୟନସ
ି ିପାଲ୍ି ଟି
ଆଇନର ଧାରା ୨୫୪ ଅନୟ ାୟୀ ସନାଟିସ ଜ୍ାରି କରା ାଇଅଛି I ପୟନଶ୍ଚ ଜ୍ବରଦଖଲ୍ କରିଥିବା ବୟତିମାନଙ୍କ ବିରୟଦ୍ଧସର
ସପୌରଧାରା ୩୪୪ ଅନୟ ାୟୀ କା ୍ୟାନୟ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ିବ I
ୋରିପଦା କ୍ଷର ଅର୍ମ େିନକ୍ଷି ଯାଗ
ୟୁ .ଡି. 669. ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କ୍ଷସାକ୍ଷରନ୍ : ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ସପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି :- ବାରିପଦା
ସପୌର ଅଞ୍ଚଳସର ସେସନଜ୍ ବୟବସ୍ଥା ସହ ରାସ୍ତାର୍ାଟର ଉନ୍ନତି ଏସବ ନୂ ଆ ପାଣି ପାଇପର ବୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗତ ଦୟ ଇ ବଷ୍
ମୟରେସର ସକସତ ଅଥ୍ ବିନସି ାଗ କରିଛତର୍ି କି ପଦସେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛତର୍ି ୱାଡ୍ ୱାରୀ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କରିସବ କି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସଜ୍ନା
ମନ୍ତ୍ରୀ , ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା ।
ବାରିପଦା ସପୌର ଅଞ୍ଚଳସର ଗତ ଦୟ ଇ ବଷ୍ ମୟରେସର ସେସନଜ୍ ବୟବସ୍ଥା ସହ ରାସ୍ତାର୍ାଟର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ନୂ ଆ ପାଣି ପାଇପର
ବୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବିନସି ାଗ କରା ାଇଥିବା ଅଥ୍ର ୱାଡ୍ ୱାରୀ ତଥୟ "ସାରଣୀ-କ " ସର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା ।
ପାନୀୟଜ୍ଳ କ୍ଷଯାଗାଣ
UD. 670 : ଶ୍ରୀମତୀ କୟ ସୟମ ସଟସଟ :ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଗ୍ରହ କରି କହିସବ କି -:ଭୟବସନଶବର
ମୟୟନିସିପାଲ୍ କସପ୍ାସରସନ ଅତର୍ଗ୍ତ ସକସତାଟି ର୍ରକୟ ପିଇବାପାଣି ସ ାଗାଇ ଦିଆ ାଇଛି,

ଦି ସବୟ ପରିବାରକୟ

ଏସବ ସୟଦ୍ଧା ପାନୀୟଜ୍ଳ ସ ାଗାଇ ଦିଆ ାଇନାହିଁ ସତସବ ସକସବ ସୟଦ୍ଧା ସ ାଗାଇ ଦିଆ ି ବ, ସସହିଭଳି ରାଜ୍ୟସର ଥିବା
ସମସ୍ତ ମେନି
ୁ ସିପାଲ୍ କସପ୍ାସରସନ ମୟୟନିସିପାଲ୍ି ଟ ି ଓ ଏନସି ମାନଙ୍କର ର୍ର ସଂଖୟା ଓ ସକସତ ର୍ରକୟ ବା ପରିବାରକୟ .ଏ.
ଜ୍ଳ ସଂସ ାଗ ଦିଆ ାଇଛି ତାର ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ତାଲ୍ି କା ପ୍ରଦାନ କରିସବ କି?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସଜ୍ନା,
ମନ୍ତ୍ରୀ , ଗୃହ ନିମ୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା
ଭୟବସନଶବର ମୟନସ
ି ିପାଲ୍ କସପ୍ାସରସନ ଅତର୍ଗ୍ତ ସମସ୍ତ 1,36,871 ଟି ର୍ରକୟ ପିଇବା ପାଣି ସ ାଗାଇ
ଦିଆ ାଇଛି । ଏତଦ ବେତତ
ି କିଛ ି ପରିବାର ସ ଉଁ ମାନଙ୍କର ନିଜ୍ର ଜ୍ଳ ଉତ୍ସ ଅଛି, ସସମାସନ ଜ୍ଳ ସଂସ ାଗ ସନବା ପାଇଁ
ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୟ ନାହାତର୍ି। ସସମାନଙ୍କ ବୟତିତ, ଜ୍ଳ ସଂସ ାଗ ସନବାକୟ ଚାହଁୟଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାରକୟ ପିଇବା ପାଣି
ସ ାଗାଇ ଦିଆ ାଇଅଛି ଏଣୟ ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ପାନୀୟ ଜ୍ଳ ସ ାଗାଣ ସହର ଭାସବ ଭୟବସନଶବର ବିସବଚିତ ସହଉଅଛି।
ସସହିଭଳି ରାଜ୍ୟସର ଥିବା ସମସ୍ତ ମୟନସ
ି ିପାଲ୍ କସପ୍ାସରସନ, ମୟନସ
ି ିପାଲ୍ି ଟି ଓ ଏନ.ଏ.ସି. ମାନଙ୍କର ର୍ର ସଂଖୟା ଓ
ସକସତ ର୍ରକୟ ଜ୍ଳ ସଂସ ାଗ ଦିଆ ାଇଛି ତାର ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ତାଲ୍ି କା ଏଥି ସହ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲ୍ା।

