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ଜଳ ଶୁ� ଜ�ିା ଚ�ିଟ
U.D ୪୭୩ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- େକ� ସରକାର ଓଡଶିାର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାକୁ ଜଳ ଶୁ� (Water Scarcity)
ଜ�ିା ଭାେବ ଚ�ିତି କରଛି� ି ; ଏହ ିଜ�ିାମାନ�ୁ ବଶିୁ� ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ
ସରକାର କ ିକ ିପଦେ�ପ େନଇଛ� ି ; େକ�ାପଡା ଜ�ିା ରାଜନଗର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର
ଜନସାଧାରଣ�ୁ ବଶିୁ� ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ ସରକାର� େମଘା ଜଳ
େଯାଗାଣ �କ� େକେବ କାଯ��କାରୀ େହବ ; ଚଳତି ବେଜଟେର ଏ�ପାଇଁ େକେତ ଆଥ�କ
ବ�ୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ?ି
 

ଭୁଷୁଡ ିପଡ�ିବା େସତୁର ତାଲିକା
U.D ୪୭୪ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- (କ) 2010 ମସହିାରୁ ଆଜ ିପଯ��� ରାଜ�େର େକେତ େସତୁ ଏବଂ Bridge ତଆିରି
କରବିା ସମୟେର ଏବଂ ତଆିର ିେହଇସାରଲିା ପେର େମାଟ େକେତ େସତୁ ଏବଂ Bridge
ଭୁଷୁଡ ି ପଡଯିାଇଛ ି (Collapsed) ଏହ ି େସତୁର ନାମ ଅଟକଳ ସହ ଏହାର RW
Division wise େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି ; (ଖ) ଏହ ିସମ� colapsed
bridge େସତୁେର େକେତ ଜଣ ମରଛି� ିଏବଂ େକେତ ଜଣ ଆଘାତ େହାଇଛ� ିଏହାର



େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ିଏବଂ ଏହ ି ଭୁଷୁଡ ିପଡ�ିବା Bridge ବା େସତୁେର
େକେତଜଣ ଠକିାଦାର ଏବଂ େକେତଜଣ ବଭିାଗୀୟ ଅ�କାରୀ arrest େହାଇଛ�?ି
 

ସୃଷି� େହାଇ�ବା ଜ�ଲର ତାଲିକା
U.D ୪୭୫ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- (କ) େକ� ସରକାର କା�ା େଯାଜନାେର ବୃ� େରାପଣ ପାଇଁ ଓଡଶିା ରାଜ�କୁ
େମାଟ େକେତ ଟ�ା 2018-19, 2019-20 ଏବଂ 2020-21 େର ଆଜ ିପଯ��� େଦଇଛ�ି
ଏବଂ ଏହା �ାରା େମାଟ େକେତ ଜ�ଲ ସ�ିୃ କରାଯାଇଛ ିଏହାର େଗାଟଏି ତାଲିକା Forest
Division ୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି; (ଖ) ବଲା�ିର Division ଅ�ଗ�ତ କ�ାବା�ି ଏବଂ
ଲାେଠାର Forest Range େର ଗଛ ଲଗାଇବାେର ଏହ ି କା�ା େଯାଜନାେର ବହୁ
ପରମିାଣେର ଦୁନ�ୀତ ି େହାଇ�ବାରୁ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ�ାେର ଜ�ଲରୁ ଗଛ
କଟାଯାଇ�ବାରୁ ସରକାର ଏହ ିଦୁନ�ୀତରି ଉ� �ରୀୟ ତଦ� କରାଇେବ କ?ି
 

ନୂତନ ଜ�ଲ ସୃ�ି
U.D ୪୭୬ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ବ��ମାନ େକେତ େହକ�ର ଜମିେର ଜ�ଲ ଅଛ ିଓ ଗତ 3 ବଷ�
ଭିତେର େକଉଁ େକଉଁ ଜାଗାେର ନୂତନ ଜ�ଲ ସ�ିୃ କରାଯାଇଛ ି ; ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�େର
ରାଜ� ସରକାର େକଉଁ େକଉଁ ଫ�ରୁ େକେତ ଅଥ� ସମଦୁାୟ ନୂତନ ବନୀକରଣ ସ�ିୃ କରବିା
ପାଇଁ ବନ ବଭିାଗକୁ ମ�ରୁ କରଛି� ିଓ େସହ ିଅଥ�େର େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନା ମା�ମେର
େକେତ େହକ�ର ଜମିେର େକେତ ଗଛ, ଚାରା ଲଗାଯାଇ ବନୀକରଣ ପାଇଁ ଲ��ଧାଯ��
କରାଯାଇ�ଲା ତାହାର ଉ�ର େଦେବ କ ି ; େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନାେର େକେତ ଚାରା ସ�ିୃ
କର ିଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ େକେତ ବ�ୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ିଓ େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନାେର
େକେତ ଗଛ ଲାଗାଯାଇଛ ିତାର ବ�ୃତ ବବିରଣୀ େଦେବ କ?ି
 

ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାେର ମେନରଗା େଯାଜନାେର େହାଇ�ବା କାଯ��
U.D ୪୭୭ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାେର ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�େର ମନେରଗା େଯାଜନାେର
େକେତାଟ ିେକଉଁ େକଉଁ କାମ େକଉଁ େକଉଁ ଜାଗାେର େକେତ ଟ�ା ବନିମିୟେର େହାଇଛ ିଓ
ଏ�େର େକଉଁ କାମ ପାଇଁ େକେତ େଲାକ�ୁ କାମ କର ିେରାଜଗାର କରବିା ପାଇଁ ସରକାର



ବ�ବ�ା କରଛି� ିକହେିବ କ ି ; େକେତ ଜଣ ଜବକାଡ�ଧାରୀ କାମ କର ିଏ ପଯ��� ପଇସା
ପାଇନାହା� ି େକେତାଟ ି େକଉଁ କାମ େମସ�ି �ାରା େହାଇ ଜବକାଡ� ଧାରୀ� ନାମେର
ପକାଇ ପଇସା ଲୁ� େହାଇଛ ିକହବିା ସେ� ସେ� କେରାନା ସମୟେର ଓଡଶିା େଫର�ା
େକେତ �ମିକ� ହାତକୁ େରାଜଗାର ସରକାର େଦଇଛ� ି?
 

ବ�କଗୁଡକିର ପନୁଃଗ�ଠନ
U.D ୪୭୮ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର �ବା ବ�କ ଗୁଡକିର ପନୁଗ�ଠନ ��ିୟା କରବିା ପାଇଁ ସରକାର
ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି; େଲାକ ସଂଖ�ା ଦୃ�ିରୁ ଏ ବଭିି� ପ�ାୟତଗୁଡକି ବ�କ Head quarter
ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରେର �ବାେବେଳ ଜନସାଧାରଣମାନ� ପାଇଁ ବହୁ ଅସବୁଧିା େହଉ�ବାର
ଖବର ସରକାର ଜାଣ� ିକ ି; ଯଦ ିହଁ େଲାକମାନ� ପାଖେର ସବୁଧିାେର ଓ ଶୀ� �ଶାସନକି
ବ�ବ�ା େସବା ଇତ�ାଦ ି ପହ�ବା ପାଇଁ ବ�କ ଗୁଡକିର ପନୁଗ�ଠନ ସହ ଅ�କ ସଂଖ�କ
ବ�କର ଆବଶ�କତା �ବା େବେଳ ଜନସାଧାରଣ� ଅସବୁଧିା ଦୂର କରବିା ପାଇଁ ସରକାର କି
ପଦେ�ପ େନଉଛ� ିକହେିବ କ?ି
 

ରା�ା ମରାମତ ିଓ ଉ�ତକିରଣ ପାଇଁ ଅଥ� ବ�ବ�ା
U.D ୪୭୯ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର RD ବଭିାଗର େକେତ କମିି ରା�ା ଆଜ ିପଯ��� ନେହାଇ
ପଡରିହଛି ି ଓ ଆଉ େଯେତ ରା�ା କାମ ଏହ ି ବଭିାଗ ଅ�ନେର େହାଇଛ ି େସସବୁର
ର�ଣାେବ�ଣ, ମରାମତ ିଓ ଉ�ତ ିପାଇଁ ଅ�କ ଅଥ�ର ବ�ବ�ା କରେିବ କ,ି �ଧାନମ�ୀ
ସଡ଼କ େଯାଜନା, ମଖୁ�ମ�ୀ ସଡକ େଯାଜନା ଓ ମନେରଗା େଯାଜନାେର େହଉ�ବା ସମ�
ରା�ାକଡ଼ ଗୁଡକିର ମରାମତ ିର�ଣା େବ�ଣ ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ,ି ଚଳତି ଆଥ�କ
ବଷ�େର େକେତ କ.ିମି. ରା�ା କାମ େହବାପାଇଁ େଯାଜନା �ଲା େହାଇଛ ିେକେତ ?
 

ପିଇବା ପାଣିର ସବୁ�ବ�ା
U.D ୪୮୦ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଉମରେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ନେର �ବା RWSS ବଭିାଗ ତରଫରୁ
ପିଇବା ପାଣିର ସମସ�ାକୁ ସମାଧାନ କରବିା ପାଇଁ 2019-20 ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତାଟି
ନଳକୂପ ଓ Overhead Tank �ାରା Pipe Water Supply ଓ ଅନ�ାନ� େଯାଜନା



େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର କରାଯାଇଛ ି ଓ ଏହା େକେବ ସଧୁା କାଯ��କାରୀ େହବ ତାହା
ଉପ�ାପନା କରେିବ କ ି?
 

େପୗର ପାଳକିାେର Mega Water Project �ାରା ଜଳ େଯାଗାଣ
U.D ୪୮୧ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଉମରେକାଟ େପୗର ପାଳକିାେର ଜଳ େଯାଗାଣ ପାଇଁ Mega Water
Supply Project େକେବ ଆର� େହାଇ େକେବ ସଧୁା ନମି�ାଣ କାଯ�� ସ�ୂ�� େହବାର
�ଲା, ନମି�ାଣ କାଯ�� ସ�ୂ�� େହାଇଛ ିକ,ି ଯଦ ିସ�ୂ�� େହାଇନାହ�, େତେବ େକେବ ସ�ୁା
ସ�ୂ�� େହବ ଓ ଏ�ପାଇଁ କଅଣ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ ିକହେିବ କ ି?
 

ନୂତନ ଜ�ଲ ଜମି ସୃ�ି
U.D ୪୮୨ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ରାଜ�େର 2010 େର େକେତ ଜ�ଲ �ଲା ଓ 2020 ମସହିାେର େକେତ ଜ�ଲ ଅଛ,ି
�ତବିଷ� ଜ�ଲ ସ�ିୃ ପାଇଁ ବଷ�ୱାରୀ 2010 ରୁ 2020 ପଯ��� େକେତ ବେଜ� ବ�ବ�ା
କରଛି�,ି େକେତ ଅଥ� ଖ�� କର ି େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ଜ�ଲ ସ�ିୃ କରାଯାଇଛ ିତାର
ଜ�ିାୱାରୀ ବଷ�ୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି?
 

ଶ�ି �ତ�ିା ପାଇଁ ଜ�ଲ ଜମି ନ�
U.D ୪୮୩ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ରାଜ�େର ଶ�ି କାରଖାନା �ତ�ିା ପାଇଁ 2010 ରୁ ଆଜ ିପଯ��� େକେତ ଜ�ଲ ଜମି ନ�
େହାଇଛ,ି େକଉଁ ସଂ�ା େସ ବାବଦକୁ ଜ�ଲ ସ�ିୃ ନମିେ� େକେତ ଅଥ� େଦଇଛ� ିକମି�ା
ସରକାର େକେତ ଅଥ� ଖ�� କର ିଉ� ଜ�ଲ ସ�ିୃ କରଛି� ିତାର ଶ�ି ସଂ�ାୱାରୀ ତଥ�
େଦେବ କ ି?
 

�ୀ� ମହାନଦୀ େଯାଜନାେର ଅଥ� ବ�ୟ
U.D ୪୮୪ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- �ୀ� ମହାନଦୀ େଯାଜନା େକଉଁ ଲ��, ଉେ�ଶ� ଓ ଆଭିମଖୁ�କୁ େନଇ େକେବ
ପରକି�ନା କରାଯାଇ�ଲା, ପରକି�ନାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ନମିେ� େକେତ ବ�ୟ
ଅଟକଳେର କ ି କାଯ�� େକଉଁଠାେର େକେବ ଆର� କରାଯାଇ େକେବ ସ�ୂ�� େହବାର



େଯାଜନା ��ୁତ େହାଇ�ଲା ତାର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି �ୀ� ମହାନଦୀ
େଯାଜନାେର େକଉଁ କାଯ���ମେର େକଉଁ େକଉଁ ବଷ� େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ େହାଇ େକଉଁଠାେର
କ ିକାଯ�� କରାଯାଇଛ,ି ଏବଂ ସ��ୃ ବ�ୟ େହାଇ�ବା ଅଥ� େକଉଁ େକଉଁ ସ�ୁରୁ ସଂ�ହ
କରାଯିବାର ବ�ବ�ା କରାଯାଇ�ଲା, େକଉଁ କାରଣରୁ େଯାଜନାର କାଯ��କାରତିାେର ବଳିମ�
େହଉଛ ିଏବଂ ବଳି�ିତ ��ିୟା ପାଇଁ େକଉଁମାେନ ଉ�ରଦାୟୀ ତାହା �କାଶ କରବିା ସହ
େକେବ ସ�ୁା ଏହ ିେଯାଜନା ସ�ୂ�� କରବିା ପାଇଁ ଲ�� ଧାଯ�� କରାଯାଇଛ ି?
 

ସହରା�ଳେର �ବା ବ�ିବାସ�ିା
U.D ୪୮୫ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ଓଡଶିାେର େକେତ େପୗର ସଂ�ାମାନ ରହଛି,ି େସସବୁ ଅ�ଗ�ତ
ସହରା�ଳେର େକେତ ବ�ି ରହଛି,ି ବ�ିମାନ�େର େକେତ ସଂଖ�କ େଲାକ ବାସ କରୁଛ�,ି
େସମାନ� ପାଇଁ େପୗର କ��ୃ ପ� ନଜି� ବେଜଟେର େକେତ �ତଶିତ ବ�ୟବରାଦ
କରଥିା�,ି ବ�ୟବରାଦ ଅଥ�ରୁ େକେତ ଅଥ� ଖ�� େହାଇଛ,ି େସ�ମ�ରୁ ମଖୁ�ତଃ େକଉଁ
େକଉଁ ବାବଦେର ଖ�� େହାଇଥାଏ, େସସବୁର ଗତ 5 ବଷ�ର ବଷ�ୱାରୀ ଓ ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ�
�ଦାନ କରେିବକ,ି The Odisha Municipal Laws(Amendment) Bill, 2020
ଅନୁସାେର େପୗରା�ଳେର �ବା ବ�ିମାନ�େର ମଖୁ�ତଃ େକଉଁ ବକିାଶ ବାବଦେର େକେତ
ଅଥ� ବରାଦ କରବିାକୁ ଲ�� ରଖାଯାଇଛ,ି ଏହ ି ଅଥ� େକଉଁଠାରୁ ଭରଣା କରାଯିବ,
େସ�ପାଇଁ ରାଜ� ଓ େକ� ସରକାର� େକଉଁ େଯାଜନା ଅଥ� ବ�ୟ କରବିାକୁ ଲ��
ରଖାଯାଇଛ ିେସ ସଂପକ�େର ସଚୂନା େଦେବକ?ି
 

ପଂଚାୟତେର େହାଇ�ବା େକାଭିଡ ସଂଗେରାଧ ଗୃହ �ାପନ
U.D ୪୮୬ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- କେରାନା ମହାମାରୀ ମକୁାବଲିା ନମିେ� ରାଜ� ସରକାର େକେତ
ପଂଚାୟତେର େକେତ ଶଯ�ା ବଶି�ି ସମଦୁାୟ େକେତ ମଲୂ�େର େକେତ ସଂଖ�କ େକାଭିଡ
ସଂଗେରାଧ ଗହୃ �ାପନ କରଛି�,ି ସଂପ�ୃ ସଂଗେରାଧର ଗହୃ �ାପନ ନମିେ� କ ି କି
ନୀତନିୟିମ ଓ ସ��ାବଳୀ ଜାର ି କର�ିେଲ ତାହା �କାଶ କରେିବକ,ି େସ�େର େକେତ
�ବାସୀ ଆ�ା�ମାନ�ୁ ରଖାଯାଇ�ଲା ସଂଗେରାଧ ଗହୃ ନମିେ� େକଉଁ େକଉଁ ସାମ�ୀ
ବ�ବହାର କରାଯାଇଛ,ି େସସବୁ େକଉଁଠାରୁ େକେତ ମଲୂ�େର ଅଣାଯାଇଛ ିେସ ବାବଦେର



ସମଦୁାୟ େକେତ ଅଥ� ଖ�� େହାଇଛ ି କେରାନା ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ� ଓ େକ�
ସରକାର େକେତ ଅଥ� େକଉଁ େଯାଜନାେର �ଦାନ କରଛି�,ି ବ��ମାନସ�ୁା େକେତ ଅଥ�
ବଳକା ରହଛି ିେସସବୁର ଜ�ିାୱାରୀ �ଦାନ କରେିବକ,ି େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ଗହୃ େକେତ
ଦନି ଚଳାଇବା ପେର ବ� େହାଇଛ?ି
 

ପ�ୂ�ା� ରିେପାଟ� ଉପ�ାପନ
U.D ୪୮୭ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ� �ଦୂଷଣ ନୟି�ଣ େବାଡ� େକଉଁ ଅଂଚଳ ପାଇଁ REMP Study ଓ Carrying
Capacity Study ନମିେ� େକେବ େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ାକୁ କ ି କ ି ସ�� ଆଧାରେର
ନେିୟାଜତି କର�ିେଲ ଓ େକେତ ଅଥ� �ଦାନେର ଉ� study କରବିା ପାଇଁ ଚୁ�ିନାମା
କରାଯାଇ�ଲା, େକଉଁ ସଂ�ା ନ�ି�ାରତି ସମୟ ଅବ� ମ�େର ଓ େକଉଁମାେନ େକେତ
ବଳିମ�େର େକେବ ପ�ୂ�ା� ରେିପାଟ� େବାଡ� ନକିଟେର ଦାଖଲ କରଛି� ିଏବଂ ସଂପ�ୃ ପ�ୂ�ା�
ରେିପାଟ�ର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରବିା ସହ ରେିପାଟ� ଉପେର କ ି କ ି ପଦେ�ପ େକେବ
ନଆିଯାଇଛ ି ଓ କଣ କରବିାର ଅଛ ିତାହା ଜଣାଇେବକ,ି ଧାଯ�� ସମୟ ମ�େର ରେିପାଟ�
ଦାଖଲ କରବିାକୁ �ବା ସ��ର ଉଲଘଂନକାରୀ ସଂ�ା ବରୁି�େର କ ିକ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଇଛ?ି
 

OMBADC େର ଜମା �ବା ଅଥ�
U.D ୪୮୮ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଖଣି ଅଂଚଳେର େକଉଁ ନୀତ ିନୟିମ ଓ ସ�� ଆଧାରେର େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ା କ ିକ ିକାଯ��
କରବିା ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ ତାରଖିେର େକେତ ଟ�ା ରାଜ� ସରକାର�ୁ �ଦାନ କର�ିେଲ,
ସଂପ�ୃ ଅଥ�କୁ ବ�ୟ ତଥା ଏହାର କାଯ��ାନୁ�ାନ ପାଇଁ ମାଗ�ଦଶ�କା େକେତ ବଳିମ�େର ଓ
େକେବ �ଣୟନ କରଛି�,ି ମାଗ�ଦଶ�କା ଅନୁଯାୟୀ 2015 ରୁ ଅଦ�ାବ� େକଉଁ ବଷ� େକଉଁ
େକଉଁ େ��େର େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ କରାଯାଇଛ,ି OMBADC େର ସମଦୁାୟ େକେତ ଅଥ�
ଜମା ଅଛ,ି ଜମା ଅଥ�ରୁ େକେତ �ତଶିତ ଅଥ� େକଉଁ େକଉଁ େ��େର େକଉଁ ଜ�ିାେର ବ�ୟ
େହାଇଛ ିଓ ଆଗାମୀ ବଷ�େର େକେତଅଥ� େକଉଁ େ��େର େକଉଁ ଜ�ିାେର ବ�ୟ କରାଯିବା
ପାଇଁ ଦଘି�ମିଆଦୀ େଯାଜନା କରାଯାଇଛ ିତାହା �କାଶ କରେିବକ?ି
 

�ତିବିାନ ଜମିକୁ ଜଗ�ାଥ ଜମିେର ପରିଣତ



U.D ୪୮୯ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଜଟଣୀ ଅଂଚଳର �ତିବିାନ ଜମିକୁ 2012 ମସହିାରୁ ଜଗ�ାଥ� ଜମି କହ ିଜନସାଧାରଣ�ୁ
ନାନାଦ ି ଅସବୁଧିାର ସ�ଖୁୀନ କରବିା ଯଥାଥ� କ,ି ତୁର� ଉ� ଜମିକୁ େଯପର ି େଗାଟଏି
ଅଡ�ରେର �ତିବିାନରୁ ଜଗ�ାଥ� ନାମକୁ ଭୁଲବସତ କରାଯାଇ�ଲା, େସହପିର ି ତୁର�
େଗାଟଏି ଅଡ�ରେର �ତିବିାନକୁ େକେବସ�ୁା େଫରାଇ ଅଣାଯିବ ନ�ି��ଭାେବ ଉପ�ାପନ
କରେିବକ?ି
 

DLR ଓ NMR କମ�ଚାରୀ�ୁ �ାୟୀ ନଯୁି�ି
U.D ୪୯୦ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ� ସରକାର� ଅ�ନେର 1993 ମସହିା ପବୂ�ରୁ କାଯ��ରତ
DLR ଓ NMR କମ�ଚାରୀ�ୁ ଦଘି� 19 ବଷ� ପେର ତା. 04.09.2012 ରଖି ଅଥ� ବଭିାଗ
ଚଠି ିନଂ 31715 �ାରା ଅ�ାୟୀ ପଦମଯ��ଦା (Temporary Status) େର ଚାଲି�ବା 4ଥ�
େ�ଣୀ ପଦବୀେର �ାୟୀ ନଯୁି�ି େଦବାକୁ �କାଶ କରଛି� ିକ�ୁି 1993 ମସହିା ପେର ବଭିି�
ବଭିାଗର 27 ବଷ� ଧର ି କାଯ��ରତ କମ�ଚାରୀ� ପାଇଁ କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�ି
ନ�ି��ଭାେବ ଜଣାଇେବକ?ି
 

Status of Minor Irrigation
U.D 491 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister for
Forest and Environment be pleased to state that :- What is the present
status of Minor Irrigation Project at Kaliamba under Nuagaon Block
of Daspalla Assembly Constituency in connection with the final
approval ( stage-II) of the project from MOEF, GoI. Has the required
proposal been sent to MOEF ?
 

Funds available with the NAC
U.D 492 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister for
Housing & Urban Development be pleased to state that :- the funds
available with the NAC Daspalla may not be sufficient for
development of Mega structures like Kalyani Mandap and Town Hall,
will the Govt. provide specific funds for creation of aforesaid
infrastructures ?
 

ସହରା�ଳରୁ ନଗି�ତ ବଜ�ର ପରିମାଣ



U.D ୪୯୩ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର 114 ସହରା�ଳରୁ େଦନୖକି ନଗି�ତ କଠନି ଓ ତରଳ
ବଗ�ର ପରମିାଣ େକେତ ଏବଂ ଏସବୁ ବଜ�� ପରଚିାଳନା ଲାଗି େକଉଁ �ମତାର େକେତ ବଜ��
ପରଚିାଳନା ପ�ା� ଅଛ ି ; େକଉଁ େକଉଁ ଜଳଉ�େର େଦନୖକି େକେତ ପରମିାଣର ଅେଶା�ତ
ବଜ�� ମିଶୁଛ ିେପୗରା�ଳୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି?
 

େମଗା ପାନୀୟ ଜଳ�କ�ର ମଳୂ ଅଟକଳ
U.D ୪୯୪ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ� ସରକାର ଗତ ଦୁଇବଷ�େର କାଯ��ାେଦଶ �ଦାନ କର�ିବା
େମଗା ପାନୀୟ ଜଳ �କଲ�ଗୁଡ଼କିର ମଳୂ ଅଟକଳ େକେତ �ଲା ଓ େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ା ସହ
େକେତ ମଲୂ�େର େଟ�ର ଚୁ�ି େହାଇଛ ି�କ�ୱାରୀ ତଥ� େଦବା ସହ ଗତ ଜାନୁୟାରୀ
େଶଷସ�ୁା େସଗୁଡ଼କିର ଅ�ଗତ ିଓ ଅଥ� ବନିେିଯାଗ ସଂ�ା� ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବ କି
?
 

�ୀନହାଉସ ଗ�ାସ ନଗି�ମନ ପରିମାଣ
U.D ୪୯୫ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େଦନୖକି �ୀନହାଉସ ଗ�ାସ ନଗି�ମନ ପରମିାଣ େକେତ ଓ ଏହାର
ନୟି�ଣ ନମିେ� ରାଜ� ଜଳବାୟୁ ପରବିହନ ମକୁାବଲିା କାଯ��ା� େଯାଜନ�ୟନ (
SAPCC- 2015 - 23) େର େକଉଁ ଋଣନୀତ ିକାଯ��କାରୀ କରାଯାଉଛ ିପରେିବଶ �ଭାବ
ସହ �ତ��ଭାେବ ଜଡ଼ତି ଶ�ି, ଇ�ାତ ଓ ଖଣି ଏବଂ ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ବକିାଶ
ବଭିାଗଗୁଡ଼କୁି ରାଜ� ଜଳବାୟୁ ବେଜଟେର ଅ�ଭ�ୁ � କରାନଯିବାର କାରଣ କଣ ?
 

ସରପ� ନବି�ାଚନ ପେରା� ଭାବେର କରିବା ସ�କ�େର
U.D ୪୯୬ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- େଦଶ ତଥା ରାଜ�ର ସମ� �ତନି�ି ସହର ମଖୁ� ଯ଼ଥା
�ଧାନମ�ୀ, ମଖୁ�ମ�ୀ, ଜ�ିାପରଷଦ ଅ�� ଏବଂ ବ�କ ଅ�� ମାନ� ନବି�ାଚନ ପେରା�
ଭାବେର େହଉ�ବାେବେଳ ପ�ାୟତ ଅ�� ବା ସରପ�� ନବି�ାଚନ �ତ�� େହବାର
କାରଣ କଣ; ସରପ� ନବି�ାଚନ ୱାଡ଼� େମମ�ରମାନ��ାରା ନ େହାଇ ସଧିାସଳଖ
େହଉ�ବାରୁ ବହୁ ଅଥ� ବ�ୟ ବହୁଳ େହଉଛ ିକ;ି ନବି�ାଚନ ହଂିସାକା� େହଉଛ ିକ;ି ଏହାକୁ



ଦୃ�ିେର ର� ସରକାର �ଚଳତି ବ�ବ�ାେର ସଂେଶାଧନ ଆଣି ସରପ� ନବ�ାଚନ ପେରା�
ଭାେବ କରେିବ କ ି?
 

ରା�ାର ଉ�ତକିରଣ
U.D ୪୯୭ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି:- େକାରାପଟୁ ଜ�ିାର େକେତ ପ�ାୟତ ରା�ାକୁ 2014 ପରଠାରୁ �ାମ� ଉ�ୟନ ବଭିାଗ
ହାତକୁ େନଇଛ;ି େସହସିବୁ ରା�ାର ଉ�ତକିରଣ େହାଇଛ ିକ ି ; ବହୁ ରା�ା ଅଧା ପ�ରଆି
େହାଇ ରହବିାର କାରଣ କଣ େସହପିର ିଭାେବ େକେତ �ୁ� େସତୁର ନମି�ାଣ ଅଧାପ�ରଆି
େହବାର କାରଣ କଣ ?
 

ପରାମଶ� ଆଳେର JMFC Court �ାପନେର ବଳିମ�
U.D ୪୯୮ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ)
େଷାଡ଼ଶ ବଧିାନସଭାର ପ�ମ ଅ�େବଶନର ତା 24 .11.2020 ର ଅଣତାରକା �ଶ�
ସଂଖ�ା 467 ର ଉ�ରେର ମାନ�ବର ମ�ୀ� �ୀକାେରା�ି ଅନୁଯାୟୀ ତା 28 .02.2019 ର
ଉ��ରୀୟ କମିଟ ିେବଠୖକର 38 େଗାଟ ିCivil Judge ( Junior Division ) Cum
JMFC Court �ତ�ିା ପାଇଁ ଅନୁେମାଦନ େହାଇସାର�ିଲା ସେ� ଅଥ� ବଭିାଗର
ପରାମଶ�କୁ ଆଧାରକର ି ଗହୃ ବଭିାଗ ଓ ମାନ�ବର ଉ�ନ�ାୟାଳୟ� ନକିଟକୁ
େଲାଡ଼ାଯାଇ�ବା ପରାମଶ� ସମ��ୀୟ ପ�ାଳାପର ସବେିଶଷ ତଥ� ଓ େସମାନ�ର ସଚୁ�ିତି
ପରାମଶ�ର ସବେିଶଷ ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି ; (ଖ) 28.02.2019 ତାରଖିର
ଉ��ରୀୟ େବଠୖକେର ଅଥ�ବଭିାଗ, ଗହୃ ବଭିାଗ ଓ ମାନ�ବର ଉ�ନ�ାୟାଳୟ� �ତନି�ି
�ତନି�ି� କରବିା ସେ� ପଣିୁ ପରାମଶ� ଆଳେର JMFC Court �ାପନେର ବଳିମି�ତ
କରାଯାଉନାହ� କ ି?
 

�ତନି�ି� ନାମ Web Portal େର �ାନତି
U.D ୪୯୯ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) େଷାଡ଼ଶ ବଧିାନସଭାର ଚତୁଥ� ଅ�େବଶନର 29.09.2020 ତାରଖିର
ଅଣତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା 52 ଓ ପ�ମ ଅ�େବଶନର 24.11.2020 ତାରଖିର ଅଣତାରକା
�ଶ� ସଂଖ�ା 468 ର ଉ�ରେର ମାନ�ବର ମ�ୀ�ର ସରକାର� ପାଖେର ତଥ� ନ�ବା
�ୀକାେରା�ି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଓ ସେମ�ଦନଶୀଳ �ସ� ନୁେହଁ କ,ି (ଖ) େମା ସରକାର ର 5T ଓ



Book Circular 47 ଭଳଆି Monitoring Mechanism �ବା ସେ� ରାଜ�
ସରକାର�ର ପ�ାୟତରିାଜ ବଭିାଗ ବନିା ତଥ�େର �ାମପ�ାୟତ ମାନ�ର େଯାଜନା
�ଣୟନ ଓ Monitoring କରବିା ଏପର ି କ ି ଏ ପଯ��� ବଲା�ିର ଜ�ିାର 7 ବ�କର
�ାମପ�ାୟତ �ତନି�ି� ନାମ ସରକାର� Web Portal େର �ାନତି ନ େହବା �ସ�
ପ�ାୟତରିାଜ ବଭିାଗର �� ଶାସନ ଉପେର �ଶ�ବାଚୀ ସ�ିୃ କରୁ�ବାରୁ ଏହା ଉପେର ଏକ
��ୀକରଣ ସହ 29.09.2020.ତାରଖିର ଅଣତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା 468 ର ସ�ୂ�� ଉ�ର
ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

େମଗା ପାଇ� ୱାଟର Project କାଯ��କାରିତା
U.D ୫୦୦ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- େଖା��ା ଜ�ିାର ବାଣପରୁ, ଚଲିିକାବ�କ ଓ ବାଲୁଗଁା, ବାଣପରୁ
ଏନ.ଏ.ସ.ିେର େମଗା ପାଇ� ୱାଟର ସପ�ାଇ �ିମେର େକେତ ଅଥ� ବରାଦ କରାଯାଇଛ,ି
ତାହା େକେବ କାଯ��କାରୀ େହବ, େକଉଁ େକଉଁ ଅ�ଳର ନାଗରକିମାେନ ଉପକୃତ େହେବ ?
 

MGNREGS େଯାଜନା ପାଇଁ ଅଥ� �ଦାନ
U.D ୫୦୧ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ଓ଼ଡ଼ଶିାର ବଭିି� ବ�କକୁ MGNREGS େଯାଜନାେର ଗତ
୨୦୧୯-୨୦ ଓ ୨୦-୨୧ ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତ ଅଥ� �ଦାନ କରାଯାଇ�ଲା, େସ�େର
େକେତାଟ ି�କ� କାଯ��କାରୀ େହାଇ�ଲା ଓ େକେତ �ମ ଦବିସ ସ�ିୃ େହାଇପାର�ିଲା ?
 

�ାମ� ଉ�ୟନ ରା�ା PWD�ୁ ହ�ା�ର
U.D ୫୦୨ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ନୟାଗଡ଼ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ େକଉଁ ରା�ା �ାମ� ଉ�ୟନ ବଭିାଗ
ଅ�ନେର ଅଛ;ି େସ�ମ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ ରା�ା P.W.D. ଅ�ନକୁ ହ�ା�ର କରାଯିବା
ପାଇଁ େଯାଜନା ଅଛ ିଜଣାଇେବ କ;ି ରଣପରୁ NACର ଉପର ମଣିନାଗ PMGSY ରା�ାର
ର�ଣାେବ�ଣ ପାଇଁ ରା�ାଟକୁି NACର PWD ବଭିାଗକୁ ହ�ା�ର କରବିା ପାଇଁ
ପଦେ�ପ େନେବକ ି?
 

କାଯ��ରତ S.E.M. ମାନ�ୁ ଦରମା �ଦାନ



U.D ୫୦୩ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ଼ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଓଡ଼ଗଁା ବ�� ଅ�ଗ�ତ
ପ�ରିଡ଼ିା �ାମ ପ�ାୟତର ୩ ଜଣ S.E.M. (�ାବଲମ�ୀ କାରଗିର)�ୁ ୨୦୧୪ ମସହିା
ଅେକ�ାବର ମାସଠାରୁ ଅଦ�ାବ� ଦରମା ଦଆିଯାଉନାହ� ; Project Director, D.R.D.A.
ନୟାଗଡ଼� ଚଠି ିନଂ ୩୩୦୯ ତା ୧୭.୦୭.୨୦୧୮ ଏବଂ B.D.O. Odagaon� ଚଠିି
ନଂ ୨୮୨୬ ତା.୨୦.୧୦.୨୦୨୦ ଏବଂ ନଂ ୨୯୨୦ ତା.୫.୧୧.୨୦୨୦େର S.E.M.
ମାନ�ୁ ଦରମା �ଦାନ କରବିାକୁ ପ�ିରଡ଼ିା ମାନପରୁ ସରପ�କୁ ବାରମ�ାର ନେି��ଶ
େଦଇ�େଲ ମ� ସରପ� ଉେ�ଶ� �େଣାଦତି େହାଇ େସମାନ�ର ଦରମା େଦଉ ନାହା�ି
ଏବଂ �ମତା ନଥାଇ ମ� େସମାନ�ୁ ମନମଖୁୀ ଭାେବ ବହ�ିାର କରଛି�;ି ଏଣୁ ସରକାର
ପ�ରିଡ଼ିା ମାନପରୁ �ାମ ପ�ାୟତର S.E.M. ମାନ�ୁ ଦରମା େଦଇେଦବା ସହତି
େସମାନ�ୁ ଚାକରିେିର �ାୟୀ ନଯୁି�ି େଦବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବକ ି?
 

େଲାକ� ହାତକୁ �ମତା ଆଧାରେର ନୂଆ ବଚିାରଧାରା
U.D ୫୦୪ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- �ୀ�ରୀୟ ପ�ାୟତରାଜ ବ�ବ�ା ଅନୁସାେର େଲାକ� ହାତକୁ �ମତା
(Power to Human) ଆଧାରେର ନୂଆ ବଚିାରଧାରା ବ�ବ�ା କଣ, ତାହା କପିରି
କାଯ��କାରୀ କରାଯାଉଛ;ି ବା�ବରୂପାୟନ େ��େର �ତବି�କ କଣ ସରକାର େଦଖଛୁ� ିଓ
ଏହାର ସଧୁାର ନମିେ� ଭବଷି�ତ କାଯ���ମ କଣ ?
 

ସଡ଼କର ପରିମାଣ
U.D ୫୦୫ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ରାଜ�େର �ାମ� ଉ�ୟନ ବଭିାଗର େମାଟ େକେତ କ.ିମି. ବ��ମାନସ�ୁା ସଡକ ଅଛ;ି
େସ�ରୁ ୨୦୧୯-୨୦ ଓ ଚଳତି ବଷ� େକେତ କ.ିମି. ସଡ଼କ PWD (ନମି�ାଣ) ବଭିାଗକୁ
ହ�ା�ର େହାଇଛ,ି �େତକ ବଷ� େକେତ କ.ିମି. ହ�ା�ର େହବ େସ�ଲାଗି ବ�ିବ� ନୀତି
କଣ; େସ�ରୁ ହ�ା�ର ��ୀୟାେର ସବୁ ଜ�ିା�ତ ିସମାନ ବ�ବ�ା ଅଛ ିକ ି?
 

ଗୃହ େଯାଗାଣ
U.D ୫୦୬ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ଗତ ପା� ବଷ�େର େକେତ ହତିା�କାରୀ�ୁ PMAY



ଓ ବଜୁି ପ�ା ଗହୃ ଦଆିଯାଇଚ,ି େସ�ରୁ େକେତ ବାସଗହୃ ସ�ୂ�� େହାଇପାରଛି ିଓ େକେତ
ଅସ�ୂ�� ଅବ�ାେର ଅଛ,ି ଅସ�ୂ�� ରହବିାର କାରଣ କଣ, ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ବ�କୱାରୀ
�ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ରା�ା ଉ�ତକିରଣ
U.D ୫୦୭ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଲା�ିଗଡ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ଗତ ପା� ବଷ�େର େକେତାଟ ିPMGSY ରା�ା ନମି�ାଣ
େହାଇଚ,ି େସ�ରୁ େକେତାଟ ିଗମନାଗମନ ଉପେଯାଗି ଅଛ,ି େକେତାଟ ିରା�ା ଜରାଜୀ��
ଅ�ାେର ଅଛ ି ଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ ରା�ାର ଉ�ତକିରଣ ପାଇଁ ଚଳତି ବଷ� ��ାବ
ଦଆିଯାଇଛ,ି ତାର ସବେିଶଷ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

Block ପନୁଃ ଗଠନ
U.D ୫୦୮ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଓଡଶିାେର ଜନସଂଖ�ା ଓ �ାମ ପ�ାୟତ ସଂଖ�ା ଅନୁସାେର ସବ� ବୃହତ 10ଟି
ପ�ାୟତ ସମିତ ି(Block) ର ନାମ ଉେ�ଖ କରେିବ କ,ି �ତ ିନବି�ାଚନ ମ�ଲୀେର 2011
ଜନଗଣନା ମତୁାବକ େକେତେଗାଟ ି ପ�ାୟତ ସମିତ ି ଅଛ ି ତାହା ଉେ�ଖ କରେିବ କ,ି
ଏକା�କ Block �ବା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀଗୁଡକି ସରକାରୀ ଅଥ� ଅ�କ ପାଇପାରୁ�ବାେବେଳ
େଗାଟଏି ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ମା� େଗାଟଏି ବୃହତ block �ବା ପ�ାୟତ ସମିତକୁି ଏକକ
ଧର ି ଅଥ� ବ�ନ କରାଯାଉ�ବାେବେଳ ବୃହତ block ଗୁଡକି ସମତୁଲ ସାମ�ିକ ଉ�ତି
କରପିାରୁନ�ବା ସତ� କ,ି ଏହାର ନରିାକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଜନସଂଖ�ା ଆଧାରେର
block ଗୁଡକୁି ପନୁଃ ଗଠନ କରେିବ କ,ି େସହ ିଅନୁସାେର ସରକାରୀ ଅଥ� �ଦାନ କରବିା
ସହତି କମ�ଚାରୀ ନଯୁି�ିର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ବଭିାଗ କାଯ�� ବବିରଣୀ �ଦାନ
U.D ୫୦୯ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ମାନ�ବର ମଖୁ�ମ�ୀ� ଅଧ��ତାେର 24.04.2015 ତାରଖି, 5.45 p.m.
େର େହାଇ�ବା meeting େର ମାନ�ବର ମଖୁ�ମ�ୀ� ନ�ି� ି ମତୁାବକ Talsari-
Chandaneswar-Bhusundeswar Planning Authority ଗଠନ କରାଯାଇ
ବ�ିାପନ ନମ�ର 16583 ତାରଖି 01.07.2015 େର 36େଗାଟ ି�ାମକୁ ଏହ ି Planning



Authority େର ଅ�ଃଭୁ� କରାଯାଇ�ଲା, ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ବଭିାଗର ଚଠିି
ନମ�ର 14249 ତାରଖି04.06.2015 େର ମାନ�ବର ମଖୁ�ମ�ୀ 8ଟ ିବଷିୟେର ନ�ି� ିକରି
ସ�ୂ� ବଭିାଗମାନ�ୁ କାଯ��କାରୀ କରବିା ପାଇଁ ନେି��ଶ େଦଇ�େଲ, ଏହ ିନେି��ଶମାନ�
ମ�େର େକଉଁ ବଭିାଗ କଣ କାଯ�� କରଛି� ି େସ ବଷିୟେର ଏକ ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ
କରେିବ କ,ି �ତ ିବଷ� planning authority ର ପରଚିାଳନା କରବିା ପାଇଁ ଅଥ� ମ�ରୁ
କରବିାର ବ�ବ�ା �େଲ ମ� ତାହା ନ େହବାର କାରଣ କଣ ?
 

ଜଳକି�� ଦୂର କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୫୧୦ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଚଳତି �ୀଷ� ଋତୁେର କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ଜଳକ�ୀ�ର ମକୁାବଲିା ପାଇଁ
ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ରା�ା ସଂେଯାଗୀକରଣ
U.D ୫୧୧ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
କଳାହା�ି ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କର େକେତାଟ ି �ାମକୁ ଅଦ�ାବ� ରା�ା ସଂେଯାଗ
େହାଇପାରନିାହ� �କାଶ କର ିେସହ ି�ାମଗୁଡକୁି ରା�ା ସଂେଯାଗ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ପାଇପ ଜଳ େଯାଗାଣ
U.D ୫୧୨ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କର େମାଟ େକେତ �ାମ ମ�ରୁ େକେତ
�ାମକୁ ପାଇପ ଜଳେଯାଗାଣ ପ�ୂ�ା� େହାଇଛ ିେକେତାଟ ି�କ� ନମି�ାଣ�ନ ଅଛ ି�କାଶ
କର ି ସମ� �ାମକୁ ପାଇପ ଜଳେଯାଗାଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରୁଛ� ି?
 

�ା�ଣୀ ନଦୀକୁ �ଦୂଷଣ ମ�ୁ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୫୧୩ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- �ା�ଣୀ ନଦୀ ଅତୀବ �ଦୂଷତି େହାଇ�ବା �ତ ିସରକାର ସେଚତନ ଅଛ� ିକ,ି
ଉ�ର ହଁ େହେଲ �ା�ଣୀ ନଦୀକୁ �ଦୂଷଣମ�ୁ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 



ବାୟୁ �ଦୂଷଣ େରାକବିାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୫୧୪ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ସହର ଓ ଅ�ଳେର ବାୟୁ �ଦୂଷଣ ବୃ� ିପାଇଛ ି�କାଶ କର ିବାୟୁ
�ଦୂଷଣ େରାକବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ସାେଲପରୁେର ସହରୀ େଯାଜନା �ଣୟନ
U.D ୫୧୫ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ��ାବତି ସାେଲପରୁ ବ�ିାପିତ ଅ�ଳ ପରଷିଦର ନୂତନ ଅତ�ାଧୁନକି ସହରୀ
େଯାଜନା �ଣୟନ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ବଯ��ବ�ୁରୁ ଶ�ି ସଂ�ହ
U.D ୫୧୬ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର ସହରା�ଳରୁ ନଗି�ତ ବଯ�� ବ�ୁରୁ ଶ�ି ସଂ�ହ ପାଇଁ ସରକାର�
��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର ଓଡଶିା ଅ�ୟ ଶ�ି ବକିାଶ ସଂ�ା ତରଫରୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଇଛ ି?
 

ତାପମା�ା �ାସ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୫୧୭ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଦନିକୁଦନି କଟକ ସହର, େଚୗ�ାର, ଭୁବେନ�ର ସହର ଉ�� ସହରର ରୂପ େନଉ�ବା
ପରେି��ୀେର ଏଠାେର ତାପମାନ �ାସ ସହ ପରେିବଶ ସ�ୁଳନ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

Filter Plant �ାରା ପିଇବା ପାଣି େଯାଗାଣ
U.D ୫୧୮ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�ର େକେତାଟ ି ବ�କେର ଉପଯୁ� ପିଇବା ପାଣି ନ�ବା ଚ�ିଟ
େହାଇଛ ିକ,ି ଉ� ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁ� ନ�ବାରୁ ତାହା ପିଇବା ଫଳେର େଲାକ
େରାଗେର ଆ�ା� େହାଇ�ବା ସତ� କ,ି ଏହାର ନରିାକରଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ିସରକାର�ର Filter Plant ବସାଇବାର ବ�ବ�ା ଅଛଇ କ,ି (ଖ) ଭ�କ ଜ�ିା



ଚା�ବାଲି ଅ�ଳେର �ବା Tube-well ମାନ�େର Saline Water ବାହାରୁ �ବାରୁ ଏହା
ପିଇବାପାଇଁ ଅନୁପଯୁ� େହାଇ�ବାରୁ ତାର ବକି�ପାଇଁ କ ିବ�ବ�ା �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ପ�ାୟତ ରା�ା �ାମ� ଉ�ୟନ ବଭିାଗକୁ ହ�ା�ର
U.D ୫୧୯ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ)
ଭ�କ ଜ�ିାର 7 ଟ ିବ�କର େକେତେଗାଟ ିପ�ାୟତ ପ�ାୟତ ସମିତ ିରା�ା �ାମ� ଉ�ୟନ
ବଭିାଗକୁ ହ�ା�ର କରାବାପାଇଁ ଜ�ିା କମିଟ ିତରଫରୁ େକେତ ବଷ� େହଲା �ା�ାବ ଆସଛିି
ତନ��ରୁ େକେତାଟ ି ରା�ା �ହଣ କରାଯାଇଛ ି ଓ େକେତାଟ ି ରା�ା ଏପଯ��� �ହଣ
କରାଯାଇ ନାହ� ତାହା େକେବ �ହଣ କରାଯିବ, (ଖ) ଭ�ାର ିେପାଖରୀ ବ�କର �ାୟ 18
କ.ିମି. �ାମ� ଉ�ୟନ ରା�ା ନମି�ାଣ ବଭିାଗକୁ ହ�ା�ରତି େହାଇ�ବାରୁ ଅତ ିକମେର 18
କ.ିମି ପ�ାୟତ/ପ�ାୟତ ସମିତ ିରା�ା ଉ� ବ�କର �ାମ� ଉ�ୟନ ବଭିାଗକୁ ହ�ା�ରତି
େହବାକୁ ବଚିାର କରେିବ କ ି?
 

ସରପ� ସମିତ ିସଭ�ମାେନ ବଦି�ଳୟର ମରାମତ ିଦାୟି�
U.D ୫୨୦ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ଶ�ିା ଅନୁ�ାନେର ସରପ� , ସମିତ ିସଭ� ଓ ଜ�ିା ପରଷିଦମାେନ
ମରାମତ ିସହତି Addl. Class Room ଦାୟି� ସହତି Maintenance of Hospital (
�ା�� େକ� ) ମ� ବଭିାଗ ତୁଲାଇବା ସତ� କ;ି ( ଖ ) ପାନୀୟ ଜଳର ର�ଣାେବ�ଣ
ଦାୟି� ମ� ଠକି ଭାବେର ଅଥ� ଅଭାବ �ବାରୁ ପ�ାୟତମାେନ ତୁଲାଇ ପାରୁନ�ବା ସତ� କି
, ସତ� େହେଲ ଏ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ,ି ଜଣାଇେବ କ ି?
 

Mega ପିଇବା ପାଣି Project �ାପନ
U.D ୫୨୧ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର Mega ପିଇବା ପାଣି Project କରବିା ପାଇଁ
��ାବ ରହଛି ିବ�କୱାରୀ detail ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ବଜ��ବ�ୁକୁ େଜବୖକି ଖତ ��ୁତ
U.D ୫୨୨ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ଭ�କ ସହରରୁ ନଗି�ତ ବଜ��ବ�ୁର ପରଚିାଳନା କର ିେଜବୖକି ଖତ ��ୁତି



ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?
 

ସାଳ�ୀ ନଦୀକୁ �ଦୂଷଣ ମ�ୁ
U.D ୫୨୩ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ସାଳ�ୀ ନଦୀ ଅତୀବ �ଦୂଷତି େହାଇ�ବା ସ�କ�େର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ,ି
ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଏହାକୁ �ଦୂଷଣ ମ�ୁ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

�ାମକୁ ରା�ା ସଂେଯାଗ
U.D ୫୨୪ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କର େକେତାଟ ି�ାମକୁ ସଡକ ସଂେଯାଗ େହାଇନାହ� �କାଶ
କର ିେସହ ି�ାମକୁ ସଡକ ସଂେଯାଗ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

Eco-Tourism ର ଉ�ତକିରଣ
U.D ୫୨୫ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଟକିରପଡା ସହ ସାତେକାଶଆି ଅ�ଳେର Eco-Tourism ବ�ବ�ାର ଉ�ତକିରଣ ପାଇଁ
ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ିବା କରବିାକୁ ଯାଉଛ� ି?
 

ସରକାରୀ ବାସଗୃହେର PHD କାଯ��
U.D ୫୨୬ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଭୁବେନ�ର Unit-6 �ତି Quarter No.II-RPF-5 ଠାରୁ ଆର� କରି
Quarter No.II-RPF-8 ପଯ��� �ବା Quarter ଗୁଡକିେର ୨୦୧୮ ମସହିାରୁ ଆଜି
ପଯ��� େକଉଁ େକଉଁ Quarter ଗୁଡକିେର Bathroom ମରାମତ ିପାଇଁ ସରକାର େକଉଁ
େକଉଁ ବାବଦେର େକେତ ଟ�ା େକେତ େକେତ ତାରଖିେର ଖ�� କରଛି� ିତା'ର ସମ� ତଥ�
େଦବା ସହତି ବାରମ�ାର କାମ େହାଇନ�ବା Quarter ପାଇଁ PHD ଅଫିସେର Quarter ର
latrine ଏବଂ Bathroom ମରାମତ ିପାଇଁ ଅଭିେଯାଗ କର�ିେଲ ମ� ଏପଯ��� ଉ�
Quarter ଗୁଡକିେର େକୗଣସ ିକାମ େହାଇନ�ବା ସରକାର ଜାଣ� ିକ;ି ଯଦ ିହଁ େତେବ ଏହି
କାଯ�� େକେବ ସ�ୁା େହବ ?
 

False Bill ଉପେର କାଯ��ାନୁ�ାନ



U.D ୫୨୭ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ବଧିାନସଭାର ତା.୨୪.୧୧.୨୦୨୦ରଖିର UDAQ No-348
Questionର ଉ�ର ପରେି��ୀେର ସରକାର Panchayatେର କାଯ�� ନ କର ି False
Bill କର ିେନବା� ବରୁି�େର କ'ଣ କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରଛି� ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

Construction of H. L. Bridge over "SONO"
U.D 528 . Shri Sukanta Kumar Nayak : Will the minister for Rural
Development be pleased to state that :- there is necessity for
construction of a H. L. Bridge over river "SONO" on Matiali-Baincha
road which will be shortest link between Nilgire Block of Balasore
District with G. B. Nayak of Mayurbhanj District will the Govt. take
up this work under any scheme on priority ?
 

ସାଗରେମଳା �କ� ପାଇଁ ପରିେବଶ ମ�ରୁୀ
U.D ୫୨୯ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ସାଗରେମଳା �କ� ପାଇଁ ପରେିବଶ ମ�ରୁୀ େକେବ ଦଆିଯାଇଛ;ି ଏ �କ� କାଯ��
େକେବ ଆର� େହାଇ-େଶଷ େହବ; �କ� େକଉଁ ଠାରୁ ଆର� େହବ-ଏହା େକେତ ଦୀଘ�
�କ�ର ବ�ୟ ଅଟକଳ େକେତ; ଏ�େର େକ�ର ଅଥ� େକେତ ?
 

ବନୀକରଣେର ଦୁନ�ୀତି
U.D ୫୩୦ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ� ବନ ବଭିାଗର ବନୀକରଣେର ଗତ ୫ବଷ� ଭିତେର ବଭିି� େର�େର
େକାଟ ି େକାଟ ି ଟ�ାର ଦୁନ�ୀତରି େଯଉଁ ଅଭିେଯାଗ ଆସଛୁ ି େସ�େର ସତ�ତା ଅଛ ି କ;ି
�ତବିଷ� ଲ� ଲ� ଟ�ାର ଗଛ ଲଗାଯାଇ�ବା ସରକାରୀ ଖାତାେର େଯଉଁ ଦଶ�ାଯାଉଛି
େ�ତେର େକେତ ଗଛ ଅଛ ି କହେିବ କ;ି ମନେରଗା, ଓ� ବାଡସ,ି DMF ଓ କ�ା
'ଅନୁଦାନରୁ େକାଟ ି େକାଟ ି ଟ�ା ବନିା େଟ�ରେର ବନବଭିାଗ ଖ�� କରଛି ି କ;ି
୨୦୨୦-୨୧େର ବନୀକରଣ ବାବଦେର େକେତାଟ ି େଯାଜନାେର େକେତ ଗଛ ଲାଗିବା
ପାଇଁ ସରକାର େକେତ ଟ�ା ମ�ରୁ କର�ିେଲ ଓ େସ�ରୁ େକେତ େହକ�ର ଜମିେର େକେତ
ଗଛ ଲାଗିଛ ି େକେତ ବନିେିଯାଗ �ମାଣପ� ବଭିାଗ େଦଇଛ;ି େକେତ ଚାରା ସ�ିୃ
କରାଯାଇଛ ିେକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନାେର େକେତ ଚାରା ଲଗାଯାଇଛ ି?
 



ନଦୀମାନ�ର ଭସା େପାଲ
U.D ୫୩୧ . �ୀ �ତାପ େକଶରୀ େଦବ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଉପକୂଳବ��ୀ ଓଡଶିାେର ବଡ େସତୁ ନମି�ାଣ କରବିା ଆଥ�କ�ରେର କ�ଦାୟକ େହଉଛି
ଏହାସତ�; ଅପର�ୁ ଜନସାଧାରଣ�ୁ େସବା େଯାଗାଇବା ସରକାର� କ��ବ� ଏଣୁ ଏଭଳି
ନଦୀମାନ�ର ଭସାେପାଲ ନମି�ାଣ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ବଚିାରକୁ େନଇ କାଯ��କାରୀ
କରେିବ କ ି?
 

Affordable Housing Scheme େର ଗୃହ ନମି�ାଣ
U.D ୫୩୨ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- Affordable Housing Scheme େର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ଗହୃ
ନମି�ାଣ ବଗିତ ଦୁଇ ଆଥ�କ ବଷ�େର କରାଯାଇଛ ିଓ ଆସ�ା ଆଥ�କ ବଷ�େର ଆଉ େକେତ
ଗହୃ ଏହ ି Scheme ଜରୀଆେର ନମି�ାଣ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ଲ�ଧାଯ�� କରଛି� ି ;
େକ�ାପଡା ଜ�ିା ପ�ାମ�ୁାଇ ଓ େକ�ାପଡା େପୗରା�ଳେର ଏହ ିେଯାଜନାେର ଗହୃ ନମି�ାଣ
କର ିଆଥ�କ ଦୁବ�ଳ ବଗ��ୁ େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ େକୗଣସ ିେଯାଜନା ଅଛ ିକ?ି
 

େକ�ୁଝର ଜ�ିାେର ବୃ�େରାପଣ
U.D ୫୩୩ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ସମ� େକ�ୁଝର ଜ�ିାେର ବଗିତ 2014-15 ମସହିା ଠାରୁ ଅଦ�ାବ� ମନେରଗା ଓ
ଅନ�ାନ� େଯାଜନାେର ଦୁଇଟ ି Division (ଖ�)େର େକେତ ପରମିିତ ଜମିେର େକେତ
ସଂଖ�କ ବୃ� େରାପଣ କରାଯାଇଛ ି ; ବୃ�େରାପଣ ଓ ର�ଣାେବ�ଣ ପାଇଁ ସବ�େମାଟ
େକେତ ଅଥ� ବରାଦ େହାଇଛ ିଅଦ�ାବ� େକେତ ବ�ୟ େହାଇଛ ିତଥା ଏ ସ�କ�ୀତ େକୗଣସି
ଦୁନ�ୀତ ିଅଭିେଯାଗର ତଦ� ତଥା ପରବ��ୀ କାଯ��ାନୁ�ାନ େହାଇଛ ିକ ି ; ଉ�ର ହଁ େହେଲ
ଡଭିିଜନୱାରୀ ଖ��ର ପରମିାଣ, survival rate ଓ ସେବ�ାପର ିଦୁନ�ୀତ ିଅଭିେଯାଗ ତଦ� ଓ
କାଯ��ାନୁ�ାନ ବାବଦେର ଜଣାଇେବ କ?ି
 

େକ�ୁଝର ଜ�ିାେର Eco-Tourism ବକିାଶ
U.D ୫୩୪ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି:- ଜ�ଲ, ପାହାଡ ଓ ନଦୀନାଳଭରା େକ�ୁଝର ଜ�ିାେର Eco-Tourism ବକିାଶ ପାଇଁ
କ ିସେୁଯାଗ ଅଛ ି ; ଏ ସବୁର ବକିାଶ କର ିଚ�ିତି �ାନ ମାନ�ୁ ଆକଷ�ଣୀୟ କରବିା ପାଇଁ



ସରକାର କ ିଉଦ�ମ କରୁଛ� ି ; ସବ�େମାଟ ଏ�ପାଇଁ େକେତାଟ ି�ାନ ଚ�ିତି େହାଇଛ ିଓ
େକେତାଟରି ବକିାଶ େହାଇଛ ିତାହାର ଏକ ତାଲିକା େଦେବ କ?ି
 

େସତୁ ନମି�ାଣେର ବଳିମ�
U.D ୫୩୫ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ବଜୁି େସତୁ େଯାଜନାେର ଆନ�ପରୁ RW Division ଅ�ନେର ନମି�ାଣା�ନ ଆେମ�ା-
ବାେଡା ରା�ାେର େବତୖରଣୀ େସତୁ ଓ କରଡାପାଳ (ବାେଡା)-ପ�ପୁ�ୀ ରା�ାେର କୁେଶଇ
ନଦୀ ଉପେର େସତୁ ନମି�ାଣେର ଅେହତୁକ ବଳିମ� ଘଟୁ�ବା ସରକାର ଜାଣ� ିକ ି ; ବଳିମ�ର
କାରଣ କଣ ଓ ଏ ଉଭୟ େସତୁ ସଠ�ି ସମୟେର ସ�ୂ�� େହବା ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା
କରେିବ କ?ି
 

େକ�ୁଝର ଜ�ିାେର େମଗା ପାଇପ ୱାଟର �ି�
U.D ୫୩୬ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ସମ� େକ�ୁଝର ଜ�ିାେର �େତ�କ ଘରକୁ ପାଇପ େଯାେଗ ପାନୀୟ
ଜଳ େଯାଗାଣ ନମିେ� ସରକାର େକେତାଟ ି େମଗା ପାଇପ ୱାଟର �ି� (Mega Pipe
Water Scheme) କାଯ���ମ କରୁଛ� ି ; �େତ�କଟେିର େକେତ େକେତ ଅଥ�, େକଉଁ
େକଉଁ ସ�ୂରୁ ବ�ବ�ା କରାଯାଇଛ;ି େକେବ ସ�ୁା ଏ ସମ� �କ� କାଯ�� ସ�ୂ�� େହବ ଓ
ବ��ମାନ ଏଗୁଡକିର �ତି ିକଣ?
 

Baranga 'B' Class Reserve ଜ�ଲର ସରୁ�ା
U.D ୫୩୭ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- Anandapur Wildlife Division ଅ�ଗ�ତ Baranga 'B' Class Reserve
ଜ�ଲେର ଅସଂଖ� ହରଣି ବସବାସ କରୁ�ବା ଦୃ�ିରୁ ଏମାନ�ର ଖାଦ�େପୟ ତଥା
ଜ�ଲର ସରୁ�ା ନମିେ� କ ିକ ିପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ ିତଥା ଏ ବାବଦେର େକେତ ଅଥ�
ବ�ୟ କରାଯାଇଛ ି ; ଏହ ିଅସଂଖ� ହରଣିଗୁଡକିର ଖାଦ�ାଭାବ ଘଟୁ�ବା ସରକାର ଅବଗତ
ଅଛ� ିକ ି ; ଅନାବନା ଗୁଳ� ଜାତୀୟ ଉଭିଦ �ାରା ଯାତାୟତ ରା�ା ବ� େହାଇ�ବା ଦୃ�ିରୁ
ଏଗୁଡକି ମେୂଲା�ାଟନ କରବିାକୁ ସରକାର� ଆଥ�କ �ାବଧାନ କରଛି� ି ; ପରେିବଶବ�ି
ଦଶ�କମାେନ ଅତ�� �ାକୃତକି ପରେିବଶେର ହରଣିମାନ�ୁ େଦ�ବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ



ସଉୁ� Visitors Tower ନମି�ାଣ କରେିବ କ ିଓ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଉ� �ମତା ସ��
Solar Pump (Automatic) ବ�ବ�ା କରେିବ କ?ି
 

ପିଇବା ପାଣି େଯାଜନା ପାଇଁ Survey
U.D ୫୩୮ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ମଖୁ�ତଃ େତଲ, ରାହୁଲ, ଉେଭଇ ଏବଂ
ସା�ୁଲ ଏ ସମ� ନଦୀ ମାନ�ରୁ Mega ପିଇବା ପାଣି Project ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ
ପ�ାୟତେର ପିଇବା ପାଣି େଯାଜନା ଅଛ ିକ ି; ଯଦ ିନାହ� ଏହାକୁ ଅତଶିୀ� survey କରେିବ
କ ି; ଯଦ ିହଁ େକେବ ସ�ୁା ଜଣାଇେବ କ ି; (ଖ) ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ 18 େଗାଟି
ପ�ାୟତ Head Quarter େର ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇନାହ� ପ�ାୟତୱାରୀ
ତାଲିକା େଦେବ କ ିଓ େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର ଏ କାଯ�� େହାଇଅଛ ିଜଣାଇେବ କ ିଏବଂ ନଲ�ା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର 66 ପ�ାୟତ ଭିତରୁ େକୗଣସ ି�ାନେର ପାଣିେର Fluoride ମି�ିତ
�ବା ସେ�ତ ମିଳଛି ିକ ିଜଣାଇେବ କ?ି
 

CAMPA, MGNREGA Fund ରୁ ଆସ�ିବା ଅଥ�
U.D ୫୩୯ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
(କ) 2020-21 ଆଥ�କ ବଷ�େର CAMPA, MGNREGA Fund ରୁ ବଭିାଗକୁ କ ିକି
କାଯ��େର େକେତ ଅଥ� ଦଆିଯାଇଛ ି ; (ଖ) ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ଉଭୟ Fund ରୁ
େକେତ ଅଥ� େକଉଁ େକଉଁ ଅ�ଳେର ଦଆିଯାଇଛ ିତାର ଏକ ତାଲିକା େଦେବ କ?ି
 

ଗଛ ମାଲିକ� Relief ପାଇବା ସ�କ�େର
U.D ୫୪୦ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
(କ) ଯଦ ିେକୗଣସ ି�ଜା ନଜି ବ��ିଗତ ଜମିେର ଶାଗୁଆନ ଗଛ ସହତି ଅନ� କସିମର ଗଛ
ଲଗା� ିଓ DFO� ଠାରୁ permission ଓ TT Permit ପାଇଁ ବ�ିି କର� ିେସହ ିForest
Division େର ନୂତନ Forest Officer Join କଲାପେର ବେକୟା �ବା Log ର
permission ନ ଦଅି� ିତାେହେଲ େସ ଗଛ ମାଲିକ େକଉଁଠାରୁ relief ପାଇେବ ; (ଖ)
Joint Verification, Field verification ପେର 42 ଦନି ଭିତେର T T Permit
େଯାଗାଇବାର ବ�ବ�ା �େଲ ସ�ୁା ଯଦ ି DFO ନଦଅି� ି ତାହା େହେଲ ଏହା ନୟିମର
�ଲାପ େବାଲି ଧରାଯିବ କ?ି



 

Hand Pump ସହତି ପିଇବା ପାଣିର ବ�ବ�ା
U.D ୫୪୧ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- େକସ�ିା ବ�କର ତହଁଶରି, ଡୁ�ୁରପିଡା, ଘ�େସାଲା ସକୁୁନାଭ�ା, େବଲଖଣି�ର
କଲ�ା, କେ�ଶରିର ରତନପଡା, ମ.ରାମପରୁ ବ�କର ବାେ�ଲ, କଲ�ାମ�ୁା ବ�କର
ଖଲିଆପାଲି, ନଲ�ା ବ�କର ମ�ୁଟୁ ିGPର େକ�ୁପଡାର �ଲୁ, ଗଉଁଟଆି ପଡା, କାରୁନପଦର
ବ�ି, କୁେଟ� ବା�ି ପଡା ବ�ି, ଡ�ାପଟା, ଟକଲ�ା, ଭାନପରୁ, ସାନ ଗୁ�ୁରୀ, ରା� ିGPର
ଖଇଚୁଆଁ, ବୁଡପିଦର ଜାମପଡାର �ାଇେମରୀ �ଲୁର Hand Pump ଏବଂ ଏ ସମ�
ଜାଗାର Hand Pump ସହତି ପିଇବା ପାଣି େକେବ ସ�ୁା େଯାଗାଇ େଦବାର ବ�ବ�ା
କରେିବ କ?ି
 

ମିଳ�ିବା Fund ଓ ଖ�� ସ�କ�େର
U.D ୫୪୨ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- (କ) 2019-20 ଓ 2020-21େର ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର SFC Fund,
Devaluation Fund ଏ ସମ� ସହତି ଆଉ କ ିକ ିFund ମିଳଛି ିଓ େକେତ ଖ�� େହାଇଛି
ଜଣାଇେବ କ ି; (ଖ) ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ନଲ�ା, ଏ�.ରାମପରୁ, କଲ�ାମ�ୁା ଓ େକସ�ିା
ବ�କେର ଉପେରା� ଏ ସମ� fundେର େକେତ ଟ�ା ପଡଛି ିଓ େକେତ ଅଥ� ଖ�� େହାଇଛି
ଜଣାଇେବ କ?ି
 

ନମି�ାଣ �ମିକ�ୁ ପ�ିକୃତ
U.D ୫୪୩ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର 2018 ମସହିା
ଠାରୁ 2020 ଡେିସମ�ର ମାସ ସ�ୁା େକେତଜଣ ନମି�ାଣ �ମିକ ପ�ିକୃତ ହବା ପାଇଁ ଦରଖା�
କର ିେକେତଜଣ ପ�ିକୃତ େହାଇଛ� ିଓ େକେତଜଣ େହାଇନାହା� ି; ପ�ିକୃତ ନେହାଇ�ବା
�ମିକମାନ�ୁ େକେବ ସ�ୁା ପ�ିକୃତ କରାଯିବ କହେିବ କ?ି
 

ମକ�ମା ଫଇସଲା
U.D ୫୪୪ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ତହସଲିେର ଅଦ�ାବ� ବେ�ାବ�



କମିଶନର� ନେି��ଶନାମା ଅନୁସାେର ଓ େଦୱାନୀ ଅଦାଲତ� ନେି��ଶ �େମ େକେତାଟି
ଦାଖଲ ଖାରଜ ମକ�ମା ଦାଖଲ ପରେି��ୀେର େକେତାଟ ି ଫଇସଲା େହାଇ େରକଡ�
ସଂେଶାଧନ େହାଇଛ ିଏବଂ େଯଉଁଗୁଡକି ସଂେଶାଧନ େହାଇନାହ� େକେବ େହବ ଏକ ବଷିଦ
ବବିରଣୀ େଦେବ କ?ି
 

କେରାନା କାଳୀନ ସହାୟତା
U.D ୫୪୫ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଓଡଶିାେର କେରାନା କାଳୀନ ସହାୟତା ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର
ସମ� ପ�ିକୃତ �ମିକମାନ� ପାଇଁ ଏକ ମ�ବ��କାଳୀନ ସହାୟତା ଟ.1500.00 (ପ�ର
ଶହ) ଟ�ା େଦବା ମ�େର େଯଉଁମାେନ ରାଜ� ବାହାେର �ବାସୀ �ମିକ ଥାଇ ଉ�
ଅଥ�ରାଶ ିପାଇବାରୁ ବ�ତି େହାଇଛ� ିେସମାନ�ୁ ଏହ ିସହାୟତା ମିଳବିା ପାଇଁ କଣ ବ�ବ�ା
କରାଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ?ି
 

�ାମକୁ ପାଇ� େଯାେଗ ପାନୀୟଜଳ େଯାଗାଣ
U.D ୫୪୬ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ରଣପରୁ ବ�କ ଓ
ଓଡଗଁା ବ�କର େକଉଁ େକଉଁ ପ�ାୟତେର େକଉଁ େକଉଁ �ାମକୁ/ପଡା �ାମକୁ ପାଇ� େଯାେଗ
ବଶିୁ� ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇପାରନିାହ� ଓ େଯଉଁ ସବୁ �ାମକୁ ପାଇ� େଯାେଗ
ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ େହାଇଛ ି େସ�ରୁ ଅଚଳାବ�ା େଯାଗୁ େକେତ ସଂଖ�କ �ାମକୁ
ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ େହାଇ ପାରୁନାହ� ଏବଂ ଆେଦୗ ପାଇ� େଯାେଗ ପାନୀୟ ଜଳ
େଯାଗାଣ େହାଇପାର ି ନ�ବା �ାମମାନ�ୁ େକେବ ସ�ୁା ବଶିୁ� ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ
େହବ ତାହାର ଏକ ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ?ି
 

Forester ମାନ�ୁ Training
U.D ୫୪୭ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ଜ�ଲ ବଭିାଗେର କାଯ��ରତ Forest Guard ମାେନ ପେଦା�ତି
ପାଇ Forester େହବା ପେର ଏକ 4 ମାସଆି େ�ନଂିର ବ�ବ�ା ଅଛ ି ; ଭୁବେନ�ର �ତି
ଘାଟକିଆି ଠାେର ଏ�ପାଇଁ ଏକ Training School �ବା େବେଳ ପେଦା�ତ ିପାଇ�ବା
ଭୁବେନ�ର Circle ର ନୟାଗଡ, େଖା��ା ଓ ଅନ�ାନ� Forest Division ର Forester



ମାନ�ୁ େ�ନଂି େଦବା ପାଇଁ 200 ରୁ 300 କ.ିମି. ଦୂରବ�� �ାନେର �ବା Training
School ମାନ�ୁ ପେଠଇବାର କାରଣ କଣ ; ପେଦା�ତ ିପାଇ�ବା ଭୂବେନ�ର Circle ର
ସମ� Forest Division ର Forester ମାନ�ୁ ଘାଟକିଆି �ତି Training School େର
Training େଦବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ?ି
 

ନମି�ାଣ େହାଇ�ବା ରା�ା ଓ େସତୁ
U.D ୫୪୮ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- 2014 ମସହିାରୁ ଅଦ�ାବ� ଓଡଶିାେର �ାମ� ଉ�ୟନ ବଭିାଗ ପ�ରୁ େମାଟ େକେତ
ଦୀଘ� କ.ିମି. ରା�ା ଓ େକେତ ସଂଖ�କ େସତୁ ନମି�ାଣ େହାଇଛ ି; େସଗୁଡକି ସମଦୁାୟ େକେତ
�ାମକୁ ସଂେଯାଗ କରଛି ି ; େକେତ ପରୁୁଣା ସଡକ ଓ େସତୁ ଅଚଳ େହାଇପଡଲିାଣି ;
ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତ �ାମକୁ ସଡକ ସଂେଯାଗ େହାଇପାରନିାହ� ; େସତୁ ଅଭାବରୁ େକେତ
�ାମ ବ�ି�ି େହାଇରହଛି ି ; େସହପିର ି େକେତ �ାମକୁ �ଧାନମ�ୀ �ାମ ସଡକ ରା�ା
ସଂେଯାଗ ନାହ� ; ଏହାର କାରଣଗୁଡକି କଣ ; ଆଗାମୀ େକେବ ସ�ୁା ରାଜ�ର ସବୁ �ାମକୁ
ସଡକ ଓ େସତୁ �ାରା ସଂେଯାଗ �ାପନ େହାଇପାରବି, େସ େନଇ େକେତ ବ�ୟ ବରାଦେର
େକେତ �କ� ��ୁତ େହାଇଛ ି; େସଗୁଡକି େକେବ ସ�ୁା କାଯ��କାରୀ େହବ େସ େନଇ ବଷ�
ଓ ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ?ି
 

େବଆଇନ ଦଖଲ କରି ବସତ ି�ାପନ
U.D ୫୪୯ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) 2010 ମସହିାରୁ 2020 ମ�େର େକଉଁ ବଷ� ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ
ସହରେର େବଆଇ� ଭାେବ େକେତ ପରମିିତ ସରକାରୀ ଜାଗା ଦଖଲ କର ିେକେତ ସଂଖ�କ
ପରବିାରର େକେତ େଲାକ ବସତ ି�ାପନ କରଛି� ି େସ ସ�କ�େର ସରକାର� ନକିଟେର
ନ�ି�� ତଥ� ଲପଲ� ଅଛ ିକ ି; ଯଦ ିଉପଲ� ତାର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି; (ଖ)
ସ��ୃ େବଆଇ� ଦଖଲକାରୀ� ମ�ରୁ େକେତ ପରବିାର େକେତ ସଂଖ�କ ହତିା�କାରୀ�ୁ
ଲାଭ ମିଳବିା ସ�କ�େର ଜାଗା ମିଶନ ଉଦଘାଟନ ଅବସରେର ମଖୁ�ମ�ୀ େଘାଷଣା
କର�ିେଲ ; େଘାଷଣା ପରଠାରୁ ଚଳତି ମାସ ସ�ୁା େକଉଁ େକଉଁ ମାସେର େକଉଁ
ସହରା�ଳେର େକେତ ହତିା�କାରୀ�ୁ ଜାଗା ମିଶନ ଜରଆିେର ଜମି ଅ�କାର ପ�ା �ଦାନ
କରାଯାଇଛ ିତାର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ?ି
 



ନ�ାୟ �ଦାନ ବାବଦେର େହଉ�ବା ଖ��
U.D ୫୫୦ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
'ସମ��ୁ ନ�ାୟ' େଯାଗାଇେଦବା ନମିେ� ରାଜ�େର କ ିକ ିଆଇନଗତ ଭି�ଭୂିମି ବେିଶଷ
କର ି ପଲିୁସ, ବଚିାର ବଭିାଗୀୟ, କାରାଗାର ଓ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ବ�ବ�ା ଉପଲ�,
ଆଇନ େସବା େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ �ତବିଷ� େକେତ ଖ�� େହଉଛ,ି େସ ସ�କ�େର 2009-
10 ବଷ�ରୁ ଚଳତି ବଷ� ପଯ��� ବଷ�ୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି ; ରାଜ�େର ଏ ସମ�
ଭି�ଭୂିମି ଅତ�� ଦୁବ�ଳ ରହ�ିବା �ୀକାର କରୁଛ� ି କ ି ; ଯଦ ି ନା, େତେବ କହେିବ କି
ରାଜ�େର ନ�ାୟ �ଦାନ ବାବଦେର ସ��ୃ ବଷ�ମାନ�େର ମ�ୁପିଛା େକେତ ଅଥ� େକଉଁ
ବଷ� ଖ�� େହଉଛ ି; ଯଦ ିରାଜ�େର ଆଇନର ଭି�ଭୂିମି ଦୁବ�ଳ, େତେବ ତାହାର ଉ�ତୀକରଣ
ନମିେ� କ ିକ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି ; ଆଗାମୀ େକେତ ବଷ� ମ�େର ସମ��ୁ
ନ�ାୟ �ଦାନ ନମିେ� େଯାଜନା କରେିହବ?
 

ଆଦଶ� ପ�ାୟତ
U.D ୫୫୧ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ତାମିଲନାଡୁର େକାଏମ�ାଟୁର ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ ଓଡାନଥୁରାଇ �ାମ ପ�ାୟତ
�ୟଂଶାସନ, ନଜି� ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ ସହତି ବଳକା ଶ�ିକୁ ସରକାର�ୁ ବ�ିି, ସହ�ା�କ
ସବୁଜ ଗହୃ ନମି�ାଣ, ସବୁ ଘରକୁ ମାଗଣା ପାଇପ ଜଳ ବଦୁି�� ଆଦ ି େ��େର େଦଶେର
ଆଦଶ� ପ�ାୟତ ଭାେବ ବ�ିବଦିତି �ବା େନଇ ରାଜ� ସରକାର ନ�ିିତ ଅବଗତ, ଏହାର
େକେତକାଂଶ ବକିାଶ ସମ�ୃ େକେତାଟ ିଆଦଶ� ପ�ାୟତ ଗତ 10 ବଷ�େର ଆମ ରାଜ�େର
ସ�ିୃ େହାଇପାରଛି ିକ,ି ଯଦ ିହଁ େତେବ େସହ ିପ�ାୟତ ଗୁଡକିର ନାମ କଣ, େସଠାେର କ ିକି
େମୗଳକି ସବୁଧିା ଉପଲ�, ଯଦ ିଉ�ର ନା, େତେବ ବଗିତ ବଷ� ମାନ�େର େଗାଟଏି ବି
ପ�ାୟତ ଆଦଶ� ପ�ାୟତେର ପରଣିତ ନେହାଇପାରବିା ଏବଂ ପ�ାୟତବାସୀ�
ସଶ�ୀକରଣ କରାନଯିବା ଏହାର �ମଖୁ କାରଣ ନୁେହଁ କ ି?
 

ନମି�ାଣ �କ� ବାବଦେର କଟାଯାଉ�ବା ଗଛର ପରିମାଣ
U.D ୫୫୨ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଓଡ଼ଶିାେର ଗତ 10 ବଷ� ଭିତେର େକଉଁ େକଉଁ ମହାନଗର ସେମତ ବଭିି�
ସହାରା�ଳେର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର ଶ�ି, କଳ କାରଖାନା, ଖଣିଖାଦାନ, ରା�ାଘାଟ,



େସତୁ, େହାେଟଲ, ପଯ��ଟନ, ବ�ର, ସରକାରୀ େକାଠାବାଡ ିଆଦ ିେକେତ ନମି�ାଣ �କ�
ବାବଦେର େକେତ ଐତହି� ଗଛ ସେମତ େକେତ ଗଛ କଟାଯାଇଛ,ି ତା ବଦଳେର ଏହ ି 5
ବଷ�େର େକେତ ଗଛ ଲଗାଯ।ଇଛ,ି େସ ସ�କ�ତ �କ�ୱାରୀ, ବଷ�ୱାରୀ ଜ�ିା ଓ ସହରୱାରୀ
ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ,ି ସ�ିୁମ େକାଟ�� ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ େଗାଟଏି ବୃ�ର ମଲୁ�
74,500 ଟ�ା x (ଗୁଣନ) ବୃ�ର ବୟସ ହସିାବେର ରାଜ�େର ଗତ 10 ବଷ�େର
କଟାଯାଇ�ବା ଗଛଗୁଡକିର ମଲୁ� େକେତ େହବ ଆକଳନ କର ିଅବଗତ କରେିବ କ ି?
 

େକାରାପଟୁ ଜ�ିା ପାଇଁ ଜଳେଯାଗାଣ ବ�ବ�ା
U.D ୫୫୩ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ଚଳତି ବଷ� �ୀଷ� କାଳେର �ବଳ ଜଳ ସ�ଟ େଦଖାଯିବ
େବାଲି ବହୁ ପାଣି ପାଗ ବ�ିାନୀ ପବୂ�ାନୁମାନ କରଛି�,ି ଏହାକୁ ଦୃ�ିେର ର� ରାଜ� ସରକାର
କ ି�କାର ��ୁତ ିଆର� କରଛି�,ି ବେିଶଷ କର ିେକାରାପଟୁ ଜ�ିାପାଇଁ କ ିକ ିପଦେ�ପ
ନଆିଯାଇଛ,ି (ଖ) ଏହ ଜ�ିାେର 50 ଜନ ସଂଖ�ା ବଶି�ି ପଡା �ାମ ପାଇଁ କ ି �କାର
ଜଳେଯାଗାଣ ବ�ବ�ା େହବ ?
 

ନୂତନ ବନୀକରଣ େଯାଜନା ପାଇଁ ସହାୟତା
U.D ୫୫୪ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ନୂତନ ବନୀକରଣ େଯାଜନା ପାଇଁ ଘେରାଇ ସଂ�ା� ସହାୟତା ନଆିଯାଉଛି
କ,ି େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ା ଇତ ିମ�େର ସରକାର�ୁ ଗଛ ଚାରା ସହତି ଖତ, ସାର ଓ ଅନ�ାନ�
ସାମ�ୀ େଯାଗାଉଛ� ି ତାହାର ପ�ୂ� ତଥ� େଦେବ କ,ି ଏ�ପାଇଁ ବ�ିବ� େଟ�ର
େହାଇ�େଲ କ,ି ଗତ ତନି ିବଷ�େର (2018-19, 2019-20, 2020-21) େକେତ ଟ�ାର
େଟ�ର େହାଇଛ ି?
 

ହାଇ�ଲୁ ମରାମତ ିବାବଦକୁ ବ�ୟର ପରିମାଣ
U.D ୫୫୫ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- େକାରାପଟୁ ଜ�ିାର େକେତ ପରୁାତନ ହାଇ�ଲୁ ଗୁଡକିର ମରାମତ ିଓ ର�ଣାେବ�ଣ
କାଯ�� �ାମ ଉ�ୟନ ବଭିାଗ ହାତକୁ େନଇଛ,ି େସ ବାବଦେର େକେତ ଟ�ା ବ�ୟ
କରାଯାଇଛ,ି େକେତ କାମ ସମା� େହାଇଛ ିଓ େକେତ ବାକ ିପଡଛି ି?
 



ବାସହୀନ ପରିବାର�ୁ ଥଇଥାନ
U.D ୫୫୬ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ଜୟପରୁ େପୗରା�ଳ ବାସଗହୃ ସମସ�ା ଉ�ଟ େହଲାଣି କ,ି
ଏହା ସେ� ସରକାର ଏହାର ପଦେ�ପ େନବାପାଇଁ କୁ�ା କରବିାର କାରଣ କଣ, ଏହି
େପୗରା�ଳେର ବାସହୀନ ପରବିାର ସଂଖ�ା େକେତ, େସମାନ� ଥଇଥାନ କରବିା ପାଇଁ
ଉଦ�ମ େହବ କ ି, (ଖ) ରାଜୀବ ଆବାସ େଯାଜନା ଏଠାେର କାଯ��କାରୀ େହବ କ ି?
 

ବନ� �ାଣୀ ଓ ମନୁଷ� ମ�େର ସଂଘଷ�
U.D ୫୫୭ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ବନ� �ାଣୀ ଓ ମନୁଷ� ମ�େର ସଂଘଷ� ଦନିକୁ ଦନି ଅ�କ େହଉଛି
କ,ି 2015 ପରଠାରୁ େକେତ ଏପର ିସଂଘଷ� ଘଟଲିାଣି, େକେତ ବନ� ଜ�ୁ ଏ�େର �ାଣ
ହରାଇେଲଣି, େକେତ ମଣିଷ ମତୁୃ�ମଖୁେର ପଡେିଲଣି, ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କି
ପଦେ�ପ େନଉଛ� ି?
 

ଖାଲି ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୫୫୮ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ମ�ରୁୀ �ା� ଜ�ିା ପ�ାୟତରିାଜ ଅ�କାରୀ, ଉପଖ�
ପ�ାୟତରିାଜ ଅ�କାରୀ, ପ�ାୟତ ସ�ସାରଣ ଅ�କାରୀ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି
ଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଯ�ୀ ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୫୫୯ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
�ାମ ଉ�ୟନ ବଭିାଗ ଅଧୀନେର ମ�ରୁୀ�ା� ବଭିି� ବଗ�ର ଯ�ୀ ପଦବୀରୁ େକେତ
ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୫୬୦ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଜ�ଲ ବଭିାଗ ଅଧୀନେର ମ�ରୁୀ�ା� େକଉଁ ବଗ�ର ଅ�କାରୀ ଓ କମ�ଚାରୀ ପଦବୀରୁ
େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 



ନବି�ାହୀ ଅ�କାରୀ ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୫୬୧ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ରାଜ�ର େକଉଁ େପୗର ସଂ�ାେର ନବି�ାହୀ ଅ�କାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି�ବାେବେଳ
ମ�ରୁୀ�ା� ଯ�ୀ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

�� େବାଡ� ଗଠନ
U.D ୫୬୨ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର
େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତାଟ ିେଦେବା�ର ସଂ�ାର �� େବାଡ� ଗଠନ େହାଇନାହ� �କାଶ କରି
ଏହା ପନୁଃଗଠନ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

େଛାଟ ବଡ େପାଲ ନମି�ାଣର େଯାଜନା
U.D ୫୬୩ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
�ତ ିବଷ� ଭଳ ିଚଳତି ବଷ� ରାଜ�େର ବଜୁି େସତୁ େଯାଜନାେର େଛାଟ ବଡ େପାଲ ନମି�ାଣର
େଯାଜନା ଓ ବ�ବ�ା କଣ, ନୀତଗିତ ନ�ି� ି ଏ�ଲାଗି େହାଇଛ ି କ,ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ
�େତ�କ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ପାଇଁ େପାଲ ନମି�ାଣ ବ�ୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ିକ ି?
 

ବନିେିଯାଗ ନ େହାଇ ପଡ଼ରିହ�ିବା ଅଥ�
U.D ୫୬୪ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଜେଳ�ର ବ�କ ଅ�ଗ�ତ ମାକଡ଼ିଆି ( MAKIDIA) �ାମ ପ�ାୟତେର
େକଉଁ ବାବଦେର େକେତଟ�ା େକଉଁ ବଷ�ଠାରୁ ବନିେିଯାଗ ନ େହାଇ ପଡ଼ରିହଛି,ି ସରପ��
ଅସହେଯାଗ , ନ�ିିୟତା େକେବଠାରୁ କ��ୃ ପ� ଜାଣିେଲ, େଗା�ୀ ଉ�ୟନ
ଅ�କାରୀ,ଜେଳ�ର� ଏ�େର ରେିପାଟ� କଣ ଜ�ିାପାଳ�ୁ େଦଇଛ�,ି ବ��ମାନ �ାମ
ପ�ାୟତର �ତି ିକଣ ; ସରପ�� �ମତା �ତ�ାହାର କରାଯାଇ interim arrangement
ପାଇଁ ସରକାର କଣ ଆଇନଗତ ପଦେ�ପ େନେବ ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଜନସାଧାରଣ�
ହୀତପାଇଁ ଆଉ କଣ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇପାେର ?
 

ଜେଳ�ରେର ପାଇପଜଳ େଯାଗାଣ �କ�
U.D ୫୬୫ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି



କହେିବ କ ି :- ଜେଳ�ର ବ�କ ଅ�ଗ�ତ ଆରୁହା ( ARUHA) �ାମ ପ�ାୟତେର
ଶାଳେିକାଠା( SALIKOTHA) ଓ ଆରୁହା �ାମେର େକେତାଟ ି ପାଇପଜଳ େଯାଗାଣ
�କ� କାଯ�� ଚାଲୁରହଛି,ିସବୁମେ� �କ� େକେବ ପ�ୂ�ା� େହବ ;Over Head Tank ରୁ
ଜଳ ଝରପିଡ଼ୁ�ବା ବଭିାଗୀୟ କନ�ି ଯ�ୀ , ସହକାରୀ ଯ�ୀ ସରଜମୀନ �ତି ିଅନୁ�ାନ
କର�ିବାେବେଳ ଏହାର ସଧୁାର େକେବ େହବ, କାଯ�� ବ��ମାନ େକଉଁ �ରେର ?
 

କାଯ�� ପ�ୂ�ା�େର ବଳିମ�
U.D ୫୬୬ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ବ�ା ବ�କ ଅ�ଗ�ତ ପାଇପଜଳ େଯାଗାଣ ବ�ବ�ାେର ଚାଷୀପଡ଼ା(
CHASIPADA ) ଓ ହଦମଉଦ ( HADAMAUDA) �ାମେର େକେତ କାଯ�� ଆର�
େହାଇ�ଲା, ଆଜପିଯ��� କାଯ�� ପ�ୂ�ା� ନ େହବା କାରଣ କଣ; ସହକାରୀ ଯ�ୀ କାଯ��
ତଦାରଖ ସମୟେର େକଉଁଠାେର କଣ ତୃଟ ି େଦ�େଲ; ତୃଟ ିସଧୁାର ନମିେ� ଠକିାଦାର�
ନେି��ଶ କଣ , ଏ�େର େକେତ ସମୟସୀମା ଧାଯ�� େହାଇଛ,ି କାଯ�� ପ�ୂ�ା�କରଣ ପାଇଁ
ଆଉ େକେତଦନି ଲାଗିବ ?
 

େଦବକୁମାର �ାମେର ପାଇପ ଜଳେଯାଗାଣ ବ�ବ�ା
U.D ୫୬୭ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଜେଳ�ର ବ�କ ଅ�ଗ�ତ 22.02.2018 ତାର�ିେର େଦବକୁମାର(
Devkumar) �ାମେର ପାଇପଜଳ େଯାଗାଣ ବ�ବ�ା କାଯ���ମ ଏ ପଯ��� ପ�ୂ�ା�
େହାଇନ�ବା ସତ� କ,ି ଏ�ଲାଗି �ତବି�କ େକଉଁଠ;ି ଠକିାଦାର� ସହତି ଚୁ�ିନାମା
ଅନୁସାେର େକଉଁ ତାରଖିେର ପାଇପଜଳ େଯାଗାଣ କାଯ�� ସମା� େହବାକଥା ଏବଂ
େହାଇନ�ବା କାରଣ କଣ କାଯ�� ଅବେହଳା ପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ, େସ�ଲାଗି କଣ
ପଦେ�ପ ସରକାର� ପ�ରୁ ନଆିଯାଇଛ ି?
 

ଓଡ଼ଶିାକୁ େଫରି�ବା �ବାସୀ �ମିକ� ସଂଖ�ା
U.D ୫୬୮ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର କେରାନା ମହାମାରୀ ସମୟେର �ବାସୀ �ମିକ ବାହାର ରାଜ� ତଥା
ବାହାର େଦଶରୁ େକେତ ଓଡ଼ଶିାକୁ େଫରଛି� ିେସ�ମ�ରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜ�ିାକୁ େକେତ �ମିକ
େଫରଛି�;ି େସମାନ� ମ�ରୁ ପରୁୁଷ ଏବଂ ମହଳିା �ମକମାନ� ସଂଖ�ା େକେତ ଉ�



�ମିକମାନ�ୁ କମ� ନଯୁି�ି ପାଇଁ ସରକାର� ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛି
ତା'ର ସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବ କ ି?
 

ଜ�ଲ ସୃ�ି ପାଇଁ ଲ�� ଧାଯ��
U.D ୫୬୯ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ରାୟଗଡା ଜ�ିାେର Forest Department ତରଫରୁ େକେତ େହକ�ର ଜ�ଲ ସ�ିୃ ପାଇଁ
ସରକାର ଲ�� ଧାଯ�� କରଛି�,ି େକଉଁ େକଉଁ range area େର େକେତ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛ,ି
CAMPA Project େର 2020 2021 ମସହିାେର ସରକାର େକଉଁ େକଉଁଠାେର
ବୃ�େରାପଣ ପାଇଁ େଯାଜନା କରଛି�?ି
 

PP ଏବଂ APP ମାନ� ସଂଖ�ା
U.D ୫୭୦ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର
PP ଏବଂ APP ମାନ� ସଂଖ�ା େକେତ, େସ�ମ�ରୁ General ଏବଂ SC and
STମାନ� ସଂଖ�ା େକେତ, ତାର ସମ� ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବକ?ି
 

ନୂତନ Panchayat ଏବଂ Ward ଗଠନ
U.D ୫୭୧ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ନୂତନ Panchayat ଏବଂ Ward ପନୁ�ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାର ଲ��
ର�ଛ�କି,ି ଯଦ ିର�ଛ� ିେତେବ ଏହା େକେବସ�ୁା ପନୁ�ଗଠନ େହବ କହେିବକ?ି
 

SFC ଓ CFC Grant ରୁ ଆସ�ୁବା ଅଥ�
U.D ୫୭୨ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- SFC ଓ CFC Grant ରୁ ପ�ାୟତକୁ ବଷ�କୁ େକେତ ଟ�ାଆସଛୁ,ି ଏହା
ପଂଚାୟତେର େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର େକେତ ଟ�ା ଖ�� େହଉଛ ିତାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା
େଦେବକ?ି
 

ଜଳବାୟୁ ପରିବ��ନ ମକୁାବଲିା ପାଇଁ େହାଇ�ବା ଖ��
U.D ୫୭୩ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଜଳବାୟୁ ପରବି��ନ ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ପବୂ�ରୁ କାଯ��କାରୀ େହାଇ�ବା ରାଜ�
କାଯ��ାନ�ୟନ େଯାଜନା (SAPCC 2010-2015) େର େମାଟ େକେତ ଟ�ା ବ�ୟେର



େକଉଁ ଲ�� ହାସଲ େହାଇଛ ିଓ (SAPCC 2015-2023) େର ଧାଯ�� ଲ�� କଣ ଏବଂ
ବ�ୟ ଅଟକଳ େକେତ, ଏପଯ��� େସ�େର େକେତ ଟ�ା ଖ�� େହାଇଛ ିଓ େକଉଁ ଲ��
ହାସଲ େହାଇଛ ିସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବକ?ି
 

ଜୀବଜ�ୁ� ଅ� �େତ�� େଚାରା ଚାଲାଣ
U.D ୫୭୪ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଗତ 5 ବଷ�େର ରାଜ�ର େକଉଁେକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ବନ��ାଣୀ�ୁ ଶକିାର
କରାଯାଇଛ ିଓ େକେତ ଅଭିଯୁ� ଗିରଫ େହାଇଛ�,ି ବନ��ାଣୀ�ୁ ଜୀବ� ଚାଲାଣ ଓ ମତୃ
ବନ��ାଣୀ� ଅ� �େତ�� େଚାରା ଚାଲାଣ ମାମଲାେର େକେତଜଣ ଗିରଫ େହାଇଛ� ିଓ
େସମାନ� ଦ�ବଧିାନ ହାର େକେତ ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବକ?ି
 

ବାୟୁ �ଦୂଷଣ ନୟି�ଣ
U.D ୫୭୫ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର ବଭିି� ଖଣି ଓ ଶ�ିା�ଳେର ବାୟୁ �ଦୂଷଣ ମା�ା େକେତ ଓ ଏହାକୁ
ନୟି�ଣ କରବିା ଲାଗି େକଉଁ ପଦେ�ପ �ରା�ତି କରାଯାଉଛ,ି �ଦୂଷଣକାରୀ ଶ�ି ସଂ�ା�
ବେିରାଧେର େକଉଁ କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିତଥା ଜରମିାନା ଅସଲୁ କରାଯାଇଛି
ଗତ ଦୁଇ ବଷ�ର ବବିରଣୀ େଦେବକ?ି
 

ଗରିବ େଲାକ�ୁ ଗୃହ େଯାଗାଣ
U.D ୫୭୬ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର ସମ� େପୗରା�ଳେର ବାସହୀନ ପରବିାର� ସଂଖ�ା
େକେତ ଓ �ଧାନମ�ୀ ଆବାସ େଯାଜନା ସେମତ ଅନ�ାନ� ଗହୃ େଯାଗାଣ େଯାଜନାେର
େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତ ପରବିାର�ୁ ସହାୟତା ମିଳଛି,ି �ଥମ ପଯ��ାୟେର କଟକ ଓ
ଭୁବେନ�ର େଦତୖନଗରୀର 25 ହଜାର ଦର�ି ଓ ନମି� ମ�ବ�ି ପରବିାର�ୁ ଘର
େଯାଗାଇବା ଲାଗି ମଖୁ�ମ�ୀ େଯଉଁ େଘାଷଣା କରଛି� ିତାହାର ବ�ୟ ଅଟକଳ େକେତ ଓ
ପରବ��ୀ ପଯ��ାୟେର ଆଉ େକେତ ପରବିାର�ୁ େସ�େର ସାମିଲ କରାଯିବା ଲ�� ଅଛ?ି
 

ସବୁଦେିନ କାମ େଯାଗାଇବାକୁ ବ�ବ�ା
U.D ୫୭୭ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ



ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ସହରା�ଳ �ମଜୀବୀ�ୁ ସବୁଦେିନ କାମ େଯାଗାଇବା ଲାଗି
େଘାଷତି ମଖୁ�ମ�ୀ କମ� ତ�ର େଯାଜନା(ମ�ୁା) ପାଇଁ ହତିା�କାରୀ� ସେଭ� େହାଇଛକି,ି
ଯଦ ିହଁ େତେବ ଏହ ିେଯାଜନାେର େକେତ �ମଜବିୀ ଉପକୃତ େହେବ ଓ େଯାଜନାର ବାଷ�କ
ବ�ୟ ଅଟକଳ େକେତ?
 

ସରକାରୀ ଓକଲି� ତାଲିକା
U.D ୫୭୮ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�
ସରକାର ଗଂଜାମ ଜ�ିାର େକେତେଗାଟ ିସରକାରୀ ଓକଲି ନଯୁି�ି କରଛି� ିେସମାନ� ନାମ
ସହ ତାଲିକା ସଂପ�ୁ� ତଥ� �ଦାନ କରେିବକ?ି
 

େସାରଡାେର ବଜୁି େସତୁ େଯାଜନା
U.D ୫୭୯ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ� ସରକାର େସାରଡା ନବି�ାଚନମ�ଳୀେର 2020 2021 ଆଥ�କ ବଷ�େର ବଜୁି େସତୁ
େଯାଜନା ରାଜ� ସରକାର େଦବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବକ ି ସଂପ�ୁ� ତଥ� �ଦାନ
କରେିବକ?ି
 

ପଂଚାୟତ ବ�ା� ଖାତାର ଟ�ା ଖ��
U.D ୫୮୦ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଗଂଜାମ ଜ�ିାର Bellugta Block ର ପାେରଲପଡା �ାମ ପଂଚାୟତର
1.1.2017 to 4.2.2021 ପଯ��� ପଂଚାୟତ ବ�ା� ଖାତାର େକେତ ଟ�ା ପଂଚାୟତ ପାଇଁ
ଖ�� କରବିା ପାଇଁ ଉଠାଣ କରାଯାଇଛ ିତାହାର ତାରଖିୱାରୀ ତାଲିକାକୁ ଦାଖଲ କରେିବକ?ି
 

ବ�ୟ ଅଟକଳର ମଲୂ�
U.D ୫୮୧ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଗଂଜାମ ଜ�ିାର Belluguntha Block ର ପାେରଲପଡା �ାମ ପଂଚାୟତର
1.1.2017 to 4.2.2021 ପଯ��� େକଉଁେକଉଁ କାଯ�� କରାଯାଇଅଛ ି NRGSY ଏବଂ
ଅନ�ାନ� ଅଥ� ବ�ୟ କରାଯାଇଛ ି କାମର ନାମ ସହ ଅଟକଳର ମଲୂ� ତାଲିକା ଦାଖଲ
କରେିବକ?ି
 

Status of the Bridge over river Baitarani



U.D 582 . Shri Prafulla Samal : Will the minister for Rural
Development be pleased to state that :- What is the status of the
Bridge over river Baitarani at Bardalo village connecting Bhadrak
district with Jajpur district?
 

ବ�ୟ ଅଥ�ର ପରିମାଣ
U.D ୫୮୩ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଭ�କ ଜ�ିାେର ଆମ ଗଁା ଆମ ବକିାଶ େଯାଜନାେର େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ
େହାଇଛ ିଓ େକେତ ଅଥ� ଖ�� ନେହାଇ ପଡରିହଛି ିଏହାର ଏକ ବ�କୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ
କରେିବକ?ି
 

ଭାରୀଯାନ ଯାତାୟତକୁ େରାକବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୫୮୪ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଭ�କ ଜ�ିାେର �ାମ� ଉ�ୟନ ରା�ାମାନ�େର ଭାରୀଯାନ ଯାତାୟତ ବହୁଳ ପରମିାଣେର
େହଉ�ବାରୁ ରା�ାଗୁଡକି ନ� େହାଇଯାଇ�ବା ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଛିକି,ି ଉ�ର ହଁ
େହେଲ ଭାରୀଜାନ ଯାତାୟତ�ୁ େରାକବିା ପାଇଁଅଥବା ରା�ାଗୁଡକି ଉ�ମାନର ନମି�ାଣ ପାଇଁ
ପଦେ�ପ େନେବକ?ି
 

ରା�ାର ପଥପା�� ବନୀକରଣ
U.D ୫୮୫ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
(କ) କଟକ ଚା�ବାଲି, ଚା�ବାଲି ଭ�କ, ଭ�କ ଆନ�ପରୁ MDR ରା�ାର ପଥପା��
ବନୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ ଅଛକି,ି ��ାବ �େଲ ତାହା େକେବଠାରୁ କାଯ��କାରୀ
େହବ ଓ େକେତ ଗଛ ଲଗାଯିବ କହେିବକ,ି (ଖ) ଭ�କ ଜ�ିାର ସମ� PMGSY ରା�ାର
ପଥପା�� ବନୀକରଣେର େକେତ ବୃ� ଲଗାଯାଇଛ ିଓ ତାର ର�ଣାେବ�ଣ େକଉଁମାନ�
ଉପେର ନ�� କରାଯାଇଛ?ି
 

ଭ�କ ଜ�ିାେର ରା�ାପା�� ବନୀକରଣ
U.D ୫୮୬ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଭ�କ ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ ରା�ାପା�� ବନୀକରଣ କରାଯାଇଛ ି�କାଶ କର ିଜ�ିାର
ସମ� ପଥପା�� ବନୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 



ଭ�କାଳୀ ପିଠର ବକାଶ
U.D ୫୮୭ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଭ�କର ଆରା� ଭ�କାଳୀ ପୀଠର ବକିାଶ ସାଧନ ନମିେ� ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରଛି� ିବା କରବିାକୁ ଯାଉଛ� ି?
 

ଭ�କେର ଖାଲି�ବା ପଦବୀ
U.D ୫୮୮ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ଭ�କ େର ESI Hospital ମ�ରୁୀ�ା� ବେିଶଷ�, ଡ଼ା�ର ଓ ଅନ�
ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ି ଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛି
 

େପୗରପାଳକିାେର ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୫୮୯ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ଭ�କ େପୗରପାଳକିାେର ମ�ରୁୀ�ା� େକଉଁ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ
ଖାଲି ଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

କଟକ ଜ�ିାେର ପଥପା�� ବନୀକରଣ
U.D ୫୯୦ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- କଟକ ଜ�ିାେର ବଗିତ 5 ବଷ�େର େକଉଁ ବ�କ ଓ େପୗରସଂ�ାର େକଉଁ େକଉଁ ପଥପା��
ବନୀକରଣ େହାଇଛ ି�କାଶ କର ି ଜ�ିାେର ପଥପା�� ବନୀକରଣ ସଂୁସହତ ପାଇଁ �ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?
 

ବଚିାରାଧୀନ�ବା ମାମଲା ସ�କ�େର
U.D ୫୯୧ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଓଡ଼ଶିା
ଉ� ନ�ାୟାଳୟେର େକେତେଗାଟ ି ମାମଲା ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ ି ଓଡ଼ଶିା �ସାଶନକି
ନ�ାୟାଧୀକରଣରୁ େକେତାଟ ିମାମଲା ଓଡ଼ଶିା ଉ�ନ�ାୟାଳୟକୁ ହ�ା�ର େହାଇଛ,ି ବଗିତ
ପା�ବଷ�େର େକେତାଟ ିମାମଲା ଫଇସଲା େହାଇଛ ି�କାଶ କର ିପରୁୁଣା ବେକୟା ମାମଲାର
ଆଶୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ମହଳିା �ମିକମାନ� କଲ�ାଣ



U.D ୫୯୨ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ମହଳିା �ମିକମାନ� କଲ�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ି �ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ଜରାଜୀ�� ରା�ାର ପରିମାଣ
U.D ୫୯୩ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ସାେଲପରୁ ଓ ଟା�ୀ େଚୗ�ାର ବ�କର େମାଟ େକେତ କ.ିମି. େକଉଁ େକଉଁ �ାମ� ଉ�ୟନ
ବଭିାଗ ରା�ାରୁ େକେତ କ.ିମି. ରା�ା ଜରାଜୀ�� ଅବ�ାେର ଅଛ ିତାହାର ପନୁଃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଶ�ି ସଂ�ା ବରୁି�େର କାଯ��ାନୁ�ାନ
U.D ୫୯୪ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ା �ଦୂଷଣ କରୁ�ବା ସରକାର�
ଦୃ�ିକୁ ଆସଛି ିଓ େସମାନ� ବରୁି�େର କ ିକାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ ି?
 

ବେକୟା ମାମଲାର ଆଶୁ ସମାଧାନ
U.D ୫୯୫ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାର ବଭିି� ଅଦାଲତେର େକେତାଟ ି ମାମଲା ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ,ିବଗିତ 5
ବଷ�େର େକେତାଟ ିମାମଲା ସମାଧାନ େହାଇଛ ିଓ ବେକୟା ମାମଲାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ
କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

େଲବର େଟନାେମ� ନମି�ାଣ
U.D ୫୯୬ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ ଶ�ିା�ଳେର େକେତଜଣ �ମିକ� ରହଣୀ
ପାଇଁ େକେତାଟ ିେଲବର େଟନାେମ� ନମି�ାଣ େହାଇଛ ି�କାଶ କର ିଅ�କ �ମିକ ପରବିାର
ରହଣୀ ପାଇଁ ସରକାର େଲବର େଟନାେମ� ନମି�ାଣ କରେିବ କ ି?
 

ଶ�ିାନୁ�ାନେର ବଦୁି�ତ ର�ଣାେବ�ଣ
U.D ୫୯୭ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ବଗିତ ଚାରବିଷ�େରRW ( GED) ତରଫରୁ େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାର େକେତାଟି



ଶ�ିାନୁ�ାନେର େକେତ ଅଥ�ବ�ୟେର ବଦୁି�ତ ର�ଣାେବ�ଣ କରାଯାଇଛ ି?
 

ଖାଲି�ବା ପଦବୀ ସଂଖ�ା
U.D ୫୯୮ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ରାଜ�େର ଜ�ଲ ବଭିାଗ ଅଧୀନେର ମ�ରୁୀ େକଉଁ େକଉଁ ବଗ�ର ଅ�କାରୀ ଓ କମ�ଚାରୀ
ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛି
?
 

ପ�ିକୃତ ନମି�ାଣ �ମିକ� କଲ�ାଣପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୫୯୯ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- କଳାହା�ି ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କ ଓ େପୗରସଂ�ାେର େକେତ ନମି�ାଣ �ମିକ
ପ�ିକୃତ େହାଇ�ବାେବେଳ େସମାନ� କଲ�ାଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ି?
 

ଧମ�ଗଡ଼ସହରେର Town Hall ନମି�ାଣ
U.D ୬୦୦ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଧମ�ଗଡ଼ସହରେର ଉ�ତମାନର ଟାଉନହଲ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ
�େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

େବଆଇନଭାେବ େଦେବା�ର ସ��ି ବ�ିି
U.D ୬୦୧ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- କଳାହା�ି
ଜ�ିାର େକଉଁ େଦବାେଦବୀ�ର େକେତ ଭୂସ�� ି େବଆଇନ ବ�ିୟ େହାଇଛ ି ତାହାର
ବବିରଣୀ ଦଶ�ାଇ ଏହାକୁ ଜବର ଦଖଲମ�ୁ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

Sanction of amount for Forest Deptt of Gajapati District
U.D 602 . Shri K. Narayana Rao : Will the minister for Forest and
Environment be pleased to state that :- What is the amount sanctioned
for Forest Department of Gajapati District for the year 2019- 20 from
different schemes; What are the projects taken up till today; How
many were completed; How many are ongoing ; How many are not
yet started; Can the Government could supply full details for the
referral ?
 

Issue of L.E. Certified



U.D 603 . Shri K. Narayana Rao : Will the minister for Housing &
Urban Development be pleased to state that :- the Government was
issued Land Entitlement Certificates (L.E.C.) in favour of some
people of Odisha those who are living in slums of urban areas; Still
most of the people are depriving to get L.E.C, so can the Government
take steps to issue the left out slum people of Odisha ?
 

Amount spent for burial ground Paralakhemundi
U.D 604 . Shri K. Narayana Rao : Will the minister for Housing &
Urban Development be pleased to state that :- the Municipality
Paralakhemundi were spent lakhs of money in the burial ground of
Late Maharaja Sri Krushna Chandra Gajapati's dynasty in the name of
Children's amusement park; How the District Administration allowed
spending such huge amount on the burial ground which is not used by
public till today; What was the amount spent for the burial ground;
Can the Government enquire into this issue and action may be taken
for such illegal projects taken by the Municipality of Paralakhemundi
?
 

Seized trees & dead wood from cyclone
U.D 605 . Shri K. Narayana Rao : Will the minister for Forest and
Environment be pleased to state that :- the District Forest Officer,
Gajapati was seized many trees and dead wood from titli cyclone to
till date, As per the Government norms the farmers are allowed to sale
their Woods which were collecting during the titli cyclone at
anywhere; But it is unfortunate that the DFO, Gajapati is seizing those
woods and not releasing after producing the Patta's of farmers; It is
one kind of harassment to the poor farmers of Odisha; Can the
Government take steps to implement as per the Government norms ?
 

Bank Accountେର �ବା Incentive ର ତଥ�
U.D ୬୦୬ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- (କ) �ଧାନମ�ୀ ଆବାସ େଯାଜନା (�ାମୀଣ)େର ୨୦୧୫-୧୬ ମସହିାଠାରୁ
ଆଜ ିପଯ��� େକେତଜଣ ହତିା�କାରୀ�ୁ େକେତଟ�ାର Incentive େକଉଁ େଯାଜନାରୁ
cash ଆକାରେର ଓ DBT ଜରଆିେର ହତିା�କାରୀ� Bank Accountେର ଜମା
କରାଯାଇଛ,ି ବଷ�ୱାରୀ ଓ ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି ; (ଖ) ୨୦୧୫-୧୬ ମସହିାଠାରୁ



ଆଜ ି ପଯ��� PMAY (Gramin) େଯାଜନାେର Incentive ପାଇ�ବା େଲାଇସଂିହା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ହତିା�କାରୀମାନ� �ାମପ�ାୟତ ୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
 

ମ�ୁନସିପିାଲ କେପ�ାେରସନ ସ�କ�େର
U.D ୬୦୭ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- (କ) ରାଜ�େର �ବା ମ�ୁନସିପିାଲ କେପ�ାେରସନ ଗୁଡ଼କି େକେବଠାରୁ �ାପିତ
େହାଇଅଛ,ି ମ�ୁନସିପିାଲ କେପ�ାେରସନେର ଜନ �ତନି�ିମାନ�ର ଆବଶ�କତା ଅଛ ିକ;ି
ଯଦ ିଉ�ର 'ହଁ' ହୁଏ େତେବ େକେବଠାରୁ ଏହ ିକେପ�ାେରସନମାେନ ଗଣତ�ହୀନ ଶାସନ
ପ�ତେିର କାଯ��କରୁଛ� ିଏ ସମ��େର ସରକାର� ଆଭିମଖୁ� ��କର ିେକେବ ସ�ୁା ଏହି
Corporation ମାନ�େର ଗଣତ�ର �ତ�ିା କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ;
(ଖ) ରାଜ�େର �ବା ��ାବତି ନୂତନ Municipality / NACର �ତ�ିା ସହ ଜନ�ତନି�ି
ବହିୀନ ଗଣତ� ଶାସନ ପ�ତେିର ଚାଲି�ବା Municipality / NACର ନବି�ାଚନ ନ
େହବାର କାରଣ କଣ, ଏ�ପାଇଁ ଦାୟୀ କଏି; େକେବ ସ�ୁା ସରକାର ଏହି
ଅନୁ�ାନମାନ�େର ନବି�ାଚନ କରାଇ ଗଣତ� �ତ�ିା କରେିବ ତାର ��ୀକରଣ େଦେବ କି
?
 

ପରୁାତନ କୀ��ୀରାଜରି ସଂର�ଣ
U.D ୬୦୮ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- େଷାଡ଼ଶ
ବଧିାନସଭାର ତା.୧୬.୦୭.୨୦୧୯ର ଅଣତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା ୮୦୫ର ଉ�ର
ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ�େର �ବା ମଠ, ମ�ରିର ଜ�ିାୱାରୀ ��ୁତ ତାଲିକା ସହ ବଗିତ ପା�
ବଷ�େର ଜ�ିାୱାରୀ େକେତ ଅନୁଦାନ େଦଇଛ�;ି ଏହ ିମଠ, ମ�ରିର େଦନୖ�ନି ନୀତକିା�ି
ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଓ େସମାନ�ର ଦୁବ�ଳ ଭି�ଭୂିମିର ପନୁଃ ଉ�ାର କର ି ପରୁାତନ
କୀ��ୀରାଜକୁି ସଂର�ିତ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର�ର ନଜିର ଦାୟି�େବାଧ ଅଛ ିନା ନାହ�; ଯଦି
ଅଛ ି େତେବ ସ��ୃ ଅନୁ�ାନର ପରଚିାଳକ� ��ାବକୁ ଅେପ�ା ନ କର ି ସରକାର�
େଦେବା�ର ବଭିାଗର ତ�ାବଧାନେର �ବା ସମ� ଜ�ିାର ମଠ ଓ ମ�ରିର survey କରି
ତାର ସପୁରଚିାଳନା ଓ ଭି�ଭୂିମି ସଜାଡ଼ବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନବାକୁ ରାଜ� ବେଜଟେର
ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

�ଦୂଷଣ ନୟିମ �ଲାପକାରୀ ମିଲର� ବରୁି�େର କାଯ��ାନୁ�ାନ



U.D ୬୦୯ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- (ଖ) Rice Mill ମାନ�ରୁ ନଗି�ତ େହଉ�ବା Waste Water, Husk-Ashର
ପରମିାଣ େକେତ ଓ ଏହାର Disposal ପାଇଁ େକେତ ଜମି Earmark କରାଯାଇଛ,ି Rice
Mill ୱାରୀ ତଥ� ସହ �ଦୂଷଣ େରାକବିା ପାଇଁ Waste Water Treatment Plantର
Regular Monitoring Report ସହ �ଦୂଷଣ ନୟିମ �ଲାପକାରୀ ମିଲର� ବରୁି�େର
ରାଜ� �ଦୂଷଣ ନୟି�ଣ େବାଡ଼� �ାରା ନଆିଯାଇ�ବା କାଯ��ାନୁ�ାନର Action taken
report ସ�କ�େର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

�ବାସୀ �ମିକ� ଦ�ତା ମ�ାପି�
U.D ୬୧୦ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- �ବାସୀ �ମିକ� ଦ�ତା ମ�ାପି� କରାଯାଇ ଅଭି�ତା ବା ଦ�ତା ଆଧାରେର
େସମାନ�ୁ ବଭିି� େ��େର ଆ�ନଯୁି�ି ବା କମ�ନଯୁି�ି ଜରଆିେର ଅଥ� ଉପାଜ�ନର
ସେୁଯାଗ ଦଆିଯିବା ସ�କ�ୀତ ସରକାର� େଘାଷଣା ଅନୁଯାୟୀ େକଉଁ ଜ�ିାକୁ ରାଜ� ବାହାରୁ
େକଉଁ େକଉଁ ମାସେର େକେତ ସଂଖ�କ �ମିକ େଫରଛି� ି ଓ େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତ
ସଂଖ�କ�ର େକଉଁ ସଂ�ା କମି�ା େକଉଁ ଆଧାରେର କାହା �ାରା େକେବ ଦ�ତା ମ�ାପି�
କରାଯାଇଛ ିତାହା �କାଶ କରେିବ କ;ି େକଉଁ େକଉଁ େ��େର େକେତ ଜଣ�ୁ କମ�ନଯୁି�ି
କମି�ା ଆ�ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଇଛ ି େକେତ ଜଣ�ୁ ଅଦ�ାବ� କମ�ନଯୁି�ି (ଦ�ତା) ମ�ାପି�
ଅନୁଯାୟୀ ଦଆିଯାଇ ନାହ� ତାର ଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ?ି
 

ନଗି�ମିତ ଫ�ାଏଆସର ପରିମାଣ
U.D ୬୧୧ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- (କ) ରାଜ�େର ୨୦୦୯-୧୦ ରୁ ୨୦୨୦-୨୧ ବଷ� ମ�େର େକଉଁ ବଷ� େକେତ
ପରମିାଣର ଫ�ାଏଆସ ନଗି�ମିତ େହଉଛ;ି େସ�ରୁ େକେତ ପରମିାଣର ରା�ା, ବ� ନମି�ାଣ ଓ
ଫ�ାଏଆ� ଇଟା ଉ�ାଦନେର େକେତ ପରମିାଣର ବନିେିଯାଗ େହାଇଛ ି ତାର ଜ�ିାୱାରୀ
ବଷ�ୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି ; (ଖ) ରାଜ�ର ଆଭ��ରୀଣ ଅ�ଳେର ଫ�ାଏଆ�
ଇଟା ସହଜେର ଉପଲ� କରାଇବା ପାଇଁ ନ�ି�� େଯାଜନା କଣ ରହଛି;ି ପ�ାଏଆସରୁ ��ୁତ
ଇଟା ପରୀ�ା କର ି ତାହା ଗୁଣା�କ ମାନରୁ ନଭି�ରେଯାଗ� େବାଲି �ମାଣପ� �ଦାନ



ନମିେ� କ ିକ ିଢ଼ା�ାଗତ ବ�ବ�ା ରହଛି ିତାହା �କାଶ କରବିାସହ ସ��ୃ ବ�ବ�ା କଭିଳି
େକଉଁ �ରେର ଉପେଯାଗ କରାଯାଉଛ ିତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

�କ� ନମିେ� େଟ�ର ଆହ�ାନ
U.D ୬୧୨ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ବଗିତ ୧୦ ବଷ� ମ�େର େକଉଁ ବଷ� େକେତେଗାଟ ି�କ� ନମିେ� େଟ�ର
ଆହ�ାନ କରାଯାଇ�ଲା; ସ��ୃ �କ� ମ�ରୁ େକେତେଗାଟ ି�କ� ନ�ି�ାରତି ସମୟ ଅବ�
ମ�େର ସ�ୂ�� େହାଇଅଛ;ି େକେତେଗାଟ ି�କ� ନ�ି�ାରତି ସମୟ ଅବ� ମ�େର ସ�ୂ��
େହାଇନପାର ିପରବ��ୀ ସମୟେର ସ�ୂ�� େହବା େଯାଗଁୁ ବଜାର ମଲୂ� ବୃ� ି େହାଇ�େଲ
ମ� ମଳୂ ବ�ୟ ଅ�କଳ ବୃ� ି କରାଯାଇନାହ� ; େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତେଗାଟ ି �କ�ର
ଡ଼ଜିାଇ�/ ନ�ାେର ପରବି��ନ େଯାଗଁୁ ମଳୂବ�ୟ ଅ�କଳ େକେତ ବୃ� ି େହାଇଛ ି ତାର
ଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ନ�ିାସତି ବଜ��ଜଳର ପରିମାଣ
U.D ୬୧୩ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- (କ) ସରକାର� Zero Liquid Discharge ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଗ�ାନାଳ ଓ ଚାଷ
ଜମିକୁ କଳ�ି ନଗର �ତି େକଉଁ ଶ�ି କାରଖାନା େକେତ ପରମିାଣର ବଜ�� ଜଳ ନ�ିାସତି
କରୁଛ�;ି ବଜ��ଜଳ େଯାଗଁୁ ଗ�ାନାଳ, ଚାଷ ଜମି ଓ �ା�ଣୀ ନଦୀ �ଦୂଷତି େହଉ�ବା
ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ି କ;ି ଯଦ ି ହଁ, ଏହାର �ତକିାର ପାଇଁ ସରକାର େକଉଁ େକଉଁ
ପଦେ�ପ େନଇଛ� ି ; ବଜ��ଜଳ �ାରା ଅ�ଳର େକେତ ପରମିାଣର ଜମି �ତ�ି�
େହଉଅଛ;ି �ତପିରୂଣ ବାବଦେର ଚାଷୀମାନ�ୁ େକଉଁ ସବୁଧିା େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ି; (ଖ)
କଳ�ି ନଗର �ତି େକଉଁ କାରଖାନାରୁ େକେତ ପରମିାଣର ଉଡ଼�ା ପାଉଁଶ ନଗି�ତ େହଉଅଛ;ି
ଏହାର ପରମିାଣ ଓ ବନିେିଯାଗ ପ�ତ ି କଣ; େକଉଁ କାରଖାନାେର େକେତ ପରମିାଣର
ଉଡ଼�ା ପାଉଁଶ ଅଦ�ାବ� ଗ�ତି ଅଛ;ି େକଉଁ କାରଖାନା ଭାରତ ସରକାର� ଉଡ଼�ା ପାଉଁଶ
ବନିେିଯାଗ ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ କାଯ�� କରୁନାହା� ିଓ େସମାନ� ବରୁି�େର ସରକାର କ ିକି
ପଦେ�ପ େନଇଛ� ି?
 

ରା�ା ହ�ା�ରିତ େହବାର ନୀତ ିନ�ି�ାରଣ
U.D ୬୧୪ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-



�ଧାନମ�ୀ �ାମ ସଡ଼କ େଯାଜନାେର ନମି�ତ ରା�ା ନମି�ାଣ େହବାର େକେତ ବଷ�
ବ�ବଧାନେର ଅନ� ବଭିାଗକୁ ହ�ା�ରତି େହାଇଥାଏ ଏ�ପାଇଁ କ ିକ ିନୀତ ିନୟିମ ନ�ି�ାରଣ
କରାଯାଇଛ;ି ବଗିତ ୩ ବଷ� ମ�େର େକଉଁ େକଉଁ �ଧାନମ�ୀ �ାମ ସଡ଼କ େଯାଜନାେର
ନମି�ତ ରା�ା େକଉଁ ବଭିାଗକୁ ହ�ା�ରତି େହାଇଛ;ି ହ�ା�ରତି େହାଇ�ବା ରା�ାର ବ�ୟ
ଅ�କଳ, େଦଘୖ�� ନମି�ାଣ ଆର� ଓ ନମି�ାଣ ସ�ୂ�� େହାଇ�ବା ସ�କ�ୀତ ତଥ� ସମ�ଳତି
ବବିରଣୀ ଜ�ିାୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ?ି
 

ଆ�ନ ପ�ାନ କାଯ���ମ
U.D ୬୧୫ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଦାଦନ ଚାଲାଣ େରାକବିା ନମିେ� ୧୧ଟ ିଜ�ିାକୁ େନଇ ରାଜ� ସରକାର
କର�ିବା ଆ�ନ ପ�ାନ େକେବଠାରୁ କାଯ���ମ େହାଇଛ,ି ସ��ୃ ପ�ାନ ଅନୁଯାୟୀ େକଉଁ
େକଉଁ କାଯ�� ୨୦୧୬-୧୭ରୁ ୨୦୨୦-୨୧େର କରାଯାଇଛ ି ତାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ
�ଦାନ କରେିବ କ,ି ଆ�ନ ପ�ାନ ଅନୁଯାଇ େକେତାଟ ି ଜ�ିାେର ପ�ାୟତ�ରୀୟ
େରଜେି�ସନ କରାଯାଇଛ ିଏହାର ଏକ ତାଲିକା ଜ�ିାୱାରୀ ଓ ବ�କୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି?
 

େକାଇଲା ଖଣି �କ� ନମିେ� ଗଛ ଚ�ିଟ ��ିୟା
U.D ୬୧୬ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
(କ) ଓଡ଼ଶିା ବନ ଆଇ� ୧୯୭୨ ଅନୁଯାୟୀ ତଳବରିା େକାଇଲା ଖଣି �କ� ନମିେ� ଗଛ
ଚ�ିଟ ��ିୟା ନ�ି�ାରତି ନୀତନିୟିମ ଓ ଆଇ� ଆଧାରେର କରାଯାଇଛ ିକ;ି ଯଦ ିେହାଇଛି
ତାର ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ;ି (ଖ) �କ� କାଯ���ମ ନମିେ� େକେତ
ମଲୂ�ର େକଉଁ �କାରର େକେତ ସଂଖ�କ ଗଛ (େକେତ ଘନଫୁଟ) କାହା�ାରା କଟାଯିବା
ପାଇଁ ଚ�ିଟ କରାଯାଇଛ;ି େକଉଁ େକଉଁଟାେର େକେବଠାରୁ େକେବ ପଯ��� କ ିକ ି�କାରର
େକେତ ଗଛ କଟାଯିବ ଏବଂ �ତ ିବଦଳେର େକଉଁ େକଉଁ ଅ�ଳର େକଉଁ େମୗଜାେର େକେତ
ସଂଖ�କ କ ିକ ି�କାରର ଗଛ େକେତ ବ�ୟ ଅ�କଳେର େକେବ ସ�ୁା ଲଗାଯିବା ପାଇଁ
େଯାଜନା/କାଯ���ମ �ରି କରାଯାଇଛ ିତାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

�କ� ନମିେ� େଟ�ର ଆହ�ାନ
U.D ୬୧୭ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-



ବଗିତ ୧୦ ବଷ� ମ�େର େକଉଁ ବଷ� େକେତେଗାଟ ି �କ� ନମିେ� େଟ�ର ଆହ�ାନ
କରାଯାଇ�ଲା; ସ��ୃ �କ� ମ�ରୁ େକେତେଗାଟ ି�କ� ନ�ି�ାରତି ସମୟ ଅବ� ମ�େର
ସ�ୂ�� େହାଇଅଛ;ି େକେତେଗାଟ ି �କ� ନ�ି�ାରତି ସମୟ ଅବ� ମ�େର ସ�ୂ��
େହାଇନପାର ିପରବ��ୀ ସମୟେର ସ�ୂ�� େହବା େଯାଗଁୁ ବଜାର ମଲୂ� ବୃ� ି େହାଇ�େଲ
ମ� ମଳୂ ବ�ୟ ଅ�କଳ ବୃ� ି କରାଯାଇନାହ�; େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତେଗାଟ ି �କ�ର
ଡ଼ଜିାଇ�/ ନ�ାେର ପରବି��ନ େଯାଗଁୁ ମଳୂବ�ୟ ଅ�କଳ େକେତ ବୃ� ି େହାଇଛ ି ତାର
ଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ବଧିାୟକ ଅଫିସ ଗୃହ ନମି�ାଣ
U.D ୬୧୮ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ସଂସଦୀୟ ବ�ାପାର ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ବଧିାୟକ ମାନ�ୁ େଲାକମାେନ ନଜି ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େଭଟବିା ପାଇଁ ଏବଂ େଲାକମାନ�
ସମସ�ା ବୁଝବିା ପାଇଁ �ତ ି ନବି�ାଚନମ�ଳୀେର ସରକାର େଗାଟାଏ େଲଖାଏଁ ବଧିାୟକ
ଅଫିସ ଗହୃ କରବିା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ;ି ଏତ� ବ�ତୀତ ବଧିାୟକ ମାନ�ୁ େଦନୖ�ନି
(Daily) ଅଫିସ କାମେର ସହେଯାଗ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ବଧିାୟକ ମାନ�ୁ
ବ��ିଗତ ସହାୟକ େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ସଲୁଭ ମଲୂ�େର ଗୃହ େଯାଗାଣ
U.D ୬୧୯ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଫୁଲବାଣୀ ସହରେର ହାଉସଂି େବାଡ଼� ତରଫରୁ େକଉଁ େକଉଁ ଜାଗାେର େକେତ
ଗହୃ ନମି�ାଣ େହାଇଛ ିଏବଂ େହବାର ଅଛ ିତାର ସଠ�ି ବବିରଣୀ �ଦାନ ସହ ଗରୀବ ଓ ନମି�
ମ�ବ�ି େ�ଣୀର େଲାକମାନ�ୁ ସଲୁଭ ମଲୂ�େର ଗହୃ ନମି�ାଣ କର ିବ�ିି କରେିବ କ;ି ଯଦ ିହଁ
େତେବ େକେତାଟ ିେକଉଁ typeର ଘର ସଲୁଭ ମଲୂ�େର େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରବିା
ପାଇଁ େଯାଜନା କରୁଛ� ି?
 

ESI ଡା�ରଖାନା �ତ�ିା
U.D ୬୨୦ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଫୁଲବାଣୀଠାେର ସରକାର େଗାେଟ ESI ଡା�ରଖାନା କରବିା ପାଇଁ ବ�ବ�ା
କରବିା ସହ ଅତ�ାଧୁନକି ସପୁର େ�ଶୟିାଲି� ଡା�ରଖାନା କର ି ଗରୀବ �ମିକ ଦନି
ମଜୁରଆି େ�ଣୀର େଲାକମାନ�ୁ ଅନ� ଜ�ିାକୁ େରଫର େହଉ�ବା ସମସ�ାରୁ ର�ା କରେିବ



କ,ି କ�ମାଳ ଜ�ିାେର ଅ�କାଂଶ େଲାକ ଆଦବିାସୀ ଓ ଗରୀବ େ�ଣୀର େହଉ�ବା େଯାଗଁୁ
େସଠାରୁ େରାଗୀମାେନ ଅନ� ଜ�ିାକୁ ବଡ ଡା�ରଖାନାକୁ ଯାଇ ଚକି�ିା ପାଇବା ସବୁଧିା
ନେହବାରୁ େଗାେଟ ଅତ�ାଧୁନକି ESI ଡା�ରଖାନା କରେିବ କ ି?
 

ମ�ରିକୁ ଅନୁଦାନ �ଦାନ
U.D ୬୨୧ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- କ�ମାଳ
ଜ�ିାେର �ବା ବହୁ ପରୁାତନ ମ�ରି, ମସଜ�ି, ଚ�� ସବୁର ର�ଣାେବ�ଣ, ମରାମତ,ି
େସା�ଯ��କରଣ ଓ ବ�ବ�ାର ଉ�ତ ିପାଇଁ ସରକାର �ତ� ଆଥ�କ ଅନୁଦାନ େଦବା ପାଇଁ
ବ�ବ�ା କରେିବ କ,ି ତତସହତି ପରୁାତନ ଜଗ�ାଥ ମ�ରିଗୁଡକିେର ରଥଯା�ା ସମୟେର
ରଥ ନମି�ାଣ ଖ�� ମ�ରି େବଢାର ଉ�ତ,ି ମ�ରି ଚତୁପା��େର ପାେଚରୀ ନମି�ାଣ ପାଇଁ
ଆଥ�କ ଅନୁଦାନ େଦେବ କ ିଗରବି ଆଦବିାସୀ େଲାକମାେନ ନଜି ନଜି ମ�େର ଚା�ା ଆଦାୟ
କର ିମ�ରି ପରଚିାଳନା କରବିା କ� େହଉ�ବାରୁ ସରକାର ସହେଯାଗ କରେିବ କ ି?
 

ରା�ା ମରାମତି
U.D ୬୨୨ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଉମରେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁସବୁ �ଧାନମ�ୀ ସଡକ େଯାଜନାର ରା�ା ଅତି
ଖରାପ େହାଇଛ ି ଏବଂ େସଗୁଡକିର ମରାମତ ି େକେବ ସଧୁା କରେିବ, ଗତ ଆଥ�କ ବଷ�
2019-2020 େର େକଉଁସବୁ ରା�ାର ମରାମତ ି େହାଇଛ ି ଏବଂ େକେତାଟ ି ନୂତନ ରା�ା
�ଧାନମ�ୀ ସଡକ େଯାଜନା ଓ ମଖୁ�ମ�ୀ ସଡକ େଯାଜନାେର କରାଯାଇଛ,ି ଚଳତି ବଷ�
େକଉଁସବୁ ରା�ାକୁ �ଧାନମ�ୀ ସଡକ େଯାଜନାେର କରବିାକୁ େଯାଜନା େହାଇଛ ିକହେିବ କି
?
 

ଅନୁଦାନ ରାଶ ିବନିେିଯାଗ
U.D ୬୨୩ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- 2014 ମସହିାରୁ ଆଜପିଯ��� ଉମରେକାଟ େପୗରପାଳକିାକୁ େକ� ଓ ରାଜ�
ସରକାର�ର େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନାରୁ େକେତ ଅନୁଦାନ ମିଳଛି,ି େସହପିର ିେପୗରପାଳକିାର
ନଜି� ଆୟ ବାବଦକୁ େକଉଁ େକଉଁ source ରୁ େକେତ ଅଥ� ମିଳଛି ିଏବଂ ମିଳ�ିବା ଅନୁଦାନ
ରାଶକୁି େପୗରପାଳକିାର େକଉଁସବୁ କାଯ��େର ବନିେିଯାଗ କରାଯାଇଛ,ି େକେତ ଅଥ� ରାଶି



ବ��ମାନସଧୁା ବନିେିଯାଗ ନ େହାଇ ପଡଛି,ି ଏସବୁର ବ�ୃିତ ତଥ� ବଷ�ୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ
କ ି?
 

ଜମିର �ମାଣପ� �ଦାନ
U.D ୬୨୪ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଉମରେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଖଡକା ସଂର�ଣ ଜ�ଲର ଚ�ିେକାଟ �ାମର
େକେତଜଣ�ୁ େକଉଁ େଲାକ�ୁ େକେତ ପରମିାଣ ଜମିର ଅ�କାର �ମାଣ ପ� ଦଆିଯାଇଛି
ଓ େକେତଜଣ ଆେବଦନକାରୀ ପାଇ ପାରନିାହଁା� ି ଏହାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି?
 

ରା�ା ମରାମତି
U.D ୬୨୫ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଉମରେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁସବୁ �ଧାନମ�ୀ ସଡକ େଯାଜନାର ରା�ା ଅତି
ଖରାପ େହାଇଛ ି ଏବଂ େସଗୁଡକିର ମରାମତ ି େକେବସଧୁା କରେିବ, ଗତ ଆଥ�କ ବଷ�
2019-2020 ର େକଉଁ ସବୁ ରା�ାର ମରାମତ ି େହାଇଛ ି ଏବଂ େକେତାଟ ି ନୂତନ ରା�ା
�ଧାନମ�ୀ ସଡକ େଯାଜନା ଓ ମଖୁ�ମ�ୀ ସଡକ େଯାଜନାେର କରାଯାଇଛ,ି ଚଳତି ବଷ�
େକଉଁସବୁ ରା�ାକୁ �ଧାନମ�ୀ ସଡକ େଯାଜନାେର କରବିାକୁ େୟାଜନା େହାଇଛ ିକହେିବ କି
?
 

ପାନୀୟ ଜଳ ଟା�ି ନମି�ାଣ
U.D ୬୨୬ . �ୀ ସୟୂ�ମଣି େବଦୖ� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଖ�ିେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ପରୁୁଷ�ମପରୁ ବ�କେର େକେତେଗାଟି
ପିଇବା ପାନୀୟ ଜଳ ଟା�ି ନମି�ାଣ କରାଯାଇଅଛ ିଏବଂ େକେତେଗାଟ ିକାଯ���ମ େହାଇଅଛି
ଓ େକେତେଗାଟ ିବ� େହାଇଅଛ ିତନ��ରୁ ଜାମନୁ ି�ାମ ପ�ାୟତେର ପାଣି ଟା�ିଟ ି10 ବଷ�
ଧର ିଅଧା ନମି�ାଣ େହାଇପଡଛି,ି ଏହାର ନମି�ାଣ କାଯ�� ସ�ୂ�� କରବିା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ
କ ି?
 

�ାଡୟିମର ପନୁଃରୁ�ାର
U.D ୬୨୭ . �ୀ ସୟୂ�ମଣି େବଦୖ� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି



କହେିବ କ ି :- ଖ�ିେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଖ�ିେକାଟ NAC େର ବହୁ ବଷ� ଧରି
�ାଡୟିମଟ ିଭ� ଅବ�ାେର ପଡ ିରହଛି ିଏହାର ପନୁଃଉ�ାର କରେିବ କ ି?
 

କଲ�ାଣ ମ�ପ ନମି�ାଣ
U.D ୬୨୮ . �ୀ ସୟୂ�ମଣି େବଦୖ� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଗ�ାମ ଜ�ିାର ଖ�ିେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଖ�ିେକାଟ ବ�କର 29ଟ ି�ାମ
ପ�ାୟତ ଓ ପରୁୁେଷା�ମପରୁ ବ�କ 15 େଗାଟ ି�ାମ ପ�ାୟତେର େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର
କଲ�ାଣ ମ�ପ ଅଧା ନମି�ାଣ େହାଇ ପଡ ିରହଛି,ି �େତ�କ �ାମ ପ�ାୟତେର କଲ�ାଣ
ମ�ପ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ,ି ବଷ� 2019-2020 େର େକେତେଗାଟି
�ାମ ପ�ାୟତକୁ କଲ�ାଣ ମ�ପ sanction େହାଇଅଛ,ି ତାହା ବ�କୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ
କରେିବ କ ି?
 

ଫେର� ଗାଡ� ନଯୁି�ି
U.D ୬୨୯ . �ୀ ସୟୂ�ମଣି େବଦୖ� : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ରାଜ�େର ଜ�ଲ ସରୁ�ା ପାଇଁ େକେତ ସଂଖ�କ ଫେର�ର ଓ ଫେର� ଗାଡ� ଆବଶ�କ
ଗ�ାମ ଜ�ିାର ଖ�ିେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକେତ ସଂଖ�କ ଫେର�ର ଓ ଫେର� ଗାଡ�
ପଦବୀ ଖାଲି ପଡଛି ିତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ପ�ିକୃତ କମ�ଚାରୀ� ସଂଖ�ା
U.D ୬୩୦ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାେର େକେତ ସଂଖ�କ େକ�ୁପ� କମ�ଚାରୀ ଓ �ମିକ ପ�ିକୃତ
େହାଇ�ବାେବେଳ ତନ��ରୁ େକେତଜଣ�ୁ ବୀମାଭୁ� ଓ �ା�� ବୀମାଭୁ� କରବିା ସହ ଅନ�
ସବୁଧିା �ଦାନ କରାଯାଇଛ ିଅବଗତ କରେିବ କ ି?
 

େପାଖରୀର େସୗ�ଯ��କରଣ
U.D ୬୩୧ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଆଠମ�ିକ ବ�ିାପିତ ଅ�ଳ ପରଷିଦ ଅ�ନେର େକେତ ଆୟତନ ବଶି�ି
େକେତାଟ ିେପାଖରୀ ଅଛ ିଏହ ିେପାଖରୀଗୁଡକୁି ସଂ�ାର ପବୂ�କ ବ�ବହାର ଉପେଯାଗୀ ଓ
ମ��ଚାଷ ଉପେଯାଗୀ କର ିେସା�ଯ��କରଣ ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 



ମାେହ�ରୀ ମ�ରିର ବକିାଶ
U.D ୬୩୨ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ଆଠମ�ିକ ମାେହ�ରୀ ମ�ରିର ବକିାଶ ସାଧନ ନମିି� ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରୁଛ� ି?
 

ବ�କେର ଖାଲି ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୬୩୩ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- େଭାଗରାଇ ଭଳ ି ଏକ ସବ�ବୃହତ ବ�କେର କମ�ଚାରୀ ଅଭାବ େଯାଗଁୁ କାଯ��
େହାଇପାରୁନ�ବା ସତ� କ,ି ଏହ ି ବ�କେର େକଉଁ ଦନିଠାରୁ େକଉଁ େକଉଁ ପଦବୀେର
େକେତଜଣ କମ�ଚାରୀ ନାହଁା� ିତାହା ଜଣାଇବା ସହତି େକେତଦନି ମ�େର ଏହ ିଖାଲି �ବା
ପଦବୀଗୁଡକୁି ପରୁଣ କରାଯିବ ତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

COVID-19 େଯାଗଁୁ ବନ� ଜ�ୁ ମୃତୁ�
U.D ୬୩୪ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
2020 COVID-19 ମହାମାରୀ େଯାଗଁୁ େକଉଁ େକଉଁ ଜାତରି େକେତ ବନ� ଜ�ୁ ମତୁୃ�
ବରଣ କରଛି� ିତାହା ଜଣାଇବା ସହତି ଏହା ସାଧାରଣ ବଷ�ଠାରୁ କମ କ ି େବଶୀ ତାହା
ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ନମି�ାଣ େହାଇ�ବା �ଧାନମ�ୀ ଓ ମଖୁ�ମ�ୀ �ାମ� ସଡକ
U.D ୬୩୫ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ବାେଲ�ର ଜ�ିାର େଭାଗରାଇ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର 2014 ଠାରୁ 2019 ପଯ���
େକେତେଗାଟ ି�ଧାନମ�ୀ �ାମ� ସଡକ େଯାଜନା, ମଖୁ�ମ�ୀ ସଡକ େଯାଜନା, ବଜୁି େସତୁ
ନମି�ାଣ କରାଯାଇ ଅଛ ିତାହା ଜଣାଇେବ କ,ି ରାଜ� �ାମକୁ havitation େବାଲି ଧରାଯିବା
େଯାଗଁୁ େକେତ havitation କୁ ରା�ା ସଂେଯାଗ କରାଯାଇପାରନିାହ� ତାହାର ଏକ ତାଲିକା
�ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

Allocation under Grant-in-Aid of 5th SFC
U.D 636 . Shri Sukanta Kumar Nayak : Will the minister for
Panchayati Raj & Drinking Water be pleased to state that :- How
much allocation has been made under Grant-in-Aid of 5th SFC
towards (i) drinking Water & Tubewell System, (ii) All Weather



connectivity, (iii) Provision of street lights, (iv) Development of Rural
Hub, (v) Maintenance of Capital Assets, (vi) creation of Capital
Assts, (vii) Preseration and development of water bodies, (viii)
Maintenance of Primary school buildings in respect of Nilgiri Block,
Oupada Block and Batanagh Block for the year 2020-21, State in
details in written ?
 

Principles for selection Projects for Utilisation of Grant-in-Aids
U.D 637 . Shri Sukanta Kumar Nayak : Will the minister for
Panchayati Raj & Drinking Water be pleased to state that :- There
exists certain principles for selection projects for utilisation of Grant-
in-Aids under 5th S.F.C weather the projects need to be passed by
concerned Panchayat Samiti or to be proposal by District collector
and PD DRDA, If elected Representatives like Sarapanch, PS
Member Z P Member and MLA/MP has to play any role while
selecting the projects which are most feasible, state elaborately in the
interest of common tax payers ?
 

Numbers of K.B. Brick in Nilgiri A/C area
U.D 638 . Shri Sukanta Kumar Nayak : Will the minister for Forest
and Environment be pleased to state that :- How many K.B. brick
units area located in Nilgiri A/C area furnish in details location wise
whether these brick kilns are adding to environment pollution state
that one K.B. Brick kiln unit located in village pendal is damaging the
crop field, how many brick kilns are coming within Eco-sensitive
zone of Kuldiha wildlife sanctuary ?
 

�ଡ ବ�ା�ର ସଂେଯାଗ
U.D ୬୩୯ . �ୀ ଜୟ� କୁମାର ଷଡ଼�ୀ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ବ��ମାନ ସ�ୁା ଓଡଶିାର େକେତାଟ ିପ�ାୟତେର �ଡ ବ�ା�ର ସଂେଯାଗ
ରହଛି ିେକେତାଟ ିପ�ାୟତକୁ କ�ୁଟରେସଟ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ିଏବଂ ଏବାବଦ େକେତ
ଅଥ� ଖ�� କରାଯାଇଛ,ି େକ� ସରକାର ଏ ବାବଦ େକେତ ଅଥ� େଦଇଛ� ିଓ େସ�ରୁ େକେତ
ଖ�� େହାଇଛ ି ଏହ ି କ�ୁ�ଟରକୁ କଏି ଚଲାଉଛ ି େସ�ପାଇଁ କଣ ବ�ବ�ା କରାଯାଉଛି
ଏ�ପାଇଁ �ତ� ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଇଛ ିକ,ି ଯଦ ିହଁ େକେତଜଣ ନଯୁି�ି ପାଇଛ� ିେସ ବାବଦ
ବଷ�ୱାରୀ ଖ�� େକେତ ?
 



ନଳକୂପ ଓ ଟ�ାପ ପାଇପ ମା�ମେର ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ
U.D ୬୪୦ . �ୀ ଜୟ� କୁମାର ଷଡ଼�ୀ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ବ��ମାନ ସରକାର େକେତାଟ ିପ�ାୟତକୁ ବଶିୁ� ପାନୀୟଜଳ େଯାଗାଇ
େଦଇଛ� ିେସ� ମ�ରୁ ନଳକୂପ ମା�ମେର େକେତାଟ ିପ�ାୟତ କୁ ଏବଂ ଟ�ାପ ବା ପାଇପ
ମା�ମେର େକେତାଟ ିପ�ାୟତକୁ ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଯାଉଛ ିଏ�େର େମାଟ ହତିା�କାରୀ
ପରବିାରର ସଂଖ�ା ଏବଂ ହତିା�କାରୀ� ସଂଖ�ା େକେତ, େମାଟ ରାଜ�ର ଜନସଂଖ�ାର
(ସହରକୁଛାଡ)ି େକେତ �ତଶିତ ସାଧାରଣ ନାଗରୀକ ଏହ ିସବୁଧିା ପାଉଛ� ି?
 

�ାମ େରାଜଗାର େସବକ�ୁ �ାୟୀ ନଯୁି�ି
U.D ୬୪୧ . �ୀ ଜୟ� କୁମାର ଷଡ଼�ୀ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ପ�ାୟତ ଗୁଡକିେର ଏେବ େକେତଜଣ �ାମ େରାଜଗାର େସବକ
(G.R.S) କାଯ�� କରୁଛ�,ି 2005 ରୁ େସମାେନ କାଯ�� କରୁ�େଲ ମ� ତା�ୁ �ାୟୀ ନଯୁି�ି
େଦବାପାଇଁ କଛି ିବ�ବ�ା ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ିହଁ େତେବ ତାର ବ��ମାନର Status କଣ, ଯଦ ିନଁା
ତାର କାରଣ କଣ, େକେତାଟ ିଜ�ିାର G.R.S ମାନ�ୁ Panchayat Executive Officer
ଭାେବ �େମାଶନ ଦଆିଯାଇଛ ିଜ�ିା ଓ ପ�ାୟତ ୱାରୀ ତାର ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
 

ରା�ାର ଉ�ତ ିକରଣ
U.D ୬୪୨ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି:- ଯଶୀପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ବଭିାଗ ତରଫରୁ େକଉଁ େକଉଁ ବୃହତ �କ� କାମ ଗତ
3 ବଷ� ଭିତେର ହାତକୁ ନଆିଯାଇଛ ିଓ େସ�ପାଇଁ େକେତ ବ�ୟବରାଦ ପାଇଁ ସରକାର�
େଯାଜନା ଅଛ ି କହବିା ସେ� ସେ� ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ସମ� �ାମ ଗୁଡକିେର
ରା�ାର ଉ�ତକିରଣ, ସଂ�ସାରଣ ଓ ମରାମତ ି କାମ କରବିାପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ
େନେବ କ,ି ବଭିାଗ ଅ�ନେର ସମଦୁାୟ େକେତ କମିି ରା�ା କାମ ଆଗକୁ କରାଯିବାର
େଯାଜନା ଅଛ ିଓ େକଉଁ େକଉଁ ରା�ା େକେତାଟ ିବଜୁିେସତୁ େକେତାଟ ିେପାଲ ନମି�ାଣ େକଉଁ
େକଉଁ ଜାଗାେର କରବିାପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନଇଛ� ିକହେିବ କ ି?
 

ଶୁ� ପାନୀୟଜଳ େଯାଗାଣ
U.D ୬୪୩ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଯଶୀପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତ ଗଁା କୁ ଆଜ ିପଯ���



ପାଇ� େଯାେଗ ଶୁ� ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ ଦଆିଯାଇଛ ି ଓ େକେତାଟ ି ଗଁାକୁ ପାଣି
େଯାଗାଇବା ପାଇଁ କାମ ଚାଲୁରହଛି ିେକେତାଟ ି�ାମକୁ ନକିଟ ଭବଷି�ତେର ପାଇ� େଯାେଗ
ପାଣି ଦଆିଯିବାର ସ�ାବନା ନାହ� ତାର ଏକ ବ�ୃିତ ରେିପାଟ� ବ�କ ୱାରୀ �ଦାନ କରବିା
ସେ� ସେ� ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ େଯେତ ନଳକୂପ ଅଚଳ େହାଇଛ ିେସଗୁଡକୁି ତୁର�
କାଯ���ମ କରାଇବାପାଇଁ ଓ ସବୁ ଅଚଳ ପାଣି େମସନି କୁ ସଚଳ କରବିା େସାଲାର ଶ�ି
ମା�ମେର ପାଣି ଲିଫ� ପଏ�ରୁ ବାହାର କରବିା ଓ ଓଭରେହଡ ଟ�ା�ର ସପୁରଚିାଳନା ପାଇଁ
ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

ଘର ଆବ�ନ
U.D ୬୪୪ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଗତ 5 ବଷ� ଭିତେର ଆଜ ିପଯ��� େକେତାଟ ିଘର ଆବାସ
େଯାଜନାେର ଆବ�ନ କରାଯାଇଛ ିଓ େସ�ପାଇଁ େକେତ ଟ�ା େକ� ସରକାର େଦଇଛ�ି
େକେତ ରାଜ�ସରକାର ବହନ କରଛି� ିକହବିା ସେ� ସେ� େକେତାଟ ିଘର ନମି�ାଣ ସରଛିି
କହେିବ କ,ି 2015 େର ଓଡଶିାେର େକେତାଟ ିକ�ାଘର େକେତ ଜର ିପାଲଟଣା ଛପର ଘର
�ଲା ଓ ଆଜ ି େକେତ ଅଛ ି ତାର ସଠକି ତଥ� �ାଦନ କରବିା ସେ� ସେ� ଆବାସ
େଯାଜନାେର ମହା େଘାଟାଲ ଜାରରିହୁଛ ି ଘର ପାଇଁ ଲା� େଦବାକୁ ପଡୁଛ ି �ଲା ବାଲା
େଲାେକ ଏକା�କ ଘର େନଉ�ବାର ଖବର ଗଣମା�ମେର �କାଶ ପାଉ�ବାେବେଳ
ଏ�େର ସତ�ତା ଅଛ ିକ ିଯଦ ିହଁ େତେବ େଯାଗ� ହତିା�କାରୀ ଘର ପାଇେବ େକମିତ ି?
 

ପ�ିକୃତ େହାଇ�ବା �ମିକ
U.D ୬୪୫ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାେର େକେତ ନମି�ାଣ �ମିକ ସରକାର�
ଖାତାେର େରଜ�ିିଭୁ� େହାଇଛ� ି ଓ େକେତ �ମିକ ବଭିି� �ମିକ କଲ�ାଣ େଯାଜନାରୁ
ରାଜ� ସରକାର� ଠାରୁ ଉପକୃତ େହାଇଛ� ି କହେିବ କ,ି ଅଣସଂଗଠତି େ��େର
କାମକରୁ�ବା �ମିକମାନ�ୁ ସରକାର� ପାଖେର େରଜ�ିୀଭୁ� କରବିା ପାଇଁ ସରକାର�
କଛି ିଏେଜନି� କାମ କରୁଛ ିକ,ି େସହଭିଳ ି ଭିଟାମାଟ ିଛାଡ ିଅନ� ରାଜ�କୁ ଦାଦନ ଖଟବିାକୁ
ଯାଉ�ବା �ମିକମାନ� �କୃତ ହସିାବ ଓ ପରଚିୟ ସରକାର� ପାଖେର ର�ବା ସେ�
େସମାନ�ୁ ନଜି ଜ�ିାେର େହଉ ବା ନଜି ରାଜ�େର କାମ େଦବା ପାଇଁ ସରକାର�ର



ନକିଟେର କଛି ିବ�ବ�ା ଅଛ ିକ,ି �ମିକମାନ� �ାଥ� ର�ା ସ�ାନ ର�ା ପାଇଁ ସରକାରୀ
ବ�ବ�ା କଣ ?
 

ବଧିାୟକ ମାନ� ଚଠିରି ଉ�ର �ାଦାନ
U.D ୬୪୬ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ସଂସଦୀୟ ବ�ାପାର ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ସରକାରୀ ବାବୁମାେନ ବଧିାୟକ ମାନ� �ାରା ଦଆିଯାଉ�ବା ଚଠିକୁି ଏେତ
େବଖାତରି କରବିାର କାରଣ କଣ ଓ ଏପରକି ିବ�କ ଓ ତହସଲି ଅଫିସ ମାନ�େର ବଧିାୟକ
ମାନ� ପାଇଁ �ତ� ଭାେବ ସମୟ େଦବା ଓ େସମାନ� �ାରା ଆଗତ ସମସ�ା ଗୁଡକିର
ତୁର� ସମାଧାନ କର ିେଲାକମାନ�ର ସବୁଧିା କରବିାେର ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାେନ ଏେତ
ମାରେପ� ନୀତ ି ଆପଣାଉଛ� ି ତାର ଉ�ର େଦେବ କ,ି ବ�କ, ତହସଲି ଥାନାେର
ବଧିାୟକମାନ� କଥାକୁ ଗୁରୁ� େଦଇ େଲାକମାନ�ର େସବା, ଅ�ଳର ଉ�ତ,ି ସମସ�ା
ଦୂର କରବିାେର ସରକାରୀ ବାବୁମାନ�ୁ ବଧିାୟକ ମାନ� ସା�େର ରହ ି କରବିା ପାଇଁ
ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

େଲାକ ଅଦାଲତର କାଯ��କଳାପ
U.D ୬୪୭ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର ଗତ 3 ବଷ� ମ�େର େକେତାଟ ିେଲାକ ଅଦାଲତ ଅନୁ�ତି େହାଇଛ,ି େକଉଁ େକଉଁ
ଜାଗାେର େହାଇଛ ିେକେତ ମାମଲାେର ବଚିାର କରାଯାଇ େକେତ େଲାକ�ୁ ନ�ାୟ �ଦାନ
କରାଯାଇଛ ି େକେତ ଜଣ� ଠାରୁ େକେତ ଟ�ା େଜାରମିନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛ ିକହବିା
ସେ� ସେ� ଗତ କେରାନା ମହାମାରୀ ଲକଡାଉନ ସମୟେର େକେତ ଜଣ ବଚିାରା�ନ
କଏଦୀ�ୁ େବଲେର ଛଡାଯାଇଛ ିଏବଂ େସମାନ�ୁ ଏେବ ପନୁବ�ାର େଜଲକୁ ଅଣାଯିବ କି
ନାହ� �� କରବିା ସେ� ସେ� ଗରୀବ େଲାକମାନ�ୁ ସରକାର କପିର ିଆଇନ ସହାୟତା
େଦଉଛ� ିକହେିବ କ ି?
 

�ମିକ� ସଂଖ�ା
U.D ୬୪୮ . �ୀ ଲ�ଣ ମ�ୁା : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େଗାପାଳପରୁ ବ�ରର େମାଟ �ମିକ ସଂଖ�ା େକେତ ଏବଂ 2020 ବଷ�
େକେତ ଜଣ �ମିକ କାମ ପାଇନାହା� ିକାମ ପାଇନ�ବା �ମିକ କପିର ିଓ େକେବ ସ�ୁା
କାଯ��େର େଯାଗେଦେବ, େଗାପାଳପରୁ ବ�ରେର େକେତଜଣ ସ ିେବାଡ�ି କରୁଛ� ି?



 

କମ�ଚାରୀ� E.P.F
U.D ୬୪୯ . �ୀ ଲ�ଣ ମ�ୁା : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର େମାଟ ଜଳେଯାଗାଣ ବଭିାଗର (ସହର) ଏ�.ଏ�.ଆର େହଚଆର
ଡ.ିଏଲ.ଆର ସଂଖ�ା େକେତ େକେତ ଜଣ�ର E.P.F କଟାଯାଇଛ ିେକେତ ଜଣ�ର E.P.F.
କଟାଯାଇ ନାହ� E.P.F କଟା ନଯିବା କାରଣ କଣ େକେବ ସ�ୁା ଅନ�ମାନ�ର E.P.F
କଟାଯିବ?
 

ଏ�.ଏ.ସ ିକୁ ମନୁସିପିାଲଟ ିକରିବା େଯାଜନା
U.D ୬୫୦ . �ୀ ଲ�ଣ ମ�ୁା : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ଗ�ାମ ଜ�ିାେର େକୗଣସ ି ଏନ.ଏ.ସ ି 2021 ବା 2022 େର
ମନୁସିପିାଲଟ ିେହବା େଯାଜନା ଅଛ ିକ,ି ଛ�ପରୁ-ଗ�ାମ-ର�ା-େଗାପାଳପରୁ ଏନ.ଏ.ସ ିର
ଜନସଂଖ�ା େକେତ ଓ େକେତେଗାଟ ିୱାଡ, ଉ� ଏନ.ଏ.ସେିର େକେତ ଜଣ େ�େଭନଜର
ବା ସେଫଇ କମ�ଚାରୀ ଅଛ� ିେସମାନ� େଦନୖକି ମଜୁରୀ େକେତ ?
 

ନଯୁି�ି ବ�ବ�ା
U.D ୬୫୧ . �ୀ ଲାଲିେଟ�ୁ ବଦି�ାଧର ମହାପା� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର �ତ ି ପ�ାୟତେର ମା�ର ବୁ� କପି� ଓ କମନ
ରେିସାସ� ପସ�ନ�ୁ ନଯୁି�ି େଦବାର ବ�ବ�ା ସରକାର କରଛି� ିକ,ି ଯଦ ିହଁ େତେବ ପ�ାୟତ
ୱାରୀ େସମାନ� ନାମ ଓ ଠକିଣା ର ଏକ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ନଯୁି�ି ପାଇ�ବା ବ��ି� ବବିରଣୀ
U.D ୬୫୨ . �ୀ ଲାଲିେଟ�ୁ ବଦି�ାଧର ମହାପା� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଭୁବେନ�ର ମ�ୁନସିପିାଲ କେପ�ାେରସନ ଆକ� 2003 େର
ପାରତି େହାଇ�ବା େବେଳ ଅଦ�ାବ� ଏହାର ବବିାଦରୁଲ ��ୁତ େହାଇଛ ିକ ିନାହ� ଯଦି
େହାଇନାହ� େକେବ ଏହ ିACT ର Rules Sinal େହବ, ବ.ିଏ�.ସ ିଅ�ନେର େକେତଜଣ
Holding Tax େଦଇଛ� ିଓ ବାଷ�କ େକେତ Holding Tax ସରକାର ଆଦାୟ କରୁଛ�ି
ଏବଂ ବ.ିଏ�.ସ ି ଓ ନାଗରୀକମାନ� ମ�େର ବବିାଦ ଉପଜୁେିଲ ଏହା ଅମ��ଡସମ�ାନ�



�ାରା ବଚିାର େହବ େବାଲି କୁହାଯାଇ�ଲା େତଣୁ Ambudshman ବ��ମାନ ସ�ୁା ନଯୁି�ି
େହାଇଛ� ିକ ିଯଦ ିହଁ ତା� ନାମ ଓ ଠକିଣା ଯଦ ିନଁା ତାର କାରଣ କଣ ?
 

େକାଭିଡେର ଖ�� େହାଇ�ବା ଅଥ� ବବିରଣୀ
U.D ୬୫୩ . �ୀ ଲାଲିେଟ�ୁ ବଦି�ାଧର ମହାପା� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- େକାଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟେର �ତ�ଭାେବ �ମିକମାନ�ୁ
ମନେରଗା ମା�ମେର ନଯୁି�ି େଦଇ ଆଥ�କ ସହାୟତା ପହ�ାଯାଇଛ ିକ ିନାହ� ଯଦ ିହଁ େତେବ
ଜ�ିାୱାରୀ ଓ ପ�ାୟତୱାରୀ ଏ ବାବଦ େକେତଟ�ା ଖ�� େହାଇଛ ି ଏବଂ ଏହା େକଉଁ
ଉେ�ଶ�େର ଖ�� କରାଯାଇଛ ିଏ ବାବଦ େକ� ସରକାର େକେତ ଅଥ� େଦଇଛ� ିଏବଂ
ଏହଅିଥ�ରୁ େକେତ ଅଥ� ଖ�� େହାଇଛ ିତାର ଜ�ିା ଓ ପ�ାୟତ ୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
 

Rice Mill ଗୁଡକୁି ପରିେବଶ ମଂଜୁରୀ
U.D ୬୫୪ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�େର Rice Mill ଗୁଡକୁି ପରେିବଶ ମଂଜୁରୀ େନବା ନମିି� କ ିକ ିନୀତ ିନୟିମ
ରହଛି;ି ଅଭୟାରଣ� ସୀମା ମ�େର ଏବଂ CRZ Zone ପରସିରଭୁ� ଅଂଚଳେର େକୗଣସି
Rice Mill �ତ�ିା ପାଇଁ ପରେିବଶ ମଂଜୁରୀ ମିଳପିାରବି କ;ି ରାଜନଗର ବ�କ ଜଗ�ାଥପରୁ
�ାମେର ହଂସଆୁ ନଦୀ କୂଳେର ନମି�ତ ହରେଗୗରୀ Rice Mill କଭିଳ ିଓ େକଉଁ ଆଧାରେର
ପରେିବଶ ମଂଜୁରୀ ପାଇ କାଯ���ମ େହାଇପାରଲିା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

Additional District Judge େକାଟ� େଖାଲିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୬୫୫ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- େକ�ାପଡା
ଜ�ିା ପଟାମ�ୁାଇ ଠାେର Additional District Judge େକାଟ� େଖାଲିବା ପାଇଁ ସରକାର
େଘାଷଣା କର�ିେଲ ମ� ଆଜ ିପଯ��� ଏହା କାଯ��କାରୀ ନ େହବାର କାରଣ କ'ଣ; ଏହି
େକାଟ� େକେବ ସ�ୁା େଖାଲାଯାଇ ଏ�ପାଇଁ Judge ଏବଂ ଅନ�ନ� କମ�ଚାରୀ ନଯୁି�ି େହାଇ
ଜନସାଧାରଣ� େସବାେର ଲାଗି ପାରବି ?
 

ରା�ା ହ�ା�ରର ନୀତି
U.D ୬୫୬ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
େକଉଁ ନୀତ ି ଆଧାରେର ରାଜ� ସରକାର �ାମ� ଉ�ୟନ ରା�ାଗୁଡକୁି ପ�ୂ�ବଭିାଗକୁ



ହ�ା�ରତି କରଥିା�;ି େକ�ାପଡା ଜ�ିା ରାଜନଗର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ନଳତିା
ପାଟଆି-ଢାଳଚୁଆ �ାମ�ଉ�ୟନ ରା�ା(୧୩.୫କ.ିମି.) ୨୦୧୮ ମସହିାରୁ ଜ�ିା �ମତା
�ା� କମିଟ ି (DLEC) େକ�ାପଡା� ଅନୁେମାଦନ �େମ ରାଜ� ସରକାର� ବଚିାର�ନ
�େଲ ମ� ଏହା ପ�ୂ� ବଭିାଗକୁ ହ�ା�ରତି ନ େହବାର କାରଣ କ'ଣ; ଏହ ିରା�ାର ଅବ�ା
ଅତ ିେଶାଚନୀୟ �ବା କଥା ସରକାର ଜାଣିଛ� ିକ ି?
 

ମା�ଡ� ଉପ�ବର �ତକିାର ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୬୫୭ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େଦବଗଡ ସହରକୁ ମା�ଡ� ଉପ�ବ ଦନିକୁ ଦନି �ବଳ ବୃ�େିହବା େଯାଗଁୁ
େଲାକମାେନ ଘେର ଶା�େିର ବସବାସ କରପିାରୁନ�ବା କଥା ସରକାର� ନଜରକୁ ଆସଛିି
କ;ି ଯଦ ିଏହା ସତ� ଅେଟ ନୂତନ େଶୖଳୀେର ଏହାର �ତକିାର ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ
ପଦେ�ପ ବ��ମାନ ପଯ��� �ହଣ କରଛି� ି ଓ ଆଗାମୀ ଦନି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନୂତନ
ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

ରା�ାେର ଘାଟ କଟ�୍ି ନମି�ାଣ
U.D ୬୫୮ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ମଖୁ�ମ�ୀ �ାମ ସଡକ େଯାଜନାେର େସା� ଠାରୁ ଅରେଗନ ପଯ��� ରା�ା ନମି�ାଣ
କାଯ�� ଚାଲୁ�ବା ଓ ଘାଟ କଟ�୍ି ନକରବିା େଯାଗଁୁ �ବଳ ଜନ ଅସେ�ାଷ ସ�ିୃ େହବା କଥା
ସତ� ଅେଟ କ;ି ଯଦ ିଏହା ସତ� ଅେଟ ଘାଟ କଟ�୍ି ବ�ବ�ା �ଲାେବେଳ କରାଗଲା ନାହ�
ଏବଂ େକେବ ସ�ୁା ଏହ ିରା�ାଟ ିସଂପ�ୂ� ଘାଟ କଟ�୍ି କରାଯାଇ ରା�ାଟ ିସଂପ�ୂ� େହବ
କହେିବ କ ି?
 

ପିଅନ, ଝାଡୁଦାର ଓ ରା� ଜଗୁଆଳୀ� ନଯୁି�ି
U.D ୬୫୯ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ପ�ାୟତେର ପିଅନ, ଝାଡୁଦାର ଓ ରା�ଜଗୁଆଳମିାେନ କାଯ�� କରୁଛ�;ି
େସମାନ�ୁ ସରକାର େକଉଁ ଭି�େିର ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଇଛ;ି େସମାେନ �େତ�କ କାଯ��କାରୀ
ଦବିସେର ନଜିର ଡୁ�ଟ ିକରୁଛ�ି ିନଁା ନାହ�; ଯଦ ିକରୁଛ� ିସରକାର� �ାରା େଘାଷତି ସବ�ନମି�
ମଜୁରୀ େସମାନ�ୁ ମିଳୁଛ ିକ ିନାହ�; ଯଦ ିମିଳୁନାହ�, ସରକାର ବାରମ�ାର େସମାନ�ୁ ସବ�ନମି�



େଦନୖକି ମଜୁରୀ େଦେବେବାଲି େଘାଷଣା କର�ିେଲ ମ� ଏପଯ��� େଦଇନାହା�;ି େକେବ
େସମାନ�ୁ ସବ�ନ�ି ମଜୁରୀ ମିଳବି ?
 

ବବିାହ ମ�ପ ନକିଟେର Parking ବ�ବ�ା
U.D ୬୬୦ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- BMC ଅ�ନେର ସରକାରୀ ଅନୁମତେିର େକେତାଟ ିବବିାହ ମ�ପ ତଥା
ରେିସାଟ� ଚାଲୁଅଛ ି େସ ସ�କ�ୀତ ତଥ� �ଦାନ ସହ ଭୀମପରୁ େମୗଜା �ତି "ମା େଗୗରୀ
ରେିସାଟ�" ଏବଂ ମା େକଦାର େଗୗରୀ� ନକିଟ� "ମା କଲ�ାଣ ମ�ପ" ଗୁଡକି ଅନୁମତି
ଲାଭକର ି(ସରକାରୀ) ଚାଲୁ�ବା ସତ� ଅେଟ କ;ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଉପେରା� ରେିସାଟ ଓ
ମ�ପ ଗୁଡକି େର function ସମୟେର vehicle parking ନମିେ� ସବୁଧିା �ବାସହ
late night function ପାଇଁ Noise violence େର ପାଖ ପେଡାଶୀ କାେଳ affect
େହଇ�େବ େସ��ତ ିଦୃ�ିେର ର� ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

Drinking Water problem in Daspalla
U.D 661 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister for
Housing & Urban Development be pleased to state that :- whether the
Govt. have aware about the acute drinking water problem of NAC,
Daspalla, if so; what are the specific short term and long term plans to
solve the problem ?
 

Drinking Water Project
U.D 662 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister for
Panchayati Raj & Drinking Water be pleased to state that :- There are
several villages which are not covered under the proposed Mega
drinking water project meant for Daspalla Assembly Constituency
will the Govt. take steps to start the single village projects soon as per
the saturation plan ?
 

ସାେହବ େକନାଲର ପନୁଃରୁ�ାର
U.D ୬୬୩ . �ୀ ସବୁାଷ ଚ� େବେହରା : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଛ�ପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଗଂଜାମ ବ�� ମ� େଦଇ �ବାହତି
େହଉ�ବା ସାେହବ େକନାଲ ଯାହାକ ି ବେ�ାପସାଗର ଏବଂ ଚଲିିକାକୁ ସଂେଯାଗ କରି
ଚଲିିକାର େଜବୖ ବବିଧିତାକୁ ର�ା କରବିା ସହ ମ�� ଉ�ାଦନ ବୃ�େିର ସହାୟକ େହଉଛ,ି



ତାହା ଚଲିିକା ଉ�ୟନ କ��ୃ ପ�� (CDA) �ାରା ଦୀଘ� ବଷ� ଧର ିପନୁଃରୁ�ାର ନ େହବା
େଯାଗଁୁ �ମଶଃ େପାତ ିେହାଇପଡୁଛ;ି ଏହାର ପନୁଃରୁ�ାର ପାଇଁ କ'ଣ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଉଛି
କହେିବ କ ି?
 

�ାମକୁ େମଗା �କ�େର ସାମିଲ
U.D ୬୬୪ . �ୀ ସବୁାଷ ଚ� େବେହରା : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- �ାମ� ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରମିଳ ବଭିାଗର ମଖୁ�ଯ�ୀ� ପ� ସଂଖ�ା
୮୯୨୧/ତା.୧୪.୧୨.୨୦୨୧ �କାେର ଛ�ପରୁ ବ�କର ଅଠରେଗାଟ ି�ାମ ପ�ାୟତକୁ
ଏକ େମଗା ପାନୀୟ ଜଳ �କ�େର ସାମିଲ କରାଯାଇଛ;ି କ�ୁି ଗଂଜାମ ବ�କର ଦୁଇେଗାଟି
�ାମ ପ�ାୟତ ରାଜପରୁ ଓ କରପଡା ଯାହାକ ି େଭୗଗଳକି ଦୃ�ିରୁ ଋଷକୂିଲ�ା ନଦୀର
ଅପର�ା�େର ଅଥ�ାତ ଛ�ପରୁ ବ�� ପରସିୀମା ମ�େର ରହଅିଛ;ି େତଣୁ ଉ� ପ�ାୟତ
�ୟର ସମ� �ାମକୁ ଉପେରା� େମଗା �କ�େର ସାମିଲ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦେ�ପ
ନଆିଯାଇଅଛ ିକହେିବ କ ି?
 

ଆମ ଗଁା ଓ ଆମ ବକିାଶ େଯାଜନାର ଅଥ� �ଦାନ
U.D ୬୬୫ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- କଳାହା�ି ଜ�ିାକୁ ଆମ ଗଁା ଓ ଆମ ବକିାଶେର େକେତ ଅଥ� ଦଆିଯାଇଛ;ି
େସ�ରୁ େକେତ ଅଥ� ଖ�� େହାଇଛ ିଓ େକେତ ଅଥ� ଖ�� ନେହାଇ ପଡରିହଛି;ି ତା'ର କାରଣ
କ'ଣ ବ�କୱାରୀ ସବେିଶଷ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଭବାନୀପାଟଣା ଠାେର �ମିକ ଆ�ୟ�ଳୀ ନମି�ାଣ
U.D ୬୬୬ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଭବାନୀପାଟଣା ଠାେର �ତ ିଦନି ଶହ ଶହ ମହଳିା ଓ ପରୁୁଷ
�ମିକମାେନ କାଯ�� ଅନୁସ�ାନ ପାଇଁ ଆସଥିା� ି ଏବଂ ଅେନକ ଦନି ଧର ି େସଠାେର
ପଡରିହ�ି;ି େତଣୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଠାେର ଏକ �ମିକ ଆ�ୟ�ଳୀ ନମି�ାଣ ନମିେ�
ସରକାର� ��ାବ ରହଛି ିକ;ି ଯଦ ିହଁ େତେବ ଏହା େକେବ ସ�ୁା କାଯ�� ଆର� େହବ ?
 

ସବ�ସାଧାରଣ ରା�ାେର ପାଇଖାନା ନମି�ାଣ
U.D ୬୬୭ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି



କହେିବ କ ି :- ତାରକା ସଚୂତି �ଶ� ସଂଖ�ା ୭୫ ତା.୨୩.୦୩.୨୦୧୮ରଖି ଉ�ର
ପରେି��ୀେର ମା� ୨୮ଜଣ�ୁ େପୗରଧାରା ୨୫୪େର େକବଳ େନାଟସି ଜାରୀେହାଇ�ବା
ସତ� ଅେଟ କ;ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ ୱାଡ ନଂ ୨ ଓ ୩ େର ସବ�ସାଧାରଣ� ରା�ାେର
ଜବରଦ� ପାଇଖାନାକୁ ନମି�ାଣ କର ିନଜି� ଦଖଲେର ର�ବା ସହ ଉପେରା� ରା�ାକୁ ବନିା
ଅନୁମତେିର େଖାଲି ନଜି� ବ�ବହୃତ ବଜ��ବ�ୁକୁ ଛାଡ ି ପରେିବଶକୁ �ଦୁ�ଷଣ କରୁ�ବା
ବଷିୟେର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ;ି ଉ�ର ନଁା େହେଲ ତୁର� ଏକ କମିଟ ିଗଠନ କରି
ଉ� କାଯ��େର ଲି� �ବା ବ��ି ବେିଶଷ�ୁ ଚ�ିଟ କର ି େପୗର ଆଇ� ୧୯୫୦ ଧାରା
୩୪୪ ମା�ମେର ଉେ�ଦ କରବିା ସହ କପିର ି ଦୃଢ କାଯ��ାନୁ�ାନମାନ �ହଣ
କରାଯାଇପାରବି େସ ସ�କ�ତ ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

କା�ା େଯାଜନାେର ବୃ�େରାପଣ ପାଇଁ ଅଥ� �ଦାନ
U.D ୬୬୮ . �ୀ ଅ�ରା� େମାହନ ପାଣି�ାହୀ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) େକ� ସରକାର ଓଡଶିା ରାଜ� ସରକାର� ଜ�ଲ ଏବଂ ପରେିବଶ
ବଭିାଗକୁ କା�ା େଯାଜନାେର ବୃ� େରାପଣ କରବିା ପାଇଁ େମାଟ େକେତ ଅଥ� େଦଇଛ�ି
ଏହାର Forest Division ୱାରୀ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି ? (ଖ) ଖରଆିର
Forest Division େର େମାଟ େକେତ େଗାଟ ି PRF ଅଛ ି ଏବଂ କା�ା େଯାଜନା େର
େକେତ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛ ିଏହ ିPRF ମାନ� Notification ନଂ କ'ଣ ଏବଂ େମାଟ େକେତ
ଆୟତନ Square Kilometer େର ଗଛ ଲଗାଯାଇଛ ି ଏହାର PRF Wise େଗାଟଏି
ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ିଏବଂ ଏହ ିସମ� PRF ମାନ� ବୃ� େରାପଣ େହାଇ�ବା
Area େର ବହୁ ପରମିାଣେର ଦୁନ�ତୀ ଏବଂ �ିୟା�ିତ ିେହାଇ�ବା ସରକାର ଜାଣ� ିକ ିଏବଂ
େକଉଁ ସମୟ ସୀମା ଭିତେର ଏହାର ଉ� �ରୀୟ ତଦ� କରାଇେବ ?
 

ବାରିପଦାେର ଅଥ� ବନିେିଯାଗ
U.D ୬୬୯ . �ୀ �କାଶ େସାେର� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ବାରପିଦା େପୗର ଅ�ଳେର େ�େନ� ବ�ବ�ା ସହ ରା�ାଘାଟର ଉ�ତ ିଏେବ
ନୂଆ ପାଣି ପାଇପର ବ�ବ�ା ପାଇଁ ଗତ ଦୁଇ ବଷ� ମ�େର େକେତ ଅଥ� ବନିେିଯାଗ କରଛି�ି
କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ିୱାଡ� ୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ପାନୀୟଜଳ େଯାଗାଣ



U.D ୬୭୦ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ ନଗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଭୁବେନ�ର ମ�ୁନସିପିାଲ କେପ�ାେରସନ ଅ�ଗ�ତ େକେତାଟ ି ଘରକୁ
ପିଇବାପାଣି େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ିଯଦ ିସବୁ ପରବିାରକୁ ଏେବ ସ�ୁା ପାନୀୟଜଳ େଯାଗାଇ
ଦଆିଯାଇନାହ� େତେବ େକେବ ସ�ୁା େଯାଗାଇ ଦଆିଯିବ, େସହଭିଳ ିରାଜ�େର �ବା ସମ�
ମ�ୁନସିପିାଲ କେପ�ାେରସନ ମ�ୁନସିପିାଲିଟ ିଓ ଏ�.ଏ.ସ ିମାନ�ର ଘର ସଂଖ�ା ଓ େକେତ
ଘରକୁ ବା ପରବିାରକୁ ଜଲ ସଂେଯାଗ ଦଆିଯାଇଛ ିତାର ସ�ୂ�� ତାଲିକା �ଦନ କରେିବ କ ି?

[Question Nos. 473 to 532 were originally starred ]
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