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( ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରିଚାଳନା,ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ

ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ,ଶ�ି,�ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ,ଶ�ି,ଇେଲେକ��ାନକି�
ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି,ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ )
ଅସ�ୂ�� ମିନ ି�ାଡୟିମ ସ�ୂ�� ପାଇଁ ପଦେ�ପ

୩୩୮ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
ରାଜ�େର 20 ଲ� ଟ�ା ବ�ୟେର ନମି�ାଣାଧୀନ ମିନ ି�ାଡ଼ୟିମଗୁଡକି ମ�ରୁ େକେତାଟ ିପ�ୂ�ା�
ଓ େକେତାଟ ି ଅସ�ୂ�� ଅଛ ି ଏହ ି ଅସ�ୂ�� �ୀଡା �କ�କୁ ପ�ୂ�ା� ସହ �ାଡୟିମମାନ�ର
ଚତୁଃପା�� �ାଚୀର ନମି�ାଣ ପାଇଁ �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ?ି

ନୂତନ 132/33 �ୀ� େ�ସନ �ାପନ
୩୩୯ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - େଚୗ�ାର-ଜଗତପରୁ
ଅ�ଳ ଶ�ି ସ�ଟର ମକୁାବଲିା କର ିବଦୁି�ତ ସରବରାହ ସସୁଂହତ ପାଇଁ ଜଗତପରୁ ଜଳେସଚନ
ଡାକବ�ଳା ସ�ଖୁ ଖାଲିଜାଗା ଅଥବା ବରୂିପା ବ�ାେରଜ ପା��େର �ବା ଖାଲି ଜାଗାେର
132/33 େକ.ଭି. ବଦୁି�ତ �ୀ� େ�ସନ ଓ ଓ.ପି.ଟ.ିସ.ିଏ� ମା�ମେର �ତ�ିା ପାଇଁ
ସରକାର� ��ାବ �େଲ ଏ ଦଗିେର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗର ଲାଭ ଓ �ତି
୩୪୦ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଜଗତପରୁ, ଖପରୁଆି ଓ େଚୗ�ାର ଶ�ିା�ଳେର �ବା ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ରୁ
େକେତାଟ ିବ� େହାଇଛ ିଓ େକେତାଟ ିଲାଭ ଓ �ତେିର ଚାଲୁଛ ି ; ବ� ଉେଦ�ାଗକୁ କାଯ���ମ
ସହ ସା�ତକି େକାଭିଡ �ତିେିର MSME Sector କୁ ଚଳଚ�ଳ କର ିନୟୁି�ି ଓ ଆ�ନଯୁି�ି
ସ�ିୃ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ଇମାମନଗର ଖଇରାକୁ ଜଗତପରୁ ତହସଲିେର ସାମିଲ



୩୪୧ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଜଗତପରୁ ତହସଲି ତେରାଳ େମୗଜାର 100 ମିଟର ଦୂର ଇମାମନଗର ଖଇରାଠାେର ଅବ�ତି
�ବାେବେଳ ଇମାମନଗର ଖଇରା େମୗଜା ସାେଲପରୁ ତହସଲିେର ସାମିଲ �ବା କଥା ସତ� କି
; ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଏ ସଂ�ା�େର ବଧିାୟକ� େକେତ ତାରଖିର ପ� ସରକାର ଓ ଜ�ିା
�ଶାସନର ଦୃ�ିକୁ ଆସଛି ି�କାଶ କର ିଇମାମନଗର ଖଇରାକୁ ଜଗତପରୁ ତହସଲିେର ସାମିଲ
ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ?ି

େକ�ର ରାଜ�କୁ ଅନୁଦାନ �ାସ
୩୪୨ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ବଗିତ 2017-
18, 2018-19, 2019-20 ଓ 2020-21 ଆଥ�କ ବଷ�େର େକ� ସରକାର େକଉଁ େକଉଁ
ବାବଦେର େକଉଁ େଯାଜନାେର ରାଜ�କୁ େକେତ ଅନୁଦାନ �ଦାନ କରଛି� ି; ଦନିକୁ ଦନି େକ�ର
ରାଜ�କୁ ଅନୁଦାନ �ାସ େହଉ�ବା ପରେି��ୀେର ସରକାର କ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରୁଛ�?ି

ଅନୁ�ତି େହାଇ�ବା ଶ�ିେମଳା Conclave
୩୪୩ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର ଶ�ିାୟନକୁ
େ�ା�ାହତି କରବିା ପାଇଁ ବଗିତ 5 ବଷ�େର ଓଡଶିା ବାହାେର ଓ ଭିତେର େକେତାଟି
ଶ�ିେମଳାେର Conclave େହାଇଛ ି ; େସ�ରୁ େକେତ investment proposal ଆସଛିି
େକେତ grounded େହାଇଛ ି; ଚଳତି ବଷ� Industry Conclave ପାଇଁ କଣ ନ�ି� ିେହାଇଛି
ଓ କାଯ���ମ ନଆିଯାଇଛ?ି

MSME Industry ର ଅଭିବୃ�ି
୩୪୪ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - MSME ଓ Tiny Sector Industry େ��େର ଗଲା 5 ବଷ�େର କଣ ପଦେ�ପ
ନଆିଯାଇଛ ିଓ କଣ ଅଭିବୃ� ିପରଲିି�ିତ େହାଇଛ ି ; େକାଭିଡ-19 �ତିେିର ଏହାର �ତିରି�ା,
ପନୁରୁ�ାର, ସ�ସାରଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ େନଇଛ� ି ; େକେତ ଟ�ା ଏ�ପାଇଁ
ଶ�ିେଦ�ାଗୀ� ପାେଖ ଉପଲ� େହାଇଛ?ି

ଶ�ିାନୁ�ାନ ପାଇଁ ନୀତ ିନୟିମ
୩୪୫ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଶ�ି ପାଇଁ ତଥା ଶ�ି



ବଭିାଗ ସହମତେିର ଅନ� ଶ�ିଗୁଡକିର ବକିାଶ ପାଇଁ େକେତାଟ ିନୀତ ିସରକାର କରଛି� ି; େକଉଁ
ନୀତ ି pipeline େର ରହଛି ି ; ଏହ ି ନୀତଗୁିଡକି ସହତି ଭାରତବଷ�ର ଅନ� ରାଜ�ଗୁଡକି
ଶ�ିନୀତରି ତୁଳନା�କ ଚ�ି େଦେବ କ?ି

Covid-19 ମହାମାରୀ େବେଳ େହାଇ�ବା ନେି��ଶନାମା
୩୪୬ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - କେରାନା(Covid-19) ଦୁବ�ପାକ େଯାଗଁୁ ଉ�� �ତି ି ପରଚିାଳନା ପାଇଁ େକେତାଟି
ନେି��ଶନାମା ଜାର ିକରାଯାଇଛ ି ; ତାର ଏକ chronological ବବିରଣୀ ସ�େିବଶତି କରେିବ
କ ି; ଏ�ପାଇଁ ବପିଯ��ୟ �ଶମନ ପା�ରୁି େକଉଁ�େର େକେତ େକେତ ବ�ୟିତ େହାଇଛ?ି

ଶ�ି ଉ�ାଦନ ଅଭିବୃ�ି
୩୪୭ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଶ�ି େ��େର
ରାଜ�େର ସଂ�ତ ି େକେତ ତାପଜ, ଜଳଜ(Hydro), େସୗର, ବାୟୁ େ��େର ଶ�ି ଉ�ାଦନ
�ମତା େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର ରହଛି ି; େକେତ ଉ�ାଦନ େହାଇଛ ିଓ ଏହାର ଅଭିବୃ� ିପାଇଁ କଣ
େଯାଜନା କରାଯାଉଛ?ି

ପ�ିୁନେିବଶର ପରିମାଣ
୩୪୮ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଗତ 5 ବଷ�େର
ରାଜ�େର େକେତ ଓ େକଉଁ େକଉଁ ବୃହ� ଓ ମ�ମ ଶ�ି ସ�ୂ�� ଓ ଆଶଂିକ ବ� େହାଇଛ,ି
ଫଳେର �ତ�� ଓ ପେରା� ଭାେବ େକେତ �ମିକ, କମ�ଚାରୀ ନଯୁି�ି, କମ�ସଂ�ାନ ଓ
େରାଜଗାର ହରାଇଛ�,ି କେରାନା ମହାମାରୀ �ଭାବେର ଗତ ମା�� ମାସରୁ ଅଦ�ାବ� େକେତ
ଶ�ି ସ�ୂ�� ଓ ଆଶଂିକ ବ� େହାଇଛ,ି େସ�ପାଇଁ �ତ�� ଓ ପେରା� ଭାେବ େକେତ �ମିକ,
କମ�ଚାରୀ ନଯୁି�ି, କମ�ସଂ�ାନ ଓ େରାଜଗାର ହରାଇଛ�,ି ଏ େ��େର ସାମ�ିକ ଭାେବ
େକେତ �ୟ�ତ ିଘଟଛି,ି େସସବୁର ସବେିଶଷ ତଥ� ଯଦ ିସରକାର� ନକିଟେର ଉପଲ� ଅଛି
ତାହା �ଦାନ କରେିବ କ ି ; ଅନ�ପ�େର ଏହ ିସମୟ ମ�େର ରାଜ�କୁ ଆସ�ିବା ପ�ିୁନେିବଶ
��ାବଗୁଡକି ସଂଖ�ା ଓ ପ�ିୁ ପରମିାଣ େକେତ, େସଗୁଡକିର ଅ�ଗତ ି�ତି ିେକଉଁଠ?ି

ଜମି େଯାଗାଣର ପରିମାଣ
୩୪୯ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଗତ 5 ବଷ�େର ଜ�ିା �ଶାସନକି �ରଠାରୁ ଆର� କର ିରାଜ� �ଶାସନ �ର
ପଯ��� େକେତ ପରମିାଣର େକଉଁ କସିମର ଜମି େକେତ ବ��ି ବେିଶଷ ଓ ସରକାରୀ ଏବଂ



ଘେରାଇ ସଂ�ା�ୁ େକେତ ଅଥ�େର ଆବ�ନ ଓ ବ�ିି କରାଯାଇଛ,ି କେରାନା ମହାମାରୀ
ସମୟେର େସହ ିସଂଖ�ା ଓ ପରମିାଣ େକେତ, ସରକାରୀ �ରେର ଆବ�ନ ଓ ବ�ିିର ଆଧାର
କଣ େସସବୁ ସ�କ�ୀତ ଜ�ିା ଓ ବଷ�ୱାରୀ ତଥ� ଯଦ ିସରକାର� ନକିଟେର ଉପଲ� େତେବ
�ଦାନ କରେିବ କ ି ; ଏହ ିସରକାରୀ ଜମି ମ�ରୁ ପରୁୀ ସହରେର େକେତ ଜମି, େକେତଜଣ�ୁ
ବ�ିି ବା ଆବ�ନ କରାଯାଇଛ ି; ଏହ ିପା� ବଷ�େର େକେତ ଜମିହୀନ, ଭୂମିହୀନ, ବାସଗହୃହୀନ
ବ��ିମାନ�ୁ େକେତ ପରମିାଣର ଜମି ଦଆିଯାଇଛ ିତାର ଜ�ିା ଓ ବଷ�ୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ?ି

ବଦୁି�ତ େଚାରୀ ଓ ପରିବହନ ଜନତି �ୟ�ତି
୩୫୦ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଗତ 10 ବଷ� ଧରି
ଓଡଶିାେର ବଦୁି�� େଚାର ିଓ ପରବିହନ ଜନତି �ୟ�ତ ିେକେତ, ଏ�େଯାଗଁୁ େକଉଁ ବତିରଣ
କ�ାନୀ, �ୀଡେକା, ଓପିଟସିଏି� େକେତ �ତ ିସହୁଛ� ିତାହାର କ�ାନୀୱାରୀ ଓ ବଷ�ୱାରୀ ତଥ�
�ଦାନ କରେିବ କ ି ; ବଦୁି�� େଚାର ିଓ ପରବିହନ ଜନତି �ୟ�ତ ିେଯାଗଁୁ ଉପେଭା�ାମାନ�ୁ
ୟୁନ�ି ପିଛା େକେତ �ତଶିତ ଅ�କ େଦୟ େପଠୖ କରବିାକୁ ପଡୁଛ ି ଓ ବଗିତ ବଷ�ମାନ�
ଭିତେର ବଦୁି�� େଚାର ିଓ ପରବିହନ ଜନତି �ୟ�ତ ି�ାସ ପାଇ�ବା େଯାଗଁୁ ଉପେଭା�ାମାନ�
ଉପରୁ ବଦୁି�� େଦୟ �ାସ ପାଉନାହ� ତାର କାରଣ କଣ କହେିବ କ ି ; େସହପିର ି ବଗିତ
ବଷ�ମାନ�େର େକେତ ପରମିାଣର ବଦୁି�� ଶୁ� େକଉଁ େ�ଣୀର ଉପେଭା�ାମାନ�ଠାରୁ
ଆଦାୟ କରାଯାଉଛ ି େସ ବାବଦ ଅଥ� େକଉଁ ବାବଦେର ଖ�� କରାଯାଇଛ ି ତାର ବବିରଣୀ
େଦେବ କ?ି

ବସବାସ ଅନୁପେଯାଗୀ ବାତ�ା ଆ�ୟ�ଳୀ
୩୫୧ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - 2010 ମସହିାରୁ ଅଦ�ାବ� ଓଡଶିାେର େକଉଁ େକଉଁ ଭୟାବହ �ାକୃତକି
ବପିଯ��ୟମାନ ଘଟଛି,ି ରାଜ� ସରକାର ବପିଯ��ୟ ମକୁାବଲିା ବାବଦେର େକ� ସରକାର�ଠାରୁ
ସମଦୁାୟ େକେତ ଅନୁଦାନ/ସହାୟତା ପାଇଛ�,ି େସ�ମ�ରୁ େକେତ ଅଥ� ଖ�� କରଛି�,ି
େସସବୁ ବପଯ��ୟ େଯାଗଁୁ େକେତ ବ��ି ବା ପରବିାର ବାସହୀନ େହାଇପଡଛି�,ି େସମାନ�
ମ�ରୁ େକେତ ପରବିାର�ୁ େକେତ ଓ କ ି�କାରର ସହାୟତା ସରକାର େଯାଗାଇ େଦଇଛ�,ି
ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତ ପରବିାର ବାସହୀନ ଅବ�ାେର ରହଛି�,ି େକେତ ପରବିାର ଆେଦୗ
ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇନାହା�,ି େସସବୁ ସ�କ�େର ବଷ�, ଜ�ିା ଓ ବପିଯ��ୟୱାରୀ ତଥ�
�ଦାନ କରେିବ କ ି ; ବପିଯ��ୟ ପରେି��ୀେର େଯେତ ସଂଖ�କ ବହୁମଖୁୀ ବାତ�ା�ୟ�ଳ



ନମି�ାଣ େହାଇଛ,ି ଆଜ ି େସ�ମ�ରୁ େକେତ ବସବାସ ଅନୁେପାେଯାଗୀ ଅବ�ାେର ରହଛିି
ତାହାର ବବିରଣୀ େଦେବ କ?ି

�ାଟ�-ଅ� ଶ�ି �ତ�ିା ସ�କ�େର
୩୫୨ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - 2010 ରୁ ଅଦ�ାବ� ରାଜ�େର େକେତ ଇେଲକେ�ାନ�ି, ଆଇଟ ି ଓ ଆଇଟି
ସ�କ�ତ �ାଟ�-ଅ� ଶ�ି �ତ�ିା େହାଇଛ,ି େସ�ମ�ରୁ େକେତ ଶ�ିାନୁ�ାନ, େକେତ �ାଟ�-ଅ�
କୁ େକେତ ରହିାତ ିମଲୂ�େର ଜମି, ଅଫି� େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ,ି ଏହା ସେ� େକେତ ଆଇଟି
ଶ�ି ଓ �ାଟ�-ଅ� ସରକାରୀ ସବୁଧିାରୁ ବ�ତି, େସ ସ�କ�େର ବଷ�ୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି ;
ଭୁବେନ�ରର ଓଡଶିା କ�ୁ�ଟର ଆପି�େକସନ େସ�ର ବା ଓକା� ପରସିରେର ନମି�ତ ବହୁତଳ
�ାସାଦେର ନ�ି�� ଭାେବ େକେତ ଆଇଟ ିଶ�ି ଓ �ାଟ�-ଅ� �ୁ େକଉଁ ମଲୂ�େର ଅଫି� ଜାଗା
େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ିେସ�ମ�ରୁ େକେତ ଖାଲି ପଡଛି,ି ଖାଲିପଡ�ିବା ଅଫିସ ଜାଗାକୁ େଯାଗ�
ଆେବଦନକାରୀ�ୁ ଦଆିନଯିବା ଓ ଭଡା ଆଦାୟ ନ େହବାର କାରଣ କଣ ତାହାର ବବିରଣୀ
େଦେବ କ?ି

ବାତ�ା ଆ�ୟ�ଳୀ ନମି�ାଣ
୩୫୩ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ଆଠମ�ିକ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର ବନ�ା ଓ ବାତ�ା ଆ�ୟ�ଳୀ ନମି�ାଣ
ପ�ୂ�ା� େହାଇ�ବା େବେଳ େକଉଁଠାେର ନମି�ାଣାଧୀନ ଅଛ ିଏଠାେର ଅ�କ ବନ�ା ଓ ବାତ�ା
ଆ�ୟ�ଳୀ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ିବ�ବ�ା କରବିାକୁ ଯାଉଛ�?ି

�ତେିଯାଗିତାମଳୂକ େସବା ପରୀ�ା �ଶ�ିଣ
୩୫୪ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�ର େକଉଁ
େକଉଁ ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଓ ମହାବଦି�ାଳୟେର ଅନୁସଚୂୀତ ଜନଜାତ,ି ଅନୁସଚୂୀତ ଜାତ ି ଓ
ପଛୁଆବଗ� ବଦି�ାଥ�ୀ� ନମିେ� �ତେିଯାଗିତାମଳୂକ େସବା ପରୀ�ା �ଶ�ିଣ ବ�ବ�ା
କରାଯାଇଛ ିଓ ଏହା ସମ� ମହାବଦି�ାଳୟେର �ବ��ନ ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ?ି

ଜଳବଦୁି�ତ େକ�ରୁ ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ
୩୫୫ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ�ର େକଉଁ
ଜଳବଦୁି�ତ �କ�ରୁ ବାଷ�କ େକେତ ଜଳବଦୁି�ତ ଉ�ାଦତି େହଉଛ ି�କାଶ କର ିଜଳବଦୁି�ତ



ଉ�ାଦନ ବୃ� ିପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ିଏବଂ (ଖ) ଆଠମ�ିକର ମାନେଜାର
ଜଳେସଚନ �କ� ସହ ସମ� ଜଳେସଚନ �କ�େର ଜଳବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ ଭି�ଭୂିମୀ ଉ�ୟନ
ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ?ି

MSME ପାକ� ନମି�ାଣ
୩୫୬ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଆଠମ�ିକ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର MSME Park ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ
ଏହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ଆଠମ�ିକ ଠାେର ଶ�ିାନୁ�ାନ �ତ�ିା
୩୫୭ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଶ�ି ବହିୀନ ଆଠମ�ିକ
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ଶ�ିାୟନ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ�
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ଫନୀ ବାତ�ା �ତ�ି��ୁ ସହାୟତା �ଦାନ
୩୫୮ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - (କ) ସାେଲପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ବଗିତ 2019 ଫନୀ ଓ 2020 ବନ�ାେର େକେତ
�ୟ�ତ ିେହାଇଛ ି�କାଶ କର ି�ତ�ି�ମାନ�ୁ ଫନ ିବାବଦେର େକେତ �ତ ିପରୂଣ �ଦାନ
କରାଯାଇଛ ି ଓ େକେତ ସହାୟତା �ଦାନ ବେକୟା ଅଛ ିତାହା �ଦାନ ପବୂ�କ 2020 ବନ�ା
ଜନତି ସହାୟତା �ଦାନ ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି ; ଏବଂ (ଖ) ସାେଲପରୁ
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତାଟ ିବାତ�ା ଓ ବନ�ା ଆ�ୟ�ଳୀ ନମି�ାଣ େହାଇଛ ିଓ ଅ�କ ବନ�ା
ବାତ�ା ଆ�ୟ�ଳୀ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ?ି

ST/SC ଓ OBC ଛା�ାବାସ ନମି�ାଣ
୩୫୯ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ସାେଲପରୁ
ମହାବଦି�ାଳୟେର ଅନୁସଚୂୀତ ଜାତ,ି ଅନୁସଚୂୀତ ଜନଜାତ,ି ପଛୁଆବଗ�, ଛା�ଛା�ୀ� ରହଣୀ
ପାଇଁ େକେତାଟ ି ST/SC ଓ OBC ଛା�ାବାସ ଓ ଛା�ୀନବିାସ ନମି�ତ େହାଇ�ବା େବେଳ
େସଠାେର େକେତଜଣ� ରହବିାର ସବୁଧିା ଅଛ ି ; ଏହ ିମହାବଦି�ାଳୟେର ST/SC ଓ OBC
ଛା�ାବାସ ଓ ଛା�ୀନବିାସ �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ?ି

େଲା େଭାଲେଟ� ସମସ�ାର ସମାଧାନ



୩୬୦ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ସାେଲପରୁ ଓ
ଟା�ୀ(କଟକ) ବ�କେର େଲା େଭାଲେଟ� ସମସ�ାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର କ ି �ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�?ି

IDCO ମା�ମେର ଶ�ିାନୁ�ାନ �ତ�ିା
୩୬୧ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ସାେଲପରୁ ଓ
ଟା�ୀ(କଟକ) ବ�କ ଅ�ଳେର IDCO ମା�ମେର ଶ�ିା�ଳ �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ
�େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

E-Mail ତଦାରଖ ପାଇଁ େନାଡାଲ ଅଫିସର ନଯୁି�ି
୩୬୨ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ସ�ତ ିକେରାନା�ତିେିର ବଭିି� ସରକାରୀ କାଯ��ାଳୟକୁ ଜନସାଧାରଣ� �େବଶ
ଉପେର କଟକଣା ପରେି��ୀେର େସମାେନ ପଠାଉ�ବା E-Mail ଗୁଡକୁି େଦନୖକି ନୟିମିତ
ଯା� ସହ ତାହା ଉପେର କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ ସହତି �େତ�କ କାଯ��ାଳୟେର E-Mail
ତଦାରଖ ପାଇଁ ଜେଣ ଅ�କାରୀ�ୁ େନାଡାଲ ଅଫିସର ଦାୟି� ସ�ାଦନ ପାଇଁ ସରକାର�
��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ଛା�ାବାସ ନମି�ାଣ
୩୬୩ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର SC
ଏବଂ ST ବଗ�ର ସମଦୁାୟ େକେତ ଜଣ ଛା� ଓ ଛା�ୀ ବଭିି� ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ
ଅନୁଦାନ �ା� ବଦି�ାଳୟେର ଅ�ୟନରତ ; ତନ��ରୁ େକଉଁ ବଗ�ର େକେତଜଣ ଛା� ଏବଂ
ଛା�ୀମାନ� ପାଇଁ େକେତାଟ ି Hostel ନମି�ାଣ କରାଯାଇ ଆବାସକି ଶ�ିା େଯାଗାଇ
ଦଆିଯାଇଛ ି ଏବଂ ଆଉ େକେତ ସଂଖ�କ ଛା�ଛା�ୀ� ଆବାସକି ଶ�ିା ନମିେ� େକେତାଟି
Hostelର ନମି�ାଣ କାଯ�� ଚାଲୁଅଛ ିତାହାର ସବେିଶଷ ତଥ� ଜ�ିାୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି ;
�େତ�କ ଜ�ିାେର ଅ�ୟନରତ ସମଦୁାୟ SC/ST ଛା�ଛା�ୀମାନ� ସଂଖ�ା ତୁଳନାେର
ଶତକଡା େକେତ ଭାଗ ଛା� ଛା�ୀ ଆବାସକି ଶ�ିା �ହଣ କରୁଛ� ି ; ନୟାଗଡ ଜ�ିାେର SC
ବଗ�ର ଛା�ଛା�ୀମାନ� ପାଇଁ �ତ� ଭାେବ ଛା�ାବାସ ନମି�ାଣ କରବିା ପାଇଁ ବଚିାର କରେିବ
କ?ି

Establishment Mobile Tower
364 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the Minister for Electronics



& Information Technology be pleased to state that - Whether the
Government is aware about the non-availability of Mobile Tower in
most of the tribal concentrated & MADA Gram Panchayats of Daspalla
Assembly Constituency and suffering of the people thereof; What steps
have been taken to install Mobile Tower by the BSNL or any other Pvt.
service provider in the concerned Gram Panchayats; When will the work
of ongoing Jio mobile tower at Ghugudipada Gram Panchayat of
Dasapalla Block held up for years together be completed and get
functional?

33/11 KV Sub-station ନମି�ାଣ
୩୬୫ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ଦଶପ�ା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଦଶପ�ା ବ�କ ବାଣିେଗାଛା ଏବଂ ଗଣିଆ ବ�କର ଛାମ�ିୁଆ ଠାେର
OPTCL �ାରା ନମି�ାଣା�ନ OPTCL (33/11) ର କାଯ�� Execution period ସମା�ି
ପେର ବ ିେଶଷ ନେହବାର କାରଣ କଣ, ଅେହତୁକ ବଳିମ� ପାଇଁ ସ��ୃ ଠକିା ସଂ�ା ବେିରାଧେର
କ ିକ ିକାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ,ି ଅବଶ�ି କାମକୁ ସ�ୂ�� କର ିେକେବ
ସ�ୁା ଉଭୟ �କ�କୁ କାଯ���ମ କରାଯିବ ଜଣାଇେବ କ ି?

Sub-Register ଅଫି� �ତ�ିା
୩୬୬ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ନୟାଗଡ଼ ଜ�ିାର ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ନେର �ବା ନୂଆଗଁା ଏବଂ
ଗଣିଆଁ ତହସଲିେର Sub-Register � କାଯ��ାଳୟ ନ�ବା େହତୁ ସ��ୃ ଅ�ଳର
େଲାକମାେନ େସମାନ�ର ଜମି ଜମା େରଜେି�ସ� ତଥା ଅନ�ନ� କାଯ�� ପାଇଁ ବାହାର
ତହସଲିକୁ ଯାଇ ବଭିି� ଅସବୁଧିାର ସ�ଖୁୀନ େହଉ�ବା କଥା ଅବଗତ ଅଛ� ିକ.ି ଏବଂ (ଖ)
ଉଭୟ ତହସଲିେର Sub-Register � ପଦବୀ ସ�ିୃ କର ି�ତ� କାଯ��ାଳୟ ମାନ �ତ�ିା
କରବିା ପାଇଁ େକେବ ସ�ୁା ନ�ି� ିେନେବ ଜଣାଇେବ କ ି?

ଯୁବନୀତ ି�ାରା ଉପକୃତ ହତିା�କାରୀ
୩୬୭ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�େର ଯୁବକ ମାନ� ସାମ�ିକ ବକିାଶ ପାଇଁ �ଣୟନ କରାଯାଇ�ବା ଯୁବନୀତ ିଅନୁଯାୟୀ
ଅଦ�ାବ� େକଉଁ େକଉଁ �ତ� କାଯ���ମ �ଣୟନ କରାଯାଇଛ ି ଓ ସ��ୃ କାଯ���ମ �ାରା
େକେତ ଜଣ ଉପକୃତ େହାଇଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?

ରାଜ� �ାମ ସୃ�ି



୩୬୮ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ରାଜ� �ାମ େକେତାଟ ିଏହାର ସଠକି ତାଲିକା ସରକାର ଉପ�ାପନ
କରେିବ କ,ି 2019-20 ଓ ଚଳତି ବଷ� ଏ ପଯ��� ସରକାର� ନୂତନ ରାଜ� �ାମ େଘାଷଣା
ନୀତ ିଅନୁଯାୟୀ େକେତାଟ ି�ାମ ସ�ିୃ େହଲା ଏବଂ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକଉଁ �ାମ ତାର ତାଲିକା
ଉପ�ାପନ କରେିବ କ,ି ରାଇ ବଣିଆ (RAIBANIA) ରାଜ� �ାମର ବ��ମାନ େଲାକ
ସଂଖ�ା େକେତ, ଏହ ି ରାଜ� �ାମକୁ ବଭି� କରାଯାଇ ନୂଆ ରାଜ� �ାମ ସ�ିୃ ନମିେ�
ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ େନେବ ?

R.I. ଅଫି� େଖାଲିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୩୬୯ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଜ�େର ବ��ମାନ R.I. ଅଫି� େକେତାଟ,ି ସରକାର� ପବୂ� େଘାଷଣା ଅନୁଯାୟୀ
ନୂଆ R.I. ଅଫି� େଖାଲାଯିବା ନମିେ� ସବ�େଶଷ ପଦେ�ପ କଣ ଓ େକେବଠାରୁ �ତ�ିା
କରାଯିବ ଏହାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ ସରକାର ଉପ�ାପନ କରେିବ କ,ି ଜେଳ�ର / ବ�ା
ତହସଲିେର େକେତାଟ ି ଓ େକଉଁଠାେର ନୂଆ R.I. ଅଫି� େଖାଲାଯିବା ପାଇଁ ସରକାର�
ମ�ରୁୀ ମିଳଛି ି?

ନୂତନ ତହସଲି କାଯ��ାଳୟ �ତ�ିା
୩୭୦ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ଅମଫ� (AMPHAN) ତଥା ଗତ ଅଗ�ମାସ �ମାଗତ ବଷ�ା ବନ�ାେର 1958
ମସହିାେର ନମି�ାଣ େହାଇ�ବା ବହୁ ପରୁୁଣା ଜେଳ�ର ତହସଲି କାଯ��ଳୟ ଗହୃ, ବାେଲ�ର
ଜ�ିାର �ତିୀୟ ପରୁାତନ 140 ବଷ�ର ଲ�ଣନାଥ ସରକାରୀ ଉ� ବଦି�ାଳୟ ଛା�ବାସ ଗହୃ
ତଥା ରାଇବଣିଆ ଥାନା ଇଲାକା ପରୁାତନ ଶ�ିାନୁ�ାନ ଦୀନକୃ� ସରକାରୀ ଉ� ବଦି�ାଳୟର
ଛା�ାବାସ ଭା�ି ଯାଇ�ବା ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଛି ିକ,ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ SRC � �ାରା
ଏସବୁର ନୂଆ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ପା� ିମ�ରୁ ସକାେଶ �ତ� ବ�ବ�ା େହବ କ ି?

ବ�ା ତହସଲିେର କମ�ଚାରୀ ନଯୁି�ି
୩୭୧ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ବ�ା ତହସଲି କାଯ��ାଳୟେର େକଉଁ େ�ଣୀେର ସମଦୁାୟ େକେତ Sanctioned
Post ତାର ସଠ�ି ତଥ� ଭି� ଭି� ଭାବେର ସରକାର ଉପ�ାପନ କରେିବ କ,ି ଏ�ରୁ �େତ�କ
େ�ଣୀେର ବ��ମାନ େକେତ କାଯ��ାରତ ଅଛ�,ି ଆବଶ�କ ମତୁାବକ ସରକାର କାମଚଳା



ନମିେ� ଅନ� କାଯ��ାଳୟରୁ କମ�ଚାରୀ େ�ରଣ କର ି କମି�ା ଅନ� େକଉଁ �କାେର ନଯୁି�ି
େଦବାକୁ ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ ?

�ିଡା ପାଇଁ �ଶ�ିଣ ବ�ବ�ା
୩୭୨ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�େର ବଭିି� ଜ�ିାେର େକଉଁ �ୀଡା ଶ�ିା �ତ ି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନ�ୁ ସେୁଯାଗ ଦଆିଯିବ
େସ�ପାଇଁ ସରକାର େକଉଁ ନୀତ ି �ଣୟନ କରଛି� ି ଏବଂ �ୀଡା ଛା�ାବାସେର େସ�ପାଇଁ
େକଉଁ �କାର �ଶ�ିଣ ଦଆିଯିବ ଏହାର ସବେିଶଷ ତଥ� ସରକାର ଉପ�ାପନ କରେିବ କ,ି
ବାେଲ�ର ଜ�ିାେର �ଟି�ି ଅମଳରୁ ଫୁଟବ� �ୀଡା �ତ ିେଖଳାଳୀ� ବେିଶଷ ଆ�ହ �ବାରୁ
ଓ ଅେନକ ଫୁଟବଲେର ସନୁାମ ଅଜ�ନ କର�ିବାରୁ ଏହ ି�ୀଡା ପାଇଁ �ତ� �ଶ�ିଣ େଦବା
ବ�ବ�ା େହବ କ ି?

Promotion of ORS Officers
373 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for Revenue and
Disaster Management be pleased to state that - Why some ORS Officers
have not been considered for promotion on ground of non clearance of
Departmental examination even though some other have been
considered and promoted on similar circumstances; why this enqualify;
will the Government consider to promote them who could not appear in
department exam because of COVID or no fault of their or other wise ?

Funds provide for ungoing stadium
374 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for Sports & Youth
Services be pleased to state that - (a) Will the Government provide
financial assistance for an ungoing stadium construction i.e construction
going on PR High school field for it completion and improvement of
field; (other than an Indore Stadium under construction by Central
Government in the same field); and (b) will the Government establish a
spot complex within Rajendra College area for the development of sport
and also ask the collector Bolangir to provide 20 acres of lands for that ?

Government establish new Industry at Bolangir districts
375 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for Industries be
pleased to state that - (a) Bolangir being no industry district, will the
Government and Industry department take over Bijayanand Sugar Mill
Sagar Pali and renovate and reconstruct the same for larger interest of
farmers; and (b) will the Government establish new industry in and



around Bolangir District Head Quarter or in Sonepur and also in Deogan
Block, if so, by what time ?

Loss of properties heavy Rainfall in Bolangir districts
376 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for Revenue and
Disaster Management be pleased to state that - Thoguh there has been
heavy Loss during unprecedented rainfall in Bolangir in last August,
2019, Almost 90% Government properties i.e roads, bridges, irrigation
projects have not been restored yet; is it step motherly attitude of State
Government to Bolangir; why the poor , downtroddens whose House
was damaged are yet so get Government assistance; will the
Government take steps for providing assistance and restoring damaged,
if so, by what time ?

Ceiling case under OLAR Act
377 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for Revenue and
Disaster Management be pleased to state that - Can a ceiling case under
OLR Act be dispose off in absence of Return by Land owner and First
Draft Statement showing ceiling surplus land; if not, how the ceiling
surplus lands initiated nearly 700 acres be disposed of by Tahasildar,
Bolangir, can the agriculture land in urban area recorded as such in RoR
mentioned as such in return and draft statement (Now not Available) be
treated as non agriculture land subsequently resulting in comes more
than 4000 crores; can government step over the matter; why the
government ignore it was raised in the House on the plea that it is an old
matter which is incorrect ?

ଚାଷ ଜମି ଅଣ କୃଷ ିଉେ�ଶ�େର ବନିେିଯାଗ
୩୭୮ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଅଦ�ାବ� ରାଜ�େର େକେତ ପରମିାଣେର ଚାଷ ଜମି ଅଣ କୃଷ ିଉେ�ଶ�େର
ବନିେିଯାଗ େହାଇଛ ିତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ ସହ ଚକବ�ୀଭୁ� ଜମିର ଅଂଶକୁ ଭାଗ
ଭାଗ କର ି ବ�ିିୟ ନମିେ� ସରକାର େକେବଠାରୁ ଅନୁମତ ି େଦଇଛ� ି ଓ ଏହା କାଯ��କାରୀ
େହଉଛ,ି ଏହ ିଆଇନ �ଣୟନ ପବୂ�ରୁ େକଉଁ ଜ�ିାର େକଉଁ ତହସଲି ଅ�ଳର େକଉଁ େମୗଜାର
େକଉଁ େକଉଁ �କାର ଜମି ଭାଗ ଭାଗ େହାଇ ବ�ିୟ େହାଇ ତାହା ଦାଖଲ ଖାରଜ େହାଇଛି
ତାହାର ବବିରଣୀ ଦଶ�ାଇ ଏହ ି େବନୟିମ ବ�ିୀ କବଲାକୁ ର� କରବିାକୁ ସରକାର �ତଶିତୃି
�ଦାନ କରେିବ କ ି?

ST/SC ଓ OBC ଛା�ାବାସ ନମି�ାଣ



୩୭୯ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - େଢ�ାନାଳ
ଜ�ିାର େକଉଁ ଶ�ିାନୁ�ାନେର ST/SC/OBC ଛା� ଛା�ୀ� ନମିେ� େକେତ ଜଣ� ରହଣୀ
ନମିି� ST/SC/OBC ଛା�ାବାସ ଓ ଛା�ୀ ନବିାସ ନମି�ାଣ େହାଇଛ,ି ନମି�ାଣାଧୀନ ଅଛ,ି ଏହାକୁ
ପ�ୂ�ା� ସହତି ଛା� ଛା�ୀ� ପାଇଁ ଅ�କ ଛା�ାବାସ ଓ ଛା�ୀନବିାସ �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର
ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ତାପଜ ଶ�ି �କ� �ତ�ିା
୩୮୦ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର େକଉଁ
େକଉଁ ଠାେର କାହା ଉଦ�ମେର ତାପଜଶ�ି �କ� �ତ�ିା େହାଇ ବାଷ�କ େକେତ ବଦୁି�� ଶ�ି
ଉ�ାଦତି େହଉଛ,ି େକଉଁ �କ� ନମି�ାଣାଧୀନ ଓ ��ାବାଧୀନ ଅଛ ିଏହାକୁ ପ�ୂ�ା� କର ିଶ�ି
ଉ�ାଦନ ବୃ� ିପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

େଖଳ ପଡଆିର ବକିାଶ ପାଇଁ ଅଥ� �ଦାନ
୩୮୧ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
େଢ�ାନାଳ ଜ�ିା�ରୀୟ �ାଡୟି� ସହ ଜ�ିାେର �ବା େଖଳ ପଡଆିର ବକିାଶ ପାଇଁ ବଗିତ 3
ବଷ�େର େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ େହାଇଛ ିତାହାର ତାଲିକା ଦଶ�ାଇ ଜ�ିାେର �ୀଡା ଭି�ଭୂିମୀ ଉ�ୟନ
ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

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

ଶ�ି ପତ�ି �ାରା ଶ�ି �ତ�ିା
୩୮୩ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ�ର ଶ�ି
େ��େର ପଛୁଆ ଜ�ିା ସଖ�ା େକେତ, େକଉଁ ମାନଦ� ଏଇ ଜ�ିାମାନ�ୁ ଶ�ି େ��େର ପଛୁଆ
ଜ�ିା ଭାବେର ନଆିଯାଇଛ ି ; (ଖ) ଉ� ପଛୁଆ ଜ�ିା ମାନ�ରୁ ଗତ 3 ବଷ�େର େକଉଁ େକଉଁ
ଶ�ି ପତ ିମାନ� �ାରା କ ିକ ିଶ�ି �ତ�ିା କରବିା ପାଇଁ ��ାବ ଆସଛି ିଓ ଏମାନ� ଭିତରୁ
େକେତାଟ ି ଶ�ି single window ମା�ମେର ସମୟାନୁଭି�କି ଅନୁମତ ି �ଦାନ କରଛି�ି
ଜଣାଇେବ କ,ି ଏବଂ କଳାହା�ି ଜ�ିା ପାଇଁ �ତ� ଭାବେର ଶ�ି ପତ ିମାନ�ୁ Motivate କରି



େକସ�ିାର କାଗଜ କଳ ଓ ମଥୁରାେର ଚନି ି କଳ ଜମିେର ଶ�ି �ତ�ିା ପାଇଁ ଶ�ି ବ�ବ�ା
କରେିବ କ ି?

�ିଡାବ�ି ମାନ�ୁ ASIAN Games ପାଇଁ ��ୁତି
୩୮୪ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ଓଡ଼ଶିାେର Throwball Team େର ଉଭୟ ପରୁୁଷ ଏବଂ ମହଳିା େକେତ ଥର ଜାତୀୟ �ରେର
Winner ଓ Runners େହାଇଛ� ିତାହା ସେ� ଏହାକୁ "C" Category ରୁ "D" Category
କୁ ଖସାଇବା କାରଣ କଣ, ଆଉ େକୗଣସ ି Team Game େର ଓଡ଼ଶିା ଜାତୀୟ �ରେର
Winner ଓ Runners େହାଇ�ବା ତଥ� େଦେବ କ,ି (ଖ) �ଲୁ, ମହାବଦି�ାଳୟ ଓ ବ�ି
ବଦି�ାଳୟ �ରେର ବଭିି� �ୀଡାେର ସଫଳ ଅଜ�ନ କର�ିବା �ୀଡାବ�ି ମାନ� ପାଇଁ
େସମାନ�ୁ ASIAN Games େର ��ୁତ କରବିା ପାଇଁ ��ାବ ଅଛକି ି ଏବଂ MINI
STADIUM ପାଇଁ ସରକାର Budget Provision ର�ବା ପାଇଁ ବଭିି� �ରେର ଦାବୀ
େହଉ�ବା ସତ� କ ି?

େସୗଭାଗ� େଯାଜାେର ବଦୁି�� େଯାଗାଣ
୩୮୫ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- କ) େକେବ ସ�ୁା ରାଜ�ର
ସମ� ଘରକୁ େସୗଭାଗ� scheme ଜରଆିେର ବଦୁି�� େଯାଗାଇ ଦଆିଯିବା ପାଇଁ �ରିକୃିତ
କରାଯାଇ�ଲା, ତାର ବଳିମ�ର କାରଣ କଣ, (ଖ) ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ଆଉ େକେତ
ସଂଖ�ାର ହତିା�କାରୀ ବଦୁି�� ସଂେଯାଗ କରବିାରୁ ବ�ିତ ଅଛ�,ି ତାର ସଂଖ�ା ପ�ାୟତୱାରୀ
ଜଣାଇେବ କ ିଓ ଏମାେନ େକେବ ସ�ୁା ଲାଇ� ପାଇେବ ?

Rain fall �ାରା �ୟ�ତି
୩୮୬ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ଗତ ଅଗ� ମାସ 4 ରୁ 7 ଓ 11 ରୁ 14 ତାରଖିେର ରାଜ�ର ସବ� ବୃହ� Rain fall
େହାଇ�ବା Block ମାନ�ର ନାମ େଦେବ କ,ି ଏ�େର �ତ ି େହାଇ�ବା ସମଦୁାୟ ଅଥ�
େକେତ, (ଖ) SRC � ପାଖକୁ େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାପାଳ� ମା�ମେର �ୟ�ତ ି Report
ଆସ�ିଲା ଓ ଏ�େର ଜ�ିାୱାରୀ େକେତ ଅଥ� ଦଆିଯାଇ�ଲା ବଭିାଗ wise ସବେିଶଷ ତଥ�
େଦେବ କ ି?

ନୂତନ Sub-division େଖାଲିବା
୩୮୭ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-



(କ) ରାଜ�େର ନୂଆ Sub-division େଖାଲିବାର ��ୁବା ରହଛି ିକ,ି କଳାହା�ି ଜ�ିାର ମ,
ରାମପରୁ କୁ Sub-division ନୂଆ କରବିା ପାଇଁ ଶ�ି ପଦେ�ପ େନେବ କ ି , ଏବଂ ନଲ�ା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ନୂତନ R.I. Circle େକଉଁ େକଉ ଁ�ାନର ଆସଛି,ି ତାହା େକେବ ସ�ୁା
କାଯ���ମ େହବ ଜଣାଇେବ କ ି?

ବଦୁି�� ନ�ବା �ାମକୁ ବଦୁି�� ଶ�ି େଯାଗାଣ
୩୮୮ . �ୀ ବ�ୁି�ତ ରାଉତରାୟ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର େକେତ
ଜନବସତକୁି ବଦୁି�ତ ସଂେଯାଗ ନାହ� ଏବଂ ରାଜ�ର େକେତ �ତଶିତ ପରବିାର ଏଯାଏଁ ବଦୁି��
ସଂେଯାଗ େନଇ ନାହା� ିବା ପାଇ ନାହା�,ି ସବୁ ବସତକୁି ଓ �ତ ିପରବିାରକୁ ବଦୁି�� ସଂେଯାଗ
େଦବାର କ ି��ାବ ରହଛି,ି ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି?

ଉ�ାଦତି େହଉ�ବା ବଦୁି�� ଶ�ି
୩୮୯ . �ୀ ବ�ୁି�ତ ରାଉତରାୟ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଓଡଶିାେର େମାଟ
େକେତ ପରମିାଣେର ବଦୁି�� ଉ�ାଦତି େହଉଅଛ,ି ଏ� ମ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ ସରକାରୀ ଏବଂ
େବସରକାରୀ କ�ାନୀ /ସଂ�ା େକେତ େକେତ ପରମିାଣେର ବଜୁିଳ ିଉ�ାଦନ କରୁଛ� ିଏବଂ
ଆମ ରାଜ�େର ବଜୁିଳରି ଆବଶ�କତା େକେତ ?

ଜନ ମାନବ ଶୂନ� ଗଁା
୩୯୦ . �ୀ ବ�ୁି�ତ ରାଉତରାୟ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଜ�େର ଜନ ମାନବ ଶୂନ� େକୗଣସ ିଗଁା/ ବସତ ିରହଛି ିକ,ି ଉ�ର ହଁ େହାଇ�େଲ
ଏଗୁଡକିର ସଂଖ�ା େକେତ, ଏବଂ େସ ସବୁର ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ,ି ଏସବୁ ଜନଶୁନ�
ରହବିାର କାରଣ କଣ ?

Share of Power Consumption of Rural & Urban areas
391 . Shri Bishnubrata Routray : Will the Minister for Energy be
pleased to state that - What are the shares of Urban and Rural areas in
Power Consumption in the state; what is their annual growth ?

Open the physical Education Colleges and Sports Hostels
392 . Shri Bishnubrata Routray : Will the Minister for Sports & Youth
Services be pleased to state that - What are the types of State level,
District level, Block/ULB level sports infrastructures, the department is
planning to have in the next 3 years, details may be given, whether
Odisha is planning to open more number of physical Education Colleges
and Sports Hostels, if yes, details may be given?



ନଦୀ ବାଲିର ବ�ାପକ େଚାରା ଚାଲାଣ
୩୯୩ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ସମ� େଦଶେର ଲଘଜୁାତ ଖଣିଜ �ବ� ଭାବେର ଜଣା ନଦୀ ବାଲିର ବ�ାପକ
େଚାରା ଚାଲାଣଓ ମାଫିଆଗିର ି ବୃ� ି ପାଉ�ବା ଓଡଶିାେର ମ� ଏହା �ମଶଃ ଉ�ଟ ରୂପ
େନବାକୁ ବସ�ିଲାେବେଳ ସରକାର ଏ ଦଗିେର ଅ�କ କେଠାର ନୟିମ �ବ��ନ କରାଇ ଏହି
ସମସ�ାକୁ ଦୂର କରବିା ପାଇଁ ବଚିାର ନ�ି� ି କରେିବକ,ି ବାଲି ପରବିହନେର ବ�ବହୃତ
ଓଜନଦାର ଗାଡ ି �ାମା�ଳେର ନମି�ତ ରା�ାଗୁଡକିର ଦୂରାବ�ାର ମଖୁ�କାରଣ େହଉ�ବା
ସରକାର ଜାଣ�କି?ି

ମା�ାସାର ଉ�ତକିରଣ
୩୯୪ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - େକ�ାପଡା
ଜ�ିାର ପ�ାମ�ୁାଇ ବ�କ େପ�ପାଳ �ାମ ପ�ାୟତ�ତି କୁଳସାହ ି ଆ�ମ �ଲୁ ଦୁରାବ�ା
ସଂ�ା�େର କ��ୃ ପ� ଅବଗତ ିଅଛ�କି,ି ଯଦ ିଥା� ି ତୁର� ସମୟଭି�କି ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇ
ଏହ ି ବଦି�ାଳୟର ସବ�ବଧି ଉ�ତ ି କରେିବକ,ି ଏ�ସହତି େକ�ାପଡାଠାେର ରାଜ� ଏକମା�
େବସରକାରୀ ମହଳିା ଉ��ୁ  ମା�ାସାକୁ ବ��ମାନ ଦୂରାବ�ାରୁ ଉ�ତ ି କରବିାର ବ�ବ�ା
କରେିବକ?ି

�ୀଡା ଭି�ିଭୂମିର ବକିାଶ
୩୯୫ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�େର �ୀଡା ଭି�ଭୂିମିର ବକିାଶ ସହତି ବଭିି� ଆ�ଜ�ାତୀୟ �ୀଡା �ତେିଯାଗିତା କରାଇ
�ଶଂସା ଓ ସଫଳତା ହାସଲ କର�ିଲାେବେଳ ଜ�ିା�ରେର �ୀଡାବତିମାନ� ଦ�ତା ବକିାଶେର
ଭି�ଭୂିମିର ଅଭାବ ସଂ�ା� ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ�କି,ି ଏହ ିପରେି��ୀେର େକ�ାପଡା ଜ�ିା
ସଦର ମହକୁମାେର sports complex ସହତି �ାଡୟିମ ଇନେଡାର �ାଡୟିମ, �ଶ�ିଣ
ବ�ବ�ା କରାଇ ଜ�ିାର ଉଦୀୟମାନ ଯୁବ�ୀଡାବତିମାନ�ର ଦ�ତା ବକିାଶେର ସହାୟକ
େହେବକ?ି

ବଳେଦବ ଜୀଉ ପାୱାରଲୁମର ପନୁଃରୁ�ାର
୩୯୬ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଏକଦା ରାଜ�େର
ଖ�ାତ �ବା େକ�ାପଡା ଜ�ିାର ଏକ େମଗା ଶ�ି ବଳେଦବ ଜୀଉ ପାୱାରଲୁମ ବ�



େହାଇଯାଇ�ବା ଖବର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ�କି,ି ବ�ି େକାଭିଡ ମହାମାରୀ ପରେି��ୀେର
�ାନୀୟ ଅ�ଳର ବାସୀ�ା�ୁ ତଥା ଏହ ିସଂ�ାର ଅଭି� କମ�ଚାରୀ� ଦ�ତାକୁ ବ�ବହାର କରି
ଏହାର ପନୁଃରୁ�ାର ପାଇଁ ସରକାର ତୁର� ପଦେ�ପ େନେବକ?ି

MSME Park �ତ�ିା
୩୯୭ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ଶ�ିବହିନି େକ�ାପଡା ଜ�ିାର ଅବ�ତି ିଶ�ି ନଗରୀ କଳ�ିନଗରଏବଂ ପାରା�ୀପ
ବ�ର ମ��ଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପା��େର େହାଇ�େଲେହଁ ଏଠାେର ଏଯାବତ େଗାେଟ
MSME Park �ତ�ିା କରବିାର ନ�ି� ିସରକାର ନେନବାର କାରଣ ଜଣାଇେବକ,ି ଜ�ିାର
ହଜାର �ବାସୀ �ମିକ� ଦ�ତାର ବ�ବହାର କରାଇବା ସହତି େସମାନ�ୁ େରାଜଗାର ନଜି
ମାଟେିର େଦବା ପାଇଁ ତୁର� ଏକ MSME Park �ତ�ିା କରବିାର ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି

�ତିବିାନ ଜମିକୁ କଣିାବକିା ପାଇଁ ଅନୁମତି
୩୯୮ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି - ଜଟଣୀ ଅ�ଳର ଶହ ଶହ ଏକର �ତିବିାନ ଜମିକୁ ସରକାର ବ�ିା� କରି
ଜଗ�ାଥ ଜମି କହ ି କଣିାବକିାରୁ ବ�ତି କରଛି� ି ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାନ�ବର
ହାଇେକାଟ�େର ସରକାର ଯାହା ପ� ର��େଲ ତାହା କଣ କାଯ��କାରୀ େହାଇଛ,ି ଉ� ଭୁଲକୁ
ସରକାର େକେବସ�ୁା ସମାଧାନ କରେିବ ନ�ି��ଭାେବ ଜଣାଇବା ସହତି ବ��ମାନ ଉ� େକ�
ର �ତି ିକଣ ଜଣାଇେବକ,ି ଜଗ�ାଥ ଜମି କହୁ�ବା �ାନେର ସରକାର� ଉ�ତମିଳୂକ କାଯ��
କରବିାେର ସରକାର�ର �ତବି�କ ରହଛିକି?ି

�ତିବିାନ ଜମିକୁ ଅମୃତମଣି େଘାଷଣା
୩୯୯ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି - ଜଟଣୀ ଅ�ଳର ବହୁତ ଜମିକୁ ପରୁୁଷାନୁ�େମ �ତିବିାନ ସ�େର େଭାଗ
ଦଖଲ କଣିାବକିା 2012 ମସହିା ପଯ��� କରାଯାଉ�ବା�େଳ େକଉଁ କମ�ଚାରୀ ଅବା ଅ�କାରୀ
କପିର ିଚ�କତା କର ି 2013 ମସହିାେର ଅମତୃମଣି େବାଲି େଘାଷଣା କେଲ, �ଜା� ପାଚ��
�ଦାନ କରବିା ସେ� ପନୁଃବ�ାର େବଆଇନ ସେମତ ଏ ଦବିସାର େନାଟସି େଦଇ
ଅସ�ବଭାେବ େଗାଟଏି ଦନିେର 8429 େକଶ ଫଇସଲା କରବିା ଅ�କାରୀ ଅବା
କମ�ଚାରୀଜଣ� ନାମ ଏବଂ ପଦବୀ କଣ, ଉ� ବ��ି�ର ଏ ଅ�କାର ପରସିରଭୁ� କ ିନୁେହଁ
ଜଣାଇେବକ?ି



Catch-up ପାଇଁ ନୀତଗିତ ନ�ି�ି
୪୦୦ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ
ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�
ସରକାର promotion େ��େର Catch-up principle େକଉଁ ଆଧାରେର ଲାଗୁ କରଥିା�,ି
ଏ�ପାଇଁ େକୗଣସ ିନୀତଗିତ ନ�ି� ିବଧିାନସଭାେର ପାରତି େହାଇଛକି,ି ଉ�ର ଯଦ ିହଁ ହୁଏ
ତାହାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବକ,ି ଉ�ର ଯଦ ି ନଁା ହୁଏ ORV Act
Amendment ନକର ି Catch-up principle ଲାଗୁ କଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛ,ି ORV Act
Amendment େକେବ େହବ ନ�ି��ଭାେବ ଜଣାଇେବକ?ି

ବନ�ା �ତ�ି��ୁ �ତପିରୂଣ
୪୦୧ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି - ଗତ ବନ�ାେର େଖା��ା, ପରୁୀ ଜ�ିାେର େକଉଁ ପ�ାୟତେର କଣ ସବୁ �ତି
େହାଇଛ ିଏବଂ �ୟ�ତ ିଭରଣା ପାଇଁ ସରକାର କଣ କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�,ି ଉ�
ଜ�ିାେର େକେତ େଲାକ ବନ�ାେର ମତୁୃ�ବରଣ କରଛି�,ି େରସନ କାଡ� ନ�ବା ଗରବି େଲାକ�ୁ
ସରକାର �ଦାନ କରୁ�ବା ପା� ଶହ ଟ�ା ଏବଂ 50 େକ.ଜ.ି ଚାଉଳ ମିଳଛି ି କ ି ନାହ�
ପ�ାୟତୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବକ?ି

ଅ�ାୟୀ କମ�ଚାରୀ�ୁ �ାୟୀ ପାଇଁ ନୀତ ିନୟିମ
୪୦୨ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି - େଗାଠ ପାଟଣା�ତି IIT ର େବାଡ� େମମ�ର େକଉଁ ଭି�େିର ହୁଅ� ିଏବଂ
େସମାନ�ର ଅବ� େକେତ, ଉ� ଶ�ିାନୁ�ାନେର 60 ବଷ�ରୁ ଉ�� ବୟସର େକେତଜଣ େକଉଁ
ପଦବୀେର ଅଛ�,ି େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ �ାୟୀ, ଅ�ାୟୀ ଏବଂ ଆଉଟ େସାରସ�ିେର
ଅଛ� ି େସମାନ� ନାମ, ଦରମା ସହତି େଯଉଁମାେନ ଅ�ାୟୀଭାେବ କାମ କରୁଛ� ି କଏି
େକେବଠାରୁ କାମ କରୁଛ� ିତାର ବଶିଦ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବକ,ି ଅ�ାୟୀ କମ�ଚାରୀମାନ�ୁ
�ାୟୀ କରବିା ପାଇଁ କଣ ନୟିମ ଅଛ ିଏବଂ ଏହା କାଯ��କାରୀ େହଉଛ ିକ ିନାହ� ଜଣାଇେବକ?ି

େସାରିଷ ବଲି େମୗଜାେର �ବା ସରକାରୀ ଜମି
୪୦୩ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଗଂଜାମ ଜ�ିାର େସାରଡା ତହସଲି ଅ�ନ� େସାରଷି ବଲି େମୗଜା ଅ�ନ�େର େକେତ
ସରକାରୀ ଜମି ଅଛ ିPata No., Khata No. ସଂପ�ୁ� ତଥ� ଜଣାଇେବକ?ି



Sub-station କମ�ଚାରୀ ନଯୁି�ି
୪୦୪ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଗଂଜାମ ଜ�ିାର େସାରଡା
ନବି�ାଚନମ�ଳୀ େକେତେଗାଟ ି Sub-station ଅଛ ିତାର ତାଲିକା ସହ ସମ� Sub-station
େର େକେତ ପିଲା ନଯୁି�ି େଦଇଛ� ିତାର ଏଜନିମିାନ�ର ନାମ ସହ େକଉଁ ତାରଖିେର େସହି
କମ�ଚାରୀ କାଯ�� କରୁଛ� ିେସମାନ� ନାମ ସହ ତାଲିକା େଦେବକ?ି

ରାଜ�େର �ବା PET School ଓ College
୪୦୫ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�
ସରକାର� େକେତେଗାଟ ିPET School ଓ College ନାମ ସହ େସମାନ�ର େକେତ ବଷ�
ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଅଛ ିତାର ତାଲିକା େଦେବକ?ି

େସାରଡା ତହସଲିଦାର� �ାରା certificate �ଦାନ
୪୦୬ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଗଂଜାମ ଜ�ିାର େସାରଡା ତହସଲିଦାର join େହବା ଦନି ଠାରୁ େକେତେଗାଟି
certificate(cast, income, Resident ଏବଂ ଅନ�ାନ� certificate issue କରଛି�ି
ଜଣାଇେବକ?ି

ବାଲି େଚାରା ଚାଲାଣ
୪୦୭ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଗଜପତ ି ଜ�ିାର ବାଲି ଲି� େକେତ ଜଣକୁ େଦଇଛ� ି ତାର ନାମ ସହ ତାରଖି ତାଲିକା
େଦେବକ ି ଏବଂ ଆ��େଦଶକୁ ବାଲି େଚାରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଅଛ ି ସରକାର ଦୃ�ିେଗାଚର
କରେିବକ ିସଂପ�ୁ� ତଥ� ଜଣାଇେବକ?ି

ସ�ସାରିତ େ��ାଳୟ ନମି�ାଣ
୪୦୮ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଭ�କ ସହରେର
ଏକ ଅତ�ାଧୁନକି ଉ�ତମାନର ସ�ସାରତି େ��ାଳୟ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ
ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ଭ�କ �ାଡୟିମର ଆଧୁନକିୀକରଣ
୪୦୯ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଭ�କ �ାଡୟିମର ଆଧୁନକିୀକରଣ ସହ ଜ�ିାେର �ବା େଖଳପଡଆିର ବକିାଶ ସହତି ଭ�କ



ଜ�ିାେର �ୀଡା ଭି�ଭୂିମୀ ଉ�ୟନ ନମିେ� ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ିଓ
କରବିାର ��ାବ ର�ଛ�?ି

ଭ�କେର ବଦୁି�ତ ବ�ବ�ାର ସପୁରିଚାଳନା
୪୧୦ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଭ�କ ସହର ଓ
ଭ�କ ବ�କ ଅ�ଳେର ପରୁୁଣା ବପିଦପ�ୂ� ଖ�ୁ ଓ ତାର ବଦଳାଇ ବଦୁି�ତ ବ�ବ�ାର
ସପୁରଚିାଳନା ଓ େଲା େଭାଲେଟଜ ସମସ�ାର �ତକିାର ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରବିାକୁ ଯାଉଛ�?ି

ଅନୁସଚୂତି ଜାତ�ୁି ଆ�ନଯୁି�ି
୪୧୧ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଭ�କ ଜ�ିାେର
ଅନୁସଚୂତି ଜାତ�ୁି ଆ�ନଯୁି�ି ସେୁଯାଗ ସ�ିୃ ନମିେ� ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରଛି� ିବା କରବିାକୁ ଯାଉଛ�?ି

ଭ�କେର ଅ�କ ବନ�ା ବାତ�ା ଆ�ୟ�ଳ ନମି�ାଣ
୪୧୨ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ଭ�କ ଜ�ିାର େକଉଁ େପୗରସଂ�ା ଓ ବ�କର େକଉଁଠାେର ବନ�ା ବାତ�ା ଆ�ୟ�ଳ
ନମି�ାଣ େହାଇଛ ି�କାଶ କର ିଜ�ିାେର ଅ�କ ବନ�ା ବାତ�ା ଆ�ୟ�ଳ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର
�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବକ?ି

Transformer ସଜାଡବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୪୧୩ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାୟଗଡା ଜ�ିା କାଶୀପରୁ
ବ�କର କାଶୀପରୁ ପ�ାୟତର ପରଜାଶଳିା ଗଁାେର େକେତାଟ ି Lift Irrigation Point
Transformer େପାଡ ିଯାଇ�ବାରୁ େକେବଠାରୁ ଅଚଳ େହାଇ ପଡରିହଛି,ି େପାଡଯିାଇ�ବା
Transformer ଗୁଡକି େକେବସ�ୁା ସଜଡାଯିବ ବା ନୂଆ ଲଗାଯିବ ଜଣାଇେବକ ି?

ପଦବୀ ପରୂଣ
୪୧୪ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁ ସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ଓଡଶିାେର
େକେତ ଆ�ମ �ଲୁ, େସବା�ମ �ଲୁ ଓ କନ�ା�ମ �ଲୁ ଅଛ,ି େସ�େର ବ��ମାନ ସମ�



ପଦବୀ ସଂଖ�ା େକେତ, ବ��ମାନସ�ୁା ଉ� �ଲୁେର େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିପଡଛି,ି ଖାଲି�ବା
ପଦବୀ େକେବସ�ୁା ପରୂଣ କରାଯିବ କହେିବକ?ି

Mini Stadium ନମି�ାଣ
୪୧୫ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
ରାଜ�େର େକେତାଟ ି Mini Stadium ଅଛ,ି େସ�ମ�ରୁ ରାୟଗଡା ନବି�ାଚନମ�ଳୀେର
େକେତାଟ ି Mini Stadium ଅଛ,ି ରାୟଗଡା ନବି�ାଚନମ�ଳୀେର �ୀଡାର ବକିାଶ ପାଇଁ
ସରକାର ଆଉ େକେତାଟ ିMini Stadium ନମି�ାଣ କରବିା ପାଇଁ ନ�ି� ିେନଇଛ� ିକହେିବକ?ି

R.I. ଅଫିସେର ପଦବୀ ପରୂଣ
୪୧୬ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ରାୟଗଡା ଜ�ିାେର R.I. ଏବଂ R.I. ଅଫିସେର �ବା ଅନ�ାନ� staff ମାନ� ପଦବୀ ସଂଖ�ା
େକେତ, େସ�ରୁ ବ��ମାନ େକେତ ପଦବୀ େକଉଁ େକଉଁ R.I. ଅଫିସେର ଖାଲି ପଡଛି,ି
ଖାଲିପଡ�ିବା ପଦବୀଗୁଡକି େକେବସ�ୁା ପରୂଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଉ� ଜ�ିାର େମାଟ େକଉଁ
େକଉଁ R.I. ଅଫିସର ନଜି� building ନାହ�, ନଜି� building ନ�ବା ଭଡା ଘେର ଚାଲୁ�ବା
R.I. ଅଫିସଗୁଡକିର ନଜି� building େକେବସ�ୁା ତଆିର ିେହବ କହେିବକ?ି

ରିଫାଇନାରୀ �କ� �ତ�ିା
୪୧୭ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାୟଗଡା ଜ�ିା କାଶୀପରୁ
ବ�କର କଂସାରୀଗୁଡା ଠାେର Utkal Alumina Aditya Birla Group Refinery �କ�
�ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର ବ��ମାନସ�ୁା MOU �ା�ରତି କର ି �କ� �ତ�ିା ପାଇଁ ଚୁଡା�
େହାଇଛ,ି ଏହ ି�କ� େକେବସ�ୁା ଆର� େହବ କହେିବକ?ି

ଖାଲି�ବା ଅମିନ ଓ RI Post
୪୧୮ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର େକେତ ସଂଖ�କ ରାଜ� ନରିୀ�କ ଓ ଅମିନ ପଦବୀ
ଖାଲିପଡଛି,ି ଦଘି�ଦନି େହବ ଏହ ିପଦବୀ ପରୂଣ େହଉନ�ବାରୁ ସାଧାରଣ େଲାକ ବହୁ ହଇରାଣ
େହଉଛ� ିକ,ି ବଭିି� ସରକାରୀ ସବୁଧିାରୁ ବଂଚତି େହଉଛ�କି,ି (ଖ) ଏହ ି�ସଂଗର ରାଜ�ର
ପରସିଂଖ�ାନ କଣ ଅେଟ, େକେବ ରାଜ� ନରିୀ�କ ଓ ଅମିନ ପଦବୀ ପରୂଣ େହବ?

େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର ଖାଲି�ବା ତୃତୀୟ େ�ଣୀ ପଦବୀ
୪୧୯ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି



କହେିବ କ ି- ଜ�ିା�ରେର ତୃତୀୟେ�ଣୀ ପଦବୀେର ନଯୁି�ି େକେବଠାରୁ ବ� ଅଛ;ି ଏହା�ାରା
ବ�କ ଓ ତହସଲିେର କାଯ�� ଅଚଳ�ାୟ େହଲାଣି କ;ି ଏେବ େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର େକେତ
ମ�ରୁୀ�ା� ତୃତୀୟେ�ଣୀ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ଛି;ି େକେବ େସଗୁଡ଼କି ପରୂଣ େହବ ତାହା ��
କରେିବ କ ି?

ନାବାଳକିା ଛା�ୀ�ୁ େଯୗନ େଶଷଣ
୪୨୦ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ବଭିାଗ�ାରା
ପରଚିାଳତି ବଦି�ାଳୟ ମାନ�େର ଗତ 5 ବଷ� ମ�େର େକେତ ନାବାଳକିା ଛା�ୀ ଅସଦାଚରଣ
ତଥା େଯୗନ େଶାଷଣର ଶକିାର େହାଇଛ� ି; େକେତଜଣ ମାତୃ� ଲାଭ କରଛି�;ି ଏହାର ତାଲିକା
େଦେବ କ;ି ଏ�ସହତି ଏ େ��େର କ ି କାଯ��ାନୁ�ାନ େହାଇଛ ି ତାହା ଦଶ�ାଇେବ କ;ି �ଲୁ
ବାହାେର େକେତ ଆଦବିାସୀ ଓ ଦଳତି ନାବାଳକିା ଏପର ିଅସଦାଚରଣ ତଥା େଯୗନ େଶାଷଣର
ଶକିାର େହାଇଛ� ିତାହା ଦଶ�ାଇେବ କ ି?

ବଲାରପରୁ Paper ମିଲର ଜମିକୁ ହ�ା�ର
୪୨୧ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - େଚୗ�ାର�ତି
ବଲାରପରୁ େପପର ମିଲର ଜମିକୁ ସରକାର େକଉଁ ଘେରାଇ ସଂ�ାକୁ େକଉଁ ଉେ�ଶ�େର
େଦଇ�େଲ େସହ ି ମଲୂ�ବାନ ଜମିର �ତି ି କଣ ; େସହ ି ଜମିକୁ ଶ�ିାୟନ ପାଇଁ ବ�ବହାର
କରାନଯାଇ ପ�ଟଂି କର ିବ�ିୀ କରବିାର ମସଧୁା େହାଇଛ ିକ ି?

ବ� େହାଇ�ବା ଶ�ି ଚାଲୁପାଇଁ ପଦେ�ପ
୪୨୨ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - କେରାନା �ତିେିର ରାଜ�େର �ାପିତ େକେତ �ୁ� ଓ ମ�ମ ବଗ�ର ଶ�ି ବ�
େହାଇଯାଇଛ ିେସଗୁଡ଼କୁି ଚାଲୁ କରବିାକୁ ସରକାର ଚାହଁୁଛ� ିକ;ି �ତ� ପ�ାେକଜର ବ�ବ�ା ଅଛି
କ;ି ଏବଂ ବେିଶଷକର ିବହରିାଗତ �ମିକମାନ�ୁ େସ�େର ଥଇଥାନ କରାଯିବାକୁ ଉଦ�ମ େହବ
କ ି; େସଗୁଡ଼କି ବ� େହବ�ାରା ରାଜ� ସରକାର େକେତ �ତ ିସହେିଲଣି ?

NCRF ଓ CRF ପାଇଁ ଅନୁଦାନ �ଦାନ
୪୨୩ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�ସରକାର ଚଳତିବଷ� 2020 େକାଭିଡ଼ -19 ବା କେରାନା ପାଇଁ, NCRF ,
CRF ଏବଂ ଅନ�ାନ� Disaster ପାଇଁ େକ�ସରକାର ଏବଂ ରାଜ� ସରକାର େମାଟ େକେତ



ଟ�ା ଅନୁଦାନ େଯାଗାଇ େଦଇଛ� ିଏବଂ ଆଜ ିପଯ�଼�� େକେତ ଟ�ା ଖ�� େହାଇଛ ିଏବଂ
େକାଉ େକାଉ ବଷିୟେର େକେତ ଟ�ା ଖ�� େହାଇଛ ିଏହାର ଜ�ିାୱାରୀ ଏକ ତାଲିକା �ଦାନ
କରେିବ କ ି?

େସାଲାର ଓ ହାଇେ�ାରୁ ବଜୁିଳ ିଉ��
୪୨୪ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର େମାଟ
େକେତ M.W ବଜୁିଳ ିଚାହଦିା ଅଛ ିଏବଂ ରାଜ� ସରକାର ବଭିି� ସ�ୁରୁ ଯଥା ତାପଜ ବଦୁି�ତ,
େସାଲାର ହାଇେ�ା ଏବଂ ଅନ�ାନ� ସ�ୁରୁ େମାଟ େକେତ M.W ବଜୁିଳ ିଉ�ାଦନ କରୁଛ�ି
ଏବଂ େମାଟ େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ାରୁ କଣୁିଛ� ିଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ାକୁ ବକୁିଛ� ିସଂ�ାର ନାମ
ସହ ଏହାର େ�ାେଜକ�ୱାରୀ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଏବଂ ରାଜ� ସରକାର�
ବଭିି� ସଂ�ାକୁ େକେତ ଟ�ାେର �ତ ିେମଗାୱାଟ କଣୁିଛ� ିଓ େକେତ ବକୁିଛ� ିଏବଂ େଲାକାଲ
େଡ଼ାେମ�ିକ କମ�ସଆିଲ ଏବଂ ଇ��ିଜ ପାର ୟୁନଟି େକେତ ଟ�ା ବକୁିଛ� ିଏହାର େଗାଟଏି
ସ�ାବ �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଏବଂ ବଭିି� ସଂ�ାମାନ� ଉପେର େମାଟ େକେତ ଟ�ା ବଜୁିଳ ିବଲି
ବାକଆି ଅଛ ି ତାର େଗାଟଏି ଠକିଣା ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି ଏବଂ କ�ାବା�ି ନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀର ତୁେରେକଲା ବ�କ, ମରୁବିାହାଲ ବ�କ, ବେ�ାମ�ୁା ବ�କ କ�ାବା�ି ସହରେର ବଜୁିଳି
େଭାଲେଟଜ କମି�ବା ଏବଂ ବାରବାର ବଜୁିଳ ିଯାଉ�ବା କାରଣ କ'ଣ ?

ସରକାରୀ ଜମି େବଆଇନେର ପ�ା �ଦାନ
୪୨୫ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - କ�ାବା�ି ର�ିତ କ ଖ ଗ ସରକାରୀ ଖାତାରୁ େମାଟ େକେତ ଜମି ବା ପ�ଟ
ସରକାର� ବନିା ଅନୁମତ ିେବଆଇନ ଭାବେର େଲାକମାନ�ୁ ପ�ା ଦଆିଯାଇଛ ିପ�ା ପାଇ�ବା
େଲାକମାନ�ର େଗାଟଏି ନାମ ଠକିଣାସହ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଏବଂ କଣ�ାବା�ି କ ର
ର�ିତ 229 ଖାତାରୁ ସରକାରୀ ଜମି ବହୁେଲାକମାନ� ନାଂେର ସରକାର� ବନିା ଅନୁମତ ିପ�ା
�ଦାନ କର�ିବା କଥା ସତ� କ;ି ଏହ ିକ�ାବା�ି ତହସଲି ଅ�ଗ�ତ କ�ାବା�ି ଏନଏ.ସରି 229
ଖାତା କ େବଆଇନ ପ�ାକୁ େକଉଁ ସମୟସୀମା ଭିତେର ର� କରେିବ ?

ବପିଯ��ୟ େବେଳ ଅଥ� ଖ��
୪୨୬ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଜ�େର 2019 - 20 ଏବଂ 20- 21 େର େମାଟ େକେତ ବନ�ା , ବାତ�ା, ଏବଂ
ବପିଯ��ୟ ଘଟଛି;ି େକ� ଏବଂ ରାଜ� ସରକାର େମାଟ େକେତ ଟ�ା ଏହ ିସବୁ ବପିଯ��ୟ ପାଇଁ



ଅନୁଦାନ େଦଇଛ� ିଓ େକେତ ଟ�ା ଖ�� େହାଇଛ ିଏହାର େଗାଟଏି ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ
କ;ି ରାଜ� ସରକାର ଭିବଷ�ତେର ଆସ�ୁବା �ାକୃତକି ବପିଯ��ୟର ମକୁାବଲିା କରବିାପାଇଁ କ ିକି
ଅ�ିମ ବା preventive step େନବାକୁ ଯାଉଛ� ି ; �ାକୃତକି ବପିଯ��ୟେର ସାହାଯ଼� ପାଇଁ
ସରକାର� ନୀତ ନୟିମ କଣ ?

ନକଲି ଆଦବିାସୀ Certificate �ାରା ଚାକରିି କରିବା
୪୨୭ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�ର ବଭିି�
ବଭିାଗେର ନକଲି ଆଦବିାସୀ ସାଟ�ଫିେକଟ େଦଇ େମାଟ େକେତ େଲାକ ଚାକରିୀ କରୁଛ�,ି
ଚାକରିୀ କରବିା ସମୟେର ଧରାପଡ଼ଛି�,ି ଆଉ େକେତ େଲାକ ନକଲି ସାଟ�ଫିେକଟ େଦଇ
ଧରାପଡ଼ ିନାହା� ିଧରାପଡ଼�ିବା ନକଲି ଆଦବିାସୀ� ନାମ, ଠକିଣାସହ ଜ�ିାୱାରୀ େଗାଟଏି
ତାଲିକା �ଦନ କରେିବ କ;ି କ�ାବା�ି ନବି�ାଚନ ମ�ଳରି ତୁେରଇେକଲ ବ�କ, ମରୁବିାହାଲ ବ�କ,
େବାେ�ାମ�ୁା ବ�କ ଓ କ�ାବା�ି ଏନ,ଏ, ସରି ବହୁ େଲାକ ନକଲି ଆଦବିାସୀ ସାଟ�ଫିେକଟ
େଦଇ ସରକାରୀ ଚାକରି ିକର�ିେଲ ମ� ଆଜ ିପଯ��� ଗିରଫ ନକର ିସରକାର ନରିବ ବସଛି�;ି
େକଉଁ ସମୟସୀମା ଭିତେର ଏହ ି ନକଲି ଆଦବିାସୀମାନ�ୁ ଗିରଫକର ି ତା�ର ଏହ ି ନକଲି
ଆଦବିାସୀ ଜାତ ିସାଟପି�େକଟକୁ ର� କରେିବ ?

OPGC ମାଲିକାନା ସରକାର� ଅ�ନକୁ ଆସବିା
୪୨୮ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଓଡ଼ଶିା ଶ�ି
ଉ�ାଦନ ନଗିମ OPGC ର ପ�ୂ� ମାଲିକାନା େକେବସ�ୁା ରାଜ� ସରକାର� ଅ�ନକୁ ଆସବି
ଓ େସ ଦଗିେର ��ିୟା େକଉଁ ପଯ��ାୟେର ପହ�ଛି;ି OPGC େର କାଯ��ରତ ଅଫିସର ଓ
କମ�ଚାରୀ� େବତନ ତାରତମ� ଏବଂ ଅନ�ାନ� ସମସ�ାଗୁଡ଼କି େକେବସ�ୁା ଦୂର େହବ
ଜଣାଇେବ କ ି?

GSDP କୁ ଶ�ି େ��େର ଅବଦାନ
୪୨୯ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଗତ ଆଥ�କ
ବଷ�େର ରାଜ�ର େମାଟ ଘେରାଇ ଉ�ାଦ ( GSDP) କୁ ଶ�ି େ��େର ଅବଦାନ େକେତ �ଲା
ଓ ସା�ତକି କେରାନା ମହାମାରୀ ପରେି��ୀେର ତାହା େକେତ �ଭାବତି େହବ ସରକାର
ଆକଳନ କେଲଣି କ;ି େକ� ସରକାର� �ାରା େଘାଷତି emergency Credit Line



Guarantee Scheme େର ରାଜ�ର େକେତ ଲଘ,ୁ �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉଦ�ଗ େକେତ
ପରମିାଣେର ଋଣ ସହାୟତା ପାଇେବ ସରକାର ସହସିାବ ତଥ� େଦେବ କ ି?

Gridco ବେକୟା ଅଥ� ଆଦାୟ
୪୩୦ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ରାଜ�
ସରକାର� �ୀଡ଼େକା ମ�ୁେର ଋଣ ସେମତ େମାଟ ଆଥ�କ େବାଝ େକେତ; ଘେରାଇ ବଦୁି�ତ
ବତିରକ ସଂ�ାଗୁଡ଼କି ଉପେର �ୀଡ଼େକାର େମାଟ େକେତ ଟ�ା ବାକ ିପଡ଼ଛି ିଓ ତାହା େକେବ
ସ�ୁା ଅସଲୁ େହବ ?

ବାଲି ଉଠାଣପାଇଁ ଲିଗ ବ�ବ�ା
୪୩୧ . �ୀ ଲ�ଣ ମ�ୁା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଋଷକୁିଲ�ାନଦୀ ( ଗ�ାମ) ବାଲିଘାଟରୁ ବାଲିଉଠାଇବାପାଇଁ େକେତଜଣ, େକେତ ବଷ�ପାଇଁ ଲିଜ
େନଇଛ�;ି ବଷ�କୁ େକେତ ବାଲି େନଇପାରେିବ; େକଉଁମାେନ ରାଜ� ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ
ଅନୁମତ ିପାଇଛ�;ି ରାଜ�ବହାରକୁ େଗାପାଳପରୁବ�ର େଦଇ େକେତ ବାଲି 2018 ଠାରୁ 2020
ପଯ��� େକଉଁ ରାଜ� ବା େଦଶକୁ ଯାଇଛ;ି ବାଲି ଉଠାଣପାଇଁ େମସନି ବ�ବହାର ଆଇନ ସ�ିି
କ;ି ଯଦ ି ନାହ� େକେତଜଣ� ଉପେର କାଯ��ାନୁ�ାନ େହାଇଛ ି ଆଲିଆବାଦ କରପଡ଼ା
ବାଲିଲା�ରୁ ବାଲି ଉଠାଉ�ବା �କ ବନିା (Cover) କଭରେର ବାଲିେନଉ�ବା ସରକାର ଜାଣ�ି
କ ି?

ଉ�ାଦନ େହଉ�ବା ବଦୁି� ଶ�ି
୪୩୨ . �ୀ ଲ�ଣ ମ�ୁା : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ଶ�ି ନବୀକରଣ(
Renewal Energy) ପଲିଶ ି2016 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ�େର େକଉଁଠାେର ଯୁନଟି �ତ�ିା େହାଇଛି
ଏହା େକଉଁବଷ� େକେତ 2016 ଠାରୁ 2020 ଶ�ି ଉ�ାଦନ େହାଇଛ;ି ୟୁନଟି କ� େକେତ;
ରାଜ�େର ନୂତନଭାେବ 2015 ରୁ 2020 େକଉଁଠାେର େକେତ ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ େହାଇଛ;ି
ଏ�ରୁ ହାଇେ�ା େକେତ ତାପଜ ବଦୁି�ତ େକେତ ?

ଭୂମିହୀନ�ୁ ଜମିପ�ା �ଦାନ
୪୩୩ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- େଷାଡ଼ଷ ବଧିାନସଭାର ତୃତୀୟ ଅ�େବଶନେର ତା 13 .03. 2020 େର ଅଣତାରକା �ଶ�
ସଂଖ�ା 2017 ର �ତଶିତୃ ି ଅନୁଯାୟୀ େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଜମିପ�ା ପାଇ
Physically ଏ ପଯ��� ଜମି ପାଇନ�ବା ଭୂମିହୀନ ହତିା�କାରୀ� �ାମପ�ାୟତୱାରୀ



ତାଲିକା ସହ Physically ଜମ ହ�ା�ର କରବିାପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ େନଇଛ�ି
ଗହୃେର ତଥ� ର�େବ କ ି ; ଦୀଘ� 20 ବଷ� ଧର ିଭୂମିହୀନ ମାନ� େକବଳ ଜମି ପ�ା ଧରାଇ
େଦଇ ଜମି େଦବାକୁ �ତ�ି�ତ ି େଦଇ ଏ ପଯ��� ଠକ ିଚାଲି�ବା ପ�ାପାଇ ଜମି ପାଇନ�ବା
ହତିା�କାରୀ� ତାଲିକା େଦବାକୁ ଅ�ମ �ବା ଓଡ଼ଶିା ସରକାର� ନମିେ� େଫୗଜଦାରୀ
ଦ�ବଧିାନ ଆଇନର 420 ଦଫା �ଯ଼ୁଯ� େହବ ନା ନାହ� ସରକାର ଗହୃେର ତଥ�ଭି�କି ବବୃି�ି
ସହ େକେବ ସ�ୁା ପ�ା ପାଇ�ବା ଭୁମିହୀନ ହତିା�କାରୀ Physically ଜମି ପାଇ ପାରେିବ
��ିକରଣ େଦେବ କ ି?

େସବା�ମେର + 2 େଖାଲିବା
୪୩୪ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - େଲାଇସଂିହା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଆଗଲପରୁ ବ�କର ରାମପରୁଠାେର ଅବ�ତି େସବା�ମ �ଲୁ ବଲା�ିର
ଜ�ିାର ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଉପଜାତରି ଛା�ଛା�ୀ� ପାଇଁ ସବ�ପରୁାତନ ବଦି�ାଳୟ
ଏହ ିବଦି�ାଳୟର 25 କ.ିମି. ବ�ାସ�� ମ�େର େକୗଣସ ି +2 ମହାବଦି�ାଳୟ ନ�ବାରୁ ମା�କି
ପାସ ପେର ଏହ ିବଦି�ାଲୟରୁ ଉ�ୀ�� ଗରବି ଛା� ଛା�ୀମାେନ ଉ�ଶ�ିା ପାଇଁ ସ�ମେହାଇ
ପାରୁନାହା� ିଜ�ିାପାଳ ବଲା�ିର ମ� ରାମପରୁ େସବା�ମକୁ + 2 ମହାବଦି�ାଳୟକୁ upgrade
କରବିାପାଇଁ ��ାବ ପଠାଇ ସାରଛି� ିଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଓ ଜନଜାତରି ଛା� ଛା�ୀ�ର ଶ�ିାର
ବକିାଶ ନମିେ� ରାମପରୁ େସବା�ମକୁ + 2 ମହାବଦି�ାଳୟକୁ upgrade କରବିାପାଇଁ
ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ease of doing business େର ଖସବିା
୪୩୫ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ବ�ୟବହୁଳ �ଚାର
ସେ� 2019 ମସହିାେର Ease of Doing Business ଓଡ଼ଶା ରାଜ� 29 ତମ �ାନକୁ
ଖସ�ିବା ତଥ� ସତ� କ;ି ଏହ ିତଥ� ସଚୂାଇ େଦଉଛ ିେଯ ଓଡ଼ଶିାେର ପ�ିୁ ଲଗାଣ ପାଇଁ ପବୂ�ରୁ
�ବା ଅନୁକୂଳ �ଶାସନକି ବାତାବରଣ ରାଜେନତୖକି ଇ�ାଶ�ିକୁ Overrididing କରୁ�ବାରୁ
ଧୀେର ଧୀେର �ତକୂିଳ ପର�ିତିେିର ପହ� ିରାଜ�େର Ease of Doing Business ର ନାମ
ବଦଳେର Difficulty of Doing Business ପରଣିତ େହାଇ ରାଜ�େର ବାହ� ପ�ିୁ
ଲଗାଣର ଆଶା ମଉଳଯିାଇ ନାହ�କ ି ; ଏହା ସରକାର� ଦୃ�ିେର ଅଛ ିକ;ି ଯଦ ିଅଛ ିତାହାେଲ
Ease of Doing Business େର ରାଜ�ର �ାନ 29 ତମକୁ ଖସବିାର ଯୁ�ି ଯୁ� କାରଣ



ଉପ�ାପିତ କର ିଏକ ଗହୃ କମିଟ ିରାଜ�େର ଅନୁସ�ାନ କରାଇ ରାଜ�େର ଶ�ିାୟନର ଉପଯୁ�
ବାତାବରଣ ସ�ିୃପାଇଁ ଗହୃ କମିଟରି ପରାମଶ� େନେବ କ ି?

ବଜୁି ଯୁବବାହନିୀ �ାରା େଲାକହତିକର କାଯ�଼�
୪୩୬ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�େର େକେତାଟ ିବଜୁି ଯୁବବାହନିୀ େକ� ଗଠନ କରାଯାଇ ଏପଯ��� �ତ ିଯୁବ ବାହନିୀକୁ
େକେତ ପା� ି େଯାଗାଇଦଆିଯାଇଛ ି ରାଜ� ବେଜଟରୁ ବଜୁି ଯୁବବାହନିୀ େଯାଜନାେର
ଦଆିଯାଇ�ବା ପା� ିଓ ବଷ�ୱାରୀ ବନିେିଯାଗ କରାଯାଇ�ବା ତଥ�ର ବବିରଣୀ େଦେବ କ;ି େମା
ସରକାର ଓ 5T ଆଧାରେରTransparency Maintenance ପାଇଁ େକେତ ତାରଖି ସ�ୁା
ରାଜ�ର ସମ� ବଜୁି ଯୁବବାହନିୀ େକ�େର "ସାଇନେବାଡ଼�" ମା�ମେର ଜନସାଧାରଣ�
ଅବଗତ ି ନମିେ� ତାର ଉପ�ତି ି ଜାହରି କରେିବ େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର �ବା
ବଜୁିଯୁବବାହୀନ ିେକ� ମାନ�ର �ାମପ�ାୟତୱାରୀ ତାଲିକା ସହ େସମାେନ ପାଇ�ବା ପା� ିଓ
ବନିେିଯାଗର ତଥ�ର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବ କ;ି ପନୁ� 2019 - 20 ଓ 2020 - 21
ଆଥ�କ ବଷ�େର ବଜୁି ଯୁବବାହୀନ ି �ାରା ଆେୟାଜତି େଲାକହତିକର କାଯ���ମର ସବେିଶଷ
ବବିରଣୀ ଓ େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକ�ମାନ�େର ଏହ ିସରକାରୀ େ�ାେଯାଜତି
କାଯ���ମେର େକଉଁ େକଉଁ ଅ�କାରୀ ଓ ନବି�ାଚତି େଲାକ �ତନି�ି େଯାଗଦାନ କରି
ଯୁବସମାଜକୁ ଦଗିଦଶ�ନ େଦଇଛ� ିତାର ଏକ ତାଲିକା େଦେବ କ ି?

MSME ସଂ�ାକୁ ଆ�ନଭି�ରଶୀଳ କରିବା
୪୩୭ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- Covid - 19 ପରେି��ୀେର ରାଜ� MSME ସଂ�ାମାନ� �ା�� ଉପେର ସରକାର ଏକ
େ�ତପ� �କାଶ କରେିବ କ;ି Covid - 19 ର �ଭାବରୁ ମ�ୁ ର� ତାର ମକୁାବଲିା କରି
ରାଜ�ର MSME ସଂ�ାକୁ ଆ�ନଭି�ର କରାଇବା ପାଇଁ ଶ�ିନୀତେିର �ବା incentive କୁ ଛାଡ଼ି
ରାଜ� ସରକାର ନଜି� ବେଜଟରୁ େକଉଁ େକଉଁ �କାର incentive ( େ�ା�ାହନ) ର ବ�ବ�ା
କରଛି� ିତାର ଏକ ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?

MSME Cluster ନମି�ାଣ
୪୩୮ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଚଳତି ମହାମାରୀ କେରାନା େଯାଗଁୁ ରାଜ�କୁ େଫରୁ�ବା ହଜାର ହଜାର �ବାସୀ �ମିକମାନ�ୁ
କମ�ସଂ�ାନ େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ ରାଜ�େର େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର MSME Cluster



ନମି�ାଣର େଯାଜନା ରହଛି;ି ଶ�ିବହିୀନ ଜ�ିା େକ�ାପଡ଼ାେର ଏକ MSME Cluster କୁ
ନମି�ାଣ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର�ର େକୗଣସ ିେଯାଜନା ଅଛ ିକ;ି ଯଦ ିହଁ େତେବ ଏ ଦଗିେର କ'ଣ
କ'ଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ି?

Grid ମରାମତି
୪୩୯ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ବଦୁି�ତ ବତିରଣ କ�ାନୀ
CESUକୁ TATA କ�ାନୀକୁ ଦଆିଗଲା ପେର ବଦୁି�ତ ଭି�ଭୂିମି ଯଥା 11KV ଓ LT line
ଗୁଡ଼କି େଯଉଁ ସବୁ �ାନେର ବପିଦ ସଂ�ୁଳ ଅବ�ାେର ଅଛ ିଏହାର ମରାମତ ିବା ନମି�ାଣ କାଯ�଼�
କଏି କରବି; ଏହା େକେତଦନି ମ�େର ସ�ୂ�� ନରିାପଦ ଭାବେର ମରାମତ ି କାଯ�� ସରବି;
ରାଜନଗର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ କୁ�ୁରଠାେର ନମି�ତ େହଉ�ବା 132/33 KV Grid
େକେବସ�ୁା ସ�ୂ�� େହାଇ ସାଧାରଣ େଲାକ� େସବାେର ଲାଗିପାରବି ?

Cyclone Shelter ମରାମତି
୪୪୦ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ରାଜ�େର ନମି�ତ େହାଇ େଲାକ� େସବାେର ଲାଗୁ�ବା Cyclone Shelter ଗୁଡ଼କି
ର�ଣାେବ�ଣ ଅଭାବର ଅତ ିଦୟନୀୟ �ତିେିର �ବା କଥା ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଛି କ;ି
େସଗୁଡ଼କିର ମରାମତ ି ଓ ର�ଣାେବ�ଣ ଦଗିେର ସରକାର କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�ି
ଜଣାଇେବ କ ି?

ଥଇଥାନ କେଲାନୀେର ଭି�ିଭୂମିର ନମି�ାଣ
୪୪୧ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - େକ�ାପଡା ଜ�ିା ରାଜନଗର ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ସାତଭାୟା ବାସୀ�ୁ ସମ�ୁ
ଜୁଆରରୁ ର�ା କରବିା ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର ବଗପାଟଆି ଠାେର ଏକ ଥଇଥାନ କେଲାନୀ
ନମି�ାଣ କର ିେସମାନ�ୁ ଜାଗା ଓ ଘର େଯାଗାଇ େଦଇଛ� ିକ�ୁି େସଠାେର ରା�ା, sluice ଏବଂ
ଅନ�ାନ� ଅତ�ାବଶ�କୀୟ ସବୁଧିା ସେୁଯାଗ ନ�ବାରୁ େସଠାେର ବସବାସ କରୁ�ବା 571
ପରବିାର ବଷ�ାଦେିନ ନାହ� ନ�ବା ଅସବୁଧିାର ସ�ଖୁୀନ େହଉଅଛ�,ି ଉ� କେଲାନୀର ରା�ା
ନମି�ାଣ, ଜଳ ନ�ିାସନ ଓ ଅନ�ାନ� ଭି�ଭୂିମିର ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର ତୁର� �ାନ େଦବାସହ
ଆଥ�କ ବ�ୟବରାଦ କରେିବ କ ି?

ନୂତନ ରାଜ� �ାମ େଘାଷଣା
୪୪୨ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ



କ ି - ରାଜ�େର ନୂତନ ରାଜ� �ାମ ଗଠନ ��ିୟା େକଉଁ ପଯ��ାୟେର ପହ�ଛି,ି ରାଜନଗର
ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ େକଉଁ ପଡା �ାମକୁ ରାଜ� �ାମ େଘାଷଣା କରାଯିବା ପାଇଁ ��ାବ
ରହଛି,ି ପ�ାମଣୁ�ାଇ ବ�କର ଗୁ�,ି େଜନାପାଟଣା, ରାଜନଗର ବ�କର ବାଲିଚ�ପରୁ ଆଦ ିପଡା
�ାମକୁ ରାଜ� �ାମ ଭାେବ େଘାଷଣା କରାଯିବାକୁ ସରକାର� ନକିଟେର ��ାବ ରହଛି ିକ ି?

ଜମି ଚ�ିଟ କରି ଆେବଦନକାରୀ�ୁ େଦବା
୪୪୩ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଭୁବେନ�ର ତହସଲି ଅ�ଗ�ତ େମୗଜା-ଅ�ାରୁଆର ପ�ଟ ନଂ-4001, ଖାତା
ନଂ-2874 ଜମିର ପରମିାଣ େମାଟ େକେତ �ଲା, େସ�ରୁ େକେତ ପରମିାଣର ଜମି
େକଉଁମାନ� ସପ�େର େକେବ େକେବ ଆବ�ନକରାଯାଇଅଛ ି ଓ େକେତ ପରମିାଣର ଜମି
ଖାଲିପଡଛି ିଓ ଖାଲିପଡ�ିବା ଜମିକୁ ଆବ�ନ ପାଇଁ େକଉଁମାେନ କର�ିବା ଆେବଦନକୁ ଭି�ି
କର ିଭୁବେନ�ର ତହସଲି କାଯ��ାଳୟର ଚଠି ିଅନୁଯାୟୀ େକଉଁ ଆେବଦନକାରୀ� ଉପ�ତିେିର
ସ��ୃ RI େକେତ ପରମିାଣର ଜମି ସ��ୃ ଆେବଦନକାରୀ� ପାଇଁ େକେବ ଚ�ିଟ କର ିେକେବ
ସ��ୃ ତହସଲିଦାର�ୁ ରେିପାଟ� �ଦାନ କରଛି� ିଜଣାଇେବ କ ି?

କେଲଜ ନାମେର େରକଡ� କରିବା
୪୪୪ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ୟୁ.ଡ ି�ଶ� ସଂଖ�ା-2091, ତା.13.03.2020 ରଖି ଉ�ର ପରେି��ୀେର
ସ��ୃ କେଲଜ ନାମେର ସରକାରୀ ଜାଗାେର alienation sanction ନମିେ� ସ��ୃ
ତହସଲିଦାର� ପ�ରୁ େରକଡ� ��ୁତ କାଯ�� େଶଷ େହାଇଛ ିକ,ି ଯଦ ିେହାଇଛ ିେତେବ େକେବ
ସ�ୁା ସ��ୃ କେଲଜ ନାମେର ଜମି େରକଡ� କରାଯିବ ଜଣାଇେବ କ ି ; (ଖ) ରଣପରୁ ବ�କର
ଗଡବାଣିକଲି +3 ମହାବଦି�ାଳୟ େଯଉଁ ଜମିେର ପରଚିାଳତି େହଉଛ ିେସହ ିଜମି ଉ� କେଲଜ
ନାମେର େରଜ�ିିଭୁ� େହାଇନ�ବାରୁ ଉ� କେଲଜ ଅନୁଦାନପାଇବାରୁ େଯେହତୁ ବ�ତି
େହଉଅଛ ିେସ�ପାଇଁ ଉ� କେଲଜ ନାମେର ଜମି େରଜ�ିିଭୁ� କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ
କ ି?

ଲଘ ୁଖଣିଜ ପଦାଥ�ରୁ ରାଜ� ଆଦାୟ
୪୪୫ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀର ରଣପରୁ ବ�କର ଲଘ ୁଖଣିଜ ପଦାଥ�ରୁ ବଗିତ ତେିନାଟି
ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତ ଟ�ା ରାଜ� ଆଦାୟ େହାଇଛ ି ଏବଂ େକେତ ପରମିାଣର ବାଲି,



େମାର�, ପଥର, ମାଟ ି ଓ ଅନ� େକଉଁ �କାର ଲଘ ୁଖଣିଜ ପଦାଥ� ଉେ�ାଳନ େହାଇଛ ି ଓ
େସ�ରୁ େକେତ ପରମିାଣର େଚାରାଚାଲାଣ େହାଇଛ ି ଓ ରାଜ� ବୃ� ି ନମିେ� ଏବଂ
େଚାରାଚାଲାଣକୁ େରାକବିା ପାଇଁ ସରକାର ତୁର� ଏହ ି ସବୁ ଲଘ ୁ ଖଣିଜ ପଦାଥ�ର ନଲିାମ
କରବିାକୁ ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ,ି ଯଦ ିକରେିବ େତେବ େକେବ ସ�ୁା କରେିବ ଜଣାଇେବ
କ ି?

ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଜାତମିାନ� ବକିାଶ
୪୪୬ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ୨୦୧୭-୧୮,
୨୦୧୮-୧୯ ଓ ୨୦୧୯-୨୦୨୦ ଆଥ�କ ବଷ�େର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�଼ଳୀର ଅନୁସଚୂତି
ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ�ି ବକିାଶ ପାଇଁ େକଉଁ ସବୁ େଯାଜନା କାଯ��କାରୀ କରାଯାଇ
�େତ�କ େଯାଜନା ବାବଦକୁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ବ�ୟ େହାଇଛ ି ଓ ଏହା �ାରା େକେତ
ସଂଖ�ାର ଏହ ିସବୁ ଜାତରି େଲାକ�ର େକଉଁ �କାର ବକିାଶ େହାଇଛ,ି ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ
ବ�କ ଓ େପୗରା�ଳ ୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

େଗାଚର ଜମିର କସିମ ପରିବ��ନ
୪୪୭ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) େଯଉଁସବୁ ସରକାରୀ େଗାଚର ଜମିେର ସାଂସଦ ଓ ବଧିାୟକ� ପା�ରୁି
କମ�ୁନଟି ି େସ�ର, �ା��େକ�, ମ�ରି, ବୃ�ା�ମ, େଖଳ ପଡ଼ଆି, ଜଳାଶୟ, ପାକ� ଓ ଡ଼ାକ
ବ�ଳା କରାଯିବାକୁ ��ାବ ରହଛି,ି େସହ ିସବୁ ଜମିର େଗାଚର କସିମ ପରବି��ନ କରବିାକୁ
ସରକାର କ ି �କାର ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ି ଏବଂ ରାଜ�ର ଏହ ି ସବୁ ଅନୁ�ାନ େଯଉଁ
ସରକାରୀ େଗାଚର ଜମିେର କରାଯାଇଛ,ି େସ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ ଅନୁ�ାନେର େଗାଚର କସିମ
ଜମିର ପରବି��ନ କରାଯାଇଛ,ି ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ ଜ�ିା, ବ�କ ଓ େପୗରା�ଳୱାରୀ ଗହୃକୁ
�ଦାନ କରେିବ କ ି; ଏବଂ (ଖ) ଦୀଘ� ୪୦/୫୦ ବଷ�ରୁ ଉ�� ପରୁୁଣା ମ�ରି ଗୁଡ଼କି େଯଉଁ ସବୁ
େଗାଚର ଜମିେର ନମି�ାଣ େହାଇଛ,ି ତାହାର ମରାମତ ିଓ େସୗ�ଯ��କରଣ ପାଇଁ ବଧିାୟକ ଓ
ସାଂସଦ ପା�ରୁି ଅନୁଦାନ େଦବାେର ସମସ�ା ଉପଜୁୁ�ବାରୁ ଏହ ିସବୁ େଗାଚର ଜମିର କସିମ
ପବ���ନ କରବିାକୁ ସରକାର ବଚିାର କରେିବ କ ି?

ସରକାରୀ ଓ େବସରକାରୀ ଭାଗିଦାରୀ �ାରା ବଦୁି�� େସବା
୪୪୮ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ସରାକରୀ ଓ



େବସରକାରୀ ଭାଗିଦାରୀ କାଯ���ମେର ଇ�-େମରାମ�ୁଳ ି ୪୦୦ େକଭି ଡ଼.ିସ.ି ଲାଇ�
(ଝାରସଗୁୁଡ଼ା ଓ ସମ�ଲପରୁ ଜ�ିା) ନମିେ� ଓଡ଼ଶିା ପାୱାର �ାନ�ମିଶନ କରେପାେରସ�
ଲିମିେଟ� ସହ େମସସ� େ�ଲାଇଟ କ�ାନୀ ମ�େର କ ି କ ି ସ�� ଆଧାରେର ଚୁ�ିନାମା
କରାଯାଇଛ ି ; େମସସ� େ�ଲାଇ� କ�ାନୀ େକଉଁ େକଉଁ େ��େର େକଉଁ ବଷ� େକେତ ଅଥ�
ବ�ୟ କର ିକ ିକ ିକାଯ�� କରଛି ିଓ ରାଜ� ସରକାର ଏହ ି�କ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର କଭିଳି
ଲାଭବାନ େହାଇଛ� ି କ�ାନୀର କ ି କ ି �ାଥ� ସାଧନ େହାଇଛ ି ଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦରୁ
େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ େହାଇଛ ିତାର ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ବଦୁି�� ଶ�ି େଯାଗାଯାଇ ନ�ବା ପରିବାର�ୁ ବଦୁି�� ଶ�ି େଯାଗାଣ
୪୪୯ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର ବ��ମାନ ସ�ୁା
େକେତ ସଂଖ�କ ପରବିାର�ୁ ବଜୁିଳ ି େଯାଗାଣ େହାଇନାହ� ; ରାଜ�େର ସମଦୁାୟ ବସବାସ
କରୁ�ବା ପରବିାର� ମ�ରୁ ୨୦୧୮-୧୯ ବଷ� ସ�ୁା େକେତ �ତଶିତ ପରବିାର�ୁ ବଦୁି��
ଶ�ି େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇ�ଲା ; ୨୦୧୮-୧୯ ବଷ�େର ରାଜ�େର ଉ�ାଦତି ସମଦୁାୟ ବଦୁି��
ଶ�ିର େକେତ �ତଶିତ ସ��ୃ ପରବିାର� �ାରା ବ�ବହୃତ େହାଇ�ଲା ; ଅବଶ�ି ବଦୁି�� ଶ�ି
ମ�ରୁ ଶ�ି ଓ କୃଷ ି ଭଳ ି ଅନ�ାନ� େକଉଁ େକଉଁ େ��େର େକେତ �ତଶିତ ବ�ବହୃତ
େହାଇ�ଲା ତାର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଏବଂ (ଖ) ବ��ମାନ ସ�ୁା ବଜୁିଳ ିଶ�ି
େଯାଗାଣ େହାଇନ�ବା ପରବିାର ସଂଖ�ା େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ରହଛି ିଓ ସ��ୃ ପରବିାରକୁ
େକେବ ସ�ୁା ବଦୁି�ତ ଶ�ି େଯାଗାଇ େଦବା ନମିେ� କ ିକ ିପଦେ�ପ େକଉଁ ପଯ��ାୟେର ରହଛିି
ତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?

ସଲୁଭ ଓ ସହଜେର କ�ାମାଲ େଯାଗାଣ
୪୫୦ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�େର �ତ�ିତି ମ�ମ, �ୁ� ଓ ସ�ୂ ଶ�ି ଉ�ାଦନ ନମିେ� ଆବଶ�କ େହଉ�ବା
କ�ାମାଲକୁ ସଲୁଭ ଓ ସହଜେର ଉପଲ� ପାଇଁ ସରକାର କ ିକ ିବ�ବ�ା କରଛି� ି ; ସମଦୁାୟ
ଉ�ାଦନ ନମିେ� ଆବଶ�କ େହଉ�ବା େକେତ �କାରର କ�ାମାଲ ମ�ରୁ େକେତ �କାରର ଓ
କ ିକ ିକ�ାମାଲ େକଉଁଠାେର ଉପଲ� େକେତ ପରମିାଣର ଉପଲ� ମଲୂ� ଓ ଗୁଣା�କମାନ,
ଦୂରତା ଓ ପରବିହନ େ��ର ସବୁଧିା ସ�କ�ୀତ ଡ଼ାଟାେବ� ରହଛି ିକ ି; ଯଦ ିରହଛି ିଏହା େକଉଁ
େକଉଁ �ରେର କଭିଳ ି ଉପଲ� ତାହା �କାଶ କରବିା ସହ ଏହା େକଉଁ େକଉଁ �ରେର
େକଉଁମାନ� �ାରା େକେତ ଅବ�େର ��ୁତ କରାଯାଉଛ ିତାର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ



କ;ି ଯଦ ି ��ୁତ େହାଇନାହ� େତେବ େକେବ ସ�ୁା ଡ଼ାଟାେବ� ��ୁତ କରାଯାଇ
ଶେି�ାେଦ�ାଗୀ� ନମିେ� ଉପଲ� କରାଯିବ ତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?

ଭାରି ଶ�ି ଓ ଖଣିଜ ଭି�ିକ ଶ�ି �ାପନ
୪୫୧ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଶ�ି ଗଢ଼ ିଉଠେିଲ େସହି
ଅ�ଳ, �ାନୀୟ େଲାକ�ର ଆଥ�କ ଅଭିବୃ� ିଘଟବିା �ାଭାବକି। ଏହ ିପରେି��ୀେର ୨୦୦୦
ମସହିାରୁ �ାପିତ େହାଇ�ବା ଶ�ିାନୁ�ାନ େଯାଗଁୁ ଓଡ଼ଶିାର ଆଥ�କ ବକିାଶ େକଉଁ ହାରେର ବୃ�ି
ପାଇଛ ିେସ ସ�କ�େର ରାଜ� ସରକାର େକୗଣସ ିସେଭ� ବା ଆକଳନ କରଛି� ି; ଯଦ ିଉ�ର ହଁ,
େତେବ େସ ସ�କ�େର ବଷ�ୱାରୀ ଅଭିବୃ� ିହାରର ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଯଦ ିତଥ� ଉପଲ�
ନାହ�, େତେବ ଏ େନଇ ସରକାର ଆକଳନ ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ;ି ଓଡ଼ଶିାେର ଭାର ିଶ�ି
ତଥା ଖଣିଜ ଭି�କି ଶ�ି �ାପନ �ାରା ରାଜ� ଅଥ�ନୀତ ିବପିଯ��� େହାଇ�ବା ତଥା ରାଜ�େର
େବକାର ିହାର ବୃ� ିପାଇ�ବା ମତାମତ େକେତ ଦୂର ସତ� ତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?

ଅ�ାନ ବାତ�ାେର �ତ�ି��ୁ �ୟ�ତରି ଭରଣା
୪୫୨ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଗତ ଅ�ାନ ବାତ�ାେର ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାମାନ ବେିଶଷ �ତ�ି� େହାଇଛ ି ; ସମ�
�କାର �ତରି ଆକଳନ କରାଯାଇଛ ିକ;ି ଭ�କ ଜ�ିାର ଏହ ି�ୟ�ତରି ଭରଣ ପାଇଁ ଚାଷଠାରୁ
ଆର� କର ି ରା�ାଘାଟ ଓ ସମ� େ��େର କ ି କ ି ସାହାଯ�, ସହେଯାଗ ଓ ଅଥ� �ଦାନ
କରାଯାଇଛ ିକହେିବ କ ି?

ବଦୁି�� େ��େର �ତ ିକମାଇବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୪୫୩ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ବଦୁି�� େ��େର �ତି
କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର�ର ପଦେ�ପ ସ�କ�େର ସଚୂନା େଦେବ କ;ି ବ�ି ବ�ନ, େଦୟ
ଆଦାୟ ପାଇଁ ଲ�� ଧାଯ�� କରାଯାଇଛ ିକ;ି ବ�ିି ପାଇଁ ସରକାର� ପାଖେର ବଳକା ବଦୁି�ତ
ଅଛ ିକ;ି ଅଯଥା ବଦୁି�ତ ବ�ବହାର କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର�ର ପଦେ�ପ କଣ; ଦରକାର
େହେଲ ସରକାର �ୀଡେକାକୁ ସରକାର ଆଥ�କ ଗ�ାେର� ିେଦେବ କ ି?

Spinning millର ପନୁଃ �ଚଳନ
୪୫୪ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ସମଦୁାୟ
େକେତାଟ ି Spinning Mill ସଚଳ ଅଥବା ଅଚଳ ଅବ�ାେର ଅଛ,ି ରାଜ�େର �ବା ସମ�
Spinning Mill କୁ ସଚଳ କରାଇବା ପାଇଁ େକେତ ଅଥ�ର ଆବଶ�କତା ଅଛ,ି ଏ�ପାଇଁ ଏକ



DPR ��ୁତ କରେିବ କ;ି ଯଦ ିସରୁତେର Spinning Mill ଗୁଡ଼କି ଆମ �ବାସୀ ଓଡ଼ଆି
�ମିକ ମାନ� �ାରା ପରଚିାଳତି େହାଇ େସମାେନ ଲାଭ କର ି ପାରୁଛ� ି େତେବ ଆମ
Spinning Mill କୁ ପନୁଃ �ଚଳନେର ଅସବୁଧିା େକଉଁଠ ି ; ବାରପିଦା Spinning Mill ର
ଏକ status report େଦେବ କ?ି

ବଦୁି�ତ ଉପେଭା�ା� ସଂଖ�ା
୪୫୫ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ) ବଗିତ ୧୦ ବଷ�େର
ରାଜ�େର ସମ� େ�ଣୀର େକେତ ବଦୁି�ତ ଉପେଭା�ା �େଲ ଓ ବ��ମାନ େସମାନ�ର ସଂଖ�ା
େକେତ; େବଷୖୟୀକ ଓ ବାଣିଜ�ିକ �ତ ିେକେତ କମିଛ ି ; େକେତ MW ଶ�ି ବାଷ�କ ବଳକା
ରହୁଛ ି ; (ଖ) ଭ�କ ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ ରାମକୃ�ପରୁଠାେର OPTCL ତରଫରୁ ନମି�ାଣାଧୀନ
GRID STATIONର ଅ�ଗତୀ ସ�କ�େର ସଚୂନା େଦେବ କ ି?

Rourkela Steel Plant ରାଜ� ସରକାର�ୁ ଜମି େଫର�
୪୫୬ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ୟୁ.ଡ଼.ି �ଶ� ସଂ-୨୮୫୮ ତା.୦୧.୦୮.୨୦୧୯ ରଖି ଉ�ର ପରେି��ୀେର ୧୯୯୯
ମସହିାେର Rourkela Steel Plant କ��ୃ ପ� ଏ.୮.୩୦ ଡ଼.ି ରାଜ� ସରକାର�ୁ େଫର�
କରଛି�,ି ଏହ ିଜମି େକଉଁ େକଉଁ ଘେରାଇ େଲାକ�ଠାରୁ ସରକାର େକେବ େକେବ ଅ��ହଣ
କର�ିେଲ ଓ ରାଜ� ସରକାର�ୁ େଫର� କରାଯାଇ�ବା ଏହ ିଜମିରୁ ବ��ମାନ େକେତ େକେତ
ପରମିାଣର ଜମି େକଉଁ ମାନ� ସପ�େର ଆବ�ନ କରାଯାଇଛ ି ଓ ଉ� ଜମି େକଉଁ
ଉେ�ଶ�େର ବ�ବହାର େହଉଛ,ି ଏବଂ (ଖ) େଯଉଁ ଘେରାଇ େଲାକ� ଜମି ସରକାର େଯଉଁ
ଉେ�ଶ�େର ଅ��ହଣ କର�ିେଲ, େସହ ିଜମି ଅ��ହଣ କର�ିେଲ େସହ ିଜମି ଅ��ହଣ
କରାଯିବାର େକେତ ବଷ� ମ�େର ଉେ�ଶ� ମତୁାବକ ବ�ବହାର କରାଯିବ େବାଲି େକଉଁ
ନୟିମର େକଉଁ ଧାରାେର ଉେ�ଖ ରହଛି ି ଓ ନ�ି�ାରତି ସମୟ ମ�େର ବ�ବହାର
େହାଇନପାରେିଲ, େସହ ିଜମି େଯଉଁମାନ�ଠାରୁ ଅ��ହଣ କରାଯାଇ�ବ େସମାନ�ୁ େଫର�
କରବିା ସ�କ�େର କ ି�କାର ବ�ବ�ା ରହଛି ିଜଣାଇେବ କ ି?

ରାଉରେକଲା �ିଲପ�ା� �ାରା ପନୁବ�ାସ�ୁ ଥଇଥାନ
୪୫୭ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଉରେକଲା �ିଲ ପ�ା� �ତ�ିା ପାଇଁ େଯଉଁ ୨୯୦୦ ପରବିାର ବ�ିାପିତ େହାଇ�େଲ,
େସ�ରୁ ପନୁବ�ାସ କେଲାନୀେର େକେତାଟ ିପରବିାରକୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇ�ଲା ଓ େକେତାଟି



ପରବିାର�ୁ ପରବିାର �ତ ିେକେତ ପରମିାଣର ଘରଡ଼ହି ଓ ଚାଷ ଜମି �ଦାନ କରାଯାଇ�ଲା
ଏବଂ ସ��ୃ ବ�ିାପିତ� ନାମେର ଘର ଡ଼ହି ଜମି ଏବଂ ଚାଷ ଜମିକୁ େରକଡ଼ କରାଯାଇଛ ିକ;ି
ଯଦ ିକରାଯାଇ ନାହ� େତେବ େକେବ ସ�ୁା କରାଯିବ ଏବଂ ବ�ିାପିତ େହାଇ�ବା ଏହ ି୨୯୦୦
ପରବିାର� ମ�ରୁ େକେତ ସଂଖ�ାର ପରବିାର ଥଇଥାନ େଯାଜନାେର େକୗଣସ ିସବୁଧିା ପାଇ
ନାହା�,ି ଜଣାଇେବ କ ି?

ଜବରଦଖଲ େହାଇ�ବା ଘେରାଇ ଜମି
୪୫୮ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ୟୁ.ଡ଼.ି �ଶ� ସଂ-୨୧୬୩ ତା.୧୩.୦୩.୨୦୨୦ରଖି ଉ�ର ପରେି��ୀେର ସ��ୃ କ��ୃ ପ�
ବଭିି� ପଯ��ାୟେର ରାଜ� ସରକାର�ୁ େଯଉଁ େମାଟ ଏ.୪୫୧୪.୬୨ ଡ଼.ିଜମି େଫର�
କରଛି�,ି େପର� କରାଯାଇ�ବା ଜମିରୁ େକେତ େକେତ ପରମିାଣର ଜମି େକଉଁ ଘେରାଇ
ମାଲିକ�ଠାରୁ େକେବ ଅ��ହଣ କରାଯାଇ�ଲା ଓ େସ�ରୁ �ାୟ େଯଉଁ ଏ.୫୦.୦୦ ଡ଼.ି ଜମି
ବଭିି� ବ��ି ବେିଶଷ� �ାରା େବଆଇନ ଭାେବ ଦଖଲ େହାଇଛ,ି ଏହା େକଉଁ େକଉଁ ମାନ�
�ାରା େବଆଇନଭାେବ ଦଖଲ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ଏହ ିଜବରଦଖଲ େହାଇ�ବା ଜମି େକଉଁ
ଘେରାଇ ମାଲିକ�ଠାରୁ େକେବ େକେବ ଅ��ହଣ କରାଯାଇ�ଲା ଜଣାଇେବ କ ି?

ଜବରଦଖଲକାରୀ�ୁ ଉେ�ଦ
୪୫୯ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ୟୁ.ଡ଼.ି �ଶ� ସଂ-୨୧୬୨ ତା.୧୩.୦୩.୨୦୨୦ରଖି ଉ�ର ପରେି��ୀେର ସଂଲ�-କ
ଅନୁଯାୟୀ କଛି ି େଲାକ ଓ SHG େଯଉଁ ଜମି ଜବରଦଖଲ କର�ିେଲ, େସହ ି ଜମି ପାଇଁ
ଆେବଦନ କର�ିବା ଆେବଦନକାରୀ� ଅଭିେଯାଗ �େମ ସ��ୃ କ��ୃ ପ�� ଆେଦଶ ବଳେର,
ଏହ ି ସବୁ ଜବରଦଖଲକାରୀ�ୁ େସହ ି ଜମିରୁ ଉେ�ଦ କରାଯାଇ�ବାରୁ ସ��ୃ
ଜବରଦଖଲକାରୀମାେନ �ତହିଂିସା ପରାୟଣ େହାଇ ��ାବତି ଜମିକୁ ସ��ୃ ଆେବଦନକାରୀ�
ସପ�େର ଆବ�ନ ନକରବିାକୁ େକେତକ �ାମବାସୀ� �ା�ରକୁ ଜାଲିଆତ ିକର ିେଯଉଁ ଲି�ତ
�ତବିାଦ କରଛି� ିଜଣାଇେବ କ ି?

ଶ�ିେ��େର �ାନୀୟ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ�ୁ ନଯୁି�ି
୪୬୦ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଶ�ି, କାରଖାନାେର
େକେତ �ତଶିତ �ାନୟି େବକାର ଯୁବକ, ଯୁବତମିାନ�ୁ ନଯୁି�ି ଓ ଆ�ନଯୁି�ି େଦବାର ଚୁ�ି
େହାଇଛ ିଓ ବ��ମାନସ�ୁା ଝାରସଗୁୁଡ଼ା �ତି େବଦା� ଆଲୁମିନୟିମ ଲିଃ, ଭୂଷଣ �ିଲ, ଆଦତି�



ବ�ି�ା ଲପ�ା �କ� ଓ ଦଲିପାଲି ସପୁର ଥମ�ାଲ ପାୱାର େ�ାେଜକ�େର େକେତ ଜଣ�ୁ ନଯୁି�ି ଓ
ଆ�ନଯୁି�ି କରାଯାଇଛ ି?

ଭବାନପିରୁଠାେର sports complex ନମି�ାଣ
୪୬୧ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ସ�ୁରଗଡ଼ ସହରର ଭବାନପିରୁଠାେର ୭୨.୫୨ ଏକର ପରମିିତ ଜମିେର େ�ାଟ�ସ କେ���
ନମି�ାଣ ପାଇଁ ଜ�ିା�ିଡ଼ା ବଭିାଗ�ାରା ନ�ି� ି�ହଣ କରାଯାଇ ଜ�ିା ଖଣିଜ ପା�ରୁି ଆଥ�ୀକ
ଅନୁଦାନ �ଦାନ କରବିା ନମିେ� �ଣାଲି ସଂଖ�ା ୪୯୬/DMF ତା.୬.୯.୨୦୧୮େର
ଜ�ିାପାଳ ଅନୁେରାଧ କରଛି� ି କ�ୁି େକଉଁ କାରଣ େଯାଗଁୁ ବ��ମାନ ସ�ୁା ଉ� �କ�ର
ଅନୁେମାଦନ େହାଇନାହ� ତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?

ବାଲି ପାଇଁ ଦର ଧାଯ��
୪୬୨ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ସ�ୁରଗଡ଼ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ବଗିତ ଦନିେର ବାଲି c.m. �ତ ି୪୦/୫୦ ଟ�ା ରହ�ିବା
େବେଳ ଚଳତି ବଷ� ବାଲି ମାଫିଆମାେନ ୧୦୦ ଟ�ା �ତ ି c.m.ରୁ ଉ�� ଟ�ାେର େଟ�ର
ପାଇ�ବା େବେଳ �ଧାନମ�ୀ ଆବାସ େଯାଜନା, ବଜୁି ପ�ା ଘର େଯାଜନା, ନମି�ାଣ �ମିକ
ପ�ାଘର େଯାଜନା ସହ ଅନ�ାନ� ସରକାର ିରା�ା, ଗହୃ ନମି�ାଣେର ବାଲି ପାଇଁ ଅଟକଳ ଧାଯ��
େକେବ େହବ ?

ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିମାନ�ର ଅଥ� େନତୖକି ଉ�ତି
୪୬୩ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ବାଣପରୁ ବ�କର
M.A.D.A. ଅ�ଭ�ୁ � ଦାମିଆ ବରବରା ଓ ନୀଳା�ି �ସାଦ �ାମ ପ�ାୟତେର ବାସ କରୁ�ବା
ଆଦବିାସୀ ଜନଜାତ ିମାନ�ର ସାମାଜକି ଓ ଅଥ�େନତୖକି ବକିାଶ ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର ଗତ ୫
ବଷ� ଧର ିେକଉଁ େକଉଁ �କ�େର େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ କରଛି� ି?

ବନ�ା �ତ�ି��ୁ ଆଥ�କ ସହାୟତା
୪୬୪ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଚଳତି ବଷ� ରାଜ�େର ବଷ�ାଋତୁେର ବଭିି� ନଦୀେର �ବଳ ଜଳେ�ାତ, ବନ�ା
ଫଳେର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତାଟ ି ବ�କ ଓ ସହରା�ଳର ରାଜ� �ାମେର �ୟ�ତି
ଘଟଛି;ି ଏ�େର େକେତ ମଣିଷ ଓ ପଶୁମାନ�ର ମତୁୃ�, ଧାନ ଫସଲ, ପାନ ବରଜ, ଫଳ, ଫୁଲ,



ପନପିରବିା ଚାଷ ଆଦ ି�ତ ିଘଟଛି,ି ତାର ଆକଳନ କରାଯାଇ େକ� ସରକାର�ୁ େକେତ ଆଥ�କ
ସହାୟତା ମାଗାଯାଇଛ;ି ବ��ମାନ ସ�ୁା ପନୁରୁ�ାର କାଯ�� ଆଦେିର େକେତ ଅଥ� ରାଜ�
ସରକାର ବ�ୟ କରଛି� ି?

MSME ଶ�ି �ାପନ ପାଇଁ େ�ା�ାହନ
୪୬୫ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଆମ ରାଜ�େର 'ଆ�ନଭି�ରଶୀଳ ଭାରତ' େଯାଜନାେର େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତ
ଶ�ିିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାଇେ�ା, �ଲ ଓ ମିଡ଼ୟି� ଶ�ି �ାପନ ପାଇଁ େକ� ଓ ରାଜ�ସରକାର�
ପ�ରୁ େ�ା�ାହନ ଅଥ� ରାଶ ିପାଇଛ�;ି େସ�େର େକେତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନଯୁି�ି ପାଇଛ�ି
େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ି �ତ�ିା େହାଇପାରଛି ି?

ଅସରୁ�ିତ �ଲୁ ଗୃହ �ାନେର ନୂତନ ଗୃହ ନମି�ାଣ
୪୬୬ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ଯାଜପରୁ
ଜ�ିାର ବଡ଼ଚଣା ବ�କ ଅ�ଗ�ତ ଚ�ିେଖାଲ ସରକାରୀ ହାଇ�ଲୁର େକେତକ େ�ଣୀଗହୃ ଗତ
ବାତ�ାେବଳୁ ଭା�ି ଯାଇ�େଲ େହଁ ଅଦ�ାବ� େସହ ି ଗହୃ ଗୁଡ଼କିର ଭ�ାଶଂ ଅଦ�ାବ�
�ାନା�ରତି ନେହବା ଓ ଅସରୁ�ିତ ଗହୃ ଗୁଡ଼କି ମ� ଭା�ି ନେଦବା ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଅିଛି
କ ି ; (ଖ) ଏହ ିଅସରୁ�ିତ ଗହୃ ଗୁଡ଼କି �ାନେର ନୂତନ ଗହୃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ଆବଶ�କୀୟ ଅଥ�
ସରକାର େଯାଗାଇେଦଇ ନ�ି�� ସମୟ ସୀମା ମ�େର କାଯ�� ସ�ୂ�� କରେିବ କ ି?

ଅସ�ୂ�� �ବା ଚକବ� ିଓ ବେ�ାବ� କାଯ��
୪୬୭ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ�େର େକେତେଗାଟ ି ରାଜ� �ାମେର ବେ�ାବ�/ଚକବ�ୀ କାଯ��
ଅସ�ୂ�� େହାଇ ପଡ଼ରିହଅିଛ ି ; ଏହାର ଜ�ିାୱାରୀ ଏକକତିା ତାଲିକା �ଦାନ କରବିା ସହ ଏହା
େକେବ ସ�ୂ�� େହବ ; (ଖ) ଯାଜପରୁ ଜ�ିାର ଦପ�ଣ ତହସଲି ଅଧୀନେର ଏଭଳ ିେକଉଁ େକଉଁ
�ାମ ଗୁଡ଼କିର ଏଭଳ ି କାଯ�� ଅସ�ୂ�� ଅବ�ାେର ଅଛ,ି ଏହାଫଳେର େସହ ି ଅ�ଳେର
ଚାଷୀମାେନ �ାକୃତକି ବପିଯ��ୟ ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବ�ତି େହଉଅଛ� ି ଓ ସରକାର
ଚାଷୀମାନ�ୁ ସହାୟତା �ଦାନ ପାଇଁ କ ିବକି� ବ�ବ�ା �ହଣ କରୁଅଛ� ି?

ବଦୁି�� ତାର ସଂେଯାଗ ନ େହବାରୁ ବଡ଼ ସମସ�ା
୪୬୮ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ବଦୁି��



ଡ଼ଭିିଜନ କଟକ ଅଧୀନେର ୩୩/୧୧କୁ�ଳ ସବେ�ସନର ନମି�ାଣ କାଯ�� ସ�ୂ�� େହାଇ�େଲ
େହଁ ଅଦ�ାବ� ବଦୁି�� ତାର ସଂେଯାଗ ନେହବା କାରଣ କଣ; ଏହ ି ସମସ�ା ସମାଧାନ
ନେହବାରୁ ଉପେଭା�ା ଅସବୁଧିା ସ�ଖୁୀନ େହଉ�ବା ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଅିଛ ି କ ି ଓ
େକେବ ଏହ ି ବଦୁି�� ସଂେଯାଗ କାଯ�� ସ�ୂ�� େହବ ; (ଖ) ପଳାଇ�ାମେର ମ�ରୁ େହାଇ
୧୩୨/୩୩ �ି� ସବେ�ସନ ନମି�ାଣ କାଯ�� ବଳିମ� େହଉ�ବା ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ ିଓ
ଏହ ି�ି� ସବେ�ସ� କାଯ�� ସ�ୂ�� େହବା ପାଇଁ େକେବ ଲ�� ଧାଯ�� କରାଯାଇଅଛ ି?

ଖାଦ� ��ିୟାକରଣ ଶ�ି �ାରା ସାମ�ୀ ଉ�ାଦନ
୪୬୯ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ରାଜ�େର ସମଦୁାୟ େକେତେଗାଟ ି ଖାଦ� ��ିୟାକରଣ ଶ�ି �ତ�ିା କରାଯାଇଛ;ି ସ��ୃ
ଶ�ିର େକଉଁ ଜ�ିାେର କ ିକ ି�ମଖୁ ଖାଦ� ସାମ�ୀ ଉ�ାଦତି େହଉଅଛ;ି ଉ�ାଦତି ସାମ�ୀ
ମ�ରୁ ରାଜ�ର ଆଭ��ରୀଣ ଚାହଦିାର େକେତ �ତଶିତ ପରୂଣ କରାଯାଇପାରୁଛ;ି କ ିକ ି�ମଖୁ
ଖାଦ� ସାମ�ୀ େକଉଁ େକଉଁ ରାଜ�ରୁ �ମାଗତ ଭାେବ ତଥା ନୟିମିତ ଭାେବ ଆମଦାନୀ
କରାଯାଉଛ;ି ୨୦୧୮-୧୯ ବଷ�େର ଏହାର ପରମିାଣ ଓ ମଲୂ� େକେତ �ଲା; ୨୦୧୯-୨୦
ବଷ�େର େକଉଁ େକଉଁ ଖାଦ� ସାମ�ୀର ଆଭ��ରୀଣ ଚାହଦିା େକେତ �ବାର ଆକଳନ
କରାଯାଇ�ଲା ଓ େକଉଁ ସାମ�ୀ େକେତ ପରମିାଣର ଉ�ାଦନ ନମିେ� ଲ��ଧାଯ��
କରାଯାଇ�ଲା ତାର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଧାଯ�� ଲ�� ପରୂଣ ନମିେ� ସରକାର କ ିକି
େଯାଜନା କର�ିେଲ େସ�ରୁ େକେତ ସଫଳତା ମିଳଛି ିତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?

ବ� େହାଇ�ବା �ୁ� ଓ ମ�ମ ଶ�ି ପନୁଃ �ଚଳନ
୪୭୦ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଗତ ୫ ବଷ�େର ରାଜ�େର େକେତ ସଂଖ�କ ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଶ�ି ବ� ବା ରୁଗ�
େହାଇ�ଲା ଏବଂ କେରାନା ମହାମାରୀ �ଭାବେର ଗତ ମା�� ମାସରୁ ଅଦ�ାବ� େକେତ ଅଣୁ,
�ୁ� ଓ ମ�ମ ଶ�ି ବ� େହାଇଛ,ି େସ�ପାଇଁ େକେତ ଓ େକଉଁ ବଗ�ର �ମିକ, କମ�ଚାରୀ
ନଯୁି�ି, କମ�ସଂ�ାନ ଓ େରାଜଗାର ହରାଇଛ�,ି ଏ େ��େର ସାମ�ିକ ଭାେବ େକେତ �ୟ�ତି
ଘଟଛି,ି େସସବୁର ସବେିଶଷ ତଥ� ଯଦ ିସରକାର� ନକିଟେର ଉପଲ� ଅଛ ି ତାହା �ଦାନ
କରେିବ କ;ି ବ� ବା ରୁଗ� େହାଇ�ବା ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଶ�ିଗୁଡ଼କୁି କାଯ���ମ କରବିା ପାଇଁ
ଉଭୟ ରାଜ� ଓ େକ� ସରକାର ଅଦ�ାବ� େକେତ ଅଥ� ସଧିାସଳଖ ଓ େକେତ ବ�ା�
ଜରଆିେର େକେତ ସଂ�ା�ୁ େଦଇସାରଛି� ି?



�ଡ଼ବ�ା� େଯାେଗ ଇ�ରେନ� େସବା
୪୭୧ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ଇେଲେକ��ାନକି� ଓ ସଚୂନା �ଯୁ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ଓଡି

଼
ଶାର େକେତାଟ ି�ାମ ପ�ାୟତ, ବ�କକୁ �ଡବ�ା� େଯାେଗ ଇ�ରେନ� ସଂେଯାଗ

େହାଇସାରଛି,ି େସ�ମ�ରୁ �ଥମ ପଯ��ାୟେର େକେତ ସର�ିଲା, �ତିୀୟ ପଯ��ାୟେର େକେତ
େହାଇଛ,ି ଆଉ େକେତାଟ ିବାକ ିଅଛ,ି ସମ� ପ�ାୟତକୁ ଇ�ରେନ� ସଂେଯାଗ େକେବ ସ�ୁା
େଶଷ େହବ ତାର ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ;ି �ଡବ�ା� େଯାେଗ ଇ�ରେନ�
ସଂେଯାଗ ସାରବିା ନମିେ� େକେତ ଥର ସମୟ ସୀମା ଧାଯ��େହାଇଛ,ି ନ�ି�� ସମୟ ସୀମା
ମ�େର ତାହା ନସରିବା ପଛେର କ ିକ ିକାରଣ ରହଛି ିକହେିବ କ;ି େସହପିର ିରାଜ�ର େକେତାଟି
ସତହସଲିକୁ ଇ-େସବା େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ;ି ଆଇଟ ିଅ�ଗ�ତ େକଉଁ େସବା �େୟାଗ ଫଳେର
େକଉଁ େକଉଁ ସରକାରୀ ବଭିାଗ ଓ େ��େର େବପୖ�ବକି ପରବି��ନ ଘଟଛି ିଏବଂ ଜନସାଧାରଣ
ଉପକୃତ େହାଇଛ� ିକହେିବ କ ି?

Ash Handlingେର ଦୁଘ�ଟଣା
୪୭୨ . �ୀ କେିଶାର କୁମାର ମହା� ି: ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଝାରସଗୁୁଡ଼ା ଜ�ିା
�ତି "OPGC"େର କଛି ିଦନି ତେଳ Ash Handlingେର ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟ ିକଛି ି�ମିକ ଆଜି
ପଯ��� Hospitalେର �ବା କଥା ଜାଣିଛ� ିକ;ି Ash Handling େକଉଁ companyକୁ ଏବଂ
କଏି ଦାୟି� େଦଇଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?

ଚାକରିୀ େଦବାରୁ ବ�ତି
୪୭୩ . �ୀ କେିଶାର କୁମାର ମହା� ି : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - Hon'ble Supreme Court େଯେତେବେଳ Verdict େଦଇଛ� ିକ ିେପତୃୖକ
ସ�� ି ଉପେର ପଅୁ, ଝଅି ଏବଂ ବବିାହତି ଝଅିମାନ�ର ମ� ସମାନ ଅ�କାର ଅଛି
େସେତେବେଳ MCL କ��ୃ ପ� କଭିଳ ିଜେଣ ଝଅିକୁ ଚାକରିୀ େଦଇ ଅନ� ହକଦାର ବବିାହତି
ଝଅିକୁ ଚାକରିୀ େଦବାରୁ ବ�ତି କରୁଛ�,ି ତାର କାରଣ କଣ ?

�ତପିରୂଣ �ଦାନେର ବଳିମ�
୪୭୪ . �ୀ କେିଶାର କୁମାର ମହା� ି : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଝାରସଗୁୁଡା ଜ�ିା�ତି ଲଖନପରୁ ବ�କେର �ବା ଏକ ଉପା� ଅ�ଳ 19 ଖ�
େମୗଜାର ଚାଷମିାେନ ହରିାକୁଦ ବ� ନମି�ାଣ ସମୟେର େସମାନ�ର ଚାଷ ଜମି ହେରଇ�େଲ
ଏବଂ େସମାନ�ୁ ବ�ିାପନ ଆଇନ ଅନୁସାେର �ତ ି ପରୂଣ େଦବା ପାଇଁ ବଗିତ ଦନିେର



ମାନ�ବର ବାଚ�ତ ିନେି��ଶ େଦବା ସେ� �ତ ିପରୂଣ ଦଆିଯାଇନାହ�, 60 ବଷ� ପେର ମ�
େସମାନ�ର ଅ�କାର ପାଇପାରନିାହଁା�,ି ସରକାର ଏହାକୁ ହୃଦୟ�ମ କର ି େକେବ ସଧୁା
େସମାେନ �ତ ିପରୂଣ ପାଇେବ ଜେଣଇେବ କ ି?

Skill maping କରି ନଯୁି�ି
୪୭୫ . �ୀ ସନାତନ ବଜୁିଳ ି: ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
COVID ସମୟେର ରାଜ� ବାହାରୁ ଆସ�ିବା �ବାସୀ �ମିକମାନ�ର Skill maping କରି
ସରକାର ନଯୁି�ି େଦେବ େବାଲି େଘାଷଣା କର�ିେଲ, ଏପଯ��� େକେତଜଣ �ମିକ� େକଉଁ
ଜ�ିାେର ଓ େକଉଁ ସଂ�ାେର ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଇଛ ିତାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ,ି ରାଜ�େର
COVID ପବୂ�ରୁ େକେତାଟ ିMSME Unit କାଯ���ମ �ଲା ଓ େସ�େର େକେତ ସଂଖ�ାେର
�ମିକ କାଯ��ରତ �େଲ, ଏେବ August େଶଷ ସ�ୁା େସଗୁଡକି ମ�ରୁ େକେତାଟ ିକାଯ���ମ
ଅଛ ି , େକେତାଟ ି ବ� େହାଇଯାଇଛ ି ଓ େକେତ �ମିକ କାଯ��ରୁ ଅ�ର େହାଇଛ� ି , ତାର
ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ ି?

ସାଂସଦ ଓ ବଧିାୟକ� �ାରା ଉ�ୟନମଳୂକ କାଯ��
୪୭୬ . �ୀ ସନାତନ ବଜୁିଳ ି : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁ ସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ITDA
ବାରପିଦା ବଗିତ 5 ବଷ�େର ବଭିି� ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ପରସିୀମା ମ�େର େକଉଁ େକଉଁ ସାଂସଦ
ଓ ବଧିାୟକ ନଜି� LAD ପା�ରୁି େକଉଁ େକଉଁ ଉ�ତମିଳୂକ କାଯ�� େକେତ ବ�ୟ ଅ�କଳେର
ସ�ାଦନ କରଛି�,ି ଅନ� େକେତେଗାଟ ି�କ� େକେତ ବ�ୟ ଅ�କଳେର କାଯ���ମ େହବା
ପାଇଁ ବାକ ିରହଛି ିଏବଂ ଏହା େକେବସ�ୁା ପ�ୂ� କାଯ���ମ େହବ ତାହା �କାଶ କରେିବ କ,ି
2014-15 ଠାରୁ 2018-19 ମ�େର ସ�ାଦନା େହାଇ�ବା ଏହ ିକାଯ��ଗୁଡକିେର େକଉଁ େକଉଁ
ସାଂସଦ ଓ ବଧିାୟକମାନ� କାଯ��େର େକଉଁ େକଉଁ ଠକିାଦାର, ନମି�ାଣ ସାମ�ୀ େଯାଗାଣକାରୀ
ଓ ମଜୁରଆି େଯାଗାଣକାରୀମାନ�ୁ ନେିୟାଜତି କରାଯାଇ�ଲା, �େତ�କ କାଯ�� ଅନୁଯାୟୀ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି ଏହ ିନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ପରସିୀମା ମ�େର ଏହ ିସମୟ ମ�େର
େହାଇ�ବା ସମ� SPF ଓ SDP ପା�ରି କାଯ��ଗୁଡକି ପାଇଁ ସମାନ ବବିରଣୀଗୁଡକି �ଦାନ
କରେିବ କ ି?

ନୂତନ ସ� େରେଜ�ି େଖାଲିବା
୪୭୭ . �ୀ ସନାତନ ବଜୁିଳ ି: ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି



- ବଡସାହ ି ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ବଡସାହ ି ବ�କର େକେବ ସ� େରେଜ�ି ଅଫି� େହବ
ଜଣାଇେବ କ,ି ମୟୂରଭ�ର ସବ�ବୃହ� ବ�କ ବଡସାହେିର ସ�-େରେଜ�ି ଅଫି� ନ �ବାରୁ
ଜନସାଧାରଣ ବ�ାପକ ଅସବୁଧିାେର ସ�ଖୁୀନ େହଉଛ�,ି ସରକାର�ର ଏହା ଉପେର କଣ
ପଦେ�ପ ଅଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?

ସରକାରୀ େକାଠା ଘର ଉପେର େସୗର ଶ�ି �କ�
୪୭୮ . �ୀ ଅନ� ନାରାୟଣ େଜନା : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - କଟକ ଓ
ଭୁବେନ�ରେର �ବା େକଉଁ େକଉଁ ବଭିାଗର ସରକାରୀ େକାଠାଘର ଉପେର Roof Top
େସୗର �କ� େକେତ େମଗାୱାଟର େକଉଁ େକଉଁ ମସହିାେର �ାପନ କରାଯାଇଛ,ି ଭୁବେନ�ରର
େକଉଁ ବଭିାଗର େକେତାଟ ି ସରକାରୀ େକାଠାଘର ଉପେର Roof Top େସୗର �କ�
କରାଯିବାର ବାକ ିରହଛ ିଏବଂ େକେବସ�ୁା କରାଯିବା ପାଇଁ ଲ�� ରଖାଯାଇଛ,ି େବସରକାରୀ
େକାଠାଘର ଉପେର ସରକାରୀ ରହିାତ ି ହାରେର Roof Top �କ� �ାପନ କରବିାର
ସରକାର� େକୗଣସ ିେଯାଜନା ଅଛ ିକ ି?

ଶ�ି ସଂ�ା�ାରା �ୀଡା �ତେିଯାଗିତା ଆେୟାଜନ
୪୭୯ . �ୀ ଅନ� ନାରାୟଣ େଜନା : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଭାରତ ସରକାର� ଅଧୀନ� ସଂ�ା-ଯଥା MCL, Rourkela Steel Plant, NALCO
ଇତ�ାଦ ିସହାୟତାେର େକଉଁ େକଉଁ �ାନମାନ�େର 2019-20 ଆଥ�ୀକ ବଷ�େର େକେତାଟି
ରାଜ� ଓ ଜାତୀୟ �ରର �ୀଡା �ତେିଯାଗିତା �ାେୟାଜତି କରାଯାଇଛ,ି ଉପେରା�
ସଂ�ାମାନ�େର େକେତଜଣ ରାଜ� ଓ ଜାତୀୟ �ରର କୃତୀ ତଥା ଅଂଶ�ହଣକାରୀ
�ତେିଯାଗୀ�ୁ ଚାକରିୀ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ି?

Biotek ପାକ� ପାଇଁ ଜମି ଅ��ହଣ
୪୮୦ . �ୀ ସ�ିତ ରାଉତରାୟ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ଭୁବେନ�ର
ତହସଲି ଅ�ଗ�ତ ଅ�ାରୁଆ େମୗଜାେର ବାଇଓେଟ� ପାକ� ପାଇଁ ସରକାର େକେତ ପରମିାଣର
ଜମି େକେବ େଦଇଛ� ିଓ ଦଆିଯାଇ�ବା ଜମିେର େକେତଦନି ମ�େର ଉ� ପାକ�ର ନମି�ାଣ
କାଯ�� ଆର� େହବ େବାଲି ସ�� ରହ�ିଲା ଓ ସ�� ଅନୁଯାୟୀ ଏଯାବ� ଉ� ପାକ� କାଯ�� ଆର�
କରାନଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ଓ େକେବସ�ୁା ଆର� କରାଯିବ ଏବଂ ଏହ ିପାକ� କରବିା ପାଇଁ
େକଉଁ ସଂ�ା ସହତି େକେବ ଚୁ�ି �ା�ରତି େହାଇ�ଲା ଓ �ା�ରତି େହାଇ�ବା ଚୁ�ିର ସବେିଶଷ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ଉ� ଜମିେର େକେତ ଟ�ା ବ�ୟେର େକେତ ବଗ� ଫୁଟର



ଗହୃ ନମି�ାଣ କରାଯାଇଛ ିଓ ପାେଚର ିକରାଯାଇଛ ିଏବଂ ସରୁ�ା କମ�ୀ� ବାବଦକୁ େକେତ ଟ�ା
ଏଯାବ� ବ�ୟ େହାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?

ଲି� ବାଡ ଏରିଆ ରୂେପ େଘାଷଣା
୪୮୧ . �ୀ ସ�ିତ ରାଉତରାୟ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ଭୁବେନ�ର ତହସଲି ଅ�ଗ�ତ େକଉଁ େକଉଁ େମୗଜାର େକେତ େକେତ ପରମିାଣର ଜମିକୁ
ଲି� ବାଡ (Lease Barred) ଏରଆି ରୂେପ େକେବ େକେବ େଘାଷଣା କରାଯାଇଛ ି ଓ
େଘାଷଣା କରାଯାଇ�ବା ନେି��ଶନାମାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରବିା ସହତି, େଯଉଁସବୁ
େମୗଜାକୁ ଲି� ବାଡ ଏରଆି ରୂେପ େଘାଷଣା କରାଯାଇ�ଲା, େସହ ି େଘାଷଣାନାମାଗୁଡକିରୁ
େକଉଁ େଘାଷଣାନାମାକୁ େକଉଁ ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ େକାହଳ କରାଯାଇ େକଉଁମାନ� ସପ�େର
ଜମି ଆବ�ନ କରାଯାଇଛ ି?

ପଲି�ର ପାକ� ନମି�ାଣ
୪୮୨ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଦୀଘ� ବଷ� ଧରି
ଓଡଶିାେର ସ�ିୃ େହାଇ�ବା େବେରାଜଗାରୀ ସମସ�ା ତଥା ଚଳତି କେରାନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ
ଆହୁରୀ ଜଟଳି େହାଇପଡ�ିବା ଯୁବେଗା�ୀ�ର ଆଥ�କ ସମସ�ାକୁ ଦୂର କରବିା ପାଇଁ ରାଜ�
ସରକାର, େକ� ସରକାର� ସହେଯାଗେର ଧାମନଗର ଛକଠାେର ପଲି�ର ପାକ� �ତ�ିା ପାଇଁ
ଉଦ�ମ କରେିବ କ ି?

ବନ�ା�ାରା �ୟ�ତରି ଆକଳନ
୪୮୩ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି: ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ଚଳତି ବନ�ାେର ଧାମନଗର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର �ୟ�ତରି ଆକଳନ କରାଯାଇଛ ିକ,ି
ଯଦ ିହଁ, େତେବ େକେତ ପରମିାଣର ଓ େକେତ ଟ�ାର �ୟ�ତ ିେହାଇଛ,ି ସରକାର ନ�ି��
ଭାେବ ଜଣାଇେବ କ ି?

ଭୂମୀହୀନ ପରିବାର�ୁ ଜମି ପ�ା ବ�ନ
୪୮୪ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ଭୂମୀହୀନ, ଘରଡହିହୀନ ପରବିାର ଚ�ିଟ େହାଇ�ବାେବେଳ
ବଗିତ ତନି ିବଷ�େର େକେତ ପରବିାରକୁ ଘରଡହି ପ�ା �ଦାନ କରାଯାଇଛ ିଅବଶ�ି ପରବିାରକୁ
ଘରଡହି ପ�ା �ଦାନ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ବାତ�ା ଆ�ୟ�ଳୀ ନମି�ାଣ



୪୮୫ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) କଳାହା�ି ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ �ାନମାନ�େର ବନ�ା/ବାତ�ା ଆ�ୟ�ଳୀ ତଆିର ିେହାଇଛି
ଓ Dharmagarh A/c ର ବ�ାପଲା, େଟମରା ଏବଂ ମାଟଖିାଲ ଓ ବରିପିରୁ ପାଇଁ
ବରିପିରୁଠାେର ଆ�ୟ�ଳୀ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର� ପାଖେର େଯାଜନା ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ି ହଁ,
େ�� ପରଦିଶ�ନ କର ି ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ,ି (ଖ) ଏହ ି A/c ର େତଲନଦୀର
ଉଭୟପା�� ମାଟ ି ଖାଇଯାଉଛ,ି ମଖୁ�ତଃ ସ�କୁିେଲଇଠାେର ପା�� ଖାଇ ଜମିସବୁ ବାଲିଚର
େହଉଛ,ି େସହପିର ିBehera ନଦୀ ମ� ଖାଇଯାଉଛ ିଏବଂ Koksara Block ର Temara
ପ�ାୟତର କୁେଲଇଗୁଡାଠାେର ବହୁ ନଦୀ ଖାଇ ଯାଇ ଜମି ବାଲିଚର େହାଇଛ,ି େ�� ପରଦିଶ�ନ
କର ିଉଭୟ ନଦୀ ବ� ବା�ବିାର ବ�ବ�ା ପାଇଁ ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?

ପରୁୁଣା ବଦୁି�� ଖ�ୁ ଓ ତାର ବଦଳାଇବା
୪୮୬ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ମଦୁୁଲୀ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - 2019-20
ଆଥ�ୀକ ବଷ�େର ରାଜ�େର ଅସରୁ�ିତ ବଦୁି�� ଲାଇ� ତାର, ଖ�ୁ ଓ Sub-Station େର ଲାଗି
େକେତ ମଣିଷ, ଗାଇ-େଗାରୁ, େକେତ ହାତୀ ଓ େକେତ ଅନ�ାନ� ପଶୁଯ�ୁ�ର ମତୁୃ� ଘଟଛି,ି
ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ,ି ଗତ ଆଥ�ୀକ ବଷ�େର େକେତ ପରୁୁଣା ବଦୁି�� ଖ�ୁ, େକେତ
ଲାଇ� ତାର, replacement କରାଯାଇଛ,ି ଚଳତି ବଷ� ପାଇଁ େକେତ ଅଥ� ଓ େକେତ K.M.
ପାଇଁ ବ�ବ�ା ରଖାଯାଇଅଛ ି?

ପଡା�ାମକୁ ରାଜ� �ାମେର ପରିଣତ
୪୮୭ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ମଦୁୁଲୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର େକେତେଗାଟ ିପଡା �ାମକୁ ରାଜ� �ାମେର ପରଣିତ କରବିା ପାଇଁ
ସରକାର କାଯ���ମ କର ିେକଉଁ �ରେର ରହଅିଛ,ି େକେବସ�ୁା ଏହା ଚୁଡା� ରୂପେରଖ େନବ,
ଜଗତସଂିହପରୁ ଜ�ିାେର େକଉଁ ବ�କର େକଉଁ ପଡା�ାମକୁ ଏହ ି ତାଲିକାେର ଅ�ଭ�ୁ �
କରାଯାଇଅଛ,ି େକେବସ�ୁା ଏହା େଘାଷଣା େହବ ?

ଜମି ବ�କ ର� ଋଣ �ଦାନ
୪୮୮ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁ ସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ଅନୁସଚୂତି
ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତରି େଲାକମାେନ େସମାନ� ଜମି ବ�କ ର� ବ�ା�୍ ଋଣ ପାଇବା
ପାଇଁ କଛି ିବ�ବ�ା ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ି'ହଁ', େତେବ େସସମ��ୀୟ Criteria କ'ଣ କ'ଣ ଅଛ,ି ଯଦ ିନଁା,



େତେବ େସମାନ� ଆଥ�କ ବକିାଶେର ଋଣର ଆବଶ�କତା �ବାେବେଳ ସରକାର ଅନ� େକଉଁ
ମା�ମେର ଋଣ େଯାଗାଇବାର ବ�ବ�ା କରଛି� ିକ,ି େଯଉଁ ଆଦବିାସୀମାନ�ର ଜମି ବହୁତ
ପରମିାଣେର ଅଛ,ି େସସବୁ ଜମିର ଉ�ତ ି ପାଇଁ ବା ନଜି ପାଇଁ ଘର ତଆିର ି େହଉ, �ା��
ସ�କ�ୀତ ଖ�� େହଉ ବା ବାହାଘର ଖ�� େହଉ େସସବୁ କପିର ିକରବି ସରକାର କହେିବ କ ି?

ବ� େହାଇ�ବା ଉେଦ�ାଗର ପନୁଃରୁ�ାର
୪୮୯ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ସ�ୂ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ଗତ କେରାନା ମହାମାରୀ ଲ� ଡାଉ� ସମୟେର ରାଜ�େର େକେତାଟ ିମ�ମ ଶ�ି
ବ� େହାଇ�ଲା େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ିରୁ େକେତ କମ�ଚାରୀ ବ� େଯାଗଁୁ କାଯ��, େରାଜଗାର
ହରାଇେଲ ସରକାର ତାର ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ େଦବା ସେ� ସେ� େକ�ର 20 ଲ� େକାଟି
ଟ�ାର ପ�ାେକଜରୁ ଓଡଶିାର େକେତାଟ ି େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ି ପାଇଁ ଏହ ି ପ�ାେକଜରୁ େକେତ
ଟ�ାର ସବୁଧିା ମିଳଛି ିକହେିବ କ,ି �ତେିର ରହ�ିବା ସମ� �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗଗୁଡକିର
ସବୁ�ବ�ା ସହ ବ� େହାଇପଡ�ିବା ଉେଦ�ାଗଗୁଡକିର ପନୁଃରୁ�ାର ପାଇଁ ସରକାର କ ି କି
ବ�ବ�ା କରଛି� ିଓ େକେତ େରାଜଗାର ସ�ିୃ ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନଇଛ� ି?

ଫନ ି�ତ�ି�� ଘରଭ�ା ଅଥ� �ଦାନ
୪୯୦ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଗତ ଫନେିର ଜୟେଦବ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ବାଲିଅ�ା ବ�କ ଓ ବାଲିପାଟଣା ବ�କର େକଉଁ
େକଉଁ େଲାକ�ୁ ଘର ଭ�ା ବାବଦେର 95100/- ଟ�ା େଲଖାଏଁ ଦଆିଯାଇଛ ି ତାହାର
�ାମୱାରୀ, ପ�ାୟତୱାରୀ, ନାମ ଓ ଠକିଣା ସହ ଏକ ବ�ୃିତ ତାଲିକା େଦେବ କ ି?

ବାଲିଘାଟ ନଲିାମ ପାଇଁ ନୟିମ
୪୯୧ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ବାଲିଘାଟ ନଲିାମ ଧାର ିନଲିାମ େନବା ପାଇଁ କ ିକ ିନୟିମ ମାନବିାକୁ ପେଡ ତାହାର ଏକ
ତାଲିକା େଦେବ କ ି?

Catch up Principle �ଚଳନ
୪୯୨ . �ୀ �କାଶ େସାେର� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଓଡଶିାେର post
to post ଏବଂ Catch up Principle େକେବଠାରୁ �ଚଳନ େହାଇଛ,ି ଏ�ପାଇଁ ରାଜ�



ସରକାର କ�ାବେିନଟେର ଅନୁେମାଦନ କରଛି� ିକ ିଏବଂ ବଧିାନସଭାେର େକେବ ଆଇନ ପା�
େହାଇଛ ି?

େସବା�ମ, ଆ�ମ �ଲୁେର ସା�ାଳୀ ଭାଷା �ଚଳନ
୪୯୩ . �ୀ �କାଶ େସାେର� : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ଉ�ୟନ ଏବଂ
ସଂଖ�ାଲଘ ୁ ସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ଓଡଶିାର
େସବା�ମ ଓ ଆ�ମ �ଲୁେର ସମି�ଧାନ ସୀକୃତ ସା�ାଳୀ ଭାଷା �ଚଳନ କରବିା ପାଇଁ ରାଜ�
ସରକାର ଅଦ�ାବ� କ'ଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�,ି S.T. & S.C. Development
Deptt. ଅ�ନେର �ବା ସମ� ବଦି�ାଳୟେର ସା�ାଳୀ ଭାଷା �ଚଳନ କରବିା ପାଇଁ ଏବଂ
ଶ�ିକ ନଯୁି� କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?

�ୀଡାର ବକିାଶ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୪୯୪ . �ୀ ସଶୁା� କୁମାର ରାଉତ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଭୁବେନ�ର (ଉ�ର) ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଭ�ୁ � ପା� ପ�ାୟତେର �ୀଡାର ବକିାଶ ପାଇଁ
ସରକାର କ ିକ ିପଦେ�ପ େନଇଛ� ିଜଣାଇେବ କ,ି ସରକାର �ାମା�ଳେର �ୀଡାର ବକିାଶ
ପାଇଁ ଅନ� ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀଗୁଡକିର ବଭିି� ପ�ାୟତେର ମିନ�ିାଡୟି� ନମି�ାଣ କରବିା ପାଇଁ
ଅଥ� ମ�ରୁୀ କର�ିବାେବେଳ ଭୁବେନ�ର (ଉ�ର) ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଭ�ୁ � ପା�
ପ�ାୟତେର େକୗଣସ ିମିନ ି�ାଡୟି� ନମି�ାଣ େହାଇନାହ�, ଏଠାରୁ ଅେନକ �ତଭିାବାନ ଫୁଟବଲ
େଖଳାଳୀ ରାଜ��ରେର େଖଳ ି ନା କମାଇଛ�,ି େତଣୁ କଲ�ାଣପରୁ ପ�ାୟତର
ଗ�ରପରୁଠାେର ଏକ ମିନ ି �ାଡୟି� ନମି�ାଣ ପାଇଁ ମାନ�ବର ମ�ୀ ଯଥାଶୀ� ପଦେ�ପ
େନେବ କ ି?

�ାପିତ 132/33 K.V. Grid ର �ତିି
୪୯୫ . ଡା. ନୃସଂିହ ଚରଣ ସାହୁ : ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାେର
ପରଜ�େର �ାପିତ େହବାକୁ �ବା (132/33 K.V.) Grid ର ବ��ମାନ �ତି ିକଣ, ଏହାର
େକେବଠାରୁ କାଯ��ାର� େହାଇ େକେବସ�ୁା େଶଷ େହବ ?

ବଜୁି ଯୁବ ବାହନିୀ�ୁ ଅଥ� �ଦାନ
୪୯୬ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : �ୀଡା ଓ ଯୁବକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ବଜୁି ଯୁବ ବାହନିୀ େଯଉଁସବୁ NGO ମାନ� �ାରା ପରଚିାଳତି େହଉଛ ିେସମାନ�ର ନାମ ଓ
ଠକିଣା ଏବଂ ବଜୁି ଯୁବ ବାହନିୀ ଗଠନ େହବା ଦନିଠାରୁ �େତ�କ ଆଥ�କ ବଷ�େର େସମାନ�ୁ



େକେତ ଟ�ା ସରକାର େଦଇଛ� ିତାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ,ି ବଜୁି ଯୁବ ବାହନିୀ ଏେବ
କାଯ�� କରୁଛ ିକ,ି ଯଦ ିକରୁଛ ିକ'ଣ କ'ଣ କାଯ�� କରୁଛ,ି ଯଦ ିକାଯ�� ନ କରୁଛ ିତାର କାରଣ କଣ,
ଯୁବ ବାହନିୀକୁ ବ� କରାଯାଇଛକି,ି କାରଣ ଦଶ�ାଇେବ କ ି?

ଆଇନ ସ�ତେର ଜମି ବ�ିି
୪୯୭ . �ୀ ରାଜକେିଶାର ଦାସ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ମୟୂରଭ� ଜ�ିାର ରାଜାବସା ଠାେର ଅବ�ତି ଉଡାଜାହାଜ ପଡଆି ଯାହାକ ିସଲିିଂ ବହଃିଭ�ୁ ତ
ସ��କୁି ପବୂ�ତନ ବଧିାୟକ ବ�ିି କର�ିବା କଥା ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ,ି ଉ� ଜାଗାକୁ
େକଉଁ େକଉଁ େଲାକ�ୁ େକେତ ମଲୂ�େର ବ�ିି କରଛି� ିଜଣାଇେବ କ,ି ଉ� ବ�ିି କାଯ�� ଆଇନ
ସ�ତ କ ିନା, ଯଦ ିନା େତେବ ସରକାର କଣ କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରଛି� ି?

ଡଏି�ଏ� ପା�ରୁି ଅଥ� ଖ��
୪୯୮ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- କେରାନା ସଂ�ମଣ େରାକବିା ଓ ସଂ�ମିତ� ଚକି�ିା ବାବଦେର ଏ ପଯ��� େମାଟ
େକେତଟ�ା ବ�ୟ େହଲାଣି, �ତ� େକାଭି� ହ�ିଟାଲ ପାଇଁ େକଉଁ ଘେରାଇ ସଂ�ା�ୁ ରାଜ� ଓ
େକ�ୀୟ ଉେଦ�ାଗ ଏବଂ ଡଏି�ଏ� ପା�ରୁି େମାଟ େକେତ ଟ�ା ଦଆିଯାଇଛ ିସବେିଶଷ ତଥ�
େଦେବ କ ି?

କେରାନା ଦାଉରୁ ର�ା ପାଇଁ �ତ� ପଦେ�ପ
୪୯୯ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଉ�ୟନ
ଏବଂ ସଂଖ�ାଲଘ ୁ ସ�ଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ� କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
ମାଲକାନଗିର ି ଜ�ିାେର ବସବାସ କରୁ�ବା ଆଦମି ଜନଜାତ ି ବ�ା ଓ ବଦିାୟୀ ସ�ଦାୟର
ଯଥା�େମ 41 ଜଣ ଓ 5 ଜଣ ଗତ ଅଗ�େର କେରାନା ସଂ�ମିତ େହବା ଘଟଣାକୁ େନଇ
ଜାତୀୟ ଜନଜାତ ି କମିଶନ ରାଜ� ସରକାର�ଠାରୁ କାଯ��ାନୁ�ାନ ରେିପାଟ� (ATR) ତଲବ
କର�ିବା ସତ କ,ି ଯଦ ିହଁ, େତେବ ଏହ ିଅବ�ୟମଖୁୀ ଜନଜାତ ିସ�ଦାୟ�ୁ କେରାନା ଦାଉରୁ
ର�ା କରବିା ଲାଗି ସରକାର େକୗଣସ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ି କ,ି ରାଜ�େର
ଏପଯ��� େକେତ ଜନଜାତ ିକେରାନା ସଂ�ମିତ, ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି?

ସରକାରୀ ଓ େବସରକାରୀ ଜମିେର ମାଛ ଚାଷ
୫୦୦ . �ୀ ଲ�ଣ ମ�ୁା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ଗ�ାମ ଜ�ିାେର େକେତେଗାଟ ି �ାନେର ଆ��େଦଶ ମାଛ ବ�ବସାୟ େକେତ ଜମି



ସରକାରୀ କମି�ା େବସରକାରୀ ଜମି କଣି ମାଛ/କୁକୁଡା ଚାଷ କରୁଛ�,ି େକେତ ସରକାରୀ ଜମି
ଦବରଦ� ର�, ଫାଇ� େଦଇଛ� ିଉେ�ଖ କରେିବ କ,ି (ଖ) ଦୀଘ� 15 ବଷ�ରୁ ସରକାର�ୁ
ଜଣାଇ�େଲ ମ� କରାତଳ ିତା�ରାରୁ େବଆଇନ ଦଖଲ ଜମି ବ�ବସାୟୀ (ମାଛ) ଛାଡୁନାହଁା�,ି
ଯଦ ିଛାଡଛି�,ି େତେବ ଜମିର ପରମିାଣ େକେତ, େକଉଁ ବଷ� ଛାଡଛି�,ି ତାହା ତା�ରାର େକଉଁ
ଦଗି ବା େକଉଁ ପ�ାୟତ ପେଟ ?
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