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୮୦୦ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ରାଜ�େର େମାଟ ରାଜ� �ାମ ମ�ରୁ ଏ ପଯ��� େକେତ �ାମକୁ �� ପାନୀୟ ଜଳ
େଯାଗାଣ େହାଇଛ ିଏବଂ ସବୁଠାେର Over Head Tank ନମି�ାଣ େହାଇଛ ିକ ି ; ସବୁ �ାମକୁ
ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ ନମିେ� ସରକାର� ବ�ିବ� େଯାଜନା କଣ?

�ଧାନମ�ୀ �ାମ ସଡକ େଯାଜନା
୮୦୧ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଚଳତି
ବଷ� ରାଜ�େର େକେତ କ.ିମି. ସଡକ �ଧାନମ�ୀ �ାମ ସଡକ େଯାଜନାେର ଅ�ଭ�ୁ � େହବ
ଏ�ଲାଗି େକ� ସରକାର�ର ��ାବ କଣ ; ଏ ପଯ��� େକେତ କ.ିମି. ସଡକ ଏହି
େଯାଜନାେର ନମି�ାଣ ସମା� େହାଇଛ ିସବ�ଭାରତୀୟ �ରେର ରାଜ�ର �ାନ େକଉଁଠ?ି

େପାଲ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ଅଥ� ବ�ବ�ା
୮୦୨ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ� ଓ
େକ� ସରକାର� େଯାଜନା ଅନୁସାେର ନଦୀେର water ways କରବିାକୁ ��ାବ �ଲାେବେଳ
ସରକାର ମ�ରୁ କର�ିବା 12 େଗାଟ ି େପାଲ ବଜୁିେସତୁ େଯାଜନାେର ନମି�ାଣ ବ�
େହାଇଯାଇ�ବା ଓ ଏ�ପାଇଁ High level bridge ନମି�ାଣ ସକାେଶ ବହୁ ପରମିାଣ ଅଥ�
ଆବଶ�କ େହଉ�ବା ଦୃ�ିରୁ ସରକାର�ର ପରବ��ୀ ପଦେ�ପ କ'ଣ େହବ ; ନମି�ାଣ ବ�
େହାଇ�ବା �େତ�କ େପାଲର ଅଟକଳ େକେତ �ଲା ବ��ମାନ େକେତ ଅଥ� ଆବଶ�କ ;
େଲାକ� ବୃହ�ର �ାଥ� ଦୃ�ିରୁ ଏହା ନମି�ାଣ ସକାେଶ ଅଥ� େଯାଗାଡ େହଉଛ ିକ?ି

ନୂଆ �ମିକ କାଡ� ପାଇ�ବା �ମିକ� ସଂଖ�ା



୮୦୩ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଗତ ଜୁଲାଇ, ଅଗ� ମାସେର ଜେଳ�ର/ବ�ା ବ�କେର େକେତ ନମି�ାଣ �ମିକ�ୁ
ନୂଆ �ମିକ କାଡ� ଦଆିଯାଇଛ ି; େସମାେନ ନମି�ାଣ �ମିକ କ ିନୁେହଁ ତାହା ସଠ�ି ଭାବେର ଯା�
କରାଯାଇଛ ିକ ି; ଯା� କର�ିବା ଅ�କାରୀ କଏି, କପିର ିଯା� କରଛି� ିଏହାର ସବେିଶଷ ତଥ�
ସରକାର ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି ; ଗତ ମା��, ଏ�ିଲ-2020 ମାସେର େକାଭି� ସଂ�ମଣ
ଦୃ�ିରୁ େଲବର କାଡ� ପାଇ�ବା ବ��ିମାନ�ୁ 1500 ଟ�ା େଯାଗାଇ େଦଇ�ବା େବେଳ �ମିକ
ନଥାଇ ଅଥ� େନଇ�ବା ଜେଳ�ର ବ�କର ଆରୁହ(ARUHA) ଓ ବରଡହିା (BARADIHA)
�ାମ ପ�ାୟତର େକେତକ ବ��ି� ବରୁି�େର ଲି�ତ ଅଭିେଯାଗ DLC/DLO ବାେଲ�ର�
ଠାେର ଦାଖଲ େହାଇ�ବା ସତ� କ ି ; ଉ�ର 'ହଁ' େହେଲ ତାହା ତଦ� େହାଇଛ ି କ ି ଏବଂ
କାଯ��ାନୁ�ାନ କ'ଣ େହାଇଛ?ି

ସମଦୁାୟ େସବାୟତ� ସଂଖ�ା
୮୦୪ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ପରୁୀ �ୀେ��
ମହା�ଭୁ �ୀଜଗ�ାଥ� ନୀତକିା� ିପାଇଁ ସମଦୁାୟ େସବାୟତ ସଂଖ�ା େକେତ ; ପର�ରା ଓ
ବ�ି ବ�ବ�ା ଅନୁସାେର େକେତ �କାର େସବାୟତ ବ��ମାନ କାଯ��କରୁଛ� ି ; ସମଦୁାୟ
େସବାୟତ କାଯ��କରବିା ଓ ନୂଆ େସବାୟତ ମାନ�ତା େଦବା ତଥା ଶ�ିା େଦବା ବ�ବ�ା କପିରି
କାଯ�� କରାଯାଉଛ ି; ମ�ରି �ଶାସକ ଓ ସରକାର�ର ଏ�ଲାଗି ନ�ି�ାରତି ପଦେ�ପ କଣ?

�ମିକ େଫରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ େହାଇ�ବା ଖ��
୮୦୫ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ� ସରକାର �ବାସୀ ଓଡଆି �ମିକମାନ�ୁ ରାଜ�କୁ େଫରାଇ ଆଣିବା
ପାଇଁ େକଉଁ ବାବଦେର େକେତ ପରମିାଣର ଅଥ� ବନିେିଯାଗ କରଛି� ି ; େକଉଁ ଜ�ିାକୁ େକେତ
�ବାସୀ �ମିକ େଫରଛି� ିତାର ଜ�ିାୱାରୀ ବଶିଦ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ?ି

ମୃତୁ�ବରଣ କରି�ବା �ମିକ�ୁ ଦଆିଯାଇ�ବା ସହାୟତା
୮୦୬ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି- ମା�� 22, 2020 ଠାରୁ େସେପ�ମ�ର 15,2020 ମସହିା ଭିତେର କମ�େ��ରୁ
ରାଜ�କୁ େଫରବିା ଏବଂ ରାଜ�ରୁ କମ�େ��କୁ ଯିବା ସମୟେର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତଜଣ
�ମିକ ମତୁୃ�ବରଣ କରଛି� ିଏବଂ େସମାନ�ୁ ସରକାର କଣ ସହାୟତା �ଦାନ କରଛି� ିତା'ର
ଜ�ିାୱାରୀ ବଶିଦ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ?ି



Covid ବାବଦେର କରି�ବା ଖ��ର ବଶିଦ ବବିରଣୀ
୮୦୭ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର େକଉଁ େପୗର ସଂ�ା Covid ବାବଦେର େକଉଁ କାଯ�� ପାଇଁ
15.09.2020 ମ�େର େକେତ ଅଥ� ଖ�� କରଛି� ିତାର ବଶିଦ ବବିରଣୀ ଜ�ିାୱାରୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି; େଖା��ା ଜ�ିାେର େକଉଁ ବ�ି ଉେ�ଦ କର ିେକଉଁ େକଉଁମାନ�ୁ ଘର ଗତ ପା� ବଷ�
ମ�େର େଯାଗାଇଛ� ିଏବଂ େକଉଁ େକଉଁମାନ�ୁ େକଉଁ �ାନର େକଉଁ େକଉଁ ବ�ିବାସ�ିାମାନ�ୁ
ଘର େଯାଗାଇବା ପାଇଁ LIST େହାଇଛ ିେକେବ ସ�ୁା େସମାନ�ୁ ଘର େଯାଗାଇବା ବା ଜାଗା
େଯାଗାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ �ତ� ବ�ବ�ା ସରକାର �ହଣ କରଛି� ିଏବଂ େକେବ ସ�ୁା ବ�ିମ�ୁ
ଜ�ିା ପାଇଁ ସରକାର େଯାଜନା ର�ଛ� ିସମ�� ନାମ ତାଲିକା ସହତି ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ?ି

ଉ�ତମିଳୂକ କାଯ�� ପାଇଁ ଦରଖା�
୮୦୮ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - େଖା��ା ଜ�ିା ଅ�ନ� େକଉଁ ପ�ାୟତରୁ େକଉଁ ବ��ି େକଉଁ ଉ�ତମିଳୂକ କାଯ��
ପାଇଁ 15.03.2020 ଠାରୁ 15.09.2020 ପଯ��� ଦରଖା� କରଛି� ି ତା�ର ନାମ, କାମ,
େମାବାଇଲ ନମ�ର ଯଦ ି �ବ ଏବଂ େକଉଁ ମାନ�ର କାମ େହାଇଛ ି େକଉଁ ମାନ�ର େକଉଁ
କାରଣ ପାଇଁ କାମ େହାଇନାହ� ; ଯଦ ିେକୗଣସ ିକମ�ଚାରୀ�ର ଅବେହଳାରୁ େହାଇନାହ� ତା�
ଉପେର କଣ କାଯ��ାନୁ�ାନ ନଆିଯାଇଛ ିସ�ୂ�� ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି ; ଉ� ଜ�ିାେର
�ବା େକଉଁ ପ�ାୟତେର େକଉଁ P.E.O େକେତ ବଷ� ଧର ିକାଯ��ରତ ଅଛ� ିଏବଂ େସମାନ�
ବଦଳ ିପାଇଁ ସରକାର�ର କ'ଣ ନୟିମ ରହଛି ି ; ଉ� ନୟିମ ଯଦ ିକାଯ��କାରୀ େହାଇନାହ�
େସ�ପାଇଁ କଏି ଦାୟୀ ଜଣାଇବା ସହତି P.E.Oମାନ� ନାମ ପ�ାୟତ ନାମ, େମାବାଇଲ
ନମ�ର �ଦାନ କରେିବ କ?ି

�ମିକମାେନ ପନୁବ�ାର ବାହାର ରାଜ�କୁ େଫରିବା ସ�କ�େର
୮୦୯ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି - କେରାନା ସମୟେର ରାଜ�କୁ େଫର�ିବା �ବାସୀ �ମିକମାନ�ୁ ରାଜ�
ସରକାର ରାଜ�େର କମ� େଯାଗାଇବା ପାଇଁ େଘାଷଣା କର�ିବା �େଳ କମ� େଯାଗାଇବାେର
ଅସବୁଧିା କ'ଣ େହଲା ଏବଂ �ମିକମାେନ ପନୁବ�ାର ବାହାର ରାଜ�କୁ େଫରବିାର କାରଣ କ'ଣ ;



କେରାନା ସମୟେର େକଉଁ ଜ�ିାରୁ େକେତ �ମିକ େସେପ�ମ�ର 15, 2020 ମ�େର ବାହାର
ରାଜ�କୁ ଯାଇଛ� ିଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ?ି

MGNREGS େର କାଯ��ରତ �ମିକ
୮୧୦ . ମହ�ଦ େମାକ�ି : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ବ��ମାନ ପର�ିତିେିର ରାଜ�େର ମହା�ାଗା�ୀ ନ�ିି� କମ� ନଯୁି�ି େଯାଜନାେର େକେତଜଣ
�ମିକ ନଯୁି�ି େହାଇଛ� ିଓ େକେତ �ମ ଦବିସ generate େହାଇଅଛ ି; ଏ ବାବଦେର େକେତ
ଅଥ� ଖ�� େହାଇଅଛ ି ; େକେତ �ାନେର �ମିକ ବଦଳେର machine ନେିୟାଜତି େହବାର
ଅଭିେଯାଗ ଆସଛି ିଓ କ ି�କାର କାଯ��ାନୁ�ାନ ନଆିଯାଇଅଛ?ି

Construction of H.L. Bridge
811 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the Minister for Rural
Development be pleased to state that - Whether the Government have
aware about the long standing demand of the people of Dasapalla Block
under Dasapalla Assembly Constituency regarding construction of H L
Bridge over River Kuanria from SH-48 to Satapatna and H L bridge
over river Bruttang from Kujameadhi to Pradhanpada via Bani; When
will the execution of said two bridges be started?

Supply of Safe drinking water
812 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the Minister for Panchayati
Raj & Drinking Water be pleased to state that - Whether the proposal to
supply safe drinking water to the people of Dasapalla and Gania Block
through "Mega Drinking Water Projects" is under active consideration of
the Government; If so, when will the execution of said projects be
started?

ଜ�ଲ ବଭିାଗର ରା�ା ମରାମତି
୮୧୩ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଦଶପ�ା, ନୂଆଗଁା ଏବଂ ଗଣିଆଁ ବ�କେର ସମଦୁାୟ
େକେତେଗାଟ ିରା�ା ବଭିାଗ ଅ�ନେର ରହଅିଛ ି ; �େତ�କ ରା�ାର ଲମ�ାର ଦୂରତା େକେତ ଓ
�େତ�କ େକଉଁ �ାନଠାରୁ େକଉଁ �ାନ ପଯ��� େଯାଗାେଯାଗ �ାପନ କରୁଛ ି; ବଗିତ ପା�ବଷ�
ମ�େର ସ��ୃ ରା�ାଗୁଡକିର ନମି�ାଣ ଏବଂ ମରାମତ ି କାଯ�� ବାବଦେର େକଉଁ େକଉଁ
େଯାଜନାେର େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ିତାହାର େଯାଜନା, ରା�ା ଏବଂ ବଷ�ୱାରୀ
ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି ; ଜ�ଲ ମ�େର �ବା �ସ�ି ଧାମ�କ ତଥା ପଯ��ଟନ �ଳ ିଯଥା-



ନୂଆଗଁା ବ�କର ରଳବଗଡ, ରତାେଦଇ, ରାଜଗିର ି ପାହାଡ ଏବଂ ଦଶପ�ା ବ�କର ର�ଗ�
ଜଳ�ପାତର ବକିାଶ ପାଇଁ ସ��ୃ ଅ�ଳକୁ େଯାଗାେଯାଗ କରୁ�ବା ଜ�ଲ ରା�ା ଗୁଡକିର
ନମି�ାଣ ଓ ମରାମତ ିକାଯ�� ଆର� କରବିା ପାଇଁ ବହତି ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ?ି

�ବାସୀ �ମିକ�ୁ କମ� ସଂ�ା େଯାଗାଣ
୮୧୪ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ବଭିି� କମ� ସଂ�ାନ ପାଇଁ ରାଜ�ରୁ େଦଶ ଏବଂ ରାଜ� ବାହାରକୁ ଯାଇ�ବା ଓଡଆି
େଲାକମାନ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ Corona ସଂ�ମଣ ଆର� େହବାଠାରୁ ଅଦ�ାବ� ଓଡଶିାକୁ
େଫରଛି� ି ଏବଂ େକେତଜଣ ଅଣଓଡଆି େଲାକ ଓଡଶିାରୁ େସମାନ� ରାଜ�କୁ ଯାଇଛ� ି ;
ରାଜ�କୁ େଫର�ିବା ଓଡଆି େଲାକ� ସଂଖ�ା ବ�କ ଏବଂ ଜ�ିାୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି ;
େଫର�ିବା ଓଡଆି େଲାକ�ୁ ରାଜ�େର ବଭିି� କମ� ସଂ�ାନ େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ କ ିକ ି�ତ�
ପଦେ�ପ ଓ କାଯ���ମମାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିଓ େକେତ ସଂଖ�କ େଲାକ�ୁ ଅଦ�ାବ� କମ�
ସଂ�ାନ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ?ି

ନୂତନ Bridge ନମି�ାଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୮୧୫ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ନୁଆଗଁା ବ�କର େସାରଡା ଠାରୁ ଜଗ�ାଥ �ସାଦ ରା�ାେର
େବଲପା ନଦୀ ଉପେର �ବା ବହୁ ପରୁୁଣା culvert ଟ ି ବନ�ାଜଳ �ାରା ସ�ୂ�� ଭା�ିଯିବା
କାରଣରୁ ଉ� ଅ଼�ଳର ବହୁ ପ�ାୟତର ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ଦନିରୁ େଘାର ଅସବୁଧିାର ସ�ଖୁୀନ
େହଉ�ବା କଥା ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ ି ; ଉ� ଜାଗାେର ନୂତନ ଭାେବ ଏକ Bridge
ନମି�ାଣ ପାଇଁ ଆସ�ିବା ��ାବକୁ ବଚିାରକୁ େନଇ େକେବ ସ�ୁା ନମି�ାଣ କାଯ�� ଆର� କରେିବ
ଜଣାଇେବ କ?ି

ବଭିି� କାଯ�� ପାଇଁ ଅନୁଦାନ �ଦାନ
୮୧୬ . �ୀ ଭା�ର ମେଢଇ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଉଦଳା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ମ�େର ଅବ�ତି େପାଡାଡହି, କ�ିପଦା, ଉଦଳା, ଖ�ୁା ଫେର� େର�କୁ
ରାଜ� ଏବଂ େକ� ସରକାର� ତରଫରୁ େକଉଁ େକଉଁ କାଯ�� ନମିି� େକେତ ଅନୁଦାନ ଆସଅିଛି
ତା'ର ବବିରଣୀ ସହତି 2020-21 ଆଥ�କ ବଷ� ନମିି� େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନାେର କଣ କଣ
କାଯ�� କରାଯିବା ନମିି� �ରିକୃିତ କରାଯାଇଅଛ ି ତା'ର ବବିରଣୀ େଦେବକ ି ; 2018-19,



2019-20 ଓ 2020-21 ଆଥ�କ ବଷ�େର ସରକାର� ଠାରୁ ଅନୁଦାନ�ା� େହାଇ େକେତ ଟ�ା
େକଉଁ େକଉଁ କାଯ��େର ଖ�� କରାଯାଇଅଛ ିଏବଂ େକେତ ବାକ ିଅଛ ିତାହା ଜଣାଇେବ କ?ି

ରା�ା ନମି�ାଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୮୧୭ . �ୀ ଭା�ର ମେଢଇ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଉଦଳା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ େଦବକୁ� ରା�ା ଏବଂ ମାଛକା�ଣା ରା�ା ନମିି� ଆପଣ� ବଭିାଗ
ତରଫରୁ କ'ଣ ବ�ବ�ା କରାଯାଇଅଛ ିଜଣାଇେବ କ ି ; (ଯାହାକ ିଶମିିଳପିାଳ Tiger Project
ମ�େର ଅ�ଭ�ୁ �) ଯଦ ିବ�ବ�ା କରାଯାଇନାହ� ଏେବ ତାହାକୁ କାଯ�� କରବିା ନମିି� ବହିତି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି; ଯଦ ିକରେିବ େକେବ ସ�ୁା ତାହା ସ�ୂ�� େହବ ଜଣାଇେବ କ?ି

ରା�ାକୁ �ଧାନମ�ୀ �ାମ� ରା�ା ଅ�ଭ�ୁ �
୮୧୮ . �ୀ ଭା�ର ମେଢଇ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଉଦଳା ବ�କ
ଅ�ଗ�ତ ଦୁ�ା �ାମପ�ାୟତର ବଡବଲିା �ଲୁ ଠାରୁ ବଡବଲିା �ାମ େଦଇ ଶାଳମ�ୁୁଳ ିରା�ା
ପଯ��� �ବା ରା�ାକୁ ବଭିାଗ ତରଫରୁ �ଧାନମ�ୀ ରା�ା ନମିି� କ'ଣ ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଇଅଛ ି ; ଯଦ ିପଦେ�ପ େନଇଛ� ିେକେବ ସ�ୁା େଟ�ର େହାଇ ତାହା ସ�ୂ�� େହବ ;
କ�ିପଦା ବ�କର ଟା�ିରଆି େକନାଲ ଠାରୁ ଝଲିିରବିଣୀ �ାମ ମ� େଦଇ ମା�ଡପଡା �ାମ
ପଯ��� ରା�ାଟକୁି ବଭିାଗ ତରଫରୁ �ଧାନମ�ୀ ରା�ା ନମିି� କ'ଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�ି
ଏବଂ େକେବ ସ�ୁା ତାହା ସ�ୂ�� େହବ?

S.E.C.C ଲି�େର ନାମ େଯାଡବିା
୮୧୯ . �ୀ ଭା�ର ମେଢଇ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
�େତ�କ ବ�କେର S.E.C.C ଲି�ରୁ ବା� ପଡ�ିବା ହତିା�କାରୀ�ୁ ନୂତନ ଲି�େର େଯାଡି
େସମାନ�ୁ ପ�ାଘର େଯାଗାଇ େଦବା ନମିି� କଣ ବ�ବ�ା କରଅିଛ� ି ଓ େଯଉଁ
ହତିା�କାରୀମାେନ S.E.C.C ଲି�ରୁ ବାଦ େହାଇଅଛ� ି ; ଯଦ ି ନୂତନ ଲି�େର େସମାନ�ୁ
େଯାଡାଇବାର ବ�ବ�ା କରାଯାଉଅଛ ି େତେବ ତାର ଅବ�କୁ ବଢାଯାଉ ଏବଂ ଅ�ା�କାର
ଭି�େିର ଗରବି େଲାକ�ୁ ଆଗ ଲି�େର �ାନ ଦଆିଯାଉ ଏବଂ େସ ଲି� େକେବ ସ�ୁା Final
େହାଇ ହତିା�କାରୀ ଘର ପାଇେବ ଏବଂ 2020-21 ଆଥ�କ ବଷ�େର ବଜୁି କୁଡଆି େଯାଜନା
ପାଇଁ େକେତ ଅଥ� େଯାଗାଇ ଦଆିଯିବାର ବ�ବ�ା କରାଯାଇଅଛ?ି

ନୂତନ ବ�କ ପାଇଁ ��ାବ
୮୨୦ . �ୀ ଭା�ର ମେଢଇ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-



ମୟୁରଭ� ଜ�ିାର ଶରତ ଅ�ଳ ଏକ ଆଦବିାସୀ ବହୁଳ ଅ�ଳ ; େସ ଅ�ଳ ଦୁଇଟ ିନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀ ଏବଂ 2ଟ ିବ�କ ମ�େର ଅବ�ତି ; ଏଣୁ େସଠାକାର ବାସ�ିା�ର ବଭିି� ଅସବୁଧିା ନମିି�
"ଶରତ" କୁ ଏକ ନୂତନ ବ�କ ନମିି� େକୗଣସ ି��ାବ ଅଛ ିକ ିଏବଂ ଯଦ ିଅଛ ି "ଶରତ" କୁ
େକେବ ସ�ୁା ବ�କ ହସିାବେର �ାନ ଦଆିଯିବ?

ପିଇବା ପାଣି େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ଅନୁଦାନ
୮୨୧ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- (କ) ରାଜ� ସରକାର ପିଇବା ପାଣି େଯାଗାଇବା 2019-20 ଏବଂ 2020-21 େର
େମାଟ େକେତ ଗଁାକୁ ଅନୁଦାନ େଯାଗାଇଛ� ିଏହାର Blockwise ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି;
(ଖ) Kantabanji ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ Turekela Block, Bangamunda Block
ଏବଂ Muribahal Block େର ପିଇବା ପାଣି �କ� କମ େଯାଗାଇବାର କାରଣ କଣ ; ଏବଂ
େକଉଁ ସମୟ ସୀମାେର Kantabanji ର ସମ� ଗଁାକୁ ସରକାର ପିଇବା ପାଣି େଯାଗାଇେବ?

Executive Officer ନଯୁି�ି
୮୨୨ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ� ସରକାର NAC, Municipality ମାନ�େର Executive
Officer ନଯୁି�ି କରବିା ପାଇଁ 2000-01 ରୁ ଆଜ ିପଯ��� cadre ନକରବିାର କାରଣ କଣ ;
(ଖ) Kantabanji NAC େର ବାରମ�ାର E.O. ଏବଂ J.E. ମାନ�ର ନାମେର ଦୁନ�ୀତି
େହାଇ�େଲ ମ� ବଦଳୀ ନକରବିାର କାରଣ କଣ ; ଏବଂ ସରକାର� NAC ଏବଂ
Municipality େର E.O. ଏବଂ J.E. ମାନ�ର ବଦଳୀ କରବିାର ନୀତ ିନୟିମ କଣ?

ସରକାରୀ ଓକଲି ନଯୁି�ି
୮୨୩ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ�
ସରକାର ସରକାରୀ Advocate ମାନ�ୁ ନଯୁି�ି େଦବାର ନୀତ ି ନୟିମ କ'ଣ ଏବଂ ରାଜ�
ସରକାର ରାଜ�େର 2019-20 ଏବଂ 2020-21 େର େକଉଁ େକଉଁ Court େର APP, PP
AGP, GP, AG, Ad AG ଏବଂ ଅନ�ାନ� ପଦବୀେର ନଯୁି�ି େଦଇଛ� ିଏହାର ସମ�
Court ର ନାମ ସହ ନଯୁି�ି ପାଇ�ବା ସରକାରୀ Advocate ସହତି େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ
କରେିବ କ ି ; (ଖ) ସରକାର ସରକାରୀ ଓକଲି ନଯୁି�ିେର Cadre ନକରବିାର କାରଣ ଏବଂ
ଓକଲି (ସରକାରୀ) ମେନାନୀତ ବା ନଯୁି�ି କରବିାର ନୀତ ିନୟିମ କଣ?

ଅ�କାରୀ� ବଦଳୀ ସ�କ�େର



୮୨୪ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ରାଜ� ସରକାର� RW ବଭିାଗେର SDO ମାନ� ବଦଳୀ କରବିାର ନୀତ ିନୟିମ କଣ ; (ଖ)
ବାରମ�ାର Kantabanji RW SDO ଏବଂ Titlagarha RW ମାନ�ର ନାମେର ଦୁନ�ୀତି
ଅଭିେଯାଗ େହଉ�େଲ ବ ିବଦଳୀ ନକରବିାର କାରଣ କଣ ; ରାଜ� ସରକାର SDO ମାନ� ଓ
Executive Engineer ମାନ� ବଦଳୀ ମ� ଉେ�ଶ� ରଖଛୁ� ିକ?ି

କଲ�ାଣ ମ�ପ ନମି�ାଣ
୮୨୫ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ� ସରକାର େକଉଁ େକଉଁ Block ର େକଉଁ େକଉଁ G.P. େର କଲ�ାଣ
ମ�ପ ନୂଆ ତଆିର ିକରବିା ପାଇଁ 2019-20 ଏବଂ 2020-21 େର ଅନୁଦାନ େଦଇଛ� ିଏହାର
Block wise G.P. ନାମ ସହ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ;ି (ଖ) Turekela
Block, Bangamunda Block ଏବଂ Muribahal Block ମାନ�େର 2019-20 ଏବଂ
2020-21 େର େଗାଟଏି କଲ�ାଣ ମ�ପ ପାଇ ଅନୁଦାନ ନେଦବାର କାରଣ କଣ ; ଏବଂ ରାଜ�
ସରକାର� ଏହ ିକଲ�ାଣ ମ�ପ ଅନୁଦାନ େଦବାର ନୀତ ିନୟିମ କଣ?

ଆଗଲପରୁ ଠାେର JMFC Court �ାପନ
୮୨୬ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - (କ) ଆଇନ
ବଭିାଗର ପ� ସଂଖ�ା 9075 ତା.05.09.2009 ଅନୁଯାୟୀ ମିଳ�ିବା ତଥ� ଅନୁସାେର
ତା.28.02.2019 ତାରଖିର ଉ� �ରୀୟ କମିଟରି ଅନୁେମାଦନ �େମ ବଲା�ିର ଜ�ିା
ଆଗଲପରୁ ସେମତ 31 େଗାଟ ି��ାବତି JMFC Court ର Staff ନଯୁି�ିର ��ାବ ଅଥ�
ବଭିାଗର ମ�ରୁ ପାଇଁ ପଠାଯାଇ�ଲା, ଏ ପଯ��� ଅଥ� ବଭିାଗ 31 େଗାଟ ି��ାବତି JMFC
Court ମ�ରୁ Staff ନଯୁି�ି ନମିେ� େକେତାଟ ି��ାବତି JMFC Court ପାଇଁ ମ�ରୁୀ
�ଦାନ କରଛି� ିଓ ଅବଶ�ି Court ପାଇଁ ଏପଯ��� ଅଥ� ବଭିାଗ ମ�ରୁୀ ନ କରବିା ସବେିଶଷ
କାରଣ ଗହୃେର ଉପ�ାପନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ସମ� ଦଗିରୁ ପ�ୁାନୁପ�ୁ ଆେଲାଚନା ପାଇଁ
ସରକାର� ଉ��ରୀୟ କମିଟରି ଅନୁେମାଦତି ଜନ ମ�ଳ �କ�କୁ ଅଥ� ବଭିାଗ ମ�ରୁୀ
େଦବାକୁ ମନା କର ିପାରେିବ କ,ି ଯଦ ିଉ�ର 'ହଁ' ହୁଏ େତେବ ଉ� �ରୀୟ କମିଟ ିଗଠନ
କରବିାର ଆବଶ�କତା ନ�ବା କଥାକୁ ସରକାର �ୀକାର କରେିବ କ,ି ଯଦ ିଉ�ର 'ନଁା' ହୁଏ
େତେବ ବଲା�ିର ଜ�ିାର ଆଗଲପରୁ ଠାେର ଉ��ରୀୟ କମିଟ ି�ାରା ଅନୁେମାଦତି JMFC
Court �ତ�ିା େକେବ େହବ ?



�ାମ ପ�ାୟତକୁ େକ�ୀୟ ଅନୁଦାନ
୮୨୭ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- (କ) 2014 ମସହିାରୁ 31.08.2020 ପଯ��� ଓଡ଼ଶିାର ସମ� �ାମ ପ�ାୟତକୁ େକେତ
ପରମିାଣର େକ�ୀୟ ଅନୁଦାନ ମିଳଛି,ି ଏହ ିସମୟ ମ�େର ଓଡ଼ଶିା ସରକାର େକେତ ପା�ି ି�ାମ
ପ�ାୟତ ମାନ�ୁ ନଜି� ପା�ରୁି ଅନୁଦାନ େଦଇଛ� ିଓ �ାମ ପ�ାୟତ ମାନ�ର ନଜି� ଆୟ
େକେତ େହାଇଚ ିତାର ଏକ ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ େଦେବ କ;ି (ଖ) େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର
ବ�କୱାରୀ / �ାମ ପ�ାୟତୱାରୀ 2014 ମସହିାରୁ 31.08.2020 ମସହିା ପଯ��� ମିଳ�ିବା
େକ�ୀୟ ଅନୁଦାନ / ରାଜ� ଅନୁଦାନ ଓ ନଜି� ଆୟ ସମ��ୀୟ ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?

�ାମ� ଉ�ୟନ ବଭିାଗକୁ ରା�ା ହ�ା�ର
୮୨୮ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ବଲା�ିର
ଜ�ିାର ଜ�ିା �ରୀୟ Empowerment Committee ର ଅନୁେମାଦନ �େମ େଲାଇସଂିହା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ େକଉଁ �ାମ ପ�ାୟତ ରା�ାକୁ �ାମ� ଉ�ୟନ ବଭିାଗକୁ ହ�ା�ର
କରବିା ପାଇଁ ��ାବ ଦଆିଯାଇଛ;ି (ଖ) ତା'ର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ ସହ େକେବ ସ�ୁା �ାମ�
ଉ�ୟନ ବଭିାଗ ଏହ ିସମ� ରା�ା ନଜି Books and Records େର ସାମିଲ କର ିରା�ାର
ଉ�ତକିରଣ କରବି ?

MGNREGA Scheme ପାଇଁ ପା� ିବ�ୟ
୮୨୯ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- (କ) େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର 2020-21 ଆଥ�କ ବଷ�େର MGNREGA
Scheme େର େକଉଁ େକଉଁ �କ� ପାଇଁ େକେତ ପା� ିବ�ୟବରାଦ େହାଇ ତା. 31.08.2020
ସ�ୁା େକେତ ପା� ିବନିେିଯାଗ େହାଇ େକେତ �ମ ଦବିସ ସ�ିୃ େହାଇଛ,ି �ାମ ପ�ାୟତୱାରୀ
ଓ �କ�ୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ,ି େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର �ଧାନମ�ୀ ଆବାସ
େଯାଜନା (�ାମୀଣ) େର ଗହୃ ସମା�ି ପେର ମ� Labour Component ଖ�� ନମିେ�
େକେତ ଜଣ ହତିା�କାରୀ� ଏକାଉ�କୁ ତା.31.08.2020 ମସହିା ପଯ��� MGNREGA
ଟ�ା ଦଆିଯାଇ ନାହ�, ବଗିତ ପା� ବଷ�ର ତାଲିକା େଦେବ କ,ି (ଖ) ବଲା�ିର ଜ�ିାେର
MGNREGA େଯାଜନାେର ଯା�ୀକ ସମ�ଳର ବହୁଳ ବ�ବହାର େହେଲ ମ� ଅଭିେଯାଗର
େକୗଣସ ି�ତକିାର କରାଯାଉ ନ�ବା ତଥ� ସତ� କ ି?

COVID - 19 ସମୟେର େଫରି�ବା �ବାସୀ �ମିକ



୮୩୦ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- (କ) COVID - 19 ସମୟେର ଓଡ଼ଶିାର େକେତ ଜଣ �ବାସୀ େକଉଁ ରାଜ�ରୁ େଫରଛି�ି
ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ,ି ତା.15.09.2020 ସ�ୁା ବଲା�ୀର ଜ�ିାର େକେତ �ବାସୀ
କାମଧ�ା ଅଭାବରୁ ପନୁ� ପବୂ��ାନ/ ଅନ� ରାଜ�କୁ ଚାଲିଯାଇଛ� ି�ାମ ପ�ାୟତୱାରୀ ତଥ�
େଦେବ କ,ି COVID - 19 ସମୟେର େଫର�ିବା ବଲା�ୀର ଜ�ିାର ସମ� �ବାସୀ� Skill
Mapping ( ଦ�ତା ଆକଳନ) ର Report ଉପ�ାପନ କରେିବ କ,ି ଏହ ି�ବାସୀ ମାନ�ୁ
ଆ�ନଭି�ରଶୀଳ କର ି ଅନ� ରାଜ�କୁ ଯିବାେର େରାକବିାକୁ ବ��ମାନ �ବା ସବୁଧିା ସେୁଯାଗ
ବ�ତୀତ ସରକାର ଅନ� କଣ େଯାଜନା କରଛି�,ି (ଖ) ରାଜ� ସରକାର� �ାରା �ରିୀକୃତ
Minimum Wage Rate ଓ MGNREGA Scheme ର Wage Rate ମ�େର �ବା
ତାରତମ� େଯାଗଁୁ MGNREGA �କ� କାଯ�� �ଭାବତି େହାଇ ବଳି�ିତ େହଉ�ବା ତଥ�
ସତ� କ,ି ଯଦ ିଉ�ର ହଁ ହୁଏ, �ମିକମାନ�ୁ ରାଜ��ାରା �ରିକୃିତ Minimum Wage Rate
ଅନୁଯାୟୀ MGNREGA �କ� ପାଇଁ Differential Rate of Wage କୁ ନଜି� ପା�ରୁି
ଭରଣ କର ି�ମିକମାନ�ୁ Wage େଦବାକୁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

Scheme under Odisha Livelihood Mission
831 . Shri Bishnubrata Routray : Will the Minister for Panchayati Raj
& Drinking Water be pleased to state that - What are the Scheme under
Odisha Livelihood Mission for providing livelihood to different sections
of the society; do the mission has any provisions for providing financial
supports to encourage different producers groups, who are engaged in
the production of valued products ?

Supply of Mega Pipe Water
832 . Shri Bishnubrata Routray : Will the Minister for Panchayati Raj
& Drinking Water be pleased to state that - When is the Mega Pipe
Water supply project covering Basudevpur, Chandbali & Tihidi blocks
of Bhadrak district supposed to be completed as per agreement; what is
the detailed present status of the project, is the project going to be
completed as per agreement, if no, what is the reason for the delay ?

Plan for G.G.Y. scheme & C.C. Road Scheme
833 . Shri Bishnubrata Routray : Will the Minister for Panchayati Raj
& Drinking Water be pleased to state that - Do the department has any
plans for providing G.G.Y. scheme & C.C. Road Scheme for different
blocks of the state, for the year 2020-21 , if yes, what is the amount to be
allotted under those scheme for 2020-21 ?



Construction of new bridge over mantei river
834 . Shri Bishnubrata Routray : Will the Minister for Rural
Development be pleased to state that - The two most important bridges
over river Mantei at Kerasahi Baliapal Ghat and at Charibatia
connecting Bashudevpur block to Chandbali block has been given no
objection by Inland Water ways Authority of India, Government of
India, will the State Government urgently thinking of taking up the
construction of these bridges in the interest of these bridges in the
interest of public -services; if yes, when ?

Status of Madhubabu-Aain-Sahayata Yojana
835 . Shri Bishnubrata Routray : Will the Minister for Law be pleased
to state that - Under Madhubabu-Aain-Sahayata Yojana for providing
legal assistance to every door steps ; how many blocks have already
completed appointed of law officials and setting up of Madhubau-Aain-
Sahiyata Kendras in Gram Panchayats of the state; what is the status of
the Yojana in Bhadrak dist., particularly in Basudevpur block and Tihidi
Block, if not , when will it be completed, and why it has not been
completed till yet ?

ନମି�ାଣଧୀନ ପାନୀୟ ଜଳ �କ�
୮୩୬ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ସାେଲପରୁ ଓ ଟା�ୀ େଚୗ�ାର ବ�କର େକେତେଗାଟ ି�ାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ ପ�ୂ�ା�
େହାଇ�ବାେବେଳ େକେତାଟ ି�ାମକୁ ଜଳେଯାଗାଣ �କ� ନମି�ାଣାଧୀନ ଓ ��ାବଧୀନ ଅଛି
�କାଶ କର ିଏହ ି�କ� କାଯ�� ପ�ୂ�ା� କର ିପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ �ରାନି�ତ ପାଇଁ କ ି�ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

�ତ�ି� ରା�ା ପନୁଃ ନମି�ାଣ
୮୩୭ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ବଗିତ
2020 ବାତ�ାେର �ାମ ଉ�ୟନ ବଭିାଗର େକେତ କେିଲାମିଟର ରା�ା �ତ�ି�
େହାଇ�ବାେବେଳ େକେତ ଗହୃ �ତ�ି� େହାଇଛ ିତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା ଦଶ�ାଇ ଏହାର
ପନୁଃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଫନ ି�ାରା ନ� େହାଇ�ବା ବୃ�
୮୩୮ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ବଗିତ
2019 ଫନୀେର ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ଗଛ ନ� େହାଇ�ବାେବେଳ ପନୁଃ



ବୃ�େରାପଣ ପବୂ�କ ସବୁଜମିା େଫରାଇ ଆଣିବାକୁ ସରକାର କ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରୁଛ� ି?

ସାେଲପରୁ ଓ ଟା�ୀ ଠାେର �ାମୀଣ ବାସଗୃହ ନମି�ାଣ
୮୩୯ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଓଡଶିା ରାଜ� ଗହୃ ନମି�ାଣ େବାଡ� ତରଫରୁ ସାେଲପରୁ ଓ ଟା�ୀ (କଟକ) ଠାେର ବାସଗହୃ
�କ� ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ପଜୂକ ମାନ� ଦୂରାବ�ା ଦୂରୀକରଣ
୮୪୦ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - କେରାନା�ତିେିର
ରାଜ�ର ମ�ରି ବ� େଯାଗଁୁ ଏହା ଉପେର ନଭି�ରଶୀଳ ପଜୂକମାନ� ଦୁରାବ�ା ଦୂରୀକରଣ
ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

ସବୁଦନିଆି ରା�ା ନମି�ାଣ
୮୪୧ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି: �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଐତହିାସକି
କୀ�� ବହନ କରୁ�ବା େଗାହରିା-ଟକିରିୀ ପାଖକୁ ଗମନାଗମନର ସବୁଧିା ପାଇଁ ଧାମନଗର-
େଡାବଲ PWD ରା�ାକୁ େଗାହରିା ଟକିରିୀ ପଯ��� ସବୁଦନିଆି ରା�ା ନମି�ାଣ କରବିାର ବ�ବ�ା
କରେିବ କ ି?

RD ରା�ାର ସଂଖ�ା
୮୪୨ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି: �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଧାମନଗର
ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀ ତହିଡି ି ବ�କେର େକେତାଟ ି RD ରା�ା ଅଛ,ି ଗତ ବନ�ାେର େସ� ମ�ରୁ
େକେତାଟ ିରା�ା �ତ�ି� େହାଇଛ,ି ଏହାର ମରାମତ ିପାଇଁ କଣ ବ�ବ�ା କରାଯାଇଛ ି?

େପାଲ ନମି�ାଣ
୮୪୩ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - BC
େରାଡରୁ ଗୁ� ଗ�ା RD ରା�ାର ପାଳଆିବ� ଠାେର �ବା େପାଲ ଦୁବ�ଳ େହାଇ ଭୁଷୁଡି
ପଡବିାର ସ�ାବନା �ବା ସରକାର�ର ନଜରେର ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ିହଁ, େତେବ େକେବ ସ�ୁା ନୂତନ
େପାଲ େସଠାେର ନମି�ାଣ କରାଯିବ ?

ରା�ା ମରାମତି
୮୪୪ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି: �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଧାମନଗର



ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ BC େରାଡରୁ ଗୁ�ଗଂଗା RD ରା�ା ର�ଣାେବ�ଣ ଅଭାବରୁ
ଉ�ରବାହାଠାରୁ ଗୁ�ଗଂଗା ପଯ��� ସ�ୂ�� ଖରାପ େହାଇଯାଇଛ,ି ଏହା େକେବ ସ�ୁା ମରାମତି
କରାଯିବ ?

େପାଖରୀର ଉ�ତକିରଣ
୮୪୫ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଐତହିାସକି ଡପିି େପାଖରୀର ପାରପିାଶ�କ ଉ�ତକିରଣ ଓ େସୗ�ଯ�� କରଣେର ବ��ମାନ ସ�ୁା
ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ବଭିାଗ କଣ ପାଇଁ ଅବେହଳା �ଦଶ�ନ କରଛି� ି?

Elephant Corridor ଚ�ିଟ
୮୪୬ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ମ.ରାମପରୁ, ନଲ�ା ତଥା ଲା�ିଗଡ, ଥୁଆମଳୁା ରାମପରୁ ବ�କର େକେତାଟ ି Elephant
Corridor ଚ�ିଟ େହାଇଅଛ ିସବେିଶଷ ବବିରଣୀ Point-wise ଜଣାଇେବ କ,ି ହାତୀ େହଉ
ବା ବରହା ବା ଅନ� େକୗଣସ ିଜ�ଲ ଜ�ୁ�ାରା େକେତ ଚାଷ ଉ� ବ�କେର ନ� େହାଇଛ,ି
ବଗିତ 2 ବଷ�ରୁ ବ��ମାନ ସ�ୁା ଏବଂ ଏ�େର େକଉଁ େକଉଁ ଚାଷୀକୁ େକେତ ଅଥ� ପଇଠ
କରାଯାଇଅଛ,ି ଜଣାଇେବ କ,ି େକେତ ଜଣ�ର ଦରଖା� Pending ରହଛି,ି (ଖ) େକେତ ଜଣ
ବନ� ଜ�ୁ �ାରା ଆଘାତ ବା ମତୁୃ� ଘଟଛି ିଓ େସମାନ�ୁ କଣ ସାହାଯ� ଦଆିଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ
କ ି?

ବଜୁି େସତୁ େଯାଜନା ପାଇଁ ��ାବ
୮୪୭ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ) ଚଳତି ବଷ�
ବଜୁି େସତୁର େଯାଜନା ପାଇଁ ��ାବ ଓ ମଖୁ�ମ�ୀ ସଡ଼କ େକେବ ସ�ୁା ମଗାଯିବ, କଳାହା�ି
ଜ�ିାେର ବଗିତ 2019 ଜୁଲାଇ ଓ ଅଗ�ମାସ ବନ�ାେର �ତ�ି�ର FDR (Flood Damage
Report) ର ଟ�ା େକେବ ସ�ୁା SRC Release କର�ିବା ସେ� Division କୁ େକେବ ସ�ୁା
ଦଆିଯିବ ଓ େକେତ ଅଥ� ମ�ରୁ କରାଯାଇଛ ି?

ବଭିି� Scheme େର ପ�ାୟତକୁ ଅଥ� େଯାଗାଣ
୮୪୮ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) 2016-17 ରୁ 2019-20 ଆଥ�କ ବଷ� ପଯ��� ବଷ�ୱାରୀ ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକଉଁ
େକଉଁ ପ�ାୟତକୁ ବଭିି� Scheme େର େକେତ େକେତ ଅଥ� େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଅଛ ିଓ େସ
ଭିତରୁ େକଉଁ େକଉଁ project େର େକେତ ଅଥ� ବନିେିଯାଗ େହାଇଅଛ,ି ତାର ଏକ ସବେିଶଷ



ତାଲିକା େଦେବ କ,ି େକଉଁ ପ�ାୟତେର େକେତ ଅଥ� ବ��ମାନ ସ�ୁା ଖ�� ନେହାଇ ବେକୟା
ରହଛି,ି (ଖ) ନଲ�ା, ମ.ରାମପରୁ, କଲ�ା ମଣୁ�ା ଓ େକସ�ିା ବ�� ମା�ମେର ଉପେରା� 4ଟି
ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତ ଅଥ� ସମିତ ିଜରଆିେର ଖ�� େହାଇଅଛ ି Project-wise ସବେିଶଷ
ବବିରଣୀ େଦେବ କ,ି ଉପେରା� 4 େଗାଟ ିବ�କେର ବଭିି� scheme ର େକେତ ଅଥ� ଖ��
ନେହାଇ ପଡ ିରହଛି ିଓ scheme ମାନ� Interest money ମ� େକେତ ରହଛି ିତାର ଏକ
ତାଲିକା େଦେବ କ ି?

CAMPA Fund ଖ�� ସ�କ�େର
୮୪୯ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- କଲ�ାମ�଼ୁା
ବ�କର ଯମନୁାପରୁର Orchard (ବଗିଚା) ର ସରୁ�ା ପାଇଁ CAMPA Fund ମା�ମେର
ବାଡର (compound wall) ବ�ବ�ା କରେିବ କ,ି 2018-19, 2019-20 ନଲ�ା ନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀେର ଏବଂ MRNREGA Fund ରୁ ବଭିାଗ େକେତାଟ ି Road େକଉଁ େକଉଁ େରାଡ
ନାମ ସହତି ଓ CAMPA ଅଥ�େର ବଗିତ 3 ବଷ�େର କ ିକ ିକାଯ���ମ େନଇଛ� ିଜଣାଇେବ କି
?

ସମ� �ାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ
୮୫୦ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର 66ଟ ିପ�ାୟତର େକେତେଗାଟ ିପ�ାୟତର Head Quarter କୁ
ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ି ଓ େକଉଁ େକଉଁ ପ�ାୟତର ସମ� ଗଁାକୁ ପାନୀୟ ଜଳ
େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଅଛ,ି ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବ କ,ି (ଖ) େକେତାଟ ିପ�ାୟତର Over
head Tank କାଯ���ମ େହଉଅଛ ିପ�ାୟତର ନାମ ସହତି ତାଲିକା େଦେବ କ,ି 2018-19,
2019-20 େର ଦଆିଯାଇ�ବା ଅଥ� ପରମିାଣ େକେତ ଓ େକେତ ଅଥ� ଖ�� େହାଇଅଛ,ି 2020-
21, 2021-22 ପାଇଁ କ ିବ�ବ�ା କରାଯାଇଛ ିଏବଂ 2022 ସ�ୁା ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ କାଯ��
ସମାପନ େହାଇ ପାରବି କ ି?

ରଣପରୁେର ପାଇ� େଯାେଗ ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ
୮୫୧ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େମାଟ େକେତାଟ ି �ାମ ଓ ପଡା�ାମ ଅଛ ି ଓ
େସ�େର େକେତାଟ ି�ାମ/ ପଡା �ାମକୁ, ନଳକୂପ/ ପରମିଳ କୂପ ମା�ମେର ପାନୀୟ ଜଳ
େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ ିଓ େକେତାଟ ି�ାମ / ପଡା �ାମକୁ ପାଇ� େଯାେଗ ବଶିୁ� ପାନୀୟ ଜଳ



େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ ିଓ େକେତାଟ ି�ାମ /ପଡା �ାମକୁ ପାଇ� େଯାେଗ ବଶିୁ� ପାନୀୟ ଜଳ
େଯାଗାଣର ବ�ବ�ା ନାହ� ଏବଂ େକେବ ସ�ୁା ଏହ ିସବୁ �ାମକୁ ପାଇ� େଯାେଗ ବଶିୁ� ପାନୀୟ
ଜଳ େଯାଗାଣ କରାଯିବ ଓ େଯଉଁସବୁ �ାମ/ ପଡା�ାମକୁ ପାଇ� େଯାେଗ ବଶିୁ� ପାନୀୟ ଜଳ
େଯାଗାଣର ବ�ବ�ା କରାଯାଉଛ,ି େସ�େର େକଉଁ କାରଣ ଅଚଳ ଅବ�ା େଯାଗଁୁ ବଶିୁ� ପାନୀୟ
ଜଳ େଯାଗାଣ େହାଇପାରୁ ନାହ�, ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ �ାମ ପ�ାୟତୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କି
?

SCM ମାନ�ୁ ବେକୟା �ାପ� �ଦାନ
୮୫୨ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- (କ) ରଣପରୁ ନବି�ାଚନମ�ଳୀର ଓଡଗଁା ବ�କର ପ�ିଭଡାମାନପରୁ ପଂଚାୟତେର
SCM ମାେନ େକେବଠାରୁ େକଉଁ କାରଣରୁ ନଜିର �ାପ� ଦରମା ପାଇ ନାହଁା� ିଓ େକେବସ�ୁା
ଏମାନ�ୁ ଦରମା �ାପ� ଦଆିଯିବ ଜଣାଇେବକ,ି (ଖ) ଉ� ନବି�ାଚନମ�ଳୀର େମାଟ ପରବିାର
ସଂଖ�ା େକେତ,େସ�ରୁ େକେତ ସଂଖ�ାର ପରବିାରେର ପାଇଖାନା ନାହ� ଓ େକେତ ସଂଖ�ାର
ପରବିାର�ର ପାଇଖାନା ଅଛ ିଏବଂ େଯଉଁମାେନ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନେର ପାଇଖାନା କରଛି�ି
େସମାନ� ମ�ରୁ େକଉଁମାେନ ଏଯାବ� ପାଇଖାନା ବାବଦେର ବ�ୟ କର�ିବା ଟ�ା
ପାଇନାହଁା� ିଓ େକେବସ�ୁା େସମାନ�ୁ ଟ�ା ଦଆିଯିବ �ାମ ପଂଚାୟତୱାରୀ ଜଣାଇେବକ?ି

କଲ�ାଣ ମ�ପ ଓ ମାେକ�ଟ କେ�� �� ନମି�ାଣ
୮୫୩ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�ର �ତ ି�ାମ ପଂଚାୟତେର କଲ�ାଣ ମ�ପ ଓ ମାେକ�ଟ କେ�� �� ନମି�ାଣ
କରବିାକୁ ସରକାର ନ�ି� ିେନଇ�ବା ବଷିୟ ସତ� ଅେଟ କ,ି ଯଦ ିସତ� ଅେଟ େତେବ ରଣପରୁ
ନବି�ାଚନମ�ଳୀର େକଉଁ ବ�କ ଅ�ନ� େକଉଁ �ାମପ�ାୟତେର କଲ�ାଣ ମ�ପ ଓ ମାେକ�ଟ
କେ�� �� ନମି�ାଣ କରାଯାଇଛ ିଓ େକଉଁ �ାମ ପଂଚାୟତେର େକେବ କଲ�ାଣ ମ�ପ ଓ ମାେକ�ଟ
କେ�� �� ନମି�ାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଚଳତି ବଷ� େଶଷ ସ�ୁା େକଉଁ �ାମ ପଂଚାୟତେର କଲ�ାଣ
ମ�ପ ଓ ମାେକ�ଟ କେ�� �� ନମି�ାଣ କରାଯିବାକୁ ଲ�� ରଖାଯାଇଛ ିଜଣାଇେବକ?ି

ନାଳେର େସତୁ ନମି�ାଣ
୮୫୪ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ରଣପରୁ ନବି�ାଚନମ�ଳୀର େକଉଁ �ାମ ପଂଚାୟତର େଛାଟ ନାଳ ନଦୀେର
େସତୁ କରାଯାଇନ�ବାରୁ େଲାକମାେନ ଯାତାୟତ କରବିାକୁ ଅସବୁଧିାର ସ�ଖୁୀନ େହଉଛ�ି



ଏପରକି ି ଚାଷ ଜମିକୁ ଚାଷ କରବିାକୁ ଯିବାକୁ ଅସବୁଧିାର ସ�ଖୁୀନ େହଉଛ� ି ଓ ଏହ ି ସବୁ
ନାଳେର/ନଦୀେର େସତୁ ନମି�ାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ବଳଭ�ପରୁ ପଂଚାୟତର ନ�ପରୁେର �ବା
ନାଳ ଉପେର େସତୁ ନମି�ାଣ କରବିା ପାଇଁ କ ି�କାର ବ�ବ�ା କରାଯାଇଛ ିଓ େକେବସ�ୁା େସତୁ
ନମି�ାଣ େହବ ଜଣାଇେବକ?ି

ମଲାଶୁଣି ନଦୀ ଉପେର େସତୁ ନମି�ାଣ
୮୫୫ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରଣପରୁ ବ�ିାପିତ ଅ�ଳେର ମଲାଶୁଣି ନଦୀ ଉପେର େସତୁ ନମି�ାଣ
କରାଯାଇନ�ବାରୁ ଉ� ଅଂଚଳର ଚାଷୀମାେନ 28 ବାଟଆି ଜମିକୁ ଚାଷ କରବିାକୁ
ଯାଇପାରୁନ�ବା ବଷିୟ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ�କି,ି ଯଦ ି ଅବଗତ ଅଛ� ି େତେବ
ଚାଷୀମାନ�ର ବକିାଶ ପାଇଁ ଉ� ଅଂଚଳର େଲାକମାନ�ର ଯାତାୟତର ସବୁଧିା ପାଇଁ
ମଲାଶୁଣି ନଦୀ ଉପେର େକେବସ�ୁା େସତୁ ନମି�ାଣ କରାଯିବ ଜଣାଇେବକ?ି

ଘର ଡହି ପ�ା ବ�ନ
୮୫୬ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଉମରେକାଟ େପୗରା�ଳର େକେତଜଣ େକେତାଟ ିଗରବି ପରବିାରକୁ ଘର ଡହି ପ�ା ମିଳନିାହ�,
ଯା�ାରା େସମାେନ �ଧାନମ�ୀ ଆବାସ େଯାଜନାେର ସାମିଲ େହାଇପାରୁନାହଁା�,ି େସମାେନ
େକେବ ଘର ଡହି ପ�ା ବ�ନ ଏବଂ�ଧାନମ�ୀ ଆବାସ େଯାଜନା ପାଇପାରେିବ, େସମାନ�
ପାଇଁ ସରକାର� କଣ େଯାଜନା ରହଛି?ି

�ାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ
୮୫୭ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଉମରେକାଟ ନବି�ାଚନମ�ଳୀର େକେତାଟ ି�ାମେର େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନାେର ପାନୀୟ ଜଳ
େଯାଗାଣ ବ�ବ�ା କରାଯାଇଛ,ିଏ�ରୁ େକେତାଟ ି �କ� ସଂପ�ୁ� େହାଇପାରନିାହ�, ସଂପ�ୁ�
ନେହବାର କାରଣ କଣ,ଆଗାମି ଦନିେର େକଉଁ େକଉଁ �ାମେର େକଉଁ େଯାଜନାେର ଜଳ
େଯାଗାଣ �କ� କରବିାର େଯାଜନା ରହଛି,ିଏହାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବକ?ି

ଗରୀବ ପରିବାର�ୁ ଘରଡହି ପ�ା ବ�ନ
୮୫୮ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଉମରେକାଟ େପୗରା�ଳେର େକେତଜଣ ଗରୀବ ପରବିାରର ଘରଡହି ଜମି ପ�ା ନ�ବା
କାରଣରୁ େସମାେନ �ଧାନମ�ୀ ଆବାସ ଗହୃ ପାଇବାେର ବଂଚତି ଅଛ�,ି ଆଗାମି ଦନିେର



େସମାନ� ପାଇଁ ସରକାର�ର କଣ େଯାଜନା କରଛି� ି କ ି ଯାହା ଫଳେର େସମାେନ ଘର
ଖ�କ ପାଇପାରେିବ, ଯଦ ିତା� ପାଇଁ ସରକାର କଛି ିେଯାଜନା ନକର� ିେତେବ �କୃତ ଘର
ନ�ବା େଲାକ� �ତ ିଅନ�ାୟ େହଉନକି?ି

Street Light ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଟ�ା �ଦାନ
୮୫୯ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
Street Light ଲଗାଇବା ପାଇଁ �ାମ ପଂଚାୟତମାନ�ୁ ଗତ ଦନିେର ଟ�ା ଦଆିଯାଇ�ଲାକ,ି
ଯଦ ିଦଆିଯାଇ�ଲା େତେବ େକେତ ଟ�ା ଦଆିଯାଇ�ଲା ଏବଂ େସ ଟ�ାେର Street Light
ଲାଗିଲା କ ିନାହ�, ଯଦ ିଲାଗିଛ ିେକେତାଟ ି�ାମ ପଂଚାୟତ ଖ�� କର ିStreet Light ଲଗାଇଛ�ି
ଓ େକେତାଟ ି�ାମ ପଂଚାୟତର ଟ�ା ଆଜ ିପଯ��� ଖ�� େହାଇପାରନିାହ�, ଏହାର କାରଣ କଣ,
େସହପିର ି ଉମରେକାଟ ନବି�ାଚନମ�ଳୀର �ାମପଂଚାୟତୱାରୀ ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବକ?ି

ନୂତନ ଜ�ଲ ସୃ�ି ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୮୬୦ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଚଳତି ବଷ�
ରାଜ�େର ନୂତନ ଜ�ଲ ସ�ିୃ କରବିା ପାଇଁ କଣ ନ�ି� ିେହାଇଛ,ି େସହପିର ିନବର�ପରୁ ଜ�ିା
ଓ ଉମରେକାଟ ନବି�ାଚନମ�ଳୀେର େକଉଁ ସବୁ େଯାଜନାେର େକେତ ବୃ�େରାପଣ
ସହେକଉଁସବୁ ଜ�ଲ ରା�ା ନମି�ାଣ ପାଇଁ େଯାଜନା େହାଇଛ ିକହେିବକ?ି

ବଜୁି େସତୁ େଯାଜନା �ାରା େସତୁ ନମି�ାଣ
୮୬୧ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- 2011-
12 ମସହିାରୁ ଚଳତି ବଷ� ସ�ୁା ରାଜ�େର େକେତ ସଂଖ�କ �ାମଗୁଡକୁି ସଂେଯାଗ କରବିା
ନମିେ� େକେତ ଅଥ� ବନିେିଯାଗେର େକେତ ସଂଖ�କ େସତୁ ନମି�ାଣ କରାଯାଇଛ,ି େସ�ମ�ରୁ
େକେତ ସଂଖ�କ ବଜୁି େସତୁ େଯାଜନାେର ନମି�ାଣ େହାଇଛ,ି େସ ବାବଦେର େକେତ ଅଥ� ଖ��
େହାଇଛ ିେସ ସଂପକ�େର ଜ�ିା ଓ ବଷ�ୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବକ,ି ରାଜ�େର ଆଉ େକେତ
ସଂଖ�କ େସତୁ ନମି�ାଣ ବାକ ିରହଛି ିତା ଫଳେର େକେତ ସଂଖ�କ �ାମ ଓ ଅଂଚଳ ଅସଂେଯାଜତି
ରହଛି ିଆଗାମୀ 2022 ସ�ୁା େକେତ ସଂଖ�କ େସତୁ ନମି�ାଣ େଯାଜନା କରାଯାଇଛ ିକହେିବକ?ି

�ଦୂଷଣ ମା�ାକୁ �ାସ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୮୬୨ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
(କ) ରାଜ�େର ବାୟୁଜନତି �ଦୂଷଣ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳଜନତି �ଦୂଷଣ ମା�ାକୁ �ାସ



ପାଇଁ ସରକାର କ ିକ ି�ତ� ପଦେ�ପ େକେବ �ହଣ କରଛି� ିବଗିତ 5 ବଷ� ମ�େର େକଉଁ
େକଉଁ ସହରେର ବାୟୁଜନତି �ଦୂଷଣ ଜନତି ମା�ାକୁ େକେତ �ାସ କରଛି�,ି ତାର ବବିରଣୀ
ଉପ�ାପନ କରେିବକ,ି �ଦୂଷଣ ମା�ା 5 ବଷ� ତେଳ େକଉଁ ସହର ଓ ରାଜଧାନୀର େକଉଁ
ଅଂଚଳେର େକେତ �ଲା ସଂ�ତ ିେକେତ ରହଛି ିତାର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବକ,ି ଏହି
ମା�ାକୁ �ାସ କରବିା ପାଇଁ କ ିକ ିେଯାଜନା କାଯ���ମ େକେତ ବ�ୟ ଅ�କଳେର େକେବ ��ୁତ
କରାଯାଇଛ,ି (ଖ) ରାଜ�େର ବାୟୁ �ଦୂଷଣ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ଜନତି �ଦୂଷଣ ମା�ା
�ାସ କରବିା ପାଇଁ ସଏିନଜ ିଏବଂ ବଦୁି�ତଚାଳତି ସାବ�ଜନିୀନ ଯାନ �ୟ ଉପେର �ତ� ରହିାତି
�ଦାନ ପାଇଁ କ ିକ ିବ�ବ�ା ରହଛି ିଓ ଭବଷି�ତର େଯାଜନା କଣ ତାହା �କାଶ କରେିବକ?ି

�େରଜ ପ�ା� ନମି�ାଣ ପାଇଁ ବ�ୟ ଅ�କଳ
୮୬୩ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଭୁବେନ�ର ଓ କଟକ ମହାନଗର ନଗିମର େକେତେଗାଟ ି ଅଂଚଳେର େକଉଁ
େଯାଜନାେର େକେତ ପରମିିତ ବ�ା� �େରଜ କାଯ�� ଓ େକଉଁ େକଉଁଠାେର �େରଜ �ଟିେମ�
ପ�ା� େକେତ ବ�ୟ ଅ�କଳେର ନମି�ାଣକର ିେକେବସ�ୁା ସଂପ�ୁ� କରବିା ପାଇଁ �ାଥମିକଭାେବ
େକେବ ନ�ି� ି�ହଣ କରାଯାଇ�ଲା, ପରବ��ୀ ଅବ�ାେର େକେବ େକେତ ଥର ବ�ୟ ଅ�କଳ
େକେତକୁ ବୃ� ିପାଇଛ ିଓ େକଉଁ �କ�ର ସମୟ ଅବ� ବୃ� ିକରାଗଲା ତାହା �କାଶ କରବିା
ସହ େକଉଁ କାଯ�� େକେବସ�ୁା ସଂପ�ୁ� େହବ ଏବଂ ନ�ି�ାରତି ସମୟ ଅବ�େର �କ� କାଯ��
ସଂପ�ୁ� ନେହବା ପାଇଁ େକଉଁମାେନ ଉ�ରଦାୟୀ ତାହା �କାଶ କରେିବକ?ି

ହାତୀ କରିଡର ନମି�ାଣର ମାପଦ�
୮୬୪ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
(କ) ରାଜ�େର ହାତୀ� ଯାଆସ ରା�ା( ହାତୀ କରଡିର) ଚ�ିଟ ��ିୟା େକଉଁ ମାପଦ�
ଆଧାରେର େକେବ କରାଯାଇ�ଲା, େକଉଁ ହାତୀ କରଡିର େକଉଁ େକଉଁ ଅଂଚଳକୁ େନଇ େକେତ
କ.ିମି. ଅଂଚଳେର ପରବି�ା� ତାରଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବକ,ି ହାତୀ କରଡିରକୁ
ଆଇନଗତ �ାକୃତ ିମିଳବିା ନମିେ� କ ିକ ିବ�ବ�ା ରହଛି ିଓ ସଂପ�ୃ ବ�ବ�ା ଆଧାରେର େକଉଁ
କରଡିରେର କ ି କ ି କାଯ�� େକଉଁ �ତିେିର ରହଛି ି ତାହା �କାଶ କରବିା ସହ େକେବସ�ୁା
ଆଇନଗତ �ୀକୃତ ି ମିଳବି ଓ ଆଇନଗତ �ୀକୃତ ି ମିଳବିାର ବଳି�ିତ ��ିୟା ପାଇଁ େକଉଁ
େକଉଁମାେନ ଉ�ରଦାୟୀ ତାହା ��ଭାେବ ଜଣାଇେବକ,ି (ଖ) ହାତୀ କରଡିର ଚ�ିଟ ��ିୟା



ଆର� ଠାରୁ ଅଦ�ାବ� େକଉଁ େକଉଁ କରଡିରି ନମିେ� େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର ଅଦ�ାବ�
େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ କରାଯାଇଛ ିତାର ବଷ�ୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବକ?ି

�ୀ� ମହାନଦୀ େଯାଜନାେର ଅଥ� ବ�ୟ
୮୬୫ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
�ୀ� ମହାନଦୀ େଯାଜନା େକଉଁ ଲ��, ଉେ�ଶ� ଓ ଆଭିମଖୁ�କୁ େନଇ େକେବ ପରଚିାଳନା
କରାଯାଇ�ଲା, ପରକି�ନାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ନମିେ� େକେତ ବ�ୟ ଅ�କଳେର କ ିକାଯ��
େକଉଁଠାେର େକେବ ଆର� କରାଯାଇ େକେବ ସଂପ�ୁ� େହବାର େଯାଜନା ��ୁତ େହାଇ�ଲା
ତାର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବକ,ି �ୀ� ମହାନଦୀ େଯାଜନାର େକଉଁ କାଯ���ମେର େକଉଁ
େକଉଁ ବଷ� େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ େହାଇ େକଉଁଠାେର କ ିକାଯ�� କରାଯାଇଛ,ି େକଉଁ କାରଣରୁ
େଯାଜନାର କାଯ��କାରୀତାେର ବଳିମ� େହଉଛ ି ଏବଂ ବଳି�ିତ ��ିୟା ପାଇଁେକଉଁମାେନ
ଉ�ରଦାୟୀ ତାହା �କାଶ କରେିବକ?ି

Closed Saw Mills
866 . Shri Shankar Oram : Will the Minister for Forest and
Environment be pleased to state that - (a) On the verdict of Hon'ble
Supreme Court of India and Govt. order No.-14879/IF of Forest
Department how many closed Saw Mills have been rehabilitated till date
and a list of Saw Mills be supplied; (b) how many closed Saw Mills and
still awaiting of supply their list?

ସରକାରୀ ଜମି ଦଖଲମ�ୁ
୮୬୭ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ଭୁବେନ�ର ନୟାପ�ୀ P.S. ଅ�ନେର �ବା ପାଇକ ନଗରେର �ବା Plot Nos. 226,
227,228,229,230,232 ଓ 233 କୁ ମାନ�ବର ମଖୁ�ମ�ୀ ୟୁ.ଡ.ି �ଶ� ନଂ 1208 ତା.
30.11.2009 ଓ ୟୁ.ଡ.ି �ଶ� ନଂ 339 ତା. 22.08.2008 ଉଭୟ ସଂପ�ୃ plots drainage
ପାଇ ଉ��ି �ବା �ାନୀୟ ବାସ�ିା� ଦାବୀକୁ ବଚିାରକୁ େନଇ ସଂପ�ୃ Plots ଗୁଡକୁି ସରକାରୀ
ଜମିର ମାନ�ତା(Govt. land) ଓ ଜବରଦଖଲକାରୀ�ୁ ଉେ�ଦ କରାଯାଇ�ବା ସତ� କି
(vide U.D. �ଶ� ନଂ 1795 ତା. 19.7.2010), (ଖ) ଯଦ ିଉ�ର ହଁ ହୁଏ ସଂପ�ୃ ସରକାରୀ
plots ଗୁଡକିର ଜମିର ପରମିାଣ େକେତଓ ବ��ମାନ ଏହ ିplots �ତି ିକଣ?

ଅେଯାଗ� ଚ�ିଟ ପରିବାର ଓ ଅଭିଭାବକ
୮୬୮ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - J.J.(C&PC) Act,



2015 ଅନୁଯାୟୀ ଶଶିୁଗହୃ ଓ ଛା�ାବାସଗୁଡକି ପଂଜକିରଣ ସଂପକ�େର DC-cum-SCS
ଅ��ତାେର ଅନୁ�ତି ଉ��ରୀୟ େବଠୖକର ଆଇନ ସଚବି େଯାଗଦାନ କର�ିବାରୁ ଏ
ସଂପକ�େର ଆଇନ ସଚବି େକଉଁ ମତ ର��େଲ ଏବଂ ଉ� ଆଇନର ଧାରା 2 ର ଉପଧାରା 14
ର ଉପଖ� (V) ଅନୁଯାୟୀ Juvenile Justice Board and CWC �ାରା େଯଉଁ ପରବିାର
ବା ଅଭିଭାବକ�ୁ ଅେଯାଗ� ବା ଅସମଥ�ଭାେବ ଚ�ିଟ ବା େଘାଷଣା କରାଯିବ େସହ ିପରବିାର ଓ
ଅଭିଭାବକର ଶଶିୁ ଉ� ଆଇନର ପରସିରଭୁ�ଭାେବ ବେିବଚନା କରାଯିବାକୁ ବ�ବ�ା �ବାରୁ
ସଂପ�ୃ CWC ଓ J.J. Board େକଉଁ ଆଧାରେର ସଂପ�ୃ ପରବିାର ଓ ଅଭିଭାବକ�ୁ
ଅେଯାଗ� ବା ଅସମଥ�ଭାେବ ଚ�ିଟ କରେିବ ଓ ଅେଯାଗ� ବା ଅସମଥ�ର ସଂ�ା କଣ େକଉଁ
ଆଇନର େକଉଁ ଧାରାେର ନରୁିପଣ କରାଯାଇଛ ିଜଣାଇେବକ?ି

ଦାହ େହାଇ�ବା ଶବର ସଂଖ�ା
୮୬୯ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
େମ ମାସ 2020 ରୁ େସେପ�ମ�ର 2020 ମ�େର କଟକ�ତି ଖାନ ନଗର ମଶାଣି ଓ
ଭୁବେନ�ର� ସତ�ନଗର ମଶାଣିେର େକେତ ସଂଖ�ାର ଶବ ଦାହ କରାଯାଇଛ,ି େସ�ରୁ
କେରାନା ଭୂତାଣୁେର ସଂ�ମଣ େହାଇ ମତୁୃ�ବରଣ କର�ିବା େକେତ ସଂଖ�ାର ଶବ େକଉଁ
େକଉଁ ତାରଖିେର ଦାହ କରାଯାଇଛ ିଏହାର ଏକ ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବକ?ି

କୃଷ ି�ମିକ�ୁ ସହାୟତା
୮୭୦ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- େକାଭିଡ 19 କେରାନା ଭୂତାଣୁ ସଂ�ମଣ େଯାଗଁୁ ଓ ସଂ�ମଣ ଭୟେର ଅଣ ସଂଗଠତି
େ��େର କାଯ�� କରୁ�ବା େକେତ ସଂଖ�ାର ଅଣ ସଂଗଠତି �ମିକ ଓ କୃଷ ି େ��େର କାମ
କରୁ�ବା େକେତ ସଂଖ�ାର କୃଷ ି�ମିକ କମ� ନଯୁି�ି ହରାଇଛ� ିଏବଂ େସମାନ�ୁ ସରକାର କି
�କାର ସହାୟତା େଯାଗାଇ େଦଇଛ� ିଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ େପୗରା�ଳ, ବ�କ ଓ ଜ�ିାୱାରୀ
�ଦାନ କରେିବକ?ି

Eco-tourism ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୮୭୧ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଅବଭି� େକାରାପଟୁ ଜ�ିା େନସୖଗ�କ େସୗ�ଯ��େର ଭରପରୁ �ବା କଥା ସମ� ବ�ି ଜାଣିଛ,ି
ଏହାର Eco-tourism ପାଇଁ �କୃ� େ�� କ,ି ଏ ଦଗିେର କଛି ି ପଦେ�ପ େନଇଛ�କି,ି
ବଳିମ�େର େହେଲ ବ ି ସରକାର ଏକ ବେିଶଷ� ଦଳ ପଠାଇ ତାହାର ସେଭ� କରେିବକ,ି



ଆବଶ�କୀୟ ଅଭି�ତା �ବା ବେିଦଶ ିପଯ��ଟନ ସେଭ�( Tourism Survey) ସଂ�ାକୁ ଦାୟୀ�
େଦେବକ?ି

�ଲୁ ଘେର େହାଇ�ବା �ାେରା�ାଇନ େସ�ର
୮୭୨ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ�େର ପଂଚାୟତରାଜ ବଭିାଗ ପ�ରୁ େକେତ �ଲୁେର �ାେର�ାଇନ
େସ�ର କରାଯାଇଛ,ି େସ ବାବଦେର େକେତ ଖ�� କରାଯାଇଛ,ି ତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ�
େଦେବକ,ି (ଖ) ଏହ ି ପରେି��ୀେର େକାରାପଟୁ ଜ�ିାର େବାରଗୁି�ା ଏବଂ ଜୟପରୁ ବ�କର
ସଂପ�ୁ� ତଥ� �ଦାନ କରେିବକ?ି

ପରିେବଶ �ଦୂଷଣର �ତକିାର
୮୭୩ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ଜୟପରୁ ନବି�ାଚନମ�ଳୀେର ବୃହତ କୁକୁଡା ଫାମ� ଗୁଡକି �ାରା ପରେିବଶ �ଦୂଷତି
େହାଇପଡଛିକି,ି ବେିଶଷ କର ିକୁମଲିୁପଟୁ ଏବଂ ର�ାପାଲି ପଂଚାୟତେର ବଷିା� େପାକ ଓ ମାଛି
ସ�ିୃ େହାଇଛ� ି କ,ି ଅତ�� ଦୁଗ�� େସ�ରୁ ବାହାରୁଛକି,ି ଏ ସଂ�ା�େର ରାଜ� �ଦୂଷଣ
ନୟି�ଣ େବାଡ�, େକାରାପଟୁ ଜ�ିାପାଳ ତଥା ସେବ�ାପର ି ରାଜ� ସରକାର�ୁ ଅବଗତ
କରାଯାଇଛକି,ି ଏହାସେ� �ତକିାର ନେହବାର କାରଣ କଣ, (ଖ) ତୁର� ଏକ ବେିଶଷ� ଦଳ
େସଠାକୁ ପଠାଯିବ କ?ି

େବଆଇନଭାେବ Market Complex ନମି�ାଣ
୮୭୪ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ଜୟପରୁ େପୗରସଂ�ା ସେମତ ରାଜ�ର �େତ�କ େପୗରା�ଳେର ଏେବ
େବଆଇନଭାେବ Market Complex, Plotting Development Scheme ଏବଂ
Apartment ନମି�ାଣ ଚାଲିଛକି,ି ଏ��ତ ିସରକାର ନୀରବ��ା ସାଜବିାର କାରଣ କଣ, (ଖ)
Plotting Development Scheme ପାଇଁ େପୗରସଂ�ା କମି�ା Town Planning
ନେି��ଶାଳୟର ଆଗୁଆ ଅନୁମତ ି ଆବଶ�କ କ,ି େସହପିରଭିାେବ ଆବଶ�କୀୟ parking
space ଓ ପରମିଳ େ�ନ ନଥାଇ କଲ�ାଣମ�ପ ନମି�ାଣ ଚାଲିଛକି?ି

�ବାସୀ �ମିକ� ମୃତୁ� ସଂପକ�େର
୮୭୫ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) କେରାନା ମହାମାରୀ ପରେି��ୀେର େକେତ �ବାସୀ �ମିକ ଓଡଶିା



େଫରଛି�,ି େଫରଲିା ବାଟେର େକେତ �ମିକ ମତୁୃ� ମଖୁେର ପଡଛି� ିତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ହସିାବ
େଦେବକ,ି (ଖ) େସହପିରଭିାେବ ପନୁବ�ାର େସହ ି �ମିକମାେନ େକେତ ସଂଖ�ାେର ନଜି
କମ��ଳୀକୁ େଫରେିଲଣି, ଏମାନ� ମ�ରୁ େକେତ ମତୁୃ�ମଖୁେର ପଡେିଲଣି?

ଭିତର କନକିାକୁ ବ�ି�ରୀୟ ପଯ��ଟନ�ଳୀ
୮୭୬ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଚଳତି
ବଷ� ବେଜଟେର ଭିତର କନକିାକୁ ବ�ି�ରୀୟ ପରେିବଶ ପଯ��ଟନ�ଳୀେର ପରଣିତ କରବିା
ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର ବ�ୟବରାଦ କର�ିେଲ ଏ ସଂପକ�େର ସରକାର କଣ କଣ ପଦେ�ପ
�ହଣ କରଛି�,ି ଭିତର କନକିା ଓ ଏହାର ପା��ବ��ୀ ଅଂଚଳେର ଚଳତି ବଷ� ପରେିବଶ
ପଯ��ଟନ ସଂପକ�ତ େକଉଁ େକଉଁ କାଯ�� ପାଇଁ େଯାଜନା କରଛି� ିଓ ଏ�ପାଇଁ େକେତ ବ�ୟ
ବରାଦର େଯାଜନା ରଖାଯାଇଛ?ି

MGNREGA େଯାଜନାେର ଅଥ� ଆ�ସାତ
୮୭୭ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜନଗର ନବି�ାଚନମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ରାଜନଗର �ାମ ପଂଚାୟତେର ମନେରଗା (
MGNREGA) େଯାଜନାେର ବୃ� େରାପଣ କାଯ�� ଜରଆିେର ସଂପ�ୃ ସରପ�, ପ�ାୟତ
କାଯ��ନବି�ାହୀ ଅ�କାରୀ ଓ �ାମ େରାଜଗାର େସବକ (GRS) � �ାରା ବ�ାପକ ଅଥ�
ଆ�ସାତ େହବା ଘଟଣା ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଛିକି,ି ଏହ ିଘଟଣାେର ସରପ� ଓ GRS �ୁ
ବହ�ିାର ଓ ପଂଚାୟତ କାଯ��ନବି�ାହୀ ଅ�କାରୀ�ୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦ� ବଧିାନ କରବିା ପାଇଁ
ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ିଜଣାଇେବକ?ି

"ଜାଗା ମିଶନ" �ାରା ଗୃହ ଓ ଜାଗା େଯାଗାଣ
୮୭୮ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ପ�ାମ�ୁାଇ ମ�ୁନସିପିାଲଟେିର େକେତ ଭୂମିହୀନ ବ�ିବାସ�ିା�ୁ "ଜାଗା ମିଶନ" େର ଜାଗା ଓ
ଘରେଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ିଏହ ିେଯାଜନାେର ଆଉ େକେତ େଲାକ ଜାଗା ଓ ଘର ପାଇବାପାଇଁ
ଅେପ�ା କରଛି�;ି ପ�ାମ�ୁାଇ େପୗରା�ଳେର ବାସ କରୁ�ବା ଗରୀବ ଭୂମିହୀନ ଅନୁସଚୂତି
ଜାତ ିମାନ�ୁ ଶୀ� "ଜାଗା ମିଶନ" ଜରୀଆେର ଘରଡ଼ହି ଓ �ଧାନମ�ୀ ଆବାସ େଯାଜନାେର
ଘରେଯାଗାଇ େଦବାପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପଦେ�ପ େନଉଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?

େକ�ାପଡ଼ା ଜ�ିାେର େଫରି�ବା �ବାସୀ �ମିକ
୮୭୯ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ



କ ି- ସ�ତ ିକେରାନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ରାଜ�କୁ େକେତ �ବାସୀ �ମିକ େଫରଛି�,ି ଏହାର
ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରବିାସହ େସମାନ�ର ଜୀବକିା ଉପାଜ�ନ ପାଇଁ ସରକାର କ ି କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�;ି େକ�ାପଡ଼ା ଜ�ିାକୁ େଫର�ିବା �ବାସୀ �ମିକମାନ� ନଯୁି�ି ଓ
ଥଇଥାନ ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର କଣ �ତ� ବ�ବ�ା କରୁଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?

େମଗା ପାନୀୟଜଳ �କ� ନମି�ାଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୮୮୦ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଚଳତିବଷ� ରାଜ�େର େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର େମଗା ପାନୀୟଜଳ �କ� ନମି�ାଣ କରବିାପାଇଁ
ସରକାର ନ�ି� ି େନଇଛ� ି େକ�ସରକାର� �ାରାେଘାଷତି ୱାଟର େ�ଆରସଟି ି ( Water
Scarcity) ଭଳ ି ଶୁ� ଜ�ିା େକ�ାପଡ଼ାେର ରାଜନଗର ବ�କ ଓ ପ�ାମ�ୁାଇ ବ�କଠାେର
ଚଳତିବଷ� େମଗା ପାନୀୟଜଳ �କ� ନମି�ାଣ ଓ କାଯ��କାରୀ େହବାର େଯାଜନା ଅଛ ିକ;ି ଯଦ ିହଁ
େତେବ ଏ�ପାଇଁ େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ ବରାଦ କରାଯାଇଅଛ ିଓ କାଯ�� େକଉଁ �ତିେିର ପହ�ଛିି
ଜଣାଇେବ କ ି?

ରା�ା ମରାମତି
୮୮୧ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
କୁ�ାପିଠାଠାରୁ େଧାବଲିପଥର ପଯ��� ରା�ାଟ ିଅତେିଶାଚନୀୟ ଅବ�ାେର ପଡ଼ରିହ�ିବା େହତୁ
େଦନୖ�ନି ଯାତାୟତ କରୁ�ବା େଲାକମାେନ େଘାର ଦୁ��ଶାର ସ�ଖୁୀନ େହଉ�ବା ଓ ବାରମ�ାର
�ଶାନର ଦୃ�ିେଗାଚର କରୁ�ବା କଥା ନଜରକୁ ଆସଛି ିକ;ି ଯଦ ିଆସଥିାଏ େକେବସଧୁା ଏହା
ରା�ାର କାଯ�� ଆର� େହବ ଜଣାଇେବ କ ି?

ନମି�ମାନର ରା�ା ନମି�ାଣ େଯାଗଁୁ ଯାତାୟତ ଅସବୁଧିା
୮୮୨ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
କଂସରଠାରୁ େତେର�ାକଟା ପଯ�଼�� ରା�ା ଅତନିମି�ମାନର କାଯ�଼�େହତୁ େଦନୖ�ନି ଯାତାୟତ
କରୁ�ବା େଲାକମାେନ ବହୁଅସବୁଧିାର ସ�ଖୁୀନ େହଉ�ବା କଥା ସରକାର� ଦୃ�ିେଗାଚର
େହାଇଛ ି କ,ି ଯଦ ି େହାଇଥଏ ଏ�ପାଇଁ ସରକାର କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ି ଓ ଏହା
େକେବସଧୁା କାଯ�� ଆର� େହବ ଅବଗତ କରେିବ କ;ି ବଷ�ା େଯାଗଁୁ ଅେନକ ରା�ା ଭା�ିଯିବା
ସହତି ନ�େହବା କଥା ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ,ି ଯଦ ିଏହା ସତ� ସବ�େମାଟ େକେତାଟି
ରା�ା ନ�େହାଇଛ,ି େସମାନ�ର ବ�ୟ ଅଟକଳ େକେତ ଓ SR େର େକେତ ଟ�ା 2019 -20
େର ଜ�ିା ପାଇଛ ିଏବଂ ଆଗାମୀ ଦନିେର େକେତ SR ଟ�ା ପାଇବାର ��ାବ ଅଛ ି?



ଏଲ.ଇଡ଼.ି ଲାଇଟ ପାଇଁ ଅଥ� ବରାଦ
୮୮୩ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- େଦବଗଡ଼ େପୗରା�ଳେର �ାଟ� ଏଲ,ଇ.ଡ଼ ି�ିନଫିଲ �ିଟ ଲାଇଟ ଲାଗୁ�ବା କଥା
ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ ି , ଯଦ ିଏହା ସତ� େକେତ ଅଥ� ବରାଦ କରାଯାଇଛ ିଓ େକେତାଟି
Light ଲଗାଯାଇଛ ିଏବଂ େକେବସଧୁା ସ�ୂ�� ସହର ଆେଲାକକିରଣ େହବ ଉପ�ାପନ କରେିବ
କ ି?

SFC/CFC Grant �ାରା ମିଳ�ିବା ଅଥ�
୮୮୪ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- SFC/CFC Grant 2020 -21 େର େଦବଗଡ଼ ଜ�ିାର େକଉଁବ�କ େକେତ ଅଥ�
ପାଇଛ� ିଓ ଏହ ିଅଥ� ଖ�� କରବିାପାଇଁ େକଉଁ େଲାକ�ତନି�ି�ର ସପୁାରଶି �ହଣ କରାଯାଇ
Project Final କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ M.P. M.L.A �ର ଏ�େର ଭୂମିକା କଣ; େଦବଗଡ଼
ଜ�ିାେର 2009 ମସହିାରୁ ଆଜପିଯ��� ଅେନକ MLA LAD ଟ�ା ଖ�� ନ େହାଇ
ପଡ଼ରିହ�ିବା କଥା ସତ� ଅେଟ କ ି , ଯଦ ିଏହା ସତ� େକେତ ଟ�ା େକଉଁ େକଉଁ ବ�କେର
ପଡ଼ରିହଛି ି ବ�କୱାରୀ ଏକ ତାଲିକା �ଦାନ ସହତି ଏହ ି ଟ�ାର ବନିେିଯାଗ କରବିାପାଇଁ
ଯଥାଶୀ� ସରକାର ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?

େଦବଗଡ଼ ଜ�ିାେର େଖାଲାଯାଇ�ବା TMC
୮୮୫ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - Covid - 19 େଦବଗଡ଼ ଜ�ିାେର ସବ�େମାଟ େକେତାଟ ି TMC
େଖାଲାଯାଇ�ଲା, �େତ�କ TMC ନାମ, େକେତଜଣ �ବାସୀ ରହ�ିେଲ ଓ େସମାନ�ର
ଚଳନପିାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ େକେତ ଅଥ� ଖ��େହାଇଛ ିଏବଂ ସମ� ଖ�� ପାଇଁ େଦବଗଡ଼ ଜ�ିାକୁ
ସରକାର େକେତ ଟ�ା େଦଇଛ� ିପ�ାୟତୱାରୀ ଏକ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ;ି Covid -
19 େର �ବାସୀ ମାନ�ୁ ଖାଇବାେଦବାେର େଦବଗଡ଼ ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ େକେତ ଖ��
କରଛି� ିଓ ଖାଦ� େଦଇ�ବା େଲାକ ଟ�ା ନପାଇବା କଥା ସତ� ଅେଟ କ ି ;ଯଦ ିଏହା ସତ�
େକଉଁବ�କେର େକେତ ଟ�ା ପାଇବାର ଅଛ ିଓ 4 ମାସ େହଲାଣି ଦଆିଯାଉନାହ� ତାର କାରଣ
କଣ ଏବଂ େକେବସଧୁା ଏହା ଦଆିଯିବ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?

ଚାଲୁ�ବା କାଯ��ର ବବିରଣୀ
୮୮୬ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଏହ ିବଭିାଗ



ଜରଆିେର ଜୟେଦବ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ବାଲିଅ�ା ଓ ବାଲିପାଟଣା ବ�କେର େକଉଁ େକଉଁ
କାଯ�� ଚାଲୁଅଛ ି ଓ ତାହା େକେତ ଟ�ା ବ�ୟେର େହବାକୁ ଯାଉଛ ି ତାହାର ଏକ ପ�ୂ�ା�
ବବିରଣୀ େଦେବ କ;ି ସବୁ R.D. ରା�ାର ଉଭୟ ପା��େର ଘାସ େଯାଗଁୁ ରା�ାେର ଯିବା ପାଇଁ
ଅସବୁଧିା େହଇଛ ିତାହା ତୁର� ସଫା କରବିାକୁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ପ�ୟତର ଉ�ତ ିପାଇଁ େଦଇ�ବା ଅଥ�ର ପରିମାଣ
୮୮୭ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ବାଲିଅ�ା ଓ ବାଲିପାଟଣା ବ�କେର ସରକାର ପ�ାୟତରି ଉ�ତ ିପାଇଁ 2014 -2015, 2015
-2016, 2016 -17, 2017- 18 2018 - 19 ବଷ� ପାଇଁ େକେତ ଟ�ା େଦଇ�େଲ ଓ େସହି
ଟ�ାେର କ ିକ ିକାଯ�� କରାଯାଇଅଛ ିତାହାର ଏକ ପ�ାୟତୟାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ ି?

ବାଲିଅ�ା ବ�କେର େମଗାପାନୀୟଜଳ �କ�
୮୮୮ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ବାଲିଅ�ା ବ�କେର ପା�େଗାଟ ିପ�ାୟତକୁ େନଇ େଯଉଁ େମଗା ପାନୀୟଜଳ �କ� େହବାର
�ଲା ତାହାର ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତ କାଯ�଼� କରାଯାଇଅଛ ିଏହ ି�କ�ର ଅଟକଳ େକେତ �ଲା
ଏହା�ାରା େକେତାଟ ି�ାମକୁ ପାନୀୟଜଳେଯାଗାଣ ବ�ବ�ା କରାଯାଇପାରବି ତାହାର ବେିଶଷ
ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?

J.E. ଓ A.E. � ବଦଳି
୮୮୯ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ବାଲିଅ�ା ଓ ବାଲିପାଟଣାେର େଯଉଁ J.E. ଓ A.E. ( R W SS) େର 3 ବଷ�ଠାରୁ 9 ବଷ�
ପଯ��� ରହ ିଆସଅୁଛ ିଏବଂ େସମାନ� ନାମେର ବହୁତ ଅଭିେଯାଗ ସେ� େସମାନ�ର ବଦଳି
ନ େହବାର କାରଣ କଣ; ଏହା କଣ 5T ନୟିମକୁ ଉଲ�ନ କରୁନାହ� କ?ି

େସତୁ ନମି�ାଣେର ବଳିମ�
୮୯୦ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଜୟେଦବ
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଶଶିୁ ଅନ� ମଠରୁ ସାେହବ ନଗରଯାଏ େଯଉଁ େସତୁଟ ି19 େକାଟ ି11 ଲ�
ଟ�ାେର ଆର� େହାଇ�ଲା ସମୟସୀମା ମ�େର ନ କରବିାରୁ ଏେବ କଣ ଶୁଣାଯାଉଛ ିଆହୁରି
5 େକାଟ ିଟ�ା ବଢ଼ାଇ ଦଆିଯିବାର େଯାଜନା ଚାଲିଛ,ି ଠକି ସମୟମ�େର କାମ ନ େହବାର
କାରଣ କଣ ?

ବ�କ ଦ�ରକୁ ରା�ା ସଂେଯାଗ



୮୯୧ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�ର େକେତ �ାମ ଓ ପଡ଼ାକୁ ଅଦ�ାବ� ବ�କ ଦ�ରକୁ ରା�ା ସଂେଯାଗ ନାହ�, ତାହା
େକେବସଧୁା ସ�ବ େହବ; �ଧାନମ�ୀ �ାମସଡ଼କ େଯାଜନାେର ରାଜ�କୁ ଗଚ 5 ବଷ� ମ�େର
େକେତ ଟ�ା ଆସଛି ିଓ ନ�ଲ ଉପଦ�ତ ଅ�ଳେର େସ�ରୁ େକେତ ଟ�ା ବନିେିଯାଗ େହାଇଛି
ସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବ କ ି?

�ାଟ�ସଟି ିପାଇଁ େକ�ୀୟ ଅନୁଦାନ
୮୯୨ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ଭୁବେନ�ର ଓ ରାଉଲେକଲା �ାଟ�ସଟି ିେଯାଜନାେର େକେତ �ତଶିତ ଏ ପଯ���
ସ�ୂ�� େହାଇଛ ିଓ େକେତ ବଷ�େର ତାହା ସ�ୂ�� େହବ; ଉଭୟ �ାଟ� ସଟି ିବାବଦେର ଏଯାଏ
େମାଟ େକେତ ଟ�ା େକ�ୀୟ ଅନୁଦାନ, ରାଜ� ଅଂଶ ବନିେିଯାଗ େହଲାଣି ?

CAMPA େଯାଜନାେର ମିଳୁ�ବା ଅଥ�
୮୯୩ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଶ�ି, ଖଣି ଓ ଭି�ଭୂିମି �କ� େଯାଗଁୁ ରାଜ�େର ଗତ 5 ବଷ�େର େମାଟ େକେତ ଜ�ଲ ନ�
େହାଇଛ ିଏହାର ଭରଣା ନମିେ� ରାଜ� ଏହ ିସମୟମ�େର CAMPA ପା�ରୁି େମାଟ େକେତ
ଟ�ା ପାଇଛ ି ଓ େସ�ରୁ େକେତ ଟ�ା ବନିେିଯାଗେର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ଅ�ଳେର
ବନୀକରଣ େହାଇଛ ିବ��ିବା ଗଛ େକେତ �ତଶିତ ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?

ଉ�ଜଳ ଦୂଷତି େଯାଗଁୁ ବ�ବହାର ଅନୁପେଯାଗୀ
୮୯୪ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଜ�େର ପରୀ�ିତ 7.96 ଲ�� ଜଳଉ� ମ�ରୁ ଯଥା�େମ 1.51 ଲ� ଓ 1043
ଉ� ମା�ା�କ ରାସାୟନକି ମି�ଣ ଓ ବ�ାେକ�ରଆି େଯାଗଁୁ ଦୂଷତି େହାଇ�ବାରୁ େସ ସବୁ ଉ�ରୁ
ଜଳ ବ�ବହାର ଉପେଯାଗୀ ନୁେହଁ, େକଉଁ ଜ�ିାେର ଏସବୁ �ଭାବତି ଅ�ଳ ଅଛ ିଓ େସଠାେର
ସରକାର� ବକି� ପଦେ�ପ କଣ ଜଣାଇେବ କ ି?

ମୃତ �ମିକ� ତାଲିକା
୮୯୫ . �ୀ �କାଶ େସାେର� : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ବଗିତ 5 ବଷ� ମ�େର େକେତଜଣ ଦାଦନ �ମିକ/ �ମିକ ମୟୂରଭ� ଜ�ିାରୁ ବାହାର
ରାଜ� ତଥା ବେିଦଶକୁ କାମ କରବିାପାଇଁ ଯାଇଛ� ି େସ�ମ�ରୁ ବଭିି� ଦୁଘ�ଟଣା ପାଇଁ
େକେତଜଣ ବ��ି ମତୁୃ�ବରଣ କମି�ା ପ�ୁ େହାଇଛ� ିଏହାର ଏକ ତାଲିକା ବ��ି ଓ ବ�କୱାରୀ



�ଦାନ କରେବ କ;ି ମତୁୃ�ବରଣ କର�ିବା କମି�ା ପ�ୁ େହାଇ�ବା ଉ� �ମିକମାନ�ୁ ସ��ୃ
କ�ାନୀ କମି�ା ରାଜ� ସରକାର� �ାରା େକେତ ଟ�ାର �ତପିରୂଣ �ଦାନ କରାଯାଇଛ ି?

ପ�ାଘର ପାଇନ�ବା ହତିା�କାରୀ� ତାଲିକା
୮୯୬ . �ୀ �କାଶ େସାେର� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଆଦବିାସୀ ବହୁଳ ମୟୁରଭ� ଜ�ିାେର ଗତ 10 ବଷ� ମ�େର େକେତ ଜମି ହତିା�କାରୀ�ୁ
ବଜୁିପ�ାଘର ଏବଂ �ଧାନମ�ୀ ଆବାସ େଯାଜନାେର ପ�ା ଘର ନମି�ାଣ ପାଇଁ ଆବଶ�କ ଅଥ�
�ଦାନ କରାଯାଇଛ ିଏହ ିେଯାଜନେର ଅଦ�ାବ� େକେତଜଣ ହତିା�କାରୀ ଉ� େଯାଜନାେର
ପ�ାଘର ପାଇନାହା�;ି ଏହାର ଏକ ତାଲିକା ବ�କୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି ଏବଂ ଉ�
େଯାଜନାେର ପ�ାଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଅେପ�ା କର�ିେଲ ସ��ୃ ହତିା�କାରୀ�ୁ ତୁର� ଘର
େଯାଗାଇବା ପାଇଁ �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?

ପାଇପ ସଂେଯାଗ�ାରା ପିଇବାପାଣି େଯାଗାଣ
୮୯୭ . �ୀ �କାଶ େସାେର� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ମୟୂରଭ� ଜ�ିା କୁଳଅିଣା ବ�କ ମହକୁମା ଚା�ୁଆେର ପାତର ଅ�ର କର ି ପିଇବା ପାଣି
ପାଇପ ସଂେଯାଗ େହାଇ�ବା ଖବର ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଛି ିକ ି ; ଏବଂ ଚା�ୁଆ �ାମର
େଦହୁରୀ ସାହ,ି �ଲୁସାହ ିମେଡ଼ଇ �ଲୁ ସାହ ିଏବଂ ପିପିଲି ସାହେିର ପାଇପ ସଂେଯାଗ �ାରା
ପିଇବାପାଣି େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ�କ ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?

ଘରନମି�ାଣ ପାଇଁ Town Planning ଅନୁେମାଦନ
୮୯୮ . �ୀ �କାଶ େସାେର� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ବାରପିଦା ମ�ୁନସିପିାଲଟ ିଅ�ନେର ଆସନୁ�ବା �ାମ ଗୁଡ଼କିେର ଘର ନମି�ାଣପାଇଁ Town
Planning ଅନୁେମାଦନ ଆବଶ�କ େହଉଛ ିକ ିନାହ� ଉପେରା� �ାନେର ବଭିି� ବଲିଡ଼ଂି ଏବଂ
�କ� ନମି�ାଣ ପାଇଁ େକେତ ଟ�ାର ୟୁଜସ� ଫି ଆଦ ିଧାଯ�� କରାଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?

ଜ�ଲେର �ବା ସମଦୁାୟ ବ�ା� ସଂଖ�ା
୮୯୯ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଓଡ଼ଶିା
ଜ�ଲେର ସମଦୁାୟ ବ�ା� ସଂଖ�ା େକେତ; ଏହା କଣ ସତ� ଦୀଘ� 4 ବଷ� େହଲା ବ�ା� ସଂଖ�ା
େଗାଟଏି େହଲା ବୃ� ି େହାଇନାହ� ଏହାର କାରଣ କଣ ; ସାତେକାଶଆି ବ�ା� �କ� ଗୁରୁ�
ହରାଉ�ବା ସତ� କ ି?

ଅ�ାରକାମ�କୁ େରାକାଯାଇ ପାରିବାର ବବିରଣୀ



୯୦୦ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - �ୀନ -
ଏଜ ିଓଡ଼ଶିା ସହତି 5 ଟ ିରାଜ�େର ଏହ ି�କ� ବାଷ�କ 49 ନୟୁିତ କୃଷ ିେ�� ଗ�ାସ କମାଇବା
ଲ�� , ବଷ�କୁ �ାୟ 6 ନୟୁିତ ଟନ �ୀନ ହାଉସ ଗ�ାସ ନମି�ାଣ େହଉଛ ିଏହ ିେଯାଜନା ଫଳେର
କୃଷ ିେ��ରୁ ନଗି�ମନ େହଉ�ବା ଅ�ାରକାମ�କୁ କପିର ିେରାକାଯାଇପାରବି ତାର ଏକ ବବିରଣୀ
ଉପ�ାପନା କରେିବ କ ି?

Benefits for Street Venders and Rickshaw Pullers
901 . Shri Prafulla Samal : Will the Minister for Labour & Employees
State Insurance be pleased to state that - Parliament Labour Sterling
Committee suggested benefits for street vendors and Rickshaw Pullers
from Social Security Fund for unorganised Sector ; Whether the State
Government agrees to workout ?

ଆଇନଜବିୀ ମାନ�ୁ ସହାୟତା
୯୦୨ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - କେରାନା ସମୟେର
ଆଇନଜବିୀମାନ�ୁ ସହାୟତା େଦବାପାଇଁ Advocate Welfare Trust ଏବଂ Odisha Bar
Council େଦଇ�ବା ��ାବ�ୁ ସରକାର �ହଣ କରଛି� ିକ;ି ଯଦ ିହଁ େତେବ ତାହା େକେବ
ସ�ୁା କାଯ��କାରୀ େହବ କହେିବ କ;ି ରାଜ�େର ଆଇନ ବ�ବସାୟ କରୁ�ବା ସମ� ଓକଲି�
ସଂଖ�ା େକେତ ଓ େକାଟ� ସଂଖ�ା େକେତ ଭ�କ ଜ�ିା, ଅ�ଗ�ତ ଆଗରପଡ଼ାଠାେର �ାମ
ନ�ାୟାଳୟ େଖାଲିବା ଏବଂ ବ�ଠାେର JMFC Court େଖାଲିବାେର ବଳିମ� େହବାର କାରଣ
କଣ ?

ଭ�କର କମ�ଚାରୀ ରାଜ�ବୀମା ଚକି�ିାଳୟେର ଖାଲି ପଦବୀ ପରୂଣ
୯୦୩ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ଭ�କଠାେର �ବା କମ�ଚାରୀ ରାଜ�ବୀମା ଚକି�ିାଳୟେର ମ�ରୁୀ�ା� ବେିଶଷ�
ଓ ଡ଼ା�ର ଓ ଅନ� ପଦବୀର େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଭ�କକୁ ଉ�ତ ମେଡ଼ଲ ସହରେର ପରିଣତ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୯୦୪ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଭ�କ ସହରେର େ�େରଜ ବ�ବ�ା �ବ��ନ ସହ େ�େନଜ ବ�ବ�ାର
ଉ�ତକିରଣ, ରା�ା ଘାଟ ନମି�ାଣ ଭି�ଭୂିମୀ ଉ�ୟନ କର ି ଭ�କକୁ ଏକ ଉ�ତ ମେଡ଼ଲ



ସହରେର ପରଣିତ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?

�ଦୂଷତି ନଦୀର ନାମ
୯୦୫ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ସାଳ�ୀ ନଦୀ ସହ ଭ�କ ଜ�ିାେର �ବାହତି େକଉଁ େକଉଁ ନଦୀ �ଦୂଷତି େହାଇ�ବା ସ�କ�େର
ସରାକର ଅବଗତ ଅଛ� ିଓ େସହ ିନଦୀ ଗୁଡ଼କୁି �ଦୂଷଣମ�ୁ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?

ଭ�କ ଅ�ଳେର ପାଇ� ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ
୯୦୬ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ଭ�କ ଜ�ିାର ସମ�ୁ ଉପକୂଳେର �ବା �ାମା�ଳେର ନଳକୂପରୁ ଲବଣା� ଜଳ ନଗି�ତ
େହଉ�ବାରୁ ଏହ ି ଅ�ଳେର ପାଇପ ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ି �ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

Bellgunta Block େର େହାଇ�ବା ସମିତ ିେବଠୖକ
୯୦୭ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଗ�ାମ ଜ�ିାର Bellgunta Blockର େଶଷ ସମିତ ି େବଠୖକର ତାରଖି େକେବ ତାହା
େଦବାସହ େଯଉଁ ତାରଖିଠାରୁ ବ��ମାନ ୧୫.୯.୨୦ ପଯ��� Blockକୁ ସରକାର� ଅଥ�
ଆସଅିଛ ିକ ିନା ସମିତ ିେବଠୖକେର କରାଯାଇ ଅଛ ିଏହା ଜଣାଇେବ କ ି?

ରା�ା ଓ େକାଠା ନମି�ାଣ ପାଇଁ ଅଥ� ବ�ୟ
୯୦୮ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଗଜପତି
ଜ�ିାେର �ାମ� ଉ�ୟନ ବଭିାଗ ତରଫରୁ Road & େକାଠା ନମି�ାଣ ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର
25.5.10 to 15.9.20 େକେତ ଅଥ� େଦଇଛ� ିତାର ଏକ ତାଲିକା େଦେବ କ ି?

ରା�ା ପାଇଁ େହାଇ�ବା ଅଥ� ଖ��
୯୦୯ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଗଜପତି
ଜ�ିାେର �ାମ� ଉ�ୟନ ବଭିାଗ ତରଫରୁ ୨୦୧୮-୧୯ ଏବଂ ୨୦୧୯-୨୦ େକଉଁ Road
କାଯ�� େହଉଅଛ ିେସମାନ� ଅଥ� ବରାଦ େକେତ ଏବଂ ଠକିାଦାର ମାନ�ର ନାମ ସହ ତାଲିକା
େଦେବ କ ି?

େନାଟରୀ ନଯୁି�ି ପାଇଁ ପଦେ�ପ



୯୧୦ . �ୀ ପ�ୂ� ଚ� �ାଇଁ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�ସରକାର ଆଇନ
ବଭିାଗ ତରଫରୁ ଗ�ାମ ଜ�ିାର େକେତ େନାଟାରୀ ନଯୁି�ି େଦଇଛ� ିତାର ତାଲିକା େଦବା ସହ
ବ��ମାନ ଜ�ିାେର େନାଟାରୀ ନଯୁି�ି ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ବଭିି� େଯାଜନାେର େପାଖରୀ େଖାଳା
୯୧୧ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
Dharmagarh A/cେର ଗତ ୩ ବଷ�େର େକଉଁ େଯାଜନାେର େକେତ େପାଖରୀ େଖାଳବିାର
ଲ�� ଧାଯ�� କରାଯାଇ�ଲା, େସ�ମ�ରୁ େକେତ େପାଖରୀ େଖାଳାଯିବାର ଲ�� ଧାଯ��
କରାଯାଇ�ଲା, େସହ ିମ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ ହତିା�କାରୀ� ଜମିେର େପାଖରୀ େଖାଲାଯାଇଛ ି?

ଅଚଳ େହାଇ�ବା ପାନୀୟଜଲ �କ�
୯୧୨ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
କଳାହା�ି R.W.SS. Divisionେର େକେତେଗାଟ ି ପାଇପ ଜଳେଯାଗାଣ �କ� କାଯ��
କରଅିଛ,ି ଏହା ମ�ରୁ େକେତ େଗାଟ ିଅଚଳ ଅବ�ାେର ଅଛ;ି ବହୁ ପାଇପ ଜଳେଯାଗାଣ �କ�
ବହୁ �ାମ ଅ�ଭ�ୁ � େହାଇ�େଲ ସ�ୁା ବଭିାଗୀୟ କ��ୃ ପ��ର ଅବେହଳା େଯାଗଁୁ �ାମ
ଗୁଡ଼କିେର ପାଇପ ପାଣି ଆସନୁ�ବା କଥା ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଛି ି କ;ି ଯଦ ି ହଁ େତେବ
ସରକାର ଏଦଗିେର ପଦେ�ପ େନଉଚ� ିକ;ି ତଥା ବଭିି� ପ�ାୟତେର ପାଇପପାଣି ଅନବରତ
େବାହ ିଚାଲିଛ,ି ତାହାର ଜଳ ନ�କୁ ବ� କରବିା ପାଇଁ ଜନ ସେଚତନ କରବିା ପାଇଁ ପ�ାୟତ
ତଥା ବଭିାଗୀୟ କ��ୃ ପ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?

ଜଳ େଯାଗାଣ ପାଇଁ ସ ୁବ�ବ�ା
୯୧୩ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଧମ�ଗଡ଼ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର ଜଳ େଯାଗାଣ ସକାେଶ Pilot Project
ଜରଆିେର େକେବ କାମ ଆର� େହାଇ�ଲା, େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର ଏହ ିproject କାଯ��କାରୀ
େହଉଛ ଓ ଯଦ ିକାଯ��କାରୀ ନେହବାର କାରଣ କଣ, େକେତକ �ାନେର କାଯ��କାରୀ େହଉନି
ତାଲିକା େଦେବ, କାଯ�� ନେହବାର କାରଣ କଣ, େକେତକ �ାନେର over head tank ତଥା
electrification ଏପଯ��� େହାଇନାହ� ଏସବୁର କାରଣ ସହତି େକେବ ସ�ୁା କାଯ���ମ େହବ
ଓ ଏ�ପାଇଁ ଟ�ାର ବେ�ାବ� କରା େହାଇଛ ିକ;ି ତଥା କଳାହା�ି ଜ�ିାର େକେତାଟ ିବ�କେର
Junior Engineer ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ,ି ଯଦ ିହଁ ଜଳେଯାଗାଣର ସବୁ�ବ�ା ପାଇଁ ପଦବୀ ପରୂଣ
ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?



�କ� ପାଇଁ େହାଇ�ବା Tender
୯୧୪ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଧମ�ଗଡ଼
ନବି�ାଚନ ମ�ଲୀର େକଉଁ େକଉଁ �କ� ଗୁଡ଼କି Tender େହାଇଛ ିଏବଂ କାଯ�� ଆର� େହାଇ
ନାହ�; ତଥା ଆଗାମି ଦନିେର ଆଉ େକଉଁ େକଉଁ �କ� କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ପାଖେର ��ାବ
ଅଛ,ି ଏହାର Block ୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି?

Number of damaged Rural Roads
915 . Shri Sambit Routray : Will the Minister for Rural Development
be pleased to state that - How many Rural Roads has been damaged
during "FANY" and "ANPAN" under Kujang Rural works sub-division
under Jagatsinghpur R.W. division and whether the damaged roads have
repaired and improved or proposals are awaiting for sanction of funds ?

Filling up vacant posts
916 . Shri Sambit Routray : Will the Minister for Panchayati Raj &
Drinking Water be pleased to state that - Whether it is a fact that large
number of staff including ABDO, GPEO, P.A. Head clerk, Accounts
officer and Asst. Civil Supply officer posts are lying vacant in Kujang
block for more than six months and development work lying stand still;
If so, when the vacancies will be filled up ?

Proposals of Drinking water supply scheme
917 . Shri Sambit Routray : Will the Minister for Panchayati Raj &
Drinking Water be pleased to state that - The total coverage of drinking
water supply in Kujang block and how many proposals of D.W. Supply
scheme are under construction or proposed for construction ?

Total quantum of forest land
918 . Shri Sambit Routray : Will the Minister for Forest and
Environment be pleased to state that - What is total quantum of forest
land existing under Kujang Wild Life Forest Range and what is the
quantum of forest land under illegal posession and used for prawn
cultivation particularly in Padmapur R.I. Circle, Ambiki R.I. Circle and
Japa R.I. Circle of Erasama Tahasil ?

�ାମ ପ�ାୟତର ନଜି� ଆୟ ବୃ�ି
୯୧୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ରାଜ�ର �ାମ ପ�ାୟତ ଗୁଡ଼କିର ନଜି� ଆୟବୃ� ିପାଇଁ ସରକାର କ ିକ ି�ତ� େଯାଜନା
�ଣୟନ କରବିାକୁ ଯାଉଛ� ି?



ଖାଲି�ବା ପଦବୀ ପରୂଣ
୯୨୦ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - �ାମ
ଉ�ୟନ ବଭିାଗ ଅଧୀନେର ମ�ରୁୀ�ା� ସେବ�ା� ମଖୁ�ଯ�ୀ, ମଖୁ�ଯ�ୀ, ଅଧୀ�ଣଯ�ୀ,
ନବି�ାହୀଯ�ୀ, ସହକାରୀ ନବି�ାହୀଯ�ୀ, ସହକାରୀ ଯ�ୀ, କନ�ିଯ�ୀ ପଦବୀରୁ େକେତ
ପଦବୀଖାଲି ଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

Eco-Tourism ବକିାଶ ପାଇଁ �ତ� ପଦେ�ପ
୯୨୧ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଆଠମ�ିକ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ପରେିବଶ ପଯ��ଟନ ଭି�ଭୂିମୀ ଉ�ୟନ ପାଇଁ ଟକିରପଡ଼ା ସହ
େକଉଁ Eco-Tourism �ଳକୁ ଚ�ିଟ କର ିତାହାର ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରଛି� ିବା କରବିାକୁ ଯାଉଛ� ି?

�ମିକ ମାନ� କଲ�ାଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୯୨୨ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ରାଜ�େର େକେତ ଜଣ ନମି�ାଣ �ମିକ, ଖଣି�ମିକ, କଳକାରଖାନା �ମିକ, ବଡ଼ି�ିମିକ,
େକ�ୁପ� �ମିକ, କୃଷ�ିମିକ� ସହ ଅନ� ବଗ�ର �ମିକ�ୁ ଚ�ିଟ କରାଯାଇଛ ି ତାହାର
ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା ଦଶ�ାଇ ଏହ ି�ମିକ ପରବିାରକୁ ପ�ିକୃତ କର ିେସମାନ� କଲ�ାଣ ପାଇଁ କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ରା�ା ନମି�ାଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୯୨୩ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ସ�ରଗଡ଼ ସହରର ବଷ�ା ଜଳ ନ�ିାସନ, ପାନୟି ଜଳ େଯାଗାଣର ଉ�ତକିରଣ ସହ ବ�ି
ଗୁଡ଼କିରୁ ମଖୁ�ରା�ାକୁ ସଂେଯାଗ ପାଇଁ ରା�ା ନମି�ାଣ ପାଇଁ େଯାଜନା ଅଛ ି କ;ି ଯଦ ି ଅଛି
େକେବସ�ୁା କାଯ�� ଆର� େହବ ତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?

ଶ�ି ସଂ�ାରୁ ବଷିା� ବଜ��ବ�ୁ ନଗି�ତ
୯୨୪ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�ର େକେତ େଗାଟ ିଶ�ି ସଂ�ାରୁ େକେତ ପରମିାଣର ବଷିା� ବଜ��ବ�ୁ ନଗି�ତ େହଉଛ;ି
ରାଜ�େର ଶ�ି ସଂ�ା ମାନ�ରୁ ନଗି�ତ େହଉ�ବା ବଷିା� ବଜ��ବ�ୁର ବଘିଟନ ପାଇ େକଉଁ
�କାର ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି ଓ ସମଦୁାୟ େକେତାଟ ି ବଘିଟନ କାର ି ସଂ�ା କାଯ��



କରୁଛ;ି ଆଗାମି ଦନିେର େକଉଁ ସଂ�ାଗୁଡ଼କିେର େକେତେଗାଟ ି ବଘିଟନ କାର ିସଂ�ା �ାପନ
େହବାର ଲ��ଧାଯ�� ରହଛି ିତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?

�ଦୂଷଣ ନୟିମ ଉଲ�ନ
୯୨୫ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
୨୦୧୯ ମସହିାେର ରାଜ�ର େକେତାଟ ିକାରଖାନାର �ଦୂଷଣ ଯା� େହାଇ�ଲା ଓ େସ�ରୁ
େକେତାଟ ି କାରଖାନାେର ନୟିମାନୁଯାୟୀ �ଦୂଷଣ ମା�ା ନୟି�ଣେର �ଲା; ଯା� କେଲ
େକେତାଟ ିକାରଖାନା �ଦୂଷଣ ନୟିମ ଉ��ନ କରବିାର �� େହାଇ�ଲା େସମାନ�ର ନାମ
ତାଲିକା ଓ କାଯ��ାନୁ�ାନର ବବିରଣୀ ଜଣାଇେବ କ ି?

କାରଖାନାରୁ ବାହାରୁ�ବା ପାଉଁଶ
୯୨୬ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଝାରସଗୁୁଡ଼ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର �ବା େବଦା� କ�ାନ ିଓ େର�ାଲି ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର �ବା
ଭୁଷଣ �ିଲରୁ େକେତ ପରମିାଣେର ପାଉଁଶ (Ash) ନଗି�ତ େହଉଛ ି ଓ େକେତାଟ ି ପାଉଁଶ
େପାଖର ିରହଛି,ି ଏହ ିପାଉଁଶ ପରବିହନ ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ ଏେଜନି� କାଯ�� କରୁଛ� ି ତାର
ସ�ୂ�� ବବିରଣି ଜଣାଇେବ କ ି?

ବୁଡ଼ ିଅ�ଳେର �ୀଟ ଲାଇଟର ବ�ବ�ା
୯୨୭ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- �ାମା�ଳର ଭି�ଭୂିମିର ବକିାଶ ନମିେ� SFC ଓ C.F.C. ଅଥ� ଜରଆିେର ବଜୁିଳ ିସଡ଼କ ଓ
ପାଣିର ବ�ବ�ା କରୁ�ଲା େବେଳ ସଦା ବନ�ା �ପିଡ଼ତି ବୁଡ଼ ି ଅ�ଳେର େସୗରଶ�ି �ାରା
ପରଚିାଳତି �ୀଟ ଲାଇଟର ବ�ବ�ା କରାଇେବ କ;ି ବନ�ା ସମୟେର ବଦୁି�ତ କାଟ ଦୀଘ� ଦନି
ଧର ି କରାଯାଇଥାଏ, ଏହ ି ସମୟେର େଲାେକ ଅକଥନୀୟ ଦୁ��ଷାର ସ�ଖୁୀନ େହାଇଥା�,ି
େସୗର ଆେଲାକ �ାରା ଏହ ିସମସ�ା ଦୂର େହାଇ ପାରବି ସରକାର ଅନୁଭବ କରୁଛ� ିକ ି?

ଭୂତଳ Sewerage ବ�ବ�ା
୯୨୮ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- କେରାନା ବ�ିମହାମାରୀ ��ତାର ଆ� ସେଚତନତା ସ�ିୃ କର�ିଲା େବେଳ ଆମ
ରାଜ�ର ସବ� ପରୁାତନ େପୗରା�ଳ େକ�ାପଡ଼ା ସହରକୁ ନାଳୀ ନ��ମାର ମ�ୁ କର ି ଭୂତଳ
Swerage ବ�ବ�ା କରେିବ କ;ି ସହରର ବଜ��ବ�ୁ ପରଚିାଳନା କରାଯାଇ ସହର ଦୁଇ ପା��େର



�ବା େଗାବରୀ ନଦୀ ଏବଂ େଗାବରୀ େକନାଲ ଜଳକୁ �ଦୂଷଣ ମ�ୁ କରାଇବା ପାଇଁ �ରତି
ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ଆଇନ ସହାୟକ ବ�ବ�ା
୯୨୯ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - େକ�ାପଡ଼ା
ବଧିାନ ସଭା େ��ର ୩୯ େଗାଟ ିପ�ାୟତେର ସାଧାରଣ ଜନତା�ୁ ଆଇନ ସହାୟତା େଦବା
ପାଇଁ �ତ ି�ାମ ପ�ାୟତ�ରେର ଜେଣ ଜେଣ ଆଇନ ସହାୟକ (ମଧୁସଦୂନ ଆଇନ େସବା)
ବ�ବ�ା କାଯ��କାରୀ କରଛି� ି କ;ି ଯଦ ି କରନିଥା� ି �ାମା�ଲ ଜନତା�ୁ ନ�ାୟ �ଦାନେର
ସହାୟତା ପାଇଁ ତୁର� ଏଦଗିେର ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ପରିେବଶ ସରୁ�ା ଏବଂ କୃଷ ିଉ�ାଦନ ବୃ� ିପାଇଁ େଯାଜନା
୯୩୦ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ନଦୀନାଳ ପରପି�ୂ� ସମ� େକ�ାପଡା ଜ�ିା Wetland (ଆ�ଭୂମି) ପାଟନାଳ �ାରା ଆ�ାଦତି,
ଚାଷ ଜମି, �ାମ� ଜ�ଲ ଏବଂ wetland ର ସମୀକରଣ ଠ�ି କରାଯାଇ ପରେିବଶ ସରୁ�ା
ଏବଂ କୃଷ ିଉ�ାଦନ ବୃ� ିପାଇଁ ବଭିାଗୀୟ ବେିଶଷ� ଏହାର ନ�ି�� େଯାଜନା ��ୁତ କରେିବ
କ,ି ଯଦଥିାଏ ତାହାର ସଚୂନା େଦେବ କ ି?

�ାମ ପ�ାୟତଗୁଡକୁି କ�ୁ�ଟରୀକରଣ
୯୩୧ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�େର ଦନିକୁ ଦନି ପ�ାୟତରିାଜ ସଂ�ାର ଦାୟି�, ଗୁରୁ� କମ� ପରସିର ବ�ାପକ େହଉ�ବା
ପରେି��ୀେର �େତ�କ �ାମ ପ�ାୟତଗୁଡକୁି କ�ୁ�ଟରୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ ଅଛି
କ,ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଏ ଦଗିେର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ତାପମା�ା ସ�ୁଳନ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୯୩୨ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- କଟକ,
ଭୁବେନ�ର. େଚୗ�ାର, ଜଟଣୀ ଓ େଖା��ା ସହର ଦନିକୁ ଦନି ଅତ��କ ଉ�� ସହର ରୂପ
େନଉ�ବା ସ�କ�େର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ,ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଏହ ିସହରମାନ�େର
ତାପମା�ା ସ�ୁଳନ ସହ ତାପମା�ା �ାସ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ବାସଗୃହ �କ� ନମି�ାଣ
୯୩୩ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ରାଜ�ର ସହରା�ଳମାନ�େର ବାସଗହୃ େଯାଗାଣ �ରାନି�ତ ପାଇଁ ଓଡଶିା ରାଜ� ଗହୃ ନମି�ାଣ



େବାଡ� ତରଫରୁ େକଉଁ େକଉଁ ସହରେର ବାସଗହୃ �କ� ନମି�ାଣ କରବିାର ��ାବ ଅଛ ି ଓ
ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

କମ�ଚାରୀ ରାଜ�ବୀମା ଚକି�ିାଳୟର ଆଧୁନକିୀକରଣ
୯୩୪ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - େଚୗ�ାର�ତି କମ�ଚାରୀ ରାଜ� ବୀମା ଚକି�ିାଳୟର ଆଧୁନକିୀକରଣ ଓ ସ�ସାରଣ ପାଇଁ
ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?

�ୀ ଜଗ�ାଥ� ଜମା ରାଶ ିେୟ� ବ�ା�ରୁ େଫର�
୯୩୫ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - �ୀ ଜଗ�ାଥ ମ�ରି
�ଶାସନେର େୟ� ବ�ା�େର �ବା ବୀମା ରାଶରୁି 2020 ମା�� 19 େର 397 େକାଟ ିଟ�ା
େ�� ବ�ା�୍ ଆକାଉ�କୁ େଫର ିଆସ�ିବାେବେଳ ଅବଶ�ି 156 େକାଟ ିଟ�ା େୟ� ବ�ା�୍
�ତଶିତୃ ିଅନୁଯାୟୀ ମା�� 30 ପେର େଫର ିଆସଛି ିକ ି?

ପ�ିକୃତ �ମିକ�ୁ ଅଥ� �ଦାନ
୯୩୬ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- COVID-19 lockdown ସମୟେର ପ�ିକୃତ �ମିକମାନ�ୁ ଟ.1500.00 �ଦାନ
କରାଯିବାର ବ�ବ�ା �ଲା, ଜ�ିାୱାରୀ େକେତ �ମିକ�ୁ ବ�ନ େହାଇ�ଲାେବେଳ ପ�ିକୃତ
�ମିକ ପାଇନାହଁା�,ି େଯଉଁମାେନ ପାଇନାହଁା� ିେକେବସ�ୁା େକଉଁ ମା�ମେର ପାଇେବ, େକଉଁ
ମସସହିାେର ପ�ିକୃତ େହାଇ ରନୁି� େହାଇ�ବା କମି�ା ରନୁି� ନ �ବା �ମିକମାେନ ପାଇବାର
ହକଦାର ଜଣାଇେବ କ ି?

ସେଫଇ କାଯ���ମ ବାବଦକୁ ଅଥ� ବ�ୟ
୯୩୭ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ସମ�ଲପରୁ ମହାନଗର ସେଫଇ କାଯ���ମ େକେତ ୱାଡ� SMC �ାରା ଏବଂ େକେତ ୱାଡ� ଅନ�
େକଉଁ ସଂ�ା�ାରା ପରଚିାଳତି େହଉଛ,ି ସେଫଇ କାଯ���ମ ବାବଦକୁ େଗାଟଏି ୱାଡ� ପିଛା
ମାସକୁ େକେତ ଖ�� େହଉଛ,ି ବଗିତ 6 ମାସର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ନରିା�ିତ େଲାକମାନ�ୁ ଖାଦ� ବ�ନ
୯୩୮ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
Lockdown ସମୟେର ସମ�ଲପରୁ ମହାନଗର ନଗିମ ଅ�ଳେର ନରିା�ିତ େଲାକମାନ�



ପାଇଁ SMC ତରଫରୁ େକେତ ତାରଖିରୁ େକେତ ଦନି ପଯ��� େକେତ େଲାକ�ୁ ର�ା ଖାଦ�
ଏବଂ େକେତ ଶୁ�ଲା ଖାଦ� ବ�ନ କରାଯାଇ�ଲା, େସ ବାବଦକୁ େକେତ ଖ�� େହାଇଅଛ,ି
ତାର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

'ଗଁା ସାଥୀ' ମାନ�ୁ ମାସକି ଦରମା �ଦାନ
୯୩୯ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ମନେରଗା କାଯ�� ତଦାରଖ ପାଇଁ ନଯୁି�ି ପାଇ�ବା 'ଗଁା ସାଥୀ' ମାନ�ୁ ଅ��କୁଶଳୀ
�ମିକ ଭାେବ ମାସକି ଦରମା ଦଆିଯିବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା �େଲ ମ� େସମାନ�ୁ ନ�ି�ାରତି ମାସକି
ଦରମା ମିଳୁନ�ବା ବାରମ�ାର ଆେ�ାଳନ କରୁ�ବା ସ�କ�େର ସରକାର ଅବଗତ କ,ି ଯଦ ିଏହା
ସତ� େହାଇଥାଏ େସମାନ�ର ଦାବ ିପରୂଣ ପାଇଁ ସରକାର ବହିତି ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ବଭିି� ରାଜ�େର କାଯ�� କରୁ�ବା �ମିକ� ସଂଖ�ା
୯୪୦ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ଆମ ରାଜ�ର େକେତ �ମିକ ଭାରତର ବଭିି� ରାଜ�େର କାଯ�� କରୁଛ�,ି
େସମାନ� ମ�ରୁ କୁଶଳୀ, ଅ�� କୁଶଳୀ �ମିକ େକେତ, େସମାନ�ୁ ଓଡଶିାେର କମ� ନଯୁି�ି
େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର କ ି �କାର ପଦେ�ପ େନଇଛ�,ି (ଖ) ଏହି
�ମିକମାନ�ୁ ଆ�ନଭି�ରଶୀଳ େହବା ପାଇଁ ରାଜ�େର ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପ ଫିଟ�୍ି,
ଇେଲ�କିା�, ମାସନ େୱଲଡ�୍ି, େମାଟର ସାଇେକଲ, କାର ଇ�ିନ ମରାମତ ି ଆଦ ି ପାଇଁ
�ଶ�ିଣର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ଚଲିିକା �ଦର ସରୁ�ା
୯୪୧ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଏସଆି ମହାେଦଶର ବୃହ�ମ ମଧୁର-ଲୁଣା ଜଳ (Brakish Water) �ଦ ଚଲିିକାେର ମିଶ�ିବା
ବଭିି� ନଦୀ, ନାଳ �ାରା ପଟୁମାଟ ିପ�ା�ି� ବଜ��ବ�ୁ, ଦୂଷତି ଜଳ, କାରଖାନାର ମଳ ଆଦି
�େବଶ କରବିା, ଉପକୂଳେର ଚ�ୁିଡ ି ଚାଷ (Prawn Culture) �ାରା ବଭିି� ରାସାୟନକି
ପଦାଥ� �ାରା �ଦର ଜଳ �ଦୂଷତି େହଉ�ବା ଓ ପରସିୀମା ଦନିକୁ ଦନି ସ�ୁଚତି, ଜଳର ଲବଣ
ଅଂଶ �ାସ ପାଉ�ବା ସତ� କ,ି ଏହାର �ତକିାର ଓ ଚଲିିକା �ଦର ସରୁ�ା ପାଇଁ ଗତ 5 ବଷ�େର
Chilika Development Authority କ ି�କାର ପଦେ�ପ େନଇଛ� ି?

PWD ଓ RD ର ରା�ା ପ�ାୟତ ସମିତକୁି ହ�ା�ର
୯୪୨ . �ୀ ରାଜକେିଶାର ଦାସ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- େମାରଡା



ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ମ�େର �ବା ତେିନାଟ ିବ�କ ଯଥା- େମାରଡା, ରସେଗାବ�ିପରୁ, ଶୁଳଆିପଦା
େକେତ ଦୀଘ� ରା�ା ଅଛ,ି େକଉଁ ଡପିାଟ�େମ�ର ଅଥ�ାତ େକଉଁ ରା�ା PWD ର, େକଉଁ ରା�ା
RD ର ଓ େକଉଁ ରା�ା ପ�ାୟତସମିତରି ଆଉ େକଉଁ ରା�ା ପ�ାୟତର, ପ�ାୟତ ଅନୁସାେର
ତଥ� େଦେବ କ,ି େସ�ମ�ରୁ େକଉଁ ରା�ା େକଉଁ �କାରର
(C.C./B.T./Matalling/Murom/ମାଟ)ି ରା�ା ଏବଂ େସ ରା�ାର condition କଣ ତାର
ସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବ କ ି?

ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ
୯୪୩ . �ୀ ରାଜକେିଶାର ଦାସ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- େମାରଡା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଶୁଳଆିପଦା, େମାରଡା ଏବଂ ରାସେଗାବ�ିପରୁ ବ�କେର ପାନୀୟ
ଜଳର ସବୁଧିା େକେତ �ାମେର ଅଛ ିପ�ାୟତ ଅନୁସାେର ତଥ� େଦେବ କ,ି େକଉଁ ଗଁାକୁ କି
�କାର ଭାେବ (Tubewell/Pipe Water Supply) ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ,ି
େକଉଁ େକଉଁ �ାମ ପ�ାୟତ ଓ ଗଁା, ବ�ି, ସାହେିର ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗା ଯାଇପାରନିାହ� ଓ
େକେବସଧୁା ସ�ୂ�� େହବ ତାର ବବିରଣୀ େଦେବ କ,ି େକେତାଟ ି Tubewell ଅକାମି
େହାଇଯାଇଛ ିତାର ତଥ� ପ�ାୟତ ଅନୁସାେର େଦେବ କ,ି ଉ� Tubewell ଗୁଡକୁି ମରାମତି
କରବିା ପାଇଁ କମି�ା ମରାମତ ି ନ େହାଇପାରୁ�େଲ ବକି� ବ�ବ�ା କରବିା ପାଇଁ ସରକାର
ପଦେ�ପ େନଇଛ� ିକ ି?

ଆବାସ େଯାଜନାେର ଗୃହ ବ�ନ
୯୪୪ . �ୀ ରାଜକେିଶାର ଦାସ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ରାଇର�ପରୁ Muncipality ମ�େର େକେତଜଣ ହତିା�କାରୀ ବ��ମାନସଧୁା "ଆବାସ
େଯାଜନା" େର ଘର ପାଇଛ�,ି ତନ��ରୁ େକେତଜଣ� ଘର ପ�ୂ�ା� େହାଇଛ,ି େକେତଜଣ�
ଘର ପଣୂ�ା� େହାଇନାହ�, େଯଉଁମାନ� ଘର ପ�ୂ�ା� େହାଇନାହ� ତାର କାରଣ କଣ, ୱାଡ�-11 ର
କଛି ି ହତିା�କାରୀ ଦଲାଲ� ହାବୁଡେର ପଡ ି ଘର ତଆିର ି କରପିାରନିାହଁା�,ି େସମାେନ ଏ
ସ�କ�େର ଟାଉନ ଥାନାେର FIR ମ� େଦଇଛ�,ି ସରକାର ଏ ବଷିୟେର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ,ି
ଯଦ ିଅଛ� ିବ��ମାନସଧୁା କଣ ପଦେ�ପ େନଇଛ�,ି ଏ �କାରର ଘଟଣା ଆଉ େକଉଁ େକଉଁ
ୱାଡ�େର େହାଇଛ ିସ�ୂ�� ତଥ� େଦେବ କ,ି ୱାଡ� ଅନୁସାେର େଯାଗ� ହତିା�କାରୀମାନ� ନାମ
(As on today) େଦେବ କ ି?

ମାେକ�ଟ କେ��� ଓ କଲ�ାଣ ମ�ପ ଅଥ� ହରିଲୁ�



୯୪୫ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�ର ବଭିି� �ାମ ପ�ାୟତେର �ବା ମାେକ�ଟ କେ��� କଲ�ାଣ ମ�ପ ଅଥ�
ବ�ାପକ ହରଲୁି� େହଉ�ବାରୁ ମାେକ�� କେ��� ମାସକି ଭଡା ଓ କଲ�ାଣ ମ�ପ ରଜିଭ� ପାଇଁ
ଭଡା ବ�ା� ଜମା ମା�ମେର �ହଣ କର ି��ତା ଅବଲମ�ନ ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କି
?

ଅଭିେଯାଗ ସମାଧାନ
୯୪୬ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ନଗର ଉ�ୟନ ବଭିାଗ ଅଭିେଯାଗ �େକା�େର 2016, 2017, 2018,
2019 ମସହିାେର େକେତାଟ ିଆପ� ିଅଭିେଯାଗ �ହଣ େହାଇ�ବାେବେଳ ତନ��ରୁ େକେତାଟି
ସମାଧାନ େହାଇଛ,ି ଟାଉନ ପ�ାନ�୍ି େସ�ନ ସହ େକଉଁ ଉପବଭିାଗେର େକେତାଟ ିସାଧାରଣ ଓ
ଆପ� ି ଅଭିେଯାଗ ଉପେର କାଯ��ାନୁ�ାନ ନ େହାଇ ତାହା ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ,ି ଏହି
ଅଭିେଯାଗଗୁଡକୁି ଯା� କର ିତାହା ଉପେର �ରତି କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କର ିେଲାକ�ୁ ନ�ାୟ
�ଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ;ି (ଖ) ଟାଉନ ପ�ାନହି� ୍ ୱି�େର ଇ�ାକୃତ ଭାେବ
ଅଭିେଯାଗ ଉପେର କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ ନ କର ି ତାହାକୁ ଚାପି ଦଆିଯାଉ�ବା ଉପେର
କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରେିବ କ ି?

ଜଳାଶୟ ଖନନ ଓ ରା�ା ନମି�ାଣ ପାଇଁ ଅଥ� ବ�ୟ
୯୪୭ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
େଢ�ାନାଳ ଓ ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାେର ଜ�ଲ ମ�େର �ବା ଜଳାଶୟ ଖନନ ଓ ରା�ା ନମି�ାଣ ପାଇଁ
ବଗିତ 3 ବଷ�େର େକେତ ଅଥ� ଖ�� େହାଇଛ ିଓ ଜ�ଲ ମ�େର ବନ� �ାଣୀ� ତୃ�ା ନବିାରଣ
ପାଇଁ �ବା ପାର�ରକି ଜଳାଶୟର ଖନନ ସହ ନୂତନ ଜଳାଶୟ ସ�ିୃ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?

ବଲା�ୀର ଜ�ିାେର �� ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ
୯୪୮ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ବଲା�ୀର ଜ�ିାର ବଲା�ୀର ଓ େଦଓଗଁା ବ�କେର ପିଇବା ପାଣିର େଘାର ସମସ�ା �ବା
ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଛି ିକ,ି େକେତ ନଳକୂପ ଅଚଳ, େକେତ ଗଁାକୁ ପାଇପ ପାଣି େଯାଗାଣ
େଯାଜନା କାଯ��କାରୀ େହାଇନାହ� କମି�ା େହାଇ�େଲ ମ� ବାରମ�ାର ଅଚଳ େହଉଛ,ି ସରକାର



ଦୃ�ି େଦଇ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି ଓ ସମ� ଗଁାକୁ େକେତଦନି ଭିତେର �� ପାନୀୟ ଜଳ
େଯାଗାଇେଦେବ ଜଣାଇେବ କ ି?

ଜଳାଶୟଗୁଡକିର ଉ�ତକିରଣ
୯୪୯ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ବଲା�ୀର ସହରର 16ଟ ିଜଳାଶୟ ଯଥା ମହାରାଣୀ ସାଗର, ରାଣୀବ�, କର�ାକାଟ,
ବ�ପାଲିକଟା, ତାଳପାଲିକଟା, �ତାପସାଗର, େଗ� ସେରାବର �ଭୃତରି ଉ�ତ ିକରବିା ପାଇଁ
ବାରମ�ାର ଅନୁେରାଧ କରାଯାଉ�େଲ ମ� ସରକାର ଦୃ�ି େଦଉନାହଁା� ି ତାର କାରଣ କଣ,
16ଟ ି ଜଳାଶୟ ପାଣି ମନୁଷ� ବ�ବହାର େଯାଗ� ନୁେହଁ, ଏହାର ବ�ବହାର େଯାଗ� ପାଇଁ
ସରକାର େକେବସ�ୁା ପଦେ�ପ େନେବ, (ଖ) ସହରର କଛି ିେପାଖରୀ ଉ�ତ ିକରବିା ପାଇଁ
ସରକାରୀ ଅ� ଅଥ� ମ�ରୁ କର�ିବା ସତ� କ,ି ଯଦ ିହଁ, ଏହା ଠକିାଦାର-ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ
େପାଷବିା ଉ��ି କ,ି େକଉଁ ଜଳାଶୟ ପାଇଁ େକେତ ଅଥ� ମ�ରୁ ଓ ଖ�� େହାଇଛ,ି ତାର ଏକ
ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?

େଯାଜନାୱାରୀ ବଷ�ୱାରୀ ଦଆିଯାଇ�ବା ଅଥ�
୯୫୦ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ବଲା�ୀର ମ�ୁନସପିାଲିଟକୁି ବଗିତ 6 ବଷ� ମ�େର େଯାଜନାୱାରୀ, ବଷ�ୱାରୀ େକେତ
ଟ�ା ଦଆିଯାଇଛ ିଏବଂ ଏହ ିବଷ�ୱାରୀ, େଯାଜନାୱାରୀ େକେତ ଅଥ� ଖ�� କରାଯାଇଛ ିତାର
ବଶିଦ ବବିରଣୀ େଦେବ କ,ି (ଖ) ସରକାରୀ ଅନୁଦାନକୁ ବାଦ େଦଇ ବଲା�ୀର ମ�ୁନସପିାଲିଟି
େକଉଁ ସ�ୂରୁ େକେତ ଅଥ�/ପା� ିପାଏ, ତାର ଖ�� କଣ ପାଇଁ କେର, ତାର ବଗିତ 6 ବଷ�ର ତଥ�
େଦେବ କ ି?

ସାମାଜକି ସରୁ�ା କାଡ� ଜୀବନ ବୀମା
୯୫୧ . �ୀ ଜୟ� କୁମାର ଷଡ଼�ୀ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ପରୁୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତ ସ�ଠତି �ମିକ କାଡ� ଓ ଅଣ ସ�ଠତି
ସାମାଜକି ସରୁ�ା କାଡ� ଜୀବନ ବୀମା କରାଯିବା ପାଇଁ ପରୁୀ �ମ ଅ�କାରୀ�ୁ େକେତଜଣ
କରପିାରେିବ େବାଲି ଦଆିଯାଇଅଛ ିତାହାର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ିଏବଂ �ମିକମାନ�ୁ
ବଭିି� ଉପାୟେର ସହାୟତା ରାଶ ିଦଆିଯାଉଅଛ,ି ତାହା ପରୁୀେର େକେତ ରାଶ ିଦଆିଯାଇଅଛି
ଆଉ େକେତ ଦଆିଯାଇନାହ� ଜଣାଇେବ କ ି?

ସରକାରୀ ଓକଲି ରହବିାର ନୟିମାବଳୀ



୯୫୨ . �ୀ ଜୟ� କୁମାର ଷଡ଼�ୀ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ପରୁୀ ଜ�ିା
େକାଟ�େର େକଉଁ େକଉଁ େକାଟ�େର େକେତଜଣ ସରକାରୀ ଓକଲି ନଯୁି�ି ଅଛ� ିଏବଂ େକେତ
ବଷ� ଧର ିଜେଣ ଜେଣ ଅଛ�,ି ସରକାରୀ ଓକଲି ରହବିାର କଣ ନୟିମାବଳୀ ଅଛ ିତାହାର ସ�ୂ��
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି ପରୁୀ ସହରେର �ବା ଏମାର ମଠକୁ ଭ�ା ଗଲାେବେଳ େକଉଁ
ନୟିମ ଧାରାେର ଭ�ାଯାଇଅଛ ିତାହାର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ପ�ାୟତ ଜନ �ତନି�ି� ଭତା
୯୫୩ . �ୀ ସନାତନ ବଜୁିଳ ି: ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ପ�ାୟତରାଜ ବ�ବ�ାେର ୱାଡ� େମମ�ରମାେନ ଗଣତ�ର �ଥମ ଜନ �ତନି�ି, �ତଦିନି 40
ଟ�ା ଭତା ଏବଂ ସଟିଂି ଫି 200 ଟ�ା ହସିାବେର ମାସକୁ 1400 ଟ�ା ପାଇବା ଯାଗାେର 240
ଟ�ା ପାଉଛ� ି ତାର କାରଣ କଣ ଏବଂ �ତମିାସ 1160 ଟ�ା ୱାଡ� େମମ�ରମାେନ କମ
ପାଇବାର କାରଣ କଣ ଏବଂ ବାକ�ିବା ମାସକୁ 1160 ଟ�ା ହସିାବେର ସମ� ଟ�ା
େକେବସଧୁା ପାଇେବ ଜଣାଇେବ କ ି ଏବଂ ଏମାନ�ୁ େଛାଟ ଜନ �ତନି�ି ଭାବ ି ସରକାର
ଅଣେଦଖା କରବିା ଉଚତି କ ି?

ରାଜ�େର �ବା PP ଓ APP ସଂଖ�ା
୯୫୪ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର PP ଏବଂ
APP ମାନ� ସଂଖ�ା େକେତ, େସ�ମ�ରୁ SC and ST ବଗ�ରୁ େକେତ ଜଣ େଲଖାଏଁ PP
ଏବଂ APP ଅଛ� ିତାର ସମ� ତଥ� େଦେବ କ ି?

ପରଜ�କୁ ନୂତନ NAC େଘାଷଣା
୯୫୫ . ଡା. ନୃସଂିହ ଚରଣ ସାହୁ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ନୂତନ NAC ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାର�ର େଯାଜନା ଅଛ ିକ,ି େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାର ପରଜ�କୁ
NAC େଘାଷଣା କରବିା ପାଇଁ ବାରମ�ାର ଅନୁେରାଧ ଓ ଦାବ ିେହାଇ ଆସ�ୁେଲ ମ� ଏପଯ���
ନ େହବାର କାରଣ କଣ, ଯଥାଶୀ� ପରଜ�କୁ NAC େଘାଷଣା କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
େନେବ କ ି?

ବଲା�ୀର ବ�କେର ଠକିାକାମ
୯୫୬ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ବଲା�ୀର ବ�କର ଶକିା ଛଡିା ପ�ାୟତର ସମିତ ି ସଭ� ତ�ାଳୀନ ରାଜ�ସଭା ସାଂସଦ�
ସପୁାରଶି�େମ ବଲା�ୀର ବ�କେର ଠକିା କାମ କର�ିେଲ, ଯଦ ିକର�ିେଲ ତାହା ଆଇନ ସ�ତ



କ,ି ଏହ ିଜ�ିାପାଳ ଓ �କ� ନେି��ଶକ, ଜ�ିା �ାମ� ଉ�ୟନ ସଂ�ା, ବଲା�ୀର� ଠାେର ତଥ�
�ମାଣ ସହ ଦୃ�ି ଆକଷ�ଣ କରବିା ପେର ମ� କାଯ��ାନୁ�ାନ ନଆିଯାଇନାହ�, ତାର କାରଣ କଣ
େକେତ ଦନି ମ�େର କାଯ��ାନୁ�ାନ େହବ ସରକାର ଜଣାଇେବ କ ି?
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