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େମୗ�କ ଉ�ର ନମିେ� �ଶ�ାବଳୀ
�ଶ� ସଂଖ�ା - ୩୦

( ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ,�ାମ� ଉ�ୟନ,ଜ�ଲ ଓ ପରିେବଶ,ଗୃହ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର
ଉ�ୟନ,�ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା,ସଂସଦୀୟ ବ�ାପାର,ଆଇନ )

 

�ାମକୁ ଜଳ େଯାଗାଣ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ
*୯୧ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�େର �ବା େମାଟ �ାମ ଓ ଜନବସତ ି ଅ�ଳରୁ େକେତ �ାମକୁ ପାଇପ ଜଳ
େଯାଗାଣର ବ�ବ�ା େହାଇଛ,ି ବାକ�ିବା �ାମର େଲାେକ େକଉଁ ଉ�ରୁ ପାଣି ପାଉଛ�,ି
2010 ମସହିାରୁ ଆଜପିଯ��� ବଷ�ୱାରୀ ପାଇପ ପାଣି େଯାଗାଣ �ାମ� ଜଳେଯାଗାଣ ପାଇଁ
ବଷ�ୱାରୀ ବେଜ� େକେତ, ଖ�� େହାଇଛ ିେକେତ ଏବଂ ଏ ବାବଦେର େକ� ସରକାର�
ଅନୁଦାନ େକେତ, ତାର ବବିରଣୀ େଦେବ କ,ି ଆଗାମୀ େକେତ ବଷ� ଭିତେର ରାଜ�ର ସମ�
�ାମକୁ ପାଇ� ପାଣି େଯାଗାଇ ପାରେିବ କହେିବ କ ି?
 

ଜରାଜୀ�� ରା�ାର ମରାମତ ିପାଇଁ ଅଥ� ବ�ବ�ା
*୯୨ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ଉମରେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର �ଧାନ ମ�ୀ ସଡ଼କ େଯାଜନାେର ନମି�ତ େକଉଁ େକଉଁ
ରା�ା ଗୁଡକି ଜରାଜୀ�� ଅବ�ାେର ଅଛ ିଓ େକଉଁ େକଉଁ �ାମକୁ ସବୁଦନିଆି ରା�ା ନାହ�,
ସରକାର ଜଣାଇବା ସେ� ସେ� ଏ�ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ,ି େସହଭିଳ ିଏହ ିନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀେର ମଖୁ�ମ�ୀ ସଡ଼କ େକେତ ରହଛି ିଓ ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�େର ଏ�ପାଇଁ େକେତ
ଅଥ�ର ବ�ବ�ା େହାଇଛ ି?
 



େକ�ୁ ପ� େତାଳାଳୀ�ର ପାରି�ମିକ ବୃ�ି
*୯୩ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର �ବା ସମ� େକ�ୁପ� େତାଳଳି�ି ପାର�ିମିକ ବୃ�ପିାଇଁ ସରକାର ବଚିାର କରେିବ
କ,ି ସମ� ବଡି ି�ମିକ ମାନ�ୁ ସରକାର �ା�� ବୀମାେର ଅ�ଭ�ୁ � କରବିା ସେ� ସେ�
େସମାନ� ପରବିାର ବକିାଶ କଥା ସରକାର �ତ� ଭାେବ �ାନ େଦେବ କ,ି ଏତ� ବ�ତୀତ
ଶାଳ ପ�େର ନମି�ତ େହଉ�ବା ଖାଦ� େପ�ଟର ସଲିାଇ କରୁ�ବା ମି�ୀ, ଗାରଗିର ମାନ�ୁ
ଉ�ତମାନର ସଲିାଇ େମସ�ି �� ମଲୂ�େର େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରି
ଶାଳପ� ତଆିର ିସାମ�ୀର େଦଶ ବେିଦଶେର ଅନ� ରାଜ�େର ବ�ିି କରବିା ପାଇଁ ବଜାର
ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

େବାରିଗୁ�ା ସହରା�ଳକୁ େପୗର ସଂ�ାେର ପରିଣତ
*୯୪ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େକାରାପଟୁ ଜ�ିାର େବାରଗୁି�ା ସହରା�ଳଟ ିଏକ େପୗରସ�ା େହବାପାଇଁ
ସମ� ସ��ାବଳୀ ପରୂଣ କରୁଛ ି କ ି ;ରାଜ�ର ଅନ� ସମସାମୟିକ ସହରା�ଳକୁ
େପୗରସଂ�ାେର ପରଣିତ କରାଯାଇ�ବା େବେଳ େବାରଗୁି�ାକୁ ଏପର ିମାନ�ତା ନ ମିଳବିାର
କାରଣ କଣ; ବହୁ ବଳିମ� େହାଇ�େଲ ବ ିସରକାର ଏ ଦଗିେର ବହିୀତ ପଦେ�ପ �ହଣ କରି
େବାରଗୁି�ାବାସୀକୁ ନ�ାୟ େଦେବ କ ି?
 

ଦାଦନ� ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ�
*୯୫ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- (କ) Covid-19 ସମୟେର େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତଜଣ ଦାଦନ �ମିକ େକଉଁ
ରାଜ�ରୁ େପର�ିେଲ । ଆଜ ିସ�ୁା େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତ ଜଣ ଦାଦନ �ମିକ େକଉଁ ରାଜ�କୁ
ପଣିୁ ଯାଇଛ� ିଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦବା ସହ େସମାନ�ର Skill Development ର ସ�ୂ��
ବବିରଣୀ ଓ ରାଜ�ର ଶ�ିାୟନେର େସମାନ�ର ସ�ାବ� Employment ସମ��େର
ସରକାର� ମତାମତ କଣ; (ଖ) େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଦାଦନ �ମିକ�
�ାମପ�ାୟତୱାରୀ ତାଲିକା ସହ େସମାନ�ର Skill Maping ର ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ
କରେିବ କ ି?
 

ନୂତନ ADJ Court େଖାଲିବା



*୯୬ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର
ଆସ�ା ବଷ�େର େକେତାଟ ି �ାନେର JMFC, Civil Court ଓ ନୂତନ ADJ Court
େଖାଲିବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରାଯାଉଅଛ,ି (ଖ) େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର Court Building
ମାନ କରବିାପାଇଁ ଅଥ�ବରାଦ େହାଇ କାଯ��ଆର� ପାଇଁ �ରି େହାଇଅଛ ିଏବଂ ମ: ରାମପରୁ
, ନଲ�ା ଓ କଲ�ାମ�ୁାେର କ ିବ�ବ�ା ରହଛି ି2021 - 22 ଆଥ�କ ବଷ� ପାଇଁ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଆମ ଗଁା ଆମ ବକିାଶ େଯାଜନାେର ଅଥ� ବ�ୟ
*୯୭ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଆମ ଗଁା ଆମ ବକିାଶ େଯାଜନାେର ରାଜ� ସରକାର େମାଟ େକେତ ଅଥ�
ବ�ୟେର େକେତ େଯାଜନାକୁ ଅନୁେମାଦନ କରଛି�,ି େସ�ମ�ରୁ ଅଦ�ାବ� େକଉଁ ଜ�ିାେର
େକେତ �ାମେର େକେତ େଯାଜନାର େକେତ �ତଶିତ କାଯ��କାରୀ େହାଇସାରଛି,ି େସ
ବାବଦେର େକେତ �ତଶିତ ଅଥ� ଖ�� େହାଇଛ,ି ଆଉ େକେତ କାଯ�� ବାକ ିରହଛି,ି େଯଉଁ
ଜ�ିାେର କାଯ�� ସେ�ାଷଜନକ ନୁେହଁ େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତ �ାମ� ଉ�ୟନ
ଅ�କାରୀ� ବେିରାଧେର କ ିକାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ,ି ଏହ ି େଯାଜନାେର ଭିଡଓି
ଭ�ା� ଓ �ଚାର �ସାର ବାବଦେର େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ େହାଇଛ ିେସ େନଇ 2018 ମା�� 5
ତାରଖିରୁ ଆଜଯିାଏଁ େଯାଜନାର କାଯ��କାରୀତା ସ�କ�ତ ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ,ି
ବେିଶଷକର ିଏହ ିେଯାଜନା ବ� େହବାର କାରଣ କଣ ତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?
 

ରା�ା ହ�ା�ର
*୯୮ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ବହୁତ ପଂଚାୟତ ରା�ାକୁ �ାମ� ଉ�ୟନ ବଭିାଗ େନବାେର ଅସବୁଧିା କଣ, େନବା ପାଇଁ
େଖା��ା ଜ�ିାର େକେତ ��ାବ ରହଛି ି ଓ େକଉଁ େକଉଁ ରା�ାର ନ�ି��ଭାେବ ଜ�ିାୱାରୀ
ତାଲିକା �ଦାନ କରବିା ସହତି ସରକାର�ର ଆଗାମୀ ଦନିେର କଣ ଆଉ ନୂତନ ��ାବ ଅଛି
ଅବଗତ କରାଇେବକ?ି
 

Status of draft notification proposal
*99 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister for Forest
and Environment be pleased to state that :- what is the present status
on draft notification proposal for declaration of Bruttang conservation
Reserve under section-36(A) of the Wildlife Protection Act, 1972 will



the Government take pro-active steps in the matter to move the
Bruttang Irrigation Project forward?
 

LED Street Light ଲଗାଯିବାର ନୀତି
*୧୦୦ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ� ସରକାର�ର େପୗରା�ଳ ଗୁଡକିେର LED Street Light
ଲଗାଯିବାର େକୗଣସ ିନ�ି�� ନୀତ ିଅଛ ିକ ି ; େକଉଁ ଆଧାରେର େକଉଁ େକଉଁ େପୗରସଂ�ା
ଗୁଡକିେର 2019-2020, 2020-2021 ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତ LED Street Light
ଲଗାଯାଇଅଛ ି ; ଆସ�ା ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତ LED Street Light ଲଗାଯିବା ପାଇଁ
େଯାଜନା ଅଛ ିଓ ଏ�ପାଇଁ େକେତ ଆଥ�କ ବ�ୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି?
 

1947 ଶ�ି ବବିାଦ ଆଇନ ପରିବ��ନ
*୧୦୧ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଶ�ି ବବିାଦ ଆଇନ, 1947େର କ ିକ ିପରବି��ନ ଅଣାଯାଇଛ,ି
ଫଳେର େକେତ ଶ�ି ସଂ�ାକୁ ଅଦ�ାବ� କଟକଣାମ�ୁ କରାଯାଇଛ,ି େସସବୁ ଶ�ି ସଂ�ାେର
ଅନୁନ� େକେତ �ମିକ ରହବିା ବା�ତାମଳୂକ କରାଯାଇଛ,ି ସଂେଶା�ତ ଆଇନ ବଳେର
େକେତ ଶ�ି ସଂ�ା ବ��ମାନସ�ୁା େକେତ େକେତ �ମିକ�ୁ ଛେଟଇ କରଛି�,ି େକେତ
ଶ�ିସଂ�ାେର େ�ମୖାସକି ଓଭରଟାଇମ ସମୟସୀମା 75 ଘ�ାରୁ 115 ଘ�ାକୁ ବୃ� ିେହାଇଛ,ି
େକେତ �ମିକ ଉପକୃତ େହାଇଛ�,ି େକେତ ଶ�ିସଂ�ାେର କାଯ��କାଳ 8 ଘ�ାରୁ 12 ଘ�ାକୁ
ବୃ� ି କରାଯାଇଛ,ି େସସବୁର ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବକ,ି ରାଜ� ଶ�ି ଓ କାରଖାନା
ଆଇନେର ପରବି��ନ ପେର େକେତ ଶ�ିସଂ�ାେର େକେତ ନୂତନ ନଯୁି�ି ସ�ିୃ େହାଇଛ,ି
େକେତ ନୂଆ ପଂୁଜନିେିବଶ ବୃ� ିପାଇବ େବାଲି �ମ ବଭିାଗ ଆକଳନ କରଛି?ି
 

େଦୱାନୀ ମକ�ମା �ାନା�ର
*୧୦୨ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ନୟାଗଡ଼
ଜ�ିାର ଓଡ଼ଗଁା େଦୱାନୀ ଅଦାଲତେର �ବା ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ରଣପରୁ
େଦୱାନୀ ଅଦାଲତର େଦୱାନୀ ମକ�ମା ଶ�ି ରଣପରୁ େଦୱାନୀ ଅଦାଲତକୁ ପଠାଇବା
ପାଇଁ ଆଇନ ବଭିାଗ �� କର�ିେଲ େହଁ େସହ ି େଦୱାନୀ ମକ�ମା େରକଡ଼� ଏପଯ���



ରଣପରୁ େଦୱାନୀ ଅଦାଲତକୁ ନ ପଠାଇବାର କାରଣ କଣ; େକେବ ଏହ ିେରକଡ଼�କୁ ରଣପରୁ
େଦୱାନୀ ଅଦାଲତକୁ ପଠାଯିବ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ପାନୀୟଜଳ ଗୁଣବ�ା ପରୀ�ଣ
*୧୦୩ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର ପାଇପ ଜଳ େଯାଗାଣ �କ�ରୁ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇ�ବା
ପାନୀୟଜଳର ଗୁଣବ�ା ପରୀ�ଣ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

�ଧାନମ�ୀ ସଡକ େଯାଜନା N.B.C.C �ାରା ରା�ା ନମି�ାଣ
*୧୦୪ . �ୀ ସାଲୁଗା �ଧାନ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- କ�ମାଳ
ଜ�ିାେର େକେତେଗାଟ ି�ଧାନମ�ୀ ସଡକ େଯାଜନା N.B.C.C �ାରା ରା�ା ନମି�ାଣ କରଛିି
େସ�ମ�ରୁ େକେତେଗାଟ ି ରା�ା କାମ ସରଯିାଇଛ ି ଆଉେକେତ େଗାଟ ି ରହଅିଛ ି ଏବଂ
ସରଯିାଇ�ବା ରା�ା ମରାମତ ି କରାଯାଇନାହ� ତାହାର ି ଉପେର ସରକାର କ ି ପଦେ�ପ
େନଇଛ� ି?
 

ବରବରା ଜ�ଲର ସରୁ�ା
*୧୦୫ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି:- (କ) େଖା��ା ଜ�ିାର ବହୁ ପରୁାତନ ସଂର�ିତ ବରବରା ଜ�ଲର ସରୁ�ା ପାଇଁ ରାଜ�
ସରକାର କ ିପଦେ�ପ େନଇଛ�,ି ବନ ସରୁ�ା ସମିତରି ଭୂମିକା କଣ; (ଖ) ୨୦୧୯-୨୦
ଓ ୨୦୨୦-୨୧େର ଏହ ିଜ�ଲରୁ େବଆଇନ ଭାେବ ମଲୂ�ବାନ ଶାଳ, ଶାଗୁଆନ ଆଦି
କାଠ େଚାର ିବେିରାଧେର େକେତାଟ ିମାମଲା ରଜୁ େହାଇଛ ିତାର ବ��ମାନ �ତି ିକଣ ରହଛି ି?
 

NAC ର କମ�ଚାରୀ�ୁ ଦରମା �ଦାନ
*୧୦୬ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- (କ) କ�ାବା�ି NAC େର ବଗିତ 12 ରୁ 13 ବଷ� କାଯ�� କରୁ�ବା ସଫାଇ
କମ�ଚାରୀ ଏବଂ ଅଫିସ କମ�ଚାରୀ (DLR) Executive Officer � �ାରା DLR
ଭାବେର ନଯୁି�ି ପ� ପାଇ�େଲ ମ� କ�ାବା�ି NAC ଏହ ି61 ଜଣ କମ�ଚାରୀ�ୁ ଦରମା
େଦଉନ�ବା କଥା ସରକାର ଜାଣ� ିକ ି; (ଖ) ରାଜ� ସରକାର କ�ାବା�ି NAC ର ସମ�
କମ�ଚାରୀମାନ�ୁ �ତମିାସ ଦରମା େଦବାର ବ�ବ�ା କରାଇେବ କ?ି
 



ବାହାର ରାଜ�ରୁ େଫରି�ବା �ମିକ
*୧୦୭ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ଚଳତି ବଷ� ରାଜ� ବାହାରୁ ପଂଜକୃିତ �ମିକ� ମ�ରୁ େକେତ ସଂଖ�କ
�ମିକ ରାଜ�କୁ େଫରବିା ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର� ନକିଟେର ମା�� ମାସରୁ ଅେକ�ାବର ମାସ
ମ�େର ପଂଜକିରଣ କର�ିେଲ, ସଂପ�ୃ ପଂଜକୃିତ �ମିକ�ୁ େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନାେର
କମ�ସଂ�ାନ େଯାଗାଇ େଦଇଛ� ିତାର ଜ�ିାୱାରୀ ମାସୱାରୀ ବବିରଣୀ ବଗିତ ମା�� ମାସରୁ
ଅେକ�ାବର ମାସ ପଯ��� �ଦାନ କରେିବକ,ି (ଖ)�ବାସୀ �ମିକ�ୁ କମ�ସଂ�ାନ େଯାଗାଇ
େଦବା ନମିେ� ରାଜ� ଓ େକ� ସରକାରର କ ି କ ି େଯାଜନାେର େକେତ ଅଥ� ମଂଜୁର
କର�ିେଲ, �ବାସୀ �ମିକକୁ ସାମାଜକି ସରୁ�ା �ଦାନ ନମିେ� ରାଜ� େଘାଷଣା କର�ିବା
କପ�ସ ପା�କୁି େକେବ େକେତ ଅଥ� �ଦାନ କରଛି� ି ଓ ସଂପ�ୃ ଅଥ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ
ବାବଦେର େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ େହାଇଛ ିତାହା �କାଶ କରେିବକ?ି
 

ବ� ବ�କଠାେର J.M. FC Court �ାପନ
*୧୦୮ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ବ� ବ�କଠାେର
ସବ�ସାଧାରଣ� ସବୁଧିା ନମିେ� ଏକ J.M.F.C Court େହବାପାଇଁ ମାନ�ବର ହାଇେକାଟ�
ଓ ସରକାର ନ�ି� ି କର�ିେଲ ମ� ବଳିମ� େହବାର କାରଣ କଣ; ଏହା େକେବ ସ�ୁା
କାଯ��କାରୀ େହବ କହେିବ କ ି?
 

ପାଇପ େଯାେଗ �� ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ
*୧୦୯ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଭ�କ ଜ�ିାର ସମ�ୁ ତଟବ��ୀ ଅ�ଳେର ଭୂତଳ ଜଳ ଲବଣା� େହାଇ
ନଳକୂପରୁ ଲବଣା� ଜଳ ନଗି�ତ େହଉ�ବା ପରେି��ୀେର ଏହ ିଅ�ଳେର େଲାକ�ୁ ��
ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପ ମା�ମେର େଯାଗାଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଜରାଜୀ�� ରା�ା ପନୁଃ ନମି�ାଣ
*୧୧୦ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
େଚୗ�ାର କଟକ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତ କ.ିମି. େଦଘୖ�� ବଶି�ି େକଉଁ େକଉଁ ରା�ା �ାମ
ଉ�ୟନ ବଭିାଗ ଅଧୀନେର �ବାେବେଳ ତନ��ରୁ େକେତ ରା�ା ଜରାଜୀ�� ଅବ�ାେର ଅଛି
ଏହାକୁ ପନୁଃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?



 

�ୟ େହାଇ�ବା �ାକୃତକି ଘ� ଜ�ଲର ପରିମାଣ
*୧୧୧ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ରାଜ�େର ୨୦୧୪ ଠାରୁ ଚଳତି ବଷ� ପଯ��� �େତ�କ ବଷ� େକେତ �ାକୃତକି ଘ� ଜ�ଲ
�ୟ େହାଇଛ,ି ଏହାର କାରଣ କଣ; ଏହାକୁ ସରୁ�ିତ ର�ବାକୁ ବ�ବ�ା କଣ; �ୟ
େହାଇ�ବା ପ� ଜ�ଲକୁ ପଣିୁଥେର, ଘ� ଜ�ଲେର ପରଣିତ କରବିାକୁ ସରକାର�ର
େଯାଜନା କଣ, ଏଭଳ ି େକଉଁଟ ି େକେତ େହଲାଣି ସରକାର ଏହାର ସବେିଶଷ ତତ�
ଉପ�ାପନ କରେିବ କ;ି ବନ��ାଣୀ ଘ� ଜ�ଲ ଅଭାବରୁ �େମ ଜନବସତ ି ଆଡ଼କୁ
ଆସ�ୁବାରୁ ଧନଜୀବନ ସରୁ�ା ସକାେଶ ସରକାର� ଗଠନ ମଳୂକ ପଦେ�ପ କଣ ?
 

େଦବଗଡ ସହରକୁ ବଶିୁ� ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ
*୧୧୨ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େଦବଗଡ ସହରା�ଳକୁ ବଶିୁ� ପାନୀୟ ଜଳ �ା�ଣୀ ନଦୀରୁ
େଯାଗାଇେଦବାର ବ�ବ�ା ସରକାର�ର ନଜରକୁ ଆସଛି ିକ;ି ଯଦ ିଆସଥିାଏ େକେବ ସ�ୁା
ଏହା କାଯ��କାରୀ େହବ ?
 

ଜଳକ� ନରିାକରଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
*୧୧୩ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ରାଜ�ର ପାହାଡଆି ଓ ପାବ�ତ�ା�ଳେର �ବା ଅ�ଳେର �ୀଷ� ଋତୁେର ଉ�ଟ
ଜଳକ� େହଉ�ବା ପରେି��ୀେର ଏହ ି ଅ�ଳେର ଜଳକ� ନବିାରଣ ପାଇଁ କ ି �ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ରା�ାଗୁଡକୁି ମଖୁ� ରା�ା ସହ ସଂେଯାଗ
*୧୧୪ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାେର �ବା ଗଁାମାନ�େର ଅଣଓସାରଆି ରା�ାଗୁଡକୁି ସହଜେର ଆମ��ଲାନ�,
�ାକ�ର ଓ େପାଲିସ ଗାଡ ିଗଲାଭଳ ିଚଉଡା ରା�ା ନମି�ାଣ କରବିା ସହ ସବୁ ରା�ାଗୁଡକୁି
ବ�କର ମଖୁ� ରା�ା ସହ ସଂେଯାଗ କରବିା ପାଇଁ RD ବଭିାଗ ତୁର� ପଦେ�ପ େନେବ କ ି;
ବଭିାଗ ତରଫରୁ େଯଉଁ ରା�ାସବୁ ନମି�ାଣ େହେଲ େସଗୁଡକି ଅତ ିନମି�ମାନର େହଉ�ବାରୁ
ନମି�ାଣ ସରବିାର ଅ�ଦନି ଭିତେର ବଷ�ାେର େଧାଇଯାଉଛ ି ; ଖାଲ, ଗାତ ଇତ�ାଦ ି ସ�ିୃ



େହଉଛ ି େବାଲି ସରକାର ଜାଣ� ି କ ି ; ଯଦ ି ନା େତେବ ଠକିାଦାରମାେନ କାମ
କରୁ�ବାେବେଳ ବଭିାଗର ଯ�ୀମାେନ ତଦାରଖ କର ି ଉ�ତମାନର କାମ ସହ �ତି
ପ�ାୟତେର �ବା ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ�ା� �ଲୁ ଗୁଡକିର ର�ଣାେବ�ଣ,
ମରାମତ,ି ର� ମାରବିା ଭଳ ିଆଧୁନକିୀକରଣ ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ?ି
 

କଳାହା�ିେର Eco-tourism ବକିାଶ
*୧୧୫ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
କଳାହା�ି ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ �ାନକୁ Eco-tourism େଯାଜନାେର ପଯ��ଟନ ବକିାଶ
କରାଯାଇଛ,ି େକଉଁଗୁଡକି ��ାବାଧୀନ ଅଛ ି �କାଶ କର ି କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ପରେିବଶ
ପଯ��ଟନ ବକିଶତି କରବିାକୁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

�େତ�କ ଗୃହକୁ �େରଜ ସଂେଯାଗ
*୧୧୬ . �ୀ ଜୟନାରାୟଣ ମି� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ବ.ିଏ�.ସ.ି (Bhubaneswar Municipal Corporation) ର ବଜ�ୂ��ୁ
ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ବ�ବ�ା କରଛି�;ି �େରଜ ବ�ବ�ା େକେତାଟ ି ଗହୃକୁ
ସଂ�ସାରତି େହାଇଛ;ି �େତ�କ ଘରକୁ �େରଜ ସଂେଯାଗ େକେବ ସ�ୁା େଯାଗାଇ ଦଆିଯିବ
?
 

Sinking of Tubewell
*117 . Shri Sukanta Kumar Nayak : Will the minister for
Panchayati Raj & Drinking Water be pleased to state that :- that is
there any planning for sinking of tubewell in the water scarcity
pockets of Nilgiri A/C area where piped water supply is not feasible;
will the Govt. look into the ground reality regarding scarcity of
drinking water in the problematic habituary ?
 

ରା�ା ସଂେଯାଗୀକରଣ
*୧୧୮ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- �ଧାନମ�ୀ
�ାମ ସଡକ େଯାଜନା �ଥେମ କାଯ��କାରୀ କରାଯାଉ�ବାେବେଳ havitation (ପଡା
�ାମକୁ) ଏକକ ଧରାନଯାଇ ରାଜ� �ାମକୁ ଏକକ ଧରାଯାଇ �ବା େଯାଗଁୁ ଓଡଶିାେର ବହୁ
havitation ଗୁଡକୁି ରା�ା ସଂେଯାଗ କରାନଯାଇ ପାରବିା ସତ� କ,ି ଏ�େଯାଗଁୁ ଓଡଶିାେର
ହଜାର ହଜାର ପଡା ଗଁାକୁ ରା�ା ସଂେଯାଗ େହାଇପାରନି�ବାରୁ ମଖୁ�ମ�ୀ ସଡକ େଯାଜନା



ରାଜ� ସରକାର ଆର� କର�ିେଲ ମ� ଆବଶ�କ ମତୁାବକ ରା�ା ନମି�ାଣ
କରାଯାଇପାରୁନାହ�, ଏପର ି ଗୁରୁତର ସମସ�ାକୁ େକ� ସରକାର�ଠାେର ଉପ�ାପନ କରି
ସମ� ପଡା �ାମକୁ ରା�ା ସଂେଯାଗ କରବିା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ସେି�ର ଜଳ �ପାତର ବକିାଶ
*୧୧୯ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଜୟପାଟଣା ବନ ଉପଖ�େର ଅବ�ତି "ସେି�ର ଜଳ �ପାତ" ର ବକିାଶ କରବିା ସହ
ଉ� �ାନକୁ Eco-tourism spot ଭାବେର କରାଯିବା ପାଇଁ ସରକାର�ର ��ାବ ଅଛ ିକି
?
 

ପାନୀୟ ଜଳ ଆବଶ�କତା ପରୂଣ
*୧୨୦ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େଢ�ାନାଳ ସହରେର େଦନୖକି େକେତ ଜଳର ଆବଶ�କତା �ବାେବେଳ
େକଉଁ େକଉଁ ଉ�ରୁ େକେତ ଜଳ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ ି ଓ ସହରର ପାନୀୟ ଜଳ
ଆବଶ�କତା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
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