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ଓଡଶିା ବଧିାନସଭା
େଷାଡଶ ବଧିାନସଭା
ଷ� ଅ�େବଶନ

ଶୁ�ବାର , େଫବୃୟାରୀ ୨୬ , ୨୦୨୧

େମୗ�କ ଉ�ର ନମିେ� �ଶ�ାବଳୀ
�ଶ� ସଂଖ�ା - ୩୦

( ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରିଚାଳନା,ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ
ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ,ଶ�ି,�ୀଡା ଓ

ଯୁବକଲ�ାଣ,ଶ�ି,ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି,ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ
ଉେଦ�ାଗ )

 

ଓଡ଼ଶିା ବାଲି ନୀତ ିକାଯ��କାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନ�ି�ି
*୧୮୧ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ଓଡ଼ଶିା ବାଲି ନୀତ ି (Odisha Sand Policy)
କାଯ��କାରୀ କରବିା ପାଇଁ େକେବ କାହା�ାରା ନ�ି� ି େହାଇ�ଲା; ଅନ�ାନ�
ରାଜ�େର ବାଲି ନୀତ ି କାଯ���ମ �ବା େବେଲ ଓଡ଼ଶିାେର ବାଲି ନୀତ ି ନ�ି�ି
କାଯ��କାରୀ କରବିାେର େକଉଁ କାରଣରୁ ବଳି�ିତ େହଉଛ ି ; ଚଠିା ��ୁତ ି ଏବଂ
ତଜ�ମା େକଉଁ ପଯ��ାୟେର ରହଛି ିଏବଂ େକେବ ସ�ୁା ଏହା କାଯ��କାରୀ େହବ; (ଖ)
ରାଜ�େର ସ�ତ ି ବାଲିର ବାଷ�କ ଚାହଦିା େକେତ ରହଛି;ି ୨୦୧୫-୧୬ରୁ
୨୦୨୦-୨୧ ବଷ�େର େକେତ ପରମିାଣର ବାଲି ଉେ�ାଳନ େହାଇଛ;ି ରାଜ�େର
େକଉଁ ବଷ� େକେତ ବନିେିଯାଗ େହାଇଛ ି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଓ ବେିଦଶକୁ େକେତ
ର�ାନୀ େହାଇଛ;ି େକଉଁ େକଉଁ ମହାନଗରେର ସରକାରୀ ନମି�ାଣ କାଯ��େର
ବ�ବହୃତ ବାଲିର Per Cubic/ ଟ� ପିଛା େକେତ ମଲୂ� ନ�ି�ାରତି େହାଇ େକେତ
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ମଲୂ�େର ବ�ିି େହଉଛ;ି ସ��ୃ ମଲୂ� େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର େକେତ ନ�ି�ାରତି
େହାଇଛ ି?
 

ଆେବଦନକାରୀ�ୁ ତାଲିକାଭୁ� କରିବାପାଇଁ ପଦେ�ପ
*୧୮୨ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ
ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜାତ ି ପଛୁଆବଗ� ତାଲିକାଭୁ�, ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତି
ତାଲିକାଭୁ� ଓ ଅନୁସଚୂୀତ ଜାତ ି ତାଲିକାଭୁ� େହବା ପାଇଁ ଆେବଦନ କରି
�ତୀ�ାେର ଅଛ� ି ଓ େସମାନ�ୁ ତାଲିକାଭୁ� କରବିାପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଇଛ;ି େଦହୁରୀ ଜାତ ି େକଉଁଝରେର ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତେିର ଅ�ଭ�ୁ �
େହାଇ�ଲାେବେଳ ଆନ�ପରୁ ପଢ଼ଆିରୀପ�ୀ ଅ�ଳେର ସାଧାରଣ ବଗ� ଜାତେିର
ଅ�ଭ�ୁ � େହାଇଛ�,ି ଏପର ିବ�ତ�ିମର କାରଣ କଣ ?
 

ରାଜ�େର େହଉ�ବା ବଳକା ବଦୁି��
*୧୮୩ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଶ�ି ଉ�ାଦନ େ��େର ଓଡଶିା ବ��ମାନ ବଳକା ରାଜ� ଭାେବ ପରଣିତ େହାଇଅଛି
କ,ି ରାଜ�ର ଏହ ି ବଳକା ବଦୁି�ତକୁ ଅନ� ନଅି�ଆି ରାଜ�କୁ େଦବା ପାଇଁ
ସରକାର� ଚୁ�ି �ା�ରତି େହାଇଅଛ ିକ,ି ରାଜ�ର ନଜି� ବଦୁି�ତ ଚାହଦିା େକେତ
ଏବଂ େକେତ ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ ବଳକା େହଉଅଛ,ି ସରକାର ଏହାର ବ�ବହାର ପାଇଁ
କ ିକ ିେଯାଜନା ��ୁତ କରଅିଛ� ିଏହାର ସବେିଶଷ ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

ଘେରାଇ ଶ�ି ସଂ�ା ସହେଯାଗେର ଭି�ିଭୂମି ଉ�ୟନ
*୧୮୪ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାେର ଘେରାଇ ଶ�ି ସଂ�ା ସହେଯାଗେର �ୀଡା
ଭି�ଭୂିମୀ ଉ�ୟନ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ି?
 

େବଦା�େର value addition େର ବ�ବ�ା
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*୧୮୫ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ଶ�ି
ବଭିାଗର Vision-2030 Focus on15% value addition in metal
sector େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର ଏହ ିକାଯ�� ଆର� କରାଯାଇପାରବି, ଲାଂଜଗିଡର
େବଦା�(VEDANTA) େର value addition ର ବ�ବ�ା ରହଅିଛକି,ି (ଖ) No
industries ଜ�ିାମାନ�େର Vision-2030 େର କ ିକ ି େଯାଜନା କରବିା ପାଇଁ
document ତଆିର ିକରାଯାଉଅଛ ିଜଣାଇେବକ?ି
 

I.T ସଂ�ା �ତ�ିା
*୧୮୬ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକେତାଟ ି I.T. ସଂ�ା କାଯ���ମ
ଅଛ� ି 2010 ମସହିା ଠାରୁ 2020 ମସହିା ମ�େର େକେତାଟ ି I.T. ସଂ�ା ରାଜ�
େର �ତ�ିା େହାଇଛ ି ଏବଂ େସଗୁଡକିର ନାମକଣ ବା�ାେଲାର ପେୁନ ପରି
ଭୁବେନ�ରକୁ I.T. ରୂପ କରବିାର େଯଉଁ େଯାଜନା �ଲା ତାହା କାଯ��କାରୀ ନ
େହାଇପାରବିାର କାରଣ କଣ ଆଗାମୀ ଦନିେର େକୗଣସ ି ସଂ�ା ନୂତନ ଭାେବ
େଖାଲିବାର େଯାଜନା ଅଛ ିକ ିସମ� ବଷିୟେର ବବୃିତ ିର�େବ କ ି?
 

ଉେଦ�ାଗୀ ମାନ�ୁ େ�ା�ାହନ
*୧୮୭ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର ସ�ୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ
ଉେଦ�ାଗ ବୁଡ ି ବୁଡ ିଗଲାଣି କ ିସରକାର ଆ�ହୀ ଉେଦ�ାଗୀମାନ�ୁ େ�ା�ାହନ
ନେଦବାର କାରଣ କଣ, (ଖ) 2014 ପରଠାରୁ ଏହ ି ଜ�ିାେର େକେତ �ୁ�ଶ�ି
�ାପନ କରାଯାଇଛ ି େସଗୁଡକି ପାଇଁ େକେତ ଅଥ� ବନିେିଯାଗ େହାଇଛ ି େକେତ
େଲାକ ନଯୁି�ି ପାଇଛ� ି ତାହା ଦଶ�ାଇେବ କ ି ଏଗୁଡକି �ାରା ଉ�ାଦତି ସାମ�ୀ
କପିର ିବ�ିୀବଟା େହଉଛ ି?
 

ନୂତନ R.I Circle �ତ�ିା ପାଇଁ ��ାବ
*୧୮୮ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
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ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- େଖା��ା ଜ�ିା ବାଣପରୁ ତହସଲି ଓ ଚଲିିକା ତହସଲି
ଅ�ଳେର ବ��ମାନ େକେତାଟ ିR.I. Circle ରହଛି,ି ବ��ମାନର ବ��ତ ଜନସଂଖ�ା
ଓ ଜନସାଧାରଣ�ୁ ଉ�ମ େସବା େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟ ିତହସଲିେର
େକେତାଟ ି ନୂତନ R.I. Circle �ତ�ିା ପାଇଁ ��ାବ ରହଛି,ି ସରକାର େକେବ
ତାହା କାଯ��କାରୀ କରେିବ ?
 

ଛା� ଛା�ୀ ନବିାସ ନମି�ାଣ
*୧୮୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର SC&ST ବଗ�ର ଛା� ଛା�ୀମାନ�ୁ +2 and +3
ମହାବଦି�ାଳୟଗୁଡକିେର ଆବାସକି ଶ�ିା େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ ଛା� ଛା�ୀ ନମି�ାଣ
ପାଇଁ ବ�ବ�ା ଅଛକି,ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନମ�ଳୀର ଆଦବିାସୀ
ଅଧୁ�ଷତି ଅ�ଳେର ଅବ�ତି ଗଣିଆ ଡ�ିୀ ମହାବଦି�ାଳୟ ଓ ନୂଆଗଁା
ମହାବଦି�ାଳୟେର େଗାଟଏି େଲଖାଏଁ ଛା� ଛା�ୀ ନବିାସ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ନ�ି�ି
େନେବକ?ି
 

େକାଭି�-୧୯ େଯାଗଁୁ ବଦୁି�� ଶ�ି �ତ�ି�
*୧୯୦ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
େକାଭି�-୧୯ ଜନତି ଅଚଳାବ�ା େଯାଗଁୁ ରାଜ�ର ବଦୁି�� ଶ�ିେ�� େକେତ
ମା�ାେର �ତ�ି�; ଏହାର ସଧୁାର ଲାଗି ରାଜ� ସରକାର େକ�କୁ ��ାବ
େଦଇ�ବା େବେଳ େକ� ବେଜ� େର �ଂ�ାର ଭି�କି ବଦୁି�� ଆବ�ନ ବ�ବ�ା
ସକାେଶ ୩ଲ� େକାଟ ିଟ�ାର ୫ବଷ�ଆ େଯାଜନା େଘାଷଣା କରାଯାଇଛ;ି େସ�ରୁ
ରାଜ� ତଥା ବଦୁି�� ଆବ�ନକାରୀ ସଂ�ା େକେତ ସହାୟତା ପାଇେବ ସରକାର
ଆକଳନ କେଲଣି କ ି?
 

ବଭିି� ଜ�ିାେର Mini Stadium ର ତାଲିକା
*୧୯୧ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
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:- �ାମା�ଳେର �ୀଡାର �ସାର ପାଇଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତାଟ ି Mini
Stadium ନମି�ାଣ କରାଯାଇଛ ିତାହାର ଏକ ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବକ,ି
ଚଳତି ବଷ� ବାେଲ�ର ଜ�ିାର େଭାଗରାଇ ବ�କେର େକେତଟ ି Mini Stadium
ନମି�ାଣ େହବାର େଯାଜନା ରଖାଯାଇଛ ି ଏବଂଏଥପାଇଁ ବ�ି ��ାବ ସରକାର�
ହ�ଗତ େହାଇଛକି?ି
 

ମୟୂରଭ� ଜ�ିାେର ଶ�ି �ତ�ିା ନମିେ� ଉପଲ� ବ�ବ�ା
*୧୯୨ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ)
ମୟୂରଭ� ଜ�ିାେର କ ି କ ି �କାରର ଶ�ି �ତ�ିା ନମିେ� କ ି କ ି ଭି�ଭୂିମି ଓ
ଆନୁସ�ିକ ବ�ବ�ା ଉପଲ� ରହଛି ିତାର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରବିା ସହ ସ��ୃ
ଭି� ିଭୂମି ଓ ଆନୁସ�ୀକ ବ�ବ�ାକୁ ଉପେଯାଗ କର ିଶ�ି �ତ�ିା ନମିେ� ବଗିତ 5
ବଷ�େର କ ିକ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ,ି ଆଗାମୀ ଦନିେର କ ିକ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଇ କ ିକ ିଶ�ି �ତ�ିା ନମିେ� େଯାଜନା କରାଯାଇଛ ିତାହା କହେିବ
କ,ି (ଖ) ମୟୂରଭ� ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର କ ିକ ିଶ�ି େକେବ
�ତ�ିା େହାଇ�ଲା, ସ��ୃ େକଉଁ ଶ�ି କାଯ���ମ ରହଛି,ି କଣ ଉ�ାଦନ କରୁଛ� ିଓ
େକେତ ନଯୁି�ି ପାଇଛ� ିତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

�ାମ ପ�ାୟତକୁ �ଡବ�ା� ସବୁଧିା
*୧୯୩ . �ୀ ଜୟନାରାୟଣ ମି� : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ବ��ମାନ ସ�ୁା ରାଜ�ର େକେତାଟ ି ରାଜ��ାମ ଓ
�ାମପ�ାୟତକୁ େକ�ସରକାର କ�ୁ�ଟର କଣିିବା ପାଇଁ ଆଥ�କ ସହାୟତା େଯାଗାଇ
େଦଉ�ବାରୁ ଏପଯ��� େକେତାଟ ିପ�ାୟତକୁ କ�ୁ�ଟର ଦଆିଯାଇ ନାହ� େତେବ
କଣପାଇଁ ଦଆିଯାଇ ନାହ�; ଏହାକୁ କଏି ପରଚିାଳନା କରୁଛ;ି ଏ�ପାଇଁ �ତ� ଭାେବ
DEO ନଯୁି�ି େହାଇଛ� ିକ;ି ଜ�ିାୱାରୀ ଏହାର ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
 

ବାେଲ�ର ଜ�ିାେର �ବା ଉେଦ�ାଗର ସଂଖ�ା
*୧୯୪ . �ୀ ସଧୁାଂଶୁ େଶଖର ପରିଡା : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ
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ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ବାେଲ�ର ଜ�ିାେର େକେତେଗାଟ ି ସଷୂ� , �ୁ� ଓ
ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ �ାପନ କରାଯାଇଛ ିେସ�ମ�ରୁ ବଗିତ 10 ବଷ� ମ�େର ( 2010
ରୁ 2020 ଅଗ� ମାସ େଶଷ ସ�ୁା ) େକେତେଗାଟ ିଉେଦ�ାଗ ବ� େହାଇଯାଇଛ;ି
ଏହସିବୁ ବ� େହାଇ�ବା ଉେଦ�ାଗେର େକେତଜଣ କମ� ନଯୁି�ି ପାଇ�େଲ, ବ�
େହାଇଯାଇ�ବା ଉେଦ�ାଗ ଗୁଡ଼କୁି ପନୁବ�ାର ଚାଲୁ କରବିାପାଇଁ ସରକାର ବେିବଚନା
କରୁଛ� ିକ ି?
 

ନୀଳଗିରୀେର େଗାଚର ଜମିର ସରୁ�ା
*୧୯୫ . �ୀ ସକୁା� କୁମାର ନାୟକ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ନୀଳଗିରୀ ତହସଲି ଅ�ଗ�ତ କା�ରଡିହି ି ରାଜ�
�ାମେର ଇଟାଭାଟ ି �ାରା େଗାଚର ଜମିେର ରା�ା େହାଇ�ବା ସତ� କ ି ଏହି
େବଆଇନ କାଯ���ାରା େଗାରୁ ଗାଇ� ବଚିରଣେର ବାଧା ସ�ିୃ େହବା ସତ� କି
ତୁର� ମାପ କରାଇ େଗାଚର ଜମିକୁ ସରୁ�ିତ ର�ବାପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ିଏହି
ଇଟାଭାଟ�ିାରା ପରେିବଶ �ଦୁଷତି େଦଇ�ବା ସତ� କ ିଏହାର ନରିାକରଣ ପାଇଁ
ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

�ତେିଯାଗୀତା ପରୀ�ା ��ୁତି
*୧୯୬ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ
ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�େର Spl. Employment for SC/STେର ନାମ Registration
କର�ିବା ଶ�ିିତ େବକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନ�ୁ UPSC, OPSC ଏବଂ ଅନ�ାନ�
Competitiveେର prepare ପାଇଁ ସରକାର କ ିକ ିପଦେ�ପ େନଇଛ� ିତା'ର
ଜ�ିାୱାରୀ ସମ� ବ�ୃିତ ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
 

ବଜୁିଳ ିବଭିାଗର T.D. Loss
*୧୯୭ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ)
ଓଡଶିା ରାଜ�େର 2020 ରୁ ଆଜପିଯ��� �ତ ିବଷ� ବଜୁିଳ ିବଭିାଗେର େମାଟ T.D.
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Loss େକେତ ଏହାର ବଷ�ୱାରୀ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ଏହି
T.D. Loss �ାରା �ତ ି ବଷ� େକେତ ଟ�ାର ରାଜ� ହାନ ି ହୁଏ ଓ ଏହା�ାରା
O.E.R.C. େକେତ ପଇସା ବା ଟ�ା �ତ ିୟୁନ�ି ବେଢଇବା ପାଇଁ ��ାବ ଦଅି�ି
ଓ େକେବ େକେବ ବଜୁିଳ ିଦର ବୃ� ିକରାଯାଇଛ ିଏହାର େଗାଟଏି ତାଲିକା େଦେବ କି
ଏବଂ T.D. Loss ସ�ୂ�� ବ� କରବିା ପାଇଁ ସରକାର କ ିକ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରଛି� ି?
 

ବାଷ�କ ରିେପାଟ� �ଦାନ
*୧୯୮ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- �ୀଡା ଓ ଯୁବ ବ�ାପାର ବଭିାଗ, ବଭିାଗୀୟ େୱ� ସାଇ� େର
୨୦୧୬-୧୭ ଆଥ�କ ବଷ� ପରଠାରୁ ବାଷ�କ ରେିପାଟ� �ଦାନ କରନିାହା� ିଏହା
ସବ�ସାଧାରଣ ଅବଗତ ପାଇଁ େକେତ ମାସ ମ�େର କରବିା େଯାଜନା ଅଛ ି?
 

ଶ�ି �ତ�ିା ନମିେ� ��ାବ
*୧୯୯ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- େକାଭିଡ଼
-19 ମହାମାରୀ ସମୟେର ଓଡ଼ଶିାେର େକେତ ସଂଖ�କ କ�ାନୀ /ଉେଦ�ାଗୀ�ଠାରୁ
େକେତ ପ�ିୁ ରାଜ�େର ବନିେିଯାଗେର କଭିଳ ି ଶ�ି �ତ�ିା ନମିେ� ��ାବ
ମିଳ�ିଲା; େସହ ି��ାବ ମ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ା େକଉଁଠାେର କ ିକ ିଶ�ି �ାପନ
କର ିେକେତ ପ�ିୁ େକଉଁ େକଉଁ େ��େର ବନିେିଯାଗ କରେିବ େକେତ �ତ�� ଓ
ପେରା� ନଯୁି�ି �ଦାନ କରେିବ ତାହା �କାଶ କରବିାସହ େକଉଁଶ�ି େକେବ
ଆର� େହାଇ େକେବ ସ�ୁା କାଯ�଼��ମ େହବ ଏବଂ ତାର ସା�ତକି �ତିାବ�ା
ସ�କ�େର ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ସବୁତଥ� e-despatch ଅପେଲାଡ଼
*୨୦୦ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ� ସରକାର ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ ତଥ� e-
despatch Digital modeେର କରବିାକୁ ଯାଉ�ବାେବେଳ ସବୁ ସରକାରୀ
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ବଭିାଗେର ତଥ� ଗୁଡ଼କି e-despatch ଅପେଲାଡ଼ କରୁନାହା� ି ତାର କାରଣ
କହେିବ କ;ି େକଉଁ େକଉଁ ବଭିାଗର େକଉଁ େକଉଁ ଚଠି ି ସବୁ last time e-
despatch ଛଡ଼ା ଯାଇ�ଲା ତାର ଏକ ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ େଦେବ କ;ି େଖା�
ସଚବିାଳୟେର ସବୁ ବଭିାଗର େଶଷ e-despatch (ଇ େଡ଼ସପା�) େକଉଁ ଚଠିି
େଦଇ�େଲ ବଭିାଗ ୱାରୀ ବବିରଣୀ େଦବା ସେ� ସେ� Line fail, network
ପାଉନ�ବା �ାନେର onlineେର େକୗଣସ ି କାମ େହାଇପାେର କ;ି Online
Classେର ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ାେହଉ�ଲା େକେତ ଉପକୃତ େହଉ�େଲ ବେିଶଷ କରି
ଗଁା ଗହଳ ିପିଲାମାେନ network ପାଇଁ ଗଛ ଚଢ଼େିଲ ପାହାଡ଼ ଚଢେିଲ, ବଲି ମ�କୁ
ଗେଲ ଏସବୁ ଜନିଷି କେଲ, ସରକାର ଜାଣୁଛ� ିକ ିନା କହେିବ କ;ି Onlineେର
ଠେକଇ ବଢ଼ଚିାଲି�ବାରୁ online କୁ ଗୁରୁ�ର କାରଣ କଣ?
 

କେଲଜ ଅ�କୃତ ଜାଗାକୁ ରାଜ ସନୁାଖଳା କେଲଜନାମେର େରକଡ଼�
*୨୦୧ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ଼ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ
ରଣପରୁ କେଲଜ Ranpur NAC area ଅ�ନକୁ ଚାଲିଯିବା ପେର ରାଜସନୁାଖଲା
କେଲଜ ରଣପରୁ ବ�କର 1st College ମା� କେଲଜ ନାମେର ଜମି େରକଡ଼�
େହାଇନ�ବାରୁ କେଲଜଟ ି U.G.C. ଏବଂ ଅନ�ାନ� Grant ପାଇବାରୁ ବ�ତି
େହଉଅଛ;ି ବ�କର 1st college କୁ ମାଗଣାେର ଜମି େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ
ସରକାରୀ ନୟିମ �ବାରୁ କେଲଜ ଅ�କୃତ ଜାଗାକୁ ରାଜସନୁାଖଳା କେଲଜ
ନାମେର େରକଡ଼� କରବିା ପାଇଁ ନେି��ଶ େଦେବ କ ି?
 

ଧମ�ାନୁ�ାନ ପାଇଁ ଅଥ� ବନିେିଯାଗ
*୨୦୨ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ସଂଖ�ାଲଘ ୁ ସ�ଦାୟର େକଉଁ ଧମ�ର ଉପାସନା ପାଇଁ
ଧମ�ାନୁ�ାନ େକେତାଟ ିତାହା ଆକଳନ େହାଇଛ ିକ ିଏହା ସ�ୁର ଓ ସରୁ�ିତ ଭାବେର
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ର�ବାପାଇଁ େକଉଁ ମାଗ�େର ଅଥ� ବନିେିଯାଗ େହଉଛ ିସରକାର ଏହାର ସଠକି ତଥ�
ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

�ାମେର ବଦୁି�ତଶ�ି ସଂେଯାଗ
*୨୦୩ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ଉମରେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ ଗଁା ଓ ପଡାମାନ�େର ବଦୁି�� ସଂେଯାଗ
ଯାଇପାରନିାହ�, େସମାନ�ର ତାଲିକା ରହଛି ି କ,ି ଯଦ ି ଅଛ ି େତେବ େସ
�ାମମାନ�େର ସରକାର େକେବସଧୁା ବଦୁି�� ସଂେଯାଗ କରବିା ବ�ବ�ା କରେିବ
କ ି?
 

�ୀଡା ଭି�ିଭୂମି ଉ�ତକିରଣ
*୨୦୪ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଭ�କ ଜ�ିାେର �ୀଡା ଭି�ଭୂିମି ଉ�ତକିରଣ ପାଇଁ କ ି �ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ବାଲି ଓ ପଥର ଖଣି �ାରା ରାଜ� ଆଦାୟ
*୨୦୫ . �ୀ ମେନାହର ରନଧାରୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକେତାଟ ିଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ ବାଲି ପଥର
ଖଣି ଗୁଡକୁି େକଉଁ ��ିୟାେର Tender କର ିେକେତ ରାଜ� େକଉଁ ଖଣିରୁ ଆଦାୟ
କର ିବ��ମାନ କାଯ��କାରୀ କରାଗଲାଣି ଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ ଖଣିର ��ିୟା ସ�ୂ��
କରାନଯାଇ େଚାରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଛ ି ତାହାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ ଖଣିୱାରୀ
ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତମିାନ�ର ବକିାଶ ପାଇଁ ବଭିି� କାଯ��ାନୁ�ାନ
*୨୦୬ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତି
ଉ�ୟନ ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିେଲାକ�ର ବକିାଶ ଲାଗି େସମାନ�ର ବଭିି�
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କାଯ���ମ ଲାଗି ବ�ା�ମାେନ ଋଣ େଯାଗାଇବାର ବ�ବ�ା ସରକାର କରେିବ କ,ି
ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିେଲାକମାନ�ର ନଜିର ଝଅି ବବିାହ କାଯ���ମ େହଉ ବା ଘର
ତଆିର ିକରବିା ପାଇଁ ନଜି ଜମି ବ�କ ର� ବ�ା� ଋଣ ବା ଅନ�ାନ� ସରକାରୀ ଋଣ
ପାଇପାରେିବ କ,ି ଆଦବିାସୀ ପିଲାମାେନ ପାଠ ପଢବିା ପାଇଁ Study Loan ମିଳବି
କ,ି େଯଉଁ ଆଦବିାସୀ େଲାକ�ର ଅ�କ ପରମିାଣେର ଜମି ଅଛ ି ଅତ ି ଜରୁରୀ
ସମୟେର ଅ�କ ଅଥ�େର କଣିିବାକୁ ରାଜ�ିବା ସାଧାରଣ ବଗ�ର େଲାକ�ୁ
ବକିପିାରେିବ ନା କ� ଅଥ� େଦଇ�ବା ନଜି ସ�ଦାୟର େଲାକ ବକିବି କହେିବ କ ି?
 

ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାେର ବଦୁି�ତକରଣ
*୨୦୭ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କର େକେତାଟ ି �ାମକୁ ଅଦ�ାବ� ପ�ୂ�ା�
ବଦୁି�ତକରଣ କରାଯାଇନାହ� �କାଶ କର ିସମ� �ାମକୁ ବଦୁି�ତକରଣ ପାଇଁ କି
�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ରାଜ� ବପିଯ��ୟ ପରିଚାଳନା ଅଥରିଟ ିଗଠନ
*୨୦୮ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ରା�ୀୟ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ଅ�ନୟିମ - 2005 ଅନୁଯାୟୀ
ଓଡ଼ଶିା ପାଇଁ ରାଜ� ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ଅଥରଟି ିଗଠତି େହାଇଛ ିକ ିଯଦ ିଉ�ର
ହଁ ହୁଏ ତାର Notification with Amened There of ବବିରଣୀ େଦଇ, ଏହି
ଅ�ନୟିମ ଲାଗୁ େହଲା ପେର ମ� ରାଜ� Calamity କମିଟରି ଆବଶ�କତା
ରହଛି ିକ ିଯଦ ିଏହା ସପ�େର ରାଜ� ସରକାର ଅଛ� ିେତେବ ରାଜ� ବପିଯ��ୟ
ପରଚିାଳନା ଅଥରଟି ି ଓ ରାଜ� କମିଟରି �ମତା ସହତ କାଯ�଼�କାରୀତା ସମ��ୀୟ
ସବେିଶଷ ବବିରଣୀର ��ୀକରଣ ସହ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ଖାଲି�ବା ପଦବୀର ତାଲିକା
*୨୦୯ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ
ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
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:- କଳାହା�ି ଜ�ିାେର �ବା ବଭିାଗୀୟ ବଦି�ାଳୟ ଓ ଆବାସକି ବଦି�ାଳୟେର
ମ�ରୁୀ�ା� �ଧାନ ଶ�ିକ, େକଉଁ ବଗ�ର ଶ�ିକ ଓ କମ�ଚାରୀ ପଦବୀରୁ େକେତ
ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ିତାର ଶ�ିାନୁ�ାନୱାରୀ ତାଲିକା ପରଶି�ିେର ଦଶ�ାଇ ଏହା ପରୂଣ
ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ବଭିି� ଉ�ରୁ ଉ�ାଦନ େହଉ�ବା ବଦୁି�ତ ଶ�ିର ପରିମାଣ
*୨୧୦ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର
ବାଷ�କ େକେତ ବଦୁି�ତଶ�ିର ଚାହଦିା �ବାେବେଳ େକଉଁ ଉ�ରୁ େକେତ ବଦୁି�ତ
ଶ�ି ଉ�ାଦନ େହଉଛ ି ; ରାଜ�େର ଶ�ି ଉ�ାଦନ ବୃ� ିପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
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