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�ଶ� ସଂଖ�ା - ୧୦୨
( କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ,ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ,ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା,ଉ�
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ଚ�ିଟ ଚାଷୀ� ସଂଖ�ା

୧୦୫ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକେତ ଜଣ ଚାଷୀ କାଳଆି ଓ େକେତଜଣ ଚାଷୀ
ବଳରାମ େଯାଜନାେର ଚ�ିଟ େହାଇଛ� ି; ଏହ ିଚାଷୀ ମାନ� ଚାଷ ଜମିର ପରମିାଣ େକେତ ;
ଏହ ିଚାଷୀମାେନ ସରକାରୀ ମ�ିେର େକେତ ପରମିାଣର ଧାନ ବ�ିୟ କରଛି� ି ; ବଗିତ ପା�
ବଷ�ର ବଷ�ୱାରୀ ଓ ପ�ାୟତୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ;ି (ଖ) େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର
କାଳଆି ଓ ବଳରାମ େଯାଜନାେର ଚାଷୀମାନ� ପାଇଁ ଓଡଶିା ସରକାର ନଜି� ବେଜଟରୁ େକେତ
ଟ�ା ଓ ବ�ା�ମାନ� ବେଜଟରୁ େକେତ ଟ�ା ସହାୟତା େଦଇଛ� ି ବଗିତ ପା�ବଷ�ର
ବଷ�ୱାରୀ ଓ ପ�ାୟତୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ?ି

ଶ�ିକ ପଦବୀ ପରୂଣ
୧୦୬ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- (କ) ରାଜ�େର ଏେବ େକେତ ସଂଖ�କ ହାଇ�ଲୁ ଓ �ାଥମିକ �ଲୁ ଶ�ିକ ପଦବୀ ଖାଲି
ପଡଛି ି ; ତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� ସହ ; େସଗୁଡକି େକେବ ସ�ୁା ପରୂଣ େହବ ତାହା ନ�ି��
ଭାେବ କହେିବ କ;ି (ଖ) ଏହ ିପରେି��ୀେର େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ ବ�କେର େକେତ
ଶ�ିକ ପଦବୀ ଖାଲିପଡଛି ି ; ଏହାଛଡା େକେତ �ଲୁେର ଜେଣ େଲଖା ଶ�ିକ ଅଛ� ିତାହା
ଉେ�ଖ କରେିବ କ?ି

KCC Bank େର ଗ�ତି ଅଥ�
୧୦୭ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର ଧାନକଣିା ବାବଦ Commission ଜ�ିାର ସମ� LAMPS କୁ



ଦଆିନଯିବାର କାରଣ କଣ ; ଏହା�ାରା LAMPS ଗୁଡକି ଅଯଥାେର �ତ ି ସହୁଛ� ି କ ି ;
ଏ�ପାଇଁ କଏି ଦାୟୀ ; େକଉଁ େକଉଁ LAMP େକେତ ଟ�ା ପାଇେବ ; (ଖ) ଏ ବାବଦେର
େକେତ ଟ�ା KCC Bank େର ଗ�ତି ଅଛ ି; େକେବଠାରୁ ଏହ ିଅଥ� KCCBେର ଗ�ତି ଅଛ?ି

ଦୁନ�ତୀର ତଦ�
୧୦୮ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ସମବାୟ ମ�ୀ ସମବାୟ ବଭିାଗର ଶାସନ ସଚବି ଏବଂ 5T ସଚବି�ୁ ବାରମ�ାର ଅଭିେଯାଗ
ପେର Koraput Central Cooperative Bank ର ଦୁନ�ୀତ ିଉପେର ତଦ� େହାଇ�ଲା କ ି;
ଜୟପରୁ DRCS ତାହାର ତଦ� କର�ିେଲ କ ି ; େସହ ି ରେିପାଟ� ଅଦ�ାବ� ସରକାର�ୁ
ଦଆିନଯିବାର କାରଣ କଣ ; ଜୟପରୁ DRCS ଏବଂ KCC Bank Secretary � ମ�େର
ଅସାଧୁ େମ� େଯାଗଁୁ େସହ ିରେିପାଟ� ଦଆିଯାଇନାହ� କ ି ; (ଖ) KCC Bank େର ଦୁନ�ୀତି
�ସ�େର େଲାକପାଳ� ପାଖେର ମାମଲା ଅଛ ିକ ି; ତାହା ଉପେର ବ�ା�ର କ ିResolution
Pass େହାଇଛ ିଏବଂ DRCS Jeypore କ ି�କାର Note of Decency େଦଇଛ�?ି

ସାରର କଳାବଜାରୀ
୧୦୯ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : କୃଷ ି ଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ଚଳତି ଖରଫି ଋତୁେର େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର ସାରର ବ�ାପକ କଳାବଜାରୀ
େହାଇ�ଲା କ ି; େଖା� ଶାସକଦଳର େନତା ଓ କମ�ୀ କୃଷ ିବଭିାଗର ଦ�ରକୁ େଘରାଉ କରବିା
ତାହାର �ଳ� �ମାଣ ଅେଟ କ ି; ଏ େ��େର କାହା ବରୁି�େର କାଯ��ାନୁ�ାନ େହାଇଛ ିକ;ି (ଖ)
େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର ସାରର ଖରଫି ଋତୁେର ଚାହଦିା େକେତ ଓ ସରକାର େକେତ
େଯାଗାଇଛ�?ି

Librarian ପଦବୀ ପରୂଣ
୧୧୦ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ଜୟପରୁ�ତି Vikram Dev (A) College େର ଅ�ାପକ ପଦବୀ େକେତ ସଂଖ�ାେର
ମ�ରୁୀ ପାଇଛ ି; ତନ��ରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିପଡଛି ି; େକେତକ ବଭିାଗେର ଆେଦୗ ଅ�ାପକ
ନ�ବା କଥା ସତ� କ ି; ରାଜ�ର ଏହ ିପରୁାତନ ଶ�ିାନୁ�ାନ ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର� ଅବେହଳା
କଣ ପାଇଁ ; (ଖ) େସହପିର ି ଭାେବ େକେତ Librarian ପଦବୀ ଖାଲିପଡଛି ି ଓ େକେବ
େସଗୁଡକି ପରୂଣ େହବ?

େହଡମା�ର ପଦବୀ ପରୂଣ



୧୧୧ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ରାଜ�ର ସରକାରୀ ଉ� ବଦି�ାଳୟ ଗୁଡକିେର ସମଦୁାୟ ସନିୟିର SES େହଡମା�ର
ପଦବୀ ସଂଖ�ା େକେତ ; ତନ��ରୁ ଅଧୁନା େକେତ ସନିୟିର SES �ଧାନ ଶ�ିକ କାଯ��ରତ
ଅଛ� ି ଏବଂ େକେତ ପଦବୀ 10.09.2020 ସ�ୁା ଖାଲି ପଡ�ିଲା ; ଗତ 11.09.2020
ତାରଖିେର େହାଇ�ବା DPC େର 2173 ଜୁନୟିର SES ଶ�ିକ�ୁ ପେଦା�ତ ି େଦଲାପେର
ଆଉ େକେତ ସନିୟିର SES ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ିତାହାର ଏକ ବଗ�ୱାରୀ (Category wise
ଯଥା UR/ST/SC) ତାଲିକା �ଦାନ 11.09.2020 େର େହାଇ�ବା DPC େବଠୖକର
proceeding ର ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ?ି

ପଶୁ ସ�ଦ ପାଇଁ ଋଣ
୧୧୨ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - 2019/2020 ଆଥ�କ ବଷ�େର େକେତ ହତିା�କାରୀ ମ�� ଚାଷ ପାଇଁ େକେତ
ହତିା�କାରୀ ପଶୁ ସ�ଦ ପାଇଁ େକେତ େକେତ ପରମିାଣର ଋଣ େନଇଛ� ିଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା
�ଦାନ କରବିା ସହତି ଚଳତି ଆଥ�କ ବଷ�େର କଣ ଲ��ଧାଯ�� କରଛି� ିଜଣାଇେବ କ?ି

ଚାଷୀ ଆ�ହତ�ା େରାକବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୧୧୩ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରବ ିଫସଲ ପାଇଁ କୃଷକମାନ� ଉ�ତ ିତଥା କୃଷରି ସଫଳତା ପାଇଁ ସରକାର କଣ
କଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି ; ଓ ଚାଷୀ ଆ�ହତ�ା େରାକବିା ପାଇଁ କଣ କଣ ପଦେ�ପ
�ହଣ କରୁଛ� ିଜଣାଇେବ କ?ି

ହତିା�କାରୀ�ୁ ରାସନକାଡ� �ଦାନ
୧୧୪ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି- Covid-19 କଟକଣା ସମୟେର ବହୁତ ଗରବି େଲାକ ରାସନ କାଡ� ନ�ବାରୁ
ସରକାରୀ ସହେଯାଗ ପାଇବାରୁ ବ�ତି େହାଇ�େଲ ; େସ� ମ�ରୁ କାହାକୁ ରାସନ ସାମ�ୀ
େଯାଗାଯାଉ�ଲା କ ି ; ଉ�ର ଯଦ ିହଁ ହୁଏ ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କର ି େକଉଁ ଜ�ିାେର
େକେତ ହତିା�କାରୀ�ୁ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ?ି

ଦରଖା�କାରୀ� ବବିରଣୀ �ଦାନ
୧୧୫ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି - େକାଭିଡ କଟକଣା ସମୟେର ଜଟଣୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ନ� େକଉଁ



ପ�ାୟତରୁ େକେତ ଜଣ ରାସନ କାଡ� ପାଇଁ ଦରଖା� କରଛି� ିଏବଂ େକେତଜଣ�ୁ ରାସନ କାଡ�
�ଦାନ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ େକଉଁ େକଉଁମାନ�ୁ ରାସନ କାଡ� �ଦାନ କରାଯାଇନାହ� ତାର କାରଣ
ସହତି ଦରଖା�କାରୀ� ନାମ ସହତି ବଶିଦ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ?ି

�ାଇେମରୀ �ଲୁ ବ� କରିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୧୧୬ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ରାଜ�େର େକବେିକ ଜ�ିାମାନ�େର େମାଟ େକେତେଗାଟ ି�ାଇେମର ି�ଲୁ ଅଛ ି; ଏହାର
�ତ ିଜ�ିାର ବ�କ ପ�ାୟତ ଓ ଗଁାର ନଁା ସହ ଛା�ଛା�ୀ (Students) �ର େଗାଟଏି ତାଲିକା
�ଦାନ କରେିବ କ ି; (ଖ) ରାଜ� ସରକାର 40ରୁ କ� students ଏବଂ 1 କ.ିମି. କ� ଦୂରତାର
�ାଇେମର ି�ଲୁକୁ ବ� କରବିା ପାଇଁ ନ�ିତ ିକରୁଛ� ିକ ି ; ଏହ ି�ଲୁମାନ� �ତ ିଜ�ିାବ�କ
ପ�ାୟତ ଗଁାୱାରୀ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି ; ଅନ� ଜ�ିା ଅେପ�ା େକବେିକ
ଜ�ିାମାନ�େର �ା�ରତା ହାର କ� �ବାରୁ ସରକାର େକବେିକ ପଛୁଆ ଜ�ିାମାନ� ପାଇଁ ଏହି
�ାଇେମର ି�ଲୁମାନ�ୁ ବ� ନକରବିା ପାଇଁ ବଚିାର କରେିବ କ?ି

ଖାତା ମଲୂ�ା�ନେର ତୃଟି
୧୧୭ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ରାଜ� ସରକାର� 2019-20 +2 (CHSE) Examination ର ପରୀ�ାେର ଖାତା ସଧୁା
ବହୁପରମିାଣେର ��ଟ ିପ�ୂ� େହାଇ�ବା େଯାଗଁୁ ବହୁ ଛା�ଛା�ୀମାେନ େଫଲ କର�ିବା ଏବଂ ବହୁ
େମଧାବ ି ଛା� ଛା�ୀମାେନ କ� ମାକ� ପାଇ�ବା ଏବଂ ଏହ ି ଖାତା ସଧୁାେର �ିୟା �ତି
ଅଭିେଯାଗ େହାଇ�ବା ସରକାର ଜାଣ� ିକ ି; (ଖ) Re-correction and Re-edition ପାଇଁ
ବହୁ ଛା�ଛା�ୀ ଠ�ି ସମୟେର ଫି� ଭର ିଆେବଦନ କର�ିେଲ ମ� ତା�ର Re-correction
and Re-edition କର ିଅ�କାଂଶ ସମାନ ନମ�ର େଦଇ�ବା କଥା ସତ� କ ି ; ଏହ ିଦୁନ�ୀତ ିଓ
�ିୟା�ୀତ ିଛା�ଛା�ୀ� ଭବଷି�ତ ଅ�କାର କର�ିବା ଅ�ାପକମାନ� ଉପେର ଏହାର ତଦ�
କରାଇ କ ିପଦେ�ପ େନେବ ଜଣାଇେବ କ?ି

ଇନସେୁରନସ �ଦାନେର ଦୁନ�ୀତି
୧୧୮ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - (କ)
ରାଜ�େର େମାଟ େକେତେଗାଟ ି ଚାଷ ି �ଧାନ ମ�ୀ ଫସଲ ବୀମା େଯାଜନା 19-20 େର
ଇନସେୁରନ� �ିମିୟମ େଦଇ�େଲ ଏହାର �ତ ିଜ�ିା, �ତ ିବ�କର ପ�ାୟତୱାରୀ ତାଲିକା
�ଦାନ କରେିବ କ ି ; (ଖ) େକଉଁ େକଉଁ ଜ�ିାର ବ�କ ପ�ାୟତକୁ ସରକାର (ଇନସେୁରନସ



କ�ାନୀ) ଶତକଡା େକେତ ଇନସେୁରନସ �ତ ି ପରୂଣ େଦଇଛ� ି ଏହାର �ତ ି ବ�କର
ପ�ାୟତୱାରୀ ସହ ଚାଷୀର ନାମ େଦେବ କ ିଏବଂ କ�ାବା�ି ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ବେ�ାମ�ୁା
ବ�କର ଯାମଖଟୁା ଜ.ିପି., ବେ�ାମ�ୁା ଜ.ିପି., ଝରଆିଲ ଜ.ିପି., ଚୁଲିଫୁକା ଜ.ିପି. ଏବଂ
ତୁେରଇେକଲା ବ�କର କରୁଆମ�ୁା ଜ.ିପି. ଏବଂ ମରୁୁବାହାଲ ବ�କର ବହୁଗୁଡଏି ଜ.ିପି.ର ମରୁଡି
େହାଇ�େଲ ମ� ଚାଷମିାେନ ଇନସେୁରନସ ପାଇନାହା� ିଅଯଥା ଅନ� ପ�ାୟତ ମାନ�େର
ବହୁ ଗୁଡଏି ଚାଷ ିନ�ବା େଲାକ ମିଥ�ା କାଗଜ ପ� େଦଇ ଦୁନ�ୀତ ିକର ିଅ�କ ଇନସେୁରନସ
ଟ�ା େନଇ ଯାଇ�ବା କଥା ସତ� କ?ି

କାଳଆି ଟ�ା େଫରାଇ�ବା ଚାଷୀ
୧୧୯ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- (କ) ରାଜ� ସରକାର ଓ େକ� ସରକାର େକଉଁ େକଉଁ ବଷ�େର େମାଟ େକେତ ଚାଷୀମାନ�ୁ
କାଳଆି େଯାଜନାେର ଅ�ଭ�ୁ � କର ିତା� ଭିତେର େମାଟ େକେତ ଚାଷୀ�ୁ ଟ�ା େଦଇଛ�ି
ଏହାର �ତ ିଜ�ିା ବ�କ ପ�ାୟତ ସହ ଚାଷମିାନ� ନଁା ସହ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କି
; (ଖ) ଏହ ିମାନ� ଭିତେର େମାଟ େକେତ ଚାଷ ିଅେଯାଗ� େଘାଷଣା େହାଇ ସାରଛି� ି ଓ
େକେତଜଣ ଚାଷ ିକାଳଆି ଟ�ା େଫରାଇଛ� ିଏବଂ �ତ ିବ�କ ପ�ାୟତ ତା� ନାମ ଠକିଣା ସହ
ଏକ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ିଏବଂ ଅେଯାଗ� ହତିା�କାରୀ ମାନ� ଉପେର ସରକାର କ ିକି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ି?

ଅେଯାଗ� ହତିା�କାରୀ� ବେିରାଧେର କାଯ��ାନୁ�ାନ
୧୨୦ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ�େର େମାଟ େକେତ ପରବିାର NFSA ଏବଂ SFSA େଯାଜନାେର
େକେତ ହତିା�କାରୀ ଏବଂ ପରବିାର ରାସନ ପାଉଛ� ିଏବଂ ଏହ ିହତିା�କାରୀମାନ� ଭିତେର
େମାଟ େକେତ ଜଣ ପରବିାର�ୁ ହତିା�କାରୀ ଆଧାର କାଡ� ସଂେଯାଗ (ଲିଂକ) କରନିାହା�ି
େସମାନ� ଜ�ିା ବ�କ ଜ.ିପି. ସହ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି ; (ଖ) େକବେିକ
ଜ�ିାମାନ�େର ଅ�କ ଗରବି ଏବଂ ପଛୁଆ େଲାକ ବସବାସ କରୁ�ବାରୁ ଏବଂ ଯାହା ପାଖେର
NFSA ଏବଂ SFSA ରାସନ କାଡ� ନ�ବ େସମାନ�ୁ େଯାଗାଇବା ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି ;
େକଉଁ ସମୟ ସୀମା ଭିତେର ଅେଯାଗ� NFSA ଏବଂ SFSA ହତିା�କାରୀମାନ�
ବେିରାଧେର ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବ?

Block Grant �ଦାନେର ବଳିମ�



୧୨୧ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
Director Higher Secondary Education େର ଅବ�ାପିତ େକେତକ କମ�ଚାରୀ
କାଯ��ାଳୟେର ଅନୟିମିତତା, କାଯ��େର ପାତର ଅ�ର, କାଯ�� ସ�ାଦନେର ଜାଣିଶୁଣି ବଳି�ିତ
କରୁ�ବା ବେିଶଷ କର ିେକାରାପଟୁ ଜ�ିାର ବଭିି� ଶ�ିାନୁ�ାନର Lecturer ମାନ�ର Block
Grant �ଦାନେର ବଳିମ� େହଉ�ବା ସ�କ�େର ବଭିି� ଗଣମା�ମେର �କାଶତି ତଥ� ଓ
ବଧିାୟକମାନ� ଅଭିେଯାଗ ଉପେର େକେବ କ ିକ ିକାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ ି; େକେବ
ସ�ୁା ନେି��ଶାଳୟେର େହଉ�ବା ବଭିି� ଅନୟିମିତତା ଦୂର ସହ କାଯ�� ସ�ାଦନାେର ବଳି�ିତ
��ିୟାକୁ �ାସ କରବିା ନମିେ� ନ�ି�� ଭାବେର କ ିକ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ
କ?ି

ଅ�କାରୀ� ବରୁି�େର କାଯ��ାନୁ�ାନ
୧୨୨ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
େକାରାପଟୁ ଜ�ିା ଦଶମ�ପରୁ �ତି Radhakrishna Adibasi Mahabidya Higher
Secondary School େର େକଉଁ େକଉଁ +2 lecture ମାନ�ର 2012 ମସହିାରୁ ଆଜି
ପଯ��� Block Grant ଏବଂ Grant-in-aid ପାଇଁ college ଉ� କ��ୃ ପ�� ଠାରୁ େକଉଁ
େକଉଁ date େର ଚଠି ିନଂ - େକେତେର Director Higher Secondary Education �
ପାଖକୁ proposal ମା�ମେର ଚଠି ି ଆସଛି,ି େଦବା ସହତି proposal ଆସ�ିବା ଉ�
lecturer ମାନ� ମ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ ମାନ�ର ଏପଯ��� Block Grant ଏବଂ Grant-in-
aid େହାଇଛ,ି େକଉଁ େକଉଁ ମାନ�ର Block Grant େକଉଁ କାରଣ େଯାଗୁ େହାଇନାହ�, ଉ�
college ର Block Grant ପାଇଁ Proposal େଦଇନ�ବା principal ମାନ� ବରୁି�େର
ଏବଂ Director � ଅଫିସର proposal ଆସ ି Block Grant କରନି�ବା ଅ�କାରୀ�
ବରୁି�େର କ ିକାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇଛ ି?

Online ପାଠ ପଢା ସ�କ�େର
୧୨୩ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ସରକାର ପିଲାମାନ�ର ପାଠପଢା ପାଇଁ େଯଉଁ Online ପାଠ ପଢା ନ�ି� ିେନଇଛ� ିତାହା
�ାଗତ େଯାଗ� କ�ୁି ରାଜ�େର �ାମା�ଳ ମାନ�େର ଗରବି ପିଲାମାନ�ର ପାଖେର ପଇସା
ଅଭାବ େହତୁ େସମାେନ ପଢବିା ପାଇଁ Mobile କଣିି ପାରୁ ନାହା�,ି �ାମା�ଳେର
େଯଉଁମାନ�ର Mobile ଅଛ ିେସଠାେର Mobile Tower ନ�ବାରୁ େସଠାେର Network



କାମ କରୁନାହ�, େତଣୁ ପିଲାମାନ�ର ପାଠ ପଢବିା ପାଇଁ ଏସବୁ ଅସବୁଧିାର ସମାଧାନ ପାଇଁ
ସରକାର କଣ କଣ ପଦେ�ପ େନଉଛ� ିକହେିବ କ ି?

B.E.O. ପଦବୀ ପରୂଣ
୧୨୪ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
ରାୟଗଡା ଜ�ିାର େକଉଁ େକଉଁ ଠାେର େକେବଠାରୁ େକେତାଟ ିB.E.O. ପଦବୀ ଖାଲି ପଡଛି,ି
ଉ� ପଦବୀ ଗୁଡକୁି ସରକାର େକେବ ସ�ୁା ପରୂଣ କରେିବ, ଏବଂ ରାୟଗଡା ଜ�ିାେର 2 ଟି
ଶ�ିା ଜ�ିା ଯଥା ରାୟଗଡା ଶ�ିା ଜ�ିା ଏବଂ ଗୁଣୁପରୁୁ ଶ�ିା ଜ�ିା �ବା �େଳ ପିଲମାନ�ର
ପାଠପଢାେର ଉ�ତ ିପାଇଁ ଶ�ିା ବଭିାଗର ଶ�ିାର ବକିାଶ ପାଇଁ ଶ�ିା ବ�ବ�ାକୁ କଡାକଡି
କରାଯାଇ ରାୟଗଡା ଶ�ିା ଜ�ିାର Teacher ମାନ�ୁ ଗୁଣୁପରୁ ଶ�ିା ଜ�ିାକୁ ଏବଂ ଗୁଣୁପରୁ
ଶ�ିା ଜ�ିା Teacher ମାନ�ୁ ରାୟଗଡା ଶ�ିା ଜ�ିାକୁ ବଦଳ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ
େନେବ କ ି?

ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣ
୧୨୫ . �ୀ ମକର� ମଦୁୁଲି : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
ରାଜ�େର େକେତାଟ ିPrimary, Upper Primary ଏବଂ High School ମାନ�ର ନଜି�
ବଦି�ାଳୟ ଗହୃ, ଭି�ଭୂିମି ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ େଯାଗାଣର ବ�ବ�ା ଅଛ,ି େସ� ମ�ରୁ ରାୟଗଡା
ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ ଉ� ବଦି�ାଳୟ ଗୁଡକିର ନଜି� ବଦି�ାଳୟ ଗହୃ, ଭି�ଭୂିମି, ପାନୀୟ ଜଳ
େଯାଗାଣର ବ�ବ�ା ଅଛ ିଏବଂ ବଦି�ାଳୟ ଗୁଡକି ସ�ୂ�� କମି�ା ଭା�ି ରୁଜ ିଗଲାଣି ତାର ସମ�
ବ�କୱାରୀ ତାଲିକା େଦବା ସହତି ଭା�ି ରୁଜ ିଯାଇ�ବା ଏବଂ ଆେଦୗ ନଜି� ବଦି�ାଳୟ ଗହୃ
ନ�ବା ବଦି�ାଳୟ ଗହୃକୁ େକେବ ସ�ୁା ସରକାର ମରାମତ ିକରେିବ ବା ନୂତନ ଭାେବ ତଆିରି
କରେିବ ?

ବ�ାଗର ଅଥ� ଚାଷୀ ମାନ�ୁ େଫରାଯିବା ସ�କ�େର
୧୨୬ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ନଲ�ା ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀ
PACS ଓ WSHG ମାନ� �ାରା ପରଚିାଳତି ଧାନ ମ�ି ମାନ�େର େକେତ ଗନବି�ା� ଓ
ପ�ା�ିକ ବ�ାଗ ମିଲ� ମାେନ ଚାଷୀ�ଠାରୁ େନଇ େଫରାଇ ନ�ବା ଗନବି�ା� ଓ ପ�ା�ି� ବ�ା�
ର ସଂଖ�ା େକେତ, ଯଦ ିଚାଷୀ ବ�ାଗ େଫର� ପାଇ ନ�େବ ତାହା େହେଲ ଉ� ବ�ାଗର ଅଥ�
ଚାଷୀମାନ�ୁ େଫରାଇବାର ଦାୟୀ� PACS ଓ WSHG Group ର କ ିନୁେହଁ ଜଣାଇେବ କ ି?

ବ�ିାନ Faculty ନ�ବା School



୧୨୭ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ଓଡ଼ଶିାର େକଉଁ େକଉଁ ବ�କେର େଗାଟଏି ବ ି Higher Secondary School େର ବ�ିାନ
Faculty ନ�ବା ବ�କର ତାଲିକା େଦେବ କ,ି ଏବଂ (ଖ) ପଛୁଆ ଜ�ିା ମାନ� ପାଇଁ ନୂତନ
ଶ�ିାନୀତେିର ଅ�ା�କାର ଭି�େିର ସରକାରୀ High School ଓ Aided ହାଇ�ଲୁେର +2
େଖାଲିବା ପାଇଁ ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ ିକ,ି କଲ�ାମ�ୁା ବ�କେର େରେଗଡା ଓଡ଼ଶିା ଆଦଶ� ବଦି�ାଳୟ
(OAV) େର +2 Science ବଷିୟ ଏଇ ଆଥ�କ ବଷ�େର Priority େର ର� େଖାଲିେବ କ,ି
ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ିକ ିକଲ�ାମ�ୁା ବ�କେର େଗାଟଏି ବ ି+2 Science ବଦି�ାଳୟ ନାହ� ?

େଗାଟଏି ଉ� ବଦି�ାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି
୧୨୮ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ସରକାର�ର ପ�ାୟତେର ଅ�ତଃ େଗାଟଏି ଉ� ବଦି�ାଳୟ କରବିା ପାଇଁ ନୀତ ି ଅଛ ି କ,ି
Single ପ�ାୟତ High School କୁ Block grant େର ଅ�ଭ�ୁ � କରବିା ପାଇଁ ସରକାର�ୁ
େକେତାଟ ି��ାବ ଆସଛି,ି ଏହାକୁ ଅତଶି�ି ବଚିାରକୁ େନେବ କ,ି ଯଦ ି ବଳିମ� ହୁଏ କାରଣ
ଜଣାଇେବ କ,ି ଜ�ିାର ପ�ାୟତୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ,ି ଏବଂ (ଖ) େସହପିର ିମା�ମିକ �ଲୁ
Private େର େଖାଲା ଯାଉ�ବା �ଲୁର ��ାବ େକଉଁ େକଉଁ �ାନର ଆସଅିଛ,ି ଏବଂ ତାକୁ
�ୀକୃତ ିେଦବାର ବଳିମ�ର କାରଣ କଣ, ଏବଂ 55 ରୁ ଉ��ପିଲା ଅ�ୟନ କରୁ�ବା class େର
ନୂତନ section େଖାଲିବା ପାଇଁ କଳାହା�ି ଜ�ିାରୁ େକଉଁ େକଉଁ �ଲୁରୁ େକେତାଟ ି ��ାବ
ଆସଅିଛ ିଜଣାଇେବ କ ି?

Permission ପାଇ�ବା କେଲଜର ତାଲିକା
୧୨୯ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ) 2010 ରୁ େକଉଁ
େକଉଁ କେଲଜ +2 ଓ +3 େର permission ଦଆିଯାଇଅଛ,ି ତାର ଏକ ତାଲିକା େଦେବ କ,ି
ଏବଂ (ଖ) ଉ� କେଲଜ ମାନ� ପାଇଁ 2001 census ଅନୁସାେର Educationally
backward Block କୁ ଆ� ଆଗେର ର� ସରକାର ବଚିାର କରେିବ ନା 2011 census କୁ
ବଚିାରକୁ େନେବ ଜଣାଇେବ କ,ି 2010 େର �ୀକୃତ ିପାଇ�ବା କେଲଜ ମାନ� ପାଇଁ 2001
census ଅନୁସାେର େକଉଁ େକଉଁ କେଲଜକୁ �ହଣ କରାଯାଇଅଛ ିତାର ଏକ ତାଲିକା େଦେବ କି
, ଏବଂ (ଖ) କଲ�ାମ�ୁା +2 ଓ େତେରସ�ିା +2, 2010 େର �ୀକୃତ ିପାଇ�େଲ ମ� 2001 ର
census ଉ� କେଲଜ ପାଇଁ ବଚିାରକୁ ନଆି ନଯାଉ�ବା ସତ� କ,ି ସତ� େହେଲ ସଂେଶାଧନ
କରେିବ କ ି?



ଜାତୀୟ ଶ�ିା ନୀତ ିପାଇଁ ଅ�କ ଖ��
୧୩୦ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ) ଜାତୀୟ ଶ�ିା
ନୀତ ିଆମ ରାଜ�େର ଏହ ିନୀତ ିପାଳନ କରବିାକୁ େହେଲ େକେତ ଅଥ� �େତ�କ ବଷ� ଅ�କ
ଖ�� େହବ, ଏ�େର େକ� କ ି�କାର ଆଥ�କ ସାହାଯ� କରେିବ, ଏବଂ (ଖ) ରାଜ�ର ପଛୁଆ
ଅ�ଳର ମହାବଦି�ାଳୟ ମାନ� ପାଇଁ ଓ Higher Secondary School ପାଇଁ ଉ� ନୂତନ
ଶ�ିା policy େର େକ�କୁ ��ାବ ଦଆିଯାଇ ଅଛ ିକ ି?

ଉଦ�ାନ କୃଷ ିପାଇଁ କାଯ���ମ
୧୩୧ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ଉଦ�ାନ କୃଷେିର ରାଜ�େର େକେତାଟ ିଅବ�ବହୃତ ଓ କ� ବ�ବହୃତ ଫାମ�କୁ କାଯ���ମ
କରାଯାଇଛ ିଓ କରାଯାଉଛ,ି ଏହାର ବ�ିାରତି ବବିରଣୀ େଦେବ କ,ି ଏବଂ (ଖ) ନରସଂିହପରୁ
ବରହମପରୁ ଉଦ�ାନକୃଷ ିଫାମ�କୁ ଓ ବଡାମ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀକୁ େକେବ ପଦବୀ ପରୂଣ ସହତି
କାଯ���ମ ରୂପାୟିତ େହବ ?

ଚାଷ େହାଇ�ବା ଜମିର ପରିମାଣ
୧୩୨ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ଓଡ଼ଶିାେର ଚାଷ େହାଇ�ବା ଜମିର ପରମିାଣ ବ�କୱାରୀ େକେତ େକେତ, ଏବଂ (ଖ)
ତନ��ରୁ େକେତ ପରମିାଣ ଜମି ଜଳେସଚତି, ତହ�ରୁ ଉ�� ଶସ� ଅଣେସ� ଅ�ଳର ଉ�ାଦନ
ଠାରୁ େକେତ ସ�ତ ି ଅ�କ ତାର ଏକ ସବ�ଭାରତୀୟ ପରସିଂଖ�ାନ ସହ ତୁଳନା�କ ତଥ�
େଦେବ କ ି?

ବାଲାଜୀ ସଗୁାସ� ସ�କ�େର
୧୩୩ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ବଡମ�ା ସମବାୟ
ଚନିକିଳ ଘେରାଇ ଉେଦ�ାଗୀକୁ େଦବା ��ିୟାେର ବାଲାଜୀ ସଗୁାସ�ର �ଲାପି ସେ� ସରକାର
ତାକୁ କାଯ��ାନୁ�ାନ ନେନବାର କାରଣ କଣ, ଏହାକୁ ଚଳନ�ମ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର ନ�ି�ି
େନେବ କ ି?

କୃଷ ିଶ�ି ଉେଦ�ାଗର ସଂଖ�ା
୧୩୪ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�େର ନୂତନ କୃଷନିୀତ ିଅନୁସତୃ ପେର କୃଷ ିଶ�ି ଉେଦ�ାଗ େକେତାଟ ି�ାପିତ େହାଇଛ,ି
ଆନୁଷ�ିକ କୃଷେିର େକେତାଟ ି ଉେଦ�ାଗ ଆର� େହାଇଛ,ି େକେତ େଲାକ ନଯୁି�ି ଓ



ଆ�ନଯୁି�ିର ସେୁଯାଗ ପାଇଛ�,ି ଉ�ାଦତି �ବ� ପାଇଁ କ ି �କାର ମାେକ�ଟ ଋଣ, �ା�ିଂ
ସେପାଟ� ସରକାର େଦଉଛ� ି?

ବ�ି ବଦି�ାଳୟେର Innovation ecosystem
୧୩୫ . �ୀ େଦବୀ �ସାଦ ମି� : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର
େକେତ ବ�ି ବଦି�ାଳୟ ଅଛ,ି ଏଗୁଡକିେର Innovation ecosystem ପାଇଁ କଣ ପଦେ�ପ
ନଆିଯାଇଛ,ି ଗଲା ବଷ� େକେତାଟ ିସଫଳ ଗେବଷଣା ମହାବଦି�ାଳୟ ଓ ବ�ି ବଦି�ାଳୟ ମାନ�
ଜରଆିେର ସ�� େହାଇଛ ିଏବଂ େକେତାଟ ିproject pipeline େର ଅଛ ି?

ୟୁରିଆ ସାରର ଅନୟିମିତତା
୧୩୬ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�େର ୟୁରଆି ସାର ବ�ନେର ଅନୟିମିତତା ଓ ଅଭାବ ସ�କ�େର ବଧିାନସଭା ବଭିାଗୀୟ
�ା�ିଂ କମିଟ ି- 6 ସ��ୃ ବଭିାଗକୁ କାଯ��ାନୁ�ାନ େନବାକୁ ଅନୁେରାଧ କର�ିେଲ ମ� େକୗଣସି
କାଯ��ାନୁ�ାନ ନଆିଯାଇନ�ବା ସ�କ�େର ସରକାର ଅବଗତ ଅଛ� ି କ,ି ୟୁରଆି ସାରର
ଅନୟିମିତତା ସ�କ�େର ଭିଜଲିାନ� ତଦ� କର ି େଦାଷୀ�ୁ ଦ� େଦବା ସହ ଚାଷୀ�ୁ ସାର
େଯାଗାଇବାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ନ� େହାଇ�ବା ଧାନ ଫସଲର ପରିମାଣ
୧୩୭ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ବଲା�ୀର ଜ�ିାେର ବଭିି� େପାକ େଯାଗଁୁ େକେତ ଧାନ ଫସଲ ନ� େହାଇଛ,ି ଜ�ିାେର ନକଲି
କୀଟନାଶକ ଔଷଧ �େୟାଗ େଯାଗଁୁ ଚାଷ ଜମିର େପାକ ଜନତି ଫସଲ ନ� ସ�କ�େର
ସରକାର ତଦ� କର ି �ତ�ି� ଚାଷୀମାନ�ୁ ସରୁ�ା ପାଇଁ କଣ ପଦେ�ପ େନଇଛ�,ି
ଜଣାଇେବ କ ି?

େଛାଟ ଓ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ� ସଂଖ�ା
୧୩୮ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଓଡ଼ଶିାେର ନାମମା� େଛାଟ ଓ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ� ସଂଖ�ା େକେତ, ଚାଷୀ ଭାଗଚାଷୀ ଭାେବ
ଚାଷ କରପିାରେିବ କ,ି ଯଦ ିନା ହୁଏ, ତା େହେଲ ଭୂମିହୀନ �କୃତ ଚାଷୀ କଏି, ତାହା ଜଣାଇେବ
କ ି?

ରିେପାଟ� �ଦାନେର ବଳିମ�
୧୩୯ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ବଲା�ୀର ଜ�ିା େକ�



ସମବାୟ ବ�ା�ର େ�ସଆିଲ ଅଡଟି କରବିା ପାଇଁ ଓ ତାର ରେିପାଟ� ତା. 14.09.2020 ସ�ୁା
ଉପ�ାପିତ କରବିାକୁ ବଧିାନସଭାର ବଭିାଗୀୟ �ା�ିଂ କମିଟ ି ନେି��ଶ େଦଇ�େଲ ମ�
ଏପଯ��� ରେିପାଟ� ନେଦବାର କାରଣ କଣ, ବ�ା�ର ଦୁନ�ୀତ ିଚପାଇବାକୁ ସରକାରୀ�ରେର
ଉଦ�ମ କରାଯାଉ�ବା ସରକାର ଜାଣ�କି,ି େକେବସ�ୁା ରେିପାଟ� ଦଆିଯିବ ଜଣାଇେବକ?ି

କଣିାଯାଇ�ବା ଧାନର ତାଲିକା
୧୪୦ . �ୀ ନରସଂିହ ମି� : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ବଲା�ୀର ଜ�ିାର େକେତ ଜଳେସଚତି ଜମିରୁ େକେତ ��ିାଲ ଧାନ କଣିାଯାଇଛ ିତାର ଏକ
ବ�କୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବକ?ି

ରିେପାଟ� �ଦାନ
୧୪୧ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଅପିଲ େକସ ନଂ
MHE(+3-61/2016) ର ବଚିାର ସମୟେର ମାନ�ବର ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ରାଜ�େର �ବା
ଭି��ମ� ପାଇଁ ଉ��� ଶ�ିାନୁ�ାନଗୁଡକିର Self Financing Mode ଉେ�ଦ ନମିେ�
େଯଉଁ ��ାବ େଦଇ�େଲ, ତଦନୁଯାୟୀ ଉ� ଶ�ିା ବଭିାଗ ତରଫରୁ ଏଯାବ� କ ି �କାର
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିଓ େକେବସ�ୁା ଉେ�ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ଚଳତି ବଷ� ଆ�ଳକି
ଶ�ିା ନେି��ଶାଳୟ, ଭୁବେନ�ର�ୁ ଏ ସଂପକ�େର େକେବ େକଉଁ ସବୁ ବଷିୟେର ରେିପାଟ�
ମଗାଯାଇ �ଲା ତଦନୁଯାୟୀ ଉ� ନେି��ଶାଳୟ େକେବ େକଉଁ ସବୁ ବଷିୟେର ଉ� ଶ�ିା
ବଭିାଗକୁ ରେିପାଟ� �ଦାନ କରଛି�?ି

ନାମ େଲଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି
୧୪୨ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଆ�ଳକି ଶ�ିା
ନେି��ଶାଳୟ, ଭୁବେନ�ର� କାଯ��ାଳୟ ନେି��ଶ ସଂ 3659 ତା. 05.06.2020 ରଖି
ଅନୁଯାୟୀ େଯଉଁସବୁ +3 ମହାବଦି�ାଳୟଗୁଡକିର �ୀକୃତ ି �ତ�ାହାର ( Recognition
withdrawn) କରାଯାଇଛ ିେସ�ରୁ େକଉଁ +3 ମହାବଦି�ାଳୟକୁ ପନୁଃବ�ାର ଚଳତି ଶ�ିା ବଷ�
ପାଇଁ ଛା� ଛା�ୀମାନ�ର ନାମ େଲଖାଇବାକୁ ଅନୁମତ ି ଦଆିଯାଇଛ,ି ଯଦ ି ଦଆିଯାଇନାହ�,
େତେବ ପରୁୀ ଜ�ିାର ଭି��ମ� ପରଚିାଳତି �ାଚୀ ମହାବଦି�ାଳୟ ସଂପ�ୃ ଛା�ଛା�ୀ�ୁ
certificate ନେଦଇ ନାମ େଲଖାଇବ େବାଲି େଯଉଁ ଉଦ�ମ କରୁଛ ି ତାହାର ତଦ� କରି
ସରକାର ବହିତି ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବକ?ି

ପରିଚାଳନା କମିଟ ିଗଠନ



୧୪୩ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ରାଜ�ର ଅନୁଦାନ�ା� ଉ� ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟ ପରଚିାଳନା କମିଟଗୁିଡକି ସରକାର ଭା�ି
େଦଇ�ବାରୁ ଏହସିବୁ ଉ�ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟଗୁଡକିେର େକେବସ�ୁା ପରଚିାଳନା କମିଟ ିଗଠନ
କରାଯିବ ଜଣାଇେବକ,ି ଏବଂ (ଖ) 2017-2018, 2018-2019 ଓ 2019-2020 ଶ�ିା
ବଷ�େର ରାଜ�ର େକଉଁ ଉ� ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟେର ଲଗାତରଭାେବ ଶତକଡା 25 �ତଶିତରୁ
କମ େକେତ ଜଣ େଲଖାଏଁ ଛା�ଛା�ୀ ନାମ େଲଖାଇଛ� ିଓ େଯଉଁ ଉ� ମା�ମିକ ବଦି�ାଲୟେର
ଶତକଡା 25 �ତଶିତରୁ କମ ନାମ େଲଖାଇଛ� ି େସହସିବୁ ଉ� ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟଗୁଡକୁି
ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ େକେବସ�ୁା ବ� କରାଯିବ ଜଣାଇେବକ?ି

ଋଣ ଛାଡ
୧୪୪ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ୟୁ.ଡ.ି
�ଶ� ନଂ 1525 ତା. 26.02.2020 ରଖି ଉ�ର ପରେି��ୀେର ପରୁୀ ଜ�ିାର ଅ�, ମକୂ, ବ�ର
ବଗ�ର ଭି��ମ ଛା�ଛା�ୀ�ର ପାଇଁ େଯଉଁ ଦୁଇେଗାଟ ିଉ� ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟ ଘେରାଇ
ସଂ�ା �ାରା ପରଚିାଳତି େହଉଛ,ି େସ�ରୁ 2013 ମସହିା ପେର େକଉଁ ଉ� ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟ
�ତ�ିା େହାଇ ପରଚିାଳତି େହାଇ ଆସଅୁଛ ିଓ 2013 ମସହିା ପେର େଯଉଁସବୁ ଉ�ମା�ମିକ
ବଦି�ାଳୟ �ତ�ିା କରାଯିବ େସହସିବୁ ବଦି�ାଳୟକୁ pledged money ଓ bank deposit
ଛାଡ କରାଯାଇପାରବିକ,ି ଯଦ ିଛାଡ କରାଯାଇପାରବି େତେବ ଏହ ି ଦୁଇେଗାଟ ିଉ�ମା�ମିକ
ବଦି�ାଳୟରୁ େକଉଁ ବଦି�ାଳୟକୁ ଏହା େକଉଁ କାରଣରୁ ଛାଡ କରାଯାଇଛ ିଓ େକଉଁ କାରଣରୁ
େକଉଁ ବଦି�ାଳୟକୁ ଛାଡ କରାଯାଇନାହ� ଜଣାଇେବକ?ି

ତାଲିମ ନପାଇ ଶ�ିାଦାନ କରୁ�ବା ଶ�ିକ
୧୪୫ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)
ୟୁ.ଡ.ି �ଶ� ସଂଖ�ା 1526 ତା. 26.02.2020 ରଖି ଉ�ର ପରେି��ୀେର ବଦି�ାଳୟ ଓ
ଗଣଶ�ିା ବଭିାଗର ରେିପାଟ� ହ�ଗତ େକେବ େହଲା ଓ ତଦନୁଯାୟୀ ଏଯାବ� ଉପଯୁ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାନଯିବାର କାରଣ କଣ ଓ ଏହା�ାରା ମକୂ ବ�ର ଛା�ଛା�ୀମାେନ
ପରୀ�ା େଦବାରୁ େଯଉଁ ବ�ତି େହେବ ତାହା ଶ�ିା ଅ�କାର ଆଇନ ଓ ଭି��ମ ଅ�କାର
ଆଇନର ଉଲଂଘନ େହବ ନାହ� କପିର ିଓଏହସିବୁ ଆଇନକୁ ସ�ାନ ଜଣାଇ ସରକାର ତୁର�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରେିବକ,ି ଏବଂ (ଖ) CT, DIET ଓ B.Ed. ତାଲିମ ନପାଇ େକେତଜଣ
ଶ�ିକ ଶ�ିୟ�ୀ ବଦି�ାଳୟଗୁଡକିେର ଶ�ିା �ଦାନ କରୁଛ� ିଓ ଏହସିବୁ ଶ�ିକ ଶ�ିୟ�ୀମାେନ



େଯଉଁ ନେି��ଶନାମା ବଳେର ଦରମା ପାଉଛ� ିେସହ ିନେି��ଶନାମାର ବ�ୁିତ ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବକ?ି

ଦରବୃ� ିେରାକବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୧୪୬ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - କେରାନା ମହାମାରୀ େରାଜଗାରକୁ ଛଡାଇ େନଇ�ବାେବେଳ ବଜାରେର ଆଳୁ, ପିଆଜ,
ପନପିରବିା ଦର େବାଝ ଉପେର ନଳତିା ବଡିା େହାଇଛ,ି ଦରବୃ� ିଗରବି ମ�ବ�ି ପରବିାରକୁ
ଅତ�ି କରଛି,ି ଏଭଳ ିସଂକଟ ସମୟେର ବଜାରେର ପନପିରବିା ଦର ଗତ ଦୁଇ ସ�ାହରୁ ଉ��
େହଲାଣି ନୟି�ଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛ,ି ଆଳୁ, ପିଆଜ ଦରର ଅବ�ା ତଦ�ପ, ଏହ ିଦରବୃ�କୁି
େରାକବିା ପାଇଁ ସରକାର �ହଣ କରୁ�ବା ପଦେ�ପ ସଂପକ�େର ସଚୂନା େଦେବକ?ି

ଖରିଫ ଋତୁେର ଚାଷୀ�ୁ ସବୁଧିା
୧୪୭ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଭ�କ ଜ�ିାେର ଧାନ
କଣିାବକିା ସମୟେର ଖରଫି ଋତୁେର ଚାଷୀ�ୁ କ ିକ ିସବୁଧିା ସେୁଯାଗ ଦଆିଯାଇଛ ିକହେିବକ,ି
ରବ ି ଚାଷେର ଧାନ ତଥା ଅନ�ାନ� ରବ ି ଜାତୀୟ ଫସଲକୁ ସରକାରୀ ଭାେବ ସଂ�ହ
ନକରାଯାଉ�ବା କାରଣ କଣ, ଆସ�ା ରବ ି ଋତୁେର ଭ�କ ଜ�ିାର ଚାଷୀ�ୁ ଏହ ି ସବୁଧିା
େଦବାକୁ ନ�ି� ିେନେବକ?ି

ଛା�ୀ ନବିାସ ନମି�ାଣ
୧୪୮ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଭ�କ
ଜ�ିା ଅ�ଗ�ତ ଆଗରପଡାଠାେର �ତ�ିତି DIET େର ଝଅି ପିଲାମାନ�ର ସରୁ�ା ଓ ସବୁଧିା
ପାଇଁ ଛା�ୀ ନବିାସ ନମି�ାଣ ଓ Boundary Wall ନମି�ାଣ ସହତି ଖାଲି ପଡ�ିବା ଅ�ାପକ
ପଦବୀ ପରୁଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନେବକ?ି

ଓଡଆି ବ�ି ବଦି�ାଳୟ �ତ�ିା ପାଇଁ ବ�ୟ ବରାଦ
୧୪୯ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ଓଡଆି ବ�ି
ବଦି�ାଳୟ �ତ�ିା ପାଇଁ ବେଜଟେର େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛ ିଓ େକେତ ଅଥ�
େକଉଁ େକଉଁ ବାବଦେର ଖ�� େହାଇଛ,ି ଶ�ିାଦାନ େକଉଁ ଶ�ିା ବଷ�ଠାରୁ ଆର� େହବ ଏଠାେର
ଗେବଷଣାର ସବୁଧିା ରହବି କ?ି

Fisheries Poly Technic ବଦି�ାଳୟ �ତ�ିା
୧୫୦ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -



ଭ�କ ନକିଟ� ସରା�ଠାେର �ବା Fishing Farm ନକିଟେର ଏକ Fisheries Poly
Technic ବଦି�ାଳୟ �ତ�ିା ପାଇଁ ନ�ି� ିେନେବକ?ି

�ତ�ି� ଚାଷୀ� ସଂପକ�େର
୧୫୧ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- କେରାନା ମହାମାରୀ, ବଷ�ା ଓ ବନ�ା େଯାଗଁୁ ରାଜ�ର େକେତ ଚାଷୀ �ତ�ି� େହାଇଛ� ିଓ
େକଉଁ ଚାଷ େକେତ ପରମିାଣେର �ଭାବତି େହାଇଛ,ି ଫଳେର ପବୂ�ବଷ� ତୁଳନାେର ଚଳତି
ବଷ�େର କୃଷ ିଅଭିବୃ� ିହାର େକେତ ରହବି, ଗତ ଏ�ିଲରୁ ଅଦ�ାବ� ଉଭୟ େକ� ଓ ରାଜ�
ସରକାର େକେତ ଚାଷୀମାନ�ୁ େକଉଁେଯାଜନାେର େକେତ ପରମିାଣେର ଆଥ�କ ସହାୟତା
େଦଇଛ�,ି େସସବୁର ମାସ ଓ ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� ଯଦ ିସରକାର� ନକିଟେର ଉପଲ� େତେବ
ଉପ�ାପନ କରେିବକ,ି କେରାନା େଯାଗଁୁ େକେତ �ତଶିତ ଚାଷୀ ଦାର�ି� ସୀମାେରଖା ତଳକୁ
େଠଲି େହାଇଯ଼ାଇଛ� ି େକେତ ଚାଷୀ ଚାଷକାମ ଛାଡବିାକୁ ବା� େହାଇଛ�,ି େସ େନଇ
ସରକାର� ନକିଟେର େକୗଣସ ିତଥ� ଅଛକି,ି ଯଦ ିନାହ� େସ େନଇ �ତ� ସେଭ� କରବିାକୁ
ବଚିାର କରେିବକ?ି

ଶ�ିକ ନଯୁି�ି ସଂପକ�େର
୧୫୨ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ବଗିତ ବଷ�ମାନ�େର ଉଭୟ ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଓ ସରକାରୀ କେଲଜମାନ�େର ଶ�ିକ ଅଭାବ
ସଂଖ�ା େକେତ �ଲା େସ େନଇ ଗତ 5 ବଷ�ର ବଷ� ଓ ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବକ,ି
ଓପିଏସସ ି େଯାଗଁୁ ଶ�ିକ ନଯୁି�ି ��ିୟା ମ�ର େହଉ�ବା ଅଭିେଯାଗ ସତ�କ,ି କେରାନା
ମହାମାରୀ ପରେି��ୀେର ରାଜ� ସରକାର ବ�ୟ ସଂେକାଚନ ନୀତ ି ଆପେଣଇ�ବା
ପରେି��ୀେର ଶ�ିକ ନଯୁି�ି ସଂପ�ୁ� ବ� େହବା ଫଳେର ଶ�ିକ ଅଭାବ ସଂଖ�ା ଆହୁର ିବୃ�ି
ପାଇବା ଆଶ�ା େକେତଦୂର ଅମଳୂକ କହେିବକ?ି

ଇ-ପାଠ��ମ ପାଇଁ କାଯ���ମ
୧୫୩ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଇ-ପାଠ��ମ
ଜରଆିେର ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କ ି କ ି କାଯ���ମ ��ୁତ କରଛି� ି େକଉଁ େକଉଁ
ଜ�ିାେର େକେତ ସଂଖ�କ ମହାବଦି�ାଳୟେର େକେବଠାରୁ ଇ-ପାଠ��ମ ଆର� କରାଯିବ,, ଇ-
ପାଠ��ମେର ରାଜ�ର େକେତ �ତଶିତ ଛା�ଛା�ୀ�ୁ ସାମିଲ କରାଯିବ, େସ�ପାଇଁ କକିି
ଆନୁସ�ୀକ ବ�ବ�ା ଓ ଅନ�ାନ� େକଉଁ େକଉଁ ଭି�ଭୂିମିର ଆବଶ�କତା ରହଛି,ି ସଂପ�ୃ



ଆବଶ�କତା ପରୂଣ ନମିେ� େକେତ ଅଥ� ବ�ୟେର କ ିକ ିକାଯ���ମ େକେବସ�ୁା କରାଯିବାର
େଯାଜନା ରହଛି ିତାହା ସଂ�ତ ି େକଉଁ ପଯ��ାୟେର ରହଛି ିତାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ
କରେିବକ?ି

କୁଇ�ାଲ ପିଛା ଧାନ ଉ�ାଦନ ଖ��
୧୫୪ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- (କ) େଦଶେର େହକ�ର �ତ ିଧାନ ଉ�ାଦନ ପରମିାଣ େକେତ �ବାେବେଳ କୁଇ�ାଲ ପିଛା
ଧାନ ଉ�ାଦନ ଖ�� େକେତ, ଓଡଶିାେର େହକ�ର ପିଛା ଉ�ାଦନ ପରମିାଣ ଓ କୁଇ�ାଲ �ତି
ଉ�ାଦନ ଖ��ର ଏକ ତୁଳନା�କ ତଥ� ବଗିତ 10 ବଷ�ର ଏକ ବବିରଣୀ ବଷ�ୱାରୀ �ଦାନ
କରେିବକ,ି ଏବଂ (ଖ) ରାଜ�େର ଧାନ ଉ�ାଦନ ଖ�� �ାସ କର ିଉ�ାଦନ ବୃ� ିକରବିା ପାଇଁ କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କର ିବଗିତ 10 ବଷ� ମ�େର େକଉଁ େକଉଁ ବଷ� େକଉଁହାରେର ଉ�ାଦନ ଖ��
େକେତ �ାସ କରବିା ସହ େହକ�ର ପିଛା େକଉଁ ବଷ� େକେତ ଉ�ାଦନ ବୃ� ିକରାଯାଇପାରଛି?ି

ଅନ ଲାଇନ ଶ�ିାଦାନରୁ ବ�ତି ପିଲା� ସଂଖ�ା
୧୫୫ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
କେରାନା ମହାମାରୀ େଯାଗଁୁ ରାଜ�ର େକେତ ବଦି�ାଳୟର େକେତ ପିଲା ଅନଲାଇନ
ଶ�ିାଦାନରୁ େକଉଁ େକଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ବ�ତି େହେଲ ରାଜ�ର େକେତ ପିଲା� ହାତେର �ାଟ�
େଫାନ ଓ ଲାପଟପ ନାହ�, େସମାନ� ମ�ରୁ େକେତ ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିଓ ଜାତ ିେ�ଣୀର,
େକେତ ଶ�ିକ� ପାଖେର �ାଟ�େଫାନ କ ିଲାପଟପ ନାହ� େକେତ �ାମା�ଳେର ଇ�ରେନଟ
େସବା ଅଭାବ, କେରାନା ମହାମାରୀ ପବୂ�ରୁ େକେତ ବଦି�ାଳୟେର କ ିଧରଣର ଅନ ଲାଇନ
ଶ�ିା ଭି�ଭୂିମି ରହଛି ି ମହାମାରୀ ସମୟେର ଅତରି�ି େକେତ ବଦି�ାଳୟକୁ େସହ ି ଭି�ଭୂିମି
ସବୁଧିା ଦଆିଯାଇଛ ିେସସବୁର ତଥ� ଯଦ ିସରକାର� ନକିଟେର ଉପଲ� େତେବ ଜଣାଇେବକ,ି
ଅନଲାଇନ ଶ�ିାଦାନ ପ�ତ ିକଣ ବଡବଡଆି� ପାଇଁ ଅଥ�ାତ ଭବଷି�ତେର ଯଦ ିମହାମାରୀ
ଆେସ, େତେବ େକେତ �ତଶିତ ପିଲା ଅନଲାଇନ ଶ�ିାଦାନ ପାଇପାରେିବ?

�ାଣୀସ�ଦ ହାନୀପାଇଁ ସହାୟତା
୧୫୬ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ବଗିତ 2020 ବନ�ାେର ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାର େକଉଁ େପୗରସଂ�ା ଓ ବ�କେର େକେତ ସଂଖ�କ
ଗାଇେଗାରୁ, ମଇଁଷ ି ,େମ�ା, େଛଳ,ି ଘଷୁୁର,ି କୁକୁଡ଼ା, ବତକ ଆଦ ି �ାଣୀସ�ଦ ହାନୀ



େହାଇ�ବାେବେଳ େସ ବାବଦେର �ତପିରୂଣ ବାବଦ ସହାୟତା �ଦାନପାଇଁ କ ି �ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

�ତେିର ଚାଲୁ�ବା ସମବାୟ ବ�ା�
୧୫୭ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�ର େକଉଁ
ଅବ�ାନ େକାଅପେରଟଭି ବ�ା� ଓ େକଉଁ ଜ�ିା କୃଷ ି ଓ ସମବାୟ ବ�ା��ତେିର ଚାଲୁଛି
�କାଶକର ିସମବାୟ ବ�ା� ଗୁଡ଼କିର �ତ ି�ାସ କର ିଏହାକୁ ଲାଭଜନକ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଅ�ାପକ ନେିଯାଜନ ନମିେ� ଏକକ ପରୀ�ା
୧୫୮ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�ର ସମ�
ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଅ�ାପକ ନେିୟାଜନ ନମିେ� ଏକକ ପରୀ�ା ବ�ବ�ା ସହ ବ�ିବଦି�ାଳୟ ନଯୁି�ି
��ିୟାେର ନୂତନତା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ଏହାର କାଯ��କାରୀତା ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଶ�ିାନୁ�ାନର ପନୁରୁ�ାର
୧୫୯ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ବଗିତ 2009 ଫନ ିଓ 2020 ବନ�ାେର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକେତେଗାଟ ିଶ�ିାନୁ�ାନେର େକେତ
�ୟ�ତ ିେହାଇଛ ି�କାଶ କର ିଏହ ିଅନୁ�ାନ ଗୁଡ଼କିର ପନୁରୁ�ାର ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ
କରାଯାଉଛ ି?

ଦରଦାମ ନୟି�ଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୧୬୦ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ବନ�ା ପରବ��ୀ ଅବ�ାେର ଆଳୁ ପିଆଜ ସହ ପନପିରବିା ଦରବୃ� ିେହାଇ�ବା
ପରେି��ୀେର ଦରଦାମ ନୟି�ଣ କରବିାକୁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

କେରାନା�ତିରି ମକୁାବଲିାପାଇଁ �ତ� ଅଥ�
୧୬୧ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
େକ� ସରକାର 2017 -18,2018 - 19,2019 - 20 ଓ 2020 - 21 ଆଥ�କ ବଷ�େର
ରାଜ�କୁ େକ�ୀୟ ଓ େକ�ୀୟ �ବ��ତ େଯାଜନାେର େକେତ ଅଥ��ଦାନ କର�ିବେବେଳ ଚଳତି
ବଷ� କେରାନା�ତିରି ମକୁାବଲିା ପାଇଁ �ତ�ଭାେବ େକେତ ଅଥ� �ଦାନ କରଛି� ି ତାହାର
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?



ଜାତୀୟ ଖାଦ� ନରିାପ�ା େଯାଜନାେର ସାମିଲ
୧୬୨ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ି କଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଚଳତି ବଷ� କେରାନା�ତିେିର ନେିଜ ଗାଡ଼ ିକଣିି ପରବିହନ କରୁ�ବା ଗାଡ଼ମିାଲିକ,
�ୁ� ବ�ବସାୟୀ, ଖବରକାଗଜ ହକର, ଅେଟାଚାଳକ ବୃ� ି ହରାଇ�ବାରୁ େସହ ି ପରବିାରକୁ
ଜାତୀୟ ଖାଦ� ନରିାପ�ା େଯାଜନାେର ସାମଲ କର ିଖାଉଟୀକାଡ଼� �ଦାନ ପାଇଁ ସରକାର କି
ବ�ବ�ା �ହଣ କରୁଛ� ି?

ଶ�ିକ�ୁ ପେଦା�ତି
୧୬୩ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଚଳତିବଷ� ଅଗ� ଓ େସେପ�ମ�ର ସରକାର �ାଥମିକ, ଉ��ାଥମିକ, ମା�ମିକ, ବଦି�ାଳୟ ସହ
ବଭିି� ବ.ିଇଡ଼ ି କେଲଜ ଶ�ିା �ଶ�ିଣ �ତ�ିାେର େକେତଜଣ ଶ�ିକ�ୁ ପେଦା�ତ ିସବୁଧିା
�ଦାନ କରଛି� ି ତାହା ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା ଦଶ�ାଇ େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତଜଣ ଶ�ିକ େକଉଁ
କାରଣରୁ ପେଦା�ତରୁି ବ�ତି େହାଇଛ� ିତାହାର ଜ�ିା ଓ ବ�କୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କି
?

�ୟ�ତ ିଭରଣାପାଇଁ ସହାୟତା
୧୬୪ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ବଗିତ 2019 ଫନି
ଓ ଚଳତି ବଷ� ବନ�ାେର ରାଜ�ର େକଉଁ ବ�ିବଦି�ାଳୟ ଓ ମହାବଦି�ାଳୟର େକେତ �ୟ�ତି
େହାଇଛ ି �ୟ�ତ ି ଭରଣାପାଇଁ ସରକାର େକେତ ସହାୟତା �ଦାନ କରଛି� ି �କାଶ କରି
େଚୗ�ାର ,କଟକ ନବି�ାଚନମ�ଳରି େକଶବସାହୁ ମହଳିାକେଲଜ େଚୗ�ାର ମହଳିା କେଲଜକୁ
�ତ�ଭାେବ େକେତ ସହାୟତା �ଦାନ କରାଯାଇଛ,ି ଯଦ ି କରାଯାଇନ ି େକେବସ�ୁା �ଦାନ
କରାଯିବ ଅବଗତ କରେିବ କ ି?

ଚାଷନମିେ� େ�ା�ାହନ
୧୬୫ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଚଳତି କେରାନା �ିତିି
ଓ ବନ�ା ପରବ��ୀ�ତିେିର ଚାଷୀମାନ�ୁ ରବଫିସଲ ଓ ପନପିରବିା ଚାଷ ନମିେ� କ ି କି
େ�ା�ାହନ େଯାଗାଇେଦବାକୁ ସରକାର ନୀତଗିତ ନ�ି� ି କରଛି� ି ବା କରବିାକୁ ଯାଉଛ�ି
ଅବଗତ କରେିବ କ ି?

କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ଦୁ� ଉ�ାଦନ ବୃ�ି
୧୬୬ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -



କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ବଗିତ ତନିବିଷ�େର େକେତ ଦୁଗଧ ଉ�ାଦନ େହାଇଛ ି�କାଶ କର ିଜ�ିାେର
ଦୁଗଧ ଉ�ାଦନ ବୃ� ିପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ପଦବୀ ଖାଲି�ବା ଶ�ିାନୁ�ାନର ତାଲିକା
୧୬୭ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- କଳାହା�ି ଜ�ିାେର
�ବା େକଉଁ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ�ା� ଓ ବ�କ�ା� ଅନୁଦାନ�� କେଲଜେର
ମ�ରୁୀ�ା� ଅ��, ବଭିି� ବଭିାଗେର ବଭିି� ବଗ�ର ଅ�ାପକ ଓ କମ�ଚାରୀ ପଦବୀରୁ େକେତ
ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ିତାହାର ଶ�ିାନୁ�ାନୱାରୀ ତାଲିକା ଦଶ�ାଇ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ଶ�ିକ ପଦବୀପରୂଣ
୧୬୮ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
କଳାହା�ି ଜ�ିାେର�ବା ଶ�ିା �ଶ�ିଣ ,ମହାବଦି�ାଳୟ ଜ�ିାଶ�ିା �ଶ�ିଣ �ତ�ିାନ ମା�ମିକ
�ଶ�ିଣ ବଦି�ାଳୟ , ଉ� ବଦି�ାଳୟ, �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟ ମାନ�େର ଯଥା�େମ େକେତ
ଅ�ାପକ, �ଶ�ିକ, �ଧାନଶ�ିକ, ବଭିି�ବଗ�ର ଶ�ିକ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ବୃ�ି ହେରଇ�ବା ପରିବାରକୁ ଖାଉଟି ିକାଡ଼� �ଦାନ
୧୬୯ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - େକାେରାନା �ତିେିର ବୃ� ି ହରାଇ�ବା େକେତ ପରବିାରକୁ ଜାତୀୟଖାଦ� ନରିାପ�ା
େଯାଜନାେର ଖାଉଟକିାଡ଼� େଯାଗାଇଦଆିଯାଇଛ ିତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା ଦଶ�ାଇ ରାଜ�େର
ବୃ� ିହେରଇ�ବା ଅ�କ ପରବିାରକୁ ଏହ ିେଯାଜନାେର ସାମିଲକର ିଖାଉଟକିାଡ଼� �ଦାନପାଇଁ
ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

କଳାହା�ିେର କୃଷକମାନ� ଆଥ�କ �ଗତି
୧୭୦ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
କଳାହା�ି ଜ�ିାେର କୃଷନିୀତ ିଅନୁଯାୟୀ ଅଦ�ାବ� େକଉଁବ�କର େକେତ ଜମିକୁ ଜଳେସଚନର
ସବୁଧିା �ଦାନ କରାଯାଇଛ ିଓ କୃଷନିୀତ ିଆଧାରେର ଜ�ିାର କୃଷକମାନ� ଆଥ�ୀକ �ଗତପିାଇଁ
ସରକାର କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରବିାକୁ ଯାଉଛ� ି?

ବ�ିବଦି�ାଳୟେର ପଦବୀପରୂଣ
୧୭୧ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ)



ରାଜ�େର େକଉଁ ବ�ିବଦି�ାଳୟେର େକଉଁବଭିାଗ ଓ ବଗ�େର େକେତ ଅ�ାପକ ଓ କମ�ଚାରୀ
ପଦବୀଖାଲି ଅଛ ି ଓ ତାହା ପରୂଣପାଇଁ କ ି ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ;ି ଏବଂ (ଖ)
�ୟଂଶାସତି ମହାବଦି�ାଳୟରୁ ଏକକ ବ�ିବଦି�ାଳୟ, ଖ�ିେକାଟ ବ�ିବଦି�ାଳୟ, ��ପରୁ,
ଗ�ାଧରେମେହର ବ�ିବଦି�ାଳୟ, ସମ�ଲପରୁ ଓ ରାେଜ� ବ�ିବଦି�ାଳୟ ବଲା�ିରେର େକଉଁ
ଅ�ାପକମାନ�ୁ ବ�ିବଦି�ାଳୟ ତରଫରୁ କ ି ନଯୁି�ି ଦଆିଯାଇଛ ି ଓ େକଉଁମାନ�ୁ ସରକାରୀ
କେଲଜକୁ ସାମୟିକଭାେବ ବ�ିବଦି�ାଳୟେର ନେିୟାଜତି କରାଯାଇଛ ି ଏବଂ ଏଠାେର
େକେବସ�ୁା ନୟିମିତ ଅ�ାପକ ଓ କମ�ଚାରୀ ନେିୟାଜତି େହେବ ?

ଉ�ାଦତି ମାଛର ପରିମାଣ
୧୭୨ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ରାଜ�େର ବାଷ�କ େକେତ ମାଛର ଆବଶ�କତା �ବାେବେଳ ରାଜ�ରୁ େକେତ ମାଛ
ଉ�ାଦତି େହଉଛ ିଓ େକେତ ମାଛ ବାହାର ରାଜ�ରୁ ଆମଦାନୀ େହଉଛ ିଏବଂ ରାଜ�କୁ ମାଛ
ଉ�ାଦନେର ଆ�ନଭି�ରଶୀଳ କରବିାକୁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ିକ ି?

ସମବାୟ ବ�ା� ପରିସରେର �ତମି�ୂ� �ାପନ
୧୭୩ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଓଡ଼ଶିାର
ସମବାୟ ଆେ�ାଳନର ଭୀଷ�ପିତାମହ, ପବୂ�ତନ ମ�ୀ �ଗ�ତ ଡ଼ଃ. େଯାେଗଶ ଚ� ରାଉତ�ର
ଏକ ପ�ୂ�ାବୟବ �ତମି�ୂ� ଓଡ଼ଶିା ରାଜ� ସମବାୟ ବ�ା� ପରସିରେର �ାପନ ସହ ସମବାୟ
�ଶ�ିଣ ଅନୁ�ାନ ତା� ନାମେର ନାମିତ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

�ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟେର ପଦବୀ ପରୂଣ
୧୭୪ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�େର OES I, OES II, Sr. SES, Jr SES ଶ�ିକ ବଗ� ସହ �ାଥମିକ ବଦି�ାଲୟ
ମାନ�େର ମ�ରୁୀ�ା� ଶ�ିକ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କି
�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ବକି� ଚାଷ ନମିେ� େ�ା�ାହନ
୧୭୫ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ବନ�ା ପରବ��ୀ ଫସଲହାନୀ ପେର ଚାଷୀ�ୁ ବକି� ଚାଷ ନମିେ� େ�ା�ାହତି କରବିାକୁ
ସରକାର କ ି�ତ� େଯାଜନା �ଣୟନ କରଛି� ିବା କରବିାକୁ ଯାଉଛ� ିଅବଗତ କରେିବ କ ି?



ମ�� ଚାଷକରି ଆ�ନଯୁି�ି
୧୭୬ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�େର ମ��ଚାଷ କର,ି ମାଛମାର,ି େଗାପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା, ମଇଁଷ,ି ଘଷୁୁର,ି େଛଳ,ି େମ�ା
ମାଂସ ପାଳନ କର ିଓ କୁକୁଡ଼ା ମାସ ଅ�ା ବ�ିୟ କର ି େକେତ ବ��ି ଆ�ନଯୁି�ିର ସେୁଯାଗ
ପାଉଛ� ିତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା ଦଶ�ାଇ ଏହା ମା�ମେର ଅ�କ ଆ�ନଯୁି�ି ସ�ିୃ ପାଇଁ କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଅ�କ ସଂଖ�କ ନାଗରିକ�ୁ ସମବାୟ ସଭ�ଭୁ�
୧୭୭ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର େକଉଁ
ଜ�ିାେର େକେତ ଜଣ ସମବାୟ ସଭ�ଭୁ� େହାଇଛ� ି ତନ��ରୁ ଅନୁସୀଚତି ଜନଜାତ,ି
ଅନୁସଚୂୀତ ଜାତ,ି ପଛୁଆବଗ�, ସଂଖ�ାଲଘ�ୁ ପରୁୁଷ ଓ ମହଳିାୱାରୀ ତାଲିକା ଦଶ�ାଇ ଅ�କ
ସଂଖ�କ ନାଗରକି�ୁ ସମବାୟ ସଭ�ଭୁ� କର ିରାଜ�େର ସମବାୟ ଆେ�ାଳନ ସ�ିୟ କରବିାକୁ
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଏକକ ବ�ିବଦି�ାଳୟର ମାନ�ତା
୧୭୮ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଅନୁେଗାଳ
ସରକାରୀ �ୟଂଶାସତି ମହାବଦି�ାଳୟକୁ ଏକକ ବଶି�ବଦି�ାଳୟ ମାନ�ତା �ଦାନ ପାଇଁ
ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାେର ଶ�ିକ ପଦବୀ ପରୂଣ
୧୭୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାେର �ବା ନବକୃ� େଚୗଧୁରୀ ଉ�ତର �ଶ�ିଣ �ତ�ିାନ, ଜ�ିା ଶ�ିା �ଶ�ିଣ
�ତ�ିାନ, ମା�ମିକ �ଶ�ିଣ ବଦି�ାଳୟ, ଉ� ବଦି�ାଳୟ ଓ �ାଥମିକ ବଦି�ାଲୟ ମାନ�େର
ମ�ରୁୀ�ା� ଅ�ାପକ, �ଶ�ିକ, �ଧାନଶ�ିକ, ବଭିି� ବଗ�ର ଶ�ିକ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ
ଖାଲି ଅଛ ିଓ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାେର ଚାଷ ପାଇଁ ଭି�ିଭୂମି ଉ�ୟନ
୧୮୦ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାେର ପନପିରବିା ଓ ଫଳଚାଷ ଭି�ଭୂିମି ଉ�ୟନ ନମିେ� ସରକାର କ ି�ତ�
େଯାଜନା କରଛି� ି?

ଭ�କେର ଶ�ିକ ପଦବୀ ପରୂଣ



୧୮୧ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ଭ�କ ଜ�ିା ଶ�ିା ଅ�କାରୀ ଓ େକଉଁ ବ�କ ଶ�ିା ଅ�କାରୀ� ଅଧୀନେର �ବା ଉ� ବଦି�ାଳୟ,
ମା�ମିକ �ଶ�ିଣ ବଦି�ାଳୟ ଓ �ାଥମିକ ବଦି�ାଳୟେର େକେତ �ଧାନଶ�ିକ, ଶ�ିକ ଓ ଅନ�
ପଦବୀ ଖାଲି�ବା େବେଳ ତାହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଅନୁଦାନ�ା� ମହାବଦି�ାଲୟେର ପଦବୀ ପରୂଣ
୧୮୨ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - ଭ�କ
ସରକାରୀ �ୟଂଶାସତି ମହାବଦି�ାଳୟ ସହ ଜ�ିାର େକଉଁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ�ା�
ମହାବଦି�ାଳୟେର ମ�ରୁୀ�ା� େକଉଁ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ି ଓ ତାହା ପରୂଣ
ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ମ��ଜବିୀ� କଲ�ାଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୧୮୩ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - କେରାନା �ତିେିର ମ��ଜୀବମିାେନ �ତ�ି� େହାଇ�ବାରୁ ଭ�କ ସହ ରାଜ�ର ଅନ�
ମ��ଜୀବ�ି କଲ�ାଣ ପାଇଁ କ ି�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଭ�କ ଜ�ିାେର ଖାଉଟକିାଡ଼� �ଦାନ
୧୮୪ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ଭ�କ ଜ�ିାର େକଉଁ େପୗରସଂ�ା ଓ ବ�କେର େକେତ ପରବିାରକୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ�
ନରିାପ�ା େଯାଜନାେର ଖାଉଟୀ କାଡ଼� �ଦାନ କରାଯାଇଛ,ି କେରାନା�ତିେିର ବହୁ ପିରବାର
େରାଜଗାର ହେରଇ �ୁଧାର ସ�ଖୁୀନ େହଉ�ବା ପରେି��ୀେର େସମାନ�ୁ ଖାଦ� ନରିାପ�ା
େଯାଜନାେର ସାମିଲ କର ିଖାଉଟ ିକାଡ଼� �ଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ନ� ଫସଲର ପରିମାଣ
୧୮୫ . �ୀ ସ�ିବ କୁମାର ମ�ିକ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଭ�କ ଜ�ିାେର ଚଳତି ବନ�ାେର େକଉଁ ବ�କର େକେତ ଧାନ, ପନପିରବିା ସହ ଅନ� ଫସଲ
ନ� େହାଇଛ ିଚାଷୀ�ୁ ସହାୟତା �ଦାନ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଅନୁେମାଦତି �କ�ର �ତିି
୧୮୬ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : କୃଷ ି ଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - �ଧାନମ� ିସଂିଚାଇ େଯାଜନା ରାଜ�ର େକଉଁ େକଉଁ �କ� ଗୁଡ଼କି ଅନୁେମାଦନ
ପାଇଛ ି ; େସହ ି�କ� ଗୁଡ଼କି ପାଇଁ େକେତ ଅଥ� ଆସ�ିଲା ଏବଂ େସଗୁଡ଼କିର �ତି ିକ'ଣ ;



କୁସମୁ େଯାଜନାେର େକଉଁ ଚାଷମିାେନ େସୗରଚାଳତି ପ� ପାଇଛ� ି ; ଜ�ିାୱାରୀ େସମାନ�ର
ନାମ ଓ ଠକିଣା �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ଚାଉଳ ଓ ଡ଼ାଲିର ପିରମାଣ
୧୮୭ . �ୀ ଗେଣଶ ରା� ସଂି ଖ�ୁଆି : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି - �ଧାନମ�ୀ� ଗରୀବ କଲ�ାଣ େଯାଜନା ଜରଆିେର ରାଜ�କୁ େକେତ
ପରମିାଣର ଚାଉଳ ଓ ଡ଼ାଲି ଆସଛି ି; େସହ ିଚାଉଳ ଓ ଡ଼ାଲି େକଉଁ ଜ�ିାକୁ େକେତ ପରମିାଣର
ଦଆିଯାଇଛ ିତାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବ କ;ି ଏବଂ େସହଭିଳ ି�ବାସ ି�ମିକମାନ� ପାଇଁ
େକେତ ପରମିାଣର ଚାଉଳ, ଡ଼ାଲି ଓ ଅଥ� ଆସଛି ିଏବଂ ରାଜ� ସରକାର ଜ�ିାୱାରୀ େକେତ
ସଂଖ�କ �ବାସ ି�ମିକ�ୁ ଏହ ିଡ଼ାଲି, ଚାଉଳ ଏବଂ ଅଥ� େଯାଗାଇ େଦଇଛ� ିତାର ହସିାବ ସହ
ରାଜ�େର NATIONAL FOOD SECURITY େଯାଜନାେର ହତିା�କାରୀ� ସଂଖ�ା
େକେତ ଓ STATE FOOD SECURITY ହତିା�କାରୀ� ସଂଖ�ା େକେତ ?

ହ�ଗତ େହାଇ�ବା ଅଡ଼ଟି ରିେପାଟ� Board
୧୮୮ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- OSAM Board
ଅ�ନେର �ବା େକଉଁ େକଉଁ RMCର େକଉଁ େକଉଁ ବଷ� ପାଇଁ ଅଡ଼�ି ସମା� େହାଇ ଅଡ଼�ି
ରେିପାଟ� Board ର ହ�ଗତ େହାଇଛ ିଓ େକଉଁ େକଉଁ RMCର େକଉଁ େକଉଁ ବଷ� ପାଇଁ ଅଡ଼�ି
କାଯ�� ସ�ୂ�� େହାଇନାହ� ଓ �େତ�କ େ��େର ବଳିମ� େହବାର କାରଣ ଜଣାଇବା ସହ, େକଉଁ
େକଉଁ RMCର ଆଥ�କ ଅନୟିମିତତା ଇତ�ାଦ ି କାରଣ େଯାଗଁୁ େକଉଁ େକଉଁ କମ�ଚାରୀ
ମାନ�ଠାରୁ େକେତ ଅଥ� ଆଦାୟ ପାଇଁ ରେିପାଟ�େର ଦଶ�ାଯାଇ�ଲା ଓ େକଉଁ େକଉଁ
ମାନ�ଠାରୁ େକଉଁ ବଷ� େକେତ ଅଥ� ଆଦାୟ େହାଇନାହ� ତାର କାରଣ ଜଣାଇେବ କ ି?

ଦାଖଲ େହାଇ�ବା ବନିେିଯାଗ ପ�ର ବବିରଣୀ
୧୮୯ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - (କ) ରା�ିୟ
ଉ��ର ଶ�ିା ଅଭିଯାନ (ରୂସା) େଯାଜନାେର ରୂସା-୧ ଓ ୨ କାଯ���ମ ନମିେ� େକଉଁ େକଉଁ
ବଷ�େର େକେତ ଅଥ� ମିଳ�ିଲା ଓ େକେତ ଅଥ� ନ�ି�ାରତି ଓ ସମୟ ଅବ� ମ�େର ବ�ୟ େହାଇ
ବନିେିଯାଗ ପ� ତାଖଲ କରାଯାଇ�ଲା ତାର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ;ି ଏବଂ (ଖ) େକଉଁ
େକଉଁ କାରଣରୁ ନ�ି�ାରତି ସମୟ ଅବ� ମ�େର ଅଥ� ବନିେିଯାଗ େହାଇପାରନିାହ� ତାହା �କାଶ
କରବିା ସହ ସ��ୃ କାରଣ ନରିାକରଣ ପାଇଁ ସରକାର କ ିକ ିନ�ି�� ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି�ି
ଓ କଣ କରବିାକୁ ଯାଉଛ� ିତାହା �କାଶ କରେିବ କ ି?



ସଂଗୃହୀତ ଧାନ ଉ�ାଦନର ବବିରଣୀ
୧୯୦ . �ୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- 2017-18, 2018-
19, 2019-2020 ଖରଫି ବଷ�େର େକେତ ପରମିାଣର ଧାନ ସଂ�ହ ପାଇଁ ଲ�� ଧାଯ��
େହାଇ�ଲା ଓ େକେତ ପରମିାଣର ଧାନ େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ାମାନ� ଜରଆିେର ସଂ�ହ
କରାଯାଇ�ଲା, ଏ ବାବଦେର େକଉଁ େକଉଁ ସଂ�ାକୁ େକେତ ପରମିାଣର କାଯ�କାରୀ ପ�ିୁ
ବନିେିଯାଗ େହାଇ�ଲା ଓ ଏହ ିବନିେିଯାଗ ଅଥ�ରାଶ ିକପିର ିସଂଗହୃୀତ େହାଇ�ଲା ତାର ଏକ
ବବିରଣୀ ବଷ�ୱାରୀ ଓ ଜ�ିାୱାରୀ େଦବା ସହ େକଉଁ େକଉଁ ବଷ�େର ସମଦୁାୟ ଧାନ ଉ�ାଦନ
େକେତ ଶତାଂଶ ସଂଗହୃୀତ େହାଇ�ଲା ତାର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

RMC ର ନବି�ାଚନ
୧୯୧ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- େକଉଁ େକଉଁ RMC
ର ନବି�ାଚନ େକେବ େହାଇ�ଲା ଓ େକଉଁ େକଉଁ RMC େର ନବି�ାଚନ େହବାର ଆବଶ�କତା
ଅଛ ିଓ େକେବଠାରୁ ଅଛ ିଜଣାଇବା ସହ, ନବି�ାଚନ ଅନୁ�ତି ନ େହବାର କାରଣ କଣ ଜଣାଇବା
ସହ, େକଉଁ ସମୟ ଅବ� ମ�େର ନବି�ାଚନ ସମା� େହବ ଜଣାଇେବ କ ି?

��ିଲର େଯାଗାଇବା ପାଇଁ େଯାଜନା
୧୯୨ . �ୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଚାଷୀ�ୁ �ି�ଲର େଯାଗାଇବା ପାଇଁ େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନା/କାଯ���ମେର କ ି କ ି ମାପଦ�
ନ�ି�ାରଣ କରାଯାଇଛ ି ଓ େକଉଁମାନ�ୁ େକେତ ମଲୂ�େର କ ି କ ି �କାରର �ି�ଲର େକଉଁ
ଉ�ାଦନକାରୀ ସଂ�ା�ରା ନମି�ତ �ି�ଲର େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ େକେବ ଅନୁେମାଦନ
କରାଯାଇଛ,ି ରାଜ�େର େକଉଁ ଜ�ିାେର େକଉଁ ବ�କେର େକେତ ସଂଖ�କ �ି�ଲର େକଉଁ
େଯାଗାଣକାରୀ ସଂ�ା�ାରା େକେତ ସଂଖ�କ ହତିା�କାରୀ�ୁ େକଉଁ ବଷ� �ଦାନ କରାଯାଇଛ,ି ଏ
ବାବଦେର େକେତ ଅଥ� ରାଜ� ସରକାର, େକ� ସରକାର ଓ ହତିା�କାରୀ େକଉଁ ହାରେର
େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ କରଛି�,ି ସ��ୃ ଅଥ�ର ସଠ�ି ବନିେିଯାଗ/ଉପେଯାଗ ସ�କ�େର ମଲୂ�ାୟନ
େକଉଁ ଭି�େିର କରାଯାଇଛ ିତାହା �କାଶ କରବିା ସହ ଚାଷୀ�ୁ �ଦାନ କରାଯାଇ�ବା �ି�ଲର
ମ�ରୁ େକଉଁ ବ�କେର େକେତ ��ଲର ଅଚଳ କମି�ା କାଯ���ମ ନାହ� ତାର ଏକ ବବିରଣୀ
�ଦାନ କରେିବ କ ି?

ଅନଲାଇନ ବ�ବ�ାର ଶ�ିାଦାନ
୧୯୩ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ବ�ି



ମହାମାରୀ କେରାନା �ଭାବେର ଚଳତି ଶ�ିା ବଷ�େର ଅ�ୟନ ତଥା ଗେବଷଣାରତ
ଶ�ିାଥ�ୀ�ର ଅପରୁଣୀୟ �ତ ି ଘଟଛି,ି ଅନଲାଇନ ବ�ବ�ା ଜରଆିେର ଶ�ିାଦାନ ବ�ବ�ା
�ଚଳତି ବ�ବ�ାର ପରପିରୂକ େହାଇପାରୁନ�ଲାେବେଳ େମଧାବୀ ଗରୀବ ଛା�ମାେନ ଏହି
ସବୁଧିାରୁ ବ�ତି େହଉଛ�,ି ଅନଲାଇନ ବ�ବ�ାେର ଶ�ିାଦାନ ଶତ �ତଶିତ ଛା�ଛା�ୀ�
ପାଖେର ପହ�ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କଣ ବ�ବ�ା କରୁଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?

�ତ ିଭରଣା ପାଇଁ େଯାଜନା
୧୯୪ . �ୀ ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା : ମ�� ଓ ପଶୁ ସ�ଦ ବକିାଶ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ରାଜ�େର େଦଖା େଦଇ�ବା କେରାନା ମହାମାରୀ ଏବଂ ବନ�ା ବଭିିଷକିା ମ��ଚାଷ ଏବଂ ପଶୁ
ସ�ଦ ବକିାଶେର େଘାର ଅ�ରାୟ ସ�ିୃ େହାଇଛ,ି ଚାଷୀମାନ�ର �ଭୃତ �ତ ି େହାଇଛ,ି
ବେିଶଷ ଭାେବ େକ�ାପଡା ଜ�ିା େଧାୟା ଅ�ଳ ଭାେବ ପରଚିତି ପ�ାମ�ୁାଇ ବ�କ �ାୟ 10 ରୁ
ଉ�� ପ�ାୟତ ଜଳମ� ରହବିା ଫଳେର ମ�� ଚାଷ ଏବଂ ବେିଶଷ ଭାେବ େଗାପାଳନ ସହତି
େଛଳ,ି େମ�ା ସେମତ କୁକୁଡା ଚାଷର ବ�ାପକ �ତ ିେହାଇଛ,ି ଏହା ସହତି ଜ�ିାର ତଳ ିଅ�ଳର
ଅବ�ା ମ� ଅନୁରୂପ, ଏହାର �ତ ିଭରଣା ପାଇଁ ସରାକାର� ନ�ି�� କଣ େଯାଜନା ରହଛି ି?

ଖାଦ� ସରୁ�ା େଯାଜନାେର ହତିା�କାରୀ
୧୯୫ . �ୀମତୀ କୁସମୁ େଟେଟ : ଖାଦ� େଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ�ାଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର େମାଟ େକେତଜଣ ହତିା�କାରୀ ଖାଦ� ସରୁ�ା େଯାଜନାେର ଅ�ଭ�ୁ �
ଅଛ� ିଓ ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାେର େସମାନ�ର ସଂଖ�ା େକେତ, କେରାନା ମହାମାରୀ ସମୟେର
ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାେର େକେତ ହତିା�କାରୀ�ୁ େକେତ ପରମିାଣର ଗହମ ଓ ଚାଉଳ �ଦାନ
କରାଯାଇଛ ି?

ବାରିପଦା ଅବ�ାନ େକା ପେରଟ�ି ବ�ା� ପନୁଃଉ�ାର
୧୯୬ . �ୀ ରାଜକେିଶାର ଦାସ : ସମବାୟ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - ମାନ�ବର
ମଖୁ�ମ�ୀ ବାରପିଦାଠାେର ଏକ ସରକାରୀ କାଯ���ମେର ଗତ ତା. 30.11.2019 ରିଖିେର
େଘାଷଣା କର�ିେଲ କ ିବାରପିଦା ଅବ�ାନ େକାପେରଟ�ି ବ�ା�କୁ ପନୁଃଉ�ାର କରାଯିବ ଓ
ଏ�ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର ଆଥ�କ ସହାୟତା େଯାଗାଇେଦେବ, ଏହାର ଫଳ �ରପ ଉ�
ନ�ାୟାଳୟେର ସରକାର� ଆ�ରକିତା େଯାଗଁୁ ଜମାକାରୀମାେନ ତା�ର ଜମାଟ�ା େଫର�
ପାଇଛ� ି ଓ 2 ମାସ ମ�େର ସମ� ଜମାକାରୀ ଟ�ା େଫର� ପାଇେବ କ�ୁି ବ�ା�ର



ଲାଇେସନ� ପନୁଃ�ା�ି ପାଇଁ େକେବ ଆଥ�କ ସହାୟତା େଯାଗାଇ େଦଇ ରଜିଭ� ବ�ା�କୁ
ଅନୁେମାଦନ କରେିବ କହେିବ କ ି?

Governing Body ର ପ�ୁଃ ଗଠନ
୧୯୭ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର
େକଉଁ ଜ�ିାେର େକଉଁ େକଉଁ ମହାବଦି�ାଳୟଗୁଡକିର Governing Body ର କାଯ�କାଳ
େକେବଠାରୁ ସମା� େହାଇସାରଛି ି ତାହାର ସବେିଶଷ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ,ି ଉ�
Governing Body ର ପନୁଃ ଗଠନ ନମିେ� କ ି କ ି �ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇ
ଅଦ�ାବ� େକଉଁ େକଉଁ ମହାବଦି�ାଳୟେର Governing Body ପନୁଃ ଗଠନ କରାଯାଇଛି
ଜଣାଇେବ କ ି?

NAAC ମାନ�ତା �ା� ମହାବଦି�ାଳୟ
୧୯୮ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ରାଜ�େର
ସମଦୁୟ େକଉଁ �କାରର େକେତେଗାଟ ି +3 ଡ�ିୀ ମହାବଦି�ାଳୟ ବଭିାଗ�ାରା ପରଚିାଳତି
େହଉଅଛ,ି ତନ��ରୁ ଅଦ�ାବ� େକେତେଗାଟ ି ମହବଦି�ାଳୟ NAAC ମାନ�ତା �ା� ଓ
ଅବଶ�ି େକଉଁ େକଉଁ +3 ମହାବଦି�ାଳୟ ଅଦ�ବ� େକଉଁ େକଉଁ କାରଣରୁ NAAC ମାନ�ତା
ପାଇପାରନିାହଁା� ି ତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ,ି NAAC ମାନ�ତା
ପାଇପାରନି�ବା ମହାବଦି�ାଳୟଗୁଡକୁି ଉ� ମାନ�ତା �ଦାନ ନମିେ� ସରକାର କ ିକ ିପଦେ�ପ
େନଇଛ� ି ତଥା େକେବସଧୁା ଅବଶ�ି ମହାବଦି�ାଳୟଗୁଡକୁି NAAC ମାନ�ତା ପାଇଁ
ଆବଶ�କୀୟ ମାନଦ�ର ପରୂଣ କରାଯିବ ଜଣାଇେବ କ ି?

ଜଳ ବଭିାଜକିା ମିଶନ�ାରା ବନିେିଯାଗ
୧୯୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ଦଶପ�ା, ନୂଆଗଁା ଓ ଗଣିଆ ବ�କେର "ଜଳ ବଭିାଜକିା
ମିଶନ" �ାରା େକେତ ଟ�ା ବନିେିଯାଗ କର ିେକଉଁ େକଉଁ କାଯ���ମମାନ ହାତକୁ ନଆିଯାଇଛି
ତାହାର ବଗିତ ଦୁଇ ବଷ�ର ସବେିଶଷ ତଥ� ବ�କ �କ�ୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

କମିଟ�ିାରା ଶ�ିାନୀତରି ସମୀ�ା
୨୦୦ . �ୀ ରାଜକେିଶାର ଦାସ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
େକ� ସରକାର��ାରା �ଣିତ େହାଇ�ବା ନୂତନ ଶ�ିାନୀତ ି ଆମ ଛା�ଛା�ୀମାନ� ପାଇଁ



ସହଜ, ସରଳ େହାଇପାରବି େସ�ପାଇଁ ସରକାର ଉ��ରୀୟ କମିଟ ି ଗଠନ କର ି ସମୀ�ା
କରଛି� ିକ ି?

ଉ��ରୀୟ କମିଟ�ିାରା ସମୀ�ା
୨୦୧ . �ୀ ରାଜକେିଶାର ଦାସ : ଉ� ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି - େକ�
ସରକାର��ାରା �ଣିତ େହାଇ�ବା ନୂତନ ଶ�ିାନୀତ ିଆମ ଛା�ଛା�ୀମାନ� ପାଇଁ ସହଜ ଓ
ସରଳ େହାଇପାରବି, େସ�ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର ଉ��ରୀୟ କମିଟ ି ଗଠନ କର ି ସମୀ�ା
କରଛି� ିକ ି?

ଅନୁପା�ିକ ଭି�ିେର େଯାଜନା
୨୦୨ . �ୀ ରାଜକେିଶାର ଦାସ : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଓଡଶିାର ସବ� ବୃହତ ଜ�ିା ମୟୂରଭ� 26 ଟ ି ବ�କ, �ତ ି ବ�କେର ପାଖାପା� 140/150
ବଦି�ାଳୟ, ଶ�ିକ ମାନ�ର ସଂଖ�ା 500 ପାଖାପା�, ଜ�ିାେର 4000 ରୁ ଅ�କ ବଦି�ାଳୟ
ଏବଂ ଶ�ିକମାନ� ସଂଖ�ା �ାୟ 12000, ମା� ବ�ିାନେମଳା, େରଡ�ସ, େଖଳକୁଦ ସରୁଭି
ସବୁ�େର ଅନ� ଜ�ିାେର େଯତକି ିସଂଖ�ା �ତନି�ି� କରେିବ ମୟୂରଭ� ଜ�ିାରୁ ମ� େସତକି,ି
ଓଡଶିାର େଛାଟ ଜ�ିାେର 1500 ଶ�ିକ� ପାଇଁ ରାଜ�ପାଳ ପରୁ�ାର ପାଇଁ େଯଉଁ ନୟିମ
ମୟୁରଭ�ର 12000 ଶ�ିକ� ପାଇଁ େସହ ିନୟିମ େକେତଦୂର ଯୁ�ିଯୁ�, ଏ ବ�ତ�ିମକୁ ଦୂର
କର ିଅନୁପା�କି ଭି�େିର ସମ� େଯାଜନା ପରଚିାଳନା କରେିବ କ ି?

Status of strengthening teaching learning
203 . Shri Ganesh Ram Singh Khuntia : Will the Minister for School
and Mass Education be pleased to state that - (a) Status of strengthening
teaching-learning and result program in the State, and (b) name of the
NGO involved in it and Financial Assistance received from World Bank,
steps taken for the implementation of NEP, 2020, Whether the
Department has any proposal for Amendment of Odisha Education Act
1969, if yes, mention the details ?

Proposal for moratorium extension
204 . Shri Mukesh Mahaling : Will the Minister for Higher Education
be pleased to state that - There has been a moratorium on the extension
of UGC Scales of pay since 01.04.1989 in case of Non-Government
aided College teacher, whether there is any proposal for extension and
whether the Government has any proposal to pay pension benefits and
other service benefits to block Grant teachers ?



ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ଜମି ଚାଷ
୨୦୫ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) େଲାଇସଂିହା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର 2020 ମସହିାର ଖରଫି ଫସଲ ପାଇଁ େକେତଜଣ ଚାଷୀ
େକେତ ପରମିାଣର ଜମି ଚାଷ କରଛି�,ି େସମାନ� ପାଇଁ େକେତ ପରମିାଣର େକଉଁ େକଉଁ
ସାରର ଆବଶ�କତା ଅଛ,ି ଆବଶ�କତା ଅନୁଯାୟୀ ବ��ମାନସ�ୁା େକେତ ପରମିାଣର େକଉଁ
େକଉଁ ସାର େକଉଁ େକଉଁ ଡଲିର�ୁ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ,ି ଆବଶ�କତାଠାରୁ କ� ସାର
େଯାଗାଣ େଯାଗଁୁ ଚାଷୀମାେନ ସାରର ଅଭାବ ିବ�ିୀର ଶୀକାର େହାଇ କଳାବଜାରୀ� �ାରା
େଶାଷତି େହଉ�ବା ବଷିୟକୁ ସରକାର �ୀକାର କର ିସରକାର ଉପଯୁ� କାଯ��ାନୁ�ାନ �ହଣ
କର ିେକେବସ�ୁା ସାର େଯାଗାଣ �ାଭାବକି େହବ ତଥ� େଦେବ କ ି?

ଅବସର�ା� ପାଉଣା ପାଇନ�ବା ଶ�ିକ� ତାଲିକା
୨୦୬ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ବଦି�ାଳୟ ଓ ଗଣଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ)
ବଲା�ୀର ଜ�ିାେର ଦୀଘ� ବଷ� ଧର ି �ାଥମିକ/ମା�ମିକ ତଥା ହାଇ�ଲୁ ଶ�ିକ/ଶ�ିୟ�ୀ
ଭାବେର କାଯ��କର ିଅବସର �ହଣ କର�ିବା େକେତଜଣ ଶ�ିକ/ଶ�ିୟ�ୀ ଏ ପଯ��� ତା�ର
ଅବସର�ା� ପାଉଣା ସହ Final Pension େକେବଠାରୁ ପାଇପାରନିାହଁା� ିତାର ଏକ ତାଲିକା
େଦଇ େକେବସ�ୁା ଏ ସମ� ଶ�ିକ/ଶ�ିୟ�ୀ ଅବସର�ା� ପାଉଣା ପାଇପାରେିବ ତାର
ଉ�ର ର�େବ କ,ି ଏବଂ (ଖ) ବଲା�ିର ସରକାରୀ ବାଳକିା ବଦି�ାଳୟରୁ ଚଉଦ ବଷ� ପେୂବ�
ତା.31.10.2006 େର ଅବସର�ା� �ଧାନଶ�ିକ େଶଷ ନ�ିାସ ତ�ାଗ ପବୂ�ରୁ ତା�ର ସମ�
ବେକୟା ପାଉଣା ଓ ଅବସର�ା� ପାଉଣା ସହ Final Pension ପାଇ ପାରେିବ ତ ?
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