
ଓଡଶିା ବଧିାନସଭା
େଷାଡଶ ବଧିାନସଭା
�ଥମ ଅ�େବଶନ

ବୁଧବାର , ଜୁନ ୨୬ , ୨୦୧୯

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

( କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ,ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ,ବଦି�ାଳୟ ଓ
ଗଣଶ�ିା,ଉ� ଶ�ିା,ସମବାୟ,ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ )

 

କୃଷ ିେ��କୁ ଆକୃ� କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
*୧ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର 2010 େବଳକୁ େକେତ େଲାକ କୃଷ ିଉପେର ନଭି�ର
କରୁ�େଲ, 2019 େର େସମାନ� ସଂଖ�ା େକେତ �ାସ ପାଇଛ,ି ସରକାର�
ଭୁଲ କୃଷ ିନୀତ ିେଯାଗୁ ବହୁ କୃଷକ ପରବିାର କୃଷ ିଛାଡୁ�ବା ଅଭିେଯାଗ ସତ� କ,ି
େସହପିର ିଭାେବ ଶ�ିିତ ଯୁବକ ମାନ�ୁ କୃଷ ିେ��କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର
େଯଉଁ ଉଦ�ମ କର�ିେଲ ତାହା ବଫିଳ େହାଇଛ ିକ,ି ଏହାର କାରଣ ଅନୁ�ାନ
କରେିବ କ ି?
 

େରସନ କାଡ� ପାଇଁ ନୟିମ �ଣୟନ
*୨ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ସରକାର� ନୂତନ େରସନ କାଡ� ବ�ନ
କରବିା ପାଇଁ େକଉଁ ନୀତ ି�ଣୟନ କରଛି� ିଏବଂ େକଉଁ ଚୟନ ଭି�େିର େକଉଁ
ବଗ�ର େଲାକମାନ�ୁ କ ି �କାର ସାମ�ୀ େଯାଗାଇ ଦଆିଯିବ ତାହା �କାଶ
କରେିବ କ ି?
 

ସରକାରୀ ବଦି�ାଳୟେର ଶ�ିାର ମାନବୃ�ି
*୩ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି



କହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ଘେରାଇ ବଦି�ାଳୟ ତୁଳନାେର ସରକାରୀ ବଦି�ାଳୟେର
ମା�କୁି�େଲସନ ପାସ ହାର ଉଦେବଗଜନକ ଭାେବ �ାସ ପାଉ�ବା �ତି
ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ ି; ଉ�ର ହଁ େହେଲ ସରକାରୀ ବଦି�ାଳୟେର ଶ�ିାର
ମାନ ବୃ� ିପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

Uniform Education Policy �ଚଳନ
*୪ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ)
ରାଜ�େର ଶ�ିାର ଏକ Uniform Education Policy େହାଇଅଛ ିକ,ି ଯଦି
େହାଇଅଛ ି େସ�େର State fonding ଶ�ିା ଅନୁ�ାନ କୁ �ାଥମିକତା େଦବା
ପାଇଁ ସରକାର �ରି କରଛି� ିକ,ି ଏବଂ KBK ଜ�ିାମାନ�ର ସହତି ରାଜ�ର
ITDA ବ�କେର େସହ ିଶ�ିା ଅନୁ�ାନ ମାନ� ପାଇଁ େକାହଳ ନତିୀ ଅବଲମ�ନ
କରଛି� ିକ,ି ବା କରବିାକୁ ଯାଉଛ� ି?
 

ମଧୁର ଜଳେର ଚ�ୁିଡ ିଚାଷ େ�ା�ାହନ
*୫ . �ୀ ସଶୁା� କୁମାର ରାଉତ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ରାଜ�େର ମଧୁର ଜଳେର ମ�� ଓ ଚ�ୁିଡ ିଚାଷ କରବିା
ପାଇଁ କ ିକ ି େ�ା�ାହନ ଚାଷୀମାନ�ୁ �ଦାନ କରାଯାଉଛ ିଜଣାଇବା ସହ ଏହି
ଚାଷ ପାଇଁ େବକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନ�ୁ କ ି କ ି �କାର ସେୁଯାଗ �ଦାନ
କରାଯାଉଛ ିଜଣାଇେବ କ,ି ଏବଂ (ଖ) ଭୁବେନ�ର ଉ�ର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର
େକେତ ଜଣ�ୁ କ ିକ ି�କାର େ�ା�ାହନ �ଦାନ କରାଯାଇଅଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

DBT ମା�ମେର ଆଥ�କ ସହାୟତା
*୬ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଅଦ�ାବ� େକଉଁ କଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ସଂଖ�କ
କୃଷକି�ର Farmer ID Create କରାଯାଇ DBT (Direct Benefit
Transfer) ମା�ମେର କୃଷକ�ୁ ଆଥ�କ ସହାୟତା �ଦାନ କରାଯାଉଛ ିଏବଂ
ଏହ ିFarmer ID େକଉଁ ସଂ�ା �ାରା େକଉଁ ଭି� ିଓ ସ�� ଆଧାରେର େକେବ
ଠାରୁ କରୁଛ�,ି ରାଜ�ର 2015-16 େର 2018-19 ବଷ� ମ�େର େକେତ



ସଂଖ�କ କୃଷକ�ୁ DBT ମା�ମେର େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର େକେତ ଆଥ�କ
ସହାୟତା �ଦାନ କରାଯାଇଛ ିତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?
 

େଯାଗ� ହତିା�କାରୀ�ୁ ଖାଉଟ ିକାଡ� �ଦାନ
*୭ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ି କଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ସାେଲପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ସହ ରାଜ�ର ବହୁ
େଯାଗ� ହତିା�କାରୀ ଖାଉଟ ି କାଡ� ପାଇ ପାରନି�ବା ପରେି��ୀେର ପନୁଃ
ସେବ��ଣ କର ି ବ�ତି ହତିା�କାରୀ�ୁ ଖାଉଟ ି କାଡ� �ଦାନ ପାଇଁ ସରକାର
ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ବାଳକିା ବଦି�ାଳୟକୁ ଅନୁଦାନ �ଦାନ
*୮ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- େଚୗ�ାର କଟକ ନବି�ାଚନମ�ଳୀେର �ବା େକଉଁ େକଉଁ ଉ�ବଦି�ାଳୟ ଓ
ବାଳକିା ବଦି�ାଳୟ ଅନୁଦାନ �ତୀ�ାେର ଅଛ ି�କାଶ କର ିକଟକ ମହାନଗର
ନଗିମ ଅ�ଗ�ତ ଜଗତପରୁ ଜାନକାର ବାଳକିା ଉ� ବଦି�ାଳୟକୁ ସରକାର
ଅନୁଦାନ (Grant-in-Aid) ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି
 

ନୂତନ ପଶୁ ଡା�ରଖାନା Centre େଖାଲିବା
*୯ . �ୀ �କାଶ ଚ� ମାଝ ି: ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଝରଗିଁା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକଉଁ ବ�କେର େକେତାଟ ି ପଶୁ
ଡା�ରଖାନା ଓ L.I. Centre େକଉଁ େକଉଁଠାେର ଅଛ,ି ଆଗକୁ ଆହୁରି
େକେତାଟ ିL.I. Centre େଖାଲିବାକୁ ଲ�� ରଖାଯାଇଛ ି?
 

ଡାଲି ଓ େତଳୖବୀଜ ଉ�ାଦନ
*୧୦ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- (କ) ଓଡଶିାର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର େହକ�ର ପିଛା ଖରଫି ଓ ରବି
ଧାନ େକେତ େକେତ ପରମିାଣେର ଅମଳ େହଉଛ ିଓ େସ�ରୁ 2017 2018 ଓ
2018 2019 ବଷ�େର େକେତ େକେତ ପରମିାଣର ଖରଫି ଧାନ ଓ ରବ ିଧାନ
ସଂ�ହ େହାଇଛ ିଓ ଏହା ସବ�ଭାରତୀୟ ହାରଠାରୁ େକେତ ପରମିାଣର କ� ବା



େବଶୀ ଜଣାଇେବକ,ି ଏବଂ (ଖ) ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ େକେତ
ପରମିାଣର ଜମିେର େକଉଁ �କାର ଡାଲି ଓ େତଳୖବୀଜ ଚାଷ େହଉଛ ି ଏ�ରୁ
2017 2018 ଓ 2018 2019 ବଷ�େର େକେତ େକେତ ପରମିାଣର େକଉଁ
େକଉଁ �କାର ଡାଲି ଓ େତଳୖବୀଜ ଉ�ାଦନ େହଉଛ ି ଏବଂ ରାଜ�ର
ଆବଶ�କତାଠାରୁ େକେତ େକେତ ପରମିାଣର େକଉଁ �କାର ଡାଲି ଓ େତଳୖବୀଜ
ଉ�ାଦନ କ� େହାଇଛ ିଜଣାଇେବକ?ି
 

ଖାଲି�ବା ଶ�ିକ ପଦବୀ ପରୂଣ
*୧୧ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- (କ) 2018 -19 ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତ ସଂଖ�ାର ଶ�ିକ/ ଶ�ିୟ�ୀ
ଚାକରିୀରୁ ଅବସର �ହଣ କରଛି� ି ଓ େକେତ ସଂଖ�ାର ଶ�ିକ/ ଶ�ିୟ�ୀ
ନଯୁି�ି ପାଇଛ� ି ଏବଂ ରାଜ�େର ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତ ସଂଖ�ାର ଶ�ିକ/
ଶ�ିୟ�ୀ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ଛି ିଓ ଖାଲି ପଡ଼�ିବା ପଦବୀ ଗୁଡ଼କି େକେବସ�ୁା
ପରୂଣ କରାଯିବ ଏବଂ ରାଜ�ର େକେତ ସଂଖ�ାର ଉ� ବଦି�ାଳୟେର ଗଣିତ,
ସଂ�ତୃ, ହ�ି,ି ଓ ବ�ିାନ ବଷିୟ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶ�ିକ ନାହା� ିଜଣାଇେବ କ;ି
ଏବଂ (ଖ) ଛା�/ ଛା�ୀ� ସଂଖ�ା ଅଭାବରୁ ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାର େକଉଁ
େକଉଁ ଅ�ଳେର େକେତ ସଂଖ�ାର ବଦି�ାଳୟକୁ ବ� କରାଯାଇଛ ି ଓ ବ�
କରବିାକୁ ଲ�� ରଖାଯାଇଛ ି ଏବଂ �ଥମ େ�ଣୀରୁ ପ�ମ େ�ଣୀ ମ�େର
ପରଚିାଳତି େହଉ�ବା ବଦି�ାଳୟ ଗୁଡ଼କିରୁ େକେତ ସଂଖ�ାର ବଦି�ାଳୟର
�େତ�କ େ�ଣୀେର 10 ଜଣରୁ କମ େକେତ ଜଣ େଲଖାଏଁ ଛା� ଛା�ୀ ଶ�ିା
�ହଣ କରୁଛ� ିଓ �େତ�କ େ�ଣୀେର େକେତ ସଂଖ�ାର ଛା� ଛା�ୀ ପଢ଼ବିାର
ନୟିମ ରହଛି ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

�ତ�ି� ଚାଷୀ�ୁ �ତ ିପରୂଣ �ଦାନ
*୧୨ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ବଗିତ ଦୁଇ ବଷ�େର �ାକୃତକି ବପିଯ��ୟ �ାରା ବଲା�ୀର
ଜ�ିାେର େକେତଜଣ ଚାଷୀ� ଧାନଚାଷ ପରବିାଚାଷ ଓ ଅନ�ାନ� ଚାଷ �ତ�ି�



େହାଇଛ� ିଏବଂ �ତ�ି� ଚାଷୀମାନ�ୁ କଣ କଣ ଆଥ�କ ସାହାଯ�� ଓ ସହେଯାଗ
କରାଯାଇଛ ି?
 

ଚାରା ଦୁନ�ୀତି
*୧୩ . �ୀ ଭା�ର ମେଢଇ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଓଡଶିାେର 30 ଟ ିଜ�ିା େର େହଉ�ବା ଚାରା ଦୁନ�ୀତ ିବାବଦେର
ମ�ୀ ମେହାଦୟ � ପାଖେର ତଥ� ଅଛ ିକ ିଏବଂ ତତ ମ�ରୁ ମୟୁରଭ� ଜ�ିା
େର ଚାରା ଦୁନ�ୀତ ି ବାବଦେର ପରମିାଣ େକେତ ମ�ୀ ମେହାଦୟ ତାହାର
ଏକକତିା ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
 

ଧାନ �ୟ
*୧୪ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ଚଳତି 2019-20 ଧାନ ସଂ�ହ ବଷ�େର
େକେତ ଧାନ ଚାଷୀମାନ� ଠାରୁ ସଂ�ହ ଲ�� ଧାଯ�� କରାଯାଇ�ଲା, ଚଳତି
ଜୁନ 15 ତାରଖି ସ�ୁା େକେତ ଧାନ ଚାଷୀ� ଠାରୁ ସରକାର କଣିିଛ�,ି ତାହାର
ଜ�ିାୱାରୀ ହସିାବ େଦେବ କ,ି ଏବଂ (ଖ) ଏେବ ମ� ବହୁ ଧାନ ଚାଷୀ
େସମାନ�ର ଧାନ ବକିବିା ପାଇଁ ଆେବଦନ କର ିବସଅିଛ� ିକ,ି େସମାନ� ପାଇଁ
କ ିବକି� ବ�ବ�ା �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

କାଯ���ମ ଶୀତଳଭ�ାର
*୧୫ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତାଟ ିଶୀତଳଭ�ାର
କାଯ���ମ ଅଛ ିତାର ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ ସହ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତାଟ ି ନୂତନ
ଶୀତଳ ଭ�ାର କରବିାର େଯାଜନା ରହଅିଛ ିଏବଂ ଏହା େକେବ ସ�ୁା କାଯ���ମ
େହବ ଜଣାଇେବ କ ି ; ଶୀତଳଭ�ାରଗୁଡକି ବାରମ�ାର ଅଚଳ େହଉ�ବାର
କାରଣ କଣ ଏବଂ ଏ ଦଗିେର ସରକାର କ ିପଦେ�ପ େନଇଛ�?ି
 

ଅଭାବୀ ଧାନ ବ�ିୀ
*୧୬ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ



ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଚଳତି ରବ ିଧାନ ଚାଷୀ� ଠାରୁ �ୟ ପାଇଁ ସରକାର
କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ିଓ ଅଭାବୀ ଧାନ ବ�ିୀ ସମସ�ା �ତହିତ
ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

କାଳଆି େଯାଜନାେର ଅନୁଦାନ
*୧୭ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- (କ) କାଳଆି େଯାଜନାେର ରାଜ�େର େକେତ ଜଣ ହତିା�କାରୀ�
ଏକାଉ�କୁ �ଥମ ଓ �ତିୀୟ କ�ିି ପଇଠ କରାଯାଇଛ ିତାହାର ଏକ ଜ�ିାୱାରୀ
ତାଲିକା େଦେବ କ,ି ଏବଂ (ଖ) ଉ� େଯାଜନାେର ଆଉ େକେତ ହତିା�କାରୀ�ୁ
ଅ�ଭ�ୁ � କରବିା ପାଇଁ େଘାଷଣା େହାଇଅଛ ି?
 

ଉ�ଳ ବ�ିବଦି�ାଳୟେର ଶ�ିକ ପଦବୀ ପରୂଣ
*୧୮ . �ୀ ସଶୁା� କୁମାର ରାଉତ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ଭୁବେନ�ର ଉ�ର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ପରସିରେର �ବା ରାଜ�ର ସବ�
ପରୁାତନ ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଉ�ଳ ବ�ି ବଦି�ାଳୟେର ବ��ମାନ େକେତ ଶ�ିକ
ଏବଂ ଅଣ ଶ�ିକ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ିତାହାର ଏକ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି
ଉ� ଖାଲି�ବା ପଦବୀ ଗୁଡକି େକେବ ସ�ୁା ପରୂଣ କରାଯିବ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

�ଲୁ ଗୃହ ନମି�ାଣ
*୧୯ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େମାଟ େକେତେଗାଟ ି ସରକାରୀ ଓ େବସରକାରୀ
ହାଇ�ଲୁ, ଉ� �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟ ଓ �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟ ରହଛି,ି ଏ�ରୁ
େକେତ ବଦି�ାଳୟେର �ତ ିେ�ଣୀ ଲାଗି ବଖରାଏ କର ିେ�ଣୀ ଗହୃ ନାହ� ଆଉ
େକେତ ହାଇ�ୁଲ, ଉ� �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟ ଓ �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟେର �ବା
େ�ଣୀ ଗହୃ ବପିଦସ�ୁଳ ଅବ�ାେର ରହଛି,ି �େତ�କ େ�ଣୀ ପାଇଁ େଗାଟଏି
ଲାଖାଏଁ େ�ଣୀ ଗହୃ ନମି�ାଣ କେଲ େକଉଂ ଜ�ିାେର େକେତ ଗହୃ ନମି�ାଣ
କରାଯିବ, ଏବଂ ସମ� େ�ଣୀ ପାଇଁ େ�ଣୀ ଗହୃ ନମି�ାଣ ନମିେ� ସରକାର କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ିଓ କଣ କରବିାକୁ ଅଛ ିତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?
 



େଜବୖକି ସାର �େୟାଗ ପାଇଁ େ�ା�ାହନ
*୨୦ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଚାଷୀମାନ�ୁ େଜବୖକି ସାର �େୟାଗ ପାଇଁ େ�ା�ାହତି
କରବିାକୁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ହତିା�କାରୀ ନୂତନ ଖାଉଟ ିକାଡ� �ଦାନ
*୨୧ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ି କଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- େଚୗ�ାର କଟକ ନବି�ାଚନମ�ଳୀେର େକେତଜଣ
ହତିା�କାରୀମାନ�ୁ ଖାଉଟ ି କାଡ� �ଦାନ କରାଯାଇଛ,ି େକେତେଗାଟ ି ଖାଉଟି
କାଡ� ନମିି� ଆେବଦନ ପ� ସରକାର� ନକିଟେର ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ,ି େ��
ସେବ��ଣ କର ି ବା�ବ ହତିା�କାରୀ�ୁ ନୂତନ ଖାଉଟ ି କାଡ� �ଦାନ ପାଇଁ
ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି
 

ଖାଲି ପଦବୀ ପରୂଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
*୨୨ . �ୀ �କାଶ ଚ� ମାଝ ି : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ନବର�ପରୁ ଜ�ିାର ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ �ା� ଉ�
ବଦି�ାଳୟ, ଉ� �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟ ଓ �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟ ମାନ�େର ମ�ରୁୀ
�ା� ଶ�ିକ ଓ ଶ�ିୟ�ୀ କମ�ଚାରୀ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ିଓ ତାହା
ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ମୃ�ିକା �ୟ େରାକବିାକୁ ପଦେ�ପ
*୨୩ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକଉଁେକଉଁ ଅ�ଳେର ମ�ୃକିା �ୟ େହଉ�ବା
ସ�କ�େର ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଛି ି ଓ ମ�ୃକିା ସଂର�ଣ କରବିା ପାଇଁ କି
�କାର ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ 2917 -18 ଓ 2018 -19 ଆଥ�କ
ବଷ�େର ବରିମି�ପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ େକଉଁ ବ�କ ଓ େକ�ାପଡ଼ା
ଜ�ିାର ରାଜକନକିା ବ�କର େକଉଁ େକଉଁ ଅ�ଳେର େକେତଟ�ା େଲଖାଏଁ ବ�ୟ
କରାଯାଇ େକେତ ସଂଖ�ାର ବୃ� େରାପଣ କରାଯାଇଛ ିଓ େସ�ରୁ େକଉଁଠାରୁ



େକଉଁ ପଯ��� ରା�ା କଡ଼େର େକେତ ସଂଖ�ାର ବୃ� େରାପଣ ଓ େରାପଣ
କରାଯାଇ�ବା ବୃ�ରୁ େକେତ ସଂଖ�ାର ବୃ� ମରଯିାଇଛ ିଏହାର ଏକ ବ�ୃିତ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

+2 ବ�ିାନ ପରୀ�ାେର ଉ�ୀ�� େହବା
*୨୪ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଚଳତିବଷ� �କାଶ ପାଇ�ବା ବ�ିାନ ପରୀ�ାେର େଯଉଁସବୁ +2
ମହାବଦି�ାଳୟ ଓ ଉ�ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟେର 4 ଜଣରୁ 5 ଜଣ ଛା�/ ଛା�ୀ
ଉ�ୀ�� େହାଇଛ� ି େସ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ +2 ମହାବଦି�ାଳୟ ଓ ଉ�ମା�ମିକ
ବଦି�ାଳୟର �ାନସଂଖ�ା େକେତ ଏ େକେତଜଣ େଲଖାଏଁ ଛା�/ ଛା�ୀ ନାମ
େଲଖାଇ�େଲ ଓ େକେତ ଜଣ େଲଖାଏଁ ଛା� ଛା�ୀ ପରୀ�ା େଦଇ�େଲ ଏବଂ
େଯଉଁସବୁ +2 ମହାବଦି�ାଳୟ ଓ ଉ� ମା�ମିକ ମହାବଦି�ାଳୟେର 10 ଜଣ
କମଛା� /ଛା�ୀ ପରୀ�ା େଦଇଛ� ି େସହସିବୁ +2 ମହାବଦି�ାଳୟ ଓ ଉ�
ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟ ଗୁଡ଼କୁି ବ� କରେିଦବାକୁ ସରକାର�ର ��ାବ ଅଛ ି କ;ି
ଏବଂ ବ�ିାନ ପରୀ�ାେର ଆଶାଜନକ ଫଳ େହାଇନ�ବା କାରଣରୁ େକଉଁ େକଉଁ
+2 ମହାବଦି�ାଳୟ ଓ ଉ�ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟର ଚଳତିବଷ� ନାମ େଲଖାକୁ
କଟକଣା କରାଯାଇଛ,ି ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଡାଳୁଅ ଧାନ ଚାଷ
*୨୫ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ବଗିତ 5 ବଷ�େର ବଲା�ୀର ଜ�ିାେର େକେତ େହକ�ର ଜମିେର
ଡାଳୁଅଧାନ ଚାଷ େହଉଛ ିଏବଂ ଏହାର ବ�କୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

େକ�ୀୟ ବଦି�ାଳୟକୁ Temporary Accommodation
*୨୬ . �ୀ ଭା�ର ମେଢଇ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ମୟୁରଭ� ଜ�ିା, ଉଦଳା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ େର େହବାକୁ �ବା
େକ�ୀୟ ବଦି�ାଳୟ ଚାଲୁ ନମିେ� ଆବଶ�କୀୟ Temporary



Accommodation ବାବଦକୁ �ଲୁ ଓ ଗମଶ�ିା ବଭିାଗ ତରଫରୁ େକେତ
ପରମିାଣର ଅନୁଦାନ ସହାୟତା �ଦାନ କରଛି� ିକହେିବ କ ି?
 

ବ�ିମ େଦବ ମହାବଦି�ାଳୟକୁ ବ�ିବଦି�ାଳୟେର ପରିଣତ
*୨୭ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଜୟପରୁ �ତି ବ�ିମ େଦବ �ୟଂ ଶାସତି ମହାବଦି�ାଳୟକୁ ଏକ
ବ�ିବଦି�ାଳୟେର ପରଣିତ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର େଘାଷଣା କର�ିେଲ କ,ି ତାହା
କାଯ��କାରୀ ନେହବାର କାରଣ କଣ, ଏହା�ାରା ରାଜ�ର ଅନ�ତମ �ାଚୀନ
ଉ�ଶ�ିା ଅନୁ�ାନକୁ ତଥା ଅବଭି� େକାରାପଟୁ ଜ�ିାକୁ ଅବେହଳା କରାଯାଉଛି
କ,ି ଏ ସଂ�ା�େର େକ� ସରକାର� ସହତି େଯାଗାେଯାଗ େହାଇଛ ିକ ି?
 

PG ଓ M.Phil ଛା�ଛା�ୀମାନ�ୁ ନଯୁି�ି
*୨୮ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େବକାରୀ ସମସ�ା ବୃ� ି େହବା ସମୟେର ବଭିି�
ସରକାରୀ ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଗୁଡକିରୁ ପା� କର�ିବା PG/ M.Phil ର
ଛା�ଛା�ୀମାନ�ୁ ଅ�ାୟୀ ଅ�ାପକ ନଯୁି�ି ସା�ାତକାର ସମୟେର N.E.T
ପାସ କର�ିବା ଛା�ଛା�ୀ ଏପରକି ି ଅବସବ�ା� ଅ�ାପକମାନ�ୁ ନଯୁି�ି
ସା�ାତକାରେର ସେୁଯାଗ ଦଆିଯାଉ�ବାରୁ ସଦ� ପାସ କର�ିବା
ଛା�ଛା�ୀମାେନ ନଯୁି�ିରୁ ବ�ତି େହଉଛ� ି ; େତଣୁ ଏମାନ�ୁ ବାଦେଦବା ପାଇଁ
ସରକାର କ ିପଦେ�ପ େନଇଛ�?ି
 

ଫଳଗଛ େରାପଣ
*୨୯ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ଚଳତି ଫନୀେର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ପରମିାଣର େକଉଁ
କସିମର ଫଳଗଛ ନ� େହାଇଛ ି �କାଶ କର ି �େତ�କ ଜ�ିାେର ଆଗାମୀ
ଦନିେର ଅ�କ ସଂଖ�କ ଫଳଗଛ େରାପଣ ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

Weigh Bridge �ାପନ
*୩୦ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :-



ରାଜ�େର �ବା RMC ର Market Yard ଓ ସମବାୟ ସମିତରି Mandi
ମାନ�େର Weigh Bridge �ାପନ କରବିା ��ାବ ରହଛି ି କ,ି ଯଦ ି ନାହ�
ସରକାର ଏହାର ନ�ି�� ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ,ି Market Yard ଓ
Mandi ମାନ�େର �ାୟୀ Shed ନମି�ାଣ କରବିା ��ାବ ରହଛି ିକ,ି ଆସ�ା 2
ବଷ� ଭିତେର ଏହ ି ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ,ି ଜ�ିାୱାରୀ
R.M.C. ମାନ�େର େକେତ ଟ�ା ଗ�ତି ଅଛ ି ଓ ତାହା ଚାଷୀମାନ�ର
ଅନୁସ�ୀକ ସବୁଧିା େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ଏହ ି ଅଥ� ଖ�� କରବିାେର କ ି କି
�ତବି�କ ଅଛ,ି େଯଉଁ R.M.C./Pax ମାନ� ନଜି� ଜମି ଅଛ ି େସଠାେର
ଉପେରା� ଅଥ� ବ�ୟ କରାଯାଇ Shed ନମି�ାଣ କରେିବ କ ି?
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