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ଜମିଜମା େରକଡ� କ�ୁ�ଟରୀକରଣ
U.D ୫୮ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର ଚକବ�ୀ, ବେ�ାବ� କାଯ��ାଳୟ ସହତି
ତହସଲି ଓ ରାଜ� ସକ�ଲମାନ�େର ଜମିଜମା େରକଡ�ଗୁଡକିର କ�ୁ�ଟରୀକରଣ
ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ
U.D ୫୯ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
(କ) ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତ ସଂଖ�ାର ଚାଷୀ ଅଗଭୀର/ଗଭୀର
ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ େକେବଠାରୁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ସରକାରୀ ତହବଲିେର
େପଠୖ କରଛି� ି ଓ ଟ�ା େପଠୖ କର�ିବା ଚାଷୀ� ମ�ରୁ େକେତ ସଂଖ�ାର
ଚାଷୀ�ର ଅଗଭୀର/ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ େହାଇଛ ିଏବଂ େକେତ ସଂଖ�ାର
ଚାଷୀ�ର ଏଯାବ� ନଳକୂପ ଖନନ େହାଇନାହ� ଓ େକେବ ସ�ୁା ନଳକୂପ ଖନନ
କରାଯିବ, ଏହାର ଏକ ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଏବଂ (ଖ)2009
ମସହିା ସ�ୁା ରାଜ�ର େକେତ �ତଶିତ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳେସଚତି କରାଯାଇ�ଲା
ଓ 2009 ମସହିାରୁ ଏଯାବ� େକେତ �ତଶିତ ଚାଷଜମିକୁ ଜଳ େସଚତି



କରାଯାଇଛ ିଏବଂ େମାଟ େକେତ �ତଶିତ ଚାଷ ଜମି ଜଳ େସଚତି େହାଇଛ,ି
ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ ଜ�ିାୱାରୀ ଓ ବ�କୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ?ି
 

ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ
U.D ୬୦ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ େକଉଁ ବ�କ ଅ�ନେର �ବା େକଉଁ େକଉଁ
େକନାଲ ମରାମତ ିଅଭାବରୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ େଯାଗାଣର ବାଧକ ସାଜଛି ି ଓ
େସହସିବୁ େକନାଲର ମରାମତ ିେକେବସ�ୁା କରାଯିବ ଏବଂ ଫୁଲବାଣି ନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀର େମାଟ ଚାଷ ଜମିର ପରମିାଣ େକେତ ଓ େସ�ରୁ େକେତ ପରମିାଣର
ଚାଷ ଜମିକୁ େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନା/�କ� ମା�ମେର ଜଳ େଯାଗାଣ କରାଯାଉଛି
ଓ େକଉଁ େଯାଜନା/�କ� ଅଚଳ ଅବ�ା େଯାଗଁୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ େଯାଗାଣ
େହାଇପାରୁନାହ� ଏବଂ େକେତ ପରମିାଣର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ େଯାଗାଣ କରାଯିବା
ନମିେ� େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନା/�କ� ଚାଲୁ ରହଛି,ି େସହସିବୁର କାଯ��
େକେବସ�ୁା େଶଷ େହବ, ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଜଳେସଚନ �କ� ପାଇଁ ବ�ବ�ା
U.D ୬୧ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ବଲା�ୀର ଜ�ିାେର 'େସାନଗଡ' ନଦୀ ଉପେର ଭୂତଆିରବାହଲ-ସକୁିଆ ଠାେର
ଏକ ଜଳେସଚନ �କ� କରାଯିବାର ��ାବ ଅଛ ିକ ି ; ମରୁଡ ି�ବଣ ବଲା�ୀର
ବ�କର ଚାଷଜମିକୁ ଜଳେସଚନ ପାଇଁ ଏହ ି�କ� ପାଇଁ ସରକାର ବଚିାର କରେିବ
କ ି?
 

େଚ� ଡ�ା� ର ନମି�ାଣ କାଯ��
U.D ୬୨ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ବଲା�ୀର ଜ�ିାର େଲାୟର ସକୁେତଲ ନଦୀେର କରିାବାହାଲ-ଛତାମଖନା ଠାେର
ଏକ େଚ� ଡ�ା� ନମି�ାଣ ପାଇଁ ଦଆିଯାଇ�ବା ��ାବ ସରକାର� ବଚିାରାଧୀନ
ଅଛ ିକ ିଏବଂ େକେବ ସ�ୁା ଏହ ିେଚ� ଡ�ା� ନମି�ାଣ ଆର� େହବ ?
 

Proposal for shifting of Head Quarter
U.D 63 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for



Planning and Convergence be pleased to state that :- Is there
any proposal for shifting of Head Quarter of Western Odisha
Development Council to council area; If yes; when it will be
shifted and what is the cause of delay?
 

Allocation of funds
U.D 64 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for
Planning and Convergence be pleased to state that :- What is
the allocation of funds from Western Odisha Development
Council to different districts of Council area; Will the
minister furnish the district-wise funds allocation of those
funds for the last ten years?
 

େଗାପାଳପରୁ ବ�ରେର ଆମଦାନୀ ଓ ର�ାନୀ େହାଇ�ବା �ବ�
U.D ୬୫ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
େଗାପାଳପରୁ ବ�ର 2018 & 2019 ବଷ� େକଉଁ େକଉଁ �ବ� (Cargo)
ଆମଦାନୀ ବା ର�ାନୀ େହାଇଛ ିତାହାର ପରମିାଣ େକେତ ; ରାଜ� ସରକାର
େକେତ ରୟାଲିଟ ିପାଇଛ ି; 2018 ଜୁନ ଆର� ଠାରୁ 2019 ଏ ପଯ��� େକେତ
ବାଲି େକଉଁ ରାଜ� ବା େଦଶକୁ ଯାଇଛ;ି ଉ� ବାଲି କଏି ପଠାଉଛ�;ି କଏି ଲି�
ଅ�କାର ପାଇଛ�;ି େକଉଁ ସଂ�ା େକେବ ତା�ୁ ଅନୁମତ ିେଦଇଛ� ି ; ଉ� ବାଲି
େକଉଁ ସବୁ ଅ�ଳରୁ ସଂ�ହ କରାଯାଇଛ ିଏ�େର �ାଇେଭ� ପାଟ� େକଉଁମାେନ?
 

ବ� ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବ�ବ�ା
U.D ୬୬ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଭୁବେନ�ର ଠାରୁ କ�ାମାଳ ପଯ��� ଯା�ୀମାନ�ର ଯାତାୟତର ସବୁଧିା ପାଇଁ
ଭୁବେନ�ର ଠାରୁ କ�ାମାଳ, ଭାୟା-ଫୁଲବାଣୀ, େଗାଛାପଡା ଓ ବାଳ�ାପଡା
େଦଇ ବସ ଚଳାଚଳ କରବିା ନମିେ� ସରକାର ବଚିାର କରେିବ କ ି; ଯଦ ିକରେିବ
େତେବ େକେବ ସ�ୁା ବଚିାର କରେିବ; ଭୁବେନ�ର ଠାରୁ ଫୁଲବାଣୀ ଓ
ଭୁବେନ�ର ଠାରୁ ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ େକଉଁ �ାନକୁ ବ�
ଚଳାଚଳ କରୁଛ ିଓ େକଉଁ େକଉଁ �ାନକୁ ଆଗାମୀ ଦନିେର ବସ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ
ଲ�� ରଖାଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?
 



ପଯ��ଟନ�ଳୀର ଉ�ତ ିପାଇଁ ଅଥ� ବ�ବ�ା
U.D ୬୭ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ େକଉଁ �ାନକୁ ପଯ��ଟନ�ଳୀ ଭାେବ
େଘାଷଣା କରାଯାଇଛ ିଓ ଏହସିବୁ ପଯ��ଟନ�ଳୀର ଉ�ତ ିପାଇଁ 2017-18 ଓ
2018-19 ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ଦଆିଯାଇଛ ି ଓ
ଦଆିଯାଇ�ବା ଟ�ାରୁ େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ବ�ୟ
କରାଯାଇ େକଉଁ �କାର ଉ�ତମିଳୂକ କାଯ�� କରାଯାଇଛ ି ଓ ଚଳତି ଆଥ�କ
ବଷ�େର େକଉଁ େକଉଁ ପଯ��ଟନ�ଳୀ ପାଇଁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ େଦବାକୁ
ଲ�� ରଖାଯାଇଛ ି; ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ସେମତ ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ
�ାନକୁ ପଯ��ଟନ�ଳୀ ଭାେବ ଚ�ିଟ କର ିରେିପାଟ� େଦବାକୁ େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାର
ଜ�ିାପାଳ�ୁ େକେବ ଚଠି ି େଲଖାଯାଇଛ ି ଓ େଲଖାଯାଇ�ବା ଚଠି ି ଅନୁଯାୟୀ
େକଉଁ ଜ�ିାର ଜ�ିାପାଳ ରେିପାଟ� �ଦାନ କରଛି� ି ଓ େକଉଁ ଜ�ିାପାଳମାେନ
ରେିପାଟ� �ଦାନ କରନିାହା� ି େସ�ପାଇଁ କ ି �କାର ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଭ�ା ପାଉ�ବା କଳାକାର� ସଂଖ�ା
U.D ୬୮ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଫୁଲବାଣୀ ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ ବ�କ ଓ
େପୗରା�ଳେର େକେତ ଜଣ କଳାକାର ଭ�ା ପାଉଛ� ିଓ କଳାକାର ଭ�ା ପାଇଁ
େକେତଜଣ ଆେବଦନ କରଛି� ି ଏବଂ ଆେବଦନକାରୀ�ୁ େକେବ ସ�ୁା ଭ�ା
�ଦାନ କରାଯିବ ଜଣାଇେବ କ;ି ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ସେମତ ରାଜ�ର
େକଉଁ ଠାେର �ବା ମ�ରି ଗୁଡକିର ଭା�ଯ�� ଓ କଳାର ଗୁରୁ� ତଥା ଅବ�ୟକୁ
ଦୃ�ିେର ର� ମରାମତ ିଓ ସଂର�ଣ କାଯ�� କରାଯିବାର ଆବଶ�କତା ଅଛ ିଏବଂ
ଏ ସ�କ�େର ରେିପାଟ� �ଦାନ କରବିାକୁ େକଉଁ କ��ୃ ପ��ୁ ପ� େଲଖାଯାଇଛ ିଓ
େଲଖାଯାଇ�ବା ପ� ଅନୁଯାୟୀ େକଉଁ କ��ୃ ପ�/ଜ�ିାପାଳ ରେିପାଟ� �ଦାନ
କରଛି� ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଜମିଜମା ମାମଲାର ଫଇସଲା ପାଇଁ ବ�ବ�ା



U.D ୬୯ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ େକଉଁ ତହସଲି
କାଯ��ାଳୟେର ଜମିଜମାକୁ େନଇ େକେତ ସଂଖ�ାର େକଉ ଁ �କାର ମାମଲା
େକେବଠାରୁ ବଚିାରା�ନ ଅଛ ିଓ ଏହାର ତୁର� ଫଇସଲା ନମିେ� କ ି�କାର
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିଓ େକେବସ�ୁା ଫଇସଲା କରାଯିବ ଜଣାଇେବ କ,ି
ତହସଲି କାଯ��ାଳୟ ଭୁବେନ�ର� ଚଠି ିସଂ.-515 , ତା.15.01.2019 ରଖିେର
ରାଜ� ନୀର�ିକ, ଚ�କାକୁ େଯଉଁ ଜମିର ସୀମା ଚ�ିଟ କରବିା ସହତି
ଜବରଦଖଲକୁ ଉେ�ଦ କରବିାକୁ ପଦେ�ପ େନଇ 7 ଦନି ମ�େର ରେିପାଟ�
େଦବାକୁ ନେି��ଶ ଦଆିଯାଇ�ଲା ତଦନୁଯ଼ାୟୀ ସ��ୃ ରାଜ� ନରିୀ�କ�ୁ �ଦାନ
କର�ିବା ରେିପାଟ�ର ସବେିଶଷ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

େଦବୖୀ ଦୁଘ�ଟଣାେର �ାଣ ହରାଇ�ବା ମୃତକ� ସଂଖ�ା
U.D ୭୦ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର 2016 ମସହିାଠାରୁ ଏଯାବ�
େକଉଁ େକଉଁ ବଷ� ବ�ାଘାତ , ସାପ କାମଡୁା ଓ ଅନ� େକଉଁ �କାର େଦବୖୀ
ଦୁଘ�ଟଣାେର େକେତଜଣ �ାଣ ହରାଇଛ� ି ଓ �ାଣ ହରାଇ�ବା ମତୃକ�
ପରବିାରକୁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ଅନୁକ�ାମଳୂକ ସହାୟତା ଓ �ତପିରୂଣ
�ଦାନ କରାଯାଇଛ,ି ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ ବ�କ ଓ େପୗରା�ଳୱାରୀ ଗହୃକୁ
�ଦାନ କରେିବ କ,ି ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ େକଉଁ ବ�କ ଅ�ନେର
�ବା େକଉଁ େକଉଁ ପଡା �ାମକୁ ରାଜ� �ାମେର ପରଣିତ କରବିାକୁ ��ାବ
ବଚିାରା�ନ ଅଛ ି ଓ େକେବସ�ୁା ପଡା �ାମକୁ ରାଜ� �ାମେର ପରଣିତ
କରାଯିବ, ଗହୃକୁ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଅଭିେଯାଗ ପ� ଉପେର କାଯ��ାନୁ�ାନ
U.D ୭୧ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଜ�ିାପାଳ� କାଯ��ାଳୟ, ସ�ୁରଗଡ, ଅଭିେଯାଗ
ପ� ସଂ.-2515, ତା.28.10.2013 ରଖିେର ତହସଲିଦାର ବୀରମି�ପରୁ�ୁ
ପଠାଇ�ବା ଅଭିେଯାଗ ପ� ଉପେର ବହିୀତ କାଯ��ାନୁ�ାନ େନବା ନମିେ�



େଯଉଁ ନେି��ଶ ଦଆିଯାଇ�ଲା, ତଦନୁଯାୟୀ ତହସଲିଦାର ବୀରମି�ପରୁ
ଏଯାବ� କ ି�କାର କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରଛି� ିଏହାର ଏକ ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ
�ଦାନ କରେିବ କ,ି ସତ�ଭାମା େଦବୀ େୱଲେଫୟାର �� ଭୁବେନ�ର� ଚଠିି
ସଂ.-160, ତା.28.12.2018 ରଖିେର ଜ�ିାପାଳ େଖା��ା�ୁ େଲଖାଯାଇ�ବା
ଚଠିକୁି ବଚିାରକୁ େନଇ କ ି �କାର କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ,ି ଯଦି
କରାଯାଇନାହ� େତେବ ତାହାର କାରଣ କଣ ଓ ଏହା�ାରା େ�� କାଯ��ାଳୟର
ପଦା�କାରୀ� େଯାଗଁୁ ସରକାର�ୁ ମଲୂ�ବାନ ଜମି ହରାଇବାକୁ ପଡୁ�ବାରୁ
ସ��ୃ ପଦା�କାରୀ� ବରୁି�େର କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯିବ ନାହ� କାହ�କି
ଜଣାଇେବ କ ି?
 

କଳାକାର ଭ�ାର ବବିରଣୀ �ଦାନ
U.D ୭୨ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- 2017-18 ମସହିାେର ନୂତନ ଭାବେର େଯ଼ଉଁ 1000
କଳାକାର�ୁ ଭ�ା େଦବା ପାଇଁ �ରି େହାଇ�ଲା, େସହସିବୁ କଳାକାର�ୁ
େକେବଠାରୁ ଏହ ି ଭ�ା ଦଆିଯାଇଆସଛୁ ି ଏବଂ ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାରୁ
େକେତ ଜଣ େଲଖାଏଁ କଳାକାରମାନ�ୁ ମାସକି େକେତ ଟ�ା ହସିାବେର
କଳାକାର ଭ�ା ଦଆିଯାଉଛ ି ଓ ବୀରମି�ପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକେତଜଣ
କଳାକାର, ଭ�ା ପାଉଛ� ି ଓ ଏହ ି ଭ�ା ପାଇବାକୁ େକେବଠାରୁ େକଉଁ
େକଉଁମାେନ ଆେବଦନ କର ି ଅେପ�ାେର ଅଛ�,ି ଏହସିବୁର ଏକ ବ�ୃିତ
ବବିରଣୀ ଗହୃକୁ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

କଳାକାର ପା�ରୁି ଆଥ�କ ସହାୟତା, ମ�ରି ମରାମତ ିଓ ସଂର�ଣ
U.D ୭୩ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) 2017-18 ଓ 2018-19 ଆଥ�କ ବଷ�େର
ଦୂରାେରାଗ� େରାଗେର ପୀଡତି େକଉଁ େକଉଁ ବଶି�ି କଳାକାରମାନ�ୁ କଳାକାର
କଲ�ାଣ ପା�ରୁି େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ଆଥ�କ ସହାୟତା େଯାଗାଇ
ଦଆିଯାଇଛ,ି ଗହୃକୁ ଜଣାଇେବ କ,ି ଏବଂ (ଖ) ବୀରମି�ପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର
େକଉଁଠାେର �ବା େକଉଁ ମ�ରି ଭା�ଯ�� ଓ କଳାର ଗୁରୁ� ବହନ କରଛି ି ଓ



ଏହସିବୁ ମ�ରିର ଅବ�ୟକୁ ଦୃ�ିେର ର� ମରାମତ ି ତଥା ସଂର�ଣ କାଯ��
କରାଯିବାକୁ ଆବଶ�କତା ଅଛ ି କ,ି ଯଦ ି ଅଛ ି େତେବ ଏ�ପାଇଁ ସରକାର କି
�କାର ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�,ି ଗହୃକୁ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଆମେକା ସମିେକା ପଯ��ଟନ �ଳୀ
U.D ୭୪ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
କୁଆଁରମ�ୁା ବ�କର ଆମେକା ସମିେକା ଠାେର �ଟିଶି ଶାସନ ବରୁି�େର ଲେଢଇ
କର ିଆଦବିାସୀ ମାେନ ଶହୀଦ େହାଇ �ବାରୁ ଉ� �ାନକୁ ପଯ��ଟନ�ଳୀ ଭାେବ
େକେବ େଘାଷଣା କରାଯାଉଛ ିଓ ଉ� �ାନର ବକିାଶ ପାଇଁ େକ� ସରକାର ଓ
ରାଜ� ସରକାର େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ େକେବ େକେବ େଦଇଛ� ିଓ େସ�ରୁ
େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ େକେବ େକେବ େଦଇଛ� ି ଓ େସ�ରୁ େକେତ ଟ�ା
େଲଖାଏଁ ବ�ୟ େହାଇ େକଉଁ �କାର ବକିାଶ ମଳୂକ କାଯ�� କରାଯାଇଛ ିଏବଂ
ଏତ� ବ�ତୀତ ବୀରମି�ପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଅନ� େକଉଁ େକଉଁ �ାନକୁ
ପଯ��ଟନ�ଳୀ ଭାେବ େଘାଷଣା କରାଯାଇଛ ିଓ ପଯ��ଟନ�ଳୀ ଭାେବ େଘାଷଣା
କରାଯାଇ�ବା �ାନ ଗୁଡକିର ବକିାଶ ପାଇଁ 2017-18 ଓ 2018-19 ଆଥ�କ
ବଷ�େର େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ଦଆିଯାଇଛ ିଓ େସ�ରୁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ
େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର ବ�ୟ କରାଯାଇ େକଉଁ �କାର ବକିାଶ ମଳୂକ କାଯ��
କରାଯାଇଛ,ି ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଇଁ ଜମି ଅ��ହଣ
U.D ୭୫ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ବୀରମି�ପରୁ ଠାରୁ ବାଲୁଘାଟ ପଯ��� ସ�ସାରଣ େହବାକୁ �ବା ଜାତୀୟ
ରାଜପଥ ନମିେ� େକେବ ଠାରୁ ଜମି ଅ��ହଣ େହାଇଛ ିଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ
କାରଣ ପାଇଁ ଅବଶ�ି ଜମି ଅ��ହଣ େହାଇପାର ି ନାହ� ଓ ଉ� ଜାତୀୟ
ରାଜପଥ କାଯ�� େକେବ ଠାରୁ ଆର� େହାଇ େକେବ ସ�ୁା େଶଷ େହବାର �ଲା,
ଏହାର ଏକ ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ ଗହୃକୁ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ସଚୂନା େକ� ଓ ପାଠାଗାର �ତ�ିା



U.D ୭୬ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- କଟକ ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ ବ�କେର ଅଦ�ାବ� ସଚୂନା େକ�
ଓ ପାଠାଗାର େଖାଲାଯାଇନାହ ି �କାଶ କର ି �େତ�କ ବ�କେର ଅତ�ାଧୁନକି
ସଚୂନା େକ� ଓ ପାଠାଗାର �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଖାଲି�ବା ପଦବୀ ପରୂଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୭୭ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ମଂଜୁରୀ�ା� ଜ�ିା ସଚୂନା ଓ େଲାକସ�କ�
ଅ�କାରୀ, ସହକାରୀ ଜ�ିା ସଚୂନା ଓ େଲାକସ�କ� ଅ�କାରୀ ପଦବୀର
େକେତେଗାଟ ି ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ି ଓ ଏହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ?ି
 

ଲଉଡ ିଓ ରାମତାଳକୁି ଆଧୁନକିୀକରଣ
U.D ୭୮ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଆମ ରାଜ�ର �ୀ ଜଗ�ାଥ ଓ ରାଧାକୃ� େଚତନାର
�ତୀକ �ାଚୀନ ଆ�ା�କି େଲାକକଳା ଲଉଡ ିଓ ରାମତାଳକୁି ଅନୁକରଣ କରି
ପ�ିମ ଉ�ର ଭାରତେର ତାହାକୁ ଦା�ିଆ ରୂପ େଦଇ େଲାକ�ିୟ
କରାଯାଇ�ବାେବେଳ ରାଜ�େର ଲଉଡ ି ଓ ରାମତାଳରି ସରୁ�ା, ବକିାଶ ଓ
ଗେବଷଣା ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି
 

ବସ�ା� ନମି�ାଣ
U.D ୭୯ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ସାେଲପରୁ ଏକ ବାଣିଜ�ିକ େପ��ଳୀ େହାଇ�ବାରୁ ଏଠାେର ଏକ ଉ�ତ
ମାନର ଅତ�ାଧୁନକି ବସ�ା� ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ ଅଛକି,ି ଉ�ର ହଁ
େହେଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ନରିାପଦ େନୗପରିବହନ
U.D ୮୦ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ମହାନଦୀ ଓ ତାହାର ଶାଖା ଏବଂ ଉପନଦୀମାନ�ର େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର �ବା



ନଦୀ ଘାଟେର ଜନସାଧାରଣ ଯାତାୟତ ପାଇଁ େନୗପରବିହନ ଉପେର
ନଭି�ରଶୀଳ େହାଇଥା� ି �କାଶ କର ି ଏଠାେର ନରିାପଦ େନୗପରବିହନ ସହ
େନଯୖା�ୀ� ସରୁ�ା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ବସ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବ�ବ�ା
U.D ୮୧ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜଧାନୀ ଭୁବେନ�ର ଏବଂ କଟକରୁ େଦନୖକି ଅବଭି�
େକାରାପଟୁ ଜ�ିାକୁ େକେତ ବସ ଚଳାଚଳ କରୁଛ,ି େସଗୁଡକି େକବଳ
ରା�ୀକାଳୀନ ବସ େବାଲି ସରକାର ଜାଣ� ିକ,ି ଯା�ୀ ପରବିହନ ଏହ ି ରୁଟେର
ବୃ� ି ପାଉ�ବା କାରଣରୁ ସକାଳ େବଳା ରାଜଧାନୀରୁ ଅବଭି� େକାରାପଟୁ
ଜ�ିାକୁ ବସ ଚଳାଚଳର ବ�ବ�ା େହବ କ,ି ଅନୁରୂପଭାେବ େକାରାପଟୁରୁ ସକାଳ
େବଳା ଭୁବେନ�ରକୁ ବସ ଆସବିାର ବ�ବ�ା େହବ କ?ି
 

ପଯ��ଟନ�ଳୀକୁ ଅଥ� ବରାଦ
U.D ୮୨ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ଗତ ପା� ବଷ� ମ�େର େକାରାପଟୁ ଜ�ିାର େକେତେଗାଟି
�ାନକୁ ନୂତନ ପଯ��ଟନ�ଳୀର ମାନ�ତା ଦଆିଯାଇଛ,ି େସ�ପାଇଁ େକେତ ଅଥ�
ବ�ୟ କରାଯାଇଛ,ି ତାହାର ପ�ୂ� ବବିରଣୀ େଦେବକ,ି ଏବଂ (ଖ) ଆଉ େକେତ
�ାନକୁ ପଯ��ଟନ�ଳୀ ମାନ�ତା େଦବା ପାଇଁ ସରକାର�ର ��ାବ ଅଛ?ି
 

ବଭିାଗୀୟ ଜମିର ଉପେଯାଗ
U.D ୮୩ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର ଏେବ ରାଜ� ବଭିାଗ
ଅ�ନେର େକେତ ଜମି ଅଛ,ି ତନ��ରୁ େକେତ ଜମି ବ��ି ବେିଶଷ ବ�ବସାୟୀକ
ସଂ�ା ଏବଂ ଶ�ି ସଂ�ା� ଜବର ଦଖଲେର ଅଛ,ି ଏହାର ଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ
େଦେବକ,ି ଏବଂ (ଖ) ରାଜ�କୁ ଜବରଦଖଲମ�ୁ କରବିାକୁ ସରକାର େଘାଷଣା
କର�ିେଲ କ,ି ଏଭଳ ିେଘାଷଣା ପାଣିେର ଗାର ସଦୃଶ�କ?ି
 

େକାଲାବ ଜଳ ଭ�ାରର ଜଳଧାରଣ �ମତା



U.D ୮୪ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର �ବା େକାଲାବ ଜଳ ଭ�ାରର
ଜଳଧାରଣ �ମତା �ାର�େର େକେତ �ଲା, ଏେବ େକେତ ଅଛ,ି ଇତ ିମ�େର
ଏହ ି ଜଳ ଭ�ାରେର େକେତ ପଟୁ ଜମିଗଲାଣି, ଏହା ଜଳ ଭ�ାର ତଥା
େକାରାପଟୁ ଜ�ିା �ତ ିବପିଦ ସ�ିୃ କରଛିକି,ି ପଟୁ ଉଠାଣ ଏଠାରୁ ସ�ବ କ,ି ଏବଂ
(ଖ) ଏଠାରୁ ବଦୁି�ତ ଉ�ାଦନ ଓ ଜଳେସଚନ ସବୁଧିା ବ� େହବାର ସ�ାବନା
ଅଛକି?ି
 

େପାଲାଭରମ �କ�ର�ତିି
U.D ୮୫ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େପାଲାଭରମ �କ� �ାରା ଓଡ଼ଶିାର କ ି କ ି �ତ ି େହବ ତାହା
ସରକାର ଅଦ�ାବ� �� ନ କରବିାର କାରଣ କ'ଣ; ବ��ମାନ ଏହ ି�କ�ର �ତିି
କଣ ଅେଟ; ରାଜ� ସରକାର� ଅପାରଗତା େଯାଗଁୁ ଏହ ି �କ� ବ�
େହାଇପାରୁନାହ� କ;ି ଏହାର ଉପର ମ�ୁେର ରାଜ� ସରକାର ବ�ାେରଜ କରବିାର
��ାବ ଅଛ ିକ ି?
 

ସଚୂନା େକ�/ ପାଠାଗାର �ତ�ିା
U.D ୮୬ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କେର ଅଦ�ାବ� ସଚୂନା
େକ� ଓ ପାଠାଗାର �ତ�ିା େହାଇନାହ� �କାଶ କର ି �େତ�କ ବ�କେର
ସଚୂନାେକ� ଓ ପାଠାଗାର �ତ�ିାପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

େନୗଯା�ୀ� ନରିାପ�ା
U.D ୮୭ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି:- େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ ନଦୀର େକଉଁଠାେର ଯା�ୀମାେନ ଡ଼�ା
ସାହାଯ�େର ନଦୀପାର େହଉଛ� ିଓ ଏଠାେର େନୗଯା�ୀ� ନରିାପଦ ପରବିହନ
ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

�କାଶନ ପାଇଁ ପଦେ�ପ



U.D ୮୮ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- କବ ି�ଜନାଥ ବଡ଼େଜନା� ରଚନା ସମ�କୁ
ସାହତି� ଏକାେଡ଼ମୀ ତରଫରୁ �କାଶନ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ
ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ି?
 

ବସଚଳାଚଳ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୮୯ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାେର େରଳ ରହଣୀ ସମୟକୁ ଭି�କିର ି ବଭିି�
ଅ�ଳକୁ ବସ ଚଳାଚଳ ସଗୁମ ପାଇଁ ସରକାର କ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରଛି� ି?
 

�ତ� ପା� ିବ�ବ�ା
U.D ୯୦ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- େଢ଼�ାନାଳ ଜ�ିାର ଅନୁ�ତ ବ�କ ଗୁଡ଼କିର ବକିାଶ
ସାଧନ ପାଇଁ �ତ� ପା�ବି�ବ�ା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ସାମ�ାଦକି� ପାଇଁ �ତ� େଯାଜନା
U.D ୯୧ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ସାମ�ାଦକିମାନ� କଲ�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ି �ତ� େଯାଜନା
�ଣୟନ କରଛି� ିଗହୃକୁ ଅବଗତ କରେିବ କ ି?
 

ମ�ୁଣାଳୟ ନବୀକରଣ
U.D ୯୨ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
କଟକ�ତି ଓଡ଼ଶିା ସରକାରୀ ମ�ୁଣାଳୟକୁ ନବୀକରଣ ଓ ସ�ସାରଣ ପାଇଁ
ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ଓଡ଼ଆି ଭାଷାକୁ ଶା�ୀୟ ମଯ��ାଦା
U.D ୯୩ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ



ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଓଡ଼ଆି ଭାଷାକୁ ଶା�ୀୟ ମଯ��ାଦା �ଦାନ ପାଇଁ
ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ିଓ ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ସାହତି�ର ବକିାଶ
ନମିେ� କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

7ମ େବତନ �ଦାନ
U.D ୯୪ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଓଡ଼ଶିା ରାଜ� ସଡ଼କ ପରବିହନ ନଗିମର କମ�ଚାରୀମାନ�ୁ 7ମ େବତନ
ଆେୟାଗ ଆଧାରେର େବତନ �ଦାନ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ
ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ବଧିାୟକ/ସାଂସଦ ପା�ରି ସରଳକିରଣ
U.D ୯୫ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ବଧିାୟକ ଓ ସାଂସଦ ପା�ରି �କ� କାଯ�� ଅନୁେମାଦନ
ସରଳୀକରଣ କର ିଏହାକୁ ବ�କ ଓ େପୗରସଂ�ାେର ଅନୁେମାଦନ ପାଇଁ ସରକାର
ବ�ବ�ା କରେିବ କ?ି
 

OSRTC ବ� ବ�ବ�ା
U.D ୯୬ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଭ�କ ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ ଆଗରପଡ଼ାଠାରୁ ଭୁବେନ�ର ଭାୟା ବ�, ମ�ରୁୀ େରାଡ଼,
ଛତାବର, ଯାଜପରୁ, କୁଆ�ଆ େଦଇ ଏକ OSRTCର ବସ ଜନସାଧାରଣ�
ଯାତାୟତର ସବୁ�ା ପାଇଁ �ଚଳନ କରେିବ କ?ି
 

ବ�ର �ତ�ିା
U.D ୯୭ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁଠାେର େକେତ �ମତା ସ�� ବ�ର �ତ�ିା ନମିେ�
ସରକାର ନ�ି� ି େନଇ�େଲ ତନ��ରୁ ବ��ମାନ େକେତାଟ ି ବ�ର କାଯ���ମ
େହାଇଛ ିଓ େକଉଁ କାରଣରୁ ଅନ� ��ାବତି ବ�ର କାଯ���ମ େହାଇ ପାର ିନାହ�
ଏହ ି ବ�ର ନମି�ାଣପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ କ�ାନମିାନ� ସହତି ଚୁ�ିନାମା
େହାଇ�ଲା; ଭ�କ ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ ଚୁଡ଼ାମଣି ଓ ବାେଲ�ର ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ



ବାଲିଆପାଳଠାେର ��ାବତି ବ�ରର କାଯ���ମର ଅ�ଗତ ିସ�କ�େର ସଚୂନା
େଦେବ କ?ି
 

ସାମ�ାଦକି�ୁ େ�ା�ାହନ
U.D ୯୮ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର �କାଶତି ସମ�ାଦପ�ର ସଂଖ�ା େକେତ ଓ ସବୁଠାରୁ
Largest Circulation େକଉଁ ସମ�ାଦପ� ଓ ଏହ ିସ�ାଦପ�ମାନ�େର େକଉଁ
େକଉଁ ସାମ�ାଦକି ସାମ�ାଦକିତା େକେବଠାରୁ କରୁଛ� ିଓ େସମାନ� ନାମ କ'ଣ;
�ାମା�ଳର ସାମ�ାଦକିମାନ�ୁ ସରକାର େଦଉ�ବା େ�ା�ାହନ ରାଶ ିସ�କ�େର
ସଚୂନା େଦବା ସହତି ସାମ�ାଦକିମାନ�ୁ େପନସ� େଦବାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ?ି
 

େନୗ-ଯା�ୀ� ସରୁ�ା
U.D ୯୯ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଚଲିିକାେର ଓ ସମ� ରାଜ�େର େନୗ ପରବିହନ ସହ, େନୗ-ଯା�ୀ ଓ
ପଯ��ଟକମାନ� ସରୁ�ା ପାଇଁ �ହଣ କରାଯାଉ�ବା ପଦେ�ପ ସ�କ�େର
ସଚୂନା େଦେବ କ ି?
 

ବଳେଦବଜୀଉ� ରଥ ଯା�ା �ସାରଣ
U.D ୧୦୦ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ଭ�କ ଜ�ିାର ମ�ରୁୀ �ାମେର ଅବ�ତି ବହୁ ପରୁାତନ �ସ�ି ବଳେଦବ ଜୀଉ
ମ�ରିର ମଖୁଶାଳା ନମି�ାଣ ସହତି �ାଚୀର େବଢାର ଉ�ତ ିଏବଂ ବଳେଦବଜୀଉ
ରଥଯା�ାକୁ ଅ�କ �ସାରଣ ଓ େଲାକାଭିମଖୂୀ କରବିା ପାଇଁ ସରକାରୀ
େ�ା�ାହନ ରାଶ ିବୃ� ିକରେିବ କ ି?
 

ଜମିଜମା ବବିାଦର ସମାଧାନ
U.D ୧୦୧ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ
ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ପରୁୁଷାନୁ�େମ ଜଟଣୀ ଅ�ଳର
27ଟ ି�ାମର �ତିବିାନ ଜମିକୁ ଜଗ�ାଥ� ନାମେର �ବା ଦଶ�ାଇ କଣିା ବକିା
କରବିାକୁ ବ�ତି କରାଯାଉଅଛ,ି ଏହା�ାରା ବହୁତ ହତିା�କାରୀ ଝଅି ବାହାଘର



ଏବଂ ଉ�ତମିଳୂକ କାଯ�� କରପିାରୁନାହଁା�,ି ଉ� disput ର ସମାଧାନ ପାଇଁ
ସରକାର େକଉଁ ପଦେ�ପ େନଇଛ� ିଲି�ତ ଆକାରେର ଗହୃେର ଜଣାଇେବ କି
?
 

େହାେଟଲ ଏବଂ ପଯ��ଟନେ��ର ପନୁରୁ�ାର
U.D ୧୦୨ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଫନ ି ବାତ�ାେର େହାେଟଲ ଏବଂ ପଯ��ଟନେ��ର ଅ�କ
�ତଘିଟଅିଛ ି , ଉ� କାଯ��ର ପନୁରୁ�ାର ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପଦେ�ପ
େନଇଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଅ�ର� ବ�ର କାଯ���ମ
U.D ୧୦୩ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଅ�ର� ବ�ର କାଯ�� େକଉଁ ପଯ��� ଯାଇଅଛ ି, ଯଦ ିେସଠାେର
ବ�ର େହବ, ତାହା େକେବସଧୁା କାଯ���ମ େହବ ?
 

ଟାଉନବସ ଚଳାଚଳ
U.D ୧୦୪ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଭୁବେନ�ର ଠାରୁ ଜଟଣୀକୁ େକେତାଟ ି ଟାଉନ ବସ ଏବଂ
େକେତାଟ ି Long Route ବସ ଚାଲୁଅଛ ି , ଜଟଣୀ ଓଡଶିାର ବଡ RLY
ଜ�ସ� ଅେଟ ଏଣୁ ଏଠାରୁ ଅ�କ ବସ େସବା େଯାଗାଇବାେର ସରକାର
ପଦେ�ପ େନେବ କ ିଏବଂ ଏହା େକେବସଧୁା କାଯ��କାରୀ େହବ ?
 

ନୂଆ େକନାଲ ପାଇଁ େଯାଜନା
U.D ୧୦୫ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ଚାଷୀମାନ� ପାଇଁ ନୂଆ େକନାଲ , L.I. Point ଇତ�ାଦି
କଛି ିକରବିାର େଯାଜନା ଅଛ ିକ,ି ପରୁୁଣାଗୁଡକିର ମରାମତ ିକରବିାର ଅଛ ିକ,ି
ଯଦ ିହଁ, େକେବସଧୁା କାଯ�� ସରବିା ପାଇଁ ବ�ବ�ା ଅଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଲଘ ୁଖଣିଜ ପଦାଥ�ରୁ ଆଦାୟ ରାଜ�
U.D ୧୦୬ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା



ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଲଘ ୁ ଖଣିଜ ପଦାଥ�ରୁ ବାଷ�କ
େକେତ ରାଜ� ଆଦାୟ େହଉଛ ି ଏବଂ େକେତ ପରମିାଣର ବାଲି, େମାରମ,
ପଥର, ମାଟ ି ଉେ�ାଳତି/ଖନନ େହଇଛ ି େକଉଁ ନ�ି�� ଲଘ ୁ ଖଣିଜ ପଦାଥ�ରୁ
େକେତ ରାଜ� ଆଦାୟ େହାଇଛ ିେସ ସ�କ�ତ ନ�ି�� ତଥ� ରାଜ� ସରକାର�
ନକିଟେର ଉପଲ� କ,ି ଯଦ ିଉପଲ� େତେବ 2014-15, 2018-19 ବଷ�ର
ଖଣିଜୱାରୀ ଜ�ିାୱାରୀ ବଷ�ୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

'ଫନ'ି �ାରା �ୟ�ତ ିଆକଳନ
U.D ୧୦୭ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ସାମ�ିୁକ ଝଡ 'ଫନ'ି େଯାଗୁ େକଉଁ େକଉଁ
ଜ�ିାେର �ୟ�ତ ି ଆକଳନ େକେତ ସଂଖ�କ ଓ େକଉଁ �ରର କମ�ଚାରୀ/
ଅ�କାରୀ� �ାରା େକଉଁ ଭି� ିପ�ତେିର ଆକଳନ କରାଯାଇ�ଲା, �ୟ�ତରି
�ାଥମିକ ଓ ବ�ୃିତ ଆକଳନ ପାଇଁ େକେତ ସମୟ ଲାଗି�ଲା ତାହା �କାଶ
କରେିବ କ,ି େକଉଁ େକଉଁ ବଭିାଗର େକେତ �ୟ�ତ ି େହାଇ�ବା ଆକଳନ
କରାଯାଇଛ ି ଓ ସ��ୃ �ୟ�ତ ି େକେବ ସ�ୁା ଭରଣା ଓ ପନୁରୁ�ାର ନମିେ�
େକ� ସରକାର ଓ ରାଜ� ସରକାର� କାଯ���ମର ସା�ତକି �ତି ି ସ�କ�େର
ଅବଗତ କରେିବ କ ି?
 

ଅ�କ ପଯ��ଟନ ଆସପିାରିବା ପାଇଁ େଯାଜନା
U.D ୧୦୮ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ପଯ��ଟନ�ଳୀ, ଐତହି��ଳୀ, ଧାମ�କ ପୀଠ,
ସମ�ୁତଟବ��ୀ ଅ�ଳ ଗୁଡକୁି ଅ�କ ପଯ��ଟକ ଆସପିାରବିା ପାଇଁ �ଚାର ଓ
�ସାର ଲାଗି େକ� ଓ ରାଜ� ସରକାର� କ ିକ ିେଯାଜନା େକଉଁ ନାମେର େକେବ
ଠାରୁ କାଯ��କାରୀ େହଉଛ,ି ସ��ୃ େକଉଁ େଯାଜନାେର ରାଜ� ଓ େକ� ସରକାର
େକେତ ଅଥ� େକଉଁ ବଷ� �ଦାନ କରଛି� ିେକେତ ବ�ୟ େହାଇଛ ିତାର ବଷ�ୱାରୀ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି େକଉଁ େଯାଜନାେର ଅଥ� ନ�ି�ାରତି ସମୟ ଅବ�
ମ�େର ବ�ୟ େହାଇପାର ିନାହ� ତାର �ମଖୁ କାରଣ କଣ ତାହା �କାଶ କରବିା



ସହ ବଳିମି�ତ ��ିୟା �ାସ କର ି�ରାନି�ତ କରବିା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଇଛ ି?
 

ଜଳ େସଚତି ଜମି
U.D ୧୦୯ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତେଗାଟ ି�ୁ� ଜଳେସଚନ
�କ� ରହଅିଛ ିସ��ୃ �କ� ମା�ମେର େକେତ ପରମିିତ ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ
କରବିାର ବ�ବ�ା �ଲା ଓ ସ�ତ ିେକେତ ଜମିକୁ �କୃତେର ଜଳେସଚନ େହଉଛି
ତାର ଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି ନମି�ତ �କ� ମ�ରୁ େକଉଁ
ଜ�ିାେର େକଉଁ �କ� ସ�ୂ�� ଅଚଳ ଓ େକଉଁ �କ� ଆଂଶକି ଅଚଳ ଅବ�ାେର
ରହଛି,ି ଆଂଶକି ଓ ସ�ୂ�� ଅଚଳ �କ� �ାରା େକେତ ଜମି ଜଳେସଚନରୁ
ବାଧା�ା� େହଉଛ ିତାହା �କାଶ କରବିା ସହ ସ��ୃ �କ�କୁ କଯ���ମ କରବିା
ପାଇଁ େକେତ ଅଥ� ଆବଶ�କ େହବ ଓ େକେବ ସ�ୁା େକଉଁ �କ� କାଯ���ମ
କରବିା ନମିେ� କ ିକ ିେଯାଜନା ��ୁତ େହାଇଛ ିତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

�ାକୃତକି ବପିଯ��ୟ ପାଇଁ ଆଥ�କ ସହାୟତା
U.D ୧୧୦ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ମହାବାତ�ା ପରବ��ୀ ସମୟରୁ
ଚଳତି ବଷ� ମ�େର କ ି କ ି �ାକୃତକି ବପିଯ��ୟ େହାଇ�ଲା, େକଉଁ ବଷ�ର
�ାକୃତକି ବପିଯ��ୟେର େକଉଁ େକଉଁ ��େର େକେତ �ୟ�ତ ି େହାଇ�ବାର
ଆକଳନ କରାଯାଇ େକ� ସରକାର� ଠାରୁ େକେତ ଆଥ�କ ସହାୟତା ଦାବୀ
କରାଯାଇ�ଲା, ଦାବୀ ପରେି��ୀେର େକଉଁ େକଉଁ ବଷ� େକେତ ଅଥ� େକଉଁ
େକଉଁ ବାବଦେର େକ� ସରକାର ମ�ରୁ କର�ିେଲ ତାର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି?
 

ଭୂମିହୀନ�ୁ ଜମି େଦବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା
U.D ୧୧୧ . �ୀ ଦାସରଥୀ େଗାମାେ�ା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଗଜପତ ି ଜ�ିାର େମାହନା ନବି�ାଚନ



ମ�ଳୀେର େକେତ ଭୂମିହୀନ, େଲାକ ଅଛ� ିଏବଂ ଭୂମିହୀନ�ୁ ଜମି େଦବା ପାଇଁ
କଣ ପଦେ�ପ ସରକାର� ତରଫରୁ ନଆିଯାଉଛ ି?
 

Administrative approval of Project letter by WODC
U.D 112 . Dasarathi Gomango : Will the minister for
Planning and Convergence be pleased to state that :- Is it a
fact that, false administrative approval of project letters have
been issued by Western Odisha Development Council and for
which BDO Sinapali of Nuapada district has filed on FIR in
Sinapali Police station; if so, will the Govt. inquire into the
matter and take appropriate action as deem fit ?
 

ତତିଲିିେର �ତ�ି�� ସଂଖ�ା
U.D ୧୧୩ . �ୀ ଦାସରଥୀ େଗାମାେ�ା : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- େମାହନା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ରାୟଗଡ ବ�କର
ଅ�ାବାଡ ି�ାମ ପ�ାୟତର ବାରଘରଆି ଓ ଆ�ାବାଡ େର ଗତ ତତିଲିି େର
େକେତ ମତୃାହତ େହାଇଛ� ିଏବଂ େକେତ ଘର ଭା�ିଛ ିମତୃାହତ ଓ �ତ�ି� �ୁ
କ'ଣ ସରକାର� ପ�ରୁ କ ିସବୁଧିା ଦଆିଯାଇଛ ି?
 

Facilitates given to Journalist
U.D 114 . Shri Bhupinder Singh : Will the minister for
Information & Public Relations be pleased to state that :- (a)
what are the support given to all types of Journalist including
the accrelasted Journalist in the state district wise number
including the eloctronic journalist will the Govt. Support
them in the line of nibouring state how many of them have
been provided Govt. Accommodation the last when the
accommodation was provided ?
 

ପଡା �ାମକୁ ରାଜ� �ାମେର ପରିଣତ
U.D ୧୧୫ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂି : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ ପରଚିାଳନା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ରାଜ�େର �ବା ପଡା�ାମ (Hamlet) ମାନ�ୁ
ରାଜ� �ାମେର ପରଣିତ କରବିାପାଇଁ େକେତ େଗାଟ ି ��ାବ ଆସଅିଛ ି ଓ
ତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ ି, ଏବଂ (ଖ) କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ଏହ ିଭଳି



େକେତାଟ ି��ାବ ରହଛ ିତାହା େକେବ ସ�ୁା ରାଜ� �ାମେର ପରଣିତ କରେିବ
କହେିବ କ ି?
 

Implementation of water survey Report
U.D 116 . Shri Bhupinder Singh : Will the minister for
Water Resources be pleased to state that :- Is the Govt. aware
that a satelite survey has been done by the M.D. survey lift
irrigation corporation in 314 Block of Odisha to explore the
potentiality of ground water survey in the state what steps
govt has taken to implement the survey report to provide tube
well for agriculture purpose ?
 

ଫନ ିବାତ�ାେର �ତ�ି� କଚା ଘରର ସଂଖ�ା
U.D ୧୧୭ . �ୀ ଲାଲିେଟ�ୁ ବଦି�ାଧର ମହାପା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ
ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଫନ ିବାତ�ାେର ପରୁୀ, େଖା��ା,
ଜଗତସଂିହପରୁ, େକ�ାପଡା ଓ କଟକ ଜ�ିାର �ାମ �ାମ ପ�ାୟତ ଓ ବ�କ
ହସିାବେର େକେତ ସଂଖ�ାେର କଚାଘର ସ�ୂ�� ଓ ଆଥ�କ ଭାବେର �ତ�ି�
େହାଇଛ ିଏହ ିସବୁ ଜ�ିା ଗୁଡକିେର �ାମ , �ାମ ପ�ାୟତ ଓ ବ�କ ହସିାବେର
େକେତ ପରବିାରକୁ 2000 ମସହିାରୁ ଆଜ ି ପଯ��� େକଉଁ େକଉଁ ସରକାରୀ
େଯାଜନାେର ପ�ାଘର େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ିଓ େକେତ ପରବିାର କ�ାଘେର
ରହୁଛ� ିଓ େକେତ ଭୂମିହୀନ ପରବିାର ଅଛ� ିଏ�ରୁ �ାମ , �ାମ ପ�ାୟତ ଓ
ବ�କ ହସିାବେର ସ�ୂ�� ତଥ� ଉପ�ାପିତ କରେିବ କ ି?
 

ଫନୀ ବାତ�ାେର ନ� େହାଇ�ବା ଡ�ା ଓ ଜାଲ
U.D ୧୧୮ . �ୀ ଲାଲିେଟ�ୁ ବଦି�ାଧର ମହାପା� : ରାଜ� ଓ ବପିଯ��ୟ
ପରଚିାଳନା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ପରୁୀ ଜ�ିା କୃ� �ସାଦ ବ�କେର
ଫନୀ ବାତ�ାେର େକେତ ମ��ଜୀବ ିଓ ଅଣ ମ��ଜୀବ ିପରବିାର� ଡ�ା ଓ ଜାଲ
ନ� େହାଇଛ ିଏହାର �ାମ ହସିାବେର ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ିଡ�ା ଓ ଜାଲ
ନ� େହାଇ�ବା ବ��ି ମାନ� ମ�ରୁ େକେତ ଜଣ�ୁ ଏେବ ସ�ୁା �ତପିରୂଣ
�ଦାନ କରାଯାଇଛ ିଏହାର �ାମ ଓ ପରବିାର ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ିେକେତ
ପରବିାର �ାମ ଅନୁସାେର �ତପିରୂଣ ପାଇ ନାହା� ି ଏହ ି ପରବିାର ମାନ�ୁ



େକେତ ଟ�ାର �ତପିରୂଣ େଦବାକୁ ଆକଳନ କରଯାଇଛ ିଏହା ନାମ ଓ �ାମ
ହସିାବେର ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି?

[Question Nos. 58 to 60 were originally starred ]
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