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ଖ ୋଲୋଯୋଇଥିବୋ TMC ସଂ ୟୋ
U.D. ୧. ଶ୍ରୀ ସଖତୋଷ ସଂହ ସୋଲୁଜୋ : ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- (କ) ରାଜୟରର ଚଳିତ
ରକାଭିଡ଼-19ରର, ବିଭିନ୍ନ ରାଜୟରୁ ରକରତରଗାଟି ପ୍ରବାସି ଓ ଶ୍ରମିକ TMC ରର ରହିଥିରଲ ଓ ରମାଟ ରକରତ ପ୍ରବାସି ବା ଶ୍ରମିକ
ପଞ୍ଚାୟତ (TMC) ମାନଙ୍କରର ରରଜିରେସନ କରିଥିରଲ ଓ ଏ ବାବଦରର ରମାଟ ରକରତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ରହାଇଥିଲା ଏହାର ପ୍ରତି ଜିଲାଳ ର
ବଳକ ସହ ପଞ୍ଚାୟତ (TMC) ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିରବ କି; (ଖ) ରାଜୟରର ରମାଟ ରକରତରଗାଟି TMC ରଖାଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ
ରସମାନଙ୍କ ଭିତରର ରକରତ ପ୍ରବାସିଙ୍କ କରରାନା ରଟଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ; ଏହି ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ରକଉଁ ରକଉଁ ଅନୁ ଦାନରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ
କରିଥିରଲ ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ) -

ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ
ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ।
ଖ ୋଭଡ଼- ୧୯ ସମୟଖେ ଖେେଥିବୋ ପ୍ରବୋସୀ ଶ୍ରମ

ୟୁ .ଡ଼. ୦୨.ଶ୍ରୀ ସଖତୋଷ ସଂହ ସୋଲୁ ଜୋ - ଶ୍ରମ ଓ

ମମଚୋେୀଙ୍କ େୋଜୟ ବୀମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ

େ

ହଖବ

- (କ) ଚଳିତ ବର୍ଚ

ରକାଭିଡ଼-୧୯ରର କରରାନା ସମୟରର ରମାଟ ରକରତ ପ୍ରବାସି ଓଡ଼ିଶ୍ା ରାଜୟକୁ ରେରିଥିରଲ; ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରମାଟ ରକରତ ଶ୍ରମିକ
ଥିରଲ ଏବଂ ରାଜୟରର ରକରତରଗାଟି ଶ୍ରମିକ ବା ପ୍ରବାସି ରଲବର ଅେି ସରର ରରଜିରେସନ କରିଥିରଲ; ଏହାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ବଳକଓୱାରୀ
ଶ୍ରମିକ ଓ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିରବ କି; (ଖ) ଏହି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭିତରର ରକରତଜଣ ଶ୍ରମିକ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ
ଅନୟ ରାଜୟକୁ ରେରସ୍ତ ରହାଇଛନ୍ତି; ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ବଳକଓୱାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିରବ କି ଏବଂ ଏହି ରେରିଥିବା
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସରକାର ରକରତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାଯଚୟ ରଯାଗାଇ ରଦଇଛନ୍ତି ଏହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ବଳକଓୱାରୀ ତାଲିକା
ପ୍ରଦାନକରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ):
(କ) ଚଳିତ ବର୍ଚ ରକାଭିଡ଼-୧୯ରର, କରରାନା ସମୟରର ୮,୫୩,୭୭୭ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଶ୍ା ରାଜୟକୁ ରେରିଥିରଲ । ଏମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରର ରମାଟ ରକରତ ଶ୍ରମିକ ଅେି ସ୍ରର ରରଜିରେସନ କରିଥିରଲ; ଏହାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ବଳକଓୱାରୀ ଶ୍ରମିକ ଓ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ
କରାଯାଉଅଛି ।
(ଖ) ଅଦୟାବଧି ଅନୟ ରାଜୟକୁ ରେରସ୍ତ ରହାଇଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ସମୱନ୍ଧରର ରକୌଣସି ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।
ନମନମୋନେ LED Light ଲଗୋଇବୋ
U.D.A.Q-03.- ଶ୍ରୀ ସଖତୋଷ ସଂହ ସୋଲୁ ଜୋ : ଗୃହ ନିମଚାଣ ଓ ରପାର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- (କ) ରାଜୟରର
ରମାଟ ରକରତରଗାଟି ଏନ. ଏ. ସି ଏବଂ ମୁୟନିସପ
ି ାଲିଟମ
ି ାନଙ୍କରର LED Light ଖୁଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରର complete fitting ରକଉଁ ରକଉଁ
କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କିଣାଯାଇଛି; ଏହାରପ୍ରତି LED Light, ଖୁଣ୍ଟ complete fitting ମୂଲୟ ରକରତ ଏବଂ ରକରତ ପରିମାଣରର ଏନ.
ଏ.ସି ଓ ମୁୟନିସପ
ି ାଲିଟ ି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଣାଯାଇଛି; ଏହାର ଏନ.ଏ.ସି ଓ ମୁୟନିସପ
ି ାଲିଟ ି wise ରଗାଟିଏ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିରବ କି;
(ଖ) ଏହି ପରର କିଣାଯାଇଥିବା LED Light ଅତି ନିମମ
ନ ାନ ଏବଂ ବଜାରରୁ ଅଧିକ ଦରରରକିଣି ବହୁ ପରିମାଣରର ଦୁ ନଚୀତି
କରାଯାଇଥିବାକଥ୍ା ସତୟ କି; କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏନ. ଏ. ସି ରର UDREAM Technology Pvt. Ltd ଦ୍ୱାରା ଅତି ନିମମ
ନ ାନର LED

Light ଓ ଖୁଣ୍ଟ ଏନ. ଏ. ସି ଏରିଆରର ନଲଗାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଏରିଆ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ଚ ବିଭାଗର ରାସ୍ତାରର ବିନା ଅନୁ ମତିରର ଲଗାଉଥିବା
କାରଣ କ’ଣ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ)(କ)

ରାଜୟର ସମସ୍ତ NAC ଏବଂ Municipality ମାନଙ୍କରର LED Light ଖୁଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରର complete fitting ରାଜୟ

ସରକାର ବା Municipality/ NAC ଦ୍ୱାରା କିଣାନଯାଇ ଏହିଗଡ଼
ି ୁ ଲଗାଇବା ସହ 7 years ରକ୍ଷଣା ରବକ୍ଷଣ ନିମରନ୍ତ
ୁ କ
ନିମଲ
ନ ିଖିତ company ମାନଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯାଇ କାଯଚୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି :
୧-

ରାଜୟର ସମସ୍ତ Municipality ଏବଂ NAC ରର ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା Conventional Street Light କୁ ବଦଳାଇ

ଏହି ସ୍ଥାନରର LED Street Light ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ସଂସ୍ଥା Energy Efficiency Services Limited
(EESL) ମାଧ୍ୟମରର କାଯଚୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି ।
୨-

ରସହିପରି ଭୁବରନଶ୍ୱର ବୟତିତ ରାଜୟର ସମସ୍ତ ୧୧୩ଟି Urban Local Bodies ରର ଅରଲାକୀକରଣ ରହାଇନଥିବା

ସଡ଼କ ଗୁଡ଼କ
ି ର ଅରଲାକୀକରଣ ନିମରନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଟଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମ ରର ୩ଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇ Public Private
Partnership ମାଧ୍ୟମରର କାଯଚୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଏକ ବିବରଣୀ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ରର ସଂଗଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
(ଖ)-

ଏହି ପରିରପ୍ରକ୍ଷୀରର କିଣାଯାଇଥିବା LED Light ଅତି ନିମମ
ନ ାନ ଏବଂ ବଜାରରୁ ଅଧିକ ଦର ରର କିଣି ବହୁ ପରିମାଣରର

ଦୁ ନଚୀତି କରାଯାଇଥିବା କଥ୍ା ସତୟ ନୁ ରହଁ । କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି NAC ରର ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ଓ NAC ଦ୍ୱାରା ମିଳତ
ି ସରଭଚକ୍ଷଣ
(Joint Survey) କରାଯାଇ, M/s Akanksha Power & Infrastructure Private Limited Projects
S.P.V “M/s UDREAM Techno lab Pvt. Ltd.” ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରାଞ୍ଚଳରର କାଯଚୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି.
(Annexures are available on the Library Table)
ଣ୍ଟୋବୋଞ୍ଜ ଏନ.ଏ.ସ.ଖେ ଖହୋଇଥିବୋ ର୍ଚ୍ମ
ୟୁ .ଡ଼. 4. ଶ୍ରୀ ସଖତୋଷ ସଂହ ସୋଲୁ ଜୋ : ଗୃହ ନିମାଚ ଣ ଓ ରପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- (କ) କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏନ. ଏ.ସି.
ର ରମାଟ ରକଉଁ ରକଉଁ ରହଡ଼ ରର ଯଥ୍ା ଉନ୍ନତି ରଯାଜନା Road Development, Fourth SFC, Maintenance of
Road, Bridge, Fourteen FC (Basic grant), Protection of Water Body, Non-Residential
Building, MLA Lad, SDP, SPF, SBM, WODC ରର ରକଉଁ ରକଉଁ ବର୍ଚ ପାଇଁ ରକରତ ରକରତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହାଇଛି ଏବଂ
ରକଉଁ ରକଉଁ ବୟାଙ୍କରର ଖାତା କରାଯାଇଥିଲା ଏରବ ରକରତ ଟଙ୍କା ରବରଲଂସ ଅଛି ; ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ବର୍ଚଓାୱ ରୀ ରଗାଟିଏ ତାଲିକା
ପ୍ରଦାନ କରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ)କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏନ.ଏ.ସି. କୁ ବିଗତ ୫ ବର୍ଚ ରର ବିଭିନ୍ନ ରଯାଜନାରର ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇଥିବା ଅଥ୍ଚ, ରସଥିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହାଇଥିବା ଓ ବଳକା ରହିଥିବା
ଟଙ୍କା ର ବିବରଣୀ ସହ ସମସ୍ତ ରଯାଜନା ସମୱନ୍ଧତ
ି ବୟାଙ୍କ ଖାତା ସଂଖୟା ର ବର୍ଚ ଓୱାରୀ ସୂଚନା ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘‘କ’’ ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
(Annexures are available on the Library Table)
RW SDOଙ୍କ ବେୁଦ୍ଧଖେ ୋଯମୟୋନୁଷ୍ଠୋନ
UD. 5 – ଶ୍ରୀ ସଖତୋଷ ସଂହ ସୋଲୁଜୋ : ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି : (କ) ଟିଟଲ
ି ାଗଡ଼ RW Division
ଅନ୍ତଗଚତ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସବଡ଼ିଭିଜନ, ଟିଟଲ
ି ାଗଡ଼ ସବଡ଼ିଭିଜନରର ଗତ 5 ବର୍ଚ 2014-15 ରୁ 2019-20 RW SDO କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ,
ବରଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡା ଓ ମୁରବ
ି ାହାଲରର ଏବଂ ଟିଟଲ
ି ାଗଡ଼ RW SDO ତୁ ରରଇରକଲା ରସକ୍ସନରର ବହୁ ଦୁ ନଚୀତି ଏବଂ ନିମନମାନର
କାଯଚୟକରିଥିବା ଅଭିରଯାଗ ରହାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ବିରରାଧରର କି କି ତଦନ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି; (ଖ) କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି RW SDO
ଗତ 6 ମାସ ତରଳ ଚାକିରର
ି ୁ ଇସ୍ତୋ ରଦଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାର କାରଣ ଏବଂ ଟିଟଲ
ି ାଗଡ଼ RW SDO ନାମରର
ଏକାଧିକ ଭଜିଲାଂସ ରକସ ଥ୍ାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କ ବିରରାଧରର ତଦନ୍ତ ଓ ପଦରକ୍ଷପ ନ ରନବାର କାରଣ କଣ ଏବଂ ସରକାର

କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି RW SDO ଓ ଟିଟଲ
ି ାଗଡ଼ RW SDOଙ୍କ ବିରରାଧରର ରକଉଁ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରର ତଦନ୍ତ କରି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ
କରିରବ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ) :(କ) ଟିଟଲ
ି ାଗଡ଼ RW Division ଅନ୍ତଗଚତ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସବଡ଼ିଭିଜନ ଅଧିନସ୍ଥ ବରଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡା ଓ ମୁରବ
ି ାହାଲ ରସକ୍ସନ ତଥ୍ା
ତୁ ରରଇରକଲା ସବଡ଼ିଭିଜନ ଅଧିନସ୍ଥ ତୁ ରରଇରକଲା ରସକ୍ସନରର ଗତ 5 ବର୍ଚ ଯଥ୍ା 2014-15 ରୁ 2019-20 ମଧ୍ୟରର ଦୁ ନଚୀତି ଏବଂ
ନିମମ
ନ ାନର କାଯଚୟ ରହାଇଥିବାର ରକୌଣସି ଅଭିରଯାଗ ହସ୍ତଗତ ରହାଇନାହିଁ ।
(ଖ)

କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି RW SDO ଶ୍ରୀ ସୁଧାଂଶ୍ୁ କୁ ମାର ପାଢୀ ଗତ ତା.04.06.2020 ରିଖରର ଚାକିରୀରୁ ଇସ୍ତୋ ପତ୍ର

ତାଙ୍କର ନିଯକ୍ତ
ୁ ିଦାତା ପୂର୍ତ୍ଚ ବିଭାଗ ଅଧିନସ୍ଥ ଯନ୍ତ୍ରୀମୁଖୟ (ସିଭି)ଙ୍କୁ ରଦଇଥିରଲ । ପରବର୍ତ୍ଚୀ ସମୟରର ରସ ଉକ୍ତ ଇସ୍ତୋ ପତ୍ରକୁ ତା
09.06.2020ରିଖରର ପ୍ରତୟାହାର କରଲ । ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତୋ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ । ଉକ୍ତ SDOଙ୍କ ନାମରର ଭିଜଲ
ି ାନସ
ରକସ୍ ସମୱନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଏହି ବିଭାଗରର ଉପଲବଧ ନାହିଁ । ପୁନଃଶ୍ଚ ତୁ ରରଇରକଲା ସବଡ଼ିଭିଜନ ର ଅତିରକ୍ତ
ି ଦାୟିତ୍ୱରର ଥିବା
ଟିଟଲ
ି ାଗଡ଼ RW SDOଙ୍କ ନାମରର 2014-15 ରୁ 2019-20 ମଧ୍ୟରର ରକୌଣସି ଭିଜଲ
ି ାନସ ରକସ୍ ସମୱନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଉପବଧ ନାହିଁ
। ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରର ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ଅଭିରଯାଗ ଏହି ବିଭାଗରର ହସ୍ତଗତ ରହରଲ ଏହାର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ତୁ ରନ୍ତ କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ
କରାଯିବ ।
ଶ୍ରମ ଙ୍କ ନୋମ ପଞ୍ଜ େଣ
ୟୁ .ଡ଼.୬.ଶ୍ରୀ ପ୍ରେୁ ଲ୍ଲ ସୋମଲ-

ଶ୍ରମ ଓ ମମଚୋେୀଙ୍କ େୋଜୟ ବୀମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ େ ହଖବ - ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରର ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା

ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରକରତଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜି କରଣ କରାଯାଇଛି ; ଏହି ପଞ୍ଜି କରଣ ଦ୍ୱାରା ରସମାରନ କି କି ସୁବଧ
ି ା ପାଉଛନ୍ତି ଓ ବର୍ତ୍ଚମାନ
ସୁଦ୍ଧା ରକରତାଟି ESI Hospital ଭଦ୍ରକରର କାଯଚୟକାରୀ ରହଇଛି ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- ଓଡ଼ିଶ୍ା ରକାଠାବାଡ଼ି ଓ ଅନୟାନୟ ନିମାଚ ଣ ଶ୍ରମିକ କଲୟାଣ ରବାଡ଼ଚ ଅଧିନରର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରର ଅଦୟାବଧି
୯୯,୫୦୮ ଜଣ ନିମାଚ ଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପଞ୍ଜି କରଣ କରାଯାଇ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ।
ପଞ୍ଜି କୃତ ନିମାଚ ଣ ଶ୍ରମିକମାରନ ଓଡ଼ିଶ୍ା ରକାଠାବାଡ଼ି ଓ ଅନୟାନୟ ନିମଚାଣ ଶ୍ରମିକ କଲୟାଣ ରବାଡ଼ଚ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ଯଥ୍ା
– ଶ୍ିକ୍ଷା ସହାୟତା, ବିବାହ ସହାୟତା, ପ୍ରସୁତୀ କାଳୀନ ସହାୟତା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ ସହାୟତା, ସାଇରକଲ ସହାୟତା, ନିରାପର୍ତ୍ା
ଉପକରଣ ସହାୟତା, ମୃତୁୟ କାଳୀନ ସହାୟତା, ଅରନ୍ତୟଷ୍ଟିକ୍ରୟ
ି ା ସହାୟତା, ଦୂ ର୍ଚଟଣାଜନୀତ ସହାୟତା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସହାୟତା, ଗ୍ରାମୀଣ
ରକ୍ଷତ୍ରରର ନିମାଚ ଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କାର୍ର ରଯାଜନାରର ଗୃହ ସହାୟତା, ନିମଚାଣ ଶ୍ରମିକ ରପନ ସନ ସହାୟତା ଇତୟାଦି ପାଉଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ଚମାନ ସୁଦ୍ଧା ରଗାଟିଏ ESI Dispensary ଭଦ୍ରକରର କାଯଚୟ କରୁଅଛି ।
ଭଦ୍ର ସହେ ୁ ପୋନୀୟ ଜଳ ଖଯୋଗୋଣ
UD 7. ଶ୍ରୀ ପ୍ରେୁ ଲ୍ଲ ସୋମଲ: ଗୃହ ନିମାଚ ଣ ଓ ରପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ଭଦ୍ରକ ସହରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ
ରଯାଗାଣ ପାଇଁ ରକରତ ରକାଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର DPR ତିଆରି ରହାଇଛି ; ଭଦ୍ରକ ସହର ବହୁ ପୁରାତନ ରହାଇଥିବାରୁ ପାନୀୟ ଜଳର
ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛ;ି ରତଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ପିଇବା ପାଣି ରଯାଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଦୃ ଷ୍ଟି ରଦରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁ ଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ରପୌରାଞ୍ଚଳର ବର୍ତ୍ଚମାନ(2020) ଜନସଂଖୟା 124100
ଅରଟା ରସ୍ୱରରଜ ସିଷ୍ଟମ ନ ଥିବା ସହର ଅନୁ ଯାୟୀ ମୁଣ୍ଡପିଛା 70 ଲିଟର ହିସାବରର ଭଦ୍ରକ ସହରକୁ ରଦନିକ 8.69 MLD ପାନୀୟ
ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସ୍ଥରଳ ବର୍ତ୍ଚମାନ 8.80 MLD ଜଳ 17ଟି ଓୱାଡ଼ଚକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ଓ 13 ଟି ଓୱାଡ଼ଚକୁ ଆଂଶ୍ିକ ଭାରବ ରଯାଗାଇ
ଦିଆଯାଉଅଛି ।

ପାନୀୟ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରର ରଖି ଅମୃତ ରଯାଜନା ମାଧ୍ୟମରର 77.53 ରକାଟି ଟଙ୍କା ବୟୟ ଅଟକଳରର 6
ରଗାଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାଯଚୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଅଛି । ତନମଧ୍ୟରୁ 4 ରଗାଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାଯଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ରହାଇଥିବା ରବରଳ 2 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାଯଚୟ
ଚାଲୁ ରହିଅଛି । ଏହି ରଯାଜନା ଗୁଡ଼କ
ି ସଂପୂର୍ଣ୍ଚ ରହରଲ ସହରର ସମସ୍ତ 30 ଟି ଓୱାଡ଼ଚକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ଯାୟୀ ବିଶ୍ଦ୍ଧ
ୁ ପାନୀୟ ଜଳ
ରଯାଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
ହୋତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦ୍ୱୋେୋ େସଲ ନଷ୍ଟ
ଶ୍ରୀ ପ୍ରେୁ ଲ୍ଲ ସୋମଲ : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଗରପଡ଼ା ନିକଟବର୍ତ୍ଚୀ ପଞ୍ଚାୟତ B.T.
Pur, ପୁରୁର୍ଣ୍ଢ, ମହାନ୍ତିପଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ପଞ୍ଚାୟତରର ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ରଯାଗଁୁ େସଲ ହାନୀ, ମନୁ ର୍ୟ ମୃତୁୟ, ର୍ରବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ବା ପ୍ରରତୟକ
ବର୍ଚ ରହଉଥିବାରୁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ ରନରବକି ?
ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- ବିଗତ ଦଶ୍ ବର୍ଚରର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାତୀ ମାନଙ୍କର ଆଗମନର ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପରଡ଼ କି ପ୍ରତିବର୍ଚ
ହାତୀମାରନ ଆଗରପଡ଼ାର B.T. Pur, ପୁରୁର୍ଣ୍ଢ, ମହାନ୍ତିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସି ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବାର ନଜିର ନାହିଁ । ଗତ
ତିନ ି ବର୍ଚରର ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ୨-୩ ଟି ହାତୀ ପ୍ରାୟ ହଦଗଡ଼ ଅଭୟାରଣୟରୁ ଅରପ୍ରଲ-ରମ ମାସରର ପଶ୍ିଆସି ଜୁ ନ-ଜୁ ଲାଇରଣ ପଳାଇ
ଯାଆନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଚ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରର ମହାନ୍ତିପଡ଼ାର ଜରଣ ରଲାକ ମୃତୁୟବରଣ କରିଥିରଲ । ୨୦ ଡ଼ିସମ
ି ିଲ ଜାଗା ଉପରର େସଲ
ହାନି ରହାଇଥିବାରବରଳ ଜରଣ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଂଶ୍ିକ ର୍ରକ୍ଷତି ରହାଇଥିଲା । ମୃତ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଓ େସଲହାନୀ ରହାଇଥିବା
ପରିବାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ କ୍ଷତିପର
ୂ ଣ ମୂଲୟ ଦିଆଯାଇଛି । ରଲାକମାରନ ଆତଙ୍କି ତ ନରହବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାଦଳ (Protection Squad) ଓ
୨୪ ର୍ଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ (Control Room) ରଖାଲା ଯାଇଛି । ହାତୀ ମାନଙ୍କ ଆଗମନର ସୂଚନା ମିଳରି ଲ ରଲାକମାନଙ୍କୁ
ମାଇକ୍ ରଯାରଗ ସତକଚ କରାଇ ଦିଆଯିବା ସହ ର୍ରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
Habitation ୁ ସଂଖଯୋଗ ପୋଇଁ ନୀତ ନଦ୍ଧମୋେଣ
UD. 9. ଶ୍ରୀ ପ୍ରେୁ ଲ୍ଲ ସୋମଲ: ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ରଯାଜନାରର
Habitation କୁ ସଂରଯାଗ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନୀତି ନିଦ୍ଧଚାରଣ କରିଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶ୍ାରର ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମକୁ Habitation
ଧରାଯାଇ Project Selection କରାଯିବା ରଯାଗୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରାମର ବହୁ Habitation ଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ Hamlet ଗଁାକୁ
ରାସ୍ତା ନିମାଚ ଣ କରାଯାଇନାହିଁ; ଏହି ସମସୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତୁ ରନ୍ତ ପଦରକ୍ଷପ ରନରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ)-

PMGSY ନିୟମ ଅନୁ ସାରର ରଗାଟିଏ Habitation ରହଉଛି ବସବାସ କରୁଥିବା ରଲାକମାନଙ୍କ

ସମୁହ ଯାହା ସମୟ ଅନୁ ସାରର ବଦରଳ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର 500 ମିଟର ବୟାସାଦ୍ଧଚ ମଧ୍ୟରର ଥିବା Hamlet (ସାହି ବା ପଡ଼ା)
ଗୁଡ଼କ
ି ର ଜନସମୁହଙ୍କ ସମଷ୍ଟିକୁ ରନଇ ଜନସଂଖୟା ନିଦ୍ଧାଚ ରଣ କରାଯାଇଥ୍ାଏ । ରସହିପରି ଏକ ସବୁ ଦନ
ି ଆ
ି ରାସ୍ତାଠାରୁ ସାଧାରଣ
ଅଞ୍ଚଳରର 500 ମିଟର ଦୂ ରତା ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରର 1.50 କିରଲାମିଟର ଦୂ ରତାରର ଥିବା Habitation ଓ ତାହାର Hamlet
କୁ ସଂରଯାଜିତ ଗ୍ରାମ ହିସାବରର ଏହି ରଯାଜନାରର ବିରବଚନା କରାଯାଇଥ୍ାଏ । ଏହି ସବୁ ନିୟମାବଳୀ ଆଧାରରର 2001
ଜନଗଣନାକୁ ଭିର୍ତ୍କ
ି ରି PMGSY ରର ଏକ Core Network ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି Core Network ଅନୁ ସାରର
12 ଟି Non-IAP ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼କ
ି ରର 500 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଚ ଅସଂରଯାଜିତ ଜନବସତି, 18 ଟି IAP ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼କ
ି ରର 250 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଚ ଅସଂରଯାଜିତ
ଜନବସତି ଏବଂ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ 38 ରଗାଟି ବଳକରର 100 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଚ ଅସଂରଯାଜିତ ଜନବସତି ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଜନସଂଖୟା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିର୍ତ୍ରି ର
ସବୁ ଦନ
ି ଆ
ି ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସଂରଯାଗୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ରସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ରଯାଜନାରର ଅନୁ ରମାଦନ କରିଥ୍ାନ୍ତି
।
ଏହି ରଯାଜନାର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁ ସାରର ରଯାଗୟ ବିରବଚିତ ରହଉଥିବା 18477 ରଗାଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ
ବିଭିନ୍ନ ରଯାଜନାରର 1327 ରଗାଟି ଗ୍ରାମକୁ ସଂରଯାଗ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ 21 ରଗାଟି ଗ୍ରାମକୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯଥ୍ା ବୁ ଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ,
ଅଭୟାରଣୟ, ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଇତୟାଦି ସମସୟା ଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ରଯାଜନାରର ଅନ୍ତଭଚୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ । ବାକି ରହିଥିବା
17,129 ରଗାଟି ଗ୍ରାମପାଇଁ ସଡ଼କ ସଂରଯାଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଯଚୟାୟରର ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରାପ୍ତ

ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ପରବର୍ତ୍ଚୀ ସମୟରର 94 ରଗାଟି ଗ୍ରାମ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରଯାଜନାରର ସଂରଯାଗୀକରଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି
ରଯାଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଅଛି । ବାକି ରହିଥିବା 17035 ରଗାଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ଚମାନ ସୁଦ୍ଧା 16497 ରଗାଟି ଗ୍ରାମକୁ PMGSY
ରଯାଜନାରର ସଂରଯାଗ କରାଯାଇଥିବାରବରଳ 538 ରଗାଟି ଗ୍ରାମର ସଂରଯାଗୀକରଣ କାଯଚୟ ଚାଲୁ ରହିଛ ି । ଏହି କାଯଚୟଗୁଡ଼କ
ି 2021
ମାର୍ଚ୍ଚ ରଶ୍ର୍ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷୟ ଧାଯଚୟ କରାଯାଇଛି ।
2001 ଜନଗଣନାକୁ ଭିର୍ତ୍ି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ରଯାଜନାରର ରାଜୟର ସମସ୍ତ ରଯାଗୟବିରବଚିତ ଅସଂରଯାଜିତ
ଗ୍ରାମଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଅନ୍ତଭଚୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି । ଏହି ରଯାଜନାରର Hamlet (ପଡ଼ା ଓ ବସ୍ତି ) ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଅନ୍ତଭଚୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରକୌଣସି ବୟବସ୍ଥା
ନାହିଁ ।
ପଞ୍ଚୋୟତଗୁଡ଼ େ ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧ ପୋଇଁ ପଦଖେପ
10. ଶ୍ରୀ ପ୍ରେୁ ଲ ସୋମଲ : ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ାସନ କ୍ଷମତା
ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ସରକାର ରକଉଁ ରକଉଁ ବିଭାଗ ବା ବିର୍ୟ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ସଂରଶ୍ାଧୀତ ଆଇନ ଅନୁ ସାରର ରକଉଁ ବିଭାଗଗୁଡ଼କ
ି
ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ବାକି ଅଛି ; ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼କ
ି ର ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧି ନିମରନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ପଦରକ୍ଷପ/ସୁପାରିଶ୍ କଣ ; COVID-19 ରର
ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ ରକରତ ଦୂ ର ସେଳ ରହାଇଛି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ାସନ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ ଦୃ ଷ୍ଟର
ି ୁ ରାଜୟ ସରକାର ୭୩ତମ ସଂବିଧାନ ସଂରଶ୍ାଧନ
ଅନୁ ଯାୟୀ ଧାରା ୨୪୩(ଜି) {Article 243(G)} ର ୧୧ତମ ଅନୁ ରଚ୍ଛଦରର ଥିବା ୨୯ରଗାଟି ବିର୍ୟରୁ ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ବିର୍ୟଗୁଡ଼କ
ି ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘‘କ’’ ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବାକିଥିବା
ବିର୍ୟଗୁଡ଼କ
ି ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘‘ଖ’’ ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା। ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼କ
ି ର ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧି ନିମରନ୍ତ ରାଜୟ ଅଥ୍ଚଆରୟାଗଙ୍କ ଅନୁ ଦାନକୁ
ବିନରି ଯାଗକରି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରର କଲୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ମାରକଚଟ କମରେକ୍ସ, ରପାଖରୀ ଖନନ କରାଯିବାର ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି
। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରର COVID-19 ପ୍ରତିରରାଧ ନିମରନ୍ତ ସଙ୍ଗରରାଧ/କ୍ୱାରରଣ୍ଟାଇନ କାଯଚୟ ଗୁଡ଼କ
ି ର ଯରଥ୍ାଚିତ କାଯଚୟ ସଂଚାଳନ
ନିମରନ୍ତ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭଳି କ୍ଷମତା ଅପଚଣ କରାଯାଇଛି ଯଦ୍ୱାରା ରସମାରନ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସୟା ଅନୁ ଯାୟୀ
Lockdown, Shutdown ଓ Containment Zone ଇତୟାଦି ରର୍ାର୍ଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର Corona ର
ସଂକ୍ରମଣକୁ ଅରନକାଂଶ୍ରର ରରାକାଯାଇ ପାରିଛ ି ।
(Annexures are available on the Library Table)
ୋଯମୟ ନ େ ପୋଉଣୋ ଖଦବୋ
UDAQ No 11. ଶ୍ରୀ ନେସଂହ ମଶ୍ର : ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- ବଲାଙ୍ଗି ର ଜିଲ୍ଲାରର କାଯଚୟରତ ସରକାରୀ
ଓକିଲମାରନ କାମ ନ କରି ତାଙ୍କ ପାଉଣା ରନଉଥିବା ସମ୍ପକଚରର ବିଧାନସଭାରର ଦୃ ଷ୍ଟି ଆକର୍ଚଣ କରାଯାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରର
କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ପରିବରର୍ତ୍ଚ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବାର ଉରେଶ୍ୟ କଣ ; ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ର୍ଣ୍ଟ ରର୍ାଡ଼ାଇବାର ପ୍ରୟାସ
କରୁଛନ୍ତି ନା ଏ ଦୁ ନଚୀତିରର ରାଜୟ ସରକାର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ; ଯଦି ନା, ନିରରପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ରନରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ) :-

ସମ୍ପୃକ୍ତ ରକାଟଚଙ୍କ ପିଠାସୀନ ଅଧିକାରୀ (Presiding Officer) ଙ୍କ ପାଖରୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ

ରକାଟଚରର ହାଜିର ରହବାର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇବା ପରର ଉକ୍ତ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ପାଉଣା ଦିଆଯାଉଅଛି । ବଲାଙ୍ଗି ର ଜିଲ୍ଲାରର
କାଯଚୟରତ ସରକାରୀ ଓକିଲମାରନ କାମ ନ କରି ତାଙ୍କ ପାଉଣା ରନଉଥିବା ସମ୍ପକଚରର ଏଯାବତ ରକୌଣସି ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ରହାଇନାହିଁ ।
ନମନମୋନେ େୋସ୍ତୋ ୋଯମୟ
U.D. 12 – ଶ୍ରୀ ନେସଂହ ମଶ୍ର : ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି : ସାରା ରାଜୟରର ବିରଶ୍ର୍ କରି ବଲାଙ୍ଗୀର
ଜିଲ୍ଲାରର ନିମିତ ରହଉଥିବା RD ରାସ୍ତାଗୁଡ଼କ
ି ର ନିମମ
ନ ାନର କାମ ରଯାଗଁୁ ଅଳ୍ପ ଦିନରର ନଷ୍ଟ ରହଉଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛ ି କି;
ଏହା ଉପରର ତଦନ୍ତ କରିରବ କି; ଚନ୍ଦନଭାଟିରୁ ରଣରଖାଲ PMGSY ରର ନିମିତ ରାସ୍ତା ତିଆରିରର ବରର୍ଚ ଭିତରର ଦବିଯାଇ ବଡ଼

ବଡ଼ ଗାତ ରହାଇଥିବା ରଯାଗଁୁ ଜନସାଧାରଣ ଦୁ େଚଶ୍ାର ସମ୍ମୁଖୀନ ରହବା ସରକାର ଜାଣନ୍ତି କି ; ଏହି ନିମନମାନର କାମ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ
ଠିକାଦାର ଓ ଇଂଜିନୟ
ି ର ବିରୁଦ୍ଧରର କଣ କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ରହାଇଛି କିମାୱ ରକରବ ସୁଦ୍ଧା କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ସରକାର ଜଣାଇରବ କି
?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରର ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରେରୁ MMSY ଏବଂ Plan Road ରର ନିମିତ
ରହାଇଥିବା ରକୌଣସି ରାସ୍ତା ନିମମ
ନ ାନର ରବାଲି ଅଭିରଯାଗ ଆସିନାହିଁ । ଯଦି ରକୌଣସି ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ରାସ୍ତା ଉପରର ଅଭିରଯାଗ ଆରସ ରତରବ
ତାହା ମରାମତିକରାଯିବାର ବୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦନ ଭାଟି ଠାରୁ ରଣରଖାଲ ରାସ୍ତାଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ରଯାଜନାରର Pkg No.OR-୦୫୨୭୧ରର ହାତକୁ ନିଆଯାଇ ଏହାର ନିମଚାଣ କାଯଚୟ ୦୧.୦୯.୨୦୧୮ରର ସମାପ୍ତ ରହାଇଅଛି । ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାଟିକୁ ସବୁ ଜ
ଜ୍ଞାନରକୌଶ୍ଳରର (Green Technology) ରର (terrazyme sub-base) ଓ ଏକ-ସ୍ତର ରମଟାଲ (୭୫ mm) ଓ ପିଚୁ
କାମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ରାସ୍ତାର Design ଅତି ଭାରିଜାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଉେିଷ୍ଟ ନୁ ରହଁ । ପ୍ରରତୟକ ଦିନ ଏହି
ରାସ୍ତା ରଦଇ ପ୍ରାୟ ଅରନକ ଭାରିଯାନ (୩୦ t capacity) ଯାତାୟତ କରୁଅଛି ଯାହା େଳରର ରାସ୍ତାର କିଛ ି ଅଂଶ୍ ଦବିଯାଇଅଛି ।
ଗତ ୨୦୧୯ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ବନୟାରର ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାଟି ରକରତ ଅଂଶ୍ ଖରାପ ରହାଇଯାଇଥିଲା । ରତଣୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ନିୟମିତ ମରାମତି
(Routine Maintenance) ଖାଲଖମାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପ୍ରଥ୍ମ ପଯଚୟାୟରର ମରାମତି କରାଯାଇଅଛି । ବର୍ଚାଋତୁ ରଶ୍ର୍ ରହରଲ ଅବଶ୍ିଷ୍ଟ
ମରାମତି କାଯଚୟ ହାତକୁ ନିଆଯିବ ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରର ଚନ୍ଦନଭାଟି ଠାରୁ ରଣାରଖାଲ PMGSY ରର ନିମିତ ରାସ୍ତା ତିଆରିରର ନିମମ
ନ ାନର କାମ ରନଇ
ରକୌଣସି ଇଂଜିନୟ
ି ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରର ଅଭିରଯାଗ ଆସିନାହିଁ।
ନମନମୋନେ ମନଷ୍ଟୋଡ଼ୟମ ନମମୋଣ
U.D. 13 – ଶ୍ରୀ ନେସଂହ ମଶ୍ର : ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି : ବଲାଙ୍ଗି ର R.D. Department ଦ୍ୱାରା ନିମତ
ି
ମନହୀରା, ଛତାମଖନା, ହତଚାଟାଲରର ମିନଷ୍ଟ
ି ାଡ଼ିୟମ ନିମଚାଣ କାମ ନିମମ
ନ ାନର ଏବଂ ଏ ସମ୍ପକଚରର ବିଭାଗୀୟ

ଇଂଜିନୟ
ି ର ଓ

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟି ଆକର୍ଚଣ କରାଗରଲ ମଧ୍ୟ କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ରହଉନାହିଁ ତାର କାରଣ କଣ; ସରକାର ତଦନ୍ତ କରି ପଦରକ୍ଷପ ରନରବ
କି?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତଗଚତ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମନହୀରା, ଛତାମଖନା ଓ ହତଚାଟାଲରର ୩ ରଗାଟି
ମିନଷ୍ଟ
ି ାଡ଼ିୟମ ୨୦୧୮-୧୯ ଓ ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର Sports Authorityଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଲବଧ ରହାଇଥିବା ଅଥ୍ଚରର
ନିମାଚ ଣ କାଯଚୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏତଦ୍ ବୟତୀତ ଉକ୍ତ କାମଗୁଡ଼କ
ି ର ଆକଳନ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ଚୁପକ୍ଷ

ଓ Sports Authorityଙ୍କ ମତାମତ ଅନୁ ସାରର

କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାଯଚୟଗୁଡ଼କ
ି ଏହି ଆକଳନ ଅନୁ ଯାୟୀ ସୁଚାରୁରୂରପ କରାଯାଇଅଛି । ମାନୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ରମାଖିକ
ଅଭିରଯାଗ କ୍ରରମ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଉକ୍ତ ୩ ରଗାଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ତୁ ରନ୍ତ ରକ୍ଷତ୍ର ପରିଦଶ୍ଚନ କରିଥିରଲ ଏବଂ କାଯଚୟଗୁଡ଼କ
ି ରର ରହାଇଥିବା
ତୁଟ ି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ନିରେଚଶ୍ ରଦଇଥିରଲ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ି ସମୟରର ରସହି ତୃ ଟିଗଡ଼
ି ୁ ସୁଧାର କରାଯାଇଅଛି
ୁ କ
ଯଥ୍ା ଛତାମଖନା, ପ୍ରକଳ୍ପରର ରଖଳପଡ଼ିଆର କିଛ ି ଅଂଶ୍ ଅସମତଳ ଥ୍ାଇ ପାଣି ଜମିଥିଲା, ରସଗୁଡ଼କ
ି ୁ ମାଟି ପରକଇ ସମତଳ କରାଯାଇ
ସଂରଶ୍ାଧନ କରାଯାଇଅଛି । ହତଚାଟାଲ ପ୍ରକଳ୍ପରର ଲଗାଯାଇଥିବା ରଗଟଟିକୁ ମରାମତି କରାଯାଇ ପୁନବଚାର ନୂ ତନ ରଗଟ ଲଗାଯାଇଅଛି
। ଏତଦ୍ବୟତୀତ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କ
ି ର ନିମାଚ ଣରର ଅନୟ ରକୌଣସି ନିମମ
ନ ାନର କାଯଚୟ ଦୃ ଷ୍ଟରି ଗାଚର ରହାଇନାହିଁ ।
ଖବଆଇନ ୋଯମୟ ଉପଖେ ୋଯମୟୋନୁଷ୍ଠୋନ
ୟୁ .ଡ଼: - 14. ଶ୍ରୀ ନେସଂହ ମଶ୍ର : ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ
ବିଭାଗରର କାଯଚୟରତ JE, AE କାମ କରିବା ପରିବରର୍ତ୍ଚ କିଛ ି ରବଆଇନ କାଯଚୟରର ଲିପ୍ତଥିବା ସରକାର ଜାଣନ୍ତି କି; ରକଉଁ
ଇଞ୍ଜି ନୟ
ି ରମାରନ ରକରତ ଦିନ ରହଲା ରସଠାରର ରହି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରର କଣ କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଜଣାଇରବ କି?

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- ବଲାଙ୍ଗି ର ଜିଲ୍ଲାରର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଅଧିନରର କାଯଚୟରତ JE, AE କାମ କରିବା ପରିବରର୍ତ୍ଚ କିଛ ି
ରବଆଇନ କାଯଚୟରର ଲିପ୍ତଥିବାର ରକୌଣସି ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିକୁ ଆସିନାହିଁ । ବଲାଙ୍ଗି ର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବଳକରର ରକଉଁ ଇଞ୍ଜି ନୟ
ି ର
ମାରନ ରକରତଦିନ ରହଲା କାଯଚୟରତ ଅଛନ୍ତି ତାର ଏକ ବିବରଣୀ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି -‘‘କ’’ ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
(Annexures are available on the Library Table)
ଦୁ ନମୀତ ବଖେୋଦ୍ଧଖେ ୋଯମୟୋନୁ ଷ୍ଠୋନ
UD-15 . ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର: ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି –ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ରଦଓଗଁା ବଳକରର
ବୟାପକ ଦୁ ନଚୀତି ରହଉଥିବା ସରକାର ଜାଣନ୍ତି କି, ସରପଞ୍ଚ ଓ ବଳକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରକାରୀ କମଚଚାରୀ ମାଧ୍ୟମରର ସରକାରୀ ଅଥ୍ଚ ଲୁ ଟ
କରୁଥିବା ରଯାଗଁୁ ଏହି ଦୁ ଇ ବଳକର ଅନିୟମିତତା ର ଏକ ଭିଜଲ
ି ାନସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବକି, ମନହୀରା ପଞ୍ଚାୟତର
ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦୁ ନଚୀତି ସମ୍ପକଚରର ମାନୟବର ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟି ଆକର୍ଚଣ କରାଯାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଏପଯଚୟନ୍ତ କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ରହଉନାହିଁ ଏବଂ
ରକରବ ସୁଦ୍ଧା କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ରହବ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ରଦଓଗଁା ବଳକରର ଦୁ ନଚୀତି ରହଉଥିବାର ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବଳକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସରକାରୀ କମଚଚାରୀ
ମାଧ୍ୟମରର ସରକାରୀ ଅଥ୍ଚ ଲୁ ଟ କରୁଥିବାର ରକୌଣସି ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଦୃ ଷ୍ଟକ
ି ୁ ଆସିନାହିଁ । ଯଦି ରକୌଣସି ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ଅଭିରଯାଗ ଦୃ ଷ୍ଟକ
ି ୁ ଆରସ,
ତାରହରଲ ଭିଜଲ
ି ାନସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ ନିଆଯିବ ।
ମନହୀରା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଙ୍କ ଦୁ ନଚୀତି ସମ୍ପକଚରର ବିହତ
ି ଶ୍ୃଙ୍ଖଳାଗତ କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନିମରନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରେରୁ
ତା : 24.08.2020 ରିଖ ରର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଙ୍କୁ କାରଣ ଦଶ୍ଚାଅ ରନାଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ।
SECC List ଖେ ଅତଭମୁକ୍ତ ପୋଇଁ ପଦଖେପ
UDAQ 16. ଶ୍ରୀ ଭୁପନ୍ଦେ ସଂହ: ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- (କ)ରାଜୟରର ଜିଲ୍ଲାଓୱାରୀ
ରକରତରଗାଟି ଗଁାର SECC List ରର ଅନ୍ତଭଚୁକ୍ତ ରହାଇନାହଁାନ୍ତି , ଏଇଥିପାଇଁ ସରକାର କି ପଦରକ୍ଷପ ରନଇଛନ୍ତି, ଏବଂ (ଖ) ନଲଚା
ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ର ରକରତାଟି ଗଁା SECC List ରର ନାହିଁ ତାର ଏକ ସବିରଶ୍ର୍ ତାଲିକା ରଦରବ କି, ଆବାସ ରଯାଜନା ରୁ ବଞ୍ଚିତ
ରହିଥିବା ରଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଣାଇରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ)(କ)

2015

ମସିହାରର

ରାଜୟରର

ଦାବି

ତଥ୍ା

ଆପର୍ତ୍ି

ପ୍ରକ୍ରିୟା

(Claims&

Objection

Tracking

System(COTS))ରର ପ୍ରରତୟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଦାବି ତଥ୍ା ଆପର୍ତ୍ିଗୁଡ଼କ
ି ବଳକ ସ୍ତରରର ତଜଚମା କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରର ସାମାଜିକ,
ଅଥ୍ଚରନତିକ ତଥ୍ା ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା (SECC-2011) ରଓୱବ ରପାଟଚାଲ ରର ଅପରଲାଡ଼ କରାଯାଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ୍ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି secc.gov.inରର ଉପଲବ୍ଧ । ରାଜୟରର ସାମାଜିକ, ଅଥ୍ଚରନତିକ ତଥ୍ା ଜାତିଗତ
ଜନଗଣନା (SECC-2011) ତାଲିକାରର ଅନ୍ତଭଚୁକ୍ତ ରହାଇ ନ ଥିବା ଗଁା ସମ୍ପକଚୀତ ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟକ
ି ୁ ଆସିନାହିଁ ।
(ଖ) ରସହିପରି ନଲଚା ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀର SECC ତାଲିକାରର ଅନ୍ତଭଚୁକ୍ତ ରହାଇ ନ ଥିବା ଗଁା ସମ୍ପକଚୀତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟକ
ି ୁ
ଆସିନାହିଁ ।
SECC ସରଭଚ ଆଧାରରର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସୂଚୀ (Permanent Waiting List) ଅନୁ ଯାୟୀ PMAY (G)
ଗୃହ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥ୍ାଏ । ବଲାଙ୍ଗି ର ଓ େନୀ ରର ପ୍ରଭାବିତ ରହାଇ ନ ଥିବା ଅନୟ ୧୫ ରଗାଟି ଜିଲ୍ଲାର ଆବାସ ରଯାଜନାରୁ ବାଦ
ପଡ଼ିଥିବା ରଯାଗୟ ପରିବାରଙ୍କୁ , ପ୍ରାଥ୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଆବାସ େସ ରମାବାଇଲ ଆପରର ଗୃହର େରଟା ଉଠାଇବାର ଅନୁ ମତି
ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (Ministry of Rural
Development)ଙ୍କୁ ଅନୁ ରରାଧ କରାଯାଇଅଛି ।

େଲଟେ ପଇବୋ ପୋଣ ବୟବସ୍ଥୋ
ୟୁ .ଡ଼ ୧୭ / ଶ୍ରୀ ଭୂପନ୍ଦେ ସଂହ : ପଂଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- (କ) ରାଜୟର ରକଉଁ ରକଉଁ
ସ୍ଥାନରର ଦୂ ର୍ତ
ି ପିଇବା ପାଣି ଟାଙ୍କି ରୁ ଆସୁଥିବାରୁ ରକରତାଟି ସ୍ଥାନରର େି ଲଟର ପିଇବା ପାଣିର ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତାର ଏକ
ଜିଲ୍ଲାଓୱାରୀ ତାଲିକା ରଦରବ କି, ଏବଂ (ଖ) ମ. ରାମପୁର ବଳକରର ମଇଳା ପିଇବା ପାଣି ଆସୁ ଥିବାରୁ, େି ଲଟର (Filter)ର ବୟବସ୍ଥା
କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ିଘ୍ର ପଦରକ୍ଷପ ରନରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ)(କ) ରାଜୟରର ନିମଚାଣ ରହାଇଥିବା ରକୌଣସି ପାଇପ ଜଳରଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ପାଣି ଟାଙ୍କି ରୁ ଦୂ ର୍ତ
ି ପିଇବା ପାଣି ଆସିବା ଏହି ବିଭାଗର
ଦୃ ଷ୍ଟିରଗାଚର ରହାଇନାହିଁ । ପାଣି ଟାଙ୍କି ରୁ ଦୂ ର୍ତ
ି ପାଣି ବାହାରିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ରହରଲ, ତାହା ତୁ ରନ୍ତ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇ ପୁନଃ ବିଶ୍ଦ୍ଧ
ୁ
ପାଣି ରଖାଯାଇ ବିତରଣ କରାଯାଉଅଛି । ରତଣୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ରର େି ଲଟର ଲଗାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।
(ଖ)ମ.ରାମପୁର ବଳକରର ୧୮ ରଗାଟି ପାଇପ ଜଳରଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ରକୌଣସି ପାଇପ ଜଳରଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ
ମଇଳା ପିଇବା ପାଣି ଆସୁଥିବାର ରକୌଣସି ଅଭିରଯାଗ ଏହି ବିଭାଗର ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ ।
ନୂ ତନ NAC ଗଠନ
U.D 18. ଶ୍ରୀ ଭୂପନ୍ଦେ ସଂହ : ଗୃହ ନିମାଚ ଣ ଓ ରପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- (କ) ରାଜୟର ରକଉଁ ରକଉଁ
ସ୍ଥାନରର NAC ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଅଛି ଜଣାଇରବ କି, ଏବଂ (ଖ) କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନଲଚା ଏବଂ ମ. ରାମପୁର ସହରକୁ
NAC ରର୍ାର୍ଣା କରିବା ପାଇଁ କିଛ ି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଛନ୍ତି କି, NAC ପାଇଁ କଣ ସବୁ ନିତ ି ନିୟମ ରହିଛ ି ଜଣାଇରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ)(କ) ରାଜୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ NAC ଗଠନ ସମୱନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ର ଏକ ତାଲିକା ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
(ଖ) କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନଲଚା ଏବଂ ମ. ରାମପୁର ସହରକୁ NAC ରର୍ାର୍ଣା କରିବା ସମୱନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ
ରହାଇନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶ୍ା ରପୌର ଅଧିନିୟମ, ୧୯୫୦ ର ଧାରା ୪ ରର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଆନୁ ସଙ୍ଗି କ ସର୍ତ୍ଚକୁ ବିଚାର
କରି ସରକାର NAC ଗଠନ କରିଥ୍ାନ୍ତି ।
(Annexures are available on the Library Table)
ନଲମୋ ଠୋଖେ JMFC ଖ ୋଟମ ସ୍ଥୋପନ
UDAQ No.19. ଶ୍ରୀ ଭୂପନ୍ଦେ ସଂହ : ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- (କ) High Power Committee ର
ସୁପାରିଶ୍ ତଥ୍ା ଅଥ୍ଚ ବିଭାଗ ର ତଥ୍ୟ ଅନୁ ଯାୟୀ ନଲଚାଠାରର JMFC Court ର ବିଳମୱର କାରଣ କଣ, ଏହାକୁ ଅତି ଶ୍ିଘ୍ର ନଲଚାରର
JMFC Court ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରିରବ କି, ରଯରହତୁ ନଲଚାରର Court Case ଅଧିକ ମାତ୍ରାରର ପଡି ରହିଅଛି,
ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରର ଦୃ ଷ୍ଟିରର ରଖି ଏହି ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର Court ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏରିଆରର ବହୁ ତ ଦାବି ରହୁ ଛ,ି ରତଣୁ
Court ଆରମ୍ଭ କରିରବ କି, ଏବଂ (ଖ) ଯଦି ହଁ ରକରବ ସୁଦ୍ଧା, ଯଦି ନଁା ତାର କାରଣ ମାନ କଣ ଏବଂ ରସହିପରି ମ.ରାମପୁରରର
Sub-Judge Court ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ିଘ୍ର ବୟବସ୍ଥା କରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ,(ମନ୍ତ୍ରୀ)- ତା 28 ରେବୃ ଆରୀ 2029 ରର ଅନୁ ଷ୍ଠତ
ି ରହଇଥିବା ଉର୍ଚ୍ସ୍ତରୀୟ କମିଟ ି ରବଠକରର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର
ନଲଚା ଠାରର ଏକ Civil Judge (Jr. Division)-cum-J.M.F.C. Court ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଅଛି l ବର୍ତ୍ଚମାନ ଉକ୍ତ ଅଦାଲତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅଥ୍ଚ ବିଭାଗର ଅନୁ ରମାଦନ ରଲାଡା ଯାଇ
ଅଛି l ଅନୁ ରମାଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ରହବା ପରର ମାନୟବର ଉର୍ଚ୍ ନୟାୟାଳୟଙ୍କ ସହ ବିଚାର ବିମଶ୍ଚ କରି ଉକ୍ତ ରକାଟଚଟକ
ି ୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ
ବିହତ
ି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ l

ମ: ରାମପୁରଠାରର ଏକ Sub-Judge Court ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମାନୟବର ଉର୍ଚ୍ ନୟାୟାଳୟଙ୍କ ଠାରୁ ରକୌଣସି
ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ରହାଇନାହିଁ l ଏହି ସଂଙ୍କର ାନ୍ତରର ମାନୟବର ଉର୍ଚ୍ ନୟୟାଳୟଙ୍କ ସୁପାରିଶ୍ ହସ୍ତଗତ ରହବା ପରର ସରକାର
ବିହତ
ି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ l
ସୁେେୋ ଖବୋର୍ମ ଅଧିନଖେ ପଞ୍ଜ ୃ ତ ଶ୍ରମ
ୟୁ .ର୍.୨୦. ଶ୍ରୀ ଭୂପନ୍ଦେ ସଂହ- ଶ୍ରମ ଓ କମଚଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି –(କ) ଓଡିଶ୍ା ଅଣସଂଗଠିତ
ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ରବାଡଚ ଅଧିନରର ପଞ୍ଜି କୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସଂଖୟା ୮୧,୩୦୨ ସତୟ କି, ଏହି ରକ୍ଷତ୍ରରର ଆଉ ରକରତ ଜଣ
ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜି କୃତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ରବାଡଚ ଅଧିନରର ପଡି ରହିଛ ି ତାର ସଂଖୟା ରକରତ ଓ ଏହାର ଏକ ଜିଲ୍ଲାୱାରାରୀ ତାଲିକା
ରଦରବ କି, ଏବଂ (ଖ) ନଲଚା ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ରପଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ (pending ) ଥିବା ରକସ୍ ରକରତ, ରରଜିେିଭୁକ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି
କି ସୁବଧ
ି ା ସରକାରଙ୍କ ତରେରୁ ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଜଣାଇରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ,(ମନ୍ତ୍ରୀ)- (କ) ଓଡିଶ୍ା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ରବାଡଚ ଅଧିନରର ଗତ ତା.୩୧.୦୮.୨୦୨୦ ରିଖ
ସୁଦ୍ଧା ରାଜୟର ୧,୨୫,୪୮୬ ଜଣ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜି କୃତ ରହାଇଛନ୍ତି l ଏହି ରକ୍ଷତ୍ରରର ଅନୟ ୩୧୦୩ ଜଣ ଅଣସଂଗଠିତ
ଶ୍ରମିକଙ୍କର ପଞ୍ଜି କରଣ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଉକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ରବାଡଚରର ବିଚାରାଧିନ ଅଛି, ଯାହାର ଜିଲ୍ଲାୱାରାରୀ ତାଲିକା ପେଶଷ୍ଟ –‘ ’ ରର
ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା l
(ଖ) ଓଡିଶ୍ା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ରବାଡଚ ଅଧିନରର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନଲଚା ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର
ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ପଞ୍ଜି କରଣ ପାଇଁ ୨୪ଟି ଦରଖାସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ରବାଡଚର ବିଚାରାଧିନ ଅଛି l ପଞ୍ଜି କୃତ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ତଥ୍ା
ରସମାନଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ରବାଡଚ ତରେରୁ ମୃତୁୟକାଳୀନ ସହାୟତା, ଦୂ ର୍ଚଟଣାଜନିତ ସହାୟତା ଓ ଚିକତ୍ସ
ି ା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ
କରିଯିବାର ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l
(Annexures are available on the Library Table)
RD Road ୋଯମୟ ସମୋପ୍ତ ପୋଇଁ ପଦଖେପ
UD. 21. ଶ୍ରୀ ତୋେୋ ପ୍ରସୋଦ ବୋହନୀପତ: ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି – ଜୟପୁର RD Division ଅନ୍ତଗଚତ
PWD

Road

ଠାରୁ

ରର୍ଉଁରୀ-ଦାମାପୁଟ-

ୋମ୍ପୁଣୀ RD Road ର ନିମଚାଣ 2015 ଠାରୁ ଚାଲୁ ଅଛି କି, ଏହାର ମୂଳ Estimate ରକରତ ଥିଲା, ରକରତ ଟଙ୍କା ସମ୍ପୃକ୍ତ
Contractorଙ୍କୁ ଦିଆଗଲାଣି, ରକରବ ରସହି କାମ ସମାପ୍ତ ରହବ, Estimate ରକରତ ବଢିଲାଣି, ଏବଂ (ଖ) ରସହି ରାସ୍ତା କାଯଚୟ
ଅତୟନ୍ତ ନିମନମାନର ରବାଲି ଅଭିରଯାଗ ଉପରର ତଦନ୍ତ ନରହବାର କାରଣ କଣ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- ଜୟପୁର RD Division ଅନ୍ତଗଚତ PWD Road ଠାରୁ ରର୍ଉଁରୀ-ବାମାପୁଟ-ୋମ୍ପୁଣୀ RD ରାସ୍ତାର
(ରମାଟ ଲମୱ-11.40km) ର ନିମଚାଣ କାଯଚୟ SARCA ରଯାଜନାରର ଅନ୍ତଭଚୁକ୍ତ କରାଯାଇ ତା.30.09.2015ରିଖ ଠାରୁ ଏହାର
କାଯଚୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ପରନ୍ତୁ ଏହାର ନିମଚାଣ କାଯଚୟ ତା.07.08.2019 ରିଖ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ବନ୍ଦ ଅଛି । ଏହାର ଆକଳନ
ମୂଲୟ 450.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ତନମଧ୍ୟରୁ ଠିକାଦାର 88.56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାଯଚୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ଠିକାଦାରଙ୍କ କାଯଚୟର
ଅଗ୍ରଗତି ସରନ୍ତାର୍ଜନକ ନରହବାରୁ ଉକ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ରବ୍ଦ କରାଯିବାପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦରକ୍ଷପ ନିଆଯାଉଛି । ପ୍ରସ୍ତାବ ମଞ୍ଜୁରୀ
ରହବାପରର ଏହାର ପୁନଃ ରଟଣ୍ଡର କରାଯାଇ କାଯଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ କରାଯିବ । ବଳକା କାଯଚୟର ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁ ନୟ 473.28
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂଲୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଅଛି ।
(ଖ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ରହାଇଥିବା 3.00 କି.ମି. ରାସ୍ତା ସମ୍ପକଚରର ନିମମ
ନ ାନର କାଯଚୟ ରହାଇଥିବାର ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ଅଭିରଯାଗ ଅଦୟାବଧି
ହସ୍ତଗତ ରହାଇନାହିଁ । ପରନ୍ତୁ, ଏହି ବାବଦରର ରକୌଣସି ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ଅଭିରଯାଗ ଆସିରଲ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ
କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ଖେୋନୋ ମହୋମୋେୀ ଦ୍ୱୋେୋ ପଞ୍ଚୋୟତ େୋଜ ବଭୋଗେ ଅର୍ମ ବୟୟ
U.D. ୨୨. ଶ୍ରୀ ତୋେୋ ପ୍ରସୋଦ ବୋହନୀପତ : ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- ସାମ୍ପ୍ରତିକ କରରାନା
ମହାମାରୀ ପରିରପ୍ରକ୍ଷୀରର ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି କଣ ଅରଟ, ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରକରତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ରହବ ରବାଲି ଆକଳନ
କରାଯାଇଛି, ରକଉଁ ରକଉଁ ବାବଦରର ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ରହବ, ବର୍ତ୍ଚମାନ ସୁଦ୍ଧା ରକରତ ଅଥ୍ଚ ବୟୟ କରାଗଲାଣି, ତାହାର ଜିଲ୍ଲାଓୱାରୀ ତଥ୍ୟ
ରଦରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ।
NREGS ବୋବଦଖେ ଖ ନ୍ଦ୍ରଠୋେୁ ମଳଥିବୋ ଅର୍ମ
UDAQ No.23 :- ଶ୍ରୀ ତୋେୋ ପ୍ରସୋଦ ବୋହନୀପତ : ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- (କ)
NREGS ବାବଦରର ଗତ 5 ବର୍ଚରର ରାଜୟକୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରକରତ ଅଥ୍ଚ ରଦଇଛନ୍ତି, ରସହି ଅଥ୍ଚକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା କୁ କିପରି
ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ତାହାର ପରିସଂଖୟାନ ରଦରବ କି? ଏବଂ (ଖ) ରକାରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ର ବଳକଓୱାରୀ ଅଥ୍ଚ ଆବଣ୍ଟନ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚର
ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କମଚ ନିଯୁକ୍ତି ରଯାଜନା ବାବଦରର ବିଗତ 5 ବର୍ଚରର ରକନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ରଦଇଥିବା ଅଥ୍ଚର ବିବରଣୀ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି – ‘‘କ’’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କମଚ ନିଯକ୍ତ
ୁ ି ରଯାଜନାର କାଯଚୟକାରିତା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ
ରହାଇଥିବା ଅନୁ ଦାନ ରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ରରାଜଗାର ପାଣ୍ଠି ( State Employment Guarantee Fund) ରର ଜମା
କରାଯାଇଥ୍ାଏ । ପ୍ରରତୟକ ପଲ୍ଲୀସଭା/ଗ୍ରାମସଭା ରର ଅନୁ ରମାଦନ କରାଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ତଥ୍ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ

ସଂରଯାଜକଙ୍କ ଅନୁ ରମାଦନ ନିଆଯାଇଥ୍ାଏ । ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରର କାଯଚୟକାରୀ କରାଯାଏ । ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ରିୟାନ୍ନୱୟନ ପରର
ଏହି ବାବଦରର ଖର୍ଚ୍ଚ ରହାଇଥିବା ଅଥ୍ଚ ରପଠ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ହସ୍ତାନ୍ତର ଆରଦଶ୍ (FTO) ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ସାରର
ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯଚୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା NREGASoft ଦ୍ୱାରା online DSC ମାଧ୍ୟମରର ଏହି ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥ୍ାନ୍ତି ।
ଏହି ରଯାଜନାରର, ରକାରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରର ବିଗତ 5 ବର୍ଚରର ଖର୍ଚ୍ଚ ରହାଇଥିବା ଅଥ୍ଚର ବଳକଓୱାରୀ ବିବରଣୀ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି - ‘‘ଖ’’ ରର
ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
(Annexures are available on the Library Table)
ନୂ ତନ ଖେନ ନମମୋଣ
U.D.୨୪. ଶ୍ରୀ ତୋେୋ ପ୍ରସୋଦ ବୋହନୀପତ : ଗୃହ ନିମାଚ ଣ ଓ ରପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- (କ) ଜୟପୁର ରପୌର
ସଂସ୍ଥା ଅଧିନସ୍ଥ ରାସ୍ତା ଓ ରେନ ଅବସ୍ଥା ଅତୟନ୍ତ ରଶ୍ାଚନୀୟ କି, ବିରଶ୍ର୍କରି ରେନର ଖରାପସ୍ଥିତ ି ରଯାଗୁ ବର୍ଚା ଓ ନେଚମାପାଣି ଐତିହୟ
ସମ୍ପନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସାଗରରର ପଡ଼ୁଛ ି କି, ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରର ରଖି ବର୍ଚା ଓ ନେଚମା ପାଣିକୁ ଅନୟତ୍ର ଛାଡ଼ିବାର ବୟବସ୍ଥା ରହବ କି, ଏବଂ (ଖ)
ନୂ ତନ ରେନ ନିମାଚ ଣର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- (କ) ଜୟପୁର ରପୌରାଞ୍ଚଳର କିଛ ି ରାସ୍ତା ଓ ରେନ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରର ରହିଛ,ି ଏଣୁ ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥ୍ିକ
ବର୍ଚରର ୭୨ ରଗାଟି ରାସ୍ତା ଓ ରେନ ନିମଚାଣ ତଥ୍ା ମରାମତି କାଯଚୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ଚମାନ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସାଗର ମଧ୍ୟକୁ ରେନ
ପାଣି ପଶ୍ିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରର ବନ୍ଦ କରିଦଆ
ି ଯାଇଛି । National Green Tribunal ଙ୍କ ନିରେଚଶ୍ କ୍ରରମ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସାଗର
ମଧ୍ୟକୁ ବର୍ଚା ଓ ନଦଚମା ପାଣି ପଶ୍ିବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ Waste Water Treatment Plant ନିମଚାଣ କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛ ି ।
(ଖ) ବର୍ତ୍ଚମାନ ଜୟପୁର ରପୌରାଞ୍ଚଳରର ୪୬ ରଗାଟି ନୂ ତନ ରେନ ନିମଚାଣ କାଯଚୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ।
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବୋସ ଖଯୋଜନୋଖେ ଗୃ ହ ଖଯୋଗୋଣ

ୟୁ .ଡ଼.ପ୍ରଶନ ସଂ ୟୋ-୨୫. ଶ୍ରୀ ତୋେୋ ପ୍ରସୋଦ ବୋହନୀପତ: ଗୃହ ନିମାଚ ଣ ଓ ରପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- (କ)
ଜୟପୁର ରପୌରାଞ୍ଚଳରର ବାସଗୃହ ନଥିବା ପରିବାର ସଂଖୟା ରକରତ, ରକରତ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହର ଆବାସ ରଯାଜନାରର
ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ରସମାନଙ୍କୁ ରକରତ ଅଥ୍ଚ ଦିଆଯାଇଛି, ରକରତ ର୍ର ନିମାଚ ଣ ରହଲାଣି ଓ ରକରତ ବାକି ପଡ଼ିଛ,ି ଏବଂ (ଖ) ବାଦ
ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ରକରବ ସୁଦ୍ଧା ବାସଗୃହ ରଯାଗାଇ ରଦବାର ବୟବସ୍ଥା ରହଉଛି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- (କ) ଜୟପୁର ରପୌରାଞ୍ଚଳରର ବାସଗୃହ ନଥିବା ପରିବାର ସଂଖୟା ୮୫୯୯ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ
ରଯାଜନା (ସହର) ରର ବର୍ତ୍ଚମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୯୨୧ ରଗାଟି ପରିବାରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଅଛି । ୭୪୪ ରଗାଟି ର୍ରର ନିମଚାଣ କାଯଚୟ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ରହାଇଅଛି, ୧୧୭୭ଟି ଗୃହ ନିମଚାଣଧୀନ ଅଛି ଓ ରସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ରଯାଜନା ରର ୨୬,୬୫,୦୦୦୦୦ ଅଥ୍ଚ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ।
(ଖ) ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାର ବଗଚଙ୍କୁ ୨୦୨୨ ସୁଦ୍ଧା ବାସଗୃହ ରଯାଗାଇ ରଦବାର ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଅଛି ।
ଏ.ଲ.ଡ଼. ଲୋଇଟ ବୟବସ୍ଥୋ
U.D.A.Q.-26.- ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କେ ଓେୋମ: ଗୃହ ନିମଚାଣ ଓ ରପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି: ୟୁ .ଡ଼ି. ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା-1269
ତା.25.02.2020 ରିଖ ଉର୍ତ୍ର ପରିରପ୍ରକ୍ଷୀରର ଏ.ଲି.ଡ଼ି. ଲାଇଟ ଲଗାଇବାକୁ ରଯଉଁ ଅନୁ ରରାଧ କରାଯାଇଥିଲା, ତଦନୁ ଯାୟୀ ରକରବ
ଏ.ଲି.ଡ଼ି. ଲାଇଟ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଲଗାଯିବାର ଅଳ୍ପଦିନପରର ଏ.ଲି.ଡ଼ି. ଲାଇଟ ଜଳୁ ନଥିବା ବିର୍ୟ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି, ଯଦି
ନାହାନ୍ତି, ରତରବ ତୁ ରନ୍ତ ରସ ସ୍ଥଳକୁ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ଉପୁଜଥି
ି ବା ସମସୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସରକାର ବିଚାର କରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- ୟୁ .ଡ଼ି.ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା-1269 ତା.25.02.2020 ରିଖ ଉର୍ତ୍ର ପରିରପ୍ରକ୍ଷୀରର LED Light ଲଗାଇବାକୁ
ରଯଉଁ ଅନୁ ରରାଧ କରାଯାଇଥିଲା, ତଦନୁ ଯାଇ ତା. 25.02.2020 ରିଖ ରର LED Light ଲଗାଯାଇଛି । LED Light ଜଳୁ ନଥିବା
ବିର୍ୟରର ବି.ଏମ.ସି ଅବଗତ ରହବାପରର ଏହା ପୁନଃ ଜଳିବା ସକାରଶ୍ ପଦରକ୍ଷପ ନିଆଯାଇଅଛି ଏବଂ ଏହା କାଯଚୟକ୍ଷମ ଅଛି ।
ପୋଇପ୍ ମେୋମତ ୋଯମୟ ସମୋପ୍ତ ପୋଇଁ ପଦଖେପ
ୟୁ ଡ଼. ନଂ 27. ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କେ ଓେୋମ୍ : ଗୃହ ନିମାଚ ଣ ଓ ରପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- ୟୁ ଡ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା 1268 ତା.
25.02.2020 ରିଖ ଉର୍ତ୍ର ପରିରପ୍ରକ୍ଷୀରର ପରିଚାଳିତ ଛାତ୍ରାବାସର ୋଟକ ନିକଟବର୍ତ୍ଚୀ ରଗାଷ୍ଠୀ ପାଇଖାନାର ପାଇପର ମରାମତି
କାଯଚୟ ରକରବ କରାଯାଇଛି, ଯଦି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ରତରବ ଶ୍ିଶ୍ମ
ୁ ାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିଭିନ୍ନ ରରାଗରର ରଯପରି ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁ ଅନ୍ତି,
ରସହି ସବୁ କୁ ଧ୍ୟାନ ରଦରବ ରକରବ ସୁଦ୍ଧା ରଗାଷ୍ଠୀ ପାଇଖାନାର ପାଇପ୍ ମରାମତି କରାଯିବ ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- ଓଡ଼ିଶ୍ା ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ସମିତ ି ଦ୍ୱାରା ଭୁବରନଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରର ପରିଚାଳିତ ଛାତ୍ରାବାସର ରଗଟକୁ
ଲାଗିରହିଥିବା ରଗାଷ୍ଠୀ ପାଇଖାନା ଭୁବରନଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇନାହିଁ କିମାୱ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ
କରାଯାଉନାହିଁ । ଏହାର ପରିଚାଳନା ସହ ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ ହଳଦୀପଡ଼ିଆ ରଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଅଛି । ଏହି ରଗାଷ୍ଠୀ ପାଇଖାନାକୁ
ଭୁବରନଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ହଳଦୀପଡ଼ିଆ ରଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହିତ ଆରଲାଚନା କରାଯାଇଅଛି। ହସ୍ତାନ୍ତର
ରହଲାପରର ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ ଭୁବରନଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରିବ ।
ଅଧିକନ୍ତୁ, ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ିଶ୍ୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ରସମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରରାଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସମୟରର ଏହି
ପରିରବଶ୍ର ସରେଇ କାଯଚୟ ଭୁବରନଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି ।
ୁ ଶଳୀ ଓ ଅଣ ୁ ଶଳୀ ଶ୍ରମ ବୋହୋଖେ େୋଜୟଖେ ୋଯମୟ େବୋ
ୟୁ .ଡ଼.୨୮.ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କେ ଓେୋମ୍- ଶ୍ରମ ଓ କମଚଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି-ରାଜୟରର ରକଉଁ ରକଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ
ରକରତ ସଂଖୟାର କୁ ଶ୍ଳୀ ଓ ଅଣକୁ ଶ୍ଳୀ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜୟର ରକଉଁ ରାଜୟରର ରହି କାଯଚୟ କରୁଥିଲାରବରଳ ରକାଭିଡ଼-୧୯,
କରରାନା ରଯାଗଁୁ ଓଡ଼ିଶ୍ାକୁ ରେରିବା ପାଇଁ ନାମ ପଞ୍ଜି କରଣ କରିଥିରଲ ଓ ରସଥିରୁ ରକରତ ସଂଖୟାର କୁ ଶ୍ଳୀ ଓ ଅଣକୁ ଶ୍ଳୀ ଶ୍ରମିକ
ରାଜୟକୁ ରେରିଛନ୍ତି ଓ ଅଣକୁ ଶ୍ଳୀ ଶ୍ରମିକ ରାଜୟକୁ ରପରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନବଚାର ନିଜର ଜୀବିକା ପାଇଁ ରକରତ ସଂଖୟାର କୁ ଶ୍ଳୀ ଓ

ଅଣକୁ ଶ୍ଳୀ ଶ୍ରମିକ ଅନୟ ରକଉଁ ରାଜୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶ୍ାରର ରହି କାଯଚୟ କରୁଥିବା କୁ ଶ୍ଳୀ ଓ ଅଣକୁ ଶ୍ଳୀ ଶ୍ରମିକ କମଚ ନିଯକ୍ତ
ୁ ି
ହରାଇଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁ ର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ରପୌରାଂଚଳ, ବଳକ ଓ ଜିଲ୍ଲାଓୱାରୀ ପ୍ରଦାନ କରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- ରକାଭିଡ଼୍-୧୯ କରରାନା ରଯାଗଁୁ ଲକଡ଼ାଉନ ରର୍ାର୍ଣାପରର 8,53,777 ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଓଡ଼ିଶ୍ାକୁ
ରେରିଥିରଲ ।
ଅଦୟାବଧି, ରସଥିରୁ ରକରତ ସଂଖୟାର କୁ ଶ୍ଳୀ ଓ ଅଣକୁ ଶ୍ଳୀ ଶ୍ରମିକ ରାଜୟକୁ ରେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନବଚାର ନିଜର ଜୀବିକା
ପାଇଁ ରକରତ ସଂଖୟାର କୁ ଶ୍ଳୀ ଓ ଅଣକୁ ଶ୍ଳୀ ଶ୍ରମିକ ଅନୟ ରାଜୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶ୍ାରର ରହି କାଯଚୟ କରୁଥିବା କୁ ଶ୍ଳୀ ଓ
ଅଣକୁ ଶ୍ଳୀ ଶ୍ରମିକ କମଚ ନିଯୁକ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି, ଏ ସମୱନ୍ଧରର ରକୌଣସି ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।
ଖେୋନୋ ମହୋମୋେୀ ଦ୍ୱୋେୋ ମଳଥିବୋ ଅନୁ ଦୋନ
ୟୁ .ଡ଼. ୨୯-ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କେ ଓେୋମ୍: ଗୃହ ନିମଚାଣ ଓ ରପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ରକାଭିଡ଼ 19 କରରାନା ଭୂତାଣୁର
ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମହାନଗର ନିଗମ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ରପୌରାଞ୍ଚଳକୁ ରକରତ ଟଙ୍କା ହିସାବରର ରାଜୟର
ରକରତ ସଂଖୟାର ମହାନଗର ନିଗମ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ରପୌରାଞ୍ଚଳକୁ ସଂର୍ରରାଧ ରକନ୍ଦ୍ର, ଟି.ଏମ.ସି ଓ ଅନୟ ରକଉଁ ବାବଦକୁ ରକରତ
ଟଙ୍କା ରଲଖାଏଁ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଦିଆଯିବାକୁ ଅଛି ଏବଂ ରଯଉଁମାରନ ସଂର୍ରରାଧ ରକନ୍ଦ୍ର, ଟି.ଏମ.ସିରର ରହି ନିଧାଚ ରିତ ସମୟପରର
ବାହାରିଛନ୍ତି, ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରକରତଜଣଙ୍କୁ ଦୁ ଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ଓ ରକରତ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ଏହାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ
ବିବରଣୀ ମହାନଗର ନିଗମ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ରପୌରାଞ୍ଚଳ ଓ ଜିଲ୍ଲାଓୱାରୀ ପ୍ରଦାନ କରିରବକି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- ରକାଭିଡ଼୍ 19 କରରାନା ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମହାନଗର ନିଗମ, ବିଜ୍ଞାପିତ
ଅଞ୍ଚଳ ଓ ରପୌରାଞ୍ଚଳକୁ ରକରତ ଟଙ୍କା ହିସାବରର ରାଜୟର ରକରତ ସଂଖୟାର ମହାନଗର ନିଗମ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ରପୌରାଞ୍ଚଳକୁ
ସଂର୍ରରାଧ ରକନ୍ଦ୍ର, ଟି.ଏମ.ସି ଓ ଅନୟ ରକଉଁ ବାବଦକୁ ରକରତ ଟଙ୍କା ରଲଖାଏଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏହାର ଏକ ତାଲିକା ପେଶଷ୍ଟ ‘‘ ’’ ରର
ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ଏବଂ ରଯଉଁମାରନ ସଂର୍ରରାଧ ରକନ୍ଦ୍ର, ଟି.ଏମ.ସିରର ରହି ନିଧାଚ ରିତ ସମୟପରର ବାହାରିଛନ୍ତି, ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ରକରତଜଣଙ୍କୁ ଦୁ ଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ଓ ରକରତ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ଏହାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ମହାନଗର ନିଗମ,
ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ରପୌରାଞ୍ଚଳ ଓ ଜିଲ୍ଲାଓୱାରୀ ତାଲିକା ପେଶଷ୍ଟ ‘‘ ’’ ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
(Annexures are available on the Library Table)
ଖେୋନୋ ମହୋମୋେୀ ଦ୍ୱୋେୋ ପଞ୍ଚୋୟତଖେ ମଳଥିବୋ ଅନୁ ଦୋନ
U.D. ୩୦. ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କେ ଓେୋମ: ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- ରକାଭିଡ଼ 19 କରରାନା ଭୂତାଣୁର
ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରକରତ ଟଙ୍କା ହିସାବରର ରାଜୟର ରକରତ ସଂଖୟାର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତକୁ
ସର୍ଂରରାଧ ରକନ୍ଦ୍ର, ଟି.ଏମ.ସି ଓ ଅନୟ ରକଉଁ ବାବଦକୁ ରକରତ ଟଙ୍କା ରଲଖାଏଁ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଦିଆଯିବାକୁ ଅଛି ଏବଂ ରଯଉଁମାରନ
ସର୍ଂରରାଧ ରକନ୍ଦ୍ର, ଟି.ଏମ.ସି.ରର ରହି ନିଦ୍ଧଚାରିତ ସମୟରର ବାହାରିଛନ୍ତି, ରସମାନଙ୍କମଧ୍ୟରୁ ରକରତଜଣଙ୍କୁ ଦୁ ଇ ହଜାର ଟଙ୍କା
ଦିଆଯାଇଛି ଓ ରକରତ ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ଏହାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ବଳକ ଓ ଜିଲ୍ଲାଓୱାରୀ ପ୍ରଦାନ କରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ।
ୟୁ .ଡ଼.୩୧.ଶ୍ରୀ ନୋଉେୀ ନୋୟ - ଶ୍ରମ ଓ କମଚଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି- ଓଡ଼ିଶ୍ାରର ରକରତ ସଂଖୟକ
ସଂଗଠିତ ଓ ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ମୁଖୟତଃ ରକଉଁ ରକଉଁ ରକ୍ଷତ୍ରରର କାଯଚୟ କରୁଛନ୍ତି ରସମାନଙ୍କୁ ସବଚନମ
ି ନ ମଜୁ ରୀ ପ୍ରାପୟ ସହିତ ଅନୟାନୟ
ସ୍ୱାଥ୍ଚର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କି କି ଆଇନଗତ ଓ ରଯାଜନାଗତ ପଦରକ୍ଷପ ରନଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରସସବୁ େଳରର ରକରତ ଅସଂଗଠିତ
ଶ୍ରମିକ ଉପକୃ ତ ରହାଇଛନ୍ତି ତାର ଗତ ୫ ବର୍ଚର ଜିଲ୍ଲାଓୱାରୀ ଓ ବର୍ଚଓୱାରୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିରବ କି, କୃ ର୍ି ରକ୍ଷତ୍ରରର କାଯଚୟରତ ସବଚାଧିକ
ସଂଖୟକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଣକୃ ର୍ି ରକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ପଦରକ୍ଷପ ରବାଲି ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଉର୍ତ୍ର ଯଦି ହଁ, ରତରବ
ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କି ରଯାଜନା କରିଛନ୍ତି, ସବଚରଶ୍ର୍ ଥ୍ର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶ୍ା ଶ୍ରମ ଓ ଶ୍ରମିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା
ସାଂପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତରି ର ରକରତଦୂ ର ପ୍ରାସଙ୍ଗି କ ?

ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- ୨୦୧୧ ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁ ଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶ୍ାରର ସମୁଦାୟ ୧,୭୫,୪୧,୫୮୯ ସଂଖୟକ ଶ୍ରମିକ କୃ ର୍କ
ଏବଂ କୃ ର୍ି ଶ୍ରମିକ, ର୍ରରାଇ ଶ୍ିଳ୍ପ ତଥ୍ା ଅନୟାନୟ ରକ୍ଷତ୍ରରର କାଯଚୟ କରୁଛନ୍ତି । ରସମାନଙ୍କର ସବଚନମ
ି ନ ମଜୁ ରୀ ପ୍ରାପୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ
ରାଜୟ ସରକାର ନିୟମିତ ବୟବଧାନରର ସବଚନମ
ି ନ ମଜୁ ରୀ ଧାଯଚୟ କରିଥ୍ାନ୍ତି । ରାଜୟରର ୮୯ ରଗାଟି ନିରୟାଜନ ରକ୍ଷତ୍ରରର କାଯଚୟରତ
ଅଣକୁ ଶ୍ଳୀ, ଅଦ୍ଧଚକୁଶ୍ଳୀ, କୁ ଶ୍ଳୀ ଓ ଅତି କୁ ଶ୍ଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନିମରନ୍ତ ସବଚନମ
ି ନ ମଜୁ ରୀହାର ସଂରଶ୍ାଧନ କରାଯାଇଅଛି ।
ଏତଦ୍ବୟତୀତ, ଓଡ଼ିଶ୍ା ରକାଠାବାଡ଼ି ଓ ଅନୟାନୟ ନିମଚାଣ ଶ୍ରମିକ କଲୟାଣ ରବାଡ଼ଚ ଅଧିନରର ୩୦.୨୭ ଲକ୍ଷ ଜଣ ନିମାଚ ଣ
ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରହାଇଛନ୍ତି । ନିମଚାଣ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଥ୍ଚର ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲୟାଣ ପାଇଁ ଉକ୍ତ କଲୟାଣ ରବାଡ଼ଚ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା
ଯଥ୍ା- ଶ୍ିକ୍ଷା ସହାୟତା, ବିବାହ ସହାୟତା, ପ୍ରସୁତୀ କାଳୀନ ସହାୟତା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ ସହାୟତା, ସାଇରକଲ ସହାୟତା, ନିରାପର୍ତ୍ା
ଉପକରଣ ସହାୟତା, ମୃତୁୟ କାଳୀନ ସହାୟତା, ଅରନ୍ତୟଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସହାୟତା, ଦୂ ର୍ଚଟଣାଜନୀତ ସହାୟତା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସହାୟତା, କୁ ଶ୍ଳତା
ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରଯାଜନା, ଗ୍ରାମୀଣ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଗୃହ ନିମାଚ ଣ ନିମରନ୍ତ ନିମାଚ ଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କାର୍ର ରଯାଜନା, ନିମାଚ ଣ ଶ୍ରମିକ ରପନସନ ସହାୟତା ଓ
ନିମାଚ ଣ କୁ ସମ
ୁ ସହାୟତା ଇତୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି । ଗତ ୫ ବର୍ଚରର ଉକ୍ତ ରବାଡ଼ଚ ତରେରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସହାୟତାର
ଜିଲ୍ଲାଓୱାରୀ ଓ ବର୍ଚଓୱାରୀ ତଥ୍ୟ ପେଶଷ୍ଟ-‘ ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ଏତଦ୍ବୟତୀତ, ରାଜୟରର ଅଣସଂଗଠିତ ରକ୍ଷତ୍ରରର କାଯଚୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କଲୟାଣ ନିମରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶ୍ା ଅଣସଂଗଠିତ
ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ରବାଡ଼ଚର ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି । ପ୍ରଥ୍ମ ପଯଚୟାୟରର ଉକ୍ତ ରବାଡ଼ଚ ଅଧିନରର ରାଜୟର ବୁ ଲାବିକାଳୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର
ବୟବସାୟୀ, ର୍ରରାଇ ଶ୍ରମିକ, ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ଅରଟା ୋଇଭର, ରମାଚି, ଖବର କାଗଜ ବିକାଳି, ଜଙ୍ଗଲରର କାଯଚୟରତ ଶ୍ରମିକ, କୃ ର୍ି
ଶ୍ରମିକ ଓ ସରେଇ କମଚଚାରୀ ଆଦି ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜି କରଣ କରି ରସମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲୟାଣ ପାଇଁ
ମୃତୁୟକାଳୀନ ସହାୟତା, ଦୂ ର୍ଚଟଣାଜନିତ ସହାୟତା ଏବଂ ଚିକତ୍ସ
ି ା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଅଦୟାବଧି,
ଉକ୍ତ ରବାଡ଼ଚ ଅଧିନରର ରାଜୟର ୧,୨୫,୪୮୬ ଜଣ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜି କୃତ ରହାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପଯଚୟନ୍ତ ୨୩ ଜଣ ମୃତ
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାରବଗଚଙ୍କୁ ବିଗତ ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର ୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଧାରଣ ତଥ୍ା ଦୁ ର୍ଚଟଣାଜିତ ମୃତୁୟକାଳୀନ
ସହାୟତା ବାବଦରର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଜିଲ୍ଲାଓୱାରୀ ତଥ୍ୟ ନିମରନ ର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
କ୍ର.ନଂ.

ଜିଲ୍ଲା

ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ

ସହାୟତା ରାଶ୍ି

ସଂଖୟା
୧

ଜଗତସିଂହପୁର

୫

୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

୨

ରକାରାପୁଟ

୨

୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

୩

ବରଗଡ଼

୩

୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

୪

ଯାଜପୁର

୧

୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

୫

ଗଜପତି

୨

୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

୬

ତାଳରଚର

୧

୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

୭

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

୪

୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

୮

ନବରଙ୍ଗପୁର

୫

୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ରମାଟ

୨୩

୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଅଦୟାବଧି କୃ ର୍ି ରକ୍ଷତ୍ରରର କାଯଚୟରତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଣକୃ ର୍ି ରକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆଣିବା ସମୱନ୍ଧରର ରକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ରଯାଜନା
ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରଧୀନ ନାହିଁ ।
(Annexures are available on the Library Table)
CEMS ସ୍ଥୋପନ
ଶ୍ରୀ ନୋଉେୀ ନୋୟ :- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି ; ରାଜୟର ରକଉଁ ରକଉଁ ଖଣି ଓ ଶ୍ିଳ୍ପାନୁ ଷ୍ଠାନର ନିରନ୍ତର
ନିଗମ
ଚ ନ ତଦାରଖ ବୟବସ୍ଥା CEMS ରକରବଠାରୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରର ରସଥିରୁ ମପାଯାଉଥିବା
ନିଗମ
ଚ ନ ମାତ୍ରାକୁ ରକଉଁ ରକଉଁ ସ୍ତରରର ରକଉଁ ବୟବସ୍ଥା ଓ ପଦ୍ଧତିରର ରରକଡ଼ଚ ତଦାରଖ କରାଯାଇଥ୍ାଏ, ଯଦି ରକୌଣସି କାରଖାନାରୁ
ନିଗମ
ଚ ନ ମାତ୍ରା ନିଦ୍ଧଚାରିତ ମାନ ଠାରୁ କ୍ରମାଗତଭାରବ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଚରର ରହିରଲ କି କି ପଦରକ୍ଷପ ରନବାର ବୟବସ୍ଥା ରହିଛ,ି ବିଗତ ୧ ବର୍ଚ
ମଧ୍ୟରର ରକଉଁ ରକଉଁ ଶ୍ିଳ୍ପାନୁ ଷ୍ଠାନର ଚିମିନର
ି ୁ ନିଗମ
ଚ ନର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥିବାର ରରକଡ଼ଚ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଦୂ ର୍ଣର ମାତ୍ରା
ନିଦ୍ଧାଚ ରିତ ମାନ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଚରର ଥିବା ରକଉଁ ରକଉଁ ଖଣି ଓ ଶ୍ିଳ୍ପାନୁ ଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରର ରକରବ କି କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓ
ରକଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରର ରକଉଁ କାରଣରୁ କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ ତାହା ଜଣାଇରବକି ?
ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- ରାଜୟରର ନିଗମ
ଚ ନ ତଦାରଖ ବୟବସ୍ଥା (CEMS) ୨୦୧୬ ମସିହା ଠାରୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି
। ବର୍ତ୍ଚମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୫୦ଟି ଶ୍ିଳ୍ପାନୁ ଷ୍ଠାନ ରସମାନଙ୍କର CEMS ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି । ଖଣି ମାନଙ୍କର CEMS ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇନଥ୍ାଏ
।
CEMS ରୁ ଆସୁଥିବା ନିଗମ
ଚ ନ ମାତ୍ରାକୁ Online Real Time Data ମାଧ୍ୟମରର ରବାଡ଼ଚର ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ମୁଖୟ
କାଯଚୟାଳୟରର ତଦାରଖ କରାଯାଉଅଛି । ଅଦୟାବଧି CEMS ମାଗଚଦଶ୍ିକାରର ରକୌଣସି ଆଇନଗତ ବୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା
ଶ୍ିଳ୍ପାନୁ ଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରୁ ନିଗମ
ଚ ନର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହରଲ ରସମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରର କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ଏହା ଏକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ (Voluntary) ପ୍ରତିକାରକ ବୟବସ୍ଥା, ରତଣୁ ଶ୍ିଳ୍ପାନୁ ଷ୍ଠାନ ମାରନ ରସମାନଙ୍କର ନିଗମ
ଚ ନର ମାନ ଅଧିକ
ରହରଲ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ସଂରଶ୍ାଧନ କରିଥ୍ାନ୍ତି । ଏତଦ୍ବୟତୀତ ରବାଡ଼ଚ ମଧ୍ୟ ନମୂନା ତଦାରଖ (Sample Check) କରି ପତ୍ର
ମାଧ୍ୟମରର ବିହତ
ି ପ୍ରତିକାର ରନବାକୁ ଶ୍ିଳ୍ପାନୁ ଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଥ୍ାଏ ।
ଏସବୁ ର ପୂର୍ଣ୍ଚାଙ୍ଗ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ (Control Room) ର ବୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରବାଡ଼ଚ
ନିକଟରର ଅଛି ।
ବଜମୟଜଳ ପେଚୋଳନୋ
ଶ୍ରୀ ନୋଉେୀ ନୋୟ

:- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି; ସମୱଲପୁରର ରରଙ୍ଗାଳିଠାରର ଅବସ୍ଥିତ ଭୂର୍ଣ

କାରଖାନାରୁ ରଦନିକ ରକରତ ପରିମାଣର ବଜଚୟଜଳ ବାହାରୁଛି ଓ ଏହାକୁ ବିରଶ୍ାଧନ କରିବା ପାଇଁ କାରଖାନାରର ରକରତ କ୍ଷମତା
ବିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ETP ଅଛି, ବିରଶ୍ାଧିତ ଜଳକୁ ବିନରି ଯାଗ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ଅବଲମୱନ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ବଜଚୟଜଳକୁ
ବିରଶ୍ାଧନ ନକରି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁଥିବାର ରବାଡ଼ଚ କର୍ତ୍ଚୃପକ୍ଷଙ୍କ ରକରବ ନଜରକୁ ଆସିଛକ
ି ,ି ଅବିରଶ୍ାଧିତ ବଜଚୟଜଳର କ୍ରମାଗତ ନିଷ୍କାସନ
ରଯାଗଁୁ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀନାଳ ପ୍ରଦୂ ର୍ତ
ି ରହାଇଥିବାର ଅଭିରଯାଗ ରହାଇଛିକ,ି ଅଭିରଯାଗ ଉପରର କି କି ପ୍ରକାର କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଛି, କାରଖାନାର ଉକ୍ତ ବଜଚୟଜଳ ରଯାଗଁୁ ମହାନଦୀ ପ୍ରଦୂ ର୍ତ
ି ରହଉଥିରଲ ମଧ୍ୟ କାରଖାନା ବିରୁଦ୍ଧରର ରବାଡ଼ଚ ରକୌଣସି ରଠାସ୍
କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ନରନବାର କାରଣ କଣ ?
ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- ସମୱଲପୁର ରରଙ୍ଗାଲୀ ଠାରର ଅବସ୍ଥିତ ଭୂର୍ଣ କାରଖାନାରୁ ସମୁଦାୟ କାରଖାନା ଓ କରଲାନୀରୁ
ରଦନିକ ୧୭୦୦୦ ର୍ନମିଟର ବଜଚୟଜଳ ନିଗଚତ ରହାଇଥ୍ାଏ । ଏହି ବଜଚୟଜଳର ବିରଶ୍ାଧନ ନିମରନ୍ତ ନିମଲ
ନ ିଖିତ ପଦରକ୍ଷପମାନ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଛି ।

(୧) ଭୂର୍ଣ ଷ୍ଟି କରଲାନୀରୁ ନିଗଚତ ରଦନିକ ୧୧୦୦ ର୍ନମିଟର ବଜଚୟଜଳକୁ ତିରନାଟି Sewage Treatment Plant
(STP) ଯଥ୍ାକ୍ରରମ ରଗାଟିଏ ରଦନିକ ୭୦୦ ର୍ନମିଟର ଓ ୨ଟି ରଦନିକ ୯୦୦ ର୍ନମିଟର କ୍ଷମତା ବିଶ୍ଷ୍ଟ
ି STP ରର ବିରଶ୍ାଧନ
କରାଯାଇ କାରଖାନାରର ବୟବହୃ ତ କରିଥ୍ାଏ ।
୨) Cold Rolling Mill ର ବଜଚୟଜଳ ବିରଶ୍ାଧନ ପାଇଁ ରଦନିକ ୫୦୦ ର୍ନମିଟର କ୍ଷମତା ବିଶ୍ଷ୍ଟ
ି Effluent Treatment
Plant (ETP) ରର ବିରଶ୍ାଧନ କରାଯାଇ Iron Ore beneficiation କାରଖାନାରର ବୟବହୃ ତ କରାଯାଇଥ୍ାଏ ।
୩) Coke Oven plant ର ବଜଚୟଜଳ ବିରଶ୍ାଧନ ପାଇଁ ର୍ଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୬୫ ର୍ନମିଟର କ୍ଷମତା ବିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ETPରର ବିରଶ୍ାଧନ
କରାଯାଇ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଭ
ଚ ାରବ Coke ଶ୍ୀତଳୀକରଣ ରର ବୟବହାର କରାଯାଇଥ୍ାଏ ।
୪ ) ରସହିପରି କାରଖାନାରୁ ନିଗଚତ ଅନୟାନୟ ବଜଚୟଜଳ ଓ ବର୍ଚାଜଳ, ପାଓୱାର । ୋଣ୍ଟ ଓ ଅନୟ ୋଣ୍ଟରୁ ନିଗଚତ ଦୂ ର୍ତ
ି ଜଳକୁ ର୍ଣ୍ଟାପ୍ରତି
୭୫୦ ର୍ନମିଟର କ୍ଷମତା ବିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ତିରନାଟି Effluent Treatment Plant (ETP) ରର ବିରଶ୍ାଧନ କରାଯାଇ Iron Ore
beneficiation Plant, DRI Plant, Ash conditioning, Dust suppression, Horticulture ଓ
Gardening ରର ବୟବହୃ ତ କରାଯାଇଥ୍ାଏ ।
ସମୁଦାୟ ୧୭,୦୦୦ ର୍ନମିଟର ବଜଚୟଜଳରୁ ପ୍ରାୟ ୧୬୮୫୦ ର୍ନମିଟର ଉପରରାକ୍ତ ଭାରବ ବୟବହାର କରାଯାଇଥ୍ାଏ
ଏବଂ ରଦନିକ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ର୍ନମିଟର ଜଳ ବିରଶ୍ାଧନ ପରର ରଭରଡ଼ନ ନଦୀକୁ ଗତ ବର୍ଚରୁ ଛଡ଼ା ଯାଉଥିବାର ରବାଡ଼ଚର ଦୃ ଷ୍ଟରି ଗାଚର
ରହାଇଅଛି । ରଭରଡ଼ନ ନଦୀକୁ ବଜଚୟଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବାର ୩ ଟି ଅଭିରଯାଗ ମଧ୍ୟ ରବାଡ଼ଚର ହସ୍ତଗତ ରହାଇଅଛି । ଅଭିରଯାଗକ୍ରରମ
ରାଜୟ ପ୍ରଦୂ ର୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରବାଡ଼ଚର ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯଚୟାଳୟ, ସମୱଲପୁର ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିରଶ୍ାଧିତ ଜଳର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଓ
ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛ ି ରଯ pH ଏବଂ Suspended Solids ରବାଡ଼ଚର ନିଦ୍ଧଚାରିତ ମାନ ମଧ୍ୟରର ରହୁ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ରବାଡ଼ଚ
ଜଳ ପ୍ରଦୂ ର୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ, ୧୯୭୪ ଅନୁ ଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଦରକ୍ଷପ ରନଉଅଛି ।
ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଖେୋ ବୋ ପୋଇଁ ପଦଖେପ
ଶ୍ରୀ ନାଉରୀ ନାୟକ :- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି ; ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଠାରର ଅବସ୍ଥିତ OCL
India Ltd ରର ସିରମଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରକରତ, ଏହି କାରଖାନାରର ବୟବହାର ରହଉଥିବା କଞ୍ଚାମାଲର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ
ରକରତରଗାଟି ରକରତ କ୍ଷମତା ବିଶ୍ଷ୍ଟ
ି Kiln ଅଛି, ଉକ୍ତ Kiln ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ରହଉଥିବା ପ୍ରଦୂ ର୍ଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କି କି ପ୍ରକାରର
ବୟବସ୍ଥା ଅଛି, ରସଗୁଡ଼କ
ି କାଯଚୟ କରୁଥିବା ଅଭିରଯାଗ ହସ୍ତଗତ ରହାଇଛିକ,ି Kiln ଗୁଡ଼କ
ି ରୁ ଧୂଳକ
ି ଣା ବାହାରି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଦୂ ର୍ତ
ି
କରୁଥିବା ବିର୍ୟରର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତିକ,ି ରବାଡ଼ଚ ଦ୍ୱାରା ନିକଟ ଅତୀତରର ରକରବ ରକରବ ପରିଦଶ୍ଚନ କରାଯାଇ ଚିମନ
ି ର
ିୁ
ନିଗଚତ ଧୂଳକ
ି ଣାର ମାତ୍ରା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଜଣାଇବା ସହ ରସଠାରର ଲାଗିଥିବା Continuous Emission
Monitoring System ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଉଥିବା ମାତ୍ରା ନିଦ୍ଧାଚ ରିତ ମାନଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁ ଥିବାର ଲକ୍ଷୟ କରାଯାଉଛିକ,ି ଯଦି ହଁ ରତରବ
କାରଖାନା ବିରୁଦ୍ଧରର କି ପ୍ରକାରର ପଦରକ୍ଷପ ନିଆଯାଉଛି ?
ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଠାରର ଅବସ୍ଥିତ OCL India Ltd ରର ବାର୍ିକ ସିରମଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ
କ୍ଷମତା ୪.୦ ମିଲିୟନ ଟନ ଅରଟ । ଏହି କାରଖାନାରର ବୟବହାର ରହଉଥିବା କଞ୍ଚାମାଲର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଦୁ ଇଟି Kiln
ଯଥ୍ାକ୍ରରମ ୩୦୦୦ ଟିପିଡ଼ି ଏବଂ ୫୦୦୦ ଟିପିଡ଼ି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଅଛି । Kiln ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ରହଉଥିବା ପ୍ରଦୂ ର୍ଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା
ପାଇଁ Reverse Air Bag House ଏବଂ ଏକ ନୂ ତନ Pulse Jet Bag House ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଅଛି । ଉପରରାକ୍ତ
ବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼କ
ି କାଯଚୟକ୍ଷମ ନଥିବା ତଥ୍ା Kiln ରୁ ଧୂଳକ
ି ଣା ଉତ୍ପନ୍ନ ରହାଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦୂ ର୍ତ
ି ରହଉଥିବା ଭଳି ରକୌଣସି
ଅଭିରଯାଗ ରବାଡ଼ଚ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତଗତ ରହାଇନାହିଁ । ଏତଦ୍ବୟତୀତ ଉପରରାକ୍ତ କାରଖାନା ଦୁ ଇଟି Kiln ରର continuous
Emission Monitoring System (CEMS) ବସାଇଛନ୍ତି । CEMS ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଉଥିବା ଧୂଳକ
ି ଣା ନିଦ୍ଧାଚ ରିତ ମାନ
ମଧ୍ୟରର ସୀମିତ ରହୁ ଥିବାର ରଦଖାଯାଇଅଛି ।

ତା ୧୨ ଏବଂ ୧୩.୦୨.୨୦୨୦ ରିଖ ଏବଂ ୧୮.୦୩.୨୦୨୦ ରିଖରର ଉକ୍ତ କାରଖାନାକୁ ପରିଦଶ୍ଚନ କରାଯାଇ ଚିମିନର
ିୁ
ନିଗଚତ ଧୂଳକ
ି ଣାର ମାତ୍ରା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ରବାଡ଼ଚର ନିଦ୍ଧଚାରିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସୀମିତ ରହୁ ଥିବାର
ରଦଖାଯାଇଥିଲା ।
Summary of the Report
U.D. 35. Shri Nauri Nayak : Will the minister for Housing & Urban Development be
pleased to state that : Details of steps taken under section-4,5,6,7,8,11,13 and section17 of the prohibition of Employment as manual scavengers and their Rehabilitation
Act-2013 and summary of the Reports sent to the Central govt. from time to time and
required under the Act.?
Sri Pratap Jena (Minister)- The ST & SC Development, Minorities & Backward Classes
Welfare Department is the Nodal Department for implementation of the “prohibition of
Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013”.
The following steps have been taken by this Department under different
sections of the “Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their
Rehabilitation Act, 2013”.
Section-4 :
Survey of insanitary latrines had been conducted in all Urban Local Bodies of
the State during 2014.
Further, door to door survey under the Swachh Bharat Mission (Urban) scheme
has been conducted during 2015-16 and 2016-17 in each of the Urban Local Bodies of
the State to find out the houses having no access to toilet, insanitary toilets etc. All such
households have been indentified and provided with incentive for construction of
Individual House Hold Latrines [IHHL] in their houses or have been provided with
access to Community Toilets [CTs] /Public Toilets [PTs] in case of inability to construct
IHHL due to lack of space etc.
As such 1,38,523 IHHLs, 3759 seats of Community Toilets and 4318 seats of
Public Toilets have been constructed so far.
Section-5
The Urban Local Bodies have taken steps for conversion of insanitary latrines
(identified through door to door survey) to sanitary one by providing incentive to the
beneficiaries and presently there is reportedly no insanitary latrines in the Urban areas
of the State.
Every Local Authority has been advised to ensure that there is no engagement
of any person as Manual Scavenger directly or indirectly in their jurisdiction.
Section-6

No contract of agreement had been done by this Dept. or any office under this
Department with any agency for employment of Manual Scavengers.
Section-7
Notification under section 7 of the “Prohibition of Employment as Manual
Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013” has been issued by the ST & SC
Development Dept. on prohibition of engagement/employment of any person for
hazardous cleaning of a sewer or a septic tank and this notification has been
communicated to all the Urban Local Bodies for necessary action vide this Dept. Letter
No.9621 Dated 28.04.2017.
Section-8
All the Urban Local Bodies of the State also have been requested to conduct
special inspection drives to find out and prosecute employers/contractors if any, who
are forcing workmen to indulge in manual scavenging prohibited under the aforesaid
Act and violating the conditions of license obtained under the Contract Labour
(Regulation & Abolition) Act, 1970 vide this Dept. Letter No.23449 Dated 17.10.2017. No
such case of Manual Scavenging has been reported yet.
Section-11
The Urban Local Bodies have conducted survey to identify Manual Scavengers.
Section-13
The following actions have been taken:
1. All the Urban Local Bodies of the State have been advised to include the
Manual Scavengers in welfare schemes of Government in convergent manner
vide this Dept. Letter No.18071 Dated 16.072015.
2. One time Cash Assistance (OTCA) of Rs.40,000/- has been provided to each of
the identified Manual Scavengers for doing other occupation through Odisha
ST & SC Finance Development Corporation.
3. Skill Development and Training has been provided to interested Manual
Scavengers and their dependents.
4. Term Loan of Rs.1,96,35,028/-has been provided to the identified Manual
Scavengers or their dependents from the funds provided by the NSKFDC, New
Delhi for the purpose.
Section- 17
No insanitary latrine is constructed, maintained or used in the Urban areas of
the State

Reporting
Reports as required under the aforesaid Act from time to time is being sent by
this Department to the ST & SC Development which is the Nodal Dept. for needful
action.
ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୋନୀୟ ଜଳଖଯୋଗୋଣ
ୟୁ .ଡ଼ ୩୬ / ଶ୍ରୀ ଖଦବୀ ପ୍ରସୋଦ ମଶ୍ର : ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- (କ) ଓଡ଼ିଶ୍ାରର ନିଦ୍ଧଚାରିତ
ମୁଣ୍ଡପିଛା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଉପଲବ୍ଧି ସଂପ୍ରତି ରକରତ, ଏବଂ (ଖ) ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ରହବା ପାଇଁ ରକଉଁ ରକଉଁ
ରଯାଜନା ଓ ଅଥ୍ଚ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ରକରବ ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଚ ରହବାର ଲକ୍ଷଧାଯଚୟ କରାଯାଇଛି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- (କ) ଓଡ଼ିଶ୍ାରର ନିଦ୍ଧଚାରିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ମୁଣ୍ଡପିଛା ସଂପ୍ରତି ୭୦ ଲିଟର ଅରଟ ।
(ଖ) ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ରହବା ପାଇଁ ଚଳିତ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚ ୨୦୨୦-୨୧ରର ବିଭିନ୍ନ ରଯାଜନାରର ବରଜଟରର ବୟବସ୍ଥା
କରାଯାଇଥିବା ବୟୟ ଅଟକଳର ପରିମାଣ ନିମରନ ର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
କ୍ର.ନଂ

ରଯାଜନାର ନାମ

ଟଙ୍କା (ରକାଟିରର)

୧

ଜଳ ଜୀବନ ମିସନ

୨୦୦୦.୦୦

୨

ବସୁଧା

୨୫୦୦.୦୦

୩

ଆର.ଆଇ.ଡ଼ି.ଏେ

୭୫୦.୦୦

ଆସନ୍ତା ୨୦୨୪ ମସିହା ରଶ୍ର୍ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସମସ୍ତ କାଯଚୟ ହାତକୁ ରନବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷୟଧାଯଚୟ କରାଯାଇଅଛି ।
UD-37-ଶ୍ରୀ ଖଦବୀ ପ୍ରସୋଦ ମଶ୍ର : ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବକି :- (କ) ଓଡ଼ିଶ୍ାରର ପରିମଳ
ରଯାଜନାରର ଏରବସୁଦ୍ଧା ରକରତ Household ଉପକୃ ତ ରହାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ (ଖ) Deprived ରହାଇଥିବା ପରିବାରକୁ
focussed ଉପାୟରର ସରକାର ସାନି ଆକଳନ କରି ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରିରବ କି?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- (କ) ଓଡ଼ିଶ୍ାରର ପରିମଳ ରଯାଜନାରର ଏରବ ସୁଦ୍ଧା 75,35,275 ସଂଖୟକ ପରିବାର ଉପକୃ ତ ରହାଇଛନ୍ତି
। (ଖ) ଏହି ରଯାଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହାଇଥିବା ପରିବାରକୁ Left Out Baseline (LOB) ଏବଂ No One Left Behind
(NoLB) ମାଧ୍ୟମରର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପରିମଳ ରଯାଜନାରର ବୟକ୍ତିଗତ ରଶ୍ୌଚାଳୟ ରଦବାର ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।
ନୂ ତନ ECO Tourism ବୟବସ୍ଥୋ
ଶ୍ରୀ ଖଦବୀ ପ୍ରସୋଦ ମଶ୍ର : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- (କ) ଅନୁ ରଗାଳ ବନୟପ୍ରାଣୀ ଡ଼ିଭିଜନ ଅନ୍ତଗଚତ
ବାଲିପୁଟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରର ପରିରବଶ୍ ପଯଚୟଟନ ଓ Day Tourism ପାଇଁ ସରକାର ବୟବସ୍ଥା କରିରବକି, ଏବଂ (ଖ) ଆଠଗଡ଼
ବନଖଣ୍ଡର ଓ ଲବ ଦିଁଅଝରରର ଓ ରଦବଭୂଇଁ ଦଲକରର ECO Tourism ର ବୟବସ୍ଥା ଓ ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମି ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ତୁ ରନ୍ତ ପଦରକ୍ଷପ
ରନରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ

(ମନ୍ତ୍ରୀ)- ସାତରକାଶ୍ିଆ ବନୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତଗଚତ ବାଲିପୁଟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରର ପରିରବଶ୍

ପଯଚୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରାଧିନ ଅଛି । କରରାନା ପରିସ୍ଥିତ ି ସୁଧୁରି ଗରଲ Day Tourism ପୁନଶ୍ଚ ଚାଲୁ ରହିବ
।
ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡର ଓଲବ ଦିଁଅଝଅରରର ଓ ରଦବଭୂଇଁ ଦଲକରର ECO Toursim ର ବୟବସ୍ଥା ଓ ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମି ଉନ୍ନୟନ
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ରହରଲ ରସହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରର ବିହତ
ି ପଦରକ୍ଷପ ନିଆଯିବ ।

ବନୟପ୍ରୋଣୀଙ୍କେ ସଂେେଣ ଓ ଅଭବୃ ଦ୍ଧ ପୋଇଁ ପଦଖେପ
ଶ୍ରୀ ଖଦବୀ ପ୍ରସୋଦ ମଶ୍ର : ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- (କ) ଓଡ଼ିଶ୍ାରର ବିଭିନ୍ନ ରଜବମଣ୍ଡଳରର ବନୟପ୍ରାଣୀ
ଡ଼ିଭିଜନରର ରକଉଁଠି ରକରତ ରଲଖାଏଁ ବାର୍ ଓ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ (ଖ) ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କି ପଦରକ୍ଷପ ରକରତ ଟଙ୍କା
ବୟୟରର ଗଲା ୩ ବର୍ଚ ଧରି ନିଆଯାଉଛି କଣ ସୁେଳ ମିଳଛ
ି ି?
ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ

(ମନ୍ତ୍ରୀ)- ଓଡ଼ିଶ୍ାରର ରଗାଟିଏ ରଜବମଣ୍ଡଳଯଥ୍ା: ଶ୍ିମିଳପ
ି ାଳ ରଜବମଣ୍ଡଳ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ରଜବମଣ୍ଡଳ

ଅନ୍ତଗଚତ ଦୁ ଇଟି ବନୟପ୍ରାଣୀ ଡ଼ିଭିଜନ ଯଥ୍ା: ଶ୍ିମିଳପ
ି ାଳ (ଉର୍ତ୍ର) ଓ ଶ୍ିମିଳପ
ି ାଳ (ଦକ୍ଷିଣ) ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ବନୟପ୍ରାଣୀ ଡ଼ିଭିଜନ
ମାନଙ୍କରର ଦୁ ଇ ରଗାଟି ପ୍ରଜାତିର ବାର୍ ଯଥ୍ା- ମହାବଳ ବାର୍, କଲରାପତରିଆ ବାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ିମିଳପ
ି ାଳ ବୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରର ଏକ
ବିରଶ୍ର୍ ପ୍ରକାରର (କଳା ରଦହରର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଗାର ଥ୍ାଇ) ରମଲାରନଷ୍ଟିକ୍ ବାର୍ (Melanstic Tiger) ମଧ୍ୟ ରଦଖାଯାଆନ୍ତି ।
ରାଜୟରର ବାର୍ ସଂଖୟାରର ଆକଳନ ପ୍ରରତୟକ ଚାରି ବର୍ଚ ବୟବଧାନରର ଜାତୀୟ ବୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ସଂସ୍ଥା
(National Tiger Conservation Authority) ଓ ଭାରତୀୟ ବନୟଜୀବ ସଂସ୍ଥାନ (Wildlife Institute of
India)ଙ୍କ ମିଳତ
ି ଆନୁ କୁଲୟରର ରହାଇଥ୍ାଏ ଏବଂ ଏହାର ସଂଖୟା NTCAଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ୍ ପାଇଥ୍ାଏ।
NTCAଙ୍କ ଦ୍ୱାରାପ୍ରକାଶ୍ ପାଇଥିବା ସବଚରଶ୍ର୍ ବୟାଘ୍ର ଆକଳନର ତଥ୍ୟ ଅନୁ ଯାୟୀ ୨୦୧୮ ମସିହାରର ଶ୍ିମିଳପ
ି ାଳ (ଉର୍ତ୍ର) ଓ
(ଦକ୍ଷିଣ) ବନୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡରର ୧୬ ରୁ ୨୧ ରଗାଟି ମହାବଳ ବାର୍ ଥିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଅଛି ।
ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୦୧୬ ମସିହାରର କଲରାପତରିଆ ବାର୍ ସଂଖୟାର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଆକଳନ
ଅନୁ ଯାୟୀ ଏହି ଦୁ ଇ ବନୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରର ୪୧ ରଗାଟି କଲରାପତରିଆ ବାର୍ ଥିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଅଛି ।
ସବଚରଶ୍ର୍ ୨୦୧୭ ମସିହା ହାତୀ ଗଣନା ଅନୁ ଯାୟୀ ସମଗ୍ର ରାଜୟରର ୧୯୭୬ ରଗାଟି ହାତୀ ଥିବାର ଗଣନା କରାଯାଇଛି
। ଏହି ଆକଳନ ଅନୁ ଯାୟୀ ଶ୍ିମଳ
ି ପ
ି ାଳ (ଉର୍ତ୍ର) ଓ (ଦକ୍ଷିଣ) ବନୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡରର ୩୩୦ ରଗାଟି ହାତୀ ଥିବାର ଗଣନା
କରାଯାଇଛି ।
(ଖ) ବିଗତ ତିନ ି ବର୍ଚରର ଅଥ୍ଚାତ ୨୦୧୭-୧୮ ରୁ ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚ ମଧ୍ୟରର ଶ୍ିମିଳପ
ି ାଳ ରଜବମଣ୍ଡଳରର ବନୟପ୍ରାଣୀ
ବନଖଣ୍ଡରର ବାର୍, ହାତୀ ତଥ୍ା ଅନୟାନୟ ବନୟପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରମାଟ ୫୮ ରକାଟି ୭୨ ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର
ଟଙ୍କା ବୟୟ କରାଯାଇଅଛି । ଉକ୍ତ ବୟୟ ରାଶ୍ିର ବିର୍ଦ ବିବରଣୀ (ବର୍ଚଓୱାରୀ) ନିମନରର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ନିମଲ
ନ ିଖିତ
ପଦରକ୍ଷପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି ।
Non

State

CSS-

CSS-

Plan

Plan

EMP

SBR

2017-18

31.655

62.6200

0

2018-19

57.040

65.412

2019-20

30.498

0

Year

CSS-PT

CAMPA

TOTAL

63.1640

949.40265

795.0686

1901.91025

0

30.209

966.15548

610.861

1729.67748

48.500

4.00

93.543

945.84454

607.508

1729.89354

149.43259

3.67

36.35

73.70928

247.55

510.71187

Similipal
South
WL
2019-20
Similipal

North WL
G.TOTAL

119.193

325.96459

7.67

223.266

2935.11195 2260.9876 5872.19314

୧) ବନୟଜନ୍ତୁ ର୍ଉଡ଼ାଇବା ଦଳ, ବନୟଜନ୍ତୁ ଶ୍ିକାର ରରାକିବା ଦଳ ଏବଂ ବନୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ଗତିବଧି
ି ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
କମଚକର୍ତ୍ଚାମାନଙ୍କୁ ନିଯକ୍ତ
ୁ ି ଦିଆଯାଇଛି ।
୨) ବନୟଜନ୍ତୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼କ
ି ରର ହାତୀର ଉପସ୍ଥିତ ସମୱନ୍ଧରର ସବିରଶ୍ର୍ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି
ଏବଂ ଏହି ସମୟରର କଣ କରିବା ଉଚିତ, ରସ ସମୱନ୍ଧରର େଳକ ମାନ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଅଛି ।
୩) ସରକାର ବିଭିନ୍ନ NGO, VSS (ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତ)ି , EDC ( ପରିରବଶ୍ ଉନ୍ନୟନ କମିଟ)ି , ବିଦୟାଳୟ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ
ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରର ଜନ ସରଚତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ।
୪) ବାରମୱାର ଦୁ ର୍ଚଟଣା ର୍ଟୁଥିବା ସରମୱଦନଶ୍ୀଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ୍ ଓ ରାଜୟ ରାଜପଥ୍ ଗୁଡ଼କ
ି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ
ଏଥିନିମରନ୍ତ ପଦରକ୍ଷପ ନିଆଯାଇଅଛି ।
୫) ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରର, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରର ର୍ଟୁଥିବା ବନୟଜନ୍ତୁ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କ୍ଷତି ପୂରଣ ତୁ ରନ୍ତ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି ।
୬) ବନୟପ୍ରାଣୀ ସଂସ୍ଥାନ ମୁଖୟ କାଯଚୟାଳୟରର ଏକ ଚବିଶ୍ ର୍ଣ୍ଟିଆ ନିଃଶ୍ୁଳ୍କ ଦୂ ରଭାର୍ ( ୧୮୦୦୩୪୫୬୭୭୧) ର
ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି ।
୭) ଜଳାଶ୍ୟ ଖନନ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ବନୟଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରାଯାଇଅଛି ।
୮) ବନୟଜତୁ ଚଲୋପର୍େ ପୁନଃେୁଦ୍ଧୋେ:- ହାତୀ ଏକ ସୁଦୂର ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଜୀବ ରହାଇଥିବାରୁ, ରସମାରନ ସାଧାରଣତଃ
ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରର ଥିବା ଚିରାଚରିତ ସଂରଯାଗ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ବୟବହାର କରିଥ୍ାନ୍ତି । ଏହି ଚଲାପଥ୍ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଏହାର
ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାଯଚୟ ମାଧ୍ୟମରର ମଣିର୍-ବନୟଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରର ଉପୁଜୁଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦକୁ ପ୍ରଶ୍ମିତ କରିବା ସହିତ ଏହି ବିଶ୍ାଳକାୟ ବନୟପ୍ରାଣୀର
ସଂରକ୍ଷଣ ନିମର୍ତ୍
ି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛ ି ।
ଗ୍ରୋମ ବସ୍ଥୋପନ
ବୟାଘ୍ର ଭଳି ସବଚାରଗ୍ର ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଲର୍ଂନ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ବାସସ୍ଥଳୀ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବାରୁ
ସଙ୍କଟଗ୍ରସ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ବିସ୍ଥାପନ କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ପଦରକ୍ଷପ ଅରଟ । ଏହା ବିସ୍ଥାପନ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ
ଅଲର୍ଂନ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ରାଜୟର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନକାଯଚୟ ନିଦ୍ଧଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମଥ୍ଚ କରର ।
ଉପରରାକ୍ତ ପଦରକ୍ଷପ ରଯାଗଁୁ ନିମଲ
ନ ିଖିତ ସୁେଳ ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇଅଛି ।
୧- ଉକ୍ତ ବନଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରର ୨୦୧୭ ହାତୀ ଗଣନା ଅନୁ ସାରର ରାଜୟରର ସବଚାଧିକ ସଂଖୟା ହାତୀ ରହିଅଛି ।
୨- ରାଜୟରର ସବଚାଧିକ ବାର୍ ଏହି ବନୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରର ରହିଅଛି ।
୩- ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର NTCA ଏବଂ Wll, Dehradun ତରେରୁ ପ୍ରକାଶ୍ିତ ୨୦୧୮ ମସିହା ବୟାଘ୍ର ଗଣନା
Report ଅନୁ ସାରର ବୟାଘ୍ର ର୍ନତ୍ୱ (Tiger Density) ଗତ ୪ ବର୍ଚ ମଧ୍ୟରର ଦୁ ଇଗୁଣ ରହାଇ ୧.୦୨/୧୦୦ Sq. KM
ରହାଇଛି ।
୪- ୨୦୧୮ ମସିହା ଗଣନା ଅନୁ ସାରର ଶ୍ିମଳ
ି ପ
ି ାଳ ମଧ୍ୟରର Barking Deer (କୁ ଟୁରା) ର ର୍ନତ୍ୱ/ବଗଚ କିରଲାମିଟର
ଭାରତ ବର୍ଚରର ପ୍ରଥ୍ମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଅଛି ।

୫- NTCA-WII ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ୍ିତ Management Effectiveness Evaluation of Tiger Reserve
୨୦୧୮ ମସିହାର ରିରପାଟଚ ଅନୁ ଯାୟୀ ଶ୍ିମଳ
ି ପ
ି ାଳ କୁ ୭୨.୬୬% ମିଳଅ
ି ଛି ଯାହା ୨୦୧୪ ମସିହାରର ୫୮.୦୬% ରହିଥିଲା ।
୬- ଗତ ତିନ ି ବର୍ଚ ମଧ୍ୟରର ରକୌଣସି ଶ୍ୀକାର ଜନିତ କିମାୱ ବିଦୁୟତ ଜନିତ ହାତୀ ମୃତୁୟବରଣ ଏବଂ ବନୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ
ମାନଙ୍କରର ରହାଇନାହିଁ ।
୭- ରଲାକମାରନ ଶ୍ିମିଳପ
ି ାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରର ନିଭର
ଚ ନ କରି ନିରଜ ସ୍ୱାବଲମୱୀ ରହବାପାଇଁ ରଜବମଣ୍ଡଳ ତରେରୁ ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକାର କାଯଚୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଯଥ୍ା: ମାଛଚାର୍, ମହୁ ଚାର୍, ରଟଲରିଙ୍ଗ, ପଶ୍ୁ ପାଳନ, ରଗା ପାଳନ ଇତୟାଦି କରିବା ପାଇଁ
ରଲାକମାନଙ୍କୁ ଆଥ୍ିକ ସହାୟତା ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ।
୮- Project Elephant ର ମାଗଚ ଦଶ୍ିକାକୁ ଆଧାର କରି ଶ୍ିମିଳପ
ି ାଳ ରଜବମଣ୍ଡଳରର ଏକ Anthrax SOP ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ିମିଳପ
ି ାଳ ମଧ୍ୟରର ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର Anthrax ଜନିତ ମୃତୁୟହାର ରରାକାଯାଇପାରିଛ ି ।
Covid-19 ସମୟଖେ ଶ୍ରମ ଙ୍କ ନୋମ ପଞ୍ଜ େଣ
ୟୁ .ଡ଼.୪୦. ଶ୍ରୀ ସୁଖେଶ ୁ ମୋେ େୋଉତେୋୟ:- ଶ୍ରମ ଓ କମଚଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି-Covid-19
କଟକଣା ସମୟରର ରକରତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରକରତ ଶ୍ରମିକ ନାମ ପଞ୍ଜି କରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇପାରିନାହିଁ ତାର ବିଶ୍ଦ ବିବରଣୀ ଜିଲ୍ଲାଓୱାରୀ ପ୍ରଦାନ କରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- Covid – 19 କଟକଣା ସମୟରର 277ରଗାଟି ଶ୍ରମିକ ଏକ୍ସରପ୍ରସ୍ ରେନ ନିମରନ୍ତ ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ଓଡ଼ିଶ୍ା
ସରକାର ଇଷ୍ଟ୍ ରକାଷ୍ଟ ରରଲରଓୱକୁ 9ରକାଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ବୃ େଖେୋପଣ ପୋଇଁ ଅର୍ମ ବନଖଯୋଗ
ଶ୍ରୀ ସୁଖେଶ ୁ ମୋେ େୋଉତେୋୟ:- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ଗତ ବର୍ଚା ଋତୁ ରର ବୃ କ୍ଷ ରରାପଣରର ରକଉଁ
ଜିଲ୍ଲାରର ରକରତ ଅଥ୍ଚ ବିନରି ଯାଗ ରହାଇଛି ଏବଂ ଉକ୍ତ ଋତୁ ରର ରକଉଁ ଜିଲ୍ଲାରର ରକରତ ଚାରା ବଣ୍ଟନ ରହାଇଛି, ଉକ୍ତ ବାବଦରର ରକରତ
ଅଥ୍ଚ ବିନରି ଯାଗ ରହାଇଛି, ରକଉଁ ରକଉଁ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରର ରକରତ ଏରିଆରର ନୂ ତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ରକରତ ଅଥ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହାଇଛି
ଜିଲ୍ଲାଓୱାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ

(ମନ୍ତ୍ରୀ):- ଗତ ବର୍ଚା ଋତୁ ରର ରରାପଣ କରାଯାଇଥିବା ବୃ କ୍ଷଚାରା, ବଣ୍ଟନ ରହାଇଥିବା ବୃ କ୍ଷଚାରା, ଏବଂ

ଉକ୍ତ ବାବଦରର ବିନରି ଯାଗ ରହାଇଥିବା ଅଥ୍ଚ ରାଶ୍ି ଓ ସଂପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାଓୱାରୀ ତାଲିକା Annexure-A ରର ପ୍ରଦାନ
କରାଗଲା ।
(Annexures are available on the Library Table)
ଗ୍ରୋମୟ ଖପୋ େୀେ ଉନ୍ନତ େଣ
UDAQ.No.42. ଶ୍ରୀ ସୁଖେଶ ୁ ମୋେ େୋଉତେୋୟ:- ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- ଓରକଳ
ଗ୍ରାମ ରମୌଜା ମାଧପୁର ପ୍ରଧାନସାହି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଜଟଣୀ ବଳକ ଅଧିନସ୍ଥ ମହାରଭାଇ ରପାଖରୀ 18 ଏକର ଏରିଆରର ନିମିତ, ଉକ୍ତ
ରପାଖରୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଚ ମଧ୍ୟରର ରକରତ ଅଥ୍ଚ ରକଉଁ ରକଉଁ ବାବଦରର ଖର୍ଚ୍ଚ ରହାଇ କଣ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ
ରହାଇଛି, ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଚ ମଧ୍ୟରର କାହାକୁ ରକରତ ଟଙ୍କାରର ନିଲାମ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଉକ୍ତ ରପାଖରୀକୁ ନିଲାମଧାରୀ ରକଉଁ ରକଉଁ
କାଯଚୟରର ବୟବହାର କରିପାରିବ ଜଣାଇରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ)- ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଅଛି ।

ଜଗନ୍ନୋର୍ଙ୍କ ଜମ ଣୋବ ୋ
ପ୍ରଶନ ନଂ.୪୩:- ଶ୍ରୀ ସୁଖେଶ

ୁ ମୋେ େୋଉତେୋୟ: ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ଜଟଣୀ ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିନସ୍ଥ

ସ୍ଥିତବ
ି ାନ ଜମିର ରକରତକ ଜମିକୁ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ଜମି କହି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିକାକିଣାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଅଛି, ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ
ପ୍ରତିଶ୍ତ
ୃ ି ମିଳୁଥିରଲ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ରକରବସୁଧା ସମାଧାନ ରହବ ଜଣାଇରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ରଖାଦ୍ଧଚା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତଗଚତ ୧୫୬ରଗାଟି ରମୌଜାରର ଥିବା ଜମିକୁ ତତକାଳୀନ ବ୍ରିଟଶ୍
ି ସରକାର ୧୮୫୮
ମସିହାରର ମନ୍ଦିର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିମରନ୍ତ ସୁପରିରଣ୍ଟରଣ୍ଡଣ୍ଟଙ୍କୁ ଏ ମାହାଲ ଜିମା ରଦଇ ରସ ପଯଚୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସକାରଶ୍ ରଦଉଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ
କରଲ ରବାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତଲିପି ଚତୁ ଥ୍ଚ ଭାଗର ପୃଷ୍ଠା-୨୨ରର ଉରଲ୍ଲଖ ରହିଅଛି । ଏହି ମାହାଲ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକରାଜାତ
ମାହାଲ ରବାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତଲିପିରର ଉରଲ୍ଲଖ ରହିଅଛି ।
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ୍ ମନ୍ଦିର ଆଇନର ଧାରା ୧୬(୨) ଅନୁ ଯାୟୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରଜ ପୁରୀଙ୍କ ନାରମ ରରକଡ଼ଚ ଭୁକ୍ତ ଥିବା
ଭୂସମ୍ପର୍ତ୍ିକୁ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ବିନାନୁ ମତିରର ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇପାରିବନାହିଁ । ରସହିପରି ଧାରା ୧୬(୩) ରର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଭୂସମ୍ପର୍ତ୍ିରର ରକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ବା ବୟକ୍ତି ବିରଶ୍ର୍ ମାେଚତଦାର ଥ୍ାଇ ତାହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ରହରଲ ମୁଖୟ ପ୍ରଶ୍ାସକ କିମାୱ ତାଙ୍କର
ପ୍ରାଧିକୃ ତ ଅଧିକାରୀ ଉକ୍ତ ଜମି ବିକ୍ରୟ ଦଲିଲରର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନରଚତ ଉକ୍ତ ବିକ୍ରି ଖଦି ଅସିଦ୍ଧ ରହବ ରବାଲି ଉରଲ୍ଲଖ
ରହିଅଛି ।
ଉପରରାକ୍ତ ଆଇନଗତ ବୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରର ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶ୍ାସନ କାଯଚୟାଳୟ ପତ୍ର ସଂ. ୧୬୩୨୮ ତା.୧୦.୧୦.୧୨
ରିଖରର ଅତିରକ୍ତ
ି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁରୀ, ଭୁବରନଶ୍ୱର ଓ କଟକଙ୍କ ସରମତ ଜିଲ୍ଲା ଉପନିବନ୍ଧକ ପୁରୀ, ରଖାଦ୍ଧଚା, କଟକ ଏବଂ ଉପନିବନ୍ଧକ,
ଭୁବରନଶ୍ୱର ଟାଙ୍ଗୀ, ବାଣପୁର, ରବଗୁନଆ
ି ଓ ରବାଲଗଡ଼ଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାରମ ରରକଡ଼ଚ ଥିବା ଭୂସମ୍ପର୍ତ୍ିର ରକୌଣସି ବିକ୍ରୟ
ଦଲିଲ ରରଜିେି କରିବା ସମୟରର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ମନ୍ଦିର ଆଇନର ଧାରା ୧୬କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାରବ ପାଳନ କରିବା ନିମରନ୍ତ ଅନୁ ରରାଧ
କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ପତ୍ରର ରବଧତା ସମ୍ପରକଚ ବିଦୁୟତ ସସମଲ ଓରଗର ମାନୟବର ଉର୍ଚ୍ନୟାୟଳୟ, କଟକଙ୍କ ଇଜିଲାସରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର
ପ୍ରଶ୍ାସନକୁ ପ୍ରତିବାଦି କରି W.P.(C). No.21479/2012 ଆଗତ କରିଥିରଲ । ଉକ୍ତ ରକଶ୍କୁ ବିଚାର କରି ମାନୟବର
ଉର୍ଚ୍ନୟାୟାଳୟ ତା.୨୧.୧୧.୧୨ ରିଖରର ଉକ୍ତ ମକେଚମାକୁ ଖାରଜ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶ୍ାସନର ପତ୍ର ସଂ. ୧୬୩୨୮
ତା.୧୦.୧୦.୧୨ ରିଖ କୁ ପରବର୍ତ୍ଚୀ ସମୟରର ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ରକରତକ ରମୌଜାରର ରବାନ୍ଦବସ୍ତ କାଯଚୟ ଚାଲୁ ଥିବା ସମୟରର
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍ତ୍ିକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟଙ୍କ
ି ମାେଚତଦାରିରର ରରକଡ଼ଚ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ବିରରାଧ କରି ପୂବଚତନ ଏକରାଜାତ
ମାହାଲ ସୁରକ୍ଷା କମିଟ ି ଓ ଅନୟ ରକରତକ ବୟକ୍ତି ବିରଶ୍ର୍ ମାନୟବର ଉର୍ଚ୍ନୟାୟାଳୟଙ୍କ ଇଜିଲାସରର W.P.(C).(PIL)
No.12193/2014 ଦାୟର କରିଥିରଲ । ମାନୟବର ଉର୍ଚ୍ନୟାୟାଳୟ ଉକ୍ତ ରକସକୁ ବିଚାର କରି ଦରଖାସ୍ତକାରୀମାରନ ସମ୍ପୃକ୍ତ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଇଜିଲାସରର ଆପର୍ତ୍ି ଅଭିରଯାଗ ୪ ମାସ ମଧ୍ୟରର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ତା.୧୨.୦୩.୧୯ରିଖରର ନିରେଚଶ୍ ପ୍ରଦାନ
କରିବା ସହ ଏହି ଆପର୍ତ୍ି ଅଭିରଯାଗକୁ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ୁଣାଣି କରି ନିଷ୍ପତି ରନବା ନିମରନ୍ତ ନିରେଚଶ୍ ପ୍ରଦାନ
କରିଅଛନ୍ତି । ତଦନୁ ଯାୟୀ ସଦଦୟ, ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଚଦ ଉକ୍ତ ଅଭିରଯାଗକୁ ବିଚାର କରି ତା.୧୮.୧୨.୧୯ ରିଖ ଆରଦଶ୍ରର RoR ପ୍ରକାଶ୍ନ
ସମୱନ୍ଧୀୟ ଆଇନର ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରକାରର ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ଚୁପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୟକ୍ତିବରି ଶ୍ର୍ଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଅଛନ୍ତି ।
ପରବର୍ତ୍ଚୀ ସମୟରର ଓଡ଼ିଶ୍ା ସରକାର, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପଯଚୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପତ୍ର ସଂଖୟା ୧୦୦୮୨
ତା.୨୯.୦୨.୨୦୨୦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଭିଜନାଲ ରକାଟଚ ସ୍ଥାପନ କରି କ୍ଷୁବ୍ଧ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁବଧ
ି ା ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଜଟଣୀଠାରର କୟାମ୍ପ ରକାଟଚ
ମାଧ୍ୟମରର ରିଭିଜନ ଗୁଡ଼କ
ି ର ଶ୍ୁଣାଣୀ ନିମରନ୍ତ ସଚିବଙ୍କ, ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଚଦ, କଟକଙ୍କୁ ନିରେଚଶ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ୍
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମି ଦଖଲ କରୁଥିବା ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ‘‘ସମାନ ନୀତି’’ ର ବୟବସ୍ଥାନୁ ଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶ୍ାସନ ନିକଟରର ଆରବଦନ କରିବା ପାଇଁ
ମଧ୍ୟ ନିରେଚଶ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି । ତଦନୁ ସାରର ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଚଦ ଓଡ଼ିଶ୍ା, କଟକ ପତ୍ର ସଂଖୟା ୨୦୬ ତା.୧୩.୦୩.୨୦୨୦ ରିଖରର
ଅତିରକ୍ତ
ି ଆୟୁ କ୍ତ, ଅତିରକ୍ତ
ି ରିଭିଜନ ରକାଟଚ ନଂ-୧ ଙ୍କୁ ଏଖରାଜାତ ମାହାଲ ସମୱନ୍ଧୀୟ ଦାଖଲ ରହଉଥିବା ରିଭିଜନ ଗୁଡ଼କ
ି ଶ୍ୁଣାଣୀ

କରିବା ନିମରନ୍ତ ପ୍ରାଧିକୃ ତ କରିବା ସହ ପ୍ରତିସପ୍ତାହରର ଥ୍ରର ନିଜ ପ୍ରରକାଷ୍ଠ କିମୱା ରଖାଦ୍ଧଚା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାଯଚୟାଳୟରର ଶ୍ୁଣାଣୀ କରିବା
ନିମରନ୍ତ ଆରଦଶ୍ କରିଅଛନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଚଦ ଓଡ଼ିଶ୍ାଙ୍କ ପତ୍ର ସଂ ୨୧୧ ତା ୧୩.୦୩.୨୦୨୦ ରିଖରର ଏଖରାଜାତ ମାହାଲ
ସମ୍ପକିତ ଦାଖଲି ରିଭିଜନ ରକଶ୍ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପ୍ରତିସପ୍ତାହର ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶ୍ୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମର୍ତ୍
ି ନିରଦଚଶ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି
ଏବଂ ରକଶ୍ ଦାଖଲ ପରର ରସଗୁଡ଼କ
ି େଇସଲା କରିବା ନିମର୍ତ୍
ି ଭୁବରନଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଅତିରକ୍ତ
ି ଆୟୁ କ୍ତ, ଅତିରକ୍ତ
ି ରିଭିଜନ ରକାଟଚ ନଂ-୧ ଓ
ଅତିରକ୍ତ
ି ଆୟୁ କ୍ତ, ଅତିରକ୍ତ
ି ରିଭିଜନ ରକାଟଚ ନଂ-୩ ଙ୍କ ନିକଟକୁ ରପ୍ରରଣ କରିବା ନିମରନ୍ତ ଷ୍ଟାମ୍ପ ରିରପାଟଚରଙ୍କୁ ନିରେଚଶ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି
।
ମୃ ତୋହତ ଶ୍ରମ ଙ୍କ ପେବୋେଙ୍କ ଆର୍ି ସହୋୟତୋ
ୟୁ .ଡ଼.୪୪.ଶ୍ରୀ ଖସୌମୟ େଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନୋୟ :- ଶ୍ରମ ଓ କମଚଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି-କରରାନା ସଂକ୍ରମିତ
ଜନିତ ଲକଡ଼ାଉନ ରର୍ାର୍ଣା ରଯାଗଁୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪ ରୁ ହଠାତ ରରଳ ଓ ବସ୍ ରସବା ବନ୍ଦ ରହାଇଯିବାରୁ ବହୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ
ଦୁ ଃସାହାସ ବିକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାକରି ଭିଟାମାଟିକୁ ରେରିଥିରଲ ଏହି ବିପଦଜନକ ଯାତ୍ରା କାଳରର ଓ ର୍ରର ପହଂଚିବା ପରର ରକରତଜଣ
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମୃତାହତ ରହାଇଛନ୍ତି ଓ ରସମାନଙ୍କ ପରିବାର ରକରତ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାଓୱାରୀ ବିବରଣୀ ରଦରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- କରରାନା ସଂକ୍ରମିତ ଜନିତ ଲକଡ଼ାଉନ ରର୍ାର୍ଣା ରଯାଗଁୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪ ରୁ ହଠାତ ରରଳ ଓ ବସ୍ ରସବା
ବନ୍ଦ ରହାଇଯିବାରୁ ବହୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଭିଟାମାଟିକୁ ରେରିଥିରଲ, ଏହି ଯାତ୍ରା କାଳରର ୨ ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତୁୟ
ରହାଇଛି ।
ରସମାନଙ୍କ ପରିବାର ରକରତ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି, ଏହି ସଂପକିତ ତଥ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଅଛି ।
ଖ ୋଭଡ଼ ଖ ୟୋେ ଖସଣ୍ଟେଖେ ଖହୋଇଥିବୋ ର୍ଚ୍ମ
U.D. ୪୫. ଶ୍ରୀ ଖସୌମୟ େଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନୋୟ :- ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- କରରାନା ସଂକ୍ରମଣ
ରରାକିବା ଲକ୍ଷୟରର ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରରର ରମାଟ ରକରତ ସଂଖୟକ ସଙ୍ଗରରାଧ କକ୍ଷ, ରକାଭିଡ଼ ରକୟାର ରସଣ୍ଟର, ଅସ୍ଥାୟୀ ରମଡ଼ିକାଲ ରକନ୍ଦ୍ର
ରଖାଲାଯାଇ ରମାଟ ରକରତଜଣ ରଲାକଙ୍କୁ ରସବା ରଯାଗାଯାଇଛି ; ଏ ବାବଦରର ଜିଲ୍ଲାଓୱାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ ରଦବାସହ ଏସବୁ
ରକନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଏରବ ହଠାତ ବନ୍ଦ କରାଯିବାର କାରଣ କଣ ଜଣାଇରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ।
ପ୍ରବୋସୀ ଓଡ଼ଆ ଶ୍ରମ ଖେେବୋ ସମ୍ପ ମଖେ
ୟୁ .ଡ଼.୪୬.ଶ୍ରୀ ଖସୌମୟେଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନୋୟ - ଶ୍ରମ ଓ କମଚଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି-କରରାନା ସଂକ୍ରମଣ
ରଯାଗଁୁ ଲକ୍ଡ଼ାଉନ ରର୍ାର୍ଣା ପରର ମାଟ ରକରତଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ରେରିଥିରଲ ଓ ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରକରତଜଣଙ୍କୁ
ସରକାର ଜୀବିକା ଉପାଜଚନ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇଛନ୍ତି; କାମଧନ୍ଦା ନପାଇ ଇତିମଧ୍ୟରର ରକରତଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ପୁନବଚାର ଅନୟ ରାଜୟର
କମଚସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍ଚନ କରିଛନ୍ତି ସବିରଶ୍ର୍ ତଥ୍ୟ ରଦରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- କରରାନା ସଂକ୍ରମଣ ରଯାଗଁୁ ଲକ୍ଡ଼ାଉନ ରର୍ାର୍ଣା ପରର ୮,୫୩,୭୭୭ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ରାଜୟକୁ
ରେରିଥିରଲ । ରସମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରର ପ୍ରଚଳିତ ରଯାଜନା ମାଧ୍ୟମରର ଜୀବିକା ରଯାଗାଇ ରଦବା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ
ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ଅଦୟାବଧି, କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ରକରତ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ପୁନବଚାର ଅନୟ ରାଜୟର କମଚସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍ଚନ କରିଛନ୍ତି, ଏହି
ସମ୍ପକିତ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।
ଅନୋବଶୟ ଆଇନ ଉଖଚ୍ଛଦ
UDAQ NO. 47. ଶ୍ରୀ ଖସୌମୟ େଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନୋୟ :- ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- 1974 ରୁ 2016 ମଧ୍ୟରର ପ୍ରଣିତ
ଆଇନ ମଧ୍ୟରୁ 699 ଟି ଅନାବଶ୍ୟକ ଦଶ୍ଚାଇ ସରକାର ରସ ସବୁ କୁ ଉରଚ୍ଛଦ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି, ରସଥିରର ‘‘ ଓଡ଼ିଶ୍ା ଜମାକାରୀ ସ୍ୱାଥ୍ଚ
ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ’’2016 ଅନ୍ତଭଚୁକ୍ତ କି ; ଏହି ଆଇନ ବଳରର ରାଜୟର ରକରତଜଣ ଚିଟେଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାଓୱାରୀ

ବିବରଣୀ ରଦରବ କି ; ରସହିପରି ଓଡ଼ିଶ୍ା ଅେି ସ ଅେ ପ୍ରେି ଟ (ସଂରଶ୍ାଧିତ) 2016 ଆଇନ ଉରଚ୍ଛଦ ତାଲିକାରର ରହିବା ରକରତ
ଯଥ୍ାଥ୍ଚ ଜଣାଇରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):୧. ଓଡ଼ିଶ୍ା ଜମାକାରୀ ସ୍ୱାଥ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା (ବିର୍ତ୍ୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ) ସଂରଶ୍ାଧିତ ଆଇନ , 2016 କୁ ଉରଚ୍ଛଦ ତାଲିକାରର ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଥ୍ଚ
ବିଭାଗ ପରାମଶ୍ଚ ରଦଇଛନ୍ତି ।
୨. ଉକ୍ତ ଆଇନ ବଳରର ରାଜୟର ରକରତଜଣ ଚିଟ େଣ୍ଡ କ୍ଷତି ଗ୍ରସ୍ତ କ୍ଷତିପର
ୂ ଣ ପାଇଛନ୍ତି ତାର ଜିଲ୍ଲାଓୱାରୀ ବିବରଣୀ ନିମରନ୍ତ
ଅଥ୍ଚବଭ
ି ାଗକୁ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଅଛି ।
୩. ଓଡ଼ିଶ୍ା ଅେି ସ ଅେ ପ୍ରେି ଟ (ସଂରଶ୍ାଧିତ) ଆଇନ, 2016 କୁ ଉରଚ୍ଛଦ ତାଲିକାରର ରଖିବା ରକରତ ଯଥ୍ାଥ୍ଚ, ରସହି ନିମରନ୍ତ
‘‘ସଂସଦୀୟ ବୟାପାର’’ ବିଭାଗର ମତାମତ ମଗାଯାଇଅଛି । ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ମିଳବ
ି ାପରର ତାହା ଗୃହକୁ ଜଣାଇଦିଆଯିବ ।
ଉପ ୃ ତ ଖହୋଇଥିବୋ ହତୋଧି ୋେୀଙ୍କ ତର୍ୟ ପ୍ରଦୋନ
UD A.Q.No.48- ଶ୍ରୀ ଖମୋହନ ଚେଣ ମୋଝୀ:- ଗୃହ ନିମଚାଣ ଓ ରପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- କରରାନା
ମହାମାରୀ ସମୟରର ରଲାକଙ୍କ ଆଥ୍ିକ ସ୍ଥିତ ି ବିପଯଚୟସ୍ତ ରହାଇଥିବା ପରିରପ୍ରକ୍ଷୀରର ରାଜୟର ରକଉଁ ରକଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳର ଅଧିକ ରକରତ
ସଂଖୟକ ରଲାକ ନିଯୁକ୍ତି, ରରାଜଗାର ହରାଇ ଦାରିଦ୍ରୟ ସୀମାରରଖା ତଳକୁ ରଠଲି ରହାଇଯାଇଛନ୍ତି, ରକରତ ରଲାକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବା
ଅନୟାନୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଥ୍ଚାତ କରରାନା ପୂବର
ଚ ୁ ସହରାଞ୍ଚଳରର ରକରତ ଗରିବ ଥିରଲ ଓ ମହାମାରୀ ପରର ରସମାନଙ୍କ
ସଂଖୟାରର ରକରତ ପରିବର୍ତ୍ଚନ ରହାଇଛି, ରସ ସମ୍ପକିତ ସହରଓୱାରି ତଥ୍ୟ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଜଣାଇରବ କି ;
ସହରାଞ୍ଚଳର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତର
ି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ 100 ରକାଟିର ପୟାରକଜ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରକରତ ଅଥ୍ଚ
ଅଦୟାବଧି ବୟୟ ରହାଇଛି ଏବଂ ରକରତ ଗରିବ ଉପକୃ ତ ରହାଇଛନ୍ତି ରସ ରନଇ 114ଟି ସହରାଞ୍ଚଳଓୱାରି ତଥ୍ୟ ରଦରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- କରରାନା ମହାମାରୀ ସମୟରର ରଲାକଙ୍କ ଆଥ୍ିକ ସ୍ଥିତ ି ବିପଯଚୟସ୍ତ ରହାଇଥିବା ପରିରପ୍ରକ୍ଷୀରର ରାଜୟର
ରଯଉଁ ରଯଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳର ରଯରତ ସଂଖୟକ ରଲାକ ନିଯୁକ୍ତି, ରରାଜଗାର ହରାଇ ଦାରିଦ୍ରୟ ସୀମାରରଖା ତଳକୁ ରଠଲି ରହାଇଯାଇଛନ୍ତି,
ରଯରତ ରଲାକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବା ଅନୟାନୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଥ୍ଚାତ କରରାନା ପୂବଚରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରର ରଯରତ ଗରିବ ଥିରଲ ଓ
ମହାମାରୀ ପରର ରସମାନଙ୍କ ସଂଖୟାରର ରଯତିକି ପରିବର୍ତ୍ଚନ ରହାଇଛି, ରସ ସମ୍ପକିତ ସହରଓୱାରି ତଥ୍ୟସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ।
ସହରାଞ୍ଚଳର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତର
ି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ 100 ରକାଟିର ପୟାରକଜର 114 ଟି ସହରାଞ୍ଚଳଓୱାରି ତଥ୍ୟ
ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରଯତିକି ଅଥ୍ଚ ଅଦୟାବଧି ବୟୟ ରହାଇଛି ଏବଂ ରଯତିକି ଗରିବ ଉପକୃ ତ
ରହାଇଛନ୍ତି ରସ ସମ୍ପକିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ।
(Annexures are available on the Library Table)
ଶ୍ରମ ଙ୍କ ତର୍ୟ ପ୍ରଦୋନ
ୟୁ .ଡ଼.୪୯.ଶ୍ରୀ ଖମୋହନ ଚେଣ ମୋଝୀ- ଶ୍ରମ ଓ କମଚଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି- କରରାନା ମହାମାରୀ
ସମୟରର ରାଜୟ ବାହାରୁ ରକରତ ସଂଖୟକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଆସିଥିରଲ, ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରକରତଜଣଙ୍କୁ ମନରରଗା ଅଧୀନରର
ପଞ୍ଜି କୃତ କରାଯାଇଛି, ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରକରତଜଣଙ୍କୁ ରକରତ ଦିନର ଓ ସବଚରମାଟ ରକରତ ମୂଲୟରର କି କି କାମ ଦିଆଯାଇଛି, ରସ
ବାବଦରର ରକରତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହାଇଛି, ରସସବୁ ର ଗତ ଏପ୍ରି ଲ ମାସରୁ ଆଜି ପଯଚୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଓୱାରୀ ଓ ମାସଓୱାରୀ ତଥ୍ୟ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ
ନିକଟରର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିରବ କି; ଏହା ବାହାରର ରକରତ ସଂଖୟକ ଅଣପଞ୍ଜି କୃତ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ
ଅଧିନ ରକଉଁ ରଯାଜନାରର କାମ ରଦବାର ବୟବସ୍ଥା ରହାଇଛି କି; ଉଭୟ ପଞ୍ଜି କୃ ତ ଓ ଅଣପଞ୍ଜି କୃତ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରକରତସଂଖୟକ
କାମ ଅଭାବରୁ ପୁନବଚାର ଅନୟ ରାଜୟକୁ ରେରିବାର ତଥ୍ୟ ଯଦି ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରିରବ କି ?

ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- କରରାନା ମହାମାରୀ ସମୟରର ରାଜୟ ବାହାରୁ ୮,୫୩,୭୭୭ ସଂଖୟକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ରାଜୟକୁ
ଆସିଥିରଲ । ରସମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜି କରଣ, କାମ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପକିତ ସବିରଶ୍ର୍ ତଥ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଅଛି ।
ଅଦୟାବଧି, ପୁନବଚାର ଅନୟ ରାଜୟକୁ ରେରିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।
ପ୍ରଦୂ ଷଣ ହ୍ରୋସ
ଶ୍ରୀ ଖମୋହନ ଚେଣ ମୋଝୀ:- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି ; କରରାନା ମହାମାରୀ ସମୟରର ଜାରି ଲକଡ଼ାଉନ ଓ
ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ରଯାଗଁୁ ରାଜୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରର ବାୟୁ , ନଦୀଜଳ ଓ ଶ୍ବ୍ଦ ପ୍ରଦୂ ର୍ଣର ମାତ୍ରା ରକରତ ଥିଲା ତଥ୍ା ଏହା ପୂବର
ଚ ୁ ସ୍ଥିତ ି
କିପରି ଥିଲା, ପ୍ରଦୂ ର୍ଣ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବାର କାରଣମାନ କଣ, ରସସବୁ ର ସମ୍ପକଚୀତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ନଦୀ ଆଦିର ତୁ ଳନାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଯଦି
ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରର ଉପଲବ୍ଧ ରତରବ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚମାସରୁ ଅଦୟାବଧି ଓ ତୁ ଳନାତ୍ମକ ଭାରବ ବିଗତ ବର୍ଚର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିରବ କି;
ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଉପାୟରର ପ୍ରଦୂ ର୍ଣ ହାର ହ୍ରାସ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଟ ଉପଲବ୍ଧି ରବାଲି ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଉଛି ରତରବ ଏହାକୁ ରବସ
ମାଗଚଦଶ୍ିକା ଭାରବ ବିରବଚନା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦୂ ର୍ଣକାରୀ ସରକାରୀ ଓ ର୍ରରାଇ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ସରଚତନ ଓ ତାଗିଦ କରିବାକୁ
ପଦରକ୍ଷପ ରନରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ରାଜୟରର ପ୍ରବାହିତ ୧୧ଟି ନଦୀର ୧୨୯ଟି ସ୍ଥାନରର ରାଜୟ ପ୍ରଦୂ ର୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରବାଡ଼ଚ ଦ୍ୱାରା
ନଦୀ ଜଳରର BOD ଓ Total Coliform (TC) ଲକ୍ଡ଼ାଉନ ପୂବଚ ଅବଧି (ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୦), ଲକ୍ଡ଼ାଉନ ସମୟ (ଏପ୍ରି ଲ,
୨୦୨୦) ଓ ଲକ୍ଡ଼ାଉନ ପରବର୍ତ୍ଚୀ ସମୟ ଠାରୁ ଅଦୟାବଧି (ରମ-ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୦) ପଯଚୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ବିଗତ ବର୍ଚର ରସହି
ମାସ ଗୁଡ଼କ
ି ରର BOD ଓ TC ର ମାନ ସହ ତୁ ଳନା କରଲ ଲକ୍ଡ଼ାଉନ ସମୟରର BOD ଓ TC ର ପରିମାଣ ଏହା ପୂବଚ ସମୟ
ତୁ ଳନାରର ଅରପକ୍ଷାକୃ ତ ଭାରବ କମ ରହୁ ଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ରହାଇଅଛି । ଲକ୍ଡ଼ାଉନ ସମୟରର ନଦୀରର ଜଳ ପ୍ରବାହ ବୃ ଦ୍ଧ,ି ଅନୟାନୟ
କାଯଚୟକଳାପ ଉପରର କଟକଣା ରଯାଗଁୁ କମ ପରିମାଣରର ବଜଚୟଜଳ ନଦୀରର ମିଶ୍ବ
ି ା ଏବଂ In-stream Use ବହୁ ପରିମାଣରର
କମିଯିବା େଳରର ନଦୀ ଜଳରର BOD ଓ TC ର ମାତ୍ରା କମିଯିବାର କାରଣ ଅରଟ । ସବିରଶ୍ର୍ ବିବରଣୀ ଏଥିସହ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘କ’
ଏବଂ ‘ଖ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ନଦୀ ଜଳର ଗୁଣବର୍ତ୍ାକୁ ରସହି ସ୍ଥାନର ସରବଚାର୍ତ୍ମ ବୟବହାର ତଥ୍ା ‘ଗ’ ରଶ୍ରଣୀ ପାଇଁ ଉେିଷ୍ଟ ମାନ ସହ ତୁ ଳନା କରଲ
ଜଣାପରଡ଼ ରଯ, ୧୨୯ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧୫ଟି ସ୍ଥାନ Pre-lockdown Period ରର ଉେିଷ୍ଟ ମାନ ମଧ୍ୟରର ରହୁ ଥିବା ସମୟରର
Lockdown Period ରର ୧୨୧ ଟି ସ୍ଥାନରର ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନ ମଧ୍ୟରର ରହୁ ଅଛି । ଏହାର ଏକ ବିବରଣୀ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘ଗ’ରର ପ୍ରଦାନ
କରାଗଲା । ମୁଖୟତଃ ଭୁବରନଶ୍ୱର ତଳମୁଣ୍ଡ ଠାରର ଦୟାନଦୀର ଜଳ, କଟକ, ତଳମୁଣ୍ଡ ଠାରର କାଠରଯାଡ଼ି ନଦୀର ଜଳ ଓ ପାନରପାର୍
ତଳମୁଣ୍ଡ ଠାରର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳରର ଯଦିଓ BOD ଓ TC ର ମାତ୍ରା lockdown ସମୟରର କମ ରହୁ ଅଛି, ତଥ୍ାପି ଏହା
ନିଦ୍ଧାଚ ରିତ ମାନ ମଧ୍ୟରର ରହୁ ନଥିବାର ଲକ୍ଷୟ କରାଯାଇଛି ।
ରସହିପରି ରାଜୟର ୧୭ରଗାଟି ସହରରର ବାୟୁ ର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଅଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ-ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୧୯
ମଧ୍ୟରର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ବାୟୁ ର ଗୁଣାତ୍ମକମାନ ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚ-ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୦ ରର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ବାୟୁ ର ମାନକୁ
ତୁ ଳନା କରାଯାଇଥିବା ବିବରଣୀ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘ର୍’ ରର ପ୍ରଦର୍ତ୍ କରାଗଲା ।
ଗତ ବର୍ଚ ମାର୍ଚ୍ଚ-ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୧୯ ମଧ୍ୟରର ଅରନକ ସମୟରର PM ମୁଖୟ ପ୍ରଦୂ ର୍କ ରହାଇଥିବା ସମୟରର ବାୟୁ ର ମାନ
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ମୁଖୟତଃ Moderate କିମୱା Satisfactory ରଶ୍ରଣୀ ମଧ୍ୟରର ରହୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଲାବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ରଯାଗଁୁ ୨୦୨୦ ମସିହାର ରସହି
ସମାନ ମାସରର ବାୟୁ ର ମାନରର ଯରଥ୍ଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ରହାଇ ‘Good’ ଏବଂ ‘Satisfactory’ ରଶ୍ରଣୀରର ରହୁ ଅଛି ।
ତାଲାବନ୍ଦ ରଯାଗଁୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ର୍ଣର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ରହବା ସହ ବାୟୁ ର ମାନରର ବୃ ଦ୍ଧି ରହାଇଥିବାର ଲକ୍ଷୟ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜୟର ୧୨ ଟି ସହରରର ଗତ ୨୦୧୯ ମସିହା ଅରକଟାବର ମାସରର ମପାଯାଇଥିବା ଶ୍ବ୍ଦର ମାତ୍ରା ସହ ଗତ ରମ ମାସରର
ମପାଯାଇଥିବା ଶ୍ବ୍ଦର ମାତ୍ରାକୁ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରଲ ଉପରରାକ୍ତ ସହର ଗୁଡ଼କ
ି ରର ଶ୍ବ୍ଦର ମାତ୍ରା ଯରଥ୍ଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାର ଲକ୍ଷୟ
କରାଯାଇଛି । ଏହାର ସବିରଶ୍ର୍ ବିବରଣୀ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘ଙ’ ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଉପାୟରର ପ୍ରଦୂ ର୍ଣ ହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ମାଗଚଦଶ୍ିକା ଭାରବ ବିରବଚନା କରି ପ୍ରଦୂ ର୍ଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ
ସରଚତନ କରିବା ନିମରନ୍ତ ରବାଡ଼ଚରର ରକୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହାଇନାହିଁ ।
(Annexures are available on the Library Table)
ମଟ ଖବୈଠ ସମ୍ପ ଖମ େ
ଶ୍ରୀ ଖମୋହନ ଚେଣ ମୋଝୀ:- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି ; (କ) ତା ୨୬.୧୧.୨୦୧୯ରିଖର ଅଣତାରକା
ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖୟା ୧୮୪୭ ଉର୍ତ୍ର ପରିରପ୍ରକ୍ଷୀରର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖୟା ୬୬୩୧, ତା
୨୧.୦୩.୨୦୧୮ ରିଖରର ଗଠିତ ମନିଟରିଂ କମିଟରି ର ରକଉଁ ରକଉଁମାରନ ସଭୟ ଅଛନ୍ତି; କମିଟର
ି କାଯଚୟ ପରିସର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ;
ରକତ ଅବଧିରର କମିଟ ି ରବଠକ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ରହାଇ କି ନିଷ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି; ଅଦୟାବଧି ରକଉଁ ରକଉଁ ତାରିଖରର ରବଠକ ଅନୁ ଷ୍ଠତ
ି
ରହାଇ କି କି ନିଷ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ୍ କରିରବ କି ; ଏବଂ (ଖ) ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ଚନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
୨୫.୦୧.୨୦୧୬ରର ପ୍ରକାଶ୍ିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କୁ ସଠିକ ଅନୁ ପାଳନ ନିମରନ୍ତ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ବିଭାଗ ତା
୨୧.୦୩.୨୦୧୮ ରିଖରର ଅଥ୍ଚାତ ୨ ବର୍ଚରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଚ ବିଳମୱରର ଅନୁ ପାଳନ ସମ୍ପକଚୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ୍ କରିବାର କାରଣ କଣ; ବିଳମୱରର
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ୍ ନିମରନ୍ତ ରକଉଁ ରକଉଁମାନଙ୍କୁ ଉର୍ତ୍ରଦାୟୀ କରାଯିବ ତାହା ପ୍ରକାଶ୍ କରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ

(ମନ୍ତ୍ରୀ):- (କ) ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖୟା-୬୬୩୧, ତା

୨୧.୦୩.୨୦୧୮ ରିଖରର ବିଭାଗୀୟ ଅତିରକ୍ତ
ି ମୁଖୟ ଶ୍ାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ଶ୍କ୍ତି ବିଭାଗ, ଖଣି ବିଭାଗ ଓ ପୂର୍ତ୍ଚ ବିଭାଗର
ସଚିବ ମାନଙ୍କ ସହ ରାଜୟ ପ୍ରଦୂ ର୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରବାଡ଼ଚର ସଦସୟ ସଚିବଙ୍କୁ ରନଇ ଏକ ମନିଟରିଂ କମିଟ ି ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି । ଉଡ଼ନ୍ତା
ପାଉଁଶ୍ର ପରିବହନ ଜନିତ ପ୍ରଦୂ ର୍ଣ ସମସୟାର ଉପଯୁକ୍ତ
ି ପ୍ରମୁଖ କାଯଚୟ । ଗତ ତା
୍ ସମାଧାନ ପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟରି ଦବା ଏହି କମିଟର
୦୨.୦୧.୨୦୧୯ ରିଖରର ଏହି କମିଟର
ି ଏକ ରବଠକ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ରହାଇଛି । ଏହି ସମ୍ପକଚରର ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ ମନିଟରିଂ କମିଟର
ି ନିଷ୍ପତି
ପେଶଷ୍ଟ ‘ ’ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । (ଖ) ରକନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ୨୫.୦୧.୨୦୧୬ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁ ଯାଇ କମିଟ ି ଗଠନ
କରିବାର ବୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ।
(Annexures are available on the Library Table)
Covid-19 ପୋଇଁ େୋଜୟ ବଖଜଟ୍ େୁ ଅର୍ମ ପ୍ରଦୋନ
U.D. ୫୨. ଶ୍ରୀ ମୁଖ ଶ ମହୋଲଙ୍ଗ:- ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି- (କ) Covid-19 ର ମୁକାବିଲା
ପାଇଁ ରାଜୟରର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କୁ ରାଜୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ବରଜଟରୁ ରକରତ ପାଣ୍ଠି ରଯାଗାଇଛନ୍ତି ଓ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁ ଦାନରୁ ରକରତ
ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ରହାଇଛି; ରଲାଇସିଂହା ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତଓୱାରୀ ରଯାରଗଇଥିବା ପାଣ୍ଠିସହ ତା 15.09.2020 ସୁଦ୍ଧା
Covid-19 ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରକଉଁ ବାବଦରର ରକରତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ରହାଇଛି ଓ ରକରତଜଣ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରରାଧ ରକନ୍ଦ୍ରରର
ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାର ତଥ୍ୟ ଗୃହରର ଉପସ୍ଥାପନ କରିରବ କି; ଏବଂ (ଖ) ସଙ୍ଗରରାଧ ରକନ୍ଦ୍ରରର ରଲାଇସିଂହା ନିବାଚ ଚନ
ମଣ୍ଡଳୀରର Covid-19 ସମୟରର ରକରତ ଟଙ୍କାର ରକଉଁ ରକଉଁ ପ୍ରକାର Fixed Assets କିଣାଯାଇଛି ଓ ରକରତ ଟଙ୍କାର ରକଉଁ
ରକଉଁ ପ୍ରକାରର Consumable ଜିନର୍
ି କିଣାଯାଇଛି; ଅସ୍ଥାୟୀ ସଙ୍ଗରରାଧ ରକନ୍ଦ୍ରର Fixed Assets ର Inventory କରି
ରକଉଁ ସଂସ୍ଥାର Books of Records ରଖାଯାଇଛି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତଓୱାରୀ ତଥ୍ୟ ରଦରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ।
ଖଲୋଇସଂହୋ ୁ ବଜ୍ଞୋପତ ପେଷଦ ଗଠନ
UD 53. ଶ୍ରୀ ମୁଖ ଶ ମହୋଲଙ୍ଗ:- ଗୃହ ନିମଚାଣ ଓ ରପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- ରର୍ାଡ଼ଶ୍ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥ୍ମ
ଅଧିରବଶ୍ନର ତା 16.07.2019 ର ଅଣତାରକା ଚିହ୍ନତ
ି ପ୍ରଶ୍ନସଂଖୟା 776 ର ଉର୍ତ୍ର ଅନୁ ଯାୟୀ ରଲାଇସିଂହାକୁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ

ଗଠନ ସମୱନ୍ଧୀୟ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅନୁ ମତି ମିଳଲ
ି ା କି ; ଯଦି ଉର୍ତ୍ର ନା ହୁ ଏ ରତରବ ରଲାଇସିଂହା ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିର୍ଦ ଗଠନ
ପାଇଁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବସହ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ରଲାଇସିଂହାକୁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ ସମୱନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗକୁ ସହମତି ପ୍ରଦାନ
ପାଇଁ ଅନୁ ରରାଧ କରାଯାଇଅଛି ।
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବୋସ ଖଯୋଜନୋପୋଇଁ ଦେ ୋସ୍ତ ଗ୍ରହଣ
ୟୁ .ଡ଼. ୫୪. ଶ୍ରୀ ମୁଖ ଶ ମହୋଲଙ୍ଗ:- ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- (କ) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଆବାସ(ଗ୍ରାମୀଣ) ରଯାଜନାରର ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଲାପରର ରସମାନଙ୍କୁ ରଯାଗୟ କିମାୱ ଅରଯାଗୟ ରର୍ାର୍ଣା
କରିବା ପାଇଁ Authorised ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଓ ରକଉଁ ଆଧାରରର Priority List ତିଆରି ରହଉଛି ତାର ସରକାରୀ
ନିରେଚଶ୍ାବଳୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିରବ କି; ଏବଂ (ଖ) ରାଜୟର ରକଉଁ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆାବାସ (ଗ୍ରାମୀଣ) ରଯାଜନାରର ତା.
15.09.20 ସୁଦ୍ଧା ଅରଯାଗୟ ରହାଇଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ସହ ରାଜୟର Web Portal ରର ସମସ୍ତ ନାମ ସ୍ଥାପିତ କରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- (କ) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ରଯାଜନା (ଗ୍ରାମୀଣ) ରର ଗୃହ ମଞ୍ଜୁର ନିମରନ୍ତ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ
ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoRD) SECC ସରଭଚ-୨୦୧୧ ଆଧାରରର ସ୍ଥାୟୀ କ୍ରମ ତାଲିକା (Permanent Waiting List)
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ତାଲିକାରର ଅରଯାଗୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିରଲ, ସରଜମିନ ତଦନ୍ତରର ରକ୍ଷତ୍ର କମଚଚାରୀ ମାରନ
ରସମାନଙ୍କର ନାମକୁ ବାଦ ରଦଇ ଥ୍ାଆନ୍ତି ।
(ଖ) ଚଳିତ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର ତା. ୧୫-୦୯-୨୦୨୦ ରିଖ ସୁଦ୍ଧା ୭,୬୩,୯୪୯ ଅରଯାଗୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ
ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ମୁଖୟତଃ ପକ୍କାର୍ରର ବାସ କରୁଥିବା, ପରିବାରର ରକହି ସଦସୟ ନିୟମିତ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ କରୁଥିବା,
ବା ପୂବର
ଚ ୁ ରସହି ପରିବାରକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିମାଚ ଣ ରଯାଜନାରର ଗୃହ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ଅରଯାଗୟ ବିରବଚନାର କାରଣ ଅରଟ ।
ଚିହ୍ନଟ ଅରଯାଗୟ ପରିବାରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଚାଙ୍ଗ ବିବରଣୀ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଓୱାସେଟ ରର ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଛି । ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ
ରଯାଗାରଯାଗ କରି ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ହସ୍ତଗତ କରି ରାଜୟ ରଓୱବ ରପାଟଚାଲ ରର ପ୍ରଦଶ୍ଚନ ପାଇଁ ସରକାର ବିହତ
ି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିରବ ।
(Annexures are available on the Library Table)
ଗ୍ରୋମପଞ୍ଚୋୟତ ୁ ମଳଥିବୋ ଅନୁ ଦୋନ
UDAQ.No.55. ଶ୍ରୀ ମୁଖ ଶ ମହୋଲଙ୍ଗ:- ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି : (କ) 2014 ମସିହାରୁ
31.08.2020 ପଯଚୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶ୍ାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ରକରତ ପରିମାଣର ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁ ଦାନ ମିଳଛ
ି ି ; ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରର
ଓଡ଼ିଶ୍ା ସରକାର ରକରତ ପାଣ୍ଠି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅନୁ ଦାନ ରଦଇଛନ୍ତି ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ
ରକରତ ରହାଇଛି ତାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ବିବରଣୀ ରଦରବ କି ; ଏବଂ (ଖ) ରଲାଇସିଂହା ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳିର ବଳକଓୱାରୀ ଓ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତଓୱାରୀ
2014 ମସିହାରୁ 31.08.2020 ମସିହା ପଯଚୟନ୍ତ ମିଳଥି
ି ବା ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁ ଦାନ/ ରାଜୟ ଅନୁ ଦାନ ଓ ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ସମୱନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ
ଉପସ୍ଥାପନ କରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- 2015-16 ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିବା ଚତୁ େଚଶ୍ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁ ଦାନ ଅଥ୍ଚ ଆରୟାଗ ଏବଂ ଚତୁ ଥ୍ଚ
ରାଜୟ ଅଥ୍ଚ ଆରୟାଗ ଏବଂ 2020-21 ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିବା ପଞ୍ଚଦଶ୍ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁ ଦାନ ଅଥ୍ଚ ଆରୟାଗ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ
ରାଜୟ ଅଥ୍ଚ ଆରୟାଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2015-16 ଠାରୁ 2020-21 ପଯଚୟନ୍ତ ରାଜୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଳଥି
ି ବା ଆଥ୍ିକ ଅନୁ ଦାନ ର
ଏ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପେଶଷ୍ଟ-‘‘ ’’ ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
2014-15, 2015-16,2016-17 ଏବଂ 2017-18 ମସିହାରର ରାଜୟର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆୟର ଏକ
ବିବରଣୀ ପେଶଷ୍ଟ-‘‘ ’’ ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।

(ଖ) ରଲାଇସିଂହା ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳିର ବଳକଓୱାରୀ ଓ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତଓୱାରୀ 2014 ମସିହାରୁ 31.08.2020 ମସିହା ପଯଚୟନ୍ତ
ମିଳଥି
ି ବା ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁ ଦାନ/ ରାଜୟ ଅନୁ ଦାନ ଓ ନିଜସ୍ୱ ଆୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ବିବରଣୀ ପେଶଷ୍ଟ-‘‘ଗ’’ ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
(Annexures are available on the Library Table)
ମମଚୋେୀଙ୍କ ନୋମ ତୋଲ ୋ ପ୍ରଦୋନ
ଶ୍ରୀମତୀ ୁ ସମ
ୁ ଖଟଖଟ:- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି ; ଓଡ଼ିଶ୍ା ରାଜୟ ପ୍ରଦୂ ର୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରବାଡ଼ଚରର ୧୫
ବର୍ଚରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରକଉଁ ରକଉଁ କମଚଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାରନ କାଯଚୟାରତ ଅଛନ୍ତି; ରସମାନଙ୍କ ଚାକିରି ସମୟ, ନାମ, ଓ ପଦବୀ
ସହିତ ଏହି ଅଧିକାରୀମାରନ ରକଉଁ ରକଉଁ ପଦବୀରର ରହିଛନ୍ତି ତାହା ଦଶ୍ଚାଇରବ କି; ରସହିପରି ଓଡ଼ିଶ୍ା ରାଜୟ ପ୍ରଦୂ ର୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ରବାଡ଼ଚରୁ ଗତ ବର୍ଚକ ମଧ୍ୟରର ରକରତଜଣ କମଚଚାରୀ ଅବସରପରର ରସଠାରର ପୁନଃ ନିଯକ୍ତ
ୁ ି ପାଇଛନ୍ତି ରସମାନଙ୍କର ନାମ, ପଦବୀ
ସହିତ କଣ ପାଇଁ ପୁନଃନିଯକ୍ତ
ୁ ି ରହାଇଛି ତାହା ଦଶ୍ଚାଇରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ

(ମନ୍ତ୍ରୀ):- ଓଡ଼ିଶ୍ା ରାଜୟ ପ୍ରଦୂ ର୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରବାଡ଼ଚରର ୧୨୫ ଜଣ କମଚଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ୧୫ବର୍ଚରୁ

ଅଧିକ ସମୟଧରି କାଯଚୟରତ ଅଛନ୍ତି । ରସମାନଙ୍କର ନାମ, ବର୍ତ୍ଚମାନ ଅବସ୍ଥିତ ପଦବୀ ଏବଂ କାଯଚୟରର ରଯାଗଦାନର ତାରିଖ ଇତୟାଦି
ତାଲିକା ଏଥିସହ ପେଶଷ୍ଟ ‘ ’ ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
ରସହିପରି ରବାଡ଼ଚରର ଗତ ବର୍ଚକ ମଧ୍ୟରର ଜରଣ କମଚଚାରୀ, ଶ୍ରୀ ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ପା୍ଟଯରଯାଶ୍ୀ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନ ଅଧିକାରୀ
(ରଶ୍ରଣୀ-୧) ରବାଡ଼ଚରୁ ତା ୩୧.୦୭.୨୦୨୦ରିଖରର ଅବସର ପରର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଥ୍ଚ ବିଭାଗର ଅନୁ ରମାଦନ କ୍ରରମ (Legal
Consultant) ପଦବୀରର ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ।
ପରିରବଶ୍ ପ୍ରଦୂ ର୍ଣ ଜନିତ ୯୭୯ଟି ମାମଲା ରଦଶ୍ର ବିଭିନ୍ନ ନୟାୟାଳୟରର ବର୍ତ୍ଚମାନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି । ଉକ୍ତ
ବିଚାରାଧୀନ ମକେମା ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ନିୟମିତ ଅନୁ ସରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଦକ୍ଷତା ଆଧାରରର ତାଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଚ ପାଇଁ
ସର୍ତ୍ଚମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ।
(Annexures are available on the Library Table)
ବୋଉଁଶ ଖପୋ େୀ ପୋଇଁ ଅନୁ ଖମୋଦନ
ଶ୍ରୀମତୀ ୁ ସମ
ୁ ଖଟଖଟ:- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି ; ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ପଞ୍ଚପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଖତିୟାନ ନଂ
୮୭୬ର େଟ ନଂ ୨୪୦୮ ରର ୫୧.୮୭ ଡ଼ିସମ
ି ିଲ ପରିମିତ ରଗାଚର ଜମିରର ରକଉଁ ବିଭାଗର ରକଉଁ ନିୟମ ଅନୁ ସାରର
କାରଖାନାରୁ ନିଗଚତ ବଜଚୟବସ୍ତୁ ବା ପାଉଁଶ୍ ରପାଖରୀ ପାଇଁ ଅନୁ ରମାଦନ କରାଯାଇଛି । ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଏହି ରଗାଚରଣ
ଭୂମିର ପ୍ରତିବଦଳରର ରକଉଁଠାରର ରକରତ ପରିମାଣ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବଳକରର କାଢିରକଲା, ଶ୍ରୀପୁରା ଓ
କୁ ରରବଗା ଗ୍ରାମର ରଭରଡ଼ନ ନଦୀର କୂ ଳରର ଥିବା ରଗାଚର ଓ ଗ୍ରାମୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରର ରବଦାନ୍ତ କମ୍ପାନି ଦ୍ୱାରା ବଜଚୟବସ୍ତୁ ବା ପାଉଁଶ୍
ପରକଇବା ପାଇଁ ଅନୁ ମତି ରକଉଁ ଆଧାରରର ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ଦିଆଯାଇନାହିଁ କମ୍ପାନି ବିରୁଦ୍ଧରର ରକଉଁ ରକଉଁ କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଛି ।
ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ

(ମନ୍ତ୍ରୀ):- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ପଞ୍ଚପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଖତିୟାନ ନଂ ୮୭୬ର େଟ ନଂ ୨୪୦୮ ରର ୫୧.୮୭

ଡ଼ିସମ
ି ଲ
ି ପରିମିତ ରଗାଚର ଜମିର ଖାଲୁ ଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଉଁଶ୍ ଦ୍ୱାରା ରପାତିବା ପାଇଁ ରାଜୟ ପ୍ରଦୂ ର୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରବାଡ଼ଚ ତରେରୁ ତା
୧୧.୦୯.୨୦୧୮ ରିଖରର ରମସସଚ ରବଦାନ୍ତ ଲିମରି ଟଡ଼୍ କୁ ସମ୍ମତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲପାଳଙ୍କ ଆରଦଶ୍
ସଂଖୟା ୭୨୯୭, ତା ୨୫.୦୮.୨୦୧୮ ଅନୁ ଯାୟୀ ରବାଡ଼ଚ ଉକ୍ତ ରକ୍ଷତ୍ର କୁ ସମ୍ମତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଏହି ସମ୍ମତି ପତ୍ରର ଏକ
ନକଲ ଏଥିସହ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘କ’ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । ଏତଦ୍ବୟତୀତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବଳକର କାତିରକଲା, ଶ୍ରୀପୁରା ଓ କୁ ରରବଗା ଠାରର
ପାଉଁଶ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଉପରରାକ୍ତ କାରଖାନାକୁ ରବାଡ଼ଚ ତରେରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ମତି ପତ୍ରର ନକଲ ଏଥିସହ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘ଖ’ରର
ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।

ପାଉଁଶ୍ ବିସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ, ପରିରବଶ୍ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ଚନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖୟା SO.254(E), dtd.
25.01.2016 ଏବଂ ପତ୍ର ସଂଖୟା SO.2804(E), dtd. 03.11.2009 ଅନୁ ଯାୟୀ ରବାଡ଼ଚ ଶ୍ରୀପୁରା ଏବଂ କୁ ରରବଗା ଠାରର
ପାଉଁଶ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଉପରରାକ୍ତ କାରଖାନାକୁ ସମ୍ମତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
(Annexures are available on the Library Table)
ଗଚ୍ଛତ ବଜମୟବସ୍ତୁେ ପେମୋଣ
ଶ୍ରୀମତୀ ୁ ସମ
ୁ ଖଟଖଟ:- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି ; ଝାରସୁଗଡ଼
ୁ ା ଜିଲ୍ଲାର ରକଉଁ ରକଉଁ ସ୍ଥାନରର କାରଖାନା
ଗୁଡ଼କ
ି ରୁ ନିଗଚତ ବଜଚୟବସ୍ତୁ ଗଚ୍ଛିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରି ଅନୁ ରମାଦନ ରହାଇଛି ଓ ପ୍ରରତୟକର ଗଚ୍ଛିତ କ୍ଷମତା ରକରତ; ଏବଂ ବର୍ତ୍ଚମାନ
ସୁଦ୍ଧା ରକରତ ପରିମାଣର ବଜଚୟବସ୍ତୁ ଗଚ୍ଛିତ ରହାଇ ସାରିଛ ି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ତତ ସହିତ ଅନୁ ରମାଦନ ସମୱନ୍ଧୀୟ
ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସବିରଶ୍ର୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ

(ମନ୍ତ୍ରୀ):- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରର ବର୍ତ୍ଚମାନ ୬ ରଗାଟି ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ, ୩ଟି ତାପଜ ବିଦୁୟତ ରକନ୍ଦ୍ର

କାଯଚୟକ୍ଷମ ଅଛି । ଏହି କାରଖାନା ଗୁଡ଼କ
ି ରୁ ନିଗଚତ ବଜଚୟବସ୍ତୁ ଗଚ୍ଛିତ କରିବା ନିମରନ୍ତ ରାଜୟ ପ୍ରଦୂ ର୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରବାଡ଼ଚ ଅନୁ ମତି ପ୍ରଦାନ
କରିଥ୍ାନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରର ଉପରରାକ୍ତ ଶ୍ିଳ୍ପାନୁ ଷ୍ଠାନ ନିମରନ୍ତ ଅନୁ ରମାଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଭୂମିର ରକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ
ବର୍ତ୍ଚମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଚ୍ଛିତ ବଜଚୟବସ୍ତୁ ର ପରିମାଣ ଏବଂ ଭବିର୍ୟତରର ରକରତ ପରିମାଣ ବଜଚୟବସ୍ତୁ ଗଚ୍ଛିତ ରହାଇପାରିବ ତତସମୱନ୍ଧୀୟ ଏକ
ତଥ୍ୟ ଏଥିସହ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘କ’ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
(Annexures are available on the Library Table)
ଶ୍ରମ ଙ୍କୁ ୋମ ପ୍ରଦୋନ
ୟୁ .ଡ଼.୫୯.ଶ୍ରୀମତୀ ୁ ସମ
ୁ ଖଟଖଟ- ଶ୍ରମ ଓ କମଚଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି-ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରର କରରାନା
କଟକଣା ଜାରି ରହବାପରର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରକରତ ସଂଖୟାରର ଶ୍ରମିକ ରଦଶ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ରେରିଛନ୍ତି; ବର୍ତ୍ଚମାନସୁଦ୍ଧା
ରକରତଜଣ ଶ୍ରମିକ ରସମାନଙ୍କ କାଯଚୟ ରକ୍ଷତ୍ରରର ରଲଉଟିରଲଣି ଓ ଆଉ ରକରତଜଣ ଜିଲ୍ଲାରର ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହାତକୁ କାମ
ରଦବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କି ପ୍ରକାର ବୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କି ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରର କରରାନା କଟକଣା ପରର ୧୬୩୨୧ ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ରେରି
ଆସିଥିବାର ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ରହାଇଅଛି । ରସମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରର ପ୍ରଚଳିତ ରଯାଜନା ମାଧ୍ୟମରର ଜୀବିକା ରଯାଗାଇ
ରଦବା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ଚମାନସୁଦ୍ଧା ରକରତଜଣ ଶ୍ରମିକ ରସମାନଙ୍କ କାଯଚୟ ରକ୍ଷତ୍ରରର ରଲଉଟିରଲଣି ଓ ଆଉ ରକରତଜଣ ଜିଲ୍ଲାରର ଅଛନ୍ତି, ଏହି
ସମୱନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଅଛି ।
ମହୋତ୍ମୋ ଗୋନ୍ଧୀ ଜୋତୀୟ ଗ୍ରୋମୀଣ ନଶ୍ଚତ ମମ ନଯୁକ୍ତ ଖଯୋଜନୋଖେ ମମ ଖଯୋଗୋଣ
UDAQ No. 60:- ଶ୍ରୀମତୀ ଲତ ୋ ପ୍ରଧୋନ:- ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ
ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କମଚ ନିଯୁକ୍ତି ରଯାଜନା ଅଧିନରର ବର୍ତ୍ଚମାନ କରରାନା ମହାମାରୀ ସମୟରର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ
କମଚରଯାଗାଣ ଦିଗରର ରଯଉଁ କାଯଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ରସହି କାଯଚୟ ଦିବସଗୁଡ଼କ
ି ପୂବର
ଚ ୁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ରଯାଜନା ଅଧିନରର ଥିବା
୧୦୦ ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ କମଚରଯାଗାଣରୁ ସ୍ୱତଃ ବିରୟାଗ ରହାଇଯାଉଛି, େଳରର ଶ୍ରମିକମାରନ ବର୍ଚ ତମାମ ଏହି ନିଶ୍ଚିତ କମଚରଯାଗାଣରୁ
କାଯଚୟ ପାଇପାରିରବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା କଣ ସତୟ କି ?

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କମଚ ନିଯକ୍ତ
ୁ ି ଅଧିନିୟମ, ୨୦୦୫ ଅନୁ ସାରର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର
ବସବାସ କରୁଥିବା ପରିବାର ବଗଚଙ୍କୁ ପ୍ରରତୟକ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର ଅନୁ ୟନ ୧୦୦ ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ କମଚ ନିଯକ୍ତ
ୁ ି ରଯାଗାଇରଦବାର ବୟବସ୍ଥା
ରହିଛ ି । କରରାନା ମହାମାରୀ ସମୟରର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କମଚ ନିଯକ୍ତ
ୁ ି ଉକ୍ତ ୧୦୦ ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ କମଚ ନିଯକ୍ତ
ୁ ି ଅନ୍ତଭଚୁକ୍ତ ଅରଟ ।
ରତରବ ରାଜୟର ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂ ଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତଗଚତ ୨୦ ରଗାଟି ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବଳକ ଗୁଡ଼କ
ି ରର
ଅତିରକ୍ତ
ି ୧୦୦ ଦିନର କମଚ ନିଯକ୍ତ
ୁ ି ରଯାଗାଇରଦବାର ବୟବସ୍ଥା ରହିଛ ି ।
ଖମଗୋ ପ୍ର ଳ୍ପ ଦ୍ୱୋେୋ ପୋନୀୟ ଜଳ ଖଯୋଗୋଣ
ୟୁ .ଡ଼. ୬୧ / ଶ୍ରୀମତୀ ଲତ ୋ ପ୍ରଧୋନ:- ପଂଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- କବି ସୂଯଚୟନଗର ନିବଚାଚନ
ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ବୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼କ
ି ପ୍ରାୟତଃ ଭଗ୍ନ ଏବଂ ଅକାମି ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଆସିଛ,ି ଯାହା େଳରର ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର
ପାନୀୟ ଜଳର ରର୍ାର ଅଭାବ ରଦଖାରଦଇଛି । ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଦିଗରର ରଗାଟିଏ ରମଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସରକାର
ହାତକୁ ରନଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସାଳିଆ ଡ଼ୟାମରୁ ପାଣି ଉଠାଯାଇ ରଲାକଙ୍କ ପାଖରର ପହଂଚାଇବାର କାଯଚୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା
ରକଉଁ ସ୍ତରରର ଅଛି; ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅତିଶ୍ୀଘ୍ର କାଯଚୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଉଚିତ ପଦରକ୍ଷପ ରନରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- କବିସୂଯଚୟନଗର ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରବଗୁନଆ
ି ପଡ଼ା ବଳକର ରମାଟ ୨୫ ରଗାଟି ଗ୍ରାମ ପଂଚାୟତ,
କବିସୂଯଚୟନଗର ବଳକର ରମାଟ ୯ ରଗାଟି ଗ୍ରାମ ପଂଚାୟତ ଓ ପୁରୁରର୍ାର୍ତ୍ମପୁର ବଳକର ୧୧ ରଗାଟି ଗ୍ରାମ ପଂଚାୟତକୁ ରନଇ ଗଠିତ ।
ଏହି ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉକ୍ତ ୩ ରଗାଟି ବଳକରର କାଯଚୟକ୍ଷମ ଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ରଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ନଳକୂ ପ ସଂଖୟା ନିମରନ ର ପ୍ରଦାନ
କରାଗଲା ।
କ୍ର.ନଂ

ବଳକର ନାମ

ପାଇପ ଜଳ ରଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ

ନଳକୂ ପ ସଂଖୟା

ସଂଖୟା
୧

ରବଗୁନଆ
ି ପଡ଼ା

୬୮

୧୪୭୨

୨

କବିସୂଯଚୟନଗର

୨୭

୪୨୨

୩

ପୁରୁରର୍ାର୍ତ୍ମପୁର

୩୪

୫୪୫

ରମାଟ

୧୨୯

୨୪୩୯

ପାନୀୟ ଜଳରଯାଗାଣର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସାଳିଆ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ଉରର୍ତ୍ାଳନ ଓ ବିରଶ୍ାଧନ କରି ଏକ ବୃ ହର୍ତ୍
ପାଇପ ଜଳରଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରି ଉପରରାକ୍ତ ୩ ଟି ବଳକର ୨୦୩ ରଗାଟି ଗ୍ରାମକୁ ବିଶ୍ୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ରଯାଗାଣର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି
। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁ ମାନିକ ଅଟକଳ ମୂଲୟ ୩୬୪.୪୬ ରକାଟି ଟଙ୍କା ଅରଟ ଏବଂ ଏହାର DPR ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଉଅଛି ।
େୋସ୍ତୋ ମେୋମତ ପୋଇଁ ପଦଖେପ
UD. 62 – ଶ୍ରୀମତ ଲତ ୋ ପ୍ରଧୋନ:- ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି : କବିସୂଯଚୟନଗର ନିବଚାଚନମଣ୍ଡଳୀରର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୟ ସଡ଼କ ରଯାଜନା ଅଧିନରର ନିମାଚ ଣ ରହାଇଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼କ
ି ର ସମରୟାଚିତ ମରାମତି ଓ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର
କାଯଚୟ ରହାଇନଥିବା ରଯାଗଁୁ ଏଗୁଡ଼କ
ି ପ୍ରାୟତଃ ନଷ୍ଟରହବାକୁ ବସିଲାଣି । ଦ୍ୱିତୀୟରର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼କ
ି ର ଉଭୟ ପାଶ୍ୱଚରର ରେନ ନିମଚାଣ
ନରହବା େଳରର ବର୍ଚା ପାଣି ରାସ୍ତାରର ବହିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼କ
ି ନଷ୍ଟ ରହବାର ଆଉ ରଗାଟିଏ କାରଣ । ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟରି ର ରଖି
ତୁ ରନ୍ତ ଏହାର ମରମତି ସହିତ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାଶ୍ୱଚରର ରେନ ନିମାଚ ଣ କରିବା ପାଇଁ କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିରବ କି ?

ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- କବିସଯ
ୂ ଚୟନଗର ନିବାଚ ଚନମଣ୍ଡଳୀରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୟ ସଡ଼କ ରଯାଜନାରର କରାଯାଇଥିବା ୨୮ ରଗାଟି
ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ୧୬ ରଗାଟି ରାସ୍ତା ୫ ବର୍ଚ ଅବଧି ମଧ୍ୟରର (Routine Maintenance) ଏବଂ ୧୨ ରଗାଟି ରାସ୍ତା ୫ ବର୍ଚ ଅବଧି
ପୂର୍ଣ୍ଚ କରିସାରିଥିବା (Periodical Maintenance) ଅବସ୍ଥାରର ଅଛି । ୫ ବର୍ଚ ଅବଧି ପୂର୍ଣ୍ଚ କରିଥିବା ୧୨ ରଗାଟି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼କ
ି ର
Periodical Maintenance ମାଧ୍ୟମରର ପଯଚୟାୟକ୍ରରମ କାଯଚୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇ ଏହାର ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ ଚାଲୁ ରହିଛ ି ଏବଂ
ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼କ
ି ର ସ୍ଥିତ ି ଭଲ ଅଛି । ଅବଶ୍ିଷ୍ଟ ୧୬ ରଗାଟି ରାସ୍ତା ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ (Routine Maintenance)
ପ୍ରକ୍ରିୟାରର ମରାମତି କରାଯିବା ପାଇଁ କାଯଚୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଅଛି । ବର୍ଚାଋତୁ ଅରନ୍ତ ବାକିଥିବା ସମସ୍ତ ମରାମତି କାଯଚୟ ହାତକୁ
ନିଆଯିବ । ଏହାର ସବିରଶ୍ର୍ ବିବରଣୀ ଔପଚାରିକା-‘କ’ ମାଧ୍ୟମରର ସଂଯୁକ୍ତ କରାଗଲା । ରେନ ନଥ୍ାଇ ପାଣି ଜମିରହିବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା
ନଷ୍ଟ ରହବାର ନଜର ଦୃ ଷ୍ଟରି ଗାଚର ରହାଇନାହିଁ ।
(Annexures are available on the Library Table)
NAC େ ଗଠନ
U.D.A.Q No. 63. ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡୋ:- ଗୃହ ନିମାଚ ଣ ଓ ରପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବକି: (କ) େୀଟ ରଭଣ୍ଡରସ
ରପ୍ରାରଟକ୍ସନ Act ୨୦୧୪ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶ୍ା େୀଟ ରଭଣ୍ଡରସ Rule ୨୦୧୫ ଅନୁ ଯାୟୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରକଉଁ NAC ବା
ମୁୟନିସପ
ି ାଲିଟରି ର କଣ କାଯଚୟକ୍ରମ ରହାଇଛି :- ଏବଂ(ଖ) ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରର ରକଉଁଠାରର ରକରବ ଟାଉନ ରଭଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରଜାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ରହାଇଛି : ରଯଉଁଠାରର (NAC) ରହାଇ ନାହିଁ ରକରବ ସୁଦ୍ଧା ଗଠନ ରହବ : ଛତ୍ରପୁର, ଗଂଜାମ NAC ରର ରକରତରଗାଟି
ଉଠାରଦାକାନ ଅଛି : ଏହା ରକରବ ସରଭଚ ରହାଇଥିଲା : ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ନରଦଇ ଛତ୍ରପୁର ଉଠାରଦାକାନୀଙ୍କୁ ରକରବ କିଏ ୨୦୨୦ ବର୍ଚ
ଉଠାଇ ରଦବାକୁ ନିରେଚଶ୍ ରଦଇଛନ୍ତି ରସମାରନ ରକରବ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇରବ ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- (କ) େୀଟ ରଭଣ୍ଡରସ ରପ୍ରାରଟକ୍ସନ Act ୨୦୧୪ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶ୍ା େୀଟ ରଭଣ୍ଡରସ Rule ୨୦୧୫
ଅନୁ ଯାୟୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୧୮ ରଗାଟି ରପୌରାଞ୍ଚଳରର ସରଭଚକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ରମାଟ ୩୩୪୫ ରଗାଟି ଉଠାରଦାକାନୀ ଚିହ୍ନଟ
କରାଯାଇଅଛି । ଏହାର ରପୌରାଞ୍ଚଳଓୱାରି ତାଲିକା ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
(ଖ) ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ଟି ରପୌରାଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରର ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରଗାପାଳପୁର, ଉତ୍ରପୁର, ଖଲିରକାଟ ଓ ଚିକଟ
ି ି ରର
ରଭଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରଜାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହାଇଛି । ଗଂଜାମ NAC ରର ରଭଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରଜାନ ପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରିରହିଛ ି । ଜିଲ୍ଲାର ଅନୟ
ରପୌରାଞ୍ଚଳ ଯଥ୍ା ହିଞ୍ଜିଳୀକାଟୁ, ଦିଗପହଣ୍ଡି, ଆସ୍କା, ଭଞ୍ଜନଗର, ବୁ ଗଡ଼
ୁ ା, କବିସୂଯଚୟନଗର, ରକାଦଳା, ଏବଂ ପୁରୁରର୍ାର୍ତ୍ମପୁର ଠାରୁ
ରଭଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରଜାନ ସ୍ଥାପନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ଛତ୍ରପୁର ଏବଂ ଗଂଜାମ NAC ରର ଯଥ୍ାକ୍ରରମ ୩୫୯ ରଗାଟି ଏବଂ
୭୯ ରଗାଟି ଉଠାରଦାକାନୀ ସରଭଚକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଅଛି । ଏହି ସରଭଚକ୍ଷଣ ୨୦୧୭-୧୮ ମସିହାରର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଛତ୍ରପୁର NAC ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁ ଯାୟୀ ରକାଭିଡ଼-୧୯ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ କୁ ଦୃ ଷ୍ଟରି ର ରଖି ଉଠା ରଦାକାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ରଦଇ
ଅନୟ ଜାଗା ମାନଙ୍କରର ପୃଥ୍କୀ କରଣ କରାଯାଇ ବୟବସାୟ ନିମରନ୍ତ ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଅଛି । ଛତ୍ରପୁର NAC ରର ଅଦୟାବଧି
୨୬୫ ଉଠା ରଦାକାନୀଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
(Annexures are available on the Library Table)
ୟୁ .ଡ଼.୬୪.ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡୋ:- ଶ୍ରମ ଓ କମଚଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି-(କ) ରଗାପାଳପୁର ଟାଟା କମ୍ପାନୀର
ରମାଟ ଶ୍ରମିକ ସଂଖୟା ରକରତ; ଠିକା ଶ୍ରମିକ ସଂଖୟା ରକରତ; ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ରରଜିରେସନ କରାଯାଇଛି କି ; ରକରତ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ
ରକଉଁ ବର୍ଚ ଠାରୁ P.F. କଟାଯାଉଛି; ଏବଂ (ଖ) ଟାଟା କମ୍ପାନୀରର ୨୦୧୯ ରର ରକରତଜଣ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିରଲ; ୨୦୨୦
(ବର୍ତ୍ଚମାନ) ରକରତଜଣ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି; ୨୦୨୦ ରର ଛରଟଇ ରକରତଜଣ ଶ୍ରମିକ ରହାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ପୁରା ମାସର ଦରମା
ପାଉନଥିବା ବିର୍ୟ ସତ କି; ଦରମା କଟାଯିବାର କାରଣ କ’ଣ ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- (କ) ରଗାପାଳପୁର ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ରମାଟସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରମିକ ସଂଖୟା ୧୨୧ ଏବଂ ୫୪୮ ଜଣ ଠିକା ଶ୍ରମିକ
ଅଟନ୍ତି । ଉପରରାକ୍ତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ P.F. କଟାଯାଇଛି ।

(ଖ) ଟାଟା କମ୍ପାନୀରର ୨୦୧୯ ମସିହାରର ୧୨୧ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ୫୪୮ ଠିକା ଶ୍ରମିକ କାଯଚୟ କରୁଥିରଲ । ୨୦୨୦ ମସିହାରର ରକୌଣସି
ଶ୍ରମିକ ଛରଟଇ ରହାଇନାହାନ୍ତି । ଶ୍ରମିକମାରନ ପୂରା ମାସର ଦରମା ପାଉନଥିବା ଏବଂ ଦରମା କଟାଯାଉଥିବା ସମୱନ୍ଧରର ରକୌଣସି
ଅଭିରଯାଗ ଏହି ବିଭାଗର ହସ୍ତଗତ ରହାଇନାହିଁ ।
ଶ୍ରମ ଙ୍କ P.F. ସମ୍ପ ମଖେ
ୟୁ .ଡ଼.୬୫.ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡୋ:- ଶ୍ରମ ଓ କମଚଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି-(କ) ରଗାପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଶ୍ରମିକଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ରକରତଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ P.F.2010 ବର୍ଚ ବନ୍ଧାଯାଇଛି; ଏବଂ (ଖ) ରମାଟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ (ବନ୍ଦର) ରକରତ ଜଣ ଶ୍ରମିକ
୨୦୧୫ ରର କାମ ପାଇଥିରଲ ଏବଂ ରକରତ ଜଣଙ୍କର ଉକ୍ତ ବର୍ଚ P.F. କଟାଯାଇଛି; ୨୦୧୯ ବର୍ଚ ବନ୍ଦରରର କାମ ପାଇଥିବା
ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖୟା ରକରତ ଏବଂ P.F. କଟାଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖୟା; ରକରତ ଜଣ ଶ୍ରମିକ କାମ ନପାଇ ଗତ ୫ ବର୍ଚଠାରୁ ରହିଛନ୍ତି;
କାମ ନପାଇବା କାରଣ କ’ଣ ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- (କ) କମଚଚାରୀ ଭବିର୍ୟନିଧି ସଂଗଠନ, ଭୁବରନଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳଥି
ି ବା ତଥ୍ୟାନୁ ଯାୟୀ ରଗାପାଳପୁର ବନ୍ଦର
ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୧୦ ମସିହାରର ସମୁଦାୟ ୫୧୧୫ ଜଣ, ୨୦୧୫ ମସିହାରର ୫୦୮ ଜଣ ଏବଂ ୨୦୧୯ ମସିହାରର ୫୨୧୨
ଜଣ କମଚଚାରୀ / ଶ୍ରମିକଙ୍କ EPF ରଦୟ ରପଠ କରାଯାଇଛି ।
(ଖ) ରଗାପାଳପୁର ବନ୍ଦରର ରମାଟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୧୫ ମସିହାରର ୨୦୧୭ ଜଣ ଏବଂ ୨୦୧୯ ମସିହାରର ୨୩୦୬ ଜଣ
ଶ୍ରମିକ କାମ କରିଛନ୍ତି । ବିଗତ ୫ ବର୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୧୬ ଏବଂ ୨୦୧୭ ମସିହାରର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ କାମ ପାଇଥିବାରବରଳ ୨୦୧୮
ମସିହାରୁ ଅଦୟାବଧି ୨୮୭୮ ଜଣ ଶ୍ରମିକ Fertilizer Cargo ର Shipment କାଯଚୟ ରହାଇପାରି ନଥିବାରୁ କାମ ପାଇପାରି
ନାହାନ୍ତି ।
ପୋନୀୟ ଜଳ ବୟବସ୍ଥୋ
ୟୁ .ଡ଼. ୬୬ / ଶ୍ରୀ ଶଶଭୂଷଣ ଖବଖହେୋ:- ପଂଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ବନୟାଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲଗାଣ
ବର୍ଚା େଳରର ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ୍ ସ୍ଥାନ ବୁ ଡ଼ି ଅଂଚଳ ଭାରବ ନାହିଁ ନଥିବା ପାନୀୟ ଜଳର ସମସୟାକୁ ସାମନା କରୁଥିବା
ଆପଣ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି; ବନୟା ସମୟରର ବିଦୁୟତ କାଟ ରହବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏହି ସମୟ ରଶ୍ୌରଶ୍କ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କ୍ଷୁଦ୍ର
ଜଳରଯାଗାଣ ବୟବସ୍ଥା କରି ପାରିରଲ ବନୟା ୋବିତ ଜନତା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ବୟବହାର କରିପାରରନ୍ତ ସରକାର ଏ ଦିଗରର ଦୃ ଷ୍ଟରି ଦଇ
କାଯଚୟ କରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ବନୟାଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲଗାଣ ବର୍ଚା େଳରର ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ୍ ସ୍ଥାନ ବୁ ଡ଼ି ଅଂଚଳ ଭାରବ ନାହିଁ
ନଥିବା ପାନୀୟ ଜଳର ସମସୟାକୁ ସାମନା କରୁଥିବା ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତରି ର ବନୟା ୋବିତ ଅଂଚଳରର ପାଣି
ଟୟାଙ୍କର ( Water Tanker), ପାଣି ପୟାରକଟ (Water Pouch), ପାଣି ରବାତଲ Jerricane ଦ୍ୱାରା ପାନୀୟ ଜଳ
ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଥ୍ାଏ । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚଳିତ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର ରମାଟ ୩୭ ରଗାଟି ପଡ଼ାଗ୍ରାମକୁ ରସୌର ଚାଳିତ ନଳକୂ ପ
ଦ୍ୱାରା ପାନୀୟ ଜଳ ରଯାଗାଇ ରଦବାକୁ ଲକ୍ଷୟଧାଯଚୟ କରାଯାଇଅଛି ।
ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ୋେୀ ପେବୋେଙ୍କୁ ବୋସଗୃ ହ ଖଯୋଗୋଣ
ୟୁ .ଡ଼.ପ୍ରଶନ ସଂ ୟୋ-୬୭. ଶ୍ରୀ ଶଶଭୂଷଣ ଖବଖହେୋ:- ଗୃହ ନିମଚାଣ ଓ ରପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ୧୮୬୯
ମସିହାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବା ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରପୌରାଞ୍ଚଳରର ଆଥ୍ିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଦୁ ବଳ
ଚ ରଶ୍ରଣୀର ରଲାକଙ୍କ ସରକାରୀ ରଯାଜନାରର
ସୁଲଭ ଗୃହ ରଯାଗାଣର ବୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କି; ଏହି ରପୌରାଞ୍ଚଳ ୨୧ ନମୱର ଓୱାଡ଼ଚ କଜଳା ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତି ର ରଲାକଙ୍କୁ ଥ୍ଇଥ୍ାନ
କରିବାର ପ୍ରୟାସ େଳପ୍ରଦ ରହାଇଛି କି ; ଯଦି ନରହାଇଥ୍ାଏ ଅନୟ ବିକଳ୍ପ ବୟବସ୍ଥା ସଂକ୍ରାନ୍ତରରପ୍ରଶ୍ାସନ ତ୍ୱରିତ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ରନବ କି ;
ଏତଦବୟତୀତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ବାସଉପରଯାଗୀ ର୍ର ରଯାଗାଇବାରର ସରକାରଙ୍କ ରଯାଜନା ଏଠାରର କାଯଚୟକରିବାର
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ରନରବ କି ?

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରପୌରାଞ୍ଚଳ ଆଥ୍ିକ ଦୃ ଷ୍ଟର
ି ୁ ଦୁ ବଚଳ ରଶ୍ରଣୀର ରଲାକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ରଯାଜନାରର
୧୨୦୦ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ କାଯଚୟାରଦଶ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି । ତନମଧ୍ୟରୁ ୪୪୪ ରଗାଟି ଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ରହାଇଅଛି ଓ
୭୫୬ ରଗାଟି ଗୃହ ନିମାଚ ଣଧୀନ ଅଛି ।
ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରପୌରାଞ୍ଚଳର ୨୧ ନମୱର ଓୱାଡ଼ଚ କଜଳା ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରର ବସବାସ କରୁଥିବା ୧୨୬ ରଗାଟି ପରିବାରଙ୍କୁ
JAGA MISSION ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଅଛି । ତନମମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥ୍ମ ପଯଚୟାୟରର ୫୬ ରଗାଟି ପରିବାରଙ୍କୁ ଜମିପ୍ଟଯା (LRC)
ପ୍ରଦାନ ନିମରନ୍ତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଅଛି ।
ୟୁ .ଡ଼. ୬୮ / ଶ୍ରୀ ସନୋତନ ବଜୁ ଳ:- ପଂଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ବଡ଼ସାହି ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର
ରର୍ାର ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ରଦଖାରଦଇଛି; ପୁରୁଣା ନଳକୂ ପ ସବୁ ଖରାପ ରହାଇଯାଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା କାମ ରଯାଗଁୁ pipe line
ଗୁଡ଼କ
ି ୋଟି ଯାଇଛି, ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସୟା ଉଦରବଗଜନକ ହବ, ପାନୀୟ ଜଳର ସମସୟା ରକରବ
ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ କରାଇରବ ଜଣାଇରବ କି; ଏବଂ ସମାଧାନ ପାଇଁ କି କି ପଦରକ୍ଷପ ରନଇଛନ୍ତି ଉର୍ତ୍ର ରଖିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ମୟୁ ରଭଂଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତଗଚତ ବଡ଼ସାହି ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ରମାଟ ୩୨୩୮ ଟି ନଳକୂ ପ ଏବଂ ୬୬ ରଗାଟି
ଗ୍ରାମୟ ପାଇପ ଜଳରଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯଚୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରର ଅଛି । ନଳକୂ ପ ମରାମତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ୍ ପ୍ରତି ପଂଚାୟତରର
ମହଜୁ ଦ ଅଛି ଏବଂ ଖରାପ ରହାଇଥିବା ନଳକୂ ପକୁ ଯାଂଚ କରାଯାଇ ତୁ ରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯାଉଅଛି । ରସହିପରି ପାଇପ ଜଳ
ରଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ପାଇପ ୋଟିରଲ ତାହାକୁ ତୁ ରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯାଉଅଛି । ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର ତ୍ରରୟାଦଶ୍ ଅଥ୍ଚ
କମିଶ୍ନ ପାଣ୍ଠିରୁ ୩୪ ରଗାଟି, ବସୁଧା ରଯାଜନାରର ୮ରଗାଟି ନୂ ତନ ନଳକୂ ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ଚମାନ ସ୍ଥିତରି ର ଏହି ନିବାଚ ଚନ
ମଣ୍ଡଳୀରର ପାନୀୟ ଜଳର ରକୌଣସି ସମସୟା ନାହିଁ ।
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବୋସ ଖଯୋଜନୋଖେ ମଳୁ ଥିବୋ Bill ଉପଖେ ତଦତ
ୟୁ .ଡ଼. ୬୯. ଶ୍ରୀ ସନୋତନ ବଜୁ ଳ:- ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ମୟୂ ରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତଗଚତ
ବଡ଼ସାହି ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ଅଧିକାଂଶ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ର୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ରୂରପ complete ନ ରହାଇ ମଧ୍ୟ କିପରି ପୁରା Bill
ଉଠାଇ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ତଦନ୍ତ ରହବ କି ଏବଂ ରଯଉଁ ଅଧିକାରୀମାରନ Bill ଉଠାଇବାରର ସହରଯାଗ କରୁଛନ୍ତି, ରସମାନଙ୍କ
ଉପରର କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ରନରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ମୟୂ ରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତଗଚତ ବଡ଼ସାହି ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ର୍ର କାଯଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ନ
ରହାଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ବିଲ ପଇଠ ରହାଇଥିବା ସମୱନ୍ଧୀୟ ଅଭିରଯାଗ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ରହାଇ ନାହିଁ । ରାଜୟ ସ୍ତରରୁ
ଏକ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳକୁ ବଡ଼ସାହି ବଳକକୁ ପଠାଯାଇ ଏ ବାବଦରର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ରକୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଏପରି ଅନିୟମିତତାରର
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିରଲ, ରସମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରର ଦୃ ଢ କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
େତଗ୍ରସ୍ତ RD େୋସ୍ତୋ ପୋଇଁ ଆର୍ି ବୟବସ୍ଥୋ
U.D. 70 – ଶ୍ରୀ ବଷ୍ଣୁ ଚେଣ ଖସଠ:- ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ଚଳିତ ବନୟାରର ଧାମନଗର ନିବଚାଚନ
ମଣ୍ଡଳୀରର ରକରତାଟି RD ରାସ୍ତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରହାଇଛି; ଏହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ରକରତ ଟଙ୍କାର ଆଥ୍ିକ ବୟବସ୍ଥା ସରକାର
କରିଛନ୍ତି ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ଚଳିତ ବନୟାରର ଧାମନଗର ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ୪୯ ଟି RD ରାସ୍ତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରହାଇଛି; ଏହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି
ବାବଦରର ୧୮୦.୭୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ଏବଂ ୮୯.୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁ ରନ୍ତ ମରାମତି ନିମରନ୍ତ SRCଙ୍କ ନିକଟଙ୍କୁ ଅନୁ ଦାନ
ନିମରନ୍ତ ପଠାଯାଇଅଛି ।
RD େୋସ୍ତୋ ନମମୋଣ ପୋଇଁ ପଦଖେପ

UD. 71 – ଶ୍ରୀ ବଷ୍ଣୁ ଚେଣ ଖସଠ:- ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି : ଦୀର୍ଚଦନ
ି ଧରି ସରକାର ଓ ପ୍ରଶ୍ାସନକୁ
ଅନୁ ରରାଧ କରିବା ସରେ ଧାମନଗର ପାଟୁଳି-େଳପୁର RD ରାସ୍ତା ନିମଚାଣ କରାଯାଉନାହିଁ ତାର କାରଣ କଣ, ସରକାର ଏବାବଦରର
ବିହତ
ି ପଦରକ୍ଷପ ରନରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ଧାମନଗର ପାଟୁଳି – େଳପୁର RD ରାସ୍ତାର ରଦର୍ଚୟ ୬.୭୦ କି.ମି. ଅରଟ । ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ରଯାଜନାର (Periodical Maintenance) ମାଧ୍ୟମରର ହାତକୁ ନିଆଯାଇ ଏହାର ମରାମତି ତଥ୍ା ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ
ପାଇଁ ରଟଣ୍ଡର ଆହୱାନ କରାଯିବା ପରର ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇ ୧୦୧.୮୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାଯଚୟାରଦଶ୍ ଦିଆଯାଇଅଛି
। ଉକ୍ତ କାଯଚୟଟିକୁ ଚଳିତ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷୟ ଧାଯଚୟ କରାଯାଇଅଛି ।
ଗ୍ରୋମୀଣ ଗୃ ହ ନମମୋଣ ପୋଇଁ ପଦଖେପ
ୟୁ .ଡ଼. ୭୨. ଶ୍ରୀ ମ େନ୍ଦ ମୁଦୁଲ:- ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ଆଦିବାସୀ ବହୁ ଳ ରାୟଗଡ଼ା
ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିମଚାଣ ପାଇଁ ସରକାର କି କି ପଦରକ୍ଷପ ରନଇଛନ୍ତି, ତାର ବଳକଓୱାରୀ ତାଲିକା ରଦରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ଆଦିବାସୀ ବହୁ ଳ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରର ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିମଚାଣ ରଯାଜନାରର ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା
ବିବଧ
ି ପଦରକ୍ଷପ ନିମରନ ର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
୧) ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚ ୨୦୧୪-୧୫ ରୁ ଅଦୟାବଧି ୭୮,୨୫୧ ରଗାଟି ପକ୍କାର୍ର ନିମଚାଣ କରାଯାଇଛି ।
୨) ଚଳିତ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର ୨,୫୩୫ ରଗାଟି ପରିବାର ପକ୍କାର୍ର ନିମାଚ ଣ କାଯଚୟ ରଶ୍ର୍ କରିଛନ୍ତି ।
୩) ଅଦୟାବଧି ୧୩,୪୬୯ ରଗାଟି ଗୃହ କାଯଚୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ଅଛି ଏବଂ ଚଳିତ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚ ରଶ୍ର୍ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଗୃହ ଗୁଡ଼କ
ି ର ନିମାଚ ଣ କାଯଚୟ
ରଶ୍ର୍ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷତ୍ର କମଚଚାରୀ ନିୟମିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ରଯାଗାରଯାଗ ଓ ସହରଯାଗ କରୁଛନ୍ତି ।
୪) ଗୃହ ନିମଚାଣ ୪ ମାସ କିମାୱ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରର ସଂପୂର୍ଣ୍ଚ କରୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥ୍ାକ୍ରରମ ୨୦,୦୦୦ ଏବଂ ୧୦,୦୦୦
ଟଙ୍କାର ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ରାଶ୍ି ବିଜୁ ପକ୍କାର୍ର ରଯାଜନାରୁ ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
୫) ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ Call Center ରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ରଯାଗାରଯାଗ କରାଯାଇ ରସମାନଙ୍କର ଗୃହ ନିମାଚ ଣ କାଯଚୟରର
ଉପୁଜୁଥିବା ଅସୁବଧ
ି ାକୁ ଦୂ ର କରାଯାଉଅଛି ।
୬) ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ରହୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ରଯାଗୟ କର୍ଚ୍ାର୍ର ପରିବାର ବଗଚଙ୍କୁ ପକ୍କାର୍ର ରଯାଗାଇ ରଦବା ପାଇଁ ରାଜୟ
ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ।
ଗ୍ରୋମୟ ଜଙ୍ଗଲ ସୃ ଷ୍ଟ ପୋଇଁ ପଦଖେପ
ଶ୍ରୀ ମ େନ୍ଦ ମୁଦୁଲ:- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି;- ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରର ଗ୍ରାମୟ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ତୃ ଣମୂଳ
ସ୍ତରରର କି କି ପଦରକ୍ଷପ ସରକାର ରନଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ନୂ ତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟିପାଇଁ ସରଚତନତା ପାଇଁ ସରକାର କି କି
ପଦରକ୍ଷପ ରନଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବାବଦରର ରକରତ ଅଥ୍ଚର ବୟବସ୍ଥା ରହାଇଛି ?
ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ

(ମନ୍ତ୍ରୀ):- ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନ ସରଚତନତା କାଯଚୟକ୍ରମ

ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତ ି ମାଧ୍ୟମରର ଗ୍ରାମୟ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ ମାନ ନିଆଯାଉଅଛି । ଜିଲ୍ଲାରର
ସବଚରମାଟ ୮୬ ରଗାଟି ଗ୍ରାମୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଯାହାର ଆୟତନ ୪୮୬.୫୦ ରହକଟର ଅରଟ । ଏତଦ୍ ବୟତୀତ ଅଧିକ ସଂଖୟକ ବନ
ସୁରକ୍ଷା ସମିତ ି ଗଠନ କରାଯାଇ ଗ୍ରାମୟ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମର୍ତ୍
ି ପଦରକ୍ଷପ ମାନ ନିଆଯାଉଅଛି, ଏବଂ ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥ୍ିକ
ବର୍ଚରର ସମୁଦାୟ ୩୨୭୦,୨୪ ରହକଟର ଅଞ୍ଚଳରର ବୃ କ୍ଷରରାପଣ କରାଯାଇଅଛି । ପୁନଶ୍ଚ ୬୭ Row Kilometre ପଥ୍ପାଶ୍ୱଚ
ବୃ କ୍ଷରରାପଣ କରାଯାଇ ୧୦.୫୩ ଲକ୍ଷ ବୃ କ୍ଷଚାରା ରରାପଣ ଓ ୬.୨୫ ଲକ୍ଷ ବୃ କ୍ଷଚାରା ବିତରଣ କରାଯାଇଅଛି, ଏଥି ନିମରନ୍ତ ସମୁଦାୟ
୬୮୯,୨୩ ଲକ୍ଷ ଅଥ୍ଚରାଶ୍ି ବୟୟ କରାଯାଇଅଛି ।

ଖେୋନୋ ମୁ ୋବଲୋ ପୋଇଁ ଅର୍ମ ପ୍ରଦୋନ
ୟୁ ଡ଼ ୭୪. ଶ୍ରୀ ଖସୌଭ

ବଶ୍ୱୋଳ:- ଗୃହ ନିମାଚ ଣ ଓ ରପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ରକଉଁ ରକଉଁ ରଯାଜନାରର

2018-19, 2019 ଓ 2020-21 ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ିତ ରଯାଜନାରର ରକରତ ଅଥ୍ଚ
ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଚଳିତ କରରାନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରବ ରକରତ ଅଥ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିରବ କି
?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ଗୃହ ନିମାଚ ଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ରହଉଥିବା ରଯାଜନାଗୁଡ଼କ
ି ରର ରଯଉଁ ଅଥ୍ଚ
2018-19,2019 ଓ 2020-21 ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ିତ ରଯାଜନାରର ଏବଂ ଚଳିତ
କରରାନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଥ୍ଚର ବିବରଣୀ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘କ’,‘ଖ’ ‘ଗ’ ଓ ‘ର୍’ ରର ସଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
(Annexures are available on the Library Table)
ଖ ନ୍ଦ୍ର ସେ ୋେଙ୍କ ନ ଟଖେ ଅର୍ମ ଦୋବ
UDAQ.No.75 ଶ୍ରୀ ଖସୌଭକ୍ ବଶ୍ୱୋଳ:- ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ୨୦୧୮-୧୯, ୨୦୧୯୨୦ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରର ସରକାର ରକରତ ଅଥ୍ଚ ଦାବି କରିଥିବା ରବରଳ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରସହି ବର୍ଚରର
ରକରତ ଅଥ୍ଚ ରଯାଜନା ଓ ଅଣରଯାଜନା, ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରଯାଜନା ଓ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ିତ ରଯାଜନାରର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ତଥ୍ୟାବଳୀ
ପ୍ରଦାନ କରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରର ରକୌଣସି ଅଥ୍ଚ ଦାବି
ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇନଥ୍ାଏ ।
୨୦୧୮-୧୯ ଓ ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରଯାଜନା ଓ ଅଣରଯାଜନା,
ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରଯାଜନା ଓ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ିତ ରଯାଜନାରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁ ଦାନ ରାଶ୍ିକୁ ନିମଲ
ନ ିଖିତ
ସାରଣୀରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
Receipt of Central Assistance against different Centrally Sponsored Schemes of
PR&DW Department (Figures in Rs.)
Scheme Name

2018-19

2019-20

PMAY(G)

2701,75,37,000/-

2097,82,83,000/-

MGNREGS

668,98,04,000/-

741,99,17,000/-

NRLM

343,67,33,000/-

516,75,52,000/-

RURBAN

13,50,00,000/-

5,40,00,000/-

NRDWP

152,01,13,000/-

432,58,00,000/-

SBM(G)

1192,18,02,000/-

1401,75,94,000/-

Total

5072,09,89,000/-

5196,31,46,000/-

UD. 76 – ଶ୍ରୀ ଖସୌଭକ୍ ବଶ୍ୱୋଳ:- ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ରଯାଜନା ଓ ଅଣରଯାଜନା ବାବଦରର ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ
ରଯାଜନା ଓ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ିତ ରଯାଜନାରର ରାଜୟ ସରକାର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରର ରକରତ ଅଥ୍ଚ ଦାବୀ କରିଥିବାରବରଳ

୨୦୧୭-୧୮, ୨୦୧୮-୧୯, ୨୦୧୯-୨୦ ଓ ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରକରତ ଅଥ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି
ତାହାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ(ମନ୍ତ୍ରୀ):- ରଯାଜନା ଓ ଅଣରଯାଜନା ବାବଦରର ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରଯାଜନା ଓ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ିତ ରଯାଜନାରର ୨୦୧୭-୧୮
ଠାରୁ ୨୦୨୦-୨୧ ପଯଚୟନ୍ତ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମିଳଥି
ି ବା ଅଥ୍ଚର ବର୍ଚଓୱାରୀ ବିବରଣୀ ଔପଚାରିକା ‘କ’ ଏବଂ ‘ଖ’ ମାଧ୍ୟମରର
ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
(Annexures are available on the Library Table)
ବନୀ େଣଖଯୋଜନୋଖେ ଅର୍ମମଞ୍ଜୁେ
ଶ୍ରୀ ଖସୌଭକ୍ ବଶ୍ୱୋଳ:- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରିକହିରବ କି:- କରରାନା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରର ରଖି ରକନ୍ଦ୍ରସରକାର
ଚଳିତବର୍ଚ ରକଉଁ ରଯାଜନାରର ରାଜୟକୁ ବନୀକରଣ ରଯାଜନାରର ରକରତ ଅଥ୍ଚ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ତାହାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିରବ କି?
ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ

(ମନ୍ତ୍ରୀ):- କରରାନା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରର ରଖି ରକନ୍ଦ୍ରସରକାର ଚଳିତ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର ରଯଉଁସବୁ

ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବନୀକରଣ ରଯାଜନାରର ରାଜୟକୁ ରଯରତ ଅଥ୍ଚ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ସବିରଶ୍ର୍ ବିବରଣୀ ନିମରନ ର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା
।
ରଯାଜନାର ନାମ

ବର୍ଚ

ରକନ୍ଦ୍ରସରକାର ଚଳିତ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚ ମଞ୍ଜୁର
କରିଥିବା ଅଥ୍ଚର ପରିମାଣ (ଲକ୍ଷରର)

ଜାତୀୟ ବନୀକରଣ ରଯାଜନା

୨୦୨୦-୨୧

୨୫୭୩.୬୯

ସବୁ ଜ ଭାରତ ମିଶ୍ନ

୨୦୨୦-୨୧

୫୭୫୨.୩୨୪

ଜାତୀୟ ବାଉଁଶ୍ ମିଶ୍ନ

୨୦୨୦-୨୧

୭୫.୦୦

ଠ ୋ ମମଚୋେୀଙ୍କୁ EPF ଓ ESI ପ୍ରଦୋନ
ୟୁ .ଡ଼.୭୮.ଶ୍ରୀ ଖସୌଭକ୍ ବଶ୍ୱୋଳ:- ଶ୍ରମ ଓ କମଚଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି-ଜଗତପୁରସ୍ଥିତ ରପପସୀ କମ୍ପାନୀ
ତାହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ବରୁଣ ରବରଭରରଜ କମ୍ପାନୀକୁ ରକରବ ପ୍ରତୟାପଚଣ କରିଥିବାରବରଳ ରପପସୀ ଅଧୀନରର ପ୍ରତୟପଚଣ
ସମୟରର ରକରତ କମଚଚାରୀ ନିୟମିତ ଓ ରକରତ ଜଣ ଠିକାରର କାଯଚୟରତ ଥିରଲ ତାଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ ସହ ବରୁଣ ରବରଭରରଜ୍
ରକରତ ତାରିଖରର ରକଉଁ ରକଉଁ ନିୟମିତ ଓ ଠିକା କମଚଚାରୀଙ୍କୁ ରକଉଁ ଆଧାରରର ଛରଟଇ ବା ବହିଷ୍କତ
ୃ କରିଛ ି ତାହାର ବିବରଣୀ
ପ୍ରଦାନ ସହି ଏହି ଛରଟଇ କମଚଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିରୟାଜନ କରି ରସମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଓ ଖାଦୟ ନିରାପର୍ତ୍ା ପାଇଁ
ସରକାର କି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ (ଖ) ବରୁଣ ରବରଭରରଜ୍ ଲିଃ. କମଚଚାରୀଙ୍କୁ ESI, EPF ଜମା ପ୍ରଦାନ ତଥ୍ୟାବଳୀ
ପ୍ରଦାନ କରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ଜଗତପୁରସ୍ଥିତ ରପପ୍ସୀ କମ୍ପାନୀ ତାହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ବରୁଣ ରବରଭରରଜ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର
କରିବା ନିମରନ୍ତ ୧୯.୦୮.୨୦୧୭ ତାରିଖରର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରଲ । ତା’ପରର ୧୯.୧.୨୦୧୮ ତାରିଖରର ବରୁଣ ରବରଭରରଜ୍
କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ରୂରପ ଉକ୍ତ ରପପସୀ କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରଲ । ଏହି ପ୍ରତୟପଚଣ ସମୟରର ୧୯୭ ଜଣ ନିୟମିତ
କମଚଚାରୀ ଥିରଲ, ଯାହାର ତାଲିକା ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘‘କ’’ ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
ବରୁଣ ରବରଭରରଜ୍ କମ୍ପାନୀରର ଛରଟଇ ବା ବହିଷ୍କାର ରହାଇଥିବା ନିୟମିତ ଓ ଠିକା କମଚଚାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘‘ଖ’’
ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଉକ୍ତ କମଚଚାରୀଙ୍କ ଛରଟଇ ଏବଂ ପୁନଃ ନିରୟାଜନ ବିର୍ୟରର ସମାଧାନ ନିମରନ୍ତ ଶ୍ିଳ୍ପ ବିବାଦ ଆଇନ ୧୯୪୭
ଅନୁ ଯାୟୀ ବିହତ
ି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।

(ଖ) ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁ ଯାୟୀ ବରୁଣ ରବରଭରରଜ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପୂବର
ଚ ୁ ଏବଂ ପରର କାଯଚୟ କରୁଥିବା କମଚଚାରୀ /
ଶ୍ରମିକଙ୍କ EPF ରଦୟ ସମୱନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘‘ଗ’’ ଏବଂ ESI ରଦୟ ସମୱନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘‘ର୍’’ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ବନୟୋ ଦ୍ୱୋେୋ ଗ୍ରୋମ ପଞ୍ଚୋୟତ େତଗ୍ରସ୍ତ
U.D. ୭୯. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶୋତ ଖବଖହେୋ:- ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- (କ) ବିଗତ ବନୟାରର କଟକ
ଜିଲ୍ଲାରର ରକଉଁ ବଳକର ରକରତ ସଂଖୟକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରହାଇଛି, ଏହାର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଉଛି, ଏବଂ (ଖ) ଜିଲ୍ଲାର ରକଉଁ ବଳକର ରକରତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରହାଇଛି ଓ ତାହାକୁ କାଯଚୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ କି
ପଦରକ୍ଷପ ନିଆଯାଉଛି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ।
େତଗ୍ରସ୍ତ େୋସ୍ତୋେ ପୁନଃେୁଦ୍ଧୋେ
U.D. 80 – ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶୋତ ଖବଖହେୋ:- ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି : ୨୦୧୯ େନି ଓ ୨୦୨୦ ବାତୟାରର
ରାଜୟରର ରକଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ରକରତ କି.ମି. ରାସ୍ତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରହାଇଛି, ତାହାର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ନିମରନ୍ତ କି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ୨୦୧୯ େନି ଓ ୨୦୨୦ ବାତୟାରର ରାଜୟରର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରହାଇଥିବା ରାସ୍ତାର
କିରଲାମିଟରଓୱାରୀ ବିବରଣୀ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼କ
ି ର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ତଥ୍ା ମରାମତି ନିମରନ୍ତ
SRCଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳଥି
ି ବା ଅନୁ ଦାନରର ଆବଶ୍ୟକ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।
(Annexures are available on the Library Table)
ତୋଳଗଛ ଖେୋପଣ ପୋଇଁ ପଦଖେପ
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶୋତ ଖବଖହେୋ:- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି ;- କଟକ ଜିଲ୍ଲାରର ବିଗତ ତିନ ି ବର୍ଚରର ରକରତ କି.ମି.
ରାସ୍ତାରର ପଥ୍ପାଶ୍ୱଚ ବନୀକରଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରକାଶ୍ କରି ବଜ୍ରପାତ ରରାକିବାରର ସହାୟକ ରହଉଥିବା ତାଳଗଛର ବୟାପକ ରରାପଣ
ପାଇଁ ସରକାର ପଦରକ୍ଷପ ରନବାକୁ କି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ?
ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- କଟକ ଜିଲ୍ଲାରର ବିଗତ ତିନ ି ବର୍ଚ ମଧ୍ୟରର ୨୨୨ Row Kilometre ରାସ୍ତାରର ପଥ୍ପାଶ୍ୱଚ
ବନୀକରଣ କରାଯାଇଅଛି, ବଜ୍ରପାତ ରରାକିବାରର ସହାୟକ ରହଉଥିବା ତାଳ ଗଛର ବୟାପକ ରରାପଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରେରୁ
ସମସ୍ତ ବନଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ନିରେଚଶ୍ ଦିଆଯାଇଅଛି, ପଥ୍ପାଶ୍ୱଚ ବନୀକରଣର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଚ ବନଖଣ୍ଡଓୱାରୀ ବିବରଣୀ Annexure-A ରର
ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
(Annexures are available on the Library Table)
ସୋଖଲପୁେ ବଜ୍ଞୋପତ ଅଞ୍ଚଳଖେ ସହେୀ ଖଯୋଜନୋ ପ୍ରଣୟନ
ୟୁ .ଡ଼. ନଂ. ୮୨.ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶୋତ ଖବଖହେୋ:- ଗୃହ ନିମଚାଣ ଓ ରପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାରଲପୁର
ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିର୍ଦର ଉନ୍ନତ ସହରୀ ରଯାଜନା ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ସରକାର କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାରଲପୁର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରର Odisha Town Planning &
Improvement Trust Act, 1956 ଅନୁ ଯାୟୀ Act enforcement କିମାୱ ଉନ୍ନତ ସହରୀ ରଯାଜନା ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ
ବର୍ତ୍ଚମାନ ରକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ।
ମନ୍ଦେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଖବୋଡ଼ମ ଅର୍ମ ସଠ ପେଚୋଳନୋ
U.D.A.Q No. 83. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶୋତ ଖବଖହେୋ:- ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ରାଜୟର ବିଭିନ୍ନ ରଦରବାର୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥାର
େଷ୍ଟରବାଡ଼ଚ ତରେରୁ ବୟାଙ୍କର ଜମାଖାତା ନ ରଖାଲି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଦାନ ଓ ରଦୟ ସଠିକ ପରିଚାଳନା ରହଉନଥିବା ପରିରପ୍ରକ୍ଷୀରର

ପ୍ରରତୟକ େଷ୍ଟ ରବାଡ଼ଚ ତରେରୁ ବୟାଙ୍କରର ଜମାଖାତା ରଖାଲି ଏଠାରର ବିବାହ, ବ୍ରତ, ସାମାଜିକ କାଯଚୟକ୍ରମ ନିମରନ୍ତ ଆଦାୟ ଅଥ୍ଚକୁ
ରଦନିକ ବୟାଙ୍କରର ଜମା କରିବାକୁ ସରକାର ବୟବସ୍ଥା କରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ରାଜୟର ବିଭିନ୍ନ ରଦରବାର୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥାର େଷ୍ଟରବାଡ଼ଚ ତରେରୁ ବୟାଙ୍କରର ଜମାଖାତା ନ ରଖାଲି ମନ୍ଦିରକୁ
ଆସୁଥିବା ଦାନ ଓ ରଦୟ ସଠିକ ପରିଚାଳନା ରହଉନଥିବା ରଦରବାର୍ତ୍ର ବିଭାଗର ଦୃ ଷ୍ଟିକୁ ଆସିନାହିଁ । ପ୍ରରତୟକ େଷ୍ଟରବାଡ଼ଚ ତରେରୁ
ବୟାଙ୍କ ଜମାଖାତା ରଖାଲା ଯାଇଅଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟକୁ ବୟାଙ୍କ ଜମାଖାତାରର ଦଶ୍ଚାଯାଉଅଛି । ଆବଶ୍ୟକ
ସ୍ଥରଳ ବୟାଙ୍କ ଜମାଖାତା ମାଧ୍ୟମରର ଜମା ଓ ଉଠାଣ ନିମରନ୍ତ େଷ୍ଟିମାନଙ୍କୁ ନିରେଚଶ୍ନାମା ଦିଆ ଯାଉଅଛି ।
ଗ୍ରୋମ ୁ ପୋଇପ ଖଯୋଖଗ ପୋନୀୟ ଜଳ ଖଯୋଗୋଣ
ୟୁ .ଡ଼. ୮୪ / ଶ୍ରୀ ସୁଧୀେ ୁ ମୋେ ସୋମଲ:- ପଂଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ରଢଙ୍କାନାଳ ନିବାଚ ଚନ
ମଣ୍ଡଳୀର ରମାଟ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ରକରତାଟି ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ ପାନୀୟ ଜଳ ରଯାଗାଣ ପୂର୍ଣ୍ାଚ ଙ୍ଗ ରହାଇଛି, ରକରତ ଗ୍ରାମକୁ ଜଳ ରଯାଗାଣ
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମଚାଣାଧୀନ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବାଧୀନ ଅଛି ପ୍ରକାଶ୍ କରି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ ପାନୀୟ ଜଳ ରଯାଗାଣ ସୁବୟବସ୍ଥିତ କରିବାକୁ କି
ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ରଢଙ୍କାନାଳ ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ଥିବା ରମାଟ ୨୭୧ ରଗାଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ୧୩୧ ରଗାଟି ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ
ଜଳରଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ାଚ ଙ୍ଗ ରହାଇଅଛି ଏବଂ ୧୭ ରଗାଟି ଗ୍ରାମରର ପାଇପ ଜଳ ରଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମାଚ ଣାଧୀନ ଅଛି । ୧୦ ରଗାଟି
ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ ଜଳରଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ୮ ରଗାଟି ଗ୍ରାମରର ରସୌର ଚାଳିତ ପାଇପ ଜଳ ରଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରଟଣ୍ଡର
ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଶ୍ର୍ କରାଯାଇଅଛି । ୮୮ ରଗାଟି ଗ୍ରାମକୁ ବୃ ହର୍ତ୍(Mega) ପାଇପ ଜଳ ରଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରର ଜଳରଯାଗାଣ ପାଇଁ
ରଟଣ୍ଡର ଆହୱାନ କରାଯାଇଅଛି । ଅବଶ୍ିଷ୍ଟ ୧୭ ରଗାଟି ଗ୍ରାମରର ସରକାରଙ୍କର ଆଥ୍ିକ ଅନୁ ଦାନକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରର ରଖି ପଯଚୟାୟକ୍ରରମ
ପାଇପ ଜଳରଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।
ଜେୋଜୀର୍ଣ୍ମ େୋସ୍ତୋେ ପୁନଃନମମୋଣ
U.D. 85 – ଶ୍ରୀ ସୁଧୀେ ୁ ମୋେ ସୋମଲ:- ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି : ରଢଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଚ ଅବଧି
ପୂର୍ଣ୍ଚ କରିଥିବା ରକଉଁ ରକଉଁ ବଳକରର ରକରତ କି.ମି. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ରଯାଜନାରର ନିମିତ ରାସ୍ତା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରର ଅଛି ଓ
ଏହାର ପୁନଃନିମାଚ ଣ ପାଇଁ କି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ରଢଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ରଯାଜନାରର ନିମିତ ରହାଇ ୮୭୪.୮୫ କି.ମି. ରଦର୍ଚୟର
ରାସ୍ତା ୫ ବର୍ଚ ଅବଧି ପୂର୍ଣ୍ଚ କରିଅଛି । ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼କ
ି ର ବଳକଓୱାରୀ ବିବରଣୀ ଔପଚାରିକା-‘କ’ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଗଲା । ରସଥିମଧ୍ୟରୁ
୫୨୦.୨୦୬ କି.ମି. ରଦର୍ଚୟର ରାସ୍ତା Periodical Maintenance ମାଧ୍ୟମରର ହାତକୁ ନିଆଯାଇ କାଯଚୟ ଚାଲୁ ରହିଅଛି ।
ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥରଳ ଅବଶ୍ିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାଯଚୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁ ଦାନକୁ ନଜରରର ରଖି ପଯଚୟାୟକ୍ରରମ କରାଯିବାର ରଯାଜନା
କରାଯାଉଅଛି।
(Annexures are available on the Library Table)
ବ୍ରୋହ୍ମଣୀ ନଦୀ ୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣମୁକ୍ତ େବୋ
ଶ୍ରୀ ସୁଧୀେ ୁ ମୋେ ସୋମଲ:- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି ; ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଅତିବ ପ୍ରଦୂ ର୍ତ
ି ରହାଇଥିବା
ସମ୍ପକଚରର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି; ଉର୍ତ୍ର ହଁ ରହରଲ ଏହାକୁ ପ୍ରଦୂ ର୍ଣମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ?
ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଜଳର ମାନକୁ ରାଜୟ ପ୍ରଦୂ ର୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରବାଡ଼ଚ, ଓଡ଼ିଶ୍ା, ୨୦ଟି ସ୍ଥାନରର ନିୟମିତ
ଭାରବ ପରୀକ୍ଷା କରିଆସୁଅଛି । ୨୦୧୯ ମସିହା ଏବଂ ୨୦୨୦ ମସିହା (ଜାନୁ ଆରୀ – ଅଗଷ୍ଟ) ରର ରବାଡ଼ଚ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା
ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପରଡ଼ରଯ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀଜଳରର Biochemical Oxygen Demand (BOD) and Total
Coliform (TC)ର ମାତ୍ରା ରାଉରରକଲା ସହରର ତଳମୁଣ୍ଡ ଠାରର (ପାନରପାର୍ର ତଳମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ବିରରି ଟାଲା ପଯଚୟନ୍ତ) ନିଦ୍ଧଚାରିତ

ମାନ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଚରର ରହୁ ଅଛି । ଏହାର କାରଣ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ନିଗଚତ ବଜଚୟଜଳ ନଦୀରର ମିଶ୍ବ
ି ା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ Instream-use ଦ୍ୱାରା
ରହଉଥିବାର ଅନୁ ମାନ କରାଯାଏ ।
ରାଜୟ ଜଳ ରଯାଗାଣ ଓ ପରିମଳ ପରିର୍ଦ (OWSSB) ନିକଟରୁ ସଂଗୃହତ
ି ତଥ୍ୟ ଅନୁ ଯାୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ
ପ୍ରଦୂ ର୍ଣମୁକ୍ତ କରିବା ନିମରନ୍ତ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦରକ୍ଷପର ବିବରଣୀ ନିମନରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
Odisha Water Supply and Sewerage Board (OWSSB) ଦ୍ୱାରା ରାଉରରକଲା ସହରରର ଦୁ ଇଟି
Sewage Treatment Plant (STP) ନିମାଚ ଣ କାଯଚୟ ଚାଲୁ ଅଛି ଓ ଏଠାରର ଏକ ୪୦ KLD କ୍ଷମତା ବିଶ୍ଷ୍ଟ
ି Fecal
Sludge Treatment Plant ନିମଚାଣ କରାଯାଇ ଏହାକୁ କାଯଚୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି ଓ ଅନୁ ରଗାଳ ଠାରର ଏକ ୧୮ KLD କ୍ଷମତା
ବିଶ୍ଷ୍ଟ
ି Fecal Sludge Treatment Plant ନିମଚାଣ କରାଯାଇ ଏହାକୁ କାଯଚୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି । କାମାକ୍ଷାନଗର, ତାଳରଚର
ଓ ପ୍ଟଯାମୁଣ୍ଡାଇ ଠାରର Septage Treatment Plant ନିମାଚ ଣ ପାଇଁ କାଯଚୟଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଛି । ଏତଦ୍ବୟତୀତ
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ବୀରମିତ୍ରପୁର ସହରରର Fecal Sludge Treatment Plant ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ
ରହିଛ ି ।
ତାଳରଚର ଠାରର ଏକ 2 MLD କ୍ଷମତା ବିଶ୍ଷ୍ଟ
ି STP ନିମାଚ ଣ କରାଯାଇ କାଯଚୟକ୍ଷମ ରହବା ସହ ରସଠାରର ଏକ
Wood Based Crematorium, ୨ଟି Low Cost Sanitation ତଥ୍ା River front development
କରାଯାଇଛି । ଧମଚଶ୍ାଳା ଠାରର ମଧ୍ୟ Wood Based Crematorium ଓ ୪ଟି Low Cost Sanitation କରାଯାଇଛି ।
ଖଦଖବୋତ୍ତେ ସଂସ୍ଥୋେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଖବୋଡ଼ମ ଗଠନ
U.D.A.Q No. 88. ଶ୍ରୀ ସୁଧୀେ

ୁ ମୋେ ସୋମଲ:- ଆଇଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ରାଜୟରର ଥିବା ରକଉଁ ରକଉଁ

ରଦରବାର୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥାରର େଷ୍ଟ ରବାଡ଼ଚ ଗଠନ ରହାଇନାହିଁ ପ୍ରକାଶ୍ କରି ତାହା ତୁ ରନ୍ତ ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାର କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ
କରୁଛନ୍ତି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ରାଜୟରର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରର ରହିଥିବା ରମାଟ 8759 ରଗାଟି ସୂଚୀଭୁକ୍ତ ରବରମୌରସୀ ରଦରବାର୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥାର
େଷ୍ଟରବାଡ଼ଚ ଗଠନ ରହାଇନାହିଁ । େଷ୍ଟରବାଡ଼ଚ ଗଠନ ନିମରନ୍ତ ରଦରବାର୍ତ୍ର ଆଇନରର ରହିଥିବା ବୟବସ୍ଥା ଅନୁ ଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଦରକ୍ଷପ
ନିଆ ଯାଉଅଛି ।
ଉଜୁ ଡ଼ୋ ଜଙ୍ଗଲେ ବୃ େଖେୋପଣ
ଶ୍ରୀ ଖମୌଷଧି ବୋଗ୍:- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରର ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଚରର ରକରତ
ପରିମାଣର ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ବୃ ଦ୍ଧି ର୍ଟିଛ ି ପ୍ରକାଶ୍ କରି ଉଜୁ ଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରର ବୃ କ୍ଷରରାପଣ କରି ଜଙ୍ଗଲ ପରିମାଣ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର କି
ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ?
ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ

(ମନ୍ତ୍ରୀ):- ଭାରତୀୟ ବନ ସରବଚକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା, ରଡ଼ରାଡ଼ୁନ ଦ୍ୱାରା ଉପଗ୍ରହ ଜରିଆରର ଜଙ୍ଗଲ ଆଚ୍ଛାଦିତ

ଅଞ୍ଚଳର ସରବଚକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ପ୍ରରତୟକ ଦୁ ଇ ବର୍ଚରର ଥ୍ରର ତାହାର ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ୍ିତ ରହାଇଥ୍ାଏ । ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁ ଯାୟୀ ୨୦୧୫
ମସିହାରର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରର ଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ପରିମାଣ ୨,୪୦୧ ବଗଚ କି.ମି. ଥିଲା । ୨୦୧୯ ମସିହାରର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରର ଥିବା
ଜଙ୍ଗଲର ପରିମାଣ ୨୪୧୯.୮୦ ବଗଚ କି.ମି. ଅଛି । ୨୦୧୫ ମସିହା ଠାରୁ ୨୦୧୯ ମସିହା ମଧ୍ୟରର ୧୮.୮୦ ବଗଚ କି.ମି. ଜଙ୍ଗଲ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରର ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଚରର ଉଜୁ ଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରର ୧୬୪.୧୭ ଲକ୍ଷ ବୃ କ୍ଷଚାରା ରରାପଣ କରାଯାଇ ୪,୨୬୩ ରହକଟର ସର୍ନ
ବନୀକରଣ, ୬୩,୭୫୨ ରହକଟର ବୃ କ୍ଷରରାପଣ ଦ୍ୱାରା ଉଜୁ ଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ୮୬.୯୯ ଲକ୍ଷ ବୃ କ୍ଷଚାରା
ବିତରଣ କରାଯାଇଅଛି ଯାହାର ବର୍ଚଓୱାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ବିବରଣୀ Annexure-A ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
(Annexures are available on the Library Table)
ଧମମଗଡ଼ ବଜ୍ଞୋପତ ଅଞ୍ଚଳେ ସବମୋଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତ

U.D. 90. ଶ୍ରୀ ଖମୌଷଧି ବୋଗ:- ଗୃହ ନିମାଚ ଣ ଓ ରପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ଧମଚଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର
ସବଚାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରକଉଁ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ, ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ିତ ଓ ରାଜୟ ରଯାଜନା କାଯଚୟକାରୀ ରହଉଛି ପ୍ରକାଶ୍ କରି, ଏହି ସହରର
ସବଚାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ୍ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ଧମଚଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିର୍ଦ ର ସବଚାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିମନଲିଖିତ ରଯାଜନା କାଯଚୟକାରୀ
ରହଉଥିବା ସୂଚୀ କୁ ନିମନରର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ।
ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରଯାଜନା
1.

14th Finance Commission
Basic.

ରାଜୟ ରଯାଜନା
1. Motor Vehicle Tax
2. Maintenance of Road and Bridges.

2.

Swachh Bharat Mission

3. Public toilet

3.

Solid Waste Management

4. Community toilet

4.

15th Finance Commission

5. Protection of Water Bodies.

5.

PMAY

6. Non residential Building

6.

DAY NULM

7. Protection of Govt. land Boundary
Wall
8. 4th SFC Devolution
9. 4th SFC Creation of Capital asset
10. 4th SFC maintenance of capital
asset.
11. 4th SFC Sanitation
12. AAHAR
13.Urban Wage Employment Initiative
(UWEI)
14. Jaga Mission

ଧମଚଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିର୍ଦର ସବଚାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ୍ ନିମରନ୍ତ ନିଆଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷପ ଯଥ୍ା – ଶ୍ମଶ୍ାନ ର୍ାଟ
ଉନ୍ନତିକରଣ, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମରନ୍ତ ଆହାର ରକନ୍ଦ୍ର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମରନ୍ତ ରଶ୍ୌଚାଳୟ, ରଗାଷ୍ଠୀ ରଶ୍ୌଚାଳୟ, ରାସ୍ତା,
ନାଳି, ମାଇରକ୍ରା କରମ୍ପାଷ୍ଟିଙ୍କ ରସଣ୍ଟର, ଏମ. ଆର. ଏେ ଆଦି ନିମାଚ ଣ ସହିତ ଆରଲାକୀକରଣ କରାଯାଇ ଧମଚଗଡ଼ ସହରକୁ ସବଚାଙ୍ଗୀନ

ବିକାଶ୍ କରାଯାଉଅଛି । Urban Wage Employment Initiative (UWEI) ରଯାଜନାରର ପରିର୍ଦର ସମସ୍ତ ଓୱାଡ଼ଚରର
ବିଭିନ୍ନ କାଯଚୟ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ ଜରିଆରର ସଂପାଦନ କରାଯାଉଅଛି । ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମୱୀ କରିବା ନିମରନ୍ତ
ରଗାଷ୍ଠୀ ଋଣ, ବୟକ୍ତିଗତ ଋଣ, େିଟ ରଭଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ିକ୍ଷଣ, ଜାଗା ମିଶ୍ନ ଜରିଆରର ଭୂମିହୀନ ବୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ
ଜାଗା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି ।
ଶ୍ରମ ମୋନଙ୍କୁ ୋଯମୟ ଖଯୋଗୋଇବୋ ୁ ପଦଖେପ
ୟୁ .ଡ଼.୯୧.ଶ୍ରୀ ଖମୌଷଧି ବୋଗ୍:- ଶ୍ରମ ଓ କମଚଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି-ରାଜୟରର କରରାନା ସ୍ଥିତରି ର
ପ୍ରବାସରୁ ରେରିଥିବା ଓ ରାଜୟରର ଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାଯଚୟ ରଯାଗାଇରଦବାକୁ ସରକାର କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ରାଜୟରର କରରାନା ସ୍ଥିତରି ର ପ୍ରବାସରୁ ରେରିଥିବା ଓ ରାଜୟରର ଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରର
ପ୍ରଚଳିତ ରଯାଜନା ମାଧ୍ୟମରର କାଯଚୟ ରଯାଗାଇରଦବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଖତୟ ଗ୍ରୋମ ୁ େୋସ୍ତୋ ସଂଖଯୋଗ
U.D. ୯୨. ଶ୍ରୀ ଖମୌଷଧି ବୋଗ:- ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ରକଉଁ ବଳକର ରକରତାଟି ଗ୍ରାମକୁ
ଅଦୟାବଧି ରାସ୍ତା ସଂରଯାଗ ରହାଇନାହିଁ ପ୍ରକାଶ୍ କରି ରସହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼କ
ି ୁ ରାସ୍ତା ସଂରଯାଗ ପାଇଁ ସରକାର କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ
କରୁଛନ୍ତି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ।
ଗ୍ରୋମ ୁ ସବୁ ଦନଆ େୋସ୍ତୋ ସଂଖଯୋଗ
U.D.93: ଶ୍ରୀ ଖମୌଷଧି ବୋଗ୍:- ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ଧମଚଗଡ଼ ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର
ରକଉଁବଳକର ରକଉଁଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରକଉଁଗ୍ରାମକୁ ଅଦୟାବଧି ରାସ୍ତା ସଂରଯାଗ ରହାଇପାରିନାହିଁ ପ୍ରକାଶ୍ କରି ରସହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼କ
ି ୁ
ସବୁ ଦନ
ି ଆ
ି ରାସ୍ତା ସଂରଯାଗ ପାଇଁ ସରକାର କି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ଧମଚଗଡ଼ ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିନସ୍ଥ ୩ରଗାଟି ବଳକ ଯଥ୍ା ଧମଚଗଡ଼, ରକାକସରା ଓ ଜୟପାଟଣା ର ରଯଉଁ
ରଯଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରଯଉଁ ଗ୍ରାମ/ ପଡ଼ାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଅଦୟାବଧି ରାସ୍ତା ସଂରଯାଗ ରହାଇପାରିନାହିଁ ଏହାର ବଳକ ଓୱାରୀ ତଥ୍ୟ ସହିତ ରସହି
ଗ୍ରାମ/ ପଡ଼ାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ରାସ୍ତା ସଂରଯାଗ ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦରକ୍ଷପ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ରର ସଂଲଗ୍ନ
କରାଗଲା ।
(Annexures are available on the Library Table)
ପୋଇପ ଖଯୋଖଗ ପୋନୀୟ ଜଳ ଖଯୋଗୋଣ
ୟୁ .ଡ଼. ୯୪ / ଶ୍ରୀ େଖମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୋଏ:- ପଂଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିବଚାଚନ
ମଣ୍ଡଳୀର ଆଠମଲ୍ଲିକ, କିରଶ୍ାରନଗର ଓ ଅନୁ ରଗାଳ ବଳକର (୯ ରଗାଟି ଗ୍ରାମ ପଂଚାୟତ)ର ରମାଟ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ରକରତାଟି ଗ୍ରାମକୁ
ପାଇପ ପାନୀୟ ଜଳ ରଯାଗାଣ କାଯଚୟକ୍ଷମ ରହାଇଛି, ରକରତାଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁ ରହିଛ ି ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଂଜୁ ରୀ ରହାଇଛି ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର
ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ ଜଳରଯାଗାଣ ସୁବଧ
ି ା ରଯାଗାଇ ରଦବାକୁ କି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଠମଲ୍ଲିକ, କିରଶ୍ାରନଗର ଓ ଅନୁ ରଗାଳ ବଳକ ଅନ୍ତଗଚତ ୫୬ ରଗାଟି ଗ୍ରାମ
ପଂଚାୟତ ଅଧିନରର ଥିବା ୬୧୪ ଟି ଗ୍ରାମକୁ ରନଇ ଗଠିତ । ଏହି ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗଚତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ରହାଇଥିବା ପାଇପ
ପାନୀୟ ଜଳରଯାଗାଣ ବୟବସ୍ଥାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି -କ ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
ଏତଦ୍ ବୟତୀତ ବାକି ରହିଥିବା ୪୫୭ ରଗାଟି ଗ୍ରାମର ପ୍ରରତୟକ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ପାଇପ ରଯାରଗ
ପାନୀୟ ଜଳରଯାଗାଣ ବୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷୟଧାଯଚୟ କରାଯାଇଅଛି ।
(Annexures are available on the Library Table)

ଜେୋଜୀର୍ଣ୍ମ େୋସ୍ତୋେ ପୁନଃ ନମମୋଣ
UD. 95 – ଶ୍ରୀ େଖମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୋଏ:- ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି : ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ଗ୍ରାମ
ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିନରର ଥିବା ରମାଟ ରକରତ କି.ମି. ରାସ୍ତାରୁ ରକରତ କି.ମି. ରାସ୍ତା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରର ଅଛି ତାହାର ପୁନଃନିମଚାଣ
କରି ଗମନାଗମନ ଉପରଯାଗୀ କରିବାକୁ କି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଅଛି ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିନରର ରମାଟ ୨୩୬.୬୩୬ କି.ମି. ରାସ୍ତା ଅଛି
। ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ରକୌଣସି ରାସ୍ତା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରର ନାହିଁ । ପରନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼କ
ି ରର ମରାମତି ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ ବାବଦରର
ସରକାରଙ୍କର ଆଥ୍ିକ ସମୱଳକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରର ରଖି ବିଭିନ୍ନ ରଯାଜନାରର ହସ୍ତଗତ ରହଉଥିବା ଅନୁ ଦାନକୁ ବିନରି ଯାଗ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ
କାଯଚୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି ।
ଶୋଳ ଓ ଶଆଳୀ ପତ୍ର ଦ୍ୱୋେୋ ଲପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ଶ୍ରୀ େଖମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୋଏ:- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି :- ରାଜୟରର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଶ୍ାଳପତ୍ର, ଶ୍ିଆଳୀପତ୍ର
ମାଧ୍ୟମରର ଖଲି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମୱନଶ୍ୀଳ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିରଲ ତାହାର କାଯଚୟକାରୀତା ପାଇଁ କି
ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ?
ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ

(ମନ୍ତ୍ରୀ):- ରାଜୟରର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉପଲବ୍ଧ ରହଉଥିବା ଶ୍ାଳ ଓ ଶ୍ିଆଳି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରର ଖଲି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି

ମହିଳାମାରନ ସ୍ୱାବଲମୱୀ ରହାଇପାରିଛନ୍ତି । ଏ ପଯଚୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶ୍ା ବନାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ (OFSDP) ଜରିଆରର ବାଲିଗୁଡ଼ା, ରକନ୍ଦୁ ଝର
ଏବଂ ରାଉରରକଲା ବନଖଣ୍ଡରର ୦୪ ରଗାଟି ଶ୍ାଳ ପତ୍ର କ୍ଳଷ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ରହାଇସାରିଛ,ି ରଯଉଁଥିରର ୩୫ ରଗାଟି ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତ ି
ମାଧ୍ୟମରର ୯୫ ରଗାଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠି (VSS) ର ପାଖାପାଖି ୧୫୦୦ ପରିବାରର ମହିଳାମାରନ ଆଥ୍ିକ ଉପକୃ ତ
ରହାଇପାରିଛନ୍ତି।
ଏହା ବୟତୀତ ଏହି ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରର ଅନୟ ତିନ ି ରଗାଟି କ୍ଳଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛ ି । ଓଡ଼ିଶ୍ା
ବନାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରର ଶ୍ାଳ ଓ ଶ୍ିଆଳି ପତ୍ରରୁ ଖଲି ଓ ଦନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ପ୍ରକ୍ରିୟାରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମୱନ କରିବାକୁ
ରଯାଜନା କରାଯାଉଅଛି ।
U.D. ୯୭ . ଶ୍ରୀ େଖମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୋଏ:- ଗୃହ ନିମଚାଣ ଓ ରପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି – ରକଉଁ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରଯାଜନା,
ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ିତ ରଯାଜନା ଓ ରାଜୟ ରଯାଜନା ପ୍ରଣୟନ ମାଧ୍ୟମରର ଆଠମଲ୍ଲିକ ସହରର ବିକାଶ୍ ପାଇଁ ସରକାର ବୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି,
ପ୍ରକାଶ୍କରି ଏହି ସହରର ସବଚାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ୍ ପାଇଁ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳର ବିକାଶ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଯାଜନା ଗୁଡ଼କ
ି ର ସୂଚୀ କୁ ନିମନରର ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଅଛି ।
ଖ ନ୍ଦ୍ରୀୟ ଖଯୋଜନୋ

େୋଜୟ ଖଯୋଜନୋ

1.

14th Finance Commission Basic.

1. Motor Vehicle Tax

2.

Swachh Bharat Mission

2. Maintenance of Road and Bridges

3.

Solid Waste Management

3. Public toilet

4.

15th Finance Commission

4. Protection of Water Bodies

5.

PMAY

5. Non residential Building

6.

DAY NULM

6. Protection of Govt. land Boundary Wall
7. 4th SFC Devolution
8. 4th SFC Creation of capital asset
9. 4th SFC maintenance of capital asset
10.

4th SFC Sanitation

11.

Community toilet

12.

AAHAR

13.

Urban Wage Employment Initiative
(UWEI)

14. Jaga Mission

ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିର୍ଦର ସବଚାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ୍ ନିମରନ୍ତ ନିଆଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷପ ଯଥ୍ା – ଶ୍ମଶ୍ାନ ର୍ାଟ
ଉନ୍ନତିକରଣ, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମରନ୍ତ ଆହାର ରକନ୍ଦ୍ର, ପବିକ
ଳ ଟଏରଲଟ, କମୁୟନିଟ ି ଟଏରଲଟ, ନୂ ତନ ମାରକଚଟ କରମ୍ପଳକ୍ସ,
କମୁୟନିଟ ି ରସଣ୍ଟର, ରାସ୍ତା, ରେନ, ମାଇରକ୍ରା କରମ୍ପାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ରସଣ୍ଟର, ଏମ. ଆର. ଏେ ଆଦି ନିମାଚ ଣ ସହିତ ଆରଲାକୀକରଣ କରାଯାଇ
ଆଠମଲ୍ଲିକ ସହରକୁ ସବଚାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ୍ କରାଯାଉଅଛି । Urban Wage Employment Initiative (UWEI)
ରଯାଜନାରର ପରିର୍ଦର ସମସ୍ତ ଓୱାଡ଼ଚରର ବିଭିନ୍ନ କାଯଚୟ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ଟି ଜରିଆରର ସଂପାଦନ କରାଯାଉଅଛି । ମହିଳା
ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମୱୀ କରିବା ନିମରନ୍ତ ଗୁପ ଋଣ, ବୟକ୍ତିଗତ ଋଣ, େିଟ ରଭଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ିକ୍ଷଣ, ଜାଗା ମିଶ୍ନ
ଜରିଆରର ଭୂମିହୀନ ବୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି ।

ଖଲୋ ଙ୍କୁ ମମ ସଂସ୍ଥୋନ ଖଯୋଗୋଣ
ୟୁ .ଡ଼.୯୮.ଶ୍ରୀ େଖମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୋଏ:- ଶ୍ରମ ଓ କମଚଚାରୀଙ୍କ ରାଜୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି-କରରାନା ସ୍ଥିତରି ର ରାଜୟରର
ଅଧିକ କମଚ ନିବାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଲାକଙ୍କୁ କମଚ ସଂସ୍ଥାନ ରଯାଗାଇରଦବାକୁ ସରକାର କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଯାଜନା କରୁଛନ୍ତି ?
ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- କରରାନା ସ୍ଥିତରି ର ରାଜୟରର ଅଧିକ କମଚ ସଂସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଲାକଙ୍କୁ କମଚ ସଂସ୍ଥାନ ରଯାଗାଇରଦବା
ସମ୍ପକିତ ତଥ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଅଛି ।
ମହୋତ୍ମୋଗୋନ୍ଧୀ ଜୋତୀୟ ଗ୍ରୋମୀଣ ଜୀବ ୋ ଉପୋଜମନ ୋଯମୟକ୍ରମ
ଶ୍ରୀ େଖମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଖବଖହେୋ:- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ଦଶ୍ପଲ୍ଲା ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର
(MGNREGA) ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ଉପାଜଚନ କାଯଚୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ରକଉଁ ରକଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ବୃ କ୍ଷରରାପଣ କାଯଚୟକ୍ରମ
ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାଯଚୟକାରୀ କରାଯାଇ ରକରତ ଟଙ୍କା ବିନରି ଯାଗ କରାଯାଇଛି ତାହାର ବଳକ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପଓୱାରୀ ସବିରଶ୍ର୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ
କରିରବ କି ?

ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ଦଲପଲ୍ଲା ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର (MGNREGA)ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ
ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ଉପାଜଚନ କାଯଚୟକ୍ରମ ଅନ୍ତଗଚତ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବୃ କ୍ଷରରାପଣ କାଯଚୟକ୍ରମ ଜଙ୍ଗଲ
ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ କାଯଚୟକ୍ରମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜଳ ଓ ମୃର୍ତ୍କ
ି ା ସଂରକ୍ଷଣ କାଯଚୟକ୍ରମ କାଯଚୟକାରୀ
କରାଯାଉଅଛି, ଯାହାର ବଳକ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପଓୱାରୀ ସବିରଶ୍ର୍ ତଥ୍ୟ Annexure-A ରର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
(Annexures are available on the Library Table)
ବୃ େଖେୋପଣେ ପଦ୍ଧତ
ଶ୍ରୀ େଖମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଖବଖହେୋ:- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ରାଜୟରର ଗତବର୍ଚ ବନୀକରଣ କାଯଚୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା
ରକରତ ପରିମାଣର ବୃ କ୍ଷ ରକଉଁ ରକଉଁ ପ୍ରକାର ବୃ କ୍ଷରରାପଣ ପଦ୍ଧତିରର କରାଯାଇ ରକରତ ଅଥ୍ଚ ବିନରି ଯାଗ କରାଯାଇଛି ଜଣାଇରବ କି,
୨୦୧୯-୨୦ ଏବଂ ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର ଦଶ୍ପଲ୍ଲା ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରକଉଁ ବଳକରର ବନୀକରଣ କାଯଚୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା
ରକରତ ପରିମାଣର ବୃ କ୍ଷରରାପଣ କରାଯାଇ ରକରତ ଅଥ୍ଚ ବିନରି ଯାଗ କରାଯାଇଛି ?
ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ :- ଗତ ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର ସମୁଦାୟ ୩୩୯ ଲକ୍ଷ ବୃ କ୍ଷ ଚାରା ରରାପଣ କରାଯାଇ ୧୩,୦୫୫
ରହକଟର ସର୍ନ ବନୀକରଣ (AR), ୫୫,୩୦୩ ରହକଟର ଉଜୁ ଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର (ANR) ଏବଂ ୩୫୫୮ ରରା.କି.ମି ପଥ୍ ପାଶ୍ୱଚ
ବନୀକରଣ କରାଯାଇଛି । ଏତଦ୍ ବୟତୀତ ୨୧୨.୫ ଲକ୍ଷ ବୃ କ୍ଷ ଚାରା ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯାଇଅଛି । ଉପରରାକ୍ତ ବୃ କ୍ଷ
ରରାପଣ କାଯଚୟକ୍ରମ ନିମରନ୍ତ ସମୁଦାୟ ଆନୁ ମାନିକ ୩୦୮.୦୦ ରକାଟି ଅଥ୍ଚରାଶ୍ି ବୟୟ କରାଯାଇଅଛି ।
ଦଶ୍ପଲ୍ଲା ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରର ୨୦୧୯-୨୦ ଓ ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର ସମୁଦାୟ ୮.୩୬ ଲକ୍ଷ ବୃ କ୍ଷ ଚାରା
ରରାପଣ କରାଯାଇ ୩୪୧ ରହକଟର ସର୍ନ ବନୀକରଣ (AR), ୧୭୪୫ ରହକଟର ଉଜୁ ଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର (ANR) ଏବଂ
୧୯୭ ରରା.କି.ମି ପଥ୍ ପାଶ୍ୱଚ ବନୀକରଣ କରାଯାଇଅଛି । ଏତଦ୍ ବୟତୀତ ୧୦.୫୬ ଲକ୍ଷ ବୃ କ୍ଷଚାରା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ
କରାଯାଇଅଛି । ଏଥି ନିମରନ୍ତ ସମୁଦାୟ ୭୨୮.୪୬ ଲକ୍ଷ ଅଥ୍ଚରାଶ୍ି ବୟୟ କରାଯାଇଅଛି ।
ଙ୍କି ଟ େୋସ୍ତୋେ ପେମୋଣ
U.D.101: ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜବ ୁ ମୋେ ମଲ୍ଲ :- ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ଭଦ୍ରକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତର
ି
ରକଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରର ରମାଟ ରକରତ କିରଲାମିଟର ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତର
ି ାସ୍ତା ଥିବାରବରଳ ତନମଧ୍ୟରୁ ରକରତ କି.ମି.
ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟ ରହାଇଛି ଅବଶ୍ିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ କଂକ୍ରିଟ କରିବାକୁ କି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ଭଦ୍ରକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତ ି ଅଧିନରର ୩୬ ରଗାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୩୬ ରଗାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନରର
୩୦୬.୮୪ କି.ମି. ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା ରହିଅଛି । ରସଥି ମଧ୍ୟରୁ ୧୪୮.୫୦ କି.ମି. ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟ ରହାଇଅଛି । ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ
ସମିତ ି ସ୍ତରରର ଚଳିତ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚ ୨୦୨୦-୨୧ ନିମର୍ତ୍
ି 15 –CFC ଓ 5 –SFC ମାଧ୍ୟମରର ୪୦ କି.ମି. କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା କରିବା
th

th

ପାଇଁ ରଯାଜନା କରାଯାଇଛି ଓ ପଯଚୟାୟକ୍ରରମ ବିଭିନ୍ନ ରଯାଜନାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ଆଥ୍ିକ ସମୱଳକୁ ଭିର୍ତ୍କ
ି ରି ଅବଶ୍ିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାର
କଂକ୍ରିଟକରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ ନିଆଯାଉଛି । ଭଦ୍ରକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତ ି ଅଧିନରର ଥିବା ୩୬ ରଗାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର
ପଞ୍ଚାୟତ ଓୱାରୀ ରାସ୍ତାର ତଥ୍ୟ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ‘କ’ ରର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା।
(Annexures are available on the Library Table)
ଜେୋଜୀର୍ଣ୍ମ େୋସ୍ତୋେ ପୁନଃ ନମମୋଣ
U.D. 102 – ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜବ ୁ ମୋେ ମଲ୍ଲ :- ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି : ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ରକଉଁ ବଳକରର ରକରତ
କି.ମି. ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତାଥିବାରବରଳ ତନମଧ୍ୟରୁ ରକରତ କି.ମି. ରାସ୍ତା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରର ଅଛି ତାହାର ପୁନଃ ନିମଚାଣ ପାଇଁ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ?

ଶ୍ରୀ ସୁଶୋତ ସଂହ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବଳକରର ଥିବା ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତାର ବିବରଣୀ ପରିଶ୍ଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଦାନ
କରାଗଲା । ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ରକୌଣସି ରାସ୍ତା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରର ନାହିଁ । ପରନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼କ
ି ର ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ କାଯଚୟ
ଉପଲବଧ ଅନୁ ଦାନକୁ ନଜରରର ରଖି ପଯଚୟାୟକ୍ରରମ କରାଯାଉଅଛି ।
(Annexures are available on the Library Table)
ଖହତୋଳ ବଣ ସୃ ଷ୍ଟ
ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ୁ ମୋେ ମଲ୍ଲ :- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିରବଶ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂ ଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ
ଅଧିକ ରହନ୍ତାଳ ବଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସରକାର କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ?
ଶ୍ରୀ ବକ୍ରମ ଖ ଶେୀ ଆେୁ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂ ଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ରହନ୍ତାଳ ବଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶ୍ା
ବନବିଭାଗ ତରେରୁ ୨୦୦୮-୦୯ ଠାରୁ ୨୦୧୨-୧୩ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚ ମଧ୍ୟରର OFSDP ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରର ୨୩୫୪ ରହକଟର
ରହନ୍ତାଳ ବଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଅଛି । ପୁନଶ୍ଚ ୨୦୨୧-୨୨ ଆଥ୍ିକ ବର୍ଚରର ICZMP ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରର ୩୦ ରହକଟର ରହନ୍ତାଳ ବଣ
ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଅଛି ।
େୋସ୍ତୋ ହସ୍ତୋତେ
U.D. ୧୦୪. ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜବ ୁ ମୋେ ମଲ୍ଲ :- ଗୃହ ନିମଚାଣ ଓ ରପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିରବ କି:- ଭଦ୍ରକ ରପୌରପାଳିକା ଓ
ତାର ପାଶ୍ୱଚବର୍ତ୍ଚୀ ଅଞ୍ଚଳରର ଗୃହ ନିମଚାଣ ସମୟରର ପଛପାଖ ଜମିକୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ସହ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବୟବସ୍ଥା ବୟାହତ ରହଉଥିବା ପ୍ରତି
ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି, ଉର୍ତ୍ର ହଁ ରହରଲ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଅତୁ ଟ ସହ ପଛପାଖ ଜମିକୁ ବାଟ ବୟବସ୍ଥା ସହିତ ବିଲଡ଼ସଚମାରନ
ନିମାଚ ଣ କରିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରି ରପୌରପାଳିକାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରିରବ କି ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୋପ ଖଜନୋ (ମନ୍ତ୍ରୀ):- ଭଦ୍ରକ ରପୌରାଞ୍ଚଳରର ଗୃହ ନିମଚାଣ ଉରେଶ୍ୟରର Plan, key Plan ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମିର କିସମ,
ତତସଂରଗ ସଂରଗ େଟଟିକୁ ରାସ୍ତାର ସଂରଯାଗୀକରଣ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଇତୟାଦିକୁ ରଦଖି ନକ୍ସା ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇଥ୍ାଏ । ପଛପାଖ
ଜମି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଛଡ଼ାଯିବାର ବୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ ଜମି ଥିରଲ ଉପଲବ୍ଧ ରହାଇପାରର । ରତରବ ବୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତବ
ି ାନ ଜମି ମାଲିକମାରନ
ରକୌଣସି ର୍ର ପଛପରଟ ରହି ରାସ୍ତା ନପାଇରଲ, ରସମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ରଦବାର ବୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ରତରବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମି ମାଲିକମାରନ
ବୁ ଝାମଣା ଭିର୍ତ୍ରି ର ରାସ୍ତା ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଜମି ରପୌର କର୍ତ୍ଚୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦଲିଲ କରିରଦରଲ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରାସ୍ତା ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ
ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରର ।
ସ୍ଥଳ ବିରଶ୍ର୍ରର ସରକାରୀ ସ୍ୱତ୍ୱ ଥିବା ଜାଗାରର ନାଳ ଓ ରାସ୍ତା ଥ୍ାଏ, ରସ ରକ୍ଷତ୍ରରର ନକ୍ସା ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଏ । ଭଦ୍ରକ
ରପୌରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରର ବିଡ଼ରମାରନ ନିଜସ୍ୱ ଅଥ୍ଚ ବୟୟରର ରାସ୍ତା ଓ ନାଳ ନିମାଚ ଣ କରିବା ସଂରଗ ସଂରଗ ପରବର୍ତ୍ଚୀ ସମୟରର ସମ୍ପୃକ୍ତ
ରାସ୍ତା ଓ ନାଳର ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ ନିମରନ୍ତ ରପୌରପାଳିକା ଭଦ୍ରକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ Registered Free Gift Deed କଲା ପରର
ନକ୍ସା ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଏ ।

ଖ ୋଷଣୋ
ମୋନୟବେ ବୋଚସ୍ପତ :

ମାନୟବର ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ସଦସୟ ଓ ସଦସୟାବୃ ନ୍ଦ, ବିରରାଧୀ ଦଳର ରନତା, କଂରଗ୍ରସ ଦଳର

ରନତା ଓ ଅନୟାନୟ ବନ୍ଧୁ ଗଣ, ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଧାନସଭାର ମାନୟବର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ/ବିଧାୟିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରଯଉଁମାରନ ଚାହିଁରବ
ରସମାରନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ Conference Hall, ରଲାକରସବା ଭବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରର ଥିବା Conference Hall,
ମାନୟବର ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିରରାଧୀ ଦଳର ରନତାଙ୍କ Residential Office, ଭୁବରନଶ୍ୱରସ୍ଥ OCAC କାଯଚୟାଳୟରର
ଥିବା Video Conference ମାଧ୍ୟମରର ବିଧାନସଭା ଗୃହ ବିବରଣୀରର ଭାଗ ରନଇ ପାରିରବ ରବାଲି ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ
ତରେରୁ ସମସ୍ତ ମାନୟବର ବିଧାୟକ/ବିଧାୟିକାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ।
ଇତି ମଧ୍ୟରର ମାନୟବର ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ/ବିଧାୟିକାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରସମାନଙ୍କ ମତାମତ ନିମମ
ନ ରତ
ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇଅଛି:
ନୋମ

v. c.

1. ମାନୟବର ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ମାନୟବର ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ Residential Office

2. ଶ୍ରୀମତୀ ଉର୍ା ରଦବୀ, ବିଧାୟିକା

ରଲାକରସବା ଭବନର ଦ୍ୱିତୀୟ । ମହଲା Conference

3. ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ବିଧାୟକ

Hall

4. ଶ୍ରୀ ପ୍ରେୁ ଲ୍ଲ ସାମଲ, ବିଧାୟକ
5. ଶ୍ରୀମତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାରାଲା, ବିଧାୟିକା
6. ଶ୍ରୀ ଶ୍ଶ୍ିଭୂର୍ଣ ରବରହରା, ବିଧାୟକ
7. ଶ୍ରୀ ନିତୟାନନ୍ଦ ସାହୁ , ବିଧାୟକ
9. ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ରସଠୀ, ବିଧାୟକ

ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ Conference Hall.

10. ଶ୍ରୀ ପ୍ରେୁ ଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ମାନୟବର

ରଢଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ Conference Hall.

ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ଏବଂ ନିମଚାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
11. ଶ୍ରୀ ରାରଜନ୍ଦ୍ର ରଢାଲକିଆ, ବିଧାୟକ

ନୂ ଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ Conference Hall.

ମାନୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହୀଧର ରଣା, ବିଧାୟକ ରସ ରବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ Conference Hall ରର ବସିବା ପାଇଁ
ଅନୁ ରରାଧ କରିଥିରଲ।ଦୁ ଭଚାଗୟବଶ୍ତଃ ରସ କରରାନାରର ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହାଇଛନ୍ତି ।
ତଦନୁ ଯାଇ, Video Conference ମାଧ୍ୟମରର ବିଧାନସଭା ଗୃହ ବିବରଣୀରର ଭାଗ ରନବା ପାଇଁ ମଁୁ ରସମାନଙ୍କୁ
ଅନୁ ମତି ରଦଉଅଛି ।
ପୁନଶ୍ଚ, ଗୃହରର ଉପସ୍ଥିତ ତଥ୍ା Video Conferencing ମାଧ୍ୟମରର ବିବରଣୀରର ଭାଗ ରନବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ
ମାନୟବର ସଦସୟ/ସଦସୟା ତାଙ୍କର ସିଟରର ବସି କିମାୱ ଠିଆ ରହାଇ ଗୃହ ବିବରଣୀରର ଅଂଶ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିରବ ରବାଲି ମଁୁ ମଧ୍ୟ
ଅନୁ ମତି ରଦଉ ଅଛି ।

OBITUARY
ବର୍ତ୍ଚମାନ Obituary. Now Hon’ble Chief Minister
SHRI NAVEEN PATTANAIK (CHIEF MINISTER):- Hon'ble Speaker Sir, with
profound grief, I rise to inform this August House about the sad demise of Late Dr. Pranab
Kumar Mukherjee, Ex-President of India, Late Madan Mohan Dutta, Sitting Member, Late
Bishnu Charan Das, Sitting Member, Late Hara Prasad Mohapatra, Ex-Minister, Late Saharai
Oram, Ex-Minister, Late Sanatana Bisi, Ex-Minister, Late Sk. Matlub Ali, Ex-Minister, Late
Arjun Charan Sethi, Ex Member, Late Nelson Soreng, Ex-Member, Late Ramamurty Mutika,
Ex-Member, Late Rabindranath Bhoi, Ex-Member, Late Abhimanyu Kumar, Ex-Member, Late
Chintamani Jena Ex-Member, Late Chandrakanta Pradhan, Ex-Sepoy, Indian Army, Late
Nuturam Soren, Ex-Naib Subedar, Indian Army, Late Sudhir Kumar Tudu, Ex-SOG
Commando, Odisha Police, Late Debasis Sethy, Ex-SOG Commando, Odisha Police, Late
Banawasi Moharana, Ex-Home Guard, Odisha Police and all those brave Covid Warriors.
Late Dr. Pranab Kumar Mukherjee, Ex-President of India was born on 11th
December, 1935 at Mirati in the State of West Bengal. He was elected to Rajya Sabha five
times. He was Union Cabinet Minister, Transport, Steel & Mines, Finance, External Affairs
and Defence. He was Deputy Chairman of Planning Commission in 1991. He was Leader of
the House, Lok Sabha in 2004. He was President of India in 2012. He was Conferred with
Padma Vibhushan and Bharat Ratna. He was also Author of many Books. He expired
on 31st August 2020 at the age of 85.
Late Madan Mohan Dutta, Sitting Member was born on 13th August, 1957 at
Chowk Bazar in Balasore District. He was elected to Odisha Legislative Assembly from
Balasore Assembly Constituency in 2019. He expired on 17th June, 2020 at the age of 63.
Late Bishnu Charan Das, Sitting Member was born on 9th October, 1954 at
Mukundapur in Jagatsinghpur District. He was elected to Odisha Legislative Assembly
from Jagatsinghpur Assembly Constituency five times and from Tritol Assembly Constituency
in 2019. He was Minister, School & Mass Education in 2006. He was elected to Rajya Sabha
in 2016. He expired on 6th July, 2020 at the age of 66.
Late Hara Prasad Mohapatra, Ex-Minister was born on 10th November, 1922 at
Pakhar in Balasore District. He was elected to Odisha Legislative Assembly from Soro
Assembly Constituency two times. He was Minister, Law, Cooperation and Forestry,
Community Development and Panchayati Raj, Works and Transport and
Urban Development. He expired on 6th May,2020 at the age of 98.
Late Saharai Oram, Ex-Minister was born on 8th January, 1942 at Bhadrasahi in
Keonjhar District. He was elected to Odisha Legislative Assembly from Champua Assembly
Constituency five times. He was Minister Rural Development, Forest, Fisheries & Animal
Husbandry (Fisheries). He expired on 17th April, 2020 at the age of 79.
Late Sanatana Bisi, Ex-Minister was born on 16th November, 1941 at Dalaipada
in Sambalpur District. He was elected to Rajya Sabha in 1994. He was elected to Odisha
Legislative Assembly from Rairakhol Assembly Constituency two times. He was Minister of
State, Health & Family Welfare in 2008. He expired on 14th April, 2020 at the age of 79.

Late Sk. Matlub Ali, Ex-Minister was born on 16th December, 1942 at
Dharoshyamsundarpur in Cuttack District. He was elected to Odisha Legislative Assembly
from Mahanga Assembly Constituency four times. He was Minister Tourism, Revenue,
Education, Irrigation, Power, Rural Development etc. He expired on 24th September, 2020 at
the age of 78.
Late Arjun Charan Sethi, Ex-Member was born on 18th September, 1941 at
Odang in Bhadrak District. He was elected to Lok Sabha from Bhadrak Parliamentary
Constituency eight times and Odisha Legislative Assembly from Bhandaripokhari Assembly
Constituency two times. He was Union Cabinet Minister, Water Resources. He expired on
8th June, 2020 at the age of 79.
Late Nelson Soreng, Ex-Member was born on 5th October, 1946 at Maheshdihi in
Sundargarh District. He was elected to Odisha Legislative Assembly from Raghunathpali
Assembly Constituency in 1980. He expired on 22nd July, 2020 at the age of 74.
Late Ramamurty Mutika, Ex-Member was born on 1st August, 1953 at Subai in
Rayagada District. He was elected to Odisha Legislative Assembly from Gunupur Assembly
Constituency in 2009. He expired on 12th September, 2020 at the age of 68.
Late Rabindranath Bhoi, Ex-Member was born on 21st May, 1967 at Balia in
Jagatsinghpur District. He was elected to Odisha Legislative Assembly from Tritol Assembly
Constituency in 1980. He expired on 5th September, 2020 at the age of 54.
Late Abhimanyu Kumar, Ex-Member was born on 4th March, 1928 at Bhatara in
Sambalpur District. He was elected to Odisha Legislative Assembly from Rairakhol Assembly
Constituency four times. He expired on 26th July, 2020 at the age of 93.
Late Chintamani Jena, Ex-Member was born at Nimapalli in Bhadrak District in
1939. He was elected to Odisha Legislative Assembly from Simulia Assembly Constituency
in 1971. He expired on 1st July, 2020 at the age of 81.
Late Chandrakanta Pradhan, Ex-Sepoy, Indian Army was born at Beari Panga in
Kandhamal District. He laid down his life on 16th June, 2020 during face-off with China Army
at Galwan Valley in Ladakh.
Late Nuturam Soren, Ex-Naib Subedar, Indian Army was born at Adachampauda
in Mayurbhanj District. He laid down his life on 16th June, 2020 during face-off with China
Army at Galwan Valley in Ladakh.
Late Sudhir Kumar Tudu, Ex-SOG Commando, Odisha Police was born at
Sanabhadua in Myurbhanj District. He laid down his life on 9th September, 2020 in AntiNaxal Operation.
Late Debasis Sethy, Ex-SOG Commando, Odisha Police was born at Angapada
in Angul District. He laid down his life on 9th September, 2020 in Anti-Naxal Operation.

Late Banawasi Moharana, Ex-Home Guard, Odisha Police was on born at Sunatara
in Ganjam District. He laid down his life on 6th September, 2020 in gallantly fighting with the
drug menace in Malkangiri District.
All those Covid warriors who laid down their lives for the service of the people of
Odisha during fight with Covid 19 pandemic in the State.
Sir, the sad demise of the Ex-President of India, the Ex Members of this August
House, the martyrs and COVID warrior is an irreparable loss to the Nation, the State and the
members of their families.
I, therefore, request you Sir, to kindly convey our sincere condolences to the
members of the bereaved families.
Thank you, Hon'ble Speaker, Sir.
Mr. Speaker- ବର୍ତ୍ଚମାନ ବିରରାଧି ଦଳର ମାନୟବର ରନତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବାବୁ ।
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ୁ ମୋେ ନୋୟ

(ବଖେୋଧି ଦଳ ଖନତୋ): ମାନୟବର ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ, ଆଜି ଏହି ଗୃହର ରମୌସୁମୀ

ଅଧିରବଶ୍ନରର ଗୃହର ରନତା ତଥ୍ା ମାନୟବର ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ଗୃହରର ଅଠର ଜଣ ରାଜ ରନତା ତଥ୍ା ରପାଲିସ
ରସବାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ରଯଉଁ ରସନୟମାନଙ୍କର ବିରୟାଗରର ରଶ୍ାକପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଁୁ ସାଦରର
ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ରଯଉଁମାରନ ଭାରତର ରାଜନୀତିରର ଥିରଲ ବିରଶ୍ର୍ କରି ଭାରତର ପୂବଚତନ ରାେପତି ଡକଟର ପ୍ରଣବ କୁ ମାର ମୁଖଚାଜୀ
ଯିଏକି ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗର ମିରାଟିଠାରର ୧୧.୧୨.୧୯୩୫ରର ଜନମଗ୍ରହଣ କରିଥିରଲ ରସ ରାଜୟସଭାକୁ ପାଞ୍ଚଥ୍ର ୧୯୬୯, ୧୯୭୫,
୧୯୮୧, ୧୯୯୩ ଏବଂ ୧୯୯୯ରର ନିବଚାଚିତ ରହାଇକରି ଆସିଥିରଲ । ଯାହା ସୂଚନା ମିରଳ ରସ ରକନ୍ଦ୍ରରର ୧୯୭୩-୭୪
ମସିହାରର ଶ୍ିଳ୍ପ, ଜାହାଜ ଓ ପରିବହନ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରର କାଯଚୟ କରିଥିରଲ । ୧୯୭୫ ମସିହାରର ମଧ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ରରର ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବୟାଙ୍କ
କାରବାର ରାଜୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରର କାଯଚୟ କରିଥିରଲ ଏବଂ ତାପରର ରକନ୍ଦ୍ରରର କୟାବିରନଟ ପାହୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରର ପରିବହନ, ଇସ୍ପାତ ଓ
ଖଣି, ଅଥ୍ଚ, ରବରଦଶ୍ିକ ବୟାପାର ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନିବାଚ ହ କରିଥିରଲ । ପୁନଶ୍ଚ ରାଜୟସଭାରର ୧୯୮୦ ମସିହାରର
ଗୃହର ରନତା ଭାବରର ଦାୟିତ୍ୱ ନିବଚାହ କରିଥିରଲ । ୧୯୯୧ ମସିହାରର ରଯାଜନା କମିଶ୍ନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରର କାଯଚୟ କରିଥିରଲ ।
୧୯୯୬ ମସିହାରର ରାଜୟସଭାରର କଂରଗ୍ରସ ଦଳର ମୁଖୟ ସରଚତକ ଭାରବ କାଯଚୟ କରିଥିରଲ । ପ୍ରଥ୍ମ କରି ୨୦୦୪ ଏବଂ ୨୦୦୯
ମସିହାରର ରଲାକସଭାକୁ ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇଥିରଲ । ୨୦୦୪ରର ରଲାକସଭାରର ଗୃହର ରନତା ଭାବରର ମଧ୍ୟ କାଯଚୟ କରିଥିରଲ ।
୨୦୧୨ ମସିହାରର ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ରାେପତି ଭାବରର ସୁରଯାଗ ମିଳଲ
ି ା । ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦମବଭ
ି ୂ ର୍ଣ ଭାରତରତ୍ନ ଆଦି ଅରନକ
ପୁରସ୍କାର ରସ ପାଇଥିରଲ । ରସ ୩୧.୦୮.୨୦୨୦ ତାରିଖ ଦିନ ୮୫ ବର୍ଚ ବୟସରର ଇହଳୀଲା ସମୱରଣ କରିଥିରଲ । ରାଜନୀତି
ରକ୍ଷତ୍ରରର Emergency ସମୟରର ରସ ଇନ୍ଦିରାଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସାଥ ରଦଇଥିରଲ । ଏକଥ୍ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ।
ରସଭଳି ଭାବରର ଓଡ଼ିଶ୍ା ରାଜନୀତିରର ଥିବା ସ୍ୱଗଚତଃ ମଦନ ରମାହନ ଦର୍ତ୍ ଯିଏକି ଆସୀନ ସଦସୟ ଥିରଲ ରସ
ବାରଲଶ୍ୱରର ରଚୌକ ବଜାରଠାରର ୧୩.୦୮.୧୯୫୭ ତାରିଖରର ଜନମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିରଲ ଏବଂ ୨୦୧୯ ମସିହାରର ରସ ବାରଲଶ୍ୱର
ବିଧାନସଭା ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଧାନସଭାକୁ ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇକରି ଆସିଥିରଲ । ରସ ତା ୧୭.୦୬.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ୬୩
ବର୍ଚ ବୟସରର ଇହଳୀଲା ସମୱରଣ କରିଥିରଲ । ରସ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟିର ସଦସୟ ଥିବା କାରଣରୁ ରମାର ତାଙ୍କ ସହିତ ର୍ନିଷ୍ଠତା
ବହୁ ତ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ଭାର୍ା କକଚଶ୍ ଥିରଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବୟବହାର ସୁନ୍ଦର ଥିବା କାରଣରୁ ରସ ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇଥିରଲ । ରଯରତରବରଳ
ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟିର ସଭାପତି କରାଗଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥ୍ଚୀ କରାଗଲା ରଲାକଙ୍କ ଭିତରର ଆରଲାଚନା ରହଲା ଯାହା
ଆମର ମନରମାହନ ସାମଲ କହୁ ଥିରଲ ଇଏ କଣ ଜିତପ
ି ାରିବ । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତରି ର ରସ ନିଜର ବୟବହାର କାରଣରୁ ରଲାକଙ୍କର
ପ୍ରି ୟଭାଜନ ରହାଇ ବିଧାନସଭାକୁ ନିବଚାଚିତ ରହାଇଥିରଲ ।

ସ୍ୱଗଚତଃ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ଦାସ, ଆସୀନ ସଦସୟ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମୁକୁନ୍ଦପୁରଠାରର ତା ୦୯.୧୦.୧୯୫୦ ରିଖ ଦିନ
ଜନମଗ୍ରହଣ କରିଥିରଲ ଏବଂ ରସ ଲଗାତର ବିଧାନସଭାକୁ ନିବଚାଚିତ ରହାଇକରି ଆସୁଥିରଲ । ରସ ୧୯୯୦, ୧୯୯୫, ୨୦୦୦,
୨୦୦୪ ଏବଂ ୨୦୦୯ ମସିହାରର ବିଧାନସଭାକୁ ନିବଚାଚିତ ରହାଇକରି ଆସିଥିରଲ ଏବଂ ୨୦୧୯ ମସିହାରର ତିରର୍ତ୍ଚାଲ ବିଧାନସଭା
ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଧାନସଭାକୁ ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇଥିରଲ । ରସ ୨୦୦୬ ମସିହାରର ବିଦୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍ିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରର
କାଯଚୟ କରିଥିରଲ । ୨୦୧୬ ମସିହାରର ରାଜୟସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇଥିରଲ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶ୍ା ରାଜୟ ରଯାଜନା ରବାଡଚର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ
ଭାବରର ଦାୟୀତ୍ୱ ନିବଚାହ କରିଥିରଲ । ରସ ତା ୦୬.୦୭.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ୬୬ ବର୍ଚ ବୟସରର ଇହଳୀଲା ସମୱରଣ କରିଥିରଲ ।
ତାଙ୍କ ସହିତ କାଯଚୟ କରିବାର ରସୌଭାଗୟ ମରତ ମିଳଥି
ି ଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ରସୌହାେଚୟପୂର୍ଣ୍ଚ ବୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃ ଷ୍ଟ କରୁଥିଲା । ରସ
ରଲାକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିରଲ । ରସ ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତିର ରଲାକଙ୍କର ରନତା ରହାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରି ୟଭାଜନ ରହବାର ଗୁଣ ତାଙ୍କଠାରର
ୂ ତ
ଥିଲା ।
ରସହିଭଳି ଭାବରର ସ୍ୱଗଚତଃ ହର ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ପୂବଚତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ୧୦.୧୧.୧୯୨୨ ରିଖ ଦିନ ବାରଲଶ୍ୱର
ଜିଲ୍ଲାର ପାଖରଠାରର ଜନମଗ୍ରହଣ କରିଥିରଲ । ରସ ରସାର ବିଧାନସଭା ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ୧୯୬୭ ଏବଂ ୧୯୭୭ ମସିହାରର
ଦୁ ଇଥ୍ର ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଧାନସଭାକୁ ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇକରି ଆସିଥିରଲ । ରସ ଆଇନ, ସମବାୟ ଓ ଜଙ୍ଗଲ, ରଗାଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତି
ରାଜ, ନିମାଚ ଣ, ପରିବହନ ଓ ରପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରରବ କାଯଚୟ କରିଥିରଲ । ରସ ତା ୦୬.୦୫.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ୯୮ ବର୍ଚ
ବୟସରର ମୃତୁୟବରଣ କରିଥିରଲ । ରସ ରଲାକଙ୍କର ଜନପ୍ରି ୟ ରନତା ରହାଇଥିବାରୁ ଏଠାରର କାଯଚୟ କରିବାର ସୁରଯାଗ ପାଇଥିରଲ ।
ସ୍ୱଗଚତଃ ସହରାଇ ଓରାମ, ପୂବଚତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତା.୦୮.୦୧.୧୯୪୨ ରିଖ ଦିନ ରକନ୍ଦୁ ଝର ଜିଲ୍ଲାର ଭଦ୍ରସାହିଠାରର
ଜନମଗ୍ରହଣ କରିଥିରଲ । ରସ ମଧ୍ୟ ଲମୱା ସମୟ ରାଜନୀତିରର ରହି ୧୯୭୧, ୧୯୭୭, ୧୯୮୦, ୧୯୯୦ ଓ ୨୦୦୦ ମସିହାରର
ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାନସଭା ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଧାନସଭାକୁ ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇକରି ଆସିଥିରଲ । ରସ ଖଣି ଓ ଭୂତେ, ଗ୍ରାମୟ ଓ ରପୌର
ଉନ୍ନୟନ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରର ଏବଂ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ, ଜଙ୍ଗଲ, ମତ୍ସୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସମ୍ପଦ (ମତ୍ସୟ) ରାେମନ୍ତ୍ରୀ ତଥ୍ା ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାବରର କାଯଚୟ କରିଥିରଲ । ରସ ତା ୧୭.୦୪.୨୦୨୦ରିଖ ଦିନ ୭୯ ବର୍ଚ ବୟସରର ଇହଳୀଲା ସମୱରଣ କରିଥିରଲ । ତାଙ୍କ ସହିତ
ବିଧାୟକ ଭାବରର ମିଶ୍ି କାଯଚୟକରିବାର ସୁରଯାଗ ମରତ ମିଳଥି
ି ଲା । ତାଙ୍କର ବୟବହାର ବହୁ ତ ଉର୍ତ୍ମ ଥିଲା । ରଲାକମାରନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ
ପାଉଥିବା କାରଣରୁ ରସ ବିଧାନସଭାକୁ ବହୁ ବାର ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇକରି ଆସୁଥିରଲ । ଆଜି ତାଙ୍କର ବିରୟାଗରର ରଲାକମାରନ ଦୁ ଃଖିତ
ଏବଂ ମମଚାହତ ।
ସ୍ୱଗଚତଃ ସନାତନ ବିଶ୍,ି ପୂବଚତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ୧୬.୧୧.୧୯୪୧ ରିଖ ଦିନ ସମୱଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦଳାଇପଡାଠାରର ଜନମ
ଗ୍ରହଣ କରିଥିରଲ । ରସ ୧୯୯୪ ମସିହାରର ରାଜୟସଭାକୁ ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇଥିରଲ । ନିବଚାଚନ ୨୦୦୨ ଓ ୨୦୦୪ ମସିହାରର
ରରଢାରଖାଲ ବିଧାନସଭା ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଧାନସଭାକୁ ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇକରି ଆସୁଥିରଲ । ୨୦୦୮ ମସିହାରର ରସ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ
ଓ ପରିବାର କଲୟାଣ ରାେମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରର କାଯଚୟ କରିବାର ରସୌଭାଗୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ରହାଇଥିଲା । ରସ ତା ୧୪.୦୪.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ
୭୯ ବର୍ଚ ବୟସରର ଇହଳୀଲା ସମୱରଣ କରିଥିରଲ । ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅମାୟିକ ବୟବହାର ରଯାଗୁ ରଲାକଙ୍କର ପ୍ରି ୟ ଭାଜନ ରହାଇଥିରଲ ।
ସ୍ୱଗଚତଃ ରଶ୍କ୍ ମତଲୁ ବ ଅଲ୍ଲୀ, ପୂବଚତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ୧୬.୧୨.୧୯୪୨ ରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର
ଧାରରାଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁରଠାରର ଜନମଗ୍ରହଣ କରିଥିରଲ । ରସ ମଧ୍ୟ ପରାଧୀନ ଭାରତରର ଜନମଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସମୟ ମଧ୍ୟ
ରଦଖିଥିରଲ । ରସ ୧୯୭୪, ୧୯୮୦, ୧୯୮୫ ଓ ୧୯୯୫ ମସିହାରର ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାନସଭା ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶ୍ା
ବିଧାନସଭାକୁ ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇ ଆସିଥିରଲ । ୧୯୯୫ ମସିହାରର ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ରଦଖିବାର ସୁରଯାଗ ମରତ ମିଳଥି
ି ଲା । ରସ ପଯଚୟଟନ ଓ
ସଂସ୍କୃତ ି ବୟାପାର, ରଗାଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ରାଜସ୍ୱ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ, ପଯଚୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତ ି ବୟାପାର, ରାଜସ୍ୱ ଶ୍ିକ୍ଷା ଓ ଯୁବ ରସବା
ରାେମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରର କାଯଚୟ କରିଥିରଲ । ତାପରର ରସଚ ଓ ଶ୍କ୍ତି, ସଂସଦୀୟ ବୟାପାର, ଶ୍ିକ୍ଷା ଓ ଯୁବ ରସବା, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ, ଖାଦୟ

ରଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲୟାଣ, ବିଦୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍ିକ୍ଷା, ସାଧାରଣ ଅଭିରଯାଗ ଓ ରପନସନ ପ୍ରଶ୍ାସନ, ଉର୍ଚ୍ଶ୍ିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରର ମଧ୍ୟ
କାଯଚୟ କରିଥିରଲ । ତାଙ୍କ ସହିତ ରମାର ବୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପକଚ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ରକୌଣସି େି ଲିଙ୍ଗସ୍ ନଥିଲା ରଯ ଇଏ କଂରଗ୍ରସ ଏବଂ ରସ
ଅଲଗା ପାଟିର । ରସ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତାପାଟିକୁ ଭଲ ପାଉଥିରଲ । ରସ ତା ୨୪.୦୯.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ୭୮ ବର୍ଚ ବୟସରର
ଇହଳୀଳା ସମୱରଣ କରିଥିରଲ ।
ରସହିଭଳି ଭାବରର ସ୍ୱଗଚତଃ ଅଜଚୁନ ଚରଣ ରସଠୀ, ପୂବଚତନ ସଦସୟ ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତିର ରନତା ତା ୧୮.୦୯.୧୯୪୧
ୂ ତ
ରିଖ ଦିନ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡଗଁଠାରର ଜନମଗ୍ରହଣ କରିଥିରଲ । ଲଗାତର ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଧାନସଭା ଏବଂ ରଲାକସଭାକୁ ନିବାଚ ଚିତ ରହବାର
ରସୌଭାଗୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳଥି
ି ଲା । ରସ ୧୯୭୧, ୧୯୮୦, ୧୯୯୧, ୧୯୯୮, ୨୦୦୪, ୨୦୦୯, ଏବଂ ୨୦୧୪ ମସିହାରର ଭଦ୍ରକ
ସଂସଦୀୟ ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ରଲାକସଭାକୁ ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇଥିରଲ । ୨୦୦୦ ମସିହାରର ରକନ୍ଦ୍ରରର ବାଜରପୟୀ ସରକାରରର
ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରର କାଯଚୟ କରିଥିରଲ । ୧୯୯୦ ଓ ୧୯୯୫ ମସିହାରର ଭଣ୍ଡାରୀରପାଖରୀ ବିଧାନସଭା ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ
ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଧାନସଭାକୁ ନିବଚାଚିତ ରହାଇକରି ଆସିଥିରଲ । ଏହି ସମୟରର ତାଙ୍କ ସହିତ ରମାର ପରିଚୟ ରହାଇଥିଲା । ରସ ମଧ୍ୟ ଜରଣ
ଅମାୟିକ ବୟକ୍ତିତ୍ୱ । ତାଙ୍କର ବୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଥିଲା । ତା ୦୮.୦୬.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ୭୯ ବର୍ଚ ବୟସରର
ତାଙ୍କର ପରରଲାକ ରହାଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ବିରୟାଗ ଓଡ଼ିଶ୍ା ରାନୀତିରର ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ।
ସ୍ୱଗଚତଃ ରନଲସନ ରସାରରଙ୍ଗ, ପୂବଚତନ ସଦସୟ ତା. ୦୫.୧୦.୧୯୪୬ ରିଖ ଦିନ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର
ମରହଶ୍ଡିହଠ
ି ାରର ଜନମଗ୍ରହଣ କରିଥିରଲ । ୧୯୮୦ ମସିହାରର ରର୍ୁନାଥ୍ପଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଧାନସଭାକୁ
ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇଥିରଲ । ରସ ତା. ୨୨.୦୭.୨୦୨୦ରିଖ ଦିନ ୭୪ବର୍ଚ ବୟସରର ଇହଲୀଳା ସମୱରଣ କରିଥିରଲ ।
ରସହିଭଳି ଭାବରର ସ୍ୱଗଚତ ରାମମୂର୍ତ୍କ
ି ା, ପୂବଚତନ ସଦସୟ ତା ୦୧.୦୮.୧୯୫୩ ରିଖ ଦିନ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର
ସୁବାଇଠାରର ଜନମଗ୍ରହଣ କରିଥିରଲ ଏବଂ ୨୦୦୯ ମସିହାରର ଗୁଣୁପର
ୁ ବିଧାନସଭା ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇଥିରଲ । ରସ
ତା ୧୨.୦୯.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ୬୮ ବର୍ଚ ବୟସରର ଇହଲୀଳା ସମୱରଣ କରିଥିରଲ ।
ସ୍ୱଗଚତଃ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ୍ ରଭାଇ, ପୂବତ
ଚ ନ ସଦସୟ ତା ୨୧.୦୫.୧୯୬୭ ରିଖ ଦିନ ଜଗତସିଂହୁ ପର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆ
ଠାରର ଜନମଗ୍ରହଣ କରିଥିରଲ । ରସ ୨୦୦୯ ମସିହାରର ତିରର୍ତ୍ଚାଲ ବିଧାନସଭା ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଧାନସଭାକୁ ନିବାଚ ଚିତ
ରହାଇଥିରଲ । ତାଙ୍କର ତା ୦୫.୦୯.୨୦୨୦ରିଖ ଦିନ ୫୪ ବର୍ଚ ବୟସରର ପରରଲାକ ରହାଇଥିରଲ ।
ରସହିଭଳି ସ୍ୱଗଚତଃ ଅଭିମନୁ ୟ କୁ ମାର, ପୂବଚତନ ସଦସୟ ତା ୦୪.୦୩.୧୯୨୮ ରିଖ ଦିନ ସମୱଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର
ଭତରାଠାରର ଜନମଗ୍ରହଣ କରିଥିରଲ । ରସ ୧୯୭୧, ୧୯୮୦, ୧୯୮୫ ଓ ୧୯୯୫ ମସିହାରର ରରଢାରଖାଲ ବିଧାନସଭା ନିବଚାଚନ
ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓିଶ୍ଶ୍ ବିଧାନସଭାକୁ ନିବଚାଚିତ ରହାଇଥିରଲ । ତାଙ୍କର ତା ୨୬.୦୭.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ୯୩ ବର୍ଚ ବୟସରର ପରରଲାକ
ରହାଇଥିଲା । ରସ ଆଜୀବନ କଂରଗ୍ରସର ସଦସୟ ରହାଇ ରହିରଲ । ମଁୁ ଯାହା ଶ୍ୁଣିଛ ି ରସ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏରତ ପ୍ରଭାବିତ
ରହାଇଥିରଲ ରଯ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରର ଏକ ମନ୍ଦିର କରିଥିବା କଥ୍ା ତାଙ୍କର ରଲାରକ କୁ ହନ୍ତି । ମଁୁ ତ ରକରବ ଯାଇ ରଦଖିନାହିଁ ଯାହା
ତାଙ୍କର ରଲାରକ କୁ ହନ୍ତି । ରସ ଆଜୀବନ କଂରଗ୍ରସର ସଦସୟ ରହାଇ ରହିଥିରଲ ।
ରସହିଭଳି ସ୍ୱଗଚତଃ ଚିନ୍ତାମଣି ରଜନା, ପୂବଚତନ ସଦସୟ ୧୯୩୯ ମସିହାରର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ନିମପଲ୍ଲୀଠାରର ଜନମଗ୍ରହଣ
କରିଥିରଲ । ରସ ୧୯୭୧ ମସିହାରର ସିମୂଳଆ
ି
ବିଧାନସଭା ନିବାଚଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇଥିରଲ । ତାଙ୍କର
୦୧.୦୭.୨୦୨୦ରିଖ ଦିନ ୮୧ ବର୍ଚ ବୟସରର ପରରଲାକ ରହାଇଥିଲା ।
ସ୍ୱଗଚତଃ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ପୂବଚତନ ସିପାହୀ, ଭାରତର ରସନାବାହିନୀ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଅରିପଙ୍ଗାଠାରର ଜନମଗ୍ରହଣ
କରିଥିରଲ। ରସ ସିପାହୀ ଭାବରର ଭାରତୀୟ ରସନା ବାହିନୀରର ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ ଏବଂ ତା ୧୬.୦୬.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ଲଦାଖର

ଗଲଓୱାନ ଉପତୟାକା ଠାରର ଚୀନ ରସନାଙ୍କ ସହିତ ମୁହଁାମୁହ ିଁ ସଂର୍ର୍ଚରର ପ୍ରାଣବଳୀ ରଦଇଥିରଲ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରାଣବଳୀ
ଇତିହାସରର ଲିପିବଦ୍ଧ ରହାଇ ରହିବ ।
ରସହିଭଳି ସ୍ୱଗଚତଃ ନୁ ଦୁରାମ ରସାରରନ, ପୂବଚତନ ନାଏବ ସୁରବଦାର, ଭାରତୀୟ ରସନା ବାହିନୀ ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର
ବଡ ଚମ୍ପାୟୁ ତଠାରର ଜନମଗ୍ରହଣ କରିଥିରଲ । ରସ ନାଏବ ସୁରବଦାର ଭାରତୀୟ ରସନାବାହିନୀ କାଯଚୟ କରୁଥିବା ସମୟରର ତା
୧୬.୦୬.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ଲଦାଖର ଗଲଓୱାନ ଉପତୟକା ଠାରର ଚୀନ ରସନାଙ୍କ ସହିତ ମୁହଁାମୁହ ିଁ ସଂର୍ର୍ଚରର ପ୍ରାଣବଳୀ ରଦଇଥିରଲ
। ଦୁ ଇଜଣ ଯବାନ ଏକାଦିନରର ଶ୍ହିଦ୍ ରହାଇଥିବା କାରଣରୁ ଆରମ ରସକଥ୍ାକୁ ସମରସ୍ତ ମରନ ରଖିଛନ୍ତି ।
ରସହିଭଳି ସୁଧୀର କୁ ମାର ଟୁଡୁ , ପୂବଚତନ ଏସ୍.ଓ.ଜି କମାରଣ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶ୍ା ପୁଲିସ୍ ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସାନଭଦୁ ଆ ଠାରର
ଜନମଗ୍ରହଣ କରିଥିରଲ । ରସ ଏସ୍.ଓ.ଜି କମାରଣ୍ଡା ଭାବରର ଓଡ଼ିଶ୍ା ରପାଲିସ୍ ରର କାଯଚୟରତ ଥିବା ସମୟରର ତା ୦୯.୦୯.୨୦୨୦
ରିଖ ଦିନ ନକ୍ସଲ ଦମନ ସମୟରର ପ୍ରାଣବଳୀ ରଦଇଥିରଲ ।
ରସହିଭଳି ସ୍ୱଗଚତଃ ରଦବାଶ୍ିର୍ ରସଠୀ, ପୂବଚତନ ଏସ୍.ଓ.ଜି କମାରଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶ୍ା ରପାଲିସ, ଅନୁ ଗଳ
ୁ ଜିଲ୍ଲାର
ଅଙ୍ଗପଡାଠାରର ଜନମଗ୍ରହଣ କରିଥିରଲ । ରସ ଏସ୍.ଓ.ଜି କମାରଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶ୍ା ରପାଲିସ୍ ରର କାଯଚୟରତ ସମୟରର ତା ୦୯.୦୯.୨୦୨୦
ରିଖ ଦିନ ନକ୍ସଲ ଦମନ ସମୟରର ପ୍ରାଣବଳୀ ରଦଇଥିରଲ ।
ସ୍ୱଗଚତଃ ବନଓୱାସୀ ମହାରଣା, ପୂବତ
ଚ ନ ରହାମଗାଡଚ, ଓଡ଼ିଶ୍ା ରପାଲିସ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୁନାତାରାଠାରର ଜନମଗ୍ରହଣ
କରିଥିରଲ । ରସ ଓଡ଼ିଶ୍ା ରପାଲିସ୍ର ରହାମଗାଡଚ କାଯଚୟରତ ଥିବା ସମୟରର ତା ୦୬.୦୯.୨୦୨୦ରିଖ ଦିନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରର
େଗ ମାେି ଆଙ୍କ ସହିତ ବୀରତାର ସହ ଲଢିବା ସମୟରର ପ୍ରାଣବଳୀ ରଦଇଥିରଲ ।
ରାଜୟରର କରରାନା ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତକ
ି ୁ ମୁକାବିଲା କରିବା କାଯଚୟରର ନିରୟାଜିତ ରହାଇଥିବା ରପାଲିସ୍
କମଚଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାରାରମଡିକା ଷ୍ଟାଫ୍ର କମଚଚାରୀ ବନ୍ଧୁ ମାରନ, ଅଙ୍ଗନୱାରାଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଯଉଁ ରଯଉଁ ମାନଙ୍କୁ
ଆରମ କରରାନା ରଯାଦ୍ଧା ଭାବରର େି ଲଡ୍କୁ ଛାଡିଥିଲୁ ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରଯଉଁମାରନ ମୃତୁୟବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ରଯଉଁମାରନ
କରରାନାର ଶ୍ିକାର ରହାଇ ମୃତୁୟବରଣ କରିଛନ୍ତି ରସହି ଅମରଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ନିମରନ୍ତ ମଁୁ ଜଗନ୍ନାଥ୍ଙ୍କ ନିକଟରର ପ୍ରାଥ୍ଚନା
କରୁଛି ରଯ ରସମାନଙ୍କର ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ରହଉ । ପରିବାର ମୁଖିଆ ମୃତୁୟବରଣ କରଲ ପରିବାର ରଲାରକ ସ୍ୱଭାବିକ ଭାବରର
ଭାଙ୍ଗି ପଡନ୍ତି ଏହି ସମୟରର ଜଗନ୍ନାଥ୍ ରସମାନଙ୍କର ସହାୟ ହୁ ଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମରନାବଳ ବଢୁ । ପୂନବ
ଚ ାର ରସମାରନ ରଯଉଁଭଳି
ଭାବରର ସମାଜରର ଅତୀତରର ବଞ୍ଚଥିରଲ ରସହିଭଳି ଭାବରର ବଞ୍ଚିବାର ସତସାହାସ ଭଗବାନ ରସମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆଜି ରଯଉଁ ରଶ୍ାକ
ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହରର ଗୃହର ରନତା ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ପାରିତ କରି ଗୃହର ବାର୍ତ୍ଚା ରସହି ରଶ୍ାକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବଗଚଙ୍କୁ ଜଣାଇରଦବା
ପାଇଁ ମଁୁ ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟଙ୍କୁ ନିରବଦନ କରି ରମାର ବକ୍ତବୟ ରଶ୍ର୍ କରୁଛି ।
SHRI NARASINGHA MISHRA: Hon’ble Speaker Sir, I join the Leader of the
House and Hon’ble Chief Minister as well as the Leader of Opposition in mourning the sad
demise of late Dr. Pranab Kumar Mukherjee, Ex-President of India, Late Madan Mohan
Dutta, sitting Member of this House, Late Bishnu charan Das, another sitting Member of this
House, Late Hara Prasad Mahapatra, Ex-Minister, Late Saharai Oram, Ex-Minister, Late
Sanatan Bisi, Ex-Minister, Late Sk. Matlub Ali, Ex-Minister, Late Arjun Charan Sethi, ExMember of this House as well as former Minister of Central Government, Late Nelson
Soreng, Ex-Member, Late Ramamurty Mutika, Ex-Member, Late Rabindranath Bhoi, ExMember, Late Abhimayu Kumar, Ex-Member, Late Chintamani Jena, Ex-Member, Late
Chandrakanta Pradhan, Ex-Sepoy, Indian Army, Late Nuduram Soren, Ex-Naib Subedar,
Indian Army, Late Sudhir Tudu, Ex-SOG, Commando, Odisha Police, Late Debasis Sethi,

Ex-SOG, Commando, Odisha Police, Late Banwasi Moharana, Ex-Home Guard, Odisha
Police and all other Corona Fighters who laid down their lives for the service of the people
during the face of critical situation by Corona epidemic in the State. Sir, the most special
mention should be the sad demise of Late Dr. Pranab Kumar Mukherjee commonly known as
Pranab Da. He was an outstanding Statesman, a veteran Parliamentarian, a politician par
excellence, a trouble shooter in the Congress Party and a Gem of man, who never offended
anybody. He used to gain over everybody by sweet words. His simple living and high
thinking, his contribution for development of the country will be remembered forever. Sir,
Pranab Da had special attraction for Odisha, visited Puri several times for darshan of Lord
Jagannath. Ever since I joined Indian National Congress, I was in personal touch with him
and I had privilege of being his Election Agent when he contested for the President of India
post and I met him on several occasions and actually he was so attractive by his sweet
words, by his behaviour, by his action he is unforgettable. He is simply unforgettable. And
therefore the country has lost such a leader, probably the vacuum created by him is difficult
to be fulfilled.
Sir, I will also like to mention specially about two sitting Members Late Madan
Mohan Dutta and Late Bishnu Charan Das. Ever since I came to the House in 1990. I was in
touch with Late Bishnu Charan Das, veteran Dalit Leader. He was fighting inside the House
and outside the House to protect the interest of the Dalit, besides the common man the poor
and down trodden. I remember he never hesitated even to condemn and criticise a Minister
of his own Party when according to him the Minister did not behave properly with Dalit. That
was his spirit. I was in very close contact with him. I have lost a good colleague and good
friend.
For the first time I could see Late Madan Mohan Dutta when he became a
Member of this House in 2019 and I was watching his performance. We have lost a
promising Legislator.
Sir, so many Ministers and Members of the House have passed away within this
last six months whom I have named. I have occasion to work with most of them and many of
them were my personal friends.
Sir, those army personnel and police officers, who protected the State, the
Country and the humanity as a whole have made a great sacrifice and therefore for the
contribution of those brave soldiers this House certainly remember them forever.
The House will salute all the Corona fighters, who laid down their lives to save
others life and they are simply unforgettable. I will therefore request you Sir, to convey my
condolence on my behalf and on behalf of my party as well as on behalf of this House to the
family Members of the bereaved families.
Thank you Sir.
Mr. Speaker: ସ୍ୱଗଚତଃ ଡଃ ପ୍ରଣବ କୁ ମାର ମୂଖାଜଚୀ ଏକାଧାରାରର ଜରଣ ବିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ରାଜନିତଜ୍ଞ
ି , ସୁନପ
ି ୂଣ ରଲଖକ ଓ
ରଲାକପ୍ରିୟ ରନତା । ରସ ୫ ଥ୍ର ରାଜୟସଭାକୁ ଓ ୨ ଥ୍ର ରଲାକସଭାକୁ ନିବଚାଚିତ ରହାଇଥିରଲ । ରସ ଶ୍ିଳ୍ପ ବିକାଶ୍, ଜାହାଜ ଓ
ପରିବହନ ରକନ୍ଦ୍ର ଉପମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବୟାଙ୍କ କାରବାର ରକନ୍ଦ୍ର ରାେମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବାଣିଜୟ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଅଥ୍ଚ, ବହିବୟାପାର,
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାର ବହନ କରିଥିରଲ । ରସ ୧୯୮୦ ମସିହାରର ରାଜୟସଭା ଗୃହର ରନତା, ୧୯୯୧ ମସିହାରର ରଯାଜନା
କମିଶ୍ନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ୧୯୯୬ ମସିହାରର ରାଜୟସଭାରର କଂରଗ୍ରସ ଦଳର ମୁଖୟ ସରଚତକ, ୨୦୦୪ ମସିହାରର ରଲାକସଭା

ଗୃହର ରନତା ଓ ୨୦୧୨ ମସିହାରର ଭାରତର ରାେପତି ପଦ ଅଳଂକୃ ତ କରିଥିରଲ । ରସ ପଦମ ବିଭୂର୍ଣ, ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନର
ଅଧିକାରୀ ରହାଇଥିରଲ । ତାଙ୍କ ରଲଖନୀ ଚାଳନାରର ରସ ଅରନକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ଅରଶ୍ର୍ ସୁନାମ ଅଜଚନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବର୍ିଆନ
ମହାନ ରନତାଙ୍କର ତା. ୩୧.୦୮.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ୮୫ ବର୍ଚ ବୟସରର ପରରଲାକ ରହାଇଛି ।
ସ୍ୱଗଚତଃ ମଦନ ରମାହନ ଦର୍ତ୍ , ଆସୀନ ସଦସୟ ୨୦୧୯ ମସିହାରର ବାରଲଶ୍ବର ବିଧାନସଭା ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ
ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଧାନସଭାକୁ ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇଥିରଲ । ଏହି ରନତାଙ୍କର ତା ୧୭.୦୭.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ୬୩ ବର୍ଚ ବୟସରର ପରରଲାକ
ରହାଇଛି ।
ସ୍ୱଗଚତଃ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ଦାସ, ଆସୀନ ସଦସୟ ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାନସଭା ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପାଞ୍ଚଥ୍ର ଓ ତିରର୍ତ୍ାଲ
ବିଧାନସଭା ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ରଗାଟିଏ ଥ୍ର ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଧାନସଭାକୁ ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇଥିରଲ । ରସ ୨୦୦୬ ମସିହାରର ବିଦୟାଳୟ ଓ
ଗଣଶ୍ିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଳଙ୍କୁ କ କରିଥିରଲ । ରସ ୨୦୧୬ ମସିହାରର ରାଜୟସଭାକୁ ନିବଚାଚିତ ରହାଇଥିରଲ ଓ ଓଡ଼ିଶ୍ା ରାଜୟ ରଯାଜନା
ରବାଡଚର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦଭାର ବହନ କରିଥିରଲ । ଏହି ଜନପ୍ରି ୟ ରନତାଙ୍କର ତା. ୦୬.୦୭.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ୬୬ ବର୍ଚ ବୟସରର
ପରରଲାକ ରହାଇଛି ।
ସ୍ୱଗଚତଃ ହର ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର , ପୂବତ
ଚ ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରସାର ବିଧାନସଭା ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୁ ଇଥ୍ର ଓଡ଼ିଶ୍ା
ବିଧାନସଭାକୁ ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇଥିରଲ । ରସ ଆଇନ, ସମବାୟ ଓ ଜଙ୍ଗଲ, ରଗାଷ୍ଠି ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ନିମାଚ ଣ, ପରିବହନ,
ରପୌର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଳଂକୃ ତ କରିଥିରଲ । ଏହି ବର୍ିଆନ ରନତାଙ୍କର ତା. ୦୬.୦୫.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ୯୮ ବର୍ଚ ବୟସରର
ପରରଲାକ ରହାଇଛି ।
ସ୍ୱଗଚତଃ ସହରାଇ ଓରାମ, ପୂବଚତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚଥ୍ର ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାନସଭା ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଧାନସଭାକୁ
ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇଥିରଲ । ରସ ଖଣି ଓ ଭୂତେ, ଗ୍ରାମୟ ଓ ରପୌର ଉନ୍ନୟନ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ, ଜଂଗଲ, ମତ୍ସୟ ଓ ପଶ୍ୁ ସଂପଦ
(ମ) ରାେମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଭାର ଅଳଂକୃ ତ କରିଥିରଲ । ଏହି ବର୍ିଆନ ରନତାଙ୍କର ତା୧୭.୦୪.୨୦୨୦ ରିଖ
ଦିନ ୭୯ ବର୍ଚ ବୟସରର ପରରଲାକ ରହାଇଛି ।
ସ୍ୱଗଚତଃ ସନାତନ ବିଶ୍ି , ପୂବଚତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ୧୯୯୪ ମସିହାରର ରାଜୟସଭାକୁ ନିବଚାଚିତ ରହାଇଥିରଲ । ରସ ରରଢାରଖାଲ
ବିଧାନସଭା ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୁ ଇଥ୍ର ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଧାନସଭାକୁ ନିବଚାଚିତ ରହାଇଥିରଲ । ରସ ୨୦୦୮ ମସିହାରର ସବାସ୍ଥୟ ଓ ପରିବାର
କଲୟାଣ ରାେମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଭାର ବହନ କରିଥିରଲ । ଏହି ବର୍ିଆନ ରନତାଙ୍କର ତା ୧୪.୦୪.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ୭୯ ବର୍ଚ ବୟସରର
ପରରଲାକ ରହାଇଛି ।
ସ୍ୱଗଚତଃ ରଶ୍କ ମତଲୁ ବ ଅଲ୍ଲୀ , ପୂବଚତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାନସଭା ନିବଚାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଚାରିଥ୍ର ଓଡ଼ିଶ୍ା
ବିଧାନସଭାକୁ ନିବଚାଚିତ ରହାଇଥିରଲ । ରସ ପଯଚୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତ ି ବୟାପାର, ରଗାଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଂଚାୟତିରାଜ, ରାଜସ୍ୱ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ,
ପଯଚୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତ ି ବୟାପାର, ରାଜସ୍ୱ, ଶ୍ିକ୍ଷା ଓ ଯୁବରସବା ରାେମନ୍ତ୍ରୀ, ରସଚ ଓ ଶ୍କ୍ତି, ସଂସଦୀୟ ବୟାପାର, ଶ୍ିକ୍ଷା ଓ ଯୁବରସବା,
ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ, ଖାଦୟ ରଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲୟାଣ, ବିଦୟାଳୟ ଓ ଗଣଶ୍ିକ୍ଷା, ସାଧାରଣ

ଅଭିରଯାଗ ଓ ରପନସନ ପ୍ରଶ୍ାସନ,

ଉର୍ଚ୍ଶ୍ିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଂଳକୃ ତ କରିଥିରଲ। ଏହି ବର୍ିଆନ ରନତାଙ୍କର ତା.୨୪.୦୯.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ୭୮ ବର୍ଚ ବୟସରର
ପରରଲାକ ରହାଇଛି ।
ସ୍ୱଗଚତଃ ଅଜଚୁନ ଚରଣ ରସଠୀ, ପୂବତ
ଚ ନ ସଦସୟ ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ୮ଥ୍ର ରଲାକସଭାକୁ ନିବାଚ ଚିତ
ରହାଇଥିରଲ । ରସ ୨୦୦୦ ମସିହାରର ରକନ୍ଦ୍ର ଜଳ ସଂପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଭାର ବହନ କରିଥିରଲ । ଭଣ୍ଡାରିରପାଖରୀ ବିଧାନସଭା ନିବଚାଚନ

ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୁ ଇଥ୍ର ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଧାନସଭାକୁ ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇଥିରଲ । ଏହି ବର୍ିଆନ ରନତାଙ୍କର ତା ୦୮.୦୬.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ୭୯
ବର୍ଚ ବୟସରର ପରରଲାକ ରହାଇଛି ।
ସ୍ୱଗଚତଃ ରନଲସନ ରସାରରଙ୍ଗ , ପୂବଚତନ ସଦସୟ ୧୯୮୦ ମସିହାରର ରର୍ୁନାଥ୍ପଲ୍ଲି ବିଧାନସଭା ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ
ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଧାନସଭାକୁ ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇଥିରଲ । ଏହି ବର୍ିଆନ ରନତାଙ୍କର ତା ୨୨.୦୭.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ୭୪ ବର୍ଚ ବୟସରର
ପରରଲାକ ରହାଇଛି ।
ସ୍ୱଗଚତଃ ରାମମୂର୍ତ୍ି ମୁଟକ
ି ା, ପୂବଚତନ ସଦସୟ ଗୁଣୁପର
ୁ ବିଧାନସଭା ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଧାନସଭାକୁ ନିବଚାଚିତ
ରହାଇଥିରଲ । ଏହି ରନତାଙ୍କର ତା ୧୨.୦୯.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ୬୮ ବର୍ଚ ବୟସରର ପରରଲାକ ରହାଇଛି ।
ସ୍ୱଗଚତଃ ରବିନ୍ଦ୍ର ନାଥ୍ ରଭାଇ, ପୂବଚତନ ସଦସୟ ତିଭାଚ ଲ ବିଧାନସଭା ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଧାନସଭାକୁ ନିବଚାଚିତ
ରହାଇଥିରଲ । ଏହି ରନତାଙ୍କର ତା ୦୫.୦୯.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ମାତ୍ର ୫୪ ବର୍ଚ ବୟସରର ପରରଲାକ ରହାଇଛି ।
ସ୍ୱଗଚତଃ ଅଭିମନୁ ୟ କୁ ମାର, ପୂବଚତନ ସଦସୟ ରରଢାରଖାଲ ବିଧାନସଭା ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଧାନସଭାକୁ
୪ଥ୍ର ନିବଚାଚିତ ରହାଇଥିରଲ । ଏହି ବର୍ିଆନ ରନତାଙ୍କର ତା୨୬.୦୭.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ୯୩ ବର୍ଚ ବୟସରର ପରରଲାକ ରହାଇଛି
।
ସ୍ୱଗଚତଃ ଚିନ୍ତାମଣି ରଜନା, ପୂବଚତନ ସଦସୟ ସିମୁଳଆ
ି ବିଧାନସଭା ନିବାଚ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଧାନସଭାକୁ ନିବଚାଚିତ
ରହାଇଥିରଲ । ଏହି ବର୍ିଆନ ରନତାଙ୍କର ତା ୦୧.୦୭.୨୦୨୦ ରିଖ ଦିନ ୮୧ ବର୍ଚ ବୟସରର ପରରଲାକ ରହାଇଛି ।
ଭାରତୀୟ ରସନାବାହିନୀର ପୂବଚତନ ସିପାହୀ ସ୍ୱଗଚତଃ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ପୂବଚତନ ନାଏବ ସୁରବଦାର ସ୍ୱଗଚତଃ ନୂ ଦୂରାମ
ରସାରରନ , ଓଡ଼ିଶ୍ା ରପାଲିସର ପୂବଚତନ ଏସ୍ଓଜି କମାରଣ୍ଡା, ସ୍ୱଗଚତଃ ସୁଧିର କୁ ମାର ଟୁଡୁ , ସ୍ୱଗଚତଃ ରଦବାଶ୍ିର୍ ରସଠୀ ଓ ପୂବଚତନ
ରହାମଗାଡଚ, ସ୍ୱଗଚତଃ ବନସୀ ମହାରଣା ଆମ ରଦଶ୍ମାତୃ କା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳୀ ରଦଇଛନ୍ତି । ରସମାରନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରର ଚିର
ସ୍ମରଣୀୟ ରହାଇ ରହିରବ ।
ରାଜୟରର କରରାନା ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତର
ି ମୁକାବିଲା ସମୟରର ରାଜୟବାସୀଙ୍କ ରସବାରର ନିରୟାଜିତ
ରହାଇ ପ୍ରାଣବଳୀ ରଦଇଥିବା ସମସ୍ତ କରରାନା ରଯାଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରର ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ରହାଇ ରହିରବ ।
ଏହି ଦିବଂଗତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ଉରେଶ୍ୟରର ମାନୟବର ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥ୍ା ଗୃହର ରନତା ରଯଉଁ ରଶ୍ାକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ
କରିଛନ୍ତି, ମଁୁ ରସଥି ସହିତ ସହମତ । ରସହି ଅମର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଁୁ ରମାର ଭକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଚ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି । ରସହି
ଦିବଂଗତମାନଙ୍କ ରଶ୍ାକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବଗଚଙ୍କୁ ଗୃହର ସମରବଦନା ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ । ଆସନ୍ତୁ, ଆରମ ରସହି ଅମର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ
ସଦ୍ଗତି ନିମରନ୍ତ ଏକ ମିନଟ
ି ନୀରବ ପ୍ରାଥ୍ଚନା କରିବା
( The House observed one minute silence as a mark of respect to the departed
soul )
ଖ ୋଷଣୋ
ମାନୟବର ସଦସୟ/ସଦସୟାମାରନ ଜାଣନ୍ତି, ଏ ଗୃହର ପରମ୍ପରା ଅନୁ ଯାୟୀ ଯଦି ରକୌଣସି ଆସୀନ ସଦସୟ/ସଦରସୟାଙ୍କ
ରଦହାନ୍ତ ରହାଇଥ୍ାଏ ରତରବ ରସହି ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଦ୍ଗତି ନିମରନ୍ତ ଗୃହରର ରଶ୍ାକ ପ୍ରସ୍ତାବର ଠିକ୍ ପରର ପରର ରସହି ଦିନର
କାଯଚୟସୂଚୀରର ସ୍ଥାନୀତ ସମସ୍ତ କାଯଚୟକ୍ରମ ନିଆନଯାଇ ଗୃହର କାଯଚୟ ତାପରଦିନ ପଯଚୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଥ୍ାଏ ।

କିନ୍ତୁ, ଚଳିତ ଅଧିରବଶ୍ନର କାଯଚୟକ୍ରମ ସହିତ ରାଜୟରର ବର୍ତ୍ଚମାନ କରରାନା ଭାଇରସ୍ର ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରର ରଖି ତା
25.09.2020 ରିଖରର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ସବଚଦଳୀୟ ରବଠକର ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଅନୁ ଯାୟୀ ଆଜିର ରଶ୍ାକ ପ୍ରସ୍ତାବରର ସ୍ଥାନୀତ ଦିବଂଗତ ପୂବଚତନ
ଭାରତର ରାେପତି ଓ ଏ ଗୃହର ଦୁ ଇଜଣ ଆସୀନ ସଦସୟ, ପୂବଚତନ ସଦସୟ ବୃ ନ୍ଦ, ଆଶ୍ା ଓ ଅଙ୍ଗନୱାରାଡି ୱାରାକଚର, ଡାକ୍ତର, ରପାଲିସ ଓ
ଅନୟାନୟ ପ୍ରଶ୍ାସନିକ ଅଧିକାରୀମାରନ ଏବଂ ରସନିକ ସରମତ କରରାନା ଯୁଦ୍ଧରର ପ୍ରାଣବଳୀ ରଦଇଥିବା ବୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନାରଥ୍ଚ ଆଜି
ଏହି ଗୃହର ପୂବଚାହ୍ନ ରବଠକରର ରକୌଣସି କାଯଚୟ ସଂପାଦନ କରାଯିବ ନାହିଁ ଓ ଆଜିର କାଯଚୟସୂଚୀରର ସ୍ଥାନୀତ କାଯଚୟକ୍ରମ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ
ରବଠକରର ସଂପାଦନ କରାଯିବ । ଆଜିର ଏହି ବୟତିକ୍ରମ ଏ ଗୃହର ପରମ୍ପରା ଭାରବ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ।
ଏ ଗୃହର କାଯଚୟ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3 ର୍ଟିକା ପଯଚୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରହିଲା ।
After Lunch
(The House reassembled at 3 P.M)
(Mr Speaker in the Chair)
ଖ ୋଷଣୋ
Mr Speaker :- ବିଧାନସଭାର ଚଳିତ ଅଧିରବଶ୍ନର କାଯଚୟକ୍ରମ ଓ ରାଜୟରର କରରାନା ଭାଇରସ୍ର ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃ ଷ୍ଟରି ର ରଖି
ଏହି ଅଧିରବଶ୍ନର ତାରକା ଚିହ୍ନତ
ି ପ୍ରଶ୍ନ ସଂପକଚରର ଆରଲାଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ରଖାନଯାଇ ରକବଳ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଗ୍ରହଣ ଓ
ତାହାର ଉର୍ତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି

ସଂପକଚରର ମାନୟବର ସଦସୟ, ସଦସୟା ମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ଚିଠି ସଂଖୟା 5356 (228) / ବି.ସ. ତା

4.09.2020 ରିଖରର ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତଦନୁ ଯାୟୀ ଆଜି ଦିନ ସରମତ ଚଳିତ ଅଧିରବଶ୍ନରର ରହବାକୁ ଥିବା ରବଠକ
ଦିବସ ମାନଙ୍କରର ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚୀରର ସ୍ଥାନୀତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼କ
ି ରର ପ୍ରାପ୍ତ ଉର୍ତ୍ର ଗୃହରର ଉପସ୍ଥାପିତ ରହବରବାଲି ଧରିନଆ
ି ଯିବ
ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼କ
ି ର ଉର୍ତ୍ର ମାନୟବର ସଂପୃକ୍ତ ସଦସୟ, ସଦସୟାମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ତରେରୁ ଡାକ ରଯାରଗ ରଯାଗାଇ
ଦିଆଯିବ ।
ରସହିଭଳି ତା 25.09.2020 ରିଖରର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ସବଚଦଳୀୟ ରବଠକରର ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଅନୁ ଯାୟୀ ଚଳିତ ଅଧିରବଶ୍ନରର ଗୃହରର
ଉପସ୍ଥାପିତ ରହବାକୁ ଥିବା ଅତୟାବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜାଦି ବୟତୀତ, ଆଉ ସମସ୍ତ କାଗଜାଦି ସମସ୍ତ ମାନୟବର ସଦସୟ, ସଦସୟାମାନଙ୍କ
ର୍ରକୁ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ତରେରୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ ।
Mr. Speaker :– Now Ordinance to be laid.
ORDINANCES LAID
SHRI NABA KISORE DAS (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the Epidemic
Diseases (Amendment) Ordinance, 2020 (Odisha Ordinance No.1 of 2020) as required
under Article 213(2) (a) of the Constitution of India.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI BIKRAM KESHARI ARUKHA (MINISTER): - Sir, I beg to lay before the Assembly the
Odisha Agricultural Produce and Livestock Contract Farming and Services (Promotion and
Facilitation) Ordinance, 2020 (Odisha Ordinance No.3 of 2020) as required under Article
213(2) (a) of the Constitution of India.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI BIKRAM KESHARI ARUKHA (MINISTER) :- Sir, I beg to lay before the Assembly
the Odisha Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation)

Ordinance, 2020 (Odisha Ordinance No.4 of 2020) as required under Article 213(2) (a) of the
Constitution of India.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the Odisha
Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2020 (Odisha Ordinance No.5 of 2020)
as required under Article 213(2) (a) of the Constitution of India.
Mr. SPEAKER – Laid.
Mr. Speaker:- ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସରିଯାଉ
(Interruptions)
ମଁୁ ଆପଣଙ୍କର ରଲଖାପାଇଛି । ଆପଣ ତ ରସରତରବରଳ ନଥିରଲ ମଁୁ କ’ଣ ଦାୟୀ ? ରଯରତରବରଳ ମଁୁ ଡ଼ାକିଲି
ରସରତରବରଳ ଆପଣ ନଥିରଲ । ଆରମ୍ଭରୁ ଡାକିଥିଲି। ରର୍ାର୍ଣା ସରିଲା, ତାପରର now I am coming to the laying of
the Ordinances . ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କହିରବ ।
(Interruptions)
I have received your Privilege Motion.
(Hon’ble Member Shri Mohan Charan Majhi rushed to the well of the House on protest)
ଶ୍ୁଣନ୍ତୁ ମାନୟବର ବିରରାଧୀ ଦଳର ରନତା, ମଁୁ ଆପଣଙ୍କର Privilege ଚିଠଟ
ି ି ପାଇଛି। I am considering the
matter. ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛ ି କହିବାର ଅଛି, ତାରହରଲ after the laying is over I will ask you, then you will
say. ସରିଯାଉ I will call you ଆପଣ ବସିଯାଆନ୍ତୁ then you will tell detail.
(Interruptions)
ମଁୁ ମନା କରୁନାହିଁ, I don’t dispute it. ମଁୁ କହିଲିପରା I have received a Privilege Letter, ମଁୁ ଆପଣଙ୍କର
Privilege letter Just ପାଇଲି । ତାକୁ ମଁୁ consider କରିବା ପାଇଁ discussion ରଖିଛି । ତା ଉପରର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛ ି
କହିବାର ଅଛି, ତାରହରଲ laying ସରିଯାଉ, ତା’ପରର ଆପଣ କହିରବ। ମଁୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରୁନାହିଁ, you have a right to
say.
(Interruptions)
ଆପଣ ଉଠିକରି କହିବାର କଥ୍ା କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିନାହଁାନ୍ତି ।
(Interruptions)
ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ରମାର ରଦଖିବାର ଭୁ ରହାଇଥିବ then I am sorry. ଆପଣ ବସନ୍ତୁ । ମଁୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବ ି ।
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the Odisha
Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2020 (Odisha Ordinance No.6 of
2020) as required under Article 213(2) (a) of the Constitution of India.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI PRATAP JENA (MINISTER) :- Sir, I beg to lay before the Assembly the Court- Fees
(Odisha Amendment) Ordinance, 2020 (Odisha Ordinance No.7 of 2020) as required under
Article 213(2) (a) of the Constitution of India.

Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI SUSHANT SINGH (MINISTER) :- Sir, I beg to lay before the Assembly the Industrial
Disputes (Odisha Amendment) Ordinance, 2020 (Odisha Ordinance No.8 of 2020) as
required under Article 213(2) (a) of the Constitution of India.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI PRATAP JENA (MINISTER) :- Sir, I beg to lay before the Assembly the Odisha
Municipal Laws (Amendment) Ordinance, 2020 (Odisha Ordinance No.9 of 2020) as
required under Article 213(2) (a) of the Constitution of India.
Mr.SPEAKER – Laid.
SHRI NABA KISORE DAS (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the Epidemic
Diseases (Odisha Second Amendment) Ordinance, 2020 (Odisha Ordinance No.10 of 2020)
as required under Article 213(2) (a) of the Constitution of India.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI PRATAP JENA (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the Odisha
Advocates’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2020 (Odisha Ordinance No.11 of 2020)
as required under Article 213(2) (a) of the Constitution of India.
Mr. SPEAKER – Laid.

DR. ARUN KUMAR SAHOO (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the Odisha
Universities (Amendment) Ordinance, 2020 (Odisha Ordinance No.12 of 2020) as required
under Article 213(2) (a) of the Constitution of India.
Mr. SPEAKER – Laid.
ସମ୍ମତ ଲୋଭ ବଲ୍ ତୋଲ ୋ ଉପସ୍ଥୋପନ
ସଚବ (ଓର୍ଶୋ ବଧୋନସଭୋ) – ସାର, ମଁୁ ଓଡିଶ୍ା ବିଧାନସଭା କାଯଚୟବିଧି ଓ କାଯଚୟ ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀର ନିୟମ ୧୫-A
ଅନୁ ଯାୟୀ ବିଧାନସଭାର ଗତ ଅଧିରବଶ୍ନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରବଠକ ଦିବସ

ଅଥ୍ଚାତ ତା. ୧୪.୦୨.୨୦୨୦ରିଖ ଠାରୁ ମାନୟବର

ରାଜୟାପଳଙ୍କ ସମ୍ମତି ଲାଭ କରିଥିବା ବି ଗୁଡ଼କ
ି ର ତାଲିକା ବିଧାନସଭାରର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି ।
ମୋନୟବେ େୋଜୟପୋଳଙ୍କ ସମ୍ମତ ଲୋଭ େଥିବୋ ବଲ୍
୧. ଓଡ଼ିଶ୍ା ବୃ ର୍ତ୍ଗ
ି ତ ଚିକତ୍ସ
ି ା ଓ େି ଜଓି ରଥ୍ରାପି ନିମରନ୍ତ ରାଜୟ ପରିର୍ଦ ବି,
୨. ଓଡ଼ିଶ୍ା ହିନ୍ଦୁ ରଦରବାର୍ତ୍ର (ସଂରଶ୍ାଧନ) ବି, ୨୦୧୯
୩. ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିନରି ଯାଗ ବି, ୨୦୨୦
ବୋଚସ୍ପତ – ଉପସ୍ଥାପିତ ରହଲା ।
PAPERS LAID

୨୦୧୯ ।

SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to relay before the Assembly the
Notification No.30167, dated 4.9.2019 published in the Finance Department as required
under Section 166 of the Odisha Goods and Services Tax Act, 2017.
Mr. SPEAKER – Relaid.

SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to relay before the Assembly the Odisha
Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2019 published in the Finance
Department Notification No. 38936, dated 19.11.2019 as required under Section 166 of the
Odisha Goods and Services Tax Act, 2017.
Mr. SPEAKER – Relaid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to relay before the Assembly the Odisha
Goods and Services Tax (Eight Amendment) Rules, 2019 published in the Finance
Department Notification No. 42532, dated 20.12.2019 as required under Section 166 of the
Odisha Goods and Services Tax Act, 2017.
Mr. SPEAKER – Relaid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to relay before the Assembly the Odisha
Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2019 published in the Finance
Department Notification No. 43431, dated 31.12.2019 as required under Section 166 of the
Odisha Goods and Services Tax Act, 2017.
Mr. SPEAKER – Relaid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to relay before the Assembly the Odisha
Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2020 published in the Finance Department
Notification No. 730, dated 7.1.2020 as required under Section 166 of the Odisha Goods
and Services Tax Act, 2017.
Mr. SPEAKER – Relaid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to relay before the Assembly the
Notification No.42538, dated 20.12.2019 published in the Finance Department as required
under Section 166 of the Odisha Goods and Services Tax Act, 2017.
Mr. SPEAKER – Relaid.

SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to relay before the Assembly the
following notifications published in the Finance Department as required under Section 166 of
the Odisha Goods and Services Tax Act, 2017:Notification No. 36407, dated 25.10.2019,
Notification No. 36413, dated 25.10.2019,
Notification No. 39335, dated 22.11.2019,
Notification No. 42542, dated 20.12.2019,
Notification No. 42546, dated 20.12.2019,
Notification No. 42550, dated 20.12.2019.

Mr.SPEAKER – Relaid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to relay before the Assembly the
following notifications published in the Finance Department as required under Section 166 of
the Odisha Goods and Services Tax Act, 2017:Notification No. 43427, dated 31.12.2019,
Notification No. 43435, dated 31.12.2019,
Notification No. 27, dated 1.1.2020,
Notification No. 219, dated 3.1.2020,
Notification No. 223, dated 3.1.2020,
Notification No. 1711, dated 16.1.2020.
Mr. SPEAKER – Relaid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to relay before the Assembly the Odisha
Goods and Services Tax (Eight Removal of Difficulties) Order, 2019 published in the
Finance Department Notification No. 38932, dated 19.11.2019 as required under Section
166 and Section 172(2) of the Odisha Goods and Services Tax Act, 2017.
Mr. SPEAKER – Relaid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to relay before the Assembly the Odisha
Goods and Services Tax (Ninth Removal of Difficulties) Order, 2019 published in the
Finance Department Notification No. 41350, dated 9.12.2019 as required under Section 166
and Section 172(2) of the Odisha Goods and Services Tax Act, 2017.
Mr. SPEAKER – Relaid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to relay before the Assembly the Odisha
Goods and Services Tax (Tenth Removal of Difficulties) Order, 2019 published in the
Finance Department Notification No. 43439, dated 31.12.2019 as required under Section
166 and Section 172(2) of the Odisha Goods and Services Tax Act, 2017.
Mr. SPEAKER – Relaid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the Odisha
Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2020 published in the Finance
Department Notification No. 8664, dated 12.03.2020 as required under Section 166 of the
Odisha Goods and Services Tax Act, 2017.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the Odisha
Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2020 published in the Finance
Department Notification No. 10658, dated 31.03.2019 as required under Section 166 of the
Odisha Goods and Services Tax Act, 2017.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the Odisha
Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2020 published in the Finance
Department Notification No. 13750, dated 07.04.2020 as required under Section 166 of the
Odisha Goods and Services Tax Act, 2017.

Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the Odisha
Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2020 published in the Finance
Department Notification No. 14810, dated 08.05.2020 as required under Section 166 of the
Odisha Goods and Services Tax Act, 2017.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the Odisha
Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2020 published in the Finance
Department Notification No. 18745, dated 24.06.2020 as required under Section 166 of the
Odisha Goods and Services Tax Act, 2017.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the Odisha
Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2020 published in the Finance
Department Notification No. 19365, dated 30.06.2020 as required under Section 166 of the
Odisha Goods and Services Tax Act, 2017.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the Odisha
Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2020 published in the Finance
Department Notification No. 20219, dated 08.07.2020 as required under Section 166 of the
Odisha Goods and Services Tax Act, 2017.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the Odisha
Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2020 published in the Finance
Department Notification No. 22397, dated 05.08.2020 as required under Section 166 of the
Odisha Goods and Services Tax Act, 2017.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the
Notification No.10566, dated 30.03.2020 published in the Finance Department as required
under Section 166 of the Odisha Goods and Services Tax Act, 2017.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the
Notification No.15414, dated 05.05.2020 published in the Finance Department as required
under Section 166 of the Odisha Goods and Services Tax Act, 2017.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the
Notification No.15383, dated 16.05.2020 published in the Finance Department as required
under Section 102A(3) of the Odisha value Added Tax Act, 2004.
Mr. SPEAKER – Laid.

SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER) - Sir, I beg to lay before the Assembly the following
notifications published in the Finance Department as required under Section 166 of the
Odisha Goods and Services Tax Act, 2017:Notification No. 6247, dated 20.02.2020,
Notification No. 7844, dated 03.03.2020,
Notification No. 10570, dated 30.03.2020,
Notification No. 10640, dated 31.03.2020,
Notification No. 10644, dated 31.03.2020,
Notification No. 10650, dated 31.03.2020,
Notification No. 10654, dated 31.03.2020,
Notification No. 10662, dated 31.03.2020.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the following
notifications published in the Finance Department as required under Section 166 of the
Odisha Goods and Services Tax Act, 2017:Notification No. 10666, dated 31.03.2020,
Notification No. 10670, dated 31.03.2020,
Notification No. 10674, dated 31.03.2020,
Notification No.10678, dated 31.03.2020
Notification No. 10682, dated 31.03.2020,
Notification No. 13754, dated 07.04.2020,
Notification No. 13758, dated 07.04.2020,
Notification No. 13762, dated 07.04.2020.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the following
notifications published in the Finance Department as required under Section 166 of the
Odisha Goods and Services Tax Act, 2017: Notification No. 13766, dated 07.04.2020,
Notification No. 14814, dated 08.05.2020,
Notification No. 18491, dated 22.06.2020,
Notification No. 18533, dated 22.06.2020
Notification No. 18548, dated 22.06.2020,
Notification No. 18573, dated 22.06.2020,
Notification No. 19369, dated 30.06.2020,
Notification No. 19373, dated 30.06.2020.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the following
notifications published in the Finance Department as required under Section 166 of the
Odisha Goods and Services Tax Act, 2017:Notification No. 19377, dated 30.06.2020,
Notification No. 19469, dated 01.07.2020,
Notification No. 19662, dated 02.07.2020,
Notification No. 19666, dated 02.07.2020,

Notification No. 20507, dated 10.07.2020,
Notification No. 20927, dated 15.07.2020,
Notification No. 22401, dated 05.08.2020.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER):- Sir, I beg to relay before the Assembly the Odisha
Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2020 published in the Finance
Department Notification No. 19381, dated 30.06.2020, as required under Section 166 and
Section 172(2) of the Odisha Goods and Services Tax Act, 2017.
Mr. SPEAKER – Relaid.
DR. ARUN KUMAR SAHOO (MINISTER):- Sir, I beg to relay before the Assembly the
Notification No. 19914, dated 26.9.2019 published in the Department of Higher Education as
required under Section 3(6) of the ASBM University Odisha Act, 2019.
Mr. SPEAKER – Relaid.
SHRI SUDAM MARNDI (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the Odisha
Government Land Settlement (Amendment) Rules, 2020 published in the Revenue &
Disaster Management Department Notification No.16346, dated 26.05.2020 as required
under Section 8A-(3) of the Odisha Government Land Settlement Act, 1962.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI SUDAM MARNDI (MINISTER):- Sir, I beg to lay before the Assembly the Odisha
Government Land Settlement (Second Amendment) Rules, 2020 published in the Revenue
& Disaster Management Department Notification No.26820, dated 08.09.2020 as required
under Section 8A-(3) of the Odisha Government Land Settlement Act, 1962.
Mr. SPEAKER – Laid.
SHRI SUSANTA SINGH (MINISTER):- Sir, I beg to relay before the Assembly the Odisha
Building and Other Construction Workers’ (Regulation of Employment and Conditions of
Service) Amendment Rules, 2019 published in the Labour & E.S.I. Department Notification
No. 3151, dated 30.5.2019 as required under Section 62(4) of the Building and Other
Construction Workers’ (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 and
Section 24-A of the Odisha General Clauses Act, 1937.
Mr. SPEAKER – Relaid.
SHRI JAGANNATH SARAKA (MINISTER):- Sir, I beg to relay before the Assembly the
Odisha State Wakf Board (Conduct of Election) Rules, 2019 published in the Minorities &
Backward Classes Welfare Department Notification No.13422, dated 6.8.2019 as required
under Section 111 of the Waqf Act, 1995.
Mr. SPEAKER – Relaid.
SHRI DIBYA SHANKAR MISHRA (MINISTER):- Sir, I beg to lay before Assembly the
Odisha Indutrial Infrastructure Development Corporation (Method of Recruitment and
Conditions of Service) Regulations, 2019 published by the Odisha Indutrial Infrastructure

Development Corporation in the Odisha Gazette Notification No. 855, dated 11.6.2020 as
required under Section 59(2) of the Odisha Indutrial Infrastructure Development Corporation
Act, 1980.
Mr. SPEAKER – Laid.
Mr. Speaker Sir : - Now Leader of Opposition regarding your Privilege Motion.
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ

ୁ ମୋେ ନୋୟ ( ବଖେୋଧୀ ଦଳ ଖନତୋ)- ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ, ଆପଣ ଆସିକରି chairରର ବସିଲାପରର ପ୍ରଥ୍ରମ

ଆପଣ କହିବାର କଥ୍ା ରଯ ମଁୁ ଆପଣଙ୍କର ରଲଖା ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ମଁୁ ପ୍ରଥ୍ରମ Bill Introduce କରିବା ପାଇଁ କହୁ ଛ ି ଏକଥ୍ା କହିପାରି
ଥ୍ାଆରନ୍ତ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରସୟା କରଲନାହିଁ Morning shows the day. ସକାରଳ ସୂଯଚୟ ଉଇଁଲାରବରଳ ଦିନ ଯାକ ପାଗ କ’ଣ
ରହିବ ତାହା ଜଣାପରଡ। ରସହିପରି ଆଜି ଆରମ୍ଭରୁ ଯାହା ରହଲା ରସଥିରର ମଁୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆଗକୁ କଣ ରହବ।
(Interruptions)
Mr. Speaker Sir- ନା ନା ରସମିତ ି କିଛ ି ନାହିଁ । ମଁୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି ପାଇଛି ରବାଲି I have admitted.
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ

ୁ ମୋେ ନୋୟ ( ବଖେୋଧୀ ଦଳ ଖନତୋ) :- ଓଡିଶ୍ାର ବିଧାନସଭା ଇତିହାସରର

ଏଭଳି ଭାବରର ୭/୮ ଟି ବି

Introduceକରି short cutକରି ବିଧାନସଭା ସାରିବା କାଯଚୟକ୍ରମ ରଯଉଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଁୁ ଅନୁ ଭବ କରିପାରୁଛି ।
କାରଣ ଆଗରୁ ଏପରି ରହଉଥିବା ରଯାଗଁୁ ମଁୁ ରସରତରବଳ ସବଚଦଳୀୟ ରବଠକରର ଏକଥ୍ା ଉଠାଇଥିଲି । ମଁୁ ରସରତରବରଳ ମାନୟବର
ସଂସଦୀୟ ବୟାପର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ରଯ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରର ସବୁ ବିଜରି ନସ ଅଛି ତ ? ଆପଣ ଗୃହକୁ ୯ ଦିନ ଚଲାଇପାରିରବ
ତ? ଆରମ ତ ରକୌଣସି ଯାଗାରର ଆପଣଙ୍କୁ ବିରରାଧ କରିନାହଁୁ। ଏ ବିର୍ୟରର ରଖାଲାରଖାଲି ଭାରବ ଆରଲାଚନା କରିବାରର
ଆପଣଙ୍କର ରକୌଣସି ଆପର୍ତ୍ି ଉଠିବାକଥ୍ା ନୁ ରହଁ। ମଁୁ ରଯଉଁ privilegeକଥ୍ା ଉଠାଇଛି ରସ ବିର୍ୟରର କହିବ ି ରଯ

ଓଡିଶ୍ା

ସରକାରଙ୍କର ରଯଉଁ ଔର୍ଧ ନିଗମ ଅଛି ତାହା ମହାଦୁ ନତ
ି ୀରର ବୁ ଡି ରହିଛ ି । ମାସ୍କ କିଣବ
ି ାରର ବୟାପକ ଦୁ ନତ
ି ୀ, ଏହାସହିତ Testing
Kit, ରିୟଲ ଟାଇମ ପିସଆ
ି ର, ରାପିଡ୍ ରଟଷ୍ଟି ରମସିନ, ବାଇପାସ୍ ରମସିନ, ପିପିଇ, ରନବୁ ଲାଇଜର ଇତୟାଦି ସରଞ୍ଜାମ କିଣାରର ମଧ୍ୟ
ଦୁ ନତ
ି ୀ ରହାଇଛି ଯାହାକି ଖବରକାଗଜରର ବାହାରିସାରିଛ ି । ସରକାର ରଗାଟିଏ ମାସ୍କ୍କୁ ଟ୯.୯୦ ପଇସାରର ରଗାଟିଏ କମ୍ପାନୀରୁ
କିଣବ
ି ାପରର ତାହାର ୨ଦିନ ପରର ଆଉ ରଗାଟିଏ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ରସହି ମାସ୍କ୍କୁ ୧୬ ଟଙ୍କା ରର କିଣାଯାଇଥିଲା ରଯଉଁଥିପାଇଁ କି
ସରକାରଙ୍କର ରକାଟି ରକାଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ରହାଇଛି । ରସହିପରି ରଗାଟିଏ କମ୍ପାନୀ ପାଖରୁ ପ୍ରତି ପିସଆ
ି ର ୧୨ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା
ରଦଇ ୧୦୦ ଟି ରମସିନ କିଣାଗଲା ରଯଉଁଥିପାଇଁକି ୧୨ରକାଟି ୯୪ଲକ୍ଷଟଙ୍କାଖର୍ଚ୍ଚ ରହାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରସହି ରମସିନ ବଜାର ରର
ରଯରତରବରଳ ୪-୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରର ଉପ୍ଲବ୍ ରହଉଛି ରସରତରବରଳ ତାକୁ ୧୨ଲକ୍ଷ ୯୪ହଜାରଟଙ୍କାରର କିଣବ
ି ାର ଆବଶ୍ୟକତା
କଣ ଥିଲା ? ରସହିପରି ରିଏ ଟାଇମ ପିସଆ
ି ର ରମସିନ ରର ବୟବହୃ ତ ରହଉଥିବା ରଟଷ୍ଟି କିଟ ୭୦୦-୮୦୦ ଟଙ୍କାରର ବଜାରରର
ଉପଲବଧ ରହଉଥିବାରବରଳ ତାକୁ ୧୩୧୪ଟଙ୍କାରର ଔର୍ଧ ନିଗମ କିଣିଛ ି । ଏହିଭଳି ୨ଲକ୍ଷ ରଟଷ୍ଟି କିଟ ି କିଣାବାବଦକୁ ୨୬ ରକାଟି
୮୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ବିର୍ୟରର ରସ ସମୟରର ଖବରକାଗଜ ମାନଙ୍କରର ବାହାରିଥିଲା ଯାହାକୁ କି ସାରା ଓଡିଶ୍ାର
ରଲାକମାରନ ରଦଖିସାରିଛନ୍ତି । ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ତାରିଖରର ଏକ ନିେଷ୍ଟ
ି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ରନବୁ ଲାଇଜର ପିଛା ୩୧୦୦ ଟଙ୍କାର
ରକାରଟସନ ରଦଇଥିଲାରବରଳ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩ ତାରିଖରର ରସହି ସମାନ କମ୍ପାନୀ ପୁଣିଥ୍ରର ଏହି ଦରକୁ

ପରିବର୍ତ୍ଚନ କରି ପ୍ରତି

ରନବୁ ଲାଇଜର ଦର ୫୯୦୦ଟଙ୍କା ରବାଲି ରକାରଟସନ ରଦଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରର ରାଜୟ ଔର୍ଧ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ୫୯୦୦ଟଙ୍କା
ହିସାବରର ୫୦୦ଟି ରନବୁ ଲାଇଜର କିଣବ
ି ାକୁ ଅଡଚର ଦିଆଗଲା । ରକଉଁ ପରିସ୍ଥିତରି ର ରନବୁ ଲାଇଜର ଦର ଏପରି ବଢାଇଦିଆଗଲା
ତାହା ଉପରର ରାଜୟ ସରକାର କଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଦବା ଉଚିତ ନୁ ରହଁ ? ଏ ବିର୍ୟରର କଣ ଆରମ ସମରସ୍ତ ଜାଣିବା କଥ୍ା ନୁ ରହଁ ।
ମାସ୍କ କିଣିବା ରକ୍ଷତ୍ରରର ରଯଉଁ ଦୁ ନତ
ି ି ରହଲା ରସଥିରର ରଯଉଁ ଅେି ସରମାରନ ଏଥିରର ସଂପୃକ୍ତ ଥିରଲ ରସମାନଙ୍କ ବିର୍ୟରର
ଖବରକାଗଜରର ବାହାରିଲା ଏବଂ କୁ ହାଗଲା ରଯ ରକଉଁ ଅଧିକାରରର ଜରଣ ଅେି ସର ରଗାଟିଏ କମ୍ପାନୀକୁ ଏକ ବଲାଙ୍କ୍ ରଚକ୍
ରଦରଲ । ଏ ବିର୍ୟରର ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ରହାଇଛି । ରସମାନଙ୍କ ବିରରାଧରର କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ବଦଳରର ରସମାନଙ୍କୁ ସରକାର ରସହି ଦାଇତ୍ୱରୁ

ଅପସରି ରଦରଲ ।

ରସମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି

ଦୟା ରଦଖାଇବାର କାରଣ କଣ ? ଯଦି ରଗାଟିଏ ରଛାଟ କମଚଚାରୀ କିଣାକିଣରି ର

ଅନିୟମିତତା କରର ତାଙ୍କୁ ଚାକିରର
ି ୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉଥିବାରବରଳ ଏଭଳି IAS ଓ OAS ଅେି ସରମାରନ କାହାର ଆଶ୍ିବାଦ
ବଳରର ରାଜରକାର୍ରୁ ରକାଟି ରକାଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ର୍ଟାଇବାପରର ରସମାରନ ରଖାରଲଆମ ବାହାରର ବୁ ଲୁଛନ୍ତି ? ରମାର କହିବାର କଥ୍ା
ICMR guidelines ଅନୁ ସାରର ଓଡିଶ୍ାକୁ ରଯଉଁ କିଟ ସବୁ ଆସିଲା ରସଗୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରଥ୍ରମ ରଟଷ୍ଟ କରିସାରି ତାପରର ଡାକ୍ତର, ନସଚ ଓ
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କମଚୀମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ରସଗୁଡକ
ି ୁ ରଟଷ୍ଟ ନକରି ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଗୁଡକ
ି ୁ ପଠାଇରଦରଲ । ଏହାଦ୍ୱାରା
ରଲାକମାନଙ୍କର କଣ ସୁବଧ
ି ା ଓ ଅସୁବଧ
ି ା ରହଲା ରସ ବିର୍ୟରର ଆରମ ସମରସ୍ତ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଏବିର୍ୟରର
ଆରଲାଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ, ଆପଣ ରଦଖୁଥିରବ ଆରମ ସମରସ୍ତ ବର୍ତ୍ଚମାନ ଏକ । ଆମ
ରାଜୟରର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖୟା ପାଖାପାଖି ୨ଲକ୍ଷରର ପହଞ୍ଚିସାରିଲାଣି । ଏ ସମୟରର ଆରମ କିଭଳି ଭାବରର ଓଡିଶ୍ାକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଦବା
ରସ ବିର୍ୟରର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକମାରନ ବସି ଆରଲାଚନା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆରମ ସୁରକ୍ଷା ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ କିପରି ଏକତ୍ରିତ ରହାଇ
ନବସିବୁ ରସଥିପାଇଁ ଆପଣ ରଯଉଁ ବସିବା arrangementର ବୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆରମ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏଥିରର କିଛ ି କହିବାର
ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ ରମାର କହିବାର କଥ୍ା ରହଲା ଆପଣ ଆମରାଜୟ ଏବଂ ଅନୟରାଜୟ ମାନଙ୍କରର ରହଉଥିବା ରକାଭିଡ୍
managementକଥ୍ା । ଆମ ରାଜୟ ରକାଭିଡ୍ managementରର ୨୨ଶ୍ହ ରକାଟି ଟଙ୍କାଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲାଣି ରଯଉଁଥିରର କି
ଆରସଟ କିଛ ି ତିଆରି କରାଯାଇନାହିଁ । ଅଲଗା ରାଜୟଗୁଡକ
ି ହସ୍ପିଟାଲ ନିମଚାଣ କରି ଆରସଟ ତିଆରି କରଲ । ଆମ ରାଜୟ ସରକାର
ଏରତଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରଲ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାକର ଆରସଟ ତିଆରି କରିପାରିରଲନାହିଁ ।ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ସମୁଦ୍ରରର ରବାହିଗଲାପରି ରହଲା ।
ଏଥିରଯାଗଁୁ ଆରମ ଦୁ ଃଖପ୍ରକାଶ୍ କରୁଛୁ । ମଁୁ ଶ୍ୁଣଛ
ି ି ଉର୍ତ୍ରପ୍ରରଦଶ୍ଏବଂ ଅନୟ ରାଜୟ ଗୁଡକ
ି ବଡ ବଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡକ
ି ୁ ରକାଭିଡ୍ ପାଇଁ
ଡାକ୍ତରଖାନା କରିପକାଇରଲ । ରଯଉଁମାରନ କିଟ ରଯାଗାଇ ରଦଇଛନ୍ତି ରସମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ରକରତ ଅଳ୍ପ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ରକରତ
ବିଲ ନରଦଇ ପଇସା ରନଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ରଯଉଁ ଆରରାପ ଆସିଛ ି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିକୁ ଆଣୁଛୁ । ଏବିର୍ୟରର Motion ଆଣି
ଆରଲାଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯାହାେଳରର କି ରାଜୟର ରଲାକମାରନ ଜାଣିପାରିରବ ।
ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ, ଆମ ରାଜୟର ଆଥ୍ିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୩%ରୁ କମ ଥିଲା ଏବଂ ଆହୁ ରି କମିବାରର ଲାଗିଛ ି । ଏହାକୁ
ବଢାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ରକ୍ଷତ୍ରରର କାଂଣ୍ଟ୍ ଛାଣ୍ଟ୍ କରଲ । କରରାନାର ମୁକାବିଲା କରିବାପାଇଁ ୬୦୦୦ ପଞ୍ଚାୟତରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ନିଯୁକ୍ତି ରଦରଲ ଏବଂ ୩ମାସ ରଖିରବ ରବାଲି ରର୍ାର୍ଣା କରିଥିରଲ। କିନ୍ତୁ ମାରସ ନପୂରୁଣୁରୁ ରସମାନଙ୍କୁ ବାହାରକରିରଦବାପାଇଁ
ରଯାଜନା କରାଗଲାଣି । ଶ୍ୁଣାଯାଉଛି ରାଜୟସରକାର ରଖାଲାବଜାରରୁ ୩ହଜାର ରକାଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଉଠାଇବାପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ
ରାଜୟରର ଅଥ୍ଚର ରକୌଣସି ଅସୁବଧ
ି ା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ପରିଚାଳନା ତୁଟଗ
ି ତ କାରଣରୁ ରାଜୟ ଆଜି ଆଥ୍ିକ ଅନାଟନ ଆଡକୁ
ଯାଇଛି । ମଁୁ ଏବିର୍ୟରର ଆପଣଙ୍କୁ ଜରଣଇରଦବାକୁ ଚାରହଁ ସିରାଜୁ େନ
ି ଓ ଆଉ ରକରତକ ମାଇନିଂ ବିର୍ୟରର । ସରକାର MMRD
Act କୁ ସଂରଶ୍ାଧନ କରି ରସମାନଙ୍କୁ extension ଦିଆଗଲା ୨୦୧୮-୧୯ରୁ । Royalty ବାବଦରର sale priceର ୧୫%
ଅନୁ ସାରର

୪୫୭,୬୯,୨୭,୫୫୪ ଟଙ୍କା ରାଜୟ ସରକାର ପାଇଥିରଲ। DMF paidରର ୧୩୭,୩୦,୭୮,୩୫୮ ଟଙ୍କା

ପାଇଥିରଲ ୩୦% ହିସାବରର ରୟାଲିଟ ବାବଦକୁ । ଏହିପରି ଭାବରର Total grant ପାଇଥିରଲ ୫୯୫,୦୦,୦୫,୯୧୨ ଟଙ୍କା
୨୦୧୮-୧୯ ମସିହାରର ।ରଯରତରବରଳ ରଟଣ୍ଡର କରାଗଲା ରସ ସମୟରର ରସମାରନ competitionରର ପକାଇରଲ ଏବଂ
୧୧୮.୦୫% ରର ରଯଉଁ sale valueରହଲା yearly premium ରସଥିରର ରାଜୟସରକାର ୪୨୧୨,୨୭,୬୫,୫୧୮ ଟଙ୍କା
ପାଇଥିରଲ ଏବଂ ରୟାଲଟି ବାବଦରର ଯାହାକି sale value ର ୧୫% ରସଥିରର ରାଜୟସରକାର ପାଇଥିରଲ
୫୩୫,୨୩,୨୦,୯୦୪ ଟଙ୍କା। ରସହିପରି DMFରର ରୟାଲିଟର ୧୦% ହିସାବରର ମିଳଥି
ି ଲା ୫୩,୫୨,୩୨,୦୯୦ ଟଙ୍କା । ମଁୁ
ଏ ପରିସଂଖୟାନ ରଦବାର ଉରେଶ୍ୟ ରହଉଛି
୫୯୫,୦୦,୦୫,୯୧୨

ଟଙ୍କା

କିନ୍ତୁ

ରଯ extension କରିଥିବା ସମୟରର ରାଜୟସରକାର ମାତ୍ର ପାଇରଲ

ରଯରତରବରଳ

ରସହି

ମାଇଂନସକୁ

ରଟଣ୍ଡର

କଲା

ରସରତରବରଳ

ମିଳଲ
ି ା

୪୮୦୧,୦୩,୧୮,୫୧୨ ଟଙ୍କା । ଏଥିରଯାଗଁୁ yearly loss ଯଦି ରହଲା ୪୨୦୬, ୦୩,୧୨,୬୦୦ ଟଙ୍କା ତାରହଲା ସରକାରି

ରିରପାଟଚ ଅନୁ ସାରର ରଟାଟାଲ ଲସ୍ ରହଲା ୨୦୧୫-୧୬ରୁ ୨୦୧୯-୨୦ ପଯଚନ୍ତ ୨୧୦,୩୦,୧୫,୬୩.୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଚ
ଭିତରର । ଏହା ରକବଳ ରଗାଟିଏ ସିରାଜଉେିନ ମାଇନସ ସକାରଶ୍ କ୍ଷତି ରହାଇଛି ।

ମଁୁ ଏକଥ୍ା କାହିଁକି କହୁ ଛ ି ନା Case

Reference – Baleswar Vigilance PS Case No- 55 dated 19-11-2009 U/S 13 (2) r/w 13(1)
(d) pc act
1988 / 420 /201 / 120-BIPC /21 MMRD Act / Sec-3 of Forest (Conservation)
Act, 1980 ରର the causing loss of Rs. 625,13,57,640/ - and committed theft of iron or to the
tune of rupees 31, 94,14,970 ରହାଇଛି । ଏହି କଥ୍ା ରସରତରବଳର ରସରକ୍ରଟାରି ମାଇନିଙ୍ଗ୍ ଏହି କଥ୍ା ରଲଖିଥିରଲ। ମଁୁ ଏ
କଥ୍ା କାହିଁକି କହୁ ଛନ
ି ା ଯଦି ରାଜୟସରକାର ରଗାଟିଏ ମାଇନିଙ୍ଗରର ଏରତ ରକାଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରଲ ତାରହରଲ ରଖାଲା ବଜାରରୁ
୩ହଜାର ରକାଟି ଟଙ୍କା ରୁଣ ଉଠାଇବାର ମାରନ କଣ?
(Interruptions)
Mr Speaker:- ଶ୍ୁଣନ୍ତୁ ମାନୟବର ବିରରାଧୀ ଦଳର ରନତା ରଯ, ଆପଣଙ୍କର Privilege Motionର Subject ରହଲା
regarding Purchase of medicines କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଇନସ ବିର୍ୟରର କହୁ ଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦପ୍ତ ୁ ମୋେ ନୋୟ :- (ବଖେୋଧୀ ଦଳ ଖନତୋ)- ଆଜି ଆମ ପାଖରର ପଇସା ନାହିଁ COVID Management କରିବା ପାଇଁ
। ରଯରତରବରଳ ରଗାଟିଏ ଖଣିରୁ ଏରତ ରକାଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ ରହଉଛି ରସରତରବରଳ ଆରମ ବାହାରୁ ଋଣ ଉଠାଇବୁ ?
(Interruptions)
Mr Speaker:- ଶ୍ୁଣନ୍ତ, ଦୁ ଇଟି କଥ୍ା । ପ୍ରଥ୍ମ କଥ୍ା ରହଲା ଆଜି ରଯରତରବରଳ ଏହାକୁ ରଦଇଛନ୍ତି କାଲି ରସଇଟା ଆସିବାକଥ୍ା
କିନ୍ତୁ Respecting you I have allowed you.
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦପ୍ତ ୁ ମୋେ ନୋୟ :- (ବଖେୋଧୀ ଦଳ ଖନତୋ)- ମାନୟବର ବାଚସ୍ପତି ଚାହିଁରଲ then & there ବି ଆସିପାରିବ । ରୁ କହୁ ଛ ି
ବାଚସ୍ପତି ଚାହିଁରଲ ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ଆସିପାରିବ ।
Mr Speaker:- ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ।
ଶ୍ରୀ ଅମେ ପ୍ରସୋଦ ଶତପର୍ୀ (Point of Order) : ମାନୟବର ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୟବାଦ ଏବଂ ମାନୟବର
ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ରଯ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତରି ର ବିଧାନସଭାକୁ ଆପଣ ଡାକିଛନ୍ତି । ଏରତ କଟକଣା, କଠିନ
ଅବସ୍ଥା, ତା’ ସରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା କାଯଚୟପାଇଁ ଆପଣ ଡାକିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରକରତକ ରାଜୟ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରର ରଲାକସଭାର
guidelines ଥିରଲ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି । ସାର, ଏହି ଆରଲାଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରର େଳପ୍ରଦ ରହବ । ମଁୁ ମାନୟବର ବିରରାଧୀ ଦଳର
ରନତାଙ୍କର ପ୍ରଥ୍ମ କଥ୍ା ଶ୍ୁଣୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା Chairରୁ କହିରଲ ରଯ, ଏଇଟା Privilege Motion ଆସିଛ,ି Privilege
gets Precedence ଏଥିରର ସରନ୍ଦହ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସାର, Privilege Motionରର ଆମ Rules of Procedureର Rule140ରର ଯାହା ବୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପ୍ରଥ୍ରମ Notice ରଦରବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ଚୀ ଅବସ୍ଥାରର ତାକୁ ଆପଣ କହିରଲଣି ମଁୁ admit କରିଛ ି
ରବାଲି । ଆପଣ hearing କରିବାପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ନା admit କରଲଣି, ଆପଣ ଟିରକ Chairରୁ clarify କରିରବ । ତା’ପରର ମଁୁ
ରଯତିକି ଶ୍ୁଣିଲି ସାର, ଏବଂ ଆମର ସାଧାରଣ ଭାବରର ରଯତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, Privilege ରଗାଟିଏ ନିେଷ୍ଟ
ି issue ଉପରର ଆରସ ।
ନିେଷ୍ଟ
ି issue ନଥ୍ାଇ ରାଜୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ବିଭିନ୍ନ କଥ୍ା ଆରଲାଚନା ରହାଇପାରିବ । କିନ୍ତୁ Privilege Motion on what
? What is the subject? Privilege Motion ଉପରର ଆମ Ruleରର ରଯଉଁ ବୟବସ୍ଥା ଅଛି ରସଥିରର ଦୁ ଇ ତିରନାଟି କଥ୍ା
specific ଭାବରର ଅଛି ରଯ, ଆରମ ରକୌଣସି ଗୃହର କାଯଚୟ ରଯଉଁ ଅଛି ତା’ର ଅବମାନନା ରହଲା କି ତାର violation ରହଲା କି
ରକଉଁ ଧାରାରର violation ରହଲା ତାହା ମଁୁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ । ସାର, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିପାରିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବାର forum ଅଲଗା ।
କିନ୍ତୁ Privilege Motion ଯାହା, ରସଥିରର ନିେଷ୍ଟ
ି ଭାବରର କାହା ବିରୁଦ୍ଧରର Privilege ଆସିଛ,ି ରକଉଁ କଥ୍ାରର ଉଲ୍ଲଂର୍ନ

ରହଲା ରସ କଥ୍ା ମଁୁ ମାନୟବର ବିରରାଧୀ ଦଳ ରନତାଙ୍କ ବକ୍ତବୟରୁ ବୁ ଝପ
ି ାରିଲି ନାହିଁ । ସାର, ରସଥିପାଇଁ ମଁୁ Chairକୁ ଅନୁ ରରାଧ
କରିବ ି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରର କ’ଣ ଅଛି, ଆମ ପାଖରର ତ କିଛ ି କାଗଜ ନାହିଁ । କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଥ୍ରର admit କରିରବ it become
the property of the House. ଆପଣ ତାକୁ circulate କରିରବ, ଆରମ ତାକୁ ଆରଲାଚନା ଭିତରର କହିବୁ କିନ୍ତୁ Privilege
Motion ଉପରର ଆମର ଯାହା ବିଧି ବୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ରମାର ସାଧାରଣ ଭାବରର Rules of Procedure ଉପରର ରଯତିକି
ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏହା ସାର, doesn’t comes under Privilege. କିନ୍ତୁ ଆପଣ Hearing କରିପାରିରବ, ଆପଣ ଶ୍ୁଣରି ବ,
ପ୍ରସଙ୍ଗଭିର୍ତ୍କ
ି ରହବ କିନ୍ତୁ ଏଥିରର Privilege ଆସିବ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରର ସାର, Privilege ଆସିଛ,ି on what ? ରସ କଥ୍ାଟି ମଁୁ
ବୁ ଝପ
ି ାରିଲି ନାହିଁ ମାନୟବର ବିରରାଧୀ ଦଳର ରନତାଙ୍କ ଉକ୍ତିରୁ । ରସଥିପାଇଁ ସାର, I seek a clarification from Hon’ble
Chair କାରଣ ଆପଣ କଥ୍ା ଭିତରର କହିଛନ୍ତି, recordକୁ ଯାଇଛି ରଯ, ମଁୁ admit କରିସାରିଛ ି
(Interruptions....)
ମୋନୟବେ ବୋଚସ୍ପତ : ଶ୍ୁଣନ୍ତୁ ଅମର ବାବୁ ମଁୁ କହିଛ ି ରଯ, ଏଇଟା ମଁୁ ପାଇଛି, I have already got the Paper
(Interruptions....)
ଶ୍ରୀ ଅମେ ପ୍ରସୋଦ ଶତପର୍ୀ : ମଁୁ ତାହାରହରଲ ସାର, ଠିକ୍ ଭାବରର ଶ୍ୁଣିପାରିନଥିବି, କିନ୍ତୁ ରଯତିକି ମଁୁ ଶ୍ୁଣଲ
ି ି, ଆପଣ ଟିରକ verify
କରିରଦରବ । Sir, I don’t dispute to the Chair
(Interruptions....)
ମୋନୟବେ ବୋଚସ୍ପତ : No, Admit କରିଛ ି ନୁ ରହଁ, ମଁୁ Privilegeଟି ପାଇଛି ରବାଲି କହିଛ ି । ଯଦି ରକଉଁଠି ଥ୍ାଏ ମଁୁ admit କରିଛ ି
ରବାଲି ତାକୁ expunge କରିରଦରବ । କିନ୍ତୁ, ମଁୁ ପାଇଛି ରବାଲି କହିଛ ି ।
ଶ୍ରୀ ଅମେ ପ୍ରସୋଦ ଶତପର୍ୀ : ଆପଣ ପାଇଛି ରବାଲି କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମଁୁ ସାର, ଭୁ ଶ୍ୁଣିଥିବି, ମଁୁ ଜାରଣନାହିଁ ଅନୟମାରନ କ’ଣ
ଶ୍ୁଣିଛନ୍ତି । Anyway ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି । Privilege ରହଉଛି ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ କଥ୍ା, ରସଇଥିପାଇଁ କୁ ହାଯାଇଛି Privilege
gets precedence. ଅନୟ ରଯରତ Business ଅଛି, ସବୁ Business ପଛକୁ ଯିବ ଏବଂ ଏଠି Privilege ଆରସ । ରତଣୁ
ଏଠାରର ଏହି ରଯଉଁ ସ୍ୱାଧିକାର କଥ୍ା ଆସିଛ ି ରକଉଁ ସ୍ୱାଧିକାରଟି ଭଙ୍ଗ ରହଲା ଏଥିରର, ତା’ର କ’ଣ ବୟବସ୍ଥା ଅଛି ମଁୁ ସାର, ଠିକ୍
ଭାବରର ବୁ ଝପ
ି ାରିଲି ନାହିଁ । ଆପଣ କମ ସମୟ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଡାକିଛନ୍ତି, ଅନରକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ବିର୍ୟ ଅଛି ରତଣୁ ଯଦି ଆରମ
ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼କ
ି ର ଆରଲାଚନା ପାଇଁ ବିଧି ମୁତାବକ ନଯିବା ତାହାରହରଲ ହୁ ଏତ ଆରମ ରଯଉଁ ଉରେଶ୍ୟ ରନଇ ଏରତ କଟକଣା ଭିତରର
ଏହି ବିଧାନସଭା ଡାକିରଛ ଆପଣ ଏଥିରର ସେଳ ରହାଇପାରିରବ ନାହିଁ କି ରକୌଣସି କଥ୍ା େଳପ୍ରଦ ଭାବରର ଆରଲାଚନା
ରହାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ଶ୍ରୀ ନେସଂହ ମଶ୍ର : ମାନୟବର ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ, ମଁୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହଁୁଛ,ି ଆପଣ ବର୍ତ୍ଚମାନ ରକଉଁ
Business take up କରିଛନ୍ତି, ରସହି ଅନୁ ସାରର ଆରମ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରହବୁ ଏବଂ କହିବୁ । ଏଇଟା Zero Hour ନା ଏଇଟା
Submission Hour ନା କିଛ ି Motion ଉପରର discussion ରହଉଛି କି ରକଉଁ ବିର୍ୟରର ଆରଲାଚନା ରହଉଛି ?
ମୋନୟବେ ବୋଚସ୍ପତ : ମାନୟବର ବିରରାଧୀ ଦଳ ରନତା ଆଜି ରଗାଟିଏ Privilege Notice ରଦଇଥିରଲ । ଆଇନ ଅନୁ ସାରର
ଆସନ୍ତାକାଲି ତା’ ଉପରର ରସ କଥ୍ା ଉଠାଇଥ୍ା’ରନ୍ତ କିନ୍ତୁ respecting him, and as today is the first day of the
Session ମଁୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କୁ ହନ୍ତୁ, କହିବାକୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ, I have not admitted, I have received the Paper I
say କିନ୍ତୁ I am sure, admit କରିଛ ି ରବାଲି ରକଉଁଠି କହିନାହିଁ ।
ଶ୍ରୀ ନେସଂହ ମଶ୍ର : ସାର, ମଁୁ ରସ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ, ଆପଣ ତାକୁ admit କରଲ, କି ତା’କୁ consider କରିରବ କି କ’ଣ କରିରବ
। The Leader of the Opposition as per the precedent at any time has the right to say

something. The moment he finishes, it is over. If he was moving a Privilege Motion really I
also couldn’t follow.
ମୋନୟବେ ବୋଚସ୍ପତ : No, Hon’ble Opposition Leader was speaking on the Privilege Motion, ମାରନ
on the Subject of the Paper he has given to me.
(Interruptions....)
ଶ୍ରୀ ନେସଂହ ମଶ୍ର : So, the Privilege Motion is moved ?
ମୋନୟବେ ବୋଚସ୍ପତ : No, only he has explaining.
ଶ୍ରୀ ନେସଂହ ମଶ୍ର : Your time is up to 5 p.m.. We have decided to sit up to 5 p.m.. If you allow all
of us, please allow.
ମୋନୟବେ ବୋଚସ୍ପତ : ନାହିଁ, ତା’ର time ଅଛି, ରସ timeରର ରସ Subjectକୁ discussion କରିବା ।
ଶ୍ରୀ ସଖତୋଷ ସଂ ସୋଲୁ ଜୋ : ମାନୟବର ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ, ମାନୟବର ବିରରାଧୀ ଦଳ ରନତାଙ୍କ ଉପରର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁ ତ
ସମ୍ମାନ ଅଛି । ମଁୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟି ଆକର୍ଚଣ କରୁଛି, the Rules of Procedure and Conduct of Business in the
Odisha Legislative Assembly, page-140, “A member wishing to raise a question of Privilege
shall give Notice in writing to the Secretary one day before”. ତରଳ ଅଛି Provided that Speaker
may allow a question of Privilege to be raised with shorter notice or with no more, ରସଇଟା
ଆପଣଙ୍କ jurisdiction ରହିଲା । କିନ୍ତୁ ସାର, ଆଜି Businessରର ଆପଣ ଯାହା ରଦଇଛନ୍ତି ଆରମ ରସହି ହିସାବରର
prepared ରହାଇ ଆସିଛୁ । ସାର, Chair ପ୍ରତି ରମାର ଯରଥ୍ଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ । ରସଥିରର ଯଦି ମାନୟବର ବିରରାଧୀ ଦଳ ରନତା
Secretaryଙ୍କୁ ରଦଇଛନ୍ତି ରଗାଟିଏ ଦିନ ପୂବର
ଚ ୁ , ରଯରହତୁ ସାର, ଆମର ରସଥିପାଇଁ ସରନ୍ଦହ ରହଉଛି ରଯ, ଆଜି ୨୯ ତାରିଖ ଚଳିତ
ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥ୍ମ ଦିବସ ଏବଂ ଯଦି ରସ ୨୮ ତାରିଖରର Secretaryଙ୍କୁ ରଦଇଥିରବ ତାହାରହରଲ କିଛ ି କହିବା କଥ୍ା ନୁ ରହଁ
ନରହରଲ ମଁୁ ଭାବୁ ଛ ି ମାନୟବର ଗୃହର ରନତା ଏବଂ ବିରରାଧୀ ଦଳର ରନତା ରଯଉଁ ସମୟରର ଚାହିଁରବ ରସ ଗୃହରର intervene
କରିପାରିରବ, ଛିଡ଼ା ରହାଇପାରିରବ ଏବଂ ରସଥିପାଇଁ କାହାର permission ଦରକାର ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଭୁ ପରମ୍ପରା
ଏହି ବିଧାନସଭାରର ସୃଷ୍ଟି ନରହଉ, ରମାର ସାମାନୟ ଜ୍ଞାନରୁ ମଁୁ ଭାବୁ ଛ ି ସାର, ଯଦି ଆପଣ କହିରଦଇଥ୍ା’ରନ୍ତ ରଯ, Privilege
Motion ରଗାଟିଏ ଦିନ Noticeରର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ମଁୁ କାଲି ଏହା ଉପରର ବିଚାର କରିବ ି ରବାଲି ଭାବିଛ ି ତାହାରହରଲ
ଏରତଦୂ ର କଥ୍ା ଯାଇନଥ୍ା’ନ୍ତା । ରତଣୁ ଆପଣ ରସ ସମୟରର ଯଦି Chairରୁ announce କରି କହିରଦରବ ତାହାରହରଲ ଗୃହର
ଏହି ରଯଉଁ ଅଧର୍ଣ୍ଟା ସମୟ ନଷ୍ଟ ରହଲା ଭବିର୍ୟତରର ତାହା ନଷ୍ଟ ରହବ ନାହିଁ । ଆଜି ଆରମମାରନ ସମସ୍ତ ସଦସୟ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ
ଓଡ଼ିଶ୍ା ରାଜୟର ହିତ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟରର ପକାଇ ଏହି କରରାନା ଭଳି ସ୍ଥିତରି ର ଆରମ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଛୁ ରତଣୁ ଦୟା
କରି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତରଯାଡ଼ି ନିରବଦନ କରୁଛୁ ଆପଣ ଗୃହକୁ ରସହି ହିସାବରର ଚଳାନ୍ତୁ ।
ଶ୍ରୀ ସୁଖେଶ ୁ ମୋେ େୋଉତେୋୟ : ସାର, ଆଜି ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତ ି ସମ୍ପକଚରର ଆପଣଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟି ଆକର୍ଚଣ କରୁଛି । ସାର, ଆପଣଙ୍କୁ
ଧନୟବାଦ ଆଜି ଏହିଭଳି ସମୟରର ଡାକିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା । ବର୍ତ୍ଚମାନ ୭ଜଣ ସଭୟ ମରିପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ରଦଖିରବ ସତୟନଗର
ଶ୍ମଶ୍ାନ ପାଖରର । ଏଠାରର ଡାକ୍ତରଖାନା ମାନଙ୍କରର ରକହି treatment କରୁନାହାନ୍ତି । ରଯଉଁମାନଙ୍କର heart attack ରହଉଛି,
କାହାକୁ brain malaria, ରଯରତକ general ରରାଗୀ ରଯଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କହୁ ଛନ୍ତି Covid test କର ନରହରଲ
ପୂରାଇରଦବୁ ନାହିଁ । ପ୍ରତିଦନ
ି ରରାଗୀ ମରୁଛନ୍ତି Capital Hospitalରର, AIIMSରର, Sum, KIIMS, Kalinga ରଯରତ
Hospital ଅଛି ସବୁ ଠାରର । ସାର, ଆପଣ ରଗାଟିଏ ନିରେଚଶ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ରଯ, ରସମାରନ ଆରଗ general ରରାଗୀଙ୍କୁ treatment
କରନ୍ତୁ ଏବଂ Corona patientଙ୍କର Covid test କରନ୍ତୁ ଏବଂ Covid Hospitalରର ରଖନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ, ରଯଉଁ general

ରରାଗୀମାରନ ଯାଉଛନ୍ତି ରସମାରନ Covid ନଁାରର ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ରସମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ସାର । ବର୍ତ୍ଚମାନ ପରିସ୍ଥିତ ି serious
ଏବଂ ୨୦ ଦିନ ଭିତରର ୪୦୦ ରଲାକ ମରଲଣି ଭୁବରନଶ୍ୱର, ଜଟଣୀ ଏବଂ ରଖାଦ୍ଧଚା ଅଞ୍ଚଳରର । ରତଣୁ ମଁୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତରଯାଡ଼ି
ନିରବଦନ କରୁଛି Medical ମାନଙ୍କରର ରଯମିତ ି general ରରାଗୀମାରନ ସଠିକ୍ ଭାବରର treatment ପାଇରବ ରସଥିପାଇଁ
ବୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
ଶ୍ରୀ ତୋେୋପ୍ରସୋଦ ବୋହନୀପତ : ସାର, ମଁୁ ଆଜି ରଗାଟିଏ ଦୁ ଭଚାଗୟପୂର୍ଣ୍ଚ କଥ୍ା କହିବ ି । ଆରମମାରନ ପଅରଦିନ Covid test କଲୁ
ଆପଣ ଚିଠି କରିଥିରଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଯ, ବିଧାୟକମାରନ ଏବଂ ତାଙ୍କ staff, ତାଙ୍କ staff କିଏ ନା ଆମକୁ ସରକାର ରଦଇଥିବା
Police staff ୨ଜଣ PSO ଏବଂ driver । ଯଦି ବିଧାୟକଙ୍କର negative ବାହାରିଲା, ମଁୁ ଧନୟବାଦ ରଦବି ଆମପାଖକୁ
message ଆସିଲା, ଆମ mobileକୁ Secretary message କରଲ । କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ driverର positive ଆସିଲା
ତାହାରହରଲ ଆମକୁ message କରିବା କଥ୍ା କି ନାହିଁ ? କିନ୍ତୁ, driverକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ରସ କାଲିଠାରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରର
ବୁ ଲୁଛି, ରକୌଣସି message ଯାଇନାହିଁ । ରତଣୁ ଆପଣ ନିରେଚଶ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ରଯଉଁ Officerଙ୍କୁ କୁ ହାଯାଇଥିଲା message ରଦବା
ପାଇଁ ତା’ ବିରୁଦ୍ଧରର କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ରହବ କି ନାହିଁ ? ମଁୁ ଆମର Secretaryଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ରସ କହିରଲ ରସ ଦାୟିତ୍ୱ ରହଉଛି
BMC Commissionerଙ୍କର, ଆରମ ତାଙ୍କୁ message କଲୁ ରସ ତାଙ୍କୁ message କରି ରକଉଁଠି ରହିରବ, ରକଉଁଠି
treatment ରହରବ ରସମାରନ ରସ କଥ୍ା ବୁ ଝରି ବ । ରତଣୁ ରସ message କାହିଁକି ରଦରଲ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରର ଦୃ ଢ
କାଯଚୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିରବ କି ନାହିଁ ଆପଣ reply ଦିଅନ୍ତୁ ତା’ପରର ଯାଇ ବିଧାନସଭା ଚଲାନ୍ତୁ, ନରହରଲ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ ନାହିଁ
ଆଜି ।
ମୋନବୟବେ ବୋଚସ୍ପତ : ଶ୍ୁଣନ୍ତୁ, ରଯରତରବରଳ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉପରର ଆରଲାଚନା ରହଲା ରସରତରବରଳ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଚିବ ଏବଂ BMC
Commissioner ଉପସ୍ଥିତ ଥିରଲ ଏବଂ ରସଥିରର ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ରହଲା ରଯ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବିଭାଗ ଏବଂ BMC ମିଶ୍କ
ି ରି ଏହିସବୁ test
କରିରବ । ରତଣୁ ରଯଉଁ ତାଲିକା ଆସିଲା, BMCକୁ କୁ ହାଗଲା ରଯଉଁମାରନ infected ରହାଇଛନ୍ତି ରସମାନଙ୍କୁ telephone
ରଯାରଗ inform କରାଯାଉ ।
LEGISLATIVE BUSINESS
(BILLS FOR INTRODUCTION)
MR. SPEAKER : Hon’ble Minister Health and Family Welfare to move for leave to introduce
the Epidemic Diseases (Odisha Amendment) Bill, 2020.
SHRI NABA KISHORE DAS (MINISTER) : Hon’ble Speaker Sir, I beg to move for leave to
introduce the Epidemic Diseases (Odisha Amendment) Bill, 2020.
MR. SPEAKER : Moved.
Now the question is that the leave of the House be granted to introduce the Bill.
The leave of the House granted to introduce the Bill.
SHRI NABA KISHORE DAS (MINISTER) : Hon’ble Speaker Sir, I also beg to introduce the
Bill.
MR. SPEAKER : Introduced.
Now the Hon’ble Minister to place the statement.

SHRI NABA KISHORE DAS (MINISTER) : Hon’ble Speaker Sir, I also beg to place a
statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by
Ordinance.
MR. SPEAKER : Hon’ble Minister Law to move for leave to introduce the Court Fess
(Odisha Amendment) Bill, 2020.
SHRI PRATAP JENA (MINISTER) : Hon’ble Speaker Sir, I beg to move for leave to
introduce the Court Fess (Odisha Amendment) Bill, 2020.
MR. SPEAKER : Moved.
Now the question is that the leave of the House be granted to introduce the Bill.
The leave of the House granted to introduce the Bill.
SHRI PRATAP JENA (MINISTER) : Hon’ble Speaker Sir, I also beg to introduce the Bill.
MR. SPEAKER : Introduced.
Now the Hon’ble Minister to place the statement.
SHRI PRATAP JENA (MINISTER) : Hon’ble Speaker Sir, I also beg to place a statement
explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance.
MR. SPEAKER : Hon’ble Minister Law to move for leave to introduce the Odisha Advocates’
Welfare Fund (Amendment) Bill, 2020.
SHRI PRATAP JENA (MINISTER) : Hon’ble Speaker Sir, I beg to move for leave to
introduce the Odisha Advocates’ Welfare Fund (Amendment) Bill, 2020.
MR. SPEAKER : Moved.
Now the question is that the leave of the House be granted to introduce the Bill.
The leave of the House granted to introduce the Bill.
SHRI PRATAP JENA (MINISTER) : Hon’ble Speaker Sir, I also beg to introduce the Bill.
MR. SPEAKER : Introduced.
Now the Hon’ble Minister to place the statement.
SHRI PRATAP JENA (MINISTER) : Hon’ble Speaker Sir, I also beg to place a statement
explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance.
MR. SPEAKER : Hon’ble Minister Labor and Employees State Insurance to move for leave
to introduce the Industrial Disputes (Odisha Amendment) Bill, 2020.
SHRI SUSHANT SINGH (MINISTER) : Hon’ble Speaker Sir, I beg to move for leave to
introduce the Industrial Disputes (Odisha Amendment) Bill, 2020.
MR. SPEAKER : Moved.
Now the question is that the leave of the House be granted to introduce the Bill.
The leave of the House granted to introduce the Bill.
SHRI SUSHANT SINGH (MINISTER) : Hon’ble Speaker Sir, I also beg to introduce the Bill.

MR. SPEAKER : Introduced.
Now the Hon’ble Minister to place the statement.
SHRI SUSHANT SINGH (MINISTER) : Hon’ble Speaker Sir, I also beg to place a statement
explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance.
MR. SPEAKER : Hon’ble Minister Law to move for leave to introduce the Odisha Municipal
Laws (Amendment) Bill, 2020.
SHRI PRATAP JENA (MINISTER) : Hon’ble Speaker Sir, I beg to move for leave to
introduce the Odisha Municipal Laws (Amendment) Bill, 2020.
MR. SPEAKER : Moved.
Now the question is that the leave of the House be granted to introduce the Bill.
The leave of the House granted to introduce the Bill.
SHRI PRATAP JENA (MINISTER) : Hon’ble Speaker Sir, I also beg to introduce the Bill.
MR. SPEAKER : Introduced.
Now the Hon’ble Minister to place the statement.
SHRI PRATAP JENA (MINISTER) : Hon’ble Speaker Sir, I also beg to place a statement
explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance.
MR. SPEAKER : Hon’ble Minister Finance to move for leave to introduce the Odisha Goods
and Services Tax (Amendment) Bill, 2020.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER) : Hon’ble Speaker Sir, I beg to move for leave to
introduce the Odisha Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2020.
MR. SPEAKER : Moved.
Now the question is that the leave of the House be granted to introduce the Bill.
The leave of the House granted to introduce the Bill.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER) : Hon’ble Speaker Sir, I also beg to introduce the
Bill.
MR. SPEAKER : Introduced.
Now the Hon’ble Minister to place the statement.
SHRI NIRANJAN PUJARI (MINISTER) : Hon’ble Speaker Sir, I also beg to place a
statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by
Ordinance. (Interruptions…)
SHRI NARASINGHA MISHRA (Point of Order) : Hon’ble Speaker Sir, during introduction of
the Bill, after the Hon’ble Minister seeks permission of the House I may be allowed to say as
I have not given in writing because there is no paper available in the dais. So, I may be
permitted to orally oppose it. ଧଳା କାଗଜ ଏଠାରର ରଲଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ । I want to oppose the
introduction of the Bill. This I am supposed to give in writing. I want exemption from that,
କାହିଁକି ନା ଧଳା କାଗଜ ଏଠାରର ନାହିଁ ରଲଖିକରି ପଠାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ତ ମନା କରିଛନ୍ତି କାଗଜ ଆଣି ଆସିବା ପାଇଁ ।
MR. SPEAKER : କିନ୍ତୁ, କହିବା ପାଇଁ ତ ମନା ନାହିଁ ।

SHRI NARASINGHA MISHRA : ଅତଏବ before you go to next step ରମାରତ ଆପଣ ଦୟାକରି ଡାକିରବ ।
Permission ଦିଆଯିବ ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ପଚାରିବା ଆଗରୁ ରମାରତ ଡାକିରବ, ମଁୁ oppose କରିବ,ି ତା’ପରର ଆପଣ ଡାକିରବ ।
MR. SPEAKER : Hon’ble Minister Higher Education to move for leave to introduce the
Odisha Universities (Amendment) Bill, 2020.
Dr. ARUN KUMAR SAHOO (MINISTER) : Hon’ble Speaker Sir, I beg to move for leave to
introduce the Odisha Universities (Amendment) Bill, 2020.
MR. SPEAKER : Moved.
(Interruptions…)
ଶ୍ରୀ ନେସଂହ ମଶ୍ର : ମାନୟବର ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ, ରାଜୟ ସରକାର ଏକ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ବି ଏହି କରରାନା ମହାମାରୀ ସମୟରର
bulldozing କରି ମାତ୍ରାଧିକ ସଂଖୟା ଗରିଷ୍ଠତାର ସୁବଧ
ି ା ରନଇ ଏବଂ କରରାନା ମହାମାରୀର ସୁବଧ
ି ା ରନଇ ପାସ୍ କରାଇରଦବା
ପାଇଁ ଚାହଁୁଛନ୍ତି । ମଁୁ ମରନପକାଇ ରଦବାପାଇଁ ଚାହଁୁଛ ି ରଯରତରବରଳ Budget ଅଧିରବଶ୍ନ କରରାନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବନ୍ଦ
କରାଗଲା, ଆରମ Demand Discussion କରଲ ନାହିଁ, ରଯଉଁଟାକି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବିଧି ଅନୁ ସାରର ବୟବସ୍ଥା ଅଛି । ଆରମ ରାଜି
ରହଲୁ ରକଉଁଥିପାଇଁ, କରରାନା ମହାମାରୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାପାଇଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ସହରଯାଗ କରିବା ପାଇଁ । ରସରତରବରଳ ମଁୁ ଏହି
Houseରର କହିଥିଲି- ରଯ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତ ି ସୃଷ୍ଟି ରହାଇପାରର ରଯଉଁଥିରର କି, ରକୌଣସି ସରକାର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ । ଅତଏବ
ସରକାର ରଯରତରବରଳ ଚାହଁୁଛନ୍ତି Demand Discussion ନକରି ତାକୁ Appropriation ସିଧା କରିରଦବା ପାଇଁ ଆରମ ରାଜି
ରହାଇଥିଲୁ ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରଯରତରବରଳ ବୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବି ଆରଲାଚନା କରାଗଲା ରସହି ସମୟରର ବହୁ ତ କମ
ସମୟ ଭିତରର ଆରମ ଆରଲାଚନା ସାରି ରଦଇଥିଲୁ । ତା’ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା Budget ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜୟର ସ୍ୱାଥ୍ଚ ପାଇଁ,
କରରାନା ମହାମାରୀକୁ ସାମନା କରିବା ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି Universities Act ରଯଉଁଟା ଥିଲା ରସ ବର୍ତ୍ଚମାନ ସଂରଶ୍ାଧନ
ରହବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ରକଉଁ ମହାମାରୀ ବନ୍ଦ ରହବ ? ରକଉଁ କରରାନା ମହାମାରୀକୁ ଏହି ବିଟା ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଭଳି ରରାକିରଦବ,
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କ’ଣ ଥିଲା Ordinance କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା’ପରର ବି ଆଣି ଗୃହରର ପାସ୍
କରିବା ପାଇଁ ? ସାର, ଏହି ବି ଆଣିବା ପାଇଁ Ordinance ରଯରତରବରଳ ଆଗରୁ କରଲ ତରବରିଆ ଭାବରର, ରସ
Ordinance ବର୍ତ୍ଚମାନ ସୁଦ୍ଧା କାଯଚୟକାରୀ ରହାଇନାହିଁ । ତରବରିଆ ଭାବରର କରିବାର ଉରେଶ୍ୟ କ’ଣ ଥିଲା ଜାଣିବା ମୁସ୍କି ।
ଧରଙ୍କୁ ରକଉଁଜାଗାରର ରସ କାଯଚୟକାରି କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଏହି ବିକୁ ବର୍ତ୍ଚମାନ ପାସ୍ କରିବାପାଇଁ କାହିଁକି ଚାହଁୁଛନ୍ତି ସୀମିତ ସମୟ
ଭିତରର ? ଆରମ ପରା House ର time କୁ କମାଇରଦରଲ ଅତି ଜରୁରୀ ବିର୍ୟ ରନବାପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କର ରଯରତରବରଳ
Finance Departmentର ଟଙ୍କା କଥ୍ା ଉଠୁ ଛି, ତା’ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ତାର connection ଅଛି ମହାମାରୀ ସାଙ୍ଗରର ।
ରଯରତରବରଳ Epidemic Act ର ସଂରଶ୍ାଧନ କଥ୍ା ଉଠୁ ଛି ତା’ର ଏହି ମହାମାରୀ ସାଙ୍ଗରର ସଂପକଚ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଅନୟ ରଯଉଁ
ବିର୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ରଗାରଟ ଅରଧକୁ ଛାଡ଼ିରଦରଲ ରସ ସବୁ ଏରତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ନୁ ରହଁ ରବାଲି ମଁୁ ତାକୁ ବିରରାଧ କଲି ନାହିଁ
କିନ୍ତୁ ତା’ର ସମ୍ପକଚ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏଥିରର ଏହି Universities Actର କ’ଣ ସମ୍ପକଚ ଅଛି ରସ କଥ୍ା ତ ରଲଖିନାହାନ୍ତି ରଯ, ଆକାଶ୍ ଛିଣ୍ଡି
ପଡ଼ୁଥିଲା ଏହି Ordinance ନକରିଥିରଲ ରବାଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ଚମାନ ବି ପାସ୍ ନକରଲ ଚଳିବ ନାହିଁ ରବାଲି । ଅତଏବ କଥ୍ା ରହଉଛି
ରଲାକଙ୍କୁ ରଧାକା ରଦଇ କରି, ରଲାକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରର ରଖି କରି ଏହି ବିକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହଁୁଛନ୍ତି । ଏହି ବି ଆରଲାଚନା
କରିବାପାଇଁ ମଁୁ ବୟକ୍ତିଗତ ଭାବରର କହୁ ଛ,ି ରମା’ ଦଳ ବି ରାଜିଅଛି ମଁୁ ବି ରାଜି ଅଛି ଏବଂ ମଁୁ ଆଶ୍ା କରିବ ି ସମସ୍ତ ବିରରାଧୀ ଦଳ
ରସଥିରର ରାଜି ରହରବ କିନ୍ତୁ ରଯରତ ସମୟ ଲାଗିବ ଆପଣ ରଦବାପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଉପରର ଆମର ଭବିର୍ୟତ ନିଭଚର
କରୁଛି । ଆମର ଛାତ୍ର ଯଦି ଶ୍ିକ୍ଷିତ ରହରବନାହିଁ, ଉର୍ଚ୍ମାନର ଶ୍ିକ୍ଷା ପାଇରବ ନାହିଁ, ଶ୍ିକ୍ଷା ଉପରର ଯଦି କଟକଣା ଜାରି ରହବ,
University ମାନଙ୍କର Autonomyକୁ ଯଦି ଧର୍ଚଣ କରାଯିବ, Universityର Autonomyକୁ ଯଦି ହାତକୁ ଟାଣି ରନବା ପାଇଁ
ସରକାର ଚାହିଁରଲ ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରଯଉଁ ବି କରିବା କଥ୍ା ତାକୁ ଟାଣି ଓଟାରି ନିରଜ କରିରବ ରସ ସମୟରର ତ ଆରଲାଚନାର

ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଏଠାରର ସମ୍ବିଧାନର Interpretation କଥ୍ା ଉଠୁ ଛି, ଆଇନର ତଜଚମା କଥ୍ା ଉଠୁ ଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ High
Court ଏବଂ Supreme Court Judgmentର ତଜଚମା କଥ୍ାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ଛି । ଆପଣ ରଯଉଁ ଦିନ ଧାଯଚୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ
ରଯତିକି ସମୟପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ରସଥିରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ଗୃହ ଯଦି ଚରଲଇରଦବ ଏଇଟା ରହାଇପାରିବ ତ ? ଏଠାରର ଥ୍ରର ରଗାଟିଏ ବି
ଆରଲାଚନା ରହାଇ ରାତି ପାହି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସକାଳ ପଯଚୟନ୍ତ ଆରଲାଚନା ରହାଇଥିଲା ତଥ୍ାପି ସରିପାରିଲା ନାହିଁ । Legislative
Right is the number one Fundamental Right of a Legislator । ଏଥିରର compromise ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ
କିମାୱ ଆରମ ସହରଯାଗ କରିବୁ ନାହିଁ । ଅତଏବ, ଏହି ବିର୍ୟରର, ମଁୁ ଆଜି ଖୁସି ରହଉଥିଲି ରଯରତରବରଳ ଖବର କାଗଜରର ପଢିଲି,
ସତ କି ମିଛ ଛାପିଛନ୍ତି ରମାରତ ଜଣାନାହିଁ, ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁ ଆରଡ଼ କହିଛନ୍ତି ରଯ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ବି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ରସ ରଗାଟିଏ
କମିଟ ି କରିରବ ତାଙ୍କ ଦଳର MLA, MP ଏବଂ ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ରନଇ, କରନ୍ତୁ, ଆମର ଆପର୍ତ୍ି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ବିଟି
ପାସ୍ କରିରବ, ତା’ପରର କ’ଣ ତଜଚମା କରିରବ, ଆଳୁ ନା ସାରୁ ନା ବାଇଗଣ, ରକଉଁଟାକୁ ତଜଚମା କରିରବ ? ରସ Select
Committee କଥ୍ା କହିନାହାନ୍ତି । ରସ କମିଟ ି କରି ରଲାକଙ୍କ ମତାମତ ରନରବ । ଆଇନଟା ତ କରିରଦଲ ପୁଣି ମତାମତ କ’ଣ
ରନବ, କାହାଠାରୁ ରନବ, କ’ଣ ପାଇଁ ରନବ ? ପୁଣି ରଲାକଙ୍କୁ ରଧାକା । ପୁଣି ଯଦି ଖବର କାଗଜ ମିଛ ଛାପିଛନ୍ତି, ରସ ତ ଭିନ୍ନ କଥ୍ା,
ଖବର କାଗଜ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଛାପିଛନ୍ତି ରସ ଭିନ୍ନ କଥ୍ା । ଖବରକାଗଜରୁ ମଁୁ ଜାଣୁଛ ି ମାନୟବର ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଏହା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ
ବିଧାୟକ ଦଳ ରବଠକରର ଏବଂ ଆଉ ଦୁ ଇଟି ବି ବାବଦରର ମଧ୍ୟ ରସହି କଥ୍ା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରସହି ଦୁ ଇଟି ବି ଆଜି ଆସିନାହିଁ
Introduction ପାଇଁ । ରବାଧ ହୁ ଏ ଆଣିରବ ନାହିଁ କିମୱା କ’ଣ କରିରବ ରସ କଥ୍ା ଭବିର୍ୟତ କହିବ । କିନ୍ତୁ ଏହି ବି ଟି କାହିଁକି
ଆସିଲା Introduction ପାଇଁ, ଏହା ରମାର ପ୍ରଥ୍ମ ପ୍ରଶ୍ନ । ଦ୍ୱିତୀୟ କଥ୍ା ରହଉଛି ଏହି ବି କୁ ଅନୁ ମତି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ for
Introduction, କାହିଁକି ନା ଏହି House ର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ । ଆପଣ ରଦଖିରବ ସମ୍ବିଧାନରର ଅଛି ରକଉଁଟା ରକନ୍ଦ୍ର
ସରକାର କରିପାରିରବ, ରକଉଁଟା ରାଜୟ ସରକାର କରିପାରିରବ ଏବଂ ରକଉଁଟା Concurrent list ରର ଉଭୟ କରିପାରିରବ ।
ଆପଣ ଯଦି ରଦଖିରବ Concurrent list ର Item No. 25 ରର Education including Technical Education,
Medical Education and Universities, କିନ୍ତୁ ଏଥିରର ରଗାଟିଏ ରକଁ ଅଛି, and Universities subject the
provision of entries 63, 64, 65 and 66 of list one. ତା ମାରନ ଯଦି list one ରର ଥିବ, ରଯଉଁଟା ରକନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କର exclusively ଅଧିକାର ରସଥିରର ରାଜୟ ସରକାର ଆଇନ କରିପାରିରବ ନାହିଁ । ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରକବଳ
କରିପାରିରବ । ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ରଯଉଁ କ୍ଷମତା ଅଛି Item No. 63, 64, 65 and 66 ତାକୁ encroachment
କରିପାରିରବ ନାହିଁ ରାଜୟ । ଏଇଟା ସିଧା ରଲଖାଗଲା । ଏହା ଉପରର ବିଭିନ୍ନ High Court ଏବଂ Supreme Court ଙ୍କର
Judgment ଅଛି, ତଜଚମା କରାଯାଇଛି । ଆପଣ ଯଦି ପଢିରବ Item No. 66 of list one Central Government ର
ରଯଉଁଟା ଅଛି । ରସଥିରର ଉରଲ୍ଲଖ ଅଛି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରକଉଁଟା କରିପାରିରବ – Coordination and determination of
standard institutions of Higher Education, Research, Scientific and Technical Institutions ଏବଂ
University ର କାମ କ’ଣ, mainly University ର କାମ ରହଲା Research. Standard of Education,
Standard maintain ରହଉଛି କି ନାହିଁ ରସଇଟା ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିରବ । କିପରି Standard maintain ରହବ ରସଇଟା
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିରବ । ରସଥିପାଇଁ University Grant Commission Act ରଗାଟିଏ ଅଛି । ଏ ଆଇନ କୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର
କରିଛନ୍ତି । ରସଥିରର ରଲଖାରହାଇଛି “University has its own autonomy” ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟର autonomy କୁ ରକହି
ଛୁ ଇଁପାରିରବ ନାହିଁ । ରକଉଁ ହିସାବରର Standard Education ଦିଆଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା UGC ର ଆଥ୍ିକ ସାହାଯୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ
ସୁବଧ
ି ା ରସମାରନ ପାଇପାରିରବ । ତାହା ରହରଲ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାହିଁକି ଆଇନ କରଲ University Grant Commission
Act. ରଯରହତୁ ଏହି Item No. 66 of the Central list ରର ଅନ୍ତଚଭୁକ୍ତ ରହଉଛି ଅଥ୍ଚାତ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କର, ରାଜୟ
ବିଧାନସଭାର ବିଧାନସଭା ଅନୁ ସାରର ରସ ଅଧିକାର ନାହିଁ । ଅତଏବ ରଯରହତୁ ରାଜୟ ବିଧାନସଭାର ରସ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏବଂ
Prima facie ମଁୁ ଭାବୁ ଛ ି ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିରବ । ପରବର୍ତ୍ଚୀ ସମୟରର ରଯରତରବରଳ ଆରଲାଚନା ରହବ ତାକୁ ବିର୍ଦ

ଭାବରର ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ । ରଯଉଁଥିରର ରାଜୟ ସରକାର ମୁହଁ ରଖାଲିପାରିରବ ନାହିଁ । କାଲି ଆପଣ ଯଦି ଦୁ ଇ ର୍ଣ୍ଟା ସମୟ
ରମାରତ ରଦରବ ସବୁ Judgment ଏ House ରର ପଢି ରଦବି । ତା’ ପରର ସରକାର କହିରବ ତାଙ୍କର ରକଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ।
ଖାଲି ସାର ରସତିକି ନୁ ରହଁ, ଏ University ସଂରଶ୍ାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଉଦୟମ ଆରମ୍ଭ ରହାଇନାହିଁ । Hon’ble
Speaker Sir, ଏ ଉଦୟମ ୨୦୧୬ ମସିହାରୁ ଚାଲିଛ,ି ୨୦୧୬ ମସିହାରୁ ଏ ୋଇ Open ରହାଇଛି । ତା’ର ପ୍ରମାଣ ରମା
ପାଖରର ଅଛି ଏବଂ ରସ ୋଇ ରର ବର୍ତ୍ଚମାନ Final order ରହାଇନାହିଁ କାହିଁକି Law Department opinion ରଦଲା ଏ
ରହଉଛି Central subject, not state subject. ରସ ୋଇ କୁ ଦାବି ଦିଆଗଲା । ୨୦୧୯ ମସିହାରର ରଗାଟିଏ new
miscellaneous sub-file open କରାଗଲା ଏବଂ ରସଇଠି ଏ Ordinance ପାଇଁ order ନିଆଗଲା । ବର୍ତ୍ଚମାନ କ’ଣ
ଏରତ ହରବରିଆ କାମ ରହାଇଗଲା ? What was the extra ordinary situation ordinance କରିବା ପାଇଁ ।
Budget session ତ ଗଲା ଆଣିଲ ନାହିଁ । ୨୦୧୯ ରୁ ଯଦି Open କଲ, ତଜଚମା କରୁଛ ୨୦୧୬ ମସିହାରୁ, ରତଣୁ ଉରେଶ୍ୟ
ମନ୍ଦ । It is dishonest intention. ସାର, ଆଶ୍ଚଯଚୟ ରହାଇଯିରବ ରଗାଟିଏ University ସମ୍ପର୍ତ୍ି acquire କରିପାରିବ ନାହିଁ
ଏବଂ ପତ୍ର ବି ହଲିବ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ବିନା ନିରେଚଶ୍ରର । ସିରନଟ ଗଲା, ସିଣ୍ଡିରକଟ ରର Joint Secretary ପାହୟା ର ରଲାକ
ଯିରବ । University Vice Chancellor ଙ୍କ status କ’ଣ, Professor ମାନଙ୍କର status କ’ଣ, ରଯଉଁମାରନ
Research କରିରବ Higher Education ର ରଲାକଙ୍କୁ ରଦରବ Scientific Research ରହବ, ଏ Joint Secretary
ରସଠି ସିଣ୍ଡିରକଟ ରମମୱର ଏବଂ ରଯଉଁ Director Education ଥିରଲ ରସଠି Regional Director ସିଣ୍ଡିରକଟ ରମମୱର ।
ରଯଉଁଟା Selection for nominee of Vice Chancellor ସିଏ କୁ ଆରଡ଼ ଉଡ଼ିଗଲା, ସରକାର ତାକୁ select କରିରବ । ଏ
କି ତାମସା ଚାଲିଛ ି । ସବୁ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତରକ୍ଷପର ବୟବସ୍ଥା ଅଛି । Professor, Reader, Lecturer ମାନଙ୍କୁ
ରଯରତରବରଳ University ରର ବଛା ଯାଉଥିଲା, University ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟ ି ଥିଲା, ରାଜୟ ବାହାରୁ expert ମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ
ଅଣାଯାଉଥିଲା ରସମାରନ selection କରୁଥିରଲ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ଚମାନ Public Service Commission select କରିବ ।
ରାଜୟର ରଯରତ +୩ କରଲଜ୍ ଅଛି ରଗାଟିଏ Principal selection କଲଣି ? ରକଉଁଠି Principal in-charge, Lecturer
ଅଛନ୍ତି ? ରଯରତରବରଳ Higher Education ରର +୨ ଥିଲା Bolangir Women’s College ରର +୨ ରଖାଲାଗଲା ।
+2 College ରର Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Zoology, English, Odia ଏତିକି
minimum ପାଠ ପଢା ନ ରହରଲ ପାଠ ପଢା ରହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ରସ କରଲଜ୍ ରଖାଲିଲାଣି ରକରତ ବର୍ଚ ରହଲା । ଆଜି ପଯଚୟନ୍ତ
OPSC ରଗାଟିଏ Lecturer selection କରି ରଦଇପାରିରଲ ନାହିଁ । ଏ କହୁ ଛନ୍ତି University select କରିବ । University
କୁ provoke କରିରଦବ, ଏଭଳି କି Non-teaching staff University କରିପାରିବ ନାହିଁ । ତୁ ମର ଏଠି selection କମିଟ ି
କରିବ । ତାଙ୍କର କିଛ ି କର୍ତ୍ଚୁତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ । ତା ମାରନ ରସମାରନ ତୁ ମର ସକ୍ଷୀ କରଣ୍ଢଇ ରହାଇ କାମ କରିରବ । ଆପଣ ରଯରତରବରଳ
clause wise ଆରଲାଚନା କରିରବ ରଦଖିରବ everything depends upon the state government. So, why
we are in hurry ? Corona ଖାଇରଦଲାଣି କି ସରକାରଙ୍କୁ ? ରକାରରାନା ରର ସରକାର ରକାମା ରହାଇଗରଲଣି କି ରଯ ଠିକ୍
ଭୂ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ରନଇପାରୁନାହାନ୍ତି ।
Hon’ble Speaker: Clause wise ଆରଲାଚନା କଲାରବରଳ କହିରବ ।
ଶ୍ରୀ ନେସଂହ ମଶ୍ର : ଆପଣ କହୁ ଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିରବ ରବାଲି । ରମାରତ କହୁ ଛନ୍ତି ବୃ ଥ୍ାରର କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିରବ ରବାଲି କି । If
the Hon’ble Speaker can answer to me let him answer to clause 66. Constitution ରର ରକଉଁଠି
power ଅଛି କୁ ହନ୍ତୁ ? କୁ ହନ୍ତୁ ୨୦୧୬ ରର file open ରହାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ? କହିଦଅ
ି ନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦୧୬ ରର ରହାଇନାହିଁ ରବାଲି ।
କହିଦଅ
ି ନ୍ତୁ final order ରସଥିରର ରହାଇଛି । ଏ ଭଳିଆ ଯଦି ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଏ ତା ରହରଲ ସରକାର ରବା୍ ହୁ ଏ ରକାମାରର ପୀଡ଼ିତ
। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ ।

Hon’ble Speaker: ମାନୟବର ନରସିଂହ ବାବୁ , ଯାହା ଯାହା ଆପଣ introduction ରର କହିରଲ, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ
answer ରଦରବ ।
ଶ୍ରୀ ନେସଂହ ମଶ୍ର : କିଏ ମନା କରୁଛି । Privilege ରର ଆପଣ ଶ୍ୁଣି ପାରିରବ ରକାଡ଼ିଏ ମିନଟ
ି , ପନ୍ଦର ମିନଟ
ି , Legislation ରର
ଆପଣ ଶ୍ୁଣି ପାରିରବ ନାହିଁ, ସମୟ ରଦରବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଣୁଥିରଲ କାହିଁକି ?
Hon’ble Speaker: ଆହୁ ରି stage ଅଛି ନା ।
ଶ୍ରୀ ନେସଂହ ମଶ୍ର : ଆରମ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୟ ବି କୁ ପାଟି େି ଟାଇ ନାହଁୁ । Everybody has a say ମଁୁ ଖାଲି oppose
କଲି ରବାଲି ଅନୟ ମାନଙ୍କର ପାଟି ବନ୍ଦ ନୁ ରହଁ । If they want they can say. Once there is a debate. ମନ୍ତ୍ରୀ
ରକରତରବରଳ ଉର୍ତ୍ର ରଦରବ । ଆଜି ସମୟ ନ ରହରଲ କାଲିକି ରଦରବ । ଦୁ ନଆ
ି ଭାସି ଯାଉ ନାହିଁ । Hon’ble Speaker has
important role to play. Therefore these are the grounds for which the House did not permit it.
ଏବଂ ଯଦି permission ପାଇଁ ଆପଣ କହିରବ, ରାଜି ରହରବ, ତାଙ୍କର ରଭାଟ ଗୁଡ଼କ
ି record ରହାଇଥ୍ାଉ । ଭବିର୍ୟତରର
ରଲାରକ କହିରବ ଏହା କ’ଣ । ଆଉ voice vote ରର Yes ରବାଲି କହିରବ ନାହିଁ । ରଭାଟ ନିଅନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବି support କରନ୍ତୁ
କିଛ ି ଯା ଆସ ନାହିଁ, record ରର ବି ରହିବ । ସବୁ ଶ୍ିକ୍ଷାବିତ ବି oppose କରିଛନ୍ତି । Many educationalists have
opposed it. ଏଇଥି ପାଇଁ ତ ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିରଲ ମଁୁ କମିଟ ି କରିବ,ି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ରନବି । ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାହାରର ରଗାଟିଏ
କଥ୍ା ସରକାରଙ୍କର ଏଠି ରଗାଟିଏ କଥ୍ା । Why ? If the whole state have opposed it, by brute majority, I
think the Hon’ble Speaker shouldn’t allow for introduction of the bill. I will appeal to the
House not to agree for giving leave for introduction of the bill. Thank you sir, for giving me
time.
ଶ୍ରୀ ସଖତୋଷ ସଂ ସୋଲୁ ଜୋ : ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ, ଏ ଗୃହର ରଗାଟିଏ ପରମ୍ପରା ରହିଛ,ି ରଯଉଁଦନ
ି ବି introduce ହୁ ଏ ବା ଆଗତ
ହୁ ଏ, ଆପଣ Business Advisory ରର ସମୟ fix କରନ୍ତି । ଆଜି ରଯଉଁଭଳି ଭାବରର ସାତଟି ବି ବିଧାନସଭା ରର ଆଣିଛନ୍ତି,
ଆଜି ତ ପ୍ରଥ୍ମ ଦିନ, ପ୍ରଥ୍ମ ଦିନରର ପ୍ରଥ୍ରମ Obituary ରହଲା ପରର first half ରର ବନ୍ଦ ରହଲା । ତା ପରର ଏରବ ଆରମ୍ଭ
ରହଲା । ଆପଣ ରକରତରବରଳ Business Advisory meeting କରଲ ଆରମ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ ।
ସାର, ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମରନ୍ତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାରହଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ ରର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆରଲାଚନା
ପାଇଁ ଥିଲା, ଆରମ୍ଭ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରହାଇ ଆସିଥିଲୁ । ସାର, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ରଲାୟର ଇନ୍ଦ୍ର ରପ୍ରାରଜକଟ ଏବଂ ସୁକରତ
Project ରହାଇପାରିନାହିଁ । ରଯଉଁଟା କି ଆମକୁ କହିବାର ସୁରଯାଗ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯାହା କି ରାଜୟ ପାଇଁ ଆରମ through କଲୁ ।
ଆଜି ରଯଉଁଭିଳ ପରିସ୍ଥିତରି ର ଏ ସାତଟି ବି ବିନା ସମୟ ଧାଯଚୟରର ଆଣିଛନ୍ତି, ରକଉଁ fixing କରିଛନ୍ତି ମଁୁ ଜାଣିନାହିଁ ଏବଂ ୬ଟି ବି
through କରିବା ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।
ଅତୀତରର ଛତିଶ୍ଗଡର ରାୟପୁର ରର ୧୫୦ଟି University ରଖାଲାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରର ମାନୟବର Supreme
Court ସବୁ University କୁ ବନ୍ଦ କରିରଦରଲ । ଏ ବିଧାନସଭାରର ମାଇନିଂ bidding ଟୟାକ୍ସ ବାବଦରର ବାରମୱାର ମନା
କରାଯାଇଥିରଲ ବି ଜବରଦସ୍ତି ପାସ୍ କରିରଦଇଥିରଲ ଏ ସରକାର ସମୟରର ଯାହାେଳରର କି ମାଇନିଂ ବାଲାକୁ ଲାଭ ରହାଇଥିଲା
ରସଇଟା ବି High Court ରର କାଟ ଖାଇଲା । ବାରମୱାର କୁ ହାଗଲା West Bengal ଢାଞ୍ଚାରର କରନ୍ତୁ ତାହାବି କରଲ ନାହିଁ ।
ରଯଉଁ ୬ଟି ବି Introduce ରହାଇଛି ତାକୁ ନୂ ଆ ଢାଞ୍ଚାରର ପାସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରଯଉଁଟା କି ରାଜୟର subject ନୁ ରହଁ, ଏହା
ରକନ୍ଦ୍ରର subject । କିଛ ି ଦିନ ତରଳ ପୂବଚତନ କୂ ଳପତିମାରନ ମହାମହିମ ରାଜୟପାଳକୁ ରଭଟିଥିରଲ ଏହି ବି ବାବଦରର । ଯଦି
ଆପଣ ଏହାକୁ ପାସ୍ କରିରବ ତାହାରହରଲ ରାଜୟ ଇତିହାସରର ଏକ କଳଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ରହବ । ଓଡ଼ିଶ୍ାର ଯୁବକମାରନ ଚାକିରୀ ଉପରର

ନିଭର
ଚ କରନ୍ତି । ଯଦି University ଗୁଡ଼କ
ି ଛତିଶ୍ଗଡ, ରବିଶ୍ଙ୍କର University ଭଳି ରହବ ତାହାରହରଲ ରାଜୟର ଯୁବକମାରନ
ରବକାର ରହାଇରହିରବ, ପାଠ ପଢିରବ ନାହିଁ । ଆଗାମୀ ଭବିର୍ୟତରର କହିରବ ଯାହାକି ଆମ କାନରର ଆଉ ରଗାରଟ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧବ
ି ାକୁ
ପଡ଼ିବ । ରତଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରମାର ବିନମ୍ର ଅନୁ ରରାଧ ରଯଉଁ ୭ଟି ବି ଆଣିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଆପଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । କାଲି ବିଧିର ବୟବସ୍ଥା
ଅନୁ ଯାୟୀ Business Advisory Committee Meeting ଡାକନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ଧାଯଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ ପରର ଆରଲାଚନା
କରନ୍ତୁ ନରହରଲ ଆପଣ ରଗାଟିଏ ନୂ ଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିରବ ରବାଲି ଆରମ ଭାବୁ ଛୁ । ରସ କମିଟରି ର ରଯଉଁମାରନ ଅଛନ୍ତି ରସମାରନ
ଆମକୁ ଆରଲାଚନା ବିର୍ୟରର କହିରବ, ରକଉଁଥିପାଇଁ ରକରତ ସମୟ ଧାଯଚୟ ରହାଇଥିଲା । ଏ ବାବଦରର ଆପଣ ବି ଆମକୁ ରଗାଟିଏ
ରପପର circulate କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଠି direct କରିରଦଇଛନ୍ତି, କଣ ବିଧାନସଭାରର fixing, ଏହାସବୁ ଉଚିତ ନୁ ରହଁ । ରତଣୁ ଏ
ସବୁ କାଯଚୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖି House Adjourn କରନ୍ତୁ ଏବଂ Business Advisory Committee Meeting ଡାକି
ସମୟ ଧାଯଚୟ କରନ୍ତୁ ଯାହା େଳରର ଆମକୁ ଟାଇମ ମିଳବ
ି Amendment ରଦବାପାଇଁ ଏବଂ ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ କରିବାପାଇଁ ।
ଶ୍ରୀ ଜୟନୋେୋୟଣ ମଶ୍ର: ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ, ବି Introduction କଲାରବରଳ Introduction stage ରର statement
ଉପରର ଆରମ ଆରଲାଚନା କରିପାରିବୁ । କିନ୍ତୁ ରସ ସମୟରର ମଁୁ ଉଠାଇଥିଲି, ରମାରତ allow କରଲ ନାହିଁ । ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି
ରଯରତରବରଳ budget session ଚାଲିଥିଲା ରସ ସମୟରର ହାଉସ୍କୁ ବହୁ ତ ପୂବର
ଚ ୁ ବନ୍ଦ କରିଦଆ
ି ଗଲା ରକୌଣସି ଆରଲାଚନା
କରାଗଲା ନାହିଁ ରକାଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ । ଆଜି ବିଧାନସଭାର ୧୪୭ ରମମୱରଙ୍କ ଭିତରୁ ହାରାହାରି ୪୦ଜଣ କରରାନାରର ଆକ୍ରାନ୍ତ
। ଯଦି ୩୦ ରୁ ୪୦% privileged ରଲାକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ତାହାରହରଲ ରାଜୟରର କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ରହାଇଥିବ । ମଁୁ ତ କହିବ ି ଆଜି
ରାଜୟରର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବୟବସ୍ଥା କିଛ ି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ଭାବରର ବିପଯଚୟସ୍ତ ରହାଇଛି । ଜରଣ ସାଧାରଣ ରରାଗୀ ରହରଲ ମଧ୍ୟ ରକାଭିଡ
ସାଟିେିରକଟ ମାଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଣିଲାରବଳକୁ ରରାଗୀର ମୃତୁୟ ରହାଇଯାଉଛି । ପ୍ରଥ୍ରମ ରଯଉଁମାନଙ୍କୁ ଥ୍ଣ୍ଡା କାଶ୍ ରହଉଥିଲା
ରସମାନଙ୍କୁ ରକାଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରର Hospitalised କରିରଦଉଥିରଲ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ଚମାନ ରକୌଣସି ରଲାକଙ୍କୁ Hospitalised କରାଯାଉ
ନାହିଁ କି treatment କରାଯାଉନାହିଁ, ରସଠାରର ରଯଉଁ ଖାଇବା ପିଇବାର ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ ।
Hon’ble Speaker: ମାନୟବର ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର subject କୁ ଆସନ୍ତୁ ।
ଶ୍ରୀ ଜୟନୋେୋୟଣ ମଶ୍ର: ସାର, Epidemic ଉପରର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ରଗାଟିଏ ଆଇନ ରହାଇଥିଲା, ପୂନବ
ଚ ାର ରଗାଟିଏ Ordinance
କରିବାକୁ ପଡିଲା । ରସ ଆଇନ ଯରଥ୍ଷ୍ଟ ଥିଲା, ରସଥିପାଇଁ ରକୌଣସି ordinance ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଆପଣ emergency
ବିଧାନସଭା ଡ଼ାକି ସାତ ସାତଟି ବି ରଗାଟିଏ ଦିନରର introduce କରୁଛନ୍ତି । Business Advisory Committee ରର
ରକୌଣସି ଆରଲାଚନା କରାଯାଇନାହିଁ । ଏହା ଭିତରର ଏହାକୁ ଆମ ଉପରର ଲଦି ରଦବାପାଇଁ ଚାହଁୁଛନ୍ତି । ଏହାର ଉରେଶ୍ୟ କ’ଣ
ଆରମ ଜାଣିପାରୁନାହଁୁ । ଆପଣ ପ୍ରଥ୍ରମ Business Advisory committee କୁ ନିଅନ୍ତୁ ।
Hon’ble Speaker: ଆଜି ବି ପାସ୍ ରହାଇଯାଉନାହିଁ । ଆଜି Business Advisory Committee ବସିବ ।
ଶ୍ରୀ ଜୟନୋେୋୟଣ ମଶ୍ର: University Bill ରଯଉଁଟା ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପରସରଭୁକ୍ତ ତା ଉପରର ରାଜୟ ସରକାର କଣ ରଗାଟିଏ
ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବ ? ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯାଗାରର ଏକ ବିଚତ୍ର
ି କାଯଚୟକ୍ରମ ଚାଲିଛ ି । ଏହାକୁ ବିଚାର କରି ଆପଣ Business
Advisory Committee Meeting ଡ଼ାକି ଆରଲାଚନା କରି ତା’ପରର ପରବର୍ତ୍ଚୀ ପଦରକ୍ଷପ ରନବାପାଇଁ ମଁୁ ଅନୁ ରରାଧ କରୁଛି ।
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନୋୟ (ବଖେୋଧୀ ଦଳ ଖନତୋ) : ମାନୟବର ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ, ଆଜି ମାନୟବର କଂରଗ୍ରସ ଦଳର ରନତା ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ
ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ (ସଂରଶ୍ାଧନ) ବିରଧୟକ, ୨୦୨୦ ଉପରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏ ସରକାର ୨୦୧୬ ମସିହାରୁ ଆଣିବା
କଥ୍ା ଆଣିରଲ ନାହିଁ, ଆଜି ଆଇନ ବିଭାଗ ମନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପାସ୍ କରିବାପାଇଁ । ଜିଦ୍ ରହାଇ ରଗାଟିଏ Sub-file କରି ପାସ୍
କରାଇବାପାଇଁ ରଲାକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି ଯାହାେଳରର କି ଆଗାମୀ ପିଢ ି ଆମକୁ ହସିରବ । ଆପଣ ଜରଣ ଆଇନଜିବୀ ଓ ମାନୟବର
ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଜରଣ ଆଇନଜିବୀ । ଆରମ ସମରସ୍ତ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଏଠି ଅଛୁ ଯଦି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନଟାକୁ ରାଜୟସରକାର

ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ରନଇ ବି ଟାକୁ ପାସ୍ କରର, ସିରନଟ ରମମୱର ଉପଧାରା ୨(୨) ରର ଥିବା ସିରନଟ ଶ୍ବ୍ଦ ରଲାପ ରହବ । ଏ କଥ୍ାଟା
ରକୌଣସି ଖରାପ ପରମ୍ପରା ନ ଥିଲା । ଏହାକୁ ରକଉଁ ପରିସ୍ଥିତରି ର ସରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରଲ ଏବଂ ତାକୁ ରଲାପ କରିବା ପାଇଁ
ରଯାଜନା କରୁଛନ୍ତି । ସାରା ଭାରତ ବର୍ଚର ରଲାକମାରନ, ଏଠାରର Lecturer ରହବା ପାଇଁ Local ଭାର୍ାରର ସପ୍ତମ ପାସ୍ କରିଥିବା
ଦରକାର । ସରକାର କହୁ ଛନ୍ତି ଚାକିରୀ କଲା ଭିତରର ଏଠି ଶ୍ିଖି ଯିରବ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ରାଜୟ ଆଜି ପଯଚୟନ୍ତ ଏ କଥ୍ାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରଲ
ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶ୍ା ସରକାର ଏରତ ଶ୍ସ୍ତା ରହାଇଗରଲ ରଯ କିଛ ି ଅଣ-ଓଡ଼ିଆ ଅେି ସର ଏଠି ରଯଉଁ ନିୟମ କରିରବ ତାହା ରହାଇଯିବ ।
ଆମ ରଲାକ କ’ଣ ଛତିଶ୍ଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦଶ୍ ରର apply କରିପାରିରବ ? ଆରମ ଯଦି apply ନ କରିପାରିବୁ, ଅନୟ ରାଜୟର ରଲାକ
କ’ଣ ଆସି ଏଠି Lecturer ରହବ । ଏଠି ଓଡ଼ିଶ୍ା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସର୍ାତକତା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏ ପରିସ୍ଥତ
ି ରି ର ଯଦି ଆରମ ଏ ବି
ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପାସ୍ କରିରଦବା ଆମକୁ ଯୁବପିଢୀମାରନ ହସିରବ ଏବଂ କହିରବ ମୁଖଚମାରନ ଏଠି ବସିଥିରଲ । ଏ ରଲାକହସା କଥ୍ାକୁ ନବୀନ
ବାବୁ ବୁ ଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାରନ ବୁ ଝବ
ି ାରର ରକୌଣସି ଅସୁବଧ
ି ା ନାହିଁ ରବାଲି ମଁୁ ଅନୁ ଭବ କରୁଛି । ରତଣୁ ଏହାକୁ Select
Committee କୁ ପଠାଇବାର ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ । ଆପଣଙ୍କର ତ ସଂଖୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଅଛି, ରଯରତରବରଳ ବି ଏହା କରିପାରିରବ,
ଆମର ତ କିଛ ି କରିବାର ନାହିଁ । ରସ ଯାହା ଚାହଁୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କିଛ ି କରିବାର ନାହିଁ । ଏ ବିଧାନସଭାରର ରଯଉଁ ଆଇନ ପାରିତ
ରହବ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର କିନ୍ତୁ ରକନ୍ଦ୍ର ପରିସରର ରକନ୍ଦ୍ର କରୁ ଏବଂ ରାଜୟ ପରିସରର ରାଜୟ କରୁ । ଏଥିରର କିଛ ି ଅସୁବଧ
ି ା ନାହିଁ ।
ଧନୟବାଦ ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ ।
ଶ୍ରୀ ତୋେୋପ୍ରସୋଦ ବୋହନୀପତ : ସ୍ପିକର ସାର, ରମାରତ ଡ଼ାକିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୟବାଦ ଓ ନମସ୍କାର । ସାର ମଁୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ
ଚାରହଁ ଏ ବିଧାନସଭାରର ଦଳମତ ନିବରି ଶ୍ର୍ରର ରଯରତ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ରସମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ? ଆରମ ରାଜନୀତି
କରି ନିବାଚ ଚନରର ଦଳମତ ନିବରି ଶ୍ର୍ରର ସମରସ୍ତ ଲଢୁଛୁ । ଆରମ Grass root ରୁ ଆସି ରାଜନୀତି କରୁଛୁ । ସାର ଏ ରଯଉଁ
University Bill ଆସିଛ ି ଏହାକୁ କଳା ବି କହିରଲ ଅତୁ ୟକ୍ତି ରହବ ନାହିଁ । ରସ ସିଣ୍ଡିରକଟ ରର ଆପଣ ବି ରମମୱର ଥିରଲ ।
୧୯୬୦-୬୪ ମସିହା ରବରଳ ଆପଣ ବି ଲରଢଇ କରୁଥିରଲ । ରଗାପାଳ ଭାଇନା ଓ ରାମ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ି
University ପାଇଁ ଲରଢଇ କରୁଥିରଲ । ରସ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଖରର firing ରହାଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣମାରନ ରକସ୍ ରର ପଡ଼ିଥିରଲ । ରଯଉଁ
University ପାଇଁ ଆରମ ଆଜି କାନ୍ଦୁ ଛୁ ରସ University ରର ରକରତ ରଲାକଙ୍କର ରକ୍ତ ରବାହିଛ ି । ତତକାଳୀନ Inspector
Pitamber Tripathy ଗୁଳ ି ଚାଳନା କରିଥିରଲ, ରସରତରବରଳ ଆରମ ଲଢୁଥିଲୁ । ଆଜି ରଯଉଁ ବି ଆସିଛ ି ରସଥିରର ସିରନଟ
ପଦକୁ ଉଠାଇ ରଦରବ । ଏଥିରର ରକହି ବିଧାୟକ ରମମୱର ରହିରବ ନାହିଁ । ଗଲା ଏକ ତାରଖ ଦିନ Secretary ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି
ରକହି ବିଧାୟକ ରମମୱର ରହିରବ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଯଦି ଆରମ ଉରଲ୍ଲଖ ନ କରିବା ଇତିହାସ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ । ସରକାରଙ୍କଠାରୁ
Planning Officer ମାନଙ୍କୁ ଯାଇଛି ରଯ, ବିଧାୟକମାରନ MLA Fund ରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା Higher Education କୁ ରଦରବ
ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ । ଆରମ ୫୦ ଲକ୍ଷ ରଦବୁ କରଲଜ୍ ସହିତ ଆମର ରକୌଣସି ସଂପକଚ ରହିବ ନାହିଁ । ରସମାରନ ସବୁ କରିରବ । ଆମକୁ
ବାସିରର ପଚାରିରବ ନାହିଁ । ଏରବ ରଯଉଁ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି ରସଥିରର ରସ୍ୱଚ୍ଛାରସବୀ ରହିରବ, VC decide କରିରବ ତାଙ୍କର ତିନ ି
ରଲାକ ରଖିବା ପାଇଁ । ରକଉଁ ତିନ ି ରଲାକ ରଖିରବ, ରସଠାରର ବିଭିନ୍ନ Union ଅଛି । ଏପରି ରହରଲ ରସ Union ଭିତରର
ଗଣ୍ଡରଗାଳ ଆରମ୍ଭ ରହବ । ଆଜି ଉର୍ଚ୍ଶ୍ିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବିଭାଚ ବ ରକଉଁଠୁ ରହଲା ? ଛାତ୍ରରନତାରୁ ଆରମ୍ଭ ରହଲା। ଅରୁଣ ସାହୁ ଙ୍କର
ଛାତ୍ରରନତାରୁ ପରିଚୟ ଆରମ୍ଭ ରହଲା।ଧରମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ହରାଇରଲ, ସଭାପତି ରହରଲ। ବିଜୁବାବୁ ଙ୍କ ସମୟରର ଛାତ୍ର movement
ରର ସାମିଲ ରହରଲ । ରସ ଛାତ୍ରରନତା ରହରଲ ଏବଂ ଆଜି ରସ ଉର୍ଚ୍ଶ୍ିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରହରଲ । ରସ ବାଣୀବିହାରରର ପାଠ ପଢିଥିରଲ
ଏବଂ ସଭାପତି ରହାଇଥିରଲ । ଯଦି students union ରହିବ ନାହିଁ ତାରହରଲ କଣ କମିଟ ି କରିରବ ? ରନ୍ଧା ଜଡାରତଲ ଯିଏ ମାରିବ
ରସ ତାହିଁରର ରହବ । ମଁୁ ରବଶ୍ି କିଛ ି କହୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଛାତ୍ରରନରତ କି ନୁ ହଁ। ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜରଣ ଛାତ୍ରରନତା ।
ଏଭଳି ଛାତ୍ରରନତା ଆପଣ ନଥିରଲ । ଆପଣ aggressive student leader ଥିରଲ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରର ଆପଣଙ୍କର ଇତିହାସ
ଅଛି। ଆପଣ ଦୟାକରି ଏ କଳା ବି କୁ ପାରିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଁୁ ଏହାକୁ ଚିରୁଛି। ଏ ବି ଦରକାର ନାହିଁ।

(Interruptions)
(Hon’ble Member tore the Bill)
ଏଇଟା ରହଉଛି କଳା ବି ।ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଏଥିରର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ । MP ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ । ରଲାକ
ପ୍ରତିନଧି
ି ମାନଙ୍କୁ ଏ ବି ରର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଚ ଉରଚ୍ଛଦ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ ମଁୁ ଆପଣଙ୍କୁ
ହାତ ରଯାଡି ନିରବଦନ କରୁଛି ଏ ବି କୁ ସିରଲଟ କମିଟ ି କୁ ପଠାଯାଉ । ଧନୟବଦ୍ ।
ଶ୍ରୀ ମୁଖ ଶ ମହୋଲଙ୍ଗ :- ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ, I strongly oppose the Odisha Universities (Amendment)
Bill,2020 କାହିଁକି ନା Odisha Universities ର ସ୍ୱାଧିନତା ଏ ବି ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ରହବ। This Bill is inconsistent
with the UGC Act and Regulations framed thereunder କାହିଁକି ନା ପୁରା explanation ମାନୟବର ନରସଂହ
ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମାନୟବର ବିରରାଧିଦଳ ରନତା ରଦଇ ସାରିରଲଣି। Higher Education concept ରଯରହତୁ Concurrent
List ରର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରର ଏହାକୁ ଆରମଣ୍ଡରମଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରହରଲ Parliament ରର ଏହା କରାଯାଇ ପାରିବ ।
ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟର ରଯଉଁ ସ୍ୱାଧିନତା ଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ encroach କରୁଛନ୍ତି through Government bureaucratic
system. University Act ଅନୁ ସାରର Vice Chancellor ରହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିତୀ ନିଦ୍ଧାଚ ରକ । Universityରର ରକବଳ
ପାଠ ପଢାଯାଉନାହିଁ, ରସଠି research କାମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । University ରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଉଛି । ଓଡିଶ୍ାରର
ମାନସିକତା ରହଉଛି ଆରମ ଭଲ ପାଠ ପଢିବୁ, ଭଲ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟରର ପଢିବୁ । ଆମର business motivation କମ ଏବଂ
ଚାକିରୀ ମରନାବୃ ର୍ତ୍ି through higher education ରହିଛ ି । ଆପଣ ରଦଖନ୍ତୁ, higher educated person of the
state, they are the leading personalities in the all Universities of the country. ଆପଣ ISRO
ଯାଆନ୍ତୁ, IIT ଖଡଗପୁର ଯାଆନ୍ତୁ, IIT ମୁମାୱ ଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ରସଠି ଆପଣ ରଦଖିପାରିରବ । ଆଉ ରଗାଟିଏ କଥ୍ା ରହଉଛି ବିଧାୟକମାରନ
କଣ? ବିରଧୟକ ଉପରର ଆରଲାଚନା ରହବ । Odisha Universities (Amendment) Bill pass କରିରବ, ତାକୁ
ବିଧାୟକ ମାରନ ବିଧାନସଭାରର ପଢି ଆରଲାଚନା କରିରବ ଏବଂ ଆରମ ସମରସ୍ତ ରସଥିରର ନିଜର ମତାମତ ରଦବା କଥ୍ା । ଆପଣ
ଆଜି ପଚାରନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡିଶ୍ାରର ରଯରତ ରଲାକ ଉର୍ଚ୍ଶ୍ିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ରସ Ex-VC ହୁ ଅନ୍ତୁ ବା ଅନୟ ରଯରତ ଉର୍ଚ୍ଶ୍ିକ୍ଷିତ
ରଲାକ ଅଛନ୍ତି ରକହି ଏ ବି କୁ ସମଥ୍ଚନ କରିରବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଏଠି ସିରନଟ ପରିଭାର୍ାକୁ ବଦଳାଇ ରଦଉଛନ୍ତି । Joint
Secretary level ର ଜରଣ Regional Director of the education, ରସ ରହବ ରମମୱର ? Who is that person
? ତାର cadre କଣ ? He will regulate the Vice Chancellor. ଆପଣ ସମିଧ
ୱ ାନ ବିର୍ୟରର ରଯଉଁକଥ୍ା କହୁ ଥିରଲ
under entry -66 of the union list of schedule -7 of the constitution, Parliament is competent to
enact law in relation to maintain the standard of higher education but in the ordinance the
academic Freedom of the University has been taken away which is also in the section-5 of
the University Act-1989; the Vice Chancellor has all the right to conduct inquiry…….
(Interruptions)
ଆପଣ

ଏହି ବି ରର VC ଙ୍କ ପାୱାରାର କୁ squeeze କରିରଦଉଛନ୍ତି । OPSC କୁ ଯାହା Artice-320

Constitutionରର କୁ ହାଯାଇଛି

lecturer appointment କରିବା ପାଇଁ,class-II

of the

appointment କରିବା ପାଇଁ,

ପ୍ରରେସର ଏବଂ ଆର୍ିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରରେସର appointment କରିବା ପାଇଁ,ରତଣୁ ମଁୁ ଏ ବି କୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଚ ଭାବରର ବିରରାଧ କରୁଛି । ଏ
ବି କୁ ଆରଲାଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଯାଉ । ଧନୟବାଦ୍।
(Interruptions)

ଶ୍ରୀ ଖମୋହନ ଚେଣ ମୋଝୀ : ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ, ଚଳିତ ରମୌସମୀ ଅଧିବଶ୍ନର ପ୍ରଥ୍ମ ଦିନରରଏହି ବି ର introduction
stage ରର ବିଧାନସଭା ଏହି ସ୍ଥିତ ି ରର ଆସି ପହଁଚଛ
ି ।ି ଆପଣ ଏରତ ତରବରିଆ ରହଉଛନ୍ତି ରଯ ଆମକୁ ସରନ୍ଦହ ରହଉଛି, ଆପଣ
ବି ରର ଆମର କଣ୍ଠରରାଧ କରିରବ । ଆରମ ରହଉଛୁ ବିଧାୟକ। ସାରା ଓଡିଶ୍ାର ବିକାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ
କରିବା ପାଇଁ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିବାଚ ଚିତ ରହାଇ ଆରମ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ । ବିଧାୟକଙ୍କ କାମ ରହଉଛି ଆଇନ ତିଆରି କରିବା।
ବିଧାନସଭାରର ବିରଧୟକ ଆସିବ ଏବଂ ତାହା ଆରଲାଚନା ପରର ଆଇନରର ପରିଣତ ରହବ । ଏଥିରର ଆମର ସଂପୂର୍ଣ୍ଚ ଅଧିକାର
ଅଛି ଏ ରଯଉଁ ବି ଆସିବ ତାକୁ ଆରମ ଆରଲାଚନା ଏବଂ ପଯଚୟାରଲାଚନା କରିବୁ ଏବଂ ବିରରାଧ ମଧ୍ୟ କରିବୁ କିମୱା ଆଉ କ’ଣ
କରିବୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥ୍ା ରର ଆମର ସଂପୁର୍ଣ୍ଚ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣ ରଯଭଳି ତରବରିଆ ରହଉଛନ୍ତି ରମାରତ ଲାଗୁଛ ି ଆପଣ ରବାରଧ
ଆଜି ଏ ବିଧାନସଭାକୁ ରଶ୍ର୍ କରିରଦବାପାଇଁ ରଯାଜନା କରୁଛନ୍ତି । ନ ରହରଲ କାଲି ରହବ। ଅରକଟାବର 7 ତାରିଖ ପଯଚୟନ୍ତି ଗୃହ ବସିବ
। ମଁୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁ ରରାଧ କରୁଛି ବି ବର୍ତ୍ଚମାନ introduction stage ରର ଥିବା ସମୟରର ଆମର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି,
ରତଣୁ ଆପଣ କଣ୍ଠରରାଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆମକୁ କହିବାକୁ ସୁରଯାଗ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏଥିରର ଆପଣ ହସ୍ତରକ୍ଷପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବାଚସ୍ପତି
ମରହାଦୟ ଆପଣ ରଯଉଁLegislative business ରଖିଛନ୍ତି ରସଥିରର 11ଟି ଅଧ୍ୟାରଦଶ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଆଜି ଏଠି lay
କରଲ, ରସଥିରୁ 7ଟି ଆପଣ selection କରି ବି ଆଣି ଆଜି introduce କରୁଛନ୍ତି । ରଯରହତୁ ଏକ କାଳୀନ 7ଟି ବି
introduction stage ରର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ରସଥିରୁ ଆରମ ବର୍ତ୍ଚମାନ ରଗାଟିଏ ବି ରର ରହିଛୁ, ରସଥିରର ଆମକୁ କହିବାକୁ
ସୁରଯାଗ ରଦଉନାହଁାନ୍ତି । ପ୍ରଥ୍ରମ ମାନୟବର ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର କଣ୍ଠରରାଧ କରଲ । ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସୁରଯାଗ ରଦରଲ ନାହିଁ ।
(Interruptions)
Mr. Speaker: ଆପଣ subject ଉପରର କୁ ହନ୍ତୁ ।
ଶ୍ରୀ ଖମୋହନ ଚେଣ ମୋଝୀ : ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ, ଆମକୁ ବିରଧୟକ ଉପରର କହିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିରବ ନାହିଁ । ଆପଣ ରଦଖିରବ
7 ନମୱରରର ଓଡିଶ୍ା ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ (ସଂରଶ୍ାଧନ) ବିରଧୟକ, 2020 ରହିଛ।ି ଏହି ବି ଆସିବା ପୂବର
ଚ ୁ 6ଟି ବି ଗଲାଣି । ପ୍ରତିଟ ି
ବିରଧୟକ ଉପରର ଆପଣ ନିରଜ ସୂଚନା ରଦଇଛନ୍ତି ରଯ ଅଧ୍ୟାରଦଶ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ତୁ ରନ୍ତ ଆଇନରର କାଯଚୟକାରୀ କରିବାର
ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପକଚରର ଏକ ବିବରଣୀ ମାନୟବର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ସଦସୟମାରନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିରବ । ଆପଣ ରକୌଣସି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ
ସଦସୟମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ତୁ ରନ୍ତ କାଯଚୟାକାରୀ କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା , ରସଥିପାଇଁ ordinance ଆସିଲା ଏବଂ ଆଜି ତାହା
ବି ଆକାରରର ଆସିଛ ି ରସ ବାବଦରର କହିବା ପାଇଁ ସୁରଯାଗ ରଦରଲ ନାହିଁ ଯାହା େଳରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ସଦସୟମାରନ କହିରଲ ନାହିଁ।
ତା ରହରଲ ଏ ବି ଗୁଡକ
ି ଏଭଳି ଆସିବ ଏବଂ ରସ ସବୁ କୁ ଆଜି ରଗାଟିଏ ଦିନରର ପାସ୍ କରିରଦରବ ? ଆଜି କଣ ଆପଣ
ବିଧାନସଭା ରଶ୍ର୍ କରିରଦବାପାଇଁ ଚାହଁୁଛନ୍ତି ? ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରଯାଗ ରଦରଲ ନାହିଁ କିମାୱ ମନ୍ତ୍ରୀମାରନ କହିରଲ
ନାହିଁ । Introduction ରହଲା ପରର ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ରକରତ ସମୟ ଲାଗିବ ରଯଉଁଠି 114 ସଭୟ ଅଛନ୍ତି ! ମଁୁ ରସ
ଆଡକୁ ଯାଉ ନାହିଁ । ଏଠି ଆରଲାଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ରଦରବ ନାହିଁ ?
(Interruptions)
Mr.Speaker:- ବର୍ତ୍ଚମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ଉର୍ତ୍ର ରଦରବ ନାହିଁ ?
ଶ୍ରୀ ଖମୋହନ ଚେଣ ମୋଝୀ : ରକଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ତ୍ର ରଦରଲ କୁ ହନ୍ତୁ ? ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ, ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରର କଣ୍ଠରରାଧ କରନ୍ତୁ
ନାହିଁ । ଆଜି ଆପଣ ରଯ ଭଳି ଭାବରର ଏ ବି କୁ ତରବରିଆ ଭାବରର ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରଦଖନ୍ତୁ ରଗାଟିଏ ବିରଧୟକ ଆସିବା ପାଇଁ
ରଯଭଳି ଆରଲାଚନା ଓ ତଜଚମା ହୁ ଏ, ଉର୍ଚ୍ଶ୍ିକ୍ଷା ବିଭାଗରର ରସ ବିର୍ୟରର ଆରଲାଚନା ରହାଇଥିବ ଏବଂ ଓ ବି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ
ଅତି କମ ରର ରଗାଟିଏ ବର୍ଚ ସମୟ ଲାଗିଥିବ । ରଯରତ ରବରଳ ରଗାଟିଏ ବିରଧୟକ ଆସିବା ପାଇଁ ରଗାଟିଏ ବର୍ଚ ସମୟ ଲାଗୁଛ,ି
ତାକୁ ତଜଚମା ଓ ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର ଯାହାକି ଓଡିଶ୍ାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଉପକାରରର ଆସିବ। ରଯରତରବରଳ ବି

ଆସିବା ପାଇଁ ରଗାଟିଏ ବର୍ଚ ସମୟ ଲାଗୁଛ ି କିନ୍ତୁ ଆଜି introduction stage ରର ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୁରଯାଗ
ରଦଉନାହଁାନ୍ତି । ସାତଟି ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆରମ କମ ପଣ୍ଡିତ କିମୱା ଆରମ କଣ ରଗାଟିଏ ରଗାଟିଏ କମ୍ପୁଟର । ଆପଣ ସାତଟି ବି
ଆଣିରବ ତାକୁ ଆରମ ସଂରଙ୍ଗ ସଂରଙ୍ଗ ପଢିରଦବୁ , ତଜଚମା କରିବୁ ତା ପରର ତାକୁ ବିରରାଧ କରିବୁ କି ପାରିତ କରିବୁ ରସଥିପାଇଁ ଆପଣ
ସମୟ ରଦରବନାହିଁ ।
Mr. Speaker: ରମାହନ ବାବୁ ଶ୍ୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଦଶ୍ ମିନଟ
ି ରହିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ତ୍ର ରଦରବ । ଆରମ ଟାଇମ େି କ୍ସ୍ କରିବା, ଅଧିକ
ଟାଇମ ରଖିବା ଆପଣମାରନ କହିରବ ।
ଶ୍ରୀ ଖମୋହନ ଚେଣ ମୋଝୀ : କାଲି କରିବା ଅସୁବଧ
ି ା କଣ ଅଛି ? ମଁୁ ଏ ବିର୍ୟରର କହିବା ପାଇଁ ଚାରହଁ, ରଯ ଭଳି ଭାବରର ଏ ବି
କୁ ମାନୟବର ଉର୍ଚ୍ଶ୍ିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ତୁ ରନ୍ତ କାଯଚୟକାରୀ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପକଚରର, କାହିଁକି ରସ ordinance
ଆଣିରଲ ଏଭଳି
ଏକ ର୍ଡିସନ୍ଧି ମୂହର୍ତ୍ଚରର, ଏଭଳି ଏକ ସରମୱଦନଶ୍ୀଳ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଚ ପ୍ରସଂଗରର ଉର୍ଚ୍ଶ୍ିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡିଆ ରଲାକଙ୍କ ଭାବନାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଚ
ରହବା ଭଳି .........(Interruptions).
Mr. Speaker : ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ସମୟ ଦିଆଯିବ ପରର ଆପଣମାରନ କହିରବ ।
ଶ୍ରୀ ଅେୁଣ

ୁ ମୋେ ସୋହୁ ,(ମନ୍ତ୍ରୀ):

ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ, ଏଠି ରଯରତରବରଳ ବି

introduce କରାଯାଉଛି

.........(Interruptions)
Mr. Speaker: He is answering to all the persons who have said.
(Hon’ble Member Sri Mohan Charan Majhi rushed to the well
of the House)
ଶ୍ରୀ ଅେୁଣ ୁ ମୋେ ସୋହୁ,(ମନ୍ତ୍ରୀ): ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ ପ୍ରଥ୍ରମ ବି ଟି move ରହବ ତା ପରର introduce ରହବ, ତା ପରର
statement place ରହବ। ସାର ରଯରତରବରଳ introduce ପାଇଁ move ରହଲା ରସରତରବରଳ ମାନୟବର ସଭୟମାରନ
ଏଥିରର ଭାଗ ରନଇଛନ୍ତି, that is their right. ରସମାରନ participate କଲା ପରର ଆପଣ ରମାରତ ଉର୍ତ୍ର ରଦବା ପାଇଁ
ଡାକିଛନ୍ତି । ତା ପରର

ଆପଣ ଡାକିରଲ introduce ରହବ, ତା ପରର statement ଆସିବା କଥ୍ା । ଏଇଟା ରହଉଛି

procedure । ଏଠି ରଯରତସବୁ ଆରଲାଚନା କରାଗଲା ରସ ସମସ୍ତ କଥ୍ାର ଉର୍ତ୍ର ଅଛି । ମଁୁ ରଗାଟିଏ ବାକୟରର କହିବ ି
University ର autonomy ର ସାମାନୟର୍ତ୍ମ ରଗାଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଚ ରହଉନାହିଁ । ଏହା ରହଲା ପ୍ରଥ୍ମ କଥ୍ା । ରଯରତରବରଳ
ବି introduce କରାଯିବ ଏବଂ general discussion କରାଯିବ ମଁୁ ରସରତରବରଳ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରର ଉର୍ତ୍ର ରଦବି, ଯିଏ
ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ଏପରିକି ଆକଟକୁ ନ ପଢି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ତାର ଉର୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମଁୁ ରଦବି । ଏଠି ଆକଟକୁ ନ ପଢି ବହୁ ତ କଥ୍ା
ଆରଲାଚନା ଚାଲିଥିଲା । ଏରବ ରଗାଟିଏ ରୱାରବିନାର କରି ଉର୍ତ୍ର ରଦଇଛି । ରସ ଉର୍ତ୍ର ଶ୍ୁଣଲ
ି ା ପରର 90 ଭାଗ ରଲାକ କହିରଲ ଏହା
ଭିତରର ଏରତ କଥ୍ା ଅଛି ଆରମ ଜାଣିନଥିଲୁ । ଆମକୁ miss information ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ରଗାଟିଏ ଗୁମ ରାହ କରାଯାଉଛି ।
ଏଥିରର ରକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କ କିଛ ି ନାହିଁ । State owned University Act ଅନୁ ସାରର ଚାରଲ । ଏହା ପ୍ରଥ୍ମ କଥ୍ା ଜାଣିବା
ଦରକାର। ରଯରତରବରଳ Utkal University, Sambalpur University, Berhampur University ଏବଂ
Jagannath Sinskrit University, ରହାଇଥିଲା ରସରତରବରଲ ଏହି ବିଧାନସଭାରର ଆକଟ ରହଲା ପରର ରସହି ଆକଟ
ଅନୁ ସାରର University ଚାରଲ । ଏଥିରଲ ରକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କ ରକୌଣସି ରରା ନାହିଁ । State University Act passed by
this August House ରସ ଅନୁ ସାରର University ଚାରଲ, Bolangiri University ରହଲା ତାକୁ ଏହି ବିଧାନସଭା କରିବ

। ମାତ୍ର ଚାରରାଟି ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ ଥିଲା ବର୍ତ୍ଚମାନ ବାରଟି ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟରର ପହଁଚଲ
ି ାଣି। OUAT,CULTURE , BPUT କୁ ଛାଡି
ଏରବ M.S.Law University ଆସୁଛ ି । ରସଇଟା ଆସିରଲ ରତରଟି ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ ରହବ। ତା ପରର ଓଡିଆ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଲୟ
ରହରଲ ଚଉଦଟି ବିଶ୍ୱବିଦୟାଲୟରର ପହଁଚବ
ି । ରସରତରବରଳ ରଗାଟିଏ ଆକଟ ଅଣ୍ଡରରର ଆସିବା ଦରକାର,ତାହାକୁ ଏହି ବିଧାନସଭା
କରିବ। Centre has no role at all. Last ତିନ ି ବର୍ଚର ଯାହା ମଁୁ ହିସାବ ରଦଲି 1034 ରକାଟି ଟଙ୍କା ରାଜୟସରକାର ରଦଇଛନ୍ତି
। ଏଠି କୁ ହାଗଲା UGC grant କାଟିରଦବ । ମଁୁ କହିଲି last ତିନ ି ବର୍ଚର ହିସାବ ବହାର କର? Last ତିନ ି ବର୍ଚ ଭିତରର UGC
ମାତ୍ର 10 ରକାଟି ଟଙ୍କା ରଦଇଛନ୍ତି । ଏଇଟା ରହଉଛି simple funda. ମଁୁ ଜାଣି ପାରୁ ନାହିଁ ରକଉଁଠି ଅସୁବଧ
ି ା ରହୁ ଛ,ି ତା ଉର୍ତ୍ର ମଁୁ
ରଦବି, ଉର୍ତ୍ର pin pointed . ଆପଣ Business Advisory Committee ରର time fix କରିରବ । ଆପଣ ରକରତ
time ରନରବ ଏବଂ ଯିଏ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ତାର ସଠିକ୍ ଉର୍ତ୍ର ଦିଆଯିବ । ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟର ରଗାଟିଏ ବିନ୍ଦୁ autonomy କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଚ ରହଉ
ନାହିଁ ବରଂ ବଢୁ ଛି। ଗୁଜୁରାଟରର କଣ ରହଉଛି, ପଞ୍ଜାବରର କଣ ରହଉଛି, କର୍ଣ୍ଚାଟକରର କଣ ରହଉଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦଶ୍ରର କଣ ରହଉଛି,
ରତରଲରଙ୍ଗନାରର କଣ ରହଉଛି ରସ ସବୁ ର ଉର୍ତ୍ର ମଁୁ ରଦବି ।
(Voice ଓଡିଶ୍ାରର କଣ ରହଉଛି?)
ତାର ଉର୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ପଛକୁ ରେରିବାର ନାହିଁ । (Interruptions)
Mr.Speaker:- Now the question is that the leave of the House be granted to introduce the
Bill.
The motion was adopted and leave granted to introduce the Bill.
Minister to introduce the Bill.
Shri Arun Kumar Sahoo,(Minister):- Sir, I beg to
(Amendment) Bill, 2020.

introduce

the Odisha Universities

Mr.Speaker:- Introduced.
Shri Arun Kumar Sahoo,(Minister):- Speaker Sir, to ensure smooth academic and
administrative functioning of all public Universities of the state, the state Government
decided to suitably amend the Odisha universities Act, 1989.
Since the Odisha Legislative Assembly was not in session, the Hon’ble Governor of
Odisha promulgated the Odisha Universities (Amendment) Ordinance, 2020 on 04.09.2020.
This is my statement.
Mr. Speaker:- Now motion.
ଶ୍ରୀ ଖେୋହତ ୁ ମୋେ ପୂଜୋେୀ:- ବାଚସ୍ପତି ମରହାଦୟ, “ ଆଜି ଗୃହରର ପ୍ରସ୍ଥାପିତ ରହାଇଥିବା ନିମଲ
ନ ିଖିତ ବି ଗୁଡକ
ି ର ବିଚାର ଓ
ପାରିତ ପାଇଁ ସମୟ ନିଦ୍ଧାଚ ରଣ କରିବା ସକାରଶ୍ କାଯଚୟପରାମଶ୍ଚଦାତା କମିଟକ
ି ୁ ପଠାଯାଉ :1. ସଂକ୍ରାମକ ରରାଗ (ଓଡିଶ୍ା ସଂରଶ୍ାଧନ ) ବି, 2020
2. ନୟାୟାଳୟ-େି ସ୍ (ଓଡିଶ୍ା ସଂରଶ୍ାଧନ) ବି, 2020
3. ଓଡିଶ୍ା ଅଧିବକ୍ତା କଲୟାଣ ପାଣ୍ଠି (ସଂରଶ୍ାଧନ) ବି, 2020
ଶ୍ିଳ୍ପ ବିବାଦ (ଓଡିଶ୍ା ସଂରଶ୍ାଧନ) ବି, 2020
4. ଓଡିଶ୍ା ରପୌର ବିଧି (ସଂରଶ୍ାଧନ) ବି, 2020
5. ଓଡିଶ୍ା ଦ୍ରବୟ ଓ ରସବାକର (ସଂରଶ୍ାଧନ) ବି, 2020
6. ଓଡ଼ିଶ୍ା ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ (ସଂରଶ୍ାଧନ) ବି, 2020

ଏହି ବି ଗୁଡକ
ି ର ବିଚାର ଏବଂ ପାରିତ ପାଇଁ ସମୟ ନିଦ୍ଧାଚ ରଣ ସକାରଶ୍ କାଯଚୟପରାମଶ୍ଚଦାତା କମିଟକ
ି ୁ ପଠାଯାଉ।
ମୋନୟବେ ବୋଚସ୍ପତ :- ବର୍ତ୍ଚମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ରହଲା ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗୃହତ
ି ରହଉ।
ହଁ ସପକ୍ଷରର ଅଧିକ ମତ ରହଲା, ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗୃହତ
ି ରହଲା ।
ଏହି ଗୃହର କାଯଚୟ ଆସନ୍ତା କାଲି ବୁ ଧବାର ତା 30.09.2020 ରିଖ ପୂବଚାହ୍ନ 10.30 ମିନଟ
ି କୁ ମୁଲତବୀ ରହିଲା।

Confirmed

(Dr. SURJYA NARAYANA PATRO)
SPEAKER
Odisha Legislative Assembly

