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ଚତୁଥ� ଅ�େବଶନ
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ଲି�ତ ଉ�ର ନମିେ� �ଶ�ାବଳୀ

�ଶ� ସଂଖ�ା - ୧୩୧
( ଜଳ ସ�ଦ,େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ,ପଯ��ଟନ,ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ�,ବାଣିଜ�,ଓଡଆି ଭାଷା

ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ,ିପରିବହନ )
ହୀରାକୁଦ ଜଳଭ�ାରରୁ ପଟୁମାଟ ିସେଫଇ

୨୦୭ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ହୀରାକୁଦ
ଜଳଭ�ାରରୁ ପଟୁମାଟ ିସେଫଇ ଓ ର�ଣାେବ�ଣ ନମିେ� 2009-10 ରୁ 2019-20 ବଷ�
ମ�େର େକ� ଓ ରାଜ� ସରକାର େକଉଁ ବଷ� େକେତ ଅଥ� �ଦାନ କରଛି� ିତାର ସବେିଶଷ
ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ;ି ପଟୁମାଟ ିସେଫଇ, ର�ଣାେବ�ଣ ଓ ଅନ�ାନ� େକଉଁ କାଯ�� ନମିେ�
ସ��ୃ ଅଥ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ ବଷ� େକେତ ଅଥ� େକଉଁ ସଂ�ା �ାରା ବ�ୟ କରାଯାଇଛ ିଓ େକେତ
ଅଥ� ଖ�� ନେହାଇ ପଡରିହଛି ିେସ ସ�କ�ୀତ ସବେିଶଷ ତଥ� ବଷ�ୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ?ି

DMF ଅଥ�କୁ ବ�ୟ କରିବାର ପ�ତି
୨୦୮ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଡଏି�ଏ� ଅଥ�କୁ େକଉଁ ଭି� ି ଓ ପ�ତେିର େକଉଁ େକଉଁ େ��େର େକେତ �ତଶିତ ବ�ୟ
କରବିା ପାଇଁ ନୀତ ିନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇଛ ି; �ତ�� ଓ ପେରା� ଭାେବ �ଭାବତି ଅ�ଳର ସଂ�ା
କଣ ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇଛ ି ; �ତ�� �ଭାବତି ଓ ପେରା� �ଭାବତି ଅ�ଳେର ସମଦୁାୟ
ଅଥ�ର େକେତ େକେତ �ତଶିତ ଅଥ� ବ�ୟ କରାଯିବା ପାଇଁ କ ିକ ିନୀତ ିନୟିମ ରହଛି ିତାହା
�କାଶ କରେିବ କ ି ; ରାଜ�େର ସଂ�ହ େହାଇ�ବା ସମଦୁାୟ ଅଥ�ରୁ େକେତ �ତଶିତ ଅଥ�
ପେରା� ଓ �ତ�� ଭାେବ �ଭାବତି ଅ�ଳେର ବ�ୟ କରାଯାଇଛ ିତାର ଜ�ିା ଓ ବଷ�ୱାରୀ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ?ି

େମାଟର ଯାନ ଆଇ� କଡାକ଼ଡ ିପାଳନ
୨୦୯ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - େମାଟର ଯାନ
ଆଇନର କଡାକ଼ଡ ିକାଯ��କାରୀ କରବିା ପାଇଁ ମାନ�ବର ସ�ିୁମେକାଟ� କ ିକ ିନେି��ଶ େଦଇଛ�ି



ଓ ସ��ୃ ନେି��ଶ ଅନୁଯାୟୀ କ ିକ ିଗାଉଡଲାଇ� େକେବ ଜାର ିକରାଯାଇଛ ିଓ ସ��ୃ ଗାଉ�
ଲାଇନକୁ ପାଳନ କରବିା ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ �ରେର େକେତ ସଂଖ�କ କ ି କ ିପଦବୀ ସ�ିୃ
କରାଯାଇଛ ି ; ସ��ୃ ପଦବୀ ମ�ରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି ରହଛି ି ; ରାଜ�େର େମାଟରଯାନ
ସଂଖ�ା ବଗିତ 10 ବଷ� ମ�େର େକଉଁ ବଷ� େକଉଁ ହାରେର ବୃ� ିପାଇ ଯାନ ସଂଖ�ା ବୃ� ିେଯାଗୁ
କମ�ଚାରୀ� ସଂଖ�ା େକଉଁ ହାରେର ବୃ� ିକରାଯାଇଛ ିତାହା �କାଶ କରେିବ କ?ି

ଯା�ୀ ପରିବହନ ନମିେ� ଭଡା ନ�ି�ାରଣ
୨୧୦ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ଯା�ୀ
ପରବିହନ ଓ ମାଲ ପରବିହନ ଉେ�ଶ�େର ଚାଲୁ�ବା ବଭିି� �କାରର ବ�ବସାୟିକ ଯାନଗୁଡକି
ନମିେ� େକେବ ସବ�େଶଷ ଭଡା େକଉଁ ହାରେର ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇ�ଲା ; ସ�ତ ି ଯା�ୀ
ପରବିହନ ନମିେ� ଅେଟାର�ିା, ଟ�ା� ିଭଡା େକଉଁ ହାରେର େକେତ ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇଛ ି ;
ମାଲ ପରବିହନ ନମିେ� େକଉଁ ପ�ତେିର ଓ େକଉଁ େକଉଁ ଆଧାରକୁ ଭି�କିର ି େକଉଁ ଯାନ
ନମିେ� ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା �କାଶ କରେିବ କ?ି

DMFund �ାରା େସତୁ ଓ ରା�ା ନମି�ାଣ
୨୧୧ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଜ�ିା
ଖଣିଜ �ତ�ିାନ ପା� ି (ଡଏିମଏଫ)େର ରାଜ�େର େକେତ ସଂଖ�କ ଓ େକେତ ମଲୂ�ର ରା�ା,
େକାଠାବାଡ,ି େସତୁ �କ� ହାତକୁ ନଆିଯାଇଛ ିଏବଂ େସ�ମ�େର େକେତ ମଲୂ�ର େକେତ
�କ� ନମି�ାଣ ସରଛି ି ; ବେିଶଷ କର ି ଖଣିଜ ବହୁଳ େକ�ୁଝର, ସ�ୁରଗଡ, ଯାଜପରୁ,
ମୟୁରଭ� ଆଦ ି ଜ�ିା ପାଇଁ ଡଏିମଏଫରୁ େକେତ ଅଥ� ଓ �କ� ବ��ମାନ ସ�ୁା ମ�ରୁ
କରାଯାଇଛ ି ଏବଂ େସଗୁଡକିର �ତି ି କଣ ; େସହପିର ି 2014 ମସହିାରୁ ଓଡଶିା ଖଣିଜ
ସ�ଦଭରା ଅ�ଳ ବକିାଶ ନଗିମ ବା ଓମବାଡସ ି ଗଠତି େହାଇ�େଲ ମ� େସହ ି ନଗିମ
ଉପେରା� ଜ�ିାଗୁଡକି ପାଇଁ େକେତ ବ�ୟ ଅ�କଳେର େକେତ ସଂଖ�କ ରା�ା, େକାଠାବାଡ,ି
େସତୁ �କ� ହାତକୁ େନଇଛ ି ଏବଂ େସ�ମ�ରୁ େକେତ �କ� ନ�ି�ାରତି ସମୟ ମ�େର
କାଯ��କାରୀ େହାଇଛ ି?

DMFundର ସପୁରିଚାଳନା ନମିେ� କମିଟ ିଗଠନ
୨୧୨ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଜ�ିା
ଖଣିଜ ଫାଉେ�ସନ �� ଫ� (ଡଏିମଏ�)ର ସପୁରଚିାଳନା ପାଇଁ ଜ�ିା ଓ ରାଜ� �ରେର କି
କ ି�କାର କମିଟ ିେକଉଁ େକଉଁ ମାନ�ୁ େନଇ େକେବ ଗଠନ କରାଯାଇଛ ି ; ସ��ୃ କମିଟରି



କାଯ�� ପରସିର କଣ ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇଛ ିଓ େକେତ ଅବ� ମ�େର େକଉଁ କମିଟରି େବଠୖକ
ଅନୁ�ତି େହବା ପାଇଁ ନୀତ ିନ�ି�ାରଣ େହାଇଛ ିତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି ; ରାଜ��ରୀୟ ଓ
ଜ�ିା�ରେର େକଉଁ କମିଟ ିଗଠନ େହବା ଠାରୁ ରାଜ� ଓ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ଥର େକେତ
ଅ�ରେର େବଠୖକ ଅନୁ�ତି େହାଇଅଛ ିତାର ବବିରଣୀ ବଷ�ୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି ; (ଖ)
ନୟିମିତ ବ�ବଧାନେର ବଭିି� କମିଟ ି େବଠୖକ ଅନୁ�ତି ନେହବାର କାରଣ କଣ ; ଏ�ପାଇଁ
େକଉଁ େକଉଁ ମାେନ ଉ�ରଦାୟୀ ତାହା �କାଶ କରେିବ କ?ି

ନଦୀ ବ� ଓ େକନାଲ ରା�ାର ର�ଣାେବ�ଣା
୨୧୩ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�ର େକଉଁ
େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ପରମିିତ େଦଘୖ��ର ନଦୀବ� ଓ େକନାଲ ରା�ା ରହଛି ି ; ସ��ୃ ବ� ଓ
ରା�ାର ର�ଣାେବ�ଣା ଓ ମରାମତ ିନମିେ� 2014-15 ରୁ େକଉଁ ବଷ� େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ
େହାଇଛ ି ; େସ�ରୁ େକେତ ଅଥ� ଅନଲାଇ� େଟ�ର ��ିୟାେର କାଯ�� ସ�ାଦନ କରାଯାଇଛି
େକେତ ଅଥ� ବନିା ଅନଲାଇନେର େଟ�ର ��ିୟାେର ବ�ୟ େହାଇଛ ିତାର ବଷ�ୱାରୀ ବବିରଣୀ
�ଦାନ ସହ ; (ଖ) ସ��ୃ ବଷ�େର ନୂତନ େକନାଲ ନମିେ� େକେତ େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ
କରାଯାଇଛ ିତାର ଜ�ିା ଓ ବଷ�ୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ?ି

ବୃହ� ଓ ମ�ମ ଜଳେସଚନ �କ� କାଯ���ମ
୨୧୪ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - କାନପରୁ
ଜଳେସଚନ �କ� ସେମତ ଅନ�ାନ� େକଉଁ େକଉଁ ନମି�ାଣ�ନ �ବା ବୃହ�, ମ�ମ ଜଳେସଚନ
�କ� େକେତ ମଳୂ ବ�ୟ ଅ�କଳେର େକେବ ଆର� କରାଯାଇ େକେବ ସ�ୁା �କ�
କାଯ���ମ କରବିା ପାଇଁ ଲ�� କରାଯାଇ�ଲା ; (ଖ) ବ��ମାନ େକଉଁ �କ�େର େକେତ ଅଥ�
ବ�ୟ େହାଇଅଛ ିଏବଂ େକେବ ସ�ୁା େକଉଁ �କ� ସ�ୂ�� େହବା ପାଇଁ ଲ�� ଧାଯ�� କରାଯାଇଛି
ଓ େକଉଁ �କ�ର ମଳୂ ବ�ୟ ଅ�କଳ େକେତ ବୃ� ିପାଇଛ ି; ବ��ମାନ ସ�ୁା େକଉଁ �କ� �ାରା
େକେତ ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ ସବୁଧିା େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ି ; ମଳୂ ଧାଯ�� ଲ��ର ଏହା େକେତ
�ତଶିତ ଅେଟ ତାହା �କାଶ କରେିବ କ?ି

େକନାଲ ର�ଣାେବ�ଣ ନମିେ� ଅଥ� ବ�ୟ
୨୧୫ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର ନମି�ତ
େହାଇ�ବା �ୁ� ଜଳେସଚନ �କ� ଗୁଡକିର ର�ଣାେବ�ଣ ନମିେ� ଏବଂ େକନାଲର
ର�ଣାେବ�ଣ ନମିେ� େକଉଁ ହାରେର େକେତ ଅଥ� ମ�ରୁ କରାଯାଇଥାଏ ସ��ୃ ଅଥ� ମ�ରୁୀ



ନମିେ� କ ିକ ିମାପଦ� ଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ ଭି�କୁି ଆଧାର କର ିନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା
ଜଣାଇେବ କ ି ; 2014-15 ବଷ�ରୁ 2019-20 ବଷ� ମ�େର େକଉଁ ଜ�ିାକୁ ର�ଣାେବ�ଣ
େକେତ ଅଥ� ମ�ରୁ କରାଯାଇଛ ିତାର ବଷ�ୱାରୀ େକନାଲ ଓ ବ� ନମିେ� େକେତ େକେତ ଅଥ�
ବ�ୟ କରାଯାଇଛ ିତାହା �କାଶ କରେିବ କ?ି

ସାଂସଦ ପା� ି�ାରା ବଭିି� �କ� ନମି�ାଣ
୨୧୬ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ସଂସଦ ପା�େିର ନମି�ତ େହବାକୁ �ବା ବଭିି� �କ� ଗୁଡକି ମ�ରୁ ଅ�କାଂଶ �କ� ନ�ି��
ସମୟ ଅବ�େର ଅଥ� ବନିେିଯାଗ ନେହବାରୁ ପଣିୁ ଅଥ� ମିଳବିାେର �ତବି�କ ସୃ୍�ି େହଉ�ବା
ପରେି��ୀେର ଏହାର �ତକିାର ପାଇଁ ସରକାର କ ି କ ି �ତ� ତଥା ନ�ି�� ପଦେ�ପ
େକେବଠାରୁ �ହଣ କରଛି� ି ; (ଖ) 2013-14 ରୁ 2018-19 ବଷ� ମ�େର ଅନୁେମାଦତି
େକେତ ସଂଖ�କ �କ� ମ�ରୁ େକେତ �କ� ନ�ି�ାରତି ସମୟ ଅବ� ମ�େର େଶଷ େହାଇଛି
ତାର ଜ�ିା ଓ ବଷ�ୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି ; େକଉଁ �କାରର �କ�
କାଯ��କାରୀତାେର ଅ�କ ବଳିମ� େହଉଛ ିତାର �ମଖୁ କାରଣ କଣ ; ବଳି�ିତ ��ିୟା �ାସ
କରବିା ପାଇଁ ସରକାର� ନ�ି�� ଆଭିମଖୁ� କଣ େସ�ପାଇଁ ସରକାର କ ିକ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରଛି� ିଓ କଣ କରବିାକୁ ଯାଉଛ�?ି

ନରସଂିହପରୁ ଠାେର ବସ�ା� ନମି�ାଣ
୨୧୭ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- କଟକ ଜ�ିାର
ନରସଂିହପରୁକୁ 100 ପାଖାପା� ସରକାରୀ ଓ ଘେରାଇ ଯା�ୀବାହୀ bus ଓଡଶିା ଓ
ଓଡଶିାବାହାରକୁ ସଂେଯାଗ କରୁ�ବା ଦୃ�ିରୁ ଏଠାେର ଏକ ଉପଯୁ� Bus Stand ପାଇଁ
ସରକାର େକେବ କାଯ���ମ େନେବ ; ଏ�ପାଇଁ ଏ ଯାବ� କଣ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଉଛ ି ;
ଏହାକୁ ସରକାର priority େର େନେବ କ?ି

ମହାନଦୀ Tribunal ର ଶୁଣାଣୀ ସ�କ�େର
୨୧୮ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ମହାନଦୀ ଓ
ଅନ� ଆ�ଃରାଜ� ନଦୀଗୁଡକିେର �ବୁି�ନାଲ ଗୁଡକିର ରାୟ ବା ମ�ବ�� ରାୟ ସ�କ�େର
dispute ସଦ�ତମ �ତି ିସ�କ�େର ବ�ିାରତି ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି; ମହାନଦୀ �ବୁି�ନାଲ ପାଇଁ
ବଭିି� ତାରଖିେର େହାଇ�ବା ଶୁଣାଣି ଓ Observation ସ�କ�େର ଓଡଶିା ସରକାର�
ପଦେ�ପ ସ�କ�େର ଜଣାଇେବ କ?ି



OCC ଅଭିବୃ� ିସ�କ�େର
୨୧୯ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ଓଡଶିା
କନ�କସ� କରେପାେରସନର ଗଲା 3 ବଷ�େର ଅଭିବୃ� ି େକେତ ; (ଖ) ସଂ�ତ ି େକେତ
ଟ�ାର େକଉଁ େକଉଁ କାମ OCC �ାରା େକଉଁ ଠକିା କ�ାନୀ ବା ଠକିାଦାର� ମା�ମେର
ସ�ାଦତି େହଉଛ ିବା େହବା ପାଇଁ ନ�ି� ିଓ େଯାଜନା ଅଛ?ି

ଉଠା ଜଳେସଚନ �ାରା ଜଳେସଚନ
୨୨୦ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ନରସଂିହପରୁ
େମଗା ଉଠାଜଳେସଚନ �କ� ଓ ହାଡୁଆ ମ�ମ ଜଳେସଚନ �କ� �ାରା ବଡମ�ା-
ନରସଂିହପରୁକୁ Drought proofing କରବିା ପାଇଁ �ରାନି�ତ କାଯ��ାନ�ାୟନ କରେିବ କ ି ;
େକେବ Mega Lift କୁ IHa Chalk ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରାଯିବା ସହତି ସ��ୃ ଉଠାେସଚ
ଅ�ଳେର କୃଷ ିଓ ଉଦ�ାନକୃଷ ିଅଭିବୃ� ିପାଇଁ ପଦେ�ପ ନଆିଯିବ?

ମହାନଦୀ Instream Barrage ନମି�ାଣ
୨୨୧ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ମହାନଦୀ ଓ
ଅନ� �ମଖୁ ନଦୀଗୁଡକିେର େକେତାଟ ି Instream Barrage େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର େକେତ
ଟ�ା ବ�ୟ ଅଟକଳେର ରାଜ� ସରକାର କରବିା ପାଇଁ TAC approval ଏ ଯାବ� େହାଇଛ ି;
Priority ଦୃ�ିରୁ ମହାନଦୀ ହୀରାକୁଦରୁ ନରାଜ ମ�େର େକଉଁ େକଉଁ �ାନ ଗୁଡକୁି ସରକାର
ଚ�ିଟ କରଛି� ି ; ଚଳତି ବଷ� ବେଜଟ ବ�ବ�ା େହବାରୁ ଏଗୁଡକି Tender ପାଇଁ ପଦେ�ପ
େନେବ କ?ି

�ବାହତି ଜଳର ତୁଳନା�କ ତଥ�
୨୨୨ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଚଳତି
େମୗସମୁୀ ସମୟେର ମହାଦନୀ, �ା�ଣୀ, େକାଏଲ, ଶ� ଭଳ ି ଅନ� ରାଜ�ରୁ �ବାହତି
ନଦୀମାନ�େର େକେତ ଅତରି�ି ଜଳ ଆମ ରାଜ�େର �ବାହତି ନଦୀମାନ�ୁ ଆସଛି ି େସହି
ନଦୀମାନ�େର ଅଣେମୗସମୁୀ ସମୟେର େକେତ ଜଳ �ବାହତି େହାଇ�ଲା େସସବୁର
ତୁଳନା�କ ତଥ� ଯଦ ିସରକାର� ନକିଟେର ଉପଲ� େତେବ �ଦାନ କରେିବ କ ି ; ବ��ମାନ
ସ�ୁା େମୗସମୁୀକାଳୀନ �ବାହତି ନଦୀଜଳ, ବଷ�ାଜଳ ମ�ରୁ େକେତ �ତଶିତ ସଧିା ସମ�ୁକୁ
ବହଯିାଉଛ,ି େକେତ �ତଶିତ ଜଳଭ�ାରମାନ�େର ଗ�ତି ରହଛି,ି ଚଳତି ବଷ�ର �ୀଷ�ଋତୁ
ପଯ��� କୃଷ,ି ବଦୁି�� ଓ ଶ�ି ନମିେ� ଆବଶ�କ ଜଳ ତାହା େମଣ�ାଇପାରବି କ ିକମି�ା ଜଳଭାବ



େଯାଗଁୁ ମରୁଡ ିପର�ିତି ିସ�ିୃ େହବାର ଆଶ�ା ରହଛି ିକ ିେସ େନଇ ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବ
କ?ି

�କ� କାଯ�� ପାଇଁ େହାଇ�ବା ବ�ୟର ବବିରଣୀ
୨୨୩ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- 2009-10
ରୁ 2019-20 ବଷ� ମ�େର ବଭିାଗ ତରଫରୁ ସ�ାଦନ କରାଯାଇ�ବା ବଭିି� ନମି�ାଣ କାଯ��
ମ�ରୁ ନୂତନ �କ� ବାବଦେର ଓ ପରୁାତନ �କ�ର ମରାମତ,ି ସ�ସାରଣ, ନବୀକରଣ,
ପନୁଃଉ�ାର ବାବଦେର େକେତ ଅଥ� େକଉଁ ବଷ� ବ�ୟ କରାଯାଇଛ ି ; �କ� କାଯ�� ବାବଦେର
େକଉଁ ବଷ� େକେତ ଅଥ� ବେଜଟ ବ�ବ�ା �ବା େବେଳ େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ େହାଇ�ଲା ତାର
ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ ସହ େକଉଁ �ମଖୁ କାରଣରୁ ବେଜଟ ମତୁାବକ ଅଥ� ବ�ୟ
େହାଇପାରନି�ଲା ତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?

ପରୁ�ତୃ ଅ�କାରୀ ଓ କମ�ଚାରୀ� ସଂଖ�ା
୨୨୪ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଓଡଆି ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନର ନୟିମାବଳୀ 5-କ (1) ଅନୁସାେର ଓଡଆି
ଭାଷାର ବହୁଳ ବ�ବହାରକାରୀ�ୁ ପରୁ�ତୃ କରାଯିବାର ବ�ବ�ା �ବା ପରେି��ୀେର
ନୟିମାବଳୀ କାଯ��କାରୀ େହବା ପରଠାରୁ ବ��ମାନ ପଯ��� େକେତ ସଂଖ�କ ଓ େକଉଁ �ରର
ଅ�କାରୀ, କମ�ଚାରୀ�ୁ କପିର ିପରୁ�ତୃ କରାଯାଇଛ,ି ଅନ�ପ�େର ନୟିମାବଳୀ 5-କ (2)
ଅନୁଯାୟୀ େକେତ ସଂଖ�କ ଓ େକଉଁ �ରେର ଅ�କାରୀ, କମ�ଚାରୀମାନ�ୁ କପିର ିଦଣ�ବଧିାନ
କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ଦଣ�ବଧିାନର ପରମିାଣ େକେତ େସ ସ�କ�େର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି
ଓଡଆି ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନକୁ କଡାକଡ ି ଭାେବ କାଯ��କାରୀ କରବିା ନମିେ� ଉଭୟ
ପରୁ�ାର ଓ ଦଣ�ବଧିାନ େ��େର କ ିକ ି ଦୃ�ା�ମଳୂକ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ ିେସ ବଷିୟେର
େକେତାଟ ିଉେ�ଖନୀୟ ଉଦାହରଣ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?

ଭୁତଳ ଜଳର ବ�ବହାର ପାଇଁ ନୀତ ିନୟିମ ନ�ି�ାରଣ
୨୨୫ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର
ଭୁତଳ ଜଳର ବ�ବହାର ଓ ପରଚିାଳନା ନମିେ� କ ିକ ିନୀତ ିନୟିମ ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇଛ ି ;
ରାଜ�େର କାଯ���ମ �ବା େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ି, ଖଣି ପ�ାଦାର, ଶ�ିାନୁ�ାନ, ଚକି�ିାଳୟ ସେମତ
ବଭିି� ସରକାରୀ େବସରକାରୀ ସଂ�ା�ୁ େକେତ ପରମିାଣର ଭୂତଳ ଜଳ ବ�ବହାର କର ିେକଉଁ
ହାରେର େକେତ ଅଥ� େପଠୖ ପାଇଁ ଅନୁମତ ି�ଦାନ କରାଯାଇଛ ି; ଅନୁେମାଦତି ପରମିାଣ ଠାରୁ



ଅ�କ ପରମିାଣର ଜଳ ବ�ବହାର କରୁ�ବା ଓ ବନିା ଅନୁମତେିର ଜଳ ବ�ବହାର କରୁ�ବା
ସଂ�ା ଓ ବ��ି ବେିଶଷ�ୁ ଚ�ିଟ କରବିା ପାଇଁ କ ିକ ିବ�ବ�ା ରହଛି ିତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି;
ସ��ୃ ବ�ବ�ାକୁ କାହା�ାରା କଭିଳ ିଉପେଯାଗ କରାଯାଉଛ ି; ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ା ବନିା
ଅନୁମତେିର ଓ ଅନୁେମାଦତି ପରମିାଣ ଠାରୁ ଅ�କ େକେତ ଜଳ ବ�ବହାର କର ିେକେତ ଟକିସ
ଫା�ିଛ� ିଓ ଫା�ୁଛ� ିତାର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ?ି

େଲାକ�ୁ ଚ�ିଟ ପାଇଁ ନ�ି�ାରିତ ମାପଦଣ�
୨୨୬ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା 126 ତା. 21.11.2019 ରଖି ଉ�ରର ପରେି��ୀେର ଖଣି �ଭାବତି
େଲାକ�ୁ ଚ�ିଟ କରବିା ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ ମାପଦଣ� ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ତାହା େକଉଁ
ପ�ତେିର କାହା�ାରା କରାଯାଇଛ,ି େକଉଁ ଜ�ିାେର ଚ�ିଟ ��ିୟା େକଉଁ ସଂ�ା �ାରା େକଉଁ
ତାରଖିେର ଆର� କରାଯାଇ�ଲା ଏବଂ େକେବ ସ�ୂ�� େହାଇଛ ି ଏବଂ ଏହ ି ��ିୟାକୁ
କାହା�ାରା ତଜ�ମା/ସମୀ�ା କରାଯାଇ�ଲା ତାହା �କାଶ କରେିବ କ,ି ଚ�ିଟ ��ିୟା ନମିେ�
େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର େକେତ ଅଥ� �ଦାନ କରାଯାଇଛ ିତାର ଜ�ିାୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି;
ଏବଂ (ଖ) ଚ�ିଟ ��ିୟାର ସଠକିତାକୁ େକଉଁ େକଉଁ �ରେର ଏବଂ କାହା �ାରା ଯା� କରାଯାଇ
ଅନୁେମାଦନ କରାଯାଇ�ଲା ?

Construction of Lower Suktel Irrigation Project
227 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for Water Resources
be pleased to state that - Why construction of Lower Suktel Irrigation
Project has been stopped for more than one year; Has the Government
taken decision not to construct it further; if not, when construction work
is going to resume?

Estimated costs of tourism project at Bhimpahad
228 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for Tourism be
pleased to state that - What is the estimated costs of tourism project at
Bhimpahad of Deogaon block in the district of Bolangir; How much
amount has been released and why the project work is being executed
slowly; will the Government expedite the work and release the balance
estimated amount ?

Construction of checkdam in river suktel
229 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for Water Resources
be pleased to state that - (a) Whether the Government has proposed so
also the PAC has approved for construction of checkdam in river suktal



near village Kirabahal-Chhatamakhna, if so, why work has not
commence, when the tender process will start and by what times it is
proposed to be completed; and (b) when minor irrigation project at
Sikuan and Bhutiarbahal on the river "Sonagarh" will be constructed ?

proposal for preserve the old cultural monument
230 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for Odia Language,
Literature & Culture be pleased to state that - How the Government
proposal for repairs, renovation and presence the old cultural
monument/heritage of Bolangir i.e Literary and Social Club, Bolangir, if
so, will the Government take up the proposal/ project to save the country
old cultural monument/heritage ?

Bus terminal at Bolangir
231 . Shri Narasingha Mishra : Will the Minister for Transport be
pleased to state that - (a) When Government Bus terminal at Bolangir is
going to be completed, what is the amount spent and when it is proposed
to be made operational; and (b) what amounts has been sanctioned for
construction of market complex in the existing Government Bus Stand
at Bolangir; How much has been spent till date, has the Transport
Authority collected money from Private person for construction of stalls,
if so, who has authorised such collection, wether prior approval from
Town Planning Authority and Bolangir Municipality was taken if not,
why illegal construction was made, will the Government enquire and
take action ?

ଦୟା West େକନାଲ ରା�ା ମରାମତି
୨୩୨ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଦୟା
West Branch େକନାଲ ରା�ା େଦଇ ଏମ� ହସପିଟାଲ ଏବଂ ଅନ�ାନ� ଅ�ଳକୁ ବହୁତ
େଲାକ �ତଦିନି ଗମନା ଗମନ କରୁଛ�,ି ଉ� ରା�ାର ଦୂରାବ�ା ବଭିାଗ ନଜରେର ଅଛ ିକ,ି
ଯଦ ିହଁ ଉ� ରା�ା ମରାମତ ିେକେବ ସ�ୁା େହବ ନ�ି�� ଭାେବ ଜଣାଇେବ କ ି?

ରା�ା ମରାମତ ିପାଇଁ ପଦେ�ପ
୨୩୩ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ସ�ୁରପଦା (ଶ�ରା ବଜାର) ଛକଠାରୁ ଦୟା WEST େକନାଲ ସରକ�ରା େଲବୁଲ �ସ�୍ି
େଗଟ ପଯ��� ରା�ାର ବ��ମାନ ଅବ�ା କଣ ଅଛ,ି ଯଦ ିଖରାପ ଅଛ,ି ତାକୁ କାମ କରବିା ଦାୟି�
କାହାର, ଉ� ରା�ା ଉପେର ଏମ� ଡା�ରାଖାନା ଏବଂ ବଭିି� �ାମବାସୀ ନଭି�ରଶୀଳ କ,ି ଉ�



ରା�ାର ମରାମତ ିନ�ି�� ଭାେବ େକେବ ସ�ୁା କରାଯିବ ଏବଂ ଉୁ� ରା�ା ଉପେର ନଭି�ରଶୀଳ
େରାଗୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଆ�� ଲାଭ କରେିବ ଜଣାଇେବ କ ି?

O.T.D.C. କୁ ଲି� ସ�ୁେର ବ�ିି
୨୩୪ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
O.T.D.C. ଅ�ନେର ପରଚିାଳତି େକେତକ ପା�ନବିାସକୁ ଲି� ସ�ୂେର ଅବା ବ�ିୟ କରବିା
ପାଇଁ େଯଉଁ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ ି ଏହା ସତ� କ,ି ଯଦ ି ସତ� ଏହା�ାରା O.T.D.C. ର
ପାରବିା ପଣିଆ କଣ କହୁଛ,ି କମ�ଚାରୀ� ଭବଷି�ତ ପାଇଁ O.T.D.C. କଣ ଚ�ିା କରଛି,ି
2015/16 ଆଥ�କ ବଷ�ରୁ 2019/20 ଆଥ�କ ବଷ� ମ�େର O.T.D.C. େକଉଁ ବଷ� େକେତ
ଲାଭ ବା �ତ ିକରଛି� ିଏବଂ େକଉଁ ବାବଦରୁ େକେତ ଅଥ� େକଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସଛି ିନ�ି��
ଭାେବ ଜଣାଇେବ କ ି?

ପଯ��ଟନ ଶ�ିର �ତ ିଭରଣା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୨୩୫ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
COVID-19 କଟକଣା �ାରା ପଯ��ଟନ ଶ�ିର ବହୁତ �ତ ିେହାଇଅଛ,ି ଉ� �ତରି ସଧୁାର
ଆଣିବା ପାଇଁ େହେଲ , �ାେଭଲ ଏେଜ� ମାନ� ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ େନଇଛ�,ି
ରାଜ�େର ପଯ��ଟକ ବୃ� ିପାଇଁ ସରକାର କଣ ନୂତନ ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�,ି ରାଜ�େର
ପଯ��ଟନ ଶ�ି ଉପେର ନଭି�ର କରୁ�ବା ବ��� ଉ�ତ ି ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ
େନଉଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?

ବନ�ାର �ାୟୀ �ତକିାର
୨୩୬ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଗତ
ବନ�ାେର େକଉଁ ନଦୀ ବ�େର ତ�ାଳ ମରାମତ ିପାଇଁ େକେତ ଅଥ� ଖ�� େହାଇଛ ିଏବଂ ଉ�
ମରାମତ ି�ାରା େକେତାଟ ିଜାଗାେର ଘାଇ ସ�ିୃ େହାଇନାହ�, େକଉଁ େକଉଁ ଜାଗାେର ଘାଇ ସ�ିୃ
େହଲା, ଏହାର �ାୟୀ ମରାମତ ିେକେବସ�ୁା ସରବି, େକେତ ଅଥ� ବନିେିଯାଗ େହବ, ଜ�ିାୱାରୀ
ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ମାତୃଭାଷାେର ସମ� ନ�ପ� କରିବା ସ�କ�େର
୨୩୭ . �ୀ ରାଜକେିଶାର ଦାସ : ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ମାନ�ବର ମଖୁ�ମ�ୀ ନେି��ଶ�େମ ଓଡଆି ଭାଷାେର ଓଡଆି ଶାସନ ପାଇଁ ବା ସମ�
ସରକାରୀ ନ�ପ� ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ଆିେର େହବାପାଇଁ ନ�ି� ି �େଲ େହଁ ସରକାରୀ



କମ�ଚାରୀମାେନ ଏହ ି ନୟିମକୁ ଏ ପଯ��� ପାଳନ କରୁନାହା�,ି ଏପରକି ି ଯଦ ି େକୗଣସି
ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ ଏହ ି ଆଇନର �ଲାପି କର�,ି େତେବ େସମାନ� ବରୁି�େର 1962
ସରଭି� ରୁଲ ଅନୁଯାୟୀ କାଯ�଼�ାନୁ�ାନ େହବାକଥା ଏବଂ େଯ଼ଉଁମାେନ ମାତୃଭାଷାେର ଅ�କ
ଅ�କ କାଯ�� କର�ିେଲ, େସମାନ�ୁ ପରୁ�ତୃ କରାଯିବା କଥା, େତେବ ଏପଯ��� େକେତ
ଜଣ�ୁ ଦ�ିତ ଓ େକେତ ଜଣ�ୁ ପରୁ�ତୃ କରାଯାଇଛ ି?

ବ�ିାପିତ�ୁ ଏ��ାସଆି ଟ�ା େପଠୖେର ବଳିମ�
୨୩୮ . �ୀ ରାଜକେିଶାର ଦାସ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ସବୁ��ପରୁ
ଜଳେସଚନ �କ� ଅ�ନ� ଜ�ୀରା ଜଳଭ�ାର କାରଣରୁ ବ�ିାପିତ େହାଇ�ବା 1304
ପରବିାରକୁ ଏ��ାସଆି ଟ�ା େପଠୖ କରବିା ପାଇଁ ବାରମ�ାର େବଠୖକ ଅନୁ�ତି େହାଇ ନ�ି�ି
େହାଇ�େଲ ମ� ଅଦ�ାବ� ବ�ିାପିତ�ୁ ତା�ର ନ�ାଯ�� �ାପ� �ଦାନ କରାଯାଇନାହ�, େକେବ
ସ�ୁା ଉ� ଏ��ାସଆି ଟ�ା ଜ�ୀରା ବୁଡ ି ଅ�ଳର 1304 ପରବିାରକୁ ମିଳବି ସରକାର
ଜଣାଇେବ କ ି?

ବ�� ସାହତି�କୁ �ତ� ମାନ�ତା
୨୩୯ . �ୀ ରାଜକେିଶାର ଦାସ : ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ଓଡ଼ଆି ସାହତି�କୁ ବ�� ସାହତି�ର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ, ଉ�େକାଟୀର ବ�� ମା�ମେର
ସମାଜର ବହୁ ସାମାଜକି ସେଚତନତା ସ�ିୃ କରାଯାଇଛ,ି କ�ୁି ଏପଯ��� ବ�� ସାହତି�କୁ
ଓଡ଼ଶିା ସାହତି� ଏକାେଡମୀ �ତ� ମାନ�ତା େଦଇ ପାରନିାହ� , ଫକୀର େମାହନ ଠାରୁ ଆର�
କର ି ଫତୁରାନ�, େଗାଦାବରୀଶ� ଠାରୁ ଅଚୁ�ତାନ� ପଯ��� ବହୁ କବ ି ଓଡ଼ଶିା ସାହତି�କୁ
ଅମଲୂ� ସ�ଦ େଦଇ ଯାଇଛ�,ି ଏଣୁ ବ�� ସାହତି� ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିା ସାହତି� ଏକାେଡମୀ �ତ�
ଭାେବ ପରୁ�ାର େଘାଷଣା କରେିବ କ ି?

ଜଳ ସଂର�ଣ ପାଇଁ ବ� ନମି�ାଣ
୨୪୦ . �ୀ ରାଜକେିଶାର ଦାସ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ମହାନଦୀ ନଦୀ
ବ� େଯାଜନା କାଯ��କାରୀ େହଉ ନ�ବାରୁ ଏବଷ� �ାୟ 70 ଲ� କୁ�ବ�ି ମିଟର ପାଣି ସମ�ୁକୁ
ଚାଲିଗଲା, 2017 ମସହିାେର ସରକାର େଘାଷଣା କର�ିେଲ କ,ି ଜଳସଂର�ଣ ପାଇଁ ଆେମ
ଏଗାରଟ ିବ� ନମି�ାଣ କରବୁି, ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତାଟ ିବ� ନମି�ାଣ େହାଇଛ,ି େକେତାଟ ିବ�
ନମି�ାଣ�ନ ଅଛ ିଓ ବାକ ିବ� ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର�ର େକୗଣସ ିେଯାଜନା ଅଛ ିକ ି?

'କୁଜବିର' ସାମ�ାଦକି ମାନ� ପାଇଁ ପରୁ�ାର



୨୪୧ . �ୀ ରାଜକେିଶାର ଦାସ : ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ଓଡ଼ଶିାର �ଥମ ଖବର କାଗଜ କହେିଲ 'କୁଜବିର' ପ�କିାକୁ ସମେ� ଜାଣିଛ�,ି କ�ୁି
ଐତହିାସକି ଦୃ�ିେକାଣରୁ ତାହାର ଗୁରୁ� ଓଡ଼ଶିାର ଏହ ି ବେିଶଷ�କୁ ମେନର�ବା ପାଇଁ
'କୁଜବିର' ସାମ�ାଦକି ବ�ୁ ମାନ� ପାଇଁ େକୗଣସ ିଏକ ପରୁ�ାର କମି�ା ଓଡ଼ଶିାର ଇତହିାସ ତାକୁ
�ାନ େନଇ �ରଣୀୟ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର େକୗଣସ ିପଦେ�ପ େନବାର େଯାଜନା ଅଛ ିକ ି?

ବନ�ା �ାରା ଚାଷ ଜମିକୁ ସରୁ�ା
୨୪୨ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର
ନଦୀ ଅବବାହକିା ଅ�ଳେର �ବା ଜନବସତ ିତଥା ଚାଷ ଜମିକୁ ବନ�ା ଦାଉରୁ ର�ା କରବିା ପାଇଁ
ବଭିାଗ �ାରା କ ିକ ି�ତ� କାଯ���ମ �ଣୟନ କରାଯାଇଅଛ ି ; ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ
ଅ�ନ� ଗଣିଆ ବ�କେର ମହାନଦୀର ଅବବାହକିା ଅ�ଳେର 6 େଗାଟ ିପ�ାୟତେର 100 ରୁ
ଉ��� �ାମ �େତ�କ ବଷ� ମହାନଦୀର ବନ�ା�ାରା ବ�କ, �ାମ ପ�ାୟତ ତଥା ଅନ�ାନ
ଅ�ଳଠାରୁ ଛ�ି� ରହୁ�ବା କଥା ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ ି; ଉ� ବନ�ା ଦାଉରୁ େଲାକ ତଥା
1000 ରୁ ଉ�� େହକ�ର ଚାଷ ଜମିକୁ ସରୁ�ା େଦବା ପାଇଁ ବହୁ ଦନିରୁ ଅ�� ନମି�ତ �ବା
ମହାନଦୀର ଦ�ିଣ ପା��ର ମଣିଭ�ାଠାରୁ ପତୁରଆି ମାଳବ�ର ନମି�ାଣ କାଯ��କୁ ପନୁଃ ଆର�
କର ିଶୀ� ସମା�ି କରବିା ନମିେ� କ ିକ ି�ତ� ପଦେ�ପମାନ �ହଣ କରଛି�?ି

ଅଣଜଳେସଚନ ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ
୨୪୩ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ନୟାଗଡ
ଜ�ିାର ସମ� 4େଗାଟ ି ବଧିାନସଭା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ଅ�କାଂଶ ଅଣଜଳେସଚତି ଚାଷ
ଜମିକୁ ଜଳେସଚନର ସବୁଧିା େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ନମି�ାଣ
େହବାକୁ �ବା ବହୁ �ତ�ିିତ ବୃ�ା� ଜଳେସଚନ �କ�ର ଅଦ�ାବ� �ତି ିକଣ ; ଉ� �କ�ର
ଆବଶ�କୀୟ ଜ�ଲ ଓ ପରେିବଶ ମ�ରୁୀ ��ିୟାକୁ �ରାନି�ତ କରବିା ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ �ତ�
ପଦେ�ପମାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ ି ; ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ� ଉ� �କ�ର ନମି�ାଣ କାଯ�� ଆର�
କରବିା ପାଇଁ �ତ�୍ ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ?ି

କାଳଆିମ�ା �ୁ� ଜଳେସଚନ �କ�ର ��ିି
୨୪୪ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଦଶପ�ା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ନୂଆଗଁା ବ�କର ବାହାଡାଝାଲା �ାମପ�ାୟତେର ନମି�ାଣ େହବାକୁ
�ବା ବହୁ�ତ�ିିତ କାଳଆିମ�ା �ୁ� ଜଳେସଚନ �କ�ର ବ��ମାନର �ତି ିକଣ ; େକଉଁ କାରଣ



ପାଇଁ ଉ� �କ�ର ନମି�ାଣ କାଯ�� ଅଦ�ାବ� ଆର� େହାଇପାରନିାହ� ଜଣାଇେବ କ ି ; ଉ�
�କ�ର ନମି�ାଣ କାଯ�� େକେବ ସ�ୁା ଆର� କର ି େକେବ ସ�ୁା ସମା� କରବିା ପାଇଁ �ରି
କରାଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ?ି

ଜହରିଆଖାଲ ଜଳେସଚନ �କ�ର ନମି�ାଣ କାଯ��
୨୪୫ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଦଶପ�ା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ନୂଆଗଁା ବ�କର ଉଦୟପରୁ �ାମ ପ�ାୟତ ଠାେର �ବା
"ଜହରଆିଖାଲ" ଠାେର ଏକ ଜଳେସଚନ �କ� ନମି�ାଣ �ାରା ଚାରେିଗାଟ ି�ାମପ�ାୟତେର
1000 ରୁ ଉ�� ଏକର ଚାଷଜମିକୁ ଜଳେସଚନର ସବୁଧିା େଯାଗାଇ େଦବା କଥା ବଭିାଗ ଅବଗତ
ଅଛ ିକ ି ; ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଉ� �କ�ର ନମି�ାଣ ପାଇଁ �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କର ି�କ�
କାଯ��ଟ ିଯଥାଶୀ� ଆର� କରେିବ କ?ି

ନୂତନ ପଯ��ଟନ �ଳୀ ମାନ�ତା
୨୪୬ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଦଶପ�ା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ବଗିତ 10 ବଷ� ମ�େର େକଉଁ େକଉଁ ଧାମ�କ ତଥା ପଯ��ଟକ ସମାେବଶ
�ଳୀକୁ ପଯ��ଟନ େ�� ରୂେପ ମାନ�ତା �ଦାନ କରାଯାଇଅଛ ିଜଣାଇେବକ ି , ନୂଆଗଁା ବ�କର
ମାଳସିାହ ି�ାମ ପ�ାୟତ ଠାେର ବେିଜ �ୀ �ୀ ଗତେିକଶ ମହାେଦବ� �ସ�ି �ାଚୀନ ମ�ରି
ତଥା ଗଣିଆ ବ�କର େବଲପଡା ପାଟଣା �ାମ ପ�ାୟତର ରାଉତ ପଡାଠାେର ବେିଜ �ୀ �ୀ
େଭାେଳ�ର ମହାେଦବ� �ାଚୀନ ମ�ରିକୁ ପଯ��ଟନ �ଳୀର ମାନ�ତା େଦବାପାଇଁ ��ାବ
ସରକାର� ହ�ଗତ େହାଇ ଅଛ ିକ,ି ଉ� �ାନ ଗୁଡକୁି ପଯ��ଟନ �ଳୀର ମାନ�ତା େଦବାପାଇଁ
କ ିକ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛି ି?

କାଯ��ାନୁ�ାନ ନମିେ� ପଦେ�ପ
୨୪୭ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�ର ବଭିି� ସମ�ାଦ ପ�େର ବଭିି� ସମସ�ା ସମ�ଳତି ସମ�ାଦ ଶେିରାନାମା କୁ ଇ. େମଲ
େଯାଗଁୁ ସ��ୃ ବଭିାଗର ମ�ୀ ଓ ସଚବି�ୁ ତୁର� କାଯ��ାନୁ�ାନ ନମିେ� େ�ରଣ ପାଇଁ ସରକାର
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ିଓ ଏହା ଅବଳିେମ� ଲାଗୁ ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ମହମିା ଟୁ�ୀର ପନୁରୁ�ାର
୨୪୮ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ମହମିା ଧମ�ର ଗେବଷଣା ସହ େଯାର�ା ସେମତ ଭୀମ େଭାଇ�



ଜନ�ପୀଠ ଓ ଅନ� ମହମିା ଟୁ�ୀର ପନୁରୁ�ାର ଓ ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରୁଛ� ି?

ପରିବହନ �ମିକ ମାନ� ପାଇଁ ବ�ବ�ା
୨୪୯ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - କେରାନା
ସଂ�ମଣ �ତିେିର ମା�� 2020 ରୁ ରାଜ�ର ପରବିହନ େସବା ବାଧା�ା� େହାଇ ପରବିହନ
�ମିକମାେନ ବୃ� ି ହେରଇ�ବା ସ�କ�େର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ି କ,ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ
ଏହାର �ତକିାର ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

�ାୟୀ ବନ�ା ନୟି�ଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୨୫୦ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- େଢ�ାନାଳ
ଜ�ିାେର ଚଳତି ବନ�ାେର େକଉଁ ବ�କର େକେତ �ୟ�ତ ିେହାଇଛ ି�କାଶ କର ିଜ�ିାେର ଜଳ
ନ�ିାସନ ବ�ବ�ା �ରା�ତି କର ି �ାୟୀ ବନ�ା ନୟି�ଣ ପାଇଁ କ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ?ି

େଢ�ାନାଳେର ପଯ��ଟନ ଭି�ିଭୂମି ଉ�ୟନ
୨୫୧ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- େଢ�ାନାଳ
ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ ଦଶ�ନୀୟ �ାନକୁ ପଯ��ଟନ�ଳୀର ମାନ�ତା �ଦାନ କରାଯାଇଛ,ି
େକଉଁଗୁଡକି ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ ି�କାଶ କର ିଜ�ିାେର ପଯ��ଟନ ଭି�ଭୂିମି ଉ�ୟନ ପାଇଁ କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ବନ�ା େଯାଗଁୁ �ୟ�ତରି ପରିମାଣ ଓ ଜଳନ�ିାସନ ବ�ବ�ା
୨୫୨ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଚଳତି ବନ�ାେର
ଆଠମ�ିକ ନବି�ାଚନମ�ଳୀ ସହ ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାେର େକେତ �ୟ�ତ ିେହାଇଛ ି�କାଶ କରି
ଜ�ିାେର ଜଳନ�ିାସନ ବ�ବ�ା �ରା�ତି କର ିବନ�ା ନୟି�ଣ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ?ି

ପଯ��ଟନ ବକିାଶ ମା�ମେର ଆ�ନଯୁି�ି
୨୫୩ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଟକିରପଡାକୁ
େନଇ ଆଠମ�ିକ ନବି�ାଚନମ�ଳୀର ପଯ��ଟନ ଭି�ଭୂିମୀ ଉ�ୟନ ନମିେ� ସରକାର� କି
େଯାଜନା ଅଛ ି�କାଶ କର ିପଯ��ଟନ ବକିାଶ ମା�ମେର ଆଠମ�ିକେର ଆ�ନଯୁି�ି ସ�ିୃ ପାଇଁ
ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି



େଲାକକଳା ଓ େଲାକନୃତ�ର ସରୁ�ା
୨୫୪ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ଦ�ନାଚ, ଲଉଡେିଖଳ, ଓଡଶିୀ ସଂକୀ��ନ, ଦାସକାଠଆି, ଚଇତେିଘାଡା ନାଚ, ପାଲା ଓ
ଅନ� ପାର�ରକି େଲାକକଳା ଓ େଲାକନୃତ�ର ସରୁ�ା, ବକିାଶ ଓ ଗେବଷଣା ପାଇଁ ସରକାର କି
�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରବିାକୁ ଯାଉଛ�?ି

ଆଠମ�ିକଠାରୁ ପରୁୀ ପଯ��� ବସ ଚଳାଚଳ
୨୫୫ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଆଠମ�ିକଠାରୁ
ପରୁୀ ପଯ��� ଓଡଶିା ରାଜ� ସଡକ ପରବିହନ ନଗିମ ବସ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ
�େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ଭୁବେନ�ରେର �ତମି�ୂ� ନମି�ାଣ
୨୫୬ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ରାଜଧାନୀ ଭୁବେନ�ରେର ତାଳେଚର �ଜାମ�ଳ ଆେ�ାଳନ େନତା �ଗ�ତ ପବ�ି
େମାହନ �ଧାନ, େଢ�ାନାଳ �ଜାମ�ଳ ଆେ�ାଳନ େନତା ଗଡଜାତ ଗା�ୀ ସାର�ଧର ଦାସ,
କବ ି �ଜନାଥ ବଡେଜନା� ପ�ୂ�ଦାୟାଦ �ତମି�ୂ� ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ
ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ପଥର ପ�ାକ�ିର ବ�ବ�ା
୨୫୭ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- େଚୗ�ାର କଟକ
ନବି�ାଚନମ�ଳୀର ଗା�ପି�ୀଠାରୁ ଭଜମିଳୂ ପଯ��� ମହାନଦୀ କୂଳ ଖାଉ�ବାରୁ ଏଠାେର
ନଦୀବ� ସରୁ�ା ପାଇଁ �ତ�ଭାେବ ପଥର ପ�ାକ�ି କର ି ବନ�ା ଆଶ�ା ଦୂରୀଭୁତ ପାଇଁ
ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି

ପଯ��ଟନ �ଳୀର ମାନ�ତା
୨୫୮ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - କଟକ ଜ�ିାର
ସାେଲପରୁ ବ�କର ଆତଡାଠାେର ଚେି�ା�ଳା, ମହାନଦୀ ଓ ପାଇକା ଆଦ ି ତେିନାଟ ି ନଦୀର
ସଂଗମ�ଳେର ନମି�ତ ଭାରତ ବଷ�ର �ତିୀୟ କନ�ାକୁମାରୀ ମ�ରିକୁ ପଯ��ଟନ �ଳୀର
ମାନ�ତା �ଦାନ କର ି ତାହାର ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ ଅଛକି,ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ
ଏହାର ପଯ��ଟନ ଭି�ଭୂିମୀ ଉ�ୟନ ପାଇଁ ସରକାର �ତ� ଅନୁଦାନ ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି

ବସ�ା�ର ଆଧୁନକିୀକରଣ



୨୫୯ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - କଟକ�ତି
ବାଦାମବାଡ ିବସ�ା� ଓ ପରୁୀ ଅନୁେଗାଳ ବସ�ା�ର ଭି�ଭୂିମି ଉ�ୟନ ପାଇଁ େକେତ ବ�ୟ
ଅଟକଳେର ଭି�ଭୂିମି ଉ�ୟନ ଓ ଆଧୁନକିୀକରଣ ପାଇଁ କ ିେଯାଜନା କରଛି� ିଓ ଏହ ି�କ�
କାଯ�� େକେବସ�ୁା ପ�ୂ�ା� ପାଇଁ ଲ�� ଧାଯ�� କର ି�ରତି ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�?ି

ଓଡଆି ଭାଷାକୁ ଶା�ୀୟ ମଯ��ାଦା
୨୬୦ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଓଡଆି ଭାଷାକୁ ଶା�ୀୟ ମଯ��ାଦା �ଦାନ ସହ ଏହାର ବକିାଶ ନମିେ� ସରକାର କ ିକ ି�ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�?ି

ସାମ�ାଦକି� କଲ�ାଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୨୬୧ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଚଳତି
ବଷ�ର କେରାନା�ତିେିର 2020 ମା�� ମାସରୁ ଅଦ�ାବ� ରାଜ�ରୁ �କାଶତି େକଉଁ ସମ�ାଦପ�ର
�ସାରଣ ସଂଖ�ାେର େକେତ �ାସ ବୃ� ିଘଟଛି ି�କାଶ କର ିରାଜ�ର �ୁ� ଓ ମ�ମ ସମ�ାଦପ�
ସହ ସାମ�ାଦକିମାେନ ଗୁରୁତର ଆଥ�କ ସଂକଟର ସ�ଖୁୀନ େହାଇ�ବା ପରେି��ୀେର
େସମାନ� କଲ�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି

େଲାୟର ସକୁେତଲ ଜଳେସଚନ �କ�ର କାଯ��କାରୀ ବଳିମ�
୨୬୨ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ବଲା�ୀର
ଜ�ିା େଲାୟର ସକୁେତଲ ଜଳେସଚନ �କ�କୁ କାଯ��କାରୀ କରବିାେର ବଳିମ� େହବାର କାରଣ
ସଂପକ�େର ସଚୂନା େଦେବକ,ି ଏବଂ (ଖ) ଇଂେରଜ ଅମଳରୁ ଆଖଆୁପଦାଠାେର େବତୖରଣୀ
ନଦୀ ଉପେର ନମି�ତ ଆ�କିଟର ଜଳ ଧାରଣର capacity କମି ଯାଉ�ବାରୁ ଏହାର
renovation and replacement ର ଆବଶ�କତା ଜରୁରୀ େହାଇପଡଛି,ି ରବ ି ଚାଷେର
ଭ�କ ଓ ଯାଜପରୁ ଜ�ିାର ଚାଷୀମାେନ ପାଣି ପାଇ ପାରୁନାହଁା�,ି ଏପର�ିେଳ ଏଠାେର ଏକ
Bridge cum Barrage ନମି�ାଣ ପାଇଁ ନ�ି� ିେନେବକ?ି

MLA LAD Release ପାଇଁ Guideline
୨୬୩ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ)
ରାଜ� ସରକାର ବଧିାୟକ ପା� ି / MLA LAD Fund ବାବଦେର ଏପଯ��� ସମଦୁାୟ
େକେତ ଟ�ା Release କରଛି� ି ଓ ଏବାବଦେର ଯଦ ି କଛି ି ନୂଆ Guideline ଥାଏ



ଜଣାଇେବକ,ି ଏବଂ (ଖ) ରାଜ� ଓ େକ� ସରକାର ରାଜ�େର େକେତାଟ ି ନଜି� େଯାଜନା
କାଯ��କାରୀ କରୁଛ� ିଏବାବଦେର େକେତ ଅଥ� ବରାଦ େହାଇଛ ିତାର ଏକ ବବିରଣୀ େଦେବକ?ି

ସାମ�ାଦକି କେରାନା େଯା�ାେର ଶହୀଦ
୨୬୪ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
Covid-19 େର େକେତଜଣ ସାମ�ାଦକି କେରାନା େଯା�ା ହସିାବେର ଶହୀଦ େହାଇଛ� ି ଓ
େସମାନ� ପରବିାର�ୁ ସରକାର େଦଇ�ବା ସହାୟତା ସଂପକ�େର ସଚୂନା େଦେବକ?ି

ଗାଡ ିବ�ିି ଓ ପ�ିକରଣ
୨୬୫ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) କେରାନା
�େକାପେର ଅଥ�ନୀତ ି ବାଧା�ା� େହଉ�ବା ସତ�କ,ି ପରବିହନ ଟକିସ ଗତ ବଷ� ଏହି
ସମୟେର େକେତ ଆଦାୟ େହାଇ�ଲା ଓ ଚଳତି ବଷ� େସହ ି ସମୟେର େକେତ ଆଦାୟ
େହାଇଛ ିଏହ ିସମୟ ଭିତେର େକେତ ନୂଆ ଗାଡ ିବ�ିି ଓ ପ�ିକରଣ, ଲାଇେସନ� ନବୀକରଣ,
ଯାନବାହନ ଯା� ବାବଦେର ଟକିସ ଆଦାୟ େହାଇଛ ିଏହା ଗତ ବଷ� ତୁଳନାେର ଅ�କ ନା କ�,
ଏବଂ (ଖ) ରାଜ�େର ପ�ିକୃତ େହାଇ on road େର ଚାଲୁ�ବା ସମ� କସିମର ଗାଡ ିସଂଖ�ା
େକେତ?

ମେହ�ଗିରୀର ବକିାଶ
୨୬୬ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଭାରତ ସରକାର�
�େଦଶ ଦଶ�ନ େଯାଜନାର ରାମାୟଣ ସକ�ଟ ଅ�ନେର ମେହ�ଗିରୀର ବକିାଶ ପାଇଁ େକ�
ପଯ��ଟନ ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ାଣାଳୟକୁ ରାଜ� ସଂ�ତୃ ିଓ ପଯ��ଟନ ବଭିାଗ କଛି ି��ାବ େଦଇଛ ିକ,ି
ଉ�ର ହଁ େହେଲ େକଉଁ େକଉଁ ବଷିୟ �ତ ିବେିଶଷ �ାନ େଦବାକୁ କୁହାଯାଇଛ?ି

କେରାନା �ତିରି ତଥ� �ସାରଣ ବାବଦେର ଖ��ର ପରିମାଣ
୨୬୭ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - କେରାନା �ତିରି ତଥ� �ସାରଣ(Briefing) ବାବଦେର ଅଦ�ାବ� େମାଟ େକେତ ଟ�ା
ଖ�� େହାଇଛ,ି ବଭିାଗେର ସାଧାନ �ବା ସେ� ପ�ାେକଜ ��ୁତ ିଲାଗି ସରକାର େକଉଁ ଘେରାଇ
ସଂ�ାକୁ ଠକିା େଦଇ�େଲ ଜଣାଇେବକ?ି

�ାସ ପାଇ�ବା ରାଜ�ର ପରିମାଣ
୨୬୮ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
କେରାନା ସଂ�ମଣଜନତି ଅଚଳବ�ା େଯାଗଁୁ ରାଜ�ର ପରବିହନ େ�� େକେତ ପରମିାଣେର



�ତ�ି� ଏବଂ େସ�ପାଇଁ ରାଜ�ର ରାଜ� ଆୟ େକେତ �ାସ ପାଇଛ ି ବଭିାଗୱାରୀ ତଥ�
େଦେବକ,ି ଅନ ଲକ ପେର େସସବୁ େ��େର େକେତ �ତଶିତ ସଧୁାର ଘଟଛି ି ସବେିଶଷ
ବବିରଣୀ େଦେବକ?ି

କଳାକାର ଓ କମ�ଚାରୀ�ୁ �ତ� ସହାୟତା
୨୬୯ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଲକଡାଉନ େଯାଗଁୁ ସେିନମା, ଯା�ା, ଆଲବମ, ପାଲା ଓ ଦାସକାଠଆି ଆଦି
ଆେମାଦ �େମାଦ େ�� ସଂପ�ୁ� ବ� ରହ�ିବାରୁ ଏ�ସହ ସଂପ�ୃ କଳାକାର ଓ କମ�ଚାରୀ�
ଜୀବକିା ବପି� େହାଇ�ବା ସରକାର ଜାଣ�କି,ି ଯଦ ିହଁ, େତେବ େସମାନ�ୁ �ତ� ସହାୟତା
�ଦାନ ଦଗିେର ଏପଯ��� େକେତ ଟ�ା ବ�ୟ କରଛି� ିଜ�ିାୱାର ିବବିରଣୀ େଦେବକ?ି

ବନ�ା �ତ�ି�� ଉ�ାର ଏବଂ ରିଲିଫ ବାବଦେର ବ�ୟର ପରିମାଣ
୨୭୦ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
ନକିଟେର ସଂଘଟତି ବନ�ାେର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ େଲାକ �ତ�ି� େହାଇଛ� ିଓ ଉ�ାର
ଏବଂ ରଲିିଫ ବାବଦେର େମାଟ େକେତ ଟ�ା ବ�ୟ େହାଇଛ,ି ବନ�ାେର େକେତ ଚାଷ ଜମିେର
ଫସଲ ଉଜୁଡଛି ିଏବଂ ସରକାରୀ ସ�� ିେକେତ ନ� େହାଇଛ,ି ମନୁଷ�କୃତ ଘାଇ ଅଭିେଯାଗର
ତଦ� େକଉଁ ପଯ��ାୟେର ସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବକ?ି

ରାଜ� ଅଥ�ନୀତରି ରୂପେରଖ
୨୭୧ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
ଲକଡାଉନ �ଭାବେର ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�ର �ଥମ 3 ମାସେର ଜାତୀୟ ଅଥ�ନୀତ ି 23.9%
ସଂକୁଚତି େହାଇ�ବା େବେଳ ବଷ� େଶଷକୁ ଅଭିବୃ� ିହାର - 9% କୁ ଖସବି େବାଲି ଆ�ଜ�ାତୀୟ
ସଂ�ା S&P Global Rating ଆକଳନ କରଛି ିଏହ ିଅବ�େର ରାଜ� ଅଥ�ନୀତରି ରୂପେରଖ
କଣ ସରକାର ଆକଳନ କେଲଣି କ,ିସାଂ�ିତକି ଆଥ�କ ଦୁଃ�ତିରି ସଧୁାର ଲାଗି ସରକାର େକଉଁ
ଅ�ା�କାର େ��ଗୁଡକୁି ଗୁରୁ� େଦଇ କ ି �କାର କାଯ���ମ �ରା�ତି କରଛି� ି ସବେିଶଷ
ବବିରଣୀ େଦେବକ?ି

ବଭିି� େଯାଜନା�ାରା ଅଥ� ବ�ୟ
୨୭୨ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- 2020-
2021 ଆଥ�କ ବଷ�େର େଯଉଁସବୁ େଯାଜନା ବାବଦକୁ ଅଥ� ବରାଦ କରାଯାଇ�ଲା , େସ�ରୁ
େକଉଁ େଯାଜନା ବାବଦକୁ ଏଯାବତ େକେତ ଟ�ା େକଉଁ ବଭିାଗ�ାରା ବ�ୟ କରାଯାଇଛ ି ଓ



େକେତଟ�ା ବଳକା ରହଛି ି ଏବଂ େକାଭିଡ଼ -19 କେରାନା େଯାଗଁୁ େଯାଜନା ବାହାେର
େକଉଁକାଯ�଼� ପାଇଁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ବ�ୟ କରାଯାଇଛ,ିଏବଂ େକାଭିଡ଼ -19 କେରାନା
ପାଇଁ ଆଥ�କ ନଅି� େଦଖାେଦବା ସ�ାବନା ଅଛ ି କ;ି ଯଦ ି ଅଛ ି େତେବ େକଉଁ େଯାଜନା
କାଯ�଼�କାରୀ କରବିାକୁ ଆଥ�କ ନଅି� ପଡ଼ବି, େବାଲି ଆଶ�ା କରାଯାଇଛ ିଓ େସହସିବୁ େଯାଜନା
କାଯ��କାରତିା ବାବଦକୁ େକଉଁ ସ�ୂରୁ ଟ�ା ଅଣାଯାଇ ଭରଣା କରାଯିବ, ଜଣାଇେବ କ ି?

ବଷ�ାଜଳ ନୟି�ଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୨୭୩ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ରାଜ�ର
ଆବଶ�କୀୟ ଜଳଭ�ାର ନ �ବାରୁ ବଷ�କୁ େକେତ କୁ�େସକ ପାଣି ସମ�ୁକୁ େବାହଯିାଉଛ ିଓ
େକଉଁଠାେର ଜଳ ଭ�ାର, େବ�ରଜ ଓ ଆନକିଟ କରବିାକୁ ସରକାର ଲ�� ର�ଛ� ିଓ ଏ�ପାଇଁ
େକେତ ଟ�ା ବ�ୟ େହବ େବାଲି ଅଟକଳ କରଛି� ି ଓ ଏହାର କାଯ�� େକେବଠାରୁ ଆର�
କରାଯାଇ େକେବସ�ୁା େଶଷ କରାଯିବାକୁ ଲ�� ରଖାଯାଇଛ ି ଏବଂ ବଷ�ା ଜଳକୁ ନୟି�ଣ
କରବିାପାଇଁ କ ି�କାର ବ�ବ�ାମାନ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ େକେତ ପରମିାଣର ବଷ�ାଜଳ ସମ�ୁକୁ
େବାହ ିଯାଉଛ,ି ଜଣାଇେବ କ ି?

ଠକିାଦାର��ାରା ବଭିି�କାଯ�଼� କରିବା
୨୭୪ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- 2017 -18, 2018
- 19 ଓ 2019 -2020 ଆଥ�କ ବଷ�େର ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁଠାେର େକଉଁସବୁ କାଯ��
େକଉଁଠକିାଦାର� �ାରା କରାଯାଇଛ ି ଓ େକଉଁକାଯ��ପାଇଁ େକଉଁ ଠକିାଦାର�ୁ େକେତଟ�ା
ଦଆିଯାଇଛ ିଓ ଦଆିଯିବାକୁ ଅଛ ିଓ େକଉଁକାଯ�଼�ର ମଳୂବେଜଟ େଯତକି ିଟ�ା �ଲା, ତାହାକୁ
େକଉଁ ପରେି��ୀେର ପନୁଶ� ମଳୂ ବେଜଟରୁ େକେତଟ�ା ଅ�କ ବୃ� ିକରାଯାଇଛ,ି ଏହାର ଏକ
ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ପା�ନବିାସ �ାରା ଲାଭ ଓ �ତି
୨୭୫ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର
େକଉଁଠାେର େକେତାଟ ିେଲଖଁାଏ ପା�ନବିାସ ଅଛ,ି େସ�େର େକଉଁପା�ନବିାସେର 2017 -18
, 2018 -19 ଓ 2019- 20 ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ଲାଭ ଓ �ତ ିେହାଇଛି
ଏବଂ େକଉଁ ପା�ନବିାସ ଘେରାଇ ସଂ�ାକୁ ଲିଜ ସ�ୂେର େଦବାକୁ ସରକାର ଲ�� ର�ଛ�ି
ଏବଂ ଏ�ପାଇଁ େକଉଁ ଘେରାଇ ସଂ�ା େକେତ ଟ�ା ବନିମିୟେର େକଉଁପା�ନବିାସ
ଲିଜେଦବାକୁ �ରି େହାଇଛ ିଓ େଯଉଁସବୁ ପା�ନବିାସ ଲି� ସ�ୂରୁ ଦଆିଯିବ, େସ�ରୁ େକଉଁସବୁ



ପା�ନବିାସେର େକେତଜଣ େଲଖାଏଁ କମ�ଚାରୀ କାମ କରୁଛ�,ି େସହସିବୁ କମ�ଚାରୀ ମାନ�ର
ଚାକରିରି େବଧୖତା ପାଇଁ କ ି�କାର ବ�ବ�ା କରାଯାଇଛ,ି ଜଣାଇେବ କ ି?

କେରାନା ବ�ିାପନ ପାଇଁ ଅଥ� ବ�ୟ
୨୭୬ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
କେରାନା ଭୂତାଣୁ ସଂ�ମଣରୁ ଦୂେରଇ ରହବିାପାଇଁ ସେଚତନତା ସ�ିୃ କରବିାକୁ େକଉଁ ସଂ�ା ଓ
ଗଣ ମା�ମକୁ ବ�ିାପନ ବାବଦେର େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ଦଆିଯାଇଛ ି ଓ ସଚୂନା ଓ
େଲାକସ�କ� ବଭିାଗ�ାରା େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ବ�ୟ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ େଯଉଁସବୁ ସଂ�ାକୁ
ଟ�ା ଦଆିଯ଼ାଇଛ ିେସ�ରୁ େକଉଁ ସଂ�ା େକଉଁ ଅ�ଳେର େକଉଁ�କାର ସେଚତନତା କାଯ�଼��ମ
କରଛି� ିଜଣାଇେବ କ ି?

ପଯ��ଟନ �ଳୀକୁ ଅଥ� �ଦାନ
୨୭୭ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ) ନଲ�ା ନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀର ଅେନକ ଐତହିାସକି ପଯ�଼�ଟନ�ଳୀ ଚ�ିଟ କରାଯାଇଅଛ ି କ;ି ଯଦ ି କରାଯାଇଅଛି
େସଗୁଡ଼କିର ନାମ ଓ େକଉଁ େକଉଁ Block େର ରହଛି ିଜଣାଇେବ କ;ି ବଗିତ 5 ବଷ�େର ଉ�
ପଯ��ଟନ େକ�ମାନ� ପାଇଁ େକେତ ଅଥ� ଦଆିଯାଇଅଛ ି ଏବଂ (ଖ) 2020 - 21 ଆଥ�କ
ବଷ�େର େବଲଖ�ି. ମହନଗିର ିଅସରୁଗଡ଼, ସା�ୁସ େତଲନଦୀ ତଟର ଅମାଠ ପାଇଁ କଛି ିଅଥ�ର
ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

େମଗା Project �ାରା ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ
୨୭୮ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) Mega
Project ପାଇଁ େକସ�ିା, ନଲ�ା, ମ:ରାମପରୁ, େକସ�ିା �ିଡ଼( Grid) ରୁ Power Supply
ବାରମ�ାର େଯାଗାଇ ନ େଦଉ�ବା ବଭିାଗର ନଜରକୁ ଆସଅିଛ ିକ;ି ଏବଂ (ଖ) େକସ�ିା �ିଡ଼(
Grid) ସହତି େହାଇ�ବା Agreement ଅନୁଯାୟୀ Power Supply େହାଇ ନ ପାରୁ�ବା
ଦୃ�ିରୁ ଚାଷୀମାେନ ହଇରାଣ େହଉ�ବା ସରକାର�ର ଅବଗତ ଅଛ ି କ ିଏବଂ ଭ� େମଗା
Project ମାନ�େର 20 େହକ�ର ଜମିେର େଗାଟଏି ଆଉଟେଲଟ ଦଆିଯାଉ�ବା ଦୃ�ିରୁ ,
ସମ� ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ ିପାରୁନ�ବାରୁ େହକ�ର ପିଛା େଗାଟଏି େଲଖାଏଁ ଆଉଟେଲଟ େଦବାର
ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

େତଲ ନଦୀ ଉପେର ଆନକିଟ ନମି�ାଣ
୨୭୯ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) କଳାହା�ି



ଜ�ିାର ସା�ୁଲ Medium Project Tender ଡ଼ାକବିା ବ�ବ�ା କରେିବ କ;ି ବ��ମାନ Tender
ବ�ବ�ା କେଲ ତାର ସମ� Formality ସ�ୂ�� କରବିାପାଇଁ େକେତ ସମୟ ଲାଗିବ; ଏବଂ (ଖ)
ରାହୁଲ, ଉେ�ଇ, ଉ��ୀ ଓ େତଲନଦୀ ଉପେର ଅମାପଠାେର ଅନକିଟ କରବିାର ��ବ
େକେବସ�ୁା ସ�ୂ�� େହବ ଜଣାଇେବ କ ି , ଏବଂ(ଖ) RET Medium �କ� ପାଇଁ 1700
େହକ�ର ଜମିକୁ େନଇ ଏକ ଚଠିା ��ୁତ େହାଇଛ,ିଏହାକୁ ଅତଶି�ି କାଯ��ାର� କରବିାପାଇଁ
ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

Major Lift ଜରିଆେର ଜଳେସଚନ
୨୮୦ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ) ଉେ�ଇ ମ�ମ
ଜଳେସଚନ �କ� କଲ�ାମ�ୁା ବ�କର ଅେନକ ଗଁାକୁ Tail End େର ଜମିକୁ ପାଣି ପହ� ିପାରୁ
ନ�ବା ଦୃ�ିରୁ େତଲନଦୀେର Mega Major Lift ଜରଆିେର ଜଳେସଚନ ବ�ବ�ା କରେିବ
କ;ି ଏବଂ (ଖ) େସହପିର ିRahul ନଦୀ ଏକ ଚରିେ�ାତା ନଦୀେର M . Rampur Block ର
ଅେନକ ଗଁାକୁ Mega lift ଜଳେସଚତି କାଯ�଼� ଆର� କରବିାପାଇଁ ସେଭ� କାମ ଆର� କରେିବ
କ ି ;ଏବଂ ସା�ୁର ନଦୀର ନଲ�ା ବ�କେର ମାେ�ଲ �ାମ ପ�ାୟତକୁ Mega Lift ଜରଆିେର
ଜଳେସଚତି କାଯ�଼� ଆର� େକେବ େହବ , ଜଣାଇେବ କ ି?

Ret ମ�ମ ଜଳେସଚନ �କ� ପାଇଁ DPR ��ୁତ
୨୮୧ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) Ret ମ�ମ
ଜଳେସଚନ �କ� Right, Left ଏବଂ Main Distributary ର Lining କାଯ�଼�
କରବିାପାଇଁ DPR ��ୁତ କରବିାପାଇଁ ବଭିାଗୀୟ ଅ�କାରୀ�ୁ ଶୀ� ନେି��ଶ େଦେବ କ;ି
ଏବଂ(ଖ) Right Canal େର ଅେନକ ଦୃଟ ିରହ�ିବା ଦୃ�ିରୁ, ତାକୁ ସଧୁାରବିା ପାଇଁ କ ିବ�ବ�ା
କରାଯାଉଅଛ,ି ବଗିତ 4 ବଷ� ଭିତେର left Canal େର କଣସବୁ ଖ�� େହାଇଛ,ି ଏବଂ େକଉଁ
େକଉଁ Agency ମାେନ କାମ କରଛି� ିତାର ଏକ ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?

MIP କୁ Renovation କରି ଜଳେସଚନ �ମତା ବୃ�ି
୨୮୨ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ବଲା�ିର ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ କ�ାବା�ି ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ତୁେରଇେକଲା, ବ�କ, ବେ�ାମ�ୁା
ବ�କ, ମରୁବିାହାଲ ବ�କ େର ଜଳେସଚନ ପରମିାଣ ବହୁତ କମ�ବାରୁ ସମ� ଏମଆଇପି
େ�ାେଜକ� ପରୁୁଣା େହାଇ ଯାଇ�ବାରୁ ଯଥା ବେ�ାମଣୁପା ବ�କର ଖେୁଜନ ବାହାଲ ଏମଆଇପି,
ଚୁଲିଫୁ�ା ଏମଆଇପି, ହେ�ାମ�ୁା 1-2 ଏମଆଇପି, ବଟରଲା, ଛତର� , ଅରସାତୁଲା ଏବଂ



ତୁେରଇେକଲା ବ�କର କୁସପାଲି, ଖେୁଜନ ଏମଆଇପି ଏବଂ ମରୁବିାହାଲ ବ�କର ଟ� େଜାର,
ହରିାପରୁ ଏମଆଇପି, ( ଗଡ଼ଗଡ଼ବାହାଲ ) ବାଲିପଟା ଏମଆଇପି, ଇ�ାପଡ଼ା ଏମଆଇପି ,
ଏହସିବୁ ଏମଆଇପିକୁ renovation କର ି ଜଳେସଚନ �ମତା ବଢ଼ାଇେବ କ;ି ଏବଂ (ଖ)
ବେ�ାମ�ୁା ବ�କେର ନୂଆ ଏମଆଇପି �କ� ଯଥା ମ�ାରମ�ୁା ଏବଂ ତୁେରଇକଲିା ବ�କେର
ମା�ିଆ ମ�ୁା ନୂଆ ଏମଆଇପି �କ� ନମି�ାଣ କର ିଜଳେସଚନ ବୃ� ିକରେିବ କ ି?

SPF େଯାଜନାେର ଅନୁଦାନ �ଦାନ
୨୮୩ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ରାଜ� ସରକାର SPF େଯାଜନାେର 2019- 20 ଏବଂ 20 - 21 େର େକଉଁ େକଉଁ
ନବି�ାଚନ ମ�ଳକୁି େକେତ ଅନୁପାତେର ଅନୁଦାନ େଦଇଛ�;ି ଏବଂ (ଖ) ଏହାର �ତ ିନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀୱାରୀ �କ� ଅନୁଦାନସହ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି ; ସରକାର� SPF
େଯାଜନାେର ଅନୁଦାନ େଦବାର ନତି ିନୟିମ କଣ ?

ବଜୁି KBK େଯାଜନାେର ଅନୁଦାନ �ଦାନ
୨୮୪ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ରାଜ�ସରକାର BIJU - KBK େଯାଜନାେର2019-20 ଏବଂ 20-21 େର State-
Sector and District-Sector େମାଟ େକେତ ଟ�ା ଅନୁଦାନ େଦଇଛ� ି ଏବଂ ଏହାର
େଗାଟଏି ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଏବଂ (ଖ) େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିା BIJU - KBK
େର 2019 - 20 ଏବଂ 2020 -21 େର State- Sector and District-Sector େର
େକେତ େକେତ ଟ�ା ଖ�� କରଛି� ିଏହାର େଗାଟଏି ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ;ି
ବଲା�ିର ଜ�ିାେର BIJU - KBK 2019 -20 ଏବଂ 2020 -21 State- Sector and
District-Sector ର ପ�ାନ ଏେ�ାଭ େହାଇନ�ବା କଥା ସରକାର ଜାଣ� ି କ;ି ଏ�ପାଇଁ
ସରକାର Government �ରେର ମ�ରୁ କରେିବ କ ି?

େଲାୟର ସକୁେତଲ ଏବଂ େଲାୟର ଇ��କ� କାଯ�଼� ସ�ୂ�� ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୨୮୫ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
େଲାୟର ସକୁେତଲ ଏବଂ େଲାୟର ଇ��କ� େକଉଁ ବଷ�େର ଆର� େହାଇ�ଲା ଏବଂ ଏହାର
ଅଟକଳ େକେତ �ଲା ଏହ ି ଦୁଇ �କ� �ାରା େକେତ େହକ�ର ଜମି ଖରଫିେର ଏବଂ ରବେିର
ଜଳେସଚତି େହବ ବ��ମାନ େମାଟ େକେତ ଟ�ା େହାଇଛ ିଏବଂ ସ�ୂ�� େହବା ସମୟେର ଏହି
�କ�ର ଅଟକଳ େକେତ ଟ�ାେର ପହ�ବି; ଏବଂ (ଖ) ଏହ ିଦୁଇ �କ� େଲାୟର ସକୁେତଲ



ଏବଂ େଲାୟର ଇ� ବ��ମାନ ( At present) Status କଣ; େମାଟେକେତ େହକ�ର ଜମିକୁ
ଖରଫିେର ଏବଂ ରବେିର ଜଳେସଚତି କରୁଛ� ିଏବଂ ଏହ ିଦୁଇ �କ� ସ�ୂ�� ନ େହବାର କାରଣ
କଣ; ଏବଂ େକଉଁ ସମୟ ସୀମାେର ଏହା ସ�ୂ�� େହବ ?

WODCର ମଖୁ�ାଳୟ ପଶି�ମ ଓଡ଼ଶିାେର �ାପିତ
୨୮୬ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) WODC କୁ ପ�ୂ�ା� ଗଠନ ଏବଂ ମଖୁ�ାଳୟକୁ ପଶି�ମ ଓଡ଼ଶିାେର �ାପିତ ନ କରବିାର
କାରଣ କଣ; ଏବଂ (ଖ) WODC �ାରା 2019 -20 ଏବଂ 20- 21 େର େକଉଁ େକଉଁ
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀକୁ େମାଟ େକେତ ଅଥ� ଅନୁଦାନ େଦଇଛ� ି ଏବଂ ଏହ ି ଅନୁଦାନେର ଆଜି
ପଯ��� ଖ�� େହାଇିଛ ିଏହାର �କ� ତାଲିକାସହ େକେତ ଅଥ� ଖ�� େହାଇଛ ିଏହାର େଗାଟଏି
ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି; ଏବଂ 2019- 20 ର ଅନୁଦାନ ଚଳତି ବଧିାନସଭା ସଦସ�ମାନ�
ବନିାଅବଗତେିର ଦଆିଯାଇ�ବା କଥା ସତ� କ;ି ଏବଂ ଏହ ି�କ� ଗୁଡ଼ାକୁ ଏହା ବଦଳେର ନୂଆ
�କ�କୁ ଡ଼ାଇଭରସନ �କ�ଭାେବ �ହଣ କରେିବ କ ି?

ପ�ୂ�ା� ଜଳେସଚନ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୨୮୭ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - କଳାହା�ି ଜ�ିାର
େକଉଁ ବ�କର େକେତ ପରମିାଣ ଜମିକୁ େକଉଁ ଉ�ରୁ ଖରଫି, ରବ ିଓ ଉଭୟ ଖରଫି ଓ ରବି
ଫସଲ ପାଇଁ ଜଳେସଚନ ସବୁଧିା �ଦାନ କରାଯାଉଛ ି�କାଶ କର ିଜ�ିାକୁ ପ�ୂ�ା� ଜଳେସଚତି
କରବିାକୁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

େକ.ବ.ିେକ େଯାଜନା ବ�
୨୮୮ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- େକ�
ସରକାର େକ.ବ.ିେକ . େଯାଜନା ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ବ� କରବିା କାରଣରୁ କଳାହା�ି ଜ�ିାେର
ନମି�ାଣାଧୀନ େକ.ବ.ିେକ �କ� ପ�ୂ�ା� ପାଇଁ େକେତ ଅଥ�ର ଆବଶ�କତା �ବାେବେଳ ଏହି
�କ� ପ�ୂ�ା� ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

ନୂତନ ପଯ��ଟନ�ଳୀ ମାନ�ତା
୨୮୯ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - କଳାହା�ି ଜ�ିାେର
େକଉଁ େକଉଁ �ାନକୁ ପଯ��ଟନ�ଳୀର ମାନ�ତା �ଦାନ କରାଯାଇ�ବାେବେଳ େକଉଁ ��ାବ
ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ ିକଳାହା�ି ଜ�ିାେର ପଯ��ଟନ ଭିଭିଭୂମୀ ଉ�ୟନ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?



�ାଚୀନ େଲାକକଳା ଓ େଲାକନୃତ�ର ସରୁ�ା
୨୯୦ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
କଳାହା�ି ଜ�ିାର �ାଚୀନ େଲାକକଳା, େଲାକନୃତ�, େଲାକସଂ�ୀତ, େଲାକବାଦ�ର ସରୁ�ା ,
ବକିାଶ ଓ ଗେବଷଣା ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

ଦୁଗ�ମ ଆ�ଳକୁ ପରିବହନ େସବା
୨୯୧ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - କଳାହା�ି ଜ�ିାର
ଦୁଗ�ମ �ାମା�ଳକୁ ପରବିହନ େସବା େଯାଗାଇେଦବାକୁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରୁଛ� ି?

ବନ�ାର �ାୟୀ �ତକିାର
୨୯୨ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ବଗିତ
2020 ବନ�ାେର େକଉଁ ନଦୀେର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକଉଁଠାେର ଘାଇ ସ�ିୃେହାଇ େକେତ
�ୟ�ତ ି େହାଇଛ ି ଓ ଘାଇ ମରାମତ ି ସହ ବନ�ାର �ାୟୀ�ତକିାର ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ
ନଆିଯାଉଛ,ି ଏବଂ (ଖ ) ବନ�ା�ତିରୁି େଦ� ରାଜ�େର �ାୟୀ ବନ�ାନୟି�ଣ, ଜଳନ�ିାସନ
ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ େନବାସହ ବଭିି� େସତୁ, ଗହୃ ନମି�ାଣ, ରା�ା �କ� ପାଇଁ ଜଳସ�ଦ
େ�େନଜ ବଭିାଗ ଅନୁେମାଦନ ବା�ତାମଳୂକ କରବିାକୁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ପଯ��ଟନ ଭି�ିଭୂମୀର ଉ�ୟନ
୨୯୩ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର
ପଯ��ଟନ ଭି�ଭୂିମୀ ଉ�ୟନ ପାଇଁ ସରକାର 2017 -18, 2018 - 19 , 2019- 20 , 2020
- 21 ଆଥ�ୀକ ବଷ�େର େକେତ ଅଥ� ଦାବୀ କର�ିବାେବେଳ େକ� ସରକାର େକେତ ଅଥ�
ଅନୁଦାନ �ଦାନ କରଛି� ିତାହାର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ନରିାପଦ େନୗ ବାଣିଜ� ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୨୯୪ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ବଗିତ
ପା�ବଷ�େର େକେତେଗାଟ ିେନୗ ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟ ିେକେତ ବ��ି ମତୃାହତ େହାଇଛ� ି�କାଶ କରି
ରାଜ�େର ନରିାପଦ େନୗ ପରବିହନ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

କଳାକାର� �ାରା କେରାନା ସେଚତନା କାଯ���ମ
୨୯୫ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - କେରାନା କଟକଣା େଯାଗଁୁ ୨୦୨୦ ମା��ମାସରୁ ସାଂ�ତୃକି କାଯ���ମ ବ� େଯାଗଁୁ



କଳାକାରମାେନ ବୃ� ିହରାଇ େବେରାଜଗାର େହାଇ�ବା ପରେି��ୀେର ପାଲା, ଦାସକାଠଆି,
ଚଇତେିଘାଡ଼ା ନାଚ, ଲଉଡ଼,ି ଅନ� େଲାକନୃତ� କଳାକାର ମାନ� �ାରା କେରାନା ସେଚତନତା
କାଯ�଼� ନମିେ� ତା� �ାରା କଳା ପରେିବଷଣ ପବୂ�କ େସମାନ� ଆ�ନଯୁି�ି ପାଇଁ ସରକାର�
��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଘେରାଇ ପରିବହନ ନେିୟାଜତି�ୁ ବୀମାଭୁ�
୨୯୬ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�ର ସମ�
ଘେରାଇ ପରବିହନେର ନେିୟାଜତି �ାଇଭର, କ�କ�ର, େହଲପର, ଅେଟା ଚାଳକ ମାନ�ୁ
ବୀମାଭୁ� ଓ �ା��ବୀମାଭୁ� କରବିାକୁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ରା�ାର �ଶ�ିକରଣ ଓ ପା�ଶାଳା ନମି�ାଣ
୨୯୭ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଯାଜପରୁ
ଜ�ିାର ମହାବନିାୟକ-ଚ�ିେଖାଲ ପଯ��ଟନ େ��କୁ ଅ�କ ସଂଖ�କ ପଯ��ଟକ ଆସ�ୁବାରୁ
ଚ�ିେଖାଲ ଠାରୁ ମହାବନିାୟକ ରା�ାର �ଶ�ିକରଣ ଓ ମହାବନିାୟକ ଠାେର ପଯ��ଟକ�
ରହବିା ପାଇଁ ଏକ ଉ�ତ ଧରଣର ପା�ଶାଳା ନମି�ାଣ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ
କ ି?

େତାରଣ ନମି�ାଣେର ବଳିମ�
୨୯୮ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଯାଜପରୁ ଜ�ିାର ଛତଆିଠାେର �ବା ଅମରାବତୀ ପ�ତା�ିକ ପୀଠ ସ�ଖୁେର
ଏକ େତାରଣ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ଆବଶ�କୀୟ ଅଥ� ବଗିତ ୨ ବଷ� େହଲା ମ�ରୁୀ େହାଇ�େଲ େହଁ
ଏହା ଅଦ�ାବ� ନମି�ାଣ ନେହବା, ବଳିମ�ର କାରଣ କଣ ଓ େକେବସ�ୁା ଏହ ିନମି�ାଣ କାଯ��
େଶଷ େହବ ?

ବ�ର ସଦୃୁଢ଼କିରଣ
୨୯୯ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ମହାନଦୀ ନଥ� ଜଗତପରୁ ଜଳେସଚନ ଖ�, ନୃତା� ଉପଖ� ଅଧୀନେର େଗ�ୁଟ ି ନଦୀର
ଦ�ିଣ ପା��ର ବ� ପଦ�ନାଭପରୁଠାରୁ ଚ�ିଆ ପଯ��� ଯାଇ�ବା ନଦୀବ� ଚଳତି ବନ�ାେର
�ୟ�ତ ି େହାଇ�ବା ଓ ଖତଅିଂଗ �ାମଠାେର ପାଣି ବ� ପାର କରଯିିବା ଫଳେର ଏହ ିବ�
ଦୁବ�ଳ େହାଇ�ବା ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଅିଛ ିକ;ି ଏବଂ (ଖ) ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଏହ ିବ�ର



ସଦୃୁଢୀକରଣ ପାଇଁ ଓ ଚ�ିଆ �ାମଠାେର �ବା ଅସ�ୂ�� ନଦୀବ�ର ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସେବ��ଣ ଓ
ଆକଳନ ��ୁତ େହାଇ�େଲ ଏହାର ମଲୂ�ର ପରମିାଣ େକେତ ଓ ଏହା େକେବ କାଯ��କାରୀ
େହବ ?

େଘରିବ�ର ସଦୃୁଢ଼ ିକରଣ
୩୦୦ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ଜଳେସଚନ େକ�ାପଡ଼ା ଖ� ଓ ଛତା ଉପଖ� ଅଧୀନେର �ବା ବାଲିଚ�ପରୁ ଠାରୁ ଖଡ଼ଗପରୁ
ବରୁିପାନଦୀର ଦ�ିଣପା�� େଘରବି� ଓ େକଶପିରୁ େଘରୀବ� ଚଳତି ବନ�ା �ାରା �ୟ�ତି
େହାଇ େକଶପିରୁ ଠାେର ଘାଇ େହାଇଯାଇ�ବାରୁ ଏହା ନମି�ାଣ ଓ ସଦୃୁଢୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାର
ପଦେ�ପ େନେବ କ ି ; ଏବଂ (ଖ) େକଶପିରୁ େଘରରି େଦକୁତ ି ବ�ର ଉ�ତା ବୃ� ି ଓ
ସଦୃୁଢୀକରଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନବା ସହ ପବୂ�ରୁ େହାଇ�ବା େଘରବି� ନମି�ାଣ ନମି�ମାନ
ଅଭିେଯାଗର ତଦ� କର ିଆବଶ�କୀୟ କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରେିବ କ ି?

ମାଛୁଆଳଆି ପିଠକୁ ପଯ��ଟନ�ଳୀ ମାନ�ତା
୩୦୧ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର �ବା
ପଯ��ଟନ�ଳୀ ଗୁଡ଼କିର ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର କଣ କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଅଛ� ି ;
ରାଜନଗର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ପ�ାମ�ୁାଇ ବ�କେର �ବା “ମାଛୁଆଳଆି ପିଠ”
ପଯ��ଟନ�ଳୀ ଭାେବ ରାଜ� ସରକାର� �ାରା େଘାସତି େହାଇ �େଲ ମ� ଏହାର ବକିାଶ
ଦଗିେର ଯେଥ� �ାନ ଦଆିଯାଇ ପାରନିାହ�, ତୁର� ଏହାର ବକିାଶ ପାଇଁ ଚଲିତ ବଷ� ସରକାର
ପଦେ�ପ େନବା ସହ ଆଥ�କ ବ�ୟ ବରାଦ କରେିବ କ ି?

େକନାଲ ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ
୩୦୨ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - େ�େନଜ
ବଭିାଜନ �ାରା ରାଜ�େର ଚଳତି ବଷ� େକେତ େକନାଲ େଖାଳାଯାଇ େକେତ ଜମିକୁ ଜଳ
େସଚନ ଓ ଜଳନ�ିାସନର ବ�ବ�ା କରାଯାଇଛ;ି େସହ ି ପର ି ରାଜନଗର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ
ଅ�ନେର େକେତ େକନାଲ େଖାଳାଯାଇଛ ିଓ େକେତ େଗାଟ ିେଚକଡ�ାମ ନମି�ାଣ କରାଯାଇଛ;ି
େବଲପାଳ-ଡ଼ା�ଣେତଳୖା �ି� ଇରେିଗସନ ସ�ିମ ଅ�ନେର େକଲପାଳ ଠାେର େହବାକୁ �ବା
Sluice ନମି�ାଣ କାଯ�� େକଉଁ ପଯ��ାୟେର ଅଛ ି ଓ ଏହା େକେବସ�ୁା ଆର� େହବ ଓ
େକେବସ�ୁା ଜନସାଧାରଣ� େସବାେର ଲାଗିପାରବି ?

ନୂତନ ବସ�ା� ନମି�ାଣ



୩୦୩ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର େକେତ
େଗାଟ ି ନୂଆ ବସ�ା� ନମି�ାଣ ପାଇଁ ଚଳତି ବଷ� ସରକାର େଯାଜନା ର�ଛ�,ି ରାଜନଗର
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ପ�ାମ�ୁାଇ ଓ ରାଜନଗର ଠାେର ଦୁଇେଗାଟ ି ନୂତନ ବସ�ା�
ନମି�ାଣ ପାଇଁ ଚଳତି ବଷ� ସରକାର�ର େଯାଜନା ଅଛ ିକ;ି ଯଦ ିହଁ େତେବ ଏ�ପାଇଁ େକେତ
ଅଥ� ବ�ୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ି?

ବନ�ା �ାରା �ତ�ି� ବ�ର ପନୁଃ ନମି�ାଣ
୩୦୪ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଚଳତି ବଷ�
Cyclonic Storm ଅ�ାନ ଏବଂ ନକିଟେର େହାଇ�ବା ବନ�ାେର ରାଜ�ର େକଉଁ
େକଉଁ�ାନେର େକେତ କ.ିମି. ତଟବ� (Embankment) ନ� େହାଇଛ ିକମି�ା ଭା�ିଯାଇଛ,ି
ରାଜନଗର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ େକଉଁ େକଉଁ ତଟବ� (Embankment) �ତ ିଘଟଛି ିଓ
େସଗୁଡ଼କିର ତୁର� ପନୁଃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରଅିଛ� ି?

ନରିାପଦ େନୗ ପରିବହନ
୩୦୫ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଭ�କ ଜ�ିାେର
ନରିାପଦ େନୗପରବିହନ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ି?

ଭୁବେନ�ରେର �ତମି�ୂ� �ତ�ିା
୩୦୬ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଓଡଆି ଭାଷା ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - କବେିଶଖର ଚ�ିାମଣି ମହା�,ି ନାଟ�ାଚାଯ�� ରଘନୁାଥ ପ�ା�ର ପ�ୂ�ବୟବ
�ତମି�ୂ�ୀ ରାଜଧାନୀ ଭୁବେନ�ରେର �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର
କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଭ�କ ଜ�ିାେର �ାୟୀ ବନ�ା ନୟି�ଣ
୩୦୭ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଚଳତି
ବନ�ାେର ଭ�କ ଜ�ିାେର େକଉଁ ନଦୀେର ବନ�ାେଯାଗଁୁ େକଉଁ ବ�କ ଓ େପୗର ସଂ�ାର େକେତ
ଅ�ଲ �ୟ�ତ ି େହାଇଛ ି �କାଶ କର ି ଭ�କ ଜ�ିାେର �ାୟୀ ବନ�ା ନୟି�ଣ ପାଇଁ କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ପଯ��ଟନ ଭି�ିଭୂମି ଉ�ୟନ
୩୦୮ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଭ�କ ଜ�ିାର
ଭ�କାଳୀ, ଆଖ�ଳମଣି, ଭିତରକନକିା ସହ େକଉଁ �ଳୀକୁ ପଯ��ଟନ�ଳୀର ମାନ�ତା �ଦାନ



କରାଯାଇ ତାହାର ପଯ��ଟନ ଭି�ଭୂିମୀ ଉ�ୟନ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ି?
ସବୁ��େରଖା ସଂ�ାର େଯାଜନା

୩୦୯ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ଉ�ର ଓଡ଼ଶିାର ଦୁଃଖ େବାଲି ସବୁ��େରଖା ନଦୀକୁ କୁହାଯାଏ କ;ି ଏହାର ଦାଉରୁ ର�ା ପାଇଁ
ସରକାର ସବୁ��େରଖା ସଂ�ାର େଯାଜନା େଘାଷଣା କର�ିେଲ କ ି ; ଏହା ଏକ ଧୁଆଁବାଣ �ଲା
କ;ି �କାରା�େର େସହ ିଅ�ଳ ବାସୀ�ୁ େଧାକା ଦଆିଯାଇଛ ିକ;ି ଏବଂ (ଖ) ଏହ ିେଯାଜନାର
ରୂପେରଖ କଣ; େକେତ ଅଥ� ବରାଦ େହବାକୁ ଅଛ ି ; େକେତ େଲାକ�ୁ ସରୁ�ା ଦଆିଯିବ;
େକେତ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ବି ?

େପାଲାଭରମ �କ�
୩୧୦ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ଚଳତି ବଷ� ମାଲକାନଗିରରି ବ�ିୀ�� ଅ�ଳ ଜଳବ�ୀ େହାଇ�ଲା କ;ି ଏ�ପାଇଁ ସରକାର�
ଭୁଲନୀତ ି ଦାୟୀ କ;ି ସରକାର ଠକିଣା ପଦେ�ପ େନବାକୁ ଅସମଥ� େହବାରୁ େପାଲାଭରମ
�କ� ସମା� େହବାକୁ ଯାଉଛ ିକ;ି ଏହା ସ�ୂ�� େହେଲ ମାଲକାନଗିରରି ଆହୁର ିଅ�କ ଅ�ଳ
ବୁଡ଼ବିାର ସ�ାବନା ଅଛ ିକ ି ; ଏବଂ (ଖ) ଏହାର �ାୟୀ �ତକିାର ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ େନେବ
େପାଲାଭରମର ଉପର ମ�ୁେର ଏକ ଜଳ ଭ�ାର ନମି�ାଣ କରାଯିବ କ ି?

ଜୟପରୁ ବସ�ା�ର ଉ�ତକିରଣ
୩୧୧ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ଜୟପରୁ ବସ�ା� ମ�େଦଇ ଅନୁ�ନ ୫ଟ ିରାଜ�ର ବସ ଚଳାଚଳ କରୁ�ବା କଥା ସରକାର
ଜାଣ� ି କ;ି ଏହା ସେ� ଜୟପରୁ ବସ�ା�କୁ ଉ�ମାନର କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ନୀରବ
ରହବିାର କାରଣ କଣ; ଏବଂ (ଖ) ଏହ ିବସ�ା�ର ଆଧୁନକିକିରଣ କାଯ�� େକେବଠାରୁ ଆର�
େହାଇଛ;ି ତାହା ଅତ�� ନମି�ମାନର ସାବ�� େହାଇଛ ିକ;ି ସରକାର ଏହାର ଅନୁ�ାନ କରବିାକୁ
ବେିଶଷ� ଦଳ ପଠାଇେବ କ ି?

�ତ� ଉ�ୟନ ପରିଷଦ ଗଠନ
୩୧୨ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ଅବଭି� େକାରାପଟୁ ଜ�ିାର ସାମ�ୀକ ଉ�ୟନ ପାଇଁ ସମ� େକ�ୀୟ େଯାଜନା ବ�
େହାଇ ଯାଇଛ ିକ;ି ଏହା �ାରା ଏହ ିପଛୁଆ ଅ�ଳର ବକିାଶ ଧାରା ପେଛଇଯିବ କ;ି ରାଜ�ର
ମଖୁ� େ�ାତେର ଏହାକୁ ସାମିଲ କରବିା ନମିେ� ଏକ �ତ� ଉ�ୟନ ପରଷିଦ (Special



Development Board) ଗଠନ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ତ�ର େହେବ କ;ି ଏ�ପାଇଁ
ବଭିାଗୀୟ ଅନୁ�ାନ କଣ ରହଛି ି?

େକ�ାପଡ଼ାେର ଆଧୁନକି ବସ�ା� ନମି�ାଣ
୩୧୩ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�ର
ସବ�ପରୁାତନ େପୗରା�ଳ ତଥା ଜ�ିା ସଦରମହକୁମା େକ�ାପଡ଼ାଠାେର ଏକ ଆଧୁନକି ବସ�ା�
କରବିାର ସରାକର� ଠାେର େକୗଣସ ି େଯାଜନା ଅଛ ି କ;ି ଯଦ ି ଥାଏ, ସହର ଭିତେର
କରାନଯାଇ କଟକ ଚା�ବାଲି ରା�ା ପା��େର ତଥା ସହର ନକିଟେର କରବିାକୁ ବ�ବ�ା କରେିବ
କ;ି ଚଲିତ ବଷ� ମ�ୁନସିପାଲି� �ତ�ିା ୧୫୦ ବଷ� ଅତ�ିା� କର�ିଲା େବେଳ ଜାତରି ଜନକ
ମହା�ା ଗା�ୀ� ଜନ� ୧୫୦ ବାଷ�କ େଦଶ ପାଳନ କରୁଛ,ି ଗା�ଜିୀ ଏହ ିସହରକୁ ପଦଯା�ା
କର�ିବା ମ� ଐତହିାସକି ।

ପାଠାଗାରର ନବୀକରଣ
୩୧୪ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�ର ସବ�ପରୁାତନ ମ�ୁନସିପିାଲି� େକ�ାପଡ଼ା ଠାେର ୧୨୩ ବଷ�ର �ଟିସି ସମୟର ଡ଼ାଇମ�
ଜୁବୁଲି ପାଠାଗାର ଜରାଜୀ�� ଭାବେର �ବା ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଛି ି କ,ି �ବାଦ ପରୁୁଷ
ବଜୁିବାବୁ� ସେମତ ବହୁ ବଶି�ି ବ��ି ଏହ ି ପାଠାଗାର ପରଦିଶ�ନ କର ି ନଜିର ଖସୁ ି ବ��
କରଛି�;ି ଏହାର ନବୀକରଣ ପନୁଃ ଉ�ାର ପାଇଁ ବଭିାଗୀୟ କ��ୁ ପ� କାଯ���ମ ହାତକୁ େନେବ
କ ି?

ବନ�ାର �ାୟୀ �ତକିାର
୩୧୫ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ସ�ତି
ରାଜ�େର େଦଖା େଦଇ�ବା ଅ�ୁତପବୂ� ବନ�ା ପର�ିତି ି ରାଜ�ର ନଦୀବ� େକନାଲ ଏବଂ
ଜଳେସଚନ ବ�ବ�ାକୁ �� ବ�ି� କରଛି,ି ବେିଶଷଭାେବ େକ�ାପଡ଼ା ଜ�ିାର, େକ�ାପଡ଼ା,
ପାଟକୁରା ଆଳୀ ରାଜନଗର, ମହାକାଳପଡ଼ା ଅ�ଳେର �ା�ଣୀ, ଖରେ�ାତା କାଣୀର
ବନ�ା�ଳୟ ରଚନା କର ି�ଭୁତ �ତ ିକରଛି,ି ମହାନଦୀ ନମି� ଜଳ ଅବବାହକିା ମ� ଏ�େର
ସାମିଲ; ଏହ ି�ତରି ଆକଳନ ସରକାର କେଲଣି କ ିଏବଂ ଏହାର ସହସା ଏବଂ �ାୟୀ �ତକିାର
ପାଇଁ ବଭିାଗୀୟ କ��ୃ ପ� କଣ ବ�ବ�ା ମାନ �ହଣ କରଛି� ି?

ଜୟେଦବ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ବ�ୟ ଅ�କଳ
୩୧୬ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଜୟେଦବ ନବି�ାଚନ



ମ�ଳୀେର (ଟୁରଜି�ି) ପଯ��ଟନ ବଭିାଗ�ାରା କ ିକ ିକାଯ�� ଚାଲିଛ,ି େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର ଓ
େକେତ ଟ�ା ଅଟକଳେର ତାହାର ଏକ ତାଲିକା େଦବା ସହତି ଜୟେଦବ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର
ସରକାର�ର କ ିକ ିେଯାଜନା ଅଛ ିତାହା କହେିବ କ?ି

େକନାଲ ରା�ା ମରାମତି
୩୧୭ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଜୟେଦବ ନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀର ବାଲିପାଟଣା ବ�କର େଦଉଧରପରୁ ପ�ାୟତର କୁେ�ଇ େକନାଲର ନରେିସା େକନାଲ
ରା�ା ଅତ�� ଖରାପ େହବା ବଷିୟ ସରକାର ଜାଣ� ିକ,ି ତୁର� େସ ରା�ାର ମରାମତ ିପାଇଁ
ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ବଧିାୟକ� ପା� ିବ�ନ
୩୧୮ . �ୀ ଅରବ�ି ଢାଲୀ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ବଧିାୟକମାନ�ର ଆ�ଳକି ଉ�ୟନ ପା� ି 2020-21 ବଷ� ପାଇଁ େକେବ ବା�ବିା ପାଇଁ
ଅନୁମତ ିଦଆିଯିବ ?

କାଯ�� ପାଇଁ agreement
୩୧୯ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ମଦୁୁଲୀ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- Cuttack
Drainage Under େର ଜଗତସଂିହପରୁ ଜ�ିାର େକେତ ଅ�ଳ କାଯ�� କରୁଅଛ ି ଓ
େକଉଁଠାେର, 2019 ଏ�ି� ଠାରୁ 2020 September ପଯ��� େକଉଁଠାେର େକେତ ଟ�ାର
କାଯ�� agreement େହାଇଛ ି ବା କାଯ�� କରାଯାଇଛ,ି େସ�ରୁ େକେତ କାଯ�� E-Tender
ବ�ବ�ାେର େହାଇଛ ିଓ େକେତ କାଯ�� Divn. ବା Sub-Divn. �ରୀୟ Tender ବ�ବ�ାେର
େହାଇଛ ିଓ କାହା କାହା ନାମେର କରାଯାଇଛ ି?

E-Tender ମା�ମେର କାଯ��
୩୨୦ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ମଦୁୁଲୀ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- Prachee
Irrigation Divn. under େର Jagatsinghpur ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ ଅ�ଳ କାଯ��
କରାଯାଉଛ,ି 2019 ଏ�ି� ମାସଠାରୁ ଏପଯ��� (2020-Sept.) Kantapada Sub-Divn.
ଓ Niali Sub-Divn. under େର େକଉଁ େକଉଁ କାମ, େକଉଁ �ାନେର, େକେତ ଅଥ�
ବନିମିୟେର କାହା କାହା ନାମେର କରାଯାଇଛ ିକମି�ା କରବିା ପାଇଁ agreement କରାଯାଇଛ,ି
େସ�ମ�ରୁ େକଉଁ କାମସବୁ E-Tender ବ�ବ�ାେର େହାଇଛ ିଓ େକଉଁ କାମ ସବୁ Division



�ରୀୟ ବା Sub-Divn. �ରୀୟ Tender ବ�ବ�ାେର କରାଯାଇଛ,ି େକେତ payment
େହାଇଛ ିଓ େକେତ ବାକ ିଅଛ ି?

ବଭିି� Division େର େହାଇ�ବା କାଯ��
୩୨୧ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ମଦୁୁଲୀ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - 2019
ମସହିା ଏ�ିଲଠାରୁ ଏପଯ��� (2020 Sept.) Jagatsinghpur Irrigation Division,
Jagatsinghpur Drainage Division ଏବଂ Mahanadi South Divn. େର େକଉଁ
େକଉଁ କାମ େକଉଁ �ାନେର, େକେତ ଅଥ� ବନିମିୟେର, କାହା କାହା ନାମେର କରାଯାଇଅଛି
କମି�ା କରବିା ପାଇଁ agreement େହାଇଛ,ି େସ�ମ�ରୁ େକଉଁ କାମସବୁ E-Tender
ବ�ବ�ାେର େହାଇଛ ି ଓ େକଉଁ କାମସବୁ Division କମି�ା Sub-Divn. �ରୀୟ Tender
ବ�ବ�ାେର କରାଯାଇଅଛ,ି େସ�ରୁ େକଉଁ କାମେର େକେତ Payment କରାଯାଇଛ ିଓ େକେତ
ବାକ ିଅଛ,ି (Divn. wise separate and detail report) ?

େକ� ଓ ରାଜ�ର ଅନୁଦାନ ପା�ରି ର�ଣାେବ�ଣ
୩୨୨ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
�ାମ ପ�ାୟତ �ରେର ଏବଂ ପ�ାୟତ ସମିତ ି�ରେର େକ�ୀୟ ତଥା ରାଜ�ର ଅନୁଦାନ ପା�ି
ସାହାଯ�େର ର�ଣାେବଣ େହଉ�ବା �କ�ମାନ�େର ଏକା ସା�େର କମି�ା ଅତ ିକମ ସମୟ
ବ�ବଧାନେର େଗାଟଏି �କ� ପାଇଁ କମି�ା େଗାଟଏି �କ�କୁ Peace meal େର Estimate
କର ିବଭିି� େଯାଜନାର ପା� ିOver lapping କରବିା ତଥ� ସତ� କ,ି େଗାଟଏି �କ� ପାଇଁ
ଏକ ସା�େର ଏକା�କ େଯାଜନାରୁ ପା� ିବରାଦ କର ିଖ�� କରବିା ��ିୟାକୁ େରାକବିା ପାଇଁ
ପ�ାୟତ/ବ�କ ଓ ଜ�ିା�ରେର େକେତ ଅ�କାରୀ�ୁ ଉ�ର ଦାୟି� ଦଆିଯାଇଛ ିତ� ସମ��ୀୟ
ବଭିି� ସମୟେର ସରକାର ଜାର ିକର�ିବା ନେି��ଶାବଳୀ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?

ଜଳେସଚତି ଜମିର ପରିମାଣ
୩୨୩ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ) 2019-20
ମସହିାେର ବଲା�ିର ଜ�ିାେର େକେତ ପରମିାଣର ଜଳେସଚତି ଜମିେର ଧାନ ଚାଷ େହାଇଅଛି
ଓ େକେତ ପରମିାଣର ଅଣଜଳେସଚତି ଜମିେର ଧାନ ଚାଷ େହାଇଅଛ,ି ସରକାରୀ ତଥ�
ଅନୁସାେର ବଲା�ିର ଜ�ିାେର େକେତ �ତଶିତ ଜମି ଜଳେସଚତି େହଉଅଛ ି , 2019-20
ମସହିାେର ବଲା�ୀର ଜ�ିାର ଧାନ ସଂ�ହ ସମୟେର ଅଣଜଳେସଚତି ଜମି ପାଇଁ ଏକର �ତି
13 ��ିାଲ ଓ ଜଳେସଚତି ଜମି ପାଇଁ ଏକର �ତ ି19 ��ିାଲ ଧାନ �ୟର ବ�ବ�ା �ବା ସେ�



�କୃତେର ସମ� ଜ�ିାେର ଏକର �ତ ି13 କୁ�ାଲ ହସିାବେର ଧାନ �ୟ କରାଯାଇ�ବା ଅଥ�
ବଲା�ିର ଜ�ିାେର ଆେଦୗ ଜଳେସଚତି ଜମି ନ �ବା କଥାକୁ ସରକାର ନେିଜ ସଧିାସଳଖ
�ୀକାର କରବିା ଫଳେର କାଗଜ କଲମେର ଦଶ�ାଯାଉ�ବା ସରକାରୀ ତଥ�େର ଜଳେସଚତି
ଜମିର ପରମିାଣ (�ତଶିତ) ମିଥ�ା ଓ କପେଳାକ�ତି ତଥ� ନୁେହଁ କ ି?

MIP ର ସଫଳତା
୩୨୪ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - େଲାଇସଂିହା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତେଗାଟ ିMIP ଅଛ,ି ଏହ ିMIP ମାନ� ଉ�ତକିରଣ ପାଇଁ ବଗିତ
ପା� ବଷ�େର WORLD BANK/ଓଡଶିା ସରକାର� ନଜି� ବେଜ� ଓ େକ� ସରକାର
ପା�ରୁି େକେତ ଖ�� େହାଇଛ,ି ଜଳେସଚନ ପାଇଁ ଏହ ିMIP ର ଅବଦାନ େକେତଦୂର ସଫଳ
େହାଇଛ,ି 2020-21 ଆଥ�କ ବଷ�େର େକଉଁ MIP କୁ ଉ�ତକିରଣ ନମିେ� WORLD
BANK େଯାଜନାେର ଅ�ଭ�ୁ � କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ,ି ଯଦ ିକରାଯାଇନାହ� ତାର
କାରଣ କଣ େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ବ�କୱାରୀ MIP ୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି?

ଆଦାୟ ଫାଇନର ପରିମାଣ
୩୨୫ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଗତ ଲ�
ଡାଉ� ସମୟେର ସରକାର େକେତାଟ ି ଗାଡରୁି େକେତ ଟ�ା ଫାଇ� ହସିାବେର ଆଦାୟ
କରଛି� ିଓ େକେତ ବସ �କ, କାର ରା�ାେର ଦୀଘ�ଦନି ଧର ିଅଟକ ିରହ�ିବାରୁ େକେତ ରାଜ�
ସରକାର ହରାଇଛ� ିକହେିବ କ,ି ଏତଦବ�ତୀତ ଗାଡ ିମଟର ସବୁ ବ� �ବା େବେଳ େକେତାଟି
ବସ�ା�ର ଉ�ତ ିପାଇଁ ସରକାର କ ିକ ି�କାର ଉ�ତ ିକାମ କରଛି�,ି ବସ, �କ ମାଲିକମାେନ
ସରକାର� ପାଖେର କ ି�କାର ରହିାତ ିଦାବ ିକରୁ�େଲ ଓ େକେତାଟ ିଦାବ ିସରକାର ର�ା
କରଛି� ି?

େଲାକମାନ� ସରୁ�ା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୩୨୬ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର
ଗତ �ାୟ 6 ମାସ େହବ ଲ� ଡାଉ� �ଭାବରୁ େହାେଟଲ ଶ�ି, ପଯ��ଟନ�ଳ ିଏପରକି ିବହୁ
ଧାମ�କ ଅନୁ�ାନ ଯାହାକ ିପଯ��ଟନ େକ� ରୂେପ ପରଚିତି େସସବୁ ବ� େହାଇ�ବା େଯାଗଁୁ ଓ
ପଯ��ଟକମାେନ ରାଜ� ଭିତରକୁ ଆସପିାରୁନ�ବା କାରଣରୁ ପଯ��ଟନ ଶ�ିର ଉ�ତି
େହାଇପାରୁନ�ବା ସରକାର ଜାଣ� ି କ,ି ଯଦ ି ହଁ, ଏହ ି ସମୟେର ନଯୁି�ି ହରାଇ�ବା �ାର
େହାେଟ� କମ�ଚାରୀମାେନ େହାେଟ� ମାଲିକ, ଗାଡ ି ମାଲିକମାେନ ଓ ମ�ରିଗୁଡକିର



ପଯ��ଟନ�ଳୀଗୁଡକିେର ପେରା� ଭାେବ େରାଜଗାର କର ି ଚଳୁ�ବା େଲାକମାନ� ସରୁ�ା
ପାଇଁ ସରକାରୀ ପଦେ�ପ କଣ ଓ ପଯ��ଟନ�ଳୀଗୁଡକିର ଉ�ତ ିପାଇଁ ପଦେ�ପ କଣ ?

ନମି� ମ�ବ�ି ପରିବାରମାନ� ବକିାଶ ପାଇଁ େଯାଜନା
୩୨୭ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ରାଜ�େର ରହୁ�ବା ନମି� ମ�ବ�ି ପରବିାର େଲାକ� ଖାଦ� ସରୁ�ା, ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ
ଭବଷି�ତ ବକିାଶ ପାଇଁ ରାଜ� ଓ େକ� ସରକାର�ର କ ିକ ିେଯାଜନା ରାଜ�େର କାଯ��କାରୀ
େହଉଛ ିଜଣାଇେବ କ,ି ଗତ ଲ� ଡାଉ� ସମୟେର ସରକାର� �ାରା ନ�ି�ାରତି ଗରବି େ�ଣୀ
େଲାକ� ପାଇଁ ମାଗଣାେର ଚାଉଳ ଡାଲି ଇତ�ାଦ ିମାଗଣାେର ସରକାର େଦଇ�ବାେବେଳ ଏହି
ସମୟେର କମ� ହରାଇ�ବା, େରାଜଗାର ଶୁନ� େହାଇ�ବା ଓ ବଭିି� ସଂ�ାେର ଦରମା କାଟର
ସ�ଖୁୀନ େହାଇ�ବା ମ�ବ�ି ପରବିାର ଓ ନମି�ମ�ବ�ିମାନ� ପାଇଁ ସରକାର କଣ କରଛି� ି?

ଭାରିଯାନେର ପରିବହନର ନୟିମ
୩୨୮ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ସଡକ
ପରବିହନେର ଭାରଯିାନ େଯାେଗ ସ�ୁରଗଡ ବଧିାନସଭା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ
O.C.P.L. େକାଇଲା ଖଣିରୁ କନକିା େରଲେୱ ସାଇଡକୁି ନୟିମିତ 30 MT �ତ ିଗାଡେିର
ପରବିହନ େହଉଛ,ି େକଉଁ ଗାଡେିର େକେତ ପରମିାଣର ପରବିହନ କରବିାର ସରକାରୀ ନୟିମ
ରହଛି ିତାହାର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ଜ�ିା ଖଣିଜ ପା��ିାରା ନଯୁି�ି
୩୨୯ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଜ�ିା ଖଣିଜ ପା��ିାରା ଜ�ିାେର େକେତଜଣ କମ�ଚାରୀ�ୁ ବହଃି ଉ�େର ଅବ�ାପିତ
କରାଯାଇଛ ି ଓ େସମାନ� କାଯ��କାଳ େକେବସ�ୁା େଶଷ େହଉଛ ି ଏବଂ େସମାନ�ୁ େକଉଁ
��ିୟାେର ନଯୁି�ି �ଦାନ କରାଯାଇଛ ିତାର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

DMF ଓ OMBADC �ାରା ��ୁତ �କ�ର �ତିି
୩୩୦ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
DMF ଓ OMBADC ଓ ଚତୁ��ଶ ଅଥ� କମିଶନ ତରଫରୁ 2018-19 ଓ 2019-20 ଆଥ�କ
ବଷ�େର ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାକୁ ସମଦୁାୟ େକେତ ପରମିାଣର ଅଥ� େକଉଁ େକଉଁ କାଯ�� ପାଇଁ େକଉଁ
ବଭିାଗଗୁଡକୁି ଅନୁେମାଦନ େହାଇଛ,ି ଉ� �କ�ଗୁଡକିର �ତି ିକଣ ରହଛି ିତାହା ଜଣାଇେବ କି
?



ଜଳ ପରିଚାଳନା ଅଭାବରୁ ପାହାଡ ିଅ�ଳରୁ ବନ�ା
୩୩୧ . �ୀ ସନାତନ ବଜୁିଳ ି: ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ) ଏକ ସମନି�ତ
ଉପତ�କା ଅ�ଳ ଜଳ ପରଚିାଳନା କାଯ���ମ ଅଭାବରୁ ଓଡଶିାେର ଅେନକ ଆଭ��ରୀଣ
ପାହାଡ ି ଅ�ଳ ଗତ କଛି ି ବଷ� େହଲା ସାମାନ� ବଷ�ାେର ଜଳମ� େହଉ�ବାର ଖବର
ସରକାର� ନକିଟେର ଅଛକି,ି ଏବଂ (ଖ) ଯଦ ି 'କ' ର ଉ�ର ହଁ ହୁଏ, େତେବ ସରକାର ଏ
ସଂ�ା�େର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ି?

ବନ�ା �ତେିଶଧକ ନଦୀବ� ନମି�ାଣ
୩୩୨ . �ୀ ସନାତନ ବଜୁିଳ ି : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ଗତ 20
ବଷ�େର େକେତାଟ ି ବନ�ା �ତେିଶଧକ �କ� ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର ରୁରା� ଇନ�ା�କ�ର
େଡଭଲପେମ� ଫ� ସେମତ ଅନ�ାନ� େକଉଁ େକଉଁ ସ�ୂରୁ ବଷ�ୱାରୀ େକେତ ଅଥ� ଖ��
କରଛି�,ି ଏବଂ (ଖ) ରାଜ�େର େକେତ କମିି ବନ�ା �ତେିଶଧକ ନଦୀବ� ନମି�ାଣ େହାଇଛ ିଓ
ଚଳତି ବଷ� ବଷ�ା ଋତୁ ପବୂ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ �ାନର ନଦୀବ� ଦୁବ�ଳ �ବାର ତଥ� ସରକାର�
ନକିଟେର �ଲା ଓ େସ ସମ��େର ରାଜ� ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କର�ିେଲ ?

ବନ�ାର �ାୟୀ �ତକିାର
୩୩୩ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଧାମନଗର
ବ�କେର �େତ�କ ବଷ� ବଭିି� ନଦୀ ଓ ନାଳେର ବନ�ା ଜଳ �ବାହତି େହାଇ ବ�ାପକ �ୟ �ତି
ଘଟାଉଛ,ି ଏହାର �ାୟି �ତକିାର ଓ ବନ�ା ନୟି�ଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ିକ ିପଦେ�ପ େନଇଛ�ି
?

କ�ଘିାଇର ପନୁଃ ନମି�ାଣ ଓ ଉ�ତା ବୃ�ି
୩୩୪ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି: ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- �େତ�କ ବଷ�
େବତୖରଣୀେର ବନ�ାଜଳ କ�ଘିାଇ ଏସେକପେର ଆସ ି ଭ�କ ଜ�ିାେର ବ�ାପକ �ୟ�ତି
ଘଟାଉଛ ି । ଭ�କ ଜ�ିାେର ବନ�ା ନୟି�ଣ ପାଇଁ "କ�ଘିାଇ" ଏସେକପର ପନୁଃ ନମି�ାଣ,
ଉ�ତା ବୃ� ିଓ ଆଡ଼ବି� ସଦୃୁଢକିରଣ ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ବାସ ଗୃହ ନମି�ାଣ ନମିେ� ଖ��
୩୩୫ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ଓମବାଡସେିର ଗ�ତି ଅଥ� ବନିେିଯାଗ ପାଇଁ ମାନ�ବର ସେବ�ା� ଅଦାଲତ� �ାରା ଚ�ିତି
ଆଠଟ ିେ�� ମ�େର ବାସଗହୃ �କ� ନ�େଲ ମ� ବାସଗହୃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ଓମବାଡସ ିଅଥ�



ଖ�� େହଉ�ବା ଘଟଣା ସତ� କ,ି ଏବଂ (ଖ) ଯଦ ି 'କ'ର ଉ�ର ହଁ ହୁଏ େତେବ ଏ ସଂ�ା�େର
ସରକାର ବହିତି କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରେିବ କ,ି ବ��ମାନ ପଯ��� ଜ�ିା ୱାରୀ ଡଏିମଏଫ,
କା�ା ଓ ଓମବାଡସ ିପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ ବଷ� େକେତ ପରମିାଣର ଅଥ� ଆଦାୟ େହାଇଛ ି ଓ
ଜ�ିାୱାରୀ େକଉଁ େକଉଁ ବଷ� େକେତ ଖ�� େହାଇପାରଛି ି?

Tender କରାନଯାଇ କାମ କରିବା
୩୩୬ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଯାଜପରୁ
Division ର Akhuapada Sub-division ଅ�ଗ�ତ Bolipokhari escape େର 2007
ମସହିାଠାରୁ 16.09.2020 ଭିତେର େକେତ ଟ�ାର ଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ କାମ କରାଯାଇଛ,ି
ଚଳତି ବଷ� September ମାସ �ଥମ ସ�ାହେର ଆସ�ିବା ବନ�ା ପେର ଏହ ିEscape େର
ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଶ�ାଯାଇ tender କରାନଯାଇ ଆବଶ�କତା ଠାରୁ ଅ�କ କାମ କରାଯାଇ
ସରକାରୀ ଅଥ� ଆ�ସା� କରବିାକୁ ମସ�ୁା ର��ବା ଅଭିେଯାଗ ସତ� ଅେଟ କ,ି ଏହା ଉପେର
ସରକାର ବହିତି ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?

କେରାନା ସେଚତନତା ପାଇଁ ଅଥ� ବ�ୟ
୩୩୭ . �ୀ �କାଶ େସାେର� : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
Corona Virus (COVID-19) କୁ ମକୁାବଲିା କରବିା ପାଇଁ ରାଜ�ର ଜନସାଧାରଣ�ୁ
ସେଚତନ ଓ ନୂତନ ତଥ� େଦବା ପାଇଁ ଉ� ବଭିାଗ େକଉଁ େକଉଁ ଅ�କାରୀ� ମା�ମେର େକଉଁ
ପ�ତ ି ଅବଲମ�ନ କର ି େକେତ ପରମିାଣର ଅଥ� ବନିେିଯାଗ େହାଇଛ ି ତାର ଏକ ସବେିଶଷ
ବୀବରଣି �ଦାନ କରେିବ କ ି?
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