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ଓଡଶିା ବଧିାନସଭା
େଷାଡଶ ବଧିାନସଭା
ଷ� ଅ�େବଶନ

ଗୁରୁବାର , େଫବୃୟାରୀ ୨୫ , ୨୦୨୧

େମୗ�କ ଉ�ର ନମିେ� �ଶ�ାବଳୀ
�ଶ� ସଂଖ�ା - ୩୦

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

 

CWC ଠାେର �ବା ବୃହତ ଓ ମ�ମ ଜଳେସଚନ �କ�
*୧୫୧ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- େକଉଁ
େକଉଁ ବୃହ� ଓ ମ�ମ ଜଳେସଚନ �କ� CWC ଠାେର ପଡ ିରହଛି ିତାର ନାମ
ସହତି ଜଣାଇେବ କ,ି ରାହୁଲ, ଭେ�ଇ ଓ ଉଦ�ୀ ନଦୀର tender କାଯ��ଠାରୁ
ଡାକବିା ପାଇଁ �ରି େହାଇଅଛ ି?
 

ଜ�ିା ଖଣିଜ �ତ�ିାନ ��େବାଡ� �ାରା ଅନୁେମାଦନ
*୧୫୨ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ଓଡଶିା ଜ�ିା ଖଣିଜ �ତ�ିାନ 2015ର ନୟିମ 5 ଅନୁଯାୟୀ
େକ�ୁଝର ଜ�ିାର 2019 2020 ବଷ�େର ଜ�ିା ଖଣିଜ �ତ�ିାନ ��େବାଡ� �ାରା
ବାଷ�କ ବେଜ�, ଆ�ନ ପ�ାନ, �ସେପକଟଭି ପ�ାନ, ମା�ର ପ�ାନ ଏବଂ
ସମୀ�କ(ଅଡଟିର) ନଯୁି�ି ଓ ବାଷ�କ ବବିରଣୀକୁ ଅନୁେମାଦନ କରାଯାଇଛକି,ି ଯଦି
କରାଯାଇନାହ� େକଉଁ କାରଣରୁ କରାଯାଇନାହ� ଏବଂ ଏ�ପାଇଁ କାହାକୁ ଉ�ରଦାୟୀ
କରାଯିବ, 2019 2020 ବଷ�େର େକଉଁ ବ�କ ଓ େପୗରା�ଳେର ଉ� ଅ�ା�କାର ଓ
ଅନ� ଅ�ା�କାର େ��େର େକେତ ବ�ୟ ଅ�କଳର େକେତେଗାଟ ି �କ�କୁ
��େବାଡ�ର ବନିା ଅନୁେମାଦନେର କାଯ��କାରୀ କରାଯାଇଛ,ି (ଖ) େକ�ୁଝର ଜ�ିା
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ଖଣିଜ �ତ�ିାନ �ାରା ଓଡଶିା ଜ�ିା ଖଣିଜ �ତ�ିାନ 2015େର �ବା େକଉଁ େକଉଁ
ନୟିମକୁ ଉଲଂଘନ କରାଯାଇଛ ି ଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ କାଯ�� ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ
କରାଯାଇନାହ�, େକଉଁ ନୟିମ ଉ�ଘଂନ ପାଇଁ କାହାକୁ ନ�ି��ଭାେବ ଉ�ରଦାୟୀ
କରାଯାଇଛ?ି
 

ଭୀମକୁ�ଠାେର ��ାବତି Rope-way �ତିି
*୧୫୩ . �ୀ ବ�ୀ ନାରାୟଣ ପା� : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
େକ�ୁଝର ଜ�ିାର ଗୁରୁ�ପ�ୂ� ପଯ��ଟନ�ଳୀ ଭୀମକୁ�ଠାେର ��ାବତି Rope-
wayପରେିଯାଜନାର ବ��ମାନର �ତି ିକଣ ; ଏ�ପାଇଁ େକେତ ଅଥ� ବ�ୟବରାଦ
େହାଇଛ;ି ଏହ ି�କ� କାଯ�� କରବିା ପାଇଁ େକୗଣସ ିେଟ�ର ଆହ�ାନ କରାଯାଇଛ ିକି
?
 

�େତ�କ ବ�କେର ସଚୂନା େକ� ଓ ପାଠାଗାର �ତ�ିା
*୧୫୪ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କେର ଅଦ�ାବ� ସଚୂନା େକ� ଓ
ପାଠାଗାର �ତ�ିା େହାଇନାହ� �କାଶ କର ି �େତ�କ ବ�କେର ସଚୂନା େକ� ଓ
ପାଠାଗାର �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ?ି
 

ଡ଼�ାମାନ�ର ଫିଟେନସ ଯା�
*୧୫୫ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଚଲିିକା �ଦ ପ�ିମ ଉପକୂଳ ବାଲୁଗଁା ବଡ଼କୂଳ େଜଟରୁି �ତଦିନି ହଜାର ହଜାର
ସଂଖ�ାେର ପଯ��ଟକ ନଳବଣ ପ�ୀ ଅଭୟାରଣ� କାଳଜିାଇ ମ�ରି ଆଦ ିଚଲିିକାର
ବଭିି� �ାନକୁ ଡ଼�ାେର ଯା�ା କରୁଛ�,ି େସମାନ�ର ସରୁ�ା ପାଇଁ ଡ଼�ା ମାନ�ର
ଫିଟେନସ ତନ� କର ିଲାଇେସନ� େଦବା, ଡ଼�ାର ଇନସରୁାନ� କରବିା ଆଦ ିଯା�ୀ
ସରୁ�ାକୁ ନ�ିିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଜେଣ �ାୟୀ େମକାନକିାଲ ଇ�ିନୟିର�ୁ ବାଲୁଗଁା
ଓ ବଡ଼କୁଳ ପାଇଁ ନଯୁି�ି େଦେବ କ ି?
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ଓଡଆି ଭାଷାର ବକିାଶ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
*୧୫୬ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) େଦଶେର େକଉଁ େକଉଁ ଭାଷାଗୁଡକି ଅ�ାୟୀ
ମାନ�ତା ପାଇଅଛ ି ଓ ଓଡଆି ଭାଷାର ବକିାଶ ଓ ଏହାର ବହୁଳ ବ�ବହାର ପାଇଁ
ସରକାର କ ିକ ିପଦେ�ପ େନଇଛ�,ି (ଖ) ଓଡଆି ଭାଷା �ତ�ିାନର ସାମଥ�� ବୃ�ି
କର ିଆବଶ�କୀୟ କମ�ଚାରୀ ନଯୁି�ି ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

ଆନ�ପରୁକୁ Railway Connectivity
*୧୫୭ . �ୀ ଭାଗିରଥୀ େସଠୀ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
େକ�ୁଝର ଜ�ିାର ଆନ�ପରୁ ଏକ ଜନଗହଳପି�ୂ� ଅ�ଳ େହାଇ�େଲ େହଁ ଏ
ପଯ��� େରଳବାଇକୁ �ଶ� କରନି�ବାରୁ ସାଧାରଣ େଲାେକ ନାହ� ନ�ବା ଦୁ��ଶାର
ସ�ଖୁୀନ େହଉଛ�;ି ଆନ�ପରୁକୁ Railway connectivity େଦବା ପାଇଁ ରାଜ�
ସରକାର େକ� ସରକାର�ୁ ସପୁାରଶି କରଛି� ିକ;ି ଏ�ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର ତା�
�ରେର େକୗଣସ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?
 

ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ ପାଇଁ ��ାବ
*୧୫୮ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ୨୦୨୧-୨୨ ଆଥ�କ ବଷ� ପାଇଁ ସରକାର େକେତ ଜମିକୁ
ଜଳେସଚତି କରବିା ପାଇଁ ��ାବ ର�ଛ�;ି ମହାନଦୀ ଜଳ ବବିାଦ ନ�ି�� ଭାେବ
େକେବ ସରବି; ରାଜ�େର ବଭିି� ନଦୀେର ଜଳ �କ�ର ଆବଶ�କ�ବା �େଳ
ସରକାର ଉ� ସବୁ ବଷିୟେର କ'ଣ ପଦେ�ପ େନଉଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

OMBADC ପା�ରି ଅଥ� ହ�ା�ର
*୧୫୯ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- େବଆଇନ ଖଣି କାଯ��କଳାପ ମାମଲା ( WP. 114 / 2014 )
ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ଖଣି �ତ�ି� ଅ�ଳର ବକିାଶ ଲ��େର ଗଠତି S.P.V. ପା�କୁି
ଅନ�� ବନିେିଯାଗ କମି�ା ଅନ� େକୗଣସ ିକ��ୃ ପ��ୁ ହ�ା�ରତି କରାଯାଇ ପାରବି
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ନାହ� େବାଲି ସ�ିୁମ େକାଟ� �� କର�ିେଲ ପନୁ� ବେିଶଷ ପର�ିତିେିର ରାଜ�
ମହାେଲଖାଗାର (AG) ଓ େକ� CAG � ପରାମଶ��େମ ଓଡ଼ଶିା ଖଣିଜ ଅ�ଳ
ବକିାଶ ପରଷିଦ ( OMBADC) ର େଯାଜନା ଅଟକଳ ପେର ବଳକା ରହୁ�ବା
ଅଥ�ର 60 % ରାଜ� ସରକାର�ୁ ସ��ଭି�କି ଋଣ ଆକାରେର ଦଆିଯାଇ ପାରବି
େବାଲି ତଦାରଖ କ��ୃ ପ� ( OA) ଜ�ିସ ଏେକ, ପ�ାନାୟକ ନେି��ଶ େଦଇ�େଲ
ଏହା ସେ� ( OMBADC) ପା�େିର ଗ�ତି େମାଟ ଅତ�ର 99 .4% ( 16.526
େକାଟ ିଟ�ା ) ରାଜ� ସରକାର�ୁ ହ�ା�ର େହବା େକାଟ� ଅବମାନନା ନୁେହଁ?
 

ପଯ��ଟନ �ଳୀର ବକିାଶ ନମିେ� ଅନୁଦାନର ବ�ବ�ା
*୧୬୦ . �ୀ ଭା�ର ମେଢଇ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ�କ ବଷ�େର ଓଡଶିାର େକଉଁ େକଉଁ ପଯ��ଟନ �ଳୀର ବକିାଶ
ନମିି� େକେତ ଟ�ାର ଅନୁଦାନ ବ�ବ�ା କରାଯାଇଅଛ ିଏବଂ ଯଦ ିକରାଯାଇନାହ�
େକେବ ବ�ବ�ା �ହଣ କରାଯିବ ଜଣାଇେବ କ;ି ଉଦଳା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର
େଦବକୁ� ଏବଂ ସମୀବୃ� ପଯ��ଟନ �ଳୀର ଉ�ତ ିକରବିା ନମିି� କ'ଣ ପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ�କ ବଷ�େର ଏହ ିଦୁଇେଗାଟ ିପଯ��ଟନ
�ଳୀର ବକିାଶ ନମିି� େକେତ ଟ�ାର ଆଥ�କ ଅନୁଦାନ �ଦାନ କରାଯିବା ନମିି�
ବ�ବ�ା �ହଣ କରାଯାଉଅଛ ିଉ�ର ର�େବ କ ି?
 

��ାଗାର ସଚୂନା ବ�ିାନ ତାଲିମ�ା� ��ାଗାରିକ ନେିୟାଜନ
*୧୬୧ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ରାଜ�ର ସଚୂନାେକ� ଓ ପାଠାଗାରମାନ�େର କ�କ� ଲାଇେ�ରୀୟାନ
ବଦଳେର ��ାଗାର ସଚୂନା ବ�ିାନ ତାଲିମ�ା� ��ାଗାରକି ନେିୟାଜନ ପାଇଁ
ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?
 

Inland Water Way �ାପନ ପାଇଁ େଯାଜନା
*୧୬୨ . �ୀ �ତାପ େକଶରୀ େଦବ : ବାଣିଜ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
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େକ� ସରକାର �ାରା ଖରେ�ାତା ନଦୀେର Inland Water Way �ାପନ
କରବିାର େଯାଜନା ଅଛ ି କ,ି ଏହ ି �କ� ଉପେର େକୗଣସ ି କାମ େହାଇ�ବା
ସରକାର� ନଜରେର ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ି'ହଁ' େତେବ ଏହ ିକାମର ବ�ୟ ଅଟକଳର ମଲୂ�
େକେତ, ଏବଂ େକଉଁ ଠାରୁ େକଉଁ ପଯ��� କାମ ଆର� େହାଇଛ,ି ଏହ ି�କ�କୁ
ପଯ��ାୟବରଣ ମ�ରୁୀ ମିଳଛି ିକ ି?
 

Repair work to old mandira at Nilgiri
*163 . Shri Sukanta Kumar Nayak : Will the minister for
Odia Language, Literature & Culture be pleased to state that :-
there exists good no of ancient structures like Gouranga Mandir
and Kuspandeswar Mandira in Nilgiri where details are being
worshiped, the structures are age old at least 200 years, will the
Govt. be taken up repair works to save from ruins ?
 

�ଚଳତି OSRTC ବସ ସଂଖ�ା
*୧୬୪ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�ର େକେତାଟ ିରା�ାେର ଓଡଶିା ରାଜ� ପରବିହନ ନଗିମର ବସ ଚଳ �ଚଳ
କରୁଛ ିଓ ତାର ସମଦୁାୟ ସଂଖ�ା େକେତ, ଉ� ବସ ପରଚିାଳନାେର କେିଲାମିଟର
�ତ ି େକେତ ଆୟ ବ�ୟ େହଉଛ,ି OSRTC �ାରା ଚାଲୁ�ବା ବସ ମ�ରୁ
େକେତାଟ ିSupper Delux, େକେତାଟ ିDelux, େକେତାଟ ିExpress, େକେତାଟି
Passanger Bus ଅ�ଭ�ୁ � ତନ��ରୁ େକଉଁ Category Bus Service େର
ଯାତାୟତ କରବିା ପାଇଁ ଯା�ୀ ପସ� କରୁଛ� ିକହେିବ କ,ି େକେତାଟ ିinter-state
ବସ େଦନୖକି ଚଳ �ଚଳ କରୁଛ,ି ତନ��ରୁ OSRTC ର େକେତାଟ ି inter-state
ବସେର ଯା�ୀ� ପାଇଁ ଅ�କ ସବୁଧିା କଣ ରଖାଯାଇଛ,ି OSRTC ର ବଭିି�
ବଗ�ର କମ�ଚାରୀମାନ�ୁ uniform େଦବାକୁ ନ�ି� ିେନଇଛ� ିକ,ି ବଭିି� ବଗ�ର
େମାଟ କମ�ଚାରୀ� ସଂଖ�ା େକେତ ?
 

ଚାଷଜମିକୁ ଜଳେସଚନ ବ�ବ�ା
*୧୬୫ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
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ରାଜ�େର େକେତ ଚାଷଜମିକୁ ଜଳେସଚନ ବ�ବ�ା କରାଯାଇଛ,ି ତାହା େମାଟ
ଚାଷଜମିର େକେତଶତାଂଶ, ତାର ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ;ି 2010 ରୁ 2020
ମସହିା ପଯ��� େକଉଁ ଉ� �କ�ରୁ େକେତ ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ ବ�ବ�ା କରଛି�,ି
ତାର ବଷ�ୱାରୀ ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ ସହ ବଷ�ୱରୀ ଅନୁଦାନ ଓ ଖ��ର ତଥ� �ଦାନ
କରେିବ କ ି?
 

େକାଭିଡ େବେଳ ଜଡିପିି ବୃ� ିପାଇଁ େଯାଜନା
*୧୬୬ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକାଭି� ପର�ିେିର ଜଡିପିି ବୃ� ିପାଇଁ େଯାଜନାକୁ କପିରି
ପରଚିାଳତି କରାଯାଉଛ ିଏବଂ ଆଗାମୀ ��ୁତ ିକଣ ଯାହା ନୂଆ ଆଥ�କ ବଷ�କୁ ବାଟ
େଦଖାଇବ ?
 

ତାଳସରୀ-ଉଦୟପରୁ େବଳାଭୂମିକୁ ବ�ି �ରୀୟ େବଳାଭୂମି େର ପରିଣତ
*୧୬୭ . �ୀ ଅନ� ଦାସ : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-
ତାଳସାରୀ-ଉଦୟପରୁ େବଳା ଭୂମିକୁ ବ�ି�ରୀୟ େବଳାଭୂମି େର ପରଣିତ କରବିା
ପାଇଁ ମାନ�ବର ମଖୁ�ମ�ୀ ଅ� ଦନି ପେୂବ� େଘାଷଣା କର�ିେଲ ମ� ଆଜ ିପଯ���
କାଯ�� ଆର� ନ େହବାର କାରଣ କଣ ଏହ ି�କ� Report କଏି ��ୁତ କରୁଛ�ି
ଏବଂ େକଉଁ ସଂ�ା �ାରା ପଯ��ଟନ େ�� ନମି�ାଣ କରାଯିବ ତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

େଲାକ କଲ�ାଣ ଧମ�ୀ େଯାଜନାକୁ ଜନସାଧାରଣ�ୁ ଅବଗତ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
*୧୬୮ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ବଭିାଗ ତରଫରୁ ସରକାର� େଲାକ
କଲ�ାଣ ଧମ�ୀ େଯାଜନାକୁ Mobile SMS, Whatsapp ମା�ମେର
ଜନସାଧାରଣ�ୁ ଅବଗତ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା
ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ମଖୁ�ମ�ୀ କଳାକାର େଯାଜନାେର କଳାକାର ଉପକୃତ
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*୧୬୯ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ମଖୁ�ମ�ୀ କଳାକାର େଯାଜନାେର କଟକ ଜ�ିାରୁ ଓ ରାଜ�ରୁ
େକେତ କଳାକାର 2019-20 ବଷ�େର ଉପକୃତ େହାଇଛ�,ି 1 ଏ�ି� 2020 ଠାରୁ
31 ଡେିସମ�ର 2021 ମ�େର ରାଜ�େର େକେତ କଳାକାର ନୂଆ ଭାେବ ଏହି
େଯାଜନାେର େଯାଡ ିେହାଇଛ� ି?
 

ରାଜନଗରଠାେର ନୂତନ ବସ�ା� ନମି�ାଣ
*୧୭୦ . �ୀ ଧ�ବ ଚରଣ ସାହୁ : ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର ନୂତନ ବସ�ା� ନମି�ାଣ କରବିା ସରକାର�
େଯାଜନା ରହଛି ି , େକ�ାପଡ଼ା ଜ�ିା ରାଜନଗରଠାେର ଏକ ବସ�ା� ନମି�ାଣ ପାଇଁ
ସରକାର ଅଥ� ମ�ରୁ କରବିାସହ ତୁର� ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?
 

ଅଚଳ ଉଠା ଜଳେସଚନ �କ� ସଚଳ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
*୧୭୧ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର େକେତେଗାଟ ିଉଠା ଜଳେସଚନ �କ� ଅଚଳ ଅବ�ାେର ଅଛ ିଏହାକୁ
କାଯ���ମ ପବୂ�କ ଜଳେସଚନ ବ�ବ�ା ସ�ାଦନ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?
 

Biju K.B.K. େଯାଜନାେର ଅଥ� ମ�ରୁ
*୧୭୨ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) 2019-20 ଆଥ�କ ବଷ�େର Biju K.B.K. େଯାଜନାେର
ନବର�ପରୁ ଜ�ିାକୁ େକେତ ଅଥ� ମ�ରୁ େହାଇ�ଲା ଉ� ଅଥ� ଜ�ିା େଯାଜନା
େବାଡ଼�ର ଅନୁେମାଦନ�େମ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀୱାରୀ ବ�ନ େହାଇଛ ି କ ି ; ଯଦି
େହାଇନାହ� େତେବ ଏହାର କାରଣ କଣ; (ଖ) ଜ�ିା େଯାଜନା େବାଡ଼�େର
ଉମରେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ଅନୁେମାଦତି Project Proposal ମ�ରୁ
େକେତାଟ ିProject Proposal କୁ ରାଜ�େଯାଜନା େବାଡ଼� ଅନୁେମାଦନ କରଛି ିଓ
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େକଉଁ େକଉଁ Project Proposal କୁ କାଟଦିଆିଯାଇଛ ିଏହାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ
େଦେବ କ ି?
 

ନୂତନ ପଯ��ଟନ �ଳୀର ମାନ�ତା
*୧୭୩ . �ୀ ବ�ୁି ଚରଣ େସଠ ି : ପଯ��ଟନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଭ�କ ଜ�ିା ଧାମନଗର ବ�କ ଅ�ଗ�ତ ଐତହିାସକି ଖ�ାତ ି ବହନ କରୁ�ବା ଡଗିି
େପାଖରୀ (ପଦ� େପାଖରୀ) ର ପନୁରୁ�ାର କରବିା ସେ� ସେ� ଏହାକୁ ଏକ
ପଯ��ଟନ �ଳୀର ମାନ�ତା େଦବାପାଇଁ ସରକାର �ଯ� କରେିବ କ ି?
 

ଅତ�ାଧୁନକି ସ�ସାରିତ େ��ାଳୟ �ତ�ିା
*୧୭୪ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ସଚୂନା ଓ େଲାକ ସ�କ� ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଭୁବେନ�ର ଜୟେଦବ ଭବନ ଢା�ାେର ଭ�କଠାେର ଏକ
ଅତ�ାଧୁନକି ସ�ସାରତି େ��ାଳୟ �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ
ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ରାଜା ରାମଚ� ମ��ରାଜ� �ତମି�ୂ� �ାପନ
*୧୭୫ . �ୀ ସୟୂ�ମଣି େବଦୖ� : ଓଡଆି ଭାଷା, ସାହତି� ଓ ସଂ�ତୃ ିମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜା ରାମଚ� ମ��ରାଜ େଦଓ� �ତମି�ୂ� ରାଜଧାନୀ
ଭୂବେନ�ରେର �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଇଛି
 

All India Contract Carriage permit ପାଇ�ବା ବସର ସଂଖ�ା
*୧୭୬ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ପରବିହନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ)
ରାଜ�େର େକେତେଗାଟ ି ବସକୁ All India Contract Carriage permit
�ଦାନ କରାଯାଇଛ,ି େସ�ମ�ରୁ େକେତ ସଂଖ�କ ବସ ନ�ି��ଭାେବ ପଯ��ଟନ
େ��େର ନେିୟାଜତି େହାଇଛ,ି ଅବଶ�ି ବସଗୁଡକି କପିର ି ଭାବେର ନେିୟାଜତି
େହାଇଛ�,ି ଓଡଶିାର େକଉଁ େକଉଁ ପେଡାଶୀ ରାଜ� ସହତି ବସ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ
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Reciprocal Arrangement Agreement େହାଇଛ,ି (ଖ) ରାଜ� ମ�େର
େଗାଟଏି �ାନରୁ ଅନ� �ାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅ�ାୟୀ ପରମି� ପାଇବାକୁ େକେତ ଦନି
ଲାେଗ, ଏ�ପାଇଁ ଆେବଦନ କରବିା ଦନିଠାରୁ ପରମି� ମିଳବିା ପାଇଁ କଛିି
ସମୟସୀମା ଧାଯ�� କରାଯାଇଛକି?ି
 

Mega Lift Point �ାରା ଜଳେସଚନ
*୧୭୭ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
(କ) େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନମ�ଳୀର ଆଗଲପରୁଠାେର େକେତ ଟ�ା ବନିମିୟେର
େକେତ ଜମି ଜଳ େସଚତି କରବିା ଲ�� େନଇ Mega Lift Point ତଆିରି
େହାଇଅଛ,ି କାଯ���ମ େହବା ଦନିଠାରୁ ଖରଫି ଓ ରବ ି ଋତୁେର େକେତ ଜମି
ଜଳେସଚତି େହାଇପାରୁଛ ି ବଷ�ୱାରୀ ତଥ� େଦେବକ,ି (ଖ) ଏହ ି Mega Lift
Pointର construction େର technical defect େଯାଗଁୁ Mega Lift Point
ପାଇଁ ପଯ��ା� ପରମିାଣର Water source ର ଅଭାବ େଯାଗଁୁ ବ�ୁତଃ ଏହ ିMega
Lift Point ଅଚଳ ଅବ�ାକୁ ଚାଲିଆସ�ିବା ଅଭିେଯାଗର ସତ�ାସତ� ଅନୁସ�ାନ
କର ିଦାୟୀ ଅ�କାରୀ� ବରୁି�େର କାଯ��ାନୁ�ାନ ସହ ଅ� ନଦୀେର ଏକ check
dam ତଆିର ି କର ି Mega Lift Point କୁ କାଯ���ମ କରବିାକୁ ପଦେ�ପ
େନେବକ?ି
 

ବଧିାୟକମାନ� �ାରା ସପୁାରିଶ େହାଇ�ବା �କ� ସପୁାରିଶ
*୧୭୮ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) WODC 2019-2020, 2020-2021 େର
ବଧିାୟକମାନ� �ାରା େମାଟ େକେତ �କ� ସପୁାରଶି କରଛି� ିଏବଂ Diversion
Project, Interest Money ର େମାଟ project ସପୁାରଶି କରଛି� ି ଏହାର
ବ�କୱାରୀ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବକ,ି (ଖ) WODC େର
ବଧିାୟକମାନ� �ାରା ସପୁାରସି �କ� ମାନ�ୁ �ାଥମିକତା ନେଦଇ ବଭିାଗୀୟ
ଅ�କାରୀମାନ� �ାରା ଦୁନ�ୀତ ିକର ିଅନ�ାନ� �କ�କୁ ଭ�� କର ିତାକୁ approve
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କରୁ�ବା କଥା ସରକାର ଜାଣ�କି,ି ଏବଂ େକଉଁ ସମୟସୀମା ଭିତେର କଂଟାବା�ି
ବଧିାୟକ ସହ ସମ� ବଧିାୟକ ସପୁାରଶି କର�ିବା Diversion of Project,
Interest Money ସମ� �କାର �କ�କୁ WODC ଅନୁେମାଦନ େଦେବକ?ି
 

Sanction of amount Rs.30.00 lakh of Panchupali Pragana
*179 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister for
Tourism be pleased to state that :- whether the Govt. have
aware about the sanction of Rs.30.00 lakh each for
improvement of Panchupali Pragana, Gania block and
Panchupandab Pitha, Nuagaon during the year 2017-18, if so
will the Govt. release the earlier sanctioned amount for
development of both tourist places ?
 

ସବୁ��େରଖା ଜଳେସଚନ �କ� କାଯ��
*୧୮୦ . �ୀ ସନାତନ ବଜୁିଳ ି : ଜଳ ସ�ଦ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ସବୁ��େରଖା ଜଳେସଚନ �କ� ଆଜକୁ ଦୀଘ� ୩୦ବଷ� ଧର ିଚାଲିଅଛ ିଏବଂ େକେତ
ମଖୁ� େକନାଲ ଓ ଉପ େକନାଲର ନମି�ାଣ କାଯ�� ବାକ ିରହଛି ିଓ ତାହା େକେବ ସ�ୁା
ସରବିାର େଯାଜନା ରଖାଯାଇଛ;ି ଝାଡଖ� ରାଜ�େର ବାକ�ିବା ନମି�ାଣ କାଯ��
ସରଯିାଇ�ବା େବେଳ ବଡସାହ ି ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର �ବା େବତନଟୀ ବ�� ଓ
ବଡସାହ ିବ�କେର ବାକ�ିବା ନମି�ାଣ କାଯ�� େକେବ ସ�ୁା ସରବି ଏବଂ ଚାଷୀମାେନ
େକନାଲ ମା�ମେର ପାଣି େନଇ ଚାଷ କରବିାର େସୗଭାଗ� ପାଇେବ ଏହାର
ସଂପ�ୂ� ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
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