
ତା  .25.02.2021  ରିଖ 
CWC ଠାରର ଥିବା ବୃହତ ଓ ମଧ୍ୟମ ଜଳରେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ  

SAQ-151/ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର େିିଂହ : ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହବିେ କ:ି- ବକଉଁ 
ବକଉଁ େୃହତ୍ତ ଓ ମଧ୍ୟମ ଜଳବସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ CWC ଠାବର ପଡ ିରହଛି ିତାର ନାମ ସହତି 
ଜଣାଇବେ କ,ି ରାହୁଲ, ଭବତ୍ତଇ ଓ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀର tender କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଡାକେିା ପାଇଁ ସି୍ଥର 
ବହାଇଅଛ ି? 

ଉ ତ୍ତ ର 
ଶ୍ରୀ ରଘନୁନ୍ଦନ ଦାେ, ଜଳେମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଶିା  । 

       CWC କୁ 8 ଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପର DPR ର୍ଯଥା ଅପର ଉଦନ୍ତୀ, ମିଡଲି ବକାଲାେ, 
ଖଇରେିନ୍ଧନ, ଅପର େଂଶଧାରା, ବଲାୟର େଂଶଧାରା, ବତଲ-ଇଣ୍ଟବିଗ୍ରବଟଡ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପଥର ଓ 
ନେରଙ୍ଗପୁର ଏେଂ 7 ଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପର Feasibility Report (FR) ର୍ଯଥା ଅପର 
ସମାବକାଇ, ଚନ୍ଦ୍ରନିଳା, କଟାଙ୍ଗୀ, ବତଲିବଜାର, ଖଡାବ ା, ବଲାୟର ଉଦନ୍ତୀ ଓ ସତଘିାଟ 
ଅନୁବମାଦନ ପାଇଁ ବପ୍ରରଣ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି।  

 ତନ୍ନମଧ୍ୟରୁ CWC, ବତଲ-ଇଣ୍ଟବିଗ୍ରବଟଡ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପଥର, ବତଲିବଜାର, ଖଡବ ା ଓ 
ସତଘିାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ  ୁଡକିର, ମହାନଦୀ ଜଳ େେିାଦ ମାମଲା ଚୁଡାନ୍ତ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ପ୍ରାପ୍ତ ବହୋ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁବମାଦନ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ସ୍ଥ ିତ ରଖି ବେରସ୍ତ କରଛିନ୍ତ ି ଏେଂ କଟାଙ୍ଗୀ, ବଲାୟର 
ଉଦନ୍ତୀ ଓ ଅପର ଉଦନ୍ତୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁବମାଦନ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ସ୍ଥ ିତ ରଖିଛନ୍ତ ି । ମହାନଦୀ 
ଜଳେେିାଦ  ଟ୍ରେୁିୟନାଲର ଚୁଡାନ୍ତ ନଷି୍ପତ୍ତି  ପବର ଏ ୁଡକି ପୁନଶ୍ଚ CWC କୁ ବପ୍ରରଣ କରେିା 
ପାଇଁ ଜଣାଇଛନ୍ତ ି।  ଅନୟ ପ୍ରକଳ୍ପ  ୁଡକିର DPR ଓ FR େଭିିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ CWC 
ଠାବର ପଡରିହଅିଛ ି।  
 ରାଉଲ ଉବତ୍ତଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ସବଭ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିୋରୁ ଏେଂ ଅପର ଉଦନ୍ତୀ 
ପ୍ରକଳ୍ପ CWC ର ଅନୁବମାଦନ ପାଇ ନଥିୋରୁ େତ୍୍ତମାନ ଏହାର Tender ଡକାରି୍ଯୋ 
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାେ ନହିଁ ।  



   

ଜଲି୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଟ୍ରଷ୍ଟରବାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଅନୁରମାଦନ 

*152. ଶ୍ରୀ ରମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ: ବର୍ଯାଜନା ଓ ସଂବର୍ଯାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେକ ି
- (କ) ଓଡଶିା ଜଲି୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ 2015ର ନୟିମ 5 ଅନୁର୍ଯାୟୀ ବକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ଲାର 
2019  2020  େର୍୍ବର ଜଲି୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ୍ ଦ୍ୱାରା ୋର୍ିକ େବଜଟ, ଆକ୍ସନ 
ପଲାନ, ପ୍ରସବପକଟଭି ପଲାନ, ମାଷ୍ଟର ପଲାନ ଏେଂ ସମୀକ୍ଷକ(ଅଡଟିର) ନରୁି୍ଯକି୍ତ  ଓ ୋର୍ିକ 
େେିରଣୀକୁ  ଅନୁବମାଦନ କରାର୍ଯାଇଛକି,ି ର୍ଯଦ ି କରାର୍ଯାଇନାହିଁ ବକଉଁ କାରଣରୁ 
କରାର୍ଯାଇନାହିଁ ଏେଂ ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାରି୍ଯେ , 2019  2020  େର୍୍ବର 
ବକଉଁ େଲକ ଓ ବପୌରାଞ୍ଚଳବର ଉଚ୍ଚ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଓ ଅନୟ  ଅଗ୍ରାଧିକାର  ବକ୍ଷତ୍ରବର ବକବତ 
େୟୟ ଅଟ୍ଟକଳର ବକବତବ ାଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ୍ର େନିା ଅନୁବମାଦନବର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 
କରାର୍ଯାଇଛ ି , ଏେଂ (ଖ) ବକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା  ଓଡଶିା ଜଲି୍ଲା ଖଣିଜ 
ପ୍ରତଷି୍ଠାନ 2015ବର  ଥିୋ  ବକଉଁ ବକଉଁ  ନୟିମକୁ ଉଲଂଘନ କରାର୍ଯାଇଛ ିଏେଂ ବକଉଁ 
ବକଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନୟିମ ଅନୁର୍ଯାୟୀ କରାର୍ଯାଇନାହିଁ , ବକଉଁ ନୟିମ  ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପାଇଁ  କାହାକୁ 
ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟଭାବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାର୍ଯାଇଛ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପଦମନାଭ ରବରହରା 

ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ,  ର ାଜନା ଓ େିଂର ାଜନ  

ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ  

(କ) ଜଲି୍ଲାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥୟ ଅନୁର୍ଯାୟୀ, ଓଡଶିା ଜଲି୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ 2015 ର ନୟିମ 

5 ଅନୁର୍ଯାୟୀ ବକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ଲାର 2019-2020 େର୍୍ବର ଜଲି୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତଷି୍ଠାନର ୋର୍ିକ 

େବଜଟ, ଆକ୍ସନପଲାନ, ପ୍ରସବପକଟଭି ପଲାନ, ମାଷ୍ଟର ପଲାନ, ୋର୍ିକ େେିରଣୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓ 



ସମୀକ୍ଷକ(ଅଡଟିର) ନରୁି୍ଯକି୍ତ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି ଏେଂ ଏହା ଆସନ୍ତା ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ୍ ବେୈଠକବର 

ଅନୁବମାଦନ ନମିବନ୍ତ   ଉପସ୍ଥାପନ କରାରି୍ଯେ | 

2019-2020 େର୍୍ବର େଭିିନ୍ନ େଲକ ଓ ବପୌରାଞ୍ଚଳବର ଉଚ୍ଚ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଓ ଅନୟ 

ଅଗ୍ରାଧିକାର ବକ୍ଷତ୍ରବର େୟୟ ଅଟ୍ଟକଳର ପ୍ରକଳ୍ପ  ୁଡକିର ଅତୟାେଶୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ ି

କରାର୍ଯାଇ ବକନୁ୍ଦଝର DMF Trust Board ଦ୍ୱାରା ଅନୁବମାଦନ କରାର୍ଯାଇଥିୋ ପ୍ରକଳ୍ପର 

ସେବିଶର୍ େେିରଣୀ Annexure -I ବର ସଂଲଗ୍ନ କରା ଲା | 

(ଖ) ଜଲି୍ଲାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥୟ ଅନୁର୍ଯାୟୀ, ବକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଓଡଶିା 

ଜଲି୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ନୟିମାେଳୀ, ୨୦୧୫ବର ଥିୋ ବକୌଣସ ି ନୟିମକୁ ଉଲଂଘନ 

କରାର୍ଯାଇନାହିଁ | 

ଡଙ୍ଗାମାନଙ୍କର ଫିଟରନେ  ାଞ୍ଚ 

ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୫୫ - ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜ ବଦେ  

 ୋଣଜିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ:ି  ଚଲିିକା ହ୍ରଦ ପଶି୍ଚମ ଉପକୂଳ ୋଲୁ ଁା େଡକୂଳ ବଜଟରୁି 
ପ୍ରତଦିନି ହଜାର ହଜାର ସଂଖୟାବର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନଳେଣ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣୟ କାଳଜିାଇ ମନ୍ଦରି ଆଦ ି
ଚଲିିକାର େଭିିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଡଙ୍ଗାବର ର୍ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତ,ି ବସମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ମାନଙ୍କର େିଟବନସ 
ତନଖି କର ିଲାଇବସନସ ବଦୋ, ଡଙ୍ଗାର ଇନସୁରାନସ କରେିା ଆଦ ିର୍ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଶିି୍ଚତ କରାରି୍ଯୋ ପାଇଁ 
ଜବଣ ସ୍ଥାୟୀ ବମକାନକିାଲ ଇଞି୍ଜନୟିରକୁ ୋଲୁ ଁା ଓ େଡକୂଳ ପାଇଁ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ବଦବେ କ ି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପଦମନାଭ ବେବହରା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ୋଣଜିୟ ଓ ପରେିହନ 

 ଚଲିିକା ସବମତ ରାଜୟର ଅନ୍ତବର୍୍ଦ୍ଦଶୀୟ ଜଳପଥବର ର୍ଯାତ୍ରା କରୁଥିୋ ର୍ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନରିାପଦ 
ର୍ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାର ଓଡଶିା ବୋଟ ରୁଲ-୨୦୦୪ ପ୍ରଣୟନ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିନୟିମ ଅନୁସାବର 
ଡଙ୍ଗା ୁଡକି ବରଜବିେସନ ବହୋ ପବର ଜଳପଥବର ର୍ଯାତ୍ରୀ ବସୋବର ନବିୟାଜତି ବହବେ । ଏହ ିନୟିମକୁ 



କାର୍୍ଯୟକାରୀ କରେିା ନମିବନ୍ତ ରାଜୟର ସମସ୍ତ ଜଲି୍ଲାପାଳ ମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମତା ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି। ପ୍ରବତୟକ ଜଲି୍ଲାବର 
ଜଲି୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା େଡିଓି, ତହସଲିଦାର, ବପାଲିସ     ଅେିସର ଓ ୋୟାର ଅେିସର ମାନଙୁ୍କ ବନଇ 
Enforcement Squad  ଠନ କରାର୍ଯାଇ   ସଂ ଠତି ସହଚର୍ଯ୍ୟବର ନରିାପଦ ବନୌର୍ଯାତ୍ରା ପାଇ ଁ
ପଦବକ୍ଷପ ନଆି ର୍ଯାଉଅଛ ି।  ଏହ ିEnforcement Squard ଅଣ- ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡଙ୍ଗା ୁଡକୁି  ଚାଲିୋ 
ପାଇ ଁୋରଣ କରେିା ସହତି   ପ୍ରବତୟକ ଡଙ୍ଗାବର  Life Saving Equipment, Insurance 
Certificate , over loading ଆଦ ିcheck କରୁଛନ୍ତ ି।  

 ଚଲିିକାର ୋଲୁ ଁା ଓ େଡକୂଳ ସବମତ ସମଗ୍ର ବଖାର୍ଦ୍୍ା ଜଲି୍ଲାବର  ଚଳାଚଳ କରୁଥିୋ ଡଙ୍ଗା 
ମାନଙ୍କର େିଟବନସ ତନଖି କର ିଲାଇବସନସ ବଦୋ, ଡଙ୍ଗାର ଇନସୁରାନସ କରେିା ଆଦ ିର୍ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ 
ନଶିି୍ଚତ କରାରି୍ଯୋ ନମିିତ୍ତ ଜବଣ ସ୍ଥାୟୀ ବମକାନକିାଲ ଇଞି୍ଜନୟିରକୁ ୋଲୁ ଁାଠାବର ଅେସ୍ଥାପିତ 
କରାର୍ଯାଇଛ।ି 

ଅତରିିକ୍ତ ପ୍ରଶନାବଳୀ ନମିରେ ତଥ୍ୟ 

 ସମଗ୍ର ରାଜୟବର ଅନ୍ତବର୍୍ଦ୍ଦଶୀୟ ଜଳପଥବର ର୍ଯାତ୍ରା କରୁଥିୋ ର୍ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନରିାପଦ ର୍ଯାତ୍ରା 
ପାଇଁ ସରକାର 2004 ମସହିାବର Odisha Boat Rules,2004 ପ୍ରଣୟନ କରଛିନ୍ତ।ି ଅନ୍ତବର୍ଦ୍ଦ୍ଶୀୟ 
ଜଳପଥବର ଚଳାଚଳ ସମସ୍ତ ଡଙ୍ଗା ଏହ ି ବୋଟ     ରୁଲସ     ମୁତାେକ ବରବଜେି ବହେ ଏେଂ ବୋଟ 
ମାଲିକମାବନ ଏଥିନମିବନ୍ତ Licensing Authority ଙ୍କ ନକିଟରୁ ଲାଇବସନସ     ପାଇବେ। 
ଜଲି୍ଲାପାଳମାବନ ଏହ ିରୁଲ     କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରବିେ। 

 େନ୍ଦର ଓ ଅନ୍ତବର୍୍ଦ୍ଦଶୀୟ ଜଳପଥ ପରେିହନ ନବିର୍୍ଦ୍ଦଶାଳୟ ତରେରୁ ପ୍ରବତୟକ ଜଲି୍ଲାବର 
ଇଞି୍ଜନୟିରମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦଆିର୍ଯାଇ ନରିାପଦ ବନୌପରେିହନ ନମିବନ୍ତ ଦକ୍ଷତା େୃର୍ଦ୍ ି କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । 
ଜଲି୍ଲାପ୍ରଶାସନ ତରେରୁ ବସମାନଙୁ୍କ େଭିିନ୍ନ  ଡଙ୍ଗାବବୋଟର ମାନ ତଦାରଖ କରେିା ପାଇଁ Surveyor 
ଭାେବର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । ବସମାବନ େଭିିନ୍ନ ଘାଟ ମାନଙ୍କବର ଚାଲିଥିୋ 
ଡଙ୍ଗାବବୋଟମାନଙୁ୍କ ର୍ଯାଞ୍ଚ କରେିାପାଇଁ ନବିର୍୍ଦ୍ଦଶ ଦଆିର୍ଯାଇଅଛ ି । ବର୍ଯଉ ଁ ବୋଟ ୁଡକି ଚାଲିୋପାଇଁ 
ଅନୁପରୁ୍ଯକ୍ତ (Unfit), େପିଦପୂର୍୍ଣ୍  ବସ ୁଡକୁି ଚାଳନାପାଇଁ ମନା କରେିାକୁ ନବିର୍୍ଦ୍ଦଶ ଦଆିର୍ଯାଇଅଛ,ି ବର୍ଯଉ ଁ
ଡଙ୍ଗାବବୋଟ  ୁଡକି technically fit ଥିୋ ସହ ଆେଶୟକ Life Savings Equipment ଓ 
Insurance ରଖିଥିବେ, ବସ ୁଡକୁି ଚାଲିୋ ପାଇଁ ଅନୁମତ ି ମିଳୁଛ,ି  overloading ବରାକେିା 



ନମିବନ୍ତ କଡା ନବିର୍ଦ୍ଦ୍ଶନାମା ଜାର ିକରାର୍ଯାଇଅଛ,ି ନରି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଂଖୟକ (ଡଙ୍ଗାବବୋଟର କ୍ଷମତା ଅନୁସାବର) 
ର୍ଯାତ୍ରୀ ବନୋପାଇଁ ନବିର୍ଦ୍ଦ୍ଶନାମା ଜାର ିକରାର୍ଯାଇଅଛ ି।   

 ଏହ ିOdisha Boat Rule, 2004ର କାର୍୍ଯୟକାରତିାକୁ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଓ ଦାୟିତ୍ଵୋନ କରେିା ପାଇଁ 
ଏକ ଅନଲାଇନ ସେଟବେର “BOAT INFORMATION and MANAGEMENT 
SYSTEM”(BIMS) କୁ ରାଜୟ ସରକାର ଏହ ିେର୍୍(୨୦୨୧) ଜାନୁୟାରୀ ମାସବର ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍ତ।ି 

ଏହା  େଳବର ଡଙ୍ଗା ବରଜବିେଶନ , ଲାଇବସନସ ପ୍ରଦାନ, ଚାଳକ ମାନଙ୍କ ଲାଇବସନସ, ଡଙ୍ଗା ଇନସୁବରନସ 
ଓ ର୍ଯାତ୍ରୀ ପରମିଟ   ୁଡକୁି ଏକତ୍ରୀକରଣ ସମସ୍ତ କାର୍୍ଯୟ ଅନଲାଇନ କରେିା ପାଇଁ େବନ୍ଦାେସ୍ତ କରାର୍ଯାଉଛ।ି 

 ଏତଦେୟତୀତ, ରାଜୟବର ର୍ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନରିାପଦ ବନୌପରେିହନ ପାଇଁ, ୋଣଜିୟ ଓ 
ପରେିହନ େଭିା , ଓଡଶିା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବତୟକ ର୍ଯାତ୍ରୀୋହୀ ବନୌକା  ୁଡକୁି  ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ 
ଶହୀଦ ବାଜରିାଉତ ରନୌେୁରକ୍ଷା ର ାଜନାରର ଜୀେନରକ୍ଷାକାରୀ ସଂରଞ୍ଜାମ ର୍ଯଥା; ଲାଇେେଏ, ଲାଇେ 
ଜୟାବକଟ୍ ଓ ଅଗି୍ନ ନେି୍ାପକ ର୍ଯନ୍ତ୍ର ୯୫% ରହିାତ ି ମୂଲୟ (subsidy) ବର ବର୍ଯା ାଇ ଦଆିରି୍ଯୋର 
େୟେସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। ଏହାର େୟେହାର ଦ୍ୱାରା ବନୌକା ଦୁଘ୍ଟଣା ଜନତି ଜୀେନ ହାନ ିଅବନକାଂଶବର 
ବରାକାର୍ଯାଇ ପାରଛି ି।  

 ଚଲିିକାବର େୟେସାୟିକ ବନୌପରେିହନ ପାଇଁ ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୧ ସୁର୍ଦ୍ା ୨୨୦୩ଟ ି
ଲଞ୍ଚବମଟରବୋଟ୍ ଓ ଡଙ୍ଗା ପଞି୍ଜକରଣ ବହାଇଅଛ ି । ଚଲିିକା ସବମତ େଭିିନ୍ନ ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ଜଳ ଭଣ୍ଡାର 
ଆଦ ି ଅନ୍ତବର୍୍ଦ୍ଦଶୀୟ ଜଳପଥବର ନରିାପଦ ବନୌର୍ଯାତ୍ରା ନମିତି୍ତ ସରକାର ଓଡଶିା ବୋଟ ରୁଲ-୨୦୦୪ 
ପ୍ରଣୟନ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିନୟିମ ଅନୁସାବର ଡଙ୍ଗା ୁଡକି ବରଜବିେସନ ବହୋ ପବର ଜଳପଥବର ର୍ଯାତ୍ରୀ 
ବସୋବର ନବିୟାଜତି ବହବେ । ଏହ ିନୟିମକୁ କାର୍୍ଯୟକାରୀ କରେିା ନମିବନ୍ତ ରାଜୟର ସମସ୍ତ ଜଲି୍ଲାପାଳ 
ମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମତା ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି। ପ୍ରବତୟକ ଜଲି୍ଲାବର ଜଲି୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା େଡିଓି, ତହସଲିଦାର, ବପାଲିସ     
ଅେିସର ଓ ୋୟାର ଅେିସର ମାନଙୁ୍କ ବନଇ Enforcement Squard  ଠନ କରାର୍ଯାଇ   
ସଂ ଠତି ସହଚର୍ଯ୍ୟବର ନରିାପଦ ବନୌର୍ଯାତ୍ରା ପାଇ ଁପଦବକ୍ଷପ ନଆି ର୍ଯାଉଅଛ ି।  ଏହ ିEnforcement 
Squard ଅଣ- ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡଙ୍ଗା ୁଡକୁି  ଚାଲିୋ ପାଇଁ ୋରଣ କରେିା ସହତି   ପ୍ରବତକ ଡଙ୍ଗାବର  Life 
Saving Equipment, Insurance Certificate , over loading ଆଦ ି check 
କରୁଛନ୍ତ ି 

Details of Boats Registered & Renewed in Chilika Lake 
 

Sl. No. Name of the District No. of Boats No. of Boats Renewed 



Registered 

(Up to 

Jan,2021) 

during 2020-21 
(Up to Jan,2021) 

(1) (2) (3) (4) 

01. Puri 1441 5 

02. Khurda 684 249 

03. Ganjam 78 3 

 TOTAL 2203 257 

 

OMBADC ପାଣ୍ଠରି ଅଥ଼୍ ହସ୍ତାେର 

*SAQ 159. ଶ୍ରୀ ରେୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ: ବର୍ଯାଜନା ଓ ସଂବର୍ଯାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହବିେ କ ି– ବେଆଇନ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାମଲା ( WP. 114 / 2014 ) ରାୟ ଅନୁର୍ଯାୟୀ 
ଖଣି କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର େକିାଶ ଲକ୍ଷୟବର  ଠତି S.P.V. ପାଣ୍ଠକୁି ଅନୟତ୍ର େନିବିର୍ଯା  କମିବା ଅନୟ 
ବକୌଣସ ିକତୃ୍୍ତପକ୍ଷଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତରତି କରାର୍ଯାଇ ପାରେି ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପି୍ରମ ବକାଟ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରଥିିବଲ 
ପୁନଶ୍ଚ େବିଶର୍ ପରସି୍ଥତିବିର ରାଜୟ ମହାବଲଖା ାର (AG) ଓ ବକନ୍ଦ୍ର CAG ଙ୍କ ପରାମଶ୍ କ୍ରବମ 
ଓଡଶିା ଖଣଜି ଅଞ୍ଚଳ େକିାଶ ପରରି୍ଦ ( OMBADC) ର ବର୍ଯାଜନା ଅଟକଳ ପବର େଳକା 
ରହୁଥିୋ ଅଥ୍ର 60 % ରାଜୟ ସରକାରଙୁ୍କ ସତ୍୍ତଭିତ୍ତକି ଋଣ ଆକାରବର ଦଆିର୍ଯାଇ ପାରେି ବୋଲି 
ତଦାରଖ କତ୍ତ୍ୃ ପକ୍ଷ ( OA) ଜଷ୍ଟିସ ଏବକ, ପଟ୍ଟାନାୟକ ନବିର୍ଦ୍ଦ୍ଶ ବଦଇଥିବଲ ଏହା ସବେ 
(OMBADC) ପାଣ୍ଠବିର  ଚ୍ଛତି ବମାଟ ଅତ୍ର 99 .4% ( 16.526 ବକାଟ ିଟଙ୍କା ) ରାଜୟ 
ସରକାରଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର ବହୋ ବକାଟ୍ ଅେମାନନା ନୁବହଁ ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପଦମନାଭ ରବରହରା 

ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ,  ର ାଜନା ଓ େିଂର ାଜନ  

ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ  

 ପ୍ରାପ୍ତ ତଥୟ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ମାନୟେର ସୁପି୍ରମ ବକାଟ୍ଙ୍କ 29.10.2018 ତାରଖିର ଆବଦଶ 

ଅନୁର୍ଯାୟୀ Oversight Authority, C& AG, Principal AG, Odisha ଏେଂ ମଖୁୟ 

ଶାସନ ସଚେିଙ୍କ ସହ ପରାମଶ୍ କ୍ରବମ OMBADC ର Idle ଏେଂ Reserve fund କୁ 



ନରିାପତ୍ତା  ଓ ସେ୍ାଧିକ ସୁଧ ମିଳୁଥିୋ ଦ ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିବର ରଖି ନବିେଶ କରପିାରବିେ |ପରେତ୍ତ୍ୀ 

ସମୟବର ସପିୁ୍ରମ ବକାଟ୍ଙ୍କ ଉପବରାକ୍ତ ଆବଦଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିବର ରଖି ଅଥ୍ େଭିା , Oversight 

Authority,C& AG, Principal AG ଓଡଶିାଙ୍କ ସହମତ ିବନଇ ଏକ େଜି୍ଞପି୍ତ ଜାରକିରଛିନ୍ତ ି|  

 

 

OMBADC ନକିଟବର ୧.୧୨.୨୦୧୭ ରୁ ୩୧.୦୧.୨୦୨୧ ମଧ୍ୟବର ବମାଟ 

୧୬,୫୭୫ .୪୭ ବକାଟ ି ଟଙ୍କା ପ୍ରାପି୍ତ ବହାଇଅଛ ି |ଏହା ୋଦ AUCTION TREASURY    

BILL ନବିେଶରୁ ମିଳଥିିୋ ସୁଧ ୋେଦକୁ ୨,୨୭୫.୨୩ ବକାଟ ି ଟଙ୍କା ମିଳଛି ି ଏେଂ ଓଡଶିା 

ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ୩୩.୫୭ ବକାଟ ି ଟଙ୍କା ସୁଧ ରାଶ ି ପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇଅଛ ି | ଏହ ି ପର ି ଭାେବର 

OMBADC ନକିଟବର ୧୮,୮୮୪.୨୭ ବକାଟ ି ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ ବହାଇଅଛ ି | ଏଥିରୁ େଭିିନ୍ନ 

ପ୍ରକଳ୍ପ ୋେଦକୁ ୩୧୨୫.୫୩ ବକାଟ ିଟଙ୍କା େଭିିନ୍ନ େଭିା କୁ ଦଆିର୍ଯାଇଅଛ ି | ରାଜୟ ସରକାରଙୁ୍କ 

୫୯୫୫ ବକାଟ ି ଟଙ୍କା ଋଣ ଦଆିର୍ଯାଇଅଛ ି  ର୍ଯାହାକ ି ବମାଟ ପାଣ୍ଠରି ୩୧.୫୩  ଶତାଂଶ | 

AUCTION TREASURY    BILL ବର ୯୬୫୯.୮୪ ବକାଟ ିଟଙ୍କା ନବିେଶ ବହାଇଅଛ ି

ଏେଂ ୧.୯୬ ବକାଟ ିଟଙ୍କା  ବେରସ୍ତ ବହାଇଅଛ ିଏେଂ PL ACCOUNT  ବର ୧୪୧.୯୪ 

ବକାଟ ି ଟଙ୍କା  ଛତି ଅଛ ି | ଏଣୁ OMBADC  ନକିଟବର ଉପଲବ୍ଧ ୧୮୮୮୪.୨୭ ବକାଟ ି

ଟଙ୍କାରୁ ରାଜୟ ସରକାରଙୁ୍କ ୫୯୫୫ ବକାଟ ିଟଙ୍କା ଋଣ ଦଆିର୍ଯାଇଅଛ ିର୍ଯାହାକ ି  ବମାଟ ଉପଲବ୍ଧ 

ଟଙ୍କାର ୩୧.୫୩ ପ୍ରତଶିତ ଅବଟ |ଏହା ମହାବଲଖାକାର ଏେଂ ମାନୟେର OVERSIGHT 

AUTHORITY ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବମାଦତି ଓ ମାନୟେର ସବେ୍ାଚ୍ଚ  ନୟାଳୟଙ୍କ ନବିଦ୍ଶ ମତୁାେକ 



ସ୍ଥରିୀକୃତ ୬୦% ସୀମା ମଧ୍ୟବର ସୀମିତ ରହଅିଛ ି| OMBADC ଠାରୁ ମିଳଥିିୋ ପାଣ୍ଠରି ହସିାେ 

ପରଶିଷି୍ଟ "କ" ବର ପ୍ରଦାନ କରା ଲା | 

Inland Water Way ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ର ାଜନା 

ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୬୨ - ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବକଶରୀ ବଦେ 

  ୋଣଜିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ ି :ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଖରବରାତା ନଦୀବର Inland 
Waterway  ସ୍ଥାପନ କରେିାର ବର୍ଯାଜନା ଅଛ ିକ,ି ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଉପବର ବକୌଣସ ିକାମ ବହାଇଥିୋ 
ସରକାରଙ୍କ ନଜରବର ଅଛ ିକ,ି ର୍ଯଦ ି“ହଁ” ବତବେ ଏହ ିକାମର େୟୟ ଅଟକଳବର ମୂଲୟ ବକବତ, ଏେଂ 
ବକଉ ଁଠାରୁ ବକଉଁ ପର୍୍ଯୟନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ବହାଇଛ,ି ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପର୍୍ଯୟାେରଣ ମଞ୍ଜରୁୀ ମିଳଛି ିକ ି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପଦମନାଭ ବେବହରା, ମନ୍ତ୍ରୀ , ୋଣଜିୟ ଓ ପରେିହନ 

 ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜଳମା  ୍ ନୀତ ି – ୨୦୧୬ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୬୨୩ କବିଲାମିଟର 
ଲମବ ନଦୀ ଓ ବକନାଲ ପଥକୁ ଜାତୀୟଜଳପଥ -୫ ରୂବପ ବଘାର୍ଣା କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି ଏହାମଧ୍ୟବର 
ତାଳବଚର ଠାରୁ ଧାମରା ପର୍୍ଯୟନ୍ତ ୨୬୫ କବିଲାମିଟର ଲମବ ଜଳପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଖରବରାତା ଓ ଧାମରା 
ନଦୀ ବଦଇ ରି୍ଯେ। ଏଥି ସହତି ପଶି୍ଚମେଙ୍ଗର ଜଓଁିଖାଲିଠାରୁ ଓଡଶିାର ଚାରୋଟଆି ପର୍୍ଯୟନ୍ତ ପୂେ୍ତଟ 
ବକନାଲର ୨୧୭ କବିଲାମିଟର ଅନ୍ତଭ୍ୁ କ୍ତ ଅବଟ। ମତାଇ ନଦୀର ୪୦ କବିଲାମିଟର ଓ ମଙ୍ଗଳ ର୍ଡରୁି 
ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୧ କମିି ଜଳପଥ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ – ୫ ବର ଅନ୍ତଭ୍ୁ କ୍ତ ଅବଟ।    
ଖରବରାତା ନଦୀ ଏହ ିଜାତୀୟ ଜଳମା ୍-୫ ଏକ ଅଂଶ ଅବଟ । ଏହ ିଜଳମା ୍ବର ପଣୟ ପରେିହନର 
ବର୍ଯାଜନା ଭାରତୀୟ ଜଳମା ୍ କତୃ୍ପକ୍ଷ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି   

 ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟବର ବଜାକଡଆିବପଙ୍କପାଳ (କଳଙି୍ଗ ନ ର) ଠାରୁ ଧାମରା ଏେଂ 
ପାରାଦୀପ େନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳଖଣ୍ଡର ଉନ୍ନୟନ ନମିବନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜଳମା ୍ ପ୍ରାଧିକରଣ 
କତ୍ତ୍ୃ ପକ୍ଷ(Inland Waterways Authority of India(IWAI), ଧାମରା େନ୍ଦର କତୃ୍ପକ୍ଷ, 
ପାରାଦୀପ େନ୍ଦର କତୃ୍ପକ୍ଷ ଓ ଓଡଶିା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଚୁକି୍ତ ପତ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷର ବହଇଛ।ି  

IWAI ବଦଇଥିୋ ତଥୟ ଅନୁସାବର: 



୧. IWAI ଦ୍ୱାରା ତାଳବଚର ଠାରୁ ପଙ୍କପାଳ ପର୍୍ଯୟନ୍ତ Hydrographic ସବଭ୍ କରାର୍ଯାଇଛ।ି 

୨. ୦୪ (ଚାରି) weirs ତଥା େୟବରଜ , ୦୩(ତନି)ି Navigation Locks, ୨(ଦୁଇ) Check 
Dams ଏେଂ ବ ାଟଏି ରେର େନ୍ଧ ନମି୍ାଣ କାର୍ଯ୍ୟ Tractable Engineering ସଂସ୍ଥାକୁ 
ଦଆିର୍ଯାଇଛ।ି ଏହାର DPR    ଜାତୀୟ ଜଳ ଆବୟା କୁ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ିଏେଂ ସ୍ଵୀକୃତ ିପ୍ରାପି୍ତ ପାଇଁ 
ଅବପକ୍ଷା କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି 

୦୩.  ଠତି ବହାଇଥିୋ େନ୍ଧ  ୁଡକିର ପରେିତ୍ନ ଏେଂ ପୁନଃ-ନମି୍ାଣ ପାଇ ଁ SM Consultant 
ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦଆି ର୍ଯାଇଛ।ି ଏହ ିଡଜିାଇନ ଏେଂ ଡ୍ରଇଂକୁ  ଓଡଶିା ସରକାରଙ୍କ ପୂତ୍ତ୍ େଭିା  ଓ ଜଳ 
ସମ୍ପଦ େଭିା  vetting ପାଇଁ ପଠା ର୍ଯାଇଅଛ ି ଏେଂ ତାହାର ସ୍ଵୀକୃତ ି ପ୍ରାପି୍ତ ପାଇଁ ଅବପକ୍ଷା 
କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି 

୦୪. ପାରଦୀପବଧାମରା ଏେଂ ପଙ୍କପାଳଠାବର Environmental Impact 
Assessment(EIA) ଏେଂ EMP ର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚୁକି୍ତବର ନବିଦ୍ଶ ଥିବଲ ମଧ୍ୟ ପରେତ୍ୀ 
ସମୟବର ତାହାର ଆେଶୟକତା ନାହ।ି ବକେଳ  CRZ ଓ WILD LIFE Clearance କୁ 
େବିେଚନା କରାରି୍ଯେ। 

୦୫. ଏରଡା ନକିଟବର dredging ପଦାଥ୍ର ନବିକ୍ଷପଣ ପାଇଁ ୨୦ଜଣ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ନକିଟରୁ 
୬.୮୭ ଏକର ୦୭(ସାତ) େର୍ ୍ପାଇ ଁଲିଜ ଆକାରବର ନଆିର୍ଯାଇଥିଲା। ବସଥିରୁ ୬ େର୍ ୍େତ୍ମାନ େତି ି
ର୍ଯାଇଅଛ।ି  

ଚାର୍ଜମିକୁ ଜଳବସଚନ େୟେସ୍ଥା 

SAQ - 165/ ଶ୍ରୀ ନରସଂିହ ମିଶ୍ର : ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କ ି:- ରାଜୟବର 
ବକବତ ଚାର୍ ଜମିକୁ ଜଳବସଚନ େୟେସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଛ ି, ତାହା ବମାଟ ଚାର୍ ଜମି ର ବକବତ 
ଶତାଂଶ , ତାର ଜଲି୍ଲାେ।ରୀ ତଥୟ ବଦବେ କି;  20 1 0 ରୁ 2020 ମସହିା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକଉଁ ଉତ୍ସ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ରୁ ବକବତ ଜମିକୁ ଜଳବସଚନ େୟେସ୍ଥା କରଛିନ୍ତ ି , ତାର େର୍୍େ।ରୀ ସେବିଶର୍ 
େେିରଣୀ ସହ େର୍୍େ।ରୀ ଅନୁଦାନ ଓ ଖଚ୍୍ଚର ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କରବିେ କ ି ? 

ଉ ତ୍ତ ର 



ଶ୍ରୀ ରଘନୁନ୍ଦନ ଦାେ, ଜଳେମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଶିା  । 
ରାଜୟବର 2020 ମସିହା ମାଚ୍୍ଚ ମାସ ବଶର୍ସୁର୍ଦ୍ା େଭିିନ୍ନ ଉତ୍ସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 43.07 
ଲକ୍ଷ ବହକଟର ଚାର୍ ଜମିବର ବସଚସାମଥ୍ୟ ସଷିୃ୍ଟ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। ର୍ଯାହାକ ିବମାଟ ଚାର୍ ଜମିର 
69.70 ଶତାଂଶ ଅବଟ । ଏହାର ଜଲି୍ଲାେ।ରୀ  ତଥୟ ପରିଶଷି୍ଟ “କ” ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାର୍ଯାଇଛ ି
। 20 10 ମସହିା ଠାରୁ 2020 ମସହିା ମାଚ୍୍ଚ ମାସ ବଶର୍ସୁର୍ଦ୍ା େଭିିନ୍ନ ଉତ୍ସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ପ୍ରାୟ 13.45 ଲକ୍ଷ ବହକଟର ଚାର୍ ଜମିବର ବସଚସାମଥ୍ୟ ସଷିୃ୍ଟ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି ଏହାର 
େର୍୍ୋରୀ େେିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ “ଖ” ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାର୍ଯାଇଛ ି । ଉପବରାକ୍ତ ସମୟ ସୀମା 
ମଧ୍ୟବର ଜଳସମ୍ପଦ େଭିା  ଦ୍ୱାରା କରାର୍ଯାଇଥିୋ ଖଚ୍ଚ୍ର ତଥୟ ପରିଶଷି୍ଟ “ଗ” ବର ସଂଲଗ୍ନ 
କରାର୍ଯାଇଛ ି।  

ରକାଭିଡ ରବରଳ ଜଡିପିି ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ର ାଜନା 

SAQ-166 : ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର   : ବର୍ଯାଜନା ଓ ସଂବର୍ଯାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ  ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ 
କ:ି - ରାଜୟବର ବକାଭିଡ୍ ପରସି୍ଥବିର ଜଡିପିି େୃର୍ଦ୍ ିପାଇଁ ବର୍ଯାଜନାକୁ କପିର ିପରଚିାଳତି କରାର୍ଯାଉଛ ି
ଏେଂ ଆ ାମୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିକଣ ର୍ଯାହା ନୂଆ ଆଥକି େର୍୍କୁ ୋଟ ବଦଖାଇେ ? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ପଦମନାଭ ରବରହରା  

ମନ୍ତ୍ରୀ, ର ାଜନା ଓ େିଂର ାଜନ 
ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ 

 ବକାଭିଡ୍ ପରସିି୍ଥତରି ମୁକାେଲିା ସହତି ରାଜୟର ଆଥକି ସି୍ଥତକୁି ସମ୍ଭାଳେିା ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାର 
ନମିନଲିଖିତ ପଦବକ୍ଷପମାନ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ ିର୍ଯାହାଦ୍ୱାରା COVID-19 ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାେ ସବେ ଜାନୁୟାରୀ, 
2021 ସୁର୍ଦ୍ା ରାଜୟର ନଜିସ୍ଵ ରାଜସ୍ଵ 7 ଦଶମିକ 4 ପ୍ରତଶିତ ଅଭିେୃର୍ଦ୍ ିହାସଲ କରିଛ ିI  
1. ନୂତନ ଖଣି ନଲିାମ ଦ୍ୱାରା ଏକକାଳୀନ ଖଣି ରାଜସ୍ଵ, ଷ୍ଟାମ୍ପ  ଶୁଳ୍କ ତଥା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ I 
2. େୟାଙ୍କ ଖାତାବର ଅଟକଥିୋ ସରକାରୀ ଅଥ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତହେଲିକୁ ବେରସ୍ତ ଆଣିୋ ପାଇଁ 

ପଦବକ୍ଷପ I 
3. ଏକକାଳୀନ ସି୍ଥରୀକରଣ (OTS) ବର୍ଯାଜନା ଦ୍ୱାରା େବକୟା ବଦୟ ଆଦାୟ I 
4. ଅଥ୍ େଭିା  ପରପିତ୍ର ସଂଖୟା-20042ବF ତା. 07.07.2020 ଦ୍ୱାରା ଖଚ୍ଚ୍ର ପୁନଃ 

ପ୍ରାଥମିକକିରଣ ପାଇଁ ପଦବକ୍ଷପ I 



 ସାମ୍ପ୍ରତକି ପରସି୍ଥିତବିର ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 3% fiscal deficit ୋବଦ ରାଜୟ ସରକାରଙୁ୍କ 
ଅତରିକି୍ତ 2% fiscal deficit ପାଇଁ ଅନୁମତ ିପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ ିଏେଂ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଋଣ କରେିାର 
କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ 3 % ରୁ 5% କୁ େୃର୍ଦ୍ ିକରଛିନ୍ତ ି I ଏହ ି ଅତରିକି୍ତ fiscal deficit ନମିବନ୍ତ ରାଜୟ 
ସରକାର One nation One Ration Card, Ease of Doing Business. Power 
Distribution Reform ଓ Urban Local Body Revenue ଭଳ ି ବକ୍ଷତ୍ରବର ସଂସ୍କାର 
ମୂଳକ ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ ି I COVID-19 ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀେକିା ନେି୍ାହ ଉପବର 
ପଡଥିିୋ ପ୍ରତକୁିଳ ପ୍ରଭାେକୁ ପ୍ରତହିତ କରେିା ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାର କୃର୍ ିଓ ଆନୁସଂ ିକ ବକ୍ଷତ୍ରବର େଭିିନ୍ନ 
ଜୀେକିା ଉପାଜ୍ନ ମୂଳକ କାର୍୍ଯୟକ୍ରମ ଓ ଋଣ ଲ ାଣକୁ ତ୍ଵରାନତି୍ଵ କରଛିନ୍ତ ି ଏେଂ ରାଜୟ ଅଥ୍ନୀତବିର 
ପ୍ରଭାେତି ବକ୍ଷତ୍ର ୁଡକୁି ପୁନଃ ସକି୍ରୟ କରେିା ପାଇଁ ଏକ ସହବର୍ଯା  ମୂଳକ ୋତାେରଣ ସଷିୃ୍ଟ କରଛିନ୍ତ ି I 
ଅଣୁ କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶଳି୍ପ ବକ୍ଷତ୍ରବର ସୁଧ ଓ ଅନୟାନୟ ରହିାତ ି ପାଇ ଁ ଅତରିକି୍ତ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ 
କରୁଛନ୍ତ ି I ଉପବରାକ୍ତ ପଦବକ୍ଷପ ମାଧ୍ୟମବର ଆ ାମୀ େର୍୍ବର ରାଜୟର ରାଜସ୍ଵ ପ୍ରାୟ 10 ପ୍ରତଶିତ େୃର୍ଦ୍ ି
ପାଇେ ବୋଲି ସରକାର ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତ ିI 

Biju K.B.K. ର ାଜନାରର ଅଥ଼୍ ମଞ୍ଜରୁ 

SAQ-172. ଶ୍ରୀ ନତିୟାନନ୍ଦ  ଣ୍ଡ  :ବର୍ଯାଜନା ଓ ସଂବର୍ଯାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ  ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିେ କି  -   
(କ) 2019-20 ଆଥକି େର୍୍ବର Biju K.B.K. ବର୍ଯାଜନାବର ନେରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲାକୁ ବକବତ ଅଥ୍ 
ମଞ୍ଜରୁ ବହାଇଥିଲା ଉକ୍ତ ଅଥ୍ ଜଲି୍ଲା ବର୍ଯାଜନା ବୋଡ୍ର ଅନୁବମାଦନକ୍ରବମ ନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀୋରୀ 
େଣ୍ଟନ ବହାଇଛ ି କ ି ; ର୍ଯଦ ି ବହାଇନାହିଁ ବତବେ ଏହାର କାରଣ କଣ ; (ଖ) ଜଲି୍ଲା ବର୍ଯାଜନା 
ବୋଡ୍ବର ଉମରବକାଟ ନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନୁବମାଦତି Project Proposal  ମଧ୍ୟରୁ 
ବକବତାଟ ି Project Proposal କୁ ରାଜୟବର୍ଯାଜନା ବୋଡ୍ ଅନୁବମାଦନ କରଛି ି ଓ ବକଉଁ 
ବକଉଁ Project Proposal କୁ କାଟଦିଆିର୍ଯାଇଛ ିଏହାର ସେବିଶର୍ େେିରଣୀ ବଦବେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ପଦମନାଭ ରବରହରା  

ମନ୍ତ୍ରୀ, ର ାଜନା ଓ େିଂର ାଜନ 
ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ 

 (କ) 2019-20 ଆଥକି େର୍ବ୍ର Biju K.B.K. ବର୍ଯାଜନାବର ନେରଙ୍ଗପୁର 
ଜଲି୍ଲାକୁ 15 ବକାଟ ି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜରୁ ବହାଇଥିଲା I ଉକ୍ତ ଅଥ୍ରୁ 10 ବକାଟ ି ଟଙ୍କା ରାଜୟସ୍ତରୀୟ 
(State Sector) ବର୍ଯାଜନା ଓ 5 ବକାଟ ି ଟଙ୍କା ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରୀୟ (District Sector) 
ବର୍ଯାଜନା ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ I ଜଲି୍ଲା ବର୍ଯାଜନା କମିଟ ି ରାଜୟସ୍ତରୀୟ ବର୍ଯାଜନା ଓ ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରୀୟ 



ବର୍ଯାଜନାବର ପ୍ରକଳ୍ପ ୁଡକି ପାଇଁ ନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀୋରୀ ଅଥ୍ ଆେଣ୍ଟନ କରନିଥିବଲ I Biju 
K.B.K ବର୍ଯାଜନାର ମା ୍ଦଶକିା (ପରିଶଷି୍ଟ-‘କ’) ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଏହ ିଅଥ୍କୁ ନେି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀୋରୀ 
ଆେଣ୍ଟନ କରାର୍ଯାଏ ନାହିଁ I  

 (ଖ)    ଜଲି୍ଲା ବର୍ଯାଜନା କମିଟରି ଅନୁବମାଦନ କ୍ରବମ District Sector 
ବର୍ଯାଜନାବର ଆସଥିିୋ 5 ବକାଟ ିଟଙ୍କାର ବମାଟ 167 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଜୟ ସରାକାର ଅନୁବମାଦନ 
କରଥିିବଲ ର୍ଯାହାକ ି ପରିଶଷି୍ଟ-‘ଖ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି I ବସହପିର ି State Sector 
ବର୍ଯାଜନାବର ଆସଥିିୋ 10 ବକାଟ ିଟଙ୍କାର 282 ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 350.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 48 ଟ ି
ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ୋଦ ବଦଇ ତାପରେିବତ୍୍ତ ଆେଶୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧକିର ି ବସହ ିମଲୂୟର 162 ଟ ି ନୂତନ 
ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନ୍ତଭୁ୍କ୍ତ କର ି ସମଦୁାୟ 396 ଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଜୟ ସରାକାର ଅନୁବମାଦନ କରଥିିବଲ 
ର୍ଯାହାର ତାଲିକା ପରିଶଷି୍ଟ-‘ଗ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି I ଜଲି୍ଲାରୁ ଆସଥିିୋ ତାଲିକାରୁ ୋଦ 
ପଡଥିିୋ 48 ଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପର ତାଲିକା ଓ ନୂତନ ଭାବେ ଅନ୍ତଭୁ୍କ୍ତ ବହାଇଥିୋ 162 ଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପର 
ତାଲିକା ର୍ଯଥାକ୍ରବମ ପରିଶଷି୍ଟ-‘ଘ’ ଓ ‘ଙ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ିI 

ବଧିାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା େପୁାରିଶ ରହାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ େପୁାରିଶ 
SAQ-178 : ଶ୍ରୀ ସବନ୍ତାର୍ ସଂିହ ସାଲୁଜା   : ବର୍ଯାଜନା ଓ ସଂବର୍ଯାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ  ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହବିେ କ:ି - (କ) WODC 2019 – 2020, 2020- 2021 େଧିାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ବମାଟ ବକବତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁପାରଶି କରଛିନ୍ତ ି ଏେଂ Diversion Project, Interest 
Money ର ବମାଟ Project ସୁପାରଶି କରଛିନ୍ତ ି ଏହାର େଲକୋରୀ ବ ାଟଏି ତାଲିକା 
ପ୍ରଦାନ କରବିେକ,ି (ଖ) WODC ବର େଧିାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରଶି ପ୍ରକଳ୍ପମାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରାଥମିକତା ନବଦଇ େଭିା ୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁନ୍ୀତ ି କରି ଅନୟାନୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 
ଭତ୍ତ ିକର ିତାକୁ approve କରୁଥିୋ କଥା ସରକାର ଜାଣନ୍ତକି,ି ଏେଂବକଉଁ ସମୟସୀମା 
ଭିତବର କଂଟାୋଞ୍ଝ ିେଧିାୟକ ସହ ସମସ୍ତ େଧିାୟକ ସୁପାରଶି କରଥିିୋ Diversion of 
Project, Interest Money ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ WODC ଅନୁବମାଦନ 
ବଦବେ କ ି? 

 

 



 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ପଦମନାଭ ରବରହରା  

ମନ୍ତ୍ରୀ, ର ାଜନା ଓ େିଂର ାଜନ 
ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ 

 (କ)  2019-20 ଓ 2020-21 େର୍ବ୍ର ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିା େକିାଶ ପରରି୍ଦ ପାଣ୍ଠରୁି 
ଅଥ୍ ମଞ୍ଜରୁ ପାଇଁ େଧିାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସମଦୁାୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁପାରଶିର ଏକ ତାଲିକା 
ପରିଶଷି୍ଟ-‘କ’ ବର ସଂହଗ୍ନ କରା ଲା I ବସହପିର ି Diversion Project, Interest 
Money ରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜରୁ ପାଇଁ ପରରି୍ଦକୁ ଆସଥିିୋ ସମଦୁାୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁପାରଶିର େଲକୋରୀ 
ଅନୟ ଏକ ତାଲିକା ପରିଶଷି୍ଟ-‘ଖ’ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରା ଲା I (ଖ) ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିା େକିାଶ ପରରି୍ଦ 
େଧିାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରଶି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହତି ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିାର ମାନୟେର ସାଂସଦ, େଭିିନ୍ନ 
ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ବଲାକପ୍ରତନିଧିି ଓ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବର୍ଯା ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପ୍ରସ୍ତାେକୁ େଚାର କର ି ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିା େକିାଶ ପରରି୍ଦ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁବମାଦନ ନମିବନ୍ତ 
ପଠାଇଥାଏ I ପରରି୍ଦ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନର 10 ପ୍ରତଶିତ ପର୍୍ଯୟନ୍ତ Diversion Project, ଓ 
Interest Money ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଥ୍ରୁ ବର୍ଯା ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୟନ କରଥିାନ୍ତ ିI 

 


