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ଶୀତଳ ଭ�ାର େଖାଲିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୧ . �ୀ �କାଶ ଚ� ମାଝ ି : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ନବର�ପରୁ ଜ�ିାେର କୃଷଜିାତ �ବ� ସାଇତ ିର�ବା ପାଇଁ
େମାଟ େକେତେଗାଟ ି ଶୀତଳ ଭ�ାର ରହଛି,ି ଆବଶ�କତା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ
ଶୀତଳ ଭ�ାର େଖାଲିବାକୁ େଯାଜନା ଅଛକି?ି
 

ଉଦ�ାନ କୃଷ ିମା�ମେର ଆ�ନଯୁି�ି
U.D ୨ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- େଚୗ�ାର କଟକ ନବି�ାଚନମ�ଳୀେର ଉଦ�ାନ କୃଷ ିମା�ମେର
ଆ�ନଯୁି�ି ସ�ୃ ିପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି
 

ମ�� ଓ ପଶୁସ�ଦ ଜମି IDCO କୁ ହ�ା�ର
U.D ୩ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ବୀରମି�ପରୁ ନବି�ାଚନମ�ଳୀର କୁଆଁରମ�ୁାେର ମ�� ଓ ପଶୁ
ସ�ଦ ବକିାଶ ବଭିାଗ ଅ�ନେର େକେତ ପରମିାଣର ଜମି�ଲା ଓ Medical
College / Medical କରବିା ପାଇଁ େସ�ରୁ େକେତ ପରମିାଣର ଜମି IDCO
କୁ ହ�ା�ର କରାଯାଇ�ଲା ଓ ହ�ା�ର କରାଯାଇ�ବା ଜମି Medical
College/Medical ପାଇଁ ବ�ବହାର େହାଇନ�ବାରୁ େସହ ିଜମି ମ�� ଓ ପଶୁ



ସ�ଦ ବଭିାଗକୁ େଫର� େହାଇଛ ିକ;ି ଯଦ ିେହାଇନାହ� ତାହାର କାରଣ କ'ଣ ଓ
ହ�ା�ର େହାଇ�ବା ଜମି େକଉଁ େକଉଁ ମାନ� ସପ�େର ଏକର �ତି
େକେତଟ�ା ମଲୂ� ହସିାବେର େମାଟ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ନଆିଯାଇ ଆବ�ନ
କରାଯାଇଛ ି ଓ େଯଉଁ ଉେ�ଶ�େର ଜମି ନଆିଯାଇ�ଲା େସହ ି ଉେ�ଶ�େର
ବ�ବହାର କରାନଯାଇ ଅନ�ମାନ� ସପ�େର ଆବ�ନ କରାଯିବା ଆଇନର
ଉ��ନ େହାଇନାହ� କପିର,ି ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳେସଚନ
U.D ୪ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଚାଷଜମିକୁ ଜଳେସଚନ କରବିା ପାଇଁ େକେତ �କାର ଜଳେସଚନ
�କ� / େଯାଜନା କାଯ��କାରୀ େହଉଛ ିଓ େସ�ରୁ କୃଷବିଭିାଗ ଓ ଅନ� େକଉଁ
େକଉଁ ବଭିାଗ ତରଫରୁ େକଉଁ େକଉଁ �କ� େଯାଜନା କାଯ�଼�କାରୀ କରାଯାଇ
ଚାଷଜମିକୁ ଜଳେଯାଗାଣ କରାଯାଉଛ ିଓ େକଉଁ େକଉଁ �କ� /େଯାଜନାର କାଯ�଼�
ଚାଲୁ ରହଛି ି ଓ ଏସବୁ େକେବସ�ୁା ସ�ୂ�� େହବ, େସ�ରୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜ�ିାର
େକଉଁ େକଉଁ ବ�କର େକେତ େକେତ ପରମିାଣର ଚାଷଜମିକୁ େକଉଁ �କ�/
େଯାଜନା ମା�ମେର ଜଳେଯାଗାଣ କରାଯାଉଛ ିଓ ଜଳେଯାଗାଣ କରବିାକୁ ଲ��
ରଖାଯାଇଛ ି ଓ େକେତ େକେତ ପରମିାଣର ଚାଷଜମିକୁ ଜଳେଯାଗାଣ
କରାଯାଇପାର ିନାହ�, ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଫନ ି�ତ�ି� ବଦି�ାଳୟ ଗୁଡକିର ପନୁରୁ�ାର
U.D ୫ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ବଗିତ ଫନ ି ବାତ�ାେର ସାେଲପରୁ ଓ ଟା�ୀ ବ�କେର �ବା
�ାଥମିକ, ଉ��ାଥମିକ, ମା�ମିକ (ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ�ା� ଓ
ବ�କ�ା� ଅନୁଦାନ �ା�) ବଦି�ାଳୟ ମାନ� ମ�ରୁ େକେତାଟ ି ଅନୁ�ାନେର
�ୟ�ତ ିସ�କ�େର ପନୁରୁ�ାର ପାଇଁ ସରକାର �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ
କ ି?
 

ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଓ ମହାବଦି�ାଳୟେର ଖାଲି ପଦବୀ ପରୂଣ



U.D ୬ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�େର �ତ�ିତି ବଭିି� ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଓ ମହାବଦି�ାଳୟେର ଶ�ିକ ଓ
ବଦି�ାଥ�ୀ ଅନୁପାତ େକେତ ରହଛି ିତାର ବଷ�ୱାରୀ 2014-15 ରୁ 2019-20 ବଷ�
ମ�େର ଶ�ିା ବଷ�ୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି ସରକାରୀ ମହାବଦି�ାଳୟ
ମାନ�େର ଅ�ାପକ - ବଦି�ାଥ�ୀ ଅନୁପାତ ଦୟନୀୟ ଭାେବ କମ ରହବିାର
କାରଣ କଣ, ରାଜ� ସମ� ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଓ ମହାବଦି�ାଳୟ ମାନ�େର
ଖାଲି�ବା ଅ�ାପକ ଓ କମ�ଚାରୀ ପଦବୀ ବଷ� ବଷ� ଖାଲି ରହବିାର କାରଣ କଣ
ତାହା �କାଶ କରବିା ସହ ଖାଲି�ବା ପଦବୀ ମ�ରୁ େକେତ ପଦବୀ େକେବ ସ�ୁା
ପରୂଣ କରାଯିବ ତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?
 

କୃଷ ିେବଷୖୟିକ ବଦି�ାଳୟେର ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୭ . �ୀ ସଶୁା� କୁମାର ରାଉତ : କୃଷ ି ଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଓଡଶିା କୃଷ ି େବଷୖୟିକ ବ�ିବଦି�ାଳୟେର େକଉଁ
ବଭିାଗେର ମ�ରୁ �ା� ବଭିି� ବଗ�ର ଅ�ାପକ, େବ�ୖାନକି, କମ�ଚାରୀ
ପଦବୀରୁ େକଉଁ ବଗ�େର େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ିତାହାର ଏକ ତାଲିକା �ଦାନ
କରବିା ସହ ତାହା ପରୂଣ କରାଯିବା ପାଇଁ କ ିକ ିପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଅଛ ିକମି�ା
ନଆିଯିବ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

Beneficiaries of kalia Yojana
U.D 8 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for
Agriculture And Farmers' Empowerment be pleased to state
that :- How many farmers have received benefit from Kalia
Yojana in the state and furnish the distrait wise details ?
 

ଋଣଛାଡ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୯ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଗତ ତନି ିବଷ�େର ଚାଷକାଯ��େର �ତି
ଏବଂ ଋଣ�� େହାଇ�ବା େଯାଗୁ େକେତ ଚାଷୀ ଆ�ହତ�ା କରଛି� ିଏହାର
ତାଲିକା ଜ�ିାୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି ; ଚାଷୀମାନ�ର ଆଥ�କ ଅବ�ା ଦନିକୁ



ଦନି ଖରାପ େହଉ�ବାରୁ ଅନ� ରାଜ� ଭଳ ିେକେବ ସ�ୁା େସମାନ�ୁ ସ�ୂ�� ଋଣ
ଛାଡ କରାଯିବ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଧାନ�ୟର ବବିରଣୀ �ଦାନ
U.D ୧୦ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : କୃଷ ି ଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଧାନ, ଗହମ, ମକା, ମା�ିଆର
ସବ�ନମି� ବ�ିୟ ଦର କୁ��ାଲ ପିଛା େକେତ ଟ�ା ଧାଯ�� କରାଯାଇଅଛ ିଏବଂ
ଚାଷୀ� ଠାରୁ କପିର ି ଭାେବ �ୟ କରାଯାଉଅଛ ି ଜଣାଇବା ସହ ଗତ ବଷ�
ରାଜ�େର ଜ�ିାୱାରୀ ସବ�େମାଟ େକେତ ପରମିାଣର ଧାନ କଣିାଯାଇଅଛ ିତାର
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଚାଷୀମାନ�ୁ େ�ା�ାହନ
U.D ୧୧ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : କୃଷ ି ଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ପନପିରବିା ଚାଷ �ାସ ପାଉ�ବା
ଦୃ�ିରୁ ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଟମାେଟା ଇତ�ାଦ ି ବାହାର ରାଜ�ରୁ ଆମଦାନୀ
େହଉ�ବାରୁ ଏହ ି ଅତ�ାବଶ�କ ପନପିରବିା ପାଇଁ ସରକାର କ ି �ତ� ନୀତି
�ଣୟନ କରଛି� ିଏହାର ସ�ୂ�� ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ କରେିବ; ଉ� ଚାଷ ପାଇଁ
ଚାଷୀମାନ�ୁ କ ି�ତ� େ�ା�ାହନ େଦବାର ବ�ବ�ା ଅଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଅ�ାପକ ନଯୁି�ି
U.D ୧୨ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର ବଭିି� ସରକାରୀ ବ�ିବଦି�ାଳୟରୁ ସେବ�ା� ନମ�ର ର�
P.G. ଓ M.Phil ବଭିି� ବଷିୟେର କୃତ�ି ଅଜ�ନ କର�ିବା �ଥମ ଦଶଜଣ
ଛା�ଛା�ୀମାନ�ୁ ଉ� ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଅ�ନେର �ବା କେଲଜମାନ�େର
ପାଠପଢାର ମାନ ବୃ� ିଦୃ�ିରୁ ଅ�ାୟୀ ଅ�ାପକ, ଅ�ାପିକା ଭାେବ ନଯୁି�ି େଦବା
ନମିେ� ସରକାର କ ିପଦେ�ପ େନଇଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

�ଲୁ ଗୃହ ମରାମତି
U.D ୧୩ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ



ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଫନ ିବାତ�ାେର ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାେର ଆଂଶକି ବା
ସ�ୂ�� ନ� େହାଇଯାଇ�ବା �ଲୁ ଗହୃଗୁଡକିର ସ�ୂ�� ତାଲିକା �ଦାନ କରବିା
ସହ ଉ� �ଲୁଗହୃ ମରାମତ ିକାଯ�� ବଷ�ାଦନି ଆଗରୁ େଶଷ କର ିପିଲାମାନ�ର
ନୟିମିତ ପାଠପଢା ନମିେ� ସରକାର କ ି ପଦେ�ପ େନଇଛ� ି ତାର ସ�ୂ��
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ?
 

କେଲଜେର ଖାଲି ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୧୪ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ�ା�
କେଲଜେର ମ�ରୁ�ା� େକଉଁ ବଭିାଗେର େକଉଁ ବଗ�ର େକେତ ଅ�ାପକ ଓ
େକଉଁ ବଗ�ର େକେତ କମ�ଚାରୀ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ି ତାହାର କେଲଜୱାରୀ
ବବିରଣୀ ଦଶ�ାଇ ଏହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

Urban Co-operative Bank ର ଲାଭ�ତି
U.D ୧୫ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି:- ରାଜ�େର �ବା େକଉଁ Urban Co-operative Bank ବଗିତ 3 ବଷ�େର
େକେତ ଲାଭ ବା �ତ ିକରଛି� ିଓ ଏହାକୁ ଲାଭଜନକ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

NCDC ଋଣ �ଦାନ
U.D ୧୬ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାେର େକଉଁ �ାଥମିକ ମ��ଜୀବୀ
ସମବାୟ ସମିତକୁି ବଗିତ ତନି ିବଷ�େର େକେତ ଋଣ ଓ NCDC ଋଣ �ଦାନ
କରାଯାଇଛ ି?
 

ଉ� ବଦି�ାଳୟେର ଖାଲି ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୧୭ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାେର �ବା ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ
�ା� ଉ� ବଦି�ାଳୟ ଓ ମା�ମିକ �ଶ�ିଣ ବଦି�ାଳୟେର ମ�ରୁୀ�ା� �ଧାନ



ଶ�ିକ, ବଭିି� ବଗ�ର ଶ�ିକ ଓ କମ�ଚାରୀ ପଦବୀରୁ େକେତ ଶ�ିକ ଓ କମ�ଚାରୀ
ପଦୂା ଖାଲି ଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଶ�ିକ ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୧୮ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କ ଶ�ିା ଅ�କାରୀ� ଅଧୀନେର
�ବା ଉ� �ାଥମିକ ଓ �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟେର ମ�ରୁୀ�ା� �ଧାନଶ�ିକ ଓ
ଶ�ିକ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

କୃଷନିୀତ ିକାଯ��କାରୀ
U.D ୧୯ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) କୃଷନିୀତ ି2013 ଆଧାରେରେର କୃଷନିୀତେିର
ବ�ବସାୟିକ କୃଷେିର �ବା 63 �କାରର େଯାଜନାରୁ େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନାେର
େକେତ ସଂଖ�କ ଶ�ିିତ ଯୁବକ/ଯୁବତୀ�ୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛ,ି ସ��ୃ ଶ�ିିତ
ଯୁବକ / ଯୁବତୀ�ୁ େକେତ ସହାୟତା ରାଶ ି�ଦାନ କରାୟାଇଛ ିତାର ବଷ� ଓ
ଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି ଏବଂ (ଖ) କୃଷ ି ନୀତ ି କାଯ��କାରୀ
ବଷ�ରୁ େକେତ ବଷ� ମ�େର କୃଷ ିେ��େର େକଉଁ ବଷ� େକେତ କମ� ନୟୁି�ି ସ�ିୃ
େହାଇଛ ିଓ େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତ ସଂଖ�କ ଯୁବକ କୃଷକୁି ଆ� ନଯୁି�ି ପ�ା
ରୂେପ �ହଣ କରବିା ପାଇଁ ଆ�ହ �କାଶ କରଛି� ିତାର ଆକଳନ/ମଲୂ�ାୟନ
େହାଇଛ ିକ,ି ଯଦ ିେହାଇଛ ିେସ�ରୁ କ ିନଯି��ାସ ମିଳଛି ିତାର ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି?
 

ବ�ି ବଦି�ାଳୟ ମାନ�ତା ତାଲିକାେର �ାନ ପାଇବା
U.D ୨୦ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଭାରତ ମାନବ ସମ�ଳ ବକିାଶ ମ�ାଳୟ ଅ�ଗ�ତ ବ�ି ବଦି�ାଳୟ
ମାନ�େର (ମାନ�ତା) ତାଲିକାେର �ଥମ ଏକ ଶହ ମ�େର ଓଡ଼ଶିାର େକୗଣସି
ସରକାରୀ ବ�ି ବଦି�ାଳୟ େକଉଁ �ମଖୁ କାରଣରୁ ରହପିାରେିଲ ନାହ� ଓ କଣ



କେଲ ତଥା କ ିକ ିପଦେ�ପ �ହଣ କେଲ ଓଡ଼ଶିା ସରକାରୀ ବ�ି ବଦି�ାଳୟ
ମଲୂ�ା�ନ ପ�ତେିର ଆଗକୁ ଯାଇପାରବି ତାହା �କାଶ କରେିବ କ,ି ଏ�ପାଇଁ କି
କ ି ପଦେ�ପ େକେବ ସ�ୁା �ହଣ କରାଯାଇଛ ି ଓ କଣ କରବିାକୁ ଅଛ ି ତାର
ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ପାଠ� ପ�ୁକ େଯାଗାଣ
U.D ୨୧ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ରାଜ�େର ଶ�ିାବଷ� େକଉଁ ମାସରୁ ଆର� େହାଇଥାଏ ଓ
ସରକାର ବଦି�ାଳୟ ମାନ�ୁ େକଉଁ ମାସେର ପାଠ� ପ�ୁକ ��ୁତ ର� େକଉଁ
ମାସେର େକଉଁ ତାରଖିେର େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ ନୀତ ି ନ�ି�ାରଣ
କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ (ଖ) 2014-15 ରୁ ଚଳତି ଶ�ିାବଷ� ମ�େର େକେତ
ସଂଖ�କ ଏବଂ ସମଦୁାୟ ଆବଶ�କତାରୁ େକେତ �ତଶିତ ପାଠ� ପ�ୁକ ନ�ି�ାରତି
ସମୟ ଅବ� ମ�େର େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ିତାର ବଷ�ୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ,ି େକଉଁ �ମଖୁ କାରଣରୁ ନ�ି�ାରତି ସମୟେର ପାଠ� ପ�ୁକ େଯାଗାଣ
କାଯ��କାରୀ େହାଇପାରୁନାହ� ଏ�ପାଇଁ େକଉଁମାେନ ଉ�ରଦାୟୀ ତାହା �କାଶ
କରେିବ କ ି?
 

ଶ�ିା ଋଣ େଯାଗାଣ ବବିରଣୀ �ଦାନ
U.D ୨୨ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି:- ଉ�ଶ�ିା େ��େର ନଯୁି�ି ସେୁଯାଗକୁ ନ�ିିତ କରବିା ପାଇଁ ବଗିତ 10 ବଷ�
ମ�େର ରାଜ� ସରକାର କ ି କ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ି ଓ କଣ
କରବିାକୁ ଯାଉଛ� ିତାହା �କାଶ କରେିବକ,ି ଏବଂ (ଖ) 2004 05 ରୁ 2019
2020 ବଷ�େର ଉ�ଶ�ିା େ��େର େକେତ ସଂଖ�କ ଛା�ଛା�ୀ�ୁ ଶ�ିା ଋଣ
ବାବଦକୁ େକଉଁ ବଷ� େକେତ ଅଥ� �ଦାନ କରାଯାଇଛ ିତାର ଜ�ିା ଓ ବଷ�ୱାରୀ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବକ?ି
 

କୃଷକ ଚ�ିଟ
U.D ୨୩ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ



ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର �କୃତ ଚାଷୀ କଏି, ଚାଷୀର ସଂ�ା
ସଂପକ�େର କ ିକ ିମାପଦ� ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇଛ,ି ସଂପ�ୃ ମାପଦ�ର ସଂ�ା
ଆଧାରେର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ସଂଖ�କ ଚାଷୀ ଅଛ�,ି ଏବଂ (ଖ)
ସରକାର� ନକିଟେର ଆବଶ�କ ତଥ� ଅଭାବରୁ �କୃତ ଚାଷୀମାେନ ଋଣ ଓ
�ୟ�ତଜିନତି ସବୁଧିା େନବାେର ସମସ�ା ସ�ିୃ େହଉ�ବା ପରେି��ୀେର
ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ�େର କୃଷକ ଚ�ିଟ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନ�ୁ ଏକ �ତ�
ସେଭ� କରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ?ି
 

Filling up teacher posts
U.D 24 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for
School and Mass Education be pleased to state that :- How
many post of teachers are lying vacant in Upper Primary,
Secondary and Higher Secondary schools in the district of
Bolangir and will the minister furnish Blockwise, when the
post will filled up and what step being taken?
 

Fill up the vacancy posts
U.D 25 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for
School and Mass Education be pleased to state that :- When
the admission of student in +2 Science faculty was started in
Government Womens college Bolangir, what is the
sanctioned post and vacancy, when the vacancy will be filled
up?
 

Beneficiaries list of Kalia Yojana
U.D 26 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for
Agriculture And Farmers' Empowerment be pleased to state
that :- How many farmers have received benefit of Kalia
Yojana in the district of Bolangir and can the Government
provide name of beneficiaries of Deogaon and Bolangir
Block?
 

Provide necessary Assistance to Rajendra University
U.D 27 . Shri Narasingha Mishra : Will the minister for
Higher Education be pleased to state that :- When the
Rajendra University started functioning and has the



Government taken any step for providing infrastructure,
admission of students and required staff both teaching and
non-teaching, if not by what time, step will be taken?
 

ଉ�ାଦତି ଡ଼ାଳୁଅ ଧାନର ପରିମାଣ ଓ �ୟ
U.D ୨୮ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ବଲା�ୀର ଜ�ିାେର େହଉ�ବା ଡ଼ାଳୁଅ ଧାନ ଚାଷରୁ େକେତ ଧାନ ଉ�ାଦତି
େହଉଛ ିଏବଂ ଚଳତି ବଷ� େକେତ ଧାନ ସଂ�ହ କରାଯାଇଛ;ି ଯଦ ିଧାନ �ୟ
କରାଯାଉନାହ�, ତାେହେଲ ଧାନ କଣିିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ?ି
 

ମା�କି ପରୀ�ା ଫଳାଫଳ
U.D ୨୯ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) ଚଳତି 2019 ବଷ�ର ମା�କୁି�େଲସନ
ପରୀ�ାେର େକେତ �ଲୁର ଫଳାଫଳ ଶୁନ େହାଇଛ;ି ତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା
େଦେବ କ;ି ଏବଂ (ଖ) ଏହ ି�ଲୁ ଗୁଡ଼କୁି ବ� କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ
େନଇଛ� ିକ;ି ଏହ ି�ଲୁ ଗୁଡ଼କି ଶ�ିକ ନଯୁି�ି �ସ�େର �ୟଂସ�ୂ�� ଅଟ� ିକ;ି
ଶ�ିକ ନଥାଇ ଉ�ମ ଫଳାଫଳ ସରକାର େକଉଁ ଭି�େିର ଆଶା କରୁଛ�?ି
 

ନୂତନ େକ�ୟି ସମବାୟ ବ�ା� େଖାଲିବା
U.D ୩୦ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଜ�ିା ପନୁଗ�ଠନ ପେର ସବୁ �ଶାସନକି ବଭିାଗ େସମାନ�ର
ଜ�ିା�ରୀୟ ଅଫିସ ନୂତନ ଜ�ିାମାନ�େର େଖାଲିସାର�ିବା େବେଳ ସମବାୟ
ବଭିାଗ ଏ�ସ�େର ବଫିଳ େହବାର କାରଣ କଣ; ବ��ମାନ �େତ�କ ନୂତନ
ଜ�ିା ପାଇଁ ଜ�ିା େକ�ୀୟ ସମବାୟ ବ�ା� ନ େଖାଲିବାର କାରଣ କଣ; ଏ
ସଂ�ା�େର ସରକାର� ପବୂ� �ତଶିତୃ ିଏକ ଧୁଆଁବାଣ ଅେଟ କ?ି
 

ଡ଼ାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉ�ାଦନ
U.D ୩୧ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ରାଜ�େର ଡ଼ାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ଉ�ାଦନ �ାସ
ପାଉ�ବା ଅଭିେଯାଗ ସତ� କ;ି 2010 ପରଠାରୁ ବଭିି� ଡ଼ାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ



ଉ�ାଦନର ପରସିଂଖ�ାନ େଦେବ କ;ି ଏବଂ (ଖ) େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର ଉ�ାଦନ
େହଉ�ବା କା�ୁଲ ଚାଷ ଇତ ି ମ�େର �ାସ ପାଉ�ବା ଖବର ସରକାର�
ପାଖେର ଅଛ ି କ;ି ଏେ��େର ସରକାର ଆଦବିାସୀ ଚାଷୀମାନ�ୁ େ�ା�ାହତି
କରେିବ କ?ି
 

ପ�ାୟତ େପାଖରୀେର ମ�� ଚାଷ
U.D ୩୨ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ରାଜ�େର ସମ� ପ�ାୟତ େପାଖରୀେର ମାଛ
ଚାଷ େହବ େବାଲି ସରକାର େଘାଷଣା କର�ିେଲ କ;ି ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତ
�ତଶିତ େପାଖରୀେର ଏପରମିାଛ ଚାଷ େହଉଛ;ି ଏବଂ (ଖ) ଏହ ି େପାଖରୀ
ଗୁଡ଼କି ମ�େର ଜୟପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ପ�ାୟତ େପାଖରୀ ସଂଖ�ା େକେତ
; ଏହା �ାରା େକେତ ଶ�ିିତ ଯୁବକ�ୁ େରାଜଗାର ସବୁଧିା େଯାଗାଇ
ଦଆିଯାଇଛ?ି
 

ମିଲରମାନ� �ାରା ଧାନ ଚାଉଳ ସଂ�ହ
U.D ୩୩ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟି
କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ବଗିତ 5 ବଷ�େର ଧାନ ଚାଉଳ
ସଂ�ହ ବଷ�େର େକେତ ମିଲର ଏେଜ� ସରକାର�ୁ ଚାଉଳ େଫରାଇ ନାହା�,ି
ତାହାର ତାଲିକା େଦେବ କ;ି େସମାନ� ବରୁି�େର କ ିକ ିକାଯ��ାନୁ�ାନ େହାଇଛ;ି
ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତ ଚାଉଳ ବେିକୟା ପଡ଼ଛି;ି ଏବଂ (ଖ) େସମାନ�ୁ ପନୁବ�ାର
ଧାନ ସଂ�ହ ଓ ଚାଉଳ େଯାଗାଣ ଦାୟୀ� ଦଆିଯାଉଛ ିକ?ି
 

ମ�� ଜାଆଁଳ େଯାଗାଣ
U.D ୩୪ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ଚଳତି ବଷ� କଟକ ଜ�ିାେର ସମ� ବ�କେର ଓ
େପୗରସଂ�ାେର ମ��ଚାଷୀମାନ�ୁ ଉ�ତ କସିମର ମସ�� ଜାଆଁଳ
େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ ସରକାର କ ି��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯ଼ାଉଛ ି?
 



ପାରି�ମିକ ବୃ� ିନମିେ� ପଦେ�ପ
U.D ୩୫ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
େରେଭନ�ା ବ�ି ବଦି�ାଳୟେର ଛା�ାବାସ ଓ ଛା�ୀନବିାସେର କାଯ��ରତ
କମ�ଚାରୀମାନ�ୁ େକେତ ପାର�ିମିକ �ଦାନ କରାଯାଉଛ ି �କାଶ କରି
େସମାନ� ପାର�ିମିକ ବୃ� ିପାଇଁ �କାଶ କର ିେସମାନ� ପାର�ିମିକ ବୃ� ିପାଇଁ
ସରକାର ଉ�ଳ ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଢା�ାେର ତା� ପାଇଁ Non-plan େର ଆଥ�କ
ବ�ୟ ବରାଦ କରେିବ କ ି?
 

େଗାପାଳମାନ�ୁ �ତପିରୂଣ �ଦାନ
U.D ୩୬ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- େଚା�ାର କଟକ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ବଗିତ ଫନୀ ବାଦ�ାେର
େକେତ �ାଣୀ ସ�ଦ ମତୁୃ�ବରଣ କରଛି� ିଓ େସହ ିେଗାପାଳମାନ�ୁ ସରକାର
କ ିକ ି�ତ ିପରୂଣ ରାଶ ି�ଦାନ କରଛି� ି?
 

ସମବାୟ ଋଣ �ଦାନ
U.D ୩୭ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
େଚୗ�ାର କଟକ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ବଗିତ ଦୁଇ ବଶ�େର େକେତଜଣ ଚାଷୀ ଓ
େକେତ ମହଳିା �ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀକୁ େକେତ ସମବାୟ ଋଣ �ଦାନ
କରାଯାଇଛ ିତାହାର ବବିରଣୀ ଗହୃକୁ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ପଦବୀ ପରୂଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୩୮ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
େଚୗ�ାର କଟକ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ େକଉଁ ସରକାରୀ, ସରକାରୀ
ଅନୁଦାନ�ା� କେଲଜେର ମ�ରୁୀ�ା� ଅ�� , ବଭିି� ବଭିାଗେର ବଭିି�
ବଗ�ର ଅ�ାପକ ଓ କମ�ଚାରୀ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛ ି ଓ ତାହା
ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଆବଶ�କ �ବା ମାଛର ପରିମାଣ
U.D ୩୯ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ



କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକେତ ପରମିାଣର ମାଛର ଆବଶ�କତା ଅଛ ିଓ
େକେତ ପରମିାଣର ମାଛ ରାଜ�ରୁ ଉ�ାଦନ େହଉଛ ିଏବଂ 2017-18 ଓ 2018-
19 ବଷ�େର ଆ��େଦଶ ଓ ଅନ� େକଉଁ େକଉଁ ରାଜ�ରୁ େକେତ ପରମିାଣର
ମାଛ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ଓଡଶିାର ମଧୁର ଓ ଲୁଣି ପାଣିେର େହୁ�ବା
ଚ�ୁିଡ ିଚାଷରୁ ବାଷ�କ େକେତ ପରମିାଣର ଚ�ୁିଡ ିଉ�ାଦନ େହଉଛ ିଓ େସ�ରୁ
ରାଜ�େର େକେତ ପରମିାଣର ଚ�ୁିଡ ିବ�ବହାର େହଉଛ ିଏବଂ 2017-18 ଓ
2018-19 ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତ ପରମିାଣର ମଧୁର ଚ�ୁିଡ ିଓ ଲୁଣୀ ଚ�ୁିଡି
େକଉଁ େକଉଁ େଦଶକୁ ର�ାନୀ କରାଯାଇଛ ି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର�
Environment forest and climate change ମ�ଣାଳୟର
Notification No. S01601 (E)/16.06.2015 ଅନୁସାେର ରାଜ�ର େକଉଁ
ବ�କ ଅ�ନ� େକଉଁ �ାମକୁ Eco Sensitive Zone ଭାେବ ଚ�ିଟ କରାଯାଇଛି
ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ବଦି�ାଳୟ ଗୁଡକିର ସମସ�ା ସମାଧାନ
U.D ୪୦ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ବୀରମି�ପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ସେମତ ରାଜ�େର େକଉଁ େକଉଁ
ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କ ଅ�ନ� େକଉଁ େକଉଁ �ାମପ�ାୟତେର ଉ�ବଦି�ାଳୟ ନାହ�
ଓ େକଉଁ ବ�କ ଓ େପୗରା�ଳେର ଆବଶ�କତା ଅନୁଯାୟୀ ଉ� ମା�ମିକ
ମହାବଦି�ାଳୟ ଓ +2 ମହାବଦି�ାଳୟ ନାହ� ଓ ବୀରମି�ପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର
େକଉଁ େକଉଁ ବ�କ ଅ�ନ� େକଉଁ େକଉଁ �ାମେର �ବା ବଦି�ାଳୟ ଓ ଉ�
ବଦି�ାଳୟ ଗୁଡକିେର ଛା�/ଛା�ୀ ତୁଳନାେର ଆବଶ�କୀୟ େ�ଣୀ ଗହୃ ନାହ� ଓ
େକଉଁ େକଉଁ ବଦି�ାଳୟ ଓ ଉ� ବଦି�ାଳୟେର େକେତ ସଂଖ�ାର ଶ�ିକ/ଶ�ିୟ�ୀ
ଆବଶ�କ �ଲାେବେଳ େକେତ ସଂଖ�ାର ଶ�ିକ/ଶ�ିୟ�ୀ କାଯ��କରୁଛ� ି ଓ
େକେତାଟ ି େଲଖାଏଁ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡଛି ି ଓ ଖାଲି ପଡ�ିବା ପଦବୀ ଗୁଡକି
େକେବ ସ�ୁା ପରୂଣ କରାଯିବ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

�ତ� ବଦି�ାଳୟ ଗୁଡକୁି �ାକୃତ ି�ଦାନ
U.D ୪୧ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି



କହେିବ କ ି :- ଭି��ମ ପିଲା� ପାଇଁ ରାଜ�େର େବସରକାରୀ ଅନୁ�ାନ �ାରା
ପରଚିାଳତି େହଉ�ବା �ତ� ବଦି�ାଳୟ ଓ �ତ� ଉ� ବଦି�ାଳୟ ଗୁଡକି ମ�ରୁ
େକଉଁ େକଉଁ �ତ� ବଦି�ାଳୟ ଓ �ତ� ଉ� ବଦି�ାଳୟ ଗୁଡକି ବଦି�ାଳୟ
ଗଣଶ�ିା ବଭିାଗର �ୀକୃତ ିପାଇଛ ିଓ େକଉଁ େକଉଁ �ତ� ବଦି�ାଳୟ ଓ ଉ�
ବଦି�ାଳୟ ତରଫରୁ ସ��ୃ କ��ୃ ପ�� ନକିଟେର �ୀକୃତ ିେଦବା ନମିେ� େକେବ
େକେବ ଆେବଦନ କରଛି�,ି ଜଣାଇେବ କ ିଏବଂ ଚଳତି ବଷ� ସରକାରୀ ଉ�
ବଦି�ାଳୟ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ�ା� ଉ� ବଦି�ାଳୟ ଓ େବସରକାରୀ ଉ�
ବଦି�ାଳୟର େକେତ େକେତ ସଂଖ�ାର ଛା�/ଛା�ୀ ମା�କି ପରୀ�ା େଦଇ�େଲ,
େସ�ରୁ ସରକାରୀ ଉ� ବଦି�ାଳୟ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ �ା� ଉ� ବଦି�ାଳୟ ଓ
େବସରକାରୀ ଉ� ବଦି�ାଳୟ ଗୁଡକି �େତ�କ ଉ� ବଦି�ାଳୟେର େକେତ
େକେତ ସଂଖ�ାର ଛା�/ଛା�ୀ �ଥମ େ�ଣୀ, �ତିୀୟ େ�ଣୀ ଓ ତୃତୀୟ େ�ଣୀ
େର ଉ���� େହାଇଛ� ିଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ ଜ�ିାୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଚାଷୀ�ୁ ଦଆିଯାଇ�ବା କୃଷ ିଋଣର ପରିମାଣ
U.D ୪୨ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
2017-18 ଓ 2018-19 ଖରଫି ଓ ରବ ି ଋତୁେର ବୀରମି�ପରୁ ନବି�ାଚନ
ମ�ଳୀର େକଉଁ େକଉଁ ବ�କର େକଉଁ େକଉଁ �ାମ ଓ େକ�ାପଡା ଜ�ିାର
ରାଜକନୀକା ବ�କ ଅଧୀନ� େସବା ସମବାୟ ସମିତ ିବରାଡଆି ଅ�ନ� େକଉଁ
େକଉଁ �ାମର େକେତଜଣ େଲଖାଏଁ ଚାଷୀ�ୁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ହସିାବେର
କୃଷ ିଋଣ ଦଆିଯାଇଛ ିଓ ଚାଷର �ୟ�ତ ିକାରଣରୁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ କୃଷି
ବୀମା �ଦାନ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ଏ�ରୁ ରାଜକନୀକା ବ�କର ଜୟନଗର �ାମ
ପ�ାୟତର େକଉଁ େକଉଁ �ାମର େକଉଁ େକଉଁ ମାନ�ୁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ
ଖରଫି ଚାଷ ପାଇଁ ଓ ରବ ି ଚାଷ ପାଇଁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ କୃଷ ି ଋଣ
ଦଆିଯାଇଛ ିଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ ମାନ�ୁ ଖରଫି ଚାଷର �ତ ିପାଇଁ ଓ ରବ ିଚାଷର
�ତ ିପାଇଁ କୃଷ ିବୀମା ବାବଦକୁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ଦଆିଯାଇଛ ିଏସବୁର
ଏକ ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଖାଲି ପଡ�ିବା ଜମିର ପରିମାଣ



U.D ୪୩ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- 2009 ମସହିାେର ରାଜ�େର ଚାଷ ଜମିର ପରମିାଣ େକେତ
�ଲା ଓ େସ�ରୁ େକେତ ପରମିାଣର ଚାଷ ଜମି ଶ�ି, ଜନବସତ,ି ଓ ଅନ� େକଉଁ
ଉେ�ଶ�େର ବ�ବହାର େହାଇ�ବା କାରଣରୁ ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତ ପରମିାଣର
ଚାଷ ଜମି �ାସ ପାଇଛ ିଏବଂ ଚାଷ େହାଇନପାରବିା କାରଣରୁ ରାଜ�ର 2018-
19 ବଷ�େର େକେତ ପରମିାଣର ଜମି ଖାଲି ପଡଛି ିଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ ଜ�ିା
ୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି ଓଡଶିାର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ପରମିାଣର ଜମି
ଅମ�ଯୁ� ଓ ଲବଣାଂଶେର ଆ�ା� େହାଇ�ବା କାରଣରୁ ଜମିର ଉ�ାଦତି ଶ�ି
�ାସ ପାଉ�ବା ସତ� ଅେଟ କ,ି ଯଦ ିସତ� ଅେଟ େତେବ ଏହାର ନରିାକରଣ
ପାଇଁ କ ି�କାର ବହିତି ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

କୃଷ ିFarm ର ବକିାଶ
U.D ୪୪ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଫୁଲବାଣୀ ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ ବ�କର େକଉଁ ଠାେର େକେତ
ପରମିାଣର ଜମିେର କୃଷ ିFarm ରହଛି ିଓ େକଉଁ େକଉଁ Farm ର ଉ�ତ ିପାଇଁ
2017-18 ଓ 2018-19 ଆଥ�କ ବଷ�େର େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର େକେତଟ�ା
େଲଖାଏଁ ବ�ୟ କରାଯାଇ େକଉଁ �କାର ବକିାଶ କରାଯାଇଛ,ି ଜଣାଇେବ କି
ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ ଠାେର ବ�କ �ରୀୟ Nursery ରହଛି ିଓ
Nursery ଗୁଡକିର ବକିାଶ ପାଇଁ 2017-18 ଓ 2018-19 ଆଥ�କ ବଷ�େର
େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ବ�ୟ କରାଯାଇ େକଉଁ �କାର
ବକିାଶ ମଳୂକ କାଯ�� କରାଯାଇଛ,ି ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଦଆିଯାଇ�ବା କୃଷ ିଋଣର ପରିମାଣ
U.D ୪୫ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ େକଉଁ ବ�କ ଅଧୀନ� େକଉଁ େକଉଁ �ାମର
େକେତ ସଂଖ�ାର ଚାଷୀ�ୁ 2017-18 ଓ 2018-19 ବଷ�େର ଖରଫି ଓ ରବି
ଚାଷ ପାଇଁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ କୃଷ ିଋଣ ଦଆିଯାଉଛ ିଓ ଚାଷର �ୟ�ତି
କାରଣରୁ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ କୃଷ ିବୀମା ଦଆିଯାଇଛ,ି ଜଣାଇେବ କ,ି ଏବଂ



2017-18 ଓ 2018 - 19 ଆଥ�କ ବଷ�େର ସମବାୟ ବଭିାଗ ତରଫରୁ ଉ�
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ େକଉଁ ବ�କେର େକଉଁ �କାର ବକିାଶମଳୂକ କାଯ��
କରାଯାଇ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ବ�ୟ କରାଯାଇଛ,ି ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ
�ାମୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଫୁଲବାଣୀେର �ବା ବଦି�ାଳୟ ସ�କ�େର
U.D ୪୬ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ େକଉଁଠାେର �ବା �ାଥମିକ
ବଦି�ାଳୟ ଓ ଉ� ବଦି�ାଳୟ ଗୁଡ଼କିର ପ�ା / ଛାତଘର ନାହ� ଓ ବଦି�ାଳୟର
ପାେଚରୀ , ନଳକୂପ, ପାଇଖାନା ଆଦ ିନାହ� ଏବଂ ଛା� / ଛା�ୀ� ତୁଳନାେର
ଆବଶ�କୀୟ େ�ଣୀଗହୃ ନାହ� ଏବଂ ଆବଶ�କତାନୁଯାୟୀ େକେତ ସଂଖ�ାର
ଶ�ିକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ଛି ି ଓ େକେତାଟ ି ପ�ାୟତେର ଆବଶ�କତାନୁଯାୟୀ
ଉ�ବଦି�ାଳୟ ନାହ� ଏସବୁର ଏକ ବବିରଣୀ ବ�କ ଓ �ାମୱାରୀ ଜଣାଇେବ କି
ଉ� ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକଉଁ େକଉଁ ଉ�ବଦି�ାଳୟ ଓ ବଦି�ାଳୟଗୁଡ଼କିର
ବକିାଶ ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର 2017 -18 ଓ 18 - 19 ଆଥ�କ ବଷ�େର
େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ବ�ୟ କରାଯାଇଛ ିଓ ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�େର େକଉଁ େକଉଁ
ବାବଦେର େକେତ ଟ�ା େଲଖଁାଏ ବ�ୟ କରବିାକୁ ଲ�� ରଖାଯାଇଛ,ି
ଜଣାଇେବ କ ି?
 

କାଯ�଼�କାରୀ େହଉ�ବା େଯାଜନା
U.D ୪୭ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଫୁଲବାଣୀ ଜ�ିାର କୃଷ ିଓ କୃଷକମାନ�ର ବକିାଶ ନମିେ� େକଉଁ
େକଉଁ ବ�କେର େକଉଁ େକଉଁ �କ�/େଯାଜନାମାନ କାଯ�଼�କାରୀ କରାଯାଉଛ ିଏବଂ
େକଉଁ େକଉଁ �କ� /େଯାଜନା ବାବଦକୁ 2017 - 18 ଓ 2018 - 19 ଆଥ�କ
ବଷ�େର େକ�ୀୟ ଅନୁଦାନରୁ ଓ ରାଜ� ସରକାର େକେତଟ�ା େଲଖାଏଁ
େଦଇଛ�,ି େସ�ରୁ େକେତଟ�ା େଲଖାଏଁ ବ�ୟ େହାଇଛ ି ଓ େକେତ ଟ�ା
େଲଖାଏଁ ବଳକା ଅଛ ି ଜଣାଇେବ କ;ି ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତ
ସଂଖ�ାର ଚାଷୀ�ୁ 2017 - 18 ଓ 2018 - 19 ବଷ�େର ବହିନ ମ�ି, ସାର �ୟ



କରବିା ପାଇଁ େକେତଟ�ା େଲଖାଏଁ ହସିାବେର ସଧୁ ମ�ୁ ଋଣ (Interest free
loan) ଦଆିଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

ପଦବୀ ପରୂଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୪୮ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ସାେଲପରୁ ଓ ଟା�ୀ ବ�କ ଅଧୀନେର �ବା ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ
ଅନୁଦାନ�ା� ଉ�ବଦି�ାଳୟ ଉ� �ାଥମିକ ଓ �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟ ମାନ�େର
ମ�ରୁ�ା� �ଧାନଶ�ିକ, ଅନ�ବଗ�ର ଶ�ିକ କମ�ଚାରୀ ପଦବୀରୁ େକେତ
ପଦବୀ ଅଦ�ାବ� ଖାଲି ଅଛ ିଓ ଏହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ କରାଯାଉଛ ି?
 

ମ��ଚାଷୀ�ୁ େ�ା�ାହନ
U.D ୪୯ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ଆସ�ା 2019 ବଷ�ା ଋତୁେର ସାେଲପରୁ ଓ ଟା�ୀବ�କେର
ଅ�କ ମ��ଚାଷ ପାଇଁ ମ��ଚାଷୀ�ୁ େ�ା�ାହତି କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?
 

ସମବାୟ ସଂ�ାର ପନୁରୁ�ାର
U.D ୫୦ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:-
ବଗିତ ଫନେିର କଟକ ଜ�ିାର େକଉଁ େସବା ସମବାୟ ସମିତରି େକେତ ପରମିାଣ
�ୟ�ତ ିେହାଇଛ ି�କାଶ କର ିଏହ ିସମବାୟ ସଂ�ା ଗୁଡ଼କିର ପନୁରୁ�ାର ପାଇଁ
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

�ତ�ି� କେଲଜ ସ�କ�େର
U.D ୫୧ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ବଗିତ ଫନ ି ବାତ�ାେର କଟକ ଜ�ିାର େକଉଁ ସରକାରୀ, ସରକାରୀ
ଅନୁଦାନ�ା� କେଲଜେର େକେତ �ୟ�ତ ି େହାଇଛ ି ଓ ଏହାର ପନୁଃନମି�ାଣ
ପବୂ�କ ଶ�ିାଦାନ ସସୁଂହତ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

+3 Science College େଖାଲିବା



U.D ୫୨ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂି : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
(କ) ରାଜ�େର େକଉଁ େକଉଁ ବ�କ େର +3 Science College ଅଛ ିତାହାର
ତାଲିକା େଦେବ କ,ି ଏବଂ (ଖ) େଯଉଁ ବ�କ ମାନ�େର +3 Sciecne College
େହାଇନାହ� େସହ ିବ�କ ମାନ�େର ସରକାର +3 Science College �ତ�ିା
କରବିାପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ,ି ଯଦ ିହଁ େକେବ ସ�ୁା େହବ ଯଦ ିନଁା ତାହାର
କାରଣ କଣ ?
 

ବ�କେର +2 Science College େଖାଲିବା
U.D ୫୩ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂି : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- (କ) ରାଜ�େର େକେତାଟ ିବ�କ େର +2 Science ମହାବଦି�ାଳୟ
ଅଛ ି , ଏବଂ (ଖ) େଯଉଁ ବ�କେର +2 Science College ନାହ� ଅସ�ା ଶ�ିା
ବଷ� ଆର�ରୁ Science College �ାପନ କରବିା ପାଇଁ ନ�ିତ ିକରେିବ କ ି?
 

ରବ ିଚାଷର ଧାନ ସଂ�ହ
U.D ୫୪ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂି : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ି କଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରବ ିଚାଷେର ରାଜ�େର େକେତ ପରମିାଣ େର ଧାନ
ସଂ�ହ େହବା ପାଇଁ ନ�ିତ ି େହାଇଅଛ ି ଜୁନ 20 ତାରଖି ସ�ୁା େକଉଁ ମ�ିରୁ
େକେତ ଧାନ ସଂ�ହ (ଜ�ିାୱାରୀ) ତାହାର ଏକ ତାଲିକା େଦେବ କ,ି ମ�ିେର
ଚଳତି ରବେିର େକେତ ପରମିାଣର ଧାନ ବଷ�ାେର ଓଦା େହାଇଅଛ ି ତାହାର
ସ�ୂ�� ତାଲିକା େଦେବ କ,ି ମ�ିେର ଓଦା େହାଇ�ବା ଧାନ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନ�ୁ କି
�କାର ରହିାତ ିଦଆିଯାଇଛ ି?
 

ପଶୁ ଡା�ର ଓ L.I Centre େଖାଲିବା
U.D ୫୫ . �ୀ ସଶୁା� କୁମାର ରାଉତ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଭୁବେନ�ର ଉ�ର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ପରସିରେର
େକେତ େଗାଟ ିପଶୁଡା�ର ଖାନା ଓ L.I. Centre େକଉଁ େକଉଁ ଅଛ ିଜଣାଇବା
ସହ ଆଗକୁ ଆଉ େକଉଁ େକଉଁ ଠାେର ପଶୁ ଡା�ର ଖାନା ଓ L.I. Centre
େକାଲାଯିବାର ��ାବ ଅଛ ିଜଣାଇେବ କ ିଉ� ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ପଶୁ ଡା�ର



ଖାନା ଓ L.I Centre କାଯ��ରତ ଡା�ର ଓ Live Stock inspector � ନାମ
ଏବଂ େକଉଁ ଠାେର କାଯ��ରତ ଅଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଉ�ଳ ବ�ିବଦି�ାଳୟ ପରିସରେର ଭୂମି ଋଣ
U.D ୫୬ . �ୀ ସଶୁା� କୁମାର ରାଉତ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- ଭୁବେନ�ର ଉ�ର ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ପରସିରେର �ବା ଉ�ଳ
ବ�ିବଦି�ାଳୟ ପରସିରେର ଉ�ଳ ବ�ିବଦି�ାଳୟ �ାରା ଅନୁମତ ି �ା� ଏବଂ
ବନିା ଅନୁମତ ି�ା� ଏବଂ ବନିାଅନୁମତ ି�ା� େକେତ େଗାଟ ିେଦାକାନ ଗହୃ ଅଛି
ଜଣାଇେବ କ,ି ଅନୁମତ ି�ା� େଦାକାନୀ ମାନ�ର ଭୂମି ଭଡା ବାବଦେର େକେତ
ଅଥ� ବେକୟା ଅଛ ି ତାହା ନ ଜଣାଇ େସମାନ�ୁ ଭୂମି ଭଡା 7 ଦନି ମ�େର
�ଦାନ କର ି ନେଚତ କାଯ��ାନୁ�ାନ ନଆିଯିବା ପାଇଁ କ��ୃ ପ�� �ାରା ଚଠିି
�ଦାନ କରାଯିବାର କାରଣ କଣ ଜଣାଇେବ କ,ି େକଉଁ ବ�ବସାୟୀ�ର ଭୂମି
ଭଡା ବାବଦେର ଅଦ�ାବ� େକେତ ଅଥ� ବେକୟା ଅଛ ିତାହାର ଏକ ତାଲିକା
�ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ହତିା�କାରୀ�ୁ କାଡ� ବ�ନ
U.D ୫୭ . �ୀ �କାଶ ଚ� ମାଝ ି: ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଝରଗିଁା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତ ପରବିାରକୁ
େରସନ କାଡ� ଦଆିଯାଇଛ ିକାଡ� ପାଇ�ବା ହାତା�କାରୀ ମ�ରୁ େକେତ NFSA
େର ଅ�ଭ�ୁ � ଏବଂ େକେତ OFSS େର ଅ�ଭ�ୁ �, ଝରଗିଁା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର
େକଉଁ ପ�ୟାତେର କେତ ସଂଖ�କ ହାତା�କାରୀଙଅକୁ କାଡ� ମିଳଛି ିଜଣାଇେବ
କ ି?

[Question Nos. 1 to 8 were originally starred ]
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