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 (କ)  ରାଜୟବର 47 ବ ାଟ ିପରବିେଶ୍ ପର୍ଯୟ୍ଟନସ୍ଥଳୀ ରହଅିଛ ି। ଏହାର 
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ସମବାବୟ ପ୍ରଶନ ଓ ଉତ୍ତର 
 
ପ୍ରଶ୍ନ-1-;   ଓଡ଼ଶି୍ା ବର ଥିୋ Ecotourism ୋ ପରବିେଶ୍ 

ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କବର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ କଣ ସେୁ 
Activities ରଖ୍ାର୍ଯାଇଅଛ ି? 

ଉତ୍ତର-; ଓଡ଼ଶି୍ାବର 2016 ମସହିା ଠାରୁ ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ 
(Ecotourism) ର େକିାଶ୍ ନମିବେ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବର୍ଯାଜନା 
ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯାଇଥିଲା । ଜଙ୍ଗଲ ଉପବର ନଭି୍ରଶ୍ୀଳ ଥିୋ 
ଅଧିୋସୀ ମାନଙୁ୍କ ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାଧ୍ୟମବର େକିଳ୍ପ ଜୀେକିା 
(alternative livelihood) ବର୍ଯା ାବଇଦୋ ଓ 
ବରାଜ ାରକ୍ଷମ କରାଇୋ ଓ ବସଥିବର୍ଯା ୁଁ ବସମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ 
ଉପବର ନଭି୍ରଶ୍ୀଳତା କମାଇୋ ଆଭିମଖୁ୍ୟ ବନଇ ଏହ ିବର୍ଯାଜନା 
ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯାଇଥିଲା । ଏହ ି ବର୍ଯାଜନାର ଫଳ ସ୍ଵରୁପ ସ୍ଥାନୀୟ 
ବଲାବକ ଜଙ୍ଗଲ ଓ େନୟପ୍ରାଣୀ ଙୁ୍କ ସରୁକ୍ଷା ବଦୋପାଇ ଁ ଅଧିକ 
ର୍ଯତ୍ନୋନ ବହାଇଛେ ି। ଅ ଷ୍ଟ 2021 ମସହିା ସଦୁ୍ଧା 18 ଟ ିଜଲି୍ଲାବର 
47 ବ ାଟ ି ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ନମି୍ାଣ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । 
ବର୍ଯଉଁଥିବର 351 ଟ ିବକାଠରୀ 741 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରାତ୍ରୀରହଣ ି
ନମିବେ ତଆିର ି କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । ରାତ୍ରୀରହଣ ି େୟତତି ଖ୍ାଦୟ, 
trekking, birding, boating, cycling, jungle 
safari, canopy walk, sports, wildlife movie 
show ଇତୟାଦ ିactivities ର ମଧ୍ୟ େୟେସ୍ଥା ରହଛି ି। 

 



ପ୍ରଶ୍ନ-2-;  ରାଜୟବର ଥିୋ ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ  ୁଡ଼କିର ପରଚିାଳନା 
କଭିଳ ିଭାେବର କରାର୍ଯାଉଛ ି? 

ଉତ୍ତର-; ରାଜୟର ସମସ୍ତ ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ  ୁଡ଼କିର ପରଚିାଳନା 
ବସଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମୋସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାର୍ଯାଉଛ ି ଏେଂ 
ପାଖ୍ାପାଖି 600 ଗ୍ରାମୋସୀ ଏହସିେୁ ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ 
(Ecotourism Project) ବର କାର୍ଯ୍ୟ କର ି ବସମାନଙ୍କର 
ଜୀେନଜୀେକିା ନେିା୍ହ କରୁଛେ ି।  

ପ୍ରବତୟକ ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ଗ୍ରାମୋସୀ ମାନଙୁ୍କ ବନଇ 
 ଠତି Eco-Tourism Group (ETG) ୋ ପରଚିାଳନା 
Committee ଦ୍ଵାରା ପରଚିାଳତି ବହଉଅଛ ି । ଏହ ି Eco-
Tourism Group ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କର 
ବଦୈନନ୍ଦନି ପରଚିାଳନା କରୁଛେ ି ଏେଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କର 
ଖ୍ାଦୟବପୟ, ରହଣି ଓ େଭିିନ୍ନ activities ବର ବର୍ଯା ଦାନ 
ଇତୟାଦ ିସଚୁାରୁରୂବପ କରୁଅଛେ ି। 2016 ମସହିା ଠାରୁ ରାଜୟର 
ସମସ୍ତ ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ  ୁଡ଼କିବର ରାତ୍ରୀରହଣ ି ପାଇ ଁ
www.ecotourodisha.com portal ମାଧ୍ୟମବର 
online booking କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। online booking ରୁ 
ଆସଥୁିୋ ରାଜସ୍ଵର ଅଶ୍ ି ଭା  (80%) Eco-Tourism 
Group ବର ଥିୋ ଗ୍ରାମୋସୀ ମାନଙ୍କ wages, ପରବିେଶ୍ 
ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ର ବଦୈନନ୍ଦନି ଖ୍ର୍୍ଚ୍ ଓ ପରଚିାଳନା ଏେଂ ଗ୍ରାମର 
ଉନ୍ନତକିରଣ ୋେଦବର ନମିନଲିଖିତ ଭାେବର େନିବିର୍ଯା  
କରାର୍ଯାଉଛ:ି  

http://www.ecotourodisha.com/


- 35% (Eco Tourism Group ୋ ପରବିେଶ୍ 
ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କୁ ପରଚିାଳନା କରୁଥିୋ ଗ୍ରାମୋସୀ ମାନଙ୍କର 
wages) 

- 25% (Recurring expenses) ୋ ପରବିେଶ୍ 
ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ର ବଦୈନନ୍ଦନି ଖ୍ର୍୍ଚ୍ ର୍ଯର୍ା Tourist ମାନଙ୍କର 
ଖ୍ାଦୟ ୋେଦବର ଖ୍ର୍୍ଚ୍, େଦୁିୟତ, ପାଣ ିଓ ଅନୟାନୟ ପରଚିାଳନା 
ଖ୍ର୍୍ଚ୍   

- 10% (ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ର Infrastructure 
Development)  

- 10% (EDC Share ୋ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତକିରଣ ପାଇ ଁଖ୍ର୍୍ଚ୍) 

େଳକା ବକାଡଏି ଭା  ନମିନଲିଖିତ ଭାେବର ଖ୍ର୍୍ଚ୍ କରାର୍ଯାଉଛ:ି  

- 10% (Corpus Fund- େଭିିନ୍ନ ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ 
ବର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିୋ hospitality experts  ମାନଙ୍କର 
ମଜୁରୀ ୋେଦବର ଖ୍ର୍୍ଚ୍ କରାର୍ଯାଉଅଛ)ି 

- 10% (Govt. Revenue) 

ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କ ପରଚିାଳନା ଓ ଗ୍ରାମୋସୀ 
ମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍କି୍ଷଣ ବଦୋପାଇ ଁHospitality experts ମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥଳୀ 
ମାନଙ୍କବର ରଖ୍ାର୍ଯାଇଅଛ ି । ଗ୍ରାମୋସୀ ମାନଙୁ୍କ ପରବିେଶ୍ 
ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ସପୁରଚିାଳନା ନମିବେ Hopsitality ବର ପ୍ରଶ୍କି୍ଷଣ, 



Eco-guide ୋ Naturalist training ଇତୟାଦ ି େଭିିନ୍ନ 
ସରକାରୀ training institutions ର୍ଯର୍ା: Institute of Hotel 
Management, Bhubaneswar, Indian Institute of 
Tourism and Travel Management, 
Bhubaneswar ଓ ଓଡ଼ଶି୍ା Biodiversity Board ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 
ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ।ି ଏହ ି ଗ୍ରାମୋସୀ ମାନଙ୍କର capacity building 
(କ୍ଷମତା ନମି୍ାଣ) ଓ ତାଙୁ୍କ Motivate କରେିାପାଇଁ 2019-20 
ମସହିା ଠାରୁ ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଭଲ ପ୍ରଦଶ୍୍ନ କରଥିିୋ 
ଗ୍ରାମୋସୀ/ Community members ମାନଙୁ୍କ Chief 
Minister’s Award ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ।ି ଚଳତିେର୍ ୍ ବସମାନଙୁ୍କ ଅନୟ 
hospitality units କୁ Exposure Visit ବର ନଆିର୍ଯାଇଛ ି । 
ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାମୋସୀ ମାବନ ଜୀେନଜେିୀକା ନେି୍ାହ 
କରେିା ବହତୁ ପାଶ୍ଵ୍ବର ଥିୋ ଜଙ୍ଗଲ ଓ େନୟଜେୁ ମାନଙୁ୍କ ବସମାବନ 
ସରୁକ୍ଷା ବଦଉଛେ ି ଏେଂ ବସମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଉପରୁ ନଭି୍ଳଶ୍ୀଳତା 
େହୁମାତ୍ର।ବର କମିର୍ଯାଇଛ ି । ଗ୍ରାମୋସୀମାବନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙୁ୍କ 
trekking, cycling, boating, jungle safari ଇତୟାଦ ି
ସମୟବର ଜଙ୍ଗଲର ମହତ୍ଵ ଓ ଉପାବଦୟତା େରି୍ୟବର ଜଣାଇର୍ାେ ି।  

ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କର ସପୁରଚିାଳନା ଓ ଅଭିେୃଦ୍ଧ ି
ପାଇ ଁରାଜୟର ମଖୁ୍ୟ ଶ୍ାସନ ସଚେି ଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତା ବର ଏକ Odisha 
Ecotourism Board ପରଚିାଳତି ବହଉଅଛ ି ବର୍ଯଉଁଥିବର ଓଡ଼ଶି୍ା 
Ecotourism ର ଉନ୍ନତକିରଣ ନମିବେ Board ବର ଥିୋ ଅନୟ 



experts ମାନଙ୍କର ପରାମଶ୍ ୍ ନଆିର୍ଯାଏ ଏେଂ ସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କର 
ପରଚିାଳନାର ତଦାରଖ୍ ମଧ୍ୟ Board କରରି୍ାେ ି।  

ପ୍ରଶ୍ନ-3- ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କବର ରାତ୍ରୀରହଣ ି ପାଇ ଁ
booking କଭିଳ ିଭାେବର କରାର୍ଯାଉଛ ି? 

ଉତ୍ତର-;   2016 ମସହିା ଠାରୁ ରାଜୟର ସମସ୍ତ ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ 
 ୁଡ଼କିର ରାତ୍ରୀରହଣି ପାଇ ଁ www.ecotourodisha.com 

portal ମାଧ୍ୟମବର online booking କରାର୍ଯାଉଅଛ ି । 
ପଥୃିେୀର ବର୍ଯବକୌଣସ ିସ୍ଥାନର ୋସନି୍ଦା 6 (ଛଅ) ମାସ ପୁେ୍ରୁ 
ଓଡ଼ଶି୍ା ବର ଥିୋ ବର୍ଯବକୌଣସ ି ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର 
advance booking ମଧ୍ୟ କରପିାରେିାର ସେୁଧିା ଅଛ ି । 
Booking କୁ ତ୍ଵରାନିବତ କରେିା ପାଇ ଁ Travel 
operators ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବହଉଥିୋ booking ବର 
Travel operators ମାନଙୁ୍କ 8 (ଆଠ) ଶ୍ତକଡ଼ା କମିଶ୍ନ 
ବଦୋର େୟେସ୍ଥା ଅଛ ି । ବଦଶ୍ େବିଦଶ୍ ର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ 
Travel operators  ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା booking 
facilitate କରାଇୋ ନମିବେ PCCF (WL) ଙ୍କ ଅଧିନବର 
ଏକ Ecotourism Cell, PCCF (WL) ଙ୍କ Office 
ବର ଚାଲୁଅଛ ିବର୍ଯଉଁଟ ିCity booking Centre ଭାେବର 
ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛ ି। Ecotourism Cell ବର କାର୍ଯ୍ୟରତ 

http://www.ecotourodisha.com/


ଥିୋ Ecotourism Cell Manager ମାବନ ବଦଶ୍ 
େବିଦଶ୍ ରୁ ଆସଥୁିୋ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କର ରହଣି, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ 
େଭିିନ୍ନ ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିୋ 
ଗ୍ରାମୋସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ସମନବୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ପାଖ୍ରୁ 
ଆସଥୁିୋ booking ଓ ରହଣ ିସମବନ୍ଧୀୟ ଜଜି୍ଞାସା ର ଉତ୍ତର 
ବଦଇର୍ାେ ି।  

ପ୍ରଶ୍ନ-4-;  ଉକ୍ତ Ecotourism Project  ୁଡ଼କି ରୁ online 
booking ରୁ ଆସଥୁିୋ     Revenue କଭିଳ ି ଖ୍ର୍୍ଚ୍ 
କରାର୍ଯାଏ ?  

ଉତ୍ତର-; ରାଜୟର ସେୁ Ecotourism destinations ବର 
ରାତ୍ରରିହଣ ି ପାଇ ଁ www.ecotourodisha.com 
portal ମାଧ୍ୟମବର online booking ରୁ ଆସଥୁିୋ 
ରାଜସ୍ଵ ନମିନଲିଖିତ ଭାେବର ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ି:  

- 35% (Eco Tourism Group ୋ ପରବିେଶ୍ 
ପର୍୍ଯୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ପରଚିାଳନା କରୁଥିୋ ଗ୍ରାମୋସୀ 
ମାନଙ୍କର wages) 

- 25% (Recurring expenses) ୋ ପରବିେଶ୍ 
ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ର ବଦୈନନ୍ଦନି ଖ୍ର୍୍ଚ୍ ର୍ଯର୍ା Tourist 

http://www.ecotourodisha.com/


ମାନଙ୍କର ଖ୍ାଦୟ ୋେଦବର ଖ୍ର୍୍ଚ୍, େଦୁିୟତ, ପାଣି ଓ 
ଅନୟାନୟ ପରଚିାଳନା ଖ୍ର୍୍ଚ୍  

- 10% (ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ର Infrastructure 
Development)  

-  10% (EDC Share ୋ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତକିରଣ ପାଇ ଁ
ଖ୍ର୍୍ଚ୍) 

 ଉପବରାକ୍ତ ରାଜସ୍ଵ ଅଂଶ୍ ଭା କର ିଗ୍ରାମୋସୀ ମାନଙ୍କର online 
account କୁ ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ିଏେଂ େଳକା ଅଂଶ୍ ନମିନ ଲିଖିତ ଭାେବର 
ଖ୍ର୍୍ଚ୍ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି:  

- 10% (Corpus Fund- େଭିିନ୍ନ ପରବିେଶ୍ 
ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିୋ hospitality 
experts  ମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ୋେଦବର ଖ୍ର୍୍ଚ୍ 
କରାର୍ଯାଉଅଛ)ି 

- 10% (Govt. Revenue) 

ପ୍ରଶ୍ନ-5-;   େ ିତ 5 େର୍୍ବର ବକବତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ବକବତ ରାଜସ୍ଵ 
ଆସଅିଛ?ି 

ଉତ୍ତର-; େ ିତ 5 େର୍୍ବର ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କୁ କ୍ରମା ତ 
ଭାେବର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ରାଜସ୍ଵର ପରମିାଣ େୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ ି। 



2016-17 ମସହିାବର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11,500 ଓ 
ରାଜସ୍ଵର ପରମିାଣ 157.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏେଂ 2020-21 
ମସହିାବର ମାର୍ଚ୍ ୍20 ତାରଖି୍ ସଦୁ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 55,780 
ଓ ରାଜସ୍ଵ ପରମିାଣ 808.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାର୍ଯାଇଛ ି। 
 ତ େର୍ ୍ (2019-20) ଭାରତର 23 ଟ ିରାଜୟରୁ ଓ ପାଖ୍ାପାଖି 
18 ଟ ି ବଦଶ୍ରୁ (South Africa, Switzerland, 
America, Australia, France, Germany, 
Canada ଇତୟାଦ ିବଦଶ୍ରୁ) ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାବନ ଓଡ଼ଶି୍ା ର େଭିିନ୍ନ 
ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟନଟସ୍ଥଳୀ କୁ ଆସଛିେ ି । ଚଳତି େର୍ ୍ (2020-
21) COVID ସବେ ଭାରତର 22 ଟ ିରାଜୟ ଓ ଅନୟ 2 ଟ ି
ବଦଶ୍ରୁ (France ଓ Iran ବଦଶ୍ରୁ) ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାବନ ଓଡ଼ଶି୍ା 
ର େଭିିନ୍ନ ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କୁ ଆସଛିେ ି। 

Year Total visitors to 
Ecotourism 
destinations 

Total revenue 
generated (in 

lakh) 
2016-17 11,500 157.00 
2017-18 17,148 340.00 
2018-19 29,024 561.00 
2019-20 46,019 685.00 
2020-21 56,962 832.27 

2021-22(till 4088 47.40 



25th August 
2021) 

 
 
 
ପ୍ରଶ୍ନ-6-; 2016 ମସହିା ଠାରୁ 2020-21 ମସହିା ସଦୁ୍ଧା ବକବତ ଟଙ୍କା 

Ecotourism destinations ମାନଙ୍କର ନମି୍ାଣ ଓ 
ପରଚିାଳନାବର େୟୟ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି? 

ଉତ୍ତର-;  
Year Budget Provision 

(Rs. in lakh) 
Expenditure 
incurred  
(Rs. in lakh) 

2016-17 1600.00 1600.00 
2017-18 1299.99 1299.99 
2018-19 854.99 844.99 
2019-20 776.99 756.98 
2020-21  700.00 700.00 
2021-22  3000.00  Under 

progressed 
 



ପ୍ରଶ୍ନ-7; ଓଡ଼ଶି୍ା ବର ଥିୋ ପରବିେଶ୍ପର୍୍ଯୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଓ 
ପ୍ରସାର ପାଇ ଁକଣ ପଦବକ୍ଷପମାନ ନଆିର୍ଯାଉଛ?ି 

ଉତ୍ତର-  ଓଡ଼ଶି୍ାବର ଥିୋ େଭିିନ୍ନ ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କର 
ବଦଶ୍ େବିଦଶ୍ବର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ନମିବେ ଜଙ୍ଗଲ େଭିା  ଓ 
ପର୍ଯ୍ୟଟନ େଭିା  ଓଡ଼ଶି୍ା ସରକାର ଙ୍କ ମଧ୍ୟବର 2017 ମସହିା 
ଠାରୁ Memorandum of Understanding (MoU) 
ରହଅିଛ।ି Tourism Department (ପର୍ଯ୍ୟଟନ େଭିା ) 
ଓଡ଼ଶି୍ାବର ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ  ୁଡ଼କିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର 
ବଦଶ୍ ଓ େବିଦଶ୍ବର workshops/ road shows 
ମାଧ୍ୟମବର କରୁଅଛେ।ି Ecotourism ଉପବର ଜଙ୍ଗକ େଭିା  
ଦ୍ଵାରା ତଆିର ି କରାର୍ଯାଇଥିୋ ଚଳଚତି୍ର ଓ େଜି୍ଞାପନ ସାମଗ୍ରୀ 
ଜରଆିବର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  

 
Date: 07.09.2021  

 

 

Payment dues to employees of alloys limited 
 

UD. 272. Shri Sukanta Kumar Nayak: Will the Minister 

for Labour & Employees State Insurance be 

pleased to state that – That non-payment of 

salaries and other statutory dues to employees of 
Balasore Alloys Ltd. has made their lives more 
miserable, about 850 employees and workmen 
and more than 1800 contract workmen are 

remain starved, will the Government to look into 
it sort out the problem ? 

 



 

Answer 
 

 

 

Shri Susanta Singh, 

Minister, Labour & ESI, Odisha. 

 

 
 An interim payment of Rs. 5,000/- has been paid to the 

employees of Balasore Alloys Ltd. towards arrear wages on 

27.08.2021. Efforts have been made by the District 

Administration to re-start the factory from 1st week of October, 

2021 and payment of arrear will be paid in phased manner.  

  

 
 

ତାରିଖ: ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 
ସ୍ୱୀେୃତୀପ୍ରାପ୍ତ ବସି୍ତର ସଂଖୟା 

U.D 345. ଡା. ସ ିଏସ ରାକଜନ ଏକ୍କା :   ରାଜସ୍ଵ ଓ େପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରଚିାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ 
କ ି: - ଓଡଶି୍ା େସି୍ତ ୋସନି୍ଦା ଭୂମି ଅଧିକାର ନୟିମ -୨୦୧୭ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ରାଜ ାଙ୍ଗପୁର, ଲାଠକିଟା ଓ କୁତ୍ରା 
ଅଞ୍ଚଳବର ୋସସ୍ଥାନ ପାଇ ଁ ବକବତ ପଟ୍ଟା େଣ୍ଟନ କରାର୍ଯାଇଅଛ;ି ପଟ୍ଟାବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ ଥିୋ ରକୋ 
(େ ୍ଫୁଟବର) କାହାକୁ ୬୪, କାହାକୁ ୫୧ େ ୍ଫୁଟ ଦଆିର୍ଯାଇଅଛ,ି ଏହ ିଘଟଣା େରି୍ୟବର ସରକାର 
ଅେ ତ ଅଛେ ିକ;ି ପଟ୍ଟାବର ଥିୋ ୬୪/୫୧ େ ୍ଫୁଟ ୋସସ୍ଥାନ ପାଇଁ ର୍ଯବର୍ଷ୍ଟ କ ିନାହିଁ ଏହ ିୋେଦବର 
ଜଣାଇବେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବଜନା, 



ମନ୍ତ୍ରୀ,  ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ନ ର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶି୍ା  
 

 ରାଜ ାଙ୍ଗପୁର ବପୌରାଞ୍ଚଳବର ଓଡ଼ଶି୍ା େସି୍ତୋସନି୍ଦା ମାନଙ୍କ ଭୂମ ିଅଧିକାର ଅଧିନୟିମ, ୨୦୧୭ 
ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଭୂମି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ି। ଉକ୍ତ ବପୌରାଞ୍ଚଳବର େତ୍ତ୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୧୬ 
ବ ାଟ ିବର୍ଯା ୟ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ  ଭୂମି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର େଣ୍ଟନ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି  

 

ତା. 07.09.2021ରିଖ 
 
 

ପଞି୍ଜେୃତ ନମି୍ାଣ ଶ୍ରମିେଙ୍କ ସଂଖୟା   
 
 

ୟୁ.ଡ.ି503. ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ େହଁର : ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ େରିେହକିବ େ ି:– ଅଣସଂ ଠତି ବକ୍ଷତ୍ରବର କାର୍୍ଯୟକର ିଚଳୁଥିୋ 
ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ସରକାର ସଂ ଠତି କରେିା ପାଇଁ କ ି ପଦବକ୍ଷପ ବନଇଛେ ି ଓ 
ବର୍ଯଉଁ ମହଳିାମାବନ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ବରାଜ ାର କରେିା ପାଇଁ ଅନୟ 
ରାଜୟକୁ ର୍ଯାଉଛେ ି ବସମାନଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଦୋ ପାଇଁ ସରକାର କ ି ପଦବକ୍ଷପ 
ବନଉଛେ ି କହବିେ କ,ି ବସହଭିଳ ି ସ୍ଵାମୀ ପରତିୟକ୍ତା ନଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 
ଅେବହଳତି ନଜି୍ୟାତତି ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ସାମଗି୍ରକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓ ଆର୍କି 
େକିାଶ୍ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବର୍ଯାଜନା କ’ଣ ଅଛ ି?  

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ,  
ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଶିା l 
 

 ଅଣସଂ ଠତି ବକ୍ଷତ୍ରବର କାର୍୍ଯକର ିଚଳୁଥିୋ ଶ୍ରମିକମାବନ ସଙ୍ଗଠତି ବହୋପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ 
ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚଳତି Trade Union Act, 1926 ବର େୟେସ୍ଥା ଅଛ ି । ୋହାର ରାଜୟକୁ କମ ୍
ନମିବେ ର୍ଯାଉଥିୋ ପ୍ରୋସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା ଓ କଲୟାଣ ନମିବେ ରାଜୟ ସରକାର ଏକ ଆକ୍ସନ 



ପ୍ଳାନ (State Action Plan) କାର୍୍ଯକାର ି କରୁଅଛେ ି। ଏହା ଅେ ୍ତ ନଆିର୍ଯାଉଥିୋ େଭିିନ୍ନ    
ପଦବକ୍ଷପ  ୁଡକି ନମିନବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା ।   

 ଜଲିଳାମାନଙ୍କବର େୟାପକ ସବଚତନତା କାର୍ଯ୍କ୍ରମ ନମିବେ 14 ଟ ିପ୍ରୋସୀ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରେଣ 
ଜଲିଳାମାନଙ୍କର ଜଲି୍ଲାପାଳମାନଙୁ୍କ  ଆର୍କି ସହାୟତା ରାଶ୍ ିପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି।  

 ବେଆଇନ ପ୍ରୋସୀ ଶ୍ରମକି ଚାଲାଣ ବରାକେିା ନମିବେ ରାଜୟବର 14 ବ ାଟ ି ପ୍ରୋସୀ 
ଶ୍ରମିକ ପ୍ରେଣ ଜଲିଳା ର୍ଯର୍ା – େଲାଙି୍ଗର, େର ଡ଼, କଳାହାଣି୍ଡ, ନୂଆପଡା, ସୁେର୍୍ଣ୍ପୁର, 
ରାୟ ଡା, ବକାରାପୁଟ, ନେରଙ୍ଗପୁର ,  ଞ୍ଜାମ,  ଜପତ,ି ବଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା, ସୁନ୍ଦର ଡ, ବକନ୍ଦ୍ରାପଡା 
ଓ ପୁରୀର ପଞ୍ଚାୟତ  ସ୍ତରବର ସ୍ଵଇଚ୍ଛା  ପଞ୍ଜୀକରଣ େୟେସ୍ଥା  ନମିବେ ଜଲି୍ଲାପାଳମାନଙୁ୍କ 
ନୟିମାେଳୀ ସହ ଆର୍କି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 

 

 

 ଉକ୍ତ ପ୍ରୋସୀ ଶ୍ରମକି ପ୍ରେଣ ଜଲିଳାର ବପାଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକମାନଙୁ୍କ Anti Human 
Trafficking Unitର ସଶ୍କି୍ତକରଣ ନମିବେ ଆର୍କି ସହାୟତା ବର୍ଯା ାଇ ଦଆିର୍ଯାଇଛ।ି 

ଏଥିସହତି ସମ୍ପକୃ୍ତ ପ୍ରୋସୀ ପ୍ରେଣ ଜଲି୍ଲାର ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ  ମନା ମନ ଓ ଉଦ୍ଧାର 
କାର୍ଯ୍ୟର ସମନବୟ ନମିବେ ଭଡା ସୂତ୍ରବର  ାଡ ି େୟେହାର କରେିା ନମିବେ ଆର୍କି 
ସହାୟତା ରାଶ୍ ିପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି। 

 ରାଜୟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମ ନରିୀକ୍ଷକମାବନ େଭିିନ୍ନ ସମୟବର ବରଳବଷ୍ଟସନ ଓ େସଷ୍ଟାଣ୍ଡ 
ମାନଙ୍କବର ତଦେ କର ି ବେଆଇନ୍ ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣକୁ ବରାକେିା ପାଇଁ ପଦବକ୍ଷପ  
ବନଇର୍ାେ ି । ପ୍ରୋସୀ ଶ୍ରମିକ ସମବଧୀୟ ଅଭିବର୍ଯା ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବହଲାପବର ଶ୍ରମ 
ନରିୀକ୍ଷକମାବନ ଏହା ଉପବର ତୁରେ ତଦେ କର ି େହିତି ପଦବକ୍ଷପମାନ ବନଇର୍ାେ ି । 
ଆେଶ୍ୟକ ସ୍ଥବଳ ନର୍ି୍ଯାତତି ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର  କର ିସ୍ଵଗ୍ରାମକୁ ବଫରାଇଆଣିୋ ପାଇଁ 
ଶ୍ରମ ନବିଦ୍ଶ୍ାଳୟ ତରଫରୁ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ମାନଙୁ୍କ  ଅନୟ ରାଜୟକୁ ପଠାର୍ଯାଇର୍ାଏ।  

 4 ବ ାଟ ି ପ୍ରୋସୀ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରେଣ ଜଲି୍ଲା ର୍ଯର୍ା: େଲାଙି୍ଗର, େର ଡ଼, ନୂଆପଡା ଓ 
କଳାହାଣି୍ଡର  20 ବ ାଟ ିେଲକବର ରାଜୟ ସରକାର ମହାତ୍ମା  ାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନଶିି୍ଚତ ଗ୍ରାମୀଣ 



କମ୍ ବର୍ଯା ାଣ ବର୍ଯାଜନାବର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେିସକୁ 100 ଦନିରୁ 200 ଦନିକୁ େୃଦ୍ଧ ିକରାରି୍ଯୋ 
ସହ ଅଣକୁଶ୍ଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ. 311.00 ପଇସାର ସେ୍ନମିନ ମଜୁର ି ଧାର୍୍ଯୟ 
କରଛିେ।ି  

 ପ୍ରୋସୀ ଶ୍ରମିକ ଅଭିବର୍ଯା  ଉପବର ତୁରେ ପଦବକ୍ଷପ ନମିବେ ନଶି୍ଳୁ୍କ ଶ୍ରମକି ସହାୟତା 
ବହଲପ ଲାଇନ (18003456703) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ  କରାର୍ଯାଇଛ ି।  

 ୋହାର ରାଜୟବର ଓଡଆି ପ୍ରୋସୀ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର  ସହାୟତା ନମିବେ ବତବଲଙ୍ଗାନା, 
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରବଦଶ୍ ଓ ନୂଆଦଲି୍ଲୀଠାବର ଓଡଆି ପ୍ରୋସୀ ଶ୍ରମିକ ସହାୟତା ବଡସ୍କ ସ୍ଥାପନ 
କରାର୍ଯାଇ Liaison Officer ମାନଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି                                   

୩୦.୦୩.୨୦୨୧   

ଅଧିୋରୀମାନଙ୍କ ବଦଳ ିସମ୍ପେ୍କର  

ୟୁଡ ି ୬୯୪  . ମହମ୍ମଦ ବମାକମି :  ହୃ ନମି୍ାଣ  ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ  ଅନୁଗ୍ରହ 
କର ି କହବିେ କ ି :- କଟକ ମହାନ ର ନ ିମବର  ବକଉଁ ବକଉଁ  େଭିା ବର ୫ େର୍୍ରୁ 
ଉଦ୍ଧ୍ ବକଉଁ ବକଉଁ ଅଧିକାରୀ ଓ କମ୍ଚାରୀମାବନ ବକବତ େର୍୍ ବହଲା ରହବିଲଣି ତାର ଏକ 
ସେବିଶ୍ର୍ ତର୍ୟ  ନାମ ୱାରୀ, େଭିା  ୱାରୀ, ବକବତ େର୍୍ ରହବିଲଣି ପ୍ରଦାନ କରବିେ କି  ? 

 

   ଉତ୍ତର  

 
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବଜନା ମନ୍ତ୍ରୀ,  

 
 ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ନ ର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶି୍ା  

 



କଟକ ମହାନ ର ନ ିମର  େଭିିନ୍ନ   େଭିା /ଉପେଭିା  ବର ୫ େର୍୍ରୁ  ଅଧିକ 
ସମୟ କାର୍ଯ୍କରୁଥିୋ କମ୍ଚାରୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା  ପରଶି୍ଷି୍ଟ "କ" ଭାବେ ସଂଲଗ୍ନ  କରା ଲା I 

ସେ୍ସାଧାରଣଙ୍କ େୃହତ୍ତର ହତି କୁ  ଦୃଷି୍ଟବରରଖି କମ୍ଚାରୀମାନଙୁ୍କ ଉପବରାକ୍ତ େଭିା  
/ଉପେଭିା  ବର କାର୍ଯ୍ରତ ରଖ୍ାର୍ଯାଇଛ ି|   

 

ତାରିଖ: ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 
କଦାୋନ ଓ ମାକେ୍ଟ େକମ୍ପେକ୍ସରୁ ଅଥ୍ ଆଦାୟ 

U.D 695: ମହମ୍ମଦ କମାେମି :  ହୃ ନମିା୍ଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ ି : - 
କଟକ ମହାନ ର ନ ିମର ବଦାକାନ ଓ ମାବକ୍ଟ କବମ୍ପଲକ୍ସ ଭଡା ୋେଦକୁ େର୍କୁ୍ ବକବତ ଟଙ୍କା ଆୟ 
ବହଉଛ ିଓ ଆଉ ବକବତ ଟଙ୍କା େବକୟା ଅଛ ି ; ସ.ିଏମ.ସ.ି ବଦାକାନ ଘର ବନଇଥିୋ ବକବତ ବଲାକ 
ମତୁୃୟେରଣ କବଲଣ,ି ଏହ ି ଘର ୁଡକୁି ବକଉ ଁ ଆଧାରବର କାହାକୁ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି ; ବର୍ଯଉ ଁ ବଦାକାନ 
ଦଆିର୍ଯାଇଛ ିବସମାନଙ୍କର  ବେଡ଼  ଲାଇବସନସ  ଅଛ ିକ ି ; ଏହ ିବେଡ଼ ଲାଇବସନସ ୋେଦକୁ ସ.ିଏମ.ସ.ି 
ବକବତ ଟଙ୍କା ଟକିସ ପାଇଛ ିଓ େ ିତ 10 େର୍ ୍ମଧ୍ୟବର ଭଡା ଟଙ୍କା ବକବତ  ୁଣା େୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବଜନା, 
ମନ୍ତ୍ରୀ,  ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ନ ର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶି୍ା  

କଟକ ମହାନ ର ନ ିମର ବଦାକାନ ଓ ମାବକ୍ଟ କବମ୍ପଲକ୍ସ ଭଡା ୋେଦକୁ େର୍କୁ୍ 
ଟ.୩୯,୧୪,୦୫୨.୦୦  (ଅଣଚାଳଶି୍ ି ଲକ୍ଷୟ ଚଉଦ ହଜାର ୋଉନ ) ଟଙ୍କା ଆୟ  ବହଉଛ ି ଏେଂ           
ଟ. ୩୮,୨୩,୨୩୮.୦୦ ( ଅଠତରିଶି୍ ିଲକ୍ଷୟ  ବତଇଶ୍ ିହଜାର ଦୁଇ ସହ ଅଠ ତରିଶି୍ ିଟଙ୍କା ) େବକୟା 
ରହଅିଛ ି।  

କଟକ ମହାନ ର ନ ିମ ନକିଟବର ଏହାର ସେବିଶ୍ର୍ ସୂଚନା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ବମାଟ ଦୁଇ ଜଣ େୟକି୍ତ 
ମତୁୃୟ େରଣ କରଥିିୋର ନଥି ତ ସୂଚନା ରହଅିଛ ି।  

ଏହ ି ବଦାକାନ ଘର  ୁଡକି ଲବଟରୀ ମାଧ୍ୟମବର େଣ୍ଟନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । ବର୍ଯଉଁ ବଦାକାନ 
ଦଆିର୍ଯାଇଛ ିବସମାବନ ବେଡ଼ ଲାଇବସନସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରଛିେ ି ।  ବର୍ଯବହତୁ  ତ ୨ େର୍୍ ବହଲା 



ବକାଭିଡ-୧୯ େଶି୍ଵ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବଦାକାନ ବଖ୍ାଲିୋ ଉପବର ସରକାରୀ କଟକଣା ଜାର ିବହାଇଥିଲା, 
ବେଡ଼ ଲାଇବସନସ ୋେଦକୁ କଟକ ମହାନ ର ନ ିମ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍୍ ଆଦାୟ କରାରି୍ଯୋପାଇଁ େୟେସ୍ଥା 
କରାର୍ଯାଉଛ ି।  

୧୦ େର୍୍ ମଧ୍ୟବର ବଦାକାନ ଘର ଭଡା େୃଦ୍ଧ ି କରାର୍ଯାଇନାହିଁ । ବଦାକାନ ଘର ଭଡା େୃଦ୍ଧ ି
କାରାରି୍ଯୋ ପାଇଁ ପରରି୍ଦ ବେୈଠକବର ନଥି ଉପସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଇଥିଲା କେୁି ଏ ୋେଦବର ଏକ ମାମଲା 
ମାନୟେର ଉର୍ଚ୍ ନୟାୟାଳୟବର େଚିାରଧୀନ ଥିୋରୁ େତ୍ତ୍ମାନ ବକୌଣସ ି ନୀତ ିତ ନଷି୍ପତ ି ଗ୍ରହଣ 
କରାର୍ଯାଇନାହିଁ।  

 
ତାରିଖ: ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 

କୋଭିଡଜନତି ମୃତୁୟ ପାଇଁ ଅଥ୍ ବୟୟ 

UD 697. ଶ୍ରୀ ମୁବକଶ୍ ମହାଲିଙ୍ଗ:  ହୃ ନମିା୍ଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ :- (କ) 
Covid Guidelines ମାନ ି ଶ୍େ ସତ୍କାର କରେିାକୁ ଆଜ ିପର୍୍ଯୟେ ନ ର ଉନ୍ନୟନ େଭିା  April 
2020 ରୁ ଆଜ ିପର୍୍ଯୟେ ରାଜୟର Urban area ବର ବକବତ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍େ ସତ୍କାର କର ିଶ୍େ ପିଛା 
ବକବତ ଦରବର ନ ର ଉନ୍ନୟନ େଭିା ର େବଜଟରୁ ବକବତ ପାଣ୍ଠ ିଖ୍ର୍୍ଚ୍ କରଛିେ ି; ରାଜୟର ମୁନସିପିାଲ 
ବକାବପ୍ାବରସନ / ମୁୟନସିପିାଲିଟ ି ଓ େଜି୍ଞପିତ ପରରି୍ଦୱାରୀ Covid Guidelines ମାନ ି ସତ୍କାର 
କରଥିିୋ ମତୁୃୟ େୟକି୍ତଙ୍କ ତାଲିକା ସହ ଖ୍ର୍୍ଚ୍ର ପରମିାଣ  ହୃବର ଉପସ୍ଥାପିତ କରବିେ କ ି; (ଖ୍) ରାଜୟବର 
ବକାଭିଡ ଜନତି ମତୁୃୟେରଣ କରଥିିୋ ବଲାକମାନଙ୍କର ଶ୍େ ସତ୍କାର ସଂଖ୍ୟାର ଅଡଟି ବହାଇଛ ିକ ି ; ର୍ଯଦ ି
ଉତ୍ତର ହଁ ହୁଏ Audit ର ଜଲି୍ଲାୱାରୀ, Urban Areaୱାରୀ ଓ ହସି୍ପଟାଲୱାରୀ ତର୍ୟ ବଦବେ କ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବଜନା, 
ମନ୍ତ୍ରୀ,  ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ନ ର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶି୍ା 

 
ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି| 

   



 

 

 

 

 

 

 

07.09.2021 

ଜୟପରୁ ସହରରର ପାନୀୟ ଜଳ ର ାଗାଣ 

UD  703:    ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହନିୀପତି: ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ପପୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହପିବ କି (କ) ଜୟପରୁ ସହର ରାଜୟର ଏକ ଦୃତ ବରି୍ଦ୍ଧଷ୍ଣ ସହର ପହାଇଥବିାପବପେ ଏହ ି
ସହରପର ପାଣ ିପ ାଗାଣ ପାଇ ଁର୍ାଷ୍ଟର ପ୍ଳାନ ପହାଇଛି କ ି; ତାହାର ବିଷଦ ବିବରଣୀ ପଦପବ କ ି

; (ଖ) ଏହ ିସହର ଦକି୍ଷଣ ଓଡଶିାର ତଥା ସୀର୍ାବର୍ତ୍ମୀ ଅଞ୍ଚେର ବୃହର୍ତ୍ର୍ ସହର ପହାଇଥବିାରୁ 

ପରୁୀ ସହର ପରି ସିଧାସେଖ ଟ୍ୟାପରୁ  ପାଣପି ାଗାଣ ପହବ କି? 

                                                                          

                                                ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ପଜନା  

ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ପପୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ 

ଦୃତ  ବରି୍ଦ୍ଧଷ୍ଣ ଜୟପରୁ ସହରପର ପାଣ ି ପ ାଗାଣ ପାଇ ଁ ପଦୈନିକ 32 ନିୟୁତ ଲିଟ୍ର 

କ୍ଷର୍ତା ବିଶଷି୍ଟ ଏକ ବୃହର୍ତ୍ ଜେ ବିପଶାଧନଗାର ସ୍ଥାପନ କରା ାଇଛି I ଏହ ି ଜେ 

ବିପଶାଧନଗାରପର ଜେ ବିପଶାଧନ କରା ାଇ ବର୍ତ୍ମର୍ାନ ସହରର ଆବଶୟକତା ଅନୁ ାଇ 

ପଦୈନିକ 14.50 ନିୟୁତ ଲିଟ୍ର ପାଣ ି ପ ାଗାଇ ଦିଆ ାଉଛି । ଏହ ି ସହରର ଆବଶୟକତା 

ଅନୁ ାୟୀ ସର୍ସ୍ତ ରାସ୍ତା/ଗେି ରାସ୍ତାପର ଜେ ପ ାଗାଣ ପାଇପ ବଛିା  ାଇଛି ଏବଂ ଏହ ିସହର 

ପରିସୀର୍ା ଭିତପର ଜେ ପ ାଗାଣ ନିର୍ପେ ଇଚ୍ଛକ  ଥବିା ସର୍ସ୍ତ ଘରକ ୁଜେ ପ ାଗାଣ ଆସୋ 

ଅପ୍ଟାବର ର୍ାସ ପଶଷ ସରୁ୍ଦ୍ଧା ସଂପରୂ୍ଣ୍ମ କରି ିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଧା ମୟ କରା ାଇଛି। 

          ପରୁୀ ସହର ପରି ସିଧା ସେଖ ଟ୍ୟାପ ରୁ ପାଣ ି ପ ାଗାଣ ପାଇ ଁ ବର୍ତ୍ମର୍ାନ ପକୌଣସି 

ପ୍ରସ୍ତାବ ନIହି ଁ। 

***** 

 



 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା-୭୦୪     ତା-୦୭।୦୯।୨୦୨୧            

କୋରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାକର ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲର ପରମିାଣ 

ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ୋହନିୀପତ ି : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ ି :- ଚଳତି େର୍୍ ରାଜୟବର ବକବତ ନୂତନ 
ଜଙ୍ଗଲ ସଷିୃ୍ଟ କରାର୍ଯାଇଛ ି ; ବସଥି ମଧ୍ୟବର ବକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାବର 
ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ପରମିାଣ ବକବତ ;  ଏପର ି େୃକ୍ଷ ବରାପଣ / 
େନୀକରଣ ପାଇଁ ବକବତ ଘବରାଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦଆିର୍ଯାଇଛ;ି 
ବସ ୁଡ଼କି ମଧ୍ୟବର ରାଜୟ ୋହାରର ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା ବକବତ; ଏ 
ୋେଦବର ଚଳତି େର୍୍ ବକବତ ଅର୍୍ ଖ୍ର୍ଚ୍ ୍ବହାଇଛ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଙ୍ଗଲ,ପରକିବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ 

ପରବିତ୍ତ୍ନ 
 

ଚଳତି େର୍୍ ରାଜୟବର େତ୍ତ୍ମାନ ସଦୁ୍ଧା ୯୩,୬୧୬ ବହକଟର 
ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସଷିୃ୍ଟ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ବକାରାପୁଟ 
ଜଲି୍ଲାବର ୬,୬୯୯ ବହକଟର େନୀକରଣ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି 



ଏପର ିେୃକ୍ଷ ବରାପଣ / େନୀକରଣ ପାଇଁ ବକୈାଣସ ିଘବରାଇ 
ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦଆିର୍ଯାଇ ନଥିୋରୁ ଏ ୋେଦବର ଚଳତି େର୍୍ 
ବକୈାଣସ ିଅର୍୍ ଖ୍ର୍ଚ୍ ୍ବହାଇନାହିଁ । ବକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାବର ୬,୬୯୯ 
ବହକଟର ଅଞ୍ଚଳବର େନୀକରଣ  ପାଇଁ ଏର୍ଯାେତ୍ ୪୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 
େୟୟ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 

ତାରିଖ: ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 

BDA ଓ ହାଉସଂି କବାଡ୍ ଦ୍ଵାରା ଗୃହ ନମି୍ାଣ 

ୟୁ॰ଡ ିନଂ ୭୦୬॰ ଶ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ କଶଖର ପରଡିା:  ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହବିେ କ:ି (କ) ଭୁେବନଶ୍ଵର ଉନ୍ନୟନ କତ୍ତ୍ୃ ପକ୍ଷ ଓ ରାଜୟ ହାଉସଂି ବୋଡ ୍ ତରଫରୁ ବକଉ ଁ ବକଉ ଁ
ଅଞ୍ଚଳବର ବକବତ ପରମିାଣର ଜମିବର ବକଉଁ TYPE ବକବତ ସଂଖ୍ୟାର  ହୃ ନମିା୍ଣ କରେିାକୁ ପ୍ରସ୍ତାେ 
ଅଛ/ିରଖ୍ାର୍ଯାଇଛ ିଓ ଏହସିେୁ  ହୃର ନମି୍ାଣ କାର୍୍ଯୟ ବକବେସୁଦ୍ଧା ବଶ୍ର୍ କରେିାକୁ ଲକ୍ଷୟ ରଖ୍ାର୍ଯାଇଛ;ି (ଖ୍) 
ରାଜୟର ବକଉଁ ବକଉ ଁବପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଧିନବର ସହର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନମି୍ାଣ କରାର୍ଯାଇ  ହୃାଶ୍ୂନୟ ବଲାକଙୁ୍କ 
ରଖ୍ାର୍ଯାଇଛ ିଓ ବକଉ ଁବପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଧିନବର ସହର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରେିାକୁ ପ୍ରସ୍ତାେ ଅଛ ିଓ ବକବେ ସୁଦ୍ଧା 
ବଖ୍ାଲାରି୍ଯେ ଜଣାଇବେ କ?ି  

         ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କଜନା, 
ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନମିା୍ଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶିା 
(େ)ଭୁେବନଶ୍ଵର ଉନ୍ନୟନ କତ୍ତ୍ୃ ପକ୍ଷ ଓ ରାଜୟ ହାଉସଂି ବୋଡ ୍ତରଫରୁ ବର୍ଯଉଁ ବର୍ଯଉଁ ଅଞ୍ଚଳବର ବର୍ଯତକି ି
ପରମିାଣର ଜମି ଏେଂ ବର୍ଯଉଁ TYPE ବର୍ଯତକି ିସଂଖ୍ୟାର  ହୃ ନମି୍ାଣ କରେିାକୁ ପ୍ରସ୍ତାେ ଅଛ/ିରଖ୍ାର୍ଯାଇଛ ି
ଓ ଏହସିେୁ  ହୃର ନମି୍ାଣ କାର୍୍ଯୟ ବକବେସୁଦ୍ଧା ବଶ୍ର୍ କରେିାକୁ ଲକ୍ଷୟ ରଖ୍ାର୍ଯାଇଛ ିତାହାର ଏକ ସେବିଶ୍ର୍ 
େେିରଣୀ ର୍ଯର୍ାକ୍ରବମ ପରଶି୍ଷି୍ଟ-“କ” ଏେଂ “ଖ୍” ବର ସଂଲଗ୍ନ କରା ଲା। 
(ଖ୍) ରାଜୟର ବର୍ଯଉଁ ବର୍ଯଉଁ ବପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଧିନବର ସହର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନମି୍ାଣ କରାର୍ଯାଇ  ହୃାଶ୍ନୂୟ 
ବଲାକଙୁ୍କ ରଖ୍ାର୍ଯାଇଛ ିତାହାର ଏକ ତାଲିକା ନମିନବର ସଲଗ୍ନ କରା ଲା। 



କ୍ରମେିସଂଖୟା କପୌରାଞ୍ଚଳର ନାମ 
୧ ଭୁବକନଶ୍ଵର ମହାନଗର ନଗିମ 
୨ େଟେ ମହାନଗର ନଗିମ 
୩ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନଗିମ 
୪ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନଗିମ 
୫ ସମବଲପୁର ମହାନଗର ନଗିମ 
୬ କବୌଦ୍ଧଗଡ ବଜି୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ 

 

****
 

 

ତାରିଖ: ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 

ରପୌରାଞ୍ଚଳ ବକିାଶ ପାଇ ଁସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପଦରେପ  

 

ୟୁ.ଡି. -707. ଶ୍ରୀ ନିତୟା ନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ: ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ପପୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହପିବ କି:- ନବରଙ୍ଗପରୁ ଜିଲ୍ଲା ର ଦୁଇଟି୍ ପପୌରାଞ୍ଚେ ନବରଙ୍ଗପରୁ ଓ ଉର୍ରପକାଟ୍ ର ରାସ୍ତା 

ଓ ପେପନଜ ବୟବସ୍ଥା ସମ୍ପଣୂମ ବିପ ମୟସ୍ତ ପହାଇପଡିଛି ; ଏଥପିାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କଣ 

ପଦପକ୍ଷପ ନିଆ  ାଇଛି ; ଅନୁନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲାର ଏହ ିଦୁଇଟି୍ ପପୌରାଞ୍ଚେ ର ବିକାଶ ପାଇ ଁସରକାର 

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବୟବସ୍ଥା କରିପବ   କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ପଜନା  

ର୍ନ୍ତ୍ରୀ , ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା । 

 

 ପପୌରାଞ୍ଚେ  ଗଡୁିକୁ ରାଜୟ ଅଥମ କରି୍ଶନ ଓ ପକନ୍ଦ୍ର ଅଥମ କରି୍ଶନ ଙ୍କ ସପୁାରିଶ ଅନୁ ାଇ 

ବିଭିନ୍ନ ପ ାଜନାପର ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଥାଏ । ସମ୍ପକୃ୍ତ ପପୌରପରିଷଦ ନିଜର 



ଆବଶୟକତା ଏବଂ priority କୁ ଦୃଷି୍ଟପର ରଖ ି ବିଚାରପ ାଗୟ ଅନୁଦାନରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ୍ ଓ 

ପେପନଜ ର ନିର୍ମାଣ ଓ ଉନ୍ନତି କାରଣ କରିଥାେି ।  

 ନବରଙ୍ଗପରୁ ଜିଲ୍ଲା ର ନବରଙ୍ଗପରୁ ପପୌର ପରିଷଦ ଗତ 2019-20 ବଷମପର  ଟ୍. 

222.35 ଲକ୍ଷ ବୟୟ ପର  54 ପଗାଟି୍ ରାସ୍ତା ଓ ପେନଜ କା ମୟ ହାତକ ୁପନଇଥବିା ସ୍ଥପେ 45 

ପଗାଟି୍ କା ମୟ ସର୍ାପ୍ତ କରିଛେି ଓ 9 ପଗାଟି୍ କା ମୟ ଚାଲୁ ରହଛିି । ପସହଭିେି 2020-21 ବଷମ 

ପାଇ ଁ25 ପଗାଟି୍ ରାସ୍ତା ଓ ପେନ କା ମୟ ପାଇ ଁଟ୍. 326.75 ଲକ୍ଷ ଟ୍ଙ୍କା ର ଏକ ବୟୟ ଅଟ୍କେ 

ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଇ Tender ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁରହଛିି ।  

 ପସହପିରି ଉର୍ରପକାଟ୍ ପପୌର ପରିଷଦ ଗତ 2019-20 ବଷମରପର 5.55 କି.ରି୍.  

କିପଲାରି୍ଟ୍ର ରାସ୍ତା ଓ 3.10  କିପଲାରି୍ଟ୍ର ପେନଜ କା ମୟ ପାଇ ଁ ଥାକ୍ରର୍ ଟ୍.176.925 ଲକ୍ଷ ଓ 

ଟ୍. 105.35 ଲକ୍ଷ ବୟୟ କରିଥବିା ପବପେ 2020-21 ବଷମ Action Plan ପର 31 ପଗାଟି୍ 

ପରାଡ ଓ 7 ପଗାଟି୍ ପେନଜ ଏବଂ 9 ପଗାଟି୍ ରାସ୍ତା ଓ ପେନ ର ରକ୍ଷଣା ପବକ୍ଷଣ କା ମୟ ପାଇ ଁ

 ଥାକ୍ରପର୍ ଟ୍. 323.10 ଲକ୍ଷ , ଟ୍. 30.05 ଲକ୍ଷ ଓ ଟ୍. 68.00 ଲକ୍ଷ ଟ୍ଙ୍କା ର ବୟୟ ଅଟ୍ାକେ 

ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଇ Tender ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁରହଛିି ।  

 

 

 

ତାରିଖ : ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 

 

ଚାନ୍ଦିପରୁ ସହରକୁ NAC ପଘାଷଣା 
 

 

UDAQ 710. ଶ୍ରୀ ସତୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ : ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ପପୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 

କରି କହପିବ କି :- ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପରୁ ନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ଡେୀର ରଣପରୁ ବ୍ ଲକ ଅେଗମତ 

ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନଂ 16 ପାର୍ଶ୍ମପର ଅବସି୍ଥତ ଚାନ୍ଦପରୁ ଏକ ବହୁ ପରୁାତନ ସହର ଏବଂ 

ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରର୍ଖୁ ବୟବସାୟୀକ ପପଣ୍ଠସ୍ଥେ, ଏଠାପର ସ୍କଲୁ, କପଲଜ, ଡାକ୍ତରଖାନ, 

ବୟାଙ୍କ, ପପାଷ୍ଟ ଅଫିସ, ପପାଲିସ ଥାନା ଏବଂ ଅନୟାନୟ ବହୁ ସରକାରୀ କା ମୟାେୟର୍ାନ ଅଛି, 

ଚାନ୍ଦପରୁ ସହରକୁ NAC ପଘାଷଣା କରିବା ପାଇ ଁ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ଦିନରୁ ଦାବୀ କରି 

ଆସଥୁବିାରୁ ଚାନ୍ଦପରୁ ସହରକୁ NAC ପଘାଷଣା କରିବା ପାଇ ଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରପର ବୟବସ୍ଥା  

କରିପବ କି ?   

  



 

ଉର୍ତ୍ର 

 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ପଜନା 

ର୍ନ୍ତ୍ରୀ, ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ.ଓଡିଶା 
 

 ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପରୁ ନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ଡେୀର ରଣପରୁ ବ୍ ଲକ ଅେଗମତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 

ନଂ 16 ପାର୍ଶ୍ମପର ଅବସି୍ଥତ ଚାନ୍ଦପରୁ ସହର କ ୁ NAC ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ 

ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ପହାଇନାହି ଁ । ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ହସ୍ତଗତ ପହପଲ ନିୟର୍ ଅନୁ ାୟୀ 

ପରବର୍ତ୍ମୀ ପଦପକ୍ଷପ ନିଆ ିବ ।      

 

 

୦୭.୦୯.୨୦୨୧  

RD ରାସ୍ତାଗଡୁିକର ମରାମତ ି

UDAQ: 715- ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରମଣି କହରଁ: ଗ୍ରାର୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହପିବ କି:-  ବାଲିଗଡୁା ନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ଡେୀ ଅେଗମତ ସର୍ସ୍ତ RD ରାସ୍ତାଗଡିୁକର ର୍ରାର୍ତି, 

ରକ୍ଷଣାପବକ୍ଷଣ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ ଦୁଗମର୍ ସ୍ଥାନପର ଥବିା ଗ ଁାଗଡିୁକୁ ରାସ୍ତା ପ  ାଗାଇବା 

ପାଇ ଁ ବୟବସ୍ଥା କରିପବ କି, ଦୁଗମର୍ ଅଞ୍ଚେପର ଥବିା ଗ ଁାଗଡିୁକୁ   ିବା ଆସିବା ପାଇ ଁଭଲ 

ରାସ୍ତା ନ ଥବିା ପ  ାଗ ଁ ୁ ଜରୁରୀକାେୀନ ପରିସି୍ଥତିପର ସରକାରୀ ସବୁିଧା ସହଜପର 

ପହଞ୍ଚପିାରୁନଥବିାରୁ ଆର୍ୱୁ୍ଲାନ୍ ସ, ଦର୍କେ ଗାଡି ପପାଲିସ ଗାଡି   ିବା ପାଇ ଁନୂତନ ଭାପବ 

RD ରାସ୍ତା କାର୍ ହାତକୁ ପନବା ପାଇ ଁସରକାର ପଦପକ୍ଷପ ପନପବ କି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସିିଂହ, ଗ୍ରାର୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ :-  

ବାଲିଗଡୁା ନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ଡେୀ ଅେଗମତ RD ରାସ୍ତା ଗଡିୁକର ର୍ରାର୍ତି ଓ 

ରକ୍ଷଣାପବକ୍ଷଣ ଆବଶୟକ ସ୍ଥପେ ଆଥକି ସମ୍ବେକୁ ଦୃଷି୍ଟପର ରଖ ି ପ ମୟାୟ କ୍ରପର୍  

ଅଗ୍ରାଧକିାର ଭିରି୍ତ୍ପର କା ମୟ କରା ାଉଅଛି ।  ଚେିତ ବଷମ ର୍ରାର୍ତ ିଓ ରକ୍ଷଣାପବକ୍ଷଣ 

ଆବଶୟକ ପହଉଥବିା  ଏହ ିନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ଡେୀର ୮ ପଗାଟି୍ RD ରାସ୍ତା ପାଇ ଁ୩୨୫.୦୦ଲକ୍ଷ 



ଟ୍ଙ୍କାର ଅଣ ପ ାଜନାପର ବୟବସ୍ଥା ରହଛିି । ଏହାର ଏକ ସବିପଶଷ  ବବିରଣୀ  ପରିଶଷି୍ଟ 

' କ ' ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । 

ବାଲିଗଡୁା ନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ଡେୀ ଅେଗମତ ପ୍ରଧାନର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାର୍ ସଡକ ପ ାଜନାପର 

ସଂପରୂ୍ଣ୍ମ  ପହାଇ ୫ ବଷମ  ଅବଧ ି  ପରୂ୍ଣ୍ମ  କରିଥବିା ୫୪.୬୨ କି.ରି୍ ରାସ୍ତା ପାଇ ଁ୬୪୯.୮୧  

ଲକ୍ଷ ଟ୍ଙ୍କାର ବୟୟ ବରାଦପର ସାର୍ୟିକ  ର୍ରାର୍ତି ( Periodical Maintenance) 

ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର କା ମୟ  ଚାଲୁରହଅିଛି । ଏହାର ଏକ ସବିପଶଷ  ବିବରଣୀ  ପରିଶଷି୍ଟ ' ଖ ' 

ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । 

ଏହ ିନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ଡେୀ ଅେଗମତ ର୍ଖୁୟର୍ନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ପ ାଜନା ଅଧୀନପର ସର୍ଦୁାୟ 

୮ ପଗାଟି୍  ରାସ୍ତା  କା ମୟ ପହାଇଛି । ତନ୍ ମଧ୍ୟରୁ  ୭ ପଗାଟି୍  ( ୩୮.୮୦କି. ରି୍) ରାସ୍ତାର 

କା ମୟ ସଂପରୂ୍ଣ୍ମ ପହାଇଅଛି ଏବଂ ୧ ପଗାଟି୍   (୧୧.୨୯କି. ରି୍) ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ କା ମୟ 

ଚାଲୁରହଅିଛି । ଏହ ି ପ ାଜନା ଅଧୀନପର ସଂପରୂ୍ଣ୍ମ ପହାଇସାରିଥବିା ରାସ୍ତା ଗଡିୁକର 

ରକ୍ଷଣାପବକ୍ଷଣା ପାଇ ଁ୩ ବଷମ  Routine Maintenanceର ବୟବସ୍ଥା ରହଅିଛି । ପ ଉ ଁ

ରାସ୍ତା ଗଡିୁକର ୩ ବଷମ Routine Maintenanceର  ବୟବଧାନ ସର୍ାପ୍ତ ପହାଇ ାଏ, 

ପସଗଡିୁକ RD Deptt Books of Recordକୁ ସ୍ଥାନାେର କରା ାଇଥାଏ ।  ଏ ାବତ 

ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ  ଦୁଗମର୍ ଅଞ୍ଚେପର ଅବସି୍ଥତ  ଥବିା ଗ ଁାଗଡିୁକୁ ପ ାଗାପ ାଗ କରୁଥବିା 

ର୍ଖୁୟର୍ନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ପ ାଜନା  RD ରାସ୍ତା ଗର୍ନା ଗର୍ନ ଉପପ ାଗୀ ଅଛି ।  ାତାୟାତ 

କରିବାପର ପକୌଣସି ଅସବୁିଧା ନାହି ଁ। ଏହାର ଏକ ସବିପଶଷ  ବିବରଣୀ  ପରିଶଷି୍ଟ ' ଗ ' 

ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । 

ପସହପିରି ଏହ ି ନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ଡେୀପର Newly Taken up PR Road by RD 

Deptt ପ ାଜନା ଅଧୀନପର ଚେିତ ଆଥକି ବଷମ (୨୦୨୧-୨୨) ପର ୧୦ ପଗାଟି୍  ରାସ୍ତା 

କା ମୟର ରାଜୟ ବପଜଟ୍ପର ଅଥମ ବୟବସ୍ଥା  କରା ାଇ  ଅନୁପର୍ାଦତି  କରା ାଇଅଛି । 

ଏହାର ଏକ ସବିପଶଷ  ବିବରଣୀ  ପରିଶଷି୍ଟ ' ଘ ' ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । 

ବାଲିଗଡୁା ନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ଡେୀ ଅେଗମତ ଦୁଗମର୍ ଅଞ୍ଚେପର ଥବିା ଗ୍ରାର୍ଗଡିୁକୁ   ିବା 

ଆସିବା ପାଇ ଁ  ଭଲ  ରାସ୍ତା ନ ଥବିା ପ ାଗ ଁ ୁ  ଜରୁରୀକାେିନ ପରିସି୍ଥତିପର ସରକାରୀ  

ସବୁିଧା   ଥା - ଆମ୍ବଲୁାନ୍ ସ, ଦର୍କେ ଗାଡି, ପପାଲିସ ଗାଡି   ିବା ପାଇ ଁ ନୂତନ ଭାପବ 2 

ପଗାଟି୍  ରାସ୍ତା  Biju KBK Plan ପ ାଜନା  ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର  ହାତକୁ  ନିଆ ାଇଛି । 

ପସହପିରି  ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥକି ବଷମପର connecting unconnected villages 

ପ ାଜନା ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର ଏକ ପଗାଟି୍ କା ମୟ ହାତକୁ ନିଆ ାଇ ଏହାର  କା ମୟ ଚାଲୁରହଛିି 



ଏବଂ Inter District Inter Block connectivity ପ ାଜନା ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର ୧ ପଗାଟି୍ 

ପ୍ରକଳ୍ପ  କା ମୟ ଚାଲୁରହଛିି । ଏହାର ଏକ ସବିପଶଷ  ବିବରଣୀ  ପରିଶଷି୍ଟ ' ଙ ' 

ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । 

ରାଜୟପର ବାଲିଗଡୁା ନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ଡେୀ ଅେଗମତ ଦୁଗମର୍ ଅଞ୍ଚେପର ଥବିା ଗ୍ରାର୍ଗଡିୁକୁ  

 ିବା ଆସିବା ପାଇ ଁ ଭଲ  ରାସ୍ତା  ନ ଥବିା ପ ାଗ ଁ ୁ ଜରୁରୀକାେିନ ପରିସି୍ଥତିପର ସରକାରୀ  

ସବୁିଧା   ଥା - ଆମ୍ବଲୁାନ୍ ସ, ଦର୍କେ ଗାଡି, ପପାଲିସ ଗାଡି   ିବା ପାଇ ଁ ନୂତନ ଭାପବ ଏକ 

ପଗାଟି୍  ରାସ୍ତା  completion of Incomplete Road & Bridges ପ ାଜନା  

ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର  ହାତକୁ  ନିଆ ାଇ ଏହାର କା ମୟ ଚାଲୁରହଛିି । 

ଅଣତାରୋ  ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା -୭୧୬           ତା-୦୭.୦୯ .୨୦୨୧  
ଖଣି ଉକତ୍ତାଳନଦ୍ଵାରା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ 

ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ େୁମାର ପାତ୍ର : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହବିେ କ ି :- ରାଜୟବର ଚଳତି େର୍୍ ଖ୍ଣି ଉବତ୍ତାଳନବର ବକବତ 
ବହକଟର ପ୍ରାକୃତକି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ବହାଇଛ ି ଏହାର ସଠକି୍ ହସିାେ 
ସରକାର ଉପସ୍ଥାପନ କରବିେ କ,ି ଖ୍ଣି ଉବତ୍ତାଳନ ପବର ପ୍ରାକୃତକି 
ଭାରସାମୟ ରକ୍ଷା କରେିା ପାଇଁ ପୁନଃ େନୀକରଣ କରାର୍ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ 
ସଷିୃ୍ଟ ନମିବେ ନଦ୍ି୍ଧାରତି ନୀତ ି ଅନୁସାବର ବକବତ ବହକଟର 
େନୀକରଣ ଏର୍ଯ ାେତ୍ ବହାଇଛ ି ସେବିଶ୍ର୍ ତର୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ 
କରବିେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ  ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ 

ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ନ । 



ଜଙ୍ଗଲ (ସଂରକ୍ଷଣ) ଆଇନ, ୧୯୮୦ ର ପ୍ରାେଧାନ 
ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଚଳତି େର୍୍ ଜୁନ୍ ୨୦୨୧ ସଦୁ୍ଧା ୫୯୦.୨୧ ବହକଟର 
ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରବିେଶ୍, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳୋୟୁ 
ପରେିତ୍ତ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଖ୍ଣିଖ୍ନନ କାର୍ଯ୍ୟ ନମିବେ ଅନୁବମାଦନ 
ପ୍ରଦାନ କରଛିେ।ି ଅନୁବମାଦନର ସତ୍୍ତାନୁସାବର ଅନୁବମାଦତି 
ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପ୍ରତେିଦଳବର ୮୪୫.୧୭ ବହକଟର କ୍ଷତପିୂରକ 
େନୀକରଣ ସମ୍ପକୃ୍ତ େନଖ୍ଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ୩ େର୍୍ 
ମଧ୍ୟବର କରାରି୍ଯୋ ପାଇଁ େୟେସ୍ଥା ରହଛି ି। 

ଏର୍ଯାେତ୍ ଓଡଶି୍ାବର ଅଣଜଙ୍ଗଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଁ
୫୮୧୬୫.୯୬ ବହକଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅନୁବମାଦନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି
ଏେଂ ୬୩୦୪୭.୯୧ ବହକଟର ଜମିବର କ୍ଷତପିୂରକ େନୀକରଣ 
କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 

୦୭.୦୯.୨୦୨୧  

ବଜି ୁରସତୁ ର ାଜନାରର ରପାଲ ନମିମାଣ 

U.D AQ: 719- ଶ୍ରୀ ସକୁାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ: ଗ୍ରାର୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 

କରି କହପିବ କି:-  ନୀେଗିରୀ ବ୍ ଲକର ର୍ଧପୁରିୁଆଠାପର ଟ୍ାଙ୍ଗଣା ନଦୀ ଉପପର "ବିଜ ୁ

ପସତୁ ପ ାଜନା" ପର ପପାଲ  ନିର୍ମାଣ କପଲ ଏହା ନୀେଗିରୀ ଓ ଉଦୋ ବ୍ ଲକ ଦୁଇଟି୍ 

ର୍ଧ୍ୟପର ସଂପ ାଗ ସ୍ଥାପନ ପହାଇପାରିବ, ଏଥପି୍ରତି ଦୃଷି୍ଟ ପଦପବ କି ? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସିିଂହ, ଗ୍ରାର୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ :-  



  ନୀେଗିରୀ  ବ୍ ଲକର ର୍ଧପୁରିୁଆଠାପର ଟ୍ାଙ୍ଗଣା ନଦୀ ଉପପର  ବିଜ ୁପସତୁ 

ପ ାଜନାପର  ନୂତନ ପସତୁ ନିର୍ମାଣ ନିର୍ପେ ଅଦୟାବଧ ି ପକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରାଧୀନ 

ନାହି ଁ ।   

 

ଅଣତାରୋପ୍ରଶନ ସଂଖୟା- ୭୨୧              ତା.୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 

ମାଫିଆଙ୍କ ଦାଉରୁ ସରୁକ୍ଷା ପାଇ ଁନଆିର୍ଯାଇଥିବା ପଦକକ୍ଷପ 
ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସଂିହ:  ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହକର ିକହବିେ କ;ି- 
(କ) ଜଙ୍ଗଲର େୃଦ୍ଧ ିସହତି ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆଙ୍କ ଦାଉରୁ ସରୁକ୍ଷା ବଦୋପାଇ ଁ
 ତ 5 େର୍ ୍ଭିତବର କ ିକ ିପଦବକ୍ଷପ ନଆିର୍ଯାଇଛ;ି (ଖ୍) ଜଙ୍ଗଲକୁ େଣୟ 
ଜେୁକୁ ସରୁକ୍ଷା ବଦୋ ସମୟବର ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷକ କମ୍ଚାରୀ ମାଫିଆ ଓ 
ଶ୍କିାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଘାତ ପାଇଛେ,ି ଜଣାଇବେ କ;ି ଏଥିବର ମତୁୃୟେରଣ 
କରଥିିୋ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବକବତ ଓ ଆଘାତ ପାଇଥିୋ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ 
ସଂଖ୍ୟା ବକବତ ଜଣାଇବେ କ?ି 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  

ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ନ 
 

(କ) ଭାରତୀୟ େନ ସବେ୍କ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା, ବଡରାଡୁନ୍ ଦ୍ଵାରା ଉପଗ୍ରହ 
ଜରଆିବର ଜଙ୍ଗଲ ଆଚ୍ଛାଦତି ଅଞ୍ଚଳର ସବେ୍କ୍ଷଣ କରାର୍ଯାଇ 
ପ୍ରବତୟକ ଦୁଇ େର୍୍ବର ର୍ବର ତର୍ୟ ପ୍ରକାଶ୍ନ କରାର୍ଯାଇର୍ାଏ । ଏହ ି



ତର୍ୟ ଅନୁର୍ଯାୟୀ 2015 ମସହିାବର ଓଡ଼ଶି୍ାବର ଜଙ୍ଗଲ ଆଚ୍ଛାଦତି 
ଅଞ୍ଚଳର ପରମିାଣ 50,354 େ ୍ କ.ିମି. ଥିଲା ବେବଳ 2019 
ମସହିାବର ଆଚ୍ଛାଦତି ଅଞ୍ଚଳର ପରମିାଣବର େୃଦ୍ଧ ିଘଟ ି51,618.51 
େ ୍ କ.ିମି. ବହାଇଅଛ ି । ବତଣୁ ଭାରତୀୟ େନ ସବେ୍କ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ 
ତର୍ୟାନୁସାବର ଓଡ଼ଶି୍ା ରାଜୟବର 2015 ମସହିାଠାରୁ 2019 
ମସହିା ପର୍ଯ୍ୟେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଚ୍ଛାଦନର ପରମିାଣ 1264.51 େ ୍ 
କ.ିମି. େୃଦ୍ଧ ିପାଇଅଛ ି। 
ରାଜୟବର ଥିୋ ପ୍ରାକୃତକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସରୁକି୍ଷତ ରଖିୋ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ, 
ପରବିେଶ୍ ଓ ଜଳୋୟୁ ପରେିତ୍ତ୍ନ େଭିା ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାର୍ଯାଇଥିୋ 
େଭିିନ୍ନ େୟେସ୍ଥା  ୁଡ଼କି ନମିନବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରା ଲା । 
 ରାଜୟବର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ  ଠତି ବକ୍ଷତ୍ରୀୟ ୟୁନଟି୍ ମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟବର 51 ବ ାଟ ିେନଖ୍ଣ୍ଡ (37 ବ ାଟ ିବକ୍ଷତ୍ରୀୟ େନଖ୍ଣ୍ଡ + 
14 ବ ାଟ ି େନୟପ୍ରାଣୀ େନଖ୍ଣ୍ଡ) ବର 287 ବ ାଟ ି େନାଞ୍ଚଳ 
(223 ବ ାଟ ି ବକ୍ଷତ୍ରୀୟ େନାଞ୍ଚଳ + 64 ବ ାଟ ି େନୟପ୍ରାଣୀ 
େନାଞ୍ଚଳ), 1017 ବ ାଟ ି ବସକ୍ସନ୍ (827 ବ ାଟ ି ବକ୍ଷତ୍ରୀୟ 
ବସକ୍ସନ + 190 ବ ାଟ ି େନୟପ୍ରାଣୀ ବସକ୍ସନ) ଏେଂ 3683 



ବ ାଟ ି େଟି୍ (3082 ବ ାଟ ି ବକ୍ଷତ୍ରୀୟ େଟି୍ + 601 ବ ାଟ ି
େନୟପ୍ରାଣୀ େଟି୍) ବର କମ୍ଚାରୀ ନବିୟାଜତି ବହାଇଅଛେ ି। 

 ରାଜୟବର ପ୍ରବତୟକ େନଖ୍ଣ୍ଡ, େନାଞ୍ଚଳ, ବସକ୍ସନ୍ ଓ େଟି୍ ଅଞ୍ଚଳ 
ଜବଣ ଜବଣ େନଖ୍ଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ, େନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ, େନପାଳ 
ଅଧିକାରୀ ଏେଂ େନରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତୋେଧାନବର ଅନୟାନୟ 
ସହବର୍ଯା ୀ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନୟିନ୍ତ୍ରତି ବହଉଅଛ ି। 
 କାଠ ବଚାର ି ପ୍ରେଣ ବଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା େନଖ୍ଣ୍ଡବର ୨(ଦୁଇ) ବ ାଟ ି

APR UNIT ମତୁୟନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି ଏେଂ ଏମାବନ 
େଭିା ୀୟ କମ୍ଚାରୀଙୁ୍କ ସହାୟତା କର ି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା 
କାର୍ଯ୍ୟବର ନବିୟାଜତି ବହାଇଅଛେ।ି 

 ରାଜୟର େଭିିନ୍ନ େନଖ୍ଣ୍ଡବର 2020-21 ଆର୍କି େର୍୍ ପାଇଁ 
ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରବିେଶ୍, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳୋୟୁ ପରେିତ୍ତ୍ନ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଙ୍କ ପ୍ରାବୟାଜତି ର୍ଯର୍ାକ୍ରବମ 60% (ବକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର) 40% (ରାଜୟ ସରକାର) ଅଂଶ୍ଧନ େଶି୍ଷି୍ଟ େନାଗି୍ନ 
ପରଚିାଳନା ବର୍ଯାଜନା (Centrally Sponsored 
Scheme, Forest Fire Prevention  & 
Management Scheme ) ମାଧ୍ୟମବର  37 ବ ାଟ ି



Fire Protection Squad  ଠନ କରାର୍ଯାଇ ବସଥିବର 
370 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ରୁ୍ଯେକଙୁ୍କ ନବିୟାଜତି କରାର୍ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲର 
ସରୁକ୍ଷା କରାର୍ଯାଉଅଛ।ି 

 2020-21 ଆର୍କି େର୍୍ବର ରାଜୟ କାମ୍ପା ପାଣ୍ଠ ିଜରଆିବର 
32 ବ ାଟ ିଜଙ୍ଗଲ ସରୁକ୍ଷା ସ୍କବାଡ  ଠନ କରାର୍ଯାଇ 320 ଜଣ 
ସ୍ଥାନୀୟ ରୁ୍ଯେ ଜଙ୍ଗଲ କମ୍ଚାରୀଙୁ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ସରୁକ୍ଷାବର 
ସାହାର୍ଯୟ କରଆିସଛୁେ।ି 
 

 2020-21 ଆର୍କି େର୍୍ବର ରାଜୟ କାମ୍ପା ପାଣ୍ଠ ିଜରଆିବର  
216 ବ ାଟ ିେନାଗି୍ନ ପ୍ରତବିରାଧକ ୋହନିୀ  ଠନ କରାର୍ଯାଇ 
2160 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ରୁ୍ଯେକଙୁ୍କ ନବିୟାଜତି କରାର୍ଯାଇ 
ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଆିଁ ଦାଉରୁ ସରୁକ୍ଷାର େୟେସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି 

 ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରବିେଶ୍, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳୋୟୁ ପରେିତ୍ତ୍ନ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ 2019-20 େର୍୍ବର ମିଳଥିିୋ 
ଅନୁବମାଦନ କ୍ରବମ େନାଗି୍ନ ପରଚିାଳନା ବର୍ଯାଜନା 
(Centrally Sponsored Scheme, Forest 
Fire Prevention  & Management 



Scheme) ମାଧ୍ୟମବର ରାଜୟର 37 ବ ାଟ ି ବକ୍ଷତ୍ରୀୟ 
େନଖ୍ଣ୍ଡବର 2363 କ.ିମି. ବଦୈଘ୍ୟ େନାଗି୍ନ ପ୍ରତବିରାଧକ 
ଅଗି୍ନବରଖ୍ା (Fire Line) ସଷିୃ୍ଟ କରାର୍ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଆିଁ 
ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରାର୍ଯାଇ ପାରଛି।ି 

 ପୁନଶ୍ଚ 2020-21 େର୍୍ ନମିବେ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 
ପରବିେଶ୍, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳୋୟୁ ପରେିତ୍ତ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
ତରଫରୁ ରାଜୟର 37 ବ ାଟ ି ବକ୍ଷତ୍ରୀୟ େନଖ୍ଣ୍ଡବର 
25,700 କ.ିମି. େନାଗି୍ନ ପ୍ରତବିରାଧକ ଅଗି୍ନବରଖ୍ା (Fire 
Line) ସଷିୃ୍ଟ କରାରି୍ଯୋ ପାଇଁ ଅନୁବମାଦନ ମିଳଅିଛ,ି ର୍ଯାହା 
ଦ୍ଵାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାକୃତକି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ େନାଗି୍ନ 
ପ୍ରବକାପରୁ ରକ୍ଷା କରାର୍ଯାଇ ପାରେି । 

 ରାଜୟବର 13,357 ବ ାଟ ି େନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତ ି  ଠନ 
କରାର୍ଯାଇ ବସ ୁଡ଼କିର ସଦସୟ ମାନଙୁ୍କ ସମଦୁାୟ 
12,296.21 େ ୍ କମିି ପରମିିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା 
ଦାୟିତ୍ଵ ଦଆିର୍ଯାଇଅଛ ି। 

 ରାଜୟର େଭିିନ୍ନ ରକି୍ଷତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳବର 534 ବ ାଟ ିEco 
Development Committee  ଠନ କରାର୍ଯାଇ 



ଜଙ୍ଗଲ ଏେଂ େନୟଜେୁ ମାନଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ଵ ନୟସ୍ତ 
କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 

 ଜଙ୍ଗଲ ସରୁକ୍ଷାକୁ  ସଠକି୍ ଭାେବର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଏେଂ ତଦାରଖ୍ 

କରେିା ପାଇଁ ଆେଶ୍ୟକ ବହଉଥିୋ ବର୍ଯା ାବର୍ଯା  େୟେସ୍ଥା 
ଦୃଷି୍ଟରୁ ରାଜୟବର  590 ବ ାଟ ି VHF ବଷ୍ଟସନ 
ବଖ୍ାଲାର୍ଯାଇଛ ିଏେଂ 880 ବ ାଟ ିୱାକ୍କ ିଟକ ିସକ୍ରିୟ ଭାବେ 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହଅିଛ ି। 
 

 େ ିତ  5 େର୍୍ବର (୨୦୧୬-୧୭ ମସହିା ଠାରୁ ୨୦୨୦-
୨୧ ପର୍ଯ୍ୟେ) ରାଜୟବର େଭିିନ୍ନ େନଖ୍ଣ୍ଡବର ସେ୍ବମାଟ 55 
ହଜାର 412 ବ ାଟ ି ଜଙ୍ଗଲ ଅପରାଧ ରୁଜୁ ବହାଇଅଛ ି ଓ 
ବସଥିବର 50 ହଜାର 740 ଜଣ ଅପରାଧୀ ସଂପକୃ୍ତ 
ଥିୋବେବଳ 6 ହଜାର 185 ଘନ ମିଟର କାଠ ଜେତ 
ବହାଇଅଛ ି ତର୍ା କାଠ ବଚାର ି ଅପରାଧବର ସଂପକୃ୍ତ 558 
ବ ାଟ ିର୍ଯାନୋହାନ ମଧ୍ୟ ଜେତ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 

 ଓଡ଼ଶି୍ା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ୍, 1972 କୁ ପରେିତ୍ତ୍ନ କରାର୍ଯାଇ 
ଓଡ଼ଶି୍ା ଜଙ୍ଗଲ (ସଂବଶ୍ାଧିତ) ଆଇନ୍, 2010 ବର ଅପରାଧ 



ସଂକ୍ରାେୀୟ ଦଣି୍ଡତ ବଦୟକୁ ଟ୍.100/- ରୁ ଟ.5,000/- କୁ 
େୃଦ୍ଧ ିକରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 

 Rewards for detection of forest offence, 
rules, 2004 ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅପରାଧ ସମ୍ପକ୍ବର 
ସଚୂନା ବଦଉଥିୋ ର୍ଯର୍ା ସଚୂନା ପ୍ରଦାନକାରୀ, ସରକାରୀ 
କମ୍ଚାରୀ,  େୟକି୍ତ େବିଶ୍ର୍ ଇତୟାଦଙୁି୍କ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦ ିବର 
ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ େଢାଇୋ ପାଇଁ ଏେଂ ବକ୍ଷତ୍ରୀୟ 
କମ୍ଚାରୀମାନଙୁ୍କ ସମୂ୍ପର୍୍ଣ୍ ସହବର୍ଯା  କରେିା ପାଇଁ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ରାଶ୍ ିପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 
 

 ଏତଦ୍ େୟତୀତ,  େହୁ ପୁରାତନ ଏେଂ ଐତହିୟ ସମ୍ପନ୍ନ 
େରେରା ଓ ଧୂଆନାଳୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ 
କେଳରୁ ସରୁକ୍ଷା ବଦୋ ନମିବେ ରାଜୟର ଦୁଇ ବ ାଟ ିସ୍ଵତନ୍ତ୍ର 
ସଶ୍ସ୍ତ୍ର ସରୁକ୍ଷା ୋହନିୀଙୁ୍କ ସହାୟତା କରେିା ପାଇଁ  25 ଜଣ 
େନରକ୍ଷୀ ଓ 4 ଜଣ େନପାଳଙୁ୍କ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନବିୟାଜତି 
କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 
 



(ଖ୍) ଜଙ୍ଗଲ ଏେଂ େଣୟ ଜେୁଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଦୋ ସମୟବର ଜଙ୍ଗଲ 
ରକ୍ଷକ କମ୍ଚାରୀ ମାଫିଆ ଓ ଶ୍କିାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଏେଂ 
ମତୁୃୟର ଶ୍କିାର ମଧ୍ୟ ବହାଇଛେ ି। 

ଏଥିବର ମତୁୃୟେରଣ କରଥିିୋ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 02 (ଦୁଇ) 
ଜଣ ଓ ଆଘାତ ପାଇଥିୋ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 36 (ଛତଶି୍) ଜଣ 
ଅବଟ ।  
 

ତାରିଖ   : 07.09.2021 

କା ମୟେମ ଅବସ୍ଥାରର ଥବିା ସାଇରକଲ 

U.D.  723 . ଶ୍ରୀ ସପୁରଶ କୁର୍ାର ରାଉତରାୟ : ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହିପବ କି :- ଭୁବପନର୍ଶ୍ର ସ୍ମାଟ୍ମସିଟି୍ ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର ପକଉ ଁ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ପଗାଟ୍ାକୁ ପକପତ ଟ୍ଙ୍କାପର 

ପକପତଟ୍ା ସାଇପକଲ କଣିା  ାଇଥଲିା ଏବଂ ଆଜ ିଦିନପର ତାର ସି୍ଥତ ିକଣ;  ଦି ପପ୍ରାପଜ୍ଟ ଫ୍ଲପ 

ପହଲା ପସଥପିାଇ ଁଦାୟୀ କିଏ ; ବର୍ତ୍ମର୍ାନ ପକପତାଟି୍ ସାଇପକଲ କା ମୟକ୍ଷର୍ ଅଛି ଏବଂ ସାଇପକଲ 

କିଣାଠାରୁ ଆଜପ ମୟେ ରକ୍ଷଣା ପବକ୍ଷଣ ଓ ଅଫିସ ଖର୍ଚ୍ମ ବାବଦପର ପକପତ ଅଥମ ଖର୍ଚ୍ମ ପହାଇଛି 

ପକପତ ସାଇପକଲ ପଚାରୀ ପହାଇଛି ଏବଂ ପକପତ ସାଇପକଲ କବାଡଆିକୁ ସରକାର ବିକ୍ରି କରିଛେି 

? 

ଉର୍ତ୍ର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ପଜନା , 

ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ,  ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା  

 

ଭୁବପନର୍ଶ୍ର ସ୍ମାଟ୍ମସିଟି୍ ରି୍ଶନ SPV ଦ୍ଵାରା 2018 ର୍ସିହା ପର Capital Region Urban 

Transport (CRUT) ର୍ାଧ୍ୟର୍ ପର ତନିି ପଗାଟି୍ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ପଗାଟ୍ା ପିଛା 25000/- (ପଚଶି 

ହଜାର) ଟ୍ଙ୍କା ବୟୟପର ଜନ ସାଧାରଣ ଙ୍କ ବୟବହାର ପାଇ ଁ2000 ଟି୍ ସାଇପକଲ କଣିା  ାଇ ଥଲିା 



I ପସଥରି୍ଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ମର୍ାନ 1000 ଟି୍ ସାଇପକଲ  କା ମୟକ୍ଷର୍ ଅଛି ଏବଂ ଅବଶଷି୍ଟ 1000 ଟି୍ 

ସାଇପକଲ ର ରକ୍ଷଣା ପବକ୍ଷଣ ତଥା ର୍ରାର୍ତି ଚାଲିଛି I ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଟି୍ ଜନ ସାଧାରଣ ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 

ଆଦୃତ ପହାଇଥବିାରୁ  ବଫିେ ପହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହି ଁI 

ରକ୍ଷଣା ପବକ୍ଷଣ ବାବଦକୁ ସାଇପକଲ କିଣାଠାରୁ ଆଜି ପ ମୟେ ଦୁଇଟ୍ି ସଂସ୍ଥା କୁ ପ୍ରଦାନ 

କରା   ାଇଥବିା ଅଥମ ର ପରିର୍ାଣ ନମି୍ ନପର ପ୍ରଦର୍ତ୍ କରାଗଲା : 

1. M/s Dharani Enterprises (For Yaana Bicycle)= Rs. 29.50 lakhs 

2. M/s Yulu Bikes Pvt. Limited (For Yulu Bicycle)= Rs. 29.50 lakhs 

 

ପକୌଣସି  ସାଇପକଲ  ପଚାରି ପହାଇନାହି ଁଅଥବା କବାଡଆି କୁ ବିକ୍ରି କରା  ିବାର ପକୌଣସି ତଥୟ 

ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ପହାଇ ନାହି ଁI 

***** 

 

Dt.07.09.2021 

Approval of Road & Bridge under PMGSY 

UD-724: Shri Ramesh Chandra Behera: Will the 
minister for Rural Development be pleased to state 
that:- How many roads and bridges have been 
approved under PMGSY-III in respect of Dasapalla 
Assembly Constituency and How many roads  and 
road with bridges have not yet put into tender and 
what is the reason, will the Govt. take necessary 
steps for early tender and execution of all sanctioned 
projects? 



Answer 

Shri Susanta Singh: Minister Rural Development 

 Government of India approved 15 No. of Projects 
(13 Roads and 2 Bridges) under PMGSY-III Batch-II in 
the year of 2020-21 in respect of Dasapalla Assembly 
Constituency. Tender for all the work had been 
invited vide TCN No.10 Dtd.23.04.21. Due to non-
responsive of tender, same has been re-invited by 
Chief Construction Engineer R.W. Circle 
Bhubaneswar vide TCN No.20 Dtd.18.08.21. The last 
date of receipt of the Bid being 06.09.21. The 
proposal for additional 2 No. of Road Projects and 1 
No. Bridges have been proposed to Government of 
India under PMGSY-III Batch-III for the year of 2021-
22, approval of which is under consideration. After 
receipt of approval the tender will be invited. 

ଅଣତାରୋ  ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା -୭୨୬       ତା-୦୭.୦୯.୨୦୨୧  
Campa କର୍ଯାଜନାକର ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ 

ଶ୍ରୀ ସକନ୍ତାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କର ିକହବିେ କ ି:- (କ) ରାଜୟ ସରକାର Campa ବର୍ଯାଜନାବର 



2014 ରୁ ପ୍ରତ ିେର୍୍ ବକବତ ଅନୁଦାନ ପାଉଛେ ିଓ ବକବତ ଟଙ୍କା 
ପ୍ରତ ି Forest Division ଖ୍ର୍୍ଚ୍ କରୁଛେ ି ଏହାର Division 
wise ବ ାଟଏି ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରବିେ କି; (ଖ୍) Bloangir 
ଜଲି୍ଲା ଅେ ୍ତ Lathor Range ଏେଂ Kantabanji 
Forest ବର େୟାପକ ଦୁନତିୀ ବହାଇ plantation ଭଲ 
ଭାେବର ନବହୋ ସରକାର ଜାଣେକି ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ  ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ 

ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ନ । 
(କ) ରାଜୟ ସରକାର CAMPA  2014 ରୁ ଅଦୟାେଧି 3 ହଜାର 
2 ଶ୍ହ 36 ବକାଟ ିଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପାଇଛେ ି । ଏହାର େର୍୍ୱ।ରୀ  
େେିରଣୀ ପରଶି୍ଷି୍ଟ “କ” ବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା ଏେଂ   Forest 
Division wise ଖ୍ର୍ଚ୍୍ର ଏକ ତାଲିକା ପରଶି୍ଷି୍ଟ “ଖ୍” ବର 
ପ୍ରଦାନ କରା ଲା । 

(ଖ୍) Bolangir ଜଲି୍ଲା ଅେ ୍ତ Lathor  Range ଏେଂ 
Kantabanji Forest Range ବର CAMPA  
ବର୍ଯାଜନାବର େନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟବର ଦୂନ୍ୀତ ି ବହାଇ ଥିୋର 
ଅଭିବର୍ଯା  େଭିା  ଦ୍ଵାରା ହସ୍ତ ତ ବହାଇ ନାହିଁ ।  



ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୭୨୮      ତା୦୭.୦୯.୨୦୨୧ରିଖ 

ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ମକୁ୍ତ 

ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ େୁମାର ମଲି୍ଲେ : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହବିେ କ ି :- ଶ୍ାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ପ୍ରଦୂର୍ତି 
ବହାଇଥିୋ କର୍ା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟକୁ ଆସଛି ି କ;ି ଉତ୍ତର ହଁ 
ବହବଲ ଶ୍ାଳନ୍ଦୀକୁ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ମକୁ୍ତ କରେିାକୁ କ ି ପଦବକ୍ଷପ 
ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି? 

 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ 

ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ନ 

 ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରଦୂର୍ଣର ମାନ ନଦି୍ଧ୍ାରଣ କରେିା ପାଇ ଁ
ଭଦ୍ରକ ସହରର ଦୁଇଟ ି ସ୍ଥାନବର ର୍ଯର୍ା, ଉପରମଣୁ୍ଡ ଓ ତଳମଣୁ୍ଡ 
ଠାବର ରାଜୟ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପରରି୍ଦ, ଓଡଶି୍ା ଦ୍ଵାରା ନୟିମିତ 
ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରାର୍ଯାଇର୍ାଏ । 2020 ମସହିାବର (ଜାନୁଆରୀ 
ଠାରୁ ଡବିସମବର ପର୍୍ଯୟେ) ଏେଂ 2021 ମସହିା (ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ 
ଜୁନ ପର୍୍ଯୟେ) ରାଜୟ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପରରି୍ଦ ଦ୍ଵାରା 



କରାର୍ଯାଇଥିୋ ପରୀକ୍ଷଣର େେିରଣୀ (pH, Dissolved 

Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand 

(BOD) ଏେଂ Total Coliform (TC), Fecal Coliform 

(FC) ଏେଂ Fecal Streptococci (FS) ମାନଙ୍କର ମାତ୍ରା 
ଏଥିସହ ପରିଶଷି୍ଟ ‘େ’ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରା ଲା I ଏହ ିପରୀକ୍ଷଣରୁ 
ଏହ ିସ୍ଥାନ  ୁଡକିବର ନଦୀ ଜଳର  ୁଣେତ୍ତା ମଖୁ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ମାନ 
ମଧ୍ୟବର ରହୁଥିୋର ପରଲିକି୍ଷତ ବହାଇଛ ିI   

 ଏତଦେୟତୀତ Septic Tank  ୁଡକିର ଆେଜ୍ନା ଜଳର 
େବିଶ୍ାଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ନମିବେ, ରାଜୟ ଜଳ ବର୍ଯା ାଣ ଓ ପରମିଳ 
ପରରି୍ଦ ଦ୍ଵାରା Sewage Treatment Plant ସ୍ଥାପନା କରାରି୍ଯୋ 
ପାଇଁ େହିତି ପଦବକ୍ଷପ ନଆିର୍ଯାଉଅଛ ିI 

ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୭୩୧       ତା୦୭.୦୯.୨୦୨୧ରିଖ 

ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀେୁ ପ୍ରଦୂଷଣମକୁ୍ତ 

 

ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର େୁମାର ସାମଲ : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କର ିକହବିେ କ ି:- ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଅତୀେ ପ୍ରଦୂରି୍ତ ବହାଇଥିୋ କର୍ା 
ସତ କ;ି ଉତ୍ତର ହଁ ବହବଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ପ୍ରଦୂର୍ଣମକୁ୍ତ କରେିାକୁ କ ି
ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ ି? 



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ 
ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ନ 

 ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଜଳର ମାନକୁ ରାଜୟ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପରରି୍ଦ, ଓଡଶି୍ା 
ଦ୍ଵାରା 20ଟ ିସ୍ଥାନବର ନୟିମିତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରାର୍ଯାଇର୍ାଏ I ବସଥିମଧ୍ୟରୁ 
16 ଟ ି ସ୍ଥାନବର ଜଳର  ୁଣାତ୍ମକ ମାନ ପରରି୍ଦ ଦ୍ଵାରା ନଦି୍ଧ୍ାରତି ମାନ 
ମଧ୍ୟବର ରବହ I 

 2020 ମସହିାବର (ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ଡବିସମବର ପର୍୍ଯୟେ) ଏେଂ 2021 
(ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ଜୁନ୍ ପର୍୍ଯୟେ) ପରରି୍ଦ ଦ୍ଵାରା କରାର୍ଯାଇଥିୋ ପରୀକ୍ଷଣରୁ 
ଜଣାପବଡବର୍ଯ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଜଳବର  ୁଣାତ୍ମକ ମାନର ମାତ୍ରା 4ଟ ି ସ୍ଥାନ 
ର୍ଯର୍ା ପାନବପାର୍ର ତଳମଣୁ୍ଡ, ରାଉରବକଲାର ତଳମଣୁ୍ଡ, ଅଟାଘାଟ, 
େରିବତାଲା ଠାବର ନଦି୍ଧ୍ାରତି ମାନ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍୍ବର ରହୁଅଛ ିI   

 ରାଜୟ ଜଳ ବର୍ଯା ାଣ ଓ ପରମିଳ ପରରି୍ଦ (OWSSB) ନକିଟରୁ 
ସଂ ହୃତି ତର୍ୟ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂର୍ଣମକୁ୍ତ କରେିା ନମିବେ 
ନମିନଲିଖିତ ପଦବକ୍ଷପ ମାନ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ ିI 

1) ରାଉରବକଲା ସହରବର 40 MLD କ୍ଷମତା େଶି୍ଷି୍ଟ ଏକ Sewage 

Treatment Plant (STP) ର ସ୍ଥାପନା କରାର୍ଯାଇ ଏହାକୁ 



ଡବିସମବର,2020 ଠାରୁ କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି I ଏହା େୟତୀତ 8 
MLD କ୍ଷମତା େଶି୍ଷି୍ଟ ଏକ STP ର ନମି୍ାଣ ପ୍ରସ୍ତାେ ଅଛ ିI 

2) ରାଉରବକଲା ସହରବର 40 KLD, ବେଙ୍କାନାଳ ସହରବର 27 KLD, 
ଅନୁବ ାଳ ସହରବର 18 KLD କ୍ଷମତା େଶି୍ଷି୍ଟ ତବିନାଟ ି Fecal 

Sludge Treatment Plant (FSTP) ର ନମ୍ିାଣ କରାର୍ଯାଇ ଏହାକୁ 
କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମ କରାର୍ଯାଇଛ ି I ଏହାେୟତୀତ, କାମାକ୍ଷାନ ର (10 KLD), 
ସୁନ୍ଦର ଡ (20 KLD), େୀରମିତ୍ରପୁର (10 KLD), ତାଳବଚର (20 
KLD), ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଡାଇ (20 KLD) ଠାବର FSTP ର ନମି୍ାଣ କାର୍୍ଯୟ 
ଚାଲୁଅଛ ିI 

3) ତାଳବଚର ଠାବର ଏକ 2 MLD କ୍ଷମତା େଶି୍ଷି୍ଟ STPର ନମି୍ାଣ 
କରାରି୍ଯୋ ସହ ବସଠାବର ଏକ Wood Based Crematorium, 

2ଟ ିLow Cost Sanitation ତର୍ା River Front Development 

କରାର୍ଯାଇଛ ି I ଧମ୍ଶ୍ାଳା ଠାବର ମଧ୍ୟ Wood Based 

Crematorium ଓ 4ଟ ିLow Cost Sanitation କରାର୍ଯାଇଛ ିI 
  

 

ତା  ୦୭.୦୯  .୨୦୨୧ 

ନମିନମାନକର  ଆପାଟକ୍ମଣ୍ଟ  ନମି୍ାଣ  

ୟୁଡ ିନ॰  ୭୩୨ . ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର େୁମାର ସାମଲ   :   ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହବିେ କ:ି-  ରାଜୟବର ନମି୍ାଣ ବହଉଥିୋ ଆପାଟ୍ବମଣ୍ଟ   ୁଡ଼କିବର 



 ୁଣେତ୍ତା  ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ି ପଦବକ୍ଷପ  ଗ୍ରହଣ କରଛିେ ି ଓ ନମିନମାନର କାମ 
ବହତୁ ଏହ ି  ଆପାଟ୍ବମଣ୍ଟ  ୁଡ଼କି ଭୂରୁ୍ଡ଼ ି ଭେରି୍ୟତବର  ଧନଜୀେନ ହାନୀ କରେିାର 
ସମବାେନା ପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର ଏହାର କଡ଼ାକଡ଼ ିର୍ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସରକାର କବଠାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ 
କରବିେ କ ି?       

ଉତ୍ତର 

  ଶ୍ରୀ  ପ୍ରତାପ କଜନା, 
  ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନମି୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶିା  

ରାଜୟବର ନମି୍ାଣ ବହଉଥିୋ ଆପାଟ୍ବମଣ୍ଟ   ୁଡ଼କିବର  ୁଣେତ୍ତା  ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ 
,ସରକାର  The Odisha Development Authorities ( Common 
Application Form) Rules, 2016 ,  the Odisha Development Authorities 
( Planning & Building  Standards ) Rules, 2020 ଏେଂ  the Odisha 
Special Planning Authority & Regional Improvement Trust  Common 
Planning & Building  Standard Rules, 2017 ବର େୟେସ୍ଥା କରଛିେ ି।    

ରାଜୟ ସରକାର ଆପାଟ୍ବମଣ୍ଟ  ୁଡ଼କିବର ନମିନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବରାକେିା ପାଇ ଁ
Odisha Development Authorities ( Planning & Building  Standards ) 
Rules, 2020 ର  ଧାରା 15 ,  ଅନୁର୍ଯାୟୀ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ଵାରା ତଦେ କରେିାର େୟେସ୍ଥା 
କରଛିେ ି  ଏେଂ  ଧାରା-17 ଅନୁର୍ଯାୟୀ ସଂପକୃ୍ତ Technical Person ଙ୍କ ଉପବର 
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରେିା  ନମିବେ େୟେସ୍ଥା  କରଛିେ ି।  

 

***** 

 

ତାରିଖ: ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 
ଧମ୍ଗଡ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ପରିମଳ ଵ୍ୟଵ୍ସ୍ଥା 

U.D.734  ଶ୍ରୀ କମୌଷଧି ବାଗ୍  :  ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ ି : - 
ଧମ୍ ଡ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ, ବେବନଜ ଓ ପରମିଳ େୟେସ୍ଥାର ଉନ୍ନତକିରଣ କର ି ଏହାକୁ ଆଦଶ୍୍ 
ସହରବର ପରଣିତ କରେିା ପାଇ ଁସରକାର କ ିପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ି? 



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବଜନା, 
ମନ୍ତ୍ରୀ,  ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ନ ର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶି୍ା  

ଧମ୍ ଡ ସହରବର ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ବେବନଜ ପାଇଁ ପ୍ରବତୟକ ୱାଡ୍ର ଆେଶ୍ୟକତା କୁ ଭିତ୍ତକିର ି
ୋର୍କି ଖ୍ସଡ଼ା ପ୍ରସୁ୍ତତ ବହଉଅଛ ିଓ ଏହାକୁ କାର୍୍ଯୟକାରୀ କର ିସହରର ଉନ୍ନତକିରଣ ପାଇଁ ସଂପୂର୍୍ଣ୍ େହିତି 
ବଚଷ୍ଟା କରାର୍ଯାଉଅଚ୍ଛ ି । ପରମିଳ େୟେସ୍ଥାର ଉନ୍ନତକିରଣ ନମିବେ ଧମ୍ ଡ େଜି୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରରି୍ଦ 
ତରଫରୁ ୪୮ ଜଣ ସବଫଇ କମ୍ଚାରୀ ଓ ୨ ଜଣ ସବଫଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନବିୟାଜତି କରାର୍ଯାଇ 
ସହରବର ରାସ୍ତାଘାଟ, ନାଳ ଇତୟାଦ ି ସଫା କରାର୍ଯାଉଅଛ ି ଏେଂ ଆେଶ୍ୟକ ସ୍ଥବଳ ଅନୁସାଙି୍ଗକ େିଲଚଂି 
ପାଉଡର, ଫିନାଇଲ, ମଶ୍ା ବତଲ ଇତୟାଦ ିେୟେହାର କରାର୍ଯାଉଅଛ।ି  

 ୭ ଜଣ ସ୍ଵଚ୍ଛସାଥି ଓ ୨ ଜଣ ସ୍ଵଚ୍ଛକାର୍ଯ୍ୟବେକି୍ଷକା ନବିୟାଜତି କରାର୍ଯାଇ ସହରବର େସୋସ 
କରୁଥିୋ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ଘରୁ ଓ େୟେସାୟ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ମାନଙ୍କରୁ ୋହାରୁଥିୋ ଓଦା ଓ ଶ୍ୁଖିଲା 
ଅଳଆି ଆେଜନ୍ାକୁ ପରୃ୍କ ପରୃ୍କ ପାତ୍ରବର ରଖି ୮ ଜଣ ସ୍ଵଚ୍ଛ କମ୍ୀ DOOR TO DOOR  BOV  
 ାଡ ି ବନଇ ବସମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରସ୍ତ ବହୋ ସମୟବର BOV  ାଡବିର ବଦୋ ପାଇଁ ଜନ ସବଚତନ 
କରାଇର୍ାେ ି। ଏହାପବର ଉକ୍ତ ୮ ଜଣ ସ୍ଵଚ୍ଛ କମ୍ୀ  BOV  ାଡ଼ବିର ସଂ ହୃତି ବହାଇଥିୋ ଓଦା ଓ ଶ୍ୁଖିଲା 
ଅଳଆି ଆେଜ୍ନାକୁ MCC  ଓ MRF PLANT (WEALTH CENTRE) କୁ ବନଇ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ 
ସ୍ଥାନବର ଜମା କରରି୍ାେ ି।  

 ଧମ୍ ଡ ବପୌରପାଳକିାକୁ ଆଦଶ୍୍ ସହରବର ପରଣିତ କରେିା ପାଇଁ େୟାପକ ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ   
କରାର୍ଯାଉଛ ି। 

 

ତାରଖି୍ ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 
 

ବାତୟା କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତର ମରାମତ ି
U.D. No.735. ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ  ଧୁବ ଚରଣ ସାହୁ : ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହବିେ କ ି - ଚଳତି େର୍୍ YAAS ୋତୟାବର ରାଜୟରୁ 



ବକବତ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ େଭିା  ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ବହାଇର୍ଯାଇଛ ି , ରାଜନ ର 
ନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅେ ୍ତ ନଳତିା ପାଟଆି – ତାଳଚୁଆ (୧୨.୫ କ.ିମି) 
ରାସ୍ତା   ତ YAAS ୋତୟାବର  ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ବଧାଇ ନଷ୍ଟ ବହାଇ ରି୍ଯୋ କର୍ା 
ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟକୁ ଆସଛି ିକ;ି ଏହ ିରାସ୍ତାକୁ ( cyclone resilient 
road) ୋତୟା ପ୍ରତବିରାଧକ ରାସ୍ତା ଭାେବର ନମି୍ାଣ କରେିା ପାଇ ଁ
ସରକାର  କ ିପଦବକ୍ଷପ ବନଇଛେ ି, ବକବେ ସଦୁ୍ଧା ଏହ ିରାସ୍ତାର  ନମ୍ିାଣ 
କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ବହେ ? 

ଉତ୍ତର 

                ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :- 
 ଚଳତି େର୍୍ YAAS ୋତୟାବର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ େଭିା ର 
୬୨୫.୬୩ କ.ିମି ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ବହାଇର୍ଯାଇଛ ି। 

                ରାଜନ ର ନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅେ ୍ତ ୧୨.୪୫କ.ିମି ବଦୈଘ୍ୟ 
େଶି୍ଷି୍ଟ  ରାଜନ ର (ଡାଙ୍ଗମାଳ)ଠାରୁ ୋଘମାର ିOR-16-116 ରାସ୍ତାଟ ି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ବର୍ଯାଜନାବର ନମିିତ ବହାଇ ତା ୨୩.୧୨.୧୭ 
ରଖି୍ ବର କାର୍୍ଯୟ ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ବହାଇଅଛ ି। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଟ ିଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁର୍ଯାୟୀ 
୫ େର୍୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍୍ଯୟ ହାତକୁ ନଆିର୍ଯାଇଛ ି ।  ତ YAAS 
ୋତୟାବର ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୮ କ.ିମି ରାସ୍ତା ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ବଧାଇ ବହାଇ ନଷ୍ଟ 
ବହାଇର୍ଯାଇଛ ି । ର୍ଯାହାକ ି ନୟିମିତ ମରାମତ ି ( Routine 
Maintenance) ଚୁକି୍ତ େୟେସ୍ଥା ମଧ୍ୟବର ମରାମତ ିକାର୍୍ଯୟ ସମ୍ଭେପର 
ନୁବହଁ ।  



 ରାଜନ ର ନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅେ ତ୍ ନଳତିା ପାଟଆି – ତାଳଚୁଆ 
(୧୨.୫ କ.ିମି) ରାସ୍ତା cyclone resilient category ବର ସ୍ଥାୟୀ 
ସମାଧାନ ନମିବେ ଅେଭ୍ୁ କ୍ତ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । ନେି୍ାହୀ ର୍ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୟ 
ଉନ୍ନୟନ େଭିାଜନ-୨, ବକନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ  ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୬୩୯  
ତା. ୨.୯.୨୦୨୧ ରଖି୍ବର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲାପାଳଙୁ୍କ ଅନୁବମାଦନ ନମିବେ 
ବପ୍ରରଣ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି ଏେଂ ଜଲି୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁବମାଦନ ମିଳଲିା ପବର 
ଏହ ିପ୍ରସ୍ତାେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟକୁ ଅଣାର୍ଯାଇ େହିତି ପଦବକ୍ଷପ ନଆିରି୍ଯେ । 

୦୭.୦୯.୨୦୨୧  

ରପାଲ ନମିମାଣ 

U.D AQ: 738- ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ: ଗ୍ରାର୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହପିବ କି:-  ଭଦ୍ରକ R.D. Division II ଅେଗମତ ପଶାେର୍ପରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପଦଇ 

 ାଇଥବିା PMGSY Road ନିର୍ମାଣ କା ମୟ ସରିଥପିଲ ର୍ଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାର ବହମା ନୂଆପଡା 

ଠାପର ପଖାୋ ନାେ ଉପପର ପପାଲ ପହାଇନଥବିାରୁ  ାତାୟତପର ପଘାର ଅସବୁଧିା 

ପହଉଛି ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାଟି୍ ୨ଟି୍ ଜିଲ୍ଲା ଧାର୍ନଗର ଓ  ାଜପରୁକୁ ସଂପ ାଗ କରୁଛି; ଅବିେପମ୍ବ 

ବିଜ ୁ ପସତୁ ପ ାଜନାପର ଉକ୍ତ ପଖାୋନାେ ଉପପର ଏକ ପପାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁ ସର୍ସ୍ତ 

ପଦପକ୍ଷପ ପନପବ କି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସିିଂହ, ଗ୍ରାର୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ :-  

  ଭଦ୍ରକ R.D. Division-II ଅେଗମତ ପଶାେର୍ପରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପଦଇ 

 ାଇଥବିା PMGSY Road 'T2 ଠାରୁ ବହମା ନୂଆପଡା' ୨୦୧୩-୧୪ ଆଥକି ବଷମପର 

Package No.OR-04-ADB-38 ପର ଅନୁପର୍ାଦନ ଲାଭ କରିଥଲିା ଏବଂ ଏହାର 

ନିର୍ମାଣ କା ମୟ 26.09.2017 ପର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ମ ପହଇଥଲିା I ଏହ ିରାସ୍ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ୭୦ ରି୍ଟ୍ର 

ଦୂରତାପର ପଖାୋନାେଟି୍ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଅତିକ୍ରର୍ କରୁଅଛି I ଉକ୍ତ ନାେ ଉପପର ବଜି ୁ

ପସତୁ ପ ାଜନାପର ନୂତନ ପସତୁ ନିର୍ମାଣ ନିର୍ପେ ବର୍ତ୍ମର୍ାନ ସରୁ୍ଦ୍ଧା ପକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ 

ବିଚାରାଧୀନ ନାହି ଁI     



 

     

ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୭୩୯       ତା୦୭.୦୯.୨୦୨୧ରିଖ 

ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ମକୁ୍ତ 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ାେ ବେବହରା : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ 
କ ି :- ମହାନଦୀ ସହତି ଏହାର ଶ୍ାଖ୍ାନଦୀ ୁଡକିର ଜଳ ପ୍ରଦୂର୍ିତ 
ବହାଇଥିୋ ପ୍ରତ ି ସରକାର ଅେ ତ ଅଛେ ି କି, ଉତ୍ତର ହଁ ବହବଲ ଏହ ି
ନଦୀ ଓ ଶ୍ାଖ୍ା ନଦୀ ୁଡକୁି ପ୍ରଦୂର୍ଣ ମକୁ୍ତ କରେିାକୁ କ ିପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ 
କରାର୍ଯାଉଛ ି? 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ 

ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ନ 

 ରାଜୟ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପରରି୍ଦ, ଓଡଶି୍ା ଦ୍ଵାରା ମହାନଦୀ ଓ 
ଏହାର ଶ୍ାଖ୍ା ନଦୀ ର୍ଯର୍ା – ଇବ୍, ବଭବଡନ୍, ଓଙ୍ଗ ଏେଂ ବତଲ ଆଦ ିନଦୀ 
 ୁଡକିର 22ଟ ି ସ୍ଥାନବର ଜଳର  ୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ନୟିମିତ ଭାବେ 
ପରୀକ୍ଷା କରାର୍ଯାଉଅଛ ିI ଏହ ିପରୀକ୍ଷଣରୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ  ୁଡକିବର ମହାନଦୀ 
ଓ ଏହାର ଶ୍ାଖ୍ା ନଦୀ  ୁଡକିର ଜଳର  ୁଣେତ୍ତା ମଖୁ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ମାନ 
ମଧ୍ୟବର ରହୁଥିୋର ପରଲିକି୍ଷତ ବହାଇଛ ି I  



 ରାଜୟ ଜଳ ବର୍ଯା ାଣ ଓ ପରମିଳ ପରରି୍ଦ (OWSSB) ନକିଟରୁ 
ସଂ ହୃତି ତର୍ୟ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂର୍ଣମକୁ୍ତ କରେିା ନମିବେ 
ନଆିର୍ଯାଇଥିୋ ପଦବକ୍ଷପର େେିରଣୀ ନମିନବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା I  

1) ସମବଲପୁର ସହରବର 40 MLD କ୍ଷମତା େଶି୍ଷି୍ଟ Sewage 

Treatment Plant (STP) ର ସ୍ଥାପନା କରାର୍ଯାଇ ଏହାକୁ ମାର୍୍ଚ୍ -
2022 ସଦୁ୍ଧା କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମ କରାରି୍ଯୋ ପ୍ରସ୍ତାେ ଅଛ ିI 
 

2) କଟକ ସହରବର 36 MLD ଏେଂ 33 MLD ର ଦୁଇବ ାଟ ି
Sewage Treatment Plant ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଇଛ ି I 
ଏହାେୟତୀତ ଆଉ ଏକ 16 MLD କ୍ଷମତା େଶି୍ଷି୍ଟ ଏକ Sewage 

Treatment Plant (STP)  ର ସ୍ଥାପନା କରାର୍ଯାଇ ଡବିସମବର-
2021 ସଦୁ୍ଧା କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମ କରାରି୍ଯୋର ପ୍ରସ୍ତାେ ଅଛ ି I 
 

 

3) ସମବଲପୁର ସହରବର 20 MLD, କଟକ ସହରବର 60 KLD 

କ୍ଷମତା େଶି୍ଷି୍ଟ ଦୁଇବ ାଟ ିFecal Sludge Treatment Plant 

(FSTP) ର ନମ୍ିାଣ କରାର୍ଯାଇ ଏହାକୁ କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମ କରାର୍ଯାଇଛ ି I  
ଏହାେୟତୀତ ୋଙ୍କା (10 KLD), ଝାରସ ୁୁଡା (40 KLD), 
ବ୍ରଜରାଜନ ର (30 KLD), ବେଲପାହାର (10 KLD), େୁଲ୍ା (20 
KLD) ଓ ହୀରାକୁଦ (20 KLD) ଠାବର FSTP ର ନମି୍ାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 
ଚାଲୁଅଛ ିI 

 



 

ତା ୦୭॰୦୯॰୨୦୨୧ରିଖ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମସଡେ ରାସ୍ତା ମରାମତ ି 

UD-740: ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କବକହରା: ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ 
କ:ି କଟକ ଜଲି୍ଲାବର ପାଞ୍ଚ େର୍ ୍ ଅେଧି ପୂର୍ଣ୍ ୍ କରଥିିୋ ବକବତ କବିଲାମିଟର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୟ ସଡକ ବର୍ଯାଜନା ରାସ୍ତା ଜର।ଜୀର୍ଣ୍ ୍ ଅେସ୍ଥାବର ଅଛ,ି ଏହାର 
ପୁନଃନମ୍ିାଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ?ି 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ : ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 କଟକ  ଜଲି୍ଲା ଅେ ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ବର୍ଯାଜନାବର 
୧୨୮୫.୦୦୪ କ.ିମି. (୩୪୮ ବ ାଟ ି) ରାସ୍ତା ସଂପୂର୍ଣ୍୍  ବହାଇ ୫  େର୍୍ ଅେଧି 
ପୂର୍ଣ୍୍  କରଅିଛ ି । ଏହାର ସଂପୂର୍ଣ୍୍ େେିରଣୀ ପରଶି୍ଷି୍ଟ ‘କ’ ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରଦାନ 
କରା ଲା । ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ୯୨୧.୩୨  କ.ିମି. (୨୭୮ ବ ାଟ)ି ରାସ୍ତା 
ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରବମ ସାମୟିକ ମରାମତ ି (Periodical Maintenance) 
ମାଧ୍ୟମବର ହାତକୁ ନଆିର୍ଯାଇ କାର୍୍ଯୟ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । ଏହାର ସମୂ୍ପଣ୍  େେିରଣୀ 
ପରଶି୍ଷି୍ଟ ‘ଖ୍’ ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ 
ବର୍ଯାଜନାବର ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ବହାଇ ୫  େର୍୍ ଅେଧି ପୂର୍ଣ୍୍  କରଥିିୋ ବକୌଣସ ି ରାସ୍ତା 
ଜର।ଜୀର୍ଣ୍୍ ଅେସ୍ଥାବର ଥିୋ ନଜରକୁ ଆସନିାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ କୁ ଦୃଷ୍ଟିବର 



ରଖି ଅେଶ୍ଷି୍ଟ ରାସ୍ତାର ମରାମତ ି କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରବମ ହାତକୁ ନଆିରି୍ଯୋର 
ବର୍ଯାଜନା ରହଅିଛ।ି  

 
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସିଂଖୟା-୭୪୨  ତା-୦୭ -୦୯ -୨୦୨୧  

 

ଶଆିଳୀପତ୍ର ଓ ଶାଳପତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମନ ିକିୁ୍ତ  

ଶ୍ରୀ ରରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି :- ଆଠମଲ୍ଲକି ନବିମାଚନ 

ମଣ୍ଡଳୀରର ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ଶଆିଳୀପତ୍ର, ଶାଳପତ୍ର 

ମାଧ୍ୟମରର ଖଲି ତଆିରି କରି ଆତ୍ମନ ିକିୁ୍ତ ସଷିୃ୍ଟ 

ନମିରନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛ ି କ,ି ଉତ୍ତର ହ ଁ

ରହରଲ ରସ ଦଗିରର କ ି ପଦରେପ ଗ୍ରହଣ 

କରା ାଉଛ ି? 

ଉତ୍ତର 

             ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ ରକଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  

        ଜଙ୍ଗଲ,ପରିରବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତମନ ।  

 



ଆଠମଲ୍ଲକି ନବିମାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜୟ ବନ 

ବଭିାଗର ଆଠମଲ୍ଲକି ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତଗମତ ଅରେ । 

ଆଠମଲ୍ଲକି ନବିମାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ମହଳିାମାନଙୁ୍କ 

ଶାଳପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରର ଖଲି ତଆିରି କରି 

ଆତ୍ମନ ିକିୁ୍ତ ସଷିୃ୍ଟ ନମିରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବନାଞ୍ଚଳ 

ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ ମୟାୟ-୨ ଜୀବକିା ଉନ୍ନୟନ 

ର ାଜନା ଅଧୀନରର କ୍ଲଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରର ୩୫ 

ରଗାେି ବନ ସରୁୋ ସମିତକୁି ରନଇ ଶାଳପତ୍ରର 

ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ବାହାର ବଜାର ସହତି 

ସିଂ କିୁ୍ତକରଣ କରିବା ପାଇ ଁର ାଜନା ଅଧଗି୍ରହଣ 

କରା ାଇଅଛ ି । ଏହ ି ଶାଳପତ୍ର କ୍ଲଷ୍ଟର 

ର ାଜନାରର ୧୩୧ ରଗାେି ସ୍ଵୟିଂ ସହାୟକ ରଗାଷି୍ ି

ମାଧ୍ୟମରର ୧୦୯୩ ରଗାେି ପରିବାରଙୁ୍କ ଅନ୍ତଭମୁ କ୍ତ 

କରିବା ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଅଛ ି। 

 

 

 

 

 
 



ଅଣତାରୋପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୭୪୭                       ତା : 

୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତନ୍ 
 

ଓଡ଼ଶି୍ା ଉପକୁଳସ୍ଥ ସମଦୁ୍ର ମହୁାଣ ମାନଙ୍କବର ଥିୋ ତ୍ରବିକାଣ ଭୂମି 

ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କବର ବହୋଳେଣ ବଦଖ୍ାର୍ଯାଇର୍ାଏ । ଜଙ୍ଗଲ ସବେକ୍୍ଷଣ 

ସ˚ସ୍ଥା, ବଡରାଡୁନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶ୍ତି ଦ୍ଵେିାର୍ିକ ତର୍ୟ ଅନୁସାବର 2019 ବର 

ଓଡ଼ଶି୍ାବର 2017 ଆକଳତି ତର୍ୟ ତୁଳନାବର  7.64 େ ୍ କ.ିମି ଲୁଣା 
ଜଙ୍ଗଲ େୃଦ୍ଧ ିପାଇଅଛ ି। ସମଦୁ୍ର ଜୁଆର ଦ୍ଵାରା ଉପକୁଳ ଅଞ୍ଚଳବର ୋଲୁକା 

କହନ୍ତାଳ ବଣ ନଷ୍ଟ 

ଶ୍ରୀ କସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟେ : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି

କହବିେ କ ି :- ବହୋଳ େଣ ନଷ୍ଟ ଓ କ୍ଷୀପ୍ର ମତୃ୍ତକିା କ୍ଷୟ ବର୍ଯ ା ୁ 

େବଙ୍ଗାପସା ର ଜନେସତ ିଆଡକୁ ମାଡ ିଆସଥୁିୋରୁ ବକନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜଲି୍ଲାର 

ସାତଭାୟା, ଭିତରକନକିା,  ଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାର ପଦମବପଟ୍ଟା ଓ ଆର୍ଯ ୍ୟପଲ୍ଲୀ 
ଅଞ୍ଚଳୋସୀ େସି୍ଥାପିତ ବହୋକୁ ୋଧ୍ୟ ବହଉଛେ,ି ରାଜୟର ସାମଦିୁ୍ରକ 

ଉପକୂଳସ୍ଥ ଅନୟ ବକଉ ଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ ି ଅନୁରୂପ େପିଦ ଅଛ ି ସରକାର 

ଅନୁଧ୍ୟାନ କବଲଣ ି କ,ି ଏଭଳ ି େପିଦକୁ ଏଡାଇୋ ଲା ି ସରକାରଙ୍କ 

ସମନିବତ ବର୍ଯ ାଜନା କଣ ଓ ପ୍ରସ୍ତାେତି ଉପକୂଳ ରାଜପର୍ ସମଦୁ୍ର ଉପକୂଳ 

ଅଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁେପିଦ କ ିନରିାପଦ ସରକାର ବେୈର୍ୟିକ ସବଭ ୍କରଛିେ ିକ ି? 



କ୍ଷୟବହୋ ଓ ଜମାଟ ୋନ୍ଧେିା ପରଲିକି୍ଷତ ବହାଇର୍ାଏ । ବକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
ଜଲି୍ଲାର ସାତଭାୟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମ  ୁଡକୁି ସମଦୁ୍ର ଜଳର ଉର୍ଚ୍ତା 
େୃଦ୍ଧ,ି ସାମଦିୁ୍ରକ ଅେକ୍ଷୟ ଓ ଅନୟାନୟ ପ୍ରାକୃତକି େପିର୍୍ଯୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରେିା 
ପାଇ ଁଗ୍ରାମୋସୀ ମାନଙୁ୍କ େ ପାଟଆି ଠାବର ର୍ଇର୍ାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । 
ଭିତରକନକିା ଜାତୀୟ ଉଦୟାନ ସନ୍ନକିଟ ବପଣ୍ଠ ବେଳାଭୁମିବର ସମଦୁ୍ର 

କ୍ଷୟକୁ ବରାକେିା ପାଇ ଁଜଳ ସମ୍ପଦ େଭିା  ଦ୍ଵାରା ପର୍ର ପ୍ରାଚୀର ନମି୍ାଣ 

କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । ସମଦୁ୍ର ଉପକୁଳସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ ି େପିଦ କମିବା ପ୍ରସ୍ତାେତି 

ଉପକୁଳ ରାଜପର୍ ସମଦୁ୍ର ଉପକୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁେପିଦ କ ିନରିାପଦ, ବସ 

ସମବନ୍ଧବର ବକୌଣସ ିବେୈର୍ୟିକ ସବଭ୍ ଏହ ିେଭିା  ଦ୍ଵାରା କରାର୍ଯାଇ ନାହିଁ ।  

 

ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୭୪୯       ତା୦୭.୦୯.୨୦୨୧ରିଖ 

ବାୟୁର ମାନ ମାପିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ର଼୍ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ 

ଶ୍ରୀ ବମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ 
କ ି :- (କ) ରାଜୟ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବୋଡ୍ଦ୍ଵାରା ରାଜୟର ବକବତାଟ ି
ସହରବର ପାରପିାଶ୍ଵକି ୋୟୁର ମାନ ମାପିୋ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣର୍ଯ ନ୍ତ୍ର 
ବକବେଠାରୁ ବକଉଁ ସ୍ଥାନବର ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯ ାଇଛ,ି ପ୍ରତ ି ମାପକ ର୍ଯ ନ୍ତ୍ରକୁ 
ଚଳାଇୋ ତର୍ା ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବକବତ ଜଣଙୁ୍କ ନରି୍ଯ ୁକି୍ତ ଦଆିର୍ଯ ାଇଛ ିଓ ସମ୍ପକୃ୍ତ 
କମ୍ଚାରୀ ବକଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧିନବର କାର୍ଯ ୍ୟ କରୁଛେ,ି ବକଉଁ ବକଉଁ 
ସ୍ଥାନବର ଉକ୍ତ ୋୟୁମାନ ମାପକ ର୍ଯ ନ୍ତ୍ର ୁଡକି ବକବେଠାରୁ କାର୍ଯ ୍ୟକ୍ଷମ 



ବହଉନାହିଁ ଏେଂ ତାର କାରଣ କଣ ତାହା ପ୍ରକାଶ୍ କରବିେ କି, (ଖ୍) ଉକ୍ତ 
ୋୟୁମାନ ମାପକ ର୍ଯ ନ୍ତ୍ର ୁଡକି କାର୍ଯ ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିୋ େରି୍ୟବର ବୋଡ୍ର ମଖୁ୍ୟ 
କାର୍ଯ ୍ୟାଳୟ ଅେ ତ ଅଛେ ିକ,ି ଉକ୍ତ ର୍ଯ ନ୍ତ୍ର ୁଡକୁି କାର୍ଯ ୍ୟକ୍ଷମ କରେିା ପାଇଁ କ ି
କ ି ପ୍ରକାର ପଦବକ୍ଷପ ନଆିର୍ଯ ାଇଛ,ି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ୁଡକିବର େନିା 
ପରୀକ୍ଷଣର୍ଯ ନ୍ତ୍ରବର ୋୟୁର ମାନକୁ ସପ୍ତାହବର ଦୁଇ ର୍ର କପିର ି ମପାର୍ଯ ାଇ 
ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରକାଶ୍ କରାର୍ଯ ାଉଛ ିତାହା ଜଣାଇବେ କ,ି ଏହପି୍ରକାର ତୁଟ ିପାଇଁ 
କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାର୍ଯ ାଇପାରେି ଓ କ ି ପ୍ରକାର ପଦବକ୍ଷପ ନଆିର୍ଯ ାଉଛ ି
ଜଣାଇବେ କ ି? 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ 

ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ନ 
 

(କ)  ରାଜୟ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପରରି୍ଦ ଦ୍ଵାରା ରାଜୟର 17ଟ ିସହରର 
39ଟ ିସ୍ଥାନବର ପାରପିାଶ୍ଵକି ୋୟୁର ମାନ ମାପିୋ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ 
ର୍ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି I ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନବର ୋୟୁ 
ପ୍ରଦୂର୍ଣ ମାପକ ର୍ଯନ୍ତ୍ର କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମ ଅଛ ି I ବକବେ ଠାରୁ ଏହ ି ର୍ଯନ୍ତ୍ର 
ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଇଅଛ,ି ପ୍ରତ ିମାପକ ର୍ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଚଳାଇୋ ପାଇଁ ସମ୍ପକୃ୍ତ 
କମ୍ଚାରୀ ଏେଂ ବକବେ ଠାରୁ ଏ ୁଡକି କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମ ବହଉନାହିଁ, ବସ 
ସମବନ୍ଧୀୟ ତର୍ୟ ପରିଶଷି୍ଟ ‘େ’ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରା ଲା I  

 

(ଖ୍) ୋୟୁ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ମାପକ ର୍ଯନ୍ତ୍ର  ୁଡକି କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମ ନଥିୋ େରି୍ୟବର 
ପରରି୍ଦର ମଖୁ୍ୟ କାର୍୍ଯୟ।ଳୟ ଅେ ତ ଅଛେ ି I ଉକ୍ତ ର୍ଯନ୍ତ୍ର  ୁଡକି 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରେିା ପାଇଁ Instrument Supplier, M/s. 



Envirotech, New Delhi କୁ ୋରମବାର ଅେ ତ କରାର୍ଯାଇଅଛ,ି 

କେୁି ବକାଭିଡ-19 କଟକଣା ପାଇଁ M/s. Envirotech, New 

Delhi ର ର୍ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆସେିାବର ୋଧା ସଷୃ୍ଟି ବହଉଛ ି I ଏହ ିପରୀକ୍ଷଣ 
ର୍ଯନ୍ତ୍ର  ୁଡକି ଅଳ୍ପ ଦନି ମଧ୍ୟବର କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମ ବହେ I  

 

ତା ୦୭॰୦୯॰୨୦୨୧ରିଖ 

PMGSY ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତ ିେରଣ 

UD-752: ଶ୍ରୀ ଆଦତିୟ ମାଢୀ: ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ:ି 
 ତ ଦୁଇ େର୍୍ବର ମାଲକାନ ିର ି ଜଲି୍ଲାବର ବକବତାଟ ି ଓ ବକବତ ଦୁରତ୍ଵର 
PMGSY ରାସ୍ତା ନମି୍ାଣ ବହାଇଅଛ ି ବକଉଁ ବକଉଁ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତକିରଣ ପାଇଁ 
ଚଳତିେର୍୍ ପ୍ରସ୍ତାେ ଅଛ,ି ତାହାର ସେବିଶ୍ର୍ େେିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରବିେ କ?ି 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ : ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ବର୍ଯାଜନା-I & II ବର 2019-20 ଆର୍କି 
େର୍୍ରୁ ଆଜ ି  ପର୍ଯୟ୍େ ମାଲକାନ ିର ି ଜଲି୍ଲାବର ସେ୍ବମାଟ 182 ବ ାଟ ି
(720.48 କ.ି ମ.ି) ରାସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ବହାଇଅଛ ି  ଏେଂ 56 ବ ାଟ ି
(92.49 କ.ିମି.) ରାସ୍ତାର କାର୍୍ଯୟ ଚାଲୁରହଅିଛ।ି  ଏହାର େେିରଣୀ ର୍ଯର୍ାକ୍ରବମ 
ପରଶି୍ଷି୍ଟ ‘କ’ ଓ ‘ଖ୍’ ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା।  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ 
ବର୍ଯାଜନା-III ବର 2020-21 ଆର୍କି େର୍୍ବର ମାଲକାନ ିର ି ଜଲି୍ଲାବର 
ସେ୍ବମାଟ 28 ବ ାଟ ି ରାସ୍ତା (181.66 କ.ିମି.) ବକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କ  ଦ୍ଵାରା 



ଅନୁବମାଦନ ଲାଭ କରଅିଛ ିଏେଂ ଏହାର ବଟଣ୍ଡର ପ୍ରକି୍ରୟା କାର୍୍ଯୟ ଚାଲୁରହଅିଛ ି। 
ଏହାର େେିରଣୀ  ପରଶି୍ଷି୍ଟ ‘ ’ ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା।  ଚଳତି ଆର୍କି 
େର୍୍ 2021-22 ବର ଏହ ିPMGSY –III ବର୍ଯାଜନାବର  ମାଲକାନ ିର ିଜଲି୍ଲା 
ପାଇଁ ଆଉ 15 ବ ାଟ ି (116.78 କ.ିମି.) ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ତାେ ବକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କର   
ଅନୁବମାଦନ ପାଇଁ ପଠାର୍ଯାଇଅଛ।ି ଏହାର େେିରଣୀ  ପରଶି୍ଷି୍ଟ ‘ଘ’ ମାଧ୍ୟମବର 
ପ୍ରଦାନ କରା ଲା। 

 

 ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନସଂଖୟା-୭୫୪               

ତା:୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 

  ଶମିଳିପିାଳ ଅଭୟାରଣୟେୁ ଜାତୀୟ ଉଦୟାନ ମାନୟତା 
ଶ୍ରୀ ଗକଣଶ ରାମ୍ ସଂି ଖଣୁ୍ଟଆି : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି

କହବିେ କ:ି- ଶ୍ମିିଳପିାଳ ଅଭୟାରଣୟକୁ ଜାତୀୟ ଉଦୟାନ ଭାବେ 

ସରକାର ବକବେ ବଘାର୍ଣା କରଛିେ ି କ,ି ର୍ଯଦ ି ନା ବତବେ ତାର ମଳୂ 

କାରଣ କଣ, ଜାତୀୟ ଅଭୟାରଣୟ ବଘାର୍ଣା ବହୋ ପାଇ ଁCriteria କଣ 

ଅଛ,ି ଶ୍ମିିଳପିାଳ ଅଭୟାରଣୟବର ରାଜୟ ସରକାର ବକବତ ଏରୟିାକୁ 

କ୍ରିଟକିାଲ ଟାଇ ର ହାେଟିାଟ୍ ବଘାର୍ଣା ବକବେ କରଛିେ,ି ବକାର ଓ 

େଫର ଏରଆିବର ଜନେସତ ି ବକବତାଟ ି ଅଛ,ି ବସଠାବର େସୋସ 

କରୁଥିୋ ପରେିାର  ୁଡକିର ଜଙ୍ଗଲ ଉପବର କପିର ିଭାବେ କାହିଁକ ିନଭି୍ର 

କର ିଚଳୁଛେ,ି ସରକାର ବସହ ିପରେିାର  ୁଡକୁି ସମ୍ମାନର ସହ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ 



ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତପୂିରଣ ଜମ ିଟଙ୍କା ବଦଇ ଅନୟତ୍ର ର୍ଇର୍ାନ କରେିାକୁ ଭଲ 

ପୟାବକଜ ବଘାର୍ଣା କରବିେ କ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ,ପରିକବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ 
ପରିବତ୍ତନ୍  

 ଓଡଶି୍ା ସରକାରଙ୍କ Notification No.18703 dated 

06.08.80 & 19525 dated 11.06.1986 ଅନୁସାବର ଶ୍ମିିଳପିାଳ 

ଅଭୟାରଣୟର ବମାଟ ଏରଆି (୨୩୦୬.୬୧ େ  ୍ କ.ିମି) ମଧ୍ୟରୁ 

୮୪୫.୭୦ େ ୍ କ.ିମି ଏରଆିକୁ ପ୍ରସ୍ତାେତି ଜାତୀୟ ଉଦୟାନ ଭାେବର 

ବଘାର୍ଣା କରଛିେ ି।  କେୁି ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ା୍ଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ଉଦୟାନର ମାନୟତା ଏ 

ପର୍ଯ୍ୟେ ମିଳପିାର ିନାହିଁ ।  

ଏହାର ମଳୂ କାରଣ ବହଉଛ ି ଏହ ି ପ୍ରସ୍ତାେତି ଅଞ୍ଚଳ ଏ ର୍ଯାଏ 

ଜନେସତ ି ଶ୍ୂନୟ ବହାଇପାରନିାହିଁ । ବକୌଣସ ି ସ୍ଥାନ ୋ ଅଭୟାରଣୟକୁ 

ଜାତୀୟ ଉଦୟାନ ଭାବେ ବଘାର୍ଣା କରେିା ପାଇ ଁବସହ ିସ୍ଥାନ ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ଜନ 

େସତ ିଓ  ହୃପାଳତି ପଶ୍ ୁଶ୍ନୂୟ ତର୍ା ବସମାନଙ୍କ େଚିରଣରୁ ସମୁ୍ପଣ୍ ମକୁ୍ତ 

ବହୋ ଆେଶ୍ୟକ । ଏହ ି ପ୍ରସ୍ତାେତି ଅଞ୍ଚଳବର ଗ୍ରାମୟ ଓ ଜନେସତ ି

ରହଥିିୋ ବହତୁ ଏହା ସଂମୂ୍ପଣ୍ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଧାର୍ଯୟ୍ 
କରାର୍ଯାଇଥିୋ ମାନଦଣ୍ଡ (Criteria) କୁ ପୂରଣ କରପିାରୁନାହିଁ । 

ଶ୍ମିିଳପିାଳ ବକାର୍  ଏରଆି ମଧ୍ୟବର 6 ବ ାଟ ି ଗ୍ରାମ ଅେସ୍ଥିତ ଥିଲା । 

ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ବଜନାେଲି, ଜମନୁା ଡ, କୋଟଘାଇ ଓ େକୁଆ ଗ୍ରାମ ୁଡକି 

ରାଜସ୍ଵ ଗ୍ରାମ  ଏେଂ ୋରାହା କାମଡୁା ଓ ୋହାଘର ଗ୍ରାମ ଦୁଇଟ ି



Settlement Village ଥିଲା । ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ବଜନାେଲି, କୋଟଘାଇ, 

ୋରାହା କାମଡୁା ଓ ୋହାଘର ଗ୍ରାମ  ୁଡକି ସମୁ୍ପର୍ଣ୍୍ ଭାେବର ସ୍ଥାନାେରତି 

କରାରି୍ଯୋ ସହ ଜମନୁା ଡ ଗ୍ରାମର 46 ବ ାଟ ିପରେିାରକୁ ସ୍ଥାନାେରତି 

କରାର୍ଯାଇଛ ି । େତ୍ତମ୍ାନ ଶ୍ମିିଳପିାଳ ବକାର ଏରଆି ଅଞ୍ଚଳବର ଥିୋ 2 

ବ ାଟ ିଗ୍ରାମ ର୍ଯର୍ା େକୁଆ ଗ୍ରାମର 61 ବ ାଟ ିପରେିାର ଓ ଜମନୁା ଡ 

ଗ୍ରାମର 3 ବ ାଟ ିପରେିାର େସୋସ କରୁଛେ ି। ଜାତୀୟ େୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ 

ପ୍ରାଧିକରଣ ସଂସ୍ଥା, ଭାରତ ସରକାର (National Tiger 

Conservation Authority, Govt. of India) ନୟିମ ଅନୁସାବର 

ପ୍ରବତୟକ ପରେିାର ସ୍ଥାନାେରଣ ବହୋ ପାଇ ଁଲିଖିତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରେିା 
ପବର, ଗ୍ରାମ ସଭାର ଅନୁବମାଦନ କ୍ରବମ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର NTCA 

package ଅନୁସାବର ବସଠାରୁ ବସ୍ଵଚ୍ଛାକୃତ ସ୍ଥାନାେରଣ କରାରି୍ଯେ । 

ବସଥିପାଇ ଁ ଉପର େର୍ଣ୍ିତ 2 ବ ାଟ ି ଗ୍ରାମବର ରହୁଥିୋ ସେୁ ୋସନି୍ଦାକୁ 

ସ୍ଥାନାେରଣର େଭିିନ୍ନ ଦ ି ସମ୍ପକ୍ବର ଜନ ସବଚତନତା ସଷୃ୍ଟ ିକରାର୍ଯାଉଛ ି। 

ଏହ ି2 ବ ାଟ ିଗ୍ରାମର ସେୁ ୋସନି୍ଦା ସ୍ଥାନାେରତି ବହଲାପବର ଶ୍ମିିଳପିାଳକୁ 

ଏକ National Park ଭାେବର ବଘାର୍ଣା କରାର୍ଯାଇପାରେି ।  

ଶ୍ମିିଳପିାଳ ଅଭୟାରଣୟର ବମାଟ ଏରଆି (୨୩୦୬.୬୧ େ  ୍ କ.ିମି) 

ମଧ୍ୟରୁ ୧୧୯୪.୭୫ େ  ୍କ.ିମି ଏରଆିକୁ କ୍ରଟିକିାଲ ଟାଇ ର ହାେଟିାଟ୍ 

ଭାବେ ରାଜୟ ସରକାର େଜି୍ଞପି୍ତ ସଂଖ୍ୟା 8F(T)-9/2007/20801/F&E 

dated 31.12.2007   ମସହିାବର ବଘାର୍ଣା କରଛିେ ି । ୨୦୧୪ 

ମସହିାବର, ଜାତୀୟ େୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ସଂସ୍ଥା, ଭାରତ 

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁବମାଦତି ଶ୍ମିଳିପିାଳ େୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ବର୍ଯାଜନା 
(Similipal Tiger Conservation Plan) ବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ ଥିୋ ତର୍ୟ 



ମତୁାେକ ଶ୍ମିିଳପିାଳ େଫର ଏରଆିବର ସେ୍ବମାଟ ୬୫ ବ ାଟ ିଗ୍ରାମୟ 
ରହଅିଛ ି। ବସଥି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇବ ାଟ ିଗ୍ରାମ ର୍ଯର୍ା: କଆିଝରୀ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ 

୭୯ ବ ାଟ ିପରେିାର ଏେଂ ବଖ୍ଜୁରୀ ଗ୍ରାମର ୧୧୦ ବ ାଟ ିପରେିାରଙୁ୍କ 

ସଂପୂର୍ଣ୍ ୍ଭାବେ ସ୍ଥାନାେରତି କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। ବସଠାବର େସୋସ କରୁଥିୋ 
ପରେିାର  ୁଡକି ଜଙ୍ଗଲ ଉପବର ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓ ପବରାକ୍ଷ ଭାବେ ର୍ଯର୍ା 
ବ ାପାଳନ, ଲଘ ୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରେୟ ର୍ଯର୍ା- ମହୁ, ଝୁଣା, ପାଳୁଅ ଆଦ ି

ସଂଗ୍ରହ କର ିସାମହୁକି ଭାବେ ଜୀେନ ଜୀେକିା ନେି୍ାହ କରେ ି। ସରକାର 

ବସହ ିପରେିାର  ୁଡକୁି ସମ୍ମାନର ସହ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତପୂିରଣ ଜମ ି

ଟଙ୍କା ବଦଇ ଅନୟତ୍ର ର୍ଇର୍ାନ  କରେିା ପାଇ ଁପୟାବକଜ ସ୍ଵରୁପ Revised 

Relocation Guidelines ୨୦୨୧ କୁ ଅନୁବମାଦନ କରଛିେ ି । ଏହ ି

ନୀତ ିଅନୁସାବର ସ୍ଥାନାେରତି ବହୋକୁ ଥିୋ ପ୍ରବତୟକ ପରେିାରକୁ ୧୫ 

ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ଅନୟାନୟ ଆନୁର୍ଙି୍ଗକ େୟେସ୍ଥା ର୍ଯର୍ା ୦.୧ ଏକର ଜା ା 
ସହ ଘର, ପାନୀୟ  ଓ େଦୁିୟତ ବର୍ଯା ାଣ ଏେଂ ସାମହୁକି ଭିତ୍ତଭୂିମିର 

େକିାଶ୍ କରେିାର େୟେସ୍ଥା କରଛିେ ି। ବସହପିର ିଆନୁର୍ଙି୍ଗକ େୟେସ୍ଥା ର୍ଯର୍ା 
ଜା ା ଓ ଘର ବନଉନଥିୋ ଏକକ ପରେିାରକୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହତି  
ଅତରିକି୍ତ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ର ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ରାଶ୍ ିବଦୋର େୟେସ୍ଥା କରଛିେ ି।  

 

୦୭.୦୯.୨୦୨୧  

ଗ୍ରାମ ଗଡୁିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ସିଂର ାଗ 

U.D AQ: 755- ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ କହରଁ: ଗ୍ରାର୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହପିବ କି:-  ଫୁଲବାଣୀ ନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ତେୀ ଅେଗମତ ପ ପତାଟି୍ ନାେ, ନଦୀ ଅଛି ପସସବୁ 

ସ୍ଥାନପର ଗର୍ନାଗର୍ନର ସବୁିଧା ପାଇ ଁ ପପାଲ, High Level Bridge କରିବା ସପଙ୍ଗ 



ସପଙ୍ଗ ଦୂର ଦୂରାେର ସ୍ଥାନପର ଥବିା ଗ୍ରାର୍ ଗଡିୁକୁ ର୍ଖୁୟ ରାସ୍ତା ଗଡିୁକ ସହ ସଂପ ାଗ 

କରିବା ପାଇ ଁରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁପଦପକ୍ଷପ ପନପବ କି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସିିଂହ, ଗ୍ରାର୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ :-  

 ଫୁଲବାଣୀ ନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ତେୀପର PMGSY ପ ାଜନାପର ଆଜି ପ ମୟେ ପକନ୍ଦ୍ର 

ସରକାର ୬ ପଗାଟି୍ ପସତୁର ଅନୁପର୍ାଦନ କରିଛେି ଏବଂ ଏହ ି ସର୍ସ୍ତ ପସତୁ ଗଡିୁକର 

ନିର୍ମାଣ କା ମୟ ସର୍ାପ୍ତ ପହାଇଅଛି I ଏହ ି ପ ାଜନାପର ଅନୟ ପକୌଣସି ନାେ ଓ ନଦୀ 

ଉପପର ପସତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ନାହି ଁI ପ୍ରଧାନର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାର୍ ସଡକ ପ ାଜନାପର 

ପକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ପହାଇଥବିା ନିୟର୍ାବେୀ ଅନୁସାପର ଉପ କୁ୍ତ 

ବିପବଚିତ ପହାଇ ଅନୁପର୍ାଦିତ ପହାଇଥବିା ରାସ୍ତା ଗଡିୁକପର  ଦି ଅସଂପ ାଜିତ ନାେ ବା 

ନଦୀ ରହଥିାଏ ପତପବ ସଂପ ାଗୀକରଣ ପାଇ ଁ ପସହ ି ରାସ୍ତା ଗଡିୁକପର ଦରକାର 

ର୍ତୁାବକ ପସତୁର ନିର୍ମାଣକୁ ପକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁପର୍ାଦନ କରିଥାେି I    

ଫୁଲବାଣୀ ନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ତେୀପର Improvement to Existing RD Road  

ପ ାଜନାପର ୧ ପଗାଟି୍ ରାସ୍ତା କା ମୟ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ମ ପହାଇଅଛି, Completion of 

Incomplete Road and Bridges ପ ାଜନାପର ୧ ପଗାଟି୍ ରାସ୍ତା କା ମୟ 

ଚାଲୁରହଅିଛି ଏବଂ RIDF ପ ାଜନାପର ନିଆ ାଇଇଥବିା ୨ ପଗାଟି୍ ରାସ୍ତା ର୍ଧ୍ୟରୁ ୧ 

ପଗାଟି୍ ରାସ୍ତା କା ମୟ ସମ୍ପଣୂମ ପହାଇଥବିା ସ୍ଥପେ ୧ ପଗାଟି୍ ରାସ୍ତା କା ମୟ ଚାଲୁରହଅିଛି I  

ଏହାର ସବିପଶଷ ବିବରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ 'କ' ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା I  

ପସହଭିେି ଭାପବ ଗ୍ରାର୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନପର ଫୁଲବାଣୀ ନିବମାଚନ 

ର୍ଣ୍ତେୀପର ବିଜ ୁ ପସତୁ ପ ାଜନାପର ପର୍ାଟ୍ ୬ ପଗାଟି୍ ପସତୁର ନିର୍ମାଣ କା ମୟ 

ଚାଲୁରହଅିଛି ଏବଂ ୭ ପଗାଟି୍ ପସତୁର ନିର୍ମାଣ କା ମୟ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ମ ପହାଇଛି I  ତାହାର ଏକ 

ତାଲିକା   ପରିଶଷି୍ଟ 'ଖ' ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା  I 

     

ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୭୬୦     ତା ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ରିଖ 

ପ୍ରଦାନ େରାର୍ଯାଇଥିବା E.C 



ଶ୍ରୀ ସ ିଏସ୍ ରାବଜ ନ୍ ଏକ୍କା : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ ି
:- ତା.19.11.2018 ବର Suraj Product, Barpali, Keshramal କୁ 
ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥିୋ Environment Clearance (EC) ର specific 

condition Sl. No-1 ବର ଦଶ୍୍ାର୍ଯାଇଥିୋ an amount of 262.0 Lac 

proposed towards enterprise social commitment (ESC) ର୍ଯାହାକ ି
ଏହାର ପାଶ୍ଵ୍େତ୍୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର େଭିିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମଳୂକ କାର୍୍ଯୟ (Education, 

Health, Infra. Development, Skill Development) ବର ୋେଦକୁ 
ଆସୋ 5 େର୍୍ ମଧ୍ୟବର େନିବିର୍ଯା  ବହୋ କର୍ା େତ୍୍ତମାନ ସଦୁ୍ଧା ବକଉଁ ବକଉ ଁ
ବର୍ଯାଜନାବର ବକଉଁ ବକଉଁ ଅଞ୍ଚଳବର ବକବତ ଟଙ୍କା ଖ୍ର୍ଚ୍୍ କରାର୍ଯାଇଅଛ ିତାହାର 
ସମୂ୍ପର୍ଣ୍୍ େେିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରବିେ କ?ି 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ 

ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ନ 
 

 ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 
 

        ୦୭-୦୯-୨୦୨୧ 

                    ରଭଣି୍ଡଙ୍ଗରଜାନର ସିଂଖୟା 

ୟୁ.ଡି.: ୭୬୧ ଶ୍ରୀ ଦାଶରଥ ିଗମାଙ୍ଗ :   ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ପପୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ  
ଅନୁଗ୍ରହ  କରି କହପିବ କି  :- (କ) ରାଜୟପର  ପକପତପଗାଟି୍  ପଭଣି୍ଡଙ୍ଗପଜାନ 

ଗଢା ାଇଛି, ଆଉ ପକପତପଗାଟି୍ ଗଢା ିବ; (ଖ) ପର୍ାଟ୍ ଟ୍ାଉନ ପଲବଲ ପଭଣି୍ଡଙ୍ଗ 
କରି୍ଟି୍ ସଂଖୟା ପକପତ,ଏହା ପକଉ ଁନିୟର୍ ପ୍ରକାପର  ଗଢା ାଉଛି, ଛତ୍ରପରୁ-ବ୍ରହ୍ମପରୁ 
ଟ୍ାଉନ ପଲବଲ  Vending Committee ର ତାଲିକା  ପଦପବ କି, Vendor ଙୁ୍କ  



ଛାଡି  ଅନୟର୍ାପନ  କିପରି ଏଥପିର ସଭୟ ରହୁଛେି, ଉକ୍ତ  କରି୍ଟି୍ପର  ସରକାରୀ 
ଦେ   ସଭୟ  ରହଥିବିା  କଥା ସତୟ  କି, ଏହାର  ତଦେ  ପହବ କି ?   

      ଉତ୍ତର 

  ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ପଜନା, ର୍ନ୍ତ୍ରୀ,  
  ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ,ଓଡିଶା 
 

(କ) ରାଜୟପର ବର୍ତ୍ମର୍ାନ ସରୁ୍ଦ୍ଧା ୧୨୬ ପଗାଟି୍  ପଭଣି୍ଡଙ୍ଗପଜାନ ଗଢା ାଇଛି । ର୍ଖୁୟର୍ନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମ 
ତତ୍ପର ଅଭି ାନ ( MUKTA ) ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର  ଅଧକି ସଂଖୟାପର  ଆଦଶମ  ପଭଣି୍ଡଙ୍ଗପଜାନ  ଗଢିବା 
ନିର୍ପେ ରାଜୟର ସର୍ସ୍ତ ପପୌରପାେିକାଙୁ୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପତ୍ର ସଂଖୟା ୧୨୪୫୨ ତା୧୬.୭.୨୧ 
ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର ନିପଦମଶ ଦିଆ ାଇଛି । ଏଥ ିନିର୍ପେ ପପୌରାଞ୍ଚେର୍ାନଙ୍କପର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହଛିି । 
ସରକାରୀ ନିପଦମଶନାର୍ାର ଏକକିତା ନକଲ ପରିଶଷି୍ଟ- “କ”ପର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।   

(ଖ) ରାଜୟର ସର୍ସ୍ତ ୧୧୪ ପଗାଟି୍ ପପୌରାଞ୍ଚେପର ଟ୍ାଉନ ପଲବଲ  ପଭଣି୍ଡଙ୍ଗ କରି୍ଟି୍ ଗଠନ 
କରା ାଇଛି । Odisha  Street Vendors (Protection of Livelihood and 
Regulation of Street Vending)Rules,2015 ର Rule-3  ଅନୁ ାୟୀ ଟ୍ାଉନ 
ପଲବଲ  ପଭଣି୍ଡଙ୍ଗକରି୍ଟି୍ର୍ାନ ଗଠନ କରା ାଇଛି । ର୍ହାନଗର ନିଗର୍/ପପୌରପାେିକାର 
କରି୍ଶନର/ ନିବମାହୀ ଅଧକିାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାପର ଟ୍ାଉନ ପଭଣି୍ଡଙ୍ଗ କରି୍ଟି୍ ଗଠନ କରା ାଇଥାଏ ।  
ଟ୍ାଉନ ପଭଣି୍ଡଙ୍ଗ କରି୍ଟି୍ପର ପକଉରଁ୍ାପନ ସଦସୟ ରହପିାରିପବ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ପରିଶଷି୍ଟ- 
“ଖ” ପର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । ଛତ୍ରପରୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପରୁ Town Vending Committee 

Notification ର   ନକଲ ଏଥସିହତି ପରିଶଷି୍ଟ-“ଗ”  ଏବିଂ “ଘ”  ପର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । 
Odisha Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of 
Street Vending) Rules  2015  ର Rule 3  ଅନୁ ାୟୀ ସରକାରୀ ଏବଂ ଅଣସରକାରୀ 
ବୟକି୍ତଙୁ୍କ କରି୍ଟି୍ପର ସ୍ଥାନିତ କରା ାଉଛି । 

ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୭୬୩     ତା ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ରିଖ 

ୋରଖାନା ଗୁଡେିର ପ୍ରଦୂଷଣ ର୍ଯାଞ୍ଚ 



ଶ୍ରୀମତୀ େୁସମୁ କଟକଟ : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କର ି କହବିେ କ ି :- 2019 ବର ରାଜୟର ବକବତାଟ ି
କାରଖ୍ାନାର ପ୍ରଦୂର୍ଣ ର୍ଯାଞ୍ଚ ବହାଇଥିଲା ଓ ବସଥିରୁ ବକବତାଟ ି
କାରଖ୍ାନାବର ନୟିମାନୁର୍ଯାୟୀ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ମାତ୍ରା ନୟିନ୍ତ୍ରଣବର 
ଥିଲା ଓ ର୍ଯର୍ା ସମୟବର ବକବତାଟ ି କାରଖ୍ାନା ପ୍ରଦୂର୍ଣ 
ନୟିମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରଥିିୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ବହାଇଥିଲା, ବସମାନଙ୍କର 
ନାମ, ତାଲିକା ଓ କାର୍୍ଯୟାନୁଷ୍ଠାନର େେିରଣୀ ଜଣାଇବେ କ ି? 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ 

ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ନ 
 

 2019-20 ଆର୍କି େର୍୍ବର ରାଜୟ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ପରରି୍ଦ ଦ୍ଵାରା 157ଟ ିପ୍ରମଖୁ୍ କାରଖ୍ାନାର ପ୍ରଦୂର୍ଣ ମାତ୍ରା 
ର୍ଯାଞ୍ଚ କରର୍ଯାଇଥିଲା I ତନମଧ୍ୟରୁ 155ଟ ିକାରଖ୍ାନା ପ୍ରଦୂର୍ଣର 
ମାତ୍ରା ନଦି୍ଧ୍ାରତି ମାନ ମଧ୍ୟବର ଥିଲା ଏେଂ 2ଟ ିକାରଖ୍ାନାର 
ସମ୍ମତ ିପତ୍ରକୁ ରଦ୍ଦ କରାର୍ଯାଇଥିଲା I ଏହାର ଏକ େେିରଣୀ 
ଏଥିସହ ପରଶିଷି୍ଟ ‘େ’ବର ସଂଲଗ୍ନ କରା ଲା I ପରେତ୍ତ୍ୀ 
ସମୟବର 31ଟ ି କାରଖ୍ାନା ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ନୟିମ 



ଉଲ୍ଲଘଂନ କରୁଥିୋର ପରଲିକି୍ଷତ ବହାଇଥିୋରୁ ବସମାନଙ୍କ 
େରୁିଦ୍ଧବର ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଥିୋ କାର୍୍ଯୟାନୁଷ୍ଠାନର େେିରଣୀ 
ଏଥିସହ ପରଶିଷି୍ଟ ‘ଖ’ବର ସଂଲଗ୍ନ କରା ଲା I 
 

 
07.09.2021 

Identification of Rural Road 
 

UD. No. 765- Parsuram Dhada: Will the minister for 

Rural Development be pleased to state that :- 

(a) As regards to the letter No.2476 dt.28.01.21 issued by 
Engineering-in-Chief, Rural Works for identification of 
rural road to act as Rural Economic Corridor, what steps 
so far taken on the letter No.0519 dt.10.08.21 to Collector 
& district magistrate , Balasore for Economic corridor 
road from Soro PWD Road i.e from Bamphi Chhak Soro  
to Batada RD road covering 17 Kms connecting three 
Blocks of Soro, Simulia of Basudevpur Blocks;  

(b) What action so far taken in the matter?  

ANSWER 

Shri Sushant Singh, Minister Rural Development:-  



  This is in concept stage. 

ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୭୬୬      ତା୦୭.୦୯.୨୦୨୧ରିଖ 

ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନତି ସମସୟାର ସମାଧାନ 

ଶ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହବିେ କ ି :- (କ) ଜଳୋୟୁ ପରେିତ୍୍ତନ ସି୍ଥତକୁି ଦୃଷି୍ଟବର ରଖି ସରକାର 
ଏକ କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମତା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଥିିବଲ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କଣ କଣ କାର୍୍ଯୟନିବତ 
ବହାଇଅଛ ି , (ଖ୍) ପ୍ରଦୂର୍ଣ ଜନତି ସମସୟାର ପ୍ରତକିାର କରେିା ପାଇଁ 
ସରକାର କ ିକ ିେବିଶ୍ର୍ ପଦବକ୍ଷପ ବନଇଛେ ି? 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ 

ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ନ 
(କ) ଜଳୋୟୁ ପରେିତ୍୍ତନକୁ ଦୃଷି୍ଟବର ରଖି ରାଜୟ ସରକାର ଏକ ରାଜୟ 
କାର୍ଯ୍ୟାନବୟନ ବର୍ଯାଜନା  (State Climate Change Action 
Plan) ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ି େଭିିନ୍ନ େଭିା ର ସମନବୟବର ଏହା କାର୍୍ଯୟକାରୀ 
କରାଇଛେ ିଏେଂ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କାର୍୍ଯୟାନିବତ ବହାଇଥିୋ କାର୍୍ଯୟକ୍ରମ  ୁଡକିର 
ଏକ ସେବିଶ୍ର୍ େେିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ ‘େ’ ବର ଦଆି ଲା । 

(ଖ୍) ଏହ ିବର୍ଯାଜନା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ରାଜୟ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପରରି୍ଦ ଦ୍ଵାରା 
ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଥିୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ େେିରଣୀ ଏଥିସହ ପରିଶଷି୍ଟ ‘ଖ’ 



ବର ସଂଲଗ୍ନ କରା ଲା I ଏହ ି େେିରଣୀବର ପ୍ରଦୂର୍ଣ ସମସୟାର 
ନରିାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାେତି େଭିିନ୍ନ ପଦବକ୍ଷପ ମଧ୍ୟ ଅେଭ୍ୁ କ୍ତ ବହାଇଛ ିI 

ତାରିଖ: ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 
BSWC  କେନର ଉନ୍ନତେିରଣ 

U.D 771. ମହମ୍ମଦ କମାେମି :  ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ ି : - 
କଟକ ସହରବର ବହଉଥିୋ େର୍ା୍ଜନତି କୃତ୍ରମି େନୟା ପାଇଁ ବର୍ଯଉଁ ମୁଖ୍ୟ ତନିବି ାଟ ିBSWC ବେନ 
ପାଇଁ ସହରୋସୀ ଜଳେନ୍ଦୀ ରହୁଛେ ି ବସହ ି BSWC ବେନର ଉନ୍ନତକିରଣ ପାଇଁ ସରକାର କଣ 
ପଦବକ୍ଷପ ବନଇଛେ ି ; BSWC ତବିନାଟ ି  ବେନ (1) ସଟି ି କବଲଜ ପଛପଟୁ ବନଇ େଜ୍ରକୋଟ ି 
Drain  ପର୍ଯ୍ୟେ (2) ମହଦିାସ େଜାର-ଦୱିାନେଜ ାର ବଦଇ ଭକ୍ତ ମଧୁ ସ୍କଲୁ  ବେନ  ପର୍ଯ୍ୟେ (3) ଦୁ ୍ା 
ସବିନମା ହଲ ବଦଇ ବକଶ୍ରପୁର ପର୍ଯ୍ୟେ ବେନ ନମି୍ାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବକବେ ସୁଦ୍ଧା ବଶ୍ର୍ ବହେ ?  

ଉତ୍ତର 

 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବଜନା,  
ମନ୍ତ୍ରୀ,  ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ନ ର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶି୍ା  
  

 କଟକ ସହରବର େର୍୍ାଜନତି ସାମୁୟିକ ଜଳେନ୍ଦୀର ପ୍ରତକିାର ନମିବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 
ଦୁଇବ ାଟ ିମୁଖ୍ୟ ବେନ (MSWC I & II ) ର ନମି୍ାଣ କାର୍ଯ୍ୟ JICA fund  ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରବମ 
ଚାଲୁଅଛ।ି  ମାନୟେର ହାଇବକାଟ୍ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦଆିର୍ଯାଇଥିୋ ଆବଦଶ୍ OJC  ନମବର  6721/99         
ତା. 5.04.2017  ଅନୁର୍ଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟ ଇଞି୍ଜନୟିର, (ବେନବଜ ) ଜଳ ସମ୍ପଦ େଭିା , କଟକଙୁ୍କ, କଟକ 
ସହରର ଷ୍ଟମ୍ ୱାଟର ବେନବଜ ସଷି୍ଟମର େୟାପକ ମାଷ୍ଟରପଲାନ ଏେଂ ସେବିଶ୍ର୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ରବିପାଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରେିାକୁ ଦାୟିତ୍ଵ ନୟସ୍ଥ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି  ।  M/s. WAPCOS, ପରାମଶ୍୍ଦାତା ୋଫଟ  ବେନବଜ  
ମାଷ୍ଟର ପଲାନ ଏେଂ  ଡ଼ପିିଆର ଦାଖ୍ଲ କରଛିେ ି। ଏହ ିସେବିଶ୍ର୍ ୋଫଟ ପ୍ରକଳ୍ପ  ରବିପାଟ୍  (DPR) ର 
ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମୀକ୍ଷା ପାଇ ଁସରକାର ଏକ ପରାମଶ୍୍ଦାତା  ଠନ କରିଅଛେ,ି  େତ୍ତମ୍ାନ ଏହ ିୋଫଟ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ରବିପାଟ୍ (DPR) ର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମୀକ୍ଷା ବେୈର୍ୟିକ କମିଟରି େଚିାରଧିନ ଅଛ ି । ଏହ ିେୟାପକ ମାଷ୍ଟର 
ପଲାନ ଏେଂ ସେବିଶ୍ର୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ରବିପାଟ୍ର ବେୈର୍ୟିକ ତର୍ଜ୍୍ମା ଓ ସୁଚେିତି ପରାମଶ୍ ୍ ଅନୁର୍ଯାୟୀ                   



M/s. WAPCOS ପୂର୍୍ଣ୍ାଙ୍ଗ  ମାଷ୍ଟରପଲାନ ଏେଂ ସେବିଶ୍ର୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ରବିପାଟ୍ ଦାଖ୍ଲ କବଲ ସରକାରଙ୍କ 
ତରଫରୁ େହିତି କାର୍୍ଯୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାରି୍ଯେ । 

 

ତାରିଖ :07.09.2021 
ଜାଇୋ ୋର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତ ି

U.D 772. ମହମ୍ମଦ୍  କମାେମି୍: ଗୃହ ନମି୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େରି େହକିବ େ ି :- େଟେ 
ସହରକର ଜାଇୋ ୋର୍ଯ୍ୟର ବତ୍ତ୍ମାନ ସି୍ଥତ ିେଣ ; କେକତ ପ୍ରତଶିତ ୋର୍ଯ୍ୟ କଶଷ କହଲାଣି ; କେକବ ସୁଦ୍ଧା ୋର୍୍ଯୟ 
ସମୂ୍ପର୍୍ଣ୍ କହବ ; ବତ୍ତ୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା କେକତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍୍ କହଲାଣି ; ଆଉ କେକତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍୍ ପକର ୋର୍ଯ୍ୟ କଶଷ କହବ 
ଓ କେକବ ସୁଦ୍ଧା ସମୂ୍ପର୍୍ଣ୍ ୋର୍୍ଯୟ କଶଷ କହବ ତାର ଏେ date େହକିବ େ?ି  

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କଜନା , 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ  ନମି୍ାଣ ଓ କପୌର ଉନ୍ନୟନ ,ଓଡଶିା 

େଟେ ସହର କର ଜାଇୋ ର ଆଥେି ସହକର୍ଯାଗ କର ୋର୍ଯ୍ୟୋରୀ େରାର୍ଯାଉଥିବା “ଓଡଶିା ସମନିବତ ପରିମଳ ଉନ୍ନତେିରଣ 
ପ୍ରେଳ୍ପ” ଅଧୀନ କର େଟେ କସ୍ୱକରଜ ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ େଟେ କେକନଜ ବୟବସ୍ଥା େୁ ସୁଦୃଢ େରିବା ପାଇଁ ନମି୍ାଣ ୋର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଅଛ ି । 
ବତ୍୍ତମାନ ଅଥ୍ାତ ୩୧.୦୮.୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା, େଟେ କସ୍ୱକରଜ ବୟବସ୍ଥା ର ୯୦% ନମି୍ାଣ ୋର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ େଟେ କେକନଜ ବୟବସ୍ଥା ର 
୮୨% ନମି୍ାଣ ୋର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କହାଇସାରିଥିବା କବକଳ େଟେ ବକ୍ସ କେନ ସହ ତାହା ଉପକର କରାଡ ନମି୍ାଣ ୋର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ survey 
and Investigation ୋର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଅଛ ି।    

 
ବତ୍୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କହାଇସାରିଥିବା ୋର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ  େଟେ ସହର କର ୧୬୧୭ କୋଟ ିଟଙ୍କା ବୟୟ େରାର୍ଯାଇସାରିଛ ି । 

ଅବଶଷି୍ଟ ୋର୍ଯ୍ୟ େୁ ସମୂ୍ପଣ୍ େରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରାୟ ୬୭୦ କୋଟ ିଟଙ୍କା ବୟୟ କହବ କବାଲି ଆେଳନ େରାର୍ଯାଇଅଛ ି। ,  
 

େଟେ ବକ୍ସ କେନ ଏବଂ ତାହା ଉପକର କରାଡ ନମି୍ାଣ ୋର୍ଯ୍ୟ େୁ ଛାଡ ିଅନୟ ସମସ୍ତ ୋର୍ଯ୍ୟ େୁ ଡକିସମବର ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା 
ସମାପ୍ତ େରିବାେୁ ଲକ୍ଷୟ ରଖାର୍ଯାଇଥିବା କବକଳ େଟେ ବକ୍ସ କେନ ଏବଂ ତାହା ଉପକର କରାଡ ନମି୍ାଣ ୋର୍ଯ୍ୟ େୁ ୧୫ ଜାନୁୟାରୀ 
୨୦୨୩ ସୁଦ୍ଧା ସମୂ୍ପଣ୍ େରିବାେୁ ଲକ୍ଷୟ ରଖାର୍ଯାଇଅଛ ି।  
 

ଏହ ି ପ୍ରେଳ୍ପ ଅଧୀନ କର ଚାଲିଥିବା ୋର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡେିର ବତ୍୍ତମାନ ଅଥ୍ାତ ୩୧.୦୮.୨୦୨୧ କର ଥିବା ସି୍ଥତ ି େୁ  ନମିନ କର 
ଦଆିଗଲା ;  
କ୍ର.ନଂ ୋର୍୍ଯୟର ବବିରଣୀ   େରାରି୍ଯବାେୁ ଥିବା 

ୋର୍୍ଯୟ  
ନମିା୍ଣ ୋର୍୍ଯୟ ର ସ୍ଥିତ ି

(୩୧.୦୮.୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା)  
େଟେ କସ୍ୱକରଜ ପାଇପ ବଛିା ୋର୍ଯ୍ୟ  

୧ ବସ୍ଵବରଜ ପାଇପ େଛିା କାର୍୍ଯୟ  ୩୬୨.୬୫ କ.ିମି  ୩୨୬.୮୦ କ.ିମି ସମୂ୍ପଣ ୍ବହାଇସାରଛି ି 
STP ଓ Pump Stations ନମି୍ାଣ ୋର୍ଯ୍ୟ  

୨ ୧୬ MLD କ୍ଷମତା େଶି୍ଷି୍ଟ ପରମିଳ 
େବିଶ୍ାଧନା ାର (ସ.ିଡ.ିଏ)  

୧୦୦% ୧୦୦% (େତ୍ତମ୍ାନ ବସୋ ବର୍ଯା ଉଛ ି) 



୩ ୩୬ MLD କ୍ଷମତା େଶି୍ଷି୍ଟ ପରମିଳ 
େବିଶ୍ାଧନା ାର  (ମତ ଜପରୁ) 

୧୦୦% ୯୦% (ବସବପଟମବର ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା 
Commissioning କରାରି୍ଯୋ ପାଇଁ, କାର୍୍ଯୟ 
ଚାଲିଅଛ)ି   

୪ ୩୬ ବ ାଟ ିବସ୍ଵବରଜ ପମ୍ପଙି୍ଗ ବଷ୍ଟସନ  ୧୦୦% 78 % (୧୭ ବ ାଟ ିବସ୍ଵବରଜ ପମ୍ପଙି୍ଗ ବଷ୍ଟସନ 
କୁ କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମ କରାର୍ଯାଇସାରଛି)ି  

େଟେ କେକନଜ ବୟବସ୍ଥା  
୫ କଟକ ବେନ ନମିା୍ଣ କାର୍୍ଯୟ ୧୭.୯୪୭ କ.ିମି  ୧୪.୪୪୬ କ.ିମି ସମୂ୍ପଣ ୍ବହାଇସାରଛି ି 
୬ ୫ ବ ାଟ ିବେବନଜ ପମ୍ପ ବଷ୍ଟସନ  ୫ ବ ାଟ ି ସମସ୍ତ ୫ ବ ାଟ ିବେବନଜ ପମ୍ପ ବଷ୍ଟସନ ର 

ନମିା୍ଣ କାର୍୍ଯୟ ସମୂ୍ପଣ୍ ବହାଇସାରଛି ି 
୭ ୭ଟ ିସ୍ଥାନ ର ସଲଇୁସ ବ ଟ ର ପବୁନାରୁଦ୍ଧାର 

କାର୍୍ଯୟ  
୭ ବ ାଟ ି ସମସ୍ତ କାର୍୍ଯୟ ସମୂ୍ପଣ୍ ବହାଇସାରଛି ି

୮ କଟକ େକ୍ସ ବେନ ଏେଂ ତାହା ଉପବର ବରାଡ 
ନମିା୍ଣ କାର୍୍ଯୟ  

୩.୦୬୭ କ.ିମି  Survey and Investigation କାର୍୍ଯୟ 
ଚାଲିଅଛ ି

 

ତା. 07.09.2021ରିଖ 
 
 
 

ପଞି୍ଜେୃତ ନମି୍ାଣ ଶ୍ରମିେଙ୍କ ସଂଖୟା  
  

 

 

ୟୁ.ଡ.ି773. ମହମ୍ମଦ କମାେମି୍: ଶ୍ରମ ଓ େମଚ୍ାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ େରି େହକିବ େ ି :– କଟକ ମହାନ ର ନ ିମବର 

ବକବତ ନମି୍ାଣ ଶ୍ରମିକ ପଞି୍ଜକୃତ ବହାଇଛେ ି ତାହାର ଏକ 

ୱାଡ୍ୱାରୀ ତର୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରବିେ କ ି?  

 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ,  
ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଶିା l 
 



 ତା.31.08.2021ରଖି୍ ସଦୁ୍ଧା ଓଡଶି୍ା ବକାଠାୋଡ ିଏେଂ ଅନୟାନୟ ନମ୍ିାଣ 

ଶ୍ରମିକ କଲୟାଣ ବୋଡ୍ ଅଧୀନବର କଟକ ମହାନ ର ନ ିମ ଅଞ୍ଚଳବର 19,955 

ଜଣ ନମ୍ିାଣ ଶ୍ରମିକଙୁ୍କ ପଞି୍ଜକୃତ କରାର୍ଯାଇ ପରଚିୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି।  

ତାରିଖ: 07.09.2021 

େଟେକର ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କର୍ଯାଜନା  

ୟୁ.ଡ.ି ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା 774. ମହମ୍ମଦ କମାେମି:  ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହବିେ କ ି :- କଟକ ମହାନ ର ନ ିମବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଆୋସ ବର୍ଯାଜନାବର ଆଜସିଦୁ୍ଧା ବକବତ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ  ହୃ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି
; ବକଉଁ ବକଉଁ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ Plinth level, lintel, roof ଓ 
completion ପର୍ଯ୍ୟେ ଟଙ୍କା ଦଆିର୍ଯାଇଛ?ି 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କଜନା  

ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନମି୍ାଣ ଓ କପୌର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶିା । 

କଟକ ମହାନ ର ନ ିମବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୋସ ବର୍ଯାଜନାବର ଆଜ ି ସଦୁ୍ଧା 
୩୪୩୪ ଜଣ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ଅନୁବମାଦନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି ଓ 
ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୮୫୬ ବ ାଟ ି ଘର ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ବହାଇଅଛ ି । Plinth level, 
lintel, roof ଓ completion ପର୍ଯ୍ୟେ ଟଙ୍କା ଦଆିର୍ଯାଇଥିୋ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ତାଲିକା ପରଶି୍ଷି୍ଟ 'କ', ପରଶି୍ଷି୍ଟ ‘ଖ୍', ପରଶି୍ଷି୍ଟ ' ' ଓ ପରଶି୍ଷି୍ଟ 'ଘ' ବର ସଂଲଗ୍ନ 
କରା ଲା । 



 

      

ତାରିଖ: 07.09.2021 

ଗୃହୋର୍ଯ୍ୟ ସାରିଥିବା ହତିାଧିୋରୀଙ୍କ ସଂଖୟା 

ୟୁ.ଡ.ିପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା-775. ମହମ୍ମଦ ବମାକମି :  ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ ି: - ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୋସ ବର୍ଯାଜନାବର ଚାରମିାସ 
ମଧ୍ୟବର  ହୃକାର୍୍ଯୟ ବଶ୍ର୍ ବହବଲ ବୋନସ ୋେଦକୁ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ 20 ହଜାର 
ଓ ଛଅମାସବର ବଶ୍ର୍ କବଲ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ରାଶ୍ ିମିବଳ ; କଟକ 
ମହାନ ର ନ ିମବର ବକବତ ହତିାଧିକାରୀ ଆଜ ିପର୍ଯ୍ୟେ  ଚାର ିଓ ଛଅ ମାସବର 
 ହୃ କାର୍୍ଯୟ ସାରଛିେ ି ଓ ବସମାନଙୁ୍କ ବକବତ ଅର୍୍ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି ଏକ 
ସେବିଶ୍ର୍ ତର୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରବିେ କ ିୱାଡ୍ୱାରୀ ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବଜନା  

ମନ୍ତ୍ରୀ,  ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶି୍ା । 

କଟକ ମହାନ ର ନ ିମ ବର ଆଜ ିପର୍ଯ୍ୟେ ୧୦୦ ଜଣ ହତିାଧିକାରୀ ଛଅ ମାସ 
ଭିତବର ଏେଂ ୧୬ ଜଣ ହତିାଧିକାରୀ ଚାର ିମାସ ମଧ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୋସ 
ବର୍ଯାଜନାବର  ହୃକାର୍ଯ୍ୟ ବଶ୍ର୍ କର ିବମାଟ ୧୩,୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର  ବପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ରାଶ୍ ି  ପାଇଅଛେ ି । ଏହାର   ୱାଡ୍ୱାରୀ ତାଲିକା “ପରଶି୍ଷି୍ଟ –କ” ବର ସଂଲଗ୍ନ 
କରା ଲା 
 



ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୭୭୭      ତା୦୭.୦୯.୨୦୨୧ରିଖ 

ପ୍ରଦୂଷଣ କରାେବିାେୁ ପଦକକ୍ଷପ 

ଶ୍ରୀ କସୌଭିକ୍ ବଶି୍ଵାଳ : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ 
କ ି:- କଟକ, ଭୁେବନଶ୍ଵର, ବଚୌଦ୍ଵାର ସହରବର ଜଳ, ୋୟୁ, ଶ୍ଦ୍ଦ, ପ୍ରଦୂର୍ଣ 
ବରାକେିାକୁ ସରକାର କ ିସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ?ି 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ 

ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ନ 

କଟକ, ଭୁେବନଶ୍ଵର ଓ ବଚୌଦ୍ଵାର ସହରବର ଜଳ, ୋୟୁ ଓ ଶ୍ବ୍ଦ ପ୍ରଦୂର୍ଣ 
ବରାକେିାକୁ ସରକାର ନମିନଲିଖିତ ପଦବକ୍ଷପମାନ ଗ୍ରହଣ କରଛିେ ିI 

1) କଟକ, ଭୁେବନଶ୍ଵର ଓ ବଚୌଦ୍ଵାରବର ଅେସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜଳ ଓ ୋୟୁ 
ପ୍ରଦୂର୍ଣକାରୀ ଶ୍ଳି୍ପମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ନମିବେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରଦୂର୍ଣ 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ େୟେସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରେିା ନମିବେ ରାଜୟ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପରରି୍ଦ 
ତରଫରୁ ନବିଦ୍ଦ୍ଶ୍ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି ଏେଂ ନୟିମିତ େୟେଧାନବର ଏହ ି େୟେସ୍ଥା 
 ୁଡକିର କାର୍ଯ୍ୟକାରତିା ସମୀକ୍ଷା କରାର୍ଯାଉଅଛ ିI 

2) ଏହ ିସହରମାନଙ୍କବର ନଦୀଜଳ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ମଖୁ୍ୟତଃ ସହରାଞ୍ଚଳ େଜ୍ୟଜଳ 
ବର୍ଯା ଁୁ ଘଟୁଥିୋରୁ, ରାଜୟ ଜଳ ବର୍ଯା ାଣ ଓ ପରମିଳ ପରରି୍ଦ (OWSSB) 

ତରଫରୁ କାଠବର୍ଯାଡ ି ନଦୀ ଓ ତାଳଦଣ୍ଡା ବକନାଲକୁ ପ୍ରଦୂର୍ଣମକୁ୍ତ କରେିା 
ନମିବେ କଟକ ମତ୍ତ ଜପରୁ ଠାବର ବଦୈନକି 33 ନୟୁିତ ଲିଟର କ୍ଷମତା େଶି୍ଷି୍ଟ 



ଏକ େଜ୍ୟଜଳ େବିଶ୍ାଧନା ାର ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଇଛ ି। CDA ଠାବର ବଦୈନକି 36 
ନୟୁିତ ଲିଟର କ୍ଷମତା େଶି୍ଷି୍ଟ େଜ୍ୟଜଳ େବିଶ୍ାଧନା ାର ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 
ଏହାଦ୍ଵାରା CDA – େଡିାନାସ ି ଅଞ୍ଚଳର େଜ୍ୟଜଳକୁ େବିଶ୍ାଧିତ କରାର୍ଯାଇ 
କାଠବର୍ଯାଡ ିନଦୀକୁ ଛଡାର୍ଯାଉଛ ି। ଏତଦେୟତୀତ, ମତ୍ତ ଜପରୁ ଠାବର ବଦୈନକି 
16 ନୟୁିତ ଲିଟର କ୍ଷମତା େଶି୍ଷି୍ଟ ଆଉ ଏକ େଜ୍ୟଜଳ େବିଶ୍ାଧନା ାର ସ୍ଥାପନ 
କରାର୍ଯାଇଛ ି । ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅମତୃ ବର୍ଯାଜନା ଅେ ତ୍ ବଦୈନକି 60 
କବିଲାଲିଟର କ୍ଷମତା େଶି୍ଷି୍ଟ ଏକ ମଳ ପରଚିାଳନା ାର (Septage 

Management Plant) ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନା କରାର୍ଯାଉଛ ି। 

3) ବସହପିର ି ଭୁେବନଶ୍ଵରର 6 ବ ାଟ ି ସ୍ଥାନ ର୍ଯର୍ା – ବମହରପାଲି, 

ୋସୁଆଘାଇ, ବକାଚଳିାପଟୁ, ପାଇକରାପୁର, ଅନ୍ଧାରୁଆ ଏେଂ ବରାକଡ ଠାବର 
ନଦ୍ଦ୍ମା ଜଳ େବିଶ୍ାଧନା ାର ସ୍ଥାପନ କରେିା ନମିବେ OWSSB ଆେଶ୍ୟକୀୟ 
ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ି । ଭୁେବନଶ୍ଵର ସହର ନକିଟସ୍ଥ କୁଆଖ୍ାଇ ନଦୀକୁ 
ପ୍ରଦୂର୍ଣମକୁ୍ତ କରେିା ପାଇଁ ରାଜୟ ଜଳବସଚନ େଭିା  ଦ୍ଵାରା ମବଞ୍ଚଶ୍ଵର ନକିଟସ୍ଥ 
Rajdhani Engineering College ନକିଟବର େୁଡ ନଦୀର ଜଳକୁ କୁଆଖ୍ାଇ 
ନଦୀଠାରୁ ସଂପର୍ୂ୍ଣ୍ ଭାବେ ଅପସାରତି (Interception and Diversion) 

କରାର୍ଯାଇ  ଙୁ୍ଗଆ ନାଳ ସହ ସଂରୁ୍ଯକ୍ତ କରାର୍ଯାଇଛ ି। 

4) ସହରାଞ୍ଚଳ କଠନି େଜ୍ୟେସୁ୍ତର ବେୈଜ୍ଞାନକି ପଦ୍ଧତବିର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ 
କରେିା ତର୍ା ସୁପରଚିାଳନା ନମିବେ ରାଜୟ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପରରି୍ଦ ତରଫରୁ 
ବଚୌଦ୍ଵାର, କଟକ ଓ ଭୁେବନଶ୍ଵର ବପୌର କତ୍ତ୍ୃ ପକ୍ଷଙୁ୍କ ନବିଦ୍ଦ୍ଶ୍ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି। ଏଥି 
ନମିବେ ବଚୌଦ୍ଵାର ସହରର ଆେର୍ଜ୍୍ନା ସୁଲତାନପରୁଠାବର, କଟକ ସହରର 



ଆେର୍ଜ୍୍ନା ଚକ୍ରଧରପରୁଠାବର ଓ ଭୁେବନଶ୍ଵର ସହରର ଆେର୍ଜ୍୍ନା ଭୁଆଶ୍ଣୁୀ 
ଠାବର େସି୍ଥାପନ ପାଇଁ ପରରି୍ଦ ତରଫରୁ ଅନୁମତ ି ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି । 
ଏତଦେୟତୀତ କଟକ ଏେଂ ଭୁେବନଶ୍ଵର ସହରର ବଦୈନକି 6000 ଟନ୍ ବପୌର 
ଆେର୍ଜ୍୍ନା େୟେହାର କର ି ଭୁଆଶ୍ଣୁୀ  ଠାବର 11 ବମ ାଓବାଟ୍ କ୍ଷମତା େଶି୍ଷି୍ଟ 
ଏକ ଶ୍କି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ (Waste to Energy Plant) ପ୍ରତଷି୍ଠା କରେିା ପାଇଁ 
ଭୁେବନଶ୍ଵର ବପୌର କତ୍ତ୍ୃ ପକ୍ଷଙୁ୍କ ପରରି୍ଦ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତ ିପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି। 

5) ଏହ ିସହରମାନଙ୍କବର 20,000 େ ୍ମଟିରରୁ ଅଧିକ ବକ୍ଷତ୍ରଫଳ େଶି୍ଷି୍ଟ 
େହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ, ଆପାଟ୍ବମଣ୍ଟ ଇତୟାଦବିର ପରବିେଶ୍ ମଞ୍ଜରୁୀ ବଦୋ 
ସମୟବର େଜ୍ୟଜଳ େବିଶ୍ାଧନ, ଜଳ ଅମଳ େୟେସ୍ଥା, କଠନି େଜ୍ୟେସୁ୍ତର 
ସୁପରଚିାଳନା ଓ ସେୁଜ େଳୟ ସଷୃ୍ଟି କରେିା ନମିବେ ସତ୍ତ୍ ରଖ୍ାର୍ଯାଇର୍ାଏ । 

6) ପରବିେଶ୍ ସେୁଳନ ନମିବେ େୟାପକ େୃକ୍ଷବରାପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ 
ନଆିର୍ଯାଉଛ ି। 

7) ବସହପିର ି ଶ୍ବ୍ଦ ପ୍ରଦୂର୍ଣକୁ ବରାକେିା ପାଇଁ ଓଡଶି୍ା ସରକାରଙ୍କ 
ନବିଦ୍ଦ୍ଶ୍ନାମା ଅନୁର୍ଯାୟୀ District Magistrate, Addl. District 

Magistrate, Superintendent of Police, Addl. Superintendent 

of Police ଏେଂ Police Officers of Concerned District ମାନଙୁ୍କ ଶ୍ବ୍ଦ 
ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣର ଦାୟିତ୍ଵ ନୟସ୍ତ କରାର୍ଯାଇଛ ି। ମାନୟେର ଉର୍ଚ୍ ନୟାୟାଳୟଙ୍କ 
ନବିଦ୍ଦ୍ଶ୍ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ସମସ୍ତ DJ ମାନଙ୍କବର Sound Limiter ର୍ଯନ୍ତ୍ର ଲ ାଇୋ 
ୋଧ୍ୟତାମଳୂକ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । ଶ୍ବ୍ଦର ମାତ୍ରା ପରୀକ୍ଷଣ ନମିବେ ବପାଲିସ 
େଭିା କୁ ପରରି୍ଦ ତରଫରୁ ବେୈର୍ୟିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 



 

ତାରିଖ: ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 
ବସି୍ତମାନଙ୍କକର ଉନ୍ନତେିରଣ 

U.D 778. ଶ୍ରୀ କସୌଭିେ ବଶି୍ଵାଳ :  ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ ି : - 
କଟକ ସହରବର ବକବତାଟ ି େସି୍ତ ଅଛ,ି ଏହ ି େସି୍ତମାନଙ୍କବର ପାନୀୟଜଳ, ପରମିଳ, ରାସ୍ତାଘାଟ 
ଉନ୍ନତକିରଣ ଓ ଆବଲାକୀକରଣ ପାଇ ଁସରକାର କ ିପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ି? 

ଉତ୍ତର 

 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବଜନା, 
ମନ୍ତ୍ରୀ,  ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ନ ର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶି୍ା  

 

କଟକ ସହରବର ସମୂଦାୟ ୨୬୪ ବ ାଟ ି େସି୍ତ ଅଛ,ି ଜା ା ମିଶ୍ନ ଅେ ୍ତ େସି୍ତ ଉନ୍ନୟନ 

ବର୍ଯାଜନାବର େସି୍ତମାନଙ୍କବର  ପାନୀୟଜଳ, ପରମିଳ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଉନ୍ନତକିରଣ ଓ ଆଲକକିରଣ ନମିବେ 

ବର୍ଯାଜନା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ସମସ୍ତ େସି୍ତ ମାନଙ୍କର େସି୍ତ ଉନ୍ନୟନ କମିଟ ି ତଦାରଖ୍ ଓ ସହବର୍ଯା  ମାଧ୍ୟମବର 

ଆେଶ୍ୟକ ବମୌଳକି ବସୋ ଏେଂ ଭିତ୍ତଭୂିମିର ଆକଳନ କରାର୍ଯାଇ  ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରବମ ଉନ୍ନତକିରଣ କାର୍ଯ୍ୟ 

ଧାରା ଚାଲୁରହଛି ି । 

 

ତା. 07.09.2021 ରିଖ 
 

 

େମ୍ଚାରୀ ରାଜୟବୀମା ଚେିତି୍ସାଳୟକର ଖାଲିଥିବା ପଦବୀର ବବିରଣୀ 

 
 

ୟୁ.ଡ.ି 779. ଶ୍ରୀ କସୌଭିକ୍ ବଶି୍ଵାଳ: ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ େରି େହକିବ େ ି – ରାଜୟର ବକଉଁ କମଚ୍ାରୀ 



ରାଜୟେୀମା ଚକିତି୍ସାଳୟରୁ ମଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରାପ୍ତ େବିଶ୍ର୍ଜ୍ଞ ଓ ଡାକ୍ତର 
ପଦେୀ ସବମତ େଭିିନ୍ନ େ ୍ର କମଚ୍ାରୀ ପଦେୀରୁ ବକବତ 
ପଦେୀ ଖ୍ାଲିଅଛ,ି ତାହାର ଡାକ୍ତରଖ୍ାନାୱାରୀ େେିରଣୀ ଦଶ୍ା୍ଇ 
ଏହା ପୂରଣ ପାଇଁ କ ିପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି?    

 
 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ,  
ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଶିା l  

 
 ରାଜୟର ଶ୍ରମ େଭିା  ଅଧିନବର ଥିୋ 4 ବ ାଟ ି ESI Hospital ର୍ଯର୍ା- 
ଭୁେବନଶ୍ଵର, ବଚୌଦ୍ଵାର, କାଂସୋହାଲ ଓ ବଜ.ବକ.ପୁର ଠାବର ମଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରାପ୍ତ େବିଶ୍ର୍ଜ୍ଞ 
ତର୍ା ଡାକ୍ତର ପଦେୀ ସବମତ ଅନୟାନୟ େଭିିନ୍ନ େ ୍ର କମ୍ଚାରୀ ପଦେୀର ଖ୍ାଲିଥିୋ 
ପଦେୀ ସଂଖ୍ୟା ଓ ତାହାର ଡାକ୍ତରଖ୍ାନାୱାରୀ େେିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ ‘େ’ ଓ ପରିଶଷି୍ଟ ‘ଖ’ 
ବର ସଂଲଗ୍ନ କରା ଲା l 
 ଅେଶ୍ଷି୍ଟ ଖ୍ାଲି ଥିୋ ପଦେୀ  ୁଡ଼କୁି ନରୁି୍ଯକି୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ର୍ଯର୍ା:- ଓଡଶି୍ା 
ବଲାକବସୋ ଆବୟା  ଏେଂ ଓଡଶି୍ା ଷ୍ଟାଫ୍ ସବିଲକସନ୍ କମିଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମବର ପୂରଣ 
ନମିବେ ଆେଶ୍ୟକ ପଦବକ୍ଷପ ନଆିର୍ଯାଉଛ ିl 
 

୦୭.୦୯.୨୦୨୧  
ଜରାଜୀର୍ଣ୍୍ ରାସ୍ତାର ପୁନଃନମି୍ାଣ 

U.D. No. 781- ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ େୁମାର ମଲି୍ଲେ: ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ ି:-
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାବର ବମାଟ ବକବତ କବିଲାମିଟର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତା ଥିଲାବେବଳ ତନମଧ୍ୟରୁ ବକବତ 



କବିଲାମିଟର ରାସ୍ତା ଜରାଜୀର୍୍ଣ୍ ଅେସ୍ଥାବର ଅଛ ି ଓ ତାହାର ପୁନଃନମି୍ାଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ି
ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ି? 

ଉତ୍ତର 

 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

 ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାବର ବମାଟ ୧୮୧୯.୨୭୬ କବିଲାମିଟର ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ େଭିା  
ଅଧୀନବର ଅଛ ିI  ତନମଧ୍ୟରୁ ବକୌଣସ ିରାସ୍ତା ଜରାଜୀର୍୍ଣ୍ ଅେସ୍ଥାବର ନାହିଁ I 

        ଏହ ି ଜଲି୍ଲା ଅେ ୍ତ , ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ବର୍ଯାଜନା ବର ୧୧୨୫.୬୪ କ.ିମି (୩୪୦ 
ବ ାଟ)ି ରାସ୍ତା ସମୂ୍ପଣ୍ ବହାଇ ୫ େର୍୍ ଅେଧି ପୂର୍୍ଣ୍ କରଅିଛ ିI  ଏହାର ସମୂ୍ପର୍୍ଣ୍  େେିରଣୀ ପରଶି୍ଷି୍ଟ 
'କ' ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା I  ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ୮୦୩.୨୪ କ.ିମି (୨୪୩ ବ ାଟ)ି ରାସ୍ତା ୫ 
େର୍୍ ଅେଧି ପୂର୍୍ଣ୍ କରଥିିୋରୁ ପର୍୍ଯୟାୟକ୍ରବମ ସାମୟିକ ମରାମତ ି (Periodical 
Maintenance) ମାଧ୍ୟମବର ହାତକୁ ନଆିର୍ଯାଇ କାର୍୍ଯୟ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି I  ଏହାର ସମୂ୍ପଣ୍ 
େେିରଣୀ ପରଶି୍ଷି୍ଟ 'ଖ୍' ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା I  ବକୌଣସ ିରାସ୍ତା ଜରାଜୀର୍୍ଣ୍ ଅେସ୍ଥାବର 
ଥିୋ ନଜରକୁ ଆସନିାହିଁ I   ଆର୍କି ସମ୍ଭଳକୁ ଦୁଷ୍ଟିବର ରଖି ଅେଶ୍ଷି୍ଟ ରାସ୍ତାର   ମରାମତ ିକାର୍୍ଯୟ 
ପର୍୍ଯୟାୟକ୍ରବମ ହାତକୁ ନଆିରି୍ଯେ I  

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର ପଲାନ ବରାଡ଼ ଅଧୀନବର କାର୍ଯ୍ୟ ବହଉଥିୋ ବକୌଣସ ି ରାସ୍ତା ଜରାଜୀର୍୍ଣ୍ 
ଅେସ୍ଥାବରଥିୋ ନଜରକୁ ଆସନିାହିଁ I  ଏହସିେୁ ରାସ୍ତା  ୁଡକି  ମନା ମନ ଉପବର୍ଯା ୀ ଅଛ ି I 
ଜରାଜୀର୍୍ଣ୍ ଅେସ୍ଥାବର  ବକୌଣସ ିରାସ୍ତା ନଜରକୁ ଆସବିଲ ଆେଶ୍ୟକ ମତୁାେକ ତୁରେ ପଦବକ୍ଷପ 
ନଆିରି୍ଯେ I 

 



ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା-୭୮୨          ତା-
୦୭।୦୯।୨୦୨୧             

ଭଦ୍ରେ ଜଲି୍ଲାକର ବନୀେରଣ  

ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜେ କୁମାର ମଲି୍ଲକ :  ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କର ିକହବିେ କ ି :- ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାବର େ ିତ ତନି ିେର୍୍ବର ବକବତ 
ପରମିାଣ େନୀକରଣ ବହାଇଥିୋ ବେବଳ ବକଉଁ ବକଉଁ ରାସ୍ତାର 
ପର୍ପାଶ୍ଵ୍ େନୀକରଣ ବହାଇଛ ି ଓ ଜଲି୍ଲାବର େୟାପକ େନୀକରଣ 
ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରବିେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଙ୍ଗଲ,ପରିକବଶ ଓ 
ଜଳବାୟୁ ପରବିତ୍୍ତନ 

    ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାବର େ ିତ ତନି ି େର୍୍ବର ୩୭ ବହକଟର 

େନୀକରଣ କରାର୍ଯାଇଅଛ ିl  

େ ିତ ତନି ି େର୍୍ବର ରାସ୍ତାର ପର୍ପାଶ୍ଵ୍ େନୀକରଣ 

କରାର୍ଯାଇଥିୋର ତାଲିକା ପରିଶଷି୍ଟ –“େ” ବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା 
l ପ୍ରବତୟକ େର୍୍ େୟୟ ଅଟକଳ ଅନୁସାବର ଜଲି୍ଲାବର େନୀକରଣ 



ନମିବେ େୟୟେରାଦ ଅନୁର୍ଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାରି୍ଯୋର େୟେସ୍ଥା 
ଅଛ ିl 
 

 

  

ତାରିଖ: ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 
ସ୍ୱୀେୃତୀପ୍ରାପ୍ତ ବସି୍ତର ସଂଖୟା 

U.D 783. ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ େୁମାର ମଲି୍ଲେ :    ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ 
କ ି: - ଭଦ୍ରକ ସହରବର ବକବତାଟ ିସ୍ଵୀକୃତୀପ୍ରାପ୍ତ େସି୍ତ ଅଛ ିଓ ବସଠାବର ବକବତ ଜନ ସାଧାରଣ େସୋସ 
କରୁଛେ ି ; ଏହ ି େସ୍ତୀ ୁଡ଼କିବର ରାସ୍ତାଘାଟ , ପରମିଳ ଓ ପାନୀୟ ଜଳବର୍ଯା ାଣ , ଆବଲାକୀକରଣ 
ସୁେବନ୍ଦାେସ୍ତ ପାଇ ଁସରକାର େୟେସ୍ଥା କରବିେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବଜନା, 
ମନ୍ତ୍ରୀ,  ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ନ ର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶି୍ା  
 

 େ ିତ ୨୦୧୧ ଜନ ଣନା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ବପୌରପାଳକିା ମଧ୍ୟବର ୪୩ ବ ାଟ ି ସ୍ଵୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ 
େସି୍ତ ଅେସ୍ଥିତ  ଏେଂ ସମସ୍ତ ୪୩ ବ ାଟ ିେସି୍ତ ମଧ୍ୟବର ୨୫୮୫୭ ସଂଖ୍ୟକ ଜନସାଧାରଣ  ଅଦୟାେଧି 
େସୋସ କରୁଅଛେ ି ।  ଉକ୍ତ ୪୩ ବ ାଟ ି େସି୍ତ ୋସନି୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନା ରକି ସୁେଧିା ର୍ଯର୍ା 
ଆବଲାକୀକରଣ, ରାସ୍ତା ଘାଟ, ପରମିଳ ଓ ପାନୀୟଜଳ ବର୍ଯା ାଣ ନମିବେ େଭିିନ୍ନ ବର୍ଯାଜନା ମାଧ୍ୟମବର 
େୟେସ୍ଥା କରାର୍ଯାଉଅଛ ି ।  

 

 



ତା. 07.09.2021ରିଖ 
 
 

ବଭିିନ୍ନ ବଗ୍ର ପଞି୍ଜେୃତ ଶ୍ରମିେଙ୍କ ସଂଖୟା   
 
 

ୟୁ.ଡ.ି786. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କବକହରା : ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ େରି େହକିବ େ ି :– ରାଜୟବର ବକଉଁ େ ୍ର ବକବତ ଶ୍ରମିକ 
ପଞି୍ଜକୃତ ବହାଇଛେ,ି ତନମଧ୍ୟରୁ ବକବତ ଶ୍ରମିକଙୁ୍କ ଇ॰ଏସ॰ଆଇ ଓ 
ଇ॰ପି॰ଏଫ ପରସିରଭୁକ୍ତ କରାର୍ଯାଇଛ ି?   

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ,  
ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଶିା l 

 

 ଉପଲବ୍ଧ ତର୍ୟ ଅନୁର୍ଯାୟୀ, ଓଡଶି୍ା ଅଣସଂ ଠତି ଶ୍ରମିକ ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା ବୋଡ୍ 
ଅଧିନବର ପଞି୍ଜକୃତ ବହାଇଥିୋ 10 ବ ାଟ ି େ ୍ର ଅଣସଂ ଠତି ଶ୍ରମିକଙ୍କ େ ୍-ୱାରୀ 
ସଂଖ୍ୟା ପରିଶଷି୍ଟ-‘େ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା ।  
 ଏତଦ୍ େୟତୀତ, ଓଡଶି୍ା ବକାଠ।ୋଡ ିଏେଂ ଅନୟାନୟ ନମି୍ାଣ ଶ୍ରମିକ କଲୟାଣ ବୋଡ୍ 
ଦ୍ଵାରା 33,07,776 ଜଣ ନମ୍ିାଣ ଶ୍ରମିକଙୁ୍କ ପଞି୍ଜକୃତ କରାର୍ଯାଇ ପରଚିୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଇଅଛ ି।  
 ପ୍ରକାଶ୍ ର୍ାଉ କ,ି ରାଜୟବର ତା. 31.03.2020 ରଖି୍ ସୁଦ୍ଧା ବମାଟ 6,85,850 ଜଣ 
ଶ୍ରମିକ / କମ୍ଚାରୀଙୁ୍କ କମ୍ଚାରୀ ରାଜୟେୀମା ବର୍ଯାଜନାବର ପଞି୍ଜକୃତ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । 

ପଞି୍ଜକୃତ ଶ୍ରମିକ ତର୍ା ତାଙ୍କର ପରେିାରେ ୍ଙୁ୍କ 4 ବ ାଟ ି ଚକିତି୍ସାଳୟ ଓ 41 ବ ାଟ ି
ଡାକ୍ତରଖ୍ାନା ମାଧ୍ୟମବର ନଃିଶୁ୍ଳ୍କ ଚକିତ୍ସାବସୋ ବର୍ଯା ାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ି।  
 ବସହପିର,ି କମ୍ଚାରୀ ଭେରି୍ୟନଧିି ସଂ ଠନ, ଭୁେବନଶ୍ଵରଙ୍କଠାରୁ ମିଳଥିିୋ ତର୍ୟ 
ଅନୁର୍ଯାୟୀ ରାଜୟବର ବମାଟ 33,49,025 ଜଣ ଶ୍ରମିକ/କମ୍ଚାରୀଙୁ୍କ ଇ.ପି.ଏଫ୍ 
ପରସିରଭୁକ୍ତ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି।    

 



ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା-୭୮୮          ତା-
୦୭।୦୯।୨୦୨୧             

େଟେ ଜଲି୍ଲାକର ରାସ୍ତାର ପାଶ୍ଵ ୍ବନୀେରଣ  

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ାେ ବେବହରା :  ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହବିେ କ ି :- କଟକ ଜଲି୍ଲାବର େ ିତ ଦୁଇ େର୍୍ବର ବକଉଁ ବକଉଁ 
ରାସ୍ତାର ପର୍ପାଶ୍ଵ୍ େନୀକରଣ ପୂର୍୍ଣ୍ାଙ୍ଗ ବହାଇଛ,ି ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାର 
ପାଶ୍ଵ୍ େନୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାର େୟେସ୍ଥା କରବିେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଙ୍ଗଲ,ପରିକବଶ ଓ 
ଜଳବାୟୁ ପରବିତ୍୍ତନ 

 

କଟକ ଜଲି୍ଲାବର େ ିତ ଦୁଇ େର୍୍ବର ପୂର୍୍ଣ୍ାଙ୍ଗ ବହାଇଥିୋ 
ପର୍ପାଶ୍ଵ୍ େନୀକରଣର ତାଲିକା ପରିଶଷି୍ଟ –“େ” ବର ପ୍ରଦାନ 

କରା ଲା l ପ୍ରବତୟକ େର୍୍ େୟୟ ଅଟକଳ ଅନୁସାବର ଏେଂ େଭିିନ୍ନ 
ବର୍ଯାଜନା ମାଧ୍ୟମବର ରାସ୍ତାର ପାଶ୍ଵ୍ େନୀକରଣ ପାଇଁ େୟେସ୍ଥା 
କରାର୍ଯାଇର୍ାଏ l 



  

 

 

 

ତା. ୦୭. 0୯. ୨୦୨୧  

ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସହରୀ ର ାଜନା ପ୍ରଣୟନ ନମିରନ୍ତ ପଦରେପ 

 

 UDAQ- ୭୮୯ - ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରବରହରା:  ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ପପୌର ଉନ୍ନୟନ 

ର୍ନ୍ତ୍ରୀ  ଅନୁଗ୍ରହ  କରି କହପିବ କି:-  ପ୍ରସ୍ତାବତି ସାପଲପରୁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚେ ପରିଷଦ 

ନିର୍ପେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସହରୀ ପ ାଜନା ପ୍ରଣୟନ ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥପିଲ ପସ 

ଦିଗପର କି ପଦପକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି ? 

ଉର୍ତ୍ର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ପଜନା 

ର୍ନ୍ତ୍ରୀ , ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା । 

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାପଲପରୁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚେ ପରିଷଦ ନିର୍ପେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସହରୀ ପ ାଜନା ପ୍ରଣୟନ 

ନିର୍ପେ   ବର୍ତ୍ମର୍ାନ ପାଇ ଁପକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହି ଁ। 

 

ତା. 07.09.2021ରିଖ 
 
 

ପଞି୍ଜେୃତ ବଡି ିଶ୍ରମେିଙ୍କ ସଂଖୟା   
 
 

ୟୁ.ଡ.ି793. ଶ୍ରୀ ରକମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ : ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ େରିେହକିବ େ ି :–ରାଜୟବର ବକବତ ସଂଖ୍ୟା େଡି ି ଶ୍ରମକି 
ପଞି୍ଜକୃତ ବହାଇଛେ ି; ତାହାର ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ଦଶ୍୍ାଇ ବସମାନଙ୍କ କଲୟାଣ 
ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ି?  



ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ,  
ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଶିା l 

 Welfare Cess Commissioner, Government of India, Bhubaneswar ଙ୍କ 
ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୟ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ରାଜୟବର ବମାଟ ୨,୧୧,୮୧୩ ସଂଖ୍ୟକ େଡି ି ଶ୍ରମିକ ପଞି୍ଜକୃତ 
ବହାଇଛେ ି। ତାହାର ଜଲି୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ପରିଶଷି୍ଟ “େ” ବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା ।  
 େଡିଶି୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲୟାଣ ନମିବେ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଥିୋ ପଦବକ୍ଷପ ନମିନବର ପ୍ରଦାନ 
କରା ଲା ।  
୧.  ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପରିେଳ୍ପନା  
 େଭିିନ୍ନ ଜଲି୍ଲାବର ଥିୋ େଡି ି ଶ୍ରମିକ ସମାହୃତଥିୋ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କବର େଡିଶି୍ରମିକ ଓ 
ବସମାନଙ୍କର ପରେିାର ସଦସୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଵାସ୍ଥୟଜନତି ର୍ଯତ୍ନ ଓ ସୁେଧିା ବର୍ଯା ାଇୋ ନମିବେ 
ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ବକନ୍ଦ୍ର ବଖ୍ାଲାର୍ଯାଇଅଛ ି।  
୨.  ଶକି୍ଷା  
 େଡି ିଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସୋନ ସେତ ିମାନଙ୍କର ନରିେଛନି୍ନ ଶ୍କି୍ଷା େୟେସ୍ଥା ପାଇଁ ଟ. ୨୫୦ 
ଙ୍କା ରୁ ଟ. ୧୫,୦୦୦ ଙ୍କା ପର୍୍ଯୟେ ଆର୍କି ସହାୟତା ବର୍ଯା ାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ି।  
୩.  ଗୃହବୟବସ୍ଥା  
 ଚହି୍ନଟ ବହାଇଥିୋ େଡି ି ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ RIHS, ୨୦୧୬ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଟ.1,50,000ଙ୍କା 
ପର୍୍ଯୟେ  ହୃ ନମି୍ାଣ ସହାୟତା ବର୍ଯା ାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ି। 
4.  ଦକ୍ଷତା ବେିାଶ ତାଲିମ ୋର୍୍ଯୟକ୍ରମ 
  େଡି ି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର େକିଳ୍ପ ବରାଜ ାର ପାଇଁ େଭିିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା େକିାଶ୍ ତାଲିମ ବର୍ଯା ାଇ 
ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ି। 

07.09.2021 

ମହାନଦୀ ରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ 

 

UD 794:    ଶ୍ରୀ ରପର୍ଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ: ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ପପୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 

କରି କହପିବ କି :- ଆଠର୍ଲି୍ଲକ ସହର ଓ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚେରୁ  ପାନୀୟଜେ 



ସର୍ସୟା ସର୍ାଧାନ ପାଇ ଁ ର୍ହାନଦୀରୁ ପାନୀୟଜେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପାଦନ ପାଇ ଁ

ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକପତଦୂର କା ମୟକାରୀ ପହଉଛି, ଅବଗତ କରିପବ କି? 

                                                 ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ପଜନା  

ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ପପୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ 

          ଅନଗେୁ ଜନସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଖଣ୍ଡ ଅେଭମୁ କ୍ତ ଆଠର୍ଲି୍ଲକ ସହରକୁ ର୍ହାନଦୀ ଜେ ଉତ୍ସ 

ଏବଂ 5 ଟି୍ ଗଭୀର ନେକୂପରୁ ପଦୈନିକ 1.98 ନିୟୁତ ଲିଟ୍ର ବିଶରୁ୍ଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜେ 

ପ ାଗାଇ ଦିଆ ାଉଛି। ସହରର ସର୍ସ୍ତ 11 ଟି୍ ୱାଡମର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚେକୁ 

ପାଇପ ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର ଜେ ପ ାଗାଣ ପହଉଅଛି। ବର୍ତ୍ମର୍ାନ ଜେପ ାଗାଣ ସଂପ ାଗ 

ପନବାକୁ ଇଚ୍ଛକ ଥବିା ସହରର ସର୍ସ୍ତ 1947 ଟି୍ ବାସଗହୃକୁ ଜେ ସଂପ ାଗ 

କରା ିବା ସହତି 97 ଟି୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପପାଷ୍ଟ ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର ପାନୀୟ ଜେ ପ ାଗାଇ 

ଦିଆ ାଉଛି । 

        ର୍ହାନଦୀରୁ ଆଠର୍ଲି୍ଲକ ସହରର ପାର୍ଶ୍ମବର୍ତ୍ମୀ ଅଞ୍ଚେକୁ ଜେ ପ ାଗାଣ କା ମୟ 

ଅନଗେୁ ଜନସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଖଣ୍ଡର କା ମୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁପହ ଁ। 

***** 

 

 

 

 

ତା. 07.09.2021ରିଖ 
 
 

ପରିବହନ ଶ୍ରମିେମାନଙୁ୍କ ପଞି୍ଜେୃତ େରି ବୀମାଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ପଦକକ୍ଷପ   
 
 

ୟୁ.ଡ.ି796. ଶ୍ରୀ ସଧୁୀର େୁମାର ସାମଲ: ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େରିେହକିବ େ ି :- ରାଜୟର ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ 
 ାଡଚିାଳକ, ଅବଟାଚାଳକ, ପରେିହନ ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ପଞି୍ଜକୃତ କର ି



ବସମାନଙୁ୍କ େୀମାଭୁକ୍ତ ଓ ସ୍ଵାସ୍ଥୟେୀମାଭୁକ୍ତ କରେିାସହ ଇ॰ଏସ॰ଆଇ॰ ଓ 
ଇ॰ପି॰ଏଫ, ପରସିରଭୁକ୍ତ କରବିେ କ ି?   

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ,  
ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଶିା l 

 ଓଡଶି୍ା ଅଣସଂ ଠତି ଶ୍ରମିକ ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା ବୋଡ୍ ଅଧୀନବର ବକେଳ 
ଅବଟାଚାଳକ ମାନଙୁ୍କ ପଞି୍ଜକୃତ କରାରି୍ଯୋର ପ୍ରାେଧାନ ରହଅିଛ ି।  

 ପ୍ରକାଶ୍ ର୍ାଉ କ,ି ଭେରି୍ୟନଧିି ପାଣ୍ଠ ି (ଇ.ପି.ଏଫ) ଓ େହୁେଧି େୟେସ୍ଥା (ଏମ.ପି) 
ଆଇନ, 1952 ଅନୁର୍ଯାୟୀ ବର୍ଯଉଁ ଶ୍ଳି୍ପ ସଂସ୍ଥା / ଅନୁଷ୍ଠାନ  ୁଡକିବର 20 କମିବା ତଦୁଦ୍୍ଧ 
କମ୍ଚାରୀ ମାସକି 15,000 ଟଙ୍କା ବେତନବର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ବସହ ି ସଂସ୍ଥା P.F. 
Code number ପାଇଁ Online ମାଧ୍ୟମବର ବରବଜଷି୍ଟ୍ରଭୁକ୍ତ ବହାଇପାରବିେ ଏେଂ 
ସଂସ୍ଥାବର କାର୍ଯ୍ୟକରୁଥିୋ ଶ୍ରମିକ / କମ୍ଚାରୀ ଭେରି୍ୟନଧିି ପାଣ୍ଠ ି (ଇ.ପି.ଏଫ.) ଓ େହୁେଧି 
େୟେସ୍ଥା (ଏମ.ପି.) ଆଇନ, 1952 ର ପରସିରଭୁକ୍ତ ବହବେ ।  

 ବସହପିର ି କମ୍ଚାରୀ ରାଜୟ େୀମା ନ ିମ, ଭୁେବନଶ୍ବରଙ୍କଠାରୁ ମିଳଥିିୋ ତର୍ୟ 
ଅନୁର୍ଯାୟୀ ବର୍ଯଉଁ ଶ୍ଳି୍ପ ସଂସ୍ଥା/ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କବର 10 କମିବା ତଦୁଦ୍୍ଧ ଶ୍ରମିକ/ କାର୍ଯ୍ୟରତ 
କମ୍ଚାରୀ ମାସକି 15 ହଜାର ଟଙ୍କା (December, 2016 ପର୍ଯ୍ୟେ) ୋ ମାସକି 21 
ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟେ (January, 2017 ପରଠାରୁ) ବେତନବର ନବିୟାଜତି ଅଛେ,ି 
ବସମାନଙୁ୍କ କମ୍ଚାରୀ ରାଜୟ େୀମା ଅଧିନୟିମ, 1948 ର ଧାରା 2(a) ଅନୁସାବର 
ପଞି୍ଜକରଣ କରେିାର େୟେସ୍ଥା ଅଛ ି।   

ତାରିଖ: ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 
କଢଙ୍କାନାଳ ସହରକର ଥିବା ବସି୍ତ ବାସନି୍ଦାଙ୍କ ସଂଖୟା 



U.D 799. ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର େୁମାର ସାମଲ :  ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ ି
: - ବେଙ୍କାନାଳ ସହରବର ବକବତାଟ ି େସି୍ତବର ବକବତ ଜନସାଧାରଣ େସୋସ କରୁଛେ,ି ବସହ ି
େସି୍ତୋସନି୍ଦାଙ୍କ କଲୟାଣପାଇ ଁସରକାର କ ିପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରଛିେ?ି 

ଉତ୍ତର 

 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବଜନା, 
ମନ୍ତ୍ରୀ,  ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ନ ର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶି୍ା  

 

 ବେଙ୍କାନାଳ ସହରବର 43 ବ ାଟ ି େସି୍ତବର ୨୨୮୩ ପରେିାର େସୋସ କରୁଛେ,ି ବସଥି 
ମଧ୍ୟରୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚଳତି ଜା ା ମଶି୍ନ ବର୍ଯାଜନା ମାଧ୍ୟମବର ୨୩ ବ ାଟ ିେସି୍ତବର ୋସ କରୁଥିୋ େସି୍ତ 
ୋସନି୍ଦାଙ୍କ ନମିବେ ରାସ୍ତା, ବେନ, ଜଳ ବର୍ଯା ାଣ, ପ୍ରତ ିଘରକୁ ଆବଲାକୀକରଣ  ସଂବର୍ଯା , ଷ୍ଟ୍ରୀଟ ଲାଇଟ 
ଏେଂ ବଶ୍ୌଚାଳୟ ଆଦ ି୬ ବ ାଟ ିବମୌଳକି ସୁେଧିା ଓ ସୁବର୍ଯା  ବର୍ଯା ାଇ ବଦଇଛେ ି।  ଅନୟ ୧୬ ବ ାଟ ି
େସି୍ତକୁ ଉପବରାକ୍ତ ୬ ବ ାଟ ି ବମୌଳକି ସୁେଧିା ବର୍ଯା ାଇ ଦଆିରି୍ଯୋର େୟେସ୍ଥା ତ୍ଵରାନତି କରାର୍ଯାଇଅଛ ି 
ଏେଂ ୪ ବ ାଟ ିେସି୍ତକୁ ଅନୟତ୍ର ସ୍ଥାନାେରତି କରାରି୍ଯୋ ସହତି ଉପବରାକ୍ତ ୬ ବ ାଟ ି  ବମୌଳକି ସୁେଧିା 
ବଦୋ ନମିବେ ବର୍ଯାଜନା କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି  ବସହ ି େସି୍ତୋସନି୍ଦାଙ୍କ କଲୟାଣ ପାଇ ଁ ୬୧୫ ଜଣ 
ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଭୂ-ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ୧୦୬୧ ଜଣ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ବର୍ଯା ୟତା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଓ 
୪୪୪ ଜଣ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୋସ ବର୍ଯାଜନାବର ନୟିମ ଅନୁର୍ଯାୟୀ  ହୃ ବର୍ଯା ାଇ ଦଆି 
ର୍ଯାଇଅଛ।ି ବସହପିର ି ବର୍ଯା ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଥିୋ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କର ଭୂ-ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର 
ବର୍ଯା ାଇ ଦଆିରି୍ଯୋର କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ଚାଲୁ ରହଅିଛ।ି 

 

 

 

ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନସଂଖୟା-୮୦୦                                     
ତା:୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 

 



େପିଳାସ ଠାକର ଚଡିଆିଖାନା ପ୍ରତଷି୍ଠା 
 

ଶ୍ରୀ ସଧୁିର େୁମାର ସାମଲ  : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ ି

:- କପିଳାସଠାବର ଏକ ଚଡିଆିଖ୍ାନା ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇ ଁସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାେ ଅଛ ିକ ି ; 
ଉତ୍ତର 'ହଁ' ବହବଲ ବସ ଦ ିବର କ ିପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି?  
 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ 
ପରିବତ୍ତନ୍ 

ବେଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲାର କପିଳାସ ଠାବର ୧୯୭୯ ମସହିାବର ଏକ ମ ୃ େହିାର 

ସ୍ଥାପିତ ବହାଇଥିଲା । ଏହ ି ମ ୃ େହିାରକୁ ତା-୦୧.୦୪.୧୯୯୫ ରଖି୍ ବର 

ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଡିଆିଖ୍ାନା ପ୍ରାଧିକରଣ, ଭାରତ ସରକାର (Central Zoo 

Authority, Government of India) କପିଳାସ ମିନ ିଚଡିଆିଖ୍ାନାର ମାନୟତା 
ପ୍ରଦାନ କବଲ । ପରେତ୍ତ୍ୀ ସମୟବର (ତା-୨୬.୦୯.୨୦୧୬ ରଖି୍ ଠାରୁ) ଏହ ି

ଚଡିଆିଖ୍ାନା ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଡିଆିଖ୍ାନା ପ୍ରାଧିକରଣ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କ୍ଷଦୁ୍ର 

ଚଡିଆିଖ୍ାନା (Small Zoo) ର ମାନୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇ ଅଦୟାେଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 
ବହାଇ ଆସଅୁଛ ି ।  ଏହ ିକ୍ଷଦୁ୍ର ଚଡିଆିଖ୍ାନା (Small Zoo) କୁ େଡ ଚଡିଆିଖ୍ାନା 
(Large Zoo) ବର ପରେିତ୍ତ୍ନ କରେିା ପାଇ ଁେତ୍ତ୍ମାନ ବକୌଣସ ିପ୍ରସ୍ତାେ ନାହିଁ । 

 

 

 

 



 

 

ତାରିଖ : ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 

 

ନୂତନ NAC ପାଇ ଁନିର୍ଦ୍ଧମାରିତ ନିୟର୍ 
 

UDAQ 802. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ : ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ପପୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହପିବ କି :- ନୂତନ NAC ଗଠନପାଇ ଁସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧମାରିତ ନୀତ ିନିୟର୍ ସମ୍ପକମପର ସଚୂନା 

ପଦପବ କି; ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅେଗମତ ଆଗରପଡାକୁ ଏକ NAC ପର ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଦପକ୍ଷପ 

ପନପବ କି ?   

 

ଉର୍ତ୍ର 

 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ପଜନା 

ର୍ନ୍ତ୍ରୀ, ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ.ଓଡିଶା 

 

ଓଡିଶା ପପୌର ଅଧନିିୟର୍, ୧୯୫୦ ର ଧାରା ୪ ପର ଉପଲ୍ଲଖ ଥବିା ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ NAC 

ଗଠନ ସଂକ୍ରାେୀୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁପଦଶପର ଥବିା ଆବଶୟକ ସର୍ତ୍ମ ପରୂଣ କରୁଥବିା 

ସହରାଞ୍ଚେକୁ ବିଚାରକୁ ପନଇ ସରକାର NAC ଗଠନ କରିଥାେି । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅେଗମତ 

ଆଗରପଡାକୁ ଏକ NAC ପର ପରିଣତ କରା ିବା  ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପକୌଣସି ବିଧବିର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବ 

ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ପହାଇନାହି ଁ । ପ୍ରସ୍ତାବ ହସ୍ତଗତ ପହପଲ ନିୟର୍ ଅନୁ ାୟୀ ପରବର୍ତ୍ମୀ 

ପଦପକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରା ିବ । 

ତା ୦୭॰୦୯॰୨୦୨୧ରିଖ 

ରାସ୍ତା ନମି୍ାଣର ବବିରଣୀ 

UD-803: ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ: ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ:ି 
େ ିତ ତନି ି େର୍ ୍ ମଧ୍ୟବର ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାବର ସେ୍ବମାଟ ବକବତ କବିଲାମିଟର 



ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ବର୍ଯାଜନା ରାସ୍ତା, ବକବତ କବିଲାମଟିର R.D ରାସ୍ତା ଓ 
ବକବତ କବିଲାମିଟର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ବର୍ଯାଜନାବର ରାସ୍ତା ନମ୍ିାଣ ବହାଇଛ ି
ଅର୍ୋ ନମି୍ାଣର ପ୍ରସ୍ତାେ ରହଛି ି େଲକୱାରୀ ତାର ଏକ େେିରଣୀ ବଦବେ କ ି ; 
PMGSY-III ବର ବକଉଁ ଗ୍ରାମୟ ରାସ୍ତାକୁ ନଆିରି୍ଯେ ତାହା କପିର ି ନରି୍ଣ୍୍ୟ 
କରାର୍ଯାଉଛ ି?   

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ : ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ବର୍ଯାଜନାବର େ ିତ ତନି ିେର୍୍ 
ମଧ୍ୟବର (2019-20 ଆର୍କି େର୍୍ ଠାରୁ ଆଜ ି ପର୍୍ଯୟେ) ସେ୍ବମାଟ 227.40 
କ.ିମି. (62 ବ ାଟ)ି ରାସ୍ତାର ନମ୍ିାଣ କାର୍୍ଯୟ ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ବହାଇଅଛ ି ଏେଂ 7 ବ ାଟ ି
ରାସ୍ତାର କାର୍୍ଯୟ ଚାଲୁରହଅିଛ ି ।  ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ବହାଇଥିୋ ରାସ୍ତା ଏେଂ ଚାଲୁରହଥିିୋ 
ରାସ୍ତାର େଲକୱାରୀ  େେିରଣୀ ର୍ଯର୍ାକ୍ରବମ ପରଶି୍ଷି୍ଟ ‘କ’ ଓ ‘ଖ୍’ ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରଦାନ 
କରା ଲା ।  

 

 ବକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କ  ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ବହାଇଥିୋ PMGSY–III ର  
ନୟିମାେଳୀ ଅନୁସାବର, PMGSY–I ଓ PMGSY–II ବର୍ଯାଜନାବର ନମିିତ 
ବହାଇ 10 େର୍ ୍ Design Life ସଂପୂର୍ଣ୍୍ କରଥିିୋ ରାସ୍ତା, ODR ଏେଂ 
Village road  ୁଡକି ଏହ ି ବର୍ଯାଜନା ନମିବେ ବର୍ଯା ୟ ଅଟେ ି । MDR, 



SH, ଏେଂ NH ଏହ ି ବର୍ଯାଜନାବର ଅେଭ୍ୁ କ୍ତ କରାର୍ଯାଇପାରେିନ।ହିଁ । ଏହ ି
ବର୍ଯାଜନାର ନୟିମାେଳୀ ଅନୁର୍ଯାୟୀ GIS ସମବଳତି DRRP କୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାର୍ଯାଇ 
ବସଥିବର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବର ଥିୋ କୃର୍ିଭିତକି ମଖୁ୍ୟ େଜାର, ବ ାଦାମଘର, କୃର୍ିଭିତକି 
ଶ୍ଳି୍ପାନୁଷ୍ଟ।ନ, ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ଵାସ୍ଥୟବକନ୍ଦ୍ର, ବ ାଷ୍ଠ ି ସ୍ଵାସ୍ଥୟବକନ୍ଦ୍ର, ପଶ୍ଚୁକିତି୍ସାଲୟ, ଉର୍ଚ୍ 
େଦିୟାଳୟ, ମହାେଦିୟାଳୟ, ଶ୍ଳି୍ପ ତାଲିମ ଶ୍କି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, େସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବପବୋଲପମ୍ପ, 
େୟାଙ୍କ, େଲକ ଏେଂ ପଞ୍ଚାୟତ ମହକୁମା  ୁଡକୁି ଚହି୍ନତି କରାର୍ଯାଇ ଏେଂ ଏହାର 
ପ୍ରାଧାନୟ ଅନୁସାବର ମଲୂୟାୟନ (Mark) ଦଆିର୍ଯାଇ ରାସ୍ତା  ୁଡକିର utility 
value (ଉପବର୍ଯା ିତା ମଲୂୟ ) ନରି୍ଣ୍ୟ୍ କରାର୍ଯାଇର୍ାଏ। ସେ୍ାଧିକ utility 
value କୁ ଦୃଷି୍ଟବର ରଖି  ଏହ ିରାସ୍ତା  ୁଡକିର ଏକ Comprehensive 
Up-gradation cum Consolidation Priority List 
(CUCPL) Online ମାଧ୍ୟମବର ସ୍ଵୟଂ ପ୍ରସୁ୍ତତ ବହାଇର୍ାଏ । ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ବହାଇଥିୋ CUCPL ର ପ୍ରାର୍ମିକତା ଭିତ୍ତବିର ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ତାେ 
ବକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କର ଅନୁବମାଦନ ପାଇଁ ପଠାର୍ଯାଏ । ଅନୁବମାଦନ ପବର ରାସ୍ତାର 
କାର୍୍ଯୟ ହାତକୁ ନଆିର୍ଯାଏ । ମଖୁ୍ୟତଃ ଏହ ି ରାସ୍ତା ୁଡକିର ଉନ୍ନତକିରଣ, 
ସଂପ୍ରସାରଣ ଓ ଦୃେୀକରଣ କାର୍୍ଯୟ କରାର୍ଯାଇର୍ାଏ। ନୂତନ ଗ୍ରାମକୁ 
ସଂବର୍ଯା ୀକରଣ ନମିିତ୍ତ PMGSY-III ବର ବକୌଣସ ିେୟେସ୍ଥା ନାହିଁ ।  

 େ ିତ ତନି ିେର୍ ୍ର୍ଯର୍ା 2018-19 ରୁ 2020-21 ଆର୍କି େର୍ ୍ମଧ୍ୟବର 
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାବର ପଲାନବରାଡ ଅଧୀନବର ସେ୍ବମାଟ 19 ବ ାଟ ି (114.08 
କ.ିମି.) ରାସ୍ତା ନମ୍ିାଣ ବହାଇଅଛ ି। ତନମଧ୍ୟରୁ 9 ବ ାଟ ି(44.68 କ.ିମି.) ରାସ୍ତାର 
ନମ୍ିାଣ କାର୍୍ଯୟ ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ବହାଇସାରଅିଛ ି ଏେଂ 10 ବ ାଟ ି (69.40 କ.ିମି.) 



ରାସ୍ତାର ନମ୍ିାଣ କାର୍୍ଯୟ ଚାଲୁରହଅିଛ ି। ଏହାର େଲକୱାରୀ େେିରଣୀ ପରଶି୍ଷି୍ଟ ‘ ’ 
ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା ।  

 ବସହପିର,ି େ ିତ ତନି ିେର୍୍ ର୍ଯର୍ା 2018-19 ରୁ 2020-21 ଆର୍କି େର୍ ୍
ମଧ୍ୟବର ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ବର୍ଯାଜନା ଅଧିନବର ସେ୍ବମାଟ 36 
ବ ାଟ ି (130.97 କ.ିମି.) ରାସ୍ତା ନମ୍ିାଣ ବହାଇଛ ି । ତନମଧ୍ୟରୁ 27 ବ ାଟ ି
(98.95 କ.ିମି.) ରାସ୍ତାର ନମ୍ିାଣ କାର୍୍ଯୟ ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ବହାଇସାରଅିଛ।ି ଏେଂ 9 ବ ାଟ ି
(32.02 କ.ିମି.) ରାସ୍ତାର ନମି୍ାଣ କାର୍୍ଯୟ ଚାଲୁରହଅିଛ।ି ଏହାର େଲକୱାରୀ 
େେିରଣୀ ପରଶି୍ଷି୍ଟ ‘ଘ’ ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା । 

 

ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନସଂଖୟା-୮୦୪                
ତା:୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 

ହାତୀ ଓ ବୟାଘ୍ର ସଂଖୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ସମ୍ପେ୍କର 
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ 
କ:ି- ବଦଶ୍ବର ହାତୀ ଓ େୟାଘ୍ର ସଂଖ୍ୟା େଢୁଥିଲା ବେବଳ ରାଜୟବର ତାହା 
ହ୍ରାସ ପାଉଥିୋ ସତୟ କ;ି ଉତ୍ତର 'ହ'ଁ ବହବଲ ଏହାର ପ୍ରତକିାର ପାଇ ଁ
ଗ୍ରହଣ କରୁଥିୋ ପଦବକ୍ଷପ ସମ୍ପକ୍ବର ସଚୂନା ବଦବେ କ;ି େ ିତ 3 
େର୍୍ବର ବକଉଁ ବକଉଁ କାରଣରୁ ବକବତ ହାତୀ ଓ େୟାଘ୍ର ମତୁୃୟେରଣ 
କରଛିେ ି କହବିେ କ;ି ରାଜୟର େଭିିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲବର ବକବତ ପ୍ରଜାତରି 
ପଶ୍ୁପକ୍ଷୀ ଅଛେ ିବସ ସମ୍ପକ୍ବର ବକୌଣସ ି ଣନା ବହାଇଛ ିକ ି? 

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତନ୍ 
 

ବଦଶ୍ବର ହାତୀ ଓ େୟାଘ୍ର ସଂଖ୍ୟା େେୁଥିଲା ବେବଳ ରାଜୟବର ତାହା 
ହ୍ରାସ ପାଉଥିୋ କର୍ା ସତୟ ନୁବହଁ ।  

ରାଜୟବର ହାତୀ  ଣନା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ୨୦୧୨ ମସହିାବର ୧୯୩୦ 
ବ ାଟ,ି ୨୦୧୫ ମସହିାବର ୧୯୫୪ ବ ାଟ ିଏେଂ ୨୦୧୭ ମସହିାବର 
୧୯୭୬ ବ ାଟ ି ହାତୀ ଥିୋର  ଣନା କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । ସତୁରାଂ ପ୍ରତ ି
 ଣନା େର୍୍ବର ହାତୀ ସଂଖ୍ୟାବର େୃଦ୍ଧ ିଘଟଛି ି। 

 ରାଜୟବର େୟାଘ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ଆକଳନ ପ୍ରବତୟକ ଚାର ି େର୍ ୍
େୟେଧାନବର ଜାତୀୟ େୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ସଂସ୍ଥା (National 
Tiger Conservation Authority) ଓ ଭାରତୀୟ େନୟଜୀେ 
ସଂସ୍ଥାନ  (Wildlife Institute of India) ଙ୍କ ମିଳତି ଆନୁକୂଲୟବର 
ବହାଇର୍ାଏ ଏେଂ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା NTCA ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶ୍ ପାଇର୍ାଏ । 
ଏହ ି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ୨୦୧୮ ମସହିାବର ଓଡଶି୍ାବର େୟାଘ୍ର ସଂଖ୍ୟାର 
ଆକଳନ କରାର୍ଯାଇଥିଲା ।  

NTCA ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସଦୟ ପ୍ରକାଶ୍ ପାଇଥିୋ ସେ୍ବଶ୍ର୍ େୟାଘ୍ର 
ଆକଳନର ତର୍ୟ (୨୦୧୮) ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଓଡଶି୍ା ଜଙ୍ଗଲବର ସମଦୁାୟ 
୨୮ ବ ାଟ ିେୟାଘ୍ର ଥିୋର ଆକଳନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । ଏହ ିସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା 
ମଧ୍ୟ ୨୦୧୪ ମସହିାବର େୟାଘ୍ର ଆକଳନ କରାର୍ଯାଇଥିଲା ଏେଂ 
ଓଡଶି୍ାବର ୨୮ ବ ାଟ ିେୟାଘ୍ର ଥିୋର ଆକଳନ କରାର୍ଯାଇଥିଲା । ସତୁରାଂ 
୨୦୧୪ ଏେଂ ୨୦୧୮ ମସହିା ଆକଳନବର େୟାଘ୍ରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 
ଅଛ ି। ଏହା େୟତତି NTCA-WII, ୨୦୧୮ ରବିପାଟବ୍ର ବକେଳ ଏକ 



େର୍୍ ଉପବର ରହଥିିୋ େୟାଘ୍ର  ୁଡକି ଆକଳନ ପ୍ରକି୍ରୟାବର ସାମିଲ 
କରାର୍ଯାଇଥିଲା ବତଣୁ ଶ୍ମିିଳପିାଳବର କୟାବମରା ୋପ ଦ୍ଵାରା ସଂ ହୃତି 
୨ଟ ିେୟାଘ୍ର ଛୁଆ  ୁଡକୁି  ଣନା ରବିପାଟ୍ବର ସ୍ଥାନ ଦଆିର୍ଯାଇନାହିଁ । 

ରାଜୟବର ହାତୀ ଏେଂ ୋଘ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାବର େୃଦ୍ଧ ିକରେିା ପାଇଁ 
ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଥିୋ ପ୍ରମଖୁ୍ ପଦବକ୍ଷପର େେିରଣୀ ନମିନବର ପ୍ରଦାନ 
କରା ଲା :- 

୧-  ହାତୀ ମାନଙ୍କର ସରୁକ୍ଷା ଓ ଚଳ ପ୍ରଚଳ ନମିବେ ସମଗ୍ର 
ରାଜୟବର ୩ ବ ାଟ ି ହସ୍ତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ େଜି୍ଞାପିତ ବହାଇଥିୋ 
ବେବଳ, ୧୪ ବ ାଟ ି ପ୍ରସ୍ତାେତି ହାତୀ ଚଲାପର୍ ଚହି୍ନତି 
କରାର୍ଯାଇଛ ି । ଏହ ି ସ୍ଥଳ  ୁଡକିବର  ତୁଣଭୂମିର େକିାଶ୍, 
ହାତୀଙ୍କ ଖ୍ାଦୟ ଉପବର୍ଯା ୀ େୃକ୍ଷ ପ୍ରଜାତରି େନୀକରଣ,  
Salt lick ନମି୍ାଣ ଓ ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ, ନୂତନ ଜଳାଶ୍ୟ 
ଖ୍ନନ ଓ ପୁରାତନ ଜଳାଶ୍ୟର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ଓ ଜଙ୍ଗଲକୁ 
ନଆିଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରେିା ଭଳ ିେେିଧି ପଦବକ୍ଷପମାନ ଗ୍ରହଣ 
କରାର୍ଯାଇଛ ି। 

୨-  େଦୁିୟତ ଆଘାତ ଜନତି ହାତୀ ମତୁୃୟ ବରାକେିା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ, 
ଶ୍କି୍ତ ଏେଂ େଦୁିୟତ େତିରକ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟବର ସମନବୟ 
ବେୈଠକ ମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବହଉଛ ି । େଦୁିୟତ ଆଘାତ ଜନତି 
ଭୟ ଥିୋ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କବର େଦୁିୟତ ସରାେରାହ ଭିତ୍ତଭୂିମିର 
ଉନ୍ନତ ି କରଣ କରାରି୍ଯୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୨୦୧୩-୧୪ 
ମସହିାରୁ ଚାଲୁ ରହଛି ି। 



୩- ବରଳ ଦୁଘ୍ଟଣା ଜନତି ହାତୀ ମତୁୃୟ ବରାକେିା ପାଇଁ ରାଜୟ 
ସ୍ତରବର ଏେଂ େନଖ୍ଣ୍ଡ / େନମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରବର ବରଳ 
େଭିା  ସହତି ଜଙ୍ଗଲ େଭିା ର ସମନବୟ ବେୈଠକ ମାନ 
ଅନୁଷ୍ଠତି ବହୋ ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ଦୁଘ୍ଟଣା ପ୍ରେଣ ସ୍ଥାନ  ୁଡକୁି 
ଚହି୍ନଟ କରାର୍ଯାଇ ବରଳ ଦୁଘ୍ଟଣା ଜନତି ହାତୀ ମତୁୃୟକୁ 
ବରାକେିା ନମିିତ୍ତ ପଦବକ୍ଷପ ନଆିର୍ଯାଉଛ ି। 

୪- ହାତୀ ପଲଙୁ୍କ ମନୁର୍ୟ ଆୋସ ସ୍ଥଳୀକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ୍ 
ବରାକେିା ପାଇ ଁ ସବମବଦନଶ୍ୀଳ ଅଞ୍ଚଳବର Anti 
depredation squad, Elephant Tracker  
ଅବହାରାତ୍ର ମତୁୟନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 

 
୫- ହାତୀ ଶ୍କିାର ବରାକେିା ପାଇଁ ସବମବଦନଶ୍ୀଳ ଅଞ୍ଚଳବର 

Anti-poaching / Anti-smuggling 
Squad ମତୃୟନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 

୬- ହାତୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି ସହୁଥିୋ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ େୟକି୍ତଙ୍କ 
ପ୍ରତ ି ଆକ୍ରମଣ ଜନତି ପଦବକ୍ଷପରୁ ନେୃିତ ରହେିା 
ଉବଦ୍ଦଶ୍ୟବର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁବମାଦତି ହାର ଅନୁର୍ଯାୟୀ 
ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟବର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶ୍ ି ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଉଛ ି। 

୭- େନୟଜେୁ ଶ୍କିାର ସମବନ୍ଧୀୟ ପୁେ୍ ସଚୂନା କମିବା ପରେତ୍୍ତୀ 
ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସଚୂନା ପ୍ରଦାନକାରୀଙୁ୍କ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ରାଶ୍ ିପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ି। 



୮- ହାତୀ ଏେଂ ଏହାର ଆୋସ ସ୍ଥଳୀର ସରୁକ୍ଷା େରି୍ୟବର 
ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ସବଚତନ କରେିା ପାଇଁ ପ୍ରବତୟକ େର୍ ୍
ଅ ଷ୍ଟ ୧୨ ତାରଖି୍ବର ହସ୍ତୀଦେିସ ପାଳତି ବହଉଅଛ ି। 

୯- ହାତୀମାବନ ଜନେସତ ି ଆଡକୁ ନ ଆସେିା ପାଇଁ 
ସବମବଦନଶ୍ୀଳ ଅଞ୍ଚଳବର ପର୍ର ପ୍ରାଚରି, ଖ୍ାଇ 
(Elephant proof trench) ଓ ବସୌରଶ୍କି୍ତ ଚାଳତି 
ତାରୋଡ (Solar fencing) ମାନ ନମି୍ାଣ କରାର୍ଯାଇ 
ଜନେସତ ି ମଧ୍ୟକୁ ହାତୀମାନଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ୍ ବରାକେିାକୁ 
ପଦବକ୍ଷପ ନଆିର୍ଯାଇଛ ି। 

୧୦- ୋଘ ମାନଙ୍କର ସରୁକ୍ଷା ଏେଂ ସଂଖ୍ୟାର େୃଦ୍ଧ ି ପାଇଁ ଆମ 
ରାଜୟବର ଦୁଇବ ାଟ ି େୟାଘ୍ର ସଂରକି୍ଷତ ଅଞ୍ଚଳ – 
ଶ୍ମିିଳପିାଳ େୟାଘ୍ର ସଂରକି୍ଷତ ଅଞ୍ଚଳ (Similipal Tiger 
Reserve), ସାତବକାଶ୍ଆି େୟାଘ୍ର ସଂରକି୍ଷତ ଅଞ୍ଚଳ 
(Satkosia Tiger Reserve)  ଠନ କରାର୍ଯାଇଛ ି
। ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସନୁାବେଡା ଅଭୟାରଣୟକୁ େୟାଘ୍ର 
ସଂରକି୍ଷତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ବଘାର୍ଣା କରେିା ପାଇଁ ସରକାର 
ସଂବକତ ବଦଇଛେ ି ଓ ଏହାର େଜି୍ଞପି୍ତ ଖ୍େୁଶ୍ଘି୍ର ରାଜୟ 
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶ୍ ପାଇେ । 

୧୧-  NTCA (National Tiger Conservation 
Authority) ଦ୍ଵାରା ଅନୁବମାଦତି େୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ 
ବର୍ଯାଜନା Tiger Conservation Plan ର 
ପ୍ରାେଧାନ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଶ୍ମିିଳପିାଳ, ସାତବକାଶ୍ଆି ଠାବର 



ଅେସି୍ଥତ ଦୁଇ େୟାଘ୍ର ସଂରକି୍ଷତ ଅଞ୍ଚଳବର େଭିିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ 
ମଳୂକ କାର୍୍ଯୟ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 

୧୨- େୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅଭୟାରଣୟ ଓ ଜାତୀୟ ଉଦୟାନ ଅଞ୍ଚଳବର 
ଗ୍ରାମୋସୀ ମାନଙ୍କ ଅସେୁଧିାକୁ ହ୍ରାସ କରେିାପାଇଁ 
ବସ୍ଵଚ୍ଛାକୃତ ସ୍ଥାନାେରଣ କରାର୍ଯାଇ ସଂରକି୍ଷତ ଅଞ୍ଚଳ 
ୋହାବର ର୍ଇର୍ାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 

୧୩- ଶ୍ମିିଳପିାଳ ଓ ସାତବକାଶ୍ଆି େୟାଘ୍ର ସଂରକି୍ଷତ ଅଞ୍ଚଳବର 
ସବମବଦନଶ୍ୀଳ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କବର ଜଙ୍ଗଲ ସରୁକ୍ଷା ଓ 
େନୟପ୍ରାଣୀ ଶ୍କିାର ବରାକେିା ନମିବେ ଶ୍କିାର ନବିରାଧକ 
ଶ୍େିରି (Anti-Poaching Camp) ପ୍ରତଷି୍ଠା 
କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 

୧୪- ଶ୍ମିିଳପିାଳ ଓ ସାତବକାଶ୍ଆି େୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳବର 
ଶ୍କିାରୀ, ବଚାରାବେପାରୀ ମାନଙ୍କ  ତେିଧିି ଉପବର ତୀକ୍ଷ୍ଣ 
ନଜର ରଖିୋ ପାଇଁ ଉର୍ଚ୍ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବେତାର ବକନ୍ଦ୍ର, 
ନୀରକି୍ଷଣ  ମବଜୁ ଓ ତନଖି ଫାଟକ ମାନ ପ୍ରତଷି୍ଠା 
କରାର୍ଯାଇଛ।ି ଏତଦ୍ େୟତତି ନକିଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମୋସୀଙୁ୍କ ବନଇ 
 ଠତି ପରବିେଶ୍ ଉନ୍ନୟନ ସମିତ ି (EDC) ମାଧ୍ୟମବର 
େୟାଘ୍ର ଓ ଏହାର ପରବିେଶ୍କୁ ସରୁକ୍ଷା ବର୍ଯା ାଇ 
ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ି। 

୧୫- ଶ୍ମିିଳପିାଳବର େୟାଘ୍ରମାନଙୁ୍କ ସରୁକ୍ଷା ବଦୋପାଇଁ ଏକ 
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର େୟାଘ୍ର ସରୁକ୍ଷା ୋହନିୀ (Similipal Tiger 
Protection Force)  ଠନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। ଏଥିବର 



ପ୍ରର୍ମ ଦଫାବର ୬୧ ଜଣ Protection Force ଙୁ୍କ 
ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଦଆିର୍ଯାଇଅଛ ି । ବସଥି ମଧ୍ୟରୁ େତ୍୍ତମାନ ୫୭ ଜଣ 
Protection Force କାମ କରୁଛେ ି। 

୧୬- େୟାଘ୍ର ମାନଙ୍କର େଂଶ୍େୃଦ୍ଧ ିନମିବେ ନନ୍ଦନକାନନବର ଥିୋ 
େୟାଘ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନକୁ ବେୈଜ୍ଞାନକି ତର୍ୟ ସମବଳତି ଓ 
ସଚୁେିତି ବର୍ଯାଜନା ମାଧ୍ୟମବର କରାର୍ଯାଇର୍ାଏ । 

୧୭- ଗ୍ରାମୋସୀ ମାନଙୁ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରେୟ େୟେହାର ନ କରେିା 
ନମିବେ ସ୍ଵାେଲମି୍ବ କରେିା ପାଇଁ ବେୈର୍ୟିକ ତାଲିମ 
ମାଧ୍ୟମବର ସ୍ଵବରାଜ ାରର େୟେସ୍ଥା କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 

    େ ିତ ୩ େର୍ ୍ ଏବଂ ଚଳତି ବଷ ୍ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୩୧ 
ତାରିଖ ସଦୁ୍ଧା ରାଜୟକର େଭିିନ୍ନ କାରଣରୁ ମତୁୃୟେରଣ 
କରଥିିୋ ହାତୀ ଓ େୟାଘ୍ର ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନମିନବର 
ପ୍ରଦାନ କରା ଲା ।
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କରାଗ 

ଅନୟାନୟ 
କରାଗ 

ପ୍ରାେୃତେି 
ୋରଣ 
ଅସ୍ପଷ୍ଟ 

କମାଟ 

1 
2018-

19 
2 24 7 0 20 4   27 4 5 93 

2 
2019-

20 
2 7 1 4 22 8 2 23 12 1 82 

3 
2020-

21 
3 8 4 0 15 5 3 16 14 9 77 

4 
2021-

22 
0 4 1 0 2 1 1 11 4 6 30 

  Total 7 43 13 4 59 18 6 77 34 21 282 
 

ବଗିତ 3 ବଷ୍ ଏବଂ ଚଳତି ବଷ୍ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜୟକର ବଭିିନ୍ନ ୋରଣ ଜନତି ବାଘ ମୃତୁୟ ବବିରଣୀ 

କ୍ର. 
ସଂ 

ବଷ୍ 
ବନୟଜନୁ୍ତର 

ନାମ 
ଶେିାର 

ବଦୁିୟତ୍ 
ଆଘାତ 

କରଳ 
ଦୁଘ୍ଟଣା 

ରାସ୍ତା 
ଦୁଘ୍ଟଣା 

ଅନୟାନୟ 
ଦୁଘ୍ଟଣା 
(ର୍ଯଥା-

ପାହାଡରୁ ପଡ,ି  
ନଦୀ ଓ 
ନାଳକର 

ବୁଡକିହାଇ, 
ନଜିମଧ୍ୟକର 
େଳହ କହାଇ 

ମୃତୁୟ ଇତୟାଦ)ି 

ଆନ୍ତ୍ରାକ୍ସ 
କରାଗ 

ହରପିସ୍ 
କରାଗ 

ଅନୟାନୟ 
କରାଗ 

ପ୍ରାେୃତେି 
ୋରଣ 
ଅସ୍ପଷ୍ଟ 

କମାଟ 

1 
2018-

19 

େଲରା 
ପତରିଆ ବାଘ 

2             2   2 6 

ମହାବଳ ବାଘ   1           1     2 

2 
2019-

20 

େଲରା 
ପତରିଆ ବାଘ 

1             1   1 3 

ମହାବଳ ବାଘ                     0 

3 
2020-

21 

େଲରା 
ପତରିଆ ବାଘ 

2   1         1 2   6 

ମହାବଳ ବାଘ                     0 

4 
2021-

22 

େଲରା 
ପତରିଆ ବାଘ 

                    0 

ମହାବଳ ବାଘ                     0 
  Total   5 1 1 0 0 0 0 5 2 3 17 

 

  



 
ରାଜୟବର େଭିିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲବର ବଦଖ୍ାର୍ଯାଉଥିୋ ସେୁ ପ୍ରଜାତରି ପଶ୍ୁପକ୍ଷୀ 

ମାନଙ୍କର  ଣନା ବହାଇ ନ ର୍ାଏ । ମାତ୍ର େଉଳା କୁମ୍ଭୀର, ବ ାମହୁାଁ କୁମ୍ଭୀର, 
ଘଡଆିଳ କୁମ୍ଭୀର, କୃଷ୍ଣସାର ମ ୃ ଓ ହାତୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା  ଣନା 
କରାର୍ଯାଇର୍ାଏ ଏେଂ ଅଲିଭ୍ ରଡିବଲ ସାମଦିୁ୍ରକ କଇଁଛ, ଇରାୱାଡ ିଡଲଫିନ୍, 
େୟାଘ୍ର ଓ ପରବି୍ରାଜକ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆକଳନ କରାର୍ଯାଇର୍ାଏ । 
ରାଜୟବର  ଣନା ଓ ଆକଳନ କରାର୍ଯାଇଥିୋ େନୟପ୍ରାଣୀ ଓ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର 
ପରସିଂଖ୍ୟାନର େେିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ 'େ' ବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା । 

ରାଜୟବର େବିଦଶ୍ା ତ ପକ୍ଷୀମାବନ ମଖୁ୍ୟତଃ ଚଲିିକା, ଭିତରକନକିା ଓ 
ହୀରାକୁଦ ଜଳାଶ୍ୟକୁ ଆ ମନ କରରି୍ାେ ି । ୨୦୨୦-୨୧ େର୍୍ବର େଭିିନ୍ନ 
େନଖ୍ଣ୍ଡ ମାନଙ୍କବର ବହାଇଥିୋ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆକଳନ ପରିଶଷି୍ଟ 'ଖ' ବର 
ପ୍ରଦାନ କରା ଲା । 

 



 

ପରିଶଷି୍ଟ 'େ' 
WILDLIFE CENSUS RESULTS-2020-21 

 
Sl. 
No. 

Species Census area / site Numbers 

1 Saltwater crocodile 
(Baula) 

Bhitarkanika 1830 

 
 
 
2 

 
 
 
Mugger crocodile 
(Magar/ Gomunha)  

(i) Satkoshia / Mahanadi river 95 

(ii)River systems of Similipal Tiger 
Reserve  

80 

(iii) Ghodahada Reservoir, Digapahandi, 
Ganjam 

72 

3 Gharial (Ghadial) Mahanadi river system  11 

4 Olive Ridley sea turtle Gahirmatha 3.50 lakhs 
Rushikulya river mouth  No Mass nesting 
Total  3.50 lakhs 

5 Irrawaddy Dolphins  
 

Chilika lagoon  162 

Bottle nose  Chilika lagoon  26 

Dolphins  
(7 species) 

Entire coastal Odisha including Chilika 
lagoon 

544 
 
Irrawady-209 
Bottle Nose-54 
Humpback-281 

6 Blackbuck  Balukhand-Konark Wildlife Sanctuary  Census not done 

Blackbuck habitat area of Ganjam 
District  

7358 

7 Elephant  Entire State  
 

Census not done 

8 Tiger* Entire State  Census not done 

9 Leopard  Entire State   

10 Migratory Birds  (i) Chilika lagoon  12.43 lakhs  
190 species  

(ii)Bhitarkanika Mangrove Wetland 1.36 lakhs  
121 species  

(iii) Hirakud reservoir  1.03 lakhs  
41 species 



 



 
 

ପରିଶଷି୍ଟ 'ଖ'  
ବନଖଣ୍ଡୱାରୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗଣନା-୨୦୨୧ 

କ୍ର.ସଂ
ଖୟା 

ବନଖଣ୍ଡର ନାମ ପକ୍ଷୀ ସଂଖୟା 

୧ ନନ୍ଦନୋନନ ୧୧୮୪ 
୨ ଚନ୍ଦୋ ବନୟପ୍ରାଣୀ ୨୨୬୦୦ 
୩ କଖାଦ୍ଧ୍ା ୨୯୨୦ 
୪ ନୟାଗଡ ୧୬୮୧୨ 
୫ ସଟି ିଫକରଷ୍ଟ ୮୭୨୦ 
୬ ଚଲିିୋ ବନୟପ୍ରାଣୀ ୧୨୪୨୮୨୬ 
୭ ପୁରୀ ବନୟପ୍ରାଣୀ ୯୨୧୩୪ 
୮ ରାଜନଗର ବନୟପ୍ରାଣୀ ୧୩୬୦୯୨ 
୯ ଭଦ୍ରେ ବନୟପ୍ରାଣୀ ୧୩୩୫୪ 
୧୦ ଅନୁଗୁଳ ୨୫୦୯ 
୧୧ ଆଠଗଡ ୧୮୨୭୩ 
୧୨ ଆଠମଲି୍ଲେ ୨୦୯୮ 
୧୩ େଟେ ୨୨୧୩୯ 
୧୪ କଢଙ୍କାନାଳ ୬୩୫୫ 
୧୫ ମହାନଦୀ ବନୟପ୍ରାଣୀ ୨୦୯୮ 
୧୬ ସାତକୋଶଆି ବନୟପ୍ରାଣୀ ୨୪୪୧ 
୧୭ ବକଲଶ୍ଵର ବନୟପ୍ରାଣୀ ୧୪୧୫୫ 
୧୮ ବାରିପଦା ୧୦୮୬୧ 
୧୯ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ୧୭୧୪୦ 
୨୦ ଶମିିଳପିାଳ (ଉତ୍ତର) ବନୟପ୍ରାଣୀ ୨୬୩ 
୨୧ େରଞି୍ଜଆ ୪୬୭୮ 
୨୨ ବାଲିଗୁଡା ୩୧୩୦ 
୨୩ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୨୪୨୯୮ 



 
 

୨୪ କବୌଦ ୨୮୬୧ 
୨୫ ଘମୁସୁର (ଉତ୍ତର) ୪୬୫୮ 
୨୬ ଘମୁସୁର (ଦକି୍ଷଣ) ୧୨୭୮୨ 
୨୭ ପାରଳାକଖମୁଣି୍ଡ ୫୫୪୯ 
୨୮ ଫୁଲବାଣୀ ୧୪୨୪ 
୨୯ ବଲାଙି୍ଗର ୧୧୬୧୦ 
୩୦ େଳାହାଣି୍ଡ (ଉତ୍ତର) ୫୬୦୬ 
୩୧ େଳାହାଣି୍ଡ (ଦକି୍ଷଣ) ୨୬୯୨ 
୩୨ ଖରିଆର ୧୭୨୭୮ 
୩୩ ସୁବର୍ଣ୍୍ପୁର ୩୫୪୬୦ 
୩୪ ସୁନାକବଡା ବନୟପ୍ରାଣୀ ୭୪୨୪ 
୩୫ ଜୟପୁର ୧୦୫୦୭ 
୩୬ କୋରାପୁଟ ୩୪୯୨ 
୩୭ ମାଲୋନାଗିରି ୬୭୪୩ 
୩୮ ନବରଙ୍ଗପୁର ୧୭୪୨ 
୩୯ ରାୟଗୁଡା ୧୨୮୪ 
୪୦ ବଣାଇ ୩୧୫୧ 
୪୧ କଦଓଗଡ ୧୭୨୯୯ 
୪୨ କେଉଁଝର ବନୟପ୍ରାଣୀ ୫୧୮୫ 
୪୩ କେଉଁଝର ୫୮୯୨ 
୪୪ ରାଉରକେଲା ୭୮୮୧ 
୪୫ ସୁନ୍ଦରଗଡ ୧୨୪୮୫ 
୪୬ ବମରା ବନୟପ୍ରାଣୀ ୪୬୪୦ 
୪୭ ବରଗଡ ୮୫୯୭ 
୪୮ ହରିାେୁଦ ବନୟପ୍ରାଣୀ ୧୨୪୮୬୪ 
୪୯ କରଢାକଖାଲ ୪୧୧୪ 
୫୦ ଝାରସୁଗୁଡା ୫୨୭୯୮ 



 
 

୫୧ ସମବଲପୁର ୧୦୩୪ 
 କମାଟ ୨୦,୪୦,୩୦୮ 

 

 
୦୭.୦୯.୨୦୨୧  

ରାସ୍ତା ହସ୍ତାେର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାେ 
 

U.D. No. 805- ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ: ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ ି:-
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର ଜଲି୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟ ିଜଲି୍ଲାର ବକଉଁ ବକଉଁ େଲକର ବକଉଁ ବକଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ 
ସମିତ ିରାସ୍ତାକୁ ହସ୍ତାେର କରେିା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାେ ବଦଇଛେ ି ; ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ େଭିା  ଏ ସମ୍ପକ୍ବର 
କ ିନଷି୍ପତ ିଗ୍ରହଣ କରଛିେ ି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

DLEC(ଜଲି୍ଲାସ୍ତରୀୟ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ କମିଟ)ି ଦ୍ଵାରା ପଞ୍ଚାୟତ / ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତ ି ରାସ୍ତା 
ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ େଭିା କୁ ହସ୍ତାେର କରେିା ପାଇଁ ସୁପାରଶି୍ କରାର୍ଯାଇ ର୍ାଏ I ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ 
େଭିା  ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶ୍ ବହାଇଥିୋ େଜି୍ଞପି୍ତ ଅନୁସାବର ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର ୭ ଟ ିେଲକବର ଅଦୟାେଧି ୭୫  
ବ ାଟ ିପଞ୍ଚାୟତ / ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତ ିରାସ୍ତା ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ େଭିା କୁ ହସ୍ତାେର ବହାଇଛ ିI ଏହାର 
ଏକ ସେବିଶ୍ର୍ େେିରଣୀ ପରଶି୍ଷି୍ଟ 'କ' ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରଦାନ  କରା ଲା I  

    

  

Date.07.09.2021 



 
 

Detail list of Construction workers 

U.D. 806. Shri Ramesh Chandra Behera : Will the 
minister for Labour & Employee State 
Insurance be pleased to state that :- What 
are the special schemes and programme 
devised especially for welfare of construction 
workers during the COVID-19 Pandemic, provide 
a detail list on that and how many construction 
workers are there in the state; provide a district 
wise list ? 

Answer 

Sri Susant Singh 
Minister of Labour & ESI Department, Odisha 
 

  During COVID-19 pandemic, Government of Odisha 
has taken a decision to disburse Rs.1500/- per active registered 
construction worker of Odisha Building and Other Construction 
Workers’ Welfare Board as Special Covid Financial Assistance. 

  During the First phase, financial assistance has been 
disbursed at the doorsteps of the beneficiaries in cash through 
the field functionaries of the Blocks/ULBs on direct supervision 
of the concerned District Collectors; whereas during the second 
wave of pandemic such assistance is being directly credited to 
the individual bank accounts of the beneficiaries in DBT (Direct 
Benefit Transfer) mode using PFMS (Public Financial 
Management System) platform. 



 
 

  The district-wise number of registered construction 
workers in the State as well as active workers is enclosed in 
Annexure-“A”. 

07.09.2021 
Extension of RD Road 

 

UD. No. 807- Shri Ramesh Chandra Behera:Will the minister 
for Rural Development be pleased to state that :- One RD road 
has been constructed from Madanpur to Bhatasahi via 
Dahangi under RW Division-I, Nayagarh; However there is 
missing link of 1.5 KM from Bhatasahi to PWD road 
Bahadajhola; Will the Government consider for extension of 
Madanpur-Bhatasahi RD road upto PWD road (1.5 K.M) 
Bahadajhola to link Bahadajhola with Odagaon via Bhatasahi 
and when the extention of proposed roads be started ? 

 

ANSWER 

Shri Sushant Singh, Minister Rural Development:-  

The road from “Madanpur to Bhatasahi via Dahangi” 
constructed under PMGSY-I Package No.OR-23-194 provides 
connectivity to village “Dahangi”. As multiple connectivity 
cannot be provided under PMGSY, the road cannot be 
extended from Bhatasahi to PWD road under PMGSY scheme. 



 
 

        The stretch of the road from Bhatasahi village connecting 
to main PWD road from “Bahadajhola to Odagaon” covers 1.5 
k.m. length . The entire length of road comes under PR & DW 
Department. 

07.09.2021 
Status  HL Bridge 

 

UD. No. 808- Ramesh Chandra Behera Will the 
minister for Rural Development be pleased to state that :-

What is the present status of construction of HL Bridge on the 
road SH-48 to Satapatna under Dasapalla  Block over river 
Kuanria sanction under BSY, will the Govt. take necessary steps 
for early execution of said Bridge ? 

ANSWER 

Shri Sushant Singh, Minister Rural Development:-  

The proposal for construction of HL Bridge over river 
Kuanria on SH-48 to Satapatna road under Dasapalla Block in 
the district of Nayagarh has been approved under BSY for the 
year 2021-22. The GAD has been finalised for 3 spans of 30.63 
mtr. c/c each with well foundation. The detailed estimate 
amounting to Rs.551.00 lakhs has  been received , which is 
under scrutiny for accordance of administrative approval . 



 
 

 The work will be taken up during the current financial year 
observing all formalities. 

Date: 07.09.2021 

Release fund of PMAY 

U.D.A.Q. No.809. Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister 
for Housing & Urban Development be pleased to state that :- There 
are many peoples of NAC, Daspalla who have started their 
construction of dwelling Houses on issue of work order under 
PMAY, out of which some of the beneficiaries have also got more 
than one installment keeping in view the progress of works, But the 
remaining amount has not yet released will the Govt take early steps 
to resolve the problem and release balance funds to complete all 
incomplete PMAY? 

Answer 

Sri Pratap Jena 

Minister, Housing and Urban Development, Odisha  

Collector or an officer duly authorised by the Collectors have been 
authorised by H&UD Department to sanction disbursement of 
assistance to the PMAY (U) beneficiaries in order to ensure that the 
funds are disbursed without any interference from the ULB officials. 
However, steps are being taken to ensure early release  of all 
pending installments to the eligible  PMAY beneficiaries . 

 

Dated: 03.09.2021 



 
 

Distribution of LEC / LRC 

U.D 810. Shri Ramesh Chandra Behera: Will the Minister for Housing & 
Urban Development be pleased to state that : How many LEC / LRC have 
been distributed to different beneficiaries of NAC, Daspalla under “JAGA 
MISSION” Give a ward wise detail list of beneficiaries; What steps have 
been taken to provide LEC / LRC to remaining eligible beneficiaries and 
when all the beneficiaries be covered?  

Answer 

Shri Pratap Jena 
Minister, Housing & Urban Development, Odisha 
 
    

So far 399 Land Entitlement Certificates & 133 Land Right Certificates 
have been duly distributed in 1st phase to eligible beneficiaries of NAC, 
Daspalla under “JAGA MISSION”. The Name of the Slum along with Ward 
wise distribution of Land Right Certificate is given below: 

Sl 
No 

Slum name Ward No 
No of LRC 
distributed 

1. Mohanty Sahi 1 12 
2. Patapurpatna 13 21 
3. K. C Patna 12 39 
4. Haridabadi 10 61 

                                       Total 133 
 

In the 2nd phase 188 eligible beneficiaries will be distributed with 
LRC as soon as possible.  

 

 



 
 

07.09.2021 

ଉମରରକାେରର ପ୍ରକଳ୍ପ କା ମୟେମ  

UD 812:    ଶ୍ରୀ ନିତୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ: ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ପପୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହପିବ କି :- ଉର୍ରପକାଟ୍ ପପୌରାଞ୍ଚେକୁ ପିଇବାପାଣ ି ପ ାଗାଇବାକୁ ପହାଇଥବିା 

ପ୍ରକଳ୍ପ ପକପବ କା ମୟକ୍ଷର୍ ପହବ; ଏହ ିଅଞ୍ଚେପର ପିଇବା ପାଣରି ପଘାର ଅସବୁିଧା 

ଥବିାରୁ ପସହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ବାପଦ ପକୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କ 

ନିକଟ୍ପର ରହିଛି କି ? 

                                                 ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ପଜନା  

ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ପପୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ 

          ଉର୍ରପକାଟ୍ ପପୌରାଞ୍ଚେକୁ ଜେ ପ ାଗାଣ ନିର୍ପେ ଆସୋ 30 ବଷମର 

ଆବଶୟକତାକୁ ପରୂଣ କରିବା ନିର୍ପେ 22.23 ପକାଟି୍ ଟ୍ଙ୍କାର ବୟୟ ଅଟ୍କେପର 

ଏକ ଜେପ ାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କା ମୟ ଚାଲୁରହଛିି ।ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆସୋ ଅପ୍ଟାବର 

ର୍ାସ ପଶଷ ସରୁ୍ଦ୍ଧା ସଂପରୂ୍ଣ୍ମ କରିବା ପାଇ ଁ ଲକ୍ଷୟ ଧା ମୟ କରା ାଇଛି ।ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 

କା ମୟକ୍ଷର୍ ପହପଲ, ସଂପରୂ୍ଣ୍ମ ସହରକୁ ଆବଶୟକତାନୁ ାୟୀ ପ ମୟାପ୍ତ ପରିର୍ାଣପର 

ଜେ ପ ାଗାଣ କରା ିବା ସହତି ପିଇବା ପାଣରି ଅସବୁିଧା ଦୂର କରା ାଇ ପାରିବ। 

        ଏତଦ୍ ବୟତୀତ ଜେ ପ ାଗଣ ନିର୍ପେ ପପୌରାଞ୍ଚେର ପାଇପ ବିଛାଇବା ପାଇ ଁ

2020-21 ଆଥକି ବଷମପର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁପର୍ାଦନ କ୍ରପର୍ 178.59 ଲକ୍ଷ ଟ୍ଙ୍କାର 

ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ କା ମୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ପପୌରାଞ୍ଚେ ପରିସୀର୍ା ର୍ଧ୍ୟପର ଇଚ୍ଛକ  ଥବିା ସର୍ସ୍ତ 
ସହରବାସୀଙୁ୍କ ଜେ ପ ାଗାଣ ନିର୍ପେ ନୂତନ ଘପରାଇ ଜେ ପ ାଗାଣ ସଂପ ାଗ 

କା ମୟ ଆସୋ ଡିପସମ୍ବର ର୍ାସ ପଶଷ ସଧୁା ସଂପରୂ୍ଣ୍ମ କରା ିବା ପାଇ ଁଲକ୍ଷୟ ଧା ମୟ 

କରା ାଇଅଛି। 

***** 

 

 



 
 

ତାରିଖ: ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 
 

ବଭିିନ୍ନ ସତୂ୍ରରୁ ମିଳଥିବିା ଅନୁଦାନ 
 

ୟୁ.ଡି. 814 . ଶ୍ରୀ ନତିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ: ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ପପୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହପିବ 

କି:- ଉର୍ରପକାଟ୍ ପପୌର ପରିଷଦକୁ ଗତ 5 ବଷମ ର୍ଧ୍ୟପର ପକପତ ଅନୁଦାନ ପକଉ ଁପକଉ ଁସତୂ୍ରରୁ 

ରି୍େିଛି ; ପପୌର ପରିଷଦର ନିଜସ୍ଵ ଆୟ ପକପତ ଓ ତାର ଉତ୍ସ କଣ ; ପକଉ ଁପକଉ ଁଅନୁଦାନରୁ 

ପକପତ ଖର୍ଚ୍ମ ପହାଇଛି ଏବଂ ପକପତ ଖର୍ଚ୍ମ ନ ପହାଇ ପଡିରହଛିି ,ପସଗଡୁିକର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ମ ତଥୟ 

ପ୍ରଦାନ କରିପବ କି ? 

ଉର୍ତ୍ର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ପଜନା  

ର୍ନ୍ତ୍ରୀ , ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା । 

 

ଉର୍ରପକାଟ୍ ପପୌର ପରିଷଦକୁ ଗତ 5 ବଷମ ପର ବିଭିନ୍ନ ସତୂ୍ରରୁ ରି୍େିଥବିା ଅନୁଦାନ, ଖର୍ଚ୍ମ ର 

ପରିର୍ାଣ ଓ ବେକା ଥବିା ଅଥମ ର  ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ମ ବିବରଣୀ ସାରଣୀ-“କ”    ଏବଂ ପପୌରପରିଷଦର 

ନିଜସ୍ଵ ଆୟ , ତାର ଉତ୍ସ ଓ ଖର୍ଚ୍ମ ର ବିବରଣୀ ସାରଣୀ-“ଖ ”   ପର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । 

 

 

ତାରିଖ: ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 

 

ଅଥମ ବନିିର ାଗର ପରିମାଣ  

 



 
 

ୟୁ.ଡି. 816 . ଶ୍ରୀ ଆଦତିୟ ମାଢୀ : ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ପପୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହପିବ 

କି:- ର୍ାଲକାନଗିରି ପପୌରପାେିକପର ରାସ୍ତାଘାଟ୍ର ଉନ୍ନତ ି , ନୂତନ ପାଣ ି  ପାଇପର ବୟବସ୍ଥା, 

ପେପନଜ, LED Street Light ଇତୟାଦ ିପାଇ ଁଗତ ଦୁଇ ବଷମପର ପକପତ ଅଥମ ବିନିପ ାଗ 

କରା ାଇଅଛି, ୱାଡମୱାରୀ ତାହାର ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କରିପବ କି ? 

 

ଉର୍ତ୍ର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ପଜନା  

ର୍ନ୍ତ୍ରୀ , ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା । 

 

ର୍ାଲକାନଗିରି ପପୌରପାେିକପର ରାସ୍ତାଘାଟ୍, ପେପନଜ ର ଉନ୍ନତ ି ପାଇ ଁ ଗତ ଦୁଇ ବଷମପର 

ପହାଇଥବିା ଅଥମ ବିନିପ ାଗ ର ୱାଡମୱାରୀ ତଥୟ ଓ ନୂତନ ପାଣ ି ପାଇପର ବୟବସ୍ଥା  ବାବଦପର 

ବିନିପ ାଗ ପହାଇଥବିା ଅଥମର ତଥୟ  ଥାକ୍ରପର୍ ସାରଣୀ-“କ” ଓ "ଖ” ପର ସଂଲଗ୍ନ 

କରାଗଲା। 

           ର୍ାଲକାନଗିରି ପପୌରପାେିକପର 2 ଟି୍ LED  Street Light ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁସବମପର୍ାଟ୍ 

5,15,94,083 ଟ୍ଙ୍କାର ବୟୟ ଆକେନ କରା ାଇଅଛି । ପ୍ରଥର୍ ପ୍ରକଳ୍ପ Green Field 

Street Lighting ପାଇ ଁ ବତମର୍ାନ ସରୁ୍ଦ୍ଧା 2,36,68,802 ଟ୍ଙ୍କାର ଏବଂ ଦି୍ଵତୀୟ 

ପ୍ରକଳ୍ପର Retrofitting ପାଇ ଁ2,53,25,414 ଟ୍ଙ୍କାର ଅଥମ ବୟୟ କରା ାଇଅଛି । 

 

ପରଶିଷି୍ଟ ‘ଗ’ 
େ ିତ ଦୁଇ େର୍୍ବର, ଅର୍୍ାତ ୨୦୧୯-୨୦ ଏେଂ ୨୦୨୦-
୨୧ ଆର୍କି େର୍୍ବର ମାଲକାନ ିର ି ଜଲି୍ଲାର ମାଲକାନ ିର ି



 
 

େନଖ୍ଣ୍ଡ ଜରଆିବର ୭୦ ବ ାଟ ି େନ ସରୁକ୍ଷା ସମତି ି
(VSS)  ଠନ କରାର୍ଯାଇ ବସହ ି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କବର ଅଣୁ 
ବର୍ଯାଜନା (Micro-plan) ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ସହତି ୩,୫୦୦ 
ବହକଟର ପରମିିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳବର େନ ଉନ୍ନୟନ ଭିତ୍ତକି 
କାର୍୍ଯୟକ୍ରମ ର୍ଯର୍ା:– ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳର  ସବେ୍କ୍ଷଣ (Survey), 
ସୀମା ନଦି୍ଧ୍ାରଣ ଓ ସୀମା ଖ୍ଣୁ୍ଟ ିସ୍ଥାପନ (Demarcation 
& Pillar Posting) ଏେଂ ପ୍ରାକୃତକି ଜଙ୍ଗଲର ପୁନଜ୍ନନ 
(ANR) ପାଇଁ ଲତା କବଟଇ, ମତୃ୍ତକିା ଓ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ 
କାର୍୍ଯୟକ୍ରମ, ଜଙ୍ଗଲର ଜ ାରଖ୍ା ଓ ନଆିଁ ଦାଉରୁ ଜଙ୍ଗଲ 
ସରୁକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ୧୫ ବ ାଟ ି ଅସ୍ଥାୟୀ ନସ୍ରୀବର 
୧,୬୫,୦୦୦ ସଂଖ୍ୟକ େଭିିନ୍ନ କସିମର ଚାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ିସହତି 
୧୬୦ ବହକଟର କୃତ୍ରମି େୃକ୍ଷବରାପଣ (AR Plantation) 
ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। େନ ସରୁକ୍ଷା ସମତି ି
(VSS)ର ସଭା ଓ ଅନୟାନୟ କାର୍୍ଯୟ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଦୁଇ େର୍୍ 
ମଧ୍ୟବର ୭ ବ ାଟ ି ହୃ ନମି୍ାଣ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି।  

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା-୮୧୮       ତା-
୦୭/୦୯/୨୦୨୧ 

ମାଲୋନଗିରି ଜଲି୍ଲାକର ନଆିର୍ଯାଇଥିବା ୋର୍୍ଯୟର ବବିରଣୀ 



 
 

ଶ୍ରୀ ଆଦତିୟ ମାଢୀ : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହବିେ କ ି :- େ ିତ ଦୁଇ େର୍୍ବର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ 
େଭିା ଦ୍ଵାରା ମାଲକାନ ିର ି ଜଲି୍ଲାବର ବକଉଁ ସେୁ କାର୍୍ଯୟ 
ହାତକୁ ନଆିର୍ଯାଇଅଛ;ି ତାହାର େସୃି୍ତତ େେିରଣୀ ପ୍ରଦାନ 
କରବିେ କ ି?  

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  

ଜଙ୍ଗଲ, ପରକିବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରବିତ୍ତ୍ନ । 
 

େ ିତ ଦୁଇ େର୍୍ବର ଜଙ୍ଗଲ, ପରବିେଶ୍ ଓ ଜଳୋୟୁ 
ପରେିତ୍ତ୍ନ େଭିା ର ପ୍ରଧାନ ମଖୁ୍ୟ େନ ସଂରକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 
ମାଲକାନ ିର ି ଜଲି୍ଲାବର ନମିନଲିଖିତ କାର୍୍ଯୟ ସେୁ 
କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି  
୧. େୃକ୍ଷବରାପଣ   :  ୪୯୨୯ ବହକଟର  
୨. େୃକ୍ଷଚାରା େତିରଣ  : ୮.୨୩ ଲକ୍ଷ 
ଏତଦ୍ େୟତୀତ, େଭିିନ୍ନ ବର୍ଯାଜନା ମାଧ୍ୟମବର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 
କାର୍୍ଯୟ ର୍ଯର୍ା- ଇବକା ପାକ୍, େନ ସରୁକ୍ଷା ସମତି ି  ହୃ, 



 
 

କଲଭଟ୍, େନାଞ୍ଚଳାଧିକାରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ୋସ ହୃ, 
େନପାଳଙ୍କ ସରକାରୀ ୋସ ହୃ, ଆର.ସ.ିସ.ି ପିଲାର ନମି୍ାଣ, 
ନସ୍ରୀ ପ୍ରତଷି୍ଠା, ପ୍ରଶ୍କି୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ, ଇତୟାଦ ି କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି 
ଉପବରାକ୍ତ କାର୍୍ଯୟକ୍ରମର େନାଞ୍ଚଳୱାରୀ କାର୍୍ଯୟାେଳୀର େସୃି୍ତତ 
େେିରଣୀ ପରଶିଷି୍ଟ ‘େ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା । 
 

 ଏହ ିେଭିା ର େନୟପ୍ରାଣୀ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ େ ିତ ଦୁଇ 
େର୍ ୍ ଅର୍୍ାତ ୨୦୧୯-୨୦ ଏେଂ ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍କି 
େର୍୍ବର ମାଲକାନ ିର ି େନଖ୍ଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା କରାର୍ଯାଇଥିୋ 
କାର୍୍ଯୟର େସୃି୍ତତ େେିରଣୀ ପରଶିଷି୍ଟ ‘ଖ’ ବର ପ୍ରଦାନ 
କରା ଲା । 
 ବସହପିର,ି ଓଡ଼ଶି୍ା େନାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ସମିତ ି ଦ୍ଵାରା 
କାର୍୍ଯୟକାରୀ ବହଉଥିୋ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଯାଜନା (Ama 
Jangala Yojana) ମାଧ୍ୟମବର ସମ୍ପାଦତି ବହଉଥିୋ 
କାର୍୍ଯୟାେଳୀର େେିରଣୀ ପରଶିଷି୍ଟ ‘ଗ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା 
।  
 
 
 



 
 

 
 
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସିଂଖୟା-୮୨୦       ତା-୦୭ -୦୯ -

୨୦୨୧  

 

ରକନୁ୍ଦପତ୍ର ରତାଳାଳୀଙୁ୍କ ସାହା ୟ 

ଶ୍ରୀ ଆଦତିୟ ମାଢୀ  : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି:- ବଗିତ ଦୁଇ ବର୍ମରର 

ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରର ରକଉ ଁରକଉ ଁରକନୁ୍ଦପତ୍ର 

ରତାଳାଳୀଙୁ୍କ କି ପ୍ରକାରର  ସାହା ୟ 

କରା ାଇଅଛ,ି ତାହାର ବସୃି୍ତତ ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ 

କରିରବ କ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ ରକଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  

           ଜଙ୍ଗଲ,ପରିରବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତମନ 

।  

 

   ବଗିତ ଦୁଇ ବର୍ମ ମଧ୍ୟରର ମାଲକାନଗିରି 

ଜିଲ୍ଲାରର ରକନୁ୍ଦପତ୍ର ରତାଳାଳୀଙୁ୍କ ମିଳିଥବିା 



 
 

ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାହା ୟ ନମି୍ନରର ପ୍ରଦାନ 

କରାଗଲା ।   

 

 

 
 

 

ଶସୟ 

ବର୍ମ 

 

 

ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାହା ୟ 

ସାହା ୟ 

ପାଇଥବିା 

ରକନୁ୍ଦପତ୍ର 

ରତାଳାଳୀଙ୍କ 

ସିଂଖୟା 

୨୦୧୯  ୧. ପବାନସ (୫୦ ପ୍ରତିଶତ )  

 

      

୩୬୪୩୪  

୨. ପଟ୍ାପି (ଜଣ ପିଛା ଟ୍ ୧୦୦/-) 

୩. ଚପଲ (ଜଣ ପିଛା ଟ୍ ୧୨୦/-) 

୪.ପତ୍ର ପତାୋ କପଡା (ଜଣ ପିଛା ଟ୍ 

୨୦୦ /-) 

୫.ର୍ତୁୃୟ ସହାୟତା (ଜଣ ପିଛା ଟ୍ ଏକ 

ଲକ୍ଷ ) 

        ୨୨  

୬.ବିବାହ ସହାୟତା (ଜଣ ପିଛା ଟ୍ ପଚିଶ 

ହଜାର) 

        ୮  

୭. ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା         ୩  

                                                        

ପର୍ାଟ୍  

   ୩୬୪୬୭  

 

 

୧. ପବାନସ (୨୫  ପ୍ରତିଶତ )    

   ୪୪୭୪୭  ୨. ପାଣ ିପବାତଲ (ଜଣ ପିଛା ଟ୍ ୨୦୦/-) 



 
 

୨୦୨୦  ୩. ର୍ତୁୃୟ ସହାୟତା (ଜଣ ପିଛା ଟ୍ ଏକ 

ଲକ୍ଷ ) 

      ୬୫  

୪. ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା        ୧୨  

 ୫. ଶକି୍ଷା  ସହାୟତା       ୭୫୭  

                                                        

ପର୍ାଟ୍ 

     ୮୨୦୪୮  

 
 

ତାରିଖ : ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 

 

ପବାରିଗମୁ୍ମାକୁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚେ ପରିଷଦର ର୍ାନୟତା   
 

 

UDAQ 829. ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହନିୀପତି : ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ପପୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହପିବ କି :- ରାଜୟପର ଏପବ ପପୌର ନିଗର୍, ପପୌରସଭା ଓ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚେ 

ପରିଷଦ ସଂଖୟା ପକପତ; ପକାରାପଟୁ୍ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପରୁ ନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ଡେୀ ଅେଗମତ ପବାରିଗମୁ୍ମା 

ସହରାଞ୍ଚେକୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚେ ପରିଷଦପର ପରିଣତ କରିବା ପାଇ ଁଦୀଘମ ବଷମ ପହଲା ଦାବୀ 

ପହାଇ ଆସଛିୁ କ;ି ସରକାର ପବାରିଗମୁ୍ମାକୁ ଏପରି ର୍ାନୟତା ପଦବା ପାଇ ଁଅବପହୋ କରିବାର 

କାରଣ କଣ ?  

  

ଉତ୍ତର 

 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ପଜନା 

ର୍ନ୍ତ୍ରୀ, ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ,ଓଡିଶା 

 

 ରାଜୟପର ବର୍ତ୍ମର୍ାନ ୫ ଟି୍ ପପୌର ନିଗର୍, ୪୮ ଟି୍ ପପୌରପାେିକା ଓ ୬୧ ଟି୍ ବିଜ୍ଞାପିତ 

ଅଞ୍ଚେ ପରିଷଦ ଅଛି । ପକାରାପଟୁ୍ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପରୁ ନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ଡେୀ ଅେଗମତ ପବାରିଗମୁ୍ମା 

ସହରାଞ୍ଚେ କୁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚେ ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ 



 
 

ବିଭାଗର ହସ୍ତଗତ ପହାଇଅଛି । ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବପର ସହର୍ତି ପ୍ରଦାନ ନିର୍ପେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ 

ପାନୀୟ ଜେ ବିଭାଗକୁ ଅନୁପରାଧ କରା ାଇଅଛି ।  

 

 

 

ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନସଂଖୟା-୮୩୦                        ତା:୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 

Forest Tourism ଆରମ୍ଭ େରିବା ସମ୍ପେ୍କର  

ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହନିୀପତ ି:  ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ  

କ:ି-  (କ) ଓଡଶି୍ାବର େପିୁଳ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଓ ପ୍ରାକୃତକି ବସୌନ୍ଦର୍୍ଯୟ ଥିୋ କାରଣରୁ 

ତୁରେ Forest Tourism ଆରମ୍ଭ କରାରି୍ଯେ କ ି ; ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗବର ବକାରାପୁଟ 

ଜଲି୍ଲାକୁ focus ଭାବେ ଧରାରି୍ଯେ କ;ି ଏଥି ପାଇ ଁ ବକବେ ସବଭ ୍ ବହେ;  (ଖ୍) 

ମବହଂନ୍ଦ୍ର  ିର ିଏବେ େଶି୍ଵ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟ ିଆକର୍୍ଣ କରୁଥିୋରୁ ତାହାର 

େକିାଶ୍ କରାରି୍ଯେ କ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ,ପରିକବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ନ 

 (େ) ଓଡଶି୍ାବର େପିୁଳ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଓ ପ୍ରାକୃତକି ବସୌନ୍ଦର୍୍ଯୟ ଥିୋ 
କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ଓ ଜଳୋୟୁ ପରେିତ୍ତ୍ନ େଭିା  ପକ୍ଷରୁ 

Ecotourism project 2016-17 େର୍୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ବହାଇଅଛ ି।  
2019-20 ଓ 2020-21 ଆର୍କି େର୍୍ବର 1,40,92,500 ଟଙ୍କା େୟୟ 

ଅଟକଳବର ଏକ Community Ecotourism project ବକାରାପୁଟ ର Pine 

Forest ମଧ୍ୟବର  ସମ୍ପାଦନ କରାର୍ଯାଇଛ ି। ଏହ ିproject ବର 6 ବ ାଟ ିCottage 

ସହତି attached toilet, driver shed, community shed, fencing, 

water supply and bore well ନମି୍ାଣ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ 



 
 

ପାଇ ଁ trekking, birding and sports ଇତୟାଦ ିେୟେସ୍ଥା ଅଛ ି । ବକାରାପୁଟ 

ଜଲି୍ଲାର ବଦଓମାଳ ି ଠାବର ପରବିେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନର େକିାଶ୍ ପ୍ରସ୍ତାେ େଚିାରାଧିନ    
ଅଛ ି। 

 (ଖ) ମବହନ୍ଦ୍ର ିରରି େକିାଶ୍ କାର୍୍ଯୟକୁ ତ୍ଵରାନିବତ ଓ େକିାଶ୍ କରେିା ପାଇଁ 
ଅଦୟାେଧି ବକୌଣସ ିପ୍ରସ୍ତାେ ନାହିଁ ।  
ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନସଂଖୟା-୮୩୧                
ତା:୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 

ହାତୀ ଚଲାପଥ ଗୁଡେିର ଚହି୍ନଟ, ସଂରକ୍ଷଣ 

ଶ୍ରୀ ବମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ :- ଜଂ ଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହବିେ କ:ି- (କ)ହାତୀ ଚଲାପର୍ (Elephant Corridor)  ୁଡକିର 
ଚହି୍ନଟ, ସଂରକ୍ଷଣ, ଅଭିେୃଦ୍ଧ ିନମିବେ ବକଉ ଁେର୍୍ରୁ କ ିକ ିପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ 
କରାର୍ଯାଇଥିଲା ; ବକଉ ଁେର୍ ୍ଏେଂ ବକଉ ଁବକଉ ଁବକ୍ଷତ୍ରବର ବକବତ େୟୟ 
େରାଦ କରାର୍ଯାଇଥିଲା ଓ ବକଉ ଁ ବକଉ ଁ ବକ୍ଷତ୍ରବର ବକବତ େୟୟ 
ବହାଇଥିଲା ବକବତ ବହାଇନଥିଲା ତାର େେିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରବିେ କ;ି 
(ଖ୍) ବକଉ ଁ ହାତୀ ଚଲାପର୍ ବକବେ ସଦୁ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବହେ ଏଥିପାଇ ଁ
ବକଉ ଁବକଉ ଁବକ୍ଷତ୍ରବର ବକବତ େୟୟବହେ; ବକଉ ଁକାରଣରୁ ବକଉ ଁହାତୀ 
ଚଲାପର୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରତିାବର େଳିମବ ବହାଇଛ;ି େଳିମି୍ବତ ପ୍ରକ୍ରୀୟା ପାଇ ଁ
ବକଉ ଁବକଉଁ ମାବନ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ତାହା ପ୍ରକାଶ୍ କରବିେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତନ୍ 
 



 
 

ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ େରା ର୍ଯାଉଛ ି। 

ତା  ୦୭.୦୯  .୨୦୨୧ 

ନମିନମାନକର  ଆପାଟକ୍ମଣ୍ଟ  ନମି୍ାଣ  

ୟୁଡ ିନ॰  ୭୩୨ . ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର େୁମାର ସାମଲ   :   ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହବିେ କ:ି-  ରାଜୟବର ନମି୍ାଣ ବହଉଥିୋ ଆପାଟ୍ବମଣ୍ଟ   ୁଡ଼କିବର 
 ୁଣେତ୍ତା  ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ି ପଦବକ୍ଷପ  ଗ୍ରହଣ କରଛିେ ି ଓ ନମିନମାନର କାମ 
ବହତୁ ଏହ ି  ଆପାଟ୍ବମଣ୍ଟ  ୁଡ଼କି ଭୂରୁ୍ଡ଼ ି ଭେରି୍ୟତବର  ଧନଜୀେନ ହାନୀ କରେିାର 
ସମବାେନା ପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର ଏହାର କଡ଼ାକଡ଼ ିର୍ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସରକାର କବଠାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ 
କରବିେ କ ି?       

ଉତ୍ତର 

  ଶ୍ରୀ  ପ୍ରତାପ କଜନା, 
  ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ନମି୍ାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶିା  

ରାଜୟବର ନମି୍ାଣ ବହଉଥିୋ ଆପାଟ୍ବମଣ୍ଟ   ୁଡ଼କିବର  ୁଣେତ୍ତା  ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ 
,ସରକାର  The Odisha Development Authorities ( Common 
Application Form) Rules, 2016 ,  the Odisha Development Authorities 
( Planning & Building  Standards ) Rules, 2020 ଏେଂ  the Odisha 
Special Planning Authority & Regional Improvement Trust  Common 
Planning & Building  Standard Rules, 2017 ବର େୟେସ୍ଥା କରଛିେ ି।    

ରାଜୟ ସରକାର ଆପାଟ୍ବମଣ୍ଟ  ୁଡ଼କିବର ନମିନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବରାକେିା ପାଇ ଁ
Odisha Development Authorities ( Planning & Building  Standards ) 
Rules, 2020 ର  ଧାରା 15 ,  ଅନୁର୍ଯାୟୀ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ଵାରା ତଦେ କରେିାର େୟେସ୍ଥା 
କରଛିେ ି  ଏେଂ  ଧାରା-17 ଅନୁର୍ଯାୟୀ ସଂପକୃ୍ତ Technical Person ଙ୍କ ଉପବର 
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରେିା  ନମିବେ େୟେସ୍ଥା  କରଛିେ ି।  

 



 
 

***** 

 

ତାରିଖ: ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 
ଧମ୍ଗଡ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ପରିମଳ ଵ୍ୟଵ୍ସ୍ଥା 

U.D.734  ଶ୍ରୀ କମୌଷଧି ବାଗ୍  :  ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ ି : - 
ଧମ୍ ଡ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ, ବେବନଜ ଓ ପରମିଳ େୟେସ୍ଥାର ଉନ୍ନତକିରଣ କର ି ଏହାକୁ ଆଦଶ୍୍ 
ସହରବର ପରଣିତ କରେିା ପାଇ ଁସରକାର କ ିପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବଜନା, 
ମନ୍ତ୍ରୀ,  ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ନ ର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶି୍ା  

ଧମ୍ ଡ ସହରବର ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ବେବନଜ ପାଇଁ ପ୍ରବତୟକ ୱାଡ୍ର ଆେଶ୍ୟକତା କୁ ଭିତ୍ତକିର ି
ୋର୍କି ଖ୍ସଡ଼ା ପ୍ରସୁ୍ତତ ବହଉଅଛ ିଓ ଏହାକୁ କାର୍୍ଯୟକାରୀ କର ିସହରର ଉନ୍ନତକିରଣ ପାଇଁ ସଂପୂର୍୍ଣ୍ େହିତି 
ବଚଷ୍ଟା କରାର୍ଯାଉଅଚ୍ଛ ି । ପରମିଳ େୟେସ୍ଥାର ଉନ୍ନତକିରଣ ନମିବେ ଧମ୍ ଡ େଜି୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରରି୍ଦ 
ତରଫରୁ ୪୮ ଜଣ ସବଫଇ କମ୍ଚାରୀ ଓ ୨ ଜଣ ସବଫଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନବିୟାଜତି କରାର୍ଯାଇ 
ସହରବର ରାସ୍ତାଘାଟ, ନାଳ ଇତୟାଦ ି ସଫା କରାର୍ଯାଉଅଛ ି ଏେଂ ଆେଶ୍ୟକ ସ୍ଥବଳ ଅନୁସାଙି୍ଗକ େିଲଚଂି 
ପାଉଡର, ଫିନାଇଲ, ମଶ୍ା ବତଲ ଇତୟାଦ ିେୟେହାର କରାର୍ଯାଉଅଛ।ି  

 ୭ ଜଣ ସ୍ଵଚ୍ଛସାଥି ଓ ୨ ଜଣ ସ୍ଵଚ୍ଛକାର୍ଯ୍ୟବେକି୍ଷକା ନବିୟାଜତି କରାର୍ଯାଇ ସହରବର େସୋସ 
କରୁଥିୋ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ଘରୁ ଓ େୟେସାୟ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ମାନଙ୍କରୁ ୋହାରୁଥିୋ ଓଦା ଓ ଶ୍ୁଖିଲା 
ଅଳଆି ଆେଜନ୍ାକୁ ପରୃ୍କ ପରୃ୍କ ପାତ୍ରବର ରଖି ୮ ଜଣ ସ୍ଵଚ୍ଛ କମ୍ୀ DOOR TO DOOR  BOV  
 ାଡ ି ବନଇ ବସମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରସ୍ତ ବହୋ ସମୟବର BOV  ାଡବିର ବଦୋ ପାଇଁ ଜନ ସବଚତନ 
କରାଇର୍ାେ ି। ଏହାପବର ଉକ୍ତ ୮ ଜଣ ସ୍ଵଚ୍ଛ କମ୍ୀ  BOV  ାଡ଼ବିର ସଂ ହୃତି ବହାଇଥିୋ ଓଦା ଓ ଶ୍ୁଖିଲା 
ଅଳଆି ଆେଜ୍ନାକୁ MCC  ଓ MRF PLANT (WEALTH CENTRE) କୁ ବନଇ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ 
ସ୍ଥାନବର ଜମା କରରି୍ାେ ି।  

 ଧମ୍ ଡ ବପୌରପାଳକିାକୁ ଆଦଶ୍୍ ସହରବର ପରଣିତ କରେିା ପାଇଁ େୟାପକ ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ   
କରାର୍ଯାଉଛ ି। 



 
 

 

ତାରଖି୍ ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 
 

ବାତୟା କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତର ମରାମତ ି
U.D. No.735. ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ  ଧୁବ ଚରଣ ସାହୁ : ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହବିେ କ ି - ଚଳତି େର୍୍ YAAS ୋତୟାବର ରାଜୟରୁ 
ବକବତ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ େଭିା  ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ବହାଇର୍ଯାଇଛ ି , ରାଜନ ର 
ନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅେ ୍ତ ନଳତିା ପାଟଆି – ତାଳଚୁଆ (୧୨.୫ କ.ିମି) 
ରାସ୍ତା   ତ YAAS ୋତୟାବର  ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ବଧାଇ ନଷ୍ଟ ବହାଇ ରି୍ଯୋ କର୍ା 
ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟକୁ ଆସଛି ିକ;ି ଏହ ିରାସ୍ତାକୁ ( cyclone resilient 
road) ୋତୟା ପ୍ରତବିରାଧକ ରାସ୍ତା ଭାେବର ନମି୍ାଣ କରେିା ପାଇ ଁ
ସରକାର  କ ିପଦବକ୍ଷପ ବନଇଛେ ି, ବକବେ ସଦୁ୍ଧା ଏହ ିରାସ୍ତାର  ନମ୍ିାଣ 
କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ବହେ ? 

ଉତ୍ତର 

                ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :- 
 ଚଳତି େର୍୍ YAAS ୋତୟାବର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ େଭିା ର 
୬୨୫.୬୩ କ.ିମି ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ବହାଇର୍ଯାଇଛ ି। 

                ରାଜନ ର ନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅେ ୍ତ ୧୨.୪୫କ.ିମି ବଦୈଘ୍ୟ 
େଶି୍ଷି୍ଟ  ରାଜନ ର (ଡାଙ୍ଗମାଳ)ଠାରୁ ୋଘମାର ିOR-16-116 ରାସ୍ତାଟ ି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ବର୍ଯାଜନାବର ନମିିତ ବହାଇ ତା ୨୩.୧୨.୧୭ 



 
 

ରଖି୍ ବର କାର୍୍ଯୟ ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ବହାଇଅଛ ି। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଟ ିଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁର୍ଯାୟୀ 
୫ େର୍୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍୍ଯୟ ହାତକୁ ନଆିର୍ଯାଇଛ ି ।  ତ YAAS 
ୋତୟାବର ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୮ କ.ିମି ରାସ୍ତା ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ବଧାଇ ବହାଇ ନଷ୍ଟ 
ବହାଇର୍ଯାଇଛ ି । ର୍ଯାହାକ ି ନୟିମିତ ମରାମତ ି ( Routine 
Maintenance) ଚୁକି୍ତ େୟେସ୍ଥା ମଧ୍ୟବର ମରାମତ ିକାର୍୍ଯୟ ସମ୍ଭେପର 
ନୁବହଁ ।  
 ରାଜନ ର ନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅେ ତ୍ ନଳତିା ପାଟଆି – ତାଳଚୁଆ 
(୧୨.୫ କ.ିମି) ରାସ୍ତା cyclone resilient category ବର ସ୍ଥାୟୀ 
ସମାଧାନ ନମିବେ ଅେଭ୍ୁ କ୍ତ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । ନେି୍ାହୀ ର୍ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୟ 
ଉନ୍ନୟନ େଭିାଜନ-୨, ବକନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ  ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୬୩୯  
ତା. ୨.୯.୨୦୨୧ ରଖି୍ବର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲାପାଳଙୁ୍କ ଅନୁବମାଦନ ନମିବେ 
ବପ୍ରରଣ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି ଏେଂ ଜଲି୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁବମାଦନ ମିଳଲିା ପବର 
ଏହ ିପ୍ରସ୍ତାେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟକୁ ଅଣାର୍ଯାଇ େହିତି ପଦବକ୍ଷପ ନଆିରି୍ଯେ । 

୦୭.୦୯.୨୦୨୧  

ରପାଲ ନମିମାଣ 

U.D AQ: 738- ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ: ଗ୍ରାର୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହପିବ କି:-  ଭଦ୍ରକ R.D. Division II ଅେଗମତ ପଶାେର୍ପରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପଦଇ 

 ାଇଥବିା PMGSY Road ନିର୍ମାଣ କା ମୟ ସରିଥପିଲ ର୍ଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାର ବହମା ନୂଆପଡା 

ଠାପର ପଖାୋ ନାେ ଉପପର ପପାଲ ପହାଇନଥବିାରୁ  ାତାୟତପର ପଘାର ଅସବୁଧିା 

ପହଉଛି ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାଟି୍ ୨ଟି୍ ଜିଲ୍ଲା ଧାର୍ନଗର ଓ  ାଜପରୁକୁ ସଂପ ାଗ କରୁଛି; ଅବିେପମ୍ବ 

ବିଜ ୁ ପସତୁ ପ ାଜନାପର ଉକ୍ତ ପଖାୋନାେ ଉପପର ଏକ ପପାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁ ସର୍ସ୍ତ 

ପଦପକ୍ଷପ ପନପବ କି? 

ଉତ୍ତର 



 
 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସିିଂହ, ଗ୍ରାର୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ :-  

  ଭଦ୍ରକ R.D. Division-II ଅେଗମତ ପଶାେର୍ପରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପଦଇ 

 ାଇଥବିା PMGSY Road 'T2 ଠାରୁ ବହମା ନୂଆପଡା' ୨୦୧୩-୧୪ ଆଥକି ବଷମପର 

Package No.OR-04-ADB-38 ପର ଅନୁପର୍ାଦନ ଲାଭ କରିଥଲିା ଏବଂ ଏହାର 

ନିର୍ମାଣ କା ମୟ 26.09.2017 ପର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ମ ପହଇଥଲିା I ଏହ ିରାସ୍ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ୭୦ ରି୍ଟ୍ର 

ଦୂରତାପର ପଖାୋନାେଟି୍ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଅତିକ୍ରର୍ କରୁଅଛି I ଉକ୍ତ ନାେ ଉପପର ବଜି ୁ

ପସତୁ ପ ାଜନାପର ନୂତନ ପସତୁ ନିର୍ମାଣ ନିର୍ପେ ବର୍ତ୍ମର୍ାନ ସରୁ୍ଦ୍ଧା ପକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ 

ବିଚାରାଧୀନ ନାହି ଁI     

 

     

ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୭୩୯       ତା୦୭.୦୯.୨୦୨୧ରିଖ 

ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ମକୁ୍ତ 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ାେ ବେବହରା : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ 
କ ି :- ମହାନଦୀ ସହତି ଏହାର ଶ୍ାଖ୍ାନଦୀ ୁଡକିର ଜଳ ପ୍ରଦୂର୍ିତ 
ବହାଇଥିୋ ପ୍ରତ ି ସରକାର ଅେ ତ ଅଛେ ି କି, ଉତ୍ତର ହଁ ବହବଲ ଏହ ି
ନଦୀ ଓ ଶ୍ାଖ୍ା ନଦୀ ୁଡକୁି ପ୍ରଦୂର୍ଣ ମକୁ୍ତ କରେିାକୁ କ ିପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ 
କରାର୍ଯାଉଛ ି? 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ 

ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ନ 



 
 

 ରାଜୟ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପରରି୍ଦ, ଓଡଶି୍ା ଦ୍ଵାରା ମହାନଦୀ ଓ 
ଏହାର ଶ୍ାଖ୍ା ନଦୀ ର୍ଯର୍ା – ଇବ୍, ବଭବଡନ୍, ଓଙ୍ଗ ଏେଂ ବତଲ ଆଦ ିନଦୀ 
 ୁଡକିର 22ଟ ି ସ୍ଥାନବର ଜଳର  ୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ନୟିମିତ ଭାବେ 
ପରୀକ୍ଷା କରାର୍ଯାଉଅଛ ିI ଏହ ିପରୀକ୍ଷଣରୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ  ୁଡକିବର ମହାନଦୀ 
ଓ ଏହାର ଶ୍ାଖ୍ା ନଦୀ  ୁଡକିର ଜଳର  ୁଣେତ୍ତା ମଖୁ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ମାନ 
ମଧ୍ୟବର ରହୁଥିୋର ପରଲିକି୍ଷତ ବହାଇଛ ି I  

 ରାଜୟ ଜଳ ବର୍ଯା ାଣ ଓ ପରମିଳ ପରରି୍ଦ (OWSSB) ନକିଟରୁ 
ସଂ ହୃତି ତର୍ୟ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂର୍ଣମକୁ୍ତ କରେିା ନମିବେ 
ନଆିର୍ଯାଇଥିୋ ପଦବକ୍ଷପର େେିରଣୀ ନମିନବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା I  

4) ସମବଲପୁର ସହରବର 40 MLD କ୍ଷମତା େଶି୍ଷି୍ଟ Sewage 

Treatment Plant (STP) ର ସ୍ଥାପନା କରାର୍ଯାଇ ଏହାକୁ ମାର୍୍ଚ୍ -
2022 ସଦୁ୍ଧା କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମ କରାରି୍ଯୋ ପ୍ରସ୍ତାେ ଅଛ ିI 
 

5) କଟକ ସହରବର 36 MLD ଏେଂ 33 MLD ର ଦୁଇବ ାଟ ି
Sewage Treatment Plant ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଇଛ ି I 
ଏହାେୟତୀତ ଆଉ ଏକ 16 MLD କ୍ଷମତା େଶି୍ଷି୍ଟ ଏକ Sewage 

Treatment Plant (STP)  ର ସ୍ଥାପନା କରାର୍ଯାଇ ଡବିସମବର-
2021 ସଦୁ୍ଧା କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମ କରାରି୍ଯୋର ପ୍ରସ୍ତାେ ଅଛ ି I 
 

 

6) ସମବଲପୁର ସହରବର 20 MLD, କଟକ ସହରବର 60 KLD 

କ୍ଷମତା େଶି୍ଷି୍ଟ ଦୁଇବ ାଟ ିFecal Sludge Treatment Plant 



 
 

(FSTP) ର ନମ୍ିାଣ କରାର୍ଯାଇ ଏହାକୁ କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମ କରାର୍ଯାଇଛ ି I  
ଏହାେୟତୀତ ୋଙ୍କା (10 KLD), ଝାରସ ୁୁଡା (40 KLD), 
ବ୍ରଜରାଜନ ର (30 KLD), ବେଲପାହାର (10 KLD), େୁଲ୍ା (20 
KLD) ଓ ହୀରାକୁଦ (20 KLD) ଠାବର FSTP ର ନମି୍ାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 
ଚାଲୁଅଛ ିI 

 

 

ତା ୦୭॰୦୯॰୨୦୨୧ରିଖ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମସଡେ ରାସ୍ତା ମରାମତ ି 

UD-740: ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କବକହରା: ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ 
କ:ି କଟକ ଜଲି୍ଲାବର ପାଞ୍ଚ େର୍ ୍ ଅେଧି ପୂର୍ଣ୍ ୍ କରଥିିୋ ବକବତ କବିଲାମିଟର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୟ ସଡକ ବର୍ଯାଜନା ରାସ୍ତା ଜର।ଜୀର୍ଣ୍ ୍ ଅେସ୍ଥାବର ଅଛ,ି ଏହାର 
ପୁନଃନମ୍ିାଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ?ି 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ : ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 କଟକ  ଜଲି୍ଲା ଅେ ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ବର୍ଯାଜନାବର 
୧୨୮୫.୦୦୪ କ.ିମି. (୩୪୮ ବ ାଟ ି) ରାସ୍ତା ସଂପୂର୍ଣ୍୍  ବହାଇ ୫  େର୍୍ ଅେଧି 
ପୂର୍ଣ୍୍  କରଅିଛ ି । ଏହାର ସଂପୂର୍ଣ୍୍ େେିରଣୀ ପରଶି୍ଷି୍ଟ ‘କ’ ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରଦାନ 



 
 

କରା ଲା । ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ୯୨୧.୩୨  କ.ିମି. (୨୭୮ ବ ାଟ)ି ରାସ୍ତା 
ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରବମ ସାମୟିକ ମରାମତ ି (Periodical Maintenance) 
ମାଧ୍ୟମବର ହାତକୁ ନଆିର୍ଯାଇ କାର୍୍ଯୟ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । ଏହାର ସମୂ୍ପଣ୍  େେିରଣୀ 
ପରଶି୍ଷି୍ଟ ‘ଖ୍’ ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ 
ବର୍ଯାଜନାବର ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ବହାଇ ୫  େର୍୍ ଅେଧି ପୂର୍ଣ୍୍  କରଥିିୋ ବକୌଣସ ି ରାସ୍ତା 
ଜର।ଜୀର୍ଣ୍୍ ଅେସ୍ଥାବର ଥିୋ ନଜରକୁ ଆସନିାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ କୁ ଦୃଷ୍ଟିବର 
ରଖି ଅେଶ୍ଷି୍ଟ ରାସ୍ତାର ମରାମତ ି କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରବମ ହାତକୁ ନଆିରି୍ଯୋର 
ବର୍ଯାଜନା ରହଅିଛ।ି  

 
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସିଂଖୟା-୭୪୨  ତା-୦୭ -୦୯ -୨୦୨୧  

 

ଶଆିଳୀପତ୍ର ଓ ଶାଳପତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମନ ିକିୁ୍ତ  

ଶ୍ରୀ ରରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି :- ଆଠମଲ୍ଲକି ନବିମାଚନ 

ମଣ୍ଡଳୀରର ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ଶଆିଳୀପତ୍ର, ଶାଳପତ୍ର 

ମାଧ୍ୟମରର ଖଲି ତଆିରି କରି ଆତ୍ମନ ିକିୁ୍ତ ସଷିୃ୍ଟ 

ନମିରନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛ ି କ,ି ଉତ୍ତର ହ ଁ

ରହରଲ ରସ ଦଗିରର କ ି ପଦରେପ ଗ୍ରହଣ 

କରା ାଉଛ ି? 



 
 

ଉତ୍ତର 

             ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ ରକଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  

        ଜଙ୍ଗଲ,ପରିରବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତମନ ।  

 

ଆଠମଲ୍ଲକି ନବିମାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜୟ ବନ 

ବଭିାଗର ଆଠମଲ୍ଲକି ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତଗମତ ଅରେ । 

ଆଠମଲ୍ଲକି ନବିମାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ମହଳିାମାନଙୁ୍କ 

ଶାଳପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରର ଖଲି ତଆିରି କରି 

ଆତ୍ମନ ିକିୁ୍ତ ସଷିୃ୍ଟ ନମିରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବନାଞ୍ଚଳ 

ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ ମୟାୟ-୨ ଜୀବକିା ଉନ୍ନୟନ 

ର ାଜନା ଅଧୀନରର କ୍ଲଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରର ୩୫ 

ରଗାେି ବନ ସରୁୋ ସମିତକୁି ରନଇ ଶାଳପତ୍ରର 

ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ବାହାର ବଜାର ସହତି 

ସିଂ କିୁ୍ତକରଣ କରିବା ପାଇ ଁର ାଜନା ଅଧଗି୍ରହଣ 

କରା ାଇଅଛ ି । ଏହ ି ଶାଳପତ୍ର କ୍ଲଷ୍ଟର 

ର ାଜନାରର ୧୩୧ ରଗାେି ସ୍ଵୟିଂ ସହାୟକ ରଗାଷି୍ ି

ମାଧ୍ୟମରର ୧୦୯୩ ରଗାେି ପରିବାରଙୁ୍କ ଅନ୍ତଭମୁ କ୍ତ 

କରିବା ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଅଛ ି। 

 

 



 
 

 

 

 
 

କହନ୍ତାଳ ବଣ ନଷ୍ଟ 

ଶ୍ରୀ କସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟେ : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି

କହବିେ କ ି :- ବହୋଳ େଣ ନଷ୍ଟ ଓ କ୍ଷୀପ୍ର ମତୃ୍ତକିା କ୍ଷୟ ବର୍ଯ ା ୁ 

େବଙ୍ଗାପସା ର ଜନେସତ ିଆଡକୁ ମାଡ ିଆସଥୁିୋରୁ ବକନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜଲି୍ଲାର 

ସାତଭାୟା, ଭିତରକନକିା,  ଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାର ପଦମବପଟ୍ଟା ଓ ଆର୍ଯ ୍ୟପଲ୍ଲୀ 
ଅଞ୍ଚଳୋସୀ େସି୍ଥାପିତ ବହୋକୁ ୋଧ୍ୟ ବହଉଛେ,ି ରାଜୟର ସାମଦିୁ୍ରକ 

ଉପକୂଳସ୍ଥ ଅନୟ ବକଉ ଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ ି ଅନୁରୂପ େପିଦ ଅଛ ି ସରକାର 



 
 

ଅଣତାରୋପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୭୪୭                       ତା : 
୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତନ୍ 
 

ଓଡ଼ଶି୍ା ଉପକୁଳସ୍ଥ ସମଦୁ୍ର ମହୁାଣ ମାନଙ୍କବର ଥିୋ ତ୍ରବିକାଣ ଭୂମି 

ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କବର ବହୋଳେଣ ବଦଖ୍ାର୍ଯାଇର୍ାଏ । ଜଙ୍ଗଲ ସବେକ୍୍ଷଣ 

ସ˚ସ୍ଥା, ବଡରାଡୁନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶ୍ତି ଦ୍ଵେିାର୍ିକ ତର୍ୟ ଅନୁସାବର 2019 ବର 

ଓଡ଼ଶି୍ାବର 2017 ଆକଳତି ତର୍ୟ ତୁଳନାବର  7.64 େ ୍ କ.ିମି ଲୁଣା 
ଜଙ୍ଗଲ େୃଦ୍ଧ ିପାଇଅଛ ି। ସମଦୁ୍ର ଜୁଆର ଦ୍ଵାରା ଉପକୁଳ ଅଞ୍ଚଳବର ୋଲୁକା 
କ୍ଷୟବହୋ ଓ ଜମାଟ ୋନ୍ଧେିା ପରଲିକି୍ଷତ ବହାଇର୍ାଏ । ବକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
ଜଲି୍ଲାର ସାତଭାୟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମ  ୁଡକୁି ସମଦୁ୍ର ଜଳର ଉର୍ଚ୍ତା 
େୃଦ୍ଧ,ି ସାମଦିୁ୍ରକ ଅେକ୍ଷୟ ଓ ଅନୟାନୟ ପ୍ରାକୃତକି େପିର୍୍ଯୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରେିା 
ପାଇ ଁଗ୍ରାମୋସୀ ମାନଙୁ୍କ େ ପାଟଆି ଠାବର ର୍ଇର୍ାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । 
ଭିତରକନକିା ଜାତୀୟ ଉଦୟାନ ସନ୍ନକିଟ ବପଣ୍ଠ ବେଳାଭୁମିବର ସମଦୁ୍ର 

କ୍ଷୟକୁ ବରାକେିା ପାଇ ଁଜଳ ସମ୍ପଦ େଭିା  ଦ୍ଵାରା ପର୍ର ପ୍ରାଚୀର ନମି୍ାଣ 

ଅନୁଧ୍ୟାନ କବଲଣ ି କ,ି ଏଭଳ ି େପିଦକୁ ଏଡାଇୋ ଲା ି ସରକାରଙ୍କ 

ସମନିବତ ବର୍ଯ ାଜନା କଣ ଓ ପ୍ରସ୍ତାେତି ଉପକୂଳ ରାଜପର୍ ସମଦୁ୍ର ଉପକୂଳ 

ଅଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁେପିଦ କ ିନରିାପଦ ସରକାର ବେୈର୍ୟିକ ସବଭ ୍କରଛିେ ିକ ି? 



 
 

କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । ସମଦୁ୍ର ଉପକୁଳସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ ି େପିଦ କମିବା ପ୍ରସ୍ତାେତି 

ଉପକୁଳ ରାଜପର୍ ସମଦୁ୍ର ଉପକୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁେପିଦ କ ିନରିାପଦ, ବସ 

ସମବନ୍ଧବର ବକୌଣସ ିବେୈର୍ୟିକ ସବଭ୍ ଏହ ିେଭିା  ଦ୍ଵାରା କରାର୍ଯାଇ ନାହିଁ ।  

 

ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୭୪୯       ତା୦୭.୦୯.୨୦୨୧ରିଖ 

ବାୟୁର ମାନ ମାପିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ର଼୍ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ 

ଶ୍ରୀ ବମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ 
କ ି :- (କ) ରାଜୟ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବୋଡ୍ଦ୍ଵାରା ରାଜୟର ବକବତାଟ ି
ସହରବର ପାରପିାଶ୍ଵକି ୋୟୁର ମାନ ମାପିୋ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣର୍ଯ ନ୍ତ୍ର 
ବକବେଠାରୁ ବକଉଁ ସ୍ଥାନବର ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯ ାଇଛ,ି ପ୍ରତ ି ମାପକ ର୍ଯ ନ୍ତ୍ରକୁ 
ଚଳାଇୋ ତର୍ା ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବକବତ ଜଣଙୁ୍କ ନରି୍ଯ ୁକି୍ତ ଦଆିର୍ଯ ାଇଛ ିଓ ସମ୍ପକୃ୍ତ 
କମ୍ଚାରୀ ବକଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧିନବର କାର୍ଯ ୍ୟ କରୁଛେ,ି ବକଉଁ ବକଉଁ 
ସ୍ଥାନବର ଉକ୍ତ ୋୟୁମାନ ମାପକ ର୍ଯ ନ୍ତ୍ର ୁଡକି ବକବେଠାରୁ କାର୍ଯ ୍ୟକ୍ଷମ 
ବହଉନାହିଁ ଏେଂ ତାର କାରଣ କଣ ତାହା ପ୍ରକାଶ୍ କରବିେ କି, (ଖ୍) ଉକ୍ତ 
ୋୟୁମାନ ମାପକ ର୍ଯ ନ୍ତ୍ର ୁଡକି କାର୍ଯ ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିୋ େରି୍ୟବର ବୋଡ୍ର ମଖୁ୍ୟ 
କାର୍ଯ ୍ୟାଳୟ ଅେ ତ ଅଛେ ିକ,ି ଉକ୍ତ ର୍ଯ ନ୍ତ୍ର ୁଡକୁି କାର୍ଯ ୍ୟକ୍ଷମ କରେିା ପାଇଁ କ ି
କ ି ପ୍ରକାର ପଦବକ୍ଷପ ନଆିର୍ଯ ାଇଛ,ି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ୁଡକିବର େନିା 
ପରୀକ୍ଷଣର୍ଯ ନ୍ତ୍ରବର ୋୟୁର ମାନକୁ ସପ୍ତାହବର ଦୁଇ ର୍ର କପିର ି ମପାର୍ଯ ାଇ 
ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରକାଶ୍ କରାର୍ଯ ାଉଛ ିତାହା ଜଣାଇବେ କ,ି ଏହପି୍ରକାର ତୁଟ ିପାଇଁ 
କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାର୍ଯ ାଇପାରେି ଓ କ ି ପ୍ରକାର ପଦବକ୍ଷପ ନଆିର୍ଯ ାଉଛ ି
ଜଣାଇବେ କ ି? 



 
 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ 

ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ନ 
 

(କ)  ରାଜୟ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପରରି୍ଦ ଦ୍ଵାରା ରାଜୟର 17ଟ ିସହରର 
39ଟ ିସ୍ଥାନବର ପାରପିାଶ୍ଵକି ୋୟୁର ମାନ ମାପିୋ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ 
ର୍ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି I ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନବର ୋୟୁ 
ପ୍ରଦୂର୍ଣ ମାପକ ର୍ଯନ୍ତ୍ର କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମ ଅଛ ି I ବକବେ ଠାରୁ ଏହ ି ର୍ଯନ୍ତ୍ର 
ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଇଅଛ,ି ପ୍ରତ ିମାପକ ର୍ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଚଳାଇୋ ପାଇଁ ସମ୍ପକୃ୍ତ 
କମ୍ଚାରୀ ଏେଂ ବକବେ ଠାରୁ ଏ ୁଡକି କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମ ବହଉନାହିଁ, ବସ 
ସମବନ୍ଧୀୟ ତର୍ୟ ପରିଶଷି୍ଟ ‘େ’ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରା ଲା I  

 

(ଖ୍) ୋୟୁ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ମାପକ ର୍ଯନ୍ତ୍ର  ୁଡକି କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମ ନଥିୋ େରି୍ୟବର 
ପରରି୍ଦର ମଖୁ୍ୟ କାର୍୍ଯୟ।ଳୟ ଅେ ତ ଅଛେ ି I ଉକ୍ତ ର୍ଯନ୍ତ୍ର  ୁଡକି 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରେିା ପାଇଁ Instrument Supplier, M/s. 

Envirotech, New Delhi କୁ ୋରମବାର ଅେ ତ କରାର୍ଯାଇଅଛ,ି 

କେୁି ବକାଭିଡ-19 କଟକଣା ପାଇଁ M/s. Envirotech, New 

Delhi ର ର୍ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆସେିାବର ୋଧା ସଷୃ୍ଟି ବହଉଛ ି I ଏହ ିପରୀକ୍ଷଣ 
ର୍ଯନ୍ତ୍ର  ୁଡକି ଅଳ୍ପ ଦନି ମଧ୍ୟବର କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମ ବହେ I  

 

ତା ୦୭॰୦୯॰୨୦୨୧ରିଖ 

PMGSY ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତ ିେରଣ 



 
 

UD-752: ଶ୍ରୀ ଆଦତିୟ ମାଢୀ: ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ:ି 
 ତ ଦୁଇ େର୍୍ବର ମାଲକାନ ିର ି ଜଲି୍ଲାବର ବକବତାଟ ି ଓ ବକବତ ଦୁରତ୍ଵର 
PMGSY ରାସ୍ତା ନମି୍ାଣ ବହାଇଅଛ ି ବକଉଁ ବକଉଁ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତକିରଣ ପାଇଁ 
ଚଳତିେର୍୍ ପ୍ରସ୍ତାେ ଅଛ,ି ତାହାର ସେବିଶ୍ର୍ େେିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରବିେ କ?ି 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ : ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ବର୍ଯାଜନା-I & II ବର 2019-20 ଆର୍କି 
େର୍୍ରୁ ଆଜ ି  ପର୍ଯୟ୍େ ମାଲକାନ ିର ି ଜଲି୍ଲାବର ସେ୍ବମାଟ 182 ବ ାଟ ି
(720.48 କ.ି ମ.ି) ରାସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ବହାଇଅଛ ି  ଏେଂ 56 ବ ାଟ ି
(92.49 କ.ିମି.) ରାସ୍ତାର କାର୍୍ଯୟ ଚାଲୁରହଅିଛ।ି  ଏହାର େେିରଣୀ ର୍ଯର୍ାକ୍ରବମ 
ପରଶି୍ଷି୍ଟ ‘କ’ ଓ ‘ଖ୍’ ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା।  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ 
ବର୍ଯାଜନା-III ବର 2020-21 ଆର୍କି େର୍୍ବର ମାଲକାନ ିର ି ଜଲି୍ଲାବର 
ସେ୍ବମାଟ 28 ବ ାଟ ି ରାସ୍ତା (181.66 କ.ିମି.) ବକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କ  ଦ୍ଵାରା 
ଅନୁବମାଦନ ଲାଭ କରଅିଛ ିଏେଂ ଏହାର ବଟଣ୍ଡର ପ୍ରକି୍ରୟା କାର୍୍ଯୟ ଚାଲୁରହଅିଛ ି। 
ଏହାର େେିରଣୀ  ପରଶି୍ଷି୍ଟ ‘ ’ ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା।  ଚଳତି ଆର୍କି 
େର୍୍ 2021-22 ବର ଏହ ିPMGSY –III ବର୍ଯାଜନାବର  ମାଲକାନ ିର ିଜଲି୍ଲା 
ପାଇଁ ଆଉ 15 ବ ାଟ ି (116.78 କ.ିମି.) ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ତାେ ବକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କର   
ଅନୁବମାଦନ ପାଇଁ ପଠାର୍ଯାଇଅଛ।ି ଏହାର େେିରଣୀ  ପରଶି୍ଷି୍ଟ ‘ଘ’ ମାଧ୍ୟମବର 
ପ୍ରଦାନ କରା ଲା। 

 



 
 

 ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନସଂଖୟା-୭୫୪               

ତା:୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 

  ଶମିଳିପିାଳ ଅଭୟାରଣୟେୁ ଜାତୀୟ ଉଦୟାନ ମାନୟତା 
ଶ୍ରୀ ଗକଣଶ ରାମ୍ ସଂି ଖଣୁ୍ଟଆି : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି

କହବିେ କ:ି- ଶ୍ମିିଳପିାଳ ଅଭୟାରଣୟକୁ ଜାତୀୟ ଉଦୟାନ ଭାବେ 

ସରକାର ବକବେ ବଘାର୍ଣା କରଛିେ ି କ,ି ର୍ଯଦ ି ନା ବତବେ ତାର ମଳୂ 

କାରଣ କଣ, ଜାତୀୟ ଅଭୟାରଣୟ ବଘାର୍ଣା ବହୋ ପାଇ ଁCriteria କଣ 

ଅଛ,ି ଶ୍ମିିଳପିାଳ ଅଭୟାରଣୟବର ରାଜୟ ସରକାର ବକବତ ଏରୟିାକୁ 

କ୍ରିଟକିାଲ ଟାଇ ର ହାେଟିାଟ୍ ବଘାର୍ଣା ବକବେ କରଛିେ,ି ବକାର ଓ 

େଫର ଏରଆିବର ଜନେସତ ି ବକବତାଟ ି ଅଛ,ି ବସଠାବର େସୋସ 

କରୁଥିୋ ପରେିାର  ୁଡକିର ଜଙ୍ଗଲ ଉପବର କପିର ିଭାବେ କାହିଁକ ିନଭି୍ର 

କର ିଚଳୁଛେ,ି ସରକାର ବସହ ିପରେିାର  ୁଡକୁି ସମ୍ମାନର ସହ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ 

ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତପୂିରଣ ଜମ ିଟଙ୍କା ବଦଇ ଅନୟତ୍ର ର୍ଇର୍ାନ କରେିାକୁ ଭଲ 

ପୟାବକଜ ବଘାର୍ଣା କରବିେ କ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ,ପରିକବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ 
ପରିବତ୍ତନ୍  

 ଓଡଶି୍ା ସରକାରଙ୍କ Notification No.18703 dated 

06.08.80 & 19525 dated 11.06.1986 ଅନୁସାବର ଶ୍ମିିଳପିାଳ 

ଅଭୟାରଣୟର ବମାଟ ଏରଆି (୨୩୦୬.୬୧ େ  ୍ କ.ିମି) ମଧ୍ୟରୁ 

୮୪୫.୭୦ େ ୍ କ.ିମି ଏରଆିକୁ ପ୍ରସ୍ତାେତି ଜାତୀୟ ଉଦୟାନ ଭାେବର 



 
 

ବଘାର୍ଣା କରଛିେ ି।  କେୁି ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ା୍ଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ଉଦୟାନର ମାନୟତା ଏ 

ପର୍ଯ୍ୟେ ମିଳପିାର ିନାହିଁ ।  

ଏହାର ମଳୂ କାରଣ ବହଉଛ ି ଏହ ି ପ୍ରସ୍ତାେତି ଅଞ୍ଚଳ ଏ ର୍ଯାଏ 

ଜନେସତ ି ଶ୍ୂନୟ ବହାଇପାରନିାହିଁ । ବକୌଣସ ି ସ୍ଥାନ ୋ ଅଭୟାରଣୟକୁ 

ଜାତୀୟ ଉଦୟାନ ଭାବେ ବଘାର୍ଣା କରେିା ପାଇ ଁବସହ ିସ୍ଥାନ ସଂପୂର୍ଣ୍୍ ଜନ 

େସତ ିଓ  ହୃପାଳତି ପଶ୍ ୁଶ୍ନୂୟ ତର୍ା ବସମାନଙ୍କ େଚିରଣରୁ ସମୁ୍ପଣ୍ ମକୁ୍ତ 

ବହୋ ଆେଶ୍ୟକ । ଏହ ି ପ୍ରସ୍ତାେତି ଅଞ୍ଚଳବର ଗ୍ରାମୟ ଓ ଜନେସତ ି

ରହଥିିୋ ବହତୁ ଏହା ସଂମୂ୍ପଣ୍ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଧାର୍ଯୟ୍ 
କରାର୍ଯାଇଥିୋ ମାନଦଣ୍ଡ (Criteria) କୁ ପୂରଣ କରପିାରୁନାହିଁ । 

ଶ୍ମିିଳପିାଳ ବକାର୍  ଏରଆି ମଧ୍ୟବର 6 ବ ାଟ ି ଗ୍ରାମ ଅେସ୍ଥିତ ଥିଲା । 

ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ବଜନାେଲି, ଜମନୁା ଡ, କୋଟଘାଇ ଓ େକୁଆ ଗ୍ରାମ ୁଡକି 

ରାଜସ୍ଵ ଗ୍ରାମ  ଏେଂ ୋରାହା କାମଡୁା ଓ ୋହାଘର ଗ୍ରାମ ଦୁଇଟ ି

Settlement Village ଥିଲା । ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ବଜନାେଲି, କୋଟଘାଇ, 

ୋରାହା କାମଡୁା ଓ ୋହାଘର ଗ୍ରାମ  ୁଡକି ସମୁ୍ପର୍ଣ୍୍ ଭାେବର ସ୍ଥାନାେରତି 

କରାରି୍ଯୋ ସହ ଜମନୁା ଡ ଗ୍ରାମର 46 ବ ାଟ ିପରେିାରକୁ ସ୍ଥାନାେରତି 

କରାର୍ଯାଇଛ ି । େତ୍ତମ୍ାନ ଶ୍ମିିଳପିାଳ ବକାର ଏରଆି ଅଞ୍ଚଳବର ଥିୋ 2 

ବ ାଟ ିଗ୍ରାମ ର୍ଯର୍ା େକୁଆ ଗ୍ରାମର 61 ବ ାଟ ିପରେିାର ଓ ଜମନୁା ଡ 

ଗ୍ରାମର 3 ବ ାଟ ିପରେିାର େସୋସ କରୁଛେ ି। ଜାତୀୟ େୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ 

ପ୍ରାଧିକରଣ ସଂସ୍ଥା, ଭାରତ ସରକାର (National Tiger 

Conservation Authority, Govt. of India) ନୟିମ ଅନୁସାବର 

ପ୍ରବତୟକ ପରେିାର ସ୍ଥାନାେରଣ ବହୋ ପାଇ ଁଲିଖିତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରେିା 



 
 

ପବର, ଗ୍ରାମ ସଭାର ଅନୁବମାଦନ କ୍ରବମ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର NTCA 

package ଅନୁସାବର ବସଠାରୁ ବସ୍ଵଚ୍ଛାକୃତ ସ୍ଥାନାେରଣ କରାରି୍ଯେ । 

ବସଥିପାଇ ଁ ଉପର େର୍ଣ୍ିତ 2 ବ ାଟ ି ଗ୍ରାମବର ରହୁଥିୋ ସେୁ ୋସନି୍ଦାକୁ 

ସ୍ଥାନାେରଣର େଭିିନ୍ନ ଦ ି ସମ୍ପକ୍ବର ଜନ ସବଚତନତା ସଷୃ୍ଟ ିକରାର୍ଯାଉଛ ି। 

ଏହ ି2 ବ ାଟ ିଗ୍ରାମର ସେୁ ୋସନି୍ଦା ସ୍ଥାନାେରତି ବହଲାପବର ଶ୍ମିିଳପିାଳକୁ 

ଏକ National Park ଭାେବର ବଘାର୍ଣା କରାର୍ଯାଇପାରେି ।  

ଶ୍ମିିଳପିାଳ ଅଭୟାରଣୟର ବମାଟ ଏରଆି (୨୩୦୬.୬୧ େ  ୍ କ.ିମି) 

ମଧ୍ୟରୁ ୧୧୯୪.୭୫ େ  ୍କ.ିମି ଏରଆିକୁ କ୍ରଟିକିାଲ ଟାଇ ର ହାେଟିାଟ୍ 

ଭାବେ ରାଜୟ ସରକାର େଜି୍ଞପି୍ତ ସଂଖ୍ୟା 8F(T)-9/2007/20801/F&E 

dated 31.12.2007   ମସହିାବର ବଘାର୍ଣା କରଛିେ ି । ୨୦୧୪ 

ମସହିାବର, ଜାତୀୟ େୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ସଂସ୍ଥା, ଭାରତ 

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁବମାଦତି ଶ୍ମିଳିପିାଳ େୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ବର୍ଯାଜନା 
(Similipal Tiger Conservation Plan) ବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ ଥିୋ ତର୍ୟ 
ମତୁାେକ ଶ୍ମିିଳପିାଳ େଫର ଏରଆିବର ସେ୍ବମାଟ ୬୫ ବ ାଟ ିଗ୍ରାମୟ 
ରହଅିଛ ି। ବସଥି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇବ ାଟ ିଗ୍ରାମ ର୍ଯର୍ା: କଆିଝରୀ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ 

୭୯ ବ ାଟ ିପରେିାର ଏେଂ ବଖ୍ଜୁରୀ ଗ୍ରାମର ୧୧୦ ବ ାଟ ିପରେିାରଙୁ୍କ 

ସଂପୂର୍ଣ୍ ୍ଭାବେ ସ୍ଥାନାେରତି କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। ବସଠାବର େସୋସ କରୁଥିୋ 
ପରେିାର  ୁଡକି ଜଙ୍ଗଲ ଉପବର ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓ ପବରାକ୍ଷ ଭାବେ ର୍ଯର୍ା 
ବ ାପାଳନ, ଲଘ ୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରେୟ ର୍ଯର୍ା- ମହୁ, ଝୁଣା, ପାଳୁଅ ଆଦ ି

ସଂଗ୍ରହ କର ିସାମହୁକି ଭାବେ ଜୀେନ ଜୀେକିା ନେି୍ାହ କରେ ି। ସରକାର 

ବସହ ିପରେିାର  ୁଡକୁି ସମ୍ମାନର ସହ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତପୂିରଣ ଜମ ି

ଟଙ୍କା ବଦଇ ଅନୟତ୍ର ର୍ଇର୍ାନ  କରେିା ପାଇ ଁପୟାବକଜ ସ୍ଵରୁପ Revised 



 
 

Relocation Guidelines ୨୦୨୧ କୁ ଅନୁବମାଦନ କରଛିେ ି । ଏହ ି

ନୀତ ିଅନୁସାବର ସ୍ଥାନାେରତି ବହୋକୁ ଥିୋ ପ୍ରବତୟକ ପରେିାରକୁ ୧୫ 

ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ଅନୟାନୟ ଆନୁର୍ଙି୍ଗକ େୟେସ୍ଥା ର୍ଯର୍ା ୦.୧ ଏକର ଜା ା 
ସହ ଘର, ପାନୀୟ  ଓ େଦୁିୟତ ବର୍ଯା ାଣ ଏେଂ ସାମହୁକି ଭିତ୍ତଭୂିମିର 

େକିାଶ୍ କରେିାର େୟେସ୍ଥା କରଛିେ ି। ବସହପିର ିଆନୁର୍ଙି୍ଗକ େୟେସ୍ଥା ର୍ଯର୍ା 
ଜା ା ଓ ଘର ବନଉନଥିୋ ଏକକ ପରେିାରକୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହତି  
ଅତରିକି୍ତ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ର ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ରାଶ୍ ିବଦୋର େୟେସ୍ଥା କରଛିେ ି।  

 

୦୭.୦୯.୨୦୨୧  

ଗ୍ରାମ ଗଡୁିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ସିଂର ାଗ 

U.D AQ: 755- ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ କହରଁ: ଗ୍ରାର୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହପିବ କି:-  ଫୁଲବାଣୀ ନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ତେୀ ଅେଗମତ ପ ପତାଟି୍ ନାେ, ନଦୀ ଅଛି ପସସବୁ 

ସ୍ଥାନପର ଗର୍ନାଗର୍ନର ସବୁିଧା ପାଇ ଁ ପପାଲ, High Level Bridge କରିବା ସପଙ୍ଗ 

ସପଙ୍ଗ ଦୂର ଦୂରାେର ସ୍ଥାନପର ଥବିା ଗ୍ରାର୍ ଗଡିୁକୁ ର୍ଖୁୟ ରାସ୍ତା ଗଡିୁକ ସହ ସଂପ ାଗ 

କରିବା ପାଇ ଁରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁପଦପକ୍ଷପ ପନପବ କି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସିିଂହ, ଗ୍ରାର୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ :-  

 ଫୁଲବାଣୀ ନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ତେୀପର PMGSY ପ ାଜନାପର ଆଜି ପ ମୟେ ପକନ୍ଦ୍ର 

ସରକାର ୬ ପଗାଟି୍ ପସତୁର ଅନୁପର୍ାଦନ କରିଛେି ଏବଂ ଏହ ି ସର୍ସ୍ତ ପସତୁ ଗଡିୁକର 

ନିର୍ମାଣ କା ମୟ ସର୍ାପ୍ତ ପହାଇଅଛି I ଏହ ି ପ ାଜନାପର ଅନୟ ପକୌଣସି ନାେ ଓ ନଦୀ 

ଉପପର ପସତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ନାହି ଁI ପ୍ରଧାନର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାର୍ ସଡକ ପ ାଜନାପର 

ପକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ପହାଇଥବିା ନିୟର୍ାବେୀ ଅନୁସାପର ଉପ କୁ୍ତ 

ବିପବଚିତ ପହାଇ ଅନୁପର୍ାଦିତ ପହାଇଥବିା ରାସ୍ତା ଗଡିୁକପର  ଦି ଅସଂପ ାଜିତ ନାେ ବା 



 
 

ନଦୀ ରହଥିାଏ ପତପବ ସଂପ ାଗୀକରଣ ପାଇ ଁ ପସହ ି ରାସ୍ତା ଗଡିୁକପର ଦରକାର 

ର୍ତୁାବକ ପସତୁର ନିର୍ମାଣକୁ ପକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁପର୍ାଦନ କରିଥାେି I    

ଫୁଲବାଣୀ ନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ତେୀପର Improvement to Existing RD Road  

ପ ାଜନାପର ୧ ପଗାଟି୍ ରାସ୍ତା କା ମୟ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ମ ପହାଇଅଛି, Completion of 

Incomplete Road and Bridges ପ ାଜନାପର ୧ ପଗାଟି୍ ରାସ୍ତା କା ମୟ 

ଚାଲୁରହଅିଛି ଏବଂ RIDF ପ ାଜନାପର ନିଆ ାଇଇଥବିା ୨ ପଗାଟି୍ ରାସ୍ତା ର୍ଧ୍ୟରୁ ୧ 

ପଗାଟି୍ ରାସ୍ତା କା ମୟ ସମ୍ପଣୂମ ପହାଇଥବିା ସ୍ଥପେ ୧ ପଗାଟି୍ ରାସ୍ତା କା ମୟ ଚାଲୁରହଅିଛି I  

ଏହାର ସବିପଶଷ ବିବରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ 'କ' ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା I  

ପସହଭିେି ଭାପବ ଗ୍ରାର୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନପର ଫୁଲବାଣୀ ନିବମାଚନ 

ର୍ଣ୍ତେୀପର ବିଜ ୁ ପସତୁ ପ ାଜନାପର ପର୍ାଟ୍ ୬ ପଗାଟି୍ ପସତୁର ନିର୍ମାଣ କା ମୟ 

ଚାଲୁରହଅିଛି ଏବଂ ୭ ପଗାଟି୍ ପସତୁର ନିର୍ମାଣ କା ମୟ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ମ ପହାଇଛି I  ତାହାର ଏକ 

ତାଲିକା   ପରିଶଷି୍ଟ 'ଖ' ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା  I 

     

ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୭୬୦     ତା ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ରିଖ 

ପ୍ରଦାନ େରାର୍ଯାଇଥିବା E.C 

ଶ୍ରୀ ସ ିଏସ୍ ରାବଜ ନ୍ ଏକ୍କା : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ ି
:- ତା.19.11.2018 ବର Suraj Product, Barpali, Keshramal କୁ 
ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥିୋ Environment Clearance (EC) ର specific 

condition Sl. No-1 ବର ଦଶ୍୍ାର୍ଯାଇଥିୋ an amount of 262.0 Lac 

proposed towards enterprise social commitment (ESC) ର୍ଯାହାକ ି
ଏହାର ପାଶ୍ଵ୍େତ୍୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର େଭିିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମଳୂକ କାର୍୍ଯୟ (Education, 

Health, Infra. Development, Skill Development) ବର ୋେଦକୁ 
ଆସୋ 5 େର୍୍ ମଧ୍ୟବର େନିବିର୍ଯା  ବହୋ କର୍ା େତ୍୍ତମାନ ସଦୁ୍ଧା ବକଉଁ ବକଉ ଁ



 
 

ବର୍ଯାଜନାବର ବକଉଁ ବକଉଁ ଅଞ୍ଚଳବର ବକବତ ଟଙ୍କା ଖ୍ର୍ଚ୍୍ କରାର୍ଯାଇଅଛ ିତାହାର 
ସମୂ୍ପର୍ଣ୍୍ େେିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରବିେ କ?ି 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ 

ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ନ 
 

 ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 
 

        ୦୭-୦୯-୨୦୨୧ 

                    ରଭଣି୍ଡଙ୍ଗରଜାନର ସିଂଖୟା 

ୟୁ.ଡି.: ୭୬୧ ଶ୍ରୀ ଦାଶରଥ ିଗମାଙ୍ଗ :   ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ପପୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ  
ଅନୁଗ୍ରହ  କରି କହପିବ କି  :- (କ) ରାଜୟପର  ପକପତପଗାଟି୍  ପଭଣି୍ଡଙ୍ଗପଜାନ 

ଗଢା ାଇଛି, ଆଉ ପକପତପଗାଟି୍ ଗଢା ିବ; (ଖ) ପର୍ାଟ୍ ଟ୍ାଉନ ପଲବଲ ପଭଣି୍ଡଙ୍ଗ 
କରି୍ଟି୍ ସଂଖୟା ପକପତ,ଏହା ପକଉ ଁନିୟର୍ ପ୍ରକାପର  ଗଢା ାଉଛି, ଛତ୍ରପରୁ-ବ୍ରହ୍ମପରୁ 
ଟ୍ାଉନ ପଲବଲ  Vending Committee ର ତାଲିକା  ପଦପବ କି, Vendor ଙୁ୍କ  
ଛାଡି  ଅନୟର୍ାପନ  କିପରି ଏଥପିର ସଭୟ ରହୁଛେି, ଉକ୍ତ  କରି୍ଟି୍ପର  ସରକାରୀ 
ଦେ   ସଭୟ  ରହଥିବିା  କଥା ସତୟ  କି, ଏହାର  ତଦେ  ପହବ କି ?   

      ଉତ୍ତର 

  ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ପଜନା, ର୍ନ୍ତ୍ରୀ,  
  ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ,ଓଡିଶା 
 

(କ) ରାଜୟପର ବର୍ତ୍ମର୍ାନ ସରୁ୍ଦ୍ଧା ୧୨୬ ପଗାଟି୍  ପଭଣି୍ଡଙ୍ଗପଜାନ ଗଢା ାଇଛି । ର୍ଖୁୟର୍ନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମ 
ତତ୍ପର ଅଭି ାନ ( MUKTA ) ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର  ଅଧକି ସଂଖୟାପର  ଆଦଶମ  ପଭଣି୍ଡଙ୍ଗପଜାନ  ଗଢିବା 
ନିର୍ପେ ରାଜୟର ସର୍ସ୍ତ ପପୌରପାେିକାଙୁ୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପତ୍ର ସଂଖୟା ୧୨୪୫୨ ତା୧୬.୭.୨୧ 



 
 

ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର ନିପଦମଶ ଦିଆ ାଇଛି । ଏଥ ିନିର୍ପେ ପପୌରାଞ୍ଚେର୍ାନଙ୍କପର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହଛିି । 
ସରକାରୀ ନିପଦମଶନାର୍ାର ଏକକିତା ନକଲ ପରିଶଷି୍ଟ- “କ”ପର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।   

(ଖ) ରାଜୟର ସର୍ସ୍ତ ୧୧୪ ପଗାଟି୍ ପପୌରାଞ୍ଚେପର ଟ୍ାଉନ ପଲବଲ  ପଭଣି୍ଡଙ୍ଗ କରି୍ଟି୍ ଗଠନ 
କରା ାଇଛି । Odisha  Street Vendors (Protection of Livelihood and 
Regulation of Street Vending)Rules,2015 ର Rule-3  ଅନୁ ାୟୀ ଟ୍ାଉନ 
ପଲବଲ  ପଭଣି୍ଡଙ୍ଗକରି୍ଟି୍ର୍ାନ ଗଠନ କରା ାଇଛି । ର୍ହାନଗର ନିଗର୍/ପପୌରପାେିକାର 
କରି୍ଶନର/ ନିବମାହୀ ଅଧକିାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାପର ଟ୍ାଉନ ପଭଣି୍ଡଙ୍ଗ କରି୍ଟି୍ ଗଠନ କରା ାଇଥାଏ ।  
ଟ୍ାଉନ ପଭଣି୍ଡଙ୍ଗ କରି୍ଟି୍ପର ପକଉରଁ୍ାପନ ସଦସୟ ରହପିାରିପବ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ପରିଶଷି୍ଟ- 
“ଖ” ପର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । ଛତ୍ରପରୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପରୁ Town Vending Committee 

Notification ର   ନକଲ ଏଥସିହତି ପରିଶଷି୍ଟ-“ଗ”  ଏବିଂ “ଘ”  ପର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । 
Odisha Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of 
Street Vending) Rules  2015  ର Rule 3  ଅନୁ ାୟୀ ସରକାରୀ ଏବଂ ଅଣସରକାରୀ 
ବୟକି୍ତଙୁ୍କ କରି୍ଟି୍ପର ସ୍ଥାନିତ କରା ାଉଛି । 

ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୭୬୩     ତା ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ରିଖ 

ୋରଖାନା ଗୁଡେିର ପ୍ରଦୂଷଣ ର୍ଯାଞ୍ଚ 

ଶ୍ରୀମତୀ େୁସମୁ କଟକଟ : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କର ି କହବିେ କ ି :- 2019 ବର ରାଜୟର ବକବତାଟ ି
କାରଖ୍ାନାର ପ୍ରଦୂର୍ଣ ର୍ଯାଞ୍ଚ ବହାଇଥିଲା ଓ ବସଥିରୁ ବକବତାଟ ି
କାରଖ୍ାନାବର ନୟିମାନୁର୍ଯାୟୀ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ମାତ୍ରା ନୟିନ୍ତ୍ରଣବର 
ଥିଲା ଓ ର୍ଯର୍ା ସମୟବର ବକବତାଟ ି କାରଖ୍ାନା ପ୍ରଦୂର୍ଣ 
ନୟିମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରଥିିୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ବହାଇଥିଲା, ବସମାନଙ୍କର 
ନାମ, ତାଲିକା ଓ କାର୍୍ଯୟାନୁଷ୍ଠାନର େେିରଣୀ ଜଣାଇବେ କ ି? 



 
 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ 

ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ନ 
 

 2019-20 ଆର୍କି େର୍୍ବର ରାଜୟ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ପରରି୍ଦ ଦ୍ଵାରା 157ଟ ିପ୍ରମଖୁ୍ କାରଖ୍ାନାର ପ୍ରଦୂର୍ଣ ମାତ୍ରା 
ର୍ଯାଞ୍ଚ କରର୍ଯାଇଥିଲା I ତନମଧ୍ୟରୁ 155ଟ ିକାରଖ୍ାନା ପ୍ରଦୂର୍ଣର 
ମାତ୍ରା ନଦି୍ଧ୍ାରତି ମାନ ମଧ୍ୟବର ଥିଲା ଏେଂ 2ଟ ିକାରଖ୍ାନାର 
ସମ୍ମତ ିପତ୍ରକୁ ରଦ୍ଦ କରାର୍ଯାଇଥିଲା I ଏହାର ଏକ େେିରଣୀ 
ଏଥିସହ ପରଶିଷି୍ଟ ‘େ’ବର ସଂଲଗ୍ନ କରା ଲା I ପରେତ୍ତ୍ୀ 
ସମୟବର 31ଟ ି କାରଖ୍ାନା ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ନୟିମ 
ଉଲ୍ଲଘଂନ କରୁଥିୋର ପରଲିକି୍ଷତ ବହାଇଥିୋରୁ ବସମାନଙ୍କ 
େରୁିଦ୍ଧବର ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଥିୋ କାର୍୍ଯୟାନୁଷ୍ଠାନର େେିରଣୀ 
ଏଥିସହ ପରଶିଷି୍ଟ ‘ଖ’ବର ସଂଲଗ୍ନ କରା ଲା I 
 

 
07.09.2021 

Identification of Rural Road 



 
 

 

UD. No. 765- Parsuram Dhada: Will the minister for 

Rural Development be pleased to state that :- 

(c) As regards to the letter No.2476 dt.28.01.21 issued by 
Engineering-in-Chief, Rural Works for identification of 
rural road to act as Rural Economic Corridor, what steps 
so far taken on the letter No.0519 dt.10.08.21 to Collector 
& district magistrate , Balasore for Economic corridor 
road from Soro PWD Road i.e from Bamphi Chhak Soro  
to Batada RD road covering 17 Kms connecting three 
Blocks of Soro, Simulia of Basudevpur Blocks;  

(d) What action so far taken in the matter?  

ANSWER 

Shri Sushant Singh, Minister Rural Development:-  

  This is in concept stage. 

ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୭୬୬      ତା୦୭.୦୯.୨୦୨୧ରିଖ 

ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନତି ସମସୟାର ସମାଧାନ 

ଶ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହବିେ କ ି :- (କ) ଜଳୋୟୁ ପରେିତ୍୍ତନ ସି୍ଥତକୁି ଦୃଷି୍ଟବର ରଖି ସରକାର 
ଏକ କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମତା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଥିିବଲ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କଣ କଣ କାର୍୍ଯୟନିବତ 



 
 

ବହାଇଅଛ ି , (ଖ୍) ପ୍ରଦୂର୍ଣ ଜନତି ସମସୟାର ପ୍ରତକିାର କରେିା ପାଇଁ 
ସରକାର କ ିକ ିେବିଶ୍ର୍ ପଦବକ୍ଷପ ବନଇଛେ ି? 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ 

ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ନ 
(କ) ଜଳୋୟୁ ପରେିତ୍୍ତନକୁ ଦୃଷି୍ଟବର ରଖି ରାଜୟ ସରକାର ଏକ ରାଜୟ 
କାର୍ଯ୍ୟାନବୟନ ବର୍ଯାଜନା  (State Climate Change Action 
Plan) ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ି େଭିିନ୍ନ େଭିା ର ସମନବୟବର ଏହା କାର୍୍ଯୟକାରୀ 
କରାଇଛେ ିଏେଂ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କାର୍୍ଯୟାନିବତ ବହାଇଥିୋ କାର୍୍ଯୟକ୍ରମ  ୁଡକିର 
ଏକ ସେବିଶ୍ର୍ େେିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ ‘େ’ ବର ଦଆି ଲା । 

(ଖ୍) ଏହ ିବର୍ଯାଜନା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ରାଜୟ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପରରି୍ଦ ଦ୍ଵାରା 
ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଥିୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ େେିରଣୀ ଏଥିସହ ପରିଶଷି୍ଟ ‘ଖ’ 
ବର ସଂଲଗ୍ନ କରା ଲା I ଏହ ି େେିରଣୀବର ପ୍ରଦୂର୍ଣ ସମସୟାର 
ନରିାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାେତି େଭିିନ୍ନ ପଦବକ୍ଷପ ମଧ୍ୟ ଅେଭ୍ୁ କ୍ତ ବହାଇଛ ିI 

ତାରିଖ: ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 
BSWC  କେନର ଉନ୍ନତେିରଣ 

U.D 771. ମହମ୍ମଦ କମାେମି :  ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ ି : - 
କଟକ ସହରବର ବହଉଥିୋ େର୍ା୍ଜନତି କୃତ୍ରମି େନୟା ପାଇଁ ବର୍ଯଉଁ ମୁଖ୍ୟ ତନିବି ାଟ ିBSWC ବେନ 
ପାଇଁ ସହରୋସୀ ଜଳେନ୍ଦୀ ରହୁଛେ ି ବସହ ି BSWC ବେନର ଉନ୍ନତକିରଣ ପାଇଁ ସରକାର କଣ 
ପଦବକ୍ଷପ ବନଇଛେ ି ; BSWC ତବିନାଟ ି  ବେନ (1) ସଟି ି କବଲଜ ପଛପଟୁ ବନଇ େଜ୍ରକୋଟ ି 



 
 

Drain  ପର୍ଯ୍ୟେ (2) ମହଦିାସ େଜାର-ଦୱିାନେଜ ାର ବଦଇ ଭକ୍ତ ମଧୁ ସ୍କଲୁ  ବେନ  ପର୍ଯ୍ୟେ (3) ଦୁ ୍ା 
ସବିନମା ହଲ ବଦଇ ବକଶ୍ରପୁର ପର୍ଯ୍ୟେ ବେନ ନମି୍ାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବକବେ ସୁଦ୍ଧା ବଶ୍ର୍ ବହେ ?  

ଉତ୍ତର 

 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବଜନା,  
ମନ୍ତ୍ରୀ,  ହୃ ନମି୍ାଣ ଓ ନ ର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶି୍ା  
  

 କଟକ ସହରବର େର୍୍ାଜନତି ସାମୁୟିକ ଜଳେନ୍ଦୀର ପ୍ରତକିାର ନମିବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 
ଦୁଇବ ାଟ ିମୁଖ୍ୟ ବେନ (MSWC I & II ) ର ନମି୍ାଣ କାର୍ଯ୍ୟ JICA fund  ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରବମ 
ଚାଲୁଅଛ।ି  ମାନୟେର ହାଇବକାଟ୍ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦଆିର୍ଯାଇଥିୋ ଆବଦଶ୍ OJC  ନମବର  6721/99         
ତା. 5.04.2017  ଅନୁର୍ଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟ ଇଞି୍ଜନୟିର, (ବେନବଜ ) ଜଳ ସମ୍ପଦ େଭିା , କଟକଙୁ୍କ, କଟକ 
ସହରର ଷ୍ଟମ୍ ୱାଟର ବେନବଜ ସଷି୍ଟମର େୟାପକ ମାଷ୍ଟରପଲାନ ଏେଂ ସେବିଶ୍ର୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ରବିପାଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରେିାକୁ ଦାୟିତ୍ଵ ନୟସ୍ଥ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି  ।  M/s. WAPCOS, ପରାମଶ୍୍ଦାତା ୋଫଟ  ବେନବଜ  
ମାଷ୍ଟର ପଲାନ ଏେଂ  ଡ଼ପିିଆର ଦାଖ୍ଲ କରଛିେ ି। ଏହ ିସେବିଶ୍ର୍ ୋଫଟ ପ୍ରକଳ୍ପ  ରବିପାଟ୍  (DPR) ର 
ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମୀକ୍ଷା ପାଇ ଁସରକାର ଏକ ପରାମଶ୍୍ଦାତା  ଠନ କରିଅଛେ,ି  େତ୍ତମ୍ାନ ଏହ ିୋଫଟ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ରବିପାଟ୍ (DPR) ର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମୀକ୍ଷା ବେୈର୍ୟିକ କମିଟରି େଚିାରଧିନ ଅଛ ି । ଏହ ିେୟାପକ ମାଷ୍ଟର 
ପଲାନ ଏେଂ ସେବିଶ୍ର୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ରବିପାଟ୍ର ବେୈର୍ୟିକ ତର୍ଜ୍୍ମା ଓ ସୁଚେିତି ପରାମଶ୍ ୍ ଅନୁର୍ଯାୟୀ                   
M/s. WAPCOS ପୂର୍୍ଣ୍ାଙ୍ଗ  ମାଷ୍ଟରପଲାନ ଏେଂ ସେବିଶ୍ର୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ରବିପାଟ୍ ଦାଖ୍ଲ କବଲ ସରକାରଙ୍କ 
ତରଫରୁ େହିତି କାର୍୍ଯୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାରି୍ଯେ । 

 

ତା. 07.09.2021ରିଖ 
 
 

ବନ୍ଦରକର େମ୍ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ସମ୍ପେ୍କର    
 
 

ୟୁ.ଡ.ି873. ଶ୍ରୀ ବଷୁି୍ଣ ଚରଣ କସଠ ି : ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ େରିେହକିବ େ ି :– ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା ଧାମରା ଠାବର ଆଦାନ ି  ୁପ 
ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପିତ େନ୍ଦର ବର୍ଯା ୁଁ ବକବତ ବେକାର ରୁ୍ଯେକ ରୁ୍ଯେତୀଙୁ୍କ କମ୍ ନରୁି୍ଯକି୍ତ 



 
 

ମିଳଅିଛ,ି ବସହ ି ପରମିାଣର ୋହାର ଜଲି୍ଲା ଓ ଅଣ ଓଡଆି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
ବକବତ ?  

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ,  
ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଶିା l 

  

 ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା ଧାମରା ଠାବର ଆଦାନ ି  ୁପ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପିତ େନ୍ଦର ବର୍ଯା ଁୁ ସମୁଦାୟ 
4069 ଜଣ ବେକାର ରୁ୍ଯେକ ରୁ୍ଯେତୀଙୁ୍କ କମ୍ନରୁି୍ଯକି୍ତ ମିଳଅିଛ ି । ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୋହାର 
ଜଲି୍ଲାରୁ  1159 ଜଣ ଏେଂ ଅଣଓଡଆି 591 ଜଣ କମ୍ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପାଇଛେ ି।   

UD-876                                                         07.09.2021 

Step to Stop Illegal Crosses 
 

Shri Parsuram Dhada : Will the minister for Forest 
and Environment be pleased to state that :- (a) 
How many illegal are functioning for N.H.-5 to 
Bagudi P.W.D. road side without violating rules 
and valid license in Soro Constituency ; (b) Will 
the Govt. take steps to close such illegal crosses to 
avoid pollution as demanded by public ? 
 

ANSWER 

      SRI BIKRAM KESHRI ARUKHA, 

MINISTER, FOREST, ENVIRONMENT & 

CLIMATE CHANGE 



 
 

(a) As per the available information, 9(Nine) 

Numbers of stone crusher units are functioning from 

NH-5 to Bagudi PWD road side in Soro constituency 

with valid Consent to Operate from State Pollution 

Control Board, Odisha .  

(b) Since, in case of one stone crusher (Nandighosh 

Stone Crusher) was observed to be violating the 

siting criteria, the Siting Criteria Certificate has been 

revoked by the District Collector and Consent to 

Operate has not been granted to this crusher. 

 

(c) Steps are being taken to close the illegal crusher 

if any found to avoid pollution as demanded by 

public. 

UDAQ No: - 877                                     Date-07.09.2021  

Illegal Saw Mills in Soro Constituency 

Shri Parsuram Dhada : Will the minister for Forest & 
Environment be pleased to state that :- (a) How many 
illegal Saw Mills are working in Soro and Bahanaga 
Tahasil in Soro Constituency ; (b) How many illegal 
Saw Mills was closed till date as the District Forest 
Officer in remain silent to take strong action? 

 
ANSWER 

Shri Bikram Keshari Arukh, Minister, Forest, Environment 

& Climate Change.  



 
 

 

 (a) Soro and Bahanaga Tehsil under Soro 
Assembly Constituency are coming under the 
administrative jurisdiction of Balasore (WL) 
Division. During 2020-21, 02 (two) nos. of illegal 
saw mills under Bahanaga and Soro Tehsil of Soro 
Assembly Constituency have been raided and 
seizure of equipments have been made.  

(b) The forest staff of Balasore (WL) Division have 
kept a close vigil to prevent establishment and 
operation of illegal saw mills and are taking 
drastic lawful action against such illegal operation 
of saw mill, if noticed at any time. During 2020-21, 
31 (thirty one) nos. of illegal saw mills have been 
raided and seizure of equipments have been 
made in respect of Balasore (WL) Division with 
support of District Administration and District 
Police, out of which 02 (two) nos. of such illegal 
saw mills under Bahanaga and Soro Tehsil of Soro 
Assembly Constituency. Forest Offence cases have 
been instituted against the saw mill owners for 
violation of the provisions of the Orissa Saw Mills 
& Saw Pits (Control) Act, 1991 & Rules made there 
under in 1993. Prosecution have already been 
submitted to the respective Courts for trial.       



 
 

Dtd.07.09.2021 

Pension and other benefits to Tax Sarkars in Soro. 

UD-878- Sri Parsuram Dhada  : Will the Minister for Housing & 

Urban Development Department be pleased to state that :- (a) Is 

it a fact that retired employees since 2015 working as Tax Sarkar 

in Soro Municipality of Balasore District are debarred to get 

pension and financial benefits due to plea as audit objection 

defining as Tax Sarkar and Tax Collector violating orders of 

Hon’ble High Court ; (b) When the retired Tax Sarkar of Soro 

Municipality will get their pension and benefits pending since 

long  ? 

 

ANSWER 
 

Sri Pratap Jena, Hon’ble Minister for Housing & Urban 

Development Department.  

(a) Provisional pension has been sanctioned in 

favour of Tax Sarkars retired after 2015 from 

Soro Municipality. 

(b) After recovery of excess amount taken by the 

retired Tax Sarkars by revising their pay as per 

G.O No.17153/HUD,dtd.28.07.2017 w.e.f. 

30.11.2000, the pension papers with NDC will 

be submitted to the concerned Collector & 

District Magistrate for sanction of final pension 

who is now pension sanctioning Authority of 

ULBs as per G.O No.5843/HUD, 

dtd.10.03.2021. 

 



 
 

ଅଣତାରକା  ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା -୮୮୦       ତା-୦୭.୦୯.୨୦୨୧  
 

ବୃକ୍ଷ କରାପଣ ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ 
ଶ୍ରୀମତୀ କୁସୁମ ବଟବଟ: ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହବିେ କ ି :- ସୁନ୍ଦର ଡ ନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳରି ବହମ ିର େଲକବର 
OCPL, MCL, NTPC ଡୁଳଙି୍ଗା ଦ୍ଵାରା ସମଦୁାୟ ବକବତ େୃକ୍ଷ 
କଟା ର୍ଯାଇଛ ି ଓ ତାର ପ୍ରତେିଦଳବର ବକଉଁ ସ୍ଥାନବର ବକବତ 
ପରମିାଣର େୃକ୍ଷବରାପଣ କରାର୍ଯାଇଛ ି ତାର ସମୂ୍ପର୍୍ଣ୍ େେିରଣି 
ଉପସ୍ଥାପନା କରବିେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ  ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ 

ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ନ । 
ସନୁ୍ଦର ଡ ନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳରି ବହମ ିର େଲକବର OCPL, 

MCL, NTPC ଡୁଲିଙ୍ଗା ଦ୍ଵାରା ଛଅ ବ ାଟ ିପ୍ରକଳ୍ପବର ସମଦୁାୟ 
୭୪,୨୨୪ ସଂଖ୍ୟକ େୃକ୍ଷ କଟାର୍ଯାଇଅଛ ି । ଏହାର ପ୍ରତେିଦଳବର 
କ୍ଷତପିୂରକ େନୀକରଣ କରାର୍ଯାଇ ବମାଟ ୩,୮୭,୨୫୪ ସଂଖ୍ୟକ 
େୃକ୍ଷବରାପଣ କରାର୍ଯାଇଛ ି । ଏହାର ସେବିଶ୍ର୍ େେିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ 
'େ' ବର ସଂଲଗ୍ନ କରା ଲା ।  

  

 



 
 

 
ତା. 07.09.2021 ରିଖ 

 

 

ଶ୍ରମ ଅଧିୋରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ  
 

ୟୁ.ଡ.ି 881. ଶ୍ରୀମତୀ େୁସମୁ କଟକଟ: ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େରି େହକିବ େ ି – ସୁନ୍ଦର ଡ ମଖୁ୍ୟ ଶ୍ରମ 
ଅଧିକାରୀ ବକବେ ସୁଦ୍ଧା Posting କରାରି୍ଯେ ଏେଂ ଅନୟ ଅନୟ 
ପଦ ପଦେୀ  ୁଡକି ପରୂଣ କରାରି୍ଯେ ତାହା ଜଣାଇବେ କ ି?    

 
 

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ,  
ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଶିା l  
 
 ସୁନ୍ଦର ଡ ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟବର 2 ବ ାଟ ି ଅନୁବମାଦତି 
ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ପଦେୀ ରହଅିଛ ି l େତ୍ତ୍ମାନ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟବର 1 ଜଣ 
ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛେ ିl    
 ଉପବରାକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟବର ଖ୍ାଲି ପଡଥିିୋ ଅନୟ ପଦକୁ ର୍ଯର୍ାଶ୍ୀଘ୍ର ପୂରଣ 
କରେିା ପାଇ ଁପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାର ିରହଛି ିl  

ତା ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 

 

ପ୍ରସ୍ତାବର ଅଗ୍ରଗତ ି

 



 
 

ଅଣ ତାରୋ ୮୮୨-ଶ୍ରୀ କସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟେ: 

ସଂସଦୀୟ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େରି େହକିବ େ:ି-େଧିାନ ପରରି୍ଦ  ଠନ 
ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାର ବକନ୍ଦ୍ରକୁ ବଦଇଥିୋ ପ୍ରସ୍ତାେର ଅଗ୍ର ତ ି କଣ, େବିଜପି 
ବନତୃତ୍ଵାଧୀନ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆ ତ  ୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍୍ େଲି୍  ୁଡ଼କୁି େବିଜଡ ି
ସାଂସଦମାବନ ନଃିସତ୍ତ୍ ସମର୍୍ନ ବଦଉଥିୋ ସବେ ତନି ି େର୍୍ ପବର େ ି େବିଜଡ଼ ି
ସରକାରଙ୍କ େଧିାନ ପରରି୍ଦ  ଠନ ପ୍ରସ୍ତାେବର ସଂସଦବର େଲି୍ ଆ ତ 

ନବହୋର ରହସୟ କଣ? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ  

ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଂସଦୀୟ ବୟାପାର  

 

ରାଜୟବର େଧିାନ ପରରି୍ଦ  ଠନର ପ୍ରସ୍ତାେଟ ି ତା୨୪.୦୮.୨୦୧୮ 
ରଖି୍ବର କୟାେବିନଟ୍ ର ଅନୁବମାଦନ ଲାଭ କରେିା ପବର େଧିାନସଭାବର                                     
ତା୦୬.୦୯.୨୦୧୮ ରଖି୍ବର ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାରତି ବହାଇ ତା୧୮.୦୯.୨୦୧୮ 
ରଖି୍ବର ସଂସଦର ଅନୁବମାଦନ ପାଇ ଁ ସଚେି, ରାଜୟସଭା ସଚେିାଳୟ, ସଚେି, 
ବଲାକସଭା ସଚେିାଳୟ, ସଚେି, ସଂସଦୀୟ େୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏେଂ ସଚେି, େଧିି 
ଓ ନୟାୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟଙୁ୍କ ବପ୍ରରଣ କରାର୍ଯାଇଛ ି ର୍ଯାହାକ ି ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 
େଚିାରାଧୀନ ଅଛ ି । 
 
  



 
 

 

ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୮୮୩     ତା ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ରିଖ 
 

ପରିକବଶ ଅନୁମତ ିବନିା ୋର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବା ଲିଜଧାରୀ  

ଓ ଶଳି୍ପପତଙି୍କ ତାଲିୋ 

ଶ୍ରୀ ବସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହବିେ କ ି:- ସଂବଶ୍ାଧିତ ଆଇନବର ଖ୍ଣି ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନ ପବର ଦୁଇ େର୍୍ 
ପର୍ଯ୍ୟେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ଅନୁମତକୁି ମହଲତ ଦଆିର୍ଯାଇଛ,ି ଅନୁରୂପ 
ଭାବେ ପରବିେଶ୍ ସବମବଦନଶ୍ୀଳ ଅଞ୍ଚଳବର ଶ୍ଳି୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ 
ଉପକୂଳ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଅଞ୍ଚଳ (CRZ) କଟକଣାକୁ ବକାହଳ କରାର୍ଯାଇଛ,ି 
ଏଥିରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବକଉଁ ବକଉ ଁ ଅଞ୍ଚଳବର ଲିଜଧାରୀ ଓ ଶ୍ଳି୍ପପତ ି
ମାବନ ପରବିେଶ୍ ଅନୁମତ ି େନିା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାର ି ରଖିଛେ ି ତର୍ୟ ସହ 
ବସମାନଙ୍କ ତାଲିକା ବଦବେ କ ି? 

ଉତ୍ତର  

ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ 
ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ନ 

 



 
 

 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସଂବଶ୍ାଧିତ Minerals (other 
than Atomic and Hydrocarbon Energy Minerals) 
Concession (Amendment) Rules, 2016 ଅନୁର୍ଯାୟୀ 
ନଲିାମବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଥିୋ ଖ୍ଣି ଲିଜ୍ ପାଇଁ ପୂେ୍ତନ ଲିଜଧାରୀର 
ବେୈଧ ଥିୋ ସମସ୍ତ ଅନୁବମାଦନ ଏେଂ ଅନୁମତକୁି ଦୁଇ େର୍୍ ପାଇ ଁନୂତନ 
ଲିଜଧାରୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରେିା ପାଇ ଁେୟେସ୍ଥିତ କରାର୍ଯାଇଥିଲା । ପରେତ୍ତ୍ୀ 
ସମୟବର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସଂବଶ୍ାଧିତ Mines & 
Minerals (Development & Regulation) Act, 2021, 
ଏେଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରବିେଶ୍, ଜଙ୍ଗଲ ଏେଂ ଜଳୋୟୁ ପରେିତ୍ତନ୍ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର Notification No. S.O.2817(E), dtd. 
13.07.2021 ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଏହ ି ପରବିେଶ୍ ମଞ୍ଜରୁୀର ବେୈଧତା ମଳୂ 
ପରବିେଶ୍ ମଞ୍ଜରୁୀ ଅେଧି ପର୍ଯ୍ୟେ େୃଦ୍ଧ ିକରାର୍ଯାଇଅଛ ି।  
  

 ରାଜୟ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପରରି୍ଦଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ୟ ଅନୁର୍ଯାୟୀ 
ନଲିାମବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥିୋ ବକୌଣସ ି ଖ୍ଣି େନିା ପରବିେଶ୍ 
ମଞ୍ଜରୁୀବର କାର୍ଯ୍ୟରତ ନାହିଁ । 
 

 ଓଡଶି୍ାର ଉପକୂଳେତ୍୍ତୀ ପରବିେଶ୍ ସବମବଦନଶ୍ୀଳ ଅଞ୍ଚଳ (Eco-
Sensitive Zone) ବର ଶ୍ଳି୍ପସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବକୌଣସ ି ପ୍ରକାର 



 
 

CRZ (Coastal Regulatory Zone) କଟକଣା ବକାହଳ 
କରାର୍ଯାଇ ନାହିଁ । ଉପକୂଳେତ୍୍ତୀ ପରବିେଶ୍ ସବମବଦନଶ୍ୀଳ ଅଞ୍ଚଳବର 
ପରବିେଶ୍ ଅନୁମତ ିନର୍ାଇ ବକୌଣସ ିଶ୍ଳି୍ପସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟରତ ନାହିଁ  ।  

 

ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନସଂଖୟା-୮୮୪                
ତା:୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 

କଜୈବମଣତଳ ନମିକନ୍ତ କଦଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବର ଅଗ୍ରଗତ ି
ଶ୍ରୀ କସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟେ : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହବିେ କ ି :- ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ 71 ହଜାର ବହକଟର ପରମିତି ମବହନ୍ଦ୍ର ର ି
ପାେ୍ତୟାଞ୍ଚଳ ରାଜୟର ଦ୍ଵତିୀୟ ସଂରକି୍ଷତ ବଜୈେମଣତଳ ଭାବେ ବଘାର୍ିତ 
ବହୋକୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଯା ୟତା େହନ କରୁଥିୋ Feasibility Report 
ବର ଦଶ୍ା୍ର୍ଯାଇଛ,ି ମବହନ୍ଦ୍ର ିରକୁି ବଜୈେମଣତଳ ବଘାର୍ଣା ନମିବେ ରାଜୟ 
ସରକାର ବକନ୍ଦ୍ରକୁ ବକବେ ପ୍ରସ୍ତାେ ବଦଇଥିବଲ ଓ ତାହାର ଅଗ୍ର ତ ିକଣ, 
ଶ୍ମିିଳପିାଳ ବଜୈେମଣତଳବର ଭେରି୍ୟତବର ଅଗି୍ନକାଣତ ଆଶ୍ଙ୍କାକୁ ଏଡାଇୋ 
ଲା ି ସରକାରଙ୍କ େସୃି୍ତତ ବର୍ଯାଜନା ସମ୍ପକ୍ବର ତର୍ୟ ବଦବେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତନ୍ 
 



 
 

୪ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାର ୭୮୬ ବହକଟର ପରମିିତ ମବହନ୍ଦ୍ର ିର ି
ପାେ୍ତୟାଞ୍ଚଳ ରାଜୟର ଦ୍ଵତିୀୟ ସଂରକି୍ଷତ ବଜୈେ ମଣ୍ଡଳ ବଘାର୍ିତ କରେିା 
ପ୍ରସ୍ତାେ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କର େଚିାରାଧିନ ଅଛ ି।  

ଶ୍ମିିଳପିାଳ ବଜୈେମଣ୍ଡଳବର ଭେରି୍ୟତବର ଅଗି୍ନକାଣ୍ଡ ଆଶ୍ଙ୍କାକୁ 
ଏଡାଇୋ ଲା ି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଙ୍ଗଲବର ନଆିଁ ନ ଲା ିୋ ପାଇଁ 
ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତକିାର ସ୍ଵରୂପ ଆ ାମୀ ଦନିବର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲା ିଥିୋ ଏେଂ 
ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟବର ଥିୋ ସମସ୍ତ ଚଲାପର୍, ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାଶ୍ଵ୍ବର Fire 
line ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାରି୍ଯୋ ସହତି େଭିିନ୍ନ ସତକ୍ତା ମଳୂକ ପଦବକ୍ଷପ ର୍ଯର୍ା- 
ଇବକା ବଡବଭଲପବମଣ୍ଟ କମିଟ ି ମାନଙ୍କ ପୁନଃ  ଠନ ଓ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ, 
ବ ାଷ୍ଠୀ ସବଚତନତା କାର୍୍ଯୟକ୍ରମ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ନଆିଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରେିା 
ପାଇଁ ପ୍ରତକିାର ସ୍ଵରୂପ ଆେଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତଭୂିମି ର୍ଯର୍ା ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ମାନେ 
ସମବଳ ଏେଂ ର୍ଯନ୍ତ୍ରପାତ ି ଆଦରି େୟେହାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 
 ୁରୁତ୍ଵ ଦଆିର୍ଯାଇଅଛ ି।     
 

 

 

 

ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୮୮୫     ତା ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ରିଖ 

Environment Clearance 



 
 

ଶ୍ରୀ ସ ିଏସ୍ ରାକଜ଼ନ୍ ଏକ୍କା : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ ି
:- As per letter No.-J-11011/232/2016-IA-II(I) dated 
16.02.2018 ଦ୍ଵାରା OCL Cement Ltd. (Now DCBL) କୁ 
ମିଳଥିିୋ Environment Clearance (EC) ବର ଦଶ୍୍ାର୍ଯାଇଥିୋ An 
amount of Rs.46 Cr. which is 2.5% of the project cost 
has been earmarked for enterprise social 
commitment on public hearing issues-the proposed 
area like Education, Health, Infrastructure, Skill 
Development, Social Development and Environment 
within five years, େତ୍୍ତମାନ ସଦୁ୍ଧା ବକଉଁ ବକଉଁ area ବର ବକବତ ଟଙ୍କା 
ଖ୍ର୍ଚ୍୍ କରାର୍ଯାଇଅଛ ିତାହାର Financial Year-wise େେିରଣୀ ବଦବେ କ ି? 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  ଜଙ୍ଗଲ, ପରିକବଶ ଓ 

ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ନ 
 

ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 
 

 

ତା. 07.09.2021ରିଖ 
 

ନରୁି୍ଯକି୍ତ ମିଳଥିିବା ଶ୍ରମିେଙ୍କ ବବିରଣୀ    
 

 
 



 
 

ୟୁ.ଡ.ି886. ଡା. ସ ିଏସ୍ ରାକଜନ୍ ଏକ୍କା : ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୁଗ୍ରହ େରି େହକିବ େ ି :– Covid-19 ସମୟବର ସନୁ୍ଦର ଡ 

ଜଲି୍ଲାକୁ ବକବତ Migrant ଶ୍ରମିକ ୋହାର ରାଜୟରୁ ଆସଛିେ ି ଓ 

ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବକବତଜଣଙୁ୍କ ବକଉଁ ବକଉଁ ସଂସ୍ଥାବର ନରୁି୍ଯକି୍ତ 

ମିଳଛି ିତାହାର େଲକ wise େେିରଣୀ ବଦବେ କ ି?  

ଉତ୍ତର 
 
ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ,  
ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଶିା l 

Covid-19 ସମୟବର ସନୁ୍ଦର ଡ ଜଲି୍ଲାକୁ ୨୬,୮୫୩ଜଣ  

ପ୍ରୋସୀ (Migrant) ଶ୍ରମିକ ୋହାର ରାଜୟରୁ ଆସଛିେ ି । ବସମାନଙ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ 

ସମବନ୍ଧୀୟ ତର୍ୟ ଏହ ିେଭିା ବର ଉପଲବ୍ଧ ନ।ହିଁ ।   

Date 07.09.2021 

Auction by BDA. 

UDAQ NO. 888 - Shri Makarananda Muduli : Will the minister for Housing & 

Urban Development be pleased to state that :-  How many nos.  of residential 

plots as well as commercial plots put for public auction by BDA in BMC area 

from 1st January, 2015 to as on date, the detail list of plots put to auction by 



 
 

BDA to different areas with price offer obtained from the bidder against each of 

the plot along with name of the applicants own the auction sale of the plots in 

BDA from 1st January, 2015 to as on date in detail may be furnished?   

Answer 

Shri Pratap Jena, 

Minister , Housing & Urban Development, Odisha.  

           Bhubaneswar Development Authority has sold 71 residential/ commercial 
plots in different schemes under BMC area from 01.01.2015 to till date. The 
detail list showing name of the Bidder, Plot No., Mouza and highest bid amount 
is enclosed as at Annexure- 1.  

***** 

 

୦ ୭.୦୯.୨୦୨୧  
ରାୟ ଡାବର Bridge  ନମି୍ାଣ କାର୍ଯ୍ୟ   

U.D. No. 889- ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ମେରନ୍ଦ ମଦୁୁଲି: ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ ି:-  

ରାୟ ଡା ଜଲି୍ଲାବର ଚଳତି େର୍୍ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ େଭିା  ତରଫରୁ ବକବତ Bridge ନମି୍ାଣ 
କରାର୍ଯାଇଛ,ି ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ବକବତ ବକବତାଟ ି Bridge କାମ ସମୂ୍ପଣ୍ ବହାଇଛ,ି ବକବତାଟ ି
Bridge  କାମ ସମୂ୍ପଣ୍ ବହାଇନାହିଁ ସମୂ୍ପଣ୍ ବହାଇନଥିୋ Bridge କାମ  ୁଡକି ବକବେ ସୁଦ୍ଧା 
ସମୂ୍ପଣ୍ ବହେ ଜଣାଇବେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  



 
 

 ଚଳତି ଆର୍କି େର୍୍ବର PMGSY - III ବର୍ଯାଜନାବର ରାୟ ଡା ଜଲି୍ଲା ପାଇଁ ୪ ବ ାଟ ି
ବସତୁର କାର୍୍ଯୟକୁ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁବମାଦନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ିI  ଏହସିେୁ ବସତୁର ବଟଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା 
ଚାଲୁରହଅିଛ ି ଏେଂ କାର୍୍ଯୟ  ୁଡକିର ବଟଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରୟିା ସମାପ୍ତର ୨ େର୍୍ ମଧ୍ୟବର ସାରେିା ପାଇଁ 
ଲକ୍ଷଧାର୍୍ଯୟ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି I ପରେୁ PMGSY -I  ଏେଂ PMGSY-II ବର ୋକରିହଥିିୋ ୬ 
ବ ାଟ ି ବସତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଚଳତି ଆର୍କି େର୍୍ବର ୧ବ ାଟ ି ବସତୁର କାର୍୍ଯୟ ସମୂ୍ପଣ୍ କରାର୍ଯାଇଛ ିଏେଂ 
୫ବ ାଟ ି ବସତୁର ନମି୍ାଣ କାର୍୍ଯୟ ଚାଲୁରହଛି ିI ଏହ ିବସତୁ  ୁଡକିର କାର୍୍ଯୟ ମାର୍୍ଚ୍ ୨୦୨୨ ସୁଦ୍ଧା 
ବଶ୍ର୍ କରେିା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ  ଧାର୍୍ଯୟ ରଖ୍ାର୍ଯାଇଛ ିI  

ବସହପିର ିଭାେବର ଚଳତି ଆର୍କି େର୍୍ବର ରାୟ ଡା ଜଲି୍ଲାବର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ େଭିା  
ଅଧୀନବର େଜୁି  ବସତୁ ବର୍ଯାଜନାବର ବମାଟ ୧ ବ ାଟ ି ନୂତନ  ବସତୁର  ନମି୍ାଣ ନମିବେ 
ଅନୁବମାଦତି ବହାଇଅଛ ିଏେଂ ଏହାର ସବେ୍କ୍ଷଣ କାର୍୍ଯୟ ଚାଲୁରହଅିଛ ି  I  ସମସ୍ତ ଔପଚାରକିତା 
ପୁରାଣ କରାର୍ଯାଇ ଉକ୍ତ ବସତୁର ନମି୍ାଣ କାର୍୍ଯୟ ଚଳତି େର୍୍ ଆରମ୍ଭ କରାରି୍ଯେ I  ଏହାର ଏକ 
ତାଲିକା ପରଶି୍ଷି୍ଟ “କ” ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା I  ଏତାଦ େୟତୀତ ରାୟ ଡା ଜଲି୍ଲାବର ଗ୍ରାମୟ 
ଉନ୍ନୟନ େଭିା  ଅଧୀନବର ନମି୍ାଣଧୀନ ୧୭ ବ ାଟ ି ବସତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଚଳତି େର୍୍ ୧  ବ ାଟ ି
ବସତୁର ନମି୍ାଣ କାର୍୍ଯୟ ସମୂ୍ପଣ୍ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି ଏେଂ ୧୬ ବ ାଟ ି ବସତୁର ନମି୍ାଣ କାର୍୍ଯୟ 
ଚାଲୁରହଅିଛ ିI ସମୂ୍ପଣ୍ ବହାଇନଥିୋ ବସତୁ  ୁଡକିର ତାଲିକା   ଏେଂ ତାହାର ସେବିଶ୍ର୍ େେିରଣୀ 
ପରଶି୍ଷି୍ଟ “ଖ୍” ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା I 

ତା. 07.09.2021ରିଖ 
 

 
 

ହତିାଧିୋରୀଙୁ୍କ Labour Card ବଣ୍ଟନ 
    

 
 

ୟୁ.ଡ.ି890. ଶ୍ରୀ ମେରନ୍ଦ ମଦୁୁଲି : ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ େରି େହକିବ େ ି :– ରାୟ ଡା ଜଲି୍ଲାବର ବକବତ 

ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ Labour Card େଣ୍ଟନ କରାର୍ଯାଇଛ,ି ଆଉ ବକବତଜଣ 



 
 

ହତିାଧିକାରୀ Labour Card ପାଇୋ ପାଇ ଁ ୋକ ି ଅଛ ି ତାର ଏକ 
େଲକୱାରୀ ତାଲିକା ବଦବେ  କ ି?  

ଉତ୍ତର 
 
ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ,  
ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଶିା l 

  ରାୟ ଡା ଜଲି୍ଲାବର ତା.31.08.2021 ରଖି୍ ସୁଦ୍ଧା ଓଡଶି୍ା ବକାଠାୋଡ ିଏେଂ 

ଅନୟାନୟ ନମି୍ାଣ ଶ୍ରମିକ କଲୟାଣ ବୋଡ୍ ଅଧୀନବର 79,810 ଜଣ ନମି୍ାଣ ଶ୍ରମିକଙୁ୍କ 

ପଞି୍ଜକୃତ କରାର୍ଯାଇ ପରଚିୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ିଏେଂ ୋକଥିିୋ 1,958 ଜଣ ନମି୍ାଣ 

ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକି୍ରୟା ଜାର ିରହଛି ି।  

  ଏତଦ୍ େୟତୀତ, ଓଡଶି୍ା ଅଣସଂ ଠତି ଶ୍ରମିକ ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା ବୋଡ୍ 

ଅଧୀନବର 6,699 ଅଣସଂ ଠତି ଶ୍ରମିକ ପଞି୍ଜକୃତ ବହାଇଅଛେ ି ଏେଂ ୋକ ି ଥିୋ        

୩୫ ବ ାଟ ିଅଣସଂ ଠତି ପରଚିୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକି୍ରୟା ଜାର ିରହଛି ି।  

ତାରିଖ: ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 

ମଶାମରା ଧୂଆଁ ଛାଡବିାେୁ ପଦକକ୍ଷପ 

U.D 892. ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ େହଁର :  ହୃ ନମିା୍ଣ ଓ ବପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ ି : - 

ଫୁଲୋଣୀ ସହରବର ଥିୋ ସମସ୍ତ ନାଳ ନଦ୍୍ଦମା  ୁଡକୁି ସଫା କରେିା ସହ େର୍୍ାଜଳ ସହଜବର ନଷି୍କାସନ 

କରେିା ପାଇଁ ପଦବକ୍ଷପ ବନୋ ସହ ସେୁ ରାସ୍ତାବର  ଆବଲାକକିରଣ, ସେୁ ୱାଡର୍ ଆଭୟେରୀଣ ରାସ୍ତା 



 
 

 ୁଡକିର ମରାମତ ିକରେିା ପାଇଁ ପଦବକ୍ଷପ ବନବେ କ,ି ବସହପିର ିମଶ୍ାଙ୍କ ବଦୌରାତ୍ମୟରୁ ସହରୋସୀଙୁ୍କ 

ରକ୍ଷା କରେିା ପାଇଁ ସେୁ ସାହବିର ମଶ୍ାମରା  ାଡ ିଧୂଆଁ ଛାଡେିାକୁ ପଦବକ୍ଷପ ବନବେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବଜନା, 

ମନ୍ତ୍ରୀ,  ହୃ ନମିା୍ଣ ଓ ନ ର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡଶି୍ା  

          ଫୁଲୋଣୀ ବପୌର ପରରି୍ଦ ଦ୍ଵାରା ସହରର ସମସ୍ତ ନାଳ ନଦ୍୍ଦମା  ୁଡକୁି ପ୍ରତୟହ ସଫା କାରାରି୍ଯୋ 

ସହତି େର୍୍ାଜଳ ନଷି୍କାସନ କରେିା ନମିବେ ର୍ଯର୍ାଶ୍ୀଘ୍ର କାର୍୍ଯୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। ଉକ୍ତ ବପୌର 

ପରରି୍ଦ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ନା ରକି ସୁେଧିା ପାଇଁ ର୍ଯର୍ା ଆବଲାକୀକରଣ, ରାସ୍ତା  ୁଡକିର ମରାମତ ିନମିବେ 

େଭିିନ୍ନ ବର୍ଯାଜନା ମାଧ୍ୟମବର େୟେସ୍ଥା କରାର୍ଯାଉଅଛ ି । ତତସହତି ର୍ଯର୍ାଶ୍ୀଘ୍ର ମଶ୍ାଙ୍କ ବଦୌରାତ୍ମୟରୁ 

ସହରୋସୀଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରେିା ପାଇଁ ସେୁ ସାହବିର ମଶ୍ାମରା  ାଡ ିଦ୍ଵାରା ଧୂଆଁ ଛଡାର୍ଯାଉଅଚ୍ଛ ି। 

 

07.09.2021 

ପାନୀୟ ଜଳ ସମସୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ 

UD 894:    ଶ୍ରୀ ସବୁାଷ  ଚନ୍ଦ୍ର ପବପହରା: ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ପପୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହପିବ କି:- ଗଞ୍ଜାର୍ ବଜି୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚେ ପରିଷଦର (NAC) ର ପାନୀୟ ଜେ ସର୍ସୟାର ସ୍ଥାୟୀ 

ସର୍ାଧାନ ପାଇ ଁ କଣ ପ ାଜନା କରା ାଇଅଛି ଏବଂ ଏଥନିରି୍ପେ ପକପତ ବୟୟ ଅଟ୍କେ 

କରା ାଇଛି ଜଣାଇପବ କି   ? 

                                                 ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ପଜନା  

ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ପପୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ 



 
 

          ଜନସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଖଣ୍ଡ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଧନିସ୍ଥ ଗଞ୍ଜାର୍ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚେ ପରିଷଦ (NAC) ର 

ପାନୀୟ ଜେ ସର୍ସୟାର ସର୍ାଧାନ ପାଇ ଁ ବର୍ତ୍ମର୍ାନ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁପର୍ାଦିତ ଦୁଇପଗାଟି୍ 

ପ୍ରକଳ୍ପର କା ମୟ ଚାଲୁରହଅିଛି,  ଥା- 

1.  Construction of Storage Reservoir with joining of pipeline and 

ancillary works for improvement of water supply to Damodarpur 

and adjoining areas of Ganjam NAC under State Plan-BASUDHA, 

2020-21 at a cost of ₹ 26.84 lakh. 

2. Construction of Storage Reservoir with joining of pipeline and 

ancillary works for improvement of water supply to Potagoda and 

Jayashree Chemical area of Ganjam NAC under State Plan-

BASUDHA, 2020-21 at a cost of 41.42 lakh. 

ଉପପରାକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର କା ମୟଗଡୁିକ ପଶଷ ପହପଲ ଗଞ୍ଜାର୍ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚେ 

ପରିଷଦ(NAC)ର ପାନୀୟ ଜେ ସର୍ସୟାର ସର୍ାଧାନ ପହାଇପାରିବ । 

***** 

 

ତା ୦୭॰୦୯॰୨୦୨୧ରିଖ 

R.D. road ର ନମି୍ାଣ ୋର୍ଯ୍ୟ   

UD-895: ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ କହମବରମ: ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହବିେ କ:ି କରଞି୍ଜଆ ନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ୋଟ ଟାଇଁଶ୍ରିା ଠାରୁ ଟଙ୍ଗାେଲିା R.D. 
ରାସ୍ତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ବର୍ଯାଜନାବର ନମି୍ାଣ କରାର୍ଯାଇ କରଡହିା ଠାବର 
େନ୍ଦ କରଦିଆିର୍ଯାଇଛ,ି ମାତ୍ର କରଡହିା ଠାରୁ ଟଙ୍ଗାେଲିା ଭାୟା–ତୁଳସୀବପାର୍ ି
(ବମାଟ ଦୂରତା 2400 ମିଟର ) ରାସ୍ତାର ନମ୍ିାଣ କାର୍୍ଯୟ ୋକ ି ଥିୋରୁ ସ୍ଥାନୀୟ 
ୋସନି୍ଦା ମାବନ େହୁ ଆସଥୁିୋରୁ ସମ୍ମଖୁ୍ୀନ ବହଉଛେ,ି ଏଣୁ କରଡହିା ଠାରୁ 



 
 

ଟଙ୍ଗାେଲିା ଭାୟା–ତୁଳସୀବପାର୍ି ଏହ ି 2400 ମିଟର R.D. road ର ନମି୍ାଣ 
ପାଇଁ ଆଶ୍ୁ ପଦବକ୍ଷପ ବନବେ କ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ : ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା ଅେ ୍ତ କରଞି୍ଜଆ ନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିନସ୍ଥ, ୋଟ 
ଟାଇଁଶ୍ରିା  ଠାରୁ ଟଙ୍ଗାେଲିା ରାସ୍ତାର ବଦୈଘ୍ୟ 4.88 କ.ିମି. ଅବଟ ।  ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 
2.480 କ.ିମି. ରାସ୍ତା PMGSY ବର ନମିିତ ବହାଇଥିୋ ସ୍ଥବଳ 2.400 କ.ିମି. 
ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ େଭିା  ଅଧୀନବର ଅଛ ି। PMGSY-I ର ନୟିମାେଳୀ ଅନୁସାବର 
2001 ଜନ ଣନାକୁ ଭିତ୍ତକିର ି IAP ଜଲି୍ଲା  ୁଡକିବର 250 ୋ  ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ ୍
ଜନସଂଖ୍ୟା େଶି୍ଷି୍ଟ ଅସଂବର୍ଯାଜତି ଗ୍ରାମକୁ ସଂବର୍ଯା ୀକରଣ କରେିାର େୟେସ୍ଥା 
ଥିଲା । ତଦନୁସାବର 278 ଜନସଂଖ୍ୟା େଶି୍ଷି୍ଟ କରଡହିା ଅସଂବର୍ଯାଜତି ଗ୍ରାମକୁ 
ଏହ ିବର୍ଯାଜନାବର ଅେଭ୍ୁ କ୍ତ କରାର୍ଯାଇ Package No.OR-21-593 ବର 
2.480 କ.ିମି. ବଦୈଘ୍ୟର ରାସ୍ତା ନମି୍ାଣ କରାର୍ଯାଇ ସଂବର୍ଯା ୀକରଣ କରର୍ଯାଇଥିଲା 
। େଳକା ରହଥିିୋ 2.400 କ.ିମି. ରାସ୍ତାଟ(ିକରଡହିା ଠାରୁ ଟଙ୍ଗାେଲିା ଭାୟା-
ତୁଳସୀବପାର୍ି) ପଞ୍ଚାୟତରାଜ  େଭିା  ଅେଭ୍ୁ କ୍ତ ରାସ୍ତା ଅବଟ । ତୁଳସୀବପାର୍ ି
ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟା 2001 ଜନ ଣନା ଅନୁସାବର 224 ଏେଂ ଟଙ୍ଗାେଲିା ଏକ 
ସଂବର୍ଯାଜତି ଗ୍ରାମ ବହାଇଥିୋରୁ ଏହ ି 2.400 କ.ିମି. ରାସ୍ତାକୁ PMGSY ବର 
ଅେଭ୍ୁ କ୍ତ କରାର୍ଯାଇପାରନିାହିଁ । ଏହ ିବର୍ଯାଜନା ଅନୁସାବର ମଧ୍ୟ ବକୌଣସ ିବର୍ଯା ୟ 
ଅସଂବର୍ଯାଜତି ଗ୍ରାମକୁ ଏକାଧିକ ସଂବର୍ଯା ୀକରଣ କରେିାର େୟେସ୍ଥା ନାହିଁ ।  



 
 

  

୦୭.୦୯.୨୦୨୧  
କରଞି୍ଜଆବର RD ରାସ୍ତାର ନମି୍ାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 

U.D. No. 896- ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତ ିକହମବରମ: ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ:ି- 
କରଞି୍ଜଆ ନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ୧୪ କ.ିମି ଲମବ ବଭଜଡିହିା  ଠାରୁ ବମାଟ RD ରାସ୍ତାର ଅେସ୍ଥା 
ଅତୟେ ବଶ୍ାଚନୀୟ ଏେଂ ଏହ ିସମ୍ପକ୍ବର େଭିା ୀୟ କତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟି ଆକର୍୍ଣ କରଥିିବଲ ବହ ଁ
ଏହାର ବକୌଣସ ି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ଏହ ି ରାସ୍ତାର ନମି୍ାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାଵ ଅଛ ି କି, 
ଏଥିପାଇଁ ବକବତ େୟୟ ଅଟକଳ କରାର୍ଯାଇଛ ିଓ ଏହାର ନମି୍ାଣ କାର୍୍ଯୟ ବକବେସୁଧା ସମୂ୍ପଣ୍ ବହେ , 
ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇବେ କ ି ? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ :-  

 କରଞି୍ଜଆ ନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ୧୪ କ.ିମି ଲମବ ବଭଜଡିହି ଠାରୁ ବେ ୁନଆି ଛକ ରାସ୍ତା 
ମଧ୍ୟରୁ ୯.୨ କ.ିମି "ବଭଜଡିହିା ଶ୍ରତ" RD ରାସ୍ତା କରଞି୍ଜଆ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ େଭିାଜନର ଅେଭୁ୍କ୍ତ 
ଅବଟ ଏେଂ ଅେଶ୍ଷି୍ଟ ୪.୮ କ.ିମି ରାସ୍ତା ୋରପିଦା ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ େଭିାଜନର "କପି୍ତପଦା ଶ୍ରତ"  
RD ରାସ୍ତାର ଅଂଶ୍ ଅବଟ I  

ଏହ ିନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅେ ୍ତ ୧୪ କ.ିମି ଲମବ ବଭଜଡିହିା ଠାରୁ ବେ ୁନଆି ଛକ ରାସ୍ତା 
ମଧ୍ୟରୁ ଅେଶ୍ଷି୍ଟ ୪.୮୦ କ.ିମି "କପି୍ତପଦା  ଠାରୁ ଶ୍ରତ"  ରାସ୍ତାକୁ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  ଗ୍ରାମ ସଡକ 
ବର୍ଯାଜନାବର ଅେଭୁ୍କ୍ତ କରାର୍ଯାଇ ତା ୩୧.୦୩.୨୧ ରଖି୍ବର କାର୍୍ଯୟ ସମୂ୍ପଣ୍ ବହାଇଅଛ ି I  
େତ୍ତ୍ମାନ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାର ଚୁକି୍ତନାମା   ଅନୁର୍ଯାଇ  ୫ େର୍୍ ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍୍ଯୟ ପାଇଁ ନୟିମିତ 
ମରାମତ ି (Routine Maintenance) ବର ୧୮.୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର େୟୟେରାଦ   
କରାର୍ଯାଇଅଛ ିI     



 
 

  

୦୭.୦୯.୨୦୨୧  

କଇମଣିୁ୍ଡ ଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭରୁ  ଗ୍ରାମ ରଶର୍ ପ ମୟନ୍ତ ରସତୁ ନମିମାଣ 

UDAQ: 897- ଶ୍ରୀ ରଦବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରପିାଠୀ: ଗ୍ରାର୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 

କରି କହପିବ କି:-  ବାଙ୍କୀ ନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ଡେୀ ଅେଗମତ  ଡର୍ପଡା ବ୍ ଲକର ପାଥପରୁ 

ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧନିପର  ଥବିା  କଇର୍ଣିୁ୍ଡ ଗ୍ରାର୍ଟି୍ ପ୍ରତିବଷମ  ବନୟା  ସର୍ୟପର  ସଂପରୂ୍ଣ୍ମ  

ଜୋର୍ଣ୍ମବ ପହାଇ ିବା  ଫେପର  ବାହୟ  ଜଗତରୁ  ବିଛିନ୍ନ  ପହାଇ ିବା  ଫେପର  ସ୍ଥାନୀୟ  

ବାସିନ୍ଦା  ଅବର୍ଣ୍ମନୀୟ ଅସବୁିଧାର  ସର୍ର୍୍ଖୁୀନ ପହାଇଥାେି , ଏହ ି ସର୍ସୟାର  ସ୍ଥାୟୀ 

ପ୍ରତିକାର ପାଇ ଁ କଇର୍ଣିୁ୍ଡ ଗ୍ରାର୍  ଆରମ୍ଭରୁ  ଗ୍ରାର୍ ପଶଷ ପ ମୟେ ବିଜ ୁପସତୁ  ପ ାଜନପର  

ପଗାଟି୍ଏ  ପସତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦିଗପର  ଦୃଢ  ପଦପକ୍ଷପ  ପନପବ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସିିଂହ, ଗ୍ରାର୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ :-  

  ଗ୍ରାର୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ -୨, କଟ୍କ ଅଧନିସ୍ଥ ବାଙ୍କୀ ନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ଡେୀ 

ଅେଗମତ  ଡର୍ପଡା ବ୍ ଲକର  ପାଥପରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧନିପର ଥବିା କଇର୍ଣିୁ୍ଡ ଠାପର ବିଜ ୁ

ପସତୁ ପ ାଜନାପର ନୂତନ ପସତୁ ନିର୍ମାଣ ନିର୍ପେ ଅଦୟାବଧ ି ପକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ 

ବିଚାରାଧୀନ ନାହି ଁ। 

ତା. 07.09.2021ରିଖ 
 
 
 

ବାଙ୍କୀ ସବ୍-ଡଭିିଜନକର ହତିାଧିୋରୀଙୁ୍କ Labour Card କର୍ଯାଗାଣ 
  

 
 

ୟୁ.ଡ.ି898. ଶ୍ରୀ କଦବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରପିାଠୀ : ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େରି େହକିବ େ ି:– ୋଙ୍କୀ ସବ୍-ଡଭିିଜନବର ଅଦୟାେଧି 
ବକବତଜଣ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ labour Card ବର୍ଯା ାଇ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି
ତାହାର େଶି୍ଦ େେିରଣୀ (ପଞ୍ଚାୟତୱାରୀ ଓ ଗ୍ରାମୱାରୀ) ବଦବେ କି, 



 
 

ଅେଶ୍ଷି୍ଟ ହତିାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ବକବେସୁଦ୍ଧା Labour Card ବର୍ଯା ାଇ 
ଦଆିରି୍ଯେ, ପ୍ରକାଶ୍ କରବିେ କ ି?  

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ,  
ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଶିା l 
  ୋଙ୍କୀ ସବ୍-ଡଭିିଜନବର ଅଦୟାେଧି ୧୯୭ଜଣ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଓଡଶି୍ା 
ଅଣସଂ ଠତି ଶ୍ରମିକ ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା ବୋଡ୍ ଅଧୀନବର ପଞି୍ଜକୃତ କରାର୍ଯାଇ ପରଚିୟ 
ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି।  
  ଉକ୍ତ ସବ୍-ଡଭିିଜନବର ଓଡଶି୍ା ବକାଠାୋଡ ି ଏେଂ ଅନୟାନୟ ନମି୍ାଣ ଶ୍ରମିକ 
କଲୟାଣ ବୋଡ୍ ଅଧୀନବର ୧୮,୦୯୦ ନମ୍ିାଣ ଶ୍ରମିକଙୁ୍କ ପଞି୍ଜକୃତ କରାର୍ଯାଇ ପରଚିୟ ପତ୍ର 
ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି।  
  ଅେଶ୍ଷି୍ଟ ହତିାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାରି୍ଯୋ ପବର ନୟିମ 
ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଉପବରାକ୍ତ ଦୁଇବ ାଟ ିବୋଡ୍ ଅଧୀନବର ପଞି୍ଜକୃତ କରାରି୍ଯେ ।    

 

 
 

  

 

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା-୯୦୨       ତା-
୦୭।୦୯।୨୦୨୧             

ବଡ଼ସାହକିର ଲାଗିଥିବା ଗଛ ସଂଖୟା 



 
 

ଶ୍ରୀ ସନାତନ େଜୁିଳ ି : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରବିେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହବିେ କ ି :- େଡ଼ସାହ ିନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ବକବତ ଚାରା  ଛ 
ଲା ିଛ ିଏେଂ ବକଉଁ ବକଉଁ  ଛ ବକବତ ଲା ିଛ,ି ଏଥିପାଇଁ ବକବତ 
ଅର୍୍ େୟୟ ବହାଇଛ,ି ଜଙ୍ଗଲବର ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇୋ ପାଉଁ  ବକବତ 
ଅର୍୍ ଖ୍ର୍ଚ୍୍ ବହାଇଛ,ି ନଆିଁ ଲିଭାଇୋ ପାଇଁ ବକବତ ଖ୍ର୍ଚ୍୍ ବହାଇଛ ି
ଏେଂ 2019-20 ଏେଂ 2020-21 ଆର୍କି େର୍୍ବର ଜଙ୍ଗଲ 
େଭିା  ତରଫରୁ ବକବତ ବ ାଟ ି ହୃ ନମି୍ାଣ କରାର୍ଯାଇଛ ିଏେଂ 
ବକବତ ବଲାକ କାମବର ଲା ିଛେ ିତାର ସମୂ୍ପର୍୍ଣ୍ େେିରଣୀ ଅେ ତ 
କରାଇବେ କ ି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଙ୍ଗଲ,ପରକିବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ 
ପରବିତ୍ତ୍ନ 

େଡ଼ସାହ ି ନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର  ତ ଦୁଇ େର୍୍ ମଧ୍ୟବର 
ସମଦୁାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ୩୨୦୦୦ ଚାରା ଲ ାର୍ଯାଇଛ ି । ବସଥି ମଧ୍ୟରୁ 
ଆକାଶ୍ଆି ୩୪,୫୦୦, କରଞ୍ଜ- ୧,୦୭,୮୦୦, ନମି- 
୮୪,୩୦୦, ଅଁଳା- 3,200,  ମ୍ଭାରୀ- 4,700, ଶ୍ଶି୍ୁ- 

21,000,ୋହାଡ଼ା- 500, ମହୁଲ- 500, ସାଳ- 500, 

ବମହ ାନ-ି 500, ଫାଶ୍-ି 500, ଜାମ-ୁ 31,800, 

ଅଜ୍ୁନ-23,000, ପଣସ-  



 
 

 

      19,200 େୃକ୍ଷ ଚାରା ବରାପଣ କରାର୍ଯାଇଛ ି। ଏଥିପାଇଁ 
1 ବକାଟ ି71 ଲକ୍ଷ 53 ହଜାର ଅର୍ ୍ରାଶ୍ ିେୟୟ କରାର୍ଯାଇଛ ି। 

ଜଙ୍ଗଲବର ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇୋ ୋେଦବର 16 ଲକ୍ଷ 35 
ହଜାର ଅର୍୍ ରାଶ୍ ିଏେଂ ନଆିଁ ଲିଭାଇୋ ପାଇଁ 8 ଲକ୍ଷ 06 ହଜାର 

ଅର୍୍ ରାଶ୍ ିେୟୟ  କରାର୍ଯାଇଛ।ି 

 ଜଙ୍ଗଲ େଭିା  ତରଫରୁ 2019-20 ଓ 2020-21 

ଆର୍କି େର୍୍ବର ସମଦୁାୟ 34 ବ ାଟ ି ହୃ ନମି୍ାଣ କରାର୍ଯାଇଛ ି । 

ଏହ ିକାର୍ଯ୍ୟ ସମୂ୍ପର୍୍ଣ୍ କରେିାବର 8,679 ବଲାକ କାମବର ଲା ିଛେ ି

ଏହାର ସମୂ୍ପର୍୍ଣ୍ େେିରଣୀ ପରଶି୍ଷି୍ଟ ‘କ’ ବର ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି।  

ତାରିଖ: ୦୭.୦୯.୨୦୨୧ 

 

ଆସିକା ସହରରର Auditorium Hall 

 

ୟୁ.ଡି. 904 . ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜଳୁା ସ୍ଵାଇ ଁ : ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ପପୌର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହପିବ କି:- ଆସିକା ଗଞ୍ଜାର୍ ଜଲି୍ଲାର ଏକ ସବମପରୁାତନ ସହର ପହବା ସପେ ସହରପର ସଭା 

ସରି୍ତି କରିବା ପାଇ ଁ ଏକ Auditorium Hall ର ଆବଶୟକତା ଅଛି ପତଣ ୁ ଏହା ଉପପର 

ବିହତି କା ମୟାନୁଷ୍ ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପବ କି ? 

ଉର୍ତ୍ର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ପଜନା  



 
 

ର୍ନ୍ତ୍ରୀ , ଗହୃ ନରି୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା । 

 

ଆସିକା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚେ ପରିଷଦରୁ ସହରପର ସଭା ସରି୍ତି କରିବା ପାଇ ଁ Auditorium 

Hall ର ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁ ବିଭାଗକୁ ପକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରାପ୍ତ  ପହାଇନାହି ଁ। Auditorium Hall 

ର ନରି୍ମାଣ ନରି୍ପେ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ନରିି୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପଲ ବିହତି କା ମୟାନୁଷ୍ ଠାନ ଗ୍ରହଣ 

କରା ିବ । 
 

ତାରିଖ   : 07.09.2021 

ରମା ସାଇରକଲ ର ାଜନା ସମ୍ପକମରର 

U.D. 906.  ଶ୍ରୀ ଗପଣଶ ରାର୍ ୍ ସିଂ ଖଣିୁ୍ଟଆ : ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହପିବ କି :- ଅଧନୁା ସାରା ରାଜୟପର ପକପତାଟି୍ Mo Cycle ଭଲ ଅବସ୍ଥାପର ଅଛି, ପକପତାଟି୍ ପର୍ା 

ସାଇପକଲ ପକପତ ଟ୍ଙ୍କା ହସିାବପର ସର୍ଦୁାୟ ପକପତ ବୟୟବରାଦ ପଦଇ କିଣା ାଇଥଲିା ଓ 

ପକପତାଟି୍ କବାଡିଖାନାପର ପହଞ୍ଚ ି ସାରିଲାଣ ି କହପିବ କି, BMC ର ଅପାରଗତା ପ ାଗ ଁ ୁ ପର୍ା 

ସାଇପକଲ ଗଡିୁକର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ପହାଇଛି କି, ପସହଭିେି Dream Team Sahara (JNNURM) 

ପ ାଜନାପର ପକପତାଟି୍ ବସ ୍ ଚୋଚେ କରୁଥଲିା, ପକପତଟ୍ଙ୍କା ବିନିର୍ୟପର ପକପତାଟି୍ ବସ ୍ ପକପବ 

କିଣା ାଇଥଲିା ଓ ପସ ବସ ୍ଗଡିୁକର ବର୍ତ୍ମର୍ାନ ସି୍ଥତି କଣ, ରାସ୍ତାପର ପସ ବସ ୍ଗଡିୁକ ଆଉ ଚାଲୁଛି କି, 

 ଦି ନ ଁା ପତପବ ପକଉ ଁକାରଣ ପ ାଗ ଁ ୁ? 

ଉର୍ତ୍ର 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ପଜନା , 
ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ,  ଗହୃ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଓଡିଶା  

ଭୁବପନର୍ଶ୍ର ସ୍ମାଟ୍ମସିଟି୍ ରି୍ଶନ SPV ଦ୍ଵାରା ପର୍ା ସାଇପକଲ ପ ାଜନାପର କ୍ରୟ କରା  ାଇଥବିା  2000 

ଟି୍ ସାଇପକଲ ର୍ଧ୍ୟରୁ 1000 ଟି୍ ସାଇପକଲ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରାସ୍ତା ପର ଅଧନୁା ବୟବହୃତ 

ପହଉଛି ଏବଂ ଅବଶଷି୍ଟ 1000 ଟି୍ ସାଇପକଲର ରକ୍ଷଣା ପବକ୍ଷଣ ତଥା ର୍ରାର୍ତି ଚାଲିଛି। ପଗାଟ୍ା ପିଛା 

25000/- (ପଚିଶ ହଜାର) ଟ୍ଙ୍କା ବୟୟପର 2000 ଟି୍ ସାଇପକଲ ସର୍ଦୁାୟ 5.00 ପକାଟି୍ ଟ୍ଙ୍କା ବୟୟ 



 
 

ବରାଦପର କିଣା  ାଇଥଲିା । ପକୌଣସି  ସାଇପକଲ କବାଡିଆ କୁ ବିକି୍ର କରା  ିବାର ତଥୟ 

ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ପହାଇ ନାହି ଁI 

2010 ର୍ସିହା ପର JnNURM  ପ ାଜନା ପର ସର୍ଦୁାୟ 125 ଖଣ୍ଡ ବସ ପର୍ାଟ୍ 1699.50 ଲକ୍ଷ ଟ୍ଙ୍କା 

ବୟୟପର  କିଣା ାଇ ସାବମଜନୀନ ବୟକି୍ତଗତ ସହଭାଗୀତା ପର Dream Team Sahara ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା 

ଚୋଚେ କରୁଥଲିା । ପସଥ ିର୍ଧ୍ୟରୁ ପ୍ର ଜୁୟ ସର୍ତ୍ମାବେୀ  ଅନୁ ାୟୀ 121 ଖଣ୍ଡ ବସର ଉରି୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ ସର୍ୟ 

ସୀର୍ା ସର୍ାପ୍ତ ପପର condemnation କରା ାଇ ନିୟର୍ ଅନୁସାପର ନିଲାର୍ ପ୍ରକି୍ରୟାପର ବିକି୍ର 

କରା ାଇଛି ଓ 4 ଖଣ୍ଡ condemned ବସ କୁ “Toilet on Wheel” ଉପଦଶୟପର ବୟବହୃତ ନିର୍ପେ 

ଅଛି ।  

***** 

ତା. 07.09.2021 ରିଖ 
 
 
 

ବାହାର ରାଜୟେୁ ଦାଦନ ଖଟବିାେୁ ର୍ଯାଇଥିବା ମହଳିା ଓ ପୁରୁଷ  
  

 
 

ୟୁ.ଡ.ି907. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ େୁମାର ଜଗକଦବ : ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ େରି େହକିବ େ ି :– ଚଲିିକା ନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 
ଅବନକ ଶ୍ରମ ଜୀେ ିଅନୟ ରାଜୟ  ୁଡକିବର ଦାଦନ ଖ୍ଟୁଛେ ିବସମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ଅବନକ ଲୁଚା ଛପାବର ର୍ଯାଇଛେ ି ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ବକବତ 
ପୁରୁର୍, ବକବତ ମହଳିା ଏେଂ ବକବତ ନାୋଳକ ୋହାର ରାଜୟକୁ 
ର୍ଯାଇଛେ ି?  

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ,  
ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଶିା l 



 
 

  ଚଲିିକା ନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲୁଚାଛପାବର ୋହାର ରାଜୟକୁ ର୍ଯାଉଥିୋ ପ୍ରୋସୀ 

ଶ୍ରମିକ ସମବନ୍ଧୀୟ ତର୍ୟ ଏହ ିେଭିା ବର ଉପଲବ୍ଧ ନ।ହିଁ ।  

  ମାତ୍ର, େ ିତ ୨ େର୍୍ ମଧ୍ୟବର ଚଲିିକା ନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ୬୦ ଜଣ ପୁରୁର୍ 

ଶ୍ରମଜୀେୀ ଅନୟ ରାଜୟ ର୍ଯର୍ା :- ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରବଦଶ୍, ତାମିଲନାଡୁ,  ୁଜୁରାଟକୁ ୩ ଜଣ     

ଲାଇବସନ୍ ସ  ପ୍ରାପ୍ତ ଠକିାଦାରଙ୍କ ଜରିଆବର ର୍ଯାଇଅଛେ ି।   

୦୭.୦୯.୨୦୨୧  

ବଜି ୁରସତୁ ନମିମାଣ 

U.D AQ: 908- ଶ୍ରୀ ରଘନୁାଥ ଗମାଙ୍ଗ: ଗ୍ରାର୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହପିବ କି:-  ରଣପରୁ ନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ଡେୀପର ଗ୍ରାର୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ  ତରଫରୁ ବିଜ ୁ

ପସତୁ ପ ାଜନାପର ଗତ ୨ ବଷମ  ର୍ଧ୍ୟପର ପକପତାଟି୍  ପସତୁ  ପକଉ ଁପକଉ ଁ ପକଉ ଁଠାପର  

ପକପତ  ବୟୟ ଅଟ୍କେପର ନିର୍ମାଣ  ପହାଇଛି, ଏଥପିର  ପକଉ ଁ ପକଉ ଁ  ଠାପର ପକଉ ଁ 

ପକଉ ଁ  ପସତୁର  କାର୍  ପକପବ complete ପହାଇଛି , complete ପହାଇନଥବିା  

ପସତୁର କାର୍ ପକପବସରୁ୍ଦ୍ଧା complete ପହବ ସରକାର କହପିବ କି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସିିଂହ, ଗ୍ରାର୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ :-  

  ନୟାଗଡ ଗ୍ରାର୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ ଅେଗମତ ରଣପରୁ ନିବମାଚନ ର୍ଣ୍ଡେୀପର 

ବିଜ ୁପସତୁ ପ ାଜନାପର ବିଗତ ୨ ବଷମ ର୍ଧ୍ୟପର ୩ ପଗାଟି୍ ପସତୁ ୧୦୭୨.୩୭ ଲକ୍ଷ ଟ୍ଙ୍କା 

ବୟୟ ଅଟ୍କେପର ନିର୍ମାଣ କରା ାଇଅଛି  ଏବଂ ୮୨୫.୦୮ ଲକ୍ଷ ଟ୍ଙ୍କା ବୟୟ ଅଟ୍କେପର 

୨  ପଗାଟି୍ ପସତୁର ନିର୍ମାଣ କା ମୟ ଚାଲୁ ରହଅିଛି । ପରୂ୍ଣ୍ମାଙ୍ଗ ପହାଇଥବିା ଏବଂ କା ମୟ 

ଚାଲୁରହ ିଥବିା  ପସତୁଗଡିୁକର ତାଲିକା  ପରିଶଷି୍ଟ 'କ' ର୍ାଧ୍ୟର୍ପର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।   

 

ତା. 07.09.2021ରିଖ 
 
 



 
 

ଟାଟା େମ୍ପାନୀକର ୋମ େରୁଥିବା ଶ୍ରମିେଙ୍କ ତାଲିୋ    
 
 

ୟୁ.ଡ.ି909. ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଣୁ୍ଡା : ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ େରିେହକିବ େ ି :–  ଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲା ବ ାପାଳପୁର ଟାଟା 
କମ୍ପାନୀବର ଏେଂ ବ ାପାଳପୁର ବପାଟ୍ବର କାମ କରୁଥିୋ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
ବକବତ, ଟାଟାବର କାମ କରୁଥିୋ (ୋହାର ଜଲି୍ଲା) ଏକ ତାଲିକା ବଦବେ କ,ି 
2020-2021 େର୍୍ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ବକବତଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ P.F େନ୍ଦ 
କରାର୍ଯାଇଛ ିଜଣାଇବେ କ ି?  

ଉତ୍ତର 
 

ଶ୍ରୀ ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ,  
ଶ୍ରମ ଓ େମ୍ଚାରୀ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଶିା l  
 

  ଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲା ବ ାପାଳପୁର ଟାଟା କମ୍ପାନୀବର ୫୭୯ ଜଣ ଏେଂ ବ ାପାଳପୁର 
ବପାଟ୍ବର ୫୧୮୭ ଜଣ ଶ୍ରମିକ/କମ୍ଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ି । ଟାଟା କମ୍ପାନୀବର କାମ 
କରୁଥିୋ ୫୭୯ ଜଣ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ  ଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାର 472 ଜଣ ଏେଂ ୋହାର ଜଲି୍ଲାର 
57 ଜଣ ଓ ୋହାର ରାଜୟର 50 ଜଣ ଅଟେ,ି ର୍ଯାହାର ତାଲିକା ପରିଶଷି୍ଟ ‘େ’ ବର ପ୍ରଦାନ 
କରା ଲା ।  

 କମ୍ଚାରୀ ଭେରି୍ୟନଧିି ସଂ ଠନ, ଭୁେବନଶ୍ଵରଙ୍କଠାରୁ ମିଳଥିିୋ ତର୍ୟାନୁର୍ଯାୟୀ 
୨୦୨୦-୨୧ େର୍୍ବର ବ ାପାଳପୁର ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ୧୦୧ ଜଣ ଏେଂ ବ ାପାଳପୁର 
ବପାଟ୍ର ୪୧ ଜଣ ଶ୍ରମିକ/ କମ୍ଚାରୀଙ୍କର ଇ.ପି.ଏଫ େନ୍ଦ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି।  

 

 
ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସିଂଖୟା-୯୧୦   ତା-୦୭ -୦୯ -୨୦୨୧  



 
 

 

ଜଙ୍ଗଲ ଉତ୍ପନ ପଦାଥମ ଗଡ଼ୁିକର Re-processing 

ପାଇ ଁପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ 

ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ରଭାଇ : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହରିବ କ ି:- ଆଦବିାସୀ ଅଧୟୁରି୍ତ 

ତଳସରା ବଧିାନ ରେତ୍ରର ଅଧବିାସୀ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ 

ଦ୍ରବୟ  ଥା – ମହୁଲ, କରଞ୍ଜ, ନମି, କୁସମୁ, ଶାଳଫୁଲ, 

ରକନୁ୍ଦପତ୍ର ଓ ଶାଳପତ୍ର ସିଂଗ୍ରହ ସହ କୃରି୍ ଉପରର 

ନଭିମର କରିଥାନ୍ତ,ି ଏହ ି ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ପଦାଥମ ଗଡ଼ୁିକ ୁ

ବକି୍ରୀ ରବରଳ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଠରକଇର 

ଶୀକାର ରହବାକ ୁପରଡ଼, ପଶ୍ନ-୧ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବୟର 

ଉଚତ୍ି ମଲୂୟ ବରିକ୍ରତା ପାଇବା ପାଇ ଁ ରକଉ ଁ ରକଉ ଁ

ବୟବସ୍ଥା କରା ାଇଛ,ି ଜଙ୍ଗଲ ଉତ୍ପନ ପଦାଥମ ଗଡ଼ୁିକର 

Re-processing ପାଇ ଁ ଏହ ି ଅଞ୍ଚଳରର ରକୌଣସି 

ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥାପନର ର ାଜନା କରା ାଇଛ ିକ?ି 

 

 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ ରକଶରୀ ଆରୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ,  



 
 

ଜଙ୍ଗଲ, ପରିରବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ତମନ ।  
 

ଆଦବିାସୀ ଅଧୟୁରି୍ତ ତଳସରା ବଧିାନ ସଭା 

ରେତ୍ରର ଅଧବିାସୀ ନଜିର ଜୀବନ ଜିବୀକା ପାଇ ଁ

ଜଙ୍ଗଲରୁ ସିଂଗ୍ରହ କରି  ବନଜାତ ଦ୍ରବୟ  ଥା ମହୁଲ, 

କରଞ୍ଜ, ନମି, କୁସମୁ, ଶାଳଫୁଲ ଇତୟାଦରି ସିଂଗ୍ରହ 

ଏବିଂ ବକି୍ରୀ ଦାୟିତ୍ଵ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ମ ଭାରବ ରାଜୟ 

ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ ବଭିାଗଙ୍କ ଉପରର ନୟସ୍ତ 

କରା ାଇଅଛ ି। ଏଣ ୁଉକ୍ତ ବନଜାତ ଦ୍ରବୟର ବକି୍ରୟ 

ବୟବସ୍ଥାରର ସିଂଗ୍ରହକାରୀ ରକୌଣସି ଦଲାଲ ମାନଙ୍କ 

ଦ୍ଵାରା ଠରକଇର ଶୀକାର ରହଉଥବିା ବରି୍ୟ ବନ 

ବଭିାଗ ନକିେରର ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ନାହି ଁ।  

ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କ,ି ରାଜୟରର ରକନୁ୍ଦପତ୍ରର 

ସିଂଗ୍ରହ ଓ ବକି୍ରୟ ବୟବସ୍ଥା ବନ ବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା 

ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରା ାଉଅଛ ି । ରତଣ ୁ ରକନୁ୍ଦପତ୍ର 

ସିଂଗ୍ରହକାରୀଙୁ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଧା ମୟ ରକନୁ୍ଦପତ୍ର 

ସିଂଗ୍ରହ ଉଚତ୍ି ମଲୂୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହତି 

ସିଂଗ୍ରହକାରୀଙୁ୍କ ବଭିିନ୍ନ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ରାଶ ି ମଧ୍ୟ 

ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରା ାଉଅଛ ି । 

ଏତଦ୍ ବୟତୀତ ରାଜୟର ବଭିିନ୍ନ ବନଖଣ୍ଡ 



 
 

ଗଡ଼ୁିକରର ଶାଳପତ୍ର ସିଂଗ୍ରହ କରୁଥବିା ଅଧବିାସୀ 

ମାନଙୁ୍କ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା ପାଇ ଁ ଓଡ଼ିଶା 

ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ ବଭିାଗର 

ବଜି୍ଞାପନ ସିଂଖୟା ୨୪୦୦/ଜଓପ 

ତା.୦୪.୦୨.୨୦୧୯ ରିଖ ଦ୍ଵାରା ଶାଳପତ୍ର ଉପରର 

ଲାଗିଥବିା ରାଜସ୍ଵ ସିଂପରୂ୍ଣ୍ମ ଅଧତିୟାଗ 

କରା ାଇଅଛ ି।  

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତଳସରା ବଧିାନ ସଭା 

ରେତ୍ରରର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉତ୍ପନ ପଦାଥମର re-

processing ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇ ଁ ଅଦୟାବଧ ି

ରକୌଣସି ର ାଜନା କରା ାଇନାହି ଁ।  
 
 

 

 

 

 


