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ଷ� ଅ�େବଶନ

ଶନବିାର , େଫବୃୟାରୀ ୨୭ , ୨୦୨୧

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

( ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି,ବ�ିାନ ଓ କାରିଗରୀ,ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ
ହ�ଶ�ି,ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା,ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ

ସଶ�ିକରଣ,ସାଧାରଣ ଉେଦ�ାଗ )
 

Tailoring Training େଦବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
*୨୧୧ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- SHG Group ବାହାେର େବକାରୀ �ବା ଝଅିମାନ�ୁ Tailoring Training
େର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର ଦଆିଯାଉଛ,ି ଜ�ିାୱାରୀ ଓ ବ�କୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
 

Science Park ର ସଂଖ�ା
*୨୧୨ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- (କ) ରାଜ�େର େମାଟ େକେତ େଗାଟ ି Science Park ଅଛ ି ଏବଂ ରାଜ� ସରକାର
େକେତ େଗାଟ ି ନୂଆ Science Park େଖାଲିବା ପାଇଁ ନ�ି� ି �ହଣ କରଛି� ି ଏହାର
ଜ�ିାୱାରୀ େଗାଟଏ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ) ବଲା�ିର ଜ�ିାେର ନୂଆ Science
Park େଖାଲିବା ପାଇଁ ସରକାର େଘାଷଣା କର�ିେଲ ମ� ଆଜ ିପଯ��� ଆର� ନକରବିାର
କାରଣ କଣ, ଏବଂ େକଉଁ ସମୟସୀମାେର ରାଜ� ସରକାର ବଲା�ିର ଜ�ିାେର ନୁଆ
Science Park �ତ�ିା କରେିବ ?
 

ହ�ଶ�ିର �ଚାର �ସାର
*୨୧୩ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ



କ ି :- େକଉଁ େକଉଁ �କାରର ହ�ଶ�ି ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର େହଉଅଛ ିଓ ଏ�େର
େକେତ ଶ�ିୀ ନେିୟାଜତି େହାଇଛ� ିଓ ଉ� ହ�ଶ�ିର �ଚାର �ସାର ଓ ଭି�ଭୂିମିର ବକିାଶ
ପାଇଁ ସରକାର କ ିକ ିେ�ା�ାହନ େଯାଗାଇଛ�;ି ବଗିତ ୩ ବଷ�େର େକଉଁ ଜ�ିାର େକଉଁ
ସଂ�ାକୁ େକେତ ଟ�ାର ଋଣ ରାଶ ି�ଦାନ କରାଯାଇଅଛ ି?
 

େବଷୖୟିକ ଶ�ିା �ାରା ନଯୁି�ି
*୨୧୪ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- େବଷୖୟିକ ଶ�ିା �ହଣ କର ିରାଜ�େର େବକାରୀ ପରମିାଣ
ବଢଚିାଲିବା ସତ� କ ି ; େକାଭିଡ କଟକଣା ସମୟେର ବହୁତ ପିଲା ଚାକରିୀ ହରାଇଛ� ି ;
େବକାରୀ ଦୂରକିରଣ ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ି ; 2019-20 ଏବଂ
2020-21 ଶ�ିା ବଷ�େର େକେତ ପିଲା େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ପାଇଁ ନାମ େଲଖାଇଛ� ି ; ରାଜ�
ସରକାର ଦୀଘ� 10 ବଷ� ମ�େର େକେତ ପିଲା�ୁ ନଯୁି�ିର ବ�ବ�ା କରଛି� ି ; ସମ�
ବଷିୟେର ବବୃିତ ିର�େବ କ?ି
 

େଯାଗ� ହତିା�କାରୀ�ୁ େପନସ� �ଦାନ
*୨୧୫ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) ବଲା�ିର ଜ�ିାର େଲାୟର ସକୁେତଲ �କ� ପାଇଁ
�ଭାବତି ଅ�ଳର ସାମାଜକି ସରୁ�ା େପନସନ ର ବଭିି� ବଗ�େର େକେତ ଜଣ
ଦରଖା�କାରୀ େଯାଗ� ବେିବଚତି େହାଇ େପନସ� ପାଇବାକୁ ଅେପ�ା କରଛି� ି ଓ
େକେତଜଣ ଅେଯାଗ� େଘାଷତି େହାଇଛ� ିକାରଣ ସହ ସମ� ଦରଖା�କାରୀ� �ାମୱାରୀ
ବୟସ �ମେର ତାଲିକା େଦେବ କ,ି (ଖ) େଯାଗ� ବେିବଚତି ଅେପ�ାରତ ଦରଖା�କାରୀ
େକେତ ତାରଖି ସ�ୁା େପନସ� ପାଇେବ ��ୀକରଣ େଦେବ କ ି?
 

�ାବର ଓ ଅ�ାବର ସ��ିର ପରିମାଣ
*୨୧୬ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ସାଧାରଣ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
ରାଜ�େର କାଯ���ମ ନ�ବା ଏବଂ ସ�ୂ�� ଅଚଳ ତଥା ବ� େହାଇଯାଇ�ବା େକଉଁ େକଉଁ
ଉେଦ�ାଗର �ାବର ଓ ଅ�ାବର ସ��ରି ପରମିାଣ ଓ ମଲୂ�ର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ,ି ବ� େହାଇଯାଇ�ବା ଉେଦ�ାଗେର ଅବ�ାପିତ କମ�ଚାରୀ� ଦରମା ଭ�ା ଓ
ଜଗାରଖା/ସରୁ�ା ନମିେ� େକଉଁ ଉେଦ�ାଗର ନମିେ� ବାଷ�କ େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ



କରାଯାଉଛ,ି ଦୀଘ�ବଷ�ରୁ ଅଚଳ େହାଇ�ବା ଉେଦ�ାଗ ମ�ରୁ େକଉଁ ଉେଦ�ାଗକୁ
ପନୁଃଉ�ାର କରାଯିବ ଓ େକଉଁ ଉେଦ�ାଗକୁ ବ�ିି କର ିଦଆିଯିବ େସ�ପାଇଁ କ ିକ ି��ୁତ
େକଉଁ ପଯ��ାୟେର ରହଛି ିତାହା ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ମହଳିା� ଅଥ� େନତୖକି ବକିାଶ
*୨୧୭ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ଅଦ�ାବ� େକେତ େଗାଟ ିWSHG ଓ SHG Federation
ମିଶନ ଶ�ି େଯାଜନାେର ଗଠନ କରାଯାଇ େକେତ ଜଣ ମହଲିା�ୁ ଅ�ଭ�ୁ � କରାଯାଇଅଛ;ି
ଉ� SHG ଗୁଡ଼କିର ଅଥ�େନତୖକି ବକିାଶ ଓ େସମାନ�ୁ �ବଲମ�ୀ କରବିା ପାଇଁ କ ିକ ି�ତ�
କାଯ���ମମାନ �ହଣ କରାଯାଇଅଛ ି?
 

ବ�ୁ ବ�ିାନର ଗେବଷଣା କାଯ��
*୨୧୮ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ବ�ୁ ବ�ିାନ �ତ�ିାନ ତରଫରୁ ବଗିତ ତନି ି ବଷ�େର କ ି କ ି ଉେ�ଖନୀୟ ଗେବଷଣା
କରାଯାଇଛ ି?
 

ସମ�ଲପରୁୀ ବ�ର େଦଶ ଓ ବେିଦଶେର ଚାହଦିା
*୨୧୯ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ସମ�ଲପରୁୀ ବ� ପର ି େକଉଁଠାେର ଏହ ି�କାର ବ� ବୁଣାକାର
ବୁଣୁଛ� ି ; ସମ�ଲପରୁୀ ବ� େଦଶ, ବେିଦଶେର ବେିଶଷ ଭାବେର ଆଦୃତ େହଉ�ବାରୁ
ବୁଣାକାରମାନ�ୁ �ତ� ତାଲିମ େଦବା ପାଇଁ ସରକାର� ବ�ବ�ା କଣ ; ଏ ଦଗିେର େକଉଁ
ବୁଣାକାର �ତ�ିାନ କମି�ା ବୁଣାକାର ସମିତରୁି ସରକାର େକେତ ରାଜ� ପାଉଛ� ି2014 ରୁ
ବଷ�ୱାରୀ ଏ ପଯ��� ତାର ସ�ୂ�� ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ?ି
 

ନୂତନ ଡେିପ�ାମା ପାଠ��ମ �ଚଳନ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
*୨୨୦ . �ୀ ସଧୁାଂଶୁ େଶଖର ପରିଡା : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ବାେଲ�ର ଜ�ିାର େରମଣୁା �ତି ସରକାରୀ ପଲିେଟକନକିେର ସଭିିଲ,
ଇେଲକି��କାଲ, ଇେଲକେ�ାନ�ି ଏ� େଟଲିକମ�ୁନେିକସନ, େମକାନକିାଲ �ଭୃତ ିବଭିାଗେର
ଛା�ଛା�ୀମାନ�ର ଆକଷ�ଣ କମି ଯାଉ�ବାରୁ ଏଠାେର (୧) ଫୁ� �େସସଂି ଏ�



େଟକେନାେଲାଜ ି (୨) ଏ�ିକଲଚରାଲ ଇଂଜନିୟିରଂି (୩) ପ�ା�ି� ଇଂଜନିୟିରଂି (୪) ଆଟ�
ଏ� �ାଫ� ଇଂଜନିୟିରଂି (୫) ଅେଟାେମାବାଇଲ ଇଂଜନିୟିରଂି (୬) ଏେରାନୁ�ଟକିାଲ
ଇଂଜନିୟିରଂି (୭) ଏେରାେ�� ଇଂଜନିୟିରଂି (୮) େଟ�ଟାଇଲି ଇଂଜନିୟିରଂି (୯) ଡାଇରି
େଟେକ�ାେଲାଜ ି (୧୦) େମେ�ାେଲାଜ ି (୧୧) ଇେ�ରୟିର େଡେକାେରସନ �ଭୃତି
ବଭିାଗେର ଡେିପ�ାମା ଶ�ିା େଦବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?
 

ଆ�ୟ େକ� େଖାଲିବାକୁ ପଦେ�ପ
*୨୨୧ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ଏେବ ଭି��ମ� ସଂଖ�ାେକେତ, ତନ��େର 60 ବଷ�
ଅତ�ିମ କର�ିବା ବୃ� ବୃ�ା� ସଂଖ�ା େକେତ, େସମାନ�ୁ କ ି �କାର ସହାୟତା
ଦଆିଯାଉଛ,ି େକ� ସରକାର ସହାୟତାର ହାତ ବେଢଇଛ�କି,ି ଏହାକୁ ଦୃ�ିେର ର�
�େତ�କ ବ�କେର ଭି��ମ(ବୃ� ବୃ�ା) ଆ�ୟ େକ� େଖାଲାଯିବକ?ି
 

ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗର କାଯ��
*୨୨୨ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ସାଧାରଣ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ)
ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ବଭିାଗର ଉେ�ଶ�, ଆଭିମଖୁ� ଓ େକଉଁ ଲ��କୁ େନଇ କାଯ�� କରୁଛ;ି
ଏହାର କାଯ�� ପରସିର ଓ �ମତା କ'ଣ ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇଛ ିତାହା ଜଣାଇେବ କ ି? (ଖ)
ରାଜ�େର �ତ�ିତି େକଉଁ େକଉଁ ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ନମିେ� ବାଷ�କ ବେଜ�, ଆ�ନ
ପ�ା�, ବଭିି� କାଯ��ର ମଲୂ�ାୟନ ଏବଂ ଅଭିବୃ�,ି ଲାଭ ଓ �ତ ିସ�କ�ୀତ ସମୀ�ା ବଭିାଗ
�ାରା କରାଯାଇଥାଏ କ;ି ଯଦ ିକରାଯାଉ ନାହ� େକଉଁ େକଉଁ କାରଣରୁ କରାଯାଇନାହ�; ଯଦି
କରାଯାଇଛ ି େତେବ ଏ�ପାଇଁ ବଭିାଗେର େକଉଁ େକଉଁ ପଦବା ଅବ�ାପିତ େକଉଁ େକଉଁ
ବେିଶଷ�� �ାରା କ ିକ ିକାଯ�� (ମଲୂ�ାୟନ, ସମୀ�ା, ଅଭିବୃ� ିେଯାଜନା ଠାରୁ ଆର� କରି
ପନୁଃଉ�ାର ପଯ��� େଯାଜନା) କରାଯାଉଛ ିେସ ସ�କ�ୀତ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ମହଳିା ହେ�ଲକୁ ପ�ିକୁତ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
*୨୨୩ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ସରକାରୀ ଓ ଘେରାଇ ଉଦ�ମେର �ତ�ିତି ମହଳିା ହେ�ଲ ମାନ�ୁ
ପ�ିକୃତ କରବିା ସହ େସଠାେର ରହୁ�ବା ଅେ�ବାସୀ� ତାଲିକା �ାନୀୟ CDPO �ୁ



�ଦାନ ସହ ଏହାର ନୟିମିତ �ତି ିଯା� ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କଣ
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ବ�ିାନକୁ େଲାକ�ିୟ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
*୨୨୪ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
:- ରାଜ�େର ବ�ିାନକୁ େଲାକ�ିୟ କରବିାକୁ େକଉଁ ବ�ବସାୟିକ ସଂ�ା ବଗିତ ତନିବିଷ�େର
େକେତ ସହେଯାଗ ରାଶ ି�ାଦନ କରଛି� ିତାହାର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ହ�ଶ�ି କାରୀଗର ମାନ�ୁ Pension େଯାଜନା ଲାଗୁ
*୨୨୫ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଓଡ଼ଶିା ସରକାର ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ କୁଟୀର ଶ�ି କାରଗିର� ହତି ନମିେ�
Pension େଯାଜନା ଲାଗୁ କରଛି� ିକ,ି ଯଦ ିକରଛି� ିେତେବ ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତ ହତିା�କାରୀ ଏହ ି େଯାଜନାେର ଉପକୃତ େହାଇଛ� ି ଓ
େସମାନ�ୁ ମାସକି େକେତ ଟ�ା େପନସ� ମିଳୁଛ ିତାହାର ଏକ ବ�କୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ
କରେିବ କ,ି େଯଉଁମାେନ ଏହ ି େଯାଜନାେର ଅ�ଭ�ୁ � େହାଇ ପାର ି ନାହା� ି େସମାନ�ୁ
େକେବ ସ�ୁା ଏହ ିେଯାଜନାେର ଅ�ଭ�ୁ � କରାଯିବ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଦ�ତା ବକିାଶ ପାଇଁ ତାଲିମ େକ�
*୨୨୬ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ନବର�ପରୁ ଜ�ିାେର ଦ�ତା ବକିାଶ ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ ତାଲିମ େକ� କାମ
କରୁଅଛ ିଏବଂ ତାଲିମ େକ� ଗୁଡାକ େକଉଁ ସବୁ ଜାଗାେର ରହଛି ିଏହାର ବ�କୱାରୀ ରେିପାଟ�
�ଦାନ କରେିବ କ;ି େକଉଁ ତାଲିମ େକ�ମାନ� ଠାରୁ ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତଜଣ ତାଲିମ
ପାଇଛ�,ି ତାଲିମ �ା�ମାନ� ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ସବୁ େଯାଜନା କରଅିଛ�,ି ଯଦି
କରନିାହା� ିେତେବ େସମାନ� ନଯୁି�ି ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଭି��ମ�ୁ ସହାୟତା �ଦାନ
*୨୨୭ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ରାଜ�େର �ବଣ ବା�ତ, ଦୃ�ି ବା�ତ ମାନସକି ଅନ�ସର
ଓ �ାୟୁବକି ଦୁବ�ଳତା ବଗ�ର ଭି��ମ ଛା�ଛା�ୀ ମାନ�ୁ �ାଥମିକ �ରରୁ �ାତକ ଓ



�ତେକା�ର େ�ଣୀ ପଯ��� ଅ�ୟନ, ଛା�ାବାସେର ରହବିା ଓ ମାସକି େକେତ ବୃ� ି ଓ
ଅନ�ାନ� ସବୁଧିା ସେୁଯାଗ ଉପଲବଧ େହଉଛ;ି (ଖ) 2019 - 20 ଓ 2020 - 21 େର
ଉପେରା� ବଗ�ର ଛା�ଛା�ୀମାନ� ସଂଖ�ା େକେତ �ତବିଷ� ଏମାନ�ୁ ଚ�ିଟ ପାଇଁ
ସରକାରୀ �ରେର କ ି�କାର ପଦେ�ପ ନଆିଯାଉଛ ି?
 

ରୁଗଣ ବା ବ� େହାଇ�ବା ଶ�ି
*୨୨୮ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ସାଧାରଣ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି :- (କ) ସାଧାରଣ ଉେଦ�ାଗ ଅ�ନେର ରାଜ�ର େକେତାଟ ି ଶ�ି ରୁଗୁଣ ଅଥବା ବ�
େହାଇ ପଡ଼ଅିଛ ିଓ େକେତ ସଂଖ�କ �ମିକ ଓ କମ�ଚାରୀ ଏହା�ାରା କମ�ଚୁ�ତ େହାଇଅଛ�,ି
(ଖ) ଶ�ିାୟନ ��ିୟାେର ଏହ ି ଭଳ ି ଶ�ିର ପନୁଉ�ାର କର ି କାଯ���ମ କର ି ନଯୁି�ିର
ସେୁଯାଗ ସ�ିୃ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

ଶଶିୁ ବକିାଶ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
*୨୨୯ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ରା�ା କଡ଼େର େଛାଟ େଛାଟ ଛୁଆ ଚରିା ପ�ା� ସାଟ� ପି�,ି ଲ�ଳା େହାଇ
ବୁଲୁଛ� ି , ଭି�ା ମାଗୁଛ� ିେ�ସନ ଓ ବସ�ା� ମାନ�େର େଶାଉଛ�,ି ଓ ଡ�ବନିର ଜରି
ଟଣି ଡ଼ବା େଗାଟାଉଛ�,ି େ�ନେର,ପାକ�େର, ସମ�ୁ କୂଳେର ମ�ରି ପାଖେର ହାଟେର
ବାଟେର ସବୁଆେଡ଼ ଭି�ା ବୃ� ିକରୁଛ�,ି ଫୁଟପାଥେର େଖଳୁଛ� ିଏମାନ� ଭବଷି�ତ କଥା
ସରକାର କଛି ିଚ�ିା କରୁଛ� ିକ ି ; ଏମାନ� ଭବଷି�ତ ବପିଥଗାମୀ େହେଲ େଦଶ ତଥା
ରାଜ�ର ଭବଷିୟତ ଅ�ାର େହାଇଯିବ େବାଲି ସରକାର ବଚିାର କରେିବ କ;ି ଓଡ଼ଶିାର ସବୁ
ଜ�ିାେର ଏହଭିଳଭିାେବ ବହୁତ ଶଶିୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ ିଘର�ାର କଛି ିନଜାଣି ନବୁଝ ିବାସ
କରୁ�ବାେବେଳ ରାଜ� ସରକାର� ଅ�ନେର �ବା ଶଶିୁ କମିଶନ, ଶଶିୁ ଯ� େକ�, ଶଶିୁ
ସରୁ�ା ଅ�କାରୀ କରୁଛ� ିକଣ; ସରକାର ଶଶିୁମାନ� ଭବଷି�ତ କଥା ଚ�ିା କରେିବ କ ି?
 

ଆ�ଳକି ବ�ିାନ େକ� �ତ�ିା
*୨୩୦ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ଆ�ଳକି ବ�ିାନେକ� �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ
ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 



�ତ�ି�ର ଆକଳନ
*୨୩୧ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- କେରାନା ସଂ�ମଣ ଜନତି ଅଚଳାବ�ା େଯାଗଁୁ ରାଜ�ର �ାମ� ଶ�ିୀ ଓ
କାରଗିରମାନ� ଜୀବକିା ଓ ଅଥ�ନୀତ ି େକେତ ମା�ାେର �ତ�ି� େହାଇଛ,ି ସରକାର
ଆକଳନ କରୁଛ� ିକ,ି ଯଦ ିହଁ, େତେବ େସମାନ�ୁ ଦୁ��ନରୁ ମ�ୁ କରବିା ଲାଗି ସରକାର�
�ତ� ସହାୟତା କଣ ସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବ କ ି?
 

ସରକାରୀ େବଷୖୟିକ ଶ�ିାନୁ�ାନର ସଂଖ�ା
*୨୩୨ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ �ରେର କ ିକ ି�କାରର
େକେତ ସଂଖ�କ ସରକାରୀ େବଷୖୟିକ ଶ�ିାନୁ�ାନ ରହଛି ି ଏବଂ େସ�େର 2020-21
ଶ�ିାବଷ�େର େକେତ ସଂଖ�କ ଛା�ଛା�ୀ ଅ�ୟନ କରୁଛ�,ି ସ��ୃ ଶ�ିାନୁ�ାନେର େକେତ
ସଂଖ�କ ଶ�ିକ ଓ ଅଣଶ�ିକ� ପଦବୀ ମ�ରୁ �ାୟୀ/ ନୟିମିତ� ସଂଖ�ା େକେତ �ବା
�େଳ େକେତ ପଦବୀ ଅ�ାୟୀ ତଥା ଠକିାଭି�େିର ନେିୟାଜତି େହାଇଛ� ି ; (ଖ) େକଉଁ
�ରେର ଓ କ ି�କାରର େବଷୖୟିକ ଶ�ିାନୁ�ାନେର ଖାଲି�ବା େକେତ ପଦବୀ ମ�ରୁ ଚଳତି
ବଷ� େକେତ ପଦବୀ ଠକିା ଭି�େିର ଓ ନୟିମିତ ଆଧାରେର ପରୂଣ କରାଯିବ, େସ�ପାଇଁ କି
କ ି��ୁତ ିେକଉଁ ପଯ��ାୟେର ରହଛି ି?
 

ସରକାରୀ ସଂ�ାର ସଂଖ�ା
*୨୩୩ . �ୀ ଲ�ଣ ମ�ୁା : ସାଧାରଣ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ)
ରାଜ�େର େମାଟ େକେତେଗାଟ ିସରକାରୀ ସଂ�ା (Public Sector) ଅଛ,ି େକେତେଗାଟି
ଲାଭେର ଚାଲିଛ,ି �ତ ିେହାଇ�ବା ୟୁନ�ି ଲାଭ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଉଛ ି ; (ଖ)
�ତେିର ଚାଲି�ବା ୟୁନ�ି େକେତବଷ�ରୁ ଚାଲିଛ,ି େକେତାଟ ି ୟୁନ�ି 10 ବଷ� ମ�େର ବ�
େହାଇଛ ି?
 

ମହଳିା� ସରୁ�ା ଓ ବକିାଶ
*୨୩୪ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ମହଳିା� ସରୁ�ା ଓ ବକିାଶ ପାଇଁ �ଣୀତ ଆଇ� ଓ
ସବୁ େଯାଜନା ରାଜଧାନୀ ଠାରୁ େନଇ ପ�ାୟତ�ର ପଯ��� ସଠ�ି ରୂପାୟନ ସକାେଶ



ସ��ୃ ଅ�କାରୀମାନ�ୁ କ'ଣ ନେି��ଶ ଦଆିଯାଇଛ ି ଓ େକମିତ ି କାଯ��କାରୀ େହଉଛ;ି
ମହଳିା� ସଶ�ିକରଣ ଓ ଅଥ�େନତୖକି �ଗତ ିପାଇଁ େଯାଜନା ଗୁଡକିର ସଫଳ ରୂପାୟନ
ବଷିୟେର ସରକାର ଅବଗତ କରାଇେବ କ;ି ବେିଶଷ କର ି ଅସହାୟ ମହଳିା� ରହଣୀ,
ସରୁ�ା, �ାବଲମ�ୀ ଓ �େରାଜଗାର େଯାଗାଇ େଦବା ପାଇଁ �ତ� ବ�ବ�ା କ'ଣ ଅଛ ି?
 

Science Park �ତ�ିା
*୨୩୫ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :-
େଚୗ�ାର କଟକ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ନୂଆପାଟଣାଠାେର ( ନାଚୁଣୀପାଟ) Science Park
�ତ�ିା ପାଇଁ ��ାବ�େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ନଯୁି�ି ପାଇ�ବା କମ�ଚାରୀ� ତାଲିକା
*୨୩୬ . �ୀ ମେନାହର ରନଧାରୀ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକେତାଟ ି �ାନେର ଏହ ି ବଭିାଗ�ାରା େକଉଁ େକଉଁକାଯ��
କରାଯାଇଅଛ ିତାହାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବକ,ି ଏହ ିବଭିାଗ�ାରା େକେତଜଣ
employment ପାଉଛ� ିତାହାର ତାଲିକା Itemwise �ଦାନ କରେିବକ?ି
 

�ମିକ�ୁ ଦ�ତା ବକିାଶ ତାଲି�
*୨୩୭ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- କେରାନା ସମୟେର ବାହାର ରାଜ�ରୁ େଫରଆିସ�ିବା ଦାଦନ �ମିକମାନ�
ମ�ରୁ େକେତ �ମିକ�ୁ ଦ�ତା ବକିାଶ ତାଲି� �ଦାନ କରାଯାଇଛ ି?
 

ଉେଦ�ାଗମାନ� Health Camp ଆେୟାଜନ
*୨୩୮ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ସାଧାରଣ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ)
ରାଜ�େର େକଉଁ େକଉଁ ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ବଗିତ 3 ବଷ� ଲଗାତାର ଲାଭେର ଅଛ�,ି (ଖ)
ଏମାନ� ଭିତରୁ େକଉଁ େକଉଁ ଉେଦ�ାଗ �ୀଡା େ��େର ଓ େକଉଁ େକଉଁ ଉେଦ�ାଗ
Health Camp ମା�ମେର ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁଠାେର ଅନୁ�ତି କରଛି� ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

ଅନଲାଇନ େର Apply କରି�ବା ହତିା�କାରୀ
*୨୩୯ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ରାଜ�େର େମାଟ େକେତ ଜଣ ହତିା�କାରୀ ବା��କ� ଭ�ା,



ବଧିବା ଭ�ା ଏବଂ ଦବି�ା� ଭ�ା ପାଇଁ ବଭିି� େଯାଜନା େର ଅନ ଲାଇନେର Apply
କରଛି� ିଏହାର ବ�କ ନାମ ସହ ପ�ାୟତ ୱାର ିେଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ)
ରାଜ�େର ଦାଦନ �ବଣ 20 େଗାଟ ିବ�କର ବା��କ� ଭ�ା, ବଧିବା ଭ�ା ଏବଂ ଦବି�ା�
ବଭିି� େଯାଜନାେର ଭ�ା ପାଇଁ ଅନ ଲାଇନେର Apply କର�ିବା ହତିା�କାରୀମାନ�ୁ
�ଥମ �ାଥମିକତା େଦେବ କ ି, ଏବଂ େକଉଁ ସମୟସୀମା ଭିତେର ଏହ ିସମ� ଦାଦନ �ବଣ
20 ବ�କର ହତିା�କାରୀମାେନ ଭ�ା ପାଇେବ ?
 

ନୂତନ Hostel ନମି�ାଣ
*୨୪୦ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- କମ�ଜୀବ ିମହଳିାମାନ� ରହବିା ପାଇଁ ରାଜ�େର େକେତାଟ ିେକଉଁ େକଉଁଠାେର
women Hostel ଅଛ ି ; ଏଠାେର େକେତ ଅେ�ବାସୀ ରହୁଛ�;ି ଉ� Hostelେର କ ିକି
ସବୁଧିା �ଦାନ କରାଯାଇଛ;ି Hostelେର ରହବିା ପାଇଁ କ ିକ ି fees ଧାଯ�� କରାଯାଇଛ ି ;
େସମାନ�ର ସରୁ�ା �ତ ିକପିର ି�ାନ ଦଆିଯାଇଛ,ି ନୂତନ Hostel ନମି�ାଣର ��ାବ ଅଛି
କ ି?
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