
ଓଡଶିା ବଧିାନସଭା
େଷାଡଶ ବଧିାନସଭା
ଚତୁଥ� ଅ�େବଶନ

ମ�ଳବାର , େସେପ�ମ�ର ୨୯ , ୨୦୨୦
ଲି�ତ ଉ�ର ନମିେ� �ଶ�ାବଳୀ

�ଶ� ସଂଖ�ା - ୧୦୩
( ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ,�ାମ� ଉ�ୟନ,ଜ�ଲ ଓ ପରିେବଶ,ଗୃହ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର

ଉ�ୟନ,�ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା,ସଂସଦୀୟ ବ�ାପାର,ଆଇନ )
େଖାଲାଯାଇ�ବା TMC ସଂଖ�ା

୧ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- (କ) ରାଜ�େର ଚଳତି େକାଭିଡ-19େର, ବଭିି� ରାଜ�ରୁ େକେତେଗାଟ ି�ବାସ ି ଓ �ମିକ
TMC େର ରହ�ିେଲ ଓ େମାଟ େକେତ �ବାସ ିବା �ମିକ ପ�ାୟତ (TMC) ମାନ�େର
େରଜେି�ସନ କର�ିେଲ ଓ ଏ ବାବଦେର େମାଟ େକେତ ଟ�ା ଖ�� େହାଇ�ଲା ଏହାର �ତି
ଜ�ିାର ବ�କ ସହ ପ�ାୟତ (TMC) ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ;ି (ଖ) ରାଜ�େର େମାଟ
େକେତେଗାଟ ିTMC େଖାଲାଯାଇ�ଲା ଏବଂ େସମାନ� ଭିତେର େକେତ �ବାସ�ି କେରାନା
େଟ� କରାଯାଇ�ଲା ; ଏହ ିସମ� ଖ�� ସରକାର େକଉଁ େକଉଁ ଅନୁଦାନରୁ ଖ�� କର�ିେଲ?

େକାଭିଡ-19 ସମୟେର େଫରି�ବା �ବାସୀ �ମିକ
୨ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- (କ) ଚଳତି ବଷ� େକାଭି�-19 େର, େକାେରାନା ସମୟେର େମାଟ େକେତ �ବାସ ିଓଡଶିା
ରାଜ�କୁ େଫର�ିେଲ ; ଏମାନ� ମ�େର େମାଟ େକେତ �ମିକ�େଲ ଏବଂ ରାଜ�େର
େକେତେଗାଟ ି�ମିକ ବା �ବାସ ିେଲବର ଅଫିସେର େରଜ�ିେସନ କର�ିେଲ ; ଏହାର �ତି
ଜ�ିାର ବ�କୱାରୀ �ମିକ ଓ �ବାସ�ି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି ; (ଖ) ଏହ ି �ବାସି
�ମିକମାନ� ଭିତେର େକେତଜଣ �ମିକ ଜୀବନ ଜବିକିା ପାଇଁ ଅନ� ରାଜ�କୁ େଫର�
େହାଇଛ� ି ; ଏମାନ�ର ମ� �ତ ିଜ�ିାର ବ�କୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ିଏବଂ ଏହି
େଫର�ିବା �ମିକମାନ� ମ�ରୁ ସରକାର େକେତ �ମିକ�ୁ କାଯ�� େଯାଗାଇ େଦଇଛ� ିଏହାର
ମ� �ତ ିଜ�ିାର ବ�କୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ?ି

ନମି�ମାନର LED Light ଲଗାଇବା



୩ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - (କ) ରାଜ�େର େମା� େକେତେଗାଟ ିଏ�.ଏ.ସ ିଏବଂ ମ�ୁନସପିାଲିଟମିାନ�େର LED
Light ଖ�ୁ ସା�େର complete fitting େକଉଁ େକଉଁ କ�ାନୀ �ାରା କଣିାଯାଇଛ ି ; ଏହାର
�ତ ି LED Light, ଖ�ୁ, complete fitting ମଲୂ� େକେତ ଏବଂ େକେତ ପରମିାଣେର
ଏ�.ଏ.ସ ିଓ ମ�ୁନସପିାଲଟମିାନ� ପାଇଁ କଣିାଯାଇଛ ି ; ଏହାର ଏ�.ଏ.ସ ିଓ ମ�ୁନସପିାଲଟି
wise େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି ; (ଖ) ଏହ ିପେର କଣିାଯାଇ�ବା LED Light
ଅତ ିନମି�ମାନ ଏବଂ ବଜାରରୁ ଅ�କ ଦରେର କଣିି ବହୁ ପରମିାଣେର ଦୁନ�ତ ିକରାଯାଇ�ବା
କଥା ସତ� କ ି ; କ�ାବା�ି ଏ�.ଏ.ସେିର UDREAM Technology Pvt.Ltd �ାରା ଅତି
ନମି�ମାନର LED Light ଓ ଖ�ୁ ଏ�.ଏ.ସ ିଏରଆିେର ନଲଗାଇ ପ�ାୟତ ଏରଆି ଏବଂ ପ�ୂ�
ବଭିାଗର ରା�ାେର ବନିା ଅନୁମତେିର ଲଗାଉ�ବା କାରଣ କଣ?

କ�ାବା�ି ଏ�.ଏ.ସେିର େହାଇ�ବା ଖ��
୪ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- (କ) କ�ାବା�ି ଏ�.ଏ.ସ ିର େମାଟ େକଉଁ େକଉଁ େହଡେର ଯଥା ଉ�ତ ିେଯାଜନା Road
Development, Fouth SFC, Maintenance of Road, Bridge, Fourteen FC
(Basic grant), Protection of Water Body, Non-Residential Building,
MLA LAD, SDP, SPF, SBM, WODC େର େକଉଁ େକଉଁ ବଷ� ପାଇଁ େକେତ େକେତ
ଖ�� େହାଇଛ ି ଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ ବ�ା�େର ଖାତା କରାଯାଇ�ଲା ଏେବ େକେତ ଟ�ା
େବେଲଂସ ଅଛ ି; ଏହାର ଖ�� ସହତି ବଷ�ୱାରୀ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ?ି

RW SDO � ବରୁି�େର କାଯ��ାନୁ�ାନ
୫ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ଟଟିଲିାଗଡ RW Division ଅ��ଗତ କ�ାବା�ି ସବଡିଭିିଜ� ଟଟିଲିାଗଡ ସବ-ଡଭିିଜନେର
ଗତ 5 ବଷ� 2014-15 ରୁ 2019-20 RW SDO କ�ାବା�ି, ବେ�ାମ�ୁା ଓ ମରୁବିାହାଲେର
ଏବଂ ଟଟିଲିାଗଡ RW SDO ତୁେରଇେକଲା େସ�ସନେର ବହୁ ଦୁନ�ୀତ ିଏବଂ ନମି�ମାନର
କାଯ��କର�ିବା ଅଭିେଯାଗ େହାଇ�େଲ ମ� ସରକାର ଏମାନ� ବେିରାଧେର କ ି କ ି ତଦ�
କରାଇଛ� ି ; (ଖ) କ�ାବା�ି RW SDO ଗତ 6 ମାସ ତେଳ ଚାକରିରୁି ଇ�ଫା େଦଇ�େଲ
ମ� ସରକାର �ହଣ ନ କରବିାର କାରଣ ଏବଂ ଟଟିଲିାଗଡ RW SDO ନାମେର ଏକା�କ
ଭିଜେିଲଂସ େକସ ଥାଇ ମ� ଏହ ିଦୁଇ ଜଣ� ବେିରାଧରେର ତଦ� ଓ ପଦେ�ପ ନ େନବାର



କାରଣ କଣ ଏବଂ ସରକାର କ�ାବା�ି RW SDO ଓ ଟଟିଲିାଗଡ RW SDO � ବେିରାଧେର
େକଉଁ ସମୟ ସୀମା ମ�େର ତଦ� କର ିପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ?

�ମିକ� ନାମ ପ�ିକରଣ
୬ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଭ�କ ଜ�ିାେର �ମ ବଭିାଗ �ାରା ଆଜ ି ସ�ୁା େକେତଜଣ �ମିକ� ନାମ ପ�ିକରଣ
କରାଯାଇଛ ି ; ଏହ ିପ�ିକରଣ �ାରା େସମାେନ କ ିକ ିସବୁଧିା ପାଉଛ� ି ଓ ବ��ମାନ ସ�ୁା
େକେତାଟ ିESI Hospital ଭ�କେର କାଯ��କାରୀ େହଇଛ?ି

ଭ�କ ସହରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ
୭ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଭ�କ ସହରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ ପାଇଁ େକେତ େକାଟ ିଟ�ାର �କ�ର DPR ତଆିରି
େହାଇଛ ି ; ଭ�କ ସହର ବହୁ ପରୁାତନ େହାଇ�ବାରୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସଂ�ାରର ଆବଶ�କତା
ପଡୁଛ ି; େତଣୁ ଉପଯୁ� ପର�ିାର ପିଇବା ପାଣି େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଦୃ�ି େଦେବ କ?ି

ହାତୀ ଉପ�ବ �ାରା ଫସଲ ନ�
୮ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଭ�କ ଜ�ିାର
ଆଗରପଡା ନକିଟବ��ୀ ପ�ାୟତ B.T. Pur, ପରୁୁଷ�, ମହା�ପିଡା �ଭୃତ ିପ�ାୟତେର ହାତୀ
ଉପ�ବ େଯାଗଁୁ ଫସଲହାନୀ, ମନୁଷ� ମତୁୃ�, ଘରବାଡ ିଭା�ିବା �େତ�କ ବଷ� େହଉ�ବାରୁ
ଏହାର �ାୟୀ �ତକିାର ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ?ି

Habitation କୁ ସଂେଯାଗ ପାଇଁ ନୀତ ିନ�ି�ାରଣ
୯ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- �ଧାନମ�ୀ �ାମ
ସଡକ େଯାଜନାେର Habitation କୁ ସଂେଯାଗ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ନୀତ ି ନ�ି�ାରଣ
କର�ିେଲ ମ� ଓଡଶିାେର ରାଜ� �ାମକୁ Habitation ଧରାଯାଇ Project Selection
କରାଯିବା େଯାଗୁ ବଡ ବଡ �ାମର ବହୁ Habitation �େଲ ମ� ଉ� Hamlet ଗଁାକୁ ରା�ା
ନମି�ାଣ କରାଯାଇନାହ� ; ଏହ ିସମସ�ାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତୁର� ପଦେ�ପ େନେବ କ?ି

ପ�ାୟତଗୁଡକିର ଆୟ ବୃ� ିପାଇଁ ପଦେ�ପ
୧୦ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ପ�ାୟତଗୁଡକୁି �ାୟୀ ଶାସନ �ମତା �ଦାନ ଲାଗି ସରକାର େକଉଁ େକଉଁ ବଭିାଗ ବା ବଷିୟ
ଗୁଡକୁି ହ�ା�ର କରଛି� ିସଂେଶା�ତ ଆଇନ ଅନୁସାେର େକଉଁ ବଭିାଗଗୁଡ଼କି ହ�ା�ର କରବିା



ବାକ ିଅଛ ି ; ପ�ାୟତଗୁଡ଼କିର ଆୟ ବୃ� ିନମିେ� ସରକାର�ର ପଦେ�ପ/ସପୁାରଶି କଣ ;
Covid-19 େର ସରପ�ମାନ�ୁ ଜ�ିାପାଳ� �ମତା �ଦାନ େକେତ ଦୂର ସଫଳ େହାଇଛ ି?

କାଯ�� ନକରି ପାଉଣା େଦବା
୧୧ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ବଲା�ୀର ଜ�ିାେର
କାଯ��ରତ ସରକାରୀ ଓକଲିମାେନ କାମ ନକର ି ତା� ପାଉଣା େନଉ�ବା ସ�କ�େର
ବଧିାନସଭାେର ଦୃଷି� ଆକଷ�ଣ କରାଯାଇ�େଲ ମ� ତା� ବରୁି�େର କାଯ��ାନୁ�ାନ ପରବିେ��
ପନୁଃ ନଯୁି�ି ଦଆିଯିବାର ଉେ�ଶ� କଣ; ସରକାର ସ��ୃ ସରକାରୀ ଓକଲି�ୁ ଘ�
େଘାଡାଇବାର �ୟାସ କରୁଛ� ିନା ଏ ଦୁନ�ୀତେିର ରାଜ� ସରକାର ସାମିଲ ଅଛ� ିକ ି; ଯଦ ିନା,
ନରିେପ� ତଦ� କର ିକାଯ��ାନୁ�ାନ େନେବ କ?ି

ନମି�ମାନର ରା�ା କାଯ��
୧୨ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ସାରା ରାଜ�େର
ବେିଶଷ କର ି ବଲା�ୀର ଜ�ିାେର ନମି�ତ େହଉ�ବା RD ରା�ାଗୁଡକିର ନମି�ମାନର କାମ
େଯାଗଁୁ ଅ� ଦନିେର ନ� େହଉ�ବା ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଛି ିକ ି ; ଏହା ଉପେର ତଦ�
କରେିବ କ ି; ଚ�ନଭାଟରୁି ରଣାେଖାଲ PMGSY େର ନମି�ତ ରା�ା ତଆିରେିର ବେଷ� ଭିତେର
ଦବଯିାଇ ବଡ ବଡ ଗାତ େହାଇ�ବା େଯାଗଁୁ ଜନସାଧାରଣ ଦୁ��ଶାର ସ�ଖୁୀନ େହବା ସରକାର
ଜାଣ� ି କ ି ; ଏହ ି ନମି�ମାନର କାମ ପାଇଁ ସ��ୃ ଠକିାଦାର ଓ ଇଂଜନିୟିର ବରୁି�େର କଣ
କାଯ��ାନୁ�ାନ େହାଇଛ ିକମି�ା େକେବ ସ�ୁା କାଯ��ାନୁ�ାନ ନଆିଯିବ ସରକାର ଜଣାଇେବ କ?ି

ନମି�ମାନର ମିନ�ିାଡୟିମ ନମି�ାଣ
୧୩ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ବଲା�ୀର R.D.
Department �ାରା ନମି�ତ ମନହୀରା, ଛତାମଖନା, ହତ�ାଟାଲ ମିନ�ିାଡୟିମ ନମି�ାଣ କାମ
ନମି�ମାନର ଏବଂ ଏ ସ�କ�େର ବଭିାଗୀୟ ଇଂଜନିୟିର ଓ ଅ�କାରୀ� ଦୃ�ି ଆକଷ�ଣ
କରାଗେଲ ମ� କାଯ��ାନୁ�ାନ େହଉନାହ� ତାର କାରଣ କଣ; ସରକାର ତଦ� କର ିପଦେ�ପ
େନେବ କ?ି

େବଆଇନ କାଯ�� ଉପେର କାଯ��ାନୁ�ାନ
୧୪ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ବଲା�ୀର ଜ�ିାେର ପ�ାୟତରିାଜ ବଭିାଗେର କାଯ��ରତ JE, AE କାମ କରବିା ପରବିେ�� କଛିି



େବଆଇନ କାଯ��େର ଲି��ବା ସରକାର ଜାଣ� ିକ;ି େକଉଁ ଇଂଜନିୟିରମାେନ େକେତ ଦନି
େହଲା େସଠାେର ରହ ିଆସଛି� ିତା� ବରୁି�େର କଣ କାଯ��ାନୁ�ାନ ନଆିଯିବ ଜଣାଇେବ କ?ି

ଦୁନ�ୀତ ିବେିରା�େର କାଯ�଼�ାନୁ�ାନ
୧୫ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ବଲା�ୀର ଓ େଦଓଗଁା ବ�କେର ବ�ାପକ ଦୁନ�ୀତ ିେହଉ�ବା ସରକାର ଜାଣ� ିକ,ି ସରପ� ଓ
ବ�କ ଅ�� ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ ମା�ମେର ସରକାରୀ ଅଥ� ଲୁଟ କରୁ�ବା େଯ଼ାଗଁୁ ଏହ ି ଦୁଇ
ବ�କର ଅନୟିମିତତାର ଏକ ଭିଜଲିାନ� ତଦ� କରାଯ଼ାଇ କାଯ�଼�ାନୁ�ାନ ନଆିଯ଼ିବକ,ି ମନହୀରା
ପ�ାୟତର ସରପ�� ଦୁନ�ୀତ ି ସ�କ�େର ମାନ�ବର ମଖୁ�ମ�ୀ� ଦୃ�ି ଆକଷ�ଣ
କରାଯ଼ାଇ�େଲ ମ� ଏପଯ�଼�� କାଯ��ାନୁ�ାନ େହଉନାହ� ଏବଂ େକେବ ସ�ୁା କାଯ�଼�ାନୁ�ାନ
େହବ ?

SECC List େର ଅ�ଭ�ୁ � ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୧୬ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
(କ) ରାଜ�େର ଜ�ିାୱାରୀ େକେତେଗାଟ ିଗଁାର SECC List େର ଅ�ଭ�ୁ � େହାଇନାହଁା�,ି
ଏଇ�ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ େନଇଛ�,ି ଏବଂ (ଖ) ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକେତାଟି
ଗଁା SECC List େର ନାହ� ତାର ଏକ ସବେିଶଷ ତାଲିକା େଦେବ କ,ି ଆବାସ େଯ଼ାଜନାରୁ
ବ�ତି ରହ�ିବା େଲାକ� ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?

ଫିଲଟର ପିଇବା ପାଣି ବ�ବ�ା
୧୭ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
(କ) ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର ଦୂଷତି ପିଇବା ପାଣି ଟା�ିରୁ ଆସ�ୁବାରୁ େକେତାଟି
�ାନେର ଫିଲଟର ପିଇବା ପାଣିର ବ�ବ�ା କରାଯ଼ାଇଛ,ି ତାର ଏକ ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ
କ,ି ଏବଂ (ଖ) ମ. ରାମପରୁ ବ�କେର ମଇଳା ପିଇବା ପାଣି ଆସ ୁ�ବାରୁ, ଫିଲଟର (Filter) ର
ବ�ବ�ା କରବିା ପାଇଁ ଶ�ି ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ନୂତନ NAC ଗଠନ
୧୮ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
(କ) ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର NAC ଗଠନ କରବିା ପାଇଁ ��ାବ ଆସଅିଛ ିଜଣାଇେବ
କ,ି ଏବଂ (ଖ) କଳାହା�ି ଜ�ିାର ନଲ�ା ଏବଂ ମ. ରାମପରୁ ସହରକୁ NAC େଘାଷଣା କରବିା
ପାଇଁ କଛି ି��ାବ ପାଇଛ� ିକ,ି NAC ପାଇଁ କଣ ସବୁ ନତି ିନୟିମ ରହଛି ିଜଣାଇେବ କ ି?



ନଲ�ା ଠାେର JMFC େକାଟ� �ାପନ
୧୯ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) High Power
Committee ର ସପୁାରଶି ତଥା ଅଥ� ବଭିାଗର ତଥ� ଅନୁଯ଼ାୟୀ ନଲ�ା ଠାେର JMFC Court
ର ବଳିମ�ର କାରଣ କଣ, ଏହାକୁ ଅତ ିଶ�ି ନଲ�ାେର JMFC Court ର ଆର� କରବିା ପାଇଁ
ବ�ବ�ା କରେିବ କ,ି େଯ଼େହତୁ ନଲ�ାେର Court case ଅ�କ ମା�ାେର ପଡରିହ ିଅଛ,ି ଏହାକୁ
�ତ� ଭାବେର ଦୃ�ିେର ର� ଏହ ିଆଥ�କ ବଷ�େର Court ଆର� କରବିା ପାଇଁ ଏରଆିେର
ବହୁତ ଦାବ ିରହୁଛ,ି େତଣୁ Court ଆର� କରେିବ କ,ି ଏବଂ (ଖ) ଯ଼ଦ ିହଁ େକେବ ସ�ୁା, ଯ଼ଦ ିନଁା
ତାର କାରଣ ମାନ କଣ ଏବଂ େସହପିର ିମ. ରାମପରୁେର Sub-Judge Court ଆର� କରବିା
ପାଇଁ ଶ�ି ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ସରୁ�ା େବାଡ� ଅ�ନେର ପ�ିକୃତ �ମିକ
୨୦ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ଓଡ଼ଶିା ଅଣ ସଂଗଠତି �ମିକ ସାମାଜକି ସରୁ�ା େବାଡ� ଅ�ନେର ପ�ିକୃତ �ମିକ�ର
ସଂଖ�ା 81,302 ସତ� କ,ି ଏହ ିେ��େର ଆଉ େକେତ ଜଣ �ମିକ�ର ଦରଖା� ପ�ିକୃତ
ପାଇଁ ସରୁ�ା େବାଡ� ଅ�ନେର ପଡ ିରହଛି ିତାର ସଂଖ�ା େକେତ ଓ ଏହାର ଏକ ଜ�ିାୱାରୀ
ତାଲିକା େଦେବ କ,ି ଏବଂ (ଖ) ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େପ�ି�୍ (pending) �ବା େକ�
େକେତ. େରଜ�ିିଭୁ� �ମିକମାନ� ପାଇଁ କ ି କ ି ସବୁଧିା ସରକାର� ତରଫରୁ େଯ଼ାଗାଇ
ଦଆିଯ଼ାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?

RD Road କାଯ�଼� ସମା� ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୨୧ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଜୟପରୁ RD Division ଅ�ଗ�ତ PWD Road ଠାରୁ େଘଉଁରୀ-ଦାମାପଟୁ-ଫା�ୁଣି RD
Road ର ନମି�ାଣ 2015 ଠାରୁ ଚାଲୁଅଛ ିକ,ି ଏହାର ମଳୂ Estimate େକେତ �ଲା, େକେତ
ଟ�ା ସ��ୃ contractor �ୁ ଦଆିଗଲାଣି, େକେବ େସହ ିକାମ ସମା� େହବ, Estimate
େକେତ ବଢଲିାଣି, ଏବଂ (ଖ) େସହ ି ରା�ା କାଯ�଼� ଅତ�� ନମି� ମାନର େବାଲି ଅଭିେଯ଼ାଗ
ଉପେର ତଦ� ନେହବାର କାରଣ କଣ ?

କେରାନା ମହାମାରୀ �ାରା ପ�ାୟତ ିରାଜ ବଭିାଗର ଅଥ� ବ�ୟ
୨୨ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ସା�ତକି କେରାନା ମହାମାରୀ ପରେି��ୀେର ପ�ାୟତ ିରାଜ ବଭିାଗ ��ୁତ ିକଣ



ଅେଟ, ବଭିାଗ ପ�ରୁ େକେତ ଟ�ା ଖ�� େହବ େବାଲି ଆକଳନ କରାଯ଼ାଇଛ,ି େକଉଁ େକଉଁ
ବାବଦେର ତାହା ଖ�� େହବ, ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ କରାଗଲାଣି, ତାହାର
ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି?

NREGS ବାବଦେର େକ�ଠାରୁ ମିଳ�ିବା ଅଥ�
୨୩ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- (କ) NREGS ବାବଦେର ଗତ 5 ବଷ�େର ରାଜ�କୁ େକ� ସରକାର େକେତ ଅଥ�
େଦଇଛ�,ି େସହ ିଅଥ�କୁ ବଭିି� ଜ�ିାକୁ କପିର ିଆବ�ନ କରାଯ଼ାଇଛ,ି ତାହାର ପରସିଂଖ�ାନ
େଦେବ କ,ି ଏବଂ (ଖ) େକାରାପଟୁ ଜ�ିାର ବ�କୱାରୀ ଅଥ� ଆବ�ନ ଓ ଖ��ର ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ,ି ଏହା ସଫଳ କ ି?

ନୂତନ େ�ନ ନମି�ାଣ
୨୪ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ଜୟପରୁ େପୗର ସଂ�ା ଅ�ନ� ରା�ା ଓ େ�ନ ଅବ�ା ଅତ�� େଶାଚନୀୟ
କ,ି ବେିଶଷକର ି େ�ନର ଖରାପ�ତି ି େଯ଼ାଗୁ ବଷ�ା ଓ ନ��ମାପାଣି ଐତହି� ସ�� ଜଗ�ାଥ
ସାଗରେର ପଡୁଛ ିକ,ି ଏହାକୁ ଦୃ�ିେର ର� ବଷ�ା ଓ ନ��ମା ପାଣିକୁ ଅନ�� ଛାଡବିାର ବ�ବ�ା
େହବ କ,ି ଏବଂ (ଖ) ନୂତନ େ�ନ ନମି�ାଣର ��ାବ ଅଛ ିକ ି?

�ଧାନ ମ�ୀ ଆବାସ େଯ଼ାଜନାେର ଗୃହ େଯ଼ାଗାଣ
୨୫ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- (କ) ଜୟପରୁ େପୗରା�ଳେର ବାସଗହୃ ନ�ବା ପରବିାର ସଂଖ�ା େକେତ, େକେତ
ପରବିାରକୁ �ଧାନ ମ�ୀ ସହର ଆବାସ େଯ଼ାଜନା ସାମିଲ କରାଯ଼ାଇଛ,ି େସମାନ�ୁ େକେତ
ଅଥ� ଦଆିଯ଼ାଇଛ,ି େକେତ ଘର ନମି�ାଣ େହଲାଣି ଓ େକେତ ବାକ ିପଡଛି,ି ଏବଂ (ଖ) ବାଦ
ପଡ�ିବା ପରବିାର�ୁ େକେବ ସ�ୁା ବାସଗହୃ େଯ଼ାଗାଇ େଦବାର ବ�ବ�ା େହଉଛ ି?

ଏ.ଲି.ଡ.ି ଲାଇ� ବ�ବ�ା
୨୬ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ୟୁ.ଡ ି �ଶ� ସଂ- 1269 ତା.25.02.2020 ରଖି ଉ�ର ପରେି��ୀେର ଏ.ଲି.ଡ.ି ଲାଇ�
ଲଗାଇବାକୁ େଯ଼ଉଁ ଅନୁେରାଧ କରାଯ଼ାଇ�ଲା, ତଦନୁଯ଼ାୟୀ େକେବ ଏ.ଲି.ଡ.ି ଲାଇ�
ଲଗାଯ଼ାଇଛ ିଏବଂ ଲଗାଯ଼ିବାର ଅ� ଦନିପେର ଏ.ଲି.ଡ.ି ଲାଇ� ଜଳୁନ�ବା ବଷିୟ ସରକାର



ଅବଗତ ଅଛ� ିକ,ି ଯ଼ଦ ିନାହା�,ି େତେବ ତୁର� େସ �ଳକୁ ଅନୁ�ାନ କରାଯ଼ାଇ ଉପଜୁ�ିବା
ସମସ�ାର ସମାଧାନ କରବିାକୁ ସରକାର ବଚିାର କରେିବ କ ି?

ପାଇ� ମରାମତ ିକାଯ�଼� ସମା� ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୨୭ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ୟୁଡ ି �ଶ� ସଂଖ�ା 1268 ତା.25.02.2020 ରଖି ଉ�ର ପରେି��ୀେର ପରଚିାଳତି
ଛା�ାବାସର ଫାଟକ ନକିଟବ��ୀ େଗା�ୀ ପାଇଖାନାର ପାଇପର ମରାମତ ି କାଯ�� େକେବ
କରାଯ଼ାଇଛ,ି ଯ଼ଦ ିକରାଯ଼ାଇ ନାହ�, େତେବ ଶଶିୁ ମାନ�ର ସରୁ�ା ଓ ବଭିି� େରାଗେର େଯ଼ପରି
ଆ�� ନ ହୁଅ�,ି େସହ ି ସବୁକୁ �ାନ େଦେବ େକେବ ସ�ୁା େଗା�ୀ ପାଇଖାନାର ପାଇ�
ମରାମତ ିକରାଯ଼ିବ ?

କୁଶଳୀ ଓ ଅଣକୁଶଳୀ �ମିକ ବାହାର ରାଜ�େର କାଯ�଼�କରିବା
୨୮ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାରୁ େକେତ ସଂଖ�ାର କୁଶଳୀ ଓ ଅଣକୁଶଳୀ �ମିକ ବାହାର ରାଜ�ର
େକଉଁ ରାଜ�େର ରହ ି କାଯ�଼� କରୁ�ଲା େବେଳ େକାଭି� - 19, କେରାନା େଯ଼ାଗଁୁ ଓଡ଼ଶିାକୁ
େଫରବିା ପାଇଁ ନାମ ପ�ୀକରଣ କର�ିେଲ ଓ େସ�ରୁ େକେତ ସଂଖ�ାାର କୁଶଳୀ ଓ ଅଣ
କୁଶଳୀ �ମିକ ରାଜ�କୁ େଫରଛି� ିଓ ଅଣ କୁଶଳୀ �ମିକ ରାଜ�କୁ େଫରଛି� ିଏବଂ ପନୁବ�ାର
ନଜିର ଜୀବକିା ପାଇଁ େକେତ ସଂଖ�ାର କୁଶଳୀ ଓ ଅଣକୁଶଳୀ �ମିକ ଅନ� େକଉଁ ରାଜ�କୁ
ଯ଼ାଇଛ� ିଏବଂ ଓଡ଼ଶିାେର ରହ ିକାଯ�଼� କରୁ�ବା କୁଶଳୀ ଓ ଅଣକୁଶଳୀ �ମିକ କମ� ନଯି଼ୁ�ି
ହରାଇଛ�,ି ଏହ ିସବୁର ଏକ ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ େପୗରା�ଳ, ବ�ଲ� ଓ ଜ�ିାୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ
କ ି?

କେରାନା ମହାମାରୀ �ାରା ମିଳ�ିବା ଅନୁଦାନ
୨୯ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
େକାଭିଡ 19 କେରାନା ଭୂତାଣୁର ସଂ�ମଣକୁ ନୟି�ଣ କରବିା ପାଇଁ �ତ ିମହାନଗର ନଗିମ,
ବ�ିାପିତ ଅଂଚଳ ଓ େପୗରା�ଳକୁ େକେତ ଟ�ା ହସିାବେର ରାଜ�ର େକେତ ସଂଖ�ାର
ମହାନଗର ନଗିମ, ବ�ିାପିତ ଅ�ଳ ଓ େପୗରା�ଳକୁ ସଂଘେରାଧ େକ�, ଟ.ିଏ�.ସ ିଓ ଅନ�
େକଉଁ ବାବଦକୁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ଦଆିଯାଇଛ ି ଓ ଦଆିଯିବାକୁ ଅଛ ିଏବଂ େଯଉଁମାେନ
ସଂଘେରାଧ େକ�, ଟ.ିଏମ.ସ.ିେର ରହ ିନ�ି�ାରତି ସମୟପେର ବାହାରଛି�,ି େସମାନ� ମ�ରୁ
େକେତଜଣ�ୁ ଦୁଇ ହଜାର ଟ�ା ଦଆିଯାଇଛ ି ଓ େକେତ ଜଣ�ୁ ଦଆିଯାଇନାହ� ଏହାର ଏକ



ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ ମହାନଗର ନଗିମ, ବ�ିାପିତ ଅଂଚଳ ଓ େପୗରା�ଳ ଓ ଜ�ିାୱାରୀ �ଦାନ
କରେିବକ?ି

କେରାନା ମହାମାରୀ �ାରା ପ�ାୟତେର ମିଳ�ିବା ଅନୁଦାନ
୩୦ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
େକାଭିଡ 19 କେରାନା ଭୂତାଣୁର ସଂ�ମଣକୁ ନୟି�ଣ କରବିା ପାଇଁ �ତ ି �ାମ ପ�ାୟତ
େକେତ ଟ�ା ହସିାବେର ରାଜ�ର େକେତ ସଂଖ�ାର �ାମପଂଚାୟତକୁ ସଂଘେରାଧ,େକ�,
ଟ.ିଏ�.ସ ିଓ ଅନ� େକଉଁ ବାବଦକୁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ଦଆିଯାଇଛ ିଓ ଦଆିଯିବାକୁ ଅଛି
ଏବଂ େଯଉଁମାେନ ସଂଘେରାଧ େକ�, ଟ.ିଏମ.ସ.ିେର ରହ ିନ�ି�ାରତି ସମୟପେର ବାହାରଛି�,ି
େସମାନ�ମ�ରୁ େକେତଜଣ�ୁ ଦୁଇ ହଜାର ଟ�ା ଦଆିଯାଇଛ ିଓ େକେତ ଜଣ�ୁ ଏହ ିଟ�ା
ଦଆିଯାଇନାହ� ଏହାର ଏକ ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ ବ�କ ଓ ଜ�ିାୱାରୀ �ଦାନ କରେିବକ?ି

�ମ ଓ �ମିକ ନୀତି
୩୧ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଓଡଶିାେର େକେତ ସଂଖ�କ ସଂଗଠତି ଓ ଅସଂଗଠତି �ମିକ ମଖୁ�ତଃ େକଉଁ େକଉଁ େ��େର
କାଯ�� କରୁଛ� ି େସମାନ�ୁ ସବ�ନମି� ମଜୁରୀ �ାପ� ସହତି ଅନ�ାନ� �ାଥ�ର ସରୁ�ା ପାଇଁ
ସରକାର କକି ିଆଇନଗତ ଓ େଯାଜନାଗତ ପଦେ�ପ େନଇଛ� ିଏବଂ େସସବୁ ଫଳେର େକେତ
ଅସଂଗଠତି �ମିକ ଉପକୃତ େହାଇଛ� ି ତାର ଗତ 5 ବଷ�ର ଜ�ିାୱାରୀ ଓ ବଷ�ୱାରୀ ତଥ�
�ଦାନ କରେିବକ,ି କୃଷ ିେ��େର କାଯ��ରତ ସବ�ା�କ ସଂଖ�କ �ମିକମାନ�ୁ ଅଣକୃଷ ିେ��କୁ
ଆଣିବା ଉଚତି ପଦେ�ପ େବାଲି ସରକାର ବଚିାର କରୁଛ�,ି ଉ�ର ଯଦ ିହଁ, େତେବ ଏ�ପାଇଁ
ସରକାର କ ିେଯାଜନା କରଛି�,ି ସବ�େଶଷ ଥର ପାଇଁ ଓଡଶିା �ମ ଓ �ମିକ ନୀତ ି�ଣୟନ
କରାଯାଇ�ଲା ଏବଂ ତାହା ସାଂ�ତକି ପର�ିତିେିର େକେତଦୂର �ାସ�ିକ?

CEMS �ାପନ
୩୨ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�ର
େକଉଁ େକଉଁ ଖଣି ଓ ଶ�ିାନୁ�ାନେର ନରି�ର ନଗି�ମନ ତଦାରଖ ବ�ବ�ା CEMS େକେବଠାରୁ
�ାପନ କରାଯାଇଛ,ି ଏହ ିଯ� �ାପନ କରବିା ପେର େସ�ରୁ ମପାଯାଉ�ବା ନଗି�ମନ ମା�ାକୁ
େକଉଁ େକଉଁ �ରେର େକଉଁ ବ�ବ�ା ଓ ପ�ତିେିର େରକଡ� ତଦାରଖ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଦି
େକୗଣସ ିକାରଖାନାରୁ ନଗି�ମନ ମା�ା ନ�ି�ାରତି ମାନ ଠାରୁ �ମାଗତଭାେବ ଉ��େର ରହେିଲ କି
କ ିପଦେ�ପ େନବାର ବ�ବ�ା ରହଛି,ି ବଗିତ 1 ବଷ� ମ�େର େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ିାନୁ�ାନର



ଚମିିନରୁି ନଗି�ମର ମା�ା ଅ�କ ରହ�ିବାର େରକଡ� କରାଯାଇଛ ି ଏବଂ �ଦୂଷଣର ମା�ା
ନ�ି�ାରତି ମାନ ଠାରୁ ଉ��େର �ବା େକଉଁ େକଉଁ ଖଣି ଓ ଶ�ିାନୁ�ାନ ବରୁି�େର େକେବ କି
କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରଛି� ିଓ େକଉଁମାନ� ବରୁି�େର େକଉଁ କାରଣରୁ କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ
କରାଯାଇନାହ� ତାହା ଜଣାଇେବକ?ି

ବଜ��ଜଳ ପରିଚାଳନା
୩୩ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
ସମ�ଲପରୁର େର�ାଳଠିାେର ଅବ�ତି ଭୂଷଣ କାରଖାନାରୁ େଦନୖକି େକେତ ପରମିାଣର
ବଜ��ଜଳ ବାହାରୁଛ ିଓ ଏହାକୁ ବେିଶାଧନ କରବିା ପାଇଁ କାରଖାନାେର େକେତ �ମତା ବଶି�ି
ETP ଅଛ,ି ବେିଶା�ତ ଜଳକୁ ବନିେିଯାଗ କରବିା ପାଇଁ କ ି �କାରର ଉପାୟ ଅବଲମ�ନ
କରାଯାଇଛ,ି ଏହାର ବଜ��ଜଳକୁ ବେିଶାଧନ ନକର ିବାହାରକୁ ଛାଡୁ�ବାର େବାଡ଼� କ��ୃ ପ��
େକେବ ନଜରକୁ ଆସଛିକି,ି ଅବେିଶା�ତ ବଜ��ଜଳର �ମାଗତ ନ�ିାସନ େଯାଗଁୁ ନକିଟ�
ନଦୀନାଳ �ଦୂଷତି େହାଇ�ବାର ଅଭିେଯାଗ େହାଇଛକି,ି ଅଭିେଯାଗ ଉପେର କ ିକ ି�କାର
କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ,ି କାରଖାନାର ଉ� ବଜ��ଜଳ େଯାଗଁୁ ମହାନଦୀ �ଦୂଷତି
େହଉ�େଲ ମ� କାରଖାନା ବରୁି�େର େବାଡ� େକୗଣସ ିେଠା� କାଯ��ାନୁ�ାନ ନେନବାର କାରଣ
କଣ?

�ଦୂଷଣ େରାକବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୩୪ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ସ�ୁରଗଡ
ରାଜଗା�ପରୁ ଠାେର ଅବ�ତି OCL India Ltd େର ସେିମ� ଉ�ାଦନ �ମତା େକେତ, ଏହି
କାରଖାନାେର ବ�ବହାର େହଉ�ବା କ�ାମାଲର ��ିୟାକରଣ ପାଇଁ େକେତେଗାଟ ି େକେତ
�ମତା ବଶି�ି kiln ଅଛ,ି ଉ� kiln ରୁ ଉ�� େହଉ�ବା �ଦୂଷଣକୁ ନୟି�ଣ କରବିା ପାଇଁ
କକି ି �କାରର ବ�ବ�ା ଅଛ,ିେସଗୁଡକି କାଯ�� କରୁ�ବା ଅଭିେଯାଗ ହ�ଗତ େହାଇଛକି,ି
kilnଗୁଡକିରୁ ଧୂଳକିଣା ବାହାର ସମ� ଅ�ଳକୁ �ଦୂଷତି କରୁ�ବା ବଷିୟେର ସରକାର
ଅବଗତ ଅଛ�କି,ି େବାଡ� �ାରା ନକିଟ ଅତତିେର େକେବ େକେବ ପରଦିଶ�ନ କରାଯାଇ
ଚମିିନରୁ ନଗି�ତ ଧୂଳକିଣାର ମା�ା ପରୀ�ଣ କରାଯାଇଛ ିଜଣାଇବା ସହ େସଠାେର ଲାଗି�ବା
continuous emission monitoring system �ାରା ମପାଯାଉ�ବା ମା�ା ନ�ି�ାରତି
ମାନଠାରୁ ଅ�କ ରହୁ�ବାର ଲ�� କରାଯାଉଛକି,ି ଯଦ ିହଁ େତେବ କାରଖାନା ବରୁି�େର କି
�କାରର ପଦେ�ପ ନଆିଯାଉଛ?ି



Summary of the Report
35 . Shri Nauri Nayak : Will the Minister for Housing & Urban
Development be pleased to state that - Details of steps taken under
section-4,5,6,7,8,11,13 and section-17 of the prohibition of Employment
as manual scavengers and their Rehabilitation Act-2013 and summary of
the Reports sent to the Central Govt. from time to time and required
under the Act.?

�� ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ
୩୬ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- (କ) ଓଡଶିାେର ନ�ି�ାରତି ମ�ୁପିଛା �� ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୁପିଛା ଉବଲ� ିସଂ�ତ ିେକେତ,
ଏବଂ (ଖ) ସମ��ୁ ଏହା ଉପଲ� େହବା ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନା ଓ ଅଥ� ବରାଦ
କରାଯାଇଛ ିେକେବ ଏହା ସଂପ�ୁ� େହବାର ଲ�� ଧାଯ��କରାଯାଇଛ?ି

ପରିମଳ େଯାଜନାର ଉପକୃତ ହତିା�କାରୀ
୩୭ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- (କ) ଓଡଶିାେର ପରମିଳ େଯାଜନାେର ଏେବସ�ୁା େକେତ Household ଉପକୃତ େହାଇଛ�,ି
ଏବଂ (ଖ) Deprived େହାଇ�ବା ପରବିାରକୁ focussed ଉପାୟେର ସରକାର ସାନି
ଆକଳନ କର ିତାକୁ ଉପଲ� କରବିା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି

ନୂତନ ECO Tourism ବ�ବ�ା
୩୮ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ )
ଅନୁେଗାଳ ବନ��ାଣୀ ଡଭିିଜନ ଅ�ଗ�ତ ବାଲିପଟୁ ଓ ସଂଲ� ଅଂଚଳେର ପରେିବଶ ପଯ��ଟନ
ଓ Day Tourism ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବକ,ି ଏବଂ (ଖ) ଆଠଗଡ ବନଖ�ର ଓ ଲବ
ଦ�ଅଝରେର ଓ େଦବଭୂଇଁ ଦଲକେର ECO Tourism ର ବ�ବ�ା ଓ ଭି�ଭୂିମି ଉ�ୟନ ପାଇଁ
ତୁର� ପଦେ�ପ େନେବକ?ି

ବନ��ାଣୀ�ର ସଂର�ଣ ଓ ଅଭିବୃ� ିପାଇଁ ପଦେ�ପ
୩୯ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ଓଡଶିାେର ବଭିି� େଜବୖମ�ଳେର ବନ��ାଣୀଡଭିିଜନେର େକଉଁଠ ିେକେତ େଲଖାଏଁ ବାଘ ଓ
ହାତୀ ଅଛ�, ଏବଂ (ଖ) ତାର ସଂର�ଣ ଓ ଅଭିବୃ� ିପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ େକେତ ଟ�ା ବ�ୟେର
ଗଲା 3 ବଷ� ଧର ିନଆିଯାଉଛ ିକଣ ସଫୁଳ ମିଳଛି?ି

Covid - 19 ସମୟେର �ମିକ� ନାମ ପ�ିକରଣ



୪୦ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - Covid - 19 କଟକଣା ସମୟେର େକେତ �ମିକ�ୁ ଭଡା �ଦାନ କରାଯାଇଛି
ଏବଂ େକେତ �ମିକ ନାମ ପ�ିକରଣ କର ିମ� ଭଡା �ଦାନ କରାଯାଇପାରନିାହ� ତାର ବଷିଦ
ବବିରଣୀ ଜ�ିାୱାରୀ �ଦାନ କରେିବକ?ି

ବୃ� େରାପଣ ପାଇଁ ଅଥ� ବନିେିଯାଗ
୪୧ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଗତ ବଷ�ା ଋତୁେର ବୃ� େରାପଣେର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ଅଥ� ବନିେିଯାଗ େହାଇଛ ିଏବଂ
ଉ� ଋତୁେର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ଚାରା ବ�ନ େହାଇଛ ି ଉ� ବାବଦେର େକେତ ଅଥ�
ବନିେିଯାଗ େହାଇଛ,ି େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ା ମା�ମେର େକେତ ଏରଆିେର ନୂତନ ଜ�ଲ ସ�ିୃ
ପାଇଁ େକେତ ଅଥ� ଖ�� େହାଇଛ ିଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବକ?ି

�ାମ� େପାଖରୀର ଉ�ତକିରଣ
୪୨ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଓରକଳ �ାମ େମୗଜା ମାଧପରୁ �ଧାନସାହ ି ଜ.ିପି. ଜଟଣୀ ବ�କ ଅ�ନ�
ମହାେଭାଇ େପାଖରୀ 18 ଏକର ଏରଆିେର ନମି�ତ, ଉ� େପାଖରୀର ଉ�ତକିରଣ ପାଇଁ ଗତ
ପା� ବଷ� ମ�େର େକେତ ଅଥ� େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର ଖ�� େହାଇ କଣ ଉ�ତମିଳୂକ କାମ
େହାଇଛ,ି ଗତ ପା� ବଷ� ମ�େର କାହାକୁ େକେତ ଟ�ାେର ନଲିାମ ଦଆିଯାଇଛ ିଏବଂ ଉ�
େପାଖରୀକୁ ନଲିାମଧାରୀ େକଉଁ େକଉଁ କାଯ��େର ବ�ବହାର କରପିାରବି ଜଣାଇେବକ?ି

ଜଗ�ାଥ� ଜମି କଣିାବକିା
୪୩ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଜଟଣୀ
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ନ� �ତିବିାନ ଜମିର େକେତକ ଜମିକୁ ଜଗ�ାଥ ଜମି କହ ିଜନସାଧାରଣ�ୁ
ବକିାକଣିାରୁ ବ�ତି କରାଯାଉଅଛ;ି ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ �ତଶିତୃ ି ମିଳୁ�େଲ ମ� ନ�ି��
େକେବସଧୁା ସମାଧାନ େହବ ଜଣାଇେବକ ି?

ମୃତାହତ �ମିକ� ପରିବାର� ଆଥ�କ ସହାୟତା
୪୪ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- କେରାନା ସଂ�ମିତ ଜନତି ଲକଡ଼ାଉନ େଘାଷଣା େଯାଗଁୁ ଗତ ମା�� 24 ରୁ ହଠାତ
େରଳ ଓ ବସେସବା ବ� େହାଇଯିବାରୁ ବହୁ �ବାସୀ ଓଡ଼ଆି �ମିକ ଦୁଃସାହସ ବକି� ଯା�ାକରି
ଭିଟାମାଟକୁି େଫର�ିେଲ ଏହ ିବପିଦଜନକ ଯା�ା କାଳେର ଓ ଘେର ପହ�ବିା ପେର େକେତଜଣ



�ବାସୀ �ମିକ ମତୃାହତ େହାଇଛ� ିଓ େସମାନ� ପରବିାର େକେତ ଟ�ା ସହାୟତା ପାଇଛ�ି
ଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?

େକାଭିଡ଼ େକୟାର େସ�ରେର େହାଇ�ବା ଖ��
୪୫ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- କେରାନା ସଂ�ମଣ େରାକବିା ଲ��େର ପ�ାୟତ�ରେର େମାଟ େକେତ ସଂଖ�କ
ସ�େରାଧ, କ�, େକାଭିଡ଼ େକୟାର େସଣ�ର, ଅ�ାୟୀ େମଡ଼କିାଲ େକ� େଖାଲାଯାଇ େମାଟ
େକେତଜଣ େଲାକ�ୁ େସବା େଯାଗାଯାଇଛ ି ; ଏ ବାବଦେର ଜ�ିାୱାରୀ ଖ��ର ବବିରଣୀ
େଦବାସହ ଏସବୁ େକ�ଗୁଡ଼କୁି ଏେବ ହଠାତ ବ� କରାଯିବାର କାରଣ କଣ ଜଣାଇେବ କ ି?

�ବାସୀ ଓଡ଼ଆି �ମିକେଫରିବା ସ�କ�େର
୪୬ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - କେରାନା ସଂ�ମଣ େଯାଗଁୁ ଲକଡ଼ାଉନ େଘାଷଣା ପେର େମାଟ େକେତଜଣ
�ବାସୀ ଓଡ଼ଆି �ମିକ େଫର�ିେଲ ଓ େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ�ୁ ସରକାର ଜୀବକିା
ଉପାଜ�ନ ନ�ିିତ କରାଇଛ� ି ;କାମଧ�ା ନପାଇ ଇତମି�େର େକେତଜଣ ଓଡ଼ଆି �ମିକ
ପନୁବ�ାର ଅନ�ରାଜ�ର କମ��ଳୀକୁ �ତ�ାବ��ନ କରଛି� ିସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବ କ ି?

ଅନାବଶ�କ ଆଇନ ଉେ�ଦ
୪୭ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - 1974 ରୁ
2016 ମ�େର �ଣିତ ଆଇନ ମ�ରୁ 699 ଟ ିଅନାବଶ�କ ଦଶ�ାଇ ସରକାର େସସବୁକୁ ଉେ�ଦ
ଲାଗି ��ାବ ର�ଛ�,ି େସ�େର "ଓଡ଼ଶିା ଜମାକାରୀ �ାଥ� ସରୁ�ା ଆଇନ" 2016 ଅ�ଭ�ୁ � କ;ି
ଏହ ିଆଇନ ବଳେର ରାଜ�ର େକେତଜଣ ଚଟିଫ� �ତ�ି� �ତପିରୂଣ ପାଇଛ� ିଜ�ିାୱାରୀ
ବବିରଣୀ େଦେବ କ;ି େସହପିର ିଓଡ଼ଶିା ଅଫିସ ଅଫ �ଫିଟ ( ସଂେଶା�ତ ) 2016 ଆଇନ
ଉେ�ଦ ତାଲିକାେର ରହବିା େକେତ ଯଥାଥ� ଜଣାଇେବ କ ି?

ଉପକୃତ େହାଇ�ବା ହତିା�କାରୀ� ତଥ� �ଦାନ
୪୮ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - କେରାନା ମହାମାରୀ ସମୟେର େଲାକ� ଆଥ�କ �ତି ି ବପିଯ��� େହାଇ�ବା
ପରେି��ୀେର ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ସହରା�ଳର ଅ�କ େକେତ ସଂଖ�କ େଲାକ ନଯୁି�ି,
େରାଜଗାର ହରାଇ ଦାର�ି� ସୀମାେରଖା ତଳକୁ େଠଲି େହାଇଯାଇଛ�,ି େକେତେଲାକ
�ାମା�ଳ ବା ଅନ�ାନ� �ାନକୁ ଚାଲିଯାଇଛ� ି, ଅଥ�ାତ କେରାନା ପବୂ�ରୁ ସହରା�ଳେର େକେତ



ଗରବି �େଲ ଓ ମହାମାରୀ ପେର େସମାନ� ସଂଖ�ାେର େକେତ ପରବି��ନ େହାଇଛ ି େସ
ସ�କ�ତ ସହରୱାରୀ ତଥ� ଯଦ ି ସରକାର� ନକିଟେର ଉପଲ� ଅଛ ି ଜଣାଇେବ କ ି ;
ସହରା�ଳର ଏଭଳ ିପର�ିତିରି ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର� 100 େକାଟରି ପ�ାେକଜ ଓ
େକ� ସରକାର� େକେତ ଅଥ� ଅଦ�ାବ� ବ�ୟ େହାଇଛ ି ଏବଂ େକେତ ଗରବି ଉପକୃତ
େହାଇଛ� ିେସ େନଇ 114 ଟ ିସହରା�ଳୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି?

�ମିକ� ତଥ� �ଦାନ
୪୯ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - କେରାନା ମହାମାରୀ ସମୟେର ରାଜ� ବାହାରୁ େକେତ ସଂଖ�କ �ବାସୀ �ମିକ
ଆସ�ିେଲ, େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ�ୁ ମନେରଗା ଅଧୀନେର ପ�ୀକୃତ କରାଯାଇଛ,ି
େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ�ୁ େକେତ ଦନିର ଓ ସବ�େମାଟ େକେତ ମଲୂ�େର କ ିକ ିକାମ
ଦଆିଯାଇଛ,ି େସ ବାବଦେର େକେତ ଖ�� େହାଇଛ,ି େସସବୁର ଗତ ଏ�ିଲ ମାସରୁ ଆଜି
ପଯ��� ଜ�ିାୱାରୀ ଓ ମାସୱାରୀ ତଥ� ଯଦ ିସରକାର� ନକିଟେର ଉପଲ� ଅଛ ିତାହା �ଦାନ
କରେିବ କ;ି ଏହା ବାହାେର େକେତ ସଂଖ�କ ଅଣପ�ୀକୃତ �ବୀସୀ�ୁ ପ�ାୟତରିାଜ ବଭିାଗ
ଅଧୀନ େକଉଁ େଯାଜନାେର କାମ େଦବାର ବ�ବ�ା େହାଇଛ ି କ;ି ଉଭୟ ପ�ୀକୃତ ଓ
ଅଣପ�କୃତ �ବାସୀ� ମ�ରୁ େକେତ ସଂଖ�କ କାମ ଅଭାବରୁ ପନୁବ�ାର ଅନ� ରାଜ�କୁ
େଫରବିାର ତଥ� ଯଦ ିସରକାର ର�ଛ� ିତାହା ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?

�ଦୂଷଣ �ାସ
୫୦ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
କେରାନା ମହାମାରୀ ସମୟେର ଜାର ିଲକଡ଼ାଉନ ଓ ବଭିି� କଟକଣା େଯାଗଁୁ ରାଜ�ର ବଭିି�
�ାନେର ବାୟୁ, ନଦୀଜଳ ଓ ଶ� �ଦୂଷଣର ମା�ା େକେତ �ଲା ତଥା ଏହା ପବୂ�ରୁ �ତି ିକପିରି
�ଲା, �ଦୂଷଣ ହାର �ାସ ପାଇବାର କାରଣମାନ କଣ , େସସବୁର ସ�କ�ତ ବଭିି� �ାନ , ନଦୀ
ଆଦରି ତୁଳନା�କ ତଥ� ଯଦ ି ସରକାର� ନକିଟେର ଉପଲ� େତେବ ଗତ ମା��ମାସରୁ
ଅଦ�ାବ� ଓ ତୁଳନା�କଭାେବ ବଗିତ ବଷ�ର ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ;ି �ାକୃତକି ଉପାୟେର
�ଦୂଷଣ ହାର �ାସ ସରକାର� ପାଇଁ ବରିାଟ ଉପଲ� େବାଲି ଯଦ ିବଚିାର କରାଯାଉଛ ିେତେବ
ଏହାକୁ େବସ ମାଗ�ଦଶ�କାଭାେବ ବେିବଚନା କର ିବଭିି� �ଦୂଷଣକାରୀ ସରକାରୀ ଓ ଘେରାଇ
ସଂ�ାମାନ�ୁ ସେଚତନ ଓ ତାଗିଦ କରବିାକୁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

କମିଟ ିେବଠୖକ ସ�କ�େର



୫୧ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ)
ତା 26.11.2019 ରଖିର ଅଣତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା 1847 ଉ�ର ପରେି��ୀେର ରାଜ�
ସରକାର� ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ବଭିାଗର ବ�ି�ି ସଂଖ� 6631 ତା 21.03.2018 ରଖିେର
ଗଠତି ମନଟିରଂି କମିଟେିର େକଉଁ େକଉଁମାେନ ସଭ� ଅଛ�;ି କମିଟରି କାଯ�� ପରସିର ଦାୟି�
କଣ; େକେତ ଅବ�େର କମିଟ ି େବଠୖକ ଅନୁ�ତି େହାଇ କ ିକ ି ନ�ି� ି�ହଣ କରାଯାଇଛ;ି
ଅଦ�ାବ� େକଉଁ େକଉଁ ତାରଖିେର େବଠୖକ ଅନୁ�ତି େହାଇ କ ିକ ିନ�ି� ି�ହଣ କରାଯାଇଛି
ତାହା �କାଶ କରେିବ କ;ି ଏବଂ (ଖ) ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ଜଳବାୟୁ ପରବି��ନ ମ�ଣାଳୟ
25.01.2016 େର �କାଶତି ବ�ି�ିକୁ ସଠକି ଅନୁପାଳନ ନମିେ� ରାଜ� ସରକାର� ଜ�ଲ ଓ
ପରେିବଶ ବଭିାଗ ତା 21.03.2018 ରଖିେର ଅଥ�ାତ 2ବଷ�ରୁ ଉ�� ବଳିମ�େର ଅନୁପାଳନ
ସ�କ�ୀୟ ବ�ି�ି �କାଶ କରବିାର କାରଣ କଣ; ବଳିମ�େର ବ�ି�ି �କାଶ ନମିେ� େକଉଁ
େକଉଁମାନ�ୁ ଉ�ରଦାୟୀ କରାଯିବ ତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?

Covid -19 ପାଇଁ ରାଜ� ବେଜଟରୁ ଅଥ� �ଦାନ
୫୨ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) Covid -19 ର ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ରାଜ�େର �ାମପ�ାୟତମାନ�ୁ ରାଜ� ସରକାର ନଜି�
ବେଜଟରୁ େକେତ ପା� ି େଯାଗାଇଛ� ିଓ େକ�ୀୟ ଅନୁଦାନରୁ େକେତ ପା� ିଖଛ� େହାଇଛ;ି
େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର �ାମାପ�ାୟତୱାରୀ େଯାେଗଇ�ବା ପା�ସିହ ତା
15.09.2020 ସ�ୁା Covid -19 ମକୁାବଲିା ପାଇଁ େକଉଁ ବାବଦେର େକେତ ଟ�ା ଖ��
େହାଇଛ ିଓ େକେତଜଣ �ବାସୀ�ୁ ସଂଗେରାଧ େକ�େର ସହାୟତା ଦଆିଯାଇ�ଲା ତାର ତଥ�
ଗହୃେର ଉପ�ାପନ କରେିବ କ;ି ଏବଂ (ଖ) ସଂଗେରାଧ େକ�େର େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀେର Covid -19 ସମୟେର େକେତ ଟ�ାର େକଉଁ େକଉଁ �କାର Fixed Assets
କଣିାଯାଇଛ ିଓ େକେତ ଟ�ାର େକଉଁ େକଉଁ �କାରର Consumable ଜନିଷି କଣିାଯାଇଛ ି ;
ଅ�ାୟୀ ସଂ�େରାଧ େକ�ର Fixed Asset ର Inventory କର ିେକଉଁ ସଂ�ାର Books of
Records ରଖାଯାଇଛ,ି �ାମପ�ାୟତୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି?

େଲାଇସଂିହାକୁ ବ�ିାପିତ ପରିଷଦ ଗଠନ
୫୩ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
େଷାଡ଼ଶ ବଧିାନସଭାର �ଧମ ଅ�େବଶନର ତା 16.07. 2019 ର ଅଣତାରକା ଚ�ିତି
�ଶ�ସଂଖ�ା 776 ର ଉ�ର ଅନୁଯାୟୀ େଲାଇସଂିହାକୁ ବ�ିାପିତ ଅ�ଳ ଗଠନ ସମ��ୀୟ ନଗର



ଉ�ୟନ ବଭିାଗର ��ାବକୁ ପ�ାୟତରିାଜ ବଭିାଗର ଅନୁମତ ିମିଳଲିା କ ି; ଯଦ ିଉ�ର ନା ହୁଏ
େତେବ େଲାଇସଂିହା ବ�ିାପିତ ପରଷିଦ ଗଠନ ପାଇଁ ନଗର ଉ�ୟନ ବଭିାଗର ��ାବସହ
ପ�ାୟତରିାଜ ବଭିାଗର ମତାମତ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?

�ଧାନମ�ୀ ଆବାସ େଯାଜନାପାଇଁ ଦରଖା� �ହଣ
୫୪ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) �ଧାନମ�ୀ ଆବାସ (�ାମୀଣ) େଯାଜନାେର ଦରଖା�କାରୀ�ର ଦରଖା� �ହଣ
କଲାପେର େସମାନ�ୁ େଯାଗ� କମି�ା ଅେଯାଗ� େଘାଷଣା କରବିାପାଇଁ Authorised
ଅ�କାରୀ� ତାଲିକା ଓ େକଉଁ ଆଧାରେର Priority List ତଆିର ି େହଉଛ ିତାର ସରକାରୀ
ନେି��ଶାବଳୀ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି ; ଏବଂ (ଖ) ରାଜ�ର େକଉଁ ଦରଖା�କାରୀ �ଧାନମ�ୀ
ଆବାସ ( �ାମୀଣ) େଯାଜନାେର ତା 15.09.20 ସ�ୁା ଅେଯାଗ� େହାଇଛ� ିତାର କାରଣ ସହ
ରାଜ�ରWeb Portal େର ସମ� ନାମ �ାପିତ କରେିବ କ ି?

�ାମପ�ାୟତକୁ ମିଳ�ିବା ଅନୁଦାନ
୫୫ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) 2014 ମସହିାରୁ 31.08.2020 ପଯ��� ଓଡ଼ଶିାର ସମ� �ାମପ�ାୟତକୁ େକେତ
ପରମିାଣର େକ�ୀୟ ଅନୁଦାନ ମିଳଛି;ି ଏହ ିସମୟ ମ�େର ଓଡ଼ଶିା ସରକାର େକେତ ପା�ି
�ାମାପ�ାୟତମା�ୁ ନଜି� ପା�ରୁି ଅନୁଦାନ େଦଇଛ� ିଓ �ାମପ�ାୟତ ମାନ�ର ନଜି� ଆୟ
େକେତ େହାଇଛ ିତାର ଏକ ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ େଦେବ କ;ି ଏବଂ (ଖ) େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନ
ମ�ଳରି ବ�କୱାରୀ ଓ �ାମପ�ା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 ି?

କମ�ଚାରୀ� ନାମ ତାଲିକା �ଦାନ
୫୬ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଓଡ଼ଶିା
ରାଜ� �ଦୂଷଣ ନୟି�ଣ େବାଡ଼�େର 15 ବଷ�ରୁ ଅ�କ ସମୟ ଧର ିେକଉଁ େକଉଁ କମ�ଚାରୀ ଓ
ଅ�କାରୀମାେନ କାଯ��ରତ ଅଛ�;ି େସମାନ� ଚାକରି ିସମୟ, ନାମ, ଓ ପଦବୀସହତି ଏହି
ଅ�କାରୀମାେନ େକଉଁ େକଉଁ ପଦବୀେର ରହଛି� ି ତାହା ଦଶ�ାଇେବ କ;ି େସହପିର ି ଓଡ଼ସିା
ରାଜ� �ଦୂଷଣ ନୟି�ଣ େବାଡ଼�ରୁ ଗତ ବଷ�କ ମ�େର େକେତଜଣ କମ�ଚାରୀ ଅବସରପେର



େସଠାେର ପନୁଃ ନଯୁି�ି ପାଇଛ� ି େସମାନ� ନାମ, ପଦବୀସେମତ କଣପାଇଁ ପନୁଃ ନଯୁି�ି
େହାଇଛ ିତାହା ଦଶ�ାଇେବ କ ି?

ପାଉଁଶ େପାଖରୀ ପାଇଁ ଅନୁେମାଦନ
୫୭ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
ଝାରସଗୁୁଡ଼ା ଓ ପ�ପଡ଼ା �ାମର ଖତୟିାନ ନଂ ୮୭୬ର ପ�ଟ ନଂ ୨୪୦୮େର ୫୧.୮୭
ଡ଼ସିମିିଲ ପରମିିତ େଗାଚର ଜମିେର େକଉଁ ବଭିାଗର େକଉଁ ନୟିମ ଅନୁସାେର କାରଖାନାରୁ
ନଗି�ତ ବଜ��ବ�ୁ ବା ପାଉଁଶ େପାଖର ିପାଇଁ ଅନୁେମାଦନ କରାଯାଇଛ ି। ତାର ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ
ଏବଂ ଏହ ି େଗାଚରଣ ଭୂମିର �ତବିଦଳେର େକଉଁଠାେର େକେତ ପରମିାଣ ଜମି �ଦାନ
କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ଝାରସଗୁୁଡ଼ା ବ�କେର କାଢ଼େିକଲା, �ୀପରୁା ଓ କୁେରବଗା �ାମର େଭେଡ଼ନ
ନଦୀ କୂଳେର �ବା େଗାଚର ଓ �ାମ� ଜ�ଲ ଜମିେର େବଦା� କ�ାନ ି�ାରା ବଜ��ବ�ୁ ବା
ପାଉଁଶ ପେକଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିେକଉଁ ଆଧାରେର ଦଆିଯାଇଛ ି। ଯଦ ିଦଆିଯାଇନାହ� କ�ାନି
ବରୁି�େର େକଉଁ େକଉଁ କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ ି?

ଗ�ତି ବଜ��ବ�ୁର ପରିମାଣ
୫୮ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
ଝାରସଗୁୁଡ଼ା ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର କାରଖାନା ଗୁଡ଼କିରୁ ନଗି�ତ ବଜ��ବ�ୁ ଗ�ତି କରବିା
ପାଇଁ ସରକାର ିଅନୁେମାଦନ େହାଇଛ ିଓ �ତ�କର ଗଛତି �ମତା େକେତ ; ଏବଂ ବ��ମାନ
ସ�ୁା େକେତ ପରମିାଣର ବଜ��ବ�ୁ ଗ�ତି େହାଇ ସାରଛି ି ତାର ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରାଯାଇ ତ� ସହତି ଅନୁେମାଦନ ସମ�ୟି ସମ� ବଭିାଗର ସବେିଶଷ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ
କ ି?

�ମିକ�ୁ କାମ �ଦାନ
୫୯ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ମା�� ମାସେର େକାରନା କଟକଣା ଜାର ିେହବାପେର ସ�ୁରଗଡ଼ ଜ�ିାକୁ େକେତ ସଂଖ�ାେର
�ମିକ େଦଶର ବଭିି� �ାନରୁ େଫରଛି� ି; ବ��ମାନସ�ୁା େକେତଜଣ �ମିକ େସମାନ� କାଯ��
େ��େର େଲଉଟେିଲଣି ଓ ଆଉ େକେତ ଜଣ ଜ�ିାେର ଅଛ�,ି ଏହ ି�ମିକ� ହାତକୁ କାମ
େଦବା ପାଇଁ ସରକାର� କ ି�କାର ବ�ବ�ା କରୁଛ� ିକ ି?

ଏମଜ ିଏନଆରଇଜଏିସ େଯାଜନାେର କମ� େଯାଗାଣ
୬୦ . �ୀମତୀ ଲତକିା �ଧାନ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି



- ଏମଜଏିନଆରଇଜଏିସ (ନେରଗା) େଯାଜନା ଅ�ନେର ବ��ମାନ ମହାମାରୀ ସମୟେର
�ବାସୀ �ମିକମାନ�ୁ କମ�େଯାଗାଣ ଦଗିେର େଯଉଁ କାଯ�� �ଦାନ କରାଯାଉଛ,ି େସହ ିକାଯ��
ଦବିସଗୁଡ଼କି ପବୂ�ରୁ ସରକାର� ଏହ ି େଯାଜନା ଅ�ନେର �ବା ୧୦୦ ଦନିର ନ�ିିତ
କମ�େଯାଗାଣରୁ �ତଃ ବେିୟାଗ େହାଇଯାଉଛ,ି ଫଳେର �ମିକମାେନ ବଷ� ତମାମ ଆଉ ଏହି
ନ�ିିତ କମ�େଯାଗାଣରୁ କାଯ�� ପାଇପାରେିବ ନାହ� ଏବଂ ଏହା କଣ ସତ� କ ି?

େମଗା �କ� �ାରା ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ
୬୧ . �ୀମତୀ ଲତକିା �ଧାନ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- କବ ିସଯୂ��ନଗର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ସମ� ପାନୀୟ ଜଳ ବ�ବ�ାଗୁଡ଼କି �ାୟତଃ ଭ� ଏବଂ
ଅକାମି ଅବ�ାକୁ ଚାଲିଆସଛି,ି ଯାହାଫଳେର ନବି�ାଚନମ�ଲୀେର ପାନୀୟ ଜଳର େଘାର ଅଭାବ
େଦଖାେଦଇଛ ି । ଏହାର �ାୟୀ �ତକିାର ଦଗିେର େଗାଟଏି େମଗା ପାନୀୟ ଜଳ �କ�କୁ
ସରକାର ହାତକୁ େନଇଛ�,ି ଯାହା ସାଳଆି େଡ଼ମରୁ ପାଣି ଉଠାଯାଇ େଲାକ� ପାଖେର
ପହ�ାଇବାର କାଯ�� ହାତକୁ ନଆିଯାଇଛ,ି କ�ୁି ଏହା େକଉଁ �ରେର ଅଛ ି ; ଏହ ି �କ�କୁ
ଅତଶିୀ� କାଯ���ମ କରବିାକୁ ଉଚତି ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ରା�ା ମରାମତ ିପାଇଁ ପଦେ�ପ
୬୨ . �ୀମତୀ ଲତକିା �ଧାନ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
କବସିଯୂ��ନଗର ନବି�ାଚନ ମ�ଲୀେର �ଧାନମ�ୀ �ାମ� ସଡ଼କ େଯାଜନା ଅ�ନେର ନମି�ାଣ
େହାଇ�ବା ସମ� ରା�ାଗୁଡ଼କିର ସମେୟାଚତି ମରାମତ ିଓ ପନୁରୁ�ାର କାଯ�� େହାଇନ�ବା
େଯାଗଁୁ ଏଗୁଡ଼କି �ାୟତଃ ନ�େହବାକୁ ବସଲିାଣି । �ତିୀୟେର ରା�ାଗୁଡ଼କିର ଉଭୟ ପା��େର
େ�ନ ନମି�ାଣ ନେହବା ଫଳେର ବଷ�ା ପାଣି ରା�ାେର ବହବିା �ାରା ମ� ରା�ାଗୁଡ଼କି ନ�
େହବାର ଆଉ େଗାଟଏି କାରଣ । ଏହାକୁ ଦୃ�ିେର ର� ତୁର� ଏହାର ମରାମତ ିସହତି ରା�ାର
ଉଭୟ ପା��େର େ�ନ ନମି�ାଣ କରବିା ପାଇଁ କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରେିବ କ ି?

NACର ଗଠନ
୬୩ . �ୀ ଲ�ଣ ମ�ୁା : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ)
�ୀ� େଭନଡ଼ରସ େ�ାେଟକସନ Act 2014 ଏବଂ ଓଡ଼ଶିା �ୀ� େଭନଡ଼ରସ Rule 2015
ଅନୁଯାୟୀ ଗ�ାମ ଜ�ିାର େକଉଁ ଏ�.ଏ.ସ ିବା ମନୁସିପିାଲଟେିର କ'ଣ କାଯ���ମ େହାଇଛ ି ;
ଏବଂ (ଖ) ଗ�ାମ ଜ�ିାେର େକଉଁଠାେର େକେବ ଟାଉନ େଭନ�ି� େଜାନ �ତ�ିା େହାଇଛ ି ;
େଯଉଁଠାେର (N.A.C.) େହାଇ ନାହ� େକେବ ସ�ୁା ଗଠନ େହବ : ଛ�ପରୁ, ଗ�ାମ



ଏ�.ଏସେିର େକେତେଗାଟ ିଉଠାେଦାକାନ ଅଛ ି; ଏହା େକେବ ସେଭ� େହାଇ�ଲା ; ବକି� �ାନ
ନେଦଇ ଛ�ପରୁ ଉଠାେଦାକାନୀ�ୁ େକେବ କଏି ୨୦୨୦ ବଷ� ଉଠାଇ େଦବାକୁ ନେି��ଶ
େଦଇଛ� ିେସମାେନ େକେବ ପରଚିୟ ପ� ପାଇେବ ?

େମାଟ �ମିକ� ସଂଖ�ା
୬୪ . �ୀ ଲ�ଣ ମ�ୁା : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
(କ) େଗାପାଳପରୁ ଟାଟା କ�ାନୀର େମାଟ �ମିକ ସଂଖ�ା େକେତ ; ଠ�ି �ମିକ ସଂଖ�ା େକେତ
; ସମ� �ମିକ� େରଜେି�ସନ କରାଯାଇଛ ିକ ି; େକେତଜଣ �ମିକ� େକଉଁ ବଷ� ଠାରୁ P.F.
କଟାଯାଉଛ ି ; ଏବଂ (ଖ) ଟାଟା କ�ାନୀେର ୨୦୧୯େର େକେତଜଣ �ମିକ କାମ କରୁ�େଲ ;
୨୦୨୦ (ବ��ମାନ) େକେତଜଣ �ମିକ କାମ କରୁଛ� ି ; ୨୦୨୦େର ଛେଟଇ େକେତଜଣ
�ମିକ େହାଇଛ� ିଏବଂ �ମିକ ପରୁା ମାସର ଦରମା ପାଉନ�ବା ବଷିୟ ସତ କ ି ; ଦରମା
କଟାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ?

�ମିକ� P.F. ସ�କ�େର
୬୫ . �ୀ ଲ�ଣ ମ�ୁା : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
(କ) େଗାପାଳପରୁ ବ�ର �ମିକ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ �ମିକ� P.F. 2010 ବଷ� ବ�ାଯାଇଛ ି;
ଏବଂ (ଖ) େମାଟ �ମିକ� ମ�ରୁ (ବ�ର) େକେତ ଜଣ �ମିକ ୨୦୧୫େର କତାମ
ପାଇ�େଲ ଏବଂ େକେତ ଜଣ�ର ଉ� ବଷ� P.F. କଟାଯାଇଛ;ି ୨୦୧୯ ବଷ� ବ�ରେର କାମ
ପାଇ�ବା �ମିକ� ସଂଖ�ା େକେତ ଏବଂ P.F. କଟା ଯାଇ�ବା �ମିକ� ସଂଖ�ା ; େକେତ ଜଣ
�ମିକ କାମ ନପାଇ ଗତ ୫ ବଷ�ଠାରୁ ରହଛି�;ି କାମ ନପାଇବା କାରଣ କ’ଣ ?

ପାନୀୟଜଳ ବ�ବ�ା
୬୬ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ବନ�ା�ାରା ଏବଂ ଲଗାଣ ବଷ�ା ଫଳେର େକ�ାପଡ଼ା ଜ�ିାର ଅ�କାଂସ �ାନ ବୁଡ଼ ିଅ�ଲ
ଭାେବ ନାହ� ନ�ବା ପାନୀୟ ଜଲର ସମସ�ାକୁ ସାମନା କରୁ�ବା ଆପଣ ଅବଗତ ଅଛ� ିକ;ି
ବନ�ା ସମୟେର ବଦୁି�ତ କାଟ େହବା �ାଭାବକି, ଏହ ିସମୟ େଶୗରଶ�ି �ାରା ପରଚିାଳତି �ୁ�
ଜଳ େଯାଗାଣ ବ�ବ�ା କର ି ପାରେିଲ ବନ�ା ପ�ାବତି ଜନତା �� ପାନୀୟ ଜଲ ବ�ବହାର
କରପିାରେ� ସରକାର ଏଦଗିେର ଦୃ�ିେଦଇ କାଯ�� କରେିବ କ ି?

�� ଆୟକାରୀ ପରିବାର�ୁ ବାସଗୃହ େଯାଗାଣ
୬୭ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ



କ ି - ୧୮୬୯ ମସହିାେର �ତ�ିା ଲାଭ କର�ିବା େକ�ାପଡ଼ା େପୗରା�ଳେର ଆଥ�କ ଦୃ�ିରୁ
ଦୁବ�ଳ େ�ଣୀର େଲାକ� ସରକାରୀ େଯାଜନାେର ସଲୁଭ ଗହୃ େଯାଗାଣର ବ�ବ�ା କରଛି� ିକ;ି
ଏହ ି େପୗରା�ଳ ୨୧ ନମ�ର ୱାଡ଼� କଜଳା ଆଦବିାସୀ ବ�ିର େଲାକ�ୁ ଥଇଥାନ କରବିାର
�ୟାସ ଫଳ�ଦ େହାଇଛ ିକ ି ; ଯଦ ିନେହାଇଥାଏ ଅନ� ବକି� ବ�ବ�ା ସଂ�ା�େର�ଶାସନ
�ରତି ନ�ି� ି େନବ କ;ି ଏତଦବ�ତୀତ �� ଆୟକାରୀ ପରବିାର�ୁ ବାସଉପେଯାଗୀ ଘର
େଯାଗାଇବାେର ସରକାର� େଯାଜନା ଏଠାେର କାଯ��କରବିାର ନ�ି� ିେନେବ କ ି?

ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ�ାର ସମାଧାନ
୬୮ . �ୀ ସନାତନ ବଜୁିଳ ି : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ବଡ଼ସାହ ିନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େଘାର ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ େଦଖାେଦଇଛ;ି ପରୁୁଣା ନଳକୂପ
ସବୁ ଖରାପ େହାଇଯାଇଛ ିଏବଂ ରା�ା କାମ େଯାଗଁୁ Pipe Line ଗୁଡ଼କି ଫାଟ ିଯାଇଛ,ି ଆଗକୁ
ଖରାଦନି ଆସ�ୁବାରୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ�ା ଉଦେବଗଜନକ େହବ, ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ�ା
େକେବ ସ�ୁା ସମାଧାନ କରାଇେବ ଜଣାଇେବ କ;ି ଏବଂ ସମାଧାନ ପାଇଁ କ ିକ ିପଦେ�ପ
େନଇଛ� ିଉ�ର ର�େବ କ ି?

�ଧାନମ�ୀ ଆବାସ େଯାଜନାେର ମିଳୁ�ବା Bill ଉପେର ତଦ�
୬୯ . �ୀ ସନାତନ ବଜୁିଳ ି : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ମୟୁରଭ� ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ ବଡ଼ସାହ ିନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ଅ�କାଂଶ �ଧାନମ�ୀ ଆବାସ ଘର
ସ�ୂ�� ରୂେପ complete ନେହାଇ ମ� କପିର ିପରୁା Bill ଉଠାଇ ଆଣିପାରୁଛ�,ି ଏହାର
ତଦ� େହବ କ ି ଏବଂ େଯଉଁ ଅ�କାରୀମାେନ Bill ଉଠାଇବାେର ସହେଯାଗ କରୁଛ�,ି
େସମାନ� ଉପେର କାଯ��ାନୁ�ାନ େନେବ କ ି?

�ତ�ି� R.D. ରା�ା ପାଇଁ ଆଥ�କ ବ�ବ�ା
୭୦ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ଚଳତି
ବନ�ାେର ଧାମନଗର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତାଟ ିRD ରା�ା �ତ�ି� େହାଇଛ ି ; ଏହାର
�ୟ�ତ ିଆକଳନ କର ିେକେତ ଟ�ାର ଆଥ�କ ବ�ବ�ା ସରକାର କରଛି� ି?

R.D. ରା�ା ନମି�ାଣ ପାଇଁ ପଦ�ପ
୭୧ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି: �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଦୀଘ�ଦନି ଧରି
ସରକାର ଓ �ଶାସନକୁ ଅନୁେରାଧ କରବିା ସେ� ଧାମନଗର ପାଟୁଳ-ିଫଳପରୁ RD ରା�ା
ନମି�ାଣ କରାଯାଉନାହ� ତାର କାରଣ କଣ, ସରକାର ଏବାବଦେର ବହିତି ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?



�ାମୀଣ ଗୃହ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୭୨ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଆଦବିାସୀ ବହୁଳ ରାୟଗଡା ଜ�ିାର �ାମୀଣ ଗହୃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ିକ ିପଦେ�ପ
େନଇଛ�,ି ତାର ବ�କୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ ି?

�ାମ� ଜ�ଲ ସୃ�ି ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୭୩ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାୟଗଡା
ଜ�ିାେର �ାମ� ଜ�ଲ ସ�ିୃ ପାଇଁ ତୃଣମଳୂ �ରେର କ ିକ ିପଦେ�ପ ସରକାର େନଇଛ� ିଏବଂ
େଲାକମାନ� ମ�େର ନୂତନ ଜ�ଲ ସ�ିୃ ପାଇଁ ସେଚତନତା ପାଇଁ ସରକାର କ ିକ ିପଦେ�ପ
େନଇଛ� ିଏବଂ ଏ ବାବଦେର େକେତ ଅଥ�ର ବ�ବ�ା େହାଇଛ ି?

କେରାନା ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ଅଥ� �ଦାନ
୭୪ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନାେର 2018-19, 2019 ଓ 2020-21 ଆଥ�ୀକ ବଷ�େର େକ� ସରକାର
େକ�ୀୟ ଓ େକ�ୀୟ �ବ��ତ େଯାଜନାେର େକେତ ଅଥ� �ଦାନ କରଛି� ିଓ ଚଳତି କେରାନା
ମକୁାବଲିା ପାଇଁ �ତ� ଭାେବ େକେତ ଅଥ� �ଦାନ କରଛି� ିତାହାର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ
କ ି?

େକ� ସରକାର� ନକିଟେର ଅଥ� ଦାବୀ
୭୫ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
2018-19, 2019-20 ଆଥ�ୀକ ବଷ�େର େକ� ସରକାର� ନକିଟେର ସରକାର େକେତ ଅଥ�
ଦାବୀ କର�ିବାେବେଳ େକ� ସରକାର େସହ ିବଷ�େର େକେତ ଅଥ� େଯାଜନା ଓ ଅଣେଯାଜନା,
େକ�ୀୟ େଯାଜନା ଓ େକ�ୀୟ �ବ��ତ େଯାଜନାେର �ଦାନ କରଛି� ି ତାହାର ତଥ�ାବଳୀ
�ଦାନ କରେିବ କ ି?

େକ� ସରକାର�ଠାରୁ ପାଇ�ବା ଅଥ�
୭୬ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - େଯାଜନା ଓ
ଅଣେଯାଜନା ବାବଦେର େକ�ୀୟ େଯାଜନା ଓ େକ�ୀୟ �ବ��ତ େଯାଜନାେର ରାଜ� ସରକାର
େକ� ସରକାର� ନକିଟେର େକେତ ଅଥ� ଦାବୀ କର�ିବାେବେଳ 2017-18, 2018-19,
2019-20 ଓ 2020-21 ଆଥ�ୀକ ବଷ�େର େକ� ସରକାର େକେତ ଅଥ� �ଦାନ କରଛି� ିତାହର
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?



ବନୀକରଣ େଯାଜନାେର ଅଥ� ମ�ରୁ
୭୭ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- କେରାନା
ସଂ�ମଣ �ତିକୁି ଦୃ�ିେର ର� େକ� ସରକାର ଚଳତି ବଷ� େକଉଁ େଯାଜନାେର ରାଜ�କୁ
ବନୀକରଣ େଯାଜନାେର େକେତ ଅଥ� ମ�ରୁ କରଛି� ିତାହାର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ଠକିା କମ�ଚାରୀ�ୁ EPF ଓ ESI �ଦାନ
୭୮ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଜଗତପରୁ�ତି େପପସୀ କ�ାନୀ ତାହାର ପରଚିାଳନା ଦାୟି� ବରୁଣ େବେଭେରଜ କ�ାନୀକୁ
େକେବ �ତ�ାପ�ଣ କର�ିବାେବେଳ େପପସୀ ଅଧୀନେର �ତ�ପ�ଣ ସମୟେର େକେତ
କମ�ଚାରୀ ନୟିମିତ ଓ େକେତଜଣ ଠକିାେର କାଯ�ରତ �େଲ ତା�ର ତାଲିକା �ଦାନ ସହ ବରୁଣ
େବେଭେର� େକେତ ତାରଖିେର େକଉଁ େକଉଁ ନୟିମିତ ଓ ଠକିା କମ�ଚାରୀ�ୁ େକଉଁ ଆଧାରେର
ଛେଟଇ ବା ବହ�ିତୃ କରଛି ିତାହାର ବବିରଣୀ �ଦାନ ସହ ଏହ ିଛେଟଇ କମ�ଚାରୀ�ୁ ପନୁଃ
ନେିୟାଜନ କର ିେସମାନ� ପରବିାରର ଜୀବନ ଜୀବକିା ଓ ଖାଦ� ନରିାପ�ା ପାଇଁ ସରକାର କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�,ି ଏବଂ (ଖ) ବରୁଣ େବେଭେରଜ ଲିଃ କମ�ଚାରୀ�ୁ ESI, EPF ଜମା
�ଦାନ ତଥ�ାବଳୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ବନ�ା �ାରା �ାମ ପ�ାୟତ �ତ�ି�
୭୯ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ବଗିତ ବନ�ାେର କଟକ ଜ�ିାେର େକଉଁ ବ�କର େକେତ ସଂଖ�କ �ାମ ପ�ାୟତ �ତ�ି�
େହାଇଛ,ି ଏହାର ପନୁଃରୁ�ାର ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ,ି ଏବଂ (ଖ) ଜ�ିାର େକଉଁ
ବ�କର େକେତ ପାନୀୟ ଜଳ �କ� �ତ�ି� େହାଇଛ ି ଓ ତାହାକୁ କାଯ���ମ କରବିାକୁ କି
ପଦେ�ପ ନଆିଯାଉଛ ି?

�ତ�ି� ରା�ାର ପନୁଃରୁ�ାର
୮୦ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- 2019 ଫନ ିଓ
2020 ବାତ�ାେର ରାଜ�େର େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତ କ.ିମି. ରା�ା �ତ�ି� େହାଇଛ,ି ତାହାର
ପନୁଃରୁ�ାର ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ତାଳଗଛ େରାପଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୮୧ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - କଟକ
ଜ�ିାେର ବଗିତ ତନି ି ବଷ�େର େକେତ କ.ିମି. ରା�ାେର ପଥପା�� ବନୀକରଣ କରାଯାଇଛି



�କାଶ କର ିବ�ପାତ େରାକବିାେର ସହାୟକ େହଉ�ବା ତାଳଗଛର ବ�ାପକ େରାପଣ ପାଇଁ
ସରକାର ପଦେ�ପ େନବାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

ସାେଲପରୁ ବ�ିାପିତ ଅ�ଳେର ସହରୀ େଯାଜନା �ଣୟନ
୮୨ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
��ାବତି ସାେଲପରୁ ବ�ିାପିତ ଅ�ଳ ପରଷିଦର ଉ�ତ ସହରୀ େଯାଜନା �ଣୟନ ପାଇଁ
ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରବିାକୁ ଯାଉଛ� ି?

ମ�ରି �� େବାଡ� ଅଥ� ସଠ�ି ପରିଚାଳନା
୮୩ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ରାଜ�ର ବଭିି�
େଦେବା�ର ସଂ�ାର ��େବାଡ� ତରଫରୁ ବ�ା�େର ଜମାଖାତା ନ େଖାଲି ମ�ରିକୁ ଆସ�ୁବା
ଦାନ ଓ େଦୟ ସଠ�ି ପରଚିାଳନା େହଉନ�ବା ପରେି��ୀେର �େତ�କ �� େବାଡ� ତରଫରୁ
ବ�ା�େର ଜମାଖାତା େଖାଲି ଏଠାେର ବବିାହ, �ତ, ସାମାଜକି କାଯ���ମ ନମିେ� ଆଦାୟ
ଅଥ�କୁ େଦନୖକି ବ�ା�େର ଜମା କରବିାକୁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

�ାମକୁ ପାଇପ େଯାେଗ ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ
୮୪ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - େଢ�ାନାଳ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େମାଟ �ାମ ମ�ରୁ େକେତାଟ ି�ାମକୁ ପାଇପ ପାନୀୟ
ଜଳ େଯାଗାଣ ପ�ୂ�ା� େହାଇଛ,ି େକେତ �ାମକୁ ଜଳ େଯାଗାଣ �କ� ନମି�ାଣାଧୀନ ଓ
��ାବାଧୀନ ଅଛ ି �କାଶ କର ି ସମ� �ାମକୁ ପାଇପ ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ ସବୁ�ବ�ତି
କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଜରାଜୀ�� ରା�ାର ପନୁଃନମି�ାଣ
୮୫ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାେର ପା� ବଷ� ଅବ� ପ�ୂ� କର�ିବା େକଉଁ େକଉଁ ବ�କେର େକେତ କ.ିମି.
�ଧାନମ�ୀ �ାମ ସଡକ େଯାଜନାେର ନମି�ତ ରା�ା ଜରାଜୀ�� ଅବ�ାେର ଅଛ ି ଓ ଏହାର
ପନୁଃନମି�ାଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

�ା�ଣୀ ନଦୀକୁ �ଦୂଷଣମ�ୁ କରିବା
୮୬ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
�ା�ଣୀ ନଦୀ ଅତବି �ଦୂଷତି େହାଇ�ବା ସ�କ�େର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ ି ; ଉ�ର ହଁ
େହେଲ ଏହାକୁ �ଦୂଷଣମ�ୁ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି



େଦେବା�ର ସଂ�ାର �� େବାଡ� ଗଠନ
୮୮ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଆଇନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର �ବା
େକଉଁ େକଉଁ େଦେବା�ର ସଂ�ାେର �� େବାଡ� ଗଠନ େହାଇନାହ� �କାଶ କର ିତାହା ତୁର�
ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

ଉଜୁଡା ଜ�ଲର ବୃ� େରାପଣ
୮୯ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - କଳାହା�ି
ଜ�ିାେର ବଗିତ ପା� ବଷ�େର େକେତ ପରମିାଣର ଜ�ଲ �ାସ ବୃ� ିଘଟଛି ି�କାଶ କର ିଉଜୁଡା
ଜ�ଲେର ବୃ�େରାପଣ କର ି ଜ�ଲ ପରମିାଣ ବୃ� ି ପାଇଁ ସରକାର କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରୁଛ� ି?

ଧମ�ଗଡ ବ�ିାପିତ ଅ�ଳର ସବ�ା�ୀନ ଉ�ତି
୯୦ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଧମ�ଗଡ ବ�ିାପିତ ଅ�ଳର ସବ�ା�ୀନ ଉ�ତ ିପାଇଁ େକଉଁ େକ�ୀୟ, େକ�ୀୟ �ବ��ତ ଓ ରାଜ�
େଯାଜନା କାଯ��କାରୀ େହଉଛ ି�କାଶ କରଏିହ ିସହରର ସବ�ା�ୀନ ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର
�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବକ?ି

�ମିକମାନ�ୁ କାଯ�� େଯାଗାଇବାକୁ ପଦେ�ପ
୯୧ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�େର କେରାନା �ତିେିର �ବାଶରୁ େଫର�ିବା ଓ ରାଜ�େର �ବା �ମିକମାନ�ୁ କାଯ��
େଯାଗାଇେଦବାକୁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି

�େତ�କ �ାମକୁ ରା�ା ସଂେଯାଗ
୯୨ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- କଳାହା�ି ଜ�ିାର
େକଉଁବ�କର େକେତାଟ ି �ାମକୁ ଅଦ�ାବ� ରା�ା ସଂେଯାଗ େହାଇନାହ� �କାଶ କର ି େସହି
�ାମଗୁଡ଼କୁି ରା�ା ସଂେଯାଗପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

�ାମକୁ ସବୁଦନିଆି ର�ା ସଂେଯାଗ
୯୩ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଧମ�ଗଡ଼ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁବ�କର େକଉଁ�ାମ ପ�ାୟତର େକଉଁ�ାମକୁ ଅଦ�ାବ� ରା�ା
ସଂେଯାଗ େହାଇପାରନିାହ� �କାଶ କର ି େସହ ି�ାମଗୁଡ଼କୁି ସବୁଦନିଆିରା�ା ସଂେଯାଗ ପାଇଁ
ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?



ପାଇପ େଯାେଗ ପାନୀୟଜଳ େଯାଗାଣ
୯୪ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଆଠମ�ିକ ନବି�ାଚନମ�ଳୀର ଆଠମଲିକ କେିଶାରନଗର ଓ ଅନୁେଗାଳ ବ�କର (୯ େଗାଟି
�ାମପ�ାୟତ)ର େମାଟ �ାମ ମ�ରୁ େକେତାଟ ି �ାମକୁ ପାଇପ ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ
କାଯ���ମ େହାଇଛ,ି େକେତାଟ ି �କ� ଚାଲୁରହଛି ି ଓ ��ାବ ମ�ରୁୀ େହାଇଛି
ନବି�ାଚନମ�ଳୀର ସମ� �ାମକୁ ପାଇପ ଜଳେଯାଗାଣ ସବୁଧିା େଯାଗାଇେଦବାକୁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଜରାଜୀ�� ରା�ାର ପନୁଃ ନମି�ାଣ
୯୫ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଆଠମଲିକ
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର �ାମ ଉ�ୟନ ବଭିାଗ ଅଧୀନେର �ବା େମାଟ େକେତ କ.ିମି. ରା�ାରୁ
େକେତ କ.ିମି. ରା�ା ଜରାଜୀ�� ଅବ�ାେର ଅଛ ି ତାହାର ପନୁଃ ନମି�ାଣ କର ି ଗମନାଗମନ
ଉପେଯାଗୀ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଶାଳ ଓ ଶଆିଳୀ ପ� �ାରା ଖଲିପ� ��ୁତ
୯୬ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର
ଜ�ଲରୁ ଉପଲ� ଶାଳପ�, ଶଆିଳୀପ� ମା�ମେର ଖଲି ��ୁତ କର ି ମହଳିାମାନ�ୁ
�ାବଲମ�ନଶୀଳ କରବିାକୁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଆଠମ�ି� ସହର ପାଇଁ �ତ� ବ�ବ�ା
୯୭ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- େକଉଁ େକ�ୀୟ େଯାଜନା, େକ�ୀୟ �ବ��ତ େଯାଜନା ଓ ରାଜ� େଯାଜନା �ଣୟନ
ମା�ମେର ଆଠମ�ି� ସହରର ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରଛି�,ି �କାଶକର ି ଏହି
ସହରର ସବ�ା�ୀନ ବକିାଶ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

େଲାକ�ୁ କମ� ସଂ�ାନ େଯାଗାଣ
୯୮ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : �ମ ଓ କମ�ଚାରୀ� ରାଜ� ବୀମା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - କେରାନା �ତିେିର ରାଜ�େର ଅ�କ କମ� ନବିାସ ସ�ିୃ କର ି େଲାକ�ୁ କମ� ସଂ�ାନ
େଯାଗାଇେଦବାକୁ ସରକାର କ ି�ତ� େଯାଜନା କରୁଛ� ି?

ମହା�ାଗା�ୀ ଜାତୀୟ �ାମୀଣ ଜୀବକିା ଉପାଜ�ନ କାଯ���ମ



୯୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର (MGNREGA) ମହା�ାଗା�ୀ ଜାତୀୟ �ାମୀଣ ଜୀବକିା
ଉପାଜ�ନ କାଯ���ମ �ାରା େକଉଁ େକଉଁ �କ� ଓ ବୃ�େରାପଣ କାଯ���ମ ବଭିାଗ �ାରା
କାଯ��କାରୀ କରାଯାଇ େକେତ ଟ�ା ବନିେିଯାଗ କରାଯାଇଛ ି ତାହାର ବ�କ ଓ �କ�ୱାରୀ
ସବେିଶଷ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ?ି

ବୃ�େରାପଣର ପ�ତି
୧୦୦ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�େର ଗତବଷ� ବନୀକରଣ କାଯ���ମ �ାରା େକେତ ପରମିାଣର ବୃ� େକଉଁ େକଉଁ �କାର
ବୃ�େରାପଣ ପ�ତେିର କରାଯାଇ େକେତ ଅଥ� ବନିେିଯାଗ କରାଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ ି; 2019-
20 ଏବଂ 2020-21ଆଥ�କ ବଷ�େର ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ ବ�କେର ବନୀକରଣ
କାଯ���ମ �ାରା େକେତ ପରମିାଣର ବୃ�େରାପଣ କରାଯାଇ େକେତ ଅଥ� ବନିେିଯାଗ
କରାଯାଇଛ ି?

କ�ି�ଟ ରା�ାର ପରିମାଣ
୧୦୧ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ପ�ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ଭ�କ ପ�ାୟତ ସମିତରି େକଉଁ �ାମ ପ�ାୟତେର େମାଟ େକେତ କେିଲାମିଟର ପ�ାୟତ
ରା�ା, ପ�ାୟତ ସମିତରିା�ା �ବାେବେଳ ତନ��ରୁ େକେତ କ.ିମି. ରା�ା କଂ�ିଟ େହାଇଛି
ଅବଶ�ି ରା�ାକୁ କଂ�ିଟ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଜରାଜୀ�� ରା�ାର ପନୁଃ ନମି�ାଣ
୧୦୨ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : �ାମ� ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଭ�କ
ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କେର େକେତ କ.ିମି. �ାମ ଉ�ୟନ ରା�ା�ବାେବେଳ ତନ��ରୁ େକେତ କ.ିମି.
ରା�ା ଜରାଜୀ�� ଅବ�ାେର ଅଛ ି ତାହାର ପନୁଃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ କ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?

େହ�ାଳ ବଣ ସୃ�ି
୧୦୩ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଭ�କ ଜ�ିାେର ସମ�ୁ ଉପକୂଳର ସରୁ�ା ପାଇଁ ଅ�କ େହ�ାଳ ବଣ ସ�ିୃ ପାଇଁ ସରକାର କି
�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

ରା�ା ହ�ା�ର



୧୦୪ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଗହୃ ନମି�ାଣ ଓ େପୗର ଉ�ୟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଭ�କ େପୗରପାଳକିା ଓ ତାର ପା��ବ��ୀ ଅ�ଳେର ଗହୃ ନମି�ାଣ ସମୟେର
ପଛପାଖ ଜମିକୁ ବାଟ ବ� ସହ ଜଳ ନ�ିାସନ ବ�ବ�ା ବ�ାହତ େହଉ�ବା �ତ ିସରକାର
ଅବଗତ ଅଛ� ିକ,ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଜଳ ନ�ିାସନ ଅତୁଟ ସହ ପଛପାଖ ଜମିକୁ ବାଟ ବ�ବ�ା
ସହତି ବଲିଡସ�ମାେନ ନମି�ାଣ କର�ିବା ରା�ାକୁ ଉ�ତ କର ିେପୗରପାଳକିାକୁ ହ�ା�ର ପାଇଁ
ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
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