
11/13/2020

1/23

ଓଡଶିା ବଧିାନସଭା
େଷାଡଶ ବଧିାନସଭା
ପ�ଦଶ ଅ�େବଶନ

ଶୁ�ବାର , ନେଭମ�ର ୨୦ , ୨୦୨୦
ଲି�ତ ଉ�ର ନମିେ� �ଶ�ାବଳୀ

�ଶ� ସଂଖ�ା - ୮୪
( ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରିଚାଳନା,ଶ�ି,�ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ,ଶ�ି,ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା

�ଯୁ�ି,ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ )
ଓ.ପି.ଜ.ିସ ିର 3rd ଓ 4th ୟୁନଟିରୁ ଉ�ାଦତି ବଜୁିଳି

୧ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ) ଓ.ପି.ଜ.ିସ.ିର 3rd ଓ
4th ୟୁନଟି ଯଥା 660 MW ଏବଂ 660 MW େମାଟ 1320 MW ୟୁନଟିେର ବଜୁିଳ ିଉ�ାଦନ
ପାଇଁ ବସାଯାଇଛ ି ଏହାର 2018 ରୁ �ତଦିନି େମାଟ େକେତ MW ବଜୁିଳ ି ଉ�ାଦନ େହଉଛି
ଏହାର �ତଦିନି ଉ�ାଦନ ୱାର ିତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି; (ଖ) ଆ� େହେ�ଲି� Unit Blast
େହବାର କାରଣ କଣ ; ଏବଂ ଏହ ିବ�ା�େର େକେତ େଲାକ ମରେିଲ, ଜ�ି େହେଲ ଓ ଏ�େର
ଓ.ପି.ଜ.ିସ.ିର େକେତ �ତ ିେହଲା ; ଏହ ିଓ.ପି.ଜ.ିସ.ିର ଦୁନ�ୀତ ିଓ �ିୟା�ିତ ିଓ ଆ� େହେ�ଲି�
ପ�ାଂଟ ଦୁଘ�ଟଣା ପାଇଁ ସରକାର େଗାଟଏି ଉ� �ରୀୟ କମିଟ ିଗଠନ କରେିବ କ?ି

ଓ.ପି.ଜ.ିସ.ିର କମ�ଚାରୀ� ସଂଖ�ା
୨ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ଓ.ପି.ଜ.ିସ.ିେର
େମାଟ େକେତ କମ�ଚାରୀ କାମ କରୁଛ� ି ଏବଂ ରାଜ� ସରକାର AES ର ରଟିାୟଡ
କମ�ଚାରୀମାନ�ୁ ଅ�କ ଦରମା େଦଇ ଥଇଥାନ କରବିା ପାଇଁ ବଚିାର କରୁଛ� ିକ ି; ଏହାକୁ ବଚିାର
ନକର ିNTPC ଏହ ିପରୁୁଣା କମ�ଚାରୀମାନ�ୁ େ�ନ�ି େଦଇ କ� ଦରମାେର କାଯ�� କରବିା ସତ�
କ ି ; (ଖ) ଏହ ିପରୁୁଣା କମ�ଚାରୀମାନ�ୁ ଧର ିକାଯ�� କରେିଲ ଓ.ପି.ଜ.ିସ ିର ବାଷ�କ େକେତ ଲାଭ
େହବ ?

େସେଟଲେମ� �ାଟସର ତାଲିକା
୩ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
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- (କ) କ�ାବା�ି ତହସଲି ଅ�ଗ�ତ କ�ାବା�ି (କ) (ଖ) ସମ� ଖାତାର ସମ� ର�ତ ଖାତାର
1977 େସେଟଲେମ� କଣ �ାଟସ �ଲା ଏହାର େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି; (ଖ) ଏହି
(କ), (ଖ) େର େମାଟ େକେତ ପ�ଟ ନୟିମ ଅନୁଯାଇ ଯଥା େକ� େହାଇ ଏବଂ ଉପ-ଜ�ିାପାଳ�
ଆେଦଶ ଅନୁଯାଇ େକେତଜଣ� ନାମେର େକଉଁ େକଉଁ ପ�ଟର ପ�ା (ROR) �ଦାନ କରାଯାଇଛି
; ଏହାର େକ� ଆେଦଶ ନଂ ସହ ପ�ଟ ଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ େଲାକମାନ� ନାମେର େକେତ ଡସିମିଲ
ଜାଗା ଦଆିଯାଇଛ ି େଗାଟଏି ସ�ୂ�� ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ ;ଏବଂ ବ��ମାନ ଏହ ି (କ), (ଖ)
ଖାତାେର େମାଟ େକେତ ପ�ଟ ର�ତ ଅଛ ିେଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ?ି

ର�ତ ଖାତାେର �ବା ପ�ଟ ସଂଖ�ା
୪ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- (କ) କ�ାବା�ି ତହସଲି ଅ�ଗ�ତ କ�ାବା�ି ସହର (କ) ର ଖାତା ନଂ.229 େର େମାଟ େକେତ
େଗାଟ ିପ�ଟ ର�ତ ଖାତାେର ଅଛ ି ; 1977 ମସହିା େସେଟଲେମ� ସମୟେର ଏହାର �ାଟସ
କଣ�ଲା ଏହାର େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି ; (ଖ) ଏହ ି 229 ଖାତାରୁ େମାଟ େକେତ
ପ�ଟ ନୟିମ ଅନୁଯାଇ ଯଥା େକ� େହାଇ ଏବଂ ଉପ-ଜ�ିାପାଳ� ଆେଦଶ ଅନୁଯାଇ େକେତଜଣ�
ନାମେର େକଉଁ େକଉଁ ପ�ଟର ପ�ା (ROR) �ଦାନ କରାଯାଇଛ ି; ଏହାର େକ� ଆେଦଶ ନଂ ସହ
ପ�ଟ ଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ େଲାକମାନ� ନାମେର େକେତ ଡସିମିଲ ଜାଗା ଦଆିଯାଇଛ ି େଗାଟଏି
ସ�ୂ�� ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ ଏବଂ ବ��ମାନ ଏହ ି (କ) ର 229 ଖାତାେର େମାଟ େକେତ ପ�ଟ
ର�ତ ଅଛ ିେଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ?ି

ଶ�ିର ତାଲିକା
୫ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ) ରାଜ�େର 2000-01
ରୁ ଆଜ ିପଯ��� ରାଜ� ସରକାର େମାଟ େକେତ ଶ�ି �ତ�ିା କରଛି� ିଏବଂ ଏହା �ାରା େକେତ
େବକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନ�ୁ ଚାକରିୀ େଦଇଛ� ି ; ଶ�ିର ନାମ ସହତି ଚାକରି ି େଦଇ�ବା
ପରମିାଣର େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି; (ଖ) ଏହ ିଶ�ି ମାନ� ଭିତେର େମାଟ େକେତ
ଶ�ି ବ� େହାଇଯାଇଛ ିଏବଂ େମାଟ େକେତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚାକରି ିହରାଇଛ� ିଏହାର ତାଲିକା
�ଦାନ କରେିବ କ ିଏବଂ ବଲା�ୀର ଜ�ିାେର ସରକାର େକଉଁ େକଉଁ ନୂଆ ଶ�ି ବସାଇବା ପାଇଁ
ବଚିାର କରୁଛ� ିଏବଂ ଏହା�ାରା େକେତ େବକାର ଶ�ିିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନ�ୁ ଚାକରି ିମିଳବି?
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MSME ସଂ�ାକୁ େ�ା�ାହନ
୬ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
େଷାଡଶ ବଧିାନ ସଭାର ଅଣତାରକା �ଶ� 437 ତା.03.10.2020 ରଖିର ଉ�ର ଅନୁଯାୟୀ
Covid-19 �ାରା �ଭାବତି ରାଜ�ର MSME ସଂ�ାମାନ�ୁ ଆଥ�କ ମା�ାବ�ାରୁ ସଧୁାରବିା ପାଇଁ
ଓ ପନୁଃ କାଯ���ମ ଅବ�ାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ �େ�ାହନ େଦବାକୁ ବଭିି� ଶ�ି ସ� େଦଇ�ବା
ଆେବଦନ ପ� ଗହୃେର ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି ; ଇତ ି ମ�େର ଶ�ି ସ�ମାନ�ର ଦାବୀ
ଅନୁଯାୟୀ ବଚିାର ଓ �ର�ି କାଯ��ାନୁ�ାନ ଫଳେର ନଜି� ବେଜଟରୁ ରାଜ� ସରକାର MSME
ସଂ�ାମାନ�ୁ େକେତ ଟ�ା �େ�ାହନ େଦଇ ସାରେିଲଣି ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ?ି

ଶ�ିାନୁ�ାନ �ାରା ରାଜ� ଆଦାୟ
୭ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର �ବା େବଦା�
କ�ାନୀ, ଆଦତି� ବଲି�ା ଗ�ପର ହୀରାକୁଦ ଓ ଲପ�ାେର �ବା Hindalco କ�ାନୀ, ଭୂଷଣ Steel
କ�ାନୀ� ଠାରୁ 2014-15 ଆଥ�କ ବଷ�ରୁ ଆଜ ିପଯ��� ରାଜ� ରାଜେକାଷକୁ େଦଇ�ବା ବଭିି�
ରାଜ�ର ପରମିାଣ ସହ ରାଜ�ର ରାଜ େକାଷରୁ ଉପେରା� ସଂ�ା ପାଇ�ବା �େ�ାହନ ସମ��ୀୟ
ସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବ କ ି?

ଭୂମୀହୀନ ହତିା�କାରୀ� ନାମ ଓ ଠକିଣା
୮ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
େଷାଡଶ ବଧିାନସଭାର ଚତୁଥ� ଅ�େବଶନର ତା.03.10.2020 ର ଅଣତାରକା �ଶ�ସଂଖ�ା 433
ର ଅସ�ୂ�� ଉ�ର �ବା ପଇୁ�ଳା ତହସଲିର ଜମିପ�ା ପାଇଁ Physically ଏ ପଯ��� ଜମି
ପାଇନ�ବା ଭୂମିହୀନ ହତିା�କାରୀ� ତାଲିକା ସହ େଲାଇସଂିହା ତହସଲିର 37 ଜଣ ଆଗଲପରୁ
ତହସଲିର 183 ଜଣ ଜମି ପାଇବା ନମିେ� ଅେପ�ାରତ ହତିା�କାରୀ� ନାମ ଓ ଠକିଣା ସହ ଏକ
ସବେିଶଷ ତାଲିକା େଦେବ କ?ି

ଶ�ି ସଂ�ାକୁ Incentive �ଦାନ
୯ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - 2014-15 ଆଥ�କ ବଷ�ରୁ
ବ��ମାନ ସ�ୁା ରାଜ�ର ଶ�ିାୟନ �ାରା ଗଢଉିଠ�ିବା ଶ�ିସଂ�ା ମାନ�ଠାରୁ ରାଜ� ସରକାର ଓ
େକ� ସରକାର �ତବିଷ� େକେତ ପରମିାଣର େକଉଁ େକଉଁ �କାରର ରାଜ� ଆଦାୟ କରଅିଛ� ିଓ
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ରାଜ� ସରକାର ଏହ ିଶ�ିସଂ�ାମାନ�ୁ ନଜି� ବେଜଟରୁ େକେତ ପରମିାଣର େକଉଁ େକଉଁ �କାର
Incentive �ଦାନ କରଛି� ିତାର ଏକ ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବ କ?ି

MSME ସଂ�ା �ାରା ସାମ�ୀ ବ�ିୟ
୧୦ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
(କ) Covid-19 ର ମକୁାବଲିା କରବିା ପାଇଁ ଆବଶ�କ େହଉ�ବା େକଉଁ େକଉଁ ସାମ�ୀ ଓଡଶିାର
େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ MSME ସଂ�ା ��ୁତ କରୁଛ� ି; ଜ�ିାୱାରୀ ତାର ଏକ ତାଲିକା
େଦେବ କ ି ; (ଖ) Covid-19 ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର �ୟ କର�ିବା ସାମ�ୀ ଓ ଖ�� କର�ିବା
ପା� ିମ�ରୁ ଓଡଶିାର MSME ସଂ�ା େକେତ ପରମିାଣର ସାମ�ୀ ରାଜ� ସରକାର�ୁ ବ�ିୟ
କରଛି� ିଜ�ିାୱାରୀ ଓ MSME ସଂ�ାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ?ି

R.I. circle ର ପନୁଗ�ଠନ
୧୧ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଧମ�ଗଡ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଧମ�ଗଡ ବ�କର ଛ�ାଣବାହାଳୀ ଓ େକାକଶରା ବ�କର ଡହଗଁା
ପ�ାୟତଠାେର R.I. Circle ଗୁଡକି ପନୁଃଗଠନ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ପାଖେର େଯାଜନା ଅଛ
କ,ି ଯଦ ିନା, ଏହ ିଦୁଇ �ାନେର R.I. Circle ପନୁଃଗଠନ କରବିାକୁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ
କ ି?

ନୂତନ ITI �ାପନ
୧୨ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଧମ�ଗଡ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ େକଉଁ
େକଉଁ ବ�କର ଏେବସ�ୁା େକେତେଗାଟ ି ସରକାରୀ ଓ େବସରକାରୀ ITI �ାପିତ େହାଇଛ,ି
େସସବୁର ନାମ ଓ �ତିାବ�ା କଣ ଏବଂ େକଉଁ�େର େକେତ ପିଲା େକଉଁ େ�ଡ ପାଇଁ ନାମ
େଲଖାଇ permission ପାଇଛ�,ି ଚଳତି ବଷ� େକଉଁଠାେର ସରକାରୀ�ରେର ITI �ାପନ େହବା
ସରକାର� ପାଖେର େଯାଜନା ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ିନା ଧମ�ଗଡ, େକାକଶରା ଓ କଳମପରୁ ବ�କେର
�ାପନ ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

େବକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ�ୁ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା �ଦାନ
୧୩ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ବ��ମାନ କେରାନା ପର�ିତିେିର
ବହୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ େବକାରୀ ଅବ�ାେର ଅଛ�,ି ଏ ପର�ିତିେିର େସମାନ�ୁ େବଷୖୟିକ ତାଲିମ
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�ଦାନ େଦବାର ବ�ବ�ା ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ିନା, େସମାନ�ୁ ତାଲିମ �ଦାନ କର ିକମ� ନଯୁି�ି େଦବା
ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?

ଧମ�ଗଡଠାେର Sub-division �ାପନ
୧୪ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଧମ�ଗଡ Sub-division
ଠାେର େଗାଟଏି Electrical Sub-division �ାପନ ପାଇଁ ସରକାର ପାଖେର େଯାଜନା ଅଛ ିକ,ି
ଯଦ ିନା, ତାେହେଲ ଧମ�ଗଡଠାେର Electrical Sub-division କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ �ହଣ
କରେିବ କ ି?

ଧମ�ଗଡଠାେର ସରକାରୀ ITI �ାପନ
୧୫ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଧମ�ଗଡଠାେର ସରକାରୀ ITI
ମ�ରୁୀ �ଦାନ କରଛି�,ି �ାପନ ପାଇଁ �ାନ ନରୂିପଣ େହାଇଛ ିଓ ଗତ 2019 ନବି�ାଚନ ପବୂ�ରୁ
ମାନ�ବର ମଖୁ�ମ�ୀ virtual ମା�ମେର ଉଦଘାଟନ କର�ିେଲ ଓ Tender Call କରବିା ସତ�
କ,ି ଯଦ ିହଁ, ତାେହେଲ କାମ ଆର� ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?

ବ�ପାତେର �ାଣ ହରାଇ�ବା ବ��ି� ସଂଖ�ା
୧୬ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- (କ) ରାଜ� �ତ ିଏେବ ବ�ପାତ ଆଉ ଏକ �ାକୃତକି ବପିଯ��ୟ ଭାେବ େଦଖାେଦଇଛି
କ,ି ଗତ 5 ବଷ� ମ�େର େକେତ ଜଣ ବ�ଘାତ େଯାଗୁ �ାଣ ହରାଇଛ� ିଏବଂ ଆହତ େହାଇଛ�,ି
େସମାନ� ମ�େର େକାରାପଟୁ ଜ�ିାର ମତୃାହତ� ସଂଖ�ା େକେତ, (ଖ) େକେତ ଗହୃପାଳତି ପଶୁ
ମତୃାହତ େହାଇଛ� ି, ବ�ାଘାତ େଯାଗୁ �ତ�ି� ପରବିାରକୁ େକେତ ସହାୟତା ଦଆିଯାଇଛ ି?

Mini Hydel �ାପନ
୧୭ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ�େର
Mini Hydel �ାପନ ପାଇଁ େକେତ େଗାଟ ି�ାନକୁ ଚ�ିଟ କରାଯାଇ�ଲା, େକେବ େସଗୁଡକିର
ସେଭ� କାଯ�� ସମା� େହାଇ�ଲା, ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତାଟ ି Mini Hydel Project କାମ
ଆର� େହାଇଛ ି ଅନ� ଗୁଡକିର କାମ ନେହବାର କାରଣ କଣ, (ଖ) ଏହ ି ପରେି��ୀେର
େକାରାପଟୁ ଜ�ିାର ଚ�ିଟ �ାନ ଗୁଡକିର ତଥ� େଦେବ କ ି?

ପେ�ା �ାପନ ସ�କ�େର
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୧୮ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ପେ�ା ଏେବ ରାଜ�
ପାଇଁ ଇତହିାସ ପାଲଟ ିଯାଇଛକି,ି ଏହା �ାପନ େହବାର ସମ� ବାଟ ବ� େହାଇଯାଇଛ ିକ,ି ଏହି
ବେିଦଶୀ ସଂ�ାକୁ େକେତ ଏକର ଜମି ହ�ା�ର କରାଯାଇ�ଲା, ତନ��ରୁ େକେତ ଜମି େଫର�
ଆସଲିାଣି, ଉ� ଜମିେର ପନୁବ�ାର ଧାନ, ପାନ ଓ ମୀନ ଚାଷ େହଲାଣି କ ି?

ରାଜ� ନରିୀ�କ ପଦବୀ ପରୂଣ
୧୯ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ�େର େକେତ ସଂଖ�କ ରାଜ� ନରିୀ�କ ଓ ସପୁରଭାଇଜର ପଦବୀ ଖାଲି
ପଡଛି,ି ଏଗୁଡକିର ପରୂଣ ପାଇଁ ସରକାର ବାରମ�ାର �ତଶିତୃ ି େଦଇ ଆସଛି� ି କ,ି ତାହା
କାଯ��କାରୀ ନେହବାର କାରଣ କ,ଣ, ଏହା�ାରା ରାଜ� �ଶାସନ ସାଧାରଣ େଲାକ� ଠାରୁ
ଦୂେରଇ ଯାଇଛ ିକ,ି (ଖ) େସହପିର ିଭାେବ େକେତ ସଂଖ�କ ଅମୀନ ପଦବୀ ଖାଲିପଡଛି ି?

ସାମ�ିୁକ ବଦୁି�ତ ଚାହଦିାର ପରିମାଣ
୨୦ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ଏେବ
ସାମ�ିୁକ ବଦୁି�ତ ଚାହଦିା େକେତ, େସହପିର ିଭାେବ ସାମ�ୀକ ଉ�ାଦନ େକେତ ବଦୁି�ତ ଶ�ି
ଉ�ାଦନ େହଉଛ,ି େକଉଁ ସ�ୁରୁ େକେତ ମିଳୁଛ,ି ବଦୁି�ତ ବଳକା ରାଜ� କୁହାଯିବା ସତ� କ,ି ଏହା
ସେ� ବ�ାପକ ସମୟ ବଦୁି�ତ କାଟ େହବାର କାରଣ କଣ ?

ବେ�ାବ� ପେର ପ�ା �ଦାନ
୨୧ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ଓଡଶିା ସରକାର� ଜମିଦାର ଉେ�ଦ ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଖରାଜ ମାହାଲ ଜମିଦାର
ଜମିଦାର ଉେ�ଦ େହାଇଛକି,ି ଏ ଖରାଜ ମାହାଲର 156 �ାମରୁ 120ଟ ି ରାଜ� �ାମର
ରୟତମାେନ େସମାନ�ର �ତିବିାନ ପ�ା ପାଇସାରଛି� ି କ�ୁି 1998 ମସହିାେର ଜଟଣୀ
ତହସଲିେର ଚାଲି�ବା ବେ�ାବ�େର େଲାେକ ପ�ା ଏପଯ��� ପାଇେଲ ନାହ�, ତାର କାରଣ କଣ,
େଖା��ା ଏଖରାଜ ମାହାଲର ଜଟଣୀ ତହସଲି ଅ�ନେର 2012 ମସହିା ପବୂ�ରୁ ପବୂ�ତନ ଜମିଦାର
�ୀ ଜଗ�ାଥ ମହା�ଭୁ�ର େକେତ ନଜି� ସଂପ� ି �ଲା, 2013 ମସହିା ପେର �ୀ ଜଗ�ାଥ
ମହା�ଭୁ�ର ବେ�ାବ�େର େକେତ ସଂପ� ିେହଲା?

େଗାଚର ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲମ�ୁ
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୨୨ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଭୁବେନ�ର ତହସଲି ଅ�ନ� ପାଇକରାପରୁ ରାଜ� ସକ�ଲେର ଘ�ାପାଟଣା
େମୗଜାେର G.I.E.T କେଲଜ ସରକାରୀ ଓ େଗାଚର ଜମି ଜବରଦଖଲ ସହ େକରା�ିଆ
ଜଳେସଚନ �କ� ବ�େର ବସ ଯାତାୟତ କର ିଭା�ିବା ସଂପକ�େର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ�କି,ି
ଉ�ର ଯଦ ିହଁ ହୁଏ G.I.E.T କେଲଜ ବରୁି�େର କଣ କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ ସହ େଗାଚର ଜମି
ସରକାରୀ ଜାଗା ଓ ଜଳେସଚନ �କ� ଜବରଦଖଲ ମ�ୁ ପାଇଁ କ ିକ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�ି
ଜଣାଇେବକ?ି

�ାମକୁ ବଦୁି�ତ ସଂେଯାଗ
୨୩ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର
େକେତାଟ ି �ାମକୁ ବଦୁି�ତ ସଂେଯାଗ ବାକ ି ଅଛ ି ଏବଂ ଉ� �ାମଗୁଡକୁି େକେବସ�ୁା ବଦୁି�ତ
ସଂେଯାଗ କରାଯିବ ନ�ି��ଭାେବ ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବକ?ି

ଶ�ିାନୁ�ାନକୁ ଜମି ବ�ନ
୨୪ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - େଖା��ା ଜ�ିା
ଅ�ନ� େକଉଁ ଶ�ିା�ଳେର େକେତ ଜମି ଆବ�ନ ନେହାଇ ପଡରିହଛି,ି ଉ� ଜ�ିାେର େକଉଁ
ଅ�ଳର େକେତ ଜମିକୁ ନୂତନଭାେବ ଶ�ିା�ଳ ପାଇଁ େନବାର ବ�ବ�ା େହଉଛ ିଜଣାଇେବକ?ି

ସଚୂନା ଓ �ଯୁ�ି ପାଇଁ ଜମି ଆବ�ନ
୨୫ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- େଖା��ା ଜ�ିା ଅ�ନେର େକଉଁ ଶ�ିା�ଳ ବା େକଉଁଠାେର ଇେଲେକ��ାନ�ି ଓ ସଚୂନା ଓ
�ଯୁ�ି ପାଇଁ େକଉଁ ସଂ�ାକୁ େକେତ ଜମି ଗତ ପା� ବଷ� ମ�େର ଦଆିଯାଇଛ ିଏବଂ ନୂତନଭାେବ
େକଉଁ ସଂ�ାକୁ େକେତ ଜମି େକଉଁଠାେର େଦବାର ଅଛ ିସଂପ�ୃ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବକ?ି

ଉ�େକାଟୀର �ୀଡା �ଶ�ିଣ େକ� �ାପନ
୨୬ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ବାମନ
ଘାଟୀ Sub-division େର ଅେନକ �ତଭିା େଖଳାଳ(ିପରୁୁଷ, ମହଳିା) ଅଛ�,ି େଯଉଁମାେନ େଦଶ
ବାହାରକୁ ଯାଇ medal ଆଣିଛ�,ି େଯପର ି ଜମନୁା ମମୁ� ୁ ଏବଂ ପ�ୂ�ମା େହମ��ମ, ଏମାନ�ୁ
ଉ�େକାଟୀର �ଶ�ିଣ େଦବା ପାଇଁ �ଶ�ିକ ଓ �ଶ�ିଣ େକ� ବାମନ ଘାଟୀେର �ତ�ିା
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କରେିବକ,ି ଯଦ ି ହଁ େତେବ େକେବସ�ୁା ଆର� କରେିବ ଏହାର ଫାଇଦା Athletes ଓ
�ୀଡାବତିମାେନ େକେବସ�ୁା ପାଇେବ?

ନୂତନ ��, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ �ାପନ
୨୭ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଇର�ପରୁ ନବି�ାଚନମ�ଳୀର ଚାରେିଗାଟ ିବ�କ ଓ େଗାଟଏି ମ�ୁନସିପିାଲିଟ ିଅବ�ତି, େସଠାେର
ଆଜ ିପଯ��� େକେତେଗାଟ ି��, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ଅଛ,ି େସ�ରୁ େକେତେଗାଟ ିଉେଦ�ାଗ
ରୁଗଣ ଅବ�ାେର ଅଛ ି ଓ େକେତେଗାଟ ି ଉେଦ�ାଗ ଚାଲୁଅଛ ି ତାହାର ସଚୂନା �ଦାନ
କରେିବକ,ିଇତମି�େର ରାଇର�ପରୁ ନବି�ାଚନମ�ଳୀେର କଛି ିନୂଆ ଉେଦ�ାଗ କରବିାର େଯାଜନା
ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ିହଁ, େତେବ େକେବସ�ୁା ଆର� େହବ, େକେବ େଶଷ େହବାର target ଅଛ ିଉ�ର
େଦେବକ?ି

ନୂତନ େଲୗହ ଇ�ାତ କାରଖାନା �ତ�ିା
୨୮ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ବାମନ ଘାଟୀ ସବଡଭିିଜନେର
ତନିେିଗାଟ ି ଉ�ତମାନର େଲୗହଖଣି ଅଛ,ି ଦଘି� ଦନି େହବ େସଠାେର ମ�ମ ବା �ୁ� େଲୗହ
ଇ�ାତ କାରଖାନା �ତ�ିା େହବା ପାଇଁ ଦାବୀ କରାଯାଉଛ,ି ସରକାର ଏ ସମ��େର କଣ ପଦେ�ପ
େନଇଛ�,ି ଯଦ ିକାରଖାନା େହବ େକଉଁଠାେର େହବ, େକେତ ପରମିିତ ଜାଗାେର ଶ�ି �ତ�ିା
େହବ, ଏବଂ େକେବସ�ୁା କାମ ଆର� େହବ, ଏବଂ େକେବସ�ୁା େଶଷ େହବ, ଏହାର ସବେିଶଷ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବକ?ି

େଖଳ ପଡଆିର ଉ�ତକିରଣ
୨୯ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
ରାଇର�ପରୁ ମହଲଡହିା ୱାଡ� ନଂ 01 ଠାେର �ବା ଏକ େଖଳ ପଡଆିକୁ ଉ�ତକିରଣ ପାଇଁ �ୀଡା
ଏବଂ ଯୁବକଲ�ାଣ ବଭିାଗରୁ 20ଲ� ଟ�ା ମଂଜୁର େହାଇ�ଲା, ଅ� କଛି ିଖ�� େହାଇ ବାକ ି�ାୟ
14 ଲ� ଟ�ା ତାର କାରଣ କଣ, ଦଘି� ଦନି େହଲା ପଡରିହଛି ିକାମ େହଉନାହ� ଏ�ପାଇଁ ଦାୟୀ
କଏି, ଏହାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବକ?ି

ରାଇର�ପରୁେର ଗଁାକୁ ବଜୁିଳ ିେଯାଗାଣ
୩୦ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ରାଇର�ପରୁ
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ନବି�ାଚନମ�ଳୀର େକେତ ଗଁାକୁ ବଜୁିଳ ି ଶ�ି େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ,ିଆଉ େକେତ �ାମ ବଜୁିଳି
ପାଇବାରୁ ବ�ତି ଅଛ� ିତାର ତଥ� ର�େବକ,ି ଏବଂ େସମାନ�ୁ େକେବସ�ୁା ବଜୁିଳ ିେଯାଗାଇେବ
ତାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବକ?ି

ନୂତନ ତହସଲି �ତ�ିା ପାଇଁ Guideline
୩୧ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�େର ନୂତନ ତହସଲି �ତ�ିା କରବିାପାଇଁ ସରକାର�ର ��ାବ ଅଛ ି କ;ି ନୂତନ ତହସଲି
�ତ�ିାପାଇଁ ସରକାର� Guideline କଣ ; ଭ�କ ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ ଆଗରପଡ଼ାଠାେର ଏକ
additional Tahasil ଅଫିସ େଖାଲିବାପାଇଁ ସରକାର ବଚିାର କରେିବ କ ି?

ବଦୁି�ତକରଣ େହାଇନ�ବା �ାମ
୩୨ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ଭ�କ ଜ�ିା ବ� ଓ
ଭ�ାରେିପାଖରୀ ବ�କର େକେତ ରାଜ� ଓ ପଡ଼ା �ାମକୁ ଆଜପିଯ��� ବଦୁି�ତକରଣ କରାଯାଇନାହ�
ତାର ତଥ� ସରକାର େଦେବ କ;ି ଏହ ି�ାମଗୁଡ଼କୁି େକେବସ�ୁା ବଦୁି�ତ ସଂେଯାଗ କରାଯିବ ; ବ�
ଓ ଭ�ାରେିପାଖରୀ ବ�କର ସମ� Category ର Consumer ସଂଖ�ା େକେତ ?

ଭ�କେର Sports Complex ନମି�ାଣ
୩୩ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - 2020 -
2021 ଆଥ�କ ବଷ�େର େଯଉଁ ଜ�ିାମାନ�େର Sports Complex ନାହ� େସ ଜ�ିାମାନ�େର
Sports Complex କରବିାପାଇଁ ବେଜଟେର ��ାବ ରଖାଯାଇଛ ି କ;ି ଭ�କେର Sports
Complex ନମି�ାଣ ପାଇଁ ଆବଶ�କତା ଦୃ�ିରୁ ବଚିାର କରେିବ କ ି?

Food Park , Textile Park �ତ�ିାେର ବଳିମ�
୩୪ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ଭ�କ ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ
ବାରକିପରୁଠାେର (ଧାମନଗରଛକ) IDCO ଅ�କୃତ ଜମିେର Food Park, Textile Park,
ଆଦ ି�ତ�ିା କରବିାର ��ାବ �େଲ ବ ିବଳିମ� େହବାର କାରଣ କଣ; େକେବ ସ�ୁା କାଯ�଼� ଆର�
େହବ ଏ�ପାଇଁ MOU େକୗଣସ ିକ�ାନୀ ସହତି କରାଯାଇଛ ିକ;ି IOCL ତରଫରୁ େକୗଣସ ିଶ�ି
�ତ�ିାର ��ାବ ଅଛ ିକ ି?

େସୗଭାଗ� େଯାଜନାେର ବଦୁି�ତ ସଂେଯାଗ



11/13/2020

10/23

୩୫ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଭାରତ ସରକାର� େସୗଭାଗ�
େଯାଜନାେର େଯାଗ� ହତିା�କାରୀ�ୁ ଯାହା 31 03 .2019 ମ�େର ବଦୁି�ତ ସଂେଯାଗ େଦବାପାଇଁ
ବ�ବ�ା �ଲା ଏବଂ େୱେ�ାଠାରୁ �ା� ତଥ�ାନୁଯାୟୀ ଯାହା ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ସମ�
ଇ�ୁକ �ାହକ�ୁ ବଦୁି�ତ ସଂେଯାଗ କରାଯାଇ�ବାର �କାଶ କର�ିେଲ �କୃତେର ସମ� �ାହକ�ୁ
ବଦୁି�ତ ସଂେଯାଗ େହାଇନାହ� ଯାହା ଅନୁସ�ାନରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି ିେକେବ େସଗୁଡ଼କି ସଂେଯାଗୀକରଣ
େହବ; ପର�ୁ ତନ�ମ�ରୁ େକେତ ପରବିାର BPL ଅ�ଭ�ୁ � ଓ େକେତ APL ଅ�ଭ�ୁ � �ାମୱାରୀ
ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?

R.I. ସକ�ଲର ପନୁଗ�ଠନ
୩୬ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ)
କଳାହା�ି ଜ�ିାେର, ବଭିାଗ ତରଫରୁ ମ�ରୁ େହାଇ�ବା 25 େଗାଟ ି ନୂତନ ଆର.ଆଇ (R.I.
Circle ) ସକ�ଲ ପନୁଗ�ଠନ ��ିୟା େଶଷ େହାଇ ଜ�ିାରୁ ��ାବ ଆସ ିେକେବ ବଭାଗ� �ାରା
ଅନୁେମାଦନ େହାଇ କାଯ�଼�କାରୀ େହବ; (ଖ) କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ଅନୁେମାଦତି ଆର.ଆଇ
େପା�େର େକେତଜଣ ଅବ�ାପିତ ଓ େକେତ ଶୂନ��ାନ ତଥା େକେବ ସ�ୁା ପରୂଣ େହବ ?

ଦାଖଲଖାରଜ ପାଇଁ ଅନୁମତି
୩୭ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
କଳାହା�ି ଜ�ିାର ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ମ�ୁନସିପିାଲଟ ି ଅ�ଳେର 2006 ପରଠୁ ନଜୁଲ( (
Nazul) ଦାଖଲ ଖାରଜ ( ମ�ୁେଟସନ) କରାଯାଉନ�ବା କାରଣ କଣ ; �ତ�ହ େସ ଅ�ଳେର
କଣିାବକିା ଜମିଜମା େହଉ�େଲ ବ ିଦାଖଲ ଖାରଜ େହାଇପାରୁ ନ�ବାରୁ ଦନିକୁଦନି ଲିଟେିଗସନ
ବଢୁଛ ିମାଲିମକ�ମାବ ିବଢ଼ୁଛ ିଏହା େକେବ ଦାଖଲ ଖାରଜ ଅନୁମତ ିବଭିାଗ େଦେବ ?

ଦାଖଲଖାରଜ ମକ�ମା କାଯ��କାରୀ
୩୮ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ)
ଓଡ଼ଶିାର ବଭିି� ତହସଲି ମାନ�େର ଜମିଜମା େରଜେି�ସନ େହଲାପେର,
ସବେରଜ�ିାରମାନ�ଠାରୁ ଫମ� - 3 ପାଇବା ପେର େସ େମାେଟା (ବନିା ଦରଖା�େର) ଦାଖଲ
ଖାରଜ େମାକ�ମା ଆର� େହାଇପାରବି ଏବଂ େହାଇ�େଲ ମ� ତାହା ଏେବ େକେତଦୂର
କାଯ��କାରୀ େହଉଛ ିଏବଂ ବଭିାଗ କଛି ିତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ଯଦ ିନ େହଉଛ ିତାହାକୁ
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�ରାନି�ତ କରେିବ କ;ି କାରଣ ମଫସଲମାନ�େର ଅନଲାଇନ ବ�ବ�ାର ସବୁଧିା ନ �ବାରୁ
େସମାେନ ଉପକୃତ େହାଇପାରୁ ନାହା� ି?

ଇଡ଼େକା �ାରା ପାକ� ନମି�ାଣ
୩୯ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - (କ) କଳାହା�ି ଜ�ିାର
େକସ�ିାଠାେର କାଗଜକଳ ଜମିକୁ ଇଡ଼େକା �ାରା େସଠାେର 62.72 ଏକର ଜମିେର ଏକ Multy
Product MSME Park ଓ 50 ଏକରେର Food Processing Park �ାପନ କରାଯାଉ�ବା
�କ� େକେବ ଆର� େହବ କ�ୁି ଉପେରା� ( ପାକ�) ମାନ�େର ଜମିହରା ବ��ିମାନ�ୁ
ଅ�ା�କାର ଭି�େିର ଶ�ି କରବିାପାଇଁ ଦଆିଯିବ କ;ି (ଖ) େକସ�ିାେର କାଗଜକଳ �ନଂିମିଲ ଓ
ମଥୁରାର ଚନି ିକଳ େକେବସ�ୁା ଆର� େହବ ?

ଶ�ି ସଂ�ାକୁ ଜମି �ଦାନ
୪୦ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - (କ) ସ�ୁରଗଡ଼ ଜ�ିାର
କୁଆଁରମ�ୁାେର େଯଉଁସବୁ ସଂ�ା ଗଢ଼ ି ଉଠଛି ି େସ�ରୁ େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ା େକେତ େକେତ
ପରମିାଣର ଜମିେର ପାେଚରୀ ବୁଲାଇଛ� ିବା ଦଖଲେର ଅଛ� ିେସ�ରୁ େକେତ ପରମିାଣର ଜମି
ଜବରଦଖଲ କରଛି� ି ଜଣାଇେବ କ;ି ଏବଂ ( ଖ ) ଉ� ବ�କ ଦୁଇଟେିର େଯଉଁସବୁ ଶ�ିସଂ�ା
ଗଢ଼ଉିଠଛି ିେସ�ରୁ େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ାକୁ ସରକାର େକେତ େକେତ ପରମିାଣର ଜମି େକେବେକେବ
େଦଇଛ� ି ଓ ଦଆିଯାଇ�ବା ଜମିରୁ ସରକାରୀ ଜମି େକେତ ଓ ଘେରାଇ େଲାକ�ଠାରୁ େକେତ
ପରମିାଣର ଜମି ଅ��ହଣ କରାଯାଇ ଏହ ିସବୁଶ�ି ସଂ�ାକୁ ଦଆିଯାଇଛ,ି ଏହାର ଏକ ବ�ୃିତ
ବବିରଣୀ ଶ�ି ସଂ�ାୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

Bio Tech park ପାଇଁ ଜମି ହ�ା�ର
୪୧ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଭୁବେନ�ର ତହସଲି ଅ�ଗ�ତ
ଅ�ାରୁଆ େମୗଜାର Bio Tech park �ତ�ିା ନମିେ� ସରକାର େଯଉଁ ଜମି BBILକୁ େଯାଗାଇ
େଦଇ�େଲ, ଉ� ସଂ�ା ନ�ି�ାରତି ସମୟେର park ନମି�ାଣ କରନି�ବାରୁ IDCO ତରଫରୁ
�ା�ରତି େହାଇ�ବା LDAକୁ ର� କରବିାକୁ September 2014 େର େନାଟସି �ଦାନ
କରାଯାଇ�ଲା । େସହ ି Notice ପାଇବାର େକେତ ଦନି ମ�େର ଉ� ସଂ�ା ତାହାର ଉ�ର
ର��େଲ, ର��ବା ଉ�ରର ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରବିା ସହତି ନ�ି�ାରତି ସମୟେର କାମ
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ଆର� କରନି�ବାରୁ ଉ� ସଂ�ା ସପ�େର ଆବ�ନ କରାଯାଇ�ବା ଜମି େକେବ ର� କରାଯାଇଛି
ଏବଂ ବ��ମାନ �କ�ର କାଯ�� େକେବଠାରୁ ଆର� କରାଯାଇଛ ିଓ େକେବ େଶଷ େହବ ଏବଂ
ବ��ମାନ କାଯ��ର ଅ�ଗତ ିସ�କ�େର ବ�ୃିତ ଭାେବ ଜଣାଇେବ କ ି?

ସରକାର�ୁ ଜମି େଫର�
୪୨ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ୟୁ.ଡ଼.ି �ଶ� ସଂ-୪୫୬ ତା-୩.୧୦.୨୦୨୦ରଖି ଉ�ର ପରେି��ୀେର ୧୯୯୯ ମସହିାେର ଉ�
ଜମି ମ�ରୁ Rourkela Steel Plant କ��ୃ ପ� ୨.୦୮.୩୦ ରାଜ� ସରକାର�ୁ େଫର� କରଛି�ି
ଓ ବଳକା ୨.୭.୫୬ ତା�ର ଭବଷି�ତ ବ�ବହାର ପାଇଁ େଯଉଁ ସଂର�ିତ ର�ଛ� ିଏହସିବୁ ଜମି
ଉ� Plant ପାଇଁ େକଉଁ ଘେରାଇ େଲାକ�ଠାରୁ େକେବ ଅ��ହଣ କରାଯାଇ�ଲା ତାହାର ତଥ�
�ଦାନ କରେିବ କ ି?

ଘେରାଇ େଲାକ� ଠାରୁ ଜମି ଅ��ହଣ
୪୩ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ)
ୟୁ.ଡ଼.ି �ଶ� ସଂଖ�ା-୪୫୮ ତା-୩.୧୦.୨୦୨୦ରଖି ଉ�ର ପରେି��ୀେର େକଉଁ ଘେରାଇ
େଲାକ� େକେତ େକେତ ପରମିାଣର ଜମି େକେବ ଅ��ହଣ କରାଯାଇ �ଲା ତାହାର ତଥ� ଏହି
କାଯ��ାଳୟେର ବ��ମାନ ଉପଲ� ନାହ� େବାଲି ଉ�ର ଦଆିଯାଇ�ବାରୁ ତାହାର ତଥ� େକେବସ�ୁା
ଉପଲ� େହବ ଓ େକେବସ�ୁା ଦଆିଯିବ ଜଣାଇେବ କ;ି ଏବଂ (ଖ) ଉ� �ଶ�ର ଉ�ର
ପରେି��ୀେର ପରଶି�ି (କ)େର ସଂଲ� କରାଯାଇ�ବା ଜମି େଯଉଁ ଉେ�ଶ�େର ବ��ମାନ
ବ�ବହାର େହଉଛ ିେସହ ିଉେ�ଶ�େର ଜମି ଅ��ହଣ କରାଯାଇନ�େଲ ମ� େସହ ିଉେ�ଶ�େର
ଜମି ବ�ବହାର କରବିାକୁ ଦଆିଯିବା ଆଇନର ଉ��ନ କରୁନାହ� କପିର ିଓ େଯଉଁ ଉେ�ଶ�େର ଜମି
ଅ��ହଣ କରାଯାଇ�ଲା େସହ ିଉେ�ଶ�େର ଯଦ ିଜମି ବ�ବହାର େହାଇନପାରବି େତେବ ଅନ�
ଉେ�ଶ�େର ସରକାର ବ�ବହାର କରପିାରେିବ େବାଲି େକଉଁ ନୟିମର େକଉଁ ଆଧାରେର ଉେ�ଖ
କରାଯାଇଛ,ି ଜଣାଇେବ କ ି?

ବ�ିାପିତ�ୁ ପ�ା ବ�ନ
୪୪ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ୟୁ.ଡ଼.ି �ଶ� ସଂ-୪୫୭ ତା.୩.୧୦.୨୦୨୦ରଖି ଉ�ର ପରେି��ୀେର େଯଉଁ ୨୯୦୦ ପିରବାର
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ବ�ିାପିତ େହାଇ�େଲ େସ�ରୁ େଯଉଁ ୪୯୯ ପରବିାର� ଉ�ରା�କାରୀ ମିଳୁନ�ବାରୁ ପ�ା
ବ�ାେହାଇ ପାରନି�ଲା, ଏହ ି ୪୯୯ ପରବିାର� ମ�ରୁ େକଉଁ ମାନ�ଠାରୁ େକେତ େକେତ
ପରମିାଣର ଜମି ଅ��ହଣ କରାଯାଇ�ଲା ଏବଂ ଏହ ି୨୯୦୦ ପରବିାରରୁ ସମଦୁାୟ ଘରବାରି
ପ�ା 3061 ପରବିାରକୁ ଦଆିଯାଇ�ଲା େବେଲ ସମଦୁାୟ ଚାଷଜମି ପ�ା ୭୬୪ ପରବିାର�ୁ
େଦବାକୁ �ରି େହାଇ�ବାରୁ ଅବଶ�ି େକେତ ସଂଖ�ାେର ପରବିାର ଘରବାର ି ଓ ଚାଷଜମି ପ�ା
େଦବାକୁ ଏଯାବ� �ରି େହାଇନାହ�, ଜଣାଇେବ କ ି?

ଶ�ି ସଂ�ାେର �େତ�� ଓ ପେରା� ନଯୁି�ି
୪୫ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ��ରୀୟ ଏକକ
ବାଚାୟ� ଅନୁେମାଦନ କ��ୃ ପ� ଏବଂ ଉ��ରୀୟଅନୁେମାଦନ କ��ୃ ପ�� �ାରା ସମଦୁାୟ
ରାଜ�େର େକେତେଗାଟ ି କ�ାନୀ ତରଫରୁ େକେତ �ମତା ବଶି�ି େକେତେଗାଟ ି ସ�ର ି ପାଇ�
ଲାଇ� େ�ାେଜକ�, ଆଇର� ଓର େବନଫିିେକସ� ପ�ା� ଓ େପେଲଟସ ପ�ା�କୁ େକଉଁ େକଉଁ
ବଷ�େର ଅନୁେମାଦନ କର�ିେଲ ; େକଉଁ େକଉଁ କ�ାନୀର େକଉଁ ��ାବତି �କ� �ତ�ିା ନମିେ�
ଆେବଦନ ବଚିାରଧୀନ ରହଛି ି ; ଅନୁେମାଦତି �କ� ମ�ରୁ େକେତେଗାଟ ିକାଯ���ମ େହାଇଛି
େକେତ �କ� ଆେଦୗ �ତ�ିା କରନିାହା� ି ; େକେତେଗାଟ ିଆଂଶକି କାଯ���ମ ଓ େକେତ ପ�ୂ�
କାଯ���ମ ରହଛି;ି ସ��ୃ ଶ�ିେର ପ�ିୁ ବନିେିଯାଗ �ତ�� ଓ ପେରା� ନଯୁି�ି ସ�ିୃ େହାଇଛ ିତାର
ଏକ �କ�ୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି; େକଉଁ େକଉଁ ଅନୁେମାଦତି �କ� େକଉଁ କାରଣରୁ
�ତ�ିା େହାଇପାରଲିା ନାହ� ଏ ସ�କ�େର େକେତଥର ଉ��ରୀୟ ସମୀ�ା କାହା ଅ��ତାେର
ଅନୁ�ତି େହାଇ�ଲା ଓ ସମୀ�ାରୁ କ ିକ ିନଯି��ାସ ମିଳ�ିଲା ; ନଯି��ାସ ଆଧାରେର କ ିକ ିନ�ି��
ପଦେ�ପ େକେବ �ହଣ କରାଯାଇଛ ି?

ଭୁବେନ�ରଠାେର ଆଇଟ ିହ� ନମି�ାଣ
୪୬ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ଭୁବେନ�ର ଆଇଟ ିହ� େର ପରଣିତ େହବ େବାଲି ସରକାର େଯଉଁ େଘାଷଣା କରଛି� ିତାର
ସତ�ତା େକେତ; ବ��ମାନ ସ�ୁା ଭୁବେନ�ରେର େକେତ ସଂଖ�କ ଆଇଟ/ିଆଇଟଇିଏ� କ�ାନୀ
କାଯ�� କରୁଛ� ିଏବଂ େକଉଁ କ�ାନୀମାନ�େର େକେତ ଓଡ଼ଆି ଯୁବକ ଯୁବତୀ କାଯ�� କରୁଛ� ି ;
େସହ ିଆଇଟ/ିଆଇଟଇିଏ� କ�ାନୀମାେନ ବଗିତ ୧୦ ବଷ�େର େକେତ ପ�ିୁ ବନିେିଯାଗ କରଛି�,ି
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ତାଫଳେର ରାଜ� ପାଇଁ େକେତ େକେତ ପରମିାଣର ରାଜ� ଅଜ�ନ େହାଇପାରଛି ିଏବଂ ସ��ୃ
କ�ାନୀମାନ�ୁ ରାଜ� ତରଫରୁ େକେତ ପରମିାଣର େ�ା�ାହନ ଭି�କି ଆଥ�କ ଓ ଅନ�ାନ�
ସହାୟତା ଦଆିଯାଇଛ ିେସ ସ�କ�େର କ�ାନୀ ଓ ବଷ�ୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଏ� ସଏି�
େଟେକ�ାେଲାଜ�ି, ଓରାକ� ଫାଇନା� ସଆି� ସଭ�େସ� ସଫ�େୱର, ଲାେସ�� ଆଣ� ଟୁ�େ�ା ଇ�
ଫାେଟ�, େହ�ାେୱର େଟେକେନାେଲାଜଜି, କ� ନଜିାଂଟ େକାଲାେବରା, ଆଇଜଏିଟଇି,
ମାଇେ�ାସଫ� ଭଳ ି ବଭିି� ଉ�ମାନର କ�ାନୀମାେନ ଓଡସିାେର େସମାନ� ଅଫିସ େକଉଁ
କାରଣରୁ େଖାଲିନାହା� ି ; ଏ େ��େର ରାଜ� ସରକାର� ତରଫରୁ େକେବ କାହା ସହ
େଯାଗାେଯାଗ କରାଯାଇ�ଲା ଓ କଣ �ତଶିତୃ ିମିଳ�ିଲା ?

ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଓ ଜନଜାତ ିଜମି ବ�ିି ପାଇଁ ଅନୁମତି
୪୭ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ରାଜ�େର ୨୦୦୯-୧୦ ରୁ ୨୦୧୯-୨୦ ବଷ� ମ�େର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ି ଓ ଜନଜାତ�ି େକେତ ପରମିାଣର ଜମି େକେତ ଜଣ ସାଧାରଣ ବଗ�� ନମିେ� ଜ�ିା
�ଶାସନ ପ�ରୁ ଅନୁମତ ିତଥା ଓଏ�ଆ� �ମାଣପ� �ଦାନ କରାଯାଇଛ,ି ବେିଶଷ କର ିଅନୁଗୁଳ
ଜ�ିାର ଅନୁଗୁଳ, େଛ�ିପଦା ବ�କ ଓ ଚାଳେଚର ବ�କ ଅଧୀନେର ଏହ ି�ତି ିକଣ େସ ସ�କ�ତ ତଥ�
�ଦାନ କରେିବ କ ି ; େଖା��ା ଜ�ିାର ସାରୁଅ ଜମି ମାମଲା ଭଳ ିରାଜ�ର ଅନ� େକେତ ଜ�ିାେର
ଏଭଳ ିେକେତ ସଂଖ�କ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଓ ଜନଜାତ�ି ଜମି ହଡପ େନଇ େକେଳ�ାରୀ ମାମଲା
େହାଇଛ,ି େକେତ ମାମଲାର ତଦ� ଜମି �ାଇ� �ା� ତଦ� କରୁଛ,ି େକେତ ଜଣ ଗିରଫ
େହାଇଛ�,ି େସହ ିମାମଲାଗୁଡ଼କିର ଅଦ�ତନ �ତି ିକଣ କହେିବ କ ି?

ବଜୁିଳ ିଦର �ାସ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୪୮ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଗତ ୫ ବଷ� ଭିତେର
ବେିଶଷ କର ିଚଳତି କେରାନା ମହାମାରୀ କାଳେର େଦଶର େକଉଁ େକଉଁ ରାଜ�େର ବଜୁିଳ ିଦର
େକେତ �ଲା ଓ େକେତ ବୃ� ିପାଇ େକେତ େହାଇଛ,ି ଓଡ଼ଶିା ତୁଳନାେର ଏହା ଅ�କ ନା କ�
େସସବୁର ତୁଳନା�କ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଅନ�ପ�େର େକେବ ସ�ୁା ସାମ�ିକ େବଷୖୟିକ ଓ
ବ�ବସାୟିକ (ଏଚଟଆି�ସ)ି ହାର ୧୦ �ତଶିତ ତଲକୁ ଖସବି, ବଦୁି�� ସରବରାହ, ପରବିହନ
େଚାର ିପ�ୂ� ନୟି�ଣକୁ ଆସପିାରବି ଓ ଶତ �ତଶିତ ବଜୁିଳ ିେଦୟ ସଂ�ହ େହବ କହେିବ କ;ି ଯଦି
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ଏସବୁ କରେିହବ େତେବ ବଜୁିଳ ି ଦର େକେତକ �ାସ ପାଇପାରବି େବାଲି ସରକାର ଆକଳନ
କରଛି� ି ; େସହପିର ିରାଜ�େର ବପିଯ��� ବଦୁି�� ଭି�ଭୂିମି େଯାଗଁୁ ଉପେଭା�ାମାନ�ୁ ବଜୁିଳରି
ମହ�ା ମାଡ଼ ସହବିାକୁ ପ଼ଡୁଛ ିକ ି?

ଲଘଖୁଣିଜ ନେି��ଶାଳୟେର ଖାଲି ପଦବୀ ପରୂଣ
୪୯ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଲଘଖୁଣିଜ ନେି��ଶାଲୟ େକଉଁ ଉେ�ଶ�, ଆଭିମଖୁ� ଓ ଲ��କୁ େନଇ େକେବ ପରକି�ନା ଏବଂ
େଘାଷଣା କରାଯାଇ�ଲା ; େଘାଷଣା େହବାର େକେତ ସମୟ ଅବ� ମ�େର େକଉଁ �ାନେର
�ତ� ଭାେବ ନେି��ଶାଳୟ େକେବ ଠାରୁ କାଯ���ମ େହାଇଛ ି ; ନେି��ଶାଲୟେର େକଉଁ େକଉଁ
�ରେର େକେତ ସଂଖ�କ େକଉଁ େକଉଁ ପଦବୀ ସ�ିୃ କରାଯାଇଛ ି ; ସ�ିୃ େହାଇ�ବା ପଦବୀେର
ନୟିଜତି େକଉଁ ଅ�କାରୀ� ଦାୟି�, କ��ବ� ଓ କାଯ�� ପରସିର କଣ ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇଛ ି ;
ସ��ୃ ଅ�କାରୀ� ମ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ ଅ�କାରୀ ମଳୂ ବଭିାଗ ସହ ନେିଦ�ଶାଳୟେର ଅତରି�ି
ଦାୟି�େର ନବି�ାହ କରୁଛ� ିକମି�ା େଦ�ୖ� କାଯ�� ତୁଲାଉଛ� ି ; ଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ ପଦବୀ େକେବ
ଠାରୁ ଖାଲି ଅଛ ି ; ନେି��ଶାଳୟକୁ �ୟଂସ�ୂ�� କରାଯିବା ନମିେ� ଖାଲି�ବା ପଦବୀ େକେବସ�ୁା
ପରୂଣ କରାଯିବ େସ�ପାଇଁ କ ିକ ିପଦେ�ପ େକଉଁ ପଯ��ାୟେର ରହଛି ିତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?

ପନୁଃ ନଯୁି�ି ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୫୦ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ବଦୁି��
ବତିରଣ ଓ ପରଚିାଳନା କାଯ�� TATA Power କୁ ହ�ା�ର େହବା ପବୂ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ
ସଂ�ା�ାରା େକେତଜଣ କ ିକ ିପଦବୀେର ନଯୁି�ି ପାଇ�େଲ ତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ସବେିଶଷ ତଥ�
�ଦାନ କରେିବ କ,ି ନୟାଗଡ ଜ�ିାେର ଅଦ�ାବ� ପବୂ�ରୁ ନଯୁି�ି ପାଇ�ବା େକେତଜଣ�ୁ ପନୁଃ
ନଯୁି�ି ବ��ମାନର ବଦୁି�� ବତିରଣ ପରଚିାଳନା ଦାୟି�େର �ବା ସଂ�ା�ାରା ଦଆିଯାଇଛ ିଓ ଆଉ
େକେତଜଣ ଅଦ�ାବ� ନଯୁି�ି ପାଇନାହଁା� ିତାହାର ବ�କୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ,ି ନଯୁି�ି
ପାଇନ�ବା ବ��ି ବେିଶଷ�ୁ େକେବସଧୁା ପନୁଃ ନଯୁି�ି ଦଆିଯିବ ଜଣାଇେବ କ ି?

େମାବାଇଲ ଟାୱାର �ାପନ
୫୧ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଜ�େର ବଗିତ ଦୁଇ ବଷ� ମ�େର ସମଦୁାୟ େକେତେଗାଟ ିMobile Tower େକଉଁ
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େକଉଁ ସରକାରୀ ଏବଂ େବସରକାରୀ Telecom େସବା େଯାଗାଉ�ବା ସଂ�ାମାନ��ାରା ନମି�ାଣ
କରାଯାଇ କାଯ���ମ କରାଯାଇଅଛ ିଏବଂ େକେତେଗାଟ ି tower ର କାଯ�� ଅଦ�ାବ� ଚାଲୁଅଛି
ତାହାର ସବେିଶଷ ବ�କ ଏବଂ ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି, ଅଦ�ାବ� ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀେର େକେତେଗାଟ ି Mobile Tower େକଉଁ ସଂ�ା�ାରା ନମି�ାଣା�ନ ଅବ�ାେର ଅଛ ିଓ
େସଗୁଡକି େକେବସଧୁା କାଯ���ମ କରାଯିବ ଜଣାଇେବ କ ି?

ନୟାଗଡ ଜ�ିାେର ଶ�ି �ତ�ିା
୫୨ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ବଗିତ ତନି ିବଷ� ମ�େର ରାଜ�େର େକେତେଗାଟ ିେକଉଁ େକଉଁ �କାରର ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ
ଉେଦ�ାଗ କରାଯାଇ େକେତ ଟ�ା ବ�ୟ ବରାଦ କରାଯାଇଅଛ ିତାହାର ସବେିଶଷ ତଥ� ଜ�ିାୱାରୀ
�ଦାନ କରେିବ କ,ି ନୟାଗଡ ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକଉଁ �କାରର
ସ�ାବ� ଶ�ି (Potential Sector) �ତ�ିା ପାଇଁ କ ିକ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଅଛି
ଜଣାଇେବ କ ି?

Development of Mini Stadium
53 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the Minister for Sports &
Youth Services be pleased to state that - whether the Govt. will take special
interest for development of Historic Gandhi Maidan (Playground) Daspalla
into a Mini-stadium keeping in view its importance in development of
different sports activities in Daspalla Assembly Constituency, will the
Govt. make special provision of funds for this purpose ?

ବାଲି ଖଣି ନୀତ ିକାଯ��କାରୀ
୫୪ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଓଡ଼ଶିା ବାଲି ଖଣି ନୀତ ିେକେବ ସ�ୁା କାଯ��କାରୀ େହବ, ରାଜ�େର ବାଷ�କ ବାଲି
ଚାହଦିା େକେତ ଓ ତାହାକୁ ପରୂଣ କରବିା ଲାଗି େକେତ ସଇରାତ ନଲିାମ େହଲାଣି, େବଆଇ�
ବାଲି ଚାଲାଣ ଓ ଉଠାଣକୁ େକ� କର ି ଜାତୀୟ �ୀ� �ବୁି�ନାଲେର େକେତ ମାମଲା ଚାଲିଛ,ି
ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?

ଲ�� ଧାଯ�� େହାଇ�ବା ନଯୁି�ି ଓ ର�ାନୀ ସ�କ�େର
୫୫ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
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କହେିବ କ ି - ଇନେଫାସଟି-ି2 �ତ� ଅଥ�େନତୖକି େଜା� �ାପନ େବେଳ େଯଉଁ ନଯୁି�ି ଓ ର�ାନୀ
ଲ�� ଧାଯ�� କରାଯାଇ�ଲା, େସ�ରୁ େକେତ �ତଶିତ ହାସଲ େହାଇଛ,ି ଏ େ��କୁ ପ�ିୁ
ଆକଷ�ତ ନେହବାର କାରଣ କଣ ଓ ଆଗାମୀ ଦନିେର ଏହାର ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର� େଯାଜନା
ନତିୀ - ସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବ କ ି?

ଓଡ଼ଶିା ଶ�ି ଉ�ାଦନ ନଗିମ
୫୬ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଓଡ଼ଶିା ଶ�ି
ଉ�ାଦନ ନଗିମ (ଓପିଜସି)ି େକେବ ସ�ୁା ସରକାର� ପ�ୂ� ନୟି�ଣକୁ ଆସବି ଓ ଏଦଗିେର ��ିୟା
େକଉଁ ପଯ��ାୟେର ଅଛ,ି କାଯ��ରତ କମ�ଚାରୀ ଓ ଅଫିସର� େବତନ ଭ�ା ଓ ପେଦା�ତ ିେ��େର
�ବା ଅସ�ତ ିେକେବ ସ�ୁା ଦୂର େହବ, ସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବ କ ି?

ନୀଳାଚଳ ଇ�ାତ ନଗିମ ସ�କ�େର
୫୭ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ପ�ିୁ �ତ�ାହାର
େଯାଗଁୁ ନୀଳାଚଳ ଇ�ାତ ନଗିମେର ଲାଗି ରହ�ିବା ଅଚଳାବ�ାକୁ ଦୂର କରବିା ଲାଗି ରାଜ�
ସରକାର� େଯାଜନା କଣ, ଏହାକୁ ବ�ିି ନକର ିରାଜ� ସରକାର ନେିଜ ଚଳାଇବାକୁ ଉଦ�ମ କରେିବ
କ ି?

Integrated Sports Complex �ାପନ
୫୮ . �ୀ କେିଶାର ଚ� ନାୟକ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- କୁଚ�ିା
ଆଦବିାସୀ ଅଧୁ�ସତି ଅ�ଳେର ଅେନକ �ତଭିାଧାରୀ �ିଡାବୀତ �େଲ ମ� �ାନୟି ଅ�ଳେର
ଭି�ଭୂିମିର ଅଭାବ େହତୁ ତା�ର �ତଭିାର ବକିାଶ େହାଇପାରୁନାହ� ଓ ଲୁକାୟିତ ଭାବେର
ରହଯିାଇଛ�।ି େତଣୁ ଲୁକାୟିତ �ତଭିାର ବକିାଶ ନମିେ� ଉପଖ� ସଦର ମହକୁମା କୁଚ�ିା ଠାେର
ଏକ Integrated Sports Complex �ାପନ କର ିନୟିମିତ ତାଲିମ େଦବାର ବ�ବ�ା କରେିବ
କ ି?

ବଭିି� େଯାଜନାେର ବଦୁି�� ସଂେଯାଗ
୫୯ . �ୀ କେିଶାର ଚ� ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର େକଉଁ େକଉଁ
େଯାଜନାରୁ େକଉଁ ଠକିା ସଂ�ା�ାରା େକଉଁ ବଷ� େକେତ ଟ�ା ବ�ୟ ଅଟକଳେର େକେତ, େକଉଁ
�ାମ/ପଡା ଓ େକେତ ପରବିାରକୁ ବଦୁି�� ସଂେଯାଗ ଦଆିଯାଇଛ,ି େସ�ମ�ରୁ େକଉଁ ଠକିା/ସଂ�ାର
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କାଯ�� େଶଷ େହାଇ ଚୁ�ି ମତୁାବକ ପରବ�� ର�ଣାେବ�ଣ କାଯ�� େକେତ ବଷ� ପାଇଁ କରବିା
ନମିେ� ଧାଯ�� େହାଇଛ,ି ଏତ� ବ�ତୀତ ନୂତନ ଭାବେର ବଦୁି�ତକରଣ େହାଇ�ବା େକେତ �ାମ
େକବୁଲ ଖରାପ େହାଇ�ବା କାରଣରୁ ଅ�ାରେର ଅଛ� ିଓ େକେବସ�ୁା ପନୁଃ ସଂେଯାଗ ଦଆିଯିବା
େଯଉଁ ପରବିାର ବା ଗହୃେର meter ଲାଗି ମ� ବଦୁି�� ସଂେଯାଗ ଦଆିଯାଇନାହ� ତା�ୁ
େକେବସ�ୁା ବଦୁି�� ସଂେଯାଗ ଦଆିଯିବ, ଏ�ସହ ସ�ୂ�� ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ଘର ଡହି ପ�ା �ଦାନ
୬୦ . �ୀ କେିଶାର ଚ� ନାୟକ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- 2010 ମସହିାରୁ ଅଦ�ାବ� ରାଜ�େର �ଧାନମ�ୀ ଆବାସ େଯାଜନା ଓ ବଜୁି ପ�ା ଘର
େଯାଜନାରୁ ଘର ପାଇ�ବା େକେତ ଭୂମିହୀନ ପରବିାର�ୁ ଘର ଡହି ପ�ା �ଦାନ ପାଇଁ ବ�କ
�ଶାସନ ସ��ୃ ତହସଲିଦାର�ୁ ଜଣାଇ�େଲ ଓ ତନ��ରୁ େକେତ ଜଣ�ୁ ରହୁ�ବା �ାନେର
ବେ�ାବ� କରାଯାଇ ପ�ା ଦଆିଯାଇ�ଲା ତାହାର ସ�ୂ�� ତଥ� ବ�କୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

େଗାଚର ଜମିକୁ ହ�ା�ର
୬୧ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଝାରସଗୁୁଡା ଓ ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାେର େକେତ େଗାଚର ଜମିକୁ କ�ାନୀ କମି�ା କ�ାନୀର ବଜ�ବ�ୁ
ପକାଇବା ପାଇଁ ବଭିି� କ�ାନୀକୁ ବ�ବହାର କରବିାପାଇଁ ଅନୁମତ ିେଦଇଛ� ିକ ିଯଦ ିେଦଇଛ�ି
ତାେହେଲ େସହ ିଜମିର ବଦଳେର େକଉଁଠ ିେଗାଚର ଜମି େଦେଲ ତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?

ଭୂମିହୀନ�ୁ ଜମି ପ�ା �ଦାନ
୬୨ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ସ�ୁରଗଡ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତ ଜଣ ଭୂମିହୀନ�ୁ ଜମି ପ�ା �ାଦନ କରାଯାଇଛ ିଓ ଆହୁରୀ
େକେତ ବାକ ିଅଛ� ିଯଦ ିଅଛ� ିତାେହେଲ େକେବ ସ�ୁା ଦଆିଯିବ ତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?

ଉ�ାଦନ େହଉ�ବା ବଦୁି�ତ ଶ�ି
୬୩ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ସମଦୁାୟ
େକେତ ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ େହଉଛ ିଏବଂ େକଉଁ ମା�ମେର ଉ�ାଦନ େହଉଛ ି େସ�ରୁ ସମଦୁାୟ
େକେତ ବଦୁି�ତ ଖ�� େହଇଅଛ ି ଏବଂ ବାହାରକୁ େକେତ ର�ାନ ି କରାଯାଇଛ ି ଏହାର ସ�ୂ��
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ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି ଏବଂ ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାେର େକେତ ପରମିାଣ Industry ଏବଂ ଘେରାଇ
ଉପେଭା�ା �ୁ େଯାଗାଇ ଦଆି ଯାଇଛ ିତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?

ନୂତନ ଶ�ି �କ� �ତ�ିା
୬୪ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - କଟକ ଜ�ିାେର ନୂତନ ଶ�ି
�କ� �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି।

ବ� �ବା ଉେଦ�ାଗକୁ ପନୁଃ କାଯ���ମ
୬୫ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
କଟକ ମଧୁପାଟନା, େଚୗ�ାର, ଜଗତପରୁ ଶ�ିା�ାଳେର େକେତ େଗାଟ ି ସ�ୁ, �ୁ� ଓ ମା�ମ
ଉେଦ�ାଗ ବ� େହାଇଛ ିତାହାକୁ ପନୁଃ କାଯ���ମ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଘର ଡହି େଯାଗାଣ
୬୬ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
କଟକ ସହର, େଚୗ�ାର ସହର, େଚୗ�ାର (ଟା�ୀ) ବ�କେର େଚୗ�ାର କଟକ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର
େକେତ ଘର ଡହି ବହିୀନ ପରବିାର ଚ�ିଟ େହାଇଛ� ି େସମାନ�ୁ ଘରଡହି େଯାଗାଇେଦବାକୁ
ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

ଜରାଜୀ� ରା�ାର ପନୁଃ ନମି�ାଣ
୬୭ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- କଟକ ମଧୁପାଟଣା ଓ େଚୗ�ାର
ଜଗତପରୁ ଶ�ିା�ଳେର IDCO ଅ�ନେର �ବା େମାଟ େକେତ କ.ିମି. ରା�ା ଜରାଜ�ି� ଅବ�ାେର
ଅଛ ିତାହାର ପନୁଃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଶ�ିା�ଳ �ତ�ିା
୬୮ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର ଆଗାମୀ ବଷ� େକଉଁ
େକଉଁ �ାନେର ଶ�ିା�ଳ �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ ଅଛ ି?

�ୀଡା�ନର ବକିାଶ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୬୯ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
େଢ�ାନାଳ ଜ�ିା�ରୀୟ �ାଡୟିମ ସହ ଉପଖ�, ବ�କ ଓ ପ�ାୟତ �ରୀୟ �ାଡୟିମ ଓ
�ୀଡା�ନର ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର ବଗିତ ପା�ବଷ�େର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
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ଚକବ�ୀ େହାଇ�ବା ଚାଷ ଜମିକୁ ବ�ିୟ ପାଇଁ ନୟିମ
୭୦ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ରାଜ�େର ଚକବ�ୀ େହାଇ�ବା ଚାଷଜମିକୁ ଚକକୁ ଭାଗଭାଗ କର ିବ�ିୟ କରବିା ନମିେ�
େକେବଠାରୁ ସରକାର ନୟିମ �ଣୟନ କର ିକାଯ��କାରୀ କରୁଛ� ିଏହ ିଅବଧୀ ପବୁ�ରୁ ତାହାକୁ
ଭାଗକର ିେକଉଁ ଜ�ିାେର େକଉଁ ତହସଲିେର େକେତ ପରମିାଣ ଜମି ବ�ିୟ େହାଇଛ,ି ଏହ ିବ�ିୟ
ଆଇନସ�ି କ ିଯଦ ି ନୁେହଁ ତାହା ଉପେର କ ିପଦେ�ପ ନଆିଯିବାର ବ�ବ�ା ଅଛ ି�କାଶ କରି
ନୟିମ �ଣୟନ ପବୂ�ରୁ ଭାଗଭାଗ େହାଇ ବ�ିୟ େହାଇ�ବା ଚକବ�ୀ ଜମିର ବ�ିୟ କବଲା ର�
ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ତାପଜ ବଦୁି�� େକ�ର ବଦୁି�� ଉ�ାଦନ
୭୧ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାେର
େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ାର େକଉଁ ଠାେର େକେତ �ମତା ବଶି�ି ତାପଜ ବଦୁି�� �କ� ଆର� େହାଇ
େକେତ ବଦୁି�� ଉ�ାଦନ େହଉଛ,ି େକଉଁ �କଲ� ନମି�ାଣଧୀନ ଓ ��ାବଧୀନ ଅଛ ିତାହାକୁ ପ�ୂ�ା�
ସହତି ଏହ ି�କ�େର ପରେିବଶ ସରୁ�ା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ବ��ବା ଭାରୀ ଶ�ି ପନୁଃ �ଚଳନ
୭୨ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାେର
େକଉଁ େକଉଁ ଭାରୀଶ�ି େକେବଠାରୁ ବ� ଅଛ ି�କାଶ କର ିଏହାକୁ ପନୁଃ କାଯ���ମ କରବିାକୁ କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ି?

ଜବର ଦଖଲ ଜମିର ପନୁଃରୁ�ାର
୭୩ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�େର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ପରମିାଣ େଗାଚର, ଶ�ଶାନ, �ାମ� ଜ�ଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ
େହାଇଛ ି �କାଶ କର ି ତାହାକୁ ପନୁଃରୁ�ାର ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ି ଅବଗତ
କରେିବ କ ି?

ସବୁଜ ଶ�ି �କ�
୭୪ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- କଟକ ଜ�ିାେର ସବୁଜ ଶ�ି
�କ� ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ�� କାରୀତା ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
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କରାଯାଉଛ ି?
େଖଳ ପଡଆିର ବକିାଶ

୭୫ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ବଗିତ
୫ବଷ�େର ସାେଲପରୁ ଓ ଟା�ୀ େଚୗ�ାର ବ�କେର େକଉଁ େକଉଁ �ାଡୟିମ, ମିନ ି�ାଡୟିମ ଓ େଖଳ
ପଡଆି ବକିାଶ ପାଇଁ େକେତ ଅଥ� ବନିେିଯାଗ କରାଯାଇଛ ି�କାଶ କର ିସମ� େଖଳ ପଡଆିକୁ
ବକିଶତି ପାଇଁ ସରକାର �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?

ଶ�ି �ତ�ିା ମା�ମେର ଆ�ନଯୁି�ି
୭୬ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ସଂ�ତ ି ଲକଡାଉନ େଯାଗଁୁ ରାଜ�କୁ େଫର�ିବା େବଷୖୟିକ େଯାଗ�ତାଧାରୀ�ୁ ଅଣୁ, �ୁ� ଶ�ି
�ତ�ିା ମା�ମେର ଆ�ନଯୁି�ି �ଦାନ ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

ଘର ଡହିହୀନ�ୁ ଘର ଡହି ପ�ା ବ�ନ
୭୭ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଆଠମ�ିକ, କେିଶାର ନଗର, ଅନୁେଗାଳ ସହତି ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ ତହସଲିେର େକେତ ଘର
ଡହିହୀନ ବ��ି ଚ�ିଟ େହାଇଛ�,ି ତନ��ରୁ େକେତ ଜଣ�ୁ ଘର ଡହି ପ�ା ଓ ଜମି �ଦାନ
କରାଯାଇଛ ିଓ ଅବଶ�ି�ୁ ଘରଡହି �ଦାନ େକେବ ସ�ୁା ପ�ୂ�ା� େହବ ?

MSME Park ନମି�ାଣ
୭୮ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଆଠମ�କି ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର MSME ପାକ� �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ନକିଟେର େକୗଣସି
��ାବ ଉପ�ାପନ େହାଇଛ ିକ;ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଏହାର କାଯ�� କାରତିା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ବଦୁି�� ଉ�ାଦନ �କ� ସବୁେ�ାବ�
୭୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଆଠମ�କି ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ
ସହ ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାେର ବଦୁି�� ଉ�ାଦାନ �କ� ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରଛି� ିବା କରବିାର େଯାଜନା କରଛି� ିଅବଗତ କରେିବ କ ି?

Setting Lands with the encroachers
80 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for Revenue and
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Disaster Management be pleased to state that - Why is the Government
slow in setting lands with the encroachers as per the O.P.L.E Act; Will the
Government settle land to landless S.Cs and S.Ts free of any premium?

Provide lands to the poor landless persons
81 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for Revenue and
Disaster Management be pleased to state that - why is the Government
slow in exciting encroachers from objectionable land encroached by them
such as; Maharanisagar, Karangakata, Gate Sarovara, Ranibandha,
Pratapasagar and other tanks besides roads premises of Govt. offices etc;
will the Govt. provide lands (homestead) to the poor landless persons and
others entitled to land for settlement; if so, by what time ?

Name of the land owner
82 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for Revenue and
Disaster Management be pleased to state that - In absence of return by land
owner how the Revenue authority the name of the land owner entitled to
liking area and the Kissam of the land will be known. If the return filed by
late R.N.Singhdeo in form no.12:28 missing how could the Revenue
Authority know it lands of urban area i.e. Bolangir was not agricultural
lands. Record of Rights of 1966 Settlement shows lands of R.N. Singhdeo
in Bolangir town was mostly agricultural can Agricultural lands of urban
area be excluded from the return; why revision case no.85/87 was not
challenged in proper court; will the govt. inquire to find out the illegalities
and take action ?

Electrification of B.P.L. Families
83 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for Energy be pleased to
state that - When power cut, disruption of supply of power and power
failures will come to an end in the list of Bolangir including Bolangir
Town; How many Villages / Hamlets and household are not provided with
electric connections; will the Govt take action against agencies who have
falsely reported that electric connection have been given to B.P.L. families
and other persons entitled to it ; By what time all households will be
provided with electricity connection ?

Provide employment to unemployed youth
84 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for Industries be pleased
to state that - (a) Will the Govt. establish Industries in the nil Industry
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district in Bolangir to provide employment to unemployed youth and to
stop migration of labour, (b) or, will carry coal to new castles?

 
( Computerised By N.I.C  Odisha State Unit and Compiled at O.L.A Computer Center.)


