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ଓଡଶିା ବଧିାନସଭା
େଷାଡଶ ବଧିାନସଭା
ପ�ଦଶ ଅ�େବଶନ

ଶନବିାର , ନେଭମ�ର ୨୧ , ୨୦୨୦
ଲି�ତ ଉ�ର ନମିେ� �ଶ�ାବଳୀ

�ଶ� ସଂଖ�ା - ୭୬
( ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି,ବ�ିାନ ଓ କାରିଗରୀ,ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ

ଶ�ିା,ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ,ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ )
ଭ�ା ପାଇ�ବା ହତିା�କାରୀ� ସଂଖ�ା

୮୫ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ି କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ସମଦୁାୟ େକେତଜଣ ହତିା�କାରୀ ସରକାର� େକଉଁ େକଉଁ
େଯାଜନାେର ବା��କ� ଭ�ା, ବଧିବା ଭ�ା, ଭି��ମ ଭ�ା ପାଉଛ� ି ତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ�
�ଦାନ କରେିବ କ ି ; ନୟାଗଡ ଜ�ିାର �େତ�କ ବ�କ, ବ�ିାପିତ ଅ�ଳ ପରଷିଦ ଓ
ମନୁସିପିାଲଟେିର େକେତ େଲାକ ବା��କ� ଭ�ା, ବଧିବା ଭ�ା, ଭି��ମ ଭ�ା ପାଉଛ� ିଓ ଚଳତି
ବଷ� ଆଉ େକେତ େଲାକ�ୁ ନୂତନ ଭ�ା �ଦାନ କରାଯାଇଛ ିଓ �ଦାନ କରାଯିବାର େଯାଜନା ଅଛି
ଜଣାଇେବ କ?ି

�ଶ�ିଣ ପାଇଁ ବ�ୟର ପରିମାଣ
୮୬ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ବଗିତ ତନିବିଷ� ମ�େର ନୟାଗଡ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କ ଓ େପୗରା�ଳର େକେତଜଣ ଯୁବକ ଓ
ଯୁବତୀ�ୁ େକଉଁ େକଉଁ �କାରର �ଶ�ିଣ ଦଆିଯାଇ େକେତ ଅଥ� ବ�ୟ କରାଯାଇଅଛ ିତାହାର
ସବେିଶଷ ତଥ� ଅନୁ�ାନୱାରୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି ; ତାଲିମ�ା� ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନ� ମ�ରୁ
ଅଦ�ାବ� େକେତଜଣ ବଭିି� ସରକାରୀ ଓ େବସରକାରୀ ସଂ�ାେର ନଯୁି�ି ପାଇଛ� ିଓ େକେତଜଣ
ନଯୁି�ି ପାଇନାହା� ିତାହାର ବ�କୱାରୀ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ?ି

ଛତୁଆ ��ୁତ ିଓ ବତିରଣ କାଯ��େର ନେିୟାଜତି ଅ�ନୱାଡ ିେକ�
୮୭ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
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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 କରାଯାଇଅଛ ିଏବଂ ଏ ବାବଦେର ଚଳତି ବଷ� େକେତ ଟ�ା ବ�ୟବରାଦ କରାଯାଇଛି
ତାହାର ବ�କୱାରୀ ସବେିଶଷ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି ; ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ସମଦୁାୟ
େକେତେଗାଟ ି ଅ�ନୱାଡ ି ଓ ମିନ ି ଅ�ନୱାଡ ି େକ�ର େକେତ ସଂଖ�କ ପିଲା�ୁ େକଉଁ େକଉଁ
SHG �ାରା ଛତୁଆ ଓ ଅନ�ାନ� ଖାଦ� ପଦାଥ� େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇ ଏ ବାବଦେର ବଗିତ 3 ବଷ�
ମ�େର େକେତ ଟ�ା ବ�ୟ ବରାଦ କରାଯାଇଅଛ ି ତାହାର ସବେିଶଷ ବ�କ, େପୗରା�ଳ ଓ
ବଷ�ୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ?ି

ପରିଚାଳତି Science Park ଓ Planetorium ର ତଥ�
୮୮ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�େର ଅଦ�ାବ� େକେତେଗାଟ ିScience Park ଓ Planetorium ବଭିାଗ �ାରା ପରଚିାଳତି
େହଉଅଛ ିତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି; ନୟାଗଡ ଜ�ିାେର ଏକ Science Park
ଓ Planetorium �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ ଅଛ ିକ ି ; ଉ�ର ହଁ େହେଲ େସଦଗିେର କି
ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଅଛ?ି

ଗୃହ ନମି�ାଣ କାଯ�� ବାକ�ିବା େକ�ର ତଥ�
୮୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� େବେହରା : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ସମଦୁାୟ େକେତେଗାଟ ିଅ�ନୱାଡ ି ଓ ମିନ ିଅ�ନୱାଡ ି େକ� ଅଛ ି ;
ତନ��ରୁ େକେତେଗାଟରି ନଜି� ପ�ା ଗହୃ ସହତି ଅନ�ାନ� ଆନୁସ�ିକ ବ�ବ�ା ତଥା-ପାନୀୟ
ଜଳ, ବଦୁି�ତ ଓ ପାଇଖାନାର ବ�ବ�ା ଅଛ ି ; େକେତାଟ ିେକ�ର ଗହୃ ନମି�ାଣ କାଯ�� ଚାଲୁଅଛ ିଓ
ଅବଶ�ି େକେତେଗାଟ ିେକ�ର ଗହୃ ନମି�ାଣ କାଯ�� ବାକ ିଅଛ ିତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ
କରେିବ କ ି ; �ଚଳତି ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଦଶପ�ା ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର େକଉଁ ବ�କେର ପଣିୁ
େକେତେଗାଟ ିଅ�ନୱାଡ ିଓ ମିନ ିଅ�ନୱାଡ ିେକ� େଖାଲିବାର ଆବଶ�କତା ଅଛ ିଓ େସ ଦଗିେର
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଇଛ ିଜଣାଇେବ କ?ି

ବ�ି �ୁଧା ଇେ�� ସ�କ�େର
୯୦ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
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କହେିବ କ ି - ବ�ି �ୁଧା ଇେ��େର ଭାରତର �ାନ �ତିୀୟ ରହ�ିବା �େଳ େଦଶର ଅନ�ାନ�
ଗରବି ରାଜ�ମାନ� ତୁଳନାେର ଓଡଶିାେର ଏହ ି ହାର ଉଦେବଗଜନକ ଦଶ�ାଯାଇଛ ି ; ଏହି
ପରେି��ୀେର ରାଜ�ର �ତି ିବେିଶଷ କର ି0-5 ବଷ� ଶଶିୁ� ପ�ିୁହୀନତା, ଓଜନ ଓ ଉ�ତା ହାର,
ମହଳିା� ମ�େର ର�ହୀନତା ହାର ଅ�କ �ବାରୁ ଏହା ଚ�ିାଜନକ କ ି ; ଯଦ ିଏ�େର ସତ�ତା
ଅଛ,ି େତେବ ଏ ସ�କ�ତ ସବେିଶଷ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ ି; ଯଦ ିନା, େତେବ ଗତ 10 ବଷ�େର
ଓଡଶିାେର ଏହ ି�ତି ିକଣ �ଲା ଏ�େର କ ିଉ�ତ ିଆସଛି ିେସ ବଷିୟେର ବଷ�ୱାରୀ ଓ ଜ�ିାୱାରୀ
ତଥ� େଦେବ କ ି?

ସାମ�ିୁକ �ାଣୀ ବ�ିାନକୁ େଲାକ�ିୟ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
୯୧ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଓଡଶିାର
480 କ.ିମି. ଦୀଘ� େବଳାଭୂମୀ ବ�ାପୀ ସମ�ୁ ସହତି ଏସଆିର ବୃହ� ଚଲିିକା �ଦ ରାଜ�ର ବହୁଳ
ଭାେବ ଅନାବ�ିତୃ ସ�ଦ ; େନୗବାଣିଜ�େର ଏକଦା ସମ�ୃ ଏହ ିରାଜ� ସକାେଶ ସାମ�ିୁକ ବ�ିାନ
େହଉ ବା ସାମ�ିୁକ �ାଣୀ ବ�ିାନ, ଜଳଜ ବ�ିାନ ସ�କ�େର ଉ�ତର ଗେବଷଣାର ଆବଶ�କତା
ରହ�ିବା ସରକାର ବଚିାର କରୁଛ� ିକ ି; ଏ େ��େର ଗେବଷଣା କରାଗେଲ, େକବଳ ମ�� ସ�ଦ
ପାଇଁ ନୁେହଁ, ସ�ବତଃ ଓଡଶିା ସମ�ୁ ଗଭ�ର ରହସ� େଭଦ କରେିହବ ; ଏହ ି ପରେି��ୀେର
ଅନ�ାନ� ସମ�ୁ ଉପକୂଳବ��ୀ ରାଜ� ଯଥା-ତାମିଲନାଡୁ, ଆ� �େଦଶ, େକରଳ, ଗୁଜୁରା�,
େଗାଆ ପର ିସାମ�ିୁକ �ାଣୀ ବ�ିାନକୁ େଲାକ�ିୟ କରବିା ନମିେ� ବ�ିାନ ଓ େବଷୖୟିକ �ାନ
ବଭିାଗ ପ�ରୁ କ ିପଦେ�ପ େନବାକୁ ସରକାର ଲ�� ର�ଛ� ି?

ବନମ�ଳେର ବନୀକରଣ କାଯ��ର ତଦାରଖ
୯୨ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ି କହେିବ କ ି -
ଜଓି�ାଫି� ଇନଫେମ�ସନ ସ�ିମ (ଜଆିଇଏ�) ଓ ରେିମା� େସନସଂି ଭି�କି ତଦାରଖ ବ�ବ�ା
ମା�ମେର ରାଜ�ର େକେତ ବନ ମ�ଳ (ଡଭିିଜନ) େର ବନୀକରଣ କାଯ��ର ତଦାରଖ ସରଛି ିଏବଂ
େସ�ମ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ ବନ ମ�ଳେର ସରକାରୀ େରକଡ� ମତୁାବକ ଲଗାଯାଇ�ବା ଗଛଗୁଡକି
ସଂଖ�ାେର େକୗଣସ ି ବ�ତ�ିମ ପରଲି�ିତ େହାଇଛ ି ନା ବନୀକରଣ କାଯ�� ସଫଳତାର ସହତି
େହାଇଛ ିେସ ବଷିୟେର ବ�ୃିତ ଭାେବ ଉେ�ଖ କରେିବ କ ି ; େସହପିର ିଜ�ଲ ବଭିାଗ ନମିେ�
ଜଆିଇଏ� ଓ ଆରଏ� ଭି�େିର େକେତ ସଂଖ�କ ବନ ମ�ଳେର ଜ�ଲ ସ�ଦ ଓ ସଂର�ଣ
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େଯାଜନା ସଂ�ା� ମାନଚ�ି ��ୁତ େହାଇସାରଛି ି ; େସହ ିମାନଚ�ି ଅନୁଯାୟୀ ଜ�ଲ ସ�ଦ ଓ
ସଂର�ଣ େଯାଜନା େକେତ ଦୂର କାଯ��କାରୀ େହାଇଛ ିେସ େନଇ ବନ ମ�ଳୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ
କରେିବ କ?ି

�ିଲ� ଇ� ଓଡଶିା କାଯ���ମ ସ�କ�େର
୯୩ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - ଓଡଶିାେର ଦ�ତା ବକିାଶ ବଭିାଗ ପ�ରୁ ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତ ସଂଖ�କ ଯୁବକ ଯୁବତୀ�ୁ
ତାଲିମ/�ଶ�ିଣ ଦଆିଯାଇଛ ି ଏବଂ ବେିଶଷ କର ି ରାଜ�େର '�ିଲ� ଇ� ଓଡଶିା' କାଯ���ମ
େକେବଠାରୁ ଆର� େହାଇଛ ିଏବଂ େସହ ିକାଯ���ମେର ବ��ମାନ ସ�ୁା େକେତ ସଂଖ�କ ଯୁବକ
ଯୁବତୀ�ୁ ତାଲିମ/�ଶ�ିଣ ଦଆିଯାଇଛ,ି େସହ ିତାଲିମ�ା� ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନ� ମ�ରୁ େକେତ
ସଂଖ�କ ରାଜ� ଭିତେର ଓ ବାହାେର ସରକାରୀ ଭାେବ େହଉ ବା ଘେରାଇ କ�ାନୀେର �ତ�� ଓ
ପେରା� ଭାେବ ନଯୁି�ି ପାଇଛ� ି; ଅନ� ରାଜ�ମାନ� ପର ିେକେତଜଣ �ାଥ�ୀମାନ�ୁ ସଧିାସଳଖ
ସା�ାତକାର ବା ୱା�-ଇ� ନମିେ� ଆହ�ାନ କରାଯାଇଛ ି େସ ବଷିୟେର ଗତ 2012 ମସହିାରୁ
ଚଳତି ବଷ� ପଯ��� ବଷ� ଓ ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� �ଦାନ କରେିବ କ?ି

ଶଶିୁକନ�ା� ସ�କ�େର
୯୪ . �ୀ େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଗତ 10 ବଷ�େର ରାଜ�େର ଶଶିୁ, ବେିଶଷ କର ିଶଶିୁକନ�ା� ଜନ�େବଳର ଓଜନ, 5
ବଷ�ରୁ କ� ବୟସର ଶଶିୁ� ଶାରୀରକି ଓ ମାନସକି ଅଭିବୃ� ିଅଟକଯିିବା (��ଂି), ହାରାହାର ିଓଜନ
ଓ ଉ�ତା, ପ�ିୁହୀନତା, ମହଳିା� ହାରାହାର ିଓଜନ, ଉ�ତା ଓ ପ�ିୁହୀନତା, ର�ହୀନତା ଆଦି
େକେତ, ବେିଶଷ କର ି�ାମା�ଳ ଓ ସହରା�ଳର ଏହ ିହାର େକେତ ଓ ଏହାର ଅଭିବୃ� ିନମିେ�
େକଉଁ େଯାଜନାେର େକେତ ଅଥ� ବନିେିଯାଗ କରାଯାଇଛ ିତାହାର ବଷ�ୱାରୀ ଓ ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ�
�ଦାନ କରେିବ କ ି ; 2022 ସ�ୁା େକ� ସରକାର ଓ ବ�ି �ା�� ସଂଗଠନ ଏହ ିହାର ବୃ� ିପାଇଁ
େକେତ ଲ�� ଧାଯ�� କରଛି� ିଓଡଶିା େସହ ିଲ��େର ପହ�ବିାକୁ ବ��ମାନ ସ�ୁା କ ିକ ିପଦେ�ପ
େନଇଛ ିତାହାର ବବିରଣୀ େଦେବ କ?ି

ସାମ�ୀ ��ୁତ ପାଇଁ େଗା�ୀମାନ� ପାଖେର �ବା ପ�ିୁ ସ�କ�େର
୯୫ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
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କ ି- (କ) Covid-19 ର ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ଆବଶ�କ େହଉ�ବା ସାମ�ୀ ମ�ରୁ ବଲା�ିର ଜ�ିାର
େକଉଁ େକଉଁ �ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀ େକଉଁ େକଉଁ ସାମ�ୀ ��ୁତ କରୁଛ� ିଓ ଏହ ିଜନିଷି ��ୁତ
ପାଇଁ ଉ� �ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀ ମାନ� ପାଖେର େକେତ ପ�ିୁ ଅଛ ି ; ଏହ ିପ�ିୁ ମ�ରୁ ରାଜ�
ରାଜେକାଷରୁ େକେତ ଦଆିଯାଇଛ ିଓ ବ�ା�ରୁ େକେତଟ�ା ଋଣ ସହାୟତା ପାଇଛ� ି ; ବଲା�ିର
ଜ�ିାର ବ�କୱାରୀ ଓ SHGୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି; (ଖ) Covid-19 ର ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ସରକାର
ବଲା�ିର ଜ�ିାର େକଉଁ SHG ରୁ େକେତ ପରମିାଣର େକଉଁ ସାମ�ୀ େକେତ ଦରେର �ୟ
କରଛି� ି; SHG ୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ?ି

ହତିା�କାରୀ ଚୟନେର ��ତାର ଅଭାବ
୯୬ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ସାମାଜକି ସରୁ�ା େଯାଜନାେର ସରକାର ଭ�ା ପାଇଁ ଆେବଦନ କରୁ�ବା
ଦରଖା�କାରୀ� ଦରଖା�କୁ ବଚିାରକୁ େନଲାେବେଳ ହତିା�କାରୀ ଚୟନେର ��ତାର ଅଭାବ
େଯାଗଁୁ ଅେନକ ବର�ି ବୟ� ନାଗରକି େପନସନରୁ ବ�ତି େହଉ�ବା େବେଳ କନ�ି ବୟ�
ନାଗରକି� ଦରଖା� ମ�ରୁ େହଉ�ବା ସତ� କ,ି ଯଦ ି ଉ�ର ନା୍ ହୁଏ, େତେବ �ାମ ତଥା
ପ�ାୟତ �ରେର ଡେିସମ�ର 2020 ସ�ୁା ସାନ ିସେଭ� କରାଯାଇ ବୟ� ହତିା�କାରୀ� ଦରଖା�
ସଂ�ହ କର ିେଯାଗ� ହତିା�କାରୀ� Priority ତାଲିକା ସହ ଅେଯାଗ� ହତିା�କାରୀ�ର ତାଲିକା
ସମ�� ଅବଗତ ିନମିେ� ସରକାର� Web Portal େର ଜାନୁଆରୀ 2021 ସ�ୁା �କାଶ କରି
ଚୟନ ପ�ତେିର ��ତା ଆଣିେବ କ ି?

େପନସ� ପାଇଁ ଅେଯାଗ� ଦରଖା�କାରୀ� ତଥ�
୯୭ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - େଷାଡଶ ବଧିାନସଭାର ଚତୁଥ� ଅ�େବଶନ ଅଣତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା 534
ତା.4.10.2020 ରଖି ପାଇଁ ସରକାର େଦଇ�ବା ଉ�ର ଅନୁଯାୟୀ ଆଜ ିପଯ��� େଲାଇସଂିହା
ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େପନସ� ପାଇଁ ଦରଖା� େଦଇ ଅେଯାଗ� େଘାଷତି େହାଇ�ବା
ହତିା�କାରୀ� ତାଲିକା ଗହୃେର �କାଶ କରାଯାଇ ପାରଲିା ନାହ� ଓ ସରକାର� ପାଖେର ତଥ�
ନ�ବାରୁ ଉପେରା� ତଥ� େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ମ� ଗହୃକୁ ନଭି�ର �ତଶିତୃ ି େଦଇପାରୁ ନାହଁା�,ି
େପନସ� ପାଇଁ ଅେଯାଗ� ଦରଖା�କାରୀ�ର ତଥ� େଦବାକୁ ଅସମଥ� �ବା ସରକାର�
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ହତିା�କାରୀ ଚୟନ ପ�ତରି ��ତା ଉପେର �ଶ�ବାଚୀ ସ�ିୃ କରବିା ସହ 'େମା ସରକାର' �ର 5T
ର ବରୁି�ାଚରଣ କରୁନାହ� କ,ି ଯଦ ିଉ�ର ହଁ ହୁଏ େତେବ େକେବ ସ�ୁା ବଲା�ିର ଜ�ିାର web
portal େର େପନସ� ପାଇଁ େଯାଗ� ଓ ଅେଯାଗ� ଦରଖା�କାରୀ� ତାଲିକା େକେବ ସ�ୁା �କାଶ
କରାଯିବାକୁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ ?

Unemployed � ସ�କ�େର ତଥ�
୯୮ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) ତା.31.10.2020 ସ�ୁା େକେତ ଜଣ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ରାଜ�େର Unemployed ଅଛ�,ି
ଏହ ି ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ମାନ� ଶ�ିାଗତ େଯାଗ�ତା ଓ Skill Maping ସମ��ୀୟ ତଥ�
ସରକାର�ର ପାଖେର ଅଛ ିକ,ି ଯଦ ିଉ�ର ହଁ ହୁଏ, ଜ�ିାୱାରୀ ତାର ଏକ ତଥ� େଦେବ କ,ି ଯଦି
ତଥ� ନାହ� େତେବ Unemployed ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ମାନ�ୁ ନଯୁି�ି ସେୁଯାଗ େଦବା ପାଇଁ
ସରକାର ବଗିତ 20 ବଷ�େର େକଉଁ େକଉଁ �କାର ଦୀଘ�ମିଆଦ ି େଯାଜନା କାଯ��କର ି ରାଜ�ର
ନଜି� ବେଜଟରୁ େକେତ ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ�ୁ ନଯୁି�ି ସେୁଯାଗ େଦଇଛ� ି ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ�
େଦେବ କ,ି ଏବଂ (ଖ) ବଗିତ 20 ବଷ�େର ଜ�ିା ନେିୟାଜନ କାଯ��ାଳୟେର ପ�ିକୃତ କରି
ବୟସା�କ� େଯାଗଁୁ ଚାକରିୀ ପାଇବା ସେୁଯାଗରୁ ଅେଯାଗ� େଘାଷତି େହାଇ ପ�ିକୃତ ତାଲିକାରୁ
ବାଦ ପଡ�ିବା ରାଜ�ର Unemployed ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ� ସଂଖ�ା େକେତ, ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ�
େଦଇ ଏହ ି ଯୁବକ ଯୁବତୀ� ନଯୁି�ି ପାଇଁ ସରକାର ନଜି� ବେଜଟ ତଥା ରାଜେକାଷରୁ େକେତ
ପା� ିବନିେିଯାଗ କର ିେକେତ ଜଣ�ୁ ରାଜ� ସରକାର�ର େକଉଁ େଯାଜନାେର ନଯୁି�ି୍ େଦଇଛ�।ି

ଜମି ଅ��ହଣ ପାଇଁ େନଇ�ବା ପଦେ�ପ
୯୯ . �ୀ ମେୁକଶ ମହାଲି� : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - େଷାଡଶ
ବଧିାନ ସଭାର ଚତୁଥ� ଅ�େବଶନର ଅଣତାରକା �ଶ� ସଂଖ�ା 535 ତା.4.10.2020 ରଖିର
ଉ�ର ଅନୁଯାୟୀ ବଲା�ୀର ଜ�ିାର ସବ�ସାଧାରଣ� ନମିେ� Science Centre/ Park and
Planetarium �କ� ପାଇଁ ବଲା�ିର 'ଗ' େମୗଜାଠାେର ଚ�ିତି 6.010 ଏକର ଜମିକୁ ଅ��ହଣ
ପାଇଁ ସରକାର ଆଜ ିପଯ��� କଣ ପଦେ�ପ େନଇଛ� ିତାର ବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଦେବ କ,ି ଯଦି
ଜମି ଅ��ହଣ ସରଲିାଣି େତେବ େକେବ ସ�ୁା ଏହ ି�କ�ର ନମି�ାଣ କାଯ�� ଆର� େହବ, ଯଦି
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ଜମି ଅ��ହଣ େହାଇପାରୁନାହ� େତେବ ସରକାର� ଆ�ରକି ଦୃ�ିଭ�ୀ କଣ ବଲା�ୀର ଜ�ିାର
ଜନସାଧାରଣ� ଅବଗତ ିନମିେ� ଜଣାଇେବ କ ି?

କୁ�େରାଗୀ� କଲ�ାଣ ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୧୦୦ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର େକଉଁ ଜ�ିାର େକଉଁ େପୗରସଂ�ା ଓ ବ�କ ଅ�ଳେର େକେତ କୁ�େରାଗୀ
ଚ�ିଟ େହାଇ�ବାେବେଳ େସମାନ� ରହଣୀ ପାଇଁ େକେତ ପରବିାର ରହବିାର ସବୁଧିା�ବା
େକେତେଗାଟ ି କୁ�ା�ମ ବା କୁ� କେଲାନୀ �ତ�ିା େହାଇଛ ିଓ କୁ�େରାଗୀ� କଲ�ାଣ ପାଇଁ କି
�ତ� ପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଭବନାନ� �ଲୁ ଅଫ ଇ�ିନୟିରିଂକୁ ଉ�ୀତ
୧୦୧ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
କଟକ ଭୁବନାନ� �ଲୁ ଅଫ ଇ�ିନୟିରଂିକୁ ଉ�ୀତ କରାଯାଇ ଏଠାେର �ାତକ େ�ଣୀ େଖାଲିବାକୁ
ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ� କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ବା�ୀେର Govt. I.T.I. େଖାଲିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୧୦୨ . �ୀ େଦବୀ ର�ନ �ପିାଠୀ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ବା�ୀ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀେର ଅେନକ �ୁ� ଓ ମ�ମ ଧରଣର ଶ�ି କାଯ�� କରୁଛ ିଓ
ନୂତନ ଭାେବ େକେତକ ଶ�ିାନୁ�ାନ ନମି�ାଣଧୀନ ଅବ�ାେର ଅଛ,ି ଏହ ିଶ�ିାନୁ�ାନ ମାନ�େର ବହୁ
କୁଶଳୀ �ମିକମାନ�ର ପଯ��ା� ନଯୁି�ି ସେୁଯାଗ �ବା ଦୃ�ିରୁ ସର�ା କେଲଜ ପରସିର ମ�େର
ପଯ��ା� ଜମି ସବୁଧିା �ବାରୁ ଏଠାେର େଗାଟଏି Govt. I.T.I. େଖାଲିବା ଦଗିେର ପଦେ�ପ
େନେବ କ ି?

ମହଳିା ମାନ�ୁ �ାବଲମ�ନଶୀଳ କରିବାକୁ ପଦେ�ପ
୧୦୩ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି - କଟକ ଓ େଚୗ�ାର ସହରେର ମହଳିା ମାନ�ୁ �ାବଲମ�ନଶୀଳ କରବିାକୁ ସରକାର କ ି�ତ�
ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ�?ି

ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗର ଲାଭ ବା �ତି
୧୦୪ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ବଗିତ ତନିି
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ବଷ�େର ରାଜ�ର େକଉଁ ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ �ତ�ିାନ ଖ��କୁ ମିଶାଇ ଓ ବାଦ େଦଇ ନ�ି େକେତ
ଲାଭ ବା �ତ ିକରଛି� ି�କାଶ କର ିସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗକୁ ଲାଭଜନକ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ଭି��ମ�ୁ ବ�ା� ଆକାଉ� ମା�ମେର ଭ�ା �ଦାନ
୧୦୫ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�ର �େତ�କ ଭି��ମ�ୁ ମନ ିଅଡ�ର ବା ବ�ା� ଆକାଉ� ମା�ମେର ଭ�ା
�ଦାନ ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ?ି

ଛେଟଇ ଅ�ାପକ� ସଂଖ�ା
୧୦୬ . �ୀ େସୗଭି� ବ�ିାଳ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�େର ଲ� ଡାଉ� ପରଠାରୁ େକଉଁ ଘେରାଇ େବଷୖୟିକ ଶ�ିାନୁ�ାନେର େକେତ ଅ�ାପକ ଓ
କମ�ଚାରୀ�ୁ ଛେଟଇ କରାଯାଉ�ବାେବେଳ େକେତ ଜଣ� େବତନ �ାସ ବା େବତନ �ଦାନ
କରାଯାଇପାରନିାହ� �କାଶ କର ିଅ�ାପକ ଓ କମ�ଚାରୀ� କଲ�ାଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ?ି

ଅନୁେଗାଳେର ପ�ାେନେଟାରିୟମ �ତ�ିା
୧୦୭ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଅନୁେଗାଳ
ଜ�ିାେର ପ�ାେନେଟାରୟିମ �ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର� ��ାବ �େଲ ତାହାର କାଯ��କାରୀତା ନମିେ�
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଅ�ନୱାଡ ିମା�ମେର ଶଶିୁ�ୁ ବୀମାଭୁ�
୧୦୮ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଜ�େର ଅ�ନୱାଡ ିମା�ମେର େକେତ ଶଶିୁ ପରଚିଯ��ାଭୁ� େହଉଛ� ିଓ ତନ��ରୁ
େକେତ ଶଶିୁ�ୁ �ା��ବୀମାଭୁ� ଓ ବୀମାଭୁ� କରାଯାଇଛ ି �କାଶ କର ି �େତ�କ ଶଶିୁ�ୁ
�ା��ବୀମାଭୁ� ଓ ବୀମାଭୁ� କରବିାକୁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବକ?ି

ଅନୁେଗାଳ ଜ�ିାେର ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗକୁ ପନୁଃ କାଯ���ମ
୧୦୯ . �ୀ ରେମଶ ଚ� ସାଏ : ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଅନୁେଗାଳ
ଜ�ିାେର �ତ�ିତି େକଉଁ େକଉଁ ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ େକେବଠାରୁ ବ� ଅଛ ି ଓ ଏହାକୁ ପନୁଃ
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କାଯ���ମ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?
ITI ପାଶ କରି�ବା ପିଲା� ସଂଖ�ା

୧୧୦ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
(କ) KBK, କ�ମାଳ ଓ ଗଜପତ ି ଜ�ିାେର େକେତଜଣ ITI ପାଶ କର�ିବା ପିଲାମାନ�
ଜ�ିାୱାରୀ ସଂଖ�ା େକେତ, ଏମାନ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ ପିଲା ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗେର ଓ
େକେତଜଣ େବସରକାରୀ ସଂ�ାେର ନଯୁି�ି ପାଇଛ� ିଓ େକେତଜଣ staff employed ଅଛ�ି
ଜଣାଇେବକ,ି (ଖ) ନଲ�ା ନବି�ାଚନମ�ଳୀେର ଏହ ି ସଂଖ�ା େକେତ Skill Development
Scheme େର ଏମାନ� ପାଇଁ କ ିସବୁଧିା ରହଛି,ି ଏମାେନ କପିର ିେରାଜଗାର�ମ େହାଇପାରେିବ
ଏ�ପାଇଁ କଣ ବ�ବ�ା ରହଛି,ି ଏବଂ ନଲ�ା ନବି�ାଚନମ�ଳୀେର ଏକ ସରକାରୀ ITI େଖାଲିେବ କ,ି
ଯଦ ିହଁ େକେବସ�ୁା, ଯଦ ିନଁା ତାହାେହେଲ କାରଣ କଣ?

ନୂତନ ଅ�ନୱାଡ ିେଖାଲିବା ପାଇଁ ଅଥ� ବରାଦ
୧୧୧ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- (କ) 2019-2020 େର େକେତ ଅ�ନୱାଡ,ି ମିନ ି ଅ�ନୱାଡ ି େଖାଲିବା ପାଇଁ ଅଥ� ବରାଦ
େକେତ େହାଇ�ଲା, େସହପିର ି 2020-2021 େର େକେତ ନୂତନ ଅ�ନୱାଡ ି ଓ େକେତ ମିନି
ଅ�ନୱାଡ ିେଖାଲିବା ପାଇଁ ଅଥ� ବରାଦ କରାଯାଇଛ,ି ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବକ,ି ଏବଂ (ଖ)
ନଲ�ା ନବି�ାଚନମ�ଳୀେର ଏଭିତରୁ େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର ନୂତନ ଅ�ନୱାଡ ିଓ ମିନ ିଅ�ନୱାଡି
େଖାଲିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ ନଆିଯାଇଛ ିଓ େକେତାଟ ିକାଯ���ମ େହାଇଛ ିଜଣାଇେବକ?ି

ଭି��ମ ଛା�ଛା�ୀ� Higher study
୧୧୨ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଭି��ମ ଛା�ଛା�ୀମାନ� ପାଇଁ Higher study କରବିା ପାଇଁ େଦଶ ବାହାରକୁ
ଗେଲ ସରକାର କ ିବ�ବ�ା କରଥିା�,ି ଏହ ିବ�ବ�ା ପାଇଁ ସବୁଧିା �େଲ େକେତଜଣ�ୁ ଏ ସବୁଧିା
ମିଳଛି ିଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବକ?ି

ହତିା�କାରୀ�ୁ େପନସନ �ଦାନ
୧୧୩ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) 40 percent ଭି��ମ �େଲ ସମ��ୁ େପନସନ ବ�ବ�ା ରହ�ିବା ସତ�କ,ି
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େସହପିର ି ସମ� ବଧିବାମାନ�ୁ େପନସନ ରହ�ିବା ମ� ସତ�କ,ି ଏବଂ (ଖ) ନଲ�ା
ନବି�ାଚନମ�ଳୀର ପଂଚାୟତୱାରୀ ଉପେରା� ସବୁଧିା �ୟ େକେତ ହତିା�କାରୀ ପାଉଛ� ିେକେତ
ଦରଖା� pending ଅଛ ି ତାରଏକ ତାଲିକା େଦେବକ,ି ଏ ସମ� ହତିା�କାରୀ େକେବସ�ୁା
ପାଇେବ ଜଣାଇେବକ?ି

ମିଶନ ଶ�ି ଗୃହ
୧୧୪ . �ୀ ଭୂପି�ର ସଂିହ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- (କ) 2019-2020 ଆଥ�କ ବଷ�ର ମିଶନ ଶ�ି ଗହୃ ପାଇଁ 128 େକାଟରୁି େକେତ ଖ�� େହାଇଛ,ି
କଳାହା�ି ଜ�ିାର 137(ଏକ ଶହ ସଇଁତରିଶି)ି େଗାଟ ିଗହୃ ମ�ରୁ େକେତାଟ ିଗହୃ ଆର� େହାଇଛି
ଏବଂ େକେତାଟ ିେଶଷ େହାଇଛ ିତାର ପଂଚାୟତୱାରୀ ତାଲିକା େଦେବକ,ି ଏବଂ (ଖ) 2020-2021
େର 18.40(ଅଠର େକାଟ ିଚାଳଷି ିଲ�) ଅଥ� ମ�ରୁ େକେତ ଜ�ିାକୁ େକେତ ଦଆିଯାଇଛ,ି ନଲ�ା
ନବି�ାଚନମ�ଳୀକୁ େକେତ ଅଥ� ଦଆିଯାଇଛ ିମିଶନ ଶ�ି ଗହୃ ପାଇଁ ଜଣାଇେବକ?ି

ଭି��ମ ଛା�ଛା�ୀମାେନ ଛା�ାବାସେର ରହ ିଶ�ିା �ହଣ
୧୧୫ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - 2018-2019 ଓ 2019-2020 ଆଥ�କ ବଷ�େର େଯଉଁସବୁ �ତ� ବଦି�ାଳୟ, ଉ�
ବଦି�ାଳୟ ଓ ଉ� ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟେର େଯତକି ି ସଂଖ�ାର ଭି��ମ ଛା�ଛା�ୀମାେନ
ଛା�ାବାସେର ରହ ିଶ�ିା �ହଣ କରୁ�େଲ େସତକି ିସଂଖ�ାର ଛା�ଛା�ୀ� maintenance ପାଇଁ
ଅନୁଦାନ ଦଆିନଯିବାର କାରଣ କଣ ଓ ଏହ ି ବଷ� ମାନ�େର େକଉଁ �ତ� ବଦି�ାଳୟ, ଉ�
ବଦି�ାଳୟ ଓ ଉ� ମା�ମିକ ବଦି�ାଳୟେର େକେତଜଣ େଲଖାଏଁ ଛା�ଛା�ୀ ଛା�ାବାସେର ରହି
ଶ�ିା�ହଣ କରୁ�େଲ ଓ େକେତଜଣ ଛା�ଛା�ୀ� ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦଆିଯାଇଛ ିଜଣାଇେବକ?ି

ଶଶିୁର ପରିବାରକୁ ଅେଯାଗ� ଓ ଅସମଥ� ଚ�ିଟ
୧୧୬ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- (କ) ୟୁ.ଡ.ି �ଶ� ସଂଖ�ା 563 ତା. 4.10.2020ରଖି ଉ�ର ପରେି��ୀେର ଶଶିୁର ପରବିାର ଓ
ଅଭିଭାବକ�ୁ ଅେଯାଗ� ଓ ଅସମଥ�ଭାେବ ଚ�ିତି କରାଯାଇ�ବା ଏହପିର ିେଯଉଁ 1622 ଜଣ ଶଶିୁ,
ଶଶିୁ ଯ�କାରୀ ଅନୁ�ାନେର ରହୁଛ� ି େସହସିବୁ ଶଶିୁ�ର ପରବିାର ଓ ଅଭିଭାବକ େକଉଁ
�କାରଭାେବ ଅେଯାଗ� ବା ଅସମଥ� ଅଛ� ିଜଣାଇେବକ ିଏବଂ (ଖ) Juvenile Justice( Care
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and Protection) Act-2015 ର ଧାରା 2 ଉପଧାରା (14) ର ଉପଖ� v ଅନୁଯାୟୀ େଯଉଁ
ଶଶିୁର ପରବିାର ଓ ଅଭିଭାବକ�ୁ ଅେଯାଗ� ଓ ଅସମଥ� େଘାଷତି କରାଯିବ,ଏହ ିଅେଯାଗ� ଓ
ଅ�ମର ସଂ�ା ବା ଅଥ� କଣ ଓ ଏହାର ସଂ�ା ବା ଅଥ� ଉ� ଆଇନର େକଉଁ ଧାରାେର ବା ଅନ�
େକଉଁ ଆଇନର େକଉଁ ଧାରାେର ଉେ�ଖ କରାଯାଇଅଛ ିଜଣାଇେବକ?ି

ଶଶିୁ ଯ�କାରୀ ଅନୁ�ାନକୁ ସହାୟତା
୧୧୭ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- େକାଭିଡ 19 କେରାନା ସମୟେର ଯଥା ତା. 01.04.2020 ରୁ ତା. 31.10.2020 ରଖି ମ�େର
େକଉଁ ଶଶିୁ ଯ�କାରୀ ଅନୁ�ାନରୁ େକେତଜଣ େଲଖାଏଁ ଶଶିୁ େସମାନ�ର ପରବିାର ପାଖକୁ
ଯାଇଛ� ିଓ େକେତଜଣ େଲଖାଏଁ ପରବିାରଶୁନ� ଶଶିୁ େସମାନ�ର ଅଭିଭାବ� ନକିଟକୁ ଯାଇଛ�ି
ଓ େକେତଜଣ େଲଖାଏଁ ଶଶିୁଓ େକଉଁ ଶଶିୁ ଯ�କାରୀ ଅନୁ�ାନେର ବ��ମାନ ରହଆିସଛୁ� ିଓ ଏହି
ବ�ିମହାମାରୀ ସମୟେର ଶଶିୁମାନ� ପାଇଁ ଅତରି�ି େକଉଁ �କାର ସହାୟତା େକଉଁ ଶଶିୁ
ଯ�କାରୀ ଅନୁ�ାନକୁ ସହାୟତା ଦଆିଯାଇଛ ିଜଣାଇେବକ?ି

ଛା�ବାସ ପ�ିକରଣ
୧୧୮ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ୟୁ.ଡ଼ ି�ଶ� ସଂଖ�ା - 562 ତା 4.10.2020 ରଖି ଉ�ର ପରେି��ୀେର Juvenile Justice (
Care and Protection of Children) Act, 2015 ର ଧାରା 2 ( 14) (V) ଅନୁଯାୟୀ ଯ�
ଓ ସରୁ�ା ଆବଶ�କ କରୁ�ବା ଶଶିୁ େଯଉଁସବୁ ଅନୁ�ାନେର ରହୁ�େଲ େସହ ିସମ� ଅନୁ�ାନ ହ�
େକବଳ ଉ� ଆଇନରି ପରସିରଭୁ� େହାଇ�ବାରୁ େଯଉଁସବୁ ପିତାମାତା ନଜିର ଶଶିୁ�ୁ ନଜି
ପାଖେର ର� ପଢାଇବାକୁ ଅସମଥ� େହାଇ�ବାରୁ DAV Public School, SAI
International School ଭଳ ି େଯଉଁସବୁ ବଦି�ାଳୟର ଛା�ାବାସେର ଶଶିୁମାନ�ୁ ର�
ପଢ଼ାଉଛ� ି , େସହସିବୁ ଶଶିୁମାନ�ର ଯ� ଓ ସରୁ�ା ଆବଶ�କ ଅଛ ିକ ିନାହ� , ଯଦ ିଯ� ଓ
ସରୁ�ାର ଆବଶ�କତା ଅଛ ି େତେବ ଉ� ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହ ି ସବୁ ଛା�ାବାସ ପ�ିକୃତ
କରାଯିବକନିାହ�, ଜଣାଇେବ କ ି?

Engineering College େର ଖାଲି�ବା �ାନ
୧୧୯ . �ୀ ଶ�ର ଓରା� : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
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ରାଜ�େର ସରକାର� �ାରା ଓ ଘେରାଇ ସଂ�ା �ାରା େକେତାଟ ି I.T.I ଓ Engineering
College ପରଚିାଳତି େହଉଛ ିେସ�ରୁ େକଉଁ I.T.I ଓ Engineering College େର େକେତାଟି
େଲଖାଏଁ ମ�ରୁ�ା� �ାନ ଅଛ ିଓ ଚଳତି ଶ�ିା ବଷ�େର େକେତଜଣ େଲଖାଏଁ ଛା� /ଛା�ୀ ନାମ
େଲଖାଇଛ� ି ଓ େକେତାଟ ି େଲଖାଏଁ �ାନ ଖାଲି ଅଛ ି ଏବଂ େକଉଁ କାରଣପାଇଁ ଆବଶ�କତା
ଅନୁଯାୟୀ ଛା� / ଛା�ୀମାେନ ଏହ ି ଶ�ିା �ହଣ କରବିାପାଇଁ ଆ�ହ �କାଶ କରୁନାହା� ି ,
ଜଣାଇେବ କ ି?

ଶଶିୁ ମୃତୁ�ହାରର ହସିାବ
୧୨୦ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ଏହ ିବଭିାଗର ସେଭ� ଅନୁସାେର ରାଜ�େର ଶଶିୁ ମତୁୃ�ହାର େକେତ ଅେଟ ; ତାହାର
ଜ�ିାୱାରୀ ହସିାବ େଦେବ କ;ି େଶଷଥର ପାଇଁ େକେବ ସେଭ� େହାଇ�ଲା ;�ା�� ଓ ପରବିାର
କଲ�ାଣ ବଭିାଗ ପ�ରୁ କରାଯାଇ�ବା ସେଭ� ସହତି ଏହା ସମାନ କ ି?

ଅ�ନବାଡ଼ ିେକ�ର ସଂଖ�ା
୧୨୧ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - େକାରାପଟୁ ଜ�ିାେର େକେତ ଅ�ନୱାଡ଼ ି େକ� ଅଛ;ି େସଗୁଡ଼କିର ହତିା�କାରୀ
ସଂଖ�ା େକେତ; େସମାନ� ମ�ରୁ ମହଳିା େକେତ ଓ ଶଶିୁ େକେତ; 2015 ମସହିାେର ଏହାର
ପରସିଂଖ�ାନ େକେତ �ଲା; ଏବଂ ଯଦ ିଏପର ିହତିା�କାରୀ� ସଂଖ�ା ବଢ଼ ିବଢ ିଚାଲିଛ,ି ତାହାର
କାରଣ କ'ଣ ?

�ାବଲମ�ୀ କରିବା ନମିେ� େ�ା�ାହନ
୧୨୨ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ଶ�ିିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ�ୁ �ାବଲମ�ୀ କରବିା ନମିେ� ଏହ ିବଭିାଗ କ ିକ ିପଦେ�ପ େନଇଛ,ି ତାହା
ଦଶ�ାଇେବ କ;ିବ��ମାନ ସ�ୁା ବଭିାଗ ପ�ରୁ କ ି�କାର େ�ା�ାହନ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ିଏବଂ
େକେତଜଣ ଏହା�ାରା ଉପକୃତ େହାଇଛ� ିତାହା ଦଶ�ାଇେବ କ ି?

I.T.I ର ସଂଖ�ା
୧୨୩ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ଏେବ େକେତେଗାଟ ିସରକାରୀ ଓ େବସରକାରୀ I.T.I. ଅଛ;ି େସଗୁଡ଼କି
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ମ�ରୁ ସରକାର େକେତକ�ୁ ସହାୟତା େଦଉଛ� ି ;ଏହ ି I.T.I. ଗୁଡ଼କିର ଶ�ିାନବଶି ଆହରଣ
ସଂଖ�ା େକେତ; ଚଳତି 2020 - 21 ଶ�ା ବଷ�େର େକେତ ନାମ େଲଖାଇଛ� ିେକେତ seat ଖାଲି
ପଡ଼ଛି ି?

Engineering College ର ବଷିଦ ବବିରଣୀ
୧୨୪ . �ୀ ତାରା �ସାଦ ବାହନିୀପତ ି : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ସବ�େମାଟ େକେତ Engineering College ଏବଂ School �ାପନ
େହାଇ�ଲା; ତନ��ରୁ େକେତ ବ� େହାଇଗଲାଣି ଏବଂ େକେତ ଅନୁ�ାନ ରୁଗଣ େହାଇପଡ଼ଛି ିଓ
ଆଉ େକେତ ଛା� ଅଭାବ ଭଳ ିସମସ�ାର ସ�ଖୁୀନ େହାଇଛ� ିତାହାର ବଷିଦ ବବିରଣୀ େଦେବ
କ;ି ଏବଂ େସଠାେର କାଯ�଼�ରତ ଶ�ିକମାନ� ଥଇଥାନ କଥା ସରକାର ଚ�ିା କରୁଛ� ିକ ି?

ଔେଦ�ାଗିକ ତାଲିମ �ତ�ିାନ �ତ�ିା
୧୨୫ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- ଓଡ଼ଶିାର
ଶ�ିାୟନର କଟକ �ଥମ ଶେି�ାେଦ�ାଗୀ ସାେଲପରୁମାଟରି େଯାଗ�ସ�ାନ ଉ�ଳ େଗୗରବ
ମଧୁସଦୁନ ଦାସ� ଜନ�ପୀଠେର ଔେଦ�ାଗିକ ତାଲିମ �ତ�ିାନ �ତ�ିା ନମିେ� ସରକାର� ��ାବ
�େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ମହଳିା ଉ�ଷ� ତାଲିମ େକ� �ତ�ିା
୧୨୬ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ
କ ି- ଉ�ଳ େଗୗରବ ମଧୁବାବୁ� ଜନ�ପୀଠ, ସାେଲପରୁ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର ସତ�ଭାମାପରୁଠାେର
ମହଳିାମାନ�ୁ ଦ�ତା ବକିାଶ ନମିେ� ଏକ ମହଳିା ଉ�ଷ� ତାଲିମେକ� �ତ�ିାପାଇଁ ସରକାର�
��ାବ �େଲ େସ ଦଗିେର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

େବଷୖୟିକ ଶ�ିାନୁ�ାନର ଛା� ଛା�ୀ� ତାଲିକା
୧୨୭ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ରାଜ�ର ବଭିି� େବଷୖୟିକ ଶ�ିାନୁ�ାନେର େକେତ ବଦି�ାଥ�ୀ ଅ�ୟନ କରୁଛ� ି ତାହାର
ଅନୁ�ାନୱାରୀ ତାଲିକା ଦଶ�ାଇ ତନ��ରୁ େକେତଜଣ�ୁ ବୀମାଭୁ� କରାଯାଇଛ ି ଏବଂ ସମ�
ବଦି�ାଥ�ୀ�ୁ ବୀମାଭୁ� କରବିାକୁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ସବୁଧିା ପାଉ�ବା ଭି��ମ�ୁ ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା
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୧୨୮ . �ୀ �ଶା� େବେହରା : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାରୁ େକେତ ଦବି�ା� ବା ଭି��ମ ଚ�ିଟ େହାଇ�ବାେବେଳ
ତନ��ରୁ େକେତଜଣ�ୁ ଭ�ା, ଆ�ନଯୁି�ି ସହାୟକ ଉପକରଣ ଓ ଅନ� ସବୁଧିା �ଦାନ
କରାଯାଇଛ ିତାହାର ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା ଦଶ�ାଇ ଭି��ମ � କଲ�ାଣ ପାଇଁ କ ିକ ି�ତ� ପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

କଳାହା�ି ଜ�ିାେର ଉଦ�ାଗକୁ ପନୁଃ କାଯ���ମ
୧୨୯ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି - କଳାହା�ି
ଜ�ିାେର େକଉଁଠାେର େକଉଁ ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ବ� ଅଛ ିଓ ଏହାକୁ ପନୁଃ କାଯ���ମ କରବିାକୁ
କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

କଳାହା�ି ଜ�ିାେର େବଷୖୟିକ ଶ�ିା
୧୩୦ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
କଳାହା�ି ଜ�ିାେର େବଷୖୟିକ ଶ�ିାର ସେୁଯାଗ ସ�ିୃ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ଘେରାଇ ଉଦ�ମେର
େକେତେଗାଟ ିଯା�ୀକ ମହାବଦି�ାଳୟ, ବଦି�ାଳୟ, ଅନ� େବଷୖୟିକ ଶ�ିାନୁ�ାନ ଓ ଶ�ି ତାଲିମ
�ତ�ିାନ େଖାଲାଯାଇ େକେତ ବଦି�ାଥ�ୀ�ୁ ଶ�ିା �ଦାନର ସେୁଯାଗ �ଦାନ କରାଯାଉଛ ିତାହାର
ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ଅ�ନୱାଡ ିେକ�ର ନଜି� ଗୃହ ନମି�ାଣ
୧୩୧ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- କଳାହା�ି ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କ ଓ େପୗରସଂ�ାେର େକେତେଗାଟ ିଅ�ନୱାଡ ିେକ� �ବାେବେଳ
ତନ��ରୁ େକେତାଟରି ନଜି� ଗହୃ ନାହ� ତାହାର ନଜି� ଗହୃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ
କରାଯାଉଛ ି?

ପ�ିକୃତ କ�ିର� ସଂଖ�ା
୧୩୨ . �ୀ େମୗଷ� ବା� : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�ର େକଉଁ ଜ�ିାରୁ େକେତ କ�ିର ପ�ିକୃତ େହାଇଛ� ିଓ େସମାନ� କଲ�ାଣ
ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗର ଜବରଦଖଲ ଜମି
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୧୩୩ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି -
ରାଜ�ର ଅଚଳ �ବା େକଉଁ �ାନର ସରକାରୀ ଉେଦ�ାଗର େକେତ ଜମି ଜବରଦଖଲ େହାଇଛ ିଓ
ଏହାକୁ ଜବରଦଖଲମ�ୁ କରବିାକୁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ଆବ�ତି େହାଇନ�ବା ଭ�ା ଟ�ା ସରୁ�ିତ ପାଇଁ ବ�ବ�ା
୧୩୪ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଜ� ସରକାର ଭ�ା ବ�ନ ପାଇଁ �ାମ ପ�ାୟତ ନବି�ାହୀ ଅ�କାରୀ ଓ ସରପ��
ହ�ଖତେର ଟ�ା ଉଠାଣ କରବିା ସହ ଭ�ା ବ�ନ ପେର ଆବ�ତି େହାଇନ�ବା ଭ�ା ଟ�ା
େକମିତ ିସରୁ�ିତ ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରଛି� ିଓ ଏହ ିବଳକା ଟ�ାକୁ ସରପ� ଓ ନବି�ାହୀ ଅ�କାରୀ�
ଯୁଗ� ଆକାଉ�େର ବ�ା�େର ଜମା କରବିାକୁ ସରକାର ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ସଂଗଠତି େହାଇନ�ବା ମହଳିା� ସଂଖ�ା
୧୩୫ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- େଢ�ାନାଳ ଜ�ିାର େକଉଁ ବ�କ ଓ େପୗରସଂ�ାେର େକେତ ଜଣ ମହଳିା େକେତେଗାଟି
ମହଳିା �ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀ ମା�ମେର ସଂଗଠତି େହାଇଛ�,ି ଏହ ିେଗା�ୀକୁ ବଗିତ 3 ବଷ�େର
େକେତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଓ ଋଣ �ଦାନ କରାଯାଇଛ ି?

ଖାଲି�ବା ପଦବୀର ଅନୁ�ାନୱାରୀ ତାଲିକା
୧୩୬ . �ୀ ସଧୁୀର କୁମାର ସାମଲ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର �ବା ସରକାରୀ େବଷୖୟିକ ବ�ି ବଦି�ାଳୟ, ମହାବଦି�ାଳୟ, ଯା�ୀକ
ବଦି�ାଳୟ ଓ ଶ�ି ତାଲିମ �ତ�ିା ମ�ରୁ େକଉଁ ଅନୁ�ାନେର ମ�ରୁୀ�ା� ଅ�ାପକ, �ଶ�ିକ ଓ
କମ�ଚାରୀ ବଗ�େର େକଉଁ ପଦବୀରୁ େକେତ ପଦବୀ ଖାଲିଅଛ ି ତାହାର ଅନୁ�ାନୱାରୀ ତାଲିକା
ଦଶ�ାଇ ଏହା ପରୂଣ ପାଇଁ କ ିପଦେ�ପ �ହଣ କରାଯାଉଛ ି?

ବରି� ନାଗରିକ� ପାଇଁ ନଆିଯାଇ�ବା ପଦେ�ପ
୧୩୭ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ବର�ି ନାଗରକି�ୁ େସମାନ�ର �ାଭିମାନ, ସରୁ�ା, ମଯ��ାଦା, �ା��େସବା ଆଦି
େଦବା ପାଇଁ ବଭିାଗ �ହଣ କର�ିବା ପଦେ�ପ ସ�କ�େର ସଚୂନା େଦେବ କ ି?

ପରିସରଭୁ� ମହଳିା ମିଶନ ଶ�ି� ସଂଖ�ା
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୧୩୮ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଭ�କ ଜ�ିାର ଭ�ାରେିପାଖରୀ ଓ ବ� ବ�କେର େକେତେଗାଟ ିମହଳିା �ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀ
ମା�ମେର େକେତ ମହଳିା ମିଶନ ଶ�ି ପରସିରଭୁ� େହାଇଛ�,ି ଏହ ିେଗା�ୀମାନ�ୁ େକେତ ଋଣ
ଓ ସହାୟତା �ଦାନ କରାଯାଇଛ ିଓ େସମାନ�ୁ �େରାଜଗାର େଯାଗାଇ େଦବାକୁ କ ିପଦେ�ପ
�ହଣ କରାଯାଇଛ ି?

ଭି��ମ� ପାଇଁ �ବା ବଦି�ାଳୟର ସଂଖ�ା
୧୩୯ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଜ�େର ବେିଶଷ କର ିଭ�କ ଜ�ିାେର ଭି��ମ ପିଲା� ପାଇଁ େକେତାଟ ିବଦି�ାଳୟ
ଅଛ,ି ଭି��ମକୁ ବ��ମାନ ସରକାର େକେତାଟ ି CATEGORY େର ବଭି�ିକରଣ କରଛି�,ି
ସମ� CATEGORY ର ପିଲା� ଅ�ୟନ ପାଇଁ ରାଜ�େର ସରକାରୀ �ରେର ସବୁଧିା ଅଛ ିତ,
ଏମାନ�ୁ ଶ�ିାଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୁ� େଯାଗ�ତା ସ�ୂ�� ଶ�ିକ ଶ�ିୟ�ୀ ନଯୁି�ି େହାଇଛ� ିତ ?

େବଷୖୟିକ ଶ�ିାନୁ�ାନ ସଂଖ�ା
୧୪୦ . �ୀ �ଫୁ� ସାମଲ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି-
ରାଜ�େର େବଷୖୟୀକ ଶ�ିା େ��େର I.T.I ଠାରୁ ଆର� କର ିବ�ିବଦି�ାଳୟ ପଯ��� େକେତାଟି
ଶ�ିାନୁ�ାନ ଅଛ ି ସମ� ସଟି ସଂଖ�ା େକେତ େକେତାଟ ି ବଭିାଗେର ଅ�ୟନର ସବୁଧିା ଅଛି
୨୦୧୯-୨୦ ଶ�ିା ବଷ�େର େକେତ ଛା� ଛା�ୀ ଅ�ୟନ ପାଇଁ ନାମ େଲଖାଇ�େଲ BPUT
ଅ�ନେର �ବା Placement Cell ଜରୀଆେର ଗତ ଶ�ିା ବଷ�େର େକେତ ନଯୁି�ି ପାଇ ପାରଛି�ି
?

ଇଟା ତଆିରି କାରଖାନା
୧୪୧ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଜ� ସରକାର ବଲ�ିର ଜ�ିା ପାଇଁ େମାଟ େକେତେଗାଟ ିଇଟାତଆିର ିକାରଖାନା ବା
ୟୁନ�ି କରବିାପାଇଁ ନ�ିତ ିେନଇଛ� ିଏବଂ ଏହାପାଇଁ େମାଟ େକେତ ଜଣ�ୁ �ି� �ମିକ ଭାବେର
ଓ ଅନ�ିଲ �ମିକ ଭାବେର ଚ�ିଟ କରଛି�,ି ଏହାର ବ�କ ୱାରୀ େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ
କ ି?

ଅ�ନବାଡ ିେକ�ର ସଂଖ�ା
୧୪୨ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
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କହେିବ କ ି- (କ) ରାଜ�େର େମାଟ େକେତେଗାଟ ିଅ�ନୱାଡ ିେକ� ଅଛ ିଏହାର �ତ ିଜ�ିାର ବ�କ
ୱାରୀ �ାମ ର ନାମ ସହତି େଗାଟଏି ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ, (ଖ) ଏହ ି ଅ�ନୱାଡ ି ଗହୃ
ମାନ�େର େକେତ ଯାଗାେର Toilet ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ବ�ବ�ା ଅଛ ିଏହାର ଅ�ନୱାଡ ିର
ନାମସହ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି ଏବଂ େକଉଁ ସମୟସୀମା ଭିତେର ସରକାର ସବୁ ଅ�ନୱାଡି
େକ� େର Toilet ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ବ�ବ�ା କରେିବ ?

Adjusting Vacancy ପରୂଣ
୧୪୩ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି- (କ) କ�ାବା� ିନବି�ାଚନ ମ�ଳ ିଅ�ଗ�ତ ମରୁବିାହାଲ ବ�କ, ତୁେରଇେକଲା ବ�କ,
ବେ�ାମ�ୁା ବ�କ ଏବଂ କ�ାବା� ିଏ�.ଏ ସ ିେର େକେତ ଜଣ ହତିା�କାରୀ ଏହ ିେପନସନ �ିମ
ଗୁଡାକେର େପନସନ ପାଉଛ� ିଏବଂ େକେତେଗାଟ ି Adjusting Vacancy ଅଛ ିଏହାର ବ�କ
ଏବଂ ଏ�.ଏ.ସ.ି ୱାର ିତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ,ି (ଖ) େକଉଁ ସମୟସମିା ଭିତେର ଖାଲିପଡ�ିବା
ସମ� Adjusting Vacancy �ୁ ସରକାର ହତିା�କାରୀ ମାନ�ୁ େପନସ� �ଦାନ କରେିବ ?

ନମି�ମାନର ଛତୁଆ Supply
୧୪୪ . �ୀ ସେ�ାଷ ସଂିହ ସାଲୁଜା : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- (କ) କ�ାବା� ିନବି�ାଚନ ମ�ଳ ିଅ�ଗ�ତ ମରୁବିାହାଲ ବ�କ ଏବଂ ବେ�ାମ�ୁା ବ�କେର
ଛତୁଆ ଅତ ି ନମି�ମାନର WSHG ଗପୃ �ାରା Supply କରାଯାଉ�ବା ବାରମ�ାର ଅଭିେଯାଗ
କରାଯାଉ�ବା ତା�ୁ ନବଦେଳଇବାର କାରଣ କଣ, (ଖ) େକଉଁ ସମୟସୀମା ଭିତେର ବେ�ାମ�ୁା
ବ�କ ଏବଂ ମରୁବିାହାଲ ବ�କ େର ଛତୁଆ Supply କରାଯାଉ�ବା SHG ଗପୃ ବେିରାଧେର ତଦ�
କର ିସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ ?

େଯାଜନାର ବରିରଣୀ �ଦାନ
୧୪୫ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
- ଅ�ନୱାଡ ିେକ�େର ଅ�ନୱାଡ ିକମ�ୀ� ମା�ମେର େକ� ସରକାର ଓ ରାଜ� ସରକାର�ର
େକଉଁ େକଉଁ େଯାଜନାକୁ କାଯ��କାରୀ କରାଯାଉଅଛ ିଏହାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରେିବ କି
?

ଅ�ନୱାଡ ିେକ�ର ନଜି� ଗୃହ
୧୪୬ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କି
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- ଉମରେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକେତାଟ ିଅ�ନୱାଡ ି େକ�ର ନଜି� ଘର ନାହ� େକେତାଟି
ଅ�ନୱାଡ ିେକ�ର ବହୁତ ଘର ଭ�ଅବ�ାେର ଅଛ ିଓ େକେତାଟ ିେକ�େର ପାେଚରୀ, ନଳକୂପ,
େସୗଚାଳୟ ନାହ� େଯଉଁ େକ� ଗୁଡାକେର ଏସବୁ ଅବ�ବ�ା େହାଇଛ ି ତାହା ପାଇଁ ସରକାର
କଅଣସବୁ ପଦେ�ପ �ହଣ କରଛି� ିଏହାର ବ�ୃିତ ବବିରଣୀ େଦେବ କ ି?

ଭି��ମ ବ��ି� ସଶ�ିକରଣ
୧୪୭ . �ୀ ନତି�ାନ� ଗ� : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ଭି��ମ ବ��ି� ସଶ�ି କରଣ ନମିେ� ସରକାର� କ ି କ ି େଯାଜନା
ରହଅିଛ ିେସହପିର ିଉମରେକାଟ ନବି�ାଚନ ମ�ଳୀର େକେତଜଣ ଭି��ମ ବ��ି ରହଛି� ିତାହାର
ତାଲିକା ରହଛି ିକ ିଯଦ ିତାଲିକା ଅଛ ି େତେବ େସମାନ� ଭିତରୁ େକେତଜଣ ଭି��ମ ବ��ି�ୁ
େକଉଁସବୁ େଯାଜନା ମା�ମେର ସଶ�ି କରଛି� ିଏହାର ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି?

ଅ�ାପକ ଓ ଇନ�କ�ର ପଦବୀ ପରୂଣ
୧୪୮ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର �ବା ସରକାରୀ ଇ�ିନୟିରଂି କେଲଜ ଓ ଡେିପ�ାମା ଅନୁ�ାନ ଗୁଡକିେର
େକେତ ସଂଖ�କ ଅ�ାପକ ଓ ଇନ�କ�ର ପଦ ଖାଲିପଡଛି ି ଅନୁ�ାନ ୱାରୀ ତଥ� େଦବା ସହ
ଖାଲିପଡ�ିବା ପଦ ପରୂଣ ପାଇଁ ସରକାର� ଲ�� ଓ ପଦେ�ପ କଣ ଜଣାଇେବ କ ି?

ଦ�ତା ତାଲିମ ପାଇ�ବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ� ସଂଖ�ା
୧୪୯ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ରାଜ� ଦ�ତା ବକିାଶ ମିଶନ କାଯ��କାରୀ େହବାଠାରୁ ଏପଯ��� େମାଟ େକେତ ଟ�ା
ବ�ୟେର େକେତ ଯୁବକ-ଯୁବତୀ�ୁ ଦ�ତା ତାଲିମ �ଦାନ କରାଯାଇଛ ି ଓ େସମାନ� ମ�ରୁ
େକେତ ଜଣ ନଯୁି�ି ପାଇଛ� ିଜ�ିାୱାରୀ ବବିରଣୀ େଦେବ କ ିେକାଭିଡ-୧୯ ଲକଡାଉ� କାଳେର
ଘରକୁ େଫର�ିବା �ବାସୀ �ମିକ� ମ�ରୁ େକେତଜଣ�ୁ ଦ�ତା ତାଲିମ �ଦାନ କରାଯାଇ
ରାଜ�େର ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛ ିତଥ� େଦେବ କ ି?

SHG �ୁ ଆଥ�କ ସହାୟତା
୧୫୦ . �ୀ େସୗମ� ର�ନ ପ�ନାୟକ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି - ରାଜ�େର େମାଟ ମହଳିା �ୟଂ ସହାୟିକା େଗା�ୀ ମ�ରୁ େକେତ SHG �ୁ
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ସରକାର ଆଥ�କ ସହାୟତା େଦବା ସହ େସମାନ� ପାଇଁ େମାଟ େକେତ ଟ�ା ରୁଣ ବ�ବ�ା
କରଛି� ି େସମାନ� ମ�ରୁ େକଉଁ ଜ�ିାର େକେତ SHG �ାବଲମ�ୀ/ ଆ�ନଭି�ରଶୀଳ େହାଇ
ନୟିମିତ ରୁଣ ପରେିଶାଧ କରୁଛ� ି ରୁଣପରେିଶଧେର �ଲାପ କରୁ�ବା SHG� ସଂଖ�ା ଓ
ବେକୟା ରୁଣ ସ�କ�େର ଜ�ିାୱାରୀ ତଥ� େଦେବ କ ି?

ବ��ତ େପନସ� �ଦାନ
୧୫୧ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି- ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ରଣପରୁ ଓ ଓଡଗଁା ବ�କେର
80 ବଷ�ରୁ ଉ�� ବୟ� ବୃ� ବୃ�ା ମାନ�ୁ ସାମାଜକି ସରୁ�ା େଯାଜନାେର ମିଳବିାକୁ �ବା 300
ଟ�ାର ବ��ତ େପନସ� ମିଳୁନ�ବାର ଅଭିେଯାଗ ଠ�ି କ,ି ଯଦ ି ହଁ େତେବ େସମାନ�ୁ
େକେବସ�ୁା ବ��ତ େପନସ� ମିଳବି ରଣପରୁ ଓ ଓଡଗଁା ବ�କେର େକେତଜଣ 80 ବଷ�ରୁ ଉ��
ବୟ� ବ��ି ବ��ତ େପନସ� ପାଇବାରୁ ବ�ତି ଅଛ� ିଜଣାଇେବ କ ି?

ହତିା�କାରୀ�ୁ ଭ�ା �ଦାନ
୧୫୨ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ସାମାଜକି ସରୁ�ା ଓ ଭି��ମ ସଶ�ିକରଣ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି- ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ରଣପରୁ ଓ ଓଡଗଁା ବ�କେର
ଦାର�ି� ସୀମାେରଖା ତେଳ �ବା େକେତଜଣ ବଧିବା ମହଳିା, ଭି��ମ ବ��ି, ବୃ�/ବୃ�ା ଭ�ା
ପାଇବା ପାଇଁ online େର ଆେବଦନ କର ିଏ ପଯ��� ପାଇପାର ିନାହା� ିଜଣାଇେବ କ,ି େସହି
ହତିା�କାରୀ ମାନ�ୁ ଯଥାଶୀ� ଭ�ା ଦଆିଯିବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ଦ�ତା ଅନୁସାେର େବକାରୀ�ୁ ନଯୁି�ି
୧୫୩ . �ୀ ସତ�ନାରାୟଣ �ଧାନ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ନୟାଗଡ ଜ�ିାର ରଣପରୁ ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀ ଅ�ଗ�ତ ରଣପରୁ ଓ ଓଡଗଁା ବ�କେର
େବକାରୀ ସମସ�ା େଯାଗଁୁ ଅସାମାଜକି କାଯ��କଳାପ ବୃ� ିପାଉଛ ିେସମାନ�ୁ େସମାନ� ଦ�ତା
ଅନୁସାେର ବ�କ ଏବଂ ପ�ାୟତ �ରେର ନଯୁି�ି େଦବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରେିବ କ ି?

ବ�ିାନ ପାକ� �ତ�ିା
୧୫୪ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ବ�ିାନ ଓ କାରଗିରୀ ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କର ିକହେିବ କ ି- (କ)
ଯାଜପରୁ ଜ�ିାର ଦପ�ଣ ତହସଲି ଅ�ଗ�ତ େଜବୖକି ବବିଧିତା ଧାରଣ କର�ିବା ମହାବନିାୟକ
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ପାହାଡ ନକିଟେର ଆବଶ�କୀୟ ସରକାରୀ ଜମି ଉପଲ� �ବାରୁ ଏଠାେର ଏକ ବ�ିାନ ପାକ�
�ତ�ିା ପାଇଁ ସରକାର ବଚିାର କରେିବ କ ି; ଏବଂ (ଖ) ଉ�ର ହଁ େହେଲ ଆସ�ା ଆଥ�କ ବଷ�େର
ଏହା କାଯ���ମ େହବ କ ି?

�ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀର ତାଲିକା
୧୫୫ . �ୀ ଅମର �ସାଦ ଶତପଥୀ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - (କ) ରାଜ� ସରକାର ମହଳିା ସଶ�ିକରଣ ଉପେର ଗୁରୁ� େଦଉ�ବାରୁ ବ��ମାନ
ରାଜ�େର େକେତ ସଂଖ�କ �ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀ ଗଠତି େହାଇଅଛ,ି ଏହାର ଜ�ିା ଅନୁଯାୟୀ
ତାଲିକା �ଦାନ କରବିା ସେ� ସେ� ଯାଜପରୁ ଜ�ିାର ସମ� ବ�କେର େକେତ େକେତ ସଂଖ�କ
େଗା�ୀ ଗଠନ କରାଯାଇଅଛ ି; ଏବଂ (ଖ) ରାଜ�ର େକେତେଗାଟ ିବ�କେର ମିଶନ ଶ�ି ଗହୃ ନମି�ାଣ
େହାଇଅଛ ିଓ ୩୧୪ ବ�କେର ଏଭଳ ିଗହୃ ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାର ପଦେ�ପ େନେବ କ ି?

ଶଶିୁ ଅପପୃ�ି େରାକବିା ପାଇଁ ପଦେ�ପ
୧୫୬ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ
କର ିକହେିବ କ ି - େକାଭିଡ କଟକଣା ସମୟେର ଶଶିୁମାେନ ଅପପ�ିୃର ଶକିାର େହବା ସତ� କ,ି
ଉ�ର ଯଦ ିହଁ ହୁଏ �ତକିାର ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପଦେ�ପ �ହଣ କରୁଛ� ି?

ଦ�ତା ବକିାଶ ପାଇଁ �ତ� ପଦେ�ପ
୧୫୭ . �ୀ ସେୁରଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- େକାଭିଡ ସମୟେର ଦ�ତା ବକିାଶ କାଯ���ମ ବ� ରହ�ିବାରୁ ଦ�ତା ବକିାଶ ପାଇଁ
ପରବ��ୀ ସମୟେର ସରକାର କ'ଣ �ତ� ନୀତ ି ବ�ବ�ା କରୁଛ�,ି ଦ�ତା ବକିାଶ କର ି କମ�
ନଯୁି�ି ପାଇନ�ବା କମି�ା େକାଭିଡ କଟକଣା ସମୟେର ନଯୁି�ି ହରାଇ�ବା ସଂଖ�ା େକେତ
ଜ�ିାୱାରୀ ତାଲିକା �ଦାନ କରେିବ କ ି?

S.H.G ମାନ�ୁ ଅନୁଦାନ
୧୫୮ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଅମାତ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- େବୗ� ଜ�ିାର ହରଭ�ା ତଥା େବୗ� Block ଅ�ନେର �ବା େକଉଁ େକଉଁ S.H.G
ମାନ�ୁ କ ି କ ି �କାର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଅଛ,ି ଉ� Block େର �ବା
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S.H.G ମାନ� ମ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ ମାେନ Bank Loan Avail କରଛି� ିଏବଂ େସମାନ�
ମ�ରୁ େକଉଁ େକଉଁ ମାେନ defaulter ଅଛ� ି?

S.H.G ଗଠନ ସ�କ�େର
୧୫୯ . �ୀ �ଦୀପ କୁମାର ଅମାତ : ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶ�ି ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି - ରାଜ�େର ସବ�େମାଟ େକେତେଗାଟ ି S.H.G ଗଠନ େହାଇ registration
େହାଇଅଛ,ି େବୗ� ଜ�ିାର ହରଭ�ା ତଥା େବୗ� ବ�କେର େକଉଁ େକଉଁ ପ�ାୟତେର େକେତ
େଲଖାଏଁ S.H.G ଗଠନ କରାଯାଇଅଛ ିଉ� S.H. Group ର ନାମ ଏବଂ ଠକିଣା ସ�କ�େର
ପ�ାୟତ wise ଉପ�ାପନ କରେିବ କ ି?

ତଳସରାେର �ବା Skill Development Centreର ସଂଖ�ା
୧୬୦ . �ୀ ଭବାନୀ ଶ�ର େଭାଇ : ଦ�ତା ବକିାଶ ଓ େବଷୖୟିକ ଶ�ିା ମ�ୀ ଅନୁ�ହ କରି
କହେିବ କ ି- ସ�ୁରଗଡ ଜ�ିାଟ ିଶ�ି ଓ ଖଣି ଅ�ଳ ଅେଟ, ଜ�ିାର ତଳସରା ନବି�ାଚନ ମଣ�ଳୀେର
େବକାରୀ �ବା ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ମାନ� ପାଇଁ Skill Development ତରଫରୁ େକେତାଟି
Skill Development Centre କରାଯାଇଅଛ ି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦନିେର କଣ େଯାଜନା ଅଛି
ଜଣାଇେବ କ ି?
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