
09.09.2021 
G.D.P Growth ହାର କମଥୁିବା 

UDAQ-541. ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର : ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହଯିେ କ ି :- ଯକୋଭିଡ଼ 19 ପରସି୍ଥିତଯିର ଚଳତିେର୍ଷ ଯକନ୍ଦ୍ର ଅଯନକୋଂଶଯର ଘଯରୋଇ ଉତ୍ପୋଦ 
(G.D.P Growth) ଅଯନକୋଂଶଯର  ଲକ୍ଷ୍ୟଧୋ ଷୟ ଠୋରୁ େହୁଗୁଣଯର କମି 
 ୋଉଥିେୋଯେଯଳ ରୋଜୟଯର ଏହୋର ପ୍ରଭୋେ କପିର ିଅନୁଭୂତ ଯହଉଛ;ି ଚଳତି ଆର୍ଥକି େର୍ଷଯର 
ମୋର୍ଚ୍ଷ ମୋସ ଯେଳକୁ ରୋଜୟଯର ସ୍ଥିତ ି କଣ ଯହେ? ଏପର ି ଶଙ୍କଟକୁ ଟୋଳଯିନେୋପୋଇଁ 
ଅର୍ଥଷନୀତରି ଯକଉଁ ଦଗିପ୍ରତ ିଧ୍ୟୋନ ଦଆି ୋଉଛ ି?   
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 

ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ  
ବାଣଜିୟ ଓ ପରିବହନ 

 

 ଆର୍ଥକି େର୍ଷ 2020-21 ଯର ଉଭୟ ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ ରୋଜୟର ଯମୋଟ ଘଯରୋଇ ଉତ୍ପୋଦ 
(GDP) ଏେଂ ଏହୋର େୃଦ୍ଧ ିହୋରର ତୁଳନୋତ୍ମକ ଚତି୍ର ଚଳନ୍ତ ି(Current Price) ଓ ସ୍ଥିର 
(Constant Price) ମୂଲୟଯର ନମିନ ସୋରଣୀଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ । 

 GDP 
(Rs. In Crore) 

Growth rate 

India Odisha India Odisha 

GDP at Current Price 1,94,81,975 5,09,574 -4.2% -2.2% 

GDP at Constant Price 1,34,39,662 3,76,998 -7.7% -4.9% 

 

 ଚଳତି ଆର୍ଥକି େର୍ଷ 2021-22 ପୋଇଁ ରୋଜୟ ଘଯରୋଇ ଉତ୍ପୋଦ ସମବନ୍ଧୀୟ ଆକଳନ 
ଅଦୟୋେଧି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୋ ୋଇ ନୋହିଁ । 

***** 

09.09.2021 
ମଣୁ୍ଡ ପିଛା ଆୟର ହାର ବୃଦ୍ଧ ି 



UDAQ-544. ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ : ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହଯିେ କ ି :- ୨୦୨୦-୨୧ ଓ ୨୦୨୧-୨୨ଯର ରୋଜୟଯର ମଣୁ୍ଡପିଛୋ ଯଦୈନକି ଆୟ େୟୟ 
ଯକଯତ; ଜୋତୀୟ ସ୍ତରଯର ମଣୁ୍ଡପିଛୋ ଆୟ େୟୟ ଯକଯତ; ନୟୋଗଡ଼ ଜଲି୍ଲୋଯର ମଣୁ୍ଡପିଛୋ ଆୟର ହୋର 
େୃଦ୍ଧ ିପୋଇଁ ସରକୋରଙ୍କ ଯ ୋଜନୋ ସମ୍ପକଷଯର ସୂଚନୋ   ଯଦଯେ କ?ି 

 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 

ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ  
ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ 

           ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ େଭିୋଗ ଅଧୀନଯର ଥିେୋ ଅର୍ଥଷନୀତ ି ଓ ପରସିଂଖ୍ୟୋନ 
ନଯିଦଷଶୋଳୟଯର ଯଦୈନକି ଆୟ େୟୟ ର ଆକଳନ କରୋ ୋଏ ନୋହିଁ । ପରନୁ୍ତ ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥକି 
େର୍ଷ ପୋଇଁ ଉଭୟ ଜୋତୀୟ ଓ ରୋଜୟସ୍ତରଯର େୋର୍ିକ ମଣୁ୍ଡପିଛୋ ଆୟ ଓ ଏହୋର େୃଦ୍ଧ ି ହୋରର 
ତୁଳନୋତ୍ମକ ଚତି୍ର ନମିନ ସୋରଣୀଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ । 
 

ବର୍ଷ ବାର୍ିକ ମଣୁ୍ଡପିଛା ଆୟ 
(Per Capita Income in 

Rs.) 

ମଣୁ୍ଡପିଛା ଆୟର ବୃଦ୍ଧ ିହାର 
(Growth rate Per Capita 

Income) 

ଭାରତ୍ 
(As per press released 

of First Advance 
estimates of National 

Income 2020-21 as 
released on 7.1.2021) 

ଓଡଶିା 
(As per advance 

estimate of 
GSDP, 2020-21) 

ଭାରତ୍ ଓଡଶିା 

୨୦୧୯-
୨୦ 

୧,୩୪,୨୨୬ ୧,୦୪,୫୬୬ ୬.୦୯% ୬.୫୦% 

୨୦୨୦-
୨୧ 

୧,୨୬,୯୬୮ ୧,୦୨,୧୫୬ -୫.୪୧% -୨.୩୦% 

 



        ଜୋତୀୟ ନମନୂୋ ସଯେଷକ୍ଷ୍ଣ ଦ୍ଵୋରୋ Consumer Expenditure Survey 
ପ୍ରତ ି ପୋଞ୍ଚେର୍ଷକୁ ର୍ଥଯର କରୋ ୋଇ ରୋଜୟ ତର୍ଥୋ ଯଦଶର ମୋସକି ମଣୁ୍ଡପିଛୋ ଖ୍ୋଉଟ ି େୟୟ 
(Monthly Per Capita Consumer Expenditure)ର ଆକଳନ କରୋ ୋଇର୍ଥୋଏ । 
ଏହ ିସଯଭଷ ଗତ ୨୦୧୧-୧୨ େର୍ଷଯର କରୋ ୋଇଥିଲୋ । ଉକ୍ତ ସଯଭଷ ୨୦୧୭-୧୮ ମସହିୋଯର 

ପୁନଃ କରୋ ୋଇଅଛ ିକନୁି୍ତ ଅଦୟୋେଧି ଆକଳନ (Estimate) କୋ ଷୟ ଯଶର୍ ଯହୋଇନୋହିଁ ।  

୨୦୧୧-୧୨ ମସହିୋଯର ଆକଳନ କରୋ ୋଇଥିେୋ ମଣୁ୍ଡପିଛୋ ମୋସକି ଖ୍ୋଉଟ ିେୟୟ ନମିନଯର 

ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ । 

ରାଜୟ/ ବଦ୍ଶ ମାସିକ ମୁଣ୍ଡପିଛା ବୟୟ 
(MRP Method) in Rs. 

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ 

ଓଡଶିା ୯୦୫/- ୧୮୩୦/- 

ଭାରତ୍ ୧୨୮୭/- ୨୪୭୭/- 

 

       ନୟୋଗଡ଼ ଜଲି୍ଲୋର ମଣୁ୍ଡପିଛୋ ଆୟ ୨୦୦୪-୦୫ ମସହିୋଯର ଟ.୧୧,୬୯୪ ଥିେୋ 
ଯେଯଳ ୨୦୧୧-୧୨ ଯର ଯହୋଇଥିେୋ ଆକଳନ ଅନୁ ୋୟୀ ମଣୁ୍ଡପିଛୋ ଆୟ ଟ.୨୬,୩୫୧ 

କୁ େୃଦ୍ଧ ିପୋଇଛ ି। 

***** 

09.09.2021 

DMF ଓ OMBADC ରେ ପ୍ରତନିଧିତି୍ୱଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ 

 

UDAQ 616. ଶ୍ରୀ ରସୌମ୍ୟ େଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟର୍ : ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣମିନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 

କହବିେ କି :- ମଖୁୟତଃ ଖଣ ିକ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଜୀେିକା ଓ ସାମଗ୍ରୀକ େିକାଶ ନିମବେ DMF  

ଓ OMBADC ପାଣ୍ଠ ିଅଭିବେତ, ହତିାଧକିାରୀଙ୍କ ଆେଶୟକତାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ବେଇ େକଳ୍ପ 

ବ ାଜନା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିୋ ବକ୍ଷତ୍ରବର ସ୍ଥାନୀୟ ବ ାକ େତିନିଧଙି୍କ ଭୂମିକା 

ଅପରିହା ଧୟ ବହାଇଥେିା େୃଷି୍ଟରୁ ଉଭୟ ପରିଚାଳନା ପରିଷେବର ବସମାନଙ୍କ 

େତିନିଧତି୍ୱ ବକବତ ନିରି୍ଦ୍ଷ୍ଟ ତଥୟ ବେବେ କି ? 



 

ଉତ୍ତେ 

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ରେରେୋ 

ମ୍ାନୟେେ ମ୍ନ୍ତ୍ରୀ, ର ାଜନା ଓ ସଂର ାଜନ 

ୋଣଜିୟ ଓ ପେିେେନ 

ଖଣ ିକ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଜୀେିକା ଓ ସାମଗି୍ରକ େିକାଶ ନିମବେ DMF ଓ OMBADC 

ପାଣ୍ଠ ି ଅଭିବେତ, ହତିାଧକିାରୀଙ୍କ ଆେଶୟକତାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ବେଇ େକଳ୍ପ ବ ାଜନା 

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିୋ ବକ୍ଷତ୍ରବର ସ୍ଥାନୀୟ ବ ାକ େତିନିଧଙି୍କ ଭୂମିକା ଅପରିହା ଧୟ I DMF 

Trust Boardବର ସ୍ଥାନୀୟ ବ ାକେତିନିଧତି୍ୱର ତଥୟ ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ ବର େୋନ 

କରା ାଇଛିI ବସହପିରି OMBADC ବର େର୍ତ୍ଧମାନ Board ବର ଥେିା ସେସୟ 

ତା ିକା ପରିଶଷି୍ଟ ‘ଖ’ ବର େୋନ କରାଗ ା I 

***** 

09.09.2021 

OMBADC Cell କା ଷୟକ୍ଷମ ଥିବା ଜଲି୍ଲାର ନାମ 

UDAQ 617. ଶ୍ରୀ ବସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ : ଇସ୍ପୋତ ଓ ଖ୍ଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ 

କ ି - OMBADC ପୋଣ୍ଠରି ସଦୁପଯ ୋଗ, ପ୍ରକଳ୍ପ ତଦୋରଖ୍ ଓ ଅଗ୍ରଗତରି ନୟିମିତ ସମୀକ୍ଷ୍ୋ 

ଲୋଗି ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲୋ ଗୁଡକିଯର OMBADC Cell କୋ ଷୟକ୍ଷ୍ମ କରେିୋକୁ ନରିୀକ୍ଷ୍ଣ କତୃ୍ତପକ୍ଷ୍ 

ଜଷି୍ଟସ ଅନଙ୍ଗ ପଟନୋୟକ 2020 ଜୋନୁଆରଯିର ନଯିଦଷଶ ଯଦଇଥିଯଲ,OMBADC 

ପରସିରଭୁକ୍ତ 8 ଟ ି ଜଲି୍ଲୋ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉଁ ଯକଉଁ ଜଲି୍ଲୋଯର Cell ଯଖ୍ୋଲିଛ ି ଓ ଯସଥିଯର 

ଯକଉଁମୋଯନ କମଷକତ୍ତଷୋ ଅଛନ୍ତ ିତର୍ଥୟ ଯଦଯେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 
ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ 

ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ 

  

ପ୍ରୋପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁ ୋୟୀ ତୋ. ୨୭.୧୨.୨୦୧୯ ରଖି୍ଯର ଅନୁଷି୍ଠତ OMBADC ର୧୬ 

ତମ ଯେୈଠକଯର OMBADC ଜଲି୍ଲୋମୋନଙ୍କଯର OMBADC Cell ଗଠନ ପୋଇଁ ନଷି୍ପତ୍ତ ି

ଯହୋଇଥିଲୋ । ତଦନୁ ୋୟୀ ୪ଯଗୋଟ ିପ୍ରମୁଖ୍ OMBADC ଜଲି୍ଲୋମୋନଙ୍କଯର OMBADC Cell 

ଗଠନ କରୋ ୋଇଅଛ ି । ଉପଯରୋକ୍ତ ଜଲି୍ଲୋଯର OMBADC Cell ଯର କୋ ଷୟ କରୁଥିେୋ 

କମଷକତ୍ତଷୋମୋନଙ୍କ  ତୋଲିକୋ ପରିଶଷି୍ଟ“କ”ଯର ସଂଲଗ୍ନ କରୋଗଲୋ । 

***** 

୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

ଅଧିକ ପ ଷୟଟକ ଆଗମନ ପାଇ ଁପଦ୍ବକ୍ଷପ  

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୧୦୭. ଶ୍ରୀ ଧୁବ ଚରଣ ସାହୁ : ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି :- 

େଶି୍ୱ ପ୍ରସଦି୍ଧ ଭିତ୍ତରକନକିୋର ପ୍ରୋକୃତକି ଯଜୈଵଭକୁ ଉପଯଭୋଗ କରେିୋ ପୋଇ ଁେର୍ଷକୁ ଯକଯତ ପ ଷୟଟକ ଏଠୋକୁ 

ଆସରି୍ଥୋନ୍ତ ି; ଯସମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଯତ ପ ଷୟଟକ ରୋତ୍ର ିୋପନ କରରି୍ଥୋନ୍ତ ି; ଭିତ୍ତରକନକିୋକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 

ପ ଷୟଟକମୋନଙୁ୍କ ଆସେିୋ ପୋଇ ଁ ଏଠୋଯର Eco Tourism Activities, Infrastructure ନମିଷୋଣ 

ନମିଯନ୍ତ ସରକୋର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୟୋଯକଜ ଯଘୋର୍ଣୋ କରଯିେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 େଶି୍ୱ ପ୍ରସଦି୍ଧ ଭିତ୍ତରକନକିୋର ପ୍ରୋକୃତକି ଯେୈଭେକୁ ଉପଯଭୋଗ କରେିୋ ପୋଇ ଁପ ଷୟଟକ ମୋନଙ୍କର  

େଗିତ ତନି ି େର୍ଷର (2017-2019) ଆଗମନ ସଂଖ୍ୟୋ  ନମିନ ଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ।   



େର୍ଷ  
Year 

ଘଯରୋଇ 

ପ ଷୟଟକ  

( Domestic) 

େଯିଦଶୀ 
ପ ଷୟଟକ 

(Foreign) 

ସମୁଦୋୟ 

ପ ଷୟଟକ 

( Total) 

2017 71956 202 72158 

2018 75095 212 75307 

2019 59277 272 59549 

 ଓଡଶିୋ ପ ଷୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ତରଫରୁ ଭିତ୍ତରକନକିୋକୁ ଆଗମନ କରୁଥିେୋ ପ ଷୟଟକ ମୋନଙ୍କ 

ପୋଇ ଁ ୨ଟ ି ଅରଣୟ ନେିୋସ  ର୍ଥୋ ଚୋନ୍ଦେୋଲି ଓ ଡ଼ୋଙ୍ଗମୋଳଯର ପରଚିୋଳନୋ ଯହଉଅଛ ି l ଏହୋ ସହତି 

ଜଙ୍ଗଲ,ପରଯିେଶ ଓ ଜଳେୋୟୁ ପରେିତ୍ତଷନ େଭିୋଗ ତରଫରୁ  ଭିତ୍ତରକନକିୋର େଭିିନ୍ନ ସ୍ଥୋନଯର ପ ଷୟଟକ 

ମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ Eco Tour Nature Camp ଚୋଲୁ ରହଛି ିl  

 ଏହୋ ସହତି ଭିତ୍ତରକନକିୋ ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ ନମିଯନ୍ତ ସରକୋରଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ଏକ 

Master Plan ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୋ ୋଉଅଛ ି l Master Plan ପ୍ରସୁ୍ତତ ଯହୋଇସୋରେିୋ ପଯର ସରକୋର ଭିତ୍ତଭୂିମ ି

ଉନ୍ନୟନ ନମିଯନ୍ତ ଆର୍ଥକି ସମବଳ ଓ ଆେଶୟକୀୟ ଉପ ୁକ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ଥୋନକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖି ଅର୍ଥଷ ମଞ୍ଜରୁ 

କରେିୋ ନମିଯନ୍ତ େଚିୋର କରଯିେ l  

୦୯.୦୯.୨୧ 

MLA LAD Education Component ରୁ ଅର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଷ  

UDAQ- 1108 . ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ : ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି- (କ) MLA LAD Education Component ରୁ Aided 

High School ଓ Block Grant ସ୍କଲୁର ଉନ୍ନତକିରଣ ପୋଇ ଁଅର୍ଥଷ ମଞ୍ଜରୁ କରେିୋକୁ 

ସରକୋରୀ ସ୍ତରଯର େୟେସ୍ଥୋ କରଯିେ କ ି; (ଖ୍) MLA LAD ର Covid Component 

ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ ଯହୋଇନଥିେୋରୁ Covid Component କୁ General Component କୁ 

ପରେିତ୍ତଷନ କରେିୋ ପୋଇ ଁନଯିଦଷଶ ଯଦଯେ କ?ି 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 

ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ, ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ 



(କ) ରୋଜୟ ସରକୋର ୨୦୨୦-୨୧ ଏେଂ ୨୦୨୧-୨୨ ଯର  MLALAD 

ଯର Higher Education ପୋଇ ଁ୫୦ ଲକ୍ଷ୍  ଟଙ୍କୋ  ପ୍ରତ ି  ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀୱୋରୀ 
ଅନୁଦୋନ ଯଦଇଛନ୍ତ।ି MLALAD Education Component ରୁ  Aided High 

School  ଓ Block Grant ସ୍କଲୁର  ଉନ୍ନତ ିକରଣ  ପୋଇ ଁଅର୍ଥଷ ଅନୁଦୋନ ଯଦେୋକୁ  

େୟେସ୍ତୋ  ନ।ହିଁ।  
(ଖ୍ ) MLALAD ର Covid Component କୁ General Component 

କୁ ପରେିତ୍ତଷନ କରେିୋ ପୋଇ ଁ2020-21 ଯର ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ େଭିୋଗ ପତ୍ର 

ସଂଖ୍ୟୋଯର 1758 (30) ତୋ 04.02.21 ଯର  ନଯିଦ୍ଧଷଶ ଦଆି ୋଇଅଛ।ି ଏହୋର 

ଏକକତିୋ ନକଲ ପରଶିଷି୍ଟ- ‘କ’ ଯର ସଂଲଗ୍ନ କରୋଗଲୋ। 2021-22ଯର MLALAD 

General Component ରୁ Covid Management େୋେଦକୁ Rs. 50.00 

ଲକ୍ଷ୍ ଅନୁଦୋନ ର େୟେସ୍ତୋ କରୋ ୋଇ ଅଛ ି । ଅଦୟୋେଧି MLALAD ର Covid 

Management ରୁ General Component କୁ ପରେିତ୍ତଷନ କରେିୋ ପୋଇଁ 
2021-22 ଯର ଯକୌଣସ ିେୟେସ୍ତୋ କରୋ ୋଇ ନୋହିଁ ।  

***** 

Unstarred Assembly Question – 1111                  Date of Answer -09.09.2021 

Question 

Function of Public Libraries in the State 

Sri Ramesh Chandra Behera:  Will the minister for Information & Public Relation be 

pleased to state that:-How many public libraries are there in the State; please provide a 

district-wise list on that; Is there any plan to strengthen the infrastructure and 

development of those libraries; If yes, provide a detail list of libraries and allotment 

given for renewal development during last 3 years? 

 

Answer 

Sri Raghunandan Das 

Hon'ble Minister, Information & Public Relations 



 

There are 85 Information Centre-cum-Reading Rooms under the Information & 
Public Relations Department. Out of this, 83 are within the State and one each  at New 
Delhi and Kolkatta. Detailed list is attached at Annexure-A. 

There is provision for strengthening of these Information Centre-cum-Reading 
Rooms and every year, funds are being allotted for the same. Funds allotted during last 
three years 2018-19, 2019-20 and 2020-21 are as follows: 

2018-19    ---  Rs.13,60,000/- 

2019-20    ---  Rs.18,00,000/- 

2020-21    ---  Rs.14,75,000/- 

e-library is functional in 9 nos of  Information Centre-cum-Reading Rooms. List of 
e-libraries developed in the first phase is at Annexure-B. 

09.09.2021 

DMF ପାଣ୍ଠ ିଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତି୍ତବର ବନିବି ାଗ 

UDAQ 1113. ଶ୍ରୀ ବସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ: ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 

କର ିକହଯିେ କ ି- ଓଡଶିୋ ଡ.ିଏମ.ଏଫ. ନୟିମ ଅନୁ ୋୟୀ ଖ୍ଣି କ୍ଷ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଯର ଯଲୋକଙ୍କ 

ଜୀେନଧୋରଣ ମୋନଯର ଉନ୍ନତ,ି ଶକି୍ଷ୍ୋ, ସ୍ୱୋସ୍ଥୟ, ପୋନୀୟ ଜଳ, ପରମିଳ, ଗମନୋଗମନ ଓ 

ପ୍ରଦୂର୍ଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଆଦ ି ସୋମୋଜକି ଭିତ୍ତଭୂିମି େକିୋଶ "ଉର୍ଚ୍ ପ୍ରୋର୍ଥମିକତୋ ଯକ୍ଷ୍ତ୍ର" ଭୋଯେ 

େଯିେଚତି ; ଯ ଉଁଠ ି DMF ପୋଣ୍ଠ ିଅଗ୍ରୋଧିକୋର ଭିତ୍ତଯିର େନିଯି ୋଗ ଯହେ ;ମୋତ୍ର ପ୍ରୋର୍ଥମିକ 

ହତିୋଧିକୋରୀ ତର୍ଥୋ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ଲୋର 55 % ଦରଦି୍ର ଆଦେିୋସୀଙ୍କ ସ୍ୱୋର୍ଥଷକୁ ଉଯପକ୍ଷ୍ୋ କର ିଖ୍ଣି 

ଅଞ୍ଚଳର 100 ରୁ 300 କ.ିମି. ଦୂର ସହରଯର ସୁନ୍ଦରଗଡ DMF ପୋଣ୍ଠ ିଖ୍ର୍ଚ୍ଷ ଯହଉଥିେୋ ଦଶଷୋଇ 

ଜଲି୍ଲୋର ଦୁଇଜଣ େଧିୋୟକ ଯଘୋର ଆପତ୍ତି ଉଠୋଉଥିେୋ ସତୟ କ ି ;  ଦ ିହ,ଁ ଯତଯେ ଯକୌଣସି 

ଜଲି୍ଲୋର DMF ପୋଣ୍ଠ ିଅନୟ ଅଞ୍ଚଳଯର ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ କରୋ ିେୋ େଧିି ସମ୍ମତ କ ି? 

 



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 
ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ 

ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ 

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ଲୋରୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁସୋଯର, ଏହୋ ଏକ ଆଦେିୋସୀ ଅଧୁୟର୍ିତ ଅଞ୍ଚଳ 

ଅଯଟ I ଓଡଶିୋ ଡ.ିଏମ.ଏଫ. ରୁଲ- ୨୦୧୫ ଅନୁ ୋୟୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ଲୋଯର ଚହି୍ନଟ 

ଯହୋଇଥିେୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ୍ ଏେଂ ପଯରୋକ୍ଷ୍ ଭୋେଯର ଖ୍ଣି ଦ୍ଵୋରୋ ପ୍ରଭୋେତି ଯହଉଥିେୋ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡକିଯର 

ଡ.ିଏମ.ଏଫ.ପୋଣ୍ଠରି େନିଯି ୋଗ କରୋ ୋଉଛ ି I ମୋନୟଵର  େଧିୋୟକ ମୋଯନ ଉଠୋଇଥିେୋ  

ଆପତ୍ତି ସମବଧୀୟ ଯକୌଣସ ିତର୍ଥୟ ଜଲି୍ଲୋ ଖ୍ଣିଜ ପୋଣ୍ଠ ିକୋ ଷୟୋଳୟଯର ହସ୍ତଗତ ଯହୋଇନୋହିଁ I 

***** 

09.09.2021 

DMFପାଣ୍ଠ ିଦ୍ୱାରା ବରଳପର୍ ସଂବ ାଗ କା ଷୟ 
 

UDAQ 1114. ଶ୍ରୀ ବସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ: ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେକ ି

:ରୋଜୟଯର ଯରଳ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିେକିୋଶ ଲୋଗିରୋଜୟ- ଭୋରତୀୟ ଯରଳେୋଇର  ୁଗମ ଉଯଦୟୋଗଯର ‘Odisha 

Rail infrastructure development Ltd.’ କୋ ଷୟକ୍ଷ୍ମ ; ଯତଯେ ଯକନୁ୍ଦଝର ଖ୍ଣିରୁ େନ୍ଦର ଓ 

ଷି୍ଟଲପଲୋଣ୍ଟଗୁଡକୁି ଲୁହୋପର୍ଥର ଚୋଲୋଣ ସୁଗମ କରେିୋ ଲକ୍ଷ୍ୟଯର 18 କ.ି ମି. ଯଦୈଘଷୟର େୋଂଶପୋଣ-ିେଡ଼େଲି 

ଯରଳପର୍ଥ ସଂଯ ୋଗ ଲୋଗି ସରକୋର ଉପଯରୋକ୍ତ ୁଗମଉଯଦୟୋଗକୁଯକନୁ୍ଦଝର DMF ପୋଣ୍ଠରୁି 363 ଯକୋଟ ି38 

ଲକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କୋ ଯଦେୋ ଲୋଗିସରକୋରଯ ଉଁ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍ତ ିତୋହୋ DMF ନୟିମ ଅନୁଯମୋଦତି କ?ି   

 

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 

ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ 

ବାଣଜିୟ ଓ ପରିବହନ 

 ପ୍ରୋପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁ ୋୟୀରୋଜୟଯର ଯରଳ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିେକିୋଶ ଲୋଗିରୋଜୟ- ଭୋରତୀୟ ଯରଳେୋଇର  ୁଗମ 

ଉଯଦୟୋଗଯର ‘Odisha Rail infrastructure development Ltd.’ କୋ ଷୟକ୍ଷ୍ମ।ଯକନୁ୍ଦଝର ଖ୍ଣିରୁ 

େନ୍ଦର ଓ ଷି୍ଟଲପଲୋଣ୍ଟଗୁଡକୁି ଲୁହୋପର୍ଥର ଚୋଲୋଣ ସୁଗମ କରେିୋ ଲକ୍ଷ୍ୟଯର 18 କ.ି ମି. ଯଦୈଘଷୟରେୋଂଶପୋଣ-ି

େଡ଼େଲି ଯରଳପର୍ଥ ସଂଯ ୋଗ ଲୋଗି ସରକୋରଙ୍କର Commerce & Transport େଭିୋଗ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟୋ 

1768 ତୋ. 23.02.2021ରଖି୍ଯରଯକନୁ୍ଦଝର DMF ପୋଣ୍ଠରୁି 363 ଯକୋଟ ି 38 ଲକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କୋ ଯଦେୋ 

ଲୋଗିଅନୁଯରୋଧ କରୋ ୋଇଛ।ି 

  

***** 

09.09.2021 
WODC କୁ ଅନୁଦ୍ାନ ବଦ୍ବା 

UDAQ-1116. ଶ୍ରୀ ସବତାର୍ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କର ି କହଯିେ କ ି :- (କ) WODC କୁ 2019-20 ରୁ ଆଜ ି ପ ଷୟନ୍ତ ଯମୋଟ ଯକଯତ 
ଅନୁଦୋନ ପ୍ରତ ିେର୍ଷ ସରକୋର ଯଦଇଛନ୍ତ ିଏେଂ WODC କୋହୋ କୋହୋ ସୁପୋରଶିଯର ଅନୁଦୋନ 
release କରଛିନ୍ତ ିଏହୋର work NAC ର ନୋମ ସହ, ଅଟ୍ଟକଳ (Estimate) ସହ 
ଯଗୋଟଏି ତୋଲିକୋ ଯଦଯେ କ ି ; (ଖ୍) ଏହ ି ସୁପୋରଶି ଅନୁଦୋନ ମଧ୍ୟରୁ WODC ପୋଖ୍ଯର 
ଯମୋଟ ଯକଯତ proposal pending ଅଛ ିଏହୋର Block, NAC-wise ତୋଲିକୋ 
ଯଦଯେ କ?ି 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 

ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ  



ବାଣଜିୟ ଓ ପରିବହନ   

 

  (କ) ଓଡଶିୋ ସରକୋର, ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିୋ େକିୋଶ ପରରି୍ଦକୁ  ୨୦୧୯-୨୦ ଓ 
୨୦୨୦-୨୧ େର୍ଷ ପୋଇଁ ଆଜ ିପ ଷୟନ୍ତ ଯମୋଟ ୨୦୦ ଯକୋଟ ିଟଙ୍କୋର ଅନୁଦୋନ ଯ ୋଗୋଇ 
ଯଦଇଛନ୍ତ ି। ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିୋ େକିୋଶ ପରରି୍ଦ ପୋଣ୍ଠରୁି ଯସହ ିଅଞ୍ଚଳଯର େଭିିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ 
କୋ ଷୟ ମଞ୍ଜରୁ ପୋଇଁ ମୋନୟେର ସୋଂସଦ/ େଧିୋୟକ / େଭିିନ୍ନ ଜନପ୍ରତନିଧିି/ ସ୍ଥୋନୀୟ େୋସନି୍ଦୋ/ 
େଭିିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠୋନ/ ଜଲି୍ଲୋପୋଳ/ େଭିିନ୍ନ ଯକ୍ଷ୍ତ୍ର ଅଧିକୋରୀ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଯଦଇର୍ଥୋନ୍ତ ି। ପ୍ରୋପ୍ତ ଯହୋଇଥିେୋ 
ଯସହ ି ସେୁ ପ୍ରସ୍ତୋେକୁ ପରରି୍ଦ ଗ୍ରହଣ କର ି ନଜିସ୍ୱ େଯଜଟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରରି୍ଥୋଏ । ଏହୋର 
Block/NAC ୱୋରୀ ତୋଲିକୋ ର soft copy, CD ମୋଧ୍ୟମଯର ଏହ ି ଉତ୍ତର ସହ 
ସଂଲଗ୍ନ କରୋ ୋଇଛ।ି 
     

  (ଖ୍) ଉପଯରୋକ୍ତ ସୁପୋରଶି ମଧ୍ୟରୁ ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିୋ େକିୋଶ ପରରି୍ଦ ପୋଖ୍ଯର େଳକୋ 
ରହଥିିେୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୋେର Block/NAC ୱୋରୀ ତୋଲିକୋ ର soft copy, CD 
ମୋଧ୍ୟମଯର ଏହ ିଉତ୍ତର ସହ ସଂଲଗ୍ନ କରୋ ୋଇଛ।ି 
 

***** 
09.09.2021 

ବକାଭିଡ଼ ପରିସି୍ଥତ୍ବିର ଅର୍ଷ ପରିଚାଳନା 
UD-1119. ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର : ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହଯିେ କ ି :- ରୋଜୟଯର ପ୍ରସୁ୍ତତ ଯହଉଥିେୋ ଯ ୋଜନୋର ସଠକି ଓ େୋସ୍ତେ ରୂପୋୟନ ନମିଯନ୍ତ 
ସରକୋର ଯକଉଁ ଦଗିପ୍ରତ ି ଧ୍ୟୋନ ଯଦଇର୍ଥୋନ୍ତ,ି ଯସଥିପୋଇଁ ଯକଉଁ େଭିୋଗଗୁଡକୁି ସମ୍ପକୃ୍ତ 
କରୋ ୋଇର୍ଥୋଏ ଏହୋର ସେଯିଶର୍ ତର୍ଥୟ ସରକୋର ଉପସ୍ଥୋପନ କରଯିେ କ ି ; ଯକୋଭିଡ଼ 
ପରସି୍ଥିତଯିର ଅର୍ଥଷ ପରଚିୋଳନୋ ଓ େନିଯି ୋଗ ନମିଯନ୍ତ ସରକୋରଙ୍କର େଚିୋର କଣ ?   
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 

ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ  
ବାଣଜିୟ ଓ ପରିବହନ 



  ରୋଜୟର ଘଯରୋଇ ଉତ୍ପୋଦର ସ୍ଥିତ,ି ଅର୍ଥଷଯନୈତକି ଓ ସୋମୋଜକି ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରଯର ମଧ୍ୟମ ଓ 
ଦୀଘଷକୋଳୀନ ଅଭିେୃଦ୍ଧକୁି ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖି ଏେଂ ଆର୍ଥକି ସମବଳର ଉପଲବ୍ଧକୁି େଚିୋରକୁ ଯନଇ 
କୋ ଷୟକ୍ରମ େୟୟ ପୋଇଁ େୟୟ େରୋଦର ଅଟ୍ଟକଳ କରୋ ୋଇର୍ଥୋଏ । ଏଥିଯର କୃର୍ି, ଜଳଯସଚନ, 
ଶକି୍ଷ୍ୋ, ମତ୍ସ୍ୟ, ସଡକ, ଭିତ୍ତଭୂିମି, ସ୍ୱୋସ୍ଥୟ ଓ ଯେୈର୍ୟିକ ଦକ୍ଷ୍ତୋ ଇତୟୋଦ ି ଦଗିପ୍ରତ ି ଧ୍ୟୋନ 
ଦଆି ୋଇର୍ଥୋଏ । ଯ ୋଜନୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପ୍ରକି୍ରୟୋଯର ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କର ଅଧୀନଯର କୋ ଷୟରତ 
ସମସ୍ତ େଭିୋଗଗୁଡକି ସମ୍ପକୃ୍ତ ର୍ଥୋଆନ୍ତ ି।  
 

  ସୋଂପ୍ରତକି ଯକୋଭିଡ ପରସି୍ଥିତରି ମୁକୋେଲିୋ ସହତି ରୋଜୟର ଆର୍ଥକି ସି୍ଥତକୁି ସମ୍ଭୋଳେିୋ 
ପୋଇଁ ରୋଜୟ ସରକୋର ନମିନଲିଖିତ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ମୋନ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ ି ୋହୋଦ୍ଵୋରୋ Covid 19 

ମହୋମୋରୀର ପ୍ରଭୋେ ସଯେ ରୋଜୟର ନଜିସ୍ୱ ରୋଜସ୍ୱ (Own Revenue) 2021-22 େର୍ଷର 

first Quarter ଯର 117% କୁ େୃଦ୍ଧି ପୋଇଛ ି। 
• ନୂତନ ଖ୍ଣି ନଲିୋମ ଦ୍ଵୋରୋ ଏକକୋଳୀନ ଖ୍ଣି ରୋଜସ୍ୱ, ଷ୍ଟୋମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ତର୍ଥୋ ପଞ୍ଜୀକରଣ 
ଶୁଳ୍କ ଆଦୋୟ । 

• େୟୋଙ୍କ ଖ୍ୋତୋଯର ଅଟକଥିେୋ ସରକୋରୀ ଅର୍ଥଷକୁ ସରକୋରଙ୍କ ତହେଲିକୁ ଯଫରସ୍ତ 
ଆଣିେୋ ପୋଇଁ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ । 

• ଏକକୋଳୀନ ସ୍ଥିରୀକରଣ (OTS) ଯ ୋଜନୋ ଦ୍ଵୋରୋ େଯକୟୋ ଯଦୟ ଆଦୋୟ । 
• ଅର୍ଥଷ େଭିୋଗ ପରପିତ୍ର ସଂଖ୍ୟୋ-20042/F ତୋ.07.07.2020 ଦ୍ଵୋରୋ ଖ୍ର୍ଚ୍ଷର ପୁନଃ 
ପ୍ରୋର୍ଥମିକକିରଣ ପୋଇଁ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ।     
 ସୋମ୍ପ୍ରତକି ପରସି୍ଥିତଯିର ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର 3% fiscal deficit େୋଯଦ ରୋଜୟ 
ସରକୋରଙୁ୍କ ଅତରିକି୍ତ 2% fiscal deficit ପୋଇଁ ଅନୁମତ ିପ୍ରଦୋନ କରଛିନ୍ତ ିଏେଂ 
ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ଋଣ କରେିୋର କ୍ଷ୍ମତୋକୁ  ମଧ୍ୟ 3% ରୁ 5% କୁ େୃଦ୍ଧ ିକରଛିନ୍ତ ି। 
ଏହ ିଅତରିକି୍ତ fiscal deficit ନମିଯନ୍ତ ରୋଜୟ ସରକୋର one nation one 
Ration Card, Ease of Doing Business, Power 
Distribution Reform ଓ Urban Local Body Revenue ଭଳ ି
ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରଯର ସଂସ୍କୋର ମୂଳକ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ ି । COVID- 19 ଦ୍ଵୋରୋ 
ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କର ଜୀେକିୋ ନେିଷୋହ  ଉପଯର ପଡଥିିେୋ ପ୍ରତକୂିଳ ପ୍ରଭୋେକୁ  ପ୍ରତହିତ 
କରେିୋ ପୋଇ ଁ ରୋଜୟ ସରକୋର କୃର୍ି ଓ ଆନୁସଂଗିକ ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରଯର େଭିିନ୍ନ ଜୀେକିୋ 



ଉପୋଜଷନ ମୂଳକ କୋ ଷୟକ୍ରମ ଓ ଋଣ ଲଗୋଣକୁ ତ୍ୱରୋନିବତ କରଛିନ୍ତ ି ଏେଂ ରୋଜୟ 
ଅର୍ଥଷନୀତଯିର ପ୍ରଭୋେତି ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରଗୁଡକୁି ପୁନଃ ସକି୍ରୟ କରେିୋ ପୋଇଁ ଏକ ସହଯ ୋଗ 
ମୂଳକ େୋତୋେରଣ ସଷିୃ୍ଟ କରଛିନ୍ତ ି । ଅଣୁ କ୍ଷ୍ୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶଳି୍ପ ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରଯର ସୁଧ ଓ 
ଅନୟୋନୟ ରହିୋତ ିପୋଇଁ ଅତରିକି୍ତ ସହୋୟତୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ କରୁଛନ୍ତ ି। 
  

***** 
୦୯/୦୯ /୨୦୨୧  

 ାତ୍ରା କଳାକାର ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା   
***** 

ଅଣତୋରକୋ ଚହି୍ନତି ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟୋ – ୧୧୨୧: ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶୋନ୍ତ ଯେଯହରୋ, ମୋନୟେର େଧିୋୟକ : 

    ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:- 

(କ) କଯରୋନୋ ସି୍ଥତଯିର ରୋଜୟର ଅଯପରୋ େୋ  ୋତ୍ରୋ ଦଳର ନୋଟୟ ପରଯିେର୍ଣ ଉପଯର ଗୁରୁତ୍ୱର ପ୍ରଭୋେ ପଡ଼ଥିିେୋ 
ଯହତୁ  ୋତ୍ରୋ କଳୋକୋରମୋଯନ େୃତ୍ତି ହରୋଇଥିେୋ ପ୍ରତ ି ସରକୋର ଅେଗତ ଅଛନ୍ତ ି କ ି ;ଉତ୍ତର ‘ହଁ’ ଯହଯଲ  ୋତ୍ରୋ 
କଳୋକୋରମୋନଙ୍କ ଜୀେନ ଜୀେକିୋ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ପୋଇଁ ସରକୋର କ ିପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ;ି (ଖ୍) ରୋଜୟର ଭୁେଯନଶ୍ୱର, 

କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମବଲପୁର, ରୋଉରଯକଲୋ, ଯକନୁ୍ଦଝର, େୋଯଲଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ,  ୋଜପୁର, ଯକନ୍ଦ୍ରୋପଡ଼ୋ, 
ଜଗତସଂିହପୁର, ଯେଙ୍କୋନୋଳ ଓ ଅନୁଯଗୋଳଯର ସ୍ଥୋୟୀ ଅଯପରୋ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପ୍ରତଷି୍ଠୋ କର ିଯସଠୋଯର େର୍ଷସୋରୋ  ୋତ୍ରୋ 
ପରଯିେର୍ଣ ନମିଯନ୍ତ େୟେସ୍ଥୋ କର ିସରକୋର  ୋତ୍ରୋ କଳୋକୋରମୋନଙ୍କ ଜୀେନ ଓ ଜୀେକିୋର ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ପୋଇଁ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ 

ଗ୍ରହଣ କରଯିେ କ ି?              

    

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଯଜୟୋତ ିପ୍ରକୋଶ ପୋଣିଗ୍ରୋହୀ, 
ମୋନୟେର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

       (କ) ରୋଜୟଯର କଯରୋନୋ ଯ ୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଜନଜୀେନ ପ୍ରଭୋେତି ଯହେୋ ସହ କଳୋଯକ୍ଷ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୋେତି 

ଯହୋଇଛ ି। ଏହୋ ସେଷଜନ େଦିତି । ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିେଭିୋଗ ଅଧୀନଯର ପରଚିୋଳତି ଓଡ଼ଶିୋ ସଙ୍ଗୀତ 

ନୋଟକ ଏକୋଯଡ଼ମୀ ନୃତୟ, ସଙ୍ଗୀତ, େୋଦୟ ଓ ନୋଟକର ପ୍ରଚୋର ପ୍ରସୋର ସଂରକ୍ଷ୍ଣ ସହ ସମ୍ପକୃ୍ତ କଳୋକୋରଙ୍କ ଉପଯର 

େଯିଶର୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଦଇର୍ଥୋଏ ।   

ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିେଭିୋଗ, ଓଡ଼ଶିୋ ସରକୋରଙ୍କ ତରଫରୁ  ୋତ୍ରୋ କଳୋକୋରଙ୍କ ପୋଇ ଁଆର୍ଥକି 

ସହୋୟତୋ ନମିଯନ୍ତ େୟେସ୍ଥୋ ରହଛି ି। ଯତଯେ, ଅନୟୋନୟ କଳୋକୋରମୋନଙ୍କ ପର ିେର୍ିୟୋନ  ୋତ୍ରୋ କଳୋକୋରମୋନଙ୍କର 

ଯ ୋଗୟତୋ ଓ େରଷି୍ଠତୋକୁ ଭିତ୍ତ ି କର ି ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ “ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳୋକୋର ସହୋୟତୋ ଯ ୋଜନୋ”ଯର େଧିି 

ମତୁୋେକ ଆର୍ଥକି ସହୋୟତୋ ପ୍ରଦୋନ କରେିୋ େୟେସ୍ଥୋ ରହଛି ି । କଯରୋନୋ ସି୍ଥତ ି ସମୟଯର କଳୋକୋର ସହୋୟତୋ 
ଯ ୋଜନୋଯର ସମ୍ପକୃ୍ତ ହତିୋଧିକୋରୀ କଳୋକୋର ମୋନଙୁ୍କ ଅଗ୍ରୀମ ଆକୋରଯର ମୋର୍ଚ୍ଷ 2020 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2021 ପ ଷୟନ୍ତ 

ପ ଷୟୋୟକ୍ରଯମ ଉକ୍ତ ସହୋୟତୋ ରୋଶ ିପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇଅଛ ି।   



 (ଖ୍) ରୋଜୟର ଭୁେଯନଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମବଲପୁର, ରୋଉରଯକଲୋ, ଯକନୁ୍ଦଝର, େୋଯଲଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ , 

 ୋଜପୁର, ଯକନ୍ଦ୍ରୋପଡ଼ୋ, ଜଗତସଂିହପୁର, ଯେଙ୍କୋନୋଳ ଓ ଅନୁଯଗୋଳଯର ସ୍ଥୋୟୀ ଅଯପରୋ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପ୍ରତଷି୍ଠୋ କର ି

ଯସଠୋଯର େର୍ଷସୋରୋ  ୋତ୍ରୋ ପରଯିେର୍ଣ ନମିଯନ୍ତ େୟେସ୍ଥୋ କରି ସରକୋର  ୋତ୍ରୋ କଳୋକୋରମୋନଙ୍କ ଜୀେନ ଓ 

ଜୀେକିୋର ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ପୋଇ ଁଅଦୟୋେଧି ସରକୋରଙ୍କ ନକିଟଯର ଯକୌଣସ ିପ୍ରସ୍ତୋେ ନୋହିଁ । 

******** 

୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

ବଲାକକଳାର ବକିାଶ 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା - ୧୧୨୪ - ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ, ମାନୟବର ବଧିାୟକ : 

ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:-  

 (କ) ଓଡ଼ଶିୋର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନୋର୍ଥ ଯଚତନୋ ଓ ରୋଧୋକୃଷ୍ଣ ଲୀଳୋ ଉପଯର ଆଧୋରତି ପ୍ରୋଚୀନ ଆଧ୍ୟୋତ୍ମକି 

ଯଲୋକକଳୋ, ଲଉଡ଼ ିଯଖ୍ଳ, ଓଗୋଳ ଓ ରୋମତୋଳ ିେର୍ଷ େର୍ଷ ଵୟୋପୀ ଆମ ସଂସ୍କତୃରି ଅଙ୍ଗ ଯହୋଇଥିେୋ ଯେଯଳ ଏହୋକୁ 

ଅନୁକରଣ କର ି ଦୋଣି୍ଡଆ ନୃତୟ ପରଯିେର୍ଣ ଯହଉଅଛ ି ଆମର ଯମୌଳକି ଯଲୋକକଳୋ ଲଉଡ଼ ି ଓ ରୋମତୋଳକୁି 

ଯପ୍ରୋତ୍ସ୍ୋହତି କର ିଏହୋର ସୁରକ୍ଷ୍ୋ, େକିୋଶ ଓ ଗଯେର୍ଣୋ ପୋଇ ଁସରକୋର କ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ;ି(ଖ୍) 

ରୋଜୟର େରଷି୍ଠ ଲଉଡ଼ ିକଳୋକୋରଙୁ୍କ କଳୋକୋର ଯପନସନ ପ୍ରଦୋନ ସହ େଭିିନ୍ନ ସୋଂସ୍କତୃକି କୋ ଷୟକ୍ରମଯର ଲଉଡ଼ ି

ଦଳକୁ ନଯିୟୋଜନ କର ିଯସମୋନଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମଯର ଲଉଡ଼ ିନୃତୟ ପରଯିେର୍ଣ କରେିୋକୁ ସରକୋର େୟେସ୍ଥୋ କରଯିେ କ?ି 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀବଜୟାତ୍ପି୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 
ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଆି ଭାର୍ା, ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ୍ ି 

 

 ଓଡ଼ଶିୋର ପ୍ରୋଚୀନ ଆଧ୍ୟୋତ୍ମକି ଯଲୋକକଳୋ ଲଉଡ଼ ିେୋଡ଼ ିେୋ ରୋମତୋଳରି ପ୍ରଚୋର, ପ୍ରସୋର ତର୍ଥୋ ଯପ୍ରୋତ୍ସ୍ୋହନ 

ଦଗିଯର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିେଭିୋଗ ପକ୍ଷ୍ରୁ ନମିନମଯତ ପଦଯକ୍ଷ୍ପମୋନ ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଇଛ ି। 

ରୋଜୟ ତର୍ଥୋ ରୋଜୟ େୋହୋଯର େଭିିନ୍ନ ପେଷପେଷୋଣୀଓଉତ୍ସ୍େ ମୋନଙ୍କଯର ସୋଂସ୍କତୃକି କୋ ଷୟକ୍ରମ ପରଯିେର୍ଣ 

ସକୋଯଶ ଆଯୟୋଜକ ସଂସ୍ଥୋ ମୋନଙ୍କ ଅନୁଯରୋଧ ଆଧୋରଯର ରୋଜୟର ଅନୟୋନୟ ସୋଂସ୍କତୃକି ଦଳ ସହ 

ଲଉଡ଼/ିରୋମତୋଳ ିଆଦ ି ନୃତୟ ପ୍ରଦଶଷନ ପୋଇ ଁଉକ୍ତ ଦଳ ଗୁଡକୁି ସୋଂସ୍କତୃକି କୋ ଷୟକ୍ରମ ପରଯିେର୍ଣ ପୋଇ ଁସୁଯ ୋଗ 

ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇର୍ଥୋଏ । ଲୁପ୍ତ ପ୍ରୋୟ ଯଲୋକଲୋର ସଂରକ୍ଷ୍ଣ ନମିଯନ୍ତ ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିେଭିୋଗ 

ତରଫରୁ ପୂେଷୋଞ୍ଚଳ ସୋଂସ୍କତୃକି ଯକନ୍ଦ୍ର ଯକୋଲକୋତୋଙ୍କ ଗୁରୁଶରି୍ୟ ପରମ୍ପରୋ ଯ ୋଜନୋଯର ୨୦୦୯-୧୦ ମସହିୋଯର 

ଲଉଡ଼ ିନୃତୟକୁ ସୋମିଲ କରୋ ୋଇଥିଲୋ । 

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳୋକୋର ଯ ୋଜନୋ ୨୦୧୮ଯର ପ୍ରଣୟନ କରୋ ୋଇ କଳୋକୋର ମୋନଙୁ୍କ ଆର୍ଥକି ସହୋୟତୋ 
ଯ ୋଗୋଇଯଦେୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ୍ୋ ୋଇଛ ି। 



ଏହ ି ଯ ୋଜନୋର ନୟିମୋେଳୀ ଆେଶୟକୀୟ ଯ ୋଗୟତୋ ଥିେୋ େୟକି୍ତ େଯିଶର୍ ତର୍ଥୋ ଅନୟୋନୟ କଳୋକୋର 

ମୋନଙ୍କ ସହ ଲଉଡ଼/ିରୋମତୋଳ ି କଳୋକୋର ମୋନଙୁ୍କ ଅନ୍ତଭଷୁ କ୍ତ କରୋ ୋଇଛ।ିଅନୟୋନୟ ଯଲୋକକଳୋ ସହ  ୋଦେ େୋ 
ଯଗୋପୋଳ ସମ୍ପ୍ରଦୋୟ ମୋନଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ପରଯିେର୍ିତ ଲଉଡ଼ ି ନୃତୟକୁ ପ୍ରଚୋର ପ୍ରସୋର ଓ କଳୋକୋର ମୋନଙୁ୍କ ଯପ୍ରୋତ୍ସ୍ୋହନ 

ଯଦେୋ ନମିଯନ୍ତ ଯଲୋକକଳୋ ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷ୍ରୁ ଆଯୟୋଜତି ଯହଉଥିେୋ ସୋଂସ୍କତୃକି କୋ ଷୟକ୍ରମଯର ଉକ୍ତ ନୃତୟ ପ୍ରଦଶଷନ 

କରୋ ିେୋ ସହତି ତୋର ଦୃଶୟଶ୍ରେୟ ଯରକଡଂି କରୋ ୋଇର୍ଥୋଏ । 

ତୋ.୦୯.୦୨.୨୦୧୬ ରଖି୍ ରୋଜୟସ୍ତରୀୟ ଯଲୋକମଯହୋତ୍ସ୍େ କୋ ଷୟକ୍ରମଯର ଲଉଡ଼ ି ନୃତୟ ଭୁେଯନଶ୍ୱର 

ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପ ମକୁ୍ତୋକୋଶ ମଞ୍ଚଯର ପରଯିେର୍ଣ କରୋ ିେୋ ପୋଇଁ େୟେସ୍ଥୋ କରୋ ୋଇଥିଲୋ । 

ପ ପ ୃଯଦ  

 

ଯଗୋପୋଳ ଲଉଡ଼/ିରୋମତୋଳ ି ଯଲୋକକଳୋ ଦଳ ଗୁଡକୁି ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ଜଲି୍ଲୋ କଳୋ ସଂସ୍କତୃ ିସଙ୍ଘ/େଲକ 

କଳୋ ସଂସ୍କତୃ ିସଙ୍ଘ ଓ ନଗର କଳୋ ସଂସ୍କତୃ ିସଙ୍ଘ ଯ ୋଜନୋଯର େଭିିନ୍ନ ଜଲି୍ଲୋଯର ପଞ୍ଜୀକୃତ କରୋ ୋଇଛ ି। ଏହ ିଦଳ 

ଗୁଡ଼କିର ପ୍ରଚୋର ପ୍ରସୋର ଓ ଆର୍ଥକି ସହୋୟତୋ ପୋଇ ଁସରକୋରଙ୍କ ଜନମଙ୍ଗଳକୋରୀ ଯ ୋଜନୋ ଗୁଡକିର ସଯଚତନତୋ 
େୋତ୍ତଷୋ ପରଯିେର୍ଣ କୋ ଷୟକ୍ରମଯର ସହୋୟତୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଉଛ ିl 

ଜଲି୍ଲୋ ଓ େଲକ ମଯହୋତ୍ସ୍େଯର ଏହ ିକଳୋକୋର ମୋନଙୁ୍କ ସୋମିଲ କରୋ ୋଉଛ ି । ରୋଜୟ ସ୍ତରଯର ଯହଉଥିେୋ 
ରୋଜୟ ଯଲୋକକଳୋ ମଯହୋତ୍ସ୍େଯର ଏହ ି କଳୋକୋର ମୋନଙୁ୍କ ପରଯିେର୍ଣର ସୁଯ ୋଗ ପ୍ରଦୋନ କର ି ସମବଦ୍ଧତି 

କରୋ ୋଉଛ ି। 

୨୦୧୬ ଏପି୍ରଲ ୩ ଓ ୨୦୧୮ ଏପି୍ରଲ ୩ ତୋରଖି୍ଯର ଲଉଡ଼ ି ଯଖ୍ଳ େୋ ରୋମତୋଳକୁି ରୋଜୟସ୍ତରୀୟ 

ଯଲୋକକଳୋ ମଯହୋତ୍ସ୍େଯର ପରଯିେର୍ଣ ପୋଇ ଁସୁଯ ୋଗ ଦଆି ୋଇ ସମବଦ୍ଧତି କରୋ ୋଇଛ ି। 

*** 

୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

ପ ଷୟଟନ ବକ୍ଷତ୍ରର ବକିାଶ  

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୧୨୬ . ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ : ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି

:- ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲୋର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୁିମ ିଉନ୍ନୟନ ପୋଇ ଁସରକୋର କ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ ିଏେଂ 
ଭିତରକନକିୋ, ଆଖ୍ଣ୍ଡଳମଣ ିସହତି ଯକଉ ଁଯକଉ ଁପ ଷୟଟନ ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରର େକିୋଶ ସୋଧନ ପୋଇ ଁସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯ ୋଜନୋ 
କରଛିନ୍ତ ିପ୍ରକୋଶ କରଯିେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 



   ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲୋର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୁିମ ିଉନ୍ନୟନ ନମିଯନ୍ତ ସରକୋର େଗିତ ୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥକି େର୍ଷ 
ଠୋରୁ ଅଦୟୋେଧି ହୋତକୁ ଯନଇଥିେୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକିର େେିରଣୀ ସଂଲଗ୍ନକ 'କ' ଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ l  

 ଏତଦ୍ େୟତୀତ ଭିତରକନକିୋ ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ ନମିଯନ୍ତ ସରକୋର ଏକ 

Master Plan ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଛନ୍ତ ିl 

ସଂଲଗ୍ନକ 'କ' 

କ୍ର.ସଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ମଞ୍ଜରୁ ଅର୍ଷର ପରିମାଣ ବର୍ଷ 
୧. ଯଗୋହରିୋଟକିରି ିଠୋଯର ଜନ ସେୁଧିୋ ଯକନ୍ଦ୍ର (Public 

Convenience Centre) ଓ ପ ଷୟଟକ ଅଭୟର୍ଥଷନୋ ଯକନ୍ଦ୍ର 

(Tourist Reception Centre) ନମିଷୋଣ  

ଟ.୩୦.୦୦ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୧୮-୧୯ 

୨. ଭଦ୍ରକ Wayside Amenity Centre ( ୋ ୋେର) ଦ୍ଵତିୀୟ 

ମହଲୋ ନମିଷୋଣ  

ଟ. ୬୯.୦୦ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୧୮-୧୯ 

୩. ଚୋନ୍ଦେୋଲି ଅରଣୟ ନେିୋସର ମରୋମତ ି ଟ. ୫୦.୦୦ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୧୮-୧୯ 

୪. ପୋନ୍ଥଶୋଳୋ ଆରଡ଼ରି ନମିଷୋଣ  ଟ. ୧୦୦.୦୦ ଲକ୍ଷ୍ 

ଙ୍କୋ 
୨୦୧୯-୨୦ 

୫. ଭଦ୍ରକ Wayside Amenity Centre ( ୋ ୋେର)ର ସୋଜସଜୋ ଟ. ୬୫.୮୪ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୧୯-୨୦ 

୬. ଆରଡ଼ ିଆଖ୍ଣ୍ଡଳମଣ ିପୁଷ୍କରଣିୀର ଚତୁପୋଶ୍ୱଷ ଉନ୍ନତକିରଣ  ଟ. ୩୦.୦୦ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୧୯-୨୦ 

୭. ଇରମ ସହଦି ପୀଠ ଠୋଯର ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ  ଟ. ୨୫.୦୦ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୧୯-୨୦ 

୮. ଭଣ୍ଡୋରୀ ଯପୋଖ୍ରୀ େଳଯଦେ ଜୀଉ ମନ୍ଦରି ନକିଟଯର ଭିତ୍ତଭୂିମ ି

ଉନ୍ନୟନ 

ଟ. ୨୫.୦୦ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୧୯-୨୦ 

୯. ଯଗୋହରିୋଟକିରି ିଠୋଯର ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ ଟ. ୧୦.୦୦ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୧୯-୨୦ 

୧୦. ଭଦ୍ରକ Wayside Amenity Centre ( ୋ ୋେର)ର ଅଗି୍ନ 

ନରିୋପତ୍ତୋ େୟେସ୍ଥୋ 
ଟ. ୫୭.୬୪ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୨୦-୨୧ 

 

୦୯/୦୯ /୨୦୨୧  

କାବୟକୁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମବର ସଂରକ୍ଷଣ    

***** 

ଅଣତୋରକୋ ଚହି୍ନତି ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟୋ – ୧୧୨୭: ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜେ କୁମୋର ମଲି୍ଲକ, ମୋନୟେର େଧିୋୟକ : 

    ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:- 

ଓଡ଼ଶିୋ ସୋହତିୟ ଏକୋଯଡ଼ମୀ ତରଫରୁ ପ୍ରୋଚୀନ କେମିୋନଙ୍କର େରିଳ କୋେୟକୁ ଅନଲୋଇନ ମୋଧ୍ୟମଯର 

ସଂରକ୍ଷ୍ଣ ପୋଇ ଁସରକୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େୟେସ୍ଥୋ କରଯିେ କ ି?               

    



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଯଜୟୋତ ିପ୍ରକୋଶ ପୋଣିଗ୍ରୋହୀ, 
ମୋନୟେର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

 

     ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିେଭିୋଗ ଅଧୀନଯର ପରଚିୋଳତି ଓଡ଼ଶିୋ ସୋହତିୟ ଏକୋଯଡ଼ମୀ 
ତରଫରୁ ପ୍ରୋଚୀନ କେମିୋନଙ୍କର େରିଳ କୋେୟକୁ ଅନଲୋଇନ ମୋଧ୍ୟମଯର ସଂରକ୍ଷ୍ଣ କରେିୋ ଦଗିଯର 

ଆେଶୟକୀୟ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ନଆି ୋଉଅଛ ି । ଏତଦେୟତୀତ ଦୁଷ୍ପ୍ରୋପୟ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼କିର ଡଜିଟିୋଇଯଜସନ 

ମୋଧ୍ୟମଯର ସଂରକ୍ଷ୍ଣ, ପ୍ରଚୋର ଓ ପ୍ରସୋର ନମିଯନ୍ତ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଇଅଛ ି । ଅଗୋମୀଦନିଯର 

ରୋଜୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଚୀନ କେଙି୍କ ରଚନୋେଳୀକୁ ଅନଲୋଇନଯର ପ୍ରକୋଶନ ଓ ସଂରକ୍ଷ୍ଣ ପୋଇଁ େଧିିେଦ୍ଧ 

ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୋ ିେ ।   

******** 

୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

ପ ଷୟଟନ ଭିତି୍ତଭୂମିର ଉନ୍ନୟନ  

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୧୨୯ . ଶ୍ରୀ ବମୌର୍ଧି ବାଗ୍  : ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି :- 

କଳୋହୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ ପୋଇ ଁସରକୋର କ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 କଳୋହୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ ନମିଯନ୍ତ ସରକୋର େଗିତ େର୍ଷ ମୋନଙ୍କଯର 

ହୋତକୁ ଯନଇଥିେୋ େେିରଣୀ ନମିନଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ l 

କ୍ର.ସଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ମଞ୍ଜରୁ ଅର୍ଷର ପରିମାଣ ବର୍ଷ 
୧. ଯଗୋଲୋମଣୁ୍ଡୋ େଲକ ଚୂରୋ ପୋହୋଡ଼ ଠୋଯର 

ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ 

ଟ.୫୦.୦୦   ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୨୦-୨୧ 

୨. ଜୁନୋଗଡ େଲକ ନୀଳକଯଣ୍ଠଶ୍ୱର ମନ୍ଦରି ଠୋଯର ଟ. ୧୫.୦୦  ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୨୦-୨୧ 



ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ 

୩. ସୋପ୍-ସଯିଲଟ ଶେି ମନ୍ଦରି ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ 

ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ 

ଟ. ୫୦.୦୦  ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୧୯-୨୦ 

୪. ଚୂରୋ ପୋହୋଡ଼ ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମି 
ଉନ୍ନୟନ 

ଟ. ୪୦.୦୦  ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୧୭-୧୮ 

୫. ଗୁଡ଼ହୋଣି୍ଡ ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ ଟ. ୫୦.୦୦  ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୧୬-୧୭ 

୬. ଗୁଡ଼ହୋଣି୍ଡ ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ ଟ. ୫୦.୦୦  ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୧୫-୧୬ 

୭. ରୁର୍ିଗଁୋ ଠୋଯର Wayside Amenity 

Centre ( ୋ ୋେର) ନମିଷୋଣ  

ଟ. ୧୫୦.୦୦  ଲକ୍ଷ୍ 

ଙ୍କୋ 
୨୦୧୪-୧୫ 

୮. Tourist Office କଳୋହୋଣି୍ଡ ଠୋଯର 

ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ 

ଟ. ୯୯.୮୩  ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୧୪-୧୫ 

 

 

୦୯.୦୯.୨୧ 

MLA LAD ଓ WODC Fund Agency ଜରିଆବର Execute କରିବା  

UDAQ- 1131 . ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସଂିହ :  ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କର ିକହଯିେ କ ି- (କ) MLA LAD, Biju KBK, WODC, Critical Gap-
Fund େୋ Problem fundକୁ ଯ  ଯକୌଣସ ିAgency ଜରଆିଯର Execute 
କରେିୋ ପୋଇ ଁଏକ ନଯିଦଷଶ ଯଦଯେ କ;ି (ଖ୍) ଉକ୍ତ ଅର୍ଥଷ ଠକି୍ ସମୟଯର େୋ ଯସହ ି
ଆର୍ଥକି େର୍ଷଯର ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ କରୋ ୋଇଥିେୋ ସମିକ୍ଷ୍ୋ କରୋ ୋଇଛ ି କ;ି ସମିକ୍ଷ୍ୋଯର େଳିମବର 
କୋରଣ ଯକଉଁଠ ିଜଣୋପଡ଼ଲିୋ (ଯକଉଁସ୍ତରଯର ଯେୋଲି) ଜଣୋଇଯେ କ ି?  

 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 

ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ, ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ 



 (କ) MLALAD ଓ  Special Problem Fund ଅନ୍ତଗଷତ କୋ ଷୟ 
ଗୁଡକି ମୋଗଷଦଶଷୀକ। ଅନୁ ୋୟୀ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲୋପୋଳମୋଯନ ସରକୋରୀ ସଂସ୍ଥୋମୋନଙୁ୍କ 
ସମ୍ପୋଦନ କରେିୋ ପୋଇ ଁଚୟନ କରରି୍ଥୋନ୍ତ ି । ଏହୋ ସହତି ଯେସରକୋରୀ ଯରଜଷି୍ଟ୍ରୀଭୁକ୍ତ 
ସଂସ୍ଥୋ  ୋହୋରକ ିପ ଷୟୋପ୍ତ ଯପଶ।ଗତ େଯିଶର୍ ଜ୍ଞୋନ ରହଥିିେ ତୋହୋକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୋଦନ 
ନମିଯନ୍ତ ଚୟନ କରୋ ୋଇପୋଯର। Biju KBK ଓ Critical Gap-Fund ର 
କୋ ଷୟଗୁଡକି ଜଲି୍ଲୋପୋଳଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ମଯନୋନୀତ ଯ ଯକୌଣସ ି ସରକୋରୀ Agency 
ଜରଆିଯର ସମ୍ପୋଦନ କରେିୋ ପୋଇ ଁ େୟେସ୍ଥୋ ରହଛି।ି ଯସହପିର ି WODC ପୋଣ୍ଠରି 
େନିଯି ୋଗ ପୋଇ ଁExecuting Agency ଚୟନ ପରରି୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ କରରି୍ଥୋନ୍ତ।ି 
  (ଖ୍) େଭିିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଖ୍ର୍ଚ୍ଷକୁ ତ୍ୱରୋନିବତ କରେିୋକୁ ଜଲି୍ଲୋସ୍ତରଯର ଜଲି୍ଲୋପୋଳଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ତୋଯର େଭିିନ୍ନ ସମୟଯର ସମୀକ୍ଷ୍ୋ ଯେୈଠକ ଗୁଡକି ଅନୁଷି୍ଠତ ଯହୋଇର୍ଥୋଏ । ଏହ ି
ସମୀକ୍ଷ୍ୋ ଯେୈଠକର ନ ିଷୋସ ଅନୁ ୋୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକି ନଦି୍ଧଷୋରତି ସମୟସୀମୋ ଭିତଯର 

ନଯହୋଇ ପୋରେିୋର କୋରଣ ଗୁଡକି ଯହଲୋ, ଯକୋଠେୋଡ ିନମିଷୋଣ ପୋଇ ଁଜମି ନଦି୍ଧଷୋରଣଯର 
େଳିମବ, ନଦି୍ଧଷୋରତି ଜମିଯର େେିୋଦ, େୋରମବୋର ପ୍ରକଳ୍ପର ପରେିତ୍ତଷନ ଏେଂ େତ୍ତଷମୋନ ର 
Covid-19 ମହୋମୋରୀ ଇତୟୋଦ ି। 

***** 

୦୯.୦୯.୨୦୨୧  

ନୂତ୍ନ ପ ଷୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନୟତ୍ା 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୧୩୨. ଶ୍ରୀ ମହଧିର ରଣା : ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି

କହଯିେ କ ି:- ଭୋଇେହୁ ଯଦେଶ୍ୱର ପୋହୋଡ଼ ଯରଘୋମୁଣ୍ଡୀ ପୋଇଁ ପ୍ରର୍ଥମ ଅନୁଦୋନ ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ ପଯର 

ସମୂ୍ପଣଷ କରୋ ିେ ନମିିତ କ ିପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଓ ଅନୁଦୋନ ଯକଯେ ଯଦଯେ; େଦି୍ଧୟଗିର ିେୋସନି ିଗୁପ୍ତ 

ଗଙ୍ଗୋ େରିୋମୁଣ୍ଡୋକୁ ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳରି  ମୋନୟତୋ ଓ ତୋର ଉନଷତ ିପୋଇଁ କଣ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ? 

      ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 



ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 

 ଭୋଇଯେୋହୁ ଯଦଢ଼ଶୁର ପୋହୋଡ଼ ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମି ପୋଇଁ ଉନ୍ନୟନ ନମିଯନ୍ତ 

ସରକୋର ଜଲି୍ଲୋପୋଳ ଯେୌଦ୍ଧଙୁ୍କ ଟ. ୧୦୧.୮୦ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ କୋ ଷୟୋଯଦଶ ଯଦଇ ଟ. ୩୦.୦୦ 

ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ମଞ୍ଜରୁ କରଥିିଯଲ l ଉକ୍ତ ମଞ୍ଜରୁ ଅର୍ଥଷର ଉପଯ ୋଗୀତୋ ପ୍ରମୋଣ ପତ୍ର େଭିୋଗ ଦ୍ଵୋରୋ 
ହସ୍ତଗତ ଯହେୋ ପଯର େଳକୋ ଅର୍ଥଷ ମଞ୍ଜରୁ କରେିୋ ନମିଯନ୍ତ ସରକୋର ଆର୍ଥକି ସମବଳକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର 

ରଖି େଚିୋର କରଯିେ l 

 େଦି୍ଧୟଗିର ି େୋସନି ି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗୋ େରିୋମୁଣ୍ଡୋକୁ ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳରି ମୋନୟତୋ ପ୍ରଚଳତି 

ମୋଗଷଦଶକିୋ ଅନୁସୋଯର େଧିିେଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୋେ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲୋପୋଳଙ୍କ ଠୋରୁ ହସ୍ତଗତ ଯହଯଲ ସରକୋର 

େଚିୋର କରଯିେ l   

 ଏଠୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ ନମିଯନ୍ତ େଧିିେଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୋେ ହସ୍ତଗତ ଯହଯଲ 

ସରକୋର ଆଗମନ କରୁଥିେୋ ପ ଷୟଟକ ମୋନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟୋ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିଯନ୍ତ ଆେଶୟକୀୟ 

ଉପ ୁକ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ଥୋନ ଓ ଆର୍ଥକି ସମବଳକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖି େଚିୋର କରଯିେ l 

୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

ନୂତ୍ନ ପ ଷୟଟନସ୍ଥଳୀ ପାଇ ଁଚହି୍ନଟ 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୧୩୫. ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁ୍ଲି : ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି :- 

ରୋୟଗଡୋ ଜଲି୍ଲୋଯର ସରକୋର ନୂତନ Tourist Place ପୋଇଁ ଯକଉ ଁଯକଉ ଁଠୋଯର ଚହି୍ନଟ କରଛିନ୍ତ ି ; ଉକ୍ତ 

Tourismର ଭିତ୍ତଭୂିମିର େକିୋଶ ପୋଇ ଁସରକୋର କଣ କଣ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯନଇଛନ୍ତ;ି ଉକ୍ତ ଜଲି୍ଲୋଯର Tourist 

ମୋନଙ୍କର ରହେି ପୋଇ ଁଏକ ପୋନ୍ଥନେିୋସ କରେିୋ ପୋଇ ଁସରକୋରଙ୍କ ଯ ୋଜନୋ ଅଛ ିକ;ି  ଦ ିଅଛ ିଯତଯେ 

ଏହୋ ଯକଯେ ଏେଂ ଯକଉଠଁୋଯର ଯକଯତ େୟୟ ଅଟକଳଯର ନମିଷୋଣ ଯହେ ତୋର ସେଯିଶର୍ େେିରଣୀ 
ଯଦଯେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 ରୋୟଗଡୋ ଜଲି୍ଲୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ ନମିଯନ୍ତ ସରକୋର େଗିତ େର୍ଷ ମୋନଙ୍କଯର ହୋତକୁ 

ଯନଇଥିେୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକିର େେିରଣୀ ନମିନଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ l  

କ୍ର.ସଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ମଞ୍ଜରୁ ଅର୍ଷର ପରିମାଣ ବର୍ଷ 
୧. 
 

ରୋୟଗଡୋ ଜଲି୍ଲୋର ଯପ୍ରମପୋହୋଡ଼ ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ 

ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ 

ଟ.୨୧୮.୦୦ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୧୬-୧୭ 

୨୦୧୭-୧୮ 

୨୦୧୮-୧୯ 

୨. ରୋୟଗଡୋ ଜଲି୍ଲୋର ପୋଇକପଡୋ ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ 

ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ 

ଟ. ୨୦.୦୦ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୧୮-୧୯ 

୩. ରୋୟଗଡୋ ଜଲି୍ଲୋର ଯଦେଗିର ିଠୋଯର ପ ଷୟଟନ 

ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ 

ଟ. ୭୦.୦୦ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୧୮-୧୯ 

୪. ଚୋଟକିଣୋ ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ ଟ. ୩୯.୮୮ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୧୯-୨୦ 

 

 ଉକ୍ତ ଜଲି୍ଲୋଯର ପ ଷୟଟକ (Tourist) ମୋନଙ୍କର ରହେିୋ ସକୋଯଶ ଏକ ପୋନ୍ଥନେିୋସ ନମିଷୋଣ କରେିୋ 
ପୋଇ ଁେତଷମୋନ ସରକୋରଙ୍କର ଯକୌଣସ ିଯ ୋଜନୋ ନୋହିଁ l 

୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

 ାତ୍ରୀ ବଶି୍ରାମଗୃହ ନମିଷାଣ 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୧୩୭. ଶ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରସାଦ୍ ଶତ୍ପର୍ୀ : ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହଯିେ କ ି :- (କ)  ୋଜପୁର ଜଲି୍ଲୋର ମହୋେନିୋୟକ-ଚଣି୍ଡଯଖ୍ୋଲ 

ପ ଷୟଟନ ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟର ପ ଷୟଟକ ଆସଥୁିେୋ ପୂେଷରୁ ନମିିତ ଯହୋଇଥିେୋ 
ପୋନ୍ଥକିୋ େୟେହୋର ଉପଯ ୋଗୀ ଯହୋଇ ନଥିେୋରୁ ଏଠୋଯର ଆଉ ୨ଯଗୋଟ ିେଶି୍ରୋମ 

ଗହୃ ନମିଷୋଣ ପୋଇ ଁସରକୋର ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯନଯେ କ;ି (ଖ୍) ଉତ୍ତର ହଁ ଯହଯଲ ଏହୋ 
ଯକଯେ ନମିଷୋଣ କରୋ ିେ ? 



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

  

  ୋଜପୁର ଜଲି୍ଲୋର ମହୋେନିୋୟକ-ଚଣି୍ଡଯଖ୍ୋଲ ପ ଷୟଟନ ଯକ୍ଷ୍ତ୍ର ନୂତନ ୨ 

ଯଗୋଟ ି େଶି୍ରୋମ ଗହୃ ନମିଷୋଣ ପୋଇ ଁ େତ୍ତଷମୋନ ସରକୋରଙ୍କର ନକିଟଯର ଯକୌଣସ ି

ପ୍ରସ୍ତୋେ ନୋହିଁ l  

 ଆଗୋମୀ ଦନି ମୋନଙ୍କଯର େଧିିେଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୋେ ହସ୍ତଗତ ଯହଯଲ ସରକୋର 

ଆଗମନ କରୁଥିେୋ ପ ଷୟଟକ ମୋନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟୋ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିଯନ୍ତ ଆେଶୟକୀୟ 

ଉପ ୁକ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ଥୋନ ଓ ଆର୍ଥକି ସମବଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିଯର ରଖି େଚିୋର କରଯିେ l 

ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନାତର 

ପ୍ରଶନ                 ତ୍ା.୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

U.D.୧୧୪୦. ଶ୍ରୀ ଶଶଭୂିର୍ଣ ଯେଯହରୋ : ପରେିହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି :- ଯକନ୍ଦ୍ରୋପଡ଼ୋ 
ଜଲି୍ଲୋର େକିୋଶ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ େେୁଥିେୋରୁ ଜଲି୍ଲୋ ସଦର ମହକୁମୋର େସଷ୍ଟୋଣ୍ଡ ସହର ଭିତର ପରେିଯତ୍ତଷ 
ପ୍ରଯେଶ ପର୍ଥ ତନି ି ମୁହୋଣଠିୋଯର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ପରତିୟକ୍ତ ତର୍ଥୋ ଅେୟେହୃତ ଭୋଯେ ଥିେୋ େଳଯଦେଜୀଉ 
ପୋୱୋରଲୁମ ସ୍ଥୋନକୁ ନଆି ିେୋର େୟେସ୍ଥୋ କର ି ନୂତନ େସଷ୍ଟୋଣ୍ଡ ନମିଷୋଣ କରଯିେ କ;ି କଟକ ଚୋନ୍ଦେୋଲି 
ରୋସ୍ତୋ ପୋଶ୍ୱଷର ଏହ ିସ୍ଥୋନ ନରୁିପଣ ପୋଇ ଁ ର୍ଥୋଶୀଘ୍ର ନଷି୍ପତ୍ତ ିଯନେୋର େୟେସ୍ଥୋ କରଯିେ କ ି? 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, 
ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ ଏବଂ ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ,ଓଡଶିା। 

      ଉତ୍ତର 

 



 ଯକନ୍ଦ୍ରୋପଡୋ ସଦର ମହକୁମୋ େୋହୋଯର ଏକ େସଷ୍ଟୋଣ୍ଡ ନମିଷୋଣ ନମିଯନ୍ତ ଜଲି୍ଲୋପୋଳ, ଯକନ୍ଦ୍ରୋପଡୋ 
ଅତରିକି୍ତ ଶୋସନ ସଚେି, ଗହୃ ନମିଷୋଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ େଭିୋଗ, ଓଡଶିୋ,ଭୁେଯନଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଛଅ ଯକୋଟ ିନଯେ 

ହଜୋର ଟଙ୍କୋର େୟୟଅଟକଳଯର ପ୍ରଶୋସନକି ଅନୁମୋଦନ ନମିଯନ୍ତ ତୋଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟୋ ୧୩୦ ତୋ 
୧୮.୦୫.୨୦୨୧ ରଖି୍ଯର ଅନୁଯରୋଧ କରଛିନ୍ତ ି।  
 

 ଯକନ୍ଦ୍ରୋପଡୋ ସଦର ମହକୁମୋ ଭିତଯର ଥିେୋ େସଷ୍ଟୋଣ୍ଡକୁ ଯକନ୍ଦ୍ରୋପଡୋର ପ୍ରଯେଶ ପର୍ଥ ତନି ି

ମୁହୋଣିଠୋଯର ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ ପରତୟକ୍ତ ତର୍ଥୋ ଅେୟେହୃତ ଭୋଯେ େଳଯଦେଜୀଉ ପୋୱୋରଲୁମ ସ୍ଥୋନକୁ ସ୍ଥୋନୋନ୍ତର 

କରେିୋ େରି୍ୟଯର ସରକୋରଙ୍କ ପୋଖ୍ଯର ଯକୋଣସ ିପ୍ରସ୍ତୋେ ନୋହିଁ । 
 

09.09.2021 
WODC ର ଅର୍ଷ released ନ ବହବା 

UDAQ-1141. ଶ୍ରୀ ଅଧିରାଜ୍ ବମାହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ : ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହଯିେ କ ି :- (କ) WODC ଅଞ୍ଚଳଯର େଧିୋୟକମୋନଙ୍କ ସୁପୋରଶିଯର 
2020-21 ଏେଂ 2021-22 ଅନୁଦୋନ ଆଜପି ଷୟନ୍ତ released ନ ଯହେୋର କୋରଣ 
କଣ, (ଖ୍) Khariar ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀଯର 2020-21 ର ଅନୁଦୋନ released ନ 
ଯହେୋର କୋରଣ କଣ ଏେଂ WODC ଯର େହୁ ଅନୁଦୋନ release କରେିୋଯର େହୁ 
ଦୁନତିୀ ଯହଉଥିେୋ ସରକୋର ଜୋଣନ୍ତ ିକ ି?  
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 

ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ  
ବାଣଜିୟ ଓ ପରିବହନ 

(କ) ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିୋ େକିୋଶ ପରରି୍ଦ ଅଞ୍ଚଳଯର ମୋନୟେର େଧିୋୟକମୋନଙ୍କ ସୁପୋରଶିଯର 
୨୦୨୦-୨୧ େର୍ଷଯର ଅନୁଯମୋଦନ ପ୍ରୋପ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଳକପର ସଠକି feasibility report 
ପ୍ରୋପ୍ତ ଯହଲୋ ପଯର ଯସହ ି ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକି ପ୍ରଶୋସନକି ମଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରୋପ୍ତ ଯହୋଇ ଅର୍ଥଷ 
ଯ ୋଗୋଇ ଦଆି ୋଇର୍ଥୋଏ । ଯସହପିର ି୨୦୨୧-୨୨ େର୍ଷ ପୋଇ ଁପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଯମୋଦନ ପ୍ରକି୍ରୟୋ 
ଚୋଲୁରହଛି ି । ୨୦୨୧-୨୨ େର୍ଷ ପୋଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଯମୋଦନ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ସମୋପ୍ତ ଯହଲୋପଯର 
ପ୍ରଶୋସନକି ମଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରୋପ୍ତ ଯହୋଇ ଅର୍ଥଷ ଯ ୋଗୋଇ ଦଆି ିେ । 



(ଖ୍) Khariar ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନମିଯନ୍ତ  2020-21 େର୍ଷଯର  ୬୭ ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିଯନ୍ତ 
Rs.୩,୬୦,୦୦୦,୦୦ release ଯହୋଇଛ ି । େଯକୟୋ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକିର feasibility 
report ଆସନିଥିେୋରୁ ଅର୍ଥଷ ମଞ୍ଜରୁ ଏେଂ release ଯହୋଇପୋରନିୋହିଁ । 

  ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିୋ େକିୋଶ ପରରି୍ଦଯର ଅନୁଦୋନ ଯ ୋଗୋଇ ଯଦେୋଯର ଦୁନଷୀତ ି
ଯହଉଥିେୋ ଅଭିଯ ୋଗ ସରକୋରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟକୁ ଆସନିୋହିଁ । 

***** 

ଉମରବକାଟ ନବିଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ନୂତ୍ନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନମିଷାଣ 

ପ୍ରଶନ                 ତ୍ା.୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

 

U.D.୧୧୪୩ . ଶ୍ରୀ ନତିୟୋନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ : ପରେିହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:- ଉମରଯକୋଟ 
ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଯକଉସଁେୁ ସ୍ଥୋନଯର େସଷ୍ଟୋଣ୍ଡ ରହଛି ିଏେଂ େସଷ୍ଟୋଣ୍ଡମୋନଙ୍କଯର କଣସେୁ 
ସୁେଧିୋମୋନ ରହଛି,ି  ଦ ିେସଷ୍ଟୋଣ୍ଡମୋନଙ୍କଯର ଆେଶୟକ ସୁେଧିୋନୋହିଁ ଯତଯେ ସରକୋର ଯକଯେସୁଧୋ 
  ୋତ୍ରୀମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁନୂଆେସଷ୍ଟୋଣ୍ଡ ଓ ଆେଶୟକ ସୁେଧିୋ କରଯିେ ଏହୋ େଲକୱୋରୀ ତର୍ଥୟ ପ୍ରଦୋନ କରଯିେ କ ି
? 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, 

ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ ଏବଂ ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ,ଓଡଶିା। 

ଉତ୍ତର 

 

 ଉମରଯକୋଟ ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉମରଯକୋଟ ଠୋଯର ଯଗୋଟଏି େସଷ୍ଟୋଣ୍ଡ ଅଛ ି। ଉକ୍ତ େସଷ୍ଟୋଣ୍ଡକୁ 
ଉମରଯକୋଟ ମୁୟନସିପୋଲିଟ ିରକ୍ଷ୍ଣୋଯେକ୍ଷ୍ଣ କରୁଅଛ ି। ଉକ୍ତ େସଷ୍ଟୋଣ୍ଡଯର ଆେଶୟକୀୟ ସୁେଧିୋ  ର୍ଥୋ-
ଆଯଲୋକୀକରଣ, ପୋଇଖ୍ୋନୋ ଏେଂ  ୋତ୍ରୀ େଶି୍ରୋମୋଗୋର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛ।ି ଉମରଯକୋଟ ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 
ରୋଇଘର ଠୋଯର ଗ୍ରୋମ ପଞ୍ଚୋୟତ ଦ୍ଵୋରୋ ଏକ ନୂତନ େସଷ୍ଟୋଣ୍ଡର ନମିଷୋଣ କୋ ଷୟ ଚୋଲୁଅଛ ି। 



ଅଣତୋରକୋ ଚହି୍ନତି ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟୋ – ୧୧୪୫                    ଉତ୍ତର ଯଦେୋ ତୋରଖି୍ – ୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

                                                     ପ୍ରଶନ 

  ବଲାଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲାବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ବଦ୍ୈନକି ଖବର କାଗଜ  

      ଶ୍ରୀ ମୁଯକଶ ମହୋଲିଙ୍ଗ ,େଧିୋୟକ : ସୂଚନୋ ଓ ଯଲୋକ ସମ୍ପକଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ:ି – 

      (କ) େଲୋଙ୍ଗୀର ଜଲି୍ଲୋଯର Daily Circulation ଯହଉଥିେୋ ଯଦୈନକି ପତ୍ରକିୋମୋନଙ୍କର ନୋମ ଓ 

ଯସମୋନଙ୍କର Daily Circulation ସଂଖ୍ୟୋ ଯକଯତ, େଲୋଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲୋଯର ସରକୋରଙ୍କ ଯକୌଣସ ିେଭିୋଗ 

େଲୋଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲୋ ସମ୍ପକତି Advertisement କୁ wide publicity ପୋଇ ଁପ୍ରକୋଶନ କରେିୋକୁ େଲୋଙି୍ଗର 

ଜଲି୍ଲୋଯର କମ ସଂଖ୍ୟୋଯର Daily Circulation ଯହଉଥିେୋ ଯଦୈନକି ପତ୍ରକିୋଯର Advertisement କୁ 

ପ୍ରକୋଶତି କଯଲ େଲୋଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲୋ ଜନସୋଧୋରଣ ଠକି୍ ଭୋେଯର ସୂଚନୋ ପୋଇପୋରଯିେ କ,ି  ଦ ିଉତ୍ତର ହଁ ହୁଏ 

ଯତଯେ DRDA େଲୋଙି୍ଗରଦ୍ଵୋରୋ  େଲୋଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲୋ ସମ୍ପକତି ପ୍ରକୋଶତି MGNREGA OMBUDSMAN 

ନ ୁିକି୍ତର େଜି୍ଞୋପନକୁ କୋହିଁକ ିସରକୋରୀ ତହେଲିରୁ ଦୁଇର୍ଥର ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ କର ିପ୍ରକୋଶତି କରେିୋକୁ ଦରକୋର ପଡଲିୋ 
ଓ ଯ ଉ ଁ ଯଦୈନକି ପତ୍ରକିୋଯର ପ୍ରକୋଶତି ଯହୋଇଥିଲୋ ଯସହ ିପତ୍ରକିୋମୋନଙ୍କର େଲୋଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲୋଯର ଯଦୈନକି 

Circulation ଯକଯତ ଅଛ,ି (ଖ୍) MGNREGA OMBUDSMAN ନ ୁିକି୍ତର Advertisement କୁ 

District Website ଯର ପ୍ରକୋଶତି ନ କର ି ଓ କମ ସଂଖ୍ୟକ Daily Circulation ଥିେୋ ପତ୍ରକିୋଯର 

Advertisement କୁ ପ୍ରକୋଶତି କରେିୋ ସରକୋରଙ୍କ ସୂଚନୋ ପ୍ରସୋରଣ ନୀତରି ସ୍ୱଚ୍ଛତୋ ଉପଯର ପ୍ରଶନେୋଚୀ 
ସଷୃ୍ଟୀ କରୁନୋହିଁ କ ି? 

                                                          

                                                        ଉତ୍ତର  

                                                 ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦ୍ାସ 

     ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୂଚନା ଓ ବଲାକ ସମ୍ପକଷ ବଭିାଗ 

 

      (କ) ସୂଚନୋ ଓ ଯଲୋକ ସମ୍ପକଷ େଭିୋଗ ଦ୍ଵୋରୋ େଲୋଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲୋରୁ ଯକୌଣସ ି ଯଦୈନକି ଖ୍େରକୋଗଜ 

ଅନୁଯମୋଦତି ଯହୋଇନୋହିଁ । େଲୋଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲୋରୁ ଯକୌଣସ ି ଯଦୈନକି ଖ୍େର କୋଗଜ ପ୍ରକୋଶତି ଯହଉନୋହିଁ । 
େଲୋଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲୋ ସୂଚନୋ ଓ ଯଲୋକ ସମ୍ପକଷ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ଠୋରୁ ମିଳଥିିେୋ ତର୍ଥୟ ଅନୁସୋଯର େଲୋଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲୋଯର 

ଯଦୈନକି େତିରଣ ଯହଉଥିେୋ ଯଦୈନକି ଖ୍େର କୋଗଜର ନୋମ ଓ ଯସମୋନଙ୍କର ପୋଖ୍ୋପୋଖି ଯଦୈନକି େତିରଣ 

ସଂଖ୍ୟୋ ନମିନଯର ପ୍ରଦତ୍ତ କରୋଗଲୋ। 
       

ସମବୋଦ ପତ୍ରର ନୋମ େତିରଣ ସଂଖ୍ୟୋ 
ସମବୋଦ (ପ.ପୃ.ଦ୍ର) 



୯୦୦୦ 

ପ୍ରଯମୟ ୪୦୦୦ 

ସମୋଜ ୩୬୦୦ 

ଧରତି୍ରୀ ୧୫୦୦ 

ପ୍ରଗତେିୋଦୀ ୧୪୦୦ 

ସକୋଳ ୩୫୦୦ 

Indian Express ୧୦୦୦ 

Odisha Post ୨୦୦ 

Times of India ୨୦୦ 

ନେ ଭୋରତ(ହନି୍ଦୀ) ୧୦୦୦ 

ଯଦୈନକି ଭୋସ୍କର(ହନି୍ଦୀ) ୩୦୦ 

Hindu ୫୦ 

 

        ଅନୟ ଯଦୈନକି ଖ୍େର କୋଗଜ  ର୍ଥୋ ନତିଦିନି, ପ୍ରତଦିନି, ସମବୋଦ କଳକିୋ ,ହୀରୋଞ୍ଚଳ, ଦଶଷନ, ପ୍ରଜୋତନ୍ତ୍ର, 

ସମୟ, ମନ୍ଥନ, ସଂଚୋର, ଓଡଶିୋ ଭୋସ୍କର ଇତୟୋଦ ିଯକୋଭିଡ୍ ଯ ୋଗୁ େତ୍ତଷମୋନ କମ୍     ସଂଖ୍ୟୋଯର  ୋଉଥିେୋ  
ଯହତୁ ନୟିମିତ ଭୋଯେ ଜଲି୍ଲୋଯର େତ୍ତଷମୋନ େତିରଣ ଯହଉନୋହିଁ । 
        େଲୋଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲୋଯର ସରକୋରଙ୍କ ଯକୌଣସ ି େଭିୋଗ େଲୋଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲୋ ସମ୍ପକତି େଜି୍ଞୋପନକୁ  wide 

publicity ପୋଇ ଁ ପ୍ରକୋଶନ କରେିୋକୁ େଲୋଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲୋଯର କମ ସଂଖ୍ୟୋଯର Daily Circulation 

ଯହଉଥିେୋ ଯଦୈନକି ପତ୍ରକିୋଯର Advertisement କୁ ପ୍ରକୋଶତି କଯଲ େଲୋଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲୋ ଜନସୋଧୋରଣ ଠକି୍ 

ଭୋେଯର ସୂଚନୋ ପୋଇପୋରଯିେ ନୋହିଁ ।  
(ପ.ପୃ.ଦ୍ର) 

        ଜଲି୍ଲୋ ଗ୍ରୋମୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥୋ, େଲୋଙି୍ଗର ର େଜି୍ଞପି୍ତ ସଂଖ୍ୟୋ ୧୨୯୯ ତୋ ୦୫.୦୪.୨୦୨୧ 

ଅନୁସୋଯର ଆେଶୟକ ତର୍ଥୋ ଉପ ୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ଆଯେଦନ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ ଯହୋଇପୋରନିଥିେୋରୁ , 

OMBUDSMAN ଚୟନ କମିଟ ିର ସୁପୋରଶି କ୍ରଯମ ତୋରଖି୍ େୃଦ୍ଧ ିକରୋ ୋଇଥିେୋରୁ ପୁନଃ େଜି୍ଞୋପନ େଜି୍ଞପି୍ତ 

ସଂଖ୍ୟୋ ୧୬୧୨ ତୋ ୦୫.୦୫.୨୦୨୧ ଅନୁସୋଯର ପ୍ରକୋଶନ କରୋ ୋଇଛ ି। େଜି୍ଞପି୍ତ ସଂଖ୍ୟୋ ୧୨୯୯ ତୋ 
୦୫.୦୪.୨୦୨୧ ଓ େଜି୍ଞପି୍ତ ସଂଖ୍ୟୋ ୧୬୧୨ ତୋ ୦୫.୦୫.୨୦୨୧ ର ଏକକତିୋ ନକଲ “ପରିଶଷି୍ଟ- କ 

ଓ ଖ” ଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ ।  େଜି୍ଞପି୍ତ ସଂଖ୍ୟୋ ୧୨୯୯ ତୋ. ୦୫.୦୪.୨୦୨୧ ପ୍ରଗତେିୋଦୀ, ପ୍ରତଦିନି ଓ 

Times of India ଯର ତୋ. ୦୬.୦୪.୨୦୨୧ ପ୍ରକୋଶ ପୋଇଥିଲୋ । ଏହୋର ଏକ ଏକକତିୋ ନକଲ 

“ପରିଶଷି୍ଟ- ଗ” ଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ । େଜି୍ଞପି୍ତ ସଂଖ୍ୟୋ ୧୬୧୨ ତୋ. ୦୫.୦୫.୨୦୨୧ ସମ୍ପକତି ପତ୍ର 

ସୂଚନୋ ଓ ଯଲୋକ ସମ୍ପକଷ େଭିୋଗଯର ଉପଲବ୍ଧ ନୋହିଁ । ପ୍ରକୋଶ ର୍ଥୋଉକ ିେଜି୍ଞୋପନର Wide Publicity ପ୍ରକୋଶ 

କରେିୋ ପୋଇ ଁ ପତ୍ରକିୋ ଚୟନ  ସୂଚନୋ ଓ ଯଲୋକ ସମ୍ପକଷ େଭିୋଗ ଦ୍ଵୋରୋ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟୋ ୧୩୭୨୪  ତୋ. 



୨୯.୧୧.୨୦୧୯ ଅନୁସୋଯର ନଦି୍ଧଷୋରଣ କରୋ ୋଇର୍ଥୋଏ । ଏହୋର ଏକ ଏକକତିୋ ନକଲ “ପରିଶଷି୍ଟ- ଘ” 

ଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ । OMBUDSMAN ଚୟନ ପୋଇଁ କମିଟରି ଯେୈଠକ ତୋ. ୧୭.୦୫.୨୦୨୧ ଯର 

ଅନୁଷି୍ଠତ ଯହୋଇଥିଲୋ । OMBUDSMAN ଚୟନ  କମିଟରି ସଭୋ େେିରଣୀ ତୋ. ୧୭.୦୫.୨୦୨୧ ଓ 

ଆଯେଦନକୋରୀଙ୍କ data base ର ଏକକତି। ନକଲ  “ପରିଶଷି୍ଟ- ଙ” ଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ ।   
   

(ଖ୍)  ଜଲି୍ଲୋ ଗ୍ରୋମୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥୋ, େଲୋଙି୍ଗରଙ୍କ  ଦ୍ଵୋରୋ ପ୍ରଦତ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁସୋଯର  େଜି୍ଞପି୍ତ ସଂଖ୍ୟୋ ୧୨୯୯  

ତୋ ୦୫.୦୪.୨୦୨୧ ଜରଆିଯର OMBUDSMAN ନ ୁିକି୍ତ ର advertisement କୁ େଦି୍ଧେିଦ୍ଧ ଭୋଯେ 

District Website ଯର ପ୍ରକୋଶତି କର ୋଇଥିଲୋ ।        
       

ମଟର ାନଗୁଡକି Selling Agency ଦ୍ୱାରା ପଞି୍ଜକରଣ 

    ପ୍ରଶନ                 ତ୍ା.୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 
 

U.D.-୧୧୪୭ . ଶ୍ରୀ ତ୍ାରା ପ୍ରସାଦ୍ ବାହନିୀପତ୍ ି : ପରେିହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ 

କ ି :- (କ) ଏଯେ ଟ୍ରକ େସ ସଯମତ ଅନୟୋନୟ ଚୋରଚିକଆି ଗୋଡ,ି ଅଯଟୋ ଏେଂ ଦୁଇ ଚକଆି 

 ୋନଗୁଡକିର ପଞି୍ଜକରଣ ପରେିହନ େଭିୋଗ (RTO) କରୁନୋହୋନ୍ତ ି କ,ି ଏହସିେୁ  ୋନ 

େଧିିେଦ୍ଧ ପଞି୍ଜକରଣ କରୁଛନ୍ତ ିକ,ି ଏଥିପୋଇ ଁମୋଲିକଙୁ୍କ RTO Office  ିେୋକୁ ପଡୁନୋହିଁ କ,ି 

ସରକୋରୀ କୋମ ଘଯରୋଇ ସଂସ୍ଥୋ (Dealer/Selling Agencies) କପିର ି କରୁଛନ୍ତ,ି ଏ 

ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରଯର ଆଇନର ସଂଯଶୋଧନ କରୋ ୋଇଛ ିକ,ି (ଖ୍) ଏହ ିDealer େୋ Sailing Agency 

ମୋଯନ Style (Novel) Number ପୋଇ ଁଲଯକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କୋ ପ  ଷୟନ୍ତ ମୋଗୁଛନ୍ତ ିକ ି? 

 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, 
ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ ଏବଂ ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ,ଓଡଶିା। 

      ଉତ୍ତର 

 
 ଯମୋଟର ୋନ ଆଇନ, ୧୯୮୮ ର ଧୋରୋ ୪୦ ଅନୁ ୋୟୀ RTO ସମସ୍ତ 

ଯମୋଟର ୋନର ଯରଜଯିଷ୍ଟ୍ରସନ କରଯିେ ଏେଂ ଯସମୋଯନ ଯରଜଯିଷ୍ଟ୍ରସନ କରୁଛନ୍ତ।ି 

 ଯମୋଟର ୋନ ଆଇନର ଧୋରୋ 41 (1) Second Proviso ଏେଂ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ 

ଯମୋଟର ୋନ ନୟିମୋେଳୀ,1989 ର Rule 47 ଅନୁ ୋୟୀ ନୂତନ ଯମୋଟର ୋନ ପଞି୍ଜକରଣ 



ନମିଯନ୍ତ ଡଲିରଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମଯର ଦରଖ୍ୋସ୍ତ କରୋ ୋଉଛ।ି Fully Built ଯମୋଟର ୋନର 

ପଞି୍ଜକରଣ ନମିଯନ୍ତ ମୋଲିକଙୁ୍କ RTO Office କୁ  ିେୋକୁ ପଡୁନୋହିଁ। ମୋତ୍ର କଂପୋନୀରୁ 

chassis କଣିୋ ୋଇ Body ତଆିରି କରୋ ୋଇଥିେୋ  ୋନ ଗୁଡକି ପଞି୍ଜକୃତ କରେିୋ ଯେଯଳ 

MVI ଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ଯରଜଯିଷ୍ଟ୍ରସନ ପୂେଷରୁ ଉକ୍ତ  ୋନର Inspection କରୋ ୋଇର୍ଥୋଏ। 

 ସରକୋରୀ କୋମ ଡଲିର କରୁନୋହଁୋନ୍ତ।ି ଉପଯରୋକ୍ତ ଆଇନ ଅନୁ ୋୟୀ ଡଲିରମୋଯନ 

ଯକ୍ରତୋଙ୍କ ନୋମ ଏେଂ କଣିୋ ୋଉଥିେୋ ନୂତନ  ୋନର ସେଯିଶର୍ତର୍ଥୟ VAHAN Portal ଯର 

ପୂରଣ କଯଲ ତୋହୋ ସଂପକୃ୍ତ RTOଙ୍କ ନକିଟକୁ online ଯର  ୋଉଛ।ି RTOଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ 
ଯଭରଫିିଯକସନ ଏେଂ Approval ପଯର ଯରଜଯିଷ୍ଟ୍ରସନ ନମବର ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଏ। 

(ଖ୍) ଡଲିରମୋଯନ Style (Novel) Number(Fancy Number) ପୋଇଁ ଲଯକ୍ଷ୍ଟଙ୍କୋ 
ପ ଷୟନ୍ତ ମୋଗୁଥିେୋର ସରକୋରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟକୁ ଆସିନୋହିଁ। ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ଅଭିଯ ୋଗ ଆସିଯଲ ତଦନ୍ତ 

କରୋ ୋଇ େହିତି କୋ ଷୟୋନୁଷ୍ଠୋନ ଗ୍ରହଣ କରୋ ିେ। 

 ନୂତନ ଯମୋଟର ୋନ କଣୁିଥିେୋ େୟକି୍ତ  ଦ ିଯକୌଣସି Fancy Number ଯନେୋକୁ 

ଚୋହଁୋନ୍ତ,ି ତୋହୋ ଯହଯଲ OMV Rule,1993 ନୟିମ 14 ଅନୁ ୋୟୀ ନଦି୍ଧଷୋରତି ଯଦୟ online 

ଯର ଯପୈଠ କର ିନଜିର ପସନ୍ଦ ମୁତୋେକ ଯରଜଯିଷ୍ଟ୍ରସନ ନମବର ଯନଇ ପୋରଯିେ। 

୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

ମନ୍ଦରିର ପରିପାଶ୍ଵକି ବସୌନ୍ଦ ଷୟକରଣ   

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୧୪୮. ଶ୍ରୀ ତ୍ାରା ପ୍ରସାଦ୍ ବାହନିୀପତ୍ ି : ପ ଷୟଟନ 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହଯିେ କ ି :- ରୋଜୟ ସରକୋର ପୁରୀସି୍ଥତ 

ଶ୍ରୀମନ୍ଦରି,ଭୁେଯନଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରୋଜ ମନ୍ଦରିର ତର୍ଥୋ ସମବଲପୁରର ମୋ ସମଯଲଇ 

ମନ୍ଦରିର ପୋରପିୋଶ୍ୱକି ଯସୌନ୍ଦ ଷୟକରଣ କରଥିିେୋଯେଯଳ ଯକୋରୋପୁଟର ଗୁଯପ୍ତଶ୍ୱର 

ମନ୍ଦରି ଅଞ୍ଚଳର େକିୋଶ କରଯିେ କ,ି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପ୍ରୋକୃତକି ନଦୀ ପୋଖ୍ଯର ଥିେୋ 



ଏହ ିମନ୍ଦରି ଅଞ୍ଚଳର େକିୋଶ ଘଟଯିଲ ପ ଷୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟୋ େହୁଗୁଣିତ ଯହେ ଯେୋଲି 

ସରକୋର ଅନୁଭେ କରୁଛନ୍ତ ି କ,ି ଏହୋକୁ ଦୃଷ୍ଟିଯର ପ ଷୟଟନ େଭିୋଗ ପକ୍ଷ୍ରୁ 

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଆେଶୟକୀୟ ସପୁୋରଶି କରୋ ିେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 ସରକୋର ଯକୋରୋପୁଟ ଜଲି୍ଲୋର ଗୁଯପ୍ତଶ୍ୱର ମନ୍ଦରି ଅଞ୍ଚଳର େକିୋଶ ନମିଯନ୍ତ 

Infrastructure Gap Assessment ଅଧୀନଯର ଯସହ ି ସ୍ଥୋନର ପ ଷୟଟନ 

ଭିତ୍ତଭୂିମି ମଲୂୟୋୟନ କରୁଛନ୍ତ ିଏେଂ ଆେଶୟକୀୟ ଭିତ୍ତଭୂିମି େକିୋଶ ପୋଇଁ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ 

ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତ ି l ଆଗୋମୀ ଦନିଯର ସରକୋର ଆର୍ଥକି ସମବଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିଯର ରଖି ଉକ୍ତ 

ସ୍ଥୋନଯର ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ ନମିଯନ୍ତ ଉପ ୁକ୍ତ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରଯିେ 

09.09.2021 

ଗ୍ରାମସଭା ବନିା ପ୍ରକଳ୍ପ କା ଷୟକାରୀ 

UDAQ 1149. ଶ୍ରୀ ବମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି

କହଯିେ କ ି- (କ) ରୋଜୟର େଭିିନ୍ନ ଜଲ୍ଲୋ ଖ୍ଣିଜ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ପ୍ରତଷି୍ଠୋ େର୍ଷରୁ ଚଳତି େର୍ଷ ମଧ୍ୟଯର 

ଯକଯତ ଅର୍ଥଷ ଯକଉଁ ଲଘୁ ଖ୍ଣିଜ ଓ ଗୁରୁ ଖ୍ଣିଜରୁ ଆଦୋୟ ଯହୋଇଛ ିଓ ଯକଯତ ଅର୍ଥଷ ପ୍ରଯତୟକ୍ଷ୍ 

ପ୍ରଭୋେତି ଏେଂ ପଯରୋକ୍ଷ୍ ପ୍ରଭୋେତି ଅଞ୍ଚଳଯର େୟୟ ଯହୋଇଛ,ି ଯସଥିମଧ୍ୟରୁ ଉର୍ଚ୍ ଅଗ୍ରୋଧିକୋର 

ଯକ୍ଷ୍ତ୍ର ଓ ଅନୟୋନୟ ଅଗ୍ରୋଧିକୋର ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରଯର ଯକଯତ ଯକଯତ ପ୍ରତଶିତ େୟୟ ଯହୋଇଛ ିତୋର େର୍ଷ 



ଓ ଜଲି୍ଲୋୱୋରୀ େେିରଣୀ ପ୍ରଦୋନ କରଯିେ କ,ି (ଖ୍) ଯକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ଲୋଯର ଯକଉଁ େର୍ଷ ସମୁଦୋୟ 

ଯକଯତ େୟୟ ଅଟ୍ଟକଳର ଯକଯତଯଗୋଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ କୋ ଷୟକୋରୀ କରୋ ୋଇଛ,ି ଯସଥିମଧ୍ୟରୁ ଯକଯତ 

େୟୟ ଅଟ୍ଟକଳଯର ଯକଯତଯଗୋଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେୋଡଷର େନିୋ ଅନୁଯମୋଦନଯର କୋ ଷୟକୋରୀ 

କରୋ ୋଇଛ,ି ସଡୁିୟଲ ଏରଆିଯର ଅନୁଯମୋଦତି ଯହୋଇଥିେୋ ସମୁଦୋୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଯତ 

େୟୟ ଅଟ୍ଟକଳର ଯକଯତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରୋମସଭୋର େନିୋ ଅନୁଯମୋଦନଯର କୋ ଷୟକୋରୀ ଯହୋଇଛ ି

ତୋର ପ୍ରକଳ୍ପୱୋରୀ େେିରଣୀ ପ୍ରଦୋନ କରଯିେ କ?ି 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 

ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ 

ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ 

 

 (କ) େଭିିନ୍ନ ଜଲି୍ଲୋରୁ ଅଦୟୋେଧି ପ୍ରୋପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁ ୋୟୀ ରୋଜୟର େଭିିନ୍ନ ଜଲି୍ଲୋଖ୍ଣିଜ 

ପ୍ରତଷି୍ଠୋନଯର ପ୍ରତଷି୍ଠୋ େର୍ଷରୁ ଚଳତି େର୍ଷ ମଧ୍ୟଯର ଲଘୁ ଖ୍ଣିଜ ଓ ଗୁରୁ ଖ୍ଣିଜରୁ ସଂଗହୃତି 

ଯହୋଇଥିେୋ ଅର୍ଥଷର େେିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ “କ” ଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ। ସଂଗହୃତି ଯହୋଇଥିେୋ 

ଅର୍ଥଷରୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ୍ ପ୍ରଭୋେତି ଏେଂ ପଯରୋକ୍ଷ୍ ପ୍ରଭୋେତି ଅଞ୍ଚଳଯର େୟୟ ଯହୋଇଥିେୋ ଅର୍ଥଷର 

େେିରଣୀ ତର୍ଥୋ େୟୟ ଯହୋଇଥିେୋ ଅର୍ଥଷରୁ ଉର୍ଚ୍ ଅଗ୍ରୋଧିକୋର ଯକ୍ଷ୍ତ୍ର ଓ ଅନୟୋନୟ ଅଗ୍ରୋଧିକୋର 

ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରଯର ଯକଯତ ପ୍ରତଶିତ େୟୟ ଯହୋଇଛ ିତୋର େର୍ଷ ଓ ଜଲି୍ଲୋୱୋରୀ େେିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ “ଖ” 

ଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ। 



(ଖ୍) ଯକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ଲୋଯର େଭିିନ୍ନ େର୍ଷଯର କୋ ଷୟକୋରୀ ଯହୋଇଥିେୋ ପ୍ରକଳ୍ପ, େୟୟ ଅଟ୍ଟକଳ, ଟ୍ରଷ୍ଟ 

ଯେୋଡଷର େନିୋ ଅନୁଯମୋଦନଯର କୋ ଷୟକୋରୀ କରୋ ୋଇଥିେୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ତର୍ଥୋ ସଡୁିୟଲ ଏରଆିଯର 

ଅନୁଯମୋଦତି ଯହୋଇଥିେୋ ସମୁଦୋୟ ପ୍ରକଳ୍ପ, େୟୟ ଅଟ୍ଟକଳ ଏେଂ ଗ୍ରୋମସଭୋର େନିୋ 

ଅନୁଯମୋଦନଯର କୋ ଷୟକୋରୀ ଯହୋଇଥିେୋ ପ୍ରକଳ୍ପର େେିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ “ଗ” ଯର ପ୍ରଦୋନ 

କରୋଗଲୋ। 

***** 

 

           09.09.2021 

DMF ପାଣ୍ଠରୁି ବବଆଇନ କା ଷୟ 

UDAQ 1155. ଶ୍ରୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି

କହଯିେ କ ି:- ଡ.ିଏମ.ଏଫ ପୋଣ୍ଠରୁି ଯେଆଇନ୍ ଭୋଯେ ତର୍ଥୋ ନୀତନିୟିମ ଓ ଆଇନ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ 

କର ିଯକଉ ଁଯକଉ ଁଜଲି୍ଲୋଯର ଯକଯତ ଯଗୋଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ନମିଯନ୍ତ ଯକଯତ ଅର୍ଥଷ େୟୟ କରୋ ୋଇଛ ି

ତୋର ସେଯିଶର୍ େେିରଣୀ ପ୍ରଦୋନ କରଯିେ କ ି ଯେଆଇନ୍ ଭୋଯେ ତର୍ଥୋ ନୀତନିୟିମକୁ 

ଉଲଙ୍ଘନ କର ି କୋ ଷୟକୋରୀ କରୋ ୋଇଥିେୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯକଉଁ ଯକଉ ଁ ସ୍ତରଯର କୋହୋଦ୍ଵୋରୋ 

ଅନୁଯମୋଦନ କରୋ ୋଇଛ ିତୋହୋ ପ୍ରକୋଶ କରଯିେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 

ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ 



ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ 

ଅଦୟୋେଧିେଭିିନ୍ନ ଜଲି୍ଲୋରୁ ପ୍ରୋପ୍ତତର୍ଥୟ ଅନୁ ୋୟୀ, ଡ଼.ିଏମ.ଏଫ. ର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକି, 

ଓଡ଼ଶିୋ ଜଲି୍ଲୋ ଖ୍ଣିଜ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ନୟିମୋେଳୀ (ODMF RULES)-2015,  ଅନୁ ୋୟୀ, 

ଡ଼.ିଏମ.ଏଫ. ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେୋଡଷ ଦ୍ଵୋରୋ ଅନୁଯମୋଦନ କ୍ରଯମକୋ ଷୟକୋରୀ କରୋ ୋଇଅଛIିଅଦୟୋେଧି 

ଅନୁଯମୋଦନ କରୋ ୋଇଥିେୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକିଯର,ନୀତନିୟିମକମିବୋ ଆଇନକଉୁଲ୍ଲଙ୍ଘନ 

କରୋ ୋଇଥିେୋର ତର୍ଥୟ ହସ୍ତଗତ ଯହୋଇନୋହିଁ  I 

***** 

୦୯/୦୯/୨୦୨୧ 

ଫୁଲିଝରନ ଓ ରାବଣଦ୍ବରା ଜଳ ପ୍ରପାତ୍ ପ ଷୟଟନ ମାନୟତ୍ା 

ଅଣତ୍ାରକା ଚହି୍ନତି୍ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୧୫୭  . ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦ୍ୀପ କୁମାର ଦ୍ଶିାରୀ : ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହଯିେ କ ି:- କଳୋହୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିେକିୋଶ ପୋଇ ଁସରକୋର କ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ 
କରଛିନ୍ତ ି ଫୁଲିଝରନ ଓ ରୋେଣଦଯରୋ ଜଳ ପ୍ରପୋତ କୁ ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମୋନୟତୋ ଯଦଇ ଉନ୍ନତ ିକରଣ 
ପୋଇ ଁେହିତି େୟେସ୍ଥୋ ଗ୍ରହଣ କରଯିେ କ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 କଳୋହୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ ନମିଯନ୍ତ ସରକୋର େଗିତ େର୍ଷମୋନଙ୍କଯର ହୋତକୁ 

ଯନଇଥିେୋ େେିରଣୀ ନମିନଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ l 

କ୍ର.ସଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ମଞ୍ଜରୁ ଅର୍ଷର ପରିମାଣ ବର୍ଷ 
୧. ଯଗୋଲୋମଣୁ୍ଡୋ େଲକ ଚୂରୋ ପୋହୋଡ଼ ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମ ି

ଉନ୍ନୟନ 

ଟ.୫୦.୦୦    ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୨୦-୨୧ 

୨. ଜୁନୋଗଡ େଲକ ନୀଳକଯଣ୍ଠଶ୍ୱର ମନ୍ଦରି ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମ ି

ଉନ୍ନୟନ 

ଟ. ୧୫.୦୦   ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୨୦-୨୧ 



୩. ସୋପ୍-ସଯିଲଟ ଶେି ମନ୍ଦରି ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ ଟ. ୫୦.୦୦   ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୧୯-୨୦ 

୪. ଚୂରୋ ପୋହୋଡ଼ ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ ଟ. ୪୦.୦୦   ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୧୭-୧୮ 

୫. ଗୁଡ଼ହୋଣି୍ଡ ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ ଟ. ୫୦.୦୦   ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ୨୦୧୬-୧୭ 

୬. ଗୁଡ଼ହୋଣି୍ଡ ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ ଟ. ୫୦.୦୦    ଲକ୍ଷ୍ 

ଙ୍କୋ 
୨୦୧୫-୧୬ 

୭. ରୁର୍ଗିୋଁ ଠୋଯର Wayside Amenity Centre ( ୋ ୋେର) 

ନମିଷୋଣ  

ଟ. ୧୫୦.୦୦  ଲକ୍ଷ୍ 

ଙ୍କୋ 
୨୦୧୪-୧୫ 

୮. Tourist Office କଳୋହୋଣି୍ଡ ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ ଟ. ୯୯.୮୩    ଲକ୍ଷ୍ 

ଙ୍କୋ 
୨୦୧୪-୧୫ 

 

 ଫୁଲିଝରନ ଓ ରୋେଣଦଯରୋ ଜଳ ପ୍ରପୋତ ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନତକିରଣ ନମିଯନ୍ତ େଧିିେଦ୍ଧ 

ପ୍ରସ୍ତୋେ ହସ୍ତଗତ ଯହଯଲ ସରକୋର ଯସହ ିସ୍ଥୋନ ମୋନଙୁ୍କ ଆଗମନ କରୁଥିେୋ ପ ଷୟଟକ ମୋନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟୋ, 
ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିଯନ୍ତ ଆେଶୟକୀୟ ଉପ ୁକ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ଥୋନ ଓ ଆର୍ଥକି ସମବଳକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖି େଚିୋର କରଯିେ l 

      ୦୯.୦୯.॰୨୦୨୧  

କଲଚର ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟବର କା ଷୟରତ୍ କମଷଚାରୀ  
 ଅଣତ୍ାରକା ଚହି୍ନତି୍ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା- 1158 : ଶ୍ରୀ ସୁଯରଶ କୁମୋର ରୋଉତରୋୟ, 

ମୋନୟେର େଧିୋୟକ, ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ସୋହତିୟ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ,ି କଲଚର 

େଶି୍ୱେଦିୟୋଳୟଯର ଦୀଘଷ ୨୦େର୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧଷ ସମୟ ଧରି ଯକଉଁମୋଯନ ଯକଉଁ ପଦେୀଯର 

କୋ ଷୟରତ ଅଛନ୍ତ,ି ଯସମୋନଙ୍କ ସ୍ଥୋୟୀ ନ ୁିକି୍ତ େରି୍ୟଯର ସରକୋର କ’ଣ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯନଇଛନ୍ତ ି

ଯନେୋର ଯ ୋଜନୋ ଅଛ ି ଅେଗତ କରୋଇଯେ କ,ି ଉକ୍ତ େଶି୍ୱେଦିୟୋଳୟଯର େତ୍ତଷମୋନ ଯକଉଁ 
େଭିୋଗଯର ଯକଯତ ସଟି୍ ଅଛ ିଏେଂ ଯକଉଁ େଭିୋଗଯର ଯକଯତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତ ିଏେଂ ଉକ୍ତ 

େଶି୍ୱେଦିୟୋଳୟଯର ନୂତନ ଭୋଯେ ଯକଉଁ େରି୍ୟ ସଂଯ ୋଗ ଯହେ ଜଣୋଇଯେ କ ି?       

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, 
ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ା, ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ୍ ିମନ୍ତ୍ରୀ 



 ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କତୃ ିେଶି୍ୱେଦିୟୋଳୟଯର  ଦୀଘଷ ୨୦ େର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଷ ସମୟ ଧର ିକୋ ଷୟ କରୁଥିେୋ 
ଅଧିକୋରୀଙ୍କର ତୋଲିକୋ ପରଶିଷି୍ଟ- ‘କ’ଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ ।  ଅସ୍ଥୋୟୀ ଅଣଶକି୍ଷ୍କ 

କମଷଚୋରୀମୋନଙ୍କ ସ୍ଥୋୟୀ ନ ୁିକି୍ତ କରେିୋ ପ୍ରସ୍ତୋେ ସରକୋରଙ୍କ ପୋଖ୍ଯର େଚିୋରୋଧିନ ନ।ହିଁ । ଉକ୍ତ 

େଶି୍ୱେଦିୟୋଳୟଯର େତ୍ତଷମୋନ ପୋଠୟକ୍ରମଯର ଥିେୋ ସଟି୍ ସଂଖ୍ୟୋ ପରଶିଷି୍ଟ – ‘ଖ୍’ ଯର ପ୍ରଦୋନ 

କରୋଗଲୋ। େଭିିନ୍ନ େଭିୋଗଯର ସେଷଯମୋଟ ୨୦୮ ଜଣ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ  କରୁଅଛନ୍ତ ି ।  

ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କତୃ ି େଶି୍ୱେଦିୟୋଳୟଯର ନୂତନ ଭୋଯେ ସ୍ନୋତଯକୋତ୍ତର ଓଡ଼ଆି େଭିୋଗ ସଂଯ ୋଗ 

ଯହେୋକୁ ପ୍ରସ୍ତୋେ େଚିୋରୋଧୀନ ରହଅିଛ ି।     

  



  

 

 



   

୦୯/୦୯/୨୦୨୧ 

ମାଷ୍ଟରକୟାଣ୍ଟନି ଠାବର ପ୍ରତ୍ମିୂତି୍ତ ସ୍ଥାପନ 



 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୧୫୯ – ଶ୍ରୀ ସୁବରଶ କୁମାର ରାଉତ୍ରାୟ, ମାନୟବର ବଧିାୟକ :  

                                  ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ା ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତ୍ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:- 

 ଓଡ଼ଶିାର ପୂବଷତ୍ନ ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତ୍ଷି୍ଠାତ୍ା ନବ ଉତ୍କଳର ପ୍ରତ୍ଷି୍ଠାତ୍ା ସ୍ୱଗଷତ୍ଃ ଡକଟର ହବରକୃଷ୍ଣ 

ମହତ୍ାବଙ୍କ ପ୍ରତ୍ମିୂତ୍ତଷୀ ବବିଜବ ି ନଗରବର ଏକ ଚବକ୍ସଳ ମଧ୍ୟବର ପ୍ରତ୍ଷି୍ଠା କରା ାଇଥିବାରୁ ବବିଶର୍ ବଲାକ ବଲାଚନକୁ 

ଆସୁନଥିବା ବହତୁ୍ ଉକ୍ତ ପ୍ରତ୍ମିୂତ୍ତଷୀକୁ ମାଷ୍ଟରକୟାଣ୍ଟନି ଛକସ୍ଥ ଜଜାତ୍ ି ବହାବଟଲ ସାମନାବର ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ଷି୍ଠା ପାଇ ଁପଦ୍ବକ୍ଷପ 

ନଆି ିବ କ,ି ଉତ୍ତର  ଦ୍ ି ହଁ ହୁଏ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ଭାବବ ବକବବ ସୁଦ୍ଧା କରା ିବ, ଉତ୍ତର  ଦ୍ ି ନଁା ହୁଏ କାରଣ କଣ ଉପସ୍ଥାପନ 

କରିବବ କ?ି  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, 
ମାନୟବର ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ା, ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତ୍ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

 ରାଜଧାନୀର ଆବଶୟକୀୟ ଉନ୍ନତ୍କିରଣ ସକାବଶ ଓଡ଼ଶିାର ପୂବଷତ୍ନ ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତ୍ଷି୍ଠାତ୍ା ସ୍ୱଗଷତ୍ଃ 
ଡକଟର ହବରକୃଷ୍ଣ ମହତ୍ାବଙ୍କ ପ୍ରତ୍ମିୂତି୍ତକୁ ସ୍ଥାନାତର କରା ାଇ ବବିଜବ ି ନଗରବର ଥିବା ବକ୍ସ ି ଜଗବନୁ୍ଧ ବଦି୍ୟାଧର 

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ୍ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ ନକିଟସ୍ଥ ଈଊଇ ଚବକ୍ସଳ ମଧ୍ୟବର ପ୍ରତ୍ଷି୍ଠା କରା ାଇଅଛ ି । ଉକ୍ତ ପାକଷକୁ ପ୍ରାତ୍ଃ ଓ ସାନ୍ଧୟ 
ଭ୍ରମଣବର ଆସୁଥିବା ବହୁ ବଶିଷି୍ଟ  ବୟକି୍ତବବିଶର୍ମାବନ ବଦ୍ଖିବା ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ମହାବଦି୍ୟାଳୟବର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାବନ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଖିବାକୁ ସୁବ ାଗ ପାଉଛତ ି। 

 ଏହ ିକ୍ରମବର ଏଠାବର ଉବଲ୍ଲଖ କରା ାଇପାବର ବ , ଭୁବବନଶ୍ଵର ସହର ସ୍ମାଟଷ ସିଟ ିମାନୟତ୍ା ଲାଭ କରିଥିବା 
ବହତୁ୍ ତ୍ାହାର ବସୌନ୍ଦ ଷୟକରଣ ପାଇ ଁ ବ ାଜନା କରା ାଇଥିବାରୁ ଭୁବବନଶ୍ଵର  (ବରଳ ବଷ୍ଟସନ) ମାଷ୍ଟର କାଣ୍ଟନି ଛକ 

ନକିଟବର ସ୍ଥାପନ କରା ାଇଥିବା ପଣି୍ଡତ୍ ଜବାହରଲାଲ ବନବହରୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ମିୂତି୍ତ ଓ ବଲାକନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ 

ପ୍ରତ୍ମିୂତି୍ତକୁ ସ୍ଥାନାତର କରି ନୂତ୍ନ ସ୍ଥାନବର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇ ଁ ଭୁବବନଶ୍ଵର ଉନ୍ନୟନ କତ୍ତଷୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନଷି୍ପତି୍ତ 

ନଆି ାଇଅଛ ି । ବତ୍ଣୁ ଡକଟର ହବରକୃଷ୍ଣ ମହତ୍ାବଙ୍କ ପ୍ରତ୍ମିୂତି୍ତକୁ ବବିଜବ ିନଗରର ବକ୍ସ ିଜଗବନୁ୍ଧ ବଦି୍ୟାଧର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ୍ 

ମହାବଦି୍ୟାଳୟ ସମ୍ମଖୁସ୍ଥ ଈଊଇ ଚବକ୍ସଳ ରୁ ମାଷ୍ଟରକୟାଣ୍ଟନି ଛକସ୍ଥ ଜଜାତ୍ ିବହାବଟଲ ସାମନାବର ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ଷି୍ଠା ପାଇ ଁରାଜୟ 
ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ା ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତ୍ ିବଭିାଗଙ୍କ ନକିଟବର ବତ୍ତଷମାନ ପାଇ ଁବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ।  

 

କବସୂି ଷୟନଗର ଠାବର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନମିଷାଣ 

ପ୍ରଶନ                 ତ୍ା.୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

 



U.D.୧୧୬୦. ଶ୍ରୀମତୀ ଲତକିୋ ପ୍ରଧୋନ : ପରେିହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:- କେସୂି ଷୟନଗର 
ଠୋଯର ଯଗୋଟଏି େସଷ୍ଟୋଣ୍ଡ ନମିଷୋଣ କରେିୋ ପୋଇ ଁଓଡଶିୋ ରୋଜୟ ସଡକ ପରେିହନ ସଂସ୍ଥୋ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୋେ 
ଦଆି ୋଇଥିଲୋ ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଏଯେ ଯକଉ ଁପରସି୍ଥିତଯିର ରହଛି ିଏେଂ ଏହୋ ଯକଯେ କୋ ଷୟକୋରୀ ଯହେ, 
ତୋହୋ ଅେଗତ କରୋଇଯେ କ ି? 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, 

ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ ଏବଂ ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ,ଓଡଶିା। 

ଉତ୍ତର 

 ଓଡଶିୋ ରୋଜୟ ସଡକ ପରେିହନ ନଗିମ ପକ୍ଷ୍ରୁ ଗଞ୍ଜୋମ ଜଲି୍ଲୋର କେସୂି ଷୟନଗରଠୋଯର ଯଗୋଟଏି 
େସଷ୍ଟୋଣ୍ଡ ନମିଷୋଣ ପୋଇ ଁପ୍ରସ୍ତୋେ ଅଛ।ି ପଲଟ ନଂ-୧୨୭୫,୧୨୭୬,୧୨୭୭ ଓ ୧୨୮୦, ଖ୍ୋତୋ ନଂ-
୩୭୯୯, ଯମୌଜୋ-କେସୂି ଷୟନଗରଯର େସଷ୍ଟୋଣ୍ଡ ନମିଷୋଣ ପୋଇ ଁଜମ ିଚହି୍ନଟ କରୋ ୋଇଛ ି। େୋଣଜିୟ ଓ 
ପରେିହନ େଭିୋଗ ନୋମଯର ଜମ ିହସ୍ତୋନ୍ତର ପୋଇ ଁଆଞ୍ଚଳକି ପରେିହନ ଅଧିକୋରୀ,ଛତ୍ରପୁର, ତହସଲିଦୋର, 
କେସୂି ଷୟନଗରଙ୍କଠୋଯର ଜମ ିଅଧିଗ୍ରହଣ ନମିଯନ୍ତ ଦରଖ୍ୋସ୍ତ ଦୋଖ୍ଲ କରଛିନ୍ତ ି। ଜମିର ପଟ୍ଟୋ ପରେିହନ 
େଭିୋଗଙ୍କ ନୋମଯର ଯହେୋ ପଯର ଉକ୍ତ ଜୋଗୋଯର େସଷ୍ଟୋଣ୍ଡ ନମିଷୋଣ ନମିଯନ୍ତ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୋ ିେ। 

୦୯.୦୯.୨୧ 

Special Problem Fund ମାଧ୍ୟମବର MLA ମାବନ Proposal 

ବଦ୍ବା 

UDAQ- 1161 . ଶ୍ରୀ ଦ୍ାସରର୍ୀ ଗମ।ଙ୍ଗ : ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହଯିେ କ ି - Special Problem Fund ମୋଧ୍ୟମଯର ପ୍ରଯତୟକ 

ନେିଷୋଚନ ମଣତଳୀର MLAs ମୋଯନ ଯସମୋନଙ୍କର proposal ଯଦେୋପଯର 

approval ଯର fund sanction ଯହେୋପଯର proposal କୁ କୋ ଷୟକ୍ଷ୍ମ 

କରୋଇେୋ ନମିଯନ୍ତ Executive Agency ମୋଧ୍ୟମଯର କରୋଇେୋକୁ MLAs/MPs 

ଙ୍କର ଥିେୋ କୃତ୍ତତି୍ୱ େରି୍ୟଯର ପୂେଷ େେିରଣୀ ପ୍ରଦୋନ କରଯିେ କ,ି ଏହ ି

ପରଯିପ୍ରକ୍ଷ୍ୀଯର ଯମୋହନୋ ନେିଷୋଚନ ମଣତଳୀଯର ପୋଖ୍ୋପୋଖି 3.5 ଯକୋଟ ି ଟଙ୍କୋର 



କୋ ଷୟ ଯକଉଁ କୋରଣରୁ କୋ ଷୟକୋରୀ ନଯହୋଇ ପଡରିହଛି ିତୋର ସେସୃି୍ତତ େେିରଣୀ 
ସହ ଏଥିଯର ଦୋୟୀ ଥିେୋ ସମସ୍ତ େୟକି୍ତ େଯିଶର୍ଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କର ି ଦୃେ କୋ ଷୟୋନୁଷ୍ଠୋନ 

ଗ୍ରହଣ କରଯିେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ, ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ 

(କ) Special Problem Fund ମୋଧ୍ୟମଯର ପ୍ରଯତୟକ ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 

ମୋନୟେର େଧିୋୟକ, ମୋନୟେର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୋଂସଦ, ଅତ ି େରଷି୍ଟ ଅଧିକୋରୀ ଏେଂ 
ଜଲି୍ଲୋପୋଳ ମୋଯନ ଯସମୋନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୋେ ଯଦେୋପଯର ମୋନୟେର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ 
ଅନୁଯମୋଦନ ପୋଇେୋ ପଯର ପୋଣ୍ଠ ିମଞ୍ଜରୁ ଯହୋଇର୍ଥୋଏ। ଏହୋ ଯହେୋପଯର ପ୍ରସ୍ତୋେ 

ଗୁଡକୁି Executive Agency ମୋଧ୍ୟମଯର କୋ ଷୟକ୍ଷ୍ମ କରୋଇେୋ ନମିଯନ୍ତ MLAs / 

MPs ଙ୍କର ଯକୌଣସ ି  କ୍ଷ୍ମତୋ Special Problem Fund ନଯିଦ୍ଧଷଶ।େଳୀ ଯର 

ଦଆି ୋଇ ନ।ହିଁ । ଏହ ିପ୍ରସ୍ତୋେ ଗୁଡକି 

[ପ. ପ.ୁ ଯଦ] 

 

ଜଲି୍ଲୋପୋଳଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ଅନୁଯମୋଦତି ଯହୋଇଥିେୋ Executive Agency ମୋଯନ 

ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଚଳଯର SPF ଅନ୍ତଗଷତ କୋ ଷୟଗୁଡକି କୋ ଷୟକୋରୀ କରେିୋ ପୋଇଁ DRDA ଦ୍ଵୋରୋ 
ପ୍ରଚଳତି ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ଅନୁକରଣ କରେିୋ ଆେଶୟକ,  ହିଁଯର ଲିଖିତ ଅଛଯି  

Executants ପଲି୍ଲସଭୋ ମୋଧ୍ୟମଯର ଚୟନ କରୋ ୋଇଥିେୋ ଆେଶୟକ। ଏହ ି

ପରଯିପ୍ରକ୍ଷ୍ୀଯର line department କୁ କୋ ଷୟନୟସ୍ତ କରେିୋ ସମୟଯର 

ସରକୋରଙ୍କର ପ୍ରଚଳତି ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ଅନୁ ୋୟୀ କୋ ଷୟ।ଯଦଶ ଦଆି  ିେୋ ଆେଶୟକ । 
 



(ଖ୍) ପ୍ରୋପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁ ୋୟୀ ଯମୋହନୋ ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀଯର େଭିିନ୍ନ କୋରଣ 

ପୋଇ ଁ କୋ ଷୟକୋରୀ ନଯହୋଇ ପଡରିହଥିିେୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକିର ସେଯିଶର୍ େେିରଣୀ 
ପରଶିଷି୍ଟ- ‘କ’ ଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ।   

***** 

09.09.2021 
Identified the Tourist Spots of Nilagiri Block 

 

UDAQ No.1162. Shri Sukanta Kumar Nayak : Will the minister for 
Tourism be pleased to state that :- there exists good no of tourist 
spots such as “SOLOBHAUNI”, “PANDABGHERA”, “KHOMKHOT”, 
“BADPOKHRI” in Oupada Block and “TALA BHAGABANDH” of Nilgiri 
Block which now to be identified, will the Govt. look into it ?  

Answer 
                                                     Shri Jyoti Prakash Panigrahi, 
           Tourism Minister 
   
 “SOLOBHAUNI”, “PANDABGHERA”, “KHOMKHOT”, 
“BADPOKHRI” in Oupada Block and “TALA BHAGABANDH” of Nilgiri 
Block will be considered for identification after receipt of detail 
proposals from the District Collector as per Guidelines of 
Department of Tourism.   

 

UDAQ No. 1165       Date: 09.09.2021 

Implement of Mahendragiri Hill 



Shri K. Narayana Rao: Will the minister for Odia Language, 

Literature & Culture be pleased to state that:-  The Gajapati 

district fortunately having famous Mahendragiri Hill which is 

much famous all over India, that the Government have made a 

resolution bearing letter No. 20120/F&E dt. 02.11.2011 

formed a Committee, that Committee has taken a decision in 

their 4th meeting on dt.20.12.2014 to include Mahendragiri 

Hill in the Biosphere, but till date it was not implemented, can 

the Govt. take steps to implement the same at an earliest for 

the pride of Odisha ?    

       

ANSWER 

 

Shri Bikram Keshari Arukha, Hon’ble Minister,  

Forest, Environment & Climate Change 

 
The proposal for constitution of Mahendragiri Biosphere 

Reserve is under consideration by the State Government. 

୦୯/୦୯ /୨୦୨୧  

ପାଠାଗାରର ଉନ୍ନତ୍କିରଣ  

***** 

ଅଣତୋରକୋ ଚହି୍ନତି ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟୋ – ୧୧୬୭: ଶ୍ରୀ ରଯମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୋଏ, ମୋନୟେର େଧିୋୟକ : 

    ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:- 

ରୋଜୟଯର ଐତହିୟ କୟୋେଯିନଟ୍ ନଷି୍ପତ୍ତ ିଆଧୋରଯର ପୋଠୋଗୋରର ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ ନମିିତ୍ତ ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ 

ସଂସ୍କତୃ ିେଭିୋଗକୁ ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ, ସଂସ୍କତୃ ିଓ ପୋଠୋଗୋର େଭିୋଗ ଭୋଯେ ନୋମିତ କର ିରୋଜୟଯର ପୋଠୋଗୋର 

ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ ପୋଇ ଁସରକୋରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଅଛ ିକ,ି ଉତ୍ତର ‘ହଁ’ ଯହଯଲ ଏହୋ ଯକଯେସୁଦ୍ଧୋ କୋ ଷୟକୋରୀ କରୋ ିେ ?          

    

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଯଜୟୋତ ିପ୍ରକୋଶ ପୋଣିଗ୍ରୋହୀ, 
ମୋନୟେର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

 



ପୋଠୋଗୋରର ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ ନମିିତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରତ ିଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିେଭିୋଗକୁ “ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, 
ସୋହତିୟ, ସଂସ୍କତୃ ିଓ ପୋଠୋଗୋର େଭିୋଗ” ଭୋଯେ ନୋମିତ କରେିୋ ପୋଇଁ ଅଦୟୋେଧି ସରକୋରଙ୍କର ଯକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୋେ ନୋହିଁ 
। “ସୋେଷଜନୀନ ପୋଠୋଗୋର ନଯିଦଷଶକ” ପଦେୀ ସଷିୃ୍ଟ ନମିଯନ୍ତ ଐତହିୟ କୟୋେଯିନଟଯର ନଷି୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଇଅଛ ି।  

ଏତଦେୟତୀତ ରୋଜୟଯର ୧୭ଟ ିେଦିୟମୋନ ଜଲି୍ଲୋ ପୋଠୋଗୋରକୁ ସ୍ମୋଟଷ ପୋଠୋଗୋରଯର ରୂପୋନ୍ତରତି କରେିୋ 
ପୋଇ ଁସମ୍ପକୃ୍ତ ୧୭ଟ ିଜଲି୍ଲୋ  ର୍ଥୋ-ଅନୁଗୁଳ, େୋଯଲଶ୍ୱର, େଲୋଙ୍ଗୀର, େରଗଡ଼, କଟକ, ଯେଙ୍କୋନୋଳ, ଗଞ୍ଜୋମ, କଳୋହୋଣି୍ଡ, 

କନ୍ଧମୋଳ, ଯକନୁ୍ଦଝର, ଯକୋରୋପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡ଼ୋ, ପୁରୀ, ରୋୟଗଡ଼ୋ, ସମବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଜଲି୍ଲୋ 
ସଂସ୍କତୃ ିପରରି୍ଦକୁ େଗିତ ୨୦୧୮-୧୯ ଓ ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥକି େର୍ଷଯର ପୋଠୋଗୋର ପିଛୋ  ର୍ଥୋକ୍ରଯମ ଟ.୪.୬୪ 

ଲକ୍ଷ୍ ଓ ଟ.୫.୦୦  କ୍ଷ ଅନୁୋନ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇଅଛ ି।  

ବସହପିରି ଅନୟ ୧୩ଟି ଜଲି୍ଲୋ  ର୍ଥୋ- ଭଦ୍ରକ, ବେୌର୍ଦ୍, ବେେଗଡ଼, ଗଜପତି, ଜଗତସିିଂହପରୁ, 

 ାଜପରୁ, ଝାରସଗୁଡ଼ୁା, ବକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବଖାର୍ଦ୍ଧା, ମା କାନଗିରି, ନେରଙ୍ଗପରୁ, ନୟାଗଡ଼ ଓ ସେୁର୍ଣ୍ଧପରୁବର 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ି େଭିୋଗ ଅଧୀନଯର ପରଚିୋଳତି ଯକୌଣସି ଜଲି୍ଲୋ ପୋଠୋଗୋର ନୋହିଁ । ମୋତ୍ର, 

ବସଠାବର ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ପାଠାଗାର େତିଷ୍ ଠା ନିମବେ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସିଂସ୍କତୃି ପରିଷେକୁ େିଗତ ୨୦୧୮-୧୯ ଓ 

୨୦୧୯-୨୦ ଆଥକି େଷଧବର ପାଠାଗାର ପିଛା  ଥାକ୍ରବମ ଟ. ୫,୪୭  କ୍ଷ ଓ ଟ. ୧୨,୭୬,୯୨୩/- ଅନୁୋନ 

ମଧ୍ୟ େୋନ କରୋ ୋଇଅଛ ି।  

******** 

ତ୍ା୦୯.୦୯.୨୦୨୧ରିଖ 

ଜଳ ନଷି୍କାସନ ପାଇ ଁପଦ୍ବକ୍ଷପ 

 

       ଅଣ ତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା -୧୧୬୯-ଶ୍ରୀ ବଷୁି୍ଣଚରଣ ବସଠୀ, ମାନୟବର ବଧିାୟକ 

  େୋଣିଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହଯିେ କ:ି - ଧୋମରୋ ଠୋଯର ଆଦୋନୀ ଗୁପ  ଦ୍ଵୋରୋ େଛିୋ ୋଇଥିେୋ 

ଯରଳଧୋରଣୋ ଜଳ ନଷି୍କୋସନଯର ଏକ ପ୍ରମଖୁ୍ େୋଧୋ ସଷିୃ୍ଟ କରୁଛ,ି େୋରମବୋର ଚୋର୍ୀକୂଳ ଆପତ୍ତ ିଅଭିଯ ୋଗ କରୁଥିଯଲ 

ମଧ୍ୟ କମ୍ପୋନୀ ଯସଥିପ୍ରତ ିକର୍ଣ୍ଷପୋତ କରୁନୋହିଁ, ଏଥିପୋଇଁ ଆେଶୟକୀୟ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯନଯେ କ?ି 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ 

 ଧୋମରୋ େନ୍ଦରର େକିୋଶ ଓ ଉନ୍ନତ ି କୋ ଷୟ ଧୋମରୋ େନ୍ଦର କତ୍ତଷୃ ପକ୍ଷ୍ଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ସରକୋରୀ-ଘଯରୋଇ 

ସହଭୋଗୀତୋଯର କରୋ ୋଉଛ।ି ଏହ ିଅଣ-େୃହତ୍ତ େନ୍ଦରର ପ୍ରତଷି୍ଠୋ ନମିିତ୍ତ ରୋଜୟ ସରକୋର ଲିଜ ସୂତ୍ରଯର ଯକେଳ ଜମି 

ଯ ୋଗୋଇ ଯଦଉଛନ୍ତ ି। 



 

 ଧୋମରୋ େନ୍ଦର କତ୍ତଷୃ ପକ୍ଷ୍ଙ୍କ ଠୋରୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ସୂଚନୋ ଅନୁ ୋୟୀ, ଧୋମରୋ ଠୋଯର ଆଦୋନୀ କମ୍ପୋନୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 

ଅର୍ଥଷଯନୌତକି କରଡିରଯର ଯେଯନଜ୍ ସମସୟୋ ପ୍ରତେିର୍ଷ ଯଦଖ୍ୋଯଦଇ ର୍ଥୋଏ, ଏହଯି ୋଗୁ ଆଦୋନୀ କମ୍ପୋନୀ  ଯ ୋର / 

ନୋଳର  ନେୀକରଣ, ଯପୋଲର ନଗିଷମ ପର୍ଥ, ଚୟୋଯନଲ ଏେଂ କରଡିର ଯେନ ଗୁଡକିର ମରୋମତ ିକୋମ ପ୍ରତେିର୍ଷ 

ଯମୌସୁମୀ ପୂେଷରୁ ଏେଂ ଯମୌସୁମୀ ସମୟଯର କରୋ ୋଇର୍ଥୋଏ | ଆଦୋନୀ କମ୍ପୋନୀର  ୬୨୫ କଯିଲୋମିଟର 

ଯରଳପର୍ଥର ଯେଯନଜ୍ ଡଜିୋଇନ୍ ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ ଅନୁଯମୋଦନ କ୍ରଯମ ତଆିର ିଯହୋଇଛ ିଏେଂ େର୍ଷ ସୋରୋ ଏହ ି

ଯରଳପର୍ଥର ରକ୍ଷ୍ୋଣଯେକ୍ଷ୍ଣ କୋ ଷୟ ଧୋମରୋ େନ୍ଦର କତ୍ତଷୃ ପକ୍ଷ୍ଙ୍କ ଯରଳେଭିୋଗ ଦ୍ଵୋରୋ କରୋ ୋଉଅଛ ି। 

ବରଳ ଲାଇନ ସଂବ ାଗୀକରଣ ପାଇ ଁପଦ୍ବକ୍ଷପ 

                                             ପ୍ରଶନ                 ତ୍ା.୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 
 

U.D.1170 . ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ : ପରେିହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି :-

 ନୟୋଗଡ ଜଲି୍ଲୋର ରଣପୁର ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗଷତ ରଣପୁର ସହରଯର େହୁ ପ୍ରମୁଖ୍ 

ପ ଷୟଟନସ୍ଥଳୀ ଥିେୋରୁ ଏଠୋକୁ େହୁ ପ ଷୟଟକ ଯଦଶ ଭିତରୁ ଏେଂ ଯଦଶ େୋହୋରୁ 
ପରଭି୍ରମଣଯର ଆସରି୍ଥୋନ୍ତ ି ; ଚୋନ୍ଦପୁର ସହରଟ ି ମଧ୍ୟ ନୟୋଗଡ ଜଲି୍ଲୋର ଏକ ପ୍ରମୁଖ୍ 

େୟେସୋୟିକ ଯପଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ; ଏଣୁ ରୋଜସୁନୋଖ୍ଳୋ ଯରଳଯୱ ଯଷ୍ଟସନ ଠୋରୁ କୋଳୁପଡୋ ଭୋୟୋ 
ରଣପୁର ଏେଂ ଚୋନ୍ଦପୁର ଯଦଇ ଯରଲଯୱ ଲୋଇନ୍ ସଂଯ ୋଗୀକରଣ କରେିୋ ପୋଇ ଁ ଯକନ୍ଦ୍ର 

ସରକୋରଙୁ୍କ ସୁପୋରଶି କରଯିେ କ?ି 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, 
ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ ଏବଂ ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ,ଓଡଶିା। 

      ଉତ୍ତର 

 

 ରୋଜସୁନୋଖ୍ଳୋ ଯରଲଯୱ ଯଷ୍ଟସନଠୋରୁ କୋଳୁପଡୋ ଭୋୟୋ ରଣପୁର ଏେଂ ଚୋନ୍ଦପୁର 

ଯଦଇ ଯରଲଯୱ ଲୋଇନ ସଂଯ ୋଗୀକରଣ ନମିଯନ୍ତ ଯକୌଣସି େଧିିେଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୋେ/ଦୋେ ିରୋଜୟ 
ସରକୋରଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ଯହୋଇନୋହିଁ ।   
 

 ଏ ସମ୍ପକତି ଯକୌଣସି ଦୋେ/ିପ୍ରସ୍ତୋେ ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ଯହଯଲ ତୋହୋ ଯକନ୍ଦ୍ର 

ସରକୋରଙ୍କର ନକିଟଯର େଚିୋର ପୋଇ ଁଉପସ୍ଥୋପନ କରୋ ିେ । 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

M.I.P. ଗୁଡକି Natural Camp Programme ବର ଅତଭଷୁ କ୍ତ କରିବାକୁ ପଦ୍ବକ୍ଷପ 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୧୭୧. ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ : ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 

କର ିକହଯିେ କ ି:- ଅଣତୋରକୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟୋ - ୯୯୩ ତୋ. ୨୫.୦୨.୨୦୨୧ ର ଉତ୍ତରଯର 

ନୟୋଗଡ ଜଲି୍ଲୋର ଓଡଗଁୋ େଲକର ଯେୋଳୋପର୍ଥର M.I.P. ରଣପୁର େଲକର ପୋଚଲିୋଯଗୋଡ ି

M.I.P., ଅସୁରକୁମୋରୀ M.I.P. ଓ ଯକୋଟଷଗଡ଼ M.I.P. ଆଦ ିସ୍ଥୋନ ଗୁଡକିର  ଭିତ୍ତଭୂିମି େକିୋଶ 

ପୋଇଁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥୋନଗୁଡକୁି Natural Camp Programme ଅନ୍ତଭଷୁ କ୍ତ କର ି Picnic spot 

କରେିୋ ପୋଇ ଁଆର୍ଥକି ସମବଳକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖି େଚିୋର କରୋ ିେ ପୋଇ ଁକହଥିିଯଲ ; ଇତ ିମଧ୍ୟଯର 

ଏ େୋେଦଯର କଣ ଅଗ୍ରଗତ ି ଯହୋଇଛ ି ଏେଂ ଯକଯେ ସୁଦ୍ଧୋ ଉପଯରୋକ୍ତ M.I.P. ଗୁଡକୁି 

Natural Camp Programme  ଅନ୍ତଭଷୁ କ୍ତ କରୋ ିେ ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

  

 ନୟୋଗଡ଼ ଜଲି୍ଲୋର ଯେୋଳୋପର୍ଥର M.I.P. ଓ ଯକୋଟଷଗଡ଼ M.I.P. ଠୋଯର National 

Camp Programme ଅଧୀନଯର ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ ନମିଯନ୍ତ ଜଲି୍ଲୋପୋଳ, ନୟୋଗଡ଼ କୁ ଜଲି୍ଲୋ 



ସ୍ତରଯର ଉପଲବ୍ଧ ଆର୍ଥକି ସମବଳକୁ େନିଯି ୋଗ କର ି ଉପ ୁକ୍ତ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ ନମିଯନ୍ତ 

ଅନୁଯରୋଧ କରୋ ୋଇଅଛ ିl 

 ଅନୟ ସ୍ଥୋନ ମୋନଙ୍କଯର Natural Camp Programme ଅଧିନଯର ଭିତ୍ତଭୂିମି 

ଉନ୍ନୟନ ନମିଯନ୍ତ ସରକୋର ଆଗମନ କରୁଥିେୋ ପ ଷୟଟନ ସଂଖ୍ୟୋ, ଆେଶୟକୀୟ ଉପ ୁକ୍ତ 

ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ଥୋନ ଓ ଆର୍ଥକି ସମବଳକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖି େଚିୋର କରଯିେ l 

୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

ଶରଣକୁଳ ପାନ୍ଥ ନବିାସର ବକିାଶ 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୧୭୪-ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ - ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ  ଅନୁଗ୍ରହ 

କର ି କହଯିେ କ ି – ନୟୋଗଡ଼ ଜଲି୍ଲୋର ରଣପୁର ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ହଳୀର ଓଡ଼ଗଁୋ େଲକ ଅନ୍ତଗଷତ 

ଶରଣକୁଳ ସ୍ଥିତ ପୋନ୍ଥନେିୋସକୁ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରଯର ଯଦେୋ ସଯେ ପୋନ୍ଥନେିୋସର ଯକୌଣସି 
ରକ୍ଷ୍ଣୋଯେକ୍ଷ୍ଣ ନ ଯହେୋରୁ ଏହୋ ଜରୋଜୀର୍ଣ୍ଷ ଅେସ୍ଥୋଯର ଅଛ,ି ଏ େରି୍ୟଯର ଯମୋର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟୋ 
୮୩୮ ତୋ. ୧୭.୦୬.୨୦ଯର ସରକୋରଙୁ୍କ ଏେଂ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟୋ ୧୪୯୩, 

ତୋ.୨୭.୦୧.୨୧ଯର Commissioner-cum-Secretary ଙୁ୍କ ଅେଗତ କରଥିିଯଲ ମଧ୍ୟ 

ଯକୌଣସି କୋ ଷୟୋନୁଷ୍ଠୋନ ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଇନୋହିଁ, ଏହୋକୁ ଶରଣକୁଳ ଗ୍ରୋମ ପଞ୍ଚୋୟତକୁ ହସ୍ତୋନ୍ତର 

କରୋଗଯଲ MLA LAD, MP LAD Fund ମୋନଙ୍କରୁ ଅର୍ଥଷ ମଞ୍ଜରୁ କର ି ଏହୋର 

ରକ୍ଷ୍ଣୋଯେକ୍ଷ୍ଣ କରୋ ୋଇପୋରେି, ଏଣୁ ସରକୋର ଶରଣକୁଳ ପୋନ୍ଥନେିୋସର lease deed କୁ 

cancel କର ି ପୋନ୍ଥନେିୋସକୁ Tourism Department ତରଫରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧୋର କର ି

ଶରଣକୁଳ ଗ୍ରୋମ ପଞ୍ଚୋୟତକୁ ହସ୍ତୋନ୍ତର କରେିୋ ପୋଇଁ ସରକୋରୀ ସ୍ତରଯର େୟେସ୍ଥୋ କରଯିେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

           ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 



ପୋନ୍ଥଶୋଳୋ ଶରଣକୁଳକୁ ଶ୍ରୀ ସତୟ ରଞ୍ଜନ ମହୋନ୍ତ,ି ଗ M/s Rain The Club କୁ ୩୦ େର୍ଷ 
ପୋଇଁ ଲିଜ୍ ସୁଯତ୍ର ଦଆି ୋଇଅଛ ି । ଉକ୍ତ ଚୁକି୍ତନୋମୋ ତୋ ୧୭.୦୫.୨୦୧୬ ତୋରଖି୍ଯର 

ସ୍ୱୋକ୍ଷ୍ରତି ଯହୋଇଅଛ ି । ଏହ ିପୋନ୍ଥଶୋଳୋର ଉପ ୁକ୍ତ ରକ୍ଷ୍ଣୋଯେକ୍ଷ୍ଣ ଲିଜ୍ ଧୋରୀଙ୍କ ଦୋୟିତ୍ୱ 

ଯେୋଲି ଚୁକି୍ତ ନୋମୋଯର ଉଯଲ୍ଲଖ୍ ଅଛ ି। 
 

 
 
ଅଣତ୍ାରକା ଚହି୍ନତି୍ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା -୧୧୭୫   ଉତ୍ତର ବଦ୍ବା ତ୍ାରିଖ -
୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

ପ୍ରଶନ 
ଜଲି୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ଥାପନ  

ଶ୍ରୀ ସୁେୋଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପୋଣିଗ୍ରୋହୀ, େଧିୋୟକ :- ସୂଚନୋ ଓ ଯଲୋକ ସମ୍ପକଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହଯିେ କ ି– 
 ଏସଆି ମହୋଯଦଶର ପ୍ରର୍ଥମ Hydro Electricity ଯଦେଗଡ ଜଲି୍ଲୋର 
ଯକୋରଡଯକୋଟଠୋଯର ସ୍ଥୋପିତ ଯହେୋ ଓ ସମସ୍ତ ସୋମଗ୍ରୀ ପଡରିହଥିିେୋ କର୍ଥୋ ସରକୋରଙ୍କ 
ନଜରକୁ ଆସଛି ିକ ି;  ଦ ିଆସରି୍ଥୋଏ Hydro Electricity ର ସମସ୍ତ ସୋମଗ୍ରୀ, ପୁରୋତନ 
ପି୍ରଣ୍ଟଙି୍ଗ ଯପ୍ରସର ସୋମଗ୍ରୀ ସହତି ଜଲି୍ଲୋର ଅନୟୋନୟ ସୋମଗ୍ରୀକୁ ଏକତ୍ରତି କର ିଏକ ଜଲି୍ଲୋସ୍ତରୀୟ 
ସଂଗ୍ରୋହଳୟ ସ୍ଥୋପନ ପୋଇଁ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରଯିେ  କ ି? 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରଘନୁନ୍ଦନ ଦ୍ାସ  

ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ , ସୂଚନା ଓ ବଲାକ ସମ୍ପକଷ ବଭିାଗ 
 Hydro Electricity ଓ ଜଲି୍ଲୋସ୍ତରୀୟ ସଂଗ୍ରହୋଳୟ ସ୍ଥୋପନ ସୂଚନୋ ଓ ଯଲୋକ 
ସମ୍ପକଷ େଭିୋଗ ଅଧିନସ୍ଥ େରି୍ୟେସୁ୍ତ ନୁଯହଁ I ପରନୁ୍ତ, ଯଦେଗଡ ଜଲି୍ଲୋପୋଳଙ୍କ କୋ ଷୟ।ଳୟରୁ 



ପ୍ରୋପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁ ୋୟୀ ଯଦେଗଡ ଜଲି୍ଲୋର ଯକୋରଡଯକୋଟଠୋଯର ଏସଆି ମହୋଯଦଶର ପ୍ରର୍ଥମ  
ଜଳ େଦୁିୟତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥୋପିତ ଯହୋଇଥିେୋ ଯକୌଣସି ତର୍ଥୟ ଜଲି୍ଲୋ କୋ ଷୟ।ଳୟଯର ଉପଲବ୍ଧ ନୋହିଁ । 
କନୁି୍ତ େଦୁିୟତ କୋ ଷୟ ନେିଷୋହୀ  ନ୍ତ୍ରୀ, ଯଦେଗଡଙ୍କ ସୂଚନୋ ଅନୁସୋଯର ଏହ ି ଜଳ େଦୁିୟତ 
ପ୍ରକଳ୍ପଯର େୟେହୃତ ସମସ୍ତ ସୋମଗ୍ରୀ  ର୍ଥୋ - ଦୁଇ ଯଗୋଟ ି Iron Wheel, ଦୁଇ ଯଗୋଟ ି
Iron Tank, ଯଗୋଟଏି Iron Shaft, ଯଗୋଟଏି Iron Base, ଯଗୋଟଏି Motor, 
ଇତୟୋଦ ିତୋଙ୍କ କୋ ଷୟ।ଳୟ ଅଧୀନଯର ଥିେୋ Store Yardଯର ନଷ୍ଟ ଯହୋଇ ପଡରିହଛି ି। 
ସରକୋରୀ ମୁଦ୍ରଣୋଳୟ ଯଦେଗଡ ଶୋଖ୍ୋଯର ଯକୌଣସ ିପୁରୋତନ ପି୍ରଣ୍ଟଙି୍ଗ ଯପ୍ରସ ନଥିେୋର ଏହ ି
ଶୋଖ୍ୋର ଅଧିକୋରୀ ସୂଚନୋ ଯଦଇଛନ୍ତ ି। ଜଲି୍ଲୋର ଏଭଳ ିସମସ୍ତ ସୋମଗ୍ରୀକୁ ଏକତ୍ରତି କର ିଏକ 
ଜଲି୍ଲୋସ୍ତରୀୟ ସଂଗ୍ରହୋଳୟ ସ୍ଥୋପନ ପୋଇଁ େତ୍ତଷମୋନ ଯକୌଣସି ଯ ୋଜନୋ ନୋହିଁ । 
 

                     

 

ନୂତ୍ନ ବରଳପର୍ ନମିଷାଣ ସମ୍ପକଷବର 

                                                ପ୍ରଶନ                 ତ୍ା.୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 
 

U.D.1176 . ଶ୍ରୀ ସୁବାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ : ପରେିହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି :-

 ଝୋରସୁଗୁଡୋରୁ ପୋରୋଦ୍ଵୀପ ଭୋୟୋ କୁଚଣି୍ଡୋ, ଯଦେଗଡ, ପ ଷୟନ୍ତ ନୂତନ ଯରଳପର୍ଥ ନମିଷୋଣ 

ନମିଯନ୍ତ ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କର ପରେିହନ େଭିୋଗ ତରଫରୁ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟୋ-TRII-

07/2018/6898 ଯର Railway Board, New Delhi କୁ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଯଦେୋକର୍ଥୋ ସତୟ 
ଅଯଟ କ ି ;  ଦ ି ଏହୋ ସତୟ ଅଯଟ େତ୍ତଷମୋନ ପ ଷୟନ୍ତ ଏହ ି ପ୍ରସ୍ତୋେ ଉପଯର କଣ କଣ 

ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଇଛ ିଓ ଯକଯେ ସୁଦ୍ଧୋ ଏହୋର ସୁଫଳ ମିଳେି ଉପସ୍ଥୋପନ କରଯିେ 

କ?ି 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, 
ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ ଏବଂ ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ,ଓଡଶିା। 

      ଉତ୍ତର 

 



 ଝୋରସୁଗୁଡୋରୁ ପୋରୋଦ୍ଵୀପ ଭୋୟୋ କୁଚଣି୍ଡୋ,ଯଦେଗଡ, ପ ଷୟନ୍ତ ନୂତନ ଯରଳପର୍ଥ ନମିଷୋଣ 

ନମିଯନ୍ତ ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯରଲଯୱ ଯେୋଡଷ, ନୂଆଦଲି୍ଲୀ ନକିଟକୁ ପରେିହନ 

େଭିୋଗ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟୋ TR-II-07/2018/6898 ତୋ.11.09.2018 ରଖି୍ଯର ଦୋେ ି

ଉପସ୍ଥୋପନ କରୋ ୋଇଅଛ ି। ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଉପଯର ଯକନ୍ଦ୍ର ଯରଳ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟଙ୍କ ନଷି୍ପତ୍ତି ରୋଜୟ 

ସରକୋରଙୁ୍କ େତ୍ତଷମୋନ  ୋଏ ମିଳ ିନୋହିଁ । 

୦୯/୦୯/୨୦୨୧ 

Kailash Heritage ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବକିାଶ 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୧୭୯ . ଶ୍ରୀ ସବୁାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ : 
ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହଯିେ କ ି :- ଯଦେଗଡ ଜଲି୍ଲୋର 
Kailash Heritage କୁ ପ ଷୟଟନ େଭିୋଗଯର ଅନ୍ତଭଷୁ କ୍ତ ଯହେୋ କର୍ଥୋ 
ସରକୋରଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସଛି ିକ ି;  ଦ ିଆସରି୍ଥୋଏ ଏହ ିପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀର 
େକିୋଶ ନମିଯନ୍ତ ସରକୋର କଣ କଣ ନୂତନ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 



 ଏହ ିପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀର େକିୋଶ ନମିଯନ୍ତ ଅଦୟୋେଧି ସରକୋର 

ନକିଟଯର ଯକୌଣସ ିପ୍ରସ୍ତୋେ ନୋହିଁ l ଆଗୋମୀ ଦନିଯର େଧିିେଦ୍ଧ ହସ୍ତଗତ 

ଯହଯଲ ସରକୋର ଯସହ ିସ୍ଥୋନ ମୋନଙୁ୍କ ଆଗମନ କରୁଥିେୋ ପ ଷୟଟକ 

ମୋନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟୋ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିଯନ୍ତ ଆେଶୟକୀୟ ଉପ ୁକ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ଥୋନ ଓ 

ଆର୍ଥକି ସମବଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିଯର ରଖି େଚିୋର କରଯିେ l 

ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇବସନସ ପାଇଥିବା ଆବବଦ୍ନକାରୀଙ୍କ ସଂଖୟା 
                                                 ପ୍ରଶନ                 ତ୍ା.୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

 

U.D.୧୧୮୧. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାତ ବବବହରା : ପରେିହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:- (କ) 

େତ୍ତଷମୋନ ସୁଦ୍ଧୋ ଯକଉଁ ଆଞ୍ଚଳକି ପରେିହନ କୋ ଷୟୋଳୟ ଅଧିନଯର ଯକଯତଜଣ ଭୋର ିୋନ, 

ଲଘ ୁୋନ ଓ ଦୁଇଚକଆି  ୋନ େୋଇଭିଂ ଲୋଇଯସନସ ପୋଇଛନ୍ତ,ି ଯକଯତଜଣ େୋଇଭିଂ 
ଲୋଇଯସନସ ପୋଇଁ ଆଯେଦନ କରଛିନ୍ତ ିଓ ଯକଯତଜଣଙ୍କର େୋଇଭିଂ ଲୋଇଯସନସ ରନୁିୟଆଲ ନ 

ଯହୋଇଥିେୋରୁ ପୁନଃ ନେୀକରଣ ପୋଇଁ ଆଯେଦନ କରଛିନ୍ତ,ି ଏହ ିଆଯେଦନକୋରୀଙୁ୍କ ତୁରନ୍ତ 

େୋଇଭିଂ ଲୋଇଯସନସ ପ୍ରଦୋନ ପୋଇ ଁ ସରକୋର େୟେସ୍ଥୋ କରଯିେ କ ି ; (ଖ୍) ନେୀକରଣ 

କରନିଥିେୋ ଓ ଲୋଇଯସନସଧୋରୀଙୁ୍କ ପ୍ରୋପୟ ଗ୍ରହଣ କର ିଯସମୋନଙୁ୍କ ଯକୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତଯିର ଯଚକଂି 
ଗହଳୀରୁ ଦୂଯରଇ େୋଇଭିଂ ଲୋଇଯସନସ ପ୍ରଦୋନ ନମିଯନ୍ତ ସରକୋର େୟେସ୍ଥୋ କରଯିେ କ?ି 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, 
ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ ଏବଂ ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ,ଓଡଶିା। 

      ଉତ୍ତର 

(କ) େୋଇଭିଂ ଲୋଇଯସନସ କମୁ୍ପଟରୀକରଣ ଯହେୋ ଦନିଠୋରୁ (୨୦୦୪ ମସହିୋ) ଚଳତି େର୍ଷ 
ଅଗଷ୍ଟ ମୋସ ଯଶର୍ ସୁଦ୍ଧୋ ରୋଜୟର େଭିିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳକି ପରେିହନ କୋ ଷୟୋଳୟ ଅଧିନଯର ଯମୋଟ 

୨୫,୬୨,୨୦୯ ଜଣଙୁ୍କ ଭୋରୀ ୋନ, ଲଘ ୁୋନ ଓ ଦୁଇଚକଆି  ୋନର ଲୋଇଯସନସ ପ୍ରଦୋନ 

କରୋ ୋଇଛ ି । ଏମୋନଙ୍କ େୟତୀତ ଯମୋଟ ୧୬,୨୬,୬୯୭ ଜଣ ନୂତନ େୋଇଭିଂ ଲୋଇଯସନସ 
ପୋଇଁ ଆଯେଦନ କରଛିନ୍ତି ,  ୋହୋକ ି ଅନୁଯମୋଦନ ଅଯପକ୍ଷ୍ୋଯର ଅଛ ି । ଏତତ୍ େୟତୀତ 



୭,୬୫,୩୯୫ ଜଣ ଯସମୋନଙ୍କର େୋଇଭିଂ ଲୋଇଯସନସ ନେୀକରଣ କରେିୋ ପୋଇଁ ଆଯେଦନ 

କରଛିନ୍ତ ି। 

 ଉପଯରୋକ୍ତ ତର୍ଥୟ ଆଞ୍ଚଳକି ପରେିହନ କୋ ଷୟୋଳୟୱୋରୀ ସେଯିଶର୍ େରିରଣୀ ପରଶିଷି୍ଟ 

‘କ’ ଯର ସଂଲଗ୍ନ କରୋଗଲୋ ।  

(ଖ୍) ଯକୋଭିଡ଼-୧୯ କଟକଣୋ ଯକୋହଳ ଯହେୋପଯର ସୋରୋ ରୋଜୟଯର ଚଳତି େର୍ଷ ଜୁନ ମୋସରୁ 

ଆଯେଦନ କରଥିିେୋ େୋଇଭିଂ ଲୋଇଯସନସକୁ ଯକୋଭିଡ଼ ନୟିମ ଆଧୋରଯର ନେୀକରଣ 

କରୋ ୋଉଛ ି।  

୦୯/୦୯ /୨୦୨୧  

ପାଠାଗାର ଭିତି୍ତଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଇ ଁଅର୍ଷ ଦ୍ାବୀ    
***** 

ଅଣତୋରକୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟୋ – ୧୧୮୩: ଶ୍ରୀ  ପ୍ରଶୋନ୍ତ ଯେଯହରୋ, ମୋନୟେର େଧିୋୟକ : 

    ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:- 

ରୋଜୟର ପୋଠୋଗୋର ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ ପୋଇ ଁରୋଜୟ ସରକୋର େଗିତ ପୋଞ୍ଚ େର୍ଷଯର ଯକନ୍ଦ୍ର ନକିଟଯର ଯକଉ ଁ

ପ୍ରକଳ୍ପ େୋେଦଯର ଯକଯତ ଅର୍ଥଷ ଦୋେ ିକରଥିିଲୋ ଯେଯଳ ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ଯକଯତ ଅର୍ଥଷ ପ୍ରଦୋନ କରଛିନ୍ତ ି ; 

ତୋହୋର େେିରଣୀ ପ୍ରଦୋନ ସହ ରୋଜୟଯର ପୋଠୋଗୋର ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ ପୋଇ ଁସରକୋର ଯକନ୍ଦ୍ର ନକିଟଯର 

ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୋେ ନମିଯନ୍ତ ଅର୍ଥଷ ଦୋେୀ କରଯିେ କ?ି 

    

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଯଜୟୋତ ିପ୍ରକୋଶ ପୋଣିଗ୍ରୋହୀ, 
ମୋନୟେର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

       ରୋଜୟର ପୋଠୋଗୋରଗୁଡ଼କିର ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ ପୋଇଁ ରୋଜୟ ସରକୋର େଗିତ ପୋଞ୍ଚ େର୍ଷଯର ଯକନ୍ଦ୍ର 

ନକିଟଯର ରୋଜୋ ରୋମଯମୋହନ ରୋୟ ପୋଠୋଗୋର ସଂସ୍ଥୋର “ପୁସ୍ତକ ସହୋୟତୋ ପରଯି ୋଜନୋ”ଯର ନମିନ ମଯତ 

ଦୋେ ି ଅର୍ଥଷ େୋେଦଯର ଯ ଯତ ଅର୍ଥଷ ପ୍ରଦୋନ କରଛିନ୍ତ,ି ତୋହୋର େେିରଣୀ ଅେଗତ ି ନମିଯନ୍ତ ପ୍ରଦୋନ 

କରୋ ୋଉଅଛ ି।  

ବର୍ଷୱାରୀ ଦ୍ାବ ିବାବଦ୍ବର ଅନୁଦ୍ାନର ପରିମାଣ 

ଆର୍କି ବର୍ଷ ଦ୍ାବ ିପରିମାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଷ 
୨୦୧୬-୧୭ ଟ.୧,୧୨,୫୦,୦୦୦/- ଟ.୧,୧୨,୫୦,୦୦୦/- 

୨୦୧୭-୧୮ ଟ.୧,୧୨,୫୦,୦୦୦/- ନୋହିଁ 



୨୦୧୮-୧୯ ଟ.୧,୧୨,୫୦,୦୦୦/- ନୋହିଁ 
୨୦୧୯-୨୦ ଟ.୧,୧୨,୫୦,୦୦୦/- ନୋହିଁ 
୨୦୨୦-୨୧ ଟ.୧,୧୨,୫୦,୦୦୦/- ନୋହିଁ 

  

 ଭେରି୍ୟତଯର ରୋଜୟ ସରକୋର ରୋଜୟଯର ପୋଠୋଗୋରଗୁଡ଼କିର ଭିତ୍ତଭୂିମ ି ଉନ୍ନୟନ ପୋଇ ଁ ରୋଜୋ 
ରୋମଯମୋହନ ରୋୟ ପୋଠୋଗୋର ସଂସ୍ଥୋର ଅନୟୋନୟ ଆେଶୟକ ପରଯି ୋଜନୋଯର ଅର୍ଥଷ ଦୋେ ିକରଯିେ ।  

******** 

ଅଣତୋରକୋ ଚହି୍ନତି ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟୋ – ୧୧୮୪                    ଉତ୍ତର ଯଦେୋ ତୋରଖି୍ – ୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

                                                    ପ୍ରଶନ 

ଖବରକାଗଜର ପ୍ରସାରଣ ସଂଖୟା 

      ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶୋନ୍ତ ଯେଯହରୋ ,େଧିୋୟକ : ସୂଚନୋ ଓ ଯଲୋକ ସମ୍ପକଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ:ି – 

      େଗିତ ଦୁଇ େର୍ଷଯର ରୋଜୟରୁ ପ୍ରକୋଶତି ଯକଉ ଁଖ୍େରକୋଗଜର ପ୍ରସୋରଣ ସଂଖ୍ୟୋ ଯକଯତ, ତୋହୋର 

େେିରଣୀ ପ୍ରଦୋନ କରଯିେ କ ି?   

                                                     ଉତ୍ତର  

                                             ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦ୍ାସ 

     ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୂଚନା ଓ ବଲାକ ସମ୍ପକଷ ବଭିାଗ 

 

      ସୂଚନୋ ଓ ଯଲୋକସମ୍ପକଷ େଭିୋଗ ଦ୍ଵୋରୋ ଅନୁଯମୋଦତି ଯହୋଇଥିେୋ ଯଦୈନକି ଖ୍େରକୋଗଜ  ଓ ପତ୍ର 

ପତ୍ରକିୋଗୁଡକିର େଗିତ ଦୁଇ େର୍ଷର ପ୍ରସୋରଣ ସଂଖ୍ୟୋର  ସେଯିଶର୍ ତର୍ଥୟ  “ ପରଶିଷି୍ଟ-କ ଓ ଖ ” ଯର 

 ର୍ଥୋକ୍ରଯମ ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ । 

୦୯/୦୯ /୨୦୨୧  

ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଉପବର ଡକୁବମଣ୍ଟାରୀ ଓ ପୁସ୍ତକ ସଙ୍କଳନ    

***** 

ଅଣତୋରକୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟୋ – ୧୧୮୬: ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମୋର ସୋମଲ, ମୋନୟେର େଧିୋୟକ : 

    ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:- 



ଯେଙ୍କୋନୋଳ ପ୍ରଜୋମଣ୍ଡଳ ଆଯନ୍ଦୋଳନ, ଯେଙ୍କୋନୋଲ, ତୋଳଯଚର, ହଯିନ୍ଦୋଳ, ପୋଲଲହଡୋ, ଆଠମଲି୍ଲକ 

ଗଡଜୋତର ପ୍ରଜୋମଣ୍ଡଳ ଆଯନ୍ଦୋଳନ ଓ ଏହ ିଆଯନ୍ଦୋଳନଯର ସୋମିଲ୍ ଯହୋଇଥିେୋ େପିଲେୀ ସୋରଙ୍ଗଧର ଦୋସ, 

ମୂର୍ୋ ମଲି୍ଲକ, ଯେୈଷ୍ଣେ ପଟ୍ଟୋନୋୟକ, ମଯହଶ୍ୱର ସୁେୋହୁସଂିହ, ପେତି୍ର ଯମୋହନ ପ୍ରଧୋନ ଓ ଅନୟ ସଂଗ୍ରୋମୀଙ୍କ 

ଉପଯର ଡକୁଯମଣ୍ଟୋରୀ ଓ ପୁସ୍ତକ ସଙ୍କଳନ ପୋଇ ଁସରକୋରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଅଛ ିକ ି ; ଉତ୍ତର ହଁ ଯହଯଲ, ଯସ 

ଦଗିଯର କ ିପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଉଅଛ?ି      

    

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଯଜୟୋତ ିପ୍ରକୋଶ ପୋଣିଗ୍ରୋହୀ, 
ମୋନୟେର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

ଯେଙ୍କୋନୋଳ ପ୍ରଜୋମଣ୍ଡଳ ଆଯନ୍ଦୋଳନ, ଯେଙ୍କୋନୋଳ, ତୋଳଯଚର, ହଯିନ୍ଦୋଳ, ପୋଲଲହଡୋ, ଆଠମଲି୍ଲକ 

ଗଡ଼ଜୋତର ପ୍ରଜୋମଣ୍ଡଳ ଆଯନ୍ଦୋଳନ ଓ ଏହ ିଆଯନ୍ଦୋଳନଯର ସୋମିଲ୍ ଯହୋଇଥିେୋ େପିଲେୀ ସୋରଙ୍ଗଧର ଦୋସ, 

ମୂର୍ୋ ମଲି୍ଲକ, ଯେୈଷ୍ଣେ ପଟ୍ଟନୋୟକ, ମଯହଶ୍ୱର ସୁେୋହୁସଂିହ, ପେତି୍ର ଯମୋହନ ପ୍ରଧୋନ ଓ ଅନୟ ସଂଗ୍ରୋମୀଙ୍କ 

ଉପଯର ଡକୁଯମଣ୍ଟୋରୀ ଓ ପୁସ୍ତକ ସଙ୍କଳନ ପୋଇ ଁଅଦୟୋେଧି ସରକୋରଙ୍କ ନକିଟଯର ଯକୌଣସ ିପ୍ରସ୍ତୋେ ନୋହିଁ । 
ଏଠୋଯର ସୂଚନୋଯ ୋଗୟ ଯ  ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିେଭିୋଗ ଅଧୀନଯର ପରଚିୋଳତି ଓଡ଼ଶିୋ 
ସୋହତିୟ ଏକୋଯଡ଼ମୀ ପକ୍ଷ୍ରୁ ନୀଳଗିରଯିର ପ୍ରଜୋ ଆଯନ୍ଦୋଳନ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକୋଶତି ଯହୋଇଛ ି।  ଅଗୋମୀଦନିଯର 

ପ୍ରଜୋମଣ୍ଡଳ ଆଯନ୍ଦୋଳନ ଯନତୋ ଓ ଅନୟ ସଂଗ୍ରୋମୀମୋନଙ୍କ ଉପଯର ଗଯେର୍ଣୋତ୍ମକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକୋଶନ ପୋଇ ଁ

େଧିିେଦ୍ଧ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୋ ିେ ।       

******** 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା –୧୧୮୭                ଉତ୍ତର ବଦ୍ବା ତ୍ାରିଖ –୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

ପ୍ରଶନ 

ବପ୍ରକ୍ଷାଳୟ ଓ ପାଠାଗାର ନମିଷାଣ 

ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ:  ସୂଚନୋ ଓ ଯଲୋକସମ୍ପକଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି :– 

ଭୁେଯନଶ୍ୱର ଜୟଯଦେ ଭେନ େୋଞ୍ଚୋଯର ଯେଙ୍କୋନୋଳଠୋଯର ଏକ ଯପ୍ରକ୍ଷ୍ୋଳୟ ଓ ପୋଠୋଗୋର 

ନମିଷୋଣ ପୋଇଁ ସରକୋରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଅଛ ିକ;ି ଉତ୍ତର ହ ଁ  ଯହଯଲ ଯସ ଦଗିଯର କ ିପଦଯକ୍ଷ୍ପ 

ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଉଅଛ ି?  



 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରଘନୁନ୍ଦନ ଦ୍ାସ 

  ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୂଚନା ଓ ବଲାକ ସମ୍ପକଷ ବଭିାଗ  

ଭୁେଯନଶ୍ୱର ଜୟଯଦେ ଭେନ େୋଞ୍ଚୋଯର ଯେଙ୍କୋନୋଳଠୋଯର ଏକ ଯପ୍ରକ୍ଷ୍ୋଳୟ ଓ 

ପଠନୋଗୋର ନମିଷୋଣ ପୋଇଁ ଯକୌଣସି ଯ ୋଜନୋ ନୋହିଁ । 

 

ତୋ ୦୯. ୦୯. ୨୦୨୧ରଖି୍ 

ଅତୟୋଧୁନକି ସମ୍ପ୍ରସୋରତି ଯପ୍ରକ୍ଷ୍ୋଳୟ ନମିଷୋଣ 

 

ୟୁ.ଡ-ି ୧୧୮୮  ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମୋର ସୋମଲ :    ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିଯ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି

କହଯିେ କ-ି ଯେଙ୍କୋନୋଳ ସହରଯର ନୋଟକ ଓ ସଂସ୍କତୃକି କୋ ଷୟକ୍ରମ ସମ୍ପୋଦନ ପୋଇ ଁଏକ  ଅତୟୋଧୁନକି 

ସମ୍ପ୍ରସୋରତି ଯପ୍ରକ୍ଷ୍ୋଳୟ ନମିଷୋଣ ପୋଇ ଁସରକୋରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଅଛ ିକ ି ; ଉତ୍ତର ହଁ ଯହଯଲ, ଯସ ଦଗିଯର କ ି

ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଉଅଛ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଯଜଯୋତ ିପ୍ରକୋଶ ପୋଣିଗ୍ରୋହୀ- ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ ସୋହତିଯ ଓ ସଂସ୍କତୃ।ି  

 ଯେଙ୍କୋନୋଳ ସହରଯର ନୋଟକ ଓ ସଂସ୍କତୃକି କୋ ଷୟକ୍ରମ ସମ୍ପୋଦନ ପୋଇ ଁଏକ  ଯପ୍ରକ୍ଷ୍ୋଳୟ ନମିଷୋଣ 

କୋ ଷୟ ଜଲି୍ଲୋ ସଂସ୍କତୃ ିଭେନ ପରସିରଯର ଚୋଲୁଅଛ।ି ଯେଙ୍କୋନୋଳ ସଦର େଲକଯର ଏକ ନୋଟୟମଣ୍ଡପ ନମିଷୋଣ 

ପୋଇ ଁ 2020-21 ଆର୍ଥକି େର୍ଷଯର 50.00 ଲକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କୋ ମଞ୍ଜରୁ କରୋ ୋଇଅଛ।ି ଜୋଗୋ ଏେଂ ନକ୍ସୋ 

ଅନୁଯମୋଦନ ପଯର ଏହୋର କୋ ଷୟ ଆରମ୍ଭ ଯହେ।   



୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

ଅଚଳ ପାନ୍ଥନବିାସ ଓ ପାନ୍ଥିକାକୁ ପୁନଃ କା ଷୟକ୍ଷମ 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୧୮୯-ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ - ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ  ଅନୁଗ୍ରହ 

କର ିକହଯିେ କ ି– ଯେଙ୍କୋନୋଳ ଜଲି୍ଲୋଯର ଥିେୋ ଯକଉଁ ପୋନ୍ଥନେିୋସ ଓ ପୋନ୍ଥିକୋ ଅଚଳ ଅେସ୍ଥୋଯର 

ଅଛ ିତୋହୋକୁ ପୁନଃ କୋ ଷୟକ୍ଷ୍ମ କରେିୋକୁ ସରକୋର କ ିପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

           ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
 

ଯେଙ୍କୋନୋଳ ଜଲି୍ଲୋଯର ପୋନ୍ଥନେିୋସ ଯେଙ୍କୋନୋଳ ଏେଂ ପୋନ୍ଥନେିୋସ କପିଳୋସ ରହଅିଛ ି । ଏହ ି

ପୋନ୍ଥନେିୋସଗୁଡ଼କି ସଚଳ ଅେସ୍ଥୋଯର ରହଅିଛ ି । ଏହ ି ଦୁଇଟ ିପୋନ୍ଥନେିୋସ ତେସୟୋ ଗପୃ୍କୁ 

ପିପିପି ଯମୋଡ଼ଯର ଦଆି ୋଇଅଛ ି। 

୦୯/୦୯/୨୦୨୧ 

ପ ଷୟଟନ ସକଟି ନମିଷାଣ 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୧୯୦  . ଶ୍ରୀ ଦ୍ାସାରର୍ୀ ଗମାଙ୍ଗ  : ପ ଷୟଟନ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:- ଯମୋହନୋ େଲକ ଅଧିନସ୍ଥ ରଙ୍ଗୋମୋଟଆି ଓ 
େୋପୁଜନିଗର ଗ୍ରୋମ ନକିଟସ୍ଥ ଏକ ପେଷତ ମହୁୋଣଯର େହୁ ପୁରୋତନ 
ଗୁମ୍ଫୋଟକୁି ଯନଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସକଟି ହୋଉସ ପ୍ରତଷି୍ଠୋ ପୋଇଁ ସରକୋରୀ 
ପ୍ରସ୍ତୋେ ଅଛ ିକ ି , ଉତ୍ତର ହଁ ଯହଯଲ ଉକ୍ତ ସ୍ଥୋନଯର ଏକ ପ ଷୟଟନ ସକଟି 
ନମିଷୋଣ ନମିଯନ୍ତ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯନଯେ କ ି?  



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

  

 ଯମୋହନୋ େଲକ ଅଧିନସ୍ଥ ରଙ୍ଗୋମୋଟଆି ଓ େୋପୁଜନିଗର ଗ୍ରୋମ ନକିଟସ୍ଥ ଏକ ପେଷତ 
ମୁହୋଣଯର େହୁ ପୁରୋତନ ଗୁମ୍ଫୋଟକୁି ଯନଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସକଟି ହୋଉସ ପ୍ରତଷି୍ଠୋ ପୋଇ ଁେତ୍ତଷମୋନ 
ପୋଇଁ ସରକୋରଙ୍କ ନକିଟଯର ଯକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୋେ ନୋହିଁ l ଆଗୋମୀ ଦନିଯର େଧିିେଦ୍ଧ ହସ୍ତଗତ 

ଯହଯଲ ସରକୋର ଯସହ ିସ୍ଥୋନ ମୋନଙୁ୍କ ଆଗମନ କରୁଥିେୋ ପ ଷୟଟକ ମୋନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟୋ, ପ୍ରକଳ୍ପ 

ନମିଯନ୍ତ ଆେଶୟକୀୟ ଉପ ୁକ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ଥୋନ ଓ ଆର୍ଥକି ସମବଳକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖି େଚିୋର 

କରଯିେl 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା – ୧୧୯୨                ଉତ୍ତର ବଦ୍ବା ତ୍ାରିଖ –୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

ପ୍ରଶନ 

Reading-cum-Library ସ୍ଥାପନ  

ଶ୍ରୀ ଦ୍ାସରର୍ୀ ଗମାଙ୍ଗ:  ସୂଚନୋ ଓ ଯଲୋକସମ୍ପକଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି :– ଗଜପତ ି

ଜଲି୍ଲୋ ଅଧିନସ୍ଥ ଯମୋହନୋ ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯକଉଁ ଯକଉଁ ସ୍ଥୋନଯର ଯକଯତଯଗୋଟ ି 

Reading-cum-Library ସ୍ଥୋପନ ପୋଇଁ ସରକୋରୀ ଯ ୋଜନୋ ଅଛ ିକ,ି ଉତ୍ତର ନଁୋ ଯହଯଲ 

ଯମୋହନୋ ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯମଧୋେୀ େୃଦ୍ଧ ି ପୋଇ ଁ ପ୍ରଯତୟକ େଲକ ସଦର ମହକୁମୋଯର 

ଯଗୋଟଏି ଯଲଖ୍ୋଏଁ Library ଯଖ୍ୋଲିେୋ ଦଗିଯର ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରଯିେକ ି?  

 

ଉତ୍ତର 



ଶ୍ରୀ ରଘନୁନ୍ଦନ ଦ୍ାସ 

  ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୂଚନା ଓ ବଲାକ ସମ୍ପକଷ ବଭିାଗ  

 ଗଜପତ ିଜଲି୍ଲୋର ପୋରଳୋଯଖ୍ମୁଣି୍ଡଠୋଯର ଏକ ସୂଚନୋ ଯକନ୍ଦ୍ର ତର୍ଥୋ ପଠନୋଗୋର କୋ ଷୟ 
କରୁଅଛ ି । ଯମୋହନୋ ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀଯର Reading-cum-Library ସ୍ଥୋପନ ପୋଇ ଁ

ସରକୋରଙ୍କର ଯକୌଣସ ିଯ ୋଜନୋ ନୋହିଁ ।  

 ପ୍ରଯତୟକ େଲକ ସଦର ମହକୁମୋଯର ଯଗୋଟଏି ଯଲଖ୍ୋଏଁ Library ଯଖ୍ୋଲିେୋ ନମିଯନ୍ତ 

େତ୍ତଷମୋନ ଯକୌଣସ ିଯ ୋଜନୋ ନୋହିଁ । 

09.09.2021 

District Mineral Fund ବନିବି ାଗ ପାଇଁ Criteria 

 

UDAQ 1193.ଶ୍ରୀ ଦ୍ାଶରର୍ୀ ଗମାଙ୍ଗ: ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ 

କ ି - ଗଜପତ ି ଜଲି୍ଲୋ ଅଧିନସ୍ଥ ଯମୋହନୋ ନେିଷୋଚନମଣ୍ଡଳୀଯର District Mineral Fund 

େନିଯି ୋଗ କରେିୋ ପୋଇ ଁCriteria କଣ ରହଛି,ି 2012-2013 ଠୋରୁ 2019-2020 ଆର୍ଥକି 

େର୍ଷଯର ଯକଯତ ପ୍ରକଳ୍ପ DMF ପୋଣ୍ଠରୁି ଅନୁଯମୋଦନ କରୋ ୋଇଛ ି ତୋର ଏକ ତୋଲିକୋ 

ଜଲି୍ଲୋୱୋରୀ ପ୍ରଦୋନ କରଯିେକ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 
ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ 

ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ 



ପ୍ରୋପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁସୋଯର ଗଜପତ ିଜଲି୍ଲୋ ଅଧିନସ୍ଥ ଯମୋହନୋ ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯକୌଣସ ି

ଅର୍ଥଷ DMF ଯର ସଂଗହୃତି ଯହୋଇନୋହିଁ I DMF ପୋଣ୍ଠ ିସଂଗହୃତି ଯହୋଇ DMF Trust Board 

ଦ୍ଵୋରୋ ଚହି୍ନତି ଯହୋଇଥିେୋ ଅଞ୍ଚଳମୋନଙ୍କଯର DMF ପୋଣ୍ଠକୁି ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ କରୋ ୋଇର୍ଥୋଏ I ଓଡଶିୋ ଜଲି୍ଲୋ 

ଖ୍ଣିଜ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ନୟିମୋେଳୀ-2015 (ODMF Rules-2015), ତୋ 12-01-2015 

ରଖି୍ଠୋରୁ ଲୋଗୁ କରୋ ୋଇଛ ି I 2015-16 ଠୋରୁ 2019-2020 ଆର୍ଥକି େର୍ଷ ପ ଷୟନ୍ତ DMF 

ପୋଣ୍ଠରୁି ଅନୁଯମୋଦତି ଯହୋଇଥିେୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକିର ଜଲି୍ଲୋୱୋରୀ େେିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ ଯର 

ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ  I 

***** 

ତୋ ୦୯. ୦୯. ୨୦୨୧ରଖି୍ 

ଅଡଯିଟୋରୟିମ ପ୍ରତଷି୍ଠୋ 
ୟୁ.ଡ-ି ୧୧୯୪    ଶ୍ରୀ ଦୋସରଥି ଗମୋଙ୍ଗ :    ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିଯ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ 

କ-ି (କ) ରୋଜୟ ସରକୋର ଯମୋହନୋ ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନ ଯକୌଣସ ିଜୋଗୋଯର ରେୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ପର ିଏକ 

“ଅଡଯିଟୋରୟିମ” ପ୍ରତଷି୍ଠୋ କରଯିେ କ;ି (ଖ୍) ସରକୋରୀ ଦପ୍ତରଯର ଯକଯେସୁଦ୍ଧୋ ଓଡଆି ଭୋର୍ୋଯର ଯଲଖ୍ୋ 
ପ୍ରଚଳନ ଯହେ, ଯସ ଦଗିଯର କ ିପଦଯକ୍ଷ୍ପମୋନ ଗ୍ରହଣ କରଯିେ ଯସ ସମ୍ପକତି ତର୍ଥୟ ପ୍ରଦୋନ କରେିୋସହ 

ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ପୋଇଁ 2018-19, 2019-20 ଓ 2020-21 ଆର୍ଥକି େର୍ଷଯର ଯକଯତ ଅର୍ଥଷ ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ 
ଯହୋଇଛ ିଏେଂ ଯହେୋକୁ ଅଛ ିଯସ ସମ୍ପକତି ପୂଣଷ ତର୍ଥୟ ପ୍ରଦୋନ କରଯିେ କ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଯଜଯୋତ ିପ୍ରକୋଶ ପୋଣିଗ୍ରୋହୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିଯ ଓ ସଂସ୍କତୃ।ି  

 (କ) ଯମୋହନୋ ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନ ଯକୌଣସ ିଜୋଗୋଯର ରେୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ପର ିଏକ 

ଅଡଯିଟୋରୟିମ ପ୍ରତଷି୍ଠୋ ସକୋଯଶ େତ୍ତଷମୋନ ପୋଇଁ ଯକୌଣସ ିପ୍ରସ୍ତୋେ ନୋହିଁ।  

(ଖ୍) ସୋଧୋରଣ ପ୍ରଶୋସନ ଓ ସୋଧୋରଣ ଅଭିଯ ୋଗ େଭିୋଗ , ଓଡଶିୋ ସରକୋରଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ପ୍ରଣିତ 

ଓଡଶିୋ ସରକୋରୀ ଭୋର୍ୋ ନୟିମୋେଳୀ ଅନୁ ୋୟୀ ସରକୋରୀ ଦପ୍ତରଯର ଓଡଆି ଭୋର୍ୋଯର ଯଲଖ୍ୋ ପ୍ରଚଳନ 

ଯହଉଅଛ।ି  



ସରକୋରୀ କୋ ଷୟଳୟଯର ଓଡଆି ଭୋର୍ୋଯର ନଥି ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଓ ଉପସ୍ଥୋପନ ନମିଯନ୍ତ ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ 
ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ପକ୍ଷ୍ରୁ କମଷଚୋରୀମୋନଙ୍କ ନମିଯନ୍ତ ଏକ ତୋଲିମ ପ୍ରଶକି୍ଷ୍ଣ କୋ ଷୟ  ତୋ ୩୧.୫.୨୦୧୦ ରଖି୍ରୁ 

େଭିିନ୍ନ ପ ଷୟୋୟଯର କର ୋଇଥିଲୋ। ଉକ୍ତ ତୋଲିମ କୋ ଷୟକ୍ରମଯର ୨୫ଟ ିଜଲି୍ଲୋରୁ ୧୭୭ ଜଣ ସରକୋରୀ 
କମଷଚୋରୀମୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଷ୍ଣ ଦଆି ୋଇଥିଲୋ।  

ସୋଧୋରଣ ପ୍ରଶୋସନ େଭିୋଗଙ୍କ ଆଯଦଶ ଅନୁ ୋୟୀ ସରକୋରୀସ୍ତରଯର ସମସ୍ତ 

ଅଧିକୋରୀ/କମଷଚୋରୀମୋନଙୁ୍କ ଓଡଆି ଭୋର୍ୋଯର ନଥି ଉପସ୍ଥୋପନୋ କରେିୋ ନମିଯନ୍ତ ୧ମ ପ ଷୟୋୟଯର 

ଯଲୋକଯସେୋ ଭେନର ୧୪ଟ ିେଭିୋଗର ୩୬ଜଣ ଅଧିକୋରୀ /କମଷଚୋରୀଙୁ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଷ୍ଣ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇଅଛ।ି 
ଅେଶଷି୍ଟ େଭିୋଗର ଅଧିକୋରୀ /କମଷଚୋରୀମୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଷ୍ଣ ଯଦେୋନମିଯନ୍ତ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ  ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଉଛ ି।  

ରୋଜୟ ଯଲୋକଯସେୋ ଭେନ/ ଖ୍ୋରଯେଳ ଭେନ ଏେଂ ନଯିଦଷଶୋଳୟ କମଷଚୋରୀ ମୋନଙୁ୍କ ଓଡଆି 

ଭୋର୍ୋଯର ନଥି ଉପସ୍ଥୋପନୋ ନମିଯନ୍ତ ଯପ୍ରୋତ୍ସ୍ୋହନ ଲୋଗି ଏକ ପ୍ରତଯି ୋଗିତୋର ଆଯୟୋଜନ କର ୋଇ ପୁରସ୍କତୃ 

କରୋ ୋଉଅଛ ି।  

 

 

 

ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ପୋଇ ଁ୨୦୧୮ -୧୯ , ୨୦୧୯ -୨୦ ଓ ୨୦୨୦ -୨୧ ଆର୍ଥକି େର୍ଷଯର 

ଯକଯତ ଅର୍ଥଷ ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ ଯହୋଇଛ ିତୋହୋର େେିରଣୀ ନମିନଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ।  
ଆର୍ଥକି େର୍ଷ                  ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ (ଟଙ୍କୋଯର) 

୨୦୧୮-୧୯ ୩୩,୮୮,୨୮୧ 

୨୦୧୯ -୨୦  ୪୦,୬୬,୬୪୦ 

୨୦୨୦ -୨୧ ୪୮,୭୭,୩୮୮ 

09/09/2021 

Construction of Statue  

* * * 

Unstarred A.Q. No.1195 – Shri Ramesh Chandra Behera: Hon’ble M.L.A.,   

          Will the minister for Odia Language, Literature & Culture be pleased to state that :- Is 

there any proposal to construct a full statue of the Late Rama Chandra Mishra the famous 

Dramatist and a multifaced personality at District headquarter Nayagarh alongwith a grand 



celebration of his birth centenary at State Level i.e. on or before 12.10.2021, if yes what 

steps have been taken in this proposal ?  

Answer 

Shri Jyoti Prakash Panigrahy, 

Hon’ble Minister, Odia Language, Literature & Culture 

There is no proposal at present in the Odia Language, Literature & Culture 

Department regarding construction of a full statue of the Late Rama Chandra Mishra 

the famous Dramatist and a multifaced personality at District headquarter Nayagarh.  

However, required steps are being taken to celebrate the birth centenary of 

Late Rama Chandra Mishra, famous Dramatist. 

09.09.2021 

Construction of Multipurpose Facility Centre 

UDAQ 1196. Shri Ramesh Chandra Behera : Will the 

minister for Tourism be pleased to state that :- Whether the 

Government would consider for  construction of a 

Multipurpose Facility Centre at Nayagoan Block headquarter 

of Daspalla Assembly constituency , if so when the project be 

implemented ?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 

 There is no such proposal for construction of a 

Multipurpose Facility Centre at Nuagaon of Daspalla 

Assembly Constituency. 



09.09.2021 

Development of Kalagrama 

Unstarred Question Number–1197 - Shri Ramesh Chandra Behera, Hon’ble M.L.A.  

Will the minister for Odia Language, Literature and Culture be pleased to state that:-  

Is there any plan for further development of Kalagrama as declared two years 

back, if yes what are the proposal activities provisional under the said schemes and 

allocation of funds there under? 

 

Answer 

Shri Jyoti Prakash Panigrahi 

Hon’ble Minister, Odia, Language, Literature and Culture 

 

Loka Kala Grama (LKG) is the innovative initiative under Artist Federation in 

Odisha. It was launched in each District On 2nd October 2019 on the occasion of 150th 

birth anniversary of Mahatma Gandhi. It is a concept to integrate art & culture and 

development together. The Loka Kala Grama is a village selected by the District 

Administration having folk arts groups, art and culture activities and adjacent to 

tourist places, temples, visiting places etc. The main objective of Loka Kala Grama is 

to make it model and promotion and protection of art and culture.  

 The Department of Odia Language, Literature & Culture has already taken 

steps to visualise the Loka Kala Grama providing different supports shortly. 

 

 ାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ ାଜନା 
                                             ପ୍ରଶନ                 ତ୍ା.୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

 
 

UD.1199 . ଶ୍ରୀ ରବମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବବବହରା : ପରେିହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:-

 ରୋଜୟଯର ସରକୋରୀ ଓ ଯେସରକୋରୀ ସଂସ୍ଥୋ ଦ୍ଵୋରୋ ପରଚିୋଳତି େସଗୁଡକିର  ୋତୋୟତ 

କରୁଥିେୋ  ୋତ୍ରୀମୋନଙୁ୍କ ଜୀେନ େୀମୋଭୁକ୍ତ କରେିୋ ପୋଇଁ ଯକୌଣସି ଯ ୋଜନୋ ଅଛ ିକ,ି ଉତ୍ତର ହଁ 
ଯହଯଲ ଏଥିରୁ କଣ ସେୁ ସୁେଧିୋ ସୁଯ ୋଗ ମିଳେି ଓ ଏେୋେଦକୁ ରୋଜୟ େର୍ଷକୁ ଯକଯତ ଟଙ୍କୋ 
େହନ କରେି ଜଣୋଇଯେ କ ି? 



ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, 
ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ ଏବଂ ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ,ଓଡଶିା। 

      ଉତ୍ତର 

 

 େସଯର  ୋତୋୟତ କରୁଥିେୋ  ୋତ୍ରୀମୋନଙୁ୍କ େୀମୋଭୁକ୍ତ କରେିୋ ପୋଇ ଁ ସରକୋରଙ୍କର 

େତ୍ତଷମୋନ ଯକୌଣସ ିଯ ୋଜନୋ ନୋହିଁ । ଯତଯେ, େସ୍ର େୀମୋ ନୟିମ ଅନୁସୋଯର ଦୁଘଷଟଣୋଗ୍ରସ୍ତ 

 ୋତ୍ରୀ େୋ ଯସମୋନଙ୍କ ସଂପକଷୀୟଙୁ୍କ ନୟିମୋନୁ ୋୟୀ େୀମୋ ପ୍ରୋପୟ ମିଳେିୋର େୀମୋ ନୟିମଯର 

ପ୍ରୋେଧୋନ ଅଛ ି। 

୦୯/୦୯ /୨୦୨୧  

ମଞ୍ଜରୁ ପୁସ୍ତକ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇ ଁବୟବସ୍ଥା     
***** 

ଅଣତୋରକୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟୋ – ୧୨୦୧: ଶ୍ରୀ ରଯମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୋଏ, ମୋନୟେର େଧିୋୟକ : 

    ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:- 

(କ) େଗିତ ତନି ିେର୍ଷଯର ଯକଉ ଁ ଯକଉ ଁପୋଠୋଗୋର ଯସମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁମଞ୍ଜରୁ ପୁସ୍ତକ ଯନଇ ପୋରନିୋହଁୋନ୍ତ ି

ତୋହୋ ତୁରନ୍ତ ଆେଣ୍ଟନ ପୋଇଁ ସରକୋର େୟେସ୍ଥୋ କରଯିେ କ;ି (ଖ୍)  ଦ ିସମ୍ପକୃ୍ତ ପୋଠୋଗୋର ପୁସ୍ତକ ଗ୍ରହଣ ନ 

କରନ୍ତ,ି ତୋ ଯହଯଲ ଯସହ ି ପୁସ୍ତକ େଣ୍ଟନକୁ େୋତଲି କର ି ଅନୟ ପୋଠୋଗୋରକୁ ଆେଣ୍ଟନ ପୋଇ ଁ ସରକୋର 

େୟେସ୍ଥୋ କରଯିେ କ ି?      

    

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଯଜୟୋତ ିପ୍ରକୋଶ ପୋଣିଗ୍ରୋହୀ, 
ମୋନୟେର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

       େଗିତ ତନି ିେର୍ଷଯର ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ “ରୋଜୋ ରୋମଯମୋହନ ରୋୟ ପୋଠୋଗୋର ସଂସ୍ଥୋ”ର “ପୁସ୍ତକ 

ସହୋୟତୋ ପରଯି ୋଜନୋ”ଯର ସମୁଦୋୟ ୬୪୨ ପୋଠୋଗୋର ପୁସ୍ତକ ଗ୍ରହଣ କରନିୋହୋନ୍ତ ି । ଏଠୋଯର ଏହୋ 
ସୂଚନୋଯ ୋଗୟ ଯ  ଯକଉ ଁଯକଉ ଁପୋଠୋଗୋର ପୁସ୍ତକ ସହୋୟତୋ ପୋଇଯେ, ତୋହୋ “ରୋଜୋ ରୋମଯମୋହନ ରୋୟ 

ପୋଠୋଗୋର ସଂସ୍ଥୋ”ର ‘ରୋଜୟ ପୋଠୋଗୋର କମିଟ’ିଯର ସ୍ଥିରୀକୃତ ଯହୋଇର୍ଥୋଏ । ଯତଣୁ ଉପଯରୋକ୍ତ ୬୪୨ 

ପୋଠୋଗୋର ପରେିଯତ୍ତଷ ଅନୟ ପୋଠୋଗୋରକୁ ପୁସ୍ତକ ସହୋୟତୋ ଯଦେୋ ପୂେଷରୁ “ରୋଜୋ ରୋମଯମୋହନ ରୋୟ 

ପୋଠୋଗୋର ସଂସ୍ଥୋ”ର ସମ୍ମତ ିଆେଶୟକ । ଉକ୍ତ ସମ୍ମତ ିପ୍ରୋପ୍ତ ଯହେୋ ପଯର ଖ୍େର କୋଗଜଯର େଜି୍ଞୋପନ 

ମୋଧ୍ୟମଯର ଦରଖ୍ୋସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରୋ ିେ । ଯ ଉ ଁଯ ଉ ଁପୋଠୋଗୋର ଯ ୋଗୟ େଯିେଚତି ଯହଯେ, ଯସମୋନଙୁ୍କ 



ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଆେଣ୍ଟନ କରୋ ିେ । ଏ ସମ୍ପକଷଯର ଉକ୍ତ ୬୪୨ ପୋଠୋଗୋରଗୁଡ଼କିର ଏକ ତୋଲିକୋ ପରଶିଷି୍ଟ-କ 

ଯର ଅେଗତ ିନମିଯନ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ କରୋ ୋଇଅଛ ି।    

******** 

ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନର ମୂଲୟ 
    ପ୍ରଶନ                 ତ୍ା.୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

 

UD. 1202. ଶ୍ରୀ ରବମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ: ପରେିହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ:ି - େଇଣ୍ଡୋ 
ଯରଳଯଷ୍ଟସନର ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ ପୋଇଁ ସରକୋର ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ ନକିଟଯର ଯକଯତ 

ଟଙ୍କୋର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଉପସ୍ଥୋପନ କରଛିନ୍ତ ିତୋହୋର େେିରଣୀ ପ୍ରଦୋନ କରଯିେକ?ି 

 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, 
ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ ଏବଂ ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ,ଓଡଶିା। 

      ଉତ୍ତର 

 

 େଇଣ୍ଡୋ ଯରଳଯଷ୍ଟସନର ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ ପୋଇଁ ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କର ଯକୌଣସି 
ପ୍ରସ୍ତୋେ ନୋହିଁ । 
 

୦୯.୦୯.୨୧  
ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଷବର ପ ଷୟଟନବକ୍ଷତ୍ର ପରିଦ୍ଶଷନ ସୁବୟବସି୍ଥତ୍ ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ଥାବ 

ଅଣତ୍ାରକା ଚହି୍ନତି୍ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା  ୧୨୦୪. ଶ୍ରୀ ରବମଶ ଚନ୍ଦ ସାଏ : ପ ଷୟଟନ ଓ ସଂସ୍କତୃ ି

ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ:ି- ରୋଜୟଯର ମଧ୍ୟେତି୍ତଙ୍କ ପୋଇ ଁସ୍ୱଳ୍ପ ଖ୍ର୍ଚ୍ଷଯର ପ ଷୟଟନଯକ୍ଷ୍ତ୍ର 

ପରଦିଶଷନ ସୁେୟେସି୍ଥତ କରେିୋ ପୋଇଁ ସରକୋର ଅଯଟୋରିକ୍ସୋ, ଟୟୋକ୍ସଚିୋଳକମୋନଙ୍କ ସହତି 

ଯ ୋଗଯ ୋଗ କର ିସମ୍ପୋଦନ ନମିଯନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଅଛକି,ି ଉତ୍ତର ହ ଁଯହଯଲ ଏହୋର କୋ ଷୟକୋରୀତୋ 
ପୋଇଁ କ ିପଦଯକ୍ଷ୍ପ ନଆି ୋଉଅଛ?ି 

ଉତ୍ତର 



                                                                    ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, 
                ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
 

 ରୋଜୟଯର ମଧ୍ୟେତି୍ତଙୁ୍କ ପୋଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖ୍ର୍ଚ୍ଷଯର ଅଯଟୋରକି୍ସୋ, ଟୟୋକ୍ସମିୋଧ୍ୟମଯର 

ପ ଷୟଟନଯକ୍ଷ୍ତ୍ର ପରଦିଶଷନ କରୋଇେୋ ପୋଇ ଁସରକୋରଙ୍କ ନକିଟଯର ଯକୌଣସ ିପ୍ରସ୍ତୋେ ନୋହିଁ । 

୦୯.୦୯.୨୧  
ପ ଷୟଟକମାନଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ବକ୍ଷପ 

 
ଅଣତ୍ାରକା ଚହି୍ନତି୍ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା  ୧୨୦୬. ଶ୍ରୀ ବସୌଭିକ୍ ବଶି୍ଵାଳ : ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହଯିେ କ ି :- ଓଡଶିୋ ପ ଷୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ତରଫରୁ ପ ଷୟଟକଙ୍କ କଲୟୋଣ ସହ 
ପ ଷୟଟକମୋନଙୁ୍କ ଆମ ରୋଜୟକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେିୋ ପୋଇଁ କ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଉଅଛ ି
ଅେଗତ କରଯିେକ?ି 

ଉତ୍ତର 
                                                                    ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, 
                ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
 
  ଓଡଶିୋ ପ ଷୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଦ୍ଵୋରୋ ପ ଷୟଟକମୋନଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ କରେିୋ ପୋଇଁ 
ନମିନଲିଖିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଯଦକ୍ଷ୍ପ ନଆି ୋଇଅଛ:ି- 
 
୧. ଯକୋଭିଡ ମୋହୋମୋରୀ ସମୟଯର ପ ଷୟଟକମୋନଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷ୍ୋକୁ ଦୃଷ୍ଟିଯର ରଖି ପ୍ରଯତୟକ 

ପୋନ୍ଥନେିୋସ ଏେଂ ରୋଷୁ୍ଟରୋଣ୍ଟମୋନଙ୍କଯର ସରକୋରଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ଜୋର ି କୋରୋ ୋଇଥିେୋ 
ନୟିମୋେଳୀ କଡୋକଡ ିଭୋଯେ ପୋଳନ କରୋ ୋଉଅଛ ି। 

 
୨. ଓଡଆି ଖ୍ୋଦୟକୁ ଯଲୋକପି୍ରୟ କରେିୋ ପୋଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଯେ ନମିନ୍ତ୍ରଣ (Chain of 

Restaurant) ଆରମ୍ଭ କରୋ ୋଇଅଛ ି । ଏହ ି ଯରଷୁ୍ଟରୋଣ୍ଟ ମୋନଙ୍କଯର ଯକେଳ ଖ୍ୋଣ୍ଟ ି
ଓଡଆି ଖ୍ୋଦୟ ପରଯିେର୍ଣ କରୋ ୋଉଛ ି । ପ୍ରର୍ଥମ ପ ଷୟୋୟଯର ଭୁେଯନଶ୍ୱର, ପୁରୀ, 
ସମବଲପୁରଠୋଯର ଏହ ି ରୋଷୁ୍ଟରୋଣ୍ଟ ଯଖ୍ୋଲୋ ିେ । ମୋନୟେର ମଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ 



ଭୁେଯନଶ୍ୱରଠୋଯର ଗତ          ତୋ ୦୩.୦୯.୨୦୨୧ରଖି୍ ନମିନ୍ତ୍ରଣ ଯରଷୁ୍ଟରୋଣ୍ଟ ଉଦ୍
ଘୋଟତି ଯହୋଇ ୋଇଛ ି। 

 
୩. ପ ଷୟଟକମୋନଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ କରେିୋ ପୋଇଁ େଭିିନ୍ନ ସ୍ଥୋନଯର ଜଳକ୍ରିଡୋର େକିୋଶ କରୋ ୋଇଛ ି। 

ଗତେର୍ଷଯର Silver City Boat Club, କଟକ ଏେଂ ଗଞ୍ଜୋମ ଜଲି୍ଲୋର Tampara 
ଠୋଯର ଏହୋ ଆରମ୍ଭ କରୋ ୋଇଛ ି। ଆଗୋମୀ ଦନି ମୋନଙ୍କଯର ହରିୋକୁଦ, ତୋଳଦଣ୍ଡୋ ଯକନୋଲ 
ଏେଂ ଅନୟୋନୟ ସ୍ଥୋନମୋନଙ୍କଯର ଏହ ିସୁେଧିୋ ଯ ୋଗୋଇ ଦଆି ିେ । 

 
୪. ପ ଷୟଟକମୋନଙ୍କର ଆେଶୟକତୋ ଅନୁସୋଯର ଗତେର୍ଷ ୩ଟ ି ମକୁ୍ତ ଆକୋଶ ଯରଷୁ୍ଟରୋଣ୍ଟ 

ଓ.ଟ.ିଡ.ିସ.ି ଦ୍ଵୋରୋ ଆରମ୍ଭ କରୋ ୋଇଛ ି।  ର୍ଥୋ: (୧) ପୁରୀର େଲ ୁଫଲୋଗ୍ େଚି୍ ଯର White 
Crab Restaurant (୨) ଚନ୍ଦ୍ରଭୋଗୋଯର Beach Cafe ଏେଂ (୩) କଟକର 
Silver City Boat Club Restaurant  ଆରମ୍ଭ କରୋ ୋଇଛ ି। 

 
୫. ପ ଷୟଟକମୋନଙ୍କ ଗମୋନୋଗମର ସୁେଧିୋ ପୋଇଁ ମଖୁ୍ୟ ପ ଷୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡକୁି ନୟିମିତ 

Sightseeing ଟୁର୍ ଶୀତତୋପ ନୟିନ୍ତ୍ରତି େସ ଦ୍ଵୋରୋ ନୂତନ ଭୋଯେ ଆରମ୍ଭ କରୋ ୋଇଛ ି
।  

 
(୧) ଭୁେଯନଶ୍ୱର ଠୋରୁ ସୋତଯକୋଶଆି, ଭିତରକନକିୋ 
(୨) େଲୋଙି୍ଗର ଠୋରୁ ହରଶିଙ୍କର ଓ ନୃସହିଂନୋର୍ଥ 
(୩) ସମବଲପୁର ଠୋରୁ ନୃସଂିହନୋର୍ଥ, ହରିୋକୁଦ, ଯଡବ୍ରଗିଡ ଓ ହୁମୋ ଇତୟୋଦ ି
 

୬. ପୋନ୍ଥନେିୋସ ଗୁଡକିର ଆଧୁନକିକରଣ କରେିୋ ପୋଇଁ ଆେଶୟକ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ନଆି ଉଅଛ ି। 
ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-1207 

ସରକାରୀ ବପ୍ରସବର ଖାଲିଥିବା ପଦ୍ବୀ ପୂରଣ 

ଶ୍ରୀ ବଶୌଭିକ ବଶି୍ଵାଳ: େୋଣିଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ:ି- ରୋଜୟର ଯକଉଁ 
ସରକୋରୀ ଯପ୍ରସଯର ମଞ୍ଜରୁପି୍ରୋପ୍ତ ଯକଉଁ େଗଷର ଅଧିକୋରୀ ଓ କମଷଚୋରୀ ପଦେୀରୁ 



ଯକଯତ ପଦେୀ ଖ୍ୋଲି ଅଛ ି ଓ ତୋହୋ ପୂରଣ ପୋଇଁ କ ି ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ 

କରୋ ୋଉଅଛ?ି 

ଉତ୍ତର 

   ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ  

 ମଦୁ୍ରଣ,ଲିଖ୍ନ ସୋମଗ୍ରୀ ଓ ପ୍ରକୋଶନ ନଯିଦଷଶୋଳୟ ଓଡଶିୋ,କଟକଯର ଯମୋଟ 

1659 ଯଗୋଟ ିମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରୋପ୍ତ ପଦେୀ ଅଛ ି । ଯସଥିମଧ୍ୟରୁ ଏ ୋେତ ଯମୋଟ 982 

ଯଗୋଟ ି େଭିିନ୍ନ େଗଷର ପଦେୀ ଖ୍ୋଲି ଅଛ ି । ଏହୋର େେିରଣୀ ନମିନଯର ପ୍ରଦୋନ 

କରୋଗଲୋ ।   
 

ବଗଷ 
ମଞ୍ଜରିୁପ୍ରାପ୍ତ 

ପଦ୍ବୀ 
କା ଷୟରତ୍ କମଷଚାରୀଙ୍କ 

ସଂଖୟା 
ଖାଲି ପଡଥିିବା 
ପଦ୍ବୀର ସଂଖୟା 

‘କ’ 15 08 07 

‘ଖ୍’ 202 137 65 

‘ଗ’ 925 238 657 

‘ଘ’ 517 294 223 

ସମଦୁ୍ାୟ 1659 677 982 

 ଅର୍ଥଷ େଭିୋଗର ଉର୍ଚ୍ କ୍ଷ୍ମତୋ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଷ କମିଟରି ମଞ୍ଜରୁୀ କ୍ରଯମ 55 ଯଗୋଟ ି ‘ଗ’ 
େଭିୋଗ ଓ 2 ଯଗୋଟ ି ‘ଘ’ େଭିୋଗ ର ମଳୂ ପଦେୀ ପୂରଣ ପୋଇଁ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ  
ନଆି ୋଉଛ ି। OSSC ଓ OSSSC ମୋଧ୍ୟମଯର 44 ଯଗୋଟ ିମଳୂ ପଦେୀ ପୂରଣ 

ପୋଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଦଆି ୋଇଛ ି । ଖ୍ୋଲି ପଡଥିିେୋ ପଯଦୋନ୍ନତ ି ପଦେୀ ଗୁଡକୁି 

ଏ.ପି.ସ/ିଡ.ିପି.ସ ିମୋଧ୍ୟମଯର ପୂରଣ କରୋ ିେୋ ପୋଇ ଁେହିତି ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ନଆି ୋଉଛ ି

। 
ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ପରିଚାଳନା ପାଇ ଁଗ୍ରନ୍ଥାଗାରିକ ନବିୟାଜନ 

************* 

ଅଣତୋରକୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟ।- ୧୨୦୮: ଶ୍ରୀ ଯସୌଭିକ େଶି୍ୱୋଳ, ମୋନୟେର େଧିୋୟକ: 



 ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଯିେ କ ି- ରୋଜୟର େଭିିନ୍ନ େଭିୋଗ  ର୍ଥୋ ଉର୍ଚ୍ଶକି୍ଷ୍ୋ, ସୂଚନୋ 
ଯଲୋକସମ୍ପକଷ, ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିେଭିୋଗ ପୋଠୋଗୋର ପରିଚୋଳନୋ ପୋଇଁ େଭିିନ୍ନ େଗଷର ଗ୍ରନ୍ଥୋଗୋରିକ ନଯିୟୋଜନ 

ଯହୋଇଥିେୋ ଓ ଯସମୋନଙ୍କ ଯେତନଯର ତୋରତମୟ ଯହୋଇଥିେୋ ପରିଯପ୍ରକ୍ଷ୍ୀଯର ରୋଜୟର ଗ୍ରନ୍ଥୋଗୋର ପରିଚୋଳନୋ ପୋଇ ଁ

ଗ୍ରନ୍ଥୋଗୋରିକ ନଯିୟୋଜନ ପୋଇଁ ଶିକ୍ଷ୍ୋଗତ ଯ ୋଗୟତୋ ଓ ଯେତନ ନଦି୍ଧଷୋରଣ ପୋଇଁ େଭିୋଗ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯନେୋ ସହ ରୋଜୟର ସମସ୍ତ 

େଭିୋଗର ପୋଠୋଗୋରର ଯନୋଡୋଲ ଅଧିକୋରୀ ଭୋଯେ ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ସୋହତିୟ  ଓ ସଂସ୍କତୃ ିେଭିୋଗକୁ ଦୋୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦୋନ କରିଯେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, 
ମାନୟବର ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ା, ସାହତି୍ୟ  ଓ ସଂସ୍କୃତ୍ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

 

 ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ି େଭିୋଗ ଅଧୀନଯର ଥିେୋ ପୋଠୋଗୋରଗୁଡ଼କିର ପରଚିୋଳନୋ ପୋଇଁ ନମିନଲିଖିତ େଗଷର 

ଗ୍ରନ୍ଥୋଗୋରକି ନଯିୟୋଜତି ଯହୋଇଛନ୍ତ।ି  ନଯିମନୋକ୍ତ ପଦେୀ ପୋଇଁ ଶକି୍ଷ୍ୋଗତ ଯ ୋଗୟତୋ ଓ ଯେତନ ଅେଗତ ିନମିଯନ୍ତ ଦଆି ୋଉଅଛ।ି  

କ୍ରମିକ 

ସଂଖୟା 
ପଦ୍ବୀର ନାମ ଆବଶୟକ ସବଷନମିନ ଶକି୍ଷାଗତ୍ ବ ାଗୟତ୍ା 

ବବତ୍ନ ହାର ORSP, ୨୦୧୭ 

ଅନୁସାବର 

୧ ଗ୍ରନ୍ଥୋଧ୍ୟକ୍ଷ୍, ଦ୍ଵତିୀୟ ଯଶ୍ରଣୀ ୧. କଳୋ/େଜି୍ଞୋନ/େୋଣିଜୟଯର ସ୍ନୋତକ ଡଗି୍ରୀ 
୨. ଗ୍ରନ୍ଥୋଗୋର ଓ ସୂଚନୋ େଜି୍ଞୋନଯର ସ୍ନୋତକ ଡଗି୍ରୀ 
୩. ଉର୍ଚ୍ଶକି୍ଷ୍ୋଧିକୋରୀଙୁ୍କ ଅଗ୍ରୋଧିକୋର 

ଯଲଯଭଲ - ୧୦  

୪୪,୯୦୦ - ୧,୪୨,୪୦୦/- 

୨ ଗ୍ରନ୍ଥୋଗୋରକି, ତୃତୀୟ 

ଯଶ୍ରଣୀ 
୧ . ଗ୍ରନ୍ଥୋଗୋର ଓ ସୂଚନୋ େଜି୍ଞୋନଯର ସ୍ନୋତକ ଡଗି୍ରୀ 
୨. ଉର୍ଚ୍ଶକି୍ଷ୍ୋଧିକୋରୀଙୁ୍କ ଅଗ୍ରୋଧିକୋର 

ଯଲଯଭଲ - ୯  

୩୫,୪୦୦ - ୧,୧୨,୪୦୦/- 

୩ ସହୋୟକ ଗ୍ରନ୍ଥୋଗୋରକି ୧ . ଗ୍ରନ୍ଥୋଗୋର ଓ ସୂଚନୋ େଜି୍ଞୋନଯର ସ୍ନୋତକ ଡଗି୍ରୀ 
୨. ଉର୍ଚ୍ଶକି୍ଷ୍ୋଧିକୋରୀଙୁ୍କ ଅଗ୍ରୋଧିକୋର 

ଯଲଯଭଲ - ୯  

୩୫,୪୦୦ - ୧,୧୨,୪୦୦/- 

୪ ଗ୍ରନ୍ଥୋଗୋର ସହୋୟକ ୧.  ମୋଟ୍ରକି 

୨. ଗ୍ରନ୍ଥୋଗୋର େଜି୍ଞୋନଯର ଡଯିପଲୋମୋ 
୩. କମୁ୍ପୟଟରଯର ଆେଶୟକ ଜ୍ଞୋନ 

ଯଲଯଭଲ - ୪ 

୧୯,୯୦୦ - ୬୩,୨୦୦/- 

 ଗ୍ରନ୍ଥୋଗୋରକି, ତୃତୀୟ ଯଶ୍ରଣୀ ଓ ସହୋୟକ ଗ୍ରନ୍ଥୋଗୋରକିଙ୍କ ଯେତନଯର ତୋରତମୟ ପରଯିପ୍ରକ୍ଷ୍ୀଯର ଅର୍ଥଷ େଭିୋଗକୁ ଆେଶୟକ 

ପ୍ରସ୍ତୋେ ଦଆି ୋଇଥିଲୋ; ମୋତ୍ର ଅର୍ଥଷ େଭିୋଗ ଏ ସଙ୍କର ୋନ୍ତଯର ମତ ଯଦଯଲ ଯ  ସରକୋରୀ କମଷଚୋରୀଙ୍କ ଯେତନ ହୋର ନଦି୍ଧଷୋରଣ ସରକୋରଙ୍କ 

େଯିଶର୍ୋଧିକୋର ଅଯଟ ଏେଂ ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୋେଟକୁି ଅର୍ଥଷେଭିୋଗ ଦ୍ଵୋରୋ ଅଦୟୋେଧି ସହମତ ିପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇନୋହିଁ  ।  
 ଓଡ଼ଶିୋ ସୋେଷଜନୀନ ପୋଠୋଗୋର ଅଧିନୟିମ- ୨୦୦୧ ଧୋରୋ (୨)(o)(a)(b) ଅନୁସୋଯର ଅନୟୋନୟ େଭିୋଗଯର ଥିେୋ 
ସୋେଷଜନୀନ ପୋଠୋଗୋରମୋନ ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିେଭିୋଗକୁ ଆସେିୋର େୟେସ୍ଥୋ ଅଛ ି । ସୁତରୋଂ ଏ ସମସ୍ତ ସୋେଷଜନୀନ 

ପୋଠୋଗୋର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ  ଓ ସଂସ୍କତୃ ିେଭିୋଗ ଅଧୀନକୁ ଆସେିୋ ପଯର  ସ୍ୱତଃ ଏହ ିେଭିୋଗ ଯନୋଡୋଲ ଅଧିକୋରୀ ଯହେ ।   

 

****** 
କଟକ ବରଳବଷ୍ଟସନକୁ ଐତ୍ହିୟ ବରଳବଷ୍ଟସନର ମ ଷୟଦ୍ା 

                                                   ପ୍ରଶନ                 ତ୍ା.୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 
 

U.D.1209. ଶ୍ରୀ ବସୌଭିକ୍ ବଶି୍ଵାଳ : ପରେିହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି :- କଟକ 



ଯରଳ ଯଷ୍ଟସନକୁ ଐତହିୟ ଯରଳଯଷ୍ଟସନର ମ ଷୟୋଦୋ ଯଦଇ ଏହୋର ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ ଓ 

ଆଧୁନକିୀକରଣ ପୋଇଁ ସରକୋର କ ିପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯନଇଛନ୍ତ,ି ଅେଗତ କରଯିେ କ ି? 

 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, 
ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ ଏବଂ ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ,ଓଡଶିା। 

      ଉତ୍ତର 

 

  କଟକ ଯରଳ ଯଷ୍ଟସନକୁ ଯଏୈତହି ଯରଳଯଷ୍ଟସନର ମ ଷୟୋଦୋ ଯଦେୋ ପୋଇଁ 

େତ୍ତଷମୋନ ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କର ଯକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୋେ ନୋହିଁ । ମୋତ୍ର କଟକ ଯରଳ ଯଷ୍ଟସନ ସଯମତ 

ଓଡଶିୋର ୧୨ଟ ି ଯରଳଯଷ୍ଟସନର ଉନ୍ନତକିରଣ ନମିଯନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ଯରଳ 

ମନ୍ତ୍ରଣୋଳକୁ ଦଆି ୋଇଅଛ।ି 

  ଏହ ି ଯରଳ ଯଷ୍ଟସନର ଉନ୍ନତୀକରଣ ନମିଯନ୍ତ ରୋଜୟ ସରକୋର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ 

ସହଯ ୋଗ କରେିୋ ପୋଇଁ ଯରଳ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟକୁ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦୋନ କରଛିନ୍ତ ି। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

୦୯.୦୯.୨୧  
ପାନ୍ଥଶାଳା ଓ ପାନ୍ଥିକା ଗୁଡକୁି କା ଷୟକ୍ଷମ 

ଅଣତ୍ାରକା ଚହି୍ନତି୍ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା  ୧୨୧୧. ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ : ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କର କହଯିେ କ:ି- ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲୋଯର ଥିେୋ ପୋନ୍ଥଶୋଳୋ ଓ ପୋନ୍ଥିକୋ ଗୁଡକୁି କୋ ଷୟକ୍ଷ୍ମ 



କରେିୋ ସହତି ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲୋର ପ ଷୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ପ ଷୟଟକମୋନଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ କରେିୋକୁ ସରକୋର 

କ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତ?ି 

ଉତ୍ତର 

                                                                    ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, 
                ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
 

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲୋଯର ଥିେୋ ପୋନ୍ଥଶୋଳୋ ଓ ପୋନ୍ଥିକୋ ଗୁଡକୁି କୋ ଷୟକ୍ଷ୍ମ କରେିୋ ନମିଯନ୍ତ ସରକୋର 

ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକି ହୋତକୁ ଯନଇଛନ୍ତ ି। 

• ଚୋନ୍ଦେୋଲି ଅରଣୟ ନେିୋସର ମରୋମତ ି ନମିଯନ୍ତ ୨୦୧୫-୧୬ ଆର୍ଥକି େର୍ଷଯର            

ଟ ୬୦.୦୦ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ଓ ୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥକି େର୍ଷଯର ଟ ୫୦.୦୦ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 
ମଞ୍ଜରୁ କରୋ ୋଇ କୋ ଷୟ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ କରୋ ୋଇଅଛ ି। 

• ଜନସୁେଧିୋ ଯକନ୍ଦ୍ର (ପୋନ୍ଥଶୋଳୋ) ଧୋମନଗରର ମରୋମତ ି ଓ ନେୀକରଣ ନମିଯନ୍ତ 

୨୦୧୫-୧୬ ଆର୍ଥକି େର୍ଷଯର ଟ ୩୦.୦୦ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ ମଞ୍ଜରୁ କରୋ ୋଇଅଛ ି। 

• ପୋନ୍ଥଶୋଳୋ ଆରଡ ିନମିଷୋଣ ନମିଯନ୍ତ ୨୦୧୮-୧୯ ଓ ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥକି େର୍ଷଯର    

ଟ ୨୩୬.୧୦ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କ ମଞ୍ଜରୁ କରୋ ୋଇ ନମିଷୋଣ କୋ ଷୟ ଚୋଲୁଅଛ ି। 

• ପୋନ୍ଥନେିୋସ ଭଦ୍ରକର ପରଚିୋଳନୋ ନମିଯନ୍ତ PPP ମୋଧ୍ୟମଯର ହସ୍ତୋନ୍ତରତି 

କରୋ ୋଇଅଛ ି। 

ପ ଷୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ପ ଷୟଟକମୋନଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ କରେିୋକୁ ସରକୋର ନମିନଲିଖିତ ପଦଯକ୍ଷ୍ପମୋନ 

ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତ ି

୧. େଭିିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ େଜି୍ଞୋପନ ମୋଧ୍ୟମଯର ପ୍ରଚୋର ପ୍ରସୋର କରୋ ୋଉଅଛ ି। 



୨. େଭିିନ୍ନ ଆନ୍ତଜଷୋତୀୟ ଓ ଜୋତୀୟ ପ ଷୟଟନ ଯମଳୋ ଓ ମଯହୋତ୍ସ୍େ ଆଯୟୋଜନ ତର୍ଥୋ 
ଯସଗୁଡକିଯର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କର ିପ୍ରଚୋର ଓ ପ୍ରସୋର କରୋ ୋଉଅଛ ି। 

୩. Road ମୋଧ୍ୟମଯର ଭ୍ରମଣ କରେିୋ ନମିଯନ୍ତ Odisha By Road Campaign 

ଆରମ୍ଭ କରୋ ୋଇ ଅଧିକ ପ ଷୟଟକମୋନଙୁ୍କ ଭ୍ରମଣ ନମିଯନ୍ତ ଉତ୍ସ୍ୋହତି କରୋ ୋଉଅଛ ି। 

୪. ଜୋତୀୟ ଓ ଆନ୍ତଜଷୋତୀୟ ସ୍ତରଯର Road shows କରୋଇେୋ ପୋଇଁ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ନଆି 

 ୋଉଅଛ ି। 

୫. ପ ଷୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗୁଡକିର ଉନ୍ନତ ିକରଣ ନମିଯନ୍ତ ପ୍ରୋଧୋନୟ ଦଆି ୋଉଅଛ ି। 

 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା – ୧୨୧୨              ଉତ୍ତର ବଦ୍ବା ତ୍ାରିଖ –୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

ପ୍ରଶନ 

ବଲାକହତି୍କର ବ ାଜନାକୁ ଡଜିଟିାଲ ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରଦ୍ଶଷନ 

ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ :  ସୂଚନୋ ଓ ଯଲୋକସମ୍ପକଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:– ଭଦ୍ରକ 

ସହରଯର ସରକୋରଙ୍କର ଯଲୋକହତିକର ଯ ୋଜନୋକୁ ଡଜିଟିୋଲ ମୋଧ୍ୟମଯର ପ୍ରଦଶଷନ ପୋଇ ଁ

ସରକୋରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଅଛ ି କ;ି ଉତ୍ତର 'ହ'ଁ ଯହଯଲ, ଯସ ଦଗିଯର କ ି ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ 

କରୋ ୋଉଅଛ ି?  

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରଘନୁନ୍ଦନ ଦ୍ାସ 

  ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୂଚନା ଓ ବଲାକ ସମ୍ପକଷ ବଭିାଗ  



 ସରକୋରଙ୍କର ଯଲୋକହତିକର ଯ ୋଜନୋକୁ ଡଜିଟିୋଲ ମୋଧ୍ୟମଯର ପ୍ରଦଶଷନ ପୋଇଁ ସୋରୋ 
ରୋଜୟଯର େଭିିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ ସ୍ଥୋନ ମୋନଙ୍କଯର videowall  ସ୍ଥୋପନ ନମିଯନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୋେ ରହଛି ି।  

 ଏଥିଲୋଗି ପ୍ରର୍ଥମ ପ ଷୟୋୟଯର ଭଦ୍ରକ ସହର ସଯମତ ରୋଜୟର ୫୦ ଯଗୋଟ ିଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ 
ସ୍ଥୋନଯର videowall ସ୍ଥୋପନ କରୋ ିେୋ ନମିଯନ୍ତ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଉଅଛ ି। 

୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

କଳାକାରମାନଙୁ୍କ ପଞି୍ଜକୃତ୍ କରି କଳାସଂଘ ଗଠନ 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା -୧୨୧୩  - ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ, ମାନୟବର ବଧିାୟକ :  

ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:- 

 ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲୋର ସମସ୍ତ କଳୋକୋରମୋନଙୁ୍କ ପଞି୍ଜକୃତ କର ି ଜଲି୍ଲୋ ଉପଖ୍ଣ୍ଡ, େଲକ, ଯପୌରୋଞ୍ଚଳ ଓ 

ଗ୍ରୋମପଞ୍ଚୋୟତ ସ୍ତରଯର କଳୋସଂଘ ଗଠନ କର ିଯସଥିଯର ଯସମୋନଙୁ୍କ ସୋମିଲ ପୋଇ ଁସରକୋରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଅଛ ି

କ,ିଉତ୍ତର ‘ହଁ’ ଯହଯଲ ଯସ ଦଗିଯର କ ିପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଉଅଛ?ି 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଯଜୟୋତ ିପ୍ରକୋଶ ପୋଣିଗ୍ରୋହୀ 
ମୋନୟେର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ି 

 

 ୨୦୧୧ ମସହିୋ ଏପି୍ରଲ ୧ ତୋରଖି୍ରୁ ଯଲୋକକଳୋ ସଂଘ ଜଲି୍ଲୋ/େଲକ କଳୋ ସଂସ୍କତୃ ିସଂଘ ଗଠନ 

କରୋ ୋଇ ଅଛ ି। 

େଲକ ସ୍ତରଯର େଲକ କଳୋ ସଂସ୍କତୃ ିସଂଘ ଓ ଜଲି୍ଲୋ ସ୍ତରଯର ଜଲି୍ଲୋ କଳୋ ସଂସ୍କତୃ ିସଂଘ ରହଅିଛ ି। ଏହୋ 
ଦ୍ଵୋରୋ ପୋରମ୍ପରକି ଯଲୋକକଳୋର ପ୍ରଚୋର ପ୍ରସୋର କରେିୋ ସହ ସରକୋରଙ୍କ େଭିିନ୍ନ ଜନମଙ୍ଗଳକୋରୀ ଯ ୋଜନୋ 
ସଯଚତନତୋ କୋ ଷୟକ୍ରମ କର ିଆର୍ଥକି ସହୋୟତୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଉଛ ି। 

ଏହ ିପରଯିପ୍ରକ୍ଷ୍ୀଯର ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲୋର ସମସ୍ତ କଳୋକୋର ମୋନଙୁ୍କ ଜଲି୍ଲୋ କଳୋ ସଂସ୍କତୃ ିସଂଘ ଓ େଲକ 

କଳୋ ସଂସ୍କତୃ ିଓ ନଗର କଳୋ ସଂସ୍କତୃ ିସଂଘଯର ପଞ୍ଜୀକୃତ କରୋ  ୋଇଛ ି। ଏଥିଯର ସେୁପ୍ରକୋର କଳୋକୋର 

ମୋନଙୁ୍କ ଅନ୍ତଭଷୁ କ୍ତ କରୋ ୋଇଛ।ି 



କଳୋକୋର ମୋନଙୁ୍କ େଲକ ଓ ଜଲି୍ଲୋ ସ୍ତରର ମଯହୋତ୍ସ୍ଵ ମୋନଙ୍କଯର ସୋମଲି କରୋ ୋଇ ସୋଂସ୍କତୃକି 

କୋ ଷୟକ୍ରମ ପରଯିେର୍ଣ କରେିୋ ପୋଇ ଁେୟେସ୍ଥୋ କରୋ ୋଇଛ।ି 

*** 

ଭଦ୍ରକ ବରଳ ବଷ୍ଟସନକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଐତ୍ହିୟ ବରଳ ବଷ୍ଟସନବର ପରିଣତ୍ 

    ପ୍ରଶନ                 ତ୍ା.୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 
 

UD.1214. ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ : ପରେିହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି :-

 ଭଦ୍ରକ ଯରଳ ଯଷ୍ଟସନକୁ ଗୋନ୍ଧୀ ଐତହିୟ ଯରଳ ଯଷ୍ଟସନଯର ପରଣିତ କର ିଏହୋର େକିୋଶ 

ନମିଯନ୍ତ ସରକୋରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୋେ ଅଛ ିକ ି ; ଉତ୍ତର 'ହ'ଁ ଯହଯଲ ଏ ଦଗିଯର କ ିପଦଯକ୍ଷ୍ପ 

ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଉଅଛ ି? 

 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, 
ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ ଏବଂ ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ,ଓଡଶିା। 

      ଉତ୍ତର 
 

 ଭଦ୍ରକ ଯରଳ ଯଷ୍ଟସନକୁ ଗୋନ୍ଧୀ ଯଏୈତହିୟ ଯରଳ ଯଷ୍ଟସନଯର ପରଣିତ କରେିୋ ପୋଇଁ 
େତ୍ତଷମୋନ ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କର ଯକୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୋେ ନୋହିଁ । ମୋତ୍ର ଭଦ୍ରକ ଯରଳ ଯଷ୍ଟସନ 

ସଯମତ ଓଡଶିୋର ୧୨ଟ ିଯରଳ ଯଷ୍ଟସନର ଉନ୍ନତକିରଣ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ଯରଳ 

ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟକୁ ଦଆି ୋଇଅଛ।ି ଏହ ିଯରଳ ଯଷ୍ଟସନର ଉନ୍ନତୀକରଣ ନମିଯନ୍ତ ରୋଜୟ ସରକୋର 

ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ସହଯ ୋଗ କରେିୋ ପୋଇଁ ଯରଳ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟକୁ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦୋନ କରଛିନ୍ତ ି। 

୦୯/୦୯/୨୦୨୧ 

ତ୍ାଳପତ୍ର ବପାଥିକୁ ଡ଼ଜିଟିାଲ କର ିସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଦ୍ବକ୍ଷପ 

 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୨୧୬ – ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ମାନୟବର ବଧିାୟକ :  

                                  ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ା ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତ୍ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିବ କ ି:- 



 ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାବର ଥିବା ଅସି୍ମତ୍ାର ପରିଚୟ ତ୍ାଳପତ୍ରର ବପାଥିଗୁଡ଼କୁି ଡ଼ଜିଟିାଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରବିାକୁ 

ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଥିବା ପଦ୍ବକ୍ଷପ ସମ୍ପକଷବର ସୂଚନା ବଦ୍ବାସହତି୍ ଏହାକୁ କପିର ି ଙଦ୍ଭ ଖସଦ୍ଭର ବର 

ସମବସ୍ତ ବଦ୍ଖିପାରିବବ ବସଥିପାଇ ଁକ ିକା ଷୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଛିି ?ି  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, 
ମାନୟବର ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ା, ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତ୍ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ା, ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତ୍ ି ବଭିାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଓଡ଼ଶିା ରାଜୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, 

ଭୁବବନଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଭିିନ୍ନ ବୟକି୍ତବବିଶର୍ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହସ୍ତଗତ୍ ବହାଇଥିବା ତ୍ାଳପତ୍ର 

ବପାଥିଗୁଡ଼କୁି ଡଜିଟିାଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରା ିବା ସହତି୍ ଅନଲାଇନବର ରଖା ାଇ ବଶି୍ଵର ବକାଣ 

ଅନୁବକାଣବର ଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବଦ୍ଖିବା ପାଇ ଁଉପଲବ୍ଧ ବହଉଅଛ ି । କତୁି, ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାବର ଥିବା 
ଅସି୍ମତ୍ାର ପରିଚୟ ତ୍ାଳପତ୍ର ବପାଥିଗୁଡ଼କୁି ଡଜିଟିାଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରା ିବା ପାଇ ଁଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 

ଓଡ଼ଶିା ରାଜୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ହସ୍ତାତର କର ିନାହାଁତ ି। ପରତୁ,  ଦ୍ ିଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉକ୍ତ ଜଲି୍ଲାବର 

ଗଚ୍ଛତି୍ ଥିବା ତ୍ାଳପତ୍ର ବପାଥି ଗୁଡ଼କୁି ଓଡ଼ଶିା ରାଜୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ହସ୍ତାତର କରତ ିବତ୍ବବ ଏ ବାବଦ୍ବର 

ଡଜିଟିାଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରା ାଇ ଅନଲାଇନବର ରଖା ିବା ପାଇ ଁବୟବସ୍ଥା କରା ିବ ।  

 

 

 

୦୯.୦୯.୨୦୨୧  

ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଦ୍ବକ୍ଷପ  
 ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା- 1217 : ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସୋମଲ, ମୋନୟେର େଧିୋୟକ,   ଓଡ଼ଆି   ଭୋର୍ୋ 
ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି    (କ)  ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ଶୋସ୍ତ୍ରୀୟ ମୋନୟତୋ ପୋଇେୋ 
ପଯର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋକୁ ସମଦୃ୍ଧ ଓ ଗତଶିୀଳ କରେିୋ ପୋଇ ଁଯନଇଥିେୋ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ସମ୍ପକଷଯର ସୂଚନୋ ଯଦଯେ 

କ ି; (ଖ୍) ଓଡ଼ଶିୋର ଐତହିୟ ଯକ୍ଷ୍ତ୍ର ଗୁଡକିର ସଂରକ୍ଷ୍ଣ ଓ େକିୋଶ ପୋଇ ଁଭିତ୍ତଭୂିମିର ପରେିତ୍ତଷନ ନମିଯନ୍ତ କ ି 

କ ିପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ ିକହଯିେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, 



ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ା, ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ୍ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

 (କ) ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ ଶୋସ୍ତ୍ରୀୟ ମୋନୟତୋ ପୋଇେୋ ପଯର ଓଡଆି ଭୋର୍ୋର ସମଦୃ୍ଧ ିତର୍ଥୋ େକିୋଶ 
ପୋଇଁ ଐତହିୟ କୟୋେଯିନଟ ଗଠନ କରୋ ୋଇଅଛ ି । ପ୍ରତ ି େର୍ଷ ରୋଜୟସ୍ତରୀୟ ପୁସ୍ତକ ଯମଳୋ 
ଆଯୟୋଜନ କରୋ ୋଉଅଛ।ି ପ୍ରତ ିପୋଞ୍ଚ େର୍ଷଯର ର୍ଥଯର େଶି୍ୱ ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ ସମି୍ମଳନୀ ଆଯୟୋଜନ 
କରୋ ିେୋ ପୋଇଁ ସ୍ଥରିୀକୃତ କରୋ ୋଇଅଛ ି I ଓଡଆିଯର ଲିଖିତ କୋଳଜୟୀ ପୁସ୍ତକଗୁଡକୁି ଅନୟ 
ଭୋର୍ୋଯର ତର୍ଥୋ ଅନୟ ଭୋର୍ୋର କ।ଳଜୟୀ ପୁରସ୍କତୃ ପୁସ୍ତକକୁ ଓଡଆି ଭୋର୍ୋଯର ଅନୁେୋଦ 
କରୋ ିେୋକୁ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ନଆି  ୋଇଅଛ।ି ପ୍ରତ ି ଜଲି୍ଲୋଯର ସେଷସୋଧୋରଣ ପୋଠୋଗୋର ପ୍ରତଷି୍ଠୋ ତର୍ଥୋ 
ପୁସ୍ତକ ଉପଲବ୍ଧ କରୋ ୋଇ ସୋହତିୟ ତର୍ଥୋ ଓଡଆି ଭୋର୍ୋକୁ ଋଦ୍ଧମିନ୍ତ କରୋ ିେୋକୁ ପ୍ରୟୋସ ଜୋର ି
ରହଛି।ି ପୋଠୋଗୋରଗୁଡକୁି ପ ଷୟୋୟ କ୍ରଯମ ସ୍ମୋଟଷ ପୋଠୋଗୋରଯର  ପରେିତ୍ତଷନ କରେିୋ, ସମସ୍ତ 
ଉର୍ଚ୍େଦିୟୋଳୟ ଠୋଯର ପୋଠୋଗୋର ସ୍ଥୋପନ କରୋ ୋଇ ଏଥିଯର ଓଡଆି ଏେଂ ଓଡଆିଯର ଅନୟ 
ଭୋର୍ୋକୁ ଅନୁେୋଦତି ପୁରସ୍କତୃ ପୁସ୍ତକ ଯ ୋଗୋଇ ଯଦେୋ, ଓଡଆି ଭୋର୍ୋର ପ୍ରସୋର ଓ ସଂରକ୍ଷ୍ଣ ପୋଇଁ 
ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ କମିଶନ ଗଠନ କରେିୋ ନମିଯନ୍ତ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ନଆି ୋଉଅଛ ି  । ସମସ୍ତ ଯଦୋକୋନ  
ଏେଂ େୟେସୋୟିକ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନଯର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋର ନୋମଫଳକ ଲଗୋଇେୋ ପୋଇଁ େୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ 
କରୋ ୋଇଅଛ ି । ସରକୋରୀ ସ୍ତରଯର ଓଡ଼ଆିଯର ନଥି ପ୍ରସୁ୍ତତ ଏେଂ ଓଡ଼ଆିଯର କୋ ଷୟ କରେିୋ 
ନମିଯନ୍ତ ପ୍ରଶକି୍ଷ୍ଣ  ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଉଅଛ ି। 

  

 

 

 ଓଡ଼ଶିୋର େଚି୍ଛନି୍ନୋଞ୍ଚଳ ଏପରକି ିରୋଜୟ ସୀମୋେତ୍ତଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋର ଉନ୍ନତ ିପୋଇଁ ଉତ୍କଳ 

ସମି୍ମଳନୀ  ଏେଂ ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ମିଳତି ଉଦୟମଯର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋର ପ୍ରଚୋର ଏେଂ ଓଡ଼ଆି 

ଭୋର୍ୋଭୋର୍ୀ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋଯନ ଯ ପର ିସହଜଯର ମୋତୃଭୋର୍ୋ ଓଡ଼ଆି ପେପିୋରଯିେ, ଯସଥିପୋଇଁ ଯସହ ି

ଅଞ୍ଚଳଯର ଓଡ଼ଆି େଦିୟୋଳୟର ଶକି୍ଷ୍କମୋନଙୁ୍କ ତୋଲିମ ପ୍ରଶକି୍ଷ୍ଣ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଉଅଛ।ି 

 ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ ଶୋସ୍ତ୍ରୀୟ ମୋନୟତୋ ପ୍ରୋପି୍ତ ପଯର ଓଡଶିୋ ସୋହତିୟ ଏକୋଯଡମୀ ତରଫରୁ ୩୭ 

ଖ୍ଣ୍ଡ ଉପୋଯଦୟ ପୁସ୍ତକ  ର୍ଥୋ ଶଳିୋଯଲଖ୍ ଓ ପ୍ରତ୍ନତେ , ଶୋସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡଆି ଭୋର୍ୋର ଉତ୍ସ୍ , ଅଭିଧୋନ , 

ମୋନକ ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ ଓ ଆଦେିୋସୀ ଭୋର୍ୋ ଇତୟୋଦ ିପ୍ରକୋଶତି କରୋ ୋଇଅଛ ି । ଏକୋଯଡମୀ ପକ୍ଷ୍ରୁ 



ଯତ୍ରୈମୋସକି ସୋହତିୟ ମଖୁ୍ପତ୍ର ‘ଯକୋଣୋକଷ’ର ଏେଂ ଏକୋଯଡମୀ ପ୍ରକୋଶତି ୬୦ ଖ୍ଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକର 

ଡଜିଟିୋଇଯଜସନ କରୋ ୋଇଅଛ ି। 

 (ଖ୍) ରୋଜୟର ୨୧୪ ଯଗୋଟ ିପ୍ରୋଚୀନ ଐତହିୟ କତି୍ତଷୀରୋଜକୁି ସଂରକି୍ଷ୍ତ କତି୍ତଷୀରୋଜ ି ରୂଯପ 
ଯଘୋର୍ଣୋ କରୋ ୋଇଅଛ ି । ଏହୋର ସଂରକ୍ଷ୍ଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧୋର କୋ ଷୟ ଆେଶୟକତୋ ଅନୁ ୋୟୀ 
ପ ଷୟୋୟ କ୍ରଯମ ରୋଜୟ ପ୍ରତ୍ନତେ ସଂସ୍ଥୋ ଦ୍ଵୋରୋ କରୋ ୋଉଅଛ ି।  

ତ୍ା.09.09.2021ରିଖ 

ବନୌକା ଦୁ୍ଘଷଟଣାବର ମୃତ୍ାହତ୍ ବୟକି୍ତଙ୍କ ବବିରଣୀ 

      ଅଣତୋରକୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟୋ- ୧୨୧୮: ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସୋମଲ। 
 

      ବାଣିଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି- (କ) ସହଦି େୋଜରିୋଉତ ନରିୋପଦ ଯନୌ ୋତ୍ରୋ ଯ ୋଜନୋଯର ଏ ୋେତ ଯକଉଁ 
ଜଲି୍ଲୋଯର ଯକଯତ ଅର୍ଥଷ େୟୟ କରୋ ୋଇଛ,ି କ ିକ ିକୋ ଷୟକ୍ରମ କରୋ ୋଇଛ ିକହଯିେ କ;ି (ଖ୍) େଗିତ ୨ େର୍ଷଯର ରୋଜୟଯର 

ଯକଯତଟ ିଯନୌକୋ ଦୁଘଷଟଣୋ ଘଟଛି ିଓ ଯକଯତ ଯଲୋକ ମତୃୋହତ ଯହୋଇଛନ୍ତ ିତୋର ଏକ େେିରଣୀ ଯଦଯେ କ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ 

 

   (କ) ରାଜୟବର  ାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସରୁକ୍ଷା ଓ ନିରାପେ ବନୌପରିେହନ ପାଇ ଁ ୋଣଜିୟ ଓ ପରିେହନ 

େିଭାଗ େିଜ୍ଞପି୍ତ ସିଂଖୟା ୪୫୭୮, ତା୦୬-୧୦-୨୦୧୭ରିଖବର ସହିେ ୋଜିରାଉତ ବନୌ ାତ୍ରା ସରୁକ୍ଷା ବ ାଜନା 

ଆରମ୍ଭ କରିଅଛେି । ଏହି ବ ାଜନା ଦ୍ୱାରା େବତୟକ  ାତ୍ରୀୋହି ବନୌକା ଗଡିୁକୁ ଜୀେନରକ୍ଷାକାରୀ ସିଂରଞ୍ଜାମ  

 ଥା  ାଇଫେଏ,  ାଇଫ ଜୟାବକଟ ଓ ଅଗି୍ନ ନିେଧାପକ  ନ୍ତ୍ର ୯୫% ରିହାତି ମ ୂୟ subsidy ବର ବ ାଗାଇ 

େିଆ ାଉଅଛି । ଏହାର େୟେହାର ଦ୍ୱାରା ବନୌକା େୁର୍ଧଟଣା ଜନିତ ଜୀେନ ହାନି ଅବନକାଶିଂ ବରାକା ାଇ 

ପାରିେ ।   ଏହି ବ ାଜନା ଅଧନିବର େଣ୍ଟନ ବହାଇଥେିା ଜୀେନ ରକ୍ଷାକାରୀ ସିଂରଞ୍ଜାମ ଓ େୟୟ ସମ୍ପକିତ ତଥୟ 

ନିମ୍ ନବର େୋନ କରାଗ ା । 

 

ଜୀେନ ରକ୍ଷାକାରୀ 

ସିଂରଞ୍ଜାମର ନାମ 

ୋଥମିକ 

ଆକଳନ 

ବଗାଟାେତି 

ମ ୂୟ 

କରା ାଇଥେି 

ଅଥଧେୟୟ 

ବଗାଟାେତି ରିହାତି 

ମ ୂୟ (୫%) 

 ାଇଫେଏ ୧୫୨୫ ୧,୨୬୦/- ୧୯,୨୧,୫୦୦/- ୬୩/- 

 ାଇଫ ଜୟାବକଟ୍ ୭୬୪୫ ୧,୦୨୬/- ୭୮,୪୩,୭୭୦/- ୫୧/- 

ଅଗି୍ନ ନିେଧାପକ  ନ୍ତ୍ର ୩୦୫ ୭୬୫/- ୨,୩୩,୩୨୫/- ୩୮/- 

  ବମାଟ ୯୯,୯୮,୫୯୫/-  

 

 

ଜିଲ୍ଲାର 

ନାମ 

ର୍ାଟର ନାମ ଜୀେନ ରକ୍ଷାକାରୀ ସିଂରଞ୍ଜାମ େୟୟ ବହାଇଥେିା 

ରିହାତି ମ ୂୟ 

(୯୫%) 
 ାଇଫେଏ  ାଇଫ ଜୟାବକଟ୍ 

ଅଗି୍ନ ନିେଧାପକ 

 ନ୍ତ୍ର 



ବଖାର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର େିହିନ୍ନ 

ର୍ାଟବର 

୭୬୩ ୩୮୯୭ ୧୫୩ ୪୮,୨୨,୯୧୦/- 

ପରୁୀ ଜିଲ୍ଲାର େିହିନ୍ନ 

ର୍ାଟବର 

୭୬୨ ୩୭୪୮ ୧୫୨ ୪୬,୭୫,୭୫୬/- 

    ବମାଟ ୯୪,୯୮,୬୬୬/- 

 

 

 

 

 

(ଖ)େିଗତ ୨ େଷଧବର ରାଜୟବର ୭ ବଗାଟି ବନୌେୁର୍ଧଟଣା ର୍ଟି ୨୭ ଜଣଙ୍କ ମତୁୃୟ ର୍ଟିଥ ିା।  ାହାର ସେିବଷଶ 

ତଥୟ ନିମ୍ ନବର େିଆଗ ା। 

କ୍ର 

ସଂଖୟା େର୍କ ଦୁର୍କଟଣା ତ୍ାରଖି ଦୁର୍କଟଣା ସ୍ଥାନର ନାମ ମ୍ତୃାେତଙ୍କ ସଂଖୟା 

୦୧ 

୨୦୧୯ 

୦୨-୦୧-୨୦୧୯ 

ମହାନେୀର ସାନ ନିପାଣଆି ଗ୍ରାମ 

ନିକଟ 

 (ବକନ୍ଦ୍ରପଡା ଜିଲ୍ଲା) 

୧୦ 

(୩ ପରୁୁଷ ଓ ୭ ମହିଳା) 

୦୨ ୦୭-୦୯-୨୦୧୯ 

ବ୍ରହ୍ମଣୀ ନେୀବର ବେଙ୍କାନାଳ 

ଜିଲ୍ଲାର ଖଡଗା େସାେ ଗ ଁା 

ନିକଟବର 

୦୪ 

( ୪ ପରୁୁଷ ) 

୦୩ ୦୮-୦୯-୨୦୧୯ 

େୁୋେଳଙ୍ଗ ନେୀର ହଳେୀୟା 

ର୍ାଟବର 

(ୋବ ଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା) 

ବକୌଣସି ମତୁୃୟ ର୍ଟି 

ନଥ ିା 

୦୪ ୨୦୨୦ ୦୨-୦୨-୨୦୨୦ 
ଚି ିକା ହ୍ରେ 

(ବଖାର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା) 

ବକୌଣସି ମତୁୃୟ ର୍ଟି 

ନଥ ିା 

୦୫ 

୨୦୨୧ 

୨୯-୦୧-୨୦୨୧ 
ମହାନେୀର େିନିକା ନିକଟ 

(ସେୁର୍ଣ୍ଧପରୁ ଜିଲ୍ଲା) 

୦୨ 

(୦୨ ପରୁୁଷ) 

୦୬ ୨୦-୦୫-୨୦୨୧ 

ଚିତ୍ରବକାଣ୍ଡା, ୋକୁ ି ର୍ାଟ 

ନିକଟବର 

(ମା କାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା) 

୦୩  

(୨ ପରୁୁଷ ଓ ୧ ଶଶି)ୁ 

୦୭ ୨୪-୦୫-୨୦୨୧ 
ସିବ ରୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର 

(ମା କାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା) 

୦୮ 

(୩ ପରୁୁଷ ଓ ୫ ମହିଳା) 

                                                     ବମାଟ ୨୭ ଜଣ 

 

***** 

 

 



09.09.2021 
ଦ୍ାରିଦ୍ରୟ ନରିାକରଣ ପାଇ ଁବ ାଜନା 

UDAQ-1219. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ : ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହଯିେ କ ି:- ରୋଜୟଯର ଦୋରଦି୍ର ହ୍ରୋସ କର ିଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ଆର୍ଥକି ପ୍ରଗତ ିନମିଯନ୍ତ କ ିକ ି
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଇଛ ିତୋର ଏକ େେିରଣୀ ଯଦଯେ କ ି? 
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 

ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ  
ବାଣଜିୟ ଓ ପରିବହନ 

 

  ରୋଜୟ ସରକୋର େଭିିନ୍ନ ଦୋରଦି୍ରୟ ଦୂରୀକରଣ ଯ ୋଜନୋ ମୋଧ୍ୟମଯର 
ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ଆର୍ଥକି ତର୍ଥୋ ସୋମୋଜକି ପ୍ରଗତ ି କୁ ଉଦ୍ଧଷଗୋମୀ  କରରି୍ଥୋନ୍ତ ି I ଦୋରଦି୍ରୟ  
ଦୂରୀକରଣ ଦଗିଯର ସୋମୋଜକି ସୁରକ୍ଷ୍ୋ, ଖ୍ୋଦୟ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ  ଓ ପକ୍କୋ  େୋସଗହୃ  ତନିଯିଗୋଟ ି 
ମୁଖ୍ୟ ଅେଲମବନ  ଯହୋଇଥିେୋରୁ  ରୋଜୟ ସରକୋର  WSHGS  ମୋଧ୍ୟମଯର  ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଚଳ 
ର  ପ୍ରୋୟ  70 ଲକ୍ଷ୍  ମହଳିୋମୋନଙୁ୍କ େଭିିନ୍ନ ଧନ୍ଦୋମୂଳକ କୋ ଷୟଯର  ନଯିୟୋଜତି  କରଛିନ୍ତ ିI 
ଅଯନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯ ୋଜନୋଯର  ପରେିୋର  ପିଛୋ  35 kg ଚୋଉଳ ଦଆି ୋଉଛ ି I ରୋଜୟ 
ଖ୍ୋଦୟ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ଆକଟଯର  11 ଲକ୍ଷ୍ 36 ହଜୋର 622 ଜଣଙୁ୍କ ଟ1/ଯକଜ ିଚୋଉଳ ଯ ୋଗୋଇ 
ଦଆି ୋଇଛ ି  ଏେଂ 2010 ରୁ 2020 ମଧ୍ୟଯର ପ୍ରୋୟତଃ 36 ଲକ୍ଷ୍ ପରେିୋରଙୁ୍କ  
ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଚଯର  ପକ୍କୋଗହୃ ଯ ୋଗୋଇ ଦଆି ୋଇଛ ିI  
 
     ରୋଜୟ ସରକୋର କୃର୍ି ଓ ଆନୁସଂଗିକ ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରଯର ଯନଇଥିେୋ  େଭିିନ୍ନ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ  
ସମୂହ   ର୍ଥୋ KALIA, BALARAM ଯ ୋଜନୋ ମୋନ କୃର୍କଙ୍କ  ଆର୍ଥକି ମୋନଦଣ୍ଡକୁ 
ସୁଦୃେ କରେିୋ ସହ ଦୋରଦି୍ରୟ ଦୂରୀକରଣ ଯର ମହେପୂର୍ଣ୍ଷ ଭୂମିକୋ ଗ୍ରହଣ କରଛି ି I ନଶିି୍ଚତ 
କମଷଯ ୋଗୋଣ  ମୋଧ୍ୟମଯର  ରୋଜୟସରକୋର ଯରୋଜଗୋର କ୍ଷ୍ମତୋ ସଷିୃ୍ଟ କର ି ଦୋରଦି୍ରୟ 
ଦୂରୀକରଣ କରପିୋରଛିନ୍ତ ିI 
 



  ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ପ୍ରଯଣୋଦତି ଯକତକ ପ୍ରମୁଖ୍ ଦୋରଦି୍ରୟ ଦୂରୀକରଣ ଯ ୋଜନୋ  
ପରିଶଷି୍ଟ “ କ” ଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ I  
 

***** 
   

୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

କଳାକାରଙ୍କ ସବବିଶର୍ ଠକିଣା ବୱବସାଇଟବର ସ୍ଥାନତି୍ କରିବାକୁ ପଦ୍ବକ୍ଷପ 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା -୧୨୨୦- ଶ୍ରୀ ବମୌର୍ଧି ବାଗ୍, ମାନୟବର ବଧିାୟକ: 

ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:-  

 କଳୋହୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲୋଯର େଭିୋଗ ତରଫରୁ ଜଲି୍ଲୋସ୍ତରୀୟ, ଉପଖ୍ଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ, େଲକସ୍ତରୀୟ ଓ 

ପଞ୍ଚୋୟତସ୍ତରୀୟ ଯକଯତଜଣ ଯକଉ ଁ ଯକଉ ଁ ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରର ପୋରଦଶତିୋ ଲୋଭ କରଥିିେୋ କଳୋକୋରଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ 

କରୋ ୋଇଛ,ି  ଦ ିଚହି୍ନଟ ନ ଯହୋଇର୍ଥୋଏ , ତୋଯହଯଲ ଯସହ ିକଳୋକୋରମୋନଙୁ୍କ ପ୍ରତ ିଗ୍ରୋମଠୋରୁ ଜଲି୍ଲୋସ୍ତର 

ପ ଷୟନ୍ତ ଚହି୍ନଟ କର ିଯସମୋନଙ୍କ ନୋମ ଓ ଠକିଣୋ ଉଲି୍ଲଖିତ କର ି ଭିଭୋଗୀୟ ଯୱେସୋଇଟଯର ସ୍ଥୋନତି ପୋଇ ଁ

େୟେସ୍ଥୋ କରଯିେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 
ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡଆି ଭାର୍ା, ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତ୍ ି 

 

 ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିେଭିୋଗ ଓଡଶିୋ ସରକୋରଙ୍କ ଯଲୋକକଳୋ ସଙ୍ଘ ଅଧୀନଯର ଥିେୋ 
ଜଲି୍ଲୋ କଳୋ ସଂସ୍କତୃ ିସଙ୍ଘ ,େଲକ କଳୋ ସଂସ୍କତୃ ିସଙ୍ଘ ମୋଧ୍ୟମଯର ପୋରମ୍ପରକି ଯଲୋକକଳୋ ଓ ଯଲୋକ କଳୋକୋର 

ମୋନଙୁ୍କ େଲକ କଳୋ ସଂସ୍କତୃ ିସଂଘ ଓ ଜଲି୍ଲୋ କଳୋ ସଂସ୍କତୃ ିସଂଘ ମୋଧ୍ୟମଯର ସମସ୍ତ ଯଲୋକ କଳୋକୋର ମୋନଙ୍କ 

ସେଯିଶର୍ ଠକିଣୋ ଯନଇ ଯରଜଷିି୍ଟ୍ରଭୁକ୍ତ କରୋ  ୋଉ ଅଛ ିଓ ନୂଆ କଳୋକୋର ମୋନଙୁ୍କ ଯରଜଷିି୍ଟ୍ର କରେିୋ ପୋଇ ଁ

େୟେସ୍ଥୋ ରହ ିଅଛ।ିେତ୍ତଷମୋନସୁଦ୍ଧୋ କଳୋହୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲୋଯର ଜଲି୍ଲୋକଳୋ ସଂସ୍କତୃ ିସଂଘର ସୂଚନୋ କ୍ରଯମ ୧୯ଟ ି
ଯଲୋକକଳୋ େଭିେ ୧୬୪ଟ ିଦଳ ଓ୧୬୦୦ କଳୋକୋର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଯହୋଇଛନ୍ତ।ି 

ଏଥିଯର ସେୁପ୍ରକୋର ଯଲୋକ କଳୋକୋର ଅନ୍ତଭଷୁ କ୍ତ ଅଛନ୍ତ ିଓ ପ୍ରୋୟତଃ କଳୋକୋର ନଜିସ୍ୱ କଳୋକୋରୀ 
ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରଯର ପୋରଦଶତିୋ ଲୋଭ କର ିଖ୍ୟୋତ ିଅଜଷନ କର ିପୋରଛିନ୍ତ।ି 



ଉକ୍ତ ୩୦ ଯଗୋଟ ିଜଲି୍ଲୋର କଳୋକୋର ମୋନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କର ିଯସମୋନଙ୍କ ସମୂ୍ପଣଷ ତର୍ଥୟ ଯନଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 

ଯୱେସୋଇଟ ମୋଧ୍ୟମଯର ସ୍ଥୋନତି କରୋ ୋଇଛ ିଓ ଆଗୋମୀ ଦନି ମୋନଙ୍କଯର ମଧ୍ୟ ନୂଆ କଳୋକୋର ମୋନଙୁ୍କ େଲକ 

ଓ ଜଲି୍ଲୋ ସ୍ତରଯର ଯସମୋନଙ୍କର ତର୍ଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରୋ ୋଇ େଭିୋଗୀୟ ଯୱେସୋଇଟଯର ସ୍ଥୋନତି କରୋ ିେୋ ପୋଇ ଁ

େୟେସ୍ଥୋ ରହଛି।ି 

*** 

         ତ୍ା-୦୯/୦୯/୨୦୨୧ 

                                ସୂଚନା ବଜି୍ଞାନ ପ୍ରାର୍ଷୀଙ୍କ ନବିୟାଜନ  

ଅଣତ୍ାରକା ଚହି୍ନତି୍ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୨୧   – ଶ୍ରୀ ବମୌର୍ଧି ବାଗ୍ , ବଧିାୟକ : ସୂଚନୋ ଓ 

ଯଲୋକସମ୍ପକଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହଯିେ କ ି :-ରୋଜୟଯର ସୂଚନୋଯକନ୍ଦ୍ର ଓ 

ପୋଠୋଗୋରମୋନଙ୍କଯର ଥିେୋ କଲକଷ ଲୋଇଯବ୍ରରିଆନ ପଦେୀକୁ କନଷି୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥୋଗୋରକି ପଦେୀକୁ 

ପରେିତ୍ତଷନ କର ି ଏହ ି ପଦେୀଯର ଗ୍ରନ୍ଥୋଗୋର , ସୂଚନୋ େଜି୍ଞୋନ ପ୍ରୋର୍ଥଷୀଙ୍କ ନଯିୟୋଜନ ପୋଇଁ 
ସରକୋର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରଯିେ କ ି ?  

         

           ଉତ୍ତର  

      ଶ୍ରୀ ରଘନୁନ୍ଦନ ଦ୍ାସ ......... ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ,ସୂଚନା ଓ ବଲାକସମ୍ପକଷ 

ସୂଚନୋ ଓ ଯଲୋକସମ୍ପକଷ େଭିୋଗ ଅଧିନଯର ପରଚିୋଳତି ସୂଚନୋ ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ ପୋଠନୋଗୋରଯର 

ଓଡଶିୋ ସୂଚନୋ ଓ ଯଲୋକସମ୍ପକଷ ଯେୈର୍ୟିକ ଓ ଅଣ ଯେୈର୍ୟିକ ଯସେୋ (ନ ୁିକି୍ତ ପଦ୍ଧତ ିଓ ଯସେୋ 
ସତ୍ତଷୋେଳୀ) ନୟିମ ୨୦୧୫ ଅନୁସୋଯର ଗ୍ରନ୍ଥୋଗୋର େଜି୍ଞୋନଯର ସ୍ନୋତକ ଓ କମୁ୍ପୟଟର ଜ୍ଞୋନ ଥିେୋ 
ପ୍ରୋର୍ଥଷୀଙୁ୍କ କନଷି୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥୋଗୋରକି ପଦେୀ ଯର ନ ୁିକି୍ତ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇର୍ଥୋଏ । 

 ଯସହପିର ି ୧୦+୨ ଯ ୋଗୟତୋ ସହ କମୁ୍ପୟଟର ଜ୍ଞୋନ ଥିେୋ ପ୍ରୋର୍ଥଷୀଙୁ୍କ କଲକଷ 
ଲୋଇଯବ୍ରରୀଆନ ପଦେୀଯର ନ ୁିକି୍ତ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଏ । ରୋଜୟଯର ସୂଚନୋ ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ 

ପୋଠନୋଗୋର ମୋନଙ୍କଯର ଥିେୋ  କଲକଷ ଲୋଇଯବ୍ରରୀଆନ ପଦେୀକୁ ଗ୍ରନ୍ଥୋଗୋରକି ପଦେୀକୁ 

ପରେିତ୍ତଷନ କରେିୋର ଯ ୋଜନୋ େତ୍ତଷମୋନ ସରକୋରଙ୍କର ନୋହିଁ । 



୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

ପ ଷୟଟନ ବକ୍ଷତ୍ରର ଭିତି୍ତଭୂମି ବକିାଶ  

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୨୨. ଶ୍ରୀ ବମୌର୍ଧି ବାଗ୍ :ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:- 

କଳୋହୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲୋର ଯକଉ ଁପ ଷୟଟନ ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରଯର ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ ପୋଇଁ େଗିତ ତନିେିର୍ଷଯର ଯକଯତ 

ଅର୍ଥଷ େୟୟେରୋଦ ଯହୋଇଛ ିଓ ତନମଧ୍ୟରୁ ଯକଯତ ଅର୍ଥଷ େନିଯି ୋଗ କର ିକ ିକ ିଉନ୍ନୟନ କୋ ଷୟ ସମ୍ପୋଦନ 

କରୋ ୋଇଅଛ,ି ତୋହୋର ତୋଲିକୋ ପ୍ରଦୋନ କରଯିେ କ ି? 

 

ଉତ୍ତର   

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 

 କଳୋହୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲୋଯର ପ ଷୟଟନ ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରଯର ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ ପୋଇ ଁେଗିତ ତନିେିର୍ଷଯର େୟୟ େରୋଦ 

ଯହୋଇଥିେୋ ଅର୍ଥଷ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର େେିରଣୀ ନମିନଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ l  

କ୍ର.ସଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ଅଂଶର ବବିରଣୀ ମଞ୍ଜରୁ ଅର୍ଷର 

ପରିମାଣ 

ବୟୟର 

ପରିମାଣ 

୧. ଭେୋନୀପୋଟଣୋ 
ସୋପସଯିଲଟ୍ ଶେି ମନ୍ଦରି 

ନକିଟଯର ପ ଷୟଟନ 

ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ       

ଜନ ଯସେୋ ଯକନ୍ଦ୍ର (Public Convenience 

Centre), ଶଶୁି ଉଦୟୋନ ନମିଷୋଣ ଓ ପୋନୀୟ 

ଜଳର େୟେସ୍ଥୋ 

ଟ.୨୦.୦  ଲକ୍ଷ୍ 

ଙ୍କୋ 
୦.୦୦ 

୨. ଜୁନୋଗଡ଼ େଲକ ଅଧିନସ୍ଥ 

ଚି
 
ଯଚଇଗୁଡ଼ୋ 
ନୀଳକଯଣ୍ଠଶ୍ୱର ମନ୍ଦରିଯର 

ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟ 

ଯଗୋଷ୍ଠୀ ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ ଚଟୋଣ ନମିଷୋଣ, ପୋହୋଡ଼ 

ପୋଦଯଦଶଯର ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ପ୍ରୋଚୀର ଓ 

ନୀଳକଯଣ୍ଠଶ୍ୱର ମନ୍ଦରି ପ୍ରୋଚୀର ନମିଷୋଣ ଓ 

ଯସୌନ୍ଦ ଷୟକରଣ 

ଟ.୧୫.୦୦ ଲକ୍ଷ୍ 

ଙ୍କୋ 
୦.୦୦ 

୩. ଯଗୋଲମୁଣ୍ଡୋ େଲକ ଅଧିନସ୍ଥ 

ଚୁରପୋହୋଡ଼ ଠୋଯର 

ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମ ି

ଉନ୍ନୟନ   

 

ପହର ିମଣ୍ଡପ ସପୂର୍ଣ୍କିରଣ, ହନୁମୋନ େୋଟକିୋ 
ର ମରୋମତ ି ଓ ଯସୌନ୍ଦ ଷୟକରଣ, ନୃସଂିହନୋର୍ଥ 

ଯଗୋଷ୍ଠୀଯକନ୍ଦ୍ର ନମିଷୋଣ, ଶେି ମନ୍ଦରି ଠୋରୁ 

େୋେୋମଠ ପ ଷୟନ୍ତ ପୋହୋଚ ନମିଷୋଣ, ଯଖ୍ୋଲୋ 
ଯରୋର୍ଘର ନମିଷୋଣ, ପ୍ରୋଚୀର, ପୁଷ୍କରଣୀ 

ଟ. ୫୦.୦୦ଲକ୍ଷ୍ 

ଙ୍କୋ 
୦.୦୦ 



ଚତୁପୋଶ୍ୱଷ ମରୋମତ ିଓ ଯସୌନ୍ଦ ଷୟକରଣ          

 

ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ର ବକିାଶ 

ପ୍ରଶନ                 ତ୍ା.୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

 

U.D.୧୨୨୩. ଶ୍ରୀ ଯମୌର୍ଧି େୋଗ୍ : ପରେିହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:- କଳୋହୋଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲୋର 

ଯକଉଯଁକଉ ଁେସଷ୍ଟୋଣ୍ଡ ଉନ୍ନୟନ ପୋଇ ଁେଗିତ ତନି ିେର୍ଷଯର ଯକଯତ ଅର୍ଥଷ େୟୟେରୋଦ କରୋ ୋଇ ଯକଉ ଁଯକଉ ଁ

ଉନ୍ନୟନ କୋ ଷୟ କରୋ ୋଇଅଛ ି? 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, 

ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ ଏବଂ ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ,ଓଡଶିା। 

ଉତ୍ତର 

କଳୋହୋଣିତ ଜଲି୍ଲୋର ଭେୋନୀପୋଟଣୋଠୋଯର ରୋଜୟ ସଡକ ପରେିହନ ନଗିମର ଥିେୋ େସ୍ଷ୍ଟୋଣ୍ଡର ଉନ୍ନତକିରଣ 

ନମିଯନ୍ତ େଗିତ ଆର୍ଥକି ତନି ିେର୍ଷ ୨୦୧୮-୧୯,୨୦୧୯-୨୦ ଓ ୨୦୨୦-୨୧ ଯର ଯହୋଇଥିେୋ 
େୟୟେରୋଦର ଏକ େେିରଣୀ ନମିନଯର ପ୍ରଦତ୍ତ କରୋଗଲୋ ।  

କ୍ରମକି ନଂ ଆର୍କି ବର୍ଷ କା ଷୟର ବବିରଣୀ ବୟୟବରାଦ୍ ଅର୍ଷର 

ପରିମାଣ 

୧. ୨୦୧୮-୧୯ Renovation of toilet at 1st 
floor of DTM’s Office & 
water connection for 
existing hall of OSRTC old 
Bus Stand, Bhawanipatna 

Rs. 3,16,098/- 

୨.  ୨୦୧୯-୨୦ Nil  

 ୨୦୨୦-୨୧ Nil  

 

ତ୍ା.09.09.2021ରିଖ 

ଓଡଶିା ମାରିଟାଇମ୍ ଗଠନ ଓ ଆତଷବଦ୍ଶୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ସି୍ଥତ୍ ି



      ଅଣତୋରକୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟୋ- ୧୨୨୫: ଶ୍ରୀ ଯମୋହନ ଚରଣ ମୋଝୀ । 
 

      ବାଣଜିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହବିବ କ:ି- ରୋଜୟଯର ପ୍ରତଷି୍ଠିତ େନ୍ଦରରୁ ପରିଚୋଳନୋ ଓ ମୋଲିକୋନୋ ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରଯର 

ଓଡଶିୋ ସରକୋରଙ୍କ କ ି ଭୂମିକୋ ରହଛି,ି ଗତ ୧୦ େର୍ଷ ମଧ୍ୟଯର ଯକଉଁ ଯକଉଁ େନ୍ଦରଠୋରୁ ରୋଜୟ ସରକୋର ଯକଉଁ ଯକଉଁ 
େୋେଦଯର ଯକଉଁ େର୍ଷ ଯକଯତ ଅର୍ଥଷ ପୋଇଛନ୍ତ,ି ଅଦୟୋେଧି ଯକତ ଜମି ଆେଣ୍ଟନ କରୋ ୋଇଛ,ି ଯକଉଁ େନ୍ଦରଯର ଯକଯତ ଓ 

ଯକଉଁ ଯଶ୍ରଣୀର ସ୍ଥୋନୀୟ, ରୋଜୟ ଭିତରର ଓ ରୋଜୟ େୋହୋରର କମଷଚୋରୀ, ଅଧିକୋରୀଙୁ୍କ ନ ୁିକି୍ତ ମିଳଛି,ି ତୋହୋର େର୍ଷୱୋରୀ 
େେିରଣୀ ଯଦଯେ କ,ି ୧୦ େର୍ଷ ଭିତଯର ଅନୟ ଯକଉଁ େନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିଯନ୍ତ ଯକଯତ ଆଯଗଇଛ,ି ଯକଯତ େନ୍ଦର ଭିତ୍ତକି 

େୃହତ, ମଧ୍ୟମ ଶଳି୍ପ ଗେ ିଉଠଛି,ି ଯକଯତ ସ୍ଥୋନୀୟ ଯଲୋକଙ୍କ କମଷ ନ ୁିକି୍ତ ମିଳଛି,ି ଓଡଶିୋ େନ୍ଦର ନୀତ ିଅନୁସୋଯର ଓଡଶିୋ 
ମୋରିଟୋଇମ୍ ଯେୋଡଷ ଗଠନ ଓ ଅନ୍ତଷଯଦଶୀୟ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପର୍ଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକି ସୋମ୍ପ୍ରତକି ସି୍ଥତ ିଓ ଭୂମିକୋ କଣ ତୋହର 

େେିରଣୀ ଯଦଯେ କ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ 
 

   ରୋଜୟଯର ସମସ୍ତ ଅଣ-େୃହତ େନ୍ଦରର େକିୋଶ କୋ ଷୟ ସରକୋରୀ-ଘଯରୋଇ ସହଭୋଗିତୋଯର କରୋ ୋଉଛ।ି ଏହ ି

ସମସ୍ତ ଅଣ-େୃହତ େନ୍ଦରର ପ୍ରତଷି୍ଠୋ ନମିିତ୍ତ ଲିଜ ସୂତ୍ରଯର ଯକେଳ ଜମି ଯ ୋଗୋଇ ଯଦଉଛନ୍ତ ି।   

ଗତ୍ ୧୦ ବର୍ଷ ଭିତ୍ବର ଅଣ-ବୃହତ୍ ବନ୍ଦରରୁ ପାଇଥିବା ରାଜସ୍ୱର ପରିମାଣ ନମିନବର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗଲା । 

(ଟଙ୍କା ବକାଟରି) 

ଆର୍କି ବର୍ଷ 
ରାଜୟ ସରକାର ପାଇଥିବା ରାଜସ୍ୱର ପରିମାଣ  

ଧାମରା ବନ୍ଦର ବଗାପାଳପୁର ବନ୍ଦର ସୁବର୍ଣ୍ଷବରଖା ବନ୍ଦର 

୨୦୧୧-୨୦୧୨ ୯·୭୫ ୦·୨୭  

୨୦୧୨-୨୦୧୩ ୨୫·୧୨ ୦·୨୭  

୨୦୧୩-୨୦୧୪ ୩୮·୫୮ ୦·୪୫  

୨୦୧୪-୨୦୧୫ ୪୫·୪୯ ୦·୨୭  

୨୦୧୫-୨୦୧୬ ୩୬·୬୨ ୧·୨୨  

୨୦୧୬-୨୦୧୭ ୮୩·୫୫ ୪·୬୮  

୨୦୧୭-୨୦୧୮ ୮୭·୧୮ ୪·୯୦ ୦·୩୪ 

୨୦୧୮-୨୦୧୯ ୮୮·୩୪ ୫·୮୬ ୧·୯୦ 

୨୦୧୯-୨୦୨୦ ୧୩୨·୦୪ ୧୭·୩୨ ୧·୮୭ 

୨୦୨୦-୨୦୨୧ ୧୪୪·୭୨ ୩୩·୫୩ ୧·୮୭ 

ବମାଟ୍ ୬୯୧·୩୯ ୬୮·୭୭ ୫·୯୮ 

ରାଜୟବର ଅଣ-ବୃହତ୍ ବନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ଷି୍ଠା ନମିିତ୍ତ  ଲିଜ ସୂତ୍ରବର ବଣ୍ଟନ ବହାଇଥିବା ଜମିର ବବିରଣୀ ନମିନବର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗଲା । 



ବନ୍ଦରର ନାମ ବଣ୍ଟନ ବହାଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମି ବଣ୍ଟନ ବହାଇଥିବା ଘବରାଇ ଜମି 
୧ ୨ ୩ 

ଧୋମରୋ 

ପ୍ରର୍ମ ପ ଷୟାୟ 

 

େନ୍ଦର ନମିଷୋଣ ନମିିତ୍ତ :  ୭୪୧.୬୧  

ଏକର 

ଯରଳପର୍ଥ ନମିଷୋଣ ନମିିତ୍ତ :  ୧୩୭.୪୯ 

ଏକର 

               ବମାଟ୍ :  ୮୭୯.୧୦ ଏକର 

 

ଦ୍ୱୀତ୍ୀୟ ପ ଷୟାୟ 

 

େନ୍ଦର ନମିଷୋଣ ନମିିତ୍ତ : ୭୫୬.୦୪୨ 

ଏକର 

 

ଏତତେୟତତି LNG Metering Station 

ନମିିତ୍ତ  ୨୮.୫୦  ଏକର  ଜମି େନ୍ଦର 

କତ୍ତଷୃ ପକ୍ଷ୍ଙୁ୍କ ତୋ୧୦-୦୨-୨୦୨୦ରିଖ୍ଯର 

Advance Possession ଦଆି ୋଇଅଛ।ି 

ପ୍ରର୍ମ ପ ଷୟାୟ 

 

ଯରଳପର୍ଥ ନମିଷୋଣ ନମିିତ୍ତ : ୨୦୯୪.୦୦ 

ଏକର 

 

ଯଗୋପୋଳପୁର େନ୍ଦର ନମିଷୋଣ ନମିିତ୍ତ    : ୩୯୩.୬୭୦  ଏକର                                  

ସୁେର୍ଣ୍ଷଯରଖ୍ୋ େନ୍ଦର ନମିଷୋଣ ନମିିତ୍ତ    : ୬୯୨.୬୮୦  ଏକର  

 େତ୍ତଷମୋନ ରୋଜୟଯର ୦୨ (ଦୁଇ) ଯଗୋଟ ିଅଣ-େୃହତ େନ୍ଦର  ର୍ଥୋ: ଧୋମରୋ ଓ ଯଗୋପୋଳପୁର କୋ ଷୟକ୍ଷ୍ମ ଅଛ।ି ଧୋମରୋ ଓ 

ଯଗୋପୋଳପୁର େନ୍ଦର କତ୍ତଷୃ ପକ୍ଷ୍ଙ୍କ ଠୋରୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ସୂଚନୋ ଅନୁ ୋୟୀ ନ ୁିକି୍ତ ସମବନ୍ଧୀୟ ତର୍ଥୟ ନମିନଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ  । 

ଧାମରା ବନ୍ଦର 

ନ ୁିକି୍ତ ସମ୍ପକତି୍ ବବିରଣୀ 
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରୁ ଅନୟ ଜଲି୍ଲାରୁ ବମାଟ ଓଡଶିାରୁ ଓଡଶିା ବାହାରରୁ ବମାଟ୍ 

୨୩୧୯ ଜଣ ୧୧୫୯ ଜଣ ୩୪୭୮ ଜଣ ୫୯୧ ଜଣ ୪୦୬୯ ଜଣ 

ବଗାପାଳପୁର ବନ୍ଦର 

 ନ ୁିକି୍ତ ସମ୍ପକତି୍ ବବିରଣୀ 
ବଶ୍ରଣୀ ବଭିାଗ ଗଞ୍ଜାମ ଜଲି୍ଲାରୁ ଅନୟ ଜଲି୍ଲାରୁ ବମାଟ ଓଡଶିାରୁ ଓଡଶିା ବାହାରରୁ ବମାଟ୍ 

On-Roll ୨୯୨ ଜଣ ୧୦୨ ଜଣ ୩୯୪ ଜଣ ୩୧ ଜଣ ୪୨୫ ଜଣ 

Listed 
Workers 

୪୭୪୪ଜଣ ୧୫ ଜଣ ୪୭୫୯ ଜଣ - ୪୭୫୯ ଜଣ 

 



 ରୋଜୟଯର ୦୨ (ଦୁଇ)ଯଗୋଟ ିଅଣ-େୃହତ େନ୍ଦର  ର୍ଥୋ: ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲୋର ଧୋମରୋ ଓ ଗଞ୍ଜୋମ ଜଲି୍ଲୋର ଯଗୋପୋଳପୁର 

କୋ ଷୟକ୍ଷ୍ମ ଯହୋଇ ପଣୟ କୋରେୋର କରିେୋ ସହତି ସଂପ୍ରସୋରଣ କୋ ଷୟ ଜୋରି ରଖିଛନ୍ତ ି ।  ଧୋମରୋ େନ୍ଦର ଏହୋର ପ୍ରର୍ଥମ 

ପ ୟୋୟ ଉନ୍ନୟନ କୋ ଷୟ ସମୋପ୍ତ ପଯର େୟେସୋୟିକ େୋଣିଜୟ କୋରେୋର କରୁଅଛ ି । େତ୍ତଷମୋନ ଏହୋର ଦତିୀୟ ପ ଷୟୋୟ 

ସଂପ୍ରସୋରଣ କୋ ଷୟ ଚୋଲୁ ରହଅିଛ ି। ଯସହପିରି ଯଗୋପୋଳପୁର େନ୍ଦର ଏହୋର ୦୩ (ତନି)ି ଯଗୋଟ ିେର୍ଥଷ ନମିଷୋଣ କୋ ଷୟ ସମୋପ୍ତ 

କରି େୟେସୋୟିକ େୋଣିଜୟ କୋରେୋର କରୁଅଛ ିଓ େତ୍ତଷମୋନ ଏହୋର ଆନୁସଙି୍ଗକ ଉନ୍ନୟନ କୋ ଷୟ ଜୋରି ରହଅିଛ ି। 

 

 ଏତଦ୍େୟତତି ଅନୟ ୦୨ (ଦୁଇ) ଯଗୋଟ ିଅଣ-େୃହତ େନ୍ଦର  ର୍ଥୋ: େୋଯଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ଲୋର ସୁେର୍ଣ୍ଷଯରଖ୍ୋ ମୁହୋଣ ଓ ପୁରୀ 
ଜଲି୍ଲୋର ଅସ୍ତରଙ୍ଗଠୋଯର ପ୍ରତଷି୍ଠୋ ପୋଇଁ ରୋଜୟ ସରକୋର  ର୍ଥୋକ୍ରଯମ Creative Port Development Private Limited 

(Now Subarnarekha Port Private Limited) ଓ Navayuga Engineering Company Limited ଙ୍କ ସହତି 

ରିହୋତ ି ଚୁକି୍ତନୋମୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷ୍ର କରିଛନ୍ତ ି ଓ ଏହୋର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କୋ ଷୟ ଚୋଲୁରହଅିଛ ି ।  ଯସହପିରି ଯକନ୍ଦ୍ରୋପଡୋ ଜଲି୍ଲୋର 

ମହୋକୋଳପଡୋ େଲକର ମହୋନଦୀର େୋମ ପୋଶ୍ୱଷଯର ଏକ ନଦୀଭିତ୍ତକି େନ୍ଦର ପ୍ରତଷି୍ଠୋ ନମିଯନ୍ତ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଉଅଛ ି।  
ଭାରତ୍ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନବର ଥିବା ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଟ୍ରଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହ ିନଦ୍ୀଭିତି୍ତକ ବନ୍ଦରର ନମିଷାଣ ତ୍ର୍ା ପରିଚାଳନା 
ପାଇ ଁଦ୍ଆି  ାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଓଡଶିା ସରକାର ନୀତ୍ଗିତ୍ ଅନୁବମାଦ୍ନ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିଛତ ି। ଜଗତସିଂପୁର ଜଲି୍ଲୋର ଜଟୋଧୋର 

ମୁହୋଣଯର ଏକ Captive Jetty ପ୍ରତଷି୍ଠୋ ନମିିତ୍ତ   JSW Utkal Steel Limited କୁ ନୀତଗିତ ଅନୁଯମୋଦନ ଦଆି  ୋଇଅଛ ି

। 

 ରାଜୟବର ବନ୍ଦର ଭିତି୍ତକ ବୃହତ୍, ମଧ୍ୟମ ଶଳି୍ପ ସମ୍ପକତି୍ ବକୌଣସି ତ୍ର୍ୟ ଏହ ିନବିର୍ଦ୍ଦଷଶାଳୟବର ଉପଲବଧ ନାହିଁ । 

 ଓଡଶିା ବନ୍ଦର ନୀତ୍ ିଅନୁସାବର ଓଡଶିା ମାରିଟାଇମ୍ ବବାଡଷ ଗଠନ ନମିିତ୍ତ ଓଡଶିୋ ସମୁଦ୍ରୀୟ ପରରି୍ଦ େଯିଧୟକ, 

୨୦୨୦ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୋ ୋଇ ରୋଜୟ େଧିୋନସଭୋଯର ପ୍ରୋରିତ କରୋ ୋଇ, ମହୋମହମି ରୋଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ଅନୁଯମୋଦନ ନମିିତ୍ତ ଯପ୍ରରଣ  

କରୋ ୋଇଅଛ ି। 

 ୨ ଯଗୋଟ ିଯସକଟର  ର୍ଥୋ ଚୋନ୍ଦେୋଲି ଓ େୋଲୁଗଁୋ ଅଧିନଯର ୦୩ ଯଗୋଟ ିସ୍ଥୋନଯର  ନ୍ତ୍ରଚୋଳତି ଯନୌକୋ ଦ୍ଵୋରୋ  ୋତ୍ରୀ 
ପରିେହନ ଯସେୋ ଯ ୋଗୋଇ ଦଆି ୋଉଅଛ ି। ଏଥିନମିଯନ୍ତ େଭିିନ୍ନ ସ୍ଥୋନମୋନଙ୍କଯର ଯଜଟୀ,  ୋତ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷ୍ୋଳୟ ଏେଂ ଯଜଟୀକୁ  

ସଂଯ ୋଗୀକରଣ ରୋସ୍ତୋ ନମିଷୋଣ କରୋ ୋଇ ନରିୋପଦ ଯନୌପରିେହନ ସକୋଯଶ େୟେହୋର କରୋ ୋଉଅଛ ି । େତ୍ତଷମୋନ ନୂତନ 

ଲଞ୍ଚ କ୍ରୟ ନମିିତ୍ତ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୋ ିେୋ ସହତି ଜଳମୋଗଷଯର ଆସୁଥିେୋ େଭିିନ୍ନ ସ୍ଥୋନଯର ଯଜଟୀ,  ୋତ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷ୍ୋଳୟ 

ନମିଷୋଣ ନମିିତ୍ତ େହିତି ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଉଅଛ ି । ଏତଦ୍େୟତତି, ରୋଜୟଯର ଉନ୍ନତମୋନର ଯନୌପରିେହନ ଯସେୋ 
ଯ ୋଗୋଇ ଯଦେୋ ନମିିତ୍ତ, େୋଲୁଗଁୋ- କୃଷ୍ଣପ୍ରସୋଦଗଡ ଓ ତୋଳଚୁଆ- କୋନନିୋଳ ିଠୋଯର RO-PAX Service ପୋଇଁ ପ୍ରସ୍ତୋେ 

ରହଅିଛ ି। 

***** 

 

 



 ୦୯.୦୯. ୨୦୨୧ 

ପୂର୍ଣ୍ଷଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ାବକାର୍ର ପୁନଃ ପ୍ରକାଶନ  
 ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା – 1226: ଶ୍ରୀ ଯମୋହନ ଚରଣ ମୋଝୀ, ମୋନୟେର େଧିୋୟକ, ଓଡ଼ଆି 
ଭୋର୍ୋ ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ-ି (କ) ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋର ଅମୂଲୟ ସମ୍ପଦ ଯଗୋପୋଳ 
ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରୋଜଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଷଚନ୍ଦର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋର ପୁନଃ ପ୍ରୋକଶନ ଓ କମୁ୍ପଟରୀକରଣ (ଡଜିଟିୋଇଯଜସନ) 
କରୋ ିେୋର ଆେଶୟକତୋ ଅଛ ିକ ିନୋହିଁ;  ଦ ିଆେଶୟକତୋ ଅଛ ି ଯତଯେ ଏ ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରଯର ନଦିଷି୍ଟ ଭୋଯେ 
ଯକଯେଠୋରୁ କ ି କ ି ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯକଯେ ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଇଛ;ି ଯକଯେ ସୁଦ୍ଧୋ ଏହୋ ପୁନଃ ପ୍ରକୋଶନ 
ଡଜିଟିୋଇସନ କରୋ ୋଇ ଓଡ଼ଆି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡୋର ଓ ଭୋର୍ୋକୁ ଆଧିକ ସମଦୃ୍ଧ କରେିୋର ସୋହୋ ୟ କରୋ ିେୋ; 
(ଖ୍) ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ଓ ସୋହତିୟ େଶି୍ୱେଦିୟୋଳୟ ନଜିସ୍ୱ କୟୋମ୍ପସ ପୋଇଁ ୧୦୦ ଏକର ଜମ ିଚହି୍ନଟ ଯକୋଠୋ 
ନମିଷୋଣ ନମିଯନ୍ତ ଯକଯେ ଯଘୋର୍ଣୋ ଯହୋଇଥିଲୋ ଏେଂ ଓଡ଼ଆି ସଯମତ ଅଲଚକି,ି ସମସ୍ତ ଆଦେିୋସୀ ଭୋର୍ୋ 
ଶକି୍ଷ୍ୋଦୋନ ଓ ଗଯେର୍ଣୋ ପୋଇଁ କ ିପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯକଯେ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ;ି ଯଘୋର୍ଣୋ କୋ ଷୟକୋରୀ କରେିୋକୁ 
ଯକଉ ଁ ଯକଉ ଁ ସ୍ତରଯର କ ି କ ି ପ୍ରକି୍ରୟୋ ଯକଯତ େଳିମି୍ବତ ଯହୋଇଛ ି ତୋର ସୋମ୍ପ୍ରତକି ସ୍ଥିତ ି ସହ ସେଯିଶର୍ 
େେିରଣୀ ପ୍ରଦୋନ କରଯିେ କ?ି      

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, 

ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ା, ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତ୍ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
*** 

 (କ)  ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋର ଅମଲୂୟ ସମ୍ପଦ ଯଗୋପୋଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରୋଜଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଷଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋଯକୋର୍ 
ଯେସରକୋରୀ ଭୋଯେ ଲୋକଷ େୁକ୍ସ ପ୍ରକୋଶନ ସଂସ୍ଥୋ ଦ୍ଵୋରୋ ୨୦୦୮ ମସହିୋଯର ପୁନଃ ପ୍ରକୋଶନ 
କରୋ ୋଇଅଛ।ି ସଜୃନକିୋ ସଂସ୍ଥୋ ଦ୍ଵୋରୋ ଏହୋର କମୁ୍ପୟଟରୀକରଣ କୋ ଷୟ ସହତି ଡଜିଟିୋଇଯଜସନ 

କରୋ ୋଇଛ।ି  

 ଓଡ଼ଆି ସଯମତ ଅଲଚକି,ି ସମସ୍ତ ଆଦେିୋସୀ ଭୋର୍ୋ ଶକି୍ଷ୍ୋଦୋନ ଓ ଗଯେର୍ଣୋ ପୋଇ ଁ ଭୋର୍ୋ 
ପ୍ରତଷି୍ଠୋନଯର  େତ୍ତଷମୋନ ଯକୌଣସ ିଯ ୋଜନୋ ନୋହିଁ ।     

 )ଖ୍) ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ଓ ସୋହତିୟ େଶି୍ୱେଦିୟୋଳୟ ନଜିସ୍ୱ କୟୋମ୍ପସ ପୋଇ ଁ୧୦୦ ଏକର ଜମ ିଚହି୍ନଟ 

ସମ୍ପକତି ତର୍ଥୟ ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିେଭିୋଗ ନକିଟଯର ଉପଲବ୍ଧ ନୋହିଁ । ଉର୍ଚ୍ ଶକି୍ଷ୍ୋ େଭିୋଗରୁ 

ପ୍ରୋପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁ ୋୟୀ ଏକ ଐତହିୋସକି ସ୍ଥୋନଯର ଓଡ଼ଆି େଶି୍ୱେଦିୟୋଳୟ ପ୍ରତଷି୍ଠୋ କରେିୋ ପୋଇ ଁସରକୋର 



ନଷି୍ପତ ିଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ ି । ଇତ ିମଧ୍ୟଯର ସତୟେୋଦୀ ତହସଲି ଅନ୍ତଗଷତ ଫୁଲଅଳସୋ ଯମୌଜୋଯର ୯ ଏକର 

୬୦ ଡସିମିଲି ଜମ ିଶ୍ରୀ ଯଗୋପୀନୋର୍ଥ ଯଦେଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେୋଡଷଠୋରୁ କ୍ରୟ କରୋ ୋଇଛ ି । ଜମ ିକ୍ରୟ େୋେଦକୁ 

ଉର୍ଚ୍ଶକି୍ଷ୍ୋ େଭିୋଗ ୧୧ ଯକୋଟ ି ୩୩ ଲକ୍ଷ୍ ୫୮ ହଜୋର ଟଙ୍କୋ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେୋଡଷକୁ ପ୍ରଦୋନ କରଛିନ୍ତ ି । 

ସତୟେୋଦୀଠୋଯର ଓଡ଼ଆି େଶି୍ୱେଦିୟୋଳୟର ଭିତ୍ତଭୂିମ ିେକିୋଶ କୋ ଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରୋନିବତ କରୋ ୋଇଛ ି । ପୂତ୍ତଷ 
େଭିୋଗ ଦ୍ଵୋରୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଅଟକଳକୁ ପ୍ରୋଶୋସନକି ଅନୁଯମୋଦନ (Administrative Approval) ଦଆି ୋଇଛ।ି 
ପୂତ୍ତଷ େଭିୋଗ ଦ୍ଵୋରୋ ଆନୁର୍ଙି୍ଗକ କୋ ଷୟ ଜୋର ିରହଛି।ି    

09.09.2021 
ଦ୍ାରିଦ୍ରୟ ଦୂ୍ରୀକଣ ପାଇ ଁବ ାଜନା 

UDAQ-1227. ଶ୍ରୀ ବମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କର ି କହଯିେ କ ି :- ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ନୀତ ି ନଦି୍ଧଷୋରଣଯର ଗଯେର୍ଣୋଭିତ୍ତକି ସହଯ ୋଗ 
ଯ ୋଗୋଇ ସୋଧୋରଣ ଯଲୋକଙ୍କ ଜୀେନଯର ପରେିତ୍ତଷନ ଆଣିେୋଯର ସହୋୟକ ଯହେୋ ସହ 
ଦୋରଦି୍ରୟ ଦୂରୀକରଣ ପୋଇଁ ରୋଜୟ ସରକୋର ଗ୍ରହଣ କରଥିିେୋ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯ ପର ିସେଷୋଧିକ 
ହତିୋଧିକୋରୀ ପୋଇପୋରଯିେ ଯସ ଦଗିଯର କୋ ଷୟକୋରତିୋ ପୋଇ ଁ ଯଜ-ପଲ୍ ସହ ରୋଜୟ 
ସରକୋରଙ୍କ ସ୍ୱୋକ୍ଷ୍ର ଯହୋଇଥିେୋ େୁଝୋମଣୋପତ୍ର ଅନୁ ୋୟୀ ଯକଉଁ ଯକଉଁ େଭିୋଗର କ ି କ ି
କୋ ଷୟଯର କଣ ଅଗ୍ରଗତ ି ଯହୋଇଛ;ି ଯକଉଁ ଯକଉଁ କୋ ଷୟର ମୂଲୟୋୟନ ଏେଂ ସୁପରଚିୋଳନୋ 
ପୋଇଁ ଦକ୍ଷ୍ତୋ େୃଦ୍ଧ ିତୋଲିମ କୋ ଷୟ ସମ୍ପକଷୀତ କୋ ଷୟକ୍ରମର ସେଯିଶର୍ େେିରଣୀ ଉପସ୍ଥୋପନ 
କରଯିେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 

ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ  
ବାଣଜିୟ ଓ ପରିବହନ 

 
  ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ନୀତ ି ନଦି୍ଧଷୋରଣଯର ଗଯେର୍ଣୋଭିତ୍ତକି ସହଯ ୋଗ ଯ ୋଗୋଇ 
ସୋଧୋରଣ ଯଲୋକଙ୍କ ଜୀେନଯର ପରେିତ୍ତଷନ ଆଣିେୋଯର ସହୋୟକ ଯହେୋ ସହ ଦୋରଦି୍ରୟ 
ଦୂରୀକରଣ ପୋଇ ଁ ରୋଜୟ ସରକୋର ଗ୍ରହଣ କରଥିିେୋ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯ ପର ି ସେଷୋଧିକ 
ହତିୋଧିକୋରୀ ପୋଇପୋରଯିେ ଯସ ଦଗିଯର କୋ ଷୟକୋରତିୋ ପୋଇଁ ଯଜ-ପଲ୍ ସହ ରୋଜୟ 



ସରକୋରଙ୍କ ସ୍ୱୋକ୍ଷ୍ର ଯହୋଇଥିେୋ େୁଝୋମଣୋପତ୍ର ଅନୁ ୋୟୀ ଓଡଶିୋ ସରକୋର ଓ ଯଜ-ପଲ୍ 
ମଧ୍ୟଯର େଭିିନ୍ନ କୋ ଷୟର ଆଯଲୋଚନୋ ଜୋରଅିଛ ି । େଭିିନ୍ନ କୋ ଷୟର ମୂଲୟୋୟନ ଏେଂ 
ସୁପରଚିୋଳନୋ ପୋଇଁ ଦକ୍ଷ୍ତୋ େୃଦ୍ଧି ତୋଲିମ କୋ ଷୟ ସମ୍ପକଷୀତ କୋ ଷୟକ୍ରମ ଉପଯର ଚୂଡୋନ୍ତ ନଷି୍ପତ୍ତ ି
ନଆି ୋଇ ନୋହିଁ । 
 

***** 
୦୯/୦୯/୨୦୨୧ 

ଜୟପୁରର ପୂବଷତ୍ନ ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ମୂିତି୍ତ ପ୍ରତ୍ଷି୍ଠା 

 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୨୩୧ – ଶ୍ରୀ ତ୍ାରା ପ୍ରସାଦ୍ ବାହନିୀପତ୍,ି ମାନୟବର ବଧିାୟକ :  

                                ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ା ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ୍ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି

:- 

 ଓଡ଼ଶିାକୁ ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ର ରାଜୟବର ପରିଣତ୍ କରିବା, ରାଜୟକୁ ଶକି୍ଷାବକ୍ଷତ୍ରବର ସମୃଦ୍ଧ କରିବା, 
ଓଡ଼ଶିା ତ୍ର୍ା ଓଡ଼ଶିା ବାହାବର ଓଡ଼ଆି ଶକି୍ଷାର ପ୍ରସାର ଘଟାଇ ଥିବା ଜୟପୁରର ପୂବଷତ୍ନ 

ମହାରାଜାଙୁ୍କ ସରକାର ସ୍ମରଣବର ରଖିଛତ ିକ;ି ତୁ୍ରତ ଏହ ିମହାନ ବୟକି୍ତଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତ୍ମୂିତି୍ତ 

ଓଡ଼ଶିା ବଧିାନସଭା ପରିସର ତ୍ର୍ା ଆଉ ଏକ ପ୍ରତ୍ମୂିତି୍ତ ରାଜଧାନୀର ବକନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀବର ପ୍ରତ୍ଷି୍ଠା 
କରା ିବ କ?ି  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, 
ମାନୟବର ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ା, ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ୍ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

 ରାଜୟର ସବଷାଙ୍ଗୀନ ବକିାଶ ସକାବଶ ଉବଲ୍ଲଖନୀୟ ଅବଦ୍ାନ ରଖିଥିବା ଜୟପୁରର 

ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ ବଦ୍ବଙ୍କ ବରି୍ୟବର ସରକାର ଅବଗତ୍ ଅଛତ ି। ଏଣୁ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ 

ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ା, ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ୍ ି ବଭିାଗ ଅଧୀନବର ପରିଚାଳତି୍ ବକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାର 

ଜୟପୁରଠାବର ଥିବା ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ତ୍ାଙ୍କ ନାମବର ନାମିତ୍ କରା ାଇଅଛ ି।  



 ସ୍ୱଗଷତ୍ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ ବଦ୍ବଙ୍କ ପ୍ରତ୍ମୂିତି୍ତ ନମିଷାଣ କରି ଓଡ଼ଶିା ବଧିାନସଭା 
ପରିସର                  ତ୍ର୍ା ରାଜଧାନୀର ବକନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳବର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇ ଁବଭିାଗଙ୍କ 

ନକିଟବର ବତ୍ତଷମାନ ପାଇଁ ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ।  

 

 

 

୦୯.୦୯. ୨୦୨୧ 

ବଦ୍ଶଆି ଭାର୍ାର ସରୁକ୍ଷା ଓ ସମୃଦ୍ଧ ିପାଇ ଁପଦ୍ବକ୍ଷପ  
 ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା- 1232 :   ଶ୍ରୀ ତୋରୋ ପ୍ରସୋଦ େୋହନିୀପତ,ି ମୋନୟେର େଧିୋୟକ, 
ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି– ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋର ପ୍ରସୋର ପ୍ରଚୋର ଓ 
େୟୋପକୀକରଣ ପୋଇ ଁସରକୋର ଚୋହୁଁଛନ୍ତ ିକ;ି ଏହୋସଯେ ଯକୋରୋପୁଟ ଜଲି୍ଲୋର ଯଦଶଆି ଭୋର୍ୋକୁ ଉଯପକ୍ଷ୍ୋ 
କରୋ ୋଉଛ ିତୋର କୋରଣ କଣ, ଏହ ିଉପ ଭୋର୍ୋର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ପ୍ରତ ିଅେଦୋନ ଥିେୋରୁ ଏହୋର ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ଓ 
ସମଦୃ୍ଧ ିକରୋ ିେ କ;ି ଯସଥିପୋଇ ଁଜୟପୁରଠୋଯର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଯେର୍ଣୋ ଭିତ୍ତକି ଦପ୍ତର ଯଖ୍ୋଲୋ ିେ କ ି? 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, 

ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ା, ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତ୍ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ତରଫରୁ ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋର ପ୍ରଚୋର, ପ୍ରସୋର ଓ େକିୋଶ ଦଗିଯର 

ଅଯନକଗୁଡଏି ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ନଆି ୋଉଛ।ି ଯକୋରୋପୁଟ ଜଲି୍ଲୋର ଯଦଶଆି ଭୋର୍ୋର େକିୋଶ ନମିଯନ୍ତ ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ 
ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ତରଫରୁ େତ୍ତଷମୋନ ପୋଇ ଁଯକୌଣସ ିକୋ ଷୟକ୍ରମ ନଆି ୋଇନୋହିଁ । ଭେରି୍ୟତଯର ଏ ଦଗିଯର ଦୃଷି୍ଟ 

ଦଆି ିେ ।  

   

 ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋର ପ୍ରସୋର ପ୍ରଚୋର ଓ େୟୋପକୀକରଣ ନମିଯନ୍ତ ଓଡ଼ଶିୋ ସୋହତିୟ ଏକୋଯଡମୀ ପକ୍ଷ୍ରୁ 

େରପୁତ୍ରମୋନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ / ଶ୍ରୋଯଦ୍ଧୋତ୍ସ୍େ ସ୍ମୋରକୀ େକୃ୍ତତୋ, େଦିୟୋଳୟଯର ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋନଙ୍କ 

ମଧ୍ୟଯର େକୃ୍ତତୋ, କେତିୋ ଆେୃତ୍ତ,ି ସୋହତିୟ ସମ୍ପକତି ସୋଧୋରଣ ଜ୍ଞୋନ ପ୍ରତଯି ୋଗିତୋ ଓ େଭିିନ୍ନ କସିମର 

ସୋରସ୍ୱତ କୋ ଷୟକ୍ରମ ଆଯୟୋଜନ କରୋ ୋଉଅଛ ି। ଯକୋରୋପୁଟ ଜଲି୍ଲୋର ଯଦଶଆି ଭୋର୍ୋକୁ ପ୍ରୋଧୋନୟ ଦଆି ୋଇ 

ଏକୋଯଡମୀ ପକ୍ଷ୍ରୁ ଯଦଶଆି-ଓଡ଼ଆି-ଇଂରୋଜୀ ଅଭିଧୋନ ସଙ୍କଳନ କୋ ଷୟ ଚୋଲୁଅଛ।ି ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଯର 



କମଷଶୋଳୋମୋନ ଆଯୟୋଜନ କରୋ ୋଇ ପ୍ରସ୍ତ।େତି ଦଶ ହଜୋର ଶବ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ େତ୍ତଷମୋନ ସୁଦ୍ଧୋ ଆଠ 

ହଜୋର ଶବ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ ଯହୋଇଅଛ।ି  
      ଯକୋରୋପୁଟ ଜଲି୍ଲୋର ଯଦଶଆି ଭୋର୍ୋର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଯେର୍ଣୋଭିତ୍ତକି କୋ ଷୟ।ଳୟ  ଯଖ୍ୋଲୋ ିେୋ 
େରି୍ୟଯର େଭିୋଗର ଆର୍ଥକି ସ୍ଥିତକୁି ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖି ଭେରି୍ୟତଯର ଆେଶୟକୀୟ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ନଆି ିେ ।  

୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

ନମିଷାଣ ବହାଇଥିବା ପାନ୍ଥନବିାସ ଓ ପାନ୍ଥିକାର ସଂଖୟା 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୨୩୩-ଶ୍ରୀ ତ୍ାରା ପ୍ରସାଦ୍ ବାହନିୀପତ୍ ି - ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ  
ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି – ସରକୋର ସେଷଯମୋଟ ଯକଯତ ଯଗୋଟ ିପୋନ୍ଥନେିୋସ ଓ ପୋନ୍ଥିକୋ 
ନମିଷୋଣ କରଛିନ୍ତ;ି ଯସଥିମଧ୍ୟରୁ ଯକଯତ ଯଗୋଟ ି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ େନ୍ଦ ଥିଲୋ ଯେଯଳ ଯକଯତ 

ଘଯରୋଇକରଣ ଯହୋଇଛ;ି ସରକୋର ପରଚିୋଳନୋ କରୁଥିେୋ ଯକଯତ ପୋନ୍ଥନେିୋସ ଲୋଭଯର 

ଚୋଲୁଛନ୍ତ;ି କ୍ଷ୍ତଯିର ଚୋଲୁଥିେୋ ଯକଯ ଉଁ ଯକଉଁ ପୋନ୍ଥନେିୋସକୁ ଘଯରୋଇକରଣ କରେିୋକୁ 

ମସୁଧୋ ଚୋଲିଛ ି? 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
 

ସରକୋର ସମୁଦୋୟ ୧୦୦ଟ ିପୋନ୍ଥନେିୋସ, ପୋନ୍ଥଶୋଳୋ ଏେଂ ଅନୟୋନୟ ରହଣୀ ସ୍ଥୋନ ନମିଷୋଣ 

କରଛିନ୍ତ ି । ଏହୋର ଏକକତିୋ ନକଲ ଏଥିସହତି ସଂଲଗ୍ନ କରୋଗଲୋ (ସଂଲଗ୍ନକ-କ) । 

ଯସଥିମଧ୍ୟରୁ ୫୫ଟ ି ସଚଳ ଏେଂ ୪୫ଟ ି ଅଚଳ ଅେସ୍ଥୋଯର ରହଅିଛ ି । ୨୯ଟ ି ସମ୍ପତ୍ତକୁି 

ଘଯରୋଇକରଣ କରୋ ୋଇଅଛ ି । ୩୫ଟ ି ସମ୍ପତ୍ତକୁି ପ ଷୟୋୟକ୍ରଯମ ପିପିପି ଯମୋଡ଼ଯର 

ଲିଜ୍ ଯଦେୋ ପୋଇ ଁେୟେସ୍ଥୋ କରୋ ୋଉଅଛ ି। 

09.09.2021 
WODCର ପାଣ୍ଠ ିଖର୍ଚ୍ଷ  



UDAQ-1237. ଶ୍ରୀ ମୁବକଶ ମହାଲିଙ୍ଗ : ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହଯିେ କ ି:- WODC ଗଠନ ଯହେୋ ଦନିଠୋରୁ WODC ପୋଣ୍ଠ ିଖ୍ର୍ଚ୍ଷ କର ିଯକଉଁ ଜଲି୍ଲୋର 
ଯକଉଁ Urban Area ଓ େଲକ ଅଞ୍ଚଳଯର ଯକଯତୋଟ ିProject ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ଯହୋଇଥିେୋ ଯେଯଳ 
ଯକଯତୋଟ ି Project ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ଅଛ,ି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ଯହୋଇଥିେୋ Project ମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
ଯକଯତୋଟ ିProject ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ େୟେହୋରଯର ଲୋଗୁନୋହିଁ; ତୋର ତୋଲିକୋ ସହ ଯକଉଁ 
େର୍ଷର Project ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ଯହୋଇ ପଡ ି ରହଛି,ି େର୍ଷୱୋରୀ, Urban Area ୱୋରୀ ଓ 
େଲକୱୋରୀ ତର୍ଥୟ ସହ ଏହ ିସେୁ ଅନୟିମିତତୋ ପୋଇଁ WODC କଣ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯନଇଛନ୍ତ ି
ତୋର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯଦଯେ କ ି?   
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 

ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ  
ବାଣଜିୟ ଓ ପରିବହନ 

   
 ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିୋ େକିୋଶ ପରରି୍ଦରୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁସୋଯର, ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିୋ େକିୋଶ 
ପରରି୍ଦ ଗଠନ ଯହେୋ ଦନିଠୋରୁ େର୍ଷୱୋରୀ, ଜଲି୍ଲୋୱୋରୀ, େଲକୱୋରୀ ଓ Urban Area 
ୱୋରୀର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟୋ ପରିଶଷି୍ଟ-‘କ’ ଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇଅଛ ି । କୋ ଷୟ ନେିଷୋହୀ 
ସଂସ୍ଥୋମୋଯନ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ଯହୋଇଥିେୋ ଯପ୍ରୋଯଜକଟଗୁଡକି ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ େୟେହୋର ପୋଇଁ ସମ୍ପକୃ୍ତ 
user agency ଙୁ୍କ ହସ୍ତୋନ୍ତର କରୁଛନ୍ତ ି ଓ ଏଥିପୋଇଁ ପରରି୍ଦ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପକୃ୍ତ କୋ ଷୟନେିଷୋହୀ 
ସଂସ୍ଥୋମୋନଙୁ୍କ  ପରୋମଶଷ ଯଦଇର୍ଥୋନ୍ତ ି। 

***** 

09.09.2021 
WODC ପାଣ୍ଠରୁି Guest House ନମିଷାଣ  

UDAQ-1238. ଶ୍ରୀ ମୁବକଶ ମହାଲିଙ୍ଗ : ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହଯିେ କ ି:- WODC ଅଞ୍ଚଳର ଦୋେୀ ଓ ଆେଶୟକତୋ, ଅନୁ ୋୟୀ WODC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍କଙୁ୍କ 
ଯଦଇଥିେୋ ଅନୁଯରୋଧ ପତ୍ର ଅନୁ ୋୟୀ, ସ୍ୱୋସ୍ଥୟ ଯସେୋ ପୋଇଁ/ େଭିିନ୍ନ Examination 
ଯଦେୋ ପୋଇ ଁ / ଅଫିସ କୋମ ପୋଇ ଁ WODC ଅଞ୍ଚଳର ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ ଓ ଜନସୋଧୋରଣ 



ଭୁେଯନଶ୍ୱରକୁ ଆସଯିଲ କମ ଖ୍ର୍ଚ୍ଷଯର Lodging & Boardingର  େୟେସ୍ଥୋ ପୋଇ ଁ
ଦଲି୍ଲୀର ଓଡଶିୋ ଭେନ େୋଞ୍ଚୋଯର ଭୁେଯନଶ୍ୱରଯର WODC ପୋଣ୍ଠରୁି ଏକ Guest 
House ନମିଷୋଣ କରେିୋ ପୋଇଁ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯନଯେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 

ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ  
ବାଣଜିୟ ଓ ପରିବହନ 

 

 WODC ରୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁ ୋୟୀ ଭୁେଯନଶ୍ୱରଯର WODC ପୋଣ୍ଠରୁି ଏକ low 
cost hostel ନମିଷୋଣ କରେିୋ ପୋଇଁ ମୋନୟେର ଯଲୋଇସଂିହୋ େଧିୋୟକ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୋେ 
ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିୋ େକିୋଶ ପରରି୍ଦକୁ ଯଦଇଛନ୍ତ ି। ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୋେଟ ି ପରରି୍ଦଙ୍କ  େଚିୋରୋଧୀନ ଅଛ ି
।  

***** 

09.09.2021 
U.C. ପ୍ରଦ୍ାନ ସମ୍ପକଷବର   

UDAQ-1239. ଶ୍ରୀ ମୁବକଶ ମହାଲିଙ୍ଗ : ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହଯିେ କ ି :- WODC ଗଠନ ଯହେୋ ଦନିଠୋରୁ Urban Area/ େଲକ ଓ ଅନୟୋନୟ 
େଭିୋଗ ମୋନଙୁ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିଷୋଣ େୋେଦଯର ଯ ୋଗୋଇ ଦଆି ୋଇଥିେୋ ପୋଣ୍ଠ ିମଧ୍ୟରୁ ଯକଯତୋଟ ି
Complete ପ୍ରକଳ୍ପର UC ଓ ଯକଯତୋଟ ି Incomplete ପ୍ରକଳ୍ପର UC ମିଳଛି ିଏେଂ 
ଯକଯତୋଟ ିComplete ପ୍ରକଳ୍ପର UC/ Incomplete ପ୍ରକଳ୍ପର UC ଏପ ଷୟନ୍ତ ଆସ ି
ନଥିେୋର କୋରଣ ସହ େର୍ଷ େର୍ଷ ଧର ି Incomplete Projectର ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ ଯହୋଇ ୋଇଥିେୋ 
UC ତ ଆସ ି  ୋଇଛ ି ଯସହ ି ପ୍ରକଳ୍ପମୋନଙ୍କର ଭେରି୍ୟତ କଣ; ଉପଯରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶନର 
Urban Area/ େଲକ ଓ େଭିୋଗୱୋରୀ େର୍ଷୱୋରୀ େେିରଣୀ ସହ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯଦଯେ କ ି?  
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 



ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ  
ବାଣଜିୟ ଓ ପରିବହନ 

 
 ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିୋ େକିୋଶ ପରରି୍ଦ ଗଠନ ଯହେୋ ଦନିଠୋରୁ Urban Area/ Block 
ଓ ଅନୟୋନୟ େଭିୋଗମୋନଙୁ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିଷୋଣ େୋେଦଯର ଯ ୋଗୋଇ ଦଆି ୋଇଥିେୋ ପୋଣ୍ଠ ିମଧ୍ୟରୁ 
28511 ଯଗୋଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ UC ମିଳଛି ି । ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ଓ ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ଉଭୟ ପ୍ରକଳ୍ପର 
େନିଯି ୋଗ ପତ୍ର ପ୍ରଦୋନ ନମିଯନ୍ତ ପରରି୍ଦ, ଜଲି୍ଲୋ ପ୍ରଶୋସନ ତର୍ଥୋ ସମ୍ପକୃ୍ତ ନେିଷୋହୀ ସଂସ୍ଥୋ ଠୋରୁ 
ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ ତର୍ଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରୋ ୋଉଛ ି । ଏତଦେୟତୀତ ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିୋ େକିୋଶ ପରରି୍ଦର 
ଅଧିକୋରୀମୋଯନ ପରରି୍ଦ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତକର ି େଭିିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷ୍ୋ କରେିୋ ସହତି 
େନିଯି ୋଗ ପତ୍ର ପ୍ରଦୋନ ନମିଯନ୍ତ ପରୋମଶଷ ଯଦଇର୍ଥୋନ୍ତ ି । ଯ ଉଁ ସେୁ ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ପ୍ରକଳ୍ପର 
େନିଯି ୋଗ ପତ୍ର ପରରି୍ଦ ପ୍ରୋପ୍ତ କରସିୋରଛି,ି ଯସହ ି ସେୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପରେତ୍ତଷୀ ସମୟଯର 
ପ ଷୟୋୟକ୍ରଯମ ଅର୍ଥଷ େରୋଦ କର ି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ କରେିୋ ପୋଇ ଁ ପଶି୍ଚମ ଓଡଶିୋ େକିୋଶ ପରରି୍ଦ 
 ତ୍ନେୋନ ଅଯଟ ।  

    ତ୍ା  ୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

    ପୁରୁଣା କତି୍ତଷୀରାଜରି ଅନୁଧ୍ୟାନ ସମ୍ପକଷବର  

                                          *  *  * 

ଅଣତ୍ାରକା  ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୪୦.  ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର : ମାନୟବର ବଧିାୟକ  

       ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:- ଜଯଳଶ୍ୱର େଲକ ଅନ୍ତଗଷତ 
ପ୍ରୋଚୀନ ଦୁଗଷ ମଧ୍ୟଯର ସ୍ଥୋଯନ ସ୍ଥୋଯନ ପୁରୁଣୋ କତି୍ତଷୀରୋଜରି ଭଗ୍ନୋେଯଶର୍ ମିଳୁଥିେୋ ସତୟ କ;ି ଜଲି୍ଲୋ 
େଭିୋଗୀୟ କତ୍ତଷୁ ପକ୍ଷ୍ ତୋହୋ ଅନୁଧ୍ୟୋନ କରଛିନ୍ତ ିକ ି; ଅନୁଧ୍ୟୋନର ତର୍ଥୟ କଣ ସରକୋର ଅେଗତ ଅଛନ୍ତ ିକ ି; 
ଏଥିଯର ସରକୋରଙ୍କର ପରେତ୍ତଷୀ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ କଣ ଯହେ ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଯଜୟୋତ ିପ୍ରକୋଶ ପୋଣିଗ୍ରୋହୀ 



ମୋନୟେର ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ , ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

 

       ଜଯଳଶ୍ୱର େଲକ ଅନ୍ତଗଷତ ପ୍ରୋଚୀନ ରୋଇେଣିଆ ଦୁଗଷ ଏକ ସଂରକି୍ଷ୍ତ କତି୍ତଷୀରୋଜ ିଅଯଟ । ଏହ ି ଦୁଗଷ 
ମଧ୍ୟଯର ସ୍ଥୋଯନ ସ୍ଥୋଯନ ପୁରୁଣୋ କତି୍ତଷୀରୋଜରି ଭଗ୍ନୋେଯଶର୍ ଯହୋଇଥିେୋ ଖ୍େର ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ୱ 
ସଂସ୍ଥୋଙ୍କ ନକିଟଯର ଅଛ ି। ପ ଷୟୋୟ କ୍ରଯମ ଉକ୍ତ କତି୍ତଷୀରୋଜ ିଗୁଡକି ସମ୍ପକଷଯର ଅନୁଧ୍ୟୋନ କରୋ ୋଇ ଆର୍ଥକି 
ସମବଳକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖି ସଂରକ୍ଷ୍ଣ ପୋଇ ଁପଦଯକ୍ଷ୍ପ ନଆି ିେ । ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲୋ ପ୍ରଶୋସନ କତ୍ତଷୁ ପକ୍ଷ୍ ଏଇ 
େରି୍ୟଯର ଅନୁଧ୍ୟୋନ କରଥିିେୋ ଖ୍େର ଏହ ିେଭିୋଗଯର ଉପଲବ୍ଧ ନୋହିଁ ।  

 

ତ୍ା  ୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

ରାଇବଣିଆ ଦୁ୍ଗଷର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର 

* * * 

ଅଣତ୍ାରକା  ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୪୧.  ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର : ମାନୟବର ବଧିାୟକ  

        ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି :- ଜଯଳଶ୍ୱର େଲକ ଅନ୍ତଗଷତ 
ରୋଇେଣିଆ ଦୁଗଷର ପୁନଃଉଦ୍ଧୋର ନମିଯନ୍ତ ସଂସ୍କତୃ ିେଭିୋଗ ଦ୍ଵୋରୋ ୧୯-୨୦ ମସହିୋଯର ମଞ୍ଜରୁ ଯହୋଇଥିେୋ 
ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କୋ ଓଡଶିୋ ଲଲିତୋ କଳୋ ଏକୋଯଡମୀ ପୋଖ୍ଯର ଗଚ୍ଛତି ଥିେୋ େରି୍ୟଯର ସରକୋର ଅେଗତ 
ଅଛନ୍ତ ିକ ି; ଉତ୍ତର ହଁ ଯହଯଲ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କୋ େନିଯି ୋଗ ସକୋଯଶ ସରକୋର କଣ ତ୍ୱରତି ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯନଯେ ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ମାନୟବର ଓଡଆି ଭାର୍ା , ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତ୍ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

      ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିେଭିୋଗଙ୍କ ତରଫରୁ  ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥକି େର୍ଷଯର ଜଯଳଶ୍ୱର 
େଲକ ଅନ୍ତଗଷତ ରୋଇେଣିଆ ଦୁଗଷର ପୁନଃଉଦ୍ଧୋର ନମିଯନ୍ତ ଯମୋଟ ଟ ୧୪,୯୯,୯୯୯.୦୦ ଙ୍କI ମଞ୍ଜରୁ 



କରୋ ୋଇ କୋ ଷୟ ଆରମ୍ଭ ମିମଯନ୍ତ ରୋଜୟ ପ୍ରତ୍ତନତତ୍ୱ ସଂସ୍ଥୋକୁ ପ୍ରଦୋନ କର ୋଇଥିଲୋ । ଯତଯେ ରୋଜୟ 
ପ୍ରତ୍ତନତତ୍ୱ ସଂସ୍ଥୋ ଏହ ିଅର୍ଥଷରୋଶକୁି େନିଯି ୋଗ କର ିକୋ ଷୟ ଆରମ୍ଭ କରେିୋ ନମିଯନ୍ତ ଓଡଶିୋ ଲଳତି କଳୋ 
ଏକୋଯଡମୀକୁ ପ୍ରଦୋନ କରଥିିଯଲ । କନୁି୍ତ ମହୋମୋରୀ ଯକୋଭିଡ -୧୯ ଯହତୁ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଏକୋଯଡମୀ ତରଫରୁ 
ଉକ୍ତ କୋ ଷୟ ଆରମ୍ଭ କରେିୋଯର େଳିମବ ଯହୋଇଛ ି ।  ର୍ଥୋ ଶୀଘ୍ର ଏହ ି କୋ ଷୟ ଆରମ୍ଭ କରେିୋ ନମିଯନ୍ତ 
ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଉଛ ି।  

   ତ୍ା  ୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

      ଜବରଦ୍ଖଲ ଉବଚ୍ଛଦ୍ ପାଇ ଁପଦ୍ବକ୍ଷପ  

                                          *  *  * 

ଅଣତ୍ାରକା  ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୪୩.  ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର : ମାନୟବର ବଧିାୟକ  

      ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହଯିେ କ ି :- ଜଯଳଶ୍ୱର େଲକ ଅନ୍ତଗଷତ 
ପ୍ରୋଚୀନ ଦୁଗଷ ରୋଇେଣିଆ ଭଗ୍ନପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରୋଚୀର ମଧ୍ୟଯର ଚତୁଦଗିଯର ଥିେୋ ନକ୍ସୋ ଅନୁସୋଯର ଚୋର୍ଜମ ି
ଯକଯତ, ଜେରଦଖ୍ଲଯର ଯକଯତ ଜମ ିଅଛ ିଏହୋର ସମୂ୍ପଣଷ ତର୍ଥୟ ସରକୋର ଉପସ୍ଥୋପନ କରଯିେ କ ି ; 
ଜେରଦଖ୍ଲକୋରୀଙୁ୍କ ଉଯଚ୍ଛଦ କରେିୋକୁ ସରକୋର ଜଲି୍ଲୋ କତ୍ତଷୃ ପକ୍ଷ୍ଙୁ୍କ କଣ ନଯିଦଷଶ ଯଦଯେ ?  

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ମାନୟବର ଓଡଆି ଭାର୍ା , ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ୍ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

      ଜଯଳଶ୍ୱର େଲକ ଅନ୍ତଗଷତ ପ୍ରୋଚୀନ ଦୁଗଷ ରୋଇେଣଆି ଭଗ୍ନପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରୋଚୀର ମଧ୍ୟଯର ଚତୁଦଗିଯର ଥିେୋ 
ନକ୍ସୋ ଅନୁସୋଯର ଚୋର୍ଜମିର ପରମିୋଣ ଯକଯତ ଏେଂ ତନମଧ୍ୟରୁ ଜେରଦଖ୍ଲ ଜମିର ପରମିୋଣ ଯକଯତ ଏହ ି
ସମ୍ପକଷଯର ସମୂ୍ପଣଷ ତର୍ଥୟ ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ତନତତ୍ୱ ସଂସ୍ଥୋଙ୍କ ନକିଟଯର ଉପଲବ୍ଧ ନୋହ ି । 
ଜେରଦଖ୍ଲକୋରୀଙୁ୍କ   ଉଯଚ୍ଛଦ କରେିୋ ସମ୍ପକଷୀୟ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଆସଯିଲ ରୋଜୟ ସରକୋର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲୋ 
ପ୍ରସୋଶନଙୁ୍କ ଏ ଦଗିଯର ଆେଶୟକ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯନେୋକୁ ନଯିଦଷଶ ପ୍ରଦୋନ କରଯିେ ।    



09.09.2021 

        ବମାଟ ଜମାର ପରିମାଣ 

UDAQ 1246. ଶ୍ରୀ ଆଦ୍ତି୍ୟ ମାଢୀ : ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି

କହଯିେ କ ି :- ଗତ 2 େର୍ଷଯର ମୋଲକୋନଗିର ି ଜଲି୍ଲୋର District Mineral 

Foundation (DMF) Fund ଯର ଯମୋଟ ଯକଯତ ଟଙ୍କୋ ଜମୋ କରୋ ୋଇଛ ିଓ 

ଯସଥିରୁ ଯକଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ େୋେଦଯର କଣସେୁ େୟୟ େରୋଦ କରୋ ୋଇଅଛ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 

ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ 

ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ 

ପ୍ରୋପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁସୋଯର ଗତ 2 େର୍ଷଯର ମୋଲକୋନଗିର ିଜଲି୍ଲୋର  District 

Mineral Foundation (DMF) Fundଯର ଯମୋଟ 

୨,୨୧,୬୦,୯୧୨.୭୦ଟଙ୍କୋ ଜମୋ କରୋ ୋଇଛ ି ଓ ଯସଥିରୁ ପୋନୀୟଜଳ 

ଯ ୋଗୋଣ ଓ ଶକି୍ଷ୍ୋ ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ େୋେଦଯର  ର୍ଥୋକ୍ରଯମ ୨.00 ଲକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କୋ ଓ 

୪୨.00 ଲକ୍ଷ୍ ଟଙ୍କୋ େୟୟ େରୋଦ କରୋ ୋଇଛ ିI 

    ତ୍ା  ୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

     ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ତ୍ାଲିକା  



                                                 *  *  *      

 ଅଣତ୍ାରକା  ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୪୭.  ଶ୍ରୀ ଆଦ୍ତି୍ୟ ମାଢୀ :  ମାନୟବର ବଧିାୟକ  

       ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:- ମୋଲକୋନଗିର ିଜଲି୍ଲୋଯର 
କଳୋକୋର ଭତ୍ତୋ ପୋଉଥିେୋ େୟକି୍ତଙ୍କ ଓ ଯକଉ ଁପ୍ରକୋରର କଳୋକୋର , ତୋହୋର ତୋଲିକୋ ପ୍ରଦୋନ କରଯିେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଯଜୟୋତ ିପ୍ରକୋଶ ପୋଣିଗ୍ରୋହୀ 

ମୋନୟେର ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ , ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳୋକୋର ସହୋୟତୋ ଯ ୋଜନୋଯର ମୋଲକୋନଗିର ିଜଲି୍ଲୋରୁ େତ୍ତଷମୋନ ୬୩ ଜଣ େଭିିନ୍ନ େଗଷର 
କଳୋକୋର ଆର୍ଥକି ସହୋୟତୋ ପୋଉଛନ୍ତ ି। ଏହୋର ଏକ ତୋଲିକୋ ପରିଶଷି୍ଟ - କ  ଯର ସଲଗ୍ନ କରୋଗଲୋ । 

09.09.2021 
Critical Gap Fund for District Plan Fund କୁ ଅନୁଦ୍ାନ 

UDAQ-1248. ଡା. ସ ିଏସ୍ ରାବଜନ୍ ଏକ୍କା : ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କର ିକହଯିେ କ ି:- ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ଲୋକୁ 2018-19, 2019-20 ଓ 2020-21 ଆର୍ଥକିେର୍ଷ 
ପୋଇଁ “Critical Gap Fund for District Plan” Fund କୁ ଯକଯତ ଟଙ୍କୋ 
sanction କରୋ ୋଇଥିଲୋ ଏେଂ ଯସଥିରୁ ଯକଯତ ଟଙ୍କୋ ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ ଯହୋଇଅଛ ିତୋହୋର block 
wise and project wise େେିରଣୀ ଯଦଯେ କ,ି ଯସହପିର ି2021-22 ଆର୍ଥକି େର୍ଷ 
ପୋଇଁ ଯକଯତ ଟଙ୍କୋର budget ଅଛ ିଜଣୋଇଯେ କ ି?  
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 

ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ  
ବାଣଜିୟ ଓ ପରିବହନ 

 

  Critical Gap Fund for District Plan Fund େୋେଦକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ 
ଜଲି୍ଲୋକୁ 2018-19, 2019-20 ଓ 2020-21 ମସହିୋ ପୋଇଁ Rs. 2.08 crore 



ଯଲଖ୍ୋଏଁ ଅନୁଦୋନ ଦଆି ୋଇଛ ି। ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ଲୋ ଯ ୋଜନୋ ଓ ପ ଷୟୋଯଲୋଚନୋ କୋ ଷୟୋଳୟରୁ 
ପ୍ରୋପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁସୋଯର 2018-19, 2019-20 େର୍ଷଯର ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ  ର୍ଥୋକ୍ରଯମ Rs. 1.27 
Crore ଏେଂ Rs. 0.10 crore । 2020-21 େର୍ଷଯର ଯକୌଣସ ି ଟଙ୍କୋ ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ 
କରୋ ୋଇନୋହିଁ । େର୍ଷୱୋରୀ ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ ଯହୋଇଥିେୋ ପରମିୋଣ େଲକୱୋରୀ ପରଶିଷି୍ଟ-‘କ’ ଯର ପ୍ରଦୋନ 
କରୋଗଲୋ । 
  2021-22  ଆର୍ଥକି େର୍ଷପୋଇଁ Rs. 2.08 ଯକୋଟ ି ଟଙ୍କୋର େୟୟ େରୋଦ  
କରୋ ୋଇଛ ି।  

***** 
 
 
 
 

Block Wise expenditure position under Critical Gap Fund (CGF) relating to the 
year – 2018-19                (Rs. in Lakh) 

Sl. 
No. 

Name of the Block Amount sanctioned  Expenditure made  

1 Bargoan 10.50 10.50 

2 Balisankara 13.50 13.50 

3 Bisra 18.00 5.00 

4 Bonai 10.00 0.00 

5 Gurundia 5.00 5.00 

6 Kuarmunda 8.00 0.00 

7 Kutra 8.00 4.00 

8 Lathikata 53.00 35.00 

9 Leprhripara 11.00 0.00 

10 Nuagaon 17.00 0.00 

11 Rajgangpur 8.00 6.65 

12 Subdega 18.00 18.00 

13 Sundargarh 29.00 29.00 

14 PA,ITDA,SNG 4.00 0.00 

 Total 213.00 126.65287 



ପରିଶଷି୍ଟ- ‘’କ’ 
 

 

 

Block Wise expenditure position under Critical Gap Fund (CGF) relating to the 
year – 2019-20                 (Rs. in Lakh) 

Sl. No. Name of the Block Amount 
sanctioned  

Expenditure made 
in lakh 

1 Bargoan 20.00 0.00 

2 Leprhripara 10.00 0.00 

3 PA,ITDA,SNG 10.00 10.00 

 Total 40.00 10.00 

 

Regional Transport Office ର ସ୍ଥାନାତର ସମ୍ପକଷବର 

                                         ପ୍ରଶନ                 ତ୍ା.୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

 

U.D.-୧୨୪୯. ଡୋ. ସ ିଏସ୍ ରୋଯଜ ନ୍ ଏକ୍କୋ : ପରେିହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:-1997 
ମସହିୋଯର Rajgangpur ଠୋଯର ଯ ଉ ଁAdditional Regional Transport Office 
କୋ ଷୟ କରୁଥିଲୋ ତୋହୋ ଯକଉ ଁକୋରଣ ପୋଇ ଁଅନୟତ୍ର ସ୍ଥୋନୋନ୍ତର କରୋଗଲୋ, Rajgangpur ଠୋଯର ଏହୋ 
ପୁନଃ ଚୋଲୁ କରେିୋ ପୋଇ ଁସରକୋରଙ୍କର କଣ ଯ ୋଜନୋ ଅଛ,ି  ଦଅିଛ ିତୋହୋଯହଯଲ ତୋହୋ ଯକଯେଠୋରୁ 
କୋ ଷୟକୋରୀ ଯହେ ? 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, 

ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ ଏବଂ ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ,ଓଡଶିା। 

ଉତ୍ତର 



            1997 ମସହିୋଯର Rajgangpur ଠୋଯର ସୋମୟିକ ଭୋେଯର ଅସ୍ଥୋୟୀ ରୂପଯର Asst. 
Regional Transport Office କୋ ଷୟ କରୁଥିଲୋ  ୋହୋକ ି 2008 ମସହିୋରୁ କୋ ଷୟ କରୁନୋହିଁ । 
ରୋଜଗୋଙ୍ଗପୁର ଠୋଯର ଏହୋ ପୁନଃ ଚୋଲୁ କରେିୋ ପୋଇ ଁସରକୋରଙ୍କର େତ୍ତଷମୋନ ଯକୌଣସ ିପ୍ରସ୍ଥୋେ ନୋହିଁ ।  

    ତ୍ା  ୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

         କଳୋକୋର ଭତ୍ତୋ ପୋଇଥିେୋ ହତିୋଧିକୋରୀଙ୍କ େେିରଣୀ  

                                                 *  *  *      

ଅଣତ୍ାରକା  ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୫୧. ଡା. ସ ିଏସ୍ ରାବଜନ ଏକ୍କା : ମାନୟବର ବଧିାୟକ  

     ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:-    ୨୦୧୯-୨୦ ଓ ୨୦୨୦-
୨୧ ଆର୍ଥକି େର୍ଷଯର ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ଲୋରୁ ଯକଯତଜଣ କଳୋକୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳୋକୋର ସହୋୟତୋ ଯ ୋଜନୋ 
ପୋଇ ଁଆଯେଦନ କରଥିିଯଲ ଓ ଯସମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ପ ଷୟନ୍ତ ଯକଯତ ଜଣଙୁ୍କ ସହୋୟତୋ ମିଳଛି ିତୋହୋର 
block-wise ଏକ େେିରଣୀ ଯଦଯେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ମାନୟବର ଓଡଆି ଭାର୍ା , ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତ୍ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳୋକୋର ସହୋୟତୋ ଯ ୋଜନୋ ନମିଯନ୍ତ େଜି୍ଞୋପନ ପ୍ରକୋଶ ପୋଇେୋ ପଯର ରୋଜୟର 
େଭିିନ୍ନ େଗଷର କଳୋକୋରମୋଯନ ଏଥିପୋଇ ଁଆଯେଦନ କରେିୋ େୟେସ୍ଥୋ ରହଛି ି। ୨୦୧୯-୨୦ ଓ ୨୦୨୦-
୨୧ ଆର୍ଥକି େର୍ଷଯର ଏଥି ନମିଯନ୍ତ େଜି୍ଞୋପନ ପ୍ରକୋଶ ପୋଇ ନଥିେୋରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ଲୋର ଯକୌଣସ ି
କଳୋକୋର ଆଯେଦନ କରନିୋହୋନ୍ତ ି। ଯତଯେ ଗତ ୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥକି େର୍ଷଯର ଏହ ିଯ ୋଜନୋ ନମିଯନ୍ତ 
େଜି୍ଞୋପନ ପ୍ରକୋଶ ପୋଇଥିେୋ ଯହତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ଲୋରୁ ଯମୋଟ ୧୮୩୦ ଜଣ କଳୋକୋର ଆର୍ଥକି ସହୋୟତୋ 
ନମିଯନ୍ତ ଆଯେଦନ କରଥିିଯଲ ଏେଂ ତନମଧ୍ୟରୁ ୧୩୯୯ ଜଣ ଉକ୍ତ ଯ ୋଜନୋଯର ଉପକୃତ ସୋମଲି 
ଯହୋଇଛନ୍ତ ି । େତ୍ତଷମୋନ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ଲୋରୁ ଯମୋଟ ୧୩୨୨ ଜଣ କଳୋକୋର ଏହ ି ଯ ୋଜନୋଯର ଆର୍ଥକି 
ସହୋୟତୋ ପୋଉଛନ୍ତ ି। ଏହୋର େଲକୱୋରୀ େେିରଣୀ  ପରଶିଷି୍ଟ - କ  ଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ । 



୦୯/୦୯/୨୦୨୧ 

ମନ୍ଦରି କା ଷୟବର ବଳିମବ 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୫୩ . ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ : ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହଯିେ କ ି:- ଗଞ୍ଜୋମ ଜଲି୍ଲୋ Sorada Block  ଯର ଥିେୋ କନୁ୍ଧଣି ଯଦେୀ ଏେଂ ଖ୍ଯୂଣ୍ଡଶ୍ୱରୀ 
ମନ୍ଦରିକୁ ପ ଷୟଟନ େଭିୋଗ ତରଫରୁ ଯଟଣ୍ଡର ପ୍ରକି୍ରୟୋ 2019 େର୍ଷଯର ଯହୋଇଥିଯଲ ମଧ୍ୟ 
ଆଜପି ଷୟନ୍ତ କୋ ଷୟ ନ ଯଦେୋର କୋରଣ କଣ ସମୂ୍ପଣଷ ତର୍ଥୟ ଜଣୋଇଯେ କ?ି 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
 

 ଗଞ୍ଜୋମ ଜଲି୍ଲୋ ଯସୋରଡ଼ୋ େଲକ ( Sorada Block )ଯର ଥିେୋ କନୁ୍ଧଣି ଯଦେୀ ଏେଂ 
ଖ୍ଯୂଣ୍ଟଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦରି ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ ନମିଯନ୍ତ ଅର୍ଥଷ ମଞ୍ଜରୁ କରୋ ୋଇଅଛ ି l 

କନୁ୍ଧଣି ଯଦେୀ ଠୋଯର  ନରୁିପିତ ସ୍ଥୋନ ଅତକି୍ଷ୍ୁଦ୍ର ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିଯନ୍ତ ଅନୂପଯ ୋଗୀ ଯହୋଇଥିେୋ 
ଯହତୁ କୋ ଷୟ ଆରମ୍ଭ କରେିୋ ପୋଇଁ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଯହୋଇପୋରୁନୋହିଁ l ଖ୍ଯୂଣ୍ଟଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦରି ନକିଟଯର 

ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିିତ୍ତ ଚହି୍ନଟ ସ୍ଥୋନ ଜଳ ସଂମ୍ପଦ େଭିୋଗ ଅଧିନସ୍ଥ ଯହୋଇଥିେୋ ଯ ୋଗଁୁ ଏେଂ ଉକ୍ତ 

ସ୍ଥୋନଯର ନମିଷୋଣ ନମିିତ୍ତ ଅନୁମତ ିପ୍ରୋପ୍ତ ପୋଇ ଁପ୍ରକି୍ରୟୋ ଜୋର ିରହଥିିେୋ ଯ ୋଗଁୁ କୋ ଷୟ ଆରମ୍ଭ 

ଯହୋଇପୋରନିୋହିଁ l 

ରାୟଗଡା ଜଲି୍ଲାବର ନୂତ୍ନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନମିଷାଣ 

ପ୍ରଶନ                 ତ୍ା.୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

U.D.1256. ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଲି : ପରେିହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:- ରୋୟଗଡୋ 
ଜଲି୍ଲୋଯର ନୂତନ Bus Stand ନମିଷୋଣ କରେିୋ ପୋଇଁ ସରକୋରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୋେ ଅଛ ି କ,ି 



 ଦଅିଛ ିଯତଯେ ଏହୋ ଯକଯେ ଏେଂ ଯକଉଁ ଯକଉଁଠୋଯର ନମିଷୋଣ କରୋ ିେ ତୋର ସେଯିଶର୍ 
ତର୍ଥୟ ଯଦଯେ କ ି? 

 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, 
ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ ଏବଂ ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ,ଓଡଶିା। 

      ଉତ୍ତର 

 

 ଜଲି୍ଲୋପୋଳ, ରୋୟଗଡୋଙୁ୍କ ରୋଜୟ ସଡକ ପରେିହନ ନଗିମ ତରଫରୁ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟୋ 
୧୧ ତୋ.୧୨.୦୧.୨୦୨୧ ରଖି୍ଯର ନୂତନ େସ୍ଷ୍ଟୋଣ୍ଡ ପୋଇ ଁଜମି ଯ ୋଗୋଇ ଯଦେୋପୋଇ ଁ

ଅନୁଯରୋଧ କରୋ ୋଇଥିଲୋ । କଲଯନୋରୋ େଲକଯର ଖ୍ୋତୋ ନଂ-୩୧, ପଲଟ ନଂ-୨୩୪/୨ 

ଯର ଏ ୨.୫୦ ଡ଼.ି ଜମି ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ େୋଣିଜୟ ଓ ପରେିହନ େଭିୋଗକୁ ହସ୍ତୋନ୍ତର 

କରେିୋ ପୋଇ ଁତହସଲିଦୋର, କଲଯନୋରୋଙ୍କ ନକିଟଯର ଆଯେଦନ କରୋ ୋଇଅଛ ି। ଜମିର 

ପଟ୍ଟୋ ମିଳେିୋ ପଯର େସଷ୍ଟୋଣତ ନମିଷୋଣ ପୋଇ ଁ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୋ ିେ । ରୋଜୟ 
ସରକୋରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଜଲି୍ଲୋ େଲକ ସ୍ତରୀୟ େସଷ୍ଟୋଣ୍ଡ ନମିଷୋଣ ପୋଇ ଁ ରୋଜୟ 
ସରକୋରଙ୍କ ଯ ୋଜନୋ ଅଛ ି।  

 

୦୯.୦୯. ୨୦୨୧  

ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ାର ପ୍ରଚାର, ପ୍ରସାର ପାଇ ଁପଦ୍ବକ୍ଷପ  
 ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା- 1259 : ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ମୋନୟେର େଧିୋୟକ  :  ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ 
ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି  ରୋଜୟଯର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋର ପ୍ରଚୋର -, ପ୍ରସୋର ଏେଂ 
ପ୍ରଚଳନ, ଗଯେର୍ଣୋ ଏେଂ ଭିତ୍ତଭୂିମ ି ପୋଇ ଁ ସରକୋର କ ି କ ି ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯନଇଛନ୍ତ,ି ପ୍ରର୍ଥମ ଯଶ୍ରଣୀରୁ 
େଶି୍ୱେଦିୟୋଳୟ ପ ଷୟନ୍ତ ପୋଠୟ ଖ୍ସଡୋର ଆଧୁନକିୀକରଣ ପୋଇଁ ସରକୋର କଣ କଣ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯନଯେ 
ଜଣୋଇଯେ କ ି? 

ଉତ୍ତର  



ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, 
ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ା, ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତ୍ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

*** 

 ରୋଜୟଯର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋର ପ୍ରଚୋର, ପ୍ରସୋର ଏେଂ ପ୍ରଚଳନ, ଗଯେର୍ଣୋ ଏେଂ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିପୋଇ ଁ
ସରକୋର ନମିନମଯତ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯନଇଛନ୍ତ ି– 

• େେିଧିତୋଯର ପରପୂିର୍ଣ୍ଷ ଓଡ଼ଶିୋର ସଂସ୍କତୃ,ି ଐତହି, ଭୋର୍ୋ ଏେଂ ସୋହତିୟର ସଂରକ୍ଷ୍ଣ ତର୍ଥୋ ପରେିଦ୍ଧଷନ 
ନଶିି୍ଚତ କରେିୋ ପୋଇଁ ଐତହି କୟୋେଯିନଟ ଗଠନ କରୋ ୋଇଅଛ ି, 

• େୃହତ ରୋଜୟସ୍ତରୀୟ ପୁସ୍ତକଯମଳୋ ଆଯୟୋଜନ ଯ ୋଜନୋ, ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋର କୋଳଜୟୀ ତର୍ଥୋ ପୁରସ୍କତୃ 
ପୁସ୍ତକଗୁଡକୁି ଅନୟଭୋର୍ୋଯର ଓ ଅନୟ ଭୋର୍ୋର କୋଳଜୟୀ ତର୍ଥୋ ପୁରସ୍କତୃ ପୁସ୍ତକଗୁଡକୁି ଓଡ଼ଆି 
ଭୋର୍ୋକୁ ଅନୁେୋଦ ସହଭୋଗିତୋ ଭିତ୍ତଯିର କରୋ ିେୋ ପୋଇଁ ଯ ୋଜନୋ କରୋ ୋଇଅଛ ି। 

• ପ୍ରତ ିପୋଞ୍ଚ େର୍ଷଯର ର୍ଥଯର େଶି୍ୱ ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ସମି୍ମଳନୀ ଆଯୟୋଜନ କରେିୋର ଯ ୋଜନୋ କରୋ ୋଇଅଛ ି
, 

• ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋଯର ନଥି ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଓ ଉପସ୍ଥୋପନ ନମିଯନ୍ତ ଉପ ୁକ୍ତ ଓଡ଼ଆି ପ୍ରୋଶୋସନକି ଶବ୍ଦ ଚୟନ 

ସହୋୟତୋ ଲୋଗି ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ପକ୍ଷ୍ରୁ ୨ଟ ି ପୁସ୍ତକ  ର୍ଥୋ-ପ୍ରଶୋସନ ଶବ୍ଦଯକୋର୍ ଓ କୋ ଷୟୋଳୟ ନଥି (୨ୟ 

ସଂସ୍କରଣ) ପ୍ରକୋଶତି କରୋ ୋଇଅଛ।ି ଏହ ି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ ପୁସ୍ତକଦ୍ଵୟର ସହୋୟତୋ ଯନଇ ଯ  ଯକୌଣସ ି

ପ୍ରକୋର ନଥି ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋଯର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରେିୋ ସମ୍ଭେ। ଏହୋେୟତୀତ ଆଉ ୧୩ଖ୍ଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ଆି 

ଭୋର୍ୋ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ତରଫରୁ ପ୍ରକୋଶତି କରୋ ୋଇଛ।ି ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ତରଫରୁ ଇତମିଧ୍ୟଯର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋର 

ଉନ୍ନତ ିପୋଇଁ ଅଯନକଗୁଡ଼ଏି ପ୍ରକଳ୍ପ  ର୍ଥୋ-ପ୍ରୋଚୀନ କୋେୟଯକୋର୍, ସୋରଳୋ ଶବ୍ଦଯକୋର୍, ଓଡ଼ଆି ଅଭିଯଲଖ୍ 

ସଂକଳନ, ଓଡ଼ଆି ଯଭୋକୋେୁଲୋର ିଏେଂ ଉତ୍କଳ ଭୋର୍ୋ ଅଭିଧୋନ ଇତୟୋଦ ିହୋତକୁ ନଆି ୋଇଛ।ି 

  

 

• ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋର େହୁଳ ଭୋଯେ ପ୍ରଚୋର ଓ ପ୍ରସୋର ଲୋଗି ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ପକ୍ଷ୍ରୁ ‘ଭୋର୍ୋ ମୋନସ’ ନୋମକ ଏକ 

ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋତକୁ ନଆି ୋଇଅଛ।ି ଏହୋଦ୍ଵୋରୋ େଭିିନ୍ନ ଜଲି୍ଲୋର ପୁସ୍ତକଯମଳୋଯର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ଉପଯର 

ଆଯଲୋଚନୋସଭୋମୋନ ଅନୁଷି୍ଠତ କରୋ ୋଉଅଛ।ି ଏହୋଦ୍ଵୋରୋ େଭିିନ୍ନ ଜଲି୍ଲୋଯର ଆଯୟୋଜତି ଯହଉଥିେୋ 
ପୁସ୍ତକଯମଳୋ ପୋଇ ଁଟ.୨୦,୦୦୦/- ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଉଅଛ।ି 



• ସୋହତିୟିକ ଓ ପୋଠକମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଉତ୍ସ୍ୋହ ସଷିୃ୍ଟ କରେିୋ ନମିଯନ୍ତ ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ତରଫରୁ 

ପ୍ରତ ିମୋସଯର ‘ପୁସ୍ତକ ଚର୍ଚ୍ଷୋ’ କୋ ଷୟକ୍ରମ କରୋ ୋଉଅଛ।ି ଏଥିଯର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋର କୋଳଜୟୀ ପୁସ୍ତକ 

ଉପଯର ଜଯଣ ଜଯଣ େଶିଷି୍ଟ କେ,ି ଭୋର୍ୋେତି୍ ତର୍ଥୋ ସୋହତିୟିକ େଭିିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଉପଯର ଆଯଲୋଚନୋ 
କରରି୍ଥୋନ୍ତ।ି 

• ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ଦ୍ଵୋରୋ ଅଧିକୋରୀ ଓ କମଷଚୋରୀମୋନଙୁ୍କ ଓଡ଼ଆିଯର ନଥି ପ୍ରସୁ୍ତତ ିନମିଯନ୍ତ ପ୍ରଶକି୍ଷ୍ଣ 

ଓ ଯସମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ପ୍ରତଯି ୋଗିତୋ, ଓଡ଼ଆି ସୋହତିୟ ଏକୋଯଡମୀ ଦ୍ଵୋରୋ ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋର କୋଳଜୟୀ 
ପୁସ୍ତକକୁ ଅନୟ ଭୋର୍ୋଯର ଅନୁେୋଦ କରୋ ୋଉଛ।ି  

• ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ତରଫରୁ ମହୋତ୍ମୋ ଗୋନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ଶିୋ ଆଗମନର ୧୦୦େର୍ଷ ପୂତ୍ତ ି ଉପଲଯକ୍ଷ୍ ଯତ୍ରୈମୋସକି 

ଶଶିୁପତ୍ରକିୋ ଶଶିୁଯଲଖ୍ୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋନ୍ଧୀ େଯିଶର୍ୋଙ୍କ ପ୍ରକୋଶତି ଯହୋଇଛ।ି ଜୁଲୋଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଓ ଯସଯପଟମବର 

ମୋସ ପୋଇ ଁପ୍ରଥିତ ଶୋ ଗୋଳ୍ପକି ସ୍ୱଗଷତ ମଯନୋଜ ଦୋସଙ୍କ ଉପଯର ଆଧୋରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକୋଶତି 

ଯହୋଇଛ।ି ପରେତ୍ତଷୀ ସମୟଯର ଏହ ି ପତ୍ରକିୋ ନରିନ୍ତର ଭୋଯେ ପ୍ରକୋଶତି ଯହେୋ ପୋଇ ଁ ନଷି୍ପତ୍ତ ି

ନଆି ୋଇଛ।ି 

• େଦିୟୋଳୟ ଓ ମହୋେଦିୟୋଳୟ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋନଙ୍କ ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ଦକ୍ଷ୍ତୋ େୃଦ୍ଧ ିନମିଯନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଲିଖ୍ନ, ପ୍ରେନ୍ଧ, 

େକୃ୍ତତୋ ପ୍ରତଯି ୋଗିତୋ ଆଦ ି ଆଯୟୋଜନ କରୋ ୋଇ ଯସଥିଯର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଷ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙୁ୍କ ପୁରସ୍କତୃ 

କରୋ ୋଉଅଛ।ି 

• ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋର ପ୍ରସୋର ପ୍ରଚୋର ଓ େୟୋପକୀକରଣ ନମିଯନ୍ତ ଓଡ଼ଶିୋ ସୋହତିୟ ଏକୋଯଡମୀ ପକ୍ଷ୍ରୁ 

େରପୁତ୍ରମୋନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ / ଶ୍ରୋଯଦ୍ଧୋତ୍ସ୍େ, ସ୍ମୋରକୀ େକୃ୍ତତୋ, େଦିୟୋଳୟଯର ଅଧ୍ୟୟନରତ 

ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର େକୃ୍ତତୋ, କେତିୋ ଆେୃତ୍ତ,ି ସୋହତିୟ ସମ୍ପକତି ସୋଧୋରଣ ଜ୍ଞୋନ ପ୍ରତଯି ୋଗିତୋ ଓ 

େଭିିନ୍ନ କସିମର ସୋରସ୍ୱତ କୋ ଷୟକ୍ରମ ଆଯୟୋଜନ କରୋ ୋଉଅଛ ି। ଯକୋରୋପୁଟ ଜଲି୍ଲୋର ଯଦଶଆି ଭୋର୍ୋକୁ 

ପ୍ରୋଧୋନୟ ଦଆି ୋଇ ଏକୋଯଡମୀ ପକ୍ଷ୍ରୁ ଯଦଶଆି-ଓଡ଼ଆି-ଇଂରୋଜୀ ଅଭିଧୋନ ସଙ୍କଳନ କୋ ଷୟ 
ଚୋଲୁଅଛ।ି ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଯର କମଷଶୋଳୋମୋନ ଆଯୟୋଜନ କରୋ ୋଇ ପ୍ରସ୍ତୋେତି ଦଶ ହଜୋର ଶବ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ 

ମଧ୍ୟରୁ େତ୍ତଷମୋନ ସୁଦ୍ଧୋ ଆଠ ହଜୋର ଶବ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ ଯହୋଇଅଛ।ି 

  

 

 



• ଓଡଆି ଭୋର୍ୋକୁ ଶୋସ୍ତ୍ରୀୟ ମୋନୟତୋ ପ୍ରଦୋନ ପଯର, ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ଗଯେର୍ଣୋ ତର୍ଥୋ ଏହୋର ଉନ୍ନତ ିନମିିତ୍ତ 

ଜେୋହରଲୋଲ୍ ଯନଯହରୁ େଶି୍ୱେଦିୟୋଳୟ, ନୂଆଦଲି୍ଲୀ ଏେଂ େନୋରସ୍ ହନୁି୍ଦ େଶି୍ୱେଦିୟୋଳୟ, େୋରଣୋସୀଯର 

 ର୍ଥୋକ୍ରଯମ- ଆଦକିେ ି ସୋରଳୋ ଦୋସ ଓ କେସିମ୍ରୋଟ ଉଯପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନୋମଯର ଦୁଇଯଗୋଟ ି ଓଡ଼ଆି 

ଯଚୟୋର୍ ପ୍ରତଷି୍ଠୋ କରୋ ୋଇଛ ି । ଯସହପିର ି ଭୁେଯନଶ୍ୱରଠୋଯର ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶୋସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ଆି ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ 

(Central Institute of Classical Odia) ନୋମଯର ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ ଯକନ୍ଦ୍ର  (Centre of 

Excellency) ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ରୁ କୋ ଷୟକ୍ଷ୍ମ ଅଛ।ି 

•  ଓଡ଼ଶିୋର େଚି୍ଛନି୍ନୋଞ୍ଚଳ ଏପରକି ିରୋଜୟ ସୀମୋେତ୍ତଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋର ଉନ୍ନତ ିପୋଇ ଁଉତ୍କଳ ସମି୍ମଳନୀ  
ଏେଂ ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ମିଳତି ଉଦୟମଯର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋର ପ୍ରଚୋର ଏେଂ ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋଭୋର୍ୀ 
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋଯନ ଯ ପର ିସହଜଯର ମୋତୃଭୋର୍ୋ ଓଡ଼ଆି ପେପିୋରଯିେ, ଯସଥିପୋଇଁ ଯସହ ି ଅଞ୍ଚଳଯର 

ଓଡ଼ଆି େଦିୟୋଳୟର ଶକି୍ଷ୍କମୋନଙୁ୍କ ତୋଲିମ ପ୍ରଶକି୍ଷ୍ଣ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଉଅଛ।ି 

•  ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କତୃ ିେଶି୍ୱେଦିୟୋଳୟ, ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋଯର ଶକି୍ଷ୍ୋଦୋନ ନମିଯନ୍ତ ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋଯର ସ୍ନୋତଯକୋତ୍ତର 
େଭିୋଗ ଯଖ୍ୋଲିେୋ ପୋଇଁ ପ୍ରସ୍ତୋେ ପ୍ରଦୋନ କରଅିଛନ୍ତ ି । ଏଥି ନମିଯନ୍ତ ଅର୍ଥଷ େୟେସ୍ଥୋ କରେିୋକୁ ଅର୍ଥଷ 
େଭିୋଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଯପ୍ରରତି କରୋ ୋଇଅଛ।ି  

 େଦିୟୋଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷ୍ୋ େଭିୋଗ ଠୋରୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁ ୋୟୀ ଜୋତୀୟ ଶକି୍ଷ୍ୋନୀତ-ି୨୦୨୦ 
ଅନୁସୋଯର   ପ୍ରର୍ଥମ ଯଶ୍ରଣୀ ଠୋରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯଶ୍ରଣୀ ପ ଷୟନ୍ତ ପୋଠୟ ଖ୍ସଡୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଶକି୍ଷ୍କ, ଶକି୍ଷ୍ୋ 
ନଯିଦଷଶୋଳୟର ପରସିର ଭୁକ୍ତ ଏେଂ ପୋଠୟ ଖ୍ସଡୋର ଆଧୁନକିକିରଣ ନମିଯନ୍ତ ପ୍ରୟୋସ ଜୋର ିରହଅିଛ ି।   

 ଉର୍ଚ୍ଶକି୍ଷ୍ୋ େଭିୋଗଠୋରୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ତର୍ଥୟ ଅନୁ ୋୟୀ ଓଡଆି ଭୋର୍ୋର ପ୍ରଚୋର, ପ୍ରସୋର ଏେଂ ଗଯେର୍ଣୋ ପୋଇ ଁ ପୁରୀ ଜଲି୍ଲୋର ସତୟେୋଦୀଠୋଯର 

ଓଡଆି େଶିବେଦିୟୋଳୟ ସ୍ଥୋପନ କରୋ ୋଉଛ ି । ଓଡଆି ଭୋର୍ୋର ପ୍ରସୋର ପୋଇଁ େୟୋସକେ ି ଫକୀରଯମୋହନ ଭୋର୍ୋେୃତ୍ତ ି ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଉଛ ି ଏେଂ  
ମୋତୃଭୋର୍ୋ ଓଡଆି ଅନସଷଯର ପେୁଥିେୋ ପିଲୋଙ୍କପୋଇଁ ନୋମଯଲଖ୍ୋ ଯଦୟ (ଫି) ଛୋଡ କରୋ ୋଉଛ ି । ସ୍ନୋତକ ଓ ସ୍ନୋତଯକୋତ୍ତର ପୋଠୟକ୍ରମ ଓ ପୋଠୟ 

ଖ୍ସଡୋର ୨୦୧୬-୧୭ ମସହିୋରୁ  CBCS (Choice Based Credit System) ଅନୁସୋଯର ପରେିତ୍ତଷନ କରୋ ୋଇଛ ି । 

ଏଥିଯର Skill Enhancement Course ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଭଷୁ କ୍ତ । ଏହ ି AECC (Ability Enhancement 

Compulsory Course) ଯର ମୋତୃଭୋର୍ୋକୁ ଗୁରୂତବ ଦଆି ୋଇଛ।ି  

୦୯/୦୯/୨୦୨୧ 

ବରଙ୍ଗାଳ ିଡୟାମ ପାଇ ଁଅନୁଦ୍ାନ 



ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୬୦ . ଶ୍ରୀ ମବୁକଶ କୁମାର ପାଲ  : 
ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହଯିେ କ ି :- ଓଡଶିୋର ଦ୍ଵତିୀୟ େୃହତ 
ଜଳଭଣ୍ଡୋର ଯରଙ୍ଗୋଳ ି ଡୟୋମର ସରକୋର ପୟଷଟନସ୍ଥଳୀର ମୋନୟତୋ 
ଯଦଇଛନ୍ତ ିକନୁି୍ତ ଏପ ଷୟନ୍ତ ଅନୁଦୋନ ପ୍ରଦୋନ କରନିୋହୋନ୍ତ ି, ଯରଙ୍ଗୋଳ ିଡୟୋମ 
ପୟଷୋପ୍ତ ପରମିୋଣର ରୋଜସ୍ୱ ସରକୋରଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ କରୁଛ,ି ଜଳସମ୍ପଦ େଭିୋଗ 
ଏେଂ ପ ଷୟଟନ େଭିୋଗ ମିଳତି ଭୋଯେ ସ୍ପଟ ଯଭରଫିିଯକସନ କର ି
ଓଡ଼ଶିୋର ପ୍ରସଦି୍ଧ ପ ଷୟଟନସ୍ଥଳୀ କରେିୋ ପୋଇ ଁ କଛି ି ପଦଯକ୍ଷ୍ପ 
ନଆି ୋଇପୋରେି କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 ଯରଙ୍ଗୋଳ ି ଡୟୋମ ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ ନମିଯନ୍ତ 

େଧିିେଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୋେ ହସ୍ତଗତ ଯହଯଲ, ସରକୋର ଆଗମନ କରୁଥିେୋ ପ ଷୟଟକ 

ମୋନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟୋ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିିତ୍ତ ଆେଶୟକୀୟ ଉପ ୁକ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ଥୋନ ଓ 

ଆର୍ଥକି ସମବଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିଯର ରଖି ଜଳ ସମ୍ପଦ େଭିୋଗ ସହତି ସମନବୟ ରକ୍ଷ୍ୋ ଓ 

େଚିୋର େମିଶଷ କର ିଉଚତି ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରଯିେ l 

 

ପାଲଲହଡାବର ଅସ୍ଥାୟୀ R.T.O. ଅଫିସ ବଖାଲିବା ପାଇ ଁପଦ୍ବକ୍ଷପ 



ପ୍ରଶନ                 ତ୍ା.୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

 

U.D.୧୨୬୧. ଶ୍ରୀ ମୁଯକଶ କୁମୋର ପୋଲ : ପରେିହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି :- 
ପୋଲଲହଡୋଠୋଯର RTO ଅଫିସ ନ ଥିେୋରୁ 70 କ.ିମି. ଦୂର ତୋଳଯଚର  ିେୋକୁ ପଡୁଛ,ି  ଦ ି
ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଚଳକୁ ହସିୋେ କରୋ ୋଏ ପୋଖ୍ୋପୋଖି 100 ରୁ 120 କ.ିମି. ଦୂର ତୋଳଯଚର, ଏଣୁ 
େଭିିନ୍ନ ସମୟଯର Pollution Registration ଏେଂ େଭିିନ୍ନ କୋ ଷୟ ପୋଇଁ ଯଲୋକଙୁ୍କ 
େହୁତ ଅସୁେଧିୋର ସମ୍ମଖୁ୍ୀନ ଯହେୋକୁ ପଡୁଛ,ି ଏହୋକୁ ଦୂର କରେିୋ ପୋଇଁ ପୋଲଲହଡୋଠୋଯର 
ସପ୍ତୋହଯର ତନିଦିନି ଅସ୍ଥୋୟୀ ଅଫିସ ଯଖ୍ୋଲିେୋ ପୋଇଁ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯନଯେ କ ି? 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, 

ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ ଏବଂ ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ,ଓଡଶିା। 

ଉତ୍ତର 

  ପୋଲଲହଡୋଠୋଯର ସପ୍ତୋହଯର ତନିଦିନି ଅସ୍ଥୋୟୀଭୋଯେ RTO ଅଫିସ୍ 
ଯଖ୍ୋଲିେୋପୋଇଁ େତ୍ତଷମୋନ ସରକୋରଙ୍କ ପୋଖ୍ଯର ଯକୌଣସ ିପ୍ରସ୍ତୋେ ନୋହିଁ। 

 

 

 

୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

PALALAHADA କରିବାର ବୟବସ୍ଥା   
 ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା- 1263 :ଶ୍ରୀ ମୁଯକଶ କୁମୋର ପୋଲ, ମୋନୟେର େଧିୋୟକ, ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ 
ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହଯିେ କ ି – ପୋଲଲହଡୋକୁ ଇଂରୋଜଯିର Pallahara 

ଯଲଖ୍ୋ ୋଉଛ ିତୋର କୋରଣ କଣ, ଓଡଶିୋକୁ ଯ ପର ିଇଂରୋଜୀ ଭୋର୍ୋଯର ORISSA େଦଳଯର ODISHA 

କରୋଗଲୋ ଠକି୍ ଯସମିତ ିPallahara କୁ Pallahada କରେିୋର େୟେସ୍ଥୋ କରଯିେ କ?ି    



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, 
ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ା, ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ୍ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

*** 

  ଉତ୍ତର: ରୋଜସ୍ୱ ଓ େପି ଷୟୟ ପରଚିୋଳନୋ େଭିୋଗରୁ ମିଳଥିିେୋ ତର୍ଥୟ ଅନୁ ୋୟୀ, ଅନୁଗୁଳ ଜଲି୍ଲୋର 

ପୋଲଲହଡୋ ସବ୍ ଡଭିିଜନ/ ତହସଲି/ େଲକର ନୋମ   PALLAHADA କୁ PALALAHADA କରେିୋ ପୋଇ ଁ

ତର୍ଥୋ ଅନୟ ଜଲି୍ଲୋ/ ସହର ଗୁଡକିର ନୋମ ପରେିତ୍ତଷନ ଉଯଦଶୟଯର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୋେର ଅନୁଯମୋଦନ ନମିଯନ୍ତ 

ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ ଗହୃ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟକୁ ରୋଜସ୍ୱ ଓ େପି ଷୟୟ ପରଚିୋଳନୋ େଭିୋଗର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟୋ ୩୬୧୬୨/ 

R ତୋ.୦୬.୦୮.୧୯୯୭ ରଖି୍ ମୋଧ୍ୟମଯର ଯପ୍ରରଣ କରୋ ୋଇଛ ି । ଏ ପ ଷୟନ୍ତ ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ 

ଅନୁଯମୋଦନ ପ୍ରୋପ୍ତ ଯହୋଇନୋହିଁ ।        
 

୦୯.୦୯.୨୧  
ସାଙୁ୍କସ ଗ୍ରାମକୁ ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବଘାର୍ଣା 

ଅଣ ତ୍ାରକା ଚହି୍ନତି୍ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୬୪. ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସଂିହ : ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କର ି କହଯିେ କ ି: - (କ) ନଲ୍ଲଷୋ ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗଷତ ମ ରୋପପୁର େଲକର ମୋଣିଯକରୋ 
G.P ଯର ହୋଣି୍ଡଦର ଏେଂ ସୋଙୁ୍କସ ଗ୍ରୋମକୁ ପ ଷୟଟନ ଯକନ୍ଦ୍ର ଯଘୋର୍ଣୋ କରଯିେ କ,ି (ଖ୍) ନଲଷୋ 
ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯକଉଁ ଯକଉଁ ସ୍ଥୋନକୁ ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭୋଯେ ଯଘୋର୍ଣୋ କରୋ ୋଇଛ,ି ତୋର 
ନୋମ ସହତି ଏକ ତୋଲିକୋ ଯଦଯେ କ ି?  

ଉତ୍ତର 
                                                                   ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, 
                ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
 

 (କ) ନଲ୍ଲଷୋ ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗଷତ ମ ରୋମପୁର େଲକର ମୋଣିଯକରୋ G.P ଯର 

ହୋଣି୍ଡଦର ଏେଂ ସୋଙୁ୍କସ ଗ୍ରୋମକୁ ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମୋନୟତୋ ଯଦେୋ ପୋଇଁ ପ୍ରଚଳତି 



ମୋଗଷଦଶକିୋ ଅନୁସୋଯର େଧିିେଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୋେ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲୋପୋଳଙ୍କଠୋରୁ ହସ୍ତଗତ ଯହଯଲ ସରକୋର 
େଚିୋର କରଯିେ ।   
 

 (ଖ୍) ନଲଷୋ ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଅେସ୍ଥିତ ମୋନୟତୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ତୋଲିକୋ 
େଲକ ୱୋର ିନମିନଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ ।   
  (୧) ଅସୁରଗଡ଼ – [ନଲଷୋ େଲକ], 
       (୨) ଯେଲଖ୍ଣି୍ଡ – [ଯକସଙି୍ଗୋ େଲକ],  
       (୩) ଅମୋଟଗଡ – [ଯକସଙି୍ଗୋ େଲକ],  
       (୪) କୁସୁଲଷୋ – [ମଦନପୁର – ରୋମପୁର େଲକ] ।  
 

୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

 ନଲ୍ଲଷା ନବିଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅନୁଦ୍ାନ ରାଶ ି

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୬୫. ଶ୍ରୀ ଭୁପିନ୍ଦର ସଂିହ  : ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହଯିେ କ ି :- ରୋଜୟଯର ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥକି େର୍ଷଯର ଯକଉଁ ଜଲି୍ଲୋକୁ ଯକଯତ ଅର୍ଥଷ 
ଦଆି ୋଇଛ ିଜଣୋଇଯେ କ ି , ଏ େର୍ଷ ନଲ୍ଲଷୋ ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯକଉଁ ଯକଉଁ Project  କୁ 
ଅର୍ଥଷ ଯଦେୋର େୟେସ୍ଥୋ କରଛିନ୍ତ ିଜଣୋଇଯେ କ?ି 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

  

 ରୋଜୟଯର ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥକି େର୍ଷଯର େଭିିନ୍ନ ଜଲି୍ଲୋ ମୋନଙୁ୍କ ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମି 

ଉନ୍ନୟନ ଉନ୍ନତ ି ନମିଯନ୍ତ ମଞ୍ଜରୁ ଯହୋଇଥିେୋ ଅର୍ଥଷର େେିରଣୀ ସଂଲଗ୍ନକ 'କ' ଯର ପ୍ରଦୋନ 

କରୋଗଲୋ l  



 ଏ େର୍ଷ ନଲ୍ଲଷୋ ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଯକୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିଯନ୍ତ ଅର୍ଥଷ ଯଦେୋପୋଇଁ େତ୍ତଷମୋନ 

ସୁଦ୍ଧୋ ସରକୋରଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ଏପ ଷୟନ୍ତ ଯକୌଣସି ନଷି୍ପତ୍ତ ିଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଇନୋହିଁ l ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିଯନ୍ତ 

ସରକୋର ଆଗମନ କରୁଥିେୋ ପ ଷୟଟକ ମୋନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟୋ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିଯନ୍ତ ଆେଶୟକୀୟ 

ଉପ ୁକ୍ତ ସ୍ଥୋନ ଓ  ଆର୍ଥକି ସମବଳକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖି େଚିୋର କରଯିେ l 

  

 

 

 

କ୍ର.ସଂ ଜଲି୍ଲାର ନାମ ମଞ୍ଜରୁ ଅର୍ଷର ପରିମାଣ 

୧. ଅନୁଗୁଳ ଟ. ୨୫.୦୦ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 
୨. େଲୋଙ୍ଗୀର ଟ. ୩୪୫.୭୫  ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 
୩. େୋଯଲଶ୍ୱର ଟ. ୪୩୫୬.୬୮ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 
୪. ଭଦ୍ରକ ଟ. ୩୦୮.୭୪  ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 
୫. କଟକ ଟ. ୯୬୬.୭୧  ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 
୬. ଯେଙ୍କୋନୋଳ ଟ. ୬୦.୦୦   ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 
୭. ଗଜପତ ି ଟ. ୧୫୩.୪୧ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 
୮. ଗଂଜୋମ ଟ.  ୬୯୮.୬୮ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 
୯. ଜଗତସଂିହପୁର ଟ. ୩୨୮.୭୬ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 
୧୦.  ୋଜପୁର ଟ. ୩୧୬୭.୪୪  ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 
୧୧. କଳୋହୋଣି୍ଡ ଟ. ୬୫.୦୦ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 
୧୨. କନ୍ଧମୋଳ ଟ. ୨୦୦.୯୭ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 
୧୩. ଯକନ୍ଦ୍ରୋପଡ଼ୋ ଟ. ୨୬୫.୫୦  ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 
୧୪. ଯକନୁ୍ଦଝର ଟ. ୯୯୪.୨୭ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 
୧୫. ଯଖ୍ୋଦ୍ଧଷୋ ଟ. ୨୩୬୯.୫୨ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 
୧୬. ନୟୋଗଡ ଟ. ୩୪୯.୮୪ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 
୧୭. ପୁରୀ ଟ. ୧୧୯୬.୦୬ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 
୧୮. ସମବଲପୁର ଟ. ୫୧୬.୬୨ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 



୧୯. ଯସୋନପୁର ଟ.    ୫୦.୦୦ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 
୨୦. ସୁନ୍ଦରଗଡ ଟ .୪୧୫.୮୩ ଲକ୍ଷ୍ ଙ୍କୋ 
ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ ନମିଯନ୍ତ େଭିିନ୍ନ ଜଲି୍ଲୋ ମୋନଙୁ୍କ ମଞ୍ଜରୁ ଅର୍ଥଷର େେିରଣୀ  

ଅଣତୋରକୋ ଚହି୍ନତି ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟୋ – ୧୨୬୭                    ଉତ୍ତର ଯଦେୋ ତୋରଖି୍ – ୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

                                                    ପ୍ରଶନ 

ଖବରକାଗଜ Circulation ସଂଖୟା 

      ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସଂିହ,  େଧିୋୟକ : ସୂଚନୋ ଓ ଯଲୋକ ସମ୍ପକଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ:ି – 

      ଯକଯତ ଯକଯତ Copy ଯଦୈନକି ଖ୍େର Circulation କରଛିନ୍ତ ିତୋର ଏକ ତୋଲିକୋ ଯଦଯେ କ ି? 

 

                                                   ଉତ୍ତର  

                                            ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦୋସ 

                             ମୋନୟେର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୂଚନୋ ଓ ଯଲୋକ ସମ୍ପକଷ େଭିୋଗ 

 

      ସୂଚନୋ ଓ ଯଲୋକସମ୍ପକଷ େଭିୋଗ ଦ୍ଵୋରୋ ଅନୁଯମୋଦତି ଯହୋଇଥିେୋ ଯଦୈନକି ଖ୍େରକୋଗଜ ଗୁଡକିର 

ପ୍ରସୋରଣ (Circulation) ସଂଖ୍ୟୋର େେିରଣୀ  “ ପରଶିଷି୍ଟ-କ ”ଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ । 

ତ୍ା  ୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

 

କଳାକାର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦ୍ାନ ସଂପକଷବର 

*  *  * 

ଅଣତ୍ାରକା  ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୬୮. ଶ୍ରୀ ନତି୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ :  ମାନୟବର ବଧିାୟକ  

       ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି :-    ରୋଜୟଯର ଯକଉ ଁମସହିୋରୁ 
କଳୋକୋର ଭତ୍ତୋ ଯଦେୋ ପୋଇଁ ଯ ୋଜନୋ ଯହୋଇଛ ିଏେଂ େତ୍ତଷମୋନ ସୁଦ୍ଧୋ ଯକଯତଜଣଙୁ୍କ କଳୋକୋର ଭତ୍ତୋ 
ମିଳୁଛ,ି କଳୋକୋର ଭତ୍ତୋ ପୋଇଁ ଆଉ ଯକଯତଜଣ ଆଯେଦନ କର ିପୋଇପୋର ିନୋହୋନ୍ତ ି, ଏହୋର କୋରଣ କଣ 
ଓ ଯକଯେସୁଦ୍ଧୋ ଯସମୋନଙୁ୍କ କଳୋକୋର ଭତ୍ତୋ ଯଦେୋପୋଇଁ ସରକୋର େୟେସ୍ଥୋ କରଛିନ୍ତ,ି ଏ ସମସ୍ତ େରି୍ୟ 
ଜଲି୍ଲୋୱୋରୀ େଲକୱୋରୀ ତର୍ଥୟ ପ୍ରଦୋନ କରଯିେ କ ି? 



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଯଜୟୋତ ିପ୍ରକୋଶ ପୋଣିଗ୍ରୋହୀ 
ମୋନୟେର ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ , ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

ରୋଜୟଯର ଗତ ୧୯୭୬ ମସହିୋଠୋରୁ କଳୋକୋର ଭତ୍ତୋ ନମିଯନ୍ତ “ ଦୁଃସ୍ତ କଳୋକୋର ମୋନଙୁ୍କ ଭତ୍ତୋ “ 
ଯ ୋଜନୋ ପ୍ରଣୟନ ଯହୋଇଛ ି। ଯତଯେ ରୋଜୟ ସରକୋର ଗତ ୨୦୧୮ ମସହିୋଠୋରୁ ଏହ ିଯ ୋଜନୋର ନୋମ 
ପରେିତ୍ତଷନ କର ି “ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳୋକୋର ସହୋୟତୋ “ ପ୍ରଚଳନ କରଛିନ୍ତ ି । ଉକ୍ତ ଯ ୋଜନୋଯର େତ୍ତଷମୋନ 
ରୋଜୟର ପ୍ରୋୟ ୩୩,୮୪୧ ଜଣ କଳୋକୋର ମୋସକୁ ଟ ୧୨୦୦/- ଙ୍କI ହୋରଯର ଆର୍ଥକି ସହୋୟତୋ 
ପୋଉଛନ୍ତ ି । ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିେଭିୋଗଙ୍କ ତରଫରୁ େଜି୍ଞୋପନ ପ୍ରକୋଶ 
ପୋଇେୋ ପଯରହ ିରୋଜୟର େଭିିନ୍ନ େଗଷର କଳୋକୋର ମୋଯନ ଜଲି୍ଲୋ ପ୍ରଶୋସନଙ୍କ କୋ ଷୟIଳୟଯର ଏଥିପୋଇଁ 
ଆଯେଦନ କରେିୋ େୟେସ୍ଥୋ ରହଛି ି ।  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳୋକୋର ସହୋୟତୋ ଯ ୋଜନୋ ନୟିମ ଅନୁ ୋୟୀ 
ପ୍ରଯତୟକ ଜଲି୍ଲୋ ସ୍ତରଯର ଚୟନ କମିଟ ିଗଠନ କରୋ ୋଇ ହତିୋଧିକୋରୀ ଚୟନ କରୋ ୋଇ ର୍ଥୋଏ । ରୋଜୟ 
ସରକୋର େତ୍ତଷମୋନ ଉକ୍ତ ଯ ୋଜନୋଯର ଖ୍ୋଲିଥିେୋ ସ୍ଥୋନଯର ହତିୋଧିକୋରୀ ଚୟନ ପୋଇ ଁ  ତI 
୩୦.୧୦.୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧୋ ଆଯେଦନ କରେିୋକୁ େଭିିନ୍ନ ସମବୋଦ ପତ୍ରଯର େଜି୍ଞପି୍ତ ପ୍ରକୋଶ କରଛିନ୍ତ ି , ଧୋ ଷୟ 
ଅେଧି ମଧ୍ୟଯର ଆଯେଦନ କରଥିିେୋ କଳୋକୋରଙ୍କ ଯ ୋଗୟତୋ ଏେଂ ରୋଜୟର େଭିିନ୍ନ ଜଲି୍ଲୋଯର ଖ୍ୋଲିଥିେୋ 
ସ୍ଥୋନକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖି  ହତିୋଧିକୋରୀ ଚୟନ କରୋ ିେ । ରୋଜୟରୁ ଏହ ି ଯ ୋଜନୋଯର ଆର୍ଥକି ସହୋୟତୋ 
ପୋଉଥିେୋ କଳୋକୋରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟୋ ଏେଂ ଖ୍ୋଲିଥିେୋ ସ୍ଥୋନଯର େେିରଣୀ   ପରିଶଷି୍ଟ-କ  ଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ 
। 

୦୯.୦୯.୨୧  
ନବରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲାବର ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀ 

ଅଣ ତ୍ାରକା ଚହି୍ନତି୍ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୬୯. ଶ୍ରୀ ନତି୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ : ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କର ି  କହଯିେ କ ି : - ନେରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲୋର ଯକଉଁ ଯକଉଁ ସ୍ଥୋନକୁ ସରକୋର ପ ଷୟଟନସ୍ଥଳୀ 
ଭୋଯେ ଯଘୋର୍ଣୋ କରଛିନ୍ତ ି ଚଳତି ଆର୍ଥକି େର୍ଷଯର ନୂତନଭୋଯେ ଯକଉଁ ଯକଉଁ ସ୍ଥୋନକୁ 
ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀଭୋଯେ ଯଘୋର୍ଣୋ କରେିୋର ଯ ୋଜନୋ ରହଛି ିକ ି?  

ଉତ୍ତର 



                                                                   ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, 
                ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
 

 ନେରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲୋର ନମିନଲିଖିତ ସ୍ଥୋନ ଗୁଡ଼କି ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭୋଯେ ଯଘୋର୍ଣୋ 
କରୋ ୋଇଅଛ ି।    
      (୧) ପୋପଡୋହୋଣି୍ଡ (୨) ନେରଙ୍ଗପୁର (୩) ଉମରଯକୋଟ (୪) ଯକଲିଆ (୫) 
ଯପୋଡୋଗଡ । 
 

 ଚଳତି ଆର୍ଥକି େର୍ଷଯର ନୂତନ ଭୋଯେ ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଯଘୋର୍ଣୋ ପୋଇଁ ସରକୋରଙ୍କ 
ନକିଟଯର ଯକୌଣସି େଧିିେଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୋେ ହସ୍ତଗତ ଯହୋଇ ନୋହିଁ । ପ୍ରଚଳତି ମୋଗଷଦଶକିୋ 
ଅନୁସୋଯର େଧିିେଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୋେ ହସ୍ତଗତ ଯହଯଲ ସରକୋର େଚିୋର କରଯିେ ।  
 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା –୧୨୭୦                ଉତ୍ତର ବଦ୍ବା ତ୍ାରିଖ –୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

ପ୍ରଶନ 

ବଲକବର ସୂଚନା ବକନ୍ଦ୍ର ଓ ପାଠାଗାର  

ଶ୍ରୀ ନତି୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ:  ସୂଚନୋ ଓ ଯଲୋକସମ୍ପକଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି :– ରୋଜୟଯର 

ଯକଯତୋଟ ି େଲକଯର ସୂଚନୋଯକନ୍ଦ୍ର ଓ ପୋଠୋଗୋର ରହଛି ି ପ୍ରଯତୟକ େଲକଯର ସୂଚନୋଯକନ୍ଦ୍ର ଓ 

ପୋଠୋଗୋର ପ୍ରତଷି୍ଠୋ ପୋଇ ଁସରକୋରଙ୍କ ଯ ୋଜନୋ ରହଛି ିକ ିନେରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲୋଯର ଏହୋର ସ୍ଥିତ ି

କଣ ଅଛ ି ?  

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ରଘନୁନ୍ଦନ ଦ୍ାସ 

  ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୂଚନା ଓ ବଲାକ ସମ୍ପକଷ ବଭିାଗ  



ରୋଜୟଯର ୮୩ଟ ିସୂଚନୋଯକନ୍ଦ୍ର ତର୍ଥୋ ପଠନ।ଗୋର ରହଛି ି। 

ପ୍ରଯତୟକ େଲକଯର ସୂଚନୋଯକନ୍ଦ୍ର ତର୍ଥୋ ପଠନ।ଗୋର ପ୍ରତଷି୍ଠୋ ପୋଇ ଁସରକୋରଙ୍କ ଯ ୋଜନୋ 
ନୋହିଁ । 

ନେରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲୋର ନେରଙ୍ଗପୁରଠୋଯର ଏକ ସୂଚନୋଯକନ୍ଦ୍ର ତର୍ଥୋ ପଠନ।ଗୋର ରହଛି ି

। 

     

    ତ୍ା  ୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

     ନବରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲାବର କଳାକାର ଭତ୍ତା  

                                                 *  *  *      

ଅଣତ୍ାରକା  ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୭୧. ଶ୍ରୀ ନତି୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ : ମାନୟବର ବଧିାୟକ  

      ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:-    ନେରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲୋର ଯକଉ ଁ
େଲକଯର ଯକଯତଜଣଙୁ୍କ କଳୋକୋର ଭତ୍ତୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇଛ ି? କଳୋକୋର ଭତ୍ତୋ ପୋଇେୋ ପୋଇ ଁକଣ 
ଯ ୋଗୟତୋ ଓ ମୋନଦଣ୍ଡ ରହଛି ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଯଜୟୋତ ିପ୍ରକୋଶ ପୋଣିଗ୍ରୋହୀ 

ମୋନୟେର ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ , ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

 ନେରଙ୍ଗପୁର ଜଲି୍ଲୋରୁ ଯମୋଟ ୧୩୦ ଜଣ କଳୋକୋରଙୁ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳୋକୋର ସହୋୟତୋ ଯ ୋଜନୋଯର 
ଆର୍ଥକି ସହୋୟତୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଉଛ ି। ଏହୋର େଲକୱୋରୀ ତୋଲିକୋ ପରିଶଷି୍ଟ - କ  ଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ 
। 

          ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳୋକୋର ସହୋୟତୋ ଯ ୋଜନୋ ନୟିମ ଅନୁ ୋଇ କଳୋକୋରଙ୍କ େୟସ ପୁରୁର୍ ମୋନଙ୍କ 
ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରଯର ସେଷନମିନ ୫୦ େର୍ଷ ଓ ମହଳିୋ ମୋନଙ୍କ ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରଯର ସେଷନମିନ ୪୦ େର୍ଷ ଯହେୋ ଜରୁରୀ । 



ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଚଳଯର େସେୋସ କରୁଥିେୋ କଳୋକୋର ମୋନଙ୍କ ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରଯର େୋର୍କି ଆୟ ୫୦,୦୦୦/- ଟଙ୍କୋ ଏେଂ 
ସହରୋଞ୍ଚଳଯର େୋସ କରୁଥିେୋ କଳୋକୋର ମୋନଙ୍କ ଯକ୍ଷ୍ତ୍ରଯର େୋର୍ିକ ଆୟ ୬୦,୦୦୦/- ଟଙ୍କୋ ରୁ ଅଧିକ 
ଯହୋଇନଥିେୋ ଆେଶୟକ ।  

ତ୍ା. ୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

ଓଡ଼ଶିା ଉପକୂଳବର ବନ୍ଦର ନମିଷାଣ ସମ୍ପକଷବର 

ଅଣତୋରକୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା –୧୨୭୩- ଶ୍ରୀ ବସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ: େୋଣଜିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି :- 

ଓଡ଼ଶିୋ ଉପକୂଳଯର େନ୍ଦର ନମିଷୋଣ କରେିୋକୁ େହିୋର ସରକୋର ଯ ଉଁ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଯଦଇଛନ୍ତ,ି ଯସଥିଯର ନଯିେଶ ପ୍ରସ୍ତୋେ 

ଯକଯତ ଏେଂ ଓଡ଼ଶିୋର ସ୍ୱୋର୍ଥଷ ସମବଳତି ପ୍ରତଶିତୃ ିକଣ ପ୍ରସ୍ତୋେତି େନ୍ଦର ସ୍ଥଳୀ ଚୟନ ଲୋଗି େହିୋର ସରକୋରଙ୍କ ଯେୈର୍ୟିକ 

ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ ଯକଯେ ଆସଯିେ ଏେଂ ଯକଯେ ସଦୁ୍ଧୋ ଦ୍ଵପିୋକି୍ଷ୍କ ଚୁକି୍ତ ସ୍ୱୋକ୍ଷ୍ର ଯଦେୋ ସମ୍ଭୋେନୋ ଅଛ?ି? 

 

 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଣଜିୟ ଓ ପରବିହନ 

 

ଓଡ଼ଶିୋ ଉପକୂଳଯର େନ୍ଦର ନମିଷୋଣ କରେିୋକୁ େହିୋର ସରକୋର େତ୍ତଷମୋନ ପ ଷୟନ୍ତ ଯକୌଣସ ି ଯଠୋସ୍ ପ୍ରସ୍ତୋେ 

ଯଦଇନୋହୋନ୍ତ।ି  ।  

******* 

ତ୍ା୦୯.୦୯.୨୦୨୧ରିଖ 

ଚଠିା ଭାରତ୍ୀୟ ବନ୍ଦର ବଲି-୨୦୨୧ 

 ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା – ୧୨୭୪- ଶ୍ରୀ ବସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାନୟବର ବଧିାୟକ 

 େୋଣିଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:- ଚଠିୋ ଭୋରତୀୟ େନ୍ଦର େଲି୍ ୨୦୨୧ ଯର ଥିେୋ େୟେସ୍ଥୋ ଅନୁ ୋୟୀ କ୍ଷ୍ୁଦ୍ର 

ଓ ମଧ୍ୟମ େନ୍ଦର େୟୋପୋରଯର ମଧ୍ୟ ରୋଜୟର ଯକୌଣସି କତ୍ତଷୃ ତ୍ୱ ରହେି ନୋହିଁ । ଫଳଯର ରୋଜୟ ଯନୌେୋଣିଜୟ ଯେୋଡଷ େସୁ୍ତତଃ 
ଅର୍ଥଷହୀନ ଯହୋଇପଡେି ଚଠିୋ େଲିଯର ଥିେୋ ଏହ ିନଦି୍ଧଷି୍ଟ େଧିି େୟେସ୍ଥୋଗୁଡକୁି ରୋଜୟ ସରକୋର ଯକଉଁ ଯକଉଁ  ୁକି୍ତଯର େଯିରୋଧ 

କରିଛ ିସେଯିଶର୍ ଜଣୋଇଯେ କ?ି 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ 



 ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ େନ୍ଦର, ପରେିହନ ଓ ଜଳପର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ ଦ୍ଵୋରୋ ଚଠିୋ ଭୋରତୀୟ େନ୍ଦର େଲି୍- ୨୦୨୧ ପ୍ରସୁ୍ତତ 

କରୋ ୋଇଅଛ ି।  ଏହ ିଚଠିୋ େଲି୍ଯର ଥିେୋ ଯକଯତକ ନଦିଷି୍ଟ େଧିି େୟେସ୍ଥୋକୁ ରୋଜୟ ସରକୋର ନମିନଲିଖିତ  ୁକି୍ତ ଯର େଯିରୋଧ 

କରିଛନ୍ତ ି; 

 

୧ ଚଠିୋ ଭୋରତୀୟ େନ୍ଦର େଲି୍- ୨୦୨୧, ରୋଜୟ ସୋମୁଦ୍ରୀୟ ଯେୋଡଷର କୋ ଷୟକୋରିତୋକୁ ହ୍ରୋସ କରୁଅଛ ି । ଯ ଉଁ 

ଉଯଦଶୟ ଯନଇ ରୋଜୟ ସୋମୁଦ୍ରୀୟ ଯେୋଡଷ ଗଠନ କରୋ ୋଉଅଛ,ି ଏହ ି େଲି୍ ଦ୍ଵୋରୋ ତୋହୋକୁ ମଜେୁତ କରିେୋ 

ପରିେଯତ୍ତଷ, ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର େପିଳୁ ଶକି୍ତ ଏେଂ କୋ ଷୟ ସହତି ସୋମୁଦ୍ରୀୟ େନ୍ଦର ନୟିୋମକ ପ୍ରୋଧିକରଣ (Maritime 

Port Regulatory Authority)  ଆକୋରଯର ଯସମୋନଙ୍କ ଉପଯର ଏକ ନୂତନ ସ୍ତର ସଷିୃ୍ଟ କରିେୋକୁ ଚୋହୁଁଛନ୍ତ ି। 

ଏହପିରି ପ୍ରୋଧିକରଣ ଯକେଳ ରୋଜୟ ସୋମୁଦ୍ରୀୟ ଯେୋଡଷର କୋ ଷୟକୁ େପିଦଯର ପକୋଇେ ନୋହିଁ େରଂ ଅଣ-େୃହତ୍ତ 

େନ୍ଦର ପରିଚୋଳନୋଯର ଲୋଲ୍ ଯଟପ୍ କମିବୋ ଅମଲୋତନ୍ତ୍ରର ଏକ ନୂତନ ସ୍ତର ସଷିୃ୍ଟ କରିେ | 

୨ େତ୍ତଷମୋନ ସମସ୍ତ ଅଣ-େୃହତ୍ତ େନ୍ଦରଗୁଡକି ଉପଯର ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ସୋମଗି୍ରକ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଅନ୍ତଯଦଷଶୀୟ 

ଜଳପର୍ଥର େକିୋଶର ଦୋୟିତ୍ୱ ସମ୍ପକୃ୍ତ ସୋମୁଦି୍ରକ ରୋଜୟ ଅଧୀନଯର ଅଛ।ି ଏହ ିଚଠିୋ ଭୋରତୀୟ େନ୍ଦର େଲି୍- ୨୦୨୧ 

ଦ୍ଵୋରୋ ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର  କ୍ଷ୍ମତୋର ଅତୟଧିକ ଯକନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରି ରୋଜୟ ତର୍ଥୋ  ରୋଜୟ ସୋମୁଦ୍ରୀୟ ଯେୋଡଷ କ୍ଷ୍ମତୋକୁ ହ୍ରୋସ 

କରୁଛ ି ୋହୋକ ିଭୋରତୀୟ ସଂଙ୍ଘୀୟ େୟେସ୍ଥୋ ର  େରୁିଦ୍ଧୋଚରଣ କରୁଅଛ ି। 

୩  ଯ ଯହତୁ ଚଠିୋ ଭୋରତୀୟ େନ୍ଦର େଲି୍- ୨୦୨୧ ଦ୍ଵୋରୋ ରୋଜୟ ତର୍ଥୋ  ରୋଜୟ ସୋମୁଦ୍ରୀୟ ଯେୋଡଷର ଉଯଦଶୟ ସଠକି 

ଭୋଯେ ସୋଧନ ଯହୋଇପୋରୁ ନୋହିଁ । ରୋଜୟ ସରକୋର ଅନୁଯରୋଧ କରିଛନ୍ତ ିକ,ି ଏହ ିେଲି୍କୁ ଚୁଡୋନ୍ତ କରିେୋ ପୂେଷରୁ 

ସୋମୁଦି୍ରକ ରୋଜୟ େକିୋଶ ପରିର୍ଦ (Maritime States Development Council) ଦ୍ଵୋରୋ ପୁଙ୍ଖୋନୁପୁଙ୍ଖ 

ଆଯଲୋଚନୋ କରୋ ିେୋ ଉଚତି । 

ତ୍ା.୦୯.୦୯.୨୦୨୧  

1993 ପବର କା ଷୟରତ୍ କମଷଚାରୀଙୁ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ନ ୁିକି୍ତ  

**** 

ଅଣତୋରକୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟ।- ୧୨୭୫: ଶ୍ରୀ ସୁଯରଶ କୁମୋର ରୋଉତରୋୟ, ମୋନୟେର େଧିୋୟକ: 

 ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ ସୋହତିୟ  ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଯିେ କ ି- ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ସଂସ୍କତୃ ିେଭିୋଗ ଅଧିନଯର 

DLR, N.M.R. ଭୋଯେ ଯ ଉଁ କମଷଚୋରୀ 12.04.1993 ପୂେଷରୁ କୋ ଷୟରତ ଥିଯଲ ଦଘିଷ 19 େର୍ଷ ପଯର ଅର୍ଥଷ େଭିୋଗ ଚଠିି 
ନଂ - 31715 dated 04.09.2012 ଯର ପ୍ରକୋଶ କଯଲ ଯ  ଯସମୋନଙୁ୍କ ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅସ୍ଥୋୟୀ ପଦ ମ ଷୟଦୋଯଦଇ 



ଖ୍ୋଲିଥିେୋ 4ର୍ଥଷ  ଯଶ୍ରଣୀ ପଦେୀଯର ସ୍ଥୋୟୀ ନ ୁିକ୍ତ ଯଦେୋ ପୋଇଁ ପ୍ରକୋଶ କରିଛନ୍ତ ି କନୁି୍ତ େଭିିନ୍ନ େଭିୋଗଯର 1993 ପଯର 

କୋ ଷୟରତ କମଷଚୋରୀଙୁ୍କ ସ୍ଥୋୟୀ ନ ୁିକି୍ତ ଯଦେୋ ସମ୍ପକଷଯର କଣ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତ ିଅେୋ କରୁଛନ୍ତ ିଜଣୋଇଯେ କ ି?    

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଯଜୟୋତ ିପ୍ରକୋଶ ପୋଣିଗ୍ରୋହୀ, 
ମୋନୟେର ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ  ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ 

  

 ଓଡଆି ଭୋର୍ୋ, ସୋହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ି େଭିୋଗ ଅଧୀନଯର କୋ ଷୟରତ  D.L.R, N.M.R ଭୋଯେ  ଯ ଉଁମୋଯନ 

୧୨.୦୪.୧୯୯୩ ପୂେଷରୁ ନ ୁିକି୍ତ ପୋଇଛନ୍ତ,ି ଯସମୋନଙୁ୍କ ଅର୍ଥଷ େଭିୋଗ ସଂକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟୋ.୩୧୭୧୫, ତୋ.୦୪.୦୯.୨୦୧୨ 

ରିଖ୍  ଅନୁସୋଯର ଅସ୍ଥୋୟୀ ପଦ ମ ଷୟୋଦୋ ଯଦଇ ନ ୁିକି୍ତ ଦଆି ୋଇଛ ି । ଯସମୋନଙୁ୍କ ସମୟ କ୍ରଯମ ଖ୍ୋଲି ଯହଉଥିେୋ Group 

"D" ପଦେୀଯର ଯସମୋନଙ୍କର େରିଷ୍ଠତୋ, େଗଷ ଆଦ ିଅନୁ ୋୟୀ ଅର୍ଥଷ େଭିୋଗର  ଉପଯରୋକ୍ତ  ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସୋଯର ସ୍ଥୋୟୀ ନ ୁିକି୍ତ 

ଦଆି ୋଉଛ ି।  

***** 

୦୯.୦୯.୨୧  
ଲବଣଗିର ିପାହାଡକୁ ପ ଷୟଟନସ୍ଥଳୀ ବଘାର୍ଣା 

ଅଣ ତ୍ାରକା ଚହି୍ନତି୍ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୭୭. ଶ୍ରୀ ସୁବରଶ କୁମାର ରାଉତ୍ରାୟ : ପ ଷୟଟନ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି  କହଯିେ କ ି : - ସୁନ୍ଦରପଡୋ ଜଟଣୀ ରୋସ୍ତୋ ଜୋମଯକୋଳ ିଛକ ନକିଟସ୍ଥ 
ଲେଣଗିରି ପୋହୋଡଯର ଜଗନ୍ନୋର୍ଥ ମନ୍ଦରି, ଶେି ମନ୍ଦରି, ହନୁମୋନ ମନ୍ଦରି ଏେଂ ମଯନୋରମ 
ପରଯିେଶକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖି ପ ଷୟଟନ େଭିୋଗ ଉକ୍ତ ପୋହୋଡକୁ ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଯଘୋର୍ଣୋ 
କରେିୋର ଯ ୋଜନୋ ଅଛ ିକ,ି ଉତ୍ତର  ଦ ି‘ହ’ଁ ହୁଏ ଯକଯେସୁଦ୍ଧୋ ଯଘୋର୍ଣୋ ଯହେ, ଉତ୍ତର  ଦ ି
ନଁୋ ହୁଏ ପ ଷୟଟନସ୍ଥଳୀ ଯଘୋର୍ଣୋ କରେିୋଯର ଅସୁେଧିୋ କଣ ଜଣୋଇଯେ କ ି?  

ଉତ୍ତର 
                                                                   ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, 
                ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
 

 ଯଖ୍ୋଦ୍ଧଷୋ ଜଲି୍ଲୋର ‘ଲେଣଗିର’ି ପୋହୋଡକୁ ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରୂଯପ ଯଘୋର୍ଣୋ କରେିୋ ପୋଇ ଁ  
ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲୋପୋଳଙୁ୍କ େଧିିେଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଯପ୍ରରଣ ନମିଯନ୍ତ ପତ୍ରୋଳୋପ କରୋ ୋଇଅଛ ି । ପ୍ରଚଳତି 



ମୋଗଷଦଶକିୋ ଅନୁସୋଯର େଧିିେଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୋେ ହସ୍ତଗତ ଯହଯଲ ସରକୋର ଉକ୍ତ ସ୍ଥୋନକୁ ପ ଷୟଟନ 
ସ୍ଥଳୀ ରୂଯପ ଯଘୋର୍ଣୋ କରେିୋ ପୋଇଁ  େଚିୋର କରଯିେ ।  

 

ତ୍ା ୦୯.୦୯.୨୦୨୧ରିଖ 

ବରଳପର୍ ବ ାଗଁ ୁବହୁ ମଲୂୟବାନ ଜମି ଦ୍ଖଲ 

 

   ଅଣ ତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା-୧୨୭୯-ଶ୍ରୀ ବଷି୍ଣ ଚରଣ ବସଠୀ  

 ପରିେହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଯିେ କ:ି - ଧୋମରୋ ଆଦୋନୀ ଗପୃ ଦ୍ଵୋରୋ ନମିଷୋଣ କରୋ ୋଇଥିେୋ ଯରଳପର୍ଥ େହୁ 

ପରିମୋଣଯର ଶମଶୋନ, ଗ୍ରୋମୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଯଗୋଚରୋଦ ି େହୁ ମୂଲୟେୋନ ଜମି େର୍ଷ େର୍ଷ ଧରି ଦଖ୍ଲ କରୁଅଛ,ି ଏହ ି ଜମିର 

ପରିମୋଣ ଯକଯତ ଏେଂ ତୋର େକିଳ୍ପ ଭୋଯେ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଗ୍ରୋମ ଗୁଡକୁି କମ୍ପୋନୀ ଅନୟତ୍ର ଯେସରକୋରୀ ଜମି କ୍ରୟ କରିଯଦେୋର େଧିି 

େୟେସ୍ଥୋ ନୋହିଁ କ,ି ଏହୋଦ୍ଵୋରୋ ଉପୁଜୁଥିେୋ ଜଣ ଅସଯନ୍ତୋର୍କୁ କଭିଳ ିପ୍ରତହିତି କରିଯହେ ? 

 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ 

  ଧୋମରୋ େନ୍ଦରର େକିୋଶ ଓ ଉନ୍ନତ ି କୋ ଷୟ ଧୋମରୋ େନ୍ଦର କତ୍ତଷୃ ପକ୍ଷ୍ଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ସରକୋରୀ-ଘଯରୋଇ 

ସହଭୋଗୀତୋଯର କରୋ ୋଉଛ।ି ଏହ ିଅଣ-େୃହତ୍ତ େନ୍ଦର ତର୍ଥୋ ଏହୋର ସଡକ ପର୍ଥ ଓ ଯରଳପର୍ଥ ନମିିତ୍ତ ଆେଶୟକୀୟ ଜମି 

ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି େନ୍ଦର କତ୍ତଷୃ ପକ୍ଷ୍ଙୁ୍କ  ଲିଜ ସୂତ୍ରଯର ଯ ୋଗୋଇ ଦଆି ୋଇଅଛ ି ।  ଧୋମରୋ େନ୍ଦର 

କତ୍ତଷୃ ପକ୍ଷ୍ଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ  ଯରଳପର୍ଥ ନମିିତ୍ତ ଶମଶୋନ, ଗ୍ରୋମୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଯଗୋଚରୋଦ ିଜମି ଦଖ୍ଲ ସମ୍ପକତି ଯକୌଣସି ତର୍ଥୟ ରୋଜୟ 

ସରକୋରଙ୍କ ନକିଟଯର ଉପଲବ୍ଧ ନୋହିଁ।  

ତୋ୦୯.୦୯.୨୦୨୧ରଖି୍ 

ପାରିପାଶ୍ଵକି ବକିାଶ 

   ଅଣତୋରକୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟୋ – ୧୨୮୦- ଶ୍ରୀ େଷି୍ଣ ଚରଣ ଯସଠୀ 



 େୋଣିଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ:ି- ଧୋମରୋ େନ୍ଦର ନମିଷୋଣ ପରଠୋରୁ ପୋରିପୋଶ୍ୱକି େକିୋଶ ପୋଇଁ େନ୍ଦର 

କତ୍ତଷୃ ପକ୍ଷ୍ କ ିକ ିପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯନଇଛନ୍ତ,ି ଗତ ଆର୍ଥକି େର୍ଷଯର ଯକଯତ ଟଙ୍କୋର ଯକଉଁ ଯକଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କୋ ଷୟକୋରୀ କରୋ ୋଉଛ?ି 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ 

  ଧୋମରୋ େନ୍ଦରଯର ଆଦୋନୀ କମ୍ପୋନୀ ନଜି ପୋରିପୋଶ୍ୱକି େକିୋଶ ପୋଇଁ ଯନଇ ଥିେୋ ପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଓ  ଖ୍ର୍ଚ୍ଷ 
କରୋ ୋଇଥିେୋ ଅର୍ଥଷର ସେଯିର୍ଶ ତର୍ଥୟ ନମିନ ଯର ଦଆିଗଲୋ। 
             ପରିମାଣ(ଲକ୍ଷ ବର) 

ବର୍ଷ 
୨୦୧୫

-୧୬ 

୨୦୧୬-

୧୭ 

୨୦୧୭-

୧୮ 

୨୦୧୮-

୧୯ 

୨୦୧୯-

୨୦ 

୨୦୨୦-

୨୧ 
ବମାଟ 

୨୦୨୧-

୨୨ ବର୍ଷ 
ପାଇ ଁ

ପ୍ରସ୍ତାବତି୍ 

ଶକି୍ଷା ୭୬ ୧୩·୩ ୩୭·୮୩ ୫୦·୬୨ ୩୬·୨୪ ୧୦୭·୬୭ ୩୨୧·୬୬ ୬୬·୬୧ 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୨୨ ୨୩ ୬୬·୫୮ ୫୮·୩୪ ୯୫·୫୫ ୧୨୨·୮
୩ 

୩୮୮·୩ ୧୬୮·୯୪ 

ସ୍ଥାୟୀ 
ଜୀବକିା 

୩୮ ୩୦·୪୭ ୫୬·୦୩ ୭୨·୯ ୧୨୦·୮୬ ୯୪·୫ ୪୧୨·୭୬ ୨୨୭·୧
୨ 

ସମ୍ପ୍ରଦ୍ାୟର 

ଭିତି୍ତଭୂମ ି

ବକିାଶ 

୧୯୬ ୧୪୩·୭
୫ 

୮୪·୯୮ ୩୩୨·୫୫ ୨୭୦·୮ ୧୯୬·୧
୩ 

୧୨୨୪·୨୧ ୨୧୨·୦
୫ 

ଆଦ୍ାନୀ 
DAV 
Public 
School, 
Kuamar
a 

୦ ୭୯ ୧୬୦·୯
୭ 

୧୭୪·୧୪ ୨୯୫·୨୫ ୨୮୯·୩
୬ 

୯୯୮·୭୨ ୩୧୨·୯
୯ 

ଆଦ୍ାନୀ 
କସି୍ 

ଆବାସକି 

ବଦି୍ୟାଳୟ, 

ବରିପଡାକୁ 

ସହାୟତ୍ା | 

୦ ୬୦୦ ୩୦୦ ୩୦୦ ୩୦୫·୧୫ ୦ ୧୫୦୫·୧୫ ୦ 

ଆଦ୍ାନୀ 
ଦ୍କ୍ଷତ୍ା 
ବକିାଶ 

ବକନ୍ଦ୍ର, 

Kuamar
a 

୦·୦୦ ୦ ୦ ୩୦ ୧୮·୫୭ ୧୭·୯୯ ୬୬·୫୬ ୮·୮ 

ବମାଟ ୩୩୨ ୮୮୯·୫
୨ 

୭୦୬·୩
୯ 

୧୦୧୮·୫
୫ 

୧୧୪୨·୪
୨ 

୮୨୮·୪
୮ 

୪୯୧୭·୩
୬ 

୯୯୬·୫
୧ 

 



୦୯/୦୯/୨୦୨୧ 

କଖାରୁଆ ବବୈଦ୍ୟନାର୍ ଶବି ମନ୍ଦରିକୁ ଅନୁଦ୍ାନ 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୮୧. ଶ୍ରୀ ସନାତ୍ନ ବଜୁିଳି : ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହଯିେ କ ି :- େଡ଼ସୋହ ିନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୋଣତ୍ରୀ ଠୋଯର େୋେୋ କଖ୍ୋରୁଆ ଯେୈଦୟନୋର୍ଥ 
ଶେି ମନ୍ଦରି ୨୩ େର୍ଷ ଯହେ ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ପୋଇଥିଯଲ ମଧ୍ୟ େଯିଶର୍ କଛି ି ଉନ୍ନତ ି
ନଯହେୋ ଦୁଭଷୋଗୟଜନକ ନୁଯହଁ କ,ି େୋରମ୍ଭୋର ପ୍ରଶନ କଲୋପଯର େଧିୋନସଭୋଯର ମନ୍ତ୍ରୀ ୫୦ 
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟଙ୍କୋ ଉନ୍ନତମୂିଳକ କୋ ଷୟ ପୋଇଁ ଯଘୋର୍ଣୋ କଯଲ ସତ କନୁି୍ତ ୫୦ ଲକ୍ଷ୍ ନୁହଁ ଆହୁର ି୧ 
ଯକୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଦରକୋର ଯହଉଛ ିଏେଂ ଏ ଟଙ୍କୋ ଯକଯେ ମିଳେି ଏେଂ କ ିକ ିକୋ ଷୟଯର ଲୋଗିେ 
ଏେଂ ଯକଯେ ସମୋପ୍ତ ଯହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣୋଇଯେ କ ି ଏେଂ ଅର୍ଥଷ ଆସିେୋ େଳିମବ ଯହଯଲ 
ଉନ୍ନତକିରଣଯର େୋଧୋ ଉପୁ ିେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 

  େଡ଼ସୋହ ିନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୋଣତ୍ରୀ ଠୋଯର େୋେୋ କଖ୍ୋରୁଆ ଯେୈଦୟନୋର୍ଥ ଶେି ମନ୍ଦରି 

ନକିଟଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମି ଉନ୍ନୟନ ନମିଯନ୍ତ େୟୟ ଅଟକଳ (Estimate) ଓ େସୃି୍ତତ 

ପ୍ରକଳ୍ପ ରଯିପୋଟଷ (Detailed Project Report) ପ୍ରସୁ୍ତତ ନମିଯନ୍ତ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟୋ ୬୬୦୫ ତୋ. 
୦୬.୦୮.୨୦୨୧ ରଖି୍ ମୋଧ୍ୟମଯର ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲୋପୋଳଙୁ୍କ ଅନୁଯରୋଧ କରୋ ୋଇଅଛ ି l 

ଉକ୍ତ ଦସ୍ତୋେଜି େଭିୋଗ ଦ୍ଵୋରୋ ଗ୍ରହଣ ଯହେୋ ପଯର ଆେଶୟକୀୟ ଅଧିକ ଅର୍ଥଷ ମଞ୍ଜରୁ ନମିଯନ୍ତ 

ସରକୋର ଆର୍ଥକି ସମବଳକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖି େଚିୋର କରଯିେ l  

 



୦୯.୦୯.୨୧  
କଉଡଖିଣିବର ହଙୁି୍ଗଲାଇ ମନ୍ଦରି ସ୍ଥଳକୁ ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମାନୟତ୍ା 

ଅଣ ତ୍ାରକା ଚହି୍ନତି୍ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୮୨. ଶ୍ରୀ ସନାତ୍ନ ବଜୁିଳି : ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କର ି  କହଯିେ କ ି : - ଉତ୍ତର ଓଡଶିୋର ସେଷେୃହତ୍ ଯମଳୋ େଡସୋହ ିନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀଯର 
କଉଡ଼ଖି୍ଣିଯର  ଥିେୋ ମୋ ହଙୁି୍ଗଳୋ ମନ୍ଦରି ଯେୋଲି ସରକୋରଙ୍କ ପୋଖ୍ଯର ଖ୍େର ଅଛ ି କ,ି 
ପ୍ରତେିର୍ଷ ଏଠୋଯର 10 ରୁ 12 ଲକ୍ଷ୍ ଯଲୋକ ସମୋଯେଶ ଯହଯଲ ମଧ୍ୟ େଧିୋନସଭୋଯର 
େୋରମବୋର ପ୍ରଶନ କଯଲ ମଧ୍ୟ ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମୋନୟତୋ ନ ପୋଇେୋ ଦୁଃଖ୍ର େରି୍ୟ ନୁଯହଁ କ,ି 
ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମୋନୟତୋ ନ ପୋଇେୋରୁ ମନ୍ଦରିଯର ଉନ୍ନତକିରଣଯର େୋଧୋପ୍ରୋପ୍ତ ଯହଉନୋହିଁ 
କ,ି ଯକଯେ ମୋ ହଙୁି୍ଗଳୋ ମନ୍ଦରି ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମୋନୟତୋ ପୋଇେ ଜଣୋଇଯେ କ ି?  

ଉତ୍ତର 
                                                                   ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, 
                ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
 

 େଡସୋହ ି ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଉଡ଼ଖି୍ଣିଯର ଥିେୋ ମୋ ହଙୁି୍ଗଳୋ ମନ୍ଦରିର େଧିିେଦ୍ଧ 
ପ୍ରସ୍ତୋେ ପ୍ରଚଳତି ମୋଗଷଦଶକିୋ ଅନୁସୋଯର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ଲୋପୋଳଙ୍କଠୋରୁ ହସ୍ତଗତ ଯହଯଲ ସରକୋର 
ଉକ୍ତ ସ୍ଥୋନକୁ ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମୋନୟତୋ ଯଦେୋ ପୋଇଁ େଚିୋର କରଯିେ ।  

 

୦୯.୦୯.୨୧  
ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବକିାଶ 

ଅଣ ତ୍ାରକା ଚହି୍ନତି୍ ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୮୩. ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ୍ କହଁର : ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କର ି କହଯିେ କ ି: - କନ୍ଧମୋଳ ଜଲି୍ଲୋଯର ସମୁଦୋୟ ଯକଯତୋଟ ିପ ଷୟଟନ ଯକନ୍ଦ୍ର ଯକଉଁ ଯକଉଁ 



ସ୍ଥୋନଯର ଯକଉଁ ପ ଷୟଟନ ଯକନ୍ଦ୍ର ଅଛ ିକହଯିେ କ,ି ପ ଷୟଟନ ଯକନ୍ଦ୍ର ଗୁଡକିର େକିୋଶ କରେିୋ 
ପୋଇଁ ଓ ପ ଷୟଟନ ମୋନଙୁ୍କ ଆକର୍ିତ କରେିୋ ପୋଇଁ ସରକୋର କ ିପଦଯକ୍ଷ୍ପ ଯନଉଛନ୍ତ ି?  

ଉତ୍ତର 
                                                                   ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, 
                ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
 

 କନ୍ଧମୋଳ ଜଲି୍ଲୋଯର ସମୁଦୋୟ ଛଅ ଯଗୋଟ ିମୋନୟତୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ପ ଷୟଟନ ଯକନ୍ଦ୍ର ଅଛ ି । ଯସଗୁଡକିର 
ନୋମ େଲକୱୋର ିନମିନଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ ।   
  (୧) ଚକୋପୋଦ – [ଫୁଲେୋଣୀ େଲକ], (୨) େୋଳସକୁମ୍ଫୋ – [ଫୁଲେୋଣୀ େଲକ], (୩) ଫୁଲେୋଣୀ – 
[ଫୁଲେୋଣୀ େଲକ], (୪) ପୁତୁଡ ି– [ଫୁଲେୋଣୀ େଲକ], (୫) ଦୋରଙିି୍ଗେୋଡ ି– [ଜ ିଉଦୟଗିର ିେଲକ], (୬) 
ଯେଲଘର – [େୋଲିଗୁଡୋ େଲକ] ।  
  

 ପ ଷୟଟନ ଯକନ୍ଦ୍ର ଗୁଡକିଯର ପ ଷୟଟନ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ ନମିଯନ୍ତ ସରକୋର ହୋତକୁ ଯନଇଥିେୋ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକିର େେିରଣୀ ସଂଲଗ୍ନକ ‘କ’ ଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ ।  

 

୦୯/୦୯/୨୦୨୧ 

ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ରକ୍ଷଣାବବକ୍ଷଣ 

ଅଣତ୍ାରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖୟା ୧୨୮୫. ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରମଣି କହଁର : ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କର ି କହଯିେ କ ି :- େୋଲିଗୁଡ଼ୋ ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଥିେୋ ସମସ୍ତ 
ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡକିର  ରକ୍ଷ୍ଣୋଯେକ୍ଷ୍ଣ, ଆଧୁନକି କରଣ, ପ ଷୟଟକ ମୋନଙ୍କ 
ରହେିୋ,ଖ୍ୋଇେୋ ପୋଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୋର େୟେସ୍ଥୋ ସହ ପ ଷୟଟକ ମୋନଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ 
କରେିୋ ପୋଇ ଁକ ିକ ିଆକର୍ଷଣୀୟ ପଦଯକ୍ଷ୍ପମୋନ ସରକୋର ଯନଉଛନ୍ତ ି? 



ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ବଜୟାତ୍ ିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ପ ଷୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 

  

 େୋଲିଗୁଡ଼ୋ ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଯକେଳ ଯେଲଘର ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀ 
ସରକୋରୀ ମୋନୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ପ ଷୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅଯଟ l ଯେଲଘର ଠୋଯର ପ ଷୟଟନ 

େଭିୋଗ ଦ୍ଵୋରୋ ଏକ Tourist Complex ନମିଷୋଣ କରୋ ୋଇ ଜଂଗଲ, ପରଯିେଶ ଓ 

ଜଳେୋୟୁ ପରେିତ୍ତଷନ େଭିୋଗକୁ ପରଚିୋଳନୋ ନମିଯନ୍ତ ହସ୍ତୋନ୍ତରତି କରୋ ୋଇଅଛ ିl 

 

ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାବର ବଳିମବ 

ପ୍ରଶନ                 ତ୍ା.୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

 

U.D.-1290. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମୋର ଦଶିୋରୀ : ପରେିହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି :- 

ଜୁନୋଗଡରୁ ନେରଙ୍ଗପୁର ଯରଳ ସଂଯ ୋଗ ନମିଯନ୍ତ Survey କୋ ଷୟ ଯଶର୍ ଯହୋଇଥିଯଲ ମଧ୍ୟ 

ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରେିୋଯର େଳିମବ ଯହେୋର କୋରଣ କଣ ଜଣୋଇଯେ କ ି? 

 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, 

ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ ଏବଂ ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ,ଓଡଶିା। 

ଉତ୍ତର 

 



 ଜୁନୋଗଡ-ନେରଙ୍ଗପୁର-ଅମବୋଗୁ  ଡୋ (୧୪୫ କ.ିମି.) ଯରଳ ଲୋଇନ ମଞ୍ଜରୁ (sanction) 

ପୋଇଁ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙୁ୍କ ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦଆି ୋଇଆସୁଅଛ।ି  

 ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପଟ ି ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ ସି୍ୱକୃତ ି ପୋଇନୋହିଁ, ଏେଂ ଏଥିପୋଇଁ ଯରଳେୋଇ 

ତରଫରୁ ଯକୌଣସି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପୋଇଁ ନଷି୍ପତ୍ତ ି କରୋ ୋଇନୋହିଁ। ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ଏ 

େରି୍ୟଯର ନଷି୍ପତ୍ତ ିଯନଯଲ ରୋଜୟ ସରକୋର ନୟିମ ଅନୁ ୋୟୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କୋ ଷୟ ଆରମ୍ଭ 

କରଯିେ। 

ତ୍ା॰ ୦୯.୦୯.୨୦୨୧ 

ଶ୍ରମକିଙ୍କ ଦ୍ାବୀ ପୂରଣ 

ଅଣତୋରକୋ ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟୋ-୧୨୯୩-ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ ମଦୁୁଲି: େୋଣିଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ:ି (କ) ଯଗୋପୋଳପରୁ 

େନ୍ଦରଯର ୨୦୧୯, ୨୦୨୦ ଓ ୨୦୨୧ ଯର ଯକଯତ ପରମିୋଣର ଜନିରି୍  ୋଇଛ ିେୋ ଆସଛି ି  ଯକଉଁ ଯକଉଁ କୋଯଗଷୋ 
ଏେଂ ରୋଜୟ ସରକୋର ଯକଯତ ରୟୋଲିଟ ିପୋଇଛନ୍ତ;ି (ଖ୍) େନ୍ଦରଯର ୨୦୨୦-୨୧ େର୍ଷ ଯକଯତଜଣ ଶ୍ରମକି ଯକଯତଦନି 

କୋ ଷୟ କରୁଛନ୍ତ,ି କୋମ ନପୋଇ ଯକଯତ ଶ୍ରମକି ରହଛିନ୍ତ,ି େଳକୋ ଶ୍ରମକି ଯକଯେ କୋମ ପୋଇଯେ, ଶ୍ରମକିଙ୍କ ଧୋରଣୋ ଓ 

ଦୋେୀ ସଂକ୍ରୋନ୍ତଯର ପ୍ରଶୋସନ କଣ ନଷି୍ପତ୍ତ ିଯନଇଛନ୍ତ?ି 

 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଣଜିୟ ଓ ପରବିହନ 

 

 (କ) ଯଗୋପୋଳପୁର େନ୍ଦରଯର େର୍ଷ ୨୦୧୯, ୨୦୨୦ ଓ ୨୦୨୧ ଯର Lime Stone, Coal, Industrial Salt 

ଏେଂ Cement ଆମଦୋନୀ କରଛି ି ଏେଂ Iron Ore, Iron ore pellets, Pig Iron, Steel products, 

Illuminate ଏେଂ granite blocks ରପ୍ତୋନୀ କରଛି।ି  େର୍ଷୱୋରୀ ଆମଦୋନୀ ଓ ରପ୍ତୋନୀର ସେଯିର୍ଶ ତର୍ଥୟ ନମିନ ଯର 

ଦଆିଗଲୋ ।  
 

କ୍ରମ ସଂଖୟା ବର୍ଷ 
ଜନିରି୍ର ପରମିାଣ MMTବର ବମାଟ ଆମଦ୍ାନୀ ଓ 

ରପ୍ତନୀ ଆମଦ୍ାନୀ ରପ୍ତନୀ 
୦୧ ୨୦୧୯-୨୦ ୨·୩୪ ୩·୨୧ ୫·୫୫ 

୦୨ ୨୦୨୦-୨୧ ୭·୩୩ ୩·୩୧ ୧୦·୬୪ 

୦୩ 
୨୦୨୧-୨୨ 

(ଅଗଷ୍ଟ ମୋସ ସଦୁ୍ଧୋ) 
୨·୬୬ ୧·୮୬ ୪·୫୩ 

 



ଓଡ଼ଶିୋ ରୋଜୟ ସରକୋର ଯଗୋପୋଳପୁର ଠୋରୁ ରୋଜସ୍ୱ, ଭୁ-ରୋଜସ୍ୱ ଓ ରୟୋଲଟ ିଆକୋରଯର ପୋଇଥିେୋ ରୋଜସ୍ୱର ସେଯିର୍ଶ 

ତର୍ଥୟ ନମିନଯର ଟଙ୍କୋ ଆକୋରଯର ଦଆିଗଲୋ ।  
କ୍ରମ 

ସଂ
ଖୟା 

ବର୍ଷ ରାଜସ୍ୱ ଭୁ-ରାଜସ୍ୱ ବରାୟାଲଟ ି ବମାଟ 

୧ ୨୦୧୮
-୧୯ 

୪,୭୯,୯୪,୯୬୦ 
୧,୦୬,୨୯,୦୯
୦ 

୫,୫୭,୦୮,୦୭୯ 
୧୧,୪୩,୩୨,୧୨
୯ 

୨ ୨୦୧୯
-୨୦ 

୧୬,୨୬,୪୫,୩୬
୭ 

୧,୦୬,୨୯,୦୯
୦ 

୫,୬୭,୩୦,୦୯୪ 
୨୩,୦୦,୦୪,୫୫
୧ 

୩ ୨୦୨୦
-୨୧ 

୩୨,୪୭,୦୯,୩୮
୨ 

୧,୦୬,୨୯,୦୯
୦ 

୪,୩୧,୮୪,୫୯୪ 
୩୭,୮୫,୨୩,୦୬
୬ 

 
ବମାଟ 

୫୩,୫୩,୪୯,୭୦
୯ 

୩,୧୮,୮୭,୨୭
୦ 

୧୫,୫୬,୨୨,୭୬
୭ 

୭୨,୨୮,୫୯,୭୪
୬ 

 

(ଖ) ଯଗୋପୋଳପୁର େନ୍ଦରଯର ୨୦୨୦-୨୧ େର୍ଷଯର ୪୭୫୯ ଜଣ ଶ୍ରମକି କୋ ଷୟରତ ଅଛନ୍ତ।ି  
******* 

09.09.2021 

Include each Member as District DMF Trust Fund 

 

UDAQ 1295. Shri Sukanta Kumar Nayak: Will the minister for 

Planning and Convergence be pleased to state that - A good no of 

public welfare/ developmental activities are being taken up out of 

DMF Fund, will the Govt. be include each MLA as a Member of 

respective district DMF Trust Fund ? 

 

Answer 

Shri Padmanava Behera 

Hon’ble Minister, Planning & Convergence 

Commerce & Transport  



As per the provisions of Rule-4 (IV) of Odisha District Mineral 

Foundation Rules-2015, “Each Member of the Lok Sabha and each 

Member of the Odisha Legislative Assembly in whose constituency 

any major mineral concession is situated, shall be its ex-officio 

member”. 

 

***** 

09.09.2021 
ଟଙ୍କା Release କରିବାବର ବଳିମବ 

UDAQ-1297. ଶ୍ରୀ ସବତାର୍ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହଯିେ କ ି:- (କ) Bolangir ଜଲି୍ଲୋର 2020-21 ର Biju KBK 
State Share ଏେଂ critical-gap ର ଟଙ୍କୋ ଆଜ ିପ ଷୟନ୍ତ Release ନ 
କରେିୋର କୋରଣ କଣ ; (ଖ୍) ଯକଉଁ ସମୟସୀମୋଯର ଏହ ି ଅନୁଦୋନ Release 
ଯହେ ?  
 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 

ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ  
ବାଣଜିୟ ଓ ପରିବହନ 

2020-21 ଆର୍ଥକି େର୍ଷଯର Biju KBK (State Share) େୋେଦଯର 14 ଯକୋଟ ି
ଟଙ୍କୋ ଏେଂ Critical Gap Fund ରୁ 1.65 ଯକୋଟ ିଟଙ୍କୋ Bolangir ଜଲି୍ଲୋ ପୋଇ ଁ
Release କରୋ  ୋଇ ଅଛ ିl 
 

***** 
 

୦୯ .୦୯ .୨୦୨୧ 



MLA LAD ରୁ ଅର୍ଷ ପ୍ରଦ୍ାନ 

UDAQ- 1299 . ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରମଣ ିକହଁର : ଯ ୋଜନୋ ଓ ସଂଯ ୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 

କର ିକହଯିେ କ ି - ପ୍ରତ ିେଲକଯର Press Club ନମିଷୋଣ ପୋଇ ଁନେିଷୋଚନ ମଣତଳୀଯର 

ଥିେୋ PHC, CHC ଗୁଡକିଯର ଆେଶୟକ ଉନ୍ନତ ି ପୋଇ ଁ ପ୍ରୋକୃତକି େପି ଷୟୟ 

ସମୟଯର ହଠୋତ୍ ସୋହୋ ୟ କ୍ଷ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ଯଲୋକଙୁ୍କ ଯଦେୋପୋଇଁ MLA LAD ରୁ ଅର୍ଥଷ 
ପ୍ରଦୋନ କରେିୋ ପୋଇ ଁସରକୋର ଅନୁମତ ିପ୍ରଦୋନ କରଯିେ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବବବହରା 

ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ାଜନା ଓ ସଂବ ାଜନ, ବାଣିଜୟ ଓ ପରିବହନ 
 

ପ୍ରତ ିେଲକଯର Press Club ନମିଷୋଣ ପୋଇ ଁଓ ପ୍ର।କୃତକି େପି ଷୟୟ ସମୟଯର 

ହଠୋତ୍ କ୍ଷ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ଯଲୋକଙୁ୍କ ସୋହୋ ୟ ଯଦେୋପୋଇଁ MLALAD ନଯିଦଷଶ।େଳୀଯର 

େୟେସ୍ଥୋ  ନୋହିଁ। ପରନୁ୍ତ, MLALAD ନଯିଦଷଶ।େଳୀଯର ଜଯନୈକ େୟକି୍ତଙୁ୍କ 

(Identified BPL individual beneficiary project) ଅନ୍ତଗଷତ Rs. 20,000 

ଯଲଖ୍ୋଏ ଁ  ସୋହୋ ୟ ଯଦେୋପୋଇଁ MLALAD ଯର େୟେସ୍ଥୋ ରହଛି,ି  ୋହୋକ ି ଏକ 

େର୍ଷଯର ସମଳୂ ନେିଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀର MLALAD (General)  ପୋଣ୍ଠରି 40% ରୁ  ଉଦ୍ଧଷ 
ଯହୋଇନଥିେୋ ଜରୁରୀ । PHC, CHC ଗୁଡକିଯର ଆେଶୟକ ଉନ୍ନତ ିପୋଇଁ MLALAD 

ନଯିଦଷଶ।େଳୀଯର ଅର୍ଥଷ ପ୍ରଦୋନର େୟେସ୍ଥୋ ଅଛ।ି  

***** 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


