
ତାରିଖ 06.09.2021 

ମିତ୍ରପୁର ଠାରର ନୂତନ PHC ରଖାଲିବା  

ଅଣତାରକା-515. ଶ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହରିବ କ ି:-ନୀଳଗିରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଗତ ମିତ୍ରପୁର ଠାରର ରଗାଟଏି PHC(N) ରେବ୍ାର 
ର ାଜନା ଚଳତି ବ୍ର୍ଗରର ଅଛ ିକ ି ; HPC ରର ଏୋ ଚୁଡାନ୍ତ ରୋଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 
ତରଫରୁ ଏୋର ନୀତଗିତ ନଷି୍ପତ୍ତ ିଏ ପ ଗୟନ୍ତ ରୋଇନାେିଁ ; ତୁରନ୍ତ ମିତ୍ରପୁର ଠାରର ନୂତନ 
PHC ର ାେିବ୍ା ପାଇଁ ଦୃଷି୍ଟ ରଦରବ୍ କ ି ; ନୀଳଗିରୀ ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନୀଳଗିରୀ SDH 
େସପିଟାେ ଓ ଔପଦା PHC ରର ତୁରନ୍ତ  ାେିଥିବ୍ା ଡାକ୍ତର ଜାଗାରର ନୂତନ ଡାକ୍ତର ନ ୁିକି୍ତ 
ରଦରବ୍ କ ି ; ବ୍ରିେର୍ କର ି ନୀଳଗିରୀଠାରର ଜରେ Medicine Specialist 
Posting କରରିବ୍ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ବ୍ତ୍ତଗମାନ ରାଜୟ ବ୍ରଜଟ୍ ରୁ 
ରକୌେସ ିPHC(N) ର ାେିବ୍ାର ର ାଜନା ନାେିଁ l ନୀଳଗିରୀ SDH େସପିଟାେରର 2 

ଜେ ରମଡସିନି ରେସିଆେିଷ୍ଟଙୁ୍କ ସପ୍ତାେକୁ 4 ଦନି ରେ ାଏଁ ରରାଗୀ ରସବ୍ା ନମିରନ୍ତ 
ନରି ାଜତି କରା ାଇଛ ିl ଔପଦା PHC ରର ଜରେ ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ନ ୁିକି୍ତ ଦଆି ାଇଛ ିl 

 

Date- 06.09.2021 

Amount of Rs.40 Lakhs placed at SDH Hospital at Nilagiri 

UDAQ-516. Shri Sukanta Kumar Nayak : Will the minister 

for Health and Family Welfare be pleased to state that :- 



an amount of Rs.40 Lakhs has been placed with SDH 

Hospital Nilagiri for ICU out of MLALAD Funds 2021-22 

keeping in view of ensuing third mutant of Covid-19 

situation; Will the Govt. be expedite the work? 

 

ANSWER 

Shri Naba Kishore Das, Minister, Health & Family Welfare 

:-  

Keeping in view the expected 3rd wave of COVID-19 

situation, construction work at SDH Nilagiri is continuing 

and steps are being taken to complete the work 

expediously. 

 

ତା: 06.09.2021 
ପ୍ର ନ 

ଧାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳନାରର ରାଜସ୍ଵ ଆଦାୟ 

UDAQ No.-517. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ :  ଅର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି :- 
2020-21 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରର ଜୁୋଇ ରେର୍ ସୁଦ୍ଧା ରକରତ ରାଜସ୍ୱ ଆଦା  ରେବ୍ାପାଇଁ 



େକ୍ଷ୍ୟଧା ଗୟ କରା ାଇଥିୋ ଓ ପ୍ରକୃତରର ରକରତ ଆଦା  ରୋଇଛ,ି ଏୋ ଧା ଗୟ 
େକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ କମ ନା ରବ୍େ ିତାୋ ଜୋଇରବ୍ କ ି?     

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅର୍୍ମନ୍ତ୍ରୀ – 
 2020-21 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗର ବ୍ରଜଟ ଅଟକଳ ଅନୁ ା ୀ ରାଜୟ ସରକାର ରାଜୟର 
ନଜିସ୍ୱ ଟକିସ ଓ ଅେ ଟକିସ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ାବ୍ଦକୁ ରମାଟ 56,000 ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରେର 
େକ୍ଷ୍ୟଧା ଗୟ  କରଥିିରେ I ମୋରେ ାକାର ଓଡେିାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୟ ଅନୁ ା ୀ ଏେ ି
ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗର ଜୁୋଇ ମାସ ରେର୍ ସୁଦ୍ଧା ରାଜୟର ନଜିସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ାବ୍ଦକୁ ରମାଟ 
14,106 ରକାଟ ି 01 େକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରେ ରୋଇଥିୋ  ାୋ ଧା ଗୟ େକ୍ଷ୍ୟର 25.19 
ପ୍ରତେିତ ଅରଟ I 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*** 
 

 

ତା: ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 
ନୂତନ Railway Over Bridge ନମି୍ାଣ 



ଅଣ ତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା ୫୧୮  ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ : ନମିଗାେ  ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ 
କର ି କେରିବ୍ କ ି :- East Coast Railway ଅନ୍ତଗଗତ ମଞ୍ଜରୁୀ ରରାଡ 
RailwayStation ଓ ରକନୁ୍ଦଆପଦ। Railway Station  ଠାରର ଟ୍ରାଫିକ ଦୁଷି୍ଟ 
ରକାେରୁ ଅବ୍ଳିରମେ R.O.B ନମିଗାେ ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ରନରବ୍ କ ି? 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ ,ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 

ଉତ୍ତର 

 East Coast Railway ଅନ୍ତଗଗତ ମଞ୍ଜରୁୀ ରରାଡ Railway Station 
ଓ ରକନୁ୍ଦଆପଦ। Railway Station ଠାରର  ାତା ତର ସବୁ୍ଧିା ପାଇଁ ରେବ୍େ 
କ୍ରସଂି ସଂ ୟା ୧୨୫ ଓ ୧୨୯ ଠାରରପ୍ରସ୍ତାବ୍ତି ROBର Alignmentplan 

ଅନୁରମାଦନ ନମିରନ୍ତ East Coast Railway, ଭୁବ୍ରନଶ୍ଵର କା ଗାଳ କୁ 
ରପ୍ରରେ କରା ାଇଅଛ ି। 

 

Dated 06.09.2021 

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରର ସରକାରୀ ରମଡକିାଲ କରଲଜ ସ୍ଥ୍ାପନ  

UDAQ- 519 – ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ  
କରି କହରିବ  କ ି :- ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରର ସରକାରୀ ରମଡକିାେ କରେଜ ଓ େେିଟାେ ପ୍ରତଷି୍ଠା 
ପାଇଁ ଜଲି୍ଲାବ୍ାସୀଙ୍କ ଆରବ୍ଦନ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟକୁ ଆସଛି ି କ ି ; ଉତ୍ତର େଁ ରେରେ ଏୋ 
ଉପରର କ ିକା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଅଛ ି? 

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ , ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

 ରାଜୟ ସରକାର ବ୍ଭିିନ୍ନ ଜଲି୍ଲାରର ଉପେବ୍ଧ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରସବ୍ା, ନକିଟତମ ରମଡକିାେ 
କରେଜ ଓ େେିଟାେର ଦୂରତ୍ଵ ଓ ଗମନା ଗମନର ସୁବ୍ଧିା ଆଦ ିବ୍ଭିିନ୍ନ ରମୌଳକି ମାପଦଣ୍ଡକୁ 
ଭିତ୍ତକିର ି ରକଉଁଠାରର ନୂଆ ରମଡକିାେ କରେଜ ସ୍ଥ୍ାପନ କରା ିବ୍, ରସ ଉପରର ଆଗକୁ 
ନୀତଗିତ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ରନରବ୍ । ରସେ ିସମ ରର ଭଦ୍ରକ ସରମତ ଅନୟାନୟ ଜଲି୍ଲାରର ରମଡକିାେ 
କରେଜ ଓ େେିଟାେ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରବି୍ା ଉପରର ଜଲି୍ଲାବ୍ାସୀଙ୍କ ଆରବ୍ଦନକୁ ଦୃଷି୍ଟରର ରଖି  
ବ୍ଧିିବ୍ଦ୍ଧ ନଷି୍ପତ୍ତି ନଆି ାଇ ପାରବି୍ ।  

 

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
ଖାଲିଥିବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ 

ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା-୫୨୦ – ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ  କୁମାର ମଲି୍ଲକ : - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର 
କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:-  ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା ମୁ ୟ ଚକିତି୍ସାଳ  ଓ ଜଲି୍ଲାର ବ୍ଭିିନ୍ନ 
ରଗାଷ୍ଠୀ  ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର  ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ଓ ସରକାର ଡାକ୍ତର ାନାରର ମଞ୍ଜରୁପି୍ରାପ୍ତ  
ବ୍ରିେର୍ଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଓ ଅନୟ ବ୍ଗଗ ପାରା ରମଡକିାେ କମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀରୁ  ରକରତ ପଦବ୍ୀ 
 ାେିଅଛ,ି ତାୋ ପୂରେ ପାଇଁ କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଅଛ ି?   

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:- ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା ମୁ ୟ ଚକିତି୍ସାଳ  
ଓ ଜଲି୍ଲାର ବ୍ଭିିନ୍ନ ରଗାଷ୍ଠୀ  ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର  ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ଓ ସରକାର ଡାକ୍ତର ାନାର 
ରମାଟ ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରିେର୍ଜ୍ଞ ଓ ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ, ରସଥିରର କା ଗୟରତ ଡାକ୍ତର ଓ  ାେିଥିବ୍ା 
ପଦବ୍ୀର ଡାକ୍ତର ାନାୱାରୀ ତାେିକା ପରି ଷି୍ଟ- ‘କ’ ରର ସଂେଗ୍ନ କରା ାଇଛ।ି   

 ରସେପିର ିଉକ୍ତ ଜଲି୍ଲାରର ଥିବ୍ା ବ୍ଭିିନ୍ନ ଚକିତି୍ସାଳ ର ଅନୟ ପରାରମଡକିାେ କମଗଚାରୀ 
ପଦବ୍ୀ ସଂ ୟା , ରସଥିରର କା ଗୟରତ କମଗଚାରୀ ଓ  ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ସଂ ୟା ର ବ୍ବି୍ରେୀ 
ନମିନରର ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗୋ ।  

Sl. No. Name of the post Sanctioned 
Strength 

In position Vacancy 



1.  Asst. Matron 04 02 02 
2.  Staff Nurse 337 236 101 
3.  Lab. Tech. 22 19 03 
4.  Pharmacist 78 58 20 
5.  Radiographer 07 05 02 
6.  MPHW(F) 56 40 16 
7.  MPHS(M) 07 07 00 
8.  MPHS(F) 07 07 00 
9.  Ophth. Asst. 06 02 04 

 
  ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକୁି ରୋକରସବ୍ା ଆର ାଗ ଦ୍ଵାରା ଚ ନ, ବ୍ଭିାଗୀ  
ପରଦାନ୍ନତ,ି ଆଡେକ ନ ୁିକି୍ତ ତର୍ା ଚୁକି୍ତଭିତ୍ତକି ନ ୁିକି୍ତ ଦ୍ଵାରା  ର୍ା ସମ୍ଭବ୍ ପୂରେ କରା ିବ୍ା  
ପାଇଁ ସରକାର ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରୁଛନ୍ତ ି। 

   



 ପରି ଷି୍ଟ- ‘କ’ 
Statement showing the institution and post wise As on 01/09/2021 

Incumbency list of Bhadrak Distict  

Sl.
N
o 

Name of the 
Institution 

Name of the 
post 

Grad
e 

Name of the Employee 
in position  

Qualifi
cation 

/ 
Trainin

g 

Cate
gory 
(Gen. 
/ S.C 
/ S.T) 

Remarks 

1 

CDMO & Wing 
Officers 

CDM&P.H.O A.D-I Dr. Santosh Kumar Patra Ortho. Gen   

2 District Public 
Health Officer 

A.D-II Dr. Bharati Rout  MBBS Gen   

3 
District Medical 
Officer (Medical 
Services) cum 
Sperintendent 
DHH 

A.D-II Dr. Arya Narayan Mishra Ortho. Gen   

4 Addl. District 
Public Health 
Officer (F.W) 

A.D-II         

5 
Addl. District 
Public Health 
Officer (VBD) 

A.D-II Dr. Muralidhar Nayak MBBS Gen   

6 Addl. District 
Public Health 
Officer (T.B) 

J.D Dr. Santosh Kumar 
Prusty 

MBBS / 
PGDPH

M 

Gen   

7 
Addl. District 
Public Health 
Officer (Leprosy) 

J.D Dr. Jayant Ku. Panda 
MBBS / 
IMNCI / 

RCH  

Gen   

8 
Addl. District 
Public Health 

Officer (Disease 
Control) 

J.D Dr. Sumitra Dey  MBBS Gen   

    Sub Total 8 7       

1 

DHH (FRU) (V0) (DP) 
108 

Sr. Consultant 
(O&G) 

A.D-II Dr. Kiran Kumar Rath O&G Gen   

2 Consultant (O&G) J.D         
3 Consultant (O&G) J.D Dr. Soudamini Dhal O&G Gen   

4 Sr. Consultant 
(Paed.) 

A.D-II Dr. Amulya Kumar Das Med. Gen Adjusted 

5 Consultant 
(Paed.) 

J.D Dr. Sudhakrushna Sahu Paed Gen   

6 Sr. Consultant 
(Med.) 

A.D-II Dr. Minaketan Mohanty Med. Gen   

7 Consultant (Med.) J.D         

8 Sr. Consultant 
(Surg.) 

A.D-II Dr. Bishnu Narayan 
Patra 

Surg. Gen   

9 Consultant 
(Surg.) 

J.D Dr. Krushna Ch. Sahoo Surg. Gen   

10 Sr. Consultant 
(Anaes.) 

A.D-II       on leave 

11 Consultant 
(Anaes.) 

J.D         

12 Consultant 
(Ophth.) 

J.D         
13 Senior Spl. 

Ophth. 
Sr.-I Dr. Pradip Ku. Khuntia Ophth. Gen Contractu

al 14 Consultant 
(Pathology) 

J.D Dr. Bimala Mishra Patho. / 
Blood 
Bankin

g & 
Immun
ohaem
atology 
/ BSU 

Gen   
15 Consultant 

(Ortho.) 
J.D Dr. Diptimurty Panda Surgery Gen Adjusted 

16 Consultant 
(Radiology) 

J.D Dr. Kanakalata Sahu MBBS/ 
BEmoC  

Gen Adjusted 

17 Consultant (Skin 
& V.D) 

J.D       
 

18 Consultant (T.B & 
C.D) 

J.D Dr. Benudhar Nayak T.B & 
C.D 

Gen Contractu
al 

19 Consultant (ENT) J.D         



20 Consultant 
(Psychiatry) 

J.D Dr. Bharat Ch. Samal Medici
ne / 

BSU / 
RNTCP 
/ MTP 

Gen Adjusted 

21 GDMO J.D Dr. Solaram Hansdah MBBS ST   
22 GDMO J.D Dr. Prafulla Ku Ghadei O&G / 

BSU 
Gen Adjusted 

23 GDMO J.D Dr. Sangita Bal MBBS/ 
BEmoC  

Gen   
24 BBO Sr.-I         
25 SR. M.O Sr.-I Dr. Samal Singh MBBS / 

LSAS 
ST 1yr DPHM 

26 SR. M.O Sr.-I         
27 SR. M.O Sr.-I Dr. Karunakar Rout MBBS / 

PGDPH
M/ 

BEmoC 
/ 

DMHP 
/chem

o 

Gen   
28 SR. M.O Sr.-I         
29 SR. M.O Sr.-I         
30 

Trauma Care Center 

Consultant 
(Surg.) 

J.D Dr. Bhajahari Sahoo Surgery 
/ Blood 
Bankin

g & 
Immun
ohaem
atology 
/ BSU 

Gen work out 
Basudevp 31 Consultant 

(Surg.) 
J.D Dr. Umakanta Jena Ortho. Gen   

32 Consultant 
(Surg.) 

J.D Dr. Subash Ch. Biswal MS 
Surg 

Gen Retd. 
Cont 33 Consultant 

(Anaes.) 
J.D         

34 Consultant 
(Anaes.) 

J.D         

35 Consultant 
(Anaes.) 

J.D         

36 Consultant 
(Ortho.) 

J.D Dr. Sandeep Patra Surgery Gen   
37 SR. M.O ICU Sr.-I         
38 SR. M.O ICU Sr.-I         
39 SR. M.O ICU Sr.-I         
40 SR. M.O ICU Sr.-I         
41 

SNCU 

Consultant Paed. J.D Dr. Suryasnata Sahu MBBS Gene
ral 

  
42 GDMO Jr.-I Dr. Rajesh Kumar 

Sarangi 
MS in 
ENT 

Gene
ral 

Long 
Leave 43 GDMO Jr.-I Dr. Madhuri Biswal MBBS Gene

ral 
  

44 GDMO Jr.-I Dr. Ananta Narayan 
Patra 

Anaest
hesiolo
gy 

  Post PG 
45 ART Centre Sr. M.O Sr.-I Dr. Jatin Soren Medici

ne  
  Post PG 

    Sub Total 45 Dr. Deepak Jyoti 
Mohanty 

Ophtha
lmolog
y 

  Post PG 
46 

DHH (FRU) (V0) (DP) 
108 

LTRMO Sr.-I Dr. Pitamber Murmu Paediat
ric  

  Post PG 
47 LTRMO Sr.-I Dr. Amrut Pritam 

Satpathy 
Ophtha
lmolog
y 

    
48 LTRMO Sr.-I Dr. Durgadatta Jani Anthe     
49 LTRMO Sr.-I Dr. Sambit Ranjan Dalai Skin VD UR   
50 LTRMO Sr.-I Dr.Bijay Kumar Panda  MD 

Med. 
Gen    

51 LTRMO Sr.-I Dr. Susajit Ku. Pradhan  Anthe ST    
52 LTRMO Sr.-I         
53 LTRMO Sr.-I         
54 LTRMO Sr.-I         
55 LTRMO Jr.I Dr. Binod Bihari Panda Paed. / 

FIMNCI 
Gen   

56 LTRMO Jr.I Dr. Sindhusuta Nayak MBBS Gen Usg Trng. 
57 LTRMO Jr.I Dr. Amita Das O&G Gen Work at 

PPC 58 LTRMO Jr.I Dr. Rakesh Ranjan Padhi MBBS Gen Contractu
al 59 LTRMO Jr.I Dr. Dipankar Mukharjee MBBS / 

USG 
Gen Ad-hoc 

60 LTRMO Jr.I Dr. Basantilata Rout MBBS Gen Contractu
al 61 LTRMO Jr.I Dr. Pragyan Panda MBBS Gen on leave 

62 LTRMO Jr.I Dr. Suprava Biswal MBBS Gen on leave 
63 LTRMO Jr.I Dr. Stalin Das MBBS Gen   
64 LTRMO Jr.I Dr. Malaya Ku Mohalik MBBS SC   



65 LTRMO Jr.I Dr. Shaheen Nazar MBBS Gen Contractu
al 66 LTRMO Jr.I Dr. Anansakalayani Jena MBBS Gen Contractu
al 67 LTRMO Jr.I Dr. Pallavi Choudhury  MBBS GEN  Contractu
al 68 LTRMO Jr.I Dr. Pritipallabi Panigrahi  Skin VD Gen    

69 LTRMO Jr.I         
70 LTRMO Jr.I         
71 LTRMO Jr.I         
72 LTRMO Jr.I         
73 LTRMO Jr.I         
74 LTRMO Jr.I         
75 LTRMO Jr.I         
76 LTRMO Jr.I         
    Sub Total 31 20       
1 

CHC Agrapada 
(FRU) (V0) (DP) 108 

BPHO Sr.-I         
2 Superintendent Sr.-I Dr. Bilasini Behera Paed. Gen   
3 O&G Jr.I Dr.Manoj Kumar Pati MBBS Gen   
4 Paediatrics Jr.I         
5 Medicine  Jr.I Dr. Sambit Kumar 

Tripathy 
MBBS Gen   

6 Surgery Jr.I Dr. Nalini Kanta 
Mohanty  

Urology Gen Deputed 
to MKCG 
MCH, 
Berhamp
ur 

7 LTRMO Jr.I Dr. Susri Niharika Sahu MBBS Gen on Leave 
8 LTRMO Jr.I Dr. Srimoy Mishra MBBS Gen   
9 LTRMO Jr.I Dr. Soubhagya Nayak MBBS Gen   

10 LTRMO Jr.I         
11 LTRMO Jr.I         
12 ADALAPANKA (V0) Asst Surg Jr.-I Dr. Deepak Kumar Jena MBBS SC   
13 BONTH (V0) (DP) Asst Surg Jr.-I Dr. Ranjit Ku. Khatua MBBS Gen Dr. Anuja 

Jena, U/A 14 KENDUAPADA (V0) 
(PDP) 

Asst Surg Jr.-I Dr. Krishna Priya Palai MBBS Gen   
15 PHC (N) Kadbarang 

(V0) (PDP) 
Asst Surg Jr.-I Dr. Sonam Swain MBBS Gen   

    Sub Total 15 11       
1 

CHC B Pokhari (V0) 
(DP) 108 

BPHO Sr.-I         
2 Superintendent Sr.-I Dr. Kamalakanta Swain Paed. Gen   
3 O&G Jr.I         
4 Paediatrics Jr.I         
5 Medicine  Jr.I Dr. Tulika Rath MBBS Gen   
6 Surgery Jr.I Dr. Mirza Imtaj Baig MBBS  Gen    
7 LTRMO Jr.I Dr. Karishma Sahoo MBBS  Gen    
8 LTRMO Jr.I Dr. Soumya ranjan Rout  MBBS      
9 LTRMO Jr.I         

10 LTRMO Jr.I         
11 LTRMO Jr.I         
12 BARIKPUR (V0) Asst Surg Jr.-I Dr. Rakhal Ch. Behera MBBS / 

Blood 
Bankin

g & 
Immun
ohaem
atology 

Gen   
13 BIRULI (V0) (PDP) Asst Surg Jr.-I         
14 JAGANNATH 

PRASAD (V0) (PDP) 
Asst Surg Jr.-I Dr. Sibasish Jena        

15 MANJURI ROAD (V0) 
(PDP) 

Asst Surg Jr.-I Dr. Rashmi Ranjan Sahu MBBS Gen   
16 MANJURI (V0) Asst Surg Jr.-I Dr. Koustav Devadutta  MBBS  SEB

C 
  

17 PHC (N) Rahania 
(V0) 

Asst Surg Jr.-I Dr. Suprasidha Mohanty    Gen    
    Sub Total 17 10       
1 CHC Chandbali (V0) BPHO Sr.-I         



2 (DP) 108 Superintendent Sr.-I         
3 O&G Jr.I Dr. Pradumnya Ku. 

Sahoo 
O&G / 
BSU 

Gen   
4 Paediatrics Jr.I Dr.Bishnu Prasad Sahoo MBBS Gen   
5 Medicine  Jr.I Dr. Kshirabdi Tanaya 

Sahu 
Medici
ne 

Gen   
6 Surgery Jr.I Dr. Manas Ranjan 

Satpathy 
Surgery Gen   

7 LTRMO Jr.I         
8 LTRMO Jr.I         
9 LTRMO Jr.I         

10 LTRMO Jr.I         
11 LTRMO Jr.I         
12 ARADI (V0) (PDP) Asst Surg Jr.-I Dr. Tungatrushna 

Mohanty 
MBBS Gen   

13 BANSADA (V0) 
(PDP) 

Asst Surg Jr.-I         
14 DHAMARA (V0) (DP) Asst Surg Jr.-I         
15 DOLAMANDAPA 

(V0) (PDP) 
Asst Surg Jr.-I         

16 GHANTESWAR (V0) 
(PDP) 

Asst Surg Jr.-I Dr. Nilasish Pani  MBBS Gen    
17 MOTTO (V0) (DP) Asst Surg Jr.-I         
18 ORASAHI (V0) (PDP) Asst Surg Jr.-I Dr. Swatimayee 

Subhadarsnee 
MBBS  Gen    

19 PHC (N) Madhapur 
(V0) (PDP) 

Asst Surg Jr.-I 
 

      
    Sub Total 19 7       
1 

CHC Dhamnagar 
(V0) (DP) 108 

BPHO Sr.-I         
2 Superintendent Sr.-I         
3 O&G Jr.I         
4 Paediatrics Jr.I Dr. Deepak Kumar 

Nayak 
MBBS Gen   

5 Medicine  Jr.I Dr. Rajdeep Tripathy MBBS Gen   
6 Surgery Jr.I         
7 LTRMO Jr.I Dr. Sampurna Bal MBBS Gen   
8 LTRMO Jr.I         
9 LTRMO Jr.I         

10 LTRMO Jr.I         
11 LTRMO Jr.I         

12 ASURALI (V0) (PDP) Asst Surg Jr.-I Dr. Geetanjali Pattnaik  MD(Me
d) 

Gen  Contractu
al 

13 D.ANANDAPUR (V0) Asst Surg Jr.-I Dr. Mitali Shrivastav MBBS Gen   

14 KAVITA SEVA 
SADAN 
NARAYANPUR (V0) 

Asst Surg Jr.-I Dr. Deepika Rout        

15 NADIGAON (V0) Asst Surg Jr.-I         
16 SOHADA (V0) Asst Surg Jr.-I Dr. Pratyasha Dash        
17 SAHID NAGAR (V0) Asst Surg Jr.-I Dr. Suman Sourav MBBS Gen   
18 BALIPATNA (V0) Asst Surg Jr.-I Dr. Divyagyana Nayak        

19 MAHATAB NAGAR 
(V0) 

Asst Surg Jr.-I Dr. Manisha Samal        

20 KOTHAR (V0) Asst Surg Jr.-I Dr. Pradyumna Ku. Das       
21  Hasanabad (V0) Asst Surg Jr.-I         
22  Khadimahara (V0) Asst Surg Jr.-I         
    Sub Total 22 11       
1 

CHC Basudevpur 
(FRU) (V0) (DP) 108 

BPHO Sr.-I         
2 Superintendent Sr.-I         
3 O&G Jr.I Dr. Amarendra Jena O&G Gen   



4 Paediatrics Jr.I Dr. Susanta Ku. 
Samanta 

Paed. Gen I/C Supdt 
5 Medicine  Jr.I       Vacant 
6 Surgery Jr.I Dr. Dasaratha Tudu MS 

Surg 
ST   

7 LTRMO Jr.I Dr. Subhajit Roul MBBS Gen   
8 LTRMO Jr.I Dr. Razeka Batul MBBS Gen   
9 LTRMO Jr.I Dr. Dinesh Sahoo MBBS Gen   

10 LTRMO Jr.I         
11 LTRMO Jr.I         
12 BAINCHA (V0) Asst Surg Jr.-I         
13 BALIMED (V0) (PDP) Asst Surg Jr.-I Dr. Rajkishore Mishra  MBBS  Gen    

14 BARAPUR (V0) (PDP) Asst Surg Jr.-I DR. Bijaylaxmi Sahu MBBS / 
NSSK/ 
BEmoC  

Gen Ad-hoc 

15 BETADA (V0) Asst Surg Jr.-I Dr. Aman Mishra MBBS Gen   
16 ERTAL (V0) (PDP) Asst Surg Jr.-I Dr. Aditya Narayan Pal MBBS Gen   
17 ERAM (V0) Asst Surg Jr.-I         
18 NAIKANIDIHI (V0) 

(PDP) 
Asst Surg Jr.-I         

    Sub Total 18 10       
1 

CHC Tihidi (V0) 
(DP) 108 

BPHO Sr.-I         
2 Superintendent Sr.-I Dr. Subhakanta Ojha MBBS Gen   
3 O&G Jr.I Dr. Nirakar Matha O&G / 

BSU 
Gen   

4 Paediatrics Jr.I         
5 Medicine  Jr.I         
6 Surgery Jr.I         
7 LTRMO Jr.I Dr. Chittaranjan Jena MBBS     
8 LTRMO Jr.I Dr. Jiban Jyoti Jena MBBS     

9 LTRMO Jr.I Dr. Shrotaswinee 
Chitropala 

MBBS     

10 LTRMO Jr.I         
11 LTRMO Jr.I         

12 BAHABALAPUR (V0) Asst Surg Jr.-I Dr. Pradeep Ku. Jena       

13 BILANA (V0) (PDP) Asst Surg Jr.-I Dr. Anurup Ansuman MBBS SEB
C 

  
14 BODAK (V0) Asst Surg Jr.-I Dr. Khitis Kumar Nayak MBBS Gen   
15 GUAMAL (V0) Asst Surg Jr.-I Dr. Pranab Mohanty MBBS Gen   
16 PIRAHAT (V0) (PDP) Asst Surg Jr.-I Dr. Bichitra Mishra  MS 

Surg 
Gen  Retd. 

Cont 17 TIADI SAHI (V0) 
(PDP) 

Asst Surg Jr.-I         
18 ALINAGAR (V0) Asst Surg Jr.-I Dr. Aiswarya Patra MBBS Gen   
    Sub Total 18 11       
1 

CHC Barapada (V0) 
(PDP) 

BPHO Sr.-I Dr. Pramod Ku. Khara MBBS     
2 Superintendent Sr.-I         
3 O&G Jr.I Dr. Kanhu Charan Pati MBBS/ 

LSAS 
Gen   

4 Paediatrics Jr.I         
5 Medicine  Jr.I Dr. Manoranjan Muna MBBS     
6 Surgery Jr.I         
7 LTRMO Jr.I Dr. Subash Ch. Malik MBBS SC   
8 LTRMO Jr.I Dr. Swaswati Sahoo MBBS Gen on Leave 
9 LTRMO Jr.I         

10 LTRMO Jr.I         



11 LTRMO Jr.I         
12 Ambroli (V0) Asst Surg Jr.-I Dr. Dee Gee Utkalika MBBS Gen   
13 ANNAPAL (V0) Asst Surg Jr.-I Dr. Swoyam Sidha 

Swain  
MBBS Gen    

14 CHUNIDA (V0) Asst Surg Jr.-I Dr. Kumar Gourab Patra MBBS Gen   
15 KAUPUR (V0) Asst Surg Jr.-I         
16 RANITAL (V0) Asst Surg Jr.-I Dr. Pradeep Ku. Jena       

17 SABARANG (V0) 
(PDP) 

Asst Surg Jr.-I Dr. Sarmitha Satpathy MBBS Gen   

18 PHC (N) 
Bhadrakalisahia (V0) 

Asst Surg Jr.-I Dr. Tajuddin Khan MBBS Gen Contractu
al     Sub Total 18 11       

1 AH Dhusuri (V0) 
(DP) 108 

Asst Surg Jr.-I Dr. Priyaranjan Pati MBBS Gen   

2 Puruna Bazar Hosp 
(V0) (DP) 108 

Asst Surg Jr.-I Dr. Deepak Kumar Jena MBBS SC   

3 R.N Eye Hosp (V0)  Spl. 
Ophthalmology 

Jr.-I Dr. Santosh Ku. Singh Ophth. ST   

    Sub Total 3 3       
1 Bagurai (UPHC) M.O Jr.I         
    Sub Total 1 0       
    Grand Total 215 101       

 

 

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ 

ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା-୫୨୧ – ଶ୍ରୀ ରମୌଷଧି ବାଗ : - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ଧମଗଗଡ ଉପ ଣ୍ଡ  ଚକିତି୍ସାଳ  ସେତି ଧମଗଗଡ  ନବି୍ଗାଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀର  ରକଉଁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ାନାରର ମଞ୍ଜରୁପି୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ଅନୟ ବ୍ଗଗର କମଗଚାରୀ 
ପଦବ୍ୀରୁ ରକରତ ପଦବ୍ୀ  ାେିଅଛ ିଓ ଏୋ ପୂରେ ପାଇଁ କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଅଛ ି 
?   

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:- ଧମଗଗଡ ଉପ ଣ୍ଡ  ଚକିତି୍ସାଳ  
ସେତି ଧମଗଗଡ  ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର  ବ୍ଭିିନ୍ନ  ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ାନାର ରମାଟ ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ 
ବ୍ରିେର୍ଜ୍ଞ, ଡାକ୍ତର ଓ ଅନୟ ବ୍ଗଗର କମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀ ସଂ ୟା, ରସଥିରର କା ଗୟରତ 
କମଗଚାରୀ ଓ  ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ସଂ ୟାର ଡାକ୍ତର ାନାୱାରୀ ତାେିକା ପରି ଷି୍ଟ- ‘କ’ ରର 
ସଂେଗ୍ନ କରା ାଇଛ।ି   



  ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକୁି ରୋକରସବ୍ା ଆର ାଗ ଦ୍ଵାରା ଚ ନ, ବ୍ଭିାଗୀ  
ପରଦାନ୍ନତ,ି ଆଡେକ ନ ୁିକି୍ତ ତର୍ା ଚୁକି୍ତଭିତ୍ତକି ନ ୁିକି୍ତ ଦ୍ଵାରା  ର୍ା ସମ୍ଭବ୍ ପୂରେ କରା ିବ୍ା  
ପାଇଁ ସରକାର ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରୁଛନ୍ତ ି।   



ପରି ଷି୍ଟ- ‘କ’ 
Sl. 
No. 

Name of the 
Instituion  

Name of the 
post 

Sanctioned 
Strength 

In position Vacancy 

1 SDH Dharamgarh Doctor 18 06 12 
Nursing Officer 26 24 02 
Pharmacist 01 01 00 
Lab. Tech. 04 03 01 
Radiographer 01 01 00 
Driver 02 01 01 
PHEO 00 00 00 
MPHW(F) 01 01 00 
MPHS(F) 01 00 01 
MPHW(M) 01 01 00 
MPHS(M) 00 00 00 

2 CHC Parla Doctor 11 01 10 
Nursing Officer 16 09 07 
Pharmacist 05 05 00 
Lab. Tech. 01 01 00 
Radiographer 00 00 00 
Driver 01 00 01 
PHEO 01 01 00 
MPHW(F) 24 24 00 
MPHS(F) 04 01 03 
MPHW(M) 13 13 00 
MPHS(M) 04 03 01 

PHC(N) Behra Doctor 01 00 01 
PHC(N) Kankari Doctor 01 01 00 
PHC(N) Khairpadar Doctor 01 01 00 
PHC(N) Tipiguda Doctor 01 01 00 

3 CHC Koksara Doctor 11 05 06 
Nursing Officer 17 13 04 
Pharmacist 01 01 00 
Lab. Tech. 01 01 00 
Radiographer 01 00 01 
Driver 02 02 00 
PHEO 01 01 00 
MPHW(F) 21 21 00 
MPHS(F) 04 04 00 
MPHW(M) 13 12 00 
MPHS(M) 04 04 00 

PHC(N) Ladugaon Doctor 01 01 00 



PHC(N)Ampani Doctor 01 01 00 
PHC(N)Badpadaguda Doctor 01 00 01 

 

 

  ତା.୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 
 ଜରାଜୀର୍ଣ୍୍ ରାସ୍ତା ମରାମତ ି 

 
ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା- ୫୨୨-ଶ୍ରୀ ରମୌଷଧି ବାଗ : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେକର ି କେରିବ୍ 

କ ି :-କଳାୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାରର ରମାଟ ରକରତ କରିୋମିଟର ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗ ରାସ୍ତା ଥିବ୍ାରବ୍ରଳ 

ତନମଧ୍ୟରୁ  ରକରତ କରିୋମିଟର ରାସ୍ତା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଗ  ଅବ୍ସ୍ଥ୍ାରର ଅଛ ି ; ଏେ ିରାସ୍ତା ଗୁଡକିର 

ପୁନଃନମିଗାେ ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରୁଛନ୍ତ ି? 

 
ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 

 
ଉତ୍ତର 

 
 କଳାୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାରର ସମୁଦା  ୧୧୨୦. ୭୪୮ କ.ିମି ରାସ୍ତା ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗ ଅଧିନରର 

ଅଛ।ି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ରକୌେସ ି ରାସ୍ତା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଗ ଅବ୍ସ୍ଥ୍ାରର ନାେିଁ । ଆବ୍େୟକତା ଅନୁ ା ୀ 

ବ୍ଭିିନ୍ନ ର ାଜନା ଓ ଅେର ାଜନା ପାଣ୍ଠକୁି ଉପର ାଗ କରା ାଇ ଉପରରାକ୍ତ ରାସ୍ତା ଗୁଡକିର 

ଉନ୍ନତକିରେ, ରକ୍ଷ୍ୋରବ୍କ୍ଷ୍େ ଓ ମରାମତ ିକା ଗୟ କରା ାଉଅଛ ି।   

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
ଖାଲିଥିବା ଡାକ୍ତର ଓ ପାରରମଡକିାଲ ପଦବୀ ପୂରଣ 



ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା-୫୨୩ – ଶ୍ରୀ ରରମ  ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ : - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ଆଠମଲି୍ଲକ ଉପ ଣ୍ଡ ଚକିତି୍ସାଳ  ସେତି ଆଠମଲି୍ଲକ 
ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରକଉଁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ାନାରର ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରିେର୍ଜ୍ଞ, ଡାକ୍ତର ଓ 
ଅନୟ ରମଡକିାେ କମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀରୁ ରକରତ ପଦବ୍ୀ  ାେି ଅଛ,ି ତାୋ ପୂରେ ପାଇଁ କ ି
ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଅଛ ି  ?   

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:- ଆଠମଲି୍ଲକ ଉପ ଣ୍ଡ 
ଚକିତି୍ସାଳ  ସେତି ଆଠମଲି୍ଲକ ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ଭିିନ୍ନ  ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ାନାର ରମାଟ 
ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରିେର୍ଜ୍ଞ, ଡାକ୍ତର ଓ ଅନୟ ରମଡକିାେ କମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀ ସଂ ୟା, ରସଥିରର 
କା ଗୟରତ କମଗଚାରୀ ଓ  ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ସଂ ୟାର ଡାକ୍ତର ାନାୱାରୀ ତାେିକା ପରି ଷି୍ଟ- 
‘କ’ ରର ସଂେଗ୍ନ କରା ାଇଛ।ି   

  ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକୁି ରୋକରସବ୍ା ଆର ାଗ ଦ୍ଵାରା ଚ ନ, ବ୍ଭିାଗୀ  
ପରଦାନ୍ନତ,ି ଆଡେକ ନ ୁିକି୍ତ ତର୍ା ଚୁକି୍ତଭିତ୍ତକି ନ ୁିକି୍ତ ଦ୍ଵାରା  ର୍ା ସମ୍ଭବ୍ ପୂରେ କରା ିବ୍ା  
ପାଇଁ ସରକାର ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରୁଛନ୍ତ ି। 

  



ପରି ଷି୍ଟ କ 
Sl. No. Name of the 

Instituion  
Name of the 
post 

Sanctioned 
Strength 

In position Vacancy 

1 SDH Athmallik Doctor 18 10 8 
Staff Nurse 30 15 15 
Pharmacist 06 03 03 
Lab. Tech. 05 02 03 
Radiographer 02 01 01 
Class-IV 10 06 04 

2 CHC Madhapur Doctor 11 03 08 
Staff Nurse 06 04 02 
Pharmacist 02 00 02 
Lab. Tech. 03 00 03 
Class-IV 05 03 02 

PHC(N) Paikasahi Doctor 01 00 01 
Staff Nurse 03 00 03 
Pharmacist 01 01 00 
Class-IV 03 02 01 

PHC(N) Thakurgarh Doctor 01 00 01 
Staff Nurse 03 01 02 
Pharmacist 01 00 01 
Class-IV 03 02 01 

PHC(N) Pataka Doctor 01 00 01 
Staff Nurse 03 00 03 
Pharmacist 01 01 00 
Class-IV 02 02 00 

3 CHC Raja 
Kishorenagar 

Doctor 11 00 11 
Staff Nurse 08 05 03 
Pharmacist 03 02 01 
Lab. Tech. 03 01 02 
Class-IV 05 03 02 

PHC(N) Angapada Doctor 01 01 00 
Staff Nurse 02 01 01 
Pharmacist 01 01 00 
Class-IV 02 02 00 

PHC(N) Handapa Doctor 01 01 00 
Staff Nurse 05 01 04 
Pharmacist 01 01 00 
Class-IV 03 02 01 

PHC(N) Boinda Doctor 01 00 01 
Staff Nurse 03 03 00 
Pharmacist 01 01 00 
Class-IV 04 03 01 

4 PHC(N) Purunagarh Doctor 01 01 00 
Staff Nurse 03 00 03 
Pharmacist 01 01 00 



Class-IV 02 02 00 
PHC(N) Purunakote Doctor 01 01 00 

Staff Nurse 04 01 03 
Pharmacist 01 00 01 
Class-IV 02 02 00 

PHC(N) 
Jagannathpur 

Doctor 01 01 00 
Staff Nurse 03 01 02 
Pharmacist 01 01 00 
Class-IV 02 01 01 

MHU , Tainsi Doctor 01 00 01 
Staff Nurse 03 01 02 
Pharmacist 01 00 01 
Class-IV 01 01 00 

 

ତା.୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 
ଜାତୀୟ ରାଜପର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂଣ୍ାଙ୍ଗ  

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା-୫୨୪-ଶ୍ରୀ ରରମେ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କରି  
କେରିବ୍ କ ି :  ମଙୁ୍ଗଳ,ି ସମେେପୁର ଜାତୀ  ରାଜପର୍ କା ଗୟ ରକରବ୍ସୁଦ୍ଧା ପୂେଗାଙ୍ଗ ପାଇଁ 
ଭାରତୀ   ଜାତୀ  ରାଜପର୍  ପ୍ରାଧିକରେ ବୁ୍ଝାମୋପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷ୍ର କରଥିିବ୍ାରବ୍ରଳ ଏେ ି
ପ୍ରକଳ୍ପ କା ଗୟ ରକରତଦୂର ଅଗ୍ରଗତ ିରୋଇଛ ିଓ ଏୋ ରକରବ୍ସୁଦ୍ଧା  ପୂର୍ଣ୍ଗାଙ୍ଗ ରେବ୍  ?  

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 
ଉତ୍ତର 

 ମଙୁ୍ଗଳ ିଠାରୁ ସମେେପୁର ପ ଗୟନ୍ତ ଜାତୀ  ରାଜପର୍ ସଂପ୍ରସାରେ ତନିରିଗାଟ ି ସ୍ତରରର 
କା ଗୟକାରୀ ରେଉଅଛ ି।  
୧. କଟକରୁ – ଅନୁଗୁଳ ରସକ୍ସନ – ୦.୪୦୦ କମିିରୁ  ୬୦.୨୦୦ କମି ି(package-I) 
୨. କଟକରୁ – ଅନୁଗୁଳ ରସକ୍ସନ- ୬୦.୨୦୦ କମିିରୁ ୧୧୨.୦୦୦ କମିି (package-II ) 
୩. ଅନୁଗୁଳ –ସମେେପୁର ରସକ୍ସନ- ୧୧୨.୦୦୦ କମିରୁି ୨୬୫.୦୦ କମି ି 
 ଉପରରାକ୍ତ କା ଗୟ ପୂର୍ଣ୍ଗାଙ୍ଗ ରେବ୍ାର ଧା ଗୟ ତାର ି /ବ୍ତ୍ତଗମାନ  ସ୍ଥ୍ିତ ିତର୍ା କା ଗୟ ପୂର୍ଣ୍ଗାଙ୍ଗ ରେବ୍ାର 
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାର ି ନମିନ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ।  
 
୧. କଟକରୁ – ଅନୁଗୁଳ ରସକ୍ସନ – ୦.୪୦୦ କମିିରୁ  ୬୦.୨୦୦ କମି ି(package-I) 
ନମିଗାେ କା ଗୟ ଆରମ୍ଭ ତାର ି -୧୯.୦୧.୨୦୧୮ 
ଚୁକି୍ତନାମା ନଦି୍ଧଗାରତି କା ଗୟ ସମାପି୍ତ ତାର ି -୧୭.୦୭.୨୦୨୦ 



ସମ୍ଭାବ୍ୟ କା ଗୟ ସମାପି୍ତ ତାର ି – ୩୦.୦୬.୨୦୨୨  
କା ଗୟ ଅଗ୍ରଗତରି ବ୍ତ୍ତଗମାନ ସ୍ଥ୍ିତ ି-୫୨% କା ଗୟ ସମାପି୍ତ ରୋଇଅଛ ି।  
 
୨. କଟକରୁ – ଅନୁଗୁଳ ରସକ୍ସନ- ୬୦.୨୦୦ କମିିରୁ ୧୧୨.୦୦୦ କମିି (package-II ) 
ନମିଗାେ କା ଗୟ ଆରମ୍ଭ ତାର ି -୧୨ .୦୩ .୨୦୧୮ 
ଚୁକି୍ତନାମା ନଦି୍ଧଗାରତି କା ଗୟ ସମାପି୍ତ ତାର ି -୦୭.୦୯.୨୦୨୦ 
ସମ୍ଭାବ୍ୟ କା ଗୟ ସମାପି୍ତ ତାର ି – ୩୦.୦୬.୨୦୨୨ 
କା ଗୟ ଅଗ୍ରଗତରି ବ୍ତ୍ତଗମାନ ସ୍ଥ୍ିତ ି-୫୧% କା ଗୟ ସମାପି୍ତ ରୋଇଅଛ ି।  
 
୩. ଅନୁଗୁଳ –ସମେେପୁର ରସକ୍ସନ-( ୧୧୨.୦୦୦ କମିରୁି ୨୬୫.୦୦ କମି ି) 
ନମିଗାେ କା ଗୟ ଆରମ୍ଭ ତାର ି -୦୩.୦୩.୨୦୧୭  
ଚୁକି୍ତନାମା ନଦି୍ଧଗାରତି କା ଗୟ ସମାପି୍ତ ତାର ି -୨୯.୦୯.୨୦୧୯  
ସମ୍ଭାବ୍ୟ କା ଗୟ ସମାପି୍ତ ତାର ି – ୩୦.୦୬.୨୦୨୨ 
କା ଗୟ ଅଗ୍ରଗତରି ବ୍ତ୍ତଗମାନ ସ୍ଥ୍ିତ ି-୫୪ % କା ଗୟ ସମାପି୍ତ ରୋଇଅଛ ି।  

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 ଖାଲିଥିବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ 

ଅଣ ତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା- ୫୨୫– ଶ୍ରୀ  ପ୍ର ାନ୍ତ ରବରହରା :ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ସାରେପୁର ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରକଉଁ ସରକାରୀ 
ଡାକ୍ତର ାନାରର ମଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରିେର୍ଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଓ ଅନୟ ପଦବ୍ୀରୁ ରକରତ ପଦବ୍ୀ  ାେି 
ଅଛ ିଓ ତାୋ ପୂରେ ପାଇଁ କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା  ାଉଅଛ?ି 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:- 

ସାରେପୁର ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ାନାରର ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ା 
କା ଗୟରତ ଡାକ୍ତର ଏବ୍ଂ ଅନୟାନୟ ପଦବ୍ୀର ତାେିକା ପରି ଷି୍ଟ ‘କ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ । 

  ାେି ପଡଥିିବ୍ା ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକୁି OPSC ଦ୍ଵାରା ଚ ନ, ବ୍ଭିାଗୀ  ପରଦାନ୍ନତ ି
ତର୍ା ଚୁକି୍ତଭିତ୍ତକି ନ ୁିକି୍ତ ଦ୍ଵାରା ଏବ୍ଂ ପାରାରମଡକିାେ ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକୁି ଓଡେିା ଅଧସ୍ତନ 



କମଗଚାରୀ ଚ ନ ଆର ାଗ ମାଧ୍ୟମରର ପୂରେ କରବି୍ା ପାଇଁ ସରକାରପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ 
କରୁଛନ୍ତ।ି 
 

 
 
ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୫୨୬           
ତା:୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 

ଖଣିଗୁଡକିରୁ ବାଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା  
 

ଶ୍ରୀ ପ୍ର ାନ୍ତ ରବରହରା : ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- ଓଡେିା  େିନଗିମ ଅଧିନରର 
ରକରତାଟ ି େ ିକା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ଅଛ ିଓ ରସଗୁଡକିର ବ୍ାର୍ିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷ୍ମତା ରକରତ ?  

 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
***** 

 ଓଡେିା  େି ନଗିମ ଅଧୀନରର ର ରତାଟ ି େି କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ଅଛ ି ଓ ରସଗୁଡକିର ବ୍ାର୍ିକ 
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷ୍ମତା ର ରତ ରସ ସମ୍ପକଗୀ  ଏକ ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ - ‘କ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  

 
06.09.2021 

ରପାଲିସ ରବତାର ବଭିାଗରର  ପରଦାନ୍ନତ ିରଦବା  

U.D. 527-    ଶ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରସାଦ  ତପର୍ୀ, ବଧିାୟକ- 



    ମୁ ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- 

                          (କ) ଓଡେିା ରପାେିସ ରବ୍ତାର ବ୍ଭିାଗରର ଦରି୍ଗ ବ୍ର୍ଗ ଧର ିSI 
ରୁ Inspector ଓ Inspector ରୁ DSP ରକ୍ଷ୍ତ୍ରରର ପରଦାନ୍ନତ ିରୋଇନଥିବ୍ା ଓ ସମସ୍ତ 
ପଦବ୍ୀ  ାେିଥିବ୍ା ଓ ର ାଗାର ାଗ କା ଗୟ ପ ଗୟରବ୍କ୍ଷ୍େ ରକ୍ଷ୍ତ୍ରରର ସମସୟା ରେଉଥିବ୍ା 
ପରରିପ୍ରକ୍ଷ୍ୀରର ସରକାର କ ି କ ି ପଦରକ୍ଷ୍ପ ରନଇଛନ୍ତ ି ଜୋଇରବ୍କ,ି ( ) ମାନୟବ୍ର 
Appex Court ରର ମକଦ୍ଦମା ବ୍ଚିାରାଧୀନ ର୍ାଇ ମଧ୍ୟ ରଜରନରାେ ରପାେିସରର 
Incharge ରୁ DSP ନ ୁିକି୍ତ କରା ାଇଥିବ୍ାରବ୍ରଳ ରବ୍ତାର ବ୍ଭିାଗରର Inspector 
Incharge ନଯୁିକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କର ିvacancy ପୂରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କକକେସୁଦ୍ଧା 
ପଦକେପ  ରନରବ୍?    

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦବିୟ  ଙ୍କର ମଶି୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର  - 
    (କ) 2021 ମସେିାରର ରବ୍ତାର ବ୍ଭିାଗପାଇଁ ପ୍ରେିତ ନୂତନ 
କୟାଡର  ରୁଲ୍ ଅନୁ ାଇ 16 ଜେ ଅେସରଂକି୍ଷ୍ତ ବ୍ଗଗର ସବ୍-ଇନରିେକଟର ଓ ଜରେ 
ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି ସବ୍-ଇନରିେକଟରଙୁ୍କ ପରଦାନ୍ନତ ିଦଆି ାଇଥିୋ  । କନୁି୍ତ ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ 
ନୟା ାଳ ଙ୍କ W.P.(C) No.27381, dated 19.03.2021 ରର I.A. 
No.4110, dated 19.03.2021 ର ଆକଦଶ ଅନୁସାକର ଇନକିେକଟର 
(କମୁ୍ୟନକିକସନ) ପଦେୀକୁ  ପରଦାନ୍ନତ ି ପାଇଥିବ୍ା କମଗଚାରୀଙ୍କ ନ ୁିକି୍ତ ବ୍ତ୍ତଗମାନ ପାଇଁ 
ସ୍ଥ୍ଗିତ ଅଛ ି।  

ଓଡେିା ରପାେିସ ରବ୍ତାର ବ୍ଭିାଗରର ଇନକିେକଟର 
(କମୁ୍ୟନକିକସନ) ରୁ D.S.P., Signals  ପଦେୀକୁ ପରଦାନ୍ନତ ି ପାଇଁ ଇନକିେକଟର 
(କମୁ୍ୟନକିକସନ) ପଦେୀକର ରକୌେସ ି ର ାଗୟ ବ୍ରିବ୍ଚତି ପ୍ରାର୍ଗୀ ନ ଥିବ୍ାରୁ  ାେିଥିବ୍ା 
D.S.P., Signals ପଦେୀ ଗୁଡକି ପୂରଣ କ ାଇପାର ିନା ିଁ । ପରନୁ୍ତ, କେତାର େଭିାଗର 



କଯାଗାକଯାଗ କାଯ୍ୟ ପଯ୍ୟକେେଣ କେତ୍ରକର ସମ୍ସୟା ଦୂର କରବି୍ାପାଇଁ ଜରେ D.S.P.ଙୁ୍କ 
ଅେସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛ ି।  

           ( ) ଓଡେିା ରପାେିସ ରବ୍ତାର ବ୍ଭିାଗରର ସବ୍-ଇନକିେକଟର 
(କମୁ୍ୟନକିକସନ) ମାନଙୁ୍କ ଇନଚା ଗ ଇନକିେକଟର (କମୁ୍ୟନକିକସନ) ଭାରବ୍ ନ ୁିକି୍ତ 
ରଦବ୍ାପାଇଁ ରକୌେସ ିପ୍ରସ୍ତାବ୍ େସ୍ତଗତ ରୋଇନାେିଁ ।   

06.09.2021 

ନୂତନ ରପାଲିସ ଆଉଟ୍ ରପାଷ୍ଟ ରଖାଲିବା 

UDAQ -528  ଶ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରସାଦ  ତପର୍ୀ, ବଧିାୟକ 

    ମ ୁୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି-  

(କ)   ାଜପୁର ଜଲି୍ଲାର ବ୍ଡଚୋ ରପାେିସ ର୍ାନା ଓ ବ୍ାେିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଧିନରର ଥିବ୍ା 
ମୋବ୍ନିା କ, ଛତଆି ଓ ଉଦ ଗିରଠିାରର ନୂତନ ରପାେିସ ଆଉଟ୍ ରପାଷ୍ଟ 
ର ାେିବ୍ା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ରନରବ୍କ,ି ( ) ଉତ୍ତର େଁ ରେରେ ଏୋ ରକରବ୍ଠାରୁ 
କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ରେବ୍?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦବିୟ  ଙ୍କର ମିଶ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର  

     ାଜପୁର ଜଲି୍ଲା ବ୍ାେିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ର୍ାନା ଅନ୍ତଗଗତ 
ଉଦ ଗିରଠିାରର ଏକ ନୂତନ ଫାଣି୍ଡ ପ୍ରତଷି୍ଠା ଏବ୍ଂ ରବ୍ୈରୀ ର୍ାନା ଅନ୍ତଗଗତ 



ଛତଆି ବ୍ଟି ୋଉସ କୁ ଉନ୍ନୀତ କରି ଏକ ଫାଣି୍ଡରର ପରିେତ କରବି୍ା ପ୍ରସ୍ତାବ୍ 
ଅନୁଧ୍ୟାନ କରା ାଉଛ ି।  

     ବ୍ଡଚୋ ର୍ାନା ଅନ୍ତଗଗତ ମୋବ୍ନିା କଠାରର 
ନୂତନ ଫାଣି୍ଡ ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ବ୍ତ୍ତଗମାନ ରକୌେସ ିପ୍ରସ୍ତାବ୍ ନାେିଁ ।   

 

 
 

ତା.୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 
R.D. Road କୁ PWD Road ରର ଅନ୍ତଭୁ୍କ୍ତ 

 
ଅଣ ତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା -୫୨୯ - ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସଂିହ : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- (କ) 

ରାଜୟର ରକଉ ଁରକଉ ଁଜଲି୍ଲାରୁ R.D. Road କୁ PWD Road ରର ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ କରବି୍ା ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ବ୍ଭିାଗର 

େସ୍ତଗତ ରୋଇଅଛ,ି Divisionwise ଜୋଇରବ୍କ,ି ( ) ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ୍କୁ ବ୍ଭିାଗ ଗ୍ରେେ ନକରବି୍ା 

କାରେ କେ, ବ୍ଧିାନସଭା Standing Committee ଏଦଗିରର ରଦଇଥିବ୍ା ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଉପରର ବ୍ଭିାଗ 

ବ୍ଚିାର କରୁଛନ୍ତକି?ି 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 
ଉତ୍ତର 

  



 ରାଜୟର ବ୍ଭିିନ୍ନ ଜ ଲି୍ଲାରୁ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନ ନ ବ୍ଭିାଗର ରାସ୍ତାକୁ ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗକୁ େସ୍ତାନ୍ତର ସମ୍ପକଗୀ  

୫୪୮ ରଗାଟ ି ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ବ୍ତ୍ତଗମାନ ପୂତ୍ତଗବ୍ଭିାଗର ବ୍ଚିାରାଧିନ ଅଛ ି Iଏେ ି ରାସ୍ତାଗୁଡକିର ବ୍ଭିାଜନ ୱାର ି

ତାେିକା ସଂେଗ୍ନକ ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ I 

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
ଡାକ୍ତର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ସମ୍ପକ୍ରର 

ଅଣ ତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା- ୫୩୦– ଶ୍ରୀ  ଭୂପିନ୍ଦର ସଂିହ : - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- ରାଜୟରର ରକରତଜେ ଡାକ୍ତର 2021 ମାଚ୍ଚଗ ପରଠୁ ନ ୁିକି୍ତ 
କରା ାଇଛ ିଜୋଇରବ୍କ,ି ଏଭିତରୁ ରକଉଁ ରକଉଁ ଜଲି୍ଲାକୁ ରକରତଜେ posting ରେରେ 
ରସ ଭିତରୁ ରକରତ join କରଛିନ୍ତ?ି 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:- 

 ରାଜୟରର 2021 ମାଚ୍ଚଗ ପରଠାରୁ ଅଦୟାବ୍ଧି OPSC ଦ୍ଵାରା ଅନୁରମାଦତି ୭୬୩ 
ଜେ ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ନ ୁିକି୍ତ ଦଆି  ାଇଅଛ।ି ଉକ୍ତ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର ଜଲି୍ଲାୱାରୀ Posting ଏବ୍ଂ 
Joining ତାେିକା ପରି ଷି୍ଟ ‘କ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ । 

 

 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୫୩୧             
ତା:୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 

ଖଣିମାନଙ୍କରୁ ଲିଜଧାରୀମାରନ ଖଣିଜ ଉରତ୍ତାଳନ   

ଶ୍ରୀ ସରନ୍ତାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଇୋତ ଓ  େି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :- (କ) ରାଜୟ 
ସରକାର ରମାଟ ରକରତରଗାଟ ିନୂଆ େୁୋପର୍ର ଏବ୍ଂ ମାଙ୍ଗାନଜି  େି ନେିାମ କରଥିିରେ ଓ ରକଉ ଁ
ରକଉଁ  େମିାନଙ୍କର ରକରତ ପି୍ରମି ମରର େିଜଧାରୀମାରନ  େି ରନଇଥିରେ ଏୋର  େିର ନାମ 



ସେ ପି୍ରମି ମ ଓ େିଜଧାରୀମାନଙ୍କ ନାମ ସେ ରଗାଟଏି ତାେିକା ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍କ,ି (ଖ) ଏେ ି
ସମସ୍ତ  େି ମାନଙ୍କରୁ େିଜଧାରୀମାରନ ରମାଟ ରକରତ  େଜି ଉରତ୍ତାଳନ ଏବ୍ଂ ପରବି୍େନ 
କରଛିନ୍ତ ିଏୋର  େି ନାମ ପରମିାେ  ସେ ରଗାଟଏି ତାେିକା ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍କ ିଏବ୍ଂ ରକଉଁ ରକଉ ଁ
େିଜଧାରୀମାନଙୁ୍କ ଟାରରଗଟରୁ କମ ଉରତ୍ତାଳନ ଓ ପରବି୍େନ କରଥିିବ୍ାରୁ ତାଙୁ୍କ ସରକାର 
ରଜାରମିାନା କରବି୍ାକୁ  ାଉଛନ୍ତ ି ଏେ ି େିଜଧାରୀମାନଙ୍କର ନଁା ଓ ରଜାରମିାନା ପରମିାେ 
ଜରେଇରବ୍କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ 

ଇୋତ ଓ  େି ମନ୍ତ୍ରୀ 
***** 

(କ)  ରାଜୟ ସରକାର ୨୦୨୦-୨୧ ବ୍ର୍ଗରର ରମାଟ୍ ର ରତ ରଗାଟ ି ନୂଆ େୁୋପର୍ର ଏବ୍ଂ 
ମାଙ୍ଗାନଜି  େି ନେିାମ କରଥିିରେ  ତାୋର ତାେିକା ପରି ଷି୍ଟ-“କ” ରର ଓ ର ଉଁ ର ଉଁ 
 େିମାନଙ୍କର ର ରତ ପି୍ରମି ମରର େିଜ୍ ଧାରୀମାରନ  େି ରନଇଥିରେ, ତାୋର  େିର 
ନାମ ସେ ପି୍ରମି ମ ଏବ୍ଂ େିଜ୍ ଧାରୀମାନଙ୍କର ନାମର ସବ୍ରିେର୍ ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ –
“ଖ” ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  

(ଖ) ଉପରରାକ୍ତ ୧୬ ରଗାଟ ି େିମାନଙ୍କରୁ େିଜ୍ ଧାରୀମାରନ ରମାଟ୍ ର ରତ  େିଜ ଉରତ୍ତାଳନ 
ଏବ୍ଂ ପରବି୍େନ କରଛିନ୍ତ,ି ତାୋର  େି ନାମ ପରମିାେ ସେ ଏକ ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ- 
“ଗ” ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ । ର ଉଁ  େ ି େିଜ୍ ଧାରୀମାରନ ଧା ଗୟ େକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ କମ୍ 
ପରମିାେ ଉତ୍ପାଦନ ଏବ୍ଂ ରପ୍ରରେ କରଥିିବ୍ାରୁ ରସମାନଙ୍କ ଉପରର ରଜାରମିାନା ଆଦା  
କରା ିବ୍ା ପାଇଁ ବ୍େିତି ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ାଉଅଛ,ି ରସେ ି େିଜଧାରୀମାନଙ୍କର ନାମ ଓ 
ରଜାରମିାନା ପରମିାେ ପରି ଷି୍ଟ –“ଘ” ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  
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  ନରି୍ଯ୍ୟାତନା ରକ  ଦ୍ୱାରା ରଦାଷୀମାରନ ଗିରଫ    

U.D. 532-    ଶ୍ରୀ ସରନ୍ତାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା, ବଧିାୟକ- 

    ମୁ ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- 

                          (କ) ରାଜୟରର 2019 ମସେିାରୁ ଆଜ ିପ ଗୟନ୍ତ ପ୍ରତ ିବ୍ର୍ଗ ରମାଟ 
ରକରତ ଧର୍ଗେ, ନାବ୍ାଳକିା ଧର୍ଗେ, େତୟା, ର ୌତୁକଜନତି େତୟା, ମେଳିା ନ ିଗୟାତନା ଅଭିର ାଗ 
ରୋଇଛ ିଏୋର ଜଲି୍ଲାୱାରୀ PS ରକେ ନମେର ସେ ରଗାଟଏି ତାେିକା ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍କ,ି ( ) ଏେ ି
ସମସ୍ତ ଅଭିର ାଗ  ର୍ା ଧର୍ଗେ, ନାବ୍ାଳକିା ଧର୍ଗେ, େତୟା, ର ୌତୁକଜନତି େତୟା, ମେଳିା 
ନ ିଗୟାତନାରର ରପାେିସ ରକରତରଗାଟ ି ରକେ ରର ରଦାର୍ୀମାନଙୁ୍କ ଆଜ ି ପ ଗୟନ୍ତ ଗିରଫ 
କରନିାେଁାନ୍ତ ିଏବ୍ଂ ରକରତଜେଙ୍କ ନାମ FIR ରୁ କାଟ ି ରଦଇଛନ୍ତ ିଏୋର ରଗାଟଏି ତାେିକା PS 
ରକେ ୱାରୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍କ ିଏବ୍ଂ ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିର ାଗରର ରପାେିସ ରକଉଁ ରକଉଁ ରକେ ରର 
ଫାଇନାେ ରରିପାଟଗ ରଦଇଛନ୍ତ ିଏୋର PS ରକେ ନମେର ସେ ରଗାଟଏି ତାେିକା ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍କ ି

?    

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦବିୟ  ଙ୍କର ମଶି୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର  - 
    ରାଜୟରର 2019,2020 ଏବ୍ଂ 2021 ମସେିା 

(ତା.30.06.2021 ର ି) ମଧ୍ୟରର ପଞି୍ଜକୃତ ରୋଇଥିବ୍ା ଧର୍ଗେ, ନାବ୍ାଳକିା ଧର୍ଗେ, େତୟା, 

ର ୌତୁକଜନତି େତୟା ଏବ୍ଂ ମେଳିା ନ ିଗୟାତନା  ମାମୋ ଗୁଡକିର ଏକ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ଓ ବ୍ର୍ଗୱାରୀ 

ତର୍ୟ ପରେିଷି୍ଟ-‘କ’ ଭାରବ୍ ସଂେଗ୍ନ କରାଗୋ । ପ୍ରେନରର ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅନୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତରର ତର୍ୟ 

ସଂଗ୍ରେ କରା ାଉଛ ି। 

06.09.2021 

Covid -19 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଚକିତି୍ସା ଖଚ୍ 



UDAQ 533-  ଶ୍ରୀ ସରନ୍ତାର୍ ସଂିେ ସାେୁଜା- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ 
କର ିକେରିବ୍ କ ି:- (କ) ରାଜୟରର COVID -19 ରର ରମାଟ ରକରତ ଜେରୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ 
ରୋଇଥିରେ ଏବ୍ଂ ରସେ ିମଧ୍ୟରୁ ରକରତ ରୋକ ମତୁୃୟବ୍ରେ କରଛିନ୍ତ ିଏୋର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏବ୍ଂ 
ମରଥିିବ୍ା ରୋକମାନଙ୍କର ନାମ ଠକିୋ ସେ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ରଗାଟଏି ତାେିକା ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ ି
; ( ) COVID -19 ରର ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋକମାନଙ୍କର ଚକିତି୍ସା ପାଇଁ ରମାଟ ସରକାର ରକରତ 
ଟଙ୍କା  ଚଗ କରଛିନ୍ତ ିଏବ୍ଂ ରକଉଁ େେିଟାେକୁ ରକରତ ଟଙ୍କା ଚକିତି୍ସା ପାଇଁ ରଦଇଛନ୍ତ ିେେିଟାେ 
ର ନାମ ସେ ରଗାଟଏି ତାେିକା ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କି;COVID -19 ରୁ ମତୁୃୟବ୍ରେ କରଥିିବ୍ା 
ରୋକମାନଙୁ୍କ ସରକାର ଜେ ପ୍ରତ ିରକରତ ଟଙ୍କା Compensation ରଦଇଛନ୍ତ ିଏୋର 
ରଗାଟଏି ତାେିକା ନାମ ଠକିୋ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିରବ୍ କ ି? 

ଉତ୍ତର  

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ,ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-   

 ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରେ କରା ାଉଅଛ ି।  

 
 

 

 

 

 

 

06.09.2021 
 

  ରହାମଗାର୍ଡମ୍ାନଙ୍କ ରବତନ ବୃଦ୍ଧ ି

 



U.D. 534-   ଶ୍ରୀ ସରୁର  କୁମାର ରାଉତରାୟ, ବଧିାୟକ- 

    ମ ୁୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- 

                         ରାଜୟରର ର ଉଁ ରୋମଗାର୍ଡଗମାରନ କା ଗୟରତ ଅଛନ୍ତ ି
ରସମାନଙ୍କ ରବ୍ତନ ବୃ୍ଦ୍ଧ ିଏବ୍ଂ ଅନୟାନୟ ସବୁ୍ଧିା ପ୍ରଦାନକୁ ସରକାର କେ ପାଇଁ 
ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରୁନାୋନ୍ତ;ି ମାନୟବ୍ର ବ୍ଚିାରଳା ର ନରିଦ୍ଦଗେ ଥିରେ ମଧ୍ୟ 
କା ଗୟକାରୀ ରଦବ୍ାରର ବ୍ାଧକ କେ; ସରକାର ସେୃଦ ତା ସେତି ବ୍ଚିାରକୁ ରନଇ 
ରକରବ୍ସଧୁା ରୋମଗାର୍ଡଗମାନଙ୍କ ଦାବ୍ୀକୁ କା  ଗୟକାରୀ କରରିବ୍ ନଦି୍ଦଷି୍ଠଭାରବ୍ ମତ  
ରଖିରବ୍ କ ି?     

 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦବିୟ  ଙ୍କର ମଶି୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର  - 
 

    ଗେୃରକ୍ଷ୍ୀମାନଙ୍କର ରଦୈନକି ଭତ୍ତା ବୃ୍ଦ୍ଧ ିଏବ୍ଂ ଅନୟାନୟ 
ସବୁ୍ଧିା ପ୍ରଦାନ ସମେନ୍ଧୀ  ମାମୋ ସରବ୍ଗାଚ୍ଚ ନୟା ାଳ ରର ବ୍ଚିାରାଧୀନ ଅଛ ି  ।  
ମାନୟବ୍ର ସରବ୍ଗାଚ୍ଚ ନୟା ାଳ ଙ୍କର ଆରଦେ ପାଇବ୍ା ପରର ପରବ୍ତ୍ତଗୀ କା ଗୟପନ୍ଥା 
ଗ୍ରେେ କରା ିବ୍ ।   

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
MPHW ମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥ୍ାୟୀ ନରୁି୍ଯକି୍ତ  

ପ୍ର ନ  



UDAQ No. 535 - ଶ୍ରୀ ସୁରର  କୁମାର ରାଉତରାୟ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ 
କର ିକେରିବ୍ କ ି:- COVID-19 ରର  କା ଗୟ କରୁଥିବ୍ା MPHW(F), MPHW(M) ମାନଙ୍କ ସ୍ଥ୍ା ୀ 
ନ ୁିକି୍ତ ପାଇଁ ସରକାର କେ ର ାଜନା କରଛିନ୍ତ ିଅବ୍ା କରବି୍ାର ଅଛ ିଗେୃରର ମତ ରଖିବ୍ା ସେତି ଉକ୍ତ 
ସମ ରର ର ଉଁ ନସଗମାରନ କାମ କରୁଥିରେ ନ ୁିକି୍ତରର ରସମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦଆି ାଇଛ ି ତ ; 
ରକାଭିଡ ମୁକାବ୍େିା ପାଇଁ ର ଉଁ ର ଉ ଁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକମଗୀମାରନ ନଜି ଜୀବ୍ନକୁ ବ୍ାଜ ିେଗାଇ ରସବ୍ାକୁ ବ୍ରତ କର ି
ରଦଇଥିରେ ରସମାନଙ୍କ ରସବ୍ାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ରଦଇ ସରକାର କେ କେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ 
କରୁଛନ୍ତ ିଜୋଇରବ୍ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦା  : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

COVID-19 ରର କା ଗୟ କରୁଥିବ୍ା ମେଳିା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକମଗୀ ମାନଙୁ୍କ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର 
କେୟାେ ବ୍ଭିାଗଙ୍କ ପତ୍ର ସଂ ୟା ୧୬୭୦୫/ଏଚ. ତା. ୧୪.୦୭.୨୦୨୦ ର ି ଅନୁସାରର 
ପ ଗୟା କ୍ରରମ ସତ୍ତଗମୂଳକ ଭାରବ୍ ଅେ ନ ୁିକି୍ତପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକମଗୀ ମାନଙୁ୍କ ତନି ିମାସ ପାଇଁ  ଅସ୍ଥ୍ା ୀ ଭାରବ୍ 
ରାଜୟର ପ୍ରରତୟକ ଜଲି୍ଲା ମ ୁୟ ଚକିତି୍ସାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କର ାଇଥିୋ ।  ଏେ ିନ ୁିକି୍ତ ରକବ୍ଳ 
COVID-19 ର ମକୁାବ୍େିା ନମିରନ୍ତ ଦଆି ାଇଥିୋ ଏବ୍ଂ  ତାୋ ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ ଅସ୍ଥ୍ା ୀ ଥିୋ ଏବ୍ଂ ସ୍ଥ୍ା ୀ 
ନ ୁିକି୍ତ ପାଇଁ ରକୌେସ ି ଆଶ୍ଵାସନା ଦଆି ାଇନଥିୋ ।  ରାଜୟରର 3633 ନୂତନ ମେଳିା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକମଗୀ 
ପଦବ୍ୀ ସଷିୃ୍ଟ କରବି୍ା ପାଇ ଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରର ପ୍ରକି୍ର ା ଜାର ି ରେଛି ି । ଏୋ ବ୍ୟତୀତ ରାଜୟରର  ାେି 
ପଡଥିିବ୍ା ଉଭ  ମେଳିା ଓ ପୁରୁର୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକମଗୀ ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକୁି Odisha Sub-ordinate Staff 
Selection Commission ଜରଆିରର ପ୍ରଚଳତି Cadre Rule ଅନୁସାରର ପୂରେ କରା ିବ୍ାର 
ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା କରା ାଉଛ ି। COVID-୧୯ ର ମକୁାବ୍େିା ନମିରନ୍ତ କା ଗୟ କରୁଥିବ୍ା ଉଭ  ମେଳିା ଓ ପୁରୁର୍ 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମଗୀ ମାରନ ଉକ୍ତ ନ ୁିକି୍ତ ପ୍ରକି୍ର ାରର ସାମିେ ରୋଇପାରରିବ୍ କନୁି୍ତ ରସମାନଙୁ୍କ ଏେ ି ନ ୁିକି୍ତ 
ପ୍ରକି୍ର ାରର ଅଗ୍ରାଧିକାର ରଦବ୍ା ପାଇଁ ସମ୍ପକୃ୍ତ Cadre Rule ରର ରକୌେସ ିବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା ନାେିଁ ।   

COVID-୧୯ ରର କା ଗୟ କରୁଥିବ୍ା ରସବ୍କିା (ନସଗ) ମାନଙୁ୍କ ନ ୁିକି୍ତ ପ୍ରକି୍ର ାରର ଅଗ୍ରାଧିକାର 
ରଦବ୍ା ପାଇ ଁସରକାରଙ୍କର ରକୌେସ ିବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା ନାେିଁ ।  ଇତମିଧ୍ୟରର ରାଜୟରର ଥିବ୍ା ତାେିମ ପ୍ରାପ୍ତ ୫୬୯୫ 
ଜେ ରସବ୍କିାଙୁ୍କ ର ାଗୟତା ଭିତ୍ତରିର ଚ ନ କରା ାଇ ନ ୁିକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛ ି।  
 
 

06.09.2021 



Establishment of Police Station and outpost at 
Bolangir Constituency 

UDAQ - 536  Shri Narasigha Mishra, M.L.A 

    Will the Chief Minister be pleased to state 
that:-  

  In pursuance to the letters received from the 

Hon’ble Speaker and Home Dept. of the State, Proposals 

were given for Establishment of Police Station and outpost 

within Bolangir Assembly Constituency, What steps has 

been taken by the Govt, in the matter so far  ?  

Answer 

Shri Dibyashankar Mishra, Minister of State,Home 

   Requests received have been forwarded to 

the SPHQ to send it to concerned field units for assessment 

of feasibility of creation/upgradation of police Station/ 

Outposts and submission of proposal wherever justified. 

06.09.2021 
 



Establishment of High Court Bench at Bolangir 
 

UDAQ 537 Shri Narasingha Mishra, M.L.A. 
 

Will the Chief Minister be pleased to state 

that:- 

    In view of the merger agreement entered into 

by the ex-ruler of Patna State and Union of India, Why the 

State Govt is not taking steps for establishment of 

permanent High Court Bench at Bolangir; Will the Govt. 

provide copies of the Correspondences between the State 

and the Hon’ble High Court Odisha as well as between the 

central Govt and State Govt and lay the same on the Table 

of the House ?   

ANSWER 
 

Shri Dibya Shankar Mishra, Minister of State, 

Home: 

  State Government has been consistently 

pursuing with Union Government for establishment of 



permanent Benches of Orissa High Court in western and 

southern Odisha. State Government has further reiterated 

its commitment to provide all logistic support such as 

infrastructural facilities, manpower etc for the purpose.  

   The copies of the Correspondences between 

the State and the Hon’ble High Court of Orissa have been 

enclosed as ANNEXURE-1 (SERIES) and copies of the 

Correspondences between Central Govt. and State Govt. 

have been enclosed as ANNEXURE-2 (SERIES). 

ତାରିଖ 06.09.2021 

ରକାଭିଡ ଜନତି ମୃତୁୟ ସଂଖୟା  

ଅଣତାରକା-538. ଶ୍ରୀ ନତିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ :  ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହରିବ କ:ି- ରାଜୟରର ରମାଟ ରକରତଜେଙ୍କ ରକାଭିଡ ଜନତି ମତୁୃୟ ରୋଇଛ ି
ସରକାରଙ୍କ ପା ରର ଏୋର ତର୍ୟ ଅଛ ିକ,ି  ଦ ିଅଛ ି ରତରବ୍ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ବ୍ଲକୱାରୀ 
ତର୍ୟ ରଦବ୍ାସେ Covid ରର ମତୁୃୟ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମତୁୃୟ ପ୍ରମାେ ରଦଇଛନ୍ତ ିକ ିଏବ୍ଂ ମତୁୃୟ 
ପ୍ରମାେ ପତ୍ରରର Cause of death ବ୍ରି୍ଣ୍ତ ରୋଇଛ ି କ,ି ଏୋର ସବ୍ରିେର୍ 
ବ୍ବି୍ରେୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ ି? 

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ରାଜୟରର 
01.09.2021 ସୁଦ୍ଧା ରକାଭିଡ ଜନତି ମତୁୃୟ ସଂ ୟା 8028 ଅରଟ l ଏୋର ଏକ 
ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତାେିକା ପରି ଷି୍ଟ ‘କ’ ରର ସଂେଗ୍ନ କରାଗୋ l  

ରକାଭିଡରର ମତୃ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମତୁୃୟ ପ୍ରମାେପତ୍ର, ମତୁୃୟ ପଞ୍ଜୀକରେ ପରର ପ୍ରଦାନ 
କରା ାଉଅଛ ିl  

ଜନମ ଓ ମତୁୃୟ ପଞ୍ଜୀକରେ ଅଧିନ ିମ, 1969 ର ଧାରା 17(1) ଅନୁ ା ୀ ମତୁୃୟ 
ପ୍ରମାେପତ୍ରରର ମତୁୃୟର କାରେ ସମେନ୍ଧୀ  ସବ୍ରିେର୍ ବ୍ବି୍ରେୀ ରେବି୍ାର ପ୍ରlବ୍ଧାନ 
ନାେିଁ l  

 

ତାରିଖ 06.09.2021 

ଉମରରକାଟ S.D.H. ଠାରର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥ୍ାପନ   

ଅଣତାରକା-539. ଶ୍ରୀ ନତିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ :  ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହରିବ କ:ି- ଉମରରକାଟ S.D.H.ଠାରର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥ୍ାପନ ନମିରନ୍ତ 
ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କଛି ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ାଇଛ ିକ;ି  ଦ ିନଆି ାଇଛ ିରତରବ୍ ତାୋର 
ବ୍ତ୍ତଗମାନ ସି୍ଥ୍ତ ି କ’େ ଏବ୍ଂ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ରେବ୍ାକୁ କ’େ ସମ ସୀମା 
ର ା ାଇଛ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଉମରରକାଟ 
S.D.H.ଠାରର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ନମିରନ୍ତ ଆବ୍େୟକୀ  ଗୃେ ସ୍ଥ୍ାପନ କରା ାଇଛ ି l ଏୋର 
ସୁପରଚିାଳନା ନମିରନ୍ତ ଆବ୍େୟକ ଥିବ୍ା ବ୍ଭିିନ୍ନ  ନ୍ତ୍ରପାତ ି କ୍ର  କରବି୍ା ସେତି 



ରମଡକିାେ ଅଫିସର, ଏେ.ଟ.ି ଙ୍କ ରଟ୍ରନଂି ପାଇଁ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା କରା ାଉଅଛ ିଏବ୍ଂ ଏୋକୁ 
 ର୍ାେୀଘ୍ର କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ କରା ିବ୍ l 

 

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
PHC ଓ CHC ରର ଖାଲିଥିବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ 

ଅଣ ତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା- ୫୪୦– ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର : - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର 
କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- ରାଜୟରର OPSC ରର କୃତକା ଗୟ ରୋଇର୍ାଇ 
ରକଉଁ ଜଲି୍ଲାରର ରକରତଜେ MBBS ଡାକ୍ତର ସରକାରୀ ଚାକରିୀରର ର ାଗଦାନ କରେ, 
ରକରତଜେ ର ାଗଦାନ କରେ ନାେିଁ, ସରକାର ଏୋର ସଠକି ତର୍ୟ ଉପସ୍ଥ୍ାପନ କରରିବ୍ କ ି
;PHC,CHC ରର ବ୍ତ୍ତଗମାନସୁଦ୍ଧା ରକରତ ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ  ାେି ଅଛ,ି ପରବ୍ତ୍ତଗୀ OPSC 
ରକରବ୍ ରେବ୍ ଓ ରକରବ୍ ଡାକ୍ତରମାନଙୁ୍କ ନ ୁିକି୍ତ ଦଆି ିବ୍ ? 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:- 

 ରାଜୟରର ଚଳତି ବ୍ର୍ଗ OPSC ରର କୃତକା ଗୟ ରୋଇଥିବ୍ା MBBS ଡାକ୍ତର 
ମାନଙ୍କର ଜଲି୍ଲାୱାରୀ Posting ଓ Joining status ତାେିକା ପରି ଷି୍ଟ ‘କ’ ରର 
ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  ାେି ଥିବ୍ା ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ ପୂରେ ନମିରନ୍ତ Special drive 
recruitment କରିବ୍ା ପାଇଁ OPSC କୁ ଏେ ିବ୍ଭିାଗର ପତ୍ର ସଂ ୟା ୧୭୦୮୮, ତା 
୧୧.୦୬.୨୦୨୧ ର ି ରର ଅନୁରରାଧ କରା ାଇଅଛ।ି  
 

ଅଣତାରକାପ୍ର ନସଂଖୟା-୫୪୨                                                    ତା. 0୬. ୦୯. ୨୦୨୧ 

ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ବରକୟା ପ୍ରାପୟ ପ୍ରଦାନ 



ଶ୍ରୀ ରସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ: ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି:- ପୁଞି୍ଜ ପ୍ରତୟାୋର ନଷି୍ପତ ି
ପରର ୨୦୨୦ ମାଚ୍ଚଗ 30 ତାର ିରୁ ବ୍ନ୍ଦ ରେଥିିବ୍ା ନୀଳାଚଳ ଇୋତ ନଗିମ େିଃ କମଗଚାରୀଙ୍କ ରବ୍ତନ ଓ 
ବ୍ରକ ା ପ୍ରାପୟ ପ୍ରଦାନ ୋଗି କପଗସ ପାଣ୍ଠ ି ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା କରବି୍ାକୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରସ ବ୍ର୍ଗ ନରଭମେର 
ମାସରର ନଷି୍ପତ ି ରନଇଥିରେ, ମାତ୍ର ଏରବ୍ ରସଥିରୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓେର ି  ାଇଥିବ୍ା ରକନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଗ 
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗୱତ କରି୍ନରାଓ କରାର୍ଡ ସଦୟ ସମାପ୍ତ ରୋକସଭା ଅଧିରବ୍େନରର େଷ୍ଟ କରଛିନ୍ତ,ି ଏଭଳ ି
ପରସି୍ଥ୍ିତରିର ନୀଳାଚଳ କମଗଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରାପୟ ଓ ଭବ୍ରି୍ୟତର ସୁରକ୍ଷ୍ା ପାଇ ଁରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦରକ୍ଷ୍ପ 
କେ - ସବ୍ରିେର୍ ଜୋଇରବ୍କ ି ? 

   ଉତ୍ତର  

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

    ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

                                                  *****  

ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରଳା  (DIPAM) ଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୟ  ଅନୁ ା ୀ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 

ନୀଳାଚଳ ଇୋତ ନଗିମ େିମରିଟଡ ର ଅଂେୀଦାର ନୁେନ୍ତ ି । ସୁତରାଂ ନୀଳାଚଳ ଇୋତ ନଗିମ େିଃ 

କମଗଚାରୀଙ୍କ ରବ୍ତନ ଓ ବ୍ରକ ା ପ୍ରାପୟ ପ୍ରଦାନ ୋଗି corpus fund ର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା କରବି୍ା ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର 

ସରକାରଙ୍କର ରକୌେସ ି ର ାଜନା ନାେିଁ। ନୀଳାଚଳ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତର୍ୟ ଅନୁ ା ୀ NINL ର 

କମଗଚାରୀ ମାନଙୁ୍କ ମାଚ୍ଚଗ ୨୦୨୦ ଠାରୁ ଆଗଷ୍ଟ ୨୦୨୦ ପ ଗୟନ୍ତ ଆଂେକି ଦରମା ଦଆି ାଇଛ ି ଓ 

କମଗଚାରୀ ମାନଙୁ୍କ ଭବ୍ରି୍ୟତ ରର ଦରମା କମ୍ପାନୀ ର fund availability ଅନୁ ା ୀ ଦଆି ିବ୍ାର 

ପ୍ରାବ୍ଧାନ କରା ାଇଛ ି। 

  କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା କମଗଚାରୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ରକ ା ପ୍ରାପୟ ଗୁଡକି waterfall mechanism 

ମାଧ୍ୟମ ରର ବ୍ନିରି ାଗ ପ୍ରକି୍ର ା ରୁ ପ୍ରାପୟ ଅର୍ଗରୁ ଦଆି ିବ୍ାର ପ୍ରାବ୍ଧାନ କରା ାଇଛ ି । ଏତଦ ବ୍ଯତୀତ 



କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା କମଗଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ hospital ମାଧ୍ୟମ ରର medical facilities ର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା 

କରା ାଇଛ ି।  

 

ତା 06.09.2021 

ପ୍ର ନ 

ଚଟିଫଣ୍ଡ ଠରକଇ ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ  

U.D.A.Q. No. 543 – ଶ୍ରୀ ରସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ:- ଅର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି

କେରିବ୍ କ:ି- ସତ୍ତଗ ଓ ସନ୍ଦଭଗ (Terms of References) ସେ ର ଉଁ ମେତ 

ଉରଦ୍ଦେୟରର ସରକାର ବ୍େୁ ଚଚ୍ଚତି ଚଟିଫଣ୍ଡ ଠରକଇର ତଦନ୍ତ ୋଗି ବ୍ଚିାରବ୍ଭିାଗୀ  

କମିେନ ବ୍ସାଇଥିରେ, ଚୂଡାନ୍ତ ରରିପାଟଗ ପ୍ରଦାନ ପୂବ୍ଗରୁ ତାୋ ବ୍ନ୍ଦ ରୋଇ ାଇଛ,ି ରତେୁ 

ତଦନ୍ତ ପ୍ରକି୍ର ାରର ସବୁ୍ଦନି ପାଇଁ ରଡାର ିବ୍ନ୍ଧାଗୋ ନା ତଦନ୍ତ କମିେନଙ୍କ ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ କା ଗୟ 

ରକୌେସ ିକତ୍ତଗୃ ପକ୍ଷ୍ଙ୍କ ଇଜେିାସରର ଚାେିଛ ି– ସବ୍ରିେର୍ ତର୍ୟ ରଦରବ୍ କ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅର୍୍ମନ୍ତ୍ରୀ – 

                ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରେ କରା ାଉଅଛ ି। 

Dated 06.09.2021 

ସରକାରୀ ରମଡକିାଲ କରଲଜରର ଅବରହଳା  
 

UDAQ 546 – ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ  କ ି :- (କ) ରକାରାପୁଟ ସି୍ଥ୍ତ ସେୀଦ େକ୍ଷ୍ମେ ନା କ ରମଡକିାେ 
କରେଜ କ୍ରମାଗତ ଭାରବ୍ ସରକାରୀ ଅବ୍ରେଳାର େକିାର ରେଉଛ ିକି; ଏଠାରର ପାଠପଢା 
ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାରବ୍ ବ୍ୟାେତ ରେଉଛ ି କ;ି ( ) ଏେ ି ରମଡକିାେ କରେଜ ପାଇଁ ରକରତ 



ର୍ଡାକ୍ତରୀ େକି୍ଷ୍କ (ସବୁ୍ ପାେୟାର) ପଦବ୍ୀ ମଞ୍ଜରୁୀ ପାଇଛ ି ଓ ବ୍ତ୍ତଗମାନ ରକରତଜେ ନ ୁିକି୍ତ 
ପାଇଛନ୍ତ;ି ରକରତଜେ ଅସ୍ଥ୍ା ୀ ଭାରବ୍ କା ଗୟକରୁଛନ୍ତ ିଏବ୍ଂ ରକରତଜେକୁ ୨ ବ୍ର୍ଗ ମଧ୍ୟରର 
ପ୍ରତୟାୋର କର ିଅୋଗୋେି; ସମସ୍ତ ପଦବ୍ୀ ରକରବ୍ ପୂରେ ରେବ୍ ? 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ , ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- (କ) ରକାରାପୁଟ ସି୍ଥ୍ତ ସେଦି 
େକ୍ଷ୍ମେ ନା କ ରମଡକିାେ କରେଜ ସରକାରୀ ଅବ୍ରେଳାର େକିାର ରେଉନାେିଁ । ଏଠାରର 
ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାେତ ରେଉନାେିଁ । 
 ( ) ଏେ ି ରମଡକିାେ କରେଜ ପାଇଁ ୧୯୯ ଟ ି ବ୍ଭିିନ୍ନ ଡାକ୍ତରୀ େକି୍ଷ୍କ ପଦବ୍ୀ ମଞ୍ଜରୁୀ 
ରୋଇଅଛ ି ।  ବ୍ତ୍ତଗମାନ ୧୨୧ ଜେ ଡାକ୍ତରୀ େକି୍ଷ୍କ କା ଗୟରତ ଅଛନ୍ତ ିଏବ୍ଂ ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ 
ଅସ୍ଥ୍ା ୀ ଭାରବ୍ 13 ଜେ କା ଗୟ କରୁଛନ୍ତ ି । ବ୍ଗିତ ୨ ବ୍ର୍ଗ ମଧ୍ୟରର ୧୫ ଜେ ଡାକ୍ତରୀ 
େକି୍ଷ୍କଙୁ୍କ ଏଠାରୁ ଅନୟ ରମଡକିାେ କରେଜକୁ ବ୍ଦଳ ିକରା ାଇଅଛ ିଓ ୧୫ ଜେ  ଡାକ୍ତରୀ 
େକି୍ଷ୍କ ଅନୟ ରମଡକିାେ କରେଜରୁ ବ୍ଦଳରିୋଇ ଏଠାରର କା ଗୟ କରୁଛନ୍ତ ି ।  
 

06.09.2021 

ରକାଭିର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅର୍୍ ଖଚ୍ 

UDAQ 547-  ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବ୍ାେନିୀପତ ି - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :- (କ) ୨୦୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ରେର୍ ସୁଦ୍ଧା ରକାଭିର୍ଡ ମୋମାରୀର 
ମୁକାବ୍େିା କରବି୍ାକୁ  ାଇ ସରକାର ରକରତ ଅର୍ଗ  ଚଗ କରସିାରରିେେି ; ତନମଧ୍ୟରୁ ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ରକରତ ରଦଇଛନ୍ତ;ି ବ୍ଭିିନ୍ନ େଳି୍ପ ସଂସ୍ଥ୍ା ଓ ବ୍ଦାନୟ ବ୍ୟକି୍ତ ରକରତ ରଦଇଛନ୍ତି; ରକରତ 
ରବ୍ୈରଦେକି ସାୋ ୟ ମିଳଛି ି ; ( ) ରକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାରର ବ୍ଧିା କ ମାନଙ୍କ ପାଣ୍ଠରୁି ରକରତ 
ସାମଗ୍ରୀ କେିା ାଇଛ ି; ରସଥିରର ଦୁନଗୀତରି ଗନ୍ଧ ରେଥିିବ୍ାରୁ ତଦନ୍ତ କରା ିବ୍ କ ି? 

ଉତ୍ତର  

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ,ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-   



 (କ) 2021 ଅଗଷ୍ଟ ରେର୍ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର 10,40,19,27,605ଟଙ୍କା  ଚଗ 
କରସିାରରିେେି ତନମଧ୍ୟରୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମୁଦା  38 ରକାଟ ି86 େକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କା ସୋ ତା 
କରଅିଛନ୍ତ ି।  
( ) ରକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାର ବ୍ଧିା କ ମାନଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ରମାଟ 77,38,420/- ଟଙ୍କା ସୋ ତା 
କରା ାଇଅଛ ିଏବ୍ଂ ରସଥିରର ରକୌେସ ିଦୁନଗୀତ ିର ଗନ୍ଧ ନାେିଁ ।  

 

ତାରିଖ 06.09.2021 

SDH ଗୁଡକୁି ଅର୍୍ ରର୍ଯାଗାଣ  

ଅଣତାରକା- 548. ଶ୍ରୀ ଧୃବ ଚରଣ ସାହୁ : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହରିବ କ ି :-  ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନୂତନଭାରବ୍ ରର୍ାର୍ୋ ରୋଇଥିବ୍ା 
ଉପ ଣ୍ଡ ସ୍ତରୀ  ଚକିତି୍ସାଳ  (SDH) ଗୁଡକୁି ଆର୍କି ମଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରଦାନରର ବ୍ଳିମେର 
କାରେ କ’େ ; COVID-19 ର ାଗଁୁ ରାଜୟ ବ୍ାସୀ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରସବ୍ା ଆୋ 
କରୁଥିବ୍ା ରବ୍ରଳ ଏେ ି ସବୁ୍ SDH ଗୁଡକିର ବ୍ରିେର୍ଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନ ୁିକି୍ତ ରୋଇ 
ପାରୁନାେିଁ; ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଡାଇ SDH ସରମତ ରାଜୟର ସମସ୍ତ ନୂତନ ଭାରବ୍ ରର୍ାରି୍ତ 
SHG ଗୁଡକୁି ରକରବ୍ ଆର୍କି ମଞ୍ଜରୁୀ ମିଳବି୍ ଜୋଇରବ୍ କ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 
ନୂତନଭାରବ୍ ରର୍ାର୍ୋ ରୋଇଥିବ୍ା ଉପ ଣ୍ଡ ସ୍ତରୀ  ଚକିତି୍ସାଳ  (SDH) ଗୁଡକୁି 
ଆବ୍େୟକତା ଅନୁ ା ୀ ଆର୍କି ମଞ୍ଜରୁୀ କରା ାଇଅଛ ି l ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଡାଇ SDHର 
ଉନ୍ନତକିରେ ନମିରନ୍ତ 2019-20 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରର ଟ.5,00,00,000/- ଙ୍କା ମଞ୍ଜରୁ 



କରା ାଇଅଛ ି l ଅେରବ୍ତନର  ଚ୍ଚଗ ରସମାନଙ୍କର ଆବ୍େୟକତା ଅନୁ ା ୀ ପ୍ରଦାନ 
କରା ାଇଅଛ ି l  ାେିପଡଥିିବ୍ା ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀଗୁଡକୁି ଓପିଏସସ ି ଦ୍ଵାରା ଚ ନ, 
ବ୍ଭିାଗୀ  ପରଦାନ୍ନତ ିତର୍ା ଚୁକି୍ତଭିତ୍ତକି ନ ୁିକି୍ତ ଦ୍ଵାରା  ର୍ା ସମ୍ଭବ୍ ପୂରେ କରବି୍ାପାଇ ଁ
ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ାଉଅଛ ିl  

 

ତା 06.09.2021 ରିଖ 
ଖାଲିଥିବାରହାମିଓପୟାଥି ଓ ଆୟୁରବ୍ଦକି ଡାକ୍ତର ପଦବୀପୂରଣ 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା ୫୪୯. ଶ୍ରୀ ଧୁବ୍ ଚରେ ସାେୁ : ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ:ି-ରାଜୟରର ଆ ୁରବ୍ଗଦକି ଓ ରୋମିଓପୟାଥି ଚକିତି୍ସାଳ  ଗୁଡକିରର  
ରକରତ ସଂ ୟକ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତ ିଏବ୍ଂ ରକରତ ସଂ ୟକ ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ  ାେି ପଡଛି,ି ରକଉଁ 
ରକଉଁ ରୋମିଓପୟାଥି ଓ ଆ ୁରବ୍ଗଦକି ଚକିତି୍ସାଳ  ଡାକ୍ତରନ ଥିବ୍ାରୁ ବ୍ନ୍ଦ ରେଇ ପଡଛି,ି 
ରକନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜଲି୍ଲାର ରକଉଁ ରକଉଁ  ଚକିତି୍ସାଳ ରର  ଡାକ୍ତର ନ ଥିବ୍ା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟକୁ 
ଆସଛି,ି ରସସବୁ୍ ସ୍ଥ୍ାନରର ରକରବ୍ସୁଧା ଡାକ୍ତର ନ ୁିକି୍ତ ଦଆି ିବ୍? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ:- 

ରାଜୟରର ୬୨୦ ରଗାଟ ି ଆ ୁରବ୍ଗଦକି ଓ ୫୬୨ ରଗାଟ ି ରୋମିଓପୟାଥିକ ଡାକ୍ତର ାନା 
(Dispensary) ଅଛ ି।ଏେ ିଡାକ୍ତର ାନା ଗୁଡକିରର ୪୮୭ ଜେ ଆ ୁରବ୍ଗଦକିଓ ୩୯୬ 
ଜେରୋମିଓପୟାଥିକ ଡାକ୍ତର କା ଗୟ କରୁଛନ୍ତ ି ଏବ୍ଂ ୧୩୩ ରଗାଟ ି ଆ ୁରବ୍ଗଦକିଓ ୧୬୬ 
ରଗାଟ ି ରୋମିଓପୟାଥିକ ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ  ାେିପଡଛି ି ।  ାେିଥିବ୍ା ଡାକ୍ତର ାନାଗୁଡକିରର 
ନକିଟବ୍ତ୍ତଗୀ ଡାକ୍ତର ାନାରର ଥିବ୍ା ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ରନଇ କା ଗୟ ପରଚିାଳନା କରା ାଉଛ।ି 
ରକନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜଲି୍ଲାରର ୧୫ ରଗାଟ ିଆ ୁରବ୍ଗଦକିଓ ୧୯ ରଗାଟ ିରୋମିଓପୟାଥିକ ଡାକ୍ତର ାନା 
ଅଛ ି ।ରସଥିମଧ୍ୟରୁ ୫ ଟ ି ଆ ୁରବ୍ଗଦକିଓ ୬ ଟ ି ରୋମିଓପୟାଥିକ ଡାକ୍ତର ାନାରର ଡାକ୍ତର 



ପଦବ୍ୀ  ାେିପଡଛି ି । ାେିଥିବ୍ା ଡାକ୍ତର ାନା ଗୁଡକିର ତାେିକା ପରେିଷି୍ଟ “କ “ ରର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗୋ।  ାେିଥିବ୍ା ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକି ପୂରେ କରବି୍ା ପାଇଁ ସରକାର ନକିଟରର 
OPSC ମାଧ୍ୟମରର ନ ୁିକି୍ତ ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ରନଇଛନ୍ତ ି।  

Date- 06.09.2021 

Proposal for up gradation of CHC  

UDAQ-550. Shri Ramesh Chandra Behera : Will the 

minister for Health and Family Welfare be pleased to 

state that :-What steps have been taken on the proposal for 

up gradation of CHC, Daspalla into a sub-divisional 

Hospital, will the Govt. consider the proposal received from 

District Administration to upgrade the CHC into a Sub-

division Hopsital as soon as possible ? 

ANSWER 

 

Shri Naba Kishore Das, Minister, Health & Family Welfare 

:-  

Presently, Government does not propose to upgrade any 

CHC to SDH out of state budget.  



 

06.09.2021 

Establishment of new fire station 

U.D. 551-     Shri Ramesh Chandra Behera, M.L.A. - 

             Will the Chief Minister be pleased to state that:- 
             Is there any proposal for establishment of Fire 

Station at Banigochha under Daspalla Block, if yes when 
will the same be implemented? 

 

Answer 

Shri Dibya Shankar Mishra, Minister of State, Home - 

There is no proposal for establishment of Fire Station 
at Banigochha under Daspalla Block.  

  



         ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୫୫୨                       ତା: ୦୬/୦୯/୨୦୨୧    

ଖଣ ିନଗିମ ଦ୍ୱାରା ଜନକଲୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 

 ଶ୍ରୀ ଆଦତିୟ ମାଢୀ:- ଇୋତ ଓ  େି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ବ୍ଗିତ 3 ବ୍ର୍ଗରର 
ମାେକାନଗିର ି ଜଲି୍ଲାରର ଓଡେିା  େି ନଗିମ ତରଫରୁ କେ ସବୁ୍ ଜନକେୟାେକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ 
କା ଗୟକାରୀ କରା ାଇଅଛ,ି ତାୋର, ପ୍ରକଳ୍ପୱାରୀ, ବ୍ର୍ଗୱାରୀ ବ୍ବି୍ରେୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ ି? 

   

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

 ଇୋତ ଓ  େି ମନ୍ତ୍ରୀ 
… 
 

    ପ୍ରାପ୍ତ ରୋଇଥିବ୍ା ତର୍ୟ ଅନୁସାରର ଓଡେିା  େ ି ନଗିମ ତରଫରୁ ବ୍ଗିତ ୩ ବ୍ର୍ଗରର 
ମାେକାନଗିର ି ଜଲି୍ଲାରର ରକରତ ଅର୍ଗ ବ୍ୟ ରର ରକଉଁ ରକଉଁ ଜନକେୟାେକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କା ଗୟ 
ସମ୍ପାଦନ ରୋଇଅଛ ିତାୋର ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ- “କ” ରର ସଂେଗ୍ନ କରାଗୋ | 

 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୫୫୫             
ତା:୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 

 
ଖଣି ପଟ୍ଟାଦାରଙ୍କ ଖଣିରର ଖଣିଜ ମହଜୁଦ  

 
ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇୋତ ଓ  େି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- (କ) 2017-18, 2018-19 
ଓ 2019-20 ମଧ୍ୟରର ରକଉ ଁ ବ୍ର୍ଗରର ଏବ୍ଂ 2021-22 ବ୍ର୍ଗର ରକଉଁ ମାସରର ରକଉଁ ରକଉ ଁ
େୁୋପର୍ର  େିରୁ 55 ପ୍ରତେିତରୁ କମ (% Fe), 55 ରୁ 58, 58 ରୁ 60, 60 ରୁ 62 ଓ 62 ରୁ 
65% ର ରକରତ ପରମିାେର େୁୋପର୍ର ଉରତ୍ତାଳନ ରୋଇ  େିରୁ ରକରତ ପରମିାେର ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତରେ 
(ପରବି୍େନ) ରୋଇଥିୋ ତାର  େିୱାରୀ ବ୍ବି୍ରେୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ,ି ( ) ନୂତନ ନେିାମଧାରୀଙ୍କ 
ରକଉ ଁ ରକଉ ଁ େୁୋ ଓ ମାଙ୍ଗାନଜି  େି ପଟ୍ଟାଦାରଙ୍କ  େିରର ଉପରରାକ୍ତ ମାନର ରକରତ ରକରତ 
ପରମିାେର  େଜି ମେଜୁଦ ରେଛି ି ଏବ୍ଂ ରକଉଁ ପଟ୍ଟାଦାର ରକଉ ଁ  େରିର ଉରତ୍ତାଳନ  ଚ୍ଚଗ ଟନ୍ ପିଛା 



ରକରତ ଉରଲ୍ଲ  କରଥିିବ୍ାରବ୍ରଳ ରକରତ ମୂେୟରର ବ୍କିି୍ର କରା ାଉଥିବ୍ାର ଦେଗାଇଛନ୍ତ ି ତାୋ ପ୍ରକାେ 
କରରିବ୍କ ି? 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
***** 

 (କ) 2017-18, 2018-19, 2019-20 ଓ 2020-21 ଓ 2021-22 (ଅଗଷ୍ଟ) 
2021 ବ୍ର୍ଗ ମଧ୍ୟରର (ମାସୱାରୀ) ର ଉଁ ର ଉଁ େୁୋପର୍ର  େିରୁ 55% ରୁ କମ୍ (%Fe), 55 
ରୁ 58%, 58 ରୁ 60%, 60 ରୁ 62%, 62 ରୁ 65% ର ର ରତ ପରମିାେର େୁୋପର୍ର 
ଉରତ୍ତାଳନ ରୋଇ  େରୁି ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତରେ (ପରବି୍େନ) ରୋଇଥିୋ ତାୋର  େିୱାରୀ ବ୍ବି୍ରେୀ 
 ର୍ାକ୍ରରମ ପରି ଷି୍ଟ-“କ” ଓ “ଖ” ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  
 
 (ଖ) ନୂତନ ନେିାମଧାରୀଙ୍କ ର ଉଁ ର ଉଁ ରେୌେ ଓ ମାଙ୍ଗାନଜି  େିରର ଅଦୟାବ୍ଧି 
ର ରତ ପରମିାେର  େିଜ ମେଜୁଦ ରେଛି ି ତାୋର ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ-“ଗ” ରର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗୋ ଏବ୍ଂ ର ଉଁ ପଟ୍ଟାଦାର ର ଉଁ  େିରର ଉରତ୍ତାଳନ  ଚ୍ଚଗ ଟନ୍ ପିଛା ର ରତ ଉରଲ୍ଲ  
କରଛିନ୍ତ ି ଓ ର ରତ ମେୂୟରର  େିଜ ପଦାର୍ଗ କୁ ଟନ୍ ପିଛା ବ୍କି୍ରି କରୁଛନ୍ତ ି ତାୋର ବ୍ବି୍ରେୀ 
ପରି ଷି୍ଟ-“ଘ” ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  
   
 

06.09.2021 

BJKY ଚକିତି୍ସାଦ୍ୱାରା ଅର୍୍ ବୟୟ 
UDAQ No - 556  -  ମହମ୍ମଦ ରମାକମି - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର 
କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି: - କଟକ ସେରରର ଥିବ୍ା ରକଉ ଁ
ରକଉଁ ରମଡକିାେ BJKY  ଚକିତି୍ସା ପାଇଁ ସରକାର ଚହି୍ନଟ କରଛିନ୍ତ ିଏବ୍ଂ 



2018 ରୁ ରକଉଁ େେିଟାେକୁ ରକରତ ଅର୍ଗ ଅନୁଦାନ ଦଆି ାଇଛ,ି ଏେ ି
ଅର୍ଗ ରକଉଁ fund ରୁ ଦଆି ାଇଛ ି?   

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ : କଟକ 
ମୋନଗର ନଗିମ ଅନ୍ତଃଗଗତ ୧୬ ରଗାଟ ିରବ୍ସରକାରୀ ଚକିତି୍ସାଳ  ବ୍ଜୁି 
ବ୍ସ୍ଥ୍ୟ କେୟାେ ର ାଜନାରର ପଂଜକୃିତ ରୋଇଛନ୍ତ ି , ଏବ୍ଂ ତାର ଏକ 
ତାେିକା ସଂଲଗ୍ନକ -  କ ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ । 

୨୦୧୮ ମସେିାଠାରୁ ସରକାର େତିାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସରକାରୀ 
 ଚ୍ଚଗରର ଚକିତି୍ସା ବ୍ାବ୍ଦକୁ ଉପରରାକ୍ତ ରବ୍ସରକାରୀ ଚକିତି୍ସାଳ  ଗୁଡକୁି 
୬,୩୨,୧୫ ,୧୬୨ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ ି। 
 

06.09.2021 

ବଜୁି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କଲୟାଣ ରର୍ଯାଜନାରର Card ପ୍ରଦାନ 
 

UDAQ No - 557 - ଶ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ରମାକମି - ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର 
କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି : - ବ୍ଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେୟାେ 
ର ାଜନାରର କଟକ ମୋନଗର ନଗିମ ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ ରକରତଜେ 
େତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ card ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛ,ି ରକରତଜେ ରରାଗୀ BSKY 



ମାଧ୍ୟମରର ଚକିତି୍ସା ରୋଇ ଉପକୃତ ରୋଇଛନ୍ତ,ି ଏୋର ଏକ ସବ୍ରିେର୍ 
ତର୍ୟ ward wide ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ : ବ୍ଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 
କେୟାେ ର ାଜନା ମାଧ୍ୟମରର ନୂତନ ଭାବ୍ରର ପ୍ରଚଳନ କରା ାଇଥିବ୍ା 
Smart Health Card ମାଧ୍ୟମରର କଟକ ମୋନଗର ନଗିମ  
ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ ୭୪ , ୫୮୫ NFSA ଓ SFSS ପରବି୍ାର ୋଭାନିେତ ରେରବ୍ 
।  

ରତରବ୍ ୨୦୧୮-୧୯ ଠାରୁ ଆଜ ି ପ ଗୟନ୍ତ କଟକ ମୋନଗର ନଗିମ 
ଅନ୍ତଃଭଗୁ କ୍ତ େତିାଧିକାରୀମାରନ ୨୮,୩୯,୧୨୭ ର୍ର ବ୍ଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେୟାେ 
ର ାଜନା ମାଧ୍ୟମରର ସରକାରୀ  ଚ୍ଚଗରର ଚକିତି୍ସା ସବୁ୍ଧିା ପାଇଛନ୍ତ ି। 
 

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
ଦୀଘ୍ଦନି ଧରି ଛୁଟ ିରର ଥିବା ଡାକ୍ତର  

ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା-୫୫୮ – ଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡଙ୍ଗୀ: - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର 
କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ସ୍ଥ୍ାନୀ  ଜନସାଧାରେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରସବ୍ାର 
ଆବ୍େୟକତାକୁ ରବ୍ ାତରି କର,ି ରାଜୟରର ରକଉଁ  ଜଲି୍ଲାରର ରକଉଁ  Hospital ରୁ ରକଉଁ 
ରକଉଁ ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ଅନୟ ଜଲି୍ଲାର ରକଉଁ Hospital ରର ରକରତ ତାର ି ଠାରୁ 
Deputation ରର ପଠା ାଇ ମୂଳ ଜଲି୍ଲାର େେିଟେ ରୁ ଦରମା ଦଆି ାଉଛ ି ତାର 
ଜଲି୍ଲାୱାରୀ/ Hospital ୱାରୀ ତାେିକା ସେ ଜନସାଧାରେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରସବ୍ାକୁ 



ରବ୍ ାତରିକର ିଦୀର୍ଗଦନି ରେୋ ଛୁଟରିର ଥିବ୍ା ରକଉଁ ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ସରକାର ଛୁଟ ିଉପରଭାଗ  
କରବି୍ାକୁ ସୁର ାଗ ରଦଇଛନ୍ତ ିଜଲି୍ଲାୱାରୀ ଓ Hospital ୱାରୀ ତର୍ୟ ରଦରବ୍ କ ି ?   

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:- ରାଜୟର ଜନସାଧାରେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 
ରସବ୍ାକୁ ଦୃଷି୍ଟରର ରଖି ବ୍ଭିିନ୍ନ ଜଲି୍ଲାରୁ ଅନୟ ଡାକ୍ତର ାନାକୁ ସାମ ିକ ଭାରବ୍  
Deployment /Deputation  ରର ପଠା ାଇଥିବ୍ା ଏବ୍ଂ ଦୀର୍ଗଦନି ଛୁଟରିର 
 ାଇଥିବ୍ା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତାେିକା ପରି ଷି୍ଟ ‘କ’ ରର ସଂେଗ୍ନ କରା ାଇଛ ି।  

  



 

ପରି ଷି୍ଟ ‘କ’ 

Sl. 
No. 

Name of the District 
No. of MOs sent on 

deployment/ deputation 
No. of MOs 

on long leave 
1 Angul 01 01 
2 Balasore 04 03 
3 Baragarh 01 07 
4 Bhadrak 00 00 
5 Bolangir 00 01 
6 Boudh 02 01 
7 Cuttack 17 00 
8 Deogarh 01 00 
9 Dhenkanal 04 02 

10 Gajapati 02 00 
     11 Ganjam 00 00 

12 Jagatsinpur 05 02 
13 Jajpur 07 01 
14 Jharsuguda 02 02 
15 Kalahandi 01 00 
16 Kandhamal 07 02 
17 Kendrapara 01 01 
18 Keonjhar 06 00 
19 Khurda 00 02 
20 Koraput 04 04 
21 Malkangiri 01 01 
22 Mayurbhanj 01 00 
23 NawarangPur 01 00 
24 Nayagarh 04 02 
25 Nuapada 00 00 
26 Puri 03 09 
27 Rayagada 01 03 
28 Sambalpur 00 00 
29 Sonepur 02 02 
30 Sundargarh 00 00 
31 Capital Hosp, BBSR 00 00 
32 RGH, Rourkela 00 00 



 
Total 78 46 

 

 

06.09.2021 

ବଜୁି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କଲୟାଣ ରର୍ଯାଜନାରର ପାଣ୍ଠ ିଖର୍ଚ୍୍ 

UDAQ No - 559 - ଶ୍ରୀ ଜ ନ୍ତ କୁମାର ର୍ର୍ଡଙ୍ଗୀ - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ 
ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି: - ବ୍ଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେୟାେ 
ର ାଜନାରର ପୁରୀ ଜଲି୍ଲାରର 2017 -18  ମସେିାରୁ ଆଜ ି ପ ଗୟନ୍ତ 
ସରକାର ରକରତ ପାଣ୍ଠ ି  ଚ୍ଚଗ କର ି ରକରତଜେଙୁ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରସବ୍ା 
ର ାଗାଇଛନ୍ତ ି ପୁରୀ ଜଲି୍ଲାର ଉଭ  ସରକାରୀ ଓ ରବ୍ସରକାରୀ 
Hospital ର ବ୍ଲକବ୍ରୀ ତର୍ୟ ରଦରବ୍ କ ି Smart Card 
ର ାଜନାରର ପୁରୀ ଜଲି୍ଲାରର ରକଉଁ Category ର ରକରତ ସଂ ୟାର 
େତିାଧିକାରୀ ୋଭାନିେତ ରେରବ୍ ବ୍ଲକବ୍ରୀ ତର୍ୟ ରଦରବ୍ କ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ : ପୁରୀ 
ଜଲି୍ଲାରର ବ୍ଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେୟାେ ର ାଜନା ମାଧ୍ୟମରର ୨୦୧୭-୨୦୧୮ 
ମସେିା ଠାରୁ ଆଜ ି ପ ଗୟନ୍ତ ଚକିତି୍ସତି ରେଇଥିବ୍ା ରରାଗୀଙ୍କ ସଂ ୟା ଓ 
 ଚ୍ଚଗର ତାେିକା ସଂେଗ୍ନକ - କ ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  



ନୂତନ ଭାବ୍ରର ରୋଇଥିବ୍ା Smart Health Card ମାଧ୍ୟମରର 
ପୁରୀ ଜଲି୍ଲାର ୩୬ , ୬୪୪ NFSA ଓ SFSS ପରବି୍ାର ୋଭାନିତି 
ରେରବ୍ । 
 

 

 

06.09.2021 

 

      ରପାଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରର ସରନ୍ଦହ ସୃଷ୍ଟି      

 

U.D. 560-   ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ  ଙ୍କର ରଭାଇ, ବଧିାୟକ- 

    ମ ୁୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- 

                          ରାଜୟରର ବ୍ଭିିନ୍ନ ସ୍ଥ୍ାନରର କର୍ା କର୍ାରକ େୋକଟା, ପ୍ରତଦିନି 
େୁଟ୍, ଛନିତାଇ, ରଚାରି, ଡକା ତ,ି ନାରୀ ନ ିଗୟାତନା, ଗଣ୍ଡରଗାଳ, ଆଇନ େଙୃ୍ଖଳା ବ୍ପି ଗୟସ୍ତ 
ବ୍ଢଚିାେିଥିବ୍ାରବ୍ରଳ ରପାେିସର କା ଗୟଧାରା ରର୍ାର ସରନ୍ଦେ ଭିତରକୁ ରଠେି 
ରୋଇ ାଇଥିବ୍ା କର୍ା ସରକାର ଜାେନ୍ତି କ ି ରସେଭିଳ,ି ୋଜତ ମତୁୃୟ, ରଜେ ଭିତରର 
କଏଦଙି୍କ ପା ରର ମଦ, ଗରଞ୍ଜଇ, ରମାବ୍ାଇେ, ଟଙ୍କା ସବୁ୍ ପେଞ୍ଚା ାଉଥିବ୍ା ରବ୍ରଳ 
ସାଧାରେ ରୋକଟ ିନୟା  ପାଇ ଁର୍ାନାକୁ  ାଇ ନରିାେ ରେବ୍ା, ରୋକଙ୍କ ଦୁଃ  ରଦଖିରେ 
ରପାେିସ ମୁେଁରର େସ ଫୁଟବି୍ା, ମନଇଚ୍ଛା ଦଫା େଗାଇବ୍ା, ମାଡମାର ି ରଦାର୍ୀମୁେଁରୁ ସତ 
ବ୍ାୋରକରବି୍ା, େକଡାଉନ ସମ ରର ରଜାର ଜବ୍ରଦସ୍ତ ଫାଇନ୍ ଆଦା  କରବି୍ା କା ଗୟରତ 



ସାମୋଦକିଙୁ୍କ ମାଡରଦବ୍ା, ଧମକ ରଦବ୍ା, ନରିଜ ଆଇନ୍ ଭାଙି୍ଗବ୍ା ରପାେିସଙୁ୍କ ସରକାର 
ଆବ୍େୟକ ଉନ୍ନତମାନର ରଟ୍ରନଂିରଦରବ୍ କ ି?    

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦବିୟ  ଙ୍କର ମଶି୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର  - 
    ରାଜୟରର ବ୍ଭିିନ୍ନ ସ୍ଥ୍ାନରର କର୍ା କର୍ାରକ େୋକଟା, ପ୍ରତଦିନି େୁଟ୍, 
ଛନିତାଇ, ରଚାର,ି ଡକା ତ,ି ନାରୀ ନ ିଗୟାତନା, ଗଣ୍ଡରଗାଳ, ଆଇନ େଙୃ୍ଖଳା ବ୍ପି ଗୟସ୍ତ 
ବ୍ଢଚିାେିଥିବ୍ାରବ୍ରଳ ରପାେିସର କା ଗୟଧାରା ରର୍ାର ସରନ୍ଦେ ଭିତରକୁ ରଠେି ରୋଇ ାଇଥିବ୍ା 
ଉକି୍ତଟ ିସତୟ ନୁରେଁ  । ସମାଜରର ସାମାଜକି ଓ ଅର୍ଗରନୈତକି ସ୍ଥ୍ତି ିବ୍ଚିାର କରେ ଜୋ ାଏ ର  
ଅପରାଧ କ୍ରମବ୍ଦ୍ଧଗଷୁ୍ଣ । ଜନସାଧାରେଙ୍କ ଆଇନ ସରଚତନା ବୃ୍ଦ୍ଧ,ି ଆଇନ ପଞି୍ଜକରେ ରକ୍ଷ୍ତ୍ରରର 
Zero Tolerance (େୂନୟ ସେଷୁି୍ଣତା) ଏବ୍ଂ ସରବ୍ଗାପର ି cyber crime fraud ଭଳ ି
ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଅପରାଧ ବୃ୍ଦ୍ଧ ିଫଳରର ଅପରାଧର ସଂ ୟା ବ୍ଢୁଛ ି । ଏେ ିଅପରାଧ ରକ୍ଷ୍ତ୍ରରର 
ଅପରାଧର ପଦ୍ଦଗାଫାଶ୍, ଅପରାଧୀର ଗିରଫଦାରୀ ଏବ୍ଂ ଅପରାଧ ନରିାକରେ କରବି୍ା ରପାେିସର 
ଗୁରୁଦା ିତ୍ଵ ଏବ୍ଂ ଏେ ିଦା ିତ୍ଵ ସୂଚାରୁପୂରପ କା ଗୟକାରୀ କରବି୍ା ପାଇଁ ଓଡେିା  ରପାେିସ ପ୍ରତବି୍ନ୍ଧ 
।  

    ୋଜତ ମତୁୃୟ ରରାକବି୍ା ନମିରନ୍ତ ରାଜୟ ରପାେିସ ତରଫରୁ 
ନମିନେିଖିତ ପଦରକ୍ଷ୍ପମାନ ଗ୍ରେେ କରା ାଇଛ ି।  

 

1. ଭାରତର ମାନୟବ୍ର ସୁପ୍ରୀମରକାଟଗ ବ୍.ିରକ.ବ୍ସୁ ବ୍ନାମ ପଶି୍ଚମବ୍ଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ମାମୋର 
ବ୍ଚିାରକର ିଆସାମି/ ସରନ୍ଦେଙୁ୍କ ଗିରଫ କର ିୋଜତରର ରଖିବ୍ା ସମ ରର ମାନବ୍ୀ  ଅଧିକାରର 
ସୁରକ୍ଷ୍ା ସମ୍ପକଗରର ରଦଇଥିବ୍ା ନରିଦ୍ଦଗୋବ୍ଳୀକୁ ସମସ୍ତ ରକ୍ଷ୍ତ୍ରର କମଗକତ୍ତଗାଙୁ୍କ ରପ୍ରରେ କରା ାଇ 
ସରଚତନ କରା ାଇଛ ି।  

2. ମାନୟବ୍ର ଓଡେିା ମାନବ୍ ଅଧିକାର କମିେନଙ୍କ ଆରଦେ ଅନୁସାରର ର୍ାନାମାନଙ୍କରର 
ସ.ିସ.ି ଟଭିି େଗାଇବ୍ାପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜଲି୍ଲା ଆରକ୍ଷ୍ୀ ଅଧିକ୍ଷ୍କ/ ରଡପୁଟ ିକମିେନର ମାନଙୁ୍କ ନରିଦ୍ଦଗେ 



ଦଆି ାଇଛ,ି  ାୋକ ିମ ୁୟତଃ ୋଜତ / ଆସାମୀ ରେୁଥିବ୍ା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବୃ୍ତ କରବି୍ା ସେତି ଭିଡଓି 
ଫୁରଟଜ୍ ମାଧ୍ୟମରର ବ୍ଭିିନ୍ନ ର୍ଟୋକୁ ସଂରକ୍ଷ୍େ କରବି୍ ।  

 ପୁନଶ୍ଚ, ଏେ ି ପରରିପ୍ରକି୍ଷ୍ରର ରାଜୟ ମାନବ୍ ଅଧିକାର ସରୁକ୍ଷ୍ା ପ୍ରରକାଷ୍ଠରୁ ଏକ ସକଗୁୋର 
ସଂ ୟା 1/2021 ସମସ୍ତ ରକ୍ଷ୍ତ୍ର କମଗକତ୍ତଗାଙୁ୍କ ରପ୍ରରେ କରା ାଇ ତାୋକୁ କଡାକଡ ିଭାରବ୍ ପାଳନ 
କରବି୍ାକୁ ନରିଦ୍ଦଗେ ଦଆି ାଇଛ ି।  

 ରଜେ ଭିତରର କଏଦୀ ପା ରର ମଦ,ଗରଞ୍ଜଇ,ରମାବ୍ାଇେ,ଟଙ୍କା ସବୁ୍ ପେଁଞ୍ଚା ାଉଥିବ୍ା 
ବ୍ରି୍  ସମ୍ପକତି ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରେ କରା ାଉଅଛ ି । 

 ରସେଭିଳ ିସାଧାରେ ରୋକଟ ିନୟା ପାଇଁ ର୍ାନାକୁ  ାଇ ନରିାେ ରେବ୍ା, ରୋକଙ୍କ ଦୁଃ  
ରଦଖିରେ ରପାେିସ ମେୁଁରର େସ ଫୁଟବି୍ା, ମନଇଚ୍ଛା ଦଫା େଗାଇବ୍ା, ମାଡମାର ି ରଦାର୍ୀ ମେୁଁରୁ 
ସତ ବ୍ାୋର କରବି୍ା, େକ୍ ଡାଉନ୍ ସମ ରର ରଜାର୍ ଜବ୍ରଦସ୍ତ ଫାଇନ୍ ଆଦା  କରବି୍ା, 
କା ଗୟରତ ସମାଦକିଙୁ୍କ ମାଡ ରଦବ୍ା, ଧମକ ରଦବ୍ା, ନରିଜ ଆଇନ ଭାଙି୍ଗବ୍ା ଉକି୍ତ ଗୁଡକି ମଧ୍ୟ ସତୟ 
ନୁରେଁ । ଓଡେିା ରପାେିସ ତା’ର ନତିୀ ଓ ଆଦଗେରର ରକୌେସ ିପରସି୍ଥ୍ତିରିର ପକ୍ଷ୍ପାତତିା କରରନାେିଁ । 
ରାଜୟରର ର ରକୌେସ ିବ୍ୟକି୍ତ ର୍ଟୋ ବ୍ା ଦୁର୍ଗଟୋର େକିାର  ବ୍ର ରପାେିସର େସ୍ତଗତ ରେରେ 
ତୁରନ୍ତ ତଦନୁସାରର ଆଇନାନୁ ା ୀ କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେେ କରା ାଇର୍ାଏ । ଆଇନ ଖିୋପକାରୀ 
ବ୍ୟକି୍ତ ର ରକୌେସ ିପଦମ ଗୟାଦାରର ଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର ଦୃଢ ଆଇନଗତ କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ 
ଗ୍ରେେ କରା ାଉଛ ି। ଗରିବ୍, ଦୁବ୍ଗଳ,ଅସୋ  ତର୍ା ନରିଷ୍ପସତି ରଶ୍ରେୀର ରୋକମାନଙୁ୍କ  ରର୍ାଚତି 
ନୟା  ଓ ସୁରକ୍ଷ୍ା ପ୍ରଦାନ ନମିରନ୍ତ ଓଡେିା ରପାେିସ ସଦାସବ୍ଗଦା ତତ୍ପର ଅରଟ । 

 ସାଧାରେ ରୋକଙ୍କ ରସବ୍ା କରବି୍ା ରପାେିସର କତ୍ତଗବ୍ୟ । ପଦମ ଗୟାଦା, ପ୍ରଭାବ୍ ଏବ୍ଂ ସ୍ଥ୍ତି ି
ଥିବ୍ା ରୋକଙୁ୍କ  ାେି ରସବ୍ା ପ୍ରଦାନ କରବି୍ା ରପାେିସର କା ଗୟ ନୁରେଁ  । ପ୍ରରତୟକ ଜନସାଧାରେଙୁ୍କ 
ରସବ୍ା ପ୍ରଦାନ କରବି୍ାପାଇଁ ରପାେିସ ବ୍ଦ୍ଧପରକିର । ରପାେିସ ରସବ୍ା ପାଇବ୍ାପାଇଁ ଆସୁଥିବ୍ା 
ପ୍ରରତୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ର ପର ି ରପାେିସ କମଗଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବ୍ୋର ପାଇପାରବି୍ ରସଥିପାଇଁ 
କଡା ନରିଦ୍ଦଗେନାମା ଜାର ିକରା ାଇଛ ି । ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚଳତି ‘5T ଓ ରମା ସରକାର’ ର ସଠକି୍ 
ରୂପା ନ ରପାେିସ ବ୍ଭିାଗରର କରା ାଇ ବ୍ରିେର୍କର ିଜନସାଧାରେ କପିର ିରପାେିସ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ 
ରସବ୍ା ଏବ୍ଂ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବ୍ୋର ପାଇପାରରିବ୍ ରସଥିପାଇଁ ବ୍ରିେର୍ ଦୃଷ୍ଟି ଦଆି ାଉଛ ି । ଏୋ 



ବ୍ୟତୀତ ସମ ାନୁକ୍ରରମ ରପାେିସର କା ଗୟଦକ୍ଷ୍ତାର ମାନବୃ୍ଦ୍ଧ ି ନମିରନ୍ତ ବ୍ଭିିନ୍ନ ପ ଗୟା ରର 
ପ୍ରେକି୍ଷ୍େମାନ ପ୍ରଦାନ କରା ାଉଅଛ ି। 

    

06.09.2021 

ବଜୁି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କଲୟାଣ ରର୍ଯାଜନାରର Smart Card ବଣ୍ଟନ 

UDAQ No - 561 - ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ  ଙ୍କର ରଭାଇ - ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର 
କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି: - ରାଜୟ ସରକାର ଅଧୁନା ର ଉଁ ବ୍ଜୁି 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେୟାେ ର ାଜନାରର Smart Card ପା ାପାଖି 93 େକ୍ଷ୍ ରାସନ କାଡଗ 
େତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ବ୍ଣ୍ଟନ କରବି୍ା ପାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ରନଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍ତ ି ରସେ ି
କାଡଗରର 5 େକ୍ଷ୍ରୁ 10 େକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କା ପ ଗୟନ୍ତ ମାଗୋ ଚକିତି୍ସା ସବୁ୍ ରକଉଁ ରକଉଁ 
ଡାକ୍ତର ାନାରୁ ମିଳବି୍ ତାର ତାେିକା ରଦବ୍ା ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ରସେସିବୁ୍ 
ଡାକ୍ତର ାନାରର ଅଧୁନା ଚକିତି୍ସାଧୀନ ଥିବ୍ା ରରାଗୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରର୍ରମ ଅଗ୍ରାଧିକାର 
ଭିତ୍ତରିର BSKY Smart Health Card ରଦଇ ମାଗୋ ଚକିତି୍ସା ସବୁ୍ଧିା 
ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ (Immediate)  କରୁନାୋନ୍ତ ିକାେିଁକ ିଅ ର୍ାରର ସସୁ୍ଥ୍ ରୋକଙୁ୍କ 
ରଷ୍ଟଜକୁ ଡାକ ିକାଡଗ ରଦବ୍ା ଫରଟା ଉଠାଇ ପ୍ରଚାର କରବି୍ା ଅର୍ଗ ଅଭାବ୍ରୁ ଚକିତି୍ସା 
ସବୁ୍ଧିା ପାଉନଥିବ୍ା ରୋକଙୁ୍କ Smart Health Card ରଦଇ ରସେ ିକାଡଗରର 
କ ିସବୁ୍ଧିା ରକମିତ ିରକରତ େୀଘ୍ର ମିଳୁଛ ିରଦ ାଇରଦରବ୍ କ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ : ରାଜୟ ସରକାର ବ୍ଜୁି 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେୟାେ ର ାଜନା ମାଧ୍ୟମରର ରାଜୟର ସମସ୍ତ ୯୨.୫୦ େକ୍ଷ୍ NFSA ଓ 



SFSS ପରବି୍ାରର ୩.୨୪ ରକାଟରୁି ରୋକଙୁ୍କ ୦୧.୦୯.୨୦୨୧ ଠାରୁ 
ସରକାରୀ  ଚ୍ଚଗରର ଚକିତି୍ସା ରସବ୍ା ର ାଗାଇ ରଦଉଛନ୍ତ ି।  

ନୂତନ ଭାବ୍ରର ପ୍ରଚଳତି Smart Health Card ପ ଗୟା କ୍ରରମ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ 
ବ୍ଣ୍ଟନ କରା ାଉଅଛ ି।  ଦ ିର ରକୌେସ ିେତିାଧିକାରୀ Smart Health କାଡଗ 
ପାଇନାୋନ୍ତ,ି ରତରବ୍ ରସମାରନ ତାଙ୍କ ପା ରର ଥିବ୍ା NFSA ଓ SFSS କାଡଗ 
ଜରଆିରର ମଧ୍ୟ ବ୍ଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେୟାେ ର ାଜନାର ସମସ୍ତ ସବୁ୍ଧିା ପାଇପାରରିବ୍ ।  

ରାଜୟରର ବ୍ତଗମାନ ୨୨୮ ରଗାଟ ିରବ୍ସରକାରୀ ଚକିତି୍ସାଳ  ବ୍ଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେୟାେ 
ର ାଜନାରର ପଞି୍ଜକୃତ ଅଛନ୍ତ,ି ରସମାନଙ୍କ ଏକ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତାେିକା ସଂେଗ୍ନକ - କ 
ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ । 

 

Dated 06.09.2021 
ଉନ୍ନତ୍ତମାନର ଚକିତି୍ସା ରର୍ଯାଗାଣ  

UDAQ- 562– ଶ୍ରୀ ଗରଣ  ରାମ ସଂି ଖୁଣ୍ଟଆି : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ  କରି କହରିବ  କ ି :- ରାଜୟରର ସବୁ୍  ଡାକ୍ତର ାନାରର ଏପରକି ିସବୁ୍ ରମଡକିାେ 
କରେଜ ମାନଙ୍କରର ଡାକ୍ତର ଅଭାବ୍, ଅଧିକାଂେ ବ୍ଭିାଗରର  ପ୍ରରଫସର , ଆସଷି୍ଟାଣ୍ଟ 
ପ୍ରରଫସର ପଦ  ାେି ପଡଛି,ି Pathology Staff, Technician, Nurse, 
ANM ପଦ ସବୁ୍ଥିରର ବ୍େୁ  ାେିଥିବ୍ା ରବ୍ରଳ ରାଜୟସାରା ନକେି ଔର୍ଧ, ନକେି  ଡାକ୍ତର, 
ନକେି ପାରର୍ାେଜ ି କିଲନକି, ନକେି ନସଂି ରୋମ ର ାେି ରବ୍ପାର ଚଳାଉଛନ୍ତ ି ରବ୍ାେି 
ସରକାରଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ସାରରର ଅଛ ିକ ିନା ଉତ୍ତର ରଦରବ୍ କି, ରକଉଁଠ ିସକୁିୟରଟି ିଗାର୍ଡଗ ରରାଗୀ 
ରଦ ଛୁନ୍ତ ି ତ ରକଉଁଠ ି ସରଫଇ କମଗଚାରୀ ସାୋଇନ ରଦଉଛନ୍ତ ି ଏଭଳ ି  େନିମିାନଆି 
ଅବ୍ସ୍ଥ୍ାରୁ ସବୁ୍ ଡାକ୍ତର ାନାକୁ ମୁକୁଳାଇବ୍ା ପାଇଁ ଅତୟାଧୁନକି  ନ୍ତ୍ରପାତ ି ଆେି 
ଜନସାଧାରେଙୁ୍କ ଉନ୍ନତ ରସବ୍ା ର ାଗାଇବ୍ା ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ରନଉଛନ୍ତ ିକେରିବ୍ 
କ ି? 



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ , ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ରାଜୟର ସବୁ୍ ସରକାରୀ 
ଡାକ୍ତର ାନା ତର୍ା ରମଡକିାେ କରେଜରର  ାେିଥିବ୍ା ଡାକ୍ତର, ରମଡକିାେ କରେଜ େକି୍ଷ୍କ, 
ପାରର୍ାରୋଜଷି୍ଟ, ରଟକିନସଆିନ, ନସଗ, ଏ॰ନ॰ମ॰ ପଦଗୁଡକୁି ଆବ୍େୟକ ମୁତାବ୍କ ପୂରେ 
କରବି୍ାପାଇଁ ସରକାର ପଦରକ୍ଷ୍ପ ରନଉଛନ୍ତ ି । ଗତ ମାଚଗ 2021 ରର ୭୮୬ ଜେ ଡାକ୍ତର 
OPSC ଜରିଆରର ଚ ନ ରୋଇ ବ୍ଭିିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ରରର ନ ୁିକି୍ତ ପାଇଛନ୍ତ ି ।  
ରସେପିର ି OSSSC ଜରଆିରର ୫୬୯୫ ଜେ ନସଂି ଅଫିସର ଚ ନ କରା ାଇ  
ରସମାନଙ୍କର ନ ୁିକି୍ତ ପ୍ରକି୍ର ା ଜାର ି ରେଛି ି । ଏୋଛଡା ୪୦୬ ଜେ ରମଡକିାେ 
କରେଜଗୁଡକିର ବ୍ଭିିନ୍ନ ବ୍ଭିାଗରର ସେକାରୀ ପ୍ରରଫସର ପଦବ୍ୀ ପୂରେ ପାଇଁ ଗତ ଏପି୍ରେ 
୨୦୨୧ ରର OPSC କୁ ଅନୁରରାଧ କରା ାଇଅଛ ି।  

 ରାଜୟରର ନକେି ଡାକ୍ତର, ନକେି ପାରର୍ାରୋଜ ି କିଲନକି ଓ ନକେି ନସଂିରୋମ 
ଚାେିଥିବ୍ାର ବ୍ରି୍  ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟକୁ ଆସରିେ ଆଇନ ଅନୁସାରର ବ୍େିତି କା ଗୟ।ନୁଷ୍ଠାନ 
ନଆି ାଏ । ରାଜୟ ଔର୍ଧ ନଗିମଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରର ଆବ୍େୟକୀ  ଅତୟାଧୁନକି ଉପକରେ ଓ 
 ନ୍ତ୍ରପାତ ି procurement କରା ାଇ ବ୍ଭିିନ୍ନ ସରକାରୀ ରମଡକିାେ କରେଜ ଓ 
ଡାକ୍ତର ାନାକୁ ର ାଗାଇ ଦଆି ାଉଛ ି ।  
 

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
PHC ଓ CHC ରର ଡାକ୍ତର ଅଭାବ 

ଅଣ ତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା- ୫୬୩– ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ କହଁର: - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବ୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି :- କନ୍ଧମାଳ ଜଲି୍ଲାରର ସବୁ୍ PHC, CHC ଓ ସରବ୍ଗାପରି ଜଲି୍ଲା 
ମୁ ୟ ଡାକ୍ତର ାନାରର ସବୁ୍ ବ୍ଭିାଗରର ଆବ୍େୟକ ପରମିାେର ଡାକ୍ତର ଅଭାବ୍ ର ାଗଁୁ 
ରୋକମାରନ ନାେିଁ ନଥିବ୍ା ଅସୁବ୍ଧିା ରଭାଗୁଛନ୍ତ ିଓ ସମସୟାରର ପରୁ୍ଡଛନ୍ତ ିରବ୍ାେି ସରକାର 
ଜାେନ୍ତ ିକ,ି ଡାକ୍ତର  ଅଭାବ୍ ଦୂର କରବି୍ା ପାଇଁ ସରକାର ଆବ୍େୟକ ଡାକ୍ତର ରପାଷି୍ଟଂ କରରିବ୍ 
କ,ି କର୍ା କର୍ାରକ ଗରବି୍ ରୋକମାରନ ଅସୁସ୍ଥ୍ ରେରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବ୍ା ର ାଗଁୁ ଅନୟ ଜଲି୍ଲାକୁ 



ତର୍ା ରମଡକିାେ କରେଜ ମାନଙୁ୍କ ରରଫର ରେଉଥିବ୍ାରୁ ରୋକ ମାନଙୁ୍କ  ବୁ୍ ବ୍ାଧୁଥିବ୍ାରୁ 
ସରକାର ରୋକ ମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦୂର କରରିବ୍ କ?ି 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:- 

 କନ୍ଧମାଳ ଜଲି୍ଲା ମୁ ୟ ଚକିତି୍ସାଳ  ଏବ୍ଂ ତତସେତି ଜଲି୍ଲା ମଧ୍ୟରର ଥିବ୍ା ବ୍ଭିିନ୍ନ PHC 
ଓ CHC ରର ରମାଟ 285 ରଗାଟ ି ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ ଥିବ୍ା ରବ୍ରଳ 164 ଜେ ଡାକ୍ତର 
କା ଗୟରତ ଅଛନ୍ତ।ି ରସେପିର ିଉକ୍ତ ଜଲି୍ଲା ରର 16 ରଗାଟ ିଦନ୍ତ ଚକିତି୍ସକ ପଦବ୍ୀ ଥିବ୍ା ରବ୍ରଳ 
9 ଜେ ଦନ୍ତ ଚକିତି୍ସକ କା ଗୟରତ ଅଛନ୍ତ।ି 

  ାେି ପଡଥିିବ୍ା ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକୁି OPSC ଦ୍ଵାରା ଚ ନ, ବ୍ଭିାଗୀ  ପରଦାନ୍ନତ ି
ତର୍ା ଚୁକି୍ତଭିତ୍ତକି ନ ୁିକି୍ତ ଦ୍ଵାରା  ର୍ା ସମ୍ଭବ୍ ପୂରେ କରବି୍ାପାଇଁ ସରକାରପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ 
କରୁଛନ୍ତ।ି 

 
 

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର ଗୁଡକିରର ରହବିାପାଇଁ ବାସଗୃହ ନମ୍ିାଣ  

ପ୍ର ନ  
UDAQ No. 564 – ଶ୍ରୀମତୀ ଲତକିା ପ୍ରଧାନ : ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବ୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- ଚକିତି୍ସା ପଦ୍ଧତରିର ନରି ାଜତି ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର, ନସଗ ଓ ଫାମଗାସଷି୍ଟ 
ଭଳ ିକମଗଚାରୀମାନଙୁ୍କ କରରାନା ର ାଦ୍ଧା ଭାରବ୍ ଅଭିେତି କରଥିିରେ ରେଁ ଆଜ ିସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 
ରକନ୍ଦ୍ରଗୁର୍ଡକିରର ଏମାନଙ୍କ ରେବି୍ା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ାସଗେୃ ଉଚତି ପରମିାେରର କମିୋ 
ଆରଦୌ ନଥିବ୍ା ପରିେକି୍ଷ୍ତ ରେଉଛ ି ଏଭଳ ି ରମୌଳକି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ ଦଗିରର କ ି କ ି
ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଛ ିତାୋର ବ୍ବି୍ରେୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦା  : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  



       ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରସବ୍ାରର ନରି ାଜତି ଡାକ୍ତର, ନସଗ ଓ ଫାମଗାସଷି୍ଟ ମାନଙୁ୍କ ରାଜୟର ଅଧିକାଂେ 
ବ୍ଲକ ଓ ଜଲି୍ଲା ମୁ ୟଚକିତି୍ସାଳ ରର ଥିବ୍ା ଡାକ୍ତର ାନା ଗୁଡକିରର ବ୍ାସଗେୃ ଉପେବ୍ଧ ଅଛ ି । 
ରାଜୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ “ରମା ସରକାର” ଭଳ ି ଅରନକ ର ାଜନାରର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତରିର 
ଅରନକ ବ୍ାସଗେୃ ନମିଗାେ ପାଇଁ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା ଗ୍ରେେ କରଛିନ୍ତ ି। ଏେ ିକମଗଚାରୀମାନଙୁ୍କ ବ୍ାସଗେୃ 
ର ାଗାଇବ୍ା ପାଇଁ ପ ଗୟା  କ୍ରରମ କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଛ ି।  

 

 
ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 

ଖାଲିଥିବା ଡାକ୍ତର ଓ ପାରାରମଡକିାଲ ପଦବୀ ପୂରଣ 
ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା-୫୬୫ – ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ : - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର 
କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:-  ରଢଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲା ମୁ ୟ ଚକିତି୍ସାଳ  ସେ ଜଲି୍ଲାର 
ରକଉଁ ଉପ ଣ୍ଡ ଚକିତି୍ସାଳ , ରଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ରଓ ସରକାରୀ 
ଡାକ୍ତର ାନାରର ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରିେର୍ଜ୍ଞ , ଡାକ୍ତର ଓ ଅନୟ ପାରାରମଡକିାେ କମଗଚାରୀ 
ପଦବ୍ୀରୁ ରକରତ ପଦବ୍ୀ  ାେି ଅଛ ି ତାୋର ଡାକ୍ତର ାନାୱାରୀ  ତାେିକା ଦେଗାଇ 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରସବ୍ା ସୁସଂେତ ପାଇଁ ଏେ ିପଦବ୍ୀ ପୂରେ ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା କରରିବ୍ କ ି?   

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:- ରଢଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲାର ମୁ ୟ 
ଚକିତି୍ସାଳ  ସେ ଜଲି୍ଲାରର ଥିବ୍ା ବ୍ଭିିନ୍ନ ଉପ ଣ୍ଡ ଚକିତି୍ସାଳ , ରଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରାର୍ମିକ 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ଓ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ାନାର ରମାଟ ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରିେର୍ଜ୍ଞ ଓ ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ, 
ରସଥିରର କା ଗୟରତ ଡାକ୍ତର ଓ  ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀର ଡାକ୍ତର ାନାୱାରୀ ତାେିକା ପରି ଷି୍ଟ- 
‘କ’ ରର ସଂେଗ୍ନ କରା ାଇଛ।ି   



 ରସେପିର ିଉକ୍ତ ଜଲି୍ଲାରର ଥିବ୍ା ବ୍ଭିିନ୍ନ ଚକିତି୍ସାଳ ର ଅନୟ ପରାରମଡକିାେ କମଗଚାରୀ 
ପଦବ୍ୀ ସଂ ୟା , ରସଥିରର କା ଗୟରତ କମଗଚାରୀ ଓ  ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ସଂ ୟା ର ବ୍ବି୍ରେୀ 
ନମିନରର ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗୋ ।  

Sl. No. Name of the post Sanctioned 
Strength 

In position Vacancy 

10.  Staff Nurse 332 189 153 
11.  Lab. Tech. 38 22 16 
12.  Pharmacist 84 46 38 
13.  Radiographer 10 03 07 

 
  ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକୁି ରୋକରସବ୍ା ଆର ାଗ ଦ୍ଵାରା ଚ ନ, ବ୍ଭିାଗୀ  
ପରଦାନ୍ନତ,ି ଆଡେକ ନ ୁିକି୍ତ ତର୍ା ଚୁକି୍ତଭିତ୍ତକି ନ ୁିକି୍ତ ଦ୍ଵାରା  ର୍ା ସମ୍ଭବ୍ ପୂରେ କରା ିବ୍ା  
ପାଇଁ ସରକାର ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରୁଛନ୍ତ ି। 

 
ପରି ଷି୍ଟ- ‘କ’  

Statement showing the institution and post wise (As on 01/09/2021)  

Incumbency list of Dhenkanal District  

Sl.
No 

Name of the 
Institution 

Name of the post Grade Name of the Employee 
in position  

Qualification 
/ Training 

Categor
y (Gen. 
/ S.C / 

S.T) 

Remarks (if 
adjusted in 

any grade or 
post mention) 

1 

CDMO & 
Wing officers 

CDM&P.H.O A.D-I Dr. Sujatarani Mishra Surgery Gen   

2 District Public Health 
Officer 

A.D-II Dr. Jyotish Chandra 
Mohapatra 

MBBS Gen   

3 District Medical 
Officer (Medical 
Services) cum 
Sperintendent DHH 

A.D-II Dr. Jayakrushna  Nayak  Spl in O&G  Gen   

4 Addl. District Public 
Health Officer (F.W) 

A.D-II         

5 Addl. District Public 
Health Officer (VBD) 

A.D-II Dr. Himanshu Sekhar 
Hembram  

MBBS  Gen    

6 Addl. District Public 
Health Officer (T.B) 

J.D       Vacant 

7 Addl. District Public 
Health Officer 
(Leprosy) 

J.D       Vacant 

8 Addl. District Public 
Health Officer 
(Disease Control) 

J.D Dr. Guru Prasad Jena MBBS / 
FIMNCI / 
NSSK / 
PGDPHM 

Gen   

    Sub Total 8 5       

1 DHH, Sr. Consultant (O&G) A.D-II Dr. Gangadhar Sahoo Surgery Gen Adjusted 
2 Consultant (O&G) J.D Dr. Kalpana Nayak O&G / USG Gen Sr-1 adjusted 



3 Dhenkanal 
(FRU) (V0) 
(DP) 108 
(Mental 
Health) 

Consultant (O&G) J.D Dr. Bhanu Sankar 
Acharya 

O&G Gen Contractual 
4 Sr. Consultant (Paed.) A.D-II Dr. Sankala Keshari 

Bhol 
MS(Surgery) Gen  Vacant 

5 Consultant (Paed.) J.D       Vacant 
6 Sr. Consultant (Med.) A.D-II Dr. S. K Kallimulla Med. Gen   
7 Consultant (Med.) J.D       Vacant 
8 Sr. Consultant (Surg.) A.D-II Dr. Namita Pattnaik ENT Gen   
9 Consultant (Surg.) J.D       Vacant 

10 Consultant (Anaes.) J.D Dr. Ranjan Ku. Samal LSAS / Blood 
Banking & 

Immunohae
matology / 

BSU 

Gen   
11 Senior Spl. Anaes. Sr.-I Dr. R.Dharani  MBBS/LSAS   Contractual 
12 Consultant (Ophth.) J.D Dr. Abhimanyu Acharya Ophth. Gen   
13 Senior Spl. Ophth. Sr.-I Dr. Sandeep Ku. 

Mohapatra 
Ophth. Gen   

14 Consultant 
(Pathology) 

J.D Dr. Sandhyarani Sahoo Pathology    Vacant 
15 Consultant (Ortho.) J.D Dr. Pradyut Kumar 

Behera 
Ortho. / 
Blood 

Banking & 
Immunohae

matology 

Gen   
16 Consultant 

(Radiology) 
J.D       Vacant 

17 Consultant (Skin & 
V.D) 

J.D Dr. Aditya Kumar Ray T.B & C.D Gen Long Leave 
since 

05.01.2016 

18 Consultant (T.B & C.D) J.D Dr. Chittaranjan Barik T.B & C.D Gen Deputed to city 
hospital 
Cuttack 

19 Consultant (ENT) J.D Dr.Meena Kumari Dwari MBBS     
20 Consultant 

(Psychiatry) 
J.D Dr. Santa Nivedita MBBS / 

DMHP 
Gen   

21 GDMO J.D Dr. Rajkishore Sethi Med. / 
Chemo 

SC   
22 GDMO J.D         
23 GDMO J.D Dr. Prasanjit Kar O&G Gen   
24 BBO Sr.-I Dr. Jaya Narayan Padhi Pathology Gen   
25 SR. M.O Sr.-I Dr. Satyanarayan 

Mohapatra 
Surg. Gen JD under 

DACP allowed 
to continue 

26 SR. M.O Sr.-I Dr. Jatindra Prasad 
Hota  

MD(Paed.) Gen    
27 SR. M.O Sr.-I Dr. Jyotiranjan Samal Surg. Gen Vacant 
28 SR. M.O Sr.-I 

    29 SR. M.O Sr.-I       Vacant 
30 

SNCU 
Consultant Paed. J.D       Vacant 

31 GDMO Jr.-I Dr. Santosh Sahoo MD (Pead) Gen   
32 GDMO Jr.-I Dr. Pradyumna Ku. Rath MBBS Gen Diploma 

Course 
Discipline 

DGO 

33 GDMO Jr.-I       Vacant 
    Sub Total 33 24       

34 

DHH, 
Dhenkanal 
(FRU) (V0) 
(DP) 108 
(Mental 
Health) 

LTRMO J.D Dr. Pradipta Ku. Ray MBBS Gen   
35 LTRMO Sr.-I       Vacant 
36 LTRMO Sr.-I       Vacant 
37 LTRMO Sr.-I       Vacant 
38 LTRMO Sr.-I       Vacant 
39 LTRMO Sr.-I       Vacant 
40 LTRMO Sr.-I         
41 LTRMO Sr.-I         
42 LTRMO Sr.-I         
43 LTRMO Jr.-I Dr. Pragnyaprava Rout  MBBS Gen   
44 LTRMO Jr.-I Dr. Umakanta Kejuria MBBS /FNT UR   
45 LTRMO Jr.-I Dr. Tusharkanta Rath  MBBS Gen   
46 LTRMO Jr.-I Dr. Gayatri Mohanty MBBS Gen   
47 LTRMO Jr.-I Dr. Satya Prabu V Discipline 

Aneathesiolo
gy   

Gen PG Bond 
Service 48 LTRMO Jr.-I Dr. Sachinanda Swain SR Peadtrics  Gen PG Bond 
Service 49 LTRMO Jr.-I Dr. Soumyaranjan Rana General 

Surgery 
Gen PG Bond 

Service 



50 LTRMO Jr.-I Dr. Barsha Priyadarsini  Discipline 
O&G 

Gen PG Bond 
Service 51 LTRMO Jr.-I Dr. Sunayani Behera Discipline 

Pead 
Gen PG Bond 

Service     Sub Total 18 10       
1 Dhenkanal 

Municipality 
H.O Sr.-I       Vacant 

    Sub Total 1 0       
1 

SDH Hindol 
(FRU) (V0) 
(DP) 108 

Superintendent A.D-II Dr. Sudhansu Sekhar 
Mishra 

O&G Gen   
2 Consultant O&G J.D Dr. Akshya Kumar 

Moharana  
O&G   Vacant 

3 Senior Spl. O&G Sr.-I       Vacant 
4 Consultant Paed. J.D       Vacant 
5 Senior Spl. Paed. Sr.-I         
6 Senior Spl. Medicine Sr.-I       Vacant 
7 Senior Spl. Surgery Sr.-I Dr. Ashis Mishra Gen Surg   Jr.1 Adjusted 

PG Bond 8 Senior Spl. 
Anaesthesia 

Sr.-I       Vacant 
9 Senior Spl. Pathology Sr.-I       Vacant 

10 Senior Spl. 
Ophthalmology 

Sr.-I       Vacant 
11 Senior Spl. 

Orthopaedics 
Sr.-I Dr. Monalisa Mohanty MBBS UR Vacant 

12 SMO Sr.-I Dr. Debasis Nanda        
13 SMO Sr.-I Dr. Bijay Kumar Nayak MBBS UR In service PG 

at SCB MCH 14 LTRMO Jr.-I         
15 LTRMO Jr.-I         
16 LTRMO Jr.-I         
17 LTRMO Jr.-I Dr. Rakesh Kumar 

Routray 
Nephrology Gen Deployed to 

SCB MCH, 
CTC 

18 LTRMO Jr.-I         
    Sub Total 18 7       
1 

SDH K Nagar 
(FRU) (V0) 
(DP) 108 

Superintendent A.D-II         
2 Consultant O&G J.D Dr. Subash Ch. Mandal O&G Gen   
3 Senior Spl. O&G Sr.-I Dr. Ramesh Ku. Sahoo MD ( O & G) Gen Deputation 

Bhuban CHC 4 Consultant Paed. J.D Dr. Ranjan Ku.Barik Paed.    Vacant 
5 Senior Spl. Paed. Sr.-I         
6 Senior Spl. Medicine Sr.-I Dr. Ranjan Dash  Skin&VD   Vacant 
7 Senior Spl. Surgery Sr.-I Dr. Deepak Ku. Sahu Surgery Gen Deputed to 

SCB 8 Senior Spl. 
Anaesthesia 

Sr.-I Dr. Apolo Dash Anaeas. Gen Jr.1 Adjusted  
and Deputed 
to DHH,DKL 

9 Senior Spl. Pathology Sr.-I       Vacant 
10 Senior Spl. 

Ophthalmology 
Sr.-I Dr. Subham Sethy  Ophth.   Jr.1 Adjusted 

Post. PG Bond 11 Senior Spl. 
Orthopaedics 

Sr.-I       Vacant 
12 SMO Sr.-I Dr. Rama Gobinda 

Mohanty 
Surgery Gen Adjusted 

13 SMO Sr.-I       Vacant 
14 LTRMO Jr.-I Dr. Biswajit Nanda O&G/ CAC Gen   
15 LTRMO Jr.-I Dr. Chinmayee Sahoo      Vacant 
16 LTRMO Jr.-I Dr. Sidharth Shankar 

Beura 
MBBS Gen 

 
17 LTRMO Jr.-I Dr. Sunil Kumar Sukla Med. Gen   
18 LTRMO Jr.-I        Vacant 
    Sub Total 18 12       
1 C.H.C 

Bhuban (V0) 
(DP) 108 

Superintendent Sr.-I       Vacant 
2 O&G Jr.I Dr. N. Sagarika  O&G Gen   
3 Paediatrics Jr.I Dr. Manoj Ku. Mohanty MBBS     
4 Medicine  Jr.I Dr. Anindita Parida MBBS SEBC   
5 Surgery Jr.I       Vacant 



6 GDMO Jr.I Dr. Soumya Ranjan 
Prusty 

MBBS Gen   
  LTRMO  Jr.I         
  LTRMO  Jr.I         
  LTRMO  Jr.I         
  LTRMO  Jr.I         
  LTRMO  Jr.I         
    Sub Total 11 4       
1 

CHC M K 
Gola (V0) 

BPHO Sr.-I Dr. Bhagabat Majhi O&G ST Vacant 
2 Superintendent Sr.-I       Vacant 
3 O&G Jr.I Dr. Rajendra Prasad 

Sahoo 
MBBS Gen   

4 Paediatrics Jr.I       Vacant 
5 Medicine  Jr.I       Vacant 
6 Surgery Jr.I       Vacant 
7 LTRMO  Jr.I         
8 LTRMO  Jr.I         
9 LTRMO  Jr.I         

10 LTRMO  Jr.I         
11 LTRMO  Jr.I         
12 BARUAN (V0)  Asst Surg Jr.I Dr. Manisha Mishra  MBBS Gen Vacant 
13 MAHULPAL 

(V0) (PDP) 
Asst Surg Jr.-I Dr.Amitabh Acharya  MBBS Gen Vacant 

14 MARTHAPUR 
(V0) 

Asst Surg Jr.-I Dr. Asutosh Mohany MBBS Gen   
15 ODISHO (V0) Asst Surg Jr.-I Dr. Jatin Kumar 

Moharana 
MBBS SEBC   

    Sub Total 15 6       
1 

CHC Jiral 
(V0) (DP) 108 

(PDP) 

Superintendent Sr.-I       Vacant 
2 O&G Jr.I       Vacant 
3 Paediatrics Jr.I Dr. Snigdha Bharati 

Samal 
MBBS     

4 Medicine  Jr.I Dr. Rajanikanta Sahoo MBBS Gen   
5 Surgery Jr.I Dr. Subramanyu Sahoo MBBS Gen   
6 LTRMO  Jr.I         
7 LTRMO  Jr.I         
8 LTRMO  Jr.I         
9 LTRMO  Jr.I         

10 LTRMO  Jr.I         
    Sub Total 10 3       
1 

CHC S C Pur 
(V0) (DP) 108 

BPHO Sr.-I       Vacant 
2 Superintendent Sr.-I       Vacant 
3 O&G Jr.I       Vacant 
4 Paediatrics Jr.I       Vacant 
5 Medicine  Jr.I       Vacant 
6 Surgery Jr.I Dr. Anurag Anubhab 

Nayak 
MBBS Gen   

7 LTRMO  Jr.I   MBBS Gen   
8 LTRMO  Jr.I   MBBS Gen   
9 LTRMO  Jr.I         

10 LTRMO  Jr.I         
11 LTRMO  Jr.I         
12 DEOGAN (V0) Asst Surg Jr.-I         
13 JORANDA 

(V0) (PDP) 
Asst Surg Jr.-I Dr. Nishikanta Muduli MBBS Gen   

14 KARMUL (V0) 
(PDP) 

Asst Surg Jr.-I Dr. Sidhartha Sankar 
Pati 

MBBS Gen   



15 KENDUPADA 
(V0) (PDP) 

Asst Surg Jr.-I Dr. Swadin Rath MBBS Gen   
16 KHANKIRA 

(V0) (PDP) 
Asst Surg Jr.-I       PPP 

17 PINGUA (V0) 
(PDP) 

Asst Surg Jr.-I Dr. Jitendra Kumar 
Bhuiyan 

    Vacant 
    Sub Total 17 5       
1 

CHC A Berni 
(V0) (DP) 108 

BPHO Sr.-I Dr. Pramil Ku. Pradhan MBBS Gen   
2 Superintendent Sr.-I Dr. Deepak Ku. Dehury O&G Gen Deputation to 

DHH, DKL 3 O&G Jr.I       Vacant 
4 Paediatrics Jr.I Dr. Sunita Behera MBBS Gen   
5 Medicine  Jr.I Dr. Archana Sahoo     Contractual  
6 Surgery Jr.I Dr. Chinmaya Ku. Samal MBBS Gen   
7 LTRMO  Jr.I         
8 LTRMO  Jr.I         
9 LTRMO  Jr.I         

10 LTRMO  Jr.I         
11 LTRMO  Jr.I         
12 GUNEIBIL 

(V0) 
Asst Surg Jr.-I       Vacant 

13 KANTILO-
KATENI (V0) 

Asst Surg Jr.-I Dr. Adyasha Mohanty MBBS Gen Vacant 
14 SIRIMULA(KU

RUMA) (V0) 
(PDP) 

Asst Surg Jr.-I Dr. Jogeswar Mulia MBBS Gen Contractual, 
PPP     Sub Total 14 7       

1 

CHC Parjang 
(V0) (DP) 108 

BPHO Sr.-I       Vacant 
2 Superintendent Sr.-I       Vacant 
3 O&G Jr.I       Vacant 
4 Paediatrics Jr.I Dr. Shibani 

Subhadarsini Nayak 
MBBS UR   

5 Medicine  Jr.I Dr. Abhisek Dwibedy MBBS Gen   
6 Surgery Jr.I Dr. Hara Prasad Parida  MBBS Gen Vacant 
  LTRMO Jr.I         
  LTRMO Jr.I         
  LTRMO Jr.I         
  LTRMO Jr.I         
  LTRMO Jr.I         
7 DADARAGHA

TI (V0) (PDP) 
Asst Surg Jr.I        PPP 

8 KUMUSI (V0) 
(PDP) 

Asst Surg Jr.-I Dr. Swayam Swastik 
Sahoo 

MBBS Gen   
9 MUKTAPOSI 

(V0) (PDP) 
Asst Surg Jr.-I Dr.Soumendra Sahoo MBBS GEN Contractual 

10 LODHANICH
HAK (V0) 

Asst Surg Jr.-I Dr. Mukta kumari  MBBS GEN   
11 Patrapada 

(V0) 
Asst Surg Jr.-I Dr.Swadhin Kar MBBS Gen Vacant 

    Sub Total 16 7       
1 

CHC Beltikiri 
(V0) (PDP) 

BPHO Sr.-I       Vacant 
2 Superintendent Sr.-I       Vacant 
3 O&G Jr.I Dr. Satyabrata Khuntia      contractual 
4 Paediatrics Jr.I Dr. Laxmi Prasad 

Mohapatra  
    Contractual 

5 Medicine  Jr.I Dr. Shaikh Gulzar MBBS Gen   
6 Surgery Jr.I Dr. Chinmaya Panda  MBBS  Gen  Contractual 
7 LTRMO  Jr.I         
8 LTRMO  Jr.I         
9 LTRMO  Jr.I         

10 LTRMO  Jr.I         
11 LTRMO  Jr.I         
12 BANASINGI 

(V0) 
Asst Surg Jr.-I Dr.Subhaj Kumar Baral MBBS SEBC Vacant 



13 DHIRAPATNA 
(V0) (DP) 

Asst Surg Jr.-I Dr. Bijita Subhada 
Satpathy 

MBBS Gen   
14 SANKARPUR 

(V0) 
Asst Surg Jr.-I Dr. Sambit Satyabrat 

Nanda 
MBBS Gen   

15 TARAVA (V0) Asst Surg Jr.-I DR. Monica Dash MBBS Gen   
16 BALADABAN

DHA (V0) 
Asst Surg Jr.-I Dr. Niranjan Rout MBBS Gen Contractual 

17 Bhapur Hosp 
(V0) (DP) 108 

Asst Surg Jr.-I Dr. Dinesh Nayak MBBS Gen   
    Sub Total 17 10       
1 

CHC 
Odapada 

(V0) (DP) 108 

BPHO Sr.-I Dr. Ananta Kumar Roul O&G Gen   
2 Superintendent Sr.-I       Vacant 
3 O&G Jr.I       Vacant 
4 Paediatrics Jr.I Dr. Rajib Lochan Sahoo MBBS Gen   
5 Medicine  Jr.I       Vacant 
6 Surgery Jr.I       Vacant 
7 LTRMO  Jr.I         
8 LTRMO  Jr.I         
9 LTRMO  Jr.I         

10 LTRMO  Jr.I         
11 LTRMO  Jr.I         
12 BALARAMPU

R (V0) (PDP) 
Asst Surg Jr.-I Dr.Sonali Mishra  MBBS GEN   

13 NIMIDHA (V0) Asst Surg Jr.-I Dr. Soumyaranjan 
Mohanty 

MBBS SEBC   
14 KALINGA (V0) 

(PDP) 
Asst Surg Jr.-I Dr.Soumyakanta Sahu MBBS   Vacant 

15 Meramunduli 
Hosp (V0) 
(DP) 108 

Asst Surg Jr.-I Dr. Gunjan Nayak MBBS Gen   
    Sub Total 15 6       
1 

CHC K Kata 
(V0) (PDP) 

BPHO Sr.-I       Vacant 
2 Superintendent Sr.-I       Vacant 
3 O&G Jr.I       Vacant 
4 Paediatrics Jr.I Dr. Sagar Ku. Pradhan MBBS Gen   
5 Medicine  Jr.I Dr.Bijayashree Durga 

Prasad Rout 
MBBS / USG Gen   

6 Surgery Jr.I       Vacant 
7 LTRMO  Jr.I         
8 LTRMO  Jr.I         
9 LTRMO  Jr.I         

10 LTRMO  Jr.I         
11 LTRMO  Jr.I         
12 BEDAPADA 

(V0) (PDP) 
Asst Surg Jr.-I Dr. Subhada Sahu  MBBS     

13 DUDURKOTE 
(V0) 

Asst Surg Jr.-I Dr. Kausik Ku. Swain MBBS Gen Ad-hoc 
14 HATURA (V0) 

(PDP) 
Asst Surg Jr.-I Dr. Jagyaseni Mishra MBBS Gen   

15 PALKA 
PURUNAKOT
E (PDP) (V0) 

Asst Surg Jr.-I Dr. Dayanidhi Prusty MBBS Gen   
16 RASOL (V0) 

(PDP) 
Asst Surg Jr.-I Dr.Soumyashree Samal MBBS Gen Vacant 

    Sub Total 16 7       
1 

CHC Birasal 
(V0) (DP) 108 

BPHO Sr.-I Dr. Pradeep Ku. Jena MBBS Gen Jr.1 Adjusted 
2 Superintendent Sr.-I       Vacant 
3 O&G Jr.I Dr. Pragnyasmita 

Routray 
MBBS Gen   

4 Paediatrics Jr.I       Vacant 
5 Medicine  Jr.I Dr. Sthitapragyan 

Mohanty 
SPM Gen   

6 Surgery Jr.I       Vacant 
7 LTRMO  Jr.I         
8 LTRMO  Jr.I         
9 LTRMO  Jr.I         



10 LTRMO  Jr.I         
11 LTRMO  Jr.I         
12 KANTAPAL 

COLONY (V0) 
Asst Surg Jr.I       Vacant 

13 PANGATIRA 
(V0) (PDP) 

Asst Surg Jr.I       Vacant 
14 Mahavir 

Road Hosp 
(V0) (DP) 108 

Asst Surg Jr.I         
15 Kankadahad 

Hosp. (V0) 
(DP) 108 

Asst Surg Jr.I Dr. Sushree Sangeeta 
Biswal 

MBBS Gen Diploma 
Course 

Discipline 
DGO 

    Sub Total 15 4       
1 Kathagada 

(UPHC) 
M.O Jr.I Dr. Jyotsnamayee 

Behera 
MBBS SC   

    Sub Total 1 1       
Additional Man-in-position 

1 Police Hosp MO Police 
hosp 

Sr.-I Dr. Pramod Ku. 
Mahallik 

MBBS   Contractual 
    Sub Total   1       
    Grand Total 243 119       

  

 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା  : ୫୬୬   ତା : ୦୬. ୦୯ . ୨୦୨୧  
 

MCL ଦ୍ୱାରା ରକାଇଲା ଉତ୍ପାଦନ 

 ଶ୍ରୀ କରି ାର କୁମାର ମହାନ୍ତ ି: ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି- Coal India 
Ltd: ର ଅନୟ subsidiaries  ର୍ା – E. C. L, B.C.C.L, C.C.L, W.C.L, S.E.C.L, 
N.C.L, CMPDIL ତୁଳନାରର MCL ରକରତ ପରମିାେର ରକାଇୋ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛ ିଏବ୍ଂ MCL 
ରର ରକରତଜେ Officer Grade ଏବ୍ଂ General Grade ରର କା ଗୟରତ ଅଛନ୍ତ ିଏୋର ସମୂ୍ପେଗ 
ବ୍ବି୍ରେୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ  
ମନ୍ତ୍ରୀ , ଇୋତ ଓ  େି ବ୍ଭିାଗ  

***** 
 MCL ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୟାନୁସାରର Coal India Ltd. ର ଅନୟ subsidiaries  ର୍ା – 
E. C. L, B.C.C.L, C.C.L, W.C.L, S.E.C.L, N.C.L  ତୁଳନାରର MCL ରକରତ ପରମିାେର 



ରକାଇୋ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛ ିତାୋର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ତର୍ୟ ନମିନରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  CMPDIL 
ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥ୍ା  ନୁରେଁ ।  

Subsidiary Company 

Average Production per Day 
 in  

Lakhs Tonne 
(F.Y. 2021-22 Up to 26.08.2021)  

MCL 3.815 
BCCL 0.666 
CCL 1.380 
WCL 1.047 
SECL 3.079 
NCL 2.849 
ECL 0.802 

 

 MCL ରର ତା ୦୧.୦୮. ୨୦୨୧ ର ି ସୁଦ୍ଧା  Officer Grade ଓ General Grade 
ରର କା ଗୟରତ ଥିବ୍ା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ବି୍ରେୀ ନମିନରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ  

Executives Officer Grade  
Non-executives General 

Grade  
Total 

1634 20119 21753 
 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୫୬୭          ତା:୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 

ସତ୍୍ତ ଖିଲାପ ରର୍ଯାଗଁୁ ରଜାରିମନା ଆଦାୟ  
 

ଶ୍ରୀ ରମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- ନେିାମ ମାଧ୍ୟମରର େିଜ 
ରନଇଥିବ୍ା  େି େିଜଧାରୀ ମାରନ ସତ୍ତଗ ଖିୋପ କରୁଥିବ୍ାରୁ ରସମାନଙ୍କ ଉପରର ରଜାରମିାନା ଧା ଗୟ 
କରା ାଇଥିବ୍ା ସତୟ କ,ି ଉତ୍ତର  ଦ ି ‘େଁ’ େୁଏ ରତରବ୍ ରକଉ ଁରକଉ ଁ େି େିଜଧାରୀମାରନ ସରକାରଙ୍କ 
ଦ୍ଵାରା ଧା ଗୟ କରା ାଇଥିବ୍ା ରକଉଁ ସତ୍ତଗ ଗୁଡକି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତ ି ତାୋର ବ୍ବି୍ରେୀ ସେ ରକଉ ଁ
ଆଧାରରର ରସମାନଙ୍କର ଉପରର ଉକ୍ତ ରଜାରମିାନା ଧା ଗୟ କରା ାଇଛ ି ତାର ସବ୍ରିେର୍ ତର୍ୟ 
ଉପସ୍ଥ୍ାପନ କରରିବ୍ କ,ି ରଜାରମିାନା ଅନାରଦ  ଉକ୍ତ ଖିୋପକାରୀ େିଜଧାରୀଙ୍କ ଉପରର ସରକାର କ ିକ ି
ପ୍ରକାର କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେେ କରରିବ୍ ଜୋଇରବ୍ କ ି?  



 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
***** 

   
 ନେିାମ ମାଧ୍ୟମରର େିଜ୍ ରନଇଥିବ୍ା  େି େିଜଧାରୀମାରନ Rule 12(1) of M.C. 
Rule, 2016 ଏବ୍ଂ Schedule ‘D’ of MDPA ଅନୁ ା ୀ ସତ୍ତଗ ଖିୋପ ଏବ୍ଂ ଉେଙ୍ଘନ 
କରଥିିବ୍ା ତର୍ା କ୍ଷ୍ତପୂିରେ ନମିରନ୍ତ Notice ସଂକ୍ରାନ୍ତୀ   େିୱାରୀ ତର୍ୟ ପରି ଷି୍ଟ-‘କ’ ରର 
ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।   

 

 

06.09.2021 

IT Act ର 66 ଧାରା ଅନୁସାରର ମାମଲା ରୁଜୁ       

U.D. 568-    ଶ୍ରୀ ରମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବଧିାୟକ- 

    ମୁ ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- 

                          ରାଜୟରର 2010 ରୁ ଅଦୟାବ୍ଧି Unlawful Activities 
Prevention Act, Sedition Act, Information Technology Act, 2000 
ର ଧାରା 66 ଏ ଅନୁସାରର ରକରତଜେଙ୍କ ବ୍ରିରାଧରର ରକରତ ମାମୋ ରୁଜୁ ରୋଇଛ,ି 
ରସଥିମଧ୍ୟରୁ ରକରତ ମାମୋର େୁୋେି ରୋଇ ଫଇସୋ ରୋଇ ରକରତଜେ ରଦାର୍ୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ 
ରୋଇଛନ୍ତ,ି ରକରତ ମାମୋ ବ୍ଚିାରାଧୀନ ରେଛି,ି ଏ ସବୁ୍ ମାମୋରର ରକରତଜେ ଗିରଫ 
ରୋଇଛନ୍ତ,ି ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାଓବ୍ାଦୀ ଅଭିର ାଗରର ରକରତଜେ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ି
ସମ୍ପ୍ରଦା ର, ବ୍ଚିାରାଧୀନ (under trial prisoner) ଓ ରଦାର୍ୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଏଦୀ ରଜଲ୍ 
ଭିତରର ରେଛିନ୍ତ,ି ତାର ଜଲି୍ଲା ଓ ବ୍ର୍ଗୱାରୀ ତର୍ୟ ରଦରବ୍ କ,ି ରସେପିର ିସପିୁ୍ରମ ରକାଟଗଙ୍କ ନରିଦ୍ଦଗେ 



ଆସବି୍ା ପରର IT Act ର ଧାରା 66 ଏ ଅନୁସାରର ରକରତ ମାମୋ ରୁଜୁ ରୋଇଛ ିତାୋ ପ୍ରକାେ 
କରରିବ୍ କ ି?    

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦବିୟ  ଙ୍କର ମଶି୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର  - 
    ରାଜୟରର 2010 ରୁ ଅଦୟାବ୍ଧି (ତା.31.07.2021ର ି) 
ମଧ୍ୟରର   Unlawful Activities Prevention Act, Sedition Act, 

Information Technology Act, 2000 ର ଧାରା 66ଏ  ଅନୁ ା ୀ ବ୍ଭିିନ୍ନ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ 
ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର ଋଜୁ ରୋଇଥିବ୍ା ମାମୋ ସଂ ୟା, ମାମୋଗୁଡକିରର ଗିରଫ ରୋଇଥିବ୍ା 
ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ସଂ ୟା, ଫଇସୋ ରୋଇଥିବ୍ା ମାମୋଗୁଡକିର ସଂ ୟା, ରଦାର୍ୀ ରୋଇଥିବ୍ା 
ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ ସଂ ୟା, ବ୍ଚିାରଧୀନ ଥିବ୍ା ମାମୋଗୁଡକି ସଂ ୟାର ଏକ ଜଲି୍ଲା ଓ ବ୍ର୍ଗୱାରୀ ତର୍ୟ 
ପରେିଷି୍ଟ-‘କ’ ଭାରବ୍ ସଂେଗ୍ନ କରାଗୋ  । 

ମାଓବ୍ାଦୀ (Unlawful Activities Prevention Act) 
ମାମୋ ଗୁଡକିରର ବ୍ଚିାରଧୀନ ଓ ରଦାର୍ୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ରୋଇଥିବ୍ା ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି ଓ ଜନଜାତ ି ସମ୍ପ୍ରଦା ର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ସଂ ୟାର ଜଲି୍ଲା ଓ ବ୍ର୍ଗୱାରୀ ତର୍ୟ 
ପରେିଷି୍ଟ--‘କ’ ରର ଉଲି୍ଲଖିତ ଅଛ ି। 

ସୁପି୍ରମରକାଟଗଙ୍କ ନରିଦ୍ଦଗେ ଆସବି୍ା ପରର IT Act ର ଧାରା 66ଏ 
ଅନୁସାରର ଋଜୁ ରୋଇଥିବ୍ା ମାମୋଗୁଡକିର ସଂ ୟା ପରେିଷି୍ଟ--‘କ’ରର ମଧ୍ୟ ଉଲି୍ଲଖିତ ଅଛ ି।  

 

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
ଖାଲି ପଡଥିିବା ପଦବ ିପୂରଣ 

ଅଣ ତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା- ୫୬୯– ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଲି: - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ରା ଗଡା ଜଲି୍ଲାରର ଥିବ୍ା PHC ଏବ୍ଂ CHC 
ମାନଙ୍କରର total ଡାକ୍ତର, ନସଗ ଏବ୍ଂ ଅନୟାନୟ ପଦବ୍ୀ ସଂ ୟା ରକରତ, ରସଥିମଧ୍ୟରୁ 



ବ୍ତ୍ତଗମାନ ରକଉଁ ରକଉଁ PHC ଏବ୍ଂ CHC ରର ରକଉଁ ରକଉଁ ପଦବ୍ୀ ରକରତାଟ ି  ାେି 
ପଡଛି,ି  ାେି ପଡଥିିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକି ରକରବ୍ସୁଦ୍ଧା ପୂରେ କରା ିବ୍ ସରକାର ଜୋଇରବ୍ କ ି
? 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:- 

 ରା ଗଡା ଜଲି୍ଲାରର ଥିବ୍ା PHC ଏବ୍ଂ CHC ମାନଙ୍କରର ଥିବ୍ା ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ା 
କା ଗୟରତ ଡାକ୍ତର, ନସଗ ଏବ୍ଂ ଅନୟାନୟ ପଦବ୍ୀର ସଂ ୟା ପରି ଷି୍ଟ ‘କ’ ରର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗୋ । 

  ାେି ପଡଥିିବ୍ା ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକୁି OPSC ଦ୍ଵାରା ଚ ନ, ବ୍ଭିାଗୀ  ପରଦାନ୍ନତ ି
ତର୍ା ଚୁକି୍ତଭିତ୍ତକି ନ ୁିକି୍ତ ଦ୍ଵାରା ଏବ୍ଂ ପାରାରମଡକିାେ ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକୁି ଓଡେିା ଅଧସ୍ତନ 
କମଗଚାର ି ଚ ନ ଆର ାଗ ମାଧ୍ୟମରର ପୂରେ କରବି୍ା ପାଇଁ ସରକାରପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ 
କରୁଛନ୍ତ।ି 
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ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ଲାରର ରଖାଲାର୍ଯାଇଥିବା ରକାଭିର୍ଡHospital  

UDAQ ୫୭୦-  ଶ୍ରୀମତୀ କୁସୁମ ରଟରଟ- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ 
କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ଲାରର ସରକାର ରକରତରଗାଟ ି ରକାଭିର୍ଡHospital 
ର ାେିଥିରେ ଏବ୍ଂ ରସେ ିHospital ମାନଙ୍କରର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରକରତ ରରାଗୀ 
ପଠାଇଥିରେ ରରାଗୀ ପିଛା ରକରତ ଟଙ୍କା  ଚଗ ଏବ୍ଂ ରସ ମଧ୍ୟରୁ ରକରତଜେ ଭେ ରୋଇ 
ର୍ରକୁ ରଫରରିେ ଏବ୍ଂ ରକରତଜେ ମତୁୃୟବ୍ରେ କରେ ତାୋର ସମୁ୍ପର୍ଣ୍ଗ ବ୍ବି୍ରେୀ ଜୋଇରବ୍ 
କ ି ? 

ଉତ୍ତର  



ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ,ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ଲାରର ରମାଟ ୬ 
ରଗାଟ ିେେିଟାେ ର ାୋ ାଇଥିୋ । ଏବ୍ଂ ରସେ ିେେିଟାେ ମାନଙ୍କରର ରମାଟ 11861 ଜେ 
ରରାଗୀ ଚକିତି୍ସତି ରୋଇଛନ୍ତ ି । ଏେ ି ବ୍ାବ୍ଦରର ରମାଟ 97 ରକାଟ ି 9 େକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କା 
 ଚଗରୋଇଅଛ ି । ଚକିତି୍ସା କରା ାଇଥିବ୍ା ରରାଗୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 576 ଜେ ରରାଗୀ 
ମତୁୃୟବ୍ରେ କରଅିଛନ୍ତ ି। ଏ ସମ୍ପକଗରର ସବ୍ରିେର୍ ତର୍ୟ ପରେିଷି୍ଟ କ ରର ସଂେଗ୍ନ କରାଗୋ 
।   

 

 

 

ତାରିଖ 06.09.2021 

ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ରଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ରରର ପରିଣତ  

ଅଣତାରକା- 571. ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ  ଙ୍କର ରଭାଇ : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି :-  ଆଦବି୍ାସୀ ଅଧୁୟରି୍ତ ତଳସରା ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 
ରେଫି୍ରପଡା ଓ ବ୍ାେିେଙ୍କରା 2ଟ ି ବ୍ଲକ, ର ଉ ଁ ବ୍ାେିେଙ୍କରା ବ୍ଲକ ସୁନ୍ଦରଗର୍ଡ ଜଲି୍ଲାର 
େକରି ଏନୁ୍ତଡେିାଳ ରୂରପ ଅରନକ ଆନ୍ତଜଗାତୀ  େକ ି ତାରକାଙୁ୍କ ଜନମ ରଦଇଛ,ି ଏେ ି
ଦୁଇଟ ି ବ୍ଲକରର ଜନସଂ ୟା 60 େଜାରରୁ ଅଧିକ ଥିବ୍ାରବ୍ରଳ ପ୍ରରତୟକ ବ୍ଲକରର 
ନାମକୁ ମାତ୍ର ରଗାଟଏି ରଗାଟଏି ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ରରର ମାତ୍ର ଜରେ ଡାକ୍ତର ଓ 
ଦୁଇଟ ିBed ରର ସୀମିତ, ଜନସଂ ୟା ଓ ରଭୌଗଳକି ସି୍ଥ୍ତ ି ଅନୁ ା ୀ ଏେ ି ଦୁଇଟ ି
ବ୍ଲକରର ରଗାଟଏି ରଗାଟଏି ରଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର ନେିାତ ି କରବି୍ା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷ୍ପ 
ରନରବ୍ କ,ି  ରେଫି୍ରପଡା ଓ ବ୍ାେିେଙ୍କରା ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ନକିଟ ଭବ୍ରି୍ୟତରର 



ରଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ରୁପାନ୍ତରତି କରବି୍ାର ର ାଜନା ଅଛ ି କ,ି  ଦ ି ଅଛ ି ରତରବ୍ 
ତାୋ ରକରବ୍ ଆରମ୍ଭ କରା ିବ୍ ଏବ୍ଂ  ଦ ିନାେିଁ ତାର କାରେ କ’େ ? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ତଳସରା ନବି୍ଗାଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗଗତ ବ୍ାେିେଙ୍କର ବ୍ଲକରର 1 ରଗାଟ ିରଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର ସେ 4 ରଗାଟ ି 
ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର ଏବ୍ଂ ରେଫି୍ରପଡା ବ୍ଲକରର 1 ରଗାଟ ିରଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର ଏବ୍ଂ 
6 ରଗାଟ ିପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ଅଛ ିl  

ରେଫି୍ରପଡା ଓ ବ୍ାେିେଙ୍କରା ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ବ୍ତ୍ତଗମାନ ରଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ରୂପାନ୍ତରତି କରବି୍ାର ରକୌେସ ିର ାଜନା ନାେିଁ  l 

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 କଣ୍ଟାମାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରର Doctor Posting କରିବା 

ଅଣ ତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା- ୫୭୨– ଶ୍ରୀମହଧିର ରଣା :ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :- କଣ୍ଟାମାଳରର ଦାବ୍ ି ରେଉଥିରେ ମଧ୍ୟ Gynic Doctor 
ଦଆି ାଇନାେିଁ ତାର କାରେ କେ, ରକରବ୍ ଦଆି ିବ୍ କେରିବ୍, କଣ୍ଟାମାଳ CHC ରର 24 ଟ ି
ଗ୍ରା. ପ. ରୋକ ନଭିଗର କରୁଅଛନ୍ତ ିCHC କୁ ଅବ୍ରେଳା କରବି୍ାର କାରେ କେ, ରକରବ୍ 
Doctor ରଦରବ୍? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:- 



 କଣ୍ଟାମାଳ CHC ରର ରମାଟ 10 ରଗାଟ ି ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ ଥିବ୍ା ରବ୍ରଳ 7 ଜେ 
ଡାକ୍ତର କା ଗୟରତ ଅଛନ୍ତ।ି P.G. ପାଠୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ପରର Gynic Doctor ବ୍ଭିାଗ 
ରର ର ାଗ ରଦବ୍ା ପରର କଣ୍ଟାମାଳ CHC ରର ନ ୁିକି୍ତ ବ୍ରି୍  ବ୍ଚିାର କରା  ିବ୍ । 

 

 
ତା.୦୬.୦୯.୨୦୨୧ରି  

Gov. ITI, କଟକର ଉନ୍ନତକିରଣ 
********** 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା ୫୭୩.-  ମେମ୍ମଦ ରମାକମି୍: ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ 

କ:ି– କଟକ ରପ୍ରସଛକ Govt. ITI,  ପୁରଆି କରେଜ ଉନ୍ନତକିରେ ପାଇଁ ରକରତ ଅର୍ଗ 

ବ୍ୟ  ରୋଇଛ ି? 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା । 

ଉତ୍ତର 

କଟକ ରପ୍ରସଛକ Govt. ITI,  ପୁରଆିର ଉନ୍ନତକିରେ ପାଇଁ ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍କି 

ବ୍ର୍ଗରର ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗ ଦ୍ଵାରା ଟ. ୨,୧୨,୬୮,୩୨୭.୦୦ ବ୍ୟ  କରା ାଇଅଛ ି।  

 

 

ତା ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 

“କଟକର ନାଳ ଓ ରାସ୍ତା କାମ” 



*********** 

ଅଣ ତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା ୫୭୪॰ମହମ୍ମଦ ରମାକମି: ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ 
କ:ି- କଟକ ସେରର ନାଳ, ରାସ୍ତା କା ଗୟ ପାଇଁ ଆଜ ିସୁଦ୍ଧା ରକରତ ଅର୍ଗରାେ ି ଚ୍ଚଗ ରୋଇଛ ି
ଏୋର ଏକ ତର୍ୟ କା ଗୟୱାରୀ ପ୍ରଦାନ କରିରବ୍କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 
 

ନମିଗାେ ବ୍ଭିାଗ ଦ୍ଵାରା କଟକ ସେରର ରାସ୍ତା କା ଗୟ ପାଇଁ ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍କି 
ବ୍ର୍ଗରର ଅଦୟାବ୍ଧି୧୨୨୩.୦୬ େକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କା  ଚ୍ଚଗ କରା ାଇଛ ି। ତାୋର କା ଗୟୱାରୀ ତର୍ୟ 
ସାରେୀ ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  

******** 

06.09.2021 

Covid -19 ଚକିତି୍ସା ଚାଲିଥିବା Hospital ର ନାମ   

UDAQ 575-  ମେମ୍ମଦ ରମାକମି- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କରି 
କେରିବ୍ କ ି:- କଟକ ମୋନଗର ନଗିମ ଅନ୍ତଗଗତ ରକରତରଗାଟ ିେେିଟାେରର Covid-19 
ଚକିତି୍ସା ରେଉଛ,ି ତାର ନାମ ପ୍ରଦାନ କରିରବ୍ କି; ରକଉଁ ରକଉଁ େେିଟାେରର ରକରତ ରକାଭିର୍ଡ  
ରରାଗୀ ଚକିତି୍ସତି ରେଉଛନ୍ତ ି ; ଏୋ ବ୍ାବ୍ଦ ସରକାର ରକରତ ଅର୍ଗ ବ୍ୟ  କରଛିନ୍ତି;ଆଜସୁିଦ୍ଧା 
ରକଉଁ Hospital ମାନଙ୍କରରଇକରମା ଚକିତି୍ସା ରେଉଛ ି ଏବ୍ଂ ରକଉଁ ଡାକ୍ତର ଏୋକୁ 
କରୁଛନ୍ତ ି? 

ଉତ୍ତର  

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ,ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-   



 କଟକ ମୋନଗର ନଗିମ ଅନ୍ତଗଗତ 8 ରଗାଟ ିେେିଟାେରର ରକାଭିଡ ରରାଗୀ ଚକିତି୍ସତି 
ରେଉଛନ୍ତ।ି ରସେ ି େେିଟାେ ଗୁଡକିର ନାମ ପରେିଷି୍ଟ କ ରର ସଂେଗ୍ନ କରାଗୋ। ଏୋ 
ବ୍ାବ୍ଦରର ସରକାର ରମାଟ 47,81,61,207 ଟଙ୍କା ଚଗ କରଛିନ୍ତ ି ।  ଆଜସୁିଦ୍ଧାରକବ୍ଳ 
କଟକର  ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରମଡକିାେ କରେଜରର ଇକରମା ଚକିତି୍ସା ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା କରା ାଇ 
ଚକିତି୍ସା କରା ାଉଅଛ ି । ଏୋକୁ Cardio Therapic Vascular Surgeon 
(CTVS) ଡାକ୍ତର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତ ି।  

 

ତା- ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
NOC ନଥିବା Private Hospital ର ନାମ 

 
UDAQ No. ୫୭୬. ମହମ୍ମଦ ରମାକମି: ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି – କଟକ ମୋନଗର ନଗିମ ଅନ୍ତଗଗତ ରକରତରଗାଟ ି
Private Hospital ଅଛ,ି ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ରକରତାଟ ିHospital ର NOC 
ନାେିଁ ତାର ଏକ ତାେିକା ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କି; ରକଉଁ ରକଉଁ େେିଟାେରର Fire 
Safety License ନାେିଁ, ତାର ନାମ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ;ି  ବ୍ଭିାଗୀ  କତ୍ତଗୃ ପକ୍ଷ୍ 
ଏୋ ପ୍ରତ ିକେ କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେେ କରଛିନ୍ତ?ି 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

 କଟକ ମୋନଗର ନଗିମ ଅନ୍ତଗଗତ ୨୨୯ ରଗାଟ ିPrivate Hospital 

ଅଛ ି। ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ Fire Safety Clearance Certificate ଦା େ କର ି



ନ ଥିବ୍ାରୁ NOC ପ୍ରଦାନ କରା ାଇନଥିବ୍ା ୬୨ଟ ି Hospital ର ତାେିକା 

ପରେିଷି୍ଟ-କ ରର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଅଛ।ି  ଉକ୍ତ Hospitalର ତାେିକାକୁ ଗେୃ 

ବ୍ଭିାଗକୁ Fire Safety Clearance ସମ୍ପକଗୀ  ତର୍ୟ  ାଞ୍ଚ ନମିରନ୍ତ 

ରପ୍ରରେ କରା ାଇଅଛ ି। 

 

 

ତାରିଖ 06.09.2021 

ରକାଭିଡ Death Certificate ପ୍ରଦାନ  

ଅଣତାରକା- 577. ମହମ୍ମଦ ରମାକମି : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହରିବ କ ି :-  ରକାଭିର୍ଡ ମୋମାରୀ ଦ୍ଵାରା ର ଉ ଁ ପରବି୍ାରର ସଦସୟ ରକାଭିର୍ଡ 
ଜନତି ମତୁୃୟ ରୋଇଛ,ି ରସମାନଙୁ୍କ ସରକାର କ ିପ୍ରକାର ସାୋ ୟ କରଛିନ୍ତ ି ; ରକାଭିର୍ଡ 
ଜନତି ମତୁୃୟ ରୋକର ପରବି୍ାରକୁ ମିଳୁଥିବ୍ା Death Certificate ରର ରକାଭିର୍ଡ 
ଜନତି ମତୁୃୟ ରବ୍ାେି ଦେଗା ାଉନାେିଁ, ସରକାରଙ୍କର ଏୋ ଦୃଷି୍ଟରଗାଚର ରୋଇଛ ିକ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ରକୌେସ ିସରକାରୀ 
କମଗଚାରୀ ରକାଭିଡ ରସବ୍ା ର ାଗାଇରଦବ୍ା ସମ ରର ମତୁୃୟ ବ୍ରେ କରେ ତାଙ୍କ 

ପରବି୍ାରର next of kin କୁ ତାଙ୍କ ରେର୍ତାରିଖ 06.09.2021 

ରକାଭିଡ Death Certificate ପ୍ରଦାନ  



ଅଣତାରକା- 577. ମହମ୍ମଦ ରମାକମି : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହରିବ କ ି :-  ରକାଭିର୍ଡ ମୋମାରୀ ଦ୍ଵାରା ର ଉ ଁ ପରବି୍ାରର ସଦସୟ ରକାଭିର୍ଡ 
ଜନତି ମତୁୃୟ ରୋଇଛ,ି ରସମାନଙୁ୍କ ସରକାର କ ିପ୍ରକାର ସାୋ ୟ କରଛିନ୍ତ ି ; ରକାଭିର୍ଡ 
ଜନତି ମତୁୃୟ ରୋକର ପରବି୍ାରକୁ ମିଳୁଥିବ୍ା Death Certificate ରର ରକାଭିର୍ଡ 
ଜନତି ମତୁୃୟ ରବ୍ାେି ଦେଗା ାଉନାେିଁ, ସରକାରଙ୍କର ଏୋ ଦୃଷି୍ଟରଗାଚର ରୋଇଛ ିକ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ରକୌେସ ି ସରକାରୀ 
କମଗଚାରୀ ରକାଭିଡ ରସବ୍ା ର ାଗାଇରଦବ୍ା ସମ ରର ମତୁୃୟ ବ୍ରେ କରେ ତାଙ୍କ 
ପରବି୍ାରର next of kin କୁ ତାଙ୍କ ରେର୍ ଦରମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବ୍ସର ଭତ୍ତା େସିାବ୍ରର 
ମତୃ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ଅବ୍େଷି୍ଟ କା ଗୟକାଳ ଅବ୍ଧି ପ ଗୟନ୍ତ ଦଆି ାଉଅଛ ିl  

ରକାଭିର୍ଡ ୱାର ିାରଙ୍କର ବ୍ଭିିନ୍ନ ବ୍ଗଗ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏବ୍ଂ ଓଡେିା ସରକାରଙ୍କ 
ତରଫରୁ Ex-Gratia ରର୍ାର୍ୋ କରା ାଇଅଛ ିl  

ରକାଭିଡରର ମତୃ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମତୁୃୟ ପ୍ରମାେପତ୍ର, ମତୁୃୟ ପଞ୍ଜୀକରେ ପରର ପ୍ରଦାନ 
କରା ାଉଅଛ ିl  

ଜନମ ଓ ମତୁୃୟ ପଞ୍ଜୀକରେ ଅଧିନ ିମ, 1969 ର ଧାରା 17(1) ଅନୁ ା ୀ ମତୁୃୟ 
ପ୍ରମାେପତ୍ରରର ମତୁୃୟର କାରେ ସମେନ୍ଧୀ  ସବ୍ରିେର୍ ବ୍ବି୍ରେୀ ରେବି୍ାର ପ୍ରlବ୍ଧାନ 
ନାେିଁ l  

 

06.09.2021 



ଲାଭାନିିତ NFSS ଓ SFAS ହତିାଧିକାରୀ 

UDAQ No - 578 - ଶ୍ରୀ ମରୁକ  ମହାଲିଙ୍ଗ - ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି : - ବ୍ଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେୟାେ ର ାଜନାର ସ୍ମାଟଗ କାଡଗ 
ର ାଜନାରର ରକରତ ଜେ  NFSS ଓ SFAS େତିାଧିକାରୀ ୋଭାନିେତ ରେରବ୍ ; 
NFSS େତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ Smart Card ୋଗୁ କରବି୍ା ବ୍ଦଳରର ଆ ୁର୍ମାନ 
ଭାରତ ର ାଜନା ୋଗୁକରେ One Nation One Ration One 
Health ର ସବୁ୍ଧିା ର ାଗାଇ ରଦଇ BSKY ର ାଜନାରର ରାଜୟର 60 
େତାଂେ ସମେଳକୁ ସଞ୍ଚ  କରା ାଇ ପାରବି୍ ନାେିଁ କ ି;   ଦ ିଉତ୍ତର ନା େୁଏ ତାର 
କାରେ କେ ଓ  ଦ ିଉତ୍ତର େଁ େୁଏ ରତରବ୍ NFSS / SFAS େତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ପାଇଁ ଆ ୁର୍ମାନ ଭାରତ ର ାଜନା ୋଗୁ କରବି୍ାକୁ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ରନରବ୍ କ ି?   

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ : ବ୍ଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 
କେୟାେ ର ାଜନାର Smart Health Card ଦ୍ଵାରା ୯୨.୫୦ େକ୍ଷ୍ 
NFSA/SFAS ପରବି୍ାରର େତିାଧିକାରୀମାରନ ୋଭାନିେତ ରେରବ୍ ।  

ଆ ୁର୍ମାନ ଭାରତ ର ାଜନାଠାରୁ ବ୍ଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେୟାେ ର ାଜନାରର 
ଅଧିକ ସଂ ୟକ ପରବି୍ାରର େତିାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ଉନ୍ନତମାନର ସରକାରୀ 
 ଚ୍ଚଗରର ଚକିତି୍ସା ରସବ୍ା ର ାଗାଇ ଦଆି ାଇଅଛ ି।   

ବ୍ଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେୟାେ ର ାଜନା ଓ ଆ ୁର୍ମାନ ଭାରତ ର ାଜନାର ଏକ 
ତୁଳନାତ୍ମକ ଚତି୍ର ସଂେଗ୍ନକ - କ ମାଧ୍ୟମରର ଦଆିଗୋ । 



 

06.09.2021 

ମାଗଣା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ରସବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠରି ବୟବସ୍ଥ୍ା 

UDAQ No - 579 - ଶ୍ରୀ ମରୁକ  ମହାଲିଙ୍ଗ - ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର 
କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି : - ରାଜୟ ବ୍ରଜଟରର ବ୍ଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 
କେୟାେ ର ାଜନା ବ୍ୟତୀତ ରାଜୟ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମାଗୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରସବ୍ା ର ାଗାଇବ୍ା ପାଇ ଁ
ରାଜୟର ବ୍ରଜଟର ରଜରନରାେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ରଜଟରର ସରକାର 2017 - 18 ରୁ 2021 - 
22 ପ ଗୟନ୍ତ ରକରତ ପାଣ୍ଠରି ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା କର ିରକରତ ତାଙ୍କ  ଚ୍ଚଗ କରଛିନ୍ତ ିଓ ରାଜୟର ରକରତ 
ପରବି୍ାରର ରକରତ ଜେ ପୁରୁର୍ ଓ ମାଆମାରନ ବ୍ଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେୟାେ ର ାଜନା ବ୍ୟତୀତ 
ରାଜୟର ଏେ ିରଜରନରାେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ରଜଟରୁ ଉପକୃତ ରୋଇଛନ୍ତ ି ; ବ୍ର୍ଗ ବ୍ାର ିତର୍ୟ ରଦରବ୍ 
କ ି ;  ଦ ିସମସ୍ତ ରାଜୟବ୍ାସୀଙୁ୍କ ମାଗୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରସବ୍ା ପାଇଁ ବ୍ଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ର ାଜନାର (କ) 
ସେ ରାଜୟର ରଜରନରାେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ରଜଟରର ମାଗୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରସବ୍ା ଦଆି ାଉଛ ି ରତରବ୍ 
NFSS / SFAS ପରବି୍ାର ବ୍ୟତୀତ ରାଜୟର ଅନୟ ସମସ୍ତ ପରବି୍ାରକୁ ନୁଆଁ ସ୍ମାଟଗ କାଡଗ 
ର ାଜନାରର ସରକାର ସାମିେ କରରିବ୍ କ ି?   

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ : ରାଜୟ 
ବ୍ରଜଟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ବ୍ଭିାଗ ପାଇଁ  ଚ୍ଚଗ ରେଉଥିବ୍ା 
ସମସ୍ତ  ଚ୍ଚଗ  ାୋକ ିରାଜୟ ସରକାର ରାଜୟରର ଥିବ୍ା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ 
ଉପରକନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ରମଡକିାେ କରେଜ ଆମେେୁାନସ ରସବ୍ା ଓ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର 
ମାଧ୍ୟମରର ରାଜୟର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରେଙୁ୍କ ରଦ ମକୁ୍ତ ଚକିତି୍ସା ପ୍ରଦାନ 
କରରି୍ାନ୍ତ ି।  



ରାଜୟରର ଏପ ଗୟନ୍ତ ବ୍ଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେୟାେ ର ାଜନା ମାଧ୍ୟମରର 
ପୁରୁର୍ମାରନ ୭,୫୪,୭୫,୧୨୦ ର୍ର ଓ ମେଳିାମାରନ ୯,୨୨,୪୭, 
୩୬୮ ର୍ର ସରକାରୀ  ଚ୍ଚଗରର ଚକିତି୍ସା ସବୁ୍ଧିା ପାଇଛନ୍ତ ି। 
ରତରବ୍ ରାଜୟ ସରକାର ୦୧/୦୯/୨୦୧୧ ତାର ି ଠାରୁ ରାଜୟର 
ସମସ୍ତ ୯୨।୫୦ େକ୍ଷ୍ NFSA ଓ SFSS ପରବି୍ାରଙୁ୍କ ପଂଜକୃିତ 
ରବ୍ସରକାରୀ ଚକିତି୍ସାଳ ରର ନୂତନ ଭାବ୍ରର ପ୍ରଚଳତି Smart 
Health Card ମାଧ୍ୟମରର ଅତରିକି୍ତ ଚକିତି୍ସା ସବୁ୍ଧିା ସରକାରୀ 
 ଚ୍ଚଗରର ପ୍ରଦାନ କରବି୍ାକୁ ନଷି୍ପତ୍ତ ିରନଇଛନ୍ତ ି। 
 
 

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
ରର୍ଯାଗୟ ପ୍ରାର୍୍ୀଙ୍କ ଚାକରିୀ ନୟିମିତ  

ପ୍ର ନ  
UDAQ No. 580 - ଶ୍ରୀ ମରୁକ  ମହାଲିଙ୍ଗ : ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି
କେରିବ୍ କ ି :- (କ) ବ୍ୋଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲାରର ର ାଗୟ ଚୁକି୍ତ ଭିତ୍ତକି MPHW(M)/MPHW(F) ANM 
ପ୍ରାର୍ଗୀଙ୍କ ଚାକରିୀ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ନରିଦ୍ଦଗେର ଉେଂର୍ନ କର ିନ ିମିତ କରା ାଉ ନଥିବ୍ା ତର୍ୟ ସତୟ କ ି
;  ଦ ିଉତ୍ତର େଁ େୁଏ ରମା ସରକାରର 5T କୁ ଆଧାରକର ିଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତରିର ଏୋର ତଦନ୍ତ କର ି
ଆଇନର ଖିୋଫ କରଥିିବ୍ା କମଗଚାରୀଙ୍କ ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର କା ଗାନୁଷ୍ଠାନଗ୍ରେେ କର ି ର ାଗୟ ପାର୍ଗୀଙ୍କ ଚାକରିୀ 
ନ ିମିତ କର ିନ ିମିତ ରେବ୍ା ଦନିଠାରୁ ବ୍ରକ ା ପ୍ରାପୟ ସୁଧ ସେ ପଇଠ କରବି୍ାକୁ ସରକାର ପଦରକ୍ଷ୍ପ 
ରନରବ୍ କ ି; (  ) ରୋଇସଂିୋ ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରବ୍ନ୍ଦ୍ରା PHC (N) ରର Leave Vacancy ରର 
 ାେିଥିବ୍ା ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ ପୂରେ ପାଇଁ CDMO, Balangir ନଜି ତରଫରୁ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନ ରନବ୍ା ଓ 
ଇଚୁ୍ଛକ ଡାକ୍ତର ଦର ାସ୍ତ ରଦରେ ମଧ୍ୟ ନ ୁିକି୍ତ ନରଦବ୍ାର କାରେ ଉପରର େଷ୍ଟୀକରେ ରଦରବ୍ କ ି? 

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦା  : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ବ୍ୋଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲାରର ର ାଗୟ 
ଚୁକି୍ତଭିତ୍ତକି ମେଳିା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକମଗୀ ପ୍ରାର୍ଗୀଙ୍କର ଚାକରିୀ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କର ନରିଦ୍ଦଗେର ଉେଂର୍ନ କର ି
ନ ିମିତ କରା ାଇନଥିବ୍ା ତର୍ୟ ସତୟ ନୁରେଁ । ମେଳିା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକମଗୀ ମାନଙ୍କର ନ ିମିତ ପ୍ରକି୍ର ା ପ୍ରଚଳତି  
Cadre Rule – (Odisha Multipurpose Health Worker (Female) Service 
(Mehtod of Recruitment and  Conditions of Service ) Rules-2019  ତର୍ା 
ସାଧାରେ ପ୍ରୋସନ ଏବ୍ଂ ସାଧାରେ ଅଭିର ାଗ ବ୍ଭିାଗଙ୍କ Resolution No. 26108 dt. 
17.09.2013 ଏବ୍ଂ No. 1066 dt. 16.01.2014 ଅନୁସାରର କରବି୍ା ପାଇଁ ତା. 02.06.2020 
ର ିରର ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷ୍ମତା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଗ କମିଟ ି ରର ବ୍ଧିିବ୍ଦ୍ଧ ଭାରବ୍ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ନଆି ାଇ ରାଜୟ  ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ 
ପରବି୍ାର କେୟାେ ବ୍ଭିାଗର ପତ୍ର ସଂ ୟା 26726/H. dt. 19.11.2020  ରାଜୟର  ବ୍ୋଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲା 
ସରମତ 18 ଟ ିଜଲି୍ଲାର ମୁ ୟ ଚକିତି୍ସାଧୀକାରୀଙୁ୍କ ଦଆି ାଇଥିୋ ।  
 ଏ ସମ୍ପକଗରର ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୟା ାଳ ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦଆି ାଇଥିବ୍ା ମଧ୍ୟବ୍ତ୍ତଗୀ କାଳୀନ ଆରଦେ 
ଅନୁ ା ୀ  ବ୍ୋଙ୍ଗୀର ଜଲି୍ଲାରର MPHW(F) ମାନଙ୍କର ଚାକରିୀ ନ ିମିତ  ପ୍ରକି୍ର ାକୁ  ସାମ ିକ ଭାରବ୍ 
ସ୍ଥ୍ଗିତ ର ା ାଇଛ ି ।  
 ( )- ରୋଇସଂିେ।  ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରବ୍ନ୍ଦ୍ରା PHC (N) ରର ରକୌେସ ିଡାକ୍ତର Leave 
Vacancy ରର  ାଇନାୋନ୍ତ ି , ବ୍ରଂ  ଜରେ ଡାକ୍ତର BBMCH, ବ୍ୋଙି୍ଗର ର ଦୁଇବ୍ର୍ଗ ପାଇଁ 
େେିୁରରାଗ diploma ରର ସ୍ନାତକ କରବି୍ା ପାଇଁ  ାଇଛନ୍ତ ି।  
  



 

  ତା.୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 

ବଭିାଗ ତରଫରୁ ରାସ୍ତା ଅଧିଗ୍ରହଣ  

ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା- ୫୮୧-ଶ୍ରୀ ମୁରକ  ମହଳଙି୍ଗ : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେକର ି  କେରିବ୍ କ ି :- 

ତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା-70 ତା.22.02.2021ର ଉତ୍ତର ଅନୁ ା ୀ ତା.14.01.2014 ଠାରୁ 

22.02.2021 ପ ଗୟନ୍ତ ରାଜୟର ସମସ୍ତ ଜଲି୍ଲାର 863ଟ ି ରାସ୍ତାକୁ ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗକୁ େସ୍ତାନ୍ତର କରବି୍ାକୁ 

ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଆସଅିଛ ି ; ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ତର୍ୟ ଅନୁ ା ୀ 2019/2020 ମସେିାରର ଆସଥିିବ୍ା ରାସ୍ତାର 

େସ୍ତାନ୍ତରେି ପ୍ରସ୍ତାବ୍କୁ ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗ ଗ୍ରେେ କର ିକା ଗୟକାର ିକରଥିିବ୍ାରବ୍ରଳ 14.01.2014 ମସେିାରର 

RD Department େସ୍ତାନ୍ତର କରବି୍ାକୁ Notification କରଥିିବ୍ା ରୋଇସଂିୋ ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 

ଜୀବ୍ନରର ା କୁୋ ାଉଥିବ୍ା ସାରେଭଟାରୁ ଆଗେପୁର ଓ ଆଗେପୁରଠାରୁ ନଅଗଁା ଭା ା ମେ ଣ୍ଡ 

ରାସ୍ତାକୁ ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗ ଅଧିଗ୍ରେେ ନକରବି୍ାର କାରେ ରାଜୟର ଆର୍କି ଅଭାବ୍ ପାଇଁ ନା ରାଜରନୈତକି 

ପ୍ରତରିୋଧର ଏକ ପ୍ରତଫିଳନ? 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 
ଉତ୍ତର 

  

 ସାରେଭଟା ଠାରୁ ଆଗେପୁର ଓ ଆଗେପୁର ଠାରୁ ନୂଆଗଁା ଭ। । ମୋ ଣ୍ଡ ପ ଗନ୍ତ ୩୮.୯୦୦ 
କମିି ରାସ୍ତା  କୁ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନ ନ ବ୍ଭିାଗରୁ ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗକୁ େସ୍ତାନ୍ତରେ ବ୍ରି୍  ସରକାରଙ୍କ ବ୍ଚିାରଧିନ ଅଛ ି
।   

 

06.09.2021 



ଦଆି ାଇଥିବ୍ା ସବ୍ରିେର୍ ତର୍ୟର ବ୍ବି୍ରେୀ 
 

U.D 582-     ଶ୍ରୀ ମରୁକେ ମୋେିଙ୍ଗ, ବ୍ଧିା କ-   

                    ମ ୁୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:-  

                    (କ)ତା.28.02.2019 ର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀ  କମିଟ ିରବ୍ୈଠକରର 38 
ରଗାଟ ି JMFC Court ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ଅର୍ଗ ବ୍ଭିାଗର ପରାମେଗ ଅନୁ ା ୀ 
ଆଇନ ବ୍ଭିାଗ ଦ୍ଵାରା ଦଆି ାଇଥିବ୍ା ପତ୍ର ସଂ ୟା 11258/L 
ତା.20.11.2020 ର ଉତ୍ତରରର Infrastructure ବ୍ାବ୍ଦରର ଗେୃ ବ୍ଭିାଗ ଓ 
ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୟା ାଳ ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦଆି ାଇଥିବ୍ା ସବ୍ରିେର୍ ତର୍ୟର ବ୍ବି୍ରେୀ 
ଉତର୍ାପନ କରରିବ୍ କ ି;  

                   ( )ଗେୃ ବ୍ଭିାଗର ପତ୍ର ସଂ ୟା 26779/HS 
ତା.02.08.2021 ର ତର୍ୟ ଅନୁ ା ୀ ସରକାରଙ୍କ ସେର ାଗ ଓ ମତାମତ ବ୍ନିା 
ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୟା ାଳ  JMFC Court ର Infrastructure 
Identify କର ିAction Plan ତଆିର ିକର ିପାରରିବ୍ କ ି;  ଦ ିଉତ୍ତର ନଁା େୁଏ 
ରତରବ୍ ସରକାରଙ୍କ ରକଉଁ ତର୍ୟ ଓ ମତାମତକୁ ଭିତ୍ତକିର ି ମାନୟବ୍ର Court 
2020-21 ର Action Plan ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛିନ୍ତ,ି Action Plan ର 
େଷ୍ଟୀକରେ ରଦରବ୍ କ ି; ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୟା ାଳ  JMFC Court ର ପ୍ରତଷି୍ଠା 
ପାଇଁ 2021-22 ର Action Plan ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବି୍ା ପାଇଁ ସରକାର ର ଉଁସବୁ୍ 
ତର୍ୟ ଓ ମତାମତ ରଦଇଛନ୍ତ ିଉତର୍ାପନ କରରିବ୍ କ?ି 

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀ ଦବି୍ୟ େଙ୍କର ମିଶ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର  - 

   (କ) ବ୍ଧିି ବ୍ଭିାଗର ପତ୍ର ସଂ ୟା 11258/L 
ତା.20.11.2020 ଅନୁ ା ୀ Infrastructure ବ୍ାବ୍ଦରର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ଭିାଗ ଓ  

 

-2- 

 

ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୟା ାଳ  ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରୁଛନ୍ତ ି। 

( ) େ ଁ । ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୟା ାଳ  ର ରକୌେସ ି ଅଧସ୍ଥ୍ନ 
ନୟା ାଳ ର ଭିତ୍ତଭୂିମି ବ୍ାବ୍ଦରର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବ୍ରର ନଷି୍ପତ୍ତ ିରନଇପାରରିବ୍ ଓ ରସ 
ସମେନ୍ଧୀ   Action Plan ପ୍ରସୁ୍ତତ କରପିାରରିବ୍ । ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୟା ାଳ  
JMFC Court ର ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ 2021-22 ର Action Plan ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରବି୍ା ପାଇଁ ସରକାର ରକୌେସ ି ତର୍ୟ ଓ ମତାମତ ରଦବ୍ାର ଆବ୍େୟକତା 
ଉପେବ୍ଧ ିକରନିାୋନ୍ତ ି। 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୫୮୩     
 ତା:୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 

ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବା ସମ୍ପକ୍ରର  
ଶ୍ରୀ ରମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇୋତ ଓ  େି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- ଅେତାରକା ପ୍ରେନ 
ସଂ ୟା 1845 ତା. 15.03.2021 ର ଉତ୍ତର ପରରିପ୍ରକ୍ଷ୍ୀରର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କର ରକଉଁ ରକଉ ଁ
ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ରଦାର୍ ଏବ୍ଂ ତୁଟ ିଦେଗାଇ ଅଦାେତରର ଆଶ୍ର  ରନଇଛନ୍ତ ିତାୋ ପ୍ରକାେ କରରିବ୍ କ ିଏବ୍ଂ 
ରକଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାମୋରର ରାଜୟ ସରକାର ତାର ଉତ୍ତରରର କେ ଜବ୍ାବ୍ ଦା େ କରଛିନ୍ତ ିତାୋ 

ପ.ପୃ.ରଦ. 

ପ.ପୃ.ରଦ. 



ଜୋଇବ୍ା ସେ Tender Document ର କ ିକ ିସତ୍ତଗ ଓ Mineral (Auction) Rules 
2015 ର Rule 10 ଏବ୍ଂ Rule 15 ଅନୁସାରର ର ଉ ଁଜବ୍ାବ୍ ଦା େ କରା ାଇଛ ିତାୋ 
ଉପସ୍ଥ୍ାପନ କରରିବ୍ କ;ି ଏେ ି ମାମୋରର ସରକାର ଓ ପ୍ରତପିକ୍ଷ୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ରକଉଁ ଓକେି 
ନରି ାଜତି ରୋଇଛନ୍ତ ିତାୋ ପ୍ରକାେ କରରିବ୍ କ?ି 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
         *****    

 ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା – 1845 ତା. 15.03.2021 ର ି ର ଉତ୍ତର ପରରିପ୍ରକ୍ଷ୍ୀରର 
ଏଠାରର ଉରଲ୍ଲ  କରା ାଇ ପାରର ର ,  େି ନେିାମ ପ୍ରକ୍ରି ାରର ଅଂେ ଗ୍ରେେ କରଥିିବ୍ା କମ୍ପାନୀ 
ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ରଗାଟ ିକମ୍ପାନୀ ନେିାମ ପ୍ରକ୍ରି ାର ସତ୍ତଗ ପୂରେ କର ିନ ଥିବ୍ାରୁ ରସମାନଙୁ୍କ  େ ି
େିଜ୍ ମଞ୍ଜରୁ କରବି୍ା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରକୌେସ ି ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ାଇନଥିୋ ।  େ ି
ନେିାମ ପ୍ରକ୍ରି ାରର ଅଂେ ଗ୍ରେେ କରଥିିବ୍ା ର ଉଁ 5 ରଗାଟ ିକମ୍ପାନୀ ନେିାମ ପ୍ରକ୍ରି ାରର ସତ୍ତଗପୂରେ 
କରନିଥିରେ ଏବ୍ଂ ଏଥି ର ାଗୁଁ ରସମାନଙ୍କର େିଜ୍ ଡଡି୍ ସମ୍ପାଦନ ରୋଇପାର ି ନଥିୋ, ରସେ ି
କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ତାେିକା,  େଜି ବ୍ଲକର ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ –“କ” ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ । 
ର ଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାରନ ଅମାନତ ଜମା ବ୍ାଜୟାପ୍ତ ନ କରବି୍ାପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କର ରଦାର୍ ତୃଟ ି
ଦେଗାଇ ଅଦାେତରର ଆଶ୍ର  ରନଇଛନ୍ତ,ି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାର ଉତ୍ତର tender 
document ର ସତ୍ତଗ, Mineral (Auction) Rules 2015 ର Rule-10 ଏବ୍ଂ 
Rule-15 ଅନୁ ାଇ ଦଆି ାଇଅଛ ି।  
 ଉକ୍ତ ମାମୋରର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ Advocate General ରକସ୍ ପରଚିାଳନା 
କରରି୍ାନ୍ତ ି।    
 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୫୮୪     
 ତା:୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 

 
ଖଣି ଉରତ୍ତାଳନ ସମ୍ପକର୍ର  

 



ଶ୍ରୀ ରମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:-  େ ିେିଜ ଅବ୍ଧି ରେର୍ 
ରୋଇ ାଇଥିବ୍ା ରକଉଁ ରକଉଁ  େି ପଟ୍ଟାଦାରଙ୍କ  େିରର ତା. 31.03.2020 ସୁଦ୍ଧା ଉରତ୍ତାଳତି 
ରୋଇଥିବ୍ା ରକଉ ଁ ମାନର ରକରତ ପରମିାେର ରକରତ ମେୂୟର  େଜି ପଦାର୍ଗ  େିରୁ ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତର 
ନରୋଇପାର ି ମେଜୁଦ କର ି ର ା ାଇଥିୋ ତାର  େିୱାରୀ ଏକ ବ୍ବି୍ରେୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ;ି 
ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତରତି ରୋଇପାରନିଥିବ୍ା  େଜି ମଧ୍ୟରୁ ଅରକଟାବ୍ର ମାସ ରେର୍ ସୁଦ୍ଧା ରକଉଁ ମାନର ରକରତ 
ପରମିାେର  େଜି ସମ୍ପକୃ୍ତ  େିରୁ ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତରତି ପାଇଁ ଅନୁମତ ିପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛ ିଓ ରସଥିରୁ ରକଉଁ ରକଉ ଁ
ମାସରର ରକରତ ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତରତି ରୋଇଛ ି ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତରତି ରୋଇଥିବ୍ା  େଜି ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରିଦେକୁ ଓ ରାଜୟ 
ବ୍ାୋରକୁ ରାଜୟ ମଧ୍ୟରର ବ୍ନିରି ାଗ ନମିରନ୍ତ ରକରତ ପରମିାେର ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତର ନମିରନ୍ତ ଅନୁମତ ିପ୍ରଦାନ 
କରା ାଇଛ ିତାର  େୱିାରୀ ବ୍ବି୍ରେୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ ି?  
 
 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
*****   

  େି େିଜ୍ ଅବ୍ଧି ରେର୍ ରୋଇ ାଇଥିବ୍ା ର ଉଁ ର ଉଁ ପଟ୍ଟାଦାରଙ୍କ  େିରର ତା. 
31.03.2020 ର ି ସଦୁ୍ଧା ଉରତ୍ତାଳତି ରୋଇଥିବ୍ା ର ଉଁ ମାନର ର ରତ ପରମିାେର ର ରତ 
ମେୂୟର  େିଜ ପଦାର୍ଗ  େିରୁ  ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତର ନ ରୋଇପାର ି ମେଜୁଦ କର ି ର ା ାଇଥିୋ, ତାର 
 େିୱାର/ି େିଜୱାର ିବ୍ବି୍ରେୀର ଏକ ତାେିକା ପରି ଷି୍ଟ – ‘କ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  
 ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତରତି ରୋଇପାର ିନ ଥିବ୍ା  େିଜ ମଧ୍ୟରୁ ଅରକଟାବ୍ର ମାସ ରେର୍ ସୁଦ୍ଧା ର ଉଁ ମାନର 
ର ରତ ପରମିାେର  େଜି ସମ୍ପକୃ୍ତ  େିରୁ ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତରତି ପାଇଁ ଅନୁମତ ି ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛ ି ଓ 
ରସଥିରୁ ର ଉଁ ର ଉଁ ମାସରର ର ରତ ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତରତି ରୋଇଛ,ି ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତରତି ରୋଇଥିବ୍ା  େିଜ 
ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରିଦେକୁ ଓ ରାଜୟ ବ୍ାୋରକୁ, ରାଜୟ ମଧ୍ୟରର ବ୍ନିରି ାଗ ନମିରନ୍ତ ର ରତ ପରମିାେର 
ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତର ନମିରନ୍ତ ଅନୁମତ ିପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛ,ି ତାର  େିୱାର/ି େିଜୱାର ିସବ୍ରିେର୍ ବ୍ବି୍ରେୀ 
ପରି ଷି୍ଟ-‘ଖ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।    
 

 



ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୫୮୫     
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ଲୁହା ପର୍ର ଉରତ୍ତାଳନ ପରିରପ୍ରକ୍ଷୀରର କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ   

 
ଶ୍ରୀ ରମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇୋତ ଓ  େ ି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ଏକ ମେିି ନ ଟନ 
େୁୋପର୍ର ଉରତ୍ତାଳନ ନମିରନ୍ତ ୋରାୋର ିପ୍ରତୟକ୍ଷ୍ ଓ ପରରାକ୍ଷ୍ ଭାରବ୍ ରକରତ ସଂ ୟକ କମଗଚାରୀ ନ ୁିକି୍ତ 
ରୋଇର୍ାନ୍ତ ିଏବ୍ଂ ଏକ ମିେି ନ ଟନ ଇୋତ ଉତ୍ପାଦନ ରେରେ ରକରତ ସଂ ୟକ ପ୍ରତୟକ୍ଷ୍ ଓ ପରରାକ୍ଷ୍ 
ଭାରବ୍ ରୋକଙୁ୍କ ନ ୁିକି୍ତ ମଳିପିାରବି୍ ତାର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବ୍ବି୍ରେୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ;ି 2017-18 
ଠାରୁ 2020-21 ବ୍ର୍ଗରର ରାଜୟରର ଉରତ୍ତାଳତି େୁୋପର୍ର ମଧ୍ୟରୁ ରକଉ ଁ ବ୍ର୍ଗ ରକରତ ପ୍ରତେିତ 
ରାଜୟରର ଥିବ୍ା ଇୋତ କାର ାନାରର ବ୍ନିରି ାଗ ରୋଇଥିବ୍ା ରବ୍ରଳ ରକରତ ପ୍ରତେିତ ରାଜୟ ବ୍ାୋରକୁ 
ଏବ୍ଂ ବ୍ରିଦେକୁ ରପ୍ତାନୀ ରୋଇଥିୋ; ରାଜୟରର 2021-22 ରୁ 2024-25 ବ୍ର୍ଗ ସୁଦ୍ଧା ରକଉ ଁ ବ୍ର୍ଗ 
ରକରତ ପରମିାେର େୁୋପର୍ର ଉରତ୍ତାଳନ କରା ାଇ ରକରତ ପ୍ରତେିତ ରାଜୟ ମଧ୍ୟରର ବ୍ନିରି ାଗ 
କରା ିବ୍ ଓ ରାଜୟ ବ୍ାୋରକୁ (ସମୁଦା  ଉରତ୍ତାଳନର ରକରତ ପ୍ରତେିତ) ରପ୍ତାନୀ କରା ିବ୍ା ପାଇଁ ର ଉ ଁ
ର ାଜନା  ସଡା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଇ େକ୍ଷ୍ୟଧା ଗୟ କରା ାଇଛ ି ତାର ରୂପରର ର ବ୍ବି୍ରେୀ ଉପସ୍ଥ୍ାପନ 
କରରିବ୍ କ ି?    
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
***** 

 ଏକ ମିେି ନ ଟନ୍ େୁୋ ପର୍ର ଉରତ୍ତାଳନ ନମିରନ୍ତ ୋରାୋର ି ପ୍ରତୟକ୍ଷ୍ ଓ ପରରାକ୍ଷ୍ ଭାରବ୍ 
ରକରତ ସଂ ୟକ କମଗଚାରୀ ନ ୁିକି୍ତ ରୋଇର୍ାନ୍ତ ି ଏବ୍ଂ ଏକ ମେିି ନ ଟନ ଇୋତ ଉତ୍ପାଦନ ରେରେ 
ରକରତ ସଂ ୟାକ ପ୍ରତୟକ୍ଷ୍ ଓ ପରରାକ୍ଷ୍ ଭାରବ୍ ରୋକଙୁ୍କ ନ ୁିକି୍ତ ମିଳ ି ପାରବି୍ ରସ ସମ୍ପକଗରର ଆକଳନ 
କରବି୍ାପାଇଁ MC Rules/ MMDR Act ରର ରକୌେସ ିପ୍ରାବ୍ଧାନ ନାେିଁ ।  
 2017-18 ଠାରୁ 2020-21 ବ୍ର୍ଗରର ରାଜୟରର ଉରତ୍ତାଳତି େୁୋ ପର୍ର ମଧ୍ୟରୁ ର ଉ ଁବ୍ର୍ଗ 
ର ରତ ପ୍ରତେିତ ରାଜୟରର ଥିବ୍ା ଇୋତ କାର ାନାରର ବ୍ନିରି ାଗ ରୋଇଥିବ୍ାରବ୍ରଳ ର ରତ ପ୍ରତେିତ 
ରାଜୟ ବ୍ାୋରକୁ ଏବ୍ଂ ବ୍ରିଦେକୁ ରପ୍ତାନୀ ରୋଇଥିୋ, ତାୋର ଏକ ତାେିକା ପର ିଷି୍ଟ- “କ” ରର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗୋ ।    



 ରାଜୟରର 2021-22 ରୁ 2024-25 ବ୍ର୍ଗ ସୁଦ୍ଧା ରକଉ ଁବ୍ର୍ଗ ରକରତ ପରମିାେର େୁୋପର୍ର 
ଉରତ୍ତାଳନ କରା ାଇ ରକରତ ପ୍ରତେିତ ରାଜୟ ମଧ୍ୟରର ବ୍ନିରି ାଗ କରା ିବ୍ ଓ ରାଜୟ ବ୍ାୋରକୁ 
(ସମୁଦା  ଉରତ୍ତାଳନର ରକରତ ପ୍ରତେିତ) ରପ୍ତାନୀ କରା ିବ୍, ରସଥିପାଇ ଁ ରକୌେସ ି ର ାଜନା  ସଡା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଇ ନାେିଁ ।  
 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୫୮୬     
 ତା:୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 

ଖଣି ଉରତ୍ତାଳନ ସମ୍ପକର୍ର  
 

ଶ୍ରୀ ରମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- ପୂବ୍ଗରୁ ଜଜାଙ୍ଗ ଓ ନାରା େରପାର୍ି 
ରେୌେ ନୂଆଗଁା, ଗେୁଆ ତର୍ା ଅନୟାନୟ  େିରୁ ଉଚ୍ଚମାନର  େିଜ ଉରତ୍ତାଳନ ରେଉଥିୋ ରବ୍ରଳ ବ୍ତ୍ତଗମାନ 
ନେିାମ ମାଧ୍ୟମରର େିଜ ରନଇଥିବ୍ା ପଟ୍ଟାଦାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉରତ୍ତାଳନ କରା ାଉଥିବ୍ା  େିଜ କପିରି ନମିନମାନର 
ରୋଇଗୋ ଜୋଇରବ୍ କ;ି ନମିନମାନର  େିଜ ଉପରର ରଦ  ଗୁଡକି ବ୍େୁତ କମ ରୋଇଥିବ୍ାରୁ େିଜଧାରୀ ଏୋକୁ 
ନମିନମାନର ଦେଗାଇ ସରକାରଙୁ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ରଦ  ରଦଇ ନରିଜ ଅତୟଧିକ ୋଭ କରୁଥିବ୍ା ସତୟ କ;ି ଏୋଦ୍ଵାରା ସରକାର 
ରାଜସ୍ୱ େରାଉ ନାୋନ୍ତ ି କ;ି ବ୍ତ୍ତଗମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉକ୍ତ େିଜ ଗୁଡକିରୁ ସରକାରଙ୍କ ନୟା ଗୟ ରଦ  ରକରତ େସିାବ୍ 
କରା ାଇଛ ିଓ ନମିନମାନର ତର୍ା 55 ରୁ କମ ମାନର, 55 ରୁ 58, 58 ରୁ 60 ଓ 60 ରୁ 62 ଏବ୍ଂ 62 ରୁ 65 
ଏଫଇର ରକରତ  େିଜ ଉରତ୍ତାଳନ ଓ ପରିବ୍େନ ଦେଗାଇ  େ ିେିଜଧାରୀ ରକରତ ପରିମାେର ରଦ  ରଦଇଛନ୍ତ ି
ତାୋର ତୁଳନାତ୍ମକ ବ୍ବି୍ରେୀ ରଦରବ୍ କ;ି ଉକ୍ତ େସିାବ୍ରର ରକଉଁ ରକଉଁ ଅଧିକାରୀ ସାମିେ ରୋଇଛନ୍ତ ି ଓ 
ରସମାନଙ୍କ ଉପରର କ ିପ୍ରକାର କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଆି ାଇଛ ିଜୋଇରବ୍ କ ି?  

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
***** 

 ପୂବ୍ଗରୁ ଜଜାଙ୍ଗ, ନାରା େରପାର୍ି, ନୂଆଗଁା, ଗେୁଆ ତର୍ା ଅନୟାନୟ  େିରୁ ଉଚ୍ଚମାନର  େିଜ ଉରତ୍ତାଳନ 
ରେଉଥିୋ ରବ୍ରଳ ବ୍ତ୍ତଗମାନ ନେିାମ ମାଧ୍ୟମରର େିଜ ରନଇଥିବ୍ା ପଟ୍ଟାଦାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉରତ୍ତାଳନ କରା ାଉଥିବ୍ା 
 େିଜ ନମିନମାନର ଦେଗାଇ ସରକାରଙୁ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ରଦ  ରଦଇ ନୀୋମଧାରୀ ଅତୟଧିକ ୋଭ କରୁଥିବ୍ା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସତୟ 
ନୁରେଁ । ପୂବ୍ଗରୁ ଜଜାଙ୍ଗ, ନାରା େରପାର୍ି, ନୂଆଗଁା, ଗେୁଆ ତର୍ା ଅନୟାନୟ  େିରୁ Grade wise  େିଜ 
ଉରତ୍ତାଳନ ଓ ପରବି୍େନ ଏବ୍ଂ ବ୍ତ୍ତଗମାନ ନେିାମ ମାଧ୍ୟମରର େିଜ ରନଇଥିବ୍ା ର ାଡା ଏବ୍ଂ ରକାଇଡା  େି 
ମଣ୍ଡଳର ସମଦୁା  11 ରଗାଟ ି େିର େିଜ ରନଇଥିବ୍ା ପଟ୍ଟାଦାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା Grade wise  େିଜ ଉରତ୍ତାଳନ ଓ 
ପରବି୍େନର ତୁଳନାତ୍ମକ ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ-“କ” ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ । ପୂବ୍ଗ ପଟ୍ଟାଦାରମାରନ (6 ଜେ  ର୍ା :- 
KJS Ahluwalia, K.N. Ram & Co., Kalinga Mining Corporation, Kaypee 
Enterprises, Rungta Mines Ltd. ଏବ୍ଂ Sirajuddin & Co.) ତାଙ୍କର ସୁବ୍ଧିା ନମିରନ୍ତ ଓଡେିା 



 େ ି ନ ିମାବ୍ଳୀ ନ ିମ 10 (7) ଅନୁସାରର ସାମୁ୍ପେ ସଂଗ୍ରେ ଓ ଚଟ୍ଟା ତଆିରି ଛାଡ ନମିରନ୍ତ ସରକାରଙୁ୍କ 
ଆରବ୍ଦନ କରଥିିରେ ଓ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ରସ ସମ୍ପକଗୀ  ଛାଡ ପାଇଥିରେ । ରତେୁ ରସମାନ ର ଉଁମାନର  େିଜ 
ପଦାର୍ଗ ରୋଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବ୍ଗାଧିକ ୋରରର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିରେ ଏବ୍ଂ ରସମାନଙ୍କର ମାନ ରସମାରନ ନରିଜ 
ଜୋଉଥିରେ । ରତରବ୍ ନେିାମ ପ୍ରକ୍ରି ାରର  େି ପାଇଥିବ୍ା େିଜଧାରୀମାରନ ଉପରରାକ୍ତ ନ ିମାବ୍ଳୀର ନ ିମ 
10(7) ଅନୁ ା ୀ ଛାଡ ପାଇଁ ଆରବ୍ଦନ କରି ନାୋନ୍ତ ି । ରତେୁ ରସମାନଙ୍କର  େିଜ ଗୁଡକି ସରକାରି 
Laboratory ରର  ାଞ୍ଚ କରା ାଇ  ାଞ୍ଚର ମାନ େସିାବ୍ରର royalty ଧା ଗୟ କରା ାଉଅଛ ି । ରତେୁ 
ସରକାରଙ୍କ ରକୌେସି ରାଜସ୍ୱୋନୀର ପ୍ରେନ ଉଠୁନାେିଁ ।  
 ଏେ ି11 ରଗାଟ ି େିର ପୁରୁୋ େିଜଧାରୀ (2019-20) ଏବ୍ଂ ନୂଆ େିଜଧାରୀ (2020-21) ଙ୍କଠାରୁ 
ଆଦା  ରୋଇଥିବ୍ା ରାଜସ୍ୱର ତୁଳନାତ୍ମକ ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ- “ଖ” ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।   
ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୫୮୭     
 ତା:୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 

 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ଖଣି  

 
ଶ୍ରୀ ରମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- ଗତ 2016 ମସେିାରର 
ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନେିାମ କରା ାଇଥିବ୍ା  େିଗୁଡକି ମଧ୍ୟରୁ ରକରତ  େ ିଅଦୟାବ୍ଧି କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ 
ରୋଇଛ;ି କ ିକ ିକାରେ ପାଇ ଁରକଉ ଁରକଉ ଁ େିଗୁଡକି କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ରୋଇପାରନିାୋନ୍ତ;ି  େିଜ ଉରତ୍ତାଳନ 
କରବି୍ା ପାଇ ଁ ଉକ୍ତ  େିଗୁଡକୁି କଛି ି ସତ୍ତଗ ବ୍ା ସମ  ସୀମା ଧା ଗୟ କରା ାଇଥିୋ କ;ି ସତ୍ତଗ ଉେଙ୍ଘନ 
ରେରେ କ ିପ୍ରକାରର କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେେ କରବି୍ା ପାଇ ଁ ଉରଲ୍ଲ  ଅଛ ି ଓ ଉେଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର 
ଅଦୟାବ୍ଧି କ ି କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେେ କରା ାଇଛ ି ଜୋଇରବ୍ କ;ି  େିଗୁଡକି କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ନରେବ୍ାରୁ 
ସରକାର ରକରତ ରାଜସ୍ୱ େରାଇଛନ୍ତ ିତାୋର ଆକଳନ କରା ାଇଛ ିକ;ି କ୍ଷ୍ତ ିଭରୋ ପାଇ ଁସରକାରଙ୍କ 
ନକିଟରର କ ିକ ିପ୍ରକାର ର ାଜନା ଅଛ ି?  
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
***** 

 ଗତ ୨୦୧୬ ମସେିାରର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା Ghoraburahani Sagasahi 
Iron Ore Block, Kottametta Lime Stone Block ଏବ୍ଂ Laserda-Pachery 
Manganese Block (CL) ନାମରର ୩ ରଗାଟ ି େିଜ ବ୍ଲକର ନେିାମ ସରଛି ି। ଏେ ିତନି ିରଗାଟ ି
 େିଜ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ Ghoraburahani Sagasahi Iron Ore Block ଟ ି ଗତ ଜୁୋଇ 



୨୦୨୧ ରର କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ରୋଇଛ।ି Laserda- Pachery Manganese Block ଓ 
Kottametta Lime Stone Block  େ ି ର ଆବ୍େୟକୀ  Statutory Clearance 
ଅଦୟାବ୍ଧି ୋସେ ରୋଇନଥିବ୍ା କାରେରୁ ରସେ ି େଜି ବ୍ଲକ grant/execution ରୋଇପାର ିନାେିଁ 
ଏବ୍ଂ କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ରୋଇପାର ିନାେିଁ ।  
 ଉପରରାକ୍ତ  େଜି ବ୍ଲକର Letter of Intent ର ସତ୍ତଗାବ୍ଳୀ ଅନୁ ା ୀ Statutory 
Clearance ଅନୁରମାଦନ କରା ିବ୍ାପାଇଁ ସରକାର ସବ୍ଗରମାଟ ୫ ବ୍ର୍ଗ ସମ ସୀମା ଧା ଗୟ କରଛିନ୍ତ ି। 
ସତ୍ତଗ ଉେଂର୍ନ ରେରେ MC Rules ରର ଉରଲ୍ଲ  କରା ାଇଥିବ୍ା ନ ିମ ତର୍ା ସତ୍ତଗାବ୍ଳୀକୁ ଆଧାରକର ି
ଉେଂର୍ନକାରୀଙ୍କ ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ରନବ୍ାର ବ୍ଧିି ରେଅିଛ ି । ଉପରରାକ୍ତ Kottametta 
Limestone ଓ Laserda- Pachery Manganese  େିଜ ବ୍ଲକ ଏ ାବ୍ତ୍ ରକୌେସ ିସତ୍ତଗ 
ଉେଂର୍ନ କରନିଥିବ୍ାରୁ ତାଙ୍କ ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର ରକୌେସ ି କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେେ କରା ାଇନାେିଁ । ଏେୁ ଏଥି 
ପ୍ରସଙ୍ଗରର ସରକାର କଛି ିରାଜସ୍ୱ େରାଇନାୋନ୍ତ ି।            

                                          ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ର ି 

              ରଟଣ୍ଡର ଆହିାନର ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ                                                                     
 ******* 

 

  ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା-୫୮୮- ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝୀ : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି :- 
ବ୍ଭିାଗ ତରଫରୁ 2009-10 ରୁ 2020-21 ବ୍ର୍ଗ ମଧ୍ୟରର ରକଉ ଁବ୍ର୍ଗ ରକରତ ବ୍ୟ  ଅଟ୍ଟକଳରର ରକରତ 
ସଂ ୟକ ନୂତନ ରକାଠା ନମିଗାେ, ରାସ୍ତା ନମିଗାେ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରେ, ରସତୁ ନମିଗାେ ଓ ଅନୟ ରକରତ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ରକ୍ଷ୍ୋରବ୍କ୍ଷ୍େ ଓ ମରାମତ ିନମିରନ୍ତ ରଟଣ୍ଡର ଆେୋନ କର ାଇଥିୋ ସମ୍ପକୃ୍ତ ରକଉଁ ରକ୍ଷ୍ତ୍ର ନମିରନ୍ତ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିରନ୍ତ ରକଉ ଁବ୍ର୍ଗ ରକରତ ଅର୍ଗ ମଞ୍ଜରୁ କର ାଇଥିୋ ଓ ରକରତ ସଂ ୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନଦି୍ଧଗାରତି ଅବ୍ଧି 
ମଧ୍ୟରର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ ରୋଇଥିୋ; ରକରତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନଦି୍ଧଗାରତି ଅବ୍ଧି ମଧ୍ୟରର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ ନରେବ୍ା କାରେରୁ ଠକିା ସଂସ୍ଥ୍ା 
ଙୁ୍କ ରଜାରମିାନା ଆଦା  କରା ାଇଛ;ି ରକରତ ସଂ ୟକ ଠକିାସଂସ୍ଥ୍ାଙୁ୍କ କାରେ ଦେଗାଅ ରନାଟସି ଓ ରକରତ 
ସଂ ୟକଙୁ୍କ କଳାତାେିକାଭୁକ୍ତ ଏବ୍ଂ ରକରତ ସଂ ୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ କା ଗୟକୁ ବ୍ାତେି କରା ାଇ ପୁନଃବ୍ଗାର ରଟଣ୍ଡର 
ଆେୋନ କରା ାଇଛ ିତାର ଏକ ବ୍ବି୍ରେୀ ବ୍ର୍ଗୱାରୀ  ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ?ି 

 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣ,ି ଓଡ ିା । 

ଉତ୍ତର 



ନମିଗାେ ବ୍ଭିାଗ ତରଫରୁ 2009-10 ରୁ 2020-21 ବ୍ର୍ଗ ମଧ୍ୟରର ର ରତ ସଂ ୟକ ନୂତନ 
ରକାଠା ନମିଗାେ, ରାସ୍ତା ନମିଗାେ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରେ, ରସତୁ ନମିଗାେ ଓ ଅନୟ ର ରତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରକ୍ଷ୍ୋରବ୍କ୍ଷ୍େ ଓ 
ମରାମତ ି ନମିରନ୍ତ ରଟଣ୍ଡର ଆେୋନ କର ାଇଥିୋ, ର ରତ ସଂ ୟକ ଠକିାସଂସ୍ଥ୍ାଙୁ୍କ କାରେ ଦେଗାଅ 
ରନାଟସି ଓ ର ରତ ସଂ ୟକଙୁ୍କ କଳାତାେିକାଭୁକ୍ତ ଏବ୍ଂ ର ରତ ସଂ ୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ କା ଗୟକୁ ବ୍ାତେି 
କରା ାଇ ପୁନଃବ୍ଗାର ରଟଣ୍ଡର ଆେୋନ କରା ାଇଛ ିତାର ଏକ ସବ୍ରିେର୍  ବ୍ବି୍ରେୀ ବ୍ର୍ଗୱାରୀ ସଂେଗ୍ନକ 
ସାରେୀ ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ । 
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ରପ୍ତାନୀ  ୁଳ୍କ ଛାଡ ସମ୍ପକ୍ରର 
ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:-ବ୍ରିଦେକୁ ରପ୍ତାନୀ ରେଉଥିବ୍ା 
ରକଉଁ ମାନର େୁୋପର୍ର ଉପରର ରପ୍ତାନୀ େୁଳ୍କ (Export Duty) ଛାଡ ରୋଇର୍ାଏ ରସ ସମ୍ପକଗରର 
ସରକାର ଅବ୍ଗତ ଅଛନ୍ତ ି କ;ି  ଦ ି ଅବ୍ଗତ ଅଛନ୍ତ ି ତାୋ ପ୍ରକାେ କରରିବ୍ କ;ି ରପ୍ତାନୀ େଳୁ୍କ ଛାଡ 
ରୋଇଥିବ୍ା ରସେ ି ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ମାନର ରକରତ ପରମିାେର େୁୋପର୍ର ରକନୁ୍ଦଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ମ ୂରଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ଲାର ରକଉଁ ରକଉ ଁ େିରୁ ରକଉଁ ବ୍ର୍ଗ ରପ୍ତାନୀ କରା ାଇଛ ିତାର (2014-15 ରୁ ଅଦୟାବ୍ଧି) ବ୍ର୍ଗ ଓ 
 େିୱାରୀ ବ୍ବି୍ରେୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ?ି  

 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
***** 

 ବ୍ରିଦେକୁ ରପ୍ତାନୀ ରେଉଥିବ୍ା ରକଉଁ ମାନର େୁୋପର୍ର ଉପରର ରପ୍ତାନୀ େଳୁ୍କ (Export 
Duty) ଛାଡ ରୋଇର୍ାଏ ତାୋ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରସିର ଭୁକ୍ତ ଅରଟ । 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୫୯୦     
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ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷୟ ପୂରଣ ନରହବାର କାରଣ 

  
ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଇୋତ ଓ  େି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି :- ଓଡେିା  େି ନଗିମର 
ରକଉଁ  େିରର ରକଉଁ ଠକିାସଂସ୍ଥ୍ା ଦ୍ଵାରା କ୍ରସଂି, ସାଇଜଂି ଓ ଷ୍ଟାକଂି ନମିରନ୍ତ ରକଉଁ ସତ୍ତଗ ଆଧାରରର 
ରକରତ ଦରରର କ ିକ ିକା ଗୟ କରବି୍ା ପାଇଁ ଚୁକି୍ତନାମା କରା ାଇଛ,ି ବ୍ଗିତ 5 ବ୍ର୍ଗ ମଧ୍ୟରର ରକଉ ଁ
ରକଉଁ  େିରୁ ରକରତ ପରମିାେର ରକଉଁ ରକଉ ଁବ୍ର୍ଗରର ଉରତ୍ତାଳନ ଓ ବ୍କି୍ର ିପାଇଁ ଧା ଗୟ େକ୍ଷ୍ୟ 
କରା ାଇଛ,ି ରକଉଁ ପ୍ରମ ୁ କାରେରୁ ଧା ଗୟ େକ୍ଷ୍ୟ ପୂରେ ରୋଇପାରେିା ନାେିଁ ?  

 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ 

ଇୋତ ଓ  େି ମନ୍ତ୍ରୀ 
***** 

 ଓଡେିା  େ ି ନଗିମ ବ୍ଭିିନ୍ନ  େରିର ବ୍ଭିିନ୍ନ ଠକିା ସଂସ୍ଥ୍ା ଦ୍ଵାରା ର ଉ ଁ ସତ୍ତଗ ଆଧାରରର 
କ୍ରସଂି, ସାଇଜଂି ଓ ଷ୍ଟାକଂି କା ଗୟ ନମିରନ୍ତ ଚୁକି୍ତନାମା କରା ାଇଛ,ି ତାର ବ୍େିଦ ବ୍ବି୍ରେୀ ଏଥିସେତି 
ପରି ଷି୍ଟ-“କ” ରର ସଂେଗ୍ନ କରାଗୋ ।  

 ବ୍ଗିତ ୫ ବ୍ର୍ଗରର ଓଡେିା  େି ନଗିମ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍କି୍ର  କରଥିିବ୍ା ବ୍ଭିିନ୍ନ  େିଜ 
ପଦାର୍ଗର  େ-ିୱାରୀ ଧା ଗୟେକ୍ଷ୍ୟ ଓ େକ୍ଷ୍ ପୂରେର ସବ୍ରିେର୍ ବ୍ବି୍ରେୀ ଏଥିସେତି ପରି ଷି୍ଟ-“ଖ” 
ରର ସଂେଗ୍ନ କରାଗୋ।  
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ସତ୍୍ତ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧରର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ  
 



ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- ଓଡେିାରର କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ  େରି 
ନେିାମ ରୋଇଥିବ୍ା  େି ମଧ୍ୟରୁ ରକଉଁ ରକଉଁ  େିକୁ ନେିାମ ପ୍ରକି୍ର ା ଅନୁ ା ୀ ରକରତ ଦନି ମଧ୍ୟରର 
(ରଭଷ୍ଟ ଅଡଗର) ଅନୁମତପିତ୍ର ଓ (ରେଟର ଅଫ ଇରଣ୍ଡଣ୍ଟ) ଆଗ୍ରେ ପତ୍ର ରଦବ୍ାର ସତ୍ତଗ ଥିୋ ଏବ୍ଂ ରକଉ ଁ
କମ୍ପାନୀକୁ ରକରବ୍ ଦଆି ାଇଥିୋ, ଅନୁମତ ି ପତ୍ର ପାଇବ୍ା ପରଠାରୁ ନଦି୍ଧଗାରତି ସମ  ଅବ୍ଧି ମଧ୍ୟରର 
ରକଉଁ ରକଉଁମାରନ  େିରୁ  େିଜ ଉରତ୍ତାଳନ ଓ ରପ୍ରରେ କରନିଥିରେ, ରକଉମଁାରନ ସତ୍ତଗ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ 
କରଥିିରେ, ରକଉ ଁଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର କ ିକ ିକା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେେ କରା ାଇଛ ି?  
 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
***** 

 ଓଡେିାରର କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ  େ ିନେିାମ ରୋଇଥିବ୍ା  େ ିମଧ୍ୟରୁ ର ଉ ଁର ଉଁ  େିକୁ ନେିାମ ପ୍ରକି୍ର ା 
ଅନୁ ା ୀ ର ରତ ଦନି ମଧ୍ୟରର ଅନୁମତ ି ପତ୍ର (vesting), ଆଗ୍ରେ ପତ୍ର (L.O.I.) ଓ ମଞ୍ଜରୁପିତ୍ର 
(Grant order) ର ଉ ଁ ର ଉଁ କମ୍ପାନୀ/ବ୍ୟକି୍ତ ବ୍ରିେର୍ଙୁ୍କ ର ରବ୍ ଦଆି ାଇଥିୋ ତାୋର ବ୍ବି୍ରେୀ 
ପରି ଷି୍ଟ –“କ” ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ । ଅନୁମତ ିପତ୍ର ପାଇବ୍ାପରର Successful Bidder ମାରନ 
ସମ୍ପକୃ୍ତ  େିର Mine Development and Production Agreement (MDPA) ଓ 
 େିପଟ୍ଟା (Mining Lease Deed) ନଷି୍ପାଦତି କରଥିିରେ ।  

 ର ଉଁ  େିପଟ୍ଟାଦାର ମାରନ MDPA ର ସତ୍ତଗ ଉେଂର୍ନ କରଥିିରେ ରସମାନଙୁ୍କ Rule 
12A(1) ଏବ୍ଂ Rule-12A(2) of MCR, 2016 ତର୍ା ପାରା 8.1 ଏବ୍ଂ Schedule D of 
MDPA ଅନୁ ା ୀ ନଦି୍ଧଗାରତି ପରମିାେର  େିଜ ପଦାର୍ଗ ଉରତ୍ତାଳନ ଏବ୍ଂ ରପ୍ରରେ କର ିନଥିବ୍ାରୁ 
ଏୋର କ୍ଷ୍ତ ିପୂରେ ନମିରନ୍ତ ରନାଟସି ଜାର ିକରା ାଇଛ ିତାୋର ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ- “ଖ” ରର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗୋ ।   

 
ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୫୯୨     
 ତା:୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 

Show Cause ରନାଟସିର ଜବାବ ସଂପକ୍ରର   
 



ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି :- େିଜ ମିଆଦ (2020 ମାଚ୍ଚଗ 
31) ରେର୍ ପୂବ୍ଗରୁ ନେିାମ ରୋଇଥିବ୍ା  େି ମଧ୍ୟରୁ ରକଉଁ  େି ନମିରନ୍ତ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ଥିବ୍ା କ ିକ ିସତ୍ତଗାବ୍ଳୀର 
ଖିୋପ ର ାଗୁଁ  େ ିବ୍ଲକର Grant/Execution ରୋଇପାରନିାେିଁ ଏବ୍ଂ ରକଉଁ େୁୋ ଓ ମାଙ୍ଗାନଜି 
 େ ି ପଟ୍ଟାଦାରଙ୍କ ନମିରନ୍ତ ମାସକି ବ୍ାର୍କି ରକରତ ଉରତ୍ତାଳନ ଓ ପରବି୍େନ ରକରତ େକ୍ଷ୍ୟ ଧା ଗୟ 
ରୋଇଥିୋ ଓ ରକଉମଁାରନ ରକଉ ଁ ମାସ ଓ ବ୍ର୍ଗରର ଧା ଗୟ େକ୍ଷ୍ୟର ରକରତ ପୂରେ କରଥିିରେ ତାର 
ବ୍ବି୍ରେୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍କ,ି ଧା ଗୟ େକ୍ଷ୍ୟ ପୁରେରର ବ୍ଫିଳ ରୋଇଥିବ୍ା ରକଉ ଁେିଜଧାରୀମାନଙୁ୍କ ରକରବ୍ 
Show Cause ରନାଟସି ଓ ରକରତ ଅର୍ଗ ରଜାରମିାନା ବ୍ାବ୍ଦକୁ ରପୈଠ କରବି୍ାକୁ ରନାଟସି ରୋଇଥିୋ 
ଏବ୍ଂ ରକଉଁ ପଟ୍ଟାଦାର ରକରତ ଅର୍ଗ ଜମା କରଥିିରେ, ରକଉମଁାରନ show cause ରନାଟସିର ପ୍ରତ ି
ଜବ୍ାବ୍ରର କେ ଉରଲ୍ଲ  କରଥିିରେ ତାୋ ଜୋଇରବ୍କ ି?  

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
***** 

 େିଜ୍ ମିଆଦ (୨୦୨୦ ମାଚ୍ଚଗ ୩୧) ରେର୍ ପୂବ୍ଗରୁ ନେିାମ ରୋଇଥିବ୍ା  େି ମଧ୍ୟରୁ ର ଉ ଁ
 େିବ୍ଲକ ଗୁଡକିର ର ଉଁ ର ଉଁ ସତ୍ତଗାବ୍ଳୀ ଖିୋପ ର ାଗୁଁ Grant/Execution 
ରୋଇପାରନିାେିଁ ତାୋର ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ –‘କ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ । ର ଉଁ ର ଉଁ ରେୌେ ଓ 
ମାଙ୍ଗାନଜି  େି ପଟ୍ଟାଦାରଙ୍କ ନମିରନ୍ତ ବ୍ାର୍ିକ ର ରତ ପରମିାେ  େିଜ ପଦାର୍ଗ ଉରତ୍ତାଳନ ଓ 
ପରବି୍େନ ନମିରନ୍ତ MDPA ରର େକ୍ଷ୍ୟଧା ଗୟ ରୋଇଥିୋ ତର୍ା ର ଉଁ ର ଉଁ ମାରନ ର ରତ 
ପରମିାେର ଧା ଗୟ େକ୍ଷ୍ୟ ପୂରେ କରଥିିରେ ତାୋର ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ – ‘ଖ’ ରର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗୋ । ଧା ଗୟ େକ୍ଷ୍ୟ ପୂରେରର ବ୍ଫିଳ ରୋଇଥିବ୍ା େିଜଧାରୀ ମାନଙୁ୍କ ର ରବ୍ show-
cause notice ତର୍ା ର ରତ ପରମିାେର ଅର୍ଗ ରଜାରମିାନା ବ୍ାବ୍ଦକୁ ରପୈଠ ନମିରନ୍ତ 
Demand Notice ରୋଇଥିୋ ତାୋର ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ-‘ଗ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ । 
ଅଦୟାବ୍ଧି ରକୌେସ ି  େିପଟ୍ଟାଦାର ଏେ ି ଅର୍ଗ ରପୈଠ କରନିାୋନ୍ତ ି ତାଙ୍କର show-cause 
ରନାଟସିର ପ୍ରତ ିଜବ୍ାବ୍ ଗୁଡକି ବ୍ଚିାରାଧିନ ରେଛି ି। 

 

 
ତା.୦୬.୦୯.୨୦୨୧ରି  



ସରକାରୀ ବାସଗୃହ ମରାମତ ି
********** 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା ୫୯୩.-  ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର: ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କରି 
କେରିବ୍ କ:ି – ଜରଳଶ୍ଵର G.K. Bhattar Hospital (Urban CHC) ରର ଡାକ୍ତର, 
ଅନୟାନୟ କମଗଚାରୀଙ୍କ କ୍ଵାଟଗର ସଂ ୟା ରକରତ, ରସଗୁଡକି ମରାମତ,ି ରଙ୍ଗରଦବ୍ା କା ଗୟ 
ଏରବ୍ ଆବ୍େୟକ ରେଉଥିବ୍ା ସରକାର ଅବ୍ଗତ ଅଛନ୍ତକି,ି ଉତ୍ତର େଁ ରେରେ ଚଳତି ବ୍ର୍ଗା ଋତୁ 
ପରର ସବୁ୍ କ୍ଵାଟଗର (ବ୍ାସଗେୃ) ଗୁଡକୁି ମରାମତ ିକରା ାଇ ରଙ୍ଗରଦବ୍ା କା ଗୟ କରା ିବ୍ାକୁ 
ସରକାର କେ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରରିବ୍ ? 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା । 

ଉତ୍ତର 

ଜରଳଶ୍ଵର G.K. Bhattar Hospital (Urban CHC) ରର ଡାକ୍ତର, ଅନୟାନୟ 
କମଗଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ କ୍ଵାଟଗର ସଂ ୟା ୨୧ । ଉକ୍ତ କ୍ଵାଟଗର ଗୁଡକିର ଆବ୍େୟକୀ  
ରକ୍ଷ୍ୋରବ୍କ୍ଷ୍େ ଓ ମରାମତ ିନମିରନ୍ତ ଅଟକଳ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଉଅଛ ି। ଏଥି ନମିରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ 
ପରବି୍ାର କେୟାେ ବ୍ଭିାଗ ତରଫରୁ ଅନୁରମାଦନ ତର୍ା ଅନୁଦାନ ମିଳବି୍ା ପରର ମରାମତ ି
କା ଗୟ କରବି୍ାପାଇଁ ଆବ୍େୟକ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ିବ୍ ।    

 

ତା: ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 
ବ୍ରଜି୍ ନମି୍ାଣ 

ଅଣ ତାରକାପ୍ର ନ ସଂଖୟା ୫୯୪ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର : ନମିଗାେ  ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ବ୍ସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଗତ ଚୁରମର। ଠାରର 
(Churamara ) ସବୁ୍ର୍ଣ୍ଗରର ା  ନଦୀରର High Level Bridge  ନମିଗାେ 



ସକାରେ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନ ନ ବ୍ଭିାଗରୁ ଦା ିତ୍ଵ ନମିଗାେ ବ୍ଭିାଗକୁ  େସ୍ତାନ୍ତର 
ରୋଇଥିବ୍ା ଓ ଏେ ିଆରଦେ କ୍ରରମ ସରଜମିନରର ରକଉଁ ସଂସ୍ଥ୍ା ନୂଆଁ କର ିସରଭଗ 
କରଛିନ୍ତ ିଏୋର DPR ପ୍ରସୁ୍ତତ ରୋଇସାରଛିକି,ିଏେ ିଅନୁସାରର ରପାେ ଅଟକଳ 
ପରମିାେ ରକରତ ସରକାରଙ୍କର ପରବ୍ତ୍ତଗୀ  ପଦରକ୍ଷ୍ପ କେ ? 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ ,ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 

ଉତ୍ତର 

ବ୍ସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଗତ ଚୁରମରା ନକିଟରର (Churamara ) ସବୁ୍ର୍ଣ୍ଗରର ା ନଦୀ 
ଉପରର High Level ରପାେ ନମିଗାେ ସକାରେ ସରଭଗ କରା ାଇ ଏୋର 
DPR ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଉଅଛ ି।  ସରକାରଙ୍କର ଆର୍କି ସମେଳକୁ  ଦୃଷ୍ଟିରର ରଖି 
କା ଗୟ।ନେ ନ ପାଇଁ ଆବ୍େୟକ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ିବ୍ । 

  

 

 

 

 

ତା: ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 
ରଗାବର ଘାଟାରର ରପାଲ ନମି୍ାଣ  

ଅଣ ତାରକ। ପ୍ର ନ ସଂଖୟା -୫୯୫ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର : ନମିଗାେ  ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ଜରଳଶ୍ଵର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଗତ ସବୁ୍ର୍ଣ୍ଗରର ା  ଦକି୍ଷ୍େ 
ପ୍ରେରାଜପୁର (DPPUR)ରଗାବ୍ରର୍ାଟ। (Gobaraghata) ରାଜୟ 



ସୀମାନ୍ତରର ଏକ High Level ରପାେ ନମିଗାେ ସକାରେ ସରଜମୀନରର ସଦୟ 
ସରଭଗକା ଗ ରେର୍ ରୋଇଛ ିକ,ି ଉତ୍ତର େ ଁ ରେରେ DPR ରକରବ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରେବ୍ 
ଏବ୍ଂ ନମିଗାେ ସକାରେ  ସରକାରଙ୍କର ପରବ୍ତ୍ତଗୀ ପଦରକ୍ଷ୍ପ କେ ରେବ୍ ? 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ , ମାନୟବର  ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, 
ଓଡ ିା 

ଉତ୍ତର 

 ଜରଳଶ୍ଵର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଗତ ଦକି୍ଷ୍େ ପ୍ରେରାଜପୁର (DPPur) ରଗାବ୍ରର୍ାଟ। 
(Gobarghata) ଠାରର ସବୁ୍ର୍ଣ୍ଗରର ା ନଦୀ ଉପରର High Level ରପାେ 
ନମିଗାେ ସକାରେ ସରଭଗ କରା ାଇ ଏୋର DPR ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଉଅଛ ି । 

 ସରକାରଙ୍କର ଆର୍କି ସମେଳକୁ ଦୃଷି୍ଟରର ରଖି କା ଗୟ।ନେ ନ  ପାଇଁ 
ଆବ୍େୟକ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ିବ୍ । 

 

 

 

ତା.୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 

ସଡକ ହସ୍ତାନ୍ତର 

ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା -୫୯୬-  ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କରି 

କେରିବ୍ କ ି :- ରାଜୟରର ଚଳତି ବ୍ର୍ଗ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନ ନ ବ୍ଭିାଗ ସଡକକୁ ନମିଗାେ ବ୍ଭିାଗ 



ଅଧିନରର େସ୍ତାନ୍ତର କରବି୍ା ସକାରେ ସରକାରଙ୍କର ସବ୍ରିେର୍ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଓ ନୀତ ି କେ, 

ବ୍ାରେଶ୍ଵର ଜଲି୍ଲାପାଳ ଏପର ି ସଡକ େସ୍ତାନ୍ତର କରବି୍ାକୁ ରକଉଁ ବ୍ଲକରୁ ରକରତାଟ ି ପ୍ରସ୍ତାବ୍ 

ପଠାଇଛନ୍ତ ି ତାୋ ବ୍ତ୍ତଗମାନ ଅନୁରମାଦନ ରେବ୍ାକୁ ରକଉଁସ୍ତରରର ଏବ୍ଂ ରକରବ୍ େସ୍ତାନ୍ତର 

କା ଗୟକାରୀ ରେବ୍?  

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 
ଉତ୍ତର 

 
 ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗର ବ୍ଜି୍ଞପି୍ତ ସଂ ୟା ୨୪୪୬ ତା.୦୧.୦୩.୨୦୧୩ ର ି ଆଧାରରର 

ଅନୟବ୍ଭିାଗରୁ  ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗ ଅଧୀନକୁ ସଡକ େସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକି୍ର ା କା ଗୟକାରୀ ରୋଇର୍ାଏ I 

ଚଳତି ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରର ସଡକ େସ୍ତାନ୍ତର ସମେନ୍ଧୀ  ରକୌେସ ିପ୍ରସ୍ତାବ୍ ବ୍ାରେଶ୍ଵର ଜଲି୍ଲାପାଳଙ୍କ 

ଠାରୁ େସ୍ତଗତ ରୋଇ ନାେିଁ I   ପରନୁ୍ତ ଜଲି୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ତାରର ଗଠତି ଜଲି୍ଲାସ୍ତରୀ  

କ୍ଷ୍ମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟ ିତା. ୦୪.୦୧.୨୦୨୧ରି  ରବ୍ୈଠକରର ରମାଟ ୧୦ ରଗାଟ ିଗ୍ରାମୟ 

ଉନ୍ନ ନ ବ୍ଭିାଗ ରାସ୍ତାକୁ ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗକୁ େସ୍ତାନ୍ତର ନମିରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ସୁପାରେି କରା ାଇଅଛ ି

I ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ଗୁଡକି ବ୍ତ୍ତଗମାନ ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗର ବ୍ଚିାରାଧିନ ଅଛ ିI 

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ର ି 

PWD ସଡକର ପ୍ର ସି୍ତକରଣ 
 ******* 

 

ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା-୫୯୭- ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର :  ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:-
 ଜରଳଶ୍ଵର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଗତ ଜରଳଶ୍ଵର ପଶି୍ଚମବ୍ାଡ (Jaleswar-Paschimbad) PWD ସଡକର 
ନବ୍ୀକରେ ଓ ପ୍ରେସି୍ତକରେ ସକାରେ ସରକାର 10 ରକାଟ ି ଟଙ୍କାର ରଟଣ୍ଡର ଆେୋନ କରଥିିରେ ରେ ଁ
ଠକିାଦାର ଚ ନ ଓ ନ ୁିକି୍ତ ରକ୍ଷ୍ତ୍ରରର ସମସୟାର ସମାଧାନ କରାଇବ୍ା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ସବ୍ଗରେର୍ 



ପଦରକ୍ଷ୍ପ କେ,  ଦ ି ନମିଗାେର ଅଧିକ ବ୍ଳିମେ େୁଏ ରତରବ୍ ସଡକ ମରାମତ ି ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦରକ୍ଷ୍ପ 
ନଆି ିବ୍ କ ି   ? 

 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମିଗାେ, ଇୋତ ଓ  େ,ି ଓଡେିା। 

ଉତ୍ତର 

 ଜରଳଶ୍ଵର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଗତ ଜରଳଶ୍ଵର-ପଶି୍ଚମବ୍ାଡ (Jaleswar-Paschimbad) PWD 
ସଡକର ନବ୍ୀକରେ ଓ ପ୍ରେସି୍ତକରେ ସକାରେ ରଟଣ୍ଡର ଆେୋନ କର ାଇଥିୋ । ଠକିାଦାର ଚ ନ ପ୍ରକି୍ର ା 
ଚାେୁଥିବ୍ା ସମ ରର ଅଭିର ାଗର ସତୟାସତୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରା ାଇ ଆେୋନ କରା ାଇଥିବ୍ା   ରଟଣ୍ଡରଟକୁି 
ନ ିମାନୁସାରର ବ୍ାତେି କରା ାଇଅଛ ିଏବ୍ଂ ପୁନବ୍ଗାର ରଟଣ୍ଡର ଆେୋନ କରବି୍ା ନମିରନ୍ତ ବ୍େିତି ପ୍ରକି୍ର ା 
ଚାେୁରେଅିଛ ି। ରଟଣ୍ଡର ପ୍ରକି୍ର ା ଅଧିକ ବ୍ଳିମେ ରେରେ ସଡକ ମରାମତ ିପାଇ ଁବ୍େିତି ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ିବ୍ 
।  

 

 

ତା: ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 
       ନୂତନ ରପାଲ ନମ୍ିାଣ 

ଅଣ ତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା ୫୯୮- ଶ୍ରୀନତିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ 
କର ିକେରିବ୍ କ ି :- NH 40 ଅନ୍ତଗଗତ ଉମରରକାଟ ମୟୁନସିପିାେିଟ ି  ନକିଟରର 
ଭାରେେ ନଦୀ ଉପରର ଏବ୍ଂ ରବ୍ରେଡା ନକିଟରର ରତେ ନଦୀ ଉପରର ଥିବ୍ା 
ରପାେ ଦ୍ଵ  ସଂକୀର୍ଣ୍ଗ ଓ ବ୍ପିଦସଂକୁଳ ଅବ୍ସ୍ଥ୍ାରର ରେଛି,ି ଏେ ିବ୍ରି୍ ରର ସରକାର 
ଅବ୍ଗତ ଅଛନ୍ତକି ିନାେିଁ,  ଦ ିଅଛନ୍ତ ିରତରବ୍ ନୂତନ ରପାେ ନମିଗାେ ନମିରନ୍ତ କେ 
ର ାଜନା ରେଛି ି? 
ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ ,ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 

ଉତ୍ତର 



 SH-40 ଅନ୍ତଗଗତ ଉମରରକାଟ ମୟୁନସିପିାେିଟ ିନକିଟରର ଭାରେେ ନଦୀ 
ଉପରର ଏବ୍ଂ ରବ୍ରେଡା ନକିଟରର ରତେନଦୀ ଉପରର ଥିବ୍ା ରପାେ ଦ୍ଵ  
ସଂକୀର୍ଣ୍ଗ ଥିବ୍ା ବ୍ରି୍ ରର ସରକାର ଅବ୍ଗତ ଅଛନ୍ତ ି।ଭାରେେ ନଦୀ ଉପରର ଥିବ୍ା 
ରପାେର ପୁନଃ ନମିଗାେ ପାଇଁ ଚଳତି ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ରାଜୟ ର ାଜନାରର ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଅଛ ି
। 
 ରସେପିର ି ରତେ ନଦୀ ଉପରର  ଥିବ୍ା ରପାେର ପୁନଃ ନମିଗାେ ପାଇଁ 
ଆବ୍େୟକୀ  DPR ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଇ ନାବ୍ାଡଗ ସୋ ତାରର ନମିଗାେ କା ଗୟ 
ୋତକୁ ରନବ୍ାର ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଅଛ ି। 

 
 
 
 
 

06.09.2021 

ନୂତନ ଫାଣି୍ଡ ନମ୍ିାଣ  

UDAQ -599  ଶ୍ରୀ ନତିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ , ବଧିାୟକ 

    ମ ୁୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି-  

  ରାଜୟରର ରକଉଁ ରକଉଁ ଜଲି୍ଲାରର ନୂତନ ର୍ାନା, ଫାଣି୍ଡ ନମିଗାେ ପାଇ ଁ
ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଅଛ ି ରସେପିର ି ଉମରରକାଟ ନବି୍ଗାଚନମଣ୍ଡଳୀର ରଗାନା, ର ାଡଗିଁା, 
ରବ୍ରେଡା, ତୁରୁଡେି,ି ରତାେରା ଆଦ ି ମ ୁୟସ୍ଥ୍ାନମାନଙ୍କରର ର୍ାନା କମିୋ ଫାଣି୍ଡ 
କରବି୍ା ପାଇଁ ର ାଜନା କରଛିନ୍ତକି ି?  



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦବିୟ  ଙ୍କର ମିଶ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର  

  ସ୍ଥ୍ଳବ୍ରିେର୍ରର ଜନସାଧାରେଙ୍କ ସବୁ୍ଧିାକୁ ଦୃଷି୍ଟରର ରଖି ରାଜୟରର 
ନୂତନ ର୍ାନା କମିୋ ଫାଣି୍ଡ ସ୍ଥ୍ାପନ କରା ାଇର୍ାଏ । ନବ୍ରଙ୍ଗପୁର ଉମରରକାଟ 
ନବି୍ଗାଚନମଣ୍ଡଳୀର ରଗାନା, ର ାଡଗିଁା, ରବ୍ରେଡା, ତୁରୁଡେି ିଏବ୍ଂ ରତାେରା ଆଦ ି
ସ୍ଥ୍ାନମାନଙ୍କରର ର୍ାନା କମିୋ ଫାଣି୍ଡ ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇ ଁବ୍ତ୍ତଗମାନ ରକୌେସ ିପ୍ରସ୍ତାବ୍ ନାେିଁ
 । 

 

ତା. 06.09.2021 ରିଖ 
 

ପ୍ର ନ 
 

ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରର୍ଯାଜନାରୁ ରାଜୟକୁ ଅର୍୍ ପ୍ରଦାନ 
 

U.D.A.Q. No. –600 – ଶ୍ରୀ ନତିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ: ଅର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି
କେରିବ୍ କ ି :- ବ୍ଗିତ ପାଞ୍ଚ ବ୍ର୍ଗରର ରକଉଁ ରକଉଁ ରକନ୍ଦ୍ରୀ  ର ାଜନାରୁ ରାଜୟକୁ 
ଅର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛ ିଏୋର ବ୍ସୃି୍ତତ ବ୍ବି୍ରେୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍କ?ି 

  
 

ଉତ୍ତର 
 



ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ନରିଞ୍ଜନ ପଜୂାରୀ, ଅର୍୍ମନ୍ତ୍ରୀ – ମୋରେ ାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୟ 
ଅନୁ ା ୀ 2016-17 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ଠାରୁ 2020-21 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ପ ଗୟନ୍ତ ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ବ୍ଭିିନ୍ନ ର ାଜନାରର ରାଜୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରଥିିବ୍ା ଅର୍ଗର ବ୍ବି୍ରେୀ ନମିନରର 
ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  
 

(ରକାଟ ିଟଙ୍କାରର) 

ଆର୍କି ବଷ ୍

ଅଣ ରର୍ଯାଜନା 
ଅନ୍ତଗ୍ତ ଅର୍ ୍
କମି ନଙ୍କ 

ଅନୁଦାନ ଇତୟାଦ ି 
(Non-Plan) 

ରାଜୟ ରର୍ଯାଜନା 
ଅନ୍ତଗ୍ତ ରକନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରବତି୍ତତ ରର୍ଯାଜନା 
(State Plan) 

ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରର୍ଯାଜନା 
(Central Plan) 

ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବତି୍ତତ ରର୍ଯାଜନା 
Centrally Sponsored 

Plan (CSP) 

2016-17 3248.00 11769.07 65.23 0.10 
 

(ରକାଟ ିଟଙ୍କାରର) 

ଆର୍କି ବଷ ୍
ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବତି୍ତତ ରର୍ଯାଜନା 

Centrally 
Sponsored Scheme 

(CSS) 

ଅର୍ ୍କମି ନଙ୍କ 
ଅନୁଦାନ ଅନୟାନୟ ଅର୍ ୍ଅନୁଦାନ 

2017-18   12899.92 2405.55 2314.48 
2018-19  13024.85 2839.67 3733.02 

2019-20 [March(S)] 13055.62 3563.33 7533.15 
2020-21 [March(S)] 12697.76 4949.00 5421.59 

 

*** 

 

ତାରିଖ 06.09.2021 

ରଭଣ୍ଟରିଲଟର ରର୍ଯାଗାଣ  

ଅଣତାରକା- 601. ଶ୍ରୀ ନତିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହରିବ କ ି :-  ନବ୍ରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲାର ରକଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ରକୁ ରକରତ ସଂ ୟାରର 
ରଭଣ୍ଟରିେଟର ର ାଗାେ କରା ାଉଛ,ି ରଭଣ୍ଟରିେଟରଗୁର୍ଡକିର ପରଚିାଳନା ପାଇ ଁ



ରକରତଜେ Lab Technican ନ ୁିକ୍ତ କରା ାଇଛ,ି ର ାଗାଇଥିବ୍ା 
ରଭଣ୍ଟରିେଟରରୁ ରକରତାଟ ି ବ୍ତ୍ତଗମାନ କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ଅଛ,ି  ଦ ି ସମସ୍ତ ରଭଣ୍ଟରିେଟର  
କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ନାେିଁ କାରେ କେ ? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ନବ୍ରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲାରର 
କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ଥିବ୍ା DCHC ଓ DHH (ICU) କୁ 4 ରଗାଟ ିରେ ାଏଁ ରଭଣ୍ଟରିେଟର 
ର ାଗାଇ ଦଆି ାଇଛ ି ଏବ୍ଂ ଏେ ି ରଭଣ୍ଟରିେଟରଗୁଡକି କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ଅଛ ି l ଉକ୍ତ 
ରଭଣ୍ଟରିେଟରଗୁଡକିର ପରଚିାଳନା ନମିରନ୍ତ ରକୌେସ ିLab Technicanଙୁ୍କ ନ ୁିକି୍ତ 
ଦଆି ାଇନାେିଁ l କନୁି୍ତ ଉକ୍ତ ରମସନିଗୁଡକିର ପରଚିାଳନା ନମିରନ୍ତ Nursing 
Officer ଏବ୍ଂ ICU Pharmacist ମାନଙୁ୍କ ଉପ ୁକ୍ତ ତାେିମ ପ୍ରଦାନ 
କରା ାଇଅଛ ିl 

 

ତାରିଖ 06.09.2021 

ଉମରରକାଟ CHC କୁ SDH ରଘାଷଣା କରିବାକୁ ପଦରକ୍ଷପ   

ଅଣତାରକା- 602. ଶ୍ରୀ ନତିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହରିବ କ ି :-  ଉମରରକାଟ CHC କୁ SDH ଭାରବ୍ ରର୍ାର୍ୋ କରାଗୋ, 
SDH ରର ରୂପାନ୍ତରତି କରବି୍ାକୁ ଆବ୍େୟକୀ  ଭିତ୍ତଭୂିମିର ବ୍କିାେ ନମିରନ୍ତ କେ କେ 
କା ଗୟକ୍ରମ ୋତକୁ ନଆି ାଇଛ ି? 

 



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଉମରରକାଟ CHC କୁ 
SDH ରର ରୂପାନ୍ତରତି କରବି୍ାପାଇଁ 50 େ ୟା ବ୍େିଷି୍ଟ MCH Complex 
ନମିଗାେଧୀନ ଅଛ ିl  

Blood Bank ଗୃେର ନମିଗାେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ ରୋଇଛ ିଏବ୍ଂ ଆବ୍େୟକୀ  ତଦାର  ପରର 
କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ କରା ିବ୍ l  

ଏଠାରର ଏକ Blood Storage Unit କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ଅଛ ିl  

ବ୍ଜଗୟ ବ୍ସୁ୍ତ ପରଚିାଳନା ନମିରନ୍ତ ଏକ containment area ସ୍ଥ୍ାପନ 
କରା ାଇଅଛ ିl  

ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁର୍ ୱାଡଗର ନବ୍ୀକରେ କରା ିବ୍ା ସେ NRC େ ୟା ସଂ ୟା 10 ରୁ 15 କୁ 
ବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରା ାଇଛ ିl 

 

Dt. 06.09.2021 

Transfer of Roads from R.D. to Works Deptt. 

 

U.D 603 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for Works be 

pleased to state that :- The Committee headed by the Collector, 

Bolangir has recommended some Roads of Bolangir Municipality 

and rural areas for transferring the same to Works Deptt. has not 



been materialized, by what time roads will be transferred to Works 

Deptt. as proposed? 

 

Sri Prafulla Kumar Mallik, Hon’ble Minister, Works, Steel & Mines, 
Odisha 

 

Answer 

  

 As per the decision taken in the meeting held on 13.02.2020, 

the District Level Empowered Committee(DLEC) of Bolangir District 

headed by Collector, Bolangir has recommended 26 Nos of roads( 

11 nos of RD Deptt. & 15 nos of H&UD Deptt. roads) for transfer to 

Works Department.  The above proposal is being examined for 

transfer of roads from other Departments to the books of Works 

Department. 

 

06.09.2021 

 

Status of cases 



 
 

U.D. 604-  Shri Narasingha Mishra,  M.L.A-  

   Will the Chief Minister be pleased to state that :- 
   Why the Odisha Special courts Act is in Coma 
and has practically become non-function, please state the 
number of cases and detail particulars of the cases referred to 
the Special Courts for prosecution and confiscation also 
provide the status of those cases for the last ten years?   

 

A N S W E R 
 

Shri Dibya Shankar Mishra, Minister of State, Home- 
             It is not true that the Odisha Special Courts Act has 
become non-functional. During the last ten years, 239 nos. of 
cases have been referred to the Special Courts for prosecution 
and confiscation, out of which 129 nos. of cases relate to 
Special Court, Bhubaneswar and 110 nos. of cases relate to 
Special Court, Cuttack. The detailed particulars of cases in 
Special Courts, Bhubaneswar/Cuttack for the last ten years are 
enclosed at Annexure-‘A’ & ‘B’.     

 

Dt. 06.09.2021 



Post-Graduation in Bhima Bhoi Medical College 

U.D.A.Q No- 605 :  Shri Narasingha Mishra : Will the 
Minister for Health and Family Welfare be please 
to state that  - (a) Hundreds of  Posts of Staff Nurse 
is lying vacant in Bhima Bhoi Medical College, 
Bolangir as well as in different PHCs and CHCs of 
Bolangir District; Will the Govt. Immediately fill up 
those vacancies; (b) Large number of vacancies of 
doctors exist in Bhima Bhoi Medical College, 
Bolangir will the Govt fill up those posts in war 
footing; Will the Govt take steps in advance for 
establishing post-graduate course in Bhima Bhoi 
Medical College, Bolangir ? 
 

Answer 
Shri Naba Das, Minister, Health & Family Welfare 
Department :- 
 At present posts of Nursing officer are filled up 
through OSSSC and OSSSC has selected 137 no. of 
candidates for filling up of the post of Nursing 
Officers at Bhima Bhoi Medical College, Bolangir & 
142no.s for Bolangir district to fill up the vacancies of 
PHCs & CHCs of the district. 

06.09.2021 



Fill up the Police Posts 

UDAQ -607  Shri Narasingha Mishra  

  Will the Chief Minister be pleased to state 
that :- What is the vacancy in Odisha Police and by 
what time the vacancies are going to be filled up? 

  Answer 

Shri Dibyashankar Mishra, Minister of State,Home 

There are 11,456 vacancies in different groups 
existing in Odisha Police Organisation. 

  Steps are being taken to fill up these vacancies 
by way of recruitment and promotion early. 

 

ତାରିଖ 06.09.2021 

କରରାନ ମହାମାରୀରର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ରଲାକଙ୍କ ସଂଖୟା   

ଅଣତାରକା- 608. ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି :-  (କ) ସାଂପ୍ରତକି କରରାନ ମୋମାରୀରର ଅଗଷ୍ଟ ରେର୍ସୁଦ୍ଧା 
ପ୍ରକୃତରର ରକରତ ରୋକ ପ୍ରାେ େରାଇଛନ୍ତ ିସରକାର ଜାେିେୁେି କରରାନ ମତୁୃୟକୁ କମ 
ଦେଗାଇ ବ୍ାୋବ୍ା ରନବ୍ାପାଇ ଁ ଚାେଁୁଛନ୍ତ ି କ;ି ଏପର ି କମମତୁୃୟ ଦେଗାଇବ୍ା ଦ୍ଵାରା ରାଜୟ 
ଉପକୃତ ରେଉଛ ି କ;ି ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ପ୍ରର୍ମ ଦଫା ଓ ଦ୍ଵତିୀ  ଦଫାରର ମତୃକଙ୍କ ତର୍ୟ 



ରଦବ୍ାସେ ରକରତ ପରୁୁର୍ ଓ ମେଳିା କରରାନାର େକିାର ରୋଇଛନ୍ତ ିତାୋର ତାେିକା 
ରଦରବ୍ କ;ି ( ) ସରବ୍ଗାପର ି ଏ ସକ୍ରାନ୍ତରର ବ୍ରି୍ଦ ବ୍ବି୍ରେୀ ର୍ାଇ ଏକ ରଶ୍ଵତପତ୍ର 
ପ୍ରକାେ କରରିବ୍ କ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

 

“ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାର୍ଯାଉଛ ିl” 

 

୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 

 ାେିଥିବ୍ା DSP inspector ପଦବ୍ୀ ସଂ ୟା 

 
୬୦୯ . ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ମୁ ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:-  

(କ) ରାଜୟରର ରପାେିସ ପ୍ରୋସନ ଅସୋ  ଅବ୍ସ୍ଥ୍ାକୁ ଆସଗିୋେି କ ି ; ଏରବ୍ 
ରକରତ DSP, Inspector, Sub- Inspector ଏବ୍ଂ Constable 
Havildar ପଦବ୍ୀ  ାେି ପଡଛି;ି ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବ୍ୀ ରକରତ ରକରତ ଜେ 
ଅସ୍ଥ୍ା ୀଭାରବ୍ କା ଗୟ କରୁଛନ୍ତ;ି  

( ) ଏେ ିପରରିପ୍ରକ୍ଷ୍ୀରର ନକ୍ସେ ପ୍ରଭାବ୍ତି ରକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାରର ରକରତ ରପାେିସ 
ଅଫିସର /କମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀ  ାେି ପଡଛି ି ; ରକଉଁ ରକଉଁ ର୍ାନା ବ୍ରିେର୍ଭାବ୍ରର 
କ୍ଷ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ? 



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ  

(କ) ରାଜୟ ରପାେିସ ପ୍ରୋସନ ଅସୋ  ଅବ୍ସ୍ଥ୍ାକୁ ଆସ ିିବ୍ା ଉକି୍ତଟ ି ସତୟ ନୁରେଁ I 
ବ୍ତ୍ତଗମାନ ରାଜୟରର ( ତା. ୦୧.୦୮.୨୦୨୧ ର ି ସୁଦ୍ଧା ) ୯୨ ଟ ି  ର୍ଡ.ିଏସ.ପି, ୨୪୮ ଟ ି
ଇନସିରପକଟର, ୧୩୨୭ ଟ ି ସବ୍-ଇନସିରପକଟର, ୩୪୮୯ ଟ ି କରନଷ୍ଟବ୍େ ଓ ୪୪୯ ଟ ି
ୋବ୍େିଦାର ପଦବ୍ୀ  ାେିଅଛ ି I ରାଜୟ ରପାେିସ ସଂଗଠନରର ସମୁଦା  ୭୩୭୧୭ ଟ ି
ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବ୍ୀ ମଧଯରୁ ୬୬୭୫ ଜେ ଅସ୍ଥ୍ା ୀଭାରବ୍ କା ଗୟ କରୁଛନ୍ତ ିI 

( )  ନକ୍ସେ ପ୍ରଭାବ୍ତି ରକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାରର ସମୁଦା  ୧୩୫ ରଗାଟ ି ରପାେିସ 
ଅଫିସର /କମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀ  ାେିଅଛ ିI 

  ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ରେତୁ ରକୌେସ ିର୍ାନା କ୍ଷ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ରେଉଥିବ୍ାର ନଜରି ନାେିଁ I 

 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୬୧୦     
 ତା:୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 

ନରିଦ୍  ଉଲଂଘନ 
  

ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଇୋତ ଓ  େି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ରାଜୟରର 
 େିଜ ପଦାର୍ଗର ଉରତ୍ତାଳନ ନମିରନ୍ତ ମାନୟବ୍ର ସୁପି୍ରମରକାଟଗଙ୍କ େଷ୍ଟ ନରିଦ୍ଦଗେ ଅଛ ି କ;ି ବ୍ାସ୍ତବ୍ 
ରକ୍ଷ୍ତ୍ରରର ତାୋର ଉେଂର୍ନ ର୍ଟୁଥିବ୍ାର ଅଭିର ାଗ ସତୟ କ;ି ସଂପ୍ରତ ି ପ୍ରା  ସମସ୍ତ  େରିର 
ଉଚ୍ଚମାନର  େିଜ ପଦାର୍ଗକୁ ନମିନମାନର ଦେଗା ାଇ ଉରତ୍ତାଳନ ଓ ପରବି୍େନ କରା ାଉଛ ିକ;ି ଏୋ 
ବ୍ଧିିବ୍ଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରା ିବ୍ କ;ି ଏେ ି କା ଗୟରର  େି ବ୍ଭିାଗର ଅଫିସରମାରନ ଏଥିରର ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ଥିବ୍ାର ଅଭିର ାଗ ସତୟ କ?ି  

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ 
ଇୋତ ଓ  େି ମନ୍ତ୍ରୀ 

***** 

 ରାଜୟରର  େ ି ଗୁଡକିରୁ  େିଜ ପଦାର୍ଗର ଉରତ୍ତାଳନ ନମିରନ୍ତ ମାନୟବ୍ର ସୁପି୍ରମରକାଟଗ 
ରକୌେସ ିନଦି୍ଦଷି୍ଟ ନରିଦ୍ଦଗେ ରଦଇନାୋନ୍ତ ି । ସମସ୍ତ  େିପଟ୍ଟାଦାର ମାରନ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 
ପ୍ରେୀତ  େି ଓ  େିଜ (ଉନ୍ନ ନ ଓ ନ ିାମକ) MMDR Act, 1957,  େିଜ ନ ିମ, 1960, 
Mineral Concession Rules, 2016 ଓ MCDR, 1988 କୁ ଆଧାରକର ିସମ୍ପକୃ୍ତ 
 େି ଗୁଡକିର ରବ୍ୈଧାନକି ଅନୁମତ ି ପତ୍ର  ର୍ା :- Mining Plan, Environment 
Clearance, Forest Clearance ଓ CTO of Mines ରର ସ୍ଥ୍ରିକୃିତ ପରମିାେର 
 େିଜ ପଦାର୍ଗ ଉରତ୍ତାଳନ କରରି୍ାନ୍ତ ି ।  ଦ ି ରକୌେସ ି  େିପଟ୍ଟାଦାର ଉକ୍ତ ରବ୍ୈଧାନକି ଅନୁମତ ି
ପତ୍ରକୁ ଉେଙ୍ଘନ କର ି  େି କା ଗୟ କରରି୍ାନ୍ତ ି ରସଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ େିଖିତ Act ଏବ୍ଂ Rules ର 
ପ୍ରାବ୍ଧାନ ଅନୁ ା ୀ ବ୍େିତି କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେେ କରାରୋଇର୍ାଏ । 

 ସଂପ୍ରତ ି ପ୍ରା  ସମସ୍ତ  େିରର ଉଚ୍ଚମାନର  େିଜ ପଦାର୍ଗକୁ ନମିନମାନର ଦେଗା ାଇ 
ଉରତ୍ତାଳନ ଓ ପରବି୍େନ କରା ାଇଥିବ୍ାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସନିାେିଁ । ପରନୁ୍ତ ଏପର ି
ଉେଂର୍ନକୁ ରରାକବି୍ା ନମିରନ୍ତ  େି ଗୁଡକୁି SLES Team ଦ୍ଵାରା ବ୍ାରମୋର ନରିୀକ୍ଷ୍େ 
କରା ାଉଅଛ ି ।  େିଗୁଡକିରର ଉେଂର୍ନ ରେଉଥିବ୍ା କା ଗୟରର  େି ବ୍ଭିାଗର ଅଧିକାରୀମାରନ 
ସମ୍ପକୃ୍ତ ଥିବ୍ା ଅଭିର ାଗର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସନିାେିଁ ।     

 

ତା.୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 
ବାଇପାସ ରରାଡ ନମି୍ାଣ  

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା-୬୧୧ -ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବ୍ାେନିୀପତ ି : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ 
କର ି  କେରିବ୍ କ ି :  ଜ ପୁର ସେର ମଧ୍ୟରଦଇ  ାଇଥିବ୍ା ଜାତୀ  ରାଜପର୍ ଦ୍ଵାରା ବ୍େୁ 
ଅର୍ଟେ/ଅସୁବ୍ଧିା ର୍ଟୁଥିବ୍ାରୁ ଏକ ବ୍ାଇପାସ ନମିଗାେର ର ାଜନା ଥିୋ କ ି ; 5 ବ୍ର୍ଗ 
ବ୍ତି ିାଇଥିରେ ବ୍ ି ତାୋ ଆରଗଇ ପାରୁନ ି କ ି ; ଏଥିପାଇଁ ରକରତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରେେ ପାଇଁ 
ଆବ୍େୟକ ପଡୁଛ ି; (  ) ଏେ ିବ୍ାଇପାସ  ରରାଡ ରକରବ୍  ନମିଗାେ ରେବ୍ ଏବ୍ଂ  ଟ୍ରକ ଗୁଡକି 
ସେର ମଧ୍ୟ  ନରଦଇ ରବ୍ାରଗୁିମ୍ମା ଆଡକୁ ଚାେି ିରବ୍ ?  



 
ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 

ଉତ୍ତର 
 (କ ) ଜ ପୁର ସେର ମଧ୍ୟ ରଦଇ  ାଇଥିବ୍ା ଜାତୀ  ରାଜପର୍ – 26 ର  ଉମୁର ି(କ ିମି 
336/750) ଠାରୁ ବ୍ାରିେୀପୁଟ(କ ିମି 343/480) ମଧ୍ୟରର -4.947 କ ିମି Bye Pass 
road ପାଇଁ Alignment Plan ମଞ୍ଜରୁି ମିଳଅିଛ ି ।  ଏଥିପାଇଁ ସମୁଦା   42.303 
ଏକର ରବ୍ସରକାରୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରେେର ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଅଛ ି । ଜମି ଅଧିଗ୍ରେେ ଏଷି୍ଟରମଟ ଟ ି
MoRT&H, New Delhi ନକିଟରର ମଞ୍ଜରୁ ିପାଇଁ  ବ୍ଚିାରାଧୀନ ଅଛ ି।  
 
( ) ଉକ୍ତ Bye Pass ନମିଗାେ ନମିରନ୍ତ ୧୫୧୨୩.୭୭ େକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କା ର  ଅଟକଳ 
Additional Director General –cum – Regional Officer,   
MoRT&H, Government of India, Bhubaneswar ଙୁ୍କ ମୁ ୟ ନ୍ତ୍ରୀ, 
ଜାତୀ  ରାଜପର୍, ଓଡେିା, ଭୁବ୍ରନଶ୍ଵର ଙ୍କ ପତ୍ର ସଂ ୟା ୭୪୩୯ ତା ୩୧.୦୮.୨୦୨୧ 
ର ି ମାଧ୍ୟମରର ଅନୁରମାଦନ ନମିରନ୍ତ ରପ୍ରରେ କରା ାଇଅଛ।ି ଆବ୍େୟକ ଅର୍ଗ ମଞ୍ଜରୁୀ 
ରେୋ ପରର ରଟଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରର ନମିଗାେ କା ଗୟ କରା ିବ୍ ।    
   
   

 
06.09.2021 

Super Specialist ରଖାଲିବା ପାଇଁ Hospital ପଦରକ୍ଷପ  

UDAQ 612-  ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବ୍ାେନିୀପତ ି - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି :- (କ) ରକାରାପୁଟ (ଅବ୍ଭିକ୍ତ) ଜଲି୍ଲାର ରୋକମାରନ ଉଚମାନର 
ଚକିତି୍ସା ପାଇଁ ରାଜୟ ବ୍ାୋରକୁ  ାଇ  ଚଗାନ୍ତ ରେଉଥିବ୍ାରୁ ଜ ପୁରଠାରର ଏକ Super 
Specialist Hospital ର ାେିବ୍ା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତେିତୃ ି ରଦଇଥିରେ କି; ରସ 



ଦଗିରର ବ୍ତ୍ତଗମାନ ସୁଦ୍ଧା କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ାଇଛ;ି ( ) ରକରତକ ର୍ରରାଇ ସଂସ୍ଥ୍ା ଏଥିପାଇଁ 
ଆରବ୍ଦନ କରଛିନ୍ତ ିକ ି ? 

ଉତ୍ତର  

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ,ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-   

 ରକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାର ଜ ପୁର ଠାରର ସରକାରଙ୍କର Affordable Health 
Care Project (PPP) ଦ୍ଵାରା ଏକ Multi SpecialtyHospital ପ୍ରତଷି୍ଠା କରବି୍ା 
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଅଛ ି।  

 

 

 

ତା 06.09.2021 

ପ୍ର ନ 

କପ୍ସ ପାଣ୍ଠରୁି ଦଆିର୍ଯାଇଥିବା ସହାୟତା 

U.D.A.Q. No. 613 – ଶ୍ରୀ ରସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ:- ଅର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି

କେରିବ୍ କ:ି- ଚଟିଫଣ୍ଡ କ୍ଷ୍ତଗି୍ରସ୍ତ କ୍ଷ୍ୁଦ୍ର ଜମାକାରୀମାନଙୁ୍କ ସୋ ତା ରଦବ୍ାୋଗି ସରକାର 

ର ଉଁ 300 ରକାଟ ି ଟଙ୍କାର କପଗସ ପାଣ୍ଠ ି ଗଠନ କରଥିିରେ, ରସଥିରୁ ରକରତ କ୍ଷ୍ତଗି୍ରସ୍ତଙ୍କ 

ରକରତ ଟଙ୍କା ସୋ ତା ଦଆି ାଇଛ;ି ଦ୍ଵତିୀ  ପ ଗୟା ରର (2018-19) ଚଟିଫଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ 

କମିେନଙ୍କ ରକାଟଗରର ସତୟପାଠ ଦା େ କରଥିିବ୍ା 7 େକ୍ଷ୍ୟରୁ ଅଧିକ କ୍ଷ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ 

ଆରବ୍ଦନର ଡଜିଟିାେ ରଜସନ ରେର୍ ରୋଇ ସରକାରଙ୍କ ନକିଟକୁ ରକୌେସ ି ସୁପାରେି 

ଆସଛି ିକ?ି 



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅର୍୍ମନ୍ତ୍ରୀ – 

                ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରେ କରା ାଉଅଛ ି। 

ପ୍ର ନ 
ତା 06.09.2021 
ଋଣଭାରର ପରିମାଣ 

UDAQ 614. ଶ୍ରୀ ରସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ : ଅର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି
କେରିବ୍ କ ି:- ଚଳତି ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ରେର୍ସଦୁ୍ଧା ରାଜୟର ଋେଭାର ରକରତ ଟଙ୍କାରର 
ପେଞ୍ଚବି୍ ଓ ଗତ 10 ବ୍ର୍ଗ ମଧ୍ୟରର ମଣୁ୍ଡପିଛା ଋେ ଭାର ରକରତରୁ ରକରତକୁ ବୃ୍ଦ୍ଧ ି
ପାଇଛ;ି ରାଜୟର ଋେଭାର ରାଜୟର ରମାଟ ଆଭୟନ୍ତରୀେ ଉତ୍ପାଦ (GSDP) ର 
ରକରତ ପ୍ରତେିତ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅର୍୍ମନ୍ତ୍ରୀ: 

          ଚଳତି ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ରେର୍ସଦୁ୍ଧା ରାଜୟର ରମାଟ ଋେର ପରମିାେ 
122917.25 ରକାଟ ିଟଙ୍କା ରେବ୍ ରବ୍ାେି 2021-22 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗର ବ୍ରଜଟରର 
ଆକଳନ କରା ାଇଅଛ।ି 2011-12 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରର ମଣୁ୍ଡ ପିଛା ଋେ ଭାରର 
ପରମିାେ 9144.40 ଟଙ୍କା ଥିୋ । 2020-21 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ରେର୍ସଦୁ୍ଧା ଏୋର 
ପରମିାେ 23761.83 ଟଙ୍କା ଅରଟ । ମୋରେ ାକାର, ଓଡେିାଙ୍କ ପ୍ରାରମି୍ଭକ ତର୍ୟ 
ଅନୁ ା ୀ ଚଳତି ବ୍ର୍ଗ ଜୁୋଇ ମାସ ରେର୍ସଦୁ୍ଧା ରାଜୟର ଋେଭାର 



104312.12 ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ଅରଟ,   ାୋକ ି ରାଜୟ ସକଳ ର୍ରରାଇ ଉତ୍ପାଦ 
(GSDP) ର 17.80 ପ୍ରତେିତ ଅରଟ । 

 

                                                     

                                                  ତା ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 

                          ଗରଞ୍ଜଇ ରଚାରାରବପାର ମାମଲାରର ଗିରଫଙ୍କ ସଂଖୟା  
ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା ୬୧୫ -  ଶ୍ରୀ ରସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ : ଅବ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ 
କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଓ ଗରଞ୍ଜଇ ରଚାରାରବ୍ପାର ମାମୋରର ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ୩ 
ବ୍ର୍ଗରର ରମାଟ ରକରତଜେ ଗିରଫ ରୋଇଛନ୍ତ ି ଓ ରକରତ ପରମିାେରର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବ୍ତ 
କରା ାଇଛ;ି ଗିରଫ ଅଭି ୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରକରତ ଜେ ଜାମିନ ପାଇଛନ୍ତ ି ଓ ରକରତ ଜେ ଦଣି୍ଡତ 
ରୋଇଛନ୍ତ,ି ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତର୍ୟ ରଦରବ୍ କ ି?         
                                                       ଉତ୍ତର  

ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ରାଜୟରର ଅବ୍କାରୀ ବ୍ଭିାଗ ଦ୍ଵାରା ଗତ ତନି ିବ୍ର୍ଗରର 
 ର୍ା :- ୨୦୧୮-୧୯, ୨୦୧୯-୨୦, ୨୦୨୦-୨୧ ତର୍ା ୨୦୨୧-୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସୁଦ୍ଧା 
ର ରତ ପରମିାେର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଓ ଗରଞ୍ଜଇ ଜବ୍ତ କରା ାଇ ର ରତ ସଂ ୟକ ଅଭି ୁକ୍ତଙୁ୍କ 
ଗିରଫ କରା ାଇଛ ି ଏବ୍ଂ ରସଥି ମଧ୍ୟରୁ ର ରତ ଜେ ଜାମନି ପାଇଛନ୍ତ ି ଓ ଦଣି୍ଡତ ରୋଇଛନ୍ତ,ି 
ତାୋର ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ – ‘କ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।     
       
                                         ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ର ି 

     ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରର ବଳିମି  
                          ******* 

 

  ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା-୬୧୮- ଶ୍ରୀ ସୁବା  ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି
କେରିବ୍ କ ି :-ରଦବ୍ଗଡ ଜଲି୍ଲାର ଏକ ମୁ ୟ ରାସ୍ତା ବ୍ଳମରୁ ଟୁସୁନ୍ଦା ରାସ୍ତାଟ ିପ୍ରା  1 ବ୍ର୍ଗରୁ 
ଉଦ୍ଧଗ ସମ  ରେୋେି Tender ପ୍ରକି୍ର ା ସମାପ୍ତ ରୋଇ ମଧ୍ୟ କା ଗୟ ଆରମ୍ଭ ନ ରେବ୍ା ର ାଗଁୁ 
ବ୍େୁଜନ ଜୀବ୍ନ ବ୍ପିଦମୁ ରର ପଡୁଥିବ୍ାକର୍ା ସରକାରଙ୍କର ଦୁଷି୍ଟ ରଗାଚର ରୋଇଛ ିକ,ି  ଦ ି



ରୋଇର୍ାଏ କା ଗୟ ଆରମ୍ଭ ନ ରେବ୍ାର କାରେ କେ, ଓ ରକରବ୍ସୁଧା ଏେ ିରାସ୍ତାଟରି କା ଗୟ 
ଆରମ୍ଭ ରେବ୍, ଫଳରର 10 ଟ ିପଞ୍ଚା ତ ରୋକ ସୁଫଳ ପାଇରବ୍ ଜରେଇରବ୍ କ?ି 

 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା । 

ଉତ୍ତର 

 ରଦବ୍ଗଡ ଜଲି୍ଲା ବ୍େମ ଠାରୁ ଟୁସୁୋ ରାସ୍ତାର ରଟଣ୍ଡର ପ୍ରକି୍ର ା ସମ ରର ଚ ନ 
ରୋଇଥିବ୍ା ଠକିାଦାରଙ୍କ  ଅନୟ ଏକ ରଟଣ୍ଡରରର ଦା େ କରିଥିବ୍ା ଦସ୍ତାବ୍ଜି ର 
ଅନ ିମିତତା ପରିେକି୍ଷ୍ତ ରେବ୍ାରୁ ଏେ ି ରଟଣ୍ଡରଟକୁି ରଦ୍ଦ କରବି୍ାର ନଷି୍ପତ୍ତ ି ନଆି ାଇଅଛ ି
ଏବ୍ଂ ରସ କାମର ପୁନଶ୍ଚ ରଟଣ୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ରକି୍ର ା ଆରମ୍ଭ କରା ାଇଅଛ ି।   

 

  ତା.୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 
ରର୍ଯାଗାରର୍ଯାଗ ରହାଇପାରୁନଥିବା ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତକିରଣ 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା ୬୧୯ . ଶ୍ରୀ ସୁବା  ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ 

କ ି :- ତରଳଇବ୍େୀ ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ କଂସରଠାରୁ ସମେେପୁର ଜଲି୍ଲାର ନାକଟ ି ରଦଉଳ ବ୍ଲକକୁ 

ସଂର ାଗପାଇଁ ମାତ୍ର 25 କ.ିମି. ରାସ୍ତା ରେଉଥିବ୍ା କର୍ା ସରକାରଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସଛି ିକ ି,  ଦ ିଆସରି୍ାଏ 

କଂସରଠାରୁ େରିେ 11 କ.ିମି., େତିମଠାରୁ ନାକଟରିଦଉଳ 9 କ.ିମି. ରାସ୍ତା ଠକି ଥିବ୍ାରବ୍ରଳ ମାତ୍ର 

େରିେଠାରୁ େତିମ ପ ଗୟନ୍ତ ମଝରିର 5 କ.ିମି. ରାସ୍ତା ନଥିବ୍ା ର ାଗୁଁ ର ାଗାର ାଗ ରୋଇପାରୁନଥିବ୍ା 

ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତ ିପାଇ ଁସରକାର ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରରିବ୍ କ ି? 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 
 

ଉତ୍ତର 



 
 ତରିଳଇବ୍େୀ ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଂସରଠାରୁ ସମେେପୁର ଜଲି୍ଲାର ନାକଟ ି ରଦଉଳ ବ୍ଲକକୁ 

ସଂର ାଗପାଇଁ 25 କ.ିମି. ରାସ୍ତା  ମଧ୍ୟରୁ କଂସର ଠାରୁ େରିେ ପ ଗୟନ୍ତ  11 କ.ିମ.ି ରାସ୍ତା  ପୂତ୍ତଗବ୍ଭିାଗ 

ଅଧିନରର  ଥିବ୍ାରବ୍ରଳ ନାକଟ ିରଦଉଳ  ଠାରୁ େତିମ ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନ ନ ବ୍ଭିାଗ ଅଧିନରର ଅଛ ି I 

ପରନୁ୍ତ େରିେଠାରୁ େତିମ ପ ଗୟନ୍ତ  ୫.୦୦ କ.ିମି. ରାସ୍ତା ବ୍ନବ୍ଭିାଗ ଅଧିନରର ଅଛ ି। 

ତା.୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 
କଂସର- ହତିମ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରର ବଳିମି   

 
ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା-୬୨୦ –ଶ୍ରୀ ସୁବା  ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେକର ି 

କେରିବ୍ କ ି :- କଂସର ଠାରୁ େତିମ ପାବ୍ଗତୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ର ାଗାର ାଗ କରବି୍ାପାଇଁ କଂସର- 

େତିମ ରାସ୍ତା ଉପରର େୁଭ ରଦଇଥିବ୍ା ରବ୍ରଳ ପ୍ରା  2 ବ୍ର୍ଗ ରୋଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କା ଗୟ ଆରମ୍ଭ 

ନରେବ୍ା କର୍ା ସରକାରଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସଛିକି,ି  ଦ ିଆସରି୍ାଏ ରକରବ୍ସୁଧା ଏେ ି କା ଗୟ 

ଆରମ୍ଭ ରେବ୍ ? 

 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 
ଉତ୍ତର 

 

 କଂସର ଠାରୁ େତିମଭା ା ବ୍ରି ିାମ ରାସ୍ତାର କଂସର ଠାରୁ େରିେ ପ ଗୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ 

ଚଳତି ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ୨୦୨୧-୨୨ରର ଉନ୍ନତକିରେ ନମିରନ୍ତ ରାଜୟ ର ାଜନାରର ପ୍ରସ୍ତାବ୍ 

ର ା ାଇଅଛ ି ।  ଆବ୍େୟକୀ  ରଟଣ୍ଡର ପ୍ରକି୍ର ାସମାପି୍ତପରର ଉକ୍ତ  କା ଗୟ ଆରମ୍ଭ କରବି୍ା 



ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ିବ୍ ।ପରନୁ୍ତ େରିେଠାରୁେତିମପ ଗୟନ୍ତ ରାସ୍ତାବ୍ନବ୍ଭିାଗ ଅଧିନରର 

ଅଛ।ି 

 

 

06.09.2021 

ରଦବଗଡ ରର Nursing College ପ୍ରତଷି୍ଠା  

UDAQ 621-  ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ାେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାେିଗ୍ରାେୀ - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ 
କର ି କେରିବ୍ କ ି :-ଓଡେିାର ଅରନକ ଜଲି୍ଲାରର Nursing College ଥିୋରବ୍ରଳ 
ରଦବ୍ଗଡର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରସବ୍ାକୁ ଉନ୍ନତ ିକରବି୍ା ପାଇଁ ଏଠାରର ରକୌେସି ସୁବ୍ଧିା ନ ଥିବ୍ା କର୍ା 
ସରକାରଙ୍କର ନଜରରର ଅଛ ି କ ି ,  ଦ ି ର୍ାଏ ରଦବ୍ଗଡରର ଏ Nursing College 
କରବି୍ା ପାଇଁ ସରକାର ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରିରବ୍ କ ି? 

ଉତ୍ତର  

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ,ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-   

 ରଦବ୍ଗଡ ରର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଉପ ୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରସବ୍ା ର ାଗାଇ ଦଆି ାଉଅଛ ି । କନୁି୍ତ 
ରସଠାରର ଅଦୟାବ୍ଧି ସରକାରୀ ନସଂି କରେଜ ର ାେିବ୍ା ପାଇଁ ସରକାର ଙ୍କ ପା ରର 
ରକୌେସ ିପ୍ରସ୍ତାବ୍ େସ୍ତଗତ ରୋଇନାେିଁ ।   

 

 

 

 



ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
ରଦବଗଡରର ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ 

ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା-୬୨୨ – ଶ୍ରୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ : - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର 
କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- ରଦବ୍ଗଡ ଜଲି୍ଲାର ମୁ ୟ ଚକିତି୍ସାଳ ରର 56 ଟ ି
ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ ରେବି୍ା କର୍ା ମାତ୍ର 23 ଜେ କା ଗୟରତ ଓ PHC , CHC ଗୁଡକିରର 44 
ଜେ ଡାକ୍ତର ପରବି୍ରତ୍ତଗ 6 ଜେ କା ଗୟରତ ଥିବ୍ା କର୍ା ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟରଗାଚର ରୋଇଛ ି
କ,ି  ଦ ିରୋଇର୍ାଏ ରକରବ୍ସୁଧା ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର  ପଦବ୍ୀ  ପୂରେ ରେବ୍ ?   

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:- ରଦବ୍ଗଡ ଜଲି୍ଲାର ମୁ ୟ 
ଚକିତି୍ସାଳ ରର ୫୫ଟ ିମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରିେର୍ଜ୍ଞ ଓ ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ ଥିବ୍ା ରବ୍ରଳ ୨୮ ଜେ 
ଡାକ୍ତର କା ଗୟରତ ଅଛନ୍ତ ି । ରସେପିର ି ଜଲି୍ଲାରର ଥିବ୍ା ବ୍ଭିିନ୍ନ ରଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ଓ 
ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ରର ରମାଟ ୫୧ଟ ି ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରିେର୍ଜ୍ଞ ଓ ଡାକ୍ତରପଦବ୍ୀ 
ଥିବ୍ାରବ୍ରଳ, ରସଥିରର ୧୨ଜେ ଡାକ୍ତର କା ଗୟରତ ଅଛନ୍ତ ି।  

  ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକୁି ରୋକରସବ୍ା ଆର ାଗ ଦ୍ଵାରା ଚ ନ, ବ୍ଭିାଗୀ  
ପରଦାନ୍ନତ,ି ଆଡେକ ନ ୁିକି୍ତ ତର୍ା ଚୁକି୍ତଭିତ୍ତକି ନ ୁିକି୍ତ ଦ୍ଵାରା  ର୍ା ସମ୍ଭବ୍ ପୂରେ କରା ିବ୍ା  
ପାଇଁ ସରକାର ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରୁଛନ୍ତ ି। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.09.2021 



 

  ଦମକଳ ରକନ୍ଦ୍ରରର ପଦବୀ ପୂରଣ    

 

U.D. 623-   ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ବଧିାୟକ- 

    ମ ୁୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- 

                          
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର ରକଉଁ ଦମକଳ ରକନ୍ଦ୍ରରର   ରକରତରଗାଟ ି

ଅଧିକାରୀ ଓ କମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀ  ାେି ଅଛ ିଓ ଆରକ୍ଷ୍ୀ ବ୍ଭିାଗରର ରକରତ ଅଧିକାରୀ ଓ 
କମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀ  ାେି ଅଛ,ି ତାୋ ପୂରେ ପାଇଁ କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଅଛ ି
?    

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦବିୟ  ଙ୍କର ମିଶ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର  - 
    ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରର ବ୍ଭିିନ୍ନ ଦମକଳ ରକନ୍ଦ୍ରରର 4 ରଗାଟ ି
ଅଧିକାରୀ ଓ 13 ରଗାଟ ିକମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀ  ାେି ଅଛ ି    କତ୍କ   ାୋର ଏକ ତାେିକା 
ପରେିଷି୍ଟ-କ ରର ପ୍ରଦାନ   କରା ାଇଅଛ ି। ଆରକ୍ଷ୍ୀ ବ୍ଭିାଗରର 49 ରଗାଟ ିଅଧିକାରୀ 
ଓ 119 ରଗାଟ ିକମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀ   ାେି ଅଛ ି ।   
 

 ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକୁି ନୂତନ ଚ ନ, ପରଦାନ୍ନତ ି ଓ 
ବ୍ଦଳ ିଭିତ୍ତରିର  ପୂରେ ନମିରନ୍ତ ଆବ୍େୟକୀ  ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଅଛ ି ।  



06.09.2021 

ପ୍ର ନ 
ରକାଷାଗାରରର ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ସଂଖୟା 

U.D No. 624 – ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ୍ କୁମାର ମଲି୍ଲକ : ଅର୍ଗମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି– 
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର ରକଉଁ ରକାର୍ାଗାରରର ରକଉଁ ବ୍ଗଗର  ରକରତ ପଦବ୍ୀ  ାେି ଅଛ;ି ତାୋ 
ପୂରେ ପାଇଁ କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ  କରା ାଉଅଛ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ,  ଅର୍୍ମନ୍ତ୍ରୀ – 

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର ରକାର୍ାଗାର ଓ ଉପ-ରକାର୍ାଗାର ମାନଙ୍କରର ଥିବ୍ା ମଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରାପ୍ତ 
ପଦବ୍ୀ ସଂ ୟା ଓ  ାେି ପଡଥିିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ସଂ ୟା ପରେିଷି୍ଟ - କ ରର ଦେଗI ାଇଛ ି । 

 େସିାବ୍ ରକ୍ଷ୍କ ଓ ବ୍ରଷି୍ଠ କରିାେୀ ପଦବ୍ୀ ପରଦାନ୍ନତ ି ଭିତ୍ତକି ରୋଇଥିବ୍ାରୁ, 
ପଦବ୍ୀଗୁଡକି ପୂରେ କରବି୍ା ନମିରନ୍ତ ଡ.ିପି.ସ.ି ରବ୍ୈଠକ ଆର ାଜନ କରବି୍ାକୁ 
ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ାଉଅଛ ି। 
 

 କନଷି୍ଠ କରିାେୀ ପଦବ୍ୀ ପୂରେ ନମିରନ୍ତ ଓଡେିା ଅଧସ୍ତନ କମଗଚାରୀ ପ୍ରବ୍ରେ 
ଆର ାଗ, ଭୁବ୍ରନଶ୍ଵରକୁ ପତ୍ର ସଂ ୟା-13461   ତା 13.11.2018ର ି ଓ ପତ୍ର 
ସଂ ୟା-15731, ତା 24.12.2018 ର ି ମାଧ୍ୟମରର ଅନୁରରାଧ କରା ାଇଥିୋ 
ଏବ୍ଂ ବ୍ତ୍ତଗମାନ ଓଡେିା ଅଧସ୍ତନ କମଗଚାରୀ ପ୍ରବ୍ରେ ଆର ାଗ ପ ଗୟା କ୍ରରମ 
ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ପଦବ୍ୀ ପୂରେ ନମିରନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଗୀ ପ୍ରାର ାଜତି କରୁଅଛନ୍ତ ି । ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା 
ନମିରନ୍ତ ପ୍ରାର ାଜତି candidate list େସ୍ତଗତ ରେବ୍ା ପରର ପଦବ୍ୀ ପୂରେ 
ନମିରନ୍ତ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ିବ୍ । 
 

 ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଗ ବ୍ଭିାଗ Office Memorandum No. 37323/F, dtd. 
30.11.2018 ପ୍ରଦତ୍ତ ଗାଇଡୋଇନ ଅନୁସାରର  ାେି ପଡଥିିବ୍ା ଚପରାେ/ି ରାତ୍ର 
ଜଗୁଆଳ ଓ ଝାଡୁଦାର ପଦବ୍ୀରର outsourcing ମାଧ୍ୟମରର ନରି ାଜତି କରବି୍ା 
ନମିରନ୍ତ  



 ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ାଇଛ ି।  

 

ପରି ଷି୍ଟ – କ 

 

ରକାଷାଗାର/ ଉପ-
ରକାଷାଗାରର ନାମ 

ରକାଷାଗାର 
ଅଧିକାରୀ 

/              ଉପ-
ରକାଷାଗର 
ଅଧିକାରୀ 

ଅତରିିକ୍ତ ରକାଷାଗାର ଅଧିକାରୀ ଉପ-ରକାଷାଗାର ଅଧିକାରୀ ହସିାବ ରକ୍ଷକ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ କନଷି୍ଠ କିରାଣୀ ଚପରା ି ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳ ଓ ଝାଡୁଦାର 
ଦପ୍ତରୀ 

ମଞ୍ଜରୁ 
ପ୍ରାପ୍ତ 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ଖାଲି 
ପଡଥିି
ବା 

ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ମଞ୍ଜରୁ ପ୍ରାପ୍ତ 
ପଦବୀ ସଂଖୟା 

ଖାଲି 
ପଡଥିିବା 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ମଞ୍ଜରୁ 
ପ୍ରାପ୍ତ 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ଖାଲି 
ପଡଥିିବା 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ମଞ୍ଜରୁ ପ୍ରାପ୍ତ 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ଖାଲି 
ପଡଥିି
ବା 

ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ମଞ୍ଜରୁ ପ୍ରାପ୍ତ 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ଖାଲି ପଡଥିିବା 
ପଦବୀ ସଂଖୟା 

ମଞ୍ଜରୁ 
ପ୍ରାପ୍ତ 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ଖାଲି 
ପଡଥିିବା 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ମଞ୍ଜରୁ 
ପ୍ରାପ୍ତ 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ଖାଲି 
ପଡଥିି
ବା 

ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ମଞ୍ଜରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ଖାଲି 
ପଡଥିିବା 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ମଞ୍ଜରୁ 
ପ୍ରାପ୍ତ 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ଖାଲି 
ପଡଥିିବା 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) (୭) (୮) (୯) (୧୦) (୧୧) (୧୨) (୧୩) (୧୪) (୧୫) (୧୬) (୧୭)   
ଜଲି୍ଲା 
ରକାଷାଗାର 
ଭଦ୍ରକ 

୧ ୦ ୧ ୦ ୦ ୦ ୩ ୧ ୫ ୫ ୪ ୧ ୨ ୧ ୧ ୧ 
୧ ୧ 



 

 

 

ତାରିଖ 06.09.2021 

ଭଦ୍ରକ ସହରରର ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା   

ଅଣତାରକା- 625. ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି :-  ଜାତୀ  ସେରାଞ୍ଚଳ ମିେନ କା ଗୟକ୍ରମରର ଭଦ୍ରକ 
ସେରରର ସେରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଅଛ ିକ ି; ଉତ୍ତର େ ଁ
ରେରେ, ରସ ଦଗିରର କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଅଛ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଜାତୀ  ସେରାଞ୍ଚଳ 
ମିେନ କା ଗୟକ୍ରମରର ଭଦ୍ରକ ସେରାଞ୍ଚଳରର 2 ରଗାଟ ି ସେରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାର୍ମିକ 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ପରଚିାଳନା କରା ାଉଅଛ ି ଏବ୍ଂ 2021-22 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରର ନୂତନ 

ଉପ- 
ରକାଷାଗାର 
ତହିଡି ି

୦ ୦ ୦ ୦ ୧ ୦ ୦ ୦ ୧ ୦ ୧ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ 

ଉପ- 
ରକାଷାଗାର 
ଧାମନଗର 

୦ ୦ ୦ ୦ ୧ ୦ ୦ ୦ ୧ ୦ ୧ ୦ ୧ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ 

ଉପ- 
ରକାଷାଗାର 
ବାସୁରଦବପୁର 

୦ ୦ ୦ ୦ ୧ ୦ ୦ ୦ ୧ ୦ ୦ ୦ ୧ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ 

ଉପ- 
ରକାଷାଗାର 
ଚାନ୍ଦବାଲି 

୦ ୦ ୦ ୦ ୧ ୦ ୦ ୦ ୧ ୧ ୦ ୦ ୧ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ 



ଭାରବ୍ ରଗାଟଏି ସେରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇ ଁବ୍ଧିିବ୍ଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରି ା ଜାର ି
ରେଛି ିl  

 

ତା.୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 

କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ରାସ୍ତାର ପୁନଃ ନମ୍ିାଣ  

ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା-୬୨୬-ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ  : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେକର ି କେରିବ୍ କ ି:- 

ବ୍ଗିତ ଦୁଇ ବ୍ର୍ଗରର ପ୍ରାକୃତକି ବ୍ପି ଗୟ  ରେତୁ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର ରକରତ କରିୋମିଟର ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗ ରାସ୍ତା 

କ୍ଷ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ରୋଇଛ,ି ଏୋର ପୁନଃନମିଗାେ ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରୁଛନ୍ତ ି? 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 
ଉତ୍ତର 

 
 ପ୍ର।କୃତକି ବ୍ପି ଗୟ  ରେତୁ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରର  ବ୍ଗିତ ଦୁଇ ବ୍ର୍ଗ  ର୍ା ୨୦୧୯ -୨୦  ରର 

୯୭.୧୭୨ କରିୋମିଟର ଏବ୍ଂ ୨୦୨୦-୨୧ ରର ୧୬୧.୯୮୮ କରିୋମିଟର ରାସ୍ତା କ୍ଷ୍ତଗି୍ରସ୍ତ 

ରୋଇଥିୋ । ଉକ୍ତ କ୍ଷ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ରାସ୍ତାର ତୁରନ୍ତ ମରାମତ ି କରା ାଇ  ାନବ୍ାୋନ ଚଳ।ଚଳ ଉପର ାଗୀ  

କରା ାଇଅଛ ି।  

 

                                                    ତା ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 
 

                            ଧରାପଡଥିିବା ରଚାରା ଅବକାରୀ ରବପାର ଘଟଣା   
ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା ୬୨୭ -  ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ : ଅବ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି
କେରିବ୍ କ ି :- ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରର ବ୍ଗିତ ତନିବି୍ର୍ଗରର ରକରତ ରଚାରା ଅବ୍କାରୀ ରବ୍ପାର ର୍ଟୋ 



ଧରାପଡଛି,ି ଜଲି୍ଲାରର ରଚାରା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବ୍ାର ବ୍ନ୍ଦ କରବି୍ାକୁ ସରକାର କରଠାର ପଦରକ୍ଷ୍ପ 
ଗ୍ରେେ କରରିବ୍ କ ି?         
                                                       ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରର ବ୍ଗିତ ତନିବି୍ର୍ଗରର ର ରତ ସଂ ୟକ 
ରଚାରା ଅବ୍କାରୀ ମାମୋ ରୁଜୁ କରା ାଇ ର ରତ ପରମିାେର ଅବ୍କାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଜବ୍ତ 
କରା ାଇଛ ିତାୋର ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ –‘କ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  
 ଜଲି୍ଲାରର ରଚାରା ଅବ୍କାରୀ କାରବ୍ାର ଉପରର ଅଙୁ୍କେ େଗାଇବ୍ା ପାଇଁ ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରରର 
ଅବ୍କାରୀ Mobile Squad, ଜଲି୍ଲା Multi Disciplinary Squad, EI & EB Unit-
I, Cuttack ଏବ୍ଂ EI & EB Unit- II, Cuttack ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜଲି୍ଲାର ସରନ୍ଦେ ଜନକ ସ୍ଥ୍ାନ 
ମାନଙ୍କରର ରଗାଇନ୍ଦା ତର୍ୟ ଆଧାରରର ବ୍ାରମୋର ଚଢାଉ କରା ାଉଛ ି । ପୁନଶ୍ଚ ସମସ୍ତ ଜଲି୍ଲା 
ଅଧିକାରୀ ଓ ରଗାଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥ୍ା ଜଲି୍ଲାରର ରଚାରା ଅବ୍କାରୀ କାରବ୍ାର ଉପରର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତ ି
ଏବ୍ଂ ସମ୍ପକୃ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତ ବ୍ରିେର୍ଙ୍କ ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର ଅବ୍କାରୀ ମାମୋ ରୁଜୁ କରା ାଇ ଅବ୍କାରୀ ଆଇନ 
ଅନୁ ା ୀ ଦୃଢ କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଛ ି।      
       

 ଦରମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବ୍ସର ଭତ୍ତା େସିାବ୍ରର ମତୃ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ଅବ୍େଷି୍ଟ କା ଗୟକାଳ ଅବ୍ଧି 
ପ ଗୟନ୍ତ ଦଆି ାଉଅଛ ିl  

ରକାଭିର୍ଡ ୱାର ିାରଙ୍କର ବ୍ଭିିନ୍ନ ବ୍ଗଗ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏବ୍ଂ ଓଡେିା ସରକାରଙ୍କ 
ତରଫରୁ Ex-Gratia ରର୍ାର୍ୋ କରା ାଇଅଛ ିl  

ରକାଭିଡରର ମତୃ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମତୁୃୟ ପ୍ରମାେପତ୍ର, ମତୁୃୟ ପଞ୍ଜୀକରେ ପରର ପ୍ରଦାନ 
କରା ାଉଅଛ ିl  

ଜନମ ଓ ମତୁୃୟ ପଞ୍ଜୀକରେ ଅଧିନ ିମ, 1969 ର ଧାରା 17(1) ଅନୁ ା ୀ ମତୁୃୟ 
ପ୍ରମାେପତ୍ରରର ମତୁୃୟର କାରେ ସମେନ୍ଧୀ  ସବ୍ରିେର୍ ବ୍ବି୍ରେୀ ରେବି୍ାର ପ୍ରlବ୍ଧାନ 
ନାେିଁ l  



ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
ରର୍ଯାଗୟ ପ୍ରାର୍୍ୀଙ୍କ ଚାକରିୀ ନୟିମିତ  

ପ୍ର ନ  
UDAQ No. 580 - ଶ୍ରୀ ମରୁକ  ମହାଲିଙ୍ଗ : ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି
କେରିବ୍ କ ି :- (କ) ବ୍ୋଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲାରର ର ାଗୟ ଚୁକି୍ତ ଭିତ୍ତକି MPHW(M)/MPHW(F) ANM 
ପ୍ରାର୍ଗୀଙ୍କ ଚାକରିୀ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ନରିଦ୍ଦଗେର ଉେଂର୍ନ କର ିନ ିମିତ କରା ାଉ ନଥିବ୍ା ତର୍ୟ ସତୟ କ ି
;  ଦ ିଉତ୍ତର େଁ େୁଏ ରମା ସରକାରର 5T କୁ ଆଧାରକର ିଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତରିର ଏୋର ତଦନ୍ତ କର ି
ଆଇନର ଖିୋଫ କରଥିିବ୍ା କମଗଚାରୀଙ୍କ ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର କା ଗାନୁଷ୍ଠାନଗ୍ରେେ କର ି ର ାଗୟ ପାର୍ଗୀଙ୍କ ଚାକରିୀ 
ନ ିମିତ କର ିନ ିମିତ ରେବ୍ା ଦନିଠାରୁ ବ୍ରକ ା ପ୍ରାପୟ ସୁଧ ସେ ପଇଠ କରବି୍ାକୁ ସରକାର ପଦରକ୍ଷ୍ପ 
ରନରବ୍ କ ି; (  ) ରୋଇସଂିୋ ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରବ୍ନ୍ଦ୍ରା PHC (N) ରର Leave Vacancy ରର 
 ାେିଥିବ୍ା ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ ପୂରେ ପାଇଁ CDMO, Balangir ନଜି ତରଫରୁ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନ ରନବ୍ା ଓ 
ଇଚୁ୍ଛକ ଡାକ୍ତର ଦର ାସ୍ତ ରଦରେ ମଧ୍ୟ ନ ୁିକି୍ତ ନରଦବ୍ାର କାରେ ଉପରର େଷ୍ଟୀକରେ ରଦରବ୍ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦା  : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ବ୍ୋଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲାରର ର ାଗୟ 
ଚୁକି୍ତଭିତ୍ତକି ମେଳିା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକମଗୀ ପ୍ରାର୍ଗୀଙ୍କର ଚାକରିୀ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କର ନରିଦ୍ଦଗେର ଉେଂର୍ନ କର ି
ନ ିମିତ କରା ାଇନଥିବ୍ା ତର୍ୟ ସତୟ ନୁରେଁ । ମେଳିା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକମଗୀ ମାନଙ୍କର ନ ିମିତ ପ୍ରକି୍ର ା ପ୍ରଚଳତି  
Cadre Rule – (Odisha Multipurpose Health Worker (Female) Service 
(Mehtod of Recruitment and  Conditions of Service ) Rules-2019  ତର୍ା 
ସାଧାରେ ପ୍ରୋସନ ଏବ୍ଂ ସାଧାରେ ଅଭିର ାଗ ବ୍ଭିାଗଙ୍କ Resolution No. 26108 dt. 
17.09.2013 ଏବ୍ଂ No. 1066 dt. 16.01.2014 ଅନୁସାରର କରବି୍ା ପାଇଁ ତା. 02.06.2020 
ର ିରର ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷ୍ମତା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଗ କମିଟ ି ରର ବ୍ଧିିବ୍ଦ୍ଧ ଭାରବ୍ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ନଆି ାଇ ରାଜୟ  ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ 
ପରବି୍ାର କେୟାେ ବ୍ଭିାଗର ପତ୍ର ସଂ ୟା 26726/H. dt. 19.11.2020  ରାଜୟର  ବ୍ୋଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲା 
ସରମତ 18 ଟ ିଜଲି୍ଲାର ମୁ ୟ ଚକିତି୍ସାଧୀକାରୀଙୁ୍କ ଦଆି ାଇଥିୋ ।  
 ଏ ସମ୍ପକଗରର ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୟା ାଳ ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦଆି ାଇଥିବ୍ା ମଧ୍ୟବ୍ତ୍ତଗୀ କାଳୀନ ଆରଦେ 
ଅନୁ ା ୀ  ବ୍ୋଙ୍ଗୀର ଜଲି୍ଲାରର MPHW(F) ମାନଙ୍କର ଚାକରିୀ ନ ିମିତ  ପ୍ରକି୍ର ାକୁ  ସାମ ିକ ଭାରବ୍ 
ସ୍ଥ୍ଗିତ ର ା ାଇଛ ି ।  
 ( )- ରୋଇସଂିେ।  ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରବ୍ନ୍ଦ୍ରା PHC (N) ରର ରକୌେସ ିଡାକ୍ତର Leave 
Vacancy ରର  ାଇନାୋନ୍ତ ି , ବ୍ରଂ  ଜରେ ଡାକ୍ତର BBMCH, ବ୍ୋଙି୍ଗର ର ଦୁଇବ୍ର୍ଗ ପାଇଁ 
େେିୁରରାଗ diploma ରର ସ୍ନାତକ କରବି୍ା ପାଇଁ  ାଇଛନ୍ତ ି।  



  



 

  ତା.୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 

ବଭିାଗ ତରଫରୁ ରାସ୍ତା ଅଧିଗ୍ରହଣ  

ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା- ୫୮୧-ଶ୍ରୀ ମୁରକ  ମହଳଙି୍ଗ : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେକର ି  କେରିବ୍ କ ି :- 

ତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା-70 ତା.22.02.2021ର ଉତ୍ତର ଅନୁ ା ୀ ତା.14.01.2014 ଠାରୁ 

22.02.2021 ପ ଗୟନ୍ତ ରାଜୟର ସମସ୍ତ ଜଲି୍ଲାର 863ଟ ି ରାସ୍ତାକୁ ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗକୁ େସ୍ତାନ୍ତର କରବି୍ାକୁ 

ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଆସଅିଛ ି ; ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ତର୍ୟ ଅନୁ ା ୀ 2019/2020 ମସେିାରର ଆସଥିିବ୍ା ରାସ୍ତାର 

େସ୍ତାନ୍ତରେି ପ୍ରସ୍ତାବ୍କୁ ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗ ଗ୍ରେେ କର ିକା ଗୟକାର ିକରଥିିବ୍ାରବ୍ରଳ 14.01.2014 ମସେିାରର 

RD Department େସ୍ତାନ୍ତର କରବି୍ାକୁ Notification କରଥିିବ୍ା ରୋଇସଂିୋ ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 

ଜୀବ୍ନରର ା କୁୋ ାଉଥିବ୍ା ସାରେଭଟାରୁ ଆଗେପୁର ଓ ଆଗେପୁରଠାରୁ ନଅଗଁା ଭା ା ମେ ଣ୍ଡ 

ରାସ୍ତାକୁ ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗ ଅଧିଗ୍ରେେ ନକରବି୍ାର କାରେ ରାଜୟର ଆର୍କି ଅଭାବ୍ ପାଇଁ ନା ରାଜରନୈତକି 

ପ୍ରତରିୋଧର ଏକ ପ୍ରତଫିଳନ? 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 
ଉତ୍ତର 

  

 ସାରେଭଟା ଠାରୁ ଆଗେପୁର ଓ ଆଗେପୁର ଠାରୁ ନୂଆଗଁା ଭ। । ମୋ ଣ୍ଡ ପ ଗନ୍ତ ୩୮.୯୦୦ 
କମିି ରାସ୍ତା  କୁ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନ ନ ବ୍ଭିାଗରୁ ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗକୁ େସ୍ତାନ୍ତରେ ବ୍ରି୍  ସରକାରଙ୍କ ବ୍ଚିାରଧିନ ଅଛ ି
।   

 

06.09.2021 



ଦଆି ାଇଥିବ୍ା ସବ୍ରିେର୍ ତର୍ୟର ବ୍ବି୍ରେୀ 
 

U.D 582-     ଶ୍ରୀ ମରୁକେ ମୋେିଙ୍ଗ, ବ୍ଧିା କ-   

                    ମ ୁୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:-  

                    (କ)ତା.28.02.2019 ର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀ  କମିଟ ିରବ୍ୈଠକରର 38 
ରଗାଟ ି JMFC Court ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ଅର୍ଗ ବ୍ଭିାଗର ପରାମେଗ ଅନୁ ା ୀ 
ଆଇନ ବ୍ଭିାଗ ଦ୍ଵାରା ଦଆି ାଇଥିବ୍ା ପତ୍ର ସଂ ୟା 11258/L 
ତା.20.11.2020 ର ଉତ୍ତରରର Infrastructure ବ୍ାବ୍ଦରର ଗେୃ ବ୍ଭିାଗ ଓ 
ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୟା ାଳ ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦଆି ାଇଥିବ୍ା ସବ୍ରିେର୍ ତର୍ୟର ବ୍ବି୍ରେୀ 
ଉତର୍ାପନ କରରିବ୍ କ ି;  

                   ( )ଗେୃ ବ୍ଭିାଗର ପତ୍ର ସଂ ୟା 26779/HS 
ତା.02.08.2021 ର ତର୍ୟ ଅନୁ ା ୀ ସରକାରଙ୍କ ସେର ାଗ ଓ ମତାମତ ବ୍ନିା 
ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୟା ାଳ  JMFC Court ର Infrastructure 
Identify କର ିAction Plan ତଆିର ିକର ିପାରରିବ୍ କ ି;  ଦ ିଉତ୍ତର ନଁା େୁଏ 
ରତରବ୍ ସରକାରଙ୍କ ରକଉଁ ତର୍ୟ ଓ ମତାମତକୁ ଭିତ୍ତକିର ି ମାନୟବ୍ର Court 
2020-21 ର Action Plan ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛିନ୍ତ,ି Action Plan ର 
େଷ୍ଟୀକରେ ରଦରବ୍ କ ି; ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୟା ାଳ  JMFC Court ର ପ୍ରତଷି୍ଠା 
ପାଇଁ 2021-22 ର Action Plan ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବି୍ା ପାଇଁ ସରକାର ର ଉଁସବୁ୍ 
ତର୍ୟ ଓ ମତାମତ ରଦଇଛନ୍ତ ିଉତର୍ାପନ କରରିବ୍ କ?ି 

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀ ଦବି୍ୟ େଙ୍କର ମିଶ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର  - 

   (କ) ବ୍ଧିି ବ୍ଭିାଗର ପତ୍ର ସଂ ୟା 11258/L 
ତା.20.11.2020 ଅନୁ ା ୀ Infrastructure ବ୍ାବ୍ଦରର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ଭିାଗ ଓ  

 

-2- 

 

ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୟା ାଳ  ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରୁଛନ୍ତ ି। 

( ) େ ଁ । ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୟା ାଳ  ର ରକୌେସ ି ଅଧସ୍ଥ୍ନ 
ନୟା ାଳ ର ଭିତ୍ତଭୂିମି ବ୍ାବ୍ଦରର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବ୍ରର ନଷି୍ପତ୍ତ ିରନଇପାରରିବ୍ ଓ ରସ 
ସମେନ୍ଧୀ   Action Plan ପ୍ରସୁ୍ତତ କରପିାରରିବ୍ । ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୟା ାଳ  
JMFC Court ର ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ 2021-22 ର Action Plan ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରବି୍ା ପାଇଁ ସରକାର ରକୌେସ ି ତର୍ୟ ଓ ମତାମତ ରଦବ୍ାର ଆବ୍େୟକତା 
ଉପେବ୍ଧ ିକରନିାୋନ୍ତ ି। 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୫୮୩     
 ତା:୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 

ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବା ସମ୍ପକ୍ରର  
ଶ୍ରୀ ରମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇୋତ ଓ  େି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- ଅେତାରକା ପ୍ରେନ 
ସଂ ୟା 1845 ତା. 15.03.2021 ର ଉତ୍ତର ପରରିପ୍ରକ୍ଷ୍ୀରର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କର ରକଉଁ ରକଉ ଁ
ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ରଦାର୍ ଏବ୍ଂ ତୁଟ ିଦେଗାଇ ଅଦାେତରର ଆଶ୍ର  ରନଇଛନ୍ତ ିତାୋ ପ୍ରକାେ କରରିବ୍ କ ିଏବ୍ଂ 
ରକଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାମୋରର ରାଜୟ ସରକାର ତାର ଉତ୍ତରରର କେ ଜବ୍ାବ୍ ଦା େ କରଛିନ୍ତ ିତାୋ 

ପ.ପୃ.ରଦ. 

ପ.ପୃ.ରଦ. 



ଜୋଇବ୍ା ସେ Tender Document ର କ ିକ ିସତ୍ତଗ ଓ Mineral (Auction) Rules 
2015 ର Rule 10 ଏବ୍ଂ Rule 15 ଅନୁସାରର ର ଉ ଁଜବ୍ାବ୍ ଦା େ କରା ାଇଛ ିତାୋ 
ଉପସ୍ଥ୍ାପନ କରରିବ୍ କ;ି ଏେ ି ମାମୋରର ସରକାର ଓ ପ୍ରତପିକ୍ଷ୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ରକଉଁ ଓକେି 
ନରି ାଜତି ରୋଇଛନ୍ତ ିତାୋ ପ୍ରକାେ କରରିବ୍ କ?ି 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
         *****    

 ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା – 1845 ତା. 15.03.2021 ର ି ର ଉତ୍ତର ପରରିପ୍ରକ୍ଷ୍ୀରର 
ଏଠାରର ଉରଲ୍ଲ  କରା ାଇ ପାରର ର ,  େି ନେିାମ ପ୍ରକ୍ରି ାରର ଅଂେ ଗ୍ରେେ କରଥିିବ୍ା କମ୍ପାନୀ 
ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ରଗାଟ ିକମ୍ପାନୀ ନେିାମ ପ୍ରକ୍ରି ାର ସତ୍ତଗ ପୂରେ କର ିନ ଥିବ୍ାରୁ ରସମାନଙୁ୍କ  େ ି
େିଜ୍ ମଞ୍ଜରୁ କରବି୍ା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରକୌେସ ି ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ାଇନଥିୋ ।  େ ି
ନେିାମ ପ୍ରକ୍ରି ାରର ଅଂେ ଗ୍ରେେ କରଥିିବ୍ା ର ଉଁ 5 ରଗାଟ ିକମ୍ପାନୀ ନେିାମ ପ୍ରକ୍ରି ାରର ସତ୍ତଗପୂରେ 
କରନିଥିରେ ଏବ୍ଂ ଏଥି ର ାଗୁଁ ରସମାନଙ୍କର େିଜ୍ ଡଡି୍ ସମ୍ପାଦନ ରୋଇପାର ି ନଥିୋ, ରସେ ି
କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ତାେିକା,  େଜି ବ୍ଲକର ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ –“କ” ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ । 
ର ଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାରନ ଅମାନତ ଜମା ବ୍ାଜୟାପ୍ତ ନ କରବି୍ାପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କର ରଦାର୍ ତୃଟ ି
ଦେଗାଇ ଅଦାେତରର ଆଶ୍ର  ରନଇଛନ୍ତ,ି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାର ଉତ୍ତର tender 
document ର ସତ୍ତଗ, Mineral (Auction) Rules 2015 ର Rule-10 ଏବ୍ଂ 
Rule-15 ଅନୁ ାଇ ଦଆି ାଇଅଛ ି।  
 ଉକ୍ତ ମାମୋରର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ Advocate General ରକସ୍ ପରଚିାଳନା 
କରରି୍ାନ୍ତ ି।    
 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୫୮୪     
 ତା:୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 

 
ଖଣି ଉରତ୍ତାଳନ ସମ୍ପକର୍ର  

 



ଶ୍ରୀ ରମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:-  େ ିେିଜ ଅବ୍ଧି ରେର୍ 
ରୋଇ ାଇଥିବ୍ା ରକଉଁ ରକଉଁ  େି ପଟ୍ଟାଦାରଙ୍କ  େିରର ତା. 31.03.2020 ସୁଦ୍ଧା ଉରତ୍ତାଳତି 
ରୋଇଥିବ୍ା ରକଉ ଁ ମାନର ରକରତ ପରମିାେର ରକରତ ମେୂୟର  େଜି ପଦାର୍ଗ  େିରୁ ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତର 
ନରୋଇପାର ି ମେଜୁଦ କର ି ର ା ାଇଥିୋ ତାର  େିୱାରୀ ଏକ ବ୍ବି୍ରେୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ;ି 
ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତରତି ରୋଇପାରନିଥିବ୍ା  େଜି ମଧ୍ୟରୁ ଅରକଟାବ୍ର ମାସ ରେର୍ ସୁଦ୍ଧା ରକଉଁ ମାନର ରକରତ 
ପରମିାେର  େଜି ସମ୍ପକୃ୍ତ  େିରୁ ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତରତି ପାଇଁ ଅନୁମତ ିପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛ ିଓ ରସଥିରୁ ରକଉଁ ରକଉ ଁ
ମାସରର ରକରତ ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତରତି ରୋଇଛ ି ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତରତି ରୋଇଥିବ୍ା  େଜି ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରିଦେକୁ ଓ ରାଜୟ 
ବ୍ାୋରକୁ ରାଜୟ ମଧ୍ୟରର ବ୍ନିରି ାଗ ନମିରନ୍ତ ରକରତ ପରମିାେର ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତର ନମିରନ୍ତ ଅନୁମତ ିପ୍ରଦାନ 
କରା ାଇଛ ିତାର  େୱିାରୀ ବ୍ବି୍ରେୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ ି?  
 
 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
*****   

  େି େିଜ୍ ଅବ୍ଧି ରେର୍ ରୋଇ ାଇଥିବ୍ା ର ଉଁ ର ଉଁ ପଟ୍ଟାଦାରଙ୍କ  େିରର ତା. 
31.03.2020 ର ି ସଦୁ୍ଧା ଉରତ୍ତାଳତି ରୋଇଥିବ୍ା ର ଉଁ ମାନର ର ରତ ପରମିାେର ର ରତ 
ମେୂୟର  େିଜ ପଦାର୍ଗ  େିରୁ  ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତର ନ ରୋଇପାର ି ମେଜୁଦ କର ି ର ା ାଇଥିୋ, ତାର 
 େିୱାର/ି େିଜୱାର ିବ୍ବି୍ରେୀର ଏକ ତାେିକା ପରି ଷି୍ଟ – ‘କ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  
 ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତରତି ରୋଇପାର ିନ ଥିବ୍ା  େିଜ ମଧ୍ୟରୁ ଅରକଟାବ୍ର ମାସ ରେର୍ ସୁଦ୍ଧା ର ଉଁ ମାନର 
ର ରତ ପରମିାେର  େଜି ସମ୍ପକୃ୍ତ  େିରୁ ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତରତି ପାଇଁ ଅନୁମତ ି ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛ ି ଓ 
ରସଥିରୁ ର ଉଁ ର ଉଁ ମାସରର ର ରତ ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତରତି ରୋଇଛ,ି ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତରତି ରୋଇଥିବ୍ା  େିଜ 
ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରିଦେକୁ ଓ ରାଜୟ ବ୍ାୋରକୁ, ରାଜୟ ମଧ୍ୟରର ବ୍ନିରି ାଗ ନମିରନ୍ତ ର ରତ ପରମିାେର 
ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତର ନମିରନ୍ତ ଅନୁମତ ିପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛ,ି ତାର  େିୱାର/ି େିଜୱାର ିସବ୍ରିେର୍ ବ୍ବି୍ରେୀ 
ପରି ଷି୍ଟ-‘ଖ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।    
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ଲୁହା ପର୍ର ଉରତ୍ତାଳନ ପରିରପ୍ରକ୍ଷୀରର କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ   

 
ଶ୍ରୀ ରମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇୋତ ଓ  େ ି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ଏକ ମେିି ନ ଟନ 
େୁୋପର୍ର ଉରତ୍ତାଳନ ନମିରନ୍ତ ୋରାୋର ିପ୍ରତୟକ୍ଷ୍ ଓ ପରରାକ୍ଷ୍ ଭାରବ୍ ରକରତ ସଂ ୟକ କମଗଚାରୀ ନ ୁିକି୍ତ 
ରୋଇର୍ାନ୍ତ ିଏବ୍ଂ ଏକ ମିେି ନ ଟନ ଇୋତ ଉତ୍ପାଦନ ରେରେ ରକରତ ସଂ ୟକ ପ୍ରତୟକ୍ଷ୍ ଓ ପରରାକ୍ଷ୍ 
ଭାରବ୍ ରୋକଙୁ୍କ ନ ୁିକି୍ତ ମଳିପିାରବି୍ ତାର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବ୍ବି୍ରେୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ;ି 2017-18 
ଠାରୁ 2020-21 ବ୍ର୍ଗରର ରାଜୟରର ଉରତ୍ତାଳତି େୁୋପର୍ର ମଧ୍ୟରୁ ରକଉ ଁ ବ୍ର୍ଗ ରକରତ ପ୍ରତେିତ 
ରାଜୟରର ଥିବ୍ା ଇୋତ କାର ାନାରର ବ୍ନିରି ାଗ ରୋଇଥିବ୍ା ରବ୍ରଳ ରକରତ ପ୍ରତେିତ ରାଜୟ ବ୍ାୋରକୁ 
ଏବ୍ଂ ବ୍ରିଦେକୁ ରପ୍ତାନୀ ରୋଇଥିୋ; ରାଜୟରର 2021-22 ରୁ 2024-25 ବ୍ର୍ଗ ସୁଦ୍ଧା ରକଉ ଁ ବ୍ର୍ଗ 
ରକରତ ପରମିାେର େୁୋପର୍ର ଉରତ୍ତାଳନ କରା ାଇ ରକରତ ପ୍ରତେିତ ରାଜୟ ମଧ୍ୟରର ବ୍ନିରି ାଗ 
କରା ିବ୍ ଓ ରାଜୟ ବ୍ାୋରକୁ (ସମୁଦା  ଉରତ୍ତାଳନର ରକରତ ପ୍ରତେିତ) ରପ୍ତାନୀ କରା ିବ୍ା ପାଇଁ ର ଉ ଁ
ର ାଜନା  ସଡା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଇ େକ୍ଷ୍ୟଧା ଗୟ କରା ାଇଛ ି ତାର ରୂପରର ର ବ୍ବି୍ରେୀ ଉପସ୍ଥ୍ାପନ 
କରରିବ୍ କ ି?    
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
***** 

 ଏକ ମିେି ନ ଟନ୍ େୁୋ ପର୍ର ଉରତ୍ତାଳନ ନମିରନ୍ତ ୋରାୋର ି ପ୍ରତୟକ୍ଷ୍ ଓ ପରରାକ୍ଷ୍ ଭାରବ୍ 
ରକରତ ସଂ ୟକ କମଗଚାରୀ ନ ୁିକି୍ତ ରୋଇର୍ାନ୍ତ ି ଏବ୍ଂ ଏକ ମେିି ନ ଟନ ଇୋତ ଉତ୍ପାଦନ ରେରେ 
ରକରତ ସଂ ୟାକ ପ୍ରତୟକ୍ଷ୍ ଓ ପରରାକ୍ଷ୍ ଭାରବ୍ ରୋକଙୁ୍କ ନ ୁିକି୍ତ ମିଳ ି ପାରବି୍ ରସ ସମ୍ପକଗରର ଆକଳନ 
କରବି୍ାପାଇଁ MC Rules/ MMDR Act ରର ରକୌେସ ିପ୍ରାବ୍ଧାନ ନାେିଁ ।  
 2017-18 ଠାରୁ 2020-21 ବ୍ର୍ଗରର ରାଜୟରର ଉରତ୍ତାଳତି େୁୋ ପର୍ର ମଧ୍ୟରୁ ର ଉ ଁବ୍ର୍ଗ 
ର ରତ ପ୍ରତେିତ ରାଜୟରର ଥିବ୍ା ଇୋତ କାର ାନାରର ବ୍ନିରି ାଗ ରୋଇଥିବ୍ାରବ୍ରଳ ର ରତ ପ୍ରତେିତ 
ରାଜୟ ବ୍ାୋରକୁ ଏବ୍ଂ ବ୍ରିଦେକୁ ରପ୍ତାନୀ ରୋଇଥିୋ, ତାୋର ଏକ ତାେିକା ପର ିଷି୍ଟ- “କ” ରର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗୋ ।    



 ରାଜୟରର 2021-22 ରୁ 2024-25 ବ୍ର୍ଗ ସୁଦ୍ଧା ରକଉ ଁବ୍ର୍ଗ ରକରତ ପରମିାେର େୁୋପର୍ର 
ଉରତ୍ତାଳନ କରା ାଇ ରକରତ ପ୍ରତେିତ ରାଜୟ ମଧ୍ୟରର ବ୍ନିରି ାଗ କରା ିବ୍ ଓ ରାଜୟ ବ୍ାୋରକୁ 
(ସମୁଦା  ଉରତ୍ତାଳନର ରକରତ ପ୍ରତେିତ) ରପ୍ତାନୀ କରା ିବ୍, ରସଥିପାଇ ଁ ରକୌେସ ି ର ାଜନା  ସଡା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଇ ନାେିଁ ।  
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ଖଣି ଉରତ୍ତାଳନ ସମ୍ପକର୍ର  
 

ଶ୍ରୀ ରମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- ପୂବ୍ଗରୁ ଜଜାଙ୍ଗ ଓ ନାରା େରପାର୍ି 
ରେୌେ ନୂଆଗଁା, ଗେୁଆ ତର୍ା ଅନୟାନୟ  େିରୁ ଉଚ୍ଚମାନର  େିଜ ଉରତ୍ତାଳନ ରେଉଥିୋ ରବ୍ରଳ ବ୍ତ୍ତଗମାନ 
ନେିାମ ମାଧ୍ୟମରର େିଜ ରନଇଥିବ୍ା ପଟ୍ଟାଦାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉରତ୍ତାଳନ କରା ାଉଥିବ୍ା  େିଜ କପିରି ନମିନମାନର 
ରୋଇଗୋ ଜୋଇରବ୍ କ;ି ନମିନମାନର  େିଜ ଉପରର ରଦ  ଗୁଡକି ବ୍େୁତ କମ ରୋଇଥିବ୍ାରୁ େିଜଧାରୀ ଏୋକୁ 
ନମିନମାନର ଦେଗାଇ ସରକାରଙୁ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ରଦ  ରଦଇ ନରିଜ ଅତୟଧିକ ୋଭ କରୁଥିବ୍ା ସତୟ କ;ି ଏୋଦ୍ଵାରା ସରକାର 
ରାଜସ୍ୱ େରାଉ ନାୋନ୍ତ ି କ;ି ବ୍ତ୍ତଗମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉକ୍ତ େିଜ ଗୁଡକିରୁ ସରକାରଙ୍କ ନୟା ଗୟ ରଦ  ରକରତ େସିାବ୍ 
କରା ାଇଛ ିଓ ନମିନମାନର ତର୍ା 55 ରୁ କମ ମାନର, 55 ରୁ 58, 58 ରୁ 60 ଓ 60 ରୁ 62 ଏବ୍ଂ 62 ରୁ 65 
ଏଫଇର ରକରତ  େିଜ ଉରତ୍ତାଳନ ଓ ପରିବ୍େନ ଦେଗାଇ  େ ିେିଜଧାରୀ ରକରତ ପରିମାେର ରଦ  ରଦଇଛନ୍ତ ି
ତାୋର ତୁଳନାତ୍ମକ ବ୍ବି୍ରେୀ ରଦରବ୍ କ;ି ଉକ୍ତ େସିାବ୍ରର ରକଉଁ ରକଉଁ ଅଧିକାରୀ ସାମିେ ରୋଇଛନ୍ତ ି ଓ 
ରସମାନଙ୍କ ଉପରର କ ିପ୍ରକାର କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଆି ାଇଛ ିଜୋଇରବ୍ କ ି?  

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
***** 

 ପୂବ୍ଗରୁ ଜଜାଙ୍ଗ, ନାରା େରପାର୍ି, ନୂଆଗଁା, ଗେୁଆ ତର୍ା ଅନୟାନୟ  େିରୁ ଉଚ୍ଚମାନର  େିଜ ଉରତ୍ତାଳନ 
ରେଉଥିୋ ରବ୍ରଳ ବ୍ତ୍ତଗମାନ ନେିାମ ମାଧ୍ୟମରର େିଜ ରନଇଥିବ୍ା ପଟ୍ଟାଦାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉରତ୍ତାଳନ କରା ାଉଥିବ୍ା 
 େିଜ ନମିନମାନର ଦେଗାଇ ସରକାରଙୁ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ରଦ  ରଦଇ ନୀୋମଧାରୀ ଅତୟଧିକ ୋଭ କରୁଥିବ୍ା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସତୟ 
ନୁରେଁ । ପୂବ୍ଗରୁ ଜଜାଙ୍ଗ, ନାରା େରପାର୍ି, ନୂଆଗଁା, ଗେୁଆ ତର୍ା ଅନୟାନୟ  େିରୁ Grade wise  େିଜ 
ଉରତ୍ତାଳନ ଓ ପରବି୍େନ ଏବ୍ଂ ବ୍ତ୍ତଗମାନ ନେିାମ ମାଧ୍ୟମରର େିଜ ରନଇଥିବ୍ା ର ାଡା ଏବ୍ଂ ରକାଇଡା  େି 
ମଣ୍ଡଳର ସମଦୁା  11 ରଗାଟ ି େିର େିଜ ରନଇଥିବ୍ା ପଟ୍ଟାଦାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା Grade wise  େିଜ ଉରତ୍ତାଳନ ଓ 
ପରବି୍େନର ତୁଳନାତ୍ମକ ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ-“କ” ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ । ପୂବ୍ଗ ପଟ୍ଟାଦାରମାରନ (6 ଜେ  ର୍ା :- 
KJS Ahluwalia, K.N. Ram & Co., Kalinga Mining Corporation, Kaypee 
Enterprises, Rungta Mines Ltd. ଏବ୍ଂ Sirajuddin & Co.) ତାଙ୍କର ସୁବ୍ଧିା ନମିରନ୍ତ ଓଡେିା 



 େ ି ନ ିମାବ୍ଳୀ ନ ିମ 10 (7) ଅନୁସାରର ସାମୁ୍ପେ ସଂଗ୍ରେ ଓ ଚଟ୍ଟା ତଆିରି ଛାଡ ନମିରନ୍ତ ସରକାରଙୁ୍କ 
ଆରବ୍ଦନ କରଥିିରେ ଓ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ରସ ସମ୍ପକଗୀ  ଛାଡ ପାଇଥିରେ । ରତେୁ ରସମାନ ର ଉଁମାନର  େିଜ 
ପଦାର୍ଗ ରୋଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବ୍ଗାଧିକ ୋରରର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିରେ ଏବ୍ଂ ରସମାନଙ୍କର ମାନ ରସମାରନ ନରିଜ 
ଜୋଉଥିରେ । ରତରବ୍ ନେିାମ ପ୍ରକ୍ରି ାରର  େି ପାଇଥିବ୍ା େିଜଧାରୀମାରନ ଉପରରାକ୍ତ ନ ିମାବ୍ଳୀର ନ ିମ 
10(7) ଅନୁ ା ୀ ଛାଡ ପାଇଁ ଆରବ୍ଦନ କରି ନାୋନ୍ତ ି । ରତେୁ ରସମାନଙ୍କର  େିଜ ଗୁଡକି ସରକାରି 
Laboratory ରର  ାଞ୍ଚ କରା ାଇ  ାଞ୍ଚର ମାନ େସିାବ୍ରର royalty ଧା ଗୟ କରା ାଉଅଛ ି । ରତେୁ 
ସରକାରଙ୍କ ରକୌେସି ରାଜସ୍ୱୋନୀର ପ୍ରେନ ଉଠୁନାେିଁ ।  
 ଏେ ି11 ରଗାଟ ି େିର ପୁରୁୋ େିଜଧାରୀ (2019-20) ଏବ୍ଂ ନୂଆ େିଜଧାରୀ (2020-21) ଙ୍କଠାରୁ 
ଆଦା  ରୋଇଥିବ୍ା ରାଜସ୍ୱର ତୁଳନାତ୍ମକ ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ- “ଖ” ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।   
ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୫୮୭     
 ତା:୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 

 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ଖଣି  

 
ଶ୍ରୀ ରମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- ଗତ 2016 ମସେିାରର 
ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନେିାମ କରା ାଇଥିବ୍ା  େିଗୁଡକି ମଧ୍ୟରୁ ରକରତ  େ ିଅଦୟାବ୍ଧି କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ 
ରୋଇଛ;ି କ ିକ ିକାରେ ପାଇ ଁରକଉ ଁରକଉ ଁ େିଗୁଡକି କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ରୋଇପାରନିାୋନ୍ତ;ି  େିଜ ଉରତ୍ତାଳନ 
କରବି୍ା ପାଇ ଁ ଉକ୍ତ  େିଗୁଡକୁି କଛି ି ସତ୍ତଗ ବ୍ା ସମ  ସୀମା ଧା ଗୟ କରା ାଇଥିୋ କ;ି ସତ୍ତଗ ଉେଙ୍ଘନ 
ରେରେ କ ିପ୍ରକାରର କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେେ କରବି୍ା ପାଇ ଁ ଉରଲ୍ଲ  ଅଛ ି ଓ ଉେଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର 
ଅଦୟାବ୍ଧି କ ି କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେେ କରା ାଇଛ ି ଜୋଇରବ୍ କ;ି  େିଗୁଡକି କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ନରେବ୍ାରୁ 
ସରକାର ରକରତ ରାଜସ୍ୱ େରାଇଛନ୍ତ ିତାୋର ଆକଳନ କରା ାଇଛ ିକ;ି କ୍ଷ୍ତ ିଭରୋ ପାଇ ଁସରକାରଙ୍କ 
ନକିଟରର କ ିକ ିପ୍ରକାର ର ାଜନା ଅଛ ି?  
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
***** 

 ଗତ ୨୦୧୬ ମସେିାରର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା Ghoraburahani Sagasahi 
Iron Ore Block, Kottametta Lime Stone Block ଏବ୍ଂ Laserda-Pachery 
Manganese Block (CL) ନାମରର ୩ ରଗାଟ ି େିଜ ବ୍ଲକର ନେିାମ ସରଛି ି। ଏେ ିତନି ିରଗାଟ ି
 େିଜ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ Ghoraburahani Sagasahi Iron Ore Block ଟ ି ଗତ ଜୁୋଇ 



୨୦୨୧ ରର କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ରୋଇଛ।ି Laserda- Pachery Manganese Block ଓ 
Kottametta Lime Stone Block  େ ି ର ଆବ୍େୟକୀ  Statutory Clearance 
ଅଦୟାବ୍ଧି ୋସେ ରୋଇନଥିବ୍ା କାରେରୁ ରସେ ି େଜି ବ୍ଲକ grant/execution ରୋଇପାର ିନାେିଁ 
ଏବ୍ଂ କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ରୋଇପାର ିନାେିଁ ।  
 ଉପରରାକ୍ତ  େଜି ବ୍ଲକର Letter of Intent ର ସତ୍ତଗାବ୍ଳୀ ଅନୁ ା ୀ Statutory 
Clearance ଅନୁରମାଦନ କରା ିବ୍ାପାଇଁ ସରକାର ସବ୍ଗରମାଟ ୫ ବ୍ର୍ଗ ସମ ସୀମା ଧା ଗୟ କରଛିନ୍ତ ି। 
ସତ୍ତଗ ଉେଂର୍ନ ରେରେ MC Rules ରର ଉରଲ୍ଲ  କରା ାଇଥିବ୍ା ନ ିମ ତର୍ା ସତ୍ତଗାବ୍ଳୀକୁ ଆଧାରକର ି
ଉେଂର୍ନକାରୀଙ୍କ ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ରନବ୍ାର ବ୍ଧିି ରେଅିଛ ି । ଉପରରାକ୍ତ Kottametta 
Limestone ଓ Laserda- Pachery Manganese  େିଜ ବ୍ଲକ ଏ ାବ୍ତ୍ ରକୌେସ ିସତ୍ତଗ 
ଉେଂର୍ନ କରନିଥିବ୍ାରୁ ତାଙ୍କ ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର ରକୌେସ ି କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେେ କରା ାଇନାେିଁ । ଏେୁ ଏଥି 
ପ୍ରସଙ୍ଗରର ସରକାର କଛି ିରାଜସ୍ୱ େରାଇନାୋନ୍ତ ି।            

                                          ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ର ି 

              ରଟଣ୍ଡର ଆହିାନର ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ                                                                     
 ******* 

 

  ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା-୫୮୮- ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝୀ : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି :- 
ବ୍ଭିାଗ ତରଫରୁ 2009-10 ରୁ 2020-21 ବ୍ର୍ଗ ମଧ୍ୟରର ରକଉ ଁବ୍ର୍ଗ ରକରତ ବ୍ୟ  ଅଟ୍ଟକଳରର ରକରତ 
ସଂ ୟକ ନୂତନ ରକାଠା ନମିଗାେ, ରାସ୍ତା ନମିଗାେ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରେ, ରସତୁ ନମିଗାେ ଓ ଅନୟ ରକରତ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ରକ୍ଷ୍ୋରବ୍କ୍ଷ୍େ ଓ ମରାମତ ିନମିରନ୍ତ ରଟଣ୍ଡର ଆେୋନ କର ାଇଥିୋ ସମ୍ପକୃ୍ତ ରକଉଁ ରକ୍ଷ୍ତ୍ର ନମିରନ୍ତ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିରନ୍ତ ରକଉ ଁବ୍ର୍ଗ ରକରତ ଅର୍ଗ ମଞ୍ଜରୁ କର ାଇଥିୋ ଓ ରକରତ ସଂ ୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନଦି୍ଧଗାରତି ଅବ୍ଧି 
ମଧ୍ୟରର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ ରୋଇଥିୋ; ରକରତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନଦି୍ଧଗାରତି ଅବ୍ଧି ମଧ୍ୟରର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ ନରେବ୍ା କାରେରୁ ଠକିା ସଂସ୍ଥ୍ା 
ଙୁ୍କ ରଜାରମିାନା ଆଦା  କରା ାଇଛ;ି ରକରତ ସଂ ୟକ ଠକିାସଂସ୍ଥ୍ାଙୁ୍କ କାରେ ଦେଗାଅ ରନାଟସି ଓ ରକରତ 
ସଂ ୟକଙୁ୍କ କଳାତାେିକାଭୁକ୍ତ ଏବ୍ଂ ରକରତ ସଂ ୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ କା ଗୟକୁ ବ୍ାତେି କରା ାଇ ପୁନଃବ୍ଗାର ରଟଣ୍ଡର 
ଆେୋନ କରା ାଇଛ ିତାର ଏକ ବ୍ବି୍ରେୀ ବ୍ର୍ଗୱାରୀ  ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ?ି 

 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣ,ି ଓଡ ିା । 

ଉତ୍ତର 



ନମିଗାେ ବ୍ଭିାଗ ତରଫରୁ 2009-10 ରୁ 2020-21 ବ୍ର୍ଗ ମଧ୍ୟରର ର ରତ ସଂ ୟକ ନୂତନ 
ରକାଠା ନମିଗାେ, ରାସ୍ତା ନମିଗାେ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରେ, ରସତୁ ନମିଗାେ ଓ ଅନୟ ର ରତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରକ୍ଷ୍ୋରବ୍କ୍ଷ୍େ ଓ 
ମରାମତ ି ନମିରନ୍ତ ରଟଣ୍ଡର ଆେୋନ କର ାଇଥିୋ, ର ରତ ସଂ ୟକ ଠକିାସଂସ୍ଥ୍ାଙୁ୍କ କାରେ ଦେଗାଅ 
ରନାଟସି ଓ ର ରତ ସଂ ୟକଙୁ୍କ କଳାତାେିକାଭୁକ୍ତ ଏବ୍ଂ ର ରତ ସଂ ୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ କା ଗୟକୁ ବ୍ାତେି 
କରା ାଇ ପୁନଃବ୍ଗାର ରଟଣ୍ଡର ଆେୋନ କରା ାଇଛ ିତାର ଏକ ସବ୍ରିେର୍  ବ୍ବି୍ରେୀ ବ୍ର୍ଗୱାରୀ ସଂେଗ୍ନକ 
ସାରେୀ ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ । 

 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୫୮୯     
 ତା:୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 

ରପ୍ତାନୀ  ୁଳ୍କ ଛାଡ ସମ୍ପକ୍ରର 
ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:-ବ୍ରିଦେକୁ ରପ୍ତାନୀ ରେଉଥିବ୍ା 
ରକଉଁ ମାନର େୁୋପର୍ର ଉପରର ରପ୍ତାନୀ େୁଳ୍କ (Export Duty) ଛାଡ ରୋଇର୍ାଏ ରସ ସମ୍ପକଗରର 
ସରକାର ଅବ୍ଗତ ଅଛନ୍ତ ି କ;ି  ଦ ି ଅବ୍ଗତ ଅଛନ୍ତ ି ତାୋ ପ୍ରକାେ କରରିବ୍ କ;ି ରପ୍ତାନୀ େଳୁ୍କ ଛାଡ 
ରୋଇଥିବ୍ା ରସେ ି ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ମାନର ରକରତ ପରମିାେର େୁୋପର୍ର ରକନୁ୍ଦଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ମ ୂରଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ଲାର ରକଉଁ ରକଉ ଁ େିରୁ ରକଉଁ ବ୍ର୍ଗ ରପ୍ତାନୀ କରା ାଇଛ ିତାର (2014-15 ରୁ ଅଦୟାବ୍ଧି) ବ୍ର୍ଗ ଓ 
 େିୱାରୀ ବ୍ବି୍ରେୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ?ି  

 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
***** 

 ବ୍ରିଦେକୁ ରପ୍ତାନୀ ରେଉଥିବ୍ା ରକଉଁ ମାନର େୁୋପର୍ର ଉପରର ରପ୍ତାନୀ େଳୁ୍କ (Export 
Duty) ଛାଡ ରୋଇର୍ାଏ ତାୋ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରସିର ଭୁକ୍ତ ଅରଟ । 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୫୯୦     
 ତା:୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 



 
ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷୟ ପୂରଣ ନରହବାର କାରଣ 

  
ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଇୋତ ଓ  େି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି :- ଓଡେିା  େି ନଗିମର 
ରକଉଁ  େିରର ରକଉଁ ଠକିାସଂସ୍ଥ୍ା ଦ୍ଵାରା କ୍ରସଂି, ସାଇଜଂି ଓ ଷ୍ଟାକଂି ନମିରନ୍ତ ରକଉଁ ସତ୍ତଗ ଆଧାରରର 
ରକରତ ଦରରର କ ିକ ିକା ଗୟ କରବି୍ା ପାଇଁ ଚୁକି୍ତନାମା କରା ାଇଛ,ି ବ୍ଗିତ 5 ବ୍ର୍ଗ ମଧ୍ୟରର ରକଉ ଁ
ରକଉଁ  େିରୁ ରକରତ ପରମିାେର ରକଉଁ ରକଉ ଁବ୍ର୍ଗରର ଉରତ୍ତାଳନ ଓ ବ୍କି୍ର ିପାଇଁ ଧା ଗୟ େକ୍ଷ୍ୟ 
କରା ାଇଛ,ି ରକଉଁ ପ୍ରମ ୁ କାରେରୁ ଧା ଗୟ େକ୍ଷ୍ୟ ପୂରେ ରୋଇପାରେିା ନାେିଁ ?  

 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ 

ଇୋତ ଓ  େି ମନ୍ତ୍ରୀ 
***** 

 ଓଡେିା  େ ି ନଗିମ ବ୍ଭିିନ୍ନ  େରିର ବ୍ଭିିନ୍ନ ଠକିା ସଂସ୍ଥ୍ା ଦ୍ଵାରା ର ଉ ଁ ସତ୍ତଗ ଆଧାରରର 
କ୍ରସଂି, ସାଇଜଂି ଓ ଷ୍ଟାକଂି କା ଗୟ ନମିରନ୍ତ ଚୁକି୍ତନାମା କରା ାଇଛ,ି ତାର ବ୍େିଦ ବ୍ବି୍ରେୀ ଏଥିସେତି 
ପରି ଷି୍ଟ-“କ” ରର ସଂେଗ୍ନ କରାଗୋ ।  

 ବ୍ଗିତ ୫ ବ୍ର୍ଗରର ଓଡେିା  େି ନଗିମ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍କି୍ର  କରଥିିବ୍ା ବ୍ଭିିନ୍ନ  େିଜ 
ପଦାର୍ଗର  େ-ିୱାରୀ ଧା ଗୟେକ୍ଷ୍ୟ ଓ େକ୍ଷ୍ ପୂରେର ସବ୍ରିେର୍ ବ୍ବି୍ରେୀ ଏଥିସେତି ପରି ଷି୍ଟ-“ଖ” 
ରର ସଂେଗ୍ନ କରାଗୋ।  

 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୫୯୧     ତା:୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 

ସତ୍୍ତ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧରର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ  
 



ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- ଓଡେିାରର କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ  େରି 
ନେିାମ ରୋଇଥିବ୍ା  େି ମଧ୍ୟରୁ ରକଉଁ ରକଉଁ  େିକୁ ନେିାମ ପ୍ରକି୍ର ା ଅନୁ ା ୀ ରକରତ ଦନି ମଧ୍ୟରର 
(ରଭଷ୍ଟ ଅଡଗର) ଅନୁମତପିତ୍ର ଓ (ରେଟର ଅଫ ଇରଣ୍ଡଣ୍ଟ) ଆଗ୍ରେ ପତ୍ର ରଦବ୍ାର ସତ୍ତଗ ଥିୋ ଏବ୍ଂ ରକଉ ଁ
କମ୍ପାନୀକୁ ରକରବ୍ ଦଆି ାଇଥିୋ, ଅନୁମତ ି ପତ୍ର ପାଇବ୍ା ପରଠାରୁ ନଦି୍ଧଗାରତି ସମ  ଅବ୍ଧି ମଧ୍ୟରର 
ରକଉଁ ରକଉଁମାରନ  େିରୁ  େିଜ ଉରତ୍ତାଳନ ଓ ରପ୍ରରେ କରନିଥିରେ, ରକଉମଁାରନ ସତ୍ତଗ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ 
କରଥିିରେ, ରକଉ ଁଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର କ ିକ ିକା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେେ କରା ାଇଛ ି?  
 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
***** 

 ଓଡେିାରର କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ  େ ିନେିାମ ରୋଇଥିବ୍ା  େ ିମଧ୍ୟରୁ ର ଉ ଁର ଉଁ  େିକୁ ନେିାମ ପ୍ରକି୍ର ା 
ଅନୁ ା ୀ ର ରତ ଦନି ମଧ୍ୟରର ଅନୁମତ ି ପତ୍ର (vesting), ଆଗ୍ରେ ପତ୍ର (L.O.I.) ଓ ମଞ୍ଜରୁପିତ୍ର 
(Grant order) ର ଉ ଁ ର ଉଁ କମ୍ପାନୀ/ବ୍ୟକି୍ତ ବ୍ରିେର୍ଙୁ୍କ ର ରବ୍ ଦଆି ାଇଥିୋ ତାୋର ବ୍ବି୍ରେୀ 
ପରି ଷି୍ଟ –“କ” ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ । ଅନୁମତ ିପତ୍ର ପାଇବ୍ାପରର Successful Bidder ମାରନ 
ସମ୍ପକୃ୍ତ  େିର Mine Development and Production Agreement (MDPA) ଓ 
 େିପଟ୍ଟା (Mining Lease Deed) ନଷି୍ପାଦତି କରଥିିରେ ।  

 ର ଉଁ  େିପଟ୍ଟାଦାର ମାରନ MDPA ର ସତ୍ତଗ ଉେଂର୍ନ କରଥିିରେ ରସମାନଙୁ୍କ Rule 
12A(1) ଏବ୍ଂ Rule-12A(2) of MCR, 2016 ତର୍ା ପାରା 8.1 ଏବ୍ଂ Schedule D of 
MDPA ଅନୁ ା ୀ ନଦି୍ଧଗାରତି ପରମିାେର  େିଜ ପଦାର୍ଗ ଉରତ୍ତାଳନ ଏବ୍ଂ ରପ୍ରରେ କର ିନଥିବ୍ାରୁ 
ଏୋର କ୍ଷ୍ତ ିପୂରେ ନମିରନ୍ତ ରନାଟସି ଜାର ିକରା ାଇଛ ିତାୋର ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ- “ଖ” ରର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗୋ ।   

 
ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୫୯୨     
 ତା:୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 

Show Cause ରନାଟସିର ଜବାବ ସଂପକ୍ରର   
 



ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି :- େିଜ ମିଆଦ (2020 ମାଚ୍ଚଗ 
31) ରେର୍ ପୂବ୍ଗରୁ ନେିାମ ରୋଇଥିବ୍ା  େି ମଧ୍ୟରୁ ରକଉଁ  େି ନମିରନ୍ତ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ଥିବ୍ା କ ିକ ିସତ୍ତଗାବ୍ଳୀର 
ଖିୋପ ର ାଗୁଁ  େ ିବ୍ଲକର Grant/Execution ରୋଇପାରନିାେିଁ ଏବ୍ଂ ରକଉଁ େୁୋ ଓ ମାଙ୍ଗାନଜି 
 େ ି ପଟ୍ଟାଦାରଙ୍କ ନମିରନ୍ତ ମାସକି ବ୍ାର୍କି ରକରତ ଉରତ୍ତାଳନ ଓ ପରବି୍େନ ରକରତ େକ୍ଷ୍ୟ ଧା ଗୟ 
ରୋଇଥିୋ ଓ ରକଉମଁାରନ ରକଉ ଁ ମାସ ଓ ବ୍ର୍ଗରର ଧା ଗୟ େକ୍ଷ୍ୟର ରକରତ ପୂରେ କରଥିିରେ ତାର 
ବ୍ବି୍ରେୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍କ,ି ଧା ଗୟ େକ୍ଷ୍ୟ ପୁରେରର ବ୍ଫିଳ ରୋଇଥିବ୍ା ରକଉ ଁେିଜଧାରୀମାନଙୁ୍କ ରକରବ୍ 
Show Cause ରନାଟସି ଓ ରକରତ ଅର୍ଗ ରଜାରମିାନା ବ୍ାବ୍ଦକୁ ରପୈଠ କରବି୍ାକୁ ରନାଟସି ରୋଇଥିୋ 
ଏବ୍ଂ ରକଉଁ ପଟ୍ଟାଦାର ରକରତ ଅର୍ଗ ଜମା କରଥିିରେ, ରକଉମଁାରନ show cause ରନାଟସିର ପ୍ରତ ି
ଜବ୍ାବ୍ରର କେ ଉରଲ୍ଲ  କରଥିିରେ ତାୋ ଜୋଇରବ୍କ ି?  

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
***** 

 େିଜ୍ ମିଆଦ (୨୦୨୦ ମାଚ୍ଚଗ ୩୧) ରେର୍ ପୂବ୍ଗରୁ ନେିାମ ରୋଇଥିବ୍ା  େି ମଧ୍ୟରୁ ର ଉ ଁ
 େିବ୍ଲକ ଗୁଡକିର ର ଉଁ ର ଉଁ ସତ୍ତଗାବ୍ଳୀ ଖିୋପ ର ାଗୁଁ Grant/Execution 
ରୋଇପାରନିାେିଁ ତାୋର ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ –‘କ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ । ର ଉଁ ର ଉଁ ରେୌେ ଓ 
ମାଙ୍ଗାନଜି  େି ପଟ୍ଟାଦାରଙ୍କ ନମିରନ୍ତ ବ୍ାର୍ିକ ର ରତ ପରମିାେ  େିଜ ପଦାର୍ଗ ଉରତ୍ତାଳନ ଓ 
ପରବି୍େନ ନମିରନ୍ତ MDPA ରର େକ୍ଷ୍ୟଧା ଗୟ ରୋଇଥିୋ ତର୍ା ର ଉଁ ର ଉଁ ମାରନ ର ରତ 
ପରମିାେର ଧା ଗୟ େକ୍ଷ୍ୟ ପୂରେ କରଥିିରେ ତାୋର ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ – ‘ଖ’ ରର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗୋ । ଧା ଗୟ େକ୍ଷ୍ୟ ପୂରେରର ବ୍ଫିଳ ରୋଇଥିବ୍ା େିଜଧାରୀ ମାନଙୁ୍କ ର ରବ୍ show-
cause notice ତର୍ା ର ରତ ପରମିାେର ଅର୍ଗ ରଜାରମିାନା ବ୍ାବ୍ଦକୁ ରପୈଠ ନମିରନ୍ତ 
Demand Notice ରୋଇଥିୋ ତାୋର ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ-‘ଗ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ । 
ଅଦୟାବ୍ଧି ରକୌେସ ି  େିପଟ୍ଟାଦାର ଏେ ି ଅର୍ଗ ରପୈଠ କରନିାୋନ୍ତ ି ତାଙ୍କର show-cause 
ରନାଟସିର ପ୍ରତ ିଜବ୍ାବ୍ ଗୁଡକି ବ୍ଚିାରାଧିନ ରେଛି ି। 

 

 
ତା.୦୬.୦୯.୨୦୨୧ରି  



ସରକାରୀ ବାସଗୃହ ମରାମତ ି
********** 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା ୫୯୩.-  ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର: ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କରି 
କେରିବ୍ କ:ି – ଜରଳଶ୍ଵର G.K. Bhattar Hospital (Urban CHC) ରର ଡାକ୍ତର, 
ଅନୟାନୟ କମଗଚାରୀଙ୍କ କ୍ଵାଟଗର ସଂ ୟା ରକରତ, ରସଗୁଡକି ମରାମତ,ି ରଙ୍ଗରଦବ୍ା କା ଗୟ 
ଏରବ୍ ଆବ୍େୟକ ରେଉଥିବ୍ା ସରକାର ଅବ୍ଗତ ଅଛନ୍ତକି,ି ଉତ୍ତର େଁ ରେରେ ଚଳତି ବ୍ର୍ଗା ଋତୁ 
ପରର ସବୁ୍ କ୍ଵାଟଗର (ବ୍ାସଗେୃ) ଗୁଡକୁି ମରାମତ ିକରା ାଇ ରଙ୍ଗରଦବ୍ା କା ଗୟ କରା ିବ୍ାକୁ 
ସରକାର କେ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରରିବ୍ ? 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା । 

ଉତ୍ତର 

ଜରଳଶ୍ଵର G.K. Bhattar Hospital (Urban CHC) ରର ଡାକ୍ତର, ଅନୟାନୟ 
କମଗଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ କ୍ଵାଟଗର ସଂ ୟା ୨୧ । ଉକ୍ତ କ୍ଵାଟଗର ଗୁଡକିର ଆବ୍େୟକୀ  
ରକ୍ଷ୍ୋରବ୍କ୍ଷ୍େ ଓ ମରାମତ ିନମିରନ୍ତ ଅଟକଳ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଉଅଛ ି। ଏଥି ନମିରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ 
ପରବି୍ାର କେୟାେ ବ୍ଭିାଗ ତରଫରୁ ଅନୁରମାଦନ ତର୍ା ଅନୁଦାନ ମିଳବି୍ା ପରର ମରାମତ ି
କା ଗୟ କରବି୍ାପାଇଁ ଆବ୍େୟକ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ିବ୍ ।    

 

ତା: ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 
ବ୍ରଜି୍ ନମି୍ାଣ 

ଅଣ ତାରକାପ୍ର ନ ସଂଖୟା ୫୯୪ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର : ନମିଗାେ  ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ବ୍ସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଗତ ଚୁରମର। ଠାରର 
(Churamara ) ସବୁ୍ର୍ଣ୍ଗରର ା  ନଦୀରର High Level Bridge  ନମିଗାେ 



ସକାରେ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନ ନ ବ୍ଭିାଗରୁ ଦା ିତ୍ଵ ନମିଗାେ ବ୍ଭିାଗକୁ  େସ୍ତାନ୍ତର 
ରୋଇଥିବ୍ା ଓ ଏେ ିଆରଦେ କ୍ରରମ ସରଜମିନରର ରକଉଁ ସଂସ୍ଥ୍ା ନୂଆଁ କର ିସରଭଗ 
କରଛିନ୍ତ ିଏୋର DPR ପ୍ରସୁ୍ତତ ରୋଇସାରଛିକି,ିଏେ ିଅନୁସାରର ରପାେ ଅଟକଳ 
ପରମିାେ ରକରତ ସରକାରଙ୍କର ପରବ୍ତ୍ତଗୀ  ପଦରକ୍ଷ୍ପ କେ ? 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ ,ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 

ଉତ୍ତର 

ବ୍ସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଗତ ଚୁରମରା ନକିଟରର (Churamara ) ସବୁ୍ର୍ଣ୍ଗରର ା ନଦୀ 
ଉପରର High Level ରପାେ ନମିଗାେ ସକାରେ ସରଭଗ କରା ାଇ ଏୋର 
DPR ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଉଅଛ ି।  ସରକାରଙ୍କର ଆର୍କି ସମେଳକୁ  ଦୃଷ୍ଟିରର ରଖି 
କା ଗୟ।ନେ ନ ପାଇଁ ଆବ୍େୟକ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ିବ୍ । 

  

 

 

 

 

ତା: ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 
ରଗାବର ଘାଟାରର ରପାଲ ନମି୍ାଣ  

ଅଣ ତାରକ। ପ୍ର ନ ସଂଖୟା -୫୯୫ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର : ନମିଗାେ  ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ଜରଳଶ୍ଵର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଗତ ସବୁ୍ର୍ଣ୍ଗରର ା  ଦକି୍ଷ୍େ 
ପ୍ରେରାଜପୁର (DPPUR)ରଗାବ୍ରର୍ାଟ। (Gobaraghata) ରାଜୟ 



ସୀମାନ୍ତରର ଏକ High Level ରପାେ ନମିଗାେ ସକାରେ ସରଜମୀନରର ସଦୟ 
ସରଭଗକା ଗ ରେର୍ ରୋଇଛ ିକ,ି ଉତ୍ତର େ ଁ ରେରେ DPR ରକରବ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରେବ୍ 
ଏବ୍ଂ ନମିଗାେ ସକାରେ  ସରକାରଙ୍କର ପରବ୍ତ୍ତଗୀ ପଦରକ୍ଷ୍ପ କେ ରେବ୍ ? 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ , ମାନୟବର  ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, 
ଓଡ ିା 

ଉତ୍ତର 

 ଜରଳଶ୍ଵର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଗତ ଦକି୍ଷ୍େ ପ୍ରେରାଜପୁର (DPPur) ରଗାବ୍ରର୍ାଟ। 
(Gobarghata) ଠାରର ସବୁ୍ର୍ଣ୍ଗରର ା ନଦୀ ଉପରର High Level ରପାେ 
ନମିଗାେ ସକାରେ ସରଭଗ କରା ାଇ ଏୋର DPR ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଉଅଛ ି । 

 ସରକାରଙ୍କର ଆର୍କି ସମେଳକୁ ଦୃଷି୍ଟରର ରଖି କା ଗୟ।ନେ ନ  ପାଇଁ 
ଆବ୍େୟକ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ିବ୍ । 

 

 

 

ତା.୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 

ସଡକ ହସ୍ତାନ୍ତର 

ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା -୫୯୬-  ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କରି 

କେରିବ୍ କ ି :- ରାଜୟରର ଚଳତି ବ୍ର୍ଗ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନ ନ ବ୍ଭିାଗ ସଡକକୁ ନମିଗାେ ବ୍ଭିାଗ 



ଅଧିନରର େସ୍ତାନ୍ତର କରବି୍ା ସକାରେ ସରକାରଙ୍କର ସବ୍ରିେର୍ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଓ ନୀତ ି କେ, 

ବ୍ାରେଶ୍ଵର ଜଲି୍ଲାପାଳ ଏପର ି ସଡକ େସ୍ତାନ୍ତର କରବି୍ାକୁ ରକଉଁ ବ୍ଲକରୁ ରକରତାଟ ି ପ୍ରସ୍ତାବ୍ 

ପଠାଇଛନ୍ତ ି ତାୋ ବ୍ତ୍ତଗମାନ ଅନୁରମାଦନ ରେବ୍ାକୁ ରକଉଁସ୍ତରରର ଏବ୍ଂ ରକରବ୍ େସ୍ତାନ୍ତର 

କା ଗୟକାରୀ ରେବ୍?  

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 
ଉତ୍ତର 

 
 ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗର ବ୍ଜି୍ଞପି୍ତ ସଂ ୟା ୨୪୪୬ ତା.୦୧.୦୩.୨୦୧୩ ର ି ଆଧାରରର 

ଅନୟବ୍ଭିାଗରୁ  ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗ ଅଧୀନକୁ ସଡକ େସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକି୍ର ା କା ଗୟକାରୀ ରୋଇର୍ାଏ I 

ଚଳତି ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରର ସଡକ େସ୍ତାନ୍ତର ସମେନ୍ଧୀ  ରକୌେସ ିପ୍ରସ୍ତାବ୍ ବ୍ାରେଶ୍ଵର ଜଲି୍ଲାପାଳଙ୍କ 

ଠାରୁ େସ୍ତଗତ ରୋଇ ନାେିଁ I   ପରନୁ୍ତ ଜଲି୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ତାରର ଗଠତି ଜଲି୍ଲାସ୍ତରୀ  

କ୍ଷ୍ମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟ ିତା. ୦୪.୦୧.୨୦୨୧ରି  ରବ୍ୈଠକରର ରମାଟ ୧୦ ରଗାଟ ିଗ୍ରାମୟ 

ଉନ୍ନ ନ ବ୍ଭିାଗ ରାସ୍ତାକୁ ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗକୁ େସ୍ତାନ୍ତର ନମିରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ସୁପାରେି କରା ାଇଅଛ ି

I ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ଗୁଡକି ବ୍ତ୍ତଗମାନ ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗର ବ୍ଚିାରାଧିନ ଅଛ ିI 

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ର ି 

PWD ସଡକର ପ୍ର ସି୍ତକରଣ 
 ******* 

 

ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା-୫୯୭- ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର :  ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:-
 ଜରଳଶ୍ଵର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଗତ ଜରଳଶ୍ଵର ପଶି୍ଚମବ୍ାଡ (Jaleswar-Paschimbad) PWD ସଡକର 
ନବ୍ୀକରେ ଓ ପ୍ରେସି୍ତକରେ ସକାରେ ସରକାର 10 ରକାଟ ି ଟଙ୍କାର ରଟଣ୍ଡର ଆେୋନ କରଥିିରେ ରେ ଁ
ଠକିାଦାର ଚ ନ ଓ ନ ୁିକି୍ତ ରକ୍ଷ୍ତ୍ରରର ସମସୟାର ସମାଧାନ କରାଇବ୍ା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ସବ୍ଗରେର୍ 



ପଦରକ୍ଷ୍ପ କେ,  ଦ ି ନମିଗାେର ଅଧିକ ବ୍ଳିମେ େୁଏ ରତରବ୍ ସଡକ ମରାମତ ି ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦରକ୍ଷ୍ପ 
ନଆି ିବ୍ କ ି   ? 

 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମିଗାେ, ଇୋତ ଓ  େ,ି ଓଡେିା। 

ଉତ୍ତର 

 ଜରଳଶ୍ଵର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଗତ ଜରଳଶ୍ଵର-ପଶି୍ଚମବ୍ାଡ (Jaleswar-Paschimbad) PWD 
ସଡକର ନବ୍ୀକରେ ଓ ପ୍ରେସି୍ତକରେ ସକାରେ ରଟଣ୍ଡର ଆେୋନ କର ାଇଥିୋ । ଠକିାଦାର ଚ ନ ପ୍ରକି୍ର ା 
ଚାେୁଥିବ୍ା ସମ ରର ଅଭିର ାଗର ସତୟାସତୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରା ାଇ ଆେୋନ କରା ାଇଥିବ୍ା   ରଟଣ୍ଡରଟକୁି 
ନ ିମାନୁସାରର ବ୍ାତେି କରା ାଇଅଛ ିଏବ୍ଂ ପୁନବ୍ଗାର ରଟଣ୍ଡର ଆେୋନ କରବି୍ା ନମିରନ୍ତ ବ୍େିତି ପ୍ରକି୍ର ା 
ଚାେୁରେଅିଛ ି। ରଟଣ୍ଡର ପ୍ରକି୍ର ା ଅଧିକ ବ୍ଳିମେ ରେରେ ସଡକ ମରାମତ ିପାଇ ଁବ୍େିତି ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ିବ୍ 
।  

 

 

ତା: ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 
       ନୂତନ ରପାଲ ନମ୍ିାଣ 

ଅଣ ତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା ୫୯୮- ଶ୍ରୀନତିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ 
କର ିକେରିବ୍ କ ି :- NH 40 ଅନ୍ତଗଗତ ଉମରରକାଟ ମୟୁନସିପିାେିଟ ି  ନକିଟରର 
ଭାରେେ ନଦୀ ଉପରର ଏବ୍ଂ ରବ୍ରେଡା ନକିଟରର ରତେ ନଦୀ ଉପରର ଥିବ୍ା 
ରପାେ ଦ୍ଵ  ସଂକୀର୍ଣ୍ଗ ଓ ବ୍ପିଦସଂକୁଳ ଅବ୍ସ୍ଥ୍ାରର ରେଛି,ି ଏେ ିବ୍ରି୍ ରର ସରକାର 
ଅବ୍ଗତ ଅଛନ୍ତକି ିନାେିଁ,  ଦ ିଅଛନ୍ତ ିରତରବ୍ ନୂତନ ରପାେ ନମିଗାେ ନମିରନ୍ତ କେ 
ର ାଜନା ରେଛି ି? 
ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ ,ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 

ଉତ୍ତର 



 SH-40 ଅନ୍ତଗଗତ ଉମରରକାଟ ମୟୁନସିପିାେିଟ ିନକିଟରର ଭାରେେ ନଦୀ 
ଉପରର ଏବ୍ଂ ରବ୍ରେଡା ନକିଟରର ରତେନଦୀ ଉପରର ଥିବ୍ା ରପାେ ଦ୍ଵ  
ସଂକୀର୍ଣ୍ଗ ଥିବ୍ା ବ୍ରି୍ ରର ସରକାର ଅବ୍ଗତ ଅଛନ୍ତ ି।ଭାରେେ ନଦୀ ଉପରର ଥିବ୍ା 
ରପାେର ପୁନଃ ନମିଗାେ ପାଇଁ ଚଳତି ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ରାଜୟ ର ାଜନାରର ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଅଛ ି
। 
 ରସେପିର ି ରତେ ନଦୀ ଉପରର  ଥିବ୍ା ରପାେର ପୁନଃ ନମିଗାେ ପାଇଁ 
ଆବ୍େୟକୀ  DPR ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଇ ନାବ୍ାଡଗ ସୋ ତାରର ନମିଗାେ କା ଗୟ 
ୋତକୁ ରନବ୍ାର ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଅଛ ି। 

 
 
 
 
 

06.09.2021 

ନୂତନ ଫାଣି୍ଡ ନମ୍ିାଣ  

UDAQ -599  ଶ୍ରୀ ନତିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ , ବଧିାୟକ 

    ମ ୁୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି-  

  ରାଜୟରର ରକଉଁ ରକଉଁ ଜଲି୍ଲାରର ନୂତନ ର୍ାନା, ଫାଣି୍ଡ ନମିଗାେ ପାଇ ଁ
ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଅଛ ି ରସେପିର ି ଉମରରକାଟ ନବି୍ଗାଚନମଣ୍ଡଳୀର ରଗାନା, ର ାଡଗିଁା, 
ରବ୍ରେଡା, ତୁରୁଡେି,ି ରତାେରା ଆଦ ି ମ ୁୟସ୍ଥ୍ାନମାନଙ୍କରର ର୍ାନା କମିୋ ଫାଣି୍ଡ 
କରବି୍ା ପାଇଁ ର ାଜନା କରଛିନ୍ତକି ି?  



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦବିୟ  ଙ୍କର ମିଶ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର  

  ସ୍ଥ୍ଳବ୍ରିେର୍ରର ଜନସାଧାରେଙ୍କ ସବୁ୍ଧିାକୁ ଦୃଷି୍ଟରର ରଖି ରାଜୟରର 
ନୂତନ ର୍ାନା କମିୋ ଫାଣି୍ଡ ସ୍ଥ୍ାପନ କରା ାଇର୍ାଏ । ନବ୍ରଙ୍ଗପୁର ଉମରରକାଟ 
ନବି୍ଗାଚନମଣ୍ଡଳୀର ରଗାନା, ର ାଡଗିଁା, ରବ୍ରେଡା, ତୁରୁଡେି ିଏବ୍ଂ ରତାେରା ଆଦ ି
ସ୍ଥ୍ାନମାନଙ୍କରର ର୍ାନା କମିୋ ଫାଣି୍ଡ ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇ ଁବ୍ତ୍ତଗମାନ ରକୌେସ ିପ୍ରସ୍ତାବ୍ ନାେିଁ
 । 

 

ତା. 06.09.2021 ରିଖ 
 

ପ୍ର ନ 
 

ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରର୍ଯାଜନାରୁ ରାଜୟକୁ ଅର୍୍ ପ୍ରଦାନ 
 

U.D.A.Q. No. –600 – ଶ୍ରୀ ନତିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ: ଅର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି
କେରିବ୍ କ ି :- ବ୍ଗିତ ପାଞ୍ଚ ବ୍ର୍ଗରର ରକଉଁ ରକଉଁ ରକନ୍ଦ୍ରୀ  ର ାଜନାରୁ ରାଜୟକୁ 
ଅର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛ ିଏୋର ବ୍ସୃି୍ତତ ବ୍ବି୍ରେୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍କ?ି 

  
 

ଉତ୍ତର 
 



ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ନରିଞ୍ଜନ ପଜୂାରୀ, ଅର୍୍ମନ୍ତ୍ରୀ – ମୋରେ ାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୟ 
ଅନୁ ା ୀ 2016-17 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ଠାରୁ 2020-21 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ପ ଗୟନ୍ତ ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ବ୍ଭିିନ୍ନ ର ାଜନାରର ରାଜୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରଥିିବ୍ା ଅର୍ଗର ବ୍ବି୍ରେୀ ନମିନରର 
ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  
 

(ରକାଟ ିଟଙ୍କାରର) 

ଆର୍କି ବଷ ୍

ଅଣ ରର୍ଯାଜନା 
ଅନ୍ତଗ୍ତ ଅର୍ ୍
କମି ନଙ୍କ 

ଅନୁଦାନ ଇତୟାଦ ି 
(Non-Plan) 

ରାଜୟ ରର୍ଯାଜନା 
ଅନ୍ତଗ୍ତ ରକନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରବତି୍ତତ ରର୍ଯାଜନା 
(State Plan) 

ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରର୍ଯାଜନା 
(Central Plan) 

ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବତି୍ତତ ରର୍ଯାଜନା 
Centrally Sponsored 

Plan (CSP) 

2016-17 3248.00 11769.07 65.23 0.10 
 

(ରକାଟ ିଟଙ୍କାରର) 

ଆର୍କି ବଷ ୍
ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବତି୍ତତ ରର୍ଯାଜନା 

Centrally 
Sponsored Scheme 

(CSS) 

ଅର୍ ୍କମି ନଙ୍କ 
ଅନୁଦାନ ଅନୟାନୟ ଅର୍ ୍ଅନୁଦାନ 

2017-18   12899.92 2405.55 2314.48 
2018-19  13024.85 2839.67 3733.02 

2019-20 [March(S)] 13055.62 3563.33 7533.15 
2020-21 [March(S)] 12697.76 4949.00 5421.59 

 

*** 

 

ତାରିଖ 06.09.2021 

ରଭଣ୍ଟରିଲଟର ରର୍ଯାଗାଣ  

ଅଣତାରକା- 601. ଶ୍ରୀ ନତିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହରିବ କ ି :-  ନବ୍ରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲାର ରକଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ରକୁ ରକରତ ସଂ ୟାରର 
ରଭଣ୍ଟରିେଟର ର ାଗାେ କରା ାଉଛ,ି ରଭଣ୍ଟରିେଟରଗୁର୍ଡକିର ପରଚିାଳନା ପାଇ ଁ



ରକରତଜେ Lab Technican ନ ୁିକ୍ତ କରା ାଇଛ,ି ର ାଗାଇଥିବ୍ା 
ରଭଣ୍ଟରିେଟରରୁ ରକରତାଟ ି ବ୍ତ୍ତଗମାନ କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ଅଛ,ି  ଦ ି ସମସ୍ତ ରଭଣ୍ଟରିେଟର  
କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ନାେିଁ କାରେ କେ ? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ନବ୍ରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲାରର 
କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ଥିବ୍ା DCHC ଓ DHH (ICU) କୁ 4 ରଗାଟ ିରେ ାଏଁ ରଭଣ୍ଟରିେଟର 
ର ାଗାଇ ଦଆି ାଇଛ ି ଏବ୍ଂ ଏେ ି ରଭଣ୍ଟରିେଟରଗୁଡକି କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ଅଛ ି l ଉକ୍ତ 
ରଭଣ୍ଟରିେଟରଗୁଡକିର ପରଚିାଳନା ନମିରନ୍ତ ରକୌେସ ିLab Technicanଙୁ୍କ ନ ୁିକି୍ତ 
ଦଆି ାଇନାେିଁ l କନୁି୍ତ ଉକ୍ତ ରମସନିଗୁଡକିର ପରଚିାଳନା ନମିରନ୍ତ Nursing 
Officer ଏବ୍ଂ ICU Pharmacist ମାନଙୁ୍କ ଉପ ୁକ୍ତ ତାେିମ ପ୍ରଦାନ 
କରା ାଇଅଛ ିl 

 

ତାରିଖ 06.09.2021 

ଉମରରକାଟ CHC କୁ SDH ରଘାଷଣା କରିବାକୁ ପଦରକ୍ଷପ   

ଅଣତାରକା- 602. ଶ୍ରୀ ନତିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହରିବ କ ି :-  ଉମରରକାଟ CHC କୁ SDH ଭାରବ୍ ରର୍ାର୍ୋ କରାଗୋ, 
SDH ରର ରୂପାନ୍ତରତି କରବି୍ାକୁ ଆବ୍େୟକୀ  ଭିତ୍ତଭୂିମିର ବ୍କିାେ ନମିରନ୍ତ କେ କେ 
କା ଗୟକ୍ରମ ୋତକୁ ନଆି ାଇଛ ି? 

 



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଉମରରକାଟ CHC କୁ 
SDH ରର ରୂପାନ୍ତରତି କରବି୍ାପାଇଁ 50 େ ୟା ବ୍େିଷି୍ଟ MCH Complex 
ନମିଗାେଧୀନ ଅଛ ିl  

Blood Bank ଗୃେର ନମିଗାେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ ରୋଇଛ ିଏବ୍ଂ ଆବ୍େୟକୀ  ତଦାର  ପରର 
କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ କରା ିବ୍ l  

ଏଠାରର ଏକ Blood Storage Unit କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ଅଛ ିl  

ବ୍ଜଗୟ ବ୍ସୁ୍ତ ପରଚିାଳନା ନମିରନ୍ତ ଏକ containment area ସ୍ଥ୍ାପନ 
କରା ାଇଅଛ ିl  

ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁର୍ ୱାଡଗର ନବ୍ୀକରେ କରା ିବ୍ା ସେ NRC େ ୟା ସଂ ୟା 10 ରୁ 15 କୁ 
ବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରା ାଇଛ ିl 

 

Dt. 06.09.2021 

Transfer of Roads from R.D. to Works Deptt. 

 

U.D 603 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for Works be 

pleased to state that :- The Committee headed by the Collector, 

Bolangir has recommended some Roads of Bolangir Municipality 

and rural areas for transferring the same to Works Deptt. has not 



been materialized, by what time roads will be transferred to Works 

Deptt. as proposed? 

 

Sri Prafulla Kumar Mallik, Hon’ble Minister, Works, Steel & Mines, 
Odisha 

 

Answer 

  

 As per the decision taken in the meeting held on 13.02.2020, 

the District Level Empowered Committee(DLEC) of Bolangir District 

headed by Collector, Bolangir has recommended 26 Nos of roads( 

11 nos of RD Deptt. & 15 nos of H&UD Deptt. roads) for transfer to 

Works Department.  The above proposal is being examined for 

transfer of roads from other Departments to the books of Works 

Department. 

 

06.09.2021 

 

Status of cases 



 
 

U.D. 604-  Shri Narasingha Mishra,  M.L.A-  

   Will the Chief Minister be pleased to state that :- 
   Why the Odisha Special courts Act is in Coma 
and has practically become non-function, please state the 
number of cases and detail particulars of the cases referred to 
the Special Courts for prosecution and confiscation also 
provide the status of those cases for the last ten years?   

 

A N S W E R 
 

Shri Dibya Shankar Mishra, Minister of State, Home- 
             It is not true that the Odisha Special Courts Act has 
become non-functional. During the last ten years, 239 nos. of 
cases have been referred to the Special Courts for prosecution 
and confiscation, out of which 129 nos. of cases relate to 
Special Court, Bhubaneswar and 110 nos. of cases relate to 
Special Court, Cuttack. The detailed particulars of cases in 
Special Courts, Bhubaneswar/Cuttack for the last ten years are 
enclosed at Annexure-‘A’ & ‘B’.     

 

Dt. 06.09.2021 



Post-Graduation in Bhima Bhoi Medical College 

U.D.A.Q No- 605 :  Shri Narasingha Mishra : Will the 
Minister for Health and Family Welfare be please 
to state that  - (a) Hundreds of  Posts of Staff Nurse 
is lying vacant in Bhima Bhoi Medical College, 
Bolangir as well as in different PHCs and CHCs of 
Bolangir District; Will the Govt. Immediately fill up 
those vacancies; (b) Large number of vacancies of 
doctors exist in Bhima Bhoi Medical College, 
Bolangir will the Govt fill up those posts in war 
footing; Will the Govt take steps in advance for 
establishing post-graduate course in Bhima Bhoi 
Medical College, Bolangir ? 
 

Answer 
Shri Naba Das, Minister, Health & Family Welfare 
Department :- 
 At present posts of Nursing officer are filled up 
through OSSSC and OSSSC has selected 137 no. of 
candidates for filling up of the post of Nursing 
Officers at Bhima Bhoi Medical College, Bolangir & 
142no.s for Bolangir district to fill up the vacancies of 
PHCs & CHCs of the district. 

06.09.2021 



Fill up the Police Posts 

UDAQ -607  Shri Narasingha Mishra  

  Will the Chief Minister be pleased to state 
that :- What is the vacancy in Odisha Police and by 
what time the vacancies are going to be filled up? 

  Answer 

Shri Dibyashankar Mishra, Minister of State,Home 

There are 11,456 vacancies in different groups 
existing in Odisha Police Organisation. 

  Steps are being taken to fill up these vacancies 
by way of recruitment and promotion early. 

 

ତାରିଖ 06.09.2021 

କରରାନ ମହାମାରୀରର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ରଲାକଙ୍କ ସଂଖୟା   

ଅଣତାରକା- 608. ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି :-  (କ) ସାଂପ୍ରତକି କରରାନ ମୋମାରୀରର ଅଗଷ୍ଟ ରେର୍ସୁଦ୍ଧା 
ପ୍ରକୃତରର ରକରତ ରୋକ ପ୍ରାେ େରାଇଛନ୍ତ ିସରକାର ଜାେିେୁେି କରରାନ ମତୁୃୟକୁ କମ 
ଦେଗାଇ ବ୍ାୋବ୍ା ରନବ୍ାପାଇ ଁ ଚାେଁୁଛନ୍ତ ି କ;ି ଏପର ି କମମତୁୃୟ ଦେଗାଇବ୍ା ଦ୍ଵାରା ରାଜୟ 
ଉପକୃତ ରେଉଛ ି କ;ି ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ପ୍ରର୍ମ ଦଫା ଓ ଦ୍ଵତିୀ  ଦଫାରର ମତୃକଙ୍କ ତର୍ୟ 



ରଦବ୍ାସେ ରକରତ ପରୁୁର୍ ଓ ମେଳିା କରରାନାର େକିାର ରୋଇଛନ୍ତ ିତାୋର ତାେିକା 
ରଦରବ୍ କ;ି ( ) ସରବ୍ଗାପର ି ଏ ସକ୍ରାନ୍ତରର ବ୍ରି୍ଦ ବ୍ବି୍ରେୀ ର୍ାଇ ଏକ ରଶ୍ଵତପତ୍ର 
ପ୍ରକାେ କରରିବ୍ କ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

 

“ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାର୍ଯାଉଛ ିl” 

 

୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 

 ାେିଥିବ୍ା DSP inspector ପଦବ୍ୀ ସଂ ୟା 

 
୬୦୯ . ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ମୁ ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:-  

(କ) ରାଜୟରର ରପାେିସ ପ୍ରୋସନ ଅସୋ  ଅବ୍ସ୍ଥ୍ାକୁ ଆସଗିୋେି କ ି ; ଏରବ୍ 
ରକରତ DSP, Inspector, Sub- Inspector ଏବ୍ଂ Constable 
Havildar ପଦବ୍ୀ  ାେି ପଡଛି;ି ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବ୍ୀ ରକରତ ରକରତ ଜେ 
ଅସ୍ଥ୍ା ୀଭାରବ୍ କା ଗୟ କରୁଛନ୍ତ;ି  

( ) ଏେ ିପରରିପ୍ରକ୍ଷ୍ୀରର ନକ୍ସେ ପ୍ରଭାବ୍ତି ରକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାରର ରକରତ ରପାେିସ 
ଅଫିସର /କମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀ  ାେି ପଡଛି ି ; ରକଉଁ ରକଉଁ ର୍ାନା ବ୍ରିେର୍ଭାବ୍ରର 
କ୍ଷ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ? 



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ  

(କ) ରାଜୟ ରପାେିସ ପ୍ରୋସନ ଅସୋ  ଅବ୍ସ୍ଥ୍ାକୁ ଆସ ିିବ୍ା ଉକି୍ତଟ ି ସତୟ ନୁରେଁ I 
ବ୍ତ୍ତଗମାନ ରାଜୟରର ( ତା. ୦୧.୦୮.୨୦୨୧ ର ି ସୁଦ୍ଧା ) ୯୨ ଟ ି  ର୍ଡ.ିଏସ.ପି, ୨୪୮ ଟ ି
ଇନସିରପକଟର, ୧୩୨୭ ଟ ି ସବ୍-ଇନସିରପକଟର, ୩୪୮୯ ଟ ି କରନଷ୍ଟବ୍େ ଓ ୪୪୯ ଟ ି
ୋବ୍େିଦାର ପଦବ୍ୀ  ାେିଅଛ ି I ରାଜୟ ରପାେିସ ସଂଗଠନରର ସମୁଦା  ୭୩୭୧୭ ଟ ି
ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବ୍ୀ ମଧଯରୁ ୬୬୭୫ ଜେ ଅସ୍ଥ୍ା ୀଭାରବ୍ କା ଗୟ କରୁଛନ୍ତ ିI 

( )  ନକ୍ସେ ପ୍ରଭାବ୍ତି ରକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାରର ସମୁଦା  ୧୩୫ ରଗାଟ ି ରପାେିସ 
ଅଫିସର /କମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀ  ାେିଅଛ ିI 

  ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ରେତୁ ରକୌେସ ିର୍ାନା କ୍ଷ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ରେଉଥିବ୍ାର ନଜରି ନାେିଁ I 

 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୬୧୦     
 ତା:୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 

ନରିଦ୍  ଉଲଂଘନ 
  

ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଇୋତ ଓ  େି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ରାଜୟରର 
 େିଜ ପଦାର୍ଗର ଉରତ୍ତାଳନ ନମିରନ୍ତ ମାନୟବ୍ର ସୁପି୍ରମରକାଟଗଙ୍କ େଷ୍ଟ ନରିଦ୍ଦଗେ ଅଛ ି କ;ି ବ୍ାସ୍ତବ୍ 
ରକ୍ଷ୍ତ୍ରରର ତାୋର ଉେଂର୍ନ ର୍ଟୁଥିବ୍ାର ଅଭିର ାଗ ସତୟ କ;ି ସଂପ୍ରତ ି ପ୍ରା  ସମସ୍ତ  େରିର 
ଉଚ୍ଚମାନର  େିଜ ପଦାର୍ଗକୁ ନମିନମାନର ଦେଗା ାଇ ଉରତ୍ତାଳନ ଓ ପରବି୍େନ କରା ାଉଛ ିକ;ି ଏୋ 
ବ୍ଧିିବ୍ଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରା ିବ୍ କ;ି ଏେ ି କା ଗୟରର  େି ବ୍ଭିାଗର ଅଫିସରମାରନ ଏଥିରର ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ଥିବ୍ାର ଅଭିର ାଗ ସତୟ କ?ି  

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ 
ଇୋତ ଓ  େି ମନ୍ତ୍ରୀ 

***** 

 ରାଜୟରର  େ ି ଗୁଡକିରୁ  େିଜ ପଦାର୍ଗର ଉରତ୍ତାଳନ ନମିରନ୍ତ ମାନୟବ୍ର ସୁପି୍ରମରକାଟଗ 
ରକୌେସ ିନଦି୍ଦଷି୍ଟ ନରିଦ୍ଦଗେ ରଦଇନାୋନ୍ତ ି । ସମସ୍ତ  େିପଟ୍ଟାଦାର ମାରନ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 
ପ୍ରେୀତ  େି ଓ  େିଜ (ଉନ୍ନ ନ ଓ ନ ିାମକ) MMDR Act, 1957,  େିଜ ନ ିମ, 1960, 
Mineral Concession Rules, 2016 ଓ MCDR, 1988 କୁ ଆଧାରକର ିସମ୍ପକୃ୍ତ 
 େି ଗୁଡକିର ରବ୍ୈଧାନକି ଅନୁମତ ି ପତ୍ର  ର୍ା :- Mining Plan, Environment 
Clearance, Forest Clearance ଓ CTO of Mines ରର ସ୍ଥ୍ରିକୃିତ ପରମିାେର 
 େିଜ ପଦାର୍ଗ ଉରତ୍ତାଳନ କରରି୍ାନ୍ତ ି ।  ଦ ି ରକୌେସ ି  େିପଟ୍ଟାଦାର ଉକ୍ତ ରବ୍ୈଧାନକି ଅନୁମତ ି
ପତ୍ରକୁ ଉେଙ୍ଘନ କର ି  େି କା ଗୟ କରରି୍ାନ୍ତ ି ରସଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ େିଖିତ Act ଏବ୍ଂ Rules ର 
ପ୍ରାବ୍ଧାନ ଅନୁ ା ୀ ବ୍େିତି କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେେ କରାରୋଇର୍ାଏ । 

 ସଂପ୍ରତ ି ପ୍ରା  ସମସ୍ତ  େିରର ଉଚ୍ଚମାନର  େିଜ ପଦାର୍ଗକୁ ନମିନମାନର ଦେଗା ାଇ 
ଉରତ୍ତାଳନ ଓ ପରବି୍େନ କରା ାଇଥିବ୍ାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସନିାେିଁ । ପରନୁ୍ତ ଏପର ି
ଉେଂର୍ନକୁ ରରାକବି୍ା ନମିରନ୍ତ  େି ଗୁଡକୁି SLES Team ଦ୍ଵାରା ବ୍ାରମୋର ନରିୀକ୍ଷ୍େ 
କରା ାଉଅଛ ି ।  େିଗୁଡକିରର ଉେଂର୍ନ ରେଉଥିବ୍ା କା ଗୟରର  େି ବ୍ଭିାଗର ଅଧିକାରୀମାରନ 
ସମ୍ପକୃ୍ତ ଥିବ୍ା ଅଭିର ାଗର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସନିାେିଁ ।     

 

ତା.୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 
ବାଇପାସ ରରାଡ ନମି୍ାଣ  

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା-୬୧୧ -ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବ୍ାେନିୀପତ ି : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ 
କର ି  କେରିବ୍ କ ି :  ଜ ପୁର ସେର ମଧ୍ୟରଦଇ  ାଇଥିବ୍ା ଜାତୀ  ରାଜପର୍ ଦ୍ଵାରା ବ୍େୁ 
ଅର୍ଟେ/ଅସୁବ୍ଧିା ର୍ଟୁଥିବ୍ାରୁ ଏକ ବ୍ାଇପାସ ନମିଗାେର ର ାଜନା ଥିୋ କ ି ; 5 ବ୍ର୍ଗ 
ବ୍ତି ିାଇଥିରେ ବ୍ ି ତାୋ ଆରଗଇ ପାରୁନ ି କ ି ; ଏଥିପାଇଁ ରକରତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରେେ ପାଇଁ 
ଆବ୍େୟକ ପଡୁଛ ି; (  ) ଏେ ିବ୍ାଇପାସ  ରରାଡ ରକରବ୍  ନମିଗାେ ରେବ୍ ଏବ୍ଂ  ଟ୍ରକ ଗୁଡକି 
ସେର ମଧ୍ୟ  ନରଦଇ ରବ୍ାରଗୁିମ୍ମା ଆଡକୁ ଚାେି ିରବ୍ ?  



 
ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 

ଉତ୍ତର 
 (କ ) ଜ ପୁର ସେର ମଧ୍ୟ ରଦଇ  ାଇଥିବ୍ା ଜାତୀ  ରାଜପର୍ – 26 ର  ଉମୁର ି(କ ିମି 
336/750) ଠାରୁ ବ୍ାରିେୀପୁଟ(କ ିମି 343/480) ମଧ୍ୟରର -4.947 କ ିମି Bye Pass 
road ପାଇଁ Alignment Plan ମଞ୍ଜରୁି ମିଳଅିଛ ି ।  ଏଥିପାଇଁ ସମୁଦା   42.303 
ଏକର ରବ୍ସରକାରୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରେେର ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଅଛ ି । ଜମି ଅଧିଗ୍ରେେ ଏଷି୍ଟରମଟ ଟ ି
MoRT&H, New Delhi ନକିଟରର ମଞ୍ଜରୁ ିପାଇଁ  ବ୍ଚିାରାଧୀନ ଅଛ ି।  
 
( ) ଉକ୍ତ Bye Pass ନମିଗାେ ନମିରନ୍ତ ୧୫୧୨୩.୭୭ େକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କା ର  ଅଟକଳ 
Additional Director General –cum – Regional Officer,   
MoRT&H, Government of India, Bhubaneswar ଙୁ୍କ ମୁ ୟ ନ୍ତ୍ରୀ, 
ଜାତୀ  ରାଜପର୍, ଓଡେିା, ଭୁବ୍ରନଶ୍ଵର ଙ୍କ ପତ୍ର ସଂ ୟା ୭୪୩୯ ତା ୩୧.୦୮.୨୦୨୧ 
ର ି ମାଧ୍ୟମରର ଅନୁରମାଦନ ନମିରନ୍ତ ରପ୍ରରେ କରା ାଇଅଛ।ି ଆବ୍େୟକ ଅର୍ଗ ମଞ୍ଜରୁୀ 
ରେୋ ପରର ରଟଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରର ନମିଗାେ କା ଗୟ କରା ିବ୍ ।    
   
   

 
06.09.2021 

Super Specialist ରଖାଲିବା ପାଇଁ Hospital ପଦରକ୍ଷପ  

UDAQ 612-  ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବ୍ାେନିୀପତ ି - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି :- (କ) ରକାରାପୁଟ (ଅବ୍ଭିକ୍ତ) ଜଲି୍ଲାର ରୋକମାରନ ଉଚମାନର 
ଚକିତି୍ସା ପାଇଁ ରାଜୟ ବ୍ାୋରକୁ  ାଇ  ଚଗାନ୍ତ ରେଉଥିବ୍ାରୁ ଜ ପୁରଠାରର ଏକ Super 
Specialist Hospital ର ାେିବ୍ା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତେିତୃ ି ରଦଇଥିରେ କି; ରସ 



ଦଗିରର ବ୍ତ୍ତଗମାନ ସୁଦ୍ଧା କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ାଇଛ;ି ( ) ରକରତକ ର୍ରରାଇ ସଂସ୍ଥ୍ା ଏଥିପାଇଁ 
ଆରବ୍ଦନ କରଛିନ୍ତ ିକ ି ? 

ଉତ୍ତର  

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ,ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-   

 ରକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାର ଜ ପୁର ଠାରର ସରକାରଙ୍କର Affordable Health 
Care Project (PPP) ଦ୍ଵାରା ଏକ Multi SpecialtyHospital ପ୍ରତଷି୍ଠା କରବି୍ା 
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଅଛ ି।  

 

 

 

ତା 06.09.2021 

ପ୍ର ନ 

କପ୍ସ ପାଣ୍ଠରୁି ଦଆିର୍ଯାଇଥିବା ସହାୟତା 

U.D.A.Q. No. 613 – ଶ୍ରୀ ରସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ:- ଅର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି

କେରିବ୍ କ:ି- ଚଟିଫଣ୍ଡ କ୍ଷ୍ତଗି୍ରସ୍ତ କ୍ଷ୍ୁଦ୍ର ଜମାକାରୀମାନଙୁ୍କ ସୋ ତା ରଦବ୍ାୋଗି ସରକାର 

ର ଉଁ 300 ରକାଟ ି ଟଙ୍କାର କପଗସ ପାଣ୍ଠ ି ଗଠନ କରଥିିରେ, ରସଥିରୁ ରକରତ କ୍ଷ୍ତଗି୍ରସ୍ତଙ୍କ 

ରକରତ ଟଙ୍କା ସୋ ତା ଦଆି ାଇଛ;ି ଦ୍ଵତିୀ  ପ ଗୟା ରର (2018-19) ଚଟିଫଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ 

କମିେନଙ୍କ ରକାଟଗରର ସତୟପାଠ ଦା େ କରଥିିବ୍ା 7 େକ୍ଷ୍ୟରୁ ଅଧିକ କ୍ଷ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ 

ଆରବ୍ଦନର ଡଜିଟିାେ ରଜସନ ରେର୍ ରୋଇ ସରକାରଙ୍କ ନକିଟକୁ ରକୌେସ ି ସୁପାରେି 

ଆସଛି ିକ?ି 



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅର୍୍ମନ୍ତ୍ରୀ – 

                ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରେ କରା ାଉଅଛ ି। 

ପ୍ର ନ 
ତା 06.09.2021 
ଋଣଭାରର ପରିମାଣ 

UDAQ 614. ଶ୍ରୀ ରସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ : ଅର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି
କେରିବ୍ କ ି:- ଚଳତି ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ରେର୍ସଦୁ୍ଧା ରାଜୟର ଋେଭାର ରକରତ ଟଙ୍କାରର 
ପେଞ୍ଚବି୍ ଓ ଗତ 10 ବ୍ର୍ଗ ମଧ୍ୟରର ମଣୁ୍ଡପିଛା ଋେ ଭାର ରକରତରୁ ରକରତକୁ ବୃ୍ଦ୍ଧ ି
ପାଇଛ;ି ରାଜୟର ଋେଭାର ରାଜୟର ରମାଟ ଆଭୟନ୍ତରୀେ ଉତ୍ପାଦ (GSDP) ର 
ରକରତ ପ୍ରତେିତ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅର୍୍ମନ୍ତ୍ରୀ: 

          ଚଳତି ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ରେର୍ସଦୁ୍ଧା ରାଜୟର ରମାଟ ଋେର ପରମିାେ 
122917.25 ରକାଟ ିଟଙ୍କା ରେବ୍ ରବ୍ାେି 2021-22 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗର ବ୍ରଜଟରର 
ଆକଳନ କରା ାଇଅଛ।ି 2011-12 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରର ମଣୁ୍ଡ ପିଛା ଋେ ଭାରର 
ପରମିାେ 9144.40 ଟଙ୍କା ଥିୋ । 2020-21 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ରେର୍ସଦୁ୍ଧା ଏୋର 
ପରମିାେ 23761.83 ଟଙ୍କା ଅରଟ । ମୋରେ ାକାର, ଓଡେିାଙ୍କ ପ୍ରାରମି୍ଭକ ତର୍ୟ 
ଅନୁ ା ୀ ଚଳତି ବ୍ର୍ଗ ଜୁୋଇ ମାସ ରେର୍ସଦୁ୍ଧା ରାଜୟର ଋେଭାର 



104312.12 ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ଅରଟ,   ାୋକ ି ରାଜୟ ସକଳ ର୍ରରାଇ ଉତ୍ପାଦ 
(GSDP) ର 17.80 ପ୍ରତେିତ ଅରଟ । 

 

                                                     

                                                  ତା ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 

                          ଗରଞ୍ଜଇ ରଚାରାରବପାର ମାମଲାରର ଗିରଫଙ୍କ ସଂଖୟା  
ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା ୬୧୫ -  ଶ୍ରୀ ରସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ : ଅବ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ 
କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଓ ଗରଞ୍ଜଇ ରଚାରାରବ୍ପାର ମାମୋରର ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ୩ 
ବ୍ର୍ଗରର ରମାଟ ରକରତଜେ ଗିରଫ ରୋଇଛନ୍ତ ି ଓ ରକରତ ପରମିାେରର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବ୍ତ 
କରା ାଇଛ;ି ଗିରଫ ଅଭି ୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରକରତ ଜେ ଜାମିନ ପାଇଛନ୍ତ ି ଓ ରକରତ ଜେ ଦଣି୍ଡତ 
ରୋଇଛନ୍ତ,ି ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତର୍ୟ ରଦରବ୍ କ ି?         
                                                       ଉତ୍ତର  

ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ରାଜୟରର ଅବ୍କାରୀ ବ୍ଭିାଗ ଦ୍ଵାରା ଗତ ତନି ିବ୍ର୍ଗରର 
 ର୍ା :- ୨୦୧୮-୧୯, ୨୦୧୯-୨୦, ୨୦୨୦-୨୧ ତର୍ା ୨୦୨୧-୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସୁଦ୍ଧା 
ର ରତ ପରମିାେର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଓ ଗରଞ୍ଜଇ ଜବ୍ତ କରା ାଇ ର ରତ ସଂ ୟକ ଅଭି ୁକ୍ତଙୁ୍କ 
ଗିରଫ କରା ାଇଛ ି ଏବ୍ଂ ରସଥି ମଧ୍ୟରୁ ର ରତ ଜେ ଜାମନି ପାଇଛନ୍ତ ି ଓ ଦଣି୍ଡତ ରୋଇଛନ୍ତ,ି 
ତାୋର ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ – ‘କ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।     
       
                                         ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ର ି 

     ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରର ବଳିମି  
                          ******* 

 

  ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା-୬୧୮- ଶ୍ରୀ ସୁବା  ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି
କେରିବ୍ କ ି :-ରଦବ୍ଗଡ ଜଲି୍ଲାର ଏକ ମୁ ୟ ରାସ୍ତା ବ୍ଳମରୁ ଟୁସୁନ୍ଦା ରାସ୍ତାଟ ିପ୍ରା  1 ବ୍ର୍ଗରୁ 
ଉଦ୍ଧଗ ସମ  ରେୋେି Tender ପ୍ରକି୍ର ା ସମାପ୍ତ ରୋଇ ମଧ୍ୟ କା ଗୟ ଆରମ୍ଭ ନ ରେବ୍ା ର ାଗଁୁ 
ବ୍େୁଜନ ଜୀବ୍ନ ବ୍ପିଦମୁ ରର ପଡୁଥିବ୍ାକର୍ା ସରକାରଙ୍କର ଦୁଷି୍ଟ ରଗାଚର ରୋଇଛ ିକ,ି  ଦ ି



ରୋଇର୍ାଏ କା ଗୟ ଆରମ୍ଭ ନ ରେବ୍ାର କାରେ କେ, ଓ ରକରବ୍ସୁଧା ଏେ ିରାସ୍ତାଟରି କା ଗୟ 
ଆରମ୍ଭ ରେବ୍, ଫଳରର 10 ଟ ିପଞ୍ଚା ତ ରୋକ ସୁଫଳ ପାଇରବ୍ ଜରେଇରବ୍ କ?ି 

 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା । 

ଉତ୍ତର 

 ରଦବ୍ଗଡ ଜଲି୍ଲା ବ୍େମ ଠାରୁ ଟୁସୁୋ ରାସ୍ତାର ରଟଣ୍ଡର ପ୍ରକି୍ର ା ସମ ରର ଚ ନ 
ରୋଇଥିବ୍ା ଠକିାଦାରଙ୍କ  ଅନୟ ଏକ ରଟଣ୍ଡରରର ଦା େ କରିଥିବ୍ା ଦସ୍ତାବ୍ଜି ର 
ଅନ ିମିତତା ପରିେକି୍ଷ୍ତ ରେବ୍ାରୁ ଏେ ି ରଟଣ୍ଡରଟକୁି ରଦ୍ଦ କରବି୍ାର ନଷି୍ପତ୍ତ ି ନଆି ାଇଅଛ ି
ଏବ୍ଂ ରସ କାମର ପୁନଶ୍ଚ ରଟଣ୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ରକି୍ର ା ଆରମ୍ଭ କରା ାଇଅଛ ି।   

 

  ତା.୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 
ରର୍ଯାଗାରର୍ଯାଗ ରହାଇପାରୁନଥିବା ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତକିରଣ 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା ୬୧୯ . ଶ୍ରୀ ସୁବା  ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ 

କ ି :- ତରଳଇବ୍େୀ ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ କଂସରଠାରୁ ସମେେପୁର ଜଲି୍ଲାର ନାକଟ ି ରଦଉଳ ବ୍ଲକକୁ 

ସଂର ାଗପାଇଁ ମାତ୍ର 25 କ.ିମି. ରାସ୍ତା ରେଉଥିବ୍ା କର୍ା ସରକାରଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସଛି ିକ ି,  ଦ ିଆସରି୍ାଏ 

କଂସରଠାରୁ େରିେ 11 କ.ିମି., େତିମଠାରୁ ନାକଟରିଦଉଳ 9 କ.ିମି. ରାସ୍ତା ଠକି ଥିବ୍ାରବ୍ରଳ ମାତ୍ର 

େରିେଠାରୁ େତିମ ପ ଗୟନ୍ତ ମଝରିର 5 କ.ିମି. ରାସ୍ତା ନଥିବ୍ା ର ାଗୁଁ ର ାଗାର ାଗ ରୋଇପାରୁନଥିବ୍ା 

ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତ ିପାଇ ଁସରକାର ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରରିବ୍ କ ି? 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 
 

ଉତ୍ତର 



 
 ତରିଳଇବ୍େୀ ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଂସରଠାରୁ ସମେେପୁର ଜଲି୍ଲାର ନାକଟ ି ରଦଉଳ ବ୍ଲକକୁ 

ସଂର ାଗପାଇଁ 25 କ.ିମି. ରାସ୍ତା  ମଧ୍ୟରୁ କଂସର ଠାରୁ େରିେ ପ ଗୟନ୍ତ  11 କ.ିମ.ି ରାସ୍ତା  ପୂତ୍ତଗବ୍ଭିାଗ 

ଅଧିନରର  ଥିବ୍ାରବ୍ରଳ ନାକଟ ିରଦଉଳ  ଠାରୁ େତିମ ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନ ନ ବ୍ଭିାଗ ଅଧିନରର ଅଛ ି I 

ପରନୁ୍ତ େରିେଠାରୁ େତିମ ପ ଗୟନ୍ତ  ୫.୦୦ କ.ିମି. ରାସ୍ତା ବ୍ନବ୍ଭିାଗ ଅଧିନରର ଅଛ ି। 

ତା.୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 
କଂସର- ହତିମ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରର ବଳିମି   

 
ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା-୬୨୦ –ଶ୍ରୀ ସୁବା  ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେକର ି 

କେରିବ୍ କ ି :- କଂସର ଠାରୁ େତିମ ପାବ୍ଗତୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ର ାଗାର ାଗ କରବି୍ାପାଇଁ କଂସର- 

େତିମ ରାସ୍ତା ଉପରର େୁଭ ରଦଇଥିବ୍ା ରବ୍ରଳ ପ୍ରା  2 ବ୍ର୍ଗ ରୋଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କା ଗୟ ଆରମ୍ଭ 

ନରେବ୍ା କର୍ା ସରକାରଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସଛିକି,ି  ଦ ିଆସରି୍ାଏ ରକରବ୍ସୁଧା ଏେ ି କା ଗୟ 

ଆରମ୍ଭ ରେବ୍ ? 

 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 
ଉତ୍ତର 

 

 କଂସର ଠାରୁ େତିମଭା ା ବ୍ରି ିାମ ରାସ୍ତାର କଂସର ଠାରୁ େରିେ ପ ଗୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ 

ଚଳତି ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ୨୦୨୧-୨୨ରର ଉନ୍ନତକିରେ ନମିରନ୍ତ ରାଜୟ ର ାଜନାରର ପ୍ରସ୍ତାବ୍ 

ର ା ାଇଅଛ ି ।  ଆବ୍େୟକୀ  ରଟଣ୍ଡର ପ୍ରକି୍ର ାସମାପି୍ତପରର ଉକ୍ତ  କା ଗୟ ଆରମ୍ଭ କରବି୍ା 



ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ିବ୍ ।ପରନୁ୍ତ େରିେଠାରୁେତିମପ ଗୟନ୍ତ ରାସ୍ତାବ୍ନବ୍ଭିାଗ ଅଧିନରର 

ଅଛ।ି 
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ରଦବଗଡ ରର Nursing College ପ୍ରତଷି୍ଠା  

UDAQ 621-  ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ାେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାେିଗ୍ରାେୀ - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ 
କର ି କେରିବ୍ କ ି :-ଓଡେିାର ଅରନକ ଜଲି୍ଲାରର Nursing College ଥିୋରବ୍ରଳ 
ରଦବ୍ଗଡର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରସବ୍ାକୁ ଉନ୍ନତ ିକରବି୍ା ପାଇଁ ଏଠାରର ରକୌେସି ସୁବ୍ଧିା ନ ଥିବ୍ା କର୍ା 
ସରକାରଙ୍କର ନଜରରର ଅଛ ି କ ି ,  ଦ ି ର୍ାଏ ରଦବ୍ଗଡରର ଏ Nursing College 
କରବି୍ା ପାଇଁ ସରକାର ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରିରବ୍ କ ି? 

ଉତ୍ତର  

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ,ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-   

 ରଦବ୍ଗଡ ରର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଉପ ୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରସବ୍ା ର ାଗାଇ ଦଆି ାଉଅଛ ି । କନୁି୍ତ 
ରସଠାରର ଅଦୟାବ୍ଧି ସରକାରୀ ନସଂି କରେଜ ର ାେିବ୍ା ପାଇଁ ସରକାର ଙ୍କ ପା ରର 
ରକୌେସ ିପ୍ରସ୍ତାବ୍ େସ୍ତଗତ ରୋଇନାେିଁ ।   

 

 

 

 



ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
ରଦବଗଡରର ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ 

ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା-୬୨୨ – ଶ୍ରୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ : - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର 
କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- ରଦବ୍ଗଡ ଜଲି୍ଲାର ମୁ ୟ ଚକିତି୍ସାଳ ରର 56 ଟ ି
ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ ରେବି୍ା କର୍ା ମାତ୍ର 23 ଜେ କା ଗୟରତ ଓ PHC , CHC ଗୁଡକିରର 44 
ଜେ ଡାକ୍ତର ପରବି୍ରତ୍ତଗ 6 ଜେ କା ଗୟରତ ଥିବ୍ା କର୍ା ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟରଗାଚର ରୋଇଛ ି
କ,ି  ଦ ିରୋଇର୍ାଏ ରକରବ୍ସୁଧା ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର  ପଦବ୍ୀ  ପୂରେ ରେବ୍ ?   

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:- ରଦବ୍ଗଡ ଜଲି୍ଲାର ମୁ ୟ 
ଚକିତି୍ସାଳ ରର ୫୫ଟ ିମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରିେର୍ଜ୍ଞ ଓ ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ ଥିବ୍ା ରବ୍ରଳ ୨୮ ଜେ 
ଡାକ୍ତର କା ଗୟରତ ଅଛନ୍ତ ି । ରସେପିର ି ଜଲି୍ଲାରର ଥିବ୍ା ବ୍ଭିିନ୍ନ ରଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ଓ 
ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ରର ରମାଟ ୫୧ଟ ି ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରିେର୍ଜ୍ଞ ଓ ଡାକ୍ତରପଦବ୍ୀ 
ଥିବ୍ାରବ୍ରଳ, ରସଥିରର ୧୨ଜେ ଡାକ୍ତର କା ଗୟରତ ଅଛନ୍ତ ି।  

  ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକୁି ରୋକରସବ୍ା ଆର ାଗ ଦ୍ଵାରା ଚ ନ, ବ୍ଭିାଗୀ  
ପରଦାନ୍ନତ,ି ଆଡେକ ନ ୁିକି୍ତ ତର୍ା ଚୁକି୍ତଭିତ୍ତକି ନ ୁିକି୍ତ ଦ୍ଵାରା  ର୍ା ସମ୍ଭବ୍ ପୂରେ କରା ିବ୍ା  
ପାଇଁ ସରକାର ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରୁଛନ୍ତ ି। 
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  ଦମକଳ ରକନ୍ଦ୍ରରର ପଦବୀ ପୂରଣ    

 

U.D. 623-   ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ବଧିାୟକ- 

    ମ ୁୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- 

                          
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର ରକଉଁ ଦମକଳ ରକନ୍ଦ୍ରରର   ରକରତରଗାଟ ି

ଅଧିକାରୀ ଓ କମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀ  ାେି ଅଛ ିଓ ଆରକ୍ଷ୍ୀ ବ୍ଭିାଗରର ରକରତ ଅଧିକାରୀ ଓ 
କମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀ  ାେି ଅଛ,ି ତାୋ ପୂରେ ପାଇଁ କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଅଛ ି
?    

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦବିୟ  ଙ୍କର ମିଶ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର  - 
    ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରର ବ୍ଭିିନ୍ନ ଦମକଳ ରକନ୍ଦ୍ରରର 4 ରଗାଟ ି
ଅଧିକାରୀ ଓ 13 ରଗାଟ ିକମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀ  ାେି ଅଛ ି    କତ୍କ   ାୋର ଏକ ତାେିକା 
ପରେିଷି୍ଟ-କ ରର ପ୍ରଦାନ   କରା ାଇଅଛ ି। ଆରକ୍ଷ୍ୀ ବ୍ଭିାଗରର 49 ରଗାଟ ିଅଧିକାରୀ 
ଓ 119 ରଗାଟ ିକମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀ   ାେି ଅଛ ି ।   
 

 ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକୁି ନୂତନ ଚ ନ, ପରଦାନ୍ନତ ି ଓ 
ବ୍ଦଳ ିଭିତ୍ତରିର  ପୂରେ ନମିରନ୍ତ ଆବ୍େୟକୀ  ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଅଛ ି ।  



06.09.2021 

ପ୍ର ନ 
ରକାଷାଗାରରର ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ସଂଖୟା 

U.D No. 624 – ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ୍ କୁମାର ମଲି୍ଲକ : ଅର୍ଗମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି– 
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର ରକଉଁ ରକାର୍ାଗାରରର ରକଉଁ ବ୍ଗଗର  ରକରତ ପଦବ୍ୀ  ାେି ଅଛ;ି ତାୋ 
ପୂରେ ପାଇଁ କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ  କରା ାଉଅଛ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ,  ଅର୍୍ମନ୍ତ୍ରୀ – 

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର ରକାର୍ାଗାର ଓ ଉପ-ରକାର୍ାଗାର ମାନଙ୍କରର ଥିବ୍ା ମଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରାପ୍ତ 
ପଦବ୍ୀ ସଂ ୟା ଓ  ାେି ପଡଥିିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ସଂ ୟା ପରେିଷି୍ଟ - କ ରର ଦେଗI ାଇଛ ି । 

 େସିାବ୍ ରକ୍ଷ୍କ ଓ ବ୍ରଷି୍ଠ କରିାେୀ ପଦବ୍ୀ ପରଦାନ୍ନତ ି ଭିତ୍ତକି ରୋଇଥିବ୍ାରୁ, 
ପଦବ୍ୀଗୁଡକି ପୂରେ କରବି୍ା ନମିରନ୍ତ ଡ.ିପି.ସ.ି ରବ୍ୈଠକ ଆର ାଜନ କରବି୍ାକୁ 
ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ାଉଅଛ ି। 
 

 କନଷି୍ଠ କରିାେୀ ପଦବ୍ୀ ପୂରେ ନମିରନ୍ତ ଓଡେିା ଅଧସ୍ତନ କମଗଚାରୀ ପ୍ରବ୍ରେ 
ଆର ାଗ, ଭୁବ୍ରନଶ୍ଵରକୁ ପତ୍ର ସଂ ୟା-13461   ତା 13.11.2018ର ି ଓ ପତ୍ର 
ସଂ ୟା-15731, ତା 24.12.2018 ର ି ମାଧ୍ୟମରର ଅନୁରରାଧ କରା ାଇଥିୋ 
ଏବ୍ଂ ବ୍ତ୍ତଗମାନ ଓଡେିା ଅଧସ୍ତନ କମଗଚାରୀ ପ୍ରବ୍ରେ ଆର ାଗ ପ ଗୟା କ୍ରରମ 
ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ପଦବ୍ୀ ପୂରେ ନମିରନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଗୀ ପ୍ରାର ାଜତି କରୁଅଛନ୍ତ ି । ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା 
ନମିରନ୍ତ ପ୍ରାର ାଜତି candidate list େସ୍ତଗତ ରେବ୍ା ପରର ପଦବ୍ୀ ପୂରେ 
ନମିରନ୍ତ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ିବ୍ । 
 

 ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଗ ବ୍ଭିାଗ Office Memorandum No. 37323/F, dtd. 
30.11.2018 ପ୍ରଦତ୍ତ ଗାଇଡୋଇନ ଅନୁସାରର  ାେି ପଡଥିିବ୍ା ଚପରାେ/ି ରାତ୍ର 
ଜଗୁଆଳ ଓ ଝାଡୁଦାର ପଦବ୍ୀରର outsourcing ମାଧ୍ୟମରର ନରି ାଜତି କରବି୍ା 
ନମିରନ୍ତ  



 ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ାଇଛ ି।  

 

ପରି ଷି୍ଟ – କ 

 

ରକାଷାଗାର/ ଉପ-
ରକାଷାଗାରର ନାମ 

ରକାଷାଗାର 
ଅଧିକାରୀ 

/              ଉପ-
ରକାଷାଗର 
ଅଧିକାରୀ 

ଅତରିିକ୍ତ ରକାଷାଗାର ଅଧିକାରୀ ଉପ-ରକାଷାଗାର ଅଧିକାରୀ ହସିାବ ରକ୍ଷକ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ କନଷି୍ଠ କିରାଣୀ ଚପରା ି ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳ ଓ ଝାଡୁଦାର 
ଦପ୍ତରୀ 

ମଞ୍ଜରୁ 
ପ୍ରାପ୍ତ 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ଖାଲି 
ପଡଥିି
ବା 

ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ମଞ୍ଜରୁ ପ୍ରାପ୍ତ 
ପଦବୀ ସଂଖୟା 

ଖାଲି 
ପଡଥିିବା 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ମଞ୍ଜରୁ 
ପ୍ରାପ୍ତ 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ଖାଲି 
ପଡଥିିବା 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ମଞ୍ଜରୁ ପ୍ରାପ୍ତ 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ଖାଲି 
ପଡଥିି
ବା 

ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ମଞ୍ଜରୁ ପ୍ରାପ୍ତ 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ଖାଲି ପଡଥିିବା 
ପଦବୀ ସଂଖୟା 

ମଞ୍ଜରୁ 
ପ୍ରାପ୍ତ 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ଖାଲି 
ପଡଥିିବା 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ମଞ୍ଜରୁ 
ପ୍ରାପ୍ତ 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ଖାଲି 
ପଡଥିି
ବା 

ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ମଞ୍ଜରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ଖାଲି 
ପଡଥିିବା 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ମଞ୍ଜରୁ 
ପ୍ରାପ୍ତ 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

ଖାଲି 
ପଡଥିିବା 
ପଦବୀ 
ସଂଖୟା 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) (୭) (୮) (୯) (୧୦) (୧୧) (୧୨) (୧୩) (୧୪) (୧୫) (୧୬) (୧୭)   
ଜଲି୍ଲା 
ରକାଷାଗାର 
ଭଦ୍ରକ 

୧ ୦ ୧ ୦ ୦ ୦ ୩ ୧ ୫ ୫ ୪ ୧ ୨ ୧ ୧ ୧ 
୧ ୧ 



 

 

 

ତାରିଖ 06.09.2021 

ଭଦ୍ରକ ସହରରର ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା   

ଅଣତାରକା- 625. ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି :-  ଜାତୀ  ସେରାଞ୍ଚଳ ମିେନ କା ଗୟକ୍ରମରର ଭଦ୍ରକ 
ସେରରର ସେରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଅଛ ିକ ି; ଉତ୍ତର େ ଁ
ରେରେ, ରସ ଦଗିରର କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଅଛ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଜାତୀ  ସେରାଞ୍ଚଳ 
ମିେନ କା ଗୟକ୍ରମରର ଭଦ୍ରକ ସେରାଞ୍ଚଳରର 2 ରଗାଟ ି ସେରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାର୍ମିକ 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ପରଚିାଳନା କରା ାଉଅଛ ି ଏବ୍ଂ 2021-22 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରର ନୂତନ 

ଉପ- 
ରକାଷାଗାର 
ତହିଡି ି

୦ ୦ ୦ ୦ ୧ ୦ ୦ ୦ ୧ ୦ ୧ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ 

ଉପ- 
ରକାଷାଗାର 
ଧାମନଗର 

୦ ୦ ୦ ୦ ୧ ୦ ୦ ୦ ୧ ୦ ୧ ୦ ୧ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ 

ଉପ- 
ରକାଷାଗାର 
ବାସୁରଦବପୁର 

୦ ୦ ୦ ୦ ୧ ୦ ୦ ୦ ୧ ୦ ୦ ୦ ୧ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ 

ଉପ- 
ରକାଷାଗାର 
ଚାନ୍ଦବାଲି 

୦ ୦ ୦ ୦ ୧ ୦ ୦ ୦ ୧ ୧ ୦ ୦ ୧ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ 



ଭାରବ୍ ରଗାଟଏି ସେରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇ ଁବ୍ଧିିବ୍ଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରି ା ଜାର ି
ରେଛି ିl  

 

ତା.୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 

କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ରାସ୍ତାର ପୁନଃ ନମ୍ିାଣ  

ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା-୬୨୬-ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ  : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେକର ି କେରିବ୍ କ ି:- 

ବ୍ଗିତ ଦୁଇ ବ୍ର୍ଗରର ପ୍ରାକୃତକି ବ୍ପି ଗୟ  ରେତୁ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର ରକରତ କରିୋମିଟର ପୂତ୍ତଗ ବ୍ଭିାଗ ରାସ୍ତା 

କ୍ଷ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ରୋଇଛ,ି ଏୋର ପୁନଃନମିଗାେ ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରୁଛନ୍ତ ି? 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 
ଉତ୍ତର 

 
 ପ୍ର।କୃତକି ବ୍ପି ଗୟ  ରେତୁ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରର  ବ୍ଗିତ ଦୁଇ ବ୍ର୍ଗ  ର୍ା ୨୦୧୯ -୨୦  ରର 

୯୭.୧୭୨ କରିୋମିଟର ଏବ୍ଂ ୨୦୨୦-୨୧ ରର ୧୬୧.୯୮୮ କରିୋମିଟର ରାସ୍ତା କ୍ଷ୍ତଗି୍ରସ୍ତ 

ରୋଇଥିୋ । ଉକ୍ତ କ୍ଷ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ରାସ୍ତାର ତୁରନ୍ତ ମରାମତ ି କରା ାଇ  ାନବ୍ାୋନ ଚଳ।ଚଳ ଉପର ାଗୀ  

କରା ାଇଅଛ ି।  

 

                                                    ତା ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 
 

                            ଧରାପଡଥିିବା ରଚାରା ଅବକାରୀ ରବପାର ଘଟଣା   
ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା ୬୨୭ -  ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ : ଅବ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି
କେରିବ୍ କ ି :- ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରର ବ୍ଗିତ ତନିବି୍ର୍ଗରର ରକରତ ରଚାରା ଅବ୍କାରୀ ରବ୍ପାର ର୍ଟୋ 



ଧରାପଡଛି,ି ଜଲି୍ଲାରର ରଚାରା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବ୍ାର ବ୍ନ୍ଦ କରବି୍ାକୁ ସରକାର କରଠାର ପଦରକ୍ଷ୍ପ 
ଗ୍ରେେ କରରିବ୍ କ ି?         
                                                       ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରର ବ୍ଗିତ ତନିବି୍ର୍ଗରର ର ରତ ସଂ ୟକ 
ରଚାରା ଅବ୍କାରୀ ମାମୋ ରୁଜୁ କରା ାଇ ର ରତ ପରମିାେର ଅବ୍କାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଜବ୍ତ 
କରା ାଇଛ ିତାୋର ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ –‘କ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  
 ଜଲି୍ଲାରର ରଚାରା ଅବ୍କାରୀ କାରବ୍ାର ଉପରର ଅଙୁ୍କେ େଗାଇବ୍ା ପାଇଁ ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରରର 
ଅବ୍କାରୀ Mobile Squad, ଜଲି୍ଲା Multi Disciplinary Squad, EI & EB Unit-
I, Cuttack ଏବ୍ଂ EI & EB Unit- II, Cuttack ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜଲି୍ଲାର ସରନ୍ଦେ ଜନକ ସ୍ଥ୍ାନ 
ମାନଙ୍କରର ରଗାଇନ୍ଦା ତର୍ୟ ଆଧାରରର ବ୍ାରମୋର ଚଢାଉ କରା ାଉଛ ି । ପୁନଶ୍ଚ ସମସ୍ତ ଜଲି୍ଲା 
ଅଧିକାରୀ ଓ ରଗାଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥ୍ା ଜଲି୍ଲାରର ରଚାରା ଅବ୍କାରୀ କାରବ୍ାର ଉପରର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତ ି
ଏବ୍ଂ ସମ୍ପକୃ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତ ବ୍ରିେର୍ଙ୍କ ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର ଅବ୍କାରୀ ମାମୋ ରୁଜୁ କରା ାଇ ଅବ୍କାରୀ ଆଇନ 
ଅନୁ ା ୀ ଦୃଢ କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଛ ି।      
       

 

 

 

 

 

 

06.09.2021 

 

  ରନୌ ପ୍ର କି୍ଷଣ ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା   

 

U.D. 628-   ଶ୍ରୀ ରରମ  ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ବଧିାୟକ- 



    ମ ୁୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- 

                          ଟକିରପର୍ଡାଠାରର ଅଗି୍ନସମ ବ୍ଭିାଗର ରନୌପ୍ରେକି୍ଷ୍େ ରକନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଥିରେ ରସ ଦଗିରର କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଅଛ ି ?    

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦବିୟ  ଙ୍କର ମିଶ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର  - 
    ଟକିରପଡା ଠାରର ଅଗି୍ନେମ ବ୍ଭିାଗର ରନୌପ୍ରେକି୍ଷ୍େ ରକନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇ ଁସରକାରଙ୍କର ରକୌେସ ିପ୍ରସ୍ତାବ୍ ନାେିଁ ।  

                                                     

                                                      ତା ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 
 

                            ରଚାରା ମାଦକ କାରବାର ରରାକବିା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ  
ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା ୬୨୯ -  ଶ୍ରୀ ରରମ  ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ : ଅବ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି
କେରିବ୍ କ ି :- ଆନ୍ତଃରାଜୟ ରଚାରା ମାଦକ କାରବ୍ାର ରରାକବି୍ା ପାଇଁ ସରକାର କ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରୁଛନ୍ତ ି?         
                                                       ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଆନ୍ତଃରାଜୟ ରଚାରା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବ୍ାର ଗୁଡକି 
ରାଜୟର ଜାତୀ  ରାଜପର୍, ରାଜୟ ରାଜପର୍ ଓ ଗ୍ରାମ ଗୁଡକି ରଦଇ ପରଡାେୀ ରାଜୟ  ର୍ା : 
ପଶି୍ଚମବ୍ଙ୍ଗ, ଛତେିଗଡ, ଝାଡ ଣ୍ଡ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦେ ସୀମା ଅତକି୍ରମ କର ିଆନ୍ତଃରାଜୟ ସଡକ ପର୍ 
ଏବ୍ଂ ରରଳ ପର୍ରର ଆସରି୍ାଏ । ଏେୁ ପ୍ରରତୟକ ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରର ଅବ୍କାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଜଲି୍ଲା MDS 
ଏବ୍ଂ EI & EB Unit-I, କଟକ ଏବ୍ଂ EI & EB Unit- II, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମେେପୁର ଙ୍କ  
ଦ୍ଵାରା ପ୍ରରତୟକ ଜଲି୍ଲାର ରାଜୟ ସୀମା ପର୍କୁ ତନଖି କରା ାଇ ସରନ୍ଦେ ଜନକ ସ୍ଥ୍ାନରର ଚଢାଉ 
କରା ାଉଛ ି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ N.C.B ଏବ୍ଂ STF ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତଃରାଜୟ ରଚାରା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ 



କାରବ୍ାର ରରାକବି୍ା ପାଇଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ର ା ିବ୍ା ସେ ଅପରାଧିଙ୍କ ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର ରମାକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ 
କରା ିବ୍ା ସେ ଦୃଢ କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଛ ି।             
       

ତାରିଖ 06.09.2021 

ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ଉନ୍ନତକିରଣ  

ଅଣତାରକା- 630. ଶ୍ରୀ ରରମ  ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି :-  ଆଠମଲି୍ଲକ ଉପ ଣ୍ଡ ଚକିତି୍ସାଳ ରର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର 
ଉନ୍ନତକିରେ ଓ ଆଧୂନକିୀକରେ ପାଇ ଁସରକାର କ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରବି୍ାକୁ 
 ାଉଛନ୍ତ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଆଠମଲି୍ଲକ ଉପ ଣ୍ଡ 
ଚକିତି୍ସାଳ ରର ଥିବ୍ା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ଉନ୍ନତକିରେ ଓ ଆଧୂନକିୀକରେ ପାଇ ଁନମିନେିଖିତ 
ପଦରକ୍ଷ୍ପମାନ ନଆି ାଉଛ ି:- 

୧. ଆବ୍େୟକ ପଡୁଥିବ୍ା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ  ର୍ା ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଗ, ରପାଷ୍ଟର, Kits & 
Consumables ର ାଗାଇ ଦଆି ାଉଅଛ ିl   

୨. ସମସ୍ତ  ନ୍ତ୍ରପାତଗୁିଡକିର AMC / CMC ଓ calibration କରା ାଇଅଛ ିl  

୩. ରକ୍ତ ରସବ୍ାର ସୁପରଚିାଳନା ପାଇଁ e-Blood Bankର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା କରା ାଇଅଛ ିl 



୪. ଏୋର ଉନ୍ନତକିରେ ପାଇ ଁ Refrigerator, Donor Couch, Tube 
Sellor, ELISA Reader ଏବ୍ଂ Washer ଆଦ ି ର ାଗାଇରଦବ୍ାର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା 
କରା ାଇଛ ିl 

 

ତାରିଖ 06.09.2021 

ରକ୍ତ  କୁିଳ ିରରାଗାକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖୟା  

ଅଣତାରକା- 631. ଶ୍ରୀ ରରମ  ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି :-  ଅନୁରଗାଳ ଜଲି୍ଲାରର ରକରତ ବ୍ୟକି୍ତ ସକିେି ରସେ ବ୍ା ରକ୍ତ 
େକୁିଳ ି ରରାଗାକ୍ରାନ୍ତ ରୋଇଛନ୍ତ,ି ଏୋର ପ୍ରତକିାର ପାଇ ଁ ସରକାର କ ି ପଦରକ୍ଷ୍ପ 
ରନଉଛନ୍ତ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଅନୁରଗାଳ ଜଲି୍ଲାରର 
ରମାଟ 1226 ଜେ ରକ୍ତ େକୁିଳୀ ପୀଡତି ରରାଗୀ ଅଛନ୍ତ ିl  

ଓଡେିା ରକ୍ତ େକୁିଳୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ତତ୍ତ୍ଵାବ୍ଧାନରର ଏେ ିରକ୍ତ େକୁିଳୀ ପୀଡତି ରରାଗୀମାନଙୁ୍କ 
ସୁବ୍ଧିାରର ନଦିାନ ଓ ଚକିତି୍ସା ର ାଗାଇ ଦଆି ାଉଛ ିl  

ପ୍ରାକ ନଦିାନ ଓ ଚକିତି୍ସା ପାଇ ଁଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ଵାରା ଅଷ୍ଟମ ଓ ତଦୁଦ୍ଧଗ ରଶ୍ରେୀ ପିୋମାନଙ୍କ 
ପାଇଁ ବ୍ଦିୟାଳ  ସ୍ତରୀ  େବି୍ରି ଆର ାଜନ କରା ାଉଅଛ ିl  

ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷ୍ରୁ Folic Acid ଏବ୍ଂ 6-Hydroxy Urea ଆଦ ିଔର୍ଧ 
ର ାଗାଇ ଦଆି ାଉଛ ିl 



ଏେ ି ରରାଗର ନ ିନ୍ତ୍ରେ ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷ୍ରୁ CMC Vellore ସେତି 
ଏକ ଚୁକି୍ତନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷ୍ରତି ରୋଇଅଛ ି ଏବ୍ଂ ଏେ ି ଚୁକି୍ତନାମାରର ଅନୁରଗାଳ ଜଲି୍ଲାକୁ 
ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ 2021-22 ରର ସମ୍ପକୃ୍ତ କରା ାଇଛ ିl  

 

ତା.୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 
ରାଜପର୍ ସଂପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ  

 
ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା-୬୩୩ -ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମେ : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ 
କ ି :  (କ) କୁଆଖିଆ- ାଜପୁର ଜାତୀ  ରାଜପର୍ କୁ ଆରଡ ି (ଆ ଣ୍ଡଳମେୀ) ପ ଗୟନ୍ତ 
ବ୍ଦ୍ଧତି କରା ାଇ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା ରେଡକ୍ଵାଟସଗକୁ ସଂର ାଗ କରବି୍ାକୁ ନଷି୍ପତ୍ତି ରନରବ୍ କ ି; (  )  
ଭଦ୍ରକ R &  B Division  ଅନ୍ତଗଗତ ଛତାବ୍ର-ନଳିକ 19 K.M ରାସ୍ତାର ରଟଣ୍ଡର 
ଅବ୍ଳିରମେ କରବି୍ା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ରନରବ୍ କ ି?    
 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 

ଉତ୍ତର 
(କ ) ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଡକ ପରବି୍େନ ଓ ରାଜମାଗଗ  ମନ୍ତ୍ରାଳ  ଦ୍ଵାରା 

ଅନୁରମାଦତି ଜାତୀ  ରାଜପର୍ –୨୦ର alignment କୁଆଖିଆ ଠାରୁ  ାଜପୁର-ଆରଡ ି
–ଚାନ୍ଦବ୍ାେି-ରାଜକନକିା-ସାତଭା ା  ମଧ୍ୟରର ସୀମିତ ।   ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା ରେଡକ୍ଵାଟସଗ କୁ 
ସଂର ାଗ କରବି୍ା ପାଇଁ ଉପରରାକ୍ତ ଗତପିର୍ରର  ରକୌେସ ିବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା ନାେିଁ ।  

( ) ଛତାବ୍ର-ନଳିକ 19 K.M ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତକିରେ  ଚଳତି ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରର 
ରାଜୟ ର ାଜନା ମାଧ୍ୟମରର କା ଗୟକାରୀ କରବି୍ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ରେଛି ି।    
   
   



 
 

 

 

 

 

 

 

06.09.2021 

 

  ଦମକଳ ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥ୍ାପନ ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ    

 

U.D. 634-   ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ବଧିାୟକ- 

    ମ ୁୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- 

                          ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା ଅନ୍ତଗଗତ ବ୍ନ୍ତ ବ୍ଲକଠାରର ଏକ ଦମକଳ ଉପରକନ୍ଦ୍ର  
ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ତ ିରନରବ୍ କି;  ଆବ୍େୟକତା ଅଛ ିକ ିନାେିଁ ରସ ସମ୍ପକଗରର ବ୍ଭିାଗ ତରଫରୁ 
ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେତି ସମସ୍ତ ଆବ୍େୟକୀ  ମାନଦଣ୍ଡ ନୂତନ ଦମକଳରକନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ପୂରେ କରୁଛ ି
କ ିନାେିଁ ତାୋ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରରିବ୍ କ ି?    

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦବିୟ  ଙ୍କର ମିଶ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର  - 
    ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା ଅନ୍ତଗଗତ ବ୍ନ୍ତ ବ୍ଲକରର ଆଗରପଡାଠାରର ଏକ 
ଦମକଳ ରକନ୍ଦ୍ର କା ଗୟ କରୁଅଛ ି। ଓଡେିା ସରକାରଙ୍କ ନ ିମାବ୍ଳୀ ପତ୍ର ସଂ ୟା-2934/ସ.ିଡ ି



ତା.05.12.1998ର ି ଅନୁ ା ୀ ବ୍ନ୍ତ ବ୍ଲକଠାରର ଏକ ନୂତନ ଦମକଳ ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥ୍ାପନ 
କରବି୍ାପାଇଁ ଥିବ୍ା ଆବ୍େୟକୀ  ମାନଦଣ୍ଡ ପରିପୂରେ ରେଉନାେିଁ  ।   

 
ତା 06.09.2021 

ପ୍ର ନ 
ନୁତନ ରକାଷାଗାର ପ୍ରତଷି୍ଠା 

U.D.No. – 635 – ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମେ : ଅର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- ନୂତନ 
ରକାର୍ାଗାର ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ସରକାର ରକଉଁ ନୀତ ି ଅର୍ବ୍ା ମାନଦଣ୍ଡ ନଦି୍ଧଗାରେ କରଛିନ୍ତ;ି  
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା ବ୍ନ୍ତ ବ୍ଲକଠାରର ନୂତନ ରକାର୍ାଗାର ର ାେିବ୍ା ପାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ତ ିରନରବ୍ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅର୍୍ମନ୍ତ୍ରୀ –  

ରକୌେସ ି ସ୍ଥ୍ାନରର ଏକ ନୂତନ ଉପ ରକାର୍ାଗାର ସ୍ଥ୍ାପନ କରବି୍ାକୁ ରେରେ ଅର୍ଗ 
ବ୍ଭିାଗର ପତ୍ର ସଂ ୟା 20655/F ତା.23.04.1981ର ି ଅନୁ ା ୀ ପ୍ରରତୟକ 
ତେସେିରର ବ୍ାର୍ିକ 15000 ବ୍ଲି୍  ଓ ଚାୋେ ରେଉଥିରେ ରସଠାରର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଗକାଳୀନ ଉପ 
ରକାର୍ାଗାର ଏବ୍ଂ ବ୍ାର୍ିକ 8000 ବ୍ଲି୍  ଓ ଚୋେ ରେଉଥିରେ ରସଠାରର ଏକ 
ଆଂେକିକାଳୀନ ଉପ ରକାର୍ାଗାର ର ାେିବ୍ାର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା ରେଛି ି।  
 

ସଂଗେୃତି ତର୍ୟ ଅନୁ ା ୀ ବ୍ନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରର ଗତ ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରର ଆବ୍େୟକୀ   
1882 ଟ ି ବ୍ଲି୍  ଓ 1012 ଟ ି ଚାୋେ କାରବ୍ାର ରୋଇଅଛ ି । ଏୋର ନକେ ସଂେଗ୍ନ 
କରାଗୋ  ।  

 
ପୁନଶ୍ଚ ରଟ୍ରରଜରୀ କମୁ୍ପୟଟରୀକରେ ଓ Integrated Financial 

Management System (IFMS) ର ପ୍ରଚଳନ ପରର ରପନସନ ରଭାଗୀମାନଙୁ୍କ 



ପ୍ରତମିାସରର ରକାର୍ାଗାର ଆସବି୍ାର ଆବ୍େୟକତା ପଡୁନାେିଁ । ରପନସନଧାରୀଙ୍କର 
ରପନସନ ରଦ  ରସମାନଙ୍କର ଜମା  ାତାରର ଜମା ରେବ୍ାର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା କରା ାଇଛ ି । 
ରସେପିର ିIFMSର ପୂର୍ଣ୍ଗ ପ୍ରଚଳନପରର ଉଠାେ ଓ ବ୍ତିରେ ଅଧିକାରୀ (DDO) ମାନଙ୍କର 
ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍େି IFMS ରର Online ମାଧ୍ୟମରର ରଟ୍ରରଜରୀକୁ ଆସବି୍ ଓ Online 
ରର ପାସରୋଇ େତିାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସଧିାସଳ  ଚାେି ିବ୍ । ଏେ ି
ପରରିପ୍ରକ୍ଷ୍ୀରର ଡଡିଓି ମାନଙୁ୍କ ରଟ୍ରରଜରୀକୁ ଆସିବ୍ାକୁ ପଡବି୍ନାେିଁ । ଏେ ିପରବି୍ତ୍ତତି ସ୍ଥ୍ିତରିର 
ଅଧିକ ରକାର୍ାଗାର/ ଉପ-ରକାର୍ାଗାର/ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରକାର୍ାଗାର ର ାେିବ୍ାର ଆବ୍େୟକତା 
ଅନୁଭୂତ ରେଉନାେିଁ । 

 
 ଏେୁ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର ବ୍ନ୍ତ ବ୍ଲକଠାରର ଏକ ନୂତନ ଉପ ରକାର୍ାଗାର କା ଗୟାଳ  
ସ୍ଥ୍ାପନ ନମିରନ୍ତ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ନକିଟରର ରକୌେସ ିପ୍ରସ୍ତାବ୍ ନାେିଁ ।     



 
 
   
  



  
 

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
Nursing College ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ  

ପ୍ର ନ  
UDAQ No. 636 – ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ : ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ 
କର ିକେରିବ୍ କ ି:- (କ) ନୂତନ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା ରେଡକ୍ଵାଟସଗ ଡାକ୍ତର ାନାର ନମିଗାେର ଅଗ୍ରଗତ ି
ସମ୍ପକଗରର ସୂଚନା ରଦରବ୍ କ;ି ରସଠାରର ଏକ Nursing College ନମିଗାେର ପ୍ରସ୍ତାବ୍ 
ଥିୋ ତାୋ କା ଗୟକାରୀ କରବି୍ାରର ବ୍ଳିମେ ରେବ୍ାର କାରେ କେ; ( ) ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରର 
ନରିାମ  ର ାଜନାରର ୫୭୨ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଗ ପ୍ରକାର ଔର୍ଧ ମାଗୋରର ର ାଗାଇ ରଦବ୍ାର 
ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା ଥିରେ ରେଁ ପ୍ରକୃତରର ରକରତ ପ୍ରକାର ଔର୍ଧ ର ାଗା  ାଉଛ ିଓ ଚକିତି୍ସତି ରଗାଗୀଙ୍କ 
ଆବ୍େୟକୀ  ଔର୍ଧ ନାେିଁ  ରବ୍ାେି କୁୋ ାଇ ବ୍ାୋରୁ କେିିବ୍ା ପାଇଁ କୁୋ ାଉଥିବ୍ା 
ଅଭିର ାଗ ରେଉଛ,ି ଏୋର ସତୟାସତୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରରିବ୍ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦା  : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

 ନୂତନ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା ରେଡକ୍ଵାଟସଗ ଡାକ୍ତର ାନାର ନମିଗାେ ନମିରନ୍ତ ତା. 
୨୫.୦୮.୨୦୨୧ ର ିରର Rs. ୮୪,୦୯,୮୨,୨୯୫.୦୦/- ଟଙ୍କାର agreement 
କରା ାଇ କା ଗାରଦେ ଦଆି ାଇଅଛ ି। ଏୋର ନମିଗାେ ନମିରନ୍ତ Pile Load Testing 
କା ଗୟ ଚାେୁଅଛ ି। Test Result ଆସବି୍ା ମାରତ୍ର ନମିଗାେ କା ଗୟ ଆରମ୍ଭ ରେବ୍ ।  
 ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରର ନସଂି କରେଜ  ପ୍ରତଷି୍ଠା କରବି୍ା ପାଇଁ ବ୍ତ୍ତଗମାନ ସରକାରଙ୍କ 
ନକିଟରର ରକୌେସ ିପ୍ରସ୍ତାବ୍ ନାେିଁ ।  
 ( ) ନରିାମ  ର ାଜନା ଅନୁ ା ୀ ରମଡକିାେ କରେଜ େେିଟାେ ଗୁଡକିରର ୫୭୨ 
ଏବ୍ଂ ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରରର ଡାକ୍ତର ାନା ଗୁଡକିରର ୩୭୦ ପ୍ରକାରର ଔର୍ଧ ମାଗୋରର 
ର ାଗାଇରଦବ୍ାର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା ଅଛ ି । ରସେ ିଅନୁ ା ୀ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର ନରିାମ  ର ାଜନାରର 
୩୭୦ ପ୍ରକାର ଆବ୍େୟକୀ  ଅନୁ ା ୀ ଜଲି୍ଲାର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ାନାକୁ ର ାଗାଇ 



ଦଆି ାଉଛ ି । ରକୌେସ ି ରରାଗୀଙୁ୍କ ବ୍ାୋରୁ ଔର୍ଧ କେିିବ୍ା ପାଇଁ  କୁୋ ାଇ ନାେିଁ ଏବ୍ଂ 
କେିିବ୍ାର ରକୌେସ ିଅଭିର ାଗ ମଧ୍ୟ ନାେିଁ ।  

ତାରିଖ 06.09.2021 

CHC ରର  ର୍ଯୟା ସଂଖୟା ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ   

ଅଣତାରକା- 637. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହରିବ କ ି :-  ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା ଅନ୍ତଗଗତ ଆଗରପଡା CHC ରର Indoor 
ରରାଗୀଙ୍କ ସଂ ୟା ଦନିକୁ ଦନି ବୃ୍ଦ୍ଧ ିରେତୁ ଉକ୍ତ CHC ର Bed ସଂ ୟା 16 ରୁ 32 
କୁ ବୃ୍ଦ୍ଧ ିପାଇ ଁନଷି୍ପତ୍ତ ିରନରବ୍ କ ି; ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର ସମସ୍ତ CHC ରର ବ୍ରିେର୍ଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର 
ପଦବ୍ୀ  ାେି ପଡଥିିବ୍ାରୁ ରରାଗୀ ଉପ ୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରସବ୍ା ପାଉ ନାୋନ୍ତ,ି ଅବ୍ଳିରମେ 
ବ୍ରିେର୍ଜ୍ଞ ପଦବ୍ୀ ପୂରେ କରରିବ୍ କ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଆଗରପଡା CHCର  
Bed ସଂ ୟା ବୃ୍ଦ୍ଧ ିପାଇଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରା ାଉଅଛ ିl ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର ସମସ୍ତ CHC ରର 
 ାେିପଡଥିିବ୍ା ବ୍ରିେର୍ଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନ ୁିକି୍ତ କରବି୍ାପାଇଁ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ାଉଅଛ ିl 

06.09.2021 

କମ୍ଚାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ  

UDAQ -638  ଶ୍ରୀ ରମୌଷଧି ବାଗ୍, ବଧିାୟକ 

    ମ ୁୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି-  



  କଳାୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାରର ବ୍ଭିିନ୍ନ ର୍ାନା ଓ ଫାଣି୍ଡମାନଙ୍କ ସେତି ଆରକ୍ଷ୍ୀ 
କା ଗୟାଳ ରର ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ରକଉଁ ବ୍ଗଗର କମଗଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ପଦବ୍ୀରୁ 
ରକରତ ପଦବ୍ୀ  ାେି ଅଛ,ି ଏୋ ପୂରେ ପାଇଁ କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଅଛ ି
?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦବିୟ  ଙ୍କର ମିଶ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର  

   କଳାୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାରର ରକଉଁ ର୍ାନା, ଫାଣି୍ଡ ଓ ଆରକ୍ଷ୍ୀ 
କା ଗୟାଳ ରର ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ରକଉଁ ଅଧିକାରୀ ଓ କମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀରୁ ରକରତ 
ପଦବ୍ୀ  ାେିଅଛ ିତାର ଏକ ତାେିକା Annexure-A ରର ସଂେଗ୍ନ କରାଗୋ ।
  

    ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକୁି ନୂତନ ଚ ନ, ପରଦାନ୍ନତ ିଓ ବ୍ଦଳ ି
ଭିତ୍ତରିର ପୂରେ କରବି୍ା ନମିରନ୍ତ ଆବ୍େୟକୀ  ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଛ ି। 

06.09.2021 

ପ୍ରେନ 

ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚ   ର ାଜନାରର ଜମାରାେ ିବୃ୍ଦ୍ଧ ି

U.D. No. 639 – ଶ୍ରୀ ରମୌର୍ଧି ବ୍ାଗ  : ଅର୍ଗମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:– କଳାୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାରର 
ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚ  ର ାଜନାରର ବ୍ଗିତ ତନି ି ବ୍ର୍ଗରର ରକରତ ଅର୍ଗ ଆଦା  ରୋଇଛ ି ଓ ଜଲି୍ଲାରର ସ୍ୱଳ୍ପ 
ସଞ୍ଚ  ର ାଜନାରର ଜମାରାେ ିବୃ୍ଦ୍ଧ ିପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରୁଛନ୍ତ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ – ଅର୍ଗମନ୍ତ୍ରୀ 



 କଳାୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାରର ବ୍ଗିତ ୩ଟ ି ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚ  ମାଧ୍ୟମରର ନମିନମରତ 
ଜମାରାେ ିସଂଗେୃୀତ ରୋଇଛ ି। 

ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ଧା ଗୟ େକ୍ଷ୍ୟ 
(ଟଙ୍କା ରକାଟ ିଆକାରରର) 

ସଂଗେୃୀତ ଜମା ରାେ ି
(ଟଙ୍କା ରକାଟ ିଆକାରରର) 

୨୦୧୮-୧୯ ୩୬ ୩୮.୫୨ 

୨୦୧୯-୨୦ ୪୦ ୬୦.୯୫ 
୨୦୨୦-୨୧ ୬୧ ୭୧.୮୯ 

 

କଳାୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାରର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚ  ଜମାରାେ ି ବୃ୍ଦ୍ଧ ିପାଇଁ ନମିନ ବ୍ର୍ଣ୍ିତ ପଦରକ୍ଷ୍ପମାନ ଗ୍ରେେ 
କରା ାଇଅଛ ି।  
 (କ) ଜଲି୍ଲାର ସମସ୍ତ ରଶ୍ରେୀର ଜନସାଧାରେଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସଞ୍ଚ  ମରନାଭାବ୍ ସଷୃ୍ଟି କରବି୍ା, ସଞ୍ଚ କୁ 
ଏକ ଅଭୟାସରର ପରେିତ କରବି୍ା, ମିତବ୍ୟ ୀ ରୋଇ ଭବ୍ରି୍ୟତ ଜୀବ୍ନ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚ  
ର ାଜନାରର ଅର୍ଗ ନରିବ୍େ କରବି୍ା ପାଇଁ ସରଚତନତା କା ଗୟକ୍ରମ ମାନ ୋତକୁ ନଆି ାଇଛ ି। 
( ) ଜନସାଧାରେଙୁ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚ  ର ାଜନାଗୁଡକି ପ୍ରତ ିଆକୃଷ୍ଟ କର ିରସଥିରର ଅର୍ଗ ଜମା କରବି୍ା 
ପାଇଁ ଅଧିକୃତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚ  ପ୍ରତନିଧିି (Small Savings agents) ମାରନ କା ଗୟରତ ଅଛନ୍ତ ି
। ଏେ ିପ୍ରତନିଧିିମାରନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ୍ ଭାବ୍ରର ଜନସାଧାରେଙ୍କ ସେ ର ାଗାର ାଗ ରକ୍ଷ୍ାକର ିସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚ  
ର ାଜନାରର ଅର୍ଗ ନରିବ୍େ କରବି୍ା ପାଇଁ ପ୍ରବ୍ତ୍ତଗାଇବ୍ା ସେ ଆବ୍େୟକୀ  ସୋ ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ 
କରୁଛନ୍ତ ି।  
(ଗ) ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚ  ର ାଜନାଗୁଡକିର ଉପାରଦ ତା ଓ ଆକର୍ଗେୀ  ସୁଧୋର ସମ୍ପକତି ପ୍ରଚାରପତ୍ର 
ମାନ ଜଲି୍ଲାରର ବ୍ଣ୍ଟନ କରା ାଉଛ ି। 
(ର୍) ମିତଵ୍ୟ ିତା ଅଭୟାସର ମେତ୍ତ୍ଵ ଓ ଉପାରଦ ତାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ  ଜଲି୍ଲାରର ପ୍ରତ ି ବ୍ର୍ଗ 
ଅରକଟାବ୍ର ୩୦ ତାର ି କୁ ବ୍ଶି୍ଵ ମିତଵ୍ୟ ିତା ଦବି୍ସ (World Thrift Day) ରୂରପ ପାଳନ  
କରା ାଇ ଆସୁଅଛ ି । ଏଥିପାଇଁ ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରରର ସରଚତନତା ରୋଭା ାତ୍ରା ଆର ାଜନ କରା ାଇ 
ମିତଵ୍ୟ ିତାର ଉପାରଦ ତା ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚ  ର ାଜନାଗୁଡକିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପ୍ରରଚଷ୍ଟା 
କରା ାଉଛ ି । ଏେ ି ଅବ୍ସରରର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚ  ପ୍ରତ ି ଜନସାଧାରେଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ କରବି୍ା ପାଇଁ ଏକ 
ପ୍ରଚାର ତର୍ା ସରଚତନତା ଗାଡ ି "ସଞ୍ଚ  ରର୍" ର ପରକି୍ରମା କରା ାଇ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚ  ର ାଜନା 
ଗୁଡକୁି ରୋକପି୍ର  କରା ିବ୍ାପାଇଁ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଇଛ ି। ଅରକଟାବ୍ର ୩୦ ତାର ି ଠାରୁ 
ନରଭମେର ୧୪ ତାର ି ପ ଗୟନ୍ତ ସଞ୍ଚ  ପକ୍ଷ୍ ପାଳନ ପୂବ୍ଗକ ସଭା, ସମିତ,ି ବ୍କୃତାମାଳା ତର୍ା ତକଗ 
ପ୍ରତରି ାଗିତାମାନ ଆର ାଜନ କରା ାଇ ଜନସାଧାରେଙୁ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚ  ପ୍ରତ ିଆକୃଷ୍ଟ କରବି୍ାପାଇଁ 



ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ାଉଛ ି । ଏଥିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କମଗଚାରୀ ତର୍ା ସାଧାରେ ଜନତାଙୁ୍କ ସାମିେ 
କରା ାଇର୍ାଏ ।   
 

(O) ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚ  ର ାଜନା ମାଧ୍ୟମରର ଅର୍ଗ ସଞ୍ଚ  କରବି୍ା ନମିରନ୍ତ ଜନସାଧାରେଙୁ୍କ ପ୍ରବ୍ତ୍ତଗାଇବ୍ା 
ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରିେର୍ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ସ୍ୱରୂପ ରାଜୟସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚଳତି “ଓଡେିା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚ  ରପ୍ରାତ୍ସାେନ 
ର ାଜନା” ଅନ୍ତଗଗତ ମାଗୋ କୁପନ ର ାଗାଇ ଦଆି ାଉଛ ି । ଏେ ି ର ାଜନା ଅନ୍ତଗଗତ ରଗାଟଏି 
କୟାରେଣ୍ଡର ବ୍ର୍ଗରର ଆମ ରାଜୟ ମଧ୍ୟରର ଅବ୍ସ୍ଥ୍ତି ର ରକୌେସ ିଡାକର୍ର କମିୋ ବ୍ୟାଙ୍କରର ନଦି୍ଧଷି୍ଟ 
ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚ  ର ାଜନାରର ଅନୁୟନ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରେ, ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପିଛା ରଗାଟଏି 
ମାଗୋ କୁପନ ର ାଗାଇ ଦଆି ାଉଅଛ ି । ଏେ ି ର ାଜନାରର ୨୪୨୮ ଜେ ଭାଗୟୋଳୀ 
ବ୍ରିଜତାଙୁ୍କ ୭ଟ ି ବ୍ଗଗରର ସବ୍ଗାଧିକ ୫ େକ୍ଷ୍ ଏବ୍ଂ ସବ୍ଗନମିନ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା େସିାବ୍ରର 
ସମୁଦା   ୭୪ େକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କା ମୂେୟର ପୁରୋର ରାେ ିରପ୍ରାତ୍ସାେନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରା ିବ୍ାର 
ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା ଥିବ୍ାରୁ ଜଲି୍ଲାବ୍ାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଏଥିପ୍ରତ ି ପ୍ରବ୍ଳ ଆଗ୍ରେ, ପରେିକି୍ଷ୍ତ ରେଉଛ ି ।  
୨୦୨୦ କୟାରେଣ୍ଡର ବ୍ର୍ଗ ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ “ଏ ଆର” ସରିଜି୍ ଓଡେିା ସ୍ୱଳ୍ପ 
ସଞ୍ଚ  ରପ୍ରାତ୍ସାେନ ର ାଜନାର ପ୍ରଚଳନ କରା ାଇଥିୋ ଏବ୍ଂ ଏୋର ଅନ୍ତଗଗତ କଳାୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାରର 
ମଧ୍ୟ ଜମାକାରୀ ମାନଙୁ୍କ ମାଗୋ ରପ୍ରାତ୍ସାେନ କୁପନ ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଥିୋ ।   
 (ଚ) ଏତଦବ୍ୟତୀତ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ଭିିନ୍ନ ସମୋଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚ  
ର ାଜନାଗୁଡକିର ଉପାରଦ ତା ସମ୍ପକତି ସରଚତନତା ବ୍ଜି୍ଞାପନ ମାନ ପ୍ରକାେ ପାଉଥିବ୍ାରୁ 
ଜଲି୍ଲାରର ଜନସାଧାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚ  ର ାଜନା ସମେନ୍ଧରର ସରଚତନ ରେବ୍ା ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ, ଆକୃଷ୍ଟ 
ମଧ୍ୟ ରେଉଛନ୍ତ।ି 

******* 

                                                    ତା ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 
 

                          ମାଦକ ଦ୍ରବୟର ରଚାରା କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଦରକ୍ଷପ  
ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା ୬୪୦-  ଶ୍ରୀ ରମୌଷଧି ବାଗ୍ : ଅବ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି
:- ବ୍ଗିତ ଦୁଇ ବ୍ର୍ଗରର ରାଜୟରର ରକଉ ଁଜଲି୍ଲାର ରକରତ ପରମିାେର ରକଉଁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବ୍ତ 
ରୋଇଛ ି ପ୍ରକାେ କର ି ରାଜୟରର ରଚାରା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବ୍ାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ ବ୍ନ୍ଦ ପାଇଁ ସରକାର 
ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା କରରିବ୍ କ ି?         
                                                       ଉତ୍ତର  



ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୟ ଅନୁ ା ୀ ରାଜୟରର ବ୍ଗିତ ଦୁଇ ବ୍ର୍ଗ  ର୍ା 
୨୦୧୯-୨୦, ୨୦୨୦-୨୧ ତର୍ା ୨୦୨୧-୨୨ ବ୍ର୍ଗର (ଜୁୋଇ ପ ଗୟନ୍ତ) ର ରତ ପରମିାେର 
ର ଉଁ ର ଉଁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବ୍ତ ରୋଇଛ ିତାୋର ଏକ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ – ‘କ’, ‘ଖ’ 
ଏବଂ ‘ଗ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  
 ( ) ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାଜୟରର ରବ୍ଆଇନ ମଦ କାରବ୍ାର ରରାକବି୍ା ପାଇଁ ସରକାର ନମିନ 
େିଖିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷ୍ପ ମାନ ଗ୍ରେେ କରଛିନ୍ତ ି।   
୧) ପ୍ରରତୟକ ଜଲି୍ଲାରର MDS (Multi Disciplinary Squad) ରପାେିସ, ଅବ୍କାରୀ, 
ଜଙ୍ଗେ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ରନଇ ଗଠନ କରା ାଇ ରଚାରା ମଦ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓ ବ୍ୟବ୍ସା  ଉପରର 
ଚଢଉ କରା ାଇ ରମାକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରା ାଉଛ ି।  
୨) ସନ୍ଧଗି୍ଧ ସ୍ଥ୍ାନ ମାନଙ୍କରର ଚଢଉ କରା ାଇ ଅବ୍କାରୀ ଆଇନର ଖିୋପ କରୁଥିବ୍ା ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ 
ଗିରଫ କରା ାଇ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରା ାଉଛ ି।  
୩) କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମେେପୁର ତର୍ା ରାଜୟ ସ୍ତରୀ  ଅବ୍କାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥ୍ା (Flying 
Squad) ରଚାରାମଦ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓ ବ୍କି୍ର  ଉପରର ଗୁଇନ୍ଦା ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରେ କର ି ଏୋକୁ ପ୍ରତେିତ 
କରବି୍ା ପାଇଁ ପ୍ର ାସ ଜାର ିରେଛି ି।  
୪) ରାଜୟବ୍ାୋରୁ ରଚାରମଦ (ନକେି) ର ପ୍ରରବ୍େକୁ ରରାକବି୍ା ପାଇଁ ରାଜୟର ସୀମାନ୍ତ ରଚକ୍ 
ରଗଟ୍ ମାନଙ୍କରର ଅବ୍କାରୀ ରଚକଂି କରା ାଉଛ ି।  
୫) ପ୍ରରତୟକ Licence ପ୍ରାପ୍ତ manufacture IMFL, BEER ତର୍ା CL ରବ୍ାତେରର 
ରପପର ରବ୍ସଡ୍ EAL େଗାଇ OSBC ଜରଆିରର ବ୍ଜାରକୁ ବ୍କି୍ରି ନମିରନ୍ତ ଛାଡୁଛନ୍ତ ି।  
୬) ରଚାରାମଦ ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର ଜନସରଚତନତା ସଷୃ୍ଟି କରା ାଉଛ ି।  
୭) ୋଇରସନସ ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ପ୍ରସୁ୍ତତକାରୀ ଓ ମଦ ବ୍ରିକ୍ରତାମାନଙ୍କର କା ଗୟକୁ  ାଞ୍ଚ କରା ାଉଛ ି।  
୮) ରାଜୟ ଓ ଡଭିିଜନାେ ସ୍ତରରର ଅବ୍କାରୀ ଚଢାଉ କା ଗୟକୁ ସମୀକ୍ଷ୍ା କରା ାଉଛ ି।  
୯) ରବ୍ଆଇନ ନକେି ମଦ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଉଥିବ୍ା ସ୍ଥ୍ାନ ମାନଙ୍କର ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରେ କରା ାଇ 
ରପାେିସ ବ୍ଭିାଗର ସୋ ତାରର ରସ ସବୁ୍ ସ୍ଥ୍ାନମାନଙ୍କରର ଚଢାଉ କା ଗୟ କରା ାଉଛ ି। 
୧୦) ଅବ୍କାରୀ ନୀରକି୍ଷ୍କ ଓ ତଦୃଦ୍ଧ ଅଧିକାରୀ ମାନଙୁ୍କ ପ ଗୟା କ୍ରରମ ପ୍ରେକି୍ଷ୍େ ଦଆି ାଉଛ ି।                  
ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା- ୬୪୧                ତା: ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରି  

     

କଳାହାଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାରର ଖଣ ିଉରତ୍ତାଳନ 



 ଶ୍ରୀ ରମୌର୍ଧି ବ୍ାଗ: ଇୋତ ଓ  େ ି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ:ି- 
କଳାୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାରର ରକଉ ଁରକଉଁ  େିଜ ସମ୍ପଦ ରକରତ ପରମିାେର ମେଜୁଦ୍ ଥିବ୍ା 
ଆକଳନ କରା ାଇଛ ି ଓ ତାୋର ଉରତ୍ତାଳନ ପାଇ ଁ କ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ 
କରା ାଉଅଛ?ି  

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 
ଇୋତ ଓ  େି ମନ୍ତ୍ରୀ 

***** 
 

 କଳାୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାରର ବ୍ଭିିନ୍ନ ସ୍ଥ୍ାନରର ମେଜୁଦ ଥିବ୍ା  େିଜ ସମ୍ପଦର 
ପରମିାେର ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ ‘କ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ। ମେଜୁଦ ଥିବ୍ା  େିଜ 
ପଦାର୍ଗର ଉରତ୍ତାଳନ ପାଇ ଁ ଏେ ି  େିଜ ପଦାର୍ଗ ବ୍ଲକଗୁଡକୁି ବ୍ଭିିନ୍ନ ଅରନେର୍େ 
ସଂସ୍ଥ୍ାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରର ଅରନେର୍େ କର ି ସମ୍ପକୃ୍ତ ବ୍ଲକକୁ Mineral (Auction) 
Rules, 2015 ନ ିମାନୁସାରର  େି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରବି୍ା ପାଇ ଁ ବ୍େିତି 
ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରାରେଉଛ।ି ଅଦୟାବ୍ଧି କଳାୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାରର ଅବ୍ସି୍ଥ୍ତ ଥିବ୍ା ଗୁରୁ 
 େିଜ େିଜ୍ ଏବ୍ଂ Specified Minor Minerals େିଜ୍ ର  ବ୍ବି୍ରେୀ 
ପରି ଷି୍ଟ ‘ଖ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ।  

06.09.2021 

ନୂତନ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ  



UDAQ -643  ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସଂିହ, ବଧିାୟକ 

    ମ ୁୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି-  

  ରକଉଁ ରକଉଁଠାରର ନୂତନ Police Station ର ାେିବ୍ାର ବ୍ଚିାର 
କରା ାଇଛ,ି ନୂତନ ନ ୁିକି୍ତ ପାଇଁ  କ ିବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା କରା ାଇଅଛ ିଜୋଇରବ୍ କ?ି  

 ଉତ୍ତର  

ଶ୍ରୀ ଦବିୟ  ଙ୍କର ମିଶ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର 

 ସ୍ଥ୍ଳବ୍ରିେର୍ରର ଜନସାଧାରେଙ୍କ ସବୁ୍ଧିାକୁ ଦୃଷି୍ଟରର ରଖି ରାଜୟରର ନୂତନ 
ର୍ାନା କମିୋ ଫାଣି୍ଡ ସ୍ଥ୍ାପନ କରା ାଇର୍ାଏ । ରାଜୟ ରପାେିସ ସଂଗଠନରର   ର୍ା 
େୀଘ୍ର  ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକୁି ନୂତନ ଚ ନ, ବ୍ଦଳ ି ଓ ପରଦାନ୍ନତ ି  ଭିତ୍ତରିର 
ପୂରେ କରବି୍ା ନମିରନ୍ତ ଅ।ବ୍େୟକୀ  ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଛ ି। 
 

       

 

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ 

ଅଣ ତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା- ୬୪୪– ଶ୍ରୀ ଭୁପିନ୍ଦର ସଂିହ: - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :-(କ) ରାଜୟରୁ PG କର ିାଇଥିବ୍ା Doctor ଙ୍କ ସଂ ୟା 
ରକରତ, ରସମାରନ ରକରବ୍ସୁଦ୍ଧ। ରଫରିରବ୍, ( ) ନେଗା ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ରକରତଜେ 



Specialist Doctor ଅଛନ୍ତ ି ଓ ରକରତଜେ Doctor  ାେିଅଛ ି ଓ ରକରବ୍ସୁଦ୍ଧା 
ପୂରେ ରେବ୍ ଜୋଇରବ୍ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:- 

 (କ) ରାଜୟର OMHS cadre ର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ PG କର ିାଇଥିବ୍ା 

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂ ୟା ୩୫୯ ଅରଟ । PG ପାଠୟକ୍ରମ ରେର୍ ରେବ୍ା ପରର ଉକ୍ତ ଡାକ୍ତର ମାରନ 
ବ୍ଭିାଗରର ର ାଗଦାନ କୋ ପରର ରସମାନଙୁ୍କ ଆବ୍େୟକତା ଅନୁସାରର ବ୍ଭିିନ୍ନ େେିଟାେ 
ରର Posting କରା ାଏ । 

( ) ନେଗା ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ଜରେ Specialist Doctor କା ଗୟରତ 

ଅଛନ୍ତ ିଏବ୍ଂ ୨୦ ଟ ିଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ  ାେି ପଡଅିଛ ି। 

 ାେି ପଡଥିିବ୍ା ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକୁି OPSC ଦ୍ଵାରା ଚ ନ, ବ୍ଭିାଗୀ  ପରଦାନ୍ନତ ି
ତର୍ା ଚୁକି୍ତଭିତ୍ତକି ନ ୁିକି୍ତ ଦ୍ଵାରା  ର୍ା ସମ୍ଭବ୍ ପୂରେ କରବି୍ାପାଇଁ ସରକାରପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ 
କରୁଛନ୍ତ।ି 

 

                                                  

          ତା ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 
 

                             ଜବତ ରହାଇଥିବା ରନ୍ଧା ମଦର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ   
ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା ୬୪୫-  ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସଂିହ : ଅବ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି
:- (କ) ୨୦୨୦-୨୧ ରର ରକରତ ରନ୍ଧା ମଦ ରକଉଁ ଜଲି୍ଲାରୁ ରକରତ ପରମିାେରର ଧରା ାଇଛ ିଓ 
ଏେ ିଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରର ରକରତ ରନ୍ଧା ମଦ ଜବ୍ତ କରା ାଇଛ,ି ତାର ଏକ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତାେିକା ରଦରବ୍ 
କ,ି ( ) ରସେପିର ିଗରଞ୍ଜଇ ରକରତ ପରମିାେରର ଧରା ାଇଅଛ ିଜୋଇରବ୍ କ ି?         
                                                 ଉତ୍ତର  



ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- (କ) ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୟ ଅନୁ ା ୀ ବ୍ର୍ଗ ୨୦୨୦-୨୧ ରର 
ର ଉଁ ର ଉଁ ଜଲି୍ଲାରର ର ରତ ପରମିାେର ରନ୍ଧାମଦ ଧରା ାଇଛ ିତାର ଏକ ତାେିକା ତତ୍ ସେତି 
ଚଳତି ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ୨୦୨୧-୨୨ ର ଜୁୋଇ ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା ର ରତ ପରମିାେର ରନ୍ଧାମଦ ଜବ୍ତ 
କରା  ାଇଛ ିତାୋର ଏକ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତାେିକା ପରି ଷି୍ଟ – ‘କ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  
 ( ) ରସେଭିଳ ିବ୍ର୍ଗ ୨୦୨୦-୨୧ ତର୍ା ଚଳତି ବ୍ର୍ଗ ୨୦୨୧-୨୨ର ଜୁୋଇ- ୨୦୨୧ 
ସୁଦ୍ଧା ରାଜୟରର ର ରତ ପରମିାେର ରଚାରା ଗରଞ୍ଜଇ ଜବ୍ତ କରା ାଇଛ ିତାୋର ଏକ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ 
ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ – ‘ଖ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।       
       

         ତା:୦୬/୦୯/୨୦୨୧ 
                                             ପ୍ର ନ 

2020-21 ବୟୟ ଅଟକଳ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍୍ର ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ  
 

UDAQ NO. -646 ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସଂିହ :- ଅର୍ଗମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ:ି- 
2020-21 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରର ରକଉଁ ବ୍ଭିାଗର Budget Provision ରକରତ ଥିୋ ଓ 
ରସ ଭିତରୁ ରକରତ  ଚ୍ଚଗ ରେୋ ତାର ଏକ ତାେିକା ରଦରବ୍ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅର୍୍ମନ୍ତ୍ରୀ:- 

 2020-21 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରର ବ୍ଭିାଗୱାରୀ କରା ାଇଥିବ୍ା ବ୍ରଜଟ ବ୍ରାଦ ଓ  ଚ୍ଚଗର 
ଏକ ତାେିକା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଇ ପରେିଷି୍ଟ-“କ” ରର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଅଛ ି।  

 

                                 ପରି ଷି୍ଟ- 'କ' 
  (Rs in Crore) 



Dmd. 
No. 

Name of 
Department 

Provision in 
BE 2020-21 

Provision in 
Suppl. 2020-

21 

Expenditure 
till March 

2021 
01 Home 5507.38 230.67 4593.46 

02 
General 
Administration 422.60 4.79 289.08 

03 Revenue 1335.34 0.00 973.87 
04 Law 466.16 48.87 402.69 
05 Finance 35831.80 450.00 30261.08 
06 Commerce 91.28 1.05 67.10 
07 Works 6431.02 175.13 5604.75 
08 OLA 121.03 0.03 64.29 
09 Food Supplies &CW 1896.78 1078.30 2933.82 
10 School & Mass Edn. 17458.42 456.50 15122.96 
11 ST&SC Dev. 3808.36 41.89 2778.11 
12 Health &FW 7699.84 1768.77 7917.38 

13 
Housing & Urban 
Dev 6184.74 2.32 4814.04 

     
14 Labour & Emp 206.17 0.48 128.64 

15 
Sports & Youth 
Services 301.04 4.65 212.91 

16 
Planning & 
Convergence 1181.23 0.00 991.79 

17 Panchayatiraj & DW 18105.85 2046.11 15599.72 
18 PG & PA 2.18 0.00 1.44 
19 Industries 575.00 0.00 112.13 
20 Water Resources 9379.65 -3182.08 5342.09 
21 Transport 844.56 1.07 569.94 
22 Forest & Env. 1959.57 21.55 1601.03 
23 Agriculture 7017.13 0.00 4297.98 
24 Steel & Mines 182.22 0.00 163.97 
25 Information & PR 110.62 0.46 84.80 
26 Excise 162.86 0.00 92.11 
27 Science & 100.00 2.21 101.43 



Technology 
28 Rural Development 5549.42 26.29 3879.80 
29 Parliamentary Affairs 66.82 7.73 54.40 
30 Energy 1860.73 647.00 1909.23 
31 Handloom & Textile 199.62 30.00 157.85 
32 Tourism 400.69 0.00 367.46 
33 Fisheries & ARD 1211.02 62.02 975.51 
34 Co-operation 1800.39 7.07 1690.48 
35 Public Enterprises 8.67 0.05 8.29 
36 Women & Child Dev. 4074.64 33.81 3398.10 
37 Electronics & IT 236.28 8.70 169.21 
38 Higher Education 2406.51 193.46 2181.53 
39 Skill Dev. & TE 825.01 10.35 681.50 
40 Micro,Small & ME 250.00 54.82 258.54 

41 
Social Security & 
EPD 3024.26 22.51 2113.16 

42 
Disaster 
Management 6504.57 1984.22 4831.90 

43 
Odia Lang. Lit. & 
Culture 161.81 1.92 123.60 

 

  

ତାରିଖ 06.09.2021 

ରପାଷ୍ଟମରଟ୍ାମ୍ ରସଣ୍ଟର ରଖାଲିବାକୁ ପଦରକ୍ଷପ    

ଅଣତାରକା- 647. ଶ୍ରୀ ଭୁପିନ୍ଦର ସଂିହ : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହରିବ କ ି :-  କଳାୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାରର ରେବ୍ାକୁ ଥିବ୍ା Cancer Institute ରକଉଁ 
ସ୍ତରରର ରେଅିଛ ି ଓ ଏୋ ରକରବ୍ସୁଦ୍ଧା ରେବ୍, ନେଗା ଓ କେଗାମଣୁ୍ଡlଠାରର ରକରବ୍ 
ରପାଷ୍ଟମରଟଗାମ୍ ରସଣ୍ଟର ର ାୋ ିବ୍, ରପାଷ୍ଟମରଟଗାମ୍ ରସଣ୍ଟର ର ାୋନ ିବ୍ାର କାରେ 
କ’େ ? 



 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- କଳାୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାର ମ ୁୟ 
ଚକିତି୍ସାଳ , ଭବ୍ାନୀପାଟୋଠାରର Cancer wing, Odisha Cancer 
Care Programme ର ତୃତୀ  ପ ଗା ରର ରେବ୍ା ପାଇଁ ର ାଜନା କରା ାଇଛ।ି  

ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରୀ  ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେଗା ଏବ୍ଂ କେଗାମଣୁ୍ଡା ଠାରର Post Mortem 
Center ର ାେିବ୍ା ପାଇଁ ଆବ୍େୟକୀ  ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଆସରିେ ରାଜୟ ଗୃେ ବ୍ଭିାଗ 
ପରାମେଗ ଅନୁ ା ୀ ଆବ୍େୟକୀ  ନଷି୍ପତ୍ତ ିଗ୍ରେେ କରା ିବ୍। 

 

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
PHC ରର ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ନରୁି୍ଯକି୍ତ 

ଅଣ ତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା- ୬୪୮– ଶ୍ରୀ ସତୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ: - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର 
କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:-(କ) ନ ାଗର୍ଡ ଜଲି୍ଲାର ରେପୁର ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 
ଅନ୍ତଗଗତ ରେପୁର ବ୍ଳକର ଦପଗନାରା େପୁର P.H.C. କା ାକଳ୍ପ ପୁରୋର ପାଇଥିରେ ମଧ୍ୟ 
ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ  ାେି ରେଥିିବ୍ାରୁ ଜେସାଧାରେରର ରର୍ାର ଅୋନ୍ତ ି ସଷିୃ୍ଟ ରୋଇଛ,ି ଏେୁ 
ଦପଗନାରା େପୁର P.H.C. ରର ଡାକ୍ତର ନ ୁିକି୍ତ କରବି୍ା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରର ତୁରନ୍ତ 
ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା କରରିବ୍ କ,ି ( ) ନ ାଗଡ ଜଲି୍ଲାର ରେପୁର ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଓଡଗଁା ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ତଗଗତ େରେକୁଳ C.H.C. ଏବ୍ଂ ରେପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଗତ ରେପୁର C.H.C.ରର 
Specialist ଡାକ୍ତର ର ାଗ ରଦବ୍ା ପରର ରସମାନଙୁ୍କ  ର୍ାକ୍ରରମ ଭୁବ୍ରନଶ୍ଵର ଓ କଟକ 
deputation ରର ପଠାଇ ଦଆି ାଉଥିବ୍ାରୁ ସାଧାରେରର ଅୋନ୍ତ ିସଷିୃ୍ଟ ରୋଇଛ,ି ଏେୁ 
ତୁରନ୍ତ deputation cancel କରବି୍ା ପାଇଁ ନରିଦଗେ ରଦରବ୍ କ ି? 

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:- 

 (କ)ନ ାଗର୍ଡ ଜଲି୍ଲାର ରେପୁର ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗଗତ ରେପୁର ବ୍ଳକର 
ଦପଗନାରା େପୁର P.H.C.ର ଡାକ୍ତର ତାପସ ରଞ୍ଜନ ରସନାପତ ିବ୍ଜି୍ଞପି୍ତ ନା 8723/H ତ 
21.03.2020 ରର ନ ୁିକି୍ତ ପରର ସ୍ନାରତାକତର େକି୍ଷ୍ା ପାଇଁ  ାଇଥିବ୍ାରୁ ଡମସାେ ି
ପ୍ର।ର୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ଅଂେୁମାନ ରର୍ଙୁ୍କ ସପ୍ତାେକୁ ତନିଦିନି ରରାଗୀରସବ୍ା 
ନମିରନ୍ତ ପଠା ାଇଛ।ି ାେି ପଡଥିିବ୍ା ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକୁି OPSC ଦ୍ଵାରା ଚ ନ, 
ବ୍ଭିାଗୀ  ପରଦାନ୍ନତ ି ତର୍ା ଚୁକି୍ତଭିତ୍ତକି ନ ୁିକି୍ତ ଦ୍ଵାରା  ର୍ା ସମ୍ଭବ୍ ପୂରେ କରବି୍ାପାଇ ଁ
ସରକାର ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରୁଛନ୍ତ।ି 

( )ଡାକ୍ତର ମୁକି୍ତକାନ୍ତ ପରଡିା S.C.B. ରମଡକିାେ ରୁ P.G. ପାଠୟକ୍ରମ ରେର୍ 
ପରର Post P.G. Bond condition ରର CHC Odagaon ରର ନ ୁିକି୍ତ 
କରା ାଇS.C.B. ରମଡକିାେ ରର କା ଗୟ କରିବ୍ା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିପ୍ରଦାନ କରା ାଇ ଅଛ ି। 

ତା.୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 
ବ୍ରଜିର ପୁନଃ ନମ୍ିାଣ  

******* 
ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା-୬୪୯ -ଶ୍ରୀ ସତୟନାରା େ ପ୍ରଧାନ:- ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେକର ି 
କେରିବ୍  କ ି :- ପ୍ରେନ ସଂ ୟା 392, ତା 24.02.2020 ଓ ସଂ ୟା SAQ 72 ତା 
22.02.2021 ରର ରେପୁର ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରେପୁର ବ୍ଲକର ରେପୁରଠାରୁ 
ରାଜସୁନା ଳା ରାସ୍ତାର ଚମ୍ପତ୍ତପୁିରଠାରର ରାଜା ରାଜୁଡା ଅମଳରୁ ଥିବ୍ା ଜରଜୀର୍ଣ୍ଗ ବ୍ରଜି ପୁନଃ 
ନମିଗାେ କରବି୍ା ପାଇଁ ବ୍ାରମୋର ଦାବ୍ୀ କରଥିିରେ ମଧ୍ୟ ରକୌେସ ି ସୁଫଳ ମିଳନିାେିଁ, ଜମି 
ଅଧିଗ୍ରେେ ରର ବ୍ଳିମେ ର ାଗଁୁ ଠକିାଦାର ବ୍ତ୍ତଗମାନ Market Price ଅନୁସାରର କା ଗୟ 
କରବି୍ା ପାଇଁ ନୟା ାଳ ର ଦ୍ଵାରସ୍ଥ୍ ରୋଇଛନ୍ତ ିମାତ୍ର ମାନୟବ୍ର ରକାଟଗ Stay କରନିାେିଁ।ନ୍ତ ି
ବ୍ଭିାଗ ଚାେିଁରେ ପୁନବ୍ଗାର tender କର ି ରକାଟଗଙୁ୍କ ସୂଚନା ରଦଇ ବ୍ତ୍ତଗମାନ Market 
Price ଅନୁସାରର ଅଧିଗ୍ରେେ ରୋଇଥିବ୍ା ଜମିକୁ ବ୍ନିରି ାଗ କର ି ନମିଗାେ କା ଗୟ 



କରପିାରରିବ୍, ଏେୁ ଏେ ିବ୍ରି୍ ର ଗୁରୁତ୍ଵକୁ ଉପେବ୍ଧ କର ିଚମ୍ପତ୍ତପୁିରସି୍ଥ୍ତ ମନ୍ଦାକନି ିନଦୀର 
ବ୍ରଜିର ପୁନଃ ନମିଗାେ କରିବ୍ା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରର ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା କରରିବ୍ କ ି ? 

 
 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 
 

ଉତ୍ତର 
 

 ନ ାଗଡ ଜଲି୍ଲାର ରେପୁର ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗଗତ ରେପୁର ବ୍ଲକର ରେପୁର-
ରାଜସୁନା ଳା (MDR-76) ରାସ୍ତାର ୧୮/0 କମିି ଠାରର, ମନ୍ଦାକନିୀ ନଦୀ ଉପରର ବ୍ରଜି 
ତଆିର ି କରବି୍ାପାଇଁ ୨୦୧୪-୧୫ ମସେିାରର tender ଡକା ାଇଥିୋ । ବ୍ରଜି ନମିଗାେ 
ପାଇଁ ସରକାରୀ ଜମି ଉପେବ୍ଧ ଅଛ,ି କନୁି୍ତ ବ୍ରଜିର ସେଗ୍ନ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆବ୍େୟକ ପଡୁଥିବ୍ା 
୦.୬୮ ଏକର ରବ୍ସରକାରୀ ଜମି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରର ପଦରକ୍ଷ୍ପ ସରତ୍ତ୍ଵ ଅଧିଗ୍ରେେ 
ରୋଇପାରେିା ନାେିଁ । ରତେୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମେଗ କ୍ରରମ ଏେ ିcontract ଟକୁି ବ୍ନ୍ଦ 
କରବି୍ା ପାଇଁ Closure Report ପଠା ାଇଥିୋ । ମାତ୍ର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଠକିାଦାର ବ୍ତ୍ତଗମାନର 
ବ୍ଜାର ଦର ଅନୁସାରର କା ଗୟଟକୁି କରବି୍ାପାଇଁ ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୟା ାଳ ରର Writ 
Petition (WPC-3893) ୨୦୧୮ ମସେିାରର ଦା େ କରଛିନ୍ତ ି । ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ 
ନୟା ାଳ ରର ବ୍ତ୍ତଗମାନ ସୁଧା ମାମୋଟ ିବ୍ଚିାରଧୀନ ଅଛ ି । ଇତ ିମଧ୍ୟରର ବ୍ରଜିଟରି ନୂଆ 
Alignment Plan ମୁ ୟ  ନ୍ତ୍ରୀ (ରାସ୍ତା ଓ ଉପାଙ୍କନ) ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପତ୍ର ସଂ ୟା ୨୬୭୬୫ 
ତା ୧୯.୦୭.୨୦୨୧ ର ିରର approve ରୋଇସାରଛି ି ଏବ୍ଂ ପୁନଶ୍ଚ  ରଟଣ୍ଡର ପାଇଁ 
ବ୍ୟ  ଅଟକଳ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଇଅଛ ି।  
 ର ରେତୁ ୨୦୧୪-୧୫ ମସେିାର tender କୁ ବ୍ତ୍ତଗମାନ କା ଗୟକାରୀ କରବି୍ା 
ସମ୍ଭବ୍ ନୁରେଁ ଏବ୍ଂ ପୁରାତନ ବ୍ରଜିଟ ିଏରବ୍ ବ୍ୟବ୍ୋର ପାଇଁ ଅସୁରକି୍ଷ୍ତ, ରତେୁ ମୁ ୟ  ନ୍ତ୍ରୀ 
(ବ୍ଶି୍ଵବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ), ଓଡେିା, ଭୁବ୍ରନଶ୍ଵରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ନୂତନ Alignment ରର 
ନୂତନ ବ୍ରଜି ନମିଗାେ ନମିରନ୍ତ ପତ୍ର ସଂ ୟା ୨୯୪୨୮ ତା ୦୫.୦୮.୨୦୨୧ ର ିରର 
Advocate General, ଓଡେିା ଉଚ୍ଚ ନୟା ାଳ  କଟକଙୁ୍କ ଉକ୍ତ ବ୍ରି୍  ସମ୍ଭନ୍ଧରର 



ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୟା ାଳ , ଓଡେିାଙୁ୍କ ଅବ୍ଗତ କରାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତ ି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 
ଅନୁରରାଧ କରା ାଇଅଛ ି। 

 

06.09.2021 

B.S.K.Y. ର ଅର୍୍ ରା  ିବୃଦ୍ଧ ିକରବିା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ 

UDAQ No - 650 - ଶ୍ରୀ ସତୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ - ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର 
କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି : - ଓର୍ଡେିାରର ବ୍ଭିିନ୍ନ ରରାଗ ପାଇ ଁ
B.S.K.Y.  ରୁ  ଦଆି ାଉଥିବ୍ା package ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ ରରାଗ ନରିାକରେ କରବି୍ା 
ପାଇଁ  ରର୍ଷ୍ଟ ରେଉନଥିବ୍ାରୁ ଗରବି୍ ରରାଗୀମାରନ ଜୀବ୍ନ ବ୍ଞ୍ଚାଇବ୍ା ପାଇଁ 
ର୍ରଦ୍ଵାର ବ୍କି ି ସବ୍ଗସ୍ୱାନ୍ତ ରୋଇ ଅର୍ଗ ର ାଗାଡ କରୁଛନ୍ତ,ି ଏେୁ ସରକାର 
B.S.K.Y.  ରୁ ବ୍ଭିିନ୍ନ ରରାଗ ପାଇଁ ଦଆି ାଉଥିବ୍ା package ର ଅର୍ଗରାେକୁି 
ବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରବି୍ା ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ତରରର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା କରରିବ୍ କ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ : ବ୍ଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 
କେୟାେ ର ାଜନା ମାଧ୍ୟମରର ୧୫୮୯ ପ୍ରକାରର package 
ମାଧ୍ୟମରର ସମସ୍ତ ଚକିତି୍ସା ପ୍ରଦାନ କରା ାଇର୍ାଏ । ପଞି୍ଜକୃତ 
ରବ୍ସରକାରୀ ଚକିତି୍ସାଳ  ଗୁଡକିରର ଅନୁରରାଧକୁ ବ୍ଚିାର କର ିଏବ୍ଂ 
Technical Committee ର ଅନୁରମାଦନ ପରର ସରକାର 



package ମାଧ୍ୟମରର ଦଆି ାଉଥିବ୍ା ରାେରି ପରବି୍ତଗନ ମଧ୍ୟ 
କରଆିସୁଛନ୍ତ ି। 
 

Dated 06.09.2021 

Medical College ସ୍ଥ୍ାପନ  

UDAQ- - 651 – ଶ୍ରୀ ସତୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ  କ ି :- ନ ାଗଡ ଜଲି୍ଲାର ରେପୁର ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରେପୁର ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ତଗଗତ ଚାନ୍ଦପୁର ସି୍ଥ୍ତ ବ୍ସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ସାଧାରେ େେିଟାେ 100 ଏକର ଜମି ଉପରର 
ଜାତୀ  ରାଜପର୍ ପାଶ୍ଵଗରର ଅବ୍ସ୍ଥ୍ିତ, ଏଠାରର  ରର୍ଷ୍ଟ ଭିତ୍ତଭୂିମି ଥିବ୍ାରୁ ଓ ଜନସାଧାରେଙ୍କ 
ଦାବ୍ୀ କରଆିସୁଥିବ୍ା ପରରିପ୍ରକ୍ଷ୍ୀରର ସରକାରଙ୍କ ଜଲି୍ଲାୱାରୀ Medical College 
ସ୍ଥ୍ାପନ ନଷି୍ପତ୍ତ ିଅନୁସାରର ନ ାଗଡ ଜଲି୍ଲା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦପୁରଠାରର ବ୍ସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ସାଧାରେ 
େେିଟାେ ପରସିରରର ରଗାଟଏି Medical College ସ୍ଥ୍ାପନ କରବି୍ା ପାଇଁ ନରିଦ୍ଦଗେ  
ରଦରବ୍ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ , ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ନ ାଗଡ ଜଲି୍ଲାର ରେପୁର 
ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗଗତ ଚାନ୍ଦପୁରଠାରର ରଗାଟଏି ରମଡକିାେ କରେଜ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରବି୍ା 
ପାଇଁ ରକୌେସ ିପ୍ରସ୍ତାବ୍ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ଚିାରାଧିନ ନାେିଁ ।  
 

                                                 ତା ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 

                         ସମସ୍ତ outsourcing କମ୍ଚାରୀଙୁ୍କ ରବାନସ ପ୍ରଦାନ   



ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା ୬୫୨-  ଶ୍ରୀ ସୁରର  କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଅବ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ 
କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ରାଜୟ ପାନୀ  ନଗିମରର ବ୍ଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାରରର ନରି ାଜତି ଆଉଟରସାସଗ 
କମଗଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରବ୍ାନସ ନୀତ ିକାେିଁକ ିଅଛ ିଏବ୍ଂ ଏୋ ଠକି୍ କି, ସମସ୍ତ ଆଉଟରସାସଗ 
କମଗଚାରୀଙୁ୍କ ନଗିମ ରବ୍ାନସ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ୍ାରବ୍ରଳ ରକବ୍ଳ ଆଇ.ଟ ି ମୟାନପାୱାର କମଗଚାରୀଙୁ୍କ 
୨୦୧୭ ପରଠାରୁ ରବ୍ାନସ୍ ପ୍ରଦାନ କରା ାଉନାେିଁ କାେିଁକ ି , ଆଇ.ଟ ି  ମୟାନପାୱାର କଣ୍ଟରାକଟ 
ରଦଇଥିବ୍ା ସଂସ୍ଥ୍ାକୁ ତା ୋତରୁ ରବ୍ାନସ୍ ରଦବ୍ାପାଇଁ ବ୍ାଧ୍ୟ କରା ାଉଅଛ,ି ନଗିମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 
ସମାନ ନ ିମ ପ୍ରେ ନ କରବି୍ା ଉପରର ଆବ୍େୟକ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରରିବ୍ କ ି?         
                                                ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଓଡେିା ରାଜୟ ପାନୀ  ନଗିମରର ୨୦୧୭ ମସେିା 
ପ ଗୟନ୍ତ ଆଉଟରସାସଗ କମଗଚାରୀଙ୍କ ରବ୍ାନସ ସଭିସ ରପ୍ରାଭାଇର୍ଡରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରର ନଗିମ ବ୍େନ 
କରୁଥିୋ । ୨୦୧୭ ମସେିା ଡରିସମେର ମାସରର ଏ.ଜ.ି ଅଡଟି ନଗିମର ରବ୍ାନସ ରଦବ୍ା 
ବ୍ାବ୍ଦରର ପ୍ରେନ କର ି ଏୋ ଭୁେ ରବ୍ାେି େିଖିତ ଆକାରରର ଜୋଇଥିରେ ଓ ରେଖିଥିରେ କ ି
ରବ୍ାନସ ବ୍ାବ୍ଦ ଅର୍ଗ ସଭିସ ରପ୍ରାଭାଇର୍ଡର ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉଟରସାସଗ କମଗଚାରୀଙୁ୍କ ରଦବ୍ାପାଇଁ 
। ଏୋର ଉତ୍ତରରର, ନଗିମ ରବ୍ାନସ ରଦବ୍ା ଠକି ଥିୋ ରବ୍ାେି ତଜଗମା କର ି ତା’ର ଉତ୍ତର 
ଜାନୁ ାରୀ-୨୦୧୮ ରର ଏ.ଜ.ି ଅଡଟିଙୁ୍କ ରେଖିଥିରେ । ଏୋ ଏ.ଜ.ି ଅଡଟି ପା ରର ବ୍ଚିାରାଧୀନ 
ଥିବ୍ା ସମ ରର, ନଗିମ ଆଇ.ଟ ିମୟାନପାୱାର ସଭିସ ରପ୍ରାଭାଇର୍ଡର ରଟଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରର ନ ୁିକ୍ତ 
କରବି୍ା ପାଇଁ ବ୍ଜି୍ଞ।ପନ ପ୍ରକାେ କରଥିିୋ, ର ଉଁଥିରର କ ିରବ୍ାନସ ଏମାଉଣ୍ଟ ନରି ାଜତି ରେବ୍ାକୁ 
ଥିବ୍ା ସଭିସ ରପ୍ରାଭାଇର୍ଡର ଉପରର ନୟସ୍ତ କର ାଇଥିୋ । ଏେ ିଅନୁସାରର ୨୦୧୮ ମସେିାରର 
ନ ୁିକ୍ତ କରା ାଇଥିବ୍ା ସଭିସ ରପ୍ରାଭାଇର୍ଡରଙ୍କ ସେତି ଏଗ୍ରୀରମଣ୍ଟ କର ାଇଥିୋ । ରସେ ି
ଏଗ୍ରୀରମଣ୍ଟ ଅନୁସାରର ନ ୁିକ୍ତ ଥିବ୍ା ଆଇ.ଟ ି ମୟାନପାୱାର ସଭିସ ରପ୍ରାଭାଇର୍ଡର ସମଦୁା  ୩ 
ବ୍ର୍ଗର ନ ୁିକ୍ତ ସମ  ମଧ୍ୟରୁ ୧ ବ୍ର୍ଗ ୬ ମାସର ରବ୍ାନସ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ ି ଓ 
ବ୍ାୋନସ ରବ୍ାନସ ରଦବ୍ାପାଇଁ ଚଠି ିଦ୍ଵାରା ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ ି।  ଦ ିସଭିସ ରପ୍ରାଭାଇର୍ଡର ଚୁକି୍ତ 
ସମ  ମଧ୍ୟରର ବ୍ଳକା ରବ୍ାନସ ନ  ଦଏି,    ରତରବ୍  
 
 



ନଗିମ ଚୁକି୍ତ ପତ୍ର ଅନୁସାରର ବ୍ଳକା ରବ୍ାନସ ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରବି୍ । ଏୋ ମଧ୍ୟରର, 
ଏ.ଜ.ି ଅଡଟି ଉଠାଇଥିବ୍ା ରବ୍ାନସ ସମେନ୍ଧୀ  ପ୍ରେନ ପ୍ରତୟାୋର କରରିନଇଛନ୍ତ ି। ର ରେତୁ ବ୍ତ୍ତଗମାନ 
ନ ୁିକ୍ତ ଥିବ୍ା ଆଇ.ଟ ି ମୟାନପାୱାର ସଭିସ ରପ୍ରାଭାଇର୍ଡରଙ୍କର ନଗିମ ସେତି ରବ୍ାନସ ସମେନ୍ଧୀ  
ଚୁକି୍ତ ତା’ର କା ଗୟକାଳ ମଧ୍ୟରର ବ୍ଳବ୍ତ୍ତର ରେବି୍ ରତେୁ ପରବ୍ତ୍ତଗୀ ଆଇ.ଟ ିମୟାନପାୱାର ସଭିସ 
ରପ୍ରାଭାଇର୍ଡର ନ ୁିକି୍ତ ସମ ରର ପାନୀ  ନଗିମ ରବ୍ାନସ ବ୍ାବ୍ଦ ଅର୍ଗ ସଭିସ ରପ୍ରାଭାଇର୍ଡର 
ମାଧ୍ୟମରର ଭରୋ କରବି୍ା ବ୍ାବ୍ଦରର ବ୍ଜି୍ଞପି୍ତ ପ୍ରକାେ କରବି୍ାପାଇଁ ତଜଗମା କରା ାଉଅଛ ି।                      
       

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା: ୬୫୩  ତା: ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ର ି  
 

ଜମି ରର୍ଯାଗାଇବା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ 

 ଶ୍ରୀ ସୁରରେ କୁମାର ରାଉତରା  : ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- 
ଗ୍ରାମ– ଜଅଁରା, ପଞ୍ଚା ତ -ତଅଁରା , ବ୍ଲକ- ତାଳରଚର, ଜଲି୍ଲା- ଅନୁଗୁଳ ଗ୍ରାମର ରକରତ ଚାର୍ 
ଜମି ଏବ୍ଂ ରକରତ ର୍ରଡେି ଜମିକୁ MCL ରକାଇୋ ଉରତ୍ତାଳନ କରବି୍ା ପାଇଁ ରନଇଛ,ି 
ର ଉଁ ଅଳ୍ପ କଛି ିଜମି ରେଅିଛ ିତାୋ ନ ିମ ଏବ୍ଂ ପରରିବ୍େ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଜନବ୍ସତ ିରେବି୍ା ଉଚତି 
କ,ି ଉତ୍ତର  ଦ ିନଁା େୁଏ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମବ୍ାସୀଙୁ୍କ ରକରବ୍ସୁଧା ନୂତନ ଜନବ୍ସତ ିସଷିୃ୍ଟ କରବି୍ା ପାଇଁ 
ଜମି ର ାଗାଇ ଦଆି ିବ୍ ଜୋଇରବ୍ କ ି? 

 

 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ  
ମନ୍ତ୍ରୀ , ଇୋତ ଓ  େି ବ୍ଭିାଗ  

***** 
 ଅନୁରଗାଳ ଜଲି୍ଲା ପ୍ରୋସନ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୟାନୁସାରର MCL ଦ୍ଵାରା ଅନୁଗୁଳ ଜଲି୍ଲା, 
ତାଳରଚର ତେସେି ଅନ୍ତଗଗତ ଡଅଁରା ଗ୍ରାମର ୧୦୮୦.୬୯ ଏକର ଚାର୍ ଜମିକୁ ଭରତପୁର 



ଓ ବ୍ଳରାମପୁର ର ାୋ ରକାଇୋ  େିରୁ ରକାଇୋ  ଉରତ୍ତାଳନ କରବି୍ା ନମିରନ୍ତ ଅଧିଗ୍ରେେ 
କରା ାଇଛ ି। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ରକୌେସି ର୍ରଡେି ଜମିକୁ MCL ଦ୍ଵାରା ରକାଇୋ  ଉରତ୍ତାଳନ 
ପାଇଁ ଅଧିଗ୍ରେେ କରା ାଇନାେିଁ । 

 ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଅବ୍େଷି୍ଟ ଜମି ଅେରକାଇୋ ରକ୍ଷ୍ତ୍ର ରୋଇଥିବ୍ାରୁ, MCL ତା.  
୨୧.୦୨.୧୯୯୪ ର ି ରର ରୋଇଥିବ୍ା Rehabilitation Advisory 
Committee ରବ୍ୈଠକ ରର ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ଅଧିଗ୍ରେେ କରବି୍ା ପାଇଁ ଅକ୍ଷ୍ମତା ପ୍ରକାେ 
କରଥିିୋ । 

 ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମ ନକିଟରର ଥିବ୍ା ଭରତପୁର ଓ ବ୍ଳରାମପୁର ରକାଇୋ  େିର ପ୍ରଦୂର୍େ 
ମାତ୍ରା  MoEF&CC ଏବ୍ଂ Odisha Pollution Control Board ଦ୍ଵାରା 
ଅନୁଧ୍ୟାନ କରା ାଇ, ରକାଇୋ ଉରତ୍ତାଳନ ନମିରନ୍ତ ଅନୁମତ ିପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛ ି। 

 ଉପରରାକ୍ତ ଅବ୍େଷି୍ଟ ଜମି ସମେନ୍ଧରର ଡଅଁରା ଗ୍ରାମବ୍ାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ 
ନୟା ାଳ ରର ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଗ ମାମୋ W.P.(C) PIL No.12460/2020 ଏବ୍ଂ ଅନୟ 
ଏକ ମାମୋ W.P.(C) No.14984/2021 ଦାଏର କରା ାଇଛ ି । ଉକ୍ତ ମାମୋ 
ଗୁଡକି ଅଦୟାବ୍ଧି ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୟା ାଳ  ଙ୍କର ବ୍ଚିାରାଧୀନ ରେଛି ି। 

 

06.09.2021 
 

କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ପରଦାନ୍ନତ ିସମ୍ପକ୍ରର  
 

U.D. 655-    ଶ୍ରୀ ସୁରର  କୁମାର ରାଉତରାୟ, ବଧିାୟକ- 

    ମୁ ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- 



                          ଓଡେିା ରପାେିସ୍ ରବ୍ତାର ବ୍ଭିାଗରର ଦୀର୍ଗ ବ୍ର୍ଗ ଧର ିSI ରୁ 
Inspector ଓ Inspector ରୁ DSP ରକ୍ଷ୍ତ୍ରରର ପରଦାନ୍ନତ ିରୋଇ ନ ଥିବ୍ା ଓ ସମସ୍ତ 
ପଦବ୍ୀ  ାେିଥିବ୍ା ଓ ର ାଗାର ାଗ କା ଗୟ ପ ଗୟରବ୍କ୍ଷ୍େ ରକ୍ଷ୍ତ୍ରରର ସମସୟା ରେଉଥିବ୍ା 
ପରରିପ୍ରକ୍ଷ୍ୀରର ସରକାର କ ି କ ି ପଦରକ୍ଷ୍ପ ରନଇଛନ୍ତ,ି ମାନୟବ୍ର ଅଦାେତରର ମକଦ୍ଦମା 
ବ୍ଚିାରାଧିନ ର୍ାଇ ମଧ୍ୟ General ରପାେିସରର In-charge, DSP ନ ୁିକି୍ତ ପ୍ରଦାନ 
କର ି vacancy ପୂରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କକକେସୁଦ୍ଧା ପଦକେପ ଗ୍ର ଣ କରକିେ 
ଜ୍ଣାଇକେ କ ି ?    

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦବିୟ  ଙ୍କର ମଶି୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର  - 
     2021 ମସେିାରର ରବ୍ତାର ବ୍ଭିାଗପାଇଁ ପ୍ରେିତ ନୂତନ 
କୟାଡର  ରୁଲ୍ ଅନୁ ାଇ 16 ଜେ ଅେସରଂକି୍ଷ୍ତ ବ୍ଗଗର ସବ୍-ଇନରିେକଟର ଓ ଜରେ 
ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି ସବ୍-ଇନରିେକଟରଙୁ୍କ ପରଦାନ୍ନତ ି ଦଆି ାଇଥିୋ । କନୁି୍ତ ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ 
ନୟା ାଳ ଙ୍କ W.P.(C) No.27381, dated 19.03.2021 ରର I.A. 
No.4110, dated 19.03.2021 ର ଆକଦଶ ଅନୁସାକର ଇନକିେକଟର 
(କମୁ୍ୟନକିକସନ) ପଦେୀକୁ  ପରଦାନ୍ନତ ି ପାଇଥିବ୍ା କମଗଚାରୀଙ୍କ ନ ୁିକି୍ତ ବ୍ତ୍ତଗମାନ ପାଇଁ 
ସ୍ଥ୍ଗିତ ଅଛ ି । ଓଡେିା ରପାେିସ ରବ୍ତାର ବ୍ଭିାଗରର ଇନକିେକଟର (କମୁ୍ୟନକିକସନ) ରୁ 
D.S.P., Signals  ପଦେୀକୁ ପରଦାନ୍ନତ ି ପାଇଁ ଇନକିେକଟର (କମୁ୍ୟନକିକସନ) 
ପଦେୀକର ରକୌେସି ର ାଗୟ ବ୍ରିବ୍ଚତି ପ୍ରାର୍ଗୀ ନ ଥିବ୍ାରୁ  ାେିଥିବ୍ା D.S.P., Signals 
ପଦେୀ ଗୁଡକି ପୂରଣ କ ାଇପାର ିନା ିଁ । ପରନୁ୍ତ, କେତାର େଭିାଗର କଯାଗାକଯାଗ କାଯ୍ୟ 
ପଯ୍ୟକେେଣ କେତ୍ରକର ସମ୍ସୟା ଦୂର କରବି୍ାପାଇଁ ଜରେ D.S.P.ଙୁ୍କ ଅେସ୍ଥାପିତ 
କରାଯାଇଅଛ ି।  



           ଓଡେିା ରପାେିସ ରବ୍ତାର ବ୍ଭିାଗରର ସବ୍-ଇନକିେକଟର 
(କମୁ୍ୟନକିକସନ) ମାନଙୁ୍କ ଇନଚା ଗ ଇନକିେକଟର (କମୁ୍ୟନକିକସନ) ଭାରବ୍ ନ ୁିକି୍ତ 
ରଦବ୍ାପାଇଁ ରକୌେସ ିପ୍ରସ୍ତାବ୍ େସ୍ତଗତ ରୋଇନାେିଁ ।   

 

                                                 ତା ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 
 

                        ଓଡ ିା ପାନୀୟ ନଗିମର ଲାଭ ବା କ୍ଷତରି ପରିମାଣ  

ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା ୬୫୭-  ଶ୍ରୀ ପ୍ର ାନ୍ତ ରବରହରା : ଅବ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ 

କ ି :- ଓଡେିା ପାନୀ  ନଗିମ ତରଫରୁ ବ୍ଗିତ ତନି ି ବ୍ର୍ଗରର ପ୍ରତଷି୍ଠାନ  ଚ୍ଚଗ ବ୍ାଦ ରଦଇ ନଟି 

ରକରତ ୋଭ ବ୍ା କ୍ଷ୍ତ ିରୋଇଛ ିଅବ୍ଗତ କରରିବ୍ କ ି?         

                                                  ଉତ୍ତର  

ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଓଡେିା ରାଜୟ ପାନୀ  ନଗିମ ବ୍ଗିତ ତନି ି ବ୍ର୍ଗରର 
ପ୍ରତଷି୍ଠାନର  ଚ୍ଚଗ ବ୍ାଦ ରଦଇ କରଥିିବ୍ା ୋଭ ପରମିାେର ସୂଚନା ନମିନରର ପ୍ରଦାନ  କରା ାଇଅଛ ି।  

ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ 

୨୦୧୮-୧୯ 

୨୦୧୯-୨୦ 

୨୦୨୦-୨୧ 

ରନଟ ୋଭର ପରିମାେ (ଟଙ୍କାରର) 

୪୬,୫୧,୬୨,୨୧୦.୨୭ 

୩୮,୯୩,୦୨,୫୭୫.୮୨ 

୩୩,୦୮,୯୮,୯୧୭.୪୮ 

(Provisional) 

 

       

 
ତା   ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ର ି 



ର୍ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ 
 

୬୫୮. ଶ୍ରୀ ପ୍ର ାନ୍ତ ରବରହରା: ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ପୂତ୍ତଗବ୍ଭିାଗ ଅଧିନରର 
ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ସରବ୍ଗାଚ୍ଚ  ନ୍ତ୍ରୀ, ମୁ ୟ  ନ୍ତ୍ରୀ, ଅଧିକ୍ଷ୍େ  ନ୍ତ୍ରୀ, ନବି୍ଗାେୀ  ନ୍ତ୍ରୀ, ସେକାରୀ ନବି୍ଗାେୀ  ନ୍ତ୍ରୀ, 
ସେକାରୀ  ନ୍ତ୍ରୀ ଓ କନଷି୍ଠ  ନ୍ତ୍ରୀ ପଦବ୍ୀରୁ ରକରତ ପଦବ୍ୀ  ାେି ଅଛ ିଓ ଏୋ ପୂରେ ପାଇଁ କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ 
ଗ୍ରେେ କରା ାଉଅଛ ି? 
 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣ,ି ଓଡ ିା । 
ଉତ୍ତର 

ପୂତ୍ତଗବ୍ଭିାଗ ଅଧିନରର ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ  ନ୍ତ୍ରୀ ପଦବ୍ୀରୁ  ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ସଂ ୟା ନମିନ ସାରେୀ ରର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗୋ । 
 

କ୍ରମକି 
ସଂଖୟା 

ପଦବୀର ନାମ 
ରମାଟ ର୍ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ 

ସଂଖୟା 
ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ସଂଖୟା 

୦୧ ସରବ୍ଗାଚ୍ଚ  ନ୍ତ୍ରୀ ୦୫ ୦୦ 
୦୨ ମୁ ୟ  ନ୍ତ୍ରୀ ୧୩ ୦୦ 
୦୩ ଅଧିକ୍ଷ୍େ  ନ୍ତ୍ରୀ ୧୧୭ ୧୦୪ 
୦୪ ନବି୍ଗାେୀ  ନ୍ତ୍ରୀ ୧୮୬ ୦୫ 
୦୫ ସେକାରୀ ନବି୍ଗାେୀ  ନ୍ତ୍ରୀ ୬୬୯ ୧୧୧ 
୦୬ ସେକାରୀ  ନ୍ତ୍ରୀ ୮୫୧ ୧୯୭ 
୦୭ କନଷି୍ଠ  ନ୍ତ୍ରୀ ୮୫୧ ୧୬୯ 

 
ଉପରରାକ୍ତ  ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକି ପୂରେ କରବି୍ା ପାଇଁ ଆବ୍େୟକୀ  ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଅଛ।ି 
 

ତାରିଖ 06.09.2021 

ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ବବିରଣୀ 

ଅଣତାରକା- 659. ଶ୍ରୀ ପ୍ର ାନ୍ତ ରବରହରା: ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହରିବ କ ି :-  ଜାତୀ  ଗ୍ରାମୀେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିେନ କା ଗୟକ୍ରମରର ବ୍ଗିତ ଦୁଇ ବ୍ର୍ଗରର 



ରକରତ ଅର୍ଗ ବ୍ନିମି ରର ରକଉଁ ରକଉଁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ାନାରର କ ି କ ି ଉନ୍ନ ନ 
କା ଗୟ କରା ାଇଛ,ି ତାୋର ବ୍ବି୍ରେୀ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଜାତୀ  ଗ୍ରାମୀେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 
ମିେନ କା ଗୟକ୍ରମରର ବ୍ଗିତ ଦୁଇ ବ୍ର୍ଗରର ରାଜୟରର ଥିବ୍ା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ 
ଡାକ୍ତର ାନାରର ବ୍ଭିିନ୍ନ ଉନ୍ନ ନ କା ଗୟ ପାଇଁ 2715 ରଗାଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିରନ୍ତ 
Rs.70268.14 େକ୍ଷ୍ ବ୍ୟ  ବ୍ରାଦ କରା ାଇଛ ିl ରସଥିମଧ୍ୟରୁ 1650 ରଗାଟ ିକା ଗୟ 
ସମ୍ପାଦତି ରୋଇଥିବ୍ା ସ୍ଥ୍ରଳ 659 ରଗାଟ ି କା ଗୟ ଚାେୁରେଅିଛ ି ଏବ୍ଂ 406 ରଗାଟ ି
କା ଗୟ ବ୍ଭିିନ୍ନ କାରେ ର ାଗଁୁ ସମ୍ପାଦନ କରା ାଇପାରନିାେିଁ l 

 

06.09.2021 

ପଦବୀ ପୂରଣ  

UDAQ -660  ଶ୍ରୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ, ବଧିାୟକ 

    ମ ୁୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି-  

  ରଢଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲାରର ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ଆରକ୍ଷ୍ୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କମଗଚାରୀ 
ପଦବ୍ୀ, ଅଗି୍ନେମ ଅଧିକାରୀ ଓ କମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀରୁ ରକରତ ପଦବ୍ୀ  ାେିଅଛ,ି 
ତାୋ ପୂରେ ପାଇଁ କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଅଛ ି ?  



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦବିୟ  ଙ୍କର ମିଶ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର  

  ରଢଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲାରର ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ଆରକ୍ଷ୍ୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କମଗଚାରୀ 
ପଦବ୍ୀରୁ ରକରତ ପଦବ୍ୀ  ାେି ଅଛ ିତାର ଏକ ତାେିକା  Annexure-A ରର 
ସଂେଗ୍ନ କରାଗୋ।   

 ରଢଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲାରର ଥିବ୍ା ଅଗି୍ନେମ ରକନ୍ଦ୍ର ଗୁଡକିରର ଅଗି୍ନେମ ଅଧିକାରୀ 
ଓ କମଗଚାରୀ ମାନଙୁ୍କ ମିୋଇ ରମାଟ ୧୬୩ ଟ ି ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବ୍ୀ ରେଥିିବ୍ା 
ରବ୍ରଳ ତନମଧ୍ୟରୁ ୧୮ ରଗାଟ ିପଦବ୍ୀ  ାେିରେଛି ି। 

  ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକୁି ନୂତନ ଚ ନ, ବ୍ଦଳ ି ଓ ପରଦାନ୍ନତ ି  ଭିତ୍ତରିର 
ପୂରେ କରବି୍ା ନମିରନ୍ତ ଅ।ବ୍େୟକୀ  ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଛ।ି 

 

  

Annexure-A 

Sanctioned strength and present strength of Police 
Personnel in Dhenkanal District 

   Rank     Sanction  Present  Vacancy  
    strength  strength   

Supdt. of Police    1  1  0  
Addi. Supdt. of Police   2  1  1  
Dy. Supdt. of Police    9  8  1  
Inspector     18  18  0  
Reserve Inspector    1  2  -1  



Sub-Inspector     81  56  25  
SI Finger Print Bureau   1  0  1  
SI Steno     0  0  0  
Drill SI     3  1  2  
Sergeant     1  1  0  
ASI General     92  77  15  
ASI Photo Bureau    1  0  1  
Havildar Major General   2  2  0  
Havildar Major Driver   1  1  0  
Havildar OR     5  2  3  
Havildar Crime Intelligence   17  13  4  
Havildar APR     34  34  0  
Havildar Band     2  2  0  

 Driver Havildar    7  6  1  
Constable OR    345  283  62  
Constable APR    153  148  5  
Constable Band    13  13  0  
Constable Bugler    2  2  0  
Constable Driver    21  19  2  
Constable Armr.    2  2  0  
OAPF Constable    93  88  5  
Total   907 780 127 

 

N.B. (-) Minus figure indicates excess posting 

 

 

06.09.2021 
Upgradation of Post 

U.D.661.   Shri Sudhir Kumar Samal, M.L.A:  
Will the Chief Minister be pleased to state that:-  
Is there any proposal for upgradation of posts of 

Additional Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary, Under 



Secretary, in OSS Cadre of Odisha Secretariat(Lok Seba 
Bhawan) if yes when it will be implemented? 

 
 

ANSWER 

 

Shri Dibya Shankar Mishra, Hon’ble Minister of State, Home: 
 There is no such proposal for upgradation of posts of 
Additional Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary and 
Under Secretary in OSS Cadre of Odisha Secretariat for the 
present. 
 

ତାରିଖ 06.09.2021 

ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ 

ଅଣତାରକା- 662. ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି :-  ଜାତୀ  ସେରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିେନ କା ଗୟକ୍ରମରର 
ରଢଙ୍କାନାଳ, େରିନ୍ଦାଳରର ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ 
ଥିରେ ରସ ଦଗିରର କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଅଛ ି?  

 

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଜାତୀ  ସେରାଞ୍ଚଳ 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିେନ କା ଗୟକ୍ରମ ଅଧୀନରର ଜନସଂ ୟା ଭିତ୍ତରିର ରଢଙ୍କାନାଳ ସେରରର 
ରଗାଟଏି ସେରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରା ାଇଛ ିl ଜାତୀ  ସେରାଞ୍ଚଳ 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିେନର ନୀତ ିଅନୁ ା ୀ 50,000 ବ୍ା ତଦୁଦ୍ଧଗ ଜନସଂ ୟା ବ୍େିଷି୍ଟ ସେର କମିୋ 
30,000 ବ୍ା ତଦୁଦ୍ଧଗ ଜନସଂ ୟା ଥିବ୍ା ଜଲି୍ଲା ସଦର ମେକୁମା ସେରରର ସେରାଞ୍ଚଳ 
ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରା ିବ୍ାର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍l ରେଅିଛ ି l ଏେ ି ମାନଦଣ୍ଡ 
ଅନୁ ା ୀ, େରିନ୍ଦାଳ ସେରର ଜନସଂ ୟା 50,000ରୁ କମ ଥିବ୍ାରୁ ଏୋ ଜାତୀ  
ସେରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିେନରର ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ ରୋଇନାେିଁ l  

 

 

 

 

 

 

 

06.09.2021 

ରଜାରିମନା ଅର୍୍ର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ        

 

U.D. 664-   ଶ୍ରୀ ରସୌଭିକ୍ ବଶି୍ଵାଳ, ବଧିାୟକ- 

    ମ ୁୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- 

                          ବ୍ଗିତ 2020 ଓ 2021 ମସେିାର ଅଗଷ୍ଟ ରେର୍ ସୁଦ୍ଧା କଟକ-
ଭୁବ୍ରନଶ୍ଵର କମିେନରରଟ୍ ରପାେିସ୍ ତରଫରୁ ଟ୍ରାପିକ୍ ନ ିମ ଉଲ୍ଲର୍ଂନ, ବ୍ନିା 
ରେେରମଟରର ଦୁଇଚକଆି ଗାଡ ି ଚାଳନା, ସଟିରବ୍େଟ ନ ବ୍ାନ୍ଧ ି ଚାରଚିକଆି ଗାଡଚିାଳନା, 



ବ୍ନିା ମାେରର ବ୍ାୋରର ବୁ୍େୁଥିବ୍ା ଅମାନଆିଙ୍କ ଉପରୁ ରକରତ ଅର୍ଗର ରଜାରମିାନା ଆଦା  
କରା ାଇଛ ିତାୋର ଭୁବ୍ରନଶ୍ଵର ଓ କଟକୱାରୀ ତାେିକା ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ?ି    

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦବିୟ  ଙ୍କର ମଶି୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର  - 
    ରପାେିସ କମିେନରରଟ୍, ଭୁବ୍ରନଶ୍ଵର-କଟକ, ଭୁବ୍ରନଶ୍ଵରଙ୍କ 

ଅଧିନରର ଥିବ୍ା କଟକ ଓ ଭୁବ୍ରନଶ୍ଵର ସେରରର 2020 ଓ 2021 ମସେିା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 

ରେର୍ ସୁଦ୍ଧା କମିେନରରଟ୍ ରପାେିସ୍ ତରଫରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନ ିମ ଉଲ୍ଲର୍ଂନ, ବ୍ନିା 

ରେେରମଟରର ଦୁଇଚକଆି ଗାଡ ିଚାଳନା, ସଟିରବ୍େଟ ନ ବ୍ାନ୍ଧ ିଚାର ିଚକଆି ଗାଡ ିଚାଳନା, 

ବ୍ନିା ମାେରର ବ୍ାୋରର ବୁ୍େୁଥିବ୍ା ଅମାନଆିଙ୍କ ଠାରୁ ରକରତ ଅର୍ଗର ରଜାରମିାନା ଆଦା  

କରା ାଇଛ,ି ତାୋର ଏକ ସବ୍ରିେର୍ ବ୍ବି୍ରେୀ  Annexure-‘A’ ଭାରବ୍ ଏଥି ସେତି 

ସେଂଗ୍ନ କରାଗୋ  ।  

Dated 06.09.2021 

ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କମ୍ଚାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ  

UDAQ- 665– ଶ୍ରୀ ରସୌଭିକ ବଶି୍ଵାଳ : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ  କରି 
କହରିବ  କ ି :- କଟକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରମଡକିାେ କରେଜ ଓ େେିଟାେରର ରକଉଁ 
ବ୍ଭିାଗରର ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ  ବ୍ଭିିନ୍ନ ବ୍ଗଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀରୁ ରକରତ ପଦବ୍ୀ 
 ାେି ଅଛ ିଓ ତାୋ ପୂରେ ପାଇଁ କ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଉଅଛ ି? 

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ , ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  କଟକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ 
ରମଡକିାେ କରେଜ ଓ େେିଟାେରର ବ୍ଭିିନ୍ନ ବ୍ଭିାଗରର ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ େକି୍ଷ୍କ ପଦବ୍ୀ ଓ 
କମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀ ଏବ୍ଂ  ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀର ତାେିକା  ର୍ାକ୍ରରମ ପରେିଷି୍ଟ –‘କ’ ଓ ‘ ’ ରର 
ସେଗ୍ନ କରାଗୋ ।  ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକି ପୂରେ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରର ବ୍େିତି 
ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ାଉଅଛ ି।  

 

 

ତା: ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 
ଓଭର ବ୍ରଜି ନମି୍ାଣର ସ୍ଥ୍ିତ ି

ଅଣ ତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା  ୬୬୬- ଶ୍ରୀରସୌଭିକ ବଶି୍ଵାଳ: ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ 
କର ିକେରିବ୍ କ ି :- କଟକ ସେରର ରକଉଁ ଓଭର ବ୍ରଜିର ନମିଗାେଗତ ସ୍ଥ୍ିତ ି କେ 
ପ୍ରକାେ କର ିଏୋକୁ ରକରବ୍ସଦୁ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ଗାଙ୍ଗ କରା ିବ୍, ଅବ୍ଗତ କରରିବ୍ କ ି? 
 
ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ ,ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 

ଉତ୍ତର 

 କଟକ ସେରରର  ନମିଗାେ ବ୍ଭିାଗ ତରଫରୁ ୨ ରଗାଟ ି ଓଭରବ୍ରଜି କା ଗୟ 
ଚାେୁଅଛ ି। ଉକ୍ତ  ଓଭରବ୍ରଜି ଗୁଡକିର ନମିଗାେର ସି୍ଥ୍ତ ିଓ କା ଗୟ ସମାପି୍ତ ର ନଦି୍ଧଗାରତି 
ସମ  ସାରେୀ “କ” ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ତା 06.09.2021 
ପ୍ରେନ 

ରଲଖା ନୟିନ୍ତ୍ରେଙ୍କ  କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରର ପଦବୀ ପୂରଣ 

U.D No .667 –ଶ୍ରୀ ରସୌଭିକ୍ ବ୍ଶି୍ଵାଳ :ଅର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି :- ରେ ା ନ ିନ୍ତ୍ରକଙ୍କ  
କା ଗୟାଳ ଙ୍କ ଅଧିନରର ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ  ରକଉ ଁବ୍ଗଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କମଗଚାରୀ ପଦବ୍ୀରୁ ରକରତ ପଦବ୍ୀ 
 ାେି ଅଛ ିଓ ତାୋ ପୂରେ ପାଇ ଁସରକାର କ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରଛିନ୍ତ ିଅବ୍ଗତ କରରିବ୍ କ ି?  

ଉତ୍ତର  

ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନପୂଜାରୀ, ଅର୍୍ମନ୍ତ୍ରୀ:- 

 ରେ ା ନ ିନ୍ତ୍ରକଙ୍କ  କା ଗୟାଳ  ଅଧିନରର ଥିବ୍ା ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ  ବ୍ଭିିନ୍ନ ବ୍ଗଗର ଅଧିକାରୀ ଓ 
କମଗଚାରୀଙ୍କ ପଦବ୍ୀରୁ  ାେିଥିବ୍ା  ପଦବ୍ୀର ସବ୍ରିେର୍ ବ୍ବି୍ରେୀ ତର୍ା  ତାୋ ପୂରେ  ପାଇ ଁ  ନମିରନ୍ତ  
ନଆି ାଇଥିବ୍ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ପଦରକ୍ଷ୍ପ ସମେନ୍ଧୀ   ବ୍ବି୍ରେୀ ନମିନ ସାରେୀରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  
 
କ୍ରମିକ 
ସଂ ୟା 

ବ୍ଗଗ /ପଦବ୍ୀ ସ୍ୱୀକୃତି
ପ୍ରାପ୍ତ 
ପଦବ୍ୀ 
ସଂ ୟା 

ଅଧିକୃତ ପଦବ୍ୀ 
ସଂ ୟା 

 ାେିଥିବ୍ା  
ପଦବ୍ୀ 
ସଂ ୟା 

 ାେିଥିବ୍ା ପଦବ୍ୀର ପୂରେ ନମିରନ୍ତ 
ନଆି ାଇଥିବ୍ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ପଦରକ୍ଷ୍ପ 

୧. ରେ ା ନ ିନ୍ତ୍ରକ ୧ ୧ ୦  
୨. ଅତରିିକ୍ତ ରେ ା 

ନ ିନ୍ତ୍ରକ 
୧ ୧ ୦  

୩. ଉପ-ରେ ା ନ ିନ୍ତ୍ରକ ୧ ୧ ୦  

୪. ବ୍ରିଷ୍ଠ ପ୍ରୋସନକି ୧ ୦ ୧  ାେିଥିବ୍ା ଉକ୍ତ ପଦବ୍ୀର ପୂରୋରର୍ଗ 



ଅଧିକାରୀ   ର୍ାର ାଗୟ କତ୍ତଗୃ ପକ୍ଷ୍ ରେଉଛନ୍ତ ି ଗେୃ 
ବ୍ଭିାଗ (ଓଡେିା) 

୫. ସୋ କ ରେ ା 
ନ ିନ୍ତ୍ରକ(ବ୍ରିଷ୍ଠ) 

୮ ୭ ୧  ାେିଥିବ୍ା ଉକ୍ତ ପଦବ୍ୀର ପୂରୋରର୍ଗ 
ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ାଇଅଛ ି। 

୬. ପ୍ରୋସନକି ଅଧିକାରୀ ୨ ୦ ୨  ାେିଥିବ୍ା ଉକ୍ତ ପଦବ୍ୀର ପୂରୋରର୍ଗ 
 ର୍ାର ାଗୟ କତ୍ତଗୃ ପକ୍ଷ୍ ରେଉଛନ୍ତ ି ଗେୃ 
ବ୍ଭିାଗ (ଓଡେିା) 

ରମାଟ୍ ( ୧ ରୁ ୬) ୧୪ ୧୦ ୪  
୭. ସୋ କ ରେ ା 

ନ ିନ୍ତ୍ରକ (କନଷି୍ଠ) 
୭ ୭ 0  

୮. ସଂସ୍ଥ୍ାପନା ଅଧିକାରୀ ୬ ୬ ୦  
୯. ଉପ ବ୍ଭିାଗୀ  

ଅଧିକାରୀ  
୨୩ ୦ ୨୩ ସୋ କ ଉପବ୍ଭିାଗୀ  ଅଧିକାରୀଙ୍କ 

ଚୁଡାନ୍ତ ପଦକ୍ରମ ତାେିକା ପ୍ରକାେତି 
ରୋଇଅଛ,ି କନୁି୍ତ ପରଦାନ୍ନତ ି ନମିରନ୍ତ 
ଆବ୍େୟକ ରେଉଥିବ୍ା ୧୨ ବ୍ର୍ଗର 
ର ାଗୟକାରୀ ରସବ୍ା ଅବ୍ଧି ପୂର୍ଣ୍ଗ  କରି 
ନ ଥିବ୍ା ର ାଗଁୁ ରସମାନଙ୍କ ପରଦାନ୍ନତ ି
ରୋଇପାରୁନାେିଁ । ର ାଗୟକାରୀ 
ରସବ୍ାର ଅବ୍ଧି ରକାେଳ ନମିରନ୍ତ 
ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ାଇଅଛ ି। 

୧୦. ରେ ା ନ ିନ୍ତ୍ରକ, 
ଓଡେିାଙ୍କ ବ୍ୟକି୍ତଗତ 
ସୋ କ 

୧ ୧ 0  

୧୧. ବ୍ରିଷ୍ଠ କି୍ଷ୍ପ୍ରରେ କ ୧ 0 ୧  ାେିଥିବ୍ା କି୍ଷ୍ପ୍ରରେ କ ପଦବ୍ୀର ପୂରେ 
ନମିରନ୍ତ ଏକ ଚଠିା ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଅର୍ଗ 
ବ୍ଭିାଗର ବ୍ଚିାରାଧିନ ଅଛ ି। 

୧୨. ସୋ କ ଉପ-
ବ୍ଭିାଗୀ  ଅଧିକାରୀ 

୪୯ ୪୯ 0  

୧୩. ଅଧିକ୍ଷ୍କ ସ୍ତର-୨ ୨ ୨ 0  
ରମାଟ୍ (୭ ରୁ ୧୩) ୮୯ ୬୫ ୨୪  
 ୧୪. କନଷି୍ଠ ସୋ କ ୬୩ ୦ ୬୩ ସାଧାରେ ପ୍ରୋସନ ବ୍ଭିାଗ, ଓଡେିା 

ସରକାରଙ୍କ ନରିଦ୍ଦଗେକ୍ରରମ  ାେିଥିବ୍ା  
ପଦର ୫୦ ପ୍ରତେିତ, ତାୋ ୩୨ଟ ି 
କନଷି୍ଠ ସୋ କ ପଦବ୍ୀ ପୂରେ ନମିରନ୍ତ 
ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ବ୍ଚିାରାଧିନ ଅଛ ି।  

୧୫. ବ୍ରିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରରେ କ ୫ ୨ ୩ ପରଦାନ୍ନତ ି  ପାଇବ୍ା ପାଇଁ ଉପ ୁକ୍ତ 



ପ୍ରାର୍ ିନାୋନ୍ତ ି।  
୧୬. କନଷି୍ଠ ମୁଦ୍ରରେ କ ୩ ୩ ୦  
୧୭. ବ୍ରିଷ୍ଠ ପଞି୍ଜକାର ୧ ୧ ୦  
୧୮. କନଷି୍ଠ ପଞି୍ଜକାର ୧ ୧ ୦  
୧୯. କନଷି୍ଠ 

ଅଭିରେ ନକାରୀ 
୧ ୦ ୧ ପଦବ୍ୀ ପୂରେ ପାଇ ଁ ପଦରକ୍ଷ୍ପ 

ନଆି ାଇଅଛ ି। 
 
୨୦. ନଥି ର ାଗାେକାରୀ ୨ ୧ ୧ ପଦବ୍ୀ ପୂରେ ପାଇ ଁ ପଦରକ୍ଷ୍ପ 

ନଆି ାଇଅଛ ି। 
୨୧. ଗାଡ ିଚାଳକ ୧ ୧ ୦  

ରମାଟ୍ (୧୪ ରୁ ୨୧) ୭୭ ୯ ୬୮  
୨୨. ଦପ୍ତରୀ ୨ ୨ ୦  
୨୩. ଚପରାେ ି ୫ ୩ ୨ ଅର୍ଗ ବ୍ଭିାଗ OM  No. 

37323/F,dt.30.11.2018 ପ୍ରଦତ୍ତ 
ଗାଇଡୋଇନ ଅନୁସାରର  ାେି 
ପଡଥିିବ୍ା ପଦବ୍ୀରର ଚପରାେି 
outoourcing ମାଧ୍ୟମରର 
ନରି ାଜତି କରିବ୍ା ନମିରନ୍ତ ପଦରକ୍ଷ୍ପ 
ନଆି ାଇଛ ି।  
 

୨୪. ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳ ୧ ୧ ୦  
ରମାଟ୍ (୨୨ ରୁ ୨୪) ୮ ୬ ୨  
ସବ୍ରମାଟ୍ (୧ ରୁ ୨୪) ୧୮୮ ୯୦ ୯୮  

 
                                                 

                                               ତା ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 

                        ମଦ ପ୍ରସୁ୍ତତରି ପରିମାଣ ଏବଂ ତାର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ  
 

ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା ୬୬୮-  ଶ୍ରୀ ପୂର୍୍ଣ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵାଇଁ : ଅବ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି
:- ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାର Sorada Block ଅଧିନସ୍ଥ୍ ଅସୁରବ୍ନ୍ଧ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚା ତରର ଥିବ୍ା ରଗାବ୍ନି୍ଦପୁର 
ଠାରର ଠପିିର ାୋ ମଦ ରଦାକାନରର ରକରତ େିଟର ମଦ ତଆିର ି କରା ାଉଛ ି ପ୍ରତ ି ମାସରର 
୦୧.୦୧.୨୦୨୦ ଠାରୁ ୧୯.୦୮.୨୦୨୧ ତାର ତାେିକା ରଦରବ୍ କ ି?         
                                               ଉତ୍ତର  



ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାର Sorada Block ଅଧିନସ୍ଥ୍ 
ଅସୁରବ୍ନ୍ଧ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚା ତରର ଥିବ୍ା ରଗାବ୍ନି୍ଦପୁର ଠାରର ବ୍ାୋର ଭାଟ୍ଟ ିମଦ ରଦାକାନରର ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରା ାଉଥିବ୍ା ମଦ ପରମିାେର ମାସକି େସିାବ୍ ତା ୦୧.୦୧.୨୦୨୦ ର ି ଠାରୁ 
୧୯.୦୮.୨୦୨୧ ପ ଗୟନ୍ତ ନମିନରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  
 

January,2020 10600.0BL 
February,2020 10600.0BL 
March,2020 8320.0BL 
April,2020 to June, 2020 Nil (Closed due to COVID) 
July, 2020 6240.0 BL 
August, 2020 5760.0 BL 
September, 2020 8560.0 BL 
October, 2020 8440.0 BL 
November, 2020 8720.0 BL 
December, 2020 9600.0 BL 
January, 2021 9920.0 BL 
February, 2021 8720.0 BL 
March, 2021 10400.0 BL 
April, 2021 10400.0 BL 
May, 2021 3680.0 BL 
June, 2021 7680.0 BL 
July, 2021 10400.0 BL 
August, 2021 (Up to 19.08.2021) 6080.0 BL 

  
       

ତାରିଖ 06.09.2021 

ରବଲଗୁଣ୍ଠା CHC ରର ମହାପାରାୟଣ ଗାଡ ିବୟବସ୍ଥ୍ା  

ଅଣତାରକା- 669. ଶ୍ରୀ ପୂର୍୍ଣ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵାଇଁ : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହରିବ କ ି :-  ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାର Sorada CHC Bellughta CHC ରର 
ମୋପରା େ ଗାଡ,ିର ାଗାଇବ୍ା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ରନରବ୍ କ ି? 



 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ମୋପ୍ର ାେ ର ାଜନାର 
ମାଗଗଦେଗୀକା ଅନୁ ା ୀ, ଜଲି୍ଲାପାଳମାନଙୁ୍କ ଅତରିକି୍ତ Dead Body Carrier କ୍ର  
ନମିରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ରଦବ୍ାକୁ ପ୍ରାଧିକୃତ କରା ାଇଅଛ ି l ଏେ ି ସଂକ୍ରାନ୍ତରର ଗଞ୍ଜାମ, 
ଜଲି୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ରସାରରାଡା ଓ ରବ୍େୁର୍ାଟ CHC ପାଇଁ Dead Body Carrier 
ରକୌେସ ିବ୍ଧିିବ୍ଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ େସ୍ତଗତ ରୋଇନାେିଁ l 

 

                                         ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ର ି 

             ଠକିାଦାରଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ                                                                     
******* 

 

  ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା-୬୭୦- ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍୍ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵାଇଁ: ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ 
କ ି :-ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାର Sorada Sub- Division ଅଧିନସ୍ତରର ରକରତ K.2 
କରା ାଇଅଛ ି2019-20, 20-21, 21-22 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରର କରା ାଇଛ ିଠକିାଦାର ନାମ 
ସେ work ର ନାମ ସେ ତାେିକା ରଦରବ୍ କି? 

 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା । 

ଉତ୍ତର 

ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାର ରସାରଡା ସବ୍-ଡଭିିଜନ ଅଧୀନରର 2019-20, 2020-21, 2021-22 
ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରର କରା ାଇଥିବ୍ା K-2  ର ସବ୍ରିେର୍ ବ୍ବି୍ରେୀ ସଂେଗ୍ନକ ସାରେୀ ମାଧ୍ୟମରର 
ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ । 

 



                                                 ତା ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 
 

                                      ମଦ ବଣ୍ଟନର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ  
 

ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା ୬୭୧-  ଶ୍ରୀ ପୂର୍୍ଣ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵାଇଁ : ଅବ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି
:- ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାର Sorada Block ଅଧିନସ୍ଥ୍ ରଗାବ୍ନି୍ଦପୁର ଠାରର ର ଉଁ ମଦ ତଆିର ି
କରା ାଇଛ ିରକଉଁ ରକଉଁ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚା ତରର ବ୍ଣ୍ଟନ କରା ାଇଛ ିତାର ଏକ ତାେିକା ରଦରବ୍    କ ି
?  
                                                  ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାରର Sorada Block ଅଧିନସ୍ଥ୍ 
ରଗାବ୍ନି୍ଦପୁର ଠାରର ଥିବ୍ା ବ୍ାୋର ଭାଟ୍ଟ ି ମଦ ରଦାକାନରର ପ୍ରସୁ୍ତତ ମେୁେ ମଦ ଅସୁରବ୍ନ୍ଧ 
ଗ୍ରାମପଞ୍ଚା ତ ଅନ୍ତଗଗତ ଦୁୋଳ ଛକ (ଅସୁରବ୍ନ୍ଧ) ମେୁେି ମଦ ୋ ା ରଦାକାନରର ବ୍କି୍ର  
କରା ାଉଛ ି।    
       

06.09.2021 

ଜବର ଦଖଲ ଜମି ଉରେଦ    

UDAQ 672-  ଶ୍ରୀ ଦାସରଥି ଗମାଙ୍ଗ- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କରି 
କେରିବ୍ କ ି :-U . D .ପ୍ରେନ ସଂ ୟା -1637 ,dt. 25.11.2019 ର ି ଉତ୍ତର 
ପରରିପ୍ରକ୍ଷ୍ୀରର ଏ ାବ୍ତ 2 ବ୍ର୍ଗ ସମ  ଅତବି୍ାେତି ରୋଇ ାଇଥିରେ ମଧ୍ୟ AMRI 
Hospital ର ଜବ୍ର ଦ େରର ଥିବ୍ା ଏକର 1.639 ଡ.ିସମିିେ ପରିମିତ ଜମିକୁ ସଂମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ 
ଉରଚ୍ଛଦ କରା ାଇପାର ି ନାେିଁ  ରତେୁ ଏୋରକରତ ଦନି ମଧ୍ୟରର ସମୁ୍ପର୍ଣ୍ଗ ଉରଚ୍ଛଦ 
କରା ାଇପାରବି୍ ? 

ଉତ୍ତର  

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ,ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-   



 AMRI Hospital ର ଜବ୍ର ଦ େରର ଥିବ୍ା ଜମି କୁ ସଂମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ ଉରଚ୍ଛଦକରବି୍ା 
ପାଇଁ ସାଧାରେ ପ୍ରୋସନ ଏବ୍ଂ ସାଧାରେ ଅଭିର ାଗ ବ୍ଭିାଗ ତରଫରୁ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ 
କରା ାଉଛ ି।  

 

 

 

ତା 06.09.2021 

ପ୍ର ନ 

ଚଟି୍ ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥ୍ା ସମ୍ପକ୍ରର 

U.D.A.Q. No. 673 – ଶ୍ରୀ ଦାସରର୍ୀ ଗମାଙ୍ଗ:- ଅର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ:ି- 

ନକିଟ ଭବ୍ରି୍ୟତରର ବ୍େୁ ଚଟିଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ରୋକଙ୍କ ପଇସାରର ଦାମିକଆି ଗେୃକୁ 

ଭଡାସ୍ୱରୂପ ଅଫିସ ଗେୃ ପାଇଁ ରନଇ ଉଚ୍ଚ ଦରମାରର ଆବ୍େୟକୀ  ଠାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାଫ 

ମାନଙୁ୍କ ନ ୁିକି୍ତ ରଦଇ ବ୍ତ୍ତଗମାନ ସରକାରୀ jail ରର କାଳାତପିାତ କରୁଥିବ୍ା ସତୟ ନରିେଁ କ ି

ଉତ୍ତର େଁ ରେରେ ବ୍ତ୍ତଗମାନ କଛି ିPrivate Life insurance Company  ର୍ା 

Exide Life Insurance Company financial Scheme କର ିଆବ୍େୟକ 

ଠାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାଫ ଙୁ୍କ ନ ୁିକି୍ତ ରଦଇ ଭୁବ୍ରନଶ୍ଵର ଅଫିସରର କା ଗୟ କରାଉଥିବ୍ା ସମ୍ପକଗରର 

ସରକାରୀ କଳ ଦ୍ଵାରା ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ ବ୍ରି୍ କୁ ଛାନଭିନ୍ କର ି ରସମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା କୁ ରୋକ 

ରୋଚନକୁ ଆେିବ୍ା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ରନରବ୍ କ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅର୍୍ମନ୍ତ୍ରୀ – 



        Private Life insurance Company  ର୍ା Exide Life 

Insurance Company ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର ରକୌେସ ି ଅଭିର ାଗ ରାଜୟ ଅର୍ଗରନୈତକି 

ଅପରାଧ ୋ ା ଭୁବ୍ରନଶ୍ଵର ନକିଟରର ଦା େ ରୋଇନାେିଁ କମିୋ ଏେ ି ସଂସ୍ଥ୍ା ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର 

ରକୌେସ ିମାମୋ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ରୋଇନାେିଁ । 

                ଏେ ି ସଂସ୍ଥ୍ା ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର ରକୌେସି ଅଭିର ାଗ ମିଳରିେ, ରାଜୟ ଅର୍ଗରନୈତକି 

ଅପରାଧ ୋ ା ଏବ୍ଂ ଜଲି୍ଲା ରପାେିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା  ାଞ୍ଚ କରା ାଇ ସଂପକୃ୍ତ ସଂସ୍ଥ୍ା 

ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର ଆଇନ ଅନୁ ା ୀ ବ୍େିତି କା ଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେେ କରା ିବ୍ । 

UDAQ No: 674            Dt:- 06.09.2021 

Illegal Transaction of Iron Ore  
Shri Dasarathi Gomango : Will the Minister for Steel and Mines be 
pleased to state that :- Whether illegal transaction of Iron Ore through 
Hissaburu Railway Siding was detected by Bhubaneswar State Level 
Enforcement Squad, which was also reported to Director of Mines on dt. 
22.08.2013 i.e. prior to vigilance enquiry or not, if so, then what positive 
action taken against the erring officials in Keonjhar District, furnish in 
details before the house ?  

Answer 
Sri Prafulla Kumar Mallik 
Minister of Steel & Mines 

***** 
 The illegal transaction of iron ore through Hissaburu Railway siding 
was detected by the State Level Enforcement Squad prior to the vigilance 
enquiry. State Government has been pleased to place the following 
Officers under suspension for their involvement in vigilance P.S. Case No. 
30/2013, U/R 13(2) r/w 13(1) (c)(d) P.C Act. 1988/120-
B/420/379/468/409/411 IPC regarding illegal mining by Deepak Gupta 
POA lessee B.K Mohanty of Uliburu Iron Mines. Accordingly departmental 



proceedings have also been drawn up against them which are under 
process of enquiry.  

1. Sri Madan Mohan Biswal, DDM 
2. Sri Suresh Kumar Sahoo, M.O 
3. Sri Routray Murmu, M.O 
4. Sri Gangadhar Lenka, M.O 
5. Sri Ramesh Chandra Mahalik, M.O 
6. Sri Suresh Chandra Barik, SIM 
7. Sri Basudeva Tudu, Senior Surveyor 

 
Further, Sri Madan Mohan Biswal, DDM and Sri Ramesh Chandra 

Mahalik, M.O have been compulsorily retired from Government Service 
by Steel & Mines Department, Government of Odsiha.    
 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୬୭୫     
 ତା:୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 

Iron ore ଉରତ୍ତାଳନ ସମ୍ପକ୍ରର  
 
ଶ୍ରୀମତୀ କୁସୁମ ରଟରଟ : ଇୋତ ଓ  େ ି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ସୁନ୍ଦରଗର୍ଡ ଜଲି୍ଲାରର 
ରକରତାଟ ି IRON ORE Mines ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରର ଅଛ ି ଏବ୍ଂ ରକଉ ଁ ରକଉ ଁ ସଂସ୍ଥ୍ା 
IRON ORE ଉରତ୍ତାଳନ କରୁଛନ୍ତ ିତାୋ ଜୋଇରବ୍ କ ି?  

 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
***** 



 ସୁନ୍ଦରଗର୍ଡ ଜଲି୍ଲାରର ୪ ରଗାଟ ି Iron Ore Mines ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ୍ 
OMC ପା ରର ରେଛି,ି ତାୋର ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ-“କ” ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ଏବ୍ଂ ରସେ ି
ଜଲି୍ଲାରର ର ଉଁ ର ଉଁ ସଂସ୍ଥ୍ା Iron ore ଉରତ୍ତାଳନ କରୁଛନ୍ତ,ି ତାୋର ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ- “ଖ” 
ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ ।  

 

 
ତା: ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ରିଖ 

ରକାଲ କରିରଡାର ରାସ୍ତା ନମି୍ାଣ ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ 
ଅଣ ତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା ୬୭୬– ଶ୍ରୀମତୀ କୁସମୁ  ରଟରଟ : ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- ବ୍େିଙ୍ଗା ଟପରଆି ରାସ୍ତାରର େଜାର େଜାର ରକାଇୋ 
ଟ୍ରକ୍ ଚାେୁଥିବ୍ାରୁ ରୋରକ ଦୀର୍ଗଦନି ଧର ି ପ୍ରଦୂର୍େ ପାଇଁ ନୂଆ ଏକ ରକାଲ୍ 
ରକାରଡିର ରାସ୍ତା ନମିଗାେ କରବି୍ା ପାଇଁ ବ୍ାରମୋର ରାସ୍ତା ରରାକ୍ କରୁଛନ୍ତ,ି 
ରକରବ୍ସଦୁ୍ଧା ସରକାର ନୂତନ ରାସ୍ତା ନମିଗାେ କରରିବ୍ ତାୋ ଜୋଇରବ୍ କ ି ? 
ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ ,ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା 

ଉତ୍ତର 

 ବ୍େିଙ୍ଗା-ଟପରଆି ରାସ୍ତାଡୁଡୁକା-ରଗାପାଳପୁର-ଟପରଆି ରାସ୍ତାରଏକ 
ଅଂେବ୍ରିେର୍। ବ୍ତ୍ତଗମାନ ଡୁଡୁକା-ରଗାପାଳପୁର-ଟପରଆି ରାସ୍ତାର କୁେଡା 
(୬.୨୦୬ କ.ି ମି ) ଠାରୁ ଟପରଆି (୨୮.୫୬୪ କ ି .ମି) ପ ଗୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ 
ସରିମଣ୍ଟ କଂକି୍ରଟ୍ ରାସ୍ତା ନମିଗାେ ପାଇଁ ରଟଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରି ା ସମାପ୍ତ ରୋଇଅଛ ି। ସପକୃ୍ତ 
ଠକିାଦାର ଙ୍କ ସେତି ଆବ୍େୟକ ଚୁକି୍ତନାମା ସମ୍ପାଦନ କରା ାଇ କା ଗୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇ ଁ
ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ିବ୍ ।    

 
 



 
 
 
 
 

06.09.2021 
Air Mail ଓ POLNET କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ପଦରକ୍ଷପ 

UDAQ.678-          ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଣୁ୍ଡା,ବଧିାୟକ - 

                   ମ ୁୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- 
                  (କ) ରାଜୟ ରପାେିସର ଦୁଇଜେ ବ୍ରଷି୍ଠ I.P.S ଅଧିକାରୀ ରପାେିସ ରବ୍ତାର 
ବ୍ଭିାଗର ର ାଗାର ାଗ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା ପାଇଁ ନରି ାଜତି ରୋଇଥିବ୍ା ରବ୍ରଳ ରାଜୟରର Air Mail ଓ POLNET 
ର ାଗାର ାଗ ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ ବ୍ପି ଗୟସ୍ତ ରୋଇପଡଥିିବ୍ା ସମ୍ପକଗରର ସରକାର କ ିକ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ରନଇଛନ୍ତ ିଜୋଇରବ୍ କ ି; 
( ) ରାଜୟର ରକରତାଟ ିଜଲି୍ଲାରର ଓ ସଂସ୍ଥ୍ାରର Air Mail ଓ POLNET ବ୍ୟବ୍ୋର ରେଉଥିୋ ଓ ରକରତାଟ ି
ସ୍ଥ୍ାନରର ରକରବ୍ଠାରୁ ଅଚଳ ରୋଇଛ ିଏବ୍ଂ ଏଗୁଡକିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାର ରକଉଁ Farm ରୁ ରକରତ 
ଟଙ୍କାର Computer  ନ୍ତ୍ରାଂେ ଓ Modem ଇତୟାଦ ି କେିି ରକଉଁ Station କୁ ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ ି ତାର 
ସବ୍ସୃି୍ତତ ବ୍ବି୍ରେୀ ସେତି ରାଜୟରର ରକରବ୍ସୁଦ୍ଧା  ଉରପାରକ୍ତ ର ାଗାର ାଗ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା କା ଗୟକ୍ଷ୍ମ ରେବ୍ ତାୋ 
ଜୋଇରବ୍ କ ି?  

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦବିୟ  ଙ୍କର ମିଶ୍ର,ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ,ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର- 
    (କ) ରାଜୟ ରପାେିସ ରବ୍ତାର ବ୍ଭିାଗର ର ାଗାର ାଗ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା ନମିରନ୍ତ ୨୪ ଟ ି
ପ୍ରମ ୁ ସ୍ଥ୍ାନରର POLNET ସ୍ଥ୍ାପନ କର ାଇଥିୋ ତାର ଏକ ତାେିକା Annexure-I ରର ସଂେଗ୍ନ କରାଗୋ 
।  ସମ ାନୁକ୍ରରମ ରସଗୁଡକିର ମରାମତ ି ପାଇଁ ଆବ୍େୟକତା ପଡବି୍ାରୁ ସମ୍ପକୃ୍ତ ର ାଗାେକାରୀ ସଂସ୍ଥ୍ାକୁ ପତ୍ର 
ମାଧ୍ୟମରର ଅନୁରରାଧ କର ାଇଥିୋ । ପ୍ରତଉିତ୍ତରରର ର ାଗାେକାରୀ ସଂସ୍ଥ୍ା POLNET NETWORK 
OBSOLETE ରେବ୍ା ଓ ଅଚଳ  ନ୍ତ୍ରାଂେ ଗୁଡକି ମରାମତ ିରୋଇ ନ ପାରବି୍ା ଜୋଇଥିରେ  । 



    ( ) ରାଜୟର ରକରତାଟ ିଜଲି୍ଲା ତର୍ା ରକଉ ଁରକଉ ଁସ୍ଥ୍ାନରର Air Mail ବ୍ୟବ୍ୋର 
ରେଉଥିୋ ଏବ୍ଂ ରସଗୁଡକି ମଧ୍ୟରୁ ରକରତ ଅଚଳ ରୋଇଛ ି ତାୋର ତାେିକା Annexure- II ଏବ୍ଂ 
Annexure-III ରର ସଂେଗ୍ନ କରାଗୋ । 
       ଅଚଳ ରୋଇପଡଥିିବ୍ା Air Mail ଗୁଡକିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଗତ 
୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରୁ ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ମଧ୍ୟରର ରକଉଁ ରକଉଁ ଫାମଗରୁ ରକରତ ଟଙ୍କାର 
କମୁ୍ପୟଟର  ନ୍ତ୍ରାଂେ ଓ Modem  ଇତୟାଦ ିକେିା ାଇ ରକଉଁ ରକଉ ଁStation କୁ ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛ ିତାୋର 
ଏକ ତାେିକା Annexure-IV ରର ସଂେଗ୍ନ କରାଗୋ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରମାଦତି GeM PORTAL 
ଜରଆିରର Air Mail ର ାଗାର ାଗରର ସୁଧାର ଆେିବ୍ା ନମିରନ୍ତ ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରର ୨୧ ଟ ିAir 
Mail System କ୍ର  ନମିରନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରି ା ଚାେୁଅଛ ି। Ministry of Home Affairs, Government 
of India ଙ୍କ ସେତି State Police Headquarters ମାଧ୍ୟମରର POLNET OBSOLETE 
declare ରେବ୍ା ପରର POLNET ର up-gradation (POLNET-II) ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିରନ୍ତ ପଦରକ୍ଷ୍ପ 
ନଆି ାଉଛ ି। 

 
*** 



ANNEXURE – I 

NAME OF THE POLNET STATIONS 
 

SL. 
NO. 

LOCATION OF V-SAT STATION REMARKS 

   1. Statpol Vide D.G.M. (Seccs-Mktg. and 
Commn.) Bharat Electronic Ltd. 
Letter No.13736/2/6/sccs/GAD, 
dated:11.09.2012, it was intimated 
that the hardware installed by 
hughes under the Polnet Network 
has become obsolete and 
defective equipment are beyond 
repair. 

2.  State Police Signals Hdqrs. 

3.  State Secretariat, Bhubaneswar 

4.  
State Crime Record Bureau, 
Bhubaneswar 

5.  Puri 

6.  Malkangiri 

7.  Balasore 

8.  Baripada 

9.  Chhatrapur 

10.  Berhampur 

11.  Phulbani 

12.  Koraput 

13.  Kalahandi 

14.  Nuapada 

15.  Gajapati 

16.  Rayagada 

17.  Sambalpur 

18.  Bolangir 

19.  Sonepur 

20.  Baragarh 

21.  Jharsuguda 



22.  Sundargarh 

23.  Rourkela 

24.  Keonjahr 

 

------- 

 

 

ANNEXURE – II 

LIST OF  STATIONS WHERE AIRMAIL INSTALLED IN ODISHA UNDER THE 
CONTROL OF S.P., SIGNALS, CUTTACK 

SL. 

NO. 
NAME OF THE AIRMAIL STATIONS 

(A) Signal Office Air-Mail Station-1 
 1 Angul 

2 Dhenkanal 
3 Deogarh 
4 Boudh 
5 Phulbani 
6 Gajapati 
7 Nabarangapur 
8 Beerhampur 
9 Rayagada 
10 Koraput 
11 Chhatrapur 
12 Talcher 
13 Kalahandi 
14 Nuapada 

(B) Signal Office Air-Mail Station-2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Bhadrak 
2 Baripada 
3 Balasore 
4 Bargarh 
5 Sambalpur 
6 Jharsuguda 
7 5th IR Bn., Boudh 
8 4th IR Bn., Deogarh 
9 OSAP 2nd Bn., Jharsuguda 
10 OSAP 3rd Bn., Koraput 
11 OSAP 4th Bn., Rourkela 
12 OSAP 6th Bn., Cuttack 
13 OSAP 7th Bn., Bhubaneswar 
14 Jajpur 
15 Kendrapara 
16 Jagatsinghpur 

(C) Signal Office Air-Mail Station-3 
1 STAPOL 
2 Bhubaneswar 
3 Khurda 
4 Nayagarh 
5 Bolangir 
6 Sundargarh 
7 Rourkela 
8 Puri  
9 Malkangiri 
10 Keonjhar 
11 Subarnapur 

(D) Signal Office Air-Mail Station-4 
Total-45 (including four Signal Office Airmail 

Stations) 



 

 

 

 

Annexure-III 

LIST OF  AIR-MAIL STATIONS OFF-AIR IN ODISHA 

Sl. 
No. 

Name of the Stations Date of off-air 

1 Angul 21.02.2020 

2 Bhadrak 05.05.2020 

3 Baripada 11.06.2021 

4 Bolangir 31.07.2021 

5 Boudh 21.03.2021 

6 Dhenkanal 21.12.2020 

7 Jagatsinghpur 06.10.2019 

8 Kendrapara 27.05.2020 

9 Keonjhar 24.04.2021 

10 Khurda 14.10.2020 

11 Malkangiri 22.06.2020 

12 Subarnapur 02.07.2019 

13 STAPOL 14.08.2020 

14 Signal Office Air-Mail Station-4 15.04.2021 

15 OSAP 4th Bn., Rourkela 03.01.2021 

16 OSAP 7th Bn., Bhubaneswar 13.11.2019 

17 5th IRBn., Boudh 08.11.2020 

18 Bhubaneswar 30.07.2021 



………….. 

                                                                                                                                          
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexure-IV 

LIST OF COMPUTER INSTRUMENTS PURCHASED IN SIGNAL 
ESTABLISHMENTS DURING THE YEARS FORM 2018-19 TO 2020-

21 

Financ
ial 

Year 

Name and 
number of 
Computer 

Instruments 
purchased 

Price Name of the Firm from 
whom procured 

Name of the 
Stations to whom 

issued 



Financ
ial 

Year 

Name and 
number of 
Computer 

Instruments 
purchased 

Price Name of the Firm from 
whom procured 

Name of the 
Stations to whom 

issued 

2018-
19 

Desktop 
Computer-05 
Nos. 

Rs. 2,22,500/- M/S. Data Soft 
Systems, Cuttack 

4th IRBN 
Deogarh, 5th 
IRBN Boudh, 
Dhenkanal WT, 
S.P. Signal Con 
Section, Puri 
W.T. 

Data Modem-05 
Nos. 

Rs. 9,38,100/- M/S. S.K. 
Communication Pvt. 
Ltd., Bhubaneswar 

Panikoili, 
Kendrapada, 
Jagasinghpur, 
Rourkela, 4th 
IRBN Deogarh 

1 KVA UPS- 10 
Nos. 

Rs. 43,660/- M/S. Classic 
Technologistics and 
Trade Pvt. Ltd, 
Berhampur 

Signal Trg. 
School, 
Rourkela, 4th 
IRBN Deogarh, 
5th IRBN Boudh, 
Koraput, 
Baripada, S.P. 
Signal Con 
Section, 
Dhenkanal 

Dot Matrix 
Printer-10 Nos. 

Rs. 1,48,680/- M/s. Anjali Business 
forms, Cuttack 

Panikoili, 
Sundargard, 
Berhampur, 
beragarh, 
Rourkela, BBSR, 
Stapol, 4th IRBN 
Deogarh, 5th 
IRBN Boudh, 
Puri 

1 KVA UPS-04 
Nos. 

Rs. 17,464/- M/S. Classic 
Technologistic & Trade 
Pvt. Ltd., Berhampur 

Puri, Talcher, 
Signal Office-2 



Financ
ial 

Year 

Name and 
number of 
Computer 

Instruments 
purchased 

Price Name of the Firm from 
whom procured 

Name of the 
Stations to whom 

issued 

Data Modem-04 
Nos. 

Rs. 8,49,600/- M/S. S.K. 
Communication Pvt. 
Ltd., Bhubaneswar 

5th IRBN Boudh, 
Signal Office, 
Talcher, 
Sambalpur 

Dot Matrix 
Printer-04 Nos. 

Rs. 69,472/- M/S. Anjali Business 
forms, Cuttack 

Talcher, Signl 
Office, Angul, 
Koraput 

Desktop 
computer-04 
Nos. 

Rs. 2,54,408/- M/S. Expro computer, 
Cuttack 

Estt. section, S.P. 
Signals Office, 
Purchase Store, 
Panikoili, 
Kendrapada 

Dot Matrix 
Printer-01 Nos. 

Rs. 14,868/- M/S. Anjali Business 
forms, Cuttack 

Talcher 

Desktop 
Computer-01 No. 

Rs. 63,602/- M/S. Expro Computer, 
Cuttack 

Jagasinghpur 

Desktop(
1no) 

Rs.44
500/- 

Datasoft 
System, 

Cuttack. 

Cwo 
Sec. 

Keyboard 
and 
mouse(1
no) 

Rs. 639/- Datasoft 
System, 
Cuttack 

Signals 
training 
school 

Monitor(
2nos) 

Rs. 
11000
/- 

Datsoft 
System, 
Cuttack 

Signals 
training 
school 

Keyboard
& mouse 

Rs. 
1905/
- 

Datsoft system, 
Cuttack 

Signal 
training 
school 

2019-
2020 

7 AH UPS 
Battery-20 Nos. 

Rs. 14,029/- M/S. Expro Computer, 
Cuttack 

S.P. Con 
Section-2, 
Cipher Cell 
Cuttack-2, 



Financ
ial 

Year 

Name and 
number of 
Computer 

Instruments 
purchased 

Price Name of the Firm from 
whom procured 

Name of the 
Stations to whom 

issued 

Rayagada-2, 6th 
BN Cuttack-2, 
Jagasingpur-2, 
S.P. Office Con 
Section-1, 
Remote Tx 
Section-2, 
Boudh-2, 
Account 
Section-2, M.V. 
Section-2, CWO 
Section-1 

7 AH UPS 
Battery- 50 Nos. 

Rs. 32,250/- M/S. Gobal 
Corporation, Kolkata 

Dhenkanal-2, 
Bolangir-2, 
Talcher-2, 
Nayagarh-1, 
Training School-
2, Sambalpur-2, 
Cypher cell 
cuttack-2, TIB 
section-1, 4th 
IRBN-2, Koraput-
2, Beragarh-2, 
Talechar-2, 
Chatrapur-2, 
Account 
Section-2, MV 
Section-2, S.P. 
Con Section-1, 
Balasore-2, 
Hdqrs. Store-2, 
Sergent section-
4, Nayagarh-1, 
Account Sec-2, 
contingency 



Financ
ial 

Year 

Name and 
number of 
Computer 

Instruments 
purchased 

Price Name of the Firm from 
whom procured 

Name of the 
Stations to whom 

issued 

Section-2, 
Rourkela-2, 
Cypher Section 
Sambalpr-2, 
Nwarangpur-2, 
S.P. office Con 
Section-2 

1 KVA UPS- 10 
Nos. 

Rs. 32,770/- M/s. Yuratech Global 
Pvt. Ltd., Mumbai 

S.P. Signal Con 
Section-3, 
Chatrapur, I.T. 
Cell-2, Central 
Workshop, 
Berhampur, 
Signal Office, 
Contigent 
Section, 
Jagatsinghpur, 
BBSR, RO 
Signal, CWO, 
Pay Accountant 

Dot matrix 
Printer-10 Nos. 

Rs. 1,08,370/- M/S. InfoTech Solution, 
Balasore 

Angul, Signal 
office, Koraput, 
Account Sec. 
DSP, Signal 
Office, 
Jagatsinghpur, 
BBSR, RO 
Signals, CWO, 
Pay Section. 

Monitor(
2nos) 

Rs. 
11000
/- 

Datsoft 
System, 
Cuttack 

Signal 
training 
school 

Desktop(
4nos)  

Rs 
1,86,4

Datsoft system, 
Cuttack 

Sgt 
sec,centr



Financ
ial 

Year 

Name and 
number of 
Computer 

Instruments 
purchased 

Price Name of the Firm from 
whom procured 

Name of the 
Stations to whom 

issued 

40/- al 
w/shop,
dsp 
office, 
contigen
t sec 

Hp laser 
jet 
printer(1
no) 

Rs 
17,98
0/- 

Datsoft system, 
Cuttack 

Contigen
t section. 

Hp laser 
jet 
printer(1
no) 

Rs 
18,32
5/- 

Datsoft system, 
Cuttack 

Establish
ment 
section 

Keybaord 
&mouse(
6nos) 

Rs111
00/- 

Odisha 
sourcing, 
Cuttack 

Cwo sec, 
sergeant 
section 

2020-
21 

Desktop 
Computer-06 
Nos. 

Rs. 1,90,530/- M/S. Satnam 
Enterprises, Rajastan 

Puri, Dhenkanal, 
5th IRBN Boudh, 
Angul, Central 
Workshop, 4th 
IRBN Deogarh 

650VA UPS-06 
Nos. 

Rs. 10,998/- M/s. Coagulate Global 
Solution Pvt. Ltd., Delhi 

Signal Office, 
Chatrapur, 
Angul, Puri, 
Dhenkanal, 

H.F. Set with In-
built Modem-07 
Nos. 

Rs. 
22,61,679/- 

M/S. Vertel Digital Pvt. 
Ltd., Noida, UP 

Signal Office-1, 
Bhadrak-1, 
Awaiting for 
distribution-5 

Dot matrix 
Printer-05 Nos. 

Rs. 55,000/- M/S. Team Computer 
Pvt. Ltd, Kolkata 

Rourkela, BBSR, 
Keonjhar, 
Nuapada, 
Kalahandi 



Financ
ial 

Year 

Name and 
number of 
Computer 

Instruments 
purchased 

Price Name of the Firm from 
whom procured 

Name of the 
Stations to whom 

issued 

D.link 
modem(
1no) 

Rs 1880/- Gurudev 
agency, 
Cuttack 

Continge
nt 
section 

Ups 
(2nos) 

Rs.36
96/- 

Gurudev 
agency, 
Cuttack 

Sergeant 
section, 
pay 
section 

Printer(1
no) 

Rs 
12,79
2/- 

B.N 
Reprographics
Saheed 
nagar,BBSR 

Sergeant 
section 

                                   

------ 

 

 

06.09.2021 

In-Charge Inspector   ନରୁି୍ଯକି୍ତ  

U.D. 679-    ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା, ବଧିାୟକ- 

    ମୁ ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- 

                          (କ) ଓଡେିା ରପାେିସ୍ ରବ୍ତାର ବ୍ଭିାଗ ପାଇଁ  2016 ଓ 
2021 ରର ନୂତନ Rule ପ୍ରଣୟନ ପରକିପ୍ରେୀକର S.C. ଓ S.T. କମଗଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 
ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ଥିବ୍ା 8ଟ ିInopector Communication ପଦବ୍ୀ  ାେି ପଡଥିିବ୍ା ଓ ପଦବ୍ୀ 
ଗୁଡକି ପୂରେ ଦଗିରର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ସମ୍ପକଗରର ଜୋଇରବ୍ କ;ି (ଖ) 
ମ୍ାନୟେର  Apex Court ରର ମକଦ୍ଦମା ବ୍ଚିାରାଧିନ ର୍ାଇ ମଧ୍ୟ General Police 



ରର In-Charge D.S.P ନ ୁିକି୍ତ କରା ାଉଥିବ୍ା ରବ୍ରଳ ରବ୍ତାର ବ୍ଭିାଗରର In-
Charge Inspector ନଯୁିକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କର ି Vacancy ପୂରଣ ପାଇଁ  ସରକାର 
କକକେସୁଦ୍ଧା ପଦକେପ  ରନରବ୍  ତାୋ ଜୋଇରବ୍ କ ି?    

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଦବିୟ  ଙ୍କର ମଶି୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର  - 
    (କ) ଓଡେିା ରପାେିସ ରବ୍ତାର ବ୍ଭିାଗ ପାଇଁ 2016 ଓ 
2021 ମସେିାରର ପ୍ରେିତ ନୂତନ କୟାଡର ରୁଲ୍ S.C. ଏେଂ S.T. କମଗଚାରୀଙ୍କ ସରମତ 
ସମସ୍ତ ବ୍ଗଗର କମଗଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ର ୁ ଗୟ ଅରଟ । 2021 ମସେିାରର ପ୍ରେିତ କୟାଡର 
ରୁେର ରୁେ 13(C) ଅନୁଯାୟୀ, ସବ୍-ଇନକିେକଟର (କମୁ୍ୟନକିକସନ) ପଦେୀକର କାଯ୍ୟରତ 
S.C./S.T. କମ୍୍ଚାରୀଙ୍କ ସକମ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ଗଗର କମଗଚାରୀ, ସବ୍-ଇନରେକଟର (କମୟୁନରିକସନ) 

ପଦବ୍ୀରୁ ଇନରିେକଟର (କମୟୁନରିକସନ) ପଦବ୍ୀକୁ ପରଦାନ୍ନତ ି ପାଇ ଁ ସବ୍-ଇନକିେକଟର 
(କମୁ୍ୟନକିକସନ) ପଦେୀକର 10 ବ୍ର୍ଗର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେତି Advanced 
Communication Course of Training ପାସ୍ କରଥିିବ୍ା ଆବ୍େୟକ । 
ଉପରରାକ୍ତ ନ ିମ ଅନୁସାରର ଅେସଂରକି୍ଷ୍ତ ବ୍ଗଗର 16 ଜେ ଏବ୍ଂ ଅନୁସୂଚତି ଜାତରି ଜରେ 
ସବ୍-ଇନରିେକଟର  (କମୁ୍ୟନକିକସନ)ଙୁ୍କ ଇନକିେକଟର (କମୁ୍ୟନକିକସନ) ପଦେୀକୁ ପରଦାନ୍ନତ ି
ଦଆି ାଇଥିୋ । କନୁି୍ତ ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୟା ାଳ ଙ୍କ W.P.(C)No.27381, dated 
19.03.2021 ରର I.A. No.4110, dated 19.03.2021 ର ଆକଦଶ ଅନୁସାକର 
ଇନକିେକଟର (କମୁ୍ୟନକିକସନ) ପଦେୀକୁ  ପରଦାନ୍ନତ ି ପାଇଥିବ୍ା କମଗଚାରୀଙ୍କ ନ ୁିକି୍ତ 
ବ୍ତ୍ତଗମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥ୍ଗିତ ଅଛ ି।  

    ( ) ଓଡେିା ସରକାର ରପାେିସ ରବ୍ତାର ବ୍ଭିାଗରର ସବ୍-
ଇନକିେକଟର (କମୁ୍ୟନକିକସନ) ମାନଙୁ୍କ ଇନଚା ଗ ଇନକିେକଟର (କମୁ୍ୟନକିକସନ) ଭାରବ୍ 
ନ ୁିକି୍ତ ରଦବ୍ାପାଇଁ ରକୌେସ ି ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ନାେିଁ ।  ମାନୟବ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୟା ାଳ ଙ୍କର ପରବ୍ତ୍ତଗୀ 



ଆରଦେ ମିଳେିା ପରର ତଦନୁ ା ୀ ଇନକିେକଟର (କମୁ୍ୟନକିକସନ) ପଦବ୍ୀ ପୂରେ କରବି୍ା 
ପାଇଁ ବ୍େିୀତ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ିବ୍ ।  

06.09.2021 

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ତାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଦରକ୍ଷପ  

UDAQ -680  ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା, ବଧିାୟକ 

    ମୁ ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି-  

  (କ) ଓଡେିା ରପାେିସ୍ ରବ୍ତାର ମୁ ୟ କା ଗୟାଳ ରର ଅବ୍ସି୍ଥ୍ତ Store, 
Purchase, Confidential Section ଇତୟାଦରିର 2000 ମସିୋରୁ ଆଜ ିପ ଗୟନ୍ତ 
ରକରତଜେ କମଗଚାରୀ ରକରବ୍ଠାରୁ କା ଗୟ କରୁଛନ୍ତ ି(ନାମ ଓ ପଦବ୍ୀ ସେତି) ଜୋଇରବ୍ କ ି
; ( ) ଏଗୁଡକି ୋଭଜନକ ସଂସ୍ଥ୍ା ରୋଇଥିବ୍ାରୁ G.A. Dept. ନରିଦ୍ଦଗେନାମା ଅନୁ ା ୀ 
ରସମାନଙ୍କର ନ ିମିତ ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତରେ କରା ିବ୍ା ପାଇଁ କେ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ରନଇଛନ୍ତ ି ଓ 
ରକରବ୍ସୁଦ୍ଧା ତାୋ କା ଗୟକାରୀ କରା ିବ୍ ତାୋ ଜୋଇରବ୍ କ ି?  

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଦବିୟ  ଙ୍କର ମିଶ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର  

(କ) ଓଡେିା ରପାେିସ ରବ୍ତାର ମୁ ୟ କା ଗୟ।ଳ ରର ଅବ୍ସି୍ଥ୍ତ Store, Purchase ଓ 
Confidential Section ରର ୨୦୦୦ ମସେିାରୁ ଅଦୟାବ୍ଧି କା ଗୟରତ ରକୌେସି 
କମଗଚାରୀ ନାେଁାନ୍ତ ି । ଉପରରାକ୍ତ Section ମାନଙ୍କରର ବ୍ତ୍ତଗମାନ କା ଗୟରତ ଥିବ୍ା 
କମଗଚାରୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଓ ପଦବ୍ୀ ସେତି ରସମାରନ ରକରବ୍ଠାରୁ ଅବ୍ସ୍ଥ୍ାପିତ ରୋଇଛନ୍ତ,ି 
ତାର ଏକ ତାେିକା ନମିନରର ପ୍ରଦତ୍ତ ରେୋ। 



 

 

 

PURCHASE 

କ୍ର. 
ସ॰. 

ନାମ ପଦବ୍ୀ ଅବ୍ସ୍ଥ୍ାପିତ ତାର ି   

୧. ଅମି  କୁମାର ଦାସ ଏସ.ଆଇ. (ର ାଗାର ାଗ) ୨୮.୦୧.୨୦୧୯ 
୨. ଅଜ  କୁମାର ରବ୍େରା ଏସ.ଆଇ. (ର ାଗାର ାଗ) ୦୭.୦୧.୨୦୨୧ 
୩. େିଟୁନ କୁମାର ସାେୁ କରନଷ୍ଟବ୍ଳ(ର ାଗାର ାଗ) ୩୧.୦୭.୨୦୧୪ 
STORE (SIGNALS  (HDQRS.)   

୧. କରିୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମୋନ୍ତ ି ଏସ.ଆଇ. (ର ାଗାର ାଗ) ୩୧.୧୨.୨୦୧୦ 
୨. ରପ୍ରମାନନ୍ଦ ଦାସ ଏସ.ଆଇ. (ର ାଗାର ାଗ) ୦୯.୦୯.୨୦୨୦ 
୩. ଜରିତନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏସ.ଆଇ. (ର ାଗାର ାଗ) ୧୫.୦୭.୨୦୧୫ 
୪. ମରେଶ୍ଵର ରଗାଛ ି ଏସ.ଆଇ. (ର ାଗାର ାଗ) ୧୪.୦୭.୨୦୨୧ 
CONFIDENTIAL SECTION 

୧. ଦୀପକ ପ୍ରସାଦ ରସଠ ି କରନଷ୍ଟବ୍ଳ (ର ାଗାର ାଗ) ୨୬.୦୨.୨୦୨୦ 
୨. ମାଗିରାମ ଦଳାଇ କରନଷ୍ଟବ୍ଳ (ର ାଗାର ାଗ) ୨୨.୧୧.୨୦୧୯ 
୩. ଆରୋକ କୁମାର 

ରସଠ ି
କରନଷ୍ଟବ୍ଳ (ର ାଗାର ାଗ) ୨୧.୧୨.୨୦୨୦ 

 

( ) ପୁନଶ୍ଚ ରାଜୟ ସରକାର ସାଧାରେ ପ୍ରୋସନ ବ୍ଭିାଗ Circular No. 19538-
9/91 Gen, ତା: ୨୯.୦୭.୧୯୯୧ ଏବ୍ଂ No. 10271, ତା: ୨୦.୦୫.୧୯୯୫ 
ଅନୁ ା ୀ ରଗାଟଏି ସ୍ଥ୍ାନରର କା ଗୟରତ ଥିବ୍ା କମଗଚାରୀ ମାନଙୁ୍କ ସାଧାରେତଃ ୩ ବ୍ର୍ଗରର 



ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତରତି କରବି୍ା ନ ିମ ଥିରେ ମଧ୍ୟ ରବ୍ତାର ବ୍ଭିାଗର ସୁପରଚିାଳନା ପାଇଁ ଏବ୍ଂ 
ପ୍ରୋସନକି ଆବ୍େୟକତା ତର୍ା କମଗଚାରୀଙ୍କ କା ଗୟଦକ୍ଷ୍ତାକୁ ବ୍ଚିାର କରା ାଇ ଉପରରାକ୍ତ 
କମଗଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରକରତ ଜେଙୁ୍କ ରଗାଟଏି ସ୍ଥ୍ାନରର ଧା ଗୟ ସମ  ଠାରୁ ଅଧିକ 
ସମ  ଧର ିର ା ାଇଅଛ ି। 

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 

MHU RBSK ଫାମ୍ାସଷି୍ଟ ମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥ୍ାୟୀ 

U.D.A.Q No- 681 :  ଶ୍ରୀ ଆଦତିୟ ମାଢୀ : ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି-  ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ଭିାଗରର କା ଗୟରତ MHU RBSK 
ଫାମଗାସଷି୍ଟ ମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥ୍ା ୀ (regular) ନ କରା ିବ୍ାର କାରେ କେ, MHU 
RBSK ଫାମଗାସଷି୍ଟଙୁ୍କ ରରଗୁୋର କରବି୍ା ପାଇଁ ସରକାର କେ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ 
କରରିବ୍ ଓ ତାୋ ରକରବ୍ସଦୁ୍ଧା ରେବ୍ ? 
 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ  :- 
 ଓଡେିା ଫାମଗାସଷି୍ଟ ରସବ୍ା ସଂରୋଧନ ନ ିମ, 2020 ଅନୁ ା ୀ ର ଉ ଁ
େିମର ପଦବ୍ୀଗୁଡକି ଭାରତ ସରକାର (ପି.ଆଇ.ପି.) ବ୍ା ଓଡେିା ସରକାରଙ୍କ 
ଦ୍ଵାରା ଅନୁରମାଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ରୋଇଥିବ୍ ଏବ୍ଂ ରସେ ି ସବୁ୍ ପଦବ୍ୀରର 
ଫାମଗାସଷି୍ଟମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦ୍ଧତ ି ଅନୁସରେ କର ି ନ ୁିକି୍ତ ଦଆି ାଇଥିବ୍ ଏବ୍ଂ 
ରସମାରନ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ଭିିନ୍ନ ଚକିତି୍ସାଳ ରର (Fixed Healthcare 
Facilities) ଗୁରୁତର ଚକିତି୍ସା ପଦ୍ଧତ ି  ରର କା ଗୟରତ ଥିରବ୍, ରକବ୍ଳ ରସେ ି
ଠକିା ଫାମଗାସଷି୍ଟମାନଙୁ୍କ ରାଜୟ ସରକାର ସାଧାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରସବ୍ାରର ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ 
କର ି ନ ିମିତ କରବି୍ାର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା କରଛିନ୍ତ ି । ତଦନୁ ା ୀ, ର ରେତୁ MHU 
RBSK ଫାମଗାସଷି୍ଟମାରନ ରକୌେସ ି ଚକିତି୍ସାଳ ରର ଗୁରୁତର ରରାଗୀମାନଙ୍କର  



ଚକିତି୍ସାରର (Critical Patient Care ) ସମ୍ପକୃ୍ତ ନୁେନ୍ତ ିରସେରିେତୁ MHU 
RBSK ଫାମଗାସଷି୍ଟମାନଙୁ୍କ ନ ିମିତ କରବି୍ାପାଇଁ ରକୌେସ ି ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା କରା ାଇ 
ନାେିଁ। 

MHU RBSK ଫାମଗାସଷି୍ଟ ଙୁ୍କ ରରଗୁୋର / ସ୍ଥ୍ା ୀ କରା ିବ୍ା ରନଇ ଏ 
ପ ଗୟନ୍ତ ରକୌେସ ିବ୍ଦି୍ଧବି୍ଦ୍ଧ ନଷି୍ପତ୍ତ ିନଆି ାଇ ନାେିଁ । 
 

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 

ଫାମ୍ାସଷି୍ଟ ମାନଙ୍କର କୟାଡର ପୁନଗ୍ଠନ  

U.D.A.Q No- 682 :  ଶ୍ରୀ ଆଦତିୟ ମାଢୀ : ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି-  ଫାମଗାସଷି୍ଟ ମାନଙ୍କର କୟାଡର ପୁନଗଗଠନ ତର୍ା 
ମଳୂ ଦରମା 9300-4200-34800 ପ୍ରଦାନ କରବି୍ାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର 
କେୟାେ ବ୍ଭିାଗ ପକ୍ଷ୍ରୁ କା ଗୟକାରୀ ନ କରା ିବ୍ାର କାରେ କେ, ଏ ପ ଗୟନ୍ତ 
ବ୍ଭିାଗ ପକ୍ଷ୍ରୁ କେସବୁ୍ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରା ାଇଅଛ ି ଏବ୍ଂ କୟାଡର 
ପୁନଗଗଠନ ତର୍ା ମଳୂ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ରକରବ୍ସଦୁ୍ଧା ରେବ୍ ?  

 
 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ  :- 
  ଫାମଗାସଷି୍ଟ ମାନଙ୍କର କୟାଡର ପୁନଗଗଠନ ତର୍ା ମଳୂ ଦରମା  ପ୍ରଦାନ 
କରବି୍ା ରନଇ ବ୍ଭିିନ୍ନ ସ୍ତରରର ସଭା ଏବ୍ଂ OPSA ର ପ୍ରତନିଧିୀ ଙ୍କ ସେ 
ଆରୋଚନା କରା ାଇଅଛ ି । ବ୍ତି୍ତ ବ୍ଭିାଗ ଏବ୍ଂ ସାଧାରେ ପ୍ରୋସନ ବ୍ଭିାଗର 
ପରାମେଗ କ୍ରରମ ବ୍ଭିିନ୍ନ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ାଉ ଅଛ ି , ଏବ୍ଂ ଏେ ି ବ୍ରି୍  ଟ ି
ସରକାରଙ୍କ ସକି୍ର  ବ୍ଚିାରାଧିନ ରେଅିଛ ି। 



 

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
ମାଲକାନଗିରିରର ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ  

ପ୍ର ନ  
UDAQ No. 683 - ଶ୍ରୀ ଆଦତିୟ ମାଢୀ : ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ 
କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ମାେକାନଗିର ି ଜଲି୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର  ର୍ା : PHC, CHC, 
SDH, DHH  ଇତୟାଦ ି ଗୁଡକିରର ରକରତ ମେଳିା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକମଗୀ (ANM) ପଦବ୍ୀ 
 ାେିଅଛ,ି ତାୋର ତର୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କି,  ାେି ପଡଥିିବ୍ା ପଦବ୍ୀ ରକରବ୍ସୁଦ୍ଧା ପୂରେ 
କରରିବ୍ ? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦା  : ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବିାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

 ମାେକାନଗିର ିଜଲି୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର  ର୍ା : PHC, CHC, SDH, DHH 
ଇତୟାଦ ି ଗୁଡକିରର  ାେିଥିବ୍ା ମେଳିା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକମଗୀ ପଦବ୍ୀର ଏକ ସବ୍ରିେର୍ ତାେିକା 
ପରେିଷି୍ଟ “କ” ରର ସଂେଗ୍ନ କରାଗୋ ।  

 ମାେକାନଗିର ି ଜଲି୍ଲା ସେତି ରାଜୟରର ଅନୟାନୟ ଜଲି୍ଲା ଗୁଡକିରର  ାେି ପଡଥିିବ୍ା 
ମେଳିା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକମଗୀ ମାନଙ୍କର ନ ୁିକି୍ତ ପ୍ରକି୍ର ା Odisha Sub-ordinate Staff 
Selection Commission ମାଧ୍ୟମରର କରା ାଉଛ ି।  

 

  

  



 

ପରି ଷି୍ଟ –‘ କ ‘ 

 

Statement of detailed Sanctioned  & in-position strength  of Health Workers 
(Female)/ANM  of Malkangiri District. 

Sl. 
No

. 
Name of Institution 

Sanction
ed 

strength 

In 
position 

Vacancy 

1 DHH, Malkangiri 01 01 0 
2 CHC, Pandripani 22 22 0 
3 CHC, Mathili 28 28 0 
4 CHC, Kalimela 35 35 0 
5 CHC, Podia 20 20 0 
6 CHC, Korukonda 38 38 0 
7 CHC, Kudumulugumma 17 17 0 
8 CHC, Khairput 15 15 0 
9 New created post 06 0 06 
10 MPHW(F)/ANM deployed to ST & SC Dev. 

Deptt.  
22 17 5 

 Total 204 193 11 
 

 

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ ର ି 

                    ବରଗଡ ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ନମିା୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ                                                                  
******* 

 

  ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା-୬୮୪- ଶ୍ରୀ ରଦରବ  ଆଚାର୍ଯ୍ୟ: ନମିଗାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି
କେରିବ୍ କ ି :-ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ 2019- 20 ଏବ୍ଂ 20-21 ଓ ଚଳତି ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ରର ବ୍ରଗଡ 
ନମିଗାେ ବ୍ଭିାଗରର ରକରତ ଟଙ୍କାର କା ଗୟ ବ୍ନିା ରଟଣ୍ଡରରର ରକଉଁ ରକଉଁ ଠକିାଦାର ମାନଙୁ୍କ 
F2 (P1) ପାଞ୍ଚ େକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କାର କମ କର ିରକଉଁ ଆଧାରରର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଅଛ ିତାର ଏକ 



ବ୍ସୃି୍ତତ ତାେିକା ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ କ?ି 
 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନମି୍ାଣ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଓଡ ିା । 

ଉତ୍ତର 

 ବ୍ରଗଡ ନମିଗାେ ବ୍ଭିାଗରର 2019- 20 ଏବ୍ଂ 20-21 ଓ ଚଳତି ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ରର 
ରକୌେସ ି କା ଗୟ ବ୍ନିା ରଟଣ୍ଡରରର ଠକିାଦାର ମାନଙୁ୍କ F2 (P1) ଆଧାରରର ପ୍ରଦାନ 
କରା ାଇ ନାେିଁ ।  

 

                                                  

                                                ତା ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 
 

                                      ରଚାରାମଦ ବକି୍ରି ସମ୍ପକ୍ରର  
 

ଅଣତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା ୬୮୫-  ଶ୍ରୀ ରଦବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରପିାଠୀ : ଅବ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ି
କେରିବ୍ କ ି:- ବ୍ାଙ୍କୀ ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାରା ବ୍ଭିିନ୍ନ ସ୍ଥ୍ାନରର ବ୍ୟାପକ ରଚାରା ମଦ ବ୍କି୍ରି ସମ୍ପକଗରର 
ବ୍ଧିାନସଭାରର ଏେ ିପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରଥିିରେ ରେଁ ଏ ଦଗିରର ରକୌେସ ିପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ାଉ 
ନଥିବ୍ା ଦୁଭଗାଗୟଜନକ, ଅବ୍କାରୀ ବ୍ଭିାଗର କମଗଚାରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରର ଏପର ି ରଚାରା ମଦ 
ବ୍ୟବ୍ସା  ଚାେୁଥିବ୍ା କାରେରୁ ବ୍ଭିାଗୀ  କତ୍ତଗୃ ପକ୍ଷ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ଦଗିରର ନୀରବ୍ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜ ିରକୌେସ ି
ପଦରକ୍ଷ୍ପ ରନଉନାୋନ୍ତ ି, ଏେୁ ଏ ଦଗିରର ଦୃଢ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରେେ କରରିବ୍ କ ି?  
                                                 ଉତ୍ତର  

ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ :- ବ୍ାଙ୍କୀ ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର କଛି ିସ୍ଥ୍ାନରର ରଚାରାମଦ 
କାରବ୍ାର ସମ୍ପକଗରର ଜଲି୍ଲା ଅବ୍କାରୀ ପ୍ରୋସନ ଅବ୍ଗତ ଅଛନ୍ତ ି। ରକ୍ଷ୍ତ୍ର ଅବ୍କାରୀ କମଗଚାରୀ ତର୍ା 
ରପାେିସ୍ ପ୍ରୋସନ ଓ ରାଜସ୍ୱ କମଗଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ାଙ୍କୀର ବ୍ଭିିନ୍ନ ସ୍ଥ୍ାନ ମାନଙ୍କରର ଅଚାନକ 
ଚଢାଉ କରା ାଇ ଚଳତି ବ୍ର୍ଗ ବ୍ତ୍ତଗମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୯୪୧ େିଟର ରଦେୀ ରନ୍ଧାମଦ, ୩୦୦୦ େିଟର 
ରପାଚ ତର୍ା ବ୍ଭିିନ୍ନ ରନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବ୍ତ କରା ାଇ ନଷ୍ଟ କରା ାଇଛ ି।  



 ଏେ ି ରଚାରା କାରବ୍ାରର େିପ୍ତଥିବ୍ାରୁ ୫୧ ରଗାଟ ି ମାମୋ ରୁଜୁ କରା ାଇ ୫୦ ଜେ 
ଅପରାଧୀଙୁ୍କ ଗିରଫ କରା ାଇ ରସମାନଙ୍କ ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର ମାନୟବ୍ର ଅଦାେତରର ଆରରାପ ଫଦ୍ଦଗ 
ଦା େ କରା ାଇଛ ି  ାୋକ ି ଏରବ୍ ବ୍ଚିାରାଧିନ ଅଛ ି । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କଟକ ଜଲି୍ଲା େୋଡ୍, 
ଅବ୍କାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥ୍ା କଟକ- ୧ ଏବ୍ଂ ୨ ଦ୍ଵାରା ମଦ କାରବ୍ାର ଉପରର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର 
ର ା ାଇଛ ି।         
       

ତାରିଖ 06.09.2021 

ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ 

ଅଣତାରକା- 686. ଶ୍ରୀ ସରନ୍ତାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା: ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି :- (କ) ବ୍ୋଙ୍ଗୀର ଜଲି୍ଲାରର ରମାଟ ରକରତରଗାଟ ିCHC, 
New PHC ଅଛ ିଏୋର Block NAC ୱାର ିରଗାଟଏି ତାେିକା ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ 
କ ି ; ( ) ଏେ ି ସମସ୍ତ CHC, New PHC ମାନଙ୍କରର Sanction Post 
ଅନୁ ା ୀ କମ୍ ଡାକ୍ତରମାରନ ଥିବ୍ା ସରକାର ଜାେନ୍ତ ି କ ି ଏବ୍ଂ ତୁସୁରା NAC ରର 
ଥିବ୍ା New PHC କୁ CHC ରର ଅପରଗ୍ରଡ୍ କର ିସମସ୍ତ  ାେି ପଡଥିିବ୍ା ଡାକ୍ତର 
ପଦବ୍ୀକୁ େୀଘ୍ର ପୂରେ କରରିବ୍ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ :- (କ) ବ୍ୋଙ୍ଗୀର ଜଲି୍ଲାରର 
ରମାଟ 15 ରଗାଟ ିCHC ଏବ୍ଂ 44 ରଗାଟ ିPHC କା ଗୟ କରୁଅଛ ି l ଏୋର ଏକ 
ତାେିକା ପରି ଷି୍ଟ – ‘କ’ ରର ସଂେଗ୍ନ କରାଗୋ l  ାେିଥିବ୍ା ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୀ ପୂରେ 
କରବି୍ା ନମିରନ୍ତ ଆବ୍େୟକ ପଦରକ୍ଷ୍ପ ନଆି ାଉଛ ିl  

ତୁର୍ୁରା NAC ରର ଥିବ୍ା ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର(ନୂତନ) କୁ ବ୍ତ୍ତଗମାନ ରଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 
ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ରୂପାନ୍ତରତି କରବି୍ାର ରକୌେସ ିର ାଜନା ନାେିଁ  l 



 

08.09.2021 

କୃଷକ ପରିବାରକୁ ପଞି୍ଜକୃତ କରି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟବୀମାଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥ୍ା 
 

UDAQ No - 687 - ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ -  ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର 
କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି: - ରଢଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲାରର ରକଉଁ ବ୍ଲକ ଓ 
ରପୌରସଂସ୍ଥ୍ାରର ରକରତ କୃର୍କଙୁ୍କ ପଞି୍ଜକରେ କରା ାଇଛ,ି ପ୍ରକାେ କର ି ସମସ୍ତ 
କୃର୍କ ପରବି୍ାରକୁ ପଞି୍ଜକୃତ କର ିରସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବ୍ୀମାଭୁକ୍ତ କରବି୍ାକୁ ସରକାର 
ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା କରରିବ୍ କ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ : ରାଜୟ 
ସରକାର ବ୍ଜୁି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେୟାେ ର ାଜନା ନମିନେିଖିତ ଅଂେ ମାଧ୍ୟମରର 
ରାଜୟର ସମସ୍ତ କୃର୍କ ପରବି୍ାର ଏବ୍ଂ ଜନସାଧାରେଙୁ୍କ ରଦ ମକୁ୍ତ ସବ୍ା 
ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ ି 

କ) ସାବ୍ଗଜନୀନ ରଦ ମକୁ୍ତ ରସବ୍ା (ଜାତ ି , ଆ  , ବ୍ାସସ୍ଥ୍ାନ 
ନବି୍ରିେର୍ରର ) ଓର୍ଡେିାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରକନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ି ଜଲି୍ଲା ମ ୁୟ ଚକିତି୍ସାଳ  ଏବ୍ଂ ସରକାରୀ ରମଡକିାେ କରେଜ 
େେିଟାେ ଓ ସରକାରୀ ବ୍ଲର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ ଗୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସକାରେ ଉପେବ୍ଧ । 



 ) ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ପଞି୍ଜକୃତ ର୍ରରାଇ ଚକିତି୍ସାଳ ରର ଓଡେିାର ୭୦ 
େକ୍ଷ୍ରୁ ଉର୍ଧ୍ଗ ଆର୍କି ଦୃଷି୍ଟରୁ ଅନଗ୍ରସର ପରବି୍ାର ପିଚା ବ୍ାର୍ିକ ୫ େକ୍ଷ୍ ଓ 
ପରବି୍ାରର ମେଳିା ସଦସୟ ୧୦ େକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କା ପ ଗୟନ୍ତ ରଦ ମକୁ୍ତ ଚକିତି୍ସା 
ରସବ୍ା ପାଇପାରରିବ୍ । 

 
 

Dated .06.09.2021 
Present Status of Four Lane Road 

 
UDAQ No. 687- Shri Ramesh Chandra Behera : Will the 
Minister for Works be pleased to state that  : What is the 
present status of proposed four lane road on the Khurdha-
Bolangir NH-57 passing through NAC, Daspalla especially 
from Indian Oil Petrol Pump to Essar Petrol Pump, will the 
Govt.  take proactive steps for early sanction and execution 
of the same to solve traffic conjustation and frequent 
accident ?  
 
 

Shri Prafulla Kumar Mallick, Hon’ble Minister , 
Works, Steel and Mines, Odisha 

Answer 



 
 

 Presently the preliminary feasibility study such as 
traffic survey, land assessment etc is under progress 
on the Khurdha-Bolangir NH-57 passing through 
NAC Daspalla especially from Indan Oil Petrol Pump 
to Essar Petrol pump.  
   
   

ତା 06.09.2021 
ପ୍ର ନ 

GST କ୍ଷତ ିପୂରଣ ବାବଦକୁ ରଦବାକୁ ଥିବା ଅର୍୍ର ପରମିାଣ 

UDAQ No. 688 - ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ କେଁର: ଅର୍ଗମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି :- ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 

ରାଜୟକୁ GST  କ୍ଷ୍ତପୂିରେ ବ୍ାବ୍ଦକୁ ଆଉ ରକରତ ଟଙ୍କା ରଦବ୍ାକୁ ଅଛ ିଓ  ରାଜୟର ଅଂେଧନ ବ୍ାବ୍ଦକୁ 

ଅନୟାନୟ ରଦ  ରଦବ୍ାପାଇ ଁରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରକରତ ଟଙ୍କା ବ୍ାକ ିରଖିଛନ୍ତ ିଉତ୍ତର ରଦରବ୍ କ,ି ରସେଭିଳ ି

ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରକଉଁ ରକଉଁ ର ାଜନାରର ପୂବ୍ଗରୁ ଦଆି ାଉଥିବ୍ା ଅଂେ ବ୍ାବ୍ଦକୁ ରକରତ ପ୍ରତେିତ 

 ସାଇରଦଇ ରାଜୟ ଉପରର ଆର୍କି ଋେ ବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରଛିନ୍ତ ିକେରିବ୍ କ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୁଜାରୀ, ଅର୍୍ମନ୍ତ୍ରୀ :-   

 101 ତମ ସମି୍ବଧାନ ସଂରୋଧନ ଅଧିନ ିମ, 2016 ଅନୁସାରର GST ପ୍ରଚଳନ 

ଫଳରର ରାଜୟର ରାଜସ୍ୱ ଆଦା ରର କ୍ଷ୍ତ ିର୍ଟରିେ 5 ବ୍ର୍ଗ ପାଇଁ କ୍ଷ୍ତ ିପୂରେ ଦଆି ିବ୍ । ଏଥି ନମିରନ୍ତ 

Goods & Services Tax (Compensation to the  States) Act,2017 



ପ୍ରବ୍ତ୍ତତି ରୋଇଛ ି। କ୍ଷ୍ତପୂିରେ ପାଇଁ 2015-16 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗର ସଂଗେୃୀତ କର ପରମିାେକୁ ମୂଳ ବ୍ର୍ଗର 

କର ରୂରପ ଗ୍ରେେ କରା ାଇଛ ିଏବ୍ଂ 14 ପ୍ରତେିତ ବ୍ାର୍କି ଅଭିବୃ୍ଦ୍ଧ ିୋର ନଆି ାଇଛ ି । 2015-16 

ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରର ରାଜୟ ସରକାର GSTରର ମିଶ୍ରେ  ର୍ଟଥିିବ୍ା ଟକିସ ବ୍ାବ୍ଦକୁ 11049.34 ଟଙ୍କା 

ପାଇଥିରେ । ସୁନଶିି୍ଚତ ରାଜସ୍ୱରୁ ବ୍ାସ୍ତବ୍ରର ସଂଗେୃୀତ ରାଜସ୍ୱକୁ ବ୍ରି ାଗ କର ି ଅବ୍େଷି୍ଟ ପରମିାେକୁ 

କ୍ଷ୍ତଭିରୋ ଭାରବ୍ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରରି୍ାନ୍ତ ି। କ୍ଷ୍ତଭିରୋ ପ୍ରରତୟକ ଦ୍ଵମିାସକି କସିି୍ତରର ମିଳୁଛ ି। 

ମୂଳ ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରର (2015-16) ସଂଗେୃୀତ  ରାଜସ୍ୱରର ବ୍ାର୍କି 14 ପ୍ରତେିତ ଅଭିବୃ୍ଦ୍ଧ ିୋର ପ୍ରର ାଗ 

କରା ାଇ 2017-18 ( July 2017 ରୁ March  2018), ପ ଗୟନ୍ତ 10769.79 ରକାଟ ିଟଙ୍କା 

ସୁନଶିି୍ଚତ ରାଜସ୍ୱ (Protected Revenue) ଆକଳତି ରୋଇଥିୋ l ସୁନଶିି୍ଚତ ରାଜସ୍ୱରୁ ବ୍ାସ୍ତବ୍ରର 

ସଂଗେୃୀତ ରାଜସ୍ୱକୁ ବ୍ରି ାଗ କର ି ଅବ୍େଷି୍ଟ ପରମିାେକୁ କ୍ଷ୍ତଭିରୋ ଭାରବ୍ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଦାନ 

କରରି୍ାନ୍ତ ି । ଏେ ିସମ  ମଧ୍ୟରର ଆମ ରାଜୟରର OGST ଓ GST ରର ମିଶ୍ରେ ର୍ଟଥିିବ୍ା ଅନୟାନୟ 

ଟକିସ ବ୍ାବ୍ଦକୁ 8421.71 ରକାଟ ିଟଙ୍କା ସଂଗେୃତି ରୋଇଥିୋ ଏବ୍ଂ ରାଜୟ ସରକାର ଉକ୍ତ ବ୍ର୍ଗ ପାଇ ଁ

2348.08  ରକାଟ ିଟଙ୍କାର କ୍ଷ୍ତ ିପୂରେ ପାଇଛନ୍ତ ି।  

ରସେପିର ି2018-19  ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ପାଇଁ 16,370.08 ରକାଟ ିଟଙ୍କା ସୁନଶିି୍ଚତ ରାଜସ୍ୱ ଧା ଗୟ 

ରୋଇଥିୋ l ରାଜୟ ସରକାର ଉକ୍ତ ବ୍ର୍ଗ ପାଇ ଁ4241.08 ରକାଟ ିଟଙ୍କାର କ୍ଷ୍ତ ିପୂରେ ଦାବ୍ ିକରଥିିରେ l 

ରାଜୟ ସରକାର 4241.08 ରକାଟ ିଟଙ୍କାର କ୍ଷ୍ତପୂିରେ ପାଇସାରଛିନ୍ତ ି। 

2019-20 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ପାଇଁ 18661.89  ରକାଟ ିଟଙ୍କା ସୁନଶିି୍ଚତ ରାଜସ୍ୱ ଧା ଗୟ ରୋଇଥିୋ 

l ରାଜୟ ସରକାର ଉକ୍ତ ବ୍ର୍ଗ ପାଇଁ 5331.92 ରକାଟ ି ଟଙ୍କାର କ୍ଷ୍ତପୂିରେ ଦାବ୍ ି କରଥିିରେ l ରାଜୟ 

ସରକାର 5331.92 ରକାଟ ିଟଙ୍କାର କ୍ଷ୍ତପୂିରେ ପାଇସାରଛିନ୍ତ ି। 

2020-21  ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗ ପାଇଁ 21274.56  ରକାଟ ିଟଙ୍କା ସୁନଶିି୍ଚତ ରାଜସ୍ୱ ଧା ଗୟ ରୋଇଥିୋ 

l ଏେ ିସମ  ସୀମା ମଧ୍ୟରର ଆମ ରାଜୟରର OGST ଓ GST ରର ମିଶ୍ରେ ର୍ଟଥିିବ୍ା ଅନୟାନୟ ଟକିସ 



ବ୍ାବ୍ଦକୁ 12586.37 ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ସଂଗେୃତି ରୋଇଥିୋ  ଏବ୍ଂ ରାଜୟ ସରକାର ଉକ୍ତ ବ୍ର୍ଗ ପାଇ ଁ

8688.19 ରକାଟ ିଟଙ୍କାର କ୍ଷ୍ତ ି ପୂରେ ଦାବ୍ ିକରଥିିରେ l ରସଥି ମଧ୍ୟରୁ ରାଜୟ ସରକାର 1659.31 

ରକାଟ ିଟଙ୍କାର କ୍ଷ୍ତପୂିରେ ପାଇଛନ୍ତ ିଏବ୍ଂ Back to back loan ବ୍ାବ୍ଦକୁ 3822.00 ରକାଟ ି

ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତ ିl ରାଜୟ ସରକାର 2020-21 ଆର୍କିବ୍ର୍ଗ ୋଗି  3206.88 ରକାଟ ିଟଙ୍କା କ୍ଷ୍ତ ିପୂରେ 

ବ୍ାବ୍ଦକୁ ପାଇବ୍ାର ଅଛ ି। 

 ଚଳତି 2021-22  ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗର ଜୁୋଇ ମାସ ପ ଗୟନ୍ତ ଧା ଗୟ ରୋଇଥିବ୍ା 8084.33 

ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ସୁନଶିି୍ଚତ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜୟର କ୍ଷ୍ତ ିଭରୋ ବ୍ାବ୍ଦକୁ ପ୍ରା  3192.57 ରକାଟ ି ଟଙ୍କା 

ଆକଳତି ରୋଇଛ ି । ରସଥିମଧ୍ୟରୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର  3033.10  ରକାଟ ିଟଙ୍କା (Back to back 

loan) କ୍ଷ୍ତ ିପୂରେ ବ୍ାବ୍ଦରର  ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ ି। ତର୍ାପି ରାଜୟ ସରକାର 2021-22 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗର  

ଜୁୋଇ ମାସ ପ ଗୟନ୍ତ 159.47 ରକାଟ ିଟଙ୍କା କ୍ଷ୍ତ ିପୂରେ ବ୍ାବ୍ଦକୁ ପାଇବ୍ାର  ଅଛ ି।  

 2015-16 ଆର୍କି ବ୍ର୍ଗରର ଆଠରଗାଟ ି େିମ୍ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ ରୂରପ ବ୍ନ୍ଦ କରଥିିବ୍ା 

ରେତୁ ବ୍ାର୍କି ଅନୁଦାନ ପ୍ରା  1854 ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିୋ । ରସେପିର ି ସ୍ୱାଭାବ୍କି ରକନ୍ଦ୍ରୀ  

ଅନୁଦାନ (Normal Central Assistance – NAC) ଆକାରରର ମିଳୁଥିବ୍ା ରକନ୍ଦ୍ରୀ  

ସୋ ତା ମଧ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ ଭାବ୍ରର ବ୍ନ୍ଦ କରରିଦଇଥିବ୍ା ରେତୁ ବ୍ାର୍କି ପ୍ରା  610 ରକାଟ ି

ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିୋ । 

 ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅରନକ ଗୁଡଏି ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବ୍ତ୍ତତି ର ାଜନାରର ରାଜୟକୁ ମିଳୁଥିବ୍ା 

ରକନ୍ଦ୍ର ଅଂେ ଓ ରାଜୟ ଅଂେର ଅନୁପାତ 60:40 କରବି୍ା ଦ୍ଵାରା ରାଜୟ ଅଂେ ବୃ୍ଦ୍ଧ ିପାଇୋ । 

ଅେତାରକା ପ୍ରେନ ସଂ ୟା : ୬୮୯     
 ତା:୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 



ଖଣି ନଲିାମ ବାବଦ ପାଇଥିବା ରାଜସ୍ଵ ପରିମାଣ  
 

ଶ୍ରୀ ଗରଣ  ରାମ୍ ସଂି ଖଣୁ୍ଟଆି : ଇୋତ ଓ  େି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରେ କର ିକେରିବ୍ କ ି:- ରାଜୟରର ଗତ ୨ ବ୍ର୍ଗ 
ଭିତରର ସମୁଦା  ରକରତାଟ ି େ,ି ରକଉ ଁରକଉଁ  େ,ି ରକଉଁ ରକଉ ଁଅଞ୍ଚଳର  େି ନେିାମ ରୋଇସାରଛି ିଓ 
ରସ ବ୍ାବ୍ଦକୁ ସରକାର ରକରତ ରାଜସ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତ,ି ନକିଟ ଭବ୍ରି୍ୟତରର ଆଉ ରକରତାଟ ିରକଉ ଁରକଉ ଁ େ ି
ନେିାମ ରେବ୍ାର ଅଛ,ି ନେିାମ ସରବି୍ା ପରର  େ ିମାେିକମାରନ ରକଉ ଁରକଉ ଁନ ିମ ଆଧାରରର  େ ି
ଉରତ୍ତାଳନ କରରିବ୍, ରସଥିରର ସ୍ଥ୍ାନୀ  ଶ୍ରମକି ମାନଙୁ୍କ କାମ ରଦବ୍ା ପାଇ ଁସରକାର ଚୁକି୍ତ କରଛିନ୍ତ ିକ ିନାେିଁ 
କେରିବ୍ କ ି? 
 
  

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲି୍ଲକ 

ଇୋତ ଓ  େ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
***** 

 ରାଜୟରର ଗତ 2 ବ୍ର୍ଗ (2019-20 to 2020-21) ମଧ୍ୟରର ସମୁଦା  ର ରତ ରଗାଟ ି େ,ି 
ର ଉ ଁର ଉ ଁ େ,ି ର ଉ ଁର ଉଁ ଅଞ୍ଚଳର  େ ି(26 ରଗାଟ)ି ନେିାମ ରୋଇସାରଛି ିତାୋ ପରି ଷି୍ଟ-“କ” 
ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ । ରସେପିର ି ଉପରରାକ୍ତ ନେିାମ କରା ାଇଥିବ୍ା 26 ରଗାଟ ି  େିରୁ ସରକାର 
ନେିାମ ବ୍ାବ୍ଦକୁ ର ରତ ରାଜସ୍ୱ (revenue) ପାଇଛନ୍ତ,ି ତାୋ ପର ିଷି୍ଟ-“ଖ” ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ । 
ନକିଟ ଭବ୍ରି୍ୟତରର ଅର୍ଗାତ 29.09.2021 ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 11 ରଗାଟ ି େଜି ବ୍ଲକର ମଧ୍ୟ ନେିାମ ପ୍ରକି୍ର ା 
ରେର୍ ରେବ୍ାର ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ରେଅିଛ ି । ଏୋର ସବ୍ରିେର୍ ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ-“ଗ” ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ। 
ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନୟ ୫ ରଗାଟ ି  େକୁି ମଧ୍ୟ ସରକାର ପରବ୍ତ୍ତଗୀ ପ ଗୟା ରର ନେିାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ 
ରଖିଛନ୍ତ ି । ଏୋର ବ୍ବି୍ରେୀ ପରି ଷି୍ଟ-“ଘ” ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗୋ। ନେିାମ  େରି  େ ିମାେିକମାରନ 
Mineral Concession Rules ରର ଉଲ୍ଲଖିତ ନ ିମକୁ ଓ MDPA ସତ୍ତଗାବ୍ଳୀକୁ ଆଧାର କର ି
 େ ିଉରତ୍ତାଳନ କରରିବ୍। ରସଥିରର ସ୍ଥ୍ାନୀ  ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ କାମ ରଦବ୍ାପାଇ ଁ େ ିଆଇନରର ରକୌେସ ି
ପ୍ରାବ୍ଧାନ ନାେିଁ ।      

 

 

ତା ୦୬-୦୯-୨୦୨୧ 



ପ୍ର ନ 

 ବଦାହ ଉରଦ ୟରର ଦଆିର୍ଯାଉଥିବା ଅର୍୍ ରଫରସ୍ତ 
 

UDAQ No. 690- ଶ୍ରୀ ସୁଧାଂ ୁ ର ଖର ପରିଡା: ଅର୍୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି
:- ରକୌଣସ ି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ର୍ାଇ ମୃତୁୟବରଣ କରଲ ତତକାଳ ତାଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କ 
ପ୍ରଚଳତି ପଦ୍ଧତି୍ତରର  ବ ଦାହ ଉରଦ ୟରର 5000 ଟଙ୍କା ଅର୍୍ ଦଆିର୍ଯାଉଥିବା କର୍ା ସତୟ 
କ,ି ର୍ଯଦ ିସତୟ ଉକ୍ତ ଅର୍୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପୟ ଅର୍୍ରୁ Refund କରାର୍ଯାଇଛ ିକ,ି ର୍ଯଦ ିହଁ , ଉକ୍ତ 
ଅର୍୍କୁ ଆଉ ରଫରସ୍ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ ରନରବ କ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

 

ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ :- 

ରକୌେସ ି ସରକାରୀ କମଗଚାରୀ କା ଗୟରତ ର୍ାଇ ମତୁୃୟବ୍ରେ କରେ ପ୍ରଚଳତି ବ୍ଗଗ ବ୍ୀମା 
ପରକିଳ୍ପନା (GIS) ଅନୁ ା ୀ ତାଙ୍କର ପରବି୍ାରଙୁ୍କ ମତୃକ ସଂୋର/ଅରନ୍ତୟଷି୍ଠ ଉରଦ୍ଦେୟରର 
Rs. 5000/- ପ୍ରଦାନ କରା ାଏ । ଉକ୍ତ ଅର୍ଗକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପୟ ଅର୍ଗରୁ କଟା  ାଏ ନାେିଁ । 

******* 
 

ତା. ୦୬.୦୯.୨୦୨୧ 
 ଦନ୍ତ ଚକିତି୍ସକଙ୍କ ସ୍ଥ୍ାୟୀ ନରୁି୍ଯକି୍ତ   

ଅଣ ତାରକା ପ୍ର ନ ସଂଖୟା- ୬୯୧ – ଶ୍ରୀ   ଙ୍କର ଓରାମ :ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବି୍ାର କେୟାେ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରେ କର ି କେରିବ୍ କ ି :- ପ୍ରତବି୍ର୍ଗ ଓଡେିାର ବ୍ଭିିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ରବ୍ସରକାରୀ ଦନ୍ତ 



ଚକିତି୍ସାଳ  ମୋବ୍ଦିୟାଳ ରୁ 350 ଦନ୍ତ ଚକିତି୍ସକ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଗ ରୋଇଛନ୍ତ ି ଏବ୍ଂ ଏ ପ ଗୟନ୍ତ 
ପା ାପାଖି 3000 ଦନ୍ତ ଚକିତି୍ସକ ପଞି୍ଜକରେ କରସିାରରିେେି, ଦନ୍ତ ଚକିତି୍ସକଙ୍କ ସ୍ଥ୍ା ୀ ନ ୁିକି୍ତ 
ନମିିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରର ଦନ୍ତ ଚକିତି୍ସକ ନ ୁିକି୍ତ ପ୍ରକି୍ର ା ଏ ପ ଗୟନ୍ତ 
ରୋଇପାରନିାେିଁ NHM/PHS ଗାଇଡ ୋଇନ ଅନୁସାରର ଓଡେିା ୋଇ ରଫାକସ 
ରାଜୟରର ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ ଅଛ ି ରକବ୍ଳ ଓଡେିା ବ୍ୟତତି ସମସ୍ତ ୋଇ ରଫାକସ ରାଜୟରର ନ ୁିକି୍ତ 
ଦଆି ସରେିାେି ଓଡେିାରର ଏ ପ ଗୟନ୍ତ ନ ୁିକି୍ତ ଦଆି ନ  ିବ୍ାର କାରେ କେ? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ନବ କରି ାର ଦାସ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:- 

 ଆମ ରାଜୟ ପାଇଁ ଆବ୍େୟକ ଥିବ୍ା OMS (Dental) Cadre ର ରମାଟ 
ମଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଦନ୍ତ ଚକିତି୍ସକ ପଦବ୍ୀ ସଂ ୟା ୪୩୮ ଥିୋ ରବ୍ରଳ, ବ୍ତ୍ତଗମାନ ୩୫୧ ଜେ 
ଦନ୍ତ ଚକିତି୍ସକ କା ଗୟରତ ଅଛନ୍ତ ି ।  ାେିଥିବ୍ା ଏେ ିଦନ୍ତ ଚକିତି୍ସକ ପଦବ୍ୀ ଗୁଡକୁି OPSC 
ଦ୍ଵାରା ଚ ନ ପ୍ରକି୍ର ା ମାଧ୍ୟମରର  ର୍ା ସମ୍ଭବ୍ ପୂରେ କରା ିବ୍ା  ପାଇଁ ସରକାର ପଦରକ୍ଷ୍ପ 
ଗ୍ରେେ କରୁଛନ୍ତ।ି 
 
 ଚଳତି ବ୍ର୍ଗ ୮୨ ଦନ୍ତ ଚକିତି୍ସକ ପଦବ୍ୀ ପୂରେ ନମିରନ୍ତ ସରକାର OPSC କୁ 
ଅନୁରରାଧ କରଛିନ୍ତ ି ।OPSC ରୁ ର ାଗୟ ଦନ୍ତ ଚକିତି୍ସକଙ୍କ ତାେିକା ପ୍ରାପ୍ତ କରବି୍ା ପରର 
ଆବ୍େୟକତା କୁ ଦୃଷି୍ଟରର ରଖି ରସମାନଙୁ୍କ  ର୍ାେୀଘ୍ର ନ ୁିକି୍ତ ଦଆି ିବ୍ା ପାଇଁ  ସରକାର 
ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ା କରୁଛନ୍ତ।ି   
 
 NHM ଗାଇଡୋଇନ ଅନୁସାରର ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରର ଦନ୍ତ ଚକିତି୍ସକ 
ନ ୁିକି୍ତ ରଦବ୍ା ପାଇଁ NHM PIP (Programme Implementation Plan) 
ରର ରକୌେସ ିପଦବ୍ୀ ମଞ୍ଜରୁ ରୋଇନାେିଁ ।  

 

 

Date:-06.09.2021 



Irregularities of J.E & A.E 

U.D.A.Q No.692- Sri Bhabani Shankar Bhoi: Will the Minister for Works be 
pleased to state that:- (a) Whether Govt. aware about involvement in 
irregularities of J.E & A.E (Elect) O/o the BBSR (R&B) Division-I in Nirman 
Soudha Water Hydrant & Fire Fighting System, when the inquiry will be made, 
action will be taken against delinquent officials, list of electrical works executed 
during 2017-18 to 2020-21 with list of contractors, Name of the works, amount, 
Agt.No. may be furnished; (b) which date Nirman Soudh Canteen started, 
Furnish details till date, Agt. No., DTCN Collection of Rent, Elec. Bill, Water Bill of 
all the page of files ? 

 

Shri Prafulla Kumar Mallick, Hon’ble Minister, Works, Steel and Mines 

ANSWER 

(a) No irregularities of Junior Engineer (Electrical) and Assistant Engineer 
(Electrical) O/o the Bhubaneswar (R&B) Division No.-I has come to 
the notice of the Government in respect of Water Hydrant & Fire 
Fighting System in Nirman Soudha. Further, list of Electrical works 
executed in Nirman Soudha for the year 2017-18 to 2020-21 with list of 
contractors, Name of the works, Amount, Agreement No. is enclosed 
in Annexure-A. 
 

(b) Nirman Soudha canteen started in the month of September, 2009 
vide Agreement No.37749 dtd.07.09.2009. Further, it is to mention here 
that regarding the closure of agreement with the leasee Sri Guru 
Prasad Acharya, in view of renovation of canteen, the matter is 
Subjudice before the Court of Civil Judge, Bhubaneswar. 

 

*** 



 

06.09.2021 

One Outpost  at PANCHULINGESWAR 

UDAQ -693  Shri Sukanta Kumar Nayak, M.L.A 

Will the Chief Minister be pleased to state that:- 

There exists one identified Tourist spot namely 
“PANCHULINGESWAR” where more than thousands 
tourists pilgrims use to pay visit, snatchers and eve-
teasers are creating unnecessary problems, one 
outpost is necessary,  will the govt. to look into it? 

  Answer 

Shri Dibyashankar Mishra, Minister of State,Home 

   At present there is no proposal for 
establishment of an outpost at Panchulingeswar in 
Balasore District. 

     

 
 

 



 

 


