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ଓଡଶିା ବଧିାନସଭା
େଷାଡଶ ବଧିାନସଭା
ଷ� ଅ�େବଶନ

ଗୁରୁବାର , େଫବୃୟାରୀ ୨୫ , ୨୦୨୧
ଲି�ତ ଉ�ର ନମିେ� �ଶ�ାବଳୀ

�ଶ� ସଂଖ�ା - ୧୯୪
( ଜଳ ସ�ଦ,େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ,ପଯ��ଟନ,ସଚୂନା ଓ େଲାକ
ସ�କ�,ବାଣିଜ�,ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ,ିପରିବହନ )

 

ଅଚଳ L.I.Point କୁ ସଚଳ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୮୯୩ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ରଣପରୁ ବ�କ ଓ
ଓଡଗଁା ବ�କର ଗଁା ଗହଳେିର �ାପନ କରାଯାଇ�ବା L.I.Point ଗୁଡକି ମ�ରୁ
େକେତ ଅଚଳ ଓ େକେତ ସଚଳ ଅବ�ାେର ଅଛ ି ; ପାଣି ପ�ାୟତମାେନ
L.I.Point ଗୁଡକିର ର�ଣାେବ�ଣ ଓ ବଜୁିଳ ିବ�ି େପଠୖ କରୁନ�ବାରୁ େସଗୁଡକି
ଅଚଳ ଅବ�ାେର ଅଛ ିଏବଂ ଚାଷୀମାେନ ଜଳକର େଦଉ�େଲ ମ� ଜଳେସଚନ
ସବୁଧିାରୁ ବ�ତି େହଉଛ� ି ; ଏଣୁ ବଭିାଗ ତରଫରୁ ଉ� L.I.Point ଗୁଡକିର
ର�ଣାେବ�ଣ ପାଇଁ ନେି��ଶ େଦଇ ଚାଷୀମାନ� ଜମିକୁ ଜଳେସଚନର ସବୁଧିା
େଯାଗାଇ େଦେବ କ?ି
 

ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି
U.D ୮୯୪ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େଗୗରା�ପରୁ
ପ�ାୟତର ଚାଷୀମାେନ 4 ଜଣିଆ cluster କର ିଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ କରବିା
ପାଇଁ 30.12.2017 ତାରଖିେର ଟ20,000/- �ା େଲଖାଏଁ ଡେିପାଜଟି କର�ିେଲ ;
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ମା� ସାପଆୁଣି ଡ�ାମରୁ େସମାନ� ଜମିକୁ ପାଣି ଆସନୁ�େଲ ମ� ସାପଆୁଣି
ଡ�ାମର ayacut area େର େସମାନ� ଜମି �ବା ଦଶ�ାଇ େସମାନ�ୁ ଗଭୀର
ନଳକୂପ ଖନନ କରବିା ପାଇଁ ବଭିାଗ ଅନୁମତ ି େଦଉନାହ� ; ମା� �କୃତେର
ସାପଆୁଣି ଡ�ାମରୁ େସମାନ� ଜମିକୁ ପାଣି ଆସନୁ�ବାରୁ େଗୗରା�ପରୁ
ପ�ାୟତର ଚାଷୀମାନ�ୁ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ କରବିା ପାଇଁ ଅନୁମତ ି େଦଇ
େସମାନ� ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ ବ�ବ�ା କରେିବ କ?ି
 

MLA LAD ଖ�� କରିବା ସ�କ�େର
U.D ୮୯୫ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଓଡଶିାେର MLA LAD 2020-21 Guideline
ଅନୁସାେର Education Component କୁ େକବଳ Higher Education ଯଥା
Govt. College/Aided College ମାନ� ପାଇଁ ଖ�� କରବିା ପାଇଁ ଅନୁମତି
ଅଛ ି ; କ�ୁି ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର �ବା Recognized +3 College
ଏବଂ Block Grant School ଗୁଡକି ଉ� ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବ�ତି
େହଉଛ� ି ; Affiliated Recognized +3 College ଏବଂ Block Grant
School ଗୁଡକିର େ�ଣୀ ଗହୃ, Laboratory �ାଚୀର ଆଦ ି ଅେନକ ଅଭାବ
�ବାର Affiliated Recognized +3 College ଏବଂ Block Grant
School ମାନ� ପାଇଁ ମ� MLA LAD 2020-21 (Education
Component) ରୁ ଅଥ� ମ�ରୁ କରବିା ପାଇଁ ନେି��ଶ େଦେବ କ?ି
 

ମହମିା ଧମ�ପୀଠ ଗୁଡକିର ଭି�ିଭୂମି ଉ�ୟନ
U.D ୮୯୬ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- େଯାର�ା ସହତି ରାଜ�ର ମହମିା ଧମ�ପୀଠ ଗୁଡକିର ପଯ��ଟନ ଭି�ଭୂିମି
ଉ�ୟନ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାେର ପ�ୂ�ା� ଜଳେସଚନ
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U.D ୮୯୭ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କର େକେତ ଶତାଂଶ ଜମିକୁ
ଜଳେସଚନର ସବୁଧିା �ଦାନ କରାଯାଇଛ ି ; ଜ�ିାକୁ ପ�ୂ�ା� ଜଳେସଚତି କରବିାକୁ
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଆଠମ�ିକେର ପଯ��ଟନ ଭି�ିଭୂମି ଉ�ୟନ
U.D ୮୯୮ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଟକିରପଡା, ବନିେିକଇ, କାନେକଇ, େଦଉଳଝରୀ, କଇଁଫୁଲିଆ�, ବାମରୁ
ଗା�ୀପୀଠକୁ େନଇ ଆଠମ�ିକର ପଯ��ଟନ ଭି�ଭୂିମି ଉ�ୟନ ପାଇଁ ସରକାର�
��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ମାନେଜାର ଜଳେସଚନ �କ�ରୁ ଜଳେସଚନ
U.D ୮୯୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଆଠମ�ିକ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ମାନେଜାର ଜଳେସଚନ �କ�ରୁ ଅଦ�ାବ�
େକେତ ଜମିକୁ ଜଳେସଚନର ସବୁଧିା �ଦାନ କରାଯାଉଛ ି ;େକେତ ଅ�କ ଜମିକୁ
ଜଳେସଚତି କରବିା �କ� ନମି�ାଣା�ନ ଅଛ ି ଏହାର ଜଳେସଚନ ବ�ବ�ା
ସ�ସାରଣ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ଭ�କାଳୀ ପୀଠର ପଯ��ଟନ ଭି�ିଭୂମି ଉ�ୟନ
U.D ୯୦୦ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଭ�କର ଭ�କାଳୀ ପୀଠର ପଯ��ଟନ ଭି�ଭୂିମି ଉ�ୟନ ପାଇଁ ସରକାର କି
�ତ� େଯାଜନା କରଛି�?ି
 

େବତୖରଣୀ ନଦୀର ବନ�ା ନୟି�ଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୯୦୧ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି:- େବତୖରଣୀ ନଦୀର ବନ�ା ନୟି�ଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରୁଛ�?ି
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କଳାହା�ି ଜ�ିାକୁ ପ�ୂ�ା� ଜଳେସଚନ
U.D ୯୦୨ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
କଳାହା�ି ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କର େକେତ ଶତାଂଶ ଜମିକୁ ଅଦ�ାବ� ଜଳେସଚନର
ସବୁଧିା �ଦାନ କରାଯାଇଛ,ି ଜ�ିାକୁ ପ�ୂ�ା� ଜଳେସଚତି କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ପଯ��ଟନ ଭି�ିଭୂମି ଉ�ୟନ
U.D ୯୦୩ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ପଯ��ଟନ ଭି�ଭୂିମୀ ଉ�ୟନ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?
 

ବରୂିପା ଓ ସାନେଗ�ୁଟ ିନଦୀର ପଠାକୁ େଖାଳବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୯୦୪ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ମହାନଦୀ ନଥ� ଡଭିିଜନ ଅଧୀନେର �ବା ଦାନପରୁ �ାମ
ପା��େର ବରୁିପା ନଦୀ ଓ ଅହ�ଦପରୁ, ପରୁୁେଷା�ମପରୁ, ନୂଆଗଁା ଆଦ ି�ାମର
ପା��େର �ବା ସାନେଗ�ୁଟ ିନଦୀ ଶଯ�ା େପାତ ିେହାଇପଡୁ�ବା ଫଳେର ନଦୀର
ଧାରା �ବାହ ବାଧା�ା� େହବା ସେ� ସେ� ଏହା ବନ�ାର କାରଣ େହଉ�ବା
ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଅିଛ ି କ,ି (ଖ) ବରୁିପା ଓ ସାନେଗ�ୁଟ ି ନଦୀର ପଠାକୁ
େଖାଳବିା ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

ଚ�ିେଖାଲ ଓ ମହାବନିାୟକ ପଯ��ଟନ�ଳୀର ବକିାଶ
U.D ୯୦୫ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ଯାଜପରୁ ଜ�ିାର ଚ�ିେଖାଲ ଓ ମହାବନିାୟକ ଚ�ିତି
ପଯ��ଟନ�ଳୀକୁ �ମାଗତ ଭାେବ ପଯ��ଟକମାନ� ସଂଖ�ା ବୃ� ିପାଉ�ବାରୁ ଏହି
�ଳୀ�ୟର ସାମ�ୀକ ବକିାଶ ପାଇଁ ଏକ �ତ� େଯାଜନା ��ୁତ କରବିା ଓ ଆଥ�କ
ସହାୟତା େଯାଗାଇେଦେବ କ,ି (ଖ) ମହାବନିାୟକଠାେର ପବୂ�ରୁ �ବା ପଯ��ଟକ
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ରହଣି ଗହୃ ବ�ବହାର ଅନୁପେଯାଗୀ େହାଇ ପଡୁ�ବାରୁ ଏଠାେର ଏକ ନୂତନ
ପା�କିା ନମି�ାଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

ରାଜ�େର �ବା ଜଳେସଚତି କୃଷ ିଜମି
U.D ୯୦୬ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- 2019-20 ଆଥ�କ ବଷ�େର ରାଜ�େର ଜଳେସଚତି କୃଷ ିଜମି େକେତ �ଲା, ଏହା
2018-19 ବଷ�ର ଜଳେସଚତି ଜମିଠାରୁ େକେତ ଅ�କ, 2019-20 ବଷ�େର
ସରକାର ଜଳେସଚନ ପାଇଁ େକେତ ବାହ� ଅନୁଦାନ ଓ ଋଣ େକଉଁ େକଉଁ ସ�ୂରୁ
େକେତ େକେତ ପାଇ�େଲ ?
 

ବରି� ତୀଥ�ଯା�ା େଯାଜନାେର ଉପକୃତ
U.D ୯୦୭ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ବର�ି ନାଗରକି ତୀଥ�ଯା�ା େଯାଜନାେର 2018-19 ଓ 2019-20 ବଷ�େର
ରାଜ�େର େକେତ ବ��ି ଉପକୃତ େହାଇଛ�,ି ଏ�ମ�ରୁ କଟକ ଜ�ିାେର
େକେତଜଣ ଉପକୃତ େହାଇଛ� ି , େକଉଁ ଧମ�ରୁ େକେତଜଣ ବ��ି ଅଂଶ�ହଣ
କରଛି�,ି େକେତ ପରୁୁଷ ଓ େକେତ ମହଳିା ଅଂଶ�ହଣ କରଛି� ି?
 

Final approval of Kaliamba Project
U.D 908 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister
for Water Resources be pleased to state that :- what steps have
been taken for obtaining final (stage-II) approval of the
Irrigation project at Kaliamba under Nuagaon block of
Daspalla Assembly Constituency, will the Govt. take proactive
steps for early execution of the project?
 

Recognised of Kuanria Irrigation Projects
U.D 909 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister
for Tourism be pleased to state that :- recognised tourist place
"Kuanria Irrigation Project" needs several minimum
infrastructure like drainaging water, Toilet etc., will the Govt.
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take special interest for development of boating and park area
at the Kuanria ?
 

ଡଏିମଏ� େବାଡ� ଅଫ ��ର ଗଠନ
U.D ୯୧୦ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଡଏିମଏ� େବାଡ� ଅଫ ��ି େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେବ ଗଠନ
କରାଯାଇ�ଲା, େକଉଁ େକଉଁ ବଷ�େର େକେତ ତାରଖିେର େବାଡ� ଅଫ ��ି
େବଠୖକେର େକେତେଗାଟ ି High priority activities ଏବଂ other priority
activities େକେତ ବ�ୟ ଅ�କଳର େକେତେଗାଟ ି �କ�କୁ ଅନୁେମାଦନ
କରାଯାଇ�ଲା ତାର ଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବକ,ି େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର
େକଉଁ ବଷ�ର ବାଷ�କ ବବିରଣୀ େକଉଁ ମାସେର ��ୁତ କରାଯାଇଛ ିଓ େକଉଁ େକଉଁ
ଜ�ିାର ବାଷ�କ ବବିରଣୀକୁ େକଉଁ ବଷ�ର େକେତ ତାରଖିେର ��ର େୱବସାଇଟେର
ଅପେଲାଡ କରାଯାଇଛ ିତାହା �କାଶ କରେିବକ?ି
 

�ତ� ଉ�ୟନ ପରିଷଦ ଗଠନ
U.D ୯୧୧ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ବରଗଡ, ଝାରସଗୁୁଡା, ବଲା�ୀର, ସବୁ��ପରୁ ଏବଂ େବୗ� ଜ�ିାର
�ତ� ବକିାଶ ପାଇଁ 50% ମହଳିା ସଦସ��ୁ େନଇ �ତ� ଉ�ୟନ ପରଷିଦ
େକେବସ�ୁା ଗଠନ େହବ େସ�ପାଇଁ କ ିକ ି��ିୟା େକଉଁ ପଯ��ାୟେର ଅଛ ିତାର
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବକ,ି �ତ� ଉ�ୟନ ପରଷିଦର ଲ�� ଓ ଉେ�ଶ� କଣ
ରହବି ଓ ଏହାର ଗଠନ �ଣାଳୀ, କାଯ���ମ, ବ�ୟବରାଦର ରୂପେରଖ କଣ ରହବି
ତାହା �କାଶ କରେିବକ?ି
 

ମହାନଦୀ ସହତି ଅନ� ନଦୀମାନ�େର େହାଇ�ବା ବ�ାେରଜ ନମି�ାଣ ସଂପକ�େର
U.D ୯୧୨ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଜଳ ସଂପଦର ବକିାଶ ପାଇଁ 5 ବଷ�େର 750େକାଟ ିଟ�ା ଖ�� େହବ ତନିି
ମାସେର ନଦୀମାନ�ୁ େନଇ ଓଡଶିା ନଦୀନୀତ ି��ୁତ େହବ, ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର
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ଶାଖା ଓ ଉପନଦୀମାନ�େର ଶୁନ ବ�ିାପନ ଆଧାରେର ତଳମ�ୁେର 7ଟ ିସେମତ
22ଟ ିବ�ାେରଜ ନମି�ାଣ େହବ େବାଲି 2018େର ମଖୁ�ମ�ୀ େଘାଷଣା କର�ିବା
ସତ� ନା ତାହା ନବି�ାଚନୀ ଧୂଆଁବାଣ �ଲା, ଏହ ି େଘାଷଣା ଅନୁସାେର ଗତ ତନିି
ବଷ�େର ମହାନଦୀ ସହତି େକଉଁ ନଦୀମାନ�େର େକେତ ବ�ାେରଜ ନମି�ାଣ
େହାଇଛ,ି 750 େକାଟରୁି େକେତ ଅଥ� ବ�ୟେର େକେତାଟ ି �କ� କାଯ��କାରୀ,
େକେତ ନମି�ାଣଧୀନ ରହଛି,ି େକେତ �କ� େକଉଁ କାରଣରୁ ଆର� େହାଇପାରନିାହ�
ଏସବୁର ଜ�ିା ଓ ନଦୀୱାରୀ ତଥ� େଦେବକ,ି ଓଡଶିା ନଦୀ ନୀତ ି 2018ର
ସଂପକ�େର ସବେିଶଷ ତଥ� �ଦାନ କରେିବକ?ି
 

ଐତହି� ଓ ସଂ�ତୃରି ସରୁ�ା ନମିେ� େଯାଜନା
U.D ୯୧୩ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ଓଡଶିାର ଐତହି� ଓ ସଂ�ତୃରି ସରୁ�ା ନମିେ�
ରାଜ� ସରକାର େଯାଜନା ��ୁତ କରଛି� ିକ,ି ଯଦ ିକରଛି� ିେତେବ େକଉଁ �କ�
ନମିେ� ଦଘି�ମିଆଦୀ ଓ �� ମିଆଦୀ େକେବ କାହା�ାରା ��ୁତ ିକରାଯାଇଛ ିତାର
ରୂପେରଖ ଓ ��ାବତି ବ�ୟ ଅ�କଳ ସ�କ�ୀତ େ��ୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବକ,ି ��ୁତ େଯାଜନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ� ଓ େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେବସ�ୁା
େକଉଁ େକଉଁ �� ମିଆଦୀ ଓ ଦଘି�ମିଆଦୀ େଯାଜନାେର ନ�ି��ଭାେବ େକେତ ଅଥ�
ବ�ୟ କରାଯାଇ କ ି କ ି ଐତହି� ଓ ସଂ�ତୃରି ସରୁ�ା କରାଯିବା ପାଇଁ �ରି
କରାଯାଇଛ ିଏବଂ (ଖ) ଓଡଶିାେର େକଉଁ େକଉଁ ବରପ�ୁ� �ାମକୁ େକଉଁ େକଉଁ
ବଷ�େର ଆଦଶ� �ାମେର ପରଣିତ କରାଯିବ, ଆଦଶ� �ାମ ପାଇଁ �ାମ ପିଛା େକଉଁ
େକଉଁ ବାବଦେର େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ କରାଯିବ ଏ�ପାଇଁ କ ିକ ି େଯାଜନା ��ୁତ
କରାଯାଇଛ ିତାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବକ?ି
 

35% ଜଳେସଚନ େହାଇ�ବା ବ�କ
U.D ୯୧୪ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ� ସରକାର ରାଜ�ର େମାଟ େକେତ ବ�କେର 35% ଭାଗ
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ଜଳେସଚନ କରଛି� ିଏହାର ବ�କୱାରୀ ଜଳେସଚନର �କ�ର ନଁା ସହ େଗାଟଏି
ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବକ,ି (ଖ)ବଲା�ୀର ଜ�ିାର ତୁେରଇେକଲା ବ�କେର ସତକଡା
3 ଭାଗରୁ କମ ଜଳେସଚନ �େଲ ମ� 21 ବଷ�େର ରାଜ� ସରକାର େଗାଟଏି
ଜଳେସଚନ �କ� କାଯ��କାରୀ ନକରବିାର କାରଣ କଣ ଏବଂ େକଉଁ ସମୟସୀମା
ଭିତେର ରାଜ� ସରକାର ରାଜ�ର ସମ� ବ�କକୁ ସତକଡା 35 ଭାଗ ଜଳେସଚନ
େଦବାେର ସ�ମ େହେବ?
 

େଲାୟର ସକୁେତଲ �କ�ର DPR କରି CWC କୁ େଦବା
U.D ୯୧୫ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ� ସରକାର େଲାୟର ସକୁେତଲ ଏବଂ େଲାୟର ଇ�
ଜଳେସଚନ �କ� େକଉଁ ସମୟସୀମା ଭିତେର ସଂପ�ୁ� କରେିବ ଏବଂ ଏହା�ାରା
େକଉଁ ବ�କର େକେତ େକେତ େମାଟ େହକ�ର ଖରଫି ଏବଂ ରବ ି ଋତୁେର
ଜଳେସଚତି େହବ ଏହାର େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବକ,ି (ଖ) େଲାୟର
ସକୁେତଲ �କ�ର DPR କୁ CWC �ାରା ମହାନଦୀ �ବୁିନାଲର ଫଇସଲା େହବା
ପଯ��� େଫରାଇ େଦଇ ନୂଆ DPR ��ୁତ କର ିେଦବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦଇ�ବା
କଥା ସତ�କ ିଏବଂ େକଉଁ ସମୟସୀମା ଭିତେର ସରକାର େଲାୟର ସକୁେତଲର
ନୂଆ DPR ��ୁତ କର ିCWC କୁ େଦେବ?
 

Impact Assessment ଉପେର Report ଉପ�ାପନ
U.D ୯୧୬ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) େଷାଡଶ ବଧିାନସଭାର ତା. 20.2.2020 ର ଅଣତାରକା
�ଶ� ସଂଖ�ା 903 ର ଉ�ର ଅନୁସାେର ସରକାର ନଜି� ବେଜଟରୁ କାଯ��କାରୀ
କରୁ�ବାର 28େଗାଟ ିେଯାଜନାର socio economic Impact Assessment
ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଲୂ�ାୟନ କରଅିଛ�,ି ଏହ ି Impact Assessment Report
ଗୁଡକୁି ମାନ�ବର ବଧିାୟକ ତଥା ଜନସାଧାରଣ� ଅବଗତ ିନମିେ� ବଧିାନସଭା
ଗହୃେର େକେବ ଉପ�ାପନ କରଛି�,ି ଯଦ ିଉପ�ାପନ କରନିହଁା� ି େତେବ କାହା



2/24/2021

9/61

ପାଇଁ ଓ କଣ ପାଇଁ ସରକାର ଏହ ି େଯାଜନାଗୁଡକିର Impact Assessment
କରାଇ�େଲ, ଏହାର ��ୀକରଣ େଦଇ େଯାଜନା ଗୁଡକିର Impact
Assessment ଉପେର ସରକାର�ର ମତାମତ ସହ ଗହୃେର Report ଉପ�ାପନ
କରେିବକ,ି (ଖ) ଏହ ିେଯାଜନାମାନ� ମ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନା େକେବ ଆର�
େହାଇ େକେବ ବ� େହାଇଯାଇଛ ିକାରଣ ସହ ��ୀକରଣ େଦେବକ?ି
 

େକ� ଜଳ ଆେୟାଗର ପରାମଶ�
U.D ୯୧୭ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- (କ) େଲାୟର ସକୁେତଲ �କ� ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର େଦଇ�ବା DPR-2 ର
ପନୁଃଅଟକଳ ଓ feasibility report ଉପେର େକ� ଜଳ ଆେୟାଗ ସାନି
ପରାମଶ� େଦଇ ପନୁ� compliance କରବିା ପାଇଁ େଫରାଇ େଦଇ�ବା ତଥ�
ସତ�କ,ି ଯଦ ିଉ�ର ହଁ ହୁଏ େତେବ େକ�ଜଳ ଆେୟାଗ େକଉଁ �କାରର ସାନି
ପରାମଶ� େଦଇଛ� ି ତାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ ସହ େକେତ ତାରଖି ଦନି ଏହି
�ସ�େର େକ� ଜଳ ଆେୟାଗ� ପ� ରାଜ� ସରକାର� ହ�ଗତ େହାଇଅଛ,ି
ଆଜ ି ପଯ��� ସରକାରଏହ ି ପରାମଶ� ଉପେର compliance େଦବା ପାଇଁ କି
ପଦେ�ପ େନଇଛ� ି ମତାମତ ସହ େଲାୟର ସକୁେତଲ �କ�ର ଭବଷି�ତ
�ସ�େର ��ୀକରଣ େଦେବକ?ି
 

District Mineral Fund ପାଇଁ criteria
U.D ୯୧୮ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ନବର�ପରୁ ଜ�ିାେର District Mineral Fund ବନିେିଯାଗ
କରବିା ପାଇଁ criteria କଣ ରହଛି ି 2018 -19 ଓ 2019 - 20 ଆଥ�କ ବଷ�େର
େକେତ �କ� DMF ପା�ରୁି ଅନୁେମାଦନ କରାଯାଇଛ ି ତାର ଏକ ତାଲିକା
ଜ�ିାୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଡ଼�ାମ ନମି�ାଣକରି ଜଳେସଚନ
U.D ୯୧୯ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
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ନବର�ପରୁ ଜ�ିାର ଚାଷୀମାନ� ଜମିକୁ ଜଳେସଚତି କରବିା ପାଇଁ ସରକାର େକଉଁ
େକଉଁ ନଦୀମାନ�େର ଡ଼�ାମ ନମି�ାଣ ପାଇଁ େକେବ େଯାଜନା କର�ିେଲ ଏବଂ
େସଗୁଡ଼କିର Present Status କଣ ; େକଉଁ ନଦୀେର ଡ଼�ାମ ନମି�ାଣ େହେଲ
େକେତ area ଜଳେସଚତି େହବ; ଯଦ ିସରକାର େଯାଜନା କରବିା ସେ� କାଯ��
ଅ�ଗତ ି େହଉନ ି େତେବ ତାହାର କାରଣ କଅଣ ଓ ସରକାର କାଯ��ର ଅ�ଗତି
ପାଇଁ କଣ ପଦେ�ପ ସବୁ �ହଣ କରେିବ ?
 

�ବାହତି େହଉ�ବା ନଦୀଜଳର ପରିମାଣ
U.D ୯୨୦ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ରାଜ�େର େକେତ ନଦୀ �ବାହତି େହଉଛ ିେକଉଁ ନଦୀର ଜଳ ପରମିାଣ େକେତ,
େକେତ ବ�ବହାର େହଉଛ ି ଉଭୟ ଜଳେସଚନ ଓ ପଯ��ାବରଣ ପାଇଁ େକେତ
ବ�ବହାର ନ େହାଇ ସମ�ୁକୁ ବହଯିାଉଛ,ି ତାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ ଜଣାଇେବ କ;ି
େକଉଁ ନଦୀ ଉପେର େକଉଁ ଜଳେସଚନ �କ� ତଆିର ି େହାଇଛ ିଓ େକଉଁ �କ�
େକେତ ଜମିକୁ ଜଳେସଚତି କରପିାରୁଛ,ି ତାର ତଥ� େଦେବ କ;ି ଭବଷି�ତେର ଏହି
ନଦୀ ଉପେର ଆଉ େକେତ �କ� କରାଯାଇପାରବି େସ ସ�କ�େର ସରକାର
ଜଣାଇେବ କ ି?
 

Steps Report of Lower Suktel project
U.D 921 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for
Water Resources be pleased to state that :- What is the status
report of Lower Suktel Irrigation Project, Bolangir and by what
time it will be completed ; Why the work of the project is
stopped and reason there of the delay; How many time of
budget expenditure of this project has increased ; will the Govt
furnish details of the project ?
 

��ାବକୁ ସମଥ�ନ କରିବା ସ�କ�େର
U.D ୯୨୨ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ପରୁୁଣା ଗାଡ଼କୁି ର�ମିାଲେର ବ�ିି ପାଇଁ େକ�ସରକାର ଆଣୁ�ବା
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��ାପ ନୀତକୁି ଉ�ାହତି କରବିା ଲ��େର େକ�ସଡ଼କ ପରବିହନ ମ�ାଳୟ
େମାଟରଯାନ ଆଇନ ସଂେଶାଧନ ନମିେ� ଚଠିା ଚୁଡ଼ା� କର ିମତାମତ ିେଲାଡ଼ଛି�ି
ତଦନୁଯାୟୀ 15 ବଷ� ପରୁୁଣା େମାଟର ଯାନର 5 ବଷ�ୟା େରଜେି�ସନ ନବୀକରଣ
ଫି 25 ଗୁଣ ଓ ପରୁୁଣା ବାଇକ ପାଇଁ ତାହା 10 ଗୁଣ ଅ�କ େହବ ଏହ ି��ାବକୁ
ରାଜ� ସରକାର ସମଥ�ନ କରେିବ କ ି ; ଯଦ ିହଁ , େତେବ ଯଥାଥ� ଦଗି ସ�କ�େର
ସଚୂନା େଦେବ କ ି?
 

ଜଳେସଚନ �କ� ପାଇଁ ଆସ�ିବା ବାହ�ଋଣ ସହାୟତା
U.D ୯୨୩ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର କାଯ���ମ ଓ ନମି�ାଣାଧୀନ ଜଳେସଚନ �କ� ମ�ରୁ
େକଉଁ �କ�ଗୁଡ଼କି ପାଇଁ େକେତହାର ସଧୁେର େକେତ ଟ�ା ବାହ� ଋଣ ସହାୟତା
ଆସଛି;ି ଋଣ ଓ ସଧୁ ବାବଦେର ବାଷ�କ େକେତ ଟ�ା ପରେିଶାଧ କରାଯାଉଛ ିଓ
ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ� ସ�ୁା ବେକୟା ଋଣ ପରମିାଣ େକେତ ସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବ
କ ି?
 

ଲୁଣା େଘରିବ�ର ସରୁ�ା
U.D ୯୨୪ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ସମ�ୁ ତଟବ�ର ସରୁ�ା ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�ି
ରାଜନଗର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଗୁମରୁା ଲୁଣାେଘର ି ବ� ଓ େଖାଳାଠାରୁ
ହାଳଚୁଆ ପଯ��� ଲୁଣାେଘର ିବ�ର ସରୁ�ା ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ
କରଛି� ିଜଣାଇେବକ ି?
 

େବଳାଭୂମିର ବକିାଶ
U.D ୯୨୫ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଓଡ଼ଶିା ପଯ��ଟନ ଶ�ିକୁ ଅ�କ �ିୟାଶୀଳ କରବିାପାଇଁ ସରକାର�ର କଣ େଯାଜନା
ରହଛି ି ;େକ�ାପଡ଼ା ଜ�ିାର େପ�େବଳାଭୂମର ବକିାଶ କର ି ଏଠାକୁ ଅ�କ
ପଯ��ଟକମାନ�ୁ ଆକୃ� କରବିପାଇଁ ସରକାର� କଛି ି େଯାଜନା ଅଛ ିକ;ି ଚଳତି
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ବେଜଟେର େପ�େବଳାଭୂମିର ବକିାଶ ଓ ପଯ��ଟନ ଭି�ଭୂିମି ନମି�ାଣପାଇଁ ସରକାର
ଆଥ�ୀକ ବ�ୟବରାଦ କରେିବ କ ି?
 

Floating Jetty ନମି�ାଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୯୨୬ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଚଲିିକା �ଦ କାଳଜିାଇ ଠାକୁରାଣୀ� ଦଶ�ନ ପାଇଁ ବହୁ ପଯ��ଟକ �ତଦିନି
କାଳଜିାଇ ଆସ�ୁବାରୁ କାଳଜିାଇ ପାହାଡ଼େର ବ��ମାନ ବାଣିଜ� ବଭିାଗ ପ�ରୁ �ବା
େଜଟରି ସ�ସାରଣ ଓ ପଯ��ଟକମାେନ ଡ଼�ାରୁ ଓ�ାଇବା ଓ ବସବିା ପାଇଁ କାଳଯିାଇ
ପାହାଡ଼ ଉପକୂଳେର ଏକ Floating Jetty ନମି�ାଣ କରେିବ କ,ି ତାହା େକେବ
କାଯ��କାରୀ େହବ ?
 

�ାରକୀ ମ�ପ ନମି�ାଣ
U.D ୯୨୭ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ୧୯୨୭ ଡ଼େିସମ�ର ୮ ତାରଖି ମାଣବସା
ଗୁରୁବାର ଦନି ଜାତରି ପିତା ମହା�ାଗା�ୀ ତ� କାଳୀନ ବହିାର-ଓଡ଼ଶିା ବଧିାନ
ପରଷିଦ ସଦସ� କବ ି ରାଜେନତା ପ�ିତ େଗାଦାବରୀଶ ମି�� ଅନୁେରାଧେର
ଗ�ାମର ର�ାରୁ ଆସ ିପ�ିତ େଗାଦାବରୀଶ� ବାଣପରୁ ହାତୀମ�ୁା ଆ�ମେର
େଗାଟଏି ଦନି ରହଣି କର�ିେଲ, ସାଧାରଣ ଜନତା�ୁ ଉଦେବାଧନ େଦଇ ଫିର�ିି
ସରକାର ଓ ପଲିୁସକୁ ଭୟ ନ କରବିା ପାଇଁ ଆହ�ାନ େଦଇ�େଲ ; ମହା�ାଗା�ୀ
େଯଉଁ �ାନେର ଜନସାଧାରଣ�ୁ ଉଦେବାଧନ େଦଇ�େଲ େସହ ି �ାନେର ଏକ
�ାରକୀ ମ�ପ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର ଦୃ�ି େଦେବ କ ିଏବଂ ତାହା େକେବ
କାଯ��କାରୀ କରେିବ ?
 

ନମି�ାଣା�ନ ବ�ାେରଜ ମଲୂ ଅ�କଳ
U.D ୯୨୮ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- େକ�ୁଝର ଜ�ିାର ଆନ�ପରୁ ଠାେର, େବତୖରଣୀ ନଦୀ ଉପେର ନମି�ତ
ବ�ାେରଜ Projectର ମଳୂ ଖ�� ଅଟକଳ େକେତ �ଲା ; ଅଦ�ାବ� ଉ�
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projectେର େକେତ ଅଥ� ଖ�� େହଲାଣି; ଏହା �ାରା େକେତଜମିକୁ ଜଳେସଚତି
କରବିାର ଲ�� ଧାଯ�� କରାଯାଇ�ଲା ; େକେବସ�ୁା ଏ Project ସ�ୂ�� େହବାର
ଲ�� ଧାଯ�� କରାଯାଇ�ଲା; ଅଦ�ାବ� ଏହାର େକନାଲ କାଯ��ର �ତି ିକଣ ?
 

Drainage ଗୁଡ଼କିର ର�ଣା େବ�ଣା ଓ ମରାମତ ିକାଯ��
U.D ୯୨୯ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- େକ�ୁଝର ଜ�ିାେର Drainage(ନାଳ) ଗୁଡ଼କିର ର�ଣାେବ�ଣା ଅଭାବରୁ
ବଲିବାଡ଼,ି ରା�ା ଘାଟ ଗୁଡ଼କିର �ୟ�ତ ିେହଉ�ବା ସରକାର ଜାଣ� ିକ;ି େକଉଁଝର
ଜ�ିାେର Drainage Division ନ�ବାରୁ ଏବଂ Bhadrak Drainage
Division େକଉଁଝର ଜ�ିାେର Drainage କାମ କରବିାକୁ ଅନ�ିା �କାଶ
କରୁ�ବାରୁ ଜ�ିାେର େପାତ ି େହାଇ ପଡୁ�ବା ନାଳ (Drainage) ଗୁଡ଼କିର
ର�ଣାେବ�ଣ ଓ ମରାମତ ି କାଯ�� କାହା�ାରା ସ�ାଦତି େହବ ଏ�ପାଇଁ
ବେଜଟେର କଛି ିବ�ୟ ବରାଦ ଅଛ ିକ ି?
 

ଠକିାଦାର� ଉପେର କାଯ��ାନୁ�ାନ
U.D ୯୩୦ . �ୀ ଭାଗିରଥୀ େସଠୀ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- େକ�ୁଝର ଜ�ିାର ଆନ�ପରୁଠାେର େବତୖରଣୀ ନଦୀର Right ଓ Left ବ�
କାଯ�� ଅତ ି ନମି�ମାନର େହାଇ�ବାରୁ ଠକିାଦାର� ଉପେର କ ି କାଯ��ାନୁ�ାନ
େହାଇଛ;ି 'O' Embankment ମେରଗୖଁା- ବଳପିରୁ ରା�ା ନମି�ାଣ ପାଇଁ Total
Estimate େକେତ େହାଇ�ଲା ତଥା େସ�ରୁ ଅଦ�ାବ� େକେତ ଖ�� େହାଇଛ;ି
େ�ା� ରା�ାର ବ��ମାନର �ତି ିସ�କ�େର ବବିରଣୀ େଦେବ କ;ି ଏହ ିରା�ାଟରି
ନମି�ମାନର କାଯ�� ପାଇଁ ସ��ୃ ଠକିାଦାର ତଥା ଯ�ୀ� ସେମତ ସରକାରୀ
କମ�ଚାରୀ� ଉପେର କ ିକ ିAction େହାଇଛ ିବା କ ିକ ିAction େହବାକୁ ଯାଉଛି
ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଘାଗରା ନାଳର ଉଭୟ ପା��େର ବ� ନମି�ାଣ
U.D ୯୩୧ . �ୀ ଭାଗିରଥୀ େସଠୀ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
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:- େକ�ୁଝର ଜ�ିାର ଆନ�ପରୁ ବ�କ ମ�େର �ବାହତି ଘାଗରା ନାଳର ଉଭୟ
ପା��େର ବ� ନମି�ାଣ କର ିେ�ା� ଅ�ଳର କୃଷକମାନ� ଜମିକୁ ସରୁ�ିତ କରବିା
ନମିେ� ସରକାର ଦୃ�ି େଦେବ କ ି?
 

ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ ସବୁଧିା
U.D ୯୩୨ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଖରଫି ରବ ି ଚାଷେର ଅ�କ ଜମିକୁ ଜଳ େସଚନର ସବୁଧିା େଦବା ସହତି
ପିଇବାପାଣି ଅ�କ େଯାଗାଇବା ପାଇଁ େବତୖରଣୀ ନଦୀର ଆଖଆୁପଦା (ଭ�କ
ଜ�ିା) ଠାେର In-steam storage System (ISS) Cum Barrage ଏବଂ
େପାଲ ନମି�ାଣ କରବିା ପାଇଁ ନ�ି� ିେନେବ କ ି?
 

ରାଜ� ଓ େକ� େଯାଜନା କାଯ��କାରିତା
U.D ୯୩୩ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଚଳତି େଯାଜନା ��ୁତ ିେବେଳ ସରକାର େକଉଁ ଦଗି �ତ ିବେିଶଷ
�ାନ େଦଇଛ�;ି େଲାକ� ମ�ଳପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର େକେତାଟ ିନଜି� େଯାଜନା
କାଯ��କାରୀ କରୁଛ� ିଓ େକେତାଟ ିେକ�ୀୟ େଯାଜନା କାଯ��କାରୀ େହଉଛ ି ; ଏହି
େକ�ୀୟ େୟାଜନାେର ରାଜ� ସରକାର�ର ଅଂଶଧନ େକେତ; େଯାଜନା ବେିକ�ୀ
କରଣ େହବା ଫଳେର େଲାକ�ୁ କ ିସଫୁଳ ମିଳଛି ି?
 

Identified the new Tourism spot at Nilagiri
U.D 934 . Shri Sukanta Kumar Nayak : Will the minister for
Tourism be pleased to state that :- there exists good no of spots
of tourism importance being embodied with scenic beauty like
"Khomkhot", "Solobhauni", "PandavGhera", "Bisweswar",
"Bhagabandha", "Upper Barakheda" in Nilgiri A/c area which
need to be identified the Govt. look into it ?
 

Taken up the PADMATOLA project at Nilagiri
U.D 935 . Shri Sukanta Kumar Nayak : Will the minister for
Water Resources be pleased to state that :- there exists are 100
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acre water body named "PADMATOLA" which needs
renovation for a M.I.P. in Nilgiri block area, Govt. be taken up
the project ?
 

ପରୁାତନ କୀ��ରାଜର ର�ଣାେବ�ଣ
U.D ୯୩୬ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ନୂତନ ��ତ� ନେି��ଶାଳୟ (Directorate of
Archoeology) �ତ�ିା େକେବସ�ୁା େହବ, କଳାହା�ି ଜ�ିାର ପରୁାତନ
କୀ��ରାଜରି ର�ଣାେବ�ଣ, ସଂର�ଣ ସରୁ�ାର ଅ�ୟନ ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ
କୀ��ରାଜକୁି ରଖାଯାଇଛ,ି ତାର �ାନ ସହତି ପ�ାୟତେର ଅବ�ତି କରେିବ କ ି?
 

ମଖୁ�ମ�ୀ କଳାକାର ସହାୟତା େଯାଜନା
U.D ୯୩୭ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ମଖୁ�ମ�ୀ କଳାକାର ସହାୟତା େଯାଜନାର 2020-21
ଆଥ�କ ବଷ�େର ଓ 2021-22 େର େକଉଁ ଜ�ିାକୁ େକେତ କଳାକାର େଯାଜନାର
ସହାୟତା ଦଆିଯିବା ପାଇଁ �ରି େହାଇଛ ି ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ଏ ଭିତରୁ
େକେତ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ସାମ�ାଦକିମାନ�ୁ େପନସ� �ଦାନ
U.D ୯୩୮ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ସାମ�ାଦକିମାନ�ୁ େପନସ� �ଦାନ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ ଅଛ ିକ,ି
ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଏହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?
 

�କ� ସ�ୂ�� ପାଇଁ ଅଥ� ମ�ରୁ
U.D ୯୩୯ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
େଚୗ�ାର ମାଗୁରା�ତି ବଜୁି ପ�ନାୟକ େବାଟ�ି କେମ�� ସ�ୂ�� ବ�ୟ ଅଟକଳ
େକେତ�ବାେବେଳ ଅଦ�ାବ� େକେତ ଅନୁଦାନ �ଦାନ କରାଯାଇଛ,ି ସ�ୂ�� �କ�
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ବାବଦ ଅଥ� ମ�ରୁୀ ପବୂ�କ ଏହ ି �କ� ପଣୂ��ା� ନମିେ� ସରକାର କ ି �ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

େକନାଲ �ାରା ଜମିକୁ ଜଳ େଯାଗାଣ
U.D ୯୪୦ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି:- ରାଜ�େର େକେତାଟ ିଓ େକଉଁ ନଦୀେର ନଦୀବ� (Dam) ଥାଇ େକେତ ଚାଷ
ଜମିକୁ ଜଳ େସଚନ କରାଯାଉଛ ିଅଣେସଚତି ଜମିକୁ ଏ�ରୁ ଜଳ େଯାଗାଣର ଆଉ
ନୂଆ ବ�ବ�ା କଣ େକନାଲ ନମି�ାଣ କରାଯାଇ ଅ�କ ଜମିକୁ ଜଳେସଚତି କରବିାକୁ
ସରକାର�ର ବ�ବ�ା କଣ ?
 

ପଯ��ଟନ �ଳୀକୁ ବ�ି�ରୀୟ
U.D ୯୪୧ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�େର େକେତାଟ ିଓ େକଉଁ ପଯ��ଟନ େକ�କୁ ବ�ି ଐତହି ଭାବେର ମାନ�ତା
ମିଳଛି ିଓ େସ�ରୁ େକଉଁଟା ବାଦ ପଡଛି ିସରକାର ତାର ତାଲିକା ଉପ�ାପନ କରେିବ
କ ିେକଉଁ ଆଧାରେର ଏହା ମେନାନୀତ େହାଇଥାଏ େସ�ପାଇଁ େକ� ସରକାର�
ଆଭିମଖୁ� କଣ ଓ ବକିାଶ େ��େର ସରକାର କପିର ିଅଥ� ବନିେିଯାଗ କରୁଛ� ି?
 

ସବୁ��େରଖା ସଂ�ାର େଯାଜନା କାଯ��କାରିତା
U.D ୯୪୨ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
"ସବୁ��େରଖା ସଂ�ାର େଯାଜନା" େକ� ସରକାର େବଆଇନ ଭାବେର ମ�ରୁ
କରନି�ବାରୁ ମାନ�ବର ମଖୁ�ମ�ୀ 2019 ମସହିା େର ତଳସାରୀ ଆସ�ିବା
ସମୟେର େଘାଷଣା କର�ିେଲ େଯ ଚାଷୀ ମାନ� �ାଥ� ର�ା ଦୃ�ିରୁ ଏହ ି�କ�
ରାଜ� ସରକାର ନଜି ପା�ରୁି କାଯ��କାରୀ କରେିବ, ଏହ ି�କ� ସେଭ� କରାଯାଇ
ଅଲାଲବ�ା ଠାରୁ ମାଟେିକ�ା ପଯ��� ଜଳ ନ�ିାସନ ପାଇଁ ଏକ େକନାଲ
େଖାଳାଯାଇ ମାଟେିକ�ା ଠାେର ଉଭୁତ ପାଣିକୁ ସମ�ୁ େର ଛାଡବିାର ନ�ିତି
କରାଯାଇ ବଭିି� ବଭିାଗର ମଖୁ� ଯ�ୀ ମାନ�ୁ େନଇ ଏକ କମିଟ ି ଗଠନ
କରାଯାଇ�େଲ ମ� ଆଜ ି ପଯ��� Committee ଏହାର Report ��ୁତ
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ନକରବିାର କାରଣ କଣ ମାନ�ବର ମଖୁ�ମ�ୀ� ନେି��ଶ ମତୁାବକ ଏହ ି କାଯ��
େକେବ େଶଷ େହବ ଏବଂ ଚାଷ ିମାେନ ଉପକୃତ େହାଇପାରେିବ ତାହା ଜଣାଇେବ
କ ି?
 

େଲାୟର ଇ�ର ବ�ିାପିତ�ୁ �ତପିରୂଣ �ଦାନ
U.D ୯୪୩ . �ୀ ଅ�ରା� େମାହନ ପାଣି�ାହୀ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ� ସରକାରର ଜଳ ସ�ଦ ବଭିାଗ େଲାୟର ଇ� ବ�ିାପିତ
ମାନ�ୁ ଆଜ ି ପଯ��� �ତ ି ପରୂଣ ନେଦବାର କାରଣ କଣ ଏବଂ PDRR
ପଦବୀେର Question େଦଇ�େଲ ମ� Joining େହବା ପବୂ�ରୁ ବାରମ�ାର
Cancle କରବିାର କାରଣ କଣ, (ଖ) େକଉଁ ସମୟସୀମା ଭିତେର ରାଜ� ସରକାର
େଲାୟର ଇ� ର ବ�ିାପିତ ମାନ�ୁ �ତ ିପରୂଣ େଦେବ କ ି?
 

ଭାରତମାଳା �କ� �ତିି
U.D ୯୪୪ . �ୀ ଅ�ରା� େମାହନ ପାଣି�ାହୀ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) ଭାରତମାଳା (େକା�ାଲ ହାଇେୱ) �କ�ର
ବ��ମାନ �ତି ି କଣ 2015 ମସହିା େଘାଷଣା େହାଇ�େଲ ମ� କାଯ��ଆର�
ନେହବା କାରଣ କଣ େଗାପାଳପରୁ ଠାରୁ ଦୀଘାରା�ା ପାଇଁ େକେତ ଟ�ା ମ�ରୁୀ
େହାଇଛ,ି (ଖ) 440 କ.ିମିର ��ାବକୁ କମ କରବିା େକୗଣସ ିେଯାଜନା େହଇଛ ିକି
ଏହ ି�କ� ନ�ି� ିଏବଂ ଏକ ଚ�ି (M.P.) କପି େଯାଗାଇ େଦେବ କ ି?
 

ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାେର �ବା େଲାକ�ିୟ ପଯ��ଟନ େକ�
U.D ୯୪୫ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାେର େକେତାଟ ିଖ�ାତନାମା େଲାକ�ିୟ ପଯ��ଟନ େକ� ଅଛି
ଓ େସସବୁ େକ�ର ଉ�ତ,ି େସୗ�ଯ��କରଣ ନମିେ� ସରକାର ପଦେ�ପ କଣ
େନଇଛ� ିକହେିବ କ ିପରୁାତନ ରାଜ�ାସାଦ, ପରୁାତନ �ସ�ି ମ�ରି, ଗୁ�ା ପାହାଡ
ପବ�ତ ଓ ଜ�ଲ ଭଳ ି ପିକନକି କରବିା ଭଳ ି େଲାକାଦୃତ �ାନମାନ�ୁ
ପଯ��ଟକମାନ�ୁ ଆକୃ� କରବିା ଭଳ ି ଭି�ଭୂିମି ସଜାଡବିାକୁ ସରକାର କ ି କି
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େଯାଜନା କରଛି� ିଜ�ିାେର େଯେତ ସବୁ ଦଶ�ନୀୟ �ାନ ଗୁଡକିର ବକିାଶ କରେିବ
କ ି?
 

ଶ�ି ସଂ�ା ପାଇଁ େହାଇ�ବା ବ�ାେରଜ
U.D ୯୪୬ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ା େକଉଁ େକଉଁ ନଦୀରୁ ପାଣି େନଇଛ�ି
ଓ େସହସିବୁ ନଦୀେର ବ� ବା� ି େବାହଯିାଉ�ବା ପାଣିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ
ସରକାର େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ା େକଉଁ େକଉଁ ନଦିୀେର େକେତାଟ ିେଲଖାଏଁ ବ�ାେରଜ
ନମି�ାଣ କରଛି� ିକହେିବ କ ି ଜଳକର ବାବଦକୁ େକଉଁ ଶ�ି ସଂ�ା େକେତ ବାକି
ପଡଛି ି ଓ ଅନାେଦୟ ଟ�ା ଆଦାୟ ପାଇଁ ସରକାରୀ �େଚ�ା କଣ େସହଭିଳି
ମହାନଦୀ ଜଳ ପାଇଁ �ବୁି�ନାଲେର ଚାଲି�ବା ମାମଲାର �ତି ିକଣ ଆଗକୁ କଣ
କରେିବ କହେିବ କ ି?
 

ଧମ�ାନୁ�ାନର ତାଲିକା
U.D ୯୪୭ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି: ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଧାମନଗର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ପଯ��ଟନ �ଳୀର ମାନ�ତା ପାଇ�ବା େକେତ
େଗାଟ ି ଧମ�ାନୁ�ାନ ଅଛ,ି େସଗୁଡକିର ତାଲିକା ସରକାର େଦେବ କ ି ଏହି
ଧମ�ାନୁ�ାନଗୁଡକୁି ଗତ ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତ ଟ�ାର ଅନୁଦାନ ଦଆିଯାଇଛ ି?
 

କାଯ���ମ େହାଇ�ବା େଯାଜନା ସଂଖ�ା
U.D ୯୪୮ . �ୀ ଜୟନାରାୟଣ ମି� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଓଡଶିାେର ବ��ମାନ ବୃହ�, ମ�ମ ଓ �ୁ� ଜଳେସଚନ େଯାଜନା କାଯ���ମ
େହାଇଛ ି େକେତାଟରି କାଯ�� ଚାଲିଛ ି ଏବଂ େକେତାଟ ି ଆର� ମ� େହାଇନାହ�
େକେବ ମ�ରୁ େହାଇ �ଲା, େସେତେବେଳ ଖ�� ଅଟକଳ େକେତ�ଲା ଏେବ
େକେତ ଅଥ� ଖ�� େହଲାଣି ଓ ଆଗକୁ ଆହୁର ି େକେତ ଅଥ� ଆବଶ�କ ଏସବୁର
ବଶିଦ ବବିରଣୀ ସହତି 5 T ବଭିାଗର �ବ��ନ ପେର ଏହା ଜଳେସଚନ ଗୁଡକୁି



2/24/2021

19/61

ଧାଯ�� ଦନି ମ�େର େଶଷ କରବିାେର ସହାୟକ େହାଇଛ ିକ ିଏ ସବୁର Status
Report ଜଣାଇେବ କ ି?
 

େଗାପାଳପରୁ ଦୀଘା ରାଜମାଗ�କୁ କାଯ��କାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୯୪୯ . �ୀ ଜୟନାରାୟଣ ମି� : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ଭାରତମାଳା େଯାଜନାେର ��ାବତି େଗାପାଳପରୁ ଦୀଘା
ରାଜମାଗ� େକ� ସରକାର� �ାରା କରାଯାଉ�େଲ ମ� 2015 ରୁ ଏପଯ���
କରାନଯିବାର କାରଣ କ'ଣ, ନ�ି�� ଭାେବ ପ�ାନଂି ଓ କନଭରେଜନସ ବଭିାଗର ଏହି
େଯାଜନାକୁ କାଯ��କାରୀ କରବିାେର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଏହ ି େଯାଜନା େଗାପାଳପରୁ
ଦୀଘା ପଯ��� ନ େହାଇ ଏେବ ଟା�ୀରୁ ଦୀଘା ପଯ��� େହଉଛ ିତା'ର କାରଣ କ'ଣ,
ଏହ ି େଯାଜନା ସ�କ�େର ରାଜ� ସରକାର ଏପଯ��� ନଜିଆଡୁ କ ି କ ିପଦେ�ପ
େକେବ େନଇଛ� ିତାର ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?
 

�ତ ିଜ�ିାେର 35% ଜଳେସଚନ ସବୁଧିା
U.D ୯୫୦ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଓଡଶିାେର �ତ ି ଜ�ିାେର ସରକାର 35% ଜଳେସଚନ େହବ େବାଲି Declare
କର�ିବା େବେଳ ଏପଯ��� ରାୟଗଡା ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ ଠାେର େକେତ %
ଜଳେସଚନ ଆଜସି�ୁା େହାଇଛ ିତା'ର ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
 

ଡ�ାମ ନମି�ାଣ କରି ଜଳେସଚନ ସବୁଧିା
U.D ୯୫୧ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ରାୟଗଡା ଜ�ିା କାଶପିରୁ ବ�କର େଗାରଖପରୁ ପ�ାୟତର କାନୁଗୁଡା ଦୁଇମହୁାଣ
ନଦୀ ଠାେର ସରକାର� ତରଫରୁ Dam (ଡ�ାମ)ର ବ�ବ�ା କରାଗେଲ ତନିେିଗାଟି
ପ�ାୟତ ଯଥା ହାତଗୁିଡା, େଗାରଖପରୁ, େକାଡପିାରରି େମାଟ 20 ରୁ ଉ�� �ାମର
କୃଷକମାେନ ଚାଷ ଜମିେର ଜଳେସଚନ କର ିଉପକୃତ େହେବ, ଏ�ପାଇଁ ସରକାର
ଉ� �ାନେର ଏକ ଡ�ାମ ତଆିର ିପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
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ଗ�ାଧର େମେହର ବୃହ� ଉଠା ଜଳେସଚନ �କ� କାଯ��
U.D ୯୫୨ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଗ�ାଧର େମେହର ବୃହ� ଉଠା ଜଳେସଚନ �କ� କାଯ�� ସ�କ�ୀତ େଘାଷଣା
�ଥେମ େକେବ କାହା�ାରା କରାଯାଇ�ଲା, େଘାଷଣା େହବାର େକେତ ଅବ�
ମ�େର କ ି କ ି କାଯ�� େକଉଁ େକଉଁ ବଷ�େର ସ�ାଦତି େହାଇଛ,ି େକେତ ଅଥ�
ଅ�କଳେର େକେବସ�ୁା ସ��ୃ �କ� କାଯ���ମ େହବ ଏବଂ େକଉଁ ସ�ୂରୁ �କ�
ନମିେ� ଆବଶ�କ େକେତ ଅଥ� େକଉଁ ବଷ� ବ�ୟ କରାଯିବାର �ରି କରାଯାଇଛି
ତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ନମି�ାଣ�ନ �କ� ନମିେ� ବାହାରୁ ଡଜିାଇନ େହଉ�ବା ବ�ୟ
U.D ୯୫୩ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ରାଜ� ସରକାର� ଜଳସ�ଦ ବଭିାଗେର ଅଭି� ବର�ି ଯ�ୀମାେନ ଅବ�ାପିତ
�ବା �େଳ ବଭିି� ନମି�ାଣ�ନ �କ� ନମିେ� ବାହାରୁ ଡଜିାଇ� ଓ ଏ�ିେମ�
ବାବଦକୁ େହଉ�ବା ବ�ୟ ମଳୂ ବ�ୟ ଅ�କଳେର ଥାଏ କ,ି ଯଦ ିନ ଥାଏ େତେବ
ତାହା କପିର ିଭରଣା ହୁଏ ତାହା �� ଭାେବ ଅବଗତ କରେିବ କ,ି 2009-10 ରୁ
2020-21 ବଷ� ମ�େର 5 େକାଟରୁି ଉ�� ବ�ୟ ଅ�କଳର େହାଇ�ବା ସମଦୁାୟ
େକେତ ସଂଖ�କ େଟଣ�ର ��ିୟା ମ�ରୁ େକେତେଗାଟ ି �କ�ର ଡଜିାଇ�
ଏ�ିେମ� ଘେରାଇ ସଂ�ା �ାରା ��ୁତ କରାଯାଇ�ଲା, ସ��ୃ ବଷ� ମାନ�େର
ଘେରାଇ ସଂ�ା �ାରା ��ୁତ କରାଯାଇ�ବା େକେତେଗାଟ ି �କ�ର ଡଜିାଇ�
ଏ�ିେମ� ବାବଦକୁ େକଉଁ ବଷ� େକେତ ଅଥ� େକଉଁ ସଂ�ାକୁ �ଦାନ କରାଯାଇଛ ି?
 

ଇ�ାବତୀ Right Canal କାଯ�� ଆର� କରିବା
U.D ୯୫୪ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଇ�ାବତୀ Right Canal ର lining କାଯ�� ପାଇଁ Tender
ଡକାଯାଇ�େଲ ମ� ଆଜ ିପଯ��� କାଯ�� ଆର� ନ େହବାର କାରଣ କ'ଣ, େକେବ
ଏହା କାଯ��କାରୀ େହବ ଜଣାଇେବ କ ି?
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ପଯ��ଟନ �ଳୀକୁ ଅଥ� ବରାଦ
U.D ୯୫୫ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- କଳାହାଣି� ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ ପଯ��ଟନ �ଳୀ ଗୁଡକି ପାଇଁ 2019-20 ଓ
2020-21 ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତ ଅଥ� ବରାଦ େହାଇ େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ
େହାଇଛ,ି ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ� ପାଇଁ ସରକାର ଜ�ିା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ��ାବ
େଦଇଛ� ି?
 

Instreen Barrage ନମି�ାଣ
U.D ୯୫୬ . �ୀ �ତାପ େକଶରୀ େଦବ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�େର ରାଜ�େର େକେତାଟ ି Instreen Barrage
ନମି�ାଣ କରବିାର େଯାଜନା ରହଛି,ି ଏହା େକଉଁ େକଉଁ ନଦୀ ଉପେର ଏବଂ େକଉଁ
େକଉଁ ଠାେର �ାପନ କରବିାର େଯାଜନା ରହଛି ିଏବଂ ଏହ ିକାଯ��ପାଇଁ ବେଜଟେର
େକେତ ଅଥ� ମ�ରୁ କରାଯାଇଛ ିସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?
 

ମ�ବ��ୀ ଅ�ଳେର ଜଳ ନ�ିାସନ ବ�ବ�ା
U.D ୯୫୭ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ମହାନଦୀ, ବରୂିପା, ବଲୁିଆଖାଇ, ଲୁଣା, ଚେି�ା�ଳା ମ�ବ��ୀ ଅ�ଳେର ଜଳ
ନ�ିାସନ ବ�ବ�ା ସ�ାଦନ କର ି ଅ�ଳକୁ ବାହ� ଜଳ ପ�ାବନ ପାଇଁ କ ି �ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ମହାନଦୀ ତଟବ��ୀ ଅ�ଳେର ପଯ��ଟନ ଭି�ିଭୂମି ଉ�ୟନ
U.D ୯୫୮ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ମହାନଦୀ ତଟବ��ୀ ଅ�ଳେର ପଯ��ଟନ ଭି�ଭୂିମି ଉ�ୟନ ପାଇଁ ସରକାର�
��ାବ ଅଛ ିକ,ି ଉ�ର 'ହଁ' େହେଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

େକାଣାକ� େଫ�ିଭାଲ �ାରା ଅଥ� ଖ��
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U.D ୯୫୯ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ପଯ��ଟନ ବଭିାଗ େକାଭିଡ କଟକଣା ସେ� େକାଣାକ� େଫ�ିଭାଲ
ଠାରୁ ଆର� କର ି ଧଉଳ ି (କଳ�ି) ମହେ�ାବ ପଯ��� େକେତ ଅଥ� େକଉଁ
ମହେ�ାବେର ଖ�� କରଛି�;ି ଏହା�ାରା େକେତ ପରମିାଣର ରାଜ� ବାହାରର
ଟୁର�ିି ଆସ�ିେଲ; ଟୁର�ି ଅ�କ ରାଜ�କୁ ଆସବିା ଉପେର ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ
ପଦେ�ପ େନଇଛ�;ି ଉ� ସବୁ କାଯ�� କମ�େର ଟୁର ଅପେରଟର, �ାରା
ଏମାନ�ର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହଛି ିକହେିବ କ ି?
 

େକାରାପଟୁ ଜ�ିାର ନୂତନ ପଯ��ଟନ �ଳୀ ମାନ�ତା
U.D ୯୬୦ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େକାରାପଟୁ ଜ�ିାଟ ି �କୃତକି େସୗ�ଯ��େର ଭରପରୁ େହାଇ�ବା
େବେଳ ତାହାକୁ ପଯ��ଟନ େ��େର ଋପା�ରତି ପାଇଁ ସରକାର� ଆ�ରକିତା ଅଛି
କ;ି ୨୦୧୪ ପରଠାରୁ ଏହ ିଜ�ିାେର େକେତେଗାଟ ି ନୂତନ ପଯ��ଟନ �ଳୀ ଚ�ିଟ
େହାଇଛ ିଓ େସବାବଦଳେର ସରକାର େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ କରଛି� ି?
 

ମହାନଦୀ ଜଳ �ାସ ସଂପକ�େର
U.D ୯୬୧ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଛତଶିଗଡେର ମହାନଦୀ ପାଣିକୁ ଅଟକାଇ ର�ବା ସହତି ବହୁ
ବ�ାେରଜ ନମି�ାଣ କରାଯିବାର �ଭାବ ଏେବ େଦ�ବାକୁ ମିଳୁଛ ିକ;ି ଓଡଶିାେର ଏକ
ମହାନଦୀ ଶୁ�ଲା �ାୟ �ବା େବେଳ ଛତଶିଗଡେର ମହାନଦୀ ଭରପରୁ ଅଛ ିକ;ି
ବା�ବ ପ�େର ଆଣେମୗସମୁୀ କାଳେର ଚଳତି ବଷ� େକେତ ଜଳ �ବାହ ଓଡଶିାେର
�ାସ ପାଇଛ;ି ଆଗାମୀ ବଷ� ଏହା ଆହୁର ିକମିବ କ;ି ଏହପିର ି େପ�ୀେର ରାଜ�
ସରକାର� ଭୂମିକା କ'ଣ ରହବି ତାହା ଦଶ�ଇେବ କ ି?
 

ପଯ��ଟନ େକ�ର �ତିି
U.D ୯୬୨ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
କ�ମାଳ ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ ଜାଗାେର ସମଦୁାୟ େକେତଟ ିପଯ��ଟନ େକ� ଅଛି
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ଓ େସସବୁର �ତି ିବ��ମାନ କ'ଣ �କାଶ କରେିବ କ;ି ବଣ ଜ�ଲ ପାହାଡ େଘରା
ବହୁ ଅ�ଳର �ାକୃତକି େସୗ�ଯ�� ଭରା ଜ�ିାେର ବହୁ�ାନେର ପିକନ�ି ପାଇଁ
ଆକଷ�ଣୀୟ �ାନ �ବାରୁ ସରକାର େସସବୁ �ାନଗୁଡକିର ବକିାଶ, େସସବୁ �ାନକୁ
ଯିବା ପାଇଁ ରା�ାଘାଟ, ସବୁ ପଯ��ଟନ େକ� ଗୁଡକିର ର�ଣାେବ�ଣ, ମରାମତ,ି
ଆେଲାକକିରଣ, ର� କାମ ଇତ�ାଦ ିକର ିଆକଷ�ତ କରବିା ସେ� ସେ� ପଯ��ଟକ
ମାନ�ୁ ସରୁ�ା େଦବା କଥା ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କି
 

ଭାରତମାଳା �କ�ର ନମି�ାଣ କାଯ��
U.D ୯୬୩ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
(କ) େଗାପାଳପରୁ ଠାରୁ ଦୀଘା ଭାରତମାଳା �କ� ପାଇଁ େକ� ସରକାର େକେବ
େଘାଷଣା କର�ିେଲ; ରାଜ� ସରକାର ଏ�ପାଇଁ େକେବ ଅନୁମତ ି େଦଇ�େଲ;
ଏ�େର କ'ଣ ଅ�ଗତ ି େହାଇଛ ି ? (ଖ) �କ� କାଯ�� େକେବ ଆର� େହାଇ
େକେବ େଶଷ େହବ; େଡର ିେହବାର କାରଣ କ'ଣ; ପଯ��ଟନ ଦଗିରୁ ଏହା େକେତ
ସହାୟକ; ପରେିବଶ ଅନୁମତ ିଏ�ପାଇଁ େକେବ ଦଆିଗଲା; େକଉଁ ସଂ�ା ଏହାର
ନମି�ାଣ ଦାଇ� େନଇଛ ି?
 

ପଯ��ଟନ ଭି�ିଭୂମିର ବକିାଶ
U.D ୯୬୪ . �ୀ ସାଲୁଗା �ଧାନ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
କ�ମାଳ ଜ�ିାର ଦାର�ିବାଡ ି ଓ ମ�ାସରୁକୁ ବହୁତ ପଯ��ଟକ ଆସଛୁ�;ି େସହି
ତୁଳନାେର ପଯ��ଟନର ଭିତଭୂିମି ବକିାଶ େହାଇନାହ� େତଣୁ ସରକାର ଭିତଭୂିମିର
ବକିାଶ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ି?
 

�ଧାନପାଟ ପଯ��ଟନ �ଳୀକୁ ଅଥ� ବରାଦ
U.D ୯୬୫ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- େଦବଗଡ ଜ�ିାର �ଧାନପାଟ ପଯ��ଟନ େକ�କୁ ୨୦୨୦ ଆଥ�କ ବଷ�େର
େକେତ ଅଥ� ବରାଦ କରାଯାଇ�ଲା ଓ େକେତ ଖ�� େହାଇଛ ିଏବଂ ଅବଶ�ି ଅଥ�
େକେବ ବନିେିଯାଗ େହବ ?
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କଟକ ମହାନଗର ନଗିମେର �ବା ସରକାରୀ ଲାଇେ�ରୀ
U.D ୯୬୬ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- କଟକ ମହାନଗର ନଗିମ ଅ�ଳେର େକେତାଟି
ସରକାରୀ ଲାଇେ�ରୀ ଅଛ ି ; ତାହାର ଏକ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି ଏବଂ
ଲାଇେ�ରୀର ଉ�ତକିରଣ ପାଇଁ ସରକାର କଣ େଯାଜନା କରଛି�?ି
 

ସାମ�ାଦକି� ସରୁ�ା ପାଇଁ ଆଇନ
U.D ୯୬୭ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ସାମ�ାଦକି� ସରୁ�ା ପାଇଁ ଏକ �ତ� ଆଇନ କରବିା ପାଇଁ
ସରକାର ଚ�ିା କରୁଛ� ିକ?ି
 

ସରକାରୀ �ାଇଭିଂ େ�ନଂି �ଲୁର ସଂଖ�ା
U.D ୯୬୮ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ରାଜ�େର େକେତେଗାଟ ିସରକାରୀ �ାଇଭିଂ େ�ନଂି �ଲୁ ଅଛ ି; ଏହାକୁ ବୃ� ିକରବିା
ପାଇଁ ସରକାର କଛି ିେଯାଜନା କରୁଛ� ିକ?ି
 

ଭାଷା �ତ�ିାନ ପାଇଁ େହାଇ�ବା ଖ��
U.D ୯୬୯ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଓଡଶିା ଭାଷା �ତ�ିାନ ପାଇଁ 2019-20 ଆଥ�କ
ବଷ�େର େକେତ ଖ�� େହାଇଛ?ି
 

ଅଡେିଟାରିୟମ �ତ�ିା
U.D ୯୭୦ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ� ସରକାର କଟକ ମହାନଗର ନଗିମ ଅ�ଗ�ତ
େକୗଣସ ିଜାଗାେର ରବୀ� ମ�ପ ପର ିଏକ ଅଡେିଟାରୟିମ �ତ�ିା କରେିବ କ?ି
 

ବ� େସବା �ଚଳନ
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U.D ୯୭୧ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଆଠମ�ିକରୁ ପରୁୀ ପଯ��� OSRTC ବସ େସବା �ଚଳନ ପାଇଁ ସରକାର�
��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ଦ� ନୃତ�ର ବକିାଶ
U.D ୯୭୨ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଅନୁେଗାଳ, େଢ�ାନାଳ, ଆଠମ�ିକ,ହେି�ାଳ,
େରଢାେଖାଲ ଗଡଜାତର ପାର�ରକି େଲାକକଳା ଦ� ନୃତ�ର ବକିାଶ ପାଇଁ
ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି
 

ସରକାରୀ େ�ସ �ତ�ିା
U.D ୯୭୩ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାର େକଉଁଠାେର ସରକାରୀ େ�ସ ଅଛ ି �କାଶ କରି
�େତ�କ ଜ�ିାେର ସରକାରୀ େ�ସ �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ
େସଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୯୭୪ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ଆଠମ�ିକ ଓ ବାମରୁ ସଚୂନା େକ� ଓ ପାଠାଗାରେର
ମ�ରୁୀ�ା� େକଉଁ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ଯ�ୀ ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୯୭୫ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଜଳ ସ�ଦ ବଭିାଗ ଅ�ନେର ମ�ରୁୀ�ା� େକଉଁ ବଗ�ର ଯ�ୀ ପଦବୀରୁ େକେତ
ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ବ�ର ନମି�ାଣ



2/24/2021

26/61

U.D ୯୭୬ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଭ�କ ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁଠାେର ବ�ର ନମି�ାଣ ପାଇଁ ��ାବ �ବାେବେଳ
େକଉଁ ବ�ରର ବ��ମାନ ନମି�ାଣ�ତି ିକଣ ଓ ଏହାକୁ ପ�ୂ�ା� ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ପରିବହନ ଟକିସ ପରିମାଣ
U.D ୯୭୭ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଭ�କ ଜ�ିାେର ଧାଯ��ଲ�� ତୁଳନାେର ବଗିତ ତନିବିଷ�େର େକେତ
ପରବିହନ ଟକିସ ଆଦାୟ େହାଇଛ ି ଓ ଏହାବୃ� ି ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ?ି
 

େକନାଲ ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ ସବୁଧିା
U.D ୯୭୮ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଭ�କ ବ�କେର େକଉଁ େକଉଁ େକନାଲ �ାରା େକେତ ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ
ସବୁଧିା �ଦାନ କରାଯାଉଛ ି; େକନାଲ ପାଣି ତଳମ�ୁ ପଯ��� �ବାହ ସଗୁମ ପାଇଁ
କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

DMF ପା�ରୁି ଅନୁଦାନ
U.D ୯୭୯ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- େକ�ୁଝର ଓ ଯାଜପରୁ ଖଣିଜ ବହୁଳ ଜ�ିାକୁ ଲାଗି ଭ�କ ଜ�ିା
�ବାରୁ DMF ପା�ରୁି ଭ�କ ଜ�ିାକୁ ଅନୁଦାନ �ଦାନ ପାଇଁ ସରକାର �ତ�
ବ�ବ�ା କରେିବ କ?ି
 

ଗା�ୀ ବଚିାରଧାରାର ବକିାଶ
U.D ୯୮୦ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଜାତରି ପିତା ମହା�ାଗା�ୀ� ଓଡ଼ଶିା ଆଗମନର 100
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ବଷ� ପ�ୁ�ୀ ଅବସରେର ଭ�କ ଜ�ିାେର ଗା� ିବଚିାର ଧାରାର ବକିଶତି କରବିାକୁ
ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ସରକାରୀ େ�ସେର ବଭିି� ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୯୮୧ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
କଟକ�ତି ଓଡ଼ଶିା ସରକାରୀ େ�ସେର େକଉଁ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି
ଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ରାଧାନାଥ� �ତମି�ୂ� �ାପନ
U.D ୯୮୨ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ବ�ର �ଥମ ଜାତୀୟ ଖବରକାଗଜ ସ�ାଦକ ସମାଜର
ପବୂ�ତନ ସ�ାଦକ ଡ଼ଃ ରାଧାନାଥ ରଥ� ରାଜଧାନୀ ଭୁବେନ�ରେର �ତମି�ୂ�ୀ
�ତ�ିାପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?
 

ସାେଲପରୁେର ବସ�ା� ନମି�ାଣ
U.D ୯୮୩ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ସାେଲପରୁଠାେର ଉ�ତଧରଣର ବସ�ା� ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ
�େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ପା�ଶାଳା ନମ�ାଣ
U.D ୯୮୪ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
କଟକ ଜ�ିାର େକଉଁଠାେର ପା�କିା ଓ ପା�ଶାଳା ନମି�ାଣ େହାଇ�ବାେବେଳ
େକଉଁଠାେର ନମି�ାଣାଧୀନ ଅଛ,ି େକଉଁଗୁଡ଼କି ଅଚଳ ଅବ�ାେର ଅଛ ି ତାହାକୁ
କାଯ���ମ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

Statistical Investigator ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୯୮୫ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
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କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ମ�ରୁୀ�ା� Statistical Investigator ପଦବୀରୁ
େକେତ ପଦବୀଖାଲି ଅଛ ିଓ ତାହ ପରୂଣପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଜଳେସଚନ �ମତା ବୃ�ଲିାଗି ସହାୟତା
U.D ୯୮୬ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଜଳେସଚନ �ମତା ବୃ� ିଲାଗି ଗତ 5 ବଷ�େର ବଭିି�
େକ�ୀୟ େଯାଜନାରୁ େମାଟ େକେତ ଟ�ା ସହାୟତା ମିଳଛି ି ଓ େସ�ରୁ େକେତ
ବନିେିଯାଗ େହାଇଛ;ି �ଧାନମ�ୀ କୃଷ ି ସ�ିାଇ େଯାଜନାେର ପେଡ଼ାଶୀ ରାଜ�
ଗୁଡ଼କି ତୁଳନାେର ଓଡ଼ଶିା େକେତ ଟ�ା ସହାୟତା ପାଇଛ,ି ତୁଳନା�କ ଚ�ି
େଦବାସହ ଓଡ଼ଶିା କମ ସହାୟତା ପାଇବାର କାରଣ କଣ ସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବ
କ ି?
 

ଖଣି �ତ�ି� ଅ�ଳର ବକିାଶ
U.D ୯୮୭ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଖଣି ଜରମିାନା ବାବଦେର ଅସଲୁ େମାଟ ଟ�ାେର
େକ�ୁଝର ଜ�ିାର ଅବଦାନ 72 % , ସ�ୁରଗଡ଼ ଜ�ିାରୁ 26 % ରୁ ଅ�କ ଓ
ମୟୁରଭ�ରୁ 2 % ରୁ କ� ଅସଲୁ େହାଇ�ଲା, ଏହାକୁ ଦୃ�ିେର ର� ସ�ିୁମେକାଟ�
ନେି��ଶ େଦଇ�େଲ େଯ ପେଡାଶୀ ଜ�ିା ଯଦ ି�ଦୂଷଣେର �ତ�ି� େହାଇ�ବା
ତଦାରଖ କ��ୃ ପ� ଅନୁଭବ ନକର�,ି େତେବ ଜରମିାନା ଅଥ� ମଖୁ�ତଃ ଉପେରା�
3 ଜ�ିାେର ବନିେିଯାଗ େହବ, େସହପିର ି ଖଣି �ତ�ି� ଅ�ଳର ବକିାଶ ଲାଗି
ସହଭାଗିତାେର ଉ��ମଖୁୀ େଯାଜନା ��ୁତ କରବିାକୁ ସ�ିୁମ େକାଟ� ନ�ି�� ପରାମଶ�
େଦଇ�େଲ, ସ�ିୁମ େକାଟ�� ଏହ ିନେି��ଶ କପିର ି�ତଫିଳତି ତାହାର �ାମାଣିକ
ତଥ� େଦେବ କ ି?
 

ଅସ�ୂ�� ଜଳେସଚନ �କ�ର ମଳୂ ଅଟକଳ
U.D ୯୮୮ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ନମି�ାଣାଧୀନ ଅସ�ୂ�� ଜଳେସଚନ �କ� ଗୁଡକିର ମଳୂ
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ଅଟକଳ େକେତ �ଲା ଓ ଏେବ ବ�ୟ ଅଟକଳ େକେତ ବଢଛି-ି �କ� ୱାରୀ ତଥ�
େଦବାସହ େସଗୁଡକି େକେବ ସ�ୂ�� େହାଇ କାଯ���ମ େହବ, ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ପରିବ��ତ ��ିୟାେର ସଧୁର ପରିମାଣ
U.D ୯୮୯ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- OMBADC ପା�ରୁି ରାଜ� ସରକାର େନଇ�ବା
16,526 େକାଟ ି ଟ�ା ମ�ରୁ ମା� 3,205 େକାଟ ି ଋଣ ଓ ଅବଶ�ି 13,321
େକାଟ ିଟ�ାକୁ Action treasury Bill ନେିବଶ ପାଇଁ ଦଶ�ାଯାଇଛ,ି ପବୂ�ରୁ ପା�ି
ଜମା ବାବଦେର OMBADC ପାଉ�ବା ସଧୁ ପରବି��ତ ��ିୟାେର େକେତ
ବଢବି ବା କମିବ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଜାତୀୟ ହାର ହାସଲ ନମିେ� େଯାଜନା
U.D ୯୯୦ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େମାଟ ଚାଷ ଜମିର େକେତ �ତଶିତ ଜଳେସଚତି ଓ
ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାେର ତାହା େକେତ କ�, ଜାତୀୟ ହାର ହାସଲ ନମିେ� ଆଉ
େକେତ ବଷ� ଲାଗିବ ଓ ଏ� ସକାେଶ ସରକାର� ଦୀଘ� ମିଆଦ ି େଯାଜନା କଣ
ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?
 

M.I.P ଗୁଡକିର ପନୁରୁ�ାର
U.D ୯୯୧ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଓଡଗଁା ବ�କର
େଢାଲପଥର M.I.P., କଟରାଝର ିM.I.P., ମଝଆିଖ� M.I.P., ଉେଛଇ ନାଗଝର
M.I. P. ଏବଂ ରଣପରୁ ବ�କର ର�ା M.I.P., ବାଘମାରୀ M.I.P., ଅସରୁ କୁମାରୀ
M.I.P. ଏବଂ ଡମସାହ ିM.I.P. ର ପନୁରୁ�ାର ସହତି େକନାଲ ଗୁଡକୁି ବ� ଠାରୁ
େଶଷ ମ�ୁ ପଯ��� କଂ�ି� କର ିରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର କୃଷକ ମାନ� ଜମିକୁ
ଜଳେସଚନ କରବିା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
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କଳାକାର ଭ�ା �ଦାନ
U.D ୯୯୨ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ଼ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର
ରଣପରୁ ଓ ଓଡଗଁା ବ�କେର େକେତ ଜଣ ଗରୀବ �ତ�ିତି କଳାକାର ଭ�ା ପାଇଁ
ଆେବଦନ କର�ିେଲ ମ� ଏ ପଯ��� କଳାକାର ଭ�ା ପାଇ ନପାର ି େଘାର
ଅଶା�େିର କାଳାତପିାତ କରୁଛ�,ି େସମାନ�ୁ ଶ�ି କଳାକାର ଭ�ା େଦବାପାଇଁ
ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

Natioanal Camp Programme େର ଅ�ଭ�ୁ �
U.D ୯୯୩ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ନୟାଗଡା ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ବଣ ଜ�ଲ େଘରା ନଦୀ
ଝରଣା ଆଦ ି �ାକୃତକି େସା�ଯ�� ମ�େର ଅେନକ M.I. Project ଅଛ,ି ଏ�
ମ�ରୁ ଓଡଗଁା ବ�କର େଢାଲପଥର M.I.P. , ରଣପରୁ ବ�କର ପାଚଲିାେଗାଡି
M.I.P. , ଅସରୁକୁମାରୀ M.I.P. ଓ େକାଟପାଡ M.I.P. କୁ ଅେନକ ପଯ��ଟକ
ବଣେଭାଜ ିକରବିାକୁ ଆସଥିା�,ି ପଯ��ଟକ ମାନ� ଆକଷ�ତ କରବିା ପାଇଁ ଉ� �ାନ
ଗୁଡକିର ଭି�ଭୂିମିର ବକିାଶ ପାଇଁ ଉ� �ାନ ଗୁଡକୁି Natural Camp
Programme ଅ�ଭ�ୁ � କରବିା ସହତି Picnic Spot କରବିା ପାଇଁ ବ�ବ�ା
କରେିବ କ ି?
 

େକନାଲକୁ concrete ତଥା ସଂ�ସାରଣ
U.D ୯୯୪ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ବୁଢାବୁଢୀଆଣୀ
Irrigation Project ର େକନାଲ ବୁଢାବୁଢୀଆଣୀ ଡ�ାମ ଠାରୁ ଶଖିରପରୁ ପଯ���
ନମି�ତ, ଉ� େକନାଲର େଗାଟପି�ୀ ଏବଂଚେଡୟାପ�ୀ ଆଦ ି ଜନଗହଳ ି ପ�ୁ�
�ାନେର େକନାଲ ଉପେର cover ନ�ବାରୁ ଦୁଘ�ଟଣାମାନ ଘଟୁଛ,ି ଉ� େକନାଲକୁ
concrete ତଥା ସଂ�ସାରଣ କରବିା ସହତି ଜନଗହଳପି�ୁ� �ାନମାନ�େର cover
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ନମି�ାଣ କର ି ଶଖିରପରୁ ଠାରୁ େଗାଡପିଡା ପଯ��� ସଂ�ସାରଣ କରବିାକୁ
ସରକାରୀ�ରେର ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବକ?ି
 

ଓଡଶିୀ ସ�ୀତକୁ ଶା�ୀୟ ମାନ�ତା
U.D ୯୯୫ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଦୁଇ ହଜାର ବଷ�ର �ାଚୀନ ଓଡଶିୀ ସ�ୀତ
ଆଧାରେର ଓଡଶିୀ ନୃତ� ପରେିବଷତି େହାଇ ଶା�ୀୟ �ୀକୃତ ି ଲାଭ
କର�ିଲାେବେଳ ଓଡଶିୀ ସଂଗୀତ ଦଘି� ବଷ� ଧର ି ଉେପ�ିତ େହାଇ ରହଛି,ି
ଯାହା�ାରା ଓଡଶିୀ ସ�ୀତ େ�ମ ମହଲେର ଅସେ�ାଷ ଲାଗି ରହଛି,ି ଏଣୁ ଓଡଶିୀ
ସ�ୀତକୁ ଶା�ୀୟ �ୀକୃତ(ି ମାନ�ତା) େଦବା ପାଇଁ ସରକାରୀ�ରେର ବ�ବ�ା
କରେିବକ?ି
 

ଫାଟକ ନମି�ାଣେର ବଳିମ�
U.D ୯୯୬ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ବହୁ �ାଚୀନ ରାଇବଣିଆ ଦୁଗ�ର ଆକଷ�ଣୀୟ ଫାଟକ ନମି�ାଣ ନମିେ� େକେତାଟି
ପଯ��ାୟେର େକେତ ଟ�ା ସରକାର ମଂଜୁର କେଲ ନମି�ାଣ କାଯ�� େକଉଁ�ରେର
କାଯ�� ନବି�ାହ ଦାୟି� େକଉଁ ଠକିାଦାର େନଇ�େଲ, ନମି�ାଣ ଅେହତୁକ ବଳିମ�
େହଉ�ବା କାରଣ କଣ, କାଯ�� ତଦାରଖ କରବିା ଦାୟି� କାହା ଉପେର ନ�� ଅଛ,ି
ଫାଟକ ନମି�ାଣ ବାଉଁଶ�ାରା centring ର ଦୁଇ ମାସ ଅବ� ପରୁଣ େହାଇ�େଲ
େହଁ ନମି�ାଣ ନେହବା କାରଣ କଣ, ଏ�ଲାଗି plan, estimate ର ସବେିଶଷ ତଥ�
ଉପ�ାପନ କରେିବକ?ି
 

ଦୁଗ�ର ବକିାଶ ଓ ପନୁଃଉ�ାର
U.D ୯୯୭ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ବହୁ �ାଚୀନ ରାଇବଣିଆ ଐତହିାସକି ଦୁଗ�ର ବକିାଶ ଓ
ପନୁଃଉ�ାର ପାଇଁ 2019 2020 ଓ ଚଳତି ବଷ� ସଂ�ତୃ ିବଭିାଗରୁ େକେତ ଅଥ�
ମଂଜୁର େହାଇ�ଲା ତାହା କପିର ିେକଉଁ କାଯ��େର ବନିେିଯାଗ େହଲା କମି�ା େହବ
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ଏବଂ ବନିେିଯାଗ ଦାୟି� କାହା ଉପେର ନ�� ଅଛ ିସରକାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ
ଉପ�ାପନ କରେିବକ,ି କାଯ�� େକେବସ�ୁା ପ�ୂ�ା� େହବ?
 

େଚୗମଖୁଠାେର ନମି�ାଣ େହବାକୁ �ବା ଘେରାଇ ବ�ରର �ତିି
U.D ୯୯୮ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ବାଲିଆପାଳ�ତି େଚୗମଖୁଠାେର ସବୁ��େରଖା ନଦୀ ମହୁାଣେର ଘେରାଇ ବ�ର
ନମି�ାଣ କାଯ��େର ବ��ମାନ ଅ�ଗତ ି େକଉଁ�ରେର କଂପାନୀର କ��ୃ ପ� େକଉଁ
କାଯ���ତ ି�ାଥମିକ ପଯ��ାୟେର ଗୁରୁ� େଦଇଛ�,ି ପରେିବଶ ମଂଜୁରୀ�ା� େହବା
ପେର ଆଉ େକଉଁ କାଯ�� ପାଇଁ ସରକାର� ସଂପ�ିୃ କଂପାନୀ ଆବଶ�କ କରୁଛ�?ି
 

ଉ� ବଦି�ାଳୟେର େଖଳପଡଆି ପାେଚରୀ ନମି�ାଣ
U.D ୯୯୯ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ଆଥ�କ ବଷ� 2018-19 ଓ 2019-20 Special problem
funds ବାବଦେର ବାେଲ�ର PWD-II ଡଭିିଜନରୁ ଜେଳ�ର ମହଳିା
ମହାବଦି�ାଲୟ ଛା�ୀନବିାସ ଓ ଖଆୁଡ ଦୀନକୃ� ଉ� ବଦି�ାଳୟେର େଖଳପଡଆି
ପାେଚରୀ ନମି�ାଣ ସକାେଶ �େତ�କଟକୁି 10 ଲ� ଟ�ା ମଂଜୁର େହାଇ େଟ�ର
ଅନୁସାେର ଠକିାଦାର କାଯ�� କର�ିେଲ େହଁ SBI, ବାେଲ�ର ଶାଖା PWD-I
ଡଭିିଜନରୁ ଇପିଏଫ ଅଥ� ପଇଠ ନେହାଇ�ବା କାରଣରୁ PWD-II ଡଭିିଜନକୁ ଏହି
ଅଥ� େଦଉନ�ବା ସତ�କ,ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ
କରେିବ ଏବଂ େକେତଶ�ି ବ�ା� ଟ�ା ପଇଠ କରବିାକୁ ଜ�ିା �ଶାସନକୁ ଦାୟି�
ଦଆିଯିବ କ?ି
 

OSRTC ତରଫରୁ କଣିାଯାଇ�ବା ନୂଆ ବସର ସଂଖ�ା
U.D ୧୦୦୦ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି:- ଚଳତି ବଷ� OSRTC ପ�ରୁ େକେତ ନୂଆ ବସ କଣିାଗଲା କମି�ା କଣିାଯିବାକୁ
ସ�ିା� ନଆିଯାଇଛ ି ଏହାର ସବେିଶଷ ତଥ� ସରକାର ଉପ�ାପନ କରେିବକ,ି
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ବ��ମାନ OSRTC ର ଆଥ�କ �ତି ି କଣ ଓ ଲାଭଜନକ �ତିକୁି ଆଣିବା ପାଇଁ
େଯାଜନା କଣ?
 

ମହାପରୁୁଷମାନ�ର ଜୀବନୀ ଉପେର ସେଚତନତା
U.D ୧୦୦୧ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ମହାପରୁୁଷ ଜନ��ହଣ କର�ିବା
�ାମର ବକିାଶ ସେ� ସେ� ସଂପ�ୃ ମହାପରୁୁଷ� ଜୀବନୀ ଉପେର େଲାକମାନ�
ମ�େର ବ�ାପକ ଜନ ସେଚତନତା ପାଇଁ ସରକାର କ ିକ ିପଦେ�ପମାନ �ହଣ
କରୁଛ� ିଜଣାଇେବକ?ି
 

Feasible Report from the District Authority
U.D 1002 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister
for Tourism be pleased to state that :- whether Government
have invited any Feasible Report from the District Authority,
Nayagarh in response to the Assembly Question No.-1815
dated 12.3.2020 and No.-246 dated 01.10.2020 for recognition
of Baba Gatikesh Siva Temple, Ulisahi, Nuagoan Block and
Baba Bholeswar Siva Temple, Routpada, Gania Block as
tourist spot, will the Govt. take pro-active steps in the matter?
 

Number of Feasibility Project proposals
U.D 1003 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister
for Water Resources be pleased to state that :- How many
Number of Feasibility Project proposals for construction of
WHS/DW/Minor Irrigation projects have been received by the
Govt. in respect of Daspalla Assembly Constituency, will the
Govt. consider to execute the said projects during 2021-2022?
 

�ୁ� ଓ ମ�ମ ବଗ�ର ଜଳେସଚନ �କ�ର ସଂଖ�ା
U.D ୧୦୦୪ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନମ�ଳୀେର ସମଦୁାୟ
େକେତେଗାଟ ି �ୁ� ଓ ମ�ମ ବଗ�ର ଜଳେସଚନ �କ� ବଭିାଗ ଅ�ନେର
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ପରଚିାଳତି େହଉଅଛ ି ଜଣାଇେବକ,ିଉ� �କ�ଗୁଡକିର ପନୁଃର�ଣାେବ�ଣ ଓ
ମରାମତ ିପାଇଁ ବଗିତ ତନି ିବଷ� ମ�େର େକଉଁ କାଯ�� ପାଇଁ େକଉଁ �କ�କୁ େକେତ
ଟ�ା �ଦାନ କରାଯାଇଛ ିଜଣାଇେବକ?ି
 

ରାମାୟଣ େଲାକନୃତ�ର ପନୁଃ �ସାର
U.D ୧୦୦୫ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର �ାଚୀନ କଳାର �ଚାର ଓ �ସାର
ନମିେ� ଅନ�ାନ� ଜ�ିାଗୁଡକି ଭଳ ି ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନମ�ଳୀ
ଅ�ନେର �ବା କୃଷବିନଗଡ �ାମକୁ 218 ବଷ�ର ରାମାୟଣ େଲାକନୃତ�
ପରେିବଷଣ େହାଇଆସ�ୁବାରୁ କଳା�ାମର ମାନ�ତା ଦଆିଯାଇଅଛ,ି ସଂପ�ୃ
େଲାକନୃତ�ର ପନୁଃ �ଚାରଓ �ସାର ନମିେ� ସରକାର େକଉଁ େକଉଁ �ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ିଜଣାଇେବକ?ି
 

ରାଜ� େଯାଜନା େବାଡ�ର ବକିାଶ
U.D ୧୦୦୬ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) େଷାଡଶ ବଧିାନସଭାର ତା. 26.11.2020ର ଅଣତାରକା
�ଶ� ସଂଖ�ା 763 ର ଉ�ର ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ� ପାଇଁ �କୃତେର ରାଜ� େଯାଜନା
େବାଡ�ର ଆବଶ�କତା ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ିଉ�ର ହଁ ହୁଏ େତେବ ବନିା ସଭ� ସଭ�ାେର
ରାଜ� େଯାଜନା େବାଡ�ର ବକିାଶ ପାଇଁ କ ି�କାର େଯାଜନା କରଛି ିବଗିତ ପା�
ବଷ�ର ତଥ� ସହ ��ୀକରଣ େଦଇ ରାଜ� େଯାଜନା େବାଡ� ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର
ବଗିତ ପା� ବଷ�େର ରାଜ� ବେଜଟରୁ େକେତ ଟ�ା ବ�ୟ କରଛି�,ି (ଖ)
ଉପେରା� ଅଣତାରକା �ଶ�ର ଉ�ର ଅନୁଯାୟୀ ବଲା�ୀର ଜ�ିା େଯାଜନା
କମିଟରି 20 ଜଣ ସଦସ� ସଦସ�ାମାନ� ମ�େର ଜ�ିାର ମାନ�ବର ସାଂସଦ ଓ
ମାନ�ବର ବଧିାୟକମାନ�ୁ ସଦସ�ଭାବେର �ହଣ ନକରବିାର କାରଣ କଣ,
ଜ�ିାର େଯାଜନା ତଆିରେିର ଯଦ ିଜ�ିା େଯାଜନା କମିଟରି ଗୁରୁ�ପ�ୂ� ଭୂମିକା ଅଛି



2/24/2021

35/61

େତେବ ବଗିତ ପା� ବଷ�ର ଜ�ିା େଯାଜନା କମିଟ ି େବଠୖକର proceedings
ସଂପକ�େର ସବେିଶଷ ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ?ି
 

ଭାଗବତ ଟୁ�ୀକୁ ଅନୁଦାନ
U.D ୧୦୦୭ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ରାଜ�େର ଭାଗବତ ଟୁ�ୀ / ପୀଠ/େକାଠଘର ଆଦି
ପନୁରୁ�ାର ପାଇଁ 2015-2016 ରୁ ଆଜ ିପଯ��� େକେତାଟ ିଅନୁ�ାନକୁ େକେତ
ଟ�ାର ଅନୁଦାନ ଦଆିଯାଇଛ ିଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବକ,ି (ଖ) ବଲା�ୀର ଜ�ିାେର
2015-2016 ଠାରୁ ଆଜ ିପଯ��� ଭାଗବତଟୁ�ୀ ପନୁରୁ�ାର ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ
ଅନୁ�ାନକୁ ମଂଜୁରୀ�ା� ଅନୁଦାନ ଆବ�ନ କରାଯାଇଛ ି ଓ େକଉଁ େକଉଁ
ଅନୁ�ାନର େକେତ ପରମିାଣର ଅନୁଦାନ ଏପଯ��� ବ�ନ କରାଯାଇପାରନିାହ�,
କାରଣ ସହ ବଷ�ୱାରୀ, ଅନୁ�ାନୱାରୀ ତଥ� େଦେବକ?ି
 

କାମ ଆର� େହାଇନ�ବା �କ� ମାନ�ର ସଂଖ�ା
U.D ୧୦୦୮ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) EODC ପା�ରୁି ମ�ରୁୀ�ା� �କ�ର କାମ ଆର�
େହାଇନ�ବା �କ� ମାନ�ର ସଂଖ�ା ଓ �କ�ର ମଲୂ�ର ପରମିାଣ ଏବଂ
ବନିେିଯାଗ ପ� ବାକ�ିବା �କ�ର ସଂଖ�ା ଓ �କ�ର ମଲୂ�ର ପରମିାଣସହ ତାର
ବ��ମାନର Status ର ବଷ�ୱାରୀ ଓ ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି; (ଖ)
େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର 2019 ସାଧାରଣ ନବି�ାଚନ ପବୂ�ର WODC
ପା�ରୁି ମ�ରୁୀ�ା� େକେତାଟ ି�କ�ର କାମ ଆଜ ିପଯ��� ଆର� େହାଇନାହ�
ଏହ ି �କ�ର Unutilized ପା� ି ଓ Accured Interest ର ପରମିାଣ ସହ
ବଷ�ୱାରୀ ଆର� େହାଇ ନ�ବା �କ� ଗୁଡ଼କିର କାରଣସହ ତାଲିକା େଦେବ କି
ଏହ ି �କ� ବଦଳେର Revised Feasible Proposal କୁ WODC �ହଣ
କରେିବ କ ି?
 

ଆବଶ�କ �ବା ଜମିର ପରିମାଣ
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U.D ୧୦୦୯ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- େଖା��ା ବଲା�ିର େରଳପଥ ପାଇଁ ସବ�େମାଟ େକେତ ପରମିାଣର େବସରକାରୀ
ଜମି ଓ େକେତ ପରମିାଣର ସରକାରୀ ଜମି ଆବଶ�କ ଅଛ,ି ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ�
େଦେବ କ,ି ଆବଶ�କ �ବା ଜମିମାନ� ମ�ରୁ ଆଜ ିପଯ��� ଜ�ିାୱାରୀ େକେତ
ପରମିାଣର େବସରକାରୀ ଜମି ଓ େକେତ ପରମିାଣର ସରକାରୀ ଜମି ଅ��ହଣ
େଶଷ କର ିେରଳ ବଭିାଗକୁ ହ�ା�ର କରଯାଇ ସାରଛି ିଓ ଆବଶ�କ �ବା ଅବଶ�ି
େକେତ ପରମିାଣର ଜମି େକେବସ�ୁା ହ�ା�ର କରାଯିବ ବଳିମ�ର କାରଣସହ
ଗହୃେର ��ୀକରଣ େଦେବ କ ି?
 

େପେକଜ Tour ବ�ବ�ା
U.D ୧୦୧୦ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- େଷାଡ଼ଶ ବଧିାନସଭାର ତା 12.03.2020 ର ଅଣତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା 1959 ର
ଉ�ର ଅନୁଯାୟୀ �ତମିାସ �ତିୀୟ ଶନବିାର ଓ ରବବିାରକୁ ଦୃ�ିେର ର� ରାଜ�
ରାଜଧାନୀ ଭୁବେନ�ରରୁ ନୃସଂିହନାଥ ଭାୟା ବଲା�ିର ଜ�ିାର ହରଶି�ର ଓ ସମ�
ପଯ��ଟନ�ଳୀକୁ ବେିଦଶୀ ତଥା ରାଜ�ର ଉପକୂଳ ଅ�ଳର ପଯ��ଟକ� ଦଶ�ନ
ନମିେ� ରାଜ� ପଯ��ଟନ ନଗିମ ତରଫରୁ ଏକ େପେକଜ ( Tour) ବ�ବ�ା କରବିା
ନମିେ� ��ାବର ଅନୁ�ାନ କରବିା ସମ��େର ଉ�ର େଦେବ କ ି?
 

ଅନୁ�ତ ଅ�ଳ ପାଇଁ Pakage
U.D ୧୦୧୧ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ମ.ରାମପରୁର ବାରବ�ା, ଡ଼ୁଡ଼ୁକାର�ା , େସହପିର ି ମହାନଗର
ଅ�ଳର ଲୁେବନଗଡ଼, ମାଣିେକରା, ଉଲ�ାଦାନୀ, େଦଢ଼ଶୁଳସିଂିପରୁ, ଡ଼ମ କଲ�ାଖ�ୁା,
ମଦନପରୁ, ଅଲାତରା , ଗୁଚଛାେଜ�ନ, ମାେସପାଲି ଓ ମଡ଼ୁ�ି ବେିଶଷ ଭାବେର
ଏମାନ� ପାଇଁ �ତ� େଯାଜନା କର ିଏହ ିପାହାଡ଼ଆି ଅ�ଳେର ଉ�ତ ିକରବିାପାଇଁ
ଶଷିା, �ା�� , ଗମନାଗମନ, ଜଳେସଚନ, ଆଦବିାସୀ �ଲୁ ବଭିାଗର
ଅଫିସରମାନ�ୁ େନଇ ଏହ ି ଅନୁ�ତ ଅ�ଳର ତଥା ପଯ��ଟନ�ଳୀ ମାନ�ର
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ବକିାଶର ଏକ Road Map ଉପେରା� ବଭିାଗର Director, Chief Engineer
ମାନ�ୁ ନେି��ଶ େଦଇ ଏକ �ତ� େଯାଜନା କରେିବ କ;ି ଯଥା ଏ ସମ� ଅ�ଳ 85
% ରୁ ଉ��� ଆଦବିାସୀ ବହୁଳ ଅନୁ�ତ ଅ�ଳ େହାଇ�ବାରୁ ଏହାପାଇଁ ମ� ଏକ
�ତ� Pakage େଘାଷଣା କରେିବ କ ି?
 

L.I.Point Extension ର ସଂଖ�ା
U.D ୧୦୧୨ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
(କ) ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତାଟ ିL.I Point Extension 2019 - 20 -
21 ଆଥ�କ ବଷ�େର କରାଯାଇଛ ିଓ େକଉଁ େକଉଁ େ�ାେଜକ�ର ମରାମତ ିକରାଯାଇ,
କାଯ���ମ କରାଯାଇଛ,ି େକେତାଟ ି ନୂତନ L.I. Point େର Motor replace
କରାଯାଇଛ ିତାର ଏକ ଗଁାର ନାମ ସହତି େକେତ ଅଥ� ଖ�� େହାଇଛ,ି, ଜଣାଇେବ
କ; (ଖ) 2021 -22 ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ Project କରବିାପାଇଁ ନ�ି� ିନଆିଯାଇଛି
?
 

ବଭିି� �ାନେର ନୂତନ Lift Point
U.D ୧୦୧୩ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
(କ) କଳାହା�ି ଜ�ିାେର Lift Irrigation ସଂ�ା ଜରଆିେର Deep Borewell
ଏବଂ ବଭିାଗ ତରଫରୁ 2019 - 20, 2020 -21 େର େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର ନୂତନ
Lift Point କରାଯାଇଛ ି ; (ଖ) ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଉପେରା� Deep
borewell ଏବଂ lift point କରାଯାଇଛ ିଓ ଏହା େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର 2019 -
20 , 2020- 21 ଆଥ�କ ବଷ�େର କରବିାପାଇଁ ��ାବ ରହଅିଛ ିଜଣାଇେବ କ?ି
 

ବଭିି� ରୁଟେର ଚାଲୁ�ବା ବଜୁି ଗଁା ଗାଡ଼ି
U.D ୧୦୧୪ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ବଜୁି ଗଁା ଗାଡ଼ ି କଲ�ାମ�ୁା, ନଲ�ା ଏବଂ େକସ�ିା ବ�କର େକଉଁ େକଉଁ ରୁଟେର
ଚାଲୁଅଛ ିM. Rampur ବ�କର େବନାଗୁଡ଼ା ଭାୟା ଗୁ�ାେଡ଼େ�ନ ପଯ��� େଦେବ
କ,ି ନଲ�ା ବ�କର ନଶିାନପରୁ, ଜଲିକୁପା, ସରଆିଁ , ରୂ�ା େଦଇ ପଲମ େବଲଖ�ିକୁ
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ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି; ଘ�ାମାଲ, ଗାେଡ଼ବ�, ରା� ି, ରୁ�ାେରାରଡ଼
େଦଇ ଭାୟା ନଲ�ା ଜୁରକାଉଟା, କୁରେମଲ େଦଇ ବାରବ�ା, ଡ଼ୁଡ଼କାର�ା ଗାଡ଼ି
ଚଲାଇେବ କ;ି େକସ�ିାରୁ େଜାରାଡ଼ବରା, ଭାୟା ରୁ�ା, ମଡ଼ୁ�ି, େରେଗଡ଼ା େଦଇ
ଗଜବାହାଲ ପଯ��� ଗାଡ଼ ିଚଳାଇେବ କ ି?
 

ବନିା ମଲୂ�େର ଜମି ହ�ା�ର
U.D ୧୦୧୫ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
(କ) ନଲ�ାର ଚପଟଖ�ାଠାେର 145 ଏକର ଜମିକୁ East Cost Railway କୁ ବନିା
ମଲୂ�େର ହ�ା�ର କରାଯାଇ�ବା ଜାଣ� ିକ ି ;ଯଦ ିହଁ ଏ ଦଗିେର East Cost
Railways ଏବଂ Railway Ministry ସହତି Electrical locomotive
repair Workshop ର ବଳିମ� େହବାର କାରଣ କଣ; (ଖ) ଏ ଦଗିେର Railway
Coordination ଦାୟି�େର �ବା ସଚବି, East Cost ଓ ବଭିାଗ ସହତି େକେବ
େକେବ େଯାଗାେଯାଗ କର�ିେଲ ଜଣାଇେବ କ;ି ଏ ଦଗିେର Railway ମ�ାଳୟ
େକେବ େକେବ ଆେଲାଚନା କରଛି� ିକ;ି Railway ମ�ାଳୟ େକେବ କାଯ��ାର�
କରେିବ େବାଲି ଜଣାଇଛ� ି?
 

ବ�ର ନମି�ାଣ କାଯ��େର ବଳିମ�
U.D ୧୦୧୬ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଭ�କ ଜ�ିାର ଚୂଡ଼ାମଣୀଠାେର ��ାବତି ବ�ର ନମି�ାଣ କାଯ�଼� ବଳିମ� େହବାର
କାରଣ କଣ ; NGT ଏବଂ ଅନ� �ତବି�କ�ୁ ଦୂର କରବିାପାଇଁ ସରକାର
େନଇ�ବା ପଦେ�ପ ସ�କ�େର ସଚୂନା େଦେବ କ ି?
 

ଆଗରପଡ଼ାଠାେର Mini Bus Stand ନମି�ାଣ
U.D ୧୦୧୭ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଯା�ୀ� ସବୁଧିାପାଇଁ ଓ ଆବଶ�କତା ଅନୁଭୂତ େହଉ�ବାରୁ ଓ ଆବଶ�କୀୟ ଜମି
ଏକ ଏକରରୁ ଅ�କ �ବାରୁ ଭ�କ ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ ଆଗରପଡ଼ାଠାେର ଏକ Mini -
Bus Stand ନମି�ାଣ କରବିାକୁ ନ�ି� ିେନେବ କ ି?
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ପରିବହନ ନଗିମର ବସ ଯାତାୟତ
U.D ୧୦୧୮ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
େଲାକମାନ�ର ଯାତାୟତର ସବୁଧିା ପାଇଁ ପରବିହନ ନଗିମର ଏକ ବସ େକଉଁଝର
ଜ�ିା ଶାଳନିଆିଠାରୁ ଭୁବେନ�ର ପଯ��� ଭାୟା ମ�ରୁୀ େରାଡ଼, ଛତାବର,
ବଳଘିାଇ, ଯାଜପରୁ ଟାଉନ, ହରପିରୁ, କୁଆ�ଆ େଦଇ ଯାତାୟତ କରବିାପାଇଁ
ନ�ି� ିେନେବ କ ି?
 

ସମ� କମ�ଚାରୀ�ୁ ଆଇନଗତ ପାଉଣା �ଦାନ
U.D ୧୦୧୯ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
State Transport Service ରୁ େକେତ ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ Odisha State
Road Transport Corporation ଗଠନ େହଲାପେର Deputation େର
ଆସ�ିେଲ ଅବସର େନଇ�ବା ଅଥବା VRS େନଇ�ବା ସମ� କମ�ଚାରୀ
େସମାନ�ର ସମ� ଆଇନଗତ ପାଉଣା ପାଇଛ� ିକ ିନାହ� କହେିବ କ ି?
 

ଯା�ୀ� ସବୁଧିା ପାଇଁ Bus Stop ନମି�ାଣ
U.D ୧୦୨୦ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନଂ 16 ଚ�ିେଖାଲଠାରୁ ବାେଲ�ର ପଯ��� 6 Lane
େହଉ�ବାରୁ ଯା�ୀ� ସବୁଧିାପାଇଁ Bus Stop ( Rest Shed) ନମି�ାଣ ପାଇଁ
ପରବିହନ ବଭିାଗରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ Authority �ୁ ପରାମଶ� େଦେବ କ ି ;
ବେିଶଷ କର ିଭ�କ ଜ�ିାର ଆଗୁଆପଦା, ଛତାକର, ଭ�ାର ିେପାଖରୀ, ଧାମନଗର
ଛକ, ବାରକିପରୁ, ନଳା� ନୂଆ ଜ�ିାଜଜ� େକାଟ� , ଭ�କ କେଚରୀ ବଜାର, ଚର�ା
ବଜାର, ରାଣୀଛାଲ ଆଦ ି�ାନେର ଯା�ୀ� ପାଇଁ ଉ� ସବୁଧିା ନ�ିିତ କରାଇେବ କି
?
 

ପଯ��ଟନ ଭି�ିଭୂମି ବକିାଶ
U.D ୧୦୨୧ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ� ସରକାର ପଯ��ଟନ ଭି�ଭୂିମି ସଜାଡ଼ବିାକୁ କ ିକ ିପଦେ�ପ
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େନଇଛ� ି ;କେରାନା ମହାମାରୀ ଲକଡ଼ାଉନ େଯାଗଁୁ ପଯ��ଟନ ଶ�ି ତଳତିଳା�
େହାଇ�ବାେବେଳ ପଯ��ଟନ �ଳୀଗୁଡ଼କିର ଆଧୁନକିକିରଣ, ପଯ��ଟକମାନ�ୁ
ଆକୃ� କଲାଭଳ ିକ ିକ ିଫଳ�ଦ ପଦେ�ପ େନଇଛ� ିଏବଂ େନବାର େଯାଜନା ଅଛି
ତାର ବବିରଣୀ �କାଶ କରେିବ କ ି ; ଏହଭିଳ ି ଓଡ଼ଶିାେର �ତ� ଭାେବ େନୗ
ପଯ��ଟନର ଭି�ଭୂିମିକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରବିାକୁ , ଜଳ�ୀଡ଼ା, ୱାଟରେବାଟ ଭଳି
ଆକଷ�ଣୀୟ ବ�ବ�ା କରବିାପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

ନଦୀ ବ� ମରାମତି
U.D ୧୦୨୨ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର �ବା ନଦୀବ� ଗୁଡ଼କି ମ�ରୁ ୫୦ ବଷ�ରୁ ଉ�� େକଉଁ ସବୁ
ନଦୀବ� ଅଛ ି େସଗୁଡ଼କିର �ତି ିସ�କ�େର ସରକାର େକେବ ଯା� କରଛି� ିକ;ି
ସମ� ନଦୀ ବ�, ନଦୀ ଉପେର �ବା େପାଲ ଗୁଡ଼କିର ମରାମତ,ି ର�ଣାେବ�ଣ
ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବେିଶଷ� କମିଟ ିଗଢ଼ ିତଦାରଖ କରେିବ କ;ି ଆଉ େକେତାଟି
ନଦୀବ� ଓଡ଼ଶିାେର େହବା ପାଇଁ ସରାକର� େଯାଜନା ଭିତେର ଅଛ ି େକେତ
ନଦୀେର େକଉଁ େକଉଁ ଜାଗାେର ନଦୀବ� ନମି�ତ େହବାର ଅଛ ିକହେିବ କ ି?
 

ସାମ�ାଦକି�ୁ େଲାକ େସବା ଭବନକୁ �େବଶ ଅନୁମତି
U.D ୧୦୨୩ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- େକଉଁ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ କାଯ��ରତ ସାମ�ାଦକି ମାନ�ୁ
ଦୀଘ�ଦନି େହଲା େଲାକେସବା ଭବନ ଭିତରକୁ �େବଶ ମନା କରାଯାଇଛ ିସରକାର
ଉ�ର େଦେବ କ;ି ଅନ�ାନ� ସବୁ ସରକାରୀ କାଯ��ାଳୟ ଓ ସରକାରୀ େ�ା�ାମକୁ
ତଥା ଅନ�ାନ� ସବୁ କାଯ���ମକୁ ସାମ�ାଦକିମାେନ ଉପ�ତି ରହ ି�ଚାର �ସାର
କାଯ�� କରୁ�େଲ ବ ି ସଚବିାଳୟ (େଲାକେସବା ଭବନେର) �େବଶ ଅନୁମତି
େଦେଲ କ ି�କାର ସମସ�ା ସ�ିୃ େହବ େବାଲି ସରକାର ଚ�ିା କରୁଛ� ିକହେିବ କ ି?
 

ବ�ି�ରୀୟ �କ�ର ବବିରଣୀ
U.D ୧୦୨୪ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ
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ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ� ସରକାର େକଉଁ େକଉଁ କାମକୁ ବ�ି�ରୀୟ
କାଯ�� କରବିା ପାଇଁ ହାତକୁ େନଇଛ� ିେକଉଁ େକଉଁ �କ�କୁ ଜାତୀୟ �ରୀୟ ଓ
େକଉଁ େକଉଁ �କ�କୁ ରାଜ��ରୀୟ କରବିା ପାଇଁ ଐତହିାସକି ନ�ି� ି େନଇଛ�ି
ତାର ଏକ ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ େଦବା ସେ� ସେ� େକଉଁ େକଉଁ ବ�ି�ରୀୟ �କ�
ପାଇଁ େକେତ େକାଟ ି ଟ�ାର ବେଜ� େର ବ�ୟ ବରାଦ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛ ି ଓ
ଆଗାମୀ ବେଜ� େର ର�ବା ପାଇଁ େଯାଜନା ଅଛ ି ଉ�ର େଦେବ କ;ି ସବୁ
ବ�ି�ରୀୟ project ଗୁଡ଼କି ରାଜ� େଯାଜନା େବାଡ଼� �ାରା ଅନୁେମାଦତି େହାଇଛ ିକି
?
 

ବଷ�ାଜଳ ସଂର�ଣ
U.D ୧୦୨୫ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାେର ବଷ�ାଜଳ ସଂର�ଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

�ା�ଣୀ ନଦୀକୁ ଜାତୀୟ ଜଳମାଗ� େଯାଜନାେର ସାମିଲ
U.D ୧୦୨୬ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- �ା�ଣୀ ନଦୀକୁ ଜାତୀୟ ଜଳମାଗ� େଯାଜନାେର ସାମିଲ କର ି ଜଳପଥ
ପରବିହନ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ବମିାନବ�ର �ବା �ାନର ନାମ
U.D ୧୦୨୭ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର ବମିାନବ�ର ଅଛ ିଓ େକଉଁଠାେର
ବମିାନବ�ର �ତ�ିା ପାଇଁ େଯାଜନା ଅଛ,ି ଅବଗତ କରେିବ କ ି?
 

���ା�ିକ �ଳୀର ବକିାଶ
U.D ୧୦୨୮ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ �ାନକୁ
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ଐତହି�, ��ତା�ିକ �ଳୀ ଚ�ିଟ କରାଯାଇ ତାହାର ବକିାଶ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

େଦନୖକି ସମ�ାଦପ�ର �ସାରଣ ସଂଖ�ା
U.D ୧୦୨୯ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�ରୁ �କାଶତି େକଉଁ େଦନୖକି ସମ�ାଦପ�ର େକଉଁ
ସଂ�ରଣର ୨୦୨୦େର �ସାରଣ ସଂଖ�ା େକେତ ତାହାର ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି?
 

ଦାରି�� ହାର ସ�କ�େର
U.D ୧୦୩୦ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ସବ�େଶଷ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ଶିାେର ଦାର�ି�
ହାର, ସମଦୁାୟ ଜନସଂଖ�ାର େକେତ �ତଶିତ ଧନୀ, ନମି� ମ�ବ�ି, ମ�ବ�ି ଓ
ଗରବି, ମାନବ ବକିାଶ ସଚୂକା� (Human development index), ମ�ୁପିଛା
ଆୟ, ସାମ�ିକ ରାଜ� ଘେରାଇ ଉ�ାଦ (GSDP), କୃଷକ ପରବିାରର ମାସକି
ଆୟ, ଆ�ଳକି ଆଥ�କ ଓ ସାମାଜକି େବଷୖମ� ହାର, ମ�ୁପିଛା େଲୗହଜାତ ସାମ�ୀ
ବ�ବହାର, ରାଜ�େର େରଳପଥ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଘନ�, ରାଜ�େର େମାଟ
ଦୁ�, ଅ�ା ମାଛମାଂସ, ପନପିରବିା ଉ�ାଦନ ଓ ମ�ୁପିଛା ବ�ବହାର, ରାଜ�
ଜନସଂଖ�ାର େକେତ �ତଶିତ କୃଷକ, ସରକାରୀ ଓ ଘେରାଇ ସଂ�ାେର କାଯ��ରତ,
େକେତ �ତଶିତ ପରୁୁଷ ଓ ମହଳିା େବକାର, େବେରାଜଗାର, େକେତ �ତଶିତ
ପ�ୀକୃତ, େକେତ କୃଷେି�� ବା ଜମି ଯା�କିୀକରଣ (farm mechanisation
(cargo handling), ଆଦ ିସ�କ�େର ତଥ� େଦେବ କ ି?
 

ଖବରକାଗଜ ଉପେର କେରାନାର �ଭାବ
U.D ୧୦୩୧ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- କେରାନା ମହାମାରୀ �ଭାବେର ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ
ଖବରକାଗଜ ସ�ୂ�� ରୂେପ ନ�ିି� ବା ବ� େହାଇସାରଛି,ି ଅନ� େକଉଁ େକଉଁ
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ଖବରକାଗଜର �ସାରଣ ସଂଖ�ା େକେତ �ାସ ପାଇଛ,ି �ସାରଣ ସଂଖ�ା �ାସ
ପାଇ�ବାରୁ ଆନୁପାତକି ଭାେବ େସହ ିଖବରକାଗଜକୁ େକେତ ମଲୂ�ର ସରକାରୀ
ବ�ିାପନ ନୀତଗିତ ଭାେବ �ାସ କରାଯାଇଛ,ି େଶଷ ଥର ପାଇଁ ସରକାର�
ତରଫରୁ େକେବ େସହ ି ଖବରକାଗଜଗୁଡ଼କିର �ସାରଣ ସଂଖ�ା େନଇ ସେଭ�
କରାଯାଇଛ,ି େସହ ିସେଭ� ଆନୁସାେର େକେତ �ତଶିତ ବ�ିାପନ ପରମିାଣ େକଉଁ
ଖବରକାଗଜକୁ ଗତ ୬ ମାସେର ଦଆିଯାଇଛ ିେସ େନଇ ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ
କ;ି ଯଦ ିଏପର ିେକୗଣସ ିସେଭ� କରାଯାଇ ନାହ� ତାର କାରଣ କଣ କହେିବ କ ି?
 

ଲୁହାପଥର ର�ାନୀର ବବିରଣୀ
U.D ୧୦୩୨ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ୨୦୧୪-୧୫ରୁ ଚଳତି ବଷ� ମ�େର ରାଜ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ ର�ାନୀକାରୀ
ସଂ�ା ତଫରୁ େକଉଁ େଦଶକୁ େକେତ ପରମିାଣର ଲୁହାପଥର ର�ାନୀ କରାଯାଉଛି
ତାର ବ�ର ଓ ବଷ�ୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ;ି (ଖ) ର�ାନୀ େହାଇ�ବା
ସମଦୁାୟ ଲୁହାପଥର ମ�ରୁ େକେତ ପରମିାଣର ଲୁହାପଥର ଉପରୁ ର�ାନୀ ଶୁ�
(Export Duty) େକଉଁ ହାରେର େକେତ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛ ି ଓ େକେତ
ପରମିାଣ ଉପେର ର�ାନୀ ଶୁ� ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛ ିେସ ସ�କ�େର ସରକାର ଅବଗତ
ଅଛ� ିକ;ି ଯଦ ିତଥ� ସରକାର� ନକିଟେର ଉପଲ� ଥାଏ େତେବ େକଉଁ େକଉଁ
ର�ାନୀକାରୀ ସଂ�ା େକଉଁ ବଷ� େକେତ ପରମିାଣର (ନମି�ମାନର) ଲୁହାପଥର
େକଉଁ େଦଶକୁ ର�ାନୀ କର ିର�ାନୀ ଶୁ� ଛାଡ଼ ପାଇଛ� ିତାର ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି?
 

ଓଡ଼ଆି ଭାଷା, ସାହତି�ର ବକିାଶ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୦୩୩ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଓଡ଼ଆି ଭାଷା, ସାହତି�ର ବକିାଶ ଓ �ସାର ପାଇଁ
ସରକାର କ ିକ ିପଦେ�ପ େନଇଛ�,ି େକେତ ସଂଖ�କ ଅ�କାରୀ ଓଡ଼ଆି ଭାଷାର
�ସାର ନମିେ� ଉେ�ଖନୀୟ କାଯ�� ପାଇଁ ପରୁ�ତୃ େହାଇଛ�,ି େକେତ ଅ�କାରୀ
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ଦ�ିତ େହାଇଛ�,ି ଓଡ଼ଆି ଭାଷାେର େପାଟ�ା� ବା େୱବସାଇ� େଖାଲିବା ସହତି
ବଭିାଗୀୟ େପାଟ�ାଲଗୁଡ଼କିେର ବ�ାପକ ଓଡ଼ଆି ବ�ବହାର ନମିେ� େକଉଁ େକଉଁ
ସ�� ଆଧାରେର ନ�ି�� ଭାେବ େକଉଁ େକଉଁ ଆଇଟ ିସଂ�ାମାନ�ୁ େକେତ ମଲୂ�ର
େକେତାଟ ି�କ� ନମିେ� େକେବ ନେିୟାଜତି କରାଯାଇଛ,ି ଉଭୟ ରାଜ� �ଶାସନ
ଓ ଜ�ିା �ଶାସନକି େ��େର ଓଡ଼ଆି ଭାଷାର �ସାର ନମିେ� େକେତ ସଂଖ�କ
ବ��ି�ୁ ନୂଆ ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଇଛ,ି ଅ�କ େକେତ ବ��ି�ୁ ନଯୁି� କରବିା ନମିେ�
ସରକାର େଯାଜନା କରଛି� ିଏସବୁ ସ�କ�େର ଗତ ୨୦୧୬ରୁ ଅଦ�ାବ� ବଷ�ୱାରୀ
ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ପଯ��ଟନ� େ��ୱାରୀ ବେି�ଷଣ
U.D ୧୦୩୪ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଓଡ଼ଶିାକୁ �ମଣ କରବିା ପାଇଁ ଆସ�ୁବା ସମ� େଦଶୀ ବେିଦଶୀ
ପଯ��ଟକ� ପାଇଁ େକଉଁଗୁଡ଼କି ସବ�ା�କ ଆକଶ�ଣର େକ�, େସ�ମ�ରୁ େକେତ
�ତଶିତ ପଯ��ଟକ ଧାମ�କ, ପରୁାତନ କୀ��ରାଜ,ି ଐତହି��ଲୀ, େବଳାଭୂମି ତଥା
�ାକୃତକି ପରେିବଶ, �ା��ଗତ, ଶ�ିାଗତ, ଆଦବିାସୀ ଜୀବନଚଯ�ା ଆଦ ି େ��
ନମିେ� ଆସଥିା� ି େସ େନଇ େ��ୱାରୀ ବେି�ଷଣ ଅନୁଶୀଳନୀ ସେମତ ଗତ
୧୦ ବଷ�ର ବଷ�ୱାରୀ ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ;ି ଏ େନଇ ରାଜ� ସରକାର ବା
େକୗଣସ ିଘେରାଇ �ତ�ିତି ସଂ�ା� ପ�ରୁ େକେବ େକଣୖସ ିବ�ିବ� ଭାେବ ସେଭ�
େହାଇଛ ିକ;ି ଯଦ ିହଁ, େତେବ ତାର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଯଦ ିନା, ଏଭଳି
�ସ�କୁ ଅଣେଦଖା କରବିାର ଅଥ� ରାଜ�ର ପଯ��ଟନର ବକିାଶ �ତ ିଅବେହଳା
ଭାେବ ବେିବଚନା କରାଯିବା କଥା ନୁେହଁ କ ି?
 

�ତ� ସମସ�ା ଅନୁଦାନ ପା�ରୁି ଅଥ� ଆବ�ନ
U.D ୧୦୩୫ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ୨୦୧୮-୧୯ ବଷ�େର (୫ ଦଫା) �ତ� ସମସ�ା
ଅନୁଦାନ ପା�ରୁି ରାଜ�େର ଜ�ିା, େପୗର ସଂ�ା ଓ ବ�କଗୁଡ଼କି ନମିେ� େକେତ ଅଥ�
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ଆବ�ନ କରାଯାଇ�ଲା; େସହ ିଅଥ� ଆବ�ନ/ ମ�ରୁୀର ଉେଦଶ� କଣ �ଲା;
(ଖ) େସହ ିଆବ�ତି ଅଥ� ମ�ରୁ ୨୦୧୮-୧୯ ବଷ�େର େକେତ ଖ�� େହାଇ�ଲା;
ଏବଂ ବାେଲ�ର ଜ�ିା େସାର ନବ�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ େସାର, ବାହାନଗା ତଥା
େସାର ମନୁସିପିାଲିଟରି ପର ି ସଂଖ�ାନ କଣ; ଅଥ�ାତ େକେତ ଆବ�ନ
କରାଯାଇ�ଲା ଓ େକେତ ରହଛି ି?
 

େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର ଆଡ ିବ� େଯାଜନା
U.D ୧୦୩୬ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର ଆଡବି� େଯାଜନା ବଫିଳ ସାବ�� େହାଇଛ ିକ,ି
ଏହ ିେଯାଜନାେର େକେତ ଆଡବି� ନମି�ାଣ େହାଇ�ଲା, େକେତ େଶଷ େହାଇ�ଲା,
ତନ��ରୁ େକେତକ�ର ଚ�ିବ�� ନାହ�, ଏହ ି ଜ�ିାର ବଭିି� ଝରଣା ଓ ନାଳେର
ଚଳତି ରବ ିଋୁତୁେର ଚାଷ ପାଇଁ ଆଡବି� ନମି�ାଣ କରାଯିବ କ ି?
 

OSRTC ର �ତରି ପରିମାଣ
U.D ୧୦୩୭ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- (କ) କେରାନା େଯାଗଁୁ OSRTC ର େକେତ �ତ ିଘଟଛି,ି େକେତ ବସ
ଚଳାଚଳ ବ� ରହଛି,ି ଏହାର ପନୁରୁ�ାର େକେବ େହବ, ସରକାର� �ତ�
ପ�ାେକଜ ଅଛ ି କ,ି (ଖ) OSRTC ବସ ଉପେର ମା�ା�କ ନଭି�ର କରୁ�ବା
େକାରାପଟୁ ଜ�ିା ପର ି ପଛୁଆ ଜ�ିାେର ଅ�କ ବସ ଚଳାଚଳ କରାଯିବ କ,ି
କେରାନା ପବୂ�ରୁ େକେତ OSRTC Bus ଚାଲୁ�ଲା, ଆଗାମୀ ଦନିେର େକେତ ବସ
ଚାଲିବ ?
 

ପ�ୁରିଣୀ ପନୁରୁ�ାର ପାଇଁ ଅନୁଦାନ
U.D ୧୦୩୮ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ବୃହତ ତଥା ପରୁାତନ ପ�ୁରଣିୀଗୁଡକିର ପନୁରୁ�ାର ପାଇଁ
ଜଳସ�ଦ ବଭିାଗକୁ ଦାୟୀ� ଦଆିଯାଇଛ ି କ,ି ଏ�ପାଇଁ େକ� ସରକାର ବପିଳୁ
ଅନୁଦାନ େଦଇଛ� ିକ,ି (ଖ) ଏହ ିେଯାଜନାେର ରାଜ�ର େକେତ ପରୁାତନ ପ�ୁରଣିୀ



2/24/2021

46/61

�ାନ ପାଇଛ,ି େସଗୁଡକିର ତଥ� େଦେବ କ ି ଏବଂ େକାରାପଟୁ ଜ�ିାର ଜୟପରୁ
ସହରା�ଳେର �ବା ଜଗ�ାଥସାଗରକୁ ଅ�ଭ�ୁ � କରାଯାଇଛ ି କ,ି େକେତ ଟ�ା
ଏ�ପାଇଁ ଖ�� େହବ, େକେବ କାମ ଆର� େହବ?
 

ଖାଲି�ବା ଜାଗାେର େଭ�ି� େଜା�
U.D ୧୦୩୯ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
କଟକ ମଧୁପାଟଣାଠାେର ଓଡଶିା ସରକାରୀ େ�ସର ବନିେିଯାଗ ନ େହାଇ
ଖାଲି�ବା ଜାଗାକୁ େପୗରପାଳକିାକୁ ହ�ା�ର କର ି ଏଠାେର ଉଠା େଦାକାନୀ�ୁ
ଥଇଥାନ ପାଇଁ େଭ�ି� େଜା� କରବିାକୁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର
କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

MPLAD/MLALAD ପା� ିବନିେିଯାଗର ଆଇନଗତ ବ�ବ�ା
U.D ୧୦୪୦ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- MP LAD ଓ MLA LAD ପା� ିଅଥ�ର �କ� ��ାବ ବ�କ
ଓ େପୗରସଂ�ାେର ଅନୁେମାଦନ କରବିା ନମିେ� ଆଇନଗତ ବ�ବ�ା ପାଇଁ
ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ପାଲା ସଂ�ତୃରି ବକିାଶ
U.D ୧୦୪୧ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଓଡଶିାର ପାଲା ସଂ�ତୃରି ବକିାଶ, ଗେବଷଣା ସହ
�ତ�ିତି ପାଲା ଗାୟକ, ବାୟକ ଓ ପାଳଆିମାନ�ୁ ସରକାର� ତରଫରୁ ସ�ାନୀତ
ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ ଅଛ ିକ,ି ଉ�ର ହଁ େହେଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ୱାକ� ଚାଜ� କମ�ଚାରୀ�ୁ ନୟିମିତ
U.D ୧୦୪୨ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଜଳ ସ�ଦ ବଭିାଗ ଅଧୀନେର େକେତଜଣ ୱାକ� ଚାଜ� କମ�ଚାରୀ ନେିୟାଜତି
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ଅଛ� ିେସମାନ� ଚାକରିୀକୁ ନୟିମିତ ଓ ସରକାରୀକରଣ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ସମଲ ବ�ାେର� ଜଳଭ�ାରରୁ ପାଣି ବ�ବହାର
U.D ୧୦୪୩ . �ୀ ମେୁକଶ କୁମାର ପାଲ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ପାଲଲହଡା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ସମଲ ବ�ାେରଜ
ଜଳଭ�ାରରୁ େକେତାଟ ିଶ�ି ସଂ�ା ପାଣି ବ�ବହାର କରୁଛ�,ି �େତ�କ ଦନି େକଉଁ
ଶ�ି ସଂ�ାକୁ େକେତ ପାଣି ଯାଉଛ ି ଏବଂ େକେତ ରାଜ� ସରକାରୀ ତହବଲିକୁ
ଆସଛୁ,ି ଏ�ସହତି େର�ାଳୀ ଡ�ାମରୁ ଏବଂ ସମଲ ବ�ାେରଜରୁ ବଷ�କୁ େକେତ ଅଥ�
ଲାଭ କରୁଛ� ିନା �ତ ିସହୁଛ� ିଜେଣଇେବ କ ି?
 

ଆବଶ�କ �ବା କମ�ଚାରୀ� ସଂଖ�ା
U.D ୧୦୪୪ . �ୀ ମେୁକଶ କୁମାର ପାଲ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ପାଲଲହଡା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ େର�ାଲୀ ଡ�ାମ େ�ାେଜକ�
ଏବଂ ସମଲ ଡ�ାମ େ�ାେଜକ�େର ଆବଶ�କ କମ�ଚାରୀ ସଂଖ�ା େକେତ ଏବଂ େକଉଁ
ବଭିାଗେର େକେତ କମ�ଚାରୀ ଅଛ�,ି େକେତ ସଂଖ�କ କମ�ଚାରୀ ଡ�ାମ ପାଇଁ
ଆବଶ�କତା ଅଛ,ି ଯଦ ି ଆବଶ�କତା ଅଛ ି ତାେହେଲ େର�ାଲୀ ଏବଂ ସମଲ
�ତ�ି� େହାଇ�ବା ପରବିାରରୁ କଛି ି ଯୁବକ�ୁ �ଶ�ିଣ/ତାଲିମ �ଦାନ କରି
େସଠାେର ନଯୁି�ି େଦବା ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଅଚଳ L.I. Point କୁ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୦୪୫ . �ୀ ମେୁକଶ କୁମାର ପାଲ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାେର �ବା ସମ� L.I. Point ସଂଖ�ା େକେତ
େସ�ମ�ରୁ େକେତ ପଏ� ଚାଲିଛ ିେକେତ ଅଚଳ ଅଛ ିଏବଂ ଅଂଚଳକୁ ଚାଲୁ କରବିା
ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ,ି ତ� ସହତି େଯତକି ିପଏ� ଚାଲୁ ରହଛିି
େକେତ େହକ�ର ଜମିେର ଜଳେସଚତି କରାଯାଉଛ,ି େକେତାଟ ି ପଏ� ସରକାର
ମ�ରୁ କରସିାରଲିାପେର ମ� କାଯ��କାରୀ କରାଯାଉନାହ� ତା'ର କାରଣ କ'ଣ
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କହେିବ କ,ି ପାଲଲହଡା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତ ପଏ� ଅଛ ିଏବଂ େକେତ
ଜମି ଜଳେସଚତି େହଉଛ ିବ�କୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ିଏବଂ ଆଗାମୀ େଯାଜନା କଣ
ଅଛ ିକହେିବ କ ି?
 

ପାଣି ପ�ାୟତମାନ�େର Maintenance
U.D ୧୦୪୬ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- Minor Irrigation ଓ Major Irrigation େର ଗଠତି ପାଣି
ପ�ାୟତମାନ�େର maintenance ପାଇଁ ଜଳ ସ�ଦ ବଭିାଗର ଆେଦଶ ସଂଖ�ା
40037/WR, ତା.31.12.05 ର ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରବିା ସହ ଏହାର
ର�ଣାେବ�ଣା ପାଇଁ େହକ�ର ପିଛା �ବା ଟ.100.00 ର ମା�ା ଠାରୁ କମ ପରମିାଣ
କରବିା ପାଇଁ ବ�ବ�ା ଅଛ ିକ ି?
 

ନମି�ାଣ େହାଇ�ବା Check Dam ର ସଂଖ�ା
U.D ୧୦୪୭ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ତାରକା ଚ�ିତି �ଶ� ସଂଖ�ା 271, ତା.12.03.2020 ରଖିର ଉ�ର
ପରେି��ୀେର ଆଜସି�ୁା େକେତାଟ ି Check Dam ନମି�ାଣ କରସିାରଛି� ିଏବଂ
ବାକ�ିବା Check Dam ଗୁଡକି େକେବସ�ୁା ସରବିା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରଛି� ିେସ
ସ�କ�ତ ପ�ୂ� ତଥ� �ଦାନ କରବିା ସହ ଏ ସମ� େକଉଁ �ାନେର ନମି�ାଣ
କରାଇଛ� ିଓ େସସ�କ�ତ ପ�ୂ� ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ?ି
 

Per Capital Income ଅ�କ �ବା ଜ�ିା
U.D ୧୦୪୮ . �ୀ ଦାସରଥୀ ଗମା� : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ବ��ମାନ ରାଜ�େର େକାଭି�-19 େର ଆ�ା� େହାଇ 30ଟି
ଜ�ିାରୁ େକଉଁ ଜ�ିାେର per capital income ଅ�କ ରହଛି,ି େଯଉଁ ଜ�ିାମାେନ
ପଛେର ଅଛ� ିେସହ ିଜ�ିାେର କୃଷ,ି ଶ�ି ଓ େସବା ଆଦ ିେ��େର କ ିକ ି�କାର
ଉ�ତ େଯାଜନା କରବିାକୁ ସରକାର �ରି କରଛି� ିଫଳତଃ ଅନ� ଜ�ିାମାନ�ର
ସମକ� େହାଇପାରେିବ ତାର ସବେିଶଷ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?



2/24/2021

49/61

 

ନୂତନ ବ� �ା� ନମି�ାଣ
U.D ୧୦୪୯ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଲା�ିଗଡ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଲା�ିଗଡ ଦୟିପାଟଣା ଓ ମ�ୁଗୁଡା
ଠାେର ନୂତନ ବ� �ା� ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��
କାରତିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?
 

ମଁା ଖେମ��ରୀ ମ�ରିର ପନୁରୁ�ାର
U.D ୧୦୫୦ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- କଳାହା�ି ଜ�ିା ଭବାନୀପାଟଣା ବ�କ ଅ�ଗ�ତ
କୁଟୃଖମାର ପ�ାୟତର େଗାବରା ଖଁା �ତି ମଁା ଖେମ��ରୀ ମ�ରି ଏକ ପରୁାତନ
କୀ��ୀଭାବେର କଳାହା�ି େର �ସ�ିଲିାଭ କରଛି ି ଏହାର ପନୁଃରୁ�ାର ସହ
ପରପିା��କ ବକିାଶ ନମିେ� ସରକାର ବହିତି ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

MI Division କୁ �କ� ପାଇଁ ବରାଦ
U.D ୧୦୫୧ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଦଶିାରୀ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- କଳାହା�ି ଜ�ିାକୁ 2019-20 ଓ 2020-21 ଆଥ�କ ବଷ�େର MI
Division କୁ େକେତ ଅଥ� େକଉଁ େକଉଁ �କ� ପାଇଁ ବରାଦ େହାଇ େକେତ ଅଥ�
ବ�ୟ େହାଇଛ ିତାହାର ଏକ ସବେିଶଷ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଜଳେସଚନ �କ� ନମି�ାଣ
U.D ୧୦୫୨ . �ୀ ସଧୁାଂଶୁ େଶଖର ପରିଡା : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ବାେଲ�ର ଜ�ିାର କ�ଆିଜରା ନଦୀେର ଏକ ଜଳେସଚନ �କ�
ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସମ� ଆନୁ�ାନକି ବ�ବ�ା େଶଷ େହାଇ�େଲ ମ� ଏହା କାଯ��କାରୀ
େହବାେର ଅେହତୁକ ବଳିମ� େହଉ�ବା ସ�କ�େର ରାଜ� ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ�ି
କ ିଏହ ି�କ� ପାଇଁ େକେତ ଅଥ�ବ�ୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ େକଉଁ ଜମି ଜଳ
େସଚତି େହବ ?
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େକା� େକନାଲ ଜମି ପନୁରୁ�ାର
U.D ୧୦୫୩ . �ୀ ସଧୁାଂଶୁ େଶଖର ପରିଡା : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ବାେଲ�ର ଜ�ିାେର ଅବ�ତି ଓଡଶିା େକନାଲର େକେତ ଜମି ଏେବ
ଜବର ଦଖଲ କାରୀ� କବଜାେର ରହଛି ିଏହ ିଓଡଶିା େକା� େକନାଲକୁ ଜାତୀୟ
ଜଳ ମାଗ� 5 େର ଅ�ଭ�ୁ � କରାଯାଇଛ ିକ ିଉ�ର ଯଦ ିହଁ େତେବ ଏହା େକେବ
କାଯ��କାରୀ େହବ େରମଣୁା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ ତହସଲିର େକଉଁ େମୗଜା
ମ�େଦଇ େକା� େକନାଲ �ବାହତି େହଉଛ ି େସହ ିସବୁ େମୗଜାର େକେତ ଜମି
ଜବର ଦଖଲ େହାଇଛ ି ଜବରଦଖଲକାରୀ� କବଜାରୁ େକା� େକନାଲ ଜମି
ପନୁରୁ�ାର ପାଇଁ କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ି?
 

�ାଚୀନ କୀ��ୀ ମ�ରି ପନୁଃରୁ�ାର
U.D ୧୦୫୪ . �ୀ ସଧୁାଂଶୁ େଶଖର ପରିଡା : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର ଐତହି� ସଂପ� �ାଚୀନ କାରୁକୀ��ୀ
ମୟ ମ�ରି ଗୁଡକିର ପନୁରୁ�ାର ଓ ପାରପିା��କ ଅ�ଳର ବକିାଶ ନମିେ� ରାଜ�
ସରକାର ବବିଧି ପଦେ�ପ �ହଣ କର�ିବା େବେଳ ପେୂବ�ା�ର ଓଡଶିାର ଗୁ�
ବୃ�ାବନ ନାମେର ଖ�ାତ �ୀରେଚାରା େଗାପିନାଥ ମ�ରି ଓ ଏହାର ସମହୂ
କୀ��ରାଜ ି ତଥା ପାରପିା��କ ଅ�ଳ ବକିାଶ ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର�ର େକୗଣସି
େଯାଜନା ଅଛ ିକ ିଉ�ର ଯଦ ିହଁ େତେବ ଏହା େକେବ କାଯ��ାର� େହବ ?
 

ହୀରାଧର ବାଟ ିେକନାଲର ପନୁରୁ�ାର
U.D ୧୦୫୫ . �ୀ ସବୁାଷ ଚ� େବେହରା : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଛ�ପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଗ�ାମ ବ�କର ରାମଗଡ
ପ�ାୟତ ଏବଂ ପାଳବି� ପ�ାୟତ େଦଇ ଯାଇ�ବା ହୀରାଧର ବାଟ ି େକନାଲର
ପନୁରୁ�ାର ଏବଂ ସଂ�ସାରଣ ପାଇଁ ଚଳତି ବଷ� କଣ େଯାଜନା ରହଛି ିଜଣାଇେବ କି
?
 

ବନ�ାଦାଉରୁ �ାମଗୁଡକି ର�ା କରିବାପାଇଁ ପଦେ�ପ
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U.D ୧୦୫୬ . �ୀ ସବୁାଷ ଚ� େବେହରା : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଛ�ପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ରୁଷକୂିଲ�ା ନଦୀର କଂସାରଗି�ର
ଉପରମ�ୁେରଏକ ବ�ାେରଜ ନମି�ାଣ ନମିେ� ରାଜ� ସରକାର� ତରଫରୁ େଯଉଁ
��ିୟା ଆର� େହାଇଛ,ି ତାହା ଏକ �ାଗତ େଯାଗ� ପଦେ�ପ ଏହ ି ବ�ାେରଜ
�ାରା ତନିେିଗାଟ ିବ�କର ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଦୁଇ େଗାଟ ିବ�କର ଜଳେସଚନ ସମସ�ାର
ସମାଧାନ େହାଇପାରବି କ�ୁି �କ� ରେିପାଟ� ��ୁତ େବେଳ କଂସାରଗି�ର
�ାକୃତକି ଓ େଜବୖ ବବିଧିତା ତଥା ଏହାର ଗଭୀରତାକୁ ର�ା କରବିା ପାଇଁ ଏବଂ
�ାନୀୟ ନଦୀ କୂଳେର ଅବ�ତି �ାମଗୁଡକୁି ବନ�ାଦାଉରୁ ର�ା କରବିା ପାଇଁ କଣ
ପଦେ�ପ ନଆିଯାଉଅଛ ି?
 

ଚଲିିକା େଜଟ ିର ଆେଲାକୀକରଣ
U.D ୧୦୫୭ . �ୀ ସବୁାଷ ଚ� େବେହରା : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଛ�ପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ର�ା ପା�ନବିାସ ନକିଟ� ଚଲିିକା
(Chilika) େଜଟ ି ନକିଟେର ପଯ��ଟକ�ୁ ଆକୃ� କରବିା ପାଇଁ ଏହାର
େସୗ�ଯ��କରଣ ଏବଂ ଆେଲାକୀକରଣ ପାଇଁ ଚଳତି ବଷ� କଣ ପଦେ�ପ
ନଆିଯାଉଛ,ି ଜଣାଇେବ କ ି?
 

େକାଭିଡ-19 ମକୁାବଲିା କରି�ବା NGOs
U.D ୧୦୫୮ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାେର ସମଦୁାୟ େକେତାଟ ି NGOs
ଅଛ� ି ଓ େସ�ମ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ NGOs Covid-19 ମହାମାରୀ ସମୟେର
େକଉଁ େକଉଁ ଅ�ଳେର କ ିକ ି�କାର ଜନେସବା କାଯ���ମ କର�ିେଲ ଓ େକେତ
ଟ�ାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇ�େଲ ସହ େକଉଁ େକଉଁ NGOs େଲାକମାନ�
କାମ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଥ� ଓ ବଭିି� କଳକାରଖାନାରୁ ଆଦାୟ ଅଥ� ହଡପ
କରବିାେର ଅଛ� ିେସସବୁ NGOs ମାନ�ୁ ଆଉ େକୗଣସ ିଦାୟି� ନେଦଇ Black
Listed କରେିବ କ ି?
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ବସ ପରମିଟ �ଦାନ
U.D ୧୦୫୯ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାେର ଯାତାୟତ କରୁ�ବା ସମ� ବସ ଗୁଡକିର
ପରମିଟ, ଫିଟେନସ ସାଟ�ଫିେକଟ ଓ �ାଇଭର ମାନ� DL ଇତ�ାଦ ି ଅନୁ�ାନ
କରବିା ସେ� ସେ� ସବୁ ବସ�ା� ଗୁଡକିର ଉ�ତ,ି ପାକ�ଂ�ଳର ସବୁ�ବ�ା, ଯା�ୀ
ଆ�ୟ�ଳ େହାେଟଲ େର�ୁରା� ଓ ମାେକ�ଟ କେ��� କର ିଯା�ୀମାନ� ସବୁଧିା
ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ସାଂ�ତୃକି ସରୁ�ା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୦୬୦ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ� ସରକାର ଆଦବିାସୀ, େଲାକନୃତ�,
େଲାକଗୀତ, ସଂ�ତୃ ିଓ ପର�ରାର ସରୁ�ା ବକିାଶ ଓ �ଚାର �ସାର ପାଇଁ େକେବ
କ ିକ ିପଦେ�ପ, ��ାହନ ବ�ବ�ା କରଛି� ିକହେିବ କ ି�ତ ିଗଁାେର ଆଦବିାସୀ
କଳାକାରମାନ�ୁ ଆଦବିାସୀ ସଂ�ତୃ ିସରୁ�ା ପାଇଁ ଓ ମାନ ବୃ� ିପାଇଁ େ�ା�ାହନ
ଭ�ା ଓ ଉ�ାହ େଯାଗାଇେବ କ ି?
 

ଓଡଆି ବ�ିବଦି�ାଳୟ �ତ�ିା
U.D ୧୦୬୧ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଓଡଆି ଭାଷା କୁ ସରକାରୀ ଭାଷା କରବିା ପାଇଁ ରାଜ�
ସରକାର ବାରମ�ାର �ତଶିତୃ ିେଦଇ�େଲ ମ� ଏ ପଯ��� ସରକାରୀ ଫାଇଲ ଓଡଆି
ଭାଷାେର େହଉନାହ� ତା'ର କାରଣ କ'ଣ, ଓଡଆି ଭାଷାର ସରୁ�ା ଭାଷା କମିଶନ
େକେବ କରାଯିବ ଯଦ ି ତାହା େହାଇଛ ି ତାର ମଖୁ� ଓ ସଦସ� ମାନ� ନାମ ଓ
ଠକିଣା େଦେବ କ ିଏବଂ ଓଡଆି ବ�ି ବଦି�ାଳୟ �ତ�ିାର ଏେବ �ତି ିକଣ ଏ�ପାଇଁ
ଜମି ଅ��ହଣ େକଉଁ �ରେର ଅଛ ିଯଦ ିଜମି ଅ��ହଣ ସରଛ ି େତେବ େକଉଁ
େମୗଜାେର େକେତ ପରମିାଣର ଜମି କାହାଠାରୁ ଅ��ହଣ କରାଯାଇଛ ିଓ ଏ�େର
ସରକାରୀ ଜମି ପରମିାଣ େକେତ ତାର ବବିରଣୀ େଦେବ କ?ି
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ସରକାରୀ ବ�ିାପନ ନମିେ� କରାଯାଇ�ବା ବ�ୟର ପରିମାଣ
U.D ୧୦୬୨ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) 2013-14 ରୁ ଚଳତି ବଷ� ମ�େର ରାଜ� ସରକାର� �ାରା
�କାଶତି ସରକାରୀ ବ�ିାପନ ନମିେ� େକଉଁ ବଷ� େକେତ ବ�ୟ କରାଯାଇଛ ି; (ଖ)
ସ��ୃ ଅଥ� ମ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ ବଭିାଗର ଭି��ି�ର / ଉଦଘାଟନ କାଯ���ମ
ନମିେ� େକେତ ଅଥ� ବ�ିାପନ ବାବଦକୁ ବ�ୟ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ସ��ୃ ବଭିାଗ
ମାନ�ର ବଭିି� ଉ�ୟନ ଓ ଜନସେଚତନତା କାଯ���ମର �ଚାର �ସାର ନମିେ�
େକେତ ଅଥ� ବ�ିାପନ ମା�ମେର �ଦାନ କରାଯାଇଛ ିତା'ର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି?
 

ବୃ�ିପାତର ପରିମାଣ
U.D ୧୦୬୩ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଚଳତି ବଷ� ବଗିତ ବଷ�ମାନ� ତୁଳନାେର େକେତ ଅ�କ ପରମିାଣର ବୃ�ିପାତ
େହାଇଛ,ି ଏହ ି ବୃ�ିପାତ େଯାଗଁୁ େକେତ ପରମିାଣର ଜଳ ସମ�ୁକୁ େବାହଯିାଇଛି
ଏବଂ େକେତ ପରମିାଣର ଜଳକୁ କଭିଳ ି ଭାେବ ସଂର�ିତ ରଖାଯାଇଛ,ି ଅଥ�ା�
ଜାନୁୟାରୀ 31 ତାରଖି ସ�ୁା େକଉଁ େକଉଁ ଜଳଭଣ�ାର ବା ଜଳ �କ�େର େକେତ
ପରମିାଣର ଜଳ ସଂର�ିତ ରହଛି ିେସ ବଷିୟେର ବ�ୃିତ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ,ି
େସହ ି ସଂର�ିତ ଜଳ ଆଧାରେର ଆଗାମୀ ଦନିେର ସମ� ରାଜ�େର ବା କଛିି
ଜ�ିାେର ମରୁଡରି ଆଶ�ା ନାହ� େବାଲି ସରକାର କହପିାରେିବ କ,ି ଉ�ର ଯଦ ିନଁା,
େତେବ ଆଗାମୀ ଦନିେର ରାଜ�େର ମରୁଡ ି ଆଶ�ାକୁ �ତହିତ କରବିା ପାଇଁ
େକୗଣସ ିନୂଆ ପଦେ�ପ ବା �ାନ େକୗଶଳ ଅବଲମ�ନ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ଚ�ିା
କରୁଛ� ିକ,ି ଯଦ ିକରଛି� ିେସ ସ�କ�ୀତ ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଡ.ିଏ�.ଏ� �� େବାଡ�ର େବଠୖକ
U.D ୧୦୬୪ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ଅଣତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା 212 ତା.01.10.2020 ରଖି
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ଉ�ର ପରେି��ୀେର ଗୁରୁ ଖଣିଜ ପଦାଥ� �ବା ଜ�ିା ମାନ�େର ନୟିମିତ
ବ�ବଧାନେର ଡ.ିଏ�.ଏ� �� େବାଡ� ଓ ଏହାର ବଭିି� କମିଟ ିେବଠୖକ ଅନୁ�ତି
ନେହବାର କାରଣ କ'ଣ, ଏ�ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ ମାେନ ଉ�ରଦାୟୀ ତା'ର ଉ�ର
େକଉଁ କାରଣରୁ �ଦାନ କରାଯାଇନାହ� ତାହା �କାଶ କରବିା ସହ ନୟିମିତ
ବ�ବଧାନେର େବଠୖକ ଅନୁ�ତି ନେହବା ପାଇଁ େକଉଁମାେନ ଉ�ରଦାୟୀ େସ
ସ�କ�େର ଅବଗତ କରେିବ କ ି ; (ଖ) ସମ� ଜ�ିାେର ଡ.ିଏ�.ଏ� ଫଣ�ର
ପରଚିାଳନା ନମିେ� ସମ� ଜ�ିାେର ଡ.ିଏ�.ଏ� �� େବାଡ� ଓ କାଯ��କାରଣିୀ
କମିଟ ିଗଠନ କରାଯାଇ�େଲ ମ� େକଉଁ କାରଣରୁ େକବଳ 7 ଟ ିଜ�ିାର ତଥ�
�ଦାନ କର ିଅନ� ଜ�ିାର ତଥ� �ଦାନ କେଲ ନାହ� ତାହା ଜଣାଇବା ସହ ସମ�
ଜ�ିାର ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ସାମ�ାଦକି� ବବିରଣୀ
U.D ୧୦୬୫ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର େକଉଁ େକଉଁ ଭାଷାେର େକେତେଗାଟ ିେଦନୖକି
ସମ�ାଦପ� େକଉଁ �ାନରୁ �କାଶ ପାଉଛ,ି େସ�ମ�ରୁ ବୃହ� ଓ ମ�ମ ବଗ�ର
ସମ�ାଦ ସଂଖ�ା େକେତ, ରାଜ� ସରକାର 2015-16 ରୁ 2019-20 ବଷ� ମ�େର
େକଉଁ ମାପଦଣ� ଆଧାରେର େକଉଁ ବଷ� ବ�ିାପନ ଦର ନ�ି�ାରଣ କର ି େକେତ
ଟ�ାର ବ�ିାପନ େକଉଁ ସମ�ାଦପ�କୁ �ଦାନ କରଛି� ି େକଉଁ ବୃହ� ଓ ମ�ମ
ବଗ�ର ସମ�ାଦପ�ର �ସାରଣ ସଂଖ�ା େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ତାହା �କାଶ
କରେିବ କ ି; (ଖ) େକଉଁ ବୃହ� ବଗ�ର ସମ�ାଦପ�େର ରାଜ�, ଜ�ିା, ସବଡଭିିଜ� ଓ
ବ�କ �ରେର ସେମତ ମଖୁ� କାଯ��ାଳୟେର େକେତ ସାମ�ାଦକି ନଯୁି�ି ପାଇଛ�ି
ଏବଂ ସ��ୃ ସାମ�ାଦକି�ୁ େକଉଁ ହାରେର ଦରମା ଓ ଅନ�ାନ� ଆନୁସ�ୀକ ଭ�ା
�ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା �କାଶ କରେିବ କ,ି କାଯ��ାଳୟେର େକେତ ସଂଖ�କ
ସାମ�ାଦକି କରୁଛ� ିଓ େସମାନ� ମ�ରୁ �ାୟୀ ଓ ଠକିା ଭି�େିର କାଯ�� କରୁ�ବା
ସାମ�ାଦକି� ସଂଖ�ା େକେତ ତା'ର ସମ�ାଦପ�ୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
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ଜଳେସଚନ ସବୁଧିା �ଦାନ
U.D ୧୦୬୬ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- (କ) ମୟୂରଭ� ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କର େକେତ ଶତାଂଶ ଜମିକୁ ଉଭୟ ଖର�ି ଓ
ରବ ିଫସଲ ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ ଉ�ରୁ ଜଳେସଚନର ସବୁଧିା �ଦାନ କରାଯାଉଛ,ି
ଏତ� ବ�ତୀତ ଜ�ିାେର େକେତେଗାଟ ିଜଳେସଚନ �କ� ନମି�ାଣ�ନ ରହଛି,ି ଏବଂ
ଏହାର ନମି�ାଣ କାଯ�� େକେବସ�ୁା େକଉଁ ଉ�ରୁ ଜଳେସଚତି କରାଯିବାର ଲ��
ରଖାଯାଇଛ ିଏବଂ ଜ�ିାକୁ ପ�ୂ�ା� ଜଳେସଚତି କରବିାକୁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି; (ଖ) େକଉଁ େକଉଁ ନଦୀବ� / ଜଳଭଣ�ାରେର ମ�� ଚାଷ / ଉ�ାଦନ
ନମିେ� େକଉଁ ସଂ�ା ଓ ବ��ିବେିଶଷ�ୁ କ ିକ ିସ�� ଆଧାରେର େକେବଠାରୁ ଲି�
ଦଆିଯାଇଛ,ି ଅନ� େକଉଁ େକଉଁ ଡ�ା� / ଜଳଭଣ�ାରକୁ ମ�� ଚାଷ / ଉ�ାଦନ
ନମିେ� େକେବସ�ୁା ଲି� େଦବାର େଯାଜନା ରହଛି?ି
 

ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀର ସବ�ା�ୀନ ବକିାଶ ପାଇଁ େଯାଜନା
U.D ୧୦୬୭ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ� ସରକାର ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀର ସବ�ା�ୀନ ବକିାଶ
ପାଇଁ ଗରବି େଲାକ�ୁ େରାଜଗାର େଦବାପାଇଁ େବକାର�ୁ ଥଇଥାନ କରବିା ପାଇଁ
ବୁଢାବୁଢୀ ମାନ�ୁ ଦୁଃଖ ଓ ଚ�ିା େପାଛେିଦବା ପାଇଁ ଅସହାୟ ଶଶିୁ ଓ ମା ମାନ�ର
ଉପଯୁ� ଯ� େନବା ପାଇଁ କ ି କ ି କାଯ��କୁ ହାତକୁ େନବାପାଇଁ କ ି କ ି େଯାଜନା
କରବିାକୁ ବ�ବ�ା କରୁଛ� ି ଏବଂ େକେତ ବ�ୟବରାଦ େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦକୁ
କରବିା ପାଇଁ େଯାଜନା କରଛି� ି?
 

ଲିଫ� ପଏ�ର ମରାମତି
U.D ୧୦୬୮ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀେର ଅଧୁନା େକେତାଟ ି M.I. Project େକଉଁ େକଉଁ
ଜାଗାେର ଅଛ ିଓ ସଚଳ ଅବ�ାେର ଅଛ ିକହବିା ସେ� ସେ� ସବୁ ଅଚଳ େ�ାେଜକ�
ଗୁଡକିର ତୁର� କାଯ���ମ କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ,ି େସହଭିଳ ିେଯେତ
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ଲିଫ� ପଏ� ଅଛ ିେସଗୁଡକିର ମରାମତ ିଖ�ୁ ଶୀ� ସାରବିା ପାଇଁ େଚ�ା କରେିବ କି
?
 

ଅମରାବତୀ ଦୁଗ�ର ସଂର�ଣ
U.D ୧୦୬୯ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) ଯାଜପରୁ ଜ�ିାର ଛତଆି ଠାେର �ବା
�ାଚୀନ ଅମରାବତୀ ଦୁଗ�ର ସଂର�ଣ ଓ ପଯ��ଟକ ମାନ�ୁ ଆକୃ� କରବିା ପାଇଁ
ଏହାର େସୗ�ଯ��ୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନବ କ ି ; (ଖ) ଅମରାବତୀ
ଦୁଗ� ସ�ଖୁେର ଏକ ସଦୃୁଶ� େତାରଣ ନମି�ାଣ କାଯ��ର ଅେହତୁକ ବଳିମ�ର କାରଣ
କ'ଣ ଓ ଏହା େକେବ ସ�ୂ�� େହବ ?
 

ବରୂିପା େଗ�ୁଟ ି�ପିା�ଳ ନଦୀବ� ସଦୃୁଢୀକରଣ
U.D ୧୦୭୦ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ମହାନଦୀ ନଥ� ଡଭିିଜ� ଅ�ଗ�ତ ବରୂିପା େଗ�ୁଟ ି�ୀପା�ଳ
ନଦୀବ� ସଦୃୁଢୀକରଣ କାଯ���ମ ଓ ଯାଜପରୁ େ�େନ� ଡଭିିଜ� ଅ�ଗ�ତ ଏହି
�ପିା�ଳର ଜଳ ନ�ିାସନ କାଣି ଓ ଅ�ଳା ନାଳର ପନୁରୁ�ାର କାଯ�� ଅଧପ�ରଆି
ଅବ�ାେର �ବା ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଅିଛ ିକ ି ; (ଖ) କାଣି ନାଳର ସଂିହପରୁ,
ଗହାଳଅଣା ଓରଘନୁାଥପରୁ �ାମ ନକିଟରୁ ଚାଷୀମାନ�ୁ କୃଷଜିାତ ସାମ�ୀର
ପରବିହନ ଓ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ େପାଲ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

Steps to sanction 4 mega lift points for Gosani Block
U.D 1071 . Shri K. Narayana Rao : Will the minister for
Water Resources be pleased to state that :- The Government has
sanctioned 4 mega lift points for Kasinagar Block of Gajapati
district Gosani block is also one of the biggest block and
having 90% cultivators, So, can the government take steps to
sanction 4 mega lift points for Gosani Block ?
 

Ratio of Share provided for drinking Water projects
U.D 1072 . Shri K. Narayana Rao : Will the minister for
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Water Resources be pleased to state that :- the Government has
sanctioned drinking water projects under SUDA scheme for
Gajapati district of kashinagar block,Gumma Block, Gosani
block let me know what is the ratio of share provided by
Government of India and Government of Odisha for project by
what time the project will be completed If before completion of
the work the existing projects like drinking water projects, tube
wells well not repaired, how the people will get drinking water
up to the completion of above projects can the Government
take steps to maintain the old projects up to completion of new
projects ?
 

Special Problem Fund ପାଇଁ ଅଥ� ବରାଦ
U.D ୧୦୭୩ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�େର Special Problem Fund େର େକେତ
ଅଥ� ବରାଦ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ତନ��ରୁ େକେତ ଅଥ� େକଉଁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀକୁ
�ଦାନ କରାଯାଇଛ ିତାହା ଜଣାଇେବ କ ି େଯଉଁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀକୁ ଅଥ� �ଦାନ
କରାଯାଇ ନାହ� େସମାନ�ୁ େକେତ ଦନି ଭିତେର ଅଥ� �ଦାନ କରାଯିବ?
 

ଓଡଶିା Cost Canal କୁ ଖନନ
U.D ୧୦୭୪ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଓଡଶିା Cost Canal �େମ �େମ େପାତ ିଯାଉ�ବାରୁ ଏବଂ ଏ�େର ଜଳ ଭ��ୀ
େହାଇଯିବା େଯାଗଁୁ Canal ପା��ବ��ୀ ଚାଷମିାେନ ଜଳ େସଚନ ଓ ଜଳ ନ�ିାସନ
ପାଇଁ ସବୁ ସସମ�ା ର ସ�ଖୁୀନ େହଉଛ� ିଏହ ିେକନାଲ କୁ ଖନନ କର ିପବୂ�ଭଳି
େନୗବାଣିଜ� କରାଇବା ପାଇଁ େକ� ସରକାର� ସହତି ଆେଲାଚନା କର ି କାଯ��
ଆର� କରବିାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

େଗାପାଳପରୁ ବ�ରେର ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୧୦୭୫ . �ୀ ଲ�ଣ ମ�ୁା : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ)
େଗାପାଳପରୁ ବ�ରର େମାଟ ସରକାରୀ ପଦବୀ େକେତ; ଉ� ପଦବୀ କ'ଣ କ'ଣ
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ଉେ�ଖ କରବିା ସହ େକଉଁ ପଦବୀେର କଏି ଦାଇ�େର ଅଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି? (ଖ)
ବ�ରର େମାଟ କମ�ଚାରୀ ସଂଖ�ାରୁ େକେତ େଗାଟ ିପଦବୀ େକେତ ବଷ� ଠାରୁ ଖାଲି
ପଡଛି ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଜମିକୁ ଜଳ େଯାଗାଣ
U.D ୧୦୭୬ . �ୀ ଲ�ଣ ମ�ୁା : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
(କ) ଗଂଜାମ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କେର େକେତ ଜମିକୁ େକଉଁ େକନାଲ ସ�ି� େର
ପାଣି େଯାଗାଉଛ ିଏକ ବ�ୃିତ ଚ�ି �ଦାନ କରେିବ କ ି ? (ଖ) ଛ�ପରୁ-ଗଂଜାମ-
ରଂେଗଇଲୁ�ା ବ�କକୁ େକଉଁ େକଉଁ େକନାଲ ରବ ି ଓ ଖରଫି ଫସଲରୁ ପାଣି
େଯାଗାଏ; ଏହ ିେକନାଲର େଦଘୖ�� େକେତ ଏବଂ ଏଗୁଡକି େକଉଁ ସାଲେର ନମି�ାଣ
େହାଇ�ଲା ?
 

�ାନୀୟ େଲାକ�ୁ ଥଇଥାନ ଏବଂ �ତପିରୂଣ �ଦାନ
U.D ୧୦୭୭ . �ୀ ଜୟ� କୁମାର ଷଡ଼�ୀ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ପରୁୀକୁ ବ�ି�ରୀୟ ପଯ��ଟନ �ଳୀେର ପରଣିତ କରବିାକୁ ରାଜ�
ସରକାର ଉଦ�ମ କରୁ�ବା େବେଳ ଏହ ି େଯାଜନା ଭିତେର �ୀମ�ରିର
ଚତୁଃପା��େର �ାନୀୟ ବାସୀ�ାମାନ�ୁ ଉେ�ଦକର ି ମ�ରିର େସୗ�ଯ��କରଣ
କାଯ�� ଅ�ଭ�ୁ � କ ି ନୁେହଁ; ଯଦ ିହଁ, ମଠ, ମ�ରି, େଦାକାନ, ବାସଗହୃ ହରାଇ�ବା
େଲାକ� ସଂଖ�ା, ତା�ର ନାମ ଓ ଠକିଣା ଏବଂ େସମାନ�ୁ େକଉଁ ଠାେର ଥଇଥାନ
କରାଯାଉଛ ିବା କରାଯିବାକୁ ଅଛ ିତା'ର ବଶିଦ ବବିରଣୀ ଓ �ତପିରୂଣ ଓ ନୂଆ ଘର
କରବିା ପାଇଁ େକେତ ଅଥ� ଦଆିଯିବାକୁ �ତଶିତୃ ିଦଆିଯାଇଛ ିତା'ର ବ�ୃିତ ହସିାବ
ର�େବ କ?ି
 

ଭ�ାଯାଇ�ବା �ାଚୀନ ମ�ରିର ତାଲିକା
U.D ୧୦୭୮ . �ୀ ଜୟ� କୁମାର ଷଡ଼�ୀ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ପରୁୀର �ୀମ�ରି, ଭୁବେନ�ରର ଲି�ରାଜ
ମ�ରି ଓ ���ର ମ�ରି ଭାରତ ସରକାର� ପଯ��ଟନ �ଳୀ ତାଲିକାେର ଅଛ ିକି
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ନାହ�; ଯଦ ିଅଛ ିେତେବ ଏହ ିମ�ରିର ଚତୁଃପା��େର �ବା େକେତ ମିଟର ପଯ���
ନଷି�ିା�ଳ ଓ େକେତ ମିଟର ପଯ��� େକ� ସରକାର� ନୟି�ଣାଧୀନ ତା'ର
��ୀକରଣ େଦେବ କ ି ; ପରୁୀ �ୀମ�ରିର ଓ ଲି�ରାଜ ମ�ରି ଚାରପିେଟ େଯଉଁ
ଉେ�ଦ ��ିୟା ଚାଲିଛ ିବା ଚାଲୁଛ ିତାହା େକ� ସରକାର� �ାତସାରେର େହାଇଛି
କ ିନାହ� ଏବଂ ଲି�ରାଜ ମ�ରି ଚାରପିେଟ େକେତାଟ ି�ାଚୀନ ମ�ରି ଭ�ାଯାଇଛ ି?
 

କାଡାନାଳ ଓ ଶାଖା ନାଳଗୁଡକିର ର�ଣାେବ�ଣ
U.D ୧୦୭୯ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି: ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଧାମନଗର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର �ବା ବଭିି� କାଡାନାଳ ଓ ଶାଖା
ନାଳଗୁଡକିର ର�ଣାେବ�ଣ ଅଭାବରୁ େପାତେିହାଇ ଗଲାଣି; େସଗୁଡକିର ସଂ�ାର
କର ିଜଳେସଚନର ସ ୁବେ�ାବ� ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଠ�ି ସମୟେର ନଯୁି�ି �ଦାନ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୦୮୦ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ି ବଭିାଗ
ଅ�ନେର �ବା ବଭିି� ଏକାେଡମୀେର �ାୟୀ ସଭାପତ,ି ସଂପାଦକ ନଯୁି�ି ଓ
କମ�ଚାରୀମାନ�ର ଅବସର ପେର ନୂତନ ନଯୁି�ି ଠ�ି ସମୟେର
ଦଆିଯାଉନ�ବାରୁ ସଂପ�ୃ ଏକାେଡମୀର େଦନୖ�ଦନି କାଯ�� ସଂପାଦନେର ଅସବୁଧିା
ସ�ିୃ େହଉ�ବା ଅଭିେଯାଗ ସଂପକ�େର ସରକାର ତୁର� ବହିତି ପଦେ�ପ େନେବ
କ ି?
 

ପଯ��ଟନ �ଳୀର ଉ�ତ ିପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୦୮୧ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ବଲା�ିର ଜ�ିାେର େକେତାଟ ିପଯ��ଟନ �ଳୀ ଅଛ ିଏବଂ ଏହାର ଉ�ତ ିପାଇଁ ବଗିତ
୫ବଷ�େର କ'ଣ କ'ଣ ପଦେ�ପ େନଇଛ�;ି ଜ�ିାର ପଯ��ଟନ �ଳୀଗୁଡକୁି
ପଯ��ଟକମାନ�ୁ ଆକୃ� କରବିା ପାଇଁ ସରକାର �ଚାର�ସାର, ଯାତାୟାତ, ରହଣି
ପାଇଁ କ'ଣ ପଦେ�ପ େନଉଛ� ିତା'ର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
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ଜଳ�ପାତକୁ େନଇ Eco Tourism
U.D ୧୦୮୨ . �ୀ ସବୁାଶ ଚ� ପାଣି�ାହୀ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େଦବଗଡ ଜ�ିାର �ଧାନପାଟ ଜଳ�ପାତ ଓ େକାରଡେକାଟ
ଜଳ�ପାତକୁ େନଇ Eco Tourism କରବିା ପାଇଁ ସରକାର�ର େଯାଜନା ଅଛ ିକ;ି
ଯଦ ିନଥାଏ ଯଥାଶ�ି ନୂତନ ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?
 

ବ�ିାପନ �ଦାନ
U.D ୧୦୮୩ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େକ� ସରକାର� ଡଏିଭିପି (ବଓିସ)ିର ନ�ି�ାରତି ବ�ିାପନ ଦର
ଆଧାରେର ରାଜ� ସରକାର ଅନୁେମାଦତି ସମ�ାଦପ� ମାନ�ର ବ�ିାପନ ଦର
ଧାଯ�� କର�ିବା େବେଳ ବ�ିାପନ ଆବ�ନ େ��େର �ୁ�, ମ�ମ ଓ ବହୁତ
ସମ�ାଦପ� ମାନ� ମ�େର ଡଏିଭିପି ନ�ି�ାରତି ବ�ବ�ା ଏବଂ ଅନୁେମାଦନ
େ��େର ସବ�ନମି� �ସାରଣ ସଂଖ�ା ସୀମାକୁ �ହଣ କରାନଯିବାର କାରଣ କ'ଣ;
ଏ�େନଇ ଏଯାବ� କ ି ପଦେ�ପ (େକଉଁ ମାନ� ଦରଖା� ଆଧାରେର)
ନଆିଯାଇଛ ି ଏବଂ ୨୦୨୦ ଏ�ି� ରୁ ଏଯାବ� େକଉଁ ଖବରକାଗଜ ଓ
ପ�ପ�କିାକୁ େକେତ ମଲୂ� ଓ ପରମିାଣର ବ�ିାପନ (ମାସୱାରୀ) େକଉଁ
ଆଧାରେର ଆବ�ତି େହାଇଛ ି?
 

କ�ିି ଛାଡ କରିବା ସ�କ�େର
U.D ୧୦୮୪ . �ୀ ସନାତନ ବଜୁିଳ ି: ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ବ�ି ମହାମାରୀ କେରାନା େଯାଗଁୁ ମା�� ମାସରୁ shutdown ଏବଂ lockdown
ପାଇଁ Auto, Tracker, Bus, Truck, Bolero, Pickup Van ଇତ�ାଦି
roadେର ଚାଲିପାରଲିା ନାହ�; ଏହ ି ସମୟେର େଯଉଁମାେନ bankରୁ loan
େନଇଛ�,ି େସମାେନ ମାସକୁ ମାସ କ�ିି େଦବା ସ�ବ କ;ି େତଣୁ ସରକାର ଖ�ୁ
ଶୀ� ଏହ ିଗାଡ ିମାଲିକ ମାନ�ର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝ ିକ�ିି ଗୁଡକୁି ଛାଡ କରେିବ କ ିଏବଂ
େଯତକି ଲ� େହାଇଛ ିସରକାର ଭରଣ କରେିବ କ?ି
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ଭାରତମାଳା େଯାଜନା ସ�କ�େର
U.D ୧୦୮୫ . �ୀ ଲାଲିେଟ�ୁ ବଦି�ାଧର ମହାପା� : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- େକ� ସରକାର�ର ଭାରତମାଳା େଯାଜନାେର ��ାବତି
େଗାପାଳପରୁ ଦୀଘ� ରାଜମାଗ�ର �ତି ିଆଜ ି ଦନିେର କ'ଣ; ମଖୁ�ମ�ୀ ଓ େକ�
ସଡକ ପରବିହନ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମ�ୀ� ସହତି ବୁଝାମଣା େହବାପେର ଏହି
ରାଜମାଗ� ଟା�ୀରୁ ଦୀଘା ପଯ��� କରାଯିବା କଥା ସତ� କ;ି ଯଦ ିହଁ େତେବ ରାଜ�
େଯାଜନା େବାଡ�ର ଉପା�� ଏହାକୁ ବେିରାଧ କରବିାର ତା�ଯ�� କ'ଣ ଏବଂ ରାଜ�
ସରକାର, ରାଜ� ମଖୁ�ମ�ୀ� େନତୃ�େର ନଁା େଯାଜନା େବାଡ�ର ଉପା���
େନତୃ�େର ଚାଲିଛ,ି ତା'ର ��ୀକରଣ େଦେବ କ ି?
 

ବ� �ା� ଗୁଡକିର ଆଧୁନକିୀ କରଣ
U.D ୧୦୮୬ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ� ସରକାର� ଅ�ନେର େକଉଁ େକଉଁ ବ� �ା�ଗୁଡକିର
ଆଧୁନକିୀ କରଣ େଯାଜନା ହାତକୁ ନଆିଯାଇଛ;ି ସରକାର� େଘାଷଣା ମତୂାବକ
ସବୁ ବ�କେର ଆଦଶ� ବସ�ା� ନମି�ାଣ କାମର �ତି ିଏେବ କ'ଣ; େକଉଁ େକଉଁ ବ�
�ା�ଗୁଡକିେର ଯା�ୀ ବ�ିାମ �ଳୀ, ପାକ�ଂ ସବୁଧିା, େଦାକାନ ବଜାର ସବୁଧିା ନାହ�
େସଠାେର ଯା�ୀମାନ� ସବୁଧିା ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନବା ସେ� ସେ�
ସବୁ ରୁ� େର ଘେରାଇ ବ� ସହ ଟକର େଦଇ ସରକାରୀ ବସ ଚଳାଇ ସରକାରୀ
ସଂ�ା OSRTCକୁ ଲାଭ କରପିାରେିବ କ ି?

[Question Nos. 893 to 965 were originally starred ]
 

Designed By National Informatics Centre, Odisha.


