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ଓଡିଶା ବସି୍ତ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର ଭୂମି ଅଧକିାର (ସଂଶଶାଧନ) ବିଶଧୟକ, 2021 

ଓଡିଶା ବସି୍ତ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର ଭୂମି ଅଧକିାର ଅଧନିିୟମ, 2017କୁ 

ସଂଶଶାଧନ କରିବା ନିମଶେ 

ଏକ 

ବିଶଧୟକ. 

ଭାରତ ଗଣରଜ୍ୟର ବାସ୍ତରିତମ ବର୍ଷଶର ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟର ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା  ନିମ୍ ନମଶତ  

ଅଧନିିୟମିତ ଶେଉ :- 

ସଂକି୍ଷପ୍ତ ନାମ.            1. ଏେ ିଅଧନିିୟମଟି ଓଡିଶା ବସି୍ତ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର  ଭୂମି ଅଧକିାର  (ସଂଶଶାଧନ) ଅଧନିିୟମ, 

2021 ନାମଶର ଅଭିେତି ଶେବ l  

ଧାରା 3 ର 

ସଂଶଶାଧନ 

         2. ଓଡିଶା ବସି୍ତ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର  ଭୂମି ଅଧକିାର ଅଧନିିୟମ, 2017 ର ଧାରା 3 ର ଉପ-  

ଧାରା (2) ର ଖଣ୍ଡ (କ) ର ପ୍ରଥମ  ଓ ଦି୍ୱତୀୟ  ପରନ୍ତୁକଗଡିୁକ ବଦଳଶର ନିମ୍ ନଲିଖତି ପରନ୍ତୁକମାନ  
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ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ଶେବ, ଯଥା :- 

"ପରନ୍ତୁ  ଶଯଉସଁ୍ଥଶଳ ଜ୍ଶଣ ବସି୍ତ ବାସିନ୍ଦା ଶମୌଳିକ ସ୍ଥାନଶର ବଶନ୍ଦାବସ୍ତ ପାଇପାରୁନଥଶିବ  

ଶସେସି୍ଥଶଳ , ପନୁରବସତି ଜ୍ାଗାଶର ତାଙ୍କ ନାମଶର ତିରିଶ ି ବଗଷମିଟର ପଯଷୟେ ଜ୍ାଗା ବଶନ୍ଦାବସ୍ତ 

କରାଯିବ: 

ଅଧକିନ୍ତୁ  ଶଯଉ ଁସ୍ଥଶଳ  ଉପ ଖଣ୍ଡ  (i ) ଓ ଉପ ଖଣ୍ଡ  (ii ) ଶର ଉଲି୍ଲଖତି  ଶଯଶକାଣସି 

ଅଂଚଳ ଶର ବସି୍ତ ବାସିନ୍ଦା , ଶସଥଶିର ଉଲି୍ଲଖତି  ଭୂମି ଠାରୁ କମ ଭୂମି ଦଖଲ  କରୁଥଶିବ, ଶସେି 

ସ୍ଥଶଳ ଉକ୍ତ ବସି୍ତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଦଖଲଶର ଥବିା ଭୂମି, ବା ଉକ୍ତ ବସି୍ତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ   ବାସଗେୃ 

ସନ୍ନିକଟଶର  ଭୂମି ଉପଲବ୍ଧ ିଥଶିଲ, ଶସଠାଶର ତିରିଶ ିବଗଷମିଟର ପଯଷୟେ   ଭୂମି - ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ 

ଶଯଉଟିଁ  ଅଧକି, ଶସତିକି ଭୂମି ବଶନ୍ଦାବସ୍ତ କରାଯିବ."  
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ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ କାରଣ କଥନ 

୧. ଓଡଶିା ବସି୍ତ ବାସନି୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିକାର ଅଧିନୟିମ ୨୦୧୭, ସହରାଞ୍ଚଳରର ବସି୍ତବାସନି୍ଦା ମାନଙୁ୍କ    

ଜମି ଅଧିକାର ନୟସ୍ତ କରାଯିବI ଉରେଶୟରର ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛ ିl 

୨. “ଓଡଶିାର ସହରାଞ୍ଚଳରର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗହୃ  ନୀତ”ି ମତୁାବକ ଅର୍ଥରନୈତକି ଅନଗ୍ରସର ବଗଥର 

ପରବିାରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧଷି୍ଟ ଗହୃର carpet ରେତ୍ରର ଆୟତନ ଅନ୍ତତଃ ୨୧ ବଗଥ ମିଟର ରହବିl 

ଆବଶୟକ I ଏହ ି ନୀତରି ବୟବସ୍ଥାକୁ ବଚିାରକୁ ରନଇ ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛ ି ରଯ ଯଦ ି ରକୌଣସ ି

ବସି୍ତବାସନି୍ଦାଙୁ୍କ ୩୦ ବଗଥ ମିଟରରୁ କମ ଜମି ଦାଖଲ କରୁର୍ାନ୍ତ ି ରତରବ ରସଭଳ ି ବସି୍ତବାସନି୍ଦାଙୁ୍କ 

ଅନୁୟନ ୩୦ ବଗଥ ମିଟର ଜମି ରଯାଗାଇ ନରଦରଲ ରସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ରଯାଜନା ବା ଅନୟ 

ସରକାରୀ ବାସଗହୃ ରଯାଜନାରୁ ବଂଚତି ରହରବ l ରତଣୁ ଯଦ ି ତାଙ୍କ ଦଖଲରର ଥିବା ଜମ ିପାଖରର 

କଛି ି ରଖାଲାସ୍ଥାନ ର୍ାଏ ରତରବ ରସଭଳ ି ସ୍ଥାନକୁ ମଶିାଇ ଅନ୍ତତଃ ୩୦ ବଗଥ ମିଟର ଜମି ଉପରର 

ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନୟସ୍ତ କରାଯିବା ବରିଧୟ l  

୩. ବସି୍ତ ଅଂଚଳରର ରମୌଳକିରସବା ଓ ଭିତ୍ତଭୂିମି ରଯାଗାଇ ରଦବା ଉରେଶୟରର ରାଜୟର ବୃହତ ସ୍ୱାର୍ଥ 

ନମିରନ୍ତ ଉପରରାକ୍ତ ସଂରଶାଧନ ବୟବସ୍ଥାର ଆବଶୟକତା ରହଛି ିl 

୪. ଏଣୁ ଓଡଶିା ବସି୍ତ ବାସନି୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିକାର ଅଧିନୟିମ ୨୦୧୭ ସଂରଶାଧନ ନମିରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ 

ଦଆିଯାଇଅଛ ି। 

      ଏହ ିବଲି୍ ଟ ିଉପରରାକ୍ତ ଉରେଶୟ ସାଧନରର ସହାୟକ ରହବ l 

 

                                                                    [ପ୍ରତାପ ରଜନା ] 

             ରମମବର-ଇନ-ଚାଜଥ 
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ଅନୁଲଗ୍ନ 

 

ଓଡିଶା ବସି୍ତ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର ଭୂମି ଅଧକିାର ଅଧନିିୟମ, 2017(ଓଡଶିା ଅଧନିିୟମ, 2017 ର 10) 

ରୁ ଉଦୃ୍ଧତ  

*  *  *  *  *  *  *  

(2) ଜ୍ଶଣ ବସି୍ତ  ବସିନ୍ଦାଙ୍କ ନାମଶର ଏୋପଶର ବିନିଦି୍ଧଷ୍ଟ ପରିମାଣ  ପଯଷୟେ ଜ୍ମି ବଶନ୍ଦାବସ୍ତ 

କରାଯିବ, ଯଥା :- 

(କ) ଜ୍ଶଣ ବସି୍ତ ବସିନ୍ଦା ଯଥା ସମ୍ଭବ ନିମ୍ ନଲିଖତି ମଶତ ଭୂମି ପାଇବାକ ୁେକଦାର ଶେଶବ, – 

(i) ଶପୌର ପରିର୍ଦ ଶକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟଶର ବସି୍ତଟି  ଥଶିଲ , ସବାଧକି ପଞ୍ଚଚାଳିଶ ିବଗଷମିଟର ; 

(ii) ଅଧସିଚୂିତ ଶକ୍ଷତ୍ର ପରିର୍ଦ ମଧ୍ୟଶର ବସି୍ତଟି  ଥଶିଲ , ସବଷାଧକି ପଞ୍ଚର୍ଠି ବଗଷମିଟର 

; 

     ପରନ୍ତୁ  ଶଯଉସଁ୍ଥଶଳ ବସି୍ତ ବସିନ୍ଦା ଶମୌଳିକ ସ୍ଥାନଶର ବଶନ୍ଦାବସ୍ତ  ପାଉନଥାେି , ଶସପରି ସ୍ଥଶଳ 

, ଥଇଥାନ ସ୍ଥଳଶର ଭୂମିର ସବଷାଧକି ସୀମା ତରିିଶ ବଗଷ ମିଟର ଠାରୁ ଅଧକି ଶେବନାେି ଁ: 

     ଅଧକିନ୍ତୁ    ଶଯଉସଁ୍ଥଶଳ ଜ୍ଶଣ ବସି୍ତ ବସିନ୍ଦା ଉପ-ଖଣ୍ଡ (i ) ବା (ii) ଶର ଉଲି୍ଲଖତି ଶକୌଣସି 

ଶକ୍ଷତ୍ରଶର ତେିଶଁର ଉଲି୍ଲଖତି ଶକ୍ଷତ୍ରଠାରୁ କମ ଭୂମିର ଦଖଲଶର ଥଶିବ , ଶସେସି୍ଥଶଳ ଉକ୍ତ ବସି୍ତ 

ବସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଦାଖଲଶର ଥବିା ଭୂମି ତଦନୁସାଶର ବଶନ୍ଦାବସ୍ତ  କରାଯିବ । 
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