ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ମହିଳା ଶିଶୁ ଶାଖା ରଖାଲି ବ୍ାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ୍
U.D. 284-

ଶ୍ରୀ ଲଳିରତନ୍ଦୁ ବ୍ିଦ୍ୟାଧେ ମହାପାତ୍ର, ବ୍ିଧାୟକମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :େିଗତ ଦଶ େର୍ଷବର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାବର ଶିଶୁ ରାଜୟବର ନିବଖ୍ାଜ ଥିୋ କଥା

େିଭାଗର ଦୃ ଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛ ି କି, ଯଦି ‘ହଁ’ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ନିବଖ୍ାଜ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବକବତ, ରାଜୟ ସରକାର ଗତ 10 େର୍ଷବର
ବକବତଜଣ ନିବଖ୍ାଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଗତ େର୍ଷ ଓ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ବଦବେ କି ; ସରକାର ପ୍ରତି ଥାନାବର ମହିଳା
ଶିଶୁ ଶାଖ୍ା ବଖ୍ାଲି ବେ ବୋଲି ବ ାର୍ଣା କରିଥିବଲ, ଏଯାେତ୍ ବକବତାଟି ଥାନାବର ଏଭଳି ଶାଖ୍ା ବଖ୍ାଲାଯାଇଛି, ଯଦି ସେୁ
ଥାନାବର ଏଭଳି ଶାଖ୍ା ବଖ୍ାଲି ନାହିଁ ତା’ର କାରଣ କ’ଣ ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର, ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର ରାଜୟବର ସମୟାନୁ କ୍ରବମ ଅପବରଶନ ସ୍ମାଇଲ, ଅପବରଶନ ମୁସ୍କାନ, ଅପବରସନ
ପରୀ ଏେଂ ବେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମବର ନିବଖ୍ାଜ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବସମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉଅଛି ।
ଏହା େୟତୀତ ଏକ ବୱବ୍ ବପାଟଷାଲ “Track Child” ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇ ନିବଖ୍ାଜ ଶିଶୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ସମବନ୍ଧୀୟ ତଥୟ
ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ରାଜୟ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ୍ ତଦାରଖ୍ କରୁଅଛି।
ନିବଖ୍ାଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବଖ୍ାଜି ୋହାର କରିୋ ନିମବନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଥିୋ ଫଳପ୍ରଦ ପଦବେପ ଗୁଡକ
ି Annexure-A ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
କିନ୍ତୁ େିଗତ 10 େର୍ଷ ମଧ୍ୟବର ରାଜୟବର ନିବଖ୍ାଜ ଏେଂ ଉଦ୍ଧାର ବହାଇଥିୋ ଶିଶୁ
ସମବନ୍ଧୀୟ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଅଛି ।
େର୍ତ୍ଷମାନ ରାଜୟବର 537 ବଗାଟି ବପାଲିସ ଥାନାବର “ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବଡସ୍କ” କାଯଷୟ
କରୁଅଛି ।

Annexure-A
The following steps have been taken by Odisha Police for rescue of missing
children
(1)

In order to ensure safety of children exclusively to deal with the issues of

missing/trafficking of children in the state, 37 Integrated Anti-Human Trafficking
Units (AHTUs) have been established in all 36 Police districts and at CID-CB,
Odisha.
(2)

Mahila and Sishu Desks (Women and Child Desk) have been set up in

537 Police Stations of the State in order to receive complaints relating to
children,

listen to their grievance with sympathy and ensure proper legal

action. As per Govt. of Odisha Notification No.15125/CP&M, Bhubaneswar,
Date. 03.04.2018, State Government has also notified that Police Officers
posted to Mahila and Sishu Desk are designated as Juvenile Welfare Officer as
per provision of Section 107(1) of the Juvenile Justice (Care and Protection of
Children) Act 2015.
(3)

Web Portal “TRACK CHILD” has been made functional w.e.f. 31st January,

2013 for tracing of missing children. Photograph and particulars of both missing
and recovered children are regularly uploaded on this portal by all the District
SsP/ DCsP.
(4)

Regular video conferences are being conducted by DGP, Odisha and

ADGP, CID/ Crime, Odisha on the issues of missing/trafficked children and

instructions have been given to take effective measures to prevent trafficking/
missing children.
(5)

As per Govt. of Odisha Notification No 15134/CP&M, Bhubaneswar,Date

03.04. 2018, State Government has constituted the Special Juvenile Police Unit
(SJPU) as per provision of Section 107(2) of the Juvenile Justice (Care and
Protection of Children) Act 2015 in every district (36 Police districts) to
coordinate on all issues related to children.
(6)

Police Circular Order (PCO) No 344/2013 has been issued to all District

SsP/ SsRP/ DCsP for registration of cases on all reports of missing children
without any deviation.
(7)

Crime Branch Circular Order No. 02 of 2020 has been issued to all

district
of

SsP, DCsP Bhubaneswar/ Cuttack, SsRP Cuttack/Rourkela in form

Standard Operating Procedure (SOP) to ensure covering all aspects by

local police in enquiry/ investigation of cases of the missing persons.
(8)

Standard Operating Procedure (SOP) for prevention of Child labour has

been issued to all district SsP vide Letter No 46247/CID-IAHTU, date 19.12.2017.
(9)
to all
(10)
a

Advisories have been issued for proper verification/visit of shelter homes
district Supdts. of Police and all stakeholders.
Odisha Police in technical collaboration with UNICEF has organised
campaign titled “PAREE PAIEN KATHATIYE” from 28.05.2018 to

12.06.2018

to sensitize the general public against sexual harassment on

minor girl. 15

vehicles decorated as “PAREE EXPRESS” moved throughout

the State for a period of 15 days.
(11)

Advisories have been issued to prevent trafficking of girls through

placement agencies on the pretext of Job to all district Supdts. of Police vide
this office Letter No 39498/CID-IAHTU, dated 28.10.2018.
(12)

Standard Operating procedure for checking and prevention of Child

Marriage has been issued to all district Supdts. of Police vide this office Letter
No 47181/CID-IAHTU, dated 26.12.2018.
(13)

Time to time State Level Conference/ training programmes were

conducted on POCSO Act, JJ Act, Child Labour Act, Child Marriage Act etc to
sensitize the field level police officers.
(14)

A standard Operating Procedure(SOP) vide Letter No 39337/ CID-IAHTU,

Date 13. 11.2017 in relating to Operation Smile/ Operation Muskan has been
framed by CID Crime Branch and issued to all district SsP/DCsP /SsRP.
(15)

Time to time dedicated campaigns such as Operation Smile, Operation

Muskan and Operation Paree was conducted for rescue and rehabilitation of
missing children.
(16)

Odisha Police launched a Special drive to rescue missing children in the

state since 18 January, 2021 to 25 January,2021, which continued for 8 days
th

th

throughout the state .During the drive 894 nos. of children has been rescued

among which 94 were boys and 800 were girls. These rescue relates to 834
number of missing cases reported during since long.
ବ୍ରକୟା ନିଲମ୍ବି ତ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦ୍ାନ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଖ୍ୟା : ୨୯୯ ଶ୍ରୀ ଦ୍ାସେଥୀ ଗମାଙ୍ଗ: ମୁଖ୍ଯ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି -: ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ
ଅଧିନବର କାଯଷୟ କରୁଥିୋ କମଷଚାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ବକୌଣସି କାରଣ ଵଶତଃ କାଯଷୟରୁ ନିଲମ୍ବି ତ ଥିୋବେବଳ
ତଥା ତତ ସହ ଏକାଧିକ୍ରବମ 5 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପଯଷୟନ୍ତ ନିଲମ୍ବି ତ ଥିବଲ ଉପବରାକ୍ତ କମଷଚାରୀମାନଙ୍କୁ
ବସମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମାର ବକବତ ଶତାଂଶ ନିଲମ୍ବି ତ ଭର୍ତ୍ା ହାସାେବର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଇନତଃ େୟେସ୍ଥା ଅଛି
ତାର ପୂର୍ଣ୍ଷ େିେରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିୋ ସହ ଏହି ପରିବପ୍ରେୀବର ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି େିଭାଗବର ଏତାଦୃ ଶୟ କାଯଷୟବର
େୟତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା କମଷଚାରୀ ମାନଙ୍କର େବକୟା ଅଥଷକୁ ବକବେ ଏେଂ ବକଉଁ ସୁେଧ
ି ା ଉପାୟବର ବସମାନଙ୍କୁ
ମିଳପ
ି ାରିେ ବସଥିପ୍ରତି ମାନୟେର ସରକାରଙ୍କ ଠାବର ପ୍ରସ୍ତାେ ରଖିୋସହ ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି େିଭାଗ କୁ ତୁ ରନ୍ତ
ଉପବରାକ୍ତ େବକୟା ବଦୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପଦବେପ ବନବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ
ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନବର କାଯଷୟ କରୁଥିୋ ସମୟବର ବକୌଣସି କାରଣ େଶତଃ କାଯଷୟରୁ ନିଲମ୍ବି ତ
ବହବଲ ନିଲମ୍ବି ତ ସମୟବର କମଷଚାରୀଙ୍କ ନିଲମ୍ବି ତ ଭର୍ତ୍ା (Subsistence Allowance) ଓଡିଶା ବସୋ ସଂହିତା
ଧାରା–90(1) ଅନୁ ଯାୟୀ ନିଦ୍ଧଷାରିତ ବହାଇଥାଏ | ଧାରା 90(1)(a) ଅନୁ ଯାୟୀ ନିଲମବନ ବହୋ ଦିନଠାରୁ ୧୨ ମାସ
ମଧ୍ୟବର ମୂଳ ଦରମାର 50% ଭର୍ତ୍ା ପାଇୋର େୟେସ୍ଥା ରହିଛ ି | ନିଳମବନ ଅେଧି ପରେର୍ତ୍ଷୀ ସମୟବର େଦ୍ଧିତ ବହବଲ,
ଓଡିଶା ବସୋ ସଂହିତା ଧାରା-90(1)(a)(i) ଅନୁ ସାବର ପ୍ରଥମ 12 ମାସବର ପାଉଥିୋ ଭର୍ତ୍ାର 50% ଭର୍ତ୍ା ପାଇୋ
ପାଇଁ ଉବଲ୍ଲଖ୍ ଅଛି। ତଦନୁ ସାବର , 5 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନିଲମ୍ବି ତ ବହାଇରହିଥିବଲ ଉକ୍ତ କମଷଚାରୀ ଉପବରାକ୍ତ
ନିୟମାନୁ ସାବର ନିଲମ୍ବି ତ ଭର୍ତ୍ା ପାଇବେ ।
ଏହି କ୍ରମବର, ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି େିଭାଗବର ନିଲମ୍ବି ତ ବହାଇଥିୋ ସମସ୍ତ ନିଲମ୍ବି ତ ସରକାରୀ କମଷଚାରୀଙ୍କୁ
ବସମାନଙ୍କ ପ୍ରାପୟ ଅନୁ ସାବର ନିଲମ୍ବି ତ ଭର୍ତ୍ା ପ୍ରଦାନ ନିମବନ୍ତ ନିବଦଷଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଖ୍ୟା : ୩୦୭

ତା: ୨୨.୦୨.୨୦୨୧
SLES ତେଫେୁ ରେତ୍ରୀୟ ପେିଦ୍ଶଶନ

ଶ୍ରୀ ରମାହନ ଚେଣ ମାଝୀ : ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- 2020 ଏପ୍ରି ଲ ମାସରୁ ଅଦୟାେଧି ରାଜୟର
ବକଉଁ ବକଉଁ ଖ୍ଣି ଲି ଜକୁ ସରକାରଙ୍କ SLES ତରଫରୁ ବେତ୍ରୀୟ ପରିଦଶଷନ/ନୀରିେଣ କରାଯାଇ କି କି ଆଇନ ତଥା
ସୁପ୍ରିମ ବକାଟଷ ନିବଦଷଶନାମା ଉଲ୍ଲଂ ନ ବହାଇଥିୋ ବନଇ କି କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ବକଉଁ ଖ୍ଣିଗୁଡକ
ି ବର
ଷ୍ଟାକିଂ/ସାମ୍ପଲିଂବର ଅନିୟମିତତା ପରିଲେିତ ବହାଇଛି, ଫଳବର Royalty/DMF/NMET ୋେଦବର ରାଜୟବର
ବକବତ େତି ବହାଇଛି, ବସଥିପାଇଁ କାହାର ଖ୍ଣି ବେସପାଚ, ପରିେହନ େନ୍ଦ ନିବଦଷଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଖ୍ଣି ଅନିୟମିତତାବର
ସମ୍ପୃକ୍ତ ବକଉଁ ଖ୍ଣି ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ େିବରାଧବର କି କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ବସସେୁ ସମ୍ପକଷବର ସମ୍ପୃକ୍ତ ତଥୟ ବଦବେ
କି;

ଏହି

ପରିବପ୍ରେୀବର

କହିବେ

କି

ନୂ ଆ

ଲି ଜପ୍ରାପ୍ତ

ଖ୍ଣିଗୁଡକ
ି ରୁ

ଅଦୟାେଧି

ବକବତ

ପରିମାଣର

Royalty/DMF/NMET ସଂଗ୍ରହ ବହାଇଛି ଏେଂ ଚଳିତ େର୍ଷ ବଶର୍ ସୁଦ୍ଧା ବକବତ ଅଦାୟ ଲେୟ ରହିଛ ି ?
ଉର୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ
ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
2020 ଏପ୍ରି ଲ ମାସରୁ ଅଦୟାେଧି େିଭିନ୍ନ ଖ୍ଣି ଲି ଜକୁ ଖ୍ଣି ଅଧିକାରୀ ଏେଂ SLES Team ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା
ପରିଦଶଷନ କରାଯାଇ ଖ୍ଣିପଟ୍ଟାଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କି କି ପ୍ରକାର ବେନିୟମ ପରିଲେିତ ବହାଇଛି ଏେଂ ତା’ ଉପବର ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଥିୋ କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ସମବନ୍ଧୀୟ ତଥୟ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।
ନୂ ଆ ଲି ଜପ୍ରାପ୍ତ ଖ୍ଣିଗୁଡକ
ି ରୁ ଅଦୟାେଧି ବକବତପରିମାଣର Royalty/DMF/NMET ସଂଗ୍ରହ ବହାଇଛି ବସ
ସମବନ୍ଧୀୟ ତଥୟ ପେିଶଷ୍ଟ
ି ‘ଖ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଚଳିତେର୍ଷ ବଶର୍ସୁଧା ବକବତ ଅଦାୟ ଲେୟ ରହିଛ ି ତାହାର
ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ଖଣିେ କାର୍ଯଶୟେତ କମଶଚାେୀଙ୍କୁ ଛରେଇ ସମ୍ପକଶରେ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଖ୍ୟା : ୩୦୮ ଶ୍ରୀ ବମାହନ ଚରଣ ମାଝି :- ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କରିବେ କି :- (କ)
ରାଜୟବର 2020 ମାର୍ଚ୍ଷ ମାସବର ଅେଧି ପୁରି ଯାଇଥିୋ ଏେଂ ବସହି ଖ୍ଣି ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ପ୍ରତି ନିଲାମ ବହାଇଥିୋ ବକଉଁ ବକଉଁ
ଲୁ ହା ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖ୍ଣିବର ବକବତ ସଂଖ୍ୟକ ବକଉଁ େଗଷର କମଷଚାରୀ ନିବୟାଜିତ ଥିବଲ ଏେଂ େର୍ତ୍ଷମାନ ବକବତ ନିବୟାଜିତ

ଅଛନ୍ତି, ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜୟ ଓ ରାଜୟ ୋହାରର ପ୍ରତୟେ ଓ ପବରାେ କମଷଚାରୀ/ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବକବତ; (ଖ୍)
ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାବର ନୂ ତନ କମ୍ପାନୀ ହାସଲ କରିଥିୋ ଖ୍ଣିଜ େଲକ ପୁନଃ କାଯଷୟେମ ବହବଲ ଖ୍ଣିବର କାଯଷୟ କରୁଥିୋ
କମଷଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ତଥା ନିଯୁକ୍ତି ସର୍ତ୍ଷାେଳୀ ସମ୍ପକଷବର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କର କି କି ଦାୟି ତ୍ଵ କର୍ତ୍ଷେୟ ଓ ଭୂମିକା କଣ
ରହିଛ ି ତାହା େିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ କି, ୩୧.୦୩.୨୦୨୦ ସୁଦ୍ଧା କାଯଷୟେମ ଥିୋ େିଭିନ୍ନ ଖ୍ଣିର କାଯଷୟରତ କମଷଚାରୀଙ୍କୁ
ଛବଟଇ ନ କରିୋ ପାଇଁ ସରକାର କି କି େୟେସ୍ଥା କରିଥିବଲ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବେ କି ?
ଉର୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ
ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜୟବର ୨୦୨୦ ମାର୍ଚ୍ଷ ମାସବର ଅେଧି ପୁରି ଯାଇଥିୋ ୨୧ ବଗାଟି ଲୁ ହା ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖ୍ଣିର ଲି ଜଧାରୀଙ୍କର
return report ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥୟ ଅନୁ ଯାୟୀ ବଯବତ ସଂଖ୍ୟକ କମଷଚାରୀ ନିବୟାଜିତ ଥିବଲ ତଥା ବସହି ଖ୍ଣି ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ପ୍ରତି
ନିଲାମ ବହାଇଥିୋ ୧୬ ବଗାଟି ଲୁ ହ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖ୍ଣିର ଲି ଜଧାରୀଙ୍କର return report ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥୟ ଅନୁ ଯାୟୀ
ବଯବତ ସଂଖ୍ୟକ କମଷଚାରୀ ନିବୟାଜିତ ଅଛନ୍ତି ତାର ଏକ ତାଲିକା ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାବର ନୂ ତନ କମ୍ପାନୀ ହାସଲ କରିଥିୋ ଖ୍ଣିଜ େଲକ ପୁନଃ କାଯଷୟେମ ବହବଲ ଖ୍ଣିବର କାଯଷୟ
କରୁଥିୋ କମଷଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲି ଜ ଧରି ତାଙ୍କର ଆେଶୟକତା ଅନୁ ସାବର ନିଯୁକ୍ତି କରିେ ।
ୋଜସ୍ୱ ବ୍ୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦ୍ରେପ
UD No. 310.ଶ୍ରୀ ସୁଧୀେ କୁ ମାେ ସାମଲ: ଅଥଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:- କବରାନା ଜନିତ କାରଣରୁ 2020
ମାର୍ଚ୍ଷ ଅବପ୍ରଲ ମାସରୁ ଡିବସମବର ମଧ୍ୟବର ବକଉଁ େିଭାଗର ପୂେଷ େର୍ଷ ତୁ ଳନାବର ଧାଯଷୟ ଲେୟର ବକବତ ରାଜସ୍ୱ ହାନୀ
ଟିଛ ି ପ୍ରକାଶ କରି ରାଜସ୍ୱ େୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ?
ଉତ୍ତେ

ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅଥଶମନ୍ତ୍ରୀ –ମହାବଲଖ୍ାକାର ଓଡିଶାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥୟ ଅନୁ ଯାୟୀ, କବରାନା ଜନିତ କାରଣରୁ
ରାଜୟର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପ୍ରଭାେିତ ବହାଇଥିବଲ ମଧ୍ୟ 2020 ଅବପ୍ରଲ ମାସରୁ ଡିବସମବର ମାସ ବଶର୍ ସୁଦ୍ଧା ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ
ଓ ଅଣଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ୋେଦକୁ ବମାଟ 34,109.03 ବକାଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ବହାଇ ପାରିଛ,ି ଯାହା ପୂେଷ େର୍ଷର ଅନୁ ରୂପ

ସମୟ ମଧ୍ୟବର ସଂଗ୍ରହ ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ତୁ ଳନାବର 6.14 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଅବଟ ଏେଂ ଚଳିତ ଆଥିକ େର୍ଷର ଧାଯଷୟ
ଲେୟର 60.91 ପ୍ରତିଶତ ଅବଟ I
2020 ଅବପ୍ରଲ ମାସରୁ ଡିବସମବର ମାସ ବଶର୍ ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ଏେଂ ପୂେଷ େର୍ଷ ତୁ ଳନାବର ଧାଯଷୟ ଲେୟର
େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା I

ପେିଶଷ୍ଟ
ି -'କ'
(ରକାେି େଙ୍କାରେ)
ଡିରସମବେ

ବ୍ରଜଟ୍

କ୍ର.

ୋଜସ୍ୱ ଉତ୍ସ

ସଂ

ଅେକଳ
2020-21

ଡିରସମବେ

ଡିରସମବେ

2019 ସୁଦ୍ଧା

2020 ସୁଦ୍ଧା

ପ୍ରାପ୍ତି

ପ୍ରାପ୍ତି

ପେିମାଣ

ପେିମାଣ

2019

ବ୍ାସ୍ତବ୍

ଠାେୁ

ଆଦ୍ାୟ ଓ

ଡିରସମବେ

ବ୍ରଜଟ୍

2020 େ

ଅେକଳେ

ଅଭିବ୍ୃଦ୍ଧି

ପ୍ରତିଶତ

ହାେ
1

2

4

6

8

9

10

A.

ନିଜସ୍ୱ େିକସ ୋଜସ୍ୱ

1

ଆୟ ଓ େୟୟ ଉପବର କର

220.00

156.58

168.82

7.82%

76.73%

2

ଭୂ ରାଜସ୍ୱ

510.00

260.44

282.00

8.28%

55.29%

3

ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଓ ନିେନ୍ଧନ ଶୁଳ୍କ

3000.00

1122.42

2291.90 104.19%

76.40%

4

ରାଜୟ ଅେକାରୀ

5250.00

3110.40

2358.41

-24.18%

44.92%

5

େିକ୍ରି କର

8750.00

4946.71

4562.21

-7.77%

52.14%

6

ରାଜୟ ଦ୍ରେୟ ଓ ବସୋ ଶୁଳ୍କ

15469.00

9582.61

8831.11

-7.84%

57.09%

7

ମାଲ ଓ ଯାତ୍ରୀ ଉପବର କର

0.00

73.42

104.29

42.05%

8

ଯାନନୋହନ କର

2000.00

1263.49

973.74

-22.93%

48.69%

9

େିଦୁୟତ୍ କର ଓ ଶୁଳ୍କ

3150.00

2077.96

2369.19

14.02%

75.21%

10

ଅନୟାନୟ କର

1.00

-0.04

0.03

ରମାେ ନିଜସ୍ୱ େିକସ ୋଜସ୍ୱ
B.

ଅଣ େିକସ ୋଜସ୍ୱ

1

ସୁଧ ଆୟ

38350.00 22593.99 21941.70

1836.17

426.39

796.05

2.61%
-2.89%

57.21%

86.70%

43.35%

2

ଲାଭାଂଶ ଓ ଲାଭ

1025.00

30.59

45.43

3

4.43%

ଶିୋ କ୍ରୀୋ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି

28.90

17.32

15.64

-9.68%

54.13%

4

ଚିକତ୍ସ
ି ାଓ ଜାନସ୍ୱାସ୍ଥୟ

55.13

56.71

50.96

-10.13%

92.44%

5

ଜଳ ବଯାଗାଣ ଓ ସବଫଇ

110.00

46.37

34.91

-24.70%

31.74%

6

ୋସଗୃହ

20.19

14.40

14.29

-0.76%

70.78%

7

ଜଙ୍ଗଲ ଓ େନୟପ୍ରାଣୀ

52.50

13.74

15.01

9.23%

28.58%

8

େୃ ହତ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ ଜଳବସଚନ

860.00

521.94

584.75

12.03%

67.99%

9

େୁଦ୍ର ଜଳବସଚନ

10.00

4.16

6.46

55.18%

64.55%

10

ଅଣବଲୌହ ଖ୍ଣି ଓ ଧାତେ ଶିଳ୍ପ

12500.00

7788.71

8597.76

10.39%

68.78%

11

ଅନୟାନୟ କର

1152.11

620.71

2006.07 223.19% 174.12%

ରମାେ ଅଣେିକସ ୋଜସ୍ୱ

17650.00

9541.04 12167.33

27.53%

68.94%

ରମାେ (A+B)

56000.00 32135.03 34109.03

6.14%

60.91%

ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସରୁ ରାଜୟ ଅଂଶ

36299.74

22196.96

17203.26

-22.50%

47.39%

ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁ ଦାନ

32000.26

19898.07

16671.08

-16.22%

52.10%

124300.00 74230.06 67983.37

-8.42%

54.69%

ରମାେ ୋଜସ୍ୱ

ରାଜୟର ରାଜସ୍ୱ େୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଅବନକ ଫଳପ୍ରଦ ପଦବେପ ବନଇଛନ୍ତି । ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ବକବତକ ପ୍ରମୁଖ୍
ପଦବେପ ଗୁଡକ
ି ବହଲା1. ପ୍ରତିମାସବର ମୁଖ୍ୟଶାସନ ସଚିେଙ୍କ ଅଧ୍ୟେତାବର ସମୀୋ ବେୈଠକ ମାଧ୍ୟମବର ସଂପୃକ୍ତ େିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ
େବକୟା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଉପବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରିୋକୁ ପରାମଶଷ ଦିଆଯାଉଛି ।
2. େିଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱ ସମବନ୍ଧୀୟ ନିୟମମାନଙ୍କବର ଆେଶୟକ ସଂବଶାଧନ ଦ୍ଵାରା ରାଜସ୍ୱ େୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦବେପ
ନିଆଯାଉଛି ।
3. ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ ଓ ଅଣଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବେତ୍ରବର ପ୍ରଚଳିତ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହାରବର ନିୟମିତ େୟେଧାନବର
ପଯଷୟାୟକ୍ରବମ ସଂବଶାଧନ ଆଣି ରାଜସ୍ୱ େୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦବେପ ନିଆଯାଉଛି ।

4. ସବେଷାର୍ଚ୍ ନୟାୟାଳୟ ଓ ଉର୍ଚ୍ ନୟାୟାଳୟବର େିଚାରାଧିନ ଥିୋ ୋଣିଜୟ କର ସମବନ୍ଧୀୟ େିଭିନ୍ନ ବମାକଦମାର
େିେରଣୀ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇ ନୟାୟାଳୟବର ଉକ୍ତ ମାମଲାଗୁଡକ
ି ର ତୁ ରନ୍ତ ବଫୈ ସଲା ନିମବନ୍ତ େିହତ
ି
ପଦବେପ ନିଆଯାଉଛି I
5. ନିଦଷ୍ଟ
ି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟବର ଅପିଲ ବଫୈ ସଲା କରିୋ ପାଇଁ ଅପିବଲଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିବଦଷଶ ଦିଆଯାଇଛି I
6. ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମବର ନୂ ତନ ଖ୍ଣି ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ଏକକାଳୀନ ଖ୍ଣି ରାଜସ୍ୱ ଓ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡୁୟଟି ଓ
ବରଜିବେସନ୍ ଫି ସଂଗ୍ରହ କରିୋର ବଯାଜନା;
7. ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ ନ ବହାଇ େୟାଙ୍କମାନଙ୍କବର ପଡିରହିଥିୋ ସରକାରୀ ଅଥଷର ପୁନଃ େିନବି ଯାଗ;
8. େିଭିନ୍ନ ବମାକଦମା ବଯାଗଁୁ ଅନାବଦୟ ବହାଇ ରହିଥିୋ ରାଜସ୍ୱର ଆବପାର୍ ଆବଲାଚନା ମାଧ୍ୟମବର ଏକକାଳୀନ
େବକୟା ବଦୟ (One Time Settlement) ବଯାଜନା ପ୍ରଚଳନ;
9. OMBADC

ଓ CAMPA ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଓ ମହାବଲଖ୍ାକାର, ଓେିଶାଙ୍କ ଅନୁ ବମାଦନ କ୍ରବମ,

OMBADC ଓ CAMPA ପାଣ୍ଠିବର େିନବି ଯାଗ ପାଇଁ ଥିୋ ଅଂଶର 60 ପ୍ରତିଶତ ରାଶିକୁ କମ ସୁଧବର ସ୍ୱଳ୍ପ
ମିଆଦୀ ୠଣ ଗ୍ରହଣ;
10. ରାଜୟ ଆକସ୍ମିକ ପାଣ୍ଠିର ପରିମାଣ 400.00 ବକାଟି ଟଙ୍କା ରୁ 2000.00 ବକାଟି ଟଙ୍କାକୁ େୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି I
11. ବଖ୍ାଲାେଜାର ଋଣ ପରିବଶାଧ ପାଇଁ ନିବେପ ନିଧି (Consolidated Sinking Fund) ରୁ ଅଥଷ
ବଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି I
12. ସରକାରୀ ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ ଓ ବଯାଜନା ଖ୍ର୍ଚ୍ଷର ପୁନଃ ପ୍ରାଥମିକୀକରଣ ।
ଅନୁ ରମାଦ୍ନ ପ୍ରତୀୋରେ ଥିବ୍ା ପୂର୍ଣ୍ଶାଙ୍ଗ ରପନସନ୍
UDAQ. No. – 311 - ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେବହରା – ଅଥଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- Controller of
Accounts କାଯଷୟାଳୟବର 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 ଓ ତା ପୂେଷ େର୍ଷ ମାନଙ୍କବର ବକବତବଗାଟି
ପୂର୍ଣ୍ଷାଙ୍ଗ ବପନସନ୍ ଓ ଅନୟ ଅେସର କାଳୀନ ବଦୟ ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରସ୍ତାେ ଅନୁ ବମାଦନ ପ୍ରତୀୋବର ଅଛି ତାହା ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ କି
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ?

ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅଥଶମନ୍ତ୍ରୀ ବଲଖ୍ା ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ କାଯଷୟାଳୟବର 31.12.2020 ସୁଦ୍ଧା 1811 ଟି ବପନସନ୍ ପ୍ରସ୍ତାେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅବପୋବର ଅଛି ।
ତନମଧ୍ୟରୁ ନବଭମବର 2020 ଏେଂ ଡିବସମବର 2020ବର ଯଥାକ୍ରବମ 796 ଏେଂ 1015 ଟି ବପନସନ୍ ପ୍ରସ୍ତାେ ମଞ୍ଜୁରୀ
ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇଛି ।
ଏତଦ୍ େୟତୀତ ବଲଖ୍ା ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ କାଯଷୟାଳୟବର 31.12.2020 ସୁଦ୍ଧା 824 ଟି GPF ପ୍ରସ୍ତାେ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଅବପୋବର ଅଛି । ତନମଧ୍ୟରୁ ନବଭମବର 2020 ଏେଂ ଡିବସମବର 2020ବର ଯଥାକ୍ରବମ 268 ଏେଂ 556 ଟି GPF
ପ୍ରସ୍ତାେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇଛି ।
େବକୟା ରହିଥିୋ ବପନସନ୍ ଓ ଅନୟାନୟ ଅେସରକାଳୀନ ପ୍ରାପୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନଭିର୍ତ୍ିବର ଫଇସଲା କରିୋ ପାଇଁ
ନିମନଲିଖିତ ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି ।
ଅେସରକାଳୀନ ପ୍ରାପୟ ପ୍ରଦାନ ନିମିର୍ତ୍ େିଦୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିୋ େିଭାଗର ଏେଂ ଉର୍ଚ୍ଶିୋ େିଭାଗର ସୁଚନ୍ତ
ି ତ
ି ପରାମଶଷ
ଅନୁ ଯାୟୀ Online ମାଧ୍ୟମବର ବପନସନ୍ ଏେଂ ବପନସନ୍ ଫମଷ ଗୁେକ
ି ର ଅନୁ ବମାଦନ ନିମିର୍ତ୍ ତ୍ଵରିତ ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଉଅଛି ।
ପୁନଶ୍ଚ ଶୀଘ୍ର ବପନସନ୍ ଓ ଅନୟନୟ ଅେସରକାଳୀନ ସୁେଧ
ି ା ମଞ୍ଜୁରୀ ନିମିର୍ତ୍ ବଲଖ୍ା ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ଅନଲାଇନ
(online) ମାଧ୍ୟମବର ଏଗୁଡକ
ି ମଞ୍ଜୁରୀ କରୁଛନ୍ତି ।
ଅଧୂନା Online ମାଧ୍ୟମବର ପୂର୍ଣ୍ଷାଙ୍ଗ GPF ବଦୟ SPT (ରାଜୟ ବପନସନ୍ ବେବଜରୀ) ଜରିଆବର େୟାଙ୍କ ଖ୍ାତାକୁ
ସିଧାସଳଖ୍ ଜମା କରି ଦିଆଯାଉଛି ।
ସରକାରଙ୍କ ବପନସନ୍ ଓ ଅନୟାନୟ ଅେସରକାଳୀନ ପ୍ରାପୟ ପ୍ରଦାନ ଏକ ବଲାକାଭିମୁଖ୍ୀ କାଯଷୟକ୍ରମ ବହାଇଥିୋ
ବଯାଗଁୁ ସମସ୍ତ ବପନସନ୍ ଓ ଅେସରକାଳୀନ ପ୍ରାପୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଫଇସଲା କରାଯିୋର ଲେୟ ରଖ୍ାଯାଇଅଛି ।

ଗ୍ରାମ େେୀ ନିରୟାଜନ
UDAQ -313

ଶ୍ରୀ ରମୌଷଧି ବ୍ାଗ୍, ବ୍ିଧାୟକ ,ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:ବଦଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରୁ ପ୍ରବତୟକ ଗ୍ରାମବର ଗ୍ରାମ ରେୀ େୟେସ୍ଥା ଥିୋବେବଳ ବସମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

ହ୍ରାସ ପାଇଥିୋ ପରିବପେୀବର ପ୍ରବତୟକ ଗ୍ରାମବର ଗ୍ରାମରେୀ ନିବୟାଜନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାେ ଅଛି କି; ଉର୍ତ୍ର ‘ହଁ’
ବହବଲ ବସ ଦିଗବର କି ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର, ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର:ପ୍ରବତୟକ ଗ୍ରାମବର ଗ୍ରାମରେୀ ନିବୟାଜନ ପାଇଁ େର୍ତ୍ଷମାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖ୍ବର ବକୌଣସି
ପ୍ରସ୍ତାେ ନାହିଁ ।
ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ମାଧ୍ୟମବର ଜମାରାଶି ପରିମାଣ
U.D No. 318 – ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜି େ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ: ଅଥଷମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି – ରାଜୟବର େିଗତ ତିନେ
ି ର୍ଷବର ସ୍ୱଳ୍ପ
ସଞ୍ଚୟ ମାଧ୍ୟମବର ବକବତ ଜମାରାଶି ସଂଗ୍ରହ ବହାଇଛି ତାହାର ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ଦଶଷାଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବଯାଜନା ମାଧ୍ୟମବର
ଜମାରାଶି ସଂଗ୍ରହ େୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ କି ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ?
ଉର୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ– ଅଥଷମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜୟବର େିଗତ ତିନି େର୍ଷବର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ମାଧ୍ୟମବର ସଂଗୃହୀତ ଜମାରାଶିର ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ େିେରଣୀ ନିମନବର
ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
କ୍ରମିକ
ସଂଖୟା

ଜିଲ୍ଲାେ ନାମ

2017-18

2018-19

2019-20

ଧାଯଷୟ

ସଂଗୃହୀତ

ଧାଯଷୟ

ସଂଗୃହୀତ

ଧାଯଷୟ ଲେୟ

ସଂଗୃହୀତ

ଲେୟ

ପରିମାଣ

ଲେୟ

ପରିମାଣ

(ଟଙ୍କା

ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା

(ଟଙ୍କା

(ଟଙ୍କା

(ଟଙ୍କା

(ଟଙ୍କା

ବକାଟି

ବକାଟି

ବକାଟି

ବକାଟି

ବକାଟି

ବକାଟି

ଆକାରବର)

ଆକାରବର)

ଆକାରବର) ଆକାରବର) ଆକାରବର) ଆକାରବର)
1

କଟକ

195

242.75

245

511.22

513

705.04

2

ବକନ୍ଦ୍ରାପଡା

109

109.90

112

126.42

128

195.16

3

ଯାଜପୁର

123

150.31

152

204.20

206

327.63

4

ଜଗତସିଂହପୁର

89

103.21

105

140.31

142

205.55

5

ପୁରୀ

48

63.97

65

103.45

104

123.68

6

ବଖ୍ାଦ୍ଧଷା

340

380.37

385

489.79

491

889.57

7

ନୟାଗଡ

32

37.03

38

59.83

61

87.23

8

ଭଦ୍ରକ

124

137.63

140

178.79

179

299.74

9

ୋବଲଶ୍ୱର

180

190.30

193

240.07

242

360.98

10

ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

91

91.88

93

109.86

111

150.19

11

ସୁନ୍ଦରଗଡ

223

254.34

261

333.25

335

537.86

12

ସମବଲପୁର

60

81.05

83

126.68

128

193.65

13

ଝାରସୁଗୁଡା

75

69.90

75

146.90

148

162.38

14

ବଦେଗଡ

10

9.53

11

9.39

11

14.29

15

େରଗଡ

42

66.12

68

81.43

83

128.69

16

େଲାଙ୍ଗୀର

62

76.30

77

119.16

121

168.97

17

ସୁେର୍ଣ୍ଷପୁର

8

12.46

13

20.12

22

32.45

18

ବେଙ୍କାନାଳ

66

75.36

76

121.54

123

164.74

19

ଅନୁ ଗୁଳ

94

95.83

97

97.60

99

232.41

20

ବକନ୍ଦୁ ଝର

80

92.39

93

100.28

102

146.94

21

ଗଞ୍ଜାମ

350

402.93

407

556.28

558

781.47

22

ଗଜପତି

17

20.11

21

26.90

28

37.06

23

କନ୍ଧମାଳ

21

14.58

21

17.81

21

32.41

24

ବେୌଦ୍ଧ

11

12.04

13

8.60

13

19.68

25

କଳାହାଣ୍ଡି

35

35.41

36

38.52

40

60.95

26

ନୂ ଆପଡା

9

10.05

11

11.77

13

22.88

27

ବକାରାପୁଟ

59

50.35

59

42.48

59

72.18

28

ନେରଙ୍ଗପୁର

14

13.93

15

16.27

17

10.10

29

ରାୟଗଡା

27

27.13

28

41.60

43

53.01

30

ମାଲକାନଗିରି

6

6.15

7

8.61

9

10.42

2600

2933.31

3000

4089.14

4150

6227.35

ୋଜୟ

ରାଜୟବର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବଯାଜନାବର ଜମାରାଶି େୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିମନ େର୍ଣ୍ିତ ପଦବେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
(କ) ରାଜୟର ସମସ୍ତ ବଶ୍ରଣୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ସଞ୍ଚୟ ମବନାଭାେ ସୃଷ୍ଟି କରିୋ, ସଞ୍ଚୟକୁ ଏକ ଅଭୟାସବର
ପରିଣତ କରିୋ, ମିତଵୟୟୀ ବହାଇ ଭେିର୍ୟତ ଜୀେନ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବଯାଜନାବର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିୋ ପାଇଁ
ସବଚତନତା କାଯଷୟକ୍ରମ ମାନ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ।
(ଖ୍) ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବଯାଜନାଗୁଡକ
ି ପ୍ରତି ଆକୃ ଷ୍ଟ କରି ବସଥିବର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ନିମବନ୍ତ ପ୍ରେର୍ତ୍ଷାଇୋପାଇଁ
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଧିକୃ ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତିନଧି
ି (Small Savings agents) ମାବନ କାଯଷୟରତ ଅଛନ୍ତି ।ଏହି
ପ୍ରତିନଧି
ି ମାବନ ପ୍ରତୟେ ଭାେବର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ବଯାଗାବଯାଗ ରୋକରି ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବଯାଜନାବର ଅଥଷ ନିବେଶ
କରିୋ ପାଇଁ ପ୍ରେର୍ତ୍ଷାଇୋ ସହ ଆେଶୟକୀୟ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।
(ଗ) ସମସ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବଯାଜନାଗୁଡକ
ି ର ଉପାବଦୟତା ସମ୍ପକିତ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ମୁଦ୍ରଣ କରି, ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁ ମା,
ଉପଖ୍ଣ୍ଡ, େଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରବର େଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ।
( ) ମିତଵୟୟିତା ଅଭୟାସର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଉପାବଦୟତାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାବର ପ୍ରତି େର୍ଷ ଅବକଟାେର ୩୦ ତାରିଖ୍ କୁ େିଶ୍ୱ
ମିତଵୟୟିତା ଦିେସ (World Thrift Day) ରୂବପ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରବର ସବଚତନତା
ବଶାଭାଯାତ୍ରା ଆବୟାଜନ କରାଯାଇ ମିତଵୟୟି ତାର ଉପାବଦୟତା ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବଯାଜନାଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ
ପ୍ରବଚଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅେସରବର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆକୃ ଷ୍ଟ କରିୋ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଚାର ତଥା
ସବଚତନତା ଗାଡି "ସଞ୍ଚୟ ରଥ" ର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବଯାଜନା ଗୁଡକ
ି ୁ ବଲାକପ୍ରି ୟ କରାଯିୋପାଇଁ

ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଅବକଟାେର ୩୦ ତାରିଖ୍ ଠାରୁ ନବଭମବର ୧୪ ତାରିଖ୍ ପଯଷୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ପେ ପାଳନ ପୂେଷକ
ସଭା, ସମିତ,ି େକୃ ତାମାଳା ତଥା ତକଷ ପ୍ରତିବଯାଗିତାମାନ ଆବୟାଜନ କରାଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ଆକୃ ଷ୍ଟ
କରିୋପାଇଁ ପଦବେପ ନିଆଯାଉଛି । ଏଥିବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କମଷଚାରୀ ତଥା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥାଏ ।
(ଙ) ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବଯାଜନାବର ଜମା କରିୋ ନିମବନ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରେର୍ତ୍ଷାଇୋ ପାଇଁ ଏକ େିବଶର୍ ପଦବେପ ସ୍ୱରୂପ
ରାଜୟସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚଳିତ “ଓଡିଶା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ବଯାଜନା” ଅନ୍ତଗଷତ ମାଗଣା କୁ ପନ ବଯାଗାଇ
ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି ବଯାଜନା ଅନ୍ତଗଷତ ବଗାଟିଏ କୟାବଲଣ୍ଡର େର୍ଷବର ଆମ ରାଜୟ ମଧ୍ୟବର ଅେସ୍ଥିତ ବଯବକୌଣସି ଡାକ ର
କିମବା େୟାଙ୍କବର ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବଯାଜନାବର ଅନୁ ୟନ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କବଲ, ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପିଛା ବଗାଟିଏ
ମାଗଣା କୁ ପନ ବଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି । ଏହି ବଯାଜନାବର ୨୪୨୮ ଜଣ ଭାଗୟଶାଳୀ େିବଜତାଙ୍କୁ ୭ଟି େଗଷବର ସେଷାଧିକ
୫ ଲେ ଏେଂ ସେଷନମ
ି ନ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ହିସାେବର ସମୁଦାୟ ୭୪ ଲେ ଟଙ୍କା ମୂଲୟର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ସ୍ୱରୂପ
ପ୍ରଦାନ କରାଯିୋର େୟେସ୍ଥା ଥିୋରୁ ଜିଲ୍ଲାୋସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରେଳ ଆଗ୍ରହ, ପରିଲେିତ ବହଉଛି । ୨୦୨୦
କୟାବଲଣ୍ଡର େର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ “ଏ ଆର” ସିରିଜ୍ ଓଡିଶା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ବଯାଜନାର ପ୍ରଚଳନ
କରାଯାଇଅଛି ଏେଂ ଏହାର ଅନ୍ତଗଷତ କୁ ପନ ପ୍ରଦାନ ପକ୍ରିୟା େଳେର୍ତ୍ର ରହିଛ ି ।
(ଚ) ସୁକନୟା ସମୃଦ୍ଧି ବଯାଜନା ଅନ୍ତଗଷତ ୧୦ େର୍ଷ େୟସ ପଯଷୟନ୍ତ କନୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବଯାଜନା ରହିଛ ,ି
ଯାହା କନୟା ମାନଙ୍କର ଶିୋ ଓ େିୋହ ଆଦି କାଯଷୟବର ଉପବଯାଗ ବହୋ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ । ଏହି ବଯାଜନା ସମ୍ପକଷବର କନୟା
ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ, ଅଭିଭାେକଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଆେଶୟକୀୟ ସବଚତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିୋପାଇଁ ଏହାର ଉପାବଦୟତା ତଥୟ ସମବଳିତ
ଅନୁ ବରାଧ ପତ୍ର େଣ୍ଟନ ଦ୍ଵାରା ବସମାନଙ୍କୁ ଏହି ବଯାଜନାବର ସାମିଲ କରିୋପାଇଁ ପଦବେପ ନିଆଯାଇଅଛି ।
(ଛ) "ମହିଳା ପ୍ରଧାନ ବେତ୍ରୀୟ େଚତ ବଯାଜନା" ବର ବକେଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତିନଧି
ି ଭାେବର ନିଯୁକ୍ତି
ଦିଆଯାଇଥାଏ । ବସମାବନ ଡାକ ର ବପୌନଃପୁନକ
ି ଜମାବର (Post Office Recurring Deposit) ପ୍ରବତୟକ
ମାସବର କିଛ ି କିଛ ି ଅଥଷ ସଞ୍ଚୟ କରିୋ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରେର୍ତ୍ଷାଇୋ ସହ ପ୍ରବତୟକ ମାସବର ଜମାକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ
ଅଥଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜମା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
(ଜ) ଭୁେବନଶ୍ୱର, େଲାଙ୍ଗୀର, ନୂ ଆପଡା ଏେଂ କଟକ ଠାବର େିଭିନ୍ନ ସମୟବର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ସବଚତନତା ଷ୍ଟଲ ମାନ ସ୍ଥାପନ
କରାଯାଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବଯାଜନାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପଦବେପ ମାନ ନିଆଯାଇଅଛି ।
(ଝ) ଭାରତୀୟ ଡାକ େିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚଳିତ "ବମ ଦୂ ତ" ବପାଷ୍ଟକାଡଷ ମାଧ୍ୟମବର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବଯାଜନା ଓ ଓଡିଶା ସ୍ୱଳ୍ପ
ସଞ୍ଚୟ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ବଯାଜନା ସମ୍ପକିତ ୋର୍ତ୍ଷାମାନ ମୁଦ୍ରଣ ପୂେଷକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବଯାଜନା ପ୍ରତି

ଆକୃ ଷ୍ଟ କରିୋ ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ଏହି ବଯାଜନାବର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିୋପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିୋ ନିମବନ୍ତ ପଦବେପ
ନିଆଯାଇଅଛି ।
(ଞ) ଏତଦେୟତୀତ ରାଜୟ ସରକାର ନିୟମିତ େୟେଧାନବର େିଭିନ୍ନ ସମବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟୟମବର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବଯାଜନାଗୁଡକ
ି ର
ଉପାବଦୟତା ସମ୍ପକିତ େିଜ୍ଞାପନ ମାନ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିୋ ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ଜମାରାଶି େୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ
ପ୍ରବଚଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।
(ଟ) ରିଜଭଷ େୟାଙ୍କ ଏେଂ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ରଣୀ ମୟାବନଜର (LDM) ଙ୍କ ସହାୟତା ଏେଂ ସହଭାଗିତାବର େିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କବର
ଆଥିକ ସାେରତା ଅଭିଯାନ ତଥା ଶିେର
ି ମାନ ଆବୟାଜନ କରାଯି ୋର କାଯଷୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଅଛି । ଏହି କାଯଷୟକ୍ରମ
ମାଧ୍ୟମବର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବକେଳ ଡାକ ର ଏେଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ େୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କବର ବସମାନଙ୍କର କବଷ୍ଟାପାଜିତ ଅଥଷ ଜମା
ରଖିୋ ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ଏହି ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିୋ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବସୋର ସୁେଧ
ି ା ବନୋ ପାଇଁ
ସବଚତନ କରାଯାଉଅଛି । ଏହା ଉଭୟ ଡାକ ର ଏେଂ େୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କବର ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ଜମା ବଯାଜନା ମାଧ୍ୟମବର
ଜମା ରାଶି େୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ େିବଶର୍ ସହାୟକ ବହାଇପାରୁଛି ।
ଅବ୍ସେ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ିନ ପୂର୍ଣ୍ଶାଙ୍ଗ ରପନସନ୍ ପ୍ରଦ୍ାନ
UDAQ No. 320– ଶ୍ରୀ ରସୌଭିକ ବ୍ିଶ୍ଵାଳ: ଅଥଷମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:- ଅେସର ଗ୍ରହଣ ଦିନ ସରକାରୀ
କମଷଚାରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଷାଙ୍ଗ ବପନସନ୍ ଓ ଅନୟ ଅେସରକାଳୀନ ପ୍ରାପୟ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାେ ବକବତଦୂ ର ଅଗ୍ରଗତି
ବହାଇଛି ଓ ଏହା ବକବେସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ କାଯଷୟେମ ବହେ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ , ଅଥଶମନ୍ତ୍ରୀ –
ଓେିଶା ବେସାମରିକ ବସୋ (ବପନସନ୍) ନିୟମାେଳୀ, 1992 ଅନ୍ତଗଷତ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ବର ଥିୋ ନିୟମ ମୁତାେକ
ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ଷ ପୂରଣ କରୁଥିୋ ଜବଣ ଅେସର ପ୍ରାପ୍ତ କମଷଚାରୀଙ୍କୁ ଅେସର ଗ୍ରହଣ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଷାଙ୍ଗ ବପନସନ୍ ତଥା ଅନୟ
ଅେସରକାଳୀନ ବଦୟ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ େିଧି େୟେସ୍ଥା ରହିଅଛି। ବତଣୁ ଏହାର କାଯଷୟକାରୀତା ପାଇଁ ବକୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବେପ
ଗ୍ରହଣ କରାଯିୋର ଆେଶୟକତା ନାହିଁ ।

ପ୍ରଦ୍ୂଷଣ ସ୍ମତତି ନଥାଇ ଖଣି ଉରତ୍ତାଳନ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଖ୍ୟା : ୩୨୧ ଶ୍ରୀ ସରତାଷ ସିଂହ ସାଲୁ ଜା : ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- (କ)
ଠାକୁ ରାଣୀ ଲୁ ହା ଖ୍ଣି (Thakurani Iron Mines) ର ଲିଜଧାରୀ Sarala Mines PVT-LTD େର୍ଷ େର୍ଷ ଧରି
Forest Environment ର Clearance ନ ଆଣି ଏେଂ High Grade Iron Ore କୁ ବଚାରା ଚାଲାଣ
କରୁଥିବଲ େି ସରକାର ନୀରେ ରହିୋର କାରଣ କଣ; (ଖ୍) 2010-11 ରୁ ଆଜି ପଯଷୟନ୍ତ ଠାକୁ ରାଣୀ Mines ରୁ ପ୍ରତି
େର୍ଷ ବକବତ High Grade ଏେଂ ଅନୟାନୟ Grade ର Iron ଖ୍ନନ ବହାଇ ନିଆଯାଇଛି ଏହାର େର୍ଷ wise
ତାଲିକା ବଦବେ କି; ଏେଂ ଏହି ଠାକୁ ରାଣୀ ଲୁ ହାଖ୍ଣିକୁ ୋତିଲ କରିୋ ପାଇଁ ସରକାର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ?
ଉର୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ
ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
(କ) ଠାକୁ ରାଣୀ ଲୁ ହା ଖ୍ଣି (Thakurani Iron Mines) ର ଲିଜଧାରୀ Sarada Mines Pvt. Ltd
େର୍ଷ େର୍ଷ ଧରି Forest Clearance ଓ Environment Clearance ନ ଆଣି ଏେଂ High Grade Iron
Ore କୁ ବଚାରା ଚାଲାଣ କରିୋ େିର୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟି ବଗାଚର ବହାଇନାହିଁ ।
(ଖ୍) ଆଜି ପଯଷୟନ୍ତ ଠାକୁ ରାଣୀ Mines ରୁ ପ୍ରତି େର୍ଷ ବକବତ High Grade ଏେଂ ଅନୟାନୟ Grade ର
Iron ଖ୍ନନ ବହାଇ ନିଆଯାଇଛି ଏହାର େର୍ଷୱାରୀ ତାଲିକା ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ
ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣିତ MMDR Act 1957 ର ସଂବଶାଧନ ଅଧ୍ୟାବଦଶ ତା.12.01.2015 ର ଧାରା 8A(3) ଅନୁ ଯାୟୀ ଉକ୍ତ
ଖ୍ଣି ଅଞ୍ଚଳର ସମୟ ଅେଧି ତା.13.08.2021 ବର ସମ୍ପୂଣଷ ବହଲା ପବର ରାଜୟ ସରକାର MMDR Act ଅନୁ ସାବର
ପରେର୍ତ୍ଷୀ ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ୋଜୟରେ ରହାଇଥିବ୍ା ନାେୀ ନିର୍ଯଶୟାତନା ଦ୍ୁ ବ୍ଶୟବ୍ହାେ
U.D. 322-

ଶ୍ରୀ ସରତାଷ ସିଂହ ସାଲୁ ଜା, ବ୍ିଧାୟକମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :(କ) (2010) ରୁ ଆଜି ପଯଷୟନ୍ତ ରାଜୟବର ବମାଟ ବକବତ Rape, ନାରୀ

ନିଯଷୟାତନା ଏେଂ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁ େୟେହାର , ଖ୍ରାପ ଆଚରଣ ଅଭିବଯାଗ ବହାଇଛି ଏହାର P.S

( ଥାନା)

ନାମସହ େର୍ଷୱାରୀ (year wise) ବଗାଟିଏ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ; (ଖ୍) ଏହି ସମସ୍ତ ନାରୀ ଧର୍ଷଣ (Rape)
ନାରୀ ନିଯଷୟାତନା, ଏେଂ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁ େଷୟେହାରବର ବକବତ ଜଣ ବଦାର୍ୀ ( Court) ଦ୍ଵାରା ଦଣ୍ଡିତ ବହାଇଛନ୍ତି
ଏେଂCBI case ବର ବକବତଜଣ ଖ୍ସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏହାର ତାଲିକା ବଦବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର, ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଅଛି ।
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଖ୍ୟା : ୩୨୫

ତା: ୨୨.୦୨.୨୦୨୧
ରବ୍ଆଇନ ଭାରବ୍ ରଲୌହ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଉରତ୍ତାଳନ

ଶ୍ରୀ ନବ୍ ଚେଣ ମାଝୀ : ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ରାଜୟବର ୨୦୧୬ -୧୭ ରୁ ଅଦୟାେଧି
କାଯଷୟେମ ଥିୋ ବକଉଁ ବଲୌହ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖ୍ଣିବର େିଭିନ୍ନ ସର୍ତ୍ଷ ଉଲ୍ଲଂ ନ କରି ଏେଂ ବେଆଇନ ତଥା ଅନିୟମିତତା
ଆଧାରବର ଉବର୍ତ୍ାଳନ ଓ ପରିେହନ ବହଉଥିୋ ଖ୍ଣିକୁ ରାଜୟ ସରକାର ପରିଦଶଷନ କରିଥିବଲ ; ବକବେ ବକଉଁ ଖ୍ଣି
ପରିଦଶଷନ କରିଥିବଲ ; ସମ୍ପୃକ୍ତ ବକଉଁ ଖ୍ଣି ପରିଦଶଷନ ନିମବନ୍ତ କିଏ ବକବେ ନିବଦଷଶ ବଦଇଥିବଲ ; ଖ୍ଣି ପରିଦଶଷନବର କି
କି ଅନିୟମିତତା ବହାଇଥିୋର ରିବପାଟଷ ବହାଇଛି ଓ କଣ କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ବହାଇଛି ତାର ସମସ୍ତ େିେରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି
?
ଉର୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ
ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜୟବର ୨୦୧୬ -୧୭ ରୁ ଅଦୟାେଧି କାଯଷୟେମ ଥିୋ ବଲୌହ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖ୍ଣିଗୁଡକ
ି ୁ ଖ୍ଣି ନିବଦଷଶକଙ୍କ
ଆବଦଶ କ୍ରବମ େିଭିନ୍ନ ଖ୍ଣି ଅଧିକାରୀ ଓ SLES Team ପରିଦଶଷନ କରିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଖ୍ଣି ପରିଦଶଷନ ବକବେ
ବହାଇଥିଲା, ଖ୍ଣି ପଟ୍ଟାଦାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବହାଇଥିୋ ଅନିୟମିତତା, ତାହାର ସେିବଶର୍ େିେରଣୀ ଏେଂ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିୋ
କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ସମବନ୍ଧୀୟ ତଥୟ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ରଗ୍ରଡ ଅନୁ ସାରେ ଆକଳନ କେି ମୂଲୟ ନିଦ୍ଧଶାେଣ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଖ୍ୟା : ୩୨୬ ଶ୍ରୀ ନବ୍ ଚେଣ ମାଝୀ : ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- (କ)
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା ୨୨୮ ତା. ୧୭.୦୨.୨୦୨୦ ରିଖ୍ ଉର୍ତ୍ର ପରିବପ୍ରେୀବର ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘ଗ’ ଅନୁ ଯାୟୀ ବକଉଁ
ଖ୍ଣିବର ବକଉଁମାନ (ବଗ୍ରଡ) ର ବକବତ ପରିମାଣର ଖ୍ଣିଜ ମହଜୁ ଦ ରହିଛ ି ତାର ତଥୟ ପ୍ରଦାନ ସହ ବକଉଁ ବଗ୍ରଡକୁ ବକଉଁ
ହାରବର ଆକଳନ କରାଯାଇ ମୂଲୟ ନିଦ୍ଧଷାରଣ କରାଯାଇଛି ତାର ଖ୍ଣିୱାରୀ େିେରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ; ବକଉଁ ବକଉଁ
ଖ୍ଣି ତୁ ରନ୍ତ କାଯଷୟେମ ନିମବନ୍ତ ଅେଶୟକୀୟ ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମି ମଧ୍ୟରୁ କି କି ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛ ି ଓ କ’ଣ ଅଭାେ ରହିଛ ି ତା’ର
ଏକ େିେରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ; (ଖ୍) କାଯଷୟେମ ଖ୍ଣିର ସୁପରିଚାଳନା ତଥା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିେହନ ନିମବନ୍ତ କି କି
େିର୍ୟ ରାଜୟ ଓ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବକଉଁ େିଭାଗ ପରିଧିଭୁକ୍ତ ଅବଟ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିୋ ସହ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ
ପରିଧିଭୁକ୍ତ େିର୍ୟବର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କର କଣ ଦାୟି ତ୍ଵ, କର୍ତ୍ଷେୟ ଓ କ’ଣ ଭୂମିକା ରହିଛ ି ତାହା େଷ୍ଟଭାବେ ଅେଗତ କରିବେ
କି ?
ଉର୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ
ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
(କ)

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା ୨୨୮ ତା. ୧୭.୦୨.୨୦୨୦ ରିଖ୍ ଉର୍ତ୍ର ପରିବପ୍ରେୀବର ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘ଗ’ ଅନୁ ଯାୟୀ

ବକଉଁ ଖ୍ଣିବର ବକଉଁମାନ (ବଗ୍ରଡ) ର ବକବତ ପରିମାଣର ଖ୍ଣିଜ ମହଜୁ ଦ ରହିଛ ି ତାର ତଥୟ ପ୍ରଦାନ ସହ ବକଉଁ ବଗ୍ରଡକୁ
ବକଉଁ ହାରବର ଆକଳନ କରାଯାଇ ମୂଲୟ ନିଦ୍ଧଷାରଣ କରାଯାଇଛି ତାର ଖ୍ଣିୱାରୀ େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ
କରାଗଲା ।
ନିଲାମ ବହାଇଥିୋ ଖ୍ଣିଗୁଡକ
ି ୁ Section 8B(2) of MMDR Act 1957 ସହିତ MC Rules 2016
ନିୟମ 9A(4) ଅନୁ ଯାୟୀ ପୂେଷ ଖ୍ଣିପଟ୍ଟା ନିମିର୍ତ୍ ଅନୁ ବମାଦନ ବହାଇଥୋ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର 2 େର୍ଷ ପଯଷୟନ୍ତ ନୟସ୍ତ
କରାଯାଇଥିୋରୁ ଉକ୍ତ ଖ୍ଣି ଗୁଡକ
ି ତୁ ରନ୍ତ କାଯଷୟେମ ନିମବନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆେଶୟକୀୟ ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛ ି ।
(ଖ୍) କାଯଷୟେମ ଖ୍ଣିର ସୁପରିଚାଳନା ତଥା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିେହନ ନିମବନ୍ତ ରାଜୟ ଓ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିମନଲିଖିତ
େିଭାଗ ଗୁଡକ
ି ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅବଟ ।

କ୍ର. ସ.
୧

େିଭାଗ

ଅଧିନସ୍ଥ

ଭାରତୀୟ ଖ୍ଣି େୁ ୟବରା
(Indian

ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନ

Bureau

of

କାଯଷୟ
ଖ୍ଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ସୀମା
ନିଦ୍ଧଷାରଣ ଓ ତତ ସମବନ୍ଧୀୟ େିର୍ୟ

Mines)
୨

ଖ୍ଣିଜ ସୁରୋ ମହାନିବଦଷଶାଳୟ
(Directorate

of

ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନ

ଖ୍ଣିର ସୁରୋ ସମବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ

Mines

େିର୍ୟ

ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି େିଭାଗ ଏେଂ ଅଧିନସ୍ଥ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନ

ଖ୍ଣିଜ

ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା

ସମବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ େିର୍ୟ

Safety)
୩

ଉତ୍ପାଦନଓ

ପରିେହନ

ନିଲାମ ରହାଇଥିବ୍ା ଖଣିେୁ ୋଜସ୍ୱ ଆଦ୍ାୟ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଖ୍ୟା : ୩୨୭ ଶ୍ରୀ ନାଉେୀ ନାୟକ : ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ରାଜୟବର
େର୍ତ୍ଷମାନସୁଦ୍ଧା ବକବତାଟି ଖ୍ଣି, ବକବତ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରି ମିୟମବର ଓ ବକଉଁ ବକଉଁ ଖ୍ଣି ବକଉଁ ବକଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଲାମ
ବହାଇଛି, ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ବକବତାଟି ଖ୍ଣିରୁ ବକବତ ପରିମାଣର ଓ ବକଉଁ ପ୍ରକାରର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବହାଇଛି ବସ ସମ୍ପକଷବର
ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ େିେରଣୀ ବଦବେ କି ; ନିଲାମ ବହାଇଥିୋ ବକଉଁ ଖ୍ଣି ଏପ୍ରି ଲ ପହିଲାରୁ କାଯଷୟେମ ବହାଇ ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥିକ
େର୍ଷବର ବକବତ ଓ ବକଉଁ ବକଉଁ ୋେଦବର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବହେ, ଆଗାମୀ ୫ େର୍ଷ ଭିତବର ବସହି ଖ୍ଣିଗୁଡକ
ି ରୁ ବକବତ
ଖ୍ଣି ରାଜସ୍ୱ ମିଳେ
ି ବସ ବନଇ ସରକାର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି କି ; ଉର୍ତ୍ର ଯଦି ‘ହଁ’, ବତବେ ବସହି ଆକଳନ େିେରଣୀ ପ୍ରଦାନ
କରିବେ କି ; ଯଦି ‘ନଁା’, ବତବେ ବକବେସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ କରିବେ କହିବେ କି ?
ଉର୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ
ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜୟବର େର୍ତ୍ଷମାନସୁଦ୍ଧା ୩୧ବଗାଟି ଖ୍ଣି ନିଲାମ ବହାଇଅଛି। ଏହିସେୁ ଖ୍ଣି ବକବତ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରି ମିୟମବର ଓ
ବକଉଁ ବକଉଁ ଖ୍ଣି ବକଉଁ ବକଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଲାମ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାର ସେିବଶର୍ େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ
କରାଗଲା । ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ବକବତାଟି ଖ୍ଣିରୁ ବକବତ ପରିମାଣର ଓ ବକଉଁ ପ୍ରକାରର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବହାଇଛି ବସ ସମ୍ପକଷବର
ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘ଖ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ନିଲାମ ବହାଇଥିୋ ବକଉଁ ଖ୍ଣି ଏପ୍ରି ଲ ପହିଲାରୁ କାଯଷୟେମ ବହାଇ ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥିକ େର୍ଷବର ବକବତ ଓ
ବକଉଁ ବକଉଁ ୋେଦବର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବହେ, ଆଗାମୀ ୫ େର୍ଷ ଭିତବର ବସହି ଖ୍ଣିଗୁଡକ
ି ରୁ ବକବତ ଖ୍ଣି ରାଜସ୍ୱ ମିଳେ
ି
ତାହା ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି େର୍ଷବର ଖ୍ଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ ଓ େିପଣନର ପରିମାଣ ଉପବର ନିଭଷର କରିେ ।
ୋଜୟରେ ଥିବ୍ା ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା -୩୨୮ ଶ୍ରୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି- ରାଜୟବର ଖ୍ଣିଜ
ଭିର୍ତ୍କ
ି ବକବତ ସଂଖ୍ୟକ କି କି ଶିଳ୍ପ ବକଉଁ ଜିଲ୍ଲାବର ରହିଛ ି ; ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିଳ୍ପ ନିମବନ୍ତ ୋର୍ିକ ବକବତ ପରିମାଣର କି କି ଖ୍ଣିଜ
ଆେଶୟକ ବହୋରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ; ବକଉଁ ବକଉଁ ଖ୍ଣି ଭିର୍ତ୍କ
ି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ବକଉଁ ବକଉଁ ଖ୍ଣିଜ ବକବତ ପରିମାଣର
ମହଜୁ ଦ ଥିୋ ନିଜସ୍ୱ ଖ୍ଣି ରହିଛ ି ; ନିଜସ୍ୱ ଖ୍ଣି ନଥିୋ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ନିମବନ୍ତ ଆେଶୟକୀୟ ଖ୍ଣିଜ ପଦାଥଷ ସହଜ ଏେଂ
ସୁଲଭ ମୂଲଯବର (ବଯାଗାଣ) ତଥା ଉପଲବ୍ଧ ନିମବନ୍ତ ସରକାର କି କି େୟେସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ; ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ବଯଉଁମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଖ୍ଣି ନାହିଁ ବସମାନଙ୍କ ନିମବନ୍ତ ଆେଶୟକୀୟ ଖ୍ଣିଜ ପଦାଥଷ ବଯାଗାଣ ଏେଂ ଭେିର୍ୟତବର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ
ବହୋକୁ ଥିୋ ଖ୍ଣି ଭିର୍ତ୍କ
ି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ବଯାଗାଣ ନିମବନ୍ତ ବକବତ ପରିମାଣର କି କି ଖ୍ଣିଜ ମହଜୁ ଦ ଥିୋ ଖ୍ଣିଜ
େଲକକୁ ସଂରେିତ ରଖ୍ାଯାଇଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବେ କି ?
ଉର୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ
ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜୟବର ଖ୍ଣିଜ ଭିର୍ତ୍କ
ି ବକବତ ସଂଖ୍ୟକ କି କି ଶିଳ୍ପ ବଯଉଁ ଜିଲ୍ଲାବର ରହିଛ ି ; ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିଳ୍ପ ନିମବନ୍ତ ୋର୍ିକ ବଯବତ
ପରିମାଣର କି କି ଖ୍ଣିଜ ଆେଶୟକ ତାର ଏକ ତାଲିକା ପେିଶଷ୍ଟ
ି “ କ “ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ବକଉଁ ବକଉଁ ଖ୍ଣି ଭିର୍ତ୍କ
ି
ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ବକଉଁ ଖ୍ଣିଜ ବଯବତ ପରିମାଣର ମହଜୁ ଦ ଥିୋ ନିଜସ୍ୱ ଖ୍ଣିର ଏକ ତାଲିକା ପେିଶଷ୍ଟ
ି “ ଖ “ ବର ପ୍ରଦାନ
କରାଗଲା ।
ନିଜସ୍ୱ ଖ୍ଣି ନ ଥିୋ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ନିମବନ୍ତ ଆେଶଯକୀୟ ଖ୍ଣିଜ ପଦାଥଷ Long Term Linkage Policy
ଅନୁ ଯାୟୀ ଉତ୍ପାଦିତ Iron Ore, Bauxite and Chromite Ore ଉତ୍ପାଦନ ର ସେଷାଧିକ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣ
ଦୀ ଷ ମିଆଦି ସୂତ୍ରବର ରାଜୟ ଭିତବର ଥିୋ ଉତ୍ପାଦିତ ଭିର୍ତ୍କ
ି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ େିକ୍ରୟ କରାଯିୋ େୟେସ୍ଥା ରହିଛ ି ଯାହା ଓଡିଶା ଖ୍ଣି
ନିଗମ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ ।

ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଯଉଁମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଖ୍ଣି ନାହିଁ ବସମାନଙ୍କ ନିମବନ୍ତ ଆେଶଯକୀୟ ଖ୍ଣିଜ ପଦାଥଷ
ବଯାଗାଣ ଏେଂ ଭେିର୍ୟତବର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବହୋକୁ ଥିୋ ଖ୍ଣି ଭିର୍ତ୍କ
ି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ବଯାଗାଣ ନିମବନ୍ତ ବକୌଣସି ଖ୍ଣିଜ
େଲକକୁ ସଂରେିତ କରାଯିୋର ବଯାଜନା ନାହିଁ ।
Separate investigation wings for criminal cases
U.D. 329-

Shri Narasingha Mishra, M.L.AWill the Chief Minister be pleased to state that :As promised in the House, earlier is the Govt. going to

separate investigation wings for investigation of criminal cases and separate
wings for maintaining law and order in the State; if not the reason thereof; if yes,
by what time ?
AN S W ER
Shri Dibya Shankar Mishra, Minister of State, HomeAs per the direction of the Hon’ble Supreme Court dated
22.9.2006 and order dated 11-10-2007, the functioning of investigation and law
and order wings in the Police Stations of Cuttack and Bhubaneswar Cities have
been separated vide Government of Odisha, Home Department Notification No
18415/D&A dated 6.4.2007 and steps are being under taken for implementing
the same in remaining police stations in a phased manner keeping in line with
the financial position of the State.

Violation of supreme court direction
UDAQ-330 Shri Narasingha Mishra, MLA
Will the Chief Minister be pleased to state that:When is the Govt. going to enact Odisha Police Act in accordance
with the direction of supreme court of India; Whether violation of supreme court
direction amounts to contempt of court and if so, who is liable to be furnished ?
Answer
Shri Dibyashankar Mishra, Minister of State
In view of larger public interest, the Odisha Police Bill is under
examination. Steps are being taken for bringing in necessary changes in the
bill.
ୋଜସ୍ୱ ଆଦ୍ାୟ ପାଇଁ ଲେୟ ଧାର୍ଯଶୟ
UD No.-334. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ ସାମଲ: ଅଥଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- 2020-21 ଆଥିକ େର୍ଷବର ବକବତ
ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଲେୟ ଧାଯଷୟ କରାଯାଇଛି ଓ ଏହା 2019-20 ଆଥିକ େର୍ଷଠାରୁ କମ ନା ବେଶି ଜଣାଇବେ କି?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅଥଶମନ୍ତ୍ରୀ –
ଚଳିତ ଆଥିକ େର୍ଷ 2020-21 ବର ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ, ଅଣଟିକସ, ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସରୁ ରାଜୟ ଅଂଶ ଓ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ
ଅନୁ ଦାନ ୋେଦକୁ ବମାଟ 1,24,300 ବକାଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତି ଲେୟ ଧାଯଷୟ କରାଯାଇଅଛି । ଏହା 2019-20 ଆଥିକ
େର୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ ।

ୋଜସ୍ୱ େତିେ ଭେଣା ବ୍ାବ୍ଦ୍କୁ ଅନୁ ଦ୍ାନ ପ୍ରଦ୍ାନ
U.D 335 . ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦେ ସିଂହ : ଅଥଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- (1) ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସରୁ ରାଜୟ ଅଂଶ (2) ବକନ୍ଦ୍ର
ପରିେର୍ତ୍ିତ ବଯାଜନା ପାଇଁ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁ ଦାନ, (3) ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ଦାନ, (4) ରାେୀୟ େିପଯଷୟୟ ପ୍ରସମନ
ପାଣ୍ଠିରୁ ରାଜୟକୁ ଅନୁ ଦାନ, (5) GST ର କାଯଷୟକାରୀତା ବଯାଗଁୁ ରାଜସ୍ୱ େତିର ଭରଣା ୋେଦକୁ ଅନୁ ଦାନ, 2019-20,
2020-21 ଆଥିକେର୍ଷବର ଉପବରାକ୍ତ ବଦୟ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ରାଜୟ ସରକାର ବକବତ ଅଂଶ ପାଇଛି ଓ ବକବତ
ଅଂଶ ୋକି ଅଛି ଜଣାଇବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅଥଶମନ୍ତ୍ରୀ –
େର୍ଷ 2019-20 ଓ 2020-21 ପାଇଁ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସରୁ ରାଜୟ ଅଂଶ, ବକନ୍ଦ୍ର ପରିେର୍ତ୍ିତ
ବଯାଜନା ପାଇଁ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁ ଦାନ, ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ଦାନ, ରାେୀୟ େିପଯଷୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠିରୁ ରାଜୟକୁ
ଅନୁ ଦାନ ଓ GST ର କାଯଷୟକାରୀତା ବଯାଗଁୁ ରାଜସ୍ୱ େତିର ଭରଣା ୋେଦକୁ ଅନୁ ଦାନ ୋେଦକୁ ରାଜୟ େବଜଟ୍ ବର
କରାଯାଇଥିୋ ଆକଳନ ଓ େିବସମବର,2020 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାପ୍ତି ର େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ଶିଶୁ ନିରଖାଜ ସମ୍ପକଶରେ
U.D. 341-

ଶ୍ରୀ ମୁରକଶ ମହାଲି ଙ୍ଗ, ବ୍ିଧାୟକମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :(କ) 2014-15 ମସିହାଠାରୁ ରାଜୟର ବକଉଁ ବକଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ବକବତ ଶିଶୁ

ବକବେଠାରୁ ବକଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ନିବଖ୍ାଜ ବହାଇଛନ୍ତି ଆଜି ପଯଷୟନ୍ତ ସରକାର ନିବଖ୍ାଜ ଶିଶୁମାନଙ୍କମଧ୍ୟରୁ ବକବତ ଶିଶୁ
ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି େର୍ତ୍ଷମାନ ସୁଦ୍ଧା ଥିୋ ଶିଶୁମାନଙ୍କ େର୍ତ୍ଷମାନ ସ୍ଥିତି କଣ ଓ ବସମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାର କଣ
ପଦବେପ ବନଇଛନ୍ତି ତାର େର୍ଷୱାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ତଥୟ ବଦବେ କି ; (ଖ୍) 2014-15 ମସିହାରୁ ଆଜି ପଯଷୟନ୍ତ
ବଲାଇସିଂହା ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିବଖ୍ାଜ ବହାଇଥିୋ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତୱାରୀ ଏକ ତାଲି କା ବଦବେ କି ଏହି ନିବଖ୍ାଜ
ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିବଖ୍ାଜର କାରଣ ଓ ବସମାନଙ୍କର େର୍ତ୍ଷମାନର ସ୍ଥିତି କଣ ବସମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଆଉ ବହାଇ ପାରିେ ନା ନାହିଁ ଯଦି
ଉଦ୍ଧାର ବହାଇ ପାରିେ ନାହିଁ ବତବେ ଏହି ଅପାରଗତା ପାଇଁ ସରକାର ନିଜକୁ ଦାୟୀଭାେବର ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ତ, ଯଦି
ଉର୍ତ୍ର ନା ହୁ ଏ ବତବେ କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଉର୍ତ୍ରଦାୟୀ େଷ୍ଟିକରଣ ବଦବେକି ?

ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର, ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର ରାଜୟବର ସମୟାନୁ କ୍ରବମ ଅପବରଶନ ସ୍ମାଇଲ, ଅପବରଶନ ମୁସ୍କାନ, ଅପବରସନ ପରୀ
ଏେଂ ବେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମବର ନିବଖ୍ାଜ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବସମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉଅଛି । ଏହା
େୟତୀତ ଏକ ବୱବ୍ ବପାଟଷାଲ “Track Child” ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇ ନିବଖ୍ାଜ ଶିଶୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ସମବନ୍ଧୀୟ ତଥୟ ପ୍ରକାଶ
କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ରାଜୟ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ୍ ତଦାରଖ୍ କରୁଅଛି।
ନିବଖ୍ାଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବଖ୍ାଜି ୋହାର କରିୋ ନିମବନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଥିୋ ଫଳପ୍ରଦ ପଦବେପ ଗୁଡକ
ି Annexure-A ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
କିନ୍ତୁ େିଗତ 10 େର୍ଷ ଭିତବର ଅଥଷାତ 2011 ମସିହାଠାରୁ 2020 ମସିହା ମଧ୍ୟବର
ରାଜୟବର ନିବଖ୍ାଜ ଏେଂ ଉଦ୍ଧାର ବହାଇଥିୋ ଶିଶୁ ସମବନ୍ଧୀୟ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଅଛି ।
Annexure-A
The following steps have been taken by Odisha Police for rescue of missing
children
(1)

In order to ensure safety of children exclusively to deal with the issues of

missing/trafficking of children in the state, 37 Integrated Anti-Human Trafficking
Units (AHTUs) have been established in all 36 Police districts and at CID-CB,
Odisha.
(2)

Mahila and Sishu Desks (Women and Child Desk) have been set up in

537 Police Stations of the State in order to receive complaints relating to
children,

listen to their grievance with sympathy and ensure proper legal

action. As per Govt. of Odisha Notification No.15125/CP&M, Bhubaneswar,

Date. 03.04.2018, State Government has also notified that Police Officers
posted to Mahila and Sishu Desk are designated as Juvenile Welfare Officer as
per provision of Section 107(1) of the Juvenile Justice (Care and Protection of
Children) Act 2015.
(3)

Web Portal “TRACK CHILD” has been made functional w.e.f. 31st January,

2013 for tracing of missing children. Photograph and particulars of both missing
and recovered children are regularly uploaded on this portal by all the District
SsP/ DCsP.
(4)

Regular video conferences are being conducted by DGP, Odisha and

ADGP, CID/ Crime, Odisha on the issues of missing/trafficked children and
instructions have been given to take effective measures to prevent trafficking/
missing children.
(5)

As per Govt. of Odisha Notification No 15134/CP&M, Bhubaneswar,Date

03.04. 2018, State Government has constituted the Special Juvenile Police Unit
(SJPU) as per provision of Section 107(2) of the Juvenile Justice (Care and
Protection of Children) Act 2015 in every district (36 Police districts) to
coordinate on all issues related to children.
(6)

Police Circular Order (PCO) No 344/2013 has been issued to all District

SsP/ SsRP/ DCsP for registration of cases on all reports of missing children
without any deviation.
(7)
district

Crime Branch Circular Order No. 02 of 2020 has been issued to all
SsP, DCsP Bhubaneswar/ Cuttack, SsRP Cuttack/Rourkela in form

of

Standard Operating Procedure (SOP) to ensure covering all aspects by

local police in enquiry/ investigation of cases of the missing persons.
(8)

Standard Operating Procedure (SOP) for prevention of Child labour has

been issued to all district SsP vide Letter No 46247/CID-IAHTU, date 19.12.2017.
(9)
to all
(10)
a

Advisories have been issued for proper verification/visit of shelter homes
district Supdts. of Police and all stakeholders.
Odisha Police in technical collaboration with UNICEF has organised
campaign titled “PAREE PAIEN KATHATIYE” from 28.05.2018 to

12.06.2018

to sensitize the general public against sexual harassment on

minor girl. 15

vehicles decorated as “PAREE EXPRESS” moved throughout

the State for a period of 15 days.
(11)

Advisories have been issued to prevent trafficking of girls through

placement agencies on the pretext of Job to all district Supdts. of Police vide
this office Letter No 39498/CID-IAHTU, dated 28.10.2018.
(12)

Standard Operating procedure for checking and prevention of Child

Marriage has been issued to all district Supdts. of Police vide this office Letter
No 47181/CID-IAHTU, dated 26.12.2018.
(13)

Time to time State Level Conference/ training programmes were

conducted on POCSO Act, JJ Act, Child Labour Act, Child Marriage Act etc to
sensitize the field level police officers.

(14)

A standard Operating Procedure(SOP) vide Letter No 39337/ CID-IAHTU,

Date 13. 11.2017 in relating to Operation Smile/ Operation Muskan has been
framed by CID Crime Branch and issued to all district SsP/DCsP /SsRP.
(15)

Time to time dedicated campaigns such as Operation Smile, Operation

Muskan and Operation Paree was conducted for rescue and rehabilitation of
missing children.
(16)

Odisha Police launched a Special drive to rescue missing children in the

state since 18 January, 2021 to 25 January,2021, which continued for 8 days
th

th

throughout the state .During the drive 894 nos. of children has been rescued
among which 94 were boys and 800 were girls. These rescue relates to 834
number of missing cases reported during since long.
ଆତଃୋଜୟ ଅପୋଧିଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍କୁ ଶ ଲଗାଇବ୍ାପାଇଁ ପଦ୍ରେପ
U.D. 342-

ଶ୍ରୀ େରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ବ୍ିଧାୟକମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :ରାଜୟର ସୀମାନ୍ତେର୍ତ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କବର ଆନ୍ତଃରାଜୟ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଉପବର ଅଙ୍କୁ ଶ

ଲଗାଇୋକୁ ସରକାର କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର, ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର ରାଜୟର ସୀମାନ୍ତେର୍ତ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କବର ଆନ୍ତଃରାଜୟ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଉପବର ଅଙ୍କୁ ଶ
ଲଗାଇୋକୁ ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିୋ ପଦବେପ ନିମନବର ପ୍ରଦର୍ତ୍ କରାଗଲା ।

1)

େଡଷର ବଚକବପାଷ୍ଟ ଗୁଡକ
ି ବର ଦିୋରାତ୍ର ବପାଲି ସ ବପବୋଲି ଂଗର େୟେସ୍ଥା ସହ ଯାତାୟତା କରୁଥିୋ ଗାଡି

ଗୁଡକ
ି ର ତନଖି କରାଯାଉଅଛି ।
2)

ଅବନକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଷ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କବର ସି.ସି.ଟି.ଭି. କୟାବମରାର େୟେହାର କରାଯାଇଛି ।

3)

Night Blocking କରାଯିୋ ସହିତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ େୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପବର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନକର ରଖ୍ାଯାଇଛି ।

4)

ରାଜୟ ରାଜରାସ୍ତାବର ଯାତାୟତ କରୁଥିୋ ଗାଡିଗୁଡକ
ି ତନଖି କରାଯାଉଛି ।

5)

ଆନ୍ତଃରାଜୟ ସମନବୟ ବେୈଠକ (Interstate Co-operation Meeting) ର ଆବୟାଜନ କରାଯାଇ

ଅନ୍ତଃରାଜୟ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କ ସମବନ୍ଧୀୟ ତଥୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି ।
6)

ମାଓୋଦୀ ସମନବୟ ବେୈଠକ (Naxal Co-operation Meeting) ର ଆୟଜନ କରାଯାଇ ମାଓୋଦୀ

ମାନଙ୍କ ଗତିେଧି
ି ଓ କାଯଷୟକଳାପ ସମବନ୍ଧୀୟ ତଥୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି ।
7)

ଆନ୍ତଃରାଜୟ ସମନବୟ ବଚକ୍ ବପାଷ୍ଟ (Interstate Integrated Check Post) ମାନଙ୍କବର ବପାଲିସ

ବଫାସଷ ମୃତୟନ କରାଯିୋ ସହ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ େୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପବର ତିକ୍ଷ୍ଣ ନକର ରଖ୍ାଯାଇଛି ।
8)

ଥାନାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା warrant drive କରାଯିୋ ସହିତ ପଳାତକ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ େିର୍ୟବର ତଦାରଖ୍

କରଯାଇ ବସମାନଙ୍କର େର୍ତ୍ଷମାନର ସ୍ଥିତ ି ଓ କାଯଷୟାକଳାପ ଉପବର ଖ୍େର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରେର୍ତ୍ି କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଉଛି ।
9)

ରାଜପଥ ଗୁଡକ
ି ପାଶ୍ୱଷବର ଥିୋ ବହାବଟଲ୍, ୋୋ ଏେଂ ଅନୟାନୟ ବଦାକାନ ଗୁଡକ
ି ଉପବର ନଜର ରଖ୍ାଯାଇ

ଅଚିହ୍ନା େୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଗତିେଧି
ି ଉପବର ନଜର ରଖ୍ାଯିୋ ସହିତ ବସମାନଙ୍କ େିର୍ୟବର ତଦାରଖ୍ କରାଯାଉଛି ।
10)

ରାଜୟର ଥିୋ େିଭିନ୍ନ ଥାନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଅନ୍ତଃରାଜୟ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କ ସମବନ୍ଧୀୟ ତଥୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ

କରାଯାଇ ବସମାନଙ୍କର ଗତିେଧି
ି ଉପବର ଆେଶୟକ କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।

Inquiry Commission ଦ୍ୱାୋ Report ପ୍ରଦ୍ାନ
U.D. 344 -

ଶ୍ରୀ ଗରଣଶ ୋମ୍ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟଆ
ି , ବ୍ିଧାୟକମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଧୁନା ବକବତାଟି ବକଉଁ ବକଉଁ ବକଶବର Inquiry

Commission େସିଛ ି ଓ ବକଉଁ ବକଉଁ କମିଶନ ବସମାନଙ୍କର ରିବପାଟଷ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦଇଛନ୍ତି ଓ ରିବପାଟଷ ଆଧାରବର
ସରକାର କି କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କହିୋ ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ବଲାକାୟୁ କ୍ତ ନିକଟବର ବଯ ବକୌଣସି େୟକ୍ତି ବଯ ବକୌଣସି
େୟକ୍ତି େିବଶର୍ଙ୍କ େିବରାଧବର ଅଭିବଯାଗ କରିୋ ପାଇଁ ଅତୟନ୍ତ ସରଳ େୟେସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ କି, ପ୍ରଭାେଶାଳୀ
ବଲାକମାବନ ବଯଭଳି ଭାବେ ବଲାକାୟୁ କ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାେିତ କରିନପାରିବେ ଓ ଦୁ େଷଳ ବଲାକମାନଙ୍କୁ ବଲାକାୟୁ କ୍ତଙ୍କ ନିକଟବର
ପହଞ୍ଚାଇବେ ବସଥିପାଇଁ େୟେସ୍ଥା କରିବେ କି, େିଭିନ୍ନ

ଟଣାବର ସାେୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସୁରୋ େୟେସ୍ଥା କରିୋ ପାଇଁ

ପଦବେପ ବନୋ ପାଇଁ େୟେସ୍ଥା କରିବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର, ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱରାେ େିଭାଗ ଅଧିନବର େର୍ତ୍ଷମାନ ବକୌଣସି ଇନକ୍ୱାରୀ କମିଶନ
କାଯଷୟ କରୁନାହିଁ ।
ବଲାକାୟୁ କ୍ତଙ୍କ ନିକଟବର ବଯ ବକୌଣସି େୟକ୍ତି ବଯ ବକୌଣସି ବଲାକ-ବସେକଙ୍କ
େିବରାଧବର ଅଭିବଯାଗ କରିୋ ପାଇଁ ଓେିଶା ବଲାକାୟୁ କ୍ତ (ଅଭିବଯାଗ ଦାଖ୍ଲ କରିୋ ପ୍ରକ୍ରିୟା) ନିୟମ, 2020 ପ୍ରଣୟନ
କରାଯାଇଅଛି । ଦୁ ନଷୀତି ସମବନ୍ଧୀୟ ଅଭିବଯାଗର ନିରବପେ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କରିୋ ନିମବନ୍ତ ଓଡିଶା ବଲାକାୟୁ କ୍ତ ଅଧିନିୟମ,
2014 ଓ ଓଡିଶା ବଲାକାୟୁ କ୍ତ (ଅଭିବଯାଗ ଦାଖ୍ଲ କରିୋ ପ୍ରକ୍ରିୟା) ନିୟମ, 2020 ବର େିହତ
ି େୟେସ୍ଥା ଅଛି ।
େିଭିନ୍ନ

ଟଣାବର ସାେୀମାନଙ୍କୁ ସୁରୋ ପ୍ରଦାନ କରିୋ ନିମବନ୍ତ ରାଜୟ ସରକାର

ମାନୟେର ସୁପ୍ରିମ ବକାଟଷଙ୍କ ନିବଦଷଶ ଅନୁ ଯାୟୀ ସାେୀ ସୁରୋ ବଯାଜନା (Witness Protection Scheme)
କାଯଷୟକାରୀ କରୁଅଛନ୍ତି । ସାେୀମାବନ ବଯପରି େିନା ଭୟ ଓ ପେପାତବର େିଚାରାଳୟବର ସାେୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ,

ବସଥିପାଇଁ ସାେୀ ସୁରୋ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନିମବନ୍ତ ନିବଦଷଶାେଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇ କାଯଷୟକାରୀ ବହଉଅଛି
।
ରଚାୋ ଖଣି କାେବ୍ାେକାେୀଙ୍କ ବ୍ିରୋଧରେ କାର୍ଯଶୟାନୁ ଷ୍ଠାନ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଖ୍ୟା : ୩୪୭

ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ କୁ ମାେ ୋଉତୋୟ : ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :-

ଗତ 5 େର୍ଷ ମଧ୍ୟବର ରାଜୟବର ବକବତଜଣ ଖ୍ଣି ମାଲି କ/ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ େିରୁଦ୍ଧବର ବଚାରା ଖ୍ଣି କାରୋର ଅଭିବଯାଗବର
କିମବା ଅନୟ ବକୌଣସି ଅନିୟମିତତା ଅଭିବଯାଗବର କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ େିେରଣୀ ପ୍ରଦାନ ସହ
ଉକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟବର ବକବତ ରାଜସ୍ୱ ବକଉଁ ୋେଦବର ସରକାର ପାଇଛନ୍ତି ତା’ର ସେିବଶର୍ ତଥୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କି ?
ଉର୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ
ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଗତ ୫ େର୍ଷ ମଧ୍ୟବର ରାଜୟବର ବକୌଣସି ଖ୍ଣି ମାଲି କ / ସଂସ୍ଥା େିରୁଦ୍ଧବର ବଚାରାଖ୍ଣି କାରୋର ଅଭିବଯାଗବର
କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ଖ୍ଣି ପଟ୍ଟାଦାରମାବନ ବେୈଧାନିକ ଅନୁ ମତି ପତ୍ର E.C. ଓ F.C.ର ସୀମାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଅଧିକ ପରିମାଣର
ଖ୍ଣିଜ ପଦାଥଷ ଉବର୍ତ୍ାଳନ ଓ େିକ୍ରୟ କରିଥିୋ ଅନିୟମିତତା ଅଭିବଯାଗବର ମାନୟେର Supreme Courtଙ୍କ ରାୟ ତା.
02.08.2017 ରିଖ୍ ଅନୁ ସାବର ଖ୍ଣିମାଲି କ / ସଂସ୍ଥାମାବନ ବଯଉଁ ଅଥଷ ବପୈଠ କରିଛନ୍ତି ତାର େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ବର
ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ଉକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟବର ରାଜୟସରକାର ବଯବତ ପରିମାଣର ଖ୍ଣି ରାଜସ୍ୱ, DMF ଏେଂ NMET ୋେଦବର
ପାଇଛନ୍ତି ତା’ର େିେରଣୀ ଯଥାକ୍ରବମ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘ଖ’, ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘ଗ’ ଏବ୍ଂ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘ଘ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ଏତଦ େୟତୀତ ଖ୍ଣିଜ େିପଣନବର ବଗ୍ରଡର ସନ୍ତୁଳନ ରୋ କରିନଥିୋ ସହିତ ଅନୟାନୟ ଅନିୟମିତତା ବଯାଗଁୁ
ବଯଉଁ କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ତାର ଏକ େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘ଙ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ରଚାୋ ଖଣି କାେବ୍ାେକାେୀଙ୍କ ବ୍ିରୋଧରେ କାର୍ଯଶୟାନୁ ଷ୍ଠାନ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଖ୍ୟା : ୩୪୭

ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ କୁ ମାେ ୋଉତୋୟ : ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :-

ଗତ 5 େର୍ଷ ମଧ୍ୟବର ରାଜୟବର ବକବତଜଣ ଖ୍ଣି ମାଲି କ/ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ େିରୁଦ୍ଧବର ବଚାରା ଖ୍ଣି କାରୋର ଅଭିବଯାଗବର

କିମବା ଅନୟ ବକୌଣସି ଅନିୟମିତତା ଅଭିବଯାଗବର କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ େିେରଣୀ ପ୍ରଦାନ ସହ
ଉକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟବର ବକବତ ରାଜସ୍ୱ ବକଉଁ ୋେଦବର ସରକାର ପାଇଛନ୍ତି ତା’ର ସେିବଶର୍ ତଥୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କି ?
ଉର୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ
ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଗତ ୫ େର୍ଷ ମଧ୍ୟବର ରାଜୟବର ବକୌଣସି ଖ୍ଣି ମାଲି କ / ସଂସ୍ଥା େିରୁଦ୍ଧବର ବଚାରାଖ୍ଣି କାରୋର ଅଭିବଯାଗବର
କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ଖ୍ଣି ପଟ୍ଟାଦାରମାବନ ବେୈଧାନିକ ଅନୁ ମତି ପତ୍ର E.C. ଓ F.C.ର ସୀମାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଅଧିକ ପରିମାଣର
ଖ୍ଣିଜ ପଦାଥଷ ଉବର୍ତ୍ାଳନ ଓ େିକ୍ରୟ କରିଥିୋ ଅନିୟମିତତା ଅଭିବଯାଗବର ମାନୟେର Supreme Courtଙ୍କ ରାୟ ତା.
02.08.2017 ରିଖ୍ ଅନୁ ସାବର ଖ୍ଣିମାଲି କ / ସଂସ୍ଥାମାବନ ବଯଉଁ ଅଥଷ ବପୈଠ କରିଛନ୍ତି ତାର େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ବର
ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ଉକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟବର ରାଜୟସରକାର ବଯବତ ପରିମାଣର ଖ୍ଣି ରାଜସ୍ୱ, DMF ଏେଂ NMET ୋେଦବର
ପାଇଛନ୍ତି ତା’ର େିେରଣୀ ଯଥାକ୍ରବମ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘ଖ’, ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘ଗ’ ଏବ୍ଂ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘ଘ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ଏତଦ େୟତୀତ ଖ୍ଣିଜ େିପଣନବର ବଗ୍ରଡର ସନ୍ତୁଳନ ରୋ କରିନଥିୋ ସହିତ ଅନୟାନୟ ଅନିୟମିତତା ବଯାଗଁୁ
ବଯଉଁ କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ତାର ଏକ େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘ଙ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
Fill up the PPs APPs Post
U.D. 353-

Shri Narasingha Mishra, M.L.AWill the Chief Minister be pleased to state that :For effective prosecution of criminal cases, is the Govt. going

to appoint Cadre PP, APPs, if so, by what time; Will the Govt furnish details of
sanctioned post of Cadre PPs, APPs district wise, no of post filled up and
vacancy ?

AN S W ER
Shri Dibya Shankar Mishra, Minister of State, HomeYes,

keeping

in

view

the

requirement

for

effective

prosecution of criminal cases, PPs, APPs are appointed from time to time by the
Government.
There is no specific district-wise sanctioned posts in the
rank of Additional Public Prosecutors & Assistant Public Prosecutors in the
State. However, details of sanctioned post, vacancy position in the State & the
district-wise posting of Cadre Public Prosecutors/Additional Public Prosecutors
and Assistant Public Prosecutors is as follows:DETAILS OF SANCTIONED POST OF CADRE PUBLIC PROSECUTORS/ADDL.
PUBLIC PROSECUTORS AND ASST. PUBLIC PROSECUTORS IN THE STATE
Sl.No

1

CATEGORY OF POST

PUBLIC

SANCTIONED

MEN IN

VACANCY

POSTS

POSITION

30

25

05

68

25

43

202

140

62

PROSECUTOR
2

ADDITIONAL PUBLIC
PROSECUTOR

3

ASSISTANT PUBLIC
PROSECUTOR

DISTRICT-WISE POSTING OF CADRE PUBLIC PROSECUTORS/ADDITIONAL
PUBLIC PROSECUTORS AND ASSISTANT PUBLIC PROSECUTORS IN THE
STATE
Sl.

NAME OF THE

PUBLIC

ADDL.

ASST.

TOTA

N

DISTRICT

PROSECUTO

PUBLIC

PUBLIC

L

R

PROSECUTO

PROSECUTO

R

R

o

1

ANGUL

2

BALASORE

01

02

04

07

-

01(ONE PP

05

06

I/C)
3

BARGARH

01

01

05

07

4

BOLANGIR

01

02

06

09

5

BHADRAK

-

01(ONE PP

04

05

-

02

03

02

08

12

01

-

06

07

-

01

02

03

I/C)
6

BOUDH

7

CUTTACK

01
02(ONE
SPL.PP)

8

DHENKANAL

9

DEOGARH

10

GANJAM

01

02

16

19

11

GAJAPATI

01

-

03

04

12

JAGATSINGHPU

01

01

02

04

R

13

JHARSUGUDA

01

-

03

04

14

JAJPUR

01

01

05

07

15

KALAHANDI

01

01

07

09

16

KANDHAMAL

01

-

03

04

17

KEONJHAR

01

01

04

06

18

KENDRAPARA

01

-

05

06

19

KORAPUT

-

02(ONE PP

04

06

I/C)
20

KHURDA

01

02

08

11

21

MAYURBHANJ

01

-

05

06

22

MALKANGIRI

-

01(ONE PP

02

03

I/C)
23

NAYAGARH

01

-

04

05

24

NUAPADA

01

-

04

05

25

NABARANGAPU

-

-

02

02

R
26

PURI

01

02

05

08

27

RAYAGADA

01

-

05

06

28

SAMBALPUR

01

01

03

05

29

SONEPUR

01

-

04

05

30

SUNDARGARH

01

01

04

06

Foreign Liquor Godown in Bolangir District
Un-stared Question No. 354 – Shri Narasingha Mishra : Will the minister for
Excise be pleased to State that :- How many foreign liquor godown are
there in Bolangir District, will the Government furnish information of
Godown wise the building own rented, capacity, if rented, cost of rent and
how many times more than the market price ?
Reply
Excise Minister, Niranjan Pujari :- There is one OSBC Depot at Bolangir for
storage of IMFL & Beer which caters to the retailers of Bolangir and Nuapada
districts. The storing capacity of alcoholic beverages of OSBC Depot, Bolangir
is 30,657 cases approximately.
This godown building is taken on hired basis @ Rs. 81,448/- per month as
per the Fair Rent Calculation Certificate issued by the Executive Engineer,
Bolangir (R & B) Division vide letter No. 1326 dt. 03.05.2017.
Information regarding Prachi
UDAQ No. 355. Shri Narasingha Mishra : Will the Chief Minister be pleased to
state that :- Will the Govt. provide the information regarding “Land provided to
Praci Resorts” which was under collection as stated by the Chief Minister during
last sessions vide UDAQ No. 264 dt.23/11/2020?
ANSWER
Sri Naveen Patnaik, Chief Minister :An area of Ac.4.175dec. has been leased
out in favour of the Prachi Resorts Ltd. Bhubaneswar for Hotel purpose and the
same is under the possession of the said Company which has put boundary
wall around the leasehold land. The Company has constructed 5 single storied

blocks over 9144 sq.ft as per the approval of the Bhubaneswar Development
Authority on date 06.01.2014 with a Floor Area Ratio (FAR) 0.05. The issue of
proper utilization of land is being examined for taking further course of action.
ଖଣି ନିଗମ ତେଫେୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବ୍େ
ି ଆରୟାଜନ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଖ୍ୟା : ୩୫୭ ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦେ ସିଂହ : ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ଓଡିଶା ଖ୍ଣି ନିଗମ
ଲିମିବଟଡ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର M. Rampur Block, ନଲଷା ଓ କଲଷାମୁଣ୍ଡା େଲକବର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଶିେର
ି ନିବୟାଜିତ କରିବେ କି ;
ବସହିପରି ନିଗମ ନଲଷା ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର Mini Indoor Stadium ଓ Gym ବଖ୍ାଲିୋ ପାଇଁ ଓ କ୍ରୀଡାେିତ
ମାନଙ୍କୁ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ବଦୋ ପାଇଁ ଉପବରାକ୍ତ େୟେସ୍ଥା କରିବେ କି ?
ଉର୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ
ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡିଶା ଖ୍ଣି ନିଗମ ଲିମିବଟଡ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର M. Rampur Block, ନଲଷା ଓ କଲଷାମୁଣ୍ଡା େଲକବର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ
ଶିେର
ି ନିବୟାଜିତ ପାଇଁ େର୍ତ୍ଷମାନ ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାେ େିଚାରାଧୀନ ନାହିଁ । ବସହିପରି ନିଗମ ନଲଷା ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର
Mini Indoor Stadium ଓ Gym ବଖ୍ାଲି ୋ ପାଇଁ ଓ କ୍ରୀଡାେିତ ମାନଙ୍କୁ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ବଦୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ େର୍ତ୍ଷମାନ
ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାେ ନାହିଁ ।
ସିଲ ମଦ୍ରଦ୍ାକାନେୁ ମଦ୍ ରର୍ଯାଗାଣ
ଅଣତାେକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୩୬୦ - ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦେ ସିଂହ : ଅେକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- (କ) ଅବକଟାେର ୨
ତାରିଖ୍ ଦିନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ ଭାେବର ମଦ ବଦାକାନ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଏହା ସତୟ କି; ବସହି ଦିନ ଯଦି ବକୌଣସି ମଦ ଭାଟିରୁ
ବଲାକଙ୍କୁ ମଦ ଦିଆଯାଇଥିେ ବସ ମଦଭାଟି ଏେଂ ବସହି େୟକ୍ତି ୋଟବର ମଦ ସହିତ ଧରାପଡିେ ବସ ବେତ୍ରବର ଭାଟି
(ବଦାକାନ) ର ଭୁଲ୍ ନା ଯିଏ ମଦ ଭାଟିରୁ ମଦ ଆନୁ ଥିଲା ତାର ଭୁଲ୍ ଜଣାଇବେ କି ; (ଖ୍) ୨୦୨୦ ଅବକଟାେର ୨
ତାରିଖ୍ବର ଏଭଳି ବକବତାଟି case ଧରାପଡିଥିବଲ ଏେଂ ବସ ଭିତରୁ ବକବତାଟି ଭାଟି ୋଲା ୋ ବଦାକାନୀ ନଁା ବର
case ବହଲା ତାର ସ୍ଥାନ ସହିତ ସେିବଶର୍ େିେରଣୀ ବଦବେ କି ?

ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅବ୍କାେୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଅବକଟାେର ୨ ତାରିଖ୍ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଭାେବର ମଦ ବଦାକାନ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ
ଏହା ସତୟ । ଅବକଟାେର ୨ ତାରିଖ୍ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଭାେବର ମଦ ବଦାକାନ େନ୍ଦ ରଖିୋ ପାଇଁ ଲାଇବସନସ ସର୍ତ୍ଷାେଳୀବର
ଅନୁ ବଦଶ ଅଛି ଏେଂ ବସହି ଦିନକୁ (Dry Day) ଭାବେ ବ ାର୍ଣା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ଲାଇବସନସ ପ୍ରାପ୍ତ
ବଦାକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ େନ୍ଦ ରହିଥାଏ ।
ବସହି ଦିନ ଯଦି ବକୌଣସି ମଦ ଭାଟିରୁ ବଲାକଙ୍କୁ ମଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବସ ମଦଭାଟି ଏେଂ ମଦ ବନଇଯାଉଥିୋ
େୟକ୍ତି ୋଟବର ଧରାପଡିଲା ବସହି ବେତ୍ରବର ମଦ ଆଣିଥିୋ େୟକ୍ତିଙ୍କ େିରୁଦ୍ଧବର ଏେଂ ମଦ ବଦଇଥିୋ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାଟି ଏେଂ
ବଦାକାନ େିବରାଧବର ଓଡିଶା ଅେକାରୀ ଆଇନ 2017 ଅନୁ ସାବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ
କରାଯିୋର ପ୍ରାେଧାନ ଅଛି ।
(ଖ୍) ୨୦୨୦ ଅବକଟାେର ୨ ତାରିଖ୍ବର ଏଭଳି ବକଶ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିୋ ବଦାକାନ ଓ ଭାଟିର ନାମ ପେିଶଷ୍ଟ
ି “କ” ବର
ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ଠିପି ରଖାଲା ମଦ୍ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ଅଣତାେକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୩୬୨ - ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ : ଅେକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର
Sorada Block ର ବଗାେିନ୍ଦପୁର ଠିପିବଖ୍ାଲା ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ବହଉଅଛି ବସହିଠାବର କଣ କଣ ଦ୍ରେୟ ମିଶାଯାଉଅଛି;
ଅେକାରୀ େିଭାଗ Test କରି ତାର ତାରିଖ୍ୱାରୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ ତଥୟ ଜଣାଇବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅବ୍କାେୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବସାରଡା େଲକ୍ ର ବଗାେିନ୍ଦପୁର ଠାବର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ
ଅନୁ ବମାଦିତ ଏକ ସରକାରୀ ୋହାର ଭାଟ୍ଟି ମଦ ବଦାକାନ (O.S Main Shop) ଅଛି । ଏହି ମଦ ବଦାକାନବର ବକେଳ
ମହୁ ଲ ଫୁ ଲ (Mahua Flower) କୁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂବପ େୟେହାର କରାଯାଏ ଓ ମହୁ ଲ ଫୁ ଲ କୁ Process କରାଯାଇ
ମହୁ ଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଏ ।
ମହୁ ଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ବହଲାପବର ଏହାର ମାନ ଓ ଗୁଣେର୍ତ୍ା ପରୀୋ ପାଇଁ ଏହାର Sample ପ୍ରତି ମାସବର
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅେକାରୀ ପରୀୋଗାରକୁ ପଠାଯାଇ ପରୀୋ କରାଯାଉଅଛି । େିଗତ ୬ (ଛଅ) ମାସର
ପରୀୋଗାର ରିବପାଟଷ ଏଥି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।

ଠିପି ରଖାଲା ମଦ୍ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ଅଣତାେକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୩୬୨ - ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ : ଅେକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର
Sorada Block ର ବଗାେିନ୍ଦପୁର ଠିପିବଖ୍ାଲା ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ବହଉଅଛି ବସହିଠାବର କଣ କଣ ଦ୍ରେୟ ମିଶାଯାଉଅଛି;
ଅେକାରୀ େିଭାଗ Test କରି ତାର ତାରିଖ୍ୱାରୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ ତଥୟ ଜଣାଇବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପଜ
ୂ ାେୀ, ଅବ୍କାେୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବସାରଡା େଲକ୍ ର ବଗାେିନ୍ଦପୁର ଠାବର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ
ଅନୁ ବମାଦିତ ଏକ ସରକାରୀ ୋହାର ଭାଟ୍ଟି ମଦ ବଦାକାନ (O.S Main Shop) ଅଛି । ଏହି ବକେଳ ମହୁ ଲ ଫୁ ଲ
(Mahua Flower) କୁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂବପ େୟେହାର କରାଯାଏ ଓ ମହୁ ଲ ଫୁ ଲ କୁ Process କରାଯାଇ ମହୁ ଲି ମଦ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଏ ।
ମହୁ ଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ବହଲାପବର ଏହାର ମାନ ଓ ଗୁଣେତା ପରୀୋ ପାଇଁ ଏହାର Sample ପ୍ରତି ମାସବର
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅେକାରୀ ପରୀୋଗାର କୁ ପଠାଯାଇ ପରୀୋ କରାଯାଉଅଛି । େିଗତ ୬ (ଛଅ) ମାସର
ପରୀୋଗାର ରିବପାଟଷ ଏଥି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
ଶହୀଦ୍ ରହାଇଥିବ୍ା ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ିବ୍େଣୀ
U.D. 368

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ ସାମଲ, ବ୍ିଧାୟକ –
ମୁଖୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କେି କହିରବ୍ କି :ବଦଶର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମବର ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜନଜାତି, ଅନୁ ସୂଚୀତ ଜାତି, ସଂଖ୍ୟାଲ ୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ତଥା ମହିଳା

ବ୍ରିଟଶ
ି େିବରାଧବର ସଂଗ୍ରାମ କରି ବକବେ ଶହୀଦ ବହାଇଛନ୍ତି ତାର ଏକ େିେରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ କି , ଭାରତର ମୁକ୍ତି
ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସବର ଓଡିଶାର ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ବଗୌଣ କରାଯାଉଥିୋରୁ ଏଥିପାଇଁ ଓଡିଶାର ଜବଣ ଖ୍ୟାତନାମା
ଐତିହାସିକଙ୍କୁ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମବର ଓଡିଶା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଅେଦାନ ସମ୍ପକଷବର ଇତିହାସ ବଲଖିୋକୁ ଦାୟୀତ୍ଵ ବଦୋକୁ
ନିଷ୍ପତି ବନବେ କି?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର , ୋଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ , ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର –ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ।

ହ୍ରାସ ରହାଇଥିବ୍ା ଅନୁ ଦ୍ାନେ ପେିମାଣ
U.D.A.Q. No.- 369 – ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ ସାମଲ : ଅଥଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :– େିଗତ 5 େର୍ଷବର ବକବତାଟି
ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଯାଜନା ଓ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରେର୍ତ୍ିତ ବଯାଜନା ୋେଦବର ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜୟକୁ ବକବତ ଅନୁ ଦାନ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି
ଅେଗତ କରିବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅଥଶମନ୍ତ୍ରୀ – 2015-16 ଆଥିକ େର୍ଷବର ଆଠବଗାଟି ସ୍କି ମ୍ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ
ରୁବପ େନ୍ଦ କରିଥିୋ ବହତୁ ୋର୍ିକ ଅନୁ ଦାନ ପ୍ରାୟ 1854 ବକାଟି ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ବସହିପରି ସ୍ୱାଭାେିକ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ
ଅନୁ ଦାନ (Normal Central Assistance - NCA) ଆକାରବର ମିଳୁଥିୋ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ବକନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଭାେବର େନ୍ଦ କରିବଦଇଥିୋ ବହତୁ ୋର୍ିକ ପ୍ରାୟ 610 ବକାଟି ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ।
ଏତଦ୍ େୟତୀତ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅବନକ ଗୁଡଏ
ି ବକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେର୍ତ୍ିତ ବଯାଜନାବର ରାଜୟକୁ ମିଳୁଥିୋ ବକନ୍ଦ୍ର ଅଂଶ ଓ
ରାଜୟ ଅଂଶକୁ 60:40 କରିୋ ଦ୍ଵାରା ରାଜୟ ଅଂଶ େୃ ଦ୍ଧି ପାଇଲା l
ପାଲଲହଡାରେ ଫାଣ୍ଡି ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା
UDAQ -372 ଶ୍ରୀ ମୁରକଶ କୁ ମାେ ପାଲ , ବ୍ିଧାୟକ
ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:ପାଲଲହଡା ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗଷତ ବରଙ୍ଗାଳି ଥାନା, ଖ୍ମାର ଥାନା ଏେଂ ପାଲଲହଡା ଥାନା ଗୁଡକ
ି
ବଭୌବଗାଳିକ କାରଣ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ବଗାଟିଏ ଗଁାରୁ ଆର ବଗାଟିଏ ଗଁା ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଖ୍ାପାଖି 8 ରୁ 100 କି.ମି. ପଯଷୟନ୍ତ ରାସ୍ତା, ବତଣୁ
ବେବଳବେବଳ େହୁ ତ ସମସୟା ବଦଖ୍ାବଦୋ ସହିତ ବଚାରୀ, ରାହାଜାନି, ଦୁ ଷଟଣା ଆଦି େେି ଚାଲି ଛ,ି ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିବର ରଖି
ପାଲଲହଡା ଥାନାରଜମରେିହ, ଝାରବେୋଠାବର, ଖ୍ମାର ଥାନାର ଇଞ୍ଜି ନ ଠାବର ଏେଂ ବରଙ୍ଗାଳି ଥାନାର ଅଞ୍ଚଳଠାବର
ବଗାଟାଏ ବଲଖ୍ାଏଁ ଫାଣ୍ଡି କରିୋର େୟେସ୍ଥା କରିବେ କି ?

ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର, ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର
ପାଲଲହଡା ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗଷତ ପାଲଲହଡା ଥାନାର ଜମରଡିହ, ଝାରବେଡା, ଖ୍ମାର
ଥାନାର ଇଞ୍ଜି ଡି ଓ ବରଙ୍ଗାଲି ଥାନାର ଅଞ୍ଚଳଠାବର ନୂ ତନ ଫାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ େର୍ତ୍ଷମାନ ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାେ ନାହିଁ ।
22.02.2021
ପାଲଲହଡାରେ ଥିବ୍ା ଥାନା ସଂଖୟା
UDAQ -373

ଶ୍ରୀ ମୁରକଶ କୁ ମାେ ପାଲ, ବ୍ିଧାୟକ
ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କିପାଲଲହଡା ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ବକବତାଟି ଥାନା ଅଛି, ବକବତ ଜଣ କମଷଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବକଉଁ ବକଉଁ

କାଟାବଗାରୀର ଅଛନ୍ତି ଏେଂ ବକବତାଟି ପଦେୀ ଖ୍ାଲିଅଛି, ବକବେ ସୁଦ୍ଧା ପଦେୀ ଗୁଡକ
ି ପୂରଣ ବହେ, ତାହାର ଉର୍ତ୍ର
ରଖିବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର, ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର
`ପାଲଲହଡା ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର େର୍ତ୍ଷମାନ ୫ ବଗାଟି ଥାନା ଅଛି। ବସହି ଥାନା ଗୁଡକ
ି ବର
ଥିୋ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦେୀ ମଧ୍ୟରୁ ବକଉଁ କାଟାବଗାରୀବର ବକବତ ଜଣ କମଷଚାରୀ କାଯଷୟରତ ଅଛନ୍ତି ଏେଂ ବକବତ
ପଦେୀଖ୍ାଲି ଅଛି, ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ପେିଶଷ୍ଟ
ି -କ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା
ଖ୍ାଲିଥିୋ ପଦେୀ ଗୁଡକ
ି ୁ ନୂ ତନ ଚୟନ, ପବଦାନ୍ନତି ଓ େଦଳି ଭିର୍ତ୍ବି ର ପୂରଣ ନିମବନ୍ତ ଆେଶୟକ ପଦବେପ
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।

ଖମାେ ଥାନାରେ ରପାଷ୍ଟ Upgrade
UDAQ -374

ଶ୍ରୀ ମୁରକଶ କୁ ମାେ ପାଲ, ବ୍ିଧାୟକ
ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ପାଲଲହଡା ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗଷତ ଖ୍ମାର ଥାନାବର ବକବତାଟି ପଦେୀ ଖ୍ାଲି ପଡିଛ ି ଏେଂ ବକବେ

ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ କରାଯିେ, ତତ୍ ସହିତ ଖ୍ମାର ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳ ବହାଇଥିୋରୁ ଖ୍ମାର ଥାନାର OIC
ବପାଷ୍ଟକୁ Upgrade କରି IIC ବପାଷ୍ଟ କରିୋ ସହିତ ତୁ ରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର, ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର
ପାଲଲହଡା ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗଷତ ଖ୍ମାର ଥାନାବର େର୍ତ୍ଷମାନ ୨ ବଗାଟି ଏ.ଏସ୍. ଆଇ.
ଏେଂ ୨ ବଗାଟି ଓ.ଏ.ପି.ଏଫ୍ ପଦେୀ ଖ୍ାଲି ଅଛି। ଖ୍ାଲି ଥିୋ ପଦେୀ ଗୁଡକ
ି ୁ ନୂ ତନ ଚୟନ, ପବଦାନ୍ନତି ଓ େଦଳି ଭିର୍ତ୍ବି ର
ପୂରଣ ନିମବନ୍ତ ଆେଶୟକ ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।
ପାଲଲହଡା ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗଷତ ଖ୍ମାର ଥାନାର ଓ.ଆଇ.ସି ପଦେୀକୁ ଉନ୍ନୀତ କରି ଆଇ.ଆଇ.ସି ବର
ପରିଣତ କରିୋ ପାଇଁ େର୍ତ୍ଷମାନ ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାେ ନାହିଁ ।
ଉତ୍ତୋଧିକାେୀଙ୍କୁ ସହାୟତା
381. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାତ ରବ୍ରହୋ : ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ରାଜୟର ସରକାରୀ କମଷଚାରୀମାନଙ୍କ ବସୋ
ପୁସ୍ତିକାବର ସରକାରୀ କମଷଚାରୀଙ୍କ ନାମ, ପିତା, ମାତା, ପତ୍ନୀ, ପତି, ସନ୍ତାନ, ସନ୍ତତି, ମହିଳା କମଷଚାରୀଙ୍କ ବେତ୍ରବର ଶାଶୁ,
ଶଶୁରଙ୍କ ନାମ, ଜନମ ତାରିଖ୍, ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା, ଗ୍ରାମ, ତହସିଲ, ଡାକ ର, ଜିଲ୍ଲା ଆଦି େିେରଣୀ ସ୍ଥାନୀତ ୋଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିୋ
ସହ କମଷଚାରୀଙ୍କ ମୃତୁୟବଯାଗୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ତଥୟ ଆଧାରବର ଉର୍ତ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ େୟେସ୍ଥା କରିବେ
କି ?

ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ ନିେଞନ ପୁଜାେୀ - ଅଥଶମନ୍ତ୍ରୀ
ସରକାରୀ କମଷଚାରୀଙ୍କ ବସୋ ପୁସ୍ତିକା ରେଣାବେେଣ ସମ୍ପକିତ ନିୟମ ଓ େିେରଣୀ ଓଡିଶା ବସୋ ସଂହିତା ର
Appendix-11 & 11A ତଥା ଓଡିଶା ସାଧାରଣ ଆଥିକ ନିୟମାେଳୀ, Volume-1, Rule-69 ରୁ 71 ଅନୁ ସାବର
ବହାଇଥାଏ ।
ବସୋ ପୁସ୍ତିକାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାବର ସରକାରୀ କମଷଚାରୀଙ୍କର େୟକ୍ତିଗତ େିେରଣୀ ଯଥା:- ନିଜ ନାମ, ଜନମ ତାରିଖ୍,
ପିତାଙ୍କ ନାମ, ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା, ଚିହ୍ନଟ ନିମବନ୍ତ ବଦହବର ଥିୋ ଦାଗ ଆଦି, ଉର୍ଚ୍ତା, ଶିୋ ଗତ ବଯାଗୟତା, ଦସ୍ତକତ ଓ
ସରକାରୀ ଚାକିରିବର ପ୍ରବେଶ ତାରିଖ୍ େଣଷନା ବହୋର େୟେସ୍ଥା ରହିଛ ି । ଏହା ୋଦ ଅନୟ ସେୁ ତଥୟ ର େିେରଣୀ ପ୍ରଦାନ
ନିମବନ୍ତ େୟେସ୍ଥା ନ।ହିଁ ।
ମାନୟେର େିଧାୟକଙ୍କ ମତାମତ ଅନୁ ଯାୟୀ ପରେର୍ତ୍ି ସମୟବର ଏଥିପ୍ରତି େିହତ
ି ପଦବେପ ନିଆଯାଇ ପାରିେ ।
ରଚାୋ ମାଦ୍କଦ୍ରବ୍ୟ କାେବ୍ାେ ରୋକିବ୍ାକୁ ପଦ୍ରେପ
ଅଣତାେକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୩୮୩ - ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାତ ରବ୍ରହୋ : ଅେକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- େିଗତ ୩ େର୍ଷବର
କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବକବତ ବଚାରା ମାଦକଦ୍ରେୟ କାରୋର ଧରାଯାଇ ବକବତଜଣଙ୍କ େିରୁଦ୍ଧବର କି କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଉଛି ପ୍ରକାଶ କରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାବର ବଚାରା ମାଦକଦ୍ରେୟ କାରୋର ବରାକିୋକୁ ସରକାର କବଠାର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ
କରିବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅବ୍କାେୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- େିଗତ ତିନି େର୍ଷ ୨୦୧୭ -୧୮ ଠାରୁ ଅଦୟାେଧି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବଯବତ ବଚାରା
ମାଦକ ଦ୍ରେୟ କାରୋର ଧରାଯାଇ ବଯବତ ଜଣଙ୍କ େିରୁଦ୍ଧବର ଅେକାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ, ଏହା ଉପବର ମାନୟେର
ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦଣ୍ଡେିଧାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି, ତାହାର େିେରଣୀ ନିମନବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ଆଥିକ ବ୍ଷଶ

ମାଦ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ
IMFL

BEER

IDL

ID

C.L

WASH
୨୦୧୭-୧୮

୪୫୮.୭୮

୨୭୨.୭

ଗିେଫ

ରମାେ

ଅପୋଧିଙ୍କ

ମାମଲା

ସଂଖୟା

ସଂଖୟା

୫୬୫୬.୭

୩୮୯୧୫

୨୮୯୧.୫

୧୦୭୪

୧୦୨୮

୧୦୮୬୮.୩

୫୮୮୩୫

୨୩୫୦.୫

୧୧୭୩

୧୨୨୦

୩
୨୦୧୮-୧୯

୪୨୬.୯୮୦

୨୪୧.୬

୪
୨୦୧୯-୨୦

୭୮୪.୬୨

୬୬୫.୮

୧୯୮୦୫.୨

୧୩୨୩

୪୩୭୫.୫

୧୨୭୨

୧୨୭୭

୨୦୨୦-୨୧

୬୯.୧

୨୪.୦୫

୨୩୧୭୯.୪

୩୪୦୭୮୫

୫୫୭

୫୨୪

୪୨୫

କଟକ ଜିଲ୍ଲାବର ବଚାରାମଦ କାରୋର ବରାକିୋ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିମନଲିଖିତ

ପଦବେପ ମାନ

ନିଆଯାଉଛି ।
୧) କଟକ ଜିଲ୍ଲାବର MDS (Multi Disciplinary Squad) ବପାଲିସ, ଅେକାରୀ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ
ବନଇ ଗଠନ କରାଯାଇ ବଚାରା ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଓ େୟେସାୟ ଉପବର ଚୋଉ କରାଯାଇ ବମାକଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି ।
୨) ସନ୍ଧିଗ୍ଧ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କବର ଚେଉ କରାଯାଇ ଅେକାରୀ ଆଇନର ଖିଲାପ କରୁଥିୋ େୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ
ମକଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି ।
୩) ବେଆଇନ ନକଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଉଥିୋ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କର ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ବପାଲି ସ େିଭାଗର
ସହାୟତାବର ବସ ସେୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କବର ଚେଉ କାଯଷୟ କରାଯାଉଛି ।
୪) କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅେକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏେଂ ଅେକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା (EI & EB Unit- I & II) ବଚାରାମଦ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଓ
େିକ୍ରୟ ଉପବର ଗୁଇନ୍ଦା ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିୋ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛ ି ।
୫) ରାଜୟୋହାରୁ ବଚାରାମଦ (ନକଲି ) ର ପ୍ରବେଶକୁ ବରାକିୋ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏେଂ ବଚକ୍ ବଗଟ୍ ମାନଙ୍କବର
ଅେକାରୀ ବଚକିଂ କରଯାଉଛି ।
୬) ବଚାରା ମଦ େିବରାଧବର ଜନସବଚତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ।
୭) ଲାଇବସନସ ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁ ତକରୀ ଓ ମଦ େିବକ୍ରତାମାନଙ୍କର କାଯଷୟକୁ ଯାଂଚ କରଯାଉଛି ।

ପଦ୍ବ୍ୀ ପୂେଣ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଖ୍ୟା : ୩୮୪ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାତ ରବ୍ରହୋ :- ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:- ଖ୍ଣି
ନିବଦଷଶାଳୟ ଓ ଭୁତର୍ତ୍ବ ନିବଦଷଶାଳୟ ଅଧୀନବର ମଂଜୁ ରୀପ୍ରାପ୍ତ ବକଉଁ ପଦେୀରୁ ବକବତ ପଦେୀ ଖ୍ାଲି ଅଛି ତାହା
ପୁରଣ ପାଇଁ କି ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ
ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜୟବର ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି େିଭାଗ ଅଧିନସ୍ତ ଖ୍ଣି ନିବଦଷଶାଳୟ ଓ ଏହା ଅଧୀନବର କାଯଷୟ କରୁଥିୋ
ବେତ୍ର କାଯଷୟାଳୟ ମାନଙ୍କବର ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ପଦେୀ ମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ାଲି ପଡିଥିୋ େିଭିନ୍ନ େଗଷର ପଦେୀର ସେିବଶର୍
େିେରଣୀ ନିମନବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା

:-

ଗୁପ

ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦଵୀ ସଂଖ୍ୟା

ଖ୍ାଲିଥିୋ ପଦଵୀ ସଂଖ୍ୟା

ଗୁପ -‘ କ’

୧୧୪

୬୬

ଗୁପ- ‘ଖ୍’

୨୭୦

୧୪୪

ଗୁପ - ‘ଗ’

୪୧୯

୨୩୯

ଗୁପ –‘ ’

୨୦୩

୮୪

ରାଜୟବର ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି େିଭାଗ ଅଧିନସ୍ତ ଭୁତର୍ତ୍ବ ନିବଦଷଶାଳୟ ଓ ଏହା ଅଧୀନବର କାଯଷୟ କରୁଥିୋ
ବେତ୍ର କାଯଷୟାଳୟ ମାନଙ୍କବର ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦେୀ ମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ାଲି ପଡିଥିୋ େିଭିନ୍ନ େଗଷର ପଦେୀର ସେିବଶର୍
େିେରଣୀ ନିମନବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା :ଗୁପ

ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦଵୀ ସଂଖ୍ୟା

ଖ୍ାଲିଥିୋ ପଦଵୀ ସଂଖ୍ୟା

ଗୁପ -‘ କ’

୨୧୨

୧୩୮

ଗୁପ- ‘ଖ୍’

୧୫୫

୮୧

ଗୁପ - ‘ଗ’

୨୨୩

୧୬୦

ଗୁପ –‘ ’

୫୩

୨୧

ଉପବରାକ୍ତ ଖ୍ାଲିଥିୋ ପଦେୀ ପୁରଣ ନିମବନ୍ତ ନିୟମାନୁ ଯାୟୀ େିହତ
ି ପଦବେପ ନିଆଯାଉଅଛି І
ଖାଲି ଥିବ୍ା ପଦ୍ବ୍ୀେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତେୀୟ ତାଲି କା
ଅଣତାେକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୩୮୭ - ଶ୍ରୀ ସୁଧୀେ କୁ ମାେ ସାମଲ : ଅେକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ଅେକାରୀ
େିଭାଗ ଅଧିନବର ରାଜୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରବର ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ବକଉଁ ପଦେୀରୁ ବକବତ ପଦେୀ ଖ୍ାଲି ଅଛି ତାହାର ରାଜୟ ଓ
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ତାଲିକା ଦଶଷାଇ ତାହା ପୂରଣ ପାଇଁ କି ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅବ୍କାେୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଅେକାରୀ େିଭାଗ ଅଧିନବର ରାଜୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରବର ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରାପ୍ତ ବଯଉଁ
ପଦେୀରୁ ବଯବତ ଖ୍ାଲି ଅଛି ତାହାର ରାଜୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ତାଲି କା ପେିଶଷ୍ଟ
ି କ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । ଖ୍ାଲି ପଦେୀ
ଗୁଡକ
ି Odisha Staff Selection Commission and Odisha Sub–Ordinate Staff
Selection Commission ମାଧ୍ୟମବର ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛ ି । ପବଦାନ୍ନତି ଭିର୍ତ୍କ
ି
ପଦଗୁଡକ
ି ଯଥା ସମୟବର ଯଥାରୀତି ପୂରଣ ପାଇଁ ଉଦୟମ ଅେୟାହତ ରହିଛ ି ।
ଅଭିରର୍ଯାଗକାେୀଙ୍କୁ କାର୍ଯଶୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ବ୍ିବ୍େଣୀ ପ୍ରଦ୍ାନ
ୟୁ .ଡି. ୩୮୮ - ଶ୍ରୀ ସୁଧୀେ କୁ ମାେ ସାମଲ : ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:- ରାଜୟବର ପ୍ରଶାସନକୁ ବଲାକାଭିମୁଖ୍ୀ
କରିୋ ଲେୟବର ସାଧାରଣ ଅଭିବଯାଗର ତ୍ଵରିତ ସମାଧାନ ସହ ଅଭିବଯାଗକାରୀଙ୍କୁ କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ େିେରଣୀ ଓ ସମାଧାନ
ସ୍ଥିତି Mobile Whatsapp, SMS ଓ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମବର ଅେଗତ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାେ ଥିବଲ ବସ ଦିଗବର କି
ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନବ୍ୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ - ରାଜୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ବଲାକାଭିମୁଖ୍ୀ କରିୋ ଲେୟବର େର୍ତ୍ଷମାନ ଜନସାଧାରଣ/
ଅଭିବଯାଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମବର ଏେଂ ଇ-ଅଭିବଯାଗ ବପାଟଷାଲ ମାଧ୍ୟମବର ଅଭିବଯାଗକାରୀ ବଦଇଥିୋ
ଅଭିବଯାଗ ଉପବର ନିଆଯାଇଥିୋ କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଉଭୟ SMS ଓ ଇ-ବମଲ ମାଧ୍ୟମବର ଅେଗତ କରାଯାଉଅଛି ।
ବସହିଭଳି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମବର ଆସିଥିୋ ଅଭିବଯାଗଗୁଡକ
ି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମବର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିବଯାଗକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ।

Mobile Whatsapp ମାଧ୍ୟମବର େର୍ତ୍ଷମାନ କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ େିେରଣୀ ଅଭିବଯାଗକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯି ୋ
େୟେସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ ।
ଜବ୍ତଗାଡିକୁ ଅପସାେଣ
UDAQ -390 ଶ୍ରୀ ସୁଧୀେ କୁ ମାେ ସାମଲ, ବ୍ିଧାୟକ
ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:ରାଜୟର ଥାନା ମାନଙ୍କବର ଜେତ ଗାେିଗୁେକ
ି ୁ େର୍ଷ େର୍ଷ ଧରି ଖ୍ରା େର୍ଷାବର ପେି ନଷ୍ଟ
ବହଉଥିୋବେବଳ ତାହାକୁ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ସରକାର କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର, ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର
ରାଜୟବର ଥାନା ଓ ଫାଣ୍ଡି ଗୁଡକ
ି ବର ଜେତ ବହାଇଥିୋ ଗାଡିଗୁଡକ
ି ର କାଗଜପତ୍ର ସମସୟା ବଯାଗଁୁ ଗାଡିକୁ ଥାନା
ପରିସର ମଧ୍ୟବର ରଖ୍ା ଯାଇଥାଏ ଏେଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାେିଦାର ସଠିକ କାଗଜ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କବଲ, ତାଙ୍କୁ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଗାଡିକୁ
ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଅନୟଥା ପରେର୍ତ୍ଷୀ ସମୟବର ଅପସାରଣ ପାଇଁ ଆଇନ ଅନୁ ଯାୟୀ ନିଆଯାଉଥିୋ ପଦବେପ ର
େିେରଣୀ Annexure-A ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
Annexure-A
(୧) ଅମୀମାଂସିତ ମାମଲା ଗୁଡକ
ି ର ଜେତି ଗାଡି ଗୁଡକ
ି ବର ମାଲି କାନା ଦସ୍ତାେିଜ ଗୁଡକ
ି ର ସଠିକ୍ ଭାେବର ପରୀୋ
କରାଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଲିକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଅଛି ।
(୨) ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ମାମଲା ଗୁଡକ
ି ବର ଜେତ ବହାଇଥିୋ ଗାଡି ଗୁଡକ
ି ୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ େିଚାରାଳୟ ନିବଦଷଶ ମୁତାେକ ସଠିକ
ମାଲିକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଅଛି ।
(୩) ମାମଲାଗୁଡକ
ି ର େିଚାର ପରିସମାପ୍ତି ପବର ବସହି ମାମଲା ଗୁଡକ
ି ବର ଜେତ ବହାଇଥିୋ ଗାଡିଗୁଡକ
ି ୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଦାଲତ
ନିବଦଷଶ ମୁତାେକ କାଯଷୟପନ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ବଯଉଁ ବେତ୍ରବର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଦାଲତ ବକୌଣସି ରାଏ ବଦଇ ନ ଥାନ୍ତି,
ବସପରି ସ୍ଥବଳ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫି ସର ଜେତ ଗାଡିଗୁଡକ
ି ୁ ଖ୍ଲାସ କରିୋ ନିମବନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ବନଉଛନ୍ତି ।

(୪) ଦାେିଦାର େିହୀନ ଗାଡି ଗୁଡର
ି ନିଲାମ ନିମବନ୍ତ ମାନୟେର ଅଦାଲତଙ୍କ ଠାରୁ ଆବଦଶ ଅଣାଯାଇ ବସଗୁଡକ
ି ୁ ଖ୍ଲାସ
କରାଯାଉଅଛି ।
(୫) ବଯଉଁ ବପାଳିସ୍ ବଷ୍ଟସନ୍ ଗୁଡକ
ି ର ପରିସୀମାବର ଯବଥଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ, ବସ ଭଳି ବେତ୍ରବର ଜେତ ଗାଡି ଗୁଡକ
ି ର
ନିରାପର୍ତ୍ା ନିମବନ୍ତ ବସଗୁଡକ
ି ୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ରିଜଭଷ ବପାଲି ସ ଲାଇନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଅଛି ।
ରେଡିଂ ଲାଇରସନସ ପ୍ରଦ୍ାନ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଖ୍ୟା : ୩୯୧ ଶ୍ରୀ ନବ୍ ଚେଣ ମାଝି : ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ଲୁ ହା ପଥର ଓ
ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖ୍ଦି ଓ େିକ୍ରି ଓ ମହଜୁ ଦ ରଖିୋ ନିମବନ୍ତ ବକଉଁ ବକଉଁମାନଙ୍କୁ ବେଡିଂ ଲାଇବସନସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ
ବେଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବକଉଁ ବକଉଁମାବନ ବକଉଁ ସ୍ଥାନବର ବକବତ ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳବର ଡିବପା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ
ଡିବପାର 2015-16 ରୁ 2019-20 େର୍ଷବର ଏେଂ 2020 ଏପ୍ରି ଲ ରୁ ଅବକଟାେର ମାସ ମଧ୍ୟବର ବକବତ ପରିମାଣର
ଡିବପାବର ମହଜୁ ଦ ରଖି ବପ୍ରରଣ କରିଥିବଲ ଏେଂ ବକବତ େିବଦଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିଥିବଲ ବସ ସମ୍ପକିତ ତଥୟ ସରକାରଙ୍କ
ନିକଟବର ଉପଲବ୍ଧ କି ; ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ବତବେ ଖ୍ଣି ମଣ୍ଡଳୱାରୀ ବେଡରଙ୍କ ସପୂର୍ଣ୍ଷ ଠିକଣା ଓ ଖ୍ଣିଜ କାରୋର
ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତ େିେରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ?
ଉର୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ
ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଲୁ ହା ପଥର ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖ୍ଦି ଓ େିକ୍ରି ଓ ମହଜୁ ଦ ରଖିୋ ନିମବନ୍ତ ବକଉଁ ବକଉଁମାନଙ୍କୁ ବେଡିଂ ଲାଇବସନସ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବେଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବକଉଁ ବକଉଁମାବନ ବକଉଁ ସ୍ଥାନବର ବକବତ ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳବର ଡିବପା
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିବପାର 2015-16 ରୁ 2019-20 େର୍ଷବର ଏେଂ 2020 ଏପ୍ରି ଲ ରୁ ଅବକଟାେର ମାସ
ମଧ୍ୟବର ବକବତ ପରିମାଣର ଡିବପାବର ମହଜୁ ଦ ରଖି ବପ୍ରରଣ କରିଥିବଲ ଏେଂ ବକବତ େିବଦଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିଥିବଲ ବସ
ସମ୍ପକିତ ତଥୟ ଏେଂ ଖ୍ଣି ମଣ୍ଡଳୱାରୀ ବେଡରଙ୍କ ସପୂର୍ଣ୍ଷ ଠିକଣା ଓ ଖ୍ଣିଜ କାରୋର ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତ େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସତ୍ତଶ ଆଧାେରେ ଉରତ୍ତାଳନ ରହାଇଥିବ୍ା ଖଣିଜ ପଦ୍ାଥଶେ ପେିମାଣ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଖ୍ୟା : ୩୯୩

ଶ୍ରୀ ନବ୍ ଚେଣ ମାଝି : ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- (କ)

ନିଲାମ ବହାଇଥିୋ ବକଉଁ ବକଉଁ ଲୁ ହା ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖ୍ଣିରୁ 2020-21 େର୍ଷବର ବକବତ ପରିମାଣ ଖ୍ଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ
ନିମବନ୍ତ ସର୍ତ୍ଷ ରଖ୍ାଯାଇଥିଲା; ସର୍ତ୍ଷ ଆଧାରବର ବକଉଁ ବକଉଁ ଖ୍ଣିରୁ ବକଉଁ ମାସବର ବକବତ ଖ୍ଣିଜ ଉବର୍ତ୍ାଳନ ବହାଇଥିଲା,
ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ରାଜୟ ମଧ୍ୟବର ବକବତ, ରାଜୟ ୋହାରକୁ ଓ େିବଦଶକୁ ବକବତ ବପ୍ରରଣ ବହାଇଥିଲା ତାର ଖ୍ଣିୱାରୀ େିେରଣୀ
ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି; ଏେଂ (ଖ୍) ନିଦ୍ଧଷାରିତ ସର୍ତ୍ଷ ଅନୁ ଯାୟୀ ବକଉଁ ପଟ୍ଟାଦାର ବକବତ କମ ଉବର୍ତ୍ାଳନ କରିଥିବଲ ସର୍ତ୍ଷ ଖିଲାପ
ଆଧାରବର ବକଉଁ ବକଉଁ ପଟ୍ଟାଦାରଙ୍କ େିରୁଦ୍ଧବର କି କି କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଜରିମାନା ୋେଦକୁ ବକବତ ଅଥଷ
ଆଦାୟ ପାଇଁ ବନାଟିସ ବହାଇଛି ଓ ବକବତ ଆଦାୟ ବହାଇଛି ତାର ଖ୍ଣିୱାରୀ େିେରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ?
ଉର୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ
ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
(କ)

ନିଲାମ ବହାଇଥିୋ ଲୁ ହା ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖ୍ଣିରୁ ୨୦୨୦-୨୧ େର୍ଷବର MDPA ଅନୁ ସାବର ବଯବତ ପରିମାଣ

ଖ୍ଣିଜ ବପ୍ରରଣ ବହୋ କଥା ତାର ତଥୟ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଉକ୍ତ ସର୍ତ୍ଷ ଆଧାରବର ବକଉଁ ବକଉଁ ଖ୍ଣିରୁ
ବକଉଁ ମାସବର ବକବତ ଖ୍ଣିଜ ଉବର୍ତ୍ାଳନ ବହାଇଥିଲା, ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ରାଜୟ ମଧ୍ୟବର ବକବତ, ରାଜୟ ୋହାରକୁ ଓ େିବଦଶକୁ
ବକବତ ବପ୍ରରଣ ବହାଇଥିଲା ତାର ଖ୍ଣିୱାରୀ େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି - ‘ଖ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
(ଖ)

ନିଦ୍ଧଷାରିତ ସର୍ତ୍ଷ ଅନୁ ଯାୟୀ ବଯଉଁ ପଟ୍ଟାଦାର କମ ଉବର୍ତ୍ାଳନ କରିଥିବଲ ସର୍ତ୍ଷ ଖିଲାପ ଆଧାରବର ବଯଉଁ ବଯଉଁ

ପଟ୍ଟାଦାରଙ୍କ େିରୁଦ୍ଧବର

ଖ୍ଣି ଓ ଖ୍ଣିଜ ନିୟମ 2016 ଧାରା 12A ଓ Para No-8.3 ଅନୁ ଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖ୍ଣି

ପଟ୍ଟାଦାରଙ୍କୁ show cause notice ଜାରି କରାଯାଇଛି ତାର େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି - ‘ଗ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ବ୍ିଭିନ୍ନ ବ୍ିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦ୍ାୟ ୋଜସ୍ୱ ଓ ଖର୍ଚ୍ଶେ ସ୍ଥ୍ିତି
UD No.396.ଶ୍ରୀ ରମାହନ ଚେଣ ମାଝୀ : ଅଥଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:- ଓଡିଶାବର ମହାମାରୀ ପରିବପ୍ରେୀବର
ଚଲିତ ଆଥିକ େର୍ଷବର େର୍ତ୍ଷମାନ ସୁଦ୍ଧା େିଭିନ୍ନ େିଭାଗ ମାଧ୍ୟମବର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଓ ଖ୍ର୍ଚ୍ଷର ସ୍ଥିତ ି କିପରି ରହିଛ,ି ବମାଟ
େୟେତି କିପରି ଭରଣା କରିୋକୁ ସରକାର ପଦବେପ ବନଇଛନ୍ତି, ବସ ବନଇ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବକବତ ସହାୟତା ବଦଇଛନ୍ତି,
ରାଜୟ ସରକାର ଚଳିତ ଆଥିକ େର୍ଷବର ବକବତଋଣ କରିଛନ୍ତି ଓ େର୍ଷ ବଶର୍ ସୁଦ୍ଧା ବକବତ ଋଣ କରିୋକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବସ
ବନଇ ମାସ ଓ େିଭାଗୱାରୀ ତଥୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କି; ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ମୁତାେକ ବକଉଁ ବକଉଁ େିଭାଗବର ବକବତ
ପଦେୀବର ନିଯୁକ୍ତି ବଦୋକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ପବର ତାକୁ ୋତିଲ କରାଯାଇଛି, ତା ପରିେବର୍ତ୍ଷ ବକଉଁ ବକଉଁ େିଭାଗବର
ବକବତ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଠିକାନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ବସ େିର୍ୟବର େିଭାଗୱାରୀ ତଥୟ ବଦବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅଥଶମନ୍ତ୍ରୀ –
ମହାବଲଖ୍ାକାର ଓଡିଶାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥୟ ଅନୁ ଯାୟୀ ଚଳିତ ଆଥିକ େର୍ଷ 2020-21ର ଡିବସମବର ମାସ ବଶର୍
ସୁଦ୍ଧା ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ ଓ ଅଣଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ୋେଦକୁ ବମାଟ 34,109.03 ବକାଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ବହାଇଛି ଯାହା ପୂେଷ େର୍ଷ
ଅନୁ ରୂପ ସମୟ ମଧ୍ୟବର ସଂଗ୍ରହ ବମାଟ ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ ଓ ଅଣଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ଠାରୁ 6.14 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଅବଟ I ଏହି
ସମୟ ମଧ୍ୟବର ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସରୁ ରାଜୟ ଅଂଶ ୋେଦକୁ 17,203.26 ବକାଟି ଟଙ୍କା ମିଳଛ
ି ି ଯାହା
ପୂେଷ େର୍ଷ ଅନୁ ରୂପ ସମୟ ମଧ୍ୟବର ମିଳଥି
ି ୋ ବମାଟ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସରୁ ରାଜୟ ଅଂଶ ତୁ ଳନାବର 22.50 ପ୍ରତିଶତ କମ
ଅବଟ I ଚଳିତ ଆଥିକ େର୍ଷର ଡିବସମବର ମାସ ବଶର୍ ସୁଦ୍ଧା ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁ ଦାନ ୋେଦକୁ 16,671.08 ବକାଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ
ବହାଇଛି ଏେଂ ଏହା ପୂେଷ େର୍ଷ ଅନୁ ରୂପ ସମୟ ମଧ୍ୟବର ମିଳଥି
ି ୋ ବମାଟ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁ ଦାନ ଠାରୁ 16.22 ପ୍ରତିଶତ କମ
ଅବଟ I
ଚଳିତ ଆଥିକ େର୍ଷ 2020-21ର ଡିବସମବର ମାସ ବଶର୍ ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ ଓ ପୁଞ୍ଜି ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ ୋେଦକୁ ବମାଟ
69,881.48 ବକାଟି ଟଙ୍କା ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ ବହାଇସାରିଛ ି I
ଚଳିତ ଆଥିକ େର୍ଷର ଡିବସମବର ମାସ ବଶର୍ ସୁଦ୍ଧା, ସରକାର ଆହରଣ କରିଥିୋ ନିଟ୍ ଋଣ ପରିମାଣ
10294.08 ବକାଟି ଟଙ୍କା ଅବଟ I

ଅଥଷବନୈତକ
ି ଅଭିେୃଦ୍ଧି େିର୍ତ୍ୀୟ ପରିଚାଳନା ସ୍ଥିତକ
ି ୁ େଜାୟ ରଖିୋ ସହିତ ମାନ୍ଦାେସ୍ଥା ସ୍ଥିତର
ି ମୁକାେିଲା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ େୃ ଦ୍ଧି
ତଥା ଅନାେଶୟକ ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ ବରାକିୋ ନିମବନ୍ତ ରାଜୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିୋ ବକବତକ ପଦବେପ ନିମନବର ପ୍ରଦାନ
କରାଗଲା13. ପ୍ରତିମାସବର ମୁଖ୍ୟଶାସନ ସଚିେଙ୍କ ଅଧ୍ୟେତାବର ସମୀୋ ବେୈଠକ ମାଧ୍ୟମବର ସଂପୃକ୍ତ େିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ
େବକୟା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଉପବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରିୋକୁ ପରାମଶଷ ଦିଆଯାଉଛି ।
14. େିଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱ ସମବନ୍ଧୀୟ ନିୟମମାନଙ୍କବର ଆେଶୟକ ସଂବଶାଧନ ଦ୍ଵାରା ରାଜସ୍ୱ େୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦବେପ
ନିଆଯାଉଛି ।
15. ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ ଓ ଅଣଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବେତ୍ରବର ପ୍ରଚଳିତ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହାରବର ନିୟମିତ େୟେଧାନବର
ପଯଷୟାୟକ୍ରବମ ସଂବଶାଧନ ଆଣି ରାଜସ୍ୱ େୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦବେପ ନିଆଯାଉଛି ।
16. ସବେଷାର୍ଚ୍ ନୟାୟାଳୟ ଓ ଉର୍ଚ୍ ନୟାୟାଳୟବର େିଚାରାଧିନ ଥିୋ ୋଣିଜୟ କର ସମବନ୍ଧୀୟ େିଭିନ୍ନ ବମାକଦମାର
େିେରଣୀ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇ ନୟାୟାଳୟବର ଉକ୍ତ ମାମଲାଗୁଡକ
ି ର ତୁ ରନ୍ତ ବଫୈ ସଲା ନିମବନ୍ତ େିହତ
ି
ପଦବେପ ନିଆଯାଉଛି I
17. ନିଦଷ୍ଟ
ି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟବର ଅପିଲ ବଫୈ ସଲା କରିୋ ପାଇଁ ଅପିବଲଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିବଦଷଶ ଦିଆଯାଇଛି I
18. ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମବର ନୂ ତନ ଖ୍ଣି ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ଏକକାଳୀନ ଖ୍ଣି ରାଜସ୍ୱ ଓ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡୁୟଟି ଓ
ବରଜିବେସନ୍ ଫି ସଂଗ୍ରହ କରିୋର ବଯାଜନା;
19. ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ ନ ବହାଇ େୟାଙ୍କମାନଙ୍କବର ପଡିରହିଥିୋ ସରକାରୀ ଅଥଷର ପୁନଃ େିନବି ଯାଗ;
20. େିଭିନ୍ନ ବମାକଦମା ବଯାଗଁୁ ଅନାବଦୟ ବହାଇ ରହିଥିୋ ରାଜସ୍ୱର ଆବପାର୍ ଆବଲାଚନା ମାଧ୍ୟମବର ଏକକାଳୀନ
େବକୟା ବଦୟ (One Time Settlement) ବଯାଜନା ପ୍ରଚଳନ;
21. OMBADC

ଓ CAMPA ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଓ ମହାବଲଖ୍ାକାର, ଓେିଶାଙ୍କ ଅନୁ ବମାଦନ କ୍ରବମ,

OMBADC ଓ CAMPA ପାଣ୍ଠିବର େିନବି ଯାଗ ପାଇଁ ଥିୋ ଅଂଶର 60 ପ୍ରତିଶତ ରାଶିକୁ କମ ସୁଧବର ସ୍ୱଳ୍ପ
ମିଆଦୀ ୠଣ ଗ୍ରହଣ;
22. ରାଜୟ ଆକସ୍ମିକ ପାଣ୍ଠିର ପରିମାଣ 400.00 ବକାଟି ଟଙ୍କା ରୁ 2000.00 ବକାଟି ଟଙ୍କାକୁ େୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି I
23. ବଖ୍ାଲାେଜାର ଋଣ ପରିବଶାଧ ପାଇଁ ନିବେପ ନିଧି (Consolidated Sinking Fund) ରୁ ଅଥଷ
ବଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି I

24. ସରକାରୀ ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ ଓ ବଯାଜନା ଖ୍ର୍ଚ୍ଷର ପୁନଃ ପ୍ରାଥମିକୀକରଣ ।
COVID-19 ଜନିତ ସମସୟା କାରଣରୁ େିଭିନ୍ନ ପଦେୀ ନିଯୁକ୍ତି ବେତ୍ରବର ଅଥଷ େିଭାଗ ତରଫରୁ ବକୌଣସି
ପ୍ରତିେନ୍ଧ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ I
କମ୍ପାନୀକୁ L.O.I ପ୍ରଦ୍ାନ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା- ୩୯୭ ଶ୍ରୀ ବମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ: ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:- ଖ୍ଣି ନିଲାମ
ପ୍ରକ୍ରିୟାବର ବକଉଁ ଖ୍ଣି ପାଇଁ ବକବତ ସବେଷାର୍ଚ୍ େିେ ଦାଖ୍ଲ କରି ଖ୍ଣି ପାଇୋକୁ ବଯାଗୟ େିବେଚିତ ବହାଇଥିୋ ବକଉଁ
କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଶର୍ ବହୋର ବକବତ ଦିନ ମଧ୍ୟବର ଏେଂ ବକଉଁ ତାରିଖ୍ବର L.O.I ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା
ଏେଂ ବକଉଁ ବକଉଁମାନଙ୍କୁ ବକଉଁ କାରଣରୁ L.O.I ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ୋ େିଳମବବର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି; L.O.I
ହାସଲ କରିଥିୋ ବକଉଁ ବକଉଁ କମ୍ପାନୀ ବକଉଁ କାରଣରୁ ଖ୍ଣିରୁ ସର୍ତ୍ଷ ଅନୁ ଯାୟୀ ଖ୍ଣିଜ ଉବର୍ତ୍ାବଳାନ ଓ ପରିେହନ
କରିନାହାନ୍ତି ତାର େିେରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି; ଲିଜେିେ ସମ୍ପାଦନାବର େିଳମବ ଏେଂ ଲିଜେିେ ସମ୍ପାଦନା କରିନଥିୋ ବକଉଁ
କମ୍ପାନୀ େିରୁଦ୍ଧବର ବକବତ ଦିନ ମଧ୍ୟବର କି କି ପଦବେପ ବନୋର େୟେସ୍ଥା ରହିଛ ି ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ େୟେସ୍ଥା ଆଧାରବର କି କି
ପଦବେପ ବକବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏେଂ କଣ କରିୋକୁ ଅଛି ତାହା ଜଣାଇବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାେ ମଲ୍ଲିକ
ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଅଦୟାେଧି ନିଲାମ ବହାଇଥିୋ ଖ୍ଣିର ନାମ, ନିଲାମ ତାରିଖ୍, ସବେଷାର୍ଚ୍ େିଡ୍ ଦାଖ୍ଲ କରି ଖ୍ଣି ପାଇୋକୁ ବଯାଗୟ
େିବେଚିତ ବହାଇଥିୋ କମ୍ପାନୀର ନାମ, LoI ପ୍ରଦାନ କରାଯି ୋ ତାରିଖ୍ର ସମ୍ପୂଣଷ େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ
କରାଗଲା।
Upfront Payment ର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ନ ବଦୋ ବହତୁ ଗୁଆଳି ବଲୌହ ଖ୍ଣିଜ େଲକ ନିଲାମବର ସବେଷାର୍ଚ୍ େିଡ୍
ଦାଖ୍ଲ କରିଥିୋ Jindal Steel & Power Ltd. (JSPL) କମ୍ପାନୀକୁ LoI ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
LoI ହାସଲ କରି ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିୋ ୧୯ ବଗାଟି କମ୍ପାନୀ ସର୍ତ୍ଷ ଅନୁ ଯାୟୀ ଖ୍ଣିଜ ଉବର୍ତ୍ାବଳାନ ଓ
ପରିେହନ କରି ନ ଥିୋରୁ ବସମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଦଶଷାଅ ବନାଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ସେିବଶର୍ େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି
‘ଖ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।

LoI ହାସଲ କରି ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ସମ୍ପାଦନ କରିନଥିୋ ୪ ବଗାଟି ଖ୍ଣିର ତାଲିକା ଓ ଲି ଜ୍ ଡିଡ୍ ସମ୍ପାଦନ ନ କରିୋ
ବହତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ େିରୁଦ୍ଧବର Mineral (Auction) Rules, 2015 ଅନ୍ତଗଷତ ନିୟମ ଅନୁ ସାବର ନିଆ ଯାଇଥିୋ
ପଦବେପ ସମ୍ପକଷୀୟ ତଥୟ ପେିଶିଷ୍ଟ ‘ଗ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।
ଶିଳ୍ପାନୁ ଷ୍ଠାନରେ କଞ୍ଚାମାଲ ପହଞ୍ଚିବ୍ାରେ ରହଉଥିବ୍ା ସମସୟା
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଖ୍ୟା : ୩୯୮ ଶ୍ରୀ ରମାହନ ଚେଣ ମାଝି : ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ରାଜୟର
ଖ୍ଣିଜ ପଦାଥଷର ଦରେୃ ଦ୍ଧ,ି ଉତ୍ପାଦନବର ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଶିଳ୍ପାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗୁଡକ
ି କଞ୍ଚାମାଲ ପହଞ୍ଚିୋର ସମସୟା ସୃଷ୍ଟିବହଉଥିୋ
େିର୍ୟ ତା.୦୯.୧୨.୨୦୨୦ ରିଖ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡଓ
ି କନଫବରନସ ଜରିଆବର ବକନ୍ଦ୍ର ବକାଇଲା ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସହ
ଆବଲାଚନା ବେବଳ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିୋ ପରିବପ୍ରେୀବର ଉକ୍ତ ସମସୟା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବକଉଁମାବନ ଉର୍ତ୍ରଦାୟୀ ତାହା ପ୍ରକାଶ
କରିବେ କି ବକାଭିଡ ସମୟବର ଉତ୍ପାଦନ ବକଉଁ ବକଉଁ କାରଣରୁ ୋଧାପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇଥିଲା ଓ ବକାଭିେ ପୂେଷ େର୍ଷ ୨୦୧୯
ମାର୍ଚ୍ଷରୁ ଅବକଟାେର ମାସ ମଧ୍ୟବର ବକବତ ଖ୍ଣିଜ ପଦାଥଷ ଖ୍ଣିରୁ ବପ୍ରରଣ ବହାଇଥିଲା ବେବଳ ବକାଭିେ ସମୟବର ୨୦୨୦
ମାର୍ଚ୍ଷରୁ ଅବକଟାେର ମାସ ମଧ୍ୟବର ଖ୍ଣିରୁ ବକବତ ଖ୍ଣିଜ ବପ୍ରରଣ ବହାଇଥିଲା ବସଥିରୁ ରାଜୟ ମଧ୍ୟବର ଓ ରାଜୟ ୋହାରକୁ
ବକବତ ବପ୍ରରଣ ବହାଇଥିଲା ତାହା ମାସୱାରୀ ତୁ ଳନାତ୍ମକ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ?
ଉର୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ
ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜୟର ଖ୍ଣିଜ ପଦାଥଷର ଦରେୃ ଦ୍ଧି, ଉତ୍ପାଦନବର ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଶିଳ୍ପାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗୁଡକ
ି କଞ୍ଚାମାଲ ପହଞ୍ଚିୋର ସମସୟା
ସୃଷ୍ଟିବହଉଥିୋ େିର୍ୟ ତା.୦୯.୧୨.୨୦୨୦ ରିଖ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡଓ
ି କନଫବରନସ ଜରିଆବର ବକନ୍ଦ୍ର ବକାଇଲା ଓ ଖ୍ଣି
ମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ଆବଲାଚନା କରିଥିବଲ ତାହାର କାଯଷୟାବଦଶ ପେିଶଷ୍ଟ
ି - ‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ବକାଭିଡ ସମୟବର ଖ୍ଣିଜ ପଦାଥଷର ଉତ୍ପାଦନ େିବଶର୍ ୋଧାପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇନାହିଁ । ବକାଭିେ ପୂେଷ େର୍ଷ ୨୦୧୯
ମାର୍ଚ୍ଷରୁ ଅବକଟାେର ମାସ ମଧ୍ୟବର ବଯବତ ଖ୍ଣିଜ ପଦାଥଷ ଖ୍ଣିରୁ ବପ୍ରରଣ ବହାଇଥିଲା ଏେଂ ବକାଭିେ ସମୟବର ୨୦୨୦
ମାର୍ଚ୍ଷରୁ ଅବକଟାେର ମାସ ମଧ୍ୟବର ଖ୍ଣିରୁ ବଯବତ ଖ୍ଣିଜ ପଦାଥଷ ବପ୍ରରଣ ବହାଇଥିଲା, ବସଥିରୁ ରାଜୟ ମଧ୍ୟବର ଓ ରାଜୟ
ୋହାରକୁ ବଯବତ ବପ୍ରରଣ ବହାଇଥିଲା ତାହା ମାସୱାରୀ ତୁ ଳନାତ୍ମକ ତଥୟ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘ଖ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସଂେେିତ ନେଖି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅତଭଶୁକ୍ତ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଖ୍ୟା : ୩୯୯ ଶ୍ରୀ ରମାହନ ଚେଣ ମାଝୀ : ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- (କ)
ଏମଏମଡିଆର ଆକଟର ବସକ୍ସନ 17(A) ଅନୁ ଯାୟୀ ବକଉଁ ବକଉଁ ଖ୍ଣିକୁ ଓଡିଶା ଖ୍ଣି ନିଗମ ଏେଂ ଅନୟ ବକଉଁ ସରକାରୀ
ଉବଦୟାଗ ପାଇଁ ସଂରେିତ ରଖିୋକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବକନ୍ଦ୍ର ବକାଇଲା ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତା. 09.12.2020 ରିଖ୍ବର ଭିଡଓ
ି
କନଫବରନସବର ପ୍ରସ୍ତାେ ବଦଇଥିବଲ; (ଖ୍) ୨୦୨୦ ମାର୍ଚ୍ଷ ୩୧ ବର ମିଆଦ ପୁରି ଯାଇଥିୋ କାଯଷୟେମ ଖ୍ଣି ଗୁଡକ
ି ନିଲାମ
ନକରି ଓଡିଶା ଖ୍ଣି ନିଗମ ଭଳି ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ପାଇଁ ସଂରେିତ ନରଖି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାବର ଅନ୍ତଭଷୁକ୍ତ କରିୋ ପାଇଁ
ବକଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରସ୍ତାେକୁ ଅନୁ ବମାଦନ ବଦଇଥିବଲ ତାହା େଷ୍ଟଭାବେ ଜଣାଇବେ କି; କାଯଷୟେମ ଥିୋ ଖ୍ଣି ଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ
ବକଉଁ ଖ୍ଣି ନିଲାମ ବହାଇଥିବଲ ମଧ୍ୟ ବକଉଁ କାରଣରୁ କାଯଷୟେମ ବହାଇପାରିନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ବକଉଁମାବନ ଉର୍ତ୍ରଦାୟୀ ଓ
ବକଉଁ ଖ୍ଣି କାଯଷୟେମ ନ ବହୋ ବଯାଗଁୁ ବକବତ ରାଜସ୍ୱ େତି ବହଲା ଓ ବକବତ ଶ୍ରମିକ କାଯଷୟଚୁୟତ ବହବଲ ତାହା ପ୍ରକାଶ
କରିବେ କି ?
ଉର୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ
ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
(କ) ଏମଏମଡିଆର ଆକଟର ବସକ୍ସନ 17 (A) ଅନୁ ଯାୟୀ ବକୌଣସି ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ଖ୍ଣିକୁ ଓଡିଶା ଖ୍ଣି ନିଗମ ଏେଂ
ଅନୟ ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ପାଇଁ ସଂରେିତ ରଖିୋକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବକନ୍ଦ୍ର ବକାଇଲା ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତା.
୦୯.୧୨.୨୦୨୦ ରିଖ୍ବର ଭିଡଓ
ି କନଫବରନସବର ପ୍ରସ୍ତାେ ବଦଇନାହାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବେୈଠକର େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ବର
ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
(ଖ୍) ୨୦୨୦ ମାର୍ଚ୍ଷ ୩୧ ବର ମିଆଦ ପୁରି ଯାଇଥିୋ କାଯଷୟେମ ଖ୍ଣି ଗୁଡକ
ି ନିଲାମ ନକରି ଓଡିଶା ଖ୍ଣି ନିଗମ
ଭଳି ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ପାଇଁ ସଂରେିତ ନରଖି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାବର ଅନ୍ତଭଷୁକ୍ତ କରିୋ ପାଇଁ ସରକାର ଏମଏମେିଆର ଆକଟ
୧୯୫୭ ର ପରେର୍ତ୍ଷୀ ସଂବଶାଧନ ୨୦୧୫ ର ଧାରା 8A(4) ଅନୁ ଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତାେକୁ ଅନୁ ବମାଦନ ବଦଇଥିବଲ । ତା ମଧ୍ୟରୁ
ବଯଉଁ ବଯଉଁ ଖ୍ଣି ଗୁଡକ
ି କାଯଷୟେମ ଅଛି ଓ ବଯଉଁ ବଯଉଁ ଖ୍ଣି ଗୁଡକ
ି କାଯଷୟେମ ବହାଇପାରୁନାହିଁ ତାର େିେରଣୀ
ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘ଖ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଖ୍ଣି କାଯଷୟେମ ନ ବହୋ ବଯାଗଁୁ ବକବତ ରାଜସ୍ୱ େତି ବହଲା ତାର ଆକଳନ
କରାଯାଇନାହିଁ ଓ ବକବତ ଶ୍ରମିକ କାଯଷୟଚୁୟତ ବହବଲ ତାହା ଖ୍ଣି ଓ ଇୋତ େିଭାଗବର ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।

ଲି ଜଡିଡ ସମ୍ପାଦ୍ିତ ରହାଇ ନଥିବ୍ା ସମ୍ପକଶରେ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା- ୪୦୦

ଶ୍ରୀ ବମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ: ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:- ଖ୍ଣି

ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାବର ସେଷାଧିକ େିଡ୍ ଦାଖ୍ଲ କରିଥିୋ ବକଉଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବକଉଁଖ୍ଣି ନିମବନ୍ତ ଲି ଜଡିଡ ବକଉଁ
କାରଣରୁ ସମ୍ପାଦିତ ବହାଇପାରିନାହିଁ ଲି ଜଡିଡ ସମ୍ପାଦନା ନ ବହୋ ବଯାଗଁୁ ବଫେୁ ୟାରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ବକବତ ରାଜସ୍ୱ େତି
ବହାଇଛି ବକଉଁ ଖ୍ଣିରୁ ବକବତ ଶ୍ରମିକ କମଷଚାରୀ କମଷଚୁୟତ ବହାଇଛନ୍ତି ସବେଷାର୍ଚ୍ େିଡ ଦାଖ୍ଲ କରିଥିୋ ନିଲାମଧାରୀ
କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବକଉଁମାନଙ୍କ େିରୁଦ୍ଧବର କି କି କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଓ ବକବତ ଅମାନତ ଜମା ୋଜୟାପ୍ତି
କରିୋ ପାଇଁ କି କି ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଅମାନତ ଜମା ୋଜୟାପ୍ତି ନ କରିୋ ପାଇଁ ବକଉଁ ବକଉଁମାବନ ରାଜୟ
ସରକାରଙ୍କ କି କି ବଦାର୍ତୁଟ ି ଦଶଷାଇ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ବନଇଛନ୍ତି ତାହାର ସେିବଶର୍ େିେରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାେ ମଲ୍ଲିକ
ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖ୍ଣି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାବର ସେଷାଧିକ େିଡ୍ ଦାଖ୍ଲ କରିଥିୋ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଯଉଁଖ୍ଣି ନିମବନ୍ତ ଲି ଜଡିଡ
ସମ୍ପାଦିତ ବହାଇପାରିନହିଁ ତାହାର ସେିବଶର୍ ତଥୟ ପେିଶଷ୍ଟ
ି – ‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଲି ଜଡିଡ୍ ସମ୍ପାଦିତ ବହୋ ପବର
ଖ୍ଣିରୁ ଖ୍ଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ ତଥା େିପଣନର ପରିମାଣ ଅନୁ ସାବର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବହାଇଥାଏ। ବତଣୁ ଖ୍ଣି ଲି ଜଡିଡ୍ ସମ୍ପାଦିତ
ନ ବହୋ ବଯାଗଁୁ ସରକାର ବକବତ ରାଜସ୍ୱ ପାଇ ନାହାନ୍ତି, ତାହାର ଆକଳନ େର୍ତ୍ଷମାନ ସମ୍ଭେ ନୁ ବହଁ। ବକଉଁ ଖ୍ଣିରୁ ବକବତ
ଶ୍ରମିକ କମଷଚାରୀ କମଷଚୁୟତ ବହାଇଛନ୍ତି ତାହାର ତଥୟ ଏ େିଭାଗର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁ ବହଁ ।
ସବେଷାର୍ଚ୍ େିଡ୍ ଦାଖ୍ଲ କରିଥିୋ ନିଲାମଧାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଯଉଁ ମାନଙ୍କ େିରୁଦ୍ଧବର କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଓ ବକବତ ଅମାନତ ଜମା ୋଜୟାପ୍ତି କରିୋ ପାଇଁ ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତାହାର ସେିବଶର୍
ତଥୟ ପେିଶଷ୍ଟ
ି – ‘ଖ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।
ଅମାନତଜମା ୋଜୟାପ୍ତି ନ କରିୋପାଇଁ ବଯଉଁମାବନ ଅଦାଲତବର ଆଶ୍ରୟ ବନଇଛନ୍ତି ତା’ର ସେିବଶର୍ େିେରଣୀ
ପେିଶଷ୍ଟ
ି – ‘ଗ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସମାଧାନ ରହାଇନଥିବ୍ା ଅଭିରର୍ଯାଗ ସଂଖୟା
ୟୁ .ଡି.-୪୦୨ ଶ୍ରୀ େରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :ମାନୟେର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିବଯାଗ ପ୍ରବକାଷ୍ଠରୁ ସୁପାରିଶ ଅଭିବଯାଗ ମଧ୍ୟରୁ ବକଉଁ ମସିହାର ବକବତବଗାଟି ଅଭିବଯାଗ
ବକଉଁ େିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ବକଉଁ କାଯଷୟ।ଳୟବର ସମାଧାନ ବହାଇପାରିନାହିଁ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ
ସରକାର କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନବ୍ୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିବଯାଗ ପ୍ରବକାଷ୍ଠରୁ ସୁପାରିଶ ଅଭିବଯାଗ ମଧ୍ୟରୁ ବକଉଁ ମସିହାର ବକବତବଗାଟି ଅଭିବଯାଗ
ସମାଧାନ ବହୋକୁ ୋକି ଅଛି ତାହାର ଏକ େିଭାଗୱାରି ତାଲି କା ଏଥି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । ସମାଧାନ ବହାଇ ନଥିୋ
ଅଭିବଯାଗ ଗୁଡକ
ି ର ଆଶୁ ସମାଧାନ ନିମବନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ େିଭାଗ ମାନଙ୍କୁ ନିବଦଷଶ ଦିଆଯାଉଛି ଏେଂ ନିୟମିତ ଭାବେ ସମୀୋ
କରାଯାଉଛି ।
ଗରଞ୍ଜଇ ଚାଷେ ମୂରଳାତ୍ପାେନ
ଅଣତାେକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୪୦୩ - ଶ୍ରୀ େରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ : ଅେକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- େିଗତ
ପାଞ୍ଚେର୍ଷବର ବକଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବକବତ ବ୍ରାଉନସୁଗାର, ଗବଞ୍ଜଇ ଜେତ ବହାଇଥିୋବେବଳ ବକବତ ଗବଞ୍ଜଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ ବହାଇଛି
ପ୍ରକାଶ କରି ରାଜୟବର ଗବଞ୍ଜଇ ଚାର୍କୁ ମୂବଳାତ୍ପାଟନ କରି ବେଆଇନ ନିଶାକାରୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ େନ୍ଦ ପାଇଁ ସରକାର କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅବ୍କାେୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- େିଗତ ପାଞ୍ଚ େର୍ଷବର ଓଡିଶାର ବଯଉଁ ବଯଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବଯବତ ବ୍ରାଉନସୁଗାର,
ଗବଞ୍ଜଇ ଜେତ ବହାଇଛି ଏେଂ ବଯବତ ଗବଞ୍ଜଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ ବହାଇଛି ତାହାର େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି “କ, ଖ, ଗ, ଘ ଏବ୍ଂ ଙ”
ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଏହି ଗବଞ୍ଜଇ ଚାର୍କୁ ମୂବଳାତ୍ପାଟନ କରି ବେଆଇନ ନିଶାକାରୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ େନ୍ଦ କରିୋ ପାଇଁ
ସରକାର ବନଉଥିୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ମାନ ନିମନବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

୧) ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କବର ଅେକାରୀ ଚୋଉ କରାଯାଇ ଏନ୍ ଡି ପି ଏସ୍ ଆଇନ ଖିଲାପ କରୁଥିୋ େୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ
ଗିରଫ କରାଯାଇ ମକଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
୨) ଅେକାରୀ େିଭାଗର ନିରୀେକ ଓ ତଦୃ ଦ୍ଧ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ ଡି ପି ଏସ୍ ଆକଟ ୧୯୮୫ବର କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ
ଗ୍ରହଣ ନିମବନ୍ତ େମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
୩) ଅେକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଯଷୟାୟ କ୍ରବମ ପ୍ରଶିେଣ ଦିଆଯାଇଛି ।
୪) ଗବଞ୍ଜଇ ଚାର୍ ଓ େୟେହାର େିରୁଦ୍ଧବର ଆଇନବର ଥିୋ କବଠାର େୟେସ୍ଥା ସମ୍ପକଷବର

ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ

ଅେଗତ କରାଯାଉଛି ।
୫) ଗବଞ୍ଜଇ ଚାର୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିୋ ନିମବନ୍ତ ଉଭୟ ବପାଲିସ ତଥା ଅେକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଜରିଆବର
ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଥଷ ବଯାଗାଣ କରାଯାଉଅଛି ।
ଏହି କ୍ରମବର ରାଜୟସରକାର ଗବଞ୍ଜଇ ଚାର୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିୋ ନିମବନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବେ ରାଜୟ ପୁଲିସ ତଥା ଅେକାରୀ
େିଭାଗକୁ (ଗବଞ୍ଜଇ ଚାର୍ ଅତିପ୍ରେଣ ଜିଲ୍ଲା) ଯଥା :- ମାଲକାନାଗିରି, ବକାରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ (ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହିତ) ସମବଲପୁର,
ବଦେଗଡ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡା, ବେୌଦ୍ଧ, ଗଜପତି, ଅନୁ ଗୁଳ, ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ େର୍ଷ ୨୦୧୬-୧୭ବର ଟ.
୫୮,୮୫,୦୦୦/-, ୨୦୧୭-୧୮ େର୍ଷବର ଟ. ୫୬,୭୫,୦୦୦/-, ୨୦୧୮-୧୯ େର୍ଷବର ଟ. ୬୫,୪୦,୦୦୦/-,
୨୦୧୯-୨୦ େର୍ଷବର ଟ. ୬୫,୦୦,୦୦୦/-ଓ ୨୦୨୦-୨୧ େର୍ଷବର ରାଜୟ ଅେକାରୀ ଅଧିେକମାନଙ୍କୁ ଟ. ୩୫.୦୦
ଲେ ଟଙ୍କା ତଥା ରାଜୟ ପୁଲିସ (STF) ଙ୍କୁ ଟ ୩୫.୦୦ ଲେ ଟଙ୍କା (ସମୁଦାୟ ୭୦. ୦୦ ଲେ ଟଙ୍କା) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି
।
ଗିେଫ ରହାଇଥିବ୍ା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ରବ୍ପାେୀ
ଅଣତାେକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୪୦୮ - ଶ୍ରୀ ରସୌମୟ େଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ : ଅେକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ରାଜୟବର
ଗତ ଦୁ ଇ େର୍ଷବର ଗବଞ୍ଜଇ ଓ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବଚାରା କାରୋର ମାମଲାବର ବକବତଜଣ ଗିରଫ ବହାଇଛନ୍ତି ଓ
ବସମାନଙ୍କଠାରୁ ଜେତ୍ ନିର୍ିଦ୍ଧ ନିଶାଦ୍ରେୟର ପରିମାଣ ଓ ମୂଲୟ ବକବତ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତଥୟ ବଦବେ କି ; ଅେକାରୀ େିଭାଗବର
ବକବତ ପଦ ଖ୍ାଲି ପଡିଛ ି ଓ ବକବେ ତାହା ପୂରଣ ବହେ ?
ଉତ୍ତେ

ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅବ୍କାେୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ରାଜୟବର ଗତ ଦୁ ଇ େର୍ଷବର ଗବଞ୍ଜଇ ଓ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବଚାରା କାରୋର
ମାମଲାବର ବଯବତ ଜଣ ଗିରଫ ବହାଇଛନ୍ତି ଏେଂ ବସମାନଙ୍କଠାରୁ ଜେତ ନିର୍ିଦ୍ଧ ନିଶା ଦ୍ରେୟର ପରିମାଣ ଓ ମୂଲୟର
ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତଥୟ ପେିଶଷ୍ଟ
ି “କ” ଏବ୍ଂ “ଖ” ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ଅେକାରୀ େିଭାଗବର ବଯବତ ପଦ ଖ୍ାଲି ପଡିଛ ି ତାହାର ତଥୟ ପେିଶଷ୍ଟ
ି ଗ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ସେୁ ସ୍ତରବର
ପଦେୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଡି.ପି.ସି ବେୈଠକ ଆହୁ ତ କରାଯାଇ କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯି ୋ ସହ ଓଡିଶା ଷ୍ଟାଫସିବଲକସନ୍
କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତା ୦୧.୦୧.୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ାଲି ଥିୋ ୭୫ ବଗାଟି ଅେକାରୀ ଉପ-ନୀରିେକ ପଦେୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏେଂ
ଓଡିଶା ସବ୍- ଅଡିବନଟ ଷ୍ଟାଫସିବଲକସନ୍ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ୨୦ ବଗାଟି କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏେଂ ୩୧୭ ଜଣ ଅେକାରୀ
କବନଷ୍ଟେଳ ପଦେୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉଦୟମ ଜାରି ରହିଛ ି ।
ଖଣିଜ ଉରତ୍ତାଳନ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥିବ୍ା ଖଣି
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଖ୍ୟା : ୪୦୯ ଶ୍ରୀ ରସୌମୟ େଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ : ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ଲିଜ
ମିଆଦ (୨୦୨୦ ମାର୍ଚ୍ଷ ୩୧) ବଶର୍ ପୂେଷର ନିଲାମ ବହାଇଥିୋ ୨୪ ଟି ଖ୍ଣି ମଧ୍ୟରୁ ବକବତ କାଯଷୟେମ ଓ ବକଉଁ ଖ୍ଣି
ଗୁଡକ
ି ବର ଅଦୟାେଧି ଖ୍ଣିଜ ଉବର୍ତ୍ାଳନ ଆରମ୍ଭ ବହାଇନାହିଁ; ନୂ ଆ ଲିଜଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବକବତଜଣ ଉବର୍ତ୍ାଳନ ଓ
ଚାଲାଣବର ଧାଯଷୟ ବତ୍ରୈମାସିକ ଲେୟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏଥିବର େିଫଳ ଲି ଜଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବକଉଁ କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ତ୍ଵରାନିବତ
କରାଯାଇଛି; ନୂ ଆ ଲିଜଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବକଉଁମାବନ ଇତିମଧ୍ୟବର ଲି ଜ ପ୍ରତୟପଷଣ କରି ଓହରିଯାଇଛନ୍ତି ସେିବଶର୍ ତଥୟ
ବଦବେ କି ?
ଉର୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ
ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଲିଜ ମିଆଦ (୨୦୨୦ ମାର୍ଚ୍ଷ ୩୧) ବଶର୍ ପୂେଷର ନିଲାମ ବହାଇଥିୋ ୨୪ ଟି ଖ୍ଣି ମଧ୍ୟରୁ ୧୯ ବଗାଟି ଖ୍ଣି ଲିଜ
ଡିଡ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବଲ । ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୮ ବଗାଟି କାଯଷୟେମ ବହାଇ ଖ୍ଣିଜ ଉବର୍ତ୍ାଳନ ଆରମ୍ଭ କବଲଣି ଓ ୧ ବଗାଟି
ଖ୍ଣିବର ସ୍ଥାନୀୟ ୋସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତିବରାଧ କାରଣରୁ ଅଦୟାେଧି ଖ୍ଣିଜ ଉବର୍ତ୍ାଳନ ଆରମ୍ଭ ବହାଇନାହିଁ । ନିଲାମ ସର୍ତ୍ଷାେଳୀର
ଖିଲାପ ବଯାଗଁୁ ଅେଶିଷ୍ଟ ୫ ବଗାଟି ଖ୍ଣିେଲକର grant/execution ବହାଇନାହିଁ । ୧୮ ବଗାଟି କାଯଷୟେମ ଖ୍ଣିରୁ
ମାସିକ ଚୁକ୍ତି ଅନୁ ଯାୟୀ ବଯଉଁ ମାବନ ବଯଉଁ ବଯଉଁ ପରିମାଣର ଉବର୍ତ୍ାଳନ ଓ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି ତାହାର େିର୍ଦ େିେରଣୀ
ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଏହା େୟତୀତ ମାସିକ ଲେୟ ପୁରଣବର େିଫଳ ଲି ଜଧାରୀଙ୍କୁ show cause

notice ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତାହାର େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘ଖ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ନୂ ଆ ଲି ଜଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବକହି
ଇତିମଧ୍ୟବର ଲିଜ ପ୍ରତୟପଷଣ କରିନାହାନ୍ତି ।
ଅତିେିକ୍ତ ୋଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି ଲେୟଧାର୍ଯଶୟ
UDAQ No. - 410 : ଶ୍ରୀ ବସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ : ଅଥଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥଷ
କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରବର ଆଗାମୀ ୫ େର୍ଷବର ରାଜୟ ବକବତ ଟଙ୍କା ହରାଇୋ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଓ ଏହାର ଭରଣା
ନିମବନ୍ତ ବକଉଁ ବକଉଁ ବେତ୍ରରୁ ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି ସରକାର ଲେୟ ରଖିଛନ୍ତି ; ଚତୁ ଦଷଶ ଅଥଷ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ
ଅନୁ ଯାୟୀ ରାଜୟ ବମାଟ ବକବତ ଟଙ୍କା ପାଇୋ ଆଶାଥିଲା ଓ ବସଥିରୁ ବକବତ ପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇଛି ସେିବଶର୍ ତଥୟ ବଦବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅଥଶମନ୍ତ୍ରୀ –
ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥଷ କମିଶନ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚେର୍ଷ (2021-22 ରୁ 2025-26) ମଧ୍ୟବର ରାଜୟ ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ େିକସେୁ
ୋଜୟେ ଅଂଶ ବ୍ାବ୍ଦ୍ରେ ରମାେ 1,91,297 ରକାେି େଙ୍କା ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ େୟତୀତ ସ୍ଥ୍ାନୀୟ ନିକାୟ
ମାନଙ୍କପାଇଁ ଅନୁ ଦ୍ାନ ବ୍ାବ୍ଦ୍ରେ 15,752 ରକାେି େଙ୍କା ଓ ୋଜୟ ବ୍ିପର୍ଯଶୟୟ ବ୍ିପଦ୍ ପେିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ
ଅଂଶ ବ୍ାବ୍ଦ୍ରେ 8,865 ରକାେି େଙ୍କା ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ।
ପୁନଶ୍ଚ, ବ୍ିଭିନ୍ନ ରେତ୍ର ଭି ତ୍ତିକ ଅନୁ ଦ୍ାନ ବ୍ାବ୍ଦ୍ରେ 4,870 ରକାେି େଙ୍କା ଏବ୍ଂ ୋଜୟରେ ବ୍ିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମବନ୍ଧୀୟ
ଅନୁ ଦ୍ାନ ବ୍ାବ୍ଦ୍କୁ 1,775 ରକାେି େଙ୍କା ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥଷ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପବର ବକନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ

କାଯଷୟାନବୟନ(Action

Taken)

ସମ୍ପକଷୀୟ

େୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ

ଜ୍ଞାପକ

(Explanatory

Memorandum)ବର ଏହି ଦୁ ଇ ପ୍ରକାର ଅନୁ ଦାନ ସମ୍ପକିତ ସୁପାରିଶକୁ ସମ୍ପୂଣଷରୂବପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ େିକସେୁ ୋଜୟେ ଅଂଶ
ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥଷ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରବମ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ େର୍ଷ (2021-22 ରୁ 2025-26) ମଧ୍ୟବର ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ
ଟିକସରୁ ୋଜୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ େଣ୍ଟନବଯାଗୟ ପାଣ୍ଠିବର ରାଜୟର ଅଂଶ 4.528% ଧାଯଷୟ ବହାଇଛି ଏେଂ ଏଥିବଯାଗୁ ରାଜୟ
ପାଇଁ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସରୁ ରାଜୟର ଅଂଶ ୋେଦବର 1,91,297 ବକାଟି ଟଙ୍କା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ।
ଚତୁ ଦଷଶ ଅଥଷ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରବମ ରାଜୟର ଅଂଶ 4.642% ଥିଲା ଏେଂ 2020-21 େର୍ଷ ପାଇଁ ପଞ୍ଚଦଶ
ଅଥଷ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁ ଯାୟୀ ଏହା 4.629% । ଯଦି ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥଷ କମିଶନ, ଚତୁ ଦଷଶ ଅଥଷ କମିଶନଙ୍କ ଭଳି

ରାଜୟର ଅଂଶକୁ 4.642% ବର ସ୍ଥିର ରଖିଥାବନ୍ତ, ବତବେ ରାଜୟର ଅଂଶ ୋେଦକୁ ପ୍ରାୟତଃ 1,96,113 ବକାଟି ଟଙ୍କା
ମିଳଥ
ି ାନ୍ତା । ଏହି ହିସାେ ଅନୁ ସାବର ରାଜୟ ଏହି ପାଞ୍ଚ େର୍ଷ ସମୟ ମଧ୍ୟବର ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସ ରୁ ରାଜୟ ଅଂଶ ୋେଦକୁ
4,816 ରକାେି େଙ୍କା କମ ପାଇବ୍। ବସହିପରି ଭାବେ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥଷ କମିଶନ ଯଦି 2021-26 େର୍ଷ ପାଇଁ 2020-21 ର
ସୁପାରିଶ ଜାରି ରଖିଥାବନ୍ତ, ବତବେ ରାଜୟର ଅଂଶ ୋେଦକୁ ପ୍ରାୟତଃ 1,95,564 ବକାଟି ଟଙ୍କା ମିଳଥ
ି ାନ୍ତା । ଏହି ହିସାେ
ଅନୁ ସାବର ରାଜୟ ଏହି ପାଞ୍ଚ େର୍ଷ ସମୟ ମଧ୍ୟବର ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସରୁ ରାଜୟ ଅଂଶ ୋେଦକୁ 4,267 ରକାେି େଙ୍କା କମ
ପାଇବ୍ ।
ସ୍ଥ୍ାନୀୟ ନିକାୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁ ଦ୍ାନ (Grants for Local Bodies)
ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥଷ କମିଶନ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିୋ ବମାଟ ସୁପାରିଶ ପରିମାଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବେତ୍ର ପାଇଁ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସମଗ୍ର ବଦଶ ପାଇଁ 70,051 ବକାଟି ଟଙ୍କା ଆେଣ୍ଟିତ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବେତ୍ର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁ ଦାନକୁ ୋଦ୍
ବଦବଲ ଓଡିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିକାୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ େର୍ଷ (2021-22 ରୁ 2025-26) ପାଇଁ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥଷ
କମିଶନ ବମାଟ 8,800 ବକାଟି ଟଙ୍କା ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଚତୁ ଦଷଶ ଅଥଷ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କ
ପାଇଁ େିଗତ ପାଞ୍ଚ େର୍ଷର (2015-16 ରୁ 2019-20) ବମାଟ ସୁପାରିଶ ଅନୁ ଦାନ 8,850 ବକାଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ । ଚତୁ ଦଷଶ
ଅଥଷ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶର ବଶର୍ େର୍ଷ 2019-20 ବର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିକାୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2,682 ବକାଟି ଟଙ୍କା ସୁପାରିଶ
କରଯାଇଥିଲା । ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥଷ କମିଶନ 2020-21 େର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ସୁପାରିଶ ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରି 2,258 ବକାଟି ଟଙ୍କା
ରଖିଥିବଲ । ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବେତ୍ର ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ଅନୁ ଦାନକୁ ୋଦ୍ ବଦବଲ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥଷ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶର 2021-22 େର୍ଷ
ପାଇଁ ଏହି ଅନୁ ଦାନକୁ ପୁନଶ୍ଚ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ 1,669 ବକାଟି ଟଙ୍କା ରଖ୍ାଯାଇଛି । ଏହିପରି ରୂବପ କ୍ରମାଗତ ଭାେବର
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିକାୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦିଷ୍ଟ ଅନୁ ଦାନ ରାଶିରୁ
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବେତ୍ର ପାଇଁ ଅଥଷରାଶି ଚିହ୍ନଟ କରାଯି ୋ ଫଳବର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିକାୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁ ଦାନବର ହ୍ରାସ ଟିଛ ି । ପ୍ରକୃ ତ
ବେତ୍ରବର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବସୋପାଇଁ ଏହି ସୁପାରିଶ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବେତ୍ର ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାେବର ବହାଇଥିୋ ସୁପାରିଶବର ଅନ୍ତଭଷୁକ୍ତ ବହୋ
ଉଚିତ ଥିଲା । ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥଷ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୁପାରିଶ କରା ଯାଇଥିୋ ଏହି ଅନୁ ଦାନର ହ୍ରାସ ଫଳବର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିକାୟ
ମାବନ ଏ ଯାେତ୍ ବଯାଗାଇ ବଦଉଥିୋ େିଭିନ୍ନ ବମୌଳିକ ବସୋ ସେୁ ପ୍ରଭାେିତ ବହେ ।
ବସହିପରି 2021-22 ରୁ 2025-26 େର୍ଷ ପାଇଁ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥଷ କମିଶନ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିକାୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁ ଦାନ
ଭାେବର ବମାଟ 1,21,055 ବକାଟି ଟଙ୍କା ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି, ବଯଉଁଥିରୁ 16ଟି ରାଜୟବର ଥିୋ 50ଟି ମିଲିୟନ୍ ପଲସ୍ସହର ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାେବର 38,196 ବକାଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁ ଦାନ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ବମାଟ ଅନୁ ଦାନ ରାଶି ର

30% ରୁ ଅଧିକ । ଏହି ଅନୁ ଦାନରୁ ଓଡିଶା ସବମତ ମିଲିୟନ-ପଲସ ସହର ନଥିୋ 12ଟି ରାଜୟ େଞ୍ଚିତ ବହାଇଛନ୍ତି । ଅେଶିଷ୍ଟ
82,859 ବକାଟି ଟଙ୍କାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ନିକାୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ (ମିଲିୟନ-ପଲସ ସହର େୟତୀତ)ସୁପାରିଶ
କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିମାଣରୁ ଓଡିଶାର ଅଂଶ 4,498 ବକାଟି ଟଙ୍କା ବହାଇଛି, ଯାହାକି ଅଣ ମିଲିୟନ-ପଲସ ସହରାଞ୍ଚଳ
ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆେଣ୍ଟିତ ରାଶି 82,859 ବକାଟି ଟଙ୍କାର 5.43% ଅବଟ। ଯଦି ଏହି ହାର ବମାଟ ଅନୁ ଦାନ 1,21,055
ବକାଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିକାୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆେଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ବତବେ ଏଥିବର
ଓଡିଶାର ଅଂଶ 6,570 ବକାଟି ଟଙ୍କା ବହାଇଥାନ୍ତା । ଏହିପରି ଭାେବର ରାଜୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟମାନଙ୍କ ଅନୁ ଦାନ
ୋେଦବର 2,072 ବକାଟି ଟଙ୍କା କମ ପାଇେ ।
ବ୍ିପର୍ଯଶୟୟ ବ୍ିପଦ୍ ପେିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଅନୁ ଦ୍ାନ
ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥଷ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁ ଯାୟୀ ଜାତୀୟ େିପଯଷୟୟ େିପଦ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି(NDRMF)ରୁ ରାଜୟ
ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିୋ ସହାୟତାବର ଏବେ ରାଜୟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ବହେ ଯାହାକି ପୂେଷରୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା
ଭାେବର ଆସୁଥିଲା । କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁ ଯାୟୀ ଏହି ପାଣ୍ଠି ରୁ 250 ବକାଟି ଟଙ୍କା ପଯଷୟନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ ରାଜୟର
ଅଂଶ 10% ବହେ, 500 ବକାଟି ଟଙ୍କା ପଯଷୟନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ ରାଜୟର ଅଂଶ 20% ବହେ ଏେଂ ସହାୟତା ରାଶି 500
ବକାଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉଦ୍ଧଷ ବହବଲ ରାଜୟର ଅଂଶ 25% ବହେ । ଏହି ଭଳି େୟେସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଓଡିଶା ଭଳି ରାଜୟ, ଯାହା େିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଦୁ େପ
ି ାକ ଦ୍ଵାରା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ େତିଗ୍ରସ୍ତ ବହଉ ଥାଏ, େହୁ ଳ ଭାେବର ପ୍ରଭାେିତ ବହେ ।
ୋଜସ୍ୱ ନିଅଣ୍ଟ ଅନୁ ଦ୍ାନ
ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥଷ କମିଶନ ରାଜୟର ଆଥିକ ସ୍ଥିତ ି ଆକଳନ କଲାବେବଳ ରାଜୟର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କୁ ଅଧିକ ଆକଳନ କରି
ରାଜସ୍ୱ େୟୟକୁ କମ୍ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି । କମିଶନଙ୍କ ପାଖ୍ବର ରାଜୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିୋ ସଂବଶାଧିତ ଜ୍ଞାପକବର 202126 େର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜୟର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ରାଜସ୍ୱ େୟୟକୁ ଯଥାକ୍ରବମ 2,67,389 ବକାଟି ଟଙ୍କା ଓ 9,84,918 ବକାଟି ଟଙ୍କା
ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥଷ କମିଶନ ତାଙ୍କ ରିବପାଟଷବର ରାଜୟର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ରାଜସ୍ୱ େୟୟକୁ
ଯଥାକ୍ରବମ 3,02,093 ବକାଟି ଟଙ୍କା ଓ 4,16,556 ବକାଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଫଳବର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା
ସୁପାରିଶ କରା ଯାଉଥିୋ ରାଜସ୍ୱ ନିଅଣ୍ଟ ଭରଣା ଅନୁ ଦାନ ପାଇୋରୁ ଆମ ରାଜୟ େଞ୍ଚିତ ବହାଇଛି । ମାତ୍ର ଆମ ରାଜୟ ଠାରୁ
ଅବପୋକୃ ତ ଅଧିକ େିକଶିତ ରାଜୟ ଯଥା ବକରଳ, ପଞ୍ଜାେ,ତାମିଲନାଡୁ,କର୍ଣ୍ଷାଟକ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରବଦଶ ଆଦି 17ଟି ରାଜୟକୁ
ଏହି ଅନୁ ଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କମିଶନ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଉପବରାକ୍ତ ମବତ ରାଜୟକୁ ବହୋକୁ ଥିୋ େତିର ଭରଣା ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାର ନିମନଲିଖିତ ପଦବେପମାନ
ବନୋକୁ ଲେୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
1.

ପ୍ରତିମାସବର ମୂଖ୍ୟଶାସନ ସଚିେଙ୍କ ଅଧ୍ୟେତାବର ସମୀୋ ବେୈଠକ ମାଧ୍ୟମବର ସମ୍ପୃକ୍ତ େିଭାଗୀୟ
ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ େବକୟା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଉପବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରିୋକୁ ପରାମଶଷ ।

2.

େିଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱ ସମବନ୍ଧୀୟ ନିୟମମାନଙ୍କବର ଆେଶୟକ ସଂବଶାଧନ ଦ୍ଵାରା ରାଜସ୍ୱ େୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦବେପ ।

3.

ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ ଓ ଅଣଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବେତ୍ରବର ପ୍ରଚଳିତ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହାରବର ନିୟମିତ
େୟେଧାନବର ପଯଷୟାୟକ୍ରବମ ସଂବଶାଧନ ଆଣି ରାଜସ୍ୱ େୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦବେପ ।

4.

ସବେଷାର୍ଚ୍ ନୟାୟାଳୟ ଓ ଉର୍ଚ୍ ନୟାୟାଳୟବର େିଚାରାଧିନ ଥିୋ ୋଣିଜୟ କର ସମବନ୍ଧୀୟ େିଭିନ୍ନ
ବମାକଦମାର େିେରଣୀ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇ ନୟାୟାଳୟବର ଉକ୍ତ ମାମଲାଗୁଡକ
ି ର ତୁ ରନ୍ତ ବଫୈ ସଲା
ନିମବନ୍ତ େିହତ
ି ପଦବେପ I

5.

ନିଦଷ୍ଟ
ି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟବର ଅପିଲ ବଫୈ ସଲା କରିୋ ପାଇଁ ଅପିବଲଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିବଦଷଶ I

6.

ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମବର ନୂ ତନ ଖ୍ଣି ଲି ଜ ପ୍ରଦାନ କରି ଏକ କାଳୀନ ଖ୍ଣି ରାଜସ୍ୱ ଓ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡୁୟଟି ଓ
ବରଜିବେସନ ଫି ସଂଗ୍ରହ କରିୋର ବଯାଜନା ।

7.

ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ ନ ବହାଇ େୟାଙ୍କମାନଙ୍କବର ପଡିରହିଥିୋ ସରକାରୀ ଅଥଷର ପୁନଃ େିନବି ଯାଗ ।

8.

େିଭିନ୍ନ ବମାକଦମା ବଯାଗଁୁ ଅନାବଦୟ ବହାଇ ରହିଥିୋ ରାଜସ୍ୱର ଆବପାର୍ ଆବଲାଚନା ମାଧ୍ୟମବର ଏକ
କାଳୀନ େବକୟା ବଦୟ (One Time Settlement) ବଯାଜନା ପ୍ରଚଳନ ।

9.

OMBADC ଓ CAMPA ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଓ ମହାବଲଖ୍ାଗାର, ଓଡିଶାଙ୍କ ଅନୁ ବମାଦନ
କ୍ରବମ OMBADC ଓ CAMPA ପାଣ୍ଠିବର େିନବି ଯାଗ ପାଇଁ ଥିୋ ଅଂଶର 60 ପ୍ରତିଶତ ରାଶିକୁ କମ
ସୁଧବର ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି ଋଣ ଗ୍ରହଣ ।

10.

ସରକାରୀ ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ ଓ ବଯାଜନା ଖ୍ର୍ଚ୍ଷର ପୁନଃ ପ୍ରାଥମିକକ
ି ରଣ ।

ଚତୁ ର୍ଦ୍ଶଶ ଅଥଶ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାେିଶ ଓ ମିଳିଥିବ୍ା ଅଥଶ
ଚତୁ ଦଷଶ ଅଥଷ କମିଶନ ସୁପାରିଶ କରିଥିୋ ଅଥଷର ପରିମାଣ ଓ ତନମଧ୍ୟରୁ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିୋ ଅଥଷର
ପରିମାଣ ନିମନବର ପ୍ରଦର୍ତ୍ ବହଲା (ରକାେି େଙ୍କାରେ)

କ୍ର.ସଂ.

ବ୍ିଷୟ

1.

ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ େିକସେୁ ୋଜୟେ ଅଂଶ

2.

ସ୍ଥ୍ାନୀୟ ନିକାୟ ମାନଙ୍କପାଇଁ ଅନୁ ଦ୍ାନ

3.

ସୁପାେିଶ ପେିମାଣ

ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁ ଦ୍ାନ

1,84,070

1,48,974

10,623

9,774

ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ

8,850

8,335

(କ) ବମୌଳିକ ଅନୁ ଦାନ (Basic Grant)

7,965

7,965

(ଖ୍) ସମ୍ପାଦନ ଭିର୍ତ୍କ
ି ଅନୁ ଦାନ (Performance Grant)

885

370

ସହୋଞ୍ଚଳ ନିକାୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ

1,773

1,439

(କ) ବମୌଳିକ ଅନୁ ଦାନ (Basic Grant)

1,418

1,371

(ଖ୍) ସମ୍ପାଦନ ଭିର୍ତ୍କ
ି ଅନୁ ଦାନ (Performance Grant)

355

68

ୋଜୟ ବ୍ିପର୍ଯଶୟୟ ପେିଚାଳନା ପାଣ୍ଠିରେ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ

3,717

3,097

ଲି ଜ ଡିଡ଼ ସମ୍ପାଦ୍ନାରେ ସତ୍ତଶ ମୁତାବ୍କ ଖଣିେ ଉତ୍ପାଦ୍ନ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଖ୍ୟା : ୪୧୧ ଶ୍ରୀ ନାଉେୀ ନାୟକ : ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ଖ୍ଣି ନିଲାମ
ପ୍ରକ୍ରିୟାବର ମଞ୍ଜୁର ବହାଇଥିୋ ଲୁ ହା ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖ୍ଣି ମଧ୍ୟରୁ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଲି ଜ ଡିେ ସମ୍ପାଦନାବର ସର୍ତ୍ଷ
ମୁତାେକ ବକଉଁ ବକଉଁ ଖ୍ଣି ବକଉଁ ବକଉଁ େର୍ଷବର ବକବତ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ; ୨୦୨୦ ଜୁ ଲାଇ ମାସରୁ
୨୦୨୧ ବଫେୃ ୟାରୀ ମାସ ମଧ୍ୟବର ବକଉଁ ଖ୍ଣିର ବକବତ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବପ୍ରରଣ କରିଛନ୍ତି; ଖ୍ଣିପଟ୍ଟାର ସର୍ତ୍ଷ ଅନୁ ଯାୟୀ
ବକଉଁ ଖ୍ଣିରୁ ବକଉଁ ହାରବର ବକଉଁ ବକଉଁ ମାସବର ବକବତ ଅଥଷ ଡି.ଏମ.ଏଫ., ରୟାଲଟି, ପ୍ରି ମିୟମ େୋଦବର ବକବତ
ଅଥଷ ପାଇୋର ଆକଳନ କରିଯାଇଛି; ବକବତ ପାଇଛନ୍ତି; ଏେଂ ନିଲାମ ପୂେଷ େର୍ଷ ୨୦୧୯-୨୦ (ନିଲାମ ପୂେଷେର୍ତ୍ଷୀ) େର୍ଷ ଓ
ମାସବର ବକବତ ବକବତ ଅଥଷ ବକଉଁ ବକଉଁ ୋେଦବର ମିଳଥି
ି ଲା ତାର ଏକ େିେରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ?
ଉର୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ
ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖ୍ଣି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାବର ମଞ୍ଜୁର ବହାଇଥିୋ ଲୁ ହା ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖ୍ଣି ମଧ୍ୟରୁ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଲିଜ ଡିେ
ସମ୍ପାଦନାବର ସର୍ତ୍ଷ ମୁତାେକ ବକଉଁ ବକଉଁ ଖ୍ଣି ବକଉଁ ବକଉଁ େର୍ଷବର ବକବତ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ତାହାର ତଥୟ

ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ୨୦୨୦ ଜୁ ଲାଇ ମାସରୁ ୨୦୨୧ ବଫେୃ ୟାରୀ ମାସ ମଧ୍ୟବର ବକଉଁ ଖ୍ଣିର ବକବତ
ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବପ୍ରରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ତଥୟ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘ଖ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଖ୍ଣିପଟ୍ଟାର ସର୍ତ୍ଷ ଅନୁ ଯାୟୀପ୍ରତି
ମାସବର ବଯତିକି ଉତ୍ପାଦନ ପବର ବପ୍ରରଣ କରିବେ ତାହାର ASP ମୂଲୟର 15% royalty ବଦବେ , royalty ର
2% DMF, ଏେଂ 2% NMET ବଦବେ। ଲୁ ହା ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖ୍ଣିଗୁଡକ
ି ବକବତ ପ୍ରତିଶତ ହାରବର ନିଲାମ
ବନଇଛନ୍ତି,ତାହାର େିସ୍ତୃତ େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘ଗ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଡି.ଏମ.ଏଫ., ରୟାଲଟି, ପ୍ରି ମିୟମ ୋେଦବର
ଲୁ ହା ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜଖ୍ଣିଗୁଡକ
ି ରୁ 2019-20 (January 2020 ପଯଷୟନ୍ତ) ଏେଂ January2021 ପଯଷୟନ୍ତ ବକବତ
ଡି.ଏମ.ଏଫ., ରୟାଲଟି, ପ୍ରି ମିୟମ ପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇଛି, ତାହାର େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘ଘ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ଖଣି ନିଲାମ ସମ୍ପକଶରେ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଖ୍ୟା : ୪୧୨ ଶ୍ରୀ ନାଉେୀ ନାୟକ : ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ରାଜୟବର କି କି
ଗୁରୁ ଖ୍ଣିଜ ପଦାଥଷ ବକବତ ପରିମାଣର ମହଜୁ ଦ ଥିୋ ବକଉଁ ବକଉଁ ଖ୍ଣି ବକବେ ନିଲାମ କରାଯାଇଛି; ବକଉଁ ଖ୍ଣି ନିବେ
ବକବତ ପ୍ରି ମିୟମବର ସବେଷାର୍ଚ୍ ନିଲାମଧାରୀ ବକଉଁ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଖ୍ଣିପଟ୍ଟା ବକବେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ଓ ବକଉଁ ସବେଷାର୍ଚ୍
ନିଲାମଧାରୀଙ୍କୁ ବକଉଁ କାରଣରୁ ଖ୍ଣିପଟ୍ଟା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇନାହିଁ; ଖ୍ଣିପଟ୍ଟା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିୋ ବକଉଁ ବକଉଁ ଖ୍ଣିରୁ
ଖ୍ଣିଜ ଉବର୍ତ୍ାଳନ ବକଉଁ କାରଣରୁ ବହାଇନାହିଁ ଏେଂ ବକବେ ସୁଦ୍ଧା ବକଉଁ ଖ୍ଣି କାଯଷୟେମ ବହେ ତାର ସେିବଶର୍ େିେରଣୀ
ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ?
ଉର୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ
ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜୟବର ଅଦୟାେଧି େିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଓ େିଭିନ୍ନ ପରିମାଣ ଗୁରୁ ଖ୍ଣିଜ ପଦାଥଷ ମହଜୁ ଦ ଥିୋ 31ଟି ଖ୍ଣି / ଖ୍ଣିଜ
େଲକକୁ ନିଲାମ କରାଯାଇଛି । ଉପବରାକ୍ତ ଖ୍ଣି/ଖ୍ଣିଜ େଲକକୁ ଖ୍ଣିଜ ପଦାଥଷର ପ୍ରକାର ବଭଦ, ମହଜୁ ଦଥିୋ ଖ୍ଣିଜ ପଦାଥଷର
ପରିମାଣ ତଥା ବକବତ ପ୍ରି ମିୟମବର ସବେଷାର୍ଚ୍ ନିଲାମଧାରୀ ବକଉଁ କମ୍ପାନୀ /ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ବକବେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି,
ତାହାର େିର୍ଦ େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ଉପବରାକ୍ତ 31ଟି ଖ୍ଣି/ଖ୍ଣିଜ େଲକ ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ଖ୍ଣି virgin mine ଅବଟ । ଉକ୍ତ 7ଟି ନିଲାମ ବହାଇଥିୋ
ଖ୍ଣିର statutory clearance ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟବର ସମାପ୍ତ କରିୋକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ LOI holder ମାବନ

ପଦବେପ ବନଇଛନ୍ତି । ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟବର ସମସ୍ତ statutory clearance ପ୍ରାପ୍ତ ବହୋ ପବର ଏଗୁେକ
ି ୁ
ମଞ୍ଜୁର କରିୋକୁ ପଦବେପ ନିଆଯି େ ।
ଅେଶିଷ୍ଟ 24ଟି ଖ୍ଣିମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ଖ୍ଣିର ସବେଷାର୍ଚ୍ ନିଲାମଧାରୀ ମାବନ ସର୍ତ୍ଷାେଳୀର ଖିଲାପ କରିଥିୋ କାରଣରୁ
ବସମାନଙ୍କ ସପେବର ଖ୍ଣି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇପାରିନାହିଁ । 19ଟି ଖ୍ଣି ସବେଷାର୍ଚ୍ ନିଲାମଧାରୀଙ୍କ ସପେବର ମଞ୍ଜୁର
ବହୋପବର ଏଯାେତ 18ଟି ଖ୍ଣିରୁ ଖ୍ଣିଜ ଉବର୍ତ୍ାଳନ କରାଯାଇଛି ଏେଂ ବଗାଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ୋସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତିବରାଧ କାରଣରୁ
କାଯଷୟେମ ବହାଇପାରି ନାହିଁ ।
ରେକୁ େୀଆଠାରେ ଫାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା
UDAQ -414

ଶ୍ରୀ ବ୍ଦ୍ରୀ ନାୋୟଣ ପାତ୍ର , ବ୍ିଧାୟକ
ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:ଆଜି ଦିନବର ଅପରାଧ େୃ ଦ୍ଧି ଜନିତ ସମସୟାର ମୁକାେିଲା ନିମବନ୍ତ ତଥା େିଭିନ୍ନ ଥାନା ଗୁଡକ
ି ର ଦୂ ରତା

ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ବପାଲି ସ ଉପଖ୍ଣ୍ଡ ଅଧିନବର ବରକୁ ଟୀଆଠାବର ଏକ ଫାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ େୟେସ୍ଥା କରିବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର, ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର
ବକନ୍ଦୁ ଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବପାଲି ସ ଉପଖ୍ଣ୍ଡ ଅନ୍ତଗଷତ ବରକୁ ଟଆ
ି ଠାବର ଫାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ପାଇଁ େର୍ତ୍ଷମାନ ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାେ ନାହିଁ ।
ପାନୀୟ ନିଗମେ ଲାଭ ଓ େତି
ଅଣତାେକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୪୨୨ - ଶ୍ରୀ ରସୌଭି କ୍ ବ୍ିଶ୍ଵାଳ : ଅେକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ଓଡିଶା ପାନୀୟ
ନିଗମ େିଗତ ତିନି େର୍ଷବର ବକବତ ମୂଲୟର ମଦ େିକ୍ରୟ କରି ବକବତ ଲାଭ ୋ େତି କରିଛ ି ଓ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟବର ବକବତ
ପରିମାଣର ବକବତ ମୂଲୟର ମଦ ନଷ୍ଟ ବହାଇଛି ତାହାର େିେରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ?

ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅବ୍କାେୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଓଡିଶା ରାଜୟ ପାନୀୟ ନିଗମ େିଗତ ତିନି େର୍ଷବର େିକ୍ରି କରିଥିୋ ମଦର ମୂଲୟ,
କରିଥିୋ ଲାଭର ପରିମାଣ ଓ ନଷ୍ଟ କରିଥିୋ ମଦର ମୂଲୟ ନିମନବର ସୁଚତ
ି କରାଯାଇ ଅଛି ।
କ୍ରମିକ

ଆଥିକ ବ୍ଷଶ

ସଂଖୟା

ବ୍ିକ୍ରୟ କେିଥିବ୍ା ମଦ୍େ ମୂଲୟ

କେିଥିବ୍ା ଲାଭେ ପେିମାଣ

(After Tax)

ନଷ୍ଟ କୋର୍ଯାଇଥିବ୍ା ମଦ୍େ
ମଲ
ୂ ୟ

1

2017-18

Rs.3726,69,56,747.89 Rs.15,42,20,091.19 Rs.51,11,491.13

2

2018-19

Rs.

Rs.

4738,36,18,491.91

29,99,12,636.82

Rs.

Rs.25,26,71,086.15 Rs.7,34,65,241.53

3

2019-20

Rs.1,04,21,303.21

5152,89,00,834.12

ଅବ୍ସେକାଳୀନ ପ୍ରାପୟ ମଞ୍ଜୁେ
ୟୁ .ଡି. ୪୨୬. ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ୍ କୁ ମାେ ମଲ୍ଲିକ: ଅଥଷମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:୨୦୨୦, ୨୦୧୯, ୨୦୧୮, ୨୦୧୭, ୨୦୧୬ ଓ ୨୦୧୫ େର୍ଷବର ଅେସର ବନଇଥିୋ ସରକାରୀ କମଷଚାରୀ
ଅନୁ ଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିେକ ଓ କମଷଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବକବତଜଣ ପୂର୍ଣ୍ଷାଙ୍ଗ ବପନସନ ଓ ଅେସରକାଳୀନ ପ୍ରାପୟ ମଞ୍ଜୁର
ବହାଇପାରିନାହିଁ ତାହାର ତୁ ରନ୍ତ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ କି ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନବ୍ୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ।

ଥାନା ଓ ଫାଣ୍ଡି ଗୃ ହେ ପୁନଃ ନିମଶାଣ
UDAQ.427-ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜି ବ୍ କୁ ମାେ ମଲ୍ଲିକ, ବ୍ିଧାୟକମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବକଉଁ ଥାନା ଓ ଫାଣ୍ଡି ଗୃହ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଷ ଅେସ୍ଥାବର ଅଛି ତାହାର ପୁନଃ ନିମଷାଣ ପାଇଁ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦିେୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ରାେମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱରାେଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବର ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା, ତିହଡ
ି ି ଥାନା, ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା, ଧୁର୍ୁରୀ ଥାନା ଏେଂ
ଚରମ୍ପା ଫାଣ୍ଡି ଗୃହ ଗୁଡକ
ି ଅତି ପୁରୁଣା ବହାଇଯାଇଥିୋରୁ ବସସେୁ ର ପୁନଃ ନିମଷାଣ ସମବନ୍ଧବର ନିଆଯାଇଥିୋ ପଦବେପ
ନିମନବର ପ୍ରଦର୍ତ୍ ବହଲା ।
୧) ତିହଡ
ି ି ଥାନା , ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା, ପୁରୁଣା େଜାର ଥାନା ଏେଂ ଧୁର୍ୁରୀ ଥାନା ଗୃହର ପୁନଃ ନିମଷାଣ ନିମବନ୍ତ ଅଥଷ
େୟୟେରାଦ କରାଯାଇ ନିମଷାଣ କାଯଷୟ ଚାଲୁ ଅଛି ।
୨) ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଏେଂ ଚରମ୍ପା ଫାଣ୍ଡି ଗୃହ ନିମଷାଣ ନିମବନ୍ତ ଅଥଷ େୟୟେରାଦ କରାଯାଇଥିବଲ ମଧ୍ୟ ଜମି
ଅଧିଗ୍ରହଣ ବହାଇ ନଥିୋରୁ ନିମଷାଣ କାଯଷୟ ୋତିଲ କରାଯାଇଛି। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପବର ନିମଷାଣ ପାଇଁ ଅଥଷ ମଞ୍ଜୁର କରାଯିେ
।
ୋଫି କ୍ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ାେ ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ
UDAQ -428

ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜି ବ୍ କୁ ମାେ ମଲ୍ଲିକ, ବ୍ିଧାୟକ
ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:ଭଦ୍ରକ ସହରବର ୋଫି କ୍ େୟେସ୍ଥାର ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାର କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ

କରୁଛନ୍ତି ?

ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର, ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର
ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ ଏକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ ବଯାଜନା ଏେଂ ରାଜୟ
ବଯାଜନାବର େିଭିନ୍ନ ୋଫି କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପକରଣ ପ୍ରତି େର୍ଷ କ୍ରୟ କରାଯାଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସବମତ ରାଜୟର ଅନୟାନୟ
ଜିଲ୍ଲା/ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଚଳିତ ଆଥିକ

େର୍ଷ 2020-21 ବର ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ ବଯାଜନାବର

ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସବମତ ରାଜୟର ଅନୟାନୟ ଜିଲ୍ଲା/ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିମବନ୍ତ େିଭିନ୍ନ ୋଫି କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ନିମବନ୍ତ
105.22 ଲେ ଟଙ୍କା େୟୟ େରାଦ କରାଯାଇଛି ।
ମହଜୁ ଦ୍ ଥିବ୍ା ଖଣିଜ ପଦ୍ାଥଶ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା- ୪୨୯ ଶ୍ରୀ ବମୌର୍ଧି ୋଗ୍: ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:- କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାବର
ବକଉଁ ବକଉଁ ଖ୍ଣିଜ ପଦାଥଷ ମହଜୁ ଦ ସମ୍ପକଷବର ସରକାର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଓ ତାହାର ଉବର୍ତ୍ାବଳାନ ପାଇଁ କି ପଦବେପ
ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାେ ମଲ୍ଲିକ
ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାବର ମହଜୁ ଦ ଥିୋ େିଭିନ୍ନ ଖ୍ଣିଜ ପଦାଥଷ ଓ ତାହାର ପରିମାଣ ପେିଶଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ
କରାଗଲା। ଖ୍ଣିଜ ପଦାଥଷର ଉବର୍ତ୍ାଳନ ପାଇଁ େିଭିନ୍ନ exploration agencyଙ୍କ ମାଧ୍ୟମବର ଖ୍ଣିଜ ପଦାଥଷ ମହଜୁ ଦ
ଥିୋ ଅଞ୍ଚଳକୁ G2 ସ୍ତର exploration କରାଯାଇ ନିଲାମବଯାଗୟ େିବେଚିତ ବହବଲ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖ୍ଣିଜ େଲକକୁ Mineral
(Auction) Rules, 2015 ଅନୁ ସାବର ନିଲାମ କରାଯିୋ ସହିତ ଖ୍ଣି ଲି ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ବସଥିରୁ ଖ୍ଣିଜ ଉବର୍ତ୍ାଳନ
ପାଇଁ ଯଥାେିଧି ପଦବେପ ନିଆଯିେ।

ଆତଃ ୋଜୟ ନିଶା କାେବ୍ାେ ରୋକିବ୍ାକୁ ପଦ୍ରେପ
ଅଣତାେକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୪୩୨ - ଶ୍ରୀ ରମୌଷଧି ବ୍ାଗ୍ : ଅେକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- େିଗତ ୪ େର୍ଷବର
ବକବତ ଜଣ ଆନ୍ତଃରାଜୟ ନିଶାବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରାଯାଇ ବକବତ ମାଦକ ଦ୍ରେୟ ଧରାଯାଇଛି ପ୍ରକାଶ କରି ଆନ୍ତଃ ରାଜୟ ନିଶା
କାରୋର ବରାକିୋକୁ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅବ୍କାେୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- େିଗତ ୪ େର୍ଷବର ବମାଟ ୨୧୨୩ ଜଣ ଆନ୍ତଃ ରାଜୟ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ
ଅେକାରୀ େିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଧରାଯାଇ ବସମାନଙ୍କଠାରୁ ବଯଉଁସେୁ ନିଶାଦ୍ରେୟ ଜେତ କରାଯାଇ ଅଛି, ତାହାର ସୂଚନା ପେିଶଷ୍ଟ
ି
“କ” ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ରାଜୟବର ଆନ୍ତଃରାଜୟ ନିଶା କାରୋର ବରାକିୋ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଅେକାରୀ ସ୍କବାଡ ସହିତ କଟକ, ସମବଲପୁର ଏେଂ
ବ୍ରହ୍ମପୁରବର ୩ଟି EI & EB Unit and ରାଜୟ Flying Squad ଦ୍ଵାରା ଅେକାରୀ ଚୋଉ ଜାରି ରଖ୍ାଯାଇଛି । ଏହା
ଉପବର ଜିଲ୍ଲା ଏେଂ ରାଜୟ ସ୍ତରବର ମଧ୍ୟ ସମୀୋ କରାଯାଉଛି । ଏତଦ୍ େୟତୀତ District Multi Disciplinary
Squad ଗଠନ ଦ୍ଵାରା େିଭିନ୍ନ ସବନ୍ଦହ ଜନକ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କବର ଚୋଉ କରାଯାଇ େିହତ
ି କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ
ଅଛି ।
ରଦ୍ଶୀ ମଦ୍ ଭାେିେ ତାଲି କା
ଅଣତାେକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୪୩୩ - ଶ୍ରୀ ତାୋ ପ୍ରସାଦ୍ ବ୍ାହିନୀପତି : ଅେକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ରାଜୟବର
ବକବତ ସଂଖ୍ୟକ ବଦଶୀ ମଦଭାଟି ସରକାରଙ୍କ ଲାଇବସନସ ପାଇଁ ଚାଲୁ ଅଛି ତାହାର ଜିଲ୍ଲା ୱାରୀ ତାଲି କା ବଦବେ କି
ବସଗୁଡକ
ି ୁ େନ୍ଦ କରିୋ ନିମବନ୍ତ ବକବତ ସ୍ଥାନବର ମହିଳା ମାବନ ଆବନ୍ଦାଳନ କରିଛନ୍ତି ବସହି ଆବନ୍ଦାଳନକାରୀଙ୍କୁ ସରକାର
କି ପ୍ରତିଶତ
ୃ ି ବଦଇଛନ୍ତି ବକବତ ମାମଲା ଗତ ୫ େର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ବହାଇଛି ବକବତ ଜଣଙ୍କ େିରୁଦ୍ଧବର ମାମଲା ଚାଲୁ ଛି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅବ୍କାେୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ରାଜୟବର ଅଦୟାେଧି ୪୯୨ ସଂଖ୍ୟକ ବଦଶୀ ମଦ ଭାଟି ସରକାରଙ୍କ ଲାଇବସନସ
ପାଇ ଚାଲୁ ରହିଛ ି ତାହାର ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ପେିଶଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ବସଗୁଡକ
ି େନ୍ଦ କରିୋ ନିମବନ୍ତ
ମହିଳାମାବନ ବଯଉଁ ଜିଲ୍ଲାବର ଆବନ୍ଦାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏେଂ ବଯବତ ସଂଖ୍ୟକ ମାମଲା ଗତ ୫ େର୍ଷ ମଧ୍ୟବର ରୁଜୁ ବହାଇଛି
ଏେଂ ବଯବତ ଜଣଙ୍କ େିରୁଦ୍ଧବର ମାମଲା ଚାଲୁ ଛି ତାହାର େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି ‘ଖ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ଖାଲି ପଡିଥିବ୍ା ମଞ୍ଜୁେୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଫି ସେ କମଶଚାେୀ ପଦ୍ବ୍ୀ
UDAQ -435

ଶ୍ରୀ ତାୋ ପ୍ରସାଦ୍ ବ୍ାହିନୀପତି , ବ୍ିଧାୟକ
ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:ବକାରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିୋସୀ ଅଧୁୟର୍ିତ ତଥା ନକସଲ ପ୍ରଭାେିତ ଜିଲ୍ଲା ବହାଇଥିୋ ବେବଳ ବସହି

ଜିଲ୍ଲାବର ବପାଲିସ ପଦେୀ ଖ୍ାଲି ପଡିୋର କାରଣ କଣ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଥାନା ଓ ସଦର ମହକୁ ମା ପାଇଁ ବକବତ ଅଫି ସର
କମଷଚାରୀ ପଦେୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଛି ବକବତ ଖ୍ାଲି ପଡିଛ ି ତାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େିେରଣୀ ବଦବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର, ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର
ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି େର୍ଷ ରାଜୟବର ବକାରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସବମତ ଅନୟାନୟ ଜିଲ୍ଲା/ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
ମାନଙ୍କବର ବପାଲିସ କମଷଚାରୀଙ୍କ ଅେସର, େଦଳି ଏେଂ ଆକସ୍ମି କ ମୃତୁୟ ବହତୁ କିଛ ି ପଦେୀ ଖ୍ାଲି ପଡିଥାଏ ।
ବକାରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାବର ଥିୋ େିଭିନ୍ନ ଥାନା ଓ ସଦର ମହକୁ ମା ପାଇଁ ବକବତ ଅଫି ସର ଓ କମଷଚାରୀ ପଦେୀ ମଞ୍ଜୁର
ବହାଇଛି ଏେଂ ତନମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ାଲି ପଡିଥିୋ ପଦେୀ ଗୁଡକ
ି ର ଏକ ତାଲି କା Annexure-A ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
ଖ୍ାଲି ଥିୋ ପଦେୀ ଗୁଡକ
ି ୁ ନୂ ତନ ଚୟନ, େଦଳି ଓ ପବଦାନ୍ନତି ଭିର୍ତ୍ବି ର ପୂରଣ ନିମବନ୍ତ ପଦବେପ
ନିଆଯାଉଛି ।
ଖାଲି ପଡିଥିବ୍ା ମଞ୍ଜୁେୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଫି ସେ କମଶଚାେୀ ପଦ୍ବ୍ୀ
UDAQ -435

ଶ୍ରୀ ତାୋ ପ୍ରସାଦ୍ ବ୍ାହିନୀପତି , ବ୍ିଧାୟକ
ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:ବକାରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିୋସୀ ଅଧୁୟର୍ିତ ତଥା ନକସଲ ପ୍ରଭାେିତ ଜିଲ୍ଲା ବହାଇଥିୋ ବେବଳ ବସହି

ଜିଲ୍ଲାବର ବପାଲି ସ ପଦେୀ ଖ୍ାଲି ପଡିୋର କାରଣ କଣ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଥାନା ଓ ସଦର ମହକୁ ମା ପାଇଁ ବକବତ ଅଫି ସର
କମଷଚାରୀ ପଦେୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଛି ବକବତ ଖ୍ାଲି ପଡିଛ ି ତାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େିେରଣୀ ବଦବେ କି ?

ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର, ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର
ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି େର୍ଷ ରାଜୟବର ବକାରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସବମତ ଅନୟାନୟ ଜିଲ୍ଲା/ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
ମାନଙ୍କବର ବପାଲିସ କମଷଚାରୀଙ୍କ ଅେସର, େଦଳି ଏେଂ ଆକସ୍ମି କ ମୃତୁୟ ବହତୁ କିଛ ି ପଦେୀ ଖ୍ାଲି ପଡିଥାଏ ।
ବକାରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାବର ଥିୋ େିଭିନ୍ନ ଥାନା ଓ ସଦର ମହକୁ ମା ପାଇଁ ବକବତ ଅଫି ସର ଓ କମଷଚାରୀ ପଦେୀ ମଞ୍ଜୁର
ବହାଇଛି ଏେଂ ତନମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ାଲି ପଡିଥିୋ ପଦେୀ ଗୁଡକ
ି ର ଏକ ତାଲି କା Annexure-A ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
ଖ୍ାଲି ଥିୋ ପଦେୀ ଗୁଡକ
ି ୁ ନୂ ତନ ଚୟନ, େଦଳି ଓ ପବଦାନ୍ନତି ଭିର୍ତ୍ବି ର ପୂରଣ ନିମବନ୍ତ ପଦବେପ
ନିଆଯାଉଛି ।
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଖ୍ୟା : ୪୩୭

ତା: ୨୨/୦୨/୧୦୨୧

Stipendiary Engineer ମାନଙ୍କ ନିର୍ଯୁକ୍ତି
ଶ୍ରୀ ଦ୍ାସେଥୀ ଗମାଙ୍ଗ: ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ଖ୍ଣି ନିବଦଷଶାଳୟ ଭୁେବନଶ୍ୱରଙ୍କ
କାଯଷୟାଳୟ Stipendiary Mining Engineering ପଦେୀରୁ Mining Officer ପଦେୀ କୁ ନିଯୁକ୍ତି
ପାଇଥିୋ Stipendiary Engineer ମାନଙ୍କ େୟସ ବକବତ ବହାଇଥିଲା ଏେଂ ବସମାବନ ବକଉଁ େଗଷ ତଥା
ଜାତିର ଥିବଲବସ େିର୍ୟବର ସଵିସ୍ତୃତ େିେରଣି ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ
ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖ୍ଣି ନିବଦଷଶାଳୟ ଭୁେବନଶ୍ୱରଙ୍କ କାଯଷୟାଳୟବର Stipendiary Mining Engineering ପଦେୀରୁ Mining
Officer ପଦେୀ କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିୋ Stipendiary Engineer ମାନଙ୍କ େୟସ ଏେଂ ବସମାବନ ବକଉଁ େଗଷ ତଥା
ଜାତିର ଥିବଲ ତାହା ସେିବଶର୍ େିେରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି - 'କ' ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା |

Action Taken against Said P.S. Case
U.D. 439-

Shri Dasarathi Gomango, M.L.AWill the Chief Minister be pleased to state that :Whether as per reference Memo No.3962 O.P. (G.C)

dt.02.12.2019 to IIC Tamando P.S. & IIC Tamando P.S has replied on his letter
vide No.509/T.P.S dt.14.03.2020 to A.C.P Grievance 0/0 Commissioner of Police,
Bhubaneswar Cuttack has received the same or not If so, What action has yet
been taken against said P.S. case no.30/2016, give in detaly further more what
action has initiated yet being against petition dt.04.09.2020 vide letter
No.2781/C.P. (G.C) dt.20.10.2020 & petition dt.11.09.2020 vide letter No.2842/C.P.
(G.C) dt.28.10.2020 & a letter of Sarapancha of Tamando G.P. dt.20.02.2016 by
I.I.C Tamando P.S. give in details ?
AN S W ER
Shri Dibya Shankar Mishra, Minister of State, HomeWith reference to memo No.3962/CP.GC dtd.02.12.2019 ,
I.I.C.

Tamando

dtd.14.03.2020

P.S.
which

has

submitted

was

received

reply
at

vide

his

Grievance

letter
Cell

No.509/TPS
of

Police

Commissionerate Hdqrs., Bhubaneswar on 14.03.2020.
I.I.C. Tamando P.S. has already registered P.S. Case No.30
dtd.10.03.2016 U/s 420/328/34 I.P.C. on the report of Complt. Pravasini Swain
and investigated into. During investigation the Complt. Pravasini Swain expired
following multiple Neurological disorder. No evidence could be established for

alleged cheating. The allegation against Miki Patra and her husband Kuna @
Nihar could not be substantiated on record.
The petition dtd.4.09.2020 of Sri Manoranjan Swain was sent
to I.I.C., Tamando P.S. vide letter No.2781/CP.GC dtd.20.10.2020. Present status
of the case is enclosed as Annexure-A.
The petition dtd.11.09.2020 of Minaketan Swain was sent to
Asst. Commissioner of Police, Zone-III, Bhubaneswar UPD for enquiry and
report. The present status of the aforesaid case is enclosed as Annexure-B.
ବ୍େଖାସ୍ତ ରହାଇଥିବ୍ା ଦ୍ୁ ନିତୀ ଗ୍ରସ୍ତ ଅଫି ସେଙ୍କ ତାଲି କା ପ୍ରଦ୍ାନ
UDAQ ୪୪୧. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାର ଜଗବଦେ: ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି - ରାଜୟବର ଗତ 2019 ପରଠାରୁ
ପ୍ରତିେର୍ଷ ବକବତ ଭିଜଲ
ି ାନସ ଧରପଗଡ ବହାଇଛି, ବକବତଜଣ ଦୁ ନଷୀତି ଗ୍ରସ୍ତ େୟକ୍ତି, େୟେସାୟୀ, ସରକାରୀ ଅଫି ସରଙ୍କୁ
ଧରାଯାଇଛି, ବସମାନଙ୍କ େିବରାଧବର କି କି ଦଫାବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, ବକବତ ମାମଲାର େିଚାର ବହାଇ ଦଣ୍ଡ
ଦିଆଯାଇଛି, ବକବତ ଜଣ ଦୁ ନଷୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫି ସର, କମଷଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରୀରୁ େରଖ୍ାସ୍ତ କରାଯାଇଛି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନେୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୟବର ୨୦୧୯ ମସିହାବର ୬୭୭ ଟି ଭିଜଲ
ି ାନସ ଧରପଗଡ କରାଯାଇ ୧୪୯ଜଣ ଦୁ ନଷୀତିଗ୍ରସ୍ତ େୟକ୍ତି/
େୟେସାୟୀ ଓ ୪୫୬ଜଣ ସରକାରୀ ଅଫି ସର/ କମଷଚାରୀଙ୍କ େିରୁଦ୍ଧବର ୩୫୩ ଟି ଭିଜଲ
ି ାନସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଅଛି ।
ବସହିପରି, ୨୦୨୦ ମସିହାବର ୬୪୦ ଟି ଭିଜଲ
ି ାନସ ଧରପଗଡ କରାଯାଇ ୭୬ଜଣ ଦୁ ନଷୀତିଗ୍ରସ୍ତ େୟକ୍ତି/ େୟେସାୟୀ ଓ
୩୦୫ଜଣ ସରକାରୀ ଅଫି ସର/ କମଷଚାରୀଙ୍କ େିରୁଦ୍ଧବର ୨୪୫ ଟି ଭିଜଲ
ି ାନସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଅଛି । ଏହି
ମାମଲାଗୁଡକ
ି ଦୁ ନଷୀତି ନିୋରଣ ଆଇନ, ୧୯୮୮ ଏେଂ ଦୁ ନଷୀତି ନିୋରଣ (ସଂବଶାଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ର ଦଫା ୭,
୭(କ), ୭(ଗ), ୧୨, ୧୩(କ), ୧୩(ଖ୍), ୧୩(ଗ), ୧୩( ), ୧୩(ଙ) ଏେଂ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ ବକାଡ ଦଫା ୧୦୯,
୪୦୬, ୪୦୯, ୪୧୯, ୪୨୦, ୪୬୭, ୪୬୮, ୪୭୧, ୪୭୭(କ), ୧୨୦(ଖ୍) ଆଦିବର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ସମୟ

ମଧ୍ୟବର ୮୩ ବଗାଟି ମାମଲାର େିଚାର ବହାଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ଏେଂ ୯୩ ଜଣ ଦୁ ନଷୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫି ସର ଓ କମଷଚାରୀଙ୍କୁ
ଚାକିରୀରୁ େରଖ୍ାସ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ମଦ୍ ରଦ୍ାକାନ ରଖାଲି ବ୍ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ୍
ଅଣତାେକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୪୪୨ - ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାତ କୁ ମାେ ଜଗରଦ୍ବ୍ : ଅେକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :ବଖ୍ାଦ୍ଧଷାଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ନିେଷାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୋଣପୁର େଲକ, ୋଣପୁର ଏନ. ଏସି. ଚିଲିକା େଲକ, ୋଲୁ ଗଁା ଏନ. ଏ. ସି ବର
ବକବତାଟି େିବଦଶୀ ଠିପି େନ୍ଦ (OFF) ଓ ଠିପି ବଖ୍ାଲା (ON) ମଦ ବଦାକାନ କାହା କାହା ନାମବର ଲାଇବସନସ
ଦିଆଯାଇଛି ଏସେୁ େିବଦଶୀ ଠିପିେନ୍ଦ ଓ ଠିପି ବଖ୍ାଲା ମଦ ବଦାକାନ େିବରାଧବର ସରକାରୀ ଆଇନ ନୀତିନୟ
ି ମ ଉଲଂ ନ
ସମ୍ପକଷବର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପେରୁ ବକବତାଟି ଅଭିବଯାଗ ଆସିଥିଲା ବସ ସମ୍ପକଷବର କି ପଦବେପ ନିଆଯାଇଥିଲା, (ଖ୍)
ଆଗାମୀ ଦିନବର ଉପବରାକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବର ବକଉଁଠାବର ନୂ ତନ ଠିପିେନ୍ଦ (OFF) ଓ ଠିପି ବଖ୍ାଲା (ON) ବଦାକାନ ବଖ୍ାଲିୋ
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାେ ରହିଛ ି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅବ୍କାେୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ବଖ୍ାଦ୍ଧଷା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ୋଣପୁର େଲକ୍, ୋଣପୁର ଏନ୍.ଏ .ସି,
ଚିଲିକା େଲକ୍, ୋଲୁ ଗଁା ଏନ୍.ଏ .ସି ବର ବଖ୍ାଲା ଯାଇଥିୋ େିବଦଶୀ ଠିପି େନ୍ଦ (OFF) ଓ ଠିପି ବଖ୍ାଲା (ON) ମଦ
ବଦାକାନ ଏେଂ ଏହି ମଦ ବଦାକାନ କାହା କାହା ନାମବର Licence ଦିଆଯାଇଛି ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ନିମନବର ପ୍ରଦାନ
କରାଗଲା ।
ୋଣପୁର େଲକ୍
Sl.No.

Name of the liquor shop

Name of the Licensees

1

Nachuni IMFL OFF shop

Smt. Saraswati Sahu

2

Salia IMFL Restaurant ON shop

Umesh Kumar Sahu

ୋଣପୁର ଏନ୍.ଏ .ସି
Sl.No.

Name of the liquor shop

Name of the Licensees

1

Banapur IMFL OFF shop

Smt. Saraswati Sahu

ଚିଲିକା େଲକ୍
Sl.No.

Name of the liquor shop

Name of the Licensees

1

IMFL Hotel ON shop

Managing Director,

At- Barkul Panthanivas,

OTDC Ltd, Barkul,

Atharbatia, G.P.

Panthanivas

ୋଲୁ ଗଁା ଏନ୍.ଏ .ସି
Sl.No.

Name of the liquor shop

Name of the Licensees

1

01 IMFL OFF shop Balugaon

Smt. Saraswati Sahu

2

IMFL ON shop namely Chilika

Smt. Truptimayee Sahu

Restaurant
3

IMFL ON shop namely Millet

Sri Prasanta Kumar

Restaurant

Panda

ଉପବରାକ୍ତ େିବଦଶୀ ଠିପିେନ୍ଦ ଓ ଠିପି ବଖ୍ାଲା ମଦ ବଦାକାନ େିବରାଧବର ସରକାରୀ ଆଇନ ନୀତିନୟ
ି ମ
ଉଲଂ ନ ସମ୍ପକଷବର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପେରୁ ଅଦୟାେଧି ବକୌଣସି ଅଭିବଯାଗ ହସ୍ତଗତ ବହାଇନାହିଁ ।
(ଖ୍) ଉପବରାକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବର ବକୌଣସି ନୂ ତନ ଠିପିେନ୍ଦ (OFF) ଓ ଠିପି ବଖ୍ାଲା (ON) ବଦାକାନ ବଖ୍ାଲିୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାେ
ନାହିଁ ।

ନୂତନ ଫାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା
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ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବ୍ିଧାୟକ
ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ଓଡିଶାର ବକଉଁ ବକଉଁ ଜିଲ୍ଲାବର ନୂ ତନ ବପାଲିସ ଫାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବହୋର ସରକାରଙ୍କର ବଯାଜନା ଅଛି

କି, ଯଦି ଥାଏ ବଦେଗଡ ଜିଲ୍ଲାର େମପରଡା, କଣ୍ଡଳ, ଟିଙ୍କେୀର, ପୁରୁଣାପାଣି ଠାବର ନୂ ତନ ବପାଲି ସ ଫାଣ୍ଡି କରିୋ ପାଇଁ
ବଯାଜନା ରଖିବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର, ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର
ସ୍ଥଳେିବଶର୍ବର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁେଧ
ି ାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିବର ରଖି ନୂ ତନ ଥାନା ଓ ଫାଣ୍ଡି ବଖ୍ାଲି ୋର
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଆଯାଇଥାଏ ।
ବଦେଗଡ ଜିଲ୍ଲାର େମଦରଡା, କଣ୍ଡଳ, ଟିଙ୍କେୀର ଓ ପୁରୁଣାପାଣି ଠାବର ନୂ ତନ ଫାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ପାଇଁ େର୍ତ୍ଷମାନ ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାେ ନାହିଁ ।
ସମୁଦ୍ାୟ ଥାନା ଓ ଫାଣ୍ଡିେ ସଂଖୟା
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ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦ୍ୀପ କୁ ମାେ ଦ୍ିଶାେୀ, ବ୍ିଧାୟକ
ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କିରାଜୟବର ସମୁଦାୟ ବକବତବଗାଟି ଥାନା ଓ ଫାଣ୍ଡି ଅଛି, ନୂ ତନ ଥାନା ଓ ଫାଣ୍ଡି ବଖ୍ାଲି ୋ ପାଇଁ

ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାେ ଅଛି କି, ଯଦି ହଁ ବତବେ ବକଉଁ ଦୃ ଷ୍ଟିବକାଣକୁ େିଚାର କରି କରାଯି େ ଜଣାଇବେ କି ?

ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର, ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର
ରାଜୟବର ସମୁଦାୟ ୬୨୭ ବଗାଟି ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା, ୩୨୭ ବଗାଟି ଫାଣ୍ଡି ଓ ୧୨୪ ବଗାଟି
ଟାଉନ୍ ଫାଣ୍ଡି ଅଛି ।  ସ୍ଥଳେିବଶର୍ବର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁେଧ
ି ାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିବର ରଖି ନୂ ତନ ଥାନା ଓ ଫାଣ୍ଡି ବଖ୍ାଲି ୋର ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି
ନିଆଯାଇଥାଏ ।
କଳାହାଣ୍ଡିେ ରଚାୋମଦ୍ ବ୍ୟବ୍ସାୟୀଙ୍କ ସବ୍ିରଶଷ ତଥୟ
ଅଣତାେକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୪୪୮- ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦ୍ୀପ କୁ ମାେ ଦ୍ିଶାେୀ : ଅେକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- କଳାହାଣ୍ଡି
ଜିଲ୍ଲାବର Lock down ସମୟବର ବକବତଜଣକୁ ବଚାରାମଦ େୟେସାୟ ଓ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ସବମତ ମାରାତ୍ମକ ଡ୍ରଗସର
େୟେସାୟ କରୁଥିୋ େୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବକାଟଷ ଚାଲାଣ ସହ ମକଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, ତାର ଏକ ସେିବଶର୍ ତଥୟ େଲକୱାରୀ ବଦୋ
େୟେସ୍ଥା କରିବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପଜ
ୂ ାେୀ, ଅବ୍କାେୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାବର Lock Down ସମୟବର ବଚାରାମଦ େୟେସାୟ ଓ
ବ୍ରାଉନସୁଗାର ସବମତ ମାରାତ୍ମକ ଡ୍ରଗସର େୟେସାୟ କରୁଥିୋ େୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବକାଟଷ ଚାଲାଣ ସବମତ ତାଙ୍କ େିରୁଦ୍ଧବର ମକଦମା
ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ତାହାର ଏକ ସେିବଶର୍ େଲକୱାରୀ ତଥୟ ପେିଶଷ୍ଟ
ି “କ” ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ଜବ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିେ ଆକଳନ ସମ୍ପକଶରେ
UDAQ ୪୫୨. ଶ୍ରୀ ଗବଣଶ ରାମ୍ ସିଂ ଖ୍ୁଣ୍ଟଆ
ି : ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି - ରାଜୟବର ଭିଜଲ
ି ାନସ େିଭାଗ
ଲଗାତର ଭାବେ େହୁ ଦୁ ନଷୀତିଗ୍ରସ୍ତ କମଷଚାରୀଙ୍କ

ବର ଅଫି ସବର ଚୋଉ କରି ଆୟ େହିଭୁ ତ
ଷ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ଠାେ କରିଛ,ି ଜେତ

କରିଛ ି େିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମବର ସେୁ ବେବଳ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିୋ ବେବଳ ପ୍ରକୃ ତବର ଭିଜଲ
ି ାନସ େିଭାଗ କଣ ବଯତିକି ଜେତ
କରୁଛି ବସତିକି ବଦଖ୍ାଉଛି ନା କିଛ ି ୋଟମାରଣା କରି ଅଳ୍ପ ବଦଖ୍ାଉଛି କହିବେ କି, ଭିଜଲ
ି ାନସ େିଭାଗ ଜେତ ସମ୍ପର୍ତ୍ିର ମୂଲୟ
କିପରି ଆକଳନ କରିଅଛନ୍ତି େିବଶର୍ କରି ସ୍ଥାେର ସମ୍ପର୍ତ୍ି ଗୁଡକ
ି ର ମୂଲୟ କହିବେ କି, ରାଜୟର ସେୁ ଠାରୁ େଡ ଭିଜଲ
ି ାନସ
ବରଡ୍ ବଯଉଁଠି ବହାଇଥିଲା ଓ ବଯବତ ପରିମାଣର ସମ୍ପର୍ତ୍ି ଜେତ ବହାଇଥିଲା ତାହାର ଚାଜଷସିଟ୍ ବକବେ ବଦବେ?

ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନେୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୟବର ଭିଜଲ
ି ାନସ େିଭାଗ ନିୟମିତଭାବେ ଦୁ ନଷୀତିଗ୍ରସ୍ତ କମଷଚାରୀଙ୍କ ର, ଅଫି ସ ଆଦିବର ଚୋଉ କରି
ଆୟ େହିଭୂ ତ
ଷ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ଠାେ ଓ ଜେତ କରିଥାଏ ଏେଂ ଏସମ୍ପକଷବର ଠାେ ବହାଇଥିୋ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍ତ୍ିର ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନକୁ
ଭିର୍ତ୍ି କରି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଜେତ ସମ୍ପର୍ତ୍ିର ସେିବଶର୍ ତଥୟ ସଂପୃକ୍ତ କମଷଚାରୀ ଓ
ସାେୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତବି ର ଜେତ ତାଲିକା (Seizure list)ବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଏ । ପରେର୍ତ୍ଷୀ ସମୟବର ଉକ୍ତ
କମଷଚାରୀଙ୍କର ଆୟ ଏେଂ େୟୟ ୋେଦବର େିଶଦ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜେତ କରାଯାଇଥିୋ ସମୁଦାୟ
ସମ୍ପର୍ତ୍ି ମଧ୍ୟରୁ ଆୟ େହିଭୂ ତ
ଷ ସମ୍ପର୍ତ୍ିର ପରିମାଣ ଓ ଏହାର ସଠିକ ମୂଲୟ ଆକଳନ କରାଯାଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥାଏ ।
ସ୍ଥାେର ସମ୍ପର୍ତ୍ିର ମୂଲୟାୟନ, ଜେତ ବହାଇଥିୋ କେଲା/ଦଲି ଲବର ଲି ଖିତ ମୂଲୟ, ସଂପୃକ୍ତ ଦପ୍ତରର ଚିଠବି ର ଉଲ୍ଲିଖିତ ମୂଲୟ
ଏେଂ ଦୁ ନଷୀତି ନିୋରଣ େିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଦ୍ଧଷାରିତ ମୂଲୟ ଆଧାରବର କରାଯାଇଥାଏ । ରାଜୟର ସେୁ ଠାରୁ େଡ
ଭିଜଲ
ି ାନସ ବରଡ୍ ପବର ଜେତ ବହାଇଥିୋ ସମ୍ପର୍ତ୍ିକୁ ବନଇ ରୁଜୁ ବହାଇଥିୋ ଆୟ େହିଭୂ ତ
ଷ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ
ଚାଲୁ ରହିଅଛି ଏେଂ ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତି ପବର ଚାଜଷସିଟ୍ ଦାଖ୍ଲ କରାଯି େ ।
GST େତିପୂେଣ ବ୍ାବ୍ଦ୍କୁ ପାଇଥିବ୍ା ଅଥଶେ ପେିମାଣ
UDAQ No. 453 - ଶ୍ରୀ ଭୋନୀ ଶଙ୍କର ବଭାଇ : ଅଥଷମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି - ରାଜୟ ସରକାର GST
େତିପର
ୂ ଣ ୋେଦକୁ ବକବତ ଅଥଷ ବକନ୍ଦ୍ରରୁ ଆଜି ପଯଷୟନ୍ତ ଚଳିତ ଆଥିକ େର୍ଷବର ପାଇଛନ୍ତି ଓ ବକବତ ଟଙ୍କାର ଋଣ କରିୋ
ପାଇଁ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁ ମତି ପାଇଛନ୍ତି କହିୋ ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ବକନ୍ଦ୍ର ଟିକସରୁ ଚଳିତ ଆଥିକ େର୍ଷବର ରାଜୟ
ବକବତ ପାଇୋର ଥିଲା ପାଇଛି ବକବତ, ଚଳିତ 2021-22 ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ େବଜଟ ବର ରାଜୟକୁ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସ ୋେଦକୁ
ବକବତ ମିଳେ
ି ାର ଅଛି ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଅଥଷ କମିସନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁ ଯାୟୀ ରାଜୟର ବକବତ ଲାଭୋନ
ବହବେ କହିବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୁଜାେୀ, ଅଥଶମନ୍ତ୍ରୀ :101 ତମ ସମ୍ବି ଧାନ ସଂବଶାଧନ ଅଧିନିୟମ, 2016 ଅନୁ ସାବର GST ପ୍ରଚଳନ ଫଳବର ରାଜୟର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟବର
େତି

ଟିବଲ 5 େର୍ଷ ପାଇଁ େତି ପୂରଣ ଦିଆଯି େ । ଏଥି ନିମବନ୍ତ The Goods and Services Tax

(Compensation to States) Act, 2017 ପ୍ରେର୍ତ୍ିତ ବହାଇଛି । େତିପୂରଣ ପାଇଁ 2015-16 ଆଥିକ
େର୍ଷର ସଂଗୃହୀତ କର ପରିମାଣକୁ ମୂଳ େର୍ଷ ରୂବପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏେଂ 14 ପ୍ରତିଶତ ୋର୍ିକ ଅଭିେୃଦ୍ଧି ହାର
ନିଆଯାଇଛି । ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ରାଜସ୍ୱରୁ ୋସ୍ତେବର ସଂଗୃହୀତ ରାଜସ୍ୱକୁ େିବୟାଗ କରି ଅେଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣକୁ େତିଭରଣା ଭାବେ
ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର GST Compensation Fund ରୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । େତିଭରଣା ପ୍ରବତୟକ ଦ୍ଵିମାସିକ କିସ୍ତିବର
ମିଳୁଛ ି । ଚଳିତ 2020-21 ଆଥିକ େର୍ଷର ଜାନୁ ୟାରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା (10 ମାସ ପାଇଁ ) ଧାଯଷୟ ବହାଇଥିୋ 17728.80
ବକାଟି ଟଙ୍କା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜୟର େତି ଭରଣା ୋେଦକୁ ପ୍ରାୟ 7450.74 ବକାଟି ଟଙ୍କା ଆକଳିତ ବହାଇଛି ।
ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ବକନ୍ଦ୍ର

ସରକାର 496.21 ବକାଟି ଟଙ୍କା ଅବପ୍ରଲ ଏେଂ ମଇ ମାସ ପାଇଁ େତି ପୂରଣ ୋେଦକୁ ପ୍ରଦାନ

କରିଛନ୍ତି । ଜାନୁ ୟାରୀ ମାସ 31 ତାରିଖ୍ ସୁଦ୍ଧା ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2994.61 ବକାଟି ଟଙ୍କା (Back to back loan to
Odisha) େତି ପୂରଣ ୋେଦକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଇତିମଧ୍ୟବର ବଫେୃ ୟାରୀ 1 ତାରିଖ୍ରୁ 15 ତାରିଖ୍ ପଯଷୟନ୍ତ ବକନ୍ଦ୍ର
ସରକାର 589.56 ବକାଟି ଟଙ୍କା (Back to back loan to Odisha) େତି ପୂରଣ ୋେଦକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି
। ତଥାପି ରାଜୟ ସରକାର 2020-21 ଆଥିକ େର୍ଷର ଜାନୁ ୟାରୀ ମାସ ବଶର୍ ସୁଦ୍ଧା 3370.36 ବକାଟି ଟଙ୍କା େତି ପୂରଣ
ୋେଦକୁ ପାଇୋର ଅଛି ।
ରାଜୟ ସରକାର ଚଳିତ ଆଥିକ େର୍ଷ 2020-21 ବର 23000 ବକାଟି ଟଙ୍କା ( Open Market
Borrowing 17840 ବକାଟି ଟଙ୍କା + Loan from NABARD 5160 ବକାଟି ଟଙ୍କା ) ଋଣ ଆହରଣ କରିୋ
ପାଇଁ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁ ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି |
ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥଷ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁ ବମାଦିତ ରାଶି 39586.00 ବକାଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ , ଚଳିତ ଆଥିକ େର୍ଷବର
ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସରୁ ରାଜୟ ଅଂଶ 36299.74 ବକାଟି ଟଙ୍କା ମିଳେ
ି ାର େବଜଟ ଅଟକଳ ବହାଇଥିଲା | ମାତ୍ର ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ଏ ୋେଦକୁ 25459.63 ବକାଟି ଟଙ୍କାକୁ ସଂବଶାଧିତ କରିଛନ୍ତି | ଚଳିତ ଆଥିକ େର୍ଷର ଡିବସମବର ମାସ ବଶର୍ ସୁଦ୍ଧା
ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସର ରାଜୟ ଅଂଶ ୋେଦକୁ 17203.26 ବକାଟି ଟଙ୍କା ମିଳଛ
ି ି | 2021-22 ଆଥିକ େର୍ଷବର ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ
ଟିକସରୁ ରାଜୟ ଅଂଶ ୋେଦକୁ 30136.68 ବକାଟି ଟଙ୍କା ମିଳେ
ି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଅଛି |
ଖାଲି ଥିବ୍ା ଅବ୍କାେୀ କରନଷ୍ଟବ୍ଳ ପଦ୍ବ୍ୀ ପୂେଣ
ଅଣତାେକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୪୫୪ - ଶ୍ରୀ ଭବ୍ାନୀ ଶଙ୍କେ ରଭାଇ : ଅେକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ରାଜୟବର
ଅଧୁନା ବକବତାଟି ଅେକାରୀ କବନଷ୍ଟେଳ, ଇନସବପକଟର ପଦେୀ ଖ୍ାଲିପଡିଛ ି ଓ ବସଗୁଡକ
ି ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପଦବେପ

କଣ କହିବେ କି, େିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନବର ବେଆଇନ ମଦ କାରୋର, ଗବଞ୍ଜଇ ବଚାରାଚାଲାଣ ବହଉଥିୋ ବେବଳ ବପାଲିସ ଚେଉ
କରି ଜେତ୍ କରୁଥିୋ ବେବଳ ଅେକାରୀ େିଭାଗ କାହିଁକି ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଯାଇଛି କହିବେ କି, ପ୍ରତିଦନ
ି ବକଉଁଠି ନ ବକଉଁଠି
ବଚାରା ଗବଞ୍ଜଇ ବପାଲି ସ ହାତବର ଧରାପଡୁଥିୋ ବେବଳ ପାଉଚ ମଦ, ଅଫି ମ ପାଉଡର ଇତୟାଦି କାୟା େିସ୍ତାର
କରିଥିୋରୁ ଏଥିବର ବଚକ୍ ବଦୋପାଇଁ ସରକାରୀ ପଦବେପ କଣ କହିବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପଜ
ୂ ାେୀ, ଅବ୍କାେୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ରାଜୟବର ଅଧୁନା ୩୫୨ ବଗାଟି ଅେକାରୀ କବନଷ୍ଟେଳ, ୦୨ ବଗାଟି
ଇନସବପକଟର ପଦେୀ ଖ୍ାଲି ପଡିଛ ି । ଇନସବପକଟର ପଦେୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଡି.ପି.ସି ବେୈଠକ ଆହୁ ତ କରାଯାଇ ଏେଂ କବନଷ୍ଟେଳ
ପଦେୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଓଡିଶା ସବ୍-ଅଡିବନଟ୍ ଷ୍ଟାଫ ସିବଲକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମବର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉଦୟମ ଜାରି ରହିଛ ି
।
େିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନବର ବେଆଇନ ମଦ କାରୋର ଓ ଗବଞ୍ଜଇ ବଚାରା ଚାଲାଣକୁ ଅେକାରୀ େିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦୃ େତାର ସହ
ପ୍ରତିହତ କରିୋ ସହ ବଯବତ ପରିମାଣର ବେଆଇନ ମଦ, ଗବଞ୍ଜଇ, ବ୍ରାଉନସୁଗାର, ଅଫି ମ ଆଦି ଜେତ କରାଯାଇଛି ଓ
ବଯବତ ବଲାକଙ୍କ େିରୁଦ୍ଧବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, ତାହାର ୩(ତିନ)ି େର୍ଷର େିେରଣୀ ପେିଶଷ୍ଟ
ି ‘କ’, ‘ଖ’ ଏବ୍ଂ ‘ଗ’
ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ଏତଦ୍ େୟତୀତ ରାଜୟବର ବେଆଇନ ମଦ କାରୋର ବରାକିୋ ପାଇଁ ସରକାର ନିମନ ଲିଖିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବେପ
ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
୧) ପ୍ରବତୟକ ଜିଲ୍ଲାବର MDS (Multi Disciplinary Squad) ବପାଲିସ, ଅେକାରୀ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ରାଜସ୍ୱ
ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବନଇ ଗଠନ କରାଯାଇ ବଚାରା ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଓ େୟେସାୟ ଉପବର ଚୋଉ କରାଯାଇ ବମାକଦମା ରୁଜୁ
କରାଯାଉଛି ।
୨) ସନ୍ଧିଗ୍ଧ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କବର ଚେଉ କରାଯାଇ ଅେକାରୀ ଆଇନର ଖିଲାପ କରୁଥିୋ େୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ
ମକଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି ।
୩) କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମବଲପୁର ତଥା ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ ଅେକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା (Flying Squad) ବଚାରାମଦ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ଓ େିକ୍ରୟ ଉପବର ଗୁଇନ୍ଦା ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିୋ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛ ି ।

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା- ୪୫୫

ତା: ୨୨.୨.୨୦୨୧ ରିଖ୍
ନିଲାମ ରହାଇଥିବ୍ା ଖଣି ସଂଖୟା

ଶ୍ରୀ ଭୋନୀ ଶଙ୍କର ବଭାଇ: ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:- ଚଳିତ ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥିକ
େର୍ଷବର ଓଡିଶା ବକବତାଟି ବକଉଁ ବକଉଁ ଖ୍ଣି ନିଲାମ ବହାଇଛି ଓ ବସ ୋେଦକୁ ରାଜୟକୁ ବକବତ ରାଜସ୍ୱ ମିଳଛ
ି ି କହିୋ
ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ନିଲାମ ପାଇଁ ବଯଉଁ ବଯଉଁ ଖ୍ଣିମାଲି କ ମାବନ େହୁ ଦନ
ି ଧରି ଖ୍ଣିଜ ଉବର୍ତ୍ାବଳାନ କରିନାହାନ୍ତି ବସମାନଙ୍କୁ
ଲିଜ କୟାନସଲ କରିୋ ପାଇଁ ସରକାର ପଦବେପ ବନୋ ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ବଯଉଁ ଖ୍ଣି ମାଲିକମାବନ ଲି ଜ ୋହାବର ଖ୍ଣିଜ
ଉବର୍ତ୍ାବଳାନ ଲୁ ଚା ବଚାରାବର କରୁଛନ୍ତି ବସମାନଙ୍କର କାଯଷୟକଳାପ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରିୋ ପାଇଁ ଏେଂ ସଠିକ ରିବପାଟ ସଂଗ୍ରହ
କରି କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ବନୋ ପାଇଁ ସରକାର ପଦବେପ ବନବେ କି?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାେ ମଲ୍ଲିକ
ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଚଳିତ ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥିକ େର୍ଷବର ୋଦାମପାହାଡ ଆଇରନ ଓର େଲକ ତା: ୩୦.୦୬.୨୦୨୦ ରିଖ୍ବର
ନିଲାମ ବହାଇଛି। ତା: ୨୪.୦୮.୨୦୨୦ ରିଖ୍ ବର ଏହି ଖ୍ଣିର ଲିଜ ଡିଡ୍ ସମ୍ପାଦନ ବହାଇଛି। ବସହି ଖ୍ଣିରୁ େିଭିନ୍ନ
ୋେଦକୁ ମିଳଥି
ି ୋ ରାଜସ୍ୱ ନିମନବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।

Performance Security:
NPV Payment:
Stamp Duty:
Registration fee:
Total:

୩,୦୩,୮୦,୮୯୧ ଟଙ୍କା
୯,୪୨,୮୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା
୧୧,୬୧,୮୩,୭୨୭ ଟଙ୍କା
୪,୬୪,୭୩,୪୯୧ ଟଙ୍କା
୨୮,୭୩,୨୦,୬୦୯ ଟଙ୍କା

ଲି ଜ୍ ୋହାବର ଲୁ ଚା ବଚାରାବର ଖ୍ଣିଜ ଉବର୍ତ୍ାଳନ କୁ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରିୋ ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାର State Level
Enforcement Squad (SLES Team) ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ SLES Team େିଭିନ୍ନ ଖ୍ଣିର କାଯଷୟକଳାପ
ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରି Report ବଦୋ ପବର Rules & Act ଅନୁ ଯାୟୀ େିହତ
ି କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ନିଆବହଉଛି।

30 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯୁକ୍ତି
U.D. 456

ଶ୍ରୀ ଜୟତ କୁ ମାେ ଷଡଙ୍ଗୀ, ବ୍ିଧାୟକ –
ମୁଖୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କେି କହିରବ୍ କି :ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନବର ଥିୋ ସ୍ୱରାେ େିଭାଗବର ମାତ୍ର 10 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା କାଯଷୟକରୁଥିୋ ସତୟ କି

ଯଦି ହଁ ବତବେ ରାଜୟସରକାର 30 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜବନୈତକ
ି ପଦ ପଦେୀବର ରଖିୋକୁ ଦାେୀ କରୁଥିୋ ବେବଳ
ନିଜେିଭାଗବର ବକବେ 30 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ବଦବେ ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର , ୋଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ , ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର –
ସ୍ୱରାେ େିଭାଗ

ଅଧୀନବର

ଥିୋ ରାଜୟ ବପାଲିସ େିଭାଗ ,କାରାଗାର ଓ ସଂବଶାଧନ ,

ଅଭିବଯାଜନ

ନିବଦଷଶ।ଳୟ ଏେଂ ଅନୟାନ ସଂଗଠନ ଗୁଡକ
ି ବର େତଷମାନ ୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମହିଳା କମଷଚାରୀ କାଯଷୟରତ ଅଛନ୍ତି
।
ବପାଲିସ େିଭାଗବର, ଓଡିଶା ରାଜୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବପାଲିସ ୋହିନୀ (ଓଡିଶା ଶିଳ୍ପ ନିରାପର୍ତ୍ା ୋହିନୀ େୟତୀତ ) ଏେଂ
ଗୁପ –‘େି’ େଗଷର କମଷଚାରୀ ଓ ଅଗ୍ନି ଶମ ବସୋ େୟତୀତ ଖ୍ାଲିଥିୋ ଅନୟ ସମସ୍ତ ମୂଳ ପଦେୀବର ନୂ ତନ ଚୟନ
ସମୟବର ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ବଦୋର େୟେସ୍ଥା ଅଛି ।
ନିଜସ୍ୱ ରର୍ଯାଜନାରେ କେିଥିବ୍ା ଖର୍ଚ୍ଶ
UDAQ No. -457 ଶ୍ରୀ ଜୟତ କୁ ମାେ ଷଡଙ୍ଗୀ :- ଅଥଷମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:- େିଗତ 6 େର୍ଷ 2014-2020
ଭିତବର ରାଜୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବଯାଜନାବର ବକବତ ଅଥଷ ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଏହି 6 େର୍ଷ ଭିତବର େର୍ଷୱାରୀ ରାଜୟ
ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ ଓ ଅଣ ଟିକସରୁ ବକବତ ଅଥଷ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟବର ବେତନ, ଭର୍ତ୍ା ଓ ଦପ୍ତର
ପରିଚାଳନବର ବକବତ ଅଥଷ ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ କରାଯାଇଛି ତାହାର ହିସାେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ?

ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅଥଶମନ୍ତ୍ରୀ – େିଗତ 6 େର୍ଷ 2014-2020 ଭିତବର ରାଜୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବଯାଜନାବର
କରିଥିୋ ଖ୍ର୍ଚ୍ଷର େିେରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି –“କ” ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଏତଦ୍େୟତୀତ ରାଜୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ସମବଳରୁ େିଭିନ୍ନ
ବକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେର୍ତ୍ିତ ବଯାଜନା ଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ରାଜୟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ବଯାଗାଇଥାନ୍ତି ।
ଏହି 6 େର୍ଷ ଭିତବର ରାଜୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ ଓ ଅଣ ଟିକସରୁ ଆଦାୟ ଅଥଷର େର୍ଷୱାରୀ ହିସାେ ପରିଶଷ୍ଟ
ି “ଖ୍” ଏେଂ ବେତନ, ଭର୍ତ୍ା ଓ ଦପ୍ତର ପରିଚାଳନା ୋେଦବର ବହାଇଥିୋ ଖ୍ର୍ଚ୍ଷର େିେରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି -“ଗ” ବର ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି ।
ପେିଶଷ୍ଟ
ି -କ
(ରକାେି େଙ୍କାରେ)
ବ୍ଷଶ
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

2019-20

Total

ନିଜସ୍ୱ ରର୍ଯାଜନା

21172.95
26295.16
28459.11
28710.19
34234.50

38567.72
177439.64

ପେିଶଷ୍ଟ
ି -ଖ
(ରକାେି େଙ୍କାରେ)
ୋଜସ୍ୱ ପ୍ରକାେ

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20
(ପ୍ରାକ୍ ବ୍ାସ୍ତବ୍)

ନିଜସ୍ୱ େିକସ ୋଜସ୍ୱ

19828.30

22526.96

22852.39

27913.81

30318.33

32315.18

ଅଣ େିକସ ୋଜସ୍ୱ

8070.87

8711.24

8043.10

8398.48

14276.53

14647.20

27899.17

31238.20

30895.48

36312.29

44594.86

46962.38

ରମାେ ନିଜସ୍ୱ ୋଜସ୍ୱ

ପେିଶଷ୍ଟ
ି -ଗ
(ରକାେି େଙ୍କାରେ)
ବ୍ଷଶ

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

ରବ୍ତନ, ଭତ୍ତା ଓ ଦ୍ପ୍ତେ ପେିଚାଳନା ବ୍ାବ୍ଦ୍ ବ୍ୟୟ

25367.09

26318.09

27858.71

33980.74

33980.74

37471.10

ନିରଖାଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାେ ପାଇଁ ପଦ୍ରେପ
U.D. 458-

ଶ୍ରୀ ଜୟତ କୁ ମାେ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବ୍ିଧାୟକମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :ରାଜୟବର ଗତ 10 େର୍ଷ ଭିତବର ବକବତ ଶିଶୁ ନିବଖ୍ାଜ ଅଛନ୍ତି େିଗତ 10 େର୍ଷ

ଭିତବର ବକବତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ରାଜୟ ବପାଲି ସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ ି ଶିଶୁ ବଚାରଙ୍କୁ ଧରିୋ ୋ ନିବଖ୍ାଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବଖ୍ାଜିୋହାର କରିୋ
ପାଇଁ ରାଜୟ ବର ବକଉଁ େୟେସ୍ଥାକୁ ଅନୁ ସରଣ କରାଯାଉଛି ହଜାର ହଜାର ଶିଶୁ ନିବଖ୍ାଜ ଥିୋବେବଳ ରାଜୟ ସରକାର
ଫଳପ୍ରଦ ପଦବେପ ବନଇ ବସମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର, ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର ରାଜୟବର ସମୟାନୁ କ୍ରବମ ଅପବରଶନ ସ୍ମାଇଲ, ଅପବରଶନ ମୁସ୍କାନ, ଅପବରସନ
ପରୀ ଏେଂ ବେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମବର ନିବଖ୍ାଜ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବସମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉଅଛି ।
ଏହା େୟତୀତ ଏକ ବୱବ୍ ବପାଟଷାଲ “Track Child” ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇ ନିବଖ୍ାଜ ଶିଶୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ସମବନ୍ଧୀୟ ତଥୟ
ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ରାଜୟ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ୍ ତଦାରଖ୍ କରୁଅଛି।
ନିବଖ୍ାଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବଖ୍ାଜି ୋହାର କରିୋ ନିମବନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଥିୋ ଫଳପ୍ରଦ ପଦବେପ ଗୁଡକ
ି Annexure-A ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
କିନ୍ତୁ େିଗତ 10 େର୍ଷ ଭିତବର ଅଥଷାତ 2011 ମସିହାଠାରୁ 2020 ମସିହା ମଧ୍ୟବର
ରାଜୟବର ନିବଖ୍ାଜ ଏେଂ ଉଦ୍ଧାର ବହାଇଥିୋ ଶିଶୁ ସମବନ୍ଧୀୟ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଅଛି ।

Annexure-A
The following steps have been taken by Odisha Police for rescue of missing
children
(1)

In order to ensure safety of children exclusively to deal with the issues of

missing/trafficking of children in the state, 37 Integrated Anti-Human Trafficking
Units (AHTUs) have been established in all 36 Police districts and at CID-CB,
Odisha.
(2)

Mahila and Sishu Desks (Women and Child Desk) have been set up in

537 Police Stations of the State in order to receive complaints relating to
children,

listen to their grievance with sympathy and ensure proper legal

action. As per Govt. of Odisha Notification No.15125/CP&M, Bhubaneswar,
Date. 03.04.2018, State Government has also notified that Police Officers
posted to Mahila and Sishu Desk are designated as Juvenile Welfare Officer as
per provision of Section 107(1) of the Juvenile Justice (Care and Protection of
Children) Act 2015.
(3)

Web Portal “TRACK CHILD” has been made functional w.e.f. 31st January,

2013 for tracing of missing children. Photograph and particulars of both missing
and recovered children are regularly uploaded on this portal by all the District
SsP/ DCsP.

(4)

Regular video conferences are being conducted by DGP, Odisha and

ADGP, CID/ Crime, Odisha on the issues of missing/trafficked children and
instructions have been given to take effective measures to prevent trafficking/
missing children.
(5)

As per Govt. of Odisha Notification No 15134/CP&M, Bhubaneswar,Date

03.04. 2018, State Government has constituted the Special Juvenile Police Unit
(SJPU) as per provision of Section 107(2) of the Juvenile Justice (Care and
Protection of Children) Act 2015 in every district (36 Police districts) to
coordinate on all issues related to children.
(6)

Police Circular Order (PCO) No 344/2013 has been issued to all District

SsP/ SsRP/ DCsP for registration of cases on all reports of missing children
without any deviation.
(7)

Crime Branch Circular Order No. 02 of 2020 has been issued to all

district
of

SsP, DCsP Bhubaneswar/ Cuttack, SsRP Cuttack/Rourkela in form

Standard Operating Procedure (SOP) to ensure covering all aspects by

local police in enquiry/ investigation of cases of the missing persons.
(8)

Standard Operating Procedure (SOP) for prevention of Child labour has

been issued to all district SsP vide Letter No 46247/CID-IAHTU, date 19.12.2017.
(9)
to all

Advisories have been issued for proper verification/visit of shelter homes
district Supdts. of Police and all stakeholders.

(10)
a

Odisha Police in technical collaboration with UNICEF has organised
campaign titled “PAREE PAIEN KATHATIYE” from 28.05.2018 to

12.06.2018

to sensitize the general public against sexual harassment on

minor girl. 15

vehicles decorated as “PAREE EXPRESS” moved throughout

the State for a period of 15 days.
(11)

Advisories have been issued to prevent trafficking of girls through

placement agencies on the pretext of Job to all district Supdts. of Police vide
this office Letter No 39498/CID-IAHTU, dated 28.10.2018.
(12)

Standard Operating procedure for checking and prevention of Child

Marriage has been issued to all district Supdts. of Police vide this office Letter
No 47181/CID-IAHTU, dated 26.12.2018.
(13)

Time to time State Level Conference/ training programmes were

conducted on POCSO Act, JJ Act, Child Labour Act, Child Marriage Act etc to
sensitize the field level police officers.
(14)

A standard Operating Procedure(SOP) vide Letter No 39337/ CID-IAHTU,

Date 13. 11.2017 in relating to Operation Smile/ Operation Muskan has been
framed by CID Crime Branch and issued to all district SsP/DCsP /SsRP.
(15)

Time to time dedicated campaigns such as Operation Smile, Operation

Muskan and Operation Paree was conducted for rescue and rehabilitation of
missing children.

(16)

Odisha Police launched a Special drive to rescue missing children in the

state since 18 January, 2021 to 25 January,2021, which continued for 8 days
th

th

throughout the state .During the drive 894 nos. of children has been rescued
among which 94 were boys and 800 were girls. These rescue relates to 834
number of missing cases reported during since long.
ଋଣ ଆକାେରେ ମିଳିଥିବ୍ା ଅଥଶେ ପେିମାଣ
UDAQ-459. ଶ୍ରୀ ଲଳିରତନ୍ଦୁ ବ୍ିଦ୍ୟାଧେ ମହାପାତ୍ର: ଅଥଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ୨୦୧୪-୧୫ ରୁ ୨୦୨୦୨୧ ଆଥିକ େର୍ଷ ଭିତବର ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବକବତ ଅଥଷ (କ) ଅନୁ ଦାନ ଆକାରବର (ଖ୍) କରରୁ ରାଜୟ
ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶଧନ ୋେଦବର ଓ (ଗ) ଅନୟାନୟ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଯାଜନା ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦଇଛନ୍ତି; ଏହା ରୁଣ
ବକବତ ଅଥଷ ଋଣ ଆକାରବର ବକନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ମିଳଛ
ି ;ି ତା’ର େର୍ଷୱାରୀ ହିସାେ ରାଜୟ ସରକାର ବଦବେ କି?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅଥଶମନ୍ତ୍ରୀ –
ମହାବଲଖ୍ାକାର, ଓଡିଶାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥୟ ଅନୁ ଯାୟୀ, 2014-15 ରୁ 2020-21 ଆଥିକ େର୍ଷ ଭିତବର ବକନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟକ ଅନୁ ଦାନ ଆକାରବର, ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସବର ରାଜୟ ଅଂଶ ୋେଦବର ଓ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଯାଜନା ପାଇଁ
ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବକନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଋଣ ଆକାରବର ବଦଇଥିୋ ଅଥଷର େର୍ଷୱାରୀ ହିସାେ ପେିଶଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
***

ପେିଶଷ୍ଟ
ି - ‘କ’
( ବକାଟି ଟଙ୍କାବର )
ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ େିକସେୁ ୋଜୟ

ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କୁ ଠାେୁ

ଅଂଶ

ଋଣ

12917.50

16181.22

529.10

2015-16

14129.46

23573.79

739.24

2016-17

15082.41

28321.50

902.98

2017-18

17619.94

31272.06

848.35

2018-19

19597.53

35353.73

983.06

2019-20

24152.10

30453.27

958.11

16671.08

17203.26

2842.78

ଆଥିକ ବ୍ଷଶ

ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁ ଦ୍ାନ

2014-15

2020-21 (ଡିବସମବର
ସୁଦ୍ଧା)

ବ୍ରଜେ ପେିମାଣ
UDAQ No. -460 ଶ୍ରୀ ଲଳିରତନ୍ଦୁ ବ୍ିଦ୍ୟାଧେ ମହାପାତ୍ର :- ଅଥଷମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:- ୨୦୧୦ -୨୦୧୧
ରୁ ୨୦୨୦-୨୦୨୧ ଆଥିକ େର୍ଷ ଭିତବର େର୍ଷୱାରୀ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କର େବଜଟ ପରିମାଣ, ଋଣ ପରିମାଣ, ଋଣ ସୁଝେ
ି ା
ପାଇଁ ବଦୟ ପରିମାଣ, ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁ ଦାନ, ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ କରୁ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶଧନ ଓ ଅନୟାନୟ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ
ବଯାଜନାବର ବକନ୍ଦ୍ର ବଯାଜନାର ଥିୋ ଅଥଷର ପରିମାଣ- ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ତାଲି କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅଥଶମନ୍ତ୍ରୀ – ୨୦୧୦ -୨୦୧୧ ରୁ ୨୦୨୦-୨୦୨୧ ଆଥିକ େର୍ଷ ଭିତବର େର୍ଷୱାରୀ ରାଜୟ
ସରକାରଙ୍କର େବଜଟ ପରିମାଣ ପରିଶଷ୍ଟ
ି -“କ”, ନିଟ୍ ଋଣ ପରିମାଣ, ଋଣ ସୁଝେ
ି ା ପାଇଁ ବଦୟ ପରିମାଣ ପରିଶଷ୍ଟ
ି -“ଖ୍”,
ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସରୁ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶ ପରିଶଷ୍ଟ
ି -“ଗ” ଓ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ େିଭିନ୍ନ ବକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେର୍ତ୍ିତ ବଯାଜନା ତଥା
ଅନୟାନୟ ଅନୁ ଦାନ ୋେଦକୁ ମିଳଥି
ି ୋ ଅଥଷର େିେରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି -“ ” ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ପେିଶଷ୍ଟ
ି -କ
(ରକାେି େଙ୍କାରେ)
ବ୍ଷଶ

ବ୍ରଜେ ପେିମାଣ

2010-11

37838.72

2011-12

44878.97

2012-13

52030.70

2013-14

60303.09

2014-15

76006.89

2015-16

84487.77

2016-17

94052.65

2017-18

106910.87

2018-19

120028.00

2019-20

132660.00

2020-21

150000.00

ପେିଶଷ୍ଟ
ି -ଖ

( ରକାେି େଙ୍କାରେ)
ବ୍ଷଶ

ନିଟ୍ ଋଣ ପେିମାଣ

ଋଣ ସୁଝବ୍
ି ା ପାଇଁ ରଦ୍ୟ ପେିମାଣ

2010-11

5071.76

3061.46

2011-12

3845.76

2576.43

2012-13

4880.25

2807.23

2013-14

5622.42

2888.22

2014-15

10033.99

2810.27

2015-16

13877.81

3343.30

2016-17

15647.25

4035.43

2017-18

17653.77

4988.34

2018-19

15128.60

5800.37

2019-20

22203.53

6440.00

2020-21

5164.31
15932.31

( ଡିବସମବର, 2020 ସୁଦ୍ଧା )

ପେିଶଷ୍ଟ
ି -“ ଗ”
(ରକାେି େଙ୍କାରେ)

ୋଜସ୍ୱ ପ୍ରକାେ

ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ
ରାଜସ୍ୱ

ଅଣ ଟିକସ
ରାଜସ୍ୱ

ରମାେ ନିଜସ୍ୱ
ୋଜସ୍ୱ

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2010-11

2011-12

11192.67

13442.74

15034.13

16891.73

19828.30

22526.96

22852.39

27913.81

30318.33

32315.18

4780.37

6442.96

8078.03

8378.60

8070.87

8711.24

8043.10

8398.48

14276.53

14647.20

15973.04

19885.70

23112.16

25270.33

27899.17

31238.20

30895.48

36312.29

44594.86

46962.38

10496.86

12229.13

13965.01

15247.10

16181.22

23573.79

28321.50

31272.06

35353.73

30453.27

6806.25

8152.19

6859.74

8429.42

12917.50

14129.46

15082.41

17619.94

19597.53

24152.10

33276.15

40267.02

43936.91

48946.85

56997.89

68941.45

74299.39

85204.29

99546.12

101567.75

(ପ୍ରାକ୍ ବ୍ାସ୍ତବ୍)

ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ
ଟିକସରୁ ରାଜୟ
ଅଂଶ
ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ
ଅନୁ ଦାନ

ରମାେ ୋଜସ୍ୱ
ପ୍ରାପ୍ତି

ପେିଶଷ୍ଟ
ି -“ ”
(ରକାେି େଙ୍କାରେ)
ବ୍ଷଶ

ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଅନୁ ଦ୍ାନ

୨୦୧୦-୧୧

6806.25

୨୦୧୧-୧୨

8152.19

୨୦୧୨-୧୩

6859.73

୨୦୧୩-୧୪

8429.42

୨୦୧୪-୧୫

12917.50

୨୦୧୫-୧୬

14129.46

୨୦୧୬-୧୭

15082.41

୨୦୧୭-୧୮

17619.94

୨୦୧୮-୧୯

19597.53

୨୦୧୯-୨୦

24152.10

୨୦୨୦-୨୧

11671.08
୨୦୨୧ ଡିବସମବର ମାସ ବଶର୍ ସୁଦ୍ଧା

ପଡିେହିଥିବ୍ା ରପନସନ ପ୍ରସ୍ତାବ୍
ୟୁ .ଡି. ୪୬୩ ଶ୍ରୀ ମୁରକଶ ମହାଲି ଙ୍ଗ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:(କ) ଆଜି ପଯଷୟନ୍ତ ରାଜୟବର ବକବତଜଣ ସରକାରୀ କମଷଚାରୀ ଫାଇନାଲ ବପନସନ/ ବକବତ ଜଣ provisional
Pension ଓ ବକବତଜଣ ଅେସର ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣପବର ଏ ପଯଷୟନ୍ତ ବଯାଗୟଥିୋ ସବତ୍ତ୍ୱ ବପନସନ ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି
କାରଣ ସହ ତା’ର ଏକ ଜିଲ୍ଲାୱାରି ଓ Departmentୱାରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ େିେରଣୀ ବଦବେ କି ; ବକବତ ସଂଖ୍ୟକ ବପନସନ
ପ୍ରସ୍ତାେ ୧୦/୦୫/୦୨ େର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଷ ବହଲା ପଡି ରହିଛ ି ତା’ର ତଥୟ ବଦବେ କି? (ଖ୍) ରାଜୟବର ଅେସର ପ୍ରାପ୍ତ େରିଷ୍ଠ
ସରକାରୀ କମଷଚାରୀଙ୍କ ବପନସନ ଜନିତ ସମସୟାବର ସମାଧାନବର ବପନସନ ଅଦାଲତର ଅସଫଳ ଭୂମିକା, ବପନସନ
ସମସୟା େୁ ଝୁଥିୋ ସରକାରୀ କମଷଚାରୀଙ୍କ ସବମବଦନଶୀଳତାହୀନ ମବନାଭାେ ସହ ଭେିର୍ୟତବର ସମ୍ଭାେୟ ବପନସନରଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା େୃ ଦ୍ଧି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ବପନସନ ଜନିତ ସମସୟାର ନିୟମିତ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କରି ଅେସରପ୍ରାପ୍ତ କମଷଚାରୀଙ୍କୁ ବପନସନ ବଦୋର
ସୁେୟେସ୍ଥା କରିୋ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାବର OMBUDSMAN ନିଯୁକ୍ତି କରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ େିଭାଗର ବପନସନ ଜନିତ
ସମସୟାର ସମାଧାନ କରିୋ ପ୍ରସ୍ତାେକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନବ୍ୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ।
ଫାଣ୍ଡିକୁ ଥାନାକୁ ଉନ୍ନତିକେଣ
UDAQ -464

ଶ୍ରୀ ମୁରକଶ ମହାଲି ଙ୍ଗ, ବ୍ିଧାୟକ
ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:େଲାଙ୍ଗି ର ଜିଲଲା ଅନ୍ତଗଷତ ଆଗଲପୁର ଫାଣ୍ଡିକୁ ଥାନାକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରସ୍ତାେ ସରକାରଙ୍କ େିଚାରାଧୀନ

ଥିୋ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି; ବପାଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟର Recommendation ସବତ୍ତ୍ୱ ସରକାର େିଚାରାଧୀନ ପ୍ରସ୍ତାେକୁ
େିଳମ୍ବି ତ କରୁଛନ୍ତି ତା’ର ସଠିକ୍ କାରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କି ?

ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର, ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର
େଲାଙ୍ଗି ର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତଗଷତ ଆଗଲପୁର ଫାଣ୍ଡିକୁ ଥାନାକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରସ୍ତାେର ପୁନଃତଜଷମା
ପାଇଁ ଆେଶୟକ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କରିୋକୁ ବପାଲି ସ ସଦର ମହକୁ ମାକୁ ଅନୁ ବରାଧ କରାଯାଇଛି।
ଫାଣ୍ଡିକୁ ଥାନାକୁ ଉନ୍ନତିକେଣ
UDAQ -464

ଶ୍ରୀ ମୁରକଶ ମହାଲି ଙ୍ଗ, ବ୍ିଧାୟକ
ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି:େଲାଙ୍ଗି ର ଜିଲଲା ଅନ୍ତଗଷତ ଆଗଲପୁର ଫାଣ୍ଡିକୁ ଥାନାକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରସ୍ତାେ ସରକାରଙ୍କ େିଚାରାଧୀନ

ଥିୋ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି; ବପାଲି ସ ମୁଖ୍ୟାଳୟର Recommendation ସବତ୍ତ୍ୱ ସରକାର େିଚାରାଧୀନ ପ୍ରସ୍ତାେକୁ
େିଳମ୍ବି ତ କରୁଛନ୍ତି ତା’ର ସଠିକ୍ କାରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ଦ୍ିବ୍ୟ ଶଙ୍କେ ମିଶ୍ର, ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋଷ୍ଟ୍ର
େଲାଙ୍ଗି ର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତଗଷତ ଆଗଲପୁର ଫାଣ୍ଡିକୁ ଥାନାକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରସ୍ତାେର ପୁନଃତଜଷମା
ପାଇଁ ଆେଶୟକ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କରିୋକୁ ବପାଲି ସ ସଦର ମହକୁ ମାକୁ ଅନୁ ବରାଧ କରାଯାଇଛି।
ରଚାୋ ମଦ୍ କାେବ୍ାେ ବ୍ନ୍ଦ କେିବ୍ା ପାଇଁ କାର୍ଯଶୟାନୁ ଷ୍ଠାନ
ଅଣତାେକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୪୬୮- ଶ୍ରୀ ଧୁବ୍ ଚେଣ ସାହୁ : ଅେକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ରାଜୟବର ବଚାରା
ମଦ କାରୋର େନ୍ଦ କରିୋ ପାଇଁ ସରକାର କି କି ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ; ବକନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଓ
ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳବର େୟାପକ ବଚାରାମଦ କାରୋର ବହଉଥିୋ ଅଭିବଯାଗ ବହଉଛି ; ଏ ସମ୍ପକଷବର ସରକାର ଅେଗତ
ଅଛନ୍ତି କି ; ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବର ବଚାରାମଦ କାରୋର େନ୍ଦ କରିୋ ପାଇଁ ସରକାର ଦୃ େ କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ?

ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅବ୍କାେୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ରାଜୟବର ବଚାରା ମଦ କାରୋର େନ୍ଦ କରିୋ ପାଇଁ ସରକାର ବଯଉଁ ବଯଉଁ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନିମନବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
୧) ପ୍ରବତୟକ ଜିଲ୍ଲାବର MDS (Multi Disciplinary Squad) ବପାଲିସ, ଅେକାରୀ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ରାଜସ୍ୱ
ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବନଇ ଗଠନ କରାଯାଇ ବଚାରା ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଓ େୟେସାୟ ଉପବର ଚୋଉ କରାଯାଇ ବମାକଦମା ରୁଜୁ
କରାଯାଉଛି ।
୨) ସନ୍ଧିଗ୍ଧ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କବର ଚେଉ କରାଯାଇ ଅେକାରୀ ଆଇନର ଖିଲାପ କରୁଥିୋ େୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ
ମକଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି ।
୩) କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମବଲପୁର ତଥା ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ ଅେକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା (Flying Squad) ବଚାରାମଦ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ଓ େିକ୍ରୟ ଉପବର ଗୁଇନ୍ଦା ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିୋ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛ ି ।
୪) ରାଜୟୋହାରୁ ବଚାରାମଦ (ନକଲି ) ର ପ୍ରବେଶକୁ ବରାକିୋ ପାଇଁ ରାଜୟର ସୀମାନ୍ତ ବଚକ୍ ବଗଟ୍ ମାନଙ୍କବର ଅେକାରୀ
ବଚକିଂ କରାଯାଉଛି ।
୫) ପ୍ରବତୟକ Licence ପ୍ରାପ୍ତ manufacturer IMFL, BEER ତଥା CL ବୋତଲବର ବପପର ବେସଡ୍ EAL
ଲଗାଇ OSBC ଜରିଆବର େଜାରକୁ େିକ୍ରି ନିମବନ୍ତ ଛାଡୁଛନ୍ତି ।
୬) ବଚାରାମଦ େିରୁଦ୍ଧବର ଜନସବଚତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ।
୭) ଲାଇବସନସ ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁ ତକରି ଓ ମଦ େିବକ୍ରତାମାନଙ୍କର କାଯଷୟକୁ ଯାଂଚ କରାଯାଉଛି ।
୮) ରାଜୟ ଓ ଡିଭିଜନାଲ ସ୍ତରବର ଅେକାରୀ ଚେଉ କାଯଷୟକୁ ସମୀୋ କରାଯାଉଛି ।
୯) ବେଆଇନ ନକଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଉଥିୋ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କର ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ବପାଲି ସ େିଭାଗର
ସହାୟତାବର ବସ ସେୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କବର ଚେଉ କାଯଷୟ କରାଯାଉଛି ।
୧୦) ଅେକାରୀ ନୀରିେକ ଓ ତଦୃ ଦ୍ଧ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଯଷୟାୟକ୍ରବମ ପ୍ରଶିେଣ ଦିଆଯାଉଛି ।
େିଗତ ତିନି େର୍ଷବର ରାଜୟବର େିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଅେକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବଚାରା ମଦ କାରୋର
ଉପବର ଚୋଉ କରାଯାଇ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଥିୋ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ପେିଶଷ୍ଟ
ି “କ, ଖ ଏବ୍ଂ ଗ” ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ଚଳିତେର୍ଷ ଜାନୁ ୟାରୀ ମାସ ବଶର୍ ସୁଦ୍ଧା ବକନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଓ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳବର ସମୁଦାୟ ୨୮
ବଗାଟି ଅେକାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ୨୮ ଜଣ ବଚାରା ବେପାରୀଙ୍କ ନାମବର ବମାକଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ସମୁଦାୟ
୨୨.୪୦୦ ଲିଟର ବଦଶୀ ମଦ (ଆସ୍କା ଫଟି), ୧୪୦.୭୬୦ ଲି ଟର େିବଦଶୀ ମଦ ବଚାରା ବେପାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜେତ
କରାଯାଇ ଅଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବର ବଚାରାମଦ କାରୋର େନ୍ଦ ପାଇଁ ଉପର ଲି ଖିତ କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଅେକାରୀ
େିଭାଗ ଓ ଅେକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା କଟକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତୀେନ ନଜର ରଖ୍ାଯାଇଛି ।
ମଦ୍ ରଦ୍ାକାନ ଭାେି ନିଲାମ
ଅଣତାେକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୪୬୯- ଶ୍ରୀ କିରଶାେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ : ଅେକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- କୁ ଚଣ୍ଡ
ି ା ନିେଷାଚନ
ମଣ୍ଡଳୀବର ସେଷବମାଟ ବକବତାଟି ବଦଶୀଭାଟି ଓ େିବଦଶୀ ମଦ ବଦାକାନ ଭାଟି ପାଇଁ ବକବେ ନିଲାମ କରଯାଇଥିଲା ଓ
ବକବତ େର୍ଷ ପାଇଁ କାହାକୁ ବକଉଁ ଭାଟି ବକବତ ଟଙ୍କାବର େର୍ଷ ପ୍ରତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ; ବଯଉଁ ସ୍ଥାନବର ମଦଭାଟି ଓ
ବଦାକାନ ଗୁଡକ
ି ଅଛି ବସହି ଜମିର ମାଲି କାନା ସବତ୍ତ୍ୱ କାହାନାମବର ଅଛି ; ଯଦି ନିଲାମ ପ୍ରାପ୍ତ େୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମବର ଜମିଟି ନାହିଁ
ତାହା ବକଉଁ ସୂତ୍ରବର ଓ ବକବତ େର୍ଷ ପାଇଁ ବସ ଦଖ୍ଲବର ଅଛନ୍ତି ଏେଂ ଏଥି ନିମବନ୍ତ ସରକାରୀ ନିୟମ କ’ଣ ଅଛି ଏେଂ
କୁ ଚଣ୍ଡ
ି ାବର ନୂ ତନ ମଦ ବଦାକାନ (େିବଦଶୀ) ବଖ୍ାଲି ୋ ପାଇଁ ସରକାର ବକଉଁ ସ୍ଥାନବର ବକବେ ବଖ୍ାଳିବେ ତାହା ଜଣାଇବେ
କି ଏେଂ ବଗାଟିଏ ବଦଶୀ ମଦଭାଟି ଅଧିନବର ବକବତ ଜଣ କୁ ଚଆ
ି ରହିୋ ପାଇଁ ନିୟମ ଅଛି ଓ କୁ ଚଣ୍ଡ
ି ା ନିେଷାଚନ
ମଣ୍ଡଳୀବର ବକଉଁ ଭାଟିବର କାହା କାହାକୁ କୁ ଚଆ
ି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ତାହାର ତାଲି କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ?
ଉତ୍ତେ
ଶ୍ରୀ ନିେଞ୍ଜନ ପୂଜାେୀ, ଅବ୍କାେୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- କୁ ଚଣ୍ଡ
ି ା ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ସେଷ ବମାଟ ବକବତାଟି ବଦଶୀ ଭାଟ୍ଟି ଓ େିବଦଶୀ
ମଦ ବଦାକାନ ପାଇଁ ବକବେ ନିଲାମ କରଯାଇଥିଲା ଓ ବକବତ େର୍ଷ ପାଇଁ କାହାକୁ ବକଉଁ ଭାଟ୍ଟି ବକବତ ଟଙ୍କାବର େର୍ଷ ପ୍ରତି
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ବଯଉଁ ସ୍ଥାନବର ମଦ ଭାଟ୍ଟି ଓ ବଦାକାନ ଗୁଡକ
ି ଅଛି ବସହି ଜମିର ମାଲି କାନା ସତ୍ତ୍ୱ କାହା ନାମବର ଅଛି,
ଯଦି ନିଲାମ ପ୍ରାପ୍ତ େୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମବର ଜମିଟି ନାହିଁ ତାହା ବକଉଁ ସୂତ୍ରବର ଓ ବକବତ େର୍ଷ ପାଇଁ ବସ ଦଖ୍ଲବର ଅଛନ୍ତି ତାହାର
ଏକ େିସ୍ତୃତ ତାଲିକା ପେିଶଷ୍ଟ
ି “କ” ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ପେିଶଷ୍ଟ
ି “କ” ବର ଥିୋ ମଦଭାଟି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବକେଳ କୁ ଚଣ୍ଡ
ି ା, ଜମନକିରା ଓ ସାହାଜୋହାଲ (ଜ) ବଦଶୀ
ଭାଟ୍ଟିର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ନିଲାମ ପ୍ରାପ୍ତ େୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମବର ଅଛି । ଉପବରାକ୍ତ ଅନୟାନୟ ବଦଶୀ ଭାଟ୍ଟି ଓ େିବଦଶୀ ମଦ
ବଦାକାନ ଗୁଡକ
ି ର ଜମି ଓଡିଶା ଅେକାରୀ ନିୟମ, ୨୦୧୭ ରୁଲ୍- ୫୧ (୨)(ଖ୍) ଏେଂ (ଗ) ଅନୁ ଯାୟୀ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରବର
େର୍ଷକୁ େର୍ଷ ଚାଲୁ ରହିଛ ି ।

କୁ ଚଣ୍ଡ
ି ାବର ନୂ ତନ ମଦ ବଦାକାନ (େିବଦଶୀ) ବଖ୍ାଲି ୋ ପାଇଁ ଏ ପଯଷୟନ୍ତ ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାେ ଆଗତ ବହାଇ
ନାହିଁ । ବଦଶୀ ମଦଭାଟ୍ଟି ଅଧିନବର କୁ ଚଆ
ି ରହିୋ ପାଇଁ ଓଡିଶା ଅେକାରୀ ନିୟମ ଏେଂ ଅଧିନିୟମ ବର ବକୌଣସି ପ୍ରାେଧାନ
ନାହିଁ ଏଣୁ କୁ ଚଣ୍ଡ
ି ା ନିେଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ବକୌଣସି ଭାଟ୍ଟିବର କୁ ଚଆ
ି ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରଶନ ଉଠୁନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଅେକାରୀ ନୀତି
୨୦୧୮-୧୯ ଅନୁ ଯାୟୀ ପ୍ରବତୟକ ବଦଶୀ ଭାଟ୍ଟି ଅଧିନବର ସେଷବମାଟ ୧୦ (ଦଶ) ବଗାଟି ଶାଖ୍ା ବଦଶୀ ଭାଟ୍ଟି ମଦ
ବଦାକାନ ମଞ୍ଜୁର କରିୋର େମତା ସଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ।
Number of Conversion Applications
UDAQ No. 470. Shri Shankar Oram : Will the Chief Minister be pleased to state
that :- How many conversion applications as well as Mutation applications
received by the G.A & P.G. Deptt. from different lessees in different Drawing
Nos. of different Mouzas in BMC area both through online from 1 January, 2017
st

to 31 January, 2021; the detail information of the plots with drawing Nos. date
st

of applications along with name of the applications with their address in the
above matter in the said period may be furnished?
ANSWER
Sri Naveen Patnaik, Chief Minister :356 applications for Conversion and 234
applications for Mutation were received by the General Administration and
Public Grievance Department from different lessees through online mode
between 1 January, 2017 and 31 January, 2021. The detailed information of the
st

st

applicants along with their address, plot numbers with drawing numbers, date
of applications etc. are enclosed at Annexure- A and Annexure- B.
ନିରର୍ଦ୍ଶଶନାମା ଉପରେ କାର୍ଯଶୟାନୁ ଷ୍ଠାନ
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଖ୍ୟା : ୪୭୨ ଶ୍ରୀ ଦ୍ାସେଥୀ ଗମାଙ୍ଗ: ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି -: ୟୁ ଡ.ି
ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୯୭ ତା ୨୪.୦୨.୨୦୨୦ ରିଖ୍ ଉର୍ତ୍ର ପରିପ୍ରେୀବର ଜାତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରର ବେୈଧତାର ତଦନ୍ତ

କରାଇୋ ପାଇଁ ଖ୍ଣି ନିବଦଷଶକଙ୍କୁ ବକବେ ନିବଦଷଶନାମା ଦିଆଯାଇଅଛି; ଖ୍ଣି ନିବଦଷଶକ ଉପବରାକ୍ତ ନିବଦଷଶନାମା
ପାଇୋ ପବର ଏଯାେତ ଏହା ଉପବର କି କି କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବସ ସମ୍ପକଷବର େିସ୍ତୃତ େିେରଣୀ
ପ୍ରଦାନ କରିୋ ସହ ଉପବରାକ୍ତ କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନବର େିଳମବ କରିଥିୋ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପବର କି କି କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ଠାନ
ଗ୍ରହଣ କରିୋକୁ ଅଛି ବସ ସମବନ୍ଧ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି?
ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାେ ମଲ୍ଲିକ
ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ୟୁ ଡ.ି ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୯୭ ତା ୨୪.୦୨.୨୦୨୦ ରିଖ୍ ଉର୍ତ୍ର ପରିବପ୍ରେୀବର ଜାତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରର ବେୈଧତାର ତଦନ୍ତ
କରାଇୋ ପାଇଁ ଖ୍ଣି ନିବଦଷଶକଙ୍କୁ ଇୋତ ଓ ଖ୍ଣି େିଭାଗ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 1912 ତା.20.02.2020 ରିଖ୍ବର ଓ ସଂଖ୍ୟା
2225/ACS ତା.29.02.2020 ରିଖ୍ବର ନିବଦଷଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା | ଖ୍ଣି ନିବଦଷଶକ ଉପବରାକ୍ତ ନିବଦଷଶାନାମାନୁ ସାବର
ତାଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 2237/DM ତା.06.03.2020 ରିଖ୍ବର ଖ୍ଣି ଅଧିକାରୀ ଫୁ ଲୋଣୀଙ୍କଠାରୁ ତଦନ୍ତ ରିବପାଟଷ ତଲେ
କରିଥିବଲ | ଖ୍ଣି ଅଧିକାରୀ ଫୁ ଲୋଣୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 108/M ତା.07.03.2020 ରିଖ୍ବର ଖ୍ଣିନବି ଦ୍ଧଷଶକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ
ତଦନ୍ତ ରିବପାଟଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବଲ |

ଏହି ତଦନ୍ତ ରିବପାଟଷ ବର ଶ୍ରୀ ରବମଶ କୁ ମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଜି. ଉଦୟଗିରୀ

ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 27.09.1983 ମସିହାବର ପ୍ରଦର୍ତ୍ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ନକଲକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି । ଏହି
ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରାଧିକୃ ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦର୍ତ୍ ବହାଇଅଛି ଏେଂ ଏହାର ଆଧାରବର ଶ୍ରୀ ରବମଶ କୁ ମାର
ନାୟକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରର ନକଲ ଏଥି ସହ ପେିଶଷ୍ଟ
ି –‘କ’ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା।

