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ଓଡଶିା ବଧିାନସଭା
େଷାଡଶ ବଧିାନସଭା
ଷ� ଅ�େବଶନ

ଶନବିାର , େଫବୃୟାରୀ ୨୭ , ୨୦୨୧
ଲି�ତ ଉ�ର ନମିେ� �ଶ�ାବଳୀ

�ଶ� ସଂଖ�ା - ୧୩୨
( 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 )

 

ମହଳିାମାନ�ୁ ଆଥ�କ �ାବଲମ�ୀ କରିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୨୬୦ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ମହଳିା ସଶ�ିକରଣ କାଯ��େର େକେତ
ମହଳିା ସ��ୃ ଅଛ� ି ; େସମାେନ ଆଥ�କ �ାବଲମ�ନ େ��େର କପିର ିଅ�ଗତି
କରଛି� ିଏହାର ମା�ମ େକେତ�କାର ତାହା ଆକଳନ େହାଇଛ ିକ ି ; େସମାନ�
ପାଇଁ ଆଗାମୀ େଯାଜନା ସ�କ�େର ସରକାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ
କରେିବ କ ି ; ରାଜ�େର �ବା ଜାତୀୟକରଣ ବ�ା� ଗୁଡକିର ମହଳିା ସଶ�ି
କରଣେର ଆଭିମଖୁ� ଓ କାଯ���ମ ବ�ାପକ କ?ି
 

ଗେବଷଣା ଛା�ଛା�ୀ�ୁ େ�ା�ାହନ
U.D ୧୨୬୧ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଚା�ପିରୁ ଓ ଅବଦୁଲ କାଲା� ହୁଇଲ� ଦୀପଠାେର
େ�ପଣା� ପରୀ�ା କାଯ���ମେର DRDO ମଖୁ�ଭୂମିକା ଲିଭାଉ�ଲା େବେଳ
ରାଜ� ସରକାର ଏ�େର କପିର ିସ��ୃ ଅଛ� ି ; ଏହାର େବ�ୖାନକି �ାନ େକୗଶଳ
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ହାସଲ କରବିା ପାଇଁ ଗେବଷଣାରତ ଛା�ଛା�ୀ�ୁ DRDO କମି�ା ସରକାର
େକୗଣସ ିେ�ା�ାହନ େଦଉଛ� ିକ?ି
 

ଭି��ମ ଅନୁ�ାନେର ଅେନତୖକି କାଯ��
U.D ୧୨୬୨ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ
ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ
ଭି��ମ ଅଛ� ି ; େକେତ ଭି��ମ େହାଇମ� �ମାଣ ପ� ପାଇନାହା� ି ;
େସମାନ� ସବୁଧିା ପାଇଁ ସରକାର କଣ କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି ଏବଂ
ନୂତନ ଭାେବ େସମାନ�ୁ �ାବଲମ�ୀ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର�ର େକୗଣସ ି��ାବ
ଅଛ ି କ;ି ଭି��ମ ଅନୁ�ାନେର ଅେନତୖକି କାଯ��କଳାପ ପାଇଁ ସରକାର କଣ
ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି ; ଭି��ମ ଭ�ା ବଢାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ
�ହଣ କରବିାେର ଅସବୁଧିା କଣ ଓ ଉ� ସବୁ ବଷିୟେର ବବୃିତ ିର�େବ କ?ି
 

ଶଶିୁମାନ� ବକିାଶ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୨୬୩ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ
ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଶଶିୁମାେନ େଦଶର ଭବଷି�ତ ;
େସମାନ� ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଯାହା ପଦେ�ପ େନଉଛ� ିତାହା �ଯ�ା� କ ି ;
ନୂତନ ଭାେବ େକୗଣସ ିପଦେ�ପ େନବା ପାଇଁ ସରକାର େଯାଜନା ର�ଛ� ିକ ି ;
ଗତ ପା� ବଷ� ମ�େର େକେତ ଶଶିୁ ନେିଖାଜ େହାଇଛ� ିଏବଂ େସ�ରୁ େକେତ
ଜଣ�ୁ ଉ�ାର କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ଅନ� ପିଲାମାନ�ୁ ଉ�ାର କରବିା ପାଇଁ ସରକାର
କଣ କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ିବବୃିତ ିର�େବ କ?ି
 

Death vacancy �ାରା ବା��କ� ଭ�ା �ଦାନ
U.D ୧୨୬୪ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ
ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର Death vacancy େର
adjust କର ି ବା��କ� ଭ�ା ଦଆିଯାଉଛ ି ; ପ�ାୟତେର େହଉ�ବା Death
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vacancy େର େକବଳ େସହ ିପ�ାୟତର େଲାକମାନ�ୁ adjust କର ିବା��କ�
ଭ�ା େଦବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ?ି
 

MBK ଓ C.R.P. ମାନ� େବତନ ବୃ�ି
U.D ୧୨୬୫ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଓଡଶିାେର ମହଳିା �ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀ
ସଂଘର MBK ଓ C.R.P. ମାେନ ମହଳିା ମାନ�ୁ �ାବଲମ�ୀ କରବିା େ��େର
ଅେନକ ଗୁରୁ�ପ�ୂ� କାଯ�� କରଥିା� ି; MBK ମାନ�ୁ ଦଆିଯାଉ�ବା ଟ 6,000/-
�ା ଓ C.R.P. ମାନ�ୁ ଦଆିଯାଉ�ବା ଟ 3,000/-�ା ମାସକି େବତନ ଅତ�� କ�
�ବାରୁ େସମାନ� ମ�େର ଅସେ�ାଷ ଲାଗି ରହଛି ି ; ଏଣୁ େସମାନ�ୁ େ�ା�ାହତି
ତଥା ଅ�କ ଦ� କରବିା ପାଇଁ େସମାନ� େବତନ ବୃ� ିକରବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
େନେବ କ?ି
 

Juvenile Justice Act 2015 ପେର ଯ� ଓ ସରୁ�ା �ାରା ଶଶିୁ ଚ�ିଟ
U.D ୧୨୬୬ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର Juvenile Justice (Care
and Protection) Act 2015 ଲାଗୁ େହଲାପେର ଯ� ଓ ସରୁ�ାର ଆବଶ�କ
କରୁ�ବା େକେତ ଜଣ ଶଶିୁମାନ�ୁ ଚ�ିଟ କରାଯାଇଛ,ି ଏମାନ� ମ�ରୁ ବୟସ
ଅନୁଯାୟୀ ବାଳକ ଓ ବାଳକିା� ସଂଖ�ାର ବବିରଣୀ ସହ ରାଜ�ର େକେତାଟ ିଶଶିୁ
ଯ� ଗହୃେର େକେତ ଜଣ ଶଶିୁ�ୁ ରଖାଯାଇଛ,ି ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ,ି ଏହି
ସମ� ଶଶିୁ Juvenile Justice (Care and Protection) Act, 2015
ଅନୁଯାୟୀ ଶଶିୁ ଯ� ଗହୃେର ରହବିା ପାଇଁ େଯାଗ� କ,ି ଏହ ିଶଶିୁ ଯ� ଗହୃ ଗୁଡକି
ଛା�ାବାସ ଭାବେର ବ�ବହାର େହଉଛ ି କ,ି ଯଦ ି ଉ�ର ହଁ ହୁଏ େତେବ େଯୗନ
େଶାଷଣ, ହଂିସା ତଥା େଭଦଭାବକୁ େରାକବିା ପାଇଁ ଓ monitoring କରବିା ସହ
ଶଶିୁ ଯ� ଗହୃର ମାନର ଉ�ତ ିପାଇଁ କ ିକ ିବ�ବ�ା �ହଣ କରାଯାଇଛ,ି (ଖ) ଏହି
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ଚ�ିଟ ଶଶିୁମାନ� ମ�ରୁ େକଉଁ ପିଲା� ପାଇଁ ବ��ିଗତ ଯ� େଯାଜନା ��ୁତ
େହାଇ େକେତ ଶଶିୁ�ୁ େକେତ ପା�ରି ସହାୟତା ଦଆିଯାଇଛ ି?
 

ହ�ଶ�ି କାରିଗର ମାନ�ୁ ଆଥ�କ ସହାୟତା
U.D ୧୨୬୭ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) େଷାଡଶ ବଧିାନସଭାର ତା.20.07.2019 ର
ଅଣତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା 1507 ର ଉ�ରେର ବର�ି ହ�ଶ�ି କାରଗିରମାନ�ୁ
ମାସକି ଆଥ�କ ସହାୟତା �ଦାନ ନମିେ� ସରକାର "ମଖୁ�ମ�ୀ ବର�ି କାରଗିର
ସହାୟତା େଯାଜନା" କାଯ��କାରୀ କରବିାକୁ େକେବ େଘାଷଣା କରଛି� ି ତାର
Notification ର ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ କର ି ଏହା େକେତ ତାରଖିଠାରୁ
କାଯ��କାରୀ େହାଇ େକେତ ଜଣ ବର�ି ହ�ଶ�ି କାରଗିର�ୁ ଆଜ ିପଯ��� େକେତ
ପା� ିସହାୟତା ଦଆିଯାଇଛ ିଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ,ି (ଖ) ଯଦ ିଏହ ିେଯାଜନା
କାଯ��କାରୀ େହାଇ ନାହ� େତେବ ସରକାର� ଅନ� େଯାଜନାର େଘାଷଣା ପରି
"ମଖୁ�ମ�ୀ ବର�ି କାରଗିର ସହାୟତା େଯାଜନା" ମ� େକବଳ େଘାଷଣାେର
ରହଯିିବ ନ ିତ , ତାର ��ୀକରଣ େଦେବ କ ି?
 

ଛତୁଆ େଯାଗାଣ କରୁ�ବା ମହଳିା SHG ଗୃପ
U.D ୧୨୬୮ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର େମାଟ େକେତ ମହଳିା S.H.G.
ଗ�ପ ଛତୁଆ ବଭିି� ବ�କ ମାନ�ୁ େଯାଗାଣ ( supply) କରୁଛ�,ି ଏହାର ମହଳିା
SHG � ନାମ ସହ ବ�କୱାରୀ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି ; (ଖ)
ରାଜ�େର େକଉଁ େକଉଁ ବ�କେର ଛତୁଆ S.H.G. ଗ�ପକୁ ନମି� ମାନର ଛତୁଆ
େଯାଗାେଦଇ�ବା େଯାଗଁୁ ତା�ର ନାମ କାଟ ି ଦଆିଯାଇଛ ି ଏବଂ େକଉଁ େକଉଁ
ବ�କେର ଛତୁଆ �ାନ ଖାଲି ଅଛ ିଏବଂ େସହ ିଖାଲି ପଡ�ିବା ଯାଗା ମହଲିା S.H.G.
ଗ�ପକୁ ଅତରି�ି ଦାୟୀ� ଦଆିଯାଇଛ ିଏହାର େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି
ଏବଂ ବଲା�ିର ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ ଟଟିଲିାଗଡ ବ�କ, ମରୁବିାହାଲ ବ�କ, ବେ�ାମ�ୁା ବ�କ
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ଖାଲି ପଡ�ିବା ଜାଗାେର ବାରମ�ାର ଦୁନ�ତ ିଏବଂ ଅତ ିନମି� ମାନର ଛତୁଆ େଯାଗାଣ
(supply) କରୁ�ବା ଯଥା ନାରୀ ଶ�ି ମସଲା ଉେଦ�ାଗ ବର ଗଁା ଏବଂ ମଁା ଫୁଲ
ମାଉଲି S.H.G. ଗ�ପକୁ ଦାୟି� େଦଇ�ବା ସତ� କ ି?
 

େବଆଇନ ଅନୁ�ାନଗୁଡକୁି ନୟି�ଣ
U.D ୧୨୬୯ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ
ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ନାବାଳକ ନ�ାୟ ଆଇନ (Juvenile
Justice Act) ମାନ�ତା ନଥାଇ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ଶଶିୁ ଯ� ଅନୁ�ାନ
ଚାଲିଛ ି ଓଏସବୁ େବଆଇନ ଅନୁ�ାନଗୁଡକୁି ନୟି�ଣ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର�
ପଦେ�ପ କଣ, ଶଶିୁ� �ା�� ସରୁ�ା ଓ ଯ� ନମିେ� ଅନୁସତୃ ସାଧାରଣ
ନୟିମାବଳୀ ସଂପକ�େର ଅନଭି� କମ�ଚାରୀ� �ାରା ଅ�କାଂଶ ଶଶିୁ ଯ� େକ�
ପରଚିାଳତି େହଉ�ବାରୁ ଭବଷି�ତେର େକୗଣସ ି ଅଘଟଣ ପାଇଁ େକଉଁମାନ�ୁ
ଉ�ରଦାୟୀ କରାଯିବ?
 

ଛା�ଛା�ୀ� କ�ା�ସ ନଯୁି�ି ହାର
U.D ୧୨୭୦ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ
ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ� ସରକାର� �ାରା ପରଚିାଳତି
ଇଂଜନିୟିରଂି କେଲଜ ଓ �ୟଂଶାସତି େବଷୖୟିକ ଶ�ିାନୁ�ାନଗୁଡକିେର ଛା�ଛା�ୀ�
କ�ା�ସ ନଯୁି�ି ହାର ଓ ହାରାହାର ି େବତନ ଚୁ�ି େକେତ, ଅନୁ�ାନୱାରୀ ଗତ 5
ବଷ�ର ତଥ� େଦେବକ,ି ଏ େ��େର ଅ�କ ସଫଳତା ହାସଲ ନମିେ� ସରକାର�
ଅତରି�ି େଯାଜନା କଣ?
 

ICDS େଯାଜନାେର ନଯୁି�ି
U.D ୧୨୭୧ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ
ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ICDS େଯାଜନାେର ନଯୁି�ି ନମିେ� �ତ�
ଆଇନ ରହଛିକି,ି ସଂପ�ୃ ଜ�ିାେର ମହଳିାମାନ�ୁ ନଯୁି�ି ଦଆିଯିବାର ବ�ବ�ା
ଅଛକି,ି ଏହାସେ� ଅ�ନବାଡ ି େକ�କୁ ଛାଡେିଦେଲ ଅନ�ାନ� ଉପର�ରେର
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ପଦବୀେର ଅନ� ଜ�ିାର �ାଥ�ୀ�ୁ ନଯୁି�ି ଦଆିଯିବାର କାରଣ କଣ, ଗତ 5 ବଷ�
ମ�େର ଏପର ିେକେତ ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଇଛ ିତାହା �� କରେିବକ?ି
 

ରାଜ�କୁ ଶଶିୁ ଭିକାରୀମ�ୁ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୨୭୨ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି/ �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ମହଳିା
ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ ) ରାଜ�କୁ ଶଶିୁ
ଭିକାରୀମ�ୁ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର େଘାଷଣା କର�ିେଲକ,ି ଇତ ିମ�େର 5 ବଷ�
ବତି ିଯାଇ�େଲ ବ ିେସ�େର ସରକାର ସଫଳ ନେହବାର କାରଣ କଣ, ବା�ବେର
େକେତ ଶଶିୁ ଭିକାରୀ େକଉଁ ଅଂଚଳେର ଅଛ� ି େସମାନ�ୁ ଚ�ିଟ ବା ଗଣନା
କରାଗଲାଣିକ,ି (ଖ) େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର େକେତ ଶଶିୁ ଭିକାରୀ ଅଛ�,ି େସମାନ�ୁ
ଉ�ାର କରାଯାଇ ଥଇଥାନ କରାଯିବକ?ି
 

AWC ସଂଖ�ା
U.D ୧୨୭୩ . �ୀ ମେନାହର ରନଧାରୀ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକେତାଟ ି AWC ରହଅିଛ ି ଏବଂ
ନୂତନଭାବେର େକେତାଟ ି AWC କରବିା ପାଇଁ ନ�ି� ି େହାଇଅଛ ି ଏ�ପାଇଁ କି
criteria ରହଅିଛ ିଜଣାଇେବକ,ି େକଉଁ AWC େର ଗହୃ ନାହ� ଏବଂ ଏ�ପାଇଁ କି
ବ�ବ�ା କରାଯାଇଅଛ ିଜଣାଇେବକ?ି
 

WSHGs �ୁ Bank loan �ଦାନ
U.D ୧୨୭୪ . �ୀ ମେନାହର ରନଧାରୀ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକେତାଟ ିWSHG ରହଅିଛ ିଏବଂ
େସମାନ�ର empowerment ପାଇଁ କ ିକ ିପଦେ�ପ େନଇଛ� ିଜଣାଇେବକ,ି
େକଉଁ େକଉଁ WSHGs �ୁ Bank loan େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ ଦଆିଯାଇଅଛି
ଏବଂ ଦଆିଯାଇ�ବା WSHGs �ୁ େକେବସ�ୁା �ଦାନ କରେିବ ଜଣାଇେବକ?ି
 

Textile Park �ତ�ିା
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U.D ୧୨୭୫ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଓଡ଼ଶିା େଟକସଟାଇଲସ ମିଲ, େଚୗ�ାର ସ�କ�େର
ବୟନଶ�ି ବଭିାଗ ତରଫରୁ OTM ବଦଳେର Textiles Park �ତ�ିା େଦଇ�ବା
ସତ�ପାଠ ସ�କ�େର ବଭିାଗ ଅଦ�ାବ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି,ି ଏହ ି�ସ�କୁ
ବ�ିବଭିାଗ ସହ ଆେଲାଚନା କର ି କାଯ��କାରୀ କରବିାକୁ କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଇଛ ି?
 

P.G. େ�ଣୀ େଖାଲିବାପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୨୭୬ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- େଚୗ�ାର�ତି Institute of Textiles Technology
େର P.G. େ�ଣୀ େଖାଲିବା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ବୟନକିା ତରଫରୁ �ୟ
U.D ୧୨୭୭ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ବୟନକିା ତରଫରୁ ଗତ 3 ବଷ�େର ରାଜ�ର
େକଉଁ �ାଥମିକ ତ�ୁବାୟ ସହେଯାଗ ସମିତରୁି େକେତ ପରମିାଣର ଓ େକେତ
ମଲୂ�ର ଶାଢ଼ୀ, ଗାମଛୁା, େଧାତ ି ଓ ବ�କପଡ଼ା �ୟ କରାଯାଇଛ ି ବୟନକିାେର
ସଧିାସଳଖଭାେବ ସାଧାରଣ ବୁଣାକାରମାେନ ନେିଜ ବୁଣୁ�ବା ଶାଢ଼ ି ଓ ଅନ�ାନ�
ସାମ�ୀ ବ�ିି କର ି ପାରୁନାହା� ି ତାର କାରଣ କଣ ଓ ବୟନକିା ମା�ମେର
ଅତ�ାଧୁନକି ବ���ୁତ ିଓ ବ�ିୟ ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

ବ�ିାନ ଓ କାରିଗରୀ ବଭିାଗର କାଯ�଼��ମ
U.D ୧୨୭୮ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ଉ� ବଭିାଗ �ାରା ଗତ 5 ବଷ� ଭିତେର ସ�ୁରଗଡ଼ ଜ�ିାେର
େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର କ ିକ ିକାମ କରଛି ିଓ େକେତ େଲାକ ଏହା�ାରା ଉପକୃତ
େହାଇଛ� ି , େକେତ ଅ�ଗତ ି େକଉଁ ଅ�ଳର େହାଇଛ ିଓ େକେତ ବ�ୟ ବରାଦ
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େହାଇଛ ିତାର ଏକ ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ େଦବାସହ ତଲସରା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର କଣ
କଣ ପଦେ�ପ ଉ� ଅବ� ସମୟେର େହାଇଛ ିରେିପାଟ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଉେଦ�ାଗକୁ ସ�ୁ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୨୭୯ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ସାଧାରଣ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ବ��ମାନ େକଉଁ େକଉଁ ସରକାରୀ
ଉେଦ�ାଗେର 2019 - 20 ଓ 2020 -21 େର େକେତ ଲାଭ ଅବା �ତ ିେହାଇଛ,ି
�ତ�ି� ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗକୁ ସ�ୁ ଅବ�ାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର କି
ପଦେ�ପ େନଉଛ� ି?
 

ମହଳିା�ୁ ଆ�ନଯୁି�ି
U.D ୧୨୮୦ . �ୀ �ଶା� କୁମାର ଜଗେଦବ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ
ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) େଖା��ା ଜ�ିା ବାଣପରୁ, ଚଲିିକା ଓ
ବାଲୁଗଁା, ବାଣପରୁ ଏନ.ଏ.ସ.ି ଅ�ଳେର େକେତାଟ ିମହଳିା �ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀ
ଗଠନ କରାଯାଇ େକେତ ମହଳିା�ୁ ସଭ�ାଭୁ� କରାଯାଇଛ ି ; (ଖ) େସମାନ�ୁ
ଆ�ନଯୁି�ି େଦବା ପାଇଁ କ ି�କାର େ�ା�ାହନ ଦଆିଯାଉଛ ିେକେତ ମହଳିା ଉପକୃତ
େହାଇପାରଛି� ି?
 

ସହାୟତା �ଦାନ
U.D ୧୨୮୧ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ବଗିତ ୩ ବଷ�େର ରାଜ� ଓ େକ� ସରକାର େକଉଁ େକଉଁ
ଅନୁ�ାନମାନ�ୁ Seminar, Exhibition, Symposium ଆଦ ି କରବିା ପାଇଁ
େକେତ ସହାୟତା �ଦାନ କରଛି� ି ଓ ଏ�େର ଅଂଶ �ହଣ କରୁ�ବା
�ତେିଯାଗୀମାେନ ରାଜ� ପାଇଁ େକେତ ସନୁାମ ଆଣିଛ� ିକହେିବ କ ି?
 

Detail information of Beneficiaries
U.D 1282 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister
for Social Security & Empowerment of Persons with
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Disabilities be pleased to state that :- How many beneficiaries
have been benefited under IGNOAP/
IGNWP/IGNDP/MBPY/DP in Blocks i.e. Gania, Daspalla ,
Nuagon & NAC Daspalla of Daspalla Assembly constituency;
How many death vacancies are there under said sheones; give a
Block & NAC wise detail information ?
 

Proposal to open new A.W.C.
U.D 1283 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister
for Women & Child Development & (Mission Shakti) be
pleased to state that :- Is there any feasible proposals for
opening of new A.W.C./ sub-centres under Nuagon, Gania and
Daspalla Blocks of Daspalla Assembly constituency; if so, will
the Govt. take early steps to open the proposal centers ?
 

ର�ାନୀ େହଉ�ବା ସାମ�ୀ
U.D ୧୨୮୪ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ Handicrafts କାରୀଗରମାନ�
�ାରା ତଆିର ି େହାଇ�ବା ଜନିଷିର ଚାହଦିା ରାଜ�େର େକେତ ପରମିାଣେର ବୃ�ି
ପାଇଅଛ,ି ଏ ଭିତରୁ ରାଜ� ବାହାରକୁ େକଉଁ େକଉଁ ପଦାଥ� export େହାଇ ପାରଛିି
ଜ�ିାୱାରୀ ଜଣାଇେବ କ ି?
 

ମହଳିା ବକିାଶ ସମବାୟ ସମିତରି ସଫଳତା
U.D ୧୨୮୫ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ମହଳିା ବକିାଶ ସମବାୟ ସମିତି
ତରଫରୁ ବଗିତ ତନି ିବଷ�େର କ ିକ ିସଫଳତା ହାସଲ େହାଇଛ ି?
 

ବୁଣାକାର� ଦ�ତା ବକିାଶ
U.D ୧୨୮୬ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ସଂଖ�କ ଆଦବିାସୀ
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ବୁଣାକାର ବ�ାବୟନେର ନେିୟାଜତି ଅଛ�,ି େସମାନ� ଦ�ତା ବକିାଶ ପାଇଁ କି
�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

େଯୗନକମ�ୀ�ୁ ଆ�ନଯୁି�ି
U.D ୧୨୮୭ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ
ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକଉଁଠାେର
େକେତ ମହଳିା େଯୗନକମ�ୀ ଭାେବ କାଯ�� କରୁ�ବା ସରକାରୀ, େ��ାେସବୀ ସଂ�ା
ସେବ��ଣରୁ ଜଣାପଡଛି,ି େଯୗନକମ�ୀମାନ�ୁ ବକି� ଆ�ନଯୁି�ି େଯାଗାଇ
େସମାନ�ୁ ଏହ ି କୁ�ତି ବୃ�ରୁି ନବୃି� ିପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରୁଛ� ି?
 

କଳ�ି ପରୁ�ାରକୁ ପରିଚତି କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୨୮୮ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- କଳ�ି ପରୁ�ାରକୁ ବ�ି ଦରବାରେର ସପୁରଚିତି କରବିାକୁ
ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ଭି��ମ�ୁ ଆଇନ ସହାୟତା
U.D ୧୨୮୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ
ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର ଭି��ମମାନ�ୁ ମାଗଣା
ଆଇନଗତ ସହେଯାଗ �ାଦନ ପାଇଁ ସରକା� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ହ�ତ� ବ� ବ�ିୀ
U.D ୧୨୯୦ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ହ�ତ� ବ� ବ�ିୟ ବୃ� ିପାଇଁ ସରକାର କି
�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

ସାମ�ୀ ବଜାର ବ�ବ�ା
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U.D ୧୨୯୧ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ମହଳିା �ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀ ଗୁଡକି �ାରା
��ୁତ ସାମ�ୀର ବଜାର ବ�ବ�ା ପାଇଁ ସରକାର କ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରଛି� ି?
 

�ାୟୀ ଅ�କାରୀ ନ�ବା ସମନି�ତ ଶଶିୁ ବକିାଶ �କ�
U.D ୧୨୯୨ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ
ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର େକେତାଟ ିସମନି�ତ ଶଶିୁ
ବକିାଶ �କ�େର �ାୟୀ ଅ�କାରୀ ନାହା�,ି (ଖ) ଯାଜପରୁ ଜ�ିାେର ବଡଚଣା ବ�କ
ଅଧୀନେର �ବା ବଡଚଣା ସହତି ସମନି�ତ ଶଶିୁ ବକିାଶ �କ� (�ାମା�ଳ)
ବାଲିଚ�ପରୁ ଠାେର �ବା କାଯ��ାଳୟେର ନୟିମିତ ସ.ିଡ.ିପିଓ ନ�ବା ଓ ବଡ଼ଚଣା
ଶଶିୁବକିାଶ �କ� ସ.ିଡ଼.ିପିଓ ଅସ�ୁତା ଦଶ�ାଇ ବହୁ ସମୟେର ଅନୁପ�ତି ରହୁ�ବା
ସରକାର� ଦୃ�ିକୁ ଆସଛି ି କ ି ଓ ଏହଠିାେର �ାୟୀ ,ସ.ିଡ଼.ିପିଓ ନଯୁି�ି କରି
କାଯ���ମ କରବିା ପାଇଁ �ରତି ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

ସାମାଜକି ସରୁ�ା କାଯ���ମେର ଭ�ା ପାଉ�ବା ବ��ି� ସଂଖ�ା
U.D ୧୨୯୩ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ
ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର ସାମାଜକି ସରୁ�ା
କାଯ���ମ େକଉଁ େ�ଣୀର େକେତ ସଂଖ�କ ବ��ି ଭ�ା ପାଉଅଛ� ି ; (ଖ)
ଆବଶ�କତା ଦୃ�ିରୁ ମାସକି ଭ�ା ପରମିାଣ ବୃ� ିକରବିା ପାଇଁ ସରକାର ବଚିାର
କରେିବ କ ି?
 

ସ�ୂ�� ରୂେପ ବ� କରାଯିବା ପାଇଁ େଯାଜନା �ବା ଉେଦ�ାଗ
U.D ୧୨୯୪ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ସାଧାରଣ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର �ତେିର ଚାଲୁ�ବା ବା ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ମ�ରୁ ଏବଂ
ବ� ତଥା କାଯ���ମ ନ�ବା ଉେଦ�ାଗ ଗୁଡକି ମ�ରୁ େକେତେଗାଟ ିଉେଦ�ାଗକୁ
ସ�ୂ�� ରୂେପ ବ� କରାଯିବା ପାଇଁ େଯାଜନା ରହଛି ିଓ �ତେିର ଚାଲୁ�ବା େକଉଁ
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େକଉଁ ଉେଦ�ାଗକୁ ପନୁଃଉ�ାର ନମିେ� କ ି େଯାଜନା ��ୁତ କରାଯାଇଛ ି ତାହା
�କାଶ କରେିବ କ ି?
 

ଭି��ମ �ମାଣ ପ� ନମିେ� ନୀତ ିନ�ି�ାରଣ
U.D ୧୨୯୫ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ
ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) ଭି��ମ�ୁ ଭି��ମ
�ମାଣପ� �ଦାନ ନମିେ� କ ିକ ିନୀତ ିନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇଛ,ି ଆେବଦନ କରବିାର
େକେତଦନି ମ�େର �ମାଣପ� �ଦାନର ବ�ବ�ା ରହଛି,ି ସ��ୃ ବ�ବ�ା
ଆଧାରେର ବଗିତ 3 ବଷ� ମ�େର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତ ସଂଖ�କ ଭି��ମ
�ମାଣପ� ପାଇଁ ଆେବଦନ କର�ିେଲ େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ�ୁ ନ�ି�ାରତି
ସମୟ ଅବ� ମ�େର �ମାଣପ� �ଦାନ କରାଯାଇ�ଲା ତା'ର ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି; (ଖ) ରାଜ�େର ବହୁ ସଂଖ�କ ଭି��ମ �ମାଣପ� ପାଇବାେର ବଭିି�
�କାରର ଅସବୁଧିା ସ�ଖୁୀନ େହଉ�ବା ପରେି��ୀେର ଏହ ି��ିୟା ସରଳୀକରଣ
କର ି ନ�ି�ାରତି ସମୟ ଅବ� ମ�େର ସମ� ��ିୟା ସ�ୂ�� କର ି �ମାଣ ପ�
�ଦାନ ନମିେ� ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଗେବଷଣା ଓ ବକିାଶ କାଯ��କଳାପକୁ ଉ�ାହତି କରିବା ନମିେ� େଯାଜନା
U.D ୧୨୯୬ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ବ�ିାନ ଓ େବଷୖୟିକ ବଭିାଗ ଅ�ନେର ବ�ିାନ ଶ�ିା,
ଗେବଷଣା ଓ ବକିାଶ କାଯ��କଳାପକୁ ଉ�ାହତି କରବିା ନମିେ� ବ��ମାନ ସ�ୁା
େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନା / କାଯ���ମେର େମାଟ େକେତ �କ� ହାତକୁ ନଆିଯାଇଛ,ି
େସ ବାବଦେର ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ େହାଇଛ,ି ଗେବଷଣା
କାଯ���ମେର ରାଜ�ର େକେତ େବ�ୖାନକି ଜଡତି, େସସବୁର ଗତ 5 ବଷ�ର ତଥ�
ସହତି କାଯ��କାରୀ େହାଇ�ବା େକେତାଟ ି �ମଖୁ �କ� ଗୁଡକିର ଫଳାଫଳ
ବବିରଣୀ େଦେବ କ,ି େସହପିର ି ବଭିାଗ ପ�ରୁ ଓଡଶିା ନବୀକରଣେଯାଗ� ଶ�ି
ବକିାଶ ସଂ�ା, ଓଆରଏ�ଏସ,ି ବ�ିାନ ଏକାେଡମୀ, ପିଏସପି, ଗଣିତ �ତ�ିାନ ଓ
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ବାେୟାେଟେକ�ାଲଜ ି େ��େର କ ି କ ି ଅଭିବୃ� ି ସା�ତ େହାଇଛ,ି ଏହା ସହତି
େମରାଇ� ବାେୟାେଲାଜକୁି ସାମିଲ କରାନଯିବାର କାରଣ କ'ଣ କହେିବ କ ି?
 

ବଭିି� େଯାଜନାେର େହାଇ�ବା ବ�ୟ ବରାଦ
U.D ୧୨୯୭ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- 2010 ଅଦ�ାବ� ଗଭ�ବତୀ ଓ �ନ�ଦାୟୀ ମହଳିା
ଓ ଶଶିୁ� �ା��େର ଉ�ତ ି ଓ ଅପପ�ିୃ ଦୂର ବାବଦେର ଉଭୟ େକ� ଓ ରାଜ�
ସରକାର େକଉଁ ବଷ� େକଉଁ ନାମେର ନାମିତ େଯାଜନାେର େକେତ ଅଥ� ବ�ୟବରାଦ
କରଛି�,ି େସ ବାବଦେର େକଉଁ ବଷ� େକେତ ଖ�� େହାଇଛ,ି େକେତ ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ
ଉପକୃତ େହାଇଛ�,ି େସ�ମ�ରୁ େକେତ ମହଳିା ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ,ି ଜାତ ି ଓ
ଗରବି େ�ଣୀର ଏବଂ ଗତ 10 ବଷ� ଭିତେର ଗରବି ଓ ଅସହାୟ େ�ଣୀଭୁ�
ମହଳିା� ସଂଖ�ା େକେତ ବୃ� ି ଘଟଛି,ି ମାଗ�ଦଶ�କା ଅନୁଯାୟୀ ହତିା�କାରୀ
ମହଳିା�ୁ ମିଳୁ�ବା ଅଥ� ବନିେିଯାଗ ଅନୁ�ାନ ଓ ମଲୂ�ାୟନ ପାଇଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର
େକେତ ଅ�କାରୀ ନଯୁି�ି େହାଇଛ�,ି ମଲୂ�ାୟନ ଆଦ ିସମ� ସ�କ�ୀତ ବଷ� ଓ
ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି?
 

ମହଳିାମାନ�ୁ �ିୟାଶୀଳ ଓ �େରାଜଗାର କରିବା
U.D ୧୨୯୮ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ମିଶନ ଶ�ି ଜରଆିେର ରାଜ�େର େକେତ ମହଳିା
ସଂପ�ୃ ଅଛ�,ି େସହପିର ିଉମରେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକେତ ମହଳିା ସଂପ�ିୃ
ଅଛ�,ି ମହଳିା ମାନ�ୁ �ିୟାଶୀଳ ଓ �େରାଜଗାର କରବିା ପାଇଁ େକ� ଓ ରାଜ�
ସରକାର� କ ିକ ିେଯାଜନା ରହଛି ି?
 

ଇ�ିନୟିରିଂ କେଲଜର ସଂଖ�ା
U.D ୧୨୯୯ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର େକେତାଟ ିଇ�ିନୟିରଂି କେଲଜ ଅଛ ିଓ
�ତବିଷ� େକେତ ପିଲା ପା� କରଥିା�,ି ଉ�ୀ�� ପିଲାମାନ�ୁ ନଯୁି�ି ବ�ବ�ା ପାଇଁ
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ସରକାର କ ି �ତ� ପଦେ�ପ େନଉଛ�,ି େକେତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ�ୁ Campus
selectionେର ନଯୁି�ି ମିଳଛି ିଗତ ଦୁଇବଷ�ର ତଥ� େଦେବ କ;ି େସହଭିଳ ି�ତବିଷ�
େକେତ Diploma ପିଲା ପା� କରଥିା� ି?
 

ଗଣିତ ଏବଂ ବ�ିାନ �ତ ିଆକୃ� କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୩୦୦ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ବଦି�ାଳୟରୁ ଆର� କର ି ମହାବଦି�ାଳୟ ଛା�ଛା�ୀମାନ�
ମ�େର ବ�ିାନ ଓ ଗଣିତ �ତ ିଆ�ହ ଓ ଆକଷ�ଣ ସ�ିୃ କରବିା ସହତି େସମାନ�ୁ
ଜାତୀୟ ଓ ଅ�ଜ�ାତୀୟ �ରର ନୂଆ ଉ�ାବନ ଓ ଆବ�ିାର ସ�କ�ୀତ ସଚୂନା
�ଦାନ ନମିେ� ସରକାର� ପ�ରୁ କ ିକ ି�ତ� କାଯ���ମ ��ୁତ କରାଯାଇଛ ି ;
େସମାନ� ପାଇଁ ନୟିମିତ ରୂେପ ଉ��ରୀୟ ଆଧୁନକି ବ�ିାନ ଓ ଗଣିତ େମଳା
ସ�ିୃ କରବିା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଓ ଅ�ଜ�ାତୀୟ �ରର େବ�ୖାନକି ଓ ଶ�ିାବତିମାନ�
ସହତି ଆ�ହୀ ଛା�ଛା�ୀମାନ� ମ�େର ଆେଲାଚନାର ଆେୟାଜନ ନମିେ�
େକୗଣସ ି��ାବ ଅଛ ିକ ି ; ତାମିଲନାଡୁ, ମହାରା� ଓ ଦ�ିୀ ସରକାର ଏ ଦଗିେର
ପଦେ�ପ େନଇସାର�ିବା େବେଳ ରାଜ� ସରକାର ଏ ଦଗିେର ବଚିାର କରେିବ କ ି?
 

ସହାୟତା �ଦାନ
U.D ୧୩୦୧ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ
ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିା
ଏମବପିିୱାଇ, ବାଣୀ�ୀ ଛା�ବୃ�,ି ମଖୁ�ମ�ୀ� ରଲିିଫ ପା�ରୁି ସହାୟତା,
ଡଆିରଆଇ ଋଣ, ଭୀମେଭାଇ ଭି��ମ ସାମଥ�� େଯାଜନା (ବବିଏିସୱାଇ),
ଭି��ମମାନ�ୁ ବବିାହ ସହାୟତା ଆଦରୁି ସମେୁଳ ବ�ତି ଏବଂ ଏହାର କାରଣ କଣ
; େସସବୁ ଜ�ିାେର ଆବଶ�କ ସେଭ� ନେହବା ପଛର କାରଣ କଣ ଓ ସରକାର
େକେବ ସ�ୁା ହତିା�କାରୀ ଚ�ିଟ କର ି ସହାୟତା େଯାଗାଇ େଦେବ େସସବୁର
ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି; (ଖ) ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକଉଁ କାରଣରୁ େକେତ
ବର�ି ନାଗରକି ବା��କ� ଓ ଅନ�ାନ� ସମ� ସହାୟତାରୁ ବା� ପଡଛି� ିେସସବୁର
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ଗତ 5 ବଷ�ର ତଥ� େଦେବ କ ି; ଯଦ ିେସମାନ� ସ�କ�େର ସରକାର� ନକିଟେର
ତଥ� ନଥାଏ, େତେବ େସ�ପାଇଁ �ତ� ସେଭ� କର ି େସମାନ�ୁ ସହାୟତା
େଯାଗାଇ େଦେବ କ?ି
 

େରଶମ ଉ�ାଦନ ପରିମାଣ
U.D ୧୩୦୨ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ଓଡଶିାେର ବାଷ�କ େରଶମ ଉ�ାଦନ ପରମିାଣ
େକେତ ଏବଂ 2018-19 ଓ 2019-20 ବଷ� ମ�େର େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାରୁ େକେତ
େରଶମ ଉ�ାଦନ େହାଇଛ ି ; େରଶମ ଉ�ାଦନର ଅଭିବୃ� ି ନମିେ� େକ�ୀୟ
େଯାଜନା 'ସଲି� ସମ�' ରାଜ�େର େକେବଠାରୁ କାଯ��କାରୀ େହଉଛ ି ; ଏହି
େଯାଜନାେର େକଉଁ ବଷ� େକ� ଓ ରାଜ� ସରକାର େକେତ ଅଥ� ସହାୟତା
େଦଇଛ� ିଏବଂ ଏହା ଫଳେର 2014-15 ରୁ ଚଳତି ବଷ� ମ�େର େକଉଁ ବଷ� େକଉଁ
ଜ�ିାର େକେତ େରଶମ ଚାଷୀ ଉପକୃତ େହାଇଛ� ି ; (ଖ) ଗେବଷଣା ମା�ମେର
େରଶମ ସହତି ଅନ� ସାମ�ୀ ଯଥା : ନଡଆିକତା, କଟ�, ଉ� ଆଦ ିମି�ଣ କରି
କଛି ିଅଭିନବ ସାମ�ୀ ଉ�ାଦନ େହାଇଛ ିକ ି ; ଯଦ ିେହାଇନାହ� େତେବ ଏହ ିସବୁ
ଅଭିନବ ସାମ�ୀ ଉ�ାଦନ ନମିେ� େକେବ କ ିକ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ?ି
 

କୃ�ମି ଅ��ତ�� େଯାଗାଣ
U.D ୧୩୦୩ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ
ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- 2010 ରୁ ଅଦ�ାବ� ଉଭୟ ରାଜ�
ଓ େକ� ସରକାର� ପ�ରୁ ରାଜ�ର େକେତଜଣ ଶାରୀରକି ଓ ଅନ� �କାରର
ଭି��ମ�ୁ େକେତାଟ ିଓ େକେତ ମଲୂ�ର କୃ�ମି ଅ��ତ��, �ତ� �ବଣ ଯ�,
�ତ� େଚୟାର ଓ ଅନ�ାନ� ଉପକରଣ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ,ି େସ�ମ�ରୁ
�ତବିଷ� ଉଭୟ ରାଜ� ଓ ରାଜ� ବାହାରୁ େକେତ ମଲୂ�ର େକେତ ଓ େକଉଁ
ଉପକରଣ େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ାରୁ ଅଣାଯାଉଛ ି ; େସହ ି ସାମ�ୀ କଣିିବା ପାଇଁ
�ତବିଷ� େକେତ ବ�ୟବରାଦ କରାଯାଇଛ ି ; ଏ�ପାଇଁ ସରକାର� େକଉଁ
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ମାଗ�ଦଶ�କାର ଅନୁପାଳନ କରାଯାଉଛ ି ; ଏ�ପାଇଁ ଗଠତି କମିଟେିର େକଉଁମାେନ
ରହଛି� ିେସସବୁର ଜ�ିା ଓ ବଷ�ୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି ; ରାଜ� ବାହାରୁ ଆସ�ିବା
ସାମ�ୀଗୁଡକିର ଗୁଣା�କ ମାନ ଓ େଦାଷ��ଟ ିସ�କ�ୀତ େକେତେଗାଟ ିଅଭିେଯାଗ
ସରକାର� ହ�ଗତ େହାଇଛ ିଏବଂ କଣ କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ?ି
 

ଖାଲିସ�ି ପରୂଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୩୦୪ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ସରକାର� ପ�ରୁ ଅନୁ�ତି େହଉ�ବା �ତ� ଓଡଶିା େଜଇଇ
େଯାଗଁୁ ଗତ 5 ବଷ� ଧର ିସରକାର� େକେତ ଅଥ� ଖ�� େହଉଛ ି ; ଫଳେର େକେତ
େବଷୖୟିକ ଓ ମ�ାେନଜେମ� ଶ�ିାନୁ�ାନଗୁଡକିର େକେତ ଖାଲି ସ�ି ପରୂଣ
େହଉଛ ି; ଏହା ସେ� ବଗିତ ବଷ�ମାନ�େର ରାଜ�ର ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ଘେରାଇ
େବଷୖୟିକ ଓ ମ�ାେନଜେମ� ଶ�ିାନୁ�ାନଗୁଡକିର େକେତ ଖାଲି ସ�ି ଖାଲିପଡୁଛ,ି
େକେତ େବଷୖୟିକ ଓ ମ�ାେନଜେମ� ଶ�ିାନୁ�ାନ ଓ େକେତ ବଭିାଗ ବ�
େହାଇସାରଛି ି ; ସ��ୃ ଶ�ିା �ତ�ିାନର େକେତ ଶ�ିକ କମ�ଚାରୀ ନଯୁି�ି
ହରାଇଛ� ିେସସବୁର ଜ�ିା ଓ ବଷ�ୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି; ଘେରାଇ େବଷୖୟିକ ଓ
ମ�ାେନଜେମ� ଶ�ିାନୁ�ାନଗୁଡକିେର ବ�ାପକ ସ�ି ଖାଲି ପଡୁ�ବା ଧାରା ଦୃ�ିରୁ
ସରକାର େକୗଣସ ିବକି� ବ�ବ�ାର ବଚିାର କରୁଛ� ିକ?ି
 

ନଲିାମ ମା�ମେର ବ�ିୟ
U.D ୧୩୦୫ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ସାଧାରଣ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ବଭିି� ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗର ବ� େହାଇ�ବା କାରଖାନାଗୁଡକି
ସବ�ସାଧାରଣ ନଲିାମ ମା�ମେର ବ�ିୟ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ
ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ଉ�ୀ�� େହାଇ�ବା ବଦି�ାଥ�ୀ�ୁ ଆ�ନଯୁି�ି
U.D ୧୩୦୬ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର ବାଷ�କ େକେତ �ାତେକା�ର, �ାତକ ଓ
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ଡେିପ�ାମା ବଦି�ାଥ�ୀ ଉ�ୀ�� େହଉଛ� ି , େସମାନ� ନଯୁି�ି ଓ ଆ�ନଯୁି�ି ପାଇଁ କି
କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ଭି��ମମାନ�ୁ ଋଣ
U.D ୧୩୦୭ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର ଭି��ମମାନ�ୁ ଆ�ନଯୁି�ି ଋଣ
େଯାଗାଣ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ?ି
 

Proposal for implementation of Disabled Policy
U.D 1308 . Shri Souvic Biswal : Will the minister for Social
Security & Empowerment of Persons with Disabilities be
pleased to state that :- Is there any proposal for implementation
of Disabled Policy ; if yes, when it will be implemented?
 

ସଭ�ଭୁ� ବୁଣାକାର� ସଂଖ�ା
U.D ୧୩୦୯ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- କଟକ ଜ�ିାେର େକେତେଗାଟ ି �ାଥମିକ ତ�ୁବାୟ
ସହେଯାଗ ସମିତ ିମା�ମେର େକେତ ବୁଣାକାର ସଭ�ଭୁ� େହାଇଛ� ିଓ ବୁଣାକାର
ମାନ� େବଷୖୟିକ ଦ�ତା ବୃ� ିପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ବଭିି� କାଯ��ର ବବିରଣୀ
U.D ୧୩୧୦ . �ୀ ମେନାହର ରନଧାରୀ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଏହ ିବଭିାଗ �ାରା କ ିକ ିକାଯ�� କରାଯାଉଅଛି
ତାହାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ?ି
 

କାଯ��ର ବବିରଣୀ
U.D ୧୩୧୧ . �ୀ ମେନାହର ରନଧାରୀ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ଏହ ିବଭିାଗ �ାରା କ ିକ ିକାଯ�� କରାଯାଉଅଛ ିତାହାର ପ�ୂ�ା�
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ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ?ି
 

କାଯ��ର ବବିରଣୀ
U.D ୧୩୧୨ . �ୀ ମେନାହର ରନଧାରୀ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ
ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଏହ ିବଭିାଗ �ାରା କ ିକ ିକାଯ��
କରାଯାଇଛ ିତାହାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ କହବିା ସହ ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ାେର କଣ
କଣ କାଯ�� କାଯ��କାରତିା କରାଯାଇଅଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

କାଯ��ର ବବିରଣୀ
U.D ୧୩୧୩ . �ୀ ମେନାହର ରନଧାରୀ : ସାଧାରଣ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ଏହ ିବଭିାଗ �ାରା କ ିକ ିକାଯ�� କରାଯାଉଅଛ ିତାହାର ସବେିଶଷ
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

କାଯ��ର ତାଲିକା
U.D ୧୩୧୪ . �ୀ ମେନାହର ରନଧାରୀ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଏହ ି ବଭିାଗ �ାରା ରାଜ�େର କ ି କ ି କାଯ��
କରାଯାଇଛ ିତାହାର ତାଲିକା ବ�ୃିତ ଭାବେର �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ରଣପରୁ ଠାେର OTM ଭଳ ିଏକ ଶ�ି ସଂ�ା �ତ�ିା
U.D ୧୩୧୫ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର
ବହୁତ ବୁଣାକାର ଅଛ�,ି େସମାନ�ୁ ଉ�ତ ମାନର ବୁଣା େକୗଶଳ ପାଇଁ �ଶ�ିଣ
ତଥା କମ� ନଯୁି�ି ପାଇଁ OTM ଭଳ ିଏକ ଶ�ି ସଂ�ା ରଣପରୁଠାେର �ତ�ିା କରବିା
ପାଇଁ ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ ି?
 

�ଶ�ିଣ େଦଇ �ତ� �ାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ବ�ବ�ା
U.D ୧୩୧୬ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି :- ଓଡ଼ଶିାେର ବ�ିାନର �ସାର ପାଇଁ ବ�ିାନେର ଉ�ତ �ଦଶ�ନ
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କରୁ�ବା େମଧାବୀ ଛା� ଛା�ୀ ମାନ�ୁ ମହାକାଶ ଯାନ, ମହାକାଶ ଗେବଷଣା
େକ� ଓ ବଭିି� �ହ, ନ��ମାନ� ବଷିୟେର �ଶ�ିଣ େଦଇ �ତ� �ାନ
ଆହରଣ କରବିାକୁ ସେୁଯାଗ େଦବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ମହଳିାମାନ�ୁ Broiler କୁକୁଡା ଚଆିଁ େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା
U.D ୧୩୧୭ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ
ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ନୟାଗଡ଼ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ
ଅ�ଗ�ତ ରଣପରୁ ଓ ଓଡଗଁା ବ�କେର ମହଳିା ମାନ�ୁ �ାବଲମ�ନଶୀଳ କରବିା ସହ
େସମାନ�ର � େରାଜଗାର ବୃ� ିପାଇଁ Innovative Poultry Productivity
Projects (Broiler) େଯାଜନାେର ଇ�ୁକ ମହଳିା ମାନ�ୁ ମାଗଣାେର 150
ସଂଖ�କ Broiler କୁକୁଡା ଚଆିଁ େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

େଗାବର ଗ�ାସ ଚୁଲା ବ�ବ�ା
U.D ୧୩୧୮ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ରଣପରୁ ଓ
ଓଡଗଁା ବ�କେର 2015-16 ମସହିା ଠାରୁ ଅଦ�ାବ� େକେତ ପରବିାରକୁ େଗାବର
ଗ�ା� ଚୁଲା ବ�ବ�ା କରାଯାଇଛ ି ଏବଂ ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ଅ�କ
ପରବିାରକୁ େଗାବର ଗ�ାସ ପ�ା� େଯାଗାଇ େଦବାକୁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

NFBS ରୁ ଆଥ�କ ସହାୟତା
U.D ୧୩୧୯ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ
ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଓଡ଼ଶିାେର କାଡ� ନ�ବା ଗରୀବ
ବଧିବା ମହଳିାମାେନ N.F.B.S. ରୁ ଆଥ�କ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆେବଦନ
କଲାେବେଳ B.P.L. କାଡ� ଦରକାର ପଡୁ�ବାରୁ ଆେବଦନ କର ିନପାର ିସହାୟତା
ପାଇବାରୁ ବ�ତି େହାଇଥା�,ି ଏଣୁ N.F.B.S. ରୁ ଆଥ�କ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ
ଗରୀବ ବଧିବା ମହଳିାମାେନ ଆେବଦନ କଲାେବେଳ ଆେବଦନ ଫମ�େର BPL
କାଡ� କମି�ା Ration Card କମି�ା Income Certificate ସଂଲ� କରବିାକୁ
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ନେି��ଶ େଦଇ ଗରବି ବଧିବା ମହଳିାମାନ�ୁ N.F.B.S. ରୁ 20.000 ଟ�ା ପଯ���
ଆଥ�କ ସହାୟତା େଯାଗାଇ େଦବାକୁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ବନିେିଯାଗ ପା�ରି ପରିମାଣ
U.D ୧୩୨୦ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) State Skill Development Authority
�ତ�ିତି େହଲାଦନି ଠାରୁ ଆଜ ିପଯ��� ଯୁବକ ଯୁବତୀ� Skill Development
କରବିା ପାଇଁ ଭି�ଭୂିମି ବାବଦେର େକେତ ପା� ିଓ ଅଣ ଭି�ଭୂିମି ବାବଦେର େକେତ
ପା� ିବନିେିଯାଗ କରାଯାଇଛ ିଓ େକେତ ଜଣ�ୁ Skill Development ତାଲିମ
ଦଆିଯାଇଛ,ି ଏହ ି Skill Development ପେର େକେତ ଜଣ େକଉଁ ସଂ�ାେର
ନଯୁି�ି ପାଇଛ� ି ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି , (ଖ) େଷାଡଶ ବଧିାନସଭାର
ତା.28.11.2020 ର ଅଣତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା 1069 ଅନୁସାେର (2015-16 ରୁ
2019-20) ମ�େର ବଲା�ିର ଜ�ିାେର 379 ଜଣ�ୁ ତାଲିମ ଦଆିଯାଇ ତନ��ରୁ
153 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ�ୁ ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଇଛ,ି ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଇ�ବା 153 ଜଣ
ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ� ବ�କୱାରୀ ତାଲିକା ସହ େକଉଁ ସଂ�ାେର େକଉଁ କାମ କରବିାକୁ
ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଇଛ ିତାର ତଥ� ଓ ନଯୁି�ି ପାଇ ନ�ବା ଅବଶ�ି 226 ଜଣ� ନଯୁି�ି
ସମ��େର ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ େନଇଛ� ି��ୀକରଣ େଦେବ କ ି?
 

�ୟ ସାମ�ୀର ପରିମାଣ
U.D ୧୩୨୧ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) ODISHA STATE HANDICRAFT
CORPORATION 2015-16 ଠାରୁ ଆଜ ି ପଯ��� ରାଜ�ର େକେତ ଜଣ
ହ�ଶ�ି କାରଗିର� ଠାରୁ େକେତ ଟ�ାର ହ�ଶ�ି ସାମ�ୀ �ୟକର ିବ�ିୟ କରଛିି
ଓ ତାର Gross Profit/Loss ସହ Net Profit/ Loss ର ତଥ� େଦଇ ଏହି
ସଂ�ା ଲାଭେର ଚାଲୁଛ ିନା �ତେିର ଚାଲୁଛ ିଓ ସରକାର�ୁ େକେତ ଲାଭାଂଶ େଦଇଛି
Sale Centre-wise ତଥ� େଦେବ କ,ି (ଖ)2015-16 ଠାରୁ ଆଜ ିପଯ��� ଏହି
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Corporation କୁ ସରକାର େକେତ ପା� ିଅନୁଦାନ ଆକାରେର େଦଇଛ� ିଓ ଏହି
ସଂ�ା Govt. Guarantee େର େକଉଁ Financial Institution ରୁ େକେତ ପା�ି
ଋଣ ଉଠାଣ କରଛି ିଓ ପରେିଶାଧ କରବିାକୁ �ବା ବେକୟା ଋଣର ପରମିାଣ େକେତ,
ଏହ ି ସଂ�ା CSR Activities େର େକେତ ପା� ି ବନିେିଯାଗ କର ି ରାଜ�ର
ବକିାଶେର କଭିଳ ିସାହାଯ� କରଛି ିତାର ସବେିଶଷ ତଥ� ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?
 

SIDAC େର ସରକାରୀ ପା� ିବନିେିଯାଗ
U.D ୧୩୨୨ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ� State Institute for Development
of Arts & Craft (SIDAC) Govt. ର େକଉଁ Notification େର �ତ�ିତି
େହାଇଛ ି ତାର Governing Body ଓ Managing Committee େର
େକଉଁମାନ ସଭ�/ ସଭ�ା ଅଛ�,ି Notification ର ତଥ� ସହ ବଗିତ ପା�ବଷ�େର
SIDAC କର�ିବା ହ�ଶ�ିର ବକିାଶର Report ସହ Governing Body ର
Proceedings ର ତଥ� େଦେବ କ,ି (ଖ) SIDAC ଏକ Profit making
ଉେ�ଶ�େର ଗଠତି େହାଇ�ବା ସଂ�ା କ,ି ଯଦ ିଉ�ର ହଁ ହୁଏ SIDAC �ତ�ିତି
େହବା ଦନିଠାରୁ ରାଜ� ସରକାର େକେତ ପା� ି େକଉଁ ଉେ�ଶ�େର ବନିେିଯାଗ
କରଛି� ିବଷ�ୱାରୀ ତଥ� େଦବା ସହ SIDAC ବ��ମାନ ସ�ୁା ବଷ�ୱାରୀ େକେତ
ଟ�ା ଲାଭକର ିସରକାର�ୁ ଲାଭାଂଶ େଦଇସାରଛି ିତାର ତଥ� େଦେବ କ ି?
 

Pension Rate କାଯ��କାରୀ
U.D ୧୩୨୩ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ
ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ସାମାଜକି ସରୁ�ା େଯାଜନାେର
ରାଜ�ର ବଭିି� ବଗ�ର େପନସନଧାରୀମାେନ �ତମିାସ େକେତ ଟ�ା େଲଖାଏଁ
େପନସ� ପାଉଛ�,ି �ଚଳତି Pension Rate େକେତ ତାରଖିଠାରୁ କାଯ��କାରୀ
କରାଯାଇଛ ିଓ ବଜାରେର ମଲୂ� ବୃ� ିଦୃ�ିରୁ େପନସନର ମାନ� ଦାବୀ ଅନୁଯାୟୀ
Pension Rate ବୃ� ିେହବାର ଆବଶ�କ ଅଛ ିେବାଲ ସରକାର ସହମତ େହେବ
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କ, ଯଦ ି'ହଁ 'େତେବ େକେବଠାରୁ Pension Rate ର ବୃ� ିଘଟବି, ଯଦ ିଉ�ର 'ନା'
ହଁୁଏ ତାର କାରଣ ସହ ��ିକରଣ େଦେବ କ,ି (ଖ) ସାମାଜକି ସରୁ�ା େଯାଜନାେର
ବଭିି� ବଗ�େର ଓଡ଼ଶିାେର �ଚଳତି Pension Rate ସହ େଦଶର ଅନ�ାନ�
ରାଜ�ର �ଚଳତି Pension Rate ର ଏକ ତୁଳନା�କ ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ
କରେିବ କ ି?
 

CSR ପା�େିର PSU ମାନ� ପା� ିବନିେିଯାଗ
U.D ୧୩୨୪ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ସାଧାରଣ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର PSU ମାନ�ର 2015-2016 ମସହିା ଠାରୁ ଆଜି
ପଯ��� ଅଜ�ନ କର�ିବା Gross Profit Loss ଏବଂ Net Profit/Loss ର ତଥ�
ସହ ରାଜ�ର ବକିାଶେର ସହାୟତା କରବିା ପାଇଁ CSR ପା�େିର ଏହି
ସମୟସୀମାେର PSU ମାେନ େକେତ ପା� ି ବନିେିଯାଗ କରଛି� ି PSU ୱାରୀ,
ଜ�ିାୱାରୀ ଓ CSR ପା�େିର େନଇ�ବା �କ�ୱାରୀ ସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବକ,ି
(ଖ) ରାଜ�େର �ବା PSU ମାେନ Covid-19 ର ମକୁାବଲିା ପାଇଁ େକେତ ପା�ି
ବନିେିଯାଗ କର ି େକଉଁ �କାର ସହାୟତା ରାଜ�ବାସୀ�ୁ େଦଇଛ� ି ତାର ଏକ
ବବିରଣୀ ଉପ�ାପନ କରେିବକ?ି
 

ପିଲା�ୁ ଶ�ିାଦାନ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୩୨୫ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ
ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଭ�କ ଜ�ିାେର ଅ�, ମକୂ ଓ ବ�ର
ପିଲା�ୁ ଶ�ିାଦାନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ଘେରାଇ ଉଦ�ମେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି ଓ ଜ�ିାେର ସରକାରୀ ବଦି�ାଳୟ ମା�ମେର ଅ�, ମକୂ ଓ ବ�ର
ବଦି�ାଥ�ୀ� ଶ�ିା ଲାଭ ପାଇଁ �ତ� େଯାଜନା କରେିବକ?ି
 

ହ�ଶ�ି ମା�ମେର ଆ�ନଯୁି�ି
U.D ୧୩୨୬ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଭ�କ ଜ�ିାେର ହ�ଶ�ି ମା�ମେର ଆ�ନଯୁି�ି ସ�ିୃ
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ପାଇଁ କ ି�ତ�୍ ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ଘେରାଇ ଉେଦ�ାଗେର ଭି��ମ�ୁ ନଯୁି�ି
U.D ୧୩୨୭ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ
ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଘେରାଇ ଉେଦ�ାଗେର
ଭି��ମମାନ�ୁ ନଯୁି�ି ସେୁଯାଗ ସ�ିୃ ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ
କରୁଛ�?ି
 

ମହଳିା ସମିତ ିଗୃହ ନମି�ାଣ
U.D ୧୩୨୮ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର �େତ�କ �ାମେର ମହଳିା ସମିତ ିଗହୃ
ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

େବତନ କମିଶନ ଆଧାରେର େବତନ �ଦାନ
U.D ୧୩୨୯ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ସାଧାରଣ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�ର େକଉଁ ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ କମ�ଚାରୀ�ୁ େକଉଁ େବତନ
କମିଶନ ଆଧାରେର େକେତ େବତନ �ଦାନ କରାଯାଉଛ ିତାହାର ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବକ?ି
 

ମହଳିା �� ରହଣୀ�ଳ �ତ�ିା
U.D ୧୩୩୦ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- �େତ�କ ବ�କେର ମହଳିା �� ରହଣୀ�ଳ �ତ�ିା
ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

ଛାଡପ� ମାମଲାର ସଂଖ�ା
U.D ୧୩୩୧ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ବଗିତ ପା�ବଷ�େର େକଉଁ ଜ�ିାରୁ
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େକେତାଟ ି ଛାଡପ� ଘଟଣା ଦୃ�ିକୁ ଆସଛି ି ଓ ଅଦାଲତେର େକେତାଟ ି ଛାଡପ�
ମାମଲା ବଚିାରା�ନ ଅଛ,ି ପାରବିାରକି ହଂିସା ଉପଶମ କର ି ପାରବିାରକି ଶା�ି
େଫରାଇ ଆଣିବାକୁ ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି
 

ଜମିକୁ ��ଭୁ�
U.D ୧୩୩୨ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର �ବା େକଉଁ ସରକାରୀ େବଷୖୟିକ
ଶ�ିାନୁ�ାନ ନାମେର ଅବ�ତି ଜମି ��ଭୁ� େହାଇନାହ� ତାହାକୁ ��ଭୁ� କରବିାକୁ
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି
 

Skill Development in Angul
U.D 1333 . Shri Ramesh Chandra Sai : Will the minister for
Skill Development & Technical Education be pleased to state
that :- What steps is Government taking for Skill Development
in Angul district?
 

ଅନୁେଗାଳେର ଅନାଥା�ମ �ତ�ିା
U.D ୧୩୩୪ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାର େକଉଁଠାେର କାହା ଉଦ�ମେର
ଏଠାେର େକେତଜଣ ଅେ�ଃବାସୀ ରହୁଛ� ିଓ ଏହ ିସଂ�ାକୁ ବଗିତ ତନି ିବଷ�େର
େକେତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ �ଦାନ କରାଯାଇଛ?ି
 

େ��ାେସବୀ ସଂ�ାକୁ ଅନୁଦାନ
U.D ୧୩୩୫ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ
ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- େଯୗନକମ�ୀ� ଉପେର କାଯ�� କରୁ�ବା
େକଉଁ େ��ାେସବୀ ସଂ�ାକୁ ବଗିତ ତନି ି ବଷ�େର େକେତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ
�ଦାନ କରାଯାଇଛ ିତାହାର ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବକ?ି
 

ଅନୟିମିତତା ଅଭିେଯାଗର ଫଇସଲା
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U.D ୧୩୩୬ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ସାଧାରଣ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର େକଉଁ ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗର େକଉଁ ଅ�କାରୀ ଓ
କମ�ଚାରୀ� ବରୁି�େର ଅନୟିମିତତା ଅଭିେଯାଗ ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ ିତାହାର ଆଶୁ
ଫଇସଲା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଖାଲି�ବା ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୧୩୩୭ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର େକଉଁ ସରକାରୀ େବଷୖୟିକ
ବ�ିବଦି�ାଳୟ , ଯା�ୀକ ମହାବଦି�ାଳୟ, ବଦି�ାଳୟ, ସରକାରୀ ଶ�ି ତାଲିମ
�ତ�ିାନେର ମ�ରୁୀ�ା� େକଉଁ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛ ି ଓ ତାହା
ପରୂଣପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

EPFଓ ESI ଲାଗୁ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୩୩୮ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର େକଉଁ ଯା�ୀକ ଶ�ିାନୁ�ାନ ମାନ�େର
କାଯ��ରତ ଅ�ାପକ ଓ କମ�ଚାରୀ� EPFଓ ESI ସବୁଧିା କରାଯାଇନାହ� ତାହା
ଲାଗୁ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଅେ�ଃବାସୀ�ୁ ସରୁ�ା
U.D ୧୩୩୯ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ
ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର ଭି��ମ ଆ�ୟ�ଳୀେର
ରହୁ�ବା ଅେ�ଃବାସୀ ଓ ଅେ�ଃବାସନିୀମାନ� ସରୁ�ା ପାଇଁ ସରକାର କ ି�ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?
 

କପଡ଼ା ତଆିରି େହଉ�ବା �ାନ
U.D ୧୩୪୦ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�ର ବ��ମାନ େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର କପଡ଼ା ତଆିରି
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େହଉଅଛ ି ; ଏହାର ଚାହଦିା ବେିଶଷ କର ି େକଉଁଠ ି ଅ�କ ତାର �ାନସହତି
ଜଣାଇେବ କ ି?
 

Bank loan ଅେପ�ାେର �ବା ପଅୁ ଓ ଝଅି� ତାଲିକା ଶ�ିା
U.D ୧୩୪୧ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- କଳାହା�ି ଜ�ିାେର Skill Development
ମା�ମେର େକେତ ଜଣ ପଅୁ ଝଅି Training ପାଇ Bank Loan ଅେପ�ାେର
ରହଛି� ିତାର ଏକ ତାଲିକା େଦେବ କ;ି ଏମାନ� ପାଇଁ େକଉଁ Interest େର ଓ
ବନିା Security େର Loan େଦବାର ବ�ବ�ା ଅଛ ିକ ି?
 

କଳାହା�ିେର ବ�ିାନ ପାକ�
U.D ୧୩୪୨ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- କଳାହା�ିେର ଏକ ବ�ିାନ ପାକ� େଖାଲିେବ କ ି ;ଏ�ପାଇଁ େକେତ
ଜାଗା ଓ େକେତ ଅଥ�ର ଆବଶ�କତା ରହଛି ି ଓ ଏହା�ାରା କ ି କ ି Benefit
ମିଳପିାରବି, ଜଣାଇେବ କ ି?
 

SHG Group ଜରିଆେର ଛତୁଆ ସଂ�ହ
U.D ୧୩୪୩ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) କଳାହା�ି ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ Block ରୁ େକଉଁ
େକଉଁ SHG Group ଜରଆିେର ଛତୁଆ ସଂ�ହ େହଉଅଛ ି , ଏହର ପରମିାଣ
େକେତ ଓ ବଷ�କୁ େକେତ ଅଥ� ଖ�� େହଉଅଛ,ି ଜଣାଇେବ କ;ି ( ଖ ) େକଉଁ
େକଉଁମାେନ Supply କରୁଛ� ିତା�ର ନାମ ସହତି ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
 

ନୂତନ ITI େଖାଲିବାର ��ାବ
U.D ୧୩୪୪ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର ନୂତନ ITI େଖାଲିବାର
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��ାବ ଅଛ ିକଳାହା�ି ଜ�ିାେର ଏହ ିଭିତରୁ େକେତ ଓ ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ପାଇଁ
କଛି ି��ାବ ଅଛ ିକ ି?
 

ଭ�ା ପାଇନ�ବା ବୃ�, ବୃ�ା� ବବିରଣୀ
U.D ୧୩୪୫ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତ ବୃ�, ବୃ�ା,
ଦବି�ା�, ବଧିବା, ବୟ� unmarried ମହଳିା, ଭ�ା ପାଇପାର ିନାହା� ିତାର ଏକ
ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?
 

ବରି� ନାଗରିକ� ସଂଖ�ା
U.D ୧୩୪୬ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େକେତ ବର�ି ନାଗରକି ଅଛ� ିତାର
ଆକଳନ କରାଯାଇଅଛ ି କ ି ; େସମାନ�ର ସାମାଜକି ସରୁ�ାପାଇଁ ସରକାର କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ି , ବର�ି ନାଗରକି� ମ�େର �ତେିଯାଗିତା ମଳୂକ
ମେନାଭାବ ସ�ିୃ ପାଇଁ �ାନ େଦେବ କ;ି ରାଜ�େର ସମଦୁାୟ େକେତାଟ ିOld age
Home ଅଛ ିଓ ବର�ି ନାଗରକି�ୁ କ ିକ ିସବୁଧିା �ଦାନ କରାଯାଉଛ ି?
 

ଭ�କ ଜ�ିାେର Science Park େଖାଲିବା ପାଇଁ େଯାଜନା
U.D ୧୩୪୭ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଭ�କ ଜ�ିାେର Science Park େଖାଲିବାର େଯାଜନା ଅଛ ିକ;ି
ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଭ�କ ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ ଆଗରପଡ଼ାଠାେର େଯଉଁଠ ିDIET, +3
College, + 2 Womens College ଓ ବହୁ ଶ�ିାନୁ�ାନ �ବାରୁ େସଠାେର ଏକ
Science Park �ତ�ିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

ଭି��ମ ମାନ�ୁ ସବୁଧିା �ଦାନ
U.D ୧୩୪୮ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�ର ଭି��ମମାନ� ପାଇଁ ଶ�ିା, �ା��,
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ସାମାଜକି, ଅଥ�େନତୖକି େ��େର ସବୁଧିାପାଇଁ ସରକାର�ର କ ିକ ି scheme ସବୁ
ଅଛ ିକହେିବ କ ି?
 

ବୁଣାକାରର ହାରାହାରି ଆୟ
U.D ୧୩୪୯ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ଜେଣ ବୁଣାକାରର ହାରାହାର ିେଦନୖକି ଆୟ
େକେତ, ଦାରୀ� ସୀମାେରଖା ତେଳ �େଲ େସମାନ� ଆୟ ବଢାଇବା ପାଇଁ କ ିକି
େଯାଜନା �ଣୟନ କରାଯାଇଛ,ି ଏ�ପାଇଁ େକେତ ଆଥ�କ ସହାୟତା ଆବଶ�କତା
ପଡ଼ବି, ବୁଣାକାର� �ାଥ�କୁ ଦୃ�ିେର ର� ସରକାର ହ�ତ�, ବୟନ ଶ�ି, ହ�ଶ�ି
ପାଇଁ ନୂଆ ନୀତ ି�ଣୟନର ��ାବ ଅଛ ିକ ?
 

ସମ�ଲପରୁୀ ବ�ର ନକଲି େରାକବିାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୩୫୦ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) ସମ�ଲପରୁୀ ବ�ର �ତ�ତା ରହଛି ିକ;ି ଏହା
ଓଡ଼ଶିାର ପରଚିୟ ଅେଟ କ;ି େତେବ ଏହାର ବ�ାପକ ନକଲି କରାଯାଉ�ବା କଥା
ସରକାର ଜାଣ� ିକ;ି ଏହାକୁ େରାକବିା ପାଇଁ କ ିକ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ି; (ଖ)
େସହପିରଭିାେବ ��ପରୁୀ ପାଟ ଓ ମାଣିଆ ବ� ପାଟର ନକଲି ଅନ� ରାଜ�େର
��ୁତ େହାଇ ଏଠାେର ବ�ିୟ େହଉଛ ିକ ି?
 

ଭି��ମ ପିଲାମାନ� ନମିେ� ଆବାସକି �ଲୁ
U.D ୧୩୫୧ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ
ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- (କ) ରାଜ�େର ଭି��ମ
ପିଲାମାନ� ନମିେ� େକେତ େଗାଟ ିଆବାସକି �ଲୁ ଅଛ;ି େସଠାେର େକେତ ଜଣ
ଅେ�ବାସୀ ଭାେବ ରହଛି�;ି ଏହ ିସବୁ �ଲୁ ଓ ପିଲାମାନ�ର ତଥ� େଦେବ କ ି ;
(ଖ) େସହପିରଭିାେବ ଗତ ୫ ବଷ� ମ�େର େକେତ ଭି��ମ ଓ ମାନସକି
ଅନ�ସର ଅେ�ବାସୀ େଯୗନ ନଯି��ାତନାର ଶକିାର େହାଇଛ� ି ତାହାର ତଥ�
େଦେବ କ ି?
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େସୗରଶ�ି ବନିେିଯାଗ ନମିେ� ସେଚତନତା
U.D ୧୩୫୨ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- (କ) େସୗରଶ�ି ବନିେିଯାଗ ନମିେ� ସେଚତନତା ସ�ିୃ
ଦଗିେର ଅଥବା େ�ା�ାହନ େଦବାେର ବଭିାଗ ବଫିଳ େହାଇଛ ିକ;ି ବ��ମାନ ସ�ୁା
େକେତ େସୗର �କ� (ବଡ଼ ଓ େଛାଟ) ରାଜ�େର କାଯ��କାରୀ େହଉଛ;ି ଏ�ପାଇଁ
ଲ�� ଧାଯ�� େହାଇ�ଲା ତାହାର ବଷିଦ ତଥ� େଦେବ କ;ି (ଖ) ସବୁ ସରକାରୀ
େସୗଧେର େସୗର �କ� ଚାଲିବ େବାଲି କୁହାଯାଇ�ଲା କ;ି େକେତ ସଫଳତା ମିଳଛି ି
?
 

Diploma Engineering Schoolର ସଂଖ�ା
U.D ୧୩୫୩ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ
ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଆଜ ିସ�ୁା େକେତ Diploma
Engineering School �ାପନ େହାଇଛ ିଓ ତନ��ରୁ େକେତ ବ� େହାଇଗଲାଣି;
ଆଉ େକେତ ବ� େହବା ଅବ�ାେର ଅଛ;ି ରାଜ� ପାଇଁ ଡ଼େିପ�ାମା ଇଂଜନିୟିର
ମାନ�ର ଆବଶ�କତା ଅଛ ିକ;ି ଏହାକୁ ଦୃ�ିେର ର� ଘେରାଇ ଇଂଜନିୟିରଂି �ଲୁ
ଗୁଡ଼କୁି ଅନୁଦାନ ଦଆିଯିବ କ ି?
 

�ସତୂ ିଓ ଶଶିୁ ମୃତୁ�ହାର
U.D ୧୩୫୪ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ
ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ICDS େଯାଜନା କାଯ��କାରୀ
େହବା ପେର �ସତୂ ିମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ମତୁୃ� ହାର �ାସ ପାଇଛ ିକ;ି ବ�ିବ� ଭାେବ
ବଭିାଗ ପ�ରୁ ସେଭ� କରାଯାଇଛ ି କ;ି ବେିଶଷକର ି ୨୦୧୦େର �ାମା�ଳେର
�ସତୂ ିଓ ଶଶିୁ ମତୁୃ�ହାର େକେତ �ଲା ଓ ତାହାର ୨୦୨୦ ବଷ�ର ପରସିଂଖ�ାନ
େକେତ ତାହା ଦଶ�ାଇେବ କ ି?
 
Encourage traditional hand-looms, Textiles & Handicrafts

U.D 1355 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister
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for Textiles, Handlooms & Handicrafts be pleased to state that
:- What are the special arrangements made by the Govt. to
encourage traditional handlooms, Textiles & Handicraft
weavers and selling of their products at a better price; give a
Block wise figure on name of weavers identified in the
Daspalla Assembly Constituency?
 

Number of Ladies Hostel
U.D 1356 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister
for Women & Child Development & (Mission Shakti) be
pleased to state that :- How many Govt. and Pvt. Ladies
Hostels have been functioning in the State and what are the
special measures taken up for ensuring safety and security of
Hostelers; Give a Block wise list of said hostels functioning
under the Department in Daspalla Assembly Constituency ?
 

Performances of public enterprises
U.D 1357 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister
for Public Enterprises be pleased to state that :- What is the
performances of Public enterprises in the State during current
financial year, how many of them have made profit, nos. made
loss or no profit or no loss give a detail information on that ?
 

Supply of electricity to Tribal Village
U.D 1358 . Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister
for Science and Technology be pleased to state that :- There are
some tribal villages situated in the interior & hilly areas under
Daspalla Assembly Constituency and still deprived of
electricity, will the Govt. take proactive steps for supply of
electricity to those villages through solar system ?
 

ହ�ଶ�ି ତାଲିମ ମା�ମେର ଆ�ନଯୁି�ି
U.D ୧୩୫୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ନୟାଗଡ ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ
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ମ�ଳୀେର ମହଳିାମାନ�ୁ ହ�ଶ�ି ତାଲିମ ମା�ମେର ଆ�ନଯୁି�ି ସ�ିୃ ପାଇଁ
ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ କ,ି ତଥା ବୟନକିାର ଏକ outlet େଖାଲିେବ କ ି?
 

ଖ�ିେକାଟେର ଭ�ା ପାଉ�ବା ହତିା�କାରୀ� ସଂଖ�ା
U.D ୧୩୬୦ . �ୀ ସୟୂ�ମଣି େବଦୖ� : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଖ�ିେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତଜଣ
ହତିା�କାରୀ ସରକାର�ର େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନାେର ବା��କ� ଭ�ା, ବଧିବା ଭ�ା,
ଭି��ମ ଭ�ା ପାଉଛ� ିତାହାର ବ�କୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ିଓ ଖ�ିେକାଟ
ଓ ପରୁୁେଷା�ମପରୁ NAC େର େକେତଜଣ ହତିା�କାରୀ ବା��କ� ଭ�ା, ବଧିବା
ଭ�ା, ଭି��ମ ଭ�ା ପାଉଛ�,ି ଆଉ େକେତଜଣ େଲାକ ଭ�ା ପାଇବାରୁ ବ�ତି
ଅଛ�,ି େସମାନ�ୁ େକେବସଧୁା �ଦାନ କରାଯିବା େଯାଜନା ଅଛ ିତାହା ଜଣାଇେବ
କ ି?
 

ଅ�ନୱାଡେିକ�ର ନଜି� ଗୃହ ନମି�ାଣ
U.D ୧୩୬୧ . �ୀ ସୟୂ�ମଣି େବଦୖ� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଖ�ିେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତେଗାଟି
ଅ�ନୱାଡ ିଓ ମିନ ିଅ�ନୱାଡ ିେକ� ଅଛ ିତନ��ରୁ େକେତେଗାଟରି ନଜି� ପ�ା
ଗହୃ ସହତି ଅନ�ାନ� ଆନୁସ�ିକ ବ�ବ�ା ଅଛ ି ଏବଂ େକେତାଟ ି େକ�ର ଗହୃ
ନମି�ାଣ କାଯ�� ଚାଲୁଅଛ ିଓ ଅବଶ�ି େକେତେଗାଟ ିେକ�ର ଗହୃ ନମି�ାଣ କାଯ�� ବାକି
ଅଛ ିତାହାର ବ�କୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଛତୁଆ କାଯ��େର ନେିୟାଜତି �ବା ଅ�ନୱାଡ ିେକ�
U.D ୧୩୬୨ . �ୀ ସୟୂ�ମଣି େବଦୖ� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ବ��ମାନ େକେତେଗାଟ ି SHG ର େକେତ
ସଂଖ�କ ସଦସ�/ସଦସ�ା�ୁ େକେତେଗାଟ ିଅ�ନୱାଡ ିଓ ମିନ ିଅ�ନୱାଡ ିେକ�କୁ
ଛତୁଆ ��ୁତ ି ଓ ବତିରଣ କାଯ��େର ନେିୟାଜତି କରାଯାଉଅଛ ି ଓ ଖ�ିେକାଟ
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ସମଦୁାୟ େକେତେଗାଟ ି ଅ�ନୱାଡ ି ଓ ମିନ ି ଅ�ନୱାଡି
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େକ�ର େକେତ ସଂଖ�କ ପିଲା�ୁ େକଉଁ େକଉଁ SHG �ାରା ଛତୁଆ ଓ ଅନ�ାନ�
ଖାଦ� ପଦାଥ� େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ ିତାହା ବ�କୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଭି��ମ ପିଲା� ପାଇଁ�ବା �ଲୁର ସଂଖ�ା
U.D ୧୩୬୩ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି:- ଏେବ ରାଜ�େର େକେତେଗାଟ ିଭି��ମ ପିଲା�
ପାଇଁ ଉ��ି �ଲୁ ଅଛ,ି ତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ,ି େସହି
�ଲୁଗୁଡକିେର େକେତ ପିଲା ଅ�ୟନ କରୁଛ� ିଏବଂ େକେତଜଣ ଶ�ିକ ଶ�ିୟ�ୀ
ଅଛ�,ି େସମାନ� ବବିରଣୀ େଦେବ କ,ି ଏହ ି ଶ�ିିତ ଭି��ମମାନ� ମ�ରୁ
େକେତଜଣ ନଯୁି�ି ପାଇେଲଣି ?
 

ଭି��ମମାନ� ସଂଖ�ା
U.D ୧୩୬୪ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଭି��ମମାନ�ର ସଂଖ�ା ବ�କୱାରୀ
େକେତ, ଏମାନ�ର ସରୁ�ା ପାଇଁ କ ି କ ି ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ ି ଏବଂ ଚାକରିୀ
େ��େର ଏମାନ� ପାଇଁ ସରକାର ସଂର�ଣ କର�ିବା �ାନ ବଭିି� ବଭିାଗେର
େକେତ ଶତକଡା (%) ରଖାଯାଇଛ,ି ବଗିତ 5 ବଷ� ଭିତେର େକେତ ଜଣ ନଯୁି�ି
ପାଇଛ�,ି ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ ି?
 

ଦ�ତା ମାପିବା ପାଇଁ �ବା ବ�ବ�ା
U.D ୧୩୬୫ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଶ�ିିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନ�ର ଦ�ତା
ମାପିବା ପାଇଁ କଣ ବ�ବ�ା ରହଛି,ି ଏହ ିକାଯ���ମ ଜରଆିେର ନବର�ପରୁ ଜ�ିାର
ଶ�ିିତ ଯୁବକଯୁବତୀ ଏବଂ ଜ�ିାକୁ େଫର�ିବା �ବାସୀ �ମିକମାନ�ର ଦ�ତା
ମପାଯାଇଛ ିକ ି (Skill Maping) େତେବ େକଉଁ େକଉଁ ବଭିାଗେର େକେତ ଦ�
(କୁଶଳୀ, ଅ�� କୁଶଳୀ ଓ ଅଣ କୁଶଳୀ) ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ଅଛ� ିତାହାର ଏକ ତଥ�
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େଦେବ କ,ି େସମାନ� ଦ�ତା ମତୁାବକ େସମାନ�ୁ ନଯୁି�ି କମି�ା ଆ� ନଯୁି�ି
େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ି?
 

�ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀ� ସଧୁ କାରବାର
U.D ୧୩୬୬ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ମହଳିା �ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀ� ମ�ରୁ
େକେତ ସଂଖ�କ ମହଳିା �ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀ ନ�ି�� ଭାେବ ମାଛ ଚାଷ, ଛତୁ
ଚାଷ, େଜବୖକି ସାର ଭଳ ି ଅଥ� ଉପାଜ�ନକାରୀ ଫସଲ ଉ�ାଦନ କର ି ଆଥ�କ
ଅଭିବୃ�େିର ଉ�ତ ି କରଛି� ି ତାର ନ�ି�� ତଥ� ରାଜ� ସରକାର� ନକିଟେର
ଉପଲ� କ,ି ଯଦ ିଉପଲ� େତେବ ତାର ଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି
େକେତ ସଂଖ�କ �ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀ େକୗଣସ ିଉ�ାଦନ କାଯ��େର ସାମିଲ ନ
େହାଇ େକବଳ ଅଥ� େଦଣ େନଣ ତଥା ସଧୁ କାରବାର କରୁଛ� ିତାର ଏକ ବବିରଣୀ
�ଦାନ କରେିବ କ ି?
 

ଯୁବେଗା�ୀ�ୁ ବ�ିାନ ଓ କାରିଗରୀ େ��େର ଅ�ଣୀ ପାଇଁ େଯାଜନା
U.D ୧୩୬୭ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି:- ରାଜ�େର ଯୁବ େଗା�ୀ�ୁ ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ େ��େର ଅ�ଣୀ
େହବା ପାଇଁ ସରକାର େକୗଣସ ି ନୂଆ େଯାଜନା ��ୁତ ିକରୁଛ� ିକ,ି ଏ ଦଗିେର
ଗେବଷଣା, ଅ�ୟନ, ପରୀ�ା ଇତ�ାଦ ି ପାଇଁ େଦଶର େକଉଁ ବ�ିାନ ଅନୁ�ାନ/
�ତ�ିାନ ସହତି ସହବ�ତିା କରଛି� ି?
 

କ� ବୟ� ହତିା�କାରୀ�ୁ ଚୟନ
U.D ୧୩୬୮ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ
ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ବ�ା ବ�କ ଅ�ଗ�ତ ନାବରା
(NABARA) ଓ ପାଉଁଶକୁଲି (PAWNSAKULI) �ାମ ପ�ାୟତେର ଭ�ା
ପାଇବାକୁ େଯାଗ� ଅତବିୟ� ହତିା�କାରୀମାନ�ୁ ବାଦ ଦଆିଯାଇ�ବା ଓ କ�
ବୟ� ହତିା�କାରୀ�ୁ ଚୟନ କରାଇ�ବା ଘଟଣା ସତ� କ,ି ନାବରା �ାମ ପ�ାୟତ
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ସରପ�� ଅଭିେଯାଗ ବାେଲ�ର ଉପଜ�ିାପାଳ�ୁ ଅବଗତ କରାଯାଇ�ଲାେବେଳ
ବ�କ�ତି ସ��ୃ କମ�ଚାରୀ� ଏତାଦୃଶ ଆପ�ଜିନକ କାଯ�� ତଦ� ପାଇଁ ସରକାର
କଣ ନେି��ଶ େନେବ , ଏହ ିସ��ୃ କମ�ଚାରୀ�ଠାେର େଯାଗ� ବ��ି� ଦରଖା�
ଫମ� ଥାଇ କର ି େସ ବ��ି Official କମି�ା online େର ଉପଜ�ିାପାଳ
କାଯ��ାଳୟକୁ ପଠାଇନ�ବା ଘଟଣା ତଦ� ପରସିରକୁ ନଆିଯିବ କ ି?
 

ଭ�ା ବ�ନର ହସିାବ
U.D ୧୩୬୯ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ
ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଚଳତି ବଷ� ରାଜ�େର େମାଟ
େକେତ େଲାକ�ୁ ବା��କ�, ବଧିବା ଓ ବକିଳା� ଭ�ା ନୂଆ କର ିଦଆିଗଲା କମି�ା
ଦଆିଯିବ ତାର ଜ�ିାୱାରୀ ହସିାବ ସରକାର ଉପ�ାପନ କରେିବ କ,ି ଏ�େର
�େତ�କ ଜ�ିାର ଲ�� ଧାଯ�� େହାଇ�ବା ସଂଖ�ା େକେତ, ଭ�ା ବ�ନର ଶତ
�ତଶିତ ହାସଲ ନମିେ� ସରକାର ଜ�ିାମାନ�ୁ କଣ ନେି��ଶ େଦଇଛ� ି?
 

ମହଳିା SHG � ସଂଖ�ା
U.D ୧୩୭୦ . �ୀ ଅ�ନିୀ କୁମାର ପା� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ଅଦ�ାବ� ମହଳିା SHG
ସଂଖ�ାେକେତ େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତାଟ ିSHG ଆଥ�କ ��ଳତା ଅ�ଭାଗେର
ଅଛ� ି ତହା ଅନୁ�ାନ କରାଯାଇଛକି ି ସବୁ SHG ଏ�େର ��ଳତା ଆଣିବାକୁ
ସରକାର�ର ବେିଶଷ େଯାଜନା କଣ ?
 

ଦୁବ�ଳତା ସଧୁାରିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୩୭୧ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ
ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର େଗାଟଏି େହେଲ ସରକାରୀ
ଇ�ିନୟିରଂି କେଲଜ National Institute ranking frame work (NIRF)
େର �ାନ ପାଇବା ପଛେର ଶ�ିା, ଗେବଷଣା, ଭି�ଭୂିମି କମି�ା ଅନ� େକୗଣସି
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ଦୁବ�ଳତା ଦାୟୀ ସରକାର ଅନୁସ�ାନ କରଛି� ିକ,ି ଯଦ ିହଁ, େତେବ ନ�ି�� ଦୁବ�ଳତା
ସଧୁାରବିା ଦଗିେର ସରକାର� ପଦେ�ପ କଣ ?
 

ଅେ�ବାସୀ ମାନ�ୁ ତାଲିମ
U.D ୧୩୭୨ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ
ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ଅ�କାଂଶ ଶଶିୁ ଯ� େକ�େର
ଅେ�ବାସୀମାନ�ୁ ଭବଷି�ତ ଜୀବନ ଯାପନ ସ�କ�ୀତ ଶ�ିା କମି�ା ତାଲିମ �ଦାନ
କରାଯାଉନ�ବାରୁ 18 ବଷ� େହବା ମାେ� ଅନୁ�ାନରୁ ବଦିା େହଉ�ବା କେିଶାର-
କେିଶାରୀ� ଭବଷି�ତ ଦଗିହରା କମି�ା ବପି� େହଉ�ବା ରାଜ� ଶଶିୁ ଅ�କାର
ସରୁ�ା କମିଶନର ଅ�� ବହୁ ପବୂ�ରୁ ରେିପାଟ� େଦଇ�େଲ ଏଭଳ ି ଗୁରୁତର
ସମସ�ାର ସମାଧାନ ଲାଗି ସରକାର� ଲ�� ଭି�କି େଯାଜନା କଣ ସବେିଶଷ
ତଥ� େଦେବ କ ି?
 

କମି�ବା ର�ାନୀର ପରିମାଣ
U.D ୧୩୭୩ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- କେରାନା ସଂ�ମତା ଜନତି ଅଚଳାବ�ା େଯାଗଁୁ
ରାଜ�ର ବୟନ, ହ�ତ� ଓ ହ�କଳା ସାମ�ୀ ର�ାନୀ େକେତ �ତଶିତ କମିଛ ିଓ
ପବୂ� ଦୁଇ ବଷ�େର େକେତ ମଲୂ�ର ଏସବୁ ସମ�ୀ ର�ାନୀ େହାଇ�ଲା ହ�ତ� ଓ
ହ�କଳା ସାମ�ୀର ଉ�ାଦନ, ବଜାର ଚାହଦିା ଓ ର�ାନ ିବୃ� ିନମିେ� ସରକାର�
ଦୀଘ�ମିଆଦ ିେଯାଜନା କଣ ସବେିଶଷ ତଥ� େଦେବ କ ି?
 

ଉେଦ�ାଗ ଓ ନଗିମର ସଂଖ�ା
U.D ୧୩୭୪ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ସାଧାରଣ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି :- ରାଜ� ସରକାର� ନକିଟେର ଅଧୁନା େକେତାଟ ି ଉେଦ�ାଗ,
ନଗିମ ଅଛ ି ଓ େସ�ରୁ େକଉଁ ଉେଦ�ାଗ ଓ ନଗିମ ଲାଭେର ଚାଲିଛ ି ଲାଭେର
ଚାଲୁ�ବା ନଗିମ ଗୁଡକିର ପ�ିୁ ଖଟାଇବାକୁ ଏହାର ଅଂଶଧନ ବ�ିି କରବିାକୁ
ସରକାର�ର କଛି ିେଯାଜନା ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ିହଁ େତେବ େକଉଁ େକଉଁ ଉେଦ�ାଗେର
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ଅଂଶଧନ େକେତ ପରମିାଣେର ବକିେିବ େସହଭିଳ ି �ତେିର ଚାଲୁ�ବା ନଗିମ
ଉେଦ�ାଗ ଗୁଡକିର ମି�ଣ ��ିୟା ପାଇଁ ସରକାର ��ୁତ େହେବ କ ିନେଚତ ବ�
କରବିାପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

�ଲୁ କେଲଜେର Vocational Course
U.D ୧୩୭୫ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ �ଲୁ
କେଲଜେର Vocational Course ଚାଲୁଅଛ ିଓ େସ�ପାଇଁ େକେତ �ତ� ଶ�ିକ
ନଯୁି�ି େହାଇଛ� ିVocational Course ର Practical Class େକମିତ ିହୁଏ ଓ
Campus Selection ମା�ମେର େକେତ ନଯୁି�ି ମିେଳ େସହଭିଳ ି େବଷୖୟିକ
ଶ�ିାର ବକିାଶ ଗୁଣା�କମାନର ଶ�ିା �ଦାନ ଉ�ତର ଗେବଷଣା, ଉ�ୟନ
ନମିେ�୍ �ତ� ବ�ବ�ା କଣ ଅଛ ି?
 

ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାେର �ବା ଭି��ମ� ସଂଖ�ା
U.D ୧୩୭୬ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ
ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାେର ସମଦୁାୟ
େକେତ ଭି��ମ ବ��ି ଚ�ିଟ େହାଇଛ� ିଓ େସମାନ� କଲ�ାଣ ପାଇଁ ଜ�ିାେର
କଣ କଣ ବେିଶଷ ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ,ି ଜ�ିାେର ଦୃ�ିହୀନ ଭି��ମ,
ଶାରୀରକି ମାନସକି ଭି��ମ ସଂଖ�ା େକେତ ଓ ଏମାନ� ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ
�ାନେର �ତ� �ଲୁ ଅଛ,ି ମାନସକି ଅନ�ସର ଦବି�ା� ଶଶିୁମାନ�ୁ ଶ�ିାର ଓ
ଉପଯୁ� େସବାର ସେୁଯାଗ େଦବା ପାଇଁ କଣ ବ�ବ�ା େହାଇଛ,ି ଭି��ମ
ବ��ିମାନ�ୁ ସଶ�ିକରଣ କରବିା ପାଇଁ ଜ�ିାେର କ ିକ ିବ�ବ�ା କରାଯାଇଛ ି?
 

କାରୀଗରମାନ�ୁ େପନସ� ବ�ବ�ା
U.D ୧୩୭୭ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର �ବା ସମ� ମାଟେିର ବଭିି� ମ�ୂ�ୀ ଶ�ିୀ,
ସନୁା ରୂପା କାରଗିର, କଂସା ପି�ଳ କାରଗିର, ଚା�ୁଆ କାରଗିର, େବତ କାରଗିର,
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କାଚ କାରଗିର, କାଠ କାରଗିର, ଲୁହା ଶ�ିୀ ଭଳ ି ଅେନକ �କାର କାରଗିର
ହ�ଶ�ିୀମାନ�ୁ କ�ାମାଲ େଯାଗାଇବା େସମାନ� �ାରା ��ୁତ ସାମ�ୀ ଗୁଡକିର
ବଜାର ବ�ବ�ା କରବିା, େସମାନ�ୁ ବୀମାଭୁ� କରବିା, େସମାନ� ପାଇଁ ବା��କ�
ସମୟେର େପନସନ ବ�ବ�ା କରବିା ଭଳ ିେଯାଜନାମାନ କର ିେସମାନ� ଭବଷି�ତ
ଆଶା ଉ�ଳ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?
 

େଗାବର ଗ�ା� ଇ�ନ େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୩୭୮ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି:- ଉ� ବଭିାଗଟ ିଗତ 5 ବଷ� ଭିତେର କ�ମାଳ ଜ�ିାେର େକଉଁଠ ିକ ିକି
କାମ କରଛି ି େକଉଁ େକଉଁ Project ଏେବ ବ ି ଚାଲିଛ ି କହବିା ସେ� ସେ�
ବଜ��ବ�ୁରୁ େତଲ, ବଜ��ବ�ୁରୁ ସାର, ଇତ�ାଦ ି ବାହାର କରବିା ପାଇଁ େକୗଣସି
ଜାଗାେର ପ�ା� ବସାଇ କାମ ଆର� କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ,ି
େସହପିର ି େଗାବର ଗ�ା� ପ�ା� ଗଁା ମାନ�େର କର ି େସହ ି ଗ�ାସରୁ ଇ�ନ
େଯାଗାଇବା ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଅ�ନୱାଡ ିେକ� େଖାଲିବାକୁ ପଦେ�ପ
U.D ୧୩୭୯ . �ୀ ଅ�ଦ କହଁର : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଫୁଲବାଣୀ ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀେର ସମଦୁାୟ େକେତାଟି
ଅ�ନୱାଡ ି େକ� ଅଛ,ି େଲାକସଂଖ�ା ଦୃ�ିରୁ ଆଉ େକେତାଟ ିଅ�ନୱାଡ ି େକ�
େଖାଲିବା ପାଇଁ ସରକାର େଯାଜନା କରଛି�,ି ବ��ମାନ ସମଦୁାୟ େକେତ ପିଲା
ଅ�ନୱାଡ ି େକ�କୁ ପାଠପଢବିା ପାଇଁ ଯାଇଛ�,ି ଅ�ନୱାଡ ି େକ� ମାନ�େର
ବାଷ�କ େକେତ ଛତୁଆ, ଅଣ�ା, ର�ା ଖାଦ�, େ�� ଖ�� ଓ େଖଳଣା, ବହପି�
ବାବଦକୁ ବାଷ�କ େକେତ ଖ�� େହଉଛ ିକହବିା ସେ� ସେ� େକେତାଟ ିଅ�ନୱାଡି
େକ�ର ନଜି� ଗହୃ ନାହ� ଭଡାଘେର ଚାଲିଛ ିକହେିବ କ ି?
 

ବୁଣାକାର�ୁ ଅତ�ାଧୁନକି ଯ�ପାତ ିେଯାଗାଣ
U.D ୧୩୮୦ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ
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ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ବୁଣାକାରମାନ�ର ଉ�ାଦକତା ଉ�ାଦନ ଏବଂ ଆୟ
ବୃ� ିନମିେ� ସରକାର ବୁଣାକାରମାନ�ୁ ଆଧୁନକି ଯ�ପାତ ି (ବେିଶଷ କର ିତ�
ବୁଣା କାଯ�� ପବୂ�ରୁ ବ�ବହୃତ) ଅତ�ାଧୁନକି ଯ�ପାତ ିେଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ େକଉଁ
ବଷ� ନ�ି� ିନଆିଯାଇ�ଲା, ଏଯାବ� ଏ ଦଗିେର କ ିଅ�ଗତ ିେହାଇ ମୟୂରଭ�
ଜ�ିାେର େକେତଜଣ ବୁଣାକାର�ୁ ଏହ ି ଯ�ପାତ ି େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ି ତା'ର
ବ�କୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ,ି ଯ�ପାତ ିବ�ବହାର େଯାଗୁ ପବୂ� ତୁଳନାେର
େକେତ ଉ�ାଦନ ବୃ� ିକରାଯାଇପାରଛି ିକହବିା ସହତି ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�େର ଏହା
ଉପେର ସରକାର କ ିପଦେ�ପ େନେବ କହେିବ କ ି?
 

ବୁଣାକାର� ଆ�ନଯୁି�ି
U.D ୧୩୮୧ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ଓଡଶିାେର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତାଟ ିହ�ତ�
ସମବାୟ ସମିତ ି କାଯ��କରୁଛ;ି ଏ�େର େକେତ ବୁଣାକାର ନଯୁି�ି ଅଛ� ି ତା'ର
ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା ଉପ�ାପନ କରେିବ କ;ି ମୟୂରଭ� ଜ�ିାର େକଉଁ ଠାେର େକଉଁ
ତାରଖିେର ଏହ ିସମିତ ିଗଠତି େହାଇଛ;ି ଗତ ୫ବଷ� ମ�େର ଏହ ିସମିତ ିଗୁଡକିର
ଆୟ ବ�ୟର ଏକ ତୁଳନା�କ ଚ�ି ଉପ�ାପନ କରବିା ସହତି ଏହ ିସମିତ ି ଗୁଡକୁି
ସରକାର େକେତ ଅଥ� ମ�ରୁ କରଛି� ି ତାହା ଉେ�ଖ କରେିବ କ ି , (ଖ)
ମୟୂରଭ�େର ବୁଣାକାରମାନ� ଆ�ନଯୁି�ି ନମିେ� ସରକାର କ ି କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରଛି� ିଓ କରବିାକୁ ଯାଉଛ� ିତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?
 

ମହଳିା କମିଶନେର ବଚିାର�ନ �ବା ମାମଲା
U.D ୧୩୮୨ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି :- ୨୦୧୮-୧୯ରୁ ଚଳତି ବଷ� ମ�େର େକଉଁ ବଷ�
େକେତାଟ ି ଘେରାଇ ହଂିସା, େଯୗତୁକ ନଯି��ାତନା, ଛାଡପ� ସମ��ୀୟ ମାମଲା,
ଦୁ�ମ� ମାମଲା ଇତ�ାଦ ିରାଜ� ମହଳିା କମିଶନରେର ପହ�ଛି ିଓ େସ�ରୁ େକେତାଟି
ମାମଲାର ଫଇସଲା େହାଇଛ,ି େକେତାଟ ିମାମଲା ବଚିାରଧୀନ ରହଛି ିଏବଂ ମହଳିା
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କମିଶନ ନଜି ଆଡୁ େକେତାଟ ିମାମଲା ରୁଜୁ କରଛି� ିତା'ର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବ କ ି?
 

ଜରା�ମର �ତିି
U.D ୧୩୮୩ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ
ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ମୟୂରଭ� ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ
ଜାଗାେର େକେତାଟ ି ସରକାରୀ ଓ େବସରକାରୀ ଜରା�ମ ଅଛ ି ଓ େସ ସବୁର
ବ��ମାନ �ତି ିକ'ଣ; ସରକାରୀ େସବା�ମ ମାନ�େର କ ିକ ିବ�ବ�ା ଅସହାୟ ବୃ�
ବୃ�ା ମାନ� ପାଇଁ ଅଛ ିଓ �ା�� ସମସ�ା େଦଖାେଦେଲ େସମାନ� େସବା ଯ�
ପାଇଁ କ ି କ ିପଦେ�ପ ସରକାର େନଇଛ�;ି ଏତ� ବ�ତୀତ ଘେରାଇ ଜରା�ମ
ମାନ�େର ବେିଶଷ କର ି େପନସ� େଭାଗୀମାନ�ୁ ବେିଶଷ ରହବିା ସବୁଧିା
ମିଳୁ�ବା େବେଳ ଗରବି ଅସହାୟମାନ� ରହବିା ପାଇଁ େସଠାେର ଆଥ�କ ସାହାଯ�
େଯାଗାଇବା ସହ ଡା�ର, ଆମ��ଲାନ� ଓ ଆହାର େଯାଜନାେର ଖାଦ� େଦେବ କ ି?
 

�ଲୁ ମାନ�େର ବ�ିାନ ପରି�ାଗାରର ବ�ବ�ା
U.D ୧୩୮୪ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ଯଶୀପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ସମ� ��ୁ,
କେଲଜେର ପିଲାମାନ�ୁ ବ�ିାନ �ତ ିଆ�ହ ସ�ିୃ ଉେ�ଶ�େର ବ�ିାନ ସମ��ୀୟ
�ଦଶ�ନୀ, କୁଇ� �ତେିଯାଗିତା ଅହରହ କରାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ
େନେବ କ;ି ଆଜକିାଲିର �ତେିଯାଗୀତାମଳୂକ ସମୟେର ଗରୀବ ଆଦୀବାସୀ
ଛା�ଛା�ୀମାନ� ଶ�ିାର ଗୁଣା�କ ମାନ ବୃ� ିକରବିା �େତ�କ ଜନିଷିର ବ�ିାନ
ଦଗିଟକୁି ହୃଦେବାଧ କରବିା, ବ�ିାନର ଉପକାରତିା ଓ ଭବଷି�ତ ବଷିୟେର ଶ�ିା
େଦବା ସହ ସବୁ ସରକାରୀ ��ୁ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ �ା� ��ୁ ଓ ଘେରାଇ �ଲୁ
ମାନ�େର ବ�ିାନ ପରୀ�ାଗାରର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?
 

ଇ�ିନୟିରିଂ ଡ�ିୀ କେଲଜମାନ�େର �ବା ଛା�� ସଂଖ�ା
U.D ୧୩୮୫ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ
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ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ୨୦୨୦-୨୧ ଶ�ିା ବଷ�େର ଜାନୁୟାରୀ
୩୧ ପଯ��� େକେତ ଛା� ଇ�ିନୟିରଂି ଡ�ିୀ କେଲଜ ମାନ�େର ନାମ
େଲଖାଇଛ�;ି େକେତ ସ�ି ଖାଲି ପଡଛି ି?
 

ଦ�ତା ବକିାଶ ତାଲିମ ପାଇ�ବା ବ��ି
U.D ୧୩୮୬ . େଶ�ାହ�ଦ େମାକୁ�ମ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ୨୦୧୯-୨୦ ବଷ�େର େକେତ ବ��ି ଦ�ତା ବକିାଶ
ତାଲି� ପାଇଛ�;ି େସ ମ�ରୁ େକେତ ଚାକରିୀ ପାଇଛ� ି ଓ େକେତ ନେିଜ
ବ�ବସାୟ କର ିଆ�ନଭି�ର େହାଇଛ� ି?
 

କାଯ��ରତ ମହଳିା� ସଂଖ�ା
U.D ୧୩୮୭ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର କାଯ��ରତ ମହଳିା� ସଂଖ�ା େକେତ ରହଛିି
େସ ସଂପକ�େର ସରକାର� ନକିଟେର ନ�ି�� ତଥ� ଉପଲ� କ;ି ଯଦ ିଉପଲ�
େତେବ େକଉଁ ଜ�ିାେର େକଉଁ ଶ�ିା�ଳ ଓ େକଉଁ ସହରେର େକଉଁ ବଗ�ର କାଯ��ରତ
ମହଳିା� ସଂଖ�ା େକେତ ରହଛି ିଏବଂ େସମାନ� ମ�ରୁ େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତ
ସଂଖ�କ ମହଳିା� ନମିେ� େକେତ ଶଯ�ା ବଶି�ି େକେତେଗାଟ ିହେ�ଲର ବ�ବ�ା
କରାଯାଇଛ;ି ରାଜ�ର ବଭିି� ଶ�ିା�ଳ ଓ ସହରେର ବହୁସଂଖ�କ କାଯ��ରତ
ମହଳିା� ରହବିା ବ�ବ�ା ନ�ବା କାରଣରୁ ବହୁବଧି ଅସବୁଧିାର ସ�ଖୁୀନ େହବା
ସହ ନଯି��ାତନାର ଶକିାର େହଉ�ବା ପରେି��ୀେର େସମାନ� ରହଣୀ ନମିେ� କି
କ ିବ�ବ�ା କରଛି�;ି କାଯ��ରତ ମହଳିା� ନମିେ� ହେ�ଲ ବ�ବ�ା ପାଇଁ ସରକାର
େକ�ୀୟ ଓ ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନାେର ଅ�ଭ�ୁ � କର ିେକେବ ସ�ୁା େକଉଁ
ଜ�ିାେର େକେତ ସଂଖ�କ ମହଳିା� ନମିେ� ହେ�ଲ ବ�ବ�ା କରାଯିବ ?
 

ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ େଯାଜନାେର ସାହାଯ� �ଦାନ
U.D ୧୩୮୮ . �ୀ ଭା�ର ମେଢଇ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ
ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ମୟୂରଭ� ଜ�ିା କ�ିପଦା ବ�କେର ଭି��ମ
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ସଶ�ିକରଣ େଯାଜନାେର େକଉଁ େକଉଁ ସାହାଯ� କାହାକୁ �ଦାନ କରାଯାଇଛ ିତା'ର
ସବେିଶଷ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଉଦଳା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ୩େଗାଟି
ବ�କ ଯଥା- ଉଦଳା, କ�ିପଦା, ଜ.ି ଜ.ି ନଗର ଏବଂ େଗାେଟ N.A.Cେର �ବା
ସମ� ଭି��ମ ଭାଇଭଉଣୀ ମାନ� ପାଇଁ ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ�କ ବଷ�େର କ'ଣ
େଯାଜନା କରାଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?
 

ବଳକା ଅଥ�ର ଖ��
U.D ୧୩୮୯ . �ୀ ଲ�ଣ ମ�ୁା : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- (କ) ଗତ ବେଜଟେର ଉ� ବଭିାଗେର େକେତ ଟ�ା
ମଂଜୁରୀ େହାଇ�ଲା; େକେତ ଖ�� େହଲା-ବଳକା ଟ�ା େକଉଂ େଯାଜନାେର ଖ��
େହବ, (ଖ) ଅ�ନବାଡ ିକମ�ୀ� ଦରମା ବୃ� ିନେହବା କାରଣ କ'ଣ-େକଉଁ ଜ�ିାେର
େକେତ ଅଂଗନବାଡ ି େକ� �ତ� ଅଛ-ିଭଡାେର େକେତାଟ ି ଚାଲୁଛ,ି (ଗ)
ଅଂଗନବାଡ ିେକ� (ଗହୃ) ସଂପ�ୂ� (ରାଜ�େର) େକେବ େହବ ?
 

ବୟନ ନୀରି�କ ପଦବୀରୁ ଖାଲି�ବା ପଦବୀ ପରୂଣ
U.D ୧୩୯୦ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ବୟନଶ�ି, ହ�ତ� ଓ ହ�ଶ�ି ମ�ୀ
ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି :- ରାଜ�େର ମଂଜୁରୀ �ା� ଯୁଗ� ନେି��ଶକ ବୟନଶ�ି,
ଉପନେି��ଶକ ବୟନଶ�ି, ସହକାରୀ ନେି��ଶକ ବୟନଶ�ି, ବୟନ ନରିୀ�କ
ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଇଛ ି?
 

ମିନ ିପାକ� ର ତଥ�
U.D ୧୩୯୧ . �ୀ ସୟୂ�ମଣି େବଦୖ� : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି :- ଖ�ିେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତେଗାଟ ିପ�ାୟତେର ମିନି
ପାକ� କାମ ଚାଲୁଅଛ ିଓ େକେତେଗାଟ ିପାକ� କାମ ସରଲିାଣି ତାହାର ବ�କୱାରୀ ତଥ�
�ଦାନ କରେିବ କ ି?

[Question Nos. 1260 to 1299 were originally starred ]
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