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ଖାଲି�ବା R.I. ଓ ଅମୀନ ପଦବୀ ପରୂଣ
*୩୧ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ� ପରଚିାଳନାକୁ ସଦୃୁଢ କରବିା ପାଇଁ �େତ�କ
ପ�ାୟତକୁ ଏକ R.I. Circle କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ନ�ି� ିେନଇ�େଲ ମ�
ଏପଯ��� କାଯ��କାରୀ ନେହବାର କାରଣ କଣ ; ଭ�କ ଜ�ିାେର 7ଟି
ତହସଲିେର େକେତାଟ ି R.I. ପଦବୀ ଓ ଅମୀନ ପଦବୀ ଖାଲିପଡଛି ି ଓ ତାହା
େକେବ ସ�ୁା ପରୂଣ େହବ କହେିବ କ?ି
 

Status of River Embankment
*32 . Shri Bhupinder Singh : Will the minister for Water
Resources be pleased to state that :- The status of
Embankment on River Tel from Sukarnabhata to Amathmin
Kesinga Block and from Limgaon, Turlakhama to Belkhandi
in Kesinga Block in Kalahandi district and also the
Embankment from Putigaon to Terekela via Teresinga in
Karlamunda Block in Kalahandi district on the Same River
TEL?
 

ଗରିବ ଚ�ିଟ ଓ ବଭିି� େଯାଜନା କାଯ��କାରୀତା
*୩୩ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ



କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଗରବି କଏି ଓ ତାର ମାପକାଠ ି କଣ େକଉଁ
ମାପଦ� ଆଧାରେର ରାଜ� ସରକାର ଗରବି�ୁ ଚ�ିଟ କରଛି� ି ; ରାଜ�
ସରକାର� �ାରା େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନା ନଜି� ପା�ରୁି େକେବ ଠାରୁ ଗରବି�
ନମିେ� କାଯ��କାରୀ କରୁଛ�;ି ସ��ୃ େକଉଁ େଯାଜନା େକଉଁ ବଷ�ର ଗରବି ତଥ�
ଆଧାର କାଯ��କାରୀ କରାଯାଇଛ ିତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି; ରାଜ�େର �ଚଳତି
ସବ�ନମି� ଆୟ େଯାଜନାେର ହତିା�କାରୀ� ସଂଖ�ା ବଗିତ 10 ବଷ� ମ�େର
େକଉଁ ବଷ� େକେତ �ାସ କମି�ା ବୃ� ିଘଟଛି ିତାର ବଷ�ୱାରୀ ପରସିଂଖ�ାନ �ଦାନ
କରେିବ କ ି?
 

ପଯ��ଟନ�ଳୀର ଉ�ୟନ କାଯ��
*୩୪ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାର ନାଧରା ରାମଚ�ୀପୀଠର ପଯ��ଟନ ଭି�ଭୂିମୀ ଉ�ୟନ
ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ି?
 

ଅତରିି� ARTO ଓ MVI ଅଫିସ େଖାଲିବା
*୩୫ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଜୟପରୁ ସହର ରାଜ�ର ଅନ�ତମ ଦୃତ ବ���ୁ ସହର େହାଇ�ବା େହତୁ
େସଠାେର ଯାନ ବାହାନ ସଂଖ�ା ବହୁ ଅ�କ େହାଇ�ବା କଥା ସରକାର ଜାଣ�ି
କ,ି ଏହାକୁ ଦୃ�ିେର ର� ସରକାର� ପ�ରୁ ଏକ ଅତରି�ି ପରବିହନ ଅ�କାରୀ
କାଯ��ାଳୟ (ARTO) ଅଫିସ େଖାଲାଯିବ କ,ି େସହପିର ି ଭାେବ େବାରଗୁି�ା
ଠାେର ଅତରି�ି MVI ଅଫିସ େଖାଲାଯିବ କ ି?
 

ଘରଡ଼ହି ପ�ା�ଦାନ
*୩୬ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- େଚୗ�ାର କଟକ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େମାଟ େକେତ
ଭୂମୀହୀନ ପରବିାର ଚ�ିଟ େହାଇଛ� ିଓ େସହ ିଭୂମୀହୀନ ପରବିାରକୁ ଘରଡ଼ହି
ପ�ା �ଦାନ ପାଇଁ ସରକାର �ତ� ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

େକନାଲ ମା�ମେର ଜଳେସଚନ



*୩୭ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ସାେଲପରୁ ଓ ଟା�ୀ ବ�କେର େକେତ ଶତାଂଶ ଜମିକୁ େକନାଲ ମା�ମେର
ଜଳେସଚନ ସବୁଧିା �ଦାନ କରାଯାଇଛ ି�କାଶ କର ିେକନାଲ ଶଯ�ା ଖନନ ଓ
ସଂ�ାର ପବୂ�କ େକନାଲର ତଳମ�ୁ ପଯ��� ଜଳ�ବାହ ସଗୁମ କର ିଜଳେସଚନ
ବ�ବ�ା �ରାନି�ତ ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ� ଆଦାୟ
*୩୮ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ଫୁଲବାଣୀ ଜ�ିାର ଜନଜାତ ି େଗା�ୀ ପର�ରାର ସରୁ�ା,
ସମ�ୃ/ିବକିାଶ ଏବଂ େମୗଳକି ପରଚିୟ ବଜାୟ ର�ବା ସହ େସମାନ�ର
ସାମାଜକି, ଅଥ�େନତୖକି ଅଭିବୃ� ି ପାଇଁ ସରକାର େକଉଁ େକଉଁ ବ�କ ଓ
େପୗରା�ଳେର େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନା କାଯ��କାରୀ କରୁଛ� ି ଓ କାଯ��କାରୀ
କରବିାକୁ ଲ�� ର�ଛ� ି ଜଣାଇେବ କ;ି ଏବଂ (ଖ) 2018-19 ଆଥ�କ ବଷ�
ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ� ଆଦାୟ େହାଇଛ ିକ;ି ଯଦ ିେହାଇନାହ� େତେବ ଉ�
ବଷ�େର େକେତ ଟ�ା ରାଜ� ଆଦାୟ କରବିାକୁ ଲ�� ରଖାଯାଇ�ଲା ଓ େକେତ
ଟ�ା ରାଜ� ଆଦାୟ େହାଇଛ ିଓ େସହ ିବଷ�ର ବେଜଟ ଅଟକଳର �ାୟ େକେତ
�ତଶିତ ଆଦାୟ େହାଇ�ବା ରାଜ� ଅେଟ, ଜଣାଇେବ କ?ି
 

େରଳପଥ ପାଇଁ ଜମି ଅ��ହଣ
*୩୯ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର େକଉଁଠାରୁ େକଉଁପଯ�଼�� େହବାକୁ �ବା ଓ ଚାଲୁ ରହ�ିବା େରଳପଥ
ଏବଂ �ଶ� େରଳରା�ା ନମିେ� େକେତ ଜମି ଅ��ହଣ କରାଯାଇଛ ି ଓ
କରାଯିବାକୁ ��ାବ ଅଛ ିଓ ଜ�ଲ ଜମି ଅ��ହଣ ��ାବ େକେବଠାରୁ ଜ�ଲ
ବଭିାଗର ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ ିଏବଂ େକଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଅବଶ�ି ଜମି ଅ��କହଣ
େହାଇ ପାରୁନାହ� ଜଣାଇେବ କ;ି ବମିଳାଗଡ଼ଠାରୁ ତାଳେଚର ପଯ�଼�� େହବାକୁ
�ବା େରଳପଥ ପାଇଁ ଜମି େକେବ ଅ��ହଣ କରାଯାଇଛ ିଓ ଏହ ିେରଳ ଲାଇନ
କାଯ�଼� େକେବ ସ�ୁା ଆର� କରାଯାଇ େକେବ ସ�ୁା େଶଷ େହବ େବାଲି ��ାବ



�ଲା ଓ କାଯ�଼�ର ଅ�ଗତ ି ସ�କ�େର ଜଣାଇବା ସହତି ଏ�ପାଇଁ େକ�
ସରକାର� ତରଫରୁ େକେବ େକେତ ଟ�ା �ଦାନ କରାଯାଇଛ,ି ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ବପିଦ ସ�ୁଳ cyclone Shelter
*୪୦ . �ୀ ଅତନୁ ସବ�ଶାଚୀ ନାୟକ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକେତାଟ ି Cyclone Shelter ବପିଦ
ସ�ୁଳ ଅବ�ାେର ଅଛ ିମହାକାଳପଡା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ଏଭଳ ିବପିଦ ସ�ୁଳ
Cyclone Shelter ର �ତି ିକଣ ଏବଂ ଏହାର �ତ ିବଦଳଳେର େକେତାଟି
ନୂତନ Cyclone Shelter କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ��ାବ ରହଛି ି?
 

Irrigated land in the State
*41 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for Water
Resources be pleased to state that :- Furnish indetail of
irrigated land in the state from 2009 to till date district wise
and year wise data may be furnished ?
 

"ଫନ"ି ଘ�ୂ�ୀ ବାତ�ା ପାଇଁ େକ�ୀୟ ଅନୁଦାନ
*୪୨ . �ୀ ସଶୁା� କୁମାର ରାଉତ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ସାମ�ିୁକ ଘ�ୂ� ବାତ�ା ଫନ ି ରାଜ�ର ଆଥ�କ
େମରୁଦ� ଉପେର ଶ� �ହାର େଦଇ ଓଡଶିାକୁ େକଇ ଦଶ� ିପଛକୁ େଫରାଇ
େନଇ�ବା ପରେି��ୀେର ରାଜ�ର େକେତ ଅଥ� ଆବଶ�କତା �ବା େବେଳ
େକ� ସରକାର େକେତ ଅଥ� �ଦାନ କରଛି� ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

Barrage କାଯ��
*୪୩ . �ୀ ଭା�ର ମେଢଇ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଉଦଳା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଦଇଦା ଠାେର େହବାକୁ �ବା Barrage
କାଯ�� େକେବ ଆର� େହବ ତତ ସହତି େକେବ େଶଷ େହବ ?
 

'ଫନ'ି �ାରା ପଯ��ଟନ�ଳୀ �ୟ�ତି
*୪୪ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ନୂତନ Tourist Spot ଚ�ିଟ ଓ ତାର Promote କରବିା ଲାଗି �ହଣ



କରାଯାଉ�ବା ପଦେ�ପ ସ�କ�େର ସଚୂନା େଦେବ କ,ି ରାଜ�େର ସମଦୁାୟ
େକେତାଟ ି ପଯ��ଟନ�ଳୀ ଅଛ ି ଓ ଗତ ଫନେିର ଏମ�ରୁ େକେତାଟ ି େକେତ
ପରମିାଣେର �ୟ�ତ ିେହାଇଛ ିଓ ତାକୁ ସଧୁାରବିା ପାଇଁ �ହଣ କରାଯାଉ�ବା
ପଦେ�ପ ସ�କ�େର ସଚୂନା େଦେବ କ ି?
 

Status of Rahul-Utei Project
*45 . Shri Bhupinder Singh : Will the minister for Water
Resources be pleased to state that :- How many Major and
Medium projects are ready to start in the State, Districtwise
details in near future and Status of Rahul-Utei Project in
M.Rampur Block in Kalahandi and Udanti of Sinapali Block
in Nuapada district?
 

ଜମି ହରାଇ�ବା ପରିବାର�ୁ �ାୟୀ ନଯୁି�ି
*୪୬ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଗଢ ି ଉଠ�ିବା ବଭିି� କଳକାରଖାନା
ଗୁଡକିେର ଜମି ହରାଇ�ବା ବ�ିାପିତ ପରବିାରର ସଦସ�ମାନ�ୁ ଜମି ଅ��ହଣ
ସମୟେର �ାୟୀ ନଯୁି�ି ଦଆିଯିବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା �ବା �େଳ କ�ାନୀ କ��ୃ ପ�
ଉ� ସଦସ�ମାନ�ୁ କଛି ି ଦନି ନଯୁି�ି େଦଲାପେର ବଭିି� ଆଳ େଦଖାଇ
ଚାକରିୀରୁ ନଲି�ିତ କରଥିା� ି ; େତଣୁ ଜମି ହରାଇ�ବା ପରବିାରର ସଦସ�
େଯପର ି �ାୟୀ ଭାେବ କ�ାନୀ ଅ�ନେର ନଯୁି�ି ପାଇପାରେିବ େସ�େନଇ
ବଭିାଗ ପ�ରୁ କ ି ନେି��ଶନାମା ଅଛ ି ଏବଂ ଏ�େର ବ�ତ�ିମ କରୁ�ବା
କ�ାନୀଗୁଡକି ଉପେର ଆଇନତଃ କ ିଦ�ର ବ�ବ�ା ଅଛ ିତାହା �କାଶ କରେିବ
କ ି ; ସ��ୃ ବ�ବ�ା ଆଧାରେର େକ�ୁଝର, ସ�ୁରଗଡ, ଅନୁଗୁଳ, େକାରାପଟୁ,
ଯାଜପରୁ, େଢ�ାନାଳ, ସମ�ଲପରୁ, ଝାରସଗୁୁଡା ଓ କଟକ ଜ�ିାର େକଉଁ
କ�ାନୀମାେନ େକେତ ବ�ିାପିତ ପରବିାର ସଦସ��ୁ ନଯୁି�ି େଦଇଛ� ିତାର ଏକ
ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
 

ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ
*୪୭ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି



:- େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାେର େକଉଁ ବ�କେର େକେତ ଶତାଂଶ ଜମିକୁ େକଉଁ ମା�ମେର
ଜଳେସଚନ ସବୁଧିା �ଦାନ କରାଯାଇଛ ି�କାଶ କର ିଜ�ିାକୁ ପ�ୂ�ା� ଜଳେସଚତି
କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ରାଜ� ସ� ଡଭିିଜନ �ାପନ
*୪୮ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ରାଜ� �ଶାସନର ବେିକ�ୀକରଣ ପାଇଁ ରାଜ�
ସରକାର ନ�ି� ି େନଇ�ବାେବେଳ ଆବଶ�କତା ଭି�େିର ରାଜ� ସବଡଭିିଜନ
େଖାଲିବା ପାଇଁ ନ�ି� ି େନଇଛ� ି କ,ି ଏପର ି େକେତ େଗାଟ ି ସବଡଭିିଜନ
େଖାଲାଯିବ, ଏବଂ (ଖ) ଏହ ିପରେି��ୀେର େକାରାପଟୁ ଜ�ିାର େବାରଗୁି�ାକୁ
ଏକ ସ� ଡଭିିଜନ େଘାଷଣା କରେିବ କ ି?
 

ଜଳେସଚନ �ମତା ବୃ�ି
*୪୯ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
େଯା�ା ଉ���ିଳଠାରୁ େମଷଭାଗ ପଯ�଼�� ତାଳଦ�ା େକନାଲ ସଂ�ାର ଓ
ଶଯ�ା ଖନନ କର ିଏହାର ଜଳେସଚନ �ମତା ବୃ�ପିାଇଁ ସରକାର� ��ାବ
�େଲ ଏ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ପଯ��ଟନ�ଳୀ ଭି�ିଭୂମୀର ବକିାଶ
*୫୦ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ମହାନଦୀ ତଟବ��ୀ ଅଂଚଳେର �ସ�ି ଦଶ�ନୀୟ �ଳୀର ପଯ��ଟନ ଭି�ଭୂିମୀ
ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ିଅବଗତ କରେିବ କି
?
 

ବଭିି� �କ� ପାଇଁ ଅନୁଦାନ �ଦାନ
*୫୧ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- 2014-15 ବଷ� ସ�ୁା େଯଉଁ ସବୁ େଯାଜନା/�କ� ବାବଦକୁ େକ�
ସରକାର 100% (ଶତ�ତଶିତ) ଅନୁଦାନ େଦଉ�େଲ, େସ�ରୁ 2015-16
ବଷ�ରୁ ଏଯାବ� େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନା/�କ� ବାବଦକୁ ଶତ �ତଶିତ ହାରେର



ଅନୁଦାନ ନ େଦଇ େକେତ ଅନୁପାତ ହାରେର ଅନୁଦାନ େଦଉଛ� ିଏବଂ 2014-
15 ସ�ୁା େଯଉଁସବୁ େଯାଜନା/�କ� ପାଇଁ ଅନୁଦାନ େଦଉ�େଲ େସ�ରୁ େକଉଁ
େକଉଁ େଯାଜନା/�କ� ବାବଦକୁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ େକ� ସରକାର
ଅନୁଦାନ େଦବାକୁ ବ� କରେିଦଇଛ�,ି ଏହାର ଏକ ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ?ି
 

ଜମିପ�ା ଓ ତହସଲି କାଯ��ାଳୟ �ାପନ
*୫୨ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଉରେକଲା �ିଲପ�ା� ପାଇଁ େଯଉଁମାେନ ଜମି
ହରାଇ�େଲ େସମାନ� ମ�ରୁ େଯଉଁମାନ�ୁ ଜମି ଦଆିଯାଇଛ,ି େସମାନ�ୁ
ଜମିର ପ�ା �ଦାନ କରାଯାଇଛ ିକ;ି ଯଦ ିସମ��ୁ ଜମିର ପ�ା ଏଯାବ� �ଦାନ
କରାଯାଇ ନାହ�, େତେବ େକଉଁ େକଉଁ ଅ�ଳେର ଜମି ପାଇ�ବା େକଉଁ
େକଉଁମାେନ ଏଯାବ� ଜମି ପ�ା ପାଇନାହା� ିଏବଂ େକେବ ସ�ୁା େସମାନ�ୁ
ଜମି ପ�ା �ଦାନ କରାଯିବ, ଜଣାଇେବ କ;ି (ଖ) ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ବ�କେର,
ତହସ�ି କାଯ��ାଳୟ ନାହ� ଓ ସମ� ବ�କ ଅ�ଳେର ତହସଲି କାଯ��ାଳୟ ରହବି
େବାଲି ନୟିମ କ'ଣ ରହଛି ି ଏବଂ ବୀରମି�ପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ନୂଆଁ ଗଁା
ବ�କେର ତହସଲି କାଯ��ାଳୟ େଖାଲିବା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ ଅଛ ିକ;ି ଯଦି
ଅଛ ିେତେବ େକେବ ସ�ୁା କାଯ��ାଳୟ େଖାଲାେହବ ଜଣାଇେବ କ?ି
 

Construction of Lower Suktal Project
*53 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for Water
Resources be pleased to state that :- (a) Is it a fact that, the
Construction Work of lower Suktal irrigation Project,
Bolangir has been stopped since July 2018, what is the
reason to stop the work and when the construction will start ,
and (B) What is the reason of delay for implementation of
the Right to fair compensation and transparency in land
acquisition rehabilitation and Resettlement Act, 2013 in this
project and when to be implemented ?
 

�ାକୃତକି ବପିଯ��ୟ ପାଇଁ ବ�ବ�ା



*୫୪ . �ୀ ସଶୁା� କୁମାର ରାଉତ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର �ାକୃତକି ବପିଯ��ୟ ଯଥା - ବନ�ା,
ବାତ�ା, ମରୁଡ ିପରଚିାଳନା ପାଇଁ କ ିକ ି�ତ� ବ�ବ�ା କରାଯାଉଅଛ ିଜଣାଇେବ
କ,ି ବଗିତ 5 ବଷ� ମ�େର ରାଜ�େର କ ିକ ି�ାକୃତକି ବପିଯ��ୟ ଘଟଛି ିଏବଂ
ଏ�ପାଇଁ େକ� ସରକାର� ଠାରୁ େକେତ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର
ହକଦାର ଓ େକ� ସରକାର େକେତ ଅଥ� �ଦାନ କରଛି� ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

L.I. Point �ାରା ଜଳେସଚନ
*୫୫ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଭ�କ ଜ�ିାେର ସମଦୁାୟ େକେତାଟ ି L.I. Points ଅଛ,ି ତନ��ରୁ େକେତାଟି
ଅଚଳ ଏବଂ ତାହା େକେବ ସ�ୁା ସଚଳ େହବ, ଏହ ିL.I. Points �ାରା େକେତ
ଜମି େକଉଁ େକଉଁ ଚାଷେର େକେତ ଜଳେସଚତି େହଉଛ ି ଓ ଚଳତି ଆଥ�କ
ବଷ�େର େକେତାଟ ି ନୂତନ L.I. Point େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର ବସବିାର ଅଛି
କହେିବ କ,ି ନୂତନ L.I. Point ବସାଇବା ପାଇଁ ସରକାର�ର Guide Line
କ'ଣ ?
 

ରାଜ� ନୀତି
*୫୬ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂି : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର େଶଷଥର ପାଇଁ ରାଜ� ନୀତ ି େକେବ �ଣୀତ
େହାଇ�ଲା େସ�େର େକେତ ସଫଳତା ମିଳଛି,ି ରାଜ�େର 30 ବଷ� ଧରି
ବସବାସ କରୁ�ବା ଜମିହୀନମାନ� ପରବିାର ସଂଖ�ା ଗଣନା କରାଯାଇଛ ିକ,ି
େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତ ପରବିାରମାନ�ୁ ଜମି େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ି ଓ
ଏହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବକ,ି ଜମି ପାଇନ�ବା ପରବିାର�ୁ େକେବସ�ୁା
େଯାଗାଇ ଦଆିଯିବ କହେିବକ,ି ଏବଂ େକ.ବ.ିେକ. ଅଂଚଳେର �ତ�ିତି ସରକାରୀ
ଘେରାଇ ଶ�ିାନୁ�ାନ ଯାହା ସରକାରୀ ଜମି ଉପେର ନମି�ତ େହାଇଛ,ି େସଗୁଡକୁି
ବନିା �ିମିୟମେର ସଂପ�ୃ ଶ�ିାନୁ�ାନମାନ� ନାମେର �ାୟୀ ପ�ା େଦବାର
ବେ�ାବ� କରେିବ କ ି?
 



ନଲିାମ ଦଆିଯାଇ�ବା ବାଲିଘାଟ େମାରମ ଖାଦାନ
*୫୭ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକେତେଗାଟ ି ବାଲିଘାଟ େମାରମ ଓ
ପଥର ଖାଦାନ �ାର ିନଲିାମ/ଲି� ମା�ମେର ଦଆିଯାଇଛ ିଏବଂ େସ�ରୁ େକଉଁ
ବଷ� େକେତ ପରମିାଣର ଉେ�ାଳନ ନମିେ� (2015-16 ରୁ 2019-20
ବଷ�େର) ଅନୁମତ ି�ଦାନ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ପରେିବଶ ବଭିାଗ ଠାରୁ େକେତ
ଉେ�ାଳନ ନମିେ� ଅନୁମତ ିପ� ହାସଲ କରଛି� ିତାର ଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ
�ଦାନ କରେିବ କ ି; ପରେିବଶ ବଭିାଗ �ାରା ଅନୁେମାଦତି ପରମିାଣ ଠାରୁ େକଉଁ
େକଉଁ ପ�ାଦାର କ ି କ ି ଲଘ ୁ ଖଣିଜ େକେତ ଅ�କ ଉେ�ାଳନ କରଛି� ି େସ
ସ�କ�େର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ ି ; ଯଦ ିଅବଗତ ଅଛ� ି େତେବ ତାହା
�କାଶ କରବିା ସହ ଅ�କ ଉେ�ାଳନକାରୀ� ବରୁି�େର େକେବ କ ି କି
କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

�ାକୃତକି ବପିଯ��ୟ ମକୁାବଲିା
*୫୮ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାେର �ାକୃତକି ବପିଯ��ୟ ମକୁାବଲିା
ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ି?
 

ଜଳେସଚନ �କ�
*୫୯ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- (କ) େକାରାପଟୁ ଜ�ିାର େକେତ ଶତାଂଶ ଚାଷ ଜମିେର ଜଳ େସଚନ
ସବୁଧିା େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ,ି େସଗୁଡକିର ମା�ମ କଣ ଅେଟ, ଏହ ିଜ�ିାର
େକେତ ବ�କେର 35 �ତଶିତରୁ କମ ଜଳେସଚନ ବ�ବ�ା ଅଛ,ି ଏବଂ (ଖ) ଏହି
ଜ�ିାେର େକଉଁ ସବୁ ଜଳେସଚନ �କ� ନମି�ାଣା�ନ ଅବ�ାେର ଅଛ ିତାହାର
ତଥ� େଦେବ କ ି?
 

େବାଟଂି କେ���କୁ କାଯ���ମ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
*୬୦ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-



େଚୗ�ାରର ମାଗୁରାଠାେର ନମି�ାଣାଧୀନ ବଜୁି ପ�ାନାୟକ େବାଟଂି କେ���କୁ
ପ�ୂ�ା� ପବୂ�କ ଏହାକୁ କାଯ��କାରୀ କରବିାକୁ ସରକାର କ ି �ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରୁଛ� ି?
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