25.02.2021
କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର କ ାଜ୍ନା ସମ୍ପେକକର
UD-286. ଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ କୁ ମାର ଷଡଙ୍ଗୀ : ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି

କହିଯେ କି: ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା/ ଅନୁ ଦାନଯର ଓଡିଶାଯର ଯକଉଁ ଯକଉଁ
ଯ ାଜନା କା ୍ୟକାରୀ ଯହଉଛି, ଯସସେୁ ଯ ାଜନାଯର ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟର ଯକଯତ ପ୍ରତିଶତ
ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହୁ ଛ ି ତାହା ସୂଚତ
ି କରିୋ ସହିତ ଯସଥିଯର ଉପକୃ ତ ଯହଉଥିୋ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ
ନାମ ଓ ଠିକଣା ସେ୍ସାଧାରଣଙ୍କ ଅେଗତି ନିମଯନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ େିଭାଗର ଯେେସାଇଟ୍ ଯର
ଛଡା ାଉନାହିଁ ତା’ର କାରଣ କ’ଣ, ସରକାର ଏ ଦିଗଯର 5T ବିଭାଗର ଭୂମିକା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା
ସହିତ ଏଭଳି ସୂଚନାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିକୁ ଆଣୁନଥିବା ସରକାରୀ କମମଚାରୀମାନଙ୍କ
ବିରୁଦ୍ଧରର ସରକାର କଣ ପଦରେପ ରନଇଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛ ି ପଦରେପ ରନଇନାହାନ୍ତି ଏରବ
ସରକାର ଏ ଦିଗରର କାଯମୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିରବ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ
ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ

ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯର କା ୍ୟକାରୀ ଯହଉଥିୋ ଯ ାଜନା ଏେଂ
ଏହି ଯ ାଜନା ଗୁଡକ
ି ଯର ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟର ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସମ୍ପକିତ ତର୍ଥୟ ପରିଶଷ୍ଟ
ି -‘େ’ ଯର ପ୍ରଦାନ
କରା ାଇଛି I
ରାଜୟ ସରକାର 5T କାଯମୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମଯର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ତ୍ୱରିତ ଯସୋ ପ୍ରଦାନ
କରୁଛନ୍ତି I
ଅନୁ ଦ୍ାନ ପରିମାଣ
UDAQ 304. ଶ୍ରୀ କସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟେ : ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି
- ଖଣି ଜରିମାନା ଓ କ୍ଷତିଭରଣା େନୀକରଣ କା ୍ୟକ୍ରମ (CAMPA) ୋେଦଯର ଓଡିଶା ଖଣିଜ

ଅଞ୍ଚଳ େିକାଶ ପରିଷଦ (OMBADC) ପାଣ୍ଠିକୁ ଯମାଟ ଯକଯତ ଟଙ୍କା ଆସିଛ ି ଓ ଯସଥିରୁ
ଯକଯତଟଙ୍କା

ଯକଉଁ ଯକଉଁ

ଖଣି ଅଞ୍ଚଳଯର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ୋେଦଯର ଖର୍ଚ୍୍ କରା ାଇଛି

ଜିଲ୍ଲାୋରୀ େିେରଣୀ ଯଦଯେ କି ; OMBADC ପାଣ୍ଠିରୁ ସରକାର ଯକଉଁ ସର୍ତ୍୍ଯର ଯକଯତ ଟଙ୍କା
ଋଣ ଯନଇଛନ୍ତି ଓ ଏଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ ଯକାଟ୍ଙ୍କ ରାୟଯର େୟେସ୍ଥା ଥିଲା କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମାନୟେର ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ
ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ

ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁ ାୟୀ ଓଡିଶା ଖଣିଜ ଅଞ୍ଚଳ େିକାଶ ନିଗମ (OMBADC) ପାଣ୍ଠିକୁ ଖଣି
ଯଜାରିମାନା ଆକାରଯର 16,575.47 ଯକାଟି ଏେଂ କ୍ଷତି ଭରଣା େନୀକରଣ କା ୍ୟକ୍ରମ (Adhoc CAMPA) ପାଣ୍ଠିରୁ 869.42 ଯକାଟି ଟଙ୍କା ମିଳଛ
ି ି । ଯସଥିରୁ ଯକଯତ ଟଙ୍କା ଯକଉଁ ଯକଉଁ
ଖଣି ଅଂଚଳଯର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ୋେଦଯର ଖର୍ଚ୍୍ କରା ାଇଛି ତାହାର ଜିଲ୍ଲାୋରୀ େିେରଣୀ
ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘େ’ ଯର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । ସରକାର, OMBADC ପାଣ୍ଠି ରୁ ଅର୍ଥ୍ େିଭାଗର େିଜ୍ଞପ୍ତି
ସଂଖୟା. 16552/F, ତା. 02.06.2020 ଯର ସ୍ଥିରକ
ି ୃ ତ ନିୟମାେଳୀ ଅନୁ ାୟୀ 5955 ଯକାଟି
ଟଙ୍କା ଋଣ ଯନଇଛନ୍ତି ।
ମାନୟେର ସୁପ୍ରିମ ଯକାଟ୍ଙ୍କ 29.10.2018 ତାରିଖ ର ଆଯଦଶ ଅନୁ ାୟୀ Oversight
Authority, C & AG, Principal AG Odisha ଏେଂ ମୁଖୟ ଶାସନ ସଚିେଙ୍କ ସହ
ପରାମଶ୍ କ୍ରଯମ Idle ଏେଂ Reserve fund କୁ ନିରାପର୍ତ୍ା ଓ ସେ୍ାଧିକ ସୁଧ ମିଳୁଥିୋ ଦିଗକୁ
ଦୃ ଷ୍ଟିଯର ରଖି ନିଯେଶ କରିପାରିଯେ । ଉକ୍ତ ଆଯଦଶର ଏକ xerox copy ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘ଖ’ ଯର
ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । ପରେର୍ତ୍୍ୀ ସମୟଯର ସୁପ୍ରିମ ଯକାଟ୍ଙ୍କ ଉପଯରାକ୍ତ ଆଯଦଶକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିଯର ରଖି
ଅର୍ଥ୍ େିଭାଗ, Oversight Authority, C & AG, Principal AG ଓଡିଶା ଏେଂ ମୁଖୟ

ଶାସନ ସଚିେଙ୍କ ସହମତି ଯନଇ ଏକ େିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରିକରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଏକ xerox copy
ପରିଶଷ୍ଟ
ି ‘ଗ’ ଯର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
DMF ଫଣ୍ଡରୁ ଜ୍ନେିତେର ୋ କୟ ପାଇଁ ଅନୁ ଦ୍ାନ
UDAQ 450. ଶ୍ରୀ ଗକଣଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟଆ
ି : ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି ଶୀପୁର ନିେ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ େଷ୍ଯର DMF ଫଣ୍ଡରୁ ଯକଉଁ ଯକଉଁ ଜନହିତକର
କାମ ପାଇଁ ଯକଯତ ଟଙ୍କାର ଅନୁ ଦାନ ଆସିଛ ି ଓ ଯସଥିମଧ୍ୟରୁ ଯକଯତ ଖର୍ଚ୍୍ ଯହାଇଛି ଯକଉଁ କାମ
ସମ୍ପୂଣ୍ ଯହାଇଛି , ଯକଉଁ ଆଧାରଯର DMF ପାଣ୍ଠିରୁ ଅର୍ଥ୍ େୟେସ୍ଥା କରା ାଇର୍ଥାଏ ଓ ଯକଉଁ ଯକଉଁ
କାମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍୍ କରା ିୋର ସରକାରୀ ନିୟମ ଅଛି ଜଣାଇୋ ସହ ନିେ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର େିକାଶ
ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ୍ ଏହି ପାଣ୍ଠିରୁ ଯନୋର criteria କଣ ଅଛି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମାନୟେର ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ
ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ
ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁ ାୟୀ ଶିପୁର ନିେ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ େଷ୍ (2020 -21)
ଯର DMF ଫଣ୍ଡରୁ ଜନହିତକର କାମ ପାଇଁ Rs. 30,95,50,168/- ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର
କରା ାଇଅଛି ଏେଂ ଯସଥିମଧ୍ୟରୁ Rs. 19,43,85,368/- ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍୍ କରା ାଇଅଛି ।
ତତସଂପକ୍ୀୟ େିଶଦ େିେରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି 'େ' ଯର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ODMF Rules,
2015 ଯର ସନ୍ନିଯେଶିତ ନିୟମାେଳୀ ଅନୁ ାୟୀ DMF ପାଣ୍ଠିରୁ ଅର୍ଥ୍ େୟେସ୍ଥା କରା ାଇର୍ଥାଏ ।
ଉକ୍ତ ନିୟମାେଳୀର ନିୟମ-10 ଅନୁ ାୟୀ ଉର୍ଚ୍ ଅଗ୍ରାଧିକାର କା ୍ୟାେଳୀ (High Priority
Activity) ଏେଂ ଅନୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର କା ୍ୟାେଳୀ (Other Priority Activity) ଯର ଅନ୍ତଭ୍ୁକ୍ତ
େିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କା ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ େୟେସ୍ଥା ରହିଅଛି (ପରିଶଷ୍ଟ
ି 'ଖ')। ଉକ୍ତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯକୌଣସି
ନିେ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗ୍ତ ଖଣି ପ୍ରଭାେିତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତର
ି େିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁରୀ ଓ ଅର୍ଥ୍
େୟେସ୍ଥା Trust Board ର ଅନୁ ଯମାଦନ କ୍ରଯମ ଯହାଇର୍ଥାଏ ।

MLA LAD ଖର୍ଚ୍କ େରିୋ ସମ୍ପେକକର
UDAQ- ୮୯୫ . ଶ୍ରୀ ସତୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ : ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି :- ଓଡିଶାଯର MLA LAD 2020-21 Guideline
ଅନୁ ସାଯର

Education

Education

Component

କୁ

ଯକେଳ

Higher

ର୍ଥା Govt. College/Aided College ମାନଙ୍କ ପାଇଁ

ଖର୍ଚ୍୍ କରିୋ ପାଇଁ ଅନୁ ମତି ଅଛି ; କିନ୍ତୁ ରଣପୁର ନିେ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଥିୋ
Recognized +3 College ଏେଂ Block Grant School ଗୁଡକ
ି
ଉକ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ େଞ୍ଚିତ ଯହଉଛନ୍ତି ; Affiliated Recognized
+3 College ଏେଂ Block Grant School ଗୁଡକ
ି ର ଯଶ୍ରଣୀ ଗୃହ,
Laboratory ପ୍ରାଚୀର ଆଦି ଅଯନକ ଅଭାେ ଥିୋର Affiliated
Recognized +3 College ଏେଂ Block Grant School ମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ମଧ୍ୟ MLA LAD 2020-21 (Education Component) ରୁ
ଅର୍ଥ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିୋ ପାଇଁ ନିଯଦ୍ଶ ଯଦଯେ କି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ, ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ

(େ) ଓଡିଶାଯର MLALAD 2020-21 Guideline ଅନୁ ସାଯର
(Higher Education
Education

Component

)

ରୁ

ଯକେଳ

Higher

ର୍ଥା Govt. College/Aided College ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍୍

କରିୋ ପାଇଁ ଅନୁ ମତି ଅଛି,

ାହା ପତ୍ର ସଂଖୟା 10885 (30) ତା 02.11.2020

ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅେଗତ କରା ାଇଅଛି। (ପରିଶଷ୍ଟ
ି -କ)
P.T.O

(ଖ) ରଣପୁର ନିୋ୍ ଚନ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଥିୋ Recognized +3 College,
Block Grant School ଏେଂ Affiliated Recognized +3
College ଗୁଡକ
ି ର ଯଶ୍ରଣୀ ଗୃହ, Laboratory ପ୍ରାଚୀର ଆଦି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମଯନ୍ତ
MLA LAD 2020-21 (Higher Education Component) ରୁ ଅର୍ଥ୍
ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ଅଦୟାେଧି ନିଷ୍ପତି ଯହାଇନାହିଁ।

ଯେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାଯର ପୂର୍ଣ୍୍ାଙ୍ଗ ଜଳଯସଚନ
ୟୁ .ଡି.- 897/ ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁ ମାର ସାମଲ : ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ
କି: ଯେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯକଉଁ େଲକର ଯକଯତ ଶତାଂଶ ଜମିକୁ ଜଳଯସଚନର ସୁେଧ
ି ା
ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛି ; ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୂର୍ଣ୍୍ାଙ୍ଗ ଜଳଯସଚିତ କରିୋକୁ କି ପଦଯକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ
କରା ାଉଛି ?

ଉ ତ୍ତ ର
ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦ୍ାସ, ଜ୍ଳସମ୍ପଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା ।
ଯେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାଯର ଥିୋ 186030 ଯହକଟର ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 2020
ଡିଯସମୱର ମାସ ଯଶଷସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 144551 ଯହକଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳଯସଚନର
ସୁେଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କରା ାଇ ଅଛି । ଏହାର େଲକୋରୀ ସେିଯଶଷ େିେରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି
“କ” ଯର ସଂଲଗ୍ନ କରା ାଇଅଛି ।
ଏହି ଜିଲ୍ଲାଯର ନିମ୍ାଣାଧିନ ଥିୋ ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକ
ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ଯହଯଲ ଆଉ
ଅଧିକ ପ୍ରାୟ 32 ହଜାର 771 ଯହକଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ନିମନ ପ୍ରକାରଯର ଜଳଯସଚନ
ଯ ାଗାଇ ଦିଆ ିେ।
•

ଯରଙ୍ଗାଲି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍୍ ଯକନାଲ : ପ୍ରାୟ 18428 ଯହକଟର

•

ଯରଙ୍ଗାଲି ୋମ ପାର୍ଶ୍୍ ଯକନାଲ (RD 71.313 ରୁ 123.50 କି.ମି) : ପ୍ରାୟ

7535 ଯହକଟର
•

3 ଯଗାଟି େୃ ହତ୍ ଉଠା ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ : ପ୍ରାୟ 2954 ଯହକଟର

•

5 ଯଗାଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ : ପ୍ରାୟ 1899 ଯହକଟର

•

31 ଯଗାଟି ଯଗାଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଓ 199 ଯଗାଟି ଗଭୀର ନଳକୂ ପ ପ୍ରକଳ୍ପ : ପ୍ରାୟ 1955 ଯହକଟର

ପରିଶଷ୍ଟ
ି “କ”
ଯେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାଯର 2020 ମସିହା ଡିଯସମୱର ମାସ ଯଶଷ ସୁଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରା ାଇଥିୋ
ଯସଚ ସାମର୍ଥ୍ୟର େଲକୋରୀ େିେରଣୀ ।
(ଯହକଟରଯର)
କ୍ର.ନଂ

େଲକର ନାମ

େୃ ହତ ଓ

କ୍ଷୁଦ୍ର

ଯଗାଷ୍ଠୀ ଉଠା

ଅନୟାନୟ ଉତ୍ସ

ମଧ୍ୟମ

ଜଳଯସଚନ

ଜଳଯସଚନ,

(ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ

ପ୍ରକଳ୍ପ

ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ

ଗଭୀର

େିଭାଗ, କୃ ଷି ଓ କୃ ଷକ

ଯଚକଡୟାମ

ନଳକୂ ପ, କ୍ଷୁଦ୍ର

ସଶକ୍ତିକରଣ େିଭାଗ ଏେଂ

ଉଠା

ହରିଜନ ଓ ଜନଜାତି କଲୟାଣ

ଜଳଯସଚନ

େିଭାଗ ଇତୟାଦି)

ପ୍ରକଳ୍ପ
1

ଭୂେନ *

7211

2589

3797

1948

2

ଯେଙ୍କାନାଳ *

4913

5358

4584

3937

3

ଗଁଦଆ
ି *

5762

7685

3005

2575

4

ହିଯଦାଳ *

2469

9481

4018

2501

5

କାମାକ୍ଷୟା

18101

4667

2664

1932

ନଗର *
6

କଙ୍କଡା ହାଡ *

6531

3345

1334

1712

7

ଓଡପଡା *

4012

3370

3446

2584

8

ପରଜଙ୍ଗ *

12080

2232

2776

1932

61079

38727

25624

19121

ସମୁଦାୟ (ପ୍ରାୟ)

*

େିକଶଷ ଦ୍ରଷ୍ଟେୟ

:

ଜଳସମ୍ପଦ େିଭାଗଯର ଥିୋ ପରିସଂଖୟାନଯର ଜଳଯସଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ ଓ

ଚାଷ ଉପଯ ାଗୀ ଜମିର ପରିମାଣଯର କିଛ ି ଅସଙ୍ଗତି ଥିୋର ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛ ି ।
ଜଳସମ୍ପଦ େିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆକଳନ ପାଇଁ ଓରସାକ୍ (ORSAC) ର
ଯେୈଷ ିକ ସହାୟତା ନିଆ ାଇଅଛି । ଜଳସମ୍ପଦ େିଭାଗ ତର୍ଥା ଅନୟାନୟ େିଭାଗ

ର୍ଥା :

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ େିଭାଗ, କୃ ଷି ଓ କୃ ଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ େିଭାଗ ଏେଂ ହରିଜନ ଓ
ଜନଜାତି କଲୟାଣ େିଭାଗ ଇତୟାଦି ସହିତ ଯ ାଗାଯ ାଗ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆୟକଟ୍ ଗୁଡକ
ି ର
ନକ୍ସା ଡିଜଟ
ି ାଇଯଜସନ କରା ାଉଛି। ଏହି ନକ୍ସା ଗୁଡକ
ି ର GIS ଅଧ୍ୟୟନ ପଯର ସଠିକ୍ ତର୍ଥୟ
ଉପଲବ୍ଧ ଯହାଇପାରିେ ।

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୂର୍ଣ୍୍ାଙ୍ଗ ଜଳଯସଚନ
ୟୁ .ଡି.- 902/ ଶ୍ରୀ ଯମୌଷଧି ୋଗ୍ : ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି : - କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର
ଯକଉଁ େଲକର ଯକଯତ ଶତାଂଶ ଜମିକୁ ଅଦୟାେଧି ଜଳଯସଚନର ସୁେଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାକୁ
ପୂର୍ଣ୍୍ାଙ୍ଗ ଜଳଯସଚିତ କରିୋକୁ କି ପଦଯକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି ?

ଉ ତ୍ତ ର
ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦ୍ାସ, ଜ୍ଳସମ୍ପଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 13 ଯଗାଟି େଲକଯର 2020 ମସିହା ଡିଯସମୱର ମାସ ଯଶଷସୁଦ୍ଧା ଜଳସମ୍ପଦ
େିଭାଗ ଅନ୍ତଗ୍ତ େିଭିନ୍ନ ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି କରା ାଇଥିୋ ଯସଚସାମର୍ଥ୍ୟର େିେରଣୀ
ପରିଶଷ୍ଟ
ି “ େ” ଯର ସଂଲଗ୍ନ କରା ାଇଅଛି।
ଏତଦେୟତୀତ କୃ ଷି ଓ କୃ ଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ େିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ େିଭାଗ,
ଜନଜାତି ଓ ଅନୁ ସୁଚତ
ି ଜାତି ଓ ପଛୁ ଆ େଗ୍ କଲୟାଣ େିଭାଗ ଇତୟାଦି େିଭାଗରୁ ସଂଗୃହତ
ି ତର୍ଥୟ
ଅନୁ ାୟୀ ଏହିସେୁ େିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାୟ 29485 ଯହକଟର ଚାଷ ଉପଯ ାଗୀ ଜମିପାଇଁ ଯସଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ
ସୃଷ୍ଟି କରା ାଇଅଛି।
ଏହି ଜିଲ୍ଲାଯର ଅଧିକ ଜଳଯସଚନ ନିମଯନ୍ତ ଜଳସମ୍ପଦ େିଭାଗ ଦ୍ଵାରା 2 ଯଗାଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳଯସଚନ
ପ୍ରକଳ୍ପ, 3 ଯଗାଟି େୃ ହତ୍ ଉଠା ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, 74 ଯଗାଟି ଯଗାଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏେଂ
599 ଯଗାଟି ଗଭୀର ନଳକୂ ପ କା ୍ୟ ନିମ୍ାଣାଧୀନ ଅଛି । ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକ
ି ର କା ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ଯହଯଲ
ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରାୟ 7 ହଜାର 991 ଯହକଟର ଚାଷଜମିଯର ଯସଚସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରା ାଇ ପାରିେ ।
ଏତଦେୟତୀତ ମାନୟେର ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇତି ମଧ୍ୟଯର ସାଦୁ ଲ ମଧ୍ୟମ ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିର୍ତ୍ପ୍ର
ି ସ୍ତର
ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ଵାରା ଅଧିକ ପ୍ରାୟ 5000 ଯହକଟର ଜମିଯର ଜଳଯସଚନ ସୁେଧ
ି ା ଯ ାଗାଇ
ଦିଆ ାଇପାରିେ।

***

ପରିଶଷ୍ଟ
ି “ େ”
ଯହକଟରଯର
କ୍ର.ନଂ

େଲେର ନାମ

ଚାକଷା ଉପକ ାଗୀ

ଜ୍ଳସମ୍ପଦ୍ େିଭାଗ ଦ୍ୱାରା

ଜ୍ମିର ପରିମାଣ

ସୃ ଷ୍ଟି େରା ାଇଥିୋ କସଚ

ପ୍ରତିଶତ (%)

ସାମର୍ଥକୟର ପରିମାଣ
1

ଭୋନି ପାଟଣା

49000

25811

52.68

2

ଧମ୍ଗଡ

38800

29145

86.23

3

ଯଗାଲମୁଣ୍ଡା

37800

15995

42.31

4

ଜୟପାଟଣା

29322

27806

94.83

5

ଜୁ ନାଗଡ

40560

38625

95.23

6

କଲମପୁର

14500

11293

77.88

7

କଲ୍ାମୁଣ୍ଡା

14830

11619

78.35

8

ଯକସିଙ୍ଗା

29500

26860

91.05

9

ଯକାକସରା

35670

22966

64.38

10

ଲାଞ୍ଜି ଗଡ

21655

5835

26.95

11

ଏମ. ରାମପୁର

25200

9228

36.62

12

ନଲ୍ା

31550

17876

56.66

13

ର୍ଥୁ. ରାମପୁର

15000

1402

9.35

25.02.2021
ରାଜ୍ୟକର ଥିୋ ଜ୍ଳକସଚିତ େୃ ଷି ଜ୍ମି

ୟୁ .ଡି.-906/ ମହମ୍ମଦ ଯମାକିମ୍:- ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି:- 2019-20
ଆର୍ଥିକ େଷ୍ଯର ରାଜୟଯର ଜଳଯସଚିତ କୃ ଷି ଜମି ଯକଯତ ଥିଲା, ଏହା 2018-19 େଷ୍ର
ଜଳଯସଚିତ ଜମି ଠାରୁ ଯକଯତ ଅଧିକ, 2019-20 େଷ୍ଯର ସରକାର ଜଳଯସଚନ ପାଇଁ ଯକଯତ
ୋହୟ ଅନୁ ଦାନ ଓ ଋଣ ଯକଉଁ ଯକଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଯକଯତ ଯକଯତ ପାଇଥିଯଲ ?

ଉ ତ୍ତ ର
ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦ୍ାସ, ଜ୍ଳସମ୍ପଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା ।
ରାଜୟଯର 2019-20 ଆର୍ଥିକ େଷ୍ ଯଶଷ ସୁଦ୍ଧା େିଭିନ୍ନ ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାୟ
43.07 ଲକ୍ଷ ଯହକଟର ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ଯସଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରା ାଇଅଛି ଏହା 2018-19
ଆର୍ଥିକ େଷ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1.18 ଲକ୍ଷ ଯହକଟର ଅଧିକ ଅଯଟ । 2019-20 ଆର୍ଥିକ େଷ୍ଯର
ରାଜୟସରକାର ଜଳଯସଚନ ନିମଯନ୍ତ ପାଇଥିୋ ୋହୟ ଅନୁ ଦାନ ଓ ଋଣର େିେରଣୀ ନିମନଯର
ପ୍ରଦର୍ତ୍ କରା ାଇଅଛି।
•

Central Share Grant under PMKSY - AIBP

•

State Share LTIF (NABARD)Loan under PMKSY – AIBP

: ` 112.67

crore

:` 737.30

crore

•

RIDF Loan from NABARD

:` 1084.66

crore

•

JICA Loan for Rengali project

:` 29.44

crore

•

World Bank Loan for DRIP

:` 71.28

crore

•

World Bank loan for OIIPCRA

:` 3.29

crore

***
25.02.2021
ଡିଏମଏଫ କୋଡକ ଅଫ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଗଠନ
UDAQ 910. ଶ୍ରୀ ନେ ଚରଣ ମାଝି : ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି
କହିଯେକି -ଡିଏମଏଫ ଯୋଡ୍ ଅଫ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଯକଉଁ ଯକଉଁ ଜିଲ୍ଲାଯର ଯକଯେ ଗଠନ
କରା ାଇଥିଲା, ଯକଉଁ ଯକଉଁ େଷ୍ଯର ଯକଯତ ତାରିଖଯର ଯୋଡ୍ ଅଫ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଯେୈଠକଯର

ଯକଯତଯଗାଟି High Priority activities ଏେଂ other Priority activities
ଯକଯତ େୟୟ ଅଟ୍ଟକଳର ଯକଯତଯଗାଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁ ଯମାଦନ କରା ାଇଥିଲା ତାର
ଜିଲ୍ଲାୋରୀ େିେରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଯେକି, ଯକଉଁ ଯକଉଁ ଜିଲ୍ଲାଯର ଯକଉଁ େଷ୍ର ୋଷିକ
େିେରଣୀ ଯକଉଁ ମାସଯର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରା ାଇଛି ଓ ଯକଉଁ ଯକଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ୋଷିକ େିେରଣୀକୁ
ଯକଉଁ େଷ୍ର ଯକଯତ ତାରିଖଯର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଯେେସାଇଟଯର ଅପଯଲାଡ କରା ାଇଛି ତାହା
ପ୍ରକାଶ କରିଯେକି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମାନୟେର ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ
ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ
DMF ଟ୍ରଷ୍ଟଯୋଡ୍ ଯକଉଁ ଯକଉଁ ଜିଲ୍ଲାଯର ଯକଯେ ଗଠନ କରା ାଇଥିଲା ଏେଂ ଉକ୍ତ
ଟ୍ରଷ୍ଟଯୋଡ୍ର ଯକଉଁ ଯକଉଁ ଯେୈଠକଯର ଯକଯତାଟି High Priority ଏେଂ Other
Priority Activity କୁ ଯକଯତଟଙ୍କା େୟୟ ଅଟ୍ଟକଳଯର ଅନୁ ଯମାଦନ କରା ାଇଥିଲା,
ତାହାର ଜିଲ୍ଲାୋରୀ େିେରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି "େ" ଯର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା |
ଯକଉଁ ଯକଉଁ ଜିଲ୍ଲାଯର ଯକଉଁ ଯକଉଁ େଷ୍ର ୋଷିକ େିେରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରା ାଇଛି
ତତସମ୍ପକ୍ଯର ସୂଚନା ପରିଶଷ୍ଟ
ି "ଖ" ଯର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା |
*****

ତା.25.02.2021 ରିଖ
35% ଜ୍ଳକସଚନ କୋଇଥିୋ େଲେ

ୟୁ .ଡି.- 914/ ଶ୍ରୀ ସକତାଷ ସିଂେ ସାଲୁ ଜ୍ା : ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି : (କ)
ରାଜୟ ସରକାର ରାଜୟର ଯମାଟ ଯକଯତ େଲକଯର 35% ଭାଗ ଜଳଯସଚନ କରିଛନ୍ତି ଏହାର
େଲକୋରୀ ଜଳଯସଚନର ପ୍ରକଳ୍ପର ନା ସହ ଯଗାଟିଏ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିଯେକି (ଖ) େଲାଙ୍ଗି ର
ଜିଲ୍ଲାର ତୁ ଯରଇଯକଲା େଳକଯର ଶତକଡା 3 ଭାଗରୁ କମ ଜଳଯସଚନ ଥିଯଲ ମଧ୍ୟ 21 େଷ୍ଯର
ରାଜୟ ସରକାର ଯଗାଟିଏ ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କା ୍ୟକାରୀ ନକରିୋର କାରଣ କଣ ଏେଂ ଯକଉଁ
ସମୟସୀମା ଭିତଯର ରାଜୟ ସରକାର ରାଜୟର ସମସ୍ତ େଲକକୁ ଶତକଡା 35 ଭାଗ ଜଳଯସଚନ
ଯଦୋଯର ସକ୍ଷମ ଯହଯେ ?

ଉ ତ୍ତ ର

ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦ୍ାସ, ଜ୍ଳସମ୍ପଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା ।
କ)

ରାଜୟର ଯମାଟ 314 ଯଗାଟି େଲକ ମଧ୍ୟରୁ 2020 ମସିହା ଡିଯସମୱର ମାସ ଯଶଷସୁଦ୍ଧା
ଜଳସମ୍ପଦ େିଭାଗ ଏେଂ ଅନୟାନୟ ଉତ୍ସରୁ 251 ଯଗାଟି େଲକଯର 35% ରୁ ଅଧିକ ଚାଷ

ଜମି ପାଇଁ ଯସଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରା ାଇଅଛି । ଏହାର େଲକୋରୀ େିେରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି -‘େ’
କର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
ଖ)

େଲାଙ୍ଗି ର ଜିଲ୍ଲାର ତୁ ଯରଇଯକଲା େଲକଯର 21 େଷ୍ ମଧ୍ୟଯର 19 ଯଗାଟି ଯଗାଷ୍ଠି ଉଠା
ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, 318 ଯଗାଟି ଗଭୀର ନଳକୂ ପ ଏେଂ 32 ଯଗାଟି ଯଚକ ଡୟାମ ନିମ୍ାଣ
କରା ାଇ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାୟ 2615 ଯହକଟର ଚାଷ ଜମିଯର ଯସଚସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି
କରା ାଇଅଛି । ଏତଦେୟତୀତ 4 ଯଗାଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମ୍ାଣାଧିନ ଅଛି।
ଏହାଦ୍ଵାରା ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରାୟ 700 ଯହକଟର ଚାଷ ଜମିଯର ଯସଚସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରା ାଇ
ପାରିେ।
ରାଜୟର ସମସ୍ତ େଲକକୁ ଶତକଡା 35 ଭାଗ ଜଳଯସଚନ ଯ ାଗାଇ ଯଦୋ ନିମଯନ୍ତ
ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଅଛି ।

***
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Impact Assessment ଉପକର Report ଉପସ୍ଥାପନ
UD-916. ଶ୍ରୀ ମୁଯକଶ ମହାଲିଙ୍ଗ : ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି -

(କ) ଯଷାଡଶ େିଧାନସଭାର ତା. 20.2.2020 ର ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା 903 ର ଉର୍ତ୍ର
ଅନୁ ସାଯର ସରକାର ନିଜସ୍ୱ େଯଜଟରୁ କା ୍ୟକାରୀ କରୁଥିୋର 28ଯଗାଟି ଯ ାଜନାର socio
economic Impact Assessment

ଜାଣିୋ ପାଇଁ ମୂଲୟାୟନ କରିଅଛନ୍ତି, ଏହି

Impact Assessment Report ଗୁଡକ
ି ୁ ମାନୟେର େିଧାୟକ ତର୍ଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ଅେଗତି ନିମଯନ୍ତ େିଧାନସଭା ଗୃହଯର ଯକଯେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି,

ଦି ଉପସ୍ଥାପନ କରିନହଁାନ୍ତି

ଯତଯେ କାହା ପାଇଁ ଓ କଣ ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଯ ାଜନାଗୁଡକ
ି ର Impact Assessment
କରାଇଥିଯଲ, ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯଦଇ ଯ ାଜନା ଗୁଡକ
ି ର Impact Assessment
ଉପରର ସରକାରଙ୍କର ମତାମତ ସହ ଗୃହରର Report ଉପସ୍ଥାପନ କରିରବକି, (ଖ) ଏହି
ରଯାଜନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରକଉଁ ରକଉଁ ରଯାଜନା ରକରବ ଆରମ୍ଭ ରହାଇ ରକରବ ବନ୍ଦ
ରହାଇଯାଇଛି କାରଣ ସହ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଦରବକି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ
ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ

(କ) ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ େଯଜଟ ରୁ କା ୍ୟକାରୀ ଯହାଇଥିୋ ଏେଂ Socio
Economic Impact Assessment ଜାଣିୋ ପାଇଁ ମୂଲୟାୟନ କରା ାଇଥିୋ 28ଯଗାଟି
ଯ ାଜନାର ତାଲିକା ପରିଶଷ
ି -ଚ ‘େ’ ଯର ପ୍ରଦର୍ତ୍ କରା ାଇଅଛି I ଏହି ଯ ାଜନା ଗୁଡକ
ି ର ମୂଲୟାୟନ
ରିଯପାଟ୍ େିଧାନସଭା ଗୃହଯର ଉପସ୍ଥାପନ କରିୋର ଯକୌଣସି ପ୍ରାେଧାନ ନାହିଁ I ମୂଲୟାୟନ କରିଥିୋ
ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କର ମନ୍ତେୟ/ ସୁପାରିଶ କୁ ପରେର୍ତ୍୍ୀ ସମୟଯର କା ୍ୟାନୟନ କରିୋ ନିମଯନ୍ତ ମୂଲୟାୟନ
ରିଯପାଟ୍ ଗୁଡକ
ି ୁ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ େିଭାଗକୁ ପଠା ାଇର୍ଥାଏ ାହାଦ୍ଵାରା ମୂଲୟାୟନ ରିଯପାଟ୍ ଯର ମୂଲୟାୟନ ସଂସ୍ଥା
ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତାେିତ ସଂଯଶାଧନକୁ ଯକନ୍ଦ୍ର କରି ଯ ାଜନାଯର ଆେଶୟକୀୟ ପରିେର୍ତ୍୍ନ ଅଣା ାଏ I ମୂଲୟାୟନ
ରିଯପାଟ୍

ଗୁଡକ
ି ର

Soft

Copy

ଯ ାଜନା

ଓ

ସଂଯ ାଜନ

େିଭାଗର

(www.pc.odisha.gov.in) ଯର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅେଗତି ନିମଯନ୍ତ ରଖା ାଇଅଛି I

website

(ଖ) ଯଷାଡଶ େିଧାନସଭାର ତା.20.02.2020 ର ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା 903 ର
ଉର୍ତ୍ରଯର ଥିୋ 28 ଯଗାଟି ଯ ାଜନା (ପରିଶଷ୍ଟ
ି -କ) ମଧ୍ୟରୁ Sl. No.3 ରୁ 19 ପ ୍ୟନ୍ତ ଥିୋ ଯ ାଜନା
ରାଜୟର KBK ଜିଲ୍ଲାଗୁଡକ
ି ଯର କା ୍ୟକାରୀ ଯହାଇଥିୋ ସଂଯଶାଧିତ ଦୀର୍୍ମିଆଦୀ କ୍ରିୟାଭିମୁଖୀ ଯ ାଜନା
Revised Long Term Action Plan (RLTAP) ର ଅନ୍ତଭମୁକ୍ତ I ଏହା ଆର୍ଥିକ େଷ୍ 199899 ରୁ ଆରମ୍ଭ ଯହାଇ 2016-17 ଯର େଦ ଯହାଇ ାଇଛି କାରଣ ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉକ୍ତ ଯ ାଜନା ପାଇଁ
ଅନୁ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିୋ େଦ କରିଯଦଇଛନ୍ତି I
2010-11 ଯର ଆରମ୍ଭ ଯହାଇଥିୋ Integrated Action Plan (IAP) 201415 ଯର େଦ ଯହାଇ ାଇଛି କାରଣ ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉକ୍ତ ଯ ାଜନା ପାଇଁ ଅନୁ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିୋ
2015-16 ଆର୍ଥିକ େଷ୍ ଠାରୁ େଦ କରିଯଦଇଛନ୍ତି I ଏତତ େୟତୀତ ଅନୟ ଯ ାଜନା ଗୁଡକ
ି ଏଯେ ମଧ୍ୟ
ଚାଲୁ ରହିଅଛି I

District Mineral Fund ପାଇଁ criteria
UDAQ 918. ଶ୍ରୀ ନିତୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ : ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି ନେରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାଯର District Mineral Fund େିନଯି ାଗ କରିୋ ପାଇଁ criteria କଣ
ରହିଛ ି 2018 -19 ଓ 2019 -20 ଆର୍ଥିକ େଷ୍ଯର ଯକଯତ ପ୍ରକଳ୍ପ DMF ପାଣ୍ଠିରୁ ଅନୁ ଯମାଦନ
କରା ାଇଛି ତାର ଏକ ତାଲିକା ଜିଲ୍ଲାୋରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଯେ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମାନୟେର ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ
ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ
ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁ ସାଯର ନେରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାଯର District Mineral Foundation
(DMF) Fundର େିନଯି ାଗ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ Odisha District Mineral

Foundation Rules, 2015 ର ନିୟମାେଳୀ ଅନୁ ାୟୀ ତା. 13.06.2018 ଏେଂ
11.03.2020 ରିଖଯର ଅନୁ ଷ୍ଠତ
ି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯୋଡ୍ ଯେୈଠକଯର ମଞ୍ଜୁର କରା ାଇଛି | 2018-19
ଏେଂ 2019-20 ଆର୍ଥିକ େଷ୍ ପାଇଁ ନେରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାଯର ଅନୁ ଯମାଦିତ ଯହାଇଥିୋ ପ୍ରକଳ୍ପର
ତାଲିକା ପରିଶଷ୍ଟ
ି “େ" ଯର ଦିଆଗଲା |

Floating Jetty ନିମ୍ାଣ ପାଇଁ ପଦଯକ୍ଷପ
ଅଣ-ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୯୨୬ -ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାର ଜଗଯଦେ, ମାନୟେର େିଧାୟକ
ୋଣିଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି-: ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କାଳିଜାଇ ଠାକୁ ରାଣୀଙ୍କ ଦଶ୍ନ ପାଇଁ େହୁ
ପ ୍ୟଟକ ପ୍ରତିଦନ
ି କାଳିଜାଇ ଆସୁଥିୋରୁ କାଳିଜାଇ ପାହାଡଯର େର୍ତ୍୍ମାନ ୋଣିଜୟ େିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଥିୋ
ଯଜଟିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ପ ୟ୍ ଟକମାଯନ ଡଙ୍ଗାରୁ ଓଲାଇାଇୋ ଓ େସିୋ ପାଇଁ କାଳିଜାଇ ପାହାଡ ଉପକୂ ଳଯର
ଏକ Floating Jetty ନିମ୍ାଣ କରିଯେ, ତାହା ଯକଯେ କା ୍ୟକାରୀ ଯହେ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦମନାଭ ଯେଯହରା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ୋଣିଜୟ ଓ ପରିେହନ
େର୍ତ୍୍ମାନ ୋଣିଜୟ େିଭାଗ ଅଧିନଯର କାଳିଜାଇ ପାହାଡଯର ଥିୋ ଯଜଟିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ତର୍ଥା
କାଲିଜାଇ ପାହାଡ ଉପକୂ ଳଯର ଏକ Floating Jetty ନିମ୍ାଣ ନିମିର୍ତ୍ ଯକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାେ ସରକାରଙ୍କ
ନିକଟଯର େର୍ତ୍୍ମାନ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।
ଅତିରକ୍ତ
ି ପ୍ରଶନାେଳୀ ନିମଯନ୍ତ ତର୍ଥୟ
ଚିଲିକାଯର େୟେସାୟିକ ଯନୌପରିେହନ ପାଇଁ ଯକଯତାଟି ଲଞ୍ଚ ମଟରଯୋଟ୍ ଓ ଡଙ୍ଗା ପଞ୍ଜି କରଣ ଯହାଇଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ଯସହି ଡଙ୍ଗା ଓ
ାନଗୁଡକ
ି ର ସ୍ଥିତ ି ନିୟମିତ ାଞ୍ଚ କରି ଯନୌ ାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କି ପଦଯକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି ?
ଚିଲିକାଯର େୟେସାୟିକ ଯନୌପରିେହନ ପାଇଁ ୨୨୦୩ଟି /ଲଞ୍ଚ (୨୦୨୧,ଜାନୁ ଆରୀ)ମଟରଯୋଟ୍ ଓ ଡଙ୍ଗା ପଞ୍ଜି କରଣ ଯହାଇଅଛି ।
ଚିଲିକା ସଯମତ େିଭିନ୍ନ ନଦୀଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଆଦି ଅନ୍ତଯଦ୍ଶୀୟ ଜଳପର୍ଥଯର ନିରାପଦ ଯନୌ ାତ୍ରା ନିମର୍ତ୍
ି ସରକାର ଓଡିଶା ଯୋଟ ,ହ୍ରଦ ,
ଯହୋ ପଯର ଜଳପର୍ଥଯର ାତ୍ରୀ ଯସୋଯର ନିଯୟାଜିତ ପ୍ରଣୟନ କ ଏହି ରୁଲ ଅନୁ ସାଯର ଡଙ୍ଗାଗୁଡକ
ି ଯରଜିଯୟସନ ୨୦୦୪-ରୁଲ
ଯହଯେ । ଏହି ରୁୁଲସ କୁ କା ୍ୟକାରୀ କରିୋ ନିମଯନ୍ତ ରାଜୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆ ାଇଛି । ପ୍ରଯତୟକ ଜିଲ୍ଲାଯର
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା େିଡଓ
ି , ତହସିଲଦାର, ଯପାଲିସ ଅଫି ସର ଓ ଫାୟାର ଅଫି ସର ମାନଙ୍କୁ ଯନଇ Enforcement Squad
ଗଠନ କରା ାଇ ସଂଗଠିତ ସହଚ ୍ୟଯର ନିରାପଦ ଯନୌ ାତ୍ରା ପାଇଁ ପଦଯକ୍ଷପ ନିଆ ାଉଅଛି । ଏହି Enforcement Squad

ଅଣ ପଞ୍ଜି କୃତ ଡଙ୍ଗାଗୁଡକ
ି ୁ ଚାଲିୋ ପାଇଁ ୋରଣ କରିୋ ସହିତ ପ୍ରଯତକ -ଡଙ୍ଗାଯର Life Saving Equipment, Insurance
Certificate , over loading ଆଦି check କରୁଛନ୍ତି
Details of Boats Registered & Renewed in Chilika Lake

Sl. No.

Name of the District

(1)
01.
02.
03.

(2)
Puri
Khurda
Ganjam
TOTAL

No. of Boats
Registered
(Up to Jan,2021)
(3)
1441
684
78
2203

No. of Boats Renewed
during 2020-21
(Up to Jan,2021)
(4)
5
249
3
257

25.02.2021
ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର କ ାଜ୍ନା ୋ କୟୋରିତା
UDAQ-933 : ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ ସାମଲ : ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି:
- ଚଳିତ ଯ ାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଯେଯଳ ସରକାର ଯକଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି େିଯଶଷ ଧ୍ୟାନ ଯଦଇଛନ୍ତି; ର ାକଙ୍କ
ମଙ୍ଗଳପାଇଁ ରାଜୟ ସରାକର ରକରତାଟି ନିଜସ୍ୱ ଯ ାଜନା କା ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଯକଯତାଟି
ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯ ାଜନା କା ୍ୟକାରୀ ଯହଉଛି ; ଏହି ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯ ାଜନାଯର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କର
ଅଂଶଧନ ଯକଯତ; ରଯାଜନା ବିରକନ୍ଦ୍ରୀ କରଣ ରହବା ଫଳରର ଯଲାକଙ୍କୁ କି ସୁଫଳ ମିଳଛ
ି ି?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ
ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ

ରାଜୟର ର୍ଯରାଇ ଉତ୍ପାଦର ସ୍ଥିତ,ି ଅର୍ଥ୍ଯନୈତକ
ି ଓ ସାମାଜିକ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ମଧ୍ୟମ ଓ
ଦୀର୍୍କାଳୀନ ଅଭିେୃଦ୍ଧକ
ି ୁ ଦୃ ଷ୍ଟିଯର ରଖି ଏେଂ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମୱଳର ଉପଲବ୍ଧିକୁ େିଚାରକୁ
ଯନଇ କା ୍ୟକ୍ରମ େୟୟ ପାଇଁ େୟୟ େରାଦର େଯଜଟ ଅଟକଳ କରା ାଇର୍ଥାଏ I ଏଥିଯର ସମସ୍ତ
େଗ୍ ଓ ଯକ୍ଷତ୍ରର ସେ୍ାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତିକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିଯର ରଖି ଯ ାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରା ାଇର୍ଥାଏ I ଏହି
ଯ ାଜନାଯର କୃ ଷି, ଜଳଯସଚନ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ପରିମଳ, ସଡକ, ଶିଳ୍ପ, ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମି, ଯେୈଷୟୀକ
ଦକ୍ଷତା ଓ ଜୀେିକା ସହାୟତା ଇତୟାଦି ଦିଗ ପ୍ରତି େିଯଶଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ାଇର୍ଥାଏ I

ରାଜୟଯର ଯଲାକଙ୍କ ହିତପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାର କା ୍ୟକାରୀ କରୁଥିୋ ନିଜସ୍ୱ ଯ ାଜନା
ଓ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯ ାଜନାର ଏକ ତାଲିକା ପରିଶଷ୍ଟ
ି -‘େ’ ଯର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛି I
ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯ ାଜନା (Central Sector) ଗୁଡକ
ି ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ରୂଯପ
ନିଜସ୍ୱ ଯ ାଜନା ଯହାଇଥିୋରୁ ଏହି ଯ ାଜନା ଗୁଡକ
ି ଯର ରାଜୟର ଯକୌଣସି ଅଂଶଧନ ନର୍ଥାଏ I
ଯତଯେ ଏହି ଭଳି ଯ ାଜନାର ସଂଖୟା

ଯର୍ଥଷ୍ଟ କମ୍ I ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରେର୍ତ୍ିତ ଯ ାଜନାର

(Centrally Sponsored Scheme) ର ଏକ ତା ିକା ରାଜୟ ଓ ଯକନ୍ଦ୍ରର ଭାଗିଦାରୀ
ସହ ପରିଶଷ୍ଟ
ି -‘ଖ’ ରର ସଂ ଗ୍ନ କରାଯାଇଛି I
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରଯର ଯ ାଜନା ପ୍ରଣୟନ ଦ୍ଵାରା ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରଯର ଯ ାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତଯି ର
ଯଲାକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁ ଛ ି ଏେଂ ସରକାରଙ୍କ ଯଲାକାଭିମଖ
ି
ସମୱନ୍ଧଯର
ୂ ୀ ଯ ାଜନା ଗୁଡକ
ସଯଚତନ େେୁ ଛି I

*****
ତା. 25.02.2021 ରିଖ
କା ୍ୟକ୍ଷମ ଯହାଇଥିୋ ଯ ାଜନା ସଂଖୟା
ୟୁ .ଡି.-948: ଶ୍ରୀ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର : ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି :
ଓଡିଶାଯର େର୍ତ୍୍ମାନ େୃ ହର୍ତ୍, ମଧ୍ୟମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳଯସଚନ ଯ ାଜନା କା ୍ୟକ୍ଷମ ଯହାଇଛି
ଯକଯତାଟିର କା ୍ୟ ଚାଲିଛ ି ଏେଂ ଯକଯତାଟି ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଯହାଇନାହିଁ, ଯକଯେ ମଞ୍ଜୁର
ଯହାଇଥିଲା, ଯସଯତଯେଯଳ ଖର୍ଚ୍୍ ଅଟକଳ ଯକଯତଥିଲା, ଏଯେ ଯକଯତ ଅର୍ଥ୍ ଖର୍ଚ୍୍ ଯହଲାଣି ଓ
ଆଗକୁ ଆହୁ ରି ଯକଯତ ଅର୍ଥ୍ ଆେଶୟକ ଏସେୁ ର େିଶଦ େିେରଣୀ ସହିତ 5T େିଭାଗର
ପ୍ରେର୍ତ୍୍ନ ପଯର ଏହା ଜଳଯସଚନ ଗୁଡକ
ି ୁ ଧା ୍ୟ ଦିନ ମଧ୍ୟଯର ଯଶଷ କରିୋଯର ସହାୟକ
ଯହାଇଛି କି ଏ ସେୁ ର Status Report ଜଣାଇଯେ କି ?
ଉ ତ୍ତ ର
ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦ୍ାସ, ଜ୍ଳସମ୍ପଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା ।
ରାଜୟଯର ଅଦୟାେଧି 64 ଯଗାଟି େୃ ହତ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ ଏେଂ 3723 ଯଗାଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ
ଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କା ୍ୟକ୍ଷମ ଯହାଇଛି । ଏତଦେୟତୀତ 19 ଯଗାଟି େୃ ହତ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ
ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏେଂ 174 ଯଗାଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମ୍ାଣାଧିନ ଅଛି ।

ନିମ୍ାଣାଧିନ ଥିୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକ
ି ର ଅଟକଳ ମୂଲୟ ଏେଂ ଖର୍ଚ୍୍ର େିେରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି “େ” ଯର
ସଂଲଗ୍ନ କରା ାଇଅଛି।
5T ପ୍ରଚଳନ ପଯର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକ
ି ର ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ ତ୍ୱରାନିୱତ କରା ାଇ ନିଦଷ୍ଟ
ି
ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟଯର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ କରିୋ ପାଇଁ ସେୁ ସ୍ତରଯର ଉଦୟମ ଜାରି ରହିଛ।ି ପ୍ରକଳ୍ପ
ନିମ୍ାଣଯର ଯଦଖାଯଦଉଥିୋ ୋଧା େିଘ୍ନ ଦୁ ରକରିୋ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରଯର ତର୍ଥା ରାଜୟ
ସ୍ତରଯର ପ୍ରତି ମାସଯର Inter Departmental Co-ordination ଯେୈଠକ
କରା ାଇ ଆଶୁ ସମାଧାନ କରା ାଇ ପାରୁଛି । ରାଜୟଯର ନିମ୍ାଣାଧିନ ଥିୋ ଜଳଯସଚନ
ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକ
ି ୁ ଆଗାମୀ 2 ରୁ 3 େଷ୍ ମଧ୍ୟଯର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ କରିୋ ପାଇଁ ପ୍ରଯଚଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛ।ି
ଚଳିତ େଷ୍ ନିମ୍ାଣାଧିନ ଥିୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାେତୀ ଲିଫଟ ଯକନାଲ ଜଳଯସଚନ
େୃ ହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏେଂ 7 ଯଗାଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ କରା ାଇଅଛି। ଯସହିପରି
ଚଳିତ େଷ୍ ଯଲାୟର ଇନ୍ଦ୍ର େୃ ହତ୍ ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ କରା ିୋ ପାଇଁ ଲକ୍ଷୟ
ରଖା ାଇଛି । 2021-22 ଆର୍ଥିକ େଷ୍ଯର Deo ମଧ୍ୟମ ଓ MCII େୃ ହତ୍ ଜଳଯସଚନ
ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ କରିୋ ପାଇଁ ଲକ୍ଷୟଧା ୍ୟ କରା ାଇଅଛି।
ପ୍ରତି ଜ୍ିଲ୍ଲାକର 35 % ଜ୍ଳକସଚନ ସୁେଧ
ି ା

ୟୁ .ଡି.- 950/ ଶ୍ରୀ ମକରଦ ମୁଦୁଲି:- ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି:- ଓଡିଶାଯର ପ୍ରତି
ଜିଲ୍ଲାଯର ସରକାର 35 % ଜଳଯସଚନ ଯହେ ଯୋଲି Declare କରିଥିୋ ଯେଯଳ ଏପ ୍ନ୍ତ ରାୟଗଡା
ଜିଲ୍ଲାଯର ଯକଉଁ ଯକଉଁ ଠାଯର ଯକଯତ % ଜଳଯସଚନ ଆଜିସଦ୍ଧ
ୁ ା ଯହାଇଛି ତା’ର ତାଲିକା ଯଦଯେ କି ?

ଉ ତ୍ତ ର
ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦ୍ାସ, ଜ୍ଳସମ୍ପଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା ।
ଜଳସମ୍ପଦ େିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର େଲକ ଗୁଡକ
ି ଯର 2020 ମସିହା ଡିଯସମୱର ମାସ ଯଶଷ ସୁଦ୍ଧା
ସୃଷ୍ଟି କରା ାଇଥିୋ ଯସଚସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିମାଣ ନିମନଯର ପ୍ରଦର୍ତ୍ କରା ାଇଅଛି ।
କ୍ର.ନଂ

େଲକର ନାମ

ଚାଷ ଉପଯ ାଗୀ ଜମିର ସୃଷ୍ଟି କରା ାଇଥିୋ ଯସଚସାମର୍ଥ୍ୟର

ପ୍ରତିଶତଯର (%)

ପରିମାଣ(ଯହକଟରଯର)
(Approx.)

ପରିମାଣ (ଯହକଟରଯର)
(Approx.)

(Approx.)

1

ଗୁଣୁପୁର

16465

14613

88.75

2

ଯକ. ସିଂହପୁର

14168

6832

48.22

3

ରାୟଗଡା

19979

9288

46.49

4

ପଦମପର
ୁ

14420

8122

56.32

5

େିଷମକଟକ

19530

9418

48.22

6

ଯକାଲନରା

15497

5909

38.13

7

ମୁନଗ
ି ୁଡା

17987

8862

49.27

8

ରମଣଗୁଡା

17485

8808

50.37

9

ଗୁଡାରି

13195

4832

36.62

10

ଚନ୍ଦ୍ରପୁର

7654

1270

16.59

11

କାଶିପର
ୁ

37124

4912

13.23

ସରୋରୀ କପ୍ରସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-973.
ଶ୍ରୀ ରକମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ : ୋଣିଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି :- ରାଜୟର
ଯକଉଁ ଯକଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଯକଉଁଠାଯର ସରକାରୀ ଯପ୍ରସ ଅଛି ପ୍ରକାଶ କରି
ପ୍ରଯତୟକ ଜିଲ୍ଲାଯର ସରକାରୀ ଯପ୍ରସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାେ ଥିଯଲ
ଯସଦିଗଯର କି ପଦଯକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା, ମନ୍ତ୍ରୀ ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ
ରାଜୟର େିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଯର ଥିୋ ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରଣାଳୟର ଠିକଣା ନିମନଯର
ପ୍ରଦର୍ତ୍ କରାଗଲା ।
କପ୍ରସର ନାମ

ଜ୍ିଲ୍ଲା

ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରଣାଳୟ, କଟକ

କଟକ

ସଚିୋଳୟ ମୁଦ୍ରଣାଳୟ, ଭୁେଯନର୍ଶ୍ର

ଯଖାଦ୍ଧ୍ା

ରାଜଭେନ ଶାଖା ମୁଦ୍ରଣାଳୟ, ଭୁେଯନର୍ଶ୍ର

ଯଖାଦ୍ଧ୍ା

ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଯଶଖର ଶାଖା ମୁଦ୍ରଣାଳୟ,ଖଣ୍ଡପଡା

ନୟାଗଡ

ଶାଖା ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରଣାଳୟ, ଛତ୍ରପୁର

ଗଞ୍ଜାମ

ଶାଖା ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରଣାଳୟ, େଲାଙ୍ଗି ର

େଲାଙ୍ଗି ର

ଶାଖା ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରଣାଳୟ, ଭୋନୀପାଟନା

କଳାହାଣ୍ଡି

ଶାଖା ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରଣାଳୟ, ଯକଉଁଝର

ଯକଉଁଝର

ଶାଖା ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରଣାଳୟ, ଯଦଓଗଡ

ଯଦଓଗଡ

ରାଜୟର ଅନୟ ଜିଲ୍ଲାଯର ଶାଖା ମୁଦ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏଯେ
ଯକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାେ ନ।ହିଁ ।
େନ୍ଦର ନିମକାଣ
ଅଣ ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା- ୯୭୬ -ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀେ କୁ ମାର ମଲ୍ଲିକ, ମାନୟେର େିଧାୟକ
ୋଣିଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି:- ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାଯର ଯକଉଁ ଯକଉଁଠାଯର େଦର ନିମ୍ାଣ
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାେ ଥିୋଯେଯଳ ଯକଉଁ େଦରର େର୍ତ୍୍ମାନ ନିମା୍ ଣସ୍ଥିତ ି କଣ ଓ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍୍ାଙ୍ଗ ପାଇଁ କି
ପଦଯକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦମନାଭ ଯେଯହରା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ୋଣିଜୟ ଓ ପରିେହନ
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ୦୨ ଧାମ :ଯଗାଟି ସ୍ଥାନ ର୍ଥା (ଦୁ ଇ)ରା ଓ ଚୁଡାମଣି ଠାଯର ଅଣେୃ ହ-ର୍ତ୍
େଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିର୍ତ୍ ରାଜୟ ସରକାର େିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରୀ କରିଥିଯଲ । ଯସଥିମଧ୍ୟରୁ ଧାମରା େଦର ଏହାର
ପ୍ରର୍ଥମ ପ ୟାୟ ଉନ୍ନୟନ କା ୍ୟ ସମାପ୍ତ ପଯର େୟେସାୟିକ ୋଣିଜୟ କାରୋର ଚାଲୁ ରଖିଅଛି ଓ
େର୍ତ୍୍ମାନ ଏହାର ଦ୍ଵିତୀୟ ପ ୍ୟାୟ ସଂପ୍ରସାରଣ କା ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଅଛି । ଯସହିପରି ଚୁଡାମଣି ଠାଯର
Aditya Birla Group ଏକ ନିଜସ୍ୱ େଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିୋ ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ େୁ ଝାମଣା
ପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଯଲ କିନ୍ତୁ ପରେତ୍ୀ ସମୟଯର ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରୁ ଓହରି ାଇଛନ୍ତି ।

DMF ପାଣ୍ଠିରୁ ଅନୁ ଦ୍ାନ
UDAQ 979. ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜି େ େୁ ମାର ମଲ୍ଲିେ: ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି
କହିଯେ କି– ଯକଦୁ ଝର ଓ ାଜପୁର ଖଣିଜ େହୁ ଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଥିୋରୁ DMF
ପାଣ୍ଠିରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନୁ ଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େୟେସ୍ଥା କରିଯେ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମାନୟେର ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ
ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ
ଓଡିଶା ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିୟମାେଳୀ (ODMF RULES)-2015ର
Rule -9 ଅନୁ ାୟୀ ଗୁରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ୍ ଖଣିଲିଜଧାରୀ ମାଯନ ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା
ସ୍ଥିରୀକୃ ତ ହାରଯର ଏେଂ ଲର୍ୁଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ୍ ଖଣିଲିଜଧାରୀ ମାଯନ ଉପଯରାକ୍ତ
ନିୟମାେଳୀଯର ସ୍ଥିରୀକୃ ତ ହାରଯର ଏକ ଯଦୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
(DMF)କୁ ପ୍ରଦାନ କରିର୍ଥାନ୍ତି ଏେଂ ଏହା ଯସଠାଯର ଗଛିତ ର୍ଥାଏ | ଏହା ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ
ପାଖଯର ଜମା ଯହାଇନର୍ଥାଏ | ଯକୌଣସି ଜିଲ୍ଲା DMFକୁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯକୌଣସି
ଅନୁ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରା ାଇନର୍ଥାଏ |
ଏଠାଯର ଉଯଲ୍ଲଖ କରା ାଇପାଯର ଯ , ଓଡିଶା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିୟମାେଳୀ
(ODMF Rules) 2015 ଅନୁ ାୟୀ, ଯକୌଣସି ଖଣିର ପ୍ରଭାେିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୟଜିଲ୍ଲାର

ପରିସୀମା ମଧ୍ୟଯର ଆସୁଥିଯଲ ଖଣିଥିୋ ଜିଲ୍ଲାର DMFରୁ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ସ୍ଥିରୀକୃ ତ ଜମାରାଶି
ପାର୍ଶ୍୍େର୍ତ୍୍ୀ ଜିଲ୍ଲାର DMF କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିୋର େୟେସ୍ଥା ଅଛି |
ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁ ାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାଯର ଯକୌଣସି ଗୁରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ୍ ଖଣି ନାହିଁ କିମୱା
ାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯକୌଣସି ଗୁରୁ ଖଣିଜପଦାର୍ଥ୍ ଖଣିର ୧୦ କି.ମି. େୟାସାଦ୍ଧ୍ ମଧ୍ୟଯର ଭଦ୍ରକ
ଜିଲ୍ଲାର ଯକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ଆସୁନଥିୋରୁ,ଏହା ଖଣି ପ୍ରଭାେିତ ଅଞ୍ଚଳ ହିସାେଯର ପରିଗଣିତ
ଯହଉନାହିଁ | ଅଧିକନ୍ତୁ ଯକଦୁ ଝର ଜିଲ୍ଲାର ହାଟଡିହ ି େଲକ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପାର୍ଶ୍୍େର୍ତ୍୍ୀ େଲକ ଅଯଟ |
ଏହି େଲକଯର ରହିଥିୋ ମାଇନସଟ ି (Bangur Chromite Mines of O.M.C.
Ltd) େର୍ତ୍୍ମାନ କା ୍ୟକ୍ଷମ ନୁ ଯହଁ | ଏଣୁ ଗୁରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ୍ ଲି ଜଧାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ
ଯକୌଣସି ଯଦୟ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯହଉନାହିଁ | େର୍ତ୍୍ମାନ ଯକେଳ ଲର୍ୁଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ୍
ଲିଜଧାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯଦୟ ଭଦ୍ରକ DMFଯର ଜମା ଯହଉଅଛି | ତା
୩୧.୦୧.୨୦୨୧ ରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା DMF ଯର ୮ ଲକ୍ଷ. ଟଙ୍କା ଜମା ଯହାଇଥିଲା
ଏେଂ ଯସଥିରୁ ୮ ଲକ୍ଷ. ଟଙ୍କା ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର େିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍୍ ଯହାଇଅଛି |

******

େିଭାଗୀୟ ମୁଖୟ ଦ୍ପ୍ତରକର ପଦ୍େୀ ପର
ୂ ଣ
ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା 981.ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାତ କେକେରା: ୋଣିଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ
କରିକହିଯେ କି:-କଟକସ୍ଥିତ ଓଡିଶା ସରକାରୀ ଯପ୍ରସଯର

ଯକଉଁ ପଦେୀରୁ ଯକଯତ

ପଦେୀ ଖାଲିଅଛି ଓ ତାହା ପୂରଣ ପାଇଁ କି ପଦଯକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା, ମନ୍ତ୍ରୀ ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ
ମୁଦ୍ରଣ, ଲିଖନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପ୍ରକାଶନ ନିଯଦ୍ଶାଳୟ, ଓଡିଶା, କଟକଯର ଯମାଟ
1659 ଯଗାଟି ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦେୀ ଅଛି । ଯସଥିମଧ୍ୟରୁ ଏ ାେତ ଯମାଟ 935
ଯଗାଟି େିଭିନ୍ନ େଗ୍ର ପଦେୀ ଖାଲି ଅଛି । ଏହାର େିେରଣୀ ନିମନ ଯର ପ୍ରଦାନ
କରାଗଲା ।
େଗକ

ମଞ୍ଜୁରିପ୍ରାପ୍ତ ପଦ୍େୀ ୋ କୟରତ େମକଚାରୀଙ୍କ ସଂଖୟା

ଖାଲି ପଡିଥିୋ
ପଦ୍େୀର ସଂଖୟା

------------------------------------------------------------------------‘କ’

15

10

5

‘ଖ’

202

142

60

‘ଗ’

925

267

658

‘ର୍’

517

305

212

ସମୁଦାୟ

---------

--------

1659

724

-------935

ଅର୍ଥ୍ େିଭାଗର ଉର୍ଚ୍ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟର
ି ମଞ୍ଜୁରୀ କ୍ରଯମ 57 ଯଗାଟି ମୂଳ
ପଦେୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପଦଯକ୍ଷପ ନିଆ ାଉଛି । OSSC ଓ OSSSC ମାଧ୍ୟମଯର
୪୪ ଯଗାଟି ମୂଳ

ପଦେୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାେ ଦିଆ ାଇଛି । ଖାଲି ପଡିଥିୋ

ପଯଦାନ୍ନତି ପଦେୀ ଗୁଡକ
ି ୁ ଏ. ପି.ସି / ଡି.ପି.ସି ମାଧ୍ୟମ ଯର ପୂରଣ କରା ିୋ ପାଇଁ
େିହତ
ି ପଦଯକ୍ଷପ ନିଆ ାଉଅଛି ।

Statistical Investigator ପଦ୍େୀ ପୂରଣ
ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା୯୮୫. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯେଯହରା: ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି:- ରାଜୟଯର ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ StatisticalInvestigator
ପଦେୀରୁ ଯକଯତ ପଦେୀ ଖାଲିଅଛି ଓ ତାହା ପୂରଣ ପାଇଁ କି ପଦଯକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ
କରା ାଉଛି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ, ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ
ଅର୍ଥ୍ନୀତି ଓ ପରିସଂଖୟାନ ନିଯଦ୍ଶାଳୟ, ଓଡିଶା ଅଧୀନଯରଥିୋ ମଞ୍ଜୁରପ୍ର
ି ାପ୍ତ 172
Statistical Investigator(େର୍ତ୍୍ମାନ Statistical Officer ଭାେଯର ପୁନଃ
ନାମିତ) ପଦେୀ ମଧ୍ୟରୁ 61 ଯଗାଟି ପଦେୀ ଖାଲି ଅଛି । ତନମଧ୍ୟରୁ 33 ଯଗାଟି ପଦେୀ
ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଚୟନ ଭିର୍ତ୍ଯି ର ପୂରଣ କରିୋ ନିମଯନ୍ତ ଓଡିଶା ଯଲାକଯସୋ ଆଯୟାଗଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାେ
ପଠା ାଇଅଛି। ଅେଶିଷ୍ଟ ଖାଲି ଥିୋ ପଦେୀ ପଯଦାନ୍ନତି ଭିର୍ତ୍ିଯର ପୂରଣ ନିମଯନ୍ତ େିହତ
ି
ପଦଯକ୍ଷପ ନିଆ ାଉଅଛି।

ଜଳଯସଚନ କ୍ଷମତା େୃ ଦ୍ଧଲ
ି ାଗି ସହାୟତା
ୟୁ .ଡି.-:986/ ଶ୍ରୀ ଯସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ :- ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ
କି:- ରାଜୟଯର ଜଳଯସଚନ କ୍ଷମତା େୃ ଦ୍ଧି ଲାଗି ଗତ 5 େଷ୍ଯର େିଭିନ୍ନ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯ ାଜନାରୁ
ଯମାଟ ଯକଯତ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳଛ
ି ି ଓ ଯସଥିରୁ ଯକଯତ େିନଯି ାଗ ଯହାଇଛି;
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃ ଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯ ାଜନାଯର ପଯଡାଶୀ ରାଜୟ ଗୁଡକ
ି ତୁ ଳନାଯର ଓଡିଶା ଯକଯତ

ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାଇଛି, ତୁ ଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଯଦୋସହ ଓଡିଶା କମ ସହାୟତା ପାଇୋର
କାରଣ କଣ ସେିଯଶଷ ତର୍ଥୟ ଯଦଯେ କି ?

ଉ ତ୍ତ ର
ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦ୍ାସ, ଜ୍ଳସମ୍ପଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା ।
ରାଜୟଯର ଜଳଯସଚନ ଅଭିେୃଦ୍ଧି ନିମଯନ୍ତ ଜଳସମ୍ପଦ େିଭାଗକୁ ଗତ 5 େଷ୍ଯର
(2015-16 ରୁ 2019-20) ମଧ୍ୟଯର େିଭିନ୍ନ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯ ାଜନାରୁ 1582.50 ଯକାଟି
ଟଙ୍କାର ଅନୁ ଦାନ ମିଳଛ
ି ।ି ତନ୍ନମଧ୍ୟରୁ 1578.21 ଯକାଟି ଟଙ୍କାର େିନଯି ାଗ କରା ାଇ
େିନଯି ାଗ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛି ।
ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃ ଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯ ାଜନାଯର ଜଳସମ୍ପଦ େିଭାଗକୁ 2016-17 ଆର୍ଥିକ
େଷ୍ରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଅଛି । ଏହି ଯ ାଜନାଯର ଜଳସମ୍ପଦ େିଭାଗକୁ 2021 ମସିହା
ଜାନୁ ଆରୀ ଯଶଷ ସୁଦ୍ଧା 1352.12 ଯକାଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳଅ
ି ଛି । ପଯଡାଶୀ ରାଜୟ
ଗୁଡକ
ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃ ଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯ ାଜନାଯର ପାଇଥିୋ ଟଙ୍କାର ତର୍ଥୟ ଓଡିଶା ଜଳସମ୍ପଦ
େିଭାଗ ପାଖଯର ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।
ଖଣି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର େିୋଶ
UDAQ 987. ଶ୍ରୀ କସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟେ: ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି
କହିଯେ କି – ଖଣି ଜରିମାନା ୋେଦଯର ଅସୁଲ ଯମାଟ ଟଙ୍କାଯର ଯକଦୁ ଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅେଦାନ 72
% , ସୁଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରୁ 26 % ରୁ ଅଧିକ ଓ ମୟୁ ରଭଞ୍ଜରୁ 2 % ରୁ କମ ଅସୁଲ ଯହାଇଥିଲା,
ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିଯର ରଖି ସୁପ୍ରିମଯକାଟ୍ ନିଯଦ୍ଶ ଯଦଇଥିଯଲ ଯ

ପଯଡାଶୀ ଜିଲ୍ଲା

ଦି ପ୍ରଦୂ ଷଣଯର

କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଯହାଇଥିୋ ତଦାରଖ କର୍ତ୍୍ୃପକ୍ଷ ଅନୁ ଭେ ନକରନ୍ତି, ଯତଯେ ଜରିମାନା ଅର୍ଥ୍ ମୁଖୟତଃ
ଉପଯରାକ୍ତ 3 ଜିଲ୍ଲାଯର େିନଯି ାଗ ଯହେ, ଯସହିପରି ଖଣି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର େିକାଶ ଲାଗି
ସହଭାଗିତାଯର ଉଦ୍ଧ୍ବମଖ
ି ପରାମଶ୍ ଯଦଇଥିଯଲ,
ୁ ୀ ଯ ାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିୋକୁ ସୁପ୍ରିମ ଯକାଟ୍ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ସୁପ୍ରିମ ଯକାଟ୍ଙ୍କ ଏହି ନିଯଦ୍ଶ କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ତାହାର ପ୍ରାମାଣିକ ତର୍ଥୟ ଯଦଯେ କି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମାନୟେର ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ
ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ
ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁ ାୟୀ ମାନୟେର ସୁପ୍ରିମ ଯକାଟ୍ଙ୍କ WP. (C) No- 114/2014 ତା.
29.10.2018 ଆଯଦଶ େଳଯର ଖଣି ଖନନ ଯ ାଗଁୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ୩ ଯଗାଟି ଜିଲ୍ଲା -ଯକଦୁ ଝର,
ସୁଦରଗଡ ଓ ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ େୟତୀତ ସଂଲଗ୍ନ ପ୍ରଦୂ ଷଣ/ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜିଲଳାଗୁଡକ
ି ର େିକାଶ ପାଇଁ
Oversight Authority, OMBADC ରୁ ଅର୍ଥ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିପାରିଯେ ।
ଜରିମାନା ଅର୍ଥ୍ ମୁଖୟତଃ ୩ଟି ଜିଲ୍ଲାଯର

ର୍ଥା ଯକଉଁଝର, ସୁଦରଗଡ ଏେଂ ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

ଜିଲ୍ଲାଯର ଖର୍ଚ୍୍ କରା ାଇଥିଯଲ ମଧ୍ୟ Oversight Authorityଙ୍କ ଅନୁ ଯମାଦନ କ୍ରଯମ ଅନୟାନୟ
ଜିଲ୍ଲା

ର୍ଥା

ାଜପୁର, ଯଦଓଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା, ଯେଙ୍କାନାଳ (Kankadahada Block) ଓ

ଅନୁ ଗୁଳୁ (Pallahara Block) ଯର ଖର୍ଚ୍୍ କରା ାଇଛି । ମାନୟେର ସୁପ୍ରିମଯକାଟ୍ଙ୍କ ପରାମଶ୍
ଅନୁ ସାଯର ଖଣି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର େିକାଶ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରା ାଇଥିୋ େିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ତର୍ଥୟ
ପରିଶଷ୍ଟ
ି “େ” ଯର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।
ପରିେତ୍ତିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକର ସୁଧର ପରିମାଣ
UDAQ 989. ଶ୍ରୀ କସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟେ: ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି
କହିଯେ କି – OMBADC ପାଣ୍ଠିରୁ ରାଜୟ ସରକାର ଯନଇଥିୋ 16,526 ଯକାଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ
ମାତ୍ର 3,205 ଯକାଟି ଋଣ ଓ ଅେଶିଷ୍ଟ 13, 321ଯକାଟି ଟଙ୍କାକୁ Action treasury Bill
ନିଯେଶ ପାଇଁ ଦଶ୍ା ାଇଛି, ପୂେ୍ରୁ ପାଣ୍ଠି ଜମା ୋେଦଯର OMBADC ପାଉଥିୋ ସୁଧ
ପରିେର୍ତ୍ିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଯର ଯକଯତ େେିେ ୋ କମିେ ଜଣାଇଯେ କି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମାନୟେର ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ
ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ
ପ୍ରାପ୍ତତର୍ଥୟ ଅନୁ ାୟୀ OMBADC ପାଣ୍ଠିରୁ ରାଜୟ ସରକାର 5955 ଯକାଟି ଟଙ୍କା ଋଣ
ଯନଇଛନ୍ତି | ଅେଶିଷ୍ଟ 9659.84 ଯକାଟି ଟଙ୍କା Auction Treasury Bill ମାଧ୍ୟମଯର RBI
ଯର ତା 31 .01 .2021 ରିଖ

ସୁଦ୍ଧା ନିଯେଶ କରା ାଇଛି | ଋଣ କିମୱା ନିଯେଶର ସୁଧ

ଅପରିେର୍ତ୍ିତ ଅଛି | RBI ର Auction Treasury Bill ଯର ଯ ଯତ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ମିଯଳ,
ଯସହି ଅନୁ ସାଯର ରାଜୟ ସରକାର ଋଣ ପାଇଁ OMBADC ପାଣ୍ଠିକୁ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି |

ଜ୍ାତୀୟ ୋର ୋସଲ ନିମକତ କ ାଜ୍ନା
ୟୁ .ଡି.-990/ ଶ୍ରୀ ଯସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ: ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି :ରାଜୟଯର ଯମାଟ ଚାଷ ଜମିର ଯକଯତ ପ୍ରତିଶତ ଜଳଯସଚିତ ଓ ଜାତୀୟ ହାର ତୁ ଳନାଯର
ତାହା ଯକଯତ କମ୍, ଜାତୀୟ ହାର ହାସଲ ନିମଯନ୍ତ ଆଉ ଯକଯତ େଷ୍ ଲାଗିେ ଓ ଏଥି
ସକାଯଶ ସରକାରଙ୍କ ଦୀର୍୍ ମିଆଦି ଯ ାଜନା କଣ ସେିଯଶଷ େିେରଣୀ ଯଦଯେ କି ?

ଉ ତ୍ତ ର
ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦ୍ାସ, ଜ୍ଳସମ୍ପଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା ।
ରାଜୟଯର 2020 ମସିହା ମାର୍ଚ୍୍ ମାସ ଯଶଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 43 ଲକ୍ଷ 07 ହଜାର
ଯହକଟର ଚାଷ ଜମିପାଇଁ ଯସଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରା ାଇଛି । ସୃଷି କରା ାଇଥିୋ ଯସଚ
ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଚଳିତ େଷ୍ ଖରିଫଯର ପ୍ରାୟ 26 ଲକ୍ଷ 94 ହଜାର ଯହକଟର ଚାଷ ଜମି

ଜଳଯସଚିତ ଯହାଇଅଛି ।

ାହାକି net sown area (53.45 ଲକ୍ଷ ଯହକଟର) ର ପ୍ରାୟ

50.40 % ପ୍ରତିଶତ।
ଉପଲବ୍ଧ ତର୍ଥୟ ଅନୁ ାୟୀ ଜାତୀୟ ସ୍ତରଯର Net sown area ର 47 % ଚାଷ
ଜମିଯର ଜଳଯସଚନର ସୁେଧ
ି ା ଅଛି । ସୃଷ୍ଟି ଯହାଇଥିୋ ଯସଚ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସୁେନ
ି ଯି ାଗ
କରାଗଯଲ ଏହା ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ଆହୁ ରି ଅଧିକା ହାସଲ ଯହାଇ ିେ।
ଜଳଯସଚନର େିକାଶ ପାଇଁ ଅଯନକ ଦୀର୍୍ ମିଆଦି ଯ ାଜନାମାନ

ର୍ଥା : ପାେ୍ତୀ

ଗିରି େୃ ହତ୍ ଉଠା ଜଳଯସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, େିଜୁ କୃ ଷକ େିକାଶ ଯ ାଜନା, ଗଭୀର ନଳକୂ ପ, ଯସଚ
କା ୍ୟକ୍ରମ,

Water

Sector

Infrastructure

Development

Programme, ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃ ଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯ ାଜନା ଇତୟାଦି ଯ ାଜନାମାନ କା ୍ୟ
କରା ାଉଅଛି ।
କଚୌମୁଖଠାକର ନିମକାଣ କେୋେୁ ଥିୋ ଘକରାଇ େନ୍ଦରର ସ୍ଥିତ ି
ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା- 998. ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱନୀ େୁ ମାର ପାତ୍ର : ୋଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରେ େରି େେିକେ େିୋଲି ଆପାଳସ୍ଥିତ କଚୌମୁଖଠାକର ସୁେର୍ଣ୍କକରଖା ନଦ୍ୀ ମୁୋଣକର ଘକରାଇ େନ୍ଦର ନିମାକ ଣ ୋ କୟକର
େତ୍ତକମାନ ଅଗ୍ରଗତି କେଉଁସ୍ତରକର େଂପାନୀର େତ୍ତକୃପକ୍ଷ କେଉଁ ୋ କୟପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥମିେ ପ କୟାୟକର ଗୁରୁତ୍ୱ
କଦ୍ଇଛତି, ପରିକେଶ ମଂଜ୍ୁ ରୀପ୍ରାପ୍ତ କେୋ ପକର ଆଉ କେଉଁ ୋ କୟ ପାଇଁ ସରୋରଙ୍କ ସଂପୃ କ୍ତି େମ୍ପାନୀ
ଆେଶୟେ େରୁଛତି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ
ୋଲି ଆପାଳ େଲେ ସୁେର୍ଣ୍କକରଖା ମୁୋଣ ନିେଟ କଚୌମୁଖଠାକର େନ୍ଦର ନିମକାଣ ୋ କୟ
Subarnarekha Port Private Limited ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା େରା ାଉଅଛି । ଏେି େନ୍ଦର ନିମାକ ଣ
ନିମିତ୍ତ ଆେଶୟେ ୯୬୧.୧୮୦ ଏେର ଜ୍ମି ମଧ୍ୟରୁ ୬୯୨.୬୮୦ ଏେର ସରୋରୀ ଜ୍ମି ଅଧିଗ୍ରେଣ
େରା ାଇ େନ୍ଦର େତ୍ତକୃପକ୍ଷଙ୍କୁ େସ୍ତାତର େରା ାଇଅଛି । େତ୍ତକମାନ ଏେି େନ୍ଦର ନିମକାଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିେ ୋ କୟ

ଚାଲୁ ରେିଅଛି । ଏେି େନ୍ଦରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମକତ େସ୍ତା-ୋଲି ଆପାଳ-କଚୌମୁଖ ପୁରାତନ ସଂକ ାଗ ସଡେ
ପର୍ଥର ଉନ୍ନତିେରଣ ନିମିତ୍ତ ଜ୍ମି ଅଧିଗ୍ରେଣ ପ୍ରେିୟା ଜ୍ାରି ରେିଅଛି ।
କସେିପରି, ଅମଦ୍କା କରାଡ୍ କଷ୍ଟସନରୁ େନ୍ଦର ପ କୟତ କରଳପର୍ଥର ସଂକ ାଗି େରଣ ନିମତ୍ତ
ି ଜ୍ମି

ଅଧିଗ୍ରେଣ ପ୍ରେିୟା ଜ୍ାରି ରେିଅଛି । େନ୍ଦର େତ୍ତକୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସଚ
ୂ ନା ଅନୁ ାୟୀ ଏେି କରଳପର୍ଥର

ସକଭକ ୋ କୟ ସମାପ୍ତ େରା ାଇ Railway Boardଙ୍କ ନିେଟରୁ ନୀତିଗତ ଅନୁ କମାଦ୍ନ (In

Principle Approval) ପାଇଅଛି । େତ୍ତକମାନ South Eastern Railways ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
Detailed Technical proposal ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ୋ କୟ ଜ୍ାରି ରେିଅଛି।
ରିୋତି ଚୁକ୍ତି ନାମାର ସତ୍ତକ ଅନୁ ାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରୋର ଏେି େନ୍ଦରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମତ୍ତ
ି ଆେଶୟେ ଜ୍ମି

କ ାଗାଇ କଦ୍କେ ।

ଉର୍ଚ୍ େିଦ୍ୟାଳୟକର କଖଳପଡିଆ ପାକଚରୀ ନିମକାଣ
UDAQ- ୯୯୯. ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ େୁ ମାର ପାତ୍ର : ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି - ଆର୍ଥିକ େଷ୍ 2018-19 ଓ 2019-20 Special
problem funds ୋେଦଯର ୋଯଲର୍ଶ୍ର PWD-II ଡିଭିଜନରୁ ଜଯଳର୍ଶ୍ର
ମହିଳା ମହାେିଦୟାଲୟ ଛାତ୍ରୀନିୋସ ଓ ଖୁଆଡ ଦୀନକୃ ଷ୍ଣ ଉର୍ଚ୍ େିଦୟାଳୟଯର
ଯଖଳପଡିଆ ପାଯଚରୀ ନିମ୍ାଣ ସକାଯଶ ପ୍ରଯତୟକଟିକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଂଜୁ ର
ଯହାଇ ଯଟଣ୍ଡର ଅନୁ ସାଯର ଠିକାଦାର କା ୍ୟ କରିଥିଯଲ ଯହଁ SBI, ୋଯଲର୍ଶ୍ର
ଶାଖା PWD-I ଡିଭିଜନରୁ ଇପିଏଫ ଅର୍ଥ୍ ପଇଠ ନଯହାଇଥିୋ କାରଣରୁ PWDII ଡିଭିଜନକୁ ଏହି ଅର୍ଥ୍ ଯଦଉନଥିୋ ସତୟକି, ଉର୍ତ୍ର ହଁ ଯହଯଲ ସରକାର କଣ
ପଦଯକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିଯେ ଏେଂ ଯକଯତଶିଘ୍ର େୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିୋକୁ ଜିଲ୍ଲା
ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ିେ କି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ, ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ

Chief Engineer, Buildings ଙ୍କୁ ଏହି େିଭାଗ ପତ୍ର
ସଂଖୟା 12083 ତା 27.11.2020 ଯର େିହତ
ି କା ୍ୟ।ନୁ ଷ୍ଠାନ ନିମଯନ୍ତ
ଯପ୍ରରଣା କରା ାଇଅଛି। ଏଥି ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୋଯଲର୍ଶ୍ର, ନିୋ୍ ହୀ ନ୍ତ୍ରୀ

R&B Division–I & II ୋଯଲର୍ଶ୍ର ଓ ଉପ ନିଯଦ୍ଶକ ୋଯଲର୍ଶ୍ରଙ୍କୁ
େିହତ
ି କା ୍ୟ।ନୁ ଷ୍ଠାନ ନିମଯନ୍ତ ଅେଗତ କରା ାଇଅଛି। ଏହି ପତ୍ରର
ଏକକିତ ନକଲ ପରିଶଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ଯର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।
ରାଜ୍ୟ କ ାଜ୍ନା କୋଡକର େିୋଶ
UD-1006 : ଶ୍ରୀ ମୁଯକଶ ମହାଲିଙ୍ଗ : ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି:
(କ) ଯଷାଡଶ େିଧାନସଭାର ତା.26.11.2020ର ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-763 ର ଉର୍ତ୍ର
ଅନୁ ାୟୀ ରାଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃ ତଯର ରାଜୟ ଯ ାଜନା ଯୋଡ୍ର ଆେଶୟକତା ଅଛି କି, ଦି ଉର୍ତ୍ର ହଁ
ହୁ ଏ ଯତଯେ େିନା ସଭୟ ସଭୟାଯର ରାଜୟ ଯ ାଜନା ଯୋଡ୍ର େିକାଶ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଯ ାଜନା
କରିଛ ି େିଗତ ପାଞ୍ଚ େଷ୍ର ତର୍ଥୟ ସହ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯଦଇ ରାଜୟ ଯ ାଜନା ଯୋଡ୍ ପାଇଁ ରାଜୟ
ସରକାର େିଗତ ପାଞ୍ଚ େଷ୍ଯର ରାଜୟ େଯଜଟରୁ ଯକଯତ ଟଙ୍କା େୟୟ କରିଛନ୍ତି, ଏେଂ (ଖ)
ଉପଯରାକ୍ତ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନର ଉର୍ତ୍ର ଅନୁ ାୟୀ େଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା କମିଟର
ି 20 ଜଣ
ସଦସୟ ସଦସୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଜିଲ୍ଲାର ମାନୟେର ସାଂସଦ ଓ ମାନୟେର େିଧାୟକମାନଙ୍କୁ
ସଦସୟଭାେଯର ଗ୍ରହଣ ନକରିୋର କାରଣ କଣ, ଜିଲ୍ଲାର ଯ ାଜନା ତିଆରିଯର ଦି ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା
କମିଟର
ି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍ ଭୂମିକା ଅଛି ଯତଯେ େିଗତ ପାଞ୍ଚ େଷ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା କମିଟ ି ଯେୈଠକର
proceedings ସଂପକ୍ଯର ସେିଯଶଷ ତର୍ଥୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଯେ କି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ

ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ
(କ) ରାଜୟ ଯ ାଜନା ଯୋଡ୍ର ଆେଶୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ରାଜୟ ସରକାର ରାଜୟ

ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ େିଭାଗ ସଂକଳ୍ପ ସଂଖୟା- 3547/P., ତା.02.03.1976 ଓ
14502/P., ତା.27.07.1998 ରିଖଯେ୍ ପୁନଗ୍ଠତ
ି ରାଜୟ ଯ ାଜନା ଯୋଡ୍ର ପ୍ରଣାଳୀକୁ
ଆଧାର କରି ଆଜି ପ ୍ୟନ୍ତ ରାଜୟ ଯ ାଜନା ଯୋଡ୍ କା ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛି I ଯ ାଜନା ପ୍ରଣୟନ,
ତାହାର ମୂଲୟାୟନ ଓ ରୂପାୟନ ,କା ୍ୟକାରିତା ସଂକ୍ରାନ୍ତଯର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମଶ୍ ଯଦୋ
ରାଜୟ ଯ ାଜନା ଯୋଡ୍ର ଉଯଦଶୟ I ଏହି ଯୋଡ୍ ନିମନଲିଖିତ କା ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି I

1.

ରାଜୟର ଦୃ ତ ଅର୍ଥ୍ଯନୈତକ
ି ଅଭିେୃଦ୍ଧି ଓ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ରାଜୟ ଏେଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରଯର
ପଞ୍ଚୋଷିକ ଓ ୋଷିକ ଯ ାଜନା ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଦୀର୍୍ ମିଆଦୀ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ନୀତି
ମାଗ୍ଦଶିକା ପ୍ରଦାନ I

2.

ରାଜୟଯର ଗଛିତ ସାମଗ୍ରୀ, ପୁଞ୍ଜି ଓ ମାନେ ସମୱଳକୁ ସୁେୟେସ୍ଥିତ ଭାେଯର ନିଦ୍ଧ୍ାରଣ
କରିୋ ଏେଂ ଯସଗୁଡକ
ି ର ସେ୍ାଧକ େିନଯି ାଗ ପାଇଁ ଯକ୍ଷତ୍ର ନିଦ୍ଧ୍ାରଣ I

3.

ସମୟାନୁ କ୍ରଯମ

ରାଜୟଯର

ଓ

ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କଯର

ଉନ୍ନୟନ

ମୂଳକ

କା ୍ୟର

କା ୍ୟକାରିତାର ସମୀକ୍ଷା ଓ ମୂଲୟାୟନ ଏେଂ ଆେଶୟକ ସଂଯଶାଧନ ପଦଯକ୍ଷପ ପାଇଁ
ପ୍ରସ୍ତାେ ପ୍ରଦାନ I
4.

ସରକାରଙ୍କ ନିଯଦ୍ଶଯର ତାଙ୍କର େିଭିନ୍ନ ନୀତିଗତ େିଷୟ, ଅର୍ଥ୍ଯନୈତକ
ି ସ୍ଥିତ ି ଓ
ଉନ୍ନତିମଳ
ୂ କ ଯ ାଜନା ଉପଯର ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ I

5.

ସୁେୟେସ୍ଥିତ ଯଲାକ ଶକ୍ତି ସଯେ୍କ୍ଷଣ ଓ ସଂଯ ାଜନ ପୂେ୍କ ସେ୍ାଧିକ ନି ୁକ୍ତି ସୁଯ ାଗ
ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାେ ପ୍ରଦାନ I

6.

ରାଜୟର ଦୃ ତ ଅଭିେୃଦ୍ଧି ନିମଯନ୍ତ ରାଜୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଯ ାଜନା ଓ ଉନ୍ନୟନ
ସମ୍ପକିତ ସମସ୍ତ େିଷୟଯର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମଶ୍ ପ୍ରଦାନ I
ଅଧୁନା ଯ ାଜନା ଯୋଡ୍ଯର କା ୍ୟରତ ମାନୟେର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁ ମାର ଦାସ

େମ୍ା ଗତ ଏକ େଷ୍ ମଧ୍ୟଯର ଯକନ୍ଦ୍ରାପଡା,ପୁରୀ, ନୟାଗଡ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, ଯକାରାପୁଟ,
ନେରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡକ
ି ଗସ୍ତ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ଯେୈଠକ କରି COVID-19
ପରିଚାଳନା ନିମଯନ୍ତ ପଦଯକ୍ଷପ ଯନୋ ସହିତ କୃ ଷି, ପାନୀୟଜଳ, ଗ୍ରାମୟ ରାସ୍ତା, ଯସତୁ ଓ
ଜଳଯସଚନ, ମତ୍ସୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ, MGNREGS, kharif procurement, ପ ୍ୟଟନ
ପ୍ରଭୃତି େିଭିନ୍ନ େିଭାଗର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକ
ି ର କା ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି I
ଏତଦେୟତିତ େିଗତ ପାଞ୍ଚେଷ୍ଯର ରାଜୟ ଯ ାଜନା ଯୋଡ୍ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଭୟମାଯନ
େିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଶିଳ୍ପାୟନ, କୃ ଷି ଓ ଆନୁ ସଙ୍ଗି କ ଯକ୍ଷତ୍ର ତର୍ଥା ଦାରିଦ୍ରୟ ଦୂ ରୀକରଣ,
ଆତ୍ମନି କ୍ତ
ି ୂ ମିର େିକାଶ ପାଇଁ ଯସମାନଙ୍କର ସୁଚନ୍ତ
ି ତ
ି
ୁ ି, େିଦୁୟତୀକରଣ ଓ ଜଳଯ ାଗାଣ ଆଦି ଭିର୍ତ୍ଭ
ପରାମଶ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି I

େିଗତ ପାଞ୍ଚ େଷ୍ଯର ରାଜୟ ଯ ାଜନା ଯୋଡ୍ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଭୟମାନଙ୍କ
ୋେଦଯର ଖର୍ଚ୍୍ ଯହାଇଥିୋ ଅର୍ଥ୍ର େିେରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ
ି -‘େ’ ଯର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା I
(ଖ) େଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା କମିଟର
ି 20 ଜଣ ସଦସୟ ସଦସୟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର
ଜିଲ୍ଲାର ମାନୟେର ସାଂସଦ ଓ ମାନୟେର େିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ସଦସୟ ଭାେଯର ଗ୍ରହଣ ନକରିୋର
କାରଣ ଏହିକି ଯ - ଓଡିଶା ଯଗଯଜଟ ଯନାଟିଫିଯକଯସନ ନଂ.1282 ତା.8.10.1998 ପରିଯଚ୍ଛଦ2 କଲଜ-4 (କ) ଅନୁ ାୟୀ ମାନୟେର ସାଂସଦ/ମାନନୀୟା ସାଂସଦ ଓ ମାନୟେର େିଧାୟକ ମାଯନ
ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା କମିଟର
ି ସ୍ଥାୟୀ ନିମନ୍ତ୍ରୀତ (permanent Invitees) ଅଟନ୍ତି I େଲାଙ୍ଗୀର
ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା କମିଟର
ି ଯେୈଠକ େିଗତ ପାଞ୍ଚ େଷ୍ ମଧ୍ୟଯର ଦୁ ଇ ର୍ଥର େସିଅଛି I 2016-17
(14.09.2016), 2017-18 ଏେଂ 2018-19 (10.01.2019) ଯ ାଜନା କମିଟର
ି
Proceeding ପରିଶଷ୍ଟ
ି -‘ଖ’ ଯର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା I 2019-20 ର ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା କମିଟର
ି
ଯେୈଠକ Covid-19 pandemic ସକାଯଶ ସ୍ଥଗିତ ରହିଅଛି I 2020-21 ର ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା
କମିଟର
ି ନିେ୍ାଚନ ଡିଯସମୱର 2020ଯର ସମାପ୍ତ ଯହାଇଅଛି ଏେଂ 2019-20 ଓ 2020-21 ର
ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା କମିଟର
ି ଯେୈଠକ ନିମଯନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି କା ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଅଛି I

ୋମ ଆରମ୍ଭ କୋଇନଥିୋ ପ୍ରେଳ୍ପ ମାନଙ୍କର ସଂଖୟା
UD-1008 : ଶ୍ରୀ ମୁଯକଶ ମହାଲି ଙ୍ଗ : ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି

କହିଯେ କି: (କ) EODC ପାଣ୍ଠିରୁ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଆରମ୍ଭ ଯହାଇନଥିୋ ପ୍ରକଳ୍ପ
ମାନଙ୍କର ସଂଖୟା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲୟର ପରିମାଣ ଏେଂ େିନଯି ାଗ ପତ୍ର ୋକିଥିୋ ପ୍ରକଳ୍ପର
ସଂଖୟା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟର ପରିମାଣସହ ତାର େର୍ତ୍୍ମାନର Status ର େଷ୍ୋରୀ ଓ
ଜିଲ୍ଲାୋରୀ ତର୍ଥୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଯେ କି ; ଏେଂ (ଖ) ଯଲାଇସିଂହା ନିେ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଯର
2019 ସାଧାରଣ ନିେ୍ାଚନ ପୂେ୍ର WODC ପାଣ୍ଠିରୁ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ରକରତାଟି ପ୍ରକଳ୍ପର
କାମ ଆଜି ପଯମୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ରହାଇନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର Unutilized ପାଣ୍ଠି ଓ Accured
Interest ର ପରିମାଣ ସହ ବର୍ମୱାରୀ ଆରମ୍ଭ ରହାଇ ନଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକ
ି ର କାରଣସହ
ତାଲିକା ଯଦଯେ କି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ େଦଳଯର Revised Feasible Proposal କୁ
WODC ଗ୍ରହଣ କରିରବ କି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ
ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ

ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁ ାୟୀ ପଶ୍ଚି ମ ଓଡିଶା େିକାଶ ପରିଷଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର
କାମ ଆରମ୍ଭ ଯହାଇନଥିୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନଙ୍କର ସଂଖୟା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟର ପରିମାଣ ଏେଂ
େିନଯି ାଗପତ୍ର ୋକିଥିୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଂଖୟା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟର ପରିମାଣ ଓ ଜିଲ୍ଲାୋରୀ େର୍ତ୍୍ମାନର
status ର ସବିରେର୍ ତଥ୍ୟ ପରିଶଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ରର ସଂ ଗ୍ନ କରାଗ ା I ଯଲାଇସିଂହା ନିେ୍ାଚନ
ମଣ୍ଡଳୀଯର 2019 ସାଧାରଣ ନିେ୍ାଚନ ପୂେ୍ର WODC ପାଣ୍ଠିରୁ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ
ଟ.4,60,06,211/- ପରିମାଣର 136 ରଗାଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆଜି ପଯମୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ରହାଇନାହିଁ I
ଯଲାଇସିଂହା ନିେ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଯର ପଶ୍ଚି ମ ଓଡିଶା େିକାଶ ପରିଷଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ଜମା ଯହାଇଥିୋ ସୁଧ
ଅର୍ଥ୍ର ପରିମାଣ ଟ.42,74,462/- ଅଯଟ I ପଶ୍ଚି ମ ଓଡିଶା େିକାଶ ପରିଷଦର 44ତମ ଯେୈଠକର
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଅନୁ ସାଯର ପୂେର
୍ ୁ ମଞ୍ଜୁର ଯହାଇଥିୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକ
ି

ଦି ଅନୟ ସୂତ୍ରରୁ ସଂପାଦିତ

ଯହାଇଥିୋ କିମୱା non-feasible ଯହାଇଥିେ ତାହାଯହଯଲ ଯସହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରତିେଦଳ ୋ
ପରିେର୍ତ୍୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାେ ଆସିଯଲ ପରିଷଦ ତାହାକୁ େିଚାର କରିେ I

ଅନୁ ନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ Pakage
UD-1011. ଶ୍ରୀ ଭୂପିଦର ସିଂହ : ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ

କି- ମ.ରାମପୁରର ୋରେନ୍ଧା, ଡୁଡୁକାରଞ୍ଜା, ଯସହିପରି ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଲୁ ଯେନଗଡ,
ମାଣିଯକରା, ଉଲ୍ାଦାନୀ, ଯଦେଶୁଳସ
ି ଂି ପୁର, ଡମ କଲ୍ାଖୁଣ୍ଡା, ମଦନପୁର, ଅଲାତରା,
ଗୁଚଛାଯଜଙ୍ଗନ, ମାଯସପାଲି ଓ ମୁଡଙ୍ଗ
ି େିଯଶଷ ଭାେଯର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯ ାଜନା
କରି ଏହି ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳଯର ଉନ୍ନତି କରିୋ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଗମନାଗମନ,
ଜଳଯସଚନ, ଆଦିୋସୀ ସ୍କୁଲ େିଭାଗର ଅଫି ସରମାନଙ୍କୁ ଯନଇ ଏହି ଅନୁ ନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳର ତର୍ଥା
ପ ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କର େିକାଶର ଏକ Road Map ଉପଯରାକ୍ତ େିଭାଗର Director,
Chief Engineer ମାନଙ୍କୁ ନିରଦମେ ରଦଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଯାଜନା କରିରବ କି;

ର୍ଥା ଏ

ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ 85% ରୁ ଉଦ୍ ଆଦିବାସୀ ବହୁ ଳ ଅନୁ ନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ ରହାଇଥିବାରୁ ଏହା ପାଇଁ
ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର Pakage ର ାର୍ଣା କରିରବ କି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ
ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସାମଗ୍ରି କ େିକାଶ ନିମଯନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ େିଭିନ୍ନ େିଭାଗ ଦ୍ଵାରା
କା ୍ୟକାରୀ

ଯହଉଥିୋ

ପ୍ରମୁଖ

ଯ ାଜନା/

କା ୍ୟକ୍ରମ

ଗୁଡକ
ି ର

ତାଲିକା

ପରିଶଷ୍ଟ
ି -‘େ’ ଯର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଅଛି I ଏହି ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର
ମ.ରାମପୁରର

ୋରେନ୍ଧା,

ଡୁଡୁକାରଞ୍ଜା,

ଲୁ ଯେନଗଡ,

ମାଣିଯକରା,

ଉଲ୍ାଦାନୀ,

ଯଦେଶୁଳସ
ି ଂି ପୁର, ଡମ କଲ୍ାଖୁଣ୍ଡା, ମଦନପୁର, ଅଲାତରା, ଗୁଚଛାଯଜଙ୍ଗନ, ମାଯସପାଲି ଓ
ମୁଡଙ୍ଗ
ି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର Pakage ର ାର୍ଣା କରିବା ପାଇଁ େର୍ତ୍୍ମାନ ଚିନ୍ତା
କରା ାଇନାହିଁ I
େଦର ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟଯର େିଳମୱ
ଅଣ ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୦୧୬ -ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ ସାମଲ, ମାନୟେର େିଧାୟକ
ୋଣିଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି :ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚୂଡାମଣୀଠାଯର ପ୍ରସ୍ତାେିତ େଦର
ନିମ୍ାଣ କା ୍ୟ େିଳମୱ ଯହୋର କାରଣ କଣ ;NGT ଏେଂ ଅନୟ ପ୍ରତିେନ୍ଧକଙ୍କୁ ଦୂ ର କରିୋପାଇଁ ସରକାର
ଯନଇଥିୋ ପଦଯକ୍ଷପ ସମ୍ପକ୍ଯର ସୂଚନା ଯଦଯେ କି?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦମନାଭ ଯେଯହରା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ୋଣିଜୟ ଓ ପରିେହନ
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚୁଡାମଣି ଠାଯର Aditya Birla Group ଏକ ନିଜସ୍ୱ େଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିୋ
ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ େୁ ଝାମଣା ପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଯଲ କିନ୍ତୁ ପରେର୍ତ୍୍ୀ ସମୟଯର
ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରୁ ଓହରି ାଇଛନ୍ତି ।
ସମସ୍ତ ଅଣେୃ ହ-ର୍ତ୍ େଦରର େିକାଶ ସରକାରୀର୍ଯରାଇ ସହଭାଗିତାଯର କରା ାଉଅଛି। େଦରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମର୍ତ୍
ି ଆେଶୟକNGT ଏେଂ ଅନୟ ପ୍ରତିେନ୍ଧକ ଗୁଡକ
ି ୁ ଦୂ ର କରିୋ ପାଇଁ
ସଂପୃକ୍ତ େଦର େିକାଶ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ନିଆ ାଉଅଛି ।

ର୍ଥା େିଧି ପଦଯକ୍ଷପ

େିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରେଳ୍ପର େିେରଣୀ
UD-1024. ଶ୍ରୀ ଗଯଣଶ ରାମ୍ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟଆ
ି : ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି

କହିଯେ କି: ରାଜୟ ସରକାର ଯକଉଁ ଯକଉଁ କାମକୁ େିର୍ଶ୍ସ୍ତରୀୟ କା ୍ୟ କରିୋପାଇଁ ହାତକୁ
ଯନଇଛନ୍ତି ଯକଉଁ ଯକଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଓ ଯକଉଁ ଯକଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଜୟସ୍ତରୀୟ
କରିୋ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଯନଇଛନ୍ତି ତାର ଏକ େିସ୍ତୃତ େିେରଣୀ ଯଦୋ ସଯଙ୍ଗ ସଯଙ୍ଗ
ଯକଉଁ ଯକଉଁ େିର୍ଶ୍ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯକଯତ ଯକାଟି ଟଙ୍କାର େଯଜଟ୍ ଯର େୟୟ େରାଦ
ପାଇଁ ରଖା ାଇଛି ଓ ଆଗାମୀ େଯଜଟ୍ ଯର ରଖିୋ ପାଇଁ ଯ ାଜନା ଅଛି ଉର୍ତ୍ର ଯଦଯେ କି;
ସବୁ ବିର୍ଶ୍ସ୍ତରୀୟ project ଗୁଡକ
ି ରାଜୟ ଯ ାଜନା ଯୋଡ୍ ଦ୍ଵାରା ଅନୁ ଯମାଦିତ ଯହାଇଛି କି
?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ
ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ

ରାଜୟ ସରକାର ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯଭଷଜ ମହାେିଦୟାଳୟ ଓ ହାସପାତାଳକୁ ଏକ
AIIMS plus ଅନୁ ଷ୍ଠାନଯର ପରିଣତ କରି େିର୍ଶ୍ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯସୋ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକ
ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିଛନ୍ତି I ଯସହିପରି 2023 ଯର ରାଉରଯକଲା ଠାଯର େିର୍ଶ୍କପ୍ ହକି
ପ୍ରତିଯ ାଗୀତା ଅନୁ ଷ୍ଠତ
ି ଯହୋ ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର ଯସଠାଯର ଏକ େିର୍ଶ୍ସ୍ତରୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ
ନିମ୍ାଣର ଯ ାଜନା କରା ାଇଛି I ଏଥି ସହିତ ଶ୍ରୀଯକ୍ଷତ୍ର ପୁରୀକୁ େିର୍ଶ୍ସ୍ତରୀୟ ଐତିହୟ ସମ୍ପନ୍ନ
ନଗରୀର ମାନୟତା ଯଦୋ ପାଇଁ ସରକାର ଯ ାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରୁଛନ୍ତି I
ରାଜୟର 5ଟି ସ୍ଥାନ

ର୍ଥା- ଯକାଣାକ୍, ଭିତରକନିକା, ହୀରାକୁ ଦ, ଦାରିଙ୍ଗିୋଡି ଓ

ସାତଯକାଶିୟା ଠାଯର ଜାତୀୟ ସ୍ତରର Eco-Retreat ପ ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ଯନଇଛନ୍ତି I
ଯସହିପରି ରାଜୟ ସ୍ତରଯର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, କୃ ଷି, ଶିକ୍ଷା ଏେଂ ଅନୟାନୟ ସାମାଜିକ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର
ସରକାର େିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମଳ
ି -‘େ’ ଯର
ୂ କ ଯ ାଜନା ହାତକୁ ଯନଇଛନ୍ତି ାହାର ଏକ ତାଲିକା ପରିଶଷ୍ଟ
ଦିଆଗଲା I
*****

ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ଜାତୀୟ ଜଳମାଗ୍ ଯ ାଜନାଯର ସାମିଲ
ଅଣ ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୦୨୬ -ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁ ମାର ସାମଲ:
ୋଣିଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି:- ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ଜାତୀୟ ଜଳମାଗ୍ ଯ ାଜନାଯର
ସାମିଲ କରି ଜଳପର୍ଥ ପରିେହନ ପାଇଁ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦଯକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି?

ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀ ପଦମନାଭ ଯେଯହରା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ୋଣିଜୟ ଓ ପରିେହନ

ଜାତୀୟ ଜଳମାଗ୍ ନୀତି-୨୦୧୬ ଅନୁ ାୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ତାଳଯଚର ଠାରୁ ଯଜାକାଡିଆ
ପ ୍ୟନ୍ତ ଜଳମାଗ୍, ଜାତୀୟ ଜଳମାଗ୍-୫ର ଅଂଶ ଅଯଟ । େର୍ତ୍୍ମାନ ଜାତୀୟ ଜଳମାଗ୍-୫ ର ପ୍ରର୍ଥମ
ପ ୍ୟାୟ ଉନ୍ନୟନ କା ୍ୟ, ଯଜାକଡିଆ/ ପଙ୍କପାଳ (କଳିଙ୍ଗ ନଗର) ଠାରୁ ଧାମରା ଏେଂ ପାରାଦ୍ଵୀପ େଦର
ପ ୍ୟନ୍ତ (୨୦୧ କିମି) ଜଳଖଣ୍ଡର ଉନ୍ନୟନ କା ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଅଛି। ତତ୍ ସହିତ ଏହାର ଦ୍ଵିତୀୟ ପ ୍ୟାୟ
କା ୍ୟ ଯଜାକଡିଆ/ ପଙ୍କପାଳ ଠାରୁ ତାଳଯଚର (୧୩୧ କିମି) ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କା ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଅଛି ।

ଯସହିପରି େିରୂପା, େଡି ଯଗଙ୍ଗୁ ଟ ି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ େୟେହାର କରି ଯଚୌଦ୍ଵାର ର େିରୂପା
ଆନିକଟ ଠାରୁ ଉପର କାଇପଡା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ େିରୂପା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ସଂଗମ ସ୍ଥଳ ପ ୍ୟନ୍ତ ଓ
େିକଳ୍ପ ମାଗ୍ ସାମସପୁର ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଖଡଗପୁର ଗ୍ରାମ ପ ୍ୟନ୍ତ ଏେଂ ଉପର କାଇପଡା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ
େିରୂପା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ସଂଗମ ସ୍ଥଳ ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର କାଟଣା ପ ୍ୟନ୍ତ ଜଳମାଗ୍କୁ ଜାତୀୟ
ଜଳପର୍ଥ-୨୨ ରୂଯପ ଯର୍ାଷଣା କରା ାଇଅଛି । େର୍ତ୍୍ମାନ ଏହାର Feasibility Study କା ୍ୟ ଚାଲୁ
ରହିଅଛି ।

ଦ୍ାରିଦ୍ରୟ ୋର ସମ୍ପେକକର
UD-1030. ଶ୍ରୀ ଯମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି

କହିଯେ କି: ସେ୍ଯଶଷ ଆକଳନ ଅନୁ ାୟୀ ଓଡିଶାଯର ଦାରିଦ୍ରୟ ହାର, ସମୁଦାୟ
ଜନସଂଖୟାର ଯକଯତ ପ୍ରତିଶତ ଧନୀ, ନିମନ ମଧ୍ୟେିର୍ତ୍, ମଧ୍ୟେିର୍ତ୍ ଓ ଗରିେ, ମାନେ େିକାଶ
ସୂଚକାଙ୍କ (Human development index), ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ, ସାମଗ୍ରି କ ରାଜୟ
ର୍ଯରାଇ ଉତ୍ପାଦ (GSDP), କୃ ର୍କ ପରିବାରର ମାସିକ ଆୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଆର୍ଥିକ ଓ
ସାମାଜିକ ରବୈର୍ମୟ ହାର, ମୁଣ୍ଡପିଛା ର ୌହଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ବୟବହାର, ରାଜୟରର ରରଳପର୍ଥ ଓ
ଜାତୀୟ ରାଜପର୍ଥର ନତ୍ୱ, ରାଜୟଯର ଯମାଟ ଦୁ ଗ୍ଧ, ଅଣ୍ଡା ମାଛମାଂସ, ପନିପରିୋ ଉତ୍ପାଦନ
ଓ ମୁଣ୍ଡପିଛା େୟେହାର, ରାଜୟ ଜନସଂଖୟାର ଯକଯତ ପ୍ରତିଶତ କୃ ଷକ, ସରକାରୀ ଓ ର୍ଯରାଇ
ସଂସ୍ଥାଯର କା ୍ୟରତ, ଯକଯତ ପ୍ରତିଶତ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଯେକାର, ଯେଯରାଜଗାର, ଯକଯତ
ପ୍ରତିଶତ

ପଞ୍ଜୀକୃ ତ,

ଯକଯତ

କୃ ଷିଯକ୍ଷତ୍ର

ୋ

ଜମି

ାତ୍ରିକୀକରଣ

(farm

mechanization (cargo handling), ଆଦି ସମ୍ପକମଯର ତର୍ଥୟ ଯଦଯେ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ
ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ

ଓଡିଶାର େିଭିନ୍ନ ଯକ୍ଷତ୍ରର ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚକାଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପରିଶଷ୍ଟ
ି -‘େ’ ଯର
ସଂଲଗ୍ନ କରା ାଇଛି I
ରାଜୟର ମୁଣ୍ଡପିଚ୍ଛା ଆୟ ଓ ସାମଗ୍ରି କ ରାଜୟ ର୍ଯରାଇ ଉତ୍ପାଦର ତର୍ଥୟ
ପରିଶଷ୍ଟ
ି -‘ଖ’ ଯର ସଂଲଗ୍ନ କରା ାଇଛି I

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମସୟା ଅନୁ ଦ୍ାନ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅର୍ଥକ ଆେଣ୍ଟନ
UDAQ- ୧୦୩୫ . ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ୍ ୋେିନୀପତି : ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି :- (କ) ୨୦୧୮-୧୯ େଷ୍ଯର (୫ ଦଫା) ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ସମସୟା ଅନୁ ଦାନ ପାଣ୍ଠିରୁ ରାଜୟଯର ଜିଲ୍ଲା, ଯପୌର ସଂସ୍ଥା ଓ େଲକଗୁଡକ
ି ନିମଯନ୍ତ

ଯକଯତ ଅର୍ଥ୍ ଆେଣ୍ଟନ କରା ାଇଥିଲା; ଯସହି ଅର୍ଥ୍ ଆେଣ୍ଟନ/ ମଞ୍ଜୁରୀର ଉଯଦଶୟ
କଣ ଥିଲା; (ଖ) ଯସହି ଆେଣ୍ଟିତ ଅର୍ଥ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୧୮-୧୯ େଷ୍ଯର ଯକଯତ ଖର୍ଚ୍୍
ଯହାଇଥିଲା; ଏେଂ ୋଯଲର୍ଶ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଯସାର ନେ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗ୍ତ ଯସାର,
ୋହାନଗା ତର୍ଥା ଯସାର ମୁନସ
ି ପ
ି ାଲିଟର
ି ପରି ସଂଖୟାନ କଣ; ଅର୍ଥ୍ାତ ଯକଯତ
ଆେଣ୍ଟନ କରା ାଇଥିଲା ଓ ଯକଯତ ରହିଛ ି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ, ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ

(େ) ୨୦୧୮-୧୯ େଷ୍ଯର ( ୫ ଦଫା) ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମସୟା ଅନୁ ଦାନ ପାଣ୍ଠିରୁ
ରାଜୟଯର ଜିଲ୍ଲା, ଯପୌର ସଂସ୍ଥ। ଓ େଲକଗୁଡକ
ି ନିମଯନ୍ତ 2733.78 ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥ୍
ଆେଣ୍ଟନ କର ାଇଥିଲା । ଯ ଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକ
ି ନିମଯନ୍ତ ଅର୍ଥ୍ ଆେଣ୍ଟନ
ଯହାଇଥିଲା ତାହାର ତାଲିକା ପରିଶଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ଯର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।
(ଖ) ଆର୍ଥିକ େଷ୍ 2018-19 ଯର ସମୁଦା

ସାତ ଦଫାଯର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମସୟା

ଅନୁ ଦାନ ପାଣ୍ଠିରୁ 15491.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆେଣ୍ଟନ କର ାଇଥିଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା
ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳଥି
ି ୋ ଯତ୍ରୈମାସିକ ଖର୍ଚ୍୍ େିେରଣୀ ଅନୁ ାୟୀ 7314.85 ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କା ଅଦୟାେଧି ଖର୍ଚ୍୍ ଯହାଇଛି। ୋଯଲର୍ଶ୍ର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁ ାୟୀ ଯସାର
ନିେ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗ୍ତ ଯସାର, ୋହାନଗା ତର୍ଥା ଯସାର ମୁନସ
ି ପ
ି ାଲିଟ ି ଯର
ଆେଣ୍ଟନ କର ାଇଥିୋ ଅର୍ଥ୍, ଓ ଖର୍ଚ୍୍ ପରିମାଣ ପରିଶଷ୍ଟ
ି -‘ଖ’ ଯର ପ୍ରଦାନ
କରାଗଲା।

ଖାଲି ଥିୋ ଜ୍ାଗାକର କଭଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଜ୍ାନ
ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା 1039.
ଶ୍ରୀ କସୌଭିେ େିଶ୍ୱାଳ : ୋଣିଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି :- କଟକ
ମଧୁପାଟଣା ଠାଯର ଓଡିଶା ସରକାରୀ ଯପ୍ରସର େିନଯି ାଗ ନ ଯହାଇ
ଖାଲିଥିୋ ଜାଗାକୁ ଯପୌରପାଳିକାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଏଠାଯର ଉଠା
ଯଦାକାନୀଙ୍କୁ ର୍ଥଇର୍ଥାନ ପାଇଁ ଯଭଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଯଜାନ କରିୋକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାେ
ଥିଯଲ ତାହାର କା ୍ୟକାରୀତା ନିମଯନ୍ତ କି ପଦଯକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା,ମନ୍ତ୍ରୀ ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ
ଅଦୟାେଧି ଏ ସମୱନ୍ଧୀୟ ଯକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାେ ନାହିଁ ।
MPLAD/MLALAD ପାଣ୍ଠି େିନକି ାଗର ଆଇନଗତ େୟେସ୍ଥା
UDAQ- ୧୦୪୦. ଶ୍ରୀ କସୌଭିକ୍ େିଶ୍ୱାଳ : ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ କି - MP LAD ଓ MLA LAD ପାଣ୍ଠି ଅର୍ଥ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ
ପ୍ରସ୍ତାେ େଲକ ଓ ଯପୌରସଂସ୍ଥାଯର ଅନୁ ଯମାଦନ କରିୋ ନିମଯନ୍ତ ଆଇନଗତ େୟେସ୍ଥା
ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାେ ଥିଯଲ ଯସ ଦିଗଯର କି ପଦଯକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରା ାଉଛି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ, ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ

(କ) MLALAD ପାଣ୍ଠି ଅର୍ଥ୍ରୁ ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାେ ଗୁଡକ
ି କା ୍ୟକାରୀ
କରିୋକୁ େଲକ ଓ ଯପୌରସଂସ୍ଥାଯର ପ୍ରଶାସନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିୋ ନିମଯନ୍ତ ସରକାର ଙ୍କ
ପତ୍ର ସଂଖୟା 11672 ତା 19.11.2020 ଦ୍ଵାରା ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ,
କା ୍ୟ ନିେ୍ାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଯପୌରସଂସ୍ଥା ଓ କଯଲକଟରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ
କରା ାଇଅଛି। ଏହି ପତ୍ର ସଂଖୟାର ଏକକିତା ନକଲ ଏଥି ସହ ପରିଶଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ଯର
ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା।
(ଖ) MPLAD ପାଣ୍ଠି ଅର୍ଥ୍ରୁ ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରକଳ୍ପ େଲକ ଓ ଯପୌରସଂସ୍ଥାଯର
ପ୍ରଶାସନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିୋ ନିମଯନ୍ତ ସରକାର ଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖୟା 2399 ତା
28.02.2012 ଓ ପତ୍ର ସଂଖୟା 14461 ତା 19.12.2015 ଯର ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ
ଅଧିକାରୀ, DUDA ଓ କାଯଲକଟରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କର ାଇଅଛି । ଏହି
ପତ୍ର ପରିଶଷ୍ଟ
ି -‘ଖ’ ଯର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା
25.02.2021
Per Capita Income ଅଧିେ ଥିୋ ଜ୍ିଲ୍ଲା
UD-1048 : ଶ୍ରୀ ଦାସରର୍ଥୀ ଗମାଙ୍ଗ : ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ
କି: େର୍ତ୍୍ମାନ ରାଜୟଯର ଯକାଭିଡ୍-19 ଯର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯହାଇ 30 ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯକଉଁ ଜିଲ୍ଲାଯର per
capita income ଅଧିକ ରହିଛ,ି ରଯଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାରନ ପଛରର ଅଛନ୍ତି ରସହି ଜିଲ୍ଲାରର କୃ ର୍,ି େିଳ୍ପ
ଓ ରସବା ଆଦି ରେତ୍ରରର କି କି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତ ରଯାଜନା କରିବାକୁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଫଳତଃ
ଅନୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ଯହାଇପାରିଯେ ତାର ସେିଯଶଷ ତର୍ଥୟ ପ୍ରଦାନ କରିଯେ କି ?

ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ
ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ

ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ େିଭାଗ ଅଧିନଯର ଥିୋ ଅର୍ଥ୍ନୀତି ଓ ପରିସଂଖୟାନ
ନିଯଦ୍ଶାଳୟଯର େଷ୍ୋରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାୋରୀ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟର ଆକଳନ କରା ାଇର୍ଥାଏ I 2011-12
ଆଧାର େଷ୍ ଅନୁ ାୟୀ 2012-13 ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାୋରୀ ମୁଣ୍ଡପିଛା ୋଷିକ ଆୟର ମୂଲୟାୟନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି
ଚାଲୁ ରହିଛ ି I ପରନ୍ତୁ 2004-05 ଆଧାର େଷ୍ ଅନୁ ାୟୀ 2004-05 ଠାରୁ 2011-12 ପ ୍ୟନ୍ତ
ଜିଲ୍ଲାୋରୀ ମୁଣ୍ଡପିଛା ୋଷିକ ଆୟର ପରିମାଣ ଆକଳନ କରା ାଇ ପ୍ରକାଶିତ ଯହାଇଅଛି ାହାର
ତର୍ଥୟ ପରିଶଷ୍ଟ
ି -‘େ’ ଯର ଦିଆ ାଇଅଛି I
ରାଜୟ ସରକାର ପ୍ରଯତୟକ ଜିଲ୍ଲାର ସେ୍ାଙ୍ଗି ନ ଉନ୍ନତି ତର୍ଥା Per Capita Income
ଯର େୃ ଦ୍ଧି ନିମଯନ୍ତ ସେ୍ଦା ଯଚଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି I ପଛୁ ଆ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର
Biju KBK Yojana, Biju Kandhamal O’ Gajapati Yojana ର ପ୍ରଣୟନ
କରିଛନ୍ତି, ଏତତ୍ ବୟତିତ WODC ଓ SDC for 9 tribal dominated district ର
ସ୍ଥାପନା
କରିଛନ୍ତି I େିକାଶର ସ୍ତରକୁ ଉଦ୍ଧ୍ଗାମୀ କରିୋକୁ ଦଶଟି

ଜିଲ୍ଲାଯର ନୀତି ଆଯୟାଗ ଙ୍କ

ସହାୟତାଯର ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା କା ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆ ାଇଛି I
Covid-19 ଯ ାଗୁ ପ୍ରଭାେିତ ଯହାଇଥିୋ େିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥ୍ନତ
ି ୀ କୁ ସୁଧାରିୋ
ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାର ଜୀେନ ଓ ଜୀେିକାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାଯରାପ କରି ନିଜର ଅଧିନଯର ଥିୋ ଯକଯତକ
ପ୍ରମୁଖ େିଭାଗ

ର୍ଥା-ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯ ାଗାଣ, ମତ୍ସୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ, କୃ ଷି ଓ

କୃ ଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ସମୋୟ େିଭାଗ ଏେଂ MSME ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମଯର “Livelihood
Intervention” ଜରିଆଯର ଆତ୍ମନିଭ୍ର ତର୍ଥା କମ୍ଯ ାଗାଣ ନିମଯନ୍ତ େିଭିନ୍ନ କା ୍ୟକ୍ରମକୁ
ତ୍ୱରାନିୱତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି I

କୋଭିଡ୍-19 ମୁୋେିଲା େରିଥିୋ NGOs
UD-1058. ଶ୍ରୀ ଭୋନୀ ଶଙ୍କର ଯଭାଇ : ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି

କହିଯେ କି- ସୁଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାଯର ସମୁଦାୟ ଯକଯତାଟି NGOs ଅଛନ୍ତି ଓ ରସଥିମଧ୍ୟରୁ ରକଉଁ

ରକଉଁ NGOs Covid-19 ମହାମାରୀ ସମୟରର ରକଉଁ ରକଉଁ ଅଞ୍ଚଳରର କି କି ପ୍ରକାର
ଜନରସବା କାଯମୟକ୍ରମ କରିଥିର

ଓ ରକରତ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଥିର

ସହ

ରକଉଁ ରକଉଁ NGOs ର ାକମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥମ ଓ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାରୁ
ଆଦାୟ ଅର୍ଥମ ହଡପ କରିବାରର ଅଛନ୍ତି ରସସବୁ NGOs ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ
ନରଦଇ Black Listed କରିରବ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ
ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ

ଜିଲ୍ଲା DPMU ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁ ାୟୀ ସୁଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାଯର ଯମାଟ 86 ଟି

NGOs ଙ୍କୁ Covid-19 ମହାମାରୀ ସମୟରର କିଛବ
ି ି ସରକାରୀ ସହାୟତା ରକୌଣସି
ଜନରସବା କାଯମୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ I NGO ମାନଙ୍କର କା ୍ୟକଳାପ
େିଷୟଯର ଯସମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ଦାନ ପ୍ରଦାନକାରୀ େିଭାଗମାନଙ୍କ ଠାଯର ଉପଲବ୍ଧ I
ଡି.ଏମ.ଏଫ ଟ୍ରଷ୍ଟ କୋଡକର କେୈଠେ
UDAQ 1064. ଶ୍ରୀ ନେ ଚରଣ ମାଝି : ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି
କହିଯେ କି – (କ) ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା 212 ତା.01.10.2020 ରିଖ ଉର୍ତ୍ର
ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର ଗୁରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ୍ ଥିୋ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କଯର ନିୟମିତ େୟେଧାନଯର
ଡି.ଏମ.ଏଫ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯୋଡ୍ ଓ ଏହାର େିଭିନ୍ନ କମିଟ ି ଯେୈଠକ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ନଯହୋର କାରଣ କ'ଣ,
ଏଥିପାଇଁ ଯକଉଁ ଯକଉଁ ମାଯନ ଉର୍ତ୍ରଦାୟୀ ତା'ର ଉର୍ତ୍ର ଯକଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରଦାନ
କରା ାଇନାହିଁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିୋ ସହ ନିୟମିତ େୟେଧାନଯର ଯେୈଠକ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ନଯହୋ
ପାଇଁ ଯକଉଁମାଯନ ଉର୍ତ୍ରଦାୟୀ ଯସ ସମ୍ପକ୍ଯର ଅେଗତ କରିଯେ କି ; (ଖ) ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଯର
ଡି.ଏମ.ଏଫ ଫଣ୍ଡର ପରିଚାଳନା ନିମଯନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଯର ଡି.ଏମ.ଏଫ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯୋଡ୍ ଓ
କା ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟ ି ଗଠନ କରା ାଇଥିଯଲ ମଧ୍ୟ ଯକଉଁ କାରଣରୁ ଯକେଳ 7 ଟି ଜିଲ୍ଲାର

ତର୍ଥୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଅନୟ ଜିଲ୍ଲାର ତର୍ଥୟ ପ୍ରଦାନ କଯଲ ନାହିଁ ତାହା ଜଣାଇୋ ସହ ସମସ୍ତ
ଜିଲ୍ଲାର ତର୍ଥୟ ପ୍ରଦାନ କରିଯେ କି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମାନୟେର ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ
ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ
(କ) େିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନଙ୍କର ଅନୁ ଯମାଦନ ଓ ଡି.ଏମ.ଏଫ ର େିଭିନ୍ନ କା ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ
ନିମଯନ୍ତ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାଯର ଡି.ଏମ.ଏଫ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯୋଡ୍ ଓ ଏହାର କା ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟ ି ଯେୈଠକ
ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଯହାଇଆସୁଅଛି ।
(ଖ) ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଯର ଡି.ଏମ.ଏଫ ଫଣ୍ଡର ପରିଚାଳନା ନିମଯନ୍ତ ଡି.ଏମ.ଏଫ ଟ୍ରଷ୍ଟ
ଯୋଡ୍ ଗଠନ କରା ାଇଅଛି। ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା 212 ତା.01.10.2020ରିଖ
ଉର୍ତ୍ର ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର ଯକେଳ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର ତର୍ଥୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଯହାଇଥିୋରୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ
କରା ାଇଥିଲା । େର୍ତ୍୍ମାନ ସମସ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁ ାୟୀ ଡି.ଏମ.ଏଫ ଟ୍ରଷ୍ଟ
ଯୋଡ୍ ଓ ଏହାର କା ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟ ି ଯେୈଠକ େସିଥିୋ ତାରିଖର ଜିଲ୍ଲାୋରୀ େିେରଣୀ
ପରିଶଷ୍ଟ
ି 'େ' ଯର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ଫୁ ଲୋଣୀ ନିେକାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସେକାଙ୍ଗୀନ େିୋଶ ପାଇଁ କ ାଜ୍ନା
UD-1067 : ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ କହଁର : ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି କହିଯେ

କି: ରାଜୟ ସରାକର ଫୁ ଲୋଣୀ ନିେ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସେ୍ାଙ୍ଗୀନ େିକାଶ ପାଇଁ ଗରିେ ଯଲାକଙ୍କୁ
ଯରାଜଗାର ଯଦୋ ପାଇଁ ଯେକାରଙ୍କୁ ର୍ଥଇର୍ଥାନ କରିୋ ପାଇଁ େୁ ୋେୁ େୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୁ ଃଖ ଓ ଚିନ୍ତା
ଯପାଛିଯଦୋ ପାଇଁ ଅସହାୟ ଶିଶୁ ଓ ମା ମାନଙ୍କର ଉପ ୁକ୍ତ

ତ୍ନ ଯନୋ ପାଇଁ କି କି

କା ୍ୟକୁ ହାତକୁ ଯନୋପାଇଁ କି କି ଯ ାଜନା କରିୋକୁ େୟେସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏେଂ ଯକଯତ
େୟୟେରାଦ ଯକଉଁ ଯକଉଁ ୋେଦକୁ କରିୋ ପାଇଁ ଯ ାଜନା କରିଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ
ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ

ଗରିେ ଯଲାକଙ୍କୁ ଯରାଜଗାର ଯଦୋପାଇଁ MGNREGS ଜରିଆରର ଅନୁ ୟନ 100
ଦିନର ମଜୁ ରି ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା, ବୃ ଦ୍ଧ ଓ ବୃ ଦ୍ଧା ମାନଙ୍କ ବାଦ୍ଧମକୟ ଭତ୍ତା ଗଭମବତୀ ମହିଳା ଓ େିେୁ ମାନଙ୍କ
ପାଇଁ Mamata ଓ ICDS ଅନ୍ତମଗତ Supplementary Nutrition କା ୍ୟକ୍ରମ
କା ୍ୟକାରୀ ଯହଉଛି I ଏହି ଯ ାଜନା ଓ କା ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ୋଷିକ େଯଜଟ୍ ଯର େୟୟ େରାଦ
ସଂପୃକ୍ତ େିଭାଗମାନଙ୍କର ଅନୁ ଦାନ ଦାେୀ ୋ Demand for Grant ଯର କରା ାଇ
େିଭାଗୀୟ ମୁଖୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରର ଯକ୍ଷତ୍ର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍୍ ପାଇଁ Budget Controlling
Officer ଙ୍କ ଜରିଆଯର ଆେଣ୍ଟନ ଯହାଇଛି I କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାଯର କା ୍ୟକାରୀ ଯହଉଥିୋ ଏହିଭଳି
େିଭିନ୍ନ ଯ ାଜନା ଓ ଯସଥିପାଇଁ େଯଜଟ୍ ଅର୍ଥ୍ ଆେଣ୍ଟନ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ େଷ୍ଯର କରା ାଇଛି,
ଯ ଉଁଥିଯର କି ଫୁ ଲୋଣୀ ନିେ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତନିତ I
ଜିଲ୍ଲା ଯ ାଜନା ଓ ପ ୍ୟାଯଲାଚନା କା ୍ୟାଳୟ, କନ୍ଧମାଳରୁ ମିଳଥି
ି ୋ ପ୍ରାପ୍ତ ତର୍ଥୟ
ଅନୁ ାୟୀ ଯକଯତକ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯ ାଜନା ଗୁଡକ
ି ର ଆେଣ୍ଟିତ ଅର୍ଥ୍ର
ତାଲିକା ପରିଶଷ୍ଟ
ି -‘େ’ ଯର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଅଛି I

*****

୨୫.୦୨.୨୦୨୧
Special Problem Fund ପାଇଁ ଅର୍ଥକ େରାଦ୍
UDAQ- ୧୦୭୩ . ଶ୍ରୀ ଅନତ ଦ୍ାସ : ଯ ାଜନା ଓ ସଂଯ ାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରହ
କରି କହିଯେ କି :- ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ େଷ୍ଯର Special Problem Fund ଯର
ଯକଯତ ଅର୍ଥ୍ େରାଦ କରା ାଇଛି ଏେଂ ତନମଧ୍ୟରୁ ଯକଯତ ଅର୍ଥ୍ ଯକଉଁ ନିେ୍ାଚନ
ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛି ତାହା ଜଣାଇଯେ କି ଯ ଉଁ ନିେ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅର୍ଥ୍
ପ୍ରଦାନ କରା ାଇ ନାହିଁ ଯସମାନଙ୍କୁ ଯକଯତ ଦିନ ଭିତଯର ଅର୍ଥ୍ ପ୍ରଦାନ କରା ିେ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା
ମନ୍ତ୍ରୀ, କ ାଜ୍ନା ଓ ସଂକ ାଜ୍ନ, ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ

ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ େଷ୍ଯର Special Problem Fund ଯର 100
ଯକାଟି ଟଙ୍କା େରାଦ କରା ାଇଛି। ତନମଧ୍ୟରୁ 2703.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ପ୍ରଦାନ

କରା ାଇଅଛି। ଏହାର ଜିଲ୍ଲାୋରୀ ତାଲିକା ପରିଶଷ୍ଟ
ି -‘କ’ ଯର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।
ଏହି ଅର୍ଥ୍ ନିେ୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀୋରି ପ୍ରଦାନ କର। ାଏ ନ।ହିଁ । ଅେଶିଷ୍ଟ 7296.63
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ େଷ୍ ମଧ୍ୟଯର ଆେଣ୍ଟନ କରା ିେ।
କଗାପାଳପୁର େନ୍ଦରକର ପଦ୍େୀ ପୂରଣ

ଅଣତାରୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୦୭୫- ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା: ୋଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ଗ୍ରେ େରି େେିକେ େି:(େ) କଗାପାଳପୁର େନ୍ଦରର କମାଟ ସରୋରୀ ପଦ୍େୀ କେକତ; ଉକ୍ତ ପଦ୍େୀ େଣ ଉକଲ୍ଲଖ େରିୋ
ସେ କେଉଁ ପଦ୍େୀକର େିଏ ଦ୍ାଇତ୍ୱକର ଅଛତି ଜ୍ଣାଇକେ େି ? (ଖ) େଦରର ଯମାଟ କମ୍ଚାରୀ
ସଂଖୟାରୁ ଯକଯତ ଯଗାଟି ପଦେୀ ଯକଯତ େଷ୍ଠାରୁ ଖାଲି ପଡିଛ ି ଜଣାଇଯେ କି ? (ଗ)
୨୦୧୪ଯର ଯକଯତ ଓ ଯକଉଁ ସେୁ କାଯଗ୍ା (ଜିନଷ
ି ) ଯକଉଁ ଯଦଶରୁ ଆମଦାନୀ ଓ ଯକଉଁ ଯଦଶକୁ

କଣ ସେୁ ରପ୍ତାନୀ ଯହାଇଥିଲା ଜଣାଇୋସହ ୨୦୧୯ କା ୍ୟଯର ଯ ାଗଯଦଇଥିୋ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ
ସଂଖୟା ଯକଯତ ?
ଉତ୍ତର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ କେକେରା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ୋଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିେେନ
(େ) ଓ (ଖ) େର୍ତ୍୍ମାନ ଯଗାପାଳପୁର େଦର ର୍ଯରାଇ େିକାଶ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ଓ ଏଥିଯର
ଯକୌଣସି ସରକାରୀ ପଦେୀ ନାହିଁ।
(ଗ) ଯଗାପାଳପୁର େଦର କର୍ତ୍୍ୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁ ାୟୀ ଅଯକଟାେର, ୨୦୧୩ ଯର
ଆସିଥିୋ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ୋତୟା “ଫାଇଲିନ” ଦ୍ଵାରା େଦର େହୁ ଳ ଭାଯେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଯହାଇଥିଲା ଓ
ଏହାର ମରାମତି କା ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଯହାଇ ଅଯକଟାେେ୍, ୨୦୧୫ ଯର ପୁନଃକା ୍ୟକ୍ଷମ ଯହଲା । ଯତଣୁ
୨୦୧୪ ମସିହାଯର ଏହି େଦରର ପଣୟ କାରୋର େଦ ରହିଥିଲା।
୨୦୧୯ ମସିହାଯର କା ୍ୟଯର ଯ ାଗଯଦଇଥିୋ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ସଂଖୟା ୨୩୦୬ ଜଣ।
****

